
ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا االول واآلخر، الباطن الظاهر، الذي هو بكل شئ عليم، االول فليس قبله شئ، 
مل يزل موجودا بصفات  اآلخر فليس بعده شئ، الظاهر فليس فوقه شئ الباطن، فليس دونه شئ، االزيل القدمي الذي

  .الكمال، وال يزال دائما مستمرا باقيا سرمديا بال انقضاء وال انفصال وال زوال
  .يعلم دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، يف الليلة الظلماء، وعدد الرمال

  .وهو العلي الكبري املتعال، العلي العظيم الذي خلق كل شئ فقدره تقديرا
ري عمد، وزينها بالكواكب الزاهرات، وجعل فيها سراجا وقمرا منريا وسوى فوقهن سريرا، ورفع السموات بغ

  .شرجعا عاليا منيفا متسعا مقبيا مستديرا
له قوائم عظام، حتمله املالئكة الكرام، وحتفه الكروبيون عليهم الصالة والسالم، وهلم زجل  -وهو العرش العظيم 

  بالتقديس
  .والتعظيم

موات مشحونة باملالئكة، ويفد منهم يف كل يوم سبعون ألفا إىل البيت املعمور بالسماء الرابعة ال وكذا أرجاء الس
  .يعودون إليه، آخر ما عليهم يف هتليل وحتميد وتكبري وصالة وتسليم

  .ووضع االرض لالنام على تيار املاء
قبل خلق السماء، وأنبت فيها من كل وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أيام 

زوجني اثنني، داللة لاللباء من مجيع ما حيتاج العباد إليه يف شتائهم وصيفهم، ولكل ما حيتاجون إليه وميلكونه من 
  .حيوان هبيم

  .وبدأ خلق االنسان من طني، وجعل نسله من ساللة من ماء مهني، يف قرار مكني
  .شيئا مذكورافجعله مسيعا بصريا، بعد ان مل يكن 

  .وشرفه بالعلم والتعليم
خلق بيده الكرمية آدم أبا البشر، وصور جثته ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته، وخلق منه زوجه حواء أم 

  .البشر فآنس هبا وحدته، وأسكنهما جنته، واسبغ عليهما نعمته
  .مث أهبطهما إىل االرض ملا سبق يف ذلك من حكمة احلكيم

اال كثريا ونساء، وقسمهم بقدرة العظيم ملوكا ورعاة، وفقراء وأغنياء، وأحرارا وعبيدا، وحرائر وبث منهما رج
  .وإماء

  وأسكنهم أرجاء االرض، طوهلا والعرض، وجعلهم 

  .خالئف فيها خيلف البعض منهم البعض، إىل يوم احلساب والعرض على العليم احلكيم
اليم إىل االمصار، ما بني صغار وكبار، على مقدار احلاجات واالوطار، وسخر هلم االهنار من سائر االقطار، تشق االق

  .وأنبع هلم العيون واآلبار
  .وأرسل عليهم السحائب باالمطار، فأنبت هلم سائر صنوف الزرع والثمار



حان فسب): وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن االنسان لظلوم كفار: (وآتاهم من كل ما سألوه بلسان حاهلم وقاهلم
  .وكان من أعظم نعمه عليهم* الكرمي العظيم احلليم 

: وإحسانه إليهم، بعد أن خلقهم ورزقهم ويسر هلم السبيل وأنطقهم، أن أرسل رسله إليهم، وأنزل كتبه عليهم
  .مبينة حالله وحرامه، وأخباره وأحكامه، وتفصيل كل شئ يف املبدإ واملعاد إىل يوم القيامة

  .ار بالتصديق والتسليم، واالوامر باالنقياد والنواهي بالتعظيمفالسعيد من قابل االخب
  ففاز

أمحده محدا كثريا طيبا * بالنعيم املقيم، وزحزح عن مقام املكذبني يف اجلحيم ذات الزقوم واحلميم، والعذاب االليم 
لدين، يف كل ساعة وآن مباركا فيه ميال أرجاء السموات واالرضني، دائما أبد اآلبدين، ودهر الداهرين، إىل يوم ا

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك * ووقت وحني، كما ينبغي جلالله العظيم، وسلطانه القدمي ووجهه الكرمي 
  .له، وال ولد له وال والد له، وال صاحبة له، وال نظري وال وزير له وال مشري له، وال عديد وال نديد وال قسيم

وحبيبه وخليله، املصطفى من خالصة العرب العرباء من الصميم، خامت االنبياء،  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله،
وصاحب احلوض االكرب الرواء، صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، وحامل اللواء الذي يبعثه اهللا املقام احملمود 

خوانه من النبيني واملرسلني، الذي يرغب إليه فيه اخللق كلهم حىت اخلليل إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم وعلى سائر ا
  .وسلم وشرف وكرم أزكى صالة وتسليم، وأعلى تشريف وتكرمي

  .ورضي اهللا عن مجيع أصحابه الغر الكرام، السادة النجباء االعالم، خالصة العامل بعد االنبياء
  .ما اختلط الظالم بالضياء، وأعلن الداعي بالنداء وما نسخ النهار ظالم الليل البهيم

من : فهذا كتاب أذكر فيه بعون اهللا وحسن توفيقه ما يسره اهللا تعاىل حبوله وقوته من ذكر مبدإ املخلوقات) عدأما ب(
خلق العرش والكرسي والسموات، واالرضني وما فيهن وما بينهن من املالئكة واجلان والشياطني، وكيفية خلق آدم 

بين إسرائيل وأيام اجلاهلية حىت تنتهي النبوة إىل أيام عليه السالم، وقصص النبيني، وما جرى جمرى ذلك إىل أيام 
  .نبينا حممد صلوات اهللا وسالمه عليه

  .فنذكر سريته كما ينبغي فتشفي الصدور والغليل، وتزيح الداء عن العليل
  .مث نذكر ما بعد ذلك إىل زماننا، ونذكر الفنت واملالحم وأشراط الساعة

  . صفة ذلك وما يف ذلك اليوم، وما يقع فيه من االمور اهلائلةمث البعث والنشور وأهوال القيامة، مث
  مث صفة النار، مث صفة اجلنان وما فيها من اخلريات احلسان، وغري ذلك وما يتعلق به، وما ورد يف

  ذلك من الكتاب والسنة واآلثار واالخبار املنقولة املقبولة عند العلماء وورثة االنبياء، اآلخذين من
  .املصطفوية احملمدية على من جاء هبا أفضل الصالة والسالم مشكاة النبوة

ولسنا نذكر من االسرائيليات إال ما أذن الشارع يف نقله مما ال خيالف كتاب اهللا، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
فائدة يف  وهو القسم الذي ال يصدق وال يكذب، مما فيه بسط ملختصر عندنا، أو تسمية ملبهم ورد به شرعنا مما ال

  .تعيينه لنا فنذكره على سبيل التحلي به ال على سبيل االحتياج إليه واالعتماد عليه
وإمنا االعتماد واالستناد على كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ما صح نقله أو حسن وما كان فيه 

  .ضعف نبينه
  .وباهللا املستعان وعليه التكالن

  .اهللا العزيز احليكم العلي العظيموال حول وال قوة إال ب



وقد قص اهللا على ) كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا(فقد قال اهللا تعاىل يف كتابه 
نبيه صلى اهللا عليه وسلم خرب ما مضى من خلق املخلوقات، وذكر االمم املاضني، وكيف فعل بأوليائه، وماذا أحل 

  .بأعدائه
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المته بيانا شافيا، سنورد عند كل فصل ما وصل إلينا عنه، صلوات اهللا وبني ذلك 
  .وسالمه عليه

يف ذلك فأخربنا مبا حنتاج إليه من ذلك، وترك ما ال فائدة فيه مما قد يتزاحم ) ١(من ذلك تلو اآليات الواردات 
  .لكتاب مما ال فائدة فيه لكثري من الناس إليهعلى علمه ويتراجم يف فهمه طوائف من علماء أهل ا

وقد يستوعب نقله طائفة من علمائنا ولسنا حنذو حذوهم وال ننحو حنوهم وال نذكر منها إال القليل على سبيل 
  .االختصار

  .ونبني ما فيه حق مما وافق ما عندنا، وما خالفه فوقع فيه االنكار
يف صحيحه عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا فأما احلديث الذي رواه البخاري رمحه اهللا 

بلغوا عين ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائل وال حرج، وحدثوا عين وال تكذبوا علي ومن كذب " عليه وسلم قال 
  .فهو حممول على االسرائيليات املسكوت عنها عندنا" علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

  .يصدقها وال ما يكذهبا، فيجوز روايتها لالعتبار فليس عندنا ما
  .فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فال حاجة بنا إليه استغناء مبا عندنا* وهذا هو الذي نستعمله يف كتابنا هذا 

  .وما شهد له شرعنا منها بالبطالن فذاك مردود ال جيوز حكايته، إال على سبيل االنكار واالبطال
  انه وله احلمد، قد أغنانا برسولنا حممد، صلى اهللا عليه وسلم، عن سائر الشرائع،فإذا كان اهللا، سبح

وبكتابه عن سائر الكتب، فلسنا نترامى على ما بأيديهم مما وقع فيه خبط وخلط، وكذب ووضع، وحتريف وتبديل، 
  .وبعد ذلك كله نسخ وتغيري

  .فاحملتاج إليه قد بينه لنا رسولنا، وشرحه وأوضحه
  .عرفه، وجهله من جهلهعرفه من 

كتاب اهللا فيه خري ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم وهو الفضل ليس " كما قال علي بن أيب طالب 
  .باهلزل

لقد تويف رسول : " وقال أبو ذر، رضي اهللا عنه" من تركه من جبار قصمه اهللا، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا 
  "ما طائر يطري جبناحيه إال أذكرنا منه علما اهللا صلى اهللا عليه وسلم و

وقال البخاري يف كتاب بدء اخللق، وروي عن عيسى بن موسى غنجار عن رقية عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
مسعت عمر بن اخلطاب يقول قام فينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقاما فأخربنا عن بدء اخللق " شهاب قال 

  .ازهلمحىت دخل أهل اجلنة من
قال أبو مسعود الدمشقي يف أطرافه هكذا قال " حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه " وأهل النار منازهلم 

حدثنا أبو : البخاري، وإمنا رواه عيسى غنجار عن أيب محزة عن رقية، وقال االمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا يف مسنده
صلى بنا رسول : حدثنا أبو زيد االنصاري، قال قال: شكريعاصم حدثنا عزرة بن ثابت، حدثنا علباء بن أمحر الي

  .صالة الصبح، مث صعد املنرب، فخطبنا حىت حضرت الظهر، مث نزل فصلى الظهر" اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
مث صعد املنرب، فخطبنا حىت حضرت العصر، مث نزل فصلى العصر مث صعد املنرب فخطبنا حىت غابت الشمس فحدثنا 



انفرد باخراجه مسلم فرواه يف كتاب الفنت من صحيحه عن يعقوب بن " ما هو كائن فأعلمنا أحفظنا مبا كان، و
ابراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر، مجيعا عن أيب عاصم الضحاك بن خملد النبيل عن عزرة عن علباء عن أيب زيد 

  .وسلم بنحوهعمرو بن أخطب بن رفاعة االنصاري رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه 
فكل ما سواه ]  ٦٢: الزمر) [ اهللا خالق كل شئ وهو على كل شئ وكيل(فصل قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز 

  تعاىل فهو خملوق له، مربوب ومدبر، مكون بعد أن مل يكن
  .حمدث بعد عدمه

خلقه، وملكه وعبيده  فالعرش الذي هو سقف املخلوقات إىل ما حتت الثرى، وما بني ذلك من جامد وناطق اجلميع
  .خلق السموات واالرض وما بينهما يف ستة أيام(وحتت قهره وقدرته، وحتت تصريفه ومشيئته 

  .مث استوى على العرش
يعلم ما يلج يف االرض، وما خيرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، واهللا مبا تعملون 

  ]. ٤: احلديد) [ بصري
مجع العلماء قاطبة ال يشك يف ذلك مسلم أن اهللا خلق السموات واالرض، وما بينهما يف ستة أيام كما دل وقد أ

  .عليه القرآن الكرمي
فاختلفوا يف هذه االيام أهي كأيامنا هذه أو كل يوم كألف سنة مما تعدون ؟ على قولني كما بينا ذلك يف التفسري، 

  .وسنتعرض اليرادة يف موضعه
  .ل كان قبل خلق السموات واالرض شئ خملوق قبلهماواختلفوا ه

  .فذهب طوائف من املتكلمني إىل أنه مل يكن قبلهما شئ وأهنما خلقتا من العدم احملض
وهو الذي خلق السموات واالرض ] (تعاىل [ وقال آخرون بل كان قبل السموات واالرض خملوقات أخر لقوله 

  .اآلية]  ٣: سيون) [ يف ستة أيام وكان عرشه على املاء
كان اهللا ومل يكن قبله شئ وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل " ويف حديث عمران بن حصني كما سيأيت 

  وقال االمام أمحد بن" شئ مث خلق السموات واالرض 

ن بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أيب رزين لقيط ب) ١(حنبل حدثنا هبز حدثنا محاد بن سلمة حدثنا أبو يعلى 
كان يف عماء ما : ربنا قبل أن خيلق السموات واالرض ؟ قال) ٢(يا رسول اهللا أين كان " عامر العقيلي أنه قال 

  .ورواه عن يزيد بن هرون عن محاد بن سلمة به" مث خلق عرشه على املاء ) ٣(فوقه هواء وما حتته هواء 
لترمذي عن أمحد بن منيع وابن ماجة عن أيب بكر ولفظه أين كان ربنا قبل أن خيلق خلقه ؟ وباقيه سواء وأخرجه ا

  .بن أيب شيبة وحممد بن الصباح ثالثتهم عن يزيد بن هرون، وقال الترمذي حسن
واختلف هؤالء يف أيها خلق أوال ؟ فقال قائلون خلق القلم قبل هذه االشياء كلها، وهذا هو اختيار ابن جرير، 

  .القلم السحاب الرقيقوابن اجلوزي، وغريمها قال ابن جرير، وبعد 
  واحتجوا باحلديث الذي رواه االمام أمحد، وأبو داود

إن أول ما خلق اهللا " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي اهللا عنه
  .القلم

  ).٤(لفظ أمحد " مث قال له أكتب، فجرى يف تلك الساعة مبا هو كائن إىل يوم القيامة 
  .وقال الترمذي حسن صحيح غريب



وهذا هو الذي رواه ) أن العرش خملوق قبل ذلك(والذي عليه اجلمهور فيما نقله احلافظ أبو العالء اهلمداين وغريه 
  ).٥(ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس كما دل على ذلك احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه 

بن السرح حدثنا ابن وهب أخربين أبو هانئ ] بن عبد اهللا بن عمرو [ رو حدثين أبو الطاهر أمحد بن عم: حيث قال
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال) ٦(اخلوالين عن أيب عبد الرمحن اجليلي 

رشه على قبل أن خيلق السموات واالرض خبمسني ألف سنة، قال وع) ٧(كتب اهللا مقادير اخلالئق " وسلم يقول 
  .املاء قالوا فهذا التقدير هو كتابته بالقلم املقادير

  .وقد دل هذا احلديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقدمي العرش على القلم الذي كتب به املقادير
وقد دل هذا احلديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقدمي العرش على القلم الذي كتب به املقادير كما ذهب إىل 

  .هريذلك اجلما
  وحيمل حديث

__________  
  .ويف الروايتني عن يعلى بن عطاء وليس أبو يعلى ١٢و  ١١/  ٤مسند أمحد ج ) ١(
  .للسؤال عن املكانة دون املكان كما نص عليه ابن العريب يف شرح الترمذي: قوله أين كان) ٢(

  .املعىنويف عماء أي يف حجاب معنوي حيول دون العلم به فيتفق املمدود واملقصور يف 
  .عماء أي ليس معه شئ: قال يزيد بن هارون
  .وهو أجود ما ذكره

  .هنا ال جيدي وال يبعد االمر عن التمكن) على(على معىن ) يف(ومحل 
أي ما حتت السماء هواء، واملراد بالسحاب ليس السحاب املعهود الذي : قال البيهقي يف االمساء: ما حتته هواء) ٣(

  ).قاله ابن العريب(املراد السحاب املعنوي واحلجاب الذي حيجب عن العلم به سبحانه  فوقه هواء وحتته هواء بل
  .٣١٧/  ٥مسند أمحد ج ) ٤(
  .٢٠٤٤ص  ٢٦٥٣ - ١٦ -باب حجاج آدم صلى اهللا عليه وآله ) ٢(كتاب القدر  ٤٦) ٥(
  .احلبلي: عند مسلم) ٦(
  .قت الكتابة يف اللوح احملفوظ أو غريه، ال أصل التقديراملراد حتديد و: قال العلماء: كتب اهللا مقادير اخلالئق) ٧(

  .فإن ذلك أزيل ال أول له

  .القلم على أنه أول املخلوقات من هذا العامل
جئناك " قال قال أهل اليمن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويؤيد هذا ما رواه البخاري عن عمران بن حصني

" ويف رواية معه، ويف رواية غريه * المر فقال كان اهللا ومل يكن شئ قبله لنتفقه يف الدين ولنسألك عن أول هذا ا
  .وكان عرشه على املاء

  .مث خلق السموات واالرض: ويف لفظ" وكتب يف الذكر كل شئ وخلق السموات واالرض 
  .فسألوه عن ابتداء خلق السموات واالرض

  .لوا فقطوهلذا قالوا جئناك نسألك عن أول هذا االمر فأجاهبم عما سأ
  .وهلذا مل خيربهم خبلق العرش كما أخرب به يف حديث أيب رزين املتقدم

رواه السدي عن أيب مالك وعن أيب صاحل عن " بل خلق اهللا عزوجل املاء قبل العرش " قال ابن جرير وقال آخرون 



ان اهللا كان " ا قالو: ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أول ما " وحكى ابن جرير عن حممد بن اسحاق أنه قال " ، ومل خيلق شيئا غري ما خلق قبل املاء )١(عرشه على املاء 

قال " خلق اهللا عزوجل النور والظلمة مث ميز بينهما فجعل الظلمة ليال أسود مظلما، وجعل النور هنارا مضيئا مبصرا 
  .خلق ربنا بعد القلم الكرسيإن الذي : " ابن جرير وقد قيل

  .مث خلق بعد الكرسي العرش، مث خلق بعد ذلك اهلواء والظلمة
  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم" مث خلق املاء فوضع عرشه على املاء 

  .فصل فيما ورد يف صفة خلق العرش والكرسي
 امللك احلق ال إله إال هو رب فتعاىل اهللا(وقال تعاىل ]  ١٥: غافر) [ رفيع الدرجات ذو العرش(قال اهللا تعاىل 
وهو (وقال ]  ٨٦: املؤمنون) [ ال إله إال هو رب العرش العظيم(وقال اهللا ]  ١١٦: املؤمنون) [ العرش الكرمي

  ]. ١٤: الربوج) [ الغفور الودود ذو العرش اجمليد
يف غري ما آية من ]  ٢ :الرعد) [ استوى على العرش(وقال ]  ٥: طه) [ الرمحن على العرش استوى(وقال تعاىل 

  الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به(القرآن، وقال تعاىل 
وحيمل عرش ربك فوقهم (وقال تعاىل ]  ٧: غافر) [ ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شئ رمحة وعلما

حول العرش يسبحون حبمد رهبم وقضى بينهم وترى املالئكة حافني من (وقال تعاىل ]  ١٧: احلاقة) [ يومئذ مثانية
ال إله إال اهللا " ويف الدعاء املروي يف الصحيح يف دعاء الكرب ]  ٧٥: الزمر) [ باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني

  .العظيم احلليم
  .ال إله إال اهللا رب العرش الكرمي

  ".ال إله إال اهللا رب السموات ورب االرض رب العرش الكرمي 
  حدثنا عبد الرزاق حدثنا حيىي بن العالء عن عمه شعيب بن) ٢(المام أمحد وقال ا

__________  
وهو هبذا املعىن وعلى  -والذي عندي أنه أراد بالعرش اخللق كله " وكان عرشه على املاء : " قال ابن العريب) ١(

  .املاء مبعىن ميسكه بقدرته ال بعمد ترافده وأساس يعاضده
  .وسقط فيه االحنف بن قيس ٢٠٦ / ١مسند أمحد ج ) ٢(

كنا جلوسا : خالد حدثين مساك بن حرب عن عبد اهللا بن عمرية عن االحنف بن قيس عن عباس بن عبد املطلب قال
أتدرون ما هذا (مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبطحاء فمرت سحابة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال قلنا واملزن قال والعنان قال فسكتنا فقال هل تدرون كم بني السماء واالرض قال قلنا السحاب قال واملزن ق
  .قال قلنا اهللا ورسوله أعلم

مسرية مخسمائة ) ١(قال بينهما مسرية مخسمائة سنة ومن كل مساء إىل مساء مسرية مخسمائة سنة، وكشف كل مساء 
ماء واالرض، مث فوق ذلك مثانية أو عال بني ركبهن سنة وفوق السماء السابعة حبر بني أسفله وأعاله كما بني الس

العرش بني أسفله وأعاله كما بني السماء واالرض واهللا ) ٢(واظالفهن كما بني السماء واالرض مث على ظهورهم 
  ".فوق ذلك وليس خيفى عليه من أعمال بين آدم شئ 

  .هذا لفظ االمام أمحد
  .مساك باسناده حنوهورواه أبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث 



وهل تدرون " وقال الترمذي هذا حديث حسن، وروى شريك بعض هذا احلديث عن مساك ووقفه ولفظ أيب داود 
" بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتني أو ثالثة وسبعون سنة " قال " بعد ما بني السماء واالرض ؟ قالوا ال ندري 

  .والباقي حنوه
  على بن محاد وحممد بن املثىن وحممد بن بشار، وأمحد بن سعيدوقال أبو داود حدثنا عبد اال

  .الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير
  .قال أمحد كتبناه من نسخته وهذا لفظه

قال حدثنا أيب قال مسعت حممد بن اسحاق حيدث عن يعقوب بن عقبة عن جبري بن حممد بن جبري ابن مطعم عن أبيه 
) ٣(اهللا عليه وسلم اعرايب فقال يارسول اهللا جهدت االنفس وجاعت العيال عن جده قال أتى رسول اهللا صلى 
  .وهنكت االموال وهلكت االنعام

وحيك " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " فاستسق اهللا لنا فانا نستشفع بك على اهللا ونستشفع باهللا عليك 
  .يسبح حىت عرف ذلك يف وجوه أصحابهوسبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما زال " أتدري ما تقول 

وحيك إنه ال يستشفع باهللا على أحد من خلقه شأن اهللا أعظم من ذلك وحيك أتدري ما اهللا إن عرشه على " مث قال 
  .وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الزحل بالراكب" مسواته هلكذا 

  .وساق احلديث" ه فوق مسواته ان اهللا فوق عرشه وعرش" قال ابن بشار يف حديثه 
وقال عبد االعلى وابن املثىن وابن بشار عن يعقوب بن عقبة وجبري بن حممد بن جبري عن أبيه عن جده، قال أبو 

  .داود واحلديث بإسناد أمحد بن سعيد وهو الصحيح
ما قال أمحد أيضا، وكان وافقه عليه مجاعة منهم حيىي بن معني وعلي بن املديين ورواه مجاعة منهم عن ابن اسحاق ك

  .مساع عبد االعلى وابن املثىن وابن بشار يف نسخة واحدة فيما بلغين
  .تفرد بإخراجها أبو داود، وقد صنف احلافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي جزءا يف الرد على هذا احلديث

لى حممد بن إسحاق بن بشار واستفرغ وسعه يف الطعن ع) ببيان الوهم والتخليط الواقع يف حديث االطيط(مساه 
  .راويه

  وذكر كالم الناس فيه، ولكن قد روى هذا اللفظ من طريق أخرى عن غري حممد بن
__________  

  .كذا يف االصل، ويف املسند وكيف بالياء، ولعل الصواب كثف) ١(
  .مث فوق ذلك: يف املسند) ٢(
  .وضاعت العيال: كذا يف االصل، ويف سنن أيب داود) ٣(

فرواه عبد بن محيد وابن جرير يف تفسرييهما، وابن أيب عاصم والطرباين يف كتايب السنة هلما، والبزار يف  اسحاق،
مسنده واحلافظ الضياء املقدسي يف خمتارته من طريق أيب إسحاق السبيعي عن عبد اهللا بن خليفة عن عمر بن 

  ليه وسلم فقالتأتت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا ع" اخلطاب رضي اهللا عنه قال 
إن كرسيه وسع السموات واالرض وإن له أطيطا " ادع اهللا أن يدخلين اجلنة قال فعظم الرب تبارك وتعاىل وقال 

  .كأطيط الزحل اجلديد من ثقله
  .عبد اهللا بن خليفة هذا ليس بذاك املشهور

  .ويف مساعه من عمر نظر



وثبت يف صحيح البخاري عن * يادة غريبة واهللا أعلم مث منهم من يرويه موقوفا ومرسال، ومنهم من يزيد فيه ز
إذا سألتم اهللا اجلنة فسلوه الفردوس فانه أعلى اجلنة وأوسط اجلنة وفوقه " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 

  ".عرش الرمحن 
  .يروى وفوقه بالفتح على الظرفية، وبالضم

  .الرمحن قال شيخنا احلافظ املزي وهو أحسن، أي وأعالها عرش
  .وما ذاك إال لقرهبم منه) أن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش وهو تسبيحه وتعظيمه(وقد جاء يف بعض اآلثار 

  ).١(لقد اهتز عرش الرمحن ملوت سعد بن معاذ " ويف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
أن العرش خملوق " صفة العرش عن بعض السلف  وذكر احلافظ ابن احلافظ حممد بن عثمان بن أيب شيبة يف كتاب

تعرج املالئكة والروح إليه يف (وذكرنا عند قوله تعاىل " من ياقوتة محراء بعد ما بني قطريه مسرية مخسني ألف سنة 
أنه بعد ما بني العرش إىل االرض السابعة مسرية مخسني ألف سنة ]  ٤: املعارج) [ يوم كان مقداره مخسني ألف سنة

  .اعه مخسون ألف سنةوإتس
وقد ذهب طائفة من أهل الكالم إىل أن العرش فلك مستدير من مجيع جوانبه حميط بالعامل من كل جهة ولذا مسوه 

  .الفلك التاسع والفلك االطلس واالثري
ا فانه وهذا ليس جبيد النه قد ثبت يف الشرع أن له قوائم حتمله املالئكة، والفلك ال يكون له قوائم وال حيمل، وأيض

فوق اجلنة واجلنة فوق السموات وفيها مائة درجة ما بني كل درجتني كما بني السماء واالرض فالبعد الذي بينه 
  .وبني الكرسي ليس هو نسبة فلك إىل فلك

  ]. ٢٣: النمل) [ وهلا عرش عظيم(وأيضا فإن العرش يف اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعاىل 
  .ال تفهم منه العرب ذلكوليس هو فلكا و

  .والقرآن إمنا نزل بلغة العرب فهو سرير ذو قوائم حتمله املالئكة، وهو كالقبة على العامل وهو سقف املخلوقات
: غافر) [ الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا(قال اهللا تعاىل 

  ل أهنم مثانية، وفوق ظهورهن العرش،وقد تقدم يف حديث االوعا]  ٧
محلة العرش مثانية " وقال شهر بن حوشب ]  ١٧: احلاقة) [ وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية: (وقال تعاىل

  أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وحبمدك لك احلمد على حلمك بعد
__________  

تأويل يف هذا أن يقال االهتزاء هو االستبشار الصحيح من ال: قال أبو علي بن حممد بن مهدي الطربي) ١(
  ).٥٠٣االمساء والصفات ص (والسرور 

فأما احلديث الذي رواه " سبحانك اللهم وحبمدك لك احلمد على عفوك بعد قدرتك " وأربعة يقولون " علمك 
مد بن اسحاق عن االمام أمحد حدثنا عبد اهللا بن حممد هو أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن حم

عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدق أمية يعين ابن أيب الصلت ) ١(يعقوب بن عقبة 
فقال رسول اهللا صلى اهللا ) ٢(والنسر لالخرى وليث مرصد * رجل وثور حتت رجل ميينه : يف بيتني من شعره فقال

  .عليه وسلم صدق
إال معذبة وإال جتلد * تأىب فال تبدو لنا يف رسلها ) ٣(محراء مطلع لوهنا متورد * لة والشمس تطلع كل آخر لي: فقال

  .فانه حديث صحيح االسناد رجاله ثقات" صدق " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  .وهو يقتضي أن محلة العرش اليوم أربعة، فيعارضه حديث االوعال
  .ة على هذه الصفات ال ينفي ما عداهماللهم إال أن يقال إن اثبات هؤالء االربع

  .واهللا أعلم
ربنا يف السماء أمسى كبريا بالبناء العايل * جمدوا اهللا فهو للمجد أهل : ومن شعر أمية بن أيب الصلت يف العرش قوله

ن ترى حوله املالئك صورا صور مجع * س وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ال يناله بصر العي * الذي هبر النا 
  .والشرجع هو العايل املنيف) ٤(ور وهو املائل العنق لنظره إىل العلو أص

  .والسرير هو العرش يف اللغة
  ومن شعر عبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه الذي عرض به عن القراءة المرأته

  .حني اهتمته جباريته
وفوق العرش رب العاملينا  *وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق املاء طاف * شهدت بأن وعد اهللا حق 

  مالئكة اآلله مسومينا* وحتمله مالئكة كرام 
__________  

ويف التقريب أبن عتبة ويف الكاشف ابن عتبة الثقفي ثقة من ؛ وفيه يعقوب بن عتيبة  ٢٥٦/  ١مسند أمحد ج ) ١(
  .ه ١٢٨العلماء مات سنة 

  .ويستعني به الوالة كان ورعا مسلما يستعمل على الصدقات: وقال إبراهيم بن سعد
  .وكذلك هو ابن عتبة يف الطربي واالغاين

وقد جاء يف اخلرب أن من املالئكة من هو يف صورة الرجال ومنهم : طبع مصر ٦٨/  ٦قال اجلاحظ يف احليوان ) ٢(
  .يةمن هو يف صورة الثريان، ومنهم من هو يف صورة النسور ويدل على ذلك تصديق النيب صلى اهللا عليه وسلم الم

  .وأورد البيت" 
  .محراء يصبح لوهنا بتورد: يف املسند) ٣(
  .صور مجع أصور وهو املائل العنق لثقل محله) ٤(
  ).اللسان(

وقال أبو داود حدثنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا حدثين أيب حدثنا * ذكره ابن عبد الرب وغري واحد من االئمة 
املنكدر عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال  إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن حممد بن

أذن يل أن أحدث عن ملك من مالئكة اهللا عز وجل من محلة العرش أن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية " 
  .سبعمائة عام

  .مسرية سبعمائة عام) ١(ورواه ابن أيب عاصم ولفظه حمقق الطري 
عن احلسن البصري أنه كان يقول لكرسي هو  -وهو ضعيف ) ٢(ن طريق جويرب وأما الكرسي فروى ابن جرير م

العرش وهذا ال يصح عن احلسن بل الصحيح عنه وعن غريه من الصحابة والتابعني أنه غريه وعن ابن عباس وسعيد 
س كما رواه أي علمه واحملفوظ عن ابن عبا) ٣) (وسع كرسيه السموات واالرض(بن جبري أهنما قاال يف قوله تعاىل 

  .احلاكم يف مستدركه
  وقال إنه على شرط

الشيخني ومل خيرجاه من طريق سفيان الثوري عن عمار الدهين عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 



  .أنه قال الكرسي موضع القدمني والعرش ال يقدر قدره إال اهللا عزوجل
اصم النبيل عن الثوري فجعله مرفوعا والصواب انه موقوف وقد رواه شجاع بن خملد الفالس يف تفسريه عن أيب ع

على ابن عباس وحكاه ابن جرير عن أيب موسى االشعري والضحاك بن مزاحم وامساعيل بن عبد الرمحن السدي 
  .الكرسي حتت العرش" الكبري ومسلم البطني وقال السدي عن أيب مالك 

وروى ابن جرير وابن أيب حامت من " بني يدي العرش  وقال السدي السموات واالرض يف جوف الكرسي والكرسي
لو أن السموات السبع واالرضني السبع بسطن مث وصلن بعضهن إىل : " طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال

قال : وقال ابن جرير حدثين يونس حدثنا ابن وهب قال" بعض ما كن يف سعة الكرسي إال مبنزلة احللقة يف املفازة 
ما السموات السبع يف الكرسي إال كدراهم سبعة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  أيب قالابن زيد حدثين
ما الكرسي يف العرش إال كحلقة " قال وقال أبو ذر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول " ألقيت يف ترس 

  .أول احلديث مرسل" من حديد ألقيت بني ظهري فالة من االرض 
  .ر منقطعوعن أيب ذ

وقد روي عنه من طريق أخرى موصوال فقال احلافظ أبو بكر بن مردوية يف تفسريه أخربنا سليمان بن أمحد الطرباين 
أنبأنا عبد اهللا بن وهيب املغريب أنبأنا حممد بن أيب سري العسقالين أنبأنا حممد بن عبد اهللا التميمي عن القاسم بن 

  عن أيب ذر الغفاري أنه سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنحممد الثقفي عن أيب ادريس اخلوالين 
__________  

يقال امسه جابر وجويرب لقب، ابن سعيد االزدي ) ٢..(قوله حمقق الطري، كذا باالصول ومل نعثر له على معىن) ١(
  .أبو قاسم البلخي نزيل الكوفة

  .تركوه
  ).١٣٣/  ١الكاشف ) (١٣٦/  ١لتقريب ا(ضعيف جدا مات بعد املائة واالربعني : قال ابن حجر

  .٢٥٥: سورة البقرة اآلية) ٣(

والذي نفسي بيده ما السموات السبع واالرضون السبع عند " الكرسي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  وقال* الكرسي إال كحلقة ملقاة بأرض فالة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على تلك احللقة 

ر يف تارخيه حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أيب عن سفيان عن االعمش عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري ابن جري
: على منت الريح قال: سئل ابن عباس عن قوله عزوجل وكان عرشه على املاء على أي شئ كان املاء ؟ قال: قال

كله اهليكل وحييط باهليكل فيما قيل والسموات واالرضون وكل ما فيهن من شئ حتيط هبا البحار وحييط بذلك 
  .الكرسي
  .عن وهب ابن منبه حنوه) ١(وروى 

وقد زعم بعض * وفسر وهب اهليكل فقال شئ من أطراف السموات حيدق باالرضني والبحار كأطناب الفسطاط 
  .من ينتسب إىل علم اهليئة أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن الذي يسمونه فلك الكواكب الثوابت

يما زعموه نظر النه قد ثبت أنه أعظم من السموات السبع بشئ كثري ورد احلديث املتقدم بأن نسبتها إليه كنسبة وف
  .حلقة ملقاة بأرض فالة وهذا ليس نسبة فلك إىل فلك

فإن قال قائلهم فنحن نعترف بذلك ونسميه مع ذلك فلكا فنقول الكرسي ليس يف اللغة عبارة عن الفلك وإمنا هو 
  .ل غري واحد من السلف بني يدي العرش كاملرقاة إليهكما قا



  .ومثل هذا ال يكون فلكا
  .وزعم أن الكواكب الثوابت مرصعة فيه ال دليل هلم عليه

  .هذا مع اختالفهم يف ذلك أيضا كما هو مقرر يف كتبهم واهللا أعلم
أيب شيبة حدثنا منجاب بن احلارث  ذكر اللوح احملفوظ قال احلافظ أبو القاسم الطرباين حدثنا حممد بن عثمان بن

حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا زياد بن عبد اهللا عن ليث عن عبد امللك بن سعيد بن جبري عن أبيه عن ابن عباس 
ان اهللا خلق لوحا حمفوظا من درة بيضاء صفحاهتا من ياقوتة محراء، قلمه نور " أن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

وقال " فيه يف كل يوم ستون وثلثمائة حلظة خيلق ويرزق ومييت وحيىي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء وكتابه نور هللا 
إن يف صدر اللوح ال إله إال اهللا وحده " اسحاق بن بشر أخربين مقاتل وابن جريج عن جماهد عن ابن عباس قال 

  .دينه االسالم وحممد عبده ورسوله
طوله ما بني : واللوح احملفوظ لوح من درة بيضاء" قال " دخله اجلنة فمن آمن باهللا وصدق بوعده واتبع رسله أ

  .السماء واالرض، وعرضه ما بني املشرق واملغرب
وقال " وحافتاه الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة محراء، وقلمه نور، وكالمه معقود بالعرش، واصله يف حجر ملك 

  أنس بن مالك، وغريه
  .وقال مقاتل هو عن ميني العرش" بهة إسرافيل اللوح احملفوظ يف ج" من السلف 

احلمد هللا الذي خلق السموات واالرض، وجعل (ما ورد يف خلق السموات واالرض وما بينهما قال اهللا تعاىل 
  الظلمات والنور مث
__________  

  .أي ابن جرير) ١(

 ٧: هود) [ وما بينهما يف ستة أيام خلق السموات واالرض(وقال تعاىل ]  ١: االنعام) [ الذين كفروا برهبم يعدلون
  .يف غري ما آية من القرآن وقد اختلف املفسرون يف مقدار هذه الستة االيام على قولني] 

  .فاجلمهور على أهنا كأيامنا هذه
  .أن كل يوم منها كألف سنة مما تعدون: وعن ابن عباس، وجماهد والضحاك، وكعب االحبار

واختار هذا القول االمام أمحد بن حنبل يف كتابه الذي رد فيه على اجلهمية، وابن  رواهن ابن جرير، وابن أيب حامت،
  .جرير وطائفة من املتأخرين واهللا أعلم

  .وسيأيت ما يدل على هذا القول
" أجبد هوز حطي كلمن سعفص قرشت " وروى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم، وغريه أن أمساء االيام الستة 

يقول أهل التوراة ابتدأ اهللا اخللق " ل االيام ثالثة أقوال، فروى عن حممد بن اسحاق أنه قال وحكى ابن جرير يف أو
ابتدأ اهللا اخللق يوم االثنني، ونقول حنن املسلمون فيما انتهى إلينا عن رسول اهللا : يوم االحد، ويقول أهل االجنيل

الذي حكاه ابن اسحاق عن املسلمني مال إليه طائفة وهذا القول " صلى اهللا عليه وسلم ابتدأ اهللا اخللق يوم السبت 
  .من الفقهاء من الشافعية، وغريهم

والقول بأنه االحد رواه ابن جرير عن السدي عن أيب ) خلق اهللا التربة يوم السبت(وسيأيت فيه حديث أيب هريرة 
اه أيضا عن عبد اهللا بن مالك، وأيب صاحل عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود، وعن مجاعة من الصحابة ورو

  .سالم، واختاره ابن جرير



  .وهو نص التوراة، ومال إليه طائفة آخرون من الفقهاء
وهو أشبه بلفظ االحد وهلذا كمل اخللق يف ستة أيام فكان آخرهن اجلمعة فاختذه املسلمون عيدهم يف االسبوع وهو 

  .ان شاء اهللا اليوم الذي أضل اهللا عنه أهل الكتاب قبلنا كما سيأيت بيانه
  )هو الذي خلق لكم ما يف االرض مجيعا مث استوى إىل السماء فسواهن سبع مسوات وهو بكل شئ عليم(وقال تعاىل 

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق االرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك رب العاملني : (وقال تعاىل]  ٢٩: البقرة[ 
  .در فيها أقواهتا يف أربعة أيام سواء للسائلنيوجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وق

  .مث استوى إىل السماء وهى دخان فقال هلا ولالرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني
فقضاهن سبع مسوات يف يومني، وأوحى يف كل مساء أمرها وزينا السماء الدنيا مبصابيح، وحفظا ذلك تقدير العزيز 

اهللا : (يدل على أن االرض خلقت قبل السماء الهنا كاالساس للبناء كما قال تعاىلفهذا ]  ٩: فصلت) [ العليم
الذي جعل لكم االرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم اهللا ربكم فتبارك 

قال وبنينا فوقكم سبعا  أمل جنعل االرض مهادا واجلبال أوتادا إىل أن(قال تعاىل ]  ٦٤: غافر) [ اهللا رب العاملني
أو مل ير الذين كفروا أن السموات واالرض ] (تعاىل [ وقال ]  ٢٥: املرسالت) [ شدادا وجعلنا سراجا وهاجا

أي فصلنا ما بني السماء واالرض ]  ٣٠: االنبياء) [ كانتا رتقا ففتقنامها وجعلنا من املاء كل شئ حي أفال يؤمنون
  .وجرت العيون، واالهنار وانتعش احليوانحىت هبت الرياح ونزلت االمطار 

أي عما خلق فيها من الكواكب ]  ٣٢: االنبياء) [ وجعلنا السماء سقفا حمفوظا وهم عن آياهتا معرضون(مث قال 
  الثوابت، والسيارات والنجوم

*  الزاهرات واالجرام النريات، وما يف ذلك من الدالالت على حكمة خالق االرض والسموات كما قال تعاىل
) * وكأين من آية يف السموات واالرض ميرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون(

أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع مسكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج (فأما قوله تعاىل ]  ١٠٥: يوسف[ 
: النازعات) [ بال أرساها متاعا لكم والنعامكمضحاها واالرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، واجل

  .فقد متسك بعض الناس هبذه اآلية على تقدم خلق السماء على خلق االرض]  ٢٨
فخالفوا صريح اآليتني املتقدمني ومل يفهموا هذه اآلية الكرمية فان مقتضى هذه اآلية أن دحي االرض وإخراج املاء 

  .واملرعى منها بالفعل بعد خلق السماء
  وبارك فيها وقدر فيها(وقد كان ذلك مقدرا فيها بالقوة كما قال تعاىل 

أي هيأ أماكن الزرع ومواضع العيون واالهنار مث ملا أكمل خلق صورة العامل السفلي ]  ١٠: فصلت) [ أقواهتا
ر وهلذا والعلوي دحى االرض أخرج منها ما كان مودعا فيها فخرجت العيون وجرت االهنار، ونبت الزرع والثما

) واالرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها(فسر الدحي بإخراج املاء واملرعى منها وإرسال اجلبال فقال 
أي قررها يف أماكنها اليت وضعها فيها وثبتها وأكدها وأطدها ]  ٣٢ - ٣٠: املرسالت) [ واجلبال أرساها(وقوله 
الرض فرشناها فنعم املاهدون، ومن كل شئ خلقنا زوجني لعلكم والسماء بنيناها بايد وإنا ملوسعون، وا(وقوله 
  .بأيد أي بقوة]  ٣٧: الذاريات) [ تذكرون

  .وأنا ملوسعون، وذلك أن كل ما عال اتسع فكل مساء أعلى من اليت حتتها فهي أوسع منها
  .وهلذا كان الكرسي أعلى من السموات

  .وهو أوسع منهن كلهن



  .والعرش أعظم من ذلك كله بكثري
  .أي بسطناها وجعلناها مهدا أي قارة ساكنة غري مضطربة وال مائدة بكم) واالرض فرشناها(وقوله بعد هذا 

  .والواو ال تقتضي الترتيب يف الوقوع) فنعم املاهدون(وهلذا قال 
 حدثنا وقال البخاري حدثنا عمر بن جعفر بن غياث حدثنا أيب* وإمنا يقتضي االخبار املطلق يف اللغة واهللا أعلم 

دخلت على النيب صلى " االعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن حمرز أنه حدثه عن عمران بن حصني قال 
قالوا قد بشرتنا فاعطنا " اهللا عليه وسلم وعقلت ناقيت بالباب فأتاه ناس من بين متيم فقال اقبلوا البشرى يا بين متيم 

قالوا قد قبلنا يارسول " وا البشرى يا أهل اليمن إن مل يقبلها بنو متيم اقبل" مرتني مث دخل عليه ناس من اليمن فقال 
  .اهللا قالوا جئناك نسألك عن هذا االمر

" كان اهللا ومل يكن شئ غريه وكان عرشه على املاء وكتب يف الذكر كل شئ وخلق السموات واالرض " قال 
" دوهنا السراب فواهللا لوددت اين كنت تركتها فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن احلصني فانطلقت فإذا هي تقطع 

وهو ) مث خلق السموات واالرض(هكذا رواه هاهنا وقد رواه يف كتاب املغازي وكتاب التوحيد وىف بعض ألفاظه 
  .لفظ النسائي أيضا

  حدثنا حجاج حدثين ابن جريج أخربين إمساعيل بن) ١(وقال االمام أمحد بن حنبل 
__________  

  .٣٢٧/  ٢ج  مسند أمحد) ١(

أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه " مية عن أيوب بن خالد عن عبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة عن أيب هريرة قال 
يوم االثنني ] فيها [ يوم االحد وخلق لشجر ] فيها [ وسلم بيدي فقال خلق اهللا التربة يوم السبت وخلق اجلبال 

لدواب يوم اخلميس وخلق آدم بعد العصر ] فيها [ م االربعاء وبث وخلق النور يو) ١(وخلق املكروه يوم الثالث 
وهكذا رواه مسلم عن " يوم اجلمعة آخر خلق خلق يف آخر ساعة من ساعات اجلمعة فيما بني العصر إىل الليل 

سريج بن يونس وهرون بن عبد اهللا والنسائي عن هرون ويوسف بن سعيد ثالثتهم عن حجاج بن حممد املصيصي 
  .ر عن ابن جريج به مثله سواءاالعو

وقد رواه النسائي يف التفسري عن ابراهيم ين يعقوب اجلوزجاين عن حممد ابن الصباح عن أيب عبيدة اجلداد عن 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ " االخضر بن عجالن عن ابن جريح عن عطاء بن أيب رباح عن أيب هريرة 

هللا خلق السموات واالرض وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على العرش يوم السابع، إن ا" بيدي فقال يا أبا هريرة 
وذكر متامه بنحوه فقد اختلف فيه على ابن جريج وقد تكلم يف هذا احلديث على ابن " وخلق التربة يوم السبت 

كعب وهو أصح يعين أن  املديين والبخاري والبيهقي وغريهم من احلفاظ قال البخاري يف التأريخ، وقال بعضهم عن
هذا احلديث مما مسعه أبو هريرة وتلقاه من كعب االحبار فإهنما كانا يصطحبان ويتجالسان للحديث، فهذا حيدثه عن 
صحفه، وهذا حيدثه مبا يصدقه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فكان هذا احلديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن 

أخذ رسول اهللا صلى " رفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأكد رفعه بقوله صحفه، فوهم بعض الرواة فجعله م
  .مث يف متنه غرابة شديدة" اهللا عليه وسلم بيدي 

  .فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق السموات، وفيه ذكر خلق االرض وما فيها يف سبعة أيام
  .ات يف يومني من دخانوهذا خالف القرآن الن االرض خلقت يف أربعة أيام مث خلقت السمو

وهو خبار املاء الذي ارتفع حني اضطرب املاء العظيم الذي خلق من ربذة االرض بالقدرة العظيمة البالغة كما قال 



إمساعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري يف خرب ذكره عن أيب مالك، وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة اهلمداين 
  ب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الذي خلق لكم ما يف االرضعن ابن مسعود، وعن ناس من أصحا

قال إن اهللا كان عرشه على املاء ومل خيلق شيئا مما خلق قبل " السماء فسواهن سبع مسوات ) ٢(مجيعا مث استوى إىل 
 أيبس املاء فجعله مث* املاء فلما أراد أن خيلق اخللق أخرج من املاء دخانا فارتفع فوق املاء فسما عليه فسماه مساء 

وخلق االرض على حوت وهو النون قال اهللا ) االحد واالثنني(أرضا واحدة مث فتقها فجعل سبع أرضني يف يومني 
  واحلوت) ٣) (نون والقلم وما يسطرون(تعاىل 

__________  
  .الثالثاء وما بني معكوفني يف احلديث زيادة من املسند: يف املسند) ١(
ان : احدامها: االستواء يف كالم العرب على جهتني: قال حيىي بن زياد الفراء: ٥٢٠االمساء ص قال البيهقي يف ) ٢(

أن تقول كان مقبال علي فالن يشامتين : أو يستوي من اعوجاج، ووجه ثالث؛ يستوي الرجل وينتهي شبابه وقوته 
  .وايل سواء على معىن أقبل إيل وعلي

  .صعد: استوى: وعن ابن عباس قال
  .١ة القلم اآلية سور) ٣(

  .يف املاء واملاء على صفات والصفات على ظهر ملك وامللك على صخرة والصخرة يف الريح
وهي الصخرة اليت ذكرها لقمان ليست يف السماء وال يف االرض فتحرك احلوت فاضطرب فتزلزلت االرض فأرسى 

  .عليها اجلبال فقرت
  .افعوخلق اهللا يوم الثالثاء اجلبال وما فيهن من املن

وخلق يوم االربعاء الشجر واملاء واملدائن والعمران واخلراب وفتق السماء وكانت رتقا فجعلها سبع مسوات يف 
  .يومني اخلميس واجلمعة

  .وإمنا مسي يوم اجلمعة النه مجع فيه خلق السموات واالرض وأوحى يف كل مساء أمرها
  .ل الربد وما ال يعلمه غريهمث قال خلق يف كل مساء خلقها من املالئكة والبحار وجبا

  .مث زين السماء بالكواكب فجعلها زينة وحفظا حيفظ من الشياطني
  .فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش

  .هذا االسناد يذكر به السدي أشياء كثرية فيها غرابة وكان كثري منها متلقى من االسرائيليات
دث بني يدي عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه بأشياء من علوم أهل فإن كعب االحبار ملا أسلم يف زمن عمر كان يتح

الكتاب فيستمع له عمر تأليفا له، وتعجبا مما عنده مما يوافق كثري منه احلق الذي ورد به الشرع املطهر فاستجاز 
ثريا ما يقع كثري من الناس نقل ما يورده كعب االحبار هلذا، وملا جاء من االذن يف التحديث عن بين إسرائيل لكن ك

  مما يرويه غلط كبري وخطأ
وإن كنا مع ذلك لنبلو (عن معاوية أنه كان يقول يف كعب االحبار ) ١(وقد روى البخاري يف صحيحه * كثري 

  .أي فيما ينقله ال أنه يتعمد ذلك واهللا أعلم) عليه الكذب
  .وحنن نورد ما نورده من الذي يسوقه كثري من كبار االئمة املتقدمني عنهم

مث نتبع ذلك من االحاديث مبا يشهد له بالصحة أو يكذبه ويبقى الباقي مما ال يصدق وال يكذب وبه املستعان وعليه 
  .التكالن



قال : قال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا مغرية بن عبد الرمحن القرشي عن أيب زناد عن االعرج عن أيب هريرة قال
"  اخللق كتب يف كتابه فهو عنده فوق العرش إن رمحيت غلبت غضيب ملا قضى اهللا" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .والنسائي عن قتيبة به) ٣(وكذا رواه مسلم 
  )٣: (مث قال البخاري

__________  
حيدث رهطا من قريش " من حديث الزهري عن محيد بن عبد الرمحن انه مسع معاوية  -صحيح البخاري ) ١(

  .باملدينة
انه كان من أصدق هؤالء احملدثني الذين حيدثون عن أهل الكتاب وإن كنا لنبلو مع : وذكر كعب االحبار فقال

  .ذلك عليه الكذب
  .٧٣/  ٤ج  -كتاب بدء اخللق  -البخاري ) ٢(

  .ملا خلق اهللا: عن قتيبة بن سعد وفيه) ٢٧٥١( ١٤كتاب التوبة ج  ٤٩عند مسلم يف 
ليست مكانية بل إشارة إىل كمال كونه مكنونا عن اخللق،  والعندية: قال العيين يف شرح البخاري: وقوله عنده

  .مرفوعا عن حيز إدراكهم
  .يف كتاب بدء اخللق) ٣(

  .باب ما جاء يف سبع أرضني

واهللا الذي خلق سبع مسوات ومن االرض مثلهن يتنزل االمر بينهن لتعلموا أن (ما جاء يف سبع أرضني وقوله تعاىل 
مث قال حدثنا علي بن عبد اهللا أخربنا ابن علية عن ) ١) ( قد أحاط بكل شئ علماوان اهللا؛ اهللا على كل شئ قدير 

  علي بن املبارك حدثنا حيىي بن أيب كثري عن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن
  .أيب سلمة بن عبد الرمحن وكانت بينه وبني ناس خصومة يف أرض فدخل على عائشة فذكر هلا ذلك

من ظلم قيد شرب طوقه من سبع " الرض فان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يا أبا سلمة اجتنب ا: فقالت
ورواه أمحد من حديث حممد بن * ورواه أيضا يف كتاب املظامل ومسلم من طرق عن حيىي بن كثري به " أرضني 

  .شة مبثلهإبراهيم عن أيب سلمة به، ورواه أيضا عن يونس عن إبان عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن عائ
مث قال البخاري حدثنا بشر بن حممد قال أخربنا عبد اهللا عن موسى بن عقبة عن سامل عن أبيه قال قال النيب صلى 

ورواه يف املظامل أيضا " من أخذ شيئا من االرض بغري حقه خسف به يوم القيامة إىل سبع أرضني " اهللا عليه وسلم 
  .ملبارك عن موسى بن عقبة به وهو من أفرادهعن مسلم بن إبراهيم عن عبد اهللا هو ابن ا

وذكر البخاري هاهنا حديث حممد بن سريين عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا 
احلديث ومراده " الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات واالرض السنة اثين عشر شهرا " عليه وسلم 

أي يف العدد كما أن عدة الشهور اآلن ) اهللا الذي خلق سبع مسوات ومن االرض مثلهن(ر قوله تعاىل واهللا أعلم تقري
  .اثين عشر مطابقة لعدة الشهور عند اهللا يف كتابه االول فهذه مطابقة يف الزمن كما أن تلك مطابقة يف املكان

أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه مث قال البخاري حدثنا عبيد بن إمساعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن 
يف حق زعمت أنه ائتقصه هلا إىل مروان فقال سعيد رضي اهللا عنه أنا انتقص من حقها شيئا ؟ ) ٢(خاصمته أروى 

من أخذ شربا من االرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من " أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  ).٣( ورواه" سبع أرضني 



بن أيب جعفر ) ٤(وقال االمام أمحد حدثنا حسن وأبو سعيد موىل بين هاشم حدثنا عبد اهللا ابن هليعة حدثنا عبد اهللا 
ذراع من االرض ينتقصه املرء : قلت يارسول اهللا أي الظلم أعظم ؟ قال" عن أيب عبد الرمحن عن ابن مسعود قال 

  ااملسلم من حق أخيه فليس حصاة من االرض يأخذه
__________  

  .١٢سورة الطالق اآلية ) ١(
  .أروى بفتح اهلمزة وسكون الراء وهي أروى بنت أيب أوس) ٢(
  قال قال يل سعيد بن) عروة(قال ابن أيب الزناد عن هشام عن أبيه : ويف البخاري: قوله ورواه هكذا باالصل) ٣(

  .دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم: زيد
  .عبيد اهللا بدل عبد اهللا: وفيه ٣٩٧/  ١مسند أمحد ج ) ٤(

  .تفرد به أمحد" أحد إال طوقها يوم القيامة إىل قعر االرض، وال يعلم قعرها إال الذي خلقها 
  .وهذا إسناد ال بأس به

وقال االمام أمحد حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .تفرد به من هذا الوجه وهو على شرط مسلم" خذ شربا من االرض بغري حقه طوقه من سبع أرضني من أ" قال 

من اقتطع " وقال أمحد حدثنا حيىي عن ابن عجالن حدثين أيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .ط مسلمتفرد به أيضا وهو على شر" شربا من االرض بغري حقه طوقه إىل سبع أرضني 

وقال أمحد أيضا حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه 
تفرد به أيضا وقد رواه الطرباين من حديث " من أخذ من االرض شربا بغري حقه طوقه من سبع أرضني " وسلم قال 

ه االحاديث كاملتواترة يف إثبات سبع أرضني واملراد بذلك أن كل فهذ* معاوية بن قرة عن ابن عباس مرفوعا مثله 
واحدة فوق االخرى واليت حتتها يف وسطها عند أهل اهليئة حىت ينتهي االمر إىل السابعة وهي صماء ال جوف هلا، 

  .ويف وسطها املركز وهي نقطة مقدرة متومهة
  .يعاوقه مانعوهو حمط االثقال، إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا مل 

واختلفوا هل هن متراكمات بال تفاصل أو بني كل واحدة واليت تليها خالء على قولني وهذا اخلالف جار يف 
  .االفالك أيضا

  .والظاهر أن بني كل واحدة واليت تليها خالء على قولني
  .وهذا اخلالف جار يف االفالك أيضا

اهللا الذي خلق سبع مسوات ومن االرض (ظاهر قوله تعاىل والظاهر أن بني كل واحدة منهن وبني االخرى مسافة ل
اآلية وقال االمام أمحد حدثنا شريح حدثنا احلكم بن عبد امللك عن قتادة عن احلسن عن ) مثلهن يتنزل االمر بينهن

 أتدرون ما هذه قلنا اهللا" بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ مرت سحابة فقال " أيب هريرة قال 
: ورسوله أعلم قال العنان وزوايا االرض تسوقه إىل من ال يشكرونه من عباده وال يدعونه أتدرون ما هذه فوقكم
  .قلنا اهللا ورسوله أعلم قال الرفيع موج مكفوف وسقف حمفوظ أتدرون كم بينكم وبينها قلنا اهللا ورسوله أعلم

  .قال مسرية مخسمائة سنة
مث قال أتدرون * نا اهللا ورسوله أعلم قال مسرية مخسمائة عام حىت عد سبع مسوات مث قال أتدرون ما الذي فوقها قل

  .ما فوق ذلك قلنا اهللا ورسوله أعلم قال العرش أتدرون كم بينه وبني السماء السابعة قلنا اهللا ورسوله أعلم



  .قال مسرية مخسمائة عام
أتدرون ما حتتها قلنا اهللا ورسوله أعلم قال أرض مث قال أتدرون ما هذه حتتكم قلنا اهللا وروسله أعلم قال أرض 

  .أخرى أتدرون كم بينهما قلنا اهللا ورسوله أعلم
  .قال مسرية سبعمائة عام حىت عد سبع أرضني مث قال وأمي اهللا لو دليتم أحدكم إىل االرض السفلى السابعة هلبط

ترمذي عن عبد بن محيد، وغري واحد عن مث قرأ هو االول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم ورواه ال
يونس بن حممد املؤدب عن شيبان بن عبد الرمحن عن قتادة، قال حدث احلسن عن أيب هريرة وذكره إال أنه ذكر 

  ذكرناها عند تفسري هذه اآلية من) ١(أن بعد ما بني كل أرضني مخسمائة عام وذكر يف آخره كلمة 
__________  

  .حممد بيده لو أنكم دليتم رجال حببل إىل االرض السفلى هلبط على اهللا والذي نفس: يف املسند) ١(
  قال ابن 

سورة احلديد مث قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه قال ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن 
فسريه من حديث أيب ورواه أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت يف ت* زيد أهنم قالوا مل يسمع احلسن من أيب هريرة 

جعفر الرازي عن قتادة عن احلسن عن أيب هريرة فذكر مثل لفظ الترمذي سواء بدون زيادة يف آخره ورواه ابن 
  .جرير يف تفسريه عن بشر عن يزيد عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة مرسال وقد يكون هذا أشبه واهللا أعلم

أيب ذر الغفاري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ولكن ال يصح  ورواه احلافظ أبو بكر البزار والبيهقي من حديث
وقد تقدم عند صفة العرش من حديث االوعال ما خيالف هذا يف ارتفاع العرش عن ) * ١(إسناده واهللا أعلم 

  .السماء السابعة وما يشهد له
ذهب إليه بعض املتكلمني على  وأما ما* وفيه وبعد ما بني كل مساءين مخسمائة عام، وكثفها أي مسكها مخسمائة عام 

  .أهنا سبعة أقاليم) طوقه من سبع أرضني(حديث 
فهو قول خيالف ظاهر اآلية واحلديث الصحيح وصريح كثري من ألفاظه مما يعتمد من احلديث الذي أوردناه من 

  .طريق احلسن عن أيب هريرة
  مث إنه محل احلديث واآلية على خالف ظاهرمها بال مستند

  .هللا أعلموال دليل وا
وهكذا ما يذكره كثري من أهل الكتاب وتلقاه عنهم طائفة من علمائنا من أن هذه االرض من تراب واليت حتتها من 

حديد واالخرى من حجارة من كربيت واالخرى من كذا فكل هذا إذا مل خيرب به ويصح سنده إىل معصوم فهو 
  .مردود على قائله

يف كل أرض من اخللق مثل ما يف هذه حىت آدم كآدمكم وإبراهيم : قال وهكذا االثر املروي عن ابن عباس أنه
كإبراهيمكم فهذا ذكره ابن جرير خمتصرا واستقصاه البيهقي يف االمساء والصفات وهو حممول إن صح نقله عنه 

نا العوام بن وقال االمام أمحد حدثنا يزيد حدث* على أنه أخذه ابن عباس رضي اهللا عنه عن االسرائيليات واهللا أعلم 
ملا خلق اهللا االرض : حوشب عن سليمان بن أيب سليمان عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

جعلت متيد فخلق اجلبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت املالئكة من خلق اجلبال فقالت يا رب هل من خلقك 
  .شئ أشد من اجلبال قال نعم احلديد

  .خلقك شئ أشد من احلديد قال نعم النار قالت يا رب فهل من



  .قالت يا رب فهل من خلقك شئ أشد من النار قال نعم الريح
* قالت يا رب فهل من خلقك شئ أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه خيفيها من مشاله تفرد به أمحد 

وذكروا طوهلا وبعد إمتدادها وإرتفاعها وقد ذكر أصحاب اهليئة إعداد جبال االرض يف سائر بقاعها شرقا وغربا، 
  .وأوسعوا القول يف ذلك مبا يطول شرحه هنا

  ومن(وقد قال اهللا تعاىل 
__________  

واملقصود من اخلرب ان نسبة الباري من اجلهات إىل فوق كنسبته إىل حتت، إذ ال ينسب إىل الكون يف : العريب= 
  .واحدة منهما بذاته

والذي روي يف آخر احلديث إشارة ..هذه الرواية اشتهرت فيما بني الناس: ٥٠٦اء ص قال البيهقي يف االمس) ١(
  .وانه الظاهر؛ إىل نفي املكان عن اهللا تعاىل وان العبد أينما كان فهو يف القرب والبعد من اهللا تعاىل سواء 

د الطرائق وقال عكرمة قال ابن عباس وغري واحد اجلد) ١) (اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواهنا وغرابيب سود
  .وغريه الغرابيب اجلبال الطوال السود

  .وهذا هو الشاهد من اجلبال يف سائر االرض ختتلف باختالف بقاعها وألواهنا
  وقد ذكر اهللا تعاىل يف كتابه اجلودي على التعيني وهو جبل عظيم

  .شرقي جزيرة ابن عمر إىل دجلة
مسرية ثالثة أيام وإرتفاعه مسرية نصف يوم وهو أخضر الن فيه شجرا عند املوصل إمتداده من اجلنوب إىل الشمال 

من البلوط وإىل جانبه قرية يقال هلا قرية الثمانني لسكين الذين جنوا يف السفينة مع نوح عليه السالم يف موضعها 
  .فيما ذكره غري واحد من املفسرين واهللا أعلم

ذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه حلما طريا وتستخرجوا منه حلية وهو ال(فصل يف البحار واالهنار قال اهللا تعاىل 
  .تلبسوهنا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

  .وألقى يف االرض رواسي أن متيد بكم وأهنارا وسبال لعلكم هتدون
  .وعالمات وبالنجم هم يهتدون

]  ١٥ - ١٤: النحل) [ اهللا ال حتصوها إن اهللا لغفور رحيمأفمن خيلق كمن ال خيلق أفال تذكرون وإن تعدوا نعمة 
وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون حلما طريا (وقال تعاىل 

وقال ]  ١٢: فاطر) [ وتستخرجون حلية تلبسوهنا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
: الفرقان) [ مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا حمجوراوهو الذي (تعاىل 
فاملراد بالبحرين البحر ]  ٢٠ - ١٩: الرمحن) [ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ال يبغيان: (وقال تعاىل]  ٥٣

المصار ملصاحل العباد قاله ابن جريج امللح املر وهو االجاج والبحر العذب هو هذه االهنار السارحة بني أقطار وا
  .وغري واحد من االئمة

ومن آياته اجلوار يف البحر كاالعالم إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن يف ذلك آليات : (وقال تعاىل
يف  أمل تر أن الفلك جتري(وقال تعاىل ]  ٣٣: الشورى) [ لكل صبار شكور أو يوبقهن مبا كسبوا ويعفو عن كثري

البحر بنعمة اهللا لرييكم من آياته إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اهللا خملصني 
إن : (وقال تعاىل]  ٣١: لقمان) [ له الدين فلما جناهم إىل الرب فمنهم مقتصد وما جيحد بآياتنا إال كل ختال كفور



والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس وما أنزل اهللا من يف خلق السموات واالرض واختالف الليل والنهار 
  السماء من ماء فأحيا به االرض بعد موهتا وبث فيها من كل دابة وتصريف

  فامنت تعاىل]  ٦٥: احلج) [ الرياح والسحاب املسخر بني السماء واالرض آليات لقوم يعقلون
__________  

  .٢٧سورة فاطر اآلية ) ١(
  .اجلدد مجع جدة
  ..الطرائق أو اخلطوط الواضحة املنفصل بعضها من بعض: قال الزهري

على عباده مبا خلق هلم من البحار واالهنار فالبحر احمليط بسائر أرجاء االرض وما ينبت منه يف جوانبها اجلميع ماحل 
ا ميوت فيه من الطعم مر ويف هذا حكمة عظيمة لصحة اهلواء إذ لو كان حلوا الننت اجلو وفسد اهلواء بسبب م

  .احليوانات فكان يؤدي إىل تفاين بين آدم ولكن اقتضت احلكمة البالغة أن يكون على هذه الصفة هلذه املصلحة
  ).١" (هو الطهور ماؤه احلل ميتته : " وهلذا ملا سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن البحر قال

  .راد ذلكوأما االهنار فماؤها حلو عذب فرات سائغ شراهبا ملن أ
  .وجعلها جارية سارحة ينبعها تعاىل يف أرض ويسوقها إىل أخرى رزقا للعباد

  .ومنها كبار ومنها صغار حبسب احلاجة واملصلحة
وقد تكلم أصحاب علم اهليئة والتفسري على تعداد البحار واالهنار الكبار وأصول منابعها وإىل أين ينتهي سريها 

) [ والبحر املسجور(قوله تعاىل  -اخلالق تعاىل، وأنه فاعل باالختيار واحلكمة بكالم فيه حكم ودالالت على قدرة 
  .فيه قوالن أحدمها أن املراد به البحر الذي حتت العرش املذكور يف حديث االوعال]  ٦: الطور

ث فتحيا منه وأنه فوق السموات السبع بني أسفله وأعاله كما بني مساء إىل مساء، وهو الذي ينزل منه املطر قبل البع
  .االجساد من قبورها

  .وهذا القول هو اختيار الربيع بن أنس
واختلفوا يف معىن البحر املسجور * والثاين آن البحر اسم جنس يعم سائر البحار اليت يف االرض وهو قول اجلمهور 

عن علي وابن عباس فقيل اململوء وقيل يصري يوم القيامة نارا تؤجج فيحيط بأهل املوقف كما ذكرناه يف التفسري 
  .وسعيد بن جبري وابن جماهد وغريهم

  .وقيل املراد به املمنوع املكفوف احملروس عن أن يطغى فيغمر االرض ومن عليها فيغرقوا
  حدثنا يزيد حدثنا) ١(رواه الواليب عن ابن عباس وهو قول السدي وغريه ويؤيده احلديث الذي رواه االمام أمحد 

لقيت أبا صاحل موىل عمر بن اخلطاب فقال حدثنا عمر بن اخلطاب " ابطا بالساحل قال العوام حدثين شيخ كان مر
] على االرض [ ليس من ليلة إال والبحر يشرف فيها ثالث مرات " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ورواه اسحاق بن راهوية" يستأذن اهللا عزوجل أن يتفصح عليهم فيكفه اهللا عزوجل 
__________  

  .٢٦٥/  ٥؛  ٢٧٣/  ٣؛  ٢٩٢، ٢٧٨، ٢٦١، ٢٢٧/  ٢اخرجه أمحد يف مسنده ) ١(
  .وأبو داود يف الطهارة والترمذي يف الطهارة والنسائي يف الطهارة واملياه والصيد

  .وأخرجه ابن ماجة يف الطهارة
  .ويف موطأ مالك والدارمي يف الوضوء والصيد



  .٦سورة الطور اآلية ) ٢(
انه مبنزلة التنور : وافقه الضحاك ومشر بن عطية وحممد بن كعب واالخفش؛ املوقد : ال جماهديف معىن املسجور ق

  .-املوقد احملمى  -املسجور 
  .املسجور الذي ذهب ماؤه: وعن ابن عباس قال

  .وقيل املسجور أي املفجور
ماء فاض منها على العبد من أورده بعد السقف املرفوع لالشارة إىل أنه إذا ارتفع العمل إىل الس: وعند املهاميي

  .العلوم ما جيعله حبرا من احملبة ما يسجر بنار الشوق إىل ربه

خرجت ليلة احملرس مل خيرج أحد من احملرس " عن يزيد بن هرون عن العوام بن حوشب حدثين شيخ مرابط قال 
ذلك مرارا وأنا مستيقظ غريي فأتيت امليناء فصعدت فجعل خييل إيل أن البحر يشرف حياذي برؤوس اجلبال فعل 

ما من ليلة إال والبحر " فلقيت أبا صاحل فقال حدثنا عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .يشرف ثالث مرات يستأذن اهللا أن يتفصح عليهم فيكفه اهللا عزوجل يف إسناده رجل مبهم واهللا أعلم

عن أن يطغى عليهم وسخره هلم حيمل مراكبهم ليبلغوا عليها إىل وهذا من نعمه تعاىل على عباده أن كف شر البحر 
االقاليم النائية بالتجارات وغريها وهداهم فيه مبا خلقه يف السماء واالرض من النجوم واجلبال اليت جعلها هلم 

ليت ال توجد إال عالمات يهتدون هبا يف سريهم ومبا خلق هلم فيه من اآللئ واجلواهر النفيسة العزيزة احلسنة الثمينة ا
  فيه ومبا خلق فيه من الدواب الغريبة

هو الطهور " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ) أحل لكم صيد البحر وطعامه(وأحلها هلم حىت ميتتها كما قال تعاىل 
وابن رواه أمحد " أحلت لنا ميتتان ودمان السمك واجلراد والكبد والطحال " ويف احلديث اآلخر " ماؤه احلل ميتته 

وجدت يف كتاب عن حممد بن معاوية البغدادي " وقد قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده * ماجة ويف إسناده نظر 
كلم اهللا هذا البحر " حدثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة رفعه قال 

  .حامل فيك عبادا من عبادي فكيف أنت صانع هبم قال أغرقهمالغريب وكلم البحر الشرقي فقال للغريب إين 
قال بأسك يف نواحيك وحرمه احللية والصيد، وكلم هذا البحر الشرقي فقال إين حامل فيك عبادا من عبادي فما 

  .مث قال ال تعلم أحدا* أنت صانع هبم قال أمحلهم على يدي، وأكون هلم كالوالدة لولدها فأثابه احللية والصيد 
  .ما رواه عن سهيل إال عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر وهو منكر احلديث

  .قال وقد رواه سهيل عن عبد الرمحن بن أيب عياش عن عبد اهللا بن عمرو موقوفا
قلت املوقوف على عبد اهللا بن عمرو بن العاص أشبه فإنه قد كان وجد يوم الريموك ذاملتني مملوءتني كتبا من علوم 

  .كان حيدث منهما بأشياء كثرية من االسرائيليات منها املعروف واملشهور واملنكور واملردودأهل الكتاب ف
فأما املعروف فترد به عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب أبو القاسم املدين 

  .قاضيها
وكذا ضعفه بن معني * كذابا وأحاديثه مناكري  مث مزقت حديثه كان* قال فيه االمام أمحد ليس بشئ وقد مسعته منه 

وأبو زرعة وأبو حامت واجلوزجاين والبخاري وأبو داود والنسائي وقال ابن عدي عامة أحاديثه مناكري وأفظعها 
قال علماء التفسري املتكلمون على العروض واالطوال والبحار واالهنار واجلبال واملساحات وما يف * حديث البحر 
ملدن واخلراب والعمارات واالقاليم السبعة احلقيقة يف إصطالحهم واالقاليم املتعددة العرفية وما يف االرض من ا

  البلدان واالقاليم من اخلواص والنباتات وما يوجد يف كل قطر من صنوف



  املعادن والتجارات قالوا االرض مغمورة باملاء العظيم إال مقدار الربع منها وهو تسعون درجة
الهلية اقتضت إحنسار املاء عن هذا القدر منها لتعيش احليوانات عليها وتنبت الزرع والثمار منها كما قال والعناية ا

واالرض وضعها لالنام فيها فاكهة والنخل ذات االكمام واحلب ذو العصف والرحيان فبأي آالء ربكما (تعاىل 
  .قريب الثلثني منه أو أكثر قليال قالوا املعمور من هذا البادي منها]  ١٣ - ١٠: الرمحن) [ تكذبان

  .هو مخس وتسعون درجة
قالوا فالبحر احمليط الغريب ويقال له أوقيانوس وهو الذي يتاخم بالد املغرب وفيه اجلزائر اخلالدات وبينها وبني 
ح ساحله عشر درج مسافة شهر تقريبا وهو حبر ال ميكن سلوكه وال ركوبه لكثرة موجه وإختالف ما فيه من الريا
واالمواج وليس فيه صيد وال يستخرج منه شئ وال يسافر فيه ملتجر وال لغريه وهو آخذ يف ناحية اجلنوب حىت 

مث ميتد شرقا ويصري * يسامت اجلبال القمر ويقال جبال القمر اليت منها أصل منبع نيل مصر ويتجاوز خط االستواء 
  .جنويب االرض

مث ميتد * مث ميتد شرقا ومشاال حىت يتصل ببحر الصني واهلند * كثري  وفيه هناك جزائر الزابج وعلى سواحله خراب
  .هناية االرض الشرقية املكشوفة) ١(شرقا حىت يسامت 
  .وهناك بالد الصني

  .مث ينعطف يف شرق الصني إىل جهة الشمال حىت جياوز بالد الصني ويسامت سد يأجوج ومأجوج
مث ميتد مغربا يف مشال االرض ويسامت بالد الروس * وال مث ينعطف ويستدير على أراضي غري معلومة االح

ويتجاوزها ويعطف مغربا وجنوبا ويستدير على االرض ويعود إىل جهة الغرب وينبثق من الغريب إىل منت االرض 
مث يأخذ يف بالد الروم حىت يتصل بالقسطنطينية وغريها * الزقاق الذي ينتهي أقصاه إىل أطراف الشام من الغرب 

  .الدهممن ب
إن يف حبر اهلند ألف جزيرة وسبعمائة جزيرة : وينبعث من احمليط الشرقي حبار أخر فيها جزائر كثرية، حىت إنه يقال

فيها مدن وعمارات سوى اجلزائر العاطلة ويقال هلا البحر االخضر فشرقيه حبر الصني وغربيه حبر اليمن ومشاله حبر 
 حبر اهلند وحبر اليمن جباال فاصلة بينهما وفيها فجاج يسلك املراكب وذكروا أن بني* اهلند وجنوبيه غري معلوم 

وجعلنا يف االرض رواسي أن متيد بكم (بينها يسريها هلم الذي خلقها كما جعل مثلها يف الرب أيضا قال اهللا تعاىل 
  وقد ذكر بطليموس أحد ملوك اهلند يف كتابه) * وجعلنا فيها فجاجا سبال لعلكم هتتدون

باجملسطي الذي عرب يف زمان املأمون، وهو أصل هذه العلوم أن البحار املتفجرة من احمليط الغريب والشرقي  املسمى
  .واجلنويب والشمايل كثرية جدا

  .فمنها ما هو واحد، ولكن يسمى حبسب البالد املتامخة له
  .فمن ذلك حبر القلزم

  .والقلزم قرية على ساحله قريب من أيلة
زر وحبر ورنك وحبر الروم وحبر بنطش وحبر االزرق، مدينة على ساحله وهو حبر القرم أيضا وحبر فارس وحبر اخل

  ويتضايق حىت يصب يف حبر الروم عند جنويب القسطنطينية وهو خليج القسطنطينية،
__________  

  .يسري: يسامت) ١(



كندرية إىل القرم الستقباهلا جريان وهلذا تسرع املراكب يف سريها من القرم إىل حبر الروم وتبطئ إذا جاءت من االس
  .املاء

وهذا من العجائب يف الدنيا فإن كل ماء جار فهو حلو إال هذا وكل حبر راكد فهو ملح أجاج إال ما يذكر عن حبر 
  .اخلزر وهو حبر جرجان وحبر طربستان أن فيه قطعة كبرية ماء حلوا فراتا على ما أخرب به املسافرون عنه

وقيل إنه مثلث كالقلع وليس هو متصال بشئ من البحر * و حبر مستدير الشكل إىل الطول ما هو قال أهل اهليئة وه
  .احمليط بل منفرد وحده، وطوله مثامنائة ميل وعرضه ستمائة وقيل أكثر من ذلك واهللا أعلم

اء من أول الشهر وال ومن ذلك البحر الذي خيرج منه املد واجلزر عند البصرة ويف بالد املغرب نظريه أيضا يتزايد امل
وقد * مث يشرع يف النقص وهو اجلزر إىل آخر الشهر * يزال يف زيادة إىل متام الليلة الرابعة عشر منه وهو املد 

ذكروا حتديد هذه البحار ومبتداها ومنتهاها وذكروا ما يف االرض من البحريات اجملتمعة من االهنار وغريها من 
يف االرض من االهنار املشهورة الكبار، وذكروا ابتداءها وإنتهاءها ولسنا بصدد  وذكروا ما* السيول وهي البطائح 

  .بسط ذلك والتطويل فيه وإمنا نتكلم على ما يتعلق باالهنار الوارد ذكرها يف احلديث
اهللا الذي خلق السموات واالرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم : (وقد قال اهللا تعاىل

  ر لكم الفلك لتجري يف البحر بأمره وسخر لكم االهنار وسخر لكم الشمس والقمروسخ
دائبني وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن االنسان لظلوم 

هللا عليه وسلم ففي الصحيحني من طريق قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول اهللا صلى ا) كفار
  .ملا ذكر سدرة املنتهى قال فإذا خيرج من أصلها هنران باطنان وهنران ظاهران

ويف لفط يف البخاري وعنصرمها أي مادهتما أو شكلهما * فأما الباطنان ففي اجلنة وأما الظهران فالنيل والفرات 
مسلم من حديث عبيد اهللا بن عمر عن وعلى صفتهما ونعتهما وليس يف الدنيا مما يف اجلنة االمساوية ويف صحيح 

سيحان " خبيب بن عبد الرمحن عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ".وجيحان والفرات والنيل كل من أهنار اجلنة 

ول اهللا صلى اهللا وقال االمام أمحد حدثنا ابن منري ويزيد أنبأنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال رس
  .وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم" فجرت أربعة أهنار من اجلنة الفرات والنيل وسيحان وجيحان " عليه وسلم 

وكأن املراد واهللا أعلم من هذا أن هذه االهنار تشبه أهنار اجلنة يف صفائها وعذوبتها وجرياهنا ومن جنس تلك يف 
اآلخر الذي رواه الترمذي وصححه من طريق سعيد بن عامر عن حممد هذه الصفات وحنوها كما قال يف احلديث 

العجوة من اجلنة وفيها شفاء من " بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
كذا قوله أي تشبه مثر اجلنة ال أهنا جمتناة من اجلنة، فان احلس يشهد خبالف ذلك فتعني أن املراد غريه و" السم 

  احلمى من فيح جهنم" صلى اهللا عليه وسلم 

وهكذا هذه االهنار " * إذا اشتد احلمى فأبردوها باملاء فإن شدة احلر من فيح جهنم " وكذا قوله " فابردوها باملاء 
  .أما النيل* أصل منبعها مشاهد من االرض 

عد مسراه فيما بني مبتداه إىل منتهاه فمبتداه من وهو النهر الذي ليس يف أهنار الدنيا له نظري يف خفته ولطافته وب
اجلبال القمر أي البيض ومنهم من يقول جبال القمر باالضافة إىل الكوكب وهي يف غريب االرض وراء خط 

  .االستواء إىل اجلانب اجلنويب
  .مث جيتمع من عشر مسيالت متباعدة* ويقال إهنا محر ينبع من بينها عيون 



  .ها يف حبرمث جيتمع كل مخسة من
  .مث خيرج منها أهنار ستة

  .مث جيتمع كلها يف حبرية أخرى
  مث خيرج منها هنر واحد هو النيل فيمر على بالد

  ).١(السودان احلبشة مث على النوبة ومدينتها العظمى دمقلة مث على أسوان مث يفد على ديار مصر 
هبا وهى حمتاجة إليهما معا الن مطرها قليل ال وقد حتمل إليها من بالد احلبشة زيادات أمطارها واجترف من ترا

  .يكفي زروعها وأشجارها
وتربتها رمال ال تنبت شيئا حىت جيئ النيل بزيادته وطينه فينبت فيه ما حيتاجون إليه وهي من أحق االراضي بدخوهلا 

) امهم وأنفسهم أفال يبصرونأو مل يروا أنا نسوق املاء إىل االرض اجلرز فنخرج به رزعا تأكل منه أنع(يف قوله تعاىل 
مث جياوز النيل مصر قليال فيفترق شطرين عند قرية على شاطئه يقال هلا شطنوف فيمر الغريب على رشيد ويصب يف 

وأما الشرق فتفترق أيضا عند جوجر فرقتني متر الغربية منهما على دمياط من غربيها ويصب يف * البحر املاحل 
  .أمشون طناح فيصب هناك يف حبرية شرقي دمياطالبحر والشرقية منهما متر على 

  .وهذا بعد عظيم فيما بني مبتداه إىل منتهاه* يقال هلا حبرية تنيس وحبرية دمياط 
فمنها انه أبعدها مسافة من جمراه إىل * قال ابن سينا له خصوصيات دون مياه سائر االرض * وهلذا كان ألطف املياه 

  .أقصاه
ليس فيه خز وال طحلب وال أوحال ومنها أنه ال خيضر فيه حجر وال ) ١(ورمال ومنها أنه جيري على صخور 

  .حصاة وما ذاك إال لصحة مزاجه وحالوته ولطافته
  .ومنها إن زيادته يف أيام نقصان سائر االهنار

بعض ونقصانه يف أيام زيادهتا وكثرهتا وأما ما يذكره بعضهم من أن أصل منبع النيل من مكان مرتفع أطلع عليه 
الناس فرأى هناك هوال عظيما وجواري حسانا وأشياء غريبة وأن الذي أطلع على ذلك ال ميكنه الكالم بعد هذا 

" وقد قال عبد اهللا بن هليعة عن قيس بن احلجاج عمن حدثه قال * فهو من خرافات املؤرخني وهذيانات االفاكني 
أيها االمري إن : (فقالوا) القبطية(ؤنة من أشهر العجم ملا فتح عمرو بن عاص مصر أتى أهلها إليه حني دخل شهر ب

لنيلنا هذا سنة ال جيري إال هبا فقال هلم وما ذاك قالوا إذا كان لثنيت عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إىل 
لنيل، فقال جارية بكر بني أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من اجللي والثياب أفضل ما يكون مث ألقيناها يف هذا ا

* هلم عمرو إن هذا ال يكون يف االسالم وأن االسالم يهدم ما قبله فأقاموا بؤنة والنيل ال جيرى ال قليال وال كثريا 
  .ويف رواية فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى وهو ال جيري حىت مهوا باجلالء

  فكتب عمرو إىل عمر بن اخلطاب بذلك فكتب إليه عمر إنك قد أصبت بالذي
  إين قد بعثت إليك بطاقة داخل كتايب هذا فألقها يف النيل فلما قدم كتابه أخذ عمروفعلت و

فان كنت جتري من قبلك فال جتر ) أما بعد(من عند اهللا عمر أمري املؤمنني إىل نيل مصر " البطاقة ففتحها فإذا فيها 
و البطاقة يف النيل فأصبح يوم السبت وإن كان اهللا الواحد القهار هو الذي جيريك فنسأل اهللا أن جيريك فألقى عمر

وأما الفرات * وقد أجرى اهللا النيل ستة عشر ذراعا يف ليلة واحدة وقطع اهللا تلك السنة عن أهل مصر إىل اليوم 
  .فأصلها من مشايل أررن الروم فتمر إىل قرب ملطيه مث متر على مشيشاط

لرقة مث إىل الرحبة مشاليها مث إىل عانة، مث إىل هيت مث إىل مث على البرية قبليها مث تشرق إىل بالس وقلعة جعرب مث ا



  .الكوفة مث خترج إىل فضاء العراق ويصب يف بطائح كبار أي حبريات وترد إليها وخيرج منها أهنار كبار معروفة
وأما سيحان ويقال له سيحون أيضا فأوله من بالد الروم وجيري من الشمال والغرب إىل اجلنوب والشرق وهو 

ريب جمرى جيحان ودونه يف القدر وهو ببالد االرض اليت تعرف اليوم ببالد سيس وقد كانت يف أول الدولة غ
فلما تغلب الفاطميون على الديار املصرية وملكوا الشام وأعماهلا عجزوا عن صوهنا * االسالمية يف أيدي املسلمني 

  .سيس يف حدود الثالمثائة وإىل يومنا هذاعن االعداء فتغلب تقفور االرمين على هذه البالد أعين بالد 
  .واهللا املسؤل عودها إلينا حبوله وقوته

  .مث جيتمع سيحان وجيحان عند اذنه فيصريان هنرا واحدا
  .وأما جيحان ويقال له جيحون أيضا وتسميه العامة جاهان* مث يصبان يف حبر الروم بني أياس وطرسوس 

مث جيتمع هو * س من الشمال إىل اجلنوب وهو يقارب الفرات يف القدر وأصله يف بالد الروم ويسري يف بالد سي
  .وسيحان عند اذنة فيصريان هنرا واحدا

اهللا الذي رفع السموات بغري عمد تروهنا (فصل قال اهللا تعاىل * مث يصبان يف البحر عن إياس وطرسوس واهللا أعلم 
  مث استوى على العرش وسخر

وهو الذي مد * ى يدبر االمر يفصل اآليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الشمس والقمر كل جيري الجل مسم
االرض فيها رواسي وأهنارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجني اثنني يغشى الليل النهار ان يف ذلك آليات لقوم 

ويف االرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وخنيل صنوان وغري صنوان يسقى مباء واحد * يتفكرون 
أمن خلق السموات واالرض (وقال تعاىل ) فضل بعضها على بعض يف االكل إن يف ذلك اليات لقوم يعقلونون

وأنزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات هبجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع اهللا بل هم قوم يعدلون 
بني البحرين حاجزا أإله مع اهللا بل أكثرهم ال  أمن جعل االرض قرارا وجعل خالهلا أهنارا وجعل هلا رواسي وجعل

  هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه(وقال تعاىل ) يعلمون

تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واالعناب ومن كل الثمرات إن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون وسخر 
]  ١٠النحل ) [ مسخرات بأمره إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم

فذكر تعاىل ما خلق يف االرض من اجلبال واالشجار والثمار والسهول واالوعار وما خلق من صنوف املخلوقات من 
سهل  اجلمادات واحليوانات يف الرباري والقفار والرب والبحار ما يدل على عظمته وقدرته وحكمته ورمحته خبلقه وما
وما (لكل دابة من الرزق الذي هي حمتاجة إليه يف ليلها وهنارها وصيفها وشتائها وصباحها ومائلها كما قال تعاىل 

وقد روى ]  ٦: هود) [ من دابة يف االرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل يف كتاب مبني
عن حممد بن عيسى بن كيسان عن حممد بن املنكدر عن جابر احلافظ أبو يعلى عن حممد بن املثىن عن عبيد بن واقد 

عن عمر بن اخلطاب قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول خلق اهللا ألف أمة منها ستمائة يف البحر 
  .وأربعمائة يف الرب

  .وأول شئ يهلك من هذه االمم اجلراد فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه
  أبو عباد البصري ضعفه أبو حامت وقال بن عدي عامة ما يرويه ال يتابع) عبيد بن واقد(

  .عليه وشيخه أضعف منه
  .قال الفالس والبخاري منكر احلديث، وقال أبو زرعة ال ينبغي أن حيدث عنه

دابة  وما من(وقال تعاىل * وضعفه ابن حبان والدارقطين وأنكر عليه ابن عدي هذا احلديث بعينه وغريه واهللا أعلم 



 ٣٨: االنعام) [ يف االرض وال طائر يطري جبناحيه إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شئ مث إىل رهبم حيشرون
.[  

هو (ذكر ما يتعلق خبلق السموات وما فيهن من اآليات قد قدمنا أن خلق االرض قبل خلق السماء كما قال تعاىل 
 ٢٩: البقرة) [ ىل السماء فسواهن سبع مسوات وهو بكل شئ عليمالذي خلق لكم ما يف االرض مجيعا مث استوى إ

وجعل فيها * قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق االرض يف يومني وجتعلون له أندادا ذلك رب العاملني (وقال تعاىل ] 
خان فقال رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أيام سواء للسائلني مث استوى إىل السماء وهي د

فقضاهن سبع مسوات يف يومني وأوحى يف كل مساء أمرها وزينا * هلا ولالرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني 
أأنتم أشد خلقا أم السماء (وقال تعاىل ]  ٩: فصلت) [ السماء الدنيا مبصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم

فان الدحي غري اخللق، وهو ) ١) (ج ضحاها واالرض بعد ذلك دحاهابناها رفع مسكها فسواها وأغطش ليلها وأخر
  بعد

__________  
   - ٢٧سورة النازعات اآليات ) ١(

تبارك الذي بيده امللك وهو على كل شئ قدير الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم (خلق السماء وقال تعاىل 
اقا ما ترى يف خلق الرمحن من تفاوت فارجع البصر الذي خلق سبع مسوات طب* أحسن عمال وهو العزيز الغفور 

  .هل ترى من فطور
ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوما * مث ارجع البصر كرتني ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسري 

) [ جا وهاجاوبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سرا(وقال تعاىل ]  ٥: امللك) [ للشياطني وأعتدنا هلم عذاب السعري
  أمل تروا كيف خلق اهللا سبع مسوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا(وقال تعاىل ]  ١٢: النبأ

اهللا الذي خلق سبع مسوات واالرض مثلهن يتنزل االمر بينهن (وقال تعاىل ]  ١٥: نوح) [ وجعل الشمس سراجا
تبارك الذي (وقال تعاىل ]  ١٢: لطالقا) [ لتعلموا أن اهللا على كل شئ قدير وأن اهللا قد أحاط بكل شئ علما

  .جعل يف السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منريا
إنا زينا (وقال تعاىل ]  ٦١: الفرقان) [ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا

االعلى ويقذفون من كل جانب السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد ال يسمعون إىل املال 
  .دحورا وهلم عذاب واصب

ولقد جعلنا يف السماء بروجا وزيناها (وقال تعاىل ]  ٦: الصافات) [ إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب
  .للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم
) [ ناها بايد وإنا ملوسعونوالسماء بني(وقال تعاىل ]  ١٦: احلجر) [ إال من استرق السمع فأتبعه شهاب مبني

وجعلنا السماء سقفا حمفوظا وهم عن آياهتا معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار (وقال تعاىل ]  ٣٢: االنبياء
وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم : (وقال تعاىل]  ٣٧: يس) [ والشمس والقمر كل يف فلك يسبحون

  .مظلمون
  .تقدير العزيز العليم والشمس جتري ملستقر هلا ذلك

والقمر قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف 
فالق االصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك (وقال تعاىل ]  ٩٦: االنعام) [ فلك يسبحون



  .تقدير العزيز العليم
]  ٥٤: االعراف) [ لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر قد فصلنا اآليات لقوم يعلمونوهو الذي جعل 

إن ربكم اهللا الذي خلق السموات واالرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه (وقال تعاىل 
]  ٧: الذاريات) [ ارك اهللا رب العاملنيحثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له اخللق واالمر تب

واملقصود أنه تعاىل خيرب عن خلق السموات * واآليات يف هذا كثرية جدا وقد تكلمنا على كل منها يف التفسري 
أي ) والسماء ذات احلبك(وعظمة إتساعها وإرتفاعها وأهنا يف غاية احلسن والبهاء والكمال والسناء كما قال تعاىل 

  قال تعاىلاخللق احلسن و
__________  

  :دحوت الشئ أدحوه دحوا: والعرب تقول؛ دحاها أي بسطها، وهذا يشري إىل كون االرض بعد السماء = 
  .بسطته
  .حرثها وشقها ومهدها االقوات: دحاها سواها وقيل دحاها: وقيل

  .فارجع البصر هلى ترى من فطور(
أي خاسئا عن أن يرى فيها نقصا ) ١] ( ٣: امللك) [ مث ارجع البصر كرتني ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسري

أو خلال وهو حسري أي كليل ضعيف ولو نظر حىت يعى ويكل ويضعف ملا اطلع على نقص فيها وال عيب النه تعاىل 
وقيل * أي النجوم ) ٢] ( ١: الربوج) [ والسماء ذات الربوج(قد أحكم خلقها وزين بالكواكب أفقها كما قال 

ولقد جعلنا يف السماء (اليت يرمي منها بالشهب ملسترق السمع وال منافاة بني القولني وقال تعاىل حمال احلرس 
فذكر أنه زين منظرها بالكواكب ]  ١٦: احلجر) [ بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم

ل الشياطني هبا وهذا زينة معىن وأنه صان حوزهتا عن حلو) الشمس والقمر والنجوم الزاهرات(الثوابت والسيارات 
إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان (فقال وحفظناها من كل شيطان رجيم كما قال * 

  ]. ٦: الصافات) [ مارد ال يسمعون إىل املال االعلى
خلق هذه النجوم ]  ١٢: تفصل) [ ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح(قال البخاري يف كتاب بدء اخللق وقال قتادة 

الثالث جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطني وعالمات يهتدى هبا فمن تأول بغري ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه 
  .وتكلف ما ال علم له به

وقال ) ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوما للشياطني(وهذا الذي قاله قتادة مصرح به يف قوله تعاىل 
فمن تكلف غري هذه ]  ٩٧: االنعام) [ وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر(تعاىل 

  .الثالث أي من علم أحكام ما تدل عليه حركاهتا ومقارناهتا يف سريها وأن ذلك يدل على حوادث أرضية فقد أخطأ
  .عاوى باطلةوذلك أن أكثر كالمهم يف هذا الباب ليس فيه إال حدس وظنون كاذبة ود

واختلف أصحاب اهليئة هل هن متراكمات أو * وذكر تعاىل أنه خلق سبع مسوات طباقا أي واحدة فوق واحدة 
  .متفاصالت بينهن خالء على قولني

والصحيح الثاين ملا قدمنا من حديث عبد اهللا بن عمرية عن االحنف عن العباس يف حديث االوعال أن رسول اهللا 
  قالصلى اهللا عليه وسلم 

  .أتدرون كم بني السماء واالرض قلنا اهللا ورسوله أعلم، قال بينهما مسرية مخسمائة عام
احلديث بتمامه رواه أمحد وأبو داود وابن * ومن كل مساء إىل مساء مخسمائة سنة وكثف كل مساء مخسمائة سنة 



ووجد يف السماء الدنيا آدم (ويف الصحيحني من حديث أنس يف حديث االسراء قال فيه * ماجة والترمذي وحسنه 
  .فقال له جربئيل هذا أبوك آدم فسلم عليه فرد عليه السالم

  وقال
__________  

  .٣سورة امللك اآلية ) ١(
ذات  -ذات النجوم  -ذات الزينة  -اخللق احلسن املستوي : يف احلبك سبعة أقوال ٣١/  ١٧قال القرطيب 

  .اليت يف السماء اجملرة -ذات الصفافة  -ذات الشدة  -الطرائق 
  .١سورة الربوج اآلية ) ٢(

الربوج  -القصور  -النجوم : قسم أقسم به اهللا وجل وعز ويف الربوج أربعة أقوال ٢٨٣/  ١٩ج : قال القرطيب
  .املنازل -الربوج هي ذات اخللق احلسن  -فيها احلرس 

وكذا ذكر يف الثالثة والرابعة * لثانية مث عرج إىل السماء ا -إىل أن قال  -مرحبا وأهال بابين نعم االبن أنت 
فدل على التفاصل بينها لقوله مث عرج بنا حىت أتينا السماء الثانية فاستفتح فقيل من ) واخلامسة والسادسة والسابعة

  .وهذا يدل على ما قلناه واهللا أعلم) * احلديث(هذا 
ن العلماء االمجاع على أن السموات كرة وقد حكى ابن حزم وابن املنري وأبو الفرج ابن اجلوزى وغري واحد م

  .واستدل على ذلك بقوله كل يف فلك يسبحون* مستديرة 
  .قال احلسن يدورون، وقال ابن عباس يف فلكة مثل فلكة املغزل

قالوا ويدل على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من املغرب مث تطلع يف آخرها من املشرق كما قال أمية ابن أيب 
  .الصلت

إال معذبة وإال جتلد فأما * تأىب فال تبدو لنا يف رسلها * محراء مطلع لوهنا متورد * تطلع كل آخر ليلة والشمس 
احلديث الذي رواه البخاري حيث قال حدثنا حممد بن يوسف حدثنا سفيان عن االعمش عن إبراهيم التيمي عن 

 غربت الشمس تدرى أين تذهب قلت اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليب ذر حني: أبيه عن أيب ذر قال
  ورسوله أعلم قال فإهنا

  .تذهب حىت تسجد حتت العرش فتستأذن فيؤذن هلا ويوشك أن تسجد فال يقبل منها وتستأذن فال يؤذن هلا
والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز : (يقال هلا إرجعي من حيث جئت فتطلع من مغرهبا فذلك قوله تعاىل

  ]. ٣٨: يس) [ العليم
ويف التوحيد من حديث االعمش أيضا ورواه مسلم يف االميان من طريق * هذا لفظه يف بدء اخللق ورواه يف التفسري 

االعمش ومن طريق يونس بن عبيد وأبو داود من طريق احلكم بن عتبة كلهم عن إبراهيم بن يزيد بن شريك عن 
  .أبيه عن أيب ذر به حنوه

إذا علم هذا فإنه حديث ال يعارض ما ذكرناه من إستدارة االفالك اليت هي * يح وقال الترمذي حسن صح
  .السموات على أشهر القولني وال يدل على كرية العرش كما زعمه زاعمون

قد أبطلنا قوهلم فيما سلف وال يدل على أهنا تصعد إىل فوق السموات من جهتنا حىت تسجد حتت العرش بل هي 
  .تمرة يف فلكها الذي هي فيه وهو الرابع فيما قاله غري واحد من علماء التفسريتغرب عن أعيننا وهي مس

وليس يف الشرع ما ينفيه بل يف احلس وهو الكسوفات ما يدل عليه ويقتضيه فإذا ذهبت فيه حىت تتوسطه وهو 



أبعد ما يكون من وقت نصف الليل مثال يف إعتدال الزمان حبيث يكون بني القطبني اجلنويب والشمايل فإهنا تكون 
العرش النه مقبب من جهة وجه العامل وهذا حمل سجودها كما يناسبها كما أهنا أقرب ما تكون من العرش وقت 

الزوال من جهتنا فإذا كانت يف حمل سجودها استأذنت الرب جل جالله يف طلوعها من الشرق فيؤذن هلا فتبدو من 
  .تطلع عليهم وهلذا قال أمية جهة الشرق وهي مع ذلك كارهة لعصاة بين آدم أن

إال معذبة وإال جتلد فإذا كان الوقت الذي يريد اهللا طلوعها من جهة مغرهبا تسجد على * تأىب فال تبدو لنا يف رسلها 
  عادهتا وتستأذن يف

لك الطلوع من عادهتا فال يؤذن هلا فجاء أهنا تسجد أيضا مث تستأذن فال يؤذن هلا مث يسجد فال يؤذن هلا وتطول ت
الليلة كما ذكرنا يف التفسري، فتقول يا رب إن الفجر قد اقترب وأن املدى بعيد فيقال هلا إرجعي من حيث جئت 

  .فتطلع من مغرهبا فإذا رآها الناس آمنوا مجيعا
  وذلك حني ال ينفع نفسا

قيل ) ري ملستقر هلاوالشمس جت: (إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياهنا خريا، وفسروا بذلك قوله تعاىل
  .وقيل مستقرها موضعها الذي تسجد فيه حتت العرش* لوقتها الذي تؤمر فيه تطلع من مغرهبا 
  .وقيل منتهى سريها وهو آخر الدنيا

  .وعن ابن عباس أنه قرأ والشمس جتري ال مستقر هلا أي ليست تستقر فعلى هذا تسجد وهي سائرة
أي ال تدرك ) أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك يسبحون ال الشمس ينبغي هلا(وهلذا قال تعاىل 

الشمس القمر فتطلع يف سلطانه ودولته وال هو أيضا وال الليل سابق النهار أي ليس سابقه مبسافة يتأخر ذاك عنه 
النهار يطلبه حثيثا  يغشى الليل(فيها بل إذا ذهب النهار جاء الليل يف أثره متعقبا له كما قال يف اآلية االخرى 

وهو الذي جعل (وقال تعاىل ) والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له اخللق واالمر تبارك اهللا رب العاملني
أي خيلف هذا هلذا وهذا هلذا كما قال ]  ٦٢: الفرقان) [ الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا

" إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل (وهلذا قال تعاىل * فالزمان احملقق ينقسم إىل ليل وهنار وليس بينهما غريمها 

 هذا، أي يأخذ من طول هذا يف فيوجل من هذا يف]  ٢٩: لقمان) [ وسخر الشمس والقمر كل جيري الجل مسمى
قصر هذا فيعتدالن كما يف أول فصل الربيع يكون الليل قبل ذلك طويال والنهار قصريا فال يزال الليل ينقص 

مث يشرع النهار يطول ويتزايد والليل يتناقص حىت يعتدال أيضا يف أول * والنهار يتزايد حىت يعتدال وهو أول الربيع 
مث يترجح النهار قليال قليال ويتناقص * الليل يطول ويقصر النهار إىل آخر فصل اخلريف مث يشرع * فصل اخلريف 

  .الليل شيئا فشيئا حىت يعتدال يف أول فصل الربيع كما قدمنا، وهكذا يف كل عام
أي هو املتصرف يف ذلك كله احلاكم الذي ال ]  ٨٠: املؤمنون) [ وله اختالف الليل والنهار(وهلذا قال تعاىل 

ذلك تقدير العزيز (عند ذكر السموات والنجوم والليل والنهار ) ١(الف وال ميانع وهلذا يقول يف ثالث آيات خي
أي العزيز الذي قد قهر كل شئ ودان له كل شئ فال ميانع وال يغالب العليم بكل شئ فقدر كل شئ ) العليم
  تقديرا

  .على نظام ال خيتلف وال يضطرب
  ن حديث سفيان بن عيينة عنم) ٢(وقد ثبت يف الصحيحني 

__________  



  .٩٦االنعام ) والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم: (يقول تعاىل) ١(
  .٣٨يس ) والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم(
  .١٢وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فصلت (
 ١٧٦٢ص /  ٢٢٤٦باب النهي عن سب الدهر ح  - ١ -تاب االلفاظ من االدب ك ٤٠رواه مسلم يف ) ٢(

  والبخاري ح 

قال اهللا يؤذيين ابن آدم " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة قال
قال العلماء * ب ليله وهناره ويف رواية فأنا الدهر أقل" يسب الدهر وأنا الدهر بيدي االمر أقلب الليل والنهار 

كالشافعي وأيب عبيد القاسم بن سالم وغريمها يسب الدهر أي يقول فعل بنا الدهر كذا يا خيبة الدهر، أيتم 
  .االوالد، أرمل النساء

عل أي أنا الدهر الذي يعنيه فإنه فاعل ذلك الذي أسنده إىل الدهر والدهر خملوق، وإمنا ف) وأنا الدهر(قال اهللا تعاىل 
  .هذا هو اهللا فهو يسب فاعل ذلك ويعتقده الدهر

واهللا هو الفاعل لذلك اخلالق لكل شئ املتصرف يف كل شئ كما قال وأنا الدهر بيدي االمر أقلب ليله وهناره وكما 
قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك (قال تعاىل 

توجل الليل يف النهار وتوجل النهار يف الليل وخترج احلي من امليت وخترج امليت من * ري إنك على كل شئ قدير اخل
هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا (وقال تعاىل ]  ٢٧: آل عمران) [ احلي وترزق من تشاء بغري حساب

  .وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب
  .باحلقما خلق اهللا ذلك إال 

) [ يفصل اآليات لقوم يعلمون إن يف إختالف الليل والنهار وما خلق اهللا يف السموات واالرض آليات لقوم يتقون
  .٥: يونس
أي فاوت بني الشمس والقمر يف نورمها ويف شكلهما ويف وقتهما ويف سريمها فجعل هذا ضياء وهو شعاع ]  ٦

ضعف من برهان الشمس وجعله مستفادا من ضوئها وقدره الشمس برهان ساطع وضوء باهر والقمر نورا أي أ
منازل أي يطلع أول ليلة من الشهر صغريا ضئيال قليل النور لقربه من الشمس وقلة مقابلته هلا فبقدر مقابلته هلا 

  يكون نوره وهلذا يف الليلة الثانية يكون
مث كلما بعد إزداد نوره حىت يتكامل * ليلة  أبعد منها بضعف ما كان يف الليلة االوىل فيكون نوره بضعف النور أول

مث يشرع يف النقص القترابه إليها من اجلهة * إبداره ليلة مقابلته إياها من املشرق وذلك ليلة أربع عشرة من الشهر 
  .االخرى إىل آخر الشهر فيستتر حىت يعود كما بدأ يف أول الشهر الثاين

هو الذي جعل (يام وبذلك تعرف السنني واالعوام وهلذا قال تعاىل فبه تعرف الشهور وبالشمس تعرف الليايل واال
وجعلنا الليل والنهار آيتني (وقال تعاىل ) الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنني واحلساب

شئ  فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضال من ربكم ولتعلموا عدد السنني واحلساب وكل
 ١٨٩: البقرة) [ يسألونك عن االهلة قل هي مواقيت للناس واحلج(وقال تعاىل ]  ١٢: االسراء) [ فصلناه تفصيال

.[  
  .وقد بسطنا القول على هذا كله يف التفسري

فالكواكب اليت يف السماء منها سيارات وهي املتخرية يف إصطالح علماء التفسري وهو علم غالبه صحيح خبالف 



  م فإن غالبه باطلعلم االحكا
__________  

  .٢٠٤٢رقم = 
  .وعند مسلم بيدي الليل والنهار بدل بيدي االمر

قال العلماء هو جماز وسببه أن العرب كان من شأهنا أن تسب الدهر عند النوازل واحلوادث واملصائب : أنا الدهر
  .النازلة هبا

  .اهللاوأما الدهر مبعىن الزمان فال فعل له بل خملوق من مجلة خلق 

  .ودعوى ما ال دليل عليه وهي سبعة
القمر يف مساء الدنيا وعطارد يف الثانية والزهرة يف الثالثة والشمس يف الرابعة واملريخ يف اخلامسة واملشتري يف 

  .السادسة وزحل يف السابعة
  .ملتأخرينوبقية الكواكب يسموهنا الثوابت وهي عندهم يف الفلك الثامن وهو الكرسي يف إصطالح كثري من ا

وقد يستدل على هذا * وقال آخرون بل الكواكب كلها يف السماء الدنيا وال مانع من كون بعضها فوق بعض 
فقضاهن سبع ]: (تعاىل [ وبقوله ) ١) (ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوما للشياطني(بقوله تعاىل 

) [ اء الدنيا مبصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليممسوات يف يومني وأوحى يف كل مساء أمرها وزينا السم
فخص مساء الدنيا من بينهن بزينة الكواكب فإن دل هذا على كوهنا مرصعة فيها فذاك وإال فال مانع ]  ١٢: فصلت

  .مما قاله اآلخرون واهللا أعلم
ارات تدور على خالف فلكه من وعندهم أن االفالك السبعة بل الثمانية تدور مبا فيها من الكواكب الثوابت والسي

  .املغرب إىل املشرق
  .فالقمر يقطع فلكه يف شهر والشمس تقطع فلكها وهو الرابع يف سنة

فإذا كان السريان ليس بينهما تفاوت وحركاهتما متقاربة كان قدر السماء الرابعة بقدر السماء الدنيا ثنيت عشرة 
وقد * على هذا يكون بقدر السماء الدنيا ثلثمائة وستني مرة مرة وزحل يقطع فلكه وهو السابع يف ثالثني سنة ف

تكلموا على مقادير أجرام هذه الكواكب وسريها وحركاهتا وتوسعوا يف هذه االشياء حىت تعدوا إىل علم االحكام 
  .وما يترتب على ذلك من احلوادث االرضية ومما ال علم لكثري منهم به

ون الشام قبل زمن املسيح عليه السالم بدهور هلم يف هذا كالم كثري يطول وقد كان اليونانيون الذين كانوا يسكن
بسطه، وهم الذين بنوا مدينة دمشق وجعلوا هلا أبوابا سبعة وجعلوا على رأس كل باب هيكال على صفة الكواكب 

  .السبعة، يعبدون كل واحد يف هيكله، ويدعونه بدعاء يأثره عنهم غري واحد من أهل التواريخ وغريهم
فالسفة حران يف ) (٢(وذكره صاحب السر املكتوم يف خماطبة الشمس والقمر والنجوم وغريه من علماء احلرنانيني 

  ).قدمي الزمان
ومن آياته الليل (وهلذا قال اهللا تعاىل * وقد كانوا مشركني يعبدون الكواكب السبعة وهم طائفة من الصابئني 

) [ وال للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدونوالنهار والشمس والقمر ال تسجدوا للشمس 
وقال تعاىل إخبارا عن اهلدهد أنه قال لسليمان عليه السالم خمربا عن بلقيس وجنودها ملكة سبأ يف ]  ٣٧: فصلت

إين وجدت امرأة متلكهم وأوتيت من كل شئ وهلا عرش عظيم وجدهتا وقومها يسجدون (اليمن وما واالها 
  .ن دون اهللا وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن السبيل فهم ال يهتدونللشمس م



  .أن ال يسجدوا هللا الذي خيرج اخلبء يف السموات واالرض ويعلم ما خيفون وما يعلنون
  وقال تعاىل]  ٢٣: النمل) [ اهللا ال إله إال هو رب العرش العظيم

__________  
  .٥سورة امللك اآلية ) ١(
علماء حران، حران بتشديد الراء وآخره نون اسم بلد وهو فعال، وجيوز أن يكون فعالن والنسبة  :احلرنانيني) ٢(

  ).لسان العرب مادة حرن -معجم البلدان (إليه حرناين، وحراين على ما عليه العامة وهو القياس 

والشجر والدواب أمل تر أن اهللا يسجد له من يف السموات ومن يف االرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال (
وقال ]  ١٨: احلج) [ وكثري من الناس وكثري حق عليه العذاب ومن يهن اهللا فما له من مكرم إن اهللا يفعل ما يشاء

وهللا يسجد ما * أو مل يروا إىل ما خلق اهللا من شئ يتفيأ ظالله عن اليمني والشمائل سجدا هللا وهم داخرون (تعاىل 
) [ واملالئكة وهم ال يستكربون خيافون رهبم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يف السموات وما يف االرض من دابة

: الرعد) [ واهللا يسجد من يف السموات واالرض طوعا وكرها وظالهلم بالغدو واآلصال(وقال تعاىل ]  ٤٨: النحل
تفقهون  تسبح له السموات السبع واالرض ومن فيهن وإن من شئ اال يسبح حبمده ولكن ال(وقال تعاىل ]  ١٥

  .واآليات يف هذا كثرية جدا]  ٤٤: االسراء) [ تسبيحهم إنه كان حليما غفورا
وملا كان أشرف االجرام املشاهدة يف السموات واالرض هي الكواكب وأشرفهن منظرا وأشرفهن معتربا الشمس 

  .والقمر استدل اخلليل على بطالن آهلية شئ منهن
أي ]  ٧٦: االنعام) [ كوكبا قال هذا ريب فلما أفل قال ال أحب اآلفلني فلما جن الليل رأى(وذلك يف قوله تعاىل 

  .فلما رأى القمر بازغا قال هذا ريب فلما أفل قال لئن مل يهدين ريب الكونن من القوم الضالني(الغائببني 
  .فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ريب هذا أكرب فلما أفلت قال يا قوم إين برئ مما تشركون

فبني بطريق الربهان ]  ٧٧: االنعام) [ ت وجهي للذي فطر السموات واالرض حنيفا وما أنا من املشركنيإين وجه
القطعي أن هذه االجرام املشاهدات من الكواكب والقمر والشمس ال يصلح شئ منها لالهلية الهنا كلها خملوقة 

* بتقدير متقن حمرر ال تضطرب وال ختتلف  مربوبة مدبرة مسخرة يف سريها ال حتيد عما خلقت له وال تزيغ عنه إال
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر (وذلك دليل على كوهنا مربوبة مصنوعة مسخرة مقهورة وهلذا قال تعاىل 

وثبت يف الصحيحني يف صالة ) ١) (ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسحدوا هللا الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
  بن عمر وابن عباس وعائشة وغريهم من الصحابة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالكسوف من حديث ا
" إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا عزوجل وإهنما ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته : " قال يف خطبته يومئذ

)٢.(  
  اهللا الداناج وقال البخاري يف بدء اخللق حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن املختار حدثنا عبد

__________  
  .٣٧سورة فصلت اآلية ) ١(
وما بعدها وصحيح  ٦١٨ص  ٩٠١باب صالة الكسوف ح  - ١ -كتاب الكسوف  ١٠صحيح مسلم ) ٢(

  .٥٨٤: البخاري ح رقم
يقال كسفت الشمس والقمر، وكسفا، وانكسفا وخسفا وخسفا واخنسفا مبعىن ومجهور أهل اللغة وغريهم على أن 

  .وف يكون لذهاب ضوئهما كله أو بعضهاخلسوف والكس



انفرد " الشمس والقمر مكوران يوم القيامة : " حدثين أبو سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وقد رواه احلافظ أبو بكر البزار بأبسط من هذا السياق* به البخاري 

د حدثنا عبد العزيز بن املختار عن عبد اهللا الداناج حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي حدثنا يونس بن حمم: فقال
مسعت أبا سلمة بن عبد الرمحن زمن خالد بن عبد اهللا القسري يف هذا املسجد مسجد الكوفة وجاء احلسن فجلس 

إن الشمس والقمر ثوران يف النار يوم " إليه فحدث قال حدثنا أبو هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
مة فقال احلسن وما دينهما فقال أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتقول وما دينهما مث قال البزار ال القيا

وروى احلافظ * يروى عن أيب هريرة إال من هذا الوجه ومل يرو عبد اهللا الداناج عن أيب سلمة سوى هذا احلديث 
: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو يعلى املوصلي من طريق يزيد الرقاشي وهو ضعيف عن أنس

  ".الشمس والقمر ثوران عقريان يف النار 
وقال ابن أيب حامت حدثنا أبو سعيد االشج وعمر بن عبد اهللا االزدي حدثنا أبو أسامة عن جمالد عن شيخ من جبيلة 

  ).إذا الشمس كورت(عن ابن عباس 
  .امة يف البحر ويبعث اهللا رحيا دبورا فتضرمها ناراقال يكور اهللا الشمس والقمر والنجوم يوم القي

مث يفعل فيها ما يشاء، وله احلجة * فدلت هذه اآلثار على أن الشمس والقمر من خملوقات اهللا خلقها اهللا ملا أراد 
  الدافعة واحلكمة البالغة فال يسأل عما يفعل لعلمه

وما أحسن ما أورده االمام حممد بن * انع وال يغالب وحكمته وقدرته ومشيئته النافذة وحكمه الذي ال يرد وال مي
إسحاق بن يسار يف أول كتاب السرية من الشعر لزيد بن عمرو بن نفيل يف خلق السماء واالرض والشمس والقمر 

  .قال ابن هشام هي المية ابن أيب الصلت* وغري ذلك 
إله وال رب * إىل امللك االعلى الذي ليس فوقه ) ١(وقوال رضيا ال يين الدهر باقيا * إىل اهللا أهدي مدحيت وثنائيا 

فإن * وإياك ال جتعل مع اهللا غريه ) ٢(فإنك ال ختفي من اهللا خافيا * يكون مدانيا أال أيها االنسان إياك والردى 
رضيت بك اللهم ربا فلن ) ٣(وأنت إهلي ربنا ورجائيا * سبيل الرشد أصبح باديا حنانيك إن اجلن كانت رجاءهم 

بعثت إىل موسى رسوال مناديا فقلت له * وأنت الذي من فضل من ورمحة ) ٤(أدين إهلا غريك اهللا ثانيا * رى أ
  إىل اهللا فرعون الذي كان طاغيا* إذهب وهرون فادعوا 

__________  
  .الثابت: رصينا بدل رضيا، والرصني: يف ابن هشام) ١(
  .نسان مما يأيت به املوت وما يكشفه من جزاء االعمالاهلالك واملوت، واملراد هنا حتذير اال: الردى) ٢(
حنانا يف الدنيا وآخر يف : ويقال؛ أي حنانا بعد حنان، يريد التكرار وليس االقتصار على اثنني فقط : حنانيك) ٣(

  .اآلخرة
  أدين ملن مل يسمع الدهر داعيا * أدين لرب يستجاب وال أرى : بعده يف االغاين) ٤(

بال عمد ارفق إذا * وقوال له آأنت رفعت هذه ) ١(بال وتد حىت اطمأنت كما هيا * يت هذه وقوال له آأنت سو
* منريا إذا ماجنه الليل هاديا وقوال له من يرسل الشمس غدوة * وقوال له آأنت سويت وسطها ) ٢(بك بانيا 

  فيصبح ما مست من االرض ضاحيا
ويف ذاك آيات ملن كان * يهتز رابيا وخيرج منه حبه يف رؤسه  فيصبح منه البقل* وقوال له من ينبت احلب يف الثرى 

الكثر * لو سبحت بامسك ربنا ] و [ وقد بات يف أضعاف حوت لياليا وإين * واعيا وأنت بفضل منك جنيت يونسا 



 يف علي وبارك يف بين وماليا فإذا علم هذا فالكواكب اليت* فرب العباد ألق سيبا ورمحة ) ٣(إال ما غفرت خطائيا 
وأوحى يف كل مساء أمرها وزينا ]: (تعاىل [ السماء من الثوابت والسيارات اجلميع خملوقة خلقها اهللا تعاىل كما قال 

وأما ما يذكره كثري من املفسرين يف قصة هاروت ) ٤) (السماء الدنيا مبصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم
ى نفسها فأبت إال أن يعلماها االسم االعظم فعلماها فقالته فرفعت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عل

كوكبا إىل السماء فهذا أظنه من وضع االسرائيليني وإن كان قد أخرجه كعب االحبار وتلقاه عنه طائفة من السلف 
  .فذكروه على سبيل احلكاية والتحديث عن بين إسرائيل

لك حديثا رواه أمحد عن حيىي بن بكري عن زهري بن حممد عن وقد روى االمام أمحد وابن حبان يف صحيحه يف ذ
فمثلت هلما : " وفيه* موسى بن جبري عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكر القصة بطوهلا 

  .وذكر القصة" الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءهتما فسأالها نفسها 
  .عن موسى بن عقبة عن سامل عن كعب االحبار به وقد رواه عبد الرزاق يف تفسريه عن الثوري

  .وهذا أصح وأثبت
وقد روى احلاكم يف مستدركه وابن أيب حامت يف تفسريه عن ابن عباس فذكره وقال فيه ويف ذلك الزمان امرأة 

وهذا أحسن لفظ روي يف هذه القصة واهللا * حسنها يف النساء كحسن الزهرة يف سائر الكواكب وذكر متامه 
  .أعلم

وهكذا احلديث الذي رواه احلافظ أبو بكر البزار حدثنا حممد بن عبد امللك الواسطي حدثنا يزيد بن هرون حدثنا 
  .مبشر بن عبيد عن يزيد بن أسلم عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

مر أن رسول اهللا وحدثنا عمرو بن عيسى حدثنا عبد االعلى حدثنا إبرهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن ابن ع
  مث قال مل يروه عن" كان عشارا ظلوما فمسخه اهللا شهابا : " صلى اهللا عليه وسلم ذكر سهيال فقال

__________  
  .يريد االرض: هذه) ١(
  .املراد السماء: هذه) ٢(
  .زائدة" وما ..بامسك ربنا إال ما غفرت: إين الكثر من الدعاء: املراد) ٣(

  .أنا ال اعتمد يف صاليت إال على دعائك واستغفارك :الصالة أي: والتسبيح هنا
  .١٢سورة فصلت االية ) ٤(

زيد بن أسلم إال مبشر بن عبيد وهو ضعيف احلديث وال عن عمرو بن دينار إال إبراهيم بن يزيد وهو لني احلديث 
ن عبيد القرشي فهو أبو أما مبشر ب) قلت(وإمنا ذكرناه على ما فيه من علة النا مل حنفظه إال من هذين الوجهني * 

  .حفص احلمصي وأصله من الكوفة
فقد ضعفه اجلميع وقال فيه االمام أمحد والدارقطين كان يضع احلديث ويكذب وأما إبراهيم بن يزيد فهو اخلوزي 

  .قال فيه أمحد والنسائي متروك* وهو ضعيف باتفاقهم ) ١(
  .عنه وقال البخاري سكتوا* وقال ابن معني ليس بثقة وليس بشئ 

  .وقال أبو حامت وأبو زرعة منكر احلديث ضعيف احلديث
  .ومثل هذا االسناد ال يثبت به شئ بالكلية

  .وإذا أحسنا الظن قلنا هذا من أخبار بين إسرائيل كما تقدم من رواية ابن عمر عن كعب االحبار



  .ويكون من خرافاهتم اليت ال يعول عليها واهللا أعلم
حدثنا أبو عوانة ) ٢(حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عارم أبو النعمان : القاسم الطربايناجملرة وقوس قزح قال أبو 

عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن هرقل كتب إىل معاوية وقال إن كان بقي فيهم شئ من النبوة 
  .فسيخربين عما أسأهلم عنه

  .تصبها الشمس إال ساعة واحدة قال فكتب إليه يسأله عن اجملرة وعن القوس وعن بقعة مل
: قال فلما أتى معاوية الكتاب والرسول قال إن هذا الشئ ما كنت آبه له أن أسأل عنه إىل يومي هذا من هلذا ؟ قيل

  .أن القوس أمان الهل االرض من الغرق" ابن عباس فطوى معاوية كتاب هرقل فبعث به إىل ابن عباس فكتب إليه 
  .تنشق منه االرض واجملرة باب السماء الذي

وأما البقعة اليت مل تصبها الشمس إال ساعة من النهار فالبحر الذي أفرج عن بين إسرائيل وهذا إسناد صحيح إىل 
  فأما احلديث الذي رواه الطرباين* ابن عباس رضي اهللا عنه 

مد بن مسلم الطائفي عن حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج حدثنا إبراهيم بن خملد حدثنا الفضل بن املختار عن حم
يا معاذ إين مرسلك إىل قوم " ابن أيب حيىي عن جماهد عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فإنه حديث منكر جدا بل االشبه " أهل كتاب فإذا سئلت عن اجملرة اليت يف السماء فقل هي لعاب حية حتت العرش 
مث انتقل إىل مصر قال فيه أبو حامت الرازي هو * املختار هذا أبو سهل البصري أنه موضوع وراويه الفضل بن 

  .جمهول حدث باالباطيل
  .وقال احلافظ أبو الفتح االزدي منكر احلديث جدا

  وقال ابن عدي ال يتابع على أحاديثه ال متنا وال إسنادا
__________  

  .ه ١٥١ة متروك احلديث مات سنة اخلوزي بضم اخلاء، أبو امساعيل املكي موىل بين أمي) ١(
سكتوا : وليس منسوبا إىل خوزستان قال البخاري -شعب مبكة يسمى شعب اخلوز : واخلوزي ينسب إىل اخلوز

  .٤٦/  ١متروك، تقريب التهذيب ج : عنه وقال أمحد
  .٥١/  ١مكى واه الكاشف ج : وقال الذهيب

 ٢تقريب التهذيب (البصري ثقة ثبت تغري يف آخر عمره  هو حممد بن الفضل السدوسي لقبه عارم، أبو الفضل) ٢(
  .أبو النعمان: ويف الصحيحني) ٢٠٠/ 
  ).٤١١ص  ٢(ليس يعرف إال بعارم متفق على توثيقه : يف ثقات العجلي) والعجلي(

هو الذي يريكم الربق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من (وقال اهللا تعاىل 
وقال تعاىل ]  ١٢: الرعد) [ يفته ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملالخ
إن يف خلق السموات واالرض وإختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس وما أنزل اهللا من (

كل دابة وتصريف الرياح والسحاب املسخر بني السماء السماء من رزق فأحيا به االرض بعد موهتا وبث فيها من 
وروى االمام أمحد عن يزيد بن هرون عن إبراهيم بن سعد عن أبيه ]  ١٦٤: البقرة) [ واالرض آليات لقوم يعقلون

إن اهللا ينشئ السحاب فينطق أحسن : " عن شيخ من بين غفار قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وروى موسى بن عبيدة بن سعد بن إبرهيم أنه قال إن نطقه الرعد وضحكه " أحسن الضحك  النطق ويضحك

  .الربق



  قال ابن أيب حامت حدثنا أيب حدثنا هشام عن عبيداهللا الرازي عن
حممد بن مسلم قال بلغنا أن الربق ملك له أربعة وجوه وجه إنسان ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسد فإذا مصع 

وقد روى االمام أمحد والترمذي والنسائي والبخاري يف كتاب االدب واحلاكم يف مستدركه من * ق بذنبه فذاك الرب
حديث احلجاج بن أرطأة حدثين ابن مطر عن سامل عن أبيه قال كان رسول اهللا إذا مسع الرعد والصواعق قال 

ن حديث ليث عن رجل عن أيب وروى ابن جرير م* اللهم ال تقتلنا بغضبك وال هتلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك (
سبحان من (وعن علي أنه كان يقول " سبحان من يسبح الرعد حبمده : " هريرة رفعه كان إذا مسع الرعد قال

وروى مالك عن عبد اهللا بن عمر أنه كان إذا * وكذا عن ابن عباس واالسود بن يزيد وطاوس وغريهم ) سبحت له
إن هذا وعيد شديد الهل (بح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته ويقول مسع الرعد ترك احلديث وقال سبحان ممن يس

قال ربكم لو أن عبيدي : " وروى االمام أمحد عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال* االرض 
نه ال يصيب أطاعوين السقيتهم املطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار وملا أمسعتهم صوت الرعد فاذكروا اهللا فإ

وقالوا (باب ذكر خلق املالئكة وصفاهتم قال اهللا تعاىل * وكل هذا مبسوط يف التفسري وهللا احلمد واملنة " * ذاكرا 
  .ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون* اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 

ومن يقل منهم إين إله من * خشيته مشفقون يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال ملن ارتضى وهم من 
تكاد السموات يتفطرن من فوقهن (وقال تعاىل ]  ٢٦: االنبياء) [ دونه فذلك جنزيه جهنم كذلك جنزي الظاملني

وقال تعاىل ]  ٥: الشورى) [ واملالئكة يسبحون حبمد رهبم ويستغفرون ملن يف االرض أال إن اهللا هو الغفور الرحيم
العرش ومن حوله يسبحون حبمد رهبم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شئ  الذين حيملون(

ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدهتم ومن * رمحة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم 
كربوا فالذين عند ربك يسبحون فان است(وقال تعاىل ) صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم إنك أنت العزيز احلكيم

  )له بالليل والنهار وهم ال يسئمون

  .ومن عنده ال يستكربون(وقال ]  ٧: غافر[ 
وما منا إال له مقام : (وقال تعاىل]  ١٩: االنبياء) [ عن عبادته وال يستحسرون يسبحون الليل والنهار ال يفترون

  .معلوم
وما نتنزل إال بأمر ربك له ما بني : (وقال تعاىل]  ١٦٥: افاتالص) [ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن املسبحون

وإن عليكم حلافظني كراما كاتبني (وقال تعاىل ]  ٦٤: مرمي) [ أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك وما كان ربك نسيا
اىل وقال تع]  ٣١: املدثر) [ وما يعلم جنود ربك إال هو(وقال تعاىل ]  ١٢: االنفطار) [ يعلمون ما تفعلون

احلمد (وقال تعاىل ]  ٢٣: الرعد) [ واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار(
هللا فاطر السموات واالرض جاعل املالئكة رسال أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع يزيد يف اخللق ما يشاء إن اهللا على 

امللك يومئذ احلق للرمحن * ق السماء بالغمام ونزل املالئكة تنزيال يوم تشق(وقال تعاىل ]  ١: فاطر) [ كل شئ قدير
وقال الذين ال يرجون لقاءنا لوال أنزل علينا (وقال تعاىل ]  ٢٥: الفرقان) [ وكان يوما على الكافرين عسريا

ذ للمجرمني املالئكة أو نرى ربنا لقد استكربوا يف أنفسهم وعتوا عتوا كبريا يوم يرون املالئكة ال بشرى يومئ
من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فان اهللا (وقال تعاىل ]  ٢١: الفرقان) [ ويقولون حجرا حمجورا

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة (وقال تعاىل ]  ٩٨: البقرة) [ عدو للكافرين
واآليات يف ذكر املالئكة ]  ٦: التحرمي) [  ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونعليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهللا



كثرية جدا يصفهم تعاىل بالقوة يف العبادة ويف اخللق وحسن املنظر وعظمة االشكال وقوة الشكل يف الصور املتعددة 
ه قومه يهرعون إليه وجاء* وملا جاءت رسلنا لوطا سئ هبم وضاق هبم ذرعا وقال هذا يوم عصيب : (كما قال تعاىل

اآليات فذكرنا يف التفسري ما ذكره غري واحد من العلماء من أن ]  ٧٦: هود) [ ومن قبل كانوا يعملون السيئات
املالئكة تبدوا هلم يف صورة شباب حسان إمتحانا واختبارا حىت قامت على قوم لوط احلجة وأخذهم اهللا أخذ عزيز 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم يف صفات متعددة فتارة يأيت يف صورة دحية بن وكذلك كان جربيل يأيت إىل ا* مقتدر 
  .وتارة يف صورة أعرايب وتارة يف صورته اليت خلق عليها) ١(خليفة الكليب 

  له ستمائة جناح ما بني كل جناحني كما بني
  .املشرق واملغرب كما رآه على هذه الصفة مرتني

  .مرة منهبطا من السماء إىل االرض
  .عند سدرة املنتهى عندها جنة املأوى وتارة

  .علمه شديد القوى(وهو قوله تعاىل 
  .ذو مرة فاستوى

  .وهو باالفق االعلى
منهم ابن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر * كما ذكرناه عن غري واحد من الصحابة ) ٣(أي جربيل ) ٢) (مث دنا فتدىل

  .فكان قاب قوسني أو أدىن(وعائشة 
  فأوحى إىل عبده ما

__________  
صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شهد أحدا وما بعدها وكان جربيل يأيت : دحية بن خليفة الكليب) ١(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صورته أحيانا وبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قيصر رسوال سنة ست 
  .يف اهلدنة

  .٨ - ٥سورة النجم اآليات ) ٣(
  .حلسن فيقول هو اهللا عزوجلأما ا) ٣(

  .هو جربيل يف قول سائر املفسرين: قال ٨٥/  ١٧القرطيب 

  .ولقد رآه نزلة أخرى]: (تعاىل [ أي إىل عبد اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم مث قال ) ١) (أوحى
  .عند سدرة املنتهى
  .عندها جنة املأوى

  .إذ يغشى السدرة ما يغشى
ذكرنا يف أحاديث االسراء يف سورة سبحان أن سدرة املنتهى يف السماء السابعة  وقد) ٢) (ما زاغ البصر وما طغى

قيل غشيها نور الرب * ويف رواية يف السادسة أي أصلها وفروعها يف السابعة فلما غشيها من أمر اهللا ما غشيها * 
وقيل غشيها * ة وقيل غشيها ألوان متعددة كثرية غري منحصر* من ذهب ) ٣(وقيل غشيها فراش * جل جالله 

  .أي من حسنها وهبائها* وقيل غشيها من نور اهللا تعاىل فال يستطيع أحد أن ينعتها * املالئكة مثل الغربان 
وذكرنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم * وال منافاة بني هذه االقوال إذ اجلميع ممكن حصوله يف حال واحدة 

وإذا " كقالل هجر وإذا ورقها كآذان الفيلة " ويف رواية * " ها كالقالل مث رفعت يل سدرة املنتهى فإذا نبق: " قال



  .خيرج من أصلها هنران باطنان وهنران ظاهران
  .فأما الباطنان ففي اجلنة

" وفيه * وتقدم الكالم على هذا يف ذكر خلق االرض وما فيها من البحار واالهنار * وأما الظاهران فالنيل والفرات 
وذكر " * املعمور وإذا هو يدخله يف كل يوم سبعون ألف ملك مث ال يعودون إليه آخر ما عليهم  مث رفع يل البيت

  .أنه وجد إبراهيم اخلليل عليه السالم مستندا ظهره إىل البيت املعمور
  وذكرنا وجه املناسبة يف هذا أن البيت املعمور هو يف السماء السابعة مبنزلة الكعبة يف

الثوري وشعبة وأبو االحوص عن مساك بن حرب عن خالد بن عرعرة أن ابن الكوا سأل  وقد روى سفيان* االرض 
  .علي بن أيب طالب عن البيت املعمور فقال هو مسجد يف السماء يقال له الضراح، وهو حبيال الكعبة من فوقها

وهكذا * دون إليه أبدا حرمته يف السماء كحرمة البيت يف االرض يصلي فيه كل يوم سبعون ألفا من املالئكة ال يعو
وقال الطرباين أنبأنا احلسن بن علوية القطان حدثنا إمساعيل بن * روى علي بن ربيعة وأبو الطفيل عن علي مثله 

عيسى العطار حدثنا إسحاق بن بشر أبو حذيفة حدثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن ابن عباس 
البيت املعمور يف السماء يقال له الضراح وهو على مثل البيت احلرام " : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حبياله لو سقط لسقط عليه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك مث ال يرونه قط فإن له يف السماء حرمة على قدر 
  ".حرمة مكة 

وقال *  واحد يعىن يف االرض وهكذا قال العويف عن ابن عباس وجماهد وعكرمة والربيع بن أنس والسدي وغري
هل تدرون ما البيت املعمور قالوا اهللا ورسوله : قتادة ذكر لنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوما الصحابه

قال قال مسجد يف السماء حبيال الكعبة لو خر خلر عليها يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا * أعلم 
لضحاك أنه تعمره طائفة من املالئكة يقال هلم اجلن من قبيلة إبليس لعنه اهللا وزعم ا* منه مل يعودوا آخر ما عليهم 

يف كل مساء بيت يعمره مالئكته بالعبادة فيه ويفدون : وقال آخرون* كان يقول سدنته وخدامه منهم واهللا أعلم 
  إليه بالنوبة والبدل كما

__________  
  .١٠ - ٩سورة النجم االيتان ) ١(
  .١٧ - ١٣آليات سورة النجم ا) ٢(
  .الفخر الرازي -/ وقيل جراد عن أنس بن مالك، القرطيب ) ٣(

قال سعيد * يعمر أهل االرض البيت العتيق باحلج يف كل عام واالعتمار يف كل وقت والطواف والصالة يف كل آن 
يعين (رم حرم مناه أن احل" حدثنا أبو عبيد يف حديث جماهد * بن حيىي بن سعيد االموي يف أوائل كتابه املغازي 

من السموات السبع واالرضني السبع وأنه رابع أربعة عشر بيتا يف كل مساء بيت ويف كل أرض بيت لو ) قدره
  مث روى جماهد" سقطت سقط بعضها على بعض 

  .قال مناه أي مقابله وهو حرف مقصور
إن احلرم " د اهللا بن عمرو يقول مث قال حدثنا أبو معاوية حدثنا االعمش عن أيب سليمان مؤذن احلجاج مسعت عب

وإن بيت املقدس مقدس يف السموات السبع مقداره من االرض  -حمرم يف السموات السبع مقداره من االرض 
  .كما قال بعض الشعراء

واسم امللك * بيتا دعائمه أشد وأطول واسم البيت الذي يف السماء بيت العزة * إن الذي مسك السماء بىن هلا 



فعلى هذا يكون السبعون ألفا من املالئكة الذين يدخلون يف كل يوم إىل * م املالئكة فيها إمساعيل الذي هو مقد
  .البيت املعمور مث ال يعودون إليه

  .يكونون من سكان السماء السابعة وحدها) أي ال حيصل هلم نوبة فيه إىل آخر الدهر(آخر ما عليهم 
وقال االمام أمحد حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن ) ١) (وما يعلم جنود ربك إال هو(وهلذا قال تعاىل 

إين أرى ما ال " عن أيب ذر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(إبراهيم بن مهاجر عن جماهد عن مورق 
لمتم ترون وأمسع ما ال تسمعون أطت السماء وحق هلا أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال عليه ملك ساجد لو ع
ما اعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثريا وملا تلذذمت بالنساء على الفرشات وخلرجتم إىل الصعدات جتأرون إىل اهللا 

ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث إسرائيل فقال ) واهللا لوددت أين شجرة تعضد(فقال أبو ذر ) ٣" (عزوجل 
فظ أبو القاسم الطرباين حدثنا حسني بن عرفة املصري وقال احلا* الترمذي حسن غريب ويروى عن أيب ذر موقوفا 

حدثنا عروة بن عمران الرقي حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي بن مالك عن عطاء بن أيب رباح عن جابر بن 
ما يف السموات السبع موضع قدم وال شرب وال كف إال وفيه : " عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا مجيعا ما عبدناك حق عبادتك إال أنا ال نشرك مل
  ".بك شيئا 

فدل هذان احلديثان على أنه ما من موضع يف السموات السبع إال وهو مشغول باملالئكة وهم يف صنوف من 
  .العبادة

  .منهم من هو قائم أبدا
  .ومنهم من هو ساجد أبدا ومنهم من هو يف صنوف أخر واهللا أعلم هبا ومنهم من هو راكع أبدا

وهم دائمون يف عبادهتم وتسبيحهم وأذكارهم وأعماهلم اليت أمرهم اهللا هبا، وهلم منازل عند رهبم كما قال تعاىل 
  وإنا لنحن* وإنا لنحن الصافون * وما منا إال له مقام معلوم (

__________  
  .٣١ية سورة املدثر اآل) ١(
تقريب / مورق بتشديد الراء، بن مشمدخ بن عبد اهللا العجلي، أبو املعتمر البصري ثقة عابد مات بعد املائة ) ٢(

  .٢٨٠/  ٢التهذيب 
  .١٧٣/  ٥مسند أمحد ج ) ٣(

قالوا وكيف يصفون عند * أال تصفون كما تصف املالئكة عند رهبا : " وقال صلى اهللا عليه وسلم) ١) (املسبحون
فضلنا على الناس : (وقال صلى اهللا عليه وسلم) * ٢" (قال يكملون الصف االول ويتراصون يف الصف  رهبم

  ).٣) (جعلت لنا االرض مسجدا وتربتها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف املالئكة* بثالث 
) ٤) (ا صفاوجاء ربك وامللك صف(وكذلك يأتون يوم القيامة بني يدي الرب جل جالله صفوفا كما قال تعاىل 

يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال يتكلمون إال (ويقفون صفوفا بني يدي رهبم عز وجل يوم القيامة كما قال تعاىل 
وقيل ضرب * واملراد بالروح ههنا بنو آدم قاله ابن عباس واحلسن وقتادة ) * ٥) (من أذن له الرمحن وقال صوابا

قاله * وقيل جربئيل * اله ابن عباس وجماهد وأبو صاحل واالعمش ق* من املالئكة يشبهون بين آدم يف الشكل 
قال علي بن أيب طلحة عن * وقيل ملك يقال له الروح بقدر مجيع املخلوقات * الشعيب وسعيد بن جبري والضحاك 

 وقال ابن جرير حدثين حممد بن) * ٦(قال هو ملك من أعظم املالئكة خلقا ) يوم يقوم الروح: (ابن عباس قوله



خلف العسقالين حدثنا داود ابن اجلراح عن أيب محزة عن الشعيب عن علقمة عن ابن مسعود قال الروح يف السماء 
الرابعة هو أعظم السموات واجلبال ومن املالئكة يسبح كل يوم اثين عشر ألف تسبيحة خيلق اهللا من كل تسبيحة 

وقال الطرباين حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد * جدا وهذا غريب * ملكا من املالئكة حييي يوم القيامة صفا وحده 
احلكيم املصري حدثنا ابن وهب بن رزق أبو هبرية حدثنا بشر بن بكر حدثنا االوزاعي حدثين عطاء عن عبد اهللا 

إن هللا ملكا لو قيل له التقم السموات واالرضني بلقمة " بن عباس قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  .حدة لفعلوا

  وذكرنا يف* وقد يكون موقوفا * وهذا أيضا حديث غريب جدا " تسبيحه سبحانك حيث كنت 
أذن يل أن أحدث عن ملك من " صفة محلة العرش عن جابر بن عبد اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  رواه أبو داود"  مالئكة اهللا من محلة العرش إن ما بني شحمة أذنه إىل عاتقه مسرية سبعمائة عام
__________  

  .١٦٥سورة الصافات اآليات ) ١(
 - ٢٨، والنسائي يف االمامة ٦٥ - ٩٦ - ٩٣وأبو داود يف الصالة  - ١١٩أخرجه مسلم يف الصالة ح ) ٢(

  .١٠١/  ٥و  ٩٨/  ٢واالمام أمحد يف مسنده  ٥٠وابن ماجة يف االقامة ح 
والبيهقي يف الدالئل ج ) ٣٧١/  ١(ص /  ٤تاب املساجد ح ك - ٥ -أخرجه مسلم عن حذيفة بن اليمان ) ٣(
  .عن حذيفة ٤٧٥/  ٥

  .فضلت على الناس: وفيه
  .٢٢سورة الفجر اآلية ) ٤(
  .٣٨سورة النبأ اآلية ) ٥(
عن ابن عباس عن النيب صلى : وذكر منها:..اختلف يف الروح على أقوال مثانية: ١٨٧/  ١٩قال القرطيب ج ) ٦(

  ".الروح جند من جنود اهللا ليسوا مبالئكة هلم رؤوس وأيد وأرجل : الاهللا عليه وسلم ق
  .فهم خلق على صورة بين آدم كالناس وليسوا بناس

  .أرواح بين آدم: وقيل الروح
  .قاله عطبة

  .وقيل القرآن عن زيد بن أسلم

  .وابن أيب حامت ولفظه خمفق الطري سبعمائة عام
قالوا كان من شدة قوته أنه رفع ) علمه شديد القوى(عظيم قال اهللا تعاىل وقد ورد يف صفة جربيل عليه السالم أمر 

مدائن قوم لوط وكن سبعا مبن فيها من االمم وكانوا قريبا من أربعمائة ألف وما معهم من الدواب واحليوانات وما 
بلغ هبن عنان رفع ذلك كله على طرف جناحه حىت * لتلك املدن من االراضي واملعتمالت والعمارات وغري ذلك 

  .السماء حىت مسعت املالئكة نباح الكالب وصياح ديكتهم مث قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى
  ] ٤٠: احلاقة) [ إنه لقول رسول كرمي(أي خلق حسن وهباء وسناء كما قال يف اآلية االخرى ) ذو مرة(وقوله 

أي له ) عند ذي العرش مكني(أي له قوة وبأس شديد ) ةذي قو(أي جربيل رسول من اهللا كرمي أي حسن املنظر 
مطاع مث أي مطاع يف املال االعلى أمني أي ذي أمانة عظيمة ) ذي العرش اجمليد(مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند اهللا 

  .وهلذا كان هو السفري بني اهللا وبني أنبيائه عليهم السالم الذي ينزل عليهم بالوحي



وقد كان يأيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وينزل عليه يف صفات * الشرائع العادلة فيه االخبار الصادقة و
  .متعددة كما قدمنا

له ستمائة جناح كما روى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة * وقد رآه على صفته اليت خلقه اهللا عليها مرتني 
قال حدثنا عبد اهللا يعين ابن ) فأوحى إىل عبده ما أوحىفكان قاب قوسني أو أدىن (الشيباين قال سألت زرا عن قوله 

  .مسعود أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم رأى جربيل له ستمائة جناح
حدثنا حيىي بن آدم حدثنا شريك عن جامع بن راشد عن أيب وائل عن عبد اهللا قال رأى ) ١(وقال االمام أمحد 

له ستمائة جناح كل جناح منها قد سد االفق يسقط من جناحه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جربئيل يف صورته و
  .التهاويل من الدر والياقوت ما اهللا به عليم

وقال أمحد أيضا حدثنا حسن بن موسى حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم بن هبدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود 
رأيت : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال قال ) ٢) (ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى(يف هذه اآلية 

  ".جربيل وله ستمائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل الدر والياقوت 
حدثنا زيد بن احلباب حدثنا احلسني حدثين عاصم بن هبدلة مسعت شقيق بن سلمة يقول مسعت ابن ) ٣(وقال أمحد 

السدرة املنتهى وله ستمائة جناح فسألت  مسعود يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيت جربيل على
وهذه أسانيد * عاصما عن االجنحة فأىب أن خيربين قال فأخربين بعض أصحابه أن اجلناح ما بني املشرق واملغرب 

  *جيدة قوية انفرد هبا أمحد 
__________  

  .٤٦٠/  ١مسند أمحد ج ) ١(
  .١٣سورة النجم اآلية ) ٢(
  .سني هو بن واقد املروزي أبو عبد اهللا القاضي ثقة له أوهام، واحل٤٠٧/  ١مسند أمحد ج ) ٣(

تقريب / ه وقيل سنة سبع ومخسني  ١٥٩قاضى مرو، قال ابن املبارك من مثله ؟ وثقه ابن معني وغريه مات سنة 
  ١٨٠/  ١التهذيب 
  .١٧٣/  ١الكاشف 

قال رسول اهللا : بن مسعود قالوقال أمحد حدثنا زيد بن احلباب حدثين حسني حدثين حصني حدثين شقيق مسعت ا
وقال ابن جرير حدثنا ابن * إسناده صحيح " * تعلق به الدر ) ١(أتاين جربيل يف خضر : " صلى اهللا عليه وسلم

بزيغ البغدادي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد 
ال رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جربيل عليه حلتا رفرف قد مال ما بني ق) ما كذب الفؤاد ما رأى(اهللا 

ويف الصحيحني من حديث عامر الشعيب عن مسروق قال كنت عند عائشة * إسناد جيد قوي * السماء واالرض 
رسول اهللا أنا أول هذه االمة سأل : فقالت) ولقد رآه باالفق املبني ولقد رآه نزلة أخرى(فقلت أليس اهللا يقول 

إمنا ذاك جربيل مل يره يف صورته اليت خلق عليها إال مرتني رآه منهبطا من السماء : صلى اهللا عليه وسلم عنها فقال
  .إىل االرض ساد أعظم خلقه ما بني السماء واالرض

ن أبيه حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر وحدثين حيىي بن جعفر حدثنا وكيع عن عمر بن ذر ع) ٢(وقال البخاري 
أال تزورنا أكثر مما تزورنا قال : " عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلربيل

من حديث الزهري ) ٣(وروى البخاري * اآلية ) ١) (وما نتنزل إال بأمر ربك له ما بني أيدينا وما خلفنا(فنزلت 



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس قال 
يف رمضان حني يلقاه جربيل وكان يلقاه يف كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ن عبد العزيز حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب أن عمر ب) ٤(وقال البخاري * أجود باخلري من الريح املرسلة 
أخر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جربيل قد نزل فصلى أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال عمر أعلم ما 
تقول يا عروة قال مسعت بشري بن أيب مسعود يقول مسعت أبا مسعود يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حيسب " ت معه مث صليت معه مث صليت معهن مث صليت معه نزل جربيل فأمين فصليت معه مث صلي: " يقول
  .بأصابعه مخس صلوات

أوال هن * ومن صفة إسرافيل عليه السالم وهو أحد محلة العرش وهو الذي ينفخ يف الصور بأمر ربه نفخات ثالثة 
هذا حبول اهللا وقوته نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة البعث كما سيأيت بيانه يف موضعه من كتابنا 

  .والصور قرن ينفخ فيه* وحسن توفيقه 
  .كل دارة منه كما بني السماء واالرض

  وفيه موضع أرواح العباد حني يأمره اهللا بالنفخ للبعث فإذا نفخ خترج االرواح
__________  

  .خضر حصني: وفيه ٤٠٧/  ١مسند أمحد ) ١(
  .طع وخضراخلصر اسم للرخص من الشجر إذا ق: قال يف التاج

  .٨٠/  ٤يف كتاب بدء اخللق باب ذكر املالئكة ) ٢(
  .٨١/  ٤نفس املصدر والباب ص ) ٣(
  .نفس املصدر والصفحة) ٤(

وعزيت وجاليل لترجعن كل روح إىل البدن الذي كانت تعمره يف الدنيا فتدخل : " تتوهج فيقول الرب جل جالله
 اللديغ فتحىي االجساد وتنشق عنهم االجداث فيخرجون على االجساد يف قبورها فتدب فيها كما يدب السم يف

  .كما سيأيت تفصيله يف موضعه" منها سراعا إىل مقام احملشر 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحىن جبهته وانتظر أن " وهلذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".حسبنا اهللا ونعم الوكيل قولوا : " قالوا كيف نقول يارسول اهللا قال" * يؤذن له 
وقال االمام أمحد حدثنا * رواه أمحد والترمذي من حديث عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري " * على اهللا توكلنا 

أبو معاوية حدثنا االعمش عن سعد الطائي عن عطية العويف عن أيب سعيد قال ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .عليهم السالم" نه جربيل وعن يساره ميكائيل عن ميي: " صاحب الصور فقال

حدثين ) ١(وقال احلافظ أبو القاسم الطرباين حدثنا حممد بن عبد اهللا احلضرمي حدثنا حممد بن عمر أن ابن أيب ليلى 
قال بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه جربيل بناحية إذ * عن أيب ليلى عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس 

أفق السماء فأقبل إسرافيل يدنو من االرض ويتمايل فإذا ملك قد مثل بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم  انشق
  فأشار: " يا حممد إن اهللا يأمرك أن ختتار بني نيب عبد أو ملك نيب قال: " فقال

يا : السماء فقلت فعرج ذلك امللك إىل) ٢" (عبد نيب : " فعرفت أنه يل ناصح فقلت) أن تواضع(جربيل إيل بيده 
جربيل قد كنت اردت أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلين عن املسألة فمن هذا يا جربيل ؟ فقال هذا 

إسرافيل عليه السالم خلقه اهللا يوم خلقه بني يديه صافا قدميه ال يرفع طرفه بينه وبني الرب سبعون نورا ما منها من 



يه لوح فإذا أذن اهللا يف شئ من السماء أو يف االرض ارتفع ذلك اللوح فضرب نور يكاد يدنو منه إال احترق بني يد
جبهته فينظر فإن كان من عملي أمرين به وإن كان من عمل ميكائيل أمره به وإن كان من عمل ملك املوت أمره به 

على : قال" وعلى أي شئ ميكائيل : " قلت* على الريح واجلنود : قال" يا جربيل وعلى أي شئ أنت " قلت * 
على قبض االنفس وما ظننت أنه نزل إال لقيام الساعة : قال" وعلى أي شي ملك املوت : " النبات والقطر قلت

عن ) ٣(ويف صحيح مسلم * هذا حديث غريب من هذا الوجه * وما الذي رأيت مين إال خوفا من قيام الساعة 
اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل : الليل يصلي يقولعائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قام من 

فاطر السموات واالرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من 
  إنك هتدي من تشاء إىل صراط) ٤(احلق باذنك 

__________  
  . ليلى، أبو عبد الرمحن الكويف صدوقحممد بن عمران بن حممد بن أيب: يف تقريب التهذيب) ١(

 ٣والكاشف ج  ١٩٦/  ٢ج  -قال أبو حامت صدوق أملى علينا من كتاب الفرائض من حفظه عن أبيه عن جده 
 /٧٦.  
  .أخرجه البيهقي بنحوه عن ابن عباس ومل يسم امللك) ٢(

  .عن أيب هريرة ٢٣١/  ٢، وأخرجه أيضا أمحد يف مسنده ٣٣٤/  ١دالئل ج 
  .بل عبدا رسوال: م امللك أيضا وآخره قالومل يس

/  ١ص ) ٧٧٠( ٢٠٠باب الدعاء يف صالة الليل وقيامها ح  ٢٦كتاب صالة املسافرين وقصرها  ٦يف ) ٣(
٥٣٤.  

  .اهدين: قوله) ٤(
  .معناه ثبتين عليه: باذنك

وذكر حممد بن احلسن * ويف حديث الصور أن إسرافيل أول من يبعثه اهللا بعد الصعق لينفخ يف الصور * مستقيم 
حكاه أبو القاسم السهيلي يف كتابه * النقاش أن إسرافيل أول من سجد من املالئكة فجوزي بوالية اللوح احملفوظ 

  .التعريف واالعالم(
  وقال) * مبا أهبم يف القرآن من االعالم

لشرفهما فجربيل ملك  عطفهما على املالئكة) ١) (من كان عدوا هللا ومالئكته ورسله وجربيل وميكال* تعاىل 
وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات وهو ذو مكانة من ربه عز وجل ومن أشراف املالئكة * عظيم قد تقدم ذكره 

وقد قال االمام أمحد حدثنا أبو اليمان حدثنا ابن عباس عن عمارة بن غزنة االنصاري أنه مسع محيد بن * املقربني 
ثابتا البناين حيدث عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال عبيد موىل بين املعلى يقول مسعت 

فهؤالء املالئكة املصرح * ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار : فقال) ٢(مايل مل أر ميكائيل ضاحكا قط : جلربيل
* يكائيل وإسرافيل اللهم رب جربيل وم" هم املذكورون يف الدعاء النبوي ) ٣(بذكرهم يف القرآن ويف الصحاح 

  .فجربيل ينزل باهلدى على الرسل لتبليغ االمم
وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر * وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذين خيلق منهما االرزاق يف هذه الدار 

  .ربه
  .يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جالله



وإسرافيل موكل بالنفخ " إال ومعها ملك يقررها يف موضعها من االرض وقد روينا أنه ما من قطرة تنزل من السماء 
  .يف الصور للقيام من القبور

  .واحلضور يوم البعث والنشور ليفوز الشكور
  .وجيازي الكفور
  .فذاك ذنبه مغفور
  .وهذا قد صار عمله كاهلباء املنثور* وسعيه مشكور 

  .وميكائيل حيصل مبا هو موكل به الرزق* صل مبا ينزل به اهلدى فجربيل عليه السالم حي" وهو يدعو بالويل والثبور 
وأما ملك املوت فليس مبصرح بامسه يف القرآن وال يف االحاديث * وإسرافيل حيصل مبا هو موكل به النصر واجلزاء 

  .الصحاح
  .وقد جاء تسميته يف بعض اآلثار بعزرائيل واهللا أعلم

وله أعوان ]  ١١: السجدة) [ املوت الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك* وقد قال اهللا تعاىل 
يستخرجون روح العبد من جثته حىت تبلغ احللقوم فيتناوهلا ملك املوت بيده فإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني 

بالقول الثابت يف احلياة  يثبت اهللا الذين آمنوا: (حىت يأخذوها منه فيلقوها يف أكفان تليق هبا كما قد بسط عند قوله
  ]. ٢٧: إبراهيم) [ الدنيا ويف اآلخرة

  مث يصعدون هبا فإن كانت صاحلة فتحت هلا أبواب السماء وإال غلقت دوهنا وألقي هبا إىل
  وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء أحدكم املوت(االرض قال اهللا تعاىل 

__________  
  .٩٨ية سورة البقرة اآل) ١(
  .٢٢٤/  ٣مسند أمحد ) ٢(
  .أي االحاديث الصحيحة) ٣(

  ]. ٦١: االنعام* [ مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق أال له احلكم وهو أسرع احلاسبني * وفته رسلنا وهم ال يفرطون 
شاء وعن ابن عباس وجماهد وغري واحد أهنم قالوا إن االرض بني يدي ملك املوت مثل الطست بتناول منها حيث ي

وقد ذكرنا أن مالئكة املوت يأتون االنسان على حسب عمله إن كان مؤمنا اتاه مالئكة بيض الوجوه بيض الثياب 
  .طيبة االرواح

وقد قال ابن أيب حامت حدثنا أيب حدثنا حيىي بن أيب * عياذا باهللا العظيم من ذلك * وإن كان كافرا فبالضد من ذلك 
ال مسعت جعفر بن حممد قال مسعت أيب يقول نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيىي املقري حدثنا عمرو بن مشر ق

يا ملك املوت ارفق بصاحيب فإنه : " إىل ملك املوت عند رأس رجل من االنصار فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
يف االرض بيت مدر وال واعلم أن ما * يا حممد طب نفسا وقر عينا فإين بكل مؤمن رفيق : فقال ملك املوت" مؤمن 

شعر يف بر وال حبر إال وأنا أتفحصهم يف كل يوم مخس مرات حىت إين أعرف بصغريهم وكبريهم بأنفسهم واهللا يا 
  .حممد لو أين أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حىت يكون اهللا هو اآلمر بقبضها

يت الصالة فإذا حضر عند املوت فإذا كان ممن حيافظ قال جعفر بن حممد أيب هو الصادق بلغين بتفحصهم عند مواق
  .يف تلك احلال العظيمة) ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا(على الصالة دنا منه امللك ودفع عنه الشيطان ولقنه امللك 

هذا حديث مرسل وفيه نظر وذكرنا يف حديث الصور من طريق إمسعيل بن رافع املدين القاص عن حممد بن زياد عن 



  .بطوله) احلديث(حممد بن كعب القرظي عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وفيه ويأمر اهللا إسرافيل بنفخة الصعق فينفخ نفخة الصعق فيصعق أهل السموات وأهل االرض إال من شاء اهللا فإذا 

  هم قد مخدوا
فيقول اهللا وهو * واالرض إال من شئت  جاء ملك املوت إىل اجلبار عزوجل فيقول يا رب قد مات أهل السموات

* فيقول بقيت أنت احلي الذي ال ميوت وبقيت محلة عرشك وبقي جربيل وميكائيل ) فمن بقي(أعلم مبن بقي 
اسكت فإين كتبت : فيقول ليمت جربيل وميكائيل فينطق اهللا العرش فيقول يا رب ميوت جربيل وميكائيل فيقول

مث يأيت ملك املوت إىل اجلبار عزوجل فيقول يا رب قد مات جربيل " فيموتان املوت على كل من كان حتت عرسي 
وميكائيل فيقول اهللا وهو أعلم مبن بقي فمن بقي ؟ فيقول بقيت أنت احلي الذي ال ميوت وبقيت محلة عرشك 

  .وبقيت أنا فيقول اهللا لتمت محلة عرشي
  .فتموت

 ملك املوت فيقول يا رب قد مات محلة عرشك فيقول اهللا وهو ويأمر اهللا العرش فيقبض الصور من إسرافيل مث يأيت
فيقول بقيت أنت احلي الذي ال ميوت وبقيت أنا فيقول اهللا أنت خلق من خلقي خلقتك ) فمن بقي(أعلم مبن بقي 

* ا أحد ملا أردت فمت فيموت فإذا مل يبق إال اهللا الواحد القهار االحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفو
وذكر متام احلديث بطوله رواه الطرباين وابن جرير والبيهقي ورواه احلافظ أبو موسى * كان آخرا كما كان أوال 

وعنده زيادة غريبة وهي قوله فيقول اهللا له أنت خلق من خلقي خلقتك ملا أردت ) الطواالت(املديين يف كتاب 
  .فمت موتا ال حتىي بعده أبدا

وقد ورد يف * ص على أمسائهم يف القرآن هاروت وماروت يف قول مجاعة كثرية من السلف ومن املالئكة املنصو
وروى االمام أمحد حديثا مرفوعا عن ابن عمر وصححه * قصتهما وما كان من أمرمها آثار كثرية غالبها إسرائيليات 

  .ابن حبان يف تقاسيمه
ر ويكون مما تلقاه عن كعب االحبار كما سيأيت بيانه ويف صحته عندي نظر واالشبه أنه موقوف على عبد اهللا بن عم

وعن علي وابن عباس وابن عمر أيضا ان الزهرة * وفيه أنه متثلت هلما الزهرة امرأة من أحسن البشر * واهللا أعلم 
ء كانت امرأة وأهنما ملا طلبا منها ما ذكر أبت إال أن يعلماها االسم االعظم فعلماها فقالته فارتفعت إىل السما

وروى احلاكم يف مستدركه عن ابن عباس قال ويف ذلك الزمان إمرأة حسنها يف النساء كحسن * فصارت كوكبا 
  .الزهرة يف سائر الكواكب

  مث قيل* وهذا اللفظ أحسن ما ورد يف شأن الزهرة 
  .وقيل يف زمان سليمان بن داود كما حررنا ذلك يف التفسري* كان أمرمها وقصتهما يف زمان إدريس 

وباجلملة فهو خرب إسرائيلي مرجعه إىل كعب االحبار كما رواه عبد الرزاق يف تفسريه عن الثوري عن موسى بن 
  .وهذا أصح إسنادا وأثبت رجاال واهللا أعلم* عقبة عن سامل عن ابن عمر عن كعب أحبار بالقصة 

قبيالن من اجلان قاله ابن حزم ) ١* (وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت * مث قد قيل إن املراد بقوله 
  .ومن الناس من قرأ وما أنزل على امللكني بالكسر وجيعلهما علجني من أهل فارس* وهذا غريب وبعيد من اللفظ 

  .قاله الضحاك
ومن الناس من يقول مها ملكان من السماء ولكن سبق يف قدر اهللا هلما ما ذكره من أمرمها إن صح به اخلرب ويكون 

  .حكم إبليس إن قيل إنه من املالئكة لكن الصحيح أنه من اجلن كما سيأيت تقريرهحكمهما ك



  .ومن املالئكة املسمني يف احلديث منكر ونكري عليهما السالم
  .وقد استفاض يف االحاديث ذكرمها يف سؤال القرب

يا ويف اآلخرة ويضل اهللا الظاملني يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدن: (وقد أوردناها عند قوله تعاىل
ومها فتانا القرب موكالن بسؤال امليت يف قربه عن ربه ودينه ونبيه وميتحنان الرب والفاجر ) ٢) (ويفعل اهللا ما يشاء

ومها أزرقان أفرقان هلما أنياب وأشكال مزعجة وأصوات مفزعة أجارنا اهللا من عذاب القرب وثبتنا بالقول الثابت 
البخاري حدثنا عبد اهللا بن يوسف حدثنا ابن وهب حدثين يونس عن ابن شهاب حدثين عروة أن  وقال* آمني 

هل أيت عليك يوم كان أشد : " عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثته أهنا قالت للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .من يوم أحد ؟

  إذا عرضت نفسي على ابن عبد) ٤(عقبة وكان أشد ما لقيت منهم يوم ال) ٣(لقد لقيت من قومك : " قال
__________  

  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ١(
  .٢٧سورة إبراهيم اآلية ) ٢(
  .لقد لقيت منهم ما لقيت: أي قريش، وتقدير العبارة: قومك) ٣(
سالم واىل وهو اليوم الذي وقف به النيب صلى اهللا عليه وسلم عند العقبة مبىن داعيا الناس إىل اال: يوم العقبة) ٤(

  اهللا رب العاملني 

) ١(ياليل بن عبد كالل فلم جيبين إىل ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إال وأنا بقرن الثعالب 
إن اهللا قد مسع قول قومك لك وما : فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتين فنظرت فإذا فيها جربيل فناداين، فقال

يا حممد فقال : ث لك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم فناداين ملك اجلبال فسلم علي مث قالردوا به عليك وقد بع
بل أرجو أن خيرج اهللا " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(ذلك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم االخشبني 
  ).٣(هب به ورواه مسلم من حديث ابن و* من أصالهبم من يعبد اهللا وحده وال يشرك به شيئا 

فمنهم محلة العرش كما تقدم ذكرهم ومنهم * فصل مث املالئكة عليهم السالم بالنسبة إىل ما هيأهم اهللا له أقسام 
  .شرف املالئكة مع محلة العرشالكروبيون الذين هم حول العرش وهم أ

ومنهم ) * ٤) (لن يستنكف املسيح أن يكون عبد اهللا وال املالئكة املقربون(وهم املالئكة املقربون كما قال تعاىل 
  .جربيل وميكائيل عليهما السالم

نا وسعت كل ويستغفرون للذين آمنوا رب: (وقد ذكر اهللا عنهم أهنم يستغفرون للمؤمنني بظهر الغيب كما قال تعاىل
  .شئ رمحة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اجلحيم

  .ربنا وأدخلهم جنات عدن اليت وعدهتم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياهتم
  .إنك أنت العزيز احلكيم

  .وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رمحته
  ).٥) (وذلك هو الفوز العظيم

هم هذه السجية الطاهرة كانوا حيبون من اتصف هبذه الصفة فثبت يف احلديث عن الصادق وملا كانت سجايا
  ).٦" (إذا دعا العبد الخيه بظهر الغيب قال امللك آمني ولك مبثل " املصدوق أنه قال 

__________  



  .موحدين له، فما أجيب إال باالذى وذلك اليوم أصبح معروفا= 
وهو ميقات أهل جند، وهو على مرحلتني من مكة، والقرن أصله كل جبل  -ل هو قرن املناز: قرن الثعالب) ١(

  .صغري ينقطع من جبل كبري
  .أبو قبيس واجلبل الذي يقابله: جبال مكة: االخشبان) ٢(
/  ٣ص  ١٧٩٥ - ١١١باب ما لقي النيب من أذى املشركني ح  ٣٩ -كتاب اجلهاد والسري ) ٣٢(يف ) ٣(

  .١٧٢سورة النساء اآلية ) ٤( - ١٥٢٥/ والبخاري رقم  ٤٢٠
  .٧سورة غافر اآلية ) ٥(
  .٥٠/ رواه الترمذي يف صحيحه يف بر ) ٦(

  .٨٩/  ٢، ج ١٥٣٤باب الدعاء بظهر الغيب ج  -وأبو داود كتاب الصالة 
  ).٥(وابن ماجة يف املناسك 

يسبحون الليل ]: (تعاىل [  ومنهم سكان السموات السبع يعمروهنا عبادة دائبة ليال وهنارا صباحا ومساء كما قال
ومنهم الذين يتعاقبون * فمنهم الراكع دائما والقائم دائما والساجد دائما ]  ٢٠: االنبياء) [ والنهار ال يفترون

  .زمرة بعد زمرة إىل البيت املعمور كل يوم سبعون ألفا ال يعودون إليه آخر ما عليهم
وهتيئة الضيافة لساكنيها من مالبس ومصاغ ومساكن ومآكل ومنهم املوكلون باجلنان وإعداد الكرامة الهلها 

  .ومشارب وغري ذلك مما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر
  .وخازن اجلنة ملك يقال له رضوان جاء مصرحا به يف بعض االحاديث

  .ى مجيع اخلزنةومقدموهم تسعة عشر وخازهنا مالك وهو مقدم عل* ومنهم املوكلون بالنار وهم الزبانية 
: غافر) [ وقال الذين يف النار خلزنة جهنم ادعوا ربكم خيفف عنا يوما من العذاب(وهم املذكورون يف قوله تعاىل 

  .اآلية]  ٤٩
  .ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك(وقال تعاىل 

عليها مالئكة ( وقال تعاىل]  ٧٧: الزخرف) [ قال انكم ماكثون لقد جئناكم باحلق ولكن أكثركم للحق كارهون
عليها تسعة عشر وما جعلنا (وقال تعاىل ]  ٦: التحرمي) [ غالظ شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدهتم اال فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أتوا الكتاب ويزداد الدين آمنوا 
  *كتاب واملؤمنون وليقول الذين يف قلوهبم مرض والكافرون ماذا أراد اهللا هبذا مثال إميانا وال يرتاب الذين اؤتوا ال

  ]. ٣١: املدثر) [ وما يعلم جنود ربك إال هو* كذلك يضل اهللا من يشاء ويهدى من يشاء 
  .سواء منكم من أسر القول ومن جهر به(وهم املوكلون حبفظ بين آدم كما قال تعاىل 

له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظون من أمر اهللا ان اهللا ال يغري ما * سارب بالنهار ومن هو مستخف بالليل و
  ]. ١٠: الرعد) [ بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم وإذا أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد له وما هلم من دونه من وال

وهي املالئكة وقال عكرمة عن ) اهللا له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر(قال الواليب عن ابن عباس 
قال مالئكة حيفظونه من بني يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر اهللا خلوا عنه وقال * ابن عباس حيفظونه من أمر اهللا 

  .جماهد ما من عبد إال وملك موكل حبفظه يف نومه
  .ويقظته من اجلن واالنس واهلوام

  .أذن اهللا فيه فيصيبهوليس شئ يأتيه يريده إال وقال وراءك إال شئ ي



  .ما من آدمي إال ومعه ملك يذود عنه حىت يسلمه للذي قدر له): ١(وقال أبو أسامة 
إن نفرا من مراد يريدون قتلك فقال إن مع كل رجل ملكني حيفظانه مما مل : وقال أبو جملز جاء رجل إىل علي فقال

  .ينةحص) ٢(يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه وإن االجل جنة 
__________  

  .أبو أمامة ٢٩٣/  ٩يف القرطيب ) ١(
  .حصن: يف القرطيب) ٢(

  .عن اليمني وعن الشمال قعيد: (ومنهم املوكلون حبفظ أعمال العباد كما قال تعاىل
وإن عليكم حلافظني كراما كاتبني يعلمون ما : (وقال تعاىل]  ١٨: ق) [ ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد

قال احلافظ أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت الرازي يف تفسريه حدثنا أيب حدثنا علي ]  ١٢: االنفطار) [ تفعلون
قال رسول اهللا صلى اهللا : بن حممد الطنافسي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن يزيد عن جماهد قال

د إحدى حالتني اجلنابة والغائط فإذا اغتسل أكرموا الكرام الكاتبني الذين ال يفارقونكم إال عن: " عليه وسلم
هذا مرسل من هذا الوجه وقد وصله البزار يف مسنده من " أحدكم فليستتر جبذم حائط أو بعريه أو يستره أخوه 

  طريق جعفر بن
إن اهللا ينهاكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وفيه كالم عن علقمة عن جماهد عن ابن عباس قال* سليمان 

عن التعري فاستحيوا من اهللا والذين معكم الكرام الكاتبني الذين ال يفارقونكم إال عند إحدى ثالث حاالت الغائط 
  .واجلنابة والغسل

  .فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستر بثوبه أو جبذم حائط أو بعريه
فان اهللا خلقهم كراما يف خلقهم ومعىن اكرامهم أن يستحي منهم فال ميلي عليهم االعمال القبيحة اليت يكتبوهنا 

ومن كرمهم أنه قد ثبت يف احلديث املروي يف الصحاح والسنن واملسانيد من حديث مجاعة من * وأخالقهم 
) ١(ال يدخل املالئكة بيتا فيه صورة وال كلب وال جنب : " الصحابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ويف رواية رافع عن أيب سعيد مرفوعا ال تدخل املالئكة بيتا فيه ) وال بول(ي ويف رواية عن عاصم بن ضمرة عن عل
  .صورة وال متثال

  .ويف رواية جماهد عن أيب هريرة مرفوعا ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلب أو متثال
املالئكة  ال تصحب: " ويف رواية ذكوان أيب صاحل السماك عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .رفقة معهم كلب أو جرس
  .ورواه زرارة بن أوىف عنه ال تصحب املالئكة رفقة معهم جرس

  .وقال البزار حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادي املعروف بالقلوس
رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا بيان بن محران حدثنا سالم عن منصور بن زاذان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة قال

  .وأحسبه -إن مالئكة اهللا يعرفون بين آدم " وسلم عليه 
ويعرفون أعماهلم فإذا نظروا إىل عبد يعمل بطاعة اهللا ذكروه بينهم ومسوه وقالوا أفلح الليلة فالن جنا الليلة  -قال 
  .فالن

  .وإذا نظروا إىل عبد يعمل مبعصية اهللا ذكروه بينهم ومسوه
  .وهو لني احلديث) ٢(حسبه سالم املدائين مث قال سالم أ* وقالوا هلك فالن الليلة 



  وقد قال البخاري حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن
__________  

  .أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق وكتاب االنبياء واملغازي والنكاح) ١(
والدارمي يف " االستئذان " طأ والنسائي يف الطهارة والصيد ومالك يف املو -والترمذي  -وأبو داود يف اللباس 

  .االستئذان
  .١٥٠ - ١٢٩ - ١٠٧ - ٨٢ - ٨٠/  ١واالمام أمحد يف مسنده 

 ٣٤٢/  ١سالم بتشديد الالم، ابن سليم أو سلم أبو سليمان التميمي ويقال الطويل، املدائين متروك تقريب ) ٢(
  قال

  .٣٣٠/  ١تركوه الكاشف : البخاري

املالئكة يتعاقبون مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار " ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا: االعرح عن أيب هريرة قال
  .وجيتمعون يف صالة الفجر وصالة العصر

  .مث يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسأهلم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون
اخللق هبذا السياق وهذا اللفظ تفرد به دون مسلم من هذا الوجه هذا اللفظ يف كتاب بدء * وأتيناهم وهم يصلون 

وقال البزار حدثنا زياد بن أيوب حدثنا * وقد أخرجاه يف الصحيحني يف البدء من حديث مالك عن أيب الزناد به * 
هللا عليه قال رسول اهللا صلى ا: مبشر بن إمساعيل احلليب حدثنا متام بن جنيح عن احلسن يعين البصري عن أنس قال

ما من حافظني يرفعان إىل اهللا عزوجل ما حفظا يف يوم فريى يف أول الصحيفة ويف آخرها استغفارا إال قال : " وسلم
قلت وقد وثقه ابن * مث قال تفرد به متام بن جنيح وهو صاحل احلديث * اهللا غفرت لعبدي ما بني طريف الصحيفة 

لنسائي وابن عدي ورماه ابن حبان بالوضع وقال االمام أمحد ال معني وضعفه البحاري وأبو حامت وأبو زرعة وا
أعرف حقيقة أمره واملقصود أن كل إنسان له حافظان ملكان اثنان واحد من بني يديه وآخر من خلفه حيفظانه من 

  .وملكان كاتبان عن ميينه وعن مشاله وكاتب اليمني أمري على كاتب الشمال* أمر اهللا بأمر اهللا عزوجل 
 ١٨: ق) [ عن اليمني وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد: (ذكرنا ذلك عند قوله تعاىل كما
.[  

  .حدثنا سفيان* فأما احلديث الذي رواه االمام أمحد حدثنا أسود ابن عامر 
: " اهللا عليه وسلم حدثنا منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه عن عبد اهللا هو ابن مسعود قال قال رسول اهللا صلى

ما منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة قالوا وإياك يارسول اهللا قال وإياي ولكن اهللا 
  .أعانين عليه فال يأمرين إال خبري

ا هو انفرد بإخراجه مسلم من حديث منصور به فيحتمل أن هذا القرين من املالئكة غري القرين حبفظ االنسان وإمن
موكل به ليهديه ويرشده بإذن ربه إىل سبيل اخلري وطريق الرشاد كما أنه قد وكل به القرين من الشياطني ال يألوه 

  .جهدا يف اخلبال واالضالل
وقال البخاري حدثنا أمحد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد ) ١(واملعصوم من عصمه اهللا عزوجل وباهللا املستعان 

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:  سلمة بن عبد الرمحن واالغر عن أيب هريرة قالحدثنا ابن شهاب عن أيب
إذا كان يوم اجلمعة كان على كل باب من أبواب املسجد مالئكة يكتبون االول فاالول فإذا جلس االمام طووا 

  الصحف



__________  
  .هو منصور بن زاذان: ومنصور ٤٠١ - ٣٨٥/  ١ج : مسند أمحد) ١(
  .فيه حبق بدل خبريو

وأعلم أن : قال القاضي ٢١٦٧/  ٤ص ) ٢٨١٤( ٦٩باب ح  ١٦كتاب صفات املنافقني  ٥٠وأخرجه مسلم يف 
  .االمة جمتمعة على عصمة النيب صلى اهللا عليه وسلم من الشيطان يف جسمه وخاطره ولسانه

  .منا أنه معنا، لنحترز منه حبسب االمكانويف هذا احلديث إشارة إىل التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه فأعل

وقد قال اهللا * وجاؤوا يسمعون الذكر وهكذا رواه منفردا به من هذا الوجه وهو يف الصحيحني ومن وجه آخر 
وقال االمام أمحد حدثنا أسباط حدثنا االعمش عن إبراهيم ) * وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا(تعاىل 

وحدثنا االعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا *  صلى اهللا عليه وسلم عن ابن مسعود عن النيب
ورواه * قال تشهده مالئكة الليل ومالئكة النهار ) وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا(عليه وسلم يف قوله 

  .و منقطعقلت وه* وقال الترمذي حسن صحيح * الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أسباط 
وقال البخاري حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أيب سلمة وسعيد بن املسيب 

  .فضل صالة اجلمع على صالة الواحد مخس وعشرون درجة: " قال* عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وقرآن الفجر إن قرآن (يقول أبو هريرة إقرؤا إن شئتم " جر وجيتمع مالئكة الليل ومالئكة النهار يف صالة الف

: وقال البخاري حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن االعمش عن أيب حازم عن أيب هريرة قال) الفجر كان مشهودا
  إذا دعا الرجل امرأته إىل فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .تابعه شعبة وأبو محزة وأبو داود وأبو معاوية عن االعمش" * تصبح املالئكة حىت 
إذا أمن االمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمني : " وثبت يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

آمني فإن املالئكة إذا قال االمام : " ويف صحيح البخاري حدثنا إمساعيل بلفظ" * املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 
ويف صحيح البخاري حدثنا " * تقول يف السماء آمني فمن وافق تأمينه تأمني املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه 

إذا قال االمام : " عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ١(إمساعيل حدثين مالك عن مسي 
  ".فإن من وافق قوله قول املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) ربنا ولك احلمداللهم (مسع اهللا ملن محده فقولوا 

وقال االمام أمحد حدثنا أبو معاوية حدثنا االعمش عن أيب * ورواه بقية اجلماعة إال ابن ماجه من حديث مالك 
إن اهللا : " ه وسلمقال قال رسول اهللا صلى اهللا علي) يعين االعمش(صاحل عن أيب هريرة أو عن أيب سعيد هو شك 

مالئكة سياحني يف االرض فضال عن كتاب الناس فإذا وجدوا أقواما يذكرون اهللا فنادوا هلموا إىل بغيتكم فيجيئون 
هبم إىل السماء الدنيا فيقول اهللا أي شئ تركتم عبادي يصنعون فيقولون تركناهم حيمدونك وميجدونك ويذكرونك 

قال * يف لو رأوين فيقولون لو رأوك لكانوا أشد حتميدا ومتجيدا وذكرا فيقول وهل رأوين فيقولون ال فيقول ك
فيقول فأي شئ يطلبون فيقولون يطلبون اجلنة فيقول وهل رأوها فيقولون ال فيقول وكيف لو رأوها فيقولون لو 

هل رأوها رأوها لكانوا أشد عليها حرصا وأشد هلا طلبا قال فيقول من أي يتعوذون، فيقولون من النار فيقول و
  .فيقولون ال فيقول فكيف لو رأوها فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا

  .قال فيقول أشهدكم أين قد غفرت هلم
  قال فيقول إن فيهم فالنا

__________  



وهو  ٣٠ويف التقريب سنة  ١٣موىل أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام ثقة قتل يوم قديد سنة : مسي) ١(
  ).٢٢٣/  ١الكاشف ) (٣٣٣/  ١: (الصواب قتلته احلرورية

  ).١(اخلطاء مل يردهم إمنا جاء حلاجة فيقول هم القوم ال يشقي هبم جليسهم 
  .وهكذا رواه البخاري عن قتيبة عن جرير بن عبد احلميد عن االعمش به

  .وقال رواه شعبة عن االعمش ومل يرفعه
  .ورفعه سهيل عن أبيه

  أمحد عن عفان عن وهيب عن سهيل وقد رواه
  .عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه كما ذكره البخاري معلقا عن سهيل

  .ورواه مسلم عن حممد بن حامت عن هبز بن أسد عن وهب به
ة كما أشار عن أيب صاحل عن أيب هرير) هو االعمش(وقد رواه االمام أمحد أيضا عن غندر عن شعبة عن سليمان 

  .وقال االمام أمحد حدثنا أبو معاوية* إليه البخاري رمحه اهللا 
: وأخربنا االعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم* حدثنا االعمش وابن منري 

مسلما ستره اهللا  ومن ستر* من نفس عن مؤمن كربة عن كرب الدنيا نفس اهللا عنه كربة من كرب يوم القيامة " 
  .يف الدنيا واآلخرة

  .واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه
ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب 

ومن * الئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده اهللا ويتدا رسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم امل
وقال االمام أمحد حدثنا عبد ) ٣* (وكذا رواه مسلم من حديث أيب معاوية " * به عمله مل يسرع به نسبه ) ٢(بطأ 

عن أيب هريرة وأيب سعيد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ) أيب مسلم(الرزاق حدثنا معمر عن أيب إسحاق عن االغر 
  .وسلم
تمع قوم يذكرون اهللا إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم اهللا فيمن ما اج: " قال

ورواه مسلم من * وكذا رواه أيضا من حديث إسرائيل وسفيان الثوري وشعبة عن أيب إسحاق به حنوه * عنده 
 بكر بن أيب شيبة عن حيىي ورواه ابن ماجة عن أيب* حديث شعبة والترمذي من حديث الثوري وقال حسن صحيح 

ويف مسند االمام أمحد * ويف هذا املعىن أحاديث كثرية * بن آدم عن عمار بن زريق عن أيب إسحاق بإسناد حنوه 
أي تتواضع له كما قال ) وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع(والسنن عن أيب الدرداء مرفوعا 

) واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني(وقال تعاىل ]  ٢٤: االسراء) [ ل من الرمحةواخفض هلما جناح الذ(تعاىل 
وقال االمام أمحد حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اهللا بن السائب عن زاذان عن عبد اهللا بن ]  ٢١٥: الشعراء[ 

وهكذا * عن أميت لسالم  مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن هللا مالئكة سياحني يف االرض ليبلغوين
  .وقال االمام أمحد* رواه النسائي من حديث سفيان الثوري وسليمان االعمش كالمها عن عبد اهللا بن لسائب به 

  حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
__________  

  .٢٥١/  ٢و  ٤٥٢/  ١ج : مسند أمحد) ١(
من كان عمله ناقصا مل يلحقه مبرتبة أصحاب االعمال، فينبغي أن ال يتكل على  معناه: قوله ومن بطأ به عمله) ٢(



  .شرف النسب وفضيلة اآلباء، ويقصر يف العمل
  .٢٥٢/  ٢ج : مسند أمحد) ٣(

/  ٤ص ) ٢٦٩٩( ٣٨باب فضل االجتماع على تالوة القرآن  ١١ -كتاب الذكر والدعاء  ٤٨ومسلم يف 
٢٠٧٤.  

خلقت املالئكة من نور وخلق اجلان من مارج من نار وخلق آدم مما : "  عليه وسلمقالت قال رسول اهللا صلى اهللا
  .وهكذا رواه مسلم عن حممد بن رافع وعبدة بن محيد كالمها عن عبد الرزاق به" وصف لكم 

  .وقد ذكرنا ما يسره اهللا تعاىل وله احلمد* واالحاديث يف ذكر املالئكة كثرية جدا 
فأكثر ما توجد هذه املسألة يف كتب املتكلمني :  تفضيل املالئكة على البشر على أقوالفصل وقد اختلف الناس يف

واخلالف فيها مع املعتزلة ومن وافقهم وأقدم كالم رأيته يف هذه املسألة ما ذكره احلافظ بن عساكر يف تارخيه يف 
عنده مجاعة فقال عمر ما أحد أكرم ترمجة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر جملسا لعمر بن عبد العزيز و

  .على اهللا من كرمي بين آدم
ووافقه على ذلك أمية ]  ٧: البينة) [ إن الذين آمنوا وعلموا الصاحلات أولئك هم خري الربية(واستدل بقوله تعاىل 

  .بيائهبن عمرو بن سعيد فقال عراك بن مالك ما أحد أكرم على اهللا من مالئكته هم خدمة داريه ورسله إىل أن
: االعراف) [ ما هناكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين(واستدل بقوله تعاىل 

فقال قد أكرم اهللا آدم فخلقه * فقال عمر بن عبد العزيز حملمد بن كعب القرظي ما تقول أنت يا أبا محزة ]  ٢٠
فوافق عمر بن * من ذريته االنبياء والرسل ومن يزوره املالئكة بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له املالئكة وجعل 

إن الذين آمنوا وعملوا (وأضعف داللة ما صرح به من اآلية وهو قوله * عبد العزيز يف احلكم واستدل بغري دليله 
  فإن اهللا قد وصف املالئكة باالميان يف قوله* مضمونه أهنا ليست خباصة بالبشر ) الصاحلات

قلت وأحسن ما ) وإنا منا املسلمون] ( ١٣: اجلن) [ وإنا ملا مسعنا اهلدى آمنا به(وكذلك اجلان ) هويؤمنون ب(
ملا خلق : يستدل به يف هذه املسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعا وهو أصح، قال

فإنك خلقت الدنيا لبين آدم فقال اهللا، لن أجعل  اهللا اجلنة قالت املالئكة يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشرب
  .صاحل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان

خلق االنسان من صلصال كالفخار وخلق اجلان من مارج من نار (باب خلق اجلان وقصة الشيطان قال اهللا تعاىل 
  .من صلصال من محأ مسنون ولقد خلقنا االنسان(وقال تعاىل ]  ١٤: الرمحن) [ فبأي آالء ربكما تكذبان

وقال ابن عباس وعكرمة وجماهد واحلسن وغري ]  ٢٧ - ٢٦: احلجر) [ واجلان خلقناه من قبل من نار السموم
وقد ذكرنا آنفا من طريق الزهري * قالوا من طرف اللهب ويف رواية من خالصه وأحسنه ) من مارج من نار(واحد 

خلقت املالئكة من نور وخلق اجلان من نار : " ى اهللا عليه وسلمعن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صل
  وخلق آدم مما وصف لكم رواه

قال كثري من علماء التفسري خلقت اجلن قبل آدم عليه السالم وكان قبلهم يف االرض احلن والنب فسلط * مسلم 
  .اهللا اجلن عليهم فقتلوهم وأجلوهم عنها وأبادوهم منها وسكنوها بعدهم

لسدي يف تفسريه عن أيب مالك عن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من وذكر ا
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ اهللا من خلق ما أحب استوى على العرش فجعل إبليس على ملك 



  .نةالدنيا وكان من قبيلة من املالئكة يقال هلم اجلن وإمنا مسوا اجلن الهنم خزان اجل
  .وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع يف صدره إمنا أعطاين اهللا هذا ملزية يل على املالئكة

وذكر الضحاك عن ابن عباس أن اجلن ملا أفسدوا يف االرض وسفكوا الدماء بعث اهللا إليهم إبليس ومعه جند من 
  .املالئكة فقتلوهم وأجلوهم عن االرض إىل جزائر البحور

  عن خالد عن عطاء عن طاوس عن ابن عباس كان اسم إبليس قبل وقال حممد بن إسحاق
  .أن يرتكب املعصية عزازيل

وروى ابن أيب * وكان من سكان االرض ومن أشد املالئكة اجتهادا وأكثرهم علما وكان من حي يقال هلم اجلن 
وقد أسند عن * االربعة حامت عن سعيد بن جبري عنه كان امسه عزازيل وكان من أشرف املالئكة من أويل االجنحة 

وكان خازنا على اجلنان * حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس كان إبليس من أشرف املالئكة وأكرمهم قبيلة 
  .وكان له سلطان مساء الدنيا

وقال صاحل موىل التوأمة عن ابن عباس كان يسوس ما بني السماء واالرض رواه ابن * وكان له سلطان االرض 
وقال احلسن البصري مل يكن من * عن سعيد بن املسيب كان إبليس رئيس مالئكة مساء الدنيا جرير وقال قتادة 

وقال شهر ابن حوشب وغريه كان إبليس من اجلن * املالئكة طرفة عني وأنه الصل اجلن كما أن آدم أصل البشر 
  .الذين طردوهم املالئكة فأسره بعضهم وذهب به إىل السماء

فلما أراد اهللا خلق آدم ليكون يف االرض هو وذريته من بعده وصور جثته منها جعل إبليس قالوا * رواه ابن جرير 
* وهو رئيس اجلان وأكثرهم عبادة إذ ذاك وكان امسه عزازيل يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق ال يتمالك 

من روحه كما سيأيت  وقال أما لئن سلطت عليك الهلكنك ولئن سلطت علي العصينك فلما أن نفخ اهللا يف آدم
وأمر املالئكة بالسجود له دخل إبليس منه حسد عظيم وامتنع من السجود له وقال أنا خري منه خلقتين من نار 

وخلقته من طني، فخالف االمر واعترض على الرب عزوجل وأخطأ يف قوله وابتعد من رمحة ربه وأنزل من مرتبته 
املالئكة ومل يكن من جنسهم النه خملوق من نار وهم من نور فخانه طبعه اليت كان قد ناهلا بعبادته وكان قد تشبه ب

) فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس استكرب وكان من الكافرين(يف أحوج ما كان إليه ورجع إىل أصله الناري 
سق عن أمر ربه وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن فف(وقال تعاىل ]  ٣٠: احلجر[ 

  ]. ٥٠: الكهف) [ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو بئس للظاملني بدال
فأهبط إبليس من املال االعلى وحرم عليه قدر أن يسكنه فنزل إىل االرض حقريا ذليال مذؤما مدحورا متوعدا بالنار 

  ى إضاللهو ومن اتبعه من اجلن واالنس إال أنه مع ذلك جاهد كل اجلهد عل

أرأيتك هذا الذي كرمت على لئن أخرتن إىل يوم القيامة الحتنكن (بين آدم بكل طريق وبكل مرصد كما قال 
  .ذريته إال قليال

قال إذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم 
  .م وما يعدهم الشيطان إال غروراخبيلك ورجلك وشاركهم يف االموال واالوالد وعده
  ]. ٦٢: االسراء) [ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال

واملقصود أن اجلان خلقوا من النار وهم كبين آدم * وسنذكر القصة مستفاضة عند ذكر خلق آدم عليه السالم 
تعاىل عنهم يف صورة اجلن يف قوله تعاىل ومنهم املؤمنون ومنهم الكافرون كما أخرب * يأكلون ويشربون ويتناسلون 

* وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إىل قومهم منذرين (



يا قومنا * قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم 
ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف * اعي اهللا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجيركم من عذاب أليم أجيبوا د

قل أوحي إيل أنه استمع (وقال تعاىل ]  ٢٩: االحقاف) [ االرض وليس له من دونه أولياء أولئك يف ضالل مبني
  .ه ولن نشرك بربنا أحدانفر من اجلن فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد فآمنا ب

  .وانه تعاىل جد ربنا ما اختذ صاحبة وال ولدا
  .وانه كان يقول سفيهنا على اهللا شططا

  .وأن ظننا أن لن تقول االنس واجلن على اهللا كذبا
  .وأنه كان رجال من االنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم رهقا

  .ملسنا السماء فوجدناها مالئت حرسا شديدا وشهباوأنا * وأهنم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث اهللا أحدا 
  .وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهابا رصدا

* وأنا منا الصاحلون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا * وانا ال ندري أشر أريد مبن يف االرض أم أراد هبم رهبم رشدا 
  .نعجزه هربا وأنا ظننا ان لن نعجز اهللا يف االرض ولن

  .وأنا ملا مسعنا اهلدى آمنا به فمن يؤمن بربه فال خياف خبسا وال رهقا
  .وأنا منا املسلمون ومنا القاسطون

  .وأما القاسطون فكانوا جلهنم حطبا* فمن أسلم فأولئك حتروا رشدا 
  .وأن لو استقاموا على الطريقة السقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه

  ] ١: اجلن) [ سلكه عذابا صعداومن يعرض عن ذكر ربه ي
* وذكرنا االحاديث املتعلقة بذلك هنالك * وقد ذكرنا تفسري هذه السورة ومتام القصة يف آخر سورة االحقاف 

وأهنم مروا برسول اهللا صلى اهللا عليه ) بصرى(ويف بعض اآلثار من جن ) نصيبني(وأن هؤالء النفر كانوا من جن 
  .ببطن خنلة من أرض مكة فوقفوا فاستمعوا لقراءتهوسلم وهو قائم يصلي بأصحابه 

مث اجتمع هبم النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة كاملة فسألوه عن أشياء أمرهم هبا وهناهم عنها وسألوه الزاد فقال هلم 
م وهنى النيب صلى اهللا عليه وسل) كل عظم ذكر اسم اهللا عليه جتدونه أوفر ما يكون حلما وكل روثة علف لدوابكم(

  .اجلن]: أي ) [ إهنما زاد إخوانكم: (أن يستنجي هبما وقال
  .وهنى عن البول يف السرب الهنا مساكن اجلن

إال ) فبأي آالء ربكما تكذبان(وقرأ عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة الرمحن فما جعل مير فيها بآية 
  .قالوا وال بشئ من اآلئك ربنا نكذب فلك احلمد

  يهموقد أثىن عل

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك ملا قرأ هذه السورة على الناس فسكتوا
اجلن كانو أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم فبأي آالء ربكما تكذبان إال قالوا وال بشئ من آالئك ربنا (فقال 

  .رواه الترمذي عن جبري وابن جرير والبزار عن ابن عمر) نكذب فلك احلمد
  . اجلن هل يدخلون اجلنة أو يكون جزاء طائعهم أن ال يعذب بالنار فقطوقد اختلف يف مؤمين

  .وملن خاف مقام ربه جنتان(ولعموم قوله تعاىل * على قولني الصحيح أهنم يدخلون اجلنة لعموم القرآن 
ليهم من فامنت تعاىل عليهم بذلك فلوال أهنم ينالونه ملا ذكره وعده ع]  ٦٤: الرمحن) [ فبأي آالء ربكما تكذبان



  .وهذا وحده دليل مستقل كايف يف املسألة وحده واهللا أعلم* النعم 
وقال البخاري حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن أبيه أن أبا 

ة فارفع صوتك إين أراك حتب الغنم والبادية فإذا كنت يف غنمك وباديتك فأذنت بالصال: (سعيد اخلدري قال له
قال أبو سعيد مسعته من ) * بالنداء فانه ال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شئ إال شهد له يوم القيامة

  .انفرد به البخاري دون مسلم* رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وذريته على آدم وأما كافرو اجلن فمنهم الشياطني ومقدمهم االكرب إبليس عدو آدم أيب البشر وقد سلطه هو 

  .وذريته
  .وتكفل اهللا عزوجل بعصمة من آمن به وصدق رسله واتبع شرعه منهم

ولقد صدق (وقال تعاىل ]  ٦٥: االسراء) [ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال(كما قال 
  .عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقا من املؤمنني

: سبأ) [ يؤمن باآلخرة ممن هو منها يف شك وربك على كل شئ حفيظ وما كان عليهم من سلطان إال لنعلم من
يا بىن آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة ينزع عنهما لباسهما لرييهما (وقال تعاىل ]  ٢٠

]  ٢٧: االعراف) [ سوآهتما إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال تروهنم إنا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون
  .وإذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من صلصال من محأ مسنون: (وقال

  .فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
  .فسجد املالئكة كلهم أمجعون

إال إبليس أىب أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس مالك أن ال تكون من الساجدين قال مل أكن السجد لبشر 
  .من محاء مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إىل يوم الدين خلقته من صلصال

  .قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون
  .قال فانك من املنظرين
  .إىل يوم الوقت املعلوم

  .قال رب مبا أغويتين الزينن هلم يف االرض والغوينهم أمجعني
  .إال عبادك املخلصني قال هذا صراط علي مستقيم

  .ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك من الغاوين ان عبادي
  .وإن جهنم ملوعدهم أمجعني

  ]. ٢١: احلجر) [ هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم

* وقد ذكر تعاىل هذه القصة يف سورة البقرة ويف االعراف وههنا ويف سورة سبحان ويف سورة طه ويف سورة ص 
* وسنوردها يف قصة آدم إن شاء اهللا * كتابنا التفسري وهللا احلمد  وقد تكلمنا على ذلك كله يف مواضعه يف

وما كان له عليهم من (واملقصود أن إبليس أنظره اهللا إىل يوم القيامة حمنة لعباده وإختبارا منه هلم كما قال تعاىل 
  .سلطان إال لنعلم من يؤمن باآلخرة ممن هو منها يف شك

  وقال الشيطان ملا قضي االمر إن اهللا وعدكم وعد( وقال تعاىل) * وربك على كل شئ حفيظ
احلق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان يل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل فال تلوموين ولوموا أنفسكم 

وأدخل الذين * ما أنا مبصرخكم وما أنتم مبصرخي إين كفرت مبا أشركتمون من قبل إن الظاملني هلم عذاب أليم 



  ]. ٢٨: إبراهيم) [ لوا الصاحلات جنات جتري من حتتها االهنار خالدين فيها باذن رهبم حتيتهم فيها سالمآمنوا وعم
وله عرش على وجه البحر وهو جالس عليه ويبعث * فإبليس لعنه اهللا حي اآلن منظر إىل يوم القيامة بنص القرآن 

وكان ]  ٧٦: النساء) [ ن كيد الشيطان كان ضعيفاإ(وقد قال اهللا تعاىل * سراياه يلقون بني الناس الشر والفنت 
وهلذا ملا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم البن ) أبو كردوس(قال النقاش وكنيته * امسه قبل معصيته العظيمة عزازيل 

  .صياد ما ترى قال أرى عرشا على املاء
ة مكاشفته اليت كاشفه هبا شيطانية فعرف أن ماد" أخسأ فلن تعدو قدرك : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهلذا قال له أخسأ فلن تعدو قدرك أي لن جتاوز قيمتك * مستمدة من إبليس الذي هو يشاهد عرشه على البحر 
  .الدنية اخلسيسة احلقرية

والدليل على أن عرش إبليس على البحر الذي رواه االمام أمحد حدثنا أبو املغرية حدثنا صفوان حدثين معاذ 
عرش إبليس يف البحر يبعث سراياه : " عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(يمي التم

  ).٢(ورواه " يف كل يوم يفتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة للناس 
عت رسول اهللا صلى اهللا وقال أمحد حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول مس

تفرد به من ) عرش إبليس على البحر يبعث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة(عليه وسلم يقول 
  .هذا الوجه

وقال أمحد حدثنا مؤمل حدثنا محاد حدثنا علي بن زيد عن أيب نضرة عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى 
  قال أرى عرشا على املاء أو قال على البحر حوله" ما ترى : " صائداهللا عليه وسلم البن 
__________  

  .ماعز التميمي بدل معاذ ٣٣٢/  ١ج : مسند أمحد) ١(
  .ورواه بياض باالصل) ٢(

  ومن طريق ٣٨٤/  ٣والتقدير أن أمحد رواه بروايتني اخريني عن جابر من طريق أيب الزبري 
  .عرش إبليس على البحر: وفيها ٣٣٢/  ٣سفيان عن أيب الزبري عن جابر 

  .هكذا رواه يف مسند جابر" * ذاك عرش إبليس : " ، قال صلى اهللا عليه وسلم"حيات 
وقال يف مسند أيب سعيد حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة أنبأنا علي بن زيد عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن رسول 

  .، فقال"أرى عرشا على البحر حوله احليات : ترى قالما : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال البن صائد
  ".ذاك عرش إبليس ؛ صدق : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١(وروى االمام أمحد من طريق معاذ التميمي وأيب الزبري 
وروى االمام مسلم من حديث " * بينهم ) ٢(ن يف التحريش إن الشيطان قد يئس أن يعبده املصلون ولك: " وسلم

إن الشيطان يضع عرشه على " االعمش عن أيب سفيان طلحة بن نافع عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .املاء مث يبعث سراياه يف الناس فأقرهبم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة

  .وهو يقول كذا وكذا جيئ أحدهم فيقول ما زلت بفالن حىت تركته
  .فيقول إبليس ال واهللا ما صنعت شيئا

  .وجيئ أحدهم فيقول ما تركته حىت فرقت بينه وبني أهله
  .يروى بفتح النون مبعىن نعم أنت ذاك الذي تستحق االكرام" قال فيقربه ويدنيه ويقول نعم أنت 



واختار شيخنا * نعم مضمرا وهو قليل  وقد استدل به بعض النحاة على جواز كون فاعل* وبكسرها أي نعم منك 
  .احلافظ أبو احلجاج االول ورجحه ووجهه مبا ذكرناه واهللا أعلم

يعين أن السحر املتلقي عن الشياطني ) ٣) (ما يفرقون به بني املرء وزوجه(وقد أوردنا هذا احلديث عند قوله تعاىل 
لتآلف املتوادين املتحابني وهلذا يشكر إبليس سعى من كان من االنس واجلن يتوصل به إىل التفرقة بني املتآلفني غاية ا

  .السبب يف ذلك
وقد أنزل اهللا عزوجل سوريت املعوذتني مطردة * فالذي ذمه اهللا ميدحه والذي يغضب اهللا يرضيه عليه لعنة اهللا 

  .النواع الشر وأسبابه وغاياته
ر الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من ش(وال سيما سورة 

  ).٤) (الناس من اجلنة والناس
  .وثبت يف الصحيحني عن أنس

  إن الشيطان جيري من: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال) ٥(ويف صحيح البخاري عن صفية بنت حسني 
  ).٦" (ابن آدم جمرى الدم 
__________  

  .أيب الزبري يف املسند ماعز التميمي وسقط اسم) ١(
متعلق مبقدر حمذوف أي أن الشيطان سعى يف التحريش بني املصلني عن طريق بث : قوله يف التحريش) ٢(

  .اخلصومات والبغضاء واحلروب والفنت وغريها
  .١٠٢سورة البقرة اآلية ) ٣(
  .٤سورة الناس اآلية ) ٤(
  .لصوابعند مسلم صفية بنت حيي زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ا) ٥(
قيل هو على ظاهره وأن اهللا تعاىل جعل له قوة وقدرة على اجلري يف باطن االنسان : قال القاضي عياض وغريه) ٦(

  .يف جماري دمه، وقيل هو على االستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته فكأنه ال يفارق االنسان كما ال يفارقه دمه

حدثنا عدي بن أيب عمارة حدثنا زياد النمريي عن أنس قال وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي حدثنا حممد بن جبري 
إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر اهللا خنس وإن نسي " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وملا كان ذكر اهللا مطردة للشيطان عن القلب كان فيه تذكار للناس كما قال " * التقم قلبه فذلك الوسواس اخلناس 

وقال تعاىل ) ٢) (وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره(وقال صاحب موسى ) " ١) (واذكر ربك إذا نسيت(اىل تع
يعين الساقي ملا قال له يوسف اذكرين عند ربك نسي الساقي أن يذكره لربه يعين ) ٣) (فأنساه الشيطان ذكر ربه(

  .مواله امللك
وقال الذي جنا منهما (وهلذا قال بعده ) ٤) (جن بضع سننيفلبث يوسف يف الس(وكان هذا النسيان من الشيطان 

  .وقرئ بعد أمة أي نسيان* أي مدة ) ٥) (وادكر بعد امة
  .وهذا الذي قلنا من أن الناسي هو الساقي هو الصواب من القولني كما قررناه يف التفسري واهللا أعلم

أبا متيمة حيدث عن رديف رسول اهللا صلى اهللا  وقال االمام أمحد حدثنا حممد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم مسعت
ال : " عليه وسلم قال عثر بالنيب صلى اهللا عليه وسلم محاره فقلت نفس الشيطان فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  تقل نفس الشيطان فإنك إذا قلت نفس الشيطان تعاظم وقال بقويت صرعته وإذا قلت بسم اهللا تصاغر حىت



وقال أمحد حدثنا أبو بكر احلنفي حدثنا الضحاك ابن عثمان * تفرد به أمحد وهو إسناد جيد * " يصري مثل الذباب 
إن أحدكم إذا كان يف املسجد جاء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال

  .ال أبو هريرة وأنتم ترون ذلكق) * ٦(الشيطان فأيس به كما يئس الرجل بدابته فإذا سكن له زنقه أو أجلمه 
وقال االمام * وأما امللجم ففاتح فاه ال يذكر اهللا عزوجل تفرد به أمحد * أما املزنوق فتراه مائال كذا ال يذكر إال اهللا 

: " أمحد حدثنا ابن منري حدثنا ثور يعين ابن يزيد عن مكحول عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقال االمام أمحد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن " * حق وحيضرها الشيطان وحسد ابن آدم العني 

يا رسول : جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: عبد اهللا اهلمداين عن عبد اهللا بن شداد عن ابن عباس قال
  الن أخر من -اهللا إين أحدث نفسي بالشئ 

__________  
  .٢٤لكهف اآلية سورة ا) ١(
  .٦٣سورة الكهف اآلية ) ٢(
  .٤٢سورة يوسف جزء من اآلية ) ٣(
  .٤٢سورة يوسف جزء من اآلية ) ٤(
  .٤٥سورة يوسف اآلية ) ٥(

  .احلني وال تكون احلني إال على حذف مضاف واالمة اجلماعة من الناس: أمة بالتشديد
ان وقيل أمه النسيان ذكره النحاس ورجل أمه ذاهب وقرأ ابن عباس أمة بفتح اهلمزة وختفيف امليم أي بعد نسي

  .العقل
  .قال صاحب اللسان أمه الرجل فهو مأموه وهو الذي ليس عقله معه
  .وقرأ العقيلي بعد إمة أي بعد نعمة، أي بعد أن أنعم اهللا عليه بالنجاة

  .ضيق عليه: استقل به، وزنقه: أيس بالشئ) ٦(

  .السماء أحب إيل من أن أتكلم به
ورواه أبو داود والنسائي من " * اهللا أكرب احلمد هللا الذي رد كيده إىل الوسوسة : " ل النيب صلى اهللا عليه وسلمفقا

  .حديث منصور زاد النسائي واالعمش كالمها عن أيب ذر به
ال وقال البخاري حدثنا حيي بن بكري حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخربين عروة قال قال أبو هريرة ق

يأيت الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حىت يقول من خلق : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهكذا رواه مسلم من حديث الليث ومن حديث الزهري وهشام بن ) * ١" (ربك فإذا بلغه فليستعذ باهللا ولينته 

إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إن الذين اتقوا (وقد قال اهللا تعاىل * عروة كالمها عن عروة به 
وقال تعاىل ) ٣) (وقل رب أعوذ بك من مهزات الشياطني وأعوذ بك رب أن حيضرون(وقال تعاىل ) ٢) (مبصرون

فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهللا من (وقال تعاىل ) ٤) (وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا انه مسيع عليم(
  .نه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلونالشيطان الرجيم إ

  ).٥) (إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون
وروى االمام أمحد وأهل السنن من حديث أيب املتوكل عن أيب سعيد قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .مهزه ونفخه ونفثهأعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من : يقول



  ).٦(وجاء مثله من رواية جبري بن مطعم وعبد اهللا بن مسعود وأيب أسامة الباهلي 
  .فهمزه املوتة وهو اخلنق الذي هو الصرع(وتفسريه يف احلديث 

  .ونفخه الكرب
أعوذ  "وثبت يف الصحيحني عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دخل اخلالء قال ) ونفثه الشعر

وروى االمام أمحد عن ) * ٧(قال كثري من العلماء استعاذ من ذكران الشياطني وإناثهم " باهللا من اخلبت واخلبائث 
شريح عن عيسى بن يونس عن ثور عن احلسني عن ابن سعد اخلري وكان من أصحاب عمر عن أيب هريرة قال قال 

غائط فليستتر فان مل جيد إال أن جيمع كثيبا فليستدبره فان ومن أتى ال: " رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  الشيطان

__________  
  .عقيل هو عقيل بن خالد) ١(

  .معناه إذا عرض له الوسواس فليلجأ إىل اهللا يف دفع شروره وليعرض عن التفكري بذلك: قوله فليستعذ باهللا ولينته
غرائه وإفساده وليشغل نفسه بالتفكري بأمور أخرى بعيدا وليعلم أن هذا كله من وسوسة الشيطان الذي يسعى إىل إ

  .عن االصغاء لوسوسة الشيطان
  .٢٠١سورة االعراف اآلية ) ٢(
  .٩٧سورة املؤمنون اآليه ) ٣(
  .٢٠٠سورة االعراف اآلية ) ٤(
  .٩٨سورة النحل اآلية ) ٥(
مشهور سكن الشهايب ومات هبا كذا أبو أسامة والصواب أبو أمامة الباهلي، وهو صدي بن عجالن صحايب ) ٦(

  .٢٦/  ٢كاشف  - ٣٦٦/  ١التقريب ج /  ٨٦سنة 
  .وقيل اخلبث بسكون الباء، وهو خالف طيب الفعل من فجور وغريه: وقال ابن االثري يف النهاية) ٧(

  .واخلبائث يريد هبا االفعال املذمومة واخلصال الرديئة

ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث ثور بن يزيد " *  حرج يلعب مبقاعد بين آدم من فعل فقد أحسن ومن ال فال
  .به

وقال البخاري حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن االعمش عن عدي بن ثابت قال قال سليمان بن صرد 
استب رجالن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن عنده جلوس فأحدمها يسب صاحبه مغضبا قد امحر وجهه فقال 

  .إين العلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد: " صلى اهللا عليه وسلم النيب
  ".لو قال أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

  .فقالوا للرجل أال تسمع ما يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال إين لست مبجنون
  .ورواه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن االعمش

  .مد بن عبيد حدثنا عبيد اهللا بن عمر عن نافعوقال االمام أمحد حدثنا حم
ال يأكل أحدكم بشماله وال يشرب بشمال فإن الشيطان يأكل : " عن ابن عمر أن رسول صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وهذا على شرط الصحيحني هبذا االسناد وهو يف الصحيح من غري هذا الوجه" * بشماله ويشرب بشماله 
ث إمساعيل بن أيب حكيم عن عروة عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه وروى االمام أمحد من حدي



حدثنا : وقال االمام أمحد" * من أكل بشماله أكل معه الشيطان ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان : " قال
ه وسلم أنه رأى رجال حممد بن جعفر أنبأنا شعبة عن أيب زياد الطحان مسعت أبا هريرة يقول عن النيب صلى اهللا علي

  .مل: قال" قه : " يشرب قائما فقال له
  ".أيسرك أن يشرب معك اهلر : " قال
  .ال: قال
  .تفرد به أمحد من هذا الوجه" فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان : " قال

  حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن رجل عن أيب: وقال أيضا
: قال" لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما يف بطنه الستقاء : "  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: هريرة قال

وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن االعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثل حديث 
ت النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال االمام حدثنا موسى حدثنا ابن هليعة عن ابن الزبري أنه سأل جابرا مسع* الزهري 

  .إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم اهللا حني يدخل وحني يطعم قال الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء ههنا: " قال
  .وان دخل ومل يذكر اسم اهللا عند دخوله قال أدركتم املبيت

البخاري حدثنا حممد حدثنا عبدة وقال * ؟ قال نعم " وان مل يذكر اسم اهللا عند طعامه قال أدركتم املبيت والعشاء 
إذا طلع حاجب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا حممد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال

الشمس فدعوا الصالة حىت يربز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصالة حىت يغيب وال حتينوا بصالتكم طلوع 
ورواه مسلم * ال أدري أي ذلك قال هشام ) الشياطني(أو ) ١" (قرين الشيطان الشمس وال غروهبا فاهنا تطلع بني 

وقال البخاري حدثنا عبد اهللا بن مسلمة عن مالك عن عبد اهللا بن دينار عن ابن * والنسائي من حديث هشام به 
  عمر قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشري إىل

__________  
  .قرنه جانب رأسه: ل املراد بقرنه أمته وشيعته وقيلقي: بني قرين الشيطان) ١(

  .هذا ظاهر احلديث
  .ومعناه أن يدنو برأسه إىل الشمس يف هذا الوقت ليكون الساجدون للشمس من الكفار كالساجدين له

  .حينئذ ميكن أن يلبس على املصلي صالته
  .فكرهت الصالة يف هذا الوقت لسياق املعىن كما كرهت يف مأوى الشيطان

هكذا رواه البخاري منفردا به من " * ها إن الفتنة ههنا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان " املشرق فقال 
  .هنى أن جيلس بني الشمس والظل: " ويف السنن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم* هذا الوجه 

  ".وقال إنه جملس الشيطان 
  .وقد ذكروا يف هذا معاين

ملا كان اجللوس يف مثل هذا املوضع فيه تشويه باخللقة فيما يرى كان حيبه الشيطان الن خلقته يف من أحسنها أنه 
  .نفسه مشوه وهذا مستقر يف االذهان

الصحيح أهنم الشياطني ال ضرب من احليات كما زعمه من ) ١) (طلعها كأنه رؤس الشياطني: (وهلذا قال تعاىل
  .نفوس مغروز فيها قبح الشياطني وحسن خلق املالئكة وإن مل يشاؤافان ال* زعمه من املفسرين واهللا أعلم 

  )طلعها كأنه رؤس الشياطني(وهلذا قال تعاىل 



  ).٢) (حاش هللا ما هذا بشرا إن هذا إال ملك كرمي(وقال النسوة ملا شاهدن مجال يوسف 
جريج أخربين عطاء عن جابر عن وقال البخاري حدثنا حيىي بن جعفر حدثنا حممد بن عبد اهللا االنصاري حدثنا ابن 

فكفوا صبيانكم فإن الشياطني تنتشر حينئذ فإذا ) كان جنح الليل(أو ) إذا استجنح: (النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
سقاءك ) ٣(ذهب ساعة من العشاء فحلوهم وأغلق بابك واذكر اسم اهللا وأطفئ مصباحك واذكر اسم اهللا وأوك 

  ".اذكر اسم اهللا ولو تعرض عليه شيئا واذكر اسم اهللا ومخر إناءك و
  .ورواه أمحد عن حيىي عن ابن جريج وعنده فإن الشيطان ال يفتح مغلقا

: " عن أيب الزبري عن جابر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٤(وقال االمام أمحد حدثنا وكيع عن قط 
فان الشيطان ال يفتح بابا مغلقا وال يكشف غطاء  أغلقوا أبوابكم ومخروا آنيتكم وأوكوا أسقيتكم وأطفؤا سرجكم
  .وال حيل وكاء وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله يعين الفأرة

وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة عن منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول 
 أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتين لو أن أحدكم إذا أراد أن يأيت: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".فإن كان بينهما ولد مل يضره الشيطان ومل يسلط عليه 
  .وحدثنا االعمش عن سامل عن كريب عن ابن عباس مثله

ورواه أيضا عن موسى بن إمساعيل عن مهام عن منصور عن سامل عن كريب عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه 
أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم اهللا اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدا : (قال وسلم

وقال البخاري حدثنا إمساعيل حدثنا أخي عن سليمان عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب " * مل يضره الشيطان 
عقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث ي" عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .عقد
  .فان استيقظ فذكر اهللا احنلت عقدة" عليك ليل طويل فارقد " يضرب على كل عقدة مكاهنا 

  .فإن توضأ إحنلت عقدة
هكذا رواه منفردا به " فإن صلى إحنلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإال أصبح خبيث النفس كسالن 

  من
__________  

  .٦٥سورة الصافات اآلية ) ١(
  .٣١سورة يوسف اآلية ) ٢(
  .أوك من الوكاء وهو كل ما شد رأسه من وعاء وغريها) ٣(
  .ورد قطر ٣٠١/  ٣كذا يف االصول قط وليس الرواة من تسمى هبذا االسم ويف املسند ج ) ٤(

  .هذا الوجه
م عن يزيد يعين ابن اهلادي عن حممد بن إبراهيم عن وقال البخاري حدثنا إبراهيم عن محزة حدثين ابن أيب حاز

إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فاستنثر : " عيسى بن طلحة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ورواه مسلم عن بشر بن احلكم عن الدراوردي) ثالثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه
  .د العزيز بن أيب حازم كالمها عن يزيد بن اهلادي بهوالنسائي عن حممد بن زنبور عن عب

ذكر عند النيب " وقال البخاري حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أيب وائل عن عبد اهللا قال 



  ).يف أذنه(أو قال " صلى اهللا عليه وسلم رجل نام ليله مث أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان يف أذنيه 
  .ن عثمان واسحاق كالمها عن جرير بهورواه مسلم ع

  .وأخرجه البخاري أيضا والنسائي وابن ماجة من حديث منصور بن املعتمر به
وقال البخاري حدثنا حممد بن يوسف أنبأنا االوزاعي عن حيى ابن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال 

الشيطان وله ضراط فإذا قضى أقبل فإذا ثوب هبا أدبر إذا نودي بالصالة أدبر " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .فإذا قضى أقبل حىت خيطر بني االنسان وقلبه

" فيقول اذكر كذا وكذا حىت ال يدري أثالثا صلى أم أربعا فإذا مل يدر أثالثا صلى أم أربعا سجد سجديت السهو 
  .هكذا رواه منفردا به من هذا الوجه

قال رسول اهللا صلى : حدثنا جعفر يعين االمحر عن عطاء بن السائب عن أنس قالوقال أمحد حدثنا أسود بن عامر 
وقال أمحد حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أنس بن ) ١" (راصوا الصفوف فإن الشيطان يقوم يف اخللل " اهللا عليه وسلم 

ني االعناق فوالذي نفس راصوا الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا ب: " مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول
وقال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا ) * ٢" (حممد بيده إين الرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه احلذف 

" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبد الوارث حدثنا يونس عن محيد بن هالل عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال
ورواه أيضا مسلم وأبو داود " أىب فليمنعه فإن أىب فليقاتله فإمنا هو شيطان  إذا مر بني يدي أحدكم شئ فليمنعه فإن

  وقال االمام أمحد حدثنا* من حديث سليمان بن املغرية عن محيد بن هالل به 
أبو أمحد حدثنا بشري بن معبد حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت 

مث قال حدثين أبو سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام يصلي صالة الصبح * فردين  أمر بني يديه
لو رأيتموين وإبليس فأهويت بيدي فما فما زلت " وهو خلفه يقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صالته قال 

ال دعوة أخي سليمان الصبح مربوطا بسارية أخنقه حىت وجدت برد لعابه بني أصبعي هاتني االهبام واليت تليها و
وروى * من سواري املسجد بتالعب به صبيان املدينة فمن استطاع منكم أن ال حيول بينه وبني القبلة أحد فليفعل 

  .أبو داود منه فمن استطاع إىل آخره عن أمحد بن أيب سريج عن أيب أمحد حممد بن عبد اهللا بن حممد بن الزبري به
ي حدثنا حممود حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال البخار

وقد * فذكر احلديث " أنه صلى صالة فقال إن الشيطان عرض يل فسد علي لقطع الصالة علي فأمكنين اهللا منه " 
  رواه

__________  
  .١٥٤/  ٣مسند أمحد ) ١(
  .٢٦٠/  ٣مسند أمحد ) ٢(

لو

  .سلم والنسائي من حديث شعبة به مطوالم
رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي (ولفظ البخاري عند تفسري قوله تعاىل أخبارا عن سليمان عليه السالم أنه قال 

من حديث روح وغندر عن شعبة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة عن ) ١) (الحد من بعدي إنك أنت الوهاب
ليقطع علي ) ٣(أو كلمة حنوها " من اجلن تفلت علي البارحة ) ٢(إن عفريتا : " قالالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

الصالة فأمكنين اهللا منه فأردت أن أربطه إىل سارية من سواري املسجد حىت تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت 
روح فرده خاسئا  قال) رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي الحد من بعدي إنك أنت الوهاب(قول أخي سليمان 



وروى مسلم من حديث أيب إدريس عن أيب الدرداء قال قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي فسمعناه * 
وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصالة قلنا " ألعنك بلعنة اهللا ثالثا : " مث قال" اعوذ باهللا منك : " يقول

إن عدو اهللا : " ة شيئا مل نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك فقاليارسول اهللا قد مسعناك تقول يف الصال
  ".أعوذ باهللا منك : " يف وجهي فقلت) ٤(إبليس جاء بشهاب من نار ليجمله 

  .ثالث مرات
  مث

 ألعنك بلعنة اهللا التامة فلم يستأخر مث أردت أخذه واهللا لوال دعوة أخينا سليمان الصبح موثقا يلعب به ولدان: قلت
  ".أهل املدينة 
إن الشيطان لكم عدو (يعين الشيطان وقال تعاىل ) ٥) (فال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور(وقال تعاىل 

فالشيطان ال يألو االنسان خباال جهده وطاقته يف مجيع ) فاختذوه عدوا إمنا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعري
  ).مصائد الشيطان(صنف احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا كتابا يف ذلك مساه  أحواله وحركاته وسكناته كما

  .وفيه فوائد مجة
  .كان يقول يف دعائه: ويف سنن أيب داود إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وأعوذ بك أن يتخبطين الشيطان عند املوت
ما دامت أرواحهم يف أجسادهم فقال اهللا  يا رب وعزك وجاللك ال أزال أغويهم(وروينا يف بعض االخبار أنه قال 

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء (وقال اهللا تعاىل ) وعزيت وجاليل وال أزال أغفر هلم ما استغفروين: تعاىل
  .فوعد اهللا هو احلق املصدق ووعد الشيطان هو الباطل) ٦) (واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال واهللا واسع عليم

ي والنسائي وابن حبان يف صحيحه وابن أيب حامت يف تفسريه من حديث عطاء بن السائب عن مرة وقد روى الترمذ
  .إن للشيطان للمة بابن آدم وللملك ملة: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهلمداين عن ابن مسعود قال

  فأما ملة الشيطان
__________  

  .٣٥سورة ص اآلية ) ١(
  .ارد من اجلنالعايت امل: العفريت) ٢(
  .عند مسلم) ٣(

  .والفتك االخذ يف غفلة وخديعة: يفتك علي
  .ليجعله: عند مسلم) ٤(
  .٣٣سورة لقمان اآلية ) ٥(
  .٢٦٨سورة البقرة اآلية ) ٦(

  .فأيعاد بالشر وتكذيب باحلق
  .وأما ملة امللك فايعاد باخلري وتصديق باحلق

  .فمن وجد ذلك فليعلم أنه من اهللا فليحمد اهللا
  والشيطان يعدكم(مث قرأ ) ١" (ن وجد االخرى فليتعوذ من الشيطان وم

  ).الفقر ويأمركم بالفحشاء واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال واهللا واسع عليم



  .وقد ذكرنا يف فضل سورة البقرة أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه
  .طان حىت يصبحوذكرنا يف فضل آية الكرسي أن من قرأها يف ليلة ال يقربه الشي

وقال البخاري حدثنا عبد اهللا بن يوسف أنبأنا ملك عن مسي عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا 
  .من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له: " عليه وسلم قال

نة وحميت عنه له امللك وله احلمد وهو على كل شئ قدير مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حس
مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجل عمل أكثر 

  ).٢" (من ذلك 
  .وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث ملك

  .وقال الترمذي حسن صحيح
قال صلى اهللا عليه : عرج عن أيب هريرة قالوقال البخاري أنبأنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن أيب الزناد عن اال

كل ابن آدم يطعن الشيطان يف جنبيه بأصبعه حني يولد غري عيسى بن مرمي ذهب يطعن فطعن يف احلجاب : " وسلم
."  

  .تفرد به من هذا الوجه
 صلى اهللا وقال البخاري حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أيب ذئب عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب

ضحك ) ها(التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فلريده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال " عليه وسلم قال 
  ".الشيطان 

إذا تثاءب أحدكم " ويف لفظ * ورواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث ابن أيب ذئب به 
  ".فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل 

: المام أمحد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن حممد بن عجالن عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة قالوقال ا
إن اهللا حيب العطاس ويبغض أو يكره التثاؤب فإذا قال أحدكم هاها فإمنا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ذلك الشيطان يضحك من جوفه
  .ديث حممد بن عجالن بهورواه الترمذي والنسائي من ح

قالت عائشة : وقال البخاري حدثنا احلسن بن الربيع حدثنا أبو األحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال
هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة : " عن التفات الرجل يف الصالة فقال: سألت النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".أحدكم 
  ية أشعث بن أيب الشعثاءوكذا رواه أبو داود والنسائي من روا

  .سليم بن أسود احملاريب عن أبيه عن مسروق به
قال رسول اهللا : وروى البخاري من حديث االوزاعي عن حيىي بن أيب كثري حدثين عبد اهللا بن أيب قتادة عن أبيه قال

افه فليبصق عن يساره الرؤيا الصاحلة من اهللا واحللم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما خي: " صلى اهللا عليه وسلم
  ".وليتعوذ باهللا من شرها فإهنا ال تضره 

  وقال االمام أمحد حدثنا
__________  

  ).٢٥؛  ٢(أخرجه الترمذي يف تفسري سورة ) ١(



وابن ) ٤١(والترمذي يف الطهارة ) ٤٦(ومسلم يف االميان ) ٤٢: إميان(أخرجه البخاري يف أكثر من موضع ) ٢(
  ).٩(ماجة يف املقدمة 

ال يشرين أحدكم إىل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: د الرزاق حدثنا معمر عن مهام عن أيب هريرة قالعب
  ".أخيه بالسالح فانه ال يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع يف يده فيقع يف حفرة من النار 

  .أخرجاه من حديث عبد الرزاق
وقال ) ١) (ابيح وجعلناها رجوما للشياطني واعتدنا هلم عذاب السعريولقد زينا السماء الدنيا مبص(وقال اهللا تعاىل 

  .إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد(
  .ال يسمعون إىل املال االعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وهلم عذاب واصب

  .يف السماء بروجا وزيناها للناظرينولقد جعلنا (وقال تعاىل ) ٢) (إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب
  .وحفظناها من كل شيطان رجيم

  .وما تنزلت به الشياطني(وقال تعاىل ) ٣) (إال من استرق السمع فأتبعه شهاب مبني
وأنا ملسنا السماء (وقال تعاىل إخبارا عن اجلان ) ٤) (وما ينبغي هلم وما يستطيعون اهنم عن السمع ملعزولون

  .شديدا وشهبا فوجدناها ملئت حرسا
  ).٥) (وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهابا رصدا

حدثين خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل أن أبا االسود أخربه عن عروة عن عائشة : وقال الليث: وقال البخاري
باالمر يكون يف االرض فتسمع ) اموالعنان الغم(املالئكة حتدث يف العنان : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .الشياطني الكلمة فتقرها يف أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مائة كلمة
  .هكذا رواه يف صفة إبليس معلقا عن الليث به

  ورواه يف صفة املالئكة عن
سود عن عروة عن عائشة سعيد بن أيب مرمي عن الليث عن عبيد اهللا بن أيب جعفر عن حممد بن عبد الرمحن أيب اال

وروى البخاري يف موضع آخر ومسلم من حديث الزهري عن حيىي بن * تفرد هبذين الطريقني دون مسلم * بنحوه 
اهنم ليسوا " عن الكهان فقال : قالت عائشة سأل ناس النيب صلى اهللا عليه وسلم: " عروة بن الزبري عن أبيه قال

تلك الكلمة من : " ثوننا أحيانا بشئ فيكون حقا فقال صلى اهللا عليه وسلمفقالوا يا رسول اهللا إهنم حيد" * بشئ 
هذا لفظ * يف أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون معها مائة كذبة ) ٨(من اجلين فيقرقرها ) ٧(خيطفها ) ٦(احلق 

  .البخاري
__________  

  .٥سورة امللك اآلية ) ١(
  .٦سورة الصافات اآلية ) ٢(
  .١٦آلية سورة احلجر ا) ٣(
  .٢١٠سورة الشعراء اآلية ) ٤(
  .٨سورة اجلن اآلية ) ٥(
  .عند مسلم من اجلن، يعين الكلمة املسموعة من اجلن أو اليت تصح مما نقتله اجلن) ٦(
  .اخلطف االستراق واالخذ بسرعة: خيطفها) ٧(



طب حىت يفهمه، وقر الدجاجة قال أهل اللغة القر ترديد الكالم يف إذن املخا": قرها " وعند مسلم : قرقرها) ٨(
  .صوهتا إذا قطعته

  .قرقرت قرقرة: قرت تقرقرا وقريرا وتقول إذا رددته: يقال
معناه أن اجلين يقذف الكلمة إىل وليه الكاهن فتسمعها الشياطني، كما تؤذن الدجاجة بصوهتا : قال اخلطايب وغريه

  .رفيقاهتا

عمرو قال مسعت عكرمة يقول مسعت أبا هريرة يقول إن نيب اهللا وقال البخاري حدثنا احلميدي حدثنا سفيان حدثنا 
إذا قضى اهللا االمر يف السماء ضربت املالئكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة : " صلى اهللا عليه وسلم قال

  .على صفوان
  .احلق وهو العلي الكبري: فإذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال

  .مسترق السمعفيسمعها 
  ومسترق السمع هكذا بعضه فوق

  .بعض
  .ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بني أصابعه

  .فيسمع الكلمة فيلقيها إىل من حتته مث يلقيها اآلخر إىل من حتته حىت يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن
ة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم فرمبا أدرك الشهاب قبل أن يلقيها ورمبا ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مائ

  .كذا وكذا كذا وكذا
وروى مسلم من حديث الزهري عن علي بن * فيصدق بتلك الكلمة اليت مسعت من السماء انفرد به البخاري 

  .احلسني زين العابدين عن ابن عباس عن رجال من االنصار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو هذا
  .كر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرينومن يعش عن ذ(وقال تعاىل 

  .واهنم ليصدوهنم عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدون
وقيضنا هلم قرناء فزينوا هلم ما (وقال تعاىل ) ١) (حىت إذا جاءنا قال يا ليت بيين وبينك بعد املشرقني فبئس القرين

  .أطغيته ولكن كان يف ضالل بعيدوقال قرينه ربنا ما (اآلية وقال تعاىل ) ٢) (بني أيديهم وما خلفهم
  .قال ال ختتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد

وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني االنس واجلن (وقال تعاىل ) ٣) (ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد
  .يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا
  .ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون

  ).٤) (إليه افئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ما هم مقترفونولتصغي 
وقد قدمنا يف صفة املالئكة ما رواه أمحد ومسلم من طريق منصور عن سامل بن أيب اجلعد عن أبيه وامسه رافع عن ابن 

ينه من اجلن وقرينه من ما منكم من أحد إال وقد وكل به قر" مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .املالئكة قالوا وإياك يا رسول اهللا قال وإياي ولكن اهللا أعانين عليه فال يأمرين إال خبري

وقال االمام أمحد حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه وامسه حصني بن جندب وهو أبو ظبيان 
ليس منكم من أحد إال وقد وكل به قرينه من : " عليه وسلم اجلنيب عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا

  الشياطني قالوا وأنت يارسول اهللا قال نعم ولكن اهللا أعانين عليه



__________  
  .٣٦سورة الزخرف اآلية ) ١(
  .٢٥سورة فصلت اآلية ) ٢(
  .٢٧سورة ق اآلية ) ٣(
  .١١١سورة االنعام اآلية ) ٤(

  .لى شرط الصحيحتفرد به أمحد وهو ع) * ١(فأسلم 
وقال االمام أمحد حدثنا هارون حدثنا عبد اهللا بن وهب أخربين أبو صخر عن يزيد بن قسيط حدثه أن عروة بن 

خرج من : " الزبري حدثه أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فقلت ومايل أن ال : قالت" مالك يا عائشة أغرت : " صنع فقالعندها ليال قالت فغرت عليه قالت فجاء فرأى ما أ

  .يغار مثلي على مثلك
  .يا رسول اهللا أو معي شيطان: قالت" أفأخذك شيطانك " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".نعم : " قال
  .قلت ومع كل إنسان

وهكذا رواه مسلم عن " * عليه حىت اسلم  نعم ولكن ريب أعانين: " قلت ومعك يا رسول اهللا ؟ قال" نعم : " قال
  .هارون وهو ابن سعيد االيلي بإسناده حنوه

وقال االمام أمحد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن هليعة عن موسى بن وردان عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه 
ه أمحد من هذا الوجه ومعىن تفرد ب" إن املؤمن لينصى شيطانه كما ينصى أحدكم بعريه يف السفر " وسلم قال 

  ".لينصى شيطانه ليأخذ بناصيته فيغلبه ويقهره كما يفعل بالبعري إذا شرد مث غلبه 
  .قال فبما أغويتين القعدن هلم صراطك املستقيم(وقوله تعاىل إخبارا عن إبليس 

  ).٢) (مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين
قال االمام أمحد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل هو عبد اهللا بن عقيل الثقفي حدثنا موسى بن املسيب عن 

إن الشيطان قعد البن : " سامل بن أيب اجلعد عن سربة بن أيب فاكه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .وتذر دينك ودين آبائك آدم بأطرقة فقعد له بطريق االسالم فقال أتسلم

قال فعصاه وأسلم قال وقعد له بطريق اهلجرة فقال أهتاجر وتذر أرضك ومساءك وإمنا مثل املهاجر كالفرس يف 
  .الطول فعصاه وهاجر

" مث قعد له بطريق اجلهاد وهو جهد النفس واملال فقال أتقاتل فتقتل فتنكح املرأة ويقسم املال قال فعصاه وجاهد 
  .فمن فعل ذلك منهم كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة"  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا

  وان قتل كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة وان كان غرق كان
  .حقا على اهللا أن يدخله اجلنة وان وقصته دابته كان حقا على اهللا أن يدخله اجلنة

لفزاري حدثين جبري بن أيب سليمان بن جبري بن مطعم مسعت وقال االمام أمحد حدثنا وكيع حدثنا عبادة بن مسلم ا
اللهم " عبد اهللا بن عمر يقول مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدع هذه الدعوات حني يصبح وحني ميسي 
ر عورايت اين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل اللهم است

  وآمن روعايت اللهم احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي



__________  
  .فأسلم فيها روايتان برفع امليم وفتحها) ١(

  .معناه أسلم أنا من شره وفتنته، ومن فتح امليم اعترب أن القرين أسلم وصار مؤمنا: فمن رفع قال
مبعىن انقاد واستسلم وقيل، وهو الظاهر، : على معنيني: ح القاضي عياض الفتحورج؛ قال اخلطايب الصحيح الرفع 

  .صار مسلما مؤمنا
  .واهللا أعلم

  .١٦سورة االعراف اآلية ) ٢(

قال وكيع يعين اخلسف ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان " وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت 
  ).١(واحلاكم من حديث عبادة بن مسلم به 

  .وقال احلاكم صحيح االسناد
  .وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف االرض خليفة(قال اهللا تعاىل ) ٢(باب خلق آدم عليه السالم 

  .قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك
  .قال إين أعلم ما ال تعلمون
  .وعلم آدم االمساء كلها

  .الئكةمث عرضهم على امل
  .فقال أنبؤين بأمساء هؤالء إن كنتم صادقني قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم

قال يا آدم أنبئهم بامسائهم فلما أنبأهم بامسائهم قال أمل أقل لكم إين أعلم غيب السموات واالرض وأعلم ما تبدون 
  .وما كنتم تكتمون

  .آلدم فسجدوا إال إبليس وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا
  .أىب واستكرب وكان من الكافرين

  .وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة
  .وكال منها رغدا حيث شئتما

  .وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني
  .فأزهلما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه

  .وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو
  ولكم

  .ىل حنييف االرض مستقر ومتاع إ
  .فتلقى آدم من ربه كلمات

  .فتاب عليه انه هو التواب الرحيم
  .قلنا اهبطوا منها مجيعا فاما يأتينكم مين هدى

  .فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون
ان مثل عيسى عند اهللا كمثل (وقال تعاىل ) ٣) (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة (وقال تعاىل ) ٤) (دم خلقه من تراب مث قال له كن فيكونآ



  وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء
__________  

  .عمارة بن مسلم وهو حتريف ٢٥/  ٢ج : يف املسند) ١(
  .٣٩٥/  ١تقريب التهذيب  ٥٧/  ٢الكاشف ج / وعبادة أبوحيىي البصري ثقة اضطرب فيه قول ابن حبان 

، ٣٣، ٣١البقرة : يف: ذكر اسم آدم يف القرآن الكرمي مخسا وعشرين مرة يف مخس وعشرين آية يف تسع سور) ٢(
٣٦، ٣٥، ٣٤.  

  .٥٩، ٣٣آل عمران 
  .٢٧املائدة 

  .١٧٢، ٣٥، ٣١، ٢٧، ٢٦، ١٩، ١١االعراف 
  .٧٠، ٦١االسراء 
  .٥٠الكهف 

  .٥٨مرمي 
  .١٢١، ١٢٠، ١١٧، ١١٦، ١١٥طه 

  .٦٠يس 
  .٣٠سورة البقرة اآلية ) ٣(
  .٥٩سورة آل عمران اآلية ) ٤(

  .واتقوا اهللا الذي تساءلون به واالرحام
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا (كما قال ]  ١: النساء) [ إن اهللا كان عليكم رقيبا

  .وقبائل لتعارفوا
   أتقاكمأن أكرمكم عند اهللا
  ]. ١٣: احلجرات) [ ان اهللا عليم خبري

اآلية وقال ]  ١٨٩: االعراف) [ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها(وقال تعاىل 
  .ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس مل يكن من الساجدين(تعاىل 

  .تسجد إذ أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني قال ما منعك أن ال
  .قال فاهبط منها

  .فما يكون لك أن تتكرب فيها فاخرج انك من الصاغرين
  .قال انظرين إىل يوم يبعثون

  .قال انك من املنظرين
  .قال فبما أغويتين القعدن هلم صراطك املستقيم

  .أمياهنم وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرينمث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن 
  .قال اخرج منها مذؤما مدحورا ملن تبعك منهم المالن جهنم منكم أمجعني

  .ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال من حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني
ما هناكما ربكما عن هذه الشجرة اال أن  فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآهتما وقال



  .تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين
  .وقامسهما أين لكما ملن الناصحني

  .فدالمها بغرور
  .فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوآهتما وطفقا خيسفان عليهما من ورق اجلنة
  .دو مبنيونادامها رهبما أمل اهنكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ان الشيطان لكما ع

  .قاال ربنا ظلمنا أنفسنا
  .وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين

  .قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف االرض مستقر ومتاع إىل حني
  ]. ١١: االعراف) [ قال فيها حتيون وفيها متوتون ومنها خترجون

  ]. ٥٥: طه) [ رجكم تارة أخرىمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خن(كما قال يف اآلية االخرى 
  .ولقد خلقنا االنسان من صلصال من محأ مسنون(وقال تعاىل 

  .واجلان خلقناه من قبل من نار السموم
  .واذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشرا من صلصال من محأ مسنون

  .فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
  .فسجد املالئكة كلهم أمجعون

  .يس أىب أن يكون مع الساجديناال إبل
  .قال يا إبليس مالك أن ال تكون مع الساجدين

  .قال مل أكن السجد لبشر خلقته من صلصال من محأ مسنون
  .قال فاخرج منها فانك رجيم

  .وان عليك اللعنة إىل يوم الدين
  .قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون

  .قال فانك من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم
  .رب مبا أغويتين الزينن هلم يف االرض والغوينهم أمجعني قال

  اال عبادك منهم
  .قال هذا صراط علي مستقيم* املخلصني 

  .ان عبادي ليس لك عليهم سلطان اال من اتبعك من الغاوين
  .وان جهنم ملوعدهم أمجعني

للمالئكة اسجدوا آلدم  وإذ قلنا(وقال تعاىل ]  ٢٦: احلجر) [ هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم
  .فسجدوا إال إبليس

  .قال أأسجد ملن خلقت طينا
  .قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن إىل يوم القيامة الحتنكن ذريته إال قليال

  .قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا



م يف االموال واالوالد وعدهم وما واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركه
  يعدهم

  .الشيطان اال غرورا
وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا (وقال تعاىل ]  ٥٠: الكهف) [ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيال

  .آلدم
  .فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه

  ]. ٦١: االسراء) [ املني بدالأفتتخذونه وذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو بئس للظ
  .ولقد عهدنا إىل آدم من قبل فنسي ومل جند له عزما(وقال تعاىل 

  .واذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أىب
  .فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى

  .ان لك ان ال جتوع فيها وال تعرى
  . تضحىوأنك ال تظمأ فيها وال
  .فوسوس إليه الشيطان

  .قال يا آدم هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى
  .فأكال منها فبدت هلما سوآهتما وطفقا خيصفان عليهما من ورق اجلنة

  .وعصى آدم ربه فغوى
  .مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى

  .قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو
  .داي فال يضل وال يشقىفأما يأتينكم مين هدى فمن اتبع ه

  .ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى
  .قال رب مل حشرتين اعمى وقد كنت بصريا

  ]. ١١٥: طه) [ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
  .قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون(وقال تعاىل 

  .خيتصمون إن يوحى إيل اال أمنا أنا نذير مبني ما كان يل من علم باملال االعلى إذ
  .إذ قال ربك للمالئكة اين خالق بشرا من طني

  .فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد املالئكة كلهم أمجعون
  .إال إبليس استكرب وكان من الكافرين

  .لعالنيقال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي أستكربت أم كنت من ا
  قال

  .أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني
  .قال فاخرج منها فانك رجيم
  .وان عليك لعنيت إىل يوم الدين
  .قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون



  .قال فانك من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم
  .قال فبعزتك الغوينهم أمجعني إال عبادك منهم املخلصني

  .المالن جهنم منك وممن تبعك منهم أمجعني قال فاحلق واحلق أقول
  .قل ما أسئلكم عليه من أجر وما أنا من املتكلفني

  .ان هو اال ذكر للعاملني
  ]. ٦٨: ص) [ ولتعلمن نبأه بعد حني

ولنذكر ههنا * وقد تكلمنا على ذلك كله يف التفسري * فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن 
هذه اآليات الكرميات وما يتعلق هبا من االحاديث الواردة يف ذلك عن رسول اهللا صلى اهللا  مضمون ما دلت عليه

  .واهللا املستعان* عليه وسلم 
أعلم مبا يريد أن خيلق من آدم وذريته ) ١) (اين جاعل يف االرض خليفة(فأخرب تعاىل أنه خاطب املالئكة قائال هلم 

فأخربهم بذلك على ]  ١٦٥: االنعام) [ ي جعلكم خالئف االرضوهو الذ(الذين خيلف بعضهم بعضا كما قال 
سبيل التنويه خبلق آدم وذريته كما خيرب باالمر العظيم قبل كونه فقالت املالئكة سائلني على وجه االستكشاف 

  واالستعالم عن وجه احلكمة ال على
__________  

له سلطان عليها متصرفا يف موادها ليجعلها مالئمة انه أي آدم سيكون : ومعىن اخلالفة ٣٠سورة البقرة اآلية ) ١(
  .حلاجاته

اجتعل فيها من (قالوا ) * ١(وجه االعتراض والتنقص لبين آدم واحلسد هلم كما قد يتومهه بعض جهلة املفسرين 
  .قيل علموا ان ذلك كائن مبا رأوا ممن كان قبل آدم من اجلن والنب قاله قتادة) ٢) (يفسد فيها ويسفك الدماء

وقال عبد اهللا بن عمر كانت اجلن قبل آدم بألفي عام فسفكوا الدماء فبعث اهللا إليهم جندا من املالئكة فطردوهم 
  .وعن ابن عباس حنوه* إىل جزائر البحور 

وقيل ملا اطلعوا عليه من اللوح احملفوظ فقيل أطلعهم عليه هاروت وماروت عن ملك * وعن احلسن أهلموا ذلك 
  .الشجلفوقهما يقال له 

  وقيل الهنم علموا أن االرض ال خيلق منها إال* رواه بن أيب حامت عن ايب جعفر الباقر 
فان كان * أي نعبدك دائما ال يعصيك منا أحد ) ٣) (وحنن نسبح حبمدك ونقدس لك(من يكون هبذه املثابة غالبا 

أي أعلم من املصلحة ) ٤) (اعلم ما ال تعلمونقال إين (املراد خبلق هؤالء أن يعبدوك فها حنن ال نفتر ليال وال هنارا 
الراجحة يف خلق هؤالء ما ال تعلمون أي سيوجد منهم االنبياء واملرسلون والصديقون والشهداء مث بني هلم شرف 

قال ابن عباس هي هذه االمساء اليت يتعارف هبا الناس ) * ٥) (وعلم آدم االمساء كلها(آدم عليهم يف العلم فقال 
ويف رواية علمه اسم الصحفة * بة وأرض وسهل وحبر وجبل ومجل ومحار وأشباه ذلك من االمم وغريها إنسان ودا

  .وقال جماهد علمه اسم كل دابة وكل طري وكل شئ* والقدر حىت الفسوة والفسية 
__________  

ذلك لتقصري وقع  إن تساؤل املالئكة بعد أن آدهم أن خيلق اهللا خلقا غريهم، مرده إىل خوفهم من أن يكون) ١(
منهم، أو ملخالفة كانت من أحدهم، فأسرعوا بتساؤهلم لتربئة أنفسهم وقالوا كيف ختلق غرينا ؟ وحنن دائبون على 

قالوا ذلك رغبة منهم فيما يزيل شبهتهم وينزع  ٣٠سورة البقرة اآلية ) ٢(التسبيح حبمدك وتقديس امسك ؟ 



ويوحي قول : أن يستخلفهم يف االرض يقول صاحب الظاللالوساوس من صدورهم، وامتد رجاؤهم إىل اهللا 
املالئكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد احلال، أو من جتارب سابقة يف االرض، أو من إهلام البصرية، ما يكشف هلم 
عن شئ من فطرة هذا املخلوق، أو من مقتضيات حياته على االرض، وما جيعلهم يعرفون أو يتوقعون أنه سيفسد يف 

يرون التسبيح حبمد  -بفطرة املالئكة الربيئة اليت ال تتصور إال اخلري املطلق  -رض، وانه سيسفك الدماء، مث هم اال
  .وهو متحقق بوجودهم هم..اهللا والتقديس له

  .٣٠سورة البقرة جزء من اآلية ) ٣(
ه قلوهبم وثلجت به وفيه جواب على تساؤهلم ورجائهم، وجواب اطمأنت ب ٣٠سورة البقرة جزء من اآلية ) ٤(

  .صدورهم
وأن آدم مسى كل شئ بامسه، وهذه مبالغة غري : "..٦قال النجار يف قصص االنبياء ص  ٣١سورة البقرة اآلية ) ٥(

مقبولة ال أميل إليها، بل أميل إىل أنه مسى االشياء اليت وقع عليها حسه ومنها الطيور والبهائم والطيور وكل أنواع 
  ".ك احليوان املوجودة هنا
أعطاه سر القدرة على الرمز باالمساء للمسميات وهي قدرة ذات قيمة كربى يف حياة : وقال صاحب الظالل

  .٥٧/  ١االنسان على االرض ص 

وقال الربيع علمه أمساء املالئكة، وقال عبد الرمحن بن زيد علمه * وكذا قال سعيد بن جبري وقتادة وغري واحد 
* أمساء الذوات وأفعاهلا مكربها ومصعرها كما أشار إليه ابن عباس رضي اهللا عنهما  أمساء ذريته والصحيح أنه علمه

وذكر البخاري هنا ما رواه هو ومسلم من طريق سعيد وهشام عن قتادة عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى 
آدم فيقولون أنت أبو البشر  جيتمع املؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إىل ربنا فيأتون: " اهللا عليه وسلم قال

مث عرضهم على املالئكة فقال * (وذكر متام احلديث " خلقك اهللا بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك امساء كل شئ 
ملا أراد اهللا خلق آدم قالت املالئكة ال خيلق ربنا خلقا : " قال احلسن البصري) انبئوين بامساء هؤالء إن كنتم صادقني

وقيل غري ذلك كما بسطناه يف التفسري قالوا ) ان كنتم صادقني(وذلك قوله " بتلوا هبذا إال كنا أعلم منه فا
أي سبحانك أن حييط أحد بشئ من علمك من غري ) سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا انك أنت العليم احلكيم(

م فلما أنبأهم بامسائهم قال أمل قال يا آدم أنبئهم بامسائه) (وال حييطون بشئ من علمه إال مبا شاء(تعليمك كما قال 
* أي أعلم السر كما أعلم العالنية ) أقل لكم اين أعلم غيب السموات واالرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون

وقيل إن املراد بقوله واعلم ما تبدون ما قالوا أجتعل فيها من يفسد فيها وبقوله وما كنتم تكتمون املراد هبذا الكالم 
الكرب والتخرية على آدم عليه السالم قاله سعيد بن جبري وجماهد والسدي والضحاك والثوري  ابليس حني أسر

قوهلم لن خيلق ربنا خلقا إال كنا ) وما كنتم تكتمون(وقال أبو العالية والربيع واحلسن وقتادة * واختاره ابن جرير 
هذا إكرام ) ١) (جدوا إال ابليس أىب واستكربوإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فس(قوله * أعلم منه وأكرم عليه منه 

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له (عظيم من اهللا تعاىل آلدم حني خلقه بيده ونفخ فيه من روحه كما قال 
خلقه له بيده الكرمية، ونفخه فيه من روحه، وأمره املالئكة بالسجود له، : فهذه أربع تشريفات) ٢) (ساجدين

  االشياء وهلذا قال وتعليمه أمساء
أنت آدم أبو البشر الذي خلقك اهللا بيده (له موسى الكليم حني اجتمع هو وإياه يف املال االعلى وتناظرا كما سيأيت 

  .ونفخ فيك من روحه وأسجد لك مالئكته وعلمك أمساء كل شئ
ولقد خلقناكم (يف اآلية االخرى وهكذا يقول أهل احملشر يوم القيامة كما تقدم وكما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل وقال 



قال ما منعك ان ال تسجد * مث صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال ابليس مل يكن من الساجدين 
  قال) ٣) (إذ أمرتك قال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني

__________  
  .٣٤سورة البقرة اآلية ) ١(
  .٢٩سورة احلجر اآلية ) ٢(
إنه التكرمي يف أعلى صوره، هلذا املخلوق الذي يفسد يف االرض ويسفك الدماء، ولكنه وهب : ال صاحب الظاللق

  .من االسرار ما يرفعه على املالئكة
إن ازدواج طبيعته، وقدرته على حتكيم ..لقد وهب سر املعرفة، كما وهب سر االرادة املستقلة اليت ختتار الطريق

  .ة اهلداية إىل اهللارادته، واضطالعه بأمان
  .إن هذا كله بعض أسرار تكرميه

  .١١سورة االعراف اآلية ) ٣(

وقال حممد بن سريين أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس وال * احلسن البصري قاس إبليس وهو أول من قاس 
آدم فرأى نفسه أشرف من  روامها ابن جرير ومعىن هذا أنه نظر نفسه بطريق املقايسة بينه وبني* القمر إال باملقاييس 

  .آدم فامتنع من السجود له مع وجود االمر له ولسائر املالئكة بالسجود
مث هو فاسد يف نفسه فإن الطني أنفع وخري من النار فإن الطني * والقياس إذا كان مقابال بالنص كان فاسد االعتبار 

مث آدم شرفه اهللا خبلقه له ) * ١(والسرعة واالحراق فيه الرزانة واحللم واالناة والنمو، والنار فيها الطيش واخلفة 
إذ قال ربك للمالئكة أين خالق بشرا من (كما قال * وهلذا أمر املالئكة بالسجود له * بيده ونفخه فيه من روحه 
  .فسجد املالئكة كلهم أمجعون* فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين * صلصال من محأ مسنون 

  قال مل أكن السجد لبشر* قال يا إبليس مالك أن ال تكون مع الساجدين * أىب أن يكون مع الساجدين  إال إبليس
استحق ) ٢) (وان عليك اللعنة إىل يوم الدين* قال فاخرج منها فإنك رجيم * خلقته من صلصال من محأ مسنون 

الفة االمر اآلهلي، ومعاندة احلق يف النص على هذا من اهللا تعاىل النه استلزم تنقصه آلدم وازدراؤه به وترفعه عليه خم
وكان اعتذاره أشد من ذنبه كما قال تعاىل يف سورة  -آدم على التعيني وشرع يف االعتذار مبا ال جيدي عنه شيئا 

قال أرأيتك هذا الذي * واذ قلنا للمالئكة اسجدوا الدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن خلقت طينا (سبحان 
قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم * لئن اخرتن إىل يوم القيامة الحتنكن ذريته اال قليال  كرمت علي

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم يف االموال واالوالد * جزاء موفورا 
وقال يف ) ٣) (بربك وكيالإن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى * وعدهم وما يعدهم الشيطان اال غرورا 

أي ) ٤) (واذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا اال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه(سورة الكهف 
خرج عن طاعة اهللا عمدا وعنادا واستكبارا عن امتثال أمره وما ذاك إال النه خانه طبعه ومادته اخلبيثة أحوج ما 

ال وكما قدرنا يف صحيح مسلم عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إليها فانه خملوق من نار كما ق
  .خلق املالئكة من نور وخلقت اجلان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم: " قال

__________  
إن من جوهر الطني الرزانة  -: فإن الطني أفضل من النار من وجوه أربعة: ١٧١/  ٧قال القرطيب يف أحكامه ) ١(

  .والسكون والوقار واالناه واحللم واحلياء والصرب ومن جوهر النار اخلفة والطيش واحلدة واالرتفاع واالضطراب



  .إن اخلرب ناطق بأن تراب اجلنة مسك أذفر ومل ينطق اخلرب بأن يف اجلنة نارا -
  .إن النار سبب العذاب -
  .ا الترابإن الطني مستغن عن النار، والنار حمتاجة إىل املكان ومكاهن -
  .٣٥ - ٢٨سورة احلجر اآليات ) ٢(
  .٦٥ - ٦١سورة االسراء اآليات ) ٣(
  .٥٠سورة الكهف اآلية ) ٤(

  .قال احلسن البصري
  .مل يكن إبليس من املالئكة طرفة عني قط

  .وقال شهر بن حوشب
ىل جزائر البحار وكان كان من اجلن فلما أفسدوا يف االرض بعث اهللا إليهم جندا من املالئكة فقتلوهم وأجلوهم إ

  ).١(إبليس ممن أسر فأخذوه معهم إىل السماء فكان هناك 
  .فلما أمرت اللمالئكة بالسجود امتنع إبليس منه

كان إبليس رئيس املالئكة بالسماء : وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاعة من الصحابة وسعيد بن املسيب وآخرون
  .الدنيا

  ).٢(قال ابن عباس وكان امسه عزازيل 
وكان من حي من املالئكة يقال هلم اجلن : قال ابن عباس) أبو كردوس(ويف رواية عن احلارث قال النقاش وكنيته 

وكانوا خزان اجلنان وكان من أشرفهم وأكثرهم علما وعبادة وكان من أويل االجنحة االربعة فمسخه اهللا شيطانا 
  .رجيما

  .الق بشرا من طنيإذ قال ربك للمالئكة اين خ( -وقال يف سورة ص 
  .فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

  .فسجد املالئكة كلهم أمجعون
  .إال إبليس استكرب وكان من الكافرين

  .قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدي أستكربت أم كنت من العالني
  .نك رجيمقال أنا خري منه خلقتين من نار وخلقته من طني قال فاخرج منها فا
  .وإن عليك لعنيت إىل يوم الدين قال رب فانظرين إىل يوم يبعثون

  .قال فانك من املنظرين
  .إىل يوم الوقت املعلوم

  .قال فبعزتك الغوينهم أمجعني
وقال يف سورة ) ٣) (إال عبادك منهم املخلصني قال فاحلق واحلق أقول الملئن جهنم منك وممن تبعك منهم أجعني

  .بما أغويتين القعدن هلم صراطك املستقيمقال ف(االعراف 
أي بسبب اغوائك ) ٤) (مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين

  .إياي القعدن هلم كل مرصد وآلتينهم من كل جهة منهم فالسعيد من خالفه والشقي من اتبعه
حدثنا موسى بن املسيب ) هو عبد اهللا بن عقيل الثقفي(اسم حدثنا أبو عقيل وقال االمام أمحد حدثنا هاشم بن الق



ان الشيطان يقعد : " قال: عن سامل بن أيب اجلعد عن سربة بن أيب الفاكه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وذكر احلديث كما قدمناه يف صفة إبليس" البن آدم بأطراقه 

  .ئكة املأمورين بالسجود آلدموقد اختلف املفسرون يف املال
  .أهم مجيع املالئكة كما دل عليه عموم اآليات وهو قول اجلمهور

  .أو املراد هبم مالئكة االرض
  .كما رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس

  .وفيه انقطاع
  ويف السياق نكارة وان كان بعض املتأخرين قد رجحه

__________  
  .إن إبليس هو الذي قاتل اجلن يف االرض مع جند من املالئكة: قال املهدوي: ٢٩٥/  ١جاء يف القرطيب ) ١(

انه كان رئيس مالئكة السماء الدنيا وكان له سلطاهنا وسلطان االرض، وكان من أشد املالئكة : وعن ابن عباس
  .اجتهادا وأكثرهم علما وكان يسوس ما بني السماء واالرض فرأى لنفسه بذلك شرفا وعظمة

  .كان امسه بالسريانية عزازيل وبالعربية احلارث )٢(
  .٨٥ - ٧١سورة ص اآليات ) ٣(
  .١٦سورة االعراف اآلية ) ٤(

  ).١(ولكن االظهر من السياقات االول ويدل عليه احلديث وأسجد له مالئكته وهذا عموم أيضا واهللا أعلم 
يف السماء فأمر باهلبوط منها واخلروج من  دليل على أنه كان) اخرج منها(و ) اهبط منها(وقوله تعاىل البليس 

املنزلة واملكانة اليت كان قد ناهلا بعبادته وتشبهه باملالئكة يف الطاعة والعبادة مث سلب ذلك بكربه وحسده وخمالفته 
  .لربه فأهبط إىل االرض مذؤما مدحورا

سكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها وقلنا يا آدم أ(وأمر اهللا آدم عليه السالم أن يسكن هو وزوجته اجلنة فقال 
  ).٢) (رغدا حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني

  .قال اخرج منها مذؤما مدحورا ملن تبعك منهم الملئن جهنم منكم أمجعني(وقال يف االعراف 
) ٣) (من الظاملنيويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا 

وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا الدم فسجدوا إال إبليس أىب فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فال (وقال تعاىل 
  .خيرجنكما من اجلنة فتشقى

وسياق هذه اآليات يقتضي أن خلق حواء ) ٤) (ان لك أن ال جتوع فيها وال تعرى وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى
وهذا قد صرح به اسحاق ابن بشار وهو ) ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة(م اجلنة لقوله كان قبل دخول آد
  .ظاهر هذه اآليات

ولكن حكى السدي عن أيب صاحل وأيب مالك عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أهنم 
له فيها زوج يسكن إليها فنام نومة قالوا اخرج ابليس من اجلنة واسكن آدم اجلنة فكان ميشي فيها وحشى ليس 

  .فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة
  .خلقها اهللا من ضلعه
  .امرأة: فسأهلا من أنت قالت



: حواء قالوا: قال) ما امسها يا آدم(لتسكن إيل ققالت له املالئكة ينظرون ما بلغ من علمه : وملا خلقت ؟ قالت: قال
  .حيومل كانت حواء ؟ قال الهنا خلقت من شئ 

وذكر حممد بن إسحاق عن ابن عباس أهنا خلقت من ضلعه االقصر االيسر وهو نائم والم مكانه حلما ومصداق هذا 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا (يف قوله تعاىل 

  هو الذي خلقكم من(اآلية ويف قوله تعاىل ) ٥) (ونساء
__________  
قال االكثرون ان مجيع املالئكة مأمورون بالسجود آلدم واحتجوا : ٢٣٨/  ١قال الفخر الرازي يف تفسريه ج ) ١(

  .إن لفظ املالئكة صيغة اجلمع وهي تفيد العموم: عليه بوجهني
  .هو انه تعاىل استثىن إبليس منهم: الوجه الثاين

  .ومنهم من قال أن مالئكة االرض
فإهنم حيملون املالئكة على اجلواهر الروحانية وقالوا يستحيل أن تكون االرواح السماوية منقادة أما احلكماء 

  .للنفوس الناطقة إمنا املراد من املالئكة املأمورين بالسجود القوى اجلسمانية البشرية املطيعة للنفس الناطقة
  .٣٥سورة البقرة اآلية ) ٢(
  .١١٨سورة االعراف اآلية ) ٣(
  .١١٩ - ١١٧طه اآليات  سورة) ٤(
  .١سورة النساء اآلية ) ٥(

اآلية وسنتكلم عليها ) ١) (نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها محلت محال خفيفا فمرت به
  .فيما بعد ان شاء اهللا تعاىل

  ويف الصحيحني من حديث زائدة عن ميسرة االشجعي عن أيب حازم عن أيب هريرة عن
فان املرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شئ يف الضلع  -استوصوا بالنساء خريا : " اهللا عليه وسلم أنه قالالنيب صلى 

  .لفظ البخاري" أعاله فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته مل يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خريا 
ابن عباس وسعيد بن جبري  فقيل هي الكرم وروي عن) وال تقربا هذه الشجرة(وقد اختلف املفسرون يف قوله تعاىل 

والشعيب وجعدة بن هبرية وحممد بن قيس والسدي يف رواية عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة قال 
  .وتزعم يهود أهنا احلنطة

وهذا مروي عن ابن عباس واحلسن البصري ووهب بن منبه وعطية العويف وأيب مالك وحمارب بن دثار و عبد 
وقال الثوري عن أيب حصني عن أيب * قال وهب واحلبة منه ألني من الزبد وأحلى من العسل  *الرمحن بن أيب ليلى 

وقال ابن جريج عن جماهد هي التينة وبه قال قتادة وابن حريج وقال أبو * مالك وال تقربا هذه الشجرة هي النخلة 
  .كانت شجرة من أكل منها أحدث وال ينبغي يف اجلنة حدث) ٢(العالية 
ولو كان يف ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا كما يف غريها * وقد أهبم اهللا ذكرها وتعيينها * الف قريب وهذا اخل

  .من احملال اليت تبهم يف القرآن
وإمنا اخلالف الذي ذكروه يف أن هذه اجلنة اليت دخلها آدم هل هي يف السماء أو يف االرض هو اخلالف الذي ينبغي 

مهور على أهنا هي اليت يف السماء وهي جنة املأوى لظاهر اآليات واالحاديث كقوله تعاىل فصله واخلروج منه واجل
وااللف والالم ليست للعموم وال ملعهود لفظي وإمنا تعود على معهود ) وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة(



عالم أخرجتنا ونفسك من (م ذهين وهو املستقر شرعا من جنة املأوى وكقول موسى عليه السالم آلدم عليه السال
وروى مسلم يف صحيحه من حديث أيب مالك االشجعي وامسه سعد بن * احلديث كما سيأيت الكالم عليه ) اجلنة

وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قاال قال رسول اهللا صلى اهللا * طارق عن أيب حازم سلمة بن دينار عن أيب هريرة 
هلم اجلنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا اجلنة ) ٣(املؤمن حني تزلف جيمع اهللا الناس فيقوم : " عليه وسلم

  وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة* وذكر احلديث بطوله " فيقول وهل أخرجكم من اجلنة إال خطيئة أبيكم 
__________  

  .١٨٩سورة االعراف اآلية ) ١(
  .قاله الربيع بن أنس: يف تفسري الرازي) ٢(

شجرة واحدة، رمبا كانت ترمز للمحظور الذي ..إال شجرة..لقد أبيحت هلما كل مثار اجلنة: لقال صاحب الظال
  .البد منه يف حياة االرض

  .فبغري حمظور ال تنبت االرادة
٥٨/  ١.  
وأزلفت : أي تقرب كما قال تعاىل: حىت تزلف: ١٨٧/  ١ص ) ١٩٥( ٣٢٩كتاب االميان ) ١(عند مسلم ) ٣(

  .بتأي قر: اجلنة للمتقني

  .يف الداللة على أهنا جنة املأوى وليست ختلو عن نظر
وقال آخرون بل اجلنة اليت أسكنها آدم مل تكن جنة اخللد النه كلف فيها أن ال يأكل من تلك الشجرة والنه نام 

  .فيها وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها وهذا مما ينايف أن تكون جنة املأوى
" ب و عبد اهللا بن عباس ووهب بن منبه وسفيان بن عيينة واختاره ابن قتيبة يف وهذا القول حمكي عن أيب بن كع

  .والقاضي منذر بن سعيد البلوطي يف تفسريه وأفرد له مصنفا على حدة" املعارف 
  .وحكاه عن أيب حنيفة االمام وأصحابه رمحهم اهللا

أيب القاسم البلخي وأيب مسلم االصبهاين ونقله أبو عبد اهللا حممد بن عمر الرازي بن خطيب الري يف تفسريه عن 
)١.(  

وممن حكى * وهذا القول هو نص التوراة اليت بأيدي أهل الكتاب * ونقله القرطيب يف تفسريه عن املعتزلة والقدرية 
اخلالف يف هذه املسألة أبو حممد بن حزم يف امللل والنحل وأبو حممد بن عطية يف تفسريه وأبو عيسى الرماين يف 

  .هتفسري
  .وحكى عن اجلمهور االول

وأبو القاسم الراغب والقاضي املاوردي يف تفسريه فقال واختلف يف اجلنة اليت أسكناها يعين آدم وحواء على قولني 
  .الثاين جنة أعدها اهللا هلما وجعلها دار ابتالء وليست جنة اخللد اليت جعلها دار جزاء* أحدمها أهنا جنة اخللد * 

والثاين أهنا يف * أحدمها اهنا يف السماء النه أهبطهما منها وهذا قول احلسن * فوا على قولني ومن قال هبذا اختل
  .االرض النه متحنهما فيها بالنهي عن الشجرة اليت هنيا عنها دون غريها من الثمار

  .وهكذا قول ابن حيىي وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود آلدم واهللا أعلم بالصواب من ذلك
  .المههذا ك

  .فقد تضمن كالمه حكاية أقوال ثالثة واشعر كالمه أنه متوقف يف املسألة



  ولقد
  .حكى أبو عبد اهللا الرازي يف تفسريه يف هذه املسألة أربعة أقوال هذه الثالثة اليت أوردها املاوردي

  ).٢(وحكى القول بأهنا يف السماء وليست جنة املأوى عن أيب علي اجلبائي * ورابعها الوقف 
  وقد أورد أصحاب القول الثاين سؤاال حيتاج مثله إىل جواب فقالوا ال شك أن اهللا سبحانه وتعاىل طرد

__________  
  .هذه اجلنة كانت يف االرض: قال أبو مسلم االصفهاين وأبو القاسم البلخي: يف تفسري الفخر الرازي) ١(

  .ومحال االهباط على االنتقال من بقعة إىل بقعة
  .لو كانت هي دار الثواب لكانت جنة اخللد -..بوجوه واحتجا عليه

  .من دخل هذه اجلنة ال خيرج منها -
  .إن إبليس ملا امتنع عن السجود آلدم لعن فما كان يقدر على أن يصل إىل جنة اخللد -
  .إن اجلنة اليت هي دار الثواب ال يفىن نعيمها -

  .خيلدهم فيهاانه ال جيوز يف حكمته تعاىل أن يبتدئ اخللق يف جنة 
  .انه نقله إىل السماء..ال نزاع يف أن اهللا تعاىل خلق آدم يف االرض ومل يذكر -
  .٣/  ٣ج 

ان تلك اجلنة كانت يف السماء السابعة وأن االهباط االول كان منها إىل السماء االوىل والثاين من : قال اجلبائي) ٢(
  .السماء إىل االرض

  .٣/  ٣تفسري الفخر الرازي ج 

س حني امتنع من السجود عن احلضرة االهلية وأمره باخلروج عنها واهلبوط منها وهذا االمر ليس من االوامر إبلي
) ١) (اخرج منها مذءوما مدحورا(الشرعية حبيث ميكن خمالفته وإمنا هو أمر قدري ال خيالف وال ميانع وهلذا قال 

والضمري عائد إىل اجلنة أو ) ٣) (رج منها فانك رجيماخ(وقال ) ٢) (اهبط منها فما يكون لك أن تتكرب فيها(وقال 
السماء أو املنزلة وأياما كان فمعلوم أنه ليس له الكون قدرا يف املكان الذي طرد عنه وأبعد منه ال على سبيل 

قالوا ومعلوم من ظاهر سياقات القرآن أنه وسوس آلدم وخاطبه بقوله * االستقرار وال على سبيل املرور واالجتياز 
ما هناكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا (وبقوله ) ٤) (هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى(له 

  .ملكني
  .أو تكونا من اخلالدين

  .وقامسهما اين لكما ملن الناصحني
  اآلية وهذا ظاهر يف) ٥) (فدالمها بغرور

  .اجتماعه معهما يف جنتهما
تمع هبما يف اجلنة على سبيل املرور فيها ال على سبيل االستقرار هبا أو أنه وقد اجيبوا عن هذا بأنه ال ميتنع أن جي

  .وسوس هلما وهو على باب اجلنة أو من حتت السماء
  .ويف الثالثة نظر

  .واهللا أعلم
ومما احتج به أصحاب هذه املقالة ما رواه عبد اهللا بن االمام أمحد يف الزيادات عن هدبة بن خالد عن محاد بن سلمة 



أن آدم ملا احتضر اشتهى قطفا من : ن محيد عن احلسن البصري عن حيىي بن ضمرة السعدي عن أيب بن كعب قالع
  .عنب اجلنة

  .فانطلق بنوه ليطلبوه له
  .فلقيتهم املالئكة فقالوا أين تريدون يا بين آدم فقالوا إن أبانا اشتهى قطفا من عنب اجلنة

ا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جربيل ومن فانتهو) ارجعوا فقد كفيتموه(فقالوا هلم 
  .خلفه من املالئكة ودفنوه

  .وقالوا
  .وسيأيت احلديث بسنده) هذه سنتكم يف موتاكم(

  .ومتام لفظه عند ذكر وفاة آدم عليه السالم
كنا ملا ذهبوا يطلبون ذلك فدل قالوا فلوال انه كان الوصول إىل اجلنة اليت كان فيها آدم اليت اشتهى منها القطف مم

  .على أهنا يف االرض ال يف السماء واهللا تعاىل أعلم
واالحتجاج بأن االلف والالم يف قوله ويا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة مل يتقدم عهد يعود عليه فهو املعهود : قالوا

أنه رفع إىل السماء وخلق  الذهين مسلم ولكن هو ما دل عليه سياق الكالم فإن آدم خلق من االرض ومل ينقل
  ).اين جاعل يف االرض خليفة(ليكون يف االرض وهبذا أعلم الرب املالئكة حيث قال 

__________  
  .١٨سورة االعراف اآلية ) ١(
  .١٣سورة االعراف اآلية ) ٢(
  .٣٤سورة احلجر اآلية ) ٣(
  .١٢٠سورة طه اآلية ) ٤(
  .٢٠سورة االعراف اآلية ) ٥(

فااللف والالم ليس للعموم ومل يتقدم معهود ) ١) (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب اجلنة(ه تعاىل وهذا كقول: قالوا
  .لفظي وإمنا هي للمعهود الذهين الذي دل عليه السياق وهو البستان

قيل يا نوح اهبط بسالم منا وبركات عليك : (وذكر اهلبوط ال يدل على النزول من السماء قال اهللا تعاىل: قالوا
اآلية وإمنا كان يف السفينة حني استقر على اجلودي ونضب املاء عن وجه االرض أمر أن ) ٢) (ى أمم ممن معكوعل

  .يهبط إليها هو ومن معه مباركا عليه وعليهم
  .اآلية) ٤) (وإن منها ملا يهبط من خشية اهللا(اآلية وقال تعاىل ) ٣) (اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم(وقال اهللا تعاىل 

  .االحاديث واللغة من هذا كثريويف 
وال مانع بل هو الواقع أن اجلنة اليت أسكنها آدم كانت مرتفعة عن سائر بقاع االرض ذات أشجار ومثار : قالوا

أي ال يذل باطنك باجلوع ) ٥) (إن لك أن ال جتوع فيها وال تعرى(وظالل ونعيم ونضرة وسرور كما قال تعاىل 
  .وال ظاهرك بالعرى

  .أي ال ميس باطنك حر الظمأ وال ظاهرك حر الشمس) ٦) (ظمأ فيها وال تضحىوإنك ال ت(
  .وهلذا قرن بني هذا وهذا وبني هذا وهذا ملا بينهما من املالمية

فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة اليت هني عنها اهبط إىل أرض الشقاء والتعب والنصب والكدر والسعي 



واالمتحان واختالف السكان دينا واخالقا واعماال وقصودا وإرادات وأقواال وأفعاال والنكد واالبتالء واالختبار 
وال يلزم من هذا أهنم كانوا يف السماء كما قال تعاىل ) ٧) (ولكم يف االرض مستقر ومتاع إىل حني(كما قال تعاىل 

ومعلوم انه كانوا فيها مل ) ٦) (اوقلنا من بعده لبين إسرائيل اسكنوا االرض فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيف(
  .يكونوا يف السماء

وليس هذا القول مفرعا على قول من ينكر وجود اجلنة والنار اليوم وال تالزم بينهما فكل من حكي عنه هذا : قالوا
القول من السلف واكثر اخللف ممن يثبت وجود اجلنة والنار اليوم كما دلت عليه اآليات واالحاديث الصحاح كما 

  .يأيت إيرادها يف موضعها واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصوابس
__________  

  .١٧سورة القلم اآلية ) ١(
  .٤٨سورة هود اآلية ) ٢(
  .٦١سورة البقرة اآلية ) ٣(
  .٧٤سورة البقرة اآلية ) ٤(
  .١١٨سورة طه اآلية ) ٥(
  .١١٩سورة طه اآلية ) ٦(
  .٣٦سورة البقرة اآلية ) ٧(
  .١٠٤اآلية  سوره االسراء) ٨(

أي من النعيم والنضرة والسرور إىل ) فأخرجهما مما كانا فيه(اجلنة ) ١(أي عن ) فأزهلما الشيطان عنها(وقوله تعاىل 
فوسوس هلما الشيطان ليبدي (دار التعب والكد والنكد وذلك مبا وسوس هلما وزينه يف صدورمها كما قال تعاىل 

  .هلما ما ووري عنهما من سوآهتما
يقول ما هناكما عن أكل ) ٢) (ا هناكما ربكما عن هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدينوقال م

أي حلف ) وقامسهما(هذه الشجرة إال أن تكونا ملكني أو تكونا من اخلالدين أي ولو أكلتما منها لصرمتا كذلك 
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك ( كما قال يف اآلية االخرى) إين لكما ملن الناصحني(هلما على ذلك 

أي هل أدلك على الشجرة اليت إذا أكلت منها حصل لك اخللد فيما أنت فيه من ) على شجرة اخللد وملك ال يبلى
  .النعيم واستمررت يف ملك ال يبيد وال ينقضي وهذا من التغرير والتزوير واالخبار خبالف الواقع

اليت إذا أكلت منها خلدت وقد تكون هي الشجرة اليت قال االمام أمحد حدثنا عبد واملقصود أن قوله شجرة اخللد 
إن يف : " الرمحن بن مهدي حدثنا شعبة عن أيب الضحاك مسعت أبا هريرة يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عن غندر وحجاج عن وكذا رواه أيضا " * اجلنة شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها شجرة اخللد 
شعبة، ورواه أبو داود الطيالسي يف مسنده عن شعبة أيضا به وقال غندر قلت لشعبة هي شجرة اخللد قال ليس 

  .فيها هي
  فدالمها بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوآهتما وطفقا(وقوله * تفرد به االمام أمحد 

أكال منها فبدت هلما سوآهتما وطفقا خيصفان عليهما من ( "طه " كما قال يف ) ٣) (خيصفان عليهما من ورقة اجلنة
  .وكانت حواء أكلت من الشجرة قبل آدم وهي اليت حدته على أكلها واهللا أعلم) ٤) (ورق اجلنة

وعليه حيمل احلديث الذي رواه البخاري حدثنا بشر بن حممد حدثنا عبد اهللا أنبأنا معمر عن مهام بن منبه عن أيب 



  اللحم ولوال حواء مل ختن) ٥(صلى اهللا عليه وسلم حنوه لوال بنو اسرائيل مل خينز  هريرة عن النيب
__________  

  .أزهلما من الزلة وهي اخلطيئة، أي استزهلما واوقعهما فيها: قال القرطيب) ١(
  ).على اعتبار لفظة عن يف هذه اآلية مبعىن يف قال صاحب الكشاف(

  .أي صرفهما عما كانا عليه من الطاعة إىل املعصية :فازاهلما من الزوال: قال ابن كيسان
هو من الزلل يكون االنسان ثابت القدم على الشئ فينزل عنه ويصري متحوال عن ذلك : وقال القفال ٣١١/  ١ج 

  .املوضع
  .٦/  ٣التفسري الكبري 

  .٢٠سورة االعراف اآلية ) ٢(
  .٢٢سورة االعراف اآلية ) ٣(
أكلت حواء أوال فلم يصبها شئ، فلما أكل آدم : ١٨٠/  ٧يف تفسري القرطيب ج جاء  ١٢١سورة طه اآلية ) ٤(

  .حلت العقوبة
  .يننت: خينز) ٥(

  .أنثى زوجها
تفرد به من هذا الوجه وأخرجاه يف الصحيحني من حديث عبد الرزاق عن معمر عن مهام عن أيب هريرة به ورواه 

ويف * بن حارث عن أيب يونس عن أيب هريرة به  أمحد ومسلم عن هارون بن معروف عن أيب وهب عن عمرو
كتاب التوارة اليت بني أيدي أهل الكتاب أن الذي دل حواء على االكل من الشجرة هي احلية وكانت من أحسن 
االشكال وأعظمها فأكلت حواء عن قوهلا وأطعمت آدم عليه السالم وليس فيها ذكر البليس فعند ذلك انفتحت 

وكذا قال وهب بن منبه * عريانان فوصال من ورق التني وعمال ميازر وفيها أهنما كان عريانني أعينهما وعلما أهنما 
  كان لباسهما

  .نورا على فرجه وفرجها
وهذا الذي يف هذه التوراة اليت بأيديهم غلط منهم وحتريف وخطأ يف التعريب فإن نقل الكالم من لغة إىل لغة ال 

 يعرف كالم العرب جيدا وال حييط علما بفهم كتابه أيضا فلهذا وقع يف يكاد يتيسر لكل أحد وال سيما ممن ال
ينزع عنهما لباسهما (وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما لباس يف قوله * تعريبهم هلا خطأ كثري لفظا ومعىن 

  .فهذا ال يرد لغريه من الكالم واهللا تعاىل أعلم) لرييهما سوآهتما
ثنا علي بن احلسن بن اسكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن وقال ابن أيب حامت حد

ان اهللا خلق آدم رجال طواال كثري شعر الرأس : " احلسن عن أيب بن كعب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ىل عورته جعل يشتد يف اجلنة كأنه خنلة سحوق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إ

فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرمحن عزوجل يا آدم مين تفر فلما مسع كالم الرمحن قال يا رب ال ولكن 
وطفقا خيصفان عليهما (وقال الثوري عن أيب ليلى عن املنهال بن عمرو عن سعيد بن جبري عن ابن عباس * استحياء 

وهذا إسناد صحيح إليه وكأنه مأخوذ من أهل الكتاب وظاهر اآلية يقتضي أعم * ) ١(وورق التني ) من ورق اجلنة
  .من ذلك وبتقدير تسليمه فال يضر واهللا تعاىل أعلم

وروى احلافظ بن عساكر من طريق حممد بن اسحاق عن احلسن بن ذكوان عن احلسن البصري عن أيب بن كعب 



كم آدم كان كالنخلة السحوق ستني ذراعا كثريا لشعر مواري ان أبا: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
العورة فلما أصاب اخلطيئة يف اجلنة بدت له سوأته فخرج من اجلنة فلقيته شجرة فأخذت بناصيته فناداه ربه أفرارا 

عن  مث رواه من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة" * بل حياء منك واهللا يا رب مما جئت به : مين يا آدم قال
  .احلسن عن حيىي بن ضمرة عن أيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

مث أورده أيضا من طريق خيثمة بن سليمان االطرابلسى عن حممد بن عبد * وهذا أصح فان احلسن مل يدرك أبيا 
  الوهاب أيب قرصافة العسقالين عن آدم بن أيب

__________  
ويروى أن آدم عليه السالم ملا بدت سوأته وظهرت عورته طاف : قال ١٨١ / ٧جاء يف تفسري القرطيب ج ) ١(

  على
  .أشجار اجلنة يسل منها ورقة يغطي هبا عورته فزجرته أشجار اجلنة حىت رمحته شجرة التني فأعطته ورقة

لكما إن ونادامها رهبما أمل أهنكما عن تلكما الشجرة وأقل * (أياس عن شيبان عن قتادة عن أنس مرفوعا بنحوه 
وهذا اعتراف ) ١) (قاال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين* الشيطان لكما عدو مبني 

ورجوع إىل االنابة وتذلل وخضوع واستكانة وافتقار إليه تعاىل يف الساعة الراهنة وهذا السر ما سرى يف أحد من 
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم يف االرض مستقر ومتاع إىل (وأخراه  ذريته إال كانت عاقبته إىل خري يف دنياه

وهذا خطاب آلدم وحواء وإبليس قيل واحلية معهم أمروا أن يهبطوا من اجلنة يف حال كوهنم متعادين ) ٢) (حني
أمر يقتل  وقد يستشهد لذكر احلية معهما مبا ثبت يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه* متحاربني 

هو أمر ) ٣) (قال اهبطا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو(احليات وقال ما ساملناهن منذ حاربناهن وقوله يف سورة طة 
وداود وسليمان (وقيل هو أمر هلم بصيغة التثنية كما يف قوله تعاىل * آلدم وإبليس واستتبع آدم حواء وإبليس احلية 

والصحيح ان هذا ملا كان احلاكم ال ) ٤) (لقوم وكنا حلكمهم شاهدينإذ حيكمان يف احلرث إذ نفشت فيه غنم ا
حيكم إال بني أثنني مدع ومدعى عليه قال وكنا حلكمهم شاهدين وأما تكريره االهباط يف سورة البقرة يف قوله 

ات وقلنا اهبطوا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو ولكم يف االرض مستقر ومتاع إىل حني فتلقى آدم من ربه كلم(
  .فتاب عليه انه هو التواب الرحيم

  .قلنا اهبطوا منها مجيعا فإما يأتينكم مين هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون
املراد باالهباط ) ٦(فقال بعض املفسرين ) ٥) (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

  .ء الدنيا وبالثاين من السماء الدنيا إىل االرضاالول اهلبوط من اجلنة إىل السما
) قلنا اهبطوا منها مجيعا بعضكم لبعض عدو ولكم يف االرض مستقر ومتاع إىل حني(وهذا ضعيف لقوله يف االول 

  .فدل على أهنم أهبطوا إىل االرض باالهباط االول واهللا أعلم
ا فناط باالول عداوهتم فيما بينهم وبالثاين والصحيح أنه كرره لفظا وإن كان واحدا وناط مع كل مرة حكم

  االشتراط عليهم أن من تبع هداه الذي ينزله عليهم بعد ذلك فهو السعيد ومن خالفه
__________  

  .٢٣ - ٢٢سورة االعراف اآليات ) ١(
  .٢٤سورة االعراف اآلية ) ٢(
  .١٢٣سورة طه اآلية ) ٣(



آلدم ومعه ذريته والبليس ومعه ذريته فلكوهنما جنسني : طابقال أبو مسلم اخل -: قال الرازي يف اهبطا وجوه
  .صح قوله اهبطا

  ).فإما يأتينكم(والجل اشتمال كل واحد من اجلنسني على الكثرة صح قوله 
ملا كان آدم وحواء عليهما السالم أصال للبشر جعال كأهنما البشر أنفسهم فخوطبا : قال صاحب الكشاف -

  ).اهبطا(خماطبتهم 
  .١٢٩/  ٢٢ج 

  .٧٨سورة االنبياء اآلية ) ٤(
  .٣٩ - ٣٦سورة البقرة اآليات ) ٥(
  .أبو علي اجلبائي، كما تقدم عند الرازي) ٦(

  .فهو الشقي وهذا االسلوب يف الكالم له نظائر يف القرآن احلكيم
الناج عن أمر اهللا ملكني أن خيرجا آدم وحواء من جواره فنزع جربيل : وروى احلافظ بن عساكر عن جماهد قال

رأسه وحل ميكائيل االكليل عن جبينه وتعلق به غصن فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة فنكس رأسه يقول العفو 
العفو فقال اهللا فرارا مين قال بل حياء منك يا سيدي وقال االوزاعي عن حسان هو بن عطية مكث آدم يف اجلنة 

عاما وعلى خطيئته سبعني عاما وعلى ولده حني قتل أربعني مائة عام ويف رواية ستني عاما وبكى على اجلنة سبعني 
  .رواه بن عساكر* عاما 

وقال ابن أيب حامت حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن سعيد عن ابن عباس قال أهبط آدم 
وحواء جبدة وإبليس  وعن احلسن قال اهبط آدم باهلند* عليه السالم إىل أرض يقال له دحنا بني مكة والطائف 

وقال السدي نزل آدم باهلند * بدستميسان من البصرة على أميال واهبطت احلية بأصبهان رواه ابن أيب حامت أيضا 
وعن ابن عمر قال ) * ١(ونزل معه باحلجر االسود وبقبضة من ورق اجلنة فبثه يف اهلند فنبتت شجرة الطيب هناك 

  اهبط آدم بالصفا وحواء
  .باملروة
: ه ابن أيب حامت أيضا وقال عبد الرزاق قال معمر أخربين عوف عن قسامة بن زهري عن أيب موسى االشعري قالروا

إن اهللا حني أهبط آدم من اجلنة إىل االرض علمه صنعة كل شئ وزوده من مثار اجلنة فثماركم هذه من مثار اجلنة غري 
أنبأنا أبو بكر بن بالوية عن حممد بن أمحد بن النضر عن وقال احلاكم يف مستدركه * أن هذه تتغري وتلك ال تتغري 

معاوية بن عمر عن زائدة عن عمار بن أيب معاوية البجلي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ما اسكن آدم اجلنة 
  .إال ما بني صالة العصر إىل غروب الشمس

  .مث قال صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه
خري : " لزهري عن االعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمويف صحيح مسلم من حديث ا

" ويف الصحيح من وجه آخر " يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها 
 بن فروخ عن أيب وقال أمحد حدثنا حممد بن مصعب حدثنا االوزاعي عن أيب عمار عن عبد اهللا" وفيه تقوم الساعة 

  خري يوم طلعت فيه الشمس: " هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
__________  

: ويف املسعودي ومعجم البلدان/ اهبط آدم بسرنديب يف اهلند جبنبل يقال له بوذ : ٣١٩/  ١قال القرطيب ج ) ١(



  .فانتثر يف بالد اهلندومعه الورق الذي خصفه من ورق اجلنة فيبس فذرته الرياح / الراهون 
  .بلدة مبرو وبالشام وموضع باليمامة/ واهبط إبليس ببيسان 
) إحدى مدن خراسان(واحلية وببيسان وقيل بسجستان ) قرب البصرة من جانبها البحري(ويف املسعودي باالبلة 

  .٢٩/  ١بأصبهان راجع مروج الذهب ج : ويف املسعودي

  ).١(على شرط مسلم " جلنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل ا
فأما احلديث الذي رواه ابن عساكر من طريق أيب القاسم البغوي حدثنا حممد بن جعفر الوركاين حدثنا سعيد بن 

هبط آدم وحواء عريانني مجيعا عليهما ورق اجلنة : " ميسرة عن أنس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  أصابه احلر حىت قعد يبكي يقول هلا يا حواء قد أذاين احلر قال فجاءه جربيلف

بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها وأمر آدم باحلياكة وعلمه أن ينسج وقال كان آدم مل جيامع امرأته يف اجلنة حىت هبط 
ينام أحدمها يف البطحاء  منها للخطيئة اليت أصابتهما بأكلهما من الشجرة قال وكان كل واحد منهما ينام على حدة

واآلخر من ناحية أخرى حىت أتاه جربيل فأمره أن يأيت أهله قال وعلمه كيف يأتيها فلما أتاها جاءه جربيل فقال 
وقد يكون من كالم بعض السلف * فإنه حديث غريب ورفعه منكر جدا " كيف وجدت امرأتك قال صاحلة 

  .ريوسعيد بن ميسرة هذا هو أبوعمران البكري البص
  .قال فيه البخاري منكر احلديث

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو (وقال بن حبان يروي املوضوعات وقال بن عدي مظلم االمر وقوله 
روي ) * ٣) (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين(قيل هي قوله ) ٢) (التواب الرحيم

جبري وأيب العالية والربيع بن أنس واحلسن وقتادة وحممد بن كعب وخالد بن معدان  هذا عن جماهد وسعيد بن
  .وعطاء اخلراساين و عبد الرمحن بن زيد بن أسلم

وقال ابن أيب حامت حدثنا علي بن احلسني بن إشكاب حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن 
قال آدم عليه السالم أرأيت يا رب إن تبت : "  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: احلسن عن أيب بن كعب قال

  .فذلك قوله" نعم : ورجعت أعائدي إىل اجلنة، قال
  .وهذا غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع) فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه(

ب إين ظلمت نفسي فاغفر يل اللهم ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك ر(وقال ابن أيب جنيح عن جماهد قال الكلمات 
  .إنك خري الغافرين

اللهم ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل إنك خري الرامحني اللهم ال إله إال أنت 
وروى احلاكم يف مستدركه من ) * سبحانك حبمدك رب إين ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم

  .قال قال آدم يا رب أمل ختلقين بيدك* فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه (عباس طريق سعيد بن جبري عن ابن 
  .قيل له بلى

ونفخت يف من روحك قيل له بلى وعطست فقلت يرمحك اهللا وسبقت رحتمك غضبك قيل له بلى وكتبت علي 
  .قيل له بلى -أن أعمل هذا 

  قال أفرأيت إن تبت هل أنت
__________  

فمكثا ) أي يوم خلقت حواء من آدم(اسكنا اجلنة لثالث ساعات مضت منه : ٢٩/  ١يف مروج الذهب ) ١(



  ثالث
  .ساعات وهو ربع يوم مبائيت سنة ومخسني سنة من أعوام الدنيا

  .٣٧سورة البقرة اآلية ) ٢(
  .٢٣سورة االعراف اآلية ) ٣(

  .راجعي إىل اجلنة
وى احلاكم أيضا والبيهقي وابن عساكر من طريق عبد ور* مث قال احلاكم صحيح االسناد ومل خيرجاه * قال نعم 

ملا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب قال
: اقترف آدم اخلطيئة قال يا رب أسألك حبق حممد أن غفرت يل فقال اهللا فكيف عرفت حممدا ومل أخلقه بعد ؟ فقال

نك ملا خلقتين بيدك ونفخت يف من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا ال إله إال اهللا يا رب ال
صدقت يا آدم إنه الحب اخللق : حممد رسول اهللا، فعلمت أنك مل تضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك، فقال اهللا

تفرد به عبد الرمحن بن زيد بن أسلم من  قال البيهقي* إيل وإذ سألتين حبقه فقد غفرت لك ولوال حممد ما خلقتك 
  .وعصى آدم ربه فغوى(واهللا أعلم وهذه اآلية كقوله تعاىل ) ١(هذا الوجه وهو ضعيف 

  ).٢) (مث اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
احتجاج آدم وموسى عليهما السالم قال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا أيوب بن النجار عن حيىي بن أيب كثري عن أيب 

أنت الذي : عليهما السالم فقال له) ٣(حاج موسى آدم : " ة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالسلم
  .أخرجت الناس بذنبك من اجلنة وأشقيتهم

يا موسى أنت الذي اصطفاك اهللا برساالته وبكالمه أتلومين على أمر قد كتبه اهللا علي قبل أن خيلقين أو : قال آدم
  .خيلقين قدره علي قبل أن

وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد والنسائي عن حممد بن " * فحج آدم موسى : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقد * قال أبو مسعود الدمشقي ومل خيرجاه عنه يف الصحيحني سواه * عبد اهللا بن يزيد عن أيوب بن النجار به 

  .ورواه مسلم عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق به* هريرة رواه أمحد عن عبد الرزاق عن معمر عن مهام عن أيب 
وقال االمام أمحد حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا أبو شهاب عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال قال 

احتج آدم موسى فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من اجلنة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قال * له آدم وأنت موسى الذي اصطفاك اهللا برساالته وبكالمه تلومين على أمر قدر علي قبل أن أخلق  فقال

قلت وقد روى هذا احلديث * مرتني " فحج آدم موسى فحج آدم موسى : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .صلى اهللا عليه وسلم حنوهالبخاري ومسلم من حديث الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب 

__________  
  ).٣٣١/  ٢(وذكره العقيلي يف الضعفاء الكبري ) ٥٦٤/  ٢(امليزان : ضعفه ابن معني واالمام أمحد والنسائي) ١(
  .١٢٢سورة طه اآلية ) ٢(
  .معناه التقت أرواحهما يف السماء فوقع احلجاج بينهما: قال أبو احلسن القابسي) ٣(

  .حيتمل انه على ظاهره واهنما اجتمعا بشخصيهما: قال القاضي عياض



وقال االمام أمحد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن االعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 
احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه أغويت : " عليه وسلم قال
م من اجلنة قال فقال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك اهللا بكالمه تلومين على عمل أعمله كتبه اهللا الناس واخرجته

وقد رواه الترمذي والنسائي مجيعا عن حيىي بن " * فحج آدم موسى : علي قبل أن خيلق السموات واالرض قال
يب من حديث سليمان قال الترمذي وهو غر* حبيب بن عدي عن معمر بن سليمان عن أبيه عن االعمش به 

التيمي عن االعمش قال وقد رواه بعضهم عن االعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد قلت هكذا رواه احلافظ أبو 
بكر البزار يف مسنده عن حممد بن مثىن عن معاذ بن أسد عن الفضل بن موسى عن االعمش عن أيب صاحل عن أيب 

  .سعيد
س حدثنا أبو معاوية حدثنا االعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة أو أيب ورواه البزار أيضا حدثنا عمرو بن علي الفال

سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر حنوه، وقال أمحد حدثنا سفيان عن عمرو مسع طاووسا مسع أبا هريرة 
  احتج آدم وموسى فقال موسى: " يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وأخرجتنا من اجلنة فقال له آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك اهللا بكالمه وقال مرة ) ١(يا آدم أنت أبونا خيبتنا 
حج آدم موسى حج : أتلومين على أمر قدره اهللا علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة قال) ٢(برسالته وخط لك بيده 

حفظناه من عمرو عن وهكذا رواه البخاري عن علي بن املديين حدثنا عن سفيان قال " آدم موسى حج آدم موسى 
احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت : " طاووس قال مسعت أبا هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أبونا خببتنا وأخرجتنا من اجلنة فقال له آدم يا موسى اصطفاك اهللا بكالمه وخط لك بيده أتلومين على أمر قدره اهللا 
  .هكذا ثالثا" موسى ) ٣(آدم موسى فحج آدم علي قبل أن خيلقين بأربعني سنة فحج 

وقد رواه اجلماعة إال * قال سفيان حدثنا ابو الزناد عن االعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله 
ابن ماجة من عشر طرق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد اهللا بن طاووس عن أبيه عن أيب هريرة عن 

وقال أمحد حدثنا عبد الرمحن حدثنا محاد عن عمار عن أيب هريرة عن النيب صلى * اهللا عليه وسلم بنحوه النيب صلى 
اهللا عليه وسلم قال لقى آدم موسى فقال أنت آدم الذي خلقك اهللا بيده وأسجد لك مالئكته واسكنك اجلنة مث 

  .فعلت
لتوراة أنا أقدم أم الذكر قال ال بل الذكر فحج فقال أنت موسى الذي كلمك اهللا واصطفاك برسالته وأنزل عليك ا

  .آدم موسى
  قال أمحد وحدثنا عفان حدثنا محاد عن عمار بن أيب عمار عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومحيد

__________  
يت ترتب عليها احلرمان واخلسران، ومعناه كن سبب خيبتنا وإغوائنا باخلطيئة ال؛ أوقعتنا يف اخليبة : خيبتنا) ١(

  .إخراجك من اجلنة
  .االميان هبا وال يتعرض لتأويلها: املراد وجهان: بيده) ٢(

  .والثاين تأويلها بالقدرة
  .برفع آدم، وهو فاعل، باتفاق اجلميع، أي غلبه باحلجة وظهر على موسى هبا: حج آدم) ٣(

لقى آدم : " صلى اهللا عليه وسلم قالعن احلسن عن رجل قال محاد أظنه جندب بن عبد اهللا البجلي عن النيب 
  .موسى فذكر معناه



  .تفرد به أمحد من هذا الوجه
وقال أمحد حدثنا احلسن حدثنا جرير هو ابن حازم عن حممد هو ابن سريين عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى 

  لقى آدم موسى فقال أنت: " اهللا عليه وسلم
قال آدم يا موسى أنت الذي * أسجد لك مالئكته مث صنعت ما صنعت آدم الذي خلقك اهللا بيده واسكنك جنته و

فحج آدم : (قال* قال نعم * قال فهل جتده مكتوبا علي قبل أن أخلق * نعم : قال* كلمه اهللا وأنزل عليه التوراة 
  .عن حممد بن سريين عن أيب هريرة رفعه) ١(موسى فحج آدم موسى، وكذا رواه محاد بن زيد عن أيوب وهشام 

وقال ابن * وهذا على شرطهما من هذه الوجوه * وكذا رواه علي بن عاصم عن خالد وهشام عن حممد بن سريين 
أيب حامت حدثنا يونس بن عبد االعلى أنبأنا ابن وهب أخربين أنس بن عياض عن احلارث بن أيب ذباب عن يزيد بن 

احتج آدم وموسى عند رهبما فحج آدم : " مقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: هرمز مسعت أبا هريرة يقول
  .موسى

أنت الذي خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك مالئكته وأسكنك جنته مث أهبطت الناس : قال موسى
أنت موسى الذي اصطفاك اهللا برسالته وكالمه وأعطاك االلواح فيها تبيان كل شئ : قال آدم* إىل االرض خبطيئتك 
وعصى آدم ربه (قال آدم فهل وجدت فيها * قال موسى بأربعني عاما * وجدت اهللا كتب التوراة  وقربك جنيا فبكم

  .قال أفتلومين على أن عملت عمال كتب اهللا علي أن أعمله قبل أن خيلقين بأربعني سنة* نعم : قال) ٢) (فغوى
  ".فحج آدم موسى " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

ين عبد الرمحن بن هرمز بذلك عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد رواه مسلم قال احلارث وحدث
عن اسحق بن موسى االنصاري عن أنس بن عياض عن احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب عن يزيد بن هرمز 

عبد الرزاق أنبأنا معمر عن  واالعرج كالمها عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه، وقال أمحد حدثنا
احتج آدم وموسى فقال موسى " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال

  .آلدم يا آدم أنت الذي أدخلت ذريتك النار
  .فقال آدم يا موسى اصطفاك اهللا برساالته وبكالمه وأنزل عليك التوراة فهل وجدت أن أهبط

  .قال نعم
  .ويف قوله أدخلت ذريتك النار نكارة* وهذا على شرطهما ومل خيرجاه من هذا الوجه " قال فحجه آدم 

فهذه طرق هذا احلديث عن أيب هريرة رواه عنه محيد بن عبد الرمحن وذكوان أبو صاحل السمان وطاووس ابن 
  كيسان وعبد الرمحن بن هرمز االعرج وعمار بن أيب عمار وحممد بن سريين

  .م بن منبه ويزيد بن هرمز وأبو سلمة بن عبد الرمحنومها
  وقد رواه احلافظ أبو يعلى املوصلي يف مسنده من حديث أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي

__________  
  .هو هشام بن حسان) ١(
  .١٢١سورة طه اآلية ) ٢(

ين هشام بن سعد عن زيد بن أسلم حدثنا احلارث بن مسكني املصري حدثنا عبد اهللا بن وهب أخرب: اهللا عنه فقال
قال موسى عليه السالم يا رب أرنا آدم الذي : " عن أبيه عن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ اهللا فيك * فقال أنت آدم * أخرجنا ونفسه من اجلنة فأراه آدم عليه السالم 



فما محلك على أن أخرجتنا ونفسك من : قال* نعم : قال* ته وعلمك االمساء كلها من روحه وأسجد لك مالئك
أنت موسى نيب بين إسرائيل أنت الذي كلمك اهللا من وراء : قال* أنا موسى : من أنت قال: اجلنة فقال له آدم

هللا عزوجل القضاء قال تلومين على أمر قد سبق من ا* نعم : قال* احلجاب فلم جيعل بينك وبينه رسوال من خلقه 
ورواه أبو داود عن أمحد بن " فحج آدم موسى فحج آدم موسى : " به قبل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .صاحل املصري عن ابن وهب به
قال أبو يعلى، وحدثنا حممد بن املثىن حدثنا عبد امللك بن الصباح املسمعي حدثنا عمران عن الرديين عن أيب جملز 

التقى آدم وموسى فقال موسى : " قال* يعمر عن ابن عمر عن عمر قال أبو حممد أكرب ظين أنه رفعه  عن حيىي بن
  .أنت أبو البشر أسكنك اهللا جنته وأسجد لك مالئكته: آلدم

وهذا االسناد أيضا ال بأس به " قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى * يا موسى أما جتده علي مكتوبا : قال آدم
  .واهللا أعلم

ورواية االمام أمحد له عن * قد تقدم رواية الفضل بن موسى هلذا احلديث عن االعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد و
قال محاد أظنه جندب بن عبد اهللا البجلي عن النيب صلى * عفان عن محاد بن سلمة عن محيد عن احلسن عن رجل 

  .فذكر معناه" لقى آدم موسى : " اهللا عليه وسلم
  الك الناس يف هذا احلديث فرده قوم من القدرية ملا تضمن من إثبات القدروقد اختلف مس

ملا احتج عليه بتقدمي " فحج آدم موسى " واحتج به قوم من اجلربية وهو ظاهر هلم بادئ الرأي حيث قال * السابق 
من الذنب كمن ال كتابه وسيأيت اجلواب عن هذا، وقال آخرون إمنا حجه النه المه على ذنب قد تاب منه والتائب 

وقيل الهنما يف * وقيل الهنما يف شريعتني متغايرتني * وقيل النه أبوه * وقيل إمنا حجه النه أكرب منه وأقدم * ذنب له 
  .دار الربزخ وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه

  .والتحقيق أن هذا احلديث روي بألفاظ كثرية بعضها مروي باملعىن
  .وفيه نظر

الصحيحني وغريمها على أنه المه على إخراجه نفسه وذريته من اجلنة فقال له آدم أنا مل أخرجكم  ومدار معظمها يف
وإمنا أخرجكم الذي رتب االخراج على أكلي من الشجرة والذي رتب ذلك وقدره وكتبه قبل أن أخلق هو اهللا 

لشجرة فأكلت منها وكون عزوجل فأنت تلومين على أمر ليس له نسبة إىل أكثر ما أين هنيت عن االكل من ا
االخراج مترتبا على ذلك ليس من فعلي فأنا مل أخرجكم وال نفسي من اجلنة وإمنا كان هذا من قدرة اهللا وصنعه وله 

  .احلكمة يف ذلك فلهذا حج آدم موسى
  ومن كذب هبذا احلديث فمعاند النه متواتر عن أيب هريرة رضي اهللا عنه وناهيك به عدالة

  .مث هو مروي عن غريه من الصحابة كما ذكرنا *وحفظا وإتقانا 
  .ومن تأوله بتلك التأويالت املذكورة آنفا فهو بعيد من اللفظ واملعىن

  .وما فيهم من هو أقوى مسلكا من اجلربية
أنه قد قتل ) الثاين(أن موسى عليه السالم ال يلوم على أمر قد تاب منه فاعله ) أحدها* (وفيما قالوه نظر من وجوه 

أنه ) الثالث(اآلية ) ١) (رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له: (ا مل يؤمر بقتلها وقد سأل اهللا يف ذلك بقولهنفس
لو كان اجلواب عن اللوم على الذنب بالقدر املتقدم كتابته على العبد ال نفتح هذا لكل من ليم على أمر قد فعله 

كان القدر حجة الحتج به كل أحد على االمر الذي فيحتج بالقدر السابق فينسد باب القصاص واحلدود ولو 



  .ارتكبه يف االمور الكبار والصغار وهذا يفضي إىل لوازم فظيعة
  .فلهذا قال من قال من العلماء بأن جواب آدم إمنا كان احتجاجا بالقدر على املصيبة ال املعصية واهللا تعاىل أعلم

وحممد بن جعفر حدثنا عوف حدثين ] بن سعيد [ حدثنا حيىي ) ٢(االحاديث الواردة يف خلق آدم قال االمام أمحد 
إن اهللا خلق آدم من قبضة قبضها من مجيع : " قسامة بن زهري عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .االرض فجاء بنو آدم على قدر االرض فجاء منهم االبيض واالمحر واالسود وبني ذلك
  ".زن وبني ذلك واخلبيث والطيب والسهل واحل

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ورواه أيضا عن هوذة عن عوف عن قسامة بن زهري مسعت االشعري قال
منهم االبيض واالمحر ) ٣(إن اهللا خلق آدم من قبضة قبضها من مجيع االرض فجاء بنو آدم على قدر االرض فجاء 

  .واالسود وبني ذلك
  .والسهل واحلزن وبني ذلك

  ".خلبيث والطيب وبني ذلك وا
وكذا رواه أبو داود والترمذي وابن حبان يف صحيحه من حديث عوف بن أيب مجيلة االعرايب عن قسامة بن زهري 

  .املازين البصري عن أيب موسى عبد اهللا بن قيس االشعري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه
  .وقال الترمذي حسن صحيح
ك وأيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول وقد ذكر السدي عن أيب مال
فبعث اهللا عزوجل جربيل يف االرض ليأتيه بطني منها فقالت االرض أعوذ باهللا منك : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا

ذت منه فأعاذها فرجع إهنا عاذت بك فأعذهتا فبعث ميكائيل فعا: أن تنقص مين أو تشينين فرجع ومل يأخذ وقال رب
فقال كما قال جربيل فبعث ملك املوت فعاذت منه فقال وأنا أعوذ باهللا أن أرجع ومل أنفذ أمره فأخذ من وجه 

  االرض وخلطه ومل يأخذ من مكان واحد
__________  

  .١٦سورة القصص اآلية ) ١(
  .٤٠٦، ٤٠٠/  ٤مسند أمحد ج ) ٢(
  .جعل منهم: ٤٠٦/  ٤يف املسند ج ) ٣(
  .ما غلظ من االرض: زناحل

) وأخذ من تربة بيضاء ومحراء وسوداء فلذلك خرج بنو آدم خمتلفني فصعد به فبل التراب حىت عاد طينا الزبا
  .إين خالق بشرا من طني(مث قال للمالئكة * والالزب هو الذي يلزق بعضه ببعض 

ه اهللا بيده لئال يتكرب إبليس عنه فخلقه فخلق]  ٢٨: احلجر) [ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
بشرا فكان جسدا من طني أربعني سنة من مقدار يوم اجلمعة فمرت به املالئكة ففزعوا منه ملا رأوه وكان أشدهم 

من (منه فزعا إبليس فكان مير به فيضربه فيصوت اجلسد كما يصوت الفخار يكون له صلصلة فذلك حني يقول 
مر ما خلقت ودخل من فيه وخرج من دبره وقال للمالئكة ال ترهبوا من هذا فإن ويقول ال) صلصال كالفخار

ربكم صمد وهذا أجوف لئن سلطت عليه الهلكنه فلما بلغ احلني الذي يريد اهللا عزوجل أن ينفخ فيه الروح قال 
الت املالئكة للمالئكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح يف رأسه عطس فق

قل احلمد هللا فقال احلمد هللا فقال له اهللا رمحك ربك فلما دخلت الروح يف عينيه نظر إىل مثار اجلنة فلما دخلت 



الروح يف جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إىل رجليه عجالن إىل مثار اجلنة وذلك حني يقول اهللا تعاىل 
) [ فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس أىب أن يكون مع الساجدين] ( ٣٧: االنبياء) [ خلق االنسان من عجل(

  .وذكر متام القصة]  ٣٠: احلجر
ولبعض هذا السياق شاهد من االحاديث وإن كان كثري منه متلقى من االسرائيليات فقال االمام أمحد حدثنا عبد 

ملا خلق اهللا آدم تركه ما شاء أن يدعه : " م قالالصمد حدثنا محاد عن ثابت عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسل
وقال ابن حبان يف صحيحه حدثنا احلسن بن " فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أجوف عرف أنه خلق ال يتمالك 

سفيان حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ". آدم فبلغ الروح رأسه عطس فقال احلمد هللا رب العاملني فقال له تبارك وتعاىل يرمحك اهللا ملا نفخ يف: " قال

وقال احلافظ أبو بكر البزار حدثنا حيىي بن حممد بن السكن حدثنا حبان بن هالل حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد 
ملا خلق اهللا : " أيب هريرة رفعه قالاهللا عن حبيب عن حفص هو ابن عاصم بن عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب عن 

  .وهذا االسناد ال بأس به ومل خيرجوه" آدم عطس فقال احلمد هللا فقال ربه رمحك ربك يا آدم 
ملا أمرت املالئكة بالسجود كان أول من سجد منهم اسرافيل فآتاه اهللا أن كتب القرآن " وقال عمر بن عبد العزيز 

  حلافظرواه ابن عساكر وقال ا" يف جبهته 
أبو يعلى حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا عمرو بن حممد عن امسعيل بن رافع عن املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا 

إن اهللا خلق آدم من تراب مث جعله طينا مث تركه حىت إذا كان محأ مسنونا خلقه وصوره : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  .إبليس مير به فيقول لقد خلقت المر عظيم مث تركه حىت إذا كان صلصاال كالفخار قال فكان

يرمحك : مث نفخ اهللا فيه من روحه فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخياشيمه فعطس فلقاه اهللا رمحة ربه فقال اهللا
  .ربك

  مث قال اهللا يا آدم اذهب إىل هؤالء النفر فقل

  .م ورمحة اهللا وبركاتهفانظر ماذا يقولون ؟ فجاء فسلم عليهم فقالوا وعليك السال) ١(هلم 
  .فقال يا آدم هذا حتيتك وحتية ذريتك

قال يا رب وما ذرييت قال اختر يدي يا آدم قال اختار ميني ريب وكلتا يدي ريب ميني وبسط كفه فإذا من هو كائن 
ابنك من ذريته يف كف الرمحن فإذا رجال منهم أفواههم النور فإذا رجل يعجب آدم نوره قال يا رب من هذا قال 

داود قال يا رب فكم جعلت له من العمر قال جعلت له ستني قال يا رب فأمت له من عمري حىت يكون له من 
العمر مائة سنة ففعل اهللا ذلك وأشهد على ذلك فلما نفذ عمر آدم بعث اهللا ملك املوت فقال آدم أو مل يبق من 

وقد * ذلك فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته  أو مل تعطها ابنك داود فجحد: عمري أربعون سنة قال له امللك
رواه احلافظ أبو بكر البزار والترمذي والنسائي يف اليوم والليلة من حديث صفوان بن عيسى عن احلارث بن عبد 

  .الرمحن بن أيب ذباب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .هوقال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوج

* عن سعيد املقربي عن أبيه عن عبد اهللا بن سالم ) ٢(وقال النسائي هذا حديث منكر وقد رواه حممد بن عجالن 
وقال الترمذي حدثنا عبد بن محيد حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب 

آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها ملا خلق : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال
من ذريته إىل يوم القيامة وجعل بني عيين كل إنسان منهم وبيصا من نور مث عرضهم على آدم فقال أي رب من 



هذا رجل من : هؤالء قال هؤالء ذريتك فرأى رجال منهم فأعجبه وبيص ما بني عينيه فقال أي رب من هذا قال
  قال رب وكم جعلت عمره: يقال له داودآخر االمم من ذريتك 
أو مل يبق : أي رب زده من عمري أربعني سنة فلما انقضى عمر آدم، جاءه ملك املوت، قال: قال ستني سنة، قال

  .أو مل تعطها ابنك داود: من عمري أربعون سنة، قال
ترمذي حسن صحيح مث قال ال" قال فجحد فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته 

وقد روي من غري وجه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ورواه احلاكم يف مستدركه من حديث أيب نعيم 
  .الفضل بن دكني وقال صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه

" فوعا وروى ابن أيب حامت من حديث عبد الرمحن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة مر
مث عرضهم على آدم فقال يا آدم هؤالء ذريتك وإذا فيهم االجذم واالبرص واالعمى وأنواع : " فذكره وفيه

  ".كي تشكر نعميت : يا رب مل فعلت هذا بذرييت قال: االسقام فقال آدم
  .مث ذكر قصة داود

بن خارجة حدثنا أبو الربيع عن يونس وقال االمام أمحد يف مسنده حدثنا اهليثم ا* وستأيت من رواية ابن عباس أيضا 
خلق اهللا آدم حني خلقه فضرب : " بن ميسرة عن أيب إدريس عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  كتفه اليمىن فأخرج ذرية بيضاء كأهنم الدر وضرب كتفه اليسرى فأخرج

__________  
  .بياض باالصل) ١(
  .يد املقربيقوله عن سع: يف هامش املطبوعة) ٢(

  ...صوابه عن أبيه عن أيب سعيد املقربي عن عبد اهللا بن سالم

  .ذرية سوداء كأهنم احلمم
  .فقال للذي يف ميينه
  .إىل اجلنة وال أبايل

  .وقال للذي يف كتفه اليسرى إىل النار وال أبايل
خلق اهللا آدم حني : " الوقال ابن أيب الدنيا حدثنا خلف بن هشام حدثنا احلكم بن سنان عن حوشب عن احلسن ق

خلقه فأخرج أهل اجلنة من صفحته اليمىن وأخرج أهل النار من صفحته اليسرى فألقوا على وجه االرض منهم 
وهكذا روى " قال يا آدم أين أردت أن أشكر * فقال آدم يا رب أال سويت بني ولدي * االعمى واالصم واملبتلى 

وقد رواه أبو حامت وابن حبان يف صحيحه فقال حدثنا حممد بن * نحوه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن احلسن ب
اسحاق بن خزمية حدثنا حممد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب عن 

  سعيد
عطس فقال  ملا خلق اهللا آدم ونفخ فيه الروح: " املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

احلمد هللا فحمد اهللا باذن اهللا فقال له ربه يرمحك ربك يا آدم اذهب إىل اولئك املالئكة إىل مال منهم جلوس فسلم 
  .عليهم فقال السالم عليكم فقالوا وعليكم السالم ورمحة اهللا

شئت فقال اخترت ميني مث رجع إىل ربه فقال هذه حتيتك وحتية بنيك بينهم وقال اهللا ويداه مقبوضتان أختر أيهما 
ريب وكلتا يدي ريب ميني مباركة مث بسطهما فإذا فيهما آدم وذريته فقال أي رب ما هؤالء قال هؤالء ذريتك وإذا 



من أضوئهم مل يكتب له إال أربعون سنة " أو " كل إنسان منهم مكتوب عمره بني عينيه وإذا فيهم رجل أضوؤهم 
أي رب زد يف عمره فقال ذاك : قال* اود وقد كتب اهللا عمره أربعني سنة هذا ابنك د: قال يا رب ما هذا ؟ قال

  .أسكن اجلنة* فإين قد جعلت له من عمري ستني سنة قال أنت وذاك : الذي كتب له قال
فسكن اجلنة ما شاء اهللا مث هبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك املوت فقال له آدم قد عجلت قد كتب يل 

لى ولكنك جعلت البنك داود منها ستني سنة فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته ألف سنة قال ب
  .هذا لفظه" فيومئذ أمر بالكتاب والشهود 

وقد قال البخاري حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة عن النيب 
  .آدم وطوله ستون ذراعاخلق اهللا " صلى اهللا عليه وسلم قال 

مث قال اذهب فسلم على أولئك من املالئكة واستمع ما جييبونك فاهنا حتيتك وحتية ذريتك فقال السالم عليكم 
فقالوا السالم عليك ورمحة اهللا فزادوه ورمحة اهللا فكل من يدخل اجلنة على صورة آدم فلم يزل اخللق ينقص حىت 

  ".اآلن 
ب االستئذان عن حيىي بن جعفر ومسلم عن حممد بن رافع كالمها عن عبد الرزاق به، وهكذا رواه البخاري يف كتا

وقال االمام أمحد حدثنا روح حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول 
  .كان طول آدم ستني ذراعا يف سبع أذرع عرضا: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .محدانفرد به أ
ملا : وقال االمام أمحد حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال

  إن أول من جحد آدم إن أول من" نزلت آية الدين قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ري إىل يوم القيامة فجعل جحد آدم إن أول من جحد آدم ان اهللا ملا خلق آدم ومسح ظهره فأخرج منه ما هو ذا
يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجال يزهر قال أي رب من هذا قال هذا ابنك داود قال أي رب كم عمره قال 
  .ستون عاما قال أي رب زد يف عمره قال ال إال أن أزيده من عمرك وكان عمر آدم ألف عام فزاده أربعني عاما

الئكة فلما احتضر آدم اتته املالئكة لقبضه قال إنه قد بقي من عمري فكتب اهللا عليه بذلك كتابا وأشهد عليه امل
  .أربعون عاما

  .فقيل له إنك قد وهبتها البنك داود
وقال أمحد حدثنا أسود بن عامر حدثنا محاد بن سلمة " قال ما فعلت وأبرز اهللا عليه الكتاب وشهدت عليه املالئكة 

إن أول من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اس قالعن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عب
جحد آدم قاهلا ثالث مرات إن اهللا عزوجل ملا خلقه مسح ظهره فأخرج ذريته فعرضهم عليه فرأى فيهم رجال يزهر 

  .فقال أي رب زد يف عمره قال ال إال أن تزيده أنت من عمرك فزاده أربعني سنة من عمره
تابا وأشهد عليه املالئكة فلما أراد أن يقبض روحه قال إنه بقي من أجلي أربعون سنة فقيل فكتب اهللا تعاىل عليه ك

فأخرج اهللا الكتاب وأقام عليه البينة فأمتها لداود مائة سنة وأمت : إنك قد جعلتها البنك داود قال فجحد، قال: له
اه الطرباين عن علي بن عبد العزيز عن ورو* تفرد به أمحد وعلي بن زيد يف حديثه نكارة * آلدم عمره ألف سنة 

حجاج بن منهال عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وغري واحد عن احلسن 
وقال * وذكره ؛ ثالثا " إن أول من جحد آدم : " ملا نزلت آية الدين قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

عن زيد بن اخلطاب أخربه عن مسلم بن يسار اجلهين أن عمر بن اخلطاب سئل عن  االمام مالك بن أنس يف موطئه



) ١) (وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى(هذه اآلية 
آدم عليه السالم ان اهللا خلق : " اآلية فقال عمر بن اخلطاب مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل عنها فقال

مث مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل اجلنة يعملون مث مسح ظهره 
فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول اهللا ففيم العمل قال 

  لجنة استعمله بعمل أهل اجلنة حىت ميوت على عمل منإذا خلق اهللا العبد ل: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أعمال أهل اجلنة فيدخل به اجلنة وإذا خلق اهللا العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حىت ميوت على عمل من أعمال 

  ".أهل النار فيدخل به النار 
وأبو حامت بن حبان يف صحيحه  وهكذا رواه االمام أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وابن أيب حامت

وكذا قال أبو * ومسلم بن يسار مل يسمع عمر * وقال الترمذي هذا حديث حسن * من طرق عن االمام مالك به 
وقد رواه أبو داود عن حممد بن مصفى عن بقية عن عمر بن * حامت وأبو زرعة زاد أبو حامت وبينهما نعيم بن ربيعة 

  جثعم عن زيد بن أيب أنيسة عن
__________  

  .١٧٢سورة االعراف اآلية ) ١(
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ة:كتاب  هاي لن لبداية وا   ا
لفداء امساعيل بن كثري الدمشقي   االمام احلافظ ايب ا

عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة قال كنت 
قال احلافظ الدارقطين وقد تابع * عند عمر بن اخلطاب وقد سئل عن هذه اآلية فذكر احلديث 

روة بن يزيد بن سنان الرهاوي عن زيد بن أيب أنيسة قال وقوهلما أوىل عمر بن جثعم أبو ف
  .بالصواب من قول مالك رمحه اهللا

وهذه االحاديث كلها دالة على استخراجه تعاىل ذرية آدم من ظهره كالذر وقسمتهم قسمني أهل 
  .اليمني وأهل الشمال وقال هؤالء للجنة وال أبايل وهؤالء للنار وال أبايل

  .الشهاد عليهم واستنطاقهم باالقرار بالوحدانية فلم جيئ يف االحاديث الثابتةفأما ا
  .وتفسري اآلية اليت يف سورة االعراف ومحلها على هذا فيه نظر كما بيناه هناك

  .وذكرنا االحاديث واآلثار مستقصاة بأسانيدها وألفاظ متوهنا
  .فمن أراد حتريره فلرياجعه مث واهللا أعلم

لذي رواه أمحد حدثنا حسني بن حممد حدثنا جرير يعين ابن حازم عن كلثوم بن جرب فأما احلديث ا
إن اهللا أخذ امليثاق من : " عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها فنثرها بني يديه) ١(ظهر آدم عليه السالم بنعمان 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني : (ال قالمث كلمهم قب
رواه النسائي وابن * فهو بإسناد جيد قوي على شرط مسلم ) ٢) (املبطلون(إىل قوله ) أو تقولوا

  جرير
  .واحلاكم يف مستدركه من حديث حسني بن حممد املروزي به

جاه إال أنه اختلف فيه على كلثوم بن جرب فروي عنه مرفوعا وقال احلاكم صحيح االسناد ومل خير
  .وموقوفا

  .وكذا روي عن سعيد بن جبري عن ابن عباس موقوفا
وهذا أكثر وأثبت واهللا * وهكذا رواه العويف والواليب والضحاك وأبو مجرة عن ابن عباس قوله 

  .أعلم
واستأنس القائلون هبذا * ح وهكذا روي عن عبد اهللا بن عمر موقوفا ومرفوعا واملوقوف أص

القول وهو أخذ امليثاق على الذرية وهم اجلمهور مبا قال االمام أمحد حدثنا حجاج حدثين شعبة 
يقال للرجل من : " عن أيب عمران اجلوين عن أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال



  .ديا به قال فيقول نعمأهل النار يوم القيامة لو كان لك ما على االرض من شئ أكنت مفت
  فيقول قد أردت منك ما هو

__________  
  .واد إىل جنب عرفة: نعمان) ١(

واختلف يف املوضع الذي أخذ فيه امليثاق حني أخرجوا على : ٣١٦/  ٧وقال القرطيب يف أحكامه 
  .ببطن نعمان قاله ابن عباس - : أربعة أقوال

  ).قاله ابن عباس(لسالم أرض باهلند الذي هبط فيه آدم عليه ا - برهبا  -
  .بني مكة والطائف قاله الكليب

  .يف السماء الدنيا قاله السدي -
  .١٧٣ -  ١٧٢سورة االعراف اآلية ) ٢(

" أهون من ذلك قد أخذت عليك يف ظهر آدم أن ال تشرك يب شيئا فأبيت إال أن تشرك يب 
  .أخرجاه من حديث شعبة به

وإذ أخذ (عن أيب العالية عن أيب بن كعب يف قوله تعاىل  وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس
اآلية واليت بعدها قال فجمعهم له يومئذ مجيعا ما هو ) ١) (ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم

كائن منه إىل يوم القيامة فخلقهم مث صورهم مث استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد وامليثاق 
  .وأشهد عليهم أنفسهم

  اآلية قال فإين أشهد عليكم) كم قالوا بلىألست برب(
  .السموات السبع واالرضني السبع وأشهد عليكم أباكم آدم ان ال تقولوا يوم القيامة مل نعلم هبذا
اعلموا أنه ال إله غريي وال رب غريي وال تشركوا يب شيئا وإين سأرسل اليكم رسال ينذرونكم 

هد أنك ربنا وإهلنا ال رب لنا غريك وال إله لنا قالوا نش -عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتايب 
غريك فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغين والفقري وحسن 

  .إين أحببت أن أشكر: فقال يا رب لو سويت بني عبادك فقال* الصورة ودون ذلك 
آخر من الرسالة والنبوة فهو الذي ورأى فيهم االنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا مبيثاق 

وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مرمي (يقول اهللا تعاىل 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة (وهو الذي يقول ]  ٧: االحزاب) [ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

هذا نذير من النذر (ويف ذلك قال ]  ٣٠: الروم) [ اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا
وما وجدنا الكثرهم من عهد وان وجدنا أكثرهم (ويف ذلك قال ]  ٥٦: النجم) [ االوىل



  ]. ١٠٢: االعراف) [ لفاسقني
رواه االئمة عبد اهللا بن أمحد وابن أيب حامت وابن جرير وابن مردوية يف تفاسريهم من طريق أيب 

مة وسعيد بن جبري واحلسن البصري وقتادة والسدي وغري واحد وروي عن جماهد وعكر* جعفر 
من علماء السلف بسياقات توافق هذه االحاديث وتقدم أنه تعاىل ملا أمر املالئكة بالسجود آلدم 

امتثلوا كلهم االمر االهلي وامتنع إبليس من السجود له حسدا وعداوة له فطرده اهللا وأبعده 
  .اه عنها وأهبطه إىل االرض طريدا ملعونا شيطانا رجيماوأخرجه من احلضرة االهلية ونف
  .وقد قال االمام أمحد حدثنا وكيع

قال رسول اهللا : ويعلى وحممد ابنا عبيد قالوا حدثنا االعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال
قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله ) إذا: " (صلى اهللا عليه وسلم

  .ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة وأمرت بالسحود فعصيت فلي النار أمر
  .ورواه مسلم من حديث وكيع وأيب معاوية عن االعمش به

مث ملا أسكن آدم اجلنة اليت أسكنها سواء كانت يف السماء أو يف االرض على ما تقدم من اخلالف 
غدا حيث شاآ فلما أكال من الشجرة فيه أقام هبا هو وزوجته حواء عليهما السالم يأكالن منها ر

  اليت هنيا عنها سلبا ما كانا فيه من
__________  

  .١٧٢سورة االعراف اآلية ) ١(

واختلفوا يف مقدار * وقد ذكرنا االختالف يف مواضع هبوطه منها * اللباس وأهبطا إىل االرض 
عن أيب هريرة مرفوعا  مقامه يف اجلنة فقيل بعض يوم من أيام الدنيا وقد قدمنا ما رواه مسلم

يوم اجلمعة ) يعين(وخلق آدم يف آخر ساعة من ساعات يوم اجلمعة وتقدم أيضا حديثه عنه وفيه 
خلق آدم وفيه أخرج منها فإن كان اليوم الذي خلق فيه فيه أخرج وقلنا إن االيام الستة كهذه 

  .االيام فقد لبث بعض يوم من هذه
اليوم الذي خلق فيه أو قلنا بأن تلك االيام مقدارها ستة  ويف هذا نظر وإن كان إخراجه يف غري

آالف سنة كما تقدم عن ابن عباس وجماهد والضحاك واختاره ابن جرير فقد لبث هناك مدة 
  .طويلة

قال ابن جرير ومعلوم أنه خلق يف آخر ساعة من يوم اجلمعة والساعة منه ثالث ومثانون سنة 
أن ينفخ فيه الروح أربعني سنة وأقام يف اجلنة فبل أن يهبط وأربعة أشهر فمكث مصورا طينا قبل 

وقد روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن * ثالثا وأربعني سنة وأربعة أشهر واهللا تعاىل أعلم 



سوار خرب عطاء بن أيب رباح أنه كان ملا أهبط رجاله يف االرض ورأسه يف السماء فحطه اهللا إىل 
  .بن عباس حنوهوقد روى عن ا* ستني ذراعا 

ويف هذا نظر ملا تقدم من احلديث املتفق على صحته عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وهذا " * إن اهللا خلق آدم وطوله ستون ذراعا فلم يزل اخللق ينقص حىت اآلن : " وسلم قال

  .حىت اآلن يقتضي أنه خلق كذلك ال أطول من ستني ذراعا وأن ذريته مل يزالوا يتناقص خلقهم
وذكر ابن جرير عن ابن عباس إن اهللا قال يا آدم إن يل حرما حبيال عرشي فانطلق فابن يل فيه بيتا 

  .فطف به كما تطوف مالئكيت بعرشي وأرسل اهللا له ملكا فعرفه مكانه وعلمه املناسك
  .وذكر أن موضع كل خطوة خطاها آدم صارت قرية بعد ذلك

االرض أن جاءه جربيل بسبع حبات من حنطة فقال ما هذا قال  وعنه أن أول طعام أكله آدم يف
هذا من الشجرة اليت هنيت عنها فأكلت منها فقال وما أصنع هبذا قال ابذره يف االرض فبذره 

  وكان كل حبة منها زنتها أزيد من مائة ألف فنبتت فحصده مث درسه مث ذراه مث طحنه مث عجنه مث
  ).١) (فال خيرجنكما من اجلنة فتشقى(نكد وذلك قوله تعاىل خبزه فأكله بعد جهد عظيم وتعب و

  .وكان أول كسوهتما من شعر الضأن جزاه مث غزاله فنسج آدم له جبة وحلواء درعا ومخارا
وقيل بل ولد هلما * واختلفوا هل ولد هلما باجلنة شئ من االوالد فقيل مل يولد هلما إال يف االرض 

  ).٢(هبا واهللا أعلم  فيها فكان قابيل وأخته ممن ولد
  وذكروا أنه كان يولد يف كل بطن ذكر وأنثى وأمر أن يزوج كل ابن أخت أخيه اليت ولدت

__________  
  .١١٧سورة طه االية ) ١(
  .ان آدم كان يغشى حواء يف اجلنة فحملت له بقني بن آدم وتوأمته: يف الطربي) ٢(

ا إىل االرض مبائة فولدت له قابيل ان آدم غشى حواء بعد مهبطهم: ويف رواية أخرى عنده
  .وتوأمته

٧١/  ١.  

  .معه واآلخر باالخرى وهلم جرا ومل يكن حتل أخت الخيها الذي ولدت معه
واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قربانا فتقبل من (قال اهللا تعاىل ) ١(قصة قابيل وهابيل 

لئن بسطت إىل يدك * قبل اهللا من املتقني أحدمها ومل يتقبل من اآلخر قال القتلنك قال إمنا يت
إين أريد أن تبوء بامثي وإمثك * لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك القتلك إين أخاف اهللا رب العاملني 

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من * فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني 



يه يواري سوأة أخيه قال يا ويليت أعجزت أن فبعث اهللا غرابا يبحث يف االرض لري* اخلاسرين 
قد تكلمنا على هذه القصة ) * ٢) (أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخي فأصبح من النادمني

  .يف سورة املائدة يف التفسري مبا فيه كفاية وهللا احلمد
عن  فذكر السدي عن أيب مالك وأيب صاحل* ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف يف ذلك 

ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أن آدم كان يزوج ذكر كل بطن 
بأنثى االخرى وأن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل وكان أكرب من هابيل وأخت هابيل أحسن 

  فأراد هابيل أن يستأثر هبا على أخيه وأمره آدم عليه السالم أن يزوجه إياها فأىب فأمرمها أن) ٣(
قربا قربانا وذهب آدم ليحج إىل مكة واستحفظ السموات على بنيه فأبني واالرضني واجلبال ي

  .فأبني فتقبل قابيل حبفظ ذلك
فلما ذهب قربا قرباهنما فقرب هابيل جذعة مسينة وكان صاحب غنم وقرب قابيل حزمة من زرع 

حىت ) القتلنك(قال من ردى زرعه فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب و
وروي عن ابن عباس من وجوه أخر وعن عبد ) * إمنا يتقبل اهللا من املتقني(ال تنكح أخيت فقال 

اهللا بن عمرو وقال عبد اهللا بن عمرو وأمي اهللا إن كان املقتول الشد الرجلني ولكن منعه التحرج 
  .أن يبسط إليه يده

ما القربان والتقبل من هابيل دون قابيل فقال وذكر أبو جعفر الباقر أن آدم كان مباشرا لتقرهب
  .قابيل آلدم إمنا تقبل منه النك دعوت له ومل تدع يل وتوعد أخاه فيما بينه وبينه

فلما كان ذات ليلة أبطأ هابيل يف الرعي فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به فلما ذهب إذا هو 
  به فقال له تقبل منك

__________  
نا رجلني من بين إسرائيل ؛ قال احلسن البصري ليسا لصلبه : ابين آدماختلف يف ) ١( ورد ؛ كا

  .هذا وهم: عليه ابن عطية قال
  .٢٠٤/  ١١التفسري الكبري للفخر الرازي 

والصحيح اهنما ابناه لصلبه، هذا قول اجلمهور من املفسرين وقاله ابن عباس وابن : قال القرطيب
  .١٣٢/  ٦عمر 

يصنع باملقتول حىت تعلم ذلك من عمل الغراب، ولو كان من بين إسرائيل ملا  الن القاتل جهل ما
  .خفي عليه هذا االمر

ملائدة اآليات ) ٢(   .٣١ - ٢٧سورة ا
  .اسم أخت قابيل اقليمياء وأخت هابيل امسها ليوذا: ذكر القرطيب) ٣(



  ).إمنا يتقبل اهللا من املتقني(ومل يتقبل مين فقال 
وقيل إنه إمنا قتله بصخرة رماها على ) * ١(به حبديدة كانت معه فقتله فغضب قابيل عندها وضر
  .وقيل بل خنقه خنقا شديدا وعضا كما تفعل السباع فمات واهللا أعلم* رأسه وهو نائم فشدخته 

لئن بسطت إيل يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك القتلك إين أخاف (وقوله له ملا توعده بالقتل 
  دل على خلق حسن وخوف من اهللا تعاىل وخشية منه وتورع أن يقابل) ٢) (اهللا رب العاملني

أخاه بالسوء الذي أراد منه أخوه مثله وهلذا ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .إذا تواجه املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول يف النار: " وسلم أنه قال

إين (وقوله " إنه كان حريصا على قتل صاحبه : ل املقتول قالقالوا يارسول اهللا هذا القاتل فما با
أي أين أريد ترك ) ٣) (أريد أن تبوء بإمثي وأمثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني

مقاتلتك وإن كنت أشد منك وأقوى إذ قد عزمت على ما عزمت عليه أن تبوء بإمثي وإمثك أي 
املتقدمة قبل ذلك قاله جماهد والسدي وابن جرير وغري واحد تتحمل إمث قتلي مع مالك من اآلثام 

وليس املراد أن آثام املقتول تتحول مبجرد قتله إىل القاتل كما قد تومهه بعض قال فان ابن جرير 
  .حكى االمجاع على خالف ذلك

ما ترك : " وأما احلديث الذي يورده بعض من ال يعلم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
فال أصل له وال يعرف يف شئ من كتب احلديث بسند صحيح وال " لقاتل على املقتول من ذنب ا

حسن وال ضعيف أيضا ولكن قد يتفق يف بعض االشخاص يوم القيامة يطالب املقتول القاتل 
فتكون حسنات القاتل ال تفي هبذه املظلمة فتحول من سيئات املقتول إىل القاتل كما ثبت به 

  .يف سائر املظامل والقتل من أعظمها واهللا أعلم) ٤(ح احلديث الصحي
  .وقد حررنا هذا كله يف التفسري وهللا احلمد

وقد روى االمام أمحد وأبو داود والترمذي عن سعد بن أيب وقاص أنه قال عند فتنة عثمان ابن 
 من القائم أهنا ستكون فتنة القاعد فيها خري: " عفان أشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

قال أفرأيت إن دخل علي بييت فبسط يده إيل " والقائم خري من املاشي واملاشي خري من الساعي 
  ".كن كابن آدم : " ليقتلين قال

  .ورواه بن مردوية عن حذيفة بن اليمان مرفوعا وقال كن كخري ابين آدم
  .وروى مسلم وأهل السنن إال النسائي عن أيب ذر حنو هذا

فقد قال االمام أمحد حدثنا أبو معاوية ووكيع قاال حدثنا االعمش عن عبد اهللا بن مرة وأما اآلخر 
ال تقتل نفس ظلما إال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن مسروق عن ابن مسعود قال

  كان على ابن



__________  
  .مهذا بعيد، الن احلديد مل يكن معروفا يف تلك االزمان البعيدة يف القد) ١(
ملائدة اآلية ) ٢(   .٢٨سورة ا
ملائدة اآلية ) ٣(   .٢٩سورة ا
" وقال تعقيبا على كالم ابن كثري  ٣٦٤ذكره احلافظ السخاوي يف املقاصد احلسنة ص ) ٤(

إن السيف حماء : " يعين كما أخرجه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا بلفظ": ومعناه صحيح 
  ".للخطايا 

ورواه اجلماعة سوى أيب داود من * ن أول من سن القتل آدم االول كفل من دمها النه كا
حديث االعمش به وهكذا روى عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص وإبراهيم النخعي أهنما قاال مثل 

وجببل قاسيون مشايل دمشق مغارة يقال هلا مغارة الدم مشهورة بأهنا املكان الذي قتل * هذا سواء 
وقد ذكر ) * ١(تلقوه عن أهل الكتاب فاهللا أعلم بصحة ذلك  قابيل أخاه هابيل عندها وذلك مما

احلافظ بن عساكر يف ترمجة أمحد بن كثري وقال إنه كان من الصاحلني أنه رأى النيب صلى اهللا عليه 
وسلم وأبا بكر وعمر وهابيل، أنه استحلف هابيل ان هذا دمه فحلف له وذكر أنه سأل اهللا تعاىل 

اب عنده الدعاء فأجابه إىل ذلك وصدقه يف ذلك رسول اهللا صلى اهللا أن جيعل هذا املكان يستج
وهذا منام لو صح * عليه وسلم وقال إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا املكان يف كل يوم مخيس 

  .عن أمحد بن كثري هذا مل يترتب عليه حكم شرعي واهللا أعلم
ارى سوأة أخيه قال يا ويليت أعجزت فبعث اهللا غرابا يبحث يف االرض لرييه كيف يو(وقوله تعاىل 

ذكر بعضهم أنه ملا قتله ) ٢) (أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخي فأصبح من النادمني
قال * سنة ومل يزل كذلك حىت بعث اهللا غرابني ) ٣(محله على ظهره سنة وقال آخرون محله مائة 

الخر فلما قتله عمد إىل االرض حيفر له السدي باسناده عن الصحابة أخوين فتقاتال فقتل أحدمها ا
فيها مث ألقاه ودفنه وواراه فلما رآه يصنع ذلك قال يا ويليت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب 

  .فأواري سوأة أخي ففعل مثل ما فعل الغراب فواراه ودفنه
لك وأنه قال يف ذ) ٤(وذكر أهل التواريخ والسري أن آدم حزن على ابنه هابيل حزنا شديدا 

فوجه االرض مغرب * تغريت البالد ومن عليها : شعرا وهو قوله فيما ذكره ابن جرير عن ابن محيد
  وقل بشاشة الوجه املليح* قبيح تغري كل ذي لون وطعم 

  )فأجيب آدم(
__________  



وقيل عند عقبة  -جبل مكة  -قال ابن مسعود وابن عباس يف ثور : ١٣٩/  ٦يف القرطيب ) ١(
بالبصرة يف  - رضي اهللا عنه  -وقال جعفر الصادق  -حممد بن جرير الطربي حكاه  - حراء 

  .موضع املسجد االعظم
  .ويقال قتله بأرض اهلند

  .مث هرب إىل أرض عدن من اليمن وكان هلابيل يوم قتله قابيل عشرون سنة
  .٢٠٨/  ١١انظر تفسري الرازي 

ملائدة اآلية ) ٢(   .٣١سورة ا
  .محله يف جراب حىت تغري فبعث اهللا غرابا: ٢٠٩/  ١١ي يف تفسري الكبري للراز) ٣(

  .مائة سنة: ويف القرطيب عن جماهد
  ).أننت(وقيل حىت أروح 

  .ومكث بعده مائة سنة مل يضحك قط) ٤(
  .وحزنه على ابنه فأمر طبيعي أما قوله الشعر فكالم غري مسلم به

  .ويقال أن آدم وحواء أتيا قربه وبكيا أياما عليه

على خوف فجاهبا * وصار احلي كامليت الذبيح وجاء بشرة قد كان منها * قد قتال مجيعا  أبا هابيل
يصيح وهذا الشعر فيه نظر وقد يكون آدم عليه السالم قال كالما يتحزن به بلغته فألفه بعضهم 

وقد ذكر جماهد أن قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه ) * ١(إىل هذا وفيه أقوال واهللا أعلم 
ت ساقه إىل فخذه وجعل وجهه إىل الشمس كيفما دارت تنكيال به وتعجيال لذنبه وبغيه فعلق

: " وقد جاء يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال) * ٢(وحسده الخيه البويه 
ما من ذنب أجدر أن يعجل اهللا عقوبته يف الدنيا مع ما يدخر لصاحبه يف اآلخرة من البغي وقطيعة 

  ".م الرح
والذي رأيته يف الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة أن اهللا عزوجل أجله 

وأنظره وأنه سكن يف أرض نود يف شرقي عدن وهم يسمونه قنني وأنه ولد له خنوخ وخلنوخ عند 
دا ر ولعندر حموايل وحملوايل متوشيل وملواشيل المك وتزوج هذا امرأتني عدا وصال فولدت ع

  ولدا امسه إبل وهو أول من سكن القباب واقتىن املال وولدت أيضا نوبل وهو أول من أخذ يف
ضرب الونج والصنج وولدت صال ولدا امسه توبلقني وهو أول من صنع النحاس واحلديد وبنتا 

وقالت من ) ٣(امسها نعمى وفيها أيضا أن آدم طاف على امرأته فولدت غالما ودعت امسه شيث 
ه قد وهب يل خلفا من هابيل الذي قتله قابيل وولد لشيث أنوش قالوا وكان عمر أدم يوم أجل ان



ولد له شيث مائة وثالثني سنة وعاش بعد ذلك مثامنائة سنة وكان عمر شيث يوم ولد له أنوش 
  .مائة ومخسا وستني وعاش بعد ذلك مثامنائة سنة وسبع سنني

  وولد له بنون وبنات غري أنوش فولد
__________  

ما قال آدم الشعر، : قال ابن عباس: قال القشريي وغريه: يف قول آدم شعرا أكثر من قول) ١(
  .وإن حممدا واالنبياء كلهم يف النهي عن الشعراء سواء

  .لكن ملا قتل هابيل رثاه آدم وهو سرياين، فهي مرثية بلسان السريانية أوصى هبا إىل ابنه شيث
  .ه وجهله شعرا يعرب بن قحطانفحفظت منه إىل زمن يعرب فترمج

ذكر بعض علماء العربية أن يف ذلك الشعر حلنا أو أقواء أو ارتكاب ضرورة : وقال االلوسي
  .واالوىل عدم نسبته إىل يعرب أيضا ملا فيه من الركاكة الظاهرة

  .رثاه بشعر) آدم(ويروى أنه : وقال صاحب الكشاف
فإن ذلك ؛ ن، واالنبياء معصومون عن الشعر قال وهو كذب حبت، وما الشعر إال منحول ملحو

الشعر يف غاية الركاكة ال يليق باحلمقى من املعلمني فكيف ينسب إىل من جعل اهللا علمه حجة 
  .على املالئكة

إن قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثور فوقع إىل السفح وقد : ١٤٢/  ٦جاء يف القرطيب ) ٢(
  .تفرقت عروقه

  .سفت به االرضوقيل دعا عليه آدم فاخن
 ١واستوحش ولزم الربية وذكر املسعودي يف املروج ؛ أنه هرب إىل عدن من أرض اليمن : وقيل

  .قاتل أخيه هابيل) قابيل(ويف زمن انوش قتل قاين : ٣٤/ 
وانظر قصة هابيل وقابيل يف التوراة وهي ال ختالف  - ٢٠٨/  ١١انظر تفسري الفخر الرازي ج (

  ).يباما جاء يف القرآن تقر
  .بعد قتل هابيل خبمس سنني ١٣٩/  ٦يف القرطيب ) ٣(

  .وتفسريه هبة اهللا

النوش قينان وله من العمر تسعون سنة وعاش بعد ذلك مثامنائة سنة ومخس عشرة سنة وولد له 
  بنون وبنات فلما كان عمر قينان سبعني سنة ولد له مهالييل وعاش بعد ذلك مثامنائة سنة وأربعني

بنون وبنات فلما كان ملهالييل من العمر مخس وستون سنة ولد له يرد وعاش بعد سنة وولد له 
ذلك مثامنائة وثالثني سنة وولد له بنون وبنات فلما كان لريد مائة سنة واثنتان وستون سنة ولد له 



خنوخ وعاش بعد ذلك مثامنائة سنة وولد له بنون وبنات فلما كان خلنوخ مخس وستون سنة ولد 
وعاش بعد ذلك مثامنائة سنة وولد له بنون وبنات فلما كان ملتوشلح مائة وسبع  له متوشلح

ومثانون سنة ولد له المك وعاش بعد ذلك سبعمائة واثنني ومثانني سنة وولد له بنون وبنات فلما 
كان لالمك من العمر مائة واثنتان ومثانون سنة ولد له نوح وعاش بعد ذلك مخسمائة ومخسا 

  .وتسعني سنة
ولد له بنون وبنات فلما كان لنوح مخسمائة سنة ولد له بنون سام وحام ويافث هذا مضمون ما و

  .يف كتاهبم صرحيا
ويف كون هذه التواريخ حمفوظة فيما نزل من السماء نظر كما ذكره غري واحد من العلماء 

  .طاعنني عليهم يف ذلك والظاهر أهنا مقحمة فيها
  .التفسريذكرها بعضهم على سبيل الزيادة و

وقد ذكر االمام أبو جعفر بن جرير * وفيها غلط كثري كما سنذكره يف مواضعه ان شاء اهللا تعاىل 
يف تارخيه عن بعضهم أن حواء ولدت آلدم أربعني ولدا يف عشرين بطنا قاله ابن إسحاق ومساهم 

  .واهللا تعاىل أعلم
  .وقيل مائة وعشرين بطنا يف كل واحد ذكر وأنثى

  .وأخته قليماأوهلم قابيل 
مث انتشر الناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا يف االرض ومنوا * واخرهم عبد املغيث وأخته أم املغيث 

يا أيها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها (كما قال اهللا تعاىل 
  .اآلية]  ١: النساء) [ وبث منهما رجاال كثريا ونساء

أن آدم عليه السالم مل ميت حىت رأى من ذريته من أوالده وأوالد أوالده وقد ذكر أهل التاريخ 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها (وقال تعاىل * نسمة واهللا أعلم ) ١(أربعمائة ألف 

زوجها ليسكن فلما تغشاها محلت محال خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا اهللا رهبما لئن آتيتنا 
اكرين إليها فلما آتامها صاحلا جعال له شركاء فيما آتامها فتعاىل اهللا عما صاحلا لنكونن من الش

اآليات فهذا تنبيه أوال بذكر آدم مث استطرد إىل اجلنس وليس ]  ١٨٩: االعراف) [ يشركون
املراد هبذا ذكر آدم وحواء بل ملا جرى ذكر الشخص استطرد إىل اجلنس كما يف قوله تعاىل 

  ولقد خلقنا االنسان(
  .من ساللة من طني

ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح (وقال تعاىل ]  ١٢: املؤمنون) [ مث جعلناه نطفة يف قرار مكني
ومعلوم أن رجوم الشياطني ليست هي أعيان مصابيح ]  ٥: امللك) [ وجعلناها رجوما للشياطني



  فأما احلديث الذي رواه* السماء وإمنا استطرد من شخصها إىل جنسها 
__________  

  .١٣٥/  ٦أربعني ألفا : يف القرطيب عن ابن عباس) ١(
  .أربعني ألفا ٣٣/  ١ويف املسعودي 

بن [ حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن احلسن عن مسرة ) ١(االمام أمحد حدثنا عبد الصمد 
عيش هلا ملا ولدت حواء طاف هبا إبليس وكان ال ي: " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال] جندب 

ولد فقال مسيه عبد احلارث فانه يعيش فسمته عبد احلارث فعاش وكان ذلك من وحي الشيطان 
  ".وأمره 

وهكذا رواه الترمذي وابن جرير وابن أيب حامت وابن مردوية يف تفاسريهم عند هذه اآلية وأخرجه 
م صحيح وقال احلاك* احلاكم يف مستدركه كلهم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث به 

وقال الترمذي حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عمر بن إبراهيم ورواه * االسناد ومل خيرجاه 
بعضهم عن عبد الصمد ومل يرفعه فهذه علة قادحة يف احلديث أنه روي موقوفا على الصحايب 

  .وهكذا روي موقوفا على ابن عباس* وهذا أشبه والظاهر أنه تلقاه من االسرائيليات 
وقد فسر احلسن البصري هذه * ر أن هذا متلقى عن كعب االخبار ودونه واهللا أعلم والظاه

  .اآليات خبالف هذا
  .فلو كان عنده عن مسرة مرفوعا ملا عدل عنه إىل غريه واهللا أعلم

وأيضا فاهللا تعاىل إمنا خلق آدم وحواء ليكونا أصل البشر وليبث منهما رجاال كثريا ونساء فكيف 
  .عيش هلا ولد كما ذكر يف هذا احلديث إن كان حمفوظاكانت حواء ال ي

* واملظنون بل املقطوع به ان رفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم خطأ والصواب وقفه واهللا أعلم 
  .وقد حررنا هذا يف كتابنا التفسري وهللا احلمد

  .نعم قد كان آدم وحواء أتقى هللا مما ذكر عنهما يف هذا
ي خلقه اهللا بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته وعلمه أمساء كل فان آدم أبو البشر الذ

وقد روى ابن حبان يف صحيحه عن أيب ذر قال قالت يارسول اهللا كم * شئ وأسكنه جنته 
  .االنبياء قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا

  ).٢(قلت يا رسول اهللا كم الرسل منهم قال ثالمثائة وثالثة عشر جم غفري 
  يارسول اهللا من قلت

  .كان أوهلم



  .قال آدم
  ".نعم خلقه اهللا بيده مث نفخ فيه من روحه مث سواه قيال : قلت يارسول اهللا نيب مرسل قال

وقال الطرباين حدثنا إبراهيم بن نائلة االصبهاين حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا نافع بن هرمز عن 
أال أخربكم بأفضل " صلى اهللا عليه وسلم  قال رسول اهللا: عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس قال

املالئكة جربيل وأفضل النبيني آدم وأفضل االيام يوم اجلمعة وأفضل الشهور شهر رمضان وأفضل 
وهذا إسناد ضعيف فإن نافعا أبا هرمز كذبه * الليايل ليلة القدر وأفضل النساء مرمي بنت عمران 

  .بن حبان وغريهم واهللا أعلمابن معني وضعفه أمحد وأبو زرعة وأبو حامت وا
  .وقال كعب االحبار ليس أحد يف اجلنة له حلية إال آدم

  .حليته سوداء إىل سرته
وقد روى ابن * وليس أحد يكىن يف اجلنة إال آدم كنيته يف الدنيا أبو البشر ويف اجلنة أبو حممد 

  عدي من طريق
__________  

  .وهو عبد الصمد بن عبد الوارث) ١(
  .مجا غفريا: ربييف الط) ٢(

ورواه عن عبد الرمحن بن وهب عن عمه عن املاضي بن حممد عن أيب سليمان عن القاسم بن 
  .حممد عن أيب إدريس اخلوالين عن أيب ذر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

ابن أيب خالد عن محاد بن سلمة بن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اهللا مرفوعا أهل ) ٢(سبح 
ورواه ابن عدي أيضا من حديث علي بن أيب * ن بأمسائهم إال آدم فإنه يكىن أبا حممد اجلنة يدعو

  .طالب وهو ضعيف من كل وجه واهللا أعلم
ويف حديث االسراء الذي يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا مر بآدم وهو يف 

وعن ) ٢(وإذا عن ميينه أسودة : لالسماء الدنيا قال له مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل قا
  .يساره اسودة

  .فإذا نظر عن ميينه ضحك وإذا نظر عن مشاله بكى
فإذا نظر قبل أهل اليمني وهم أهل اجلنة * فقلت يا جربيل ما هذا قال هذا آدم وهؤالء نسم بنيه 

لبزار وقال أبو بكر ا* ضحك وإذا نظر قبل أهل الشمال وهم أهل النار بكى هذا معىن احلديث 
حدثنا حممد بن املثىن حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن احلسن قال كان عقل أدم 

  .مثل عقل مجيع ولده



فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر : " وقال بعض العلماء يف قوله صلى اهللا عليه وسلم
  قالوا" * احلسن 

  .هذا مناسبو* معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السالم 
* فإن اهللا خلق آدم وصوره بيده الكرمية ونفخ فيه من روحه فما كان ليخلق إال أحسن االشباه 

وقد روينا عن عبد اهللا بن عمر وابن عمرو أيضا موقوفا ومرفوعا إن اهللا تعاىل ملا خلق اجلنة قالت 
  .ويشربون املالئكة يا ربنا اجعل لنا هذه فانك خلقت لبين آدم الدنيا يأكلون فيها

  .فقال اهللا تعاىل وعزيت وجاليل ال أجعل صاحل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان
وقد ورد احلديث املروي يف الصحيحني وغريمها من طرق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وقد تكلم العلماء على هذا احلديث فذكروا فيه مسالك " إن اهللا خلق آدم على صورته : " قال
  .ثرية ليس هذا موضع بسطها واهللا أعلمك

وفاة آدم ووصيته إىل ابنه شيث ومعىن شيث هبة اهللا ومسياه بذلك الهنما رزقاه بعد أن قتل هابيل 
إن اهللا أنزل مائة صحيفة : " قال أبو ذر يف حديثه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) * ٣(

  ".وأربع صحف 
ن اسحاق وملا حضرت آدم الوفاة عهد إىل ابنه شيث قال حممد ب* على شيث مخسني صحيفة 

  .وعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادات تلك الساعات وأعلمه بوقوع الطوفان بعد ذلك
  .قال ويقال إن انتساب بين آدم اليوم كلها تنتهي إىل شيث

  .وسائر أوالد آدم غريه انقرضوا وبادوا واهللا أعلم
__________  

  .أيب خالد كذا باالصل، ومل جند فيما لدينا هذا االسمقوله سبح بن ) ١(
  .ه ١٤٦إمساعيل بن أيب خالد الكويف االمحسي احلافظ تويف عام : وحتت يدنا

  .وإمساعيل بن أيب خالد الفدكي
  .واالثنان مل يرويا عن محاد

  .مجع من الناس: أسودة) ٢(
مس سنني، وكان آدم عمره مائة بعد قتل هابيل قابيل خب: ٧٦/  ١قال الطربي يف تارخيه ) ٣(

  .وثالثون سنة، وولده شيث ولدا فردا بغري توأم، هبة اهللا، خلف من هابيل
  .وامسه بالعربية شث وبالسريانية شاث وبالعربانية شيث



وملا تويف آدم عليه السالم وكان ذلك يوم اجلمعة جاءته املالئكة حبنوط وكفن من عند اهللا عز 
  .وجل من اجلنة

  قال ابن اسحاق وكسفت الشمس* ه ابنه ووصيه شيثا عليه السالم وعزوا في
وقد قال عبد اهللا بن االمام أمحد حدثنا هدبة بن خالد حدثنا محاد بن * والقمر سبعة أيام بلياليهن 

سلمة عن محيد عن احلسن عن حيىي هو ابن ضمرة السعدي قال رأيت شيخا باملدينة تكلم فسألت 
  .كعبعنه فقالوا هذا أيب بن 

فقال إن آدم ملا حضره املوت قال لبنيه أي بين إين أشتهي من مثار اجلنة قال فذهبوا يطلبون له 
) ٣(واملكاتل ) ٢(واملساحي ) ١(فاستقبلتهم املالئكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفوس 

مريض واشتهى فقالوا هلم يا بين آدم ما تريدون وما تطلبون أو ما تريدون وأين تطلبون قالوا أبونا 
من مثار اجلنة فقالوا هلم ارجعوا فقد قضى أبوكم فجاءوا فلما رأهتم حواء عرفتهم فالذت بآدم 
فقال إليك عين فإين إمنا أتيت من قبلك فخلي بيين وبني مالئكة ريب عزوجل فقبضوه وغسلوه 

  .وصلوا عليه* وكفنوه وحنطوه وحفروا له وحلدوه 
  .مث ادخلوه قربه فوضعوه يف قربه

  .مث حثوا عليه
وروى ابن عساكر من طريق شيبان بن * إسناد صحيح إليه * مث قالوا يا بين آدم هذه سنتكم 

فروخ عن حممد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ى أيب بكر كربت املالئكة على آدم أربعا وكرب أبو بكر على فاطمة أربعا وكرب عمر عل: " قال

قال ابن عساكر ورواه غريه عن ميمون فقال عن ابن " * أربعا وكرب صهيب على عمر أربعا 
  .عمر

وقيل جبيل أيب ) ٤(واختلفوا يف موضع دفنه فاملشهور أنه دفن عند اجلبل الذي أهبط منه يف اهلند 
يف تابوت فدفنهما  ويقال إن نوحا عليه السالم ملا كان زمن الطوفان محله هو وحواء* قبيس مبكة 

وروى ابن عساكر عن بعضهم أنه قال رأسه عند مسجد * حكى ذلك ابن جرير * ببيت املقدس 
واختلف يف * وقد ماتت بعده حواء بسنة واحدة * إبراهيم ورجاله عند صخرة بيت املقدس 

  .مقدار عمره عليه السالم
  .كتتب يف اللوح احملفوظ ألف سنةفقدمنا يف احلديث عن ابن عباس وأيب هريرة مرفوعا أن عمره ا

وهذا ال يعارضه ما يف التوراة من أنه عاش تسعمائة وثالثني سنة الن قوهلم هذا مطعون فيه مردود 
وأيضا فإن قوهلم هذا ميكن اجلمع بينه * إذا خالف احلق الذي بأيدينا مما هو احملفوظ عن املعصوم 

فوظا حممول على مدة مقامه يف االرض بعد وبني ما يف احلديث فإن ما يف التوراة إن كان حم



  االهباط وذلك تسعمائة وثالثون سنة مشسية وهي بالقمرية تسعمائة وسبع ومخسون
*  

__________  
  .مجع فأس: الفوس) ١(
  .آلة كاجملرفة جيرف هبا الطني وغريه: املساحي) ٢(
  .وهو الزنبيل الذي حيمل فيه التمر: مجع مكتل: املكاتل) ٣(
  .جبل بوذ: بن عباسعن ا) ٤(

  .٨٢/  ١طربي 
 ٨٠/  ١يف مشارف الفردوس عند قرية هي أول قرية كانت يف االرض طربي : وعن ابن إسحاق

قربه مبىن يف مسجد اخليف، ومنهم من قال يف كهف يف جبل أيب : ٣٣/  ١ويف املسعودي ج 
  .قبيس

هباط على ما ذكره ابن سنة ويضاف إىل ذلك ثالث وأربعون سنة مدة مقامه يف اجلنة قبل اال
  ).١(جرير وغريه فيكون اجلميع ألف سنة 

رواه ابن عساكر فلما مات * وقال عطاء اخلراساين ملا مات آدم بكت اخلالئق عليه سبعة أيام 
  .آدم عليه السالم قام بأعباء االمر بعده ولده شيث عليه السالم
يب ذر مرفوعا أنه أنزل عليه وكان نبيا بنص احلديث الذي رواه ابن حبان يف صحيحه عن أ

  .مخسون صحيفة
  .فلما حانت وفاته أوصى إىل ابنه أنوش فقام باالمر بعده مث بعده ولده قينن

وهو الذي يزعم االعاجم من الفرس أنه ملك االقاليم السبعة وأنه ) ٢(مث من بعده ابنه مهالييل 
  .أول من قطع االشجار وبىن املدائن واحلصون الكبار

  .لذي بىن مدينة بابل ومدينة السوس االقصىوأنه هو ا
وأنه قهر إبليس وجنوده وشردهم عن االرض إىل أطرافها وشعاب جباهلا وأنه قتل خلقا من مردة 

  .اجلن والغيالن وكان له تاج عظيم وكان خيطب الناس ودامت دولته أربعني سنة
وهو إدريس ) ٣(ولده خنوخ  فلما مات قام باالمر بعده ولده يرد فلما حضرته الوفاة أوصى إىل

  .عليه السالم على املشهور
ورفعناه مكانا * واذكر يف الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا (ادريس عليه السالم قال اهللا تعاىل 

فادريس عليه السالم قد أثىن اهللا عليه ووصفه بالنبوة والصديقية وهو خنوخ هذا وهو ) ٤) (عليا



  .هللا عليه وسلم على ما ذكره غري واحد من علماء النسبيف عمود نسب رسول اهللا صلى ا
  وكان أول بين آدم أعطى

وذكر ابن اسحاق أنه أول من خط بالقلم وقد أدرك من * النبوة بعد آدم وشيث عليهما السالم 
  ).٥(حياة آدم ثالمثائة سنة ومثاين سنني 

كم السلمي ملا سأل رسول اهللا وقد قال طائفة من الناس إنه املشار إليه يف حديث معاوية بن احل
" * إنه كان نيب خيط به فمن وافق خطه فذاك : " صلى اهللا عليه وسلم عن اخلط بالرمل فقال

ويزعم كثري من علماء التفسري واالحكام أنه أول من تكلم يف ذلك ويسمونه هرمس اهلرامسة 
  علماءويكذبون عليه أشياء كثرية كما كذبوا على غريه من االنبياء وال) ٦(

__________  
تويف يوم اجلمعة لست خلون من نيسان يف الساعة اليت : ٣٣/  ١قال املسعودي يف مروجه ) ١(

  .كان فيها خلقه، وكان عمره عليه السالم تسعماية سنة وثالثون سنة
  .٨٤/  ١نسابو الفرس يسمونه أو شهنج وهو أول من استنبط احلديد : يف الطربي) ٢(
  .الترمجة العربية خلنوخ امسه يف التوراة بالعربية؛ عودي أخنوخ يف الطربي واملس) ٣(
  .٥٦سورة مرمي اآلية ) ٤(
  .رواية أهل التوراة وكان عمره إىل أن رفع ثالمثائة سنة ومخس وستني سنة: جاء يف الطربي) ٥(

  .وعند املسعودي ثالث مائة سنة
ومنشئه وعمن أخذ العلم قبل  اختلف احلكماء يف مولده: قال القفطي يف تاريخ احلكماء) ٦(

  .النبوة
  = ولد مبصر ومسوه هرمس اهلرامسة، : فقالت فرقة

هو كما ثبت يف الصحيحني يف حديث ) ورفعناه مكانا عليا(وقوله تعاىل * واحلكماء واالولياء 
وقد روى ابن جرير * االسراء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر به وهو يف السماء الرابعة 

ونس عن عبد االعلى عن ابن وهب عن جرير بن حازم عن االعمش عن مشر بن عطية عن عن ي
ورفعناه (ما قول اهللا تعاىل الدريس : هالل بن يساف قال سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر فقال له

أما إدريس فإن اهللا أوحى إليه اين أرفع لك كل يوم مثل مجيع عمل بين : فقال كعب) مكانا عليا
ان اهللا ]: له [ فأحب أن يزداد عمال فأتاه خليل له من املالئكة فقال ) ه من أهل زمانهلعل(آدم 

أوحى إيل وكذا فكلم ملك املوت حىت أزداد عمال فحمله بني جناحيه مث صعد به إىل السماء فلما 
  كان يف السماء



وأين : لالرابعة تلقاه ملك املوت منحدرا فكلم ملك املوت يف الذي كلمه فيه إدريس، فقا
بعثت وقيل يل اقبض روح ) ١(إدريس ؟ قال هو ذا على ظهري فقال ملك املوت فالعجب 

كيف أقبض روحه يف السماء الرابعة وهو يف االرض : إدريس يف السماء الرابعة، فجعلت أقول
  ).ورفعناه مكانا عليا(فقبض روحه هناك فذلك قول اهللا عزوجل 

سل يل ملك املوت كم بقي من : عنده فقال لذلك امللكو* ورواه ابن أيب حامت عند تفسريها 
إنك لتسألين : ال أدري حىت أنظر، فنظر فقال: عمري ؟ فسأله وهو معه كم بقي من عمره ؟ فقال

عن رجل ما بقي من عمره إال طرفة عني، فنظر امللك إىل حتت جناحه إىل إدريس فإذا هو قد 
  . بعضه نكارةوهذا من االسرائيليات ويف* قبض وهو ال يشعر 

قال إدريس رفع ومل ميت كما رفع ) ورفعناه مكانا عليا(وقول ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله 
عيسى إن أراد أنه مل ميت إىل اآلن ففي هذا نظر وإن أراد أنه رفع حيا إىل السماء مث قبض هناك 

ورفعناه (اس يف قوله وقال العويف عن ابن عب* فال ينايف ما تقدم عن كعب االحبار واهللا أعلم 
  .رفع إىل السماء السادسة فمات هبا) مكانا عليا

  .وهكذا قال الضحاك
وقال احلسن * واحلديث املتفق عليه من أنه يف السماء الرابعة أصح وهو قول جماهد وغري واحد 

واهللا  وقال قائلون رفع يف حياة أبيه يرد بن مهالييل* قال إىل اجلنة ) ورفعناه مكانا عليا(البصري 
  .وقد زعم بعضهم أن إدريس مل يكن قبل نوح بل يف زمان بين إسرائيل* أعلم 

  *قال البخاري ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس، واستأنسوا يف ذلك 
__________  

  .وباليونانية أرميس وعرب هبرمس ومعىن أرميس عطارد؛ ومولده مبنف = 
وقال هؤالء أن معلمه " إدريس " ومساه اهللا يف كتابه املبني ..طرميس وقال أخرون امسه باليونانية

  .امسه الغوثا ذميون، املصري، ومسوه أيضا اورين الثاين وإدريس عندهم أورين الثالث
سنة  ٨٢وخرج هرمس من مصر وجاب االرض كلها مث عاد إليها ورفعه اهللا إليه هبا، بعد : وقالوا

  .من عمره
ان : س ولد ببال وهلا نشأ وأخذ بعلم شيث بن آدم وقال الشهرستاينوقالت فرقة إن إدري
  .اغثاذميون هو شيث

  .٢٥قصص االنبياء ص : مراجعة النجار
  ! يا للعجب : يف قصص االنبياء البن كثري) ١(



مرحبا باالخ : أنه ملا مر به عليه السالم قال له: مبا جاء يف حديث الزهري عن أنس يف االسراء
مرحبا بالنيب الصاحل واالبن الصاحل قالوا :  الصاحل ومل يقل كما قال آدم وإبراهيمالصاحل والنيب

وهذا ال يدل والبد النه قد ال يكون الراوي * له ) ١(فلو كان يف عمود نسبه لقال له كما قال 
  .حفظه جيدا

آلدم أيب أو لعله قاله له على سبيل اهلضم والتواضع، ومل ينتصب له يف مقام االبوة كما انتصب 
  .البشر، وإبراهيم الذي هو خليل الرمحن وأكرب أويل العزم بعد حممد صلوات اهللا عليهم أمجعني

بن يرد  -وهو إدريس  -هو نوح بن المك بن متوشلخ بن خنوخ ) ٢(قصة نوح عليه السالم 
  ).٣(بن مهالييل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم أيب البشر عليه السالم 

  .وفاة آدم مبائة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكره ابن جرير وغريهكان مولده بعد 
وعلى تاريخ أهل الكتاب املتقدم يكون بني مولد نوح وموت آدم مائة وست وأربعون سنة وكان 

حدثنا حممد بن عمر بن : بينهما عشرة قرون كما قال احلافظ أبو حامت بن حبان يف صحيحه
جنويه حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سالم عن أخيه زيد يوسف حدثنا حممد بن عبد امللك بن ز

نعم : يارسول اهللا أنيب كان آدم ؟ قال: بن سالم مسعت أبا سالم مسعت أبا أمامة أن رجال قال
  .مكلم
  .عشرة قرون: فكم كان بينه وبني نوح ؟ قال: قال

  .قلت وهذا على شرط مسلم ومل خيرجه
* كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على االسالم  ويف صحيح البخاري عن ابن عباس قال

فبينهما ألف سنة ال  -كما هو املتبادر عند كثري من الناس  - فان كان املراد بالقرن مائة سنة 
حمالة لكن ال ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قيد به ابن عباس باالسالم إذ قد يكون بينهما قرون 

م لكن حديث أيب أمامة يدل على احلصر يف عشرة قرون وزادنا أخر متأخرة مل يكونوا على االسال
وهذا يرد قول من زعم من أهل التواريخ وغريهم من * ابن عباس أهنم كلهم كانوا على االسالم 

  .أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار واهللا أعلم
  من القرون من بعد وكم أهلكنا(وان كان املراد بالقرن اجليل من الناس كما يف قوله تعاىل 

__________  
  ).هتذيب ٣٨٢/  ١(واخلرب رواه ابن عساكر يف تارخيه ؛ قاال : يف قصص ابن كثري) ١(
، النساء ٢٣آل عمران : ورد ذكر نوح يف ثالثة وأربعني موضعا من القرآن الكرمي يف) ٢(

لتوبة ٦٩ - ٥٩، االعراف ٨٤، االنعام ١٦٣  -  ٣٦ - ٣٢ - ٢٥، هود ٧١، يونس ٧٠، ا
، ٧٦، االنبياء ٥٨، مرمي ١٧ - ٣، االسراء ٩، إبراهيم ٨٩ - ٤٨ - ٤٦ -  ٤٥ - ٤٢



، ١٤، العنكبوت ١١٦ - ١٠٦ - ١٠٥، الشعراء ٣٧، الفرقان ٢٣،، املؤمنون ٤٢احلج 
، الذاريات ١٢، ق ١٣، الشورى ٣١ -  ٥، غافر ١٢ص  ٧٩ - ٧٥، الصافات ٧االحزاب 

  .٢٦ - ٢١ -  ١، نوح ١٠لتحرمي ، ا٢٦، احلديد ٩، القمر ٥٢، النجم ٤٦
أشك كثريا يف نسق هذا النسب الين آعتقد أن بني نوح وآدم أكثر : قال يف قصص االنبياء) ٣(

  .من ذلك

وقرونا بني ذلك (وقال تعاىل ) مث أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين(وقوله ]  ٣٧: االسراء) [ نوح
خري القرون (وكقوله عليه السالم ]  ٧٤: مرمي) [ وكم أهلكنا قبلهم من قرن(وقال ) ١) (كثريا
  .احلديث) قرين

فعلى هذا يكون بني آدم ونوح ألوف من * فقد كانا اجليل قبل نوح يعمرون الدهر الطويلة 
  .السنني واهللا أعلم

وباجلملة فنوح عليه السالم إمنا بعثه اهللا تعاىل ملا عبدت االصنام والطواغيت وشرع الناس يف 
ثه اهللا رمحة للعباد فكان أول رسول بعث إىل أهل االرض كما يقول له أهل الضاللة والكفر فبع
  .وكان قومه يقال هلم بنو راسب فيما ذكره ابن جبري وغريه* املوقف يوم القيامة 

  .واختلفوا يف مقدار سنه يوم بعث، فقيل كان ابن مخسني سنة
  .وقيل ابن ثالمثائة ومخسني سنة وقيل ابن اربعمائة ومثانني سنة

  .حكاها ابن جرير، وعزا الثالثة منها إىل ابن عباس
وقد ذكر اهللا قصته وما كان من قومه، وما أنزل مبن كفر به من العذاب بالطوفان، وكيف أجناه 

ففي االعراف ويونس وهود واالنبياء * وأصحاب السفينة، يف غري ما موضع من كتابه العزيز 
  فقال يف سورة* اقتربت وأنزل فيه سورة كاملة واملؤمنون والشعراء والعنكبوت والصفات و

لقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا مالكم من إله غريه أين أخاف عليكم (االعراف 
  .عذاب يوم عظيم

  .قال املال من قومه انا لنراك يف ضالل مبني
  .قال يا قوم ليس يب ضاللة ولكين رسول من رب العاملني

  .ريب وأنصح لكم وأعلم من اهللا ما ال تعلمونأبلغكم رساالت 
  .أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترمحون
) [ فكذبوه فأجنيناه والذين معه يف الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إهنم كانوا قوما عمني

نوح إذ قال لقومه يا قوم ان كان واتل عليهم نبأ (وقال يف سورة يونس ]  ٦٤ - ٥٩: االعراف



كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهللا فعلى اهللا توكلت فأمجعوا أمركم وشركاءكم مث ال يكن 
  .أمركم عليكم غمة مث اقضوا ايل وال تنظرون

  .فان توليتم فما سألتكم من أجر ان أجري إال على اهللا وأمرت أن أكون من املسلمني
يف الفلك وجعلناهم خالئف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف فكذبوه فنجيناه ومن معه 

ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه أين لكم نذير مبني (وقال تعاىل يف سورة هود ) ١) (كان عاقبة املنذرين
فقال املال الذين كفروا من قومه ما * أن ال تعبدوا اال اهللا أين أخاف عليكم عذاب يوم أليم * 

مثلنا وما نراك اتبعك إال الذين هم اراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من  نراك اال بشرا
قال يا قوم أرأيتم ان كنت على بينة من ريب وآتاين رمحة من عنده * فضل بل نظنكم كاذبني 

  .فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم هلا كارهون
بطارد الذين آمنوا اهنم مالقوا رهبم ويا قوم ال أسألكم عليه ماال ان أجري اال على اهللا وما أنا 

وال أقول لكم * ويا قوم من ينصرين من اهللا أن طردهتم أفال تذكرون * ولكين أراكم قوما جتهلون 
  عندي خزائن اهللا وال أعلم

__________  
  .٧٣ - ٧١سورة يونس اآليات ) ١(

خريا اهللا أعلم مبا يف الغيب وال أقول اين ملك وال أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم اهللا 
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدنا ان كنت من * أنفسهم إين إذا ملن الظاملني 

وال ينفعكم نصحي إن أردت أن * قال إمنا يأتيكم به اهللا ان شاء وما أنتم مبعجزين * الصادقني 
  أم يقولون افتراه قل ان افتريته* جعون أنصح لكم ان كان اهللا يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه تر

وأوحى إىل نوح أنه لن يؤمن من قومك اال من قد آمن فال * فعلي إجرامي وأنا برئ مما جترمون 
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين ظلموا إهنم مغرقون * تبتئس مبا كانوا يفعلون 

خروا منه قال إن تسخروا منا فانا نسخر منكم ويصنع الفلك وكلما مر عليه مال من قومه س* 
حىت إذا جاء * من يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذاب مقيم * فسوف تعلمون * كما تسخرون 

أمرنا وفار التنور قلنا امحل فيها من كل زوجني اثنني وأهلك اال من سبق عليه القول ومن آمن 
وهي *  جمريها ومرساها إن ريب لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم اهللا* وما آمن معه إال قليل 

جتري هبم يف موج كاجلبال ونادى نوح ابنه وكان يف معزل يا بين اركب معنا وال تكن مع 
قال سآوي إىل جبل يعصمين من املاء قال ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم * الكافرين 

ابلعي ماءك ويامساء أقلعي وغيض املاء  وقيل يا أرض* وحال بينهما املوج فكانا من املغرقني 



ونادى نوح ربه فقال رب ان ابين * وقضى االمر واستوت على اجلودي وقيل بعدا للقوم الظاملني 
قال يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل غري * من أهلي وان وعدك احلق وأنت أحكم احلاكمني 

قال رب إين أعوذ بك أن * اجلاهلني  صاحل فال تسألن ما ليس لك به علم اين أعظك أن تكون من
قيل يا نوح اهبط بسالم منا * أسألك ما ليس يل به علم وإال تغفر يل وترمحين أكن من اخلاسرين 

تلك من أنباء * وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم 
) [ ا فاصرب ان العاقبة للمتقنيالغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذ

ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه (وقال تعاىل يف سورة االنبياء ]  ٤٩ -  ٢٥: هود
ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا اهنم كانوا قوم سوء فأغرقناهم * وأهله من الكرب العظيم 

  ]. ٧٧ - ٧٦: االنبياء) [ أمجعني
ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم (د أفلح املؤمنون وقال تعاىل يف سورة ق
  .من إله غريه أفال تتقون

فقال املال الذين كفروا من قومه ما هذا اال بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء اهللا النزل 
قال رب * وا به حىت حني ان هو إال رجل به جنة فتربص* مالئكة ما مسعنا هبذا يف آبائنا االولني 

  فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيينا ووحينا* انصرين مبا كذبون 
فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجني اثنني وأهلك إال من سبق عليه القول منهم 

د فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل احلم* وال ختاطبين يف الذين ظلموا إهنم مغرقون 
ان يف ذلك * وقل رب انزلين منزال مباركا وأنت خري املنزلني * هللا الذي جنانا من القوم الظاملني 

  ]. ٣٠ - ٢٣: املؤمنون) [ آليات وإن كنا ملبتلني

  .إذ قال هلم أخوهم نوح أال تتقون* كذبت قوم نوح املرسلني (وقال تعاىل يف سورة الشعراء 
  .أين لكم رسول أمني

  .وما أسألكم عليه من أجر ان أجري إال على رب العاملني* أطيعون فاتقوا اهللا و
  .فاتقوا اهللا وأطيعون

  .قالوا أنؤمن لك واتبعك االرذلون
  .ان حساهبم إال على ريب لو تشعرون وما أنا بطارد املؤمنني* قال وما علمي مبا كانوا يعملون 

  .إن أنا إال نذير مبني
  .من املرجومنيقالوا لئن مل تنته يا نوح لتكونن 

  .قال رب إن قومي كذبون



  .فافتح بيين وبينهم فتحا وجنين ومن معي من املؤمنني
  .فاجنيناه ومن معه يف الفلك املشحون

  .مث أغرقنا بعد الباقني
  .إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني

  ]. ١٢٢ - ١٠٥: الشعراء) [ وإن ربك هلو العزيز الرحيم
ولقد أرسلنا نوحا إىل قومه فلبث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما (كبوت وقال تعاىل يف سورة العن

  .فأخذهم الطوفان وهم ظاملون
وقال تعاىل يف سورة ]  ١٥ - ١٤: العنكبوت) [ فأجنيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعاملني

  .ولقد نادانا نوح فلنعم اجمليبون(الصافات 
  .وجنيناه وأهله من الكرب العظيم

  .نا ذريته هم الباقنيوجعل
  .وتركنا عليه يف اآلخرين
  .سالم على نوح يف العاملني
  .إنا كذلك جنزي احملسنني

وقال تعاىل يف سورة اقتربت ]  ٨٢ -  ٧٥: الصافات) [ إنه من عبادنا املؤمنني مث اغرقنا اآلخرين
  .كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا جمنون وازدجر(

  .فانتصر فدعا ربه اين مغلوب
  .ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر

  وفجرنا االرض عيونا
  .فالتقى املاء على أمر قد قدر

  .ومحلناه على ذات ألواح ودسر
  .جتري بأعيننا جزاء ملن كان كفر
  .ولقد تركناها آية فهل من مدكر

  .فكيف كان عذايب ونذر
بسم اهللا الرمحن (ال تعاىل وق]  ١٧ - ٩: القمر) [ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

  .الرحيم انا أرسلنا نوحا إىل قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم
أن اعبدوا اهللا واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم * قال يا قوم إين لكم نذير مبني 

دعوت قومي ليال قال رب اين * إىل أجل مسمى إن أجل اهللا إذا جاء ال يؤخر لو كنتم تعلمون 



  .وهنارا فلم يزدهم دعائي إال فرارا
وإين كلما دعوهتم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا ثياهبم وأصروا واستكربوا 

  .مث إين دعوهتم جهارا* استكبارا 
يرسل السماء * فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * مث إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسرارا 

ما لكم ال ترجون هللا * درارا وميددكم بأموال وبنني وجيعل لكم جنات وجيعل لكم اهنارا عليكم م
أمل تروا كيف خلق اهللا سبع مسوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا * وقد خلقكم أطوارا * وقارا 

واهللا * مث يعيدكم فيها وخيرجكم إخراجا * واهللا انبتكم من االرض نباتا * وجعل الشمس سراجا 
  قال نوح رب* ل لكم االرض بساطا لتسلكوا منها سبال فجاجا جع

وقالوا ال تذرن * اهنم عصوين واتبعوا من مل يزده ماله وولده إال خسارا ومكروا مكرا كبارا 
آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثريا وال تزد الظاملني إال 

وقال نوح رب ال * فأدخلوا نارا فلم جيدوا هلم من دون اهللا أنصارا  مما خطيئاهتم أغرقوا* ضالال 
* إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا * تذر على االرض من الكافرين ديارا 

) [ رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات وال تزد الظاملني إال تبارا
  ].ها نوح السورة بتمام

يف التفسري وسنذكر مضمون القصة جمموعا من ] السورة [ وقد تكلمنا على كل موضع من هذه 
هذه االماكن املتفرقة ومما دلت عليه االحاديث واآلثار وقد جرى ذكره أيضا يف مواضع متفرقة 

أوحينا إنا أوحينا اليك كما : " (من القرآن فيها مدحه وذم من خالفه فقال تعاىل يف سورة النساء
  إىل

نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واالسباط وعيسى وأيوب 
ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال مل * ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 

رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا * نقصصهم عليك وكلم اهللا موسى تكليما 
وقال يف سورة االنعام ]  ١٦٥ - ١٦٣: النساء) [ حجة بعد الرسل وكان اهللا عزيزا حكيما

ووهبنا له * وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم (
اسحاق ويعقوب كال هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته وداود وسليمان وأيوب ويوسف 

* وزكريا وحيىي وعيسى والياس كل من الصاحلني * كذلك جنزي احملسنني وموسى وهرون و
ومن آبائهم وذرياهتم واخواهنم * وامساعيل واليسع ويونس ولوطا وكال فضلنا على العاملني 

  .اآليات]  ٨٧ -  ٨٣: االنعام) [ واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط مستقيم



  .وتقدمت قصته يف االعراف
أمل يأهتم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد ومثود وقوم إبراهيم وأصحاب (وقال يف سورة براءة 

) [ مدين واملؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
  .وتقدمت قصته يف يونس وهود]  ٧٠: التوبة

د ومثود والذين من بعدهم ال أمل يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعا(وقال يف سورة ابراهيم 
يعلمهم إال اهللا جاءهتم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم يف أفواههم وقالوا إنا كفرنا مبا أرسلتم به 

  ]. ٩: ابراهيم) [ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب
 وقال فيها]  ٣: االسراء) [ ذرية من محلنا مع نوح انه كان عبدا شكورا(وقال يف سورة سبحان 

: االسراء) [ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبريا بصريا(أيضا 
  .وتقدمت فصته يف االنبياء واملؤمنون والشعراء والعنكبوت]  ١٧

وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى (وقال يف سورة االحزاب 
وقال يف سورة صلى اهللا عليه وآله ]  ٧: االحزاب) [ غليظاوعيسى بن مرمي وأخذنا منهم ميثاقا 

  كذبت(
  .قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو االوتاد ومثود وقوم لوط وأصحاب االيكة أولئك االحزاب

كذبت قبلهم (وقال يف سورة غافر ]  ١٣ - ١١: ص) [ ان كل اال كذب الرسل فحق عقاب
سوهلم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به قوم نوح واالحزاب من بعدهم ومهت كل أمة بر

  .احلق فأخذهتم فكيف كان عقاب
وقال يف ]  ٦ - ٥: غافر) [ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أهنم أصحاب النار

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم (سورة الشورى 
اهللا جيتىب * ن وال تتفرقوا فيه كرب على املشركني ما تدعوهم إليه وموسى وعيسى أن أقيموا الدي

كذبت قبلهم ) (ق(وقال تعاىل يف سورة ]  ١٣: الشورى) [ إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب
قوم نوح وأصحاب الرس ومثود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب االيكة وقوم تبع كل 

وقوم نوح من قبل اهنم كانوا (وقال يف الذاريات ]  ١٤ - ١٣: ق) [ كذب الرسل فحق وعيد
) وقوم نوح من قبل اهنم كانوا هم أظلم وأطغى(وقال يف النجم ]  ٤٦: الذاريات) [ قوما فاسقني

  .وتقدمت قصته يف سورة اقتربت الساعة]  ٥٢: النجم[ 
وة والكتاب ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا يف ذريتهما النب(وقال تعاىل يف سورة احلديد 

ضرب اهللا مثال (وقال تعاىل يف سورة التحرمي ]  ٢٦: احلديد) [ فمنهم مهتد وكثري منهم فاسقون



للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتامها فلم يغنيا 
  ]. ١٠: التحرمي) [ عنهما من اهللا شيئا وقيل ادخال النار مع الداخلني

ضمون ما جرى له مع قومه مأخوذا من الكتاب والسنة واآلثار فقد قدمنا عن ابن عباس أنه وأما م
وذكرنا أن املراد بالقرن * كان بني آدم ونوح عشرة قرون كلهم على االسالم رواه البخاري 

مث بعد تلك القرون الصاحلة حدثت أمور اقتضت أن آل احلال * اجليل أو املدة على ما سلف 
لزمان إىل عبادة االصنام وكان سبب ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن جريج بأهل ذلك ا

  .وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا(عن عطاء عن ابن عباس عند تفسري قوله تعاىل 
  .أمساء رجال صاحلني من قوم نوح) هذه: (قال]  ٢٣: نوح) [ وال يغوث ويعوق نسرا

  )فيها(إىل قومهم أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون فلما هلكوا أوحى الشيطان 
  .أنصابا ومسوها بأمسائهم ففعلوا فلم تعبد حىت إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت

وهكذا قال عكرمة * قال ابن عباس وصارت هذه االوثان اليت كانت يف قوم نوح يف العرب بعد 
  .والضحاك وقتادة وحممد بن اسحاق

رير يف تفسريه حدثنا ابن محيد حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن حممد بن قيس وقال ابن ج
  قال كانوا قوما صاحلني بني آدم ونوح وكان هلم أتباع يقتدون هبم فلما ماتوا قال أصحاهبم

الذين كانوا يقتدون هبم لو صورناهم كان أشوق لنا إىل العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم فلما ماتوا 
وروى ابن * ن دب إليهم إبليس فقال إمنا كانوا يعبدوهنم وهبم يسقون املطر فعبدوهم وجاء آخرو

أيب حامت عن عروة بن الزبري أنه قال ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر أوالد آدم وكان ود 
  .أكربهم وأبرهم به

هر وقال ابن أيب حامت حدثنا أمحد بن منصور حدثنا احلسن بن موسى حدثنا يعقوب عن أيب املط
فلما انفتل من صالته : قال ذكروا عند أيب جعفر هو الباقر وهو قائم يصلي بزيد بن املهلب قال

  .ذكرمت يزيد بن املهلب أما أنه قتل يف أول أرض عبد فيها غري اهللا: قال
قال ذكر ودا رجال صاحلا وكان حمببا يف قومه فلما مات عكفوا حول قربه يف أرض بابل وجزعوا 

إبليس جزعهم عليه تشبه يف صورة إنسان مث قال إين أرى جزعكم على هذا  عليه فلما رأى
  .نعم: الرجل فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون يف ناديكم فتذكرونه قالوا

  .فصور هلم مثله
  .قال ووضعوه يف ناديهم وجعلوا يذكرونه

 مثله ليكون له هل لكم أن أجعل يف منزل كل واحد منكم متثاال: فلما رأى ما هبم من ذكره قال



  .يف بيته فتذكرونه
  .فمثل لكل أهل بيت متثاال مثله فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به: نعم، قال: قالوا

قال وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به قال وتناسلوا ودرس أثر ذكرهم إياه حىت اختذوه 
  .الصنم الذي مسوه ودا" ود "  إهلا يعبدونه من دون اهللا أوالد أوالدهم، فكان أول ما عبد غري اهللا
  وقد ذكر أنه ملا تطاولت* ومقتضى هذا السياق أن كل صنم من هذه عبده طائفة من الناس 

العهود واالزمان جعلوا تلك الصور متاثيل جمسدة ليكون أثبت هلم مث عبدت بعد ذلك من دون 
  .ضعها من كتابنا التفسريوهلم يف عبادهتا مسالك كثرية جدا قد ذكرناها يف موا* اهللا عزوجل 

  .وهللا احلمد واملنة
وقد ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ملا ذكرت عنده أم سلمة وأم 

بأرض احلبشة، يقال هلا مارية فذكرنا من حسنها وتصاوير ) ١(حبيبة تلك الكنيسة اليت رأينها 
نوا على قربه مسجدا، مث صوروا فيه تلك أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاحل ب: " فيها قال

  ).٢" (الصورة أولئك شرار اخللق عند اهللا عزوجل 
واملقصود أن الفساد ملا انتشر يف االرض وعن البالء بعبادة االصنام فيها بعث اهللا عبده ورسوله 

  نوحا عليه السالم يدعو إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وينهى عن عبادة ما سواه فكان
__________  

  .قوله رأينها بنون اجلمع على أن أقل اجلمع اثنان، أو على أنه كان معهما غريمها من النسوة) ١(
  ).القسطالين(
  .٤٣٤، ٤٢٧/  ٤٨/  ٨فتح الباري ) ٢(

  .ومسلم يف صحيحه
  ).حليب ٥١/  ٦(وأخرجه النسائي يف سننه وأمحد يف مسنده 

يف الصحيحني من حديث أيب حيان عن أيب زرعة أول رسول بعثه اهللا إىل أهل االرض كما ثبت 
: " بن عمرو بن جرير، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الشفاعة قال

فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده ونفخ فيك من روحه وأمر املالئكة 
 ترى ما حنن فيه وما بلغنا ؟ فيقول ريب فسجدوا لك وأسكنك اجلنة أال تشفع لنا إىل ربك ؟ أال

  .قد غضب غضبا شديدا مل يغضب قبله مثله وال يغضب بعده مثله
وهناين عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي اذهبوا إىل غريي اذهبوا إىل نوح فيأتون نوحا فيقولون 

فيه ؟ أال ترى يا نوح أنت أول الرسل إىل أهل االرض ومساك اهللا عبدا شكورا أال ترى إىل ما حنن 



إىل ما بلغنا ؟ أال تشفع لنا إىل ربك عزوجل ؟ فيقول ريب قد غضب اليوم غضبا مل يغضب قبله 
  ).١" (مثله وال يغضب بعده مثله نفسي نفسي 

  .وذكر متام احلديث بطوله كما أورده البخاري يف قصة نوح
ال شريك له وأن ال يعبدوا معه  فلما بعث اهللا نوحا عليه السالم دعاهم إىل إفراد العبادة هللا وحده

صنما وال متثاال وال طاغوتا وأن يعترفوا بوحدانيته وأنه ال إله غريه وال رب سواه كما أمر اهللا 
) [ وجعلنا ذريته هم الباقني(تعاىل من بعده من الرسل الذين هم كلهم من ذريته كما قال تعاىل 

]  ٢٦: احلديد) [ ريتهما النبوة والكتابوجعلنا يف ذ(وقال فيه ويف إبراهيم ]  ٧٧: الصافات
  .أي كل نيب من بعد نوح فمن ذريته

) [ ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال ان اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت(وكذلك إبراهيم قال اهللا تعاىل 
واسئل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرمحن آهلة (وقال تعاىل ]  ٣٦: النحل
وما أرسلنا من قبلك من رسول اال نوحي إليه أنه ال إله : (وقال تعاىل]  ٤٥: رفالزخ) [ يعبدون

اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه إين (وهلذا قال نوح لقومه ]  ٢٥: االنبياء) [ إال أنا فاعبدون
وقال ) أال تعبدوا إال اهللا إين أخاف عليكم عذاب يوم أليم(وقال ) أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

يا قوم اين لكم نذير مبني أن اعبدوا اهللا (وقال ) وم اعبدوا اهللا مالكم من إله غريه أفال تتقونيا ق(
  .واتقوه وأطيعون

* يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إىل أجل مسمى أن أجل اهللا إذا جاء ال يؤخر لو كنتم تعلمون 
كلما دعوهتم لتغفر هلم قال رب اين دعوت قومي ليال وهنارا فلم يزدهم دعائي إال فرارا واين 

جعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا ثياهبم وأصروا واستكربوا استكبارا مث اين دعوهتم جهارا مث 
  .إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسرارا

وميددكم بأموال وبنني * يرسل السماء عليكم مدرارا * فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا 
  .ما لكم ال ترجون هللا وقارا* را وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أهنا

  .اآليات الكرميات) وقد خلقكم أطوارا
فذكر أنه دعاهم إىل اهللا بأنواع الدعوة يف الليل والنهار والسر واالجهار بالترغيب تارة والترهيب 

  أخرى وكل هذا فلم ينجح فيهم بل استمر أكثرهم على الضاللة والطغيان وعبادة
__________  

  .يف صحيحه، والبخاريرواه مسلم ) ١(
  .٣٩٨/  ٢وأبو داود والترمذي وأمحد يف مسنده 



االصنام واالوثان ونصبوا له العداوة يف كل وقت وأوان وتنقصوه وتنقصوا من آمن به 
أي السادة ) قال املال من قومه(وتوعدوهم بالرجم واالخراج ونالوا منهم وبالغوا يف أمرهم 

  .مبنيانا لنراك يف ضالل (الكرباء منهم 
أي لست كما تزعمون من أين ضال بل ) قال يا قوم ليس يب ضاللة ولكين رسول من رب العاملني

أبلغكم رساالت (على اهلدى املستقيم رسول من رب العاملني أي الذي يقول للشئ كن فيكون 
وهذا شأن الرسول أن ]  ٦٢ - ٦٠: االعراف) [ ريب وأنصح لكم وأعلم من اهللا ما ال تعلمون

  .بليغا أي فصيحا ناصحا أعلم الناس باهللا عز وجل يكون
ما نراك إال بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما : (وقالوا له فيما قالوا

تعجبوا أن يكون بشرا رسوال ]  ٢٧: هود) [ نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبني
إهنم كانوا من أقياد الناس وهم ضعفاؤهم : وقد قيل*  )١(وتنقصوا مبن اتبعه ورأوهم أراذهلم 
بادئ : (وما ذاك إال النه ال مانع هلم من اتباع احلق وقوهلم) ٢(كما قال هرقل وهم أتباع الرسل 

أي مبجرد ما دعوهتم استجابوا لك من غري نظر وال روية وهذا الذي رموهم به هو ) ٣) (الرأي
م فإن احلق الظاهر ال حيتاج إىل روية وال فكر وال نظر بل عني ما ميدحون بسببه رضي اهللا عنه
  .جيب اتباعه واالنقياد له مىت ظهر

ما دعوت أحدا إىل االسالم إال : " وهلذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما دحا للصديق
ن غري وهلذا كانت بيعته يوم السقيفة أيضا سريعة م" كانت له كبوة غري أيب بكر فإنه مل يتلعثم 

  .نظر وال روية، الن أفضليته على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي اهللا عنهم
وهلذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد أن يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فيه على 

  .خالفته فتركه
  .رضي اهللا عنه" يأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر : " وقال

  .ح له وملن آمن بهوقول كفرة قوم نو
أي مل يظهر لكم أمر بعد اتصافكم باالميان وال ]  ٢٧: هود) [ وما نرى لكم علينا من فضل(

  .بل نظنكم كاذبني(مزية علينا 
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين رمحة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها 

  ]. ٢٨: هود) [ وأنتم هلا كارهون
  فقوال له قوال: ( اخلطاب معهم وترفق هبم يف الدعوة إىل احلق كما قال تعاىلوهذا تلطف يف

__________  
  .اخساؤهم وسقطهم وسفلتهم: أرادوا) ١(



  االراذل هم الفقراء، والذين ال حسب هلم واخلسيسو: قال النحاس
  .الصناعات

  .الفقراء والضعفاء: االراذل هنا: قال القرطيب
  .ان ذلك الستيالء الرياسة عن االشرافإمنا ك: قال العلماء) ٢(

  .وصعوبة االنفكاك عنها، واالنفة من االنقياد للغري، والفقري خلي عن تلك املوانع
  .فهو سريع إىل االجابة واالنقياد
  .وهذا غالب أحوال أهل الدنيا

  ).٢٣/  ٩انظر أحكام القرطيب ج (
: قال أبو عمرو بادئ الرأي باهلمزبادي الرأي أي ظاهر الرأي، وباطنهم على خالف ذلك و) ٣(

  .أي اتبعوك حني ابتدأوا ينظرون، ولو امعنوا النظر والفكر مل يتبعوك: أي أول الرأي

ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة (وقال تعاىل ]  ٤٤: طه) [ لينا لعله يتذكر أو خيشى
أرأيتم ان كنت على بينة من (وهذا منه يقول هلم ]  ١٢٥: النحل) [ وجادهلم باليت هي أحسن
أي فلم تفهموها ومل هتتدوا ) فعميت عليكم) (١(أي النبوة والرسالة ) ريب وآتاين رمحة من عنده

أي ليس يل فيكم ) وأنتم هلا كارهون) (٢(أي انغضبكم هبا وجنربكم عليها ) أنلزمكموها(إليها 
أي لست أريد منكم أجرة ) ال على اهللاويا قوم ال أسألكم عليه ماال إن أجري إ(حيلة واحلالة هذه 

على إبالغي إياكم ما ينفعكم يف دنياكم وأخراكم إن أطلب ذلك إال من اهللا الذي ثوابه خري يل 
  .وأبقى مما تعطونين أنتم

كأهنم طلبوا منه أن ) وما أنا بطارد الذين آمنوا اهنم مالقوا رهبم ولكين أراكم قوما جتهلون(وقوله 
) اهنم مالقوا رهبم(وعدوه أن جيتمعوا به إذا هو فعل ذلك فأىب عليهم ذلك وقال يبعد هؤالء عنه و

ويا قوم من ينصرين من اهللا ان (أي فأخاف إن طردهتم أن يشكوين إىل اهللا عزوجل وهلذا قال 
وهلذا ملا سأل كفار قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يطرد عنه ) طردهتم أفال تذكرون

 كعمار وصهيب وبالل وخباب وأشباههم هناه اهللا عن ذلك كما بيناه يف سوريت ضعغاء املؤمنني
أي بل أنا ) وال أقول لكم عندي خزائن اهللا وال أعلم الغيب وال أقول إين ملك(االنعام والكهف 

  عبد رسول ال أعلم من علم اهللا إال ما أعلمين به وال أقدر إال على ما
يعين ) وال أقول للذين تزدري أعينكم(وال ضرا إال ما شاء اهللا  أقدرين عليه وال أملك لنفسي نفعا

أي ال ]  ٣١: هود) [ لن يؤتيهم اهللا خريا اهللا أعلم مبا يف أنفسهم اين إذا ملن الظاملني(من أتباعه 
أشهد عليهم بأهنم ال خري هلم عند اهللا يوم القيامة اهللا أعلم هبم وسيجازيهم على ما يف نفوسهم إن 



  .أنؤمن لك واتبعك االرذلون( وإن شرا فشر كما قالوا يف املواضع االخر خريا فخري
  .قال وما علمي مبا كانوا يعملون

  .ان حساهبم إال على ريب لو تشعرون
  ]. ١١١: الشعراء) [ وما أنا بطارد املؤمنني ان أنا إال نذير مبني

ث فيهم ألف سنة إال مخسني عاما فلب(بينه وبينهم كما قال تعاىل ) ٣(وقد تطاول الزمان واجملادلة 
أي ومع هذه املدة الطويلة فما آمن به إال ]  ١٤: العنكبوت) [ فأخذهم الطوفان وهم ظاملون

  وكان* القليل منهم وكان كل ما انقرض جبل وصوا من بعدهم بعدم االميان به وحماربته وخمالفته 
__________  

  .االميان واالسالموقيل اهلداية إىل اهللا بالرباهني، وقيل ب) ١(
  .إما النبوة، وإما املعجزة الدالة على النبوة: املراد بتلك الرمحة: وقال الرازي يف تفسريه الكبري

  .٢١٣/  ١٧ج 
قيل شهادة أن ال إله إال اهللا وقيل اهلاء ترجع إىل الرمحة، وقيل إىل : جاء يف أحكام القرطيب) ٢(

؛ مبعىن االنكار، أي ال ميكنين أن اضطركم إىل املعرفة هبا البينة، أي انلزمكم قبوهلا ؟ وهو استفهام 
  .وقصد نوح هبذا القول أن يرد عليهم

  .٢٦ - ٢٥/  ٩ج 
  .اجلدل يف كالم العرب املبالغة يف اخلصومة) ٣(

واجلدل يف الدين حممود، وهلذا جادل نوح واالنبياء قومهم حىت يظهر احلق : قال يف أحكام القرآن
  .أفلح، ومن رده خابفمن قبله احلج و؛ 

  .وأما اجلدال لغري احلق حىت يظهر الباطل يف صورة احلق فمذموم
٢٨/  ٩.  

الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كالمه وصاه فيما بينه وبينه أن ال يؤمن بنوح أبدا ما عاش ودائما 
وهلذا ) اراوال يلدوا إال فاجرا كف(ما بقي وكانت سجاياهم تأىب االميان واتباع احلق وهلذا قال 

قال إمنا * قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدنا ان كنت من الصادقني (قالوا 
أي إمنا يقدر على ذلك اهللا عزوجل ]  ٣٣: ٣٢: هود) [ يأتيكم به اهللا ان شاء وما أنتم مبعجزين

  فإنه
وال ينفعكم نصحي ان ( الذي ال يعجزه شئ وال يكترثه أمر بل هو الذي يقول للشئ كن فيكون
أي ]  ٣٤: هود) [ أردت أن أنصح لكم ان كان اهللا يريد ان يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون



من يزد اهللا فتنته فلن ميلك أحد هدايته هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفعال ملا 
  .يريد وهو العزيز احلكيم العليم مبن يستحق اهلداية ومن يستحق الغواية

) [ وأوحى إىل نوح انه لن يؤمن من قومك اال من قد آمن(وله احلكمة البالغة واحلجة الدامغة 
وهذه تعزية لنوح عليه ) فال تبتئس مبا كانوا يفعلون(تسلية له عما كان منهم إليه ]  ٣٦: هود

لنبأ السالم يف قومه أنه لن يؤمن منهم اال من قد آمن أي ال يسوأنك ما جرى فان النصر قريب وا
]  ٣٧: هود) [ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين ظلموا اهنم مغرقون(عجيب 

وذلك أن نوحا عليه السالم ملا يئس من صالحهم وفالحهم ورأى أهنم ال خري فيهم وتوصلوا إىل 
أذيته وخمالفته وتكذيبه بكل طريق من فعال ومقال دعا عليهم دعوة غضب فلىب اهللا دعوته 

  .ولقد نادانا نوح فلنعم اجمليبون(وأجاب طلبته قال اهللا تعاىل 
  ]. ٧٥: الصافات) [ وجنيناه وقومه من الكرب العظيم

: االنبياء) [ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم(وقال تعاىل 
٧٦ .[  

) [ ا وجنين ومن معي من املؤمننيقال رب ان قومي كذبون فافتح بيين وبينهم فتح(وقال تعاىل 
قال (وقال تعاىل ]  ١٠: القمر) [ فدعا ربه أين مغلوب فانتصر(وقال تعاىل ]  ١١٧: الشعراء

مما خطيأهتم أغرفوا فأدخلوا نارا فلم (وقال تعاىل ]  ٣٩: املؤمنون) [ رب انصرين مبا كذبون
  .جيدوا هلم من دون اهللا أنصارا
  .رض من الكافرين دياراوقال نوح رب ال تذر على اال

فاجتمع عليهم ]  ٢٧ - ٢٥: نوح) [ انك ان تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا اال فاجرا كفار
خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم فعند ذلك امره اهللا تعاىل أن يصنع الفلك 

  .وهي السفينة العظيمة اليت مل يكن هلا نظري قبلها وال يكون بعدها مثلها
قدم اهللا تعاىل إليه أنه إذا جاء أمره وحل هبم بأسه الذي ال يرد عن القوم اجملرمني أنه ال يعاوده و

فيهم وال يراجعه فإنه لعله قد تدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل هبم فإنه ليس اخلرب 
  ك وكلما مر عليهوال ختاطبين يف الذين ظلموا اهنم مغرقون ويصنع الفل(كاملعاينة وهلذا قال 

قال (أي يستهزئون به استبعادا لوقوع ما توعدهم به ]  ٣٨: هود) [ مال من قومه سخروا منه
أي حنن الذين نسخر منكم ]  ٣٨: هود) [ ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون

ونتعجب منكم يف استمراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله 
  وقد]  ٣٩: هود) [ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه وحيل عليه عذاب مقيم(م عليك



كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ يف الدنيا وهكذا يف اآلخرة فإهنم جيحدون أيضا أن 
  .يكون جاءهم رسول

يب كما قال البخاري حدثنا موسى بن امسعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا االعمش عن أ
جيئ نوح عليه السالم وأمته : " صاحل عن أيب سعيد قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .نعم أي رب: فيقول اهللا عزوجل هل بلغت فيقول
هل بلغكم فيقولون ال ما جاءنا من نيب فيقول لنوح من يشهد لك فيقول حممد : فيقول المته

جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على وكذلك (وهو قوله ) ١" (وأمته فتشهد أنه قد بلغ 
  .والوسط العدل]  ١٤٣: البقرة) [ الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا

فهذه االمة تشهد على شهادة نبيها الصادق املصدوق بأن اهللا قد بعث نوحا باحلق وأنزل عليه 
نفعهم يف دينهم إال احلق وأمره به وأنه بلغه إىل أمته على أكمل الوجوه وأمتها ومل يدع شيئا مما ي

وهكذا شأن مجيع الرسل * وقد أمرهم به وال شيئا مما قد يضرهم إال وقد هناهم عنه وحذرهم منه 
حىت أنه حذر قومه املسيح الدجال وان كان ال يتوقع خروجه يف زماهنم حذرا عليهم وشفقة 

  .ورمحة هبم
: قال ابن عمر: زهري، قال ساملكما قال البخاري حدثنا عبدان حدثنا عبد اهللا، عن يونس، عن ال

  .قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس فأثىن على اهللا مبا هو أهله
  .إين النذركموه وما من نيب إال وقد أنذره قومه: " مث ذكر الدجال فقال

لقد أنذره نوح قومه ولكين أقول لكم فيه قوال مل يقله نيب لقومه تعلمون أنه أعور وأن اهللا ليس 
وهذا احلديث يف الصحيحني أيضا من حديث شيبان بن عبد الرمحن عن حيىي بن أيب كثري " بأعور 

أال أحدثكم عن : " عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
عليها  الدجال حديثا ما حدث به نيب قومه إنه أعور وانه جيئ معه مبثال اجلنة والنار واليت يقول

  اجلنة هي النار وإين أنذركم كما أنذر
  .لفظ البخاري) ٢" (به نوح قومه 

وقد قال بعض علماء السلف ملا استجاب اهللا له أمره أن يغرس شجرا ليعمل منه السفينة فغرسه 
قال حممد بن اسحق * سنة فاهللا أعلم ) ٣(وانتظره مائة سنة مث جنره يف مائة أخرى وقيل يف أربعني 

  .وقيل من الصنوبر* وري وكانت من خشب الساج عن الث
  .وهو نص التوراة

قال الثوري وأمره أن جيعل طوهلا مثانني ذراعا وعرضها مخسني ذراعا وأن يطلي ظاهرها وباطنها 
وقال قتادة كان طوهلا ثلثمائة ذراع يف عرض مخسني * بالقار وان جيعل هلا جؤجؤا أزور يشق املاء 



  .توراة على ما رأيتهذراعا وهذا الذي يف ال
__________  

  .فتح الباري ٣٣٣٩/  ٣/  ٦٠رواه البخاري يف صحيحه ) ١(
رواه أمحد والبخاري : ورواه السيوطي يف الفتح الكبري وقال ٣٢/  ٣ورواه أمحد يف مسنده 
  .والترمذي والنسائي

 ١٥٧٧والبخاري ح رقم  ٢٩٣٦/  ١٠٩ح /  ٥٢احلديث رواه مسلم يف كتاب الفنت ) ٢(
  .عن أيب هريرة واللفظ ملسلم

وقيل يف أربع ) عن ابن عباس كما عند القرطيب(قيل اختذها يف سنتني : قال الرازي يف تفسريه) ٣(
  .سنني

  .عملها يف أربعني سنة: وقال كعب، كما عند القرطيب، بناها يف ثالثني سنة، وقال ابن العريب
  .٣١/  ٩أحكام القرآن  -التفسري الكبري 

ن البصري ستمائة يف عرض ثلثمائة وعن ابن عباس ألف ومائتا ذراع يف عرض ستمائة وقال احلس
  .ذراع

  .وقيل كان طوهلا ألفي ذراع وعرضها مائة ذراع
  .قالوا كلهم وكان ارتفاعها ثالثني ذراعا وكانت ثالث طبقات

  .كل واحدة عشرة أذرع
باهبا يف عرضها وهلا غطاء من فالسفلى للدواب والوحوش والوسطى للناس والعليا للطيور وكان 

  .فوقها مطبق عليها
) [ قال رب انصرين مبا كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا(قال اهللا تعاىل 

أي بأمرنا لك ومبرأى منا لصنعتك هلا ومشاهدتنا لذلك لنرشدك إىل ]  ٢٧ - ٢٦: املؤمنون
فاسلك فيها من كل زوجني اثنني واهلك اال من  فإذا جاء أمرنا وفار التنور(الصواب يف صنعتها 

  فتقدم إليه]  ٢٧املؤمنون ) [ سبق عليه القول منهم وال ختاطبين يف الذين ظلموا إهنم مغرقون
بأمره العظيم العايل أنه إذا جاء أمره وحل بأسه أن حيمل يف هذه السفينة من كل زوجني اثنني من 

الت وغريه لبقاء نسلها وأن حيمل معه أهله أي أهل بيته احليوانات وسائر ما فيه روح من املأكو
إال من سبق عليه القول منهم أي إال من كان كافرا فانه قد نفذت فيه الدعوة اليت ال ترد ووجب 
عليه حلول البأس الذي ال يرد وأمر أنه ال يراجعه فيهم إذا حل هبم ما يعاينه من العذاب العظيم 

  .ملا يريد كما قدمنا بيانه قبلالذي قد حتمه عليهم الفعال 



عند اجلمهور وجه االرض أي نبعت االرض من سائر أرجائها حىت نبعت ) ١(واملراد بالتنور 
  .التنانري اليت هي حمال النار

وقال علي بن أيب * وعن ابن عباس التنور عني يف اهلند وعن الشعيب بالكوفة وعن قتادة باجلزيرة 
بح وتنوير الفجر أي إشراقه وضياؤه أي عند ذلك فامحل فيها من طالب املراد بالتنور فلق الص

حىت إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا امحل فيها (وقوله تعاىل * كل زوجني اثنني وهذا قول غريب 
: هود) [ من كل زوجني اثنني وأهلك إال من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إال قليل

النقمة هبم أن حيمل فيها من كل زوجني اثنني ويف كتاب أهل هذا أمر بأن عند حلول ]  ٤٠
الكتاب أنه أمر أن حيمل من كل ما يؤكل سبعة أزواج ومما ال يؤكل زوجني ذكرا وأنثى وهذا 

  .إن جعلنا ذلك مفعوال به) إثنني(مغاير ملفهوم قوله تعاىل يف كتابنا احلق 
  .فال ينايف واهللا أعلموأما إن جعلناه توكيدا لزوجني واملفعول به حمذوف 

  وآخر ما دخل من) ٢(وذكر بعضهم ويروى عن ابن عباس أن أول ما دخل من الطيور الدرة 
__________  

  .لفظة عمت بكل لسان وصاحبه تنار: التنور: قال الليث) ١(
  .هذا يدل على أن االسم قد يكون أعجميا فتعربه العرب فيصري عربيا: وقال االزهري

  .فعل الن أصل بنائه تنر وليس يف كالم العرب نون قبل راءوتنور على بناء 
شراسة اخللق، : دق والسنر: ماله، وتزنر: زنره: قاله صاحب أحكام القرآن ويف هامشه ورد

  .عابه: وشنر عليه
  .االوزة: أول ما محل: قال ابن عباس) ٢(

ة وهو طائر لونه أخضر الببغاء ملتقدم: قال الدمريي يف كتاب حياة احليوان الكربى هي: والدرة
  .وهو يف قدر احلمام يتخدها الناس لالنتفاع بصوهتا

٥٩٢ -  ١٩٠/  ١.  

  .ودخل إبليس متعلقا بذنب احلمار* احليوانات احلمار 
وقال ابن أيب حامت حدثنا أيب حدثنا عبد اهللا بن صاحل حدثين الليث حدثين هشام بن سعد بن زيد 

ملا محل نوح يف السفينة من كل : " هللا عليه وسلم قالبن أسلم عن أبيه أن رسول اهللا صلى ا
زوجني اثنني قال أصحابه وكيف نطمئن أو كيف تطمئن املواشي ومعنا االسد فسلط اهللا عليه 

تفسد علينا ) ١(مث شكوا الفارة فقالوا الفويسقة * احلمى فكانت أول محى نزلت يف االرض 
هذا مرسل " خرجت اهلرة منه فتخبأت الفأرة منها طعامنا ومتاعنا فأوحى اهللا إىل االسد فعطس ف



أي من استجيبت فيهم الدعوة النافذة ممن كفر فكان ) وأهلك إال من سبق عليه القول(وقوله * 
أي وامحل فيها من آمن بك من أمتك ) ومن آمن(الذي غرق كما سيأيت بيانه ) ٢(منهم ابنه يام 
مع طول املدة واملقام بني أظهرهم ودعوهتم االكيدة ليال  هذا) وما آمن معه إال قليل(قال اهللا تعاىل 

  .وهنارا بضروب املقال وفنون التلطفات والتهديد والوعيد تارة والترغيب والوعد أخرى
وقد اختلف العلماء يف عدة من كان معه يف السفينة فعن ابن عباس كانوا مثانني نفسا معهم 

  .نساؤهم
  .ني نفساوعن كعب االحبار كانوا اثنني وسبع

وقيل كانوا عشرة وقيل إمنا كانوا نوحا وبنيه الثالثة وكنائنته االربع بامرأة يام الذي اخنزل 
  .وانعزل وسلل عن طريق النجاة فما عدل إذ عدل

وهذا القول فيه خمالفة لظاهر اآلية بل هي نص يف أنه قد ركب معه غري أهله طائفة ممن آمن به 
وقيل كانوا سبعة وأما امرأة نوح وهي أم أوالده كلهم ) ؤمننيوجنين ومن معي من امل(كما قال 

وهم حام وسام ويافث ويام وتسميه أهل الكتاب كعنان وهو الذي قد غرق وعابر وقد ماتت 
  .قبل الطوفان

قيل إهنا غرقت مع من غرق وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها وعند أهل الكتاب أهنا كانت 
ال تذر (فرت بعد ذلك أو أهنا أنظرت ليوم القيامة والظاهر االول قوله يف السفينة فيحتمل أهنا ك

فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل (قال اهللا تعاىل ) على االرض من الكافرين ديارا
  .احلمد هللا الذي جنانا من القوم الظاملني

أمره أن حيمد ربه  ] ٢٩ - ٢٨: املؤمنون) [ وقل رب انزلين منزال مباركا وأنت خري املنزلني
  على ما سخر له من هذه السفينة فنجاه هبا وفتح بينه وبني

الذي خلق االزواج كلها وجعل لكم من الفلك (قومه وأقر عينه ممن خالفه وكذبه كما قال تعاىل 
  .واالنعام ما تركبون

لنا هذا لتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر 
  ]. ١٤ - ١٢: الزخرف) [ وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون

وهكذا يؤمر بالدعاء يف ابتداء االمور أن يكون على اخلرب والربكة وأن تكون عاقبتها حممودة كما 
  قال تعاىل

__________  
أمواهلم  الفأرة وقيل مسيت فويسقة خلروجها على الناس وإغتياهلا إياهم يف: الفويسقة) ١(

  .بالفساد



  ).٣٩٩/  ٢الدمريي (
  .كنعان وامرأته واعلة: يف أحكام القرطيب) ٢(

  .كنعان وهو الذي تسميه العرب يام وهو الذي غرق يف الطوفان: ويف الطربي

وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق (لرسوله صلى اهللا عليه وسلم حني هاجر 
وقد امتثل نوح عليه السالم هذه الوصية ]  ٨٠: االسراء ) [واجعل يل من لدنك سلطانا نصريا

أي على اسم اهللا ]  ٤١هود ) [ وقال اركبوا فيها بسم اهللا جمراها ومرساها ان ريب لغفور رحيم(
أي وذو عقاب أليم مع كونه غفورا رحيما ال يرد ) إن ريب لغفور رحيم(ابتداء سريها وانتهاؤه 

  .بأهل االرض الذين كفروا به وعبدوا غريه بأسه عن القوم اجملرمني كما أحل
  ).وهي جتري هبم يف موج كاجلبال(قال اهللا تعاىل 

وذلك أن اهللا تعاىل أرسل من السماء مطرا مل تعهده االرض قبله وال متطره بعده كان كأفواه 
 فدعا ربه أين مغلوب(القرب وأمر االرض فنبعت من مجيع فجاجها وسائر أرجائها كما قال تعاىل 

  .فانتصر
  .ففتحنا أبواب السماء مباء منهمر

  .وفجرنا االرض عيونا فالتقى املاء على أمر قد قدر
  ]. ١٣ -  ١٠: القمر) [ ومحلناه على ذات ألواح ودسر

أي حبفظنا وكال أتنا وحراستنا ومشاهدتنا هلا جزاء ملن كان ) جتري بأعيننا) (١(والدسر السائر 
  .كفر

  .يف حساب القبط) ٢(الطوفان كان يف ثالث عشر شهر آب  وقد ذكر ابن جرير وغريه أن
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن (أي السفينة ) إنا ملا طغى املاء محلناكم يف اجلارية(وقال تعاىل 

  قال مجاعة من املفسرين ارتفع املاء على أعلى جبل باالرض مخسة عشر]  ١١: احلاقة) [ واعية
وقيل مثانني ذراعا وعم مجيع االرض طوهلا والعرض سهلها  ذراعا وهو الذي عند أهل الكتاب
  .وحزهنا وجباهلا وقفارها ورماهلا

  .ومل يبق على وجه االرض ممن كان هبا من االحياء عني تطرف
  .وال صغري وال كبري

وقال عبد * كان أهل ذلك الزمان قد مالوا السهل واجلبل : قال االمام مالك عن زيد بن أسلم
روامها ابن أيب حامت ) مل تكن بقعة يف االرض إال وهلا مالك وحائز(زيد بن أسلم  بن) ٣(الرمحن 

ونادى نوح ابنه وكان يف معزل يا بين اركب معنا وال تكن مع الكافرين قال سآوي إىل جبل (



يعصمين من املاء قال ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رحم وحال بينهما املوج فكان من 
  .وقيل امسه كنعان* وهذا االبن هو يام أخو سام وحام ويافث ]  ٤٣ - ٤٢: دهو) [ املغرقني

__________  
  .املسامري: يف قصص االنبياء البن كثري) ١(

  .وهو قول قتادة والقرظي وابن زيد وابن جبري
  .هي صدر السفينة اليت تضرب هبا املوج الهنا تدسر املاء أي تدفعه: وقال احلسن وعكرمة

  ).صدر السفينة(الدسر كلكل : سوقال ابن عبا
  .خيط من ليف تشد به ألواح السفينة واحده الدسار: وقال الليث
  .خيوط: ويف الصحاح
  .مسامري احلديد: ويف الطربي

لعشر ليال مضني من رجب كما يف الطربي ؛ دار القاموس  ٩٦/  ١تاريخ الطربي ج ) ٢(
  .والكامل

  .روعند املسعودي لتسع عشرة ليلة خلت من آذا
له  ١٨٢عبد الرمحن بن زيد بن أسلم املدين، العدوي موالهم، ضعيف من الثامنة مات سنة ) ٣(

  .٤٨٠/  ١تقريب التهذيب (تفسري 
  ).١٤٦/  ٢الكاشف 

وكان كافرا عمل عمال غري صاحل فخالف أباه يف دينه ومذهبه فهلك مع من هلك هذا، وقد جنا 
وقيل يا أرض ابلعي ماءك (قني يف الدين واملذهب مع أبيه االجانب يف النسب ملا كانوا مواف

: هود) [ ويامساء أقلعي وغيض املاء وقضى االمر واستوت على اجلودي وقيل بعدا للقوم الظاملني
  أي ملا فرغ من أهل االرض ومل يبق منها أحد ممن عبد غري اهللا عزوجل أمر اهللا]  ٤٤

عما ) ١(أي نقص ) وغيض املاء(ك عن املطر االرض أن تبلع ماءها وأمر السماء أن تقلع أي متس
  .أي وقع هبم الذي كان قد سبق يف علمه وقدره من إحالله هبم ما حل هبم) وقضى االمر(كان 

أي نودي عليهم بلسان القدرة بعدا هلم من الرمحة واملغفرة كما قال ) وقيل بعدا للقوم الظاملني(
) [ أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا اهنم كانوا قوما عمنيفكذبوه فاجنيناه والذين معه يف الفلك و(تعاىل 

فكذبوه فنجيناه ومن معه يف الفلك وجعلناهم خالئف وأغرقنا (وقال تعاىل ]  ٦٤: االعراف
ونصرناه من (وقال تعاىل ]  ٧٣: يونس) [ الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة املنذرين

وقال تعاىل ]  ٧٧: االنبياء) [ وم سوء فاغرقناهم أمجعنيالقوم الذين كذبوا بآياتنا اهنم كانوا ق



  .فأجنيناه ومن معه يف الفلك املشحون(
  .مث أغرقنا بعد الباقني

  .ان يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني
فاجنيناه وأصحاب (وقال تعاىل ]  ١٢٢ - ١١٩: الشعراء) [ وان ربك هلو العزيز الرحيم
ولقد تركناها آية فهل من (وقال ) مث أغرقنا اآلخرين(وقال تعاىل ) السفينة وجعلناها آية للعاملني

  .مدكر
  .فكيف كان عذايب ونذر

مما خطيئاهتم (وقال تعاىل ]  ١٧ -  ١٥: القمر) [ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
  .أغرقوا فادخلوا نارا فلم جيدوا هلم من دون اهللا انصارا

  .ن الكافرين دياراوقال نوح رب ال تذر على االرض م
وقد استجاب اهللا ]  ٢٧ - ٢٥: نوح) [ انك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا

  .دعوته فلم يبق منهم عني تطرف - وله احلمد واملنة  - تعاىل 
وقد روى االمامان أبو جعفر بن جرير وأبو حممد بن أيب حامت يف تفسرييهما من طريق يعقوب ابن 

ي عن قائد موىل عبد اهللا بن أيب رافع أن ابراهيم بن عبد الرمحن بن أيب ربيعة اخربه أن حممد الزهر
فلو رحم اهللا من قوم نوح : " عائشة أم املؤمنني أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

مكث نوح عليه السالم يف قومه : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" أحدا لرحم ام الصيب 
وغرس مائة سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب مث  -يعين إال مخسني عاما  - ألف سنة 

قطعها مث جعلها سفينة وميرون عليه ويسخرون منه ويقولون تعمل سفينة يف الرب كيف جتري قال 
فلما فرغ ونبع املاء وصار يف السكك خشيت أم الصيب عليه وكانت حتبه حبا * سوف تعلمون 

  ىل اجلبل حىت بلغتشديدا خرجت به إ
  .ثلثه فلما بلغها املاء خرجت به حىت استوت على اجلبل

وهذا حديث " * فلما بلغ املاء رقبتها رفعته بيديها فغرقا فلو رحم اهللا منهم أحدا لرحم أم الصيب 
  وقد روي عن كعب االحبار* غريب 

__________  
نضب أي ذهب يف : غاض: نرييقال غاض الشئ وغضته أنا، يف املصباح امل: وغيض املاء) ١(

  .االرض



وأحرى هبذا احلديث أن يكون موقوفا متلقى عن مثل ) * ١(وجماهد وغري واحد شبيه هلذه القصة 
  .كعب االحبار واهللا أعلم

واملقصود أن اهللا مل يبق من الكافرين ديارا فكيف يزعم بعض املفسرين أن عوج بن عنق ويقال بن 
إىل زمان موسى ويقولون كان كافرا متمردا جبارا عنيدا عناق كان موجودا من قبل نوح 

ويقولون كان لغري رشده بل ولدته أمه عنق بنت آدم من زنا وإنه كان يأخذ من طوله السمك من 
قرار البحار ويشويه يف عني الشمس وإنه كان يقول لنوح وهو يف السفينة ما هذه القصيعة اليت 

له ثالثة آالف ذراع وثالث مائة وثالثة وثالثني ذراعا ويذكرون أنه كان طو* لك ويستهزئ به 
وثلثا إىل غري ذلك من اهلذيانات اليت لوال اهنا مسطرة يف كثري من كتب التفاسري وغريها من 

  .مث إهنا خمالفة للمعقول واملنقول* التواريخ وأيام الناس ملا تعرضنا حلكايتها لسقاطتها وركاكتها 
أن يهلك اهللا ولد نوح لكفره وأبوه نيب االمة وزعيم أهل االميان وال  اما املعقول فكيف يسوغ فيه

  .يهلك عوج بن عنق ويقال عناق وهو أظلم وأطغى على ما ذكروا
وكيف ال يرحم اهللا منهم أحدا وال أم الصيب وال الصيب ويترك هذا الدعي اجلبار العنيد الفاجر 

  .الشديد الكافر الشيطان املريد على ما ذكروا
مث أغرقنا اآلخرين وقال رب ال تذر على االرض من الكافرين (ا املنقول فقد قال اهللا تعاىل وأم
  ]. ٢٦: نوح) [ ديارا

إن : " مث هذا الطول الذي ذكروه خمالف ملا يف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ".اهللا خلق آدم وطوله ستون ذراعا مث مل يزل اخللق ينقص حىت اآلن 

: النجم) [ إن هو إال وحي يوحى(فهذا نص الصادق املصدوق املعصوم الذي ال ينطق عن اهلوى 
  أنه مل يزل اخللق ينقص حىت اآلن أي مل يزل الناس يف نقصان يف طوهلم من آدم إىل]  ٤

  .يوم اخباره بذلك وهلم جرا إىل يوم القيامة
فكيف يترك هذا ويذهل عنه ويصار إىل وهذا يقتضي أنه مل يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه 

أقوال الكذبة الكفرة من أهل الكتاب الذين بدلوا كتب اهللا املنزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها 
على غري مواضعها فما ظنك مبا هم يستقلون بنقله أو يؤمتنون عليه وما أظن أن هذا اخلرب عن 

  .ذين كانوا أعداء االنبياء واهللا أعلمعوج بن عناق إال اختالفا من بعض زنادقتهم وفجارهم ال
  وسؤاله له عن غرقه على وجه االستعالم) ٢(مث ذكر اهللا تعاىل مناشدة نوح ربه يف ولده 

__________  
وحكي انه ملا كثر : ، ونقله القرطيب يف أحكام القرآن قال٩٠/  ١رواه الطربي يف تارخيه ) ١(

  .٤١/  ٩وذكر القصة ...املاء



ونادى نوح ربه، فقال رب أن ابين من أهلي وإن وعدك احلق وأنت أحكم ( :قال تعاىل) ٢(
وكان نوح يعتقد يف ظنه انه مؤمن، وكان ابنه يسر الكفر ويظهر ]  ٤٥: هود) [ احلاكمني

  يا نوح انه ليس من : االميان، فأوحى اهللا إليه

فأجيب بأنه ليس واالستكشاف ووجه السؤال أنك وعدتين بنجاة أهلي معي وهو منهم وقد غرق 
فكان ) وأهلك إال من سبق عليه القول منهم(من أهلك أي الذين وعدت بنجاهتم أي أما قلنا لك 

هذا ممن سبق عليه القول منهم بأن سيغرق بكفره وهلذا ساقته االقدار إىل أن احناز عن حوزة أهل 
اهبط بسالم منا وبركات قيل يا نوح (مث قال تعاىل * االميان فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان 

هذا أمر ]  ٤٨: هود) [ عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم
لنوح عليه السالم ملا نضب املاء عن وجه االرض وأمكن السعي فيها واالستقرار عليها أن يهبط 

وهو جبل بأرض * من السفينة اليت كانت قد استقرت بعد سريها العظيم على ظهر جبل اجلودي 
أي أهبط ساملا مباركا ) بسالم منا وبركات(اجلزيرة مشهور وقد قدمنا ذكره عند خلق اجلبال 

عليك وعلى أمم من سيولد بعد أي من أوالدك فان اهللا مل جيعل الحد ممن كان معه من املؤمنني 
من على وجه  فكل) وجعلنا ذريته هم الباقني(نسال وال عقبا سوى نوح عليه السالم قال تعاىل 

  .سام وحام ويافث" االرض اليوم من سائر أجناس بين آدم ينسبون إىل أوالد نوح الثالثة وهم 
، عن سعيد، عن قتادة، عن احلسن، عن مسرة أن النيب )١(حدثنا عبد الوهاب : قال االمام أمحد

رواه الترمذي و" سام أبو العرب وحام أبو احلبش ويافث أبو الروم : " صلى اهللا عليه وسلم قال
عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسن عن 

  .مسرة مرفوعا حنوه
وقال الشيخ أبو عمرو بن عبد الرب وقد روي عن عمران بن حصني عن النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم مثله
ون إىل رومي بن لبطى بن يونان بن يافث قال واملراد بالروم هنا الروم االول وهم اليونان املنتسب

مث روى من حديث امسعيل بن عياش عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن * بن نوح عليه السالم 
ولد نوح ثالثة سام ويافث وحام وولد كل واحد من هذه الثالثة ثالثة فولد : " املسيب أنه قال

  .سام العرب وفارس والروم
قلت وقد " ج ومأجوج وولد حام القبط والسودان والرببر وولد يافث الترك والسقالبة ويأجو

قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده حدثنا ابراهيم بن هانئ وأمحد بن حسني بن عباد أبو العباس 
حدثنا حممد بن يزيد بن سنان الرهاوي حدثين أيب، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن : قاال



ولد لنوح سام وحام ويافث : " اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول : املسيب، عن أيب هريرة قال
  .فولد لسام العرب وفارس والروم واخلري فيهم

  وولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والسقالبة وال
__________  

  .أهلك وال من خاصة عشريتك فقد سبقت له الشقاوة وحقت عليه كلمة الكفر= 
إين أعظك أن تكون من : (جتادلين يف أمر ال تدركه فإياك بعدها أن تسألين عن شئ ال تعلمه أو

وفيه عبد الوهاب بن عطاء  ٤٢/  ١اخلرب رواه ابن سعد يف ) ١] ( ٤٦سورة هود ) [ اجلاهلية
رواه احلاكم يف املستدرك وأمحد يف : وقال السيوطي يف الفتح ٨/  ٥العجلي، وأمحد يف مسنده 
  .املسند والترمذي عن مسرة

من طريق عثمان بن سعيد عن عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن  ١٠٦/  ١والطربي 
  .احلسن عن مسرة

مث قال ال نعلم يروى مرفوعا إال من هذا ) ١" (وولد حلام القبط والرببر والسودان * خري فيهم 
  .الوجه

  .تفرد به حممد بن يزيد بن سنان عن أبيه وقد حدث عنه مجاعة من أهل العلم واحتملوا حديثه
  .واه غريه عن حيىي بن سعيد مرسال ومل يسنده وإمنا جعله من قول سعيدور

  قلت وهذا
وهكذا روى عن وهب بن منبه مثله واهللا * الذي ذكره أبو عمرو وهو احملفوظ عن سعيد قوله 

وقد قيل إن نوحا عليه * ويزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف مبرة ال يعتمد عليه * أعلم 
له هؤالء الثالثة االوالد إال بعد الطوفان وإمنا ولد له قبل السفينة كنعان الذي السالم مل يولد 

والصحيح ان االوالد الثالثة كانوا معه يف السفينة هم ونساؤهم * غرق وعابر مات قبل الطوفان 
وقد ذكر أن حاما واقع امرأته يف السفينة فدعا عليه نوح أن تشوه * وأمهم وهو نص التوراة 

وقيل بل رأى أباه نائما وقد * ته فولد له ولد أسود وهو كنعان بن حام جد السودان خلقة نطف
بدت عورته فلم يسترها وسترها أخواه فلهذا دعا عليه أن تغري نطفته وان يكون أوالده عبيدا 

  .الخوته
من طريق علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ) ٢(وذكر االمام أبو جعفر بن جرير 

  .قال احلواريون لعيسى بن مرمي لو بعثت لنا رجال شهد السفينة فحدثنا عنها(باس أنه قال ابن ع
قال فانطلق هبم حىت أتى إىل كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب بكفه قال أتدرون ما 



  .هذا
  .قالوا اهللا ورسوله أعلم

  .حام بن نوح) ٣(قال هذا كعب 
قد ] و [ ن اهللا فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه وقال وضرب الكثيب بعصاه وقال قم باذ

فقال له عيسى عليه السالم هكذا هلكت قال ال ولكين مت وأنا شاب ولكين ظننت أهنا * شاب 
  .الساعة فمن مث شبت

  .قال حدثنا عن سفينة نوح
قال كان طوهلا ألف ذراع ومائيت ذراع وعرضها ستمائة ذراع وكانت ثالث طبقات فطبقة فيها 

  .الدواب والوحش وطبقة فيها االنس وطبقة فيها الطري
فلما كثر أرواث الدواب أوحى اهللا عزوجل إىل نوح عليه السالم أن اغمز ذنب الفيل فغمزه 

فوقع منه خنزير وخنزيرة فاقبال على الروث وملا وقع الفار خيرز السفينة بقرضه أوحى اهللا 
 االسد فخرج من منخره سنور وسنورة فأقبال عزوجل إىل نوح عليه السالم أن اضرب بني عيين

  .على الفأر
فقال له عيسى كيف علم نوح عليه السالم أن البالد قد غرقت قال بعث الغراب يأتيه باخلرب 

  .فوجد جيفة فوقع عليها فدعا عليه باخلوف فلذلك ال يألف البيوت
فعلم أن البالد قد غرقت ) ٤(قال مث بعث احلمامة فجاءت بورق زيتون مبنقارها وطني برجلها 

  .فطوقها اخلضرة اليت يف عنقها ودعا هلا أن تكون يف أنس وأمان فمن مث تألف البيوت
  يا رسول اهللا أال ننطلق به إىل أهلينا فيجلس معنا وحيدثنا) ٥: (قال فقالوا

__________  
  .٤٣ -  ٤٢/  ١وابن سعد يف الطبقات  ١٠٦/  ١رواه الطربي ) ١(
  .٩١/  ١ي تاريخ الطرب) ٢(
  .قرب: يف الطربي) ٣(
  .برجليها: يف الطربي) ٤(
  .فقال احلواريون: يف الطربي) ٥(

  .قال كيف يتبعكم من ال رزق له
  .وهذا أثر غريب جدا) قال فقال له عد بإذن اهللا فعاد ترابا

وروى غلباء بن أمحر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان مع نوح يف السفينة مثانون رجال معهم 



وإن اهللا وجه السفينة إىل مكة فدارت ) ١(وهم وإهنم كانوا يف السفينة مائة ومخسني يوما أهل
يوما مث وجهها إىل اجلودي فاستقرت عليه فبعث نوح عليه السالم الغراب ) ٢(بالبيت أربعني 

ليأتيه خبرب االرض فذهب فوقع على اجليف فابطأ عليه فبعث احلمامة فأتته بورق الزيتون ولطخت 
ليها بالطني فعرف نوح أن املاء قد نضب فهبط إىل أسفل اجلودي فابتىن قرية ومساها مثانني رج

فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على مثانني لغة إحداها العريب وكان بعضهم ال يفقه كالم 
  .بعض فكان نوح عليه السالم يعرب عنهم

فساروا مائة ومخسني ) ٣(ر من شهر رجب وقال قتادة وغريه ركبوا يف السفينة يف اليوم العاش
  .يوما واستقرت هبم على اجلودي شهرا

وقد روى ابن جرير خربا مرفوعا يوافق * وكان خروجهم من السفينة يف يوم عاشوراء من احملرم 
  .هذا وأهنم صاموا يومهم ذلك

بن عبد اهللا  وقال االمام أمحد حدثا أبو جعفر حدثنا عبد الصمد بن حبيب االزدي عن أبيه حبيب
مر النيب صلى اهللا عليه وسلم باناس من اليهود وقد صاموا يوم (عن شبل عن أيب هريرة قال 

ما هذا الصوم ؟ فقالوا هذا اليوم الذي جنا اهللا موسى وبين اسرائيل من الغرق، : " عاشوراء فقال
ليهما السالم وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على اجلودي فصام نوح وموسى ع

[ انا أحق مبوسى وأحق بصوم هذا اليوم، : " شكرا هللا عزوجل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ]فأمن أصحابه بالصوم 

من كان منكم أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان منكم قد أصاب من غد : " وقال الصحابه
  ).٤" (أهله فليتم بقية يومه 

  .ن وجه آخر واملستغرب ذكر نوح أيضا واهللا أعلموهذا احلديث له شاهد يف الصحيح م
وأما ما يذكره كثري من اجلهلة أهنم أكلوا من فضول أزوادهم ومن حبوب كانت معهم قد 

استصحبوها واطحنوا احلبوب يومئذ واكتحلوا باالمثد لتقوية أبصارهم ملا اهنارت من الضياء بعد 
ئ وإمنا يذكر فيه آثار منقطعة عن بين اسرائيل ما كانوا يف ظلمة السفينة فكل هذا ال يصح فيه ش

  .ال يعتمد عليها وال يقتدى هبا واهللا أعلم
أرسل رحيا على وجه االرض، فسكن  - وقال حممد بن اسحاق ملا أراد اهللا أن يكف ذلك الطوفان 

على [ املاء وانسدت ينابيع االرض، فجعل املاء ينقص ويغيض ويدبر، وكان استواء الفلك 
يف الشهر السبع لسبع عشر ليلة مضت منه ويف أول يوم من  - فيما يزعم أهل التوراة ] اجلودي 

  فلما مضى بعد ذلك أربعون يوما فتح نوح كوة الفلك اليت* الشهر العاشر رئيت رؤس اجلبال 
__________  



كان بني إرسال املاء وبني أن غاض ستة أشهر وعشر : ويف الكامل؛ عند الطربي ستة أشهر ) ١(
  .ليال

  .أسبوعا: عند الطربي والكامل) ٢(
ويف الطربي والكامل ؛ يوم اجلمعة لتسع عشرة ليلة خلت من آذار : يف املسعودي) ٣(

  .فكاالصل
عن أيب  ٣٥٩/  ٥وما بني معكوفني من املسند ج  ٣٦٠ -  ٣٥٩/  ٢مسند أمحد ج ) ٤(

  .هريرة

ع إليه فأرسل احلمامة فرجعت إليه مل جيد صنع فيها مث أرسل الغراب لينظر له ما فعل املاء فلم يرج
لرجلها موضعا فبسط يده للحمامة فأخذها فأدخلها مث مضت سبعة أيام مث أرسلها لتنظر له ما 

فعل املاء فلم ترجع فرجعت حني أمست ويف فيها ورق زيتونة فعلم نوح أن املاء قد قل عن وجه 
فعلم نوح أن االرض قد برزت فلما  مث مكث سبعة أيام مث أرسلها فلم ترجع إليه* االرض 

كملت السنة فيما بني أن أرسل اهللا الطوفان إىل أن ارسل نوح احلمامة ودخل يوم واحد من 
وهذا الذي * الشهر االول من سنة اثنني، برر وجه االرض وظهر الرب وكشف نوح غطاء الفلك 

قال ابن اسحق ويف * كتاب ذكره ابن اسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة اليت بأيدي أهل ال
  الشهر الثاين

قيل يا نوح اهبط بسالم منا وبركات عليك وعلى امم (من سنة اثنني يف ست وعشرين ليلة منه 
وفيما ذكر أهل الكتاب أن ]  ٤٨: هود) [ ممن معك وأمم سنمتعهم مث ميسهم منا عذاب أليم

ونساء بنيك معك ومجيع الدواب  اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك: اهللا كلم نوحا قائال له
  .يف االرض) ١(اليت معك ولينموا وليكربوا 

فخرجوا وابتىن نوح مذحبا هللا عزوجل وأخذ من مجيع الدواب احلالل والطري احلالل فذحبها قربانا 
  .إىل اهللا عزوجل وعهد اهللا إليه أن ال يعيد الطوفان على أهل االرض

ي يف الغمام وهو قوس وقزح الذي قدمنا عن إبن عباس أنه وجعل تذكارا مليثاقه إليه القوس الذ
قال بعضهم فيه إشارة إىل أنه قوس بال وتر أي أن هذا الغمام ال يوجد منه * أمان من الغرق 
  .طوفان كأول مرة

وقد أنكرت طائفة من جهلة الفرس وأهل اهلند وقوع الطوفان واعترف به آخرون منهم وقالوا 
  . يصل اليناإمنا كان بأرض بابل ومل

  .قالوا ومل نزل نتوارث امللك كابرا عن كابر من لدن كيومرث يعنون آدم إىل زماننا هذا



  .وهذا قاله من قاله من زنادقة اجملوس عباد النريان وأتباع الشيطان
وهذه سفسطة منهم وكفر فظيع وجهل بليغ ومكابرة للمحسوسات وتكذيب لرب االرض 

ان الناقلون عن رسل الرمحن مع ما تواتر عند الناس يف سائر والسموات وقد أمجع أهل االدي
ومل يبق اهللا أحدا من كفرة العباد استجابة ) ٢(االزمان على وقوع الطوفان وأنه عم مجيع البالد 

  .لدعوة نبيه املؤيد املعصوم وتنفيذا ملا سبق يف القدر احملتوم
  ]. ٣: االسراء) [ ه كان عبدا شكوراإن(ذكر شئ من اخبار نوح عليه السالم قال اهللا تعاىل 

  قيل إنه كان حيمد اهللا على طعامه
__________  

  .وليكثروا: ويف نسخة) ١(
: ٣٧ - ٣٦يف الطوفان مسائل عديدة أجاب عنها الدكتور النجار يف قصص االنبياء ص ) ٢(

  .هل عم طوفان نوح الكرة االرضية: االوىل
  .هأن بعض العلماء مييل إىل عموم: واجلواب

إننا كلما حبثنا يف أعايل اجلبال وجدنا بقايا حيوانية من االحياء : ويقول بعض علماء اجليولوجيا
  وهذا يستدعي وجود طوفان على هذه اجلبال بل عدد: اليت ال تعيش إال يف املاء

من الطوفانات لوجود االختالف يف عمر هذه البقايا، فال مانع من أن يكون طوفان نوح أحدها 
  =قد ويكون 

__________  
  .عم= 

  ).وجعلنا ذريته هم الباقني(ويستأنس لذلك بقوله تعاىل 
ومييل فريق إىل أن الطوفان مل يكن عاما بل طغيان املاء كان على اجلهة اليت كان يسكنها نوح 

  .وقومه
وأما بقية بقاع االرض فلم يعمها هذا الطوفان، ويستأنس لذلك بأن اهلند كانوا يزعمون أن 

  .بالدهم ميتد يف املاضي إىل تاريخ أبعد من الذي قدرته التوراة لنوح وطوفانه عمران
  .وأن عمراهنم متصل من أعمق أجبال التاريخ إىل اليوم

فرمبا كان نوح أبعد من ذلك بعدا ؛ وأنتم تعلمون أين غري واثق من التاريخ الذي تقدره التوراة 
  .يشمل ما يدعيه أهل اهلند

ألة ليس فيها نص من القرآن، بل كل ما فيه من هذه الناحية أن قوم نوح وعلى كل حالة فاملس



كفروا وعصوا الرسول فاغرقهم اهللا بالطوفان وجنى نوحا ومن معه يف الفلك وجعل ذريته الباقني 
  .فالعموم حيتمل واخلصوص حمتمل؛ 

كرة بل كانوا والذي أميل إليه أن يكون خاصا وأن النوع االنساين مل يكن منتشرا يف مجيع ال
  .منحصرين يف الناحية اليت عمها الطوفان، وأهنم قد هلكوا وبقي نوح وذريته

أن : ما ذنب االطفال من قوم نوح حىت هلكوا مع اآلمثني من آبائهم وأمهاهتم ؟ واجلواب: الثانية
الك اهللا سبحانه وتعاىل جرت عادته بأن النقمة ال تصيب الذين ظلموا خاصة ويف علم الظاملني هب

على أننا يف كل يوم نرى االطفال يهلكون مبختلف ؛ أوالدهم معهم زيادة تعذيب ونكال هلم 
  .االمراض وليس ذلك عقابا لالطفال على ذنوب ارتكبوها أو آثام اقترفوها

  .ولكن ذلك من باب وجود املسبب عند وجود سببه
وهبذا ال ) ود ربك إال هووما يعلم جن(وتلك االسباب هي االمراض والعلل اليت هي جند اهللا 

من أن اهللا تعاىل أعقم أرحام نساء قوم نوح قبل : حنتاج إىل ما تكلفه بعض العلماء واملفسرين
الطوفان بأربعني سنة فلم يولد هلم يف تلك املدة مولود، وبذلك اشترك مجيع قومه يف االمث وهم 

  .مكلفون فحق عليهم العذاب وحاق هبم اهلالك
الزل تعمل عملها يف الناس بال متييز بني البار والفاجر وختسف االرض بسكاهنا على أننا نرى الز

كما حصل يف سان فرنسيسكو بأمريكا يف زلزاهلا املشهور وقد وقع يف زماننا، وكما حصل يف 
  وهو ١٩٢٣زلزال اليابان سنة 

فتغطي  فقد تطغى محمه" فيزوف " قريب العهد منا جدا وكما حيصل يف إيطاليا بسبب بركان 
البالد القريبة منه فال يشعر أهل القرية إال باحلمم الربكانية يسيل سيلها يف طرق بلدهم فتهلكهم 

  .وتغطيها
  .وهذا حاصل كثريا

وهذه الطيارات اليت تسقط من اجلو بأسباب خمتلفة ال يهلك من هلك فيها بآثامهم وال ينجو فيها 
  .الناجون بربهم

  .ولكن أحاظ قسمت وجدود
منا ببعيدة، وكذلك البواخر اجلبارة العظيمة  ١٩٣٠سنة ) ١٠١ر (دثة املنطاد االجنليزي وما حا

اليت " لويزيتانيا " اليت غرقت منذ عشرين عاما والباخرة االجنليزية " كتايتانك " احلجم والقوة 
غرقت يف أيام احلرب العظمى وكان يف كلتيهما من العلماء والكتاب واالغنياء واملهندسني 

إذا جاء أجلهم فال يستأخرون ساعة وال (ملخترعني عدد عظيم، فقد هلكوا بآجاهلم وا
  ).يستقدمون



جبل اجلودي يف نواحي ديار : أين جبل اجلودي الذي استوت عليه سفينه نوح ؟ واجلواب: الثالثة
  .بكر من بالد اجلزيرة، وهو يتصل جببال أرمينية

يرة استوت عليه سفينة نوح عليه السالم، ويسمى يف واجلودي جبل باجلز: قال يف القاموس احمليط
  ".أراراط " التوراة 
  ما حجم سفينة نوح ؟ : الرابعة

حدثنا أبو أسامة، حدثنا زكريا بن أيب زائدة عن : وشرابه ولباسه وشأنه كله وقال االمام أمحد
إن اهللا لريضى  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سعيد بن أيب بردة، عن أنس بن مالك قال

وكذا رواه مسلم " عن العبد أن يأكل االكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها 
  .والترمذي والنسائي من حديث أيب أسامة

) ١(والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل جبميع الطاعات القلبية والقولية والعملية فإن الشكر 
  .يكون هبذا وهبذا كما قال الشاعر

يدي ولساين والضمري احملجبا صومه عليه السالم وقال ابن ماجة باب * كم النعماء مين ثالثة أفادت
صيام نوح عليه السالم حدثنا سهل بن أيب سهل حدثنا سعيد بن أيب مرمي، عن ابن هليعة، عن 

جعفر بن ربيعة عن أيب فراس، أنه مسع عبد اهللا بن عمرو يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  هكذا رواه" صام نوح الدهر إىل يوم عيد الفطر ويوم االضحى : " لم يقولوس

حدثنا أبو الزنباع : وقد قال الطرباين) * ٢(ابن ماجه من طريق عبد اهللا بن هليعة باسناده ولفظه 
روح بن فرج، حدثنا عمرو بن خالد احلراين، حدثنا ابن هليعة، عن أيب قتادة عن يزيد بن رباح أيب 

صام نوح : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسع عبد اهللا بن عمرو يقول فراس أنه
الدهر اال يوم الفطر واالضحى وصام داود نصف الدهر وصام إبراهيم ثالثة أيام من كل شهر، 

  ".صام الدهر وأفطر الدهر 
زمعة هو ابن أيب حجه عليه السالم وقال احلافظ أبو يعلى حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أيب عن 

، عن عكرمة، عن ابن عباس قال حج رسول اهللا صلى اهللا عليه )٣(صاحل، عن سلمة بن وهرام 
: " هذا وادي عسفان قال: قال" يا أبا بكر أي واد هذا ؟ : " وسلم فلما أتى وادي عسفان قال

لعباء لقد مر هبذا الوادي نوح وهود وإبراهيم على بكرات هلم محر خطمهم الليف أزرهم ا
  .فيه غرابة" وأرديتهم النمار حيجون البيت العتيق 

__________  
الشكور املوحد الذي ال يرى حصول شئ : ١٥٤/  ٢٠قال الفخر الرازي يف تفسريه ج ) ١(



  .من النعم إال من فضل اهللا
 ٤٥٩/  ٤وذكره االلباين ..هذا إسناد ضعيف لضعف ابن هليعة: قال البوصريي يف الزوائد) ٢(

  .سلة االحاديث الضعيفةيف سل
  .كان يشكر اهللا على نعمه وال يرى اخلري إال من عنده: ٢١٣/  ٦٠وقال يف أحكام القرآن ج 

  .ويف نسخة دهران) ٣(
  .وهو سلمة بن وهرام اليماين وثقه ابن معني وغريه

  .٣٠٩/  ١وضعفه أبو داود الكاشف ج 

بن ) ١(نا محاد بن زيد عن الصقعب وصيته لولده قال االمام أمحد حدثنا سليمان بن حرب حدث
كنا عند : زهري عن زيد بن أسلم قال محاد أظنه عن عطاء بن يسار عن عبد اهللا بن عمرو قال

مزرورة ) ٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيحان 
  أال إن صاحبكم هذا قد: " بالديباج فقال

" ال يريد أن يضع كل فارس بن فارس ورفع كل راع بن راع وضع كل فارس بن فارس أو ق
! ال أرى عليك لباس من ال يعقل : فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبجامع جبته وقال: قال
إن نيب اهللا نوحا عليه السالم ملا حضرته الوفاة قال البنه إين قاص عليك الوصية : " مث قال* ؟ 

ني آمرك بال إله إال اهللا فان السموات السبع واالرضني السبع لو آمرك باثنتني وأهناك عن اثنت
  .وضعت يف كفة ووضعت ال إله إال اهللا يف كفة رجحت هبن ال إله إال اهللا

ولو أن السموات السبع واالرضني السبع كن حلقة مبهمة فضمتهن ال إله إال اهللا، وسبحان اهللا 
  .وحبمده

 - أو قيل  -قلت : قال" وأهناك عن الشرك والكرب  فإن هبا صالت كل شئ وهبا يرزق اخللق
يارسول اهللا، هذا الشرك قد عرفناه فما الكرب أن يكون الحدنا نعالن حسنان هلما شرا كان 

  ".ال : " حسنان قال
  ".ال : " هو أن يكون الحدنا حلة يلبسها ؟ قال: قال
  ".ال : " هو أن يكون الحدنا دابة يركبها ؟ قال: قال
أو قيل يا رسول اهللا فما  -قلت " * ال : " ن يكون الحدنا أصحاب جيلسون إليه ؟ قالهو أ: قال

  ".الناس ) ٣(سفه احلق وغمض : " الكرب ؟ قال
ورواه أبو القاسم الطرباين من حديث عبد الرحيم بن سليمان * وهذا إسناد صحيح ومل خيرجوه 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  عن حممد بن اسحق عن عمرو بن دينار عن عبد اهللا بن عمرو



وقد * فذكر حنوه " كان يف وصية نوح البنه أوصيك خبصلتني وأهناك عن خصلتني : " قال: وسلم
رواه أبو بكر البزار عن إبراهيم بن سعيد عن أيب معاوية الضرير عن حممد بن اسحق عن عمرو 

والظاهر أنه عن * وسلم بنحوه  بن دينار عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب عن النيب صلى اهللا عليه
  .عبد اهللا بن عمرو بن العاص كما رواه أمحد والطرباين واهللا أعلم

وقدمنا عن * ويزعم أهل الكتاب أن نوحا عليه السالم ملا ركب السفينة كان عمره ستمائة سنة 
  .ابن عباس مثله وزاد وعاش بعد ذلك ثلثمائة ومخسني سنة

  مث إن مل* ويف هذا القول نظر 
__________  

  .املصعب: كذا يف االصل واملسند، ويف االمساء للبيهقي) ١(
  .سنجاب: يف اهليثمي) ٢(

  .قيل هو الطيلسان املقور ينسخ كذلك: مجع اساج الطيلسان االخضر: ويف املسند سيجان
  .يف املسند واهليثمي وغمص، غمط الناس وعمص الغمط والغمص االستهانة واالحتقار) ٣(

  ث يفأخرج احلدي
عن ابن عمر ورواه اهليثمي يف  ١٢٨واالمساء والصفات للبيهقي  ١٧٠، ١٦٩/  ٢املسند ج 

  .٢١٩/  ٢جممع الزوائد ج 
وأوصيك بالتسبيح فإهنا عبادة اخللق : رواه كله أمحد ورواه الطرباين بنحوه وزاد يف رواية: وقال

  .وبالتكبري
  .ورواه البزار من حديث ابن عمر

  .ورجال أحد ثقات
  .٢٢٠ ص

ميكن اجلمع بينه وبني داللة القرآن فهو خطأ حمض فإن القرآن يقتضي أن نوحا مكث يف قومه بعد 
  .البعثة وقبل الطوفان ألف سنة إال مخسني عاما فأخذهم الطوفان وهم ظاملون

مث اهللا أعلم كم عاش بعد ذلك فإن كان ما ذكر حمفوظا عن ابن عباس من أنه بعث وله أربع مائة 
ن سنة وأنه عاش بعد الطوفان ثالمثائة ومخسني سنة فيكون قد عاش على هذا ألف سنة ومثانو

  .وسبعمائة ومثانني سنة
وأما قربه عليه السالم فروى ابن جرير واالزرقي عن عبد الرمحن بن سابط أو غريه من التابعني 

  .مرسال أن قرب نوح عليه السالم باملسجد احلرام



كره كثري من املتأخرين من أنه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك وهذا أقوى وأثبت من الذي يذ
  .نوح وهناك جامع قد بين بسبب ذلك فيما ذكر واهللا أعلم

ويقال * وهو هود بن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السالم ) ١(قصة هود عليه السالم 
  .إن هودا هو عابر بن شاخل بن ارفخشد بن سام بن نوح

بن عاد بن عوص بن ارم ابن سام بن نوح عليه ) ٢(عبد اهللا بن رباح بن اجلارود  ويقال هود بن
ذكره ابن جرير وكان من قبيلة يقال هلم عاد بن عوص بن سام بن نوح كانوا عربا * السالم 

يسكنون االحقاف وهي جبال الرمل وكانت باليمن من عمان وحضرموت بأرض مطلة على 
وكانوا كثريا ما يسكنون اخليام ذوات االعمدة * سم واديهم مغيث وا) ٣(البحر يقال هلا الشحر 
أي عاد إرم ]  ٦: الفجر) [ أمل تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد(الضخام كما قال تعاىل 

وأما عاد االوىل * وأما عاد الثانية فمتأخرة كما سيأيت بيان ذلك يف موضعه * وهم عاد االوىل 
  )د اليت مل خيلق مثلها يف البالدإرم ذات العما(فهم عاد 

  .وقيل مثل العمد* أي مثل القبيلة ]  ٨: الفجر[ 
  .والصحيح االول كما بيناه يف التفسري

ومن زعم أن ارم مدينة تدور يف االرض فتارة يف الشام وتارة يف اليمن وتارة يف احلجاز وتارة يف 
  ويف* يعول عليه وال مستند يركن إليه  غريها فقد أبعد النجعة وقال ما ال دليل عليه وال برهان

__________  
  .ذكر هود يف القرآن الكرمي سبع مرات) ١(

ويف سورة  ٨٩ - ٦٠ -  ٥٨ - ٥٣ - ٥٠: ويف سورة هود ٦٥فذكر يف سورة االعراف 
  .١٢٤: الشعراء

  .اجللود: يف الطربي اخللود ويف الكامل) ٢(
  .٣٣٣/  ٥وهو قول القسطالين ج ) ٣(

  .ف تقع مشال حضرموت، ويف مشاهلا الربع اخلايل ويف شرقها عمانوأرض االحقا
الن االحقاف يف موقعها جيعل جنوهبا ؛ فما يف االصل وما عند القسطالين خيالف ما هو معروف 

  .مطل على احمليط اهلندي

صحيح بن حبان عن أيب ذر يف حديثه الطويل يف ذكر االنبياء واملرسلني قال فيه منهم أربعة من 
ويقال إن هودا عليه السالم أول من تكلم بالعربية * عرب هود وصاحل وشعيب ونبيك يا أبا ذر ال
وقيل آدم * وقال غريه أول من تكلم هبا نوح * وزعم وهب بن منبه أن أباه أول من تكلم هبا * 



  .وهو االشبه
  .قبل غري ذلك واهللا أعلم

* لعرب العاربة وهم قبائل كثرية منهم عاد ويقال للعرب الذين كانوا قبل إمساعيل عليه السالم ا
* وجاسم * وعبيل * وعمالق * ومدين * وأميم * وجديس * وطسم * وجرهم * ومثود 

  .وغريهم* وبنو يقطن * وقحطان 
وكان امساعيل بن ابراهيم عليهما * وأما العرب املستعربة فهم من ولد إمساعيل بن إبراهيم اخلليل 

وكان قد أخذ كالم العرب من جرهم الذين * بية الفصيحة البليغة السالم أول من تكلم بالعر
إن شاء اهللا تعاىل ولكن أنطقه اهللا هبا ) ١(نزلوا عند أمه هاجر باحلرم كما سيأيت بيانه يف موضعه 

  .يف غاية الفصاحة والبيان
  .وكذلك كان يتلفظ هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ىل كانوا اول من عبد االصنام بعد الطوفانواملقصود أن عادا وهم عاد االو
  ).٢(وكان أصنامهم ثالثة صدا وصمودا وهرا 

فبعث اهللا فيهم أخاهم هودا عليه السالم فدعاهم إىل اهللا كما قال تعاىل بعد ذكر قوم نوح وما 
  .كان من أمرهم يف سورة االعراف

  .واىل عاد أخاهم هودا(
  .ه غريه أفال تتقونقال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إل

  .قال املال الذين كفروا من قومه إنا لنراك يف سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبني
  .قال يا قوم ليس يب سفاهة ولكين رسول من رب العاملني

  .أبلغكم رساالت ريب وأنا لكم ناصح أمني
بعد  أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من

  .قوم نوح وزادكم يف اخللق بسطة
  .فاذكروا آالء اهللا لعلكم تفلحون

  .قالوا أجئتنا لنعبد اهللا وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني
قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اجتاد لونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل 

  .اناهللا هبا من سلط
  .فانتظروا إين معكم من املنتظرين

 ٦٥: االعراف) [ فأجنيناه والذين معه برمحة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنني
واىل عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدو (وقال تعاىل بعد ذكر قصة نوح يف سورة هود ]  ٧٢ -



  .اهللا ما لكم من إله غريه إن أنتم إال مفترون
  .يا قوم ال أسألكم عليه أجرا إن أجري إال على الذي فطرين أفال تعقلون

ويا قوم استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إىل قوتكم وال 
  .تتولوا جمرمني

  .قالوا ياهود ما جئتنا ببينة وما حنن بتاركي آهلتنا عن قولك، وما حنن لك مبؤمنني
  .إال اعتراك بعض آهلتنا بسوءإن نقول 

  قال إين أشهد اهللا واشهدوا أين برئ مما
__________  

  .يف أخبار العرب -اجلزء الثاين من البداية والنهاية ) ١(
  .ضرا وضمور واهلبا: هباء بدل هرا ويف الكامل: يف الطربي) ٢(

  .تشركون من دونه فكيدوين مجيعا مث ال تنظرون
  .وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيمإين توكلت على اهللا ريب 

فان تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ريب قوما غريكم وال تضرونه شيئا إن ريب 
  .على كل شئ حفيظ
  وملا جاء أمرنا جنينا

  .هودا والذين آمنوا معه برمحة منا وجنيناهم من عذاب غليظ
  .يات رهبم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيدوتلك عاد جحدوا بآ

: هود) [ وأتبعوا يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة أال إن عادا كفروا رهبم أال بعدا لعاد قوم هود
مث أنشأنا من بعدهم قرنا (وقال تعاىل يف سورة قد أفلح املؤمنون بعد قصة قوم نوح ]  ٦٠ - ٥٠

  .أن اعبدوا اهللا مالكم من إله غريه أفال تتقونآخرين فأرسلنا فيهم رسوال منهم 
وقال املال من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة وأترفناهم يف احلياة الدنيا ما هذا إال بشر 

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خلاسرون 
  .ما أنكم خمرجونأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظا

  .هيهات هيهات ملا توعدون إن هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا وما حنن مببعوثني
  .إن هو إال رجل افترى على اهللا كذبا وما حنن له مبؤمنني

  .قال رب انصرين مبا كذبون
  .قال عما قليل ليصبحن نادمني



  ]. ٤١ - ٣١: املؤمنون[ ) فأخذهتم الصيحة باحلق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظاملني
  .كذبت عاد املرسلني(وقال تعاىل يف سورة الشعراء بعد قصة قوم نوح أيضا 

  .إذ قال هلم أخوهم هود أال تتقون
  .إين لكم رسول أمني
  .فاتقو اهللا وأطيعون

  .وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إال على رب العاملني
  .أتبنون بكل ريع آية تعبثون

  .علكم ختلدونوتتخذون مصانع ل
  .وإذا بطشتم بطشتم جبارين

  .فاتقوا اهللا وأطيعون
  .واتقوا الذي أمدكم مبا تعلمون

  .أمدكم بأنعام وبنني وجنات وعيون
  .إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

  .قالوا سواء علينا أوعظت أم مل تكن من الواعظني
  .إن هذا إال خلق االولني

  .يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني وما حنن مبعذبني فكذبوه فأهلكناهم إن
  ]. ١٤٠ - ١٢٣: الشعراء) [ وإن ربك هلو العزيز الرحيم

وأما عاد فاستكربوا يف االرض بغري احلق وقالوا من أشد منا (وقال تعاىل يف سورة حم السجدة 
  .قوة

  .أومل يروا أن اهللا الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا جيحدون
يهم رحيا صرصرا يف أيام حنسات لنذيقهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا ولعذاب اآلخرة فارسلنا عل

  ] ١٦ -  ١٥: فصلت) [ أخزى وهم ال ينصرون
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باالحقاف وقد خلت النذر من بني (وقال تعاىل يف سورة االحقاف 

  .ب يوم عظيميديه ومن خلفه أن ال تعبدوا إال اهللا إين أخاف عليكم عذا
  .قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آهلتنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني

  .قال إمنا العلم عند اهللا وأبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكين أراكم قوما جتهلون
  فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل



ئ بأمر رهبا فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل ش
  ]. ٢٥ -  ٢١: االحقاف) [ كذلك جنزي القوم اجملرمني

ويف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شئ أنت عليه إال (وقال تعاىل يف الذاريات 
  ]. ٤٢ - ٤١الذاريات ) [ جعلته كالرميم

  .ود فما أبقىوأنه أهلك عادا االوىل ومث(وقال تعاىل يف النجم 
  .وقوم نوح من قبل إهنم كانوا هم أظلم وأطغى

  .واملؤتفكة أهوى
  ]. ٥٥ - ٥٠النجم ) [ فغشاها ما غشى فبأي آالء ربك تتمارى

كذبت عاد فكيف كان عذايب ونذر إنا أرسلنا عليهم رحيا صرصرا (وقال تعاىل يف سورة اقتربت 
  .يف يوم حنس مستمر

  .منقعرتنزع الناس كأهنم أعجاز خنل 
  .فكيف كان عذايب ونذر

  ]. ٢٢ - ١٨القمر ) [ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
  .وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية(وقال يف احلاقة 

  .سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأهنم أعجاز خنل خاوية
  ]. ٨ - ٦: احلاقة) [ فهل يرى هلم من باقية
  .أمل تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد(وقال يف سورة الفجر 

  .اليت مل خيلق مثلها يف البالد
  .ومثود الذين جابو الصخر بالواد

  .وفرعون ذي االوتاد
  .الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد

  .فنصب عليهم ربك سوط عذاب
  ]. ١٤ - ٦: الفجر) [ إن ربك لباملرصاد

  .ا على كل من هذه القصص يف أماكنها من كتابنا التفسري وهللا احلمد واملنةوقد تكلمن
وقد جرى ذكر عاد يف سورة براءة وإبراهيم والفرقان والعنكبوت ويف سورة صلى اهللا عليه وآله 

ولنذكر مضمون القصة جمموعا من هذه السياقات مع ما يضاف إىل ذلك من ) ق(ويف سورة 
  .عبدوا االصنام بعد الطوفان) ١(م أول االمم وقد قدمنا أهن* االخبار 

) [ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم يف اخللق بسطة(وذلك بني يف قوله هلم 



  .أي جعلهم أشد أهل زماهنم يف اخللقة والشدة والبطش]  ٦٩: االعراف
على ) ٢(وهم قوم هود ]  ٣١: املؤمنون) [ مث أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين(وقال يف املؤمنون 

قالوا وقوم ) فأخذهتم الصيحة باحلق فجعلناهم غثاء(وزعم آخرون أهنم مثود لقوله * الصحيح 
وهذا الذي قالوه ال مينع ) وأما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتية(صاحل هم الذين أهلكوا بالصيحة 
  من اجتماع الصيحة والريح العاتية

__________  
  .كانوا أهل أوثان: يف الطربي والكامل) ١(
  .هم قوم عاد، النه ما كانت أمة أنشئت يف أثر قوم نوح إال عاد: يف أحكام القرآن) ٢(

مث * عليهم كما سيأيت يف قصة أهل مدين أصحاب االيكة فإنه اجتمع عليهم أنواع من العقوبات 
  .ال خالف أن عادا قبل مثود

تمردين يف عبادة االصنام فأرسل اهللا فيهم رجال واملقصود أن عادا كانوا عربا جفاة كافرين عتاة م
منهم يدعوهم إىل اهللا وإىل إفراده بالعبادة واالخالص له فكذبوه وخالفوه وتنقصوه فأخذهم اهللا 

أخذ عزيز مقتدر فلما أمرهم بعبادة اهللا ورغبهم يف طاعته واستغفاره ووعدهم على ذلك خري 
قال املال الذين كفروا من قومه (قوبة الدنيا واآلخرة الدنيا واآلخرة وتوعدهم على خمالفة ذلك ع

أي هذا االمر الذي تدعونا إليه سفه بالنسبة إىل ما حنن عليه من عبادة هذه ) إنا لنراك يف سفاهة
قال (االصنام الىت يرجتى منها النصر والرزق ومع هذا نظن أنك تكذب يف دعواك أن اهللا أرسلك 

أي ليس االمر كما تظنون وال ما تعتقدون ) ول من رب العاملنييا قوم ليس يب سفاهة ولكين رس
والبالغ يستلزم عدم الكذب يف أصل املبلغ وعدم ) أبلغكم رساالت ريب وأنا لكم ناصح أمني(

الزيادة فيه والنقص منه ويستلزم إبالغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة ال لبس فيها وال 
  اختالف

بالغ على هذه الصفة يف غاية النصح لقومه والشفقة عليهم وال اضطراب وهو مع هذا ال
واحلرص على هدايتهم ال يبتغي منهم أجرا وال يطلب منهم جعال بل هو خملص هللا عزوجل يف 
الدعوة إليه والنصح خللقه ال يطلب أجره إال من الذي أرسله فإن خري الدنيا واآلخرة كله يف 

أسألكم عليه أجرا إن أجري إال على الذي فطرين أفال  قال يا قوم ال(يديه وأمره إليه وهلذا 
أي مالكم عقل متيزون به وتفهمون أين أدعوكم إىل احلق املبني الذي ]  ٥١: هود) [ تعقلون

تشهد به فطركم اليت خلقتم عليها وهو دين احلق الذي بعث اهللا به نوحا وأهلك من خالفه من 
را عليه بل أبتغي ذلك عند اهللا مالك الضر والنفع وهلذا اخللق وها أنا أدعوكم إليه وال أسألكم أج



  .اتبعوا من ال يسألكم أجرا وهم مهتدون(قال مؤمن يس 
يا هود ما جئتنا ببينة وما (وقال قوم هود له فيما قالوا ) ومايل ال أعبد الذي فطرين وإليه ترجعون

  .حنن بتاركي آهلتنا عن قولك وما حنن لك مبؤمنني
يقولون ما جئتنا خبارق يشهد لك بصدق ]  ٥٣: هود) [ تراك بعض آهلتنا بسوءإن نقول إال اع

ما جئت به وما حنن بالذين نترك عبادة أصنامنا عن جمرد قولك بال دليل أقمته وال برهان نصبته 
وما نظن إال أنك جمنون فيما تزعمه وعندنا إمنا أصابك هذا أن بعض آهلتنا غضب عليك فأصابك 

إن نقول إال اعتراك بعض آهلتنا بسوء قال إين (ك جنون بسبب ذلك وهو قوهلم يف عقلك فاعترا
]  ٥٤: هود) [ أشهد اهللا واشهدوا أين برئ مما تشركون من دونه فكيدوين مجيعا مث ال تنظرون

وهذا حتد منه هلم وترب من آهلتم وتنقص منه هلا وبيان أهنا ال تنفع شيئا وال تضر وأهنا مجاد حكمها 
  .علها فعلهحكمه وف

فكيدوين مث ال (فان كانت كما تزعمون من أهنا تنصر وتنفع وتضر فها أنا برئ منها العن هلا 
وال تؤخروين ساعة واحدة ) ١(أنتم مجيعا جبميع ما ميكنكم أن تصلوا إليه وتقدروا عليه ) تنظرون

  وال طرفة عني فإين ال أبايل بكم وال أفكر فيكم وال أنظر إليكم
__________  

قوله فكيدوين ال تنظرون، من أعالم النبوة، وهو أن يكون الرسول وحده، مع كثرة أعدائه ) (١(
  يدل على الثقة بنصر 

) [ إين توكلت على اهللا ريب وربكم ما من دابة إال هو آخذ بناصيتها إن ريب على صراط مستقيم(
  يضيع من الذ به واستند إليهأي أنا متوكل على اهللا ومتأيد به وواثق جبنابه الذي ال ]  ٥٦: هود

وهذا وحده برهان قاطع على * فلست أبايل خملوقا سواه ولست أتوكل إال عليه وال أعبد إال إياه 
أن هودا عبد اهللا ورسوله وأهنم على جهل وضالل يف عبادهتم غري اهللا الهنم مل يصلوا إليه بسوء 

  .ن ما هم عليه وفساد ما ذهبوا إليهوال نالوا منه مكروها فدل على صدقه فيما جاءهم به وبطال
يا قوم إن كان كرب عليكم مقامي (وهذا الدليل بعينه قد استدل به نوح عليه السالم قبله يف قوله 

وتذكريي بآيات اهللا فعلى اهللا توكلت فأمجعوا أمركم وشركاءكم مث ال يكن أمركم عليكم غمة مث 
  ]. ٧١: يونس) [ اقضوا إيل وال تنظرون

وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ريب شيئا وسع ريب كل (ل اخلليل عليه السالم وهكذا قا
  .شئ علما أفال تتذكرون

وكيف أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقني 



  .أحق باالمن إن كنتم تعلمون
  .هلم االمن وهم مهتدونالذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك 

: االنعام) [ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم
وقال املال من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة وأترفناهم يف احلياة الدنيا ] * ( ٨٣ - ٨٠

لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم ما هذا إال بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون و
 ٣٥ - ٣٣: املؤمنون) [ أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجون* إذا خلاسرون 

استبعدوا أن يبعث اهللا رسوال بشريا وهذه الشبهة أدىل هبا كثري من جهلة الكفرة قدميا وحديثا ] 
وقال ]  ٢: يونس) [ أن أنذر الناسأكان للناس عجبا أن أوحينا إىل رجل منهم (كما قال تعاىل 

  .وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم اهلدى إال أن قالوا أبعث اهللا بشرا رسوال(تعاىل 
: االسراء) [ قل لو كان يف االرض مالئكة ميشون مطمئنني لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسوال

ذكر من ربكم على رجل  أوعجبتم أن جاءكم(وهلذا قال هلم هود عليه السالم ]  ٩٥ - ٩٤
أي ليس هذا بعجيب فإن اهللا أعلم حيث جيعل رسالته وقوله ]  ٦٣: االعراف) [ منكم لينذركم

  .أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خمرجون(
  هيهات هيهات ملا

__________  
أمركم فأمجعوا (وقال نوح ص ؛ اهللا، وكذلك قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم لقريش = 

  ).وشركاءكم
بصرب هود واتزانه ورزانته ؛ ومرت هذه العالقة ؛ وكان هود يف عالقته بقومه الناصح االمني هلم 

  ووقاره واخالصه
  .والبعد عن الشوائب واسداء النصيحة اخلالصة وتلطفه معهم وترغيبهم يف االميان

مث اهتامهم له يف عقله إىل  من رفضهم لنصائحه ودعواته؛ أما قومه فقد ترقوا يف عداوهتم هلود 
  ).من العذاب - فأتنا مبا تعدنا (حتديه 

  .واستحالل قوم غريهم؛ وانذرهم هود باهلالك 
  ...أحل اهللا تعاىل هبم نقمته يف الدنيا..وملا مل تبق فائدة يف النصيحة والدعوة واالنذار

  .توعدون
إال رجل افترى على اهللا كذبا وما حنن إن هي إال حياتنا الدنيا منوت وحني وما حنن مببعوثني إن هو 

استبعدوا املعاد وأنكروا قيام ] *  ٣٩ - ٣٥: املؤمنون] [ قال ريب انصرين * له مبؤمنني 



االجساد بعد صريورهتا ترابا وعظاما وقالوا هيهات هيهات أي بعيد بعيد هذا الوعد إن هي إال 
وهذا هو اعتقاد الدهرية * م وحيىي آخرون حياتنا الدنيا منوت وحني وما حنن مببعوثني أي ميوت قو

  .كما يقول بعض اجلهلة من الزنادقة أرحام تدفع وأرض تبلع
وأما الدورية فهم الذين يعتقدون أهنم يعودون إىل هذه الدار بعد كل سنة وثالثني ألف سنة وهذا 

عقل كله كذب وكفر وجهل وضالل وأقوال باطلة وخيال فاسد بال برهان وال دليل يستميل 
ولتصغي إليه أفئدة الذين (الفجرة الكفرة من بين آدم الذين ال يعقلون وال يهتدون كما قال تعاىل 

وقال هلم فيما وعظهم ]  ١١٣: االنعام) [ ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ماهم مقترفون
يقول هلم  ] ١٢٨: الشعراء) [ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون(به 

أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عظيما هائال كالقصور وحنوها تعبثون ببنائها النه ال حاجة لكم فيه 
أمل تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات (وما ذاك إال الهنم كانوا يسكنون اخليام كما قال تعاىل 

  .العماد
االوىل الذين كانوا يسكنون فعاد إرم هم عاد ]  ٧ - ٦: الفجر) [ اليت مل خيلق مثلها يف البالد
  .االعمدة اليت حتمل اخليام

ومن زعم أن إرم مدينة من ذهب وفضة وهي تتنقل يف البالد فقد غلط وأخطأ وقال ما ال دليل 
  وقيل مآخذ* وقيل بروج احلمام * قيل هي القصور ) وتتخذون مصانع(وقوله * عليه 
اء منكم أن تعمروا يف هذه الدار أعمارا أي رج]  ١٢٩: الشعراء) [ لعلكم ختلدون) (١(املاء 

  .وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا اهللا وأطيعون(طويلة 
  .واتقوا الذي أمدكم مبا تعلمون

 -  ١٣٠: الشعراء) [ أمدكم بأنعام وبنني وجنات وعيون إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
كان يعبد آباؤنا فأتنا مبا تعدنا ان كنت أجئتنا لنعبد اهللا وحده ونذر ما (وقالوا له مما قالوا ]  ١٣٥

أي أجئتنا لنعبد اهللا وحده وخنالف أباءنا وأسالفنا وما كانوا ]  ٧٠: االعراف) [ من الصادقني
فإن كنت صادقا فيما جئت به فأتنا مبا تعدنا من العذاب والنكال فإنا ال نؤمن بك وال * عليه 

  .أوعظت أم مل تكن من الواعظنيسواء علينا (كما قالوا ) ٢(نتبعك وال نصدقك 
  .إن هذا اال خلق االولني

أما على قراءة فتح اخلاء فاملراد به اختالق االولني ]  ١٣٨ - ١٣٦: الشعراء) [ وما حنن مبعذبني
هكذا فسره غري واحد من * أي أن هذا الذي جئت به إال إختالق منك وأخذته من كتب االولني 

راءة ضم اخلاء والالم فاملراد به الدين أي أن هذا الدين الذي حنن وأما على ق* الصحابة والتابعني 
  عليه إال دين اآلباء واالجداد من أسالفنا ولن نتحول عنه وال نتغري وال



__________  
  .قال الكليب منازل: يف أحكام القرآن) ١(

  .حصون مشيدة: وقال ابن عباس وجماهد
  .حذرهم منهطلبوا منه بتحد العذاب الذي خوفهم به و) ٢(

  .نزال متمسكني به
قد وقع عليكم من ربكم (قال ) وما حنن مبعذبني(ويناسب كال القراءتني االوىل والثانية قوهلم 

رجس وغضب أجتاد لونين يف أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما نزل اهللا هبا من سلطان فانتظروا إين 
ذه املقالة الرجس والغضب من اهللا أي قد استحقيتم هب]  ٧١: االعراف) [ معكم من املنتظرين

أتعارضون عبادة اهللا وحده ال شريك له بعبادة أصنام أنتم حنتموها ومسيتموها آهلة من تلقاء 
أنفسكم اصطلحتم عليها أنتم وآباؤكم ما نزل اهللا هبا من سلطان أي مل ينزل على ما ذهبتم إليه 

الباطل وسواء عليكم أهنيتكم عما أنتم فيه أم ال  دليال وال برهانا وإذا أبيتم قبول احلق ومتاديتم يف
قال (فانتظروا اآلن عذاب اهللا الواقع بكم وبأسه الذي ال يرد ونكاله الذي ال يصد وقال تعاىل 

  رب انصرين مبا كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمني فاخذهتم الصيحة
قالوا أجئتنا لتأفكنا عن (وقال تعاىل ]  ٢٦: املؤمنون) [ باحلق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظاملني
  .آهلتنا فأتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني

  .قال إمنا العلم عند اهللا وأبلغكم ما أرسلت به ولكين أراكم قوما جتهلون
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها 

  .عذاب أليم
: االحقاف) [ ر رهبا فأصبحوا ال يرى إال مساكنهم كذلك جنزي القوم اجملرمنيتدمر كل شئ بام

فأجنيناه (وقد ذكر اهللا تعاىل خرب إهالكهم يف غري ما أية كما تقدم جممال ومفصال كقوله ]  ٢٢
]  ٧٢: االعراف) [ والذين معه برمحة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنني

  .ا جاء أمرنا جنينا هودا والذين آمنوا معه برمحة منا وجنيناهم من عذاب غليظومل(وكقوله 
وتلك عاد جحدوا بآيات رهبم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا يف هذه الدنيا 

وكقوله ]  ٦٠ - ٥٨: هود) [ لعنة ويوم القيامة أال أن عادا كفروا رهبم اال بعدا لعاد قوم هود
وقال تعاىل ]  ٤١: املؤمنون) [ لصيحة باحلق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظاملنيفأخذهتم ا(
  .فكذبوه فأهلكناهم ان يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني(

  ]. ١٤٠ - ١٣٩الشعراء ) [ وإن ربك هلو العزيز الرحيم



ا عارض ممطرنا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذ(وأما تفصيل إهالكهم فلما قال تعاىل 
كان هذا أول ما ابتدأهم ]  ٢٤: االحقاف) [ بل هو ما أستعجلتم به ريح فيها عذاب أليم

العذاب أهنم كانوا ممحلني مسنتني فطلبوا السقيا فرأوا عارضا يف السماء وظنوه سقيا رمحة فإذا 
  .هو سقيا عذاب
فأتنا مبا تعدنا إن كنت (و قوهلم أي من وقوع العذاب وه) بل هو ما استعجلتم به(وهلذا قال تعاىل 
  .ومثلها يف االعراف) من الصادقني

وقال ) ١(وقد ذكر املفسرون وغريهم ههنا اخلرب الذي ذكره االمام حممد بن اسحق بن بشار 
فلما أبوا إال الكفر باهللا عزوجل أمسك عنهم املطر ثالث سنني حىت جهدهم ذلك قال وكان 

زمان فطلبوا من اهللا الفرج منه إمنا يطلبونه حبرمه ومكان بيته الناس إذا جهدهم أمر يف ذلك ال
  وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه

__________  
  .كذا يف االصول بشار وهو حتريف والصواب يسار) ١(

العماليق مقيمون وهم من ساللة عمليق بن الوذ بن سام بن نوح وكان سيدهم إذ ذاك رجال 
  .وكانت أمه من قوم عاد وامسها جلهدة ابنة اخليربي) ١(يقال له معاوية بن بكر 

قريبا من سبعني رجال ليستقوا هلم عند احلرم فمروا مبعاوية بن بكر ) ٢(قال فبعث عاد وفدا 
بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا عنده شهرا يشربون اخلمر يغنيهم اجلرادتان قينتان ملعاوية وكانوا 

  .قد وصلوا إليه يف شهر
ال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحىي منهم أن يأمرهم باالنصراف عمل شعرا فلما ط

لعل اهللا * أال ياقيل وحيك قم فهينم : فيعرض هلم باالنصراف وأمر القينتني أن تغنيهم به فقال
قد أمسوا ال يبينون الكالما من العطش الشديد * غماما فيسقي أرض عاد إن عادا ) ٣(مينحنا 
فقد أمست نساؤهم أياما * به الشيخ الكبري وال الغالما وقد كانت نساؤهم خبري * رجو فليس ن

هناركم * وال خيشى لعادي سهاما وأنتم ههنا فيما اشتهيتم * وإن الوحش يأتيهم جهارا ) ٤(
وال لقوا التحية والسالما قال فعند ذلك تنبه القوم ملا * وليلكم متاما فقبح وفدكم من وفد قوم 

ا له فنهضوا إىل احلرم ودعوا لقومهم فدعا داعيهم وهو قيل ابن عنز فأنشأ اهللا سحابات جاءو
اختر لنفسك ولقومك من هذا ] ياقيل [ بيضاء ومحراء وسوداء مث ناداه مناد من السماء : ثالثا

اخترت السحابة السوداء فإهنا أكثر السحاب ماء فناداه اخترت رمادا رمددا ال : السحاب فقال
  .من عاد أحدا تبقي



  .ال والدا يترك وال ولدا
قال وهو بطن من عاد كانوا مقيمني مبكة فلم يصبهم  -) ٥(إال جعلته مهدا إبال بين اللودية اهلمد 

وساق اهللا السحابة : قال - ما أصاب قومهم قال ومن بقي من أنساهبم وأعقاهبم هم عاد اآلخرة 
من النقمة إىل عاد حىت خترج عليهم من واد يقال له السوداء اليت اختارها قيل ابن عنز مبا فيها 

بل هو ما استعجلتم به ريح (املغيث فلما رأوها استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا فيقول تعاىل 
أي كل شئ أمرت به فكان أول من أبصر ما فيها ) فيها عذاب أليم تدمر كل شئ بأمر رهبا

  وعرف أهنا ريح فيما يذكرون
__________  

  .بكر بن معاوية: يف الطربي) ١(
  .ويف رواية ابن إسحاق عنده معاوية بن بكر

بعثوا قيل بن عثر ولقيم بن هزال بن هزيل بن عتيك ومرثد بن سعد بن عفري : يف الطربي) ٢(
  .وكان مسلما يكتم إسالمه وجلهمة بن اخليربي مث بعثوا لقمان بن عاد بن

  .بن
  .وا سبعني رجالبن عاد االكرب مع رهط كل منهم حىت بلغ

  .يف الطربي يسقينا) ٣(
  .عياما: يف الطربي) ٤(

  .املرأة اليت فارقت زوجها: واالمي
  .اللوذية اهلمداين وهم بنو لقيم بن هزال بن هزيل بن هزيلة ابنة بكر: يف الطربي) ٥(

  .فلما تبينت ما فيها صاحت مث صعقت) ١(امرأة من عاد يقال هلا فهد 
قالت رأيت رحيا فيها كشهب النار أمامها رجال يقودوهنا ) ٢(أيت يا فهد فلما أفاقت قالوا ما ر

فسخر ها اهللا عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما واحلسوم الدائمة فلم تدع من عاد أحدا إال 
هلك قال واعتزل هود عليه السالم فيما ذكر يل يف حظرية هو ومن معه من املؤمنني ما يصيبهم 

اجللود ويلتذ االنفس وإهنا لتمر على عاد بالطعن فيما بني السماء واالرض  إال ما يلني عليهم
  ).٣(وذكر متام القصة * وتدمغهم باحلجارة 

يشبه هذه القصة فقال حدثنا زيد بن احلباب حدثين ) ٤(وقد روي االمام أمحد حديثا يف مسنده 
وهو  -أيب وائل عن احلارث أبو املنذر سالم بن سليمان النحوي حدثنا عاصم بن أيب النجود عن 

خرجت أشكو العال بن احلضرمي إىل رسول اهللا صلى : ويقال ابن يزيد البكري قال -ابن حسان 



اهللا عليه وسلم فمررت بالربذة، فإذا عجوز من بين متيم منقطع هبا فقالت يل يا عبد اهللا إن يل إىل 
ل فحملتها فأتيت املدينة فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجة فهل أنت مبلغي إليه قا

املسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء ختفق وإذا بالل متقلد السيف بني يدي رسول اهللا صلى اهللا 
: فجلست قال: فقلت ما شأن الناس قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها قال: عليه وسلم

  .لمتفأستأذنت عليه فأذن يل فدخلت فس -أو قال رحله  -فدخل منزله 
  .نعم: فقلت" هل كان بينكم وبني بين متيم شئ ؟ : " فقال

وكانت لنا الدبرة عليهم ومررت بعجوز من بين متيم منقطع هبا فسألتين أن أمحلها إليك وها هي 
  .بالباب
  فأذن

هلا فدخلت فقلت يا رسول اهللا إن رأيت أن جتعل بيننا وبني بين متيم حاجزا فاجعل الدهناء فإهنا 
: فحميت العجوز واستوفزت وقالت يا رسول اهللا فإىل أين تضطر مضرك قال؛ قال  كانت لنا
محلت هذه االمة وال أشعر أهنا كانت يل ) ٥) (معزى محلت حتفها(إن مثلي ما قال االول : فقلت

خصما أعوذ باهللا ورسوله أن أكون كوافد عاد قال هيه وما وافد عاد وهو أعلم باحلديث منه 
إن عادا قحطوا فبعثوا وفدا هلم يقال له قيل، فمر مبعاوية بن بكر : ه، قلتولكن يستطعم) ١(

فأقام عنده شهرا يسقيه اخلمر ويغنيه جاريتان يقال هلما اجلرادتان فلما مضى الشهر خرج إىل 
  .فقال اللهم إنك تعلم أين مل أجئ إىل مريض فأداويه وال إىل أسري فأفاديه) ٦(جبال هتامة 

ما كنت تسقيه فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأمي إىل سحابة منها اللهم اسق عادا 
سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا ال تبقي من عاد أحدا قال فما بلغين أنه بعث عليهم من 

  الريح إال كقدر ما جيري يف
__________  

  .مهدد: يف الطربي) ١(
  .طفيف يف التعابري وااللفاظ بتغيري ١١٣/  ١روى الطربي اخلرب يف تارخيه ) ٢(
وقد : ، وروى الترمذي حنوه وقال١١١/  ١وتاريخ الطربي ج  ٤٨٢/  ٣مسند أمحد ج ) ٣(

روى غري واحد هذا احلديث عن سالم بن أيب املنذر عن عاصم، وعن أيب وائل عن احلارث بن 
  .ابن يزيد: حسان ويقال له

  .حيفا: يف الطربي) ٤(
  .وهو يستطعمين احلديث: اخلبري سقطت قالعلى : قلت: يف الطربي) ٥(
  .مهرة: يف الطربي) ٦(



  .خامتي هذا من الريح حىت هلكوا
قال أبو وائل وصدق وكانت املرأة والرجل إذا بعثوا وفدا هلم قالوا ال تكن كوافد عاد وهكذا 

نذر رواه الترمذي عن عبد ين محيد بن زيد بن احلباب به ورواه النسائي من حديث سالم أيب امل
  .عن عاصم بن هبدلة، ومن طريقه رواه ابن ماجة

وهكذا أورد هذا احلديث وهذه القصة عند تفسري هذه القصة غري واحد من املفسرين كابن جرير 
وقد يكون هذا السياق الهالك عاد اآلخرة، فإن فيما ذكره ابن اسحاق وغريه ذكر * وغريه 

  ملكة، وملن تنب
سكن فيها هاجر وابنه إمساعيل فنزلت جرهم عندهم كما سيأيت وعاد إال بعد إبراهيم اخلليل حني أ

االوىل قبل اخلليل وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره، وهو من الشعر املتأخر عن زمان عاد االوىل، 
  .ال يشبه كالم املتقدمني

  .وفيه أن يف تلك السحابة شرر نار، وعاد االوىل إمنا أهلكوا بريح صرصر
د وابن عباس وغري واحد من أئمة التابعني هي الباردة والعاتية الشديدة اهلبوب وقد قال ابن مسعو

قيل كان * أي كوامل متتابعات ]  ٧: احلاقة) [ سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام حسوما(
شبههم بأعجاز ) فترى القوم فيها صرعى كأهنم أعجاز خنل خاوية(أوهلا اجلمعة وقيل االربعاء 

رؤس هلا وذلك الن الريح كانت جتئ إىل أحدهم فتحمله فترفعه يف اهلواء مث تنكسه  النخل اليت ال
إنا أرسلنا عليهم رحيا صرصرا يف يوم حنس (على أم رأسه فتشدخه فيبقى جثة بال رأس كما قال 

تنزع الناس كأهنم أعجاز (أي يف يوم حنس عليهم مستمر عذابه عليهم ]  ١٩: القمر) [ مستمر
ومن قال إن اليوم النحس املستمر هو يوم االربعاء وتشاءم به هلذا ]  ٢٠: القمر ) [خنل منقعر

فأرسلنا عليهم رحيا صرصرا يف أيام (الفهم فقد أخطأ وخالف القرآن فإنه قال يف اآلية االخرى 
ومعلوم أهنا مثانية أيام متتابعات فلو كانت حنسات يف أنفسها لكانت ]  ١٦: فصلت) [ حنسات

م السبعة املندرجة فيها مشؤمة وهذا ال يقوله أحد وإمنا املراد يف أيام حنسات أي عليهم مجيع االيا
أي اليت ال تنتج خريا فإن ]  ٤١: الذاريات) [ ويف عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم(وقال تعاىل 

ما تذر من (الريح املفردة ال تنثر سحابا وال تلقح شجرا بل هي عقيم ال نتيجة خري هلا وهلذا قال 
أي كالشئ البايل الفاين الذي ال ينتفع به ]  ٤٢: الذاريات) [ شئ أتت عليه إال جعلته كالرميم

وقد ثبت يف الصحيحني من حديث شعبة عن احلكم عن جماهد عن ابن عباس عن * بالكلية 
ا وأم) * ١" (نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باالحقاف وقد خلت النذر من بني يديه ومن خلفه أال (قوله تعاىل 
فالظاهر أن عادا هذه هي ]  ٢١: االحقاف[ ) تعبدوا إال اهللا إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم



  .عاد االوىل فإن سياقها شبيه بسياق قوم هود وهم االوىل
  .وحيتمل أن يكون املذكورون يف هذه القصة هم عاد الثانية

  ويدل عليه ما ذكرنا وما سيأيت
__________  

اوه مسلم ويف أكثر من رواية ور؛ الفتح  ١٠٣٥/  ٢٦/  ١٥أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(
  .٣٧٣ - ٣٥٥ - ٣٤١ - ٣٢٤ - ٢٣/  ١وأمحد يف منسده  ١٧/  ٤/  ٩يف صحيحه 
الصبا يقال هلا القبول الهنا تقابل الكعبة الن مهبها من مشرق الشمس، والدبور : قال ابن حجر
  .ضد الصبا

هذا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا (وأما قوله * من احلديث عن عائشة رضي اهللا عنها 
فإن عادا ملا رأو هذا العارض وهو الناشئ يف اجلو كالسحاب ظنوه سحاب مطر ) عارض ممطرنا

فإذا هو سحاب عذاب اعتقدوه رمحة فإذا هو نقمة رجوا فيه اخلري فنالوا منه غاية الشر قال اهللا 
ل أن حيتم) ريح فيها عذاب أليم(أي من العذاب مث فسره بقوله ) بل هو ما استجعلتم به(تعاىل 

ذلك العذاب هو ما أصاهبم من الريح الصرصر العاتية الباردة الشديدة اهلبوب اليت استمرت 
عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية فلم تبق منهم أحدا بل تتبعتهم حىت كانت تدخل عليهم كهوف 

فكما اجلبال والغريان فتلفهم وخترجهم وهتلكهم وتدمر عليهم البيوت احملكمة والقصور املشيدة 
منوا بقوهتم وشدهتم وقالوا من أشد منا قوة سلط اهللا عليهم ما هو أشد منهم قوة وأقدر عليهم 

وحيتمل أن هذه الريح أثارت يف آخر االمر سحابة ظن من بقي منهم أهنا * وهو الريح العقيم 
 واحد سحابة فيها رمحة هبم وغياث ملن بقي منهم فأرسلها اهللا عليهم شررا ونارا كما ذكره غري

ويكون هذا كما أصاب أصحاب الظلة من أهل مدين ومجع هلم بني الريح الباردة وعذاب النار 
وهو أشد ما يكون من العذاب باالشياء املختلفة املتضادة مع الصيحة اليت ذكرها يف سورة قد 

  .أفلح املؤمنون واهللا أعلم
عن ) ١(ضريس، حدثنا ابن فضل حدثنا حممد بن حيىي بن ال: وقد قال ابن أيب حامت حدثنا أيب

ما فتح اهللا على عاد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسلم، عن جماهد، عن ابن عمر قال
من الريح اليت أهلكوا هبا إال مثل موضع اخلامت فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأمواهلم 

قالوا هذا عارض (ريح وما فيها بني السماء واالرض فلما رأى ذلك أهل احلاضرة من عاد ال
  ".فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل احلاضرة ) ممطرنا

وقد رواه الطرباين عن عبدان بن أمحد، عن امساعيل بن زكريا الكويف، عن أيب مالك، عن مسلم 



  املالئي، عن جماهد وسعيد بن جبري عن
فتح اهللا على عاد من الريح إال مثل ما " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابن عباس، قال
  .موضع اخلامت

مث أرسلت عليهم البدو إىل احلضر فلما رآها أهل احلضر قالوا هذا عارض ممطرنا مستقبل أو ديتنا 
  ".وكان أهل البوادي فيها فألقى أهل البادية على أهل احلاضرة حىت هلكوا 

  .حىت خرجت من خالل االبواب) ٢(عتت على خزائنها : قال
  .خرجت بغري حساب: وقال غريه: قلت

  .واملقصود أن هذا احلديث يف رفعه نظر
وظاهر اآلية أهنم رأوا عارضا * مث اختلف فيه على مسلم املالئي، وفيه نوع اضطراب واهللا أعلم 

ملعة السحاب كما دل عليه حديث احلارث بن حسان البكري ان جعلناه مفسرا ) ٣(واملفهوم منه 
  .هلذه القصة

  ح منه يف ذلك ما رواهوأصر
__________  

كذا باالصل والصواب ابن فضيل وهو حممد بن فضيل بن غزوان، ثقة مشهور، قال ابن ) ١(
 ٢٠٠/  ٢(تقريب التهذيب ) ٥٩٠٧/  ٦٢٤/  ٢(بعضهم ال حيتج به، املغين يف الضعفاء : سعد

 /٦٢٨.(  
  .خزاهنا وهو الصواب: يف قصص االنبياء البن كثري) ٢(
  .لغة: ة حتريف، وما يف قصص االنبياء البن كثريملع) ٣(

  .هو الصواب

مسعت بن جريح حيدثنا ] قال [ حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب : مسلم يف صحيحه حيث قال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عطاء بن أيب رياح، عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت

سألك خريها وخري ما فيها وخري ما أرسلت به، وأعوذ بك اللهم إين أ: " إذا عصفت الريح قال
السماء تغري لونه وخرج ) ١(وإذا عببت : قالت" من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به 
فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة ) ٢(ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه 

 ٢٤: االحقاف) [ ديتهم قالوا هذا عارض ممطرنافلما رأوه عارضا مستقبل أو(كما قال قوم عاد 
  .رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث ابن جريج) ٣] (

حدثنا هرون بن معروف أنبأنا عبد اهللا بن وهب، أنبأنا عمرو ) ٤(قال االمام أمحد * طريق أخرى 



با النضر، حدثه عن سليمان بن يسار، عن عائشة أهنا ق ما رأيت : التوهو ابن احلارث، أن أ
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حىت أرى منه هلواته إمنا كان يبتسم

  وقالت كان إذا
رأى غيما أو رحيا عرف ذلك يف وجهه قالت يا رسول اهللا الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن 

عائشة ما يؤمنين أن يكون  يا: " يكون فيه املطر وأراك إذا رأيته عرف يف وجهك الكراهية فقال
  .فيه عذاب

  .قد عذب قوم نوح بالريح
فهذا احلديث كالصريح يف تغاير القصتني " * هذا عارض ممطرنا : وقد رأى قوم العذاب فقالوا

  .كما أشرنا إليه أوال
  .فعلى هذا تكون القصة املذكورة يف سورة االحقاف خربا عن قوم عاد الثانية

وهكذا رواه مسلم * القرآن خربا عن عاد االوىل واهللا أعلم بالصواب وتكون بقية السياقات يف 
وقدمنا حج هود * عن هارون بن معروف وأخرجه البخاري وأبو داود من حديث ابن وهب 

  .عليه السالم عند ذكر حج نوح عليه السالم
  .اليمنوروي عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أنه ذكر صفة قرب هود عليه السالم يف بالد 

وذكر آخرون أنه بدمشق وجبامعها مكان يف حائطة القبلي يزعم بعض الناس أنه قرب هود عليه 
  .السالم واهللا أعلم

__________  
  .كذا يف االصول) ١(

  .وعند مسلم ختيلت
وهي سحابة فيها رعد وبرق خييل إليه اهنا : ختيلت من املخيلة بفتح امليم: قال أبو عبيدة وغريه

  .ماطرة
  .انكشف عنه اهلم: سري عنه) ٢(

  .وقد تكرر ذكر هذه اللفظة يف احلديث، وخاصة يف ذكر نزول الوحي عليه: قال صاحب النهاية
  .وكلها مبعىن الكشف واالزالة

  .سروت الثوب، وسريته إذا خلعته: يقال
  .والتشديد فيه للمبالغة

  .٦١٦/  ٢ص  ١٥ح ) باب ٣(كتاب صالة االستسقاء  ٩أخرجه مسلم يف ) ٣(
 ٢ح ص  ١٦) باب ٣(كتاب صالة االستسقاء  ٩وصحيح مسلم  ٦٦/  ٦مسند أمحد ج ) ٤(



 /٦١٦.  
  .مجع هلاة: وهلواته

  .وهي اللحمة احلمراء املعلقة يف أعلى احلنك
  .قاله االصمعي

وهم قبيلة مشهورة يقال مثود باسم جدهم مثود أخي ) ١(قصة صاحل نيب مثود عليه السالم 
ر بن ارم بن سام بن نوح وكانوا عربا من العاربة يسكنون احلجر الذي بني جديس ومها ابنا عاب

  .احلجاز وتبوك
وقد مر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ذاهب إىل تبوك مبن معه من املسلمني كما سيأيت 

  بيانه وكانوا بعد قوم عاد وكانوا
اهللا ورسوله صاحل بن عبد بن يعبدون االصنام كأولئك فبعث اهللا فيهم رجال منهم وهو عبد 

بن عبيد بن حاجر ابن مثود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح فدعاهم إىل عبادة اهللا ) ٢(ماسح 
وحده ال شريك له وأن خيلعوا االصنام واالنداد وال يشركوا به شيئا فآمنت به طائفة منهم وكفر 

ناقة اليت جعلها اهللا حجة عليهم فأخذهم مجهورهم ونالوا منه باملقال والفعال ومهوا بقتله وقتلوا ال
وإىل مثود أخاهم صاحلا قال يا قوم اعبدوا (اهللا أخذ عزيز مقتدر كما قال تعاىل يف سورة االعراف 

  .اهللا ما لكم من إله غريه قد جاءتكم بينة من ربكم
  .هذه ناقة اهللا لكم آية فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم

واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم يف االرض تتخذون من سهوهلا قصورا وتنحتون 
من اجلبال بيوتا فاذكروا آالء اهللا وال تعثوا يف االرض مفسدين قال املال الذين استكربوا من قومه 

  .ؤمنونللذين استضعفوا ملن آمن منهم أتعلمون أن صاحلا مرسل من ربه قالوا إنا مبا أرسل به م
  .قال الذين استكربوا إنا بالذي آمنتم به كافرون

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهبم وقالوا يا صاحل ائتنا مبا تعدنا إن كنت من املرسلني فأخذهتم 
الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني فتوىل عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم 

وإىل مثود أخاهم (وقال تعاىل يف سورة هود ]  ٧٩ - ٧٣: العرافا) [ ولكن ال حتبون الناصحني
صاحلا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه هو أنشأكم من االرض واستعمركم فيها 

  .فاستغفروه مث توبوا إليه إن ريب قريب جميب
نا لفي شك مما قالوا يا صاحل قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نترك ما يعبد آباؤنا وإن

  .تدعونا إليه مريب



قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب وآتاين منه رمحة فمن ينصرين من اهللا ان عصيته فما 
  .تزيدونين غري حتسري

ويا قوم هذه ناقة اهللا لكم آية فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
  .قريب

  .كم ثالثة أيام ذلك وعد غري مكذوبفعقروها فقال متتعوا يف دار
  .فلما جاء أمرنا جنينا صاحلا والذين آمنوا معه برمحة منا ومن خزي يومئذ

  .إن ربك هو القوي العزيز
  .وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا يف دارهم جامثني
  )كأن مل يغنوا فيها أال إن مثود كفروا رهبم أال بعدا لثمود

__________  
ويف سورة  ٧٧ - ٧٥ -  ٧٣: احل يف القرآن تسع مرات، يف سورة االعرافذكر اسم ص) ١(

  - ٦١: هود يف اآليات
  .١٤٢: ، ويف سورة الشعراء٨٩ -  ٦٦ - ٦٢

صاحل بن عبيد بن آسف بن ماسخ بن عبيد بن خادر بن مثود بن جاثر بن ارم بن : يف الطربي) ٢(
  .سام بن نوح

  .ولقد كذب أصحاب احلجر املرسلني(جر وقال تعاىل يف سورة احل]  ٦٧ - ٦١: هود[ 
  .وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضني
  .وكانوا ينحتون من اجلبال بيوتا آمنني

  .فأخذهتم الصيحة مصبحني
وقال سبحانه وتعاىل يف سورة سبحان ]  ٨٤ - ٧٠: احلجر) [ فما أغىن عنهم ما كانوا يكسبون

  .االولونوما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا (
وقال تعاىل ]  ٥٩: االسراء) [ وآتينا مثود الناقة مبصرة فظلموا هبا وما نرسل باآليات إال ختويفا

  .كذبت مثود املرسلني(يف سورة الشعراء 
  .إذ قال هلم أخوهم صاحل أال تتقون

  .إين لكم رسول أمني
  .فاتقوا اهللا وأطيعون

  .املنيوما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب الع



  .أتتركون فيما هاهنا آمنني يف جنات وعيون
  .وزروع وخنل طلعها هضيم

  .وتنحتون من اجلبال بيوتا فارهني
  .فاتقوا اهللا وأطيعون

  .وال تطيعوا أمر املسرفني الذين يفسدون يف االرض وال يصلحون
  .قالوا إمنا أنت من املسحرين

  .ما أنت إال بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقني
  .قال هذه ناقة هلا شرب ولكم شرب يوم معلوم

  .وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم
  .فعقروها فأصبحوا نادمني

) [ فأخذهم العذاب إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني وان ربك هلو العزيز الرحيم
صاحلا أن  ولقد أرسلنا إىل مثود أخاهم(وقال تعاىل يف سورة النمل ]  ١٥٩ -  ١٤١: الشعراء

  .اعبدوا اهللا فإذا هم فريقان خيتصمون
  .قال يا قوم مل تستعجلون بالسيئة قبل احلسنة لوال تستغفرون اهللا لعلكم ترمحون

  .قالوا اطرينا بك ومبن معك
  .قال طائركم عند اهللا بل أنتم قوم تفتنون

  .وكان يف املدينة تسعة رهط يفسدون يف االرض وال يصلحون
  .هللا لنبيتنه وأهله مث لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقونقالوا تقامسوا با

  .ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ال يشعرون
  .فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أمجعني
  .فتلك بيوهتم خاوية مبا ظلموا إن يف ذلك آلية لقوم يعلمون

  ] ٥٣ - ٤٥: النمل) [ وأجنينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى فأخذهتم (وقال تعاىل يف سورة حم السجدة 

  .صاعقة العذاب اهلون مبا كانوا يكسبون
كذبت (وقال تعاىل يف سورة اقتربت ]  ١٨ -  ١٧: فصلت) [ وجنينا الذين آمنوا وكانوا يتقون

  .مثود بالنذر
  .انا إذا لفي ضالل وسعرفقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه 

  .أألقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر



  .سيعلمون غدا من الكذاب االشر
  .انا مرسلوا الناقة فتنة هلم فارتقبهم واصطرب

  .ونبئهم أن املاء قسمة بينهم كل شرب حمتضر
  .فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذايب ونذر

) انوا كهشيم احملتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكرانا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فك
كذبت مثود بطغواها إذا انبعث أشقاها فقال هلم رسول اهللا (وقال تعاىل ]  ٣٢ - ٢٣: القمر[ 

  .ناقة اهللا وسقياها
]  ١٥ - ١١: الشمس) [ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رهبم بذنبهم فسواها وال خياف عقباها

اهللا يف كتابه بني ذكر عاد ومثود كما يف سورة براءة وابراهيم والفرقان وسورة  وكثريا ما يقرن
  ويقال إن هاتني االمتني ال يعرف خربمها* والنجم والفجر ) ق(صلى اهللا عليه وآله وسورة 

أهل الكتاب وليس هلما ذكر يف كتاهبم التوراة ولكن يف القرآن ما يدل على أن موسى أخرب 
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن يف االرض مجيعا فان اهللا (اىل يف سورة ابراهيم عنهما كما قال تع

  .لغين محيد
أمل يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا جاءهتم 

  .اآلية]  ٩ - ٨: ابراهيم] [ رسلهم بالبينات 
ه ولكن ملا كان هاتان االمتان من العرب مل يضبطوا الظاهر أن هذا من متام كالم موسى مع قوم

وقد * خربمها جيدا وال اعتنوا حبفظه وإن كان خربمها كان مشهورا يف زمان موسى عليه السالم 
  .تكلمنا على هذا كله يف التفسري متقصيا وهللا احلمد واملنة

عليه السالم ومن آمن واملقصود اآلن ذكر قصتهم وما كان من أمرهم وكيف جنى اهللا نبيه صاحلا 
قد * به وكيف قطع دابر القوم الذين ظلموا بكفرهم وعتوهم وخمالفتهم رسوهلم عليه السالم 

  وهلذا قال هلم نبيهم* قدمنا أهنم كانوا عربا وكانوا بعد عاد ومل يعتربوا مبا كان من أمرهم 
م هذه ناقة اهللا لكم آية أعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه قد جاءتكم بينة من ربك(عليه السالم 

  .فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم يف االرض تتخذون من سهوهلا قصورا وتنحتون 

أي إمنا ]  ٧٤ - ٧٣: االعراف) [ اجلبال بيوتا فاذكروا آالء اهللا وال تعثوا يف االرض مفسدين
خلفاء من بعدهم لتعتربوا مبا كان أمرهم وتعملوا خبالف عملهم وأباح لكم هذه االرض  جعلكم

تبنون يف سهوهلا القصور وتنحتون من اجلبال بيوتا فارهني أي حاذقني يف صنعتها وإتقاهنا 



وإحكامها فقابلوا نعمة اهللا بالشكر والعمل الصاحل والعبادة له وحده ال شريك له وإياكم وخمالفته 
  .اتتركون فيما ههنا آمنني(لعدول عن طاعته فإن عاقبة ذلك وخيمة وهلذا وعظهم بقوله وا

أي متراكم كثري ]  ١٤٨ - ١٤٦: الشعراء) [ يف جنات وعيون وزروع وخنل طلعها هضيم
  .وتنحتون من اجلبال بيوتا فارهني فاتقوا اهللا وأطيعون وال تطيعوا أمر املسرفني(حسن هبي ناضج 
يا قوم (وقال هلم أيضا ]  ١٥٢ -  ١٤٩الشعراء ) [ يف االرض وال يصلحون الذين يفسدون

أي هو ]  ٦١: هود) [ اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه هو أنشأكم من االرض واستعمركم فيها
الذي خلقكم فأنشأكم من االرض وجعلكم عمارها أي أعطاكموها مبا فيها من الزروع والثمار 

أي أقلعوا ) فاستغفروه مث توبوا إليه(ذي يستحق العبادة وحده ال سواه فهو اخلالق الرزاق فهو ال
إن ريب قريب جميب قالوا يا (وأقبلوا على عبادته فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكم ) ١(عما أنتم فيه 

أي قد كنا نرجو أن يكون عقلك كامال قبل ]  ٦٢: هود) [ صاحل قد كنت فينا مرجوا قبل هذا
  هي دعاؤك إيانا إىل إفرادو) ٢(هذه املقالة 

__________  
  .أي سلوه املغفرة من عبادة االصنام) ١(
كنا نرجو أن تكون فينا سيدا قبل هذا، أي قبل دعوتك النبوة، وكانوا : يف أحكام القرآن) ٢(

  .وانقطع رجاؤهم ملا دعاهم إىل اهللا..يرجون رجوع دينهم

اتنهانا أن (عن دين اآلباء واالجداد وهلذا قالوا العبادة وترك ما كنا نعبده من االنداد والعدول 
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة  -نترك ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 

  من ريب
وهذا ]  ٦٣: هود) [ وآتاين منه رمحة فمن ينصرين من اهللا إن عصيته فما تزيدونين غري ختسري

 اجلانب وحسن تأت يف الدعوة هلم إىل اخلري أي فما ظنكم إن كان تلطف منه هلم يف العبارة ولني
االمر كما أقول لكم وأدعوكم إليه ماذا عذركم عند اهللا وماذا خيلصكم بني يديه وأنتم تطلبون 

مين أن أترك دعاءكم إىل طاعته وأنا ال ميكنين هذا النه واجب علي ولو تركته ملا قدر أحد منكم 
ين منه وال ينصرين فأنا ال أزال أدعوكم إىل اهللا وحده ال شريك له حىت وال من غريكم أن جيري

أي من ]  ١٥٣: الشعراء) [ إمنا أنت من املسحرين(حيكم اهللا بيين وبينكم وقالوا له أيضا 
املسحورين يعنون مسحورا ال تدري ما تقول يف دعائك إيانا إىل إفراد العبادة هللا وحده وخلع ما 

وقيل من املسحرين * وهذا القول عليه اجلمهور إن املراد باملسحرين املسحورين سواه من االنداد 
أي ممن له سحر وهي الرئة كأهنم يقولون إمنا أنت بشر له سحر واالول أظهر لقوهلم بعد هذا ما 



سألوا منه أن ]  ١٥٤: هود) [ فأت بآية إن كنت من الصادقني(وقوهلم * أنت إال بشر مثلنا 
قال هذه ناقة هلا شرب ولكم شرب يوم معلوم وال (يدل على صدق ما جاءهم يأتيهم خبارق 

قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة (وقال ]  ١٥٦: هود) [ متسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم
 ٧٣: االعراف) [ اهللا لكم آية فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم

  ]. ٥٩: االسراء) [ مثود الناقة مبصرة فظلموا هباوآتينا : (وقال تعاىل] 
وقد ذكر املفسرون أن مثود اجتمعوا يوما يف ناديهم فجاءهم رسول اهللا صاحل فدعاهم إىل اهللا 

وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم فقالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة وأشاروا إىل 
فيها وأن ) ١(صافا مسوها ونعتوها وتعنتوا صخرة هناك ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أو

طويلة من صفتها كذا وكذا فقال هلم النيب صاحل عليه السالم أرأيتم إن ) ٢(تكون عشراء 
  .أجبتكم إىل ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون مبا جئتكم به وتصدقوين فيما أرسلت به

 مصاله فصلى هللا عزوجل ما قدر له مث قالوا نعم فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك مث قام إىل
دعا ربه عزوجل أن جييبهم إىل ما طلبوا فأمر اهللا عز وجل تلك الصخرة أن تنفظر عن ناقة عظيمة 
عشراء، على الوجه املطلوب الذي طلبوا أو على الصفة اليت نعتوا فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا 

  عظيما ومنظرا هائال وقدرة
فآمن كثري منهم واستمر أكثرهم على كفرهم وضالهلم ) ٣(وبرهانا ساطعا باهرة ودليال قاطعا 

  وعنادهم
__________  

  .تشددوا: تعنتوا) ١(
  .اليت مضى حلملها عشرة أشهر أو هي كالنفساء من النساء: عشراء) ٢(
: االول: وأعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه: ١٩/  ١٨قال الرازي يف تفسريه ج ) ٣(

  .اىل خلقها من الصخرةانه تع
  .انه تعاىل خلقها يف جوف اجلبل مث شق عنها اجلبل: الثاين

  .أي جحدوا هبا ومل يتبعوا احلق بسببها أي أكثرهم) فظلموا هبا(وهلذا قال 
  .وكان رئيس الذين آمنوا جندع بن عمرو بن حماله بن لبيد بن جواس

ؤاب بن عمر بن لبيد واخلباب صاحبا وكان من رؤسائهم وهم بقية االشراف باالسالم قصدهم ذ
أوثاهنم ورباب بن صمعر بن مجس ودعا جندع بن عمه شهاب بن خليفة وكان من اشرافهم فهم 

باالسالم فنهاه أولئك فمال إليهم فقال يف ذلك رجل من املسلمني يقال له مهرش بن غنمة بن 



ا شهابا عزيز مثود كلهم مجيعا إىل دين النيب دعو* وكانت عصبة من آل عمرو : الذميل رمحه اهللا
وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا ولكن الغواة من * فهم بأن جييب ولو أجابا الصبح صاحل فينا عزيزا * 

) هذه ناقة اهللا لكم آية(وهلذا قال هلم صاحل عليه السالم ) ١(تولوا بعد رشدهم ذابا * آل حجر 
وتعظيم كقوله بيت اهللا وعبد اهللا لكم أضافها اهللا سبحانه وتعاىل إضافة تشريف ]  ٦٤: هود[ 

فذروها تأكل يف أرض اهللا وال متسوها بسوء فيأخذكم (آية أي دليال على صدق ما جئتكم به 
فاتفق احلال على أن تبقى هذه الناقة بني أظهرهم ترعى حيث ]  ٦٤: هود) [ عذاب قريب

شرب ماء البئر يومها ذلك شاءت من أرضهم وترد املاء يوما بعد يوم وكانت إذا وردت املاء ت
فكانوا يرفعون حاجتهم من املاء يف يومهم لغدهم ويقال إهنم كانوا يشربون من لبنها كفايتهم 

  وهلذا) قال هلا شرب ولكم شرب يوم معلوم(وهلذا 
أي اختبارا هلم أيؤمنون هبا أم يكفرون واهللا ]  ٢٧: القمر) [ أنا مرسلوا الناقة فتنة هلم(قال تعاىل 

على أذاهم فسيأتيك اخلرب ) واصطرب(أي انتظر ما يكون من امرهم ) فارتقبهم(مبا يفعلون أعلم 
فلما طال عليهم احلال ]  ٢٨: القمر) [ ونبئهم ان املاء قسمة بينهم كل شرب حمتضر(على جلية 

هذا اجتمع ملؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة ليسترحيوا منها ويتوفر عليهم ماؤهم 
فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهبم وقالوا يا صاحل ائتنا مبا (ين هلم الشيطان أعماهلم قال اهللا تعاىل وز

وكان الذي توىل قتلها منهم رئيسهم قدار بن ]  ٧٧ -االعراف ) [ تعدنا إن كنت من املرسلني
هو سالف بن جندع وكان أمحر أزرق أصهب وكان يقال أنه ولد زانية ولد على فراش سالف و

  .ابن رجل يقال له صيبان
  ) *٢(وكان فعله ذلك باتفاق مجيعهم فلهذا نسب الفعل إىل مجيعهم كلهم 

__________  
  .انه تعاىل خلقها حامال من غري ذكر: الثالث
ما روي انه كان هلا شرب يوم ولكل القوم : خلقها دفعة واحدة من غري والدة اخلامس: الرابع

  .شرب يوم آخر
  .صل منها لنب كثري يكفي خللق عظيمكان حي: السادس

  .ذبابا: يف قصص االنبياء البن كثري) ١(
  .إليهم كلهم: ويف نسخة قصص االنبياء البن كثري) ٢(

  .وهو مناسب



أن امرأتني من مثود اسم احدامها صدوق ابنة ) ١(وذكر ابن جرير وغريه من علماء املفسرين 
مال وكانت حتت رجل من أسلم ففارقته فدعت احمليا ابن زهري بن املختار وكانت ذات حسب و

ابن عم هلا يقال له مصرع بن مهرج بن احمليا وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة واسم 
االخرى عنيزة بنت غنيم بن جملز وتكىن أم عثمان وكانت عجوزا كافرة هلا بنات من زوجها 

ن سالف إن هو عقر الناقة فله أي ذؤاب بن عمرو احد الرؤساء فعرضت بناهتا االربع على قدار ب
بناهتا شاء فانتدب هذان الشابان لعقرها وسعوا يف قومهم بذلك فاستجاب هلم سبعة آخرون 

  فصاروا تسعة وهم
: النمل) [ وكان يف املدينة تسعة رهط يفسدون يف االرض وال يصلحون(املذكورون يف قوله تعاىل 

ها فأجابوهم إىل ذلك وطاوعوهم يف ذلك فانطلقوا وسعوا يف بقية القبيلة وحسنوا هلم عقر]  ٤٨
يرصدون الناقة فلما صدرت من وردها كمن هلا مصرع فرماها بسهم فانتظم عظم ساقها وجاء 
النساء يزمرن القبيلة يف قتلها وحسرن عن وجوههن ترغيبا هلم فابتدرهم قدار بن سالف فشد 

ض ورغت رغاة واحدة عظيمة حتذر عليها بالسيف فكشف عن عرقوهبا فخرت ساقطة إىل االر
  .ثالثا) ٢(ولدها مث طعن يف لبتها فنحرها وانطلق سقيها وهو فصيلها فصعد جبال منيعا ودعا 

وروى عبد الرزاق عن معمر عمن مسع احلسن أنه قال يا رب أين أمي مث دخل يف صخرة فغاب 
فتعاطى فعقر فكيف كان عذايب  فنادوا صاحبهم(فيها ويقال بل اتبعوه فعقروه أيضا قال اهللا تعاىل 

إذ انبعث أشقاها فقال هلم رسول اهللا ناقة اهللا (وقال تعاىل ]  ٣٠ - ٢٩: القمر) [ ونذر
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم رهبم بذنبهم (أي احذروها ]  ١٣ - ١٢: الشمس) [ وسقياها

  ]. ١٥ -  ١٤: الشمس) [ فسواها وال خياف عقباها
عن أبيه عبد اهللا بن زمعة  -هو أبو عزرة  -بد اهللا بن منري حدثنا هاشم قال االمام أمحد حدثنا ع

إذ (خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال : قال) ٣(
  ).٤(انبعث هلا رجل من عارم عزيز منيع يف رهطه مثل أيب زمعة ) انبعثت أشقاها

وقال * هم عزيز أي رئيس منيع أي مطاع يف قومه عارم أي ش) ٥(أخرجاه من حديث هشام بن 
  حممد بن اسحاق حدثين

__________  
  .تاريخ الطربي، وروح املعاين لاللوسي) ١(
  .ورغا: كذا يف االصل، ويف قصص االنبياء البن كثري) ٢(

  .وهو املناسب
  .عن ابن منري عن هشام عن أبيه عن عبد اهللا بن زمعة: ١٧/  ٤يف املسند ) ٣(



  .عن مسلم/ وأبو عزرة حتريف ؛ بن عروة  وهشام
إالم : ذكر النساء فوعظ فيهم مث قال: بزيادة ٤٩ح / باب  ١٣/ كتاب  ٥١رواه مسلم يف ) ٤(

  .جيلد أحدكم امرأته
هو : قال أهل اللغة: وعارم..ذكر النساء" بزيادة  ٤٩٤٢/  ٩١/  ٦٥: ورواه البخاري يف الفتح

  .وي الشرسالق: الشرير املفسد اخلبيث، وقيل
  .من حديث هشام به: ويف قصص االنبياء البن كثري: كذا باالصول والنسخ املطبوعة) ٥(

يزيد بن حممد بن خيثم عن حممد بن كعب عن حممد بن خيثم عن يزيد عن عمار بن ياسر قال 
  .بلى: قال" أال أحدثك بأشقى الناس : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي

يعين قرنه  -أحدمها أحيمر مثود الذي عقر الناقة والذي بضربك يا علي على هذا رجالن : " قال
  ".يعين حليته  -حىت تبتل منه هذه  -

  .رواه ابن أيب حامت
) فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهبم وقالوا يا صاحل ائتنا مبا تعدنا ان كنت من املرسلني(وقال تعاىل 

منها اهنم خالفوا اهللا : ذا بني كفر بليغ من وجوهفجمعوا يف كالمهم ه]  ٧٧: االعراف[ 
  .ورسوله يف ارتكاهبم النهي االكيد يف عقر الناقة اليت جعلها اهللا هلم آية

أحدمها الشرط عليهم يف قوله * ومنها أهنم استعجلوا وقوع العذاب هبم فاستحقوه من وجهني 
* والكل حق " أليم "  االخرى ويف" عظيم " ويف آية ) وال متسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب(

  .والثاين استعجاهلم على ذلك
ومنها أهنم كذبوا الرسول الذي قد قام الدليل القاطع على نبوته وصدقه وهم يعلمون ذلك علما 

قال اهللا تعاىل * جازما ولكن محلهم الكفر والضالل والعناد على استبعاد احلق ووقوع العذاب هبم 
وذكروا ]  ٦٥: هود) [ ذلك وعد غري مكذوب) ١(داركم ثالثة أيام فعقروها فقال متتعوا يف (

هنم ملا عقروا الناقة كان أول من سطا عليها قدار بن سالف لعنه اهللا فعرقبها فسقطت إىل االرض 
مث ابتدروها بأسيافهم يقطعوهنا فلما عاين ذلك سقيها وهو ولدها شرد عنهم فعال أعلى اجلبل 

أي غري يومهم ذلك فلم ) متتعوا يف داركم ثالثة أيام(ذا قال هلم صاحل هناك ورغا ثالث مرات فله
يصدقوه أيضا يف هذا الوعد االكيد بل ملا أمسوا مهوا بقتله وأرادوا فيما يزعمون أن يلحقوه 

أي لنكسنه يف داره مع أهله فلنقتلنه مث ]  ٤٨: النمل) [ قالوا تقامسوا باهللا لنبيتنه وأهله(بالناقة 
  .له وننكرن ذلك أن طالبنا أولياؤه بدمهجنحدن قت
  مث لنقولن لوليه ما شهدنا: (وهلذا قالوا



ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ال (قال اهللا تعاىل ]  ٤٨: النمل) [ مهلك أهله وإنا لصادقون
  .يشعرون

  .فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أمجعني
) [ ذلك آلية لقوم يعلمون وأجنينا الذين آمنوا وكانوا يتقون فتلك بيوهتم خاوية مبا ظلموا إن يف

وذلك أن اهللا تعاىل أرسل على أولئك النفر الذين قصدوا قتل صاحل حجارة ]  ٥٣ - ٥٠: النمل
رضختهم سلفا وتعجيال قبل قومهم وأصبحت مثود يوم اخلميس وهو اليوم االول من أيام النظرة 

عليه السالم فلما أمسوا نادوا بأمجعهم أال قد مضى يوم من ووجوههم مصفرة كما أنذرهم صاحل 
  .االجل

  .مث أصبحوا يف اليوم الثاين من أيام التأجيل
  .وهو يوم اجلمعة ووجوههم حممرة فلما أمسوا نادوا أال قد مضى يومان من االجل
  مث أصبحوا يف اليوم الثالث من أيام املتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة فلما

__________  
انه تعاىل ملا امهلهم تلك االيام الثالثة فقد رغبهم يف : قال ابن عباس: قال الرازي يف تفسريه) ١(

  ..االميان، وذلك الهنم ملا عقروا الناقة انذرهم صاحل عليه السالم بنزول العذاب

رون أمسوا نادوا أال قد مضى االجل فلما كان صبيحة يوم االحد حتنطوا وتأهبوا وقعدوا ينتظ
ماذا حيل هبم من العذاب والنكال والنقمة ال يدرون كيف يفعل هبم وال من أي جهة يأتيهم 

العذاب فلما أشرقت الشمس جاءهتم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة شديدة من أسفل منهم 
ففاضت االرواح وزهقت النفوس وسكنت احلركات وخشعت االصوات وحقت احلقائق 

  . جثثا ال أرواح فيها وال حراك هبافأصبحوا يف دارهم جامثني
ويقال هلا الذريعة  -ابنت السلق  -قالوا ومل يبق منهم أحد إال جارية كانت مقعدة وامسها كلبة 

وكانت شديدة الكفر والعداوة لصاحل عليه السالم فلما رأت العذاب أطلقت رجالها فقامت 
حل بقومها واستسقتهم ماء فلما  تسعى كأسرع شئ فأتت حيا من العرب فأخربهتم مبا رأت وما

  .شربت ماتت
أال إن مثود كفروا رهبم (أي مل يقيموا فيها يف سعة ورزق وغناء ) كأن مل يغنوا فيها(قال اهللا تعاىل 
  .أي نادى عليهم لسان القدر هبذا]  ٦٠: هود) [ أال بعدا لثمود

  بن عثمان بن خيثم،قال االمام أمحد حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، حدثنا عبد اهللا 
ال تسألوا : " ملا مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلجر قال: عن أيب الزبري، عن جابر قال



ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج  - يعين الناقة  -اآليات فقد سأهلا قوم صاحل فكانت 
  ).فعتوا عن أمر رهبم فعقروها(

ا، فعقروها فأخذهتم صيحة أمهد اهللا من حتت أدمي وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوم
  .السماء منهم إال رجال واحدا كان يف حرم اهللا

  .هو أبو رغال: " فقالوا من هو يا رسول اهللا قال
  ).١" (فلما خرج من احلرم أصابه ما أصاب قومه 

  .وهذا احلديث على شرط مسلم وليس هو يف شئ من الكتب الستة واهللا أعلم
قال معمر، أخربين إمساعيل بن أمية أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مر : د الرزاق أيضاوقد قال عب

  .اهللا ورسوله أعلم: قالوا" أتدرون من هذا : " بقرب أيب رغال فقال
  .عذاب اهللا] من [ هذا قرب أيب رغال، رجل من مثود، كان يف حرم اهللا فمنعه حرم اهللا : " قال

  .فدفن ههنا، ودفن معه غصن من ذهب فلما خرج أصابه ما أصاب قومه
قال عبد الرزاق قال معمر قال " * فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن 

وقد جاء من وجه آخر متصال كما * هذا مرسل من هذا الوجه * أبو رغال أبو ثقيف : الزهري
مسعت عبد اهللا ] قال [ بن أيب جبري،  ذكره حممد بن اسحق يف السرية عن إمساعيل بن أمية عن جبري

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول حني خرجنا معه إىل الطائف ] يقول [ بن عمرو، 
  .إن هذا قرب أيب رغال: " فمررنا بقرب، فقال

وكان هبذا احلرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة اليت ؛ وكان من مثود ؛ وهو أبو ثقيف 
  مه هبذا املكانأصابت قو

__________  
  .وتفرد به ٣٩٦/  ٣مسند أمحد ج ) ١(

  .وأبو الزبري هو حممد بن مسلم، صدوق مشهور، اعتمده مسلم وروى له البخاري متابعة
  .صدوق إال انه يدلس: قال ابن حجر

  ).٦٣٢ -  ٢/ املغين يف الضعفاء للذهيب ) ٦٩٧/  ٢٠٧/  ٢(تقريب التقريب 

  .نه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معهفدفن فيه، وآية ذلك أ
قال * وهكذا رواه أبو داود من طريق حممد بن اسحق به " فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن 

  .شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي رمحه اهللا هذا حديث حسن عزيز
  قلت تفرد به جبري بن أيب جبري هذا



قال شيخنا فيحتمل أنه وهم يف * ومل يرو عنه سوى امساعيل بن أمية  وال يعرف إال هبذا احلديث
  .رفعه وإمنا يكون من كالم عبد اهللا بن عمرو من زاملتيه واهللا أعلم

  .واهللا أعلم* قلت لكن يف املرسل الذي قبله ويف حديث جابر أيضا شاهد له 
صحت لكم ولكن ال حتبون فتوىل عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ريب ون(وقوله تعاىل 
إخبار عن صاحل عليه السالم أنه خاطب قومه بعد هالكهم وقد ]  ٧٩: االعراف) [ الناصحني

أي ) يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم(أخذ يف الذهاب عن حملتهم إىل غريها قائال هلم 
كن ال حتبون ول(جهدت يف هدايتكم بكل ما أمكنين وحرصت على ذلك بقويل وفعلي ونييت 

أي مل تكن سجاياكم تقبل احلق وال تريده فلهذا صرمت إىل ما أنتم فيه من العذاب ) الناصحني
االليم املستمر بكم املتصل إىل االبد وليس يل فيكم حيلة وال يل بالدفع عنكم يدان والذي وجب 

  .يدعلي من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعلته وبذلته لكم ولكن اهللا يفعل ما ير
وقف عليهم وقد ركب : وهكذا خاطب النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل قليب بدر بعد ثالث ليال

يا أهل القليب هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا فإين : " راحلته وأمر بالرحيل من أخر الليل فقال
 بئس عشرية النيب كنتم لنبيكم كذبتموين: " قد وجدت ما وعدين ريب حقا، وقال هلم فيما قال

وصدقتين الناس وأخرجتموين وآواين الناس وقاتلتموين ونصرين الناس فبئس عشرية النيب كنتم 
والذي نفسي بيده ما أنتم : (يا رسول اهللا ختاطب أقواما قد جيفوا فقال: فقال له عمر" لنبيكم 

  ).بأمسع ملا أقول منهم ولكنهم ال جييبون
صاحلا عليه السالم إنتقل إىل حرم اهللا فأقام به حىت  ويقال إن* وسيأيت بيانه يف موضعه إن شاء اهللا 

  .مات
قال االمام أمحد حدثنا وكيع حدثنا زمعة بن صاحل عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس 

  ".يا أبا بكر أي واد هذا : " قال ملا مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بوادي عسفان حني حج قال
به هود وصاحل عليهما السالم على بكرات خطمها الليف لقد مر : " قال وادي عسفان قال

وقد تقدم يف * إسناد حسن ) * ١" (أزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون حيجون البيت العتيق 
  قصة نوح

  .عليه السالم من رواية الطرباين وفيه نوح وهود وإبراهيم
__________  

ليماين، نزيل مكة، أبو وهب ضعيف وفيه زمعة بن صاحل اجلندي ٢٣٢/  ١مسند أمحد ج ) ١( ، ا
  .٦٥ -  ٢٩٣ -  ١/ تقريب التهذيب / 



مرور النيب بوادي احلجر من أرض مثود عام تبوك قال االمام أمحد حدثنا عبد الصمد حدثنا صخر 
بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال ملا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس على تبوك 

بيوت مثود فاستقى الناس من اآلبار اليت كانت تشرب منها مثود فعجنوا منها نزل هبم احلجر عند 
ونصبوا القدور فأمرهم رسول اهللا فاهراقوا القدور وعلفوا العجني االبل مث ارحتل هبم حىت نزل 

] فقال [ هبم على البئر اليت كانت تشرب منها الناقة وهناهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا 
وقال أمحد أيضا حدثنا عفان ) * ١(أن يصيبكم مثل ما أصاهبم فال تدخلوا عليهم إين أخشى 

حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر قال قال رسول اهللا صلى 
وهو باحلجر ال تدخلوا على هؤالء املعذبني إال أن تكونوا باكني فإن مل تكونوا : اهللا عليه وسلم

* أخرجاه يف الصحيحني من غري وجه ) * ٢(ني فال تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصاهبم باك
ويف بعض الروايات أنه عليه السالم ملا مر مبنازهلم قنع رأسه وأسرع راحلته وهنى عن دخول 
* منازهلم إال أن تكونوا باكني ويف رواية فإن مل تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم مثل ما أصاهبم 

  .صلوات اهللا وسالمه عليه
وقال االمام أمحد حدثنا يزيد بن هرون، حدثنا املسعودي، عن امسعيل بن أوسط عن حممد بن أيب 
كبشة االنباري عن أبيه وامسه عمرو بن سعد ويقال عامر بن سعد رضي اهللا عنه قال ملا كان يف 

ول اهللا صلى اهللا عليه غزوة تبوك فسارع الناس إىل أهل احلجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رس
وسلم فنادى يف الناس الصالة جامعة قال فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ممسك بعريه وهو 

فناداه رجل تعجب منهم يا رسول اهللا قال أفال " ما تدخلون على قوم غضب اهللا عليهم : " يقول
كائن بعدكم فاستقيموا أرئكم بأعجب من ذلك رجل من أنفسكم ينبئكم مبا كان قبلكم وما هو 

  وسددوا فإن اهللا ال يعبأ بعذابكم
  .إسناد حسن ومل خيرجوه* شيئا وسيأيت قوم ال يدفعون عن أنفسهم شيئا 

وقد ذكر أن قوم صاحل كانت أعمارهم طويلة فكانوا يبنون البيوت من املدر فتخرب قبل موت 
  .الواحد منهم فنحتوا هلم بيوتا يف اجلبال

عليه السالم ملا سألوه آية فأخرج اهللا هلم الناقة من الصخرة أمرهم هبا وبالولد وذكروا أن صاحلا 
الذي كان يف جوفها وحذرهم بأس اهللا إن هم نالوها بسوء وأخربهم أهنم سيعقروهنا ويكون سبب 
هالكهم ذلك وذكر هلم صفة عاقرها وأنه أمحر أزرق أصهب فبعثوا القوابل يف البلد مىت وجدوا 

  .ه الصفة يقتلنه فكانوا على ذلك دهرا طويال وانقرض جيل وأتى جيل آخرمولودا هبذ
  فلما كان يف بعض االعصار خطب رئيس من رؤسائهم على ابنه بنت

__________  



  .وأمحد يف مسنده ٢٩٨١/  ١/  ٥٣رواه مسلم يف صحيحه ) ١(
وابن واحلميدي يف مسنده  ٤٧٠٢/  ٢ -  ١٥/  ٦٥والبخاري يف الفتح ) ٩١ - ٧٢/  ٢(

  .٣٩٧/  ١هشام يف السرية والواقدي يف املغازي 
  .٦٦/  ٢مسند أمحد ج ) ٢(

آخر مثله يف الرياسة فزوجه فولد بينهما عاقر الناقة وهو قدار بن سالف فلم تتمكن القوابل من 
قتله لشرف أبويه وجديه فيهم فنشأ تشأة سريعة فكان يشب يف اجلمعة كما يشب غريه يف شهر 

ره أن خرج مطاعا فيهم رئيسا بينهم فسولت له نفسه عقر الناقة واتبعه على ذلك حىت كان من أم
  .مثانية من اشرافهم وهم التسعة الذين أرادوا قتل صاحل عليه السالم

فلما وقع من أمرهم ما وقع من عقر الناقة وبلغ ذلك صاحلا عليه السالم جاءهم باكيا عليها 
  .مل يقع عن مال منا وإمنا فعل هذا هؤالء االحداث فينافتلقوه يعتذرون إليه ويقولون إن هذا 

فيقال إنه أمرهم باستدراك سقبها حىت حيسنوا إليه عوضا عنها فذهبوا وراءه فصعد جبال هناك 
  .فلما تصاعدوا فيه وراءه تعاىل اجلبل حىت ارتفع فال يناله الطري وبكى الفصيل حىت سالت دموعه

ثالثا فعندها قال صاحل متتعوا يف داركم ثالثة أيام وذلك ) ١(عا مث استقبل صاحلا عليه السالم ود
وعد غري مكذوب وأخربهم أهنم يصبحون من غدهم صفرا مث حتمر وجوههم يف الثاين ويف اليوم 

فلما كان يف اليوم الرابع أتتهم صيحة فيها صوت كل صاعقة فأخذهتم * الثالث تسود وجوههم 
  ويف بعض هذا السياق نظر* جامثني ) ٢(فأصبحوا يف دارهم 

وخمالفة لظاهر ما يفهم من القرآن يف شأهنم وقصتهم كما قدمنا واهللا سبحانه وتعاىل أعلم 
"  ١٤٨" بن ناحور "  ٢٥٠" قصة إبراهيم خليل الرمحن هو إبراهيم بن تسارخ ) ٣(بالصواب 

" شاحل بن "  ٤٦٤" بن عابر "  ٤٣٩" ابن فالغ "  ٢٣٩" بن راعو "  ٢٣٠" بن ساروغ 
هذا نص أهل ) * ٤(ابن نوح عليه السالم "  ٦٠٠" بن سام "  ٤٣٨" بن أرفخشذ "  ٤٣٣

الكتاب يف كتاهبم، وقد اعلمت على أعمارهم حتت أمسائهم باهلندي كما ذكروه من املدد وقدمنا 
وحكى احلافظ ابن عساكر يف ترمجة * الكالم على عمر نوح عليه السالم فأغىن عن إعادته 

ان اسم أم ابراهيم " املبتدأ " اخلليل من تارخيه عن اسحق بن بشر الكاهلي صاحب كتاب  ابراهيم
  مث أورد عنه يف خرب والدهتا له حكاية طويلة وقال" * أميلة " 

__________  
  .ورغا ثالثا: يف الطربي والكامل) ١(

  .لكل رغوة أجل يوم: فقال صاحل



  .ديارهم: يف الطربي) ٢(
  .دار القاموس ١١٨ - ١١٧/  ١ي يف تارخيه نقل اخلرب الطرب) ٣(

  .ولد الناقة: والفصيل
إبراهيم بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن : نسبه املوجود يف التوراة والتواريخ هو) ٤(

/  ٢(فاجل بن عابر بن شاحل بن ارفكشاذ بن سام بن نوح عليه السالم ويف هتذيب ابن عساكر 
وهو تارخ بن ناحور بن شاروع بن أرغو بن فالغ بن شاحل بن  إبراهيم بن ازار): ١٣٧ - ١٣٦

  .أرفشخد بن سام بن نوح ويكىن بأيب الضيفان
  .وكما هو مالحظ فأكثر االمساء خمالفة ملا يف االصل الذي نعتمده

وروى ابن ) ١(بنت كربنا بن كرثى من بين أرفخشذ بن سام بن نوح " بونا " الكليب امسها 
  ).٢(ن عكرمة أنه قال كان إبراهيم عليه السالم يكىن أبا الضيفان عساكر من غري وجه ع

  قالوا وملا كان عمر تارخ مخسا وسبعني سنة ولد له إبراهيم عليه السالم وناحور وهاران
وعندهم أن إبراهيم عليه السالم هو االوسط وأن هاران مات يف حياة أبيه يف * وولد هلاران لوط 

وهذا هو الصحيح املشهور عند * ض الكلدانيني يعنون أرض بابل أرضه اليت ولد فيها وهي أر
واالخبار وصحح ذلك احلافظ ابن عساكر بعد ما روى من طريق ) ٣(أهل السري والتواريخ 

هشام بن عمار عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن ابن عباس قال ولد ابراهيم 
  .مث قال والصحيح أنه ولد ببابل* يقال له قاسيون  بغوطة دمشق يف قرية يقال هلا برزة يف جبل

  .وإمنا نسب إليه هذا املقام النه صلى فيه إذ جاء معينا للوط عليه السالم
بنة اخيه) ٤(قالوا فتزوج ابراهيم سارة    .وناحور ملكا ابنة هاران يعنون با

ه سارة وابن أخيه لوط بن قالوا وكانت سارة عاقرا ال تلد قالوا وانطلق تارخ بابنة إبراهيم وامرأت
هاران فخرج هبم من أرض الكلدانيني إىل أرض الكنعانيني فنزلوا حران فمات فيها تارخ وله 

وهذا يدل على أنه مل يولد حبران وإمنا مولده بأرض الكلدانيني وهي ) ٥(مائتان ومخسون سنة 
د بيت املقدس فأقاموا وهي بال* مث ارحتلوا قاصدين أرض الكنعانيني * أرض بابل وما واالها 

حبران وهي أرض الكشدانيني يف ذلك الزمان وكذلك أرض اجلزيرة والشام أيضا وكانوا يعبدون 
  .الكواكب السبعة

والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين يستقبلون القطب الشمايل ويعبدون الكواكب 
ب من أبواب دمشق السبعة القدمية وهلذا كان على كل با* السبعة بأنواع من الفعال واملقال 

وهكذا كان أهل حران يعبدون الكواكب * هيكل لكوكب منها ويعملون هلا أعيادا وقرابني 



واالصنام وكل من كان على وجه االرض كانوا كفارا سوى إبراهيم اخلليل وامرأته وابن أخيه 
لك الشرور وأبطل به ذاك لوط عليهم السالم وكان اخلليل عليه السالم هو الذي أزال اهللا به ت

الضالل فان اهللا سبحانه وتعاىل أتاه رشده يف صغره وابتعثه رسوال واختذه خليال يف كربه قال 
  .أي كان أهال لذلك]  ٥١: االنبياء) [ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملني) (تعاىل

__________  
من ..ا أمنوتا من ولد افراهم بن أرغو بن فالغامسه: عن غري واحد من أهل العلم: يف الطربي) ١(

  .ولد سام
  .امنتلى بنت يكفور: وقيل امسها

  .التهذيب ١٤١/  ١٢تاريخ ابن عساكر ) ٢(
قالوا بالسوس من ؛ اختلف يف املوضع الذي كان منه واملوضع الذي ولد فيه : قال الطربي) ٣(

حران ونقله منها  -ء بناحية الزواىب بالوركا - بناحية كوثى من السواد  -بابل  -أرض االهواز 
يف رواية للطربي : يف سارة أقوال) ٤) (٩٤/  ١والكامل البن االثري  ١١٩/  ١(أبوه إىل بابل 
اهنا ابنة ملك حران وقد : اهنا ابنة عمه هاران ويف رواية أخرى عنده عن السدي: والبن االثري

  .طعنت يف دين قومها وآمنت باهللا تعاىل مع إبراهيم
  .٤٠/  ١مائتان وستني سنة : ويف املسعودي) ٥(

وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اهللا واتقوه ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون إمنا تعبدون (وقال تعاىل 
من دون اهللا أوثانا وختلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون اهللا ال ميلكون لكم رزقا فابتغوا عند 

  .إليه ترجعون اهللا الرزق واعبدوه واشكروا له
  .وان تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إال البالغ املبني

  .أو مل يروا كيف يبدئ اهللا اخللق مث يعيده ان ذلك على اهللا يسري
  .قل سريوا يف االرض فانظروا كيف بدأ اخللق مث اهللا ينشئ النشأة اآلخرة

  .شاء وإليه تقلبونان اهللا على كل شئ قدير يعذب من يشاء ويرحم من ي
  .وما أنتم مبعجزين يف االرض وال يف السماء وما لكم من دون اهللا من ويل وال نصري
  .والذين كفروا بآيات اهللا ولقائه أولئك يئسوا من رمحيت وأولئك هلم عذاب أليم

  .فما كان جواب قومه إال أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فاجناه اهللا من النار
وم يؤمنون وقال إمنا اختذمت من دون اهللا أوثانا مودة بينكم يف احلياة الدنيا مث إن يف ذلك آليات لق

  .يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين



  .فآمن له لوط وقال إين مهاجر إىل ريب انه هو العزيز احلكيم
  .والكتاب ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا يف ذريته النبوة
مث ذكر تعاىل ]  ٢٧ - ١٦: العنكبوت) [ وآتيناه أجره يف الدنيا وانه يف اآلخرة ملن الصاحلني
  .مناظرته البيه وقومه كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

وكان أول دعوته البيه، وكان أبوه ممن يعبد االصنام النه أحق الناس بإخالص النصيحة له كما 
  .تاب ابراهيم انه كان صديقا نبياواذكر يف الك(قال تعاىل 

  .إذ قال البيه
  يا أبت مل تعبد ما ال

  .يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا
  .يا أبت إين قد جاءين من العلم ما مل يأتك فاتبعين أهدك صراطا سويا

  .يا أبت ال تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصيا
  .تكون للشيطان وليايا أبت إين أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن ف

  .قال أراغب أنت عن آهليت يا إبراهيم لئن مل تنته الرمجنك واهجرين مليا
قال سالم عليك سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا وأدعو ريب 

  ]. ٤٨ - ٤١: مرمي) [ عسى أن ال أكون بدعاء ريب شقيا
  .من احملاورة واجملادلة وكيف دعا أباه إىل احلق بألطف عبارةفذكر تعاىل ما كان بينه وبني أبيه 

وأحسن إشارة بني له بطالن ما هو عليه من عبادة االوثان الىت ال تسمع دعاء عابدها وال تبصر 
مث قال منبها على ما أعطاه اهللا * مكانه فكيف تغين عنه شيئا أو تفعل به خريا من رزق أو نصر ؟ 

يا أبت إنه قد جاءين من العلم ما مل يأتك (ع وإن كان أصغر سنا من أبيه من اهلدى والعلم الناف
أي مستقيما واضحا سهال حنيفا يفضي بك إىل اخلري يف دنياك ) فاتبعين أهدك صراطا سويا

فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه النصيحة إليه مل يقبلها منه وال أخذها عنه ) ١(وأخراك 
  قيل باملقال وقيل) راغب أنت عن آهليت يا ابراهيم لئن مل تنته الرمجنكأ(بل هتدده وتوعده قال 

__________  
  .أي أرشدك إىل دين مستقيم فيه النجاة: قال يف أحكام القرآن) ١(

يا أبت دليل على شدة احلب والرغبة يف صونه عن العقاب وإرشاده إىل : وقوله ١١١/  ١١
  /. ٢٢٦/  ٢١الرازي ../ الصواب



  .أي واقطعين وأطل هجراين) واهجرين مليا) (١(بالفعال 
أي ال يصلك مين مكروه وال ينالك مين أذى بل أنت سامل ) سالم عليك(فعندها قال له ابراهيم 

قال ابن عباس وغريه أي ) * سأستغفر لك ريب إنه كان يب حفيا(من ناحييت وزاده خريا فقال 
واعتزلكم وما تدعون من دون اهللا (ذا قال لطيفا يعين يف أن هداين لعبادته واالخالص له وهل
  ).٢) (وأدعو ريب عسى أن ال أكون بدعاء ريب شقيا

  .وقد استغفر له ابراهيم عليه السالم كما وعده يف أدعيته
وما كان استغفار ابراهيم البيه اال عن موعدة (فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه كما قال تعاىل 

  )٣) (نه عدو هللا تربأ منه إن ابراهيم الواه حليموعدها إياه فلما تبني له أ
حدثنا امسعيل بن عبد اهللا، حدثين أخي عبد احلميد، عن أبن أيب ذئب، عن سعيد : وقال البخاري

يلقي إبراهيم أباه آزر يوم القيامة : " املقربي، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
إبراهيم أمل أقل لك ال تعصين فيقول له أبوه فاليوم ال  وعلى وجه آزر قترة وغربة فيقول له

أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتين أن ال ختزين يوم يبعثون وأي خزي أخزى من أيب 
  .االبعد فيقول اهللا إين حرمت اجلنة على الكافرين

" يف النار  مث يقال يا إبراهيم ما حتت رجليك فينظر فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقي
  .هكذا رواه يف قصة إبراهيم منفردا) ٤(

عن سعيد املقربي عن أبيه عن ) ٥(وقال يف التفسري وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أيب ذؤيب 
وهكذا رواه النسائي عن أمحد بن حفص بن عبد اهللا عن أبيه عن ابراهيم بن طهمان * أىب هريرة 

  .به
سلمة عن أيوب عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب وقد رواه البزار من حديث محاد بن 

  .صلى اهللا عليه وسلم بنحوه
  .ويف سياقه غرابة

ورواه أيضا من حديث قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .بنحوه

) [ ومك يف ضالل مبنيوإذ قال إبراهيم البيه آزر أتتخذ أصناما آهلة اين أراك وق(وقال تعاىل 
هذا يدل على أن اسم أىب إبراهيم آزر ومجهور أهل النسب منهم ابن عباس على ]  ٧٤: االنعام

أن اسم أبيه تارح وأهل الكتاب يقولون تارخ باخلاء املعجمة فقيل إنه لقب بصنم كان يعبده إمسه 
  أحدمها لقب واآلخروقال ابن جرير والصواب أن امسه آزر ولعل له امسان علمان أو * آزر 

__________  



: وقال ابن عباس؛ بالقول أي الشتمنك : يعىن باحلجارة وقال الضحاك: قال احلسن) ١(
الرجم : وقال الرازي يف الرجم قوالن؛  ١١١/  ١١القرطيب / وقيل الظهرن أمرك ؛ الضربنك 

  .والرجم باليد - باللسان 
تعاىل له أهال وولدا يتقوى هبم حىت ال يستوحش  أراد هبذا الدعاء أن يهب اهللا: يف القرطيب) ٢(

  ).ومفارقته إياهم(؛ باالعتزال عن قومه 
  .يف الرجم: وقال يف تفسري الرازي

لتوبة اآلية ) ٣(   .١١٤سورة ا
  .التهذيب ١٣٧/  ٢ورواه ابن عساكر يف  ٣٣٥٠/  ٨/  ٦٠فتح الباري ) ٤(
  .وقد تقدم قبل قليل؛ ئب كذا يف االصول وهو حتريف ويف البخاري ابن أيب ذ) ٥(

  .علم
  وكذلك نري إبراهيم ملكوت(مث قال تعاىل ) * ١(وهذا الذي قاله حمتمل واهللا أعلم 

__________  
هو أبراهيم خليل اهللا بن : " ٧١ - ٧٠يقول الدكتور النجار يف قصص االنبياء معلال ص ) ١(

رفكشاذ بن سام بن نوح عليه تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فاجل بن عامر بن شاحل بن أ
  .السالم

  .هذا هو نسبه املوجود يف التوراة والتواريخ
  ).وإذ قال إبراهيم البيه آزر أتتخذ أصناما آهلة(وقد جاء يف الكتاب الكرمي قوله تعاىل 
" يف اآلية بدل من لفظ " آزر " فقال بعضهم أن لفظ  - اختلف املفسرون يف اسم أيب إبراهيم 

وان " تارح " أخل وقال آخرون امسه ) أتتخذ أصناما آهلة" ويكون مقول القول " ه أبي" يف " أب 
  .قاله السهيلي يف التكلمة" أعرج " كلمة ذم يف لغته ومعناه " آزر " لفظ 

" يا شيخ " وقيل معناه " يا خمطئ يا خرف " وقال آخرون أن معناه اخلاطئ واخلرف ويف التكلمة 
  ".تاج العروس  ٣ج  ١٢راجع ص " أو هي كلمة زجر عن الباطل 

بعيد يف نظري أن يكون إبراهيم عليه السالم قد واجه آباه بكلمات فيها حتقري أو عيب أو : أقول
أراغب أنت عن آهليت (زجر كأعرج وخرف وخمطئ الن والد إبراهيم عليه السالم ملا هدده بقوله 

ه جواب على هذه اجلفوة القاسية وهذا مل يكن ل) يا إبراهيم لئن مل تنته الرمجنك واهجرين مليا
  ).سالم عليك سأستغفر لك ريب أنه كان يب حفيا(التهديد العنيف إال أن قال البيه 

  .أن تارح امسه العلم، وان آزر وصف له كما قال البيضاوي: وقال آخرون



صر إذا صح أن والد إبراهيم كان له اسم علمي واسم وصفي، يكون معناه القوي أو النا: أقول
تاج العروس " الن لفظ آزر من االزر أي القوة والنصر والعون ومنه الوزير أي املعني ؛ أو املعني 

وهي كذلك يف اللغات السامية اليت منها لغة إبراهيم، ومن ذلك عازر وعزير "  ٣ج  ١١ص 
  .وعازر يف العربية

  .يف اللغة العربية فإن هذه املادة تفيد التقوية والنصرة واالعانة يف تلك اللغة كما هي
  .فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه(قال تعاىل 

  .ومعلوم أن العني واهلمزة يتعاوران على موضع واحد) اخل
  .يف غاية القرب" ازر " و " اسر " ولفظا " اسرحدون " ويف أمساء ملوك االشوريني 

  توخالت" وفيهم أيضا 
وجيا وعلماء اللغات السامية على اخلصوص أن وعلى ذلك فال يبعد عن علماء الفيلول" أبال ازار 

: " يثبتوا النسب بني هذه االلفاظ يف اللغات السامية وقد جاء يف دائرة املعارف االسالمية ما نصه
ويظهر أن يف هذا بعض اخللط الن  - ٧٤سورة االنعام اآلية  -اسم أيب إبراهيم يف القرآن " آزر 

  .راهيم يف غري هذا املوضعاسم أزر مل يرد مطلقا على أنه أبو إب
كما أن تارح أو تارخ قد ورد يف روايات بعض املؤرخني واملفسرين من املسلمني على أنه أبو 

  .إبراهيم أيضا
  .ولذلك جلئوا إىل التحاليل للتوفيق بني هاتني الروايتني

  .ولكن هذا التحايل ال قيمة له
ة آزر نشأت عن قراءة ان صيغ"  ٩٠ص  - ٤، ج Prodrani Maracciويقول مراتشي 

  = اليت وردت يف  Agaeخاطئة 

  .السموات واالرض وليكون من املوقنني
  .فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ريب فلما أفل قال ال أحب اآلفلني

  .فلما رأى القمر بازغا قال هذا ريب فلما أفل قال لئن مل يهدين ريب الكونن من القوم الضالني
  .ازغة قال هذا ريب هذا أكرب فلما أفلت قال يا قوم إين برئ مما تشركونفلما رأى الشمس ب

إين وجهت وجهي للذي فطر السموات واالرض حنيفا وما أنا من املشركني وحاجه قومه قال 
أحتاجوين يف اهللا وقد هدان وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ريب شيئا وسع ريب كل شئ 

  .علما أفال تتذكرون
ف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهللا ما مل ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقني وكيف أخا



  .أحق باالمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم االمن وهم مهتدون
: االنعام) [ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم

وهذا املقام مقام مناظرة لقومه وبيان هلم أن هذه االجرام املشاهدة من الكواكب ]  ٨٣ - ٧٥
النرية ال تصلح لاللوهية وال أن تعبد مع اهللا عزوجل الهنا خملوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة 
افية تطلع تارة وتأفل أخرى فتغيب عن هذا العامل والرب تعاىل ال يغيب عنه شئ وال ختفى عليه خ

  .بل هو الدائم الباقي بال زوال ال إله إال هو وال رب سواه فبني هلم اوال عدم صالحية الكواكب
  .قبل هو الزهرة لذلك مث ترقى منها إىل القمر الذي هو أضوأ منها وأهبى من حسنها

  مث ترقى إىل الشمس اليت هي أشد االجرام املشاهدة ضياء وسناء وهباء فبني أهنا
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ال (مقدرة مربوبة كما قال تعاىل مسخرة مسرية 

]  ٣٧: فصلت) [ تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هللا الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون
قال هذا ريب هذا أكرب فلما أفلت قال يا قوم إين (أي طالعة ) فلما رأى الشمس بازغة(وهلذا قال 

  .برئ مما تشركون
  . وجهت وجهي للذي فطر السموات واالرض حنيفا وما أنا من املشركنيإين

) [ وحاجه قومه قال أحتاجوين يف اهللا وقد هدان وال أخاف ما تشركون به إال أن يشاء ريب شيئا
أي لست أبايل يف هذه اآلهلة اليت تعبدوهنا من دون اهللا فإهنا ال تنفع شيئا ]  ٨٠ - ٧٨: االنعام

  .قل بل هي مربوبة ومسخرة كالكواكب وحنوها أو مصنوعة منحوتة منجورةوال تسمع وال تع
والظاهر أن موعظته هذه يف الكواكب الهل حران فإهنم كانوا يعبدوهنا وهذا يرد قول من زعم 
أنه قال هذا حني خرج من السرب ملا كان صغريا كما ذكره ابن اسحق وغريه وهو مستند إىل 

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون االصنام * وال سيما إذا خالفت احلق  أخبار اسرائيلية ال يوثق هبا
وقال إمنا اختذمت (وهم الذين ناظرهم يف عبادهتا وكسرها عليهم وأهاهنا وبني بطالهنا كما قال تعاىل 

  .من دون اهللا أوثانا مودة بينكم يف احلياة الدنيا
  .مث يوم القيامة بكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا

  ولقد(وقال يف سورة االنبياء ]  ٢٥: العنكبوت) [ أواكم النار وما لكم من ناصرينوم
__________  

إال أنه مل يعني ال هو وال من نقلوا عنه الفقرة اليت ورد فيها هذا ؛ تاريخ الكنيسة ليوز بيوس 
  .االسم

  .اضف إىل ذلك أن هذا املؤرخ قد ذكر يف مواضع متعددة
  ".ذهب إليه مراتشي بعيد االحتمال  ومهما يكن من شئ فإن ما



  .آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عاملني
  .إذ قال البيه وقومه ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون

  .قالوا وجدنا أباءنا هلا عابدين
  .قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم يف ضالل مبني

  .قالوا أجئتنا باحلق أم أنت من الالعبني
  .ب السموات واالرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدينقال بل ربكم ر

  .وتاهللا الكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
  .فجعلهم جذاذا اال كبريا هلم لعلهم إليه يرجعون

  .قالوا من فعل هذا بآهلتنا انه ملن الظاملني
  قالوا مسعنا فىت يذكرهم يقال له

  .إبراهيم
  .لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآهلتنا يا إبراهيم قالوا فأتوا به على أعني الناس

قال بل فعله كبريهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إىل أنفسهم فقالوا إنكم أنتم 
  .الظاملون

  .مث نكسوا على رؤسهم
  .لقد علمت ما هؤالء ينطقون

تعبدون من دون اهللا أفال  قال أفتعبدون من دون اهللا ماال ينفعكم شيئا وال يضركم أف لكم وملا
  .تعقلون

  .قالوا حرقوه وانصروا آهلتكم ان كنتم فاعلني
 ٥١: االنبياء) [ قلنا يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم االخسرين

  .واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال البيه وقومه ما تعبدون(وقال يف سورة الشعراء ]  ٧٠ -
  .عبد أصناما فنظل هلا عاكفنيقالوا ن

  .قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون
  .قالوا بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون

  .قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم االقدمون
  .فإهنم عدو يل إال رب العاملني

  .الذي خلقين فهو يهدين
  .والذي هو يطعمين ويسقني



  .وإذا مرضت فهو يشفني
  .والذي مييتين مث حييني

: الشعراء) [ والذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين رب هب يل حكما واحلقين بالصاحلني
  .وإن من شيعته البراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم(وقال تعاىل يف سورة الصافات ]  ٨٣ - ٦٩

  .إذ قال البيه وقومه ماذا تعبدون
  .ائفكا آهلة دون اهللا تريدون

  .م برب العاملنيفما ظنك
  .فنظر نظرة يف النجوم

  .فقال إين سقيم
  .فتولوا عنه مدبرين

  .فراغ إيل آهلتهم فقال أال تأكلون ما لكم ال تنطقون
  .فراغ عليهم ضربا باليمني فأقبلوا إليه يزفون

  .قال أتعبدون ما تنحتون
  .واهللا خلقكم وما تعملون

  .قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه يف اجلحيم
خيرب اهللا تعاىل عن إبراهيم خليله ]  ٩٨ -  ٨٣: الصافات) [ دوا به كيدا فجعلناهم االسفلنيفأرا

ما هذه (عليه السالم أنه أنكر على قومه عبادة االوثان وحقرها عندهم وصغرها وتنقصها فقال 
) بدينوجدنا آبائنا هلا عا(أي معتكفون عندها وخاضعون هلا قالوا ) التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون

  .قال لقد كنتم(ما كان حجتهم إال صنيع اآلباء واالجداد وما كانوا عليه من عبادة االنداد 
  .إذ قال البيه وقومه ماذا تعبدون(كما قال تعاىل ]  ٥٢: االنبياء) [ أنتم وأباؤكم يف ضالل مبني
  .أئفكا آهلة دون اهللا تريدون

  أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدمتفما ظنكم به : قال قتادة) فما ظنكم برب العاملني
  .هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون(غريه وقال هلم 

سلموا له أهنا ال تسمع داعيا وال تنفع وال تضر شيئا وإمنا ) قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
ء اجلهال وهلذا قال احلامل هلم على عبادهتا االقتداء بأسالفهم ومن هو مثلهم يف الضالل من االبا

وهذا برهان ) أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم االقدمون فاهنم عدو يل إال رب العاملني(هلم 
  قاطع على بطالن آهلية ما



قالوا (ادعوه من االصنام النه تربأ منها وتنقص هبا فلو كانت تضر لضرته أو تؤثر الثرت فيه 
لون هذا الكالم الذي تقوله لنا وتنتقص به آهلتنا وتطعن يقو) أجئتنا باحلق أم أنت من الالعبني

قال بل ربكم رب السموات واالرض الذي فطرهن (بسببه يف آبائنا تقوله حمقا جادا فيه أم العبا 
يعين بل أقول لكم ذلك جادا حمقا وإمنا إهلكم اهللا الذي ال إله إال ) وأنا على ذلكم من الشاهدين

سموات واالرض اخلالق هلما على غري مثال سبق فهو املستحق هو ربكم ورب كل شئ فاطر ال
  .للعبادة وحده ال شريك له وأنا على ذلكم من الشاهدين

أقسم ليكيدن هذه االصنام اليت يعبدوهنا ) وتاهللا الكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين(وقوله 
  .بعد أن تولوا مدبرين إىل عيدهم

بعضهم، وكان هلم عيد يذهبون إليه ) ١(ل ابن مسعود مسعه قيل إنه قال هذا خفية يف نفسه وقا
فنظر (فقال إين سقيم كما قال تعاىل ) ٢(يف كل عام مرة إىل ظاهر البلد فدعاه أبوه ليحضره 

  .نظرة يف النجوم
  ).فقال إين سقيم

عرض هلم يف الكالم حىت توصل إىل مقصوده من إهانة أصنامهم ونصرة دين اهللا احلق يف بطالن 
فلما خرجوا إىل * هم عليه من عبادة االصنام اليت تستحق أن تكسر وأن هتان غاية االهانة  ما

أي ذهب إليها مسرعا مستخفيا فوجدها يف هبو ) راغ إىل آهلتهم(عيدهم واستقر هو يف بلدهم 
هلا على سبيل التهكم ) فقال(عظيم وقد وضعوا بني أيديها أنواعا من االطعمة قربانا إليها 

  .أال تأكلون(دراء واالز
  .ما لكم ال تنطقون

يف يده كما ) ٣(الهنا أقوى وأبطش وأسرع وأقهر فكسرها بقدوم ) فراغ عليهم ضربا باليمني
قيل إنه ) إال كبريا هلم لعلهم إليه يرجعون(أي حطاما كسرها كلها ) فجعلهم جذاذا(قال تعاىل 

  .بد معه هذه الصغارإشارة إىل أنه غار أن تع) ٤(وضع القدوم يف يد الكبري 
  قالوا من فعل هذا(فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل مبعبودهم 

  ).بآهلتنا إنه ملن الظاملني
وهذا فيه دليل ظاهر هلم لو كانوا يعقلون وهو ما حل بآهلتهم اليت كانوا يعبدوهنا فلو كانت آهلة 

لهم وكثرة ضالهلم وخباهلم لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء لكنهم قالوا من جهلهم وقلة عق
  .من فعل هذا بآهلتنا إنه ملن الظاملني(

أي يذكرها بالعيب والتنقص هلا واالزدراء هبا فهو املقيم ) قالوا مسعنا فىت يذكرهم يقال له إبراهيم
  .عليها والكاسر هلا



لوا قا(وعلى قول ابن مسعود أي يذكرهم بقوله وتاهللا الكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 
أي يف املال االكرب على رؤس االشهاد لعلهم يشهدون ) فأتوا به على أعني الناس لعلهم يشهدون

مقالته ويسمعون كالمه ويعاينون ما حيل به من االقتصاص منه وكان هذا أكرب مقاصد اخلليل عليه 
  السالم أن جيتمع الناس كلهم

__________  
إين : اهيم فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه وقالفخرجوا إليه خرج معهم إبر: قال الطربي) ١(

  .سقيم
أي (النه كان يتوقع فرصة ينتهى هبا ليفعل بأصنامهم ذلك ؛ مل خيرج معهم : ويف الكامل
  ).تكسريها

  .٩٦/  ١مسعه ضعفي الناس ومن هو يف آخرهم : ١٢٢/  ١يف الكامل والطربي ) ٢(
  .وهي كذلك يف رواية للطربي؛ يده بفأس يف : ويف الكامل - حديدة : يف الطربي) ٣(
  .فربط الفأس بيده: أما يف الطربي والكامل) ٤(
  ).الصنم االعظم(

فيقيم على مجيع عباد االصنام احلجة على بطالن ما هم عليه كما قال موسى عليه السالم لفرعون 
ذكروا فلما اجتمعوا وجاؤوا به كما ]  ٥٩: طه) [ موعدكم يوم الزينة وأن حيشر الناس ضحى(
  .قالوا أأنت فعلت هذا بآهلتنا يا إبراهيم(

وإمنا عرض هلم يف القول ) ١(قيل معناه هو احلامل يل على تكسريها ) قال بل فعله كبريهم هذا
وإمنا أراد بقوله هذا أن يبادروا إىل القول ]  ٦٣ -  ٦٢: االنبياء) [ فاسئلوهم إن كانوا ينطقون(

فرجعوا إىل أنفسهم فقالوا إنكم أنتم (اد كسائر اجلمادات بأن هذه ال تنطق فيعترفوا بأهنا مج
أي فعادوا على أنفسهم باملالمة فقالوا إنكم أنتم الظاملون أي يف تركها ال حافظ هلا وال ) الظاملون

قال السدي أي مث رجعوا إىل الفتنة فعلى هذا يكون قوله ) مث نكسوا على رؤسهم(حارس عندها 
  وقال قتادة أدركت*  عبادهتا إنكم أنتم الظاملون أي يف

أي لقد علمت يا إبراهيم أن ) لقد علمت ما هؤالء ينطقون(القوم حرية سوء أي فاطرقوا مث قالوا 
أفتعبدون من دون اهللا (هذه ال تنطق فكيف تأمرنا بسؤاهلا فعند ذلك قال هلم اخلليل عليه السالم 

  .ما ال ينفعكم شيأ وال يضركم
قبلوا إليه يزفون(كما قال ]  ٢٥٨: البقرة) [ دون اهللا أفال تعقلون أف لكم وملا تعبدون من ) فأ

أي كيف تعبدون أصناما أنتم تنحتوهنا من ) أتعبدون ما تنحتون(قال * قال جماهد يسرعون 



وسواء كانت ) واهللا خلقكم وما تعملون(اخلشب واحلجارة وتصوروهنا وتشكلوهنا كما تريدون 
مقتضى الكالم أنكم خملوقون وهذه االصنام خملوقة فكيف يعبد خملوق ما مصدرية أو مبعىن الذي ق

ملخلوق مثله فإنه ليس عبادتكم هلا بأوىل من عبادهتا لكم وهذا باطل فاآلخر باطل للتحكم إذ 
قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه يف (ليست العبادة تصلح وال جتب إال للخالق وحده ال شريك له 

  .اجلحيم
  ]. ٩٨ -  ٩٧: الصافات) [ ا فجعلناهم االسفلنيفأرادوا به كيد

ملا انقطعوا وغلبوا ومل تبق هلم حجة وال شبهة إىل استعمال قوهتم ) ٢(عدلوا عن اجلدال واملناظرة 
وسلطاهنم لينصروا ما هم عليه من سفههم وطغياهنم فكادهم الرب جل جالله وأعلى كلمته 

  .انصروا آهلتكم إن كنتم فاعلنيقالوا حرقوه و(ودينه وبرهانه كما قال تعاىل 
 ٦٨: االنبياء) [ قلنا يا نار كوين بردا وسالما على ابراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم االخسرين

- ٧٠ .[  
وذلك أهنم شرعوا جيمعون حطبا من مجيع ما ميكنهم من االماكن فمكثوا مدة جيمعون له حىت أن 

مث عمدوا إىل * تحملن حطبا حلريق ابراهيم املرآة منهم كانت إذا مرضت تنذر لئن عوفيت ل
عظيمة فوضعوا فيها ذلك احلطب وأطلقوا فيه النار فاضطرمت وتأججت والتهبت ) ٣(جوبة 

  مث وضعوا ابراهيم عليه السالم يف كفة منجنيق* وعال هلا شرر مل ير مثله قط 
__________  

، غضب من أن تعبدوا معه هذه ان هذا الكبري، الصنم الكبري: قال إبراهيم ساخرا منهم) ١(
  .الصفار وهو أكرب منها فكسرها

ه: ويتابع الطربي قائال   .فارعوا ورجعوا عنه فيما ادعوه علي
  .١٢٢/  ١ج 

أي فلما أعيتهم احليلة فيه ووجدت موعظته منهم قلوبا غلقا وأذانا صما، عمدوا إىل ما يلجأ ) ٢(
  .الضعيفإليه القوي اجلبار الذي الحق معه بإزاء احملق 

  .احلفرة: اجلوبة) ٣(

وكان أول من صنع اجملانيق فخسف اهللا به االرض ) ١(صنعه هلم رجل من االكراد يقال له هزن 
فهو يتجلجل فيها إىل يوم القيامة مث أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول ال إله إال أنت سبحانك 

م يف كفة املنجنيق مقيدا مكتوفا لك احلمد ولك امللك ال شريك لك فلما وضع اخلليل عليه السال
مث ألقوه منه إىل النار قال حسبنا اهللا ونعم الوكيل كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال 



إن الناس قد (حسبنا اهللا ونعم الوكيل قاهلا إبراهيم حني ألقي يف النار وقاهلا حممد حني قيل له 
  .مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا

  .هللا ونعم الوكيلوقالوا حسبنا ا
  .اآلية]  ١٧٣: آل عمران) [ فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء

وقال أبو يعلى حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا اسحق بن سليمان عن أيب جعفر الرازي عن عاصم 
يف ملا ألقي إبراهيم : " بن أيب النجود عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢" (اللهم إنك يف السماء واحد وأنا يف االرض واحد أعبدك : النار قال
ويروى * وذكر بعض السلف أن جربيل عرض له يف اهلواء فقال ألك حاجة فقال أما إليك فال 

عن ابن عباس وسعيد بن جبري أنه قال جعل ملك املطر يقول مىت أومر فأرسل املطر فكان أمر اهللا 
قال علي بن أيب طالب أي ]  ٦٩: االنبياء) [ ر كوين بردا وسالما على إبراهيمقلنا يا نا(أسرع 

* ال تضريه وقال ابن عباس وأبو العالية لوال أن اهللا قال وسالما على إبراهيم الذى إبراهيم بردها 
وقال الضحاك * وقال كعب االحبار مل ينتفع أهل االرض يومئذ بنار ومل حيرق منه سوى وثاقه 

وقال * جربيل عليه السالم كان معه ميسح العرق عن وجهه مل يصبه منها شئ غريه  يروى أن
  .السدي كان معه أيضا ملك الظل

وصار ابراهيم عليه السالم يف ميل اجلوبة حوله النار وهو يف روضة خضراء والناس ينظرون إليه 
أحسن كلمة قاهلا أبو ال يقدرون على الوصول إليه وال هو خيرج إليهم فعن أيب هريرة أنه قال 
) ٣(وروى ابن عساكر * إبراهيم إذ قال ملا رأى ولده على تلك احلال نعم الرب ربك يا ابراهيم 

عن عكرمة أن أم ابراهيم نظرت إىل ابنها عليه السالم فنادته يا بين إين أريد أن أجئ إليك فادع 
  .اهللا أن ينجيين من حر النار حولك

  فقال نعم فأقبلت إليه ال
  .سها شئ من حر النارمي

وعن املنهال بن عمرو أنه قال أخربت أن ابراهيم * فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلته مث عادت 
مكث هناك إما أربعني وإما مخسني يوما وأنه قال ما كنت أياما وليايل أطيب عيشا إذ كنت فيها 

فأرادوا أن ينتصروا  ووددت أن عيشي وحيايت كلها مثل إذ كنت فيها صلوات اهللا وسالمه عليه
  .فخذلوا وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا

ففازوا ) االسفلني(ويف اآلية االخرى ) وأرادوا به كيدا فجعلناهم االخسرين(قال اهللا تعاىل 
  باخلسارة والسفال هذا يف

__________  



  .هيزن: يف الطربي والكامل) ١(
  .١٤٧/  ٢خيه ورواه ابن عساكر يف تار) ٢(
  .١٤٥/  ٢يف رواية مطولة تراجع يف تارخيه ) ٣(

الدنيا وأما يف اآلخرة فإن نارهم ال تكون عليهم بردا وال سالما وال يلقون فيها حتية وال سالما بل 
  ).إهنا ساءت مستقرا ومقاما(هي كما قال تعاىل 

نا ابن جريج، عن عبد احلميد بن موسى، أو ابن سالم عنه، أنبأ) ١(قال البخاري حدثنا عبد اهللا 
بن جبري، عن سعيد بن املسيب، عن أم شريك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بقتل 

وأخرجاه * ورواه مسلم من حديث ابن جريج " * وكان ينفخ على ابراهيم : " ، وقال)٢(الوزغ 
* جبري بن شيبة به والنسائي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة كالمها عن عبد احلميد بن 

وقال أمحد حدثنا حممد بن بكر حدثنا ابن جريج أخربين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب أمية أن 
اقتلوا : " نافعا موىل ابن عمر أخربه أن عائشة أخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم 
وقال امحد حدثنا إمساعيل حدثنا أيوب عن نافع أن امرأة دخلت على *  قال فكانت عائشة تقتلهن

  .عائشة فإذا رمح منصوب فقالت ما هذا الرمح فقالت نقتل به االوزاغ
أن ابراهيم ملا ألقي يف النار جعلت الدواب كلها : " مث حدثت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .تفرد به أمحد من هذين الوجهني* تطفئ عنه إال الوزغ فإنه جعل ينفخها عليه 
  موالة الفاكه بن) ٣(حدثنا عفان، حدثنا جرير، حدثنا نافع، حدثتين مسامة : وقال أمحد
يا أم املؤمنني ما تصنعني : دخلت على عائشة فرأيت يف بيتها رحما موضوعا فقلت: املغرية قالت

أن : " صلى اهللا عليه وسلم حدثناهبذا الرمح قالت هذا هلذه االوزاغ نقتلهن به فإن رسول اهللا 
إبراهيم حني ألقي يف النار مل يكن يف االرض دابة إال تطفئ عنه النار غري الوزغ كان ينفخ عليه 

ورواه ابن ماجة عن أيب بكر بن أيب شيبة ) " * ٤(فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله 
  .عن يونس بن حممد عن جرير بن حازم به

أمل تر (ابراهيم اخلليل مع من ادعى الربوبية وهو أحد العبيد الضعفاء قال اهللا تعاىل ذكر مناظرة 
إىل الذي حاج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهللا امللك إذ قال إبراهيم ريب الذي حيي ومييت قال أنا أحي 

  .وأميت
  .قال ابراهيم فان اهللا يأيت بالشمس من املشرق فأت هبا من املغرب فبهت الذي كفر

  يذكر تعاىل مناظرة]  ٢٥٨: البقرة) [ واهللا ال يهدي القوم الظاملني



__________  
  .يف البخاري عبيد اهللا) ١(
  .سام أبرص: حشرة يقال لكبريها: الوزغ) ٢(
سائبة روت عن عائشة وروى عنها نافع وابن عمر وذكرها ابن حبان يف الثقات : يف املسند) ٣(

  .٤٢٧/  ٣الكاشف ج 
ومسلم  ٣٣٥٩/  ٨/  ٦٠والبخاري يف الفتح  ٢٠٠ -  ٨٣/  ٦د يف مسنده ج رواه أمح) ٤(

باب قتل االوزاغ وابن عساكر يف  -وأبو داود يف سننه كتاب االدب  ٤١/  ٧يف صحيحه 
  .هتذيب ١٤٦/  ٢تارخيه 

  .بوجوه خمتلفة

سالم دليله خليله مع هذا امللك اجلبار املتمرد الذي أدعى لنفسه الربوبية فأبطل اخلليل عليه ال
  .وبني كثرة جهله وقلة عقله وأجلمه احلجة وأوضح له طريق احملجة

قال املفسرون وغريهم من علماء النسب واالخبار وهذا امللك هو ملك بابل وامسه النمرود ابن 
  .كنعان بن كوش بن سام بن نوح قاله جماهد

وح قال جماهد وغريه وكان وقال غريه منرود بن فاحل بن عابر بن صاحل بن أرفخشذ بن سام بن ن
  .أحد ملوك الدنيا فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة مؤمنان وكافران

  .فاملؤمنان ذو القرنني وسليمان
والكافران النمرود وخبتنصر وذكروا أن منرود هذا استمر يف ملكه أربعمائة سنة وكان قد طغا 

  وملا دعاه* وبغا وجترب وعتا وآثر احلياة الدنيا 
راهيم اخلليل إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له محله اجلهل والضالل وطول اآلمال على إنكار إب

  .الصانع فحاج إبراهيم اخلليل يف ذلك وادعى لنفسه الربوبية
  .فلما قال اخلليل ريب الذي حيي ومييت قال أنا أحي وأميت

تم قتلهما فإذا أمر بقتل قال قتادة والسدي وحممد بن اسحق يعين أنه إذا أيت بالرجلني قد حت
  .أحدمها وعفا عن اآلخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات اآلخر

وهذا ليس مبعارضة للخليل بل هو كالم خارجي عن مقام املناظرة ليس مبنع وال مبعارضة بل هو 
تشغيب حمض وهو انقطاع يف احلقيقة فإن اخلليل استدل على وجود الصانع حبدوث هذه 

على وجود فاعل ذلك الذي ال بد من ) ١] (هذا دليل [ احليوانات وموهتا املشاهدات من إحياء 
استنادها إىل وجوده ضرورة عدم قيامها بنفسها وال بد من فاعل هلذه احلوادث املشاهدة من 



خلقها وتسخريها وتسيري هذه الكواكب والرياح والسحاب واملطر وخلق هذه احليوانات اليت 
فقول هذا امللك اجلاهل أنا ) قال ابراهيم ريب الذي حيي ومييت(ذا توجد مشاهدة مث إماتتها وهل

أحي وأميت إن عىن أنه الفاعل هلذه املشاهدات فقد كابر وعاند وإن عىن ما ذكره قتادة والسدي 
  .وحممد بن اسحق فلم يقل شيئا يتعلق بكالم اخلليل إذ مل مينع مقدمة وال عارض الدليل

امللك قد ختفى على كثري من الناس ممن حضره وغريهم ذكر دليال وملا كان انقطاع مناظرة هذا 
قال فان اهللا يأيت بالشمس من (آخر بني وجود الصانع وبطالن ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة 

أي هذه الشمس مسخرة كل يوم تطلع من املشرق كما سخرها ) املشرق فأت هبا من املغرب
  .خالقها ومسريها وقاهرها

فان كنت كما زعمت من أنك الذي حتي ومتيت * لذي ال إله إال هو خالق كل شئ وهو اهللا ا
فات هبذه الشمس من املغرب فإن الذي حيي ومييت هو الذي يفعل ما يشاء وال ميانع وال يغالب 

بل قد قهر كل شئ ودان له كل شئ فان كنت كما تزعم فافعل هذا فإن مل تفعله فلست كما 
  أنك ال تقدر على شئ من هذا بل أنت أعجز وأقل زعمت وأنت تعلم وكل أحد

__________  
  .زيادة اقتضاها السياق، ليستقيم هبا املعىن) ١(

من أن ختلق بعوضة أو تنصر منها فبني ضالله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطالن ما سلكه وتبجح 
فبهت الذي (ل به عند جهلة قومه ومل يبق له كالم جييب اخلليل به بل انقطع وسكت وهلذا قا

  ).كفر واهللا ال يهدي القوم الظاملني
وقد ذكر السدي أن هذه املناظرة كانت بني إبراهيم وبني النمرود يوم خرج من النار ومل يكن 

وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن * إجتمع به يومئذ فكانت بينهما هذه املناظرة 
س يفدون إليه للمرية، فوفد إبراهيم يف مجلة من أسلم، أن النمرود كان عنده طعام، وكان النا

وفد للمرية، فكان بينهما هذه املناظرة ومل يعط إبراهيم من الطعام كما أعطي الناس، بل خرج 
فلما قرب من أهله عمد إىل كثيب من التراب فمال منه عدليه وقال * وليس معه شئ من الطعام 

له وجاء فاتكأ فنام فقامت امرأته سارة إىل أشغل أهلي إذا قدمت عليهم فلما قدم وضع رحا
فلما أستيقظ إبراهيم وجد الذي قد * العدلني فوجدهتما مآلنني طعاما طيبا فعملت منه طعاما 

قال * أصلحوه فقال أىن لكم هذا قالت من الذي جئت به فعرف أنه رزق رزقهموه اهللا عزوجل 
  .يأمره باالميان باهللا فأىب عليهزيد بن أسلم وبعث اهللا إىل ذلك امللك اجلبار ملكا 

  .مث دعاه الثانية فأىب عليه



  .مث الثالثة فأىب عليه
وقال امجع مجوعك وأمجع مجوعي فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس فأرسل اهللا 

عليه ذبابا من البعوض حبيث مل يروا عني الشمس وسلطها اهللا عليهم فأكلت حلومهم ودمائهم 
بادية ودخلت واحدة منها يف منخر امللك فمكثت يف منخرها أربعمائة سنة عذبه  وتركتهم عظاما

  .اهللا تعاىل هبا فكان يضرب رأسه باملزارب يف هذه املدة كلها حىت أهلكه اهللا عز وجل هبا
فآمن له : (هجرة اخلليل إىل بالد الشام مث الديار املصرية واستقراره يف االرض املقدسة قال اهللا

  .إين مهاجر إىل ريب إنه هو العزيز احلكيملوط وقال 
  .ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب

: وقال تعاىل]  ٢٧ - ٢٦: العنكبوت) [ وآتيناه أجره يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني
  .وجنيناه ولوطا إىل االرض اليت باركنا فيها للعاملني(

  .فلة وكال جعلنا صاحلنيووهبنا له اسحق ويعقوب نا
  وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا

 ٧٣ - ٧١: االنبياء) [ وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
ملا هجر قومه يف اهللا وهاجر من بني أظهرهم وكانت امرأته عاقرا ال يولد هلا ومل يكن له من ] 

لوط بن هاران بن آزر وهبه اهللا تعاىل بعد ذلك االوالد الصاحلني الولد أحد بل معه ابن أخيه 
وجعل يف ذريته النبوة والكتاب فكل نيب بعث بعده فهو من ذريته وكل كتاب نزل من السماء 

على نيب من االنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه خلعة من اهللا وكرامة له حني ترك بالده 
يتمكن فيها من عبادة ربه عزوجل ودعوة اخللق إليه واالرض اليت  وأهله وأقرباءه وهاجر إىل بلد

  )إىل االرض اليت باركنا فيها للعاملني(قصدها باهلجرة أرض الشام وهي اليت قال اهللا عزوجل 

إىل االرض اليت (وروى العويف عن ابن عباس قوله * قاله أيب بن كعب وأبو العالية وقتادة وغريهم 
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى (مكة أمل تسمع إىل قوله ) باركنا فيها للعاملني

  ).للعاملني
وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب أنه خرج من أرض بابل هو * وزعم كعب االحبار أهنا حران 

وابن أخيه لوط وأخوه ناحور وامرأة ابراهيم سارة وامرأة أخيه ملكا فنزلوا حران فمات تارح أبو 
  .هباإبراهيم 

وقال السدي انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام فلقي ابراهيم سارة وهي ابنة ملك حران وقد 
* وهو غريب ) ١(طعنت على قومها يف دينهم فتزوجها على أن ال يغريها رواه ابن جرير 



واملشهور أهنا ابنة عمه هاران الذي تنسب إليه حران ومن زعم أهنا ابنة أخيه هاران أخت لوط 
ه السهيلي عن القتييب والنقاش فقد أبعد النجعة وقال بال علم وادعى أن تزويج بنت كما حكا

  .االخ كان إذا ذاك مشروعا فليس له على ذلك دليل
ولو فرض أن هذا كان مشروعا يف وقت كما هو منقول عن الربانيني من اليهود فان االنبياء ال 

السالم ملا هاجر من بابل خرج بسارة مهاجرا من مث املشهور أن ابراهيم عليه * تتعاطاه واهللا أعلم 
  .بالده كما تقدم واهللا أعلم

وذكر أهل الكتاب أنه ملا قدم الشام أوحى اهللا إليه إين جاعل هذه االرض خللفك من بعدك فابتىن 
  إبراهيم مذحبا هللا شكرا على هذه

كان جوع أي قحط النعمة وضرب قبته شرقي بيت املقدس مث انطلق مرحتال إىل التيمن وأنه 
وشدة وغالء فارحتلوا إىل مصر وذكروا قصة سارة مع ملكها وان إبراهيم قال هلا قويل أنا أخته 

  .وذكروا خدام امللك إياها هاجر
مث أخرجهم منها فرجعوا إىل بالد التيمن يعين أرض بيت املقدس وما واالها ومعه دواب وعبيد 

  .وأموال
بوب حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن حممد عن أيب هريرة وقد قال البخاري حدثنا حممد بن حم

بل فعله (وقوله ) إين سقيم(قال مل يكذب إبراهيم إال ثالث كذبات ثنتان منهن يف ذات اهللا قوله 
وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من اجلبابرة فقيل له ههنا رجل معه ) كبريهم هذا

ليه وسأله عنها فقال من هذه قال أخيت فأتى سارة فقال يا سارة امرأة من أحسن الناس فأرسل إ
ليس على وجه االرض مؤمن غريي وغريك وإن هذا سألين فأخربته أنك أخيت فال تكذبيين فأرسل 
إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناوهلا بيده فأخذ فقال ادعي اهللا يل وال أضرك فدعت اهللا فأطلق مث 

ها أو أشد فقال ادعي اهللا يل وال أضرك فدعا بعض حجبته فقال إنك مل تناوهلا الثانية فأخذ مثل
تأتين بإنسان وإمنا أتيتين بشيطان فأخدمها هاجر فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم فقالت رد 

  قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بين ماء* اهللا كيد الكافر أو الفاجر يف حنره وأخدم هاجر 
__________  

  .١٢٥/  ١خ الطربي ج تاري) ١(

وقد رواه احلافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن علي * تفرد به من هذا الوجه موقوفا ) ١(السماء 
الفالس عن عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن أيب هريرة عن النيب 

ذلك يف ذات اهللا إن إبراهيم مل يكذب قط إال ثالث كذبات كل : " صلى اهللا عليه وسلم قال



وبينما هو يسري يف أرض جبار من اجلبابرة إذ نزل ) بل فعله كبريهم هذا(وقوله ) إين سقيم(قوله 
  .منزال فأتى اجلبار فقيل له إنه قد نزل ههنا رجل معه امرأة من أحسن الناس

ك أخيت فأرسل إليه فسأله عنها فقال إهنا أخيت فلما رجع إليها قال إن هذا سألين عنك فقلت إن
وإنه ليس اليوم مسلم غريي وغريك وإنك أخيت فال تكذبيين عنده فأنطلق هبا فلما ذهب يتناوهلا 

  أخذ فقال ادعي اهللا يل وال أضرك
  .فدعت له فأرسل فذهب يتناوهلا فأخذ مثلها أو أشد منها

 فقال ادعي اهللا يل وال أضرك فدعت فأرسل ثالث مرات فدعا أدىن حشمة فقال إنك مل تأتين
بإنسان ولكن أتيتين بشيطان أخرجها وأعطها هاجر فجاءت وإبراهيم قائم يصلي فلما أحس هبا 

  ).٢(انصرف فقال مهيم فقالت كفى اهللا كيد الظامل وأخدمين هاجر 
مث قال البزار ال نعلم أسنده عن حممد عن أيب هريرة إال هشام ورواه * وأخرجاه من حديث هشام 

  .غريه موقوفا
أمحد حدثنا علي بن حفص عن ورقاء هو ابن عمر اليشكري، عن أيب الزناد، عن  وقال االمام

مل يكذب إبراهيم إال ثالث : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: االعرج، عن أيب هريرة قال
وقوله لسارة ) بل فعله كبريهم هذا(وقوله ) إين سقيم(كذبات قوله حني دعي إىل آهلتهم فقال 

ل ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من امللوك أو جبار من اجلبابرة فقيل دخل إبراهيم قا) اهنا أخيت(
الليلة بامرأة من أحسن الناس قال فأرسل إليه امللك أو اجلبار من هذه معك قال أخيت قال فأرسل 
هبا قال فأرسل هبا إليه وقال ال تكذيب قويل فإين قد أخربته أنك أخيت إن على االرض مؤمن غريي 

ريك فلما دخلت عليه قام إليها فأقبلت تتوضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت تعلم أين آمنت وغ
بك وبرسولك وأحصنت فرجي إال على زوجي فال تسلط علي الكافر قال فغط حىت ركض 

قال أبو الزناد قال أبو سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة إهنا قالت اللهم إن ميت يقال * برجله 
مث قام إليها قال فقامت تتوضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت تعلم أين : فأرسل قالهي قتله قال 

آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إال على زوجي فال تسلط علي الكافر قال فغط حىت 
ركض برجله قال أبو الزناد وقال أبو سلمة عن أيب هريرة اهنا قالت اللهم ان ميت يقل هي قتلته 

الثالثة أو الرابعة ما أرسلتم إيل إال شيطانا أرجعوها إىل إبراهيم وأعطوها  قال فأرسل قال فقال يف
  هاجر قال فرجعت فقالت

__________  
 ٤٣(ورواه مسلم يف صحيحه ) الفتح ٣٣٥٨/  ٨/  ٦٠(أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

 ٢، ٢٩٥ - ٢٨١/  ١ورواه أبو داود يف سننه والترمذي وأمحد يف مسنده ) ١٥٤ح  -كتاب 



  ).٢٧١١(وأبو داود الطيالسي يف مسنده  ٢٤٤/  ٣، ٤٠٣/ 
  .هو ابن سريين: وحممد

لبا ال يصرح برفع كثري من حديثه: قال احلافظ ابن حجر   .ان ابن سريين كان غا
  .، وانظر ما تقدم من تعليق يف احلديث الذي قبله١٤٣/  ٢روى ابن عساكر حنوه يف تارخيه ) ٢(

تفرد به أمحد من هذا الوجه وهو على * يد الكافرين وأخدم وليدة البراهيم أشعرت أن اهللا رد ك
وقد رواه البخاري عن أيب اليمان عن شعيب بن أيب محزة عن أيب الزناد عن * شرط الصحيح 

وقال ابن أيب حامت حدثنا أيب * االعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم به خمتصرا 
قال رسول اهللا صلى : ن جدعان عن أيب نضرة عن أيب سعيد قالحدثنا سفيان عن علي بن زيد ب

هبا عن دين ) ١(يف كلمات ابراهيم الثالث اليت قال ما منها كلمة إال ما حل : " اهللا عليه وسلم
اهللا فقال إين سقيم وقال بل فعله كبريهم هذا وقال للملك حني أراد امرأته هي أخيت فقوله يف 

اهللا وقوله هلا إنه ليس على وجه االرض مؤمن غريي وغريك يعين احلديث هي أخيت أي يف دين 
زوجني مؤمنني غريي وغريك ويتعني محله على هذا الن لوطا كان معهم وهو نيب عليه السالم 

  .وقوله هلا ملا رجعت إليه مهيم معناه ما اخلرب فقالت إن اهللا رد كيد الكافرين
ان إبراهيم عليه السالم من وقت ذهب هبا إىل ويف رواية الفاجر وهو امللك وأخدم جارية وك

امللك قام يصلي هللا عزوجل ويسأله أن يدفع عن أهله وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء 
وهكذا فعلت هي أيضا فلما أراد عدو اهللا أن ينال منها أمرا قامت إىل وضوئها وصالهتا ودعت 

: البقرة) [ واستعينوا بالصرب والصلوة(ل تعاىل اهللا عزوجل مبا تقدم من الدعاء العظيم وهلذا قا
  .فعصمها اهللا وصاهنا لعصمة عبده ورسوله وحبيبه وخليله إبراهيم عليه السالم]  ٤٥

والذي عليه * وقد ذهب بعض العلماء إىل نبوة ثالث نسوة سارة وأم موسى ومرمي عليهن السالم 
يف بعض اآلثار أن اهللا عزوجل كشف  ورأيت* اجلمهور أهنن صديقات رضي اهللا عنهن وأرضاهن 

احلجاب فيما بني إبراهيم عليه السالم وبينها فلم يزل يراها منذ خرجت من عنده إىل أن رجعت 
إليه وكان مشاهدا هلا وهي عند امللك وكيف عصمها اهللا منه ليكون ذلك أطيب لقلبه وأقر لعينه 

ابتها منه وحسنها الباهر فإنه قد قيل إنه مل وأشد لطمأنينته فإنه كان حيبها حبا شديدا لدينها وقر
  ).٢(وهللا احلمد واملنة * تكن امرأة بعد حواء إىل زماهنا أحسن منها رضي اهللا عنها 

وذكر بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هذا كان أخا للضحاك امللك املشهور بالظلم وكان 
بن عمالق ) ٤(بن عبيد بن عويج  ويقال كان امسه سنان بن علوان) * ٣(عامال الخيه على مصر 
  .بن الود بن سام بن نوح



وذكر ابن هشام يف التيجان أن الذي أرادها عمرو بن امرئ القيس بن مايلون بن سبأ وكان على 
  .مصر نقله السهيلي فاهللا أعلم

  مث إن اخلليل عليه السالم رجع من بالد مصر إىل أرض التيمن وهي االرض املقدسة اليت
__________  

  .جادل ودافع: ماحل) ١(
استغل اليهود هذه احلادثة للطعن على إبراهيم عليه السالم كما طعنوا على لوط وداود ) ٢(

  .عليهما السالم
  .١٥١/  ١والطربي يف رواية  ١٠١/  ١: ذكره الكامل البن االثري) ٣(
  .عوجل ويف الطربي فكاالصل: يف الكامل البن االثري) ٤(

وعبيد ومال جزيل وصحبتهم هاجر القبطية املصرية مث إن لوطا عليه السالم كان فيها ومعه أنعام 
نزح مباله من االموال اجلزيلة بأمر اخلليل له يف ذلك إىل أرض الغور املعروف بغور زغر فنزل 

وهي أم تلك البالد يف ذلك الزمان وكان أهلها أشرارا كفارا فجارا وأوحى اهللا ) ١(مبدينة سدوم 
راهيم اخلليل فأمره أن ميد بصره وينظر مشاال وجنوبا وشرقا وغربا وبشره بأن هذه تعاىل إىل إب

االرض كلها سأجعلها لك وخللفك إىل آخر الدهر وسأكثر ذريتك حىت يصريوا بعدد تراب 
وهذه البشارة اتصلت هبذه االمة بل ما كملت وال كانت أعظم منها يف هذه االمة * االرض 
ان اهللا زوي يل االرض فرأيت " ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤيد ذلك قو* احملمدية 

  ).٢" (مشارقها ومغارهبا وسيبلغ ملك أميت ما زوى يل منها 
قالوا مث أن طائفة من اجلبارين تسلطوا على لوط عليه السالم فأسروه وأخذوا أمواله واستاقوا 

لقا كثريا وهزمهم وساق يف آثارهم حىت أمواله وقتل من أعداء اهللا ورسوله خ) ٣(أنعامه فلما بلغ 
وصل إىل شرقي دمشق وعسكر بظاهرها عند برزة وأظن مقام إبراهيم إمنا مسي النه كان موقف 

  .جيش اخلليل واهللا أعلم
  مث رجع مؤيدا منصورا إىل بالده وتلقاه ملوك بالد بيت املقدس معظمني له مكرمني خاضعني

  .ليهواستقر ببالده صلوات اهللا وسالمه ع
إن إبراهيم عليه السالم سأل اهللا : ذكر مولد امساعيل عليه السالم من هاجر قال أهل الكتاب

ذرية طيبة وأن اهللا بشره بذلك وأنه ملا كان البراهيم ببالد بيت املقدس عشرون سنة قالت سارة 
 منها ولدا البراهيم عليه السالم إن الرب قد أحرمين الولد فادخل على أميت هذه لعل اهللا يرزقين

فلما وهبتها له دخل هبا إبراهيم عليه السالم فحني دخل هبا محلت منه قالوا فلما محلت ارتفعت 



نفسها وتعاظمت على سيدهتا فغارت منها سارة فشكت ذلك إىل إبراهيم فقال هلا افعلي هبا ما 
 فإن اهللا شئت فخافت هاجر فهربت فنزلت عند عني هناك فقال هلا ملك من املالئكة ال ختايف

  جاعل من هذا الغالم الذي محلت خريا
__________  

على ) من أرض فلسطني(ونزل لوط باملؤتفكة وهي من السبع : ١٢٧/  ١: يف الطربي) ١(
  .نزل االردن: ١٥١/  ١ويف رواية أخرى ؛ مسرية يوم وليلة 

/  ١املسعودي (ورا سدوم، وعمورا، وادموتا، وصاعورا وصاب: وبعثه اهللا نبيا على املدائن اخلمس
  .الكامل - الطربي / ونزل إبراهيم السبع من أرض فلسطني ) ٤٢

  .أخرجه الطرباين عن سلمان وجابر بن عبد اهللا) ٢(
: عن أيب أمساء الرحيب عن ثوبان وفيه زيادة قال ٥٢٧/  ٦وأخرجه البيهقي يف الدالئل ج 

: زوي.. أال يهلكها بسنة عامةوأعطيت الكنزين االمحر واالبيض وأين سألت ريب عزوجل الميت
  .مجع
  .قحط وجدب: وسنة

فلما بلغ اخلرب إبراهيم اخلليل سار إليهم يف : ويف قصص االنبياء البن كثري؛ سقط يف الكالم ) ٣(
  ..ثالمثائة ومثانية عشر رجال فاستنقذ لوطا عليه السالم واسترجع أمواله

اعيل ويكون وحش الناس يده على الكل ويد وأمرها بالرجوع وبشرها أهنا ستلد ابنا وتسميه إمس
  .الكل به وميلك مجيع بالد إخوته فشكرت اهللا عزوجل على ذلك

وهذه البشارة إمنا انطبقت على ولده حممد صلوات اهللا وسالمه عليه فإنه الذي سادت به العرب 
تؤت أمة من  وملكت مجيع البالد غربا وشرقا وأتاها اهللا من العلم النافع والعمل الصاحل ما مل

االمم قبلهم وما ذاك إال بشرف رسوهلا على سائر الرسل وبركة رسالته ومين بشارته وكماله فيما 
  جاء به وعموم بعثته جلميع أهل

  .االرض
وملا رجعت هاجر وضعت امساعيل عليه السالم قالوا وولدته والبراهيم من العمر ست ومثانون 

ا ولد امساعيل أوحى اهللا إىل إبراهيم يبشره باسحق ومل* سنة قبل مولد اسحق بثالث عشرة سنة 
) ١(من سارة فخر هللا ساجدا وقال له قد استجبت لك يف امساعيل وباركت عليه وكثرته ومنيته 

وأجعله رئيسا لشعب عظيم وهذه أيضا بشارة هبذه االمة * جدا كثريا ويولد له اثنا عشر عظيما 
لفاء الراشدون االثنا عشر املبشر هبم يف حديث عبد العظيمة وهؤالء االثنا عشر عظيما هم اخل



مث " يكون اثنا عشر أمريا : " امللك بن عمري عن جابر بن مسرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٢(أخرجاه يف الصحيحني " كلهم من قريش " قال كلمة مل افهمها فسألت أيب ما قال قال 

  . رواية عزيزا حىت يكون اثنا عشر خليفة كلهم من قريشويف رواية ال يزال هذا االمر قائما ويف
  .فهؤالء منهم االئمة االربع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي

  .ومنهم عمر بن عبد العزيز أيضا
ومنهم بعض بين العباس وليس املراد أهنم يكونون اثين عشر نسقا بل البد من وجودهم وليس 

م الرافضة الذين أوهلم علي بن أيب طالب وآخرهم املراد االئمة االثين عشر الذين يعتقد فيه
املنتظر بسرداب سامرا وهو حممد بن احلسن العسكري فيما يزعمون فان أولئك مل يكن فيهم أنفع 

من علي وإبنه احلسن بن علي حني ترك القتال وسلم االمر ملعاوية وأمخد نار الفتنة وسكن رحى 
* رعايا مل يكن هلم حكم على االمة يف أمر من االمور احلروب بني املسلمني والباقون من مجلة ال

وأما ما يعتقدونه بسرداب سامرا فذاك هوس يف الرؤوس وهذيان يف النفوس ال حقيقة له وال عني 
  .وال أثر

واملقصود أن هاجر عليها السالم ملا ولد هلا امساعيل اشتدت غرية سارة منها وطلبت من اخلليل 
هبا وبولدها فسار هبما حىت وضعهما حيث مكة اليوم ويقال إن أن يغيب وجهها عنها فذهب 

ولدها كان إذ ذاك رضيعا فلما تركهما هناك وويل ظهره عنهما قامت إليه هاجر وتعلقت بثيابه 
وقالت يا إبراهيم أين تذهب وتدعنا ههنا وليس معنا ما يكفينا فلم جيبها فلما أحلت عليه وهو ال 

  .نعم: هبذا ؟ قال جييبها قالت له، اهللا أمرك
وقد ذكر الشيخ أبو حممد بن أيب زيد رمحه اهللا يف كتاب النوادر أن سارة * قالت فإذا ال يضيعنا 

  تغضبت على هاجر فخلفت لتقطعن ثالثة أعضاء منها فأمرها
__________  

 ولعله ومينته وهي أكثر مناسبة؛ كذا يف النسخ املطبوعة، ونسخ قصص االنبياء البن كثري ) ١(
  .للسياق

باب  ٥١كتاب االحكام  ٩٣والبخاري يف  ٥١٩/  ٦أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(
  .١٤٥٢باب الناس تبع لقريش ص ) ١(كتاب االمارة  ٣٣االستخالف ومسلم يف 

  .٩٢/  ٥وأبو داود يف أول كتاب املهدي، وأمحد يف املسنده 

ال السهيلي فكانت أول من اختنن من ق) * ١(اخلليل أن تثقب أذنيها وأن ختفضها فترب قسمها 
  .النساء وأول من ثقبت أذهنا منهن وأول من طولت ذيلها



ذكر مهاجرة ابراهيم بابنه امساعيل وأمه هاجر إىل جبال فاران وهي ارض مكة وبنائه البيت العتيق 
ا حدثنا عبد الرزاق، حدثن -هو أبو بكر بن أيب شيبة  -قال البخاري قال عبد اهللا بن حممد 

معمر، عن أيوب السختياين، وكثري بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة، يزيد أحدمها على اآلخر 
عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال أول ما اختذ النساء املنطق من قبل أم امساعيل اختذت منطقا 

البيت  لتعفي أثرها على سارة، مث جاء هبا إبراهيم وبابنها امساعيل وهي ترضعه حىت وضعهما عند
عند دوحة فوق زمزم يف أعلى املسجد وليس مبكة يومئذ أحد وليس هبا ماء فوضعهما هنالك 
ووضع عندمها جرابا فيه متر وسقاء فيه ماء مث قفي إبراهيم منطلقا فتبعته أم امساعيل فقالت يا 

وجعل  أين تذهب وتتركنا هبذا الوادي الذي ليس به أنس وال شئ، فقالت له ذلك مرارا: إبراهيم
  .نعم: اهللا أمرك هبذا، قال: ال يلتفت إليها، فقالت له

  .قالت إذا ال يضيعنا
مث رجعت فانطلق إبراهيم حىت إذا كان عند الثنية حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت مث دعا 

  .ربنا إين اسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم(هبؤالء الدعوات ورفع يديه فقال 
) [ ليقيموا الصالة فاجعل أفئدة من الناس هتوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرونربنا 

وجعلت أم امساعيل ترضع امساعيل وتشرب من ذلك املاء حىت إذا نفذ ما يف ]  ٣٧: ابراهيم
فانطلقت كراهية أن  -أو قال يتلبط  - السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى 

دت الصفا أقرب جبل يف االرض يليها فقامت عليه مث استقبلت الوادي تنظر هل تنظر إليه فوج
  ترى أحدا فلم تر أحدا فهبطت من الصفا

حىت إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها مث سعت سعي االنسان اجملهود، حىت إذا جاوزت 
ذلك سبع  الوادي، مث أتت املروة، فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا ففعلت

  ".فلذلك سعى الناس بينهما : " مرات، قال ابن عباس قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .صه، تريد نفسها: فلما أشرفت على املروة مسعت صوتا فقالت

  .قد أمسعت إن كان عندك غواث: فقالت؛ مث تسمعت فسمعت أيضا 
ىت ظهر املاء فجعلت ختوضه ح - أو قال جبناحه  - فإذا هي بامللك عند موضع زمزم فبحث بعقبه 

  .وتقول بيدها هكذا
قال ابن عباس قال النيب صلى اهللا * وجعلت تغرف من املاء يف سقائها وهي تفور بعد ما تغرف 

لو مل تغرف من املاء لكانت زمزم : " أو قال" يرحم اهللا أم امساعيل لو تركت زمزم : " عليه وسلم
ال ختاىف الضيعة، فإن ههنا بيت اهللا يبين : هلا امللكفشربت وأرضعت ولدها، فقال " عينا معينا 

  هذا الغالم وأبوه، وإن اهللا ال يضيع أهله، وكان البيت



__________  
وفيهما فمن مث خفص  ١٠٣/  ١وابن االثري يف الكامل  ١٣٠/  ١أورده الطربي يف تارخيه ) ١(

  .النساء

نه وعن مشاله فكانت كذلك حىت مرت هبم مرتفعا من االرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن ميي
رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مقبلني من طريق كذا فنزلوا يف أسفل مكة فرأوا طائرا 

إن هذا الطائر ليدور على املاء لعهدنا هبذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا : فقالوا) ١" (عائفا 
وأم امسعيل عند املاء فقالوا تأذنني لنا : ملاء فأقبلوا، قالأو جريني فإذا هم باملاء فرجعوا فأخربوهم با

قال عبد اهللا بن عباس قال * نعم : أن ننزل عندك، قالت نعم ولكن ال حق لكم يف املاء، قالوا
فألقى ذلك أم امسعيل وهي حتب االنس فنزلوا وأرسلوا إىل أهليهم : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
) ٢(هبا أهل أبيات منهم، وشب الغالم وتعلم العربية منهم، وأنفسهم  فنزلوا معهم، حىت إذا كان

وماتت أم امسعيل فجاء ابراهيم بعد ما ) ٣(وأعجبهم حني شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم 
  .خرج يبتغي لنا: تزوج امسعيل يطالع تركته فلم جيد امسعيل فسأل امرأته فقالت

فإذا جاء : قال* بشر يف ضيق وشدة وشكت إليه  حنن: مث سأهلا عن عيشهم وهيئتهم فقالت
  هل: يغري عتبة بابه، فلما جاء امسعيل، كأنه آنس شيئا، فقال: زوجك اقرئي عليه السالم وقويل له

نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخربته، وسألين كيف عيشنا : جاءكم من أحد ؟ فقالت
  .فأخربته أنا يف جهد وشدة

نعم أمرين أن أقرأ عليك السالم، ويقول لك غري عتبة بابك قال : ئ فقالتقال فهل أوصاك بش
ولبث عنهم ابراهيم ) ٤(ذاك أيب وأمرين أن أفارقك، فاحلق بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى 

مث أتاهم بعد فلم جيده فدخل على امرأته فسأهلا عنه فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف * ما شاء اهللا 
حنن خبري وسعة وأثنت على اهللا فقال ما طعامكم ؟ : ن عيشهم وهيئتهم، فقالتأنتم، وسأهلا ع

  .املاء: اللحم قال فما شرابكم قالت: قالت
  .قال اللهم بارك هلم يف اللحم واملاء

  ).٥(ومل يكن هلم يومئذ حب : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).٦(عليهما أحد بعني مكة إال مل يوافقاه فهما ال خيلو : ] قال" [ ولو كان هلم حب لدعا هلم فيه 

فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السالم ومريه يثبت عتبة بابه فلما جاء امساعيل قال هل أتاكم : قال
من أحد قالت نعم أتانا شيخ حسن، قال اهليئة وأثنت عليه فسألين عنك فأخربته فسألين كيف 

  نعم هو :فأوصاك بشئ قالت: عيشنا فأخربته أنا خبري قال



__________  
  .باحثا عن املاء: عائفا) ١(
  .زامحهم يف النفاسة وعلو اهلمة: أنفسهم) ٢(
  .وهي جداء بنت سعد، امرأة من جرهم وهي اليت امره أبوه بتطليقها) ٣(
  .وهي رعلة بنت مضاض بن عمرو اجلرمهي، وقيل امسها السيدة) ٤(
  .اءحب، بكسر احلاء، إناء من فخار حيفظ فيه امل) ٥(
فلو : " ويف العرائس للثعليب ما يكتمل به املعىن؛ كذا العبارة يف االصول واملعىن وغري مكتمل ) ٦(

  ".جاءت يومئذ خببز أو بر أو شعري أو متر لكانت مكة أكثر أرض اهللا برا وشعريا ومترا 
  ).١٣٢/  ١، الطربي ١٠٤/  ١انظر الكامل البن االثري (

مث لبث عنهم * ذاك أيب وأمرين أن أمسكك : تثبت عتبة بابك، قاليقرأ عليك السالم ويأمرك أن 
  ما شاء اهللا مث جاء بعد ذلك امسعيل يربي نبال له حتت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه

مث قال يا امسعيل إن اهللا أمرين بأمر قال فاصنع ما * فصنعا كما يصنع الولد بالوالد والوالد بالولد 
وتعينين قال وأعينك قال فإن اهللا أمرين أن أبين ههنا بيتا وأشار إىل أكمة : لأمرك به ربك قا

مرتفعة على ما حوهلا قال فعند ذلك رفعا القواعد من البيت فجعل امسعيل يأيت باحلجارة وابراهيم 
ة يبين، حىت إذا ارتفع البناء، جاء هبذا احلجر فوضعه له فقام عليه وهو يبين وامسعيل يناوله احلجار

قال وجعال يبنيان حىت ]  ١٢٧: البقرة) [ ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم(ومها يقوالن 
مث قال حدثنا عبد اهللا بن ) ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم(يدورا حول البيت ومها يقوالن 

ري، عن سعيد حممد، حدثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن نافع، عن كثري بن كث
بن جبري عن ابن عباس قال ملا كان من ابراهيم وأهله ما كان خرج بامسعيل وأم امسعيل ومعهم 

وذكر متامه بنحر ما تقدم وهذا احلديث من كالم ابن عباس وموشح برفع بعضه * شنة فيها ماء 
ن رضيعا إذ ذاك وفيه أن امسعيل كا* ويف بعضه غرابة وكأنه مما تلقاه ابن عباس عن االسرائيليات 

وعند أهل التوراة أن إبراهيم أمره اهللا بأن خينت ولده امسعيل وكل من عنده من العبيد وغريهم * 
فختنهم وذلك بعد مضي تسع وتسعني سنة من عمره فيكون عمر امسعيل يومئذ ثالث عشرة سنة 

ذا كان الصحيح وهذا امتثال المر اهللا عزوجل يف أهله فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب وهل
  .من أقوال العلماء أنه واجب على الرجال كما هو مقرر يف موضعه

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مغرية بن عبد الرمحن : وقد ثبت يف احلديث الذي رواه البخاري
أختنت " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : القرشي عن أيب الزناد عن االعرج عن أيب هريرة قال



تابعه عبد الرمحن بن إسحق عن أيب " * عليه السالم وهو ابن مثانني سنة بالقدوم  إبراهيم النيب
وهكذا * الزناد وتابعه عجالن عن أيب هريرة ورواه حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة 

ويف بعض االلفاظ اختنت ابراهيم بعدما أتت عليه مثانون سنة واختنت * رواه مسلم عن قتيبة به 
  .مبالقدو

  .والقدوم هو اآللة وقيل موضع
  .وهذا اللفظ ال ينايف الزيادة على الثمانني

واهللا أعلم ملا سيأيت من احلديث عند ذكر وفاته عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".اختنت ابراهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك مثانني سنة : " أنه قال

  .صحيحهرواه ابن حبان يف 
ابراهيم عليه ) ١(وليس يف هذا السياق ذكر قصة الذبيح وانه امسعيل ومل يذكر يف قد مات 

السالم إال ثالث مرات أوالهن بعد أن تزوج إمسعيل بعد موت هاجر، وكيف تركهم من حني 
  .صغر الولد، على ما ذكر إىل حني تزوجيه، ال ينظر يف حاهلم

إنه كان يركب الرباق إذا سار إليهم فكيف يتخلف : يلوقد ذكر أن االرض كانت تطوى له وق
  عن مطالعة حاهلم وهم يف غاية الضرورة الشديدة

__________  
  .املرات اليت قدمها إبراهيم إىل ولده: قد مات) ١(

[ *  

وكأن بعض هذا السياق متلقى من االسرائيليات ومطرز بشئ من املرفوعات * واحلاجة االكيدة 
على أن الذبيح هو إمسعيل على الصحيح يف سورة ) ١(الذبيح وقد دللنا ومل يذكر فيه قصة 

  .الصافات
  .وقال إين ذاهب إىل ريب سيهدين(قصة الذبيح قال اهللا تعاىل 
  .رب هب يل من الصاحلني

فبشرناه بغالم حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بين إين أرى يف املنام أين اذحبك فانظر ماذا ترى 
  .فعل ما تؤمر ستجدين ان شاء اهللا من الصابرينقال يا أبت ا

  .فلما أسلما وتله للجبني
  .وناديناه ان يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك جنزي احملسنني

  .ان هذا هلو البالء املبني



  .وفديناه بذبح عظيم
  .وتركنا عليه يف اآلخرين

  .سالم على إبراهيم
  .نيكذلك جنزي احملسنني إنه من عبادنا املؤمن

  .وبشرناه باسحق نبيا من الصاحلني
  ]. ١١٣: الصافات) [ وباركنا عليه وعلى اسحق ومن ذريتهما حمسن وظامل لنفسه مبني

يذكر تعاىل عن خليله إبراهيم أنه ملا هاجر من بالد قومه سأل ربه أن يهب له ولدا صاحلا فبشره 
من ولد له على رأس ست ومثانني سنة اهللا تعاىل بغالم حليم وهو إمساعيل عليه السالم النه أول 

  .من عمر اخلليل
أي شب ) فلما بلغ معه السعي(وهذا ما ال خالف فيه بني أهل امللل النه أول ولده وبكره وقوله 

أي شب وارحتل وأطاق ما يفعله ) فلما بلغ معه السعي(وصار يسعى يف مصاحله كأبيه قال جماهد 
  .أبوه من السعي والعمل

  .هذا* ئى ابراهيم عليه السالم يف املنام أنه يؤمر بذبح ولده فلما كان هذا ر
قاله عبيد بن عمري أيضا وهذا ) * ٢" (رؤيا االنبياء وحي " ويف احلديث عن ابن عباس مرفوعا 
  اختبار من اهللا عزوجل خلليله يف أن

و وأمه يف يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كرب وقد طعن يف السن بعدما أمر بأن يسكنه ه
بالد قفر وواد ليس به حسيس وال أنيس وال زرع وال ضرع فامتثل أمر اهللا يف ذلك وتركهما 

  .هناك ثقة باهللا وتوكال عليه، فجعل اهللا هلما فرجا وخمرجا ورزقهما من حيث ال حيتسبان
ليس  مث ملا أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه وهو بكره ووحيده الذي

له غريه أجاب ربه، وامتثل أمره، وسارع إىل طاعته، مث عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه 
قال يا بين اين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا (وأهون عليه من أن يأخذه قسرا ويذحبه قهرا 

يا أبت افعل  : "فبادر الغالم احلليم، سر والده اخلليل إبراهيم، فقال]  ١٠٢: الصافات) [ ترى
وهذا اجلواب يف غاية السداد والطاعة للوالد ولرب ) * ما تؤمر ستجدين ان شاء اهللا من الصابرين

  .قيل أسلما أي استسلما المر اهللا وعزما على ذلك) فلما أسلما وتله للجبني(العباد قال اهللا تعاىل 
  .ههوقيل هذا من املقدم واملؤخر واملعىن تله للجبني أي ألقاه على وج

  قيل أراد أن يذحبه من قفاه
__________  

  .راجع سورة الصافات؛ يف تفسري ابن كثري ) ١(



  .وسيأيت احلديث عنه يف الفصل القادم
  ).فتح الباري ١٣٨/  ٥/  ٤(احلديث يف البخاري يف رواية طويلة ) ٢(

  .لئال يشاهده يف حال ذحبه قاله ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري وقتادة والضحاك
أي مسى ) واسلما((وقيل بل أضجعه كما تضجع الذبائح وبقي طرف جبينه الصقا باالرض 

قال السدي وغريه أمر السكني على حلقه فلم تقطع شيئا * إبراهيم وكرب وتشهد الولد للموت 
  .ويقال جعل بينها وبني حلقه صفيحة من حناس واهللا أعلم

أي قد حصل املقصود من ) د صدقت الرؤياأن يا إبراهيم ق(فعند ذلك نودي من اهللا عزوجل 
اختبارك وطاعتك ومبادرتك إىل أمر ربك وبذلك ولدك للقربان كما مسحت ببدنك للنريان وكما 

أي االختبار الظاهر البني وقوله ) إن هذا هلو البالء املبني(مالك مبذول للضيفان وهلذا قال تعاىل 
  .ما يسره اهللا تعاىل له من العوض عنهأي وجعلنا فداء ذبح ولده ) وفديناه بذبح عظيم(

  .واملشهور عن اجلمهور أنه كبش أبيض أعني أقرن رآه مربوطا بسمرة يف ثبري
  قال الثوري

كبش قد رعى يف اجلنة : عن عبد اهللا بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال
عنه ثبري وكان عليه عهن أمحر أربعني خريفا وقال سعيد بن جبري كان يرتع يف اجلنة حىت تشقق 

)١.(  
وعن ابن عباس هبط عليه من ثبري كبش أعني أقرن له ثغاء فذحبه وهو الكبش الذي قربه ابن آدم 

  ).٢(فتقبل منه 
  .رواه ابن أيب حامت

  .قال جماهد فذحبه مبىن وقال عبيد بن عمري ذحبه باملقام
  .كان تيسا من االروى فأما ما روي عن ابن عباس أنه كان وعال وعن احلسن أنه

ويف * مث غالب ماههنا من اآلثار مأخوذ من االسرائيليات * وامسه جرير فال يكاد يصح عنهما 
القرآن كفاية عما جرى من االمر العظيم واالختبار الباهر وأنه فدى ذبح عظيم وقد ورد يف 

  .احلديث أنه كان كبشا
: ، عن صفية بنت شيبة، قالت)٣(اله نافع قال االمام أمحد، حدثنا سفيان، حدثنا منصور عن خ

أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أخربتين إمرأة من بين سليم ولدت عامة أهل دارنا قالت
إهنا سألت عثمان مل دعاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -وقال مرة  - إىل عثمان بن طلحة 

فخمرمها ) ٤(ت أن آمرك أن ختمرمها إين كنت رأيت قرين الكبش حني دخلت البيت فنسي: قال



  .فانه ال ينبغي أن يكون يف البيت شئ يشغل املصلي
  ).٥(مل تزل قرنا الكبش يف البيت حىت احترق البيت فاحترقا : سفيان: قال

__________  
  .الصوف: العهن) ١(
  .١٤٢ -  ١٤١/  ١اخلرب يف الطربي ج ) ٢(
  .مسافح: يف املسند) ٣(
  .تغطيهما: ختمرمها) ٤(
  .٣٨٠/  ٥، ٦٨/  ٤احلديث يف مسند أمحد ج ) ٥(

  .صفية بنت شيبة بن عثمان بن أيب طلحة العبدرية حدثت عن عائشة وأم حبيبة -: وفيه
  .ويف البخاري صرع بسماعها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنكر الدارقطين ذلك

  .٤٢٩/  ٣الكاشف ) ٦٠٣/  ٢تقريب التهذيب (

  .أن رأس الكبش مل يزل معلقا عند ميزاب الكعبة قد يبسوهذا روي عن ابن عباس 
  وهذا وحده

  .دليل على أن الذبيح امسعيل النه كان هو املقيم مبكة
  .واسحق ال نعلم أنه قدمها يف حال صغره واهللا أعلم

وهذا هو الظاهر من القرآن بل كأنه نص على أن الذبيح هو امسعيل النه ذكر قصة الذبيح مث قال 
فقد تكلف، ) ١(ومن جعله حاال [  ١١٢: الصافات) [ رناه باسحق نبيا من الصاحلنيوبش(بعده 

ومستنده أنه إسحق إمنا هو اسرائيليات، وكتاهبم فيه حتريف، وال سيما ههنا قطعا ال حميد عنه، 
فان عندهم أن اهللا أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده ويف نسخة من املعربة بكره اسحق فلفظة 

  .ذاك امسعيل] امنا [ مقحمة مكذوبة مفتراة النه ليس هو الوحيد وال البكر  اسحق ههنا
وإمنا محلهم على هذا حسد العرب فإن إمسعيل أبو العرب الذين يسكنون احلجاز الذين منهم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإسحق والد يعقوب وهو اسرائيل الذين ينتسبون إليه فأرادوا أن 
إليهم فحرفوا كالم اهللا وزادوا فيه وهم قوم هبت ومل يقروا بأن الفضل بيد اهللا  جيروا هذا الشرف

  .يؤتيه من يشاء
  ).٢(وقد قال بأنه اسحق طائفة كثرية من السلف وغريهم 

وإمنا أخذوه واهللا أعلم من كعب االحبار أو صحف أهل الكتاب وليس يف ذلك حديث صحيح 
ب العزيز وال يفهم هذا من القرآن بل املفهوم بل عن املعصوم حىت نترك الجله ظاهر الكتا



  .املنطوق بل النص عند التأمل على أنه امسعيل
فبشرناها (وما أحسن ما استدل حممد بن كعب القرظي على أنه امسعيل وليس باسحق من قوله 

فكيف تقع البشارة باسحق ؟ وأنه سيولد : قال]  ٧١: هود) [ باسحاق ومن وراء اسحق يعقوب
قوب، مث يؤمر بذبح إسحق، وهو صغري، قبل أن يولد له، هذا ال يكون النه يناقض البشارة له يع

  .املتقدمة واهللا أعلم
مجلة تامة ) فبشرناها باسحاق(وقد اعترض السهيلي على هذا االستدالل مبا حاصله أن قوله 

  .مجلة أخرى ليست يف حيز البشارة) ومن وراء إسحاق يعقوب(وقوله 
جيوز من حيث العربية أن يكون خمفوضا إال أن يعاد معه حرف اجلر فال جيوز أن يقال قال النه ال 

  مررت بزيد ومن
__________  

منصور بن عبد الرمحن بن طلحة بن احلارث العبدري احلجي املكي، وهو ابن صفية بنت شيبة = 
  .ثقة

/  ٣اشف ج الك(ه  ١٣٧صاحل احلديث مات سنة : قال أبو حامت ٢٧٦/  ٢تقريب التهذيب 
١٥٦.(  

تبشريا بنبوته  -بإسحاق  -حال من إسحاق فيكون التبشري به  -نبيا  -أي من جعل كلمة ) ١(
  .ال بوالدته

  .الذبيح اسحق: فقال أكثرهم؛ واختلف العلماء يف املأمور بذحبه : ٩٩/  ١٥قال القرطيب ) ٢(
محاد بن زيد  - ابن مسعود  -س ابن عبا -العباس بن عبد املطلب وابنه عبد اهللا : وممن قال بذلك

ومن التابعني ) هؤالء من الصحابة( - عمر بن اخلطاب  -عبد اهللا بن عمر  - جابر بن عبد اهللا  -
علقمة الشعيب جماهد وسعيد بن جبري وكعب االحبار وقتادة ومسروق وعكرمة وعطاء : وغريهم

  .ومقاتل والسدي والزهري ومالك بن أنس
  .يهما الذبيح، وهذا مذهب ثالثاهللا أعلم أ: وقال الزجاج

  .انه إمساعيل: فهم من قال؛ أما املذهب الثاين 

  .هو بعده عمرو حىت يقال ومن بعده بعمر
) ووهبنا السحق يعقوب(منصوب بفعل مضمر تقديره ) ومن وراء إسحق يعقوب(وقال فقوله 

  .ويف هذا الذي قاله نظر
قال وامساعيل مل يكن عنده إمنا كان يف ) يفلما بلغ معه السع(ورجح أنه اسحاق واحتج بقوله 



وهذا أيضا فيه نظر النه قد روي أن * حال صغره هو وأمه حبيال مكة فكيف يبلغ معه السعي 
اخلليل كان يذهب يف كثري من االوقات راكبا الرباق إىل مكة يطلع على ولده وابنه مث يرجع واهللا 

وروي عن عمر والعباس وعلي وابن * ار فمن حكى القول عنه بأنه اسحق كعب االحب* أعلم 
مسعود ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبري وجماهد وعطاء والشعيب ومقاتل وعبيد بن عمر وأيب 

ميسرة وزيد بن أسلم وعبد اهللا بن شقيق والزهري والقاسم وابن أيب بردة ومكحول وعثمان بن 
ر ابن جرير وهذا عجب منه حاضر والسدي واحلسن وقتادة وأيب اهلذيل وابن سابط وهو اختيا

وهو إحدى الروايتني عن ابن عباس ولكن الصحيح عنه وعن أكثر هؤالء أنه امساعيل عليه 
  .السالم

قال جماهد وسعيد والشعيب ويوسف بن مهران وعطاء وغري واحد عن ابن عباس هو امساعيل عليه 
قيس عن عطاء بن أيب رباح السالم وقال ابن جرير حدثين يونس أنبأنا ابن وهب أخربين عمرو بن 

وقال عبد اهللا * عن ابن عباس أنه قال املفدى امساعيل وزعمت اليهود أنه اسحق وكذبت اليهود 
وقال ابن أيب حامت سألت أيب عن الذبيح فقال الصحيح أنه * بن االمام امحد عن أبيه هو امساعيل 

  امساعيل عليه
  .السالم

ر وأيب هريرة وأيب الطفيل وسعيد بن املسيب وسعيد بن قال ابن أيب حامت وروي عن علي وابن عم
جبري واحلسن وجماهد والشعيب وحممد بن كعب وأيب جعفر حممد بن علي وأيب صاحل أهنم قالوا 

وحكاه البغوي أيضا عن الربيع بن أنس والكليب وأيب عمر بن * الذبيح هو امساعيل عليه السالم 
عنه أن رجال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا  وجاء) ١(قلت وروي عن معاوية * العالء 

  .ابن الذبيحني فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وحممد بن إسحاق بن يسار وكان احلسن البصري يقول ال شك 

  .يف هذا
ه حدثهم أنه وقال حممد بن اسحاق عن بريدة عن سفيان بن فروة االسلمي عن حممد بن كعب أن

ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام، يعين استدالله بقوله بعد العصمة 
فقال له عمر إن هذا الشئ ما كنت أنظر فيه ) فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب) (٢(

  المهوإين الراه كما قلت مث أرسل إىل رجل كان عنده بالشام كان يهوديا فأسلم وحسن إس
__________  

من طريق عبد اهللا بن حممد العتيب، عن عبد اهللا ) ٥٥١/  ٢(روى اخلرب احلاكم يف مستدركه ) ١(
  .بن سعيد عن الصناحبي



  ".قلت اسناده واه : " قال الذهيب يف الرواية
  .هذا حديث غريب جدا: وعلق عليه ابن كثري يف التفسري

  .بعد ذكر القصة: و حتريف والصوابيف النسخ املطبوعة وه" بعد العصمة ) " ٢(

وكان يرى أنه من علمائهم قال فسأله عمر بن عبد العزيز أي ابين ابراهيم أمر بذحبه فقال 
امساعيل واهللا يا أمري املؤمنني وإن اليهود لتعلم بذلك ولكنهم حيسدونكم معشر العرب على أن 

اهللا منه لصربه ملا أمر به فهم يكون أباكم الذي كان من أمر اهللا فيه والفضل والذي ذكره 
وقد ذكرنا هذه املسألة مستقصاة بأدلتها * جيحدون ذلك ويزعمون أنه إسحق الن إسحق أبوهم 

  .وآثارها يف كتابنا التفسري وهللا احلمد واملنة
  مولد اسحاق
  .وبشرناه باسحق نبيا من الصاحلني(قال اهللا تعاىل 

]  ١١٣ - ١١٢: الصافات) [ وظامل لنفسه مبني وباركنا عليه وعلى اسحق ومن ذريتهما حمسن
وقد كانت البشارة به من املالئكة البراهيم وسارة ملا مروا هبم جمتازين ذاهبني إىل مدائن قوم * 

لوط ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم كما سيأيت بيانه يف موضعه ان شاء اهللا تعاىل قال اهللا تعاىل 
  .قالوا سالما قال سالم فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى(

فلما رأى أيديهم ال تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا ال ختف إنا أرسلنا إىل قوم لوط 
  .وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب
  .قالت يا ويليت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشئ عجيب

 ٧٣ - ٦٩: هود) [ ا أتعجبني من أمر اهللا رمحت اهللا وبركاته عليكم أهل البيت إنه محيد جميدقالو
  .ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سالما قال إنا منكم وجلون(وقال تعاىل ] 

  .قالوا ال توجل انا نبشرك بغالم عليم
  .قال أبشرمتوين على أن مسين الكرب فبم تبشرون

  .شرناك باحلق فال تكن من القانطنيقالوا ب
  ]. ٥٦ - ٥١: احلجر) [ قال ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون

  .هل أتاك حديث ضيف إبراهيم املكرمني(وقال تعاىل 
  .إذ دخلوا عليه فقالوا سالما قال سالم قوم منكرون

  .فراغ إىل أهله فجاء بعجل مسني
  .فة قالوا ال ختف وبشروه بغالم عليمفقربه إليهم قال أال تأكلون فأوجس منهم خي



  .فأقبلت امرأته يف صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم
  ]. ٣٠ -  ٢٤: الذاريات) [ قالوا كذلك قال ربك إنه هو احلكيم العليم

يذكر تعاىل أن املالئكة قالوا وكانوا ثالثة جربيل وميكائيل وإسرافيل ملا وردوا على اخلليل 
معاملة الضيوف شوى هلم عجال مسينا من خيار بقره فلما قربه إليهم حسبهم أضيافا فعاملهم 

وعرض عليهم مل ير هلم مهة إىل االكل بالكلية، وذلك الن املالئكة ليس فيهم قوة احلاجة إىل 
 ٧٠: هود) [ وأوجس منهم خيفة قالوا ال ختف إنا أرسلنا إىل قوم لوط(ابراهيم ) فنكرهم(الطعام 

تبشرت عند ذلك سارة غضبا هللا عليهم وكانت قائمة على رؤس أي لندمر عليهم فاس] 
االضياف كما جرت به عادة الناس من العرب وغريهم فلما ضحكت استبشارا بذلك قال اهللا 

  تعاىل

) فأقبلت امرأته يف صرة(أي بشرهتا املالئكة بذلك ) فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب(
وقالت (أي كما يفعل النساء عند التعجب ]  ٢٩: تالذاريا) [ فصكت وجهها(أي يف صرخة 

أي كيف يلد مثلي وأنا كبرية وعقيم ]  ٧٢: هود) [ يا ويليت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا
  .شيخا تعجبت من وجود ولد واحلالة هذه - أي زوجي  -أيضا وهذا بعلي 

وبركاته عليكم أهل البيت  إن هذا لشئ عجيب قالوا أتعجبني من أمر اهللا رمحة اهللا(وهلذا قالت 
وكذلك تعجب ابراهيم عليه السالم استبشارا هبذه البشارة ]  ٧٣ - ٧٢: هود) [ إنه محيد جميد

  .قال أبشرمتوين على أن مسين الكرب فبم تبشرون(وتثبيتا هلا وفرحا هبا 
رة وقرروه أكدوا اخلرب هبذه البشا]  ٥٤ ٥٥: احلجر) [ قالوا بشرناك باحلق فال تكن من القانطني

  ]. ٥٣: احلجر) [ بغالم عليم(معه فبشرومها 
وهو اسحق وأخوه امساعيل غالم حليم مناسب ملقامه وصربه وهكذا وصفه ربه بصدق الوعد 

  .والصرب
وهذا مما استدل به حممد بن ) فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب(وقال يف اآلية االخرى 

مساعيل وأن اسحق ال جيوز أن يؤمر بذحبه بعد أن وقعت كعب القرظي وغريه على أن الذبيح هو ا
  .البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب املشتق من العقب من بعده

، رغيفا من مكة فيه ثالثة أكيال )١(وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع العجل احلنيذ، وهو املشوي 
  .ومسن ولنب

أهنم يأكلون والطعام يتالشى يف ) ٢(وقيل كانوا يودون * وعندهم أهنم أكلوا، وهذا غلط حمض 
  .اهلواء



وعندهم أن اهللا تعاىل قال البراهيم أما سارا امرأتك فال يدعى امسها سارا ولكن امسها سارة 
وأبارك عليها وأعطيك منها ابنا وأباركه ويكون الشعوب وملوك الشعوب منه، فخر ابراهيم على 

يولد يل غالم أو سارة تلد ) ٣(مائة سنة  وضحك قائال يف نفسه أبعد - يعين ساجدا  -وجهه 
  .وقد أتت عليها تسعون سنة

وقال ابراهيم هللا تعاىل ليت إمساعيل يعيش قدامك فقال اهللا البراهيم حبقي ان امرأتك سارة تلد 
لك غالما وتدعو امسه إسحق إىل مثل هذا احلني من قابل وأوثقه ميثاقي إىل الدهر وخللفه من بعده 

يف امساعيل وباركت عليه وكربته ومنيته جدا وكثريا ويولد له أثنا عشر عظيما  وقد استجبت لك
  وقد تكلمنا على هذا مبا* وأجعله رئيسا لشعب عظيم 

  .تقدم واهللا أعلم
دليل على أهنا تستمتع بوجود ولدها ) فبشرناها باسحق ومن وراء اسحق يعقوب(فقوله تعاىل 

  .يولد يف حياهتما لتقر أعينهما به كما قرت بولدهإسحاق مث من بعده بولد ولده يعقوب أي 
ولو مل يرد هذا مل يكن لذكر يعقوب وختصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحق فائدة 
وملا عني بالذكر دل على أهنما يتمتعان به ويسران بولده كما سرا مبولد أبيه من قبله وقال تعاىل 

  فلما اعتزهلم وما(وقال تعاىل ]  ٨٤: نعاماال) [ ووهبنا له اسحق ويعقوب كال هدينا(
__________  

  .االنضاج: التحناذ: قال الطربي) ١(
  .وما يف قصص ابن كثري يرون وهو مناسب أكثر؛ كذا يف النسخ املطبوعة يودون ) ٢(
  .سنة ١٢٠عشرين ومائة سنة ويف الطربي : يف املسعودي) ٣(

وهذا ان شاء اهللا ظاهر قوي ]  ٤٩: مرمي ) [يعبدون من دون اهللا وهبنا له اسحق ويعقوب
من حديث سليمان بن مهران االعمش، عن إبراهيم بن يزيد ) ١(ويؤيده ما ثبت يف الصحيحني 

ه، عن أيب ذر، قال أول ) ٢] (يف االرض [ قلت يا رسول اهللا أي مسجد وضع : التيمي، عن أبي
  ".قصى املسجد اال: " مث أي ؟ قال: قلت" املسجد احلرام : " ؟ قال

مث حيث أدركت الصالة فصل : " مث أي ؟ قال: قلت" أربعون سنة : " قلت كم بينهما ؟ قال
  ".فكلها مسجد 

وعند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السالم هو الذي أسس املسجد االقصى وهو مسجد إيليا بيت 
بناء يعقوب وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من احلديث فعلى هذا يكون * املقدس شرفه اهللا 

وهو اسرائيل عليه السالم بعد بناء اخلليل وابنه إمساعيل املسجد احلرام بأربعني سنة سواء وقد 



كان بناؤمها ذلك بعد وجود اسحق الن إبراهيم عليه السالم ملا دعا قال يف دعائه كما قال تعاىل 
  .موإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبين وبين أن نعبد االصنا(

  .رب إهنن أضللن كثريا من الناس من تبعين فانه مين ومن عصاين فانك غفور رحيم
  .ربنا إين أسكنت من ذرييت بواد غري ذي زرع عند بيتك احملرم

  .ربنا ليقيموا الصالة فاجعل افئدة من الناس هتوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
  ى على اهللا منربنا إنك تعلم ما خنفي وما نعلن وما خيف

  .شئ يف االرض وال يف السماء
  .احلمد هللا الذي وهب يل على الكرب إمساعيل واسحق إن ريب لسميع الدعاء

رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم 
  ]. ٤١ - ٣٥: ابراهيم) [ احلساب

بن داود عليهما السالم ملا بىن بيت املقدس سأل اهللا خالال  وما جاء يف احلديث من أن سليمان
 ٢٦: احلج) [ رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي الحد من بعدي(ثالثا كما ذكرناه عند قوله 

وكما سنورده يف قصته فاملراد من ذلك واهللا أعلم أنه جدد بناءه كما تقدم من أن ]  ٢٧ -
بني سليمان وإبراهيم أربعني سنة سوى ابن حبان يف تقاسيمه بينهما أربعني سنة ومل يقل أحد إن 

  .وأنواعه وهذا القول مل يوافق عليه وال سبق إليه
وإذ بوءنا البراهيم مكان البيت أال تشرك يب شيئا وطهر بييت (بناء البيت العتيق قال اهللا تعاىل 

  .للطائفني والقائمني والركع السجود
 ٢٧ -  ٢٦: احلج) [ ال وعلى كل ضامر يأتني من كل فج عميقوأذن يف الناس باحلج يأتوك رجا

  .إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني(وقال تعاىل ] 
  .فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا

  وهللا على الناس حج البيت من
__________  

  .٣٧٠/  ١ص  ٥٢٠/  ١كتاب املساجد ح ) ٥(يف صحيح مسلم ) ١(
  .١٥٨٩والبخاري ح رقم 

  .من مسلم) ٢(
  .بضم الالم، وهي ضمة بناء، لقطعه عن االضافة: وأول

  .مثل قبل وبعد
  .والتقدير أول كل شئ



  .استطاع إليه سببال
وإذ ابتلى ابراهيم (وقال تعاىل ]  ٩٧ - ٩٦: آل عمران) [ ومن كفر فإن اهللا غين عن العاملني

  .ربه بكلمات فامتهن
  .لك للناس اماماقال إين جاع

  .قال ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني
واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واختذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إىل إبراهيم وإمساعيل 

  .أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود
ن آمن منهم باهللا واليوم وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات م

  .اآلخر قال ومن كفر فامتعه قليال مث أضطره إىل عذاب النار وبئس املصري
  واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وامساعيل

  .ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ب ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التوا

  .الرحيم
ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم إنك أنت 

  ]. ١٢٦ - ١٢٤: البقرة) [ العزيز احلكيم
عليه أفضل ] إبراهيم [ يذكر تعاىل عن عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام احلنفاء ووالد االنبياء 

لذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون اهللا فيه وبوأه صالة وتسليم أنه بىن البيت العتيق ا
وقد روينا عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وغريه أنه * اهللا مكانه أي ارشده إليه ودله عليه 
  .أرشد إليه بوحي من اهللا عزوجل

يها وقد قدمنا يف صفة خلق السموات أن الكعبة حبيال البيت املعمور حبيث أنه لو سقط لسقط عل
وكذلك معابد السموات السبع، كما قال بعض السلف إن يف كل مساء بيتا يعبد اهللا فيه أهل كل 

مساء وهو فيها كالكعبة الهل االرض فأمر اهللا تعاىل إبراهيم عليه السالم أن يبين له بيتا يكون 
املعني لذلك الهل االرض كتلك املعابد ملالئكة السموات وأرشده اهللا إىل مكان البيت املهيأ له 

أن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق ): " ١(منذ خلق السموات واالرض كما ثبت يف الصحيحني 
  ".السموات واالرض فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة 

ومن متسك يف * ومل جيئ يف خرب صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل اخلليل عليه السالم 
س بناهض وال ظاهر الن املراد مكانه املقدر يف علم اهللا املقرر يف قدرته هذا بقوله مكان البيت فلي

وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة * املعظم عند االنبياء موضعه من لدن آدم إىل زمان إبراهيم 



يوما أو حنو ) ٢(قد طفنا قبلك هبذا البيت وأن السفينة طافت به أربعني : وأن املالئكة قالوا له
وقد قررنا أهنا ال تصدق وال تكذب فال حيتج هبا * هذه االخبار عن بين اسرائيل  ذلك ولكن كل

  .فأما إن ردها احلق فهي مردودة
]  ٩٦: آل عمران) [ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني(وقد قال اهللا 

وقيل حمل الكعبة قيل مكة * أي أول بيت وضع لعموم الناس للربكة واهلدى البيت الذي ببكة 
  أي على أنه بناء اخلليل والد االنبياء من بعده]  ٩٧ -آل عمران ) [ فيه آيات بينات(

__________  
من  ٩٨٦/  ٢ص  ١٣٥٣/  ٤٤٥حترمي مكة ح  ٨٢ - ٨١كتاب احلج  ١٥مسلم يف ) ١(

  .طريق جماهد عن طاوس عن ابن عباس
  .٧١٠والبخاري حديث رقم 

  .أسبوعا: يف الطربي) ٢(
  . تاريخ مكة لالزرقي فكاالصلويف

أي ) مقام إبراهيم(الذين يقتدون به ويتمسكون بسنته وهلذا قال ) ١(وإمام احلنفاء من ولده 
احلجر الذي كان يقف عليه قائما ملا ارتفع البناء عن قامته فوضع له ولده هذا احلجر املشهور 

  .يث ابن عباس الطويللريتفع عليه ملا تعاىل البناء وعظم الفناء كما تقدم يف حد
وقد كان هذا احلجر ملصقا حبائط الكعبة على ما كان عليه من قدمي الزمان إىل أيام عمر بن 

اخلطاب رضي اهللا عنه فأخره عن البيت قليال لئال يشغل املصلني عنده الطائفني بالبيت واتبع عمر 
يف قوله لرسوله صلى اهللا عليه بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف هذا فإنه قد وافقه ربه يف أشياء منها 

) [ واختذوا من مقام ابراهيم مصلى(فأنزل اهللا ) ٢(وسلم لو اختذنا من مقام ابراهيم مصلى 
وقد كانت آثار قدمي اخلليل باقية يف الصخرة إىل أول االسالم وقد قال أبو ]  ١٣٥: البقرة

  .طالب يف قصيدته الالمية املشهورة
* وبالبيت حق البيت من بطن مكة ) ٣(وراق لرب يف حراء ونازل * وثور ومن أرسى ثبريا مكانه 

إذ اكتنفوه بالضحى واالصائل وموطئ * وباهللا إن اهللا ليس بغافل وباحلجر املسود إذ ميسحونه 
على قدميه حافيا غري ناعل يعين أن رجله الكرمية غاصت يف الصخرة * ابراهيم يف الصخر رطبة 

وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ( منتعلة وهلذا قال تعاىل فصارت على قدر قدمه حافية ال
فهما يف ]  ١٢٨: البقرة) [ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم(أي يف حال قوهلما ) وإمساعيل

غاية االخالص والطاعة هللا عزوجل ومها يسأالن من اهللا السميع العليم أن يتقبل منهما ما مها فيه 



ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا (ة والسعي املشكور من الطاعة العظيم
  ]. ١٢٨: البقره) [ مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

واملقصود أن اخلليل بىن أشرف املساجد يف أشرف البقاع يف واد غري ذي زرع ودعا الهلها 
دم االشجار والزروع والثمار، وأن جيعله حرما بالربكة وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة املياه وع

  حمرما وآمنا
أومل يروا أنا جعلنا (حمتما فاستجاب اهللا وله احلمد له مسألته ولىب دعوته وأتاه طلبته فقال تعاىل 

أو مل منكن هلم حرمنا (وقال تعاىل ]  ٦٧: العنكبوت) [ حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهلم
وسأل اهللا أن يبعث فيهم رسوال ]  ٥٧: القصص) [ شئ رزقا من لدناآمنا جيىب إليه مثرات كل 

منهم أي من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة، لتتم عليهم النعمتان الدنيوية 
  .والدينية سعادة االوىل واالخرى

  وقد استجاب اهللا له فبعث فيهم رسوال وأي رسول ختم به
__________  

  .أثر قدميه يف املقام): فيه آيات بينات: (تعاىل قال جماهد يف قوله) ١(
وأمحد يف مسنده وذكره السيوطي يف  ١٢٨/  ٨فتح الباري : رواه البخاري يف صحيحه) ٢(

  .ورواه ابن كثري يف تفسريه مطوال ١١٨/  ١الدر املنثور 
  .جبل مبكة: اجلبل الذي فيه الغار، وقال اجلوهري: ثور) ٣(

من الدين ما مل يؤت أحدا قبله وعم بدعوته أهل االرض على اختالف أنبياءه ورسله وأكمل له 
  .أجناسهم ولغاهتم وصفاهتم يف سائر االقطار واالمصار واالعصار إىل يوم القيامة

كان هذا من خصائصه من بني سائر االنبياء لشرفه يف نفسه وكمال ما أرسل به وشرف بقعته 
وعظيم مولده وطيب ) ١(ورمحته وكرمي حمتده وفصاحة لغته وكمال شفقته على أمته ولطفه 

مصدره ومورده وهلذا استحق ابراهيم اخلليل عليه السالم إذ كان باين الكعبة الهل االرض أن 
يكون منصبه وحمله وموضعه يف منازل السموات، ورفيع الدرجات، عند البيت املعمور الذي هو 

دخله كل يوم سبعون ألفا من املالئكة يتعبدون كعبة أهل السماء السابعة، املبارك املربور، الذي ي
  .فيه

مث ال يعودون إليه إىل يوم البعث والنشور، وقد ذكرنا يف التفسري من سورة البقرة صفة بناية 
  .البيت وما ورد يف ذلك من االخبار واآلثار مبا فيه كفاية فمن أراده فلرياجعه مث وهللا احلمد

إبراهيم وامساعيل أن يبنيا البيت مث مل يدريا أين مكانه حىت  فمن ذلك ما قال السدي ملا أمر اهللا



بعث اهللا رحيا يقال له اخلجوج هلا جناحان ورأس يف صورة حية فكنست هلما ما حول الكعبة عن 
  أساس البيت االول واتبعاها باملعاول حيفران، حىت وضعا االساس، وذلك حني يقول تعاىل

فلما بلغا القواعد بنيا الركن قال ابراهيم ]  ٢٦: احلج[ ) وإذ بوأنا البراهيم مكان البيت(
  .يا أبت إين كسالن تعب: حجرا حسنا أضعه هاهنا وقال[ المساعيل يا بين اطلب يل 

  .على ذلك فانطلق: قال
وكان ) ٣(االسود من اهلند وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل النعامة ) ٣] (وجاءه جربيل باحلجر 
  .اسود من خطايا الناس فجاءه إمساعيل حبجر فوجده عند الركنآدم هبط به من اجلنة ف

ربنا تقبل : (جاء به من هو أنشط منك فبنيا ومها يدعوان اهللا: فقال يا أبيت من جاءك هبذا ؟ قال
وأن ذا القرنني ) ٤(وذكر ابن أيب حامت أنه بناه من مخسة أجبل ) منا إنك أنت السميع العليم

اهللا أمرنا به : هبما ومها يبنيانه فقال من أمركما هبذا فقال إبراهيم وكان ملك االرض إذ ذاك مر
  .فقال وما يدريين مبا تقول فشهدت مخسة أكبش أنه أمره بذلك فآمن وصدق

  ).٥(وذكر االزرقي أنه طاف مع اخلليل بالبيت 
هيم وقد كانت على بناء اخلليل مدة طويلة مث بعد ذلك بنتها قريش فقصرت هبا عن قواعد إبرا

  من جهة الشمال مما يلي الشام على ما هي عليه
__________  

  .أصله ونسبه: حمتده) ١(
من  - كما يقتضي السياق  - ما بني معكوفني سقطت من النسخ املطبوعة، واستدركناها ) ٢(

ويف رواية ..أن إمساعيل ذهب يطوف يف اجلبال: قصص االنبياء البن كثري ويف رواية االزرقي
  .عيل اتاه حبجر فلم يرضه إبراهيم فجاءه جربيل هبذا احلجران إمسا: أخرى

  .وعن عبد اهللا بن عمرو أن جربيل جاء باحلجر من اجلنة
  .وهو نبات أبيض: يف االصول النعامة وهو حتريف والصواب الثغامة) ٣(
نان من طور سيناء، وطور زيتا ولب: قال قتادة ذكر لنا انه بناه من مخسة أجبل: يف تاريخ مكة) ٤(

  .واجلودي وحرا
٦٣/  ١.  
  .٧٤/  ١تاريخ مكة ) ٥(

ويف الصحيحني من حديث مالك عن ابن شهاب عن سامل أن عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر * اليوم 
أمل تري إىل قومك حني بنوا " قال : أخرب بن عمر عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



: " يا رسول اهللا أال تردها على قواعد ابراهيم ؟ فقال: تفقل" الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم 
  لوال حدثان

النفقت كنز  -أو قال بكفر  -" عهد جباهلية ) ١(لوال أن قومك حديث : " ويف رواية" قومك 
وقد بناها ابن الزبري ) * ٢" (الكعبة يف سبيل اهللا وجلعلت باهبا باالرض والدخلت فيها احلجر 

لى ما أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حسبما أخربته خالته عائشة أم رمحه اهللا يف أيامه ع
املؤمنني عنه فلما قتله احلجاج يف سنة ثالث وسبعني كتب إىل عبد امللك بن مروان اخلليفة إذ ذاك 
فاعتقدوا أن ابن الزبري إمنا صنع ذلك من تلقاء نفسه فأمر بردها إىل ما كانت عليه فنقضوا احلائط 

الشامي وأخرجوا منها احلجر مث سدوا احلائط وردموا االحجار يف جوف الكعبة فارتفع باهبا 
الشرقي وسدوا الغريب بالكلية كما هو مشاهد إىل اليوم مث ملا بلغهم أن ابن الزبري إمنا فعل هذا ملا 

* ىل من ذلك أخربته عائشة أم املؤمنني، ندموا على ما فعلوا، وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تو
مث ملا كان يف زمن املهدي بن املنصور، استشار االمام مالك بن أنس، يف ردها على الصفة اليت 

يعين كلما جاء ملك بناها على  - إين أخشى أن يتخذها امللوك لعبة : بناها ابن الزبري، فقال له
  .فاستقر االمر على ما هي عليه اليوم -الصفة اليت يريد 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات (سوله الكرمي على عبده وخليله ابراهيم قال اهللا ذكر ثناء اهللا ور

  .فأمتهن قال إين جاعلك للناس إماما
  ]. ١٢٤: البقرة) [ قال ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني

اهللا  وملا وىف ما أمره ربه به من التكاليف العظيمة جعله للناس إماما يقتدون به ويأمتون هبديه وسأل
  .أن يكون هذه االمامة متصلة بسببه وباقية يف نسبه وخالدة يف عقبه فأجيب إىل ما سأل ورام
  .وسلمت إليه االمامة بزمام واستثين من نيلها الظاملون واختص هبا من ذريته العلماء العاملون

  .ووهبنا له اسحق ويعقوب(كما قال تعاىل 
  .وجعلنا يف ذريته النبوة والكتاب

ووهبنا له (وقال تعاىل ] *  ٢٧: العنكبوت) [ أجره يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني وآتيناه
اسحق ويعقوب كال هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف 

  .وموسى وهرون وكذلك جنزي احملسنني
  .وزكريا وحيىي وعيسى والياس كل من الصاحلني

  .س ولوطا وكال فضلنا على العاملنيوامسعيل واليسع ويون
  ومن آبائهم وذرياهتم واخواهنم واجتبيناهم وهديناهم إىل صراط

__________  



  .حديثو: يف البخاري) ١(
/  ١٠/  ٦٠فتح الباري وبرواية أخرى يف  ١٥٧٣/  ٤٢/  ٢٥أخرجه البخاري يف ) ٢(

لنسائي وأبو داود ورواه ا ١٣٣٣/  ٦٩/  ١٥فتح الباري ورواه مسلم يف صحيحه  ٣٣٦٨
  .٢٤٧ - ١٧٧ - ١١٣/  ٦والترمذي ومالك يف املوطأ وأمحد يف مسنده 

  .فالضمري يف قوله ومن ذريته عائد على إبراهيم على املشهور]  ٨٧ - ٨٤: االنعام) [ مستقيم
  .ولوط وإن كان ابن أخيه إال أنه دخل يف الذرية تغليبا

  .نوح كما قدمنا يف قصته واهللا أعلم وهذا هو احلامل للقائل اآلخر إن الضمري على
]  ٢٦: احلديد) [ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتاب(وقال تعاىل 

  .اآلية
  .فكل كتاب أنزل من السماء على نيب من االنبياء بعد إبراهيم اخلليل فمن ذريته وشيعته

  .وهذه خلعة سنية ال تضاهي ومرتبة عليه ال تباهى
وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان امسعيل من هاجر مث إسحق من سارة وولد هلذا 

يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه سائر أسباطهم فكانت فيهم النبوة وكثروا جدا حبيث ال 
يعلم عددهم إال الذي بعثهم واختصهم بالرسالة والنبوة حىت ختموا بعيسى ابن مرمي من بين 

وأما امسعيل عليه السالم فكانت منه العرب على اختالف قبائلها كما سنبينه فيما بعد إن  اسرائيل
شاء اهللا تعاىل ومل يوجد من ساللته من االنبياء سوى خامتهم على االطالق وسيدهم وفخر بين آدم 

دين يف الدنيا واآلخرة حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم القرشي اهلامشي املكي مث امل
صلوات اهللا وسالمه عليه فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن املنيف سوى هذه اجلوهرة 

الباهرة والدرة الزاهرة وواسطه العقد الفاخرة وهو السيد الذي يفتخر به أهل اجلمع ويغبطه 
  .االولون واآلخرون يوم القيامة

اما يرغب إىل اخللق كلهم حىت سأقوم مق: " وقد ثبت عنه يف صحيح مسلم كما سنورده أنه قال
فمدح ابراهيم أباه مدحة عظيمة يف هذا السياق ودل كالمه على أنه أفضل ) ١" (ابراهيم 

  .اخلالئق بعده عند اخلالق يف هذه احلياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق
  وقال البخاري حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن منصور عن املنهال عن سعيد بن

أن : " ن ابن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعوذ احلسن واحلسني ويقولجبري ع
  .أباكما كان يعوذ هبما امسعيل وإسحق

  .أعوذ بكلمات اهللا التامة



  ".من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة 
 وإذ قال ابراهيم رب أرين كيف حتىي(من حديث منصور به وقال تعاىل ) ١(ورواه أهل السنن 

املوتى قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب قال فخذ أربعة من الطري فصرهن اليك مث 
  .اجعل على كل جبل منهن جزأ مث ادعهن يأتينك سعيا

ذكر املفسرون هلذا السؤال اسبابا بسطناها يف ]  ٢٦٠: البقرة) [ وأعلم أن اهللا عزيز حكيم
  ).٢(التفسري 

اصل أن اهللا عز وجل أجابه إىل ما سأل فأمره أن يعمد إىل أربعة من واحل* وقررناها بأمت تقرير 
  واملقصود) ٣(الطيور واختلفوا يف تعينها على أقوال 

__________  
ويف كتاب خلق أفعال العباد ؛ فتح الباري  ٣٣٧١١٠/  ٦٠رواه البخاري يف صحيحه ) ١(

ورواه ) ٦/  ٦، ٤٣٠/  ٥، ٣٧٥ -  ٢٩٠ -  ١٨١/  ٢(وأمحد يف مسنده ؛ بروايات متعددة 
  .الترمذي وأبو داود والدارمي ومالك يف املوطأ

  .راجع تفسري ابن كثري اجلزء االول) ٢(
  .تفسري سورة البقرة

الكركي والنسر : الديك والطاووس واحلمام والغراب وقال ابن عباس: قال ابن إسحاق هي) ٣(
  .بدل احلمام والغراب

ومهن وريشهن وخيلط ذلك بعضه يف بعض مث يقسمه حاصل على كل تقدير فأمره أن ميزق حل
قسما وجيعل على كل جبل منهن جزأ ففعل ما أمر به مث أمر أن يدعوهن بإذن رهبن فلما دعاهن 

جعل كل عضو يطري إىل صاحبه وكل ريشة تأيت إىل أختها حىت اجتمع بدن كل طائر على ما كان 
فآتني إليه سعيا ليكون أبني له وأوضح  عليه وهو ينظر إىل قدرة الذي يقول للشئ كن فيكون

ويقال إنه أمر أن يأخذ رؤوسهن يف يده فجعل كل طائر يأيت فيلقي * ملشاهدته من أن يأتني طريانا 
رأسه فيتركب على جثته كما كان فال إله إال اهللا، وقد كان إبراهيم عليه السالم يعلم قدرة اهللا 

تمل النقيض، ولكن أحب أن يشاهد ذلك عيانا ويترقى من تعاىل على إحياء املوتى علما يقينا ال حي
فأجابه اهللا إىل سؤاله وأعطاه غاية مأموله  يا أهل الكتاب (وقال تعاىل * علم اليقني إىل عني اليقني، 

  .مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واالجنيل اال من بعده أفال تعقلون
  ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم

  .به علم



  .فلم حتاجون فيما ليس لكم به علم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
  .ما كان ابراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من املشركني

: ال عمران) [ إن أوىل الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النيب والذين آمنوا واهللا ويل املؤمنني
الكتاب من اليهود والنصارى يف دعوى كل من الفريقني  ينكر تعاىل على أهل]  ٦٨ - ٦٥

وما ((كون اخلليل على ملتهم وطريقتهم فربأه اهللا منهم وبني كثرة جهلهم وقلة عقلهم يف قوله 
أي فكيف يكون على دينكم وأنتم إمنا شرع لكم ما شرع ) أنزلت التوراة واالجنيل اال من بعده

ما كان ابراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن (إىل أن قال ) تعقلونأفال (بعده مبدد متطاولة وهلذا قال 
  ).كان حنيفا مسلما وما كان من املشركني

فبني أنه كان على دين اهللا احلنيف وهو القصد إىل االخالص، واالحنراف وعمدا عن الباطل، إىل 
  .احلق الذي هو خمالف لليهودية والنصرانية واملشركية

ب عن ملة ابراهيم إال من سفه نفسه ولقد اصطفيناه يف الدنيا وإنه يف ومن يرغ(كما قال تعاىل 
  .اآلخرة ملن الصاحلني إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العاملني

  .ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بين ان اهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون
  .لبنيه ما تعبدون من بعديأم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت إذ قال 

  قالوا نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم وامسعيل واسحق إهلا واحدا
__________  

  .وإذا قال إبراهيم رب أرين كيف حتيي املوتى(اختلف الناس يف سؤال إبراهيم ربه ) ١(
 مل يكن إبراهيم عليه السالم شاكا يف: هل صدر من إبراهيم عن شك أم ال ؟ فقال اجلمهور) 

  .سأله ليزداد يقينا إىل يقينه: وقال احلسن؛ إحياء اهللا املوتى قط وإمنا طلب املعاينة 
؛ والشك فهو توقف بني أمرين ال مزية الحدمها على اآلخر، وذلك هو املنفي عن إبراهيم 

فاالستفهام بكيف إمنا هو عن حالة شئ موجود متقرر الوجود ؛ واملتأمل سؤاله وسائر الفاظ اآلية 
  .د السائل واملسؤول، فإمنا السؤال عن حال من أحوالهعن

  .وكيف هنا إمنا هي استفهام عن هيئة االحياء، واالحياء متقرر
  .انه إمنا سأل ذلك لقومه، واملقصود أن يشاهده فيزول االنكار عن قلوهبم: قال الرازي

  .)القرطيب أحكام القرطيب يف تفسري سورة البقرة -التفسري الكبري للرازي (

وحنن له مسلمون تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم وال تسألون عما كانوا 
  .يعملون



  .وقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني
 قولوا آمنا باهللا وما أنزل الينا وما أنزل إىل ابراهيم وامسعيل واسحق ويعقوب واالسباط وما أويت

موسى وعيسى وما أويت النبيون من رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون فان آمنوا مبثل 
  .ما آمنتم به فقد أهتدوا وان تولوا فامنا هم يف شقاق فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم

  .صبغة اهللا ومن أحسن من اهللا صبغة وحنن له عابدون
  .ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وحنن له خملصون قل أحتاجوننا يف اهللا وهو ربنا وربكم

أم يقولون إن ابراهيم وامساعيل واسحق ويعقوب واالسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم 
 - ١٣٠: البقرة) [ أم اهللا ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من اهللا وما اهللا بغافل عما تعملون

١٤٠ .[  
عن أن يكون يهوديا أو نصرانيا وبني أنه إمنا كان حنيفا فنزه اهللا عزوجل خليله عليه السالم 

آل ) [ إن أوىل الناس بابراهيم للذين اتبعوه(مسلما ومل يكن من املشركني وهلذا قال تعاىل 
  ]. ٦٨: عمران

يعين ) وهذا النيب(يعين الذين كانوا على ملته من اتباعه يف زمانه ومن متسك بدينه من بعدهم 
ه وسلم فإن اهللا شرع له الدين احلنيف الذي شرعه للخليل وكمله اهللا تعاىل له حممدا صلى اهللا علي

  .وأعطاه ما مل يعط نبيا وال رسوال قبله
قل إنين هداين ريب إىل صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من (كما قال تعاىل 

  .املشركني
ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول  قل ان صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني

إن ابراهيم كان أمة قانتا هللا حنيفا ومل يكن من (وقال تعاىل ]  ١٦٣ -  ١٦١: االنعام) [ املسلمني
  .املشركني

  .شاكرا النعمه اجتباه وهداه إىل صراط مستقيم
  .وآتيناه يف الدنيا حسنة وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني

  ]. ١٢٣ - ١٢٠: النحل) [ براهيم حنيفا وما كان من املشركنيمث أوحينا اليك أن اتبع ملة إ
وقال البخاري حدثنا ابراهيم بن موسى، حدثنا هشام، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن 
ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى الصور يف البيت مل يدخل حىت أمر هبا فمحيت 

) ٢(يستقسما باالزالم قط ) ١(م فقال قاتلهم اهللا واهللا إن ورأى إبراهيم وإمسعيل بإيديهما االزال
  مل خيرجه
  ).٣(ويف بعض ألفاظ البخاري قاتلهم اهللا لقد علموا أن شيخنا مل يستقسم هبا قط * مسلم 



أي خاشعا له يف مجيع ) قانتا هللا(أي قدوة إماما مهتديا داعيا إىل اخلري يقتدى به فيه ) أمة(فقوله 
من املشركني(أي خملصا على بصرية ) حنيفا(وسكناته  حاالته وحركاته   .ومل يك 

  شاكرا
__________  

فية) ١(   .أي مل يستقسما باالزالم قط، وإن هنا نا
 ١(فتح الباري، وأخرجه أبو داود يف سننه  ٣٣٥٢/  ٨/  ٦٠أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(

  .ما استقسما هبا قط: وفيه) حليب ٤٦٧/ 
  .٣٦٥ - ٣٣٤/  ١ه وأخرجه أمحد يف مسند

  .مل يستقسما هبا قط: فتح الباري عن ابن عباس وفيه ١٦٠١/  ٥٤/  ٢٥يف الصحيح ) ٣(
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ة:كتاب  هاي لن لبداية وا   ا
لفداء امساعيل بن كثري الدمشقي   االمام احلافظ ايب ا

أي اختاره اهللا لنفسه ) اجتباه(أي قائما بشكر ربه جبميع جوارحه من قلبه ولسانه وأعماله ) النعمه
ومن أحسن دينا (واصطفاه لرسالته واختذه خليال ومجع له بني خريي الدنيا واآلخرة وقال تعاىل 

 ١٢٥: النساء) [ أسلم وجهه هللا وهو حمسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واختذ اهللا ابراهيم خليالممن 
.[  

  .يرغب تعاىل يف اتباع إبراهيم عليه السالم النه كان على الدين القومي والصراط املستقيم
]  ٢٧ -النجم ) [ وابراهيم الذي وىف(وقد قام جبميع ما أمره به ربه، ومدحه تعاىل بذلك فقال 

  .وهلذا اختذه اهللا خليال واخللة هي غاية احملبة كما قال بعضهم
خامت االنبياء ) ١(وبذا مسي اخلليل خليال وهكذا نال هذه املنزلة * قد ختللت مسلك الروح مين 

حممد صلوات اهللا وسالمه عليه كما ثبت يف الصحيحني وغريمها من حديث ) ٢(وسيد الرسل 
: " عمرو وابن مسعود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال جندب البجلي وعبد اهللا بن

  ".أيها الناس إن اهللا اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال 
أيها الناس لو كنت متخذا من أهل االرض خليال الختذت أبا : " وقال أيضا يف آخر خطبة خطبها

  ).٣" (بكر خليال ولكن صاحبكم خليل اهللا 
  .أيب سعيد وثبت أيضا من حديث عبد اهللا بن الزبري وابن عباس وابن مسعود أخرجاه من حديث

وروى البخاري يف صحيحه حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن حبيب بن أيب ثابت عن 
  سعيد بن جبري عن عمرو بن ميمون قال إن معاذا ملا قدم اليمن صلى

  .واختذ اهللا إبراهيم خليال: هبم الصبح فقرأ
وقال ابن مردويه حدثنا عبد الرحيم بن حممد بن * من القوم لقد قرت عني أم إبراهيم  فقال رجل

مسلم، حدثنا امسعيل بن أمحد ابن أسيد، حدثنا إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين مبكة، حدثنا عبد اهللا 
جلس ناس : احلنفي، حدثنا زمعة بن صاحل، عن سلمة ابن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس قال

صحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتظرونه فخرج حىت إذا دنا منهم مسعهم يتذاكرون من أ
وقال * عجب أن اهللا اختذ من خلقه خليال فإبراهيم خليله : فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول

  .آخر ماذا بأعجب من أن اهللا كلم موسى تكليما
  .وقال آخر فعيسى روح اهللا وكلمته

  .اهللا وقال آخر آدم اصطفاه



قد مسعت كالمكم وعجبكم أن إبراهيم خليل اهللا وهو كذلك : " فخرج عليهم فسلم وقال
  .وموسى كليمه وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك، وآدم اصطفاه اهللا وهو كذلك
أال وإين حبيب اهللا وال فخر أال وإين أول شافع وأول مشفع وال فخر وأنا أول من حيرك حلقة 

  يفتحه اهللا فيدخلنيها ومعيباب اجلنة ف
__________  

  .املرتبة: ويف نسخة) ١(
  .املرسلني: ويف نسخة) ٢(
يف رواية طويلة  ٣٦٥٦/  ٥/  ٦٢فتح الباري و  ١٩٠٤/  ٤٥/  ٦٣أخرجه البخاري يف ) ٣(

، ٣٥٩ - ٢٧٠/  ١، وأمحد يف مسنده ٩٣/  ١١والدارمي يف سننه، وابن ماجة يف سننه مقدمه 
٢١٢/  ٥، ٥ -  ٤/  ٤ ،٤٧٨ - ١٨/  ٣.  

  .٧/  ٢/  ١/  ٤٤وأخرجه الترمذي ومسلم يف 

هذا حديث غريب من هذا " * فقراء املؤمنني وأنا أكرم االولني واآلخرين يوم القيامة وال فخر 
وروى احلاكم يف مستدركه من حديث قتادة ) * ١(الوجه وله شواهد من وجوه أخر واهللا أعلم 

تنكرون أن تكون اخللة البراهيم والكالم ملوسى والرؤية حملمد عن عكرمة عن ابن عباس قال أ
وقال ابن أيب حامت حدثنا أيب حدثنا حممود بن خالد املسلمي، * صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني 

ملا اختذ اهللا ابراهيم خليال ألقى يف قلبه الوجل حىت : قال) ٢(حدثنا الوليد، عن اسحاق بن بشار 
ليسمع من بعد، كما يسمع خفقان الطري يف اهلواء، وقال عبيد بن عمري كان  أن كان خفقان قلبه

  إبراهيم
عليه السالم يضيف الناس، فخرج يوما يلتمس إنسانا يضيفه فلم جيد احدا يضيفه، فرجع إىل 

* يا عبد اهللا ما أدخلك داري بغري إذين قال دخلتها بأذن رهبا : داره فوجد فيها رجال قائما فقال
أنا ملك املوت أرسلين ريب إىل عبد من عباده أبشره بان اهللا قد اختذه : من أنت ؟ قالو: قال

من هو فواهللا إن أخربتين به مث كان بأقصى البالد آلتينه مث ال أبرح له جارا حىت يفرق : خليال قال
بأنك فبم اختذين ريب خليال قال : نعم قال: أنا، قال: قال! ذلك العبد أنت : بيننا املوت، قال

  .تعطي الناس وال تسأهلم
وقد ذكره اهللا تعاىل يف القرآن كثريا يف غري ما موضع بالثناء عليه واملدح له * رواه ابن أيب حامت 

موضعا منها مخسة عشر يف البقرة وحدها وهو أحد أويل ) ٣(فقيل إنه مذكور يف مخسة وثالثني 
ر االنبياء يف آييت االحزاب والشورى العزم اخلمسة املنصوص على أمسائهم ختصيصا من بني سائ



وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مرمي (ومها قوله تعاىل 
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا (وقوله ]  ٧: االحزاب) [ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

) [ أقيموا الدين وال تفرقوا فيه والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن
  .اآلية]  ١٣: الشورى

مث هو أشرف أويل العزم بعد حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي وجده عليه السالم يف السماء 
السابعة مسندا ظهره بالبيت املعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من املالئكة مث ال يعودون 

  .إليه آخر ما عليهم
حديث شريك ابن أيب منري عن أنس يف حديث االسراء من أن ابراهيم يف السادسة وما وقع يف 

  .وموسى يف السابعة فمما انتقد على شريك يف هذا احلديث والصحيح االول
__________  

وما  ٤٧٨/  ٥أخرج القسم االخري منه البيهقي بروايات خمتلفة راجع دالئل النبوة ج ) ١(
  .بعدها

  .اب يساربشار حتريف والصو) ٢(
 -  ١٣٠ -  ١٢٧ -  ١٢٦ -  ١٢٥ -  ١٢٤: البقرة: ذكر اسم إبراهيم يف القرآن يف) ٣(

 -  ٣٥ - ٣٣: ، وآل عمران٢٦٠ - ٢٥٨ - ١٤٠ - ١٣٦ - ١٣٥ - ١٣٣ - ١٣٢
 ٨٣ - ٧٥ - ٧٤: ، االنعام١٦٣ - ١٢٥ - ٥٤: ، النساء٩٧ - ٩٥ - ٨٤ -  ٦٨ - ٦٧
، ٣٨ -  ٦: ، يوسف١٥١ - ٨٣ -  ٧٥ - ٧٤ - ٦٩: ، هود١١٤ - ٧٠: ، التوبة١٥١ -

 ٥١: ، االنبياء٥٨ - ٤٦ - ٤١: ، مرمي- ١٢٣ - ١٢٠: ، النحل٥١: ، احلجر٣٦: ابراهيم
- ٦٠ -  
٦٩ - ٦٢.  
  .٧٨ -  ٤٣ - ٢٦: احلج

: ص ١٠٩ -  ١٠٤ -  ٨٣: ، الصافات٧: ، االحزاب٣١ -  ١٦: ، العنكبوت٦٩: الشعراء
، ٤: ، املمتحنة٢٦: ، احلديد٣٧: م، النج٢٤: ، الذاريات٢٦: ، الزخرف١٣: ، الشورى٤٥

  .١٩: االعلى

حدثنا حممد بن بشر، حدثنا حممد بن عمرو، حدثنا أبو مسلة، عن أيب هريرة قال قال : وقال أمحد
إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".بن اسحق بن ابراهيم خليل الرمحن 



  ).١(رد به امحد تف
وأخرت الثالثة ليوم يرغب : " مث مما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى احلديث الذي قال فيه

  .من حديث أيب بن كعب رضي اهللا عنه) ٢(رواه مسلم " إىل اخللق كلهم حىت إبراهيم 
لد آدم يوم أنا سيد و: " وهذا هو املقام احملمود الذي أخرب عنه صلوات اهللا وسالمه عليه بقوله

مث ذكر إستشفاع الناس بآدم مث بنوح مث ابراهيم مث موسى مث عيسى فكلهم " القيامة وال فخر 
  .احلديث" أنا هلا أنا هلا : " حييد عنها حىت يأتوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم فيقول

) ٣(يد حدثنا علي بن عبد اهللا، حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا عبد اهللا، حدثين سع: قال البخاري
  ".أتقاهم : " الناس ؟ قال) ٤(قيل يارسول اهللا من أكرم : عن أبيه عن أيب هريرة قال

  ".فيوسف نيب اهللا ابن نيب اهللا ابن نيب اهللا بن خليل اهللا : " ليس عن هذا نسألك قال: قالوا
هم العرب تسألوين خيارهم يف اجلاهلية خيار) ٥(فعن معادن : " ليس عن هذا نسألك قال: قالوا

وهكذا رواه البخاري يف مواضع أخر ومسلم والنسائي من طريق عن ) ٦" (يف االسالم إذا فقهوا 
مث قال البخاري قال أبو أسامة * حيىي بن سعيد القطان عن عبيد اهللا وهو ابن عمر العمري به 

يف  ومعتمر عن عبيد اهللا عن سعيد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قلت وقد أسنده
موضع آخر من حديثهما وحديث عبدة ابن سليمان والنسائي من حديث حممد بن بشر أربعتهم 

عن عبيد اهللا بن عمر عن سعيد بن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال أمحد حدثنا 
حممد بن بشر حدثنا حممد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

  إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي: " يه وسلمعل
  ".يوسف بن يعقوب بن اسحق ابن ابراهيم خليل اهللا 

وقال البخاري حدثنا عبدة حدثنا عبد الصمد بن عبد الرمحن عن أبيه عن ابن عمر * تفرد به أمحد 
  الكرمي ابن الكرمي: " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

__________  
  .٣٢٢/  ٢مسند أمحد ج  )١(

  .٩٦/  ٢وأمحد من رواية ابن عمر  ٣٢٩٠/  ١٩/  ٦وأخرج بنحوه البخاري 
  .٥٦٢ -  ٥٦١/  ١من حديث طويل ج  ٢٧٣/  ٤٨/  ٦أخرجه مسلم يف ) ٢(

  .١٢٩ - ١٢٧/  ٥وأخرجه أمحد يف مسنده ج 
  :.يف البخاري) ٣(

  .بن سعيد -حدثنا عبيد اهللا، عن سعيد بن أيب سعيد، وعبيداهللا هو 
أصل الكرم كثرة اخلري، وقد مجع يوسف صلى اهللا عليه وسلم : قال العلماء: أكرم الناس) ٤(



وانضم ؛ مكارم االخالق مع شرف النبوة مع شرف النسب وكونه نبيا ابن ثالثة أنبياء متناسلني 
  .إليه شرف علم الرؤيا ومتكنه فيه وسياسة الدنيا وملكها بالسرية اجلميلة

  .أصوهلا: العرب معادن) ٥(
  .٣٣٧٤ح  ١٤باب  -) ٦٠(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب ) ٦(

  .١٨٤٦/  ٤ص  ٢٣٧٨/  ١٦٨باب ح  ٤٣ -كتاب الفضائل /  ٤٣ومسلم يف 

  ".ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب ابن اسحق بن ابراهيم 
فأما احلديث الذي * مر به تفرد به من طريق عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن ابن ع

رواه االمام أمحد حدثنا حيىي عن سفيان حدثين مغرية بن النعمان عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 
حيشر الناس حفاة عراة غرال فأول من يكسى إبراهيم عليه " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فأخرجاه يف الصحيحني من ]  ١٠٤: االنبياء) [ كما بدأنا أول خلق نعيده(مث قرأ ) ١" (السالم 
حديث سفيان الثوري وشعبة بن احلجاج كالمها عن مغرية بن النعمان النخعي الكويف عن سعيد 

  .بن جبري عن ابن عباس به
وهذه الفضيلة املعينة ال تقتضي االفضلية بالنسبة إىل ما قابلها مما ثبت لصاحب املقام احملمود الذي 

وأما احلديث اآلخر الذي قال االمام أمحد حدثنا وكيع وأبو نعيم * يغبطه به االولون واالخرون 
حدثنا سفيان هو الثوري عن خمتار بن فلفل عن أنس بن مالك قال قال رجل للنيب صلى اهللا عليه 

  وسلم يا خري الربية
فقد رواه مسلم من حديث الثوري وعبد اهللا بن إدريس وعلي بن ) ٢" (ذاك ابراهيم : " فقال

وهذا من * وقال الترمذي حسن صحيح * د بن فضيل أربعتهم عن املختار بن فلفل مسهر وحمم
: وقال" ال تفضلوين على االنبياء : " باب اهلضم والتواضع مع والده اخلليل عليه السالم كما قال

ال تفضلوين على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا " 
وهذا كله ال ينايف يف ما ثبت " * رش فال أدري أفاق قبلى أم جوزي بصعقة الطور ؟ بقائمة الع

بالتواتر عنه صلوات اهللا وسالمه عليه من أنه سيد ولد آدم يوم القيامة وكذلك حديث أيب بن 
  ".وأخرت الثالثة ليوم يرغب إىل اخللق كلهم حىت ابراهيم ) ٣(كعب يف صحيح مسلم 

ه السالم أفضل الرسل وأويل العزم بعد حممد صلوات اهللا وسالمه عليهم وملا كان ابراهيم علي
أمجعني أمر املصلي أن يقول يف تشهده ما ثبت يف الصحيحني من حديث كعب بن عجرة وغريه 

قال قولوا اللهم صلي " قلنا يارسول اهللا هذا السالم عليك قد عرفناه فكيف الصالة عليك : قال
ا صليت على ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على حممد وعلى آل على حممد وعلى آل حممد كم



) [ وإبراهيم الذي وىف(وقال تعاىل " حممد كما باركت على إبراهيم وآل ابراهيم إنك محيد جميد 
قالوا ويف مجيع ما أمر به وقام جبميع خصال االميان وشعبه وكان ال يشغله مراعاة ]  ٣٧: النجم

  .لحة االمر القليل وال ينسيه القيام بأعباء املصاحل الكبار عن الصغاراالمر اجلليل عن القيام مبص
واذ ابتلى ابراهيم ربه (قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 

  ] ١٢٤: البقرة) [ بكلمات فأمتهن
__________  

خرجه مسلم يف فتح الباري وأ ٣٣٤٩ح ) ٨(كتاب املناقب باب  ٦٠أخرجه البخاري يف ) ١(
والنسائي يف سننه  ٣/  ٥ورواه الترمذي يف سننه وأمحد يف مسنده ج  ٥٨/  ١٤/  ٥١صحيحه 

  .وأبو داود الطيالسي
 ٣وأبو داود يف سننه وأمحد يف مسنده ج  ١٥٠/  ٤١كتاب الفضائل  ٤٣أخرجه مسلم يف ) ٢(

 /١٨٤ - ١٧٨.  
  .تقدم التعليق فلرياجع يف موضعه) ٣(
 ٤٠٦/  ٦٦باب الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  ١٧كتاب الصالة  ٤مسلم يف ) ٤(

  .١٥٩١واحلديث يف البخاري رقم  ٣٠٥/  ١ص 

  .قال إبتاله اهللا بالطهارة مخس يف الرأس ومخس يف اجلسد
يف الرأس قص الشارب واملضمضة والسواك واالستنشاق وفرق الرأس ويف اجلسد تقليم االظفار 

  .ن ونتف االبط وغسل أثر الغائط والبول باملاءوحلق العانة واخلتا
وقال وروي عن سعيد بن املسيب وجماهد والشعيب والنخعي وأيب صاحل وأيب * رواه ابن أيب حامت 

  .عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) ١(ويف الصحيحني : اجللد حنو ذلك قلت
ويف " تقليم االظفار ونتف االبط الفطرة مخس اخلتان واالستحداد وقص الشارب و: " قال

وأهل السنن من حديث وكيع عن ذكريا بن أيب زائدة عن مصعب بن شيبة ) ٢(صحيح مسلم 
قال : العبدري املكي احلجيب عن طلق بن حبيب العتري عن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة قالت

لحية والسواك عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء ال: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 - " ونتف االبط وحلق العانة وإنتقاص املاء ) ٣(وإستنشاق املاء وقص االظفار وغسل الرباجم 

واملقصود أنه عليه الصالة * وسيأيت يف ذكر مقدار عمره الكالم على اخلتان  -يعين االستنجاء 
مراعاة مصلحة  والسالم كان ال يشغله القيام باالخالص هللا عزوجل وخشوع العبادة العظيمة عن

بدنه وإعطاء كل عضو ما يستحقه من االصالح والتحسني وإزالة ما يشني من زيادة شعر أو ظفر 



وإبراهيم الذي (أو وسخ فهذا من مجلة قوله تعاىل يف حقه من املدح العظيم ) ٤(أو وجود قلح 
  ).وىف

الواسطي، وحممد بن حدثنا أمحد بن سنان القطان : قصره يف اجلنة قال احلافظ أبو بكر البزار
حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محاد بن سلمة، عن مساك، عن عكرمة، عن أيب : موسى القطان، قاال

إن يف اجلنة قصرا أحسبه قال من لؤلؤة ليس : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال
  ".فيه فصم وال وهي أعده اهللا خلليله إبراهيم عليه السالم نزال 

البزار وحدثناه أمحد بن مجيل املروزي، حدثنا النضر بن مشيل، حدثنا محاد بن سلمة، عن قال 
  .مساك، عن عكرمة، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

وهذا احلديث ال نعلم رواه عن محاد بن سلمة فأسنده إال يزيد بن هارون والنضر بن : مث قال
  .مشيل، وغريمها يرويه موقوفا

  لوال هذه العلة لكان على شرط: قلت
  .الصحيح

  .ومل خيرجوه
__________  

  .٢٢٢/  ١ص  ٥٠باب خصال الفطرة ح  ١٦كتاب الطهارة  ٢مسلم يف صحيحه ) ١(
ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ومالك يف املوطأ  ٢٢٩١ويف البخاري ح رقم 

  .وأمحد يف مسنده
  .٢٢٣/  ١ص  ٢٦١/  ٥٦باب خصال الفطرة حديث  ١٦كتاب الطهارة  ٢يف ) ٢(
  .مجع برمجة وهي عقد االصابع ومفاصلها كلها: الرباجم) ٣(
  .صفرة االسنان وسوادها: قلح) ٤(

حدثنا الليث، عن أيب الزبري، : صفة ابراهيم عليه السالم قال االمام أمحد حدثنا يونس وحجني قاال
عرض علي االنبياء فإذا موسى ضرب : " م أنه قالعن جابر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مرمي فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن 
  .مسعود، ورأيت ابراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية

عامر، حدثنا وقال أمحد حدثنا أسود بن ) * ١(تفرد به االمام أمحد من هذا الوجه وهبذا اللفظ 
قال رسول اهللا صلى اهللا : عن جماهد عن ابن عباس قال - يعين ابن املغرية  -اسرائيل، عن عثمان 

 - رأيت عيسى ابن مرمي وموسى وابراهيم، فأما عيسى فأمحر جعد عريض الصدر : " عليه وسلم



  ".وأما موسى فآدم جسيم 
بن ) ٢(وقال البخاري حدثنا بنان * نفسه يعين " انظروا إىل صاحبكم : " قالوا له فابراهيم ؟ قال

عمرو، حدثنا النضر، أنبأنا ابن عون، عن جماهد، أنه مسع ابن عباس وذكروا له الدجال بني عينيه 
أما ابراهيم فانظروا إىل : " فقال مل امسعه ولكنه قال صلى اهللا عليه وسلم) ك ف ر(كافرا و 

  ".م خبلبه كأين انظر إليه احندر يف الوادي صاحبكم وأما موسى فجعد آدم على مجل امحر خمطو
* ورواه البخاري أيضا ومسلم عن حممد بن املثىن، عن ابن أيب عدي عن عبد اهللا بن عون به 

وهكذا رواه البخاري أيضا يف كتاب احلج ويف اللباس ومسلم مجيعا عن حممد بن املثىن عن ابن 
  .أيب عدي عن عبد اهللا بن عون به

  ا قيل يف عمرهوفاة ابراهيم وم
ذكر ابن جرير يف تارخيه أن مولده كان يف زمن النمرود بن كنعان وهو فيما قيل الضحاك امللك 

وذكر بعضهم أنه من بين * املشهور الذي يقال انه ملك ألف سنة وكان يف غاية الغشم والظلم 
  .راسب الذين بعث إليهم نوح عليه السالم وأنه كان إذ ذاك ملك الدنيا

  .أن طلع جنم اخفى ضوء الشمس والقمر فهال ذلك أهل ذلك الزمان وفزع النمرودوذكروا 
فجمع الكهنة واملنجمني وسأهلم عن ذلك فقالوا يولد مولود يف رعيتك يكون زوال ملكك على 

  .يديه
فأمر عند ذلك مبنع الرجال عن النساء وأن يقتل املولودون من ذلك احلني فكان مولد إبراهيم 

ك احلني فحماه اهللا عزوجل وصانه من كيد الفجار وشب شبابا باهرا وانبته اهللا نباتا اخلليل يف ذل
حسنا حىت كان من أمره ما تقدم وكان مولده بالسوس وقيل ببابل وقيل بالسواد من ناحية كوثى 

  وتقدم عن ابن عباس أنه) ٣(
__________  

: وفيه زيادة ٢٧١/  ٧٤/  ١ومسلم يف صحيحه  ٣٢٤/  ٣أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .ورأيت جربائيل عليه السالم فإذا أقرب ما رأيت به شبها دحية

  ).يعين نفسه(شبها بصاحبكم ..رأيت إبراهيم..وقبله
  .بيان بن عمرو: يف البخاري) ٢(
  .تقدم التعليق فلرياجع يف موضعه) ٣(

إىل أرض الشام وأقام  ولد بربزة شرقي دمشق فلما أهلك اهللا منرود على يديه وهاجر إىل حران مث
ببالد إيليا كما ذكرنا وولد له إمساعيل واسحق وماتت سارة قبله بقرية حربون اليت يف أرض 



كنعان وهلا من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فيما ذكر أهل الكتاب فحزن عليها ابراهيم عليه 
صخر مغارة بأربع  السالم ورثاها رمحها اهللا واشترى من رجل من بين حيث يقال له عفرون بن

مائة مثقال ودفن فيها سارة هنالك قالوا مث خطب إبراهيم على ابنه اسحق فزوجه رفقا بنت 
بتوئيل بن ناحور بن تارح وبعث مواله فحملها من بالدها ومعها مرضعتها وجوارها على االبل 

ومدين وشياق  فولدت له زمران ويقشان ومادان) ١(قالوا مث تزوج ابراهيم عليه السالم قنطورا 
  ).٢(وشوح 

  .وذكروا ما ولد كل واحد من هؤالء أوالد قنطورا
وقد روى ابن عساكر عن غري واحد من السلف عن أخبار أهل الكتاب يف صفة جميئ ملك 

  املوت إىل إبراهيم عليه السالم أخبارا كثرية اهللا أعلم
هل الكتاب وغريهم وقد قيل إنه مات فجأة وكذا داود وسليمان والذي ذكره أ* بصحتها 

  .خالف ذلك
وقيل وتسعني سنة ودفن يف * قالوا مث مرض إبراهيم عليه السالم ومات عن مائة ومخس وسبعني 

املغارة املذكورة اليت كانت حبربون احليثي عند إمرأته سارة اليت يف مزرعة عفرون احليثي وتوىل 
  .ورد ما يدل أنه عاش مائيت وقد* دفنه امسعيل واسحاق صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني 

سنة كما قاله ابن الكليب وقال أبو حامت بن حبان يف صحيحه أنبأنا املفضل بن حممد اجلندي ) ٣(
مبكة حدثنا علي بن زياد اللخمي حدثنا أبو قرة عن ابن جريج عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن 

نت ابراهيم بالقدوم وهو ابن اخت: " املسيب عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وقد رواه احلافظ بن عساكر من طريق ) ٤" (عشرين ومائة سنة وعاش بعد ذلك مثانني سنة 

عكرمة بن إبراهيم وجعفر بن عون العمري، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد، عن أيب هريرة 
  .موقوفا

أخربنا حممد بن عبد اهللا مث قال ابن حبان ذكر اخلرب املدحض قول من زعم أن رفع هذا اخلرب وهم 
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة ) ٥(بن اجلنيد نيست 

عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال اختنت إبراهيم حني بلغ مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك 
  .مثانني سنة واختنت بقدوم

بن سعيد عن ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة عن وقد رواه احلافظ ابن عساكر من طريق حيىي 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أتت عليه مثانون سنة

  مث روى ابن حبان عن
__________  



  .قطورا بنت يقطن من الكنعانيني ابن االثري يف الكامل والطربي يف تارخيه) ١(
  .وقيل تزوج بعدها حجورا بنت أهري

  .سنان وسرح -مدين  -مدن  -نفس  - مرق : مساء كالتايلاال ٤٣/  ١ذكر املسعودي ) ٢(
  .يقسان، زمران مديان، يسبق، سوح، بسر: ويف الطربي

  .مائة ومخس وتسعني: وعند املسعودي - مائيت سنة : يف الكامل وتاريخ الطربي) ٣(
  .هتذيب ١٤٩/  ٢رواه ابن عساكر يف تارخيه ج ) ٤(
من مراجع من تسمى من الرجال هبذا االسم، وقد  ومل أجد فيما لدي؛ هكذا يف االصول ) ٥(

  .ورد حممد بن عبد اهللا بن منري ممن روى عن قتيبة ومل يعرف غريه

  .عبد الرزاق أنه قال القدوم اسم القرية
ويف رواية وهو ابن مثانني سنة * قلت الذي يف الصحيح أنه اختنت وقد أتت عليه مثانون سنة 

وقال حممد بن امساعيل احلساين الواسطي زاد * لك واهللا أعلم وليس فيهما تعرض ملا عاش بعد ذ
يف تفسري وكيع عنه فيما ذكره من الزيادات حدثنا أبو معاوية، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن 

كان إبراهيم أول من تسرول وأول من فرق وأول من استحد وأول : املسيب، عن أيب هريرة قال
ومائة سنة وعاش بعد ذلك مثانني سنة، وأول من قرى من اختنت بالقدوم وهو ابن عشرين 

  .الضيف، وأول من شاب
  .هكذا رواه موقوفا وهو أشبه باملرفوع خالفا البن حبان واهللا أعلم

) ٢(عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال كان إبراهيم أول من أضاف ) ١(وقال مالك 
وأول الناس رأى الشيب، فقال يا رب ) ٣(الضيف، وأول الناس اختنت، وأول الناس قص شاربه 

  .فقال يا رب زدين وقارا] " يا ابراهيم [ وقار ] " تبارك وتعاىل [ ما هذا ؟ فقال اهللا 
فقربه وقرب ولده * وزاد غريمها وأول من قص شاربه وأول من استحد وأول من لبس السراويل 

" حربون " ن داود عليه السالم ببلد اسحق وقرب ولد ولده يعقوب يف املربعة اليت بناها سليمان ب
وهو البلد املعروف باخلليل اليوم وهذا تلقى بالتواتر أمة بعد أمة وجيل بعد جيل من زمن بين 

  .اسرائيل وإىل زماننا هذا أن قربه باملربعة حتقيقا
م فأما تعيينه منها فليس فيه خرب صحيح عن معصوم فينبغي أن تراعي تلك احمللة وأن حتترم احترا
مثلها وأن تبجل وأن جتل أن يداس يف أرجائها خشية أن يكون قرب اخلليل أو أحد من أوالده 

وروى ابن عساكر بسنده إىل وهب بن منبه قال وجد عند قرب * االنبياء عليهم السالم حتتها 
  .ابراهيم اخلليل على حجر كتابة خلقة



*  تغن عنه حيله وكيف يبقى آخر مل* ميوت من جا أجله ومن دنا من حتفه * اهلي جهوال أمله 
  يف القرب إال عمله ذكر أوالد إبراهيم اخلليل* من مات عنه أوله واملرء ال يصحبه 

امساعيل من هاجر القبطية املصرية، مث ولد له إسحق من سارة بنت عم اخلليل، مث : أول من ولد له
وزمران وسرج ويقشان ونشق بنت يقطن الكنعانية فولدت له ستة مدين " قنطورا " تزوج بعدها 

  فولدت له مخسة كيسان) ٤(بنت أمني " حجون " ومل يسم السادس مث تزوج بعدها 
__________  

  .٥١٠ص /  ١٦٦٧باب ما جاء يف السنة يف الفطرة ح  -أخرجه مالك يف املوطأ ) ١(
  .أول الناس ضيف الضيف: عند مالك) ٢(
  .الشارب: عند مالك) ٣(
  .حجون بنت أهري: الثرييف الكامل البن ا) ٤(

التعريف واالعالم " وهكذا ذكره أبو القاسم السهيلي يف كتابه * وسورج واميم ولوطان ونافس 
."  

ومما وقع يف حياة ابراهيم خليل من االمور العظيمة، قصة قوم لوط عليه السالم، وما حل هبم من 
ما تقدم ولوط ابن أخي إبراهيم وذلك أن لوطا بن هاران بن تارح وهو آزر ك) ١(النقمة الغميمة 

وهذا * اخلليل فإبراهيم وهاران وناحور اخوة كما قدمنا ويقال إن هاران هذا هو الذي بىن حران 
وكان لوط قد نزح عن حملة عمه اخلليل * ضعيف ملخالفته ما بأيدي أهل الكتاب واهللا أعلم 

زغر وكأن أم تلك احمللة وهلا عليهما السالم بأمره له وأذنه فنزل مبدينة سدوم من أرض غور 
أرض ومعتمالت وقرى مضافة إليها وهلا أهل من أفجر الناس وأكفرهم واسوأهم طوية وأرداهم 

سريرة وسرية يقطعون السبيل ويأتون يف ناديهم املنكر وال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 
إتيان الذكران من العاملني وترك من يفعلون ابتدعوا فاحشة مل يسبقهم إليها أحد من بين آدم وهي 

خلق اهللا من النسوان لعباده الصاحلني فدعاهم لوط إىل عبادة اهللا تعاىل وحده ال شريك له وهناهم 
عن تعاطي هذه احملرمات والفواحش املنكرات واالفاعيل املستقبحات فتمادوا على ضالهلم 

من البأس الذي ال يرد ما مل يكن يف  وطغياهنم واستمروا على فجورهم وكفراهنم فأحل اهللا هبم
خلدهم وحسباهنم وجعلهم مثلة يف العاملني وعربة يتعظ هبا االلباء من العاملني وهلذا ذكر اهللا تعاىل 

ولوطا إذ قال لقومه (قصتهم يف غري ما موضع من كتابه املبني فقال تعاىل يف سورة االعراف 
  أتأتون الفاحشة

  .ما سبقكم هبا أحد من العاملني



  .أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون
  .وما كان جواب قومه إال أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إهنم أناس يتطهرون

) فأجنيناه وأهله إال امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة اجملرمني
  ]. ٨٤ - ٨٠: االعراف[ 

ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سالما قال سالم فما لبث أن (يف سورة هود وقال تعاىل 
  .جاء بعجل حنيذ

فلما رأى أيديهم ال تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا ال ختف إنا أرسلنا إىل قوم لوط 
  .وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء اسحاق يعقوب

  .أنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشئ عجيبقالت يا ويليت أألد و
  .قالوا أتعجبني من أمر اهللا رمحت اهللا وبركاته عليكم أهل البيت إنه محيد جميد

  .فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى جتادلنا يف قوم لوط إن إبراهيم حلليم أواه منيب
  .يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك

  .م عذاب غري مردودوإهنم آتاه
  .وملا جاءت رسلنا لوطا سئ هبم وضاق هبم ذرعا وقال هذا يوم عصيب

  .وجاءه قومه يهرعون إليه
  .ومن قبل كانوا يعملون السيئات

  .قال يا قوم هؤالء بنايت هن أطهر لكم فاتقوا اهللا وال ختزوين يف ضيفي أليس منكم رجل رشيد
  .إنك لتعلم ما نريدقالوا لقد علمت مالنا يف بناتك من حق و
  قال لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن

__________  
  .أي الشاملة؛ ويف نسخة العميمة ) ١(

  .شديد
قالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسر بأهلك بقطع من الليل وال يلتفت منكم أحد اال 

  .إمرأتك إنه مصيبها ما أصاهبم ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك ف

  ]. ٨٣ - ٦٩: هود) [ وما هي من الظاملني ببعيد
ونبئهم عن ضيف ابراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سالما قال إنا منكم (وقال تعاىل يف سورة احلجر 



  .وجلون قال ال توجل إنا نبشرك بغالم عليم
  ل أبشرمتوين على أن مسين الكرب فيمقا

  .تبشرون قالوا بشرناك باحلق فال تكن من القانطني قال ومن يقنط من رمحة ربه إال الضالون
  .قال فما خطبكم أيها املرسلون
  .قالوا إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني
  .اال آل لوط إنا ملنجوهم أمجعني
  .إال امرأته قدرنا أهنا ملن الغابرين

  .آل لوط املرسلون قال إنكم قوم منكرونفلما جاء 
  .قالوا بل جئناك مبا كانوا فيه ميترون وآتيناك باحلق وإنا لصادقون

فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم وال يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا 
  .إليه ذلك االمر أن دابر هؤالء مقطوع مصبحني

  .وجاء أهل املدينة يستبشرون
  .ل إن هؤالء ضيفي فال تفضحونقا

  .واتقوا اهللا وال ختزون
  .قالوا أومل ننهك عن العاملني

  .قال هؤالء بنايت إن كنتم فاعلني
  .لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون

  .فأخذهتم الصيحة مشرقني
  .فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل

  .يمإن يف ذلك آليات للمتومسني واهنا لبسبيل مق
  ]. ٧٧ -  ٥١: احلجر) [ إن يف ذلك آلية للمؤمنني

إذ قال هلم أخوهم لوط أال تتقون إين * كذبت قوم لوط املرسلني (وقال تعاىل يف سورة الشعراء 
  .لكم رسول أمني

أتأتون الذكران * فاتقوا اهللا وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب العاملني 
  .من العاملني

قالوا لئن مل تنته يالوط لتكونن من * ون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتذر
إال * فنجيناه وأهله أمجعني * رب جنين وأهلي مما يعملون * قال إين لعملكم من القالني * املخرجني 

يف ذلك آلية إن * وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر املنذرين * عجوزا يف الغابرين مث دمرنا اآلخرين 



  ]. ١٧٥ - ١٦٠: الشعراء) [ وإن ربك هلو العزيز الرحيم* وما كان أكثرهم مؤمنني 
  .ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون(وقال تعايل يف سورة النمل 

فما كان جواب قومه إال أن * أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم جتهلون 
وا آل لوط من قريتكم إهنم أناس يتطهرون فأجنيناه وأهله إال امرأته قدرناها من قالوا أخرج

  ]. ٥٨ - ٥٤: النمل) [ الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر املنذرين
ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم هبا من أحد (وقال تعايل يف سورة العنكبوت 

  أئنكم لتأتون* من العاملني 
فما كان جواب قومه إال أن قالوا ائتنا * الرجال وتقطعون السبيل وتأتون يف ناديكم املنكر 

  بعذاب

  .اهللا إن كنت من الصادقني
وملا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل * قال رب انصرين على القوم املفسدين 

طا قالوا حنن أعلم مبن فيها لننجينه وأهله اال قال إن فيها لو* إن أهلها كانوا ظاملني * هذه القرية 
وملا أن جاءت رسلنا لوطا سئ هبم وضاق هبم ذرعا وقالوا ال ختف * امرأته كانت من الغابرين 

إنا منزلون على أهل هذه القرية * وال حتزن انا منجوك وأهلك إال امرأتك كانت من الغابرين 
 ٢٨: العنكبوت) [ كنا منها آية بينة لقوم يعقلونولقد تر* رجزا من السماء مبا كانوا يفسقون 

  .إذ جنيناه وأهله أمجعني* وإن لوطا ملن املرسلني (وقال تعاىل يف سورة الصافات ]  ٣٥ -
) وبالليل أفال تعقلون* إنكم لتمرون عليهم مصبحني * مث دمرنا اآلخرين * اال عجوزا يف الغابرين 

الذاريات بعد قصة ضيف إبراهيم وبشارهتم إياه  وقال تعاىل يف]  ١٣٧ - ١٣٣: الصافات[ 
لنرسل عليهم * قالوا إنا أرسلنا إىل قوم جمرمني * قال فما خطبكم أيها املرسلون (بغالم عليم 

  .فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني* حجارة من طني مسومة عند ربك للمسرفني 
  .فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني

  ]. ٣٨ -  ٣١: الذاريات) [ لذين خيافون العذاب االليموتركنا فيها آية ل
كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إال آل لوط جنيناهم (وقال يف سورة االنشقاق 

  .بسحر
ولقد راودوه عن * ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر * نعمة من عندنا كذلك جنزي من شكر 
ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذايب ونذر  ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذايب

  ]. ٤٠ - ٣٣: القمر*) [ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر * 



وقد ذكر اهللا لوطا وقومه * وقد تكلمنا على هذه القصص يف أماكنها من هذه السورة يف التفسري 
واملقصود اآلن ايراد ما * ود مع قوم نوح وعاد ومث) ١(يف مواضع أخر من القرآن تقدم ذكرها 

وذلك أن لوطا عليه * كان من أمرهم وما أحل اهللا هبم جمموعا من اآليات واآلثار وباهللا املستعان 
  السالم ملا دعاهم إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وهناهم عن تعاطي ما ذكر اهللا عنهم من

د منهم ومل يتركوا ما عنه هنوا بل الفواحش فلم يستجيبوا له ومل يؤمنوا به حىت وال رجل واح
عن غيهم وضالهلم ومهوا بإخراج رسوهلم من بني ظهرانيهم ) ٢(استمروا على حاهلم ومل يرتدعو 

وما كان حاصل جواهبم عن خطاهبم إذ كانوا ال يعقلون إال أن ) ٣] (واستضعفوه وكثروا منه [ 
فجعلوا غاية املدح ذما ]  ٥٦: لنملا) [ أخرجوا آل لوط من قريتكم اهنم أناس يتطهرون(قالوا 

  .يقتضي االخراج وما محلهم على مقالتهم هذه إال العناد واللجاج
فطهره اهللا وأهله إال امرأته وأخرجهم منها أحسن اخراج وتركهم يف حملتهم خالدين لكن بعدما 

  صريها عليهم حبرة منتنة ذات أمواج لكنها عليهم يف
__________  

: ، الصافات٤٣: ، احلج٧٤ - ٧١: ، االنبياء٨٦االنعام : ر اسم لوط يفغري ما تقدم ذك) ١(
  .١٠: ، التحرمي١٢: ، ق١٣: ص ١٣٣

  .ومل يرعووا: ويف نسخة) ٢(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٣(

  .احلقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح أجاج
ى والفاحشة الكربى اليت مل الطامة العظم) ١] (ارتكاب [ وما كان هذا جواهبم إال ملا هناهم عن 

وهلذا صاروا مثلة فيها وعربة ملن عليها وكانوا مع ذلك ) * ٢(يسبقهم إليها أحد من أهل الدنيا 
يقطعون الطريق وخيونون الرقيق ويأتون يف ناديهم وهو جمتمعهم وحمل حديثهم ومسرهم املنكر من 

يتضارطون يف جمالسهم وال يستحيون االقوال واالفعال على اختالف أصنافه حىت قيل إهنم كانوا 
من جمالسهم ورمبا وقع منهم الفعلة العظيمة يف احملافل وال يستنكفون وال يرعوون لوعظ واعظ 

وال نصيحة من عاقل وكانوا يف ذلك وغريه كاالنعام بل أضل سبيال ومل يقلعوا عما كانوا عليه يف 
 املستقبل حتويال فأخذهم اهللا أخذا وبيال احلاضر وال ندموا على ما سلف من املاضي وال راموا يف

فطلبوا منه ]  ٢٩: العنكبوت) [ ائتنا بعذاب اهللا إن كنت من الصادقني(وقالوا له فيما قالوا 
وقوع ما حذرهم عنه من العذاب االليم وحلول البأس العظيم فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكرمي 

على القوم املفسدين فغار اهللا لغريته وغضب  فسأل من رب العاملني وإله املرسلني أن ينصره



  لغضبته واستجاب لدعوته وأجابه إىل طلبته وبعث
رسله الكرام ومالئكته العظام فمروا على اخلليل ابراهيم وبشروه بالغالم العليم وأخربوه مبا 

  .قال فما خطبكم أيها املرسلون(جاؤوا له من االمر اجلسيم واخلطب العميم 
  .نا إىل قوم جمرمنيقالوا انا ارسل

  .لنرسل عليهم حجارة من طني
وملا جائت رسلنا إبراهيم (وقال ]  ٣٤ -  ٣١: الذاريات) [ مسومة عند ربك للمسرفني

  .بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظاملني
) [ ن الغابرينقال إن فيها لوطا قالوا حنن أعلم مبن فيها لننجينه وأهله اال امرأته كانت م

فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى جيادلنا (وقال اهللا تعاىل ]  ٣٤ - ٣١: العنكبوت
  ]. ٧٤: هود) [ يف قوم لوط

  .وذلك إنه كان يرجو أن ينيبوا ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا
  .إن ابراهيم حلليم أواه منيب(وهلذا قال تعاىل 

]  ٧٥: هود) [ أمر ربك وإهنم آتيهم عذاب غري مردوديا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء 
أي أعرض عن هذا وتكلم يف غريه فإنه قد حتم أمرهم ووجب عذاهبم وتدمريهم وهالكهم، إنه 
قد جاء أمر ربك أي قد أمر به، من ال يرد أمره، وال يرد بأسه، وال معقب حلكمه، وإهنم آتيهم 

  .عذاب غري مردود
: * وقتادة وحممد بن اسحاق أن إبراهيم عليه السالم جعل يقول وذكر سعيد بن جبري والسدي

أهتلكون قرية فيها ثالمثائة مؤمن قالوا ال قال فمائتا مؤمن قالوا ال قال فأربعون مؤمنا قالوا ال قال (
أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا ال (قال ابن اسحق إىل أن قال ) فأربعة عشر مؤمنا قالوا ال

يا رب أهتلكهم : اآلية وعند أهل الكتاب أنه قال) فيها لوطا قالوا حنن أعلم مبن فيهاقالوا إن 
  وفيهم مخسون رجال صاحلا فقال اهللا ال أهلكهم وفيهم مخسون صاحلا مث تنازل إىل

__________  
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
  .من العاملني: يف نسخة) ٢(

وقال وملا جاءت رسلنا لوطا (قال اهللا تعاىل ) صاحلونال أهلكهم وفيهم عشرة (عشرة فقال اهللا 
قال املفسرون ملا فصلت املالئكة من عند ) سيئ هبم وضاق هبم ذرعا وقال هذا يوم عصيب

  إبراهيم وهم جربيل وميكائيل وإسرافيل أقبلوا حىت أتوا أرض سدوم يف صور شبان حسان



فاستضافوا لوطا عليه السالم وذلك عند  اختبارا من اهللا تعاىل لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم
غروب الشمس فخشي إن مل يضفهم يضيفهم غريه وحسبهم بشرا من الناس وسيئ هبم وضاق 

  .هبم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
قال ابن عباس وجماهد وقتادة وحممد بن اسحق شديد بالؤه وذلك ملا يعلم من مدافعته الليلة 

كانوا قد اشترطوا عليه أن ال يضيف أحدا ولكن رأى من عنهم كما كان يصنع هبم يف غريهم و
وذكر قتادة أهنم وردوا عليه وهو يف أرض له يعمل فيها فتضيفوا فاستحىي * ال ميكن احمليد عنه 

منهم وانطلق أمامهم وجعل يعرض هلم يف الكالم لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلوا يف 
يا هؤالء ما أعلم على وجه االرض أهل بلد أخبث من ) ١] (واهللا [ فيما قال : غريها فقال هلم

هؤالء مث مشى قليال مث أعاد ذلك عليهم حيت كرره أربع مرات قال وكانوا قد أمروا أن ال 
  .يهلكوهم حىت يشهد عليهم نبيهم بذلك

وقال السدي خرجت املالئكة من عند إبراهيم حنو قوم لوط فأتوها نصف النهار فلما بلغوا هنر 
لقوا ابنة لوط تستقي من املاء الهلها وكانت له ابنتان اسم الكربى ريثا والصغرى ذعرتا  سدوم

عليهم من ) ٢(فقالوا هلا يا جارية هل من منزل فقالت هلم مكانكم ال تدخلوا حىت آتيكم فرقت 
فتيان على باب املدينة ما رأيت وجوه قوم قط هي ) ٣(قومها فأتت أباها فقالت يا أبتاه أرادك 

أحسن منهم ال يأخذهم قومك فيفضحوهم وقد كان قومه هنوه أن يضيف رجال فجاء هبم فلم 
يعلم أحد إال أهل البيت فخرجت امرأته فأخربت قومها فقالت إن يف بيت لوط رجاال ما رأيت 

  .مثل وجوههم قط فجاءه قومه يهرعون إليه
ع ما سلف هلم من الذنوب أي هذا م]  ٧٧: هود) [ ومن قبل كانوا يعملون السيئات(وقوله 

يرشدهم إىل ]  ٧٨: هود) [ قال يا قوم هؤالء بنايت هن أطهر لكم(العظيمة الكبرية الكثرية 
غشيان نسائهم وهن بناته شرعا الن النيب لالمة مبنزلة الوالد كما ورد يف احلديث وكما قال تعاىل 

ويف قول بعض الصحابة ]  ٦: االخزاب) [ النيب أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاهتم(
  .والسلف وهو أب هلم

  .أتأتون الذكران من العاملني(وهذا كقوله 
  ] ١٦٦ -  ١٦٥: الشعراء) [ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

وهذا هو الذي نص عليه جماهد وسعيد بن جبري والربيع بن أنس وقتادة والسدي وحممد بن 
  اسحق

__________  
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(



  .خافت عليهم: ويف الكامل؛ شفقة عليهم : ويف نسخة) ٢(
  .أدرك: يف الكامل) ٣(

  .وهو الصواب
والقول االخر خطأ مأخوذ من أهل الكتاب وقد تصحف عليهم كما أخطأوا يف قوهلم إن املالئكة 

فاتقوا (ختبيطا عظيما وقوله  كانوا إثنني واهنم تعشوا عنده وقد خبط أهل الكتاب يف هذه القصة
هني هلم عن تعاطي ما ال يليق من ]  ٧٨: هود) [ اهللا وال ختزون يف ضيفي أليس منكم رجل رشيد

  .الفاحشة وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم رجل له مسكة وال فيه خري بل اجلميع سفهاء
  .فجرة أقوياء
  .كفرة أغبياء

  .عوا منه من قبل أن يسألوه عنهوكان هذا من مجلة ما أراد املالئكة أن يسم
  .فقال قومه عليهم لعنة اهللا احلميد اجمليد

لقد علمت مالنا يف بناتك من حق وإنك لتعلم ما (جميبني لنبيهم فيما أمرهم به من االمر السديد 
يقولون عليهم لعائن اهللا لقد علمت يالوط إنه ال أرب لنا يف نسائنا وانك ]  ٧٩: هود) [ تريد

  ).١] (من غري النساء [ دنا وغرضنا لتعلم مرا
  .واجهوا هبذا الكالم القبيح رسوهلم الكرمي ومل خيافوا سطوة العظيم

  .ذي العذاب االليم
ود أن لو كان ]  ٨٠: هود) [ لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد(وهلذا قال عليه السالم 

يستحقونه من العذاب على هذا  له هبم قوة أو له منعة وعشرية ينصرونه عليهم ليحل هبم ما
  .اخلطاب

حنن أحق بالشك من : " وقد قال الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة مرفوعا
ابراهيم، ويرحم اهللا لوطا لقد كان يأوي إىل ركن شديد، ولو لبثت يف السجن ما لبث يوسف 

وقال حممد بن عمرو بن * يرة ورواه أبو الزناد عن االعرج عن أيب هر) ٢" (الجبت الداعي 
رمحة اهللا على لوط : " علقمة عن أيب سلمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

فما بعث اهللا بعده من نيب إال يف ثروة من  -يعين اهللا عزوجل (لقد كان يأوي إىل ركن شديد 
  ).٣" (قومه 

  وقال تعاىل
  .هؤالء ضيفي فال تفضحون وجاء أهل املدينة يستبشرون قال ان(



  .واتقوا اهللا وال ختزون
  .قالوا أو مل ننهك عن العاملني

فأمرهم بقربان نسائهم وحذرهم ]  ٧١ - ٦٧: احلجر) [ قال هؤالء بنايت ان كنتم فاعلني
) ٤(االستمرار على طريقتهم وسيآهتم هذا وهم يف ذلك ال ينتهون وال يرعوون بل كلما هلم 

  .ؤالء الضيفان وحيرصونيبالغون يف حتصيل ه
  .ومل يعلموا ما حم به القدر مما هم إليه صائرون

وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون وهلذا قال تعاىل مقسما حبياة نبيه حممد صلوات اهللا وسالمه عليه 
ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا (وقال تعاىل ]  ٧٢: احلجر) [ لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون(

  .بالنذر
) [ دوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذقوا عذايب ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقرولقد راو

  ذكر املفسرون وغريهم أن نيب اهللا لوطا عليه السالم جعل]  ٣٨ - ٣٦ - القمر 
__________  

  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
ابن فتح الباري وروى  ٣٣٧٢ح  ١١كتاب املناقب باب  ٦٠أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(

  .٣٥٠ - ٣٣٢ - ٣٢٦/  ٢ماجة حنوه ورواه أمحد يف مسنده 
  .١٨٥/  ٢انظر الدر املنثور ج ) ٣(
  .كلما هناهم: هكذا يف االصول ويف نسخة من قصص االنبياء البن كثري) ٤(

ميانع قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون فتحه وولوجه وهو يعظهم وينهاهم من 
لو ): ١] (ما قال [ هلم يف إحلاح وإحناح فلما ضاق االمر وعسر احلال قال وراء الباب وكل ما 

  .الحللت" أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد 
وذكروا أن ]  ٨١: هود) [ يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك(قالت املالئكة * بكم النكال 

ست أعينهم حىت قيل جربيل عليه السالم خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطم
  .إهنا غارت بالكلية ومل يبق هلا حمل وال عني وال أثر فرجعوا يتجسسون مع احليطان
ولقد راودوه عن (ويتوعدون رسول الرمحن ويقولون إذا كان الغد كان لنا وله شأن قال اهللا تعاىل 
املالئكة  فذلك أن) ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذايب ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر

  تقدمت إىل لوط عليهم السالم آمرين له بأن يسري هو
وأهله من آخر الليل وال يلتفت منكم أحد يعين عند مساع صوت العذاب إذا حل بقومه وأمروه 



على قراءة النصب حيتمل أن يكون ) إال امرأتك(وقوله * أن يكون سريه يف آخرهم كالساقة هلم 
  .يقول إال امرأتك فال تسر هبا مستثىن من قوله فأسر بأهلك كأنه

  .وحيتمل أن يكون من قوله وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك
  .أي فاهنا ستلتفت فيصيبها ما أصاهبم

  .ويقوي هذا االحتمال قراءة الرفع ولكن االول أظهر يف املعىن واهللا أعلم
  .قال السهيلي واسم امرأة لوط واهلة واسم امرأة نوح والغة

رين هبالك هؤالء البغاة العتاة امللعونني النظراء واالشباه الذين جعلهم اهللا سلفا لكل وقالوا له مبش
فلما خرج لوط عليه ]  ٨١: هود) [ إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب(خائن مريب 

  .السالم بأهله وهم ابنتاه ومل يتبعه منهم رجل واحد ويقال إن إمرأته خرجت معه فاهللا أعلم
  .بالدهم وطلعت الشمس فكان عند شروقها جاءهم من أمر اهللا ما ال يرد فلما خلصوا من

وعند أهل الكتاب أن املالئكة أمروه أن يصعد إىل رأس * ومن البأس الشديد ما ال ميكن أن يصد 
اجلبل الذي هناك فاستبعده وسأل منهم أن يذهب إىل قرية قريبة منهم فقالوا اذهب فإنا ننتظرك 

ستقر فيها مث حنل هبم العذاب فذكروا أنه ذهب إىل قرية صغر اليت يقول الناس حىت تصري إليها وت
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها (غورزغر فلما أشرقت الشمس نزل هبم العذاب قال اهللا تعاىل 

: هود) [ وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظاملني ببعيد
مبن فيهن من ) ٢(وا اقتلعهن جربيل بطرف جناحه من قرارهن وكن سبع مدن قال]  ٨٣ - ٨٢

  .االمم فقالوا إهنم كانوا أربع مائة نسمة
  نسمة وما معهم من احليوانات وما يتبع تلك املدن من االراضي واالماكن) ٣(قيل أربعة آالف 

__________  
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
سدوم، : مخس قرى، ذكر املسعودي املدائن اخلمس وهي: سعودييف الطربي والكامل وامل) ٢(

  .عمورا، وادموتا، وصاعورا، وصابورا
  .أربعة آالف ألف نسمة: ويف نسخة) ٣(

واملعتمالت فرفع اجلميع حىت بلغ هبن عنان السماء حىت مسعت املالئكة أصوات ديكتهم ونباح 
وأمطرة (د فكان أول ما سقط منها شر فاهتا كالهبم مث قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها قال جماه

والسجيل فارسي معرب وهو الشديد الصلب القوي ]  ٧٤: احلجر) [ عليهم حجارة من سجيل
أي معلمة مكتوب على كل ) مسومة(أي يتبع بعضها بعضا يف نزوهلا عليهم من السماء ) منضود(



: الذاريات) [ بك للمسرفنيمسومة عند ر(حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه كما قال 
وقال تعاىل ]  ١٧٣: الشعراء) [ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر املنذرين(وكما قال تعاىل ]  ٣٤

  .واملؤتفكة أهوى(
يعين قلبها فأهوى هبا منكسة عاليها سافلها وغشاها مبطر  ٥٤ - ٥٣: النجم) [ فغشاها ما غشى

اسم صاحبه الذي سقط عليه من احلاضرين  من حجارة من سجيل متتابعة مرقومة على كل حجر
ويقال إن امرأة لوط * منهم يف بلدهم والغائبني عنها من املسافرين والنازحني والشاذين منها 

مكثت مع قومها ويقال إهنا خرجت مع زوجها وبنتيها ولكنها ملا مسعت الصيحة وسقوط البلدة 
الت واقوماه فسقط عليها حجر فدمغها والتفتت إىل قومها وخالفت أمر رهبا قدميا وحديثا وق

وأحلقها بقومها إذ كانت على دينهم وكانت عينا هلم على من يكون عند لوط من الضيفان كما 
ضرب اهللا مثال للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا (قال تعاىل 

]  ١٠: التحرمي) [  النار مع الداخلنيصاحلني فخانتامها فلم يغنيا عنهما من اهللا شيئا وقيل ادخال
  .أي خانتامها يف الدين فلم يتبعامها فيه

  .وليس املراد أهنما كانتا على فاحشة حاشا وكال وملا
فإن اهللا ال يقدر على نيب آن تبغي امرأته كما قال ابن عباس وغريه من أئمة السلف واخللف ما 

  .أ خطأ كبرياومن قال خالف هذا فقد اخط* بغت امرأة نيب قط 
ملا انزل براءة ام املؤمنني عائشة بنت الصديق زوج رسول اله صلى : قال اهللا تعاىل يف قصة االفك

اهللا عليه وسلم حني قال هلا أهل االفك ما قالوا فعاتب اهللا املؤمنني وأنب وزجر ووعظ وحذر 
م وحتسبونه هينا وهو إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به عل(وقال فيما قال 

) [ عند اهللا عظيم ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم هبذا سبحانك هذا هبتان عظيم
وما هي من (وقوله ههنا * أي سبحانك أن تكون زوجة نبيك هبذه املثابة ]  ١٦ -  ١٥: النور

  أي وما) الظاملني ببعيد
  .هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم يف فعلهم

ا ذهب من ذهب من العلماء إىل أن الالئط يرجم سواء كان حمصنا أو ال نص عليه الشافعي وهلذ
وأمحد بن حنبل وطائفة كثرية من االئمة واحتجوا أيضا مبا رواه االمام أمحد وأهل السنن من 
: " حديث عمرو بن أيب عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وذهب أبو حنيفة إىل أن ) ١" (ه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول به من وجدمتو
  الالئط يلقى من شاهق جبل ويتبع باحلجارة كما فعل بقوم لوط

__________  



  .وابن ماجة ١٤٥٦/  ٢٤/  ١٥والترمذي يف سننه  ٤٦٨/  ٢أخرجه أبو داود يف سننه ) ١(
  .ما به بأس: بن معني، وقال أمحدلينه ا: وعمرو بن أيب عمرو موىل املطلب

  .ليس بالقوي: وقال أبو داود
  .٦٤٢/  ٧٥/  ٢ثقة رمبا وهم : ويف تقريب التهذيب

  ).وما هي من الظاملني ببعيد: (لقوله تعاىل
وجعل اهللا مكان تلك البالد حبرة منتنة ال ينفع مبائها وال مبا حوهلا من االراضي املتامخة لفنائها 

فصارت عربة ومثلة وعظة وآية على قدرة اهللا تعاىل وعظمته وعزته يف انتقامه  لردائتها ودناءهتا
  .ممن خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مواله

  .ودليال على رمحته بعباده املؤمنني يف اجنائه إياهم من املهلكات
  .ثرهم مؤمننيان يف ذلك آلية وما كان أك(وإخراجه إياهم من النور إىل الظلمات كما قال تعاىل 

  .فأخذهتم الصيحة مشرقني(وقال تعاىل ]  ٩ - : * الشعراء) [ وان ربك هلو العزيز الرحيم
  .فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل

  .إن يف ذلك آليات للمتومسني وإهنا لبسبيل مقيم
والتوسم فيهم، أي من نظر بعني الفراسة ]  ٧٧ -  ٧٣: احلجر) [ ان يف ذلك آلية للمؤمنني

  .كيف غري اهللا تلك البالد وأهلها ؟ وكيف جعلها بعدما كانت آهلة عامرة
) ١" (اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا : " هالكة غامرة ؟ كما روى الترمذي وغريه مرفوعا

  ).إن يف ذلك آليات للمتومسني(مث قرأ 
وإنكم (ق مهيع مسلوك إىل اآلن كما قال أي لبطري]  ٧٦: احلجر) [ واهنا لبسبيل مقيم(وقوله 

ولقد تركناها آية (وقال تعاىل ]  ١٣٧: الصافات) [ لتمرون عليهم مصبحني وبالليل أفال تعقلون
  فأخرجنا من كان(وقال تعاىل ]  ٣٥: العنكبوت) [ بينة لقوم يعقلون

ذين خيافون العذاب فيها من املؤمنني فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني وتركنا فيها آية لل
أي تركناها عربة وعظة ملن خاف عذاب اآلخرة وخشي ]  ٣٧ - ٣٥: الذاريات) [ االليم

الرمحن بالغيب وخاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى فانزجر عن حمارم اهللا وترك معاصيه وخاف 
ه كما وإن مل يكن من كل وجه فمن بعض الوجو) ومن تشبه بقوم فهو منهم(أن يشابه قوم لوط 

فما قوم لوط منكم ببعيد فالعاقل اللبيب اخلائف * فان مل تكونوا قوم لوط بعينهم : قال بعضهم
من ربه الفاهم ميتثل ما أمره اهللا به عزوجل ويقبل ما أرشده إليه رسول اهللا من إتيان ما خلق له 

  .من الزوجات احلالل



  .واجلواري من السراري ذوات اجلمال
  .ان مريدوإياه أن يتبع كل شيط

  .فيحق عليه الوعيد
  ).وما هي من الظاملني ببعيد(ويدخل يف قوله تعاىل 

__________  
لترمذي ) ١( هذا حديث غريب إمنا : عن أيب سعيد اخلدري وقال ٣١٢٧/  ١٦/  ٤٨سنن ا

  .نعرفه من هذا الوجه، وقد روي عن بعض أهل العلم، وقال يف املتومسني
  .املتفرسني

ورواه ) ٤٣/  ١(والقرطيب يف أحكامه ) ١١٥٤/  ٥(ان امليزان ورواه ابن حجر يف لس
والذهيب يف الطب  ١٠٣/  ٤والسيوطي يف الدر املنثور  ٩٤/  ٤االصفهاين يف حلية االولياء 

  .١١٢النبوي ص 
  .١٢١/  ٨والطرباين يف املعجم الكبري 

وإىل (د قصة قوم لوط قال اهللا تعاىل يف سورة االعراف بع) ١(قصة مدين قوم شعيب عليه السالم 
مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه قد جائتكم بينة من ربكم فاوفوا 

الكيل وامليزان وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تفسدوا يف االرض بعد اصالحها ذلكم خري لكم 
  .إن كنتم مؤمنني

  .وال تقعدوا بكل صراط توعدون
 من آمن به وتبغوهنا عوجا واذكروا إذ كنتم قليال فكثركم وانظروا كيف وتصدون عن سبيل اهللا
  .كان عاقبة املفسدين

  وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة
  .مل يؤمنوا فاصربوا حىت حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني

من قريتنا أو لتعودن يف قال املال الذين استكربوا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
  .ملتنا قال أو لو كنا كارهني

قد أفترينا على اهللا كذبا ان عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها وما يكون لنا أن نعود فيها إال أن 
  .يشاء اهللا ربنا وسع ربنا كل شئ علما

  .على اهللا توكلنا ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني
  .ل املال الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا خلاسرونوقا



  .فأخذهتم الرجفة فأصبحوا يف دارهم جامثني
  .الذين كذبوا شعيبا كأن مل يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم اخلاسرين

 )فتوىل عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساالت ريب ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين
  ]. ٩٥ - ٨٣: االعراف[ 

وإىل مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اهللا : (وقال يف سورة هود بعد قصة قوم لوط أيضا
مالكم من إله غريه وال تنقصوا املكيال وامليزان إين أراكم خبري وإين أخاف عليكم عذاب يوم 

  .حميط
  .شيائهم وال تعثوا يف االرض مفسدينويا قوم أوفوا املكيال وامليزان بالقسط وال تبخسوا الناس أ

  .بقيت اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني
  .وما أنا عليكم حبفيظ

  .قالوا يا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء
  .إنك النت احلليم الرشيد

وما أريد أن أخالفكم إىل ما قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا 
  .أهناكم عنه إن أريد إال االصالح ما استطعت وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب

ويا قوم ال جير منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صاحل وما 
  .قوم لوط منكم ببعيد

  .ودودواستغفروا ربكم مث توبوا إليه إن ريب رحيم 
قالوا يا شعيب ما نفقه كثريا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولوال رهطك لرمجناك وما أنت علينا 

  .بعزيز
  .قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من اهللا واختذمتوه ورائكم ظهريا إن ريب مبا تعملون حميط

  ويا قوم اعملوا على
__________  

 - ٨٤: ويف سورة هود ٩٢ -  ٩٠ - ٨٨ - ٨٥: االعراف: ذكر شعيب يف القرآن يف) ١(
  .٣٦: ويف العنبكوت ١٧٧: ، ويف الشعراء٩٥ -  ٩٠ - ٨٧

  .مكانتكم إين عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إين معكم رقيب
 وملا جاء أمرنا جنينا شعيبا والذين آمنوا معه برمحة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا يف

  .ديارهم جامثني



  ]. ٩٥ -  ٨٤: هود) [ كأن مل يغنوا فيها أال بعدا ملدين كما بعدت مثود
  .وقال يف احلجر بعد قصة قوم لوط أيضا

وقال ]  ٧٩ - ٧٨: احلجر) [ وإن كان أصحاب االيكة لظاملني فانتقمنا منهم واهنما لبامام مبني(
لني إذ قال هلم شعيب أال تتقون إين كذب أصحاب االيكة املرس(تعاىل يف الشعراء بعد قصتهم 

  .لكم رسول امني
  .فاتقو اهللا وأطيعون

  .وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إال على رب العاملني
  .اوفوا الكيل وال تكونوا من املخسرين وزنوا بالقسطاس املستقيم

  .وال تبخسوا الناس اشياءهم وال تعثوا يف االرض مفسدين
  .واجلبلة االولنيواتقوا اهللا الذي خلقكم 

  .قالوا امنا أنت من املسحرين وما أنت إال بشر مثلنا وإن نظنك ملن الكاذبني
  .فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقني

  .قال ريب أعلم مبا تعملون
فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم 

  ]. ١٩١ - ١٧٦: الشعراء) [ هلو العزيز الرحيم مؤمنني وإن ربك
من أرض معان من أطراف ) ١(كان أهل مدين قوما عربا يسكنون مدينتهم مدين اليت هي قرية 

  .الشام مما يلي ناحية احلجاز قريبا من حبرية قوم لوط
  .وكانوا بعدهم مبدة قريبة

ان بن إبرهيم اخلليل وشعيب نبيهم وهم من بين مدين بن مدي) ٢(ومدين قبيلة عرفت هبم القبيلة 
ويف هذا ) ٤(بن يشجن ذكره ابن اسحاق قال ويقال له بالسريانية بنزون ) ٣(هو ابن ميكيل 

نظر ويقال شعيب بن يشخر بن الوي بن يعقوب ويقال شعيب بن نويب بن عيفا بن مدين بن 
يم وقيل غري ذلك يف بن ثابت بن مدين بن ابراه) ٥(ابراهيم ويقال شعيب بن ضيفور بن عيفا 

  .نسبه
  .قال ابن عساكر ويقال جدته ويقال أمه بنت لوط

وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل معه دمشق وعن وهب ابن منبه أنه قال شعيب وملغم 
  .ممن آمن بإبراهيم يوم أحرق بالنار وهاجرا معه إىل الشام فزوجهما بنيت لوط عليه السالم

  .هذا كله نظر أيضا واهللا أعلمويف * ذكره ابن قتيبة 
قدم على ]: انه [ وذكر أبو عمر بن عبد الرب يف االستيعاب يف ترمجة سلمة بن سعد العنزي 



نعم احلي عنزة مبغي عليهم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وانتسب إىل عنزة فقال
  منصورون قوم

__________  
  .وهو الصواب؛ ويف نسخة قريبة ) ١(
  .وهو الصواب؛ مدينة عرفت هبا القبيلة : ويف نسخة أخرى) ٢(
  .ميكائيل: ١٦٧/  ١يف الطربي ) ٣(
  .يثرون: يف الطربي) ٤(
  .بن صيفون بن عنقا: يف الطربي) ٥(

  ".موسى ) ١(شعيب وأختان 
موسى وأنه من قبيلة من العرب العاربة يقال هلم عنزة ) ٢(فلو صح هذا لدل على أن شعيبا من 

من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان فإن هؤالء بعده بدهر طويل واهللا ال أهنم 
  .أعلم

أربعة من العرب : " ويف حديث أيب ذر الذي يف صحيح ابن حبان يف ذكر االنبياء والرسل قال
وكان بعض السلف يسمي شعيبا خطيب االنبياء يعين " هود وصاحل وشعيب ونبيك يا أبا ذر 

وقد روى ابن اسحاق بن * علو عبارته وبالغته يف دعاية قومه إىل االميان برسالته لفصاحته و
بشر، عن جويرب ومقاتل، عن الضحاك، عن ابن عباس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وكان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل وخييفون " ذاك خطيب االنبياء : " إذا ذكر شعيبا قال
االيكة وهي شجرة من االيك حوهلا غيضة ملتفة هبا وكانوا من أسوء الناس معاملة املارة ويعبدون 

يبخسون املكيال وامليزان ويطففون فيها يأخذون بالزائد ويدفعون بالناقص فبعث اهللا فيهم رجال 
منهم وهو رسول اهللا شعيب عليه السالم فدعاهم إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وهناهم عن 

االفاعيل القبيحة من خبس الناس أشيائهم وإخافتهم هلم يف سبلهم وطرقاهتم فآمن به تعاطي هذه 
  .بعضهم وكفر أكثرهم حىت أحل اهللا هبم البأس الشديد وهو الويل احلميد

  .وإىل مدين أخاهم شعيبا(كما قال تعاىل 
أي داللة ]  ٨٥ :الشعراء) [ قال يا قوم اعبدوا اهللا مالكم من إله غريه قد جائتكم بينة من ربكم

  وحجة
واضحة وبرهان قاطع على صدق ما جئتكم به وإنه أرسلين وهو ما أجرى اهللا على يديه من 

فأوفوا الكيل وامليزان (املعجزات اليت مل تنقل إلينا تفصيال وان كان هذا اللفظ قد دل عليها إمجاال 



أمرهم ]  ٨٥: عرافاال) [ وال تبخسوا الناس أشيائهم وال تفسدوا يف االرض بعد إصالحها
ذلكم خري لكم إن كنتم مؤمنني وال (بالعدل وهناهم عن الظلم وتوعدهم على خالف ذلك فقال 

أي تتوعدون الناس بأخذ أمواهلم ) توعدون(أي طريق ]  ٨٦: االعراف) [ تقعدوا بكل صراط
بكل وال تقعدوا (قال السدي يف تفسريه عن الصحابة * من مكوس وغري ذلك وختيفون السبل 

وقال اسحاق بن بشر عن جويرب * أهنم كانوا يأخذون العشور من أموال املارة ) صراط توعدون
يعين ) يبخسون الناس(عن الضحاك عن ابن عباس قال كانوا قوما طغاة بغاة جيلسون على الطريق 

) [ وتصدون عن سبيل اهللا من آمن به وتبغوهنا عوجا(يعشروهنم وكانوا أول من سن ذلك 
واذكروا إذ كنتم (فنهاهم عن قطع الطريق احلسية الدنيوية واملعنوية الدينية ]  ٨٦: فاالعرا

ذكرهم بنعمة اهللا تعاىل عليهم يف تكثريهم بعد ) قليال فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة املفسدين
خرى القلة وحذرهم نقمة اهللا هبم إن خالفوا ما أرشدهم إليه ودهلم عليه كما قال هلم يف القصة اال

  وال تنقصوا املكيال وامليزان إين أراكم خبري وإين أخاف عليكم عذاب يوم(
__________  

  .أصهار موسى: أختان موسى) ١(
  .وأحبار موسى: ويف االستيعاب

  .صهر موسى: ويف نسخة) ٢(

اهللا بركة ما يف ) ١(أي ال تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه فيمحق ]  ٨٤: هود) [ حميط
  .ويفقركم ويذهب ما به يغنيكم) ٢(أيديكم 

  .وهذا مضاف إىل عذاب اآلخرة ومن مجع له هذا وهذا فقد باء بالصفقة اخلاسرة
فنهاهم أوال عن تعاطي ما ال يليق من التطفيف وحذرهم سلب نعمة اهللا عليهم يف دنياهم وعذابه 

  .االليم يف أخراهم وعنفهم أشد تعنيف
ويا قوم أوفوا املكيال وامليزان بالقسط وال تبخسوا (زاجرا  مث قال هلم آمرا بعد ما كان عن ضده

الناس أشيائهم وال تعثوا يف االرض مفسدين بقيت اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني وما أنا عليكم 
  قال]  ٨٦: هود) [ حبفيظ

* أي رزق اهللا خري لكم من أخذ أموال الناس ) بقيت اهللا خري لكم(ابن عباس واحلسن البصري 
ابن جرير ما فضل لكم من الريح بعد وفاء الكيل وامليزان خري لكم من أخذ أموال الناس وقال 

  .بالتطفيف
قل ال (قال وقد روي هذا عن ابن عباس وهذا الذي قاله وحكاه حسن وهو شبيه بقوله تعاىل 



 يعين أن القليل من احلالل]  ١٠٠: املائدة) [ يستوي اخلبيث والطيب ولو اعجبتك كثرة اخلبيث
خري لكم من الكثري من احلرام فإن احلالل مبارك وإن قل واحلرام ممحوق وإن كثر كما قال تعاىل 

إن : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم]  ٢٧٦: البقرة) [ ميحق اهللا الربا ويريب الصدقات(
هللا عليه أي إىل قلة، وقال رسول اهللا صلى ا) ٣(رواه أمحد " الربا وإن كثر فإن مصريه إىل قل 

البيعان باخليار ما مل يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كتما وكذبا حمقت : " وسلم
واملقصود أن الربح احلالل مبارك فيه وإن قل واحلرام ال جيدي وإن كثر وهلذا " * بركة بيعهما 

أي افعلوا ) عليكم حبفيظ وما أنا(وقوله ) بقيت اهللا خري لكم إن كنتم مؤمنني(قال نيب اهللا شعيب 
قالوا يا شعيب أصلوتك تأمرك أن (ما آمركم به ابتغاء وجه اهللا ورجاء ثوابه ال الراكم أنا وغريي 

]  ٧٨: هود) [ نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء انك النت احلليم الرشيد
ه اليت تصليها هي اآلمرة لك يقولون هذا على سبيل االستهزاء والتنقص والتهكم أصالتك هذ

؟ أو أن ال ) ٥(بأن حتجر علينا فال نعبد إال إهلك ونترك ما يعبد أباؤنا االقدمون وأسالفنا االولون 
نتعامل إال على الوجه الذي ترتضيه أنت ونترك املعامالت اليت تأباها وإن كنا حنن نرضاها ؟، 

مهران وابن جريج وزيد بن أسلم وابن  قال ابن عباس وميمون بن) انك النت احلليم الرشيد(
  .جرير يقولون ذلك أعداء اهللا على سبيل االستهزاء

  قال يا قوم أر أيتم ان كنت على بينة من ريب ورزقين منه رزقا حسنا وما(
__________  

  .ميحي: ميحق) ١(
  .ما بأيديكم: ويف نسخة) ٢(
  .٤٢٤و  ٣٩٥/  ١مسند أمحد ج ) ٣(
، وصححه ووافقه الذهيب، وابن ماجة يف ٣١٧/  ٤، ٣٧/  ٢ستدرك ورواه احلاكم يف امل) ٤(

  .٢٢٧٩سننه رقم 
  .١٨٣/  ٢وأمحد يف مسنده ج 

فتح الباري وأمحد  ٤٣ -  ٤٢ - ١٩/  ٣٤والبخاري يف  ٤٧/  ٤٣/  ٢١رواه مسلم يف ) ٥(
أبو داود والترمذي والنسائي : ورواه أصحاب السنن ٤٣٤ - ٤٠٣ - ٤٠٢/  ٣يف مسنده 

  .ماجة والدارميوابن 
  .ورواه مالك يف املوطأ



أريد أن أخالفكم إىل ما أهناكم عنه ان أريد إال االصالح ما استطعت وما توفيقي اال باهللا عليه 
  .هذا تلطف معهم يف العبارة، ودعوة هلم إىل احلق بأبني إشارة]  ٨٨: هود) [ توكلت وإليه أنيب

أي على أمر بني من اهللا تعاىل أنه ) ت على بينة من ريبان كن(أيها املكذبون " أرأيتم : " يقول هلم
يعين النبوة والرسالة يعين وعمى عليكم معرفتها فأي حيلة ) ورزقين منه رزقا حسنا(أرسلين إليكم 

  .يل بكم
  .وهذا كما تقدم عن نوح عليه السالم أنه قال لقومه سواء

آمركم باالمر إال وأنا أول فاعل له أي لست ) وما أريد أن أخالفكم إىل ما أهناكم عنه(وقوله 
وإذا هنيتكم عن الشئ فأنا أول من يتركه وهذه يف الصفة احملمودة العظيمة وضدها هي املردودة 

قال اهللا تعاىل * الذميمة كما تلبس هبا علماء بين اسرائيل يف آخر زماهنم وخطباؤهم اجلاهلون 
وذكر ]  ٤٤: البقرة) [ الكتاب أفال تعقلونأتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون (

يؤتى بالرجل فيلقى النار : " عندها يف الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
فيدور هبا كما يدور احلمار برحاه، فيجتمع  -أي خترج أمعاؤه من بطنه  -فتندلق أقتاب بطنه 
  .بلى: املعروف وتنهى عن املنكر ؟ فيقوليا فالن مالك ؟ أمل تكن تأمر ب: أهل النار فيقولون

وهذه صفة خمالفي االنبياء من الفجار " * كنت آمر باملعروف وال آتيه وأهنى عن املنكر وآتيه 
واالشقياء فأما السادة من النجباء وااللباء من العلماء، والذين خيشون رهبم بالغيب، فحاهلم كما 

) ىل ما أهناكم عنه ان أريد إال االصالح ما استطعتوما أريد أن أخالفكم إ(قال نيب اهللا شعيب 
أي يف مجيع ) وما توفيقي(أي ما أريد يف مجيع أمري إال االصالح يف الفعال واملقال جبهدي وطاقيت 

أي عليه أتوكل يف سائر االمور واليه مرجعي ومصريي ) إال باهللا عليه توكلت واليه أنيب(أحوايل 
  .يف كل أمري وهذا مقام ترغيب

ويا قوم ال جير منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم (مث انتقل إىل نوع من الترهيب فقال 
  )نوح أو قوم هود أو قوم صاحل وما قوم لوط منكم ببعيد

أي ال حتملنكم خمالفيت وبغضكم ما جئتكم به على االستمرار على ضاللكم ]  ٨٩: هود[ 
والنكال نظري ما أحله بنظرائكم وأشباهكم من وجهلكم وخمالفتكم فيحل اهللا بكم من العذاب 

  .قوم نوح وقوم هود وقوم صاحل من املكذبني املخالفني
قيل معناه يف الزمان أي ما بالعهد من قدم مما قد بلغكم ما أحل ) وما قوم لوط منكم ببعيد(وقوله 

  .وقيل معناه وما هم منكم ببعيد يف احمللة واملكان* هبم على كفرهم وعتوهم 
يل يف الصفات واالفعال املستقبحات من قطع الطريق وأخذ أموال الناس جهرة وخفية بأنواع وق

  .احليل والشبهات



واجلمع بني هذه االقوال ممكن فإهنم مل يكونوا بعيدين منهم ال زمانا وال مكانا وال صفات مث مزج 
أي ]  ٩٠: هود) [ دواستغفروا ربكم مث توبوا إليه إن ريب رحيم ودو(الترهيب بالترغيب فقال 

أقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إىل ربكم الرحيم الودود فإنه من تاب إليه تاب عليه فإنه رحيم بعباده 
أرحم هبم من الوالدة بولدها ودود وهو احلبيب ولو بعد التوبة على عبده ولو من املوبقات العظام 

روي عن ابن عباس ]  ٩١: هود) [ عيفاقالوا يا شعيب ما نفقه كثريا مما نقول وإنا لنراك فينا ض(
  وسعيد بن جبري والثوري أهنم قالوا كان ضرير

  .وقد روي يف حديث مرفوع أنه بكى من حب اهللا حىت عمي فرد اهللا عليه بصره* البصر 
بل من حمنتك فإذا نظرت إليك : وقال يا شعيب أتبكي خوفا من النار أو من شوقك إىل اجلنة فقال

صنع يب فأوحى اهللا إليه هنيئا لك يا شعيب لقاين فلذلك أخدمتك موسى بن عمران فال أبايل ماذا ي
رواه الواحدي عن أيب الفتح حممد بن علي الكويف عن علي بن احلسن بن بندار عن أيب * كليمي 

، عن هشام بن عمار، عن إمسعيل بن عباس عن حيىي بن )١(عبد اهللا حممد بن اسحق التربلي 
، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه، وهو غريب جدا، وقد )٢(أمني سعيد، عن شداد بن 

]  ٩١: هود) [ ولوال رهطك لرمجناك وما أنت علينا بعزيز(وقوهلم * ضعفه اخلطيب البغدادي 
أي ما نفهمه وال ) ما نفقه كثريا مما تقول(وهذا من كفرهم البليغ وعنادهم الشنيع حيث قالوا 

نريده وليس لنا مهة إليه وال إقبال عليه وهو كما قال كفار قريش لرسول  نتعقله النا ال حنبه وال
وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعوننا إليه ويف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  حجاب فاعمل إننا
) هطكولوال ر(أي مضطهدا مهجورا ) وإنا لنراك فينا ضعيفا(وقوهلم ]  ٥: فصلت) [ عاملون

  ).لرمجناك وما أنت علينا بعزيز(أي قبيلتك وعشريتك فينا 
أي ختافون قبيليت وعشرييت وترعوين ]  ٩٢: هود) [ قال يا قوم ارهطي أعز عليكم من اهللا(

اهللا وال تراعوين الين رسول اهللا فصار رهطي أعز عليكم من اهللا ) ٣(بسببهم، وال ختافون جنبة 
]  ٩٢: هود) [ إن ريب مبا تعملون حميط(جانب اهللا وراء ظهوركم  أي) واختذمتوه وراءكم ظهريا(

  .أي هو عليم مبا تعملونه وما تصنعونه، حميط بذلك كله وسيجزيكم عليه يوم ترجعون إليه
ويا قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب خيزيه ومن هو كاذب (

وهذا أمر هتديد شديد ووعيد أكيد، بأن يستمروا على ]  ٩٣: هود) [ وارتقبوا اين معكم رقيب
  .طريقتهم ومنهجهم وشاكلتهم فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار

وحيل عليه عذاب (أي يف هذه احلياة الدنيا ) من يأتيه عذاب خيزيه(ومن حيل عليه اهلالك والبوار 



وارتقبوا اين (وبشر وحذر  أي مين ومنكم فيما أخرب) ومن هو كاذب(أي يف االخرى ) مقيم
وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي ارسلت به وطائفة مل يؤمنوا (وهذا كقوله ) معكم رقيب

الذين ) ٤(قال املال ] ( ٨٧: االعراف) [ فاصربوا حىت حيكم اهللا بيننا وهو خري احلاكمني
ن يف ملتنا قال أو استكربوا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعود

  .لو كنا كارهني
قد افترينا على اهللا كذبا إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها وما يكون لنا أن نعود فيها اال أن 
يشاء اهللا ربنا وسع ربنا كل شئ علما على اهللا توكلنا ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري 

  :االعراف) [ الفاحتني
__________  

  .ويف نسخه الرملي) ١(
  .ابن امني حتريف، ويف نسخة ابن أوس) ٢(
  .عذاب اهللا: ويف نسخة) ٣(
  .أشراف القوم وسادهتم وكرباؤهم: املال) ٤(

طلبوا بزعمهم أن يردوا من آمن منهم إىل ملتهم، فانتصب شعيب للمحاجة عن ]  ٨٩ - ٨٨
  قومه
م اختيارا وإمنا يعودون إليه إن عادوا أي هؤالء ال يعودون إليك) أو لو كنا كارهني: (فقال

اضطرارا مكرهني، وذلك الن االميان إذا خالطته بشاشة القلوب ال يسخطه أحد وال يرتد أحد 
  .عنه وال حميد الحد منه

قد افترينا على اهللا كذبا إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها وما يكون لنا أن نعود (وهلذا قال 
أي فهو كافينا وهو العاصم لنا ) اهللا ربنا وسع ربنا كل شئ علما على اهللا توكلنا فيها إال أن يشاء

وإليه ملجاؤنا يف مجيع أمرنا مث استفتح على قومه واستنصر ربه عليه يف تعجيل ما يستحقونه إليهم 
ال يرد أي احلاكمني، فدعا عليهم واهللا ) ربنا افتح بيننا وبني قومنا باحلق وأنت خري الفاحتني(فقال 

  .دعاء رسله إذا استنصروه على الذين جحدوه وكفروه ورسوله خالفوه
وقال املال الذين كفروا من قومه لئن (ومع هذا صمموا على ما هم عليه مشتملون، وبه متلبسون 

فأخذهتم الرجفة فاصبحوا يف : (قال اهللا تعاىل]  ٩٠: االعراف) [ اتبعتم شعيبا إنكم إذا خلاسرون
ذكر يف سورة االعراف أهنم أخذهتم رجفة أي رجفت هبم ]  ٩١: االعراف) [ دارهم جامثني

أرضهم وزلزلت زلزاال شديدا أزهقت أرواحهم من أجسادها وصريت حيوانات أرضهم 



وقد مجع اهللا * كجمادها وأصبحت جثثهم جاثية ال أرواح فيها وال حركات هبا وال حواس هلا 
املثالت وأشكاال من البليات وذلك ملا اتصفوا به من قبيح عليهم أنواعا من العقوبات وصنوفا من 

الصفات سلط اهللا عليهم رجفة شديدة أسكنت احلركات وصيحة عظيمة أمخدت االصوات وظلة 
  .أرسل عيلهم منها شرر النار من سائر أرجائها واجلهات

صة االعراف ولكنه تعاىل أخرب عنهم يف كل سورة مبا يناسب سياقها ويوافق طباقها يف سباق ق
ارجفوا نيب اهللا وأصحابه وتوعدوهم باالخراج من قريتهم أو ليعودن يف ملتهم راجعني فقال تعاىل 

فقابل االرجاف بالرجفة واالخافة باخليفة وهذا ) فأخذهتم الرجفة فاصبحوا يف دارهم جامثني(
م أخذهتم الصيحة وأما يف سورة هود فذكر أهن* مناسب هلذا السياق ومتعلق مبا تقدمه من السياق 

فأصبحوا يف ديارهم جامثني وذلك الهنم قالوا لنيب اهللا على سبيل التهكم واالستهزاء والتنقص 
) أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل يف أموالنا ما نشاء انك النت احلليم الرشيد(

الكالم القبيح الذي فناسب أن يذكر الصيحة اليت هي كالزجر عن تعاطي هذا ]  ٨٧: هود[ 
  واجهوا به هذا

  .الرسول الكرمي االمني الفصيح فجاءهتم صيحة أسكتتهم مع رجفة اسكنتهم
  .وأما يف سورة الشعراء فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة

  .وكان إجابة ملا طلبوا
  .وتقريبا إىل ما إليه رغبوا

وإن نظنك ملن الكاذبني فاسقط علينا إمنا أنت من املسحرين وما أنت إال بشر مثلنا (فإهنم قالوا 
  .كسفا من السماء إن كنت من الصادقني

وهو السميع العليم (قال اهللا تعاىل ]  ١٨٨ - ١٨٥: الشعراء) [ قال رب أعلم مبا تعملون
ومن زعم من ]  ١٨٩: الشعراء) [ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم

  .صحاب االيكة أمة أخرى غري أهل مدين فقوله ضعيفاملفسرين كقتادة وغريه أن أ
  كذب: (أحدمها أنه قال: وإمنا عمدهتم شيئان

  ).وإىل مدين أخاهم شعيبا: (ومل يقل أخوهم كما قال) أصحاب االيكة املرسلني إذ قال هلم شعيب
أنه مل والثاين أنه ذكر عذاهبم بيوم الظلة وذكر يف أولئك الرجفة أو الصيحة واجلواب عن االول 

النه وصفهم بعبادة االيكة فال يناسب ) كذب أصحاب االيكة املرسلني: (يذكر االخوة بعد قوله
وهذا الفرق من النفائس * ذكر االخوة ههنا وملا نسبهم إىل القبيلة شاع ذكر شعيب بأنه أخوهم 

ن هؤالء أمة وأما إحتجاجهم بيوم الظلة فإن كان دليال مبجرده على أ* اللطيفة العزيزة الشريفة 



أخرى فليكن تعداد االنتقام بالرجفة والصيحة دليال على أهنما أمتان أخريان وهذا ال يقوله أحد 
فأما احلديث الذي أورده احلافظ ابن عساكر يف ترمجة النيب شعيب * يفهم شيأ من هذا الشأن 

عن هشام بن  عليه السالم من طريق حممد بن عثمان بن أيب شيبة عن أبيه عن معاوية بن هشام
إن مدين : " سعد عن شفيق بن أيب هالل عن ربيعة بن سيف عن عبد اهللا بن عمرو مرفوعا

  ".وأصحاب االيكة أمتان بعث اهللا اليهما شعيبا النيب عليه السالم 
واالشبه أنه من كالم عبد اهللا بن عمرو مما أصابه * فإنه حديث غريب ويف رجاله من تكلم فيه 

مث قد ذكر اهللا عن أهل االيكة * ك الزاملتني من أخبار بين اسرائيل واهللا أعلم يوم الريموك من تل
من املذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف يف املكيال وامليزان فدل على أهنم أمة واحدة 

  وذكر يف كل موضع ما يناسب من* أهلكوا بأنواع من العذاب 
  .اخلطاب
ذكروا أهنم أصاهبم حر شديد ) ن عذاب يوم عظيمفأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كا(وقوله 

وأسكن اهللا هبوب اهلواء عنهم سبعة أيام فكان ال ينفعهم مع ذلك ماء وال ظل وال دخوهلم يف 
االسراب فهربوا من حملتهم إىل الربية فأظلتهم سحابة، فاجتمعوا حتتها ليسظلوا بظلها، فلما 

ورجفت هبم االرض وجاءهتم صيحة من السماء، تكاملوا فيه أرسلها اهللا ترميهم بشرر وشهب، 
  .فأزهقت االرواح، وخربت االشباح

فاصبحوا يف دارهم جامثني الذين كذبوا شعيبا كأن مل يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم (
  ]. ٩٢ - ٩١: االعراف) [ اخلاسرين

وملا جاء أمرنا جنينا (ائلني ، كما قال تعاىل وهو أصدق الق)وجنى اهللا شعيبا ومن معه من املؤمنني(
  .شعيبا والذين آمنوا معه برمحة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا يف ديارهم جامثني

  ]. ٩٥ -  ٩٤: هود) [ كأن مل يغنوا فيها أال بعدا ملدين كما بعدت مثود
  .وقال املال من قومه لئن إتبعتم شعيبا إنكم إذا خلاسرون(وقال تعاىل 

فة فأصبحوا يف دارهم جامثني الذين كذبوا شعيبا كان مل يغنوا فيها الذين كذبوا فأخذهتم الرج
  ]. ٩٢ - ٩٠: االعراف) [ شعيبا كانوا هم اخلاسرين

مث ذكر تعاىل عن ]  ٩٣: االعراف) [ لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا خلاسرون(وهذا يف مقابلة قوهلم 
يا قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب (ا فقال تعاىل نبيهم أنه نعاهم إىل أنفسهم موخبا ومؤنبا ومقرع
أي أعرض عنهم موليا عن ]  ٩٣: االعراف) [ ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

أي قد أديت ما كان ) يا قوم لقد أبلغتكم رساالت ريب ونصحت لكم(حملتهم بعد هلكتهم قائال 
  واجبا علي من البالغ التام والنصح



كم بكل ما أقدر عليه وأتوصل إليه فلم ينفعكم ذلك الن اهللا ال الكامل وحرصت على هدايت
يهدي من يضل وما هلم من ناصرين فلست أتأسف بعد هذا عليكم النكم مل تكونوا تقبلون 

  .النصيحة وال ختافون يوم الفضيحة
وهلذا قال فكيف آسى أي أحزن على قوم كافرين أي ال تقبلون احلق وال ترجعون إليه وال 

إليه فحل هبم من بأس اهللا الذي ال يرد ما ال يدافع وال ميانع وال حميد الحد أريد به عنه تلتفون 
  .وال مناص منه

وقد ذكر احلافظ بن عساكر يف تارخيه عن ابن عباس أن شعيبا عليه السالم كان بعد يوسف عليه 
  .السالم

 وقبورهم غريب الكعبة وعن وهب بن منبه أن شعيبا عليه السالم مات مبكة ومن معه من املؤمنني
  .بني دار الندوة ودار بين سهم

باب ذرية ابراهيم قد قدمنا قصته مع قومه وما كان من أمرهم وما آل إليه أمره عليه السالم 
  .والتحية واالكرام وذكرنا ما وقع يف زمانه من قصة قوم لوط

اهللا عزوجل يف مواضع  وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب عليه السالم الهنا قرينتها يف كتاب
متعددة فذكر تعاىل بعد قصة قوم لوط قصة مدين وهم أصحاب االيكة على الصحيح كما قدمنا 

مث نشرع اآلن يف الكالم على تفصيل ذرية ابراهيم عليه * فذكرناها تبعا هلا إقتداء بالقرآن العظيم 
  .فمن ولده السالم الن اهللا جعل يف ذريته النبوة والكتاب فكل نيب أرسل بعده

امساعيل عليه السالم وقد كان للخليل بنون كما ذكرنا ولكن أشهرهم االخوان النبيان العظيمان 
الرسوالن أسنهما وأجلهما الذي هو الذبيح على الصحيح إمساعيل بكر ابراهيم اخلليل من هاجر 

فإمنا تلقاه من  ومن قال إن الذبيح هو إسحق* القبطية املصرية عليها السالم من العظيم اجلليل 
نقلة بين إسرائيل الذين بدلوا وحرفوا وأولوا التوراة واالجنيل وخالفوا ما بأيديهم يف هذا من 

ويف رواية الوحيد وأياما كان فهو إمساعيل بنص * فإن إبراهيم أمر بذبح ولده البكر * التنزيل 
وإمنا ولد اسحق * ون سنة الدليل ففي نص كتاهبم إن إمساعيل ولد والبراهيم من العمر ست ومثان

بعد مضي مائة سنة من عمر اخلليل فإمساعيل هو البكر ال حمالة وهو الوحيد صورة ومعىن على 
أما يف الصورة فالنه كان وحده ولده أزيد من ثالثة عشر سنة وأما أنه وحيد يف املعىن * كل حالة 

يما قيل فوضعهما يف وهاد جبال فإنه هو الذي هاجر به أبوه ومعه أمه هاجر وكان صغريا رضيعا ف
فاران وهي اجلبال اليت حول مكة نعم املقيل وتركهما هنالك ليس معهما من الزاد واملاء إال 

  .القليل وذلك ثقة باهللا وتوكال عليه



  فحاطهما اهللا تعاىل بعنايته وكفايته فنعم احلسيب والكايف والوكيل والكفيل فهذا هو الولد
  ىن ولكن أين من يتفطن هلذا السر وأين من حيل هبذا احملل واملعىن ال يدركهالوحيد يف الصورة واملع

والصرب وصدق ) ١(وقد أثىن اهللا تعاىل عليه ووصفه باحللم * وحييط بعلمه إال كل نبيه نبيل 
الوعد واحملافظة على الصالة واالمر هبا الهله ليقيهم العذاب مع ما كان يدعو إليه من عبادة رب 

فبشرناه بغالم حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بين إين أرى يف املنام أين (قال تعاىل * االرباب 
  .أذحبك فانظر ماذا ترى

]  ١٠٢ -  ١٠١: الصافات) [ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين
  .فطاوع أباه على ما إليه دعاه

  .ووعده بأن سيصرب فوىف بذلك وصرب على ذلك
واذكر يف الكتاب امساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا وكان يأمر أهله (تعاىل  وقال

واذكر عبادنا ابراهيم (وقال تعاىل ]  ٥٥ - ٥٤: مرمي) [ بالصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
  .واسحق ويعقوب أويل االيدي واالبصار

  .فني االخيارإنا أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار واهنم عندنا ملن املصط
وامساعيل (وقال تعاىل ]  ٤٨ - ٤٥: ص) [ واذكر امساعيل واليسع وذا الكفل وكل من االخيار

 - ٨٥: االنبياء) [ وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم يف رمحتنا إهنم من الصاحلني
ينا إىل إبراهيم إنا أوحينا اليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوح(وقال تعاىل ]  ٨٦

  .اآلية]  ١٦٣: النساء) [ وامساعيل واسحق ويعقوب واالسباط
قولوا آمنا باهللا وما أنزل الينا وما أنزل إىل إبراهيم وامساعيل واسحاق ويعقوب (وقال تعاىل 
  .اآلية]  ١٣٦: البقرة) [ واالسباط

  .ونظريهتا من السورة االخرى
اعيل واسحق ويعقوب واالسباط كانوا هودا أو نصارى أم يقولون إن إبراهيم وإمس(وقال تعاىل 

  .اآلية]  ١٤٠: البقرة) [ قل أأنتم أعلم أم اهللا
فذكر اهللا عنه كل صفة مجيلة وجعله نبيه ورسوله، وبرأه من كل ما نسب إليه اجلاهلون، وأمر 

  .بأن يؤمن مبا أنزل عليه عباده املؤمنون
ركب اخليل، وكانت قبل ذلك وحوشا فأنسها  وذكر علماء النسب وأيام الناس أنه أول من

  .وركبها
حدثنا شيخ من قريش، حدثنا عبد امللك بن عبد : وقد قال سعيد بن حيىي االموي يف مغازيه



اختذوا اخليل واعتبقوها : " العزيز، عن عبد اهللا بن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  فإهنا مراث

فدعا هلا بدعوته اليت كان أعطى فأجابته وإنه ) ٢(لعراب وحشا وكانت هذه ا" أبيكم امساعيل 
وكان قد تعلمها من العرب العاربة الذين نزلوا عندهم * أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليغة 

  .مبكة من جرهم والعماليق وأهل اليمن من االمم املتقدمني من العرب قبل اخلليل
دثنا أبو عبيدة، حدثنا مسمع بن مالك، عن حممد بن علي حدثين علي بن املغرية، ح: قال االموي

أول من فتق لسانه بالعربية البينة " بن احلسني، عن آبائه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال 
  .فقال له يونس صدقت يا أبا سيار هكذا أبو جرى حدثين" إمساعيل، وهو ابن أربع عشرة سنة 
  قال االموي هي* لعماليق امرأة وأن أباه أمره بفراقها ففارقها وقد قدمنا أنه تزوج ملا شب من ا

__________  
  .بالعلم: ويف نسخة) ١(
  .وحوشا: ويف نسخة) ٢(

مث نكح غريها فأمره أن يستمر هبا فاستمر هبا * عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي 
  .له إثين عشر ولدا ذكرا وهي السيدة بنت مضاض بن عمرو اجلرمهي وقيل هذه ثالثة فولدت

وازبل وميشى ومسمع وماش ) ١(وقد مساهم حممد بن اسحق رمحه اهللا وهم نابت وقيذر 
  .وهكذا ذكرهم أهل الكتاب يف كتاهبم* ودوصاوارر ويطور ونبش وطيما وقيذما 

  .وعندهم أهنم االثنا عشر عظيما املبشر هبم املتقدم ذكرهم
يل عليه السالم رسوال إىل أهل تلك الناحية وما واالها من وكذبوا يف تأويلهم ذلك وكان إمساع

وملا حضرته الوفاة أوصى إىل أخيه * قبائل جرهم والعماليق وأهل اليمن صلوات اهللا وسالمه عليه 
  .من ابن أخيه العيص بن اسحق فولدت له الروم) ٢(اسحق وزوج ابنته نسمة 

ومن ولد * لدت له اليونان يف أحد االقوال وو* ويقال هلم بنو االصفر لصفرة كانت يف العيص 
  .وتوقف ابن جرير رمحه اهللا* العيص االشبان قيل منهما أيضا 

* ودفن امساعيل نيب اهللا باحلجر مع أمه هاجر وكان عمره يوم مات مائة وسبعا وثالثني سنة 
مكة وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال شكى امساعيل عليه السالم إىل ربه عزوجل حر 

  فأوحى اهللا إليه أين سأفتح لك بابا إىل اجلنة إىل املوضع الذي تدفن فيه جتري عليك روحها إىل يوم
وسنتكلم على أحياء العرب * القيامة وعرب احلجاز كلهم ينتسبون إىل ولديه نابت وقيذار 

 صلى اهللا وبطوهنا وعمائرها وقبائلها وعشائرها من لدن امساعيل عليه السالم إىل زمان رسول اهللا



وذلك إذا انتهينا إىل أيامه الشريفة وسريته املنيفة بعد الفراغ من أخبار أنبياء بين * عليه وسلم 
مث نذكر ما كان يف زمن بين * إسرائيل إىل زمان عيسى بن مرمي خامت انبيائهم وحمقق أنبائهم 

نا رسول اهللا إىل العرب والعجم مث ما وقع يف أيام اجلاهلية مث ينتهي الكالم إىل سرية نبي* اسرائيل 
وسائر صنوف بين آدم من االمم إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة وعليه التكالن وال حول وال قوة إال 

  .باهللا العلي العظيم العزيز احلكيم
بعد أخيه ) ٣(اسحاق بن إبراهيم عليهما الصالة والتسليم قد قدمنا أنه ولد والبيه مائة سنة 

  .ر سنةامساعيل بأربع عش
وبشرناه باسحق نبيا من (سنة قال اهللا تعاىل ) ٤(وكان عمر أمه سارة حني بشرت به تسعني 

  الصاحلني وباركنا عليه وعلى
__________  

وقد ينطق أمساء أوالد إمساعيل بغري االلفاظ اليت ذكرت عن ابن إسحاق فيقول : قال الطربي) ١(
  .شا ميشامبعضهم يف قيدر قيدار ويف ادبيل ادبال ويف مي

  .اجلزء الثاين من البداية والنهاية؛ وانظر التعليق حول هذا املوضوع يف أخبار العرب 
  .بسمة: يف الطربي) ٢(
  .مائة وعشرين سنة: يف الطربي والكامل) ٣(
  .سبعون سنة: يف الكامل البن االثري) ٤(

قد ذكره اهللا و] *  ١١٣ -  ١١٢: الصافات) [ اسحق ومن ذريتهما حمسن وظامل لنفسه مبني
وقدمنا يف حديث أيب هريرة عن رسول اهللا * تعاىل بالثناء عليه يف غري ما آية من كتابه العزيز 

أن الكرمي بن الكرمي بن الكرمي بن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحق : " صلى اهللا عليه وسلم
  ".بن ابراهيم 

ة أبيه، كان عمره أربعني سنة، وذكر أهل الكتاب أن إسحق ملا تزوج رفقا بنت بتواييل يف حيا
  وأهنا كانت

عاقرا فدعا اهللا هلا فحملت فولدت غالمني توأمني أوهلما مسوه عيصو وهو الذي تسميه العرب 
والثاين خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه يعقوب وهو اسرائيل الذي * العيص وهو والد الروم 

أكثر من يعقوب النه بكره وكانت ينتسب إليه بنو اسرائيل قالوا وكان إسحق حيب العيصو 
أمهما رفقا حتب يعقوب أكثر النه االصغر قالوا فلما كرب إسحق وضعف بصره اشتهى على ابنه 
العيص طعاما وأمره أن يذهب فيصطاد له صيدا ويطبخه له ليبارك عليه ويدعو له وكان العيص 



من خيار غنمه ويصنع  صاحب صيد فذهب يبتغي ذلك فأمرت رفقا ابنها يعقوب أن يذبح جديني
منهما طعاما كما اشتهاه أبوه ويأيت إليه به قبل أخيه ليدعو له فقامت فألبسته ثياب أخيه وجعلت 
على ذراعيه وعنقه من جلد اجلديني الن العيص كان أشعر اجلسد ويعقوب ليس كذلك فلما جاء 

لصوت فصوت يعقوب به وقربه إليه قال من أنت قال ولدك فضمه إليه وجسه وجعل يقول أما ا
والثياب فالعيص فلما أكل وفرغ دعا له أن يكون أكرب إخوته قدرا وكلمته ) ١(وأما اجلس 

  .عليهم وعلى الشعوب بعده وأن يكثر رزقه وولده
فلما خرج من عنده جاء أخوه العيص مبا أمره به والده فقربه إليه فقال له ما هذا يا بين قال هذا 

أما جئتين به قبل الساعة وأكلت منه ودعوت لك فقال ال واهللا وعرف  الطعام الذي اشتهيته فقال
أن أخاه قد سبقه إىل ذلك فوجد يف نفسه عليه وجدا كثريا وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات 

أبومها وسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى وأن جيعل لذريته عليظ االرض وأن يكثر أرزاقهم ومثارهم 
يتواعد به العيص أخاه يعقوب أمرت ابنها يعقوب أن يذهب إىل أخيها البان فلما مسعت أمهما ما 

  .الذي بأرض حران وأن يكون عنده إىل حني يسكن غضب أخيه عليه وأن يتزوج من بناته
وقالت لزوجها إسحق أن يأمره بذلك ويوصيه ويدعو له ففعل فخرج يعقوب عليه السالم من 

املساء يف موضع فنام فيه أخذ حجرا فوضعه حتت رأسه  فأدركه) ٢(عندهم من آخر ذلك اليوم 
ونام فرأى يف نومه ذلك معراجا منصوبا من السماء إىل االرض وإذا املالئكة يصعدون فيه 

وينزلون والرب تبارك وتعاىل خياطبه ويقول له إين سأبارك عليك وأكثر ذريتك وأجعل لك هذه 
  .االرض ولعقبك من بعدك
  مبا رأى ونذر هللا لئن رجع إىل أهله ساملا ليبنني يف هذافلما هب من نومه فرح 

  املوضع معبد اهللا عزوجل وأن مجيع ما يرزقه من شئ يكون هللا عشره مث عمد إىل ذلك احلجر
__________  

  .املس: يف الطربي) ١(
  فكان يسري بالليل ويكمن بالنهار ولذلك مسي إسرائيل : يف الطربي) ٢(

ه ومسي ذلك املوضع بني إيل أي بيت اهللا وهو موضع بيت املقدس اليوم فجعل عليه دهنا يتعرفه ب
الذي بناه يعقوب بعد ذلك كما سيأيت قالوا فلما قدم يعقوب على خاله أرض حران إذا له ابنتان 

  .اسم الكربى ليا واسم الصغرى راحيل وكانت أحسنهما
بشرط أن يرعى على غنمه  فأجابه إىل ذلك) ١] (فطلب يعقوب الصغرى من خاله [ وأمجلهما 

سبع سنني فلما مضت املدة على خاله ال بان صنع طعاما ومجع الناس عليه وزف إليه ليال ابنته 



  .الكربى ليا وكانت ضعيفة العينني قبيحة املنظر
فلما أصبح يعقوب إذا هي ليا فقال خلاله مل غدرت يب وأنت إمنا خطبت إليك راحيل فقال إنه 

وج الصغرى قبل الكربى فان احببت أختها فاعمل سبع سنني أخرى ليس من سنتنا أن نز
وازوجكها فعمل سبع سنني وادخلها عليه مع أختها وكان ذلك سائغا يف ملتهم مث نسخ يف شريعة 

وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ الن فعل يعقوب عليه السالم دليل على * التوراة 
البان لكل واحدة من إبنتيه جارية فوهب لليا جارية ووهب * جواز هذا وإباحته النه معصوم 

وجرب اهللا تعاىل ضعف ليا بأن وهب هلا أوالدا * إمسها زلفى ووهب لراحيل جارية امسها بلهى 
فكان أول من ولدت ليعقوب روبيل مث مشعون مث الوى مث يهوذا فغارت عند ذلك راحيل وكانت 

فحملت وولدت له غالما مسته دان ومحلت ال حتبل فوهبت ليعقوب جاريتها بلهى فوطئها 
وولدت غالما آخر مسته نيفتايل فعمدت عند ذلك ليا فوهبت جاريتها زلفى من يعقوب عليه 

وأشري غالمني ذكرين مث محلت أيضا فولدت غالما خامسا منها ومسته ) ٢(السالم فولدت له جاد 
لت وولدت بنتا مستها دينا فصار مث محلت وولدت غالما سادسا مسته زابلون مث مح) * ٣(ايساخر 

مث دعت اهللا تعاىل راحيل وسألته أن يهب هلا غالما من يعقوب فسمع اهللا * هلا سبعة من يعقوب 
عظيما شريفا حسنا مجيال ) ٤(ندائها وأجاب دعائها فحملت من نيب اهللا يعقوب فولدت له غالما 

  مسته يوسف كل هذا وهم مقيمون بأرض
لى خاله غنمه بعد دخوله على البنتني ست سنني أخرى فصار مدة مقامه وهو يرعى ع) ٥(حران 

عشرين سنة فطلب يعقوب من خاله البان أن يسرحه ليمر إىل أهله فقال له خاله اين قد بورك يل 
وكل ) ٦(بسببك فسلين من مايل ما شئت فقال تعطيين كل محل يولد من غنمك هذه السنة أبقع 

أبيض من املعز فقال نعم فعمد ) ٨(ببياض وكل أجلح ) ٧(ملح محل ملمع أبيض بسواد وكل أ
  بنوه فابرزوا

__________  
  .سقطت من النسخ املطبوعة واستدركت من الطربي وقصص االنبياء البن كثري) ١(
  .حادر: ويف رواية أخرى عنده مساه؛ كذا يف االصل ويف رواية للطربي ) ٢(
  .يسحر: يف الطربي) ٣(
دت راحيل ليعقوب بعد اليأس يوسف وأخاه بنيامني، ويف رواية أخرى عنده ول: يف الطربي) ٤(

  .ماتت راحيل يف نفاسها ببنيامني
  .بأرض بابل: يف الطربي) ٥(
  .ما فيه بقع بيض وسود: أبقع) ٦(



  .ما خيالط بياضه سواد: االملح) ٧(
  .ما ال قرن له: اجلح) ٨(

لئال يولد شئ من احلمالن على هذه من غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التيوس 
الصفات وساروا هبا مسرية ثالثة أيام عن غنم أبيهم قالوا فعمد يعقوب عليه السالم إىل قضبان 

رطبة بيض من لوز وولب فكان يقشرها بلقا وينصبها يف مساقي الغنم من املياه لينظر الغنم إليها 
ا كذلك وهذا يكون من باب خوارق فتفزع وتتحرك أوالدها يف بطوهنا فتصري ألوان محالهن

العادات وينتظم يف سلك املعجزات فصار ليعقوب عليه السالم أغنام كثرية ودواب وعبيد وتغري 
  .له وجه خاله وبنيه وكأهنم احنصروا منه

وأوحى اهللا تعاىل إىل يعقوب أن يرجع إىل بالد أبيه وقومه ووعده بأن يكون معه فعرض ذلك على 
  أصنام أبيها فلما جاوزوا) ١(ادرين إىل طاعته فتحمل بأهله وماله وسرقت راحيل أهله فأجابوه مب

وحتيزوا عن بالدهم حلقهم البان وقومه فلما اجتمع البان بيعقوب عاتبه يف خروجه بغري علمه 
وهال أعلمه فيخرجهم يف فرح ومزاهر وطبول وحىت يودع بناته وأوالدهن ومل أخذوا أصنامه 

يعقوب علم من أصنامه فأنكر أن يكون أخذوا له أصناما فدخل بيوت بناته  معهم ومل يكن عند
وامائهن يفتش فلم جيد شيئا وكانت راحيل قد جعلتهن يف بردعة احلمل وهي حتتها فلم تقم 

وأعتذرت بأهنا طامث فلم يقدر عليهن فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك يقال هلا جلعاد على أنه 
تزوج عليهن وال جياوز هذه الرابية إىل بالد اآلخر ال البان وال يعقوب وعمال ال يهنب بناته وال ي

طعاما وأكل القوم معهم وتودع كل منهما من اآلخر وتفارقوا راجعني إىل بالدهم فلما اقترب 
يعقوب من أرض ساعري تلقته املالئكة يبشرونه بالقدوم وبعث يعقوب الربد إىل أخيه العيصو 

له فرجعت الربد وأخربت يعقوب بأن العيص قد ركب إليك يف أربعمائة راجل  يترفق له ويتواضع
فخشي يعقوب من ذلك ودعا اهللا عزوجل وصلى اهللا وتضرع إليه ومتسكن لديه وناشده عهده 
ووعده الذي وعده به وسأله أن يكف عنه شر أخيه العيص وأعد الخيه هدية عظيمة وهي مائتا 

وعشرون كبشا وثالثون لقحة وأربعون بقرة وعشرة من الثريان  شاة وعشرون تيسا ومائتا نعجة
وعشرون أتانا وعشرة من احلمر وأمر عبيده أن يسوقوا كال من هذه االصناف وحده وليكن بني 

كل قطيع وقطيع مسافة فإذا لقيهم العيص فقال لالول ملن أنت وملن هذه معك فليقل لعبدك 
بعده كذلك وكذا الذي بعده ويقول كل منهم وهو يعقوب أهداها لسيدي العيص وليقل الذي 

جائي بعدنا وتأخر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه االحد عشر بعد الكل بليلتني وجعل يسري فيهما 
ليال ويكمن هنارا فلما كان وقت الفجر من الليلة الثانية تبدا له ملك من املالئكة يف صورة رجل 



ليصارعه ويغالبه فظهر عليه يعقوب فيما يرى إال أن  فظنه يعقوب رجال من الناس فأتاه يعقوب
امللك أصاب وركه فعرج يعقوب فلما أضاء الفجر قال له امللك ما امسك قال يعقوب قال ال 

ينبغي أن تدعى بعد اليوم إال اسرائيل فقال له يعقوب ومن أنت وما أمسك فذهب عنه فعلم أنه 
  جله فلذلك ال يأكلملك من املالئكة وأصبح يعقوب وهو يعرج من ر

__________  
؛ فقالت امرأة يعقوب، ومل يذكر امسها، وعلى االرجح فيما رواه الطربي اهنا ليا : يف الطربي) ١(

  .النه اعترب يف نفس الرواية ان راحيل قد ماتت
١٦٥/  ١.  

 بنو اسرائيل عرق النساء ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عيصو قد أقبل يف أربعمائة رجل فتقدم
أمام أهله فلما رأى أخاه العيص سجد له سبع مرات وكانت هذه حتيتهم يف ذلك الزمان وكان 
مشروعا هلم كما سجدت املالئكة آلدم حتية له وكما سجد أخوه يوسف وأبواه له كما سيأيت 

فلما رآه العيص تقدم إليه وأحتضنه وقبله وبكى ورفع العيص عينيه ونظر إىل النساء والصبيان 
ن أين لك هؤالء فقال هؤالء الذين وهب اهللا لعبدك فدنت االمتان وبنومها فسجدوا له فقال م

ودنت ليا وبنوها فسجدوا له ودنت راحيل وابنها يوسف فخرا سجدا له وعرض عليه أن يقبل 
هديته وأحل عليه فقبلها ورجع العيص فتقدم أمامه وحلقه يعقوب بأهله وما معه من االنعام 

د قاصدين جبال ساعري فلما مر بساحور ابتىن له بيتا ولدوا به ظالال مث مر على واملواشي والعبي
أورشليم قرية شخيم فنزل قبل القرية واشترى مزرعة شخيم بن مجور مبائة نعجة فضرب هنالك 

وهو بيت املقدس * فسطاطه وابتىن مث مذحبا فسماه إيل إله اسرائيل وأمر اهللا ببنائه ليستعلن له فيه 
الذي جدده بعد ذلك سليمان بن داود عليهما السالم وهو مكان الصخرة اليت أعلمها اليوم 

  .بوضع الدهن عليها قبل ذلك كما ذكرنا أوال
وذكر أهل الكتاب هنا قصة دينا بنت يعقوب بنت ليا وما كان من أمرها مع شخيم بن مجور 

فقال إخوهتا إال أن ختتتنوا  الذي قهرها على نفسها وأدخلها منزله مث خطبها عن أبيها وأخوهتا
كلكم فنصاهركم وتصاهرونا فإنا ال نصاهر قوما غلفا فأجابوهم إىل ذلك واختتنوا كلهم فلما 

كان اليوم الثالث واشتد وجعهم من أمل اخلتان مال عليهم بنو يعقوب فقتلوهم عن آخرهم وقتلوا 
كانوا يعبدونه من أصنامهم فلهذ  شخيما وأباه مجور لقبيح ما صنعوا إليهم مضافا إىل كفرهم وما

  .قتلهم بنو يعقوب وأخذوا أمواهلم غنيمة
فولدت غالما وهو بنيامني إال أهنا جهدت يف طلقها به جهدا شديدا وماتت ) ١(مث محلت راحيل 



عقيبه فدفنها يعقوب يف أفراث وهي بيت حلم وصنع يعقوب على قربها حجرا وهي احلجارة 
وكان أوالد يعقوب الذكور اثىن عشر رجال فمن ليا روبيل * اليوم املعروفة بقرب راحيل إىل 

  ومشعون
ومن أمة راحيل دان ونفتايل ) ٢(والوى ويهوذا وايساخر وزايلون ومن راحيل يوسف وبنيامني 

ومن أمة ليا حاد واشري عليهم السالم وجاء يعقوب إىل أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية حربون اليت 
كان يسكن ابراهيم مث مرض اسحاق ومات عن مائة ومثانني سنة ودفنه ابناه يف أرض كنعان حيث 

  .العيص ويعقوب مع أبيه ابراهيم اخلليل يف املغارة اليت اشتراها كما قدمنا
__________  

يف رواية الطربي ان راحيل قد ولدت بنيامني وهم يف ديار أبيها قبل خروجهم إىل أرض ) ١(
  .فلسطني

  .قليلراجع التعليق قبل 
  .وأخوات هلما، ومل يذكر امساءهن: زاد ابن قتيبة يف املعارف) ٢(

بن راحيل وقد أنزل اهللا ) ١(ما وقع من االمور العجيبة يف حياة اسرائيل فمن ذلك قصة يوسف 
عزوجل يف شأنه وما كان من أمره سورة من القرآن العظيم ليتدبر ما فيها من احلكم واملواعظ 

  .يمواآلداب واالمر احلك
بسم اهللا الرمحن الرحيم آلر تلك آيات الكتاب املبني إنا انزلناه : (أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  .قرآنا عربيا لعلكم تعقلون
) [ حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني

تفسري سورة البقرة فمن أراد حتقيقه قد تكلمنا على احلروف املقطعة يف أول ]  ٣ - ١: يوسف
وتكلمنا على هذه السورة مستقصى يف موضعها من التفسري وحنن نذكر ههنا نبذا مما * فلينظره مث 

  .هناك على وجه االجياز والنجاز
ومجلة القول يف هذا املقام أنه تعاىل ميدح كتابه العظيم الذي انزله على عبده ورسوله الكرمي 

بني واضح جلي يفهمه كل عاقل ذكي زكي فهو أشرف كتاب نزل من بلسان عريب فصيح 
  .السماء، أنزله أشرف املالئكة على أشرف اخللق يف أشرف زمان ومكان

  .بأفصح لغة وأظهر بيان
فإن كان السياق يف االخبار املاضية أو اآلتية ذكر أحسنها وأبينها وأظهر احلق مما اختلف الناس 

  .هفيه ودمغ الباطل وزيفه ورد



  وإن كان يف االوامر والنواهي فأعدل الشرائع وأوضح املناهج وأبني
  .وأعدل حكما) ٢(حكما 

  ]. ١١٥: االنعام) [ ومتت كلمات ربك صدقا وعدال(فهو كما قال تعاىل 
حنن نقص عليك أحسن (يعين صدقا يف االخبار، عدال يف االوامر والنواهي وهلذا قال تعاىل 

أي بالنسبة ]  ٣: يوسف) [ ا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلنيالقصص مبا أوحينا إليك هذ
وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما (إىل ما أوحى اليك فيه كما قال تعاىل 

الكتاب وال االميان ولكن جعلناه نورا هندي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إىل صراط 
: الشورى) [  السموات وما يف االرض أال إىل اهللا تصري االمورمستقيم صراط اهللا الذي له ما يف

٥٣ - ٥٢ .[  
  .كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق(وقال تعاىل 

  .وقد آتيناك من لدنا ذكرا
  .من أعرض عنه فانه حيمل يوم القيامة وزرا

القرآن يعين من أعرض عن هذا ]  ١٠١ -  ٩٩: طه) [ خالدين فيه وساء هلم يوم القيامة محال
واتبع غريه من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد كما قال يف احلديث املروي يف املسند والترمذي عن 

  أمري املؤمنني علي مرفوعا وموقوفا
__________  

آية يف سورة يوسف وآية يف االنعام  ٢٤: آية من الكتاب الكرمي ٢٦ذكر اسم يوسف يف ) ١(
  .ه مطولة يف سورة يوسفوقد ذكرت قصت) ٣٤(وآية يف غافر ) ٨٤(

ان كفار مكة لقي بعضهم اليهود وتباحثوا يف ذكر : وقال النسفي يف سبب نزول هذه السورة
سلوه مل انتقل آل يعقوب من الشام إىل مصر ؟ وعن : حممد صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم اليهود

  .قصة يوسف
  .فنزلت

  .حكمة: ويف نسخة) ٢(

  ".اهللا  من ابتغى اهلدى يف غريه أضله" 
أن : عن الشعيب عن جابر) ١(وقال االمام أمحد حدثنا سريج بن النعمان حدثنا هشام أنبأنا خالد 

عمر بن اخلطاب أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على 
لذي نفسي فيها يا ابن اخلطاب وا) ٢(أتتهوكون : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فغضب وقال



بيده لقد جئتكم هبا بيضاء نقية ال تسألوهم عن شئ فيخربونكم حبق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه 
  .إسناد صحيح) ٣" (والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إال أن يتبعين 

والذي نفسي : " ورواه أمحد من وجه آخر عن عمرو فيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ده لو أصبح فيكمبي

وقد ) ٤" (موسى مث اتبعتموه وتركتموين لضللتم إنكم حظي من االمم وأنا حظكم من النبيني 
  .أوردت طرق هذا احلديث وألفاظه يف أول سورة يوسف

أيها الناس إين قد : " ويف بعضها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس فقال يف خطبته
يمه واختصر يل اختصارا ولقد أتيتكم هبا بيضاء نقية فال تتهوكوا وال أوتيت جوامع الكلم وخوات

  .يغرنكم املتهوكون
إذ قال يوسف البيه يا أبت إين رأيت أحد عشر (مث أمر بتلك الصحيفة فمحيت حرفا حرفا 
  .كوكبا والشمس والقمر رأيتهم يل ساجدين

  .شيطان لالنسان عدو مبنيقال يا بين ال تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن ال
وكذلك جيتبيك ربك ويعلمك من تأويل االحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أمتها 

قد قدمنا أن ]  ٦ -  ٤: يوسف) [ على أبويك من قبل إبراهيم واسحق ان ربك عليم حكيم
إسرائيل كلهم يعقوب كان له من البنني اثنا عشر ولدا ذكرا ومسيناهم وإليهم تنسب أسباط بين 

وكان أشرفهم وأجلهم وأعظمهم يوسف عليه السالم وقد ذهب طائفة من العلماء إىل أنه مل يكن 
  .فيهم نيب غريه وباقي إخوته مل يوح إليهم

ومن استدل على نبوهتم * وظاهر ما ذكر من فعاهلم ومقاهلم يف هذه القصة يدل على هذا القول 
) [ لينا وما أنزل إىل إبراهيم وامسعيل واسحق ويعقوب واالسباطقالوا آمنا باهللا وما أنزل ا(بقوله 
الن املراد باالسباط ) ٥(وزعم أن هؤالء هم االسباط فليس استدالله بقوي ]  ١٣٦: البقرة

شعوب بين اسرائيل وما كان يوجد فيهم من االنبياء الذين ينزل عليهم الوحي من السماء واهللا 
  .أعلم

السالم هو املختص من بني إخوته بالرسالة والنبوة أنه نص على واحد ومما يؤيد أن يوسف عليه 
عبد الصمد، : حدثنا: من إخوته سواه فدل على ما ذكرناه ويستأنس هلذا مبا قال االمام أمحد

حدثنا عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن دينار، عن أبيه، عن بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  لكرمي ابن الكرمي بن الكرمي يوسف بن يعقوب بن اسحق بنالكرمي بن ا: " وسلم قال

__________  
  .عن هشيم عن جمالد: يف املسند) ١(



  .التحري: والتهوك؛ أمتهوكون : يف املسند) ٢(
  .٣٨٨/  ٣ج : مسند أمحد) ٣(
  .٤٧١/  ٣ج : مسند أمحد) ٤(
  .بالقوي: ويف نسخة) ٥(

عبد اهللا بن حممد وعبدة بن عبد الصمد بن عبد  فرواه عن؛ انفرد به البخاري ) " ١" (ابراهيم 
قال * وقد ذكرنا طرقه يف قصة إبراهيم مبا أغىن عن إعادته ههنا وهللا احلمد واملنه * الوارث به 

) أحد عشر كوكبا(املفسرون وغريهم رأى يوسف عليه السالم وهو صغري قبل أن حيتلم كأن 
ا عبارة عن أبويه قد سجدوا له فهاله ذلك فلما ومه) والشمس والقمر(وهم اشارة إىل بقية اخوته 

استيقظ قصها على أبيه فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة يف الدنيا واآلخرة حبيث 
خيضع له أبواه وإخوته فيها فأمره بكتماهنا وأن ال يقصها على إخوته كيال حيسدوه ويبغوا له 

: " وهلذا جاء يف بعض اآلثار* هذا يدل على ما ذكرناه الغوائل ويكيدوه بأنواع احليل واملكر و
، وعند أهل الكتاب أنه قصها "استعينوا على قضاء حوائجكم بكتماهنا، فإن كل ذي نعمة حمسود 

أي وكما أراك هذه الرؤيا العظيمة ) وكذلك جيتبيك ربك(على أبيه وإخوته معا وهو غلط منهم 
أي ) ويعلمك من تأويل االحاديث(واع اللطف والرمحة أي خيصك بأن) جيتبيك ربك(فإذا كتمتها 

أي بالوحي إليك ) ويتم نعمته عليك(يفهمك من معاين الكالم وتعبري املنام ما ال يفهمه غريك 
كما أمتها على أبويك من (آي بسببك وحيصل هلم بك خري الدنيا واآلخرة ) وعلى آل يعقوب(

ك بالنبوة كما أعطاها أباك يعقوب وجدك إسحق أي ينعم عليك وحيسن إلي) قبل ابراهيم وإسحق
  ).اهللا أعلم حيث جيعل رسالته(كما قال تعاىل ) إن ربك عليم حكيم(ووالد جدك إبراهيم اخلليل 

يوسف نيب اهللا ابن نيب : " هلذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا سئل أي الناس أكرم قال
وقد روى ابن جرير وابن أيب حامت يف تفسرييهما وأبو يعلى ) ٢" (اهللا ابن نيب اهللا ابن خليل اهللا 

عن السدي عن عبد  - وقد ضعفه االئمة ) ٣(والبزار يف مسنديهما من حديث احلكم بن ظهري 
أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل من اليهود يقال له بستانة : الرمحن بن سابط عن جابر قال

  يا حممد أخربين عن: اليهودي فقال
  .اكب اليت رآها يوسف أهنا ساجدة له ما أمساؤهاالكو

قال فسكت النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم جيبه بشئ ونزل جربيل عليه السالم بأمسائها قال 
هل أنت مؤمن إن أخربتك بأمسائها قال نعم فقال هي جريان : " فبعث إليه رسول اهللا فقال

  .والطارق



  .والديال وذو الكتفان
  .وقابس
  .ووثاب
  .والفيلق) ٤(ردان وعم

  .واملصبح
  .والضروح
  .وذو الفرع
  .والضياء
  .فقال اليهودي أي واهللا إهنا المساؤها" والنور 

  .وعند أيب يعلى فلما قصها على أبيه قال هذا أمر مشتت جيمعه اهللا والشمس أبوه والقمر أمه
  .لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني(

  بيناإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إىل أ
__________  

  .تقدم التعليق فلرياجع) ١(
  .تقدم خترجيه فلرياجع) ٢(
  .متروك؛ احلكم بن ظهري الفزاري، أبو حممد وكنية أبيه أبو ليلى ) ٣(

  .١٩١/  ٤٨٥/  ١اهتمه ابن معني تقريب التهذيب 
  .عمودان: يف نسخة) ٤(

  .منا وحنن عصبة إن أبانا لفي ضالل مبني
  .أرضا خيل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صاحلني اقتلوا يوسف أو اطرحوه

) [ قال قائل منهم ال تقتلوا يوسف وألقوه يف غيابة اجلب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلني
  ]. ١٠ -: يوسف

  .ينبه تعاىل على ما يف هذه القصة من اآليات واحلكم والدالالت واملواعظ والبينات
لى حمبة أبيه له والخيه يعنون شقيقه المه بنيامني أكثر منهم وهم مث ذكر حسد إخوة يوسف له ع

أي بتقدميه ) إن أبانا لفي ضالل مبني(عصبة أي مجاعة يقولون فكنا حنن أحق باحملبة من هذين 
مث اشتوروا فيما بينهم يف قتل يوسف أو إبعاده إىل أرض ال يرجع منها ليخلو هلم * حبهما علينا 

  .حمبته هلم وتتوفر عليهم وأضمروا التوبة بعد ذلك) ١( وجه أبيهم أي لتتمحض



وقال السدي هو * قال جماهد هو مشعون ) قال قائل منهم(فلما متالؤا على ذلك وتوافقوا عليه 
ال تقتلوا يوسف وألقوه يف غيابة اجلب (وقال قتادة وحممد بن اسحق هو أكربهم روبيل * يهودا 

  أي) يلتقطه بعض السيارة
ما تقولون ال حمالة فليكن هذا الذي أقول لكم فهو أقرب ) ان كنتم فاعلني(املسافرين املارة من 

قالوا يا أبانا مالك ال تأمنا على (حاال من قتله أو نفيه وتغريبه فأمجعوا رأيهم على هذا فعند ذلك 
  .يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له حلافظون

  .تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلونقال إين ليحزنين أن 
طلبوا من أبيهم أن ]  ١٤ -  ١١: يوسف) [ قالوا لئن أكله الذئب وحنن عصبة إنا إذا خلاسرون

يرسل معهم أخاهم يوسف وأظهروا له أهنم يريدون أن يرعى معهم وأن يلعب وينبسط وقد 
  .ن اهللا أفضل الصالة والتسليمأضمروا له ما اهللا به عليم فأجاهبم الشيخ عليه م

يا بين يشق علي أن أفارقه ساعة من النهار ومع هذا أخشى أن تشتغلوا يف لعبكم وما أنتم فيه 
  .فيأيت الذئب فيأكله وال يقدر على دفعه عنه لصغره وغفلتكم عنه

يننا أو أي لئن عدا عليه الذئب فأكله من ب) قالوا لئن أكله الذئب وحنن عصبة إنا إذا خلاسرون(
  .اشتغلنا عنه حىت وقع هذا وحنن مجاعة إنا إذا خلاسرون أي عاجزون هالكون

  .وعند أهل الكتاب أنه أرسله وراءهم يتبعهم فضل عن الطريق حىت أرشده رجل إليهم
وهذا أيضا من غلطهم وخطئهم يف التعريب فإن يعقوب عليه السالم كان أحرص عليه من أن 

اجلب وأوحينا ) ٢(فلما ذهبوا به وامجعوا ان جيعلوه يف غيابت (ه يبعثه معهم فكيف يبعثه وحد
إليه لننبئنهم بأمرهم هذا وهم ال يشعرون وجاؤا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق 

  .وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني
  .لت لكم أنفسكم أمرا فصرب مجيلوجاؤا على قميصه بدم كذب قال بل سو

مل يزالوا بأبيهم حىت بعثه معهم فما كان ]  ١٨ - ١٥: يوسف) [ واهللا املستعان على ما تصفون
  إال أن غابوا عن عينيه فجعلوا يشتمونه ويهينونه بالفعال واملقال

__________  
  .تكون خالصة هلم: تتمحض احملبة) ١(
  .غوره: غيابة اجلب) ٢(

إلقائه يف غيابت اجلب أي يف قعره على راعوفته وهي الصخرة اليت تكون يف وسطه  وامجعوا على
يقف عليها املائح وهو الذي ينزل ليملي الدالء إذا قل املاء والذي يرفعها باحلبل يسمى املاتح 



  فلما ألقوه
تك فيه أوحى اهللا إليه أنه البد لك من فرج وخمرج من هذه الشدة اليت أنت فيها ولتخربن أخو

  ).وهم ال يشعرون(بصنيعهم هذا يف حال أنت فيها عزيز وهم حمتاجون إليك خائفون منك 
وعن ابن عباس وهم ال يشعرون أي * قال جماهد وقتادة وهم ال يشعرون باحياء اهللا إليه ذلك 

فلما وضعوه فيه ورجعوا * رواه ابن جرير عنه * لتخربهنم بأمرهم هذا يف حال ال يعرفونك فيها 
  .أخذوا قميصه فلطخوه بشئ من دم ورجعوا إىل أبيهم عشاء وهم يبكون أي على أخيهمعنه 

وهلذا قال بعض السلف ال يغرنك بكاء املتظلم فرب ظامل وهو باك وذكر بكاء إخوة يوسف وقد 
قالوا يا أبانا إنا (جاءوا أباهم عشاء يبكون أي يف ظلمة الليل ليكون أمشى لغدرهم ال لعذرهم 

بنا ) ق وتركنا يوسف عند متاعناذهبنا نستب أي يف غيبتنا عنه يف استباقنا ) فأكله الذئب(أي ثيا
أي وما أنت مبصدق لنا يف الذي أخربناك من أكل ) وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني(وقوهلم 

الذئب له ولو كنا غري متهمني عندك فكيف وأنت تتهمنا يف هذا فإنك خشيت أن يأكله الذئب 
أن ال يأكله لكثرتنا حوله فصرنا غري مصدقني عندك فمعذور أنت يف عدم تصديقك وضمنا لك 

  .لنا واحلالة هذه
ذحبوها فأخذوا ) ١(أي مكذوب مفتعل الهنم عمدوا إىل سخلة ) وجاؤا على قميصه بدم كذب(

من دمها فوضعوه على قميصه ليومهوا أنه أكله الذئب قالوا ونسوا أن خيرقوه وآفة الكذب 
وملا ظهرت عليهم عالئم الريبة مل يرج صنيعهم على أبيهم فإنه كان يفهم عداوهتم له * ن النسيا

وحسدهم إياه على حمبته له من بينهم أكثر منهم ملا كان يتوسم فيه من اجلاللة واملهابة اليت كانت 
وه وملا راودوه عن أخذه فبمجرد ما أخذ* عليه يف صغره ملا يريد اهللا أن خيصه به من نبوته 

قال بل سولت (وأعدموه وغيبوه عن عينيه جاؤا وهم يتباكون وعلى ما متالؤا عليه يتواطؤن وهلذا 
  ).لكم أنفسكم أمرا فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون

أن روبيل أشار بوضعه يف اجلب ليأخذه من حيث ال يشعرون ويرده إىل أبيه، : وعند أهل الكتاب
  .فلةفغافلوه وباعوه لتلك القا

فلما جاء روبيل من آخر النار ليخرج يوسف مل جيده، فصاح وشق ثيابه، وعمد أولئك إىل جدي 
  .فذحبوه، ولطخوا من دمه جبة يوسف

  .فلما علم يعقوب شق ثيابه، ولبس مئزرا أسود وحزن على إبنه أياما كثرية
  وهذه الركاكة جاءت من خطئهم

  .ت سيارة فارسلوا واردهم فادىل دلوهوجاء]: (وقال تعاىل [ يف التعبري والتصوير 
  .قال يا بشرى هذا غالم وأسروه بضاعة واهللا عليم مبا يعملون



  .وشروه بثمن خبس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين
  .وقال الذي اشتراه من مصر المرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا

  .ل االحاديثوكذلك مكنا ليوسف يف االرض ولنعلمه من تأوي
  واهللا غالب على أمره ولكن أكثر

__________  
  .ولد الشاة: سخلة) ١(

  .الناس ال يعلمون
خيرب تعاىل عن ]  ٢٢ -  ١٩: يوسف) [ وملا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك جنزي احملسنني

أنه جلس ينتظر فرج اهللا ولطفه به، فجاءت سيارة أي : قصة يوسف حني وضع يف اجلب
  .نمسافرو

كانت بضاعتهم من الفستق والصنوبر والبطم قاصدين ديار مصر من الشام، : قال أهل الكتاب
يوسف فلما رآه ) ١(فأرسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البئر، فلما أدىل أحدهم دلوه تعلق فيه 

أي أومهوا أنه معهم غالم ) هذا غالم وأسروه بضاعة(أي يا بشاريت ) قال يا بشرى(ذلك الرجل 
أي هو عامل مبا متاال عليه أخوته ومبا يسره واجدوه من ) واهللا عليم مبا يعملون(مجلة متجرهم من 

أنه بضاعة هلم ومع هذا ال يغريه تعاىل ملا له يف ذلك من احلكمة العظيمة والقدر السابق والرمحة 
د هذا ميلكه بأهل مصر مما جيري اهللا على يدي هذا الغالم الذي يدخلها يف صورة أسري رقيق مث بع

  .ازمة االمور وينفعهم اهللا به يف دنياهم وأخراهم مبا ال حيد وال يوصف
* وملا استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له حلقوهم وقالوا هذا غالمنا أبق منا، فاشتروه منهم 

  ).دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين(بثمن خبس أي قليل نزر وقيل هو الزيف 
بن عباس ونوف اليكايل والسدي وقتادة وعطية العويف باعوه بعشرين درمها قال ابن مسعود وا

  .اقتسموها درمهني درمهني
  .وقال جماهد اثنان وعشرون درمها

وقال الذي اشتراه من مصر المرأته (وقال عكرمة وحممد بن اسحق أربعون درمها فاهللا أعلم 
  وهذا من لطف) لداعسى أن ينفعنا أو نتخذه و(أي أحسين إليه ) اكرمي مثواه

  .اهللا به ورمحته وإحسانه إليه مبا يريد أن يؤهله له ويعطيه من خريي الدنيا واآلخرة
اخلزائن مسلمة ] تكون [ قالوا وكان الذي اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير هبا الذي 

بن الوليد بن روجيب قال وكان ملك مصر يومئذ الريان ) ٢(قال ابن اسحق وإمسه اطفري * إليه 



  .رجل من العماليق قال واسم امرأة العزيز راعيل بنت رعاييل
  .وقال غريه كان امسها زليخا والظاهر أنه لقبها

  .الرفاعي) ٣(وقيل فكا بنت ينوس رواه الثعليب عن أيب هشام 
وقال حممد بن اسحق عن حممد بن السائب عن أيب صاحل عن ابن عباس كان اسم الذي باعه 

  .بن مديان بن ابراهيم فاهللا أعلم) ٤(لذي جلبه إليها مالك بن ذعر بن نويب بن عفقا مبصر يعين ا
وقال ابن اسحق عن أيب عبيدة عن ابن مسعود قال أفرس الناس ثالثة عزيز مصر حني قال المرأته 

  يا أبت استأجره إن خري من استأجرت(اكرمي مثواه واملرأة اليت قالت البيها عن موسى 
__________  

  .تعلق به: يف نسخة) ١(
ويف رواية أخرى قطني وكان عمره يوم اشتروه ؛ يف رواية للطربي عن ابن عباس امسه قطفري ) ٢(

  .سبع عشرة سنة
  .ابن هشام: يف نسخة) ٣(
  .مالك بن دعر بن بويب بن عفقان: يف الطربي) ٤(

ب رضي اهللا وأبو بكر الصديق حني استخلف عمر بن اخلطا]  ٢٦: القصص) [ القوي االمني
  .عنهما

  .مث قيل اشتراه العزيز بعشرين دينارا
  .وقيل بوزنه مسكا ووزنه حريرا ووزنه ورقا

أي وكما قيضنا هذا العزيز وامرأته حيسنان ) وكذلك مكنا ليوسف يف االرض(فاهللا أعلم وقوله 
  .أي فهمها) ولنعلمه من تأويل االحاديث(إليه ويعتنيان به مكنا له يف أرض مصر 

أي إذا أراد شيئا فإنه يقيض له أسبابا وامورا ال ) واهللا غالب على أمره(بري الرؤيا من ذلك وتع
  .ولكن أكثر الناس ال يعلمون: (يهتدي إليها العباد وهلذا قال تعاىل

  ).وملا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك جنزي احملسنني
  .فدل على أن هذا كله كان وهو قبل بلوغ االشد

  الربعني الذي يوحي اهللاوهو حد ا
  .فيه إىل عبادة النبيني عليهم الصالة والسالم من رب العاملني

هو : فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعيب: وقد اختلفوا يف مدة العمر الذي هو بلوغ االشد
  .احللم



  .مثاين عشرة سنة: وقال سعيد بن جبري
  .عشرون سنة: وقال الضحاك
  .ن سنةمخس وعشرو: وقال عكرمة
  .وقتادة ثالث وثالثون سنة: ثالثون سنة، وقال ابن عباس وجماهد: وقال السدي
) [ حىت إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة(أربعون سنة، ويشهد له قوله تعاىل : وقال احلسن
  ]. ١٥: االحقاف

  .وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه وغلقت االبواب(
  . أحسن مثواي إنه ال يفلح الظاملونوقالت هيت لك قال معاذ اهللا إنه ريب

ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
املخلصني واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد 

  .بأهلك سوءا إال أن يسجن أو عذاب أليم
 عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من قال هي راودتين

  .الكاذبني
  .وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقني

فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا 
  ]. ٢٩ -  ٢٣: يوسف) [ واستغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئني

عاىل ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السالم عن نفسه وطلبها منه ما ال يليق يذكر ت
حباله ومقامه، وهي يف غاية اجلمال واملال واملنصب والشباب، وكيف غلقت االبواب عليها وعليه 

قال * وهتيأت له، وتصنعت، ولبست أحسن ثياهبا، وأفخر لباسها، وهي مع هذا كله امرأة الوزير 
  .وبنت أخت امللك الريان بن الوليد صاحب مصر: ابن اسحق

وهذا كله مع أن يوسف عليه السالم شاب بديع اجلمال والبهاء، إال أنه نيب من ساللة االنبياء، 
  .فعصمه ربه عن الفحشاء
  .ومحاه عن مكر النساء

  .فهو سيد السادة النجباء السبعة االتقياء
  .نبياءاملذكورين يف الصحيحني عن خامت اال

سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال : " يف قوله عليه الصالة والسالم من رب االرض والسماء
  .ظله إمام عادل

  .ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه



  .ورجل معلق قلبه باملسجد إذا خرج منه حىت يعود إليه
  .ورجالن حتابا يف اهللا إجتمعا عليه وتفرقا عليه

  أخفاهاورجل تصدق بصدقة ف

  .حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه وشاب نشأ يف عبادة اهللا
  ).١" (ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهللا 

يعين زوجها ) معاذ اهللا إنه ريب(واملقصود أهنا دعته إليها وحرصت على ذلك أشد احلرص فقال 
) إنه ال يفلح الظاملون(مي عنده أي أحسن إيل وأكرم مقا) أحسن مثواي(صاحب املنزل سيدي 
مبا فيه كفاية ومقنع يف ) ولقد مهت به وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه(وقد تكلمنا على قوله 

  ).٢(التفسري 
والذي جيب * وأكثر أقوال املفسرين ههنا متلقى من كتب أهل الكتاب فاالعراض عنه أوىل بنا 

وهلذا قال تعاىل * ن الفاحشة ومحاه عنها وصانه منها أن يعتقد أن اهللا تعاىل عصمه وبرأه ونزهه ع
  .كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا املخلصني(

أي ) والفيا(أي هرب منها طالبا إىل الباب ليخرج منه فرارا منها فاتبعته يف أثره ) واستبقا الباب
قالت ما جزاء من أراد (أي زوجها لدى الباب فبدرته بالكالم وحرضته عليه ) سيدها(وجدا 

  ).بأهلك سوءا إال أن يسجن أو عذاب اليم
هي راودتين (اهتمته وهي املتهمة وبرأت عرضها ونزهت ساحتها فلهذا قال يوسف عليه السالم 

قيل كان صغريا يف ) وشهد شاهد من أهلها(إحتاج إىل أن يقول احلق عند احلاجة ) عن نفسي
 هريرة وهالل بن يساف واحلسن البصري وسعيد بن جبري وروي عن أيب* املهد قاله ابن عباس 

  .والضحاك واختاره ابن جرير
  .وقيل كان رجال قريبا إىل أطفري بعلها* وروي فيه حديثا مرفوعا عن ابن عباس ووقفه غريه عنه 

وممن قال إنه كان رجال ابن عباس وعكرمة وجماهد واحلسن وقتادة والسدي * وقيل قريبا إليها 
) إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني(ن اسحاق وزيد بن أسلم فقال وحممد ب

وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت (أي النه يكون قد راودها فدافعته حىت قدت مقدم قميصه 
أي النه يكون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك ) وهو من الصادقني

  .وكذلك كان
أي هذا ) فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم(ىل وهلذا قال تعا

  الذي جرى من



مث اهتمته بالباطل مث ضرب بعلها عن هذا صفحا فقال * راودته عن نفسه ) ٣(مكركن أنت 
أي ال تذكره الحد الن كتمان مثل هذه االمور هو االليق واالحسن ) يوسف أعرض عن هذا(

لذنبها الذي صدر منها والتوبة إىل رهبا فإن العبد إذا تاب إىل اهللا تاب اهللا وأمرها باالستغفار 
  .عليه

__________  
 ٢٤/  ٨١و  ٢٦/  ٢٤و  ٦٦٠/  ٣٦/  ١٠فتح الباري : أخرجه البخاري يف صحيحه) ١(

والنسائي  ٢٣٩١/  ٥٣/  ٣٧والترمذي يف سننه  ٩١/  ٣٠/  ١٢وأخرجه مسلم يف صحيحه 
  .٤٣٩/  ٢وأمحد يف مسنده  ١٤/  ٥/  ٥١ومالك يف املوطأ 

  .تفسري سورة يوسف؛ يراجع تفسري ابن كثري ) ٢(
  .أنت الذي راودتيه عن نفسه: يف نسخة) ٣(

  .مث اهتمتيه بالباطل

وأهل مصر وإن كانوا يعبدون االصنام إال أهنم يعلمون أن الذي يغفر الذنوب ويؤاخذ هبا هو اهللا 
ا قال هلا بعلها وعذرها من بعض الوجوه الهنا رأت ما ال صرب وهلذ* وحده ال شريك له يف ذلك 

استغفري لذنبك إنك كنت من (هلا على مثله إال أنه عفيف نزيه برئ العرض سليم الناحية فقال 
  ).١) (اخلاطئني

نسوة يف املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها يف ضالل ) ٢(وقال (
  .مبني
ما مسعت مبكرهن أرسلت اليهن وأعتدت هلن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت فل

  .اخرج عليهن
  .فلما رأينه أكربنه وقطعن إيديهن وقلن حاش هللا ما هذا بشرا إن هذا إال ملك كرمي

قالت فذلكن الذي ملتنين فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن مل يفعل ما آمره ليسجنن 
  .الصاغرين وليكونن من

قال رب السجن أحب إيل مما يدعونين إليه وإال تصرف عين كيدهن أصب اليهن وأكن من 
  .اجلاهلني

يذكر ] *  ٣٤ - ٣٠: يوسف) [ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم
مرأة يف الطعن على إ) ٣(تعاىل ما كان من قبل نساء املدينة، من نساء االمراء وبنات الكرباء 

العزيز وعيبها، والتشنيع عليها يف مراودهتا فتاها، وحبها الشديد له، وهو ال يساوي هذا النه 



أي يف وضعها الشئ يف ) إنا لنراها يف ضالل مبني(موىل من املوايل وليس مثله أهال هلذا وهلذا قلن 
  أي بتشنيعهن) فلما مسعت مبكرهن(غري حمله 

ا بالعيب واملذمة حبب موالها وعشق فتاها فأظهرن ذما وهي عليها والتنقص هلا واالشارة إليه
معذورة يف نفس االمر، فلهذا أحبت أن تبسط عذرها عندهن، وتبني أن هذا الفىت ليس كما 

  .حسنب، وال من قبيل ما لديهن فأرسلت إليهن فجمعتهن يف منزهلا
كني، كاالترج وحنوه، واعتدت هلن ضيافة مثلهن، وأحضرت يف مجلة ذلك شيئا مما يقطع بالسكا

وأتت كل واحدة منهن سكينا، وكانت قد هيأت يوسف عليه السالم وألبسته أحسن الثياب وهو 
  .احلالة) ٤(يف غاية طراوة الشباب، وأمرته باخلروج عليهن هبذه 

  .فخرج وهو أحسن من البدر ال حمالة
ن مثل هذا يف بين آدم وما ظنن أن يكو) ٥(أي اعظمنه وأجللنه وهبنه ) فلما رأينه أكربنه(

  وهبرهن حسنه
__________  

؛ رجح الرازي أن يكون القائل هو الشاهد ..) واستغفري: (وفيها ٢٩سورة يوسف اآلية ) ١(
وحيتمل أن يكون املراد طلب املغفرة من الزوج أي طلب العفو والصفح، وحيتمل أن يكون املراد 

  .باالستغفار من اهللا
  .إال اهنم كانوا يعبدون االوثان؛ ثبتون الصانع الن أولئك االقوام كانوا ي

إن النسوة اسم  -: وقالت نسوة لوجهني: مل يقل: قال الرازي يف تفسريه) وقال نسوة(قوله ) ٢(
  .مفرد جلمع املرأة وتأنبته غري حقيقي فلذلك مل يلحق فعله تاء التأنيث

نيث على قياس إسقاط عالمة التثنية قال الواحدي تقدم الفعل يدعو إىل إسقاط عالمة التأ -الثاين 
  .واجلمع

امرأة ساقي العزيز، وامرأة خبازه، وامرأة : قال الكليب هن أربع: قال يف تفسري الرازي) ٣(
  .وامرأة صاحب دوابه - صاحب سجنه 
  .وامرأة احلاجب: وزاد مقاتل

  .يف هذه: يف نسخة) ٤(
وهو أن ؛ أكربت املرأة إذا حاضت : لأكربن مبعىن حضن، قال االزهري يقا: يف قول للرازي) ٥(

  .ورمبا حاضت؛ وفزعت فرمبا اسقطت ولدها = املرأة إذا خافت 



وقلن (حىت اشتغلن عن أنفسهن وجعلن حيززن يف إيديهن بتلك الساكني وال يشعرن باجلراح 
  ).حاش هللا ما هذا بشرا إن هذا إال ملك كرمي

  ".هو قد أعطي شطر احلسن فمررت بيوسف وإذا : " وقد جاء يف حديث االسراء
معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السالم، الن اهللا : قال السهيلي وغريه من االئمة

تعاىل خلق آدم بيده، ونفخ فيه من روحه فكان يف غاية هنايات احلسن البشرى، وهلذا يدخل أهل 
  .ماجلنة اجلنة على طول آدم وحسنه، ويوسف كان على النصف من حسن آد

ومل يكن بينهما أحسن منهما، كما أنه مل تكن أنثى بعد حواء أشبه هبا من سارة إمرأة اخلليل عليه 
  .السالم

وقال * وكان وجه يوسف مثل الربق، وكان إذا أتته امرأة حلاجة غطى وجهه : قال ابن مسعود
  .كان يف الغالب مربقعا لئال يراه الناس: غريه

العزيز يف حمبتها هلذا املعىن املذكور، وجرى هلن وعليهن ما جرى، من امرأة ) ١(وهلذا ملا قام عذر 
قالت : (تقطيع أيديهن جبراح السكاكني، وما ركبهن من املهابة والدهش عند رؤيته ومعاينته

) ولقد راودته عن نفسه فاستعصم(التامة فقالت ) ٢(مث مدحته بالعصمة ) فذلكن الذي ملتنين فيه
وكان بقية النساء حرضنه على ) ل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرينولئن مل يفع(أي امتنع 

  .السمع والطاعة لسيدته، فأىب أشد االباء
رب السجن أحب ايل مما يدعونين (ونأى النه من ساللة االنبياء ودعا فقال يف دعائه لرب العاملني 
كلتين إىل نفسي، فليس يعين إن و) إليه وإال تصرف عين كيدهن أصب اليهن وأكن من اجلاهلني

يل من نفسي إال العجز والضعف وال أملك لنفسي نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا فأنا ضعيف إال ما 
  .قويتين وعصمتين وحفظتين وحطين حبولك وقوتك

  .فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم: (وهلذا قال تعاىل
  .يسجننه حىت حنيمث بدا هلم من بعد ما رأوا اآليات ل

  .ودخل معه السجن فتيان
  .قال احدمها إين أراين أعصر مخرا

  .وقال اآلخر إين أراين امحل فوق رأسي خبزا تأكل الطري منه نبئنا بتأويله إنا نراك من احملسنني
 قال ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمين ريب إين تركت ملة

  .قوم ال يؤمنون باهللا وهم باآلخرة هم كافرون
واتبعت ملة آبائي إبراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باهللا من شئ ذلك من فضل اهللا 

  .علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون



  .يا صاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القهار
اء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان إن احلكم إال هللا ما تعبدون من دونه إال أمس

  أمر أن ال تعبدوا إال
__________  

وعندي حيتمل اهنن إمنا أكربنه الهنن رأين عليه نور النبوة وسيما الرسالة، وآثار اخلضوع : وقال= 
  .واالحتشام

  .ومحل اآلية على هذا الوجه أوىل
١٢٨ - ١٢٧/  ١٨.  

  .وهو مناسب أكثر؛ نسخة عذرن  يف) ١(
  .يف نسخة بالعفة) ٢(

  .بالعصمة والعفة: ويف نسخة أخرى

  .إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون
يا صاحيب السجن أما أحدكما فيسقي ربه مخرا وأما اآلخر فيصلب فتأكل الطري من رأسه قضى 

  ]. ٤١ -  ٣٤: يوسف) [ االمر الذي فيه تستفتيان
كر تعاىل عن العزيز وامرأته أهنم بدا هلم أي ظهر هلم من الرأي بعدما علموا براءة يوسف أن يذ

يسجنوه إىل وقت ليكون ذلك أقل لكالم الناس يف تلك القضية وأمخد المرها وليظهروا أنه 
  .راودها عن نفسها فسجن بسببها فسجنوه ظلما وعدوانا

  .صمه به فإنه أبعد له عن معاشرهتمومن مجلة ما ع* وكان هذا مما قدر اهللا له 
  .ومن ههنا استنبط بعض الصوفية ما حكاه عنهم الشافعي أن من العصمة أن ال جتد* وخمالطتهم 

  ).١" (بنو " قيل كان أحدمها ساقي امللك وامسه فيما قيل ) ودخل معه السجن فتيان(قال اهللا 
" وامسه فيما قيل " اجلاشنكري " ترك واآلخر خبازه يعين الذي يلي طعامه وهو الذي يقول له ال

فلما رأيا يوسف يف السجن * كان امللك قد اهتمهما يف بعض االمور فسجنهما ) ٢" (جملث 
أعجبهما مسته وهديه ودله وطريقته وقوله وفعله وكثرة عبادته ربه وإحسانه إىل خلقه فرأى كل 

أما الساقي فرأى كأن ثالث * احدة قال أهل التفسري رأيا يف ليلة و* واحد منهما رؤيا تناسبه 
قضبان من حبلة وقد أورقت وأينعت عناقيد العنب فأخذها فاعتصرها يف كأس امللك وسقاه، 
ورأى اخلباز على رأسه ثالث سالل من خبز وضواري الطيور تأكل من السل االعلى فقصاها 

مها أنه عليم بتعبريها خبري بأمرها فأخرب) إنا نراك من احملسنني(عليه وطلبا منه أن يعربمها هلما وقاال 



قيل معناه مهما رأيتما من ) * قال ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما(و 
وقيل معناه إين أخربكما مبا يأتيكما من الطعام * حلم فأين أعربه لكم قبل وقوعه فيكون كما أقول 

  وانبئكم مبا تأكلون وما(قبل جميئه حلوا أو حامضا كما قال عيسى 
وقال هلما إن هذا من تعليم اهللا إياي الين مؤمن به ]  ٤٩: آل عمران) [ تدخرون يف بيوتكم

ما كان لنا أن نشرك باهللا من (موحد له متبع ملة آبائي الكرام إبراهيم اخلليل وإسحاق ويعقوب 
بأن امرنا أن ندعوهم إليه أي ) وعلى الناس(أي بأن هدانا هلذا ) شئ ذلك من فضل اهللا علينا

ولكن أكثر الناس ال (ونرشدهم وندهلم عليه وهو يف فطرهم مركوز ويف جبلتهم مغروز 
مث دعاهم إىل التوحيد وذم عبادة ما سوى اهللا عزوجل وصغر أمر االوثان وحقرها ) * يشكرون

  .وضعف أمرها
ر ما تعبدون من دونه إال أمساء يا صاحيب السجن أأرباب متفرقون خري أم اهللا الواحد القها(فقال 

أي ]  ٤٠ - ٣٩: يوسف) [ مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهللا هبا من سلطان إن احلكم إال هللا
أمر أن ال تعبدوا إال (هو املتصرف يف خلقه الفعال ملا يريد الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء 

ولكن أكثر (ستقيم والصراط القومي أي امل) ذلك الدين القيم(أي وحده ال شريك له و ) أياه
أي فهم ال يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره وكانت دعوته هلما يف هذه احلال ) الناس ال يعلمون

  يف غاية الكمال الن نفوسهما معظمة له منبعثة على تلقي ما يقول
__________  

  .يف نسخة نبوا ويف الطربي نبو) ١(
  .حملب: يف الطربي) ٢(

مث ملا قام مبا وجب عليه * أن يدعومها إىل ما هو االنفع هلما مما سأال عنه وطلبا منه بالقبول فناسب 
قالوا وهو الساقي ) يا صاحيب السجن أما أحدكما فيسقي ربه مخرا(وارشد إىل ما أرشد إليه قال 

ي أ) قضي االمر الذي فيه تستفتيان(قالوا وهو اخلباز ) وأما اآلخر فيصلب فتأكل الطري من رأسه(
الرؤيا على رجل طائر ما مل : " وقع هذا ال حمالة ووجب كونه على حالة وهلذا جاء يف احلديث

  ".تعرب فإذا عربت وقعت 
فقال هلما ) أهنما قاال مل نر شيئا(وقد روي عن بن مسعود وجماهد وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم 

  .قضي االمر الذي فيه تستفتيان(
كرين عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث يف السجن بضع وقال للذي ظن أنه ناج منها اذ

  خيرب تعاىل أن يوسف عليه]  ٤٢: يوسف) [ سنني



يعين اذكر أمري وما أنا فيه من ) أذكرين عند ربك(السالم قال للذي ظنه ناجيا منها وهو الساقي 
 ينايف ذلك وال* ويف هذا دليل على جواز السعي يف االسباب * السجن بغري جرم عند امللك 
  .التوكل على رب االرباب

أي فانسى الناجي منهما الشيطان أن يذكر ما وصاه به يوسف ) فأنساه الشيطان ذكر ربه(وقوله 
قاله جماهد وحممد بن اسحق وغري واحد وهو الصواب وهو منصوص أهل الكتاب * عليه السالم 

وقيل * وقيل إىل السبع * التسع والبضع ما بني الثالث إىل ) فلبث يوسف يف السجن بضع سنني(
  .وقيل ما دون العشرة* إىل اخلمس 

ومنع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر * ويقال بضع نسوة وبضعة رجال * حكاها الثعليب 
  .قال وإمنا يقال نيف

وهذا رد ]  ٢: الروم) [ يف بضع سنني(وقال تعاىل ) فلبث يف السجن بضع سنني(وقال اهللا تعاىل 
ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون إىل التسعني وال يقال بضع ومائة وبضع : قال الفراء* وله لق

* وألف وخالف اجلوهري فيما زاد على بضعة عشر فمنع أن يقال بضعة وعشرون إىل تسعني 
قول ال إله إال اهللا ) ١(ويف رواية وسبعون شعبة، أعالها " االميان بضع وستون : " ويف الصحيح

  ).٢" (إماطة االذى عن الطريق وأدناها 
عائد على يوسف فقد ضعف ما قاله وإن ) فأنساه الشيطان ذكر ربه(ومن قال إن الضمري يف قوله 

يف هذا املوضع ضعيف ) ٣(كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة واحلديث الذي رواه ابن جرير 
  املكي وهو) ٤(تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد اخلوزي * من كل وجه 

__________  
  .يف نسخة وأعالها ويف نسخة أخرى وأرفعها) ١(
وأبو داود  ٥٨/  ٥٧/  ١ورواه مسلم يف  ٣/  ٢فتح الباري : أخرجه البخاري يف صحيحه) ٢(

  .٤٤٥ - ٣٧٩ - ١٤٤/  ٢والنسائي يف سننيهما وابن ماجة يف املقدمة وأمحد يف مسنده 
يع عن عمرو بن حممد عن إبراهيم بن يزيد عن وك: ويف إسناده ١٧٧/  ١تاريخ الطربي ج ) ٣(

  .يف نسخة خوذي ويف نسخة اخلوري والصواب اخلوزي) ٤..(عن عمرو بن دينار
  .نسبة إىل خوز وهو هنا شعب مكة يسمى شعب اخلوز وليس منسوبا إىل خوزستان

  .٤٦/  ١متروك تقريب التهذيب  -وهو أبو إمساعيل املكي، موىل بين أمية 

  .متروك
  .سن وقتادة ال يقبل وال ههنا بطريق االوىل واالخرى واهللا أعلمومرسل احل



ذكر السبب الذي من أجله لبث يوسف يف السجن ما ] عند [ فأما قول ابن حبان يف صحيحه، 
لبث، أخربنا الفضل بن احلباب اجلمحي، ثنا مسدد بن مسرهد، ثنا خالد بن عبد اهللا، ثنا حممد بن 

رحم اهللا يوسف " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة قالعمرو، عن أيب سلمة، عن أيب 
اذكرين عند ربك ما لبث يف السجن ما لبث ورحم اهللا لوطا أن كان : لوال الكلمة اليت قاهلا

فما بعث اهللا : ليأوي إىل ركن شديد إذ قال لقومه لو أن يل بكم قوة أو آوي إىل ركن شديد قال
  ".قومه نبيا بعده إال يف ثروة من 

فإنه حديث منكر من هذا الوجه وحممد بن عمرو بن علقمة له أشياء ينفرد هبا وفيها نكارة وهذه 
  .اللفظة من أنكرها وأشدها

  .والذي يف الصحيحني يشهد بغلطها واهللا أعلم
  .وقال امللك إين أرى سبع بقرات مسان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات(

  .أفتوين يف رؤياي إن كنتم للرؤيا تعربونيا أيها املال 
  .قالوا أضغاث أحالم وما حنن بتأويل االحالم بعاملني

  .وقال الذي جنا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون
يوسف أيها الصديق أفتنا يف سبع بقرات عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات لعلي أرجع 

  .إىل الناس لعلهم يعلمون
  .ل تزرعون سبع سنني دأبا فما حصدمت فذروه يف سنبله إال قليال مما تأكلونقا

  .مث يأيت من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هلن إال قليال مما حتصنون
هذا كان من ]  ٤٩ - ٤٣: يوسف) [ مث يأيت من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون

لسجن على وجه االحترام واالكرام، وذلك أن ملك مجلة أسباب خروج يوسف عليه السالم من ا
مصر، وهو الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشه بن فاران بن عمرو بن عمالق بن الوذ بن سام 

  .بن نوح، رأى هذه الرؤيا
قال أهل الكتاب رأى كأنه على حافة هنر وكأنه قد خرج منه سبع بقرات مسان فجعلن يرتعن يف 

هزال ضعاف من ذلك النهر، فرتعن معهن، مث ملن عليهن، فأكلنهن  روضة هناك فخرجت سبع
  .فاستيقظ مذعورا

  مث نام فرأى سبع سنبالت خضر يف قصبة واحدة، وإذا سبع
  .أخر دقاق يابسات فأكلنهن، فاستيقظ مذعورا

أي أخالط ) قالوا أضغاث أحالم(فلما قصها على ملئه وقومه مل يكن فيهم من حيسن تعبريها بل 
وما حنن بتأويل (م من الليل لعلها ال تعبري هلا، ومع هذا فال خربة لنا بذلك، وهلذا قالوا أحال



فعند ذلك تذكر الناجي منهما الذي وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه فنسيه إىل ) االحالم بعاملني
  .حينه هذا

لناس عن وذلك عن تقدير اهللا عزوجل وله احلكمة يف ذلك فلما مسع رؤيا امللك ورأى عجز ا
  .تعبريها تذكر أمر يوسف وما كان أوصاه به من التذكار

أي بعد مدة من الزمان وهو ) بعد أمة(أي تذكر ) وقال الذي جنا منهما وأدكر(وهلذا قال تعاىل 
أي بعد ) وأدكر بعد أمة(بضع سنني وقرأ بعضهم كما حكي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك 

كان امليم وهو النسيان أيضا يقال أمه الرجل يأمه أمها وأمها باس) بعد أمة(نسيان وقرأها جماهد 
  .إذا نسي قال الشاعر

  .كذاك الدهر يزري بالعقول* امهت وكنت ال أنسى حديثا 
يوسف (أي فأرسلوين إىل يوسف فجاءه فقال ) أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون(فقال لقومه وللملك 

سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات  أيها الصديق أفتنا يف سبع بقرات مسان يأكلهن
وعند أهل الكتاب أن امللك ملا ذكره له الساقي إستدعاه إىل ) لعلي أرجع إىل الناس لعلهم يعلمون

حضرته وقص عليه ما رآه ففسره له وهذا غلط والصواب ما قصه اهللا يف كتابه القرآن ال ما 
  ).١(عرفه هؤالء اجلهلة الثريان، من قراى وربان 

فبذل يوسف عليه السالم ما عنده من العلم بال تأخر وال شرط وال طلب اخلروج سريعا بل 
أجاهبم إىل ما سألوا وعرب هلم ما كان من منام امللك الدال على وقوع سبع سنني من اخلصب 

يعين يأتيهم الغيث ) مث يأيت من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس) * (٢(ويعقبها سبع جدب 
يعين ما كانوا يعصرونه من االقصاب واالعناب والزيتون ) وفيه يعصرون(هية واخلصب والرفا

  .والسمسم وغريها فعرب هلم
وعلى اخلري دهلم وأرشدهم إىل ما يعتمدونه يف حاليت خصبهم وجدهبم وما يفعلونه من ادخار 
 حبوب سين اخلصب يف السبع االول يف سنبله إال ما يرصد بسبب االكل ومن تقليل البذر يف

  سين اجلدب يف السبع الثانية إذ الغالب على
  .وهذا يدل على كمال العلم وكمال الرأي والفهم* الظن أنه ال يرد البذر من احلقل 

وقال امللك ائتوين به فلما جاءه الرسول قال ارجع إىل ربك فأسأله ما بال النسوة الاليت قطعن (
  .أيديهن ان ريب بكيدهن عليم

تن يوسف عن نفسه قلن حاشا هللا ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة قال ما خطبكن إذ راود
  .العزيز اآلن حصحص احلق أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني



وما أبرئ نفسي أن النفس المارة * ذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب وأن اهللا ال يهدي كيد اخلائنني 
  ]. ٥٣ - ٥٠: سفيو) [ بالسوء إال ما رحم ريب ان ريب غفور رحيم

ملا أحاط امللك علما بكمال علم يوسف عليه الصالة والسالم ومتام عقله ورأيه السديد وفهمه 
أمر بإحضاره إىل حضرته ليكون من مجلة خاصته فلما جاءه الرسول بذلك أحب أن ال خيرج حىت 

قال ارجع إىل (يتبني لكل أحد أنه حبس ظلما وعدوانا وأنه برئ الساحة مما نسبوه إليه هبتانا 
قيل معناه إن ) فأسأله ما بال النسوة الاليت قطعن أيديهن ان ريب بكيدهن عليم(يعين امللك ) ربك

سيدي العزيز يعلم براءيت مما نسب إيل أي فمر امللك فليسأهلن كيف كان امتناعي الشديد عند 
  .مراودهتن إياي وحثهن يل على االمر الذي ليس برشيد وال سديد

وقلن حاش هللا ما (عن ذلك اعترفن مبا وقع من االمر وما كان منه من االمر احلميد  فلما سئلن
أي ظهر ) اآلن حصحص احلق(وهي زليخا ) قالت امرأة العزيز(فعند ذلك ) علمنا عليه من سوء

أي فيما يقوله من أنه ) أنا راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني(وتبني ووضح واحلق أحق أن يتبع 
  مل يراودين وأنه حبس ظلما برئ وانه

__________  
  .وما يف النسخ املطبوعة حتريف؛ من افتراء وهذيان : من فرى وهذيان ويف أخرى: يف نسخة) ١(
  .فالسمان املخاصيب والعجاف هن السنون احملول اجلدوب) ٢(

  .وعدوانا وزورا وهبتانا
قيل إنه من كالم يوسف أي ) اخلائننيذلك ليعلم أين مل أخنه بالغيب وأن اهللا ال يهدي كيد (وقوله 

  .إمنا طلبت حتقيق هذا ليعلم العزيز أين مل أخنه بظهر الغيب
وقيل إنه من متام كالم زليخا أي إمنا اعترفت هبذا ليعلم زوجي أين مل أخنه يف نفس االمر وإمنا 

املتأخرين  كان مراده مل يقع معها فعل فاحشة وهذا القول هو الذي نصره طائفة كثرية من أئمة
  وغريهم ومل حيك

  .ابن جرير وابن أيب حامت سوى االول
قيل إنه من كالم ) وما ابرئ نفسي ان النفس المارة بالسوء إال ما رحم ريب إن ريب غفور رحيم(

  .يوسف وقيل من كالم زليخا وهو مفرع على القولني االولني
قال امللك ائتوين به أستخلصه و(وكونه من متام كالم زليخا أظهر وأنسب وأقوى واهللا أعلم 

  .لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكني أمني
  .قال اجعلين على خزائن االرض اين حفيظ عليم



وكذلك مكنا ليوسف يف االرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برمحتنا من نشاء وال نضيع أجر 
  .احملسنني

  ]. ٥٧ - ٥٤: يوسف) [ والجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون
قال ائتوين به (ملا ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما نسبوه إليه 

أي اجعله من خاصيت ومن أكابر دوليت ومن أعيان حاشييت فلما كلمه ومسع ) استخلصه لنفسي
اجعلين على خزائن قال (أي ذو مكانة وأمانة ) قال إنك اليوم لدينا مكني أمني(مقاله وتبني حاله 

طلب أن يوليه النظر فيما يتعلق باالهراء ملا يتوقع من حصول اخللل فيما ) االرض إين حفيظ عليم
بعد مضي سبع سين اخلصب لينظر فيها مبا يرضي اهللا يف خلقه من االحتياط هلم والرفق هبم ) ١(

االشياء ومصاحل االهراء وأخرب امللك إنه حفيظ أي قوي على حفظ ما لديه أمني عليه عليم بضبط 
وعند أهل الكتاب أن * ويف هذا دليل على جواز طلب الوالية ملن علم من نفسه االمانة والكفاءة 

فرعون عظم يوسف عليه السالم جدا وسلطه على مجيع أرض مصر وألبسه خامته وألبسه احلرير 
قال له لست أعظم وطوقه الذهب ومحله على مركبه الثاين ونودي بني يديه أنت رب ومسلط و

  .منك إال بالكرسي
  .قالوا وكان يوسف إذ ذاك ابن ثالثني سنة وزوجه إمرأة عظيمة الشأن

  .وحكى الثعليب أنه عزل قطفري عن وظيفته ووالها يوسف
إنه ملا مات زوجه إمرأته زليخا فوجدها عذراء الن زوجها كان ال يأيت النساء فولدت ) ٢(وقيل 

ومها أفرامي ومنشا قال واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فيهم  ليوسف عليه السالم رجلني
  .بالعدل فأحبه الرجال والنساء

وحكي أن يوسف كان يوم دخل على امللك عمره ثالثني سنة وأن امللك خاطبه بسبعني لغة وكل 
وكذلك (قال اهللا تعاىل * ذلك جياويه بكل لغة منها فأعجبه ذلك مع حداثة سنه فاهللا أعلم ) ٣(

  أي بعد السجن والضيق واحلصر صار مطلق) ا ليوسف يف االرض يتبوأ منها حيث يشاءمكن
__________  

  .فيها بعد: يف نسخة) ١(
  .مات يف تلك الليايل أي بعد عزله مباشرة عن عمله) قطفري(أن أطفري : يف الطربي) ٢(
  .ويف كل: يف نسخة) ٣(

نصيب (ء حل منها مكرما حمسودا معظما أي أين شا) يتبوأ منها حيث يشاء(الركاب بديار مصر 
أي هذا كله من جزاء اهللا وثوابه للمؤمن مع ما يدخر له ) برمحتنا من نشاء وال نضيع أجر احملسنني



  .يف آخرته من اخلري اجلزيل والثواب اجلميل
ويقال إن أطفري زوج زليخا كان قد ) والجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون(وهذا قال 

  .فواله امللك مكانه وزوجه إمرأته زليخا فكان وزير صدقمات 
أسلم على يدي يوسف عليه  - الوليد بن الريان  - وذكر حممد بن اسحق أن صاحب مصر 

  .السالم فاهللا أعلم
  .وقد قال بعضهم

* وأول مفروح به غاية احلزن فال تيأسن فاهللا ملك يوسفا * وراء مضيق اخلوف متسع االمن 
  .وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون(الص من السجن خزائنه بعد اخل

  .وملا جهزهم جبهازهم قال ائتوين بأخ لكم من أبيكم أال ترون أين أوف الكيل وأنا خري املنزلني
  .فان مل تأتوين به فال كيل لكم عندي وال تقربون

  .قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون
) [ اعتهم يف رحاهلم لعلهم يعرفوهنا إذا انقلبوا إىل أهلهم لعلهم يرجعونوقال لفتيانه إجعلوا بض

خيرب تعاىل عن قدوم إخوة يوسف عليه إىل الديار املصرية ميتارون طعاما ]  ٦٢ -  ٥٨: يوسف
  .وذلك بعد إتيان سين اجلدب وعمومها على سائر البالد والعباد

  .ديار املصرية دينا ودنياوكان يوسف عليه السالم إذ ذاك احلاكم يف أمور ال
ما صار إليه يوسف عليه السالم من ) ١(فلما دخلوا عليه عرفهم ومل يعرفوه الهنم مل خيطر بباهلم 

  .املكانة والعظمة فلهذا عرفهم وهم له منكرون
  وعند أهل الكتاب أهنم ملا قدموا عليه سجدوا له فعرفهم وأراد أن ال يعرفوه فأغلظ هلم يف

  .لتأخذوا خري بالدي] لنا [ نتم جواسيس، جئتم أ: وقال: القول
فقالوا معاذ اهللا إمنا جئنا منتار لقومنا من اجلهد واجلوع الذي أصابنا، وحنن بنو أب واحد من 

* البد أن أستعلم أمركم : كنعان، وحنن اثنا عشر رجال ذهب منا واحد، وصغرينا عند أبينا، فقال
  .جهم، وأحتبس مشعون عنده ليأتوه باالخ اآلخرأنه حبسهم ثالثة أيام مث أخر: وعندهم

  .ويف بعض هذا نظر
أي أعطاهم من املرية ما جرت به عادته يف إعطاء كل ) فلما جهزهم جبهازهم(قال اهللا تعاىل 

  إنسان
__________  

انه أمر حجابه أن يوقفوهم بعيدا عنه ومل يتكلم معهم إال : يف عدم معرفتهم له وجوه) ١(
  .هابة امللك وشدة احلاجة يوجبان كثرة اخلوفبالواسطة مع م



  .قيل أربعون سنة -تغريه بعد إلقائه يف اجلب منذ زمن بعيد  -
حصول العرفان والتذكر، لعله تعاىل ما خلق ذلك يف قلوهبم حتقيقا ملا أخربه عنهم وهذا من  -

  .معجزات يوسف عليه السالم

وكان قد سأهلم عن حاهلم وكم هم فقالوا ) قال ائتوين بأخ لكم من أبيكم(محل بعري ال يزيده عليه 
كنا إثين عشر رجال فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند أبينا فقال إذا قدمتم من العام املقبل فأتوين 

فرغبهم  أي قد أحسنت نزلكم وقراكم) أال ترون أىن أوف الكيل وأنا خري املنزلني(به معكم 
أي ) فإن مل تأتون به فال كيل لكم عندي وال تقربون: (ليأتوه به مث رهبهم إن مل يأتوه به قال

فلست أعطيكم مرية وال أقربكم بالكلية عكس ما أسدي إليهم أوال فاجتهد يف إحضاره معهم 
وإتيانه إليك  أي سنجتهد يف جميئه معنا) قالوا سنراود عنه أباه(ليبل شوقه منه بالترغيب والترهيب 

  .أي وإنا لقادرون على حتصيله) وإنا لفاعلون(بكل ممكن 
مث أمر فتيانه أن يضعوا بضاعتهم وهي ما جاؤا به يتعوضون به عن املرية يف أمتعتهم من حيث ال 

قيل أراد أن يردوها إذا ) لعلهم يعرفوهنا إذا انقلبوا إىل أهلهم لعلهم يرجعون(يشعرون هبا 
  .وجدوها يف بالدهم

  .وقيل خشي أن ال يكون عندهم ما يرجعون به مرة ثانية
  .وقيل تذمم أن يأخذ منهم عوضا عن املرية

وعند أهل الكتاب أهنا كانت * وقد اختلف املفسرون يف بضاعتهم على أقوال سيأيت ذكرها 
رسل فلما رجعوا إىل أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأ(صررا من ورق وهو أشبه واهللا أعلم 

  .معنا أخانا نكتل وإنا له حلافظون
  .قال هل آمنكم عليه إال كما أمنتكم على أخيه من قبل فاهللا خري حافظا وهو أرحم الرامحني

  .وملا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم
 قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ومنري أهلنا وحنفظ أخانا ونزداد كيل بعري ذلك كيل

  .يسري
  .قال لن أرسله معكم حىت تؤتوين موثقا من اهللا لتأتنين به إال أن حياط بكم

  .فلما آتوه موثقهم قال اهللا على ما نقول وكيل
وقال يا بين ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغين عنكم من اهللا من شئ 

  .لونإن احلكم إال هللا عليه توكلت وعليه فليتوكل املتوك
وملا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغين عنهم من اهللا من شئ إال حاجة يف نفس يعقوب 



  ]. ٦٨ - ٦٣: يوسف) [ قضاها وإنه لذو علم ملا علمناه ولكن أكثر الناس ال يعلمون
أي بعد عامنا ) منع منا الكيل(وقوهلم له * يذكر تعاىل ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إىل أبيهم 

وملا فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت (إن مل ترسل معنا أخانا فإن أرسلته معنا مل مينع منا  هذا
أي منتار هلم ) ومنري أهلنا(أي أي شئ نريد وقد ردت إلينا بضاعتنا ) إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي

ل اهللا تعاىل قا) كيل بعري(بسببه ) وحنفظ أخانا ونزداد(ونأتيهم مبا يصلحهم يف سنتهم وحملهم 
أي يف مقابلة ذهاب ولده اآلخر وكان يعقوب عليه السالم أضن شئ بولده ) ذلك كيل يسري(

لن أرسله (بنيامني النه كان يشم فيه رائحة أخيه ويتسلى به عنه ويتعوض بسببه منه فلهذا قال 
كم عن االتيان به أي إال أن تغلبوا كل) معكم حىت تؤتون موثقا من اهللا لتأتتين به إال أن حياط بكم

  أكد املواثيق وقرر) فلما آتوه موثقهم قال اهللا على ما تقول وكيل) (١(
__________  

  : قال الواحدي للمفسرين فيه قوالن: قال الرازي يف تفسريه) ١(

  .العهود واحتاط لنفسه يف ولده ولن يغين حذر من قدر
لعزيز ولكن االقدار هلا أحكام والرب وحاجة قومه إىل املرية ملا بعث الولد ا) ١(ولوال حاجته 

  تعاىل يقدر ما يشاء وخيتار ما يريد وحيكم ما يشاء
  .وهو احلكيم العليم

  .مث أمرهم أن ال يدخلوا املدينة من باب واحد ولكن ليدخلوا من أبواب متفرقة
عباس  قيل أراد أن ال يصيبهم أحد بالعني وذلك الهنم كانوا أشكاال حسنة وصورا بديعة قاله ابن

وقيل أراد أن يتفرقوا لعلهم جيدون خربا * وجماهد وحممد بن كعب وقتادة والسدي والضحاك 
  .ليوسف أو حيدثون عنه بأثر

  .قاله إبراهيم النخعي
وملا دخلوا من حيث أمرهم (وقال تعاىل ) وما أغين عنكم من اهللا من شئ(واالول أظهر وهلذا قال 

شئ إال حاجة يف نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم ملا  أبوهم ما كان يغين عنهم من اهللا من
  ).علمناه ولكن أكثر الناس ال يعلمون

وعند أهل الكتاب أنه بعث معهم هدية إىل العزيز من الفستق واللوز والصنوبر والبطم والعسل 
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إين أنا ) (٢(وأخذوا الدراهم االوىل وعوضا آخر 

  .فال تبتئس مبا كانوا يعملون أخوك
  .فلما جهزهم جبهازهم جعل السقاية يف رحل أخيه مث أذن مؤذون أيتها العري إنكم لسارقون



  .قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون
  .قالوا نفقد صواع امللك وملن جاء به محل بعري وأنا به زعيم
  .رقنيقالوا تاهللا لقد علمتم ما جئنا لنفسد يف االرض وما كنا سا

  .قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبني قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه كذلك جنزي الظاملني
فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه مث استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ 

  .أخاه يف دين امللك إال أن يشاء اهللا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها هلم قال أنتم شر مكانا  قالوا

  .واهللا أعلم مبا تصفون
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبريا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من احملسنني قال معاذ اهللا أن 

  ]. ٧٩ - ٦٩: يوسف) [ نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظاملون
يذكر تعاىل ما كان من أمرهم حني دخلوا بأخيهم بنيامني على شقيقه يوسف وأيوائه إليه وإخباره 

  مث* له سرا عنهم بأنه أخوه وأمره بكتم ذلك عنهم وساله عما كان منهم من االساءة إليه 
__________  

  .ديإال أن متوتوا كلكم فيكون ذلك عذرا عن: قال جماهد: معناه اهلالل - = 
  .إال أن تصريوا مغلوبني مقهورين: ما ذكره قتادة -

  .فال تقدرون على الرجوع
اهنم كربوا ومالوا  -: وجوه؛ وقصة يوسف ال تزال حية يف ضمريه ؛ يف بعثه بنيامني معهم ) ١(

  .إىل اخلري والصالح
  .يوسف انه كان يشاهد انه ليس بينهم وبني بنيامني من احلسد واحلقد ما كان بينهم وبني -
  .ضرورة القحط أحوجته إىل ذلك -
  .لعله تعاىل أوحى إليه وضمن حفظه وإيصاله إليه -

  .١٧٠/  ١٨راجع الرازي ج 
  .وعوضوا آخر: وعرضا آخر ويف نسخة أخرى: يف نسخة) ٢(

  .إياه عنده دوهنم فأمر فتيانه بوضع سقايته) ١(احتال على أخذه منهم وتركه 
  .يف متاع بنيامني) ٢(هبا للناس الطعام عن غرته  وهي اليت كان يشرب هبا ويكيل

مث أعلمهم بأهنم قد سرقوا صواع امللك ووعدهم جعالة على رده محل بعري وضمنه املنادى هلم 
قالوا تاهللا لقد علمتم ما جئنا لنفسد (فأقبلوا على من اهتمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فيما قاله هلم و 



قالوا فما (أنتم تعلمون منا خالف ما رميتمونا به من السرقة  يقولون) يف االرض وما كنا سارقني
  .جزاؤه إن كنتم كاذبني

  ).قالوا جزاؤه من وجد يف رحله فهو جزاؤه كذلك جنزي الظاملني
  ).كذلك جنزي الظاملني(منه وهلذا قالوا ) ٣(وهذه كانت شريعتهم أن السارق يدفع إىل املسروق 

ليكون ذلك أبعد ) بل وعاء أخيه مث استخرجها من وعاء أخيهفبدأ بأوعيتهم ق(قال اهللا تعاىل 
) كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك(للتهمة وأبلغ يف احليلة مث قال اهللا تعاىل 

أي لوال إعترافهم بأن جزاءه من وجد يف رحله فهو جزاؤه ملا كان يقدر يوسف على أخذه منهم 
وفوق كل ذي علم (أي يف العلم ) ء اهللا نرفع درجات من نشاءإال أن يشا(يف سياسة ملك مصر 

وذلك الن يوسف كان أعلم منهم وأمت رأيا وأقوى عزما وحزما وإمنا فعل ما فعل عن أمر ) عليم
اهللا له يف ذلك النه يترتب على هذا االمر مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه عليه 

قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من (الصواع من محل بنيامني  ووفودهم إليه فلما عاينوا إستخراج
  .قيل كان قد سرق صنم جده أيب أمه فكسره* يعنون يوسف ) قبل

  وقيل كانت عمته قد علقت عليه بني ثيابه وهو صغري منطقة كانت السحق
تها مث استخرجوها من بني ثيابه وهو ال يشعر مبا صنعت وإمنا أرادت أن يكون عندها ويف حضان

  .حملبتها له
  .وقيل كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء

وهي ) قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف يف نفسه(وقيل غري ذلك فلهذا 
أجاهبم سرا ال جهرا حلما وكرما ) وأنتم شر مكانا واهللا أعلم مبا تصفون(كلمته بعدها وقوله 

يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبريا فخذ (ترقق والتعطف فقالوا وصفحا وعفوا فدخلوا معه يف ال
) أحدنا مكانه إنا نراك من احملسنني قال معاذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظاملون

  .أي إن أطلقنا املتهم وأخذنا الربئ
  .هذا ما ال نفعله وال نسمح به وإمنا نأخذ من وجدنا متاعنا عنده

فلما (د أهل الكتاب أن يوسف تعرف إليهم حينئذ وهذا مما غلطوا فيه ومل يفهموه جدا وعن
استيأسوا منه خلصوا جنيا قال كبريهم أمل تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من اهللا ومن قبل 

  .ما فرطتم يف يوسف لن أبرح االرض حىت يأذن ىل أيب أو حيكم اهللا يل وهو خري احلاكمني
__________  

  .وتركهم إياه: يف نسخة) ١(
  .عن غرة: يف نسخة) ٢(



كانوا يف ذلك الزمان يستعبدون كل سارق بسرقته وكان استعباد السارق : قال ابن عباس) ٣(
واملعىن جزاء هذا اجلرم هو استعباد الشخص ؛ يف شرعهم جيري جمرى وجوب القطع يف شرعنا 

  .أخذ الفداء كان أيضا جائزاإال أن العفو و؛ الذي يوجد املسروق يف رحله 

  .إرجعوا إىل أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني
  .واسأل القرية اليت كنا فيها والعري اليت أقبلنا فيها وإنا لصادقون

  .العليم احلكيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصرب مجيل عسى اهللا أن يأتيين هبم مجيعا إنه هو
وتوىل عنهم وقال يا أسفي على يوسف وأبيضت عيناه من احلزن فهو كظيم قالوا تاهللا تفتؤ تذكر 

  .يوسف حىت تكون حرضا أو أكون من اهلالكني
  .قال إمنا أشكو بثي وحزين إىل اهللا وأعلم من اهللا ما ال تعلمون
اهللا إنه ال ييأس من روح اهللا إال  يا بين إذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح

  القوم
  ]. ٨٧ - ٨٠: يوسف) [ الكافرون

يقول تعاىل خمربا عنهم أهنم ملا استيأسوا من أخذه منه خلصوا يتناجون فيما بينهم قال كبريهم وهو 
لقد أخلفتم ) أمل تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من اهللا لتأتنين به إال أن حياط بكم(روبيل 

فلن أبرح (ده وفرطتم فيه كما فرطتم يف أخيه يوسف من قبله فلم يبق يل وجه أقابله به عه
بأن يقدرين ) أو حيكم اهللا يل(يف القدوم عليه ) حىت يأذن يل أيب(أي ال أزال مقيما ههنا ) االرض

  .وهو خري احلاكمني(على رد أخي إىل أيب 
ي اخربوه مبا رأيتم من االمر يف ظاهر املشاهدة أ) ارجعوا إىل أبيكم فقولوا يا أبانا إن إبنك سرق

  .وما شهدنا إال مبا علمنا وما كنا للغيب حافظني(
أي فإن هذا الذي أخربناك به من أخذهم أخانا ) واسأل القرية اليت كنا فيها والعري اليت أقبلنا فيها

ن قال بل سولت وإنا لصادقو(النه سرق أمر اشتهر مبصر وعلمه العري اليت كنا حنن وهم هناك 
] هو [ أي ليس االمر كما ذكرمت مل يسرق فإنه ليس سجية له وال ) لكم أنفسكم أمر فصرب مجيل

  .خلقه وإمنا سولت لكم أنفسكم أمرا فصرب مجيل) ١(
قال ابن اسحق وغريه ملا كان التفريط منهم يف بنيامني مترتبا على صنيعهم يف يوسف قال هلم ما 

عسى اهللا أن يأتيين هبم (لسلف إن من جزاء السيئة السيئة بعدها مث قال قال وهذا كما قال بعض ا
) احلكيم(أي حبايل وما أنا فيه من فراق االحبة ) إنه هو العليم(يعين يوسف وبنيامني وروبيل ) مجيعا

وقال يا (أي أعرض عن بنيه ) وتوىل عنهم(فيما يقدره ويفعله وله احلكمة البالغة واحلجة القاطعة 



نقل : ذكره حزنه اجلديد باحلزن القدمي وحرك ما كان كامنا كما قال بعضهم) على يوسفأسفى 
لقد المين عند ): ٢(ما احلب إال للحبيب االول وقال آخر * فؤادك حيث شئت من اهلوى 

  )٣(رفيقي لتذراف الدموع السوافك * القبور على البكا 
__________  

  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
  .متمم بن نويرة: القائل) ٢(
  .املذروفة بغزارة: الدموع السوافك) ٣(

فقلت له إن االسى يبعث االسى ) ١(لقرب ثوى بني اللوى فالدكادك * فقال أتبكي كل قرب رأيته 
لبكاء ) وابيضت عيناه من احلزن(فدعين فهذا كله قرب مالك وقوله *  ) فهو كظيم(أي من كثرة ا

وشوقه إىل يوسف فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وأمل من كثرة حزنه وأسفه ) ٢(أي مكظم 
تاهللا تفتؤ تذكر يوسف حىت تكون (له على وجه الرمحة له والرأفة به واحلرص عليه ) قالوا(الفراق 

يقولون ال تزال تتذكره حىت تنحل جسدك وتضعف قوتك فلو ) حرضا أو تكون من اهلالكني
) و بثي وحزين إىل اهللا وأعلم من اهللا ما ال تعلمونقال إمنا أشك(رفقت بنفسك كان أوىل بك 

يقول لبنيه لست أشكوا إليكم وال إىل أحد من الناس ما أنا فيه إمنا أشكو إىل اهللا عزوجل وأعلم 
أن اهللا سيجعل يل مما أنا فيه فرجا وخمرجا وأعلم أن رؤيا يوسف ال بد أن تقع وال بد أن أسجد له 

مث قال هلم حمرضا على تطلب ) واعلم من اهللا ما ال تعلمون: (قال أنا وأنتم حسب ما رأى وهلذا
  .يوسف وأخيه وأن يبحثوا عن أمرمها

يا بين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح اهللا انه ال ييأس من روح اهللا إال (
فرجه وما يقدره أي ال تيئسوا من الفرج بعد الشدة فإنه ال ييأس من روح اهللا و) القوم الكافرون

فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر (من املخرج يف املضايق إال القوم الكافرون 
  .وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن اهللا جيزي املتصدقني

  .قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون
نا يوسف وهذا أخي قد من اهللا علينا إنه من يتق ويصرب فإن اهللا ال قالوا أئنك النت يوسف قال أ

  .يضيع أجر احملسنني
  .قالوا تاهللا لقد آثرك اهللا علينا وإن كنا خلاطئني

  .قال ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني
 -  ٨٨: يوسف) [ إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أيب يأت بصريا وأتوين بأهلكم أمجعني



٩٣ .[  
  خيرب تعاىل عن رجوع إخوة يوسف إليه وقدومهم عليه ورغبتهم فيما لديه من املرية والصدقة

أي من ) فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر(عليهم رد أخيهم بنيامني إليهم 
 يقبل مثلها منا إال أن أي ضعيفة ال) وجئنا ببضاعة مزجاة(اجلدب وضيق احلال وكثرة العيال 

  .بتجاوز عنا
  .قيل كانت دراهم رديئة

  .وقيل قليلة وقيل حب الصنوبر وحب البطم وحنو ذلك
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن اهللا (وعن ابن عباس كانت خلق الغرائر واحلبال وحنو ذلك 

  .قيل بقبوهلا قاله السدي) جيزي املتصدقني
  .ن جريجوقيل برد أخينا إلينا قاله اب

وقال سفيان بن عيينة إمنا حرمت الصدقة على نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ونزع هبذه اآلية 
  .رواه ابن جرير

فلما رأى ما هم فيه من احلال وما جاؤوا به مما مل يبق عندهم سواه من ضعيف املال تعرف إليهم 
  وعطف عليهم قائال هلم

__________  
  .موضعان: اللوى والدكادك) ١(
  .مكمد: يف نسخة) ٢(

  .عن أمر ربه ورهبم
هل علمتم ما فعلتم (وقد حسر هلم عن جبينه الشريف وما حيويه من اخلال فيه الذي يعرفون 

  .بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون
أئنك النت (وتعجبوا كل العجب وقد ترددوا إليه مرارا عديدة وهم ال يعرفون أنه هو ) قالوا

يعين أنا يوسف الذي صنعتم معه ما صنعتم وسلف من أمركم ) أخييوسف قال أنا يوسف وهذا 
تأكيد ملا قال وتنبيه على ما كانوا أضمروا هلما من احلسد ) وهذا أخي(فيه ما فرطتم وقوله 

أي بإحسانه إلينا وصدقته علينا ) قد من اهللا علينا(وعملوا يف أمرمها من االحتيال وهلذا قال 
ا وذلك مبا أسلفنا من طاعة ربنا وصربنا على ما كان منكم الينا وإيوائه لنا وشده معاقد عزن

إنه من يتق ويصرب فان اهللا ال يضيع أجر (وطاعتنا وبرنا البينا وحمبته الشديدة لنا وشفقته علينا 
  .احملسنني



  ).وإن كنا خلاطئني(أي فضلك وأعطاك ما مل يعطنا ) قالوا تاهللا لقد آثرك اهللا علينا
أي لست أعاقبكم ) قال ال تثريب عليكم اليوم(وها حنن بني يديك ) ١(إليك أي فيما أسدينا 

اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم (على ما كان منكم بعد يومكم هذا مث ذادهم على ذلك فقال 
  ).الرامحني

  ومن زعم أن الوقف على قوله ال تثريب عليكم وابتدأ بقوله اليوم يغفر اهللا لكم فقوله ضعيف
  .ولوالصحيح اال

مث أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده فيضعوه على عيين أبيه فانه يرجع إليه بصره 
مث أمرهم * بعدما كان ذهب بإذن اهللا وهذا من خوارق العادات ودالئل النبوات وأكرب املعجزات 

قة على إىل ديار مصر إىل اخلري والدعة ومجع الشمل بعد الفر) ٢(أن يتحملوا بأهلهم أمجعني 
  .أكمل الوجوه وأعلى االمور

  .فلما فصلت العري قال أبوهم إين الجد ريح يوسف لوال أن تفندون(
  .قالوا تاهللا إنك لفي ضاللك القدمي

  .فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصريا
  .قال أمل أقل لكم إين أعلم من اهللا ما ال تعلمون

  .نا كنا خاطئنيقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إ
  ]. ٩٨ - ٩٤: يوسف) [ قال سوف استغفر لكم ريب إنه هو الغفور الرحيم

: قال عبد الرزاق أنبأنا اسرائيل عن أيب سنان عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل مسعت ابن عباس يقول
فقال (ملا خرجت العري هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف : فلما فصلت العري قال

  ).٣(قال فوجد رحيه من مسرية مثانية أيام ) ح يوسف لوال أن تفندونإين الجد ري
ه) ٤(وكذا رواه الثوري وشعبة وغريهم عن أيب سنان    .ب

  وقال احلسن البصري وابن جريج املكي كان بينهما
__________  

ن مل يعتذروا إليه من أقدامهم على إلقائه يف اجلب، وإمنا اعتذروا م: قال أبو علي اجلبائي) ١(
  .حيث اهنم أخطأوا الهنم مل يظهروا البيهم ما فعلوه

  .٢٠٥/  ١٨قال الرازي وهذا الكالم ضعيف تفسري الفخر الرازي 
ثالثة وتسعون بني رجل : وقال مسروق؛ كان أهله حنوا من سبعني إنسانا : قال الكليب) ٢(

  .وامرأة
  .٢٠٧/  ١٨تفسري الرازي 



  .صر يف سبعني إنسانا من أهلهكان دخول يعقوب م: ١٨٧/  ١ويف الطربي 
  .ثالثة أيام: يف نسخة) ٣(
  .أيب سعد: يف نسخة) ٤(

  .ابن سنان: ويف الطربي

أي تقولون إمنا قلت ) لوال أن تفندون(مسرية مثانني فرسخا وكان له منذ فارقه مثانون سنة وقوله 
  .هذا من الفند وهو اخلرف وكرب السن

  .جبري وقتادة تفندون تسفهونقال ابن عباس وعطاء وجماهد وسعيد بن 
  قال) قالوا تاهللا إنك لفي ضاللك القدمي(وقال جماهد أيضا واحلسن هترمون 

  ).١(قتادة والسدي قالوا له كلمة غليظة 
ألقى ) ٢(أي مبجرد ما جاء ) فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصريا(قال اهللا تعاىل 

أمل أقل (بصريا بعد ما كان ضريرا وقال لبنيه عند ذلك القميص على وجه يعقوب فرجع من فوره 
أي أعلم أن اهللا سيجمع مشلي بيوسف وستقر عيين به ) لكم إين أعلم من اهللا ما ال تعلمون

طلبوا منه ) قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئني(وسرييين فيه ومنه ما يسرين فعند ذلك 
  .كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه وما كانوا عزموا عليه أن يستغفر هلم اهللا عزوجل عما

وملا كان من نيتهم التوبة قبل الفعل وفقهم اهللا لالستغفار عند وقوع ذلك منهم فأجاهبم أبوهم إىل 
  ).سوف استغفر لكم ريب إنه هو الغفور الرحيم(ما سألوا وما عليه عولوا قائال 

بن قيس وابن جريج وغريهم أرجأهم إىل وقت السحر قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو 
قال ابن جرير حدثين أبو السائب حدثنا ابن ادريس مسعت عبد الرمحن بن اسحق يذكر عن 

اللهم دعوتين فأجبت وأمرتين " حمارب بن دثار قال كان عمر يأيت املسجد فسمع إنسانا يقول 
هو من دار عبد اهللا بن مسعود فسأل  قال فاستمع الصوت فإذا" فاطعت وهذا السحر فاغفر يل 

وقد قال ) سوف أستغفر لكم ريب(إن يعقوب أخر بنيه إىل السحر بقوله : عبد اهللا عن ذلك فقال
عن رسول اهللا ) ٣(وثبت يف الصحيحني ]  ١٧: آل عمران) [ واملستغفرين باالسحار(اهللا تعاىل 

الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه  ينزل ربنا كل ليلة إىل مساء: " صلى اهللا عليه وسلم قال
أن يعقوب أرجأ بنيه ": وقد ورد يف حديث ) ٤" (هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له 

  .حدثين املثين) ٥(قال ابن جرير " إىل ليلة اجلمعة 
أنبأنا ابن جريج عن عطاء ) ٦(ثنا سليمان بن عبد الرمحن بن أيوب الدمشقي حدثنا الوليد 

يقول حىت ) سوف أستغفر لكم ريب(ة عن ابن عباس عن رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم وعكرم



  .تأيت ليلة اجلمعة وهو قول أخي يعقوب لبنيه
  .وهذا غريب من هذا الوجه

  ويف
__________  

حبك القدمي ليوسف ال تنساه : واملراد بقوهلم؛ ومل يكن جيوز أن يقولوها لنيب اهللا : زاد قتادة) ١(
  .ل عنه، وما تكابد من االحزان والشقاء على يوسفوال تذه

  .يهودا: مجهور املفسرين البشري هو) ٢(
  يعين الربيد الذي أبرده يوسف إىل: البشري: ١٨٥/  ١ويف رواية للطربي 

  .يعقوب
  .الصحيح وهو حتريف: ويف النسخ املطبوعة) ٣(
عن  ٥٢١/  ١ص  ٧٥٧/  ١٦٦ح /  ٢٣كتاب صالة املسافرين باب  ٦صحيح مسلم يف ) ٤(

  .جابر بن عبد اهللا
  .١٨٦/  ١تاريخ الطربي ج ) ٥(
  .وهو الوليد بن مسلم) ٦(

  .رفعه نظر واالشبه أن يكون موقوفا على ابن عباس رضي اهللا عنه
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني ورفع أبويه على (

أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقا وقد أحسن يب  العرش وخروا له سجدا وقال يا
إذ أخرجين من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيين وبني أخويت إن ريب 

  .لطيف ملا يشاء إنه هو العليم احلكيم
دنيا رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل االحاديث فاطر السموات واالرض أنت ويل يف ال

  ]. ١٠١ -  ٩٩: يوسف) [ واآلخرة توفين مسلما وأحلقين بالصاحلني
هذا إخبار عن حال إجتماع املتحابني بعد الفرقة الطويلة اليت قيل أهنا مثانون سنة وقيل ثالث 

  .ومثانون سنة ومها روايتان عن احلسن
  .وقيل مخس وثالثون سنة قاله قتادة

أنه ) ١(قال وأهل الكتاب يزعمون * مثاين عشرة سنة  وقال حممد بن اسحاق ذكروا أنه غاب عنه
غاب عنه أربعني سنة وظاهر سباق القصة يرشد إل حتديد املدة تقريبا فإن املرأة راودته وهو شاب 

ابن سبع عشرة سنة فيما قاله غري واحد فامتنع فكان يف السجن بضع سنني وهي سبع عند 



  .عكرمة وغريه
لسبع مث ملا أحمل الناس يف السبع البواقي جاء إخوهتم ميتارون مث أخرج فكانت سنوات اخلصب ا

  .يف السنة االوىل وحدهم ويف الثانية ومعهم أخوه بنيامني
فلما دخلوا عليه آوى إليه (ويف الثالثة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهلهم أمجعني فجاؤا كلهم 

قيل ) ا مصر إن شاء اهللا آمننيوقال ادخلو(خصوصا وحدمها دون إخوته ) ٢(اجتمع هبما ) أبويه
  .هذا من املقدم واملؤخر تقديره ادخلوا مصر وآوى إليه أبويه

  .قيل تلقامها وآوامها يف منزل اخليام* وضعفه ابن جرير وهو معذور 
  مث ملا اقتربوا من باب

  .قاله السدي) قال ادخلوا مصر إن شاء اهللا آمنني(مصر 
أيضا وأنه ضمن قوله أدخلوا معىن اسكنوا مصر أو اقيموا هبا ولو قيل إن االمر ال حيتاج إىل هذا 

  .لكان صحيحا مليحا أيضا) إن شاء اهللا آمنني(
وعند أهل الكتاب أن يعقوب ملا وصل إىل أرض جاشر وهي أرض بلبيس خرج يوسف لتلقيه 
اشر وكان يعقوب قد بعث ابنه يهوذا بني يديه مبشرا بقدومه وعندهم أن امللك أطلق هلم أرض ج

وقد ذكر مجاعة من املفسرين أنه ملا أزف قدوم * يكونون فيها ويقيمون هبا بن عمهم ومواشيهم 
  نيب اهللا يعقوب وهو اسرائيل أراد يوسف أن خيرج لتلقيه فركب معه امللك وجنوده خدمة ليوسف

__________  
  .يدعون: يف نسخة) ١(
وعلى هذا تكون أمه ال تزال حية إىل ذلك  املراد أبوه وأمه، -: قوالن: املراد بقوله أبويه) ٢(

  .الوقت، وقيل اهنا كانت قد ماتت وأن اهللا تعاىل احياها من قربها
ماتت يف النفاس بأخيه بنيامني وقد تزوج أبوه خبالته  -كما مر  -املراد أبوه وخالته، الن أمه  -

  .فسماها اهللا بأحد االبوين
  .٢١٠/  ١٨تفسري الرازي 

 إسرائيل وأنه دعا للملك وأن اهللا رفع عن أهل مصر بقية سين اجلدب بربكة وتعظيما لنيب اهللا
  .قدومه إليهم فاهللا أعلم

وكان مجلة من قدم مع يعقوب من بنيه وأوالدهم فيما قاله أبو إسحاق السبيعي عن أيب عبيدة عن 
 بن شداد وقال موسى بن عبيدة عن حممد بن كعب عن عبد اهللا* ابن مسعود ثالثة وستني إنسانا 

  .كانوا ثالثة ومثانني إنسانا



  .وقال أبو إسحاق عن مسروق دخلوا وهم ثلثمائة وتسعون إنسانا
ويف نص أهل الكتاب أهنم كانوا * قالوا وخرجوا مع موسى وهم أزيد من ستمائة ألف مقاتل 

  ).١(سبعني نفسا ومسوهم 
  .تت كما هو عند علماء التوراةقيل كانت أمه قد ما) ورفع أبويه على العرش(قال اهللا تعاىل 

  وقال بعض املفسرين فأحياها اهللا تعاىل وقال آخرون بل كانت
  .خالته ليا واخلالة مبنزلة االم

وقال ابن جرير وآخرون بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمه إىل يومئذ فال يعول على نقل أهل 
  ).٢(الكتاب فيما خالفه وهذا قوي واهللا أعلم 

أي سجد له االبوان ) وخروا له سجدا(ى العرش أي اجلسهما معه على سريره ورفعهما عل
واالخوة االحد عشر تعظيما وتكرميا وكان هذا مشروعا هلم ومل يزل ذلك معموال به يف سائر 

  ).٣(الشرائع حىت حرم يف ملتنا 
االحد  أي هذا تعبري ما كنت قصصته عليك من رؤييت) وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل(

عشر كوكبا والشمس والقمر حني رأيتهم يل ساجدين وأمرتين بكتماهنا ووعدتين ما وعدتين عند 
أي بعد اهلم والضيق جعلين ) قد جعلها ريب حقا وقد أحسن يب إذ أخرجين من السجن(ذلك 

أي البادية وكانوا ) وجاء بكم من البدو(حاكما نافذ الكلمة يف الديار املصرية حيث شئت 
أي فيما كان ) من بعد أن نزغ الشيطان بيين وبني إخويت(ون أرض العربات من بالد اخلليل يسكن

أي إذا أراد شيئا هيأ ) إن ريب لطيف ملا يشاء(مث قال * منهم إيل من االمر الذي تقدم وسبق ذكره 
يم أسبابه ويسرها وسهلها من وجوه ال يهتدي إليها العباد بل يقدرها وييسرها بلطيف صنعه وعظ

  .يف خلقه وشرعه وقدره) احلكيم(أي جبميع االمور ) إنه هو العليم(قدرته 
__________  

  .تقدم التعليق فلرياجع) ١(
  .تقدم التعليق فلرياجع) ٢(
الجل وجدانه سجدا هللا  -: يف سجود يعقوب ليوسف واستجازته له وجوه: قال الرازي) ٣(

  .د له هو اهللاتعاىل، إن ذلك السجود كان سجودا للشكر فاملسجو
  .صلبت للكعبة: جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا هللا شكرا لنعمة وجدانه كما يقال -
  ).وخروا له سجدا: (قد يسمى التواضع سجودا، إال أن هذا شكل النه تعاىل قال -
وخروا له ساجدين بل الضمري عائد : غري عائد لالبوين وإال لقال) وخروا له(الضمري يف قوله  -

  .إىل إخوته



لعل الفعل الدال على التحية واالكرام يف ذلك الوقت هو السجود، واملقصود التعظيم وهذا  -
  .بعيد

لعل يعقوب علم أن إخوته لن يسجدوا له على سبيل التواضع، ففعل هو ذلك السجود مع  -
  .جاللة قدره وعظم حقه حىت يصري عمله سببا لزوال االنفة والنفرة عن قلوهبم

  . أمر يعقوب بتلك السجدة حلكمة خفيةلعل اهللا تعاىل -
  .٢١٣ - ٢١٢/  ١٨بإختصار تفسري الرازي 

بأمواهلم  -وعند أهل الكتاب أن يوسف باع أهل مصر وغريهم من الطعام الذي كان حتت يده 
* كلها من الذهب والفضة والعقار واالثاث وما ميلكونه كله حىت باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء 

م وأعتق رقاهبم على أن يعملوا ويكون مخس ما يشتغلون من زرعهم ومثارهم مث أطلق هلم أرضه
  ).١(للملك فصارت سنة أهل مصر بعده 

وحكى الثعليب أنه كان ال يشبع يف تلك السنني حىت ال ينسى اجليعان وأنه إمنا كان يأكل أكلة 
ملؤمنني عمر بن قلت وكان أمري ا* واحدة نصف النهار قال فمن مث اقتدى به امللوك يف ذلك 

  .حىت ذهب اجلدب وأتى اخلصب) ٢(اخلطاب رضي اهللا عنه ال يشبع بطنه عام الرمادة 
وقال الشافعي قال رجل من االعراب لعمر بعد ما ذهب عام الرمادة لقد اجنلت عند وإنك البن 

  .حرة
قرهبا قرار مث ملا رأى يوسف عليه السالم نعمته قد متت ومشله قد إجتمع عرف أن هذه الدار ال ي

  .وأن كل شئ فيها ومن عليها فان
وما بعد التمام إال النقصان فعند ذلك أثىن على ربه مبا هو أهله واعترف له بعظيم إحسانه 

  .وفضله
  .أن يتوفاه أي حني يتوفاه على االسالم -وهو خري املسؤولني  -وسأل منه 

  .وأن يلحقه بعباده الصاحلني
  .أي حني تتوفانا" لهم احينا مسلمني وتوفنا مسلمني ال" وهكذا كما يقال يف الدعاء 

وحيتمل أنه سأل ذلك عند احتضاره عليه السالم كما سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عند 
اللهم : " احتضاره أن يرفع روحه إىل املال االعلى والرفقاء الصاحلني من النبيني واملرسلني كما قال

  ).٣(ثالثا مث قضى " يف الرفيق االعلى 
وحيتمل أن يوسف عليه السالم سأل الوفاة على االسالم منجزا يف صحة بدنه وسالمته وأن ذلك 

ما متىن نيب قط املوت قبل : كان سائغا يف ملتهم وشرعتهم كما روي عن ابن عباس أنه قال



  .يوسف
الذي  فأما يف شريعتنا فقد هنى عن الدعاء باملوت إال عند الفنت كما يف حديث معاذ يف الدعاء

ابن : " ويف احلديث اآلخر) ٤" (وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غري مفتونني : " رواه أمحد
  يا ليتين مت قبل هذا وكنت نسيا(وقالت مرمي عليها السالم " آدم، املوت خري لك من الفتنة 

  واشتدومتىن املوت علي بن أيب طالب ملا تفاقمت االمور وعظمت الفنت ]  ٢٣: مرمي) [ منسيا
__________  

هو ما كانوا يسمونه يف مصر نظام املزارعة، وقد بقي معموال بعقود هذا النظام إىل وقت ) ١(
  .متأخر

ملا صدر الناس عن احلج سنة مثاين عشرة أصاب الناس جهد شديد وأجدبت : عام الرمادة) ٢(
  .البالد وأهلكت املاشية وجاع الناس وهلكوا

  .ة الن االرض كلها صارت سوداء فشبهت بالرماد وكانت تسعة أشهرمسي ذلك العامل عام الرماد
  .٣١٠/  ٣طبقات ابن سعد 

عن عائشة ورواه البخاري يف الصحيح عن بشر  ٢٠٨/  ٧أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(
باب مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه  ٨٣كتاب املغازي  ٦٤يف  ٤٤٣٥بن حممد بن مبارك ح 
  .١٣٦/  ٨الباري  وسلم عن عائشة فتح

  .هذا احلديث حسن صحيح: وقال ٣٢٣٥/  ٣٩/  ٤٨احلديث رواه الترمذي يف سننه ) ٤(
  .٤٢٧/  ٥، ٢٤٣/  ٥، ٦٦/  ٤، ٣٦٨/  ١ورواه أمحد يف املسند 

القتال وكثر القيل والقال ومتىن ذلك البخاري أبو عبد اهللا صاحب الصحيح ملا اشتد عليه احلال 
  .الولقي من خمالفيه االهو

من حديث أنس بن مالك ) ١(فأما يف حال الرفاهية ؟ فقد روى البخاري ومسلم يف صحيحيهما 
ال يتمىن أحدكم املوت لضر نزل به إما حمسنا فيزداد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

انت وإما مسيئا فلعله يستعتب ولكن ليقل اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل وتوفين إذا ك
والظاهر * واملراد بالضر ههنا ما خيص العبد يف بدنه من مرض وحنوه ال يف دينه " الوفاة خريا يل 

  .أن نيب اهللا يوسف عليه السالم سأل ذلك إما عند إحضاره أو إذا كان ذلك أن يكون كذلك
وقد ذكر ابن اسحق عن أهل الكتاب أن يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة مث 
  .تويف عليه السالم وكان قد أوصى إىل يوسف عليه السالم أن يدفن عند أبويه إبراهيم وإسحق

قال السدي فصرب وسريه إىل بالد الشام فدفنه باملغارة عند أبيه إسحق وجده اخلليل عليهم 



  .السالم
  .وعند أهل الكتاب أن عمر يعقوب يوم دخل مصر مائة وثالثون سنة

  وعندهم أنه أقام
هذا نص كتاهبم * صر سبع عشرة سنة ومع هذا قالوا فكان مجيع عمره مائة وأربعني سنة بأرض م

وهو غلط إما يف النسخة أو منهم أو قد أسقطوا الكسر وليس بعادهتم فيما هو أكثر من هذا 
أم كنتم شهداء إذ حضر (فكيف يستعملون هذه الطريقة ههنا وقد قال تعاىل يف كتابه العزيز 

ذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهلك وإله آبائك إبراهيم وإمساعيل يعقوب املوت إ
يوصي بنيه باالخالص وهو دين ]  ١٣٣: البقرة) [ وإسحاق إهلا واحدا وحنن له مسلمون

  .االسالم الذي بعث اهللا به االنبياء عليهم السالم
يكون من أمرهم وبشر يهوذا وقد ذكر أهل الكتاب أنه أوصى بنيه واحدا واحدا وأخربهم مبا 

  .خبروج نيب عظيم من نسله تطيعه الشعوب وهو عيسى بن مرمي واهللا أعلم
وذكروا أنه ملا مات يعقوب بكى عليه أهل مصر سبعني يوما وأمر يوسف االطباء فطيبوه بطيب 
له ومكث فيه أربعني يوما مث إستأذن يوسف ملك مصر يف اخلروج مع أبيه ليدفنه عند أهله فأذن 

وخرج معه أكابر مصر وشيوخها فلما وصلوا حربون دفنوه يف املغارة اليت كان إشتراها إبراهيم 
اخلليل من عفرون بن صخر احليثي وعملوا له عزاء سبعة أيام قالوا مث رجعوا إىل بالدهم وعزى 

  .إخوة يوسف ليوسف يف أبيهم وترققوا له فأكرم وأحسن منقلبهم فأقاموا ببالد مصر
  مث

__________  
 ٤٨ورواه مسلم يف  ٧/  ٨١، ٣٠/  ٨٠، ١٩/  ٧٥احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

وأمحد يف ؛ ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي يف سننهم  ١٣ - ١٠/ 
 -  ١٧١ -  ١٦٣ -  ١٠٤ -  ١٠٠/  ٣، ٣٥٠ - ٣١٦ - ٣٠٩ - ٢٦٣/  ٢: مسنده
٣٩٥ -  ٣٣٩/  ٦، ١١٢ - ١١١ - ١١٠ - ١٠٩/  ٥، ٢٤٧ - ٢٠٨ - ١٩٥.  

حضرت يوسف عليه السالم الوفاة فأوصى أن حيمل معهم إذا خرجوا من مصر فيدفن عند آبائه 
فحنطوه ووضعوه يف تابوت فكان مبصر حىت أخرجه معه موسى عليه السالم فدفنه عند آبائه كما 

  .سيأيت
  .رأيته وفيما حكاه ابن جرير أيضا هذا نصهم فيما* قالوا فمات وهو ابن مائة سنة وعشر سنني 

وقال مبارك بن فضالة عن احلسن ألقي يوسف يف اجلب وهو ابن سبع عشرة سنة وغاب عن أبيه 



  .مثانني سنة وعاش بعد ذلك ثالثا وعشرين سنة
  *ومات وهو ابن مائة سنة وعشرين سنة 

  .وقال غريه أوصى إليه أخيه يهوذا صلوات اهللا عليه وسالمه
بن ) ١( ايوب قال ابن اسحق كان رجال من الروم وهو أيوب بن موص بن زراح قصة نيب اهللا

  .العيص بن إسحق ابن إبراهيم اخلليل
وقال غريه هو أيوب بن موص بن رعويل بن العيص بن اسحق بن يعقوب وقيل غري ذلك يف 

  .نسبه
  .وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط عليه السالم

هيم عليه السالم يوم ألقي يف النار فلم حترقه واملشهور االول النه من وقيل كان أبوه ممن آمن بإبرا
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى : (ذرية إبراهيم كما قررنا عند قوله تعاىل

  .اآليات من أن الصحيح أن الضمري عائد على إبراهيم دون نوح عليهما السالم) وهرون
إنا أوحينا إليك كما (حياء إليهم يف سورة النساء يف قوله تعاىل وهو من االنبياء املنصوص على اال

أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحق ويعقوب واالسباط 
  .اآلية) وعيسى وأيوب

فالصحيح أنه من ساللة العيص بن اسحق وإمرأته قيل امسها ليا بنت يعقوب وقيل رمحه بنت 
  .)٢(أفرائيم 

  .وقيل منشا بن يوسف بن يعقوب
  .وهذا أشهر فلهذا ذكرناه هاهنا

  .مث نعطف بذكر أنبياء بين إسرائيل بعد ذكر قصته إن شاء اهللا وبه الثقة وعليه التكالن
وأيوب إذ نادى ربه أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني فاستجبنا له فكشفنا ما به (قال اهللا تعاىل 

]  ٨٤ - ٨٣: االنبياء) [ لهم معهم رمحة من عندنا وذكرى للعابدينمن ضر وآتيناه أهله ومث
  .واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أين مسين الشيطان بنصب وعذاب(وقال تعاىل يف سورة ص 

  .أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب
  .ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رمحة منا وذكرى الويل االلباب

 ٤٤ - ٤١: ص) [  حتنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوابوخذ بيدك ضغثا فاضرب به وال
  .أول نيب بعث إدريس: وروى ابن عساكر من طريق الكليب أنه قال] 

  .مث نوح
  .مث إبراهيم



  .مث إمساعيل
  .مث إسحق
  .مث يعقوب
  .مث يوسف
  .مث لوط
  .مث هود
  .مث صاحل
  .مث شعيب

  .مث موسى وهرون
  .مث إلياس
  .مث اليسع

  سويلخ بن أفرائيم بن يوسف بن مث عرىف بن
__________  

  .رازح: يف الطربي) ١(
  .بن صوص بن رعويل: ويف املعارف البن قتيبة

  .افرائيم بن يوسف بن يعقوب: يف الطربي) ٢(

  .يعقوب
  .مث يونس بن مىت من بين يعقوب

  .بن آموص بن ليفرز بن العيص بن اسحق بن إبراهيم) ١(مث أيوب بن زراح 
  .الترتيب نظر فإن هودا وصاحلا املشهور أهنما بعد نوح ويف بعض هذا

  .وقبل إبراهيم واهللا أعلم
قال علماء التفسري والتاريخ وغريهم كان أيوب رجال كثري املال من سائر صنوفه وأنواعه من 

  ).٢(االنعام والعبيد واملواشي واالراضي املتسعة بأرض البثينة من أرض حوران 
ها كانت له وكان له أوالد وأهلون كثري فسلب من ذلك مجيعه وابتلى وحكى ابن عساكر أهنا كل

  .يف جسده بأنواع البالء ومل يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه
يذكر اهللا عزوجل هبا وهو يف ذلك كله صابر حمتسب، ذاكر اهللا عزوجل يف ليله وهناره وصباحه 

  .ومسائه



يس، وأخرج من بلده وألقى على مزبلة وطال مرضه حىت عافه اجلليس، وأوحش منه االن
خارجها، وانقطع عنه الناس، ومل يبق أحد حينو عليه سوى زوجته، كانت ترعى له حقه، وتعرف 
قدمي إحسانه إليها وشفقته عليها، فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه، وتعينه على قضاء حاجته 

  .وتقوم مبصلحته
اس باالجر، لتطعمه وتقوم بأوده، رضي اهللا عنها وضعف حاهلا وقل ماهلا حىت كانت ختدم الن

وأرضاها، وهي صابرة معه على ما حل هبما من فراق املال والولد وما خيتص هبا من املصيبة 
بالزوج وضيق ذات اليد وخدمة الناس بعد السعادة والنعمة واخلدمة واحلرمة فإنا هللا وإنا إليه 

  .راجعون
  .أشد الناس بالء االنبياء: " لى اهللا عليه وسلم قالوقد ثبت يف الصحيح أن رسول اهللا ص

  .مث الصاحلون
  ).٣" (مث االمثل فاالمثل، يبتلي الرجل على حسب دينه فإن كان يف دينه صالبة زيد يف بالئه 

ومل يزد هذا كله أيوب عليه السالم إال صربا واحتسابا ومحدا وشكرا حىت أن املثل ليضرب 
وقد روى عن وهب بن * ملثل أيضا مبا حصل له من أنواع الباليا بصربه عليه السالم ويضرب ا

منبه وغريه من علماء بين إسرائيل يف قصة أيوب خرب طويل يف كيفية ذهاب ماله وولده وبالئه يف 
وعن جماهد أنه قال كان أيوب عليه السالم أول من أصابه اجلدري * جسده واهللا أعلم بصحته 

  وقد اختلفوا يف
  .ى أقوال فزعم وهب أنه ابتلى ثالث سنني ال تزيد وال تنقصمدة بلواه عل

لبين اسرائيل ختتلف الدواب يف جسده ) ٤(وقال أنس ابتلى سبع سنني وأشهرا وألقى على مزبلة 
  .حىت فرج اهللا عنه وعظم له االجر وأحسن الثناء عليه

__________  
  .رازح: راذح، ويف الطربي: ويف نسخة) ١(
ان اليوب البثنية من الشام كلها مبا فيها بني شرقها وغرهبا وكان له هبا ألف وك: يف الطربي) ٢(

شاة برعاهتا ومخسمائة فدان يتبعها مخسمائة عبد ولكل عبد امرأة وولد ومال وحيمل آلة كل فدان 
  .اتان لكل اتان ولد بني اثنني وثالثة وأربعة ومخسة وفوق ذلك

/  ٥٦/  ٣٧والترمذي يف سننه  ١٨٥ -  ١٨٠ -  ١٧٤ -  ١٧٢/  ١أمحد يف مسنده ) ٣(
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال ٢٣٩٨

  .ورواه الدارمي وابن ماجة يف سننيهما
  .كناسة خارج القرية لبين إسرائيل ال يقربه أحد إال زوجته: يف الطربي) ٤(



  .وقال محيد مكث يف بلواه مثانية عشرة سنة
عصب فكانت امرأته تأتيه بالرماد تفرشه حتته وقال السدي تساقط حلمه حىت مل يبق إال العظم وال

يا أيوب لو دعوت ربك لفرج عنك فقال قد عشت سبعني سنة صحيحا (فلما طال عليها قالت 
فجزعت من هذا الكالم وكانت ختدم الناس باالجر وتطعم ) فهو قليل هللا أن أصرب له سبعني سنة

  .أيوب عليه السالم
لعلمهم أهنا امرأة أيوب خوفا أن يناهلم من بالئه أو تعديهم مث إن الناس مل يكونوا يستخدموهنا 

مبخالطته فلما مل جتد أحدا يستخدمها عمدت فباعت لبعض بنات االشراف إحدى ضفريتيها 
بطعام طيب كثري فأتت به أيوب فقال من أين لك هذا وأنكره فقالت خدمت به أناسا فلما كان 

بطعام فأتته به فأنكره أيضا وحلف ال يأكله حىت ختربه الغد مل جتد أحدا فباعت الضفرية االخرى 
إين مسين (من أين هلا هذا الطعام فكشفت عن رأسها مخارها فلما رأى رأسها حملوقا قال يف دعائه 

  ]. ٨٣: االنبياء) [ الضر وأنت أرحم الرامحني
   بنوقال ابن أيب حامت حدثنا أيب حدثنا أبو سلمة، حدثنا جرير بن خازم، عن عبد اهللا

كان اليوب أخوان فجاءا يوما فلم يستطيعا أن يدنوا منه من رحيه فقاما من : عبيد بن عمري قال
لو كان اهللا علم من أيوب خريا ما ابتاله هبذا فجزع أيوب من قوهلما : بعيد، فقال أحدمها لصاحبه

نا أعلم مكان اللهم ان كنت تعلم أين مل أبت ليلة قط شبعانا وأ(جزعا مل جيزع من شئ قط قال 
اللهم إن كنت تعلم أين مل يكن يل (فصدق من السماء ومها يسمعان مث قال ) جائع فصدقين

مث قال اللهم بعزتك ) قميصان قط وأنا أعلم مكان عار فصدقين فصدق من السماء ومها يسمعان
وخر ساجدا فقال اللهم بعزتك ال أرفع رأسي أبدا حىت تكشف عين فما رفع رأسه حىت كشف 

  .نهع
وقال ابن أيب حامت وابن جرير مجيعا حدثنا يونس بن عبد االعلى، انبئنا ابن وهب، أخربين نافع بن 

إن نيب اهللا : " يزيد، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
كانا من أخص  أيوب لبث به بالؤه مثاين عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إال رجلني من إخوانه

يعلم اهللا لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه : إخوانه له كانا يغدوان إليه ويروحان فقال أحدمها لصاحبه
  .منذ مثاين عشر سنة مل يرمحه ربه فيكشف ما به: وما ذاك قال: أحد من العاملني، قال له صاحبه

ي ما تقول ؟ غري أن اهللا ال أدر: فلما راحا إليه مل يصرب الرجل حىت ذكر ذلك له، فقال أيوب
عزوجل يعلم أين كنت أمر على الرجلني يتنازعان، فيذكران اهللا فأرجع إىل بييت فأكفر عنهما، 

  ".كراهية أن يذكر اهللا إال يف حق 
قال وكان خيرج يف حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حىت يرجع فلما كان ذات يوم أبطأت 



]  ٤٢: ص) [ أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب(كانه أن عليه فأوحى اهللا إىل أيوب يف م
فاستبطأته فتلقته تنظر وأقبل عليها قد أذهب اهللا ما به من البالء وهو على أحسن ما كان فلما 

رأته قالت أي بارك اهللا فيك هل رأيت نيب اهللا هذا املبتلى فواهللا على ذلك ما رأيت رجال أشبه به 
  . أنا هومنك إذ كان صحيحا قال فإين

  قال وكان له أندر

للقمح واندر للشعري فبعث اهللا سحابتني فلما كانت أحدامها على أندر القمح أفرغت فيه الدهب 
  .الشعري الورق حىت فاض) ١(حىت فاض وأفرغت االخرى يف أندر 

هذا لفظ ابن جرير وهكذا رواه بتمامه إبن حبان يف صحيحه عن حممد بن احلسن بن قتيبة عن 
  .عن ابن وهب به حرملة
  هذا

  .غريب رفعه جدا
  .واالشبه أن يكون موقوفا

وقال ابن أيب حامت حدثنا أيب ثنا موسى بن امسعيل حدثنا محاد أنبئنا علي بن زيد عن يوسف بن 
مهران عن ابن عباس قال وألبسه اهللا حلة من اجلنة فتنحى أيوب وجلس يف ناحية وجاءت امرأته 

 هذا املبتلي الذي كان ههنا لعل الكالب ذهبت به أو الذئاب فلم تعرفه فقالت يا عبد اهللا
وجعلت تكلمه ساعة قال ولعل أنا أيوب قالت أتسخر مين يا عبد اهللا فقال وحيك أنا أيوب قد 

  .رد اهللا علي جسدي
  .قال ابن عباس ورد اهللا عليه ماله وولده بأعياهنم ومثلهم معهم

  .وقال وهب بن منبه
رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم فاغتسل هبذا املاء فإن فيه شفاءك أوحى اهللا إليه قد 

  .قربانا واستغفر هلم فاهنم قد عصوين فيك رواه ابن أيب حامت) ٢(وقرب عن صحابتك 
وقال ابن أيب حامت ثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا مهام عن قتادة عن النضر بن أنس 

ملا عاىف اهللا أيوب عليه : " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة
السالم أمطر عليه جرادا من ذهب فجعل يأخذ بيده وجيعل يف ثوبه قال فقيل له يا أيوب أما 

  .تشبع
  ).٣" (قال يا رب ومن يشبع من رمحتك 

  .بهوهكذا رواه االمام أمحد عن أيب داود الطيالسي وعبد الصمد عن مهام عن قتادة 



ورواه ابن حبان يف صحيحه عن عبد اهللا بن حممد االزدي عن إسحق بن راهوية عن عبد الصمد 
  .به ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب وهو على شرط الصحيح فاهللا أعلم

ثنا سفيان، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة، أرسل على أيوب رجل : وقال االمام أمحد
أي رب : يقبضها يف ثوبه فقيل يا أيوب أمل يكفك ما أعطيناك ؟ قالمن جراد من ذهب فجعل 
  ).٤(ومن يستغين عن فضلك ؟ 

  .هذا موقوف
  .وقد روى عن أيب هريرة من وجه آخر مرفوعا

هذا ما حدثنا أبو : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن مهام بن منبه، قال: وقال االمام أمحد
بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من : "  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: هريرة قال

  ذهب
__________  

  .الكدس من القمح خاصة: االندر) ١(
اليفز، : يلدد، واآلخر: قد اتبعوه على دينه يقال لالول) فقط(ذكر الطربي ان ثالثة نفر ) ٢(

  .والثالث صافر
  .النعماينبلدد الشوحي، أليفار اليماين، صوفر : ووردت يف التوراة
فأقبل على ربه يستغيثه ويتضرع إليه فرمحه ربه ؛ ان هؤالء بكتوه يف بالئه : ويف تعليله الشفائه

  .ورفع عنه البالء ورد عليه أهله وماله ومثلهم معهم
  .٢٣٠٢/  ٨٣/  ٢وأبو داود الطيالسي يف مسنده  ٥١١/  ٢رواه أمحد يف مسنده ) ٣(
  .٣٠٤ -  ٢٤٣/  ٢مسند أمحد ج ) ٤(

بلى يا : قال) يا أيوب أمل أكن أغنيتك عما ترى(عل أيوب حيشي يف ثوبه، فناداه ربه عزوجل فج
  ).١" (رب، ولكن ال غين يل عن بركتك 

  .رواه البخاري من حديث عبد الرزاق به
أي اضرب االرض برجلك فامتثل ما أمر به فانبع اهللا له عينا باردة املاء ) أركض برجلك(وقوله 

فيها، ويشرب منها، فأذهب اهللا عنه ما كان جيده من االمل واالذى والسقم وأمر أن يغتسل 
واملرض، الذي كان يف جسده ظاهرا وباطنا وأبدله اهللا بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة ومجاال 

من ذهب وأخلف اهللا له ) ٢(تاما وماال كثريا حيت صب له من املال صبا مطرا عظيما جرادا 
  ]. ٨٤: االنبياء) [ وآتيناه أهله ومثلهم معهم(أهله كما قال تعاىل 



  .فقيل أحياهم اهللا بأعياهنم
  .وقيل آجره فيمن سلف وعوضه عنهم يف الدنيا بدهلم ومجع له مشله بكلهم يف الدار اآلخرة

رمحة منا به ورأفة وإحسانا ) وكشفنا ما به من ضر(أي رفعنا عنه شدته ) رمحة من عندنا(وقوله 
أي تذكرة ملن ابتلى يف جسده أو ماله أو ولده فله أسوة بنيب اهللا أيوب حيث  )وذكرى للعابدين(

  .ابتاله اهللا مبا هو أعظم من ذلك فصرب واحتسب حىت فرج اهللا عنه
  ).٣(ومن فهم من هذا اسم امرأته فقال هي رمحة من هذه اآلية فقد أبعد النجعة وأغرق النزع 

  .شباهبا وزادها حىت ولدت له ستة وعشرون ولدا ذكراوقال الضحاك عن ابن عباس رد اهللا إليها 
  .وعاش أيوب بعد ذلك سبعني سنة بأرض الروم على دين احلنيفية مث غريوا بعده دين إبراهيم

]  ٤٤: ص) [ خذ بيدك ضغثا فاضرب به وال حتنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب(وقوله 
  عليه السالم فيما كان من حلفه هذه رخصة من اهللا تعاىل لعبده ورسوله أيوب

  .ليضربن امرأته مائة سوط فقيل حلفه ذلك لبيعها ضفائرها
وقيل النه عرضها الشيطان يف صورة طبيب يصف هلا دواء اليوب فأتته فأخربته فعرف أنه 

  .الشيطان فحلف ليضرهبا مائة سوط
) ٦(لذي جيمع الشماريخ ا) ٥(وهو كالعثكال ) ٤(فلما عافاه اهللا عزوجل أفتاه أن يأخذ ضغثا 

فيجمعها كلها ويضرهبا به ضربة واحدة ويكون هذا منزال منزلة الضرب مبائة سوط ويرب وال 
  .حينث

وهذا من الفرج واملخرج ملن اتقى اهللا وأطاعه وال سيما يف حق امرأته الصابرة احملتسبة املكابدة 
  .الصديقة البارة الراشدة رضي اهللا عنها

  إنا وجدناه صابرا(ه الرخصة وعللها بقوله وهلذا عقب اهللا هذ
__________  

  .٣٥/  ٩٧و  ٢٠/  ٦٠ - ٢٠/  ٥والبخاري يف صحيحه  ٣١٤/  ٢مسند أمحد ج ) ١(
  .آنية: جراد) ٢(
  .النزع) ٣(

  .قبضة من قضبان خمتلفة، جيمعها أصل واحد مثل االسل: الضغث) ٤(النبت، 
  .فتذبذب يف اهلواء ما علق من عهن أو صوف أو زينة: العثكال) ٥(
  .واحدها مشراخ، ومشاريخ العثكال اغصانه: الشماريخ) ٦(

  .وأصله يف العذق



وقد استعمل كثري من الفقهاء هذه الرخصة يف باب االميان والنذور وتوسع ) نعم العبد إنه أواب
وا فيه آخرون فيها حىت وضعوا كتاب احليل يف اخلالص من االميان وصدروه هبذه اآلية الكرمية وأت

وسنذكر طرفا من ذلك يف كتاب االحكام عند الوصول إليه أن * بأشياء من العجائب والغرائب 
  .شاء اهللا تعاىل

وقد ذكر ابن جرير وغريه من علماء التاريخ أن أيوب عليه السالم ملا تويف كان عمره ثالثا 
  .وتسعني سنة

  .وقيل إنه عاش أكثر من ذلك
ه أن اهللا حيتج يوم القيامة بسليمان عليه السالم على االغنياء وقد روى ليث عن جماهد ما معنا

وبيوسف عليه السالم على االرقاء وبأيوب عليه السالم على أهل البالء رواه ابن عساكر مبعناه 
وأنه أوصى إىل ولده حومل وقام باالمر بعده ولده بشر بن أيوب وهو الذي يزعم كثري من الناس 

  .أنه ذو الكفل فاهللا أعلم
  ومات ابنه هذا وكان نبيا فيما

ولنذكر ههنا قصة ذي الكفل إذ قال بعضهم إنه * يزعمون وكان عمره من السنني مخسا وسبعني 
  .ابن أيوب عليهما السالم

الذي زعم قوم انه ابن أيوب قال اهللا تعاىل بعد قصة أيوب يف سورة االنبياء ) ١(قصة ذي الكفل 
  .من الصابرينوإمساعيل وإدريس وذا الكفل كل (

وقال تعاىل بعد قصة أيوب أيضا ]  ٨٦ - ٨٥: االنبياء) [ وأدخلناهم يف رمحتنا إهنم من الصاحلني
  .واذكر عبادنا إبراهيم واسحق ويعقوب أويل االيدي واالبصار(يف سورة ص 

  .إنا أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار
  .واهنم عندنا ملن املصطفني االخيار

فالظاهر من ذكره يف ]  ٤٨ -  ٤٥ص ) [ وذا الكفل وكل من االخيارواذكر إمساعيل واليسع 
القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤالء السادة االنبياء أنه نيب عليه من ربه الصالة والسالم 

  .وهذا هو املشهور
وتوقف ابن جرير * وقد زعم آخرون أنه مل يكن نبيا وإمنا كان رجال صاحلا وحكما مقسطا عادال 

  .يف ذلك فاهللا أعلم
وروى ابن جرير وابن أيب جنيح عن جماهد أنه مل يكن نبيا وإمنا كان رجال صاحلا وكان قد تكفل 

  .لبين قومه أن يكفيه امرهم ويقتضي بينهم بالعدل فسمي ذا الكفل
لو : وروى ان جرير وابن أيب حامت من طريق داود بن أيب هند عن جماهد أنه قال ملا كرب اليسع قال



: أين استخلفت رجال على الناس يعمل عليهم يف حيايت حىت أنظر كيف يعمل، فجمع الناس فقال
  من يتقبل يل

__________  
  .الكفل يف اللغة الكساء الذي جيعل على عجز البعري، والكفل أيضا النصيب: قال الزجاج) ١(

  .بثالث استخلفه
  ).١(يصوم النهار ويقوم الليل وال يغضب 

  .أنا: ، فقال)٢(تزدريه العني  فقام رجل: قال
فقال أنت تصوم النهار وتقوم الليل وال تغضب قال نعم، قال فردهم ذلك اليوم، وقال مثلها 

  .أنا: اليوم اآلخر، فسكت الناس وقام ذلك الرجل فقال
دعوين وإياه : فجعل إبليس يقول للشياطني عليكم بفالن فأعياهم ذلك، فقال: فاستخلفه قال

  فأتاه يف
رة شيخ كبري فقري، وأتاه حني أخذ مضجعه للقائلة، وكان ال ينام الليل والنهار، إال تلك صو

فقام ففتح الباب، فجعل يقص : قال* شيخ كبري مظلوم : من هذا ؟ قال: النومة فدق الباب، فقال
) ٣(إن بيين وبني قومي خصومة وإهنم ظلموين وفعلوا يب وفعلوا حىت حضر الرواح : عليه، فقال

  .إذا رحلت فأتين آخذ لك حبقك: هبت القائلة، وقالوذ
  .فانطلق وراح

فكان يف جملسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه فلما كان الغد جعل يقضي بني 
  .الناس وينتظره فال يراه

من هذا فقال الشيخ الكبري املظلوم : فلما رجع إىل القائلة فأخذ مضجعه، أتاه فدق الباب فقال
تح له فقال أمل أقل لك إذا قعدت فأتين فقال إهنم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا حنن فف

فانطلق فإذا رحت فأتين قال ففاتته القائلة فراح فجعل : نعطيك حقك وإذا قمت جحدوين قال
ينتظر فال يراه وشق عليه النعاس فقال لبعض أهله ال تدعن أحدا يقرب هذا الباب حىت أنام فإين 

  .د شق على النومق
فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل وراءك وراءك فقال إين قد أتيته أمس فذكرت له 

ال واهللا لقد أمرنا أن ال ندع أحدا يقربه فلما أعياه نظر فرأى كوة يف البيت فتسور : أمري فقال
ل يا فالن أمل آمرك منها فإذا هو يف البيت وإذا هو يدق الباب من داخل قال فاستيقظ الرجل فقا

فقام إىل الباب فإذا هو مغلق كما : قال أما من قبلي واهللا فلم تؤت فأنظر من أين أتيت ؟ قال



نعم أعييتين يف كل شئ ففعلت ما ترى : أغلقه وإذا الرجل معه يف البيت فعرفه فقال أعدو اهللا قال
  .ل بأمر فوىف بهفسماه اهللا ذا الكفل النه تكف) ٤] (فعصمك اهللا مين [ الغضبنك، 

  .وقد روى ابن أيب حامت أيضا عن ابن عباس قريبا من هذا السياق
وهكذا روى عن عبد اهللا بن احلارث وحممد بن قيس وابن حجرية االكرب وغريهم من السلف حنو 

  .هذا
وقال ابن أيب حامت حدثنا أيب حدثنا أبو اجلماهر أنبئنا سعيد بن بشري حدثنا قتادة عن كنانة بن 

ما : وهو على هذا املنرب يقول -يعين أبا موسى رضي اهللا عنه  -خنس قال مسعت االشعري اال
كان ذو الكفل نبيا، ولكن كان رجل صاحل يصلي كل يوم مائة صالة، فتكفل له ذو الكفل من 

  .بعده يصلي كل يوم مائة صالة فسمي ذا الكفل
  .ورواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة

__________  
  .وال يغضب وهو يقضي: زاد يف القرطيب) ١(
  .رجل من ذرية العيص: يف القرطيب) ٢(
  .الرواح من لدن زوال الشمس إىل الليل: قيل الرواح العشي، وقيل: الرواح) ٣(
  .الزيادة من القرطيب) ٤(

  .قال أبو موسى االشعري، فذكره منقطعا: قال
حدثنا أسباط بن حممد، حدثنا االعمش، عن عبد اهللا بن ): ١(فأما احلديث الذي رواه االمام أمحد 

  .عبد اهللا
عن سعد موىل طلحة، عن ابن عمر، قال مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثا لو مل 

كان الكفل : " ولكن قد مسعته أكثر من ذلك قال -حىت عد سبع مرار  -أمسعه إال مرة أو مرتني 
من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستني دينارا على أن يطأها فلما قعد  من بين إسرائيل ال يتورع

أكرهتك قالت ال ولكن ] أ [ منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت فقال هلا ما يبكيك 
  .هذا عمل مل أعمله قط وإمنا محلتين عليه احلاجة قال فتفعلني هذا ومل تفعليه قط

  .مث نزل فقال اذهيب بالدنانري لك
" مث قال واهللا ال يعصي اهللا الكفل أبدا فمات من ليلته فأصبح مكتوبا على بابه قد غفر اهللا لكفل 

)٢.(  
  .ورواه الترمذي من حديث االعمش به وقال حسن



  .وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر فهو حديث غريب جدا
يث واحد ووثقه ابن حبان ومل هذا قال أبو حامت ال أعرفه إال حبد) ٣(ويف إسناده نظر فإن سعدا 

  .يرو عنه سوى عبد اهللا بن عبد اهللا الرازي هذا فاهللا أعلم
ولقد آتينا موسى الكتاب : (باب ذكر أمم أهلكوا بعامة وذلك قبل نزول التوراة بدليل قوله تعاىل

  ]. ٤٣: القصص) [ من بعدما أهلكنا القرون االوىل اآلية
والبزار من حديث عوف االعرايب عن أيب نضرة عن أيب سعيد كما رواه ابن جرير وابن أيب حامت 

ما أهلك اهللا قوما بعذاب من السماء أو من االرض بعد ما أنزلت التوراة على وجه : اخلدري قال
  .االرض غري القرية الىت مسخوا قردة

ورفعه  )ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون االوىل: (أمل تر أن اهللا تعاىل يقول
  .البزار يف رواية له

  :فمنهم: واالشبه واهللا أعلم وقفه فدل على أن كل أمة أهلكت بعامة قبل موسى عليه السالم
وعادا ومثود وأصحاب الرس وقرونا بني ذلك (اصحاب الرس قال اهللا تعاىل يف سورة الفرقان 

  .كثريا
وقال تعاىل يف صورة ق ]  ٣٩ -  ٣٨: الفرقان) [ وكال ضربنا له االمثال وكال تربنا تتبريا

  كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس ومثود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب االيكة(
__________  

  .٢٣/  ٢مسند أمحد ج ) ١(
  .رواه الترمذي احلكيم يف نوادر االصول) ٢(

  .٢٤٩٦/ ح  ٤٨باب ) ٣٨(ورواه الترمذي أبو عيسى يف سننه كتاب صفة القيامة 
  .هذا حديث حسن قد رواه شيبان وغري واحد عن االعمش وحنو هذا ورفعوه: عيسىوقال أبو 

  .وروى بعضهم عن االعمش ومل يرفعه
أو ) ٢٨٠/  ١(وثقة الكاشف ) الرازي(سعد ويقال طلحة، عن ابن عمر، وعنه عبد اهللا ) ٣(

  .٢٩٠/  ١سعيد ويقال طلحة موىل سعد جمهول من الرابعة تقريب التهذيب 

وهذا السياق والذي قبله يدل على ]  ١٤ - ١٢: ق) [ كل كذب الرسل فحق وعيدوقوم تبع 
  .أهنم أهلكوا ودمروا وتربوا وهو اهلالك

، الن )١(وهذا يرد اختيار ابن جرير من أهنم أصحاب االخدود الذين ذكروا يف سورة الربوج 
  .ضاأولئك عند ابن اسحق ومجاعة كانوا بعد املسيح عليه السالم وفيه نظر أي



  .أهل قرية من قرى مثود؛ ) ٢(وروى ابن جرير قال قال ابن عباس أصحاب الرس 
وقد ذكر احلافظ الكبري أبو القاسم بن عساكر يف أول تارخيه عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ أيب 

أن أصحاب الرس كانوا حبضور فبعث اهللا إليهم نبيا : القاسم عبد اهللا بن عبد اهللا بن جرداد وغريه
له حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه فسار عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح بولده من  يقال

الرس فنزل االحقاف وأهلك اهللا أصحاب الرس وانتشروا يف اليمن كلها وفشوا مع ذلك يف 
االرض كلها حىت نزل جريون بن سعد بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح دمشق وبىن 

وهي إرم ذات العماد وليس أعمدة احلجارة يف موضع أكثر منها بدمشق، مدينتها ومساها جريون 
  فبعث اهللا هود بن عبد اهللا بن رباح بن خالد بن احللود بن عاد إىل عاد، يعين أوالد عاد

باالحقاف، فكذبوه وأهلكهم اهللا عزوجل، فهذا يقتضي أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور 
  ).٣(متطاولة فاهللا أعلم 

يب حامت، عن أيب بكر بن أيب عاصم عن أبيه عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن وروى ابن أ
  .عباس قال الرس بئر بآذربيجان

  ).٤(وقال الثوري عن أيب بكر عن عكرمة قال الرس بئر رسوا فيها نبيهم أي دفنوه فيها 
  .وقال بن جريج قال عكرمة أصحاب الرس بفلج وهم أصحاب ياسني

فإن كانوا أصحاب ياسني كما زعمه عكرمة فقد أهلكوا : ى اليمامة قلتوقال قتادة فلج من قر
]  ٢٩: يس) [ إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم خامدون(بعامة قال اهللا تعاىل يف قصتهم 

وعلى كل * وستأيت قصتهم بعد هؤالء وإن كانوا غريهم وهو الظاهر فقد أهلكوا أيضا وتربوا 
  .تقدير فينايف ما ذكره ابن جرير

أن أصحاب الرس كانت هلم بئر ترويهم وتكفي : وقد ذكر أبو بكر حممد ابن احلسن النقاش
أرضهم مجيعا وكان هلم ملك عادل حسن السرية فلما مات وجدوا عليه وجدا عظيما فلما كان 
بعد أيام تصور هلم الشيطان يف صورته وقال إين مل أمت ولكن تغيبت عنكم حىت أرى صنيعكم 

لفرح وأمر بضرب حجاب بينهم وبينه وأخربهم أنه ال ميوت أبدا فصدق به أكثرهم ففرحوا أشد ا
أن هذا شيطان خياطبهم من وراء احلجاب ) ٥(وافتتنوا به وعبدوه فبعث اهللا فيهم نبيا وأخربهم 

  وهناهم عن
__________  

  ).٦ - ٤(قتل أصحاب االخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود : (قال تعاىل) ١(
  .يف كالم العرب البئر اليت تكون مطوية واجلمع رساس: الرس) ٢(

  .الرس بئر كانت لبقية من مثود: ويف الصحاح



  .الدفن: والرس أيضا عند العرب
  .هتذيب ١٥/  ١تاريخ ابن عساكر ) ٣(
  .دفنوه حيا: عن عكرمة) ٤(
  .فأخربهم، وهو مناسب أكثر: يف نسخة) ٥(

حده ال شريك له قال السهيلي وكان يوحي إليه يف النوم وكان امسه عبادته وأمرهم بعبادة اهللا و
  حنظلة بن صفوان فعدوا عليه فقتلوه

وألقوه يف البئر فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهم ويبست أشجارهم وانقطعت مثارهم وخربت 
ديارهم وتبدلوا بعد االنس بالوحشة وبعد االجتماع بالفرقة وهلكوا عن آخرهم وسكن يف 

وصوت ) ٢(فال يسمع ببقاعهم ال عزيف اجلن وزئري االسد ) ١(هم اجلن والوحوش مساكن
  .الضباع

ابن جرير عن حممد بن محيد عن سلمة عن ابن إسحق عن حممد بن كعب  - أعين  -فأما ما رواه 
إن أول الناس يدخل اجلنة يوم القيامة العبد : " القرظي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وذلك أن اهللا تعاىل بعث نبيا إىل أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إال ذلك االسود"  االسود
فكان : مث إن أهل القرية عدوا على النيب فحفروا له بئرا فألقوه فيها مث أطبقوا عليه حبجر أصم قال
به إىل  ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره مث يأيت حبطبه فيبيعه ويشتري به طعاما وشرابا مث يأيت

لبئر فريفع تلك الصخرة ويعينه اهللا عليها، ويديل إليه طعامه وشرابه مث يردها كما ) ٣(ذلك 
مث إنه ذهب يوما حيتطب كما كان يصنع فجمع * فكان كذلك ما شاء اهللا أن يكون : كانت، قال

 فضرب اهللا) ٤(حطبه وحزم حزمته وفرغ منها، فلما أراد أن حيتملها وجد سنة فاضطجع ينام 
على أذنه سبع سنني نائما مث إنه هب فتمطى وحتول لشقه اآلخر فاضطجع فضرب اهللا على أذنه 

سبع سنني أخرى مث إنه هب واحتمل حزمته، وال حيسب أنه نام إال ساعة من هنار فجاء إىل القرية 
لذي مث إنه ذهب إىل احلفرة إىل موضعها ا* فباع حزمته مث اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع 

قال * كانت فيه فالتمسه فلم جيده وقد كان بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه 
فكان نبيهم يسأهلم عن ذلك االسود ما فعل فيقولون له ما تدري حىت قبض اهللا النيب عليه لسالم 

سود إن ذلك اال: " االسود من نومه بعد ذلك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٥(وأهب 
  ".الول من يدخل اجلنة 

  .فإنه حديث مرسل ومثله فيه نظر
  .ولعل بسط قصته من كالم حممد بن كعب القرظي واهللا أعلم



مث قد رده ابن جرير نفسه وقال ال جيوز أن حيمل هؤالء، على أهنم أصحاب الرس املذكورون يف 
  ).٦(دا هلم فآمنوا بنبيهم القرآن قال الن اهللا أخرب عن أصحاب الرس أنه أهلكهم وهؤالء قد ب

__________  
  .والوحش: يف نسخة) ١(
  .واالسود: يف نسخة) ٢(
  .تلك: يف نسخة) ٣(
  .فنام: يف نسخة) ٤(
  .وهب: يف الرازي والقرطيب) ٥(
وأعلم أن القول ما قاله أبو مسلم وهو أن شيئا من هذه الروايات غري معلوم : قال الرازي) ٦(

  .بالقرآن
سناد، ولكنهم كيف كانوا فقد أخربه اهللا تعاىل عنهم اهنم أهلكوا بسبب كفرهم وال خبرب قوي اال

٨٣/  ٢٤.  

  .اللهم إال أن يكون حدثت هلم أحداث آمنوا بالنيب بعد هالك آبائهم واهللا أعلم
مث اختار أهنم أصحاب االخدود وهو ضعيف ملا تقدم وملا ذكر يف قصة أصحاب االخدود حيث 

خرة إن مل يتوبوا ومل يذكر هالكهم وقد صرح هبالك أصحاب الرس واهللا توعدوا بالعذاب يف اآل
  .أعلم

واضرب هلم مثال أصحاب القرية إذ جاءها (اصحاب القرية قال اهللا تعاىل ) ١(قصة قوم يس وهم 
  .املرسلون

  .إذ أرسلنا إليهم اثنني فكذبومها فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
  .مثلنا وما أنزل الرمحن من شئ إن أنتم إال تكذبون قالوا ما أنتم إال بشر

  .قالوا ربنا يعلم إنا إليكم ملرسلون
  .وما علينا إال البالغ املبني

  .قالوا إنا تطرينا بكم لئن مل تنتهوا لنرمجنك وليمسنكم منا عذاب أليم
قال يا  قالوا طائركم معكم أإن ذكرمت بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى

قوم اتبعوا املرسلني اتبعوا من ال يسألكم أجرا وهم مهتدون ومايل ال أعبد الذي فطرين إليه 
  .ترجعون

  .أأختذ من دونه آهلة إن يردن الرمحن بضر ال تغين عين شفاعتهم شيئا وال ينقذون



  .إين إذا لفي ضالل مبني
  .إين آمنت بربكم فامسعون

  .علمون مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمنيقيل ادخل اجلنة قال يا ليت قومي ي
  .وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلني

  ]. ٢٩ - ١٣: يس) [ إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم خامدون
  .اشتهر عن كثري من السلف واخللف أن هذه القرية أنطاكية

  رواه ابن اسحق فيما بلغه عن
بار ووهب بن منبه، وكذا روى عن بريدة بن احلصيب وعكرمة وقتادة ابن عباس وكعب االح

وكان : والزهري وغريهم، قال ابن اسحق فيما بلغه عن ان ابن عباس وكعب ووهب اهنم قالوا
  .هلا ملك امسه انطيخس بن انطيخس وكان يعبد االصنام

  .فبعث اهللا إليه ثالثة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذهبم
  .هر أهنم رسل من اهللا عزوجلوهذا ظا

  .وزعم قتادة أهنم كانوا رسال من املسيح
) ٢(كان اسم املرسلني : وكذا قال ابن جرير عن وهب، عن ابن سليمان، عن شعيب اجلبائي

  االوليني
__________  

  .ويف القرطيب تعليقا على قول ابن جرير= 
حاب الرس، الن اهللا تعاىل أخرب عن هؤالء آمنوا بنبيهم فال جيوز أن يكونوا أص: قال الثعليب

  .أصحاب الرس، أنه دمرهم
  .٣٣/  ١٣ج 

  .ومنهم أصحاب القرية: يف نسخة) ١(
  .الرسولني: يف نسخة) ٢(

مسعان وحيىي ومل يذكرا : مشعون ويوحنا، وحكى النقاش: قال القرطيب هذا قول الطربي وقال غريه
  .صادقا وصدوقا

  .والقرية أنطاكية مشعون، ويوحنا، واسم الثالث بولس،
الن أهل أنطاكية ملا بعث إليهم املسيح ثالثة من احلواريني كانوا أول : وهذا القول ضعيف جدا

مدينة آمنت باملسيح يف ذلك الوقت وهلذا كانت إحدى املدن االربع اليت تكون فيها بتاركة 



ومل يهلكوا وأهل  النصارى وهن أنطاكية والقدس واسكندرية ورومية مث بعدها إىل القسطنطينية
إن (هذه القرية املذكورة يف القرآن أهلكوا كما قال يف آخر قصتها بعد قتلهم صديق املرسلني 

لكن إن كانت الرسل الثالثة ]  ٢٩: يس) [ كانت إال صيحة واحدة فإذا هم خامدون
  .ذلك املذكورون يف القرآن بعثوا إىل أهل أنطاكية قدميا فكذبوهم وأهلكهم اهللا مث عمرت بعد

  .فلما كان يف زمن املسيح آمنوا برسله إليهم فال مينع هذا واهللا أعلم
فأما القول بأن هذه القصة املذكورة يف القرآن هي قصة أصحاب املسيح فضعيف ملا تقدم والن 

  .ظاهر سياق القرآن يقتضي من هؤالء الرسل من عند اهللا
  واضرب هلم(قال اهللا تعاىل 

إذ جاءها املرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنني (يعين املدينة ) أصحاب القرية(د يعين لقومك يا حمم) مثال
فردوا عليهم ) فقالوا إنا إليكم مرسلون(أي أيدنامها بثالث يف الرسالة ) فكذبومها فعززنا بثالث

بأهنم بشر مثلهم كما قالت االمم الكافرة لرسلهم يستبعدون أن يبعث اهللا نبيا بشريا فأجابوهم 
وما علينا إال ( يعلم أنا رسله إليكم ولو كنا كذبنا عليه لعاقبنا وأنتقم منا أشد االنتقام بأن اهللا

أي إمنا علينا أي نبلغكم ما أرسلنا به إليكم واهللا هو الذي يهدي من يشاء ويضل ) البالغ املبني
باملقال ) رمجنكملئن مل تنتهوا لن) (١(أي تشائمنا مبا جئتمونا به ) قالوا إنا تطرينا بكم(من يشاء 

  .فوعدوهم بالقتل واالهانة) وليمسنكم منا عذاب أليم(وقيل بالفعال ويؤيد االول قوله 
أي بسبب أنا ذكرناكم باهلدى ودعوناكم ) أأن ذكرمت(أي مردود عليكم ) قالوا طائركم معكم(

  .دونهأي ال تقبلون احلق وال تري) بل أنتم قوم مسرفون(إليه توعدمتونا بالقتل واالهانة 
قال يا (يعين لنصرة الرسل وأظهار االميان هبم ) وجاء من أقصى املدينة رجل يسعى(وقوله تعاىل 

أي يدعونكم إىل احلق احملض بال ) قوم اتبعوا املرسلني اتبعوا من ال يسألكم أجرا وهم مهتدون
  .أجرة وال جعالة

سواه مما ال ينفع شيئا ال يف الدنيا مث دعاهم إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له وهناهم عن عبادة ما 
مث * أي إن تركت عبادة اهللا وعبدت معه ما سواه ) أين إذا لفي ضالل مبني(وال يف اآلخرة ) ٢(

  .قيل فاستمعوا مقاليت واشهدوا يل هبا عند ربكم) إين آمنت بربكم فامسعون(قال خماطبا للرسل 
  .ةوقيل معناه فامسعوا يا قومي إمياين يرسل اهللا جهر

  .فعند ذلك
__________  

  .١٦/  ١٥حبس عنهم املطر ثالث سنني فقالوا هذا بشؤمكم، القرطيب : قال مقاتل) ١(
وكان حبيب جمذوما، وقال ابن عباس وجماهد وقتادة كان ينحث االصنام وكان : قال وهب) ٢(



؛ بوا له عكف على عبادة االصنام سبعني سنة يدعوهم، لعلهم يرمحونه ويكشفون ضره فما استجا
  .وأن هذه ال تنفع شيئا وال تضر؛ فلما أبصر الرسل دعوه إىل عبادة اهللا 
  .فآمن ودعوا رهبم فكشف اهللا ما به

   ١٨/  ١٥القرطيب 

  .قتلوه
  .قيل رمجا

وحكى ابن اسحق عن بعض أصحابه عن * وقيل عضا وقيل وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه 
  ).١] (من دبره [ خرجوا قصبته ابن مسعود قال وطئوه بأرجلهم حىت أ

مث قيل * وقد روى الثوري عن عاصم االحول عن أيب جملز كان اسم هذا الرجل حبيب بن مري 
  .كان جنارا وقيل حباال

  .وقيل إسكافا
  .وقيل قصارا وقيل كان يتعبد يف غار هناك فاهللا أعلم

  .دقة قتله قومهوعن ابن عباس كان حبيب النجار قد أسرع فيه اجلذام وكان كثري الص
يعين ملا قتله قومه أدخله اهللا اجلنة فلما رأى فيها من النضرة ) إدخل اجلنة: (وهلذا قال تعاىل

يعين ليؤمنوا مبا آمنت ) قال يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني(والسرور 
  .به فيحصل هلم ما حصل يل

يا ليت قومي يعلمون مبا (وبعد مماته ) اتبعوا املرسلني يا قوم(قال ابن عباس نصح قومه يف حياته 
رواه ابن أيب حامت وكذلك قال قتادة ال يلقى املؤمن إال ناصحا ) غفر يل ريب وجعلين من املكرمني

يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من (ال يلقي غاشا ملا عاين ما عاين من كرامة اهللا 
يعلم قومه مبا عاين من كرامة اهللا وما هو عليه قال قتادة فال واهللا ما عاتب متىن واهللا أن ) املكرمني

وما أنزلنا على (وقوله تعاىل ) إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم خامدون(اهللا قومه بعد قتله 
أي ما احتجنا يف االنتقام منهم إىل إنزال جند ) قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلني

  .ماء عليهممن الس
قال جماهد وقتادة وما * عن ابن مسعود ) ٢(هذا معىن ما رواه ابن اسحق عن بعض أصحابه 

  .أنزل عليهم جندا أي رسالة أخرى قال ابن جرير واالول أوىل
يف االنتقام إىل هذا حني كذبوا ) ٣(أي وما كنا حنتاج ) وما كنا منزلني(وأقوى، وهلذا قال : قلت

  ).إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم خامدون(رسلنا وقتلوا ولينا 



قال املفسرون بعث اهللا إليهم جربيل عليه السالم فأخذ بعضاديت الباب الذي لبلدهم مث صاح هبم 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون أي قد أمخدت أصواهتم وسكنت حركاهتم ومل يبق منهم عني 

  .تطرف
كية الن هؤالء أهلكوا بتكذيبهم رسل اهللا إليهم وهذا كله مما يدل على أن هذه القرية ليست أنطا

  وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا رسل املسيح من احلواريني إليهم فلهذا قيل إن أنطاكية أول مدينة
__________  

  .من القرطيب) ١(
  .أمعاؤه: وقصبته

  .حرقوه حرقا: عن احلسن: وقيل يف قتله
  .أشياخه: يف نسخة) ٢(
  .حمتاجني: يف نسخة) ٣(

عن سفيان بن ) ١(فأما احلديث الذي رواه الطرباين من حديث حسني االشقري * منت باملسيح آ
السبق : " عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ثالثة فالسابق إىل موسى يوشع بن نون والسابق إىل عيسى صاحب يس والسابق إىل حممد علي بن 
فإنه حديث ال يثبت الن حسينا هذا متروك وشيعي من الغالة وتفرده هبذا مما ) ٢" (لب أيب طا

  .يدل على ضعفه بالكلية واهللا أعلم
فلوال كانت قرية آمنت فتفعها إمياهنا إال قوم يونس ملا (قصة يونس قال اهللا تعاىل يف سورة يونس 

وقال تعاىل ]  ٩٨: يونس) [ إىل حني آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا ومتعناهم
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات أن ال إله (يف سورة االنبياء 

) [ إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني فاستجبنا له وجنيناه من الغم وكذلك ننجي املؤمنني
وإن يونس ملن املرسلني إذ أبق إىل الفلك ( وقال تعاىل يف سورة والصافات]  ٨٨ -  ٨٧: االنبياء

  .املشحون
فساهم فكان من املدحضني فالتقمه احلوت وهو مليم فلوال أنه كان من املسبحني للبث يف بطنه 

إىل يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطني وأرسلناه إىل مائة ألف أو 
  ]. ١٤٨ - ١٣٩: الصافات) [ يزيدون فآمنوا فمتعناهم إىل حني

* فاصرب حلكم ربك وال تكن كصاحب احلوت إذ نادى وهو مكظوم (وقال تعاىل يف سورة نون 
: القلم) [ لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصاحلني



٥٠ - ٤٧ .[  
  نينوى، من أرض املوصل، فدعاهم قال أهل التفسري بعث اهللا يونس عليه السالم إىل أهل

إىل اهللا عزوجل فكذبوه ومتردوا على كفرهم وعنادهم، فلما طال ذلك عليه من أمرهم خرج من 
  ).٣(بني أظهرهم، ووعدهم حلول العذاب هبم بعد ثالث 

قال ابن مسعود وجماهد وسعيد بن جبري وقتادة وغري واحد من السلف واخللف فلما خرج من 
حتققوا نزول العذاب هبم قذف اهللا يف قلوهبم التوبة واالنابة وندموا على ما كان بني ظهرانيهم و

إىل اهللا عزوجل ) ٤(منهم إىل نبيهم فلبسوا املسوح وفرقوا بني كل هبيمة وولدها مث عجوا 
  وصرخوا وتضرعوا
__________  

  .االصفر وهو حتريف: االشقر ويف أخرى: يف نسخة) ١(
  .٢/  ١١١/  ٣رواه الطرباين يف ) ٢(

  .ضعيف جدا: قال البخاري يف االشقري
  ).٩٠الضعفاء (فيه نظر : عن البخاري قال فيه: وقال العقيلي

  .يف تفسري الرازي بعد أربعني ليلة) ٣(
  .وعند القرطيب فكاالصل

  .تضرعوا: معناها هنا: عجوا) ٤(

وجأرت االنعام ) ١(إليه ومتسكنوا لديه وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات واالمهات 
والدواب واملواشي فرغت االبل وفصالهنا وخارت البقر وأوالدها وثغت الغنم ومحالهنا وكانت 
ساعة عظيمة هائلة فكشف اهللا العظيم حبوله وقوته ورأفته ورمحته عنهم العذاب الذي كان قد 

انت قرية آمنت فلوال ك(اتصل هبم بسببه ودار على رؤسهم كقطع الليل املظلم وهلذا قال تعاىل 
أي هال وجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكماهلا فدل على أنه مل يقع ذلك ) فنفعها إمياهنا

: سبأ) [ وما أرسلنا يف قرية من نيب إال قال مترفوها إنا مبا أرسلتم به كافرون(بل كما قال تعاىل 
٣٤ .[  

) [ احلياة الدنيا ومتعناهم إىل حنيإال قوم يونس ملا آمنوا كشفنا عنهم عذاب اخلزي يف (وقوله 
  .أي آمنوا بكماهلم]  ٩٨: يونس

وقد اختلف املفسرون هل ينفعهم هذا االميان يف الدار اآلخرة فينقذهم من العذاب االخروي كما 
  .االظهر من السياق نعم؛ أنقذهم من العذاب الدنيوي على قولني 



  .واهللا أعلم
  وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إىل( وقال تعاىل) ملا آمنوا(كما قال تعاىل 

  ).حني
  .وهذا املتاع إىل حني ال يفين أن يكون معه غريه من رفع العذاب االخروي واهللا أعلم

وروى الترمذي * وقد كانوا مائة ألف ال حمالة واختلفوا يف الزيادة فعن مكحول عشرة آالف 
حدثين أيب بن كعب أنه سأل : هري عمن مسع أبا العاليةوابن جرير وابن أيب حامت من حديث ز

 ١٤٧: الصافات) [ وأرسلناه إىل مائة ألف أو يزيدون(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قوله 
* يزيدون عشرين ألفا فلوال هذا الرجل املبهم لكان هذا احلديث فاصال يف هذا الباب : " قال] 

  .ني ألفا وعنه وبضعة وثالثني ألفاوعن ابن عباس كانوا مائة ألف وثالث
  .وعنه وبضعة وأربعني ألفا وقال سعيد بن جبري كانوا مائة ألف وسبعني ألفا

هي مبسوطة : واختلفوا هل كان ارساله إليهم قبل احلوت أو بعده أو مها أمتان على ثالثة أقوال
سفينة يف البحر  واملقصود أنه عليه السالم ملا ذهب مغاضبا بسبب قومه ركب* يف التفسري 

* فلجت هبم واضطربت وماجت هبم وثقلت مبا فيها وكادوا يغرقون على ما ذكره املفسرون 
قالوا فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة ليتحفظوا 

  .منه
نية فوقعت عليه أيضا فلما اقترعوا وقعت القرعة على نيب اهللا يونس فلم يسمحوا به فأعادوها ثا

  .ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه ذلك) ٢(فشمر 
  .مث أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضا ملا يريده اهللا به من االمر العظيم

  .وإن يونس ملن املرسلني: (قال اهللا تعاىل
  .إذ أبق إىل الفلك املشحون
  .فساهم فكان من املدحضني
  ]. ١٤٢ -  ١٣٩: الصافات[  )فالتقمه احلوت وهو مليم

  وذلك أنه ملا وقعت عليه القرعة ألقي يف البحر وبعث اهللا عزوجل
__________  

  .االمهاب وهو حتريف: يف النسخ املطبوعة) ١(
  .فتشمر: يف نسخة) ٢(



حوتا عظيما من البحر االخضر فالتقمه وأمره اهللا تعاىل أن ال يأكل له حلما وال يهشم له عظما 
* زق فأخذه فطاف به البحار كلها وقيل إنه ابتلع ذلك احلوت حوت آخر أكرب منه فليس لك بر

قالوا وملا استقر يف جوف احلوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه فتحركت فإذا هو حي فخر 
  هللا ساجدا

  .وقال يا رب اختذت لك مسجدا مل يعبدك أحد يف مثله
  .وقد اختلفوا يف مقدار لبثه يف بطنه

وقال قتادة مكث فيه ثالثا وقال جعفر * عن الشعيب التقمه ضحى ولفظه عشية فقال جمالد 
وقد * وأنت بفضل منك جنيت يونسا : الصادق سبعة أيام ويشهد له شعر أمية بن أيب الصلت

بات يف أضعاف حوت لياليا وقال سعيد بن أيب احلسن وأبو مالك مكث يف جوفه أربعني يوما 
  ).١(فيه  واهللا أعلم كم مقدار ما لبث

) ٢(واملقصود أنه ملا جعل احلوت يطوف به يف قرار البحار اللجية ويقتحم به جلج املوج االجاجي 
فسمع تسبيح احليتان للرمحن وحىت مسع تسبيح احلصى لفالق احلب والنوى ورب السموات 

احلال  بلسان: فعند ذلك وهنالك قال ما قال* السبع واالرضني السبع وما بينها وما حتت الثرى 
واملقال، كما أخرب عنه ذو العزة واجلالل الذي يعلم السر والنجوى، ويكشف الضر والبلوى، 

سامع االصوات وإن ضعفت وعامل اخلفيات وإن دقت، وجميب الدعوات وإن عظمت، حيث قال 
ا وذ(يف كتابه املبني املنزل على رسوله االمني، وهو أصدق القائلني ورب العاملني وإله املرسلني 

مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت (إىل أهله ) النون إذ ذهب
  .سبحانك إين كنت من الظاملني

من الغم وكذلك ننجي املؤمنني فظن أن لن نقدر ] ( ٨٨ -  ٨٧: االنبياء) [ فاستجبنا له وجنيناه 
  .هورة قدر وقدر كما قال الشاعروقيل معناه نقدر من التقدير وهي لغة مش* أن نضيق ) عليه

) فنادى يف الظلمات) (٣(تباركت ما يقدر يكن فلك االمر * فال عائد ذاك الزمان الذي مضى 
قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبري وحممد بن كعب واحلسن وقتادة 

عد ابتلع احلوت حوت والضحاك ظلمة احلوت وظلمة البحر وظلمة الليل وقال سامل بن أيب اجل
  ).٤(آخر فصار ظلمة احلوتني مع ظلمة البحر 

  فلوال أنه(وقوله تعاىل 
__________  

  .أربعني يوما: قال السدي والكليب ومقاتل بن سليمان: يف القرطيب) ١(
  .عشرين يوما: الضحاك



  .عطاء سبعة أيام
  .ثالثة أيام وقيل ساعة واحدة: مقاتل بن حبان

١٢٣/  ١٥.  
  .امللح: نسبة إىل االجاج: اجياالج) ٢(
تباركت ما تقدر يقع ولك * وال عائد ذالك الزمان الذي مضى : أنشد ثعلب: يف القرطيب) ٣(

انه حيتمل أن يعرب بالظلمات عن ظلمة اخلطيئة، وظلمة الشدة، وظلمة : قال املاوردي) ٤(الشكر 
  .الوحدة

قيل معناه لوال ]  ١٤٤ - ١٤٣: افاتالص) [ كان من املسبحني للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون
أنه سبح اهللا هنالك وقال ما قال من التهليل والتسبيح واالعتراف هللا باخلضوع والتوبة إليه 

  .والرجوع إليه للبث هنالك إىل يوم القيامة
  .ولبعث من جوف ذلك احلوت

  .هذا معىن ما روي عن سعيد بن جبري يف إحدى الروايتني عنه
أي املطيعني املصلني الذاكرين ) من املسبحني(من قبل أخذ احلوت له ) أنه كان فلوال(وقيل معناه 

اهللا كثريا قاله الضحاك بن قيس وابن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد بن جبري 
والضحاك والسدي وعطاء بن السائب واحلسن البصري وقتادة وغري واحد واختاره ابن جرير 

م أمحد وبعض أهل السنن عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ويشهد هلذا ما رواه االما
يا غالم إين معلمك كلمات إحفظ اهللا حيفظك احفظ اهللا جتده جتاهك تعرف إىل : " وسلم قال يل

وروى ابن جرير يف تفسريه والبزار يف مسنده من حديث ) ١" (اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة 
مسعت أبا هريرة يقول ] قالت [ عبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة  حممد بن اسحاق عمن حدثه عن

ملا أراد اهللا حبس يونس يف بطن احلوت أوحى اهللا إىل " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فأخذه مث هوى به إىل مسكنه من البحر [ وال ختدش حلما وال تكسر عظما ] ه [ احلوت أن خذ 

حر مسع يونس حسا فقال يف نفسه ما هذا فأوحى اهللا إليه وهو يف فلما انتهى به إىل أسفل الب] 
قال فسبح وهو يف بطن احلوت فسمعت املالئكة * بطن احلوت إن هذا تسبيح دواب البحر 

بأرض غريبة، قال ذلك عبدي يونس عصاين ] ضعيفا [ يا ربنا إنا نسمع صوتا : تسبيحه فقالوا
العبد الصاحل الذي كان يصعد إليك منه يف كل يوم قالوا * فحبسته يف بطن احلوت يف البحر 

كما قال " قال فشفعوا له عند ذلك فأمر احلوت فقذفه يف الساحل * نعم : وليلة عمل صاحل قال
  هذا لفظ ابن) وهو سقيم(اهللا 



مث قال البزار ال نعلمه يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال هبذا ) * ٣(جرير إسنادا ومتنا 
  .كذا قالاالسناد 

حدثنا أبو عبد اهللا أمحد بن عبد الرمحن، أخي ابن وهب، حدثنا : وقد قال ابن أيب حامت يف تفسريه
عمي، حدثين أبو صخر أن يزيد الرقاشي حدثه مسعت أنس بن مالك وال أعلم إال أن أنسا يرفع 

دا له أن يدعو أن يونس النيب عليه السالم حني ب: " احلديث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
) اللهم ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني: (هبذه الكلمات وهو يف بطن احلوت قال

فأقبلت الدعوة حتن بالعرش فقالت املالئكة يا رب صوت ضعيف معروف من بالد غريبة فقال أما 
مل يزل يرفع عبدك يونس الذي : عبدي يونس، قالوا: يا رب ومن هو ؟ قال: تعرفون ذاك ؟ قالوا

يا ربنا أوال ترحم ما كان يصنعه يف الرخاء فتنجيه من البالء ؟ : له عمال متقبال ودعوة جمابة، قالوا
ورواه ابن جرير، عن يونس، عن ابن وهب به، زاد * بلى، فأمر احلوت فطرحه يف العراء : قال

ثه هذا احلديث أنه مسع أبو صخر محيد بن زياد فأخربين ابن قسيط وأنا احد: قال* ابن أيب حامت 
  طرح بالعراء وأنبت اهللا عليه اليقطينة قلنا يا أبا هريرة وما اليقطينة قال شجرة: أبا هريرة يقول

__________  
  .٣٠٧ -  ٢٩٣/  ٢مسند أمحد ج ) ١(
  .٤٥/  ٢ما بني معكوفني من الطربي ) ٢(

االرض أو قال هشاش ) ٢( وحشية تأكل من خشاش) ١(الدباء قال أبو هريرة وهيأ اهللا له أروية 
  .االرض

عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حىت نبت وقال أمية بن أيب الصلت يف ) ٣(قال فتنفشخ 
من اهللا لوال اهللا أصبح ضاويا وهذا غريب أيضا * فأنبت يقطينا عليه برمحة : ذلك بيتا من شعره

ريرة املتقدم كما يتقوى ذاك هبذا من هذا الوجه ويزيد الرقاشي ضعيف ولكن يتقوى حبديث أيب ه
  .واهللا أعلم

وهو املكان القفر الذي ليس فيه شئ من االشجار ) بالعراء(أي القيناه ) فنبذناه(وقد قال اهللا تعاىل 
* قال ابن مسعود كهيئة الفرخ ليس عليه ريش * أي ضعيف البدن ) وهو سقيم(بل هو عار منها 

  الضيب وقال ابن عباس والسدي وابن زيد كهيئة
حني يولد وهو املنفرش ليس عليه شئ وأنبتنا عليه شجرة من يقطني، قال ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة وجماهد وسعيد بن جبري ووهب بن منبه وهالل بن يساف وعبد اهللا بن طاوس والسدي 

  .هو القرع: وقتادة والضحاك وعطاء اخلرساين وغري واحد



منها أن ورقه يف غاية النعومة، وكثري وظليل، ؛ يه حكم مجة قال بعض العلماء يف إنبات القرع عل
  .وال يقربه ذباب، ويؤكل مثره من أول طلوعه إىل آخره، نيا ومطبوخا وبقشره وببزره أيضا

  ).٤(وفيه نفع كثري وتقوية للدماغ وغري ذلك 
ا وترعى يف وتقدم كالم أيب هريرة يف تسخري اهللا تعاىل له تلك االروية اليت كانت ترضعه لبنه

  .الربية وتأتيه بكرة وعشية
أي ) فاستجبنا له فنجيناه من الغم(وهذا من رمحة اهللا به ونعمته عليه وإحسانه إليه وهلذا قال تعاىل 

أي وهذا صنيعنا بكل من دعانا واستجار ) وكذلك ننجي املؤمنني(الكرب والضيق الذي كان فيه 
لكالعي حدثنا حيىي بن صاحل حدثنا أبوحيىي بن عبد قال ابن جرير حدثين عمران بن بكار ا* بنا 

الرمحن حدثين بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب قال مسعت سعد بن مالك 
اسم اهللا الذي إذا دعي : " وهو ابن أيب وقاص يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

يا رسول اهللا هي ليونس خاصة : فقلت: قال" به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن مىت 
  .هي ليونس خاصة وللمؤمنني عامة إذا دعوا هبا: " أم جلماعة املسلمني ؟ قال
  .فنادي يف الظلمات أن ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني: (أمل تسمع قول اهللا تعاىل

من الغم وكذلك ننجي املؤمنني   ".ن اهللا ملن دعاه به فهو شرط م) فاستجبنا له وجنيناه 
حدثنا أبو سعيد االشج، حدثنا أبو خالد االمحر، عن كثري بن زيد، عن املطلب : وقال ابن أيب حامت
  أحسبه: قال أبو خالد: * بن حنطب قال

__________  
  .٤٩٨/  ٣مجع أروى وهي أنثى الوعل احليوان للجاحظ : أروية) ١(
  .حشرات: خشاش) ٢(
  .فتفسح: يف الطربيو؛ فتفسح : يف نسخة) ٣(
حيتوي اليقطني على احلديد والكلس، يستفاد منه يف تناول بذوره لطرد الدودة الوحيدة من ) ٤(

  .االمعاء

  .عن مصعب يعين ابن سعد عن سعد
قال أبو سعيد " من دعا بدعاء يونس أستجيب له : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .وهذان طريقان عن سعد) مننيوكذلك ننجي املؤ(االشج يريد به 
  .وثالث أحسن منهما

قال االمام أمحد حدثنا إمساعيل بن عمر، حدثنا يونس بن أيب اسحق اهلمداين، حدثنا إبراهيم بن 



حممد بن سعد، حدثين والدي حممد، عن أبيه سعد، وهو ابن أيب وقاص قال مررت بعثمان بن 
 مل يردد علي السالم، فأتيت عمر بن اخلطاب، عفان يف املسجد فسلمت عليه، فمال عينيه مين مث

ال، وما ذاك قلت ال إال أين مررت بعثمان : يا أمري املؤمنني هل حدث يف السالم شئ قال: فقلت
فأرسل عمر إىل عثمان : آنفا يف املسجد فسلمت عليه فمال عينيه مين مث مل يردد علي السالم قال

  .لى أخيك السالمما منعك أن ال تكون رددت ع: فدعاه، فقال
  .قال ما فعلت

  .بلى حىت حلف وحلفت: قلت: قال سعد
بلى واستغفر اهللا وأتوب إليه أنك مررت يب آنفا وأنا أحدث نفسي : قال مث إن عثمان ذكر فقال

بكلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال واهللا ما ذكرهتا قط إال تغشى بصري وقليب 
نبئك هبا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة مث جاء فأنا أ: غشاوة قال سعد

أعرايب فشغله حىت قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتبعته فلما أشفقت أن يسبقين إىل منزله 
ضربت بقدمي االرض فالتفت إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال من هذا أبو إسحق ؟ 

  .اهللا قال فمه قلت ال واهللا إال أنك ذكرت لنا أول دعوةنعم يا رسول : قلت: قال
  .مث جاء هذا االعرايب فشغلك

) ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني(قال نعم دعوة ذي النون إذ هو يف بطن احلوت 
ورواه الترمذي والنسائي من حديث ) ١" (فإنه مل يدع هبا مسلم ربه يف شئ قط إال استجاب له 

  .م بن حممد بن سعد بهإبراهي
وذكره تعاىل يف مجلة االنبياء الكرام يف سوريت ) وإن يونس ملن املرسلني(فضل يونس قال اهللا تعاىل 

حدثنا وكيع، حدثنا : وقال االمام أمحد* النساء واالنعام عليهم من اهللا أفضل الصالة والسالم 
ال : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسو: سفيان عن االعمش، عن أيب وائل، عن عبد اهللا قال

ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري به ) ٢" (ينبغي لعبد أن يقول أنا خري من يونس بن مىت 
  وقال البخاري* 

أيضا حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أيب العالية، عن ابن عباس، عن النيب 
" أن يقول إين خري من يونس بن مىت ونسبه إىل أبيه ما ينبغي لعبد : " صلى اهللا عليه وسلم قال

)٣.(  
  ورواه

__________  
وقد : وقال أبو عيسى ٣٥٠٥/  ٨٢/  ٤٩والترمذي يف جامعه  ١٧٠/  ١مسند أمحد ج ) ١(



  .روى غري واحد هذا احلديث عن إبراهيم بن حممد بن سعد عن سعد ومل يذكر فيه عن أبيه
/  ١/  ٣٧/  ٦٥فتح الباري : البخاري يف صحيحهوأخرجه  ٢٠٥/  ١مسند أمحد ج ) ٢(

٤٨٠٤.  
، ٢٤٢/  ١وأخرجه أمحد يف املسند ) ٤٦٣٠/  ٤٦/  ٦٥فتح الباري (صحيح البخاري ) ٣(

  ومسلم يف صحيحه  ٣٤٢

مل يسمع قتادة من : أمحد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة به قال شعبة فيما حكاه أبو داود عنه
وقد رواه االمام أمحد عن عفان عن محاد بن سلمة * اديث هذا أحدها أيب العالية سوى أربعة أح

وما : " عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .تفرد به أمحد) ١" (ينبغي لعبد أن يقول أنا خري من يونس بن مىت 

احلسن بن كيسان، حدثنا عبد اهللا بن رجاء، حدثنا حممد بن : ورواه احلافظ أبو القاسم الطرباين
أنبأنا اسرائيل، عن أيب حيىي العتاب، عن جماهد، عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .إسناده جيد ومل خيرجوه" ال ينبغي الحد أن يقول أنا عند اهللا خري من يونس بن مىت : " قال
بة، عن سعد بن إبراهيم، مسعت محيد بن عبد الرمحن، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شع: وقال البخاري

ال ينبغي لعبد أن يقول أنا خري من يونس بن : " عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وكذا رواه مسلم من حديث شعبة به ويف البخاري ومسلم من حديث عبد اهللا بن ) ٢" (مىت 

 هريرة يف قصة املسلم الذي لطم وجه اليهودي الفضل عن عبد الرمحن بن هرمز االعرج عن أيب
  ).٣(ال والذي اصطفى موسى على العاملني : حني قال

أي ليس الحد أن يفضل " وال أقول إن أحدا خري من يونس بن مىت : " قال البخاري يف آخره
والقول اآلخر ال ينبغي الحد أن يفضلين على يونس بن مىت كما قد ورد يف * نفسه على يونس 

وهذا من باب اهلضم * ض االحاديث ال تفضلوين على االنبياء وال على يونس بن مىت بع
  والتواضع منه صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى سائر أنبياء اهللا

  .واملرسلني
بن الوى بن يعقوب بن اسحق ) ٤(قصة موسى الكليم وهو موسى بن عمران بن قاهث بن عازر 

  .بن إبراهيم عليهم السالم
واذكر يف الكتاب موسى إنه كان خملصا وكان رسوال نبيا وناديناه من جانب الطور ( قال تعاىل

  .االمين وقربناه جنيا
وقد ذكره اهللا تعاىل يف مواضع كثرية ]  ٥٣ - ٥١: مرمي) [ ووهبنا له من رمحتنا أخاه هرون نبيا



وقد تكلمنا على وذكر قصته يف مواضع متعددة مبسوطة مطولة وغري مطولة * متفرقة من القرآن 
  ذلك كله يف مواضعه من التفسري وسنورد سريته ههنا من إبتدائها

__________  
  .ورواه أبو داود الطيالسي يف مسنده وأبو داود السجستاين يف سننه ١٦٧/  ٤٣/  ٤٣= 

  .ونسبه إىل أمه بدل أبيه: وفيه ٤٩٥/  ٥والبيهقي يف الدالئل ج 
  .٢٩١/  ١مسند أمحد ) ١(
  .٤٠٥/  ٢أمحد يف مسنده ) املرجع السابق( ١٦٦ومسلم ح  ٤٦٣١لبخاري ج صحيح ا) ٢(
  .٢١٧/  ٤ص  ٤٦٧١كتاب السنة ح  -رواه أبو داود يف سننه ) ٣(
  .سقط عازر من عمود نسب موسى عند الطربي وابن قتيبة يف املعارف) ٤(

  .وزاد ابن قتيبة ومل يكن بني آل يعقوب وأيوب نيب حىت كان موسى

ذكرها ) ١(من الكتاب والسنة وما ورد يف االثار املنقولة من االسرائيليات اليت إىل آخرها 
بسم اهللا الرمحن الرحيم (قال اهللا تعاىل * السلف وغريهم إن شاء اهللا وبه الثقة وعليه التكالن 

  .طسم تلك آيات الكتاب املبني نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون باحلق لقوم يؤمنون
االرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحىي  إن فرعون عال يف

  .نساءهم إنه كان من املفسدين
  .ونريد أن منن على الذين أستضعفوا يف االرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني
 - ١: القصص) [ ومنكن هلم يف االرض ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذرون

   ملخص القصة مث يبسطها بعد هذا فذكر أنه يتلو على نبيه خربيذكر تعاىل]  ٦
إن فرعون عال يف (موسى وفرعون باحلق أي بالصدق الذي كأن سامعه مشاهد لالمر معاين له 

أي جترب وعتا وطغى وبغى وآثر احلياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب ) االرض وجعل أهلها شيعا
ته إىل أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة منهم وهم االعلى وجعل أهلها شيعا أي قسم رعي

شعب بين إسرائيل الذين هم من ساللة نيب اهللا يعقوب بن إسحق بن إبراهيم خليل اهللا وكانوا إذ 
وقد سلط عليهم هذا امللك الظامل الغاشم الكافر الفاجر يستعبدهم * ذاك خيار أهل االرض 

يذبح أبناءهم ويستحى (وأدناها ومع هذا  ويستخدمهم يف أخس الصنائع واحلرف وأردأها
وكان احلامل له على هذا الصنيع القبيح أن بين ]  ٤: القصص) [ نساءهم إنه كان من املفسدين

عن إبراهيم عليه السالم من أنه سيخرج من ) ٢(إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم، ما يأثرونه 
واهللا أعلم حني كان جرى على سارة إمرأة ذريته غالم يكون هالك ملك مصر على يديه، وذلك 



وكانت هذه البشارة مشهورة * اخلليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة اهللا هلا 
يف بين إسرائيل فتحدث هبا القبط فيما بينهم، ووصلت إىل فرعون، فذكرها له بعض أمرائه 

ين إسرائيل، حذرا من وجود هذا وأساورته، وهم يسمرون عنده، فأمر عن ذلك بقتل أبناء ب
  .الغالم، ولن يغين حذر من قدر

عن ابن مسعود وعن أناس ) ٣(وذكر السدي عن أيب صاحل وأيب مالك عن ابن عباس وعن مرة 
بيت املقدس، فأحرقت ) ٤(أن فرعون رأى يف منامه كأن نارا قد أقبلت من حنو : من الصحابة

فلما استيقظ هاله ذلك، فجمع الكهنة، واحلزأة، * يل دور مصر ومجيع القبط ومل تضر بين إسرائ
  هذا غالم يولد من هؤالء، يكون سبب هالك: والسحرة، وسأهلم عن ذلك فقالوا

__________  
  .كما: يف نسخة) ١(
  .يأثرونه حيفظونه) ٢(
 ١٠٠٧/  ٢وهو مرة بن شراحيل اهلمداين، أبو إمساعيل الكويف ثقة عابد تقريب التهذيب ) ٣(

  .١١٦/  ٣ابن معني والعجلي يف الثقات روى عن ابن مسعود وعمر الكاشف ج ذكره 
  .من بيت املقدس: من جهة بيت املقدس، ويف الطربي: يف نسخة) ٤(

  .أهل مصر
ونريد أن منن على (وهلذا قال اهللا تعاىل ) ١(على يديه فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسوان 

) وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني(وهم بنو إسرائيل ]  ٥ :القصص) [ الذين استضعفوا يف االرض
ومنكن هلم يف االرض ونري فرعون وهامان وجنودمها (أي الذين يؤل ملك مصر وبالدها إليهم 

أي سنجعل الضعيف قويا واملقهور قادرا والذليل عزيزا ]  ٦: القصص) [ منهم ما كانوا حيذرون
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق (تعاىل  وقد جرى هذا كله لبين اسرائيل كما قال

) [ االرض ومغارهبا اليت باركنا فيها ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل مبا صربوا
كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كرمي كذلك (وقال تعاىل * اآلية ]  ١٣٧: االعراف

  .يأيت تفصيل ذلك يف موضعه إن شاء اهللاس]  ٥٩ -  ٥٧: الشعراء) [ وأورثناها بين إسرائيل
واملقصود أن فرعون احترز كل االحتراز أن ال يوجد موسى حىت جعل رجاال وقوابل يدورون 
* على احلبايل ويعلمون ميقات وضعهن فال تلد إمرأة ذكرا إال ذحبه أولئك الذباحون من ساعته 

ضعف شوكة بين إسرائيل فال يقاوموهنم لت) ٢(وعند أهل الكتاب أنه إمنا كان يأمر بقتل الغلمان 
  .إذا غالبوهم أو قاتلوهم



فلما : (وهذا فيه نظر بل هو باطل وإمنا هذا يف االمر بقتل الولدان بعد بعثة موسى كما قال تعاىل
وهلذا قالت بنو ) جاءهم باحلق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم

فالصحيح أن فرعون إمنا أمر بقتل ) ينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتناأوذ(إسرائيل ملوسى 
  .الغلمان أوال حذرا من وجود موسى

امللك اجلبار املغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه وإتساع سلطانه ) ٣(هذا والقدر يقول يا أيها ذا 
ولود الذي حتترز منه وقد قد حكم العظيم الذي ال يغالب وال ميانع وال خيالف أقداره إن هذا امل

قتلت بسببه من النفوس ما ال بعد وال حيصى ال يكون مرباه إال يف دارك وعلى فراشك وال يغذى 
إال بطعامك وشرابك يف منزلك وأنت الذي تتبناه وتربية وتتعداه وال تطلع على سر معناه مث 

ق املبني تكذيبك ما أوحى يكون هالكك يف دنياك وأخراك على يديه ملخالفتك ما جاءك به من احل
  إليه لتعلم أنت وسائر اخللق أن رب السموات واالرض هو

  .الفعال ملا يريد وأنه هو القوي الشديد ذو البأس العظيم واحلول والقوة واملشيئة اليت ال مرد هلا
وقد ذكر غري واحد من املفسرين أن القبط شكوا إىل فرعون قلة بين إسرائيل بسبب قتل ولداهنم 

ذكور وخشي أن تتفاىن الكبار مع قتل الصغار فيصريون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل ال
يعاجلون فأمر فرعون بقتل االبناء عاما وأن يتركوا عاما فذكروا أن هرون عليه السالم ولد يف 
  عام املساحمة عن قتل االبناء وأن موسى عليه السالم ولد يف عام قتلهم فضاقت أمه به ذرعا

__________  
  ).القاموس احلديث ٢٠٠/  ١ج (رواه الطربي ) ١(
  .كان يقتل الغلمان أوال: يف نسخة) ٢(
  .يا أيها: يف نسخة) ٣(

  .واحترزت من أول ما حبلت ومل يكن يظهر عليها خمائيل احلبل
فلما وضعت اهلمت أن اختذت له تابوتا فربطته يف حبل وكانت دارمها متامخة للنيل فكانت ترضعه 

ا خشيت من أحد وضعته يف ذلك التابوت فأرسلته يف البحر وأمسكت طرف احلبل عندها فإذ
  ).١(فإذا ذهبوا استرجعته إليها به 

وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقيه يف اليم وال ختايف وال حتزين (قال اهللا تعاىل 
ليكون هلم عدوا وحزنا إن فرعون إنا رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني فالتقطه آل فرعون 

  .وهامان وجنودمها كانوا خاطئني
) وقالت امرأة فرعون قرة عني يل ولك ال تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم ال يشعرون



وأوحى ربك إىل النحل أن (هذا الوحي وحي إهلام وإرشاد كما قال تعاىل ]  ٩ - ٧: القصص[ 
شجر ومما يعرشون مث كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك اختذي من اجلبال بيوتا ومن ال

وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم وغري واحد من ]  ٦٩ - ٦٨: النحل) [ ذلال اآلية
  .املتكلمني بل الصحيح االول كما حكاه أبو احلسن االشعري عن أهل السنة واجلماعة

  .قال السهيلي واسم أم موسى أيارخا
واملقصود أهنا أرشدت إىل هذا الذي ذكرناه وألقى يف خلدها وروعها أن ال * ) ٢(وقيل أياذخت 

  .ختايف وال حتزين، فإنه إن ذهب فإن اهللا سريده إليك
وإن اهللا سيجعله نبيا مرسال، يعلي كلمته يف الدنيا واآلخرة، فكانت تصنع ما أمرت به فأرسلته 

فالتقطه (النيل فمر على دار فرعون  ذات يوم وذهلت أن تربط يف طرف احلبل عندها فذهب مع
هذه الم العاقبة، وهو ظاهر إن : قال بعضهم) ليكون هلم عدوا وحزنا(قال اهللا تعاىل ) آل فرعون

وأما إن جعل متعلقا مبضمون الكالم، وهو أن آل فرعون قيضوا * كان متعلقا بقوله فالتقطه 
ويقوى هذا التقدير * ها، واهللا أعلم اللتقاطه ليكون هلم عدوا وحزنا، صارت الالم معللة كغري

املتابعني هلما ) وجنودمها(وهو الوزير السوء ]  ٨: القصص) [ إن فرعون وهامان(الثاين قوله 
  .أي كانوا على خالف الصواب، فاستحقوا هذه العقوبة واحلسرة) كانوا خاطئني(

لم يتجاسرن على فتحه، وذكر املفسرون أن اجلواري التقطنه من البحر يف تابوت مغلق عليه، ف
حىت وضعنه بني يدي امرأة فرعون آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد، الذي كان 

وقيل بل كانت * وقيل إهنا كانت من بين إسرائيل من سبط موسى * فرعون مصر يف زمن يوسف 
  .عمته، حكاه السهيلي فاهللا أعلم

  نت عمران وأهنما يكونان يوم القيامة من أزواجوسيأيت مدحها والثناء عليها يف قصة مرمي ب
__________  

  .٢٠٠/  ١انظر تاريخ الطربي ) ١(
لوخا بنت هاند بن الوى بن : ويف القرطيب؛ يوخابد وقيل كان امسها أناحيد : يف الطربي) ٢(

  .يعقوب
  .يوخابث بنت الوى بن يعقوب: أباحثة، ويف التوراة امسها: ويف املعارف البن قتيبة

فلما فتحت الباب وكشفت احلجاب رأت وجهه * ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنة رس
يتالال بتلك االنوار النبوية، واجلاللة املوسوية، فلما رأته، ووقع نظرها عليه أحبته حبا شديدا جدا 

 )وقالت قرة عني يل ولك(فلما جاء فرعون قال ما هذا وأمر بذحبه فاستوهبته منه ودفعت عنه * 



  .فقال هلا فرعون أما لك فنعم وأما يل فال أي ال حاجة يل به والبالء موكل باملنطق
وقد أناهلا اهللا ما رجت من النفع أما يف الدنيا فهداها اهللا ]  ٩: القصص) [ عسى أن ينفعنا(وقوهلا 

يولد هلما وذلك أهنما تبنياه النه مل يكن ) أو تتخذه ولدا(به وأما يف اآلخرة فأسكنها جنته بسببه 
  .ولد

  قال اهللا تعاىل
اللتقاطه من النقمة العظيمة ) ١(أي ال يدرون ماذا يريد اهللا هبم حني قيضهم ) وهم ال يشعرون(

إبنة فرعون، وليس " دربتة " أن اليت التقطت موسى : وعند أهل الكتاب[ بفرعون وجنوده 
وأصبح فؤاد آم موسى ) (٢] (المرأته ذكر بالكلية، وهذا من غلطهم على كتاب اهللا عزوجل 

فارغا إن كادت لتبدى به لوال أن ربطنا على قلبها لتكون من املؤمنني وقالت الخته قصيه 
فبصرت به عن جنب وهم ال يشعرون وحرمنا عليه املراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل 

علم أن وعد اهللا بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إىل أمه كي تقر عينها وال حتزن ولت
قال ابن عباس وجماهد وعكرمة وسعيد ]  ١٣ - ١٠: القصص) [ حق ولكن أكثرهم ال يعلمون

أي من ) وأصبح فؤاد أم موسى فأرغا(بن جبري وأبو عبيدة واحلسن وقتادة والضحاك وغريهم 
وال ل(كل شئ من أمور الدنيا إال من موسى إن كادت لتبدي به أي لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة 

وقالت الخته وهي ابنتها الكبرية ) لتكون من املؤمنني(أي صربناها وثبتناها ) أن ربطنا على قلبها
وقال * قال جماهد عن بعد * قصيه أي اتبعي أثره واطليب له خربه فبصرت به عن جنب ) ٣(

يه وذلك الن موسى عل) وهم ال يشعرون(وهلذا قال * قتادة جعلت تنظر إليه وكأهنا ال تريده 
السالم ملا استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثديا وال أخذ طعاما فحاروا يف 

  .أمره واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل
فأرسلوه مع القوابل والنساء إىل السوق لعل ) وحرمنا عليه املراضع من قبل(كما قال تعاىل 

به والناس عكوف عليه إذ بصرت به أخته فلم تظهر  جيدون من يوافق رضاعته فبينما هم وقوف
قال ابن عباس ملا ) * هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون(أهنا تعرفه بل قالت 

قالت ذلك قالوا هلا ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه فقالت رغبة يف صهر امللك ورجاء منفعته 
أمه فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ ميتصه ويرتضعه  فأطلقوها وذهبوا معها إىل منزهلم فأخذته

ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهب البشري إىل آسية يعلمها بذلك فاستدعتها إىل منزهلا وعرضت 
عليها أن تكون عندها وأن حتسن إليها فأبت عليها وقالت إن يل بعال وأوالدا ولست أقدر على 

  هلا رواتب وأجرت عليها هذا إال أن ترسليه معي فأرسلته معها ورتبت
__________  



  .أن قيضهم وهو حتريف: يف النسخ املطبوعة) ١(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٢(

  .واستدركت من قصص االنبياء البن كثري
  .كلثمة: وقال الضحاك؛ مرمي بنت عمران : امسها: جاء يف تفسري القرطيب) ٣(

  .كلثوم: وقال السهيلي

  .فرجعت به حتوزه إىل رحلها وقد مجع اهللا مشله بشملها النفقات والكساوى واهلبات
أي كما وعدناها ) فرددناه إىل أمه كي تقر عينها وال حتزن ولتعلم أن وعد اهللا حق(قال اهللا تعاىل 

وقد ) ولكن أكثرهم ال يعلمون(برده ورسالته فهذا رده وهو دليل على صدق البشارة برسالته 
ولقد متنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا (كلمه فقال هل فيما قال له امنت اهللا على موسى هبذا ليلة 

إىل أمك ما يوحى أن اقذفيه يف التابوت فاقذفيه يف اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو يل وعدو 
) ١] (وذلك أنه كان ال يراه أحد إال أحبه ] [  ٣٩ -  ٣٧: طه) [ له وألقيت عليك حمبة مين

ال قتادة وغري واحد من السلف أي تطعم وترفه وتغذي بأطيب املآكل إذ ق) ولتصنع على عيين(
وتلبس أحسن املالبس مبرأى مين وذلك كله حبفظي وكالئيت لك فيما صنعت بك لك وقدرته من 

إذ متشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرددناك إىل (االمور اليت ال يقدر عليها غريي 
وسنورد ]  ٤٠: طه) [ لت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتوناأمك كي تقر عينها وال حتزن وقت

  .حديث الفتون يف موضعه بعد هذا إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة وعليه التكالن
  .وملا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك جنزي احملسنني(

يعته وهذا من عدوه ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها فوجد فيها رجلني يقتتالن هذا من ش
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل 

قال رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم * الشيطان إنه عدو مضل مبني 
عاىل ملا ذكر ت]  ١٧ -  ١٤: القصص) [ قال رب مبا أنعمت علي فلن أكون ظهريا للمجرمني* 

أنه أنعم على أمه برده هلا وإحسانه بذلك وإمتنانه عليها شرع يف ذكر أنه ملا بلغ أشده واستوى 
هو إحتكام اخللق واخللق وهو سن االربعني يف قول االكثرين آتاه اهللا حكما وعلما وهو النبوة 

مث شرع يف ذكر ) إنا رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني(والرسالة اليت كان بشر هبا أمه حني قال 
  سبب خروجه من بالد مصر

وذهابه إىل أرض مدين وإقامته هنالك حىت كمل االجل وانقضى االمد وكان ما كان من كالم اهللا 
  .له وإكرامه مبا أكرمه به كما سيأيت



قال ابن عباس وسعيد بن جبري وعكرمة ) ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها(قال تعاىل 
) فوجد فيها رجلني يقتتالن(وعن ابن عباس بني العشائني * نصف النهار  وقتادة والسدي وذلك

  .أي قبطي) وهذا من عدوه(أي إسرائيلي ) هذا من شيعته(أي يتضاربان ويتهاوشان 
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من (قاله ابن عباس وقتادة والسدي وحممد بن إسحاق 

بديار مصر صولة بسبب نسبته إىل تبين فرعون له  وذلك أن موسى عليه السالم كانت له) عدوه
وتربيته يف بيته وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت هلم وجاها وارتفعت رؤوسهم بسبب أهنم 

أرضعوه وهم أخواله أي من الرضاعة فلما استغاث ذلك االسرائيلي موسى عليه السالم على 
  *طعنه جبمع كفه  قال جماهد أي) * فوكزه(ذلك القبطي أقبل إليه موسى 

__________  
  .سقطت من النسخ املطبوعة واستدركت من قصص االنبياء البن كثري) ١(

وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا * أي فمات منها ) فقضى عليه(وقال قتادة بعصا كانت معه 
ا من هذ(موسى ) قال(باهللا العظيم ومل يرد موسى قتله بالكلية وإمنا أزاد زجره وردعه مع هذا 

قال رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له إنه هو الغفور * عمل الشيطان إنه عدو مضل مبني 
  .الرحيم

فأصبح يف املدينة ) (فلن أكون ظهريا للمجرمني(أي من العز واجلاه ) قال رب مبا أنعمت علي
  .خائفا يترقب فإذا الذي استنصره باالمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبني

  .أراد أن يبطش بالذي هو عدو هلما قال يا موسى فلما
أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسا باالمس إن تريد إال أن تكون جبارا يف االرض وما تريد أن تكون 

  .من املصلحني
وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى قال يا موسى إن املال يأمترون بك ليقتلوك فاخرج إين لك من 

]  ٢١ - ١٨: القصص) [ ا يترقب قال رب جنين من القوم الظاملنيالناصحني فخرج منها خائف
أن يعلموا أن هذا القتيل  - أي من فرعون ومالئه  -خيرب تعاىل أن موسى أصبح مبدينة مصر خائفا 

  الذي رفع إليه أمره إمنا قتله موسى يف نصرة رجل من بين إسرائيل فتقوى ظنوهنم أن موسى
أي ) خائفا يترقب(فصار يسري يف املدينة يف صبيحة ذلك اليوم  منهم ويترتب على ذلك أمر عظيم

يلتفت فبينما هو كذلك إذا ذلك الرجل االسرائيلي الذي استنصره باالمس يستصرخه أي 
إنك (يصرخ به ويستغيثه على آخر قد قاتله فعنفه موسى والمه على كثرة شره وخماصمته قال له 

قبطي الذي هو عدو ملوسى ولالسرائيلي فريدعه عنه مث أراد أن يبطش بذلك ال) * لغوي مبني



قال يا موسى أتريد أن تقتلين كما قتلت (وخيلصه منه فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي 
قل بعضهم ) نفسا باالمس إن تريد اال أن تكون جبارا يف االرض وما تريد أن تكون من املصلحني

على ما كان صنع موسى باالمس وكأنه ملا رأى موسى إمنا قال هذا الكالم االسرائيلي الذي إطلع 
مقبال إىل القبطي إعتقد أنه جاء إليه ملا عنفه قبل ذلك بقوله إنك لغوي مبني فقال ما قال ملوسى 

  .وأظهر االمر الذي كان وقع باالمس فذهب القبطي فاستعدى موسى إىل فرعون
  .وهذا الذي مل يذكر كثري من الناس سواه

ل هذا هو القبطي وأنه ملا رآه مقبال إليه خافه ورأى من سجيته إنتصارا جيدا وحيتمل أن قائ
لالسرائيلي فقال ما قال من باب الظن والفراسة إن هذا لعله قاتل ذاك القتيل باالمس أو لعله 

  .فهم من كالم االسرائيلي حني أستصرخه عليه ما دله على هذا واهللا أعلم
هو قاتل ذلك املقتول باالمس فأرسل يف طلبه وسبقهم رجل  واملقصود أن فرعون بلغه أن موسى

يا (فقال ) ١(ساعيا إليه مشفقا عليه ) وجاء رجل من أقصى املدينة(ناصح عن طريق أقرب 
أي فيما ) إين لك من الناصحني(أي من هذه البلدة ) موسى إن املال يأمترون بك ليقتلوك فاخرج

  أي فخرج من مدينة مصر من فوره) ئفا يترقبفخرج منها خا(أقوله لك قال اهللا تعاىل 
__________  

هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا مؤمن آل : قال أكثر أهل التفسري: قال يف تفسري القرطيب) ١(
  .فرعون وكان ابن عم فرعون

  .رب جنين من القوم الظاملني(على وجهه ال يهتدي إىل طريق وال يعرفه قائال 
عسى ريب أن يهديين سواء السبيل وملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من وملا توجه تلقاء مدين قال 

الناس يسقون ووجد من دوهنم امرأتني تذودان قال ما خطبكما قالتا ال نسقي حىت يصدر الرعاء 
  وأبونا شيخ كبري

  ]. ٢٤ - ٢١: القصص) [ فسقى هلما مث توىل إىل الظل فقال رب إين ملا أنزلت إيل من خري فقري
تعاىل عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفا يترقب أي يتلفت خشية أن يدركه خيرب 

أحد من قوم فرعون وهو ال يدري أين يتوجه وال إىل أين يذهب وذلك النه مل خيرج من مصر 
قال عسى ريب أن يهديين سواء (أي اجته له طريق يذهب فيه ) وملا توجه تلقاء مدين(قبلها 
  ).السبيل

وكذا وقع أو صلته إىل مقصود وأي * تكون هذه الطريق موصلة إىل املقصود  أي عسى أن
ومدين هي املدينة اليت أهلك اهللا فيها * وكانت بئرا يستقون منها ) وملا ورد ماء مدين(مقصود 



وقد كان هالكهم قبل زمن موسى عليه السالم * أصحاب االيكة وهم قوم شعيب عليه السالم 
وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دوهنم (املذكور ) وملا ورد املاء( *يف أحد قول العلماء 

وعند أهل الكتاب أهنن * غنمهما أن ختتلط بغنم الناس ] عنهما [ أي تكفكفان ) امرأتني تذودان
  .كن سبع بنات

  .وهذا أيضا من الغلط وكأنه كن سبعا ولكن إمنا كان تسقى إثنتان منهن
قال ما خطبكما (ذاك حمفوظا وإال فالظاهر أنه مل يكن له سوى بنتان  وهذا اجلمع ممكن إن كان

أي ال نقدر على ورود املاء إال بعد صدور ) قالتا ال نسقى حىت يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبري
  ).فسقى هلما(لضعفنا وسبب مباشرتنا هذه الرعية ضعف أبينا وكربه قال اهللا تعاىل ) ١(الرعاء 

ن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة قال املفسرون وذلك أ
فتجئ هاتان املرأتان فيشرعان غنمهما يف فضل أغنام الناس فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع 

  .تلك الصخرة وحده
قال أمري املؤمنني عمر وكان ال يرفعه إال * مث استقى هلما وسقى غنمهما مث رد احلجر كما كان 

  .وإمنا استقى ذنوبا واحدا فكفامها] رجال [ عشرة 
روى ابن جرير عن ابن مسعود أنه ) * ٢(مث توىل إىل الظل قالوا وكان ظل شجرة من السمر 

قال ابن عباس سار من مصر إىل ) قال رب إين ملا أنزلت ايل من خري فقري(رآها خضراء ترف 
سقطت نعال قدميه من احلفاء وجلس يف الظل مدين مل يأكل إال البقل وورق الشجر وكان حافيا ف

وهو صفوة اهللا من خلقه وإن بطنه الصق بظهره من اجلوع وإن خضرة البقل لترى من داخل 
قال رب إين ملا أنزلت إيل من خري (قال عطاء بن السائب ملا * جوفه وأنه حملتاج إىل شق مترة ) ٣(

  فجاءته إحدامها(امسع املرأة ) فقري
__________  

  .مجع راع: الرعاء) ١(
مجع السمرة وهي شجرة صغرية الورق، قصرية الشوك، هلا برمة صفراء يأكلها : السمر) ٢(

  .الناس
ولعله أقرب  - : ويف تفسري القرطيب عن ابن عباس؛ معىن العبارة ركيك وغري مقبول عقليا ) ٣(

  .وكان قد بلغ به اجلوع، واخضر لونه من أكل البقل يف بطنه - للواقع 

شي على استحياء قالت ان أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه مت
  .القصص قال ال ختف جنوت من القوم الظاملني



  .قالت إحدامها يا أبت إستأجره إن خري من إستأجرت القوي االمني
ن قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج فإن أمتمت عشرا فم

  .عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدين إن شاء اهللا من الصاحلني
: القصص) [ قال ذلك بيين وبينك أميا االجلني قضيت فال عدوان علي واهللا على ما نقول وكيل

) قال رب إين ملا أنزلت ايل من خري فقري(ملا جلس موسى عليه السالم يف الظل و ]  ٢٨ - ٢٥
فذهبتا إىل ابيهما فيقال إنه استنكر سرعة رجوعهما فأخربتاه ما كان فيما قيل ) ١(مسعته املرأتان 

من أمر موسى عليه السالم فأمر إحدامها أن تذهب إليه فتدعوه فجاءته إحدامها متشي على 
صرحت له هبذا لئال * استحياء أي مشى احلراير قالت إن أيب يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا 

  .يوهم كالمها ريبة
ام حيائها وصيانتها، فلما جاءه وقص عليه القصص وأخربه خربه وما كان من أمره يف وهذا من مت

) ال ختف جنوت من القوم الظاملني(ذلك الشيخ ) قال له(خروجه من بالد مصر فرارا من فرعوهنا 
  .أي خرجت من سلطاهتم فلست يف دولتهم

  .وقد اختلفوا يف هذا الشيخ من هو فقيل هو شعيب عليه السالم
  .هذا هو املشهور عند كثريين وممن نص عليه احلسن البصري ومالك بن أنسو

وجاء مصرحا به يف حديث ولكن يف إسناده نظر وصرح طائفة بأن شعيبا عليه السالم عاش عمرا 
  .طويال بعد هالك قومه حىت أدركه موسى عليه السالم وتزوج بابنته

ب موسى عليه السالم هذا إمسه شعيب وروى ابن أيب حامت وغريه عن احلسن البصري أن صاح
  وقيل إنه* وكان سيد املاء ولكن ليس يالنيب صاحب مدين 

وقيل رجل إمسه يثرون * وقيل رجل مؤمن من قوم شعيب * وقيل ابن عمه * ابن أخي شعيب 
قال ابن عباس وأبو * هكذا هو يف كتب أهل الكتاب يثرون كاهن مدين أي كبريها وعاملها 

  .اهللا إمسه يثرونعبيدة بن عبد 
  .زاد أبو عبيدة وهو ابن أخي شعيب

  .زاد ابن عباس صاحب مدين
واملقصود أنه ملا أضافه وأكرم مثواه وقص عليه ما كان من أمره بشره بأنه قد جنا فعند ذلك قالت 

غنمك مث مدحته بأنه قوي أمني قال عمرو ) ٢(أي لرعي ) يأ أبت إستأجره(إحدى البنتني البيها 
وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة وحممد بن إسحق وغري واحد ملا قالت ذلك قال هلا  بن عباس

  أبوها وما علمك هبذا ؟ فقالت إنه رفع صخرة ال يطيق رفعها إال عشرة، وأنه ملا جئت معه
__________  



  .ليا: قيل إحدامها) ١(
  .لكواالخرى صفوريا ابنتا يثرون، ويثرون هو شعيب عليه السالم وقيل غري ذ

إشارة إىل مشروعية نظام االجارة، واهنا كانت عندهم يف نظام حياهتم االقتصادية، وإشارة ) ٢(
  .إىل اهنا ضرورة للخليقة ومصلحة التعامل بني الناس

تقدمت أمامه فقال كوين من ورائي فإذا اختلف الطريق فأخذ يف يل حبصاة أعلم هبا كيف الطريق 
صاحب يوسف حني قال المرأته أكرمي مثواه، وصاحبة : الثةقال ابن مسعود أفرس الناس ث) ١(

وأبو بكر حني استخلف * موسى حني قالت يا أبت إستأجره إن خري من إستأجرت القوي االمني 
قال إين أريد أن أنكحك إحدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج فان (عمر بن اخلطاب 

: القصص) [ ستجدين إن شاء اهللا من الصاحلني أمتمت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك
استدل هبذا مجاعة من أصحاب أيب حنيفة رمحه اهللا على صحة ما إذا باعه أحد هذين ]  ٢٧

ويف هذا نظر الن هذه مراوضة * العبدين أو الثوبني وحنو ذلك أنه يصح لقوله إحدى ابنيت هاتني 
  .ال معاقدة واهللا أعلم

  ة االجيار بالطعمة والكسوة كما جرت به العادة وأستأنسواواستدل أصحاب أمحد على صح
باب إستئجار االجري على " يف كتابه ) ٢] (عليه [ باحلديث الذي رواه ابن ماجة يف سننه مترمجا 

حدثنا حممد بن املصفي احلمصي، حدثنا بقية بن الوليد، عن مسلمة بن علي، عن " طعام بطنه 
: يقول) ٣(مسعت عتبة بن الدر : يزيد، عن علي بن رباح قال سعيد بن أيب أيوب، عن احلارث بن

إن موسى : " كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأ طس حىت إذا بلغ قصة موسى قال
وهذا من هذا ) ٤" (عليه السالم آجر نفسه مثاين سنني أو عشر سنني على عفة فرجه وطعام بطنه 

ين الدمشقي البالطي ضعيف عند االئمة ال حيتج بتفرده الوجه ال يصح الن مسلمة بن على اخلش
حدثنا أبو زرعة، حدثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكر، : ولكن قد روى من وجه آخر فقال ابن أيب حامت

حدثين أبن هليعة وحدثنا أبورزعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد اهللا بن هليعة، عن 
بن رباح اللخمي، قال مسعت عتبة بن الندر السلمي صاحب احلارث بن يزيد احلضرمي عن علي 

إن موسى عليه السالم آجر نفسه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث أن رسول اهللا قال
  لعفة

__________  
  .إشارة إىل خلق موسى وحترجه من النظر إىل ادبار النساء) ١(

جيزهتا، فتحرج موسى من النظر فهبت ريح ضمت قميصها فوصفت ع: قال يف تفسري القرطيب



  .ودليين على الطريق ميينا ويسارا..فقال ارجعي وأرشديين إىل الطريق بصوتك؛ إليها 
  .وكان هذا سبب وصفها له باالمانة

  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٢(
  .الدر حتريف، ويف ابن ماجة الندر) ٣(
  .٢٤٤٤/  ٥/  ١٦: سنن ابن ماجة يف) ٤(

بقية بن الوليد احلمصي احملدث املشهور ) الزاوئد(سناده ضعف الن فيه بقية أو عشرا يف إ: وفيه
  .كان كثريا لتدليس عن الضعفاء واجملهولني: له مناكري وقال ابن حجر: قال أمحد

عامة أحاديثه : منكر احلديث وقال ابن عدي: مسلم بن علي اخلشين الشامي قال فيه البخاري -
 ١٠٩(ميزان االعتدال ) ١٠٧/  ١(تقريب التهذيب ) ٧٠(كني الضعفاء واملترو -غري حمفوظة 

 /٤.(  

  ذلك بيين وبينك أميا االجلني قضيت فال عدوان علي واهللا(مث قال تعاىل " * فرجه وطعمة بطنه 
يقول إن موسى قال لصهره االمر على ما قلت فأيهما ]  ٢٨: القصص) [ على ما نقول وكيل

التنا سامع ومشاهد، ووكيل علي وعليك ومع هذا فلم قضيت فال عدوان علي واهللا على مق
  .يقض موسى إال أكمل االجلني وأمتهما وهو العشر سنني كوامل تامة

حدثنا حممد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا مروان بن شجاع، : قال البخاري
أي االجلني قضى : سألين يهودي من أهل احلرية: ، عن سعيد بن جبري قال)١(عن سامل االفطس 
: ال أدري حىت أقدم على حرب العرب فأسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال: موسى ؟ فقلت

  .قضى أكثرمها وأطيبهما، إن رسول اهللا إذا قال فعل
تفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد رواه النسائي يف حديث الفتون، كما سيأيت من طريق 

  .ريالقاسم بن أيب أيوب عن سعيد بن جب
) ٢(وقد رواه ابن جرير عن أمحد بن حممد الطوسي وابن أيب حامت عن أبيه كالمها عن احلميدي 

عن سفيان بن عيينة، حدثين إبراهيم بن حيىي بن أيب يعقوب، عن احلكم بن أبان عن عكرمة عن 
 سألت جربيل أي االجلني قضى موسى قال: " ابن عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وإبراهيم هذا غري معروف إال هبذا احلديث) * ٣(أمتهما وأكملهما 
وقد رواه البزار، عن أمحد بن أبان القرشي، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن أعني، عن احلكم 

  .بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره
جماهد مرسال أن رسول اهللا سأل عن ذلك وقد رواه سنيد، عن حجاج، عن ابن جريج، عن 



  .أبرمها وأوفامها: جربيل فسأل جربيل إسرافيل فسأل إسرافيل الرب عزوجل فقال
وبنحوه رواه ابن أيب حامت من حديث يوسف بن سرح مرسال ورواه ابن جرير من طريق حممد بن 

  ".أوفامها وأمتهما  : "كعب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل أي االجلني قضى موسى قال
وقد رواه البزار وابن أيب حامت من حديث عويد بن أيب عمران اجلوين وهو ضعيف عن أبيه عن 

عبد اهللا بن الصامت عن أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل أي االجلني قضى موسى 
  ".رى منهما وإن سئلت أي املرأتني تزوج ؟ فقل الصغ: " قال" أوفامها وأبرمها : " قال

  وقد رواه البزار وابن أيب
__________  

شامي ثقة ليس له : أبو حممد احلراين قال ابن حجر؛ سامل االفطس وهو ابن عجالن اجلزري ) ١(
  .هذا احلديث وآخر يف الطب: يف الصحيح سوى حديثني

  من السادسة قتل صربا سنة اثنني ٢٦٨٤/  ٢٨/  ٥٢فتح الباري 
  .٢٨١/  ١ذيب تقريب الته/ وثالثني 

  .عبد اهللا بن الزبري بن عيسى القرشي احلميدي املكي، أبو بكر ثقة حافظ فقيه: احلميدي) ٢(
قال احلاكم كان البخاري إذا وجد احلديث عند احلميدي ال يعدوه إىل غريه تقريب التهذيب أحد 

  .االعالم
 ٤١٥/  ١تهذيب تقريب ال ٢١٩ما لقيت أنصح لالسالم وأهله منه مات سنة : قال الفسوي

  .٧٧/  ٢الكاشف للذهيب 
  .٢٠٦/  ١: تاريخ الطربي) ٢(

حامت من طريق عبد اهللا بن هليعة عن احلارث بن يزيد احلضرمي عن علي بن رباح عن عتبة بن 
فلما وىف االجل قيل " * إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه : " الندر أن رسول اهللا قال
فلما أراد فراق شعيب سأل إمرأته أن تسأل " * أبرمها وأوفامها : " قال يا رسول اهللا أي االجلني

من ولد ) ١(أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون 
مث * ذلك العام وكانت غنمه سودا حسانا فانطلق موسى عليه السالم إىل عصا قسمها من طرفها 

 أوردها فسقاها ووقف موسى عليه السالم بإزاء احلوض فلم يصدر وضعها يف أدىن احلوض مث
ووضعت كلها قوالب ألوان إال شاة ) ٢(منها شاة إال ضرب جنبها شاة شاة قال فأمتئت وآنثت 

أو شاتني ليس فيها فشوش وال ضبوب وال عزوز وال ثعول وال كموش تفوت الكف قال النيب 
  ".شام وجدمت بقايا تلك الغنم وهي السامرية لو أقتحمتم ال: " صلى اهللا عليه وسلم



ضيقة : طويلة الضرع جتره، والعزوز؛ ، والضبوب )٣(واسعة الشخب : قال ابن هليعة الفشوش
اليت ال حيكم الكف على : الصغرية الضرع كاحللمتني، والكموش: ، والثعول)٤(الشخب 

حدثنا : كما قال ابن جرير وقد يكون موقوفا* ضرعها لصغره، ويف صحة رفع هذا احلديث نظر 
ملا دعا نيب : حممد بن املثىن، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أيب، عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك قال

اهللا موسى صاحبه إىل االجل الذي كان بينهما قال له صاحبه كل شاة ولدت على لوهنا فلك 
جالت جولة فولدن كلهن بلقا فزعت ف) ٥(ولدها فعمد فوضع خياال على املاء فلما رأت اخليال 

  ذلك) ٦] (كلهن [ إال شاة واحدة فذهب بأوالدهن 
  .رجاله ثقات واهللا أعلم) ٦] (جيد [ العام وهذا إسناد 

وقد تقدم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه السالم حني فارق خاله البان أنه أطلق له ما 
  .الم فاهللا أعلميولد من غنمه بلقا ففعل حنو ما ذكر عن موسى عليه الس

  ).٦] (قال اهللا تعاىل [ 
فلما قضى موسى االجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال الهله أمكثوا إين آنست (

  .نارا لعلي آتيكم منها خبرب أو جذوة من النار لعلكم تصطلون
إين أنا اهللا فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي االمين يف البقعة املباركة من الشجرة أن يا موسى 

  .رب العاملني
  وأن ألق عصاك

__________  
  .أي على غري لون أمها) ١(
  .يف نسخة فأغنت وانثت) ٢(

  .ويف أخرى اتأمت وألبنت
  .ولدت توأما: امتئت
  .ولدت انثى: انثت

  .أي كثر لبنها: وألبنت
  .احدةاللنب الذي ينزل، واملقصود اهنا تشخب كثريا عند حلبها يف املرة الو: الشخب) ٣(
  .أي حتلب حلبا قصريا) ٤(
  .احلبال: يف املوضعني: يف نسخة) ٥(
  .ما بني معكوفني سقطت من النسخ املطبوعة) ٦(



  .فلما رآها هتتز كأهنا جان وىل مدبرا ومل يعقب يا موسى أقبل وال ختف إنك من اآلمنني
نك برهان أسلك يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذا

  ]. ٣٢ - ٢٩: القصص) [ من ربك إىل فرعون ومالئه إهنم كانوا قوما فاسقني
) فلما قضى موسى االجل(تقدم أن موسى قضى أمت االجلني وأكملهما وقد يؤحذ هذا من قوله 

  .وعن جماهد أنه أكمل عشرا وعشرا بعدها
وغريهم  - د من املفسرين فيما ذكره غري واح) ١(أي من عند صهره زاعما ) وسار بأهله(وقوله 

أنه اشتاق إىل أهله فقصد زيارهتم ببالد مصر يف صورة خمتف فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم 
  وغنم قد استفادها مدة مقامه قالوا واتفق ذلك يف ليلة مظلمة باردة وتاهوا يف

شيئا واشتد ) ٢(طريقهم فلم يهتدوا إىل السلوك يف الدرب املألوف وجعل يوري زناده فال يرى 
الظالم والربد، فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نارا تأجج يف جانب الطور وهو اجلبل الغريب 

رآها دوهنم الن هذه  -واهللا أعلم  -امكثوا إين آنست نارا وكأنه، : منه عن ميينه، فقال الهله
أي لعلي أستعلم من ) لعلي آتيكم منها خبرب(النار هي نور يف احلقيقة وال يصلح رؤيتها لكل أحد 

فدل على أهنم كانوا قد تاهوا عن الطريق ) أو جذوة من النار لعلكم تصطلون(عندها عن الطريق 
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال الهله (يف ليلة باردة ومظلمة لقوله يف اآلية االخرى 

فدل ]  ١٠ - ٩: طه) [ امكثوا إين آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
إذ قال موسى (ومجع الكل يف سورة النمل يف قوله * على وجود الظالم وكوهنم تاهوا عن الطريق 

  ]. ٧: النمل) [ الهله إين آنست نارا سأتيكم منها خبرب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون
  .أي نوروقد أتاهم منها خبرب وأي خرب ووجد عندها هدى وأي هدى واقتبس منها نورا و

فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي االمين يف البقعة املباركة من الشجرة أن يا (قال اهللا تعاىل 
  ]. ٣٠: القصص) [ موسى إين أنا اهللا رب العاملني

) [ فلما جاءها نودى أن بورك من يف النار ومن حوهلا وسبحان اهللا رب العاملني(وقال يف النمل 
يا موسى إنه أنا اهللا العزيز (الذي يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد أي سبحان اهللا ]  ٨: النمل
فلما أتاها نودي يا موسى إين أنا ربك فاخلع نعليك (وقال يف سورة طه ]  ٩: النمل) [ احلكيم

  .إنك بالوادي املقدس طوى
الساعة  وأنا اخترتك فاستمع ملا يوحى إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري إن

  .آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس مبا تسعى
  ]. ١٦ - ١١: طه) [ فال يصدنك عنها من ال يؤمن هبا واتبع هواه فتردى

قال غري واحد من املفسرين من السلف واخللف ملا قصد موسى إىل تلك النار اليت رآها فانتهى 



لنار يف اضطرام وكل ما وكل ما لتلك ا) ٣(إليها وجدها تأجج يف شجرة خضراء من العوسج 
  خلضرة تلك الشجرة

__________  
  .يف نسخة ذاهبا وما أثبتناه مناسب أكثر) ١(
  .فال يورى وما أثبتناه مناسب للسياق: يف النسخ املطبوعة) ٢(

  .فقدح موسى النار فلم تور املقدحة شيئا: ويف تفسري القرطيب عن وهب بن منبه
  .الشوك: العوسج) ٣(

متعجبا وكانت تلك الشجرة يف حلف جبل غريب منه عن ميينه كما قال تعاىل يف ازدياد فوقف 
]  ٤٤: القصص) [ وما كنت جبانب الغريب إذ قضينا إىل موسى االمر وما كنت من الشاهدين(

وكان موسى يف واد امسه طوى فكان موسى مستقبل القبلة وتلك الشجرة عن ميينه من ناحية 
دس طوى فأمر أوال خبلع نعليه تعظيما وتكرميا وتوقريا لتلك البقعة الغرب فناداه ربه بالواد املق

  .املباركة وال سيما يف تلك الليلة املباركة
وعند أهل الكتاب أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور مهابة له وخوفا على بصره مث 

إين أنا اهللا ال إله إال ( ] ٣٠: القصص) [ إين أنا اهللا رب العاملني(خاطبه تعاىل كما يشاء قائال له 
أي أنا رب العاملني الذي ال إله إال هو الذي ال ]  ١٤: طه) [ أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري

  .تصلح العبادة وإقامة الصالة إال له
مث أخربه أن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإمنا الدار الباقية يوم القيامة اليت ال بد من كوهنا 

  .أي من خري وشر]  ١٥: طه) [ نفس مبا تسعى لتجزى كل(ووجودها 
وحضه وحثه على العمل هلا وجمانبة من ال يؤمن هبا ممن عصى مواله واتبع هواه مث قال له خماطبا 

  .ومؤانسا ومبينا له أنه القادر على كل شئ الذي يقول للشئ كن فيكون
قال هي (ا منذ صحبتها أي أما هذه عصاك اليت نعرفه]  ١٧: طه) [ وما تلك بيمينك يا موسى(

أي بل هذه ]  ١٨: طه) [ عصاي أتؤكؤ عليها وأهش هبا على غنمي ويل فيها مآرب أخرى
 ٢٠ -  ١٩: طه) [ قال القها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى(عصاي اليت أعرفها وأحتققها 

.[  
يكون وأنه يقول للشئ كن ف] هو الذي [ وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه 

  .الفعال باالختيار
على صدقه عند من يكذبه من أهل مصر فقال ) ١] (صادقا [ وعند أهل الكتاب أنه سأل برهانا 



فألقاها فإذا هي حية (له الرب عزوجل ما هذه اليت يف يدك قال عصاي قال القها إىل االرض 
  يده ويأخذها بذنبهافهرب موسى من قدامها فأمره الرب عزوجل أن يبسط ]  ٢٠: طه) [ تسعى

  .فلما استمكن منها ارتدت عصا يف يده
وأن ألق عصاك فلما رآها هتتز كأهنا جان وىل مدبرا ومل (وقد قال اهللا تعاىل يف اآلية االخرى 

وهي مع ) ٢(أي قد صارت حية عظيمة هلا ضخامة هائلة وأنياب تصك ]  ١٠: النمل) [ يعقب
يقال اجلان واجلنان وهو لطيف ولكن سريع * حليات ذلك يف سرعة حركة اجلان وهو ضرب من ا

االضطراب واحلركة جدا فهذه مجعت الضخامة والسرعة الشديدة فلما عاينها موسى عليه 
أي ومل يلتفت ) ومل يعقب(أي هاربا منها الن طبيعته البشرية تقتضي ذلك ) وىل مدبرا(السالم 

  )ك من اآلمننييا موسى أقبل وال ختف إن(قائال ) فناداه ربه) (٣(
__________  

  .ما بني معكوفني سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
  .تصطك: يف نسخة) ٢(
  .مل يرجع: عن جماهد: يف تفسري القرطيب) ٣(

  .فلما رجع أمره اهللا تعاىل أن ميسكها]  ٢١: القصص[ 
يده يف  فيقال إنه هاهبا شديدا فوضع]  ٢١: طه) [ قال خذها وال ختف سنعيدها سريهتا االوىل(

وعند أهل الكتاب بذنبها فلما استمكن منها إذا هي قد * كم مدرعته مث وضع يده يف وسط فمها 
فسبحان القدير العظيم رب املشرقني واملغربني مث أمره ) ١(عادت كما كانت عصا ذات شعبتني 

  .تعال بإدخال يده يف جيبه
  .أي من غري برص وال هبقمث أمره بنزعها فإذا هي تتألأل كالقمر بياضا من غري سوء 

) [ اسلك يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء واضمم إليك جناحك من الرهب(وهلذا قال 
  .قيل معناه إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك]  ٣٢: القصص

وهذا وإن كان خاصا به إال أن بركة االميان به حق بأن ينفع من استعمل ذلك على وجه االقتداء 
وأدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء يف تسع آيات إىل (ء وقال يف سورة النمل باالنبيا

أي هاتان اآليتان ومها العصا واليد ومها ]  ١٢: النمل) [ فرعون وقومه إهنم كانوا قوما فاسقني
فذلك برهانان من ربك إىل فرعون ومالئه إهنم كانوا قوما (الربهانان املشار إليهما يف قوله 

ومع ذلك سبع آيات أخر فذلك تسع آيات بينات وهي املذكورة يف ]  ٣٢: القصص) [ قنيفاس
  آخر سورة



ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بين إسرائيل إذا جاءهم (سبحان حيث يقول تعاىل 
  .فقال له فرعون إين الظنك يا موسى مسحورا

) صائر وإين الظنك يا فرعون مثبوراقال لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات واالرض ب
ولقد أخذنا آل فرعون (وهي املبسوطة يف سورة االعراف يف قوله ]  ١٠٢ - ١٠١: االسراء[ 

بالسنني ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءهتم احلسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
  .ال يعلمون يطريوا مبوسى ومن معه أال إمنا طائرهم عند اهللا ولكن أكثرهم
  .وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا هبا فما حنن لك مبؤمنني

فأرسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت فاستكربوا وكانوا قوما 
كما سيأيت الكالم على ذلك يف موضعه وهذه التسع ]  ١٣٣ -  ١٣٠: االعراف) [ جمرمني

فإن التسع من كلمات اهللا القدرية والعشرة من كلماته الشرعية وإمنا  آيات غري العشر الكلمات
نبهنا على هذا النه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة فظن أن هذه هي هذه كما قررنا ذلك يف 

  .تفسري آخر سورة بين إسرائيل
قتلت منهم قال رب إين (واملقصود أن اهللا سبحانه ملا أمر موسى عليه السالم بالذهاب إىل فرعون 

  .نفسا فأخاف أن يقتلون
  .وأخي هرون هو أفصح مين لسانا فأرسله معي ردأ يصدقين إين أخاف أن يكذبون

قال سنشد عضدك بأخيك وجنعل لكما سلطانا فال يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما 
  ]. ٣٥ -  ٣٣: القصص) [ الغالبون

عليه السالم يف جوابه لربه عزوجل حني أمره  يقول تعاىل خمربا عن عبده ورسوله وكليمه موسى
  بالذهاب إىل عدوه الذي خرج من ديار مصر

__________  
  .ذات شعبتني يف رأسها وحمجن يف طرفها: يف الطربي عن وهب بن منبه) ١
  .أدخلها فيه: اسلك يدك يف جيبك: قال العزيزي يف غريب القرآن: يف تفسري الرازي) ٢

قال رب إين قتلت (ني كان من أمره ما كان يف قتل ذلك القبطي وهلذا فرارا من سطوته وظلمه ح
  .منهم نفسا فأخاف أن يقتلون

  ).وأخي هرون هو أفصح مين لسانا فأرسله معي ردأ يصدقين إين أخاف أن يكذبون
  أي اجعله معي معينا وردأ ووزيرا يساعدين ويعينين على أداء رسالتك إليهم

سنشد عضدك بأخيك وجنعل (قال اهللا تعاىل جميبا له إىل سؤاله * بيانا فإنه أفصح مين لسانا وأبلغ 



أي فال ينالون منكما مكروها بسبب قيامكما ) فال يصلون إليكما(أي برهانا ) لكما سلطانا
  .بآياتنا

  .اذهب إىل فرعون انه طغى(وقال يف سورة طه ) أنتما ومن اتبعكما الغالبون(وقيل بربكة آياتنا 
 - ٢٤: طه) [ يل صدري ويسر يل أمري واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويلقال رب اشرح 

قيل إنه أصابه يف لسانه لثغة بسبب تلك اجلمرة اليت وضعها على لسانه اليت كان فرعون ]  ٢٨
أراد إختبار عقله حني أخذ بلحيته وهو صغري فهم بقتله فخافت عليه آسية وقالت إنه طفل 

ني يديه فهم بأخذ التمرة فصرف امللك يده إىل اجلمرة فأخذها فاختربه بوضع مترة ومجرة ب
فوضعها على لسانه فأصابه لثغة بسببها فسأل زوال بعضها مبقدار ما يفهمون قوله ومل يسأل 

  .زواهلا بالكلية
قال احلسن البصري والرسل إمنا يسألون حبسب احلاجة وهلذا بقيت يف لسانه بقية وهلذا قال 

أي يفصح عن ]  ٥٢: الزخرف) [ وال يكاد يبني(يما زعم أنه يعيب به الكليم فرعون قبحه اهللا ف
واجعل يل وزيرا من أهلي هرون (مث قال موسى عليه السالم * مراده ويعرب عما يف ضمريه وفؤاده 

  .أخي اشدد به أزري وأشركه يف أمري كي نسبحك كثريا ونذكرك كثريا إنك كنت بنا بصريا
أي قد أجبناك إىل مجيع ما سألت وأعطيناك ]  ٣٦ - ٣٢: طه) [ موسىقال قد أوتيت سؤلك يا 

الذي طلبت وهذا من وجاهته عند ربه عزوجل حني شفع أن يوحي اهللا إىل أخيه فأوحى إليه 
ووهبنا له (وقال تعاىل ]  ٦٩: االحزاب) [ وكان عند اهللا وجيها(وهذا جاه عظيم قال اهللا تعاىل 

وقد مسعت أم املؤمنني عائشة رجال يقول الناس وهم ]  ٥٣: مرمي[ ) من رمحتنا أخاه هرون نبيا
فسكت القوم فقالت عائشة ملن حول هودجها هو ) أي أخ أمن على أخيه(سائرون طريق احلج 

ووهبنا له من رمحتنا أخاه (موسى بن عمران حني شفع يف أخيه هرون فأوحى إليه قال اهللا تعاىل 
وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظاملني قوم فرعون (لشعراء قال تعاىل يف سورة ا) هرون نبيا
  .أال يتقون

قال رب إين أخاف أن يكذبون ويضيق صدري وال ينطلق لساين فأرسل إىل هرون وهلم على 
  .ذنب فأخاف أن يقتلون

  قال كال فاذهبا بآياتنا إنا معكم
  .مستمعون

  .عنا نيب إسرائيلفأتيا فرعون فقوال إنا رسول رب العاملني أن أرسل م
قال أمل نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنني وفعلت فعلتك اليت فعلت وأنت من 

تقدير الكالم فأتياه فقاال له ذلك وبلغاه ما أرسال به من ]  ١٩ - ١٠: الشعراء) [ الكافرين



ته وقهره دعوته إىل عبادة اهللا تعاىل وحده ال شريك له وأن يفك أسارى بين إسرائيل من قبض
وسطوته وتركهم يعبدون رهبم حيث شاؤا ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع لديه فتكرب 

  فرعون يف نفسه وعتا

أمل نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك (وطغى ونظر إىل موسى بعني االزدراء والتنقص قائال له 
ا إليه وأنعمنا عليه مدة من أي أما أنت الذي ربيناه يف منزلنا وأحسن]  ١٨: الشعراء) [ سنني

وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي فر منه خالفا ملا عند أهل الكتاب ) ١(الدهر 
  .من أن فرعون الذي فر منه مات يف مدة مقامه مبدين وأن الذي بعث إليه فرعون آخر

وقتلت الرجل أي ]  ١٩؛ الشعراء ) [ وفعلت فعلتك اليت فعلت وأنت من الكافرين(وقوله 
أي ]  ٢٠: الشعراء) [ قال فعلتها إذا وأنا من الضالني) (٢(القبطي وفررت منا وجحدت نعمتنا 

) ففرت منكم ملا خفتكم فوهب يل ريب حكما وجعلين من املرسلني(قبل أن يوحى إيل وينزل علي 
وتلك نعمة متنها (مث قال جميبا لفرعون عما امنت به من التربية واالحسان إليه ]  ٢١: الشعراء[ 

أي وهذه النعمة اليت ذكرت من أنك أحسنت ]  ٢٢: الشعراء) [ علي أن عبدت بين إسرائيل
إيل وأنا رجل واحد من بين إسرائيل تقابل ما استخدمت هذا الشعب العظيم بكماله واستعبدهتم 

  .قال فرعون وما رب العاملني(يف أعمالك وخدمك وأشغالك 
  .ا بينهما إن كنتم موقننيقال رب السموات واالرض وم

  .قال ملن حوله أال تستمعون
  .قال ربكم ورب آبائكم االولني

  .قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون
  ]. ٢٨ -  ٢٣: الشعراء) [ قال رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون

ا أقامه الكليم على فرعون يذكر تعاىل ما كان بني فرعون وموسى من املقاولة واحملاجة واملناظرة وم
  .اللئيم من احلجة العقيلة املعنوية مث احلسية
  وذلك أن فرعون قبحه اهللا أظهر جحد

  .الصانع تبارك وتعاىل
وقال يا أيها ] ( ٢٤ - ٢٣: النازعات) [ فحشر فنادى فقال أنا ربكم االعلى(وزعم أنه االله 

  ]. ٣٨: القصص) [ املال ما علمت لكم من إله غريي
و يف هذه املقالة معاند يعلم أنه عبد مربوب وأن اهللا هو اخلالق البارئ املصور االله احلق كما وه

) [ وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كانت عاقبة املفسدين(قال تعاىل 



رب  وهلذا قال ملوسى عليه السالم على سبيل االنكار لرسالته واالظهار أنه مامث]  ١٤: النمل
: الشعراء) [ إنا رسول رب العاملني(الهنما قاال له ]  ٢٣: الشعراء) [ وما رب العاملني(أرسله 
فكأنه يقول هلما ومن رب العاملني الذي تزعمان أنه أرسلكما وابعتثكما فأجابه موسى قائال ]  ١٦

ني خالق يعين رب العامل]  ٢٤الشعراء ) [ رب السموات واالرض وما بينهما إن كنتم موقنني(
من السحاب والرياح ) ٣(هذه السموات واالرض املشاهدة وما بينهما من املخلوقات املتعددة 

  واملطر والنبات واحليوانات اليت يعلم كل موقن أهنا مل حتدث بأنفسها وال بد هلا من موجد
__________  

أشهر القرطيب  كان بني خروج موسى حني قتل القبطي وبني رجوعه نبيا أحد عشر عاما غري) ١(
٩٥/  ١٣.  

  .أي نعميت اليت كانت لنا عليك من التربية واالحسان إليك: نعمتنا) ٢(
  .وما أثبتناه مناسب للمعىن" املتجددة " يف النسخ املطبوعة ) ٣(

  .وحمدث وخالق
  .وهو اهللا الذي ال إله إال هو رب العاملني

لى سبيل التهكم والتنقص ملا قرره أي فرعون ملن حوله من أمرائه ومرازبته ووزرائه ع) قال(
ربكم ورب آبائكم (موسى عليه السالم أال تسمعون يعين كالمه هذا قال موسى خماطبا له وهلم 

أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من اآلباء واالجداد والقرون ]  ٢٦: الشعراء) [ االولني
أبوه وال أمه ومل حيدث من غري حمدث السالفة يف اآلباد فإن كل أحد يعلم أنه مل خيلق نفسه وال 

  .وإمنا أوجده وخلقه رب العاملني
سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم (وهذان املقامان مها املذكوران يف قوله تعاىل 

ومع هذا كله مل يستفق فرعون من رقدته وال نزع عن ضاللته بل ]  ٥٣: فصلت) [ أنه احلق
  .قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون(عناده وكفرانه استمر على طغيانه و

  قال رب املشرق
أي هو املسخر هلذه الكواكب ]  ٢٨ -  ٢٧: الشعراء) [ واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون

  ).١(الزاهرة 
  .املسري لالفالك الدائرة
  .خالق الظالم والضياء

والقمر والكواكب السائرة ورب االرض والسماء رب االولني واآلخرين خالق الشمس 



والثوابت احلائرة خالق الليل بظالمه والنهار بضيائه والكل حتت قهره وتسخريه وتسيريه سائرون 
وفلك يسبحون يتعاقبون يف سائر االوقات ويدورون فهو تعاىل اخلالق املالك املتصرف يف خلقه مبا 

  .يشاء
قول سوى العناد عدل إىل استعمال  فلما قامت احلجج على فرعون وانقطعت شبهه ومل يبق له

  .قال لئن اختذت إهلا غريي الجعلنك من املسجونني) (٢(سلطانه وجاهه وسطوته 
  .قال أولو جئتك بشئ مبني

قال فأت به إن كنت من الصادقني فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني ونزع يده فإذا هي بيضاء 
  .انان اللذان أيده اهللا هبما ومها العصا واليدوهذان مها الربه]  ٣٣ -  ٢٩: الشعراء) [ للناظرين

وذلك مقام أظهر فيه اخلارق العظيم الذي هبر به العقول واالبصار حني ألقى عصاه فإذا هي ثعبان 
  .مبني

أي عظيم الشكل بديع يف الضخامة واهلول واملنظر العظيم الفظيع الباهر حىت قيل إن فرعون ملا 
وخوف عظيم حبيث إنه حصل له إسهال عظيم أكثر ) ٣( شاهد ذلك وعاينه أخذه رهب شديد

من أربعني مرة يف يوم وكان قبل ذلك ال يتربز يف كل أربعني يوما إال مرة واحدة فانعكس عليه 
وهكذا ملا أدخل موسى عليه السالم يده يف جيبه واستخرجها أخرجها وهي كفلقة القمر * احلال 

  .رجعت إىل صفتها االوىل) ٤] (واستخرجها [ إىل جيبه تتألأل نورا يبهر االبصار فإذا أعادها 
  ومع هذا كله مل ينتفع

__________  
  .املنرية: يف نسخة) ١(

ومل يقل له ما ؛ قطع فرعون احملاورة مع موسى، ملا انقطعت عنده احلجة ) ٢: (النرية: ويف أخرى
فتوعده بالسجن، ويف ؛ ه دليلك على أن هذا االله أرسلك الن فيه االعتراف بأن مث إهلا آخر غري

أولو : ومل خيفه موسى بل كان يف منتهى اللطف به والطمع يف إميانه قال؛ ذلك ضعف منه وتراجع 
  .جئتك بشئ مبني

  .دعاه إىل االسالم أربعني سنة: لكنه كما قال مالك
  .أخذته رجفة شديدة: يف نسخة) ٣(

  .أخذه رعبه: ويف أخرى
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٤(



بشئ من ذلك بل استمر على ما هو عليه، وأظهر أن هذا كله سحر، وأراد  -لعنه اهللا  -عون فر
يف رعيته وحتت قهره ) ١] (هم [ معارضته بالسحرة، فأرسل جيمعهم من سائر مملكته ومن 

ودولته، كما سيأيت بسطه وبيانه يف موضعه، من إظهار اهللا احلق املبني واحلجة الباهرة القاطعة على 
  .عون ومالئه، وأهل دولته وملته، وهللا احلمد واملنةفر

فلبثت سنني يف أهل مدين مث جئت على قدر يا موسى واصطنعتك (وقال تعاىل يف سورة طه 
لنفسي إذهب أنت وأخوك بآيايت وال تنيا يف ذكري إذهبا إىل فرعون إنه طغى فقوال له قوال لينا 

يفرط علينا أو أن يطغى قال ال ختافا إنين معكما أمسع  لعله يتذكر أو خيشى قاال ربنا إننا خناف أن
  ]. ٤٦ - ٤٠: طه) [ وأرى

قد : يقول تعاىل خماطبا ملوسى فيما كلمه به ليلة أوحى إليه، وأنعم بالنبوة عليه، وكلمه منه إليه
كنت مشاهدا لك وأنت يف دار فرعون وأنت حتت كنفي وحفظي ولطفي مث أخرجتك من أرض 

أي مين ) مث جئت على قدر(ين مبشيئيت وقدريت وتدبريي فلبثت فيها سنني مصر إىل أرض مد
أي اصطفيتك لنفسي برساليت ) واصطنعتك لنفسي(لذلك، فوافق ذلك تقديري وتسيريي 

يعين وال تفترا يف ذكري إذ ]  ٤٥: طه) [ اذهب أنت وأخوك بآيايت وال تنيا يف ذكري(وبكالمي 
النصيحة ) ٣(ن ذلك عون لكما على خماطبته وجماوبته وإهداء فإ) ٢(قدمتما عليه ووفدمتا إليه 
  .إليه وإقامة احلجة عليه

إن عبدي كل عبدي الذي يذكرين وهو مالق قرنه " وقد جاء يف بعض االحاديث يقول اهللا تعاىل 
: الاالنف) [ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثريا اآلية(وقال تعاىل ) ٤" (
 ٤٣: طه) [ اذهبا إىل فرعون إنه طغى فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو خيشى(مث قال تعاىل ]  ٤٥
وهذا من حلمه تعاىل وكرمه ورأفته ورمحته خبلقه مع علمه بكفر فرعون وعتوه وجتربه وهو إذ ] 

أمرمها أن ذاك أردى خلقه وقد بعث إليه صفوته من خلقه يف ذلك الزمان ومع هذا يقول هلما وي
يدعواه إليه باليت هي أحسن برفق ولني ويعاماله معاملة من يرجو أن يتذكر أو خيشى كما قال 

  )أدع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن(لرسوله 
__________  

  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
  .عليه: يف نسخة) ٢(
  .وأداء: يف نسخة) ٣(
عن الوليد بن  ٣٥٨٠باب ح  ١١٩كتاب الدعوات  ٤٩أخرجه الترمذي يف احلديث ) ٤(

مسلم عن عفري بن معدان عن أيب دوس اليحصيب عن ابن عائذ اليحصيب عن عمارة بن زعكرة 



  ).يعين عند القتال(وفيه زيادة ..عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم
  .بالقوي هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه ليس اسناده: وقال
  .ضعيف: وعفري

   ٢٥/  ٢تقريب التهذيب / ال يشتغل به : قال ابن أيب حامت
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

) [ وال جتادلوا أهل الكتاب اال باليت هي أحسن إال الذين ظلموا منهم اآلية(وقال تعاىل ]  ١٤٥: النحل[ 
ك معادا وإن بني أعذرا إليه قوال له وإن لك ربا ول) فقوال له قوال لينا(قال احلسن البصري ]  ٤٦: العنكبوت

  .يديك جنة ونارا
  .قوال له إن يل العفو واملغفرة أقرب مين إىل الغضب والعقوبة: وقال وهب بن منبه

قاال ربنا إنا خناف أن يفرط (قال يزيد الرقاشي عند هذه اآلية يا من ينحبب إىل من يعاديه فكيف مبن يتواله ويناديه 
رعون كان جبارا عنيدا وشيطانا مريدا له سلطان يف بالد مصر طويل وذلك أن ف]  ٢٠١: طه) [ علينا أو أن يطغى

عريض وجاه وجنود وعساكر وسطوة فهاباه من حيث البشرية وخافا أن يسطو عليهما يف بادئ االمر فثبتهما تعاىل 
عكم إنا م(كما قال يف اآلية االخرى ]  ٤٦: طه) [ ال ختافا إنين معكما أمسع وأرى(وهو العلي االعلى فقال 

  .١٥: الشعراء) [ مستمعون
.[  
فأتياه فقوال إنا رسوال ربك فأرسل معنا بين إسرائيل وال تعذهبم قد جئناك بآية من ربك والسالم على من اتبع (

  .اهلدي
يذكر تعاىل أنه أمرمها أن يذهبا إىل فرعون ]  ٤٨ - ٤٧: طه) [ إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتوىل

اهللا تعاىل أن يعبده وحده ال شريك له وأن يرسل معهم بين إسرائيل ويطلقهم من أسره وقهره وال فيدعواه إىل 
  ).١(يعذهبم 

  وهو الربهان العظيم يف العصى]  ٤٧: طه) [ قد جئناك بآية من ربك(
  .تقيد مفيد بليغ عظيم) والسالم على من إتبع اهلدى(واليد 

أي كذب باحلق بقلبه ) ا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتوىلإن(مث هتدداه وتوعداه على التكذيب فقاال 
  .وتوىل عن العمل بقالبه

وقد ذكر السدي وغريه أنه ملا قدم من بالد مدين دخل على أمه وأخيه هرون ومها يتعشيان من طعام فيه الطفشيل 
عون إىل عبادته فقم معي ؟ فقاما يا هرون إن اهللا أمرين وأمرك أن ندعو فر: مث قال* وهو اللفت فأكل معهما 

أعلموه أن رسول اهللا بالباب فجعلوا يسخرون : موسى للبوابني واحلجبة: يقصدان باب فرعون، فإذا هو مغلق فقال
  ).٢(منه ويستهزؤن به 

  .وقد زعم بعضهم أنه مل يؤذن هلما عليه إال بعد حني طويل
ويقال إن موسى * حد يتجاسر على االستئذان هلما فاهللا أعلم وقال حممد بن اسحق أذن هلما بعد سنتني النه مل يك أ

  .تقدم إىل الباب فطرقه بعصاه فانزعج فرعون وأمر بإحضارمها فوقفا بني يديه فدعواه إىل اهللا عزوجل كما أمرمها
__________  

ذبح أبناءهم أي ال يعذهبم بالسخرة والتعب يف العمل، وكانت بنو إسرائيل عند فرعون يف عذاب شديد، ي) ١(
  .ويستخدم نساءهم ويكلفهم من العمل يف الطني واللنب وبناء املدائن ما ال يطيقونه

فانطلقا إليه ليال، فأتيا الباب فضرباه ففزع فرعون وفزع : وفيه ٢٠٨/  ١اخلرب رواه الطربي يف تارخيه ) ٢(



هما البواب فكلمهما فقال له من هذا الذي يضرب بايب يف هذه الساعة ؟ فأشرف علي: البواب، وقال فرعون
إنا رسول رب العاملني، ففزع البواب، فأتى فرعون، فأخربه ان ههنا إنسانا جمنونا يزعم انه رسول رب : موسى

  .فادخله: العاملني، قال
  ..فدخل

وعند أهل الكتاب أن اهللا قال ملوسى عليه السالم إن هرون الالوي يعين من نسل الوى بن يعقوب سيخرج 
وقال له * وأمره أن يأخذ معه مشايخ بين إسرائيل إىل عند فرعون وأمره أن يظهر ما أتاه من اآليات  ويتلقاك

وأوحى اهللا إىل هرون أن خيرج إىل أخيه يتلقاه * سأقسى قلبه فال يرسل الشعب وأكثر آيايت وأعاجييب بأرض مصر 
فلما دخال مصر مجعا شيوخ بين إسرائيل وذهبا  *بالربية عند جبل حوريب فلما تلقاه أخربه موسى مبا أمره به ربه 

  :إىل فرعون فلما بلغاه رسالة اهللا قال
  .من هو اهللا ال أعرفه وال أرسل بين إسرائيل

قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه مث هدى قال فما بال (وقال اهللا خمربا عن فرعون 
اب ال يضل ريب وال ينسى الذي جعل لكم االرض مهدا وسلك لكم فيها القرون االوىل قال علمها عند ريب يف كت

  .سبال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شىت كلوا وارعوا أنعامكم إن يف ذلك آليات الويل النهى
  ]. ٥٥ - ٤٩: طه) [ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى

فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شئ (ن إنه أنكر إثبات الصانع تعاىل قائال يقول تعاىل خمربا عن فرعو
وكتب ذلك عنده يف كتابه اللوح * أي هو الذي خلق اخللق وقدر هلم أعماال وأرزاقا و آجاال ) خلقه مث هدى

ه لكمال علمه وقدرته احملفوظ مث هدى كل خملوق إىل ما قدره له فطابق عمله فيهم على الوجه الذي قدره وعلم
  .سبح اسم ربك االعلى(وقدره وهذه اآلية كقوله تعاىل 

  .أي قدر قدرا وهدى اخلالئق إليه]  ٣ - ١: االعلى) [ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
فإذا كان ربك هو اخلالق املقدر اهلادي اخلالئق ملا : يقول فرعون ملوسى]  ٥١: طه) [ قال فما بال القرون االوىل(
دره، وهو هبذه املثابة من أنه ال يستحق العبادة سواه، فلم عبد االولون غريه وأشركوا به من الكواكب واالنداد، ق

: طه) [ قال علمها عند ريب يف كتاب ال يضل ريب وال ينسى(ما قد علمت فهال إهتدى إىل ما ذكرته القرون االوىل 
دل على خالف ما أقول الهنم جهلة مثلك، كل شئ أي هم وإن عبدوا غريه فليس ذلك حبجة لك وال ي]  ٥٢

فعلوه مستطر عليهم يف الزبر، من صغري وكبري، وسيجزيهم على ذلك ريب عزوجل وال يظلم أحدا مثقال ذرة، الن 
  .مجيع أفعال العباد مكتوبة عنده يف كتاب ال يضل عنه شئ وال ينسى ريب شيئا

والسماء سقفا حمفوظا وتسخريه ) ١(وجعله االرض مهادا مث ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق االشياء 
) كلوا وارعوا أنعامكم إن يف ذلك آليات الويل النهى: (السحاب واالمطار لرزق العباد ودواهبم وأنعامهم كما قال

  .أي لذوي العقول الصحيحة املستقيمة والفطر القومية غري السقيمة فهو تعاىل اخلالق الرازق]  ٥٤: طه[ 
  .يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون(ال تعاىل وكما ق

  الذي جعل لكم االرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
ا]  ٢٢ - ٢١: البقرة) [ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فال جتعلوا هللا أندادا وأنتم تعلمون   ومل

__________  
  .قيل جاز أن يكون مفردا كفراش، أي فراشا وقرارا تستقرون عليهامجع مهد، و: مهادا) ١(



وفيها (أي من االرض خلقناكم ) منها(ذكر أحياء االرض باملطر واهتزازها بإخراج نباهتا فيه نبه به على املعاد فقال 
  ).كما بدأكم تعودون(كما قال تعاىل ) نعيدكم ومنها خنرجكم تارة أخرى

أ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه وله املثل االعلى يف السموات واالرض وهو العزيز وهو الذي يبد(قال تعاىل 
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأىب قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك (مث قال تعاىل ]  ٢٧: الروم) [ احلكيم

  .نا سوىيا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا ال خنلفه حنن وال أنت مكا
  ]. ٥٨: ٥٦: طه) [ قال موعدكم يوم الزينة وإن حيشر الناس ضحى

خيرب تعاىل عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله يف تكذيبه بآيات اهللا واستكباره عن إتباعها وقوله ملوسى إن هذا 
م وكان هذا الذي جئت به سحر وحنن نعارضك مبثله مث طلب من موسى أن يواعده إىل وقت معلوم ومكان معلو

موعدكم (من أكرب مقاصد موسى عليه السالم أن يظهر آيات اهللا وحججه وبراهينه جهرة حبضرة الناس وهلذا قال 
أي من أول النهار يف وقت اشتداد ) وإن حيشر الناس ضحى(وكان يوم عيد من أعيادهم وجمتمع هلم ) يوم الزينة

ون ذلك ليال يف ظالم كيما يروج عليهم حماال وباطال بل ضياء الشمس فيكون احلق أظهر وأجلى ومل يطلب أن يك
  .طلب أن يكون هنارا جهرة النه على بصرية من ربه ويقني أن اهللا سيظهر كلمته ودينه وإن رغمت أنوف القبط

فتوىل فرعون فجمع كيده مث أتى قال هلم موسى ويلكم ال تفتروا على اهللا كذبا فيسحتكم بعذاب (قال اهللا تعاىل 
  .خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوىوقد 

قالوا إن هذان لساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها ويذهبا بطريقتكم املثلى فأمجعوا كيدكم مث أئتوا 
  ]. ٦٤ - ٦٠: طه) [ صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

  حرة وكانت بالد مصر يفمن الس) ١(خيرب تعاىل عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببالده 
ذلك الزمان مملوءة سحرة فضالء، يف فنهم غاية، فجمعوا له من كل بلد ومن كل مكان فاجتمع منهم خلق كثري 

  .وقيل سبعني ألفا قاله القاسم بن أيب بردة* كانوا مثانني ألفا قاله حممد بن كعب : وجم غفري، فقيل
  ).٢(وقال السدي بضعة وثالثني ألفا 

  .مامة تسعة عشر ألفا وقال حممد بن اسحاق مخسة عشر ألفاوعن أيب أ
وروي ابن أيب حامت عن ابن عباس كانوا سبعني رجال وروى عنه أيضا * وقال كعب االحبار كانوا إثين عشر ألفا 

 أهنم كانوا أربعني غالما من بين إسرائيل أمرهم فرعون أن يذهبوا إىل العرفاء فيتعلموا السحر وهلذا قالوا وما
  .أكرهتنا عليه من السحر ويف هذا نظر

__________  
  .من كان يف بالده: يف نسخة) ١(
  .يف نسخة بضعة ومثانني ألفا) ٢(

  .ويف أخرى وأربعني ألفا

  .وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم
لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم (وذلك أن فرعون نادى فيهم أن حيضروا هذا املوقف العظيم فخرجوا وهم يقولون 

  ]. ٤٠: الشعراء) [ الغالبني
وتقدم موسى عليه السالم إىل السحرة فوعظهم وزجرهم عن تعاطي السحر الباطل الذي فيه معارضة آليات اهللا 

) [ ويلكم ال تفتروا على اهللا كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم(وحججه فقال 



هذا كالم نيب وليس بساحر، وقائل منهم : فيما بينهم، فقائل يقول) ١(أهنم اختلفوا : قيل معناه]  ٦٢ - ٦١: طه
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن خيرجاكم من (وأسروا التناجي هبذا وغريه * بل هو ساحر فاهللا أعلم : يقول

عليمان مطبقان متقنان هلذه الصناعة يقولون إن هذا وأخاه هرون ساحران ]  ٦٣: طه) [ أرضكم بسحرمها
ومرادهم أن جيتمع الناس عليهما ويصوال على امللك وحاشيته ويستأصالكم عن آخركم ويستأمرا عليكم هبذه 

وإمنا قالوا الكالم االول ليتدبروا ويتواصوا ) * فأمجعوا كيدكم مث اتوا صفا وقد أفلح اليوم من أستعلى(الصناعة 
  .من املكيدة واملكر واخلديعة والسحر والبهتان ويأتوا جبميع ما عندهم

  .وهيهات كذبت واهللا الظنون واخطأت اآلراء
  .أىن يعارض البهتان
  .والسحر واهلذيان

  .خوارق العادات اليت أجراها الديان
  .على يدي عبده الكليم

أي مجيع ) فأمجعوا كيدكم( ورسوله الكرمي املؤيد بالربهان الذي يبهر االبصار وحتار فيه العقول واالذهان وقوهلم
أي مجلة واحدة مث حضوا بعضهم بعضا على التقدم يف هذا املقام الن فرعون كان قد ) مث اتوا صفا(ما عندكم ) ٢(

قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى قال بل (وعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا 
  .إليه من سحرهم أهنا تسعى فأوجس يف نفسه خيفة موسى القوا فإذا حباهلم وعصيهم خييل

) قلنا ال ختف إنك أنت االعلى وألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا إمنا صنعوا كيد ساحر وال يفلح الساحر حيث أتى
  ]. ٦٩ - ٦٥طه [ 

وإما أن نلقي ، )٣(إما أن تلقي قبلنا : ملا اصطف السحرة، ووقف موسى وهرون عليهما السالم جتاههم قالوا له
أنتم وكانوا قد عمدوا إىل حبال وعصي فاودعوها الزئبق وغريه من اآلالت اليت تضطرب ) قال بل القوا(قبلك 

  .وإمنا تتحرك بسبب ذلك* بسببها تلك احلبال والعصي اضطرابا خييل للرائي أهنا تسعى باختيارها 
) [ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون(م وهم يقولون فعند ذلك سحروا أعني الناس واسترهبوهم وألقوا حباهلم وعصيه

  ]. ٤٤: الشعراء
  ]. ١١٦: االعراف) [ فلما ألقوا سحروا أعني الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم(قال اهللا تعاىل 

  .فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليه من سحرهم أهنا تسعى(وقال تعاىل 
  )فأوجس يف نفسه خيفة موسى

__________  
  .تشاوروا: لقرطيبيف ا) ١(
  .أي مجيع ما عندكم من كيد وحيلة واعزموا وجدوا واحكموا أمركم) ٢(
  .وأحد أسبابه -قرب إمياهنم  -فيه أدب جتاه موسى وكان ذلك إشارة إىل ) إما أن تلقي(يف قوهلم ) ٣(

بل أن يؤمر فأوحى اهللا أي خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم وحماهلم قبل أن يلقي ما يف يده فإنه ال يضع شيئا ق
ال ختف إنك أنت االعلى وألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا إمنا صنعوا كيد ساحر وال يفلح (إليه يف الساعة الراهنة 

ما جئتم به السحر إن اهللا سيبطله إن اهللا ال يصلح عمل (فعند ذلك ألقى موسى عصاه وقال ) الساحر حيت أتى
  ه ولواملفسدين وحيق اهللا احلق بكلمات



وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون : (وقال تعاىل]  ٨٢ - ٨١: يونس) [ كره اجملرمون
  .فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين* فوقع احلق وبطل ما كانوا يعملون 

  .وألقي السحرة ساجدين
  .قالوا آمنا برب العاملني
  ]. ١٢٢ - ١١٧: االعراف) [ رب موسى وهرون

أن موسى عليه السالم ملا ألقاها صارت حية عظيمة ذات قوائم، فيما ذكره غري واحد من علماء السلف، وذلك 
وعنق عظيم وشكل هائل مزعج حبيث إن الناس احنازوا منها وهربوا سراعا وتأخروا عن مكاهنا وأقبلت هي على ما 

ون من احلركة والناس ينظرون إليها من احلبال والعصي فجعلت تلقفه واحدا واحدا يف أسرع ما يك) ١(ألقوه 
  .ويتعجبون منها

وأما السحرة فإهنم رأوا ما هاهلم وحريهم يف أمرهم واطلعوا على أمر مل يكن يف خلدهم وال باهلم وال يدخل حتت 
  .صناعاهتم وأشغاهلم

يال وال زور وال وال حمال وال خ) ٢(فعند ذلك وهنالك حتققوا مبا عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر وال شعبذة 
هبتان وال ضالل بل حق ال يقدر عليه إال احلق الذي ابتعث هذا املؤيد به باحلق وكشف اهللا عن قلوهبم غشاوة 
الغفلة، وأنارها مبا خلق فيها من اهلدى وأزاح عنها القسوة، وأنابوا إىل رهبم وخروا له ساجدين، وقالوا جهرة 

فألقى السحرة سجدا قالوا آمنا (كما قال تعاىل ) نا برب موسى وهرونآم(للحاضرين ومل خيشوا عقوبة وال بلوى 
برب هرون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم الذي علمكم السحر فالقطعن أيديكم وأرجلكم 

  .من خالف والصلبنكم يف جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
ات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا إنا آمنا بربنا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البين

ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واهللا خري وأبقى إنه من يأت ربه جمرما فإن له جهنم ال ميوت فيها وال 
  .حيىي

  .ومن يأته مؤمنا قد عمل الصاحلات فأولئك هلم الدرجات العلى
  ]. ٧٦ - ٧٠: طه): [ جتري من حتتها االهنار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكىجنات عدن 

قال سعيد بن جبري وعكرمة والقاسم بن أيب بردة واالوزاعي وغريهم ملا سجد السحرة رأوا منازهلم وقصورهم يف 
  .اجلنة هتيأ هلم وتزخرف لقدومهم وهلذا مل يلتفتوا إىل هتويل فرعون وهتديده ووعيده

  ن فرعون ملا رأى هؤالء السحرة قد أسلموا واشهروا ذكر موسى وهرون يف الناسوذلك ال
  على هذه الصفة اجلميلة، أفزعه ذلك، ورأى أمرا هبره، وأعمى بصريته وبصره، وكان فيه كيد

__________  
  .على ما أقبلت: ويف أخرى -على ما ألقوا : يف نسخة) ١(
  .شعوذة: يف نسخة) ٢(

آمنتم له قبل أن آذن : (بليغة يف الصد عن سبيل اهللا، فقال خماطبا للسحرة حبضرة الناسومكر وخداع، وصنعة 
أي هال شاورمتوين فيما صنعتم من االمر الفظيع حبضرة رعييت مث هتدد وتوعد وأبرق ]  ١٢٣: االعراف) [ لكم

ن هذا ملكر مكرمتوه يف إ(وقال يف اآلية االخرى ) إنه لكبريكم الذي علمكم السحر(وأرعد وكذب فأبعد قائال 
  ]. ١٢٣: االعراف) [ املدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون



يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر والكذب واهلذيان بل ال يروج مثله على ] الذي [ وهذا الذي قاله من البهتان 
وما من الدهر فكيف يكون الصبيان فإن الناس كلهم من أهل دولته وغريهم يعلمون أن موسى مل يره هؤالء ي

مث هو مل جيمعهم وال علم بإجتماعهم حىت كان فرعون هو الذي إستدعاهم * كبريهم الذي علمهم السحر 
  .واجتباهم من كل فج عميق وواد سحيق ومن حواضر بالد مصر واالطراف ومن املدن واالرياف

ا إىل فرعون ومالئه فظلموا هبا فانظر كيف كان مث بعثنا من بعدهم موسى بآياتن(قال اهللا تعاىل يف سورة االعراف 
  .عاقبة املفسدين

  .وقال موسى يا فرعون إين رسول من رب العاملني
حقيق على أن ال أقول على اهللا إال احلق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بين إسرائيل قال إن كنت جئت بآية 

  .فات هبا إن كنت من الصادقني فألقى
  .بان مبنيعصاه فإذا هي ثع

  .ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
  .قال املال من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم
  .يريد أن خيرجكم من أرضكم فماذا تأمرون
  .قالوا أرجه وأخاه وأرسل يف املدائن حاشرين

ملن املقربني يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا الجرا إن كنا حنن الغالبني قال نعم وإنكم 
  .قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون حنن امللقني

قال القوا فلما ألقوا سحروا أعني الناس وأسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك فإذا هي 
  تلقف ما يأفكون فوقع احلق وبطل ما كانوا

  .يعملون
  .فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين

  .ساجدين قالوا آمنا برب العاملني وألقى السحرة
رب موسى وهرون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها أهلها 

  .فسوف تعلمون
  .القطعن أيديكم وأرجلكم من خالف مث الصلبنكم أمجعني

  .قالوا إنا إىل ربنا منقلبون
  ]. ١٢٦ - ١٠٣: االعراف) [ ا ملا جاءتنا ربنا أفرغ علينا صربا وتوفنا مسلمنيوما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربن

مث بعثنا من بعدهم موسى وهرون إىل فرعون ومالئه بآياتنا فاستكربوا وكانوا قوما (وقال تعاىل يف سورة يونس 
  .جمرمني

  .فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبني
  .جاءكم أسحر هذا وال يفلح الساحرون قال موسى أتقولون للحق ملا

  .قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكربياء يف االرض وما حنن لكما مبؤمنني
  .وقال فرعون إئتوين بكل ساحر عليم

سيبطله إن اهللا فلما جاء السحرة قال هلم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن اهللا 



  .ال يصلح عمل املفسدين
قال لئن اختذت (وقال تعاىل يف سورة الشعراء ]  ٨٢ - ٧٥: يونس) [ وحيق اهللا احلق بكلماته ولو كره اجملرمون

  إهلا غريي الجعلنك من

  .املسجونني
  .قال أو لو جئتك بشئ مبني

  .قال فأت به إن كنت من الصادقني
  .فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبني

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للمال حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن خيرجكم من أرضكم بسحره 
  .فماذا تأمرون

  .قالوا أرجه وأخاه وابعث يف املدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم
  .فجمع السحرة مليقات يوم معلوم
  .وقيل للناس هل أنتم جمتمعون
  .هم الغالبني لعلنا نتبع السحرة إن كانوا

قال نعم وإنكم إذا ملن املقربني قال هلم موسى * فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا الجرا ان كنا حنن الغالبني 
  .ألقوا ما أنتم ملقون

  .فألقوا حباهلم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون
  .فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون

قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبريكم * جدين قالوا آمنا برب العاملني رب موسى وهرون فالقى السحرة سا
  .الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون
  القطعن أيديكم وأرجلكم من خالف

  .والصلبنكم أمجعني
  ).قالوا ال ضري إنا إىل ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول املؤمنني

  ]. ٥١ - ١٩: الشعراء[ 
وأيت ببهتان يعلمه ) إنه لكبريكم الذي علمكم السحر(واملقصود أن فرعون كذب وافترى وكفر غاية الكفر يف قوله 

: االعراف) [ إن هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون(العاملون بل العاملون يف قوله 
يعين يقطع اليد اليمين والرجل اليسرى وعكسه ) جلكم من خالفالقطعن أيديكم وأر(وقوله ]  ١٢٣

والصلبنكم (مثلة ونكاال لئال يقتدي هبم أحد من رعيته وأهل ملته وهلذا قال ) ١(أي ليجعلهم ) والصلبنكم أمجعني(
قالوا لن ( يعين يف الدنيا) ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى(أي على جذوع النخل الهنا أعلى وأشهر ) يف جذوع النخل

والذي (أي لن نطيعك ونترك ما وقر يف قلوبنا من البينات والدالئل القاطعات ) نؤثرك على ما جاءنا من البينات
  .قيل معطوف) فرطنا

أي إمنا حكمك علينا يف ) إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا(أي فافعل ما قدرت عليه ) فاقض ما أنت قاض(وقيل قسم 
إنا آمنا بربنا ليغفر (نتقلنا منها إىل الدار اآلخرة صرنا إىل حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله هذه احلياة الدنيا فإذا أ

والترغيب ) ٢(أي وثوابه خري مما وعدتنا به من التقريب ) لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واهللا خري وأبقى



وا ال ضري إنا إىل ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا قال(وأبقى أي وأدوم من هذه الدار الفانية ويف اآلية االخرى 
أي من القبط، ) أن كنا أول املؤمنني(ما جترمناه من املآمث واحملارم ) ٣(أي ]  ٥١ - ٥٠: الشعراء) [ خطايانا

  أي) وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا(وقالوا له أيضا * مبوسى وهرون عليهما لسالم 
__________  
  .أي ليجعلنهم: يف نسخة) ١
  .الترهيب: يف نسخة) ٢
  .أي الشرك الذي كانوا عليه: يف القرطيب) ٣

  ربنا(ليس لنا عندك ذنب إال إمياننا مبا جاءنا به رسولنا، وإتباعنا آيات ربنا ملا جاءتنا 
لطان الشديد بل الشيطان املريد أي ثبتنا على ما أبتلينا به من عقوبة هذا اجلبار العنيد والس) أفرغ علينا صربا

فان له جهنم ال ميوت ) ١(إنه من يأت ربه جمرما (وقالوا أيضا يعظونه وخيوفونه بأس ربه العظيم ) وتوفنا مسلمني(
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصاحلات فأولئك هلم (يقولون له فإياك أن تكون منهم فكان منهم ) فيها وال حيىي

) جنات عدن جتري من حتتها االهنار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى(ل العالية أي املناز) الدرجات العلى
فاحرص أن تكون منهم فحالت بينه وبني ذلك االقدار اليت ال تغالب وال متانع وحكم العلي العظيم بأن فرعون لعنه 

جه التقريع والتوبيخ وهو ويقال له على و* اهللا من أهل اجلحيم ليباشر العذاب االليم يصب من فوق رأسه احلميم 
  ]. ٤٩: الدخان) [ ذق إنك أنت العزيز الكرمي(املقبوح املنبوح والذميم اللئيم 

  .والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه اهللا صلبهم وعذهبم رضي اهللا عنهم
ويؤيد هذا قوهلم * قال عبد اهللا بن عباس وعبيد بن عمري كانوا من أول النهار سحرة صاروا من آخره شهداء بررة 

  ).ربنا أفرغ علينا صربا وتوفنا مسلمني(
فصل وملا وقع ما وقع من االمر العظيم وهو الغلب الذي غلبته القبط يف ذلك املوقف اهلائل وأسلم السحرة الذين 

  .استنصروا رهبم مل يزدهم ذلك إال كفرا وعنادا وبعدا عن احلق
وقال املال من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف : (عرافقال اهللا تعاىل بعد قصص ما تقدم يف سورة اال

  .االرض ويذرك وآهلتك
  .قال سنقتل أبناءهم ونستحىي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون

  .قال موسى لقومه استعينوا باهللا واصربوا ان االرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني
  .ن بعد ما جئتناقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا وم

  ]. ١٢٩ - ١٢٧: االعراف) [ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم يف االرض فينظر كيف تعلمون
خيرب تعاىل عن املال من قوم فرعون وهم االمراء والكرباء أهنم حرضوا ملكهم فرعون على أذية نيب اهللا موسى عليه 

أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف االرض ويذرك (الرد واالذى قالوا السالم ومقابلته بدل التصديق مبا جاء به بالكفر و
  أن دعوته إىل عبادة اهللا -قبحهم اهللا  -يعنون ) وآهلتك

  .وحده ال شريك له والنهي عن عبادة ما سواه فساد بالنسبة إىل إعتقاد القبط لعنهم اهللا
  .ينك وتقويه القراءة االخرىأي وعبادتك وحيتمل شيئني أحدمها ويذر د) ويذرك وآهلتك(وقرأ بعضهم 

أي لئال يكثر مقاتلتهم ) قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم(الثاين ويذر أن يعبدك فإنه كان يزعم أنه إله لعنه اهللا 
  *وقال موسى لقومه (أي غالبون ) وإنا فوقهم قاهرون(



__________  
  .املراد به املشرك: اجملرم) ١(

أي إذا مهوا هم بأذيتكم والفتك ) ض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقنياستعينوا باهللا واصربوا إن االر
أي ) إن االرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة ملتقني(بكم فاستعينوا أنتم بربكم واصربوا على بليتكم 

قوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه وقال موسى يا (فكونوا أنتم املتقني لتكون لكم العاقبة كما قال يف اآلية االخرى 
  .توكلوا إن كنتم مسلمني

  .فقالوا على اهللا توكلنا ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني
من قبل أن تأتينا ومن بعد ما ) ١(قالوا أوذينا (وقوهلم ]  ٨٦ - ٨٤: يونس) [ وجننا برمحتك من القوم الكافرين

قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم يف (وبعد جميئك إلينا أي قد كانت االبناء تقتل قبل جميئك ) جئتنا
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا (وقال اهللا تعاىل يف سورة حم املؤمن ]  ١٢٩: االعراف) [ االرض فينظر كيف تعملون

وكان فرعون امللك ]  ٢٤ - ٢٣: غافر) [ وسلطان مبني إىل فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب) ٢(
  .ان الوزيروهام

وكان قارون إسرائيليا من قوم موسى إال أنه كان على دين فرعون ومالئه وكان ذا مال جزيل جدا كما ستأيت 
  .قصته فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل

) [ فلما جاءهم احلق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إال يف ضالل(
، والتقليل ملال بين )٣(وهذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسى إمنا كان على وجه االهانة واالذالل ]  ٢٥: غافر

إسرائيل، لئال يكون هلم شوكة ميتنعون هبا، ويصولون على القبط بسببها وكانت القبط منهم حيذرون، فلم ينفعهم 
ذروين أقتل موسى وليدع ربه إين أخاف أن  وقال فرعون(ذلك ومل يرد عنهم قدر الذي يقول للشئ كن فيكون 

  ]. ٢٦: غافر) [ يبدل دينكم أو أن يظهر يف االرض الفساد
صار فرعون مذكرا، وهذا منه، فإن فرعون يف زعمه خياف على الناس أن : وهلذا يقول الناس على سبيل التهكم

  .يضلهم موسى عليه السالم
أي عذت باهللا وجلأت ]  ٢٧: غافر) [  يؤمن بيوم احلسابوقال موسى إين عذت بريب وربكم من كل متكرب ال(

أي جبار عنيد ال يرعوي ) من كل متكرب(جبنابه أن يسطو فرعون وغريه علي بسوء وقوله ) ٤] (واستجرت [ إليه 
  .وال ينتهي وال خياف عذاب اهللا وعقابه النه ال يعتقد معادا وال جزاء

  .سابمن كل متكرب ال يؤمن بيوم احل(وهلذا قال 
  وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه أتقتلون رجال

__________  
  .يف ابتداء والدته صلى اهللا عليه وسلم كان االذى قتل االبناء واسترقاق النساء -: قيل يف االذى) ١(

  .تسخري بىن إسرائيل يف االعمال نصف النهار -
  .تسخريهم مجيع النهار كله: االذى بعد جميئه -
  .واحد هو اجلزية: االذى قبل وبعد: حلسنقال ا -
  ).٢٦٣/  ٧القرطيب (
العصا واليد : قيل هي) ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات: (وهي اآليات التسع املذكورة يف قوله تعاىل) ٢(



  .واللسان والبحر والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم
  .السنني والنقص من الثمرات: وقيل وفيها

  .ليمتنعوا من االميان ولئال يكثر مجعهم: القرطيبزاد ) ٣(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٤(

أن يقول ريب اهللا وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي 
  .يعدكم إن اهللا ال يهدى من هو مسرف كذاب

رنا من بأس اهللا إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إال ما أرى وما يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف االرض فمن ينص
وكان يكتم إميانه من قومه ) ١(وهذا الرجل هو ابن عم فرعون ]  ٢٩ - ٢٨: غافر) [ أهديكم إال سبيل الرشاد

 وزعم بعض الناس أنه كان إسرائيليا وهو بعيد وخمالف لسياق الكالم لفظا ومعىن واهللا* خوفا منهم على نفسه 
  .أعلم

  قال ابن جريج قال ابن عباس مل يؤمن من القبط مبوسى إال هذا والذي جاء من أقصى
  .وامرأة فرعون) ٢(املدينة 

* حكاه السهيلي * قال الدارقطين ال يعرف من امسه مشعان بالشني املعجمة إال مؤمن آل فرعون * رواه ابن أيب حامت 
  .ويف تاريخ الطرباين أن امسه خري فاهللا أعلم

واملقصود أن هذا الرجل كان يكتم إميانه فلما هم فرعون لعنه اهللا بقتل موسى عليه السالم وعزم على ذلك وشاور 
ماله فيه خاف هذا املؤمن على موسى فتلطف يف رد فرعون بكالم مجع فيه الترغيب والترهيب فقال على وجه 

أفضل اجلهاد كلمة عدل عند : " يه وسلم أنه قالاملشورة والرأي وقد ثبت يف احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عل
  ).٣" (سلطان جائر 

* وهذا من أعلى مراتب هذا املقام فإن فرعون الشد جورا منه وهذا الكالم ال أعدل منه الن فيه عصمة نيب 
  .بإظهار إميانه وصرح هلم مبا كان يكتمه واالول أظهر) ٤] (كاشفهم [ وحيتمل أنه 
  .واهللا أعلم

أي من أجل أنه قال ريب اهللا فمثل هذا ال يقابل هبذا بل باالكرام واالحترام ) لون رجال أن يقول ريب اهللاأتقت(قال 
أي باخلوارق اليت دلت على صدقه، فيما جاء به ) قد جاءكم بالبينات من ربكم(واملوادعة وترك االنتقام يعين النه 

) وإن يك صادقا(وال يضركم ذلك ) ك كاذبا فعليه كذبهإن ي(عمن أرسله، فهذا إن وادعتموه كنتم يف سالمة النه 
أي وأنتم تشفقون أن ينالكم أيسر جزاء مما يتوعدكم به فكيف بكم ) يصبكم بعض الذي يعدكم(وقد تعرضتم له 

  .إن حل مجيعه عليكم
  .وهذا الكالم يف هذا املقام من أعلى مقامات التلطف واالحتراز والعقل التام

  وقوله
__________  

  .قيل حبيب وقيل مشعان: اختلفوا يف امسه) ١(
  .خربك وقيل حزقيل: وقال الطربي

  .ابن عم فرعون؛ قبطي : واالكثر من العلماء على انه
وجاء رجل من أقصى املدينة يسعى قال يا موسى إن املال : (الرجل الذي ذكر امسه يف قوله تعاىل: واملراد به) ٢(



  ).يأمترون بك ليقتلوك
  .ليقوقد تقدم التع

  .فلرياجع
  .عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ١٩/  ٣أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٣(

  .كلمة حق بدل من كلمة عدل: وفيه؛ وفيه علي بن زيد بن جدعان 
  .ورواه ابن ماجة، وأبو داود يف سننه يف كتاب املالحم باب االمر والنهي

إن من أعظم اجلهاد قال أبو : ولفظة ٢١٧٤ما جاء يف أفضل اجلهاد ح باب ) ١٣(كتاب الفنت  ٣٤والترمذي يف 
  .هذا حديث حسن غريب: عيسى

  .كاشرهم وهو حتريف: يف بعض النسخ) ٤(

حيذرهم أن يسلبوا هذا امللك العزيز فإنه من تعرض ]  ٢٩: غافر) [ يا قوم لكم امللك اليوم ظاهرين يف االرض(
ا بعد عزهم وكذا وقع آلل فرعون ما زالوا يف شك وريب، وخمالفة ومعاندة ملا الدول للدين إال سلبوا ملكهم وذلو

جاءهم موسى به حىت أخرجهم اهللا مما كانوا فيه من امللك واالمالك والدور والقصور، والنعمة واحلبور، مث حولوا 
  .إىل البحر مهانني، ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إىل أسفل السافلني

يا قوم لكم امللك : (ا الرجل املؤمن املصدق، البار الراشد التابع للحق، الناصح لقومه الكامل العقلوهلذا قال هذ
أي لو كنتم ) فمن ينصرنا من بأس اهللا ان جاءنا(أي عالني على الناس حاكمني عليهم ) اليوم ظاهرين يف االرض

  .وال رد عنا بأس مالك املمالكأضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدة والقوة والشدة ملا نفعنا ذلك 
وما أهديكم إال سبيل (أي ما أقول لكم إال ما عندي ) ما أريكم إال ما أرى(أي يف جواب هذا كله ) قال فرعون(

وكذب يف كل من هذين القولني وهاتني املقدمتني فإنه قد كان يتحقق يف باطنه ويف نفسه أن هذا الذي جاء ) الرشاد
حمالة وإمنا كان يظهر خالفه بغيا وعدوانا وعتوا وكفرانا قال اهللا تعاىل إخبارا عن موسى  به موسى من عند اهللا ال

لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات واالرض بصائر وإين ال أظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من (
  .االرض فأغرقناه ومن معه مجيعا

]  ١٠٤ - ١٠٢: االسراء) [ فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفاوقلنا من بعده لبين إسرائيل اسكنوا االرض 
  .فلما جاءهتم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبني(وقال تعاىل 

وأما قوله ]  ١٤ - ١٣: النمل) [ وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة املفسدين
  ).وما أهديكم إال سبيل الرشاد(

ا فإنه مل يكن على رشاد من االمر بل كان على سفه وضالل وخبل وخيال فكان أوال ممن يعبد فقد كذب أيض
  .االصنام واالمثال

وصدقوه فيما زعم من الكفر احملال يف دعواه أنه رب تعاىل ) ١(مث دعا قومه اجلهلة الضالل إىل أن اتبعوه وطاوعوه 
  .اهللا ذو اجلالل
  مه قال يا قوم أليس يل ملكونادى فرعون يف قو(قال اهللا تعاىل 

  .مصر
وهذه االهنار جتري من حتيت أفال تبصرون أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني فلوال ألقى عليه أسورة 

  .من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني فاستخف قومه فأطاعوه أهنم كانوا قوما فاسقني



  .فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني
فأراه اآلية الكربى فكذب وعصى مث أدبر : (وقال تعاىل]  ٥٦ - ٥١: الزخرف) [ فجعلناهم سلفا ومثال لآلخرين

  .يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم االعلى فأخذه اهللا نكال اآلخرة واالوىل
  .وسلطان مبنيولقد أرسلنا موسى بآياتنا : (وقال تعاىل]  ٢٦ - ٢٠: النازعات) [ إن يف ذلك لعربة ملن خيشى

إىل فرعون ومالئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيمة فأوردهم النار وبئس الورد 
  .املورود

  ]. ٩٩ - ٩٦: هود) [ وأتبعوا يف هذه لعنة ويوم القيمة بئس الرفد املرفود
__________  

  .وطاعوه: ويف أخرى؛ وأطاعوه : يف نسخة) ١(

  ).وما أهديكم إال سبيل الرشاد(ويف قوله ) ما أريكم إال ما أرى(ن كذبه يف قوله واملقصود بيا
وقال الذين آمن يا قوم إين أخاف عليكم مثل يوم االحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد ومثود والذين من بعدهم وما (

  .اهللا يريد ظلما للعباد
  .ويا قوم إين أخاف عليكم يوم التناد

  .كم من اهللا من عاصم ومن يضلل اهللا فما له من هاديوم تولون مدبرين ما ل
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم يف شك مما جاءكم به حىت إذا هلك قلتم لن يبعث اهللا من بعده 

  .رسوال كذلك يضل اهللا من هو مسرف مرتاب
آمنوا كذلك يطبع اهللا على كل قلب  الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم كرب مقتا عند اهللا وعند الذين

حيذرهم ويل اهللا إن كذبوا برسول اهللا موسى أن حيل هبم ما حل باالمم من ]  ٣٥ - ٣٠: غافر) [ متكرب جبار
قبلهم من النقمات واملثالت مما تواتر عندهم وعند غريهم ما حل بقوم نوح وعاد ومثود ومن بعدهم إىل زماهنم ذلك 

أهل االرض قاطبة يف صدق ما جاءت به االنبياء ملا أنزل من النقمة مبكذبيهم من االعداء وما  مما أقام به احلجج على
اهللا من اتبعهم من االولياء وخوفهم يوم القيمة وهو يوم التناد أي حني ينادي الناس بعضهم بعضا حني ) ١(أجنى 

  انيقول االنس(إن قدروا على ذلك وال إىل ذلك سبيل ) ٢] (مدبرين [ يولون 
يا معشر اجلن واالنس (وقال تعاىل ]  ١٢ - ١٠: القيامة) [ إىل ربك يومئذ املستقر -يومئذ أين املفر كال ال وزر 

  .إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واالرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان
: الرمحن) [ ء ربكما تكذبانفبأي آالء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار وحناس فال تنتصران فبأي آال

  .بتشديد الدال، أي يوم الفرار) يوم التناد(وقرأ بعضهم ]  ٣٦ - ٣٣
  .وحيتمل أن يكون يوم القيامة، وحيتمل أن يكون يوم حيل اهللا هبم البأس، فيودون الفرار والت حني مناص

) [ يه ومساكنكم لعلكم تسألونفلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، ال تركضوا وارجعوا إىل ما اترفتم ف(
مث أخربهم عن نبوة يوسف يف بالد مصر ما كان منه من االحسان إىل اخللق يف دنياهم ]  ١٣ - ١٢: االنبياء

وأخراهم وهذا من ساللته وذريته ويدعو الناس إىل توحيد اهللا وعبادته وأن ال يشركوا به أحدا من بريته وأخرب عن 
فما زلتم يف شك مما (الزمان أي من سجيتهم التكذيب باحلق وخمالفة الرسل وهلذا قال أهل الديار املصرية يف ذلك 

كذلك (أي وكذبتم يف هذا وهلذا قال ]  ٣٤: غافر) [ جاءكم به حىت إذا هلك قلتم لن يبعث اهللا من بعده رسوال
  .يضل اهللا من هو مسرف مرتاب



أي يريدون حجج اهللا وبراهينه ودالئل ]  ٣٥ - ٣٤: غافر) [ الذين جيادلون يف آيات اهللا بغري سلطان أتاهم
توحيده بال حجة وال دليل عندهم من اهللا فإن هذا أمر ميقته اهللا غاية املقت أي يبغض من تلبس به من الناس ومن 

  قرئ باالضافة وبالنعت وكالمها]  ٣٥: غافر) [ كذلك يطبع اهللا على كل قلب متكرب جبار(اتصف به من اخللق 
__________  

  .وجنى: يف نسخة) ١(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٢(

مبا [ فإن اهللا يطبع عليها، أي خيتم عليها  -وال ختالفه إال بال برهان  -متالزم أي هكذا إذا خالفت القلوب احلق 
  ).١] (فيها 

ين الظنه كاذبا وقال فرعون يا هامان ابن يل صرحا لعلي أبلغ االسباب أسباب السموات فاطلع إىل إله موسى وإ(
  وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إال يف

كذب فرعون موسى عليه السالم يف دعواه أن اهللا أرسله وزعم فرعون لقومه ما ]  ٣٧ - ٣٦: غافر) [ تباب
صرحا لعلي أطلع إىل ما علمت لكم من إله غريي فأوقد يل ياهامان على الطني فاجعل يل (كذبه وافتراه يف قوله هلم 
أي طرقها ) لعلي أبلغ االسباب أسباب السموات(وقال ههنا ]  ٣٣: القصص) [ إله موسى وإين الظنه كاذبا

وحيتمل هذا معنيني أحدمها وإين الظنه كاذبا يف قوله إن للعامل ربا ) فاطلع إىل إله موسى وإين الظنه كاذبا(ومسألكها 
  .سلهغريي والثاين يف دعواه أن اهللا أر

فاطلع إىل (واالول أشبه بظاهر حال فرعون فإنه كان ينكر ظاهر إثبات الصانع والثاين أقرب إىل اللفظ حيث قال 
  .أي يف دعواه ذلك) وإين الظنه كاذبا(أي فاسأله هل أرسله أم ال ) إله موسى

به قال اهللا تعاىل وإمنا كان مقصود فرعون أن يصد الناس عن تصديق موسى عليه السالم أن حيثهم على تكذي
وصد عن السبيل ما كيد فرعون إال يف (وقرئ ]  ٣٧: غافر) [ وكذلك زين لفرعون سوء علمه وصد عن السبيل(

قال ابن عباس وجماهد يقول إال يف خسار إي باطل ال حيصل له شئ من مقصوده الذي رامه فإنه ال سبيل ) تباب
  .للبشر أن يتوصلوا بقواهم إىل نيل السماء أبدا

أعين السماء الدنيا فكيف مبا بعدها من السموات العلى، وما فوق ذلك من االرتفاع، الذي ال يعلمه إال اهللا 
  .عزوجل

وذكر غري واحد من املفسرين أن هذا الصرح، وهو القصر الذي بناه وزيره هامان له، مل ير بناء أعلى منه وإن كان 
وعند ]  ٣٨: القصص) [ يل ياهامان على الطني فاجعل يل صرحا فأوقد(مبنيا من اآلجر املشوي بالنار وهلذا قال 

أهل الكتاب أن بين إسرائيل كانوا يسخرون يف ضرب اللنب وكان مما محلوا من التكاليف الفرعونية أهنم ال 
يساعدون على شئ مما حيتاجون إليه فيه بل كانوا هم الذين جيمعون ترابه وتبنه وماءه، ويطلب منهم كل يوم قسط 

  .ضربوا وأهينوا غاية االهانة وأوذوا غاية االذية) ٢(عني، إن مل يفعلوه وإال م
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم يف (وهلذا قالوا ملوسى 

  .نبوةفوعدهم بأن العاقبة هلم على القبط وكذلك وقع وهذا من دالئل ال) االرض فينظر كيف تعملون
  وقال الذي آمن يا قوم(ولنرجع إىل نصيحة املؤمن وموعظته واحتجاجه، قال اهللا تعاىل 

__________  



  .واستدركت من مطبوعة السعادة مصر؛ سقطت من النسخ املطبوعة ) ١(
  .ضربوهم وهانوهم -ويف أخرى  -بدون إال  -ضربوا وأهينوا : يف نسخة) ٢(

إمنا هذه احلياة الدنيا متاع وإن اآلخرة هي دار القرار من عمل سيئة فال جيزى  اتبعوين أهدكم سبيل الرشاد يا قوم
: غافر) [ إال مثلها ومن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون اجلنة يرزقون فيها بغري حساب

ق فيما جاء به من يدعوهم رضي اهللا عنه إىل طريق الرشاد واحلق وهي متابعة نيب اهللا موسى وتصدي]  ٤٠ - ٣٨
ربه، مث زهدهم يف الدنيا الدنية الفانية املنقضية ال حمالة، ورغبهم يف طلب الثواب عند اهللا الذي ال يضيع عمل عامل 

  .لديه
  .القدير الذي ملكوت كل شئ بيديه، الذي يعطي على القليل كثريا، ومن عدله ال جيازي على السيئة إال مثلها

العاليات، ) ١(فلهم اجلنات  -مؤمنا قد عمل الصاحلات  -القرار اليت من وافاها  وأخربهم أن اآلخرة هي دار
  .اآلمنات، واخلريات الكثرية الفائقات، واالرزاق الدائمة اليت ال تبيد) ٢(والغرف 

  .واخلري الذي كل ما هلم منه يف مزيد
يل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار ويا قوم ما(مث شرع يف إبطال ما هم عليه وختويفهم مما يصريون إليه فقال 

  .تدعونين الكفر باهللا وأشرك به ما ليس يل به علم وأنا أدعوكم إىل العزيز الغفار
ال جرم أن ما تدعونين إليه ليس له دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة وأن مردنا إىل اهللا وأن املسرفني هم أصحاب النار 

  .ي إىل اهللا إن اهللا بصري بالعبادفستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر
  .فوقاه اهللا سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب

كان ]  ٤٦ - ٤١: غافر) [ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
عبادة فرعون اجلاهل يدعوهم إىل عبادة رب السموات واالرض الذي يقول لشئ كن فيكون وهم يدعونه إىل 

ويا قوم ما يل أدعوكم إىل النجاة وتدعونين إىل النار تدعونين (الضال امللعون، وهلذا قال هلم على سبيل االنكار 
  مث بني هلم) الكفر باهللا وأشرك به ما ليس يل به علم وأنا أدعوكم إىل العزيز الغفار

ال جرم (فقال ) ٣(الوثان وأهنا ال متلك من نفع وال إضرار بطالن ما هم عليه من عبادة ما سوى اهللا من االنداد وا
أي ال ) أمنا تدعونين إليه ليس له دعوة يف الدنيا وال يف اآلخرة وأن مردنا إىل اهللا وأن املسرفني هم أصحاب النار

البرار والفجار وأما اهللا عزوجل فإنه اخلالق الرازق ل* متلك تصرفا وال حكما يف هذه الدار فكيف متلكه يوم القرار 
  .وهو الذي أحيا العباد ومييتهم ويبعثهم فيدخل طائعهم اجلنة وعاصيهم إىل النار

) فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إىل اهللا إن اهللا بصري بالعباد(مث توعدهم إن هم استمروا على العناد بقوله 
  صاهبممما أ) ٤(أي بإنكاره سلم ) فوقاه اهللا سيئات ما مكروا(قال اهللا 

__________  
  .الدرجات العاليات: يف نسخة) ١(
  .والغرف واخلريات: يف نسخة) ٢(
  .ال متلك ال نفعا وال ضرا: يف نسخة) ٣(
  .ففوض أمره هللا -أي ملؤمن آل فرعون  -بعد هتديده ووعيده هلم، تأمروا عليه لقتله ) ٤(

  .ه اهللا مع بين إسرائيلجنا: فهرب إىل اجلبل ومل يقدروا عليه، وقال قتادة: قال مقاتل



من العقوبة على كفرهم باهللا ومكرهم يف صدهم عن سبيل اهللا مما أظهروا للعامة من اخلياالت واحملاالت اليت لبسوا 
  .بآل فرعون سوء العذاب(أي أحاط ) وحاق(هبا على عوامهم وطغامهم وهلذا قال ) ١(

ويوم تقوم (صباحا ومساء على النار ) ٢(زخهم أي تعرض أرواحهم يف بر) النار يعرضون عليها غدوا وعشيا
وقد تكلمنا على داللة هذه اآلية على عذاب القرب ]  ٤٦ - ٤٥: غافر) [ الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب

  .يف التفسري وهللا احلمد
عنهم، وأخذ واملقصود أن اهللا تعاىل مل يهلكهم إال بعد إقامة احلجج عليهم وإرسال الرسول إليهم وازاحة الشبه 

  .تارة والترغيب أخرى كما قال تعاىل) ٣(احلجة عليهم منهم، بالترهيب 
  .ولقد أخذنا آل فرعون بالسنني ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون(

فإذا جاءهتم احلسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه أال إمنا طائرهم عند اهللا ولكن أكثرهم ال 
  .يعلمون
  .وا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا هبا فما حنن لك مبؤمننيوقال

) [ فأرسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت فاستكربوا وكانوا قوما جمرمني
  ]. ١٣٣ - ١٣٠: االعراف

تغل فيها زرع وال ينتفع خيرب تعاىل أنه ابتلى آل فرعون وهم قومه من القبط بالسنني وهي أعوام اجلدب اليت ال يس
أي فلم ينتفعوا ومل يرعوا بل ) لعلهم يذكرون(وهي قلة الثمار من االشجار ) ونقص من الثمرات(بضرع وقوله 

أي هذا الذي ) قالوا لنا هذه(واخلصب وحنوه ) فإذا جاءهتم احلسنة(متردوا واستمروا على كفرهم وعنادهم 
أي يقولون هذا بشؤمهم أصابنا هذا، وال ) ئة يطريوا مبوسى ومن معهوإن تصبهم سي(نستحقه وهذا الذي يليق بنا 

ولكن قلوهبم منكرة مستكربة نافرة عن احلق إذا جاء ) ٤] (هلم [ يقولون يف االول أنه بربكتهم وحسن جماورهتم 
  .الشر أسندوه إليه، وإن رأوا خريا ادعوه النفسهم

: االعراف) [ ولكن أكثرهم ال يعلمون(اهللا جيزيهم على هذا أوفر اجلزاء أي ) أال إمنا طائرهم عند اهللا(قال اهللا تعاىل 
أي مهما جئتنا به من ]  ١٣٣: االعراف) [ وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا هبما فما حنن لك مبؤمنني] ( ١٣٢

وهكذا أخرب ) ٦( فلسنا نؤمن بك وال نتبعك وال نطيعك ولو جئتنا لكل اية) ٥(وهي اخلوارق للعادات  -اآليات 
  إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آية حىت يروا(اهللا عنهم يف قوله 

__________  
  .ألبسوا: يف النسخ املطبوعة) ١(
  .يف الربزخ: يف نسخة) ٢(
  .فبالترغيب: يف النسخ املطبوعة) ٣(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٤(
بقي موسى يف القبط بعد إلقاء السحرة سجدا : قال القرطيب يف تفسريه) ٦(ات وهي خوارق العاد: يف نسخة) ٥(

  .أربعني سنة: وعن نوف قال: عشرين سنة يرميهم اآليات إىل أن أغرق اهللا فرعون

فأرسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم (قال اهللا تعاىل ]  ٩٧ - ٩٦: يونس) [ العذاب االليم
أما الطوفان فعن ابن عباس هو كثرة االمطار ]  ١٣٣: االعراف) [ فاستكربوا وكانوا قوما جمرمنيآيات مفصالت 

  .املتلفة للزروع والثمار



وقال جماهد الطوفان * وعن ابن عباس وعطاء هو كثرة املوت * وبه قال سعيد بن جبري وقتادة والسدي والضحاك 
وقد روى ابن جرير وابن مردويه من طريق حيىي بن * طاف هبم وعن ابن عباس أمر * املاء والطاعون على كل حال 

] أنه قال [ ميان، عن املنهال بن خليفة، عن احلجاج عن احلكم بن مينا، عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 وقد روى أبو داود عن أيب عثمان عن سلمان* وأما اجلراد فمعروف * وهو غريب ) ٢" (الطوفان املوت ): " ١(

وترك النيب صلى اهللا ) ٣" (أكثر جنود اهللا ال آكله وال أحرمه : " الفارسي قال سئل رسول اهللا عن اجلراد فقال
عليه وسلم أكله إمنا هو على وجه التقذر له، كما ترك أكل الضب، وتنزه عن أكل البصل والثوم والكراث، ملا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات نأكل ثبت يف الصحيحني عن عبد اهللا بن أيب أوىف قال غزونا مع 
  ).٤(اجلراد 

  .وقد تكلمنا على ما ورد فيه من االحاديث واآلثار يف التفسري
  ).٥(واملقصود أنه استاق خضراءهم فلم يترك هلم زرعا وال مثارا وال سبدا وال لبدا 

  .اجلراد الصغار الذي ال أجنحة لهأنه : هو السوس الذي خيرج من احلنطة وعنه: وأما القمل فعن ابن عباس
وقال عبد الرمحن بن زيد بن * وبه قال جماهد وعكرمة وقتادة وقال سعيد بن جبري واحلسن هو دواب سود صغار 

 -وهو صغار القردان ) ٧(أهنا احلمنان : وحكى ابن جرير عن أهل العربية* هي الرباغيث ) ٦] (القمل [ أسلم 
  .بيوت والفرش فلم يقر هلم قرار ومل ميكنهم معه الغمض وال العيشفدخل معهم ال -فوق القمقامة 

  .وفسره عطاء بن السائب هبذا القمل املعروف
  .وقرأها احلسن البصري كذلك بالتخفيف
  وأما الضفادع فمعروفة لبستهم حىت كانت

__________  
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
  .٢١٩/  ٢رواه السيوطي يف الفتح الكبري ) ٢(
  .باب يف أكل اجلراد -يف كتاب االطعمة  -أخرجه أبو داود يف سننه ) ٣(

  .بريوت ٣٥٧/  ٣ص ج  ٣٨١٣ج 
  .وفيه حممد بن الفرج البغدادي

  .صدوق
 ٣٨١٢وأبو داود يف سننه باب يف أكل اجلراد ح  ١٣/  ٧٢والبخاري يف  ٥٢/  ٨/  ٣٤أخرجه مسلم يف ) ٤(

  .ست أو سبع غزوات نأكله معه: وفيه
  .أي ال قليال وال كثريا: ال سبدا وال لبدا) ٥(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٦(
  .مث يصري قرادا مث يصري حلمة -قمقامة مث يصري محنانة  -مجع محنانة فالقراد أول ما يكون : احلمنان) ٧(

وسخ قال والقمل واحدهتا قملة وهي من جنس القردان، وهي أصغر منها، وهو يتخلق من عرق البعري ومن ال
  .وما بعدها ٤٣٨/  ٥والتلطخ بالثلوط واالبوال كتاب احليوان للجاحظ ج 

لطعام أو شراب سقطت يف فيه ضفدعة من تلك ) ١(تسقط يف أطعماهتم وأوانيهم حىت إن أحدهم إذا فتح فمه 
  .الضفادع



من هنر وال بئر وال شئ  وأما الدم فكان قد مزج ماؤهم كله به فال يستقون من النيل شيئا إال وجدوه دما عبيطا وال
  .إال كان دما يف الساعة الراهنة

  .هذا كله مل ينل بين إسرائيل من ذلك شئ بالكلية
وهذا من متام املعجزة الباهرة واحلجة القاطعة أن هذا كله حيصل هلم من فعل موسى عليه السالم فيناهلم عن 

  .آخرهم، وال حيصل هذا الحد من بين إسرائيل ويف هذا أدل دليل
قال حممد بن اسحق فرجع عدو اهللا فرعون حني آمنت السحرة مغلوبا مفلوال مث أيب إال االقامة على الكفر 

فأخذه بالسنني فأرسل عليه الطوفان، مث اجلراد، مث القمل، مث الضفادع، : والتمادي يف الشر وتابع اهللا عليه باآليات
  .فاض على وجه االرض مث ركدفأرسل الطوفان وهو املاء ف) ٢(مث الدم، آيات مفصالت 

قالوا يا موسى أدع لنا ربك مبا (ال يقدرون على أن خيرجوا وال أن يعملوا شيئا حىت جهدوا جوعا فلما بلغهم ذلك 
فدعا موسى ربه ]  ١٣٤: االعراف) [ عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بين إسرائيل

شئ فأرسل اهللا عليهم اجلراد فأكل الشجر فيما بلغين حىت أن كان ليأكل مسامري عنهم فلما مل يفوا له ب) ٣(فكشفه 
  االبواب من احلديد حىت تقع دورهم ومساكنهم، فقالوا مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف عنهم فلم

  .يفوا له بشئ مما قالوا فأرسل اهللا عليهم القمل
يضربه بعصاه فمشى إىل كثيب أهيل عظيم فضربه هبا  فذكر يل أن موسى عليه السالم أمر أن ميشي إىل كثيب حىت

فانثال عليهم قمال حىت غلب على البيوت واالطعمة ومنعهم النوم والقرار فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له 
فدعا ربه فكشف عنهم فلما مل يفوا له بشئ مما قالوا أرسل اهللا عليهم الضفادع فمالت البيوت واالطعمة واآلنية 

يكشف أحد ثوبا وال طعاما إال وجد فيه الضفادع قد غلب عليه فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فدعا  فلم
ربه فكشف عنهم فلم يفوا بشئ مما قالوا فأرسل اهللا عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما ال يستقون من بئر وال 

  .م املراد بالدم الرعاف رواه ابن أيب حامتهنر يغترفون من إناء إال عاد دما عبيطا وقال زيد بن أسل
وملا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى أدع لنا ربك مبا عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك (قال اهللا تعلى 

  .ولنرسلن معك بين إسرائيل
  .فلما كشفنا عنهم الرجز إىل أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون

  ]. ١٣٦ - ١٣٤: االعراف) [ بأهنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف اليم
  خيرب تعاىل عن كفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضالل واجلهل واالستكبار عن إتباع

__________  
  .فاه: يف نسخة) ١(
  .أربعون يوما: قال مفصالت النه كان بني اآلية واآلية مثانية أيام، وقيل: قال القرطيب) ٢(

  .شهر: وقيل
  .كان العذاب بالطاعون: أي العذاب، وقال ابن جبري) ٣(

  .والسياق يقتضي أن الرجز قد يكون ما تقدم من إظهار اآليات

آيات اهللا وتصديق رسوله مع ما أيد به من اآليات العظيمة الباهرة واحلجج البليغة القاهرة اليت أراهم اهللا إياها عيانا 
وكلما شاهدوا آية وعاينوها وجهدهم وأضنكهم حلفوا وعاهدوا موسى لئن كشف * ا وجعلها عليهم دليال وبرهان

عنهم هذه ليؤمنن به ولريسلن معه من هو من حزبه فكلما رفعت عنهم تلك اآلية عادوا إىل شر مما كانوا عليه 



نت قبلها وأقوى وأعرضوا عما جاءهم به من احلق ومل يلتفتوا إليه فريسل اهللا عليهم آية أخرى هي أشد مما كا
  .فيقولون فيكذبون

  ويعدون وال يفون لئن
  .كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، ولنرسلن معك بين إسرائيل فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل

مث يعودون إىل جهلهم العريض الطويل هذا والعظيم احلليم القدير ينظرهم، وال يعجل عليهم، ويؤخرهم ويتقدم 
بعد إقامة احلجة عليهم واالنذار إليهم أخذ عزيز مقتدر فجعلهم عربة ونكاال وسلفا ملن مث أخذهم * بالوعيد إليهم 

أشبههم من الكافرين ومثال ملن اتعظ هبم من عباده املؤمنني، كما قال تبارك وتعاىل وهو أصدق القائلني يف سورة 
  .سول رب العاملنيولقد أرسلنا موسى بآياتنا إىل فرعون ومالئه فقال إين ر(حم والكتاب املبني 

  .فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون
  .وما نريهم من آية إال هي أكرب من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون

  .وقالوا يا أيها الساحر أدع لنا ربك مبا عهد عندك إننا ملهتدون
  .فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون

  .ليس يل ملك مصر وهذه االهنار جتري من حتيت أفال تبصرونونادى فرعون يف قومه قال يا قوم أ
  .أم أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني

  .فلوال ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه املالئكة مقترنني فاستخف قومه فأطاعوه إهنم كانوا قوما فاسقني
  .فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني

  ]. ٥٦ - ٤٦: الزخرف) [ ا ومثال لآلخرينفجعلناهم سلف
يذكر تعاىل إرساله عبده الكليم الكرمي، إىل فرعون اخلسيس اللئيم وأنه تعاىل أيد رسوله بآيات بينات واضحات، 
تستحق أن تقابل بالتعظيم والتصديق، وأن يرتدعوا عما هم فيه من الكفر، ويرجعوا إىل احلق والصراط املستقيم، 

فأرسل اهللا عليهم ) ١] (ينصرفون [ يضحكون، وهبا يستهزئون وعن سبيل اهللا يصدون، وعن احلق، فإذا هو منها 
وأخذناهم بالعذاب لعلهم (اآليات تترى يتبع بعضها بعضا، وكل آية أكرب من اليت تتلوها، الن التوكيد أبلغ مما قبله 

  .يرجعون
مل يكن لفظ الساحر يف زمنهم نقصا وال عيبا الن ) هتدونوقالوا يا أيها الساحر أدع لنا ربك مبا عهد عندك إننا مل

  .علماءهم يف ذلك الوقت هم السحرة وهلذا خاطبوه به يف حال احتياجهم إليه وضراعتهم لديه قال اهللا تعاىل
مث أخرب تعاىل عن تبجح فرعون مبلكه وعظمة بلده وحسنها وخترق ) فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون(

وهي اخللجانات اليت يكسروهنا أمام زيادة النيل مث تبجح بنفسه وحليته وأخذ يتنقص رسول اهللا * يها االهنار ف
  موسى عليه السالم ويزدريه بكونه

  يعين كالمه بسبب ما كان يف لسانه من بقية تلك اللثغة اليت هي شرف له وكمال) ال يكاد يبني(
__________  

  .يصدون: يف النسخ املطبوعة) ١(

  .لومجا
ومل تكن مانعة له أن كلمه اهللا تعاىل وأوحى إليه، وأنزل بعد ذلك التوراة عليه، وتنقصه فرعون لعنه اهللا بكونه ال 

أساور يف بدنه وال زينة عليه، وإمنا ذلك من حلية النساء، ال يليق بشهامة الرجال، فكيف بالرسل الذين هم أكمل 



أو جاء معه املالئكة (وأعلم مبا أعد اهللا الوليائه يف االخرى وقوله  عقال وأمت معرفة وأعلى مهة وأزهد يف الدنيا
ال حيتاج االمر إىل ذلك إن كان املراد أن تعظمه املالئكة فاملالئكة يعظمون ويتواضعون ملن هو دون موسى ) مقترنني

فكيف ) ١" (يصنع  إن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضي مبا: " عليه السالم بكثري كما جاء يف احلديث
وإن كان املراد شهادهتم له بالرسالة فقد * يكون تواضعهم وتعظيمهم ملوسى الكليم عليه الصالة والتسليم والتكرمي 

أيد من املعجزات مبا يدل قطعا لذوي االلباب وملن قصد إىل احلق والصواب ويعمى عما جاء به من البينات 
ك لب اللباب وطبع على قلبه رب االرباب وختم عليه مبا فيه من واحلجج الواضحات من نظر إىل القشور وتر

أي استخف ) فاستخف قومه فأطاعوه(الشك واالرتياب كما هو حال فرعون القبطي العمى الكذاب قال اهللا تعاىل 
 فلما إهنم كانوا قوما فاسقني(عقوهلم ودرجهم من حال إىل حال إىل أن صدقوه يف دعواه الربوبية، لعنه اهللا وقبحهم 

أي بالغرق واالهانة وسلب العز والتبدل بالذل وبالعذاب بعد النعمة واهلوان ) انتقمنا منهم(أي أغضبونا ) أسفونا
أي ملن اتبعهم يف ) فجعلناهم سلفا(بعد الرفاهية والنار بعد طيب العيش عياذا باهللا العظيم وسلطانه القدمي من ذلك 

من وبيل مصرعهم ممن بلغه جلية خربهم وما كان من أمرهم كما قال اهللا أي ملن اتعظ هبم وخاف ) ومثال(الصفات 
  .تعاىل

  .فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إال سحر مفترى وما مسعنا هبذا يف أبائنا االولني(
  .وقال موسى ريب أعلم مبن جاء باهلدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه ال يفلح الظاملون

فرعون يا هامان ابن يل صرحا لعلى أطلع إىل آله موسى وإين الظنه من الكاذبني واستكرب هو وجنوده يف  وقال
  االرض

  .بغري احلق وظنوا أهنم إلينا ال يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم يف اليم فانظر كيف كان عاقبة الظاملني
) عناهم يف هذه الدنيا لعنة ويوم القيمة هم من املقبوحنيوجعلناهم أئمة يدعون إىل النار ويوم القيمة ال ينصرون وأتب

خيرب تعاىل أهنم ملا استكربوا عن اتباع احلق وادعى ملكهم الباطل، ووافقوه عليه، ]  ٤٢ - ٣٦: القصص[ 
وأطاعوه فيه، اشتد غضب الرب القدير العزيز الذي ال يغالب، وال ميانع عليهم، فانتقم منهم أشد االنتقام، واغرقه 

هو وجنوده يف صبيحة واحدة، فلم يفلت منهم أحد، ومل يبق منهم ديار، بل كل قد غرق فدخل النار وأتبعوا يف 
  .هذه الدار لعنة بني العاملني ويوم القيامة بئس الرفد املرفود ويوم القيامة هم من املقبوحني

__________  
  .البيهقيرواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان يف صحيحه و) ١(

  .عن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ال يعرف إال من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة، وليس إسناده عندي مبتصل: وقال الترمذي

  .وقد روي عن االوزاعي عن كثري بن يزيد بن مسرة عنه
  ).٩٤/  ١الترغيب والترهيب للمنذري ج (وهذا أصح : قال البخاري

ده ملا متادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم، متابعة مللكهم فرعون، وخمالفة لنيب اهللا هالك فرعون وجنو
ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السالم، وأقام اهللا على أهل مصر احلجج العظيمة القاهرة، وأراهم من 

وال ينزعون وال يرجعون، ومل خوارق العادات ما هبر االبصار وحري العقول، وهم مع ذلك ال يرعون وال ينتهون 
  .يؤمن منهم إال القليل

قيل ثالثة وهم إمرأة فرعون، وال علم الهل الكتاب خبربها، ومؤمن آل فرعون، الذي تقدمت حكاية موعظته 



يا موسى إن املال يأمترون بك : (ومشورته وحجته عليهم، والرجل الناصح، الذي جاء يسعى من أقصى املدينة فقال
قاله ابن عباس فيما رواه ابن أيب حامت عنه ومراده غري السحرة فإهنم كانوا ) رج إين لك من الناصحنيليقتلوك فاخ

  .وقيل بل آمن طائفة من القبط من قوم فرعون والسحرة كلهم ومجيع شعب بين إسرائيل* من القبط 
  فما آمن ملوسى إال ذرية من قومه على خوف(ويدل على هذا قوله تعاىل 

إال (فالضمري يف قوله ]  ٨٣: يونس) [ الئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال يف االرض وإنه ملن املسرفنيمن فرعون وم
  .الن السياق يدل عليه) ١(عائد على فرعون ) ذرية من قومه

وقيل على موسى لقربه واالول أظهر كما هو مقرر يف التفسري وإمياهنم كان خفية ملخافتهم من فرعون وسطوته 
طته ومن مالئهم أن ينموا عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم قال اهللا تعاىل خمربا عن فرعون وكفى باهللا وجربوته وسل

أي يف جيمع أموره ) ٢) (وإنه ملن املسرفني(أي جبار عنيد مستعل بغري احلق ) وإن فرعون لعال يف االرض(شهيدا 
  .د آن قطافها ومهجة ملعونة قد حتم اتالفهاومثرة خبيثة ق) ٣(وشئونه وأحواله ولكنه جرثومة قد حان إجنعافها 

  .يا قوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني(وعند ذلك قال موسى 
  .فقالوا على اهللا توكلنا ربنا ال جتعلنا فتنة للقوم الظاملني

الة به وااللتجاء إليه يأمرهم بالتوكل على اهللا واالستم]  ٨٦ - ٨٤: يونس) [ وجننا برمحتك من القوم الكافرين
  .فأمتروا بذلك فجعل اهللا هلم مما كانوا فيه فرجا وخمرجا

) [ وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما مبصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصالة وبشر املؤمنني(
ما بيوتا متميزة فيما بينهم أوحى اهللا تعاىل إىل موسى وأخيه هارون عليهما السالم أن يتخذوا لقومه]  ٨٧: يونس

  واجعلوا(عن بيوت القبط ليكونوا على أهبة يف الرحيل إذا أمروا به ليعرف بعضهم بيوت بعض وقوله 
__________  

يعين من قوم فرعون، منهم مؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأته : من قومه: عن ابن عباس: قال القرطيب) ١(
  .وماشطة ابنته وامرأة خازنه

  .هم أقوام أباؤهم من القبط وأمهاهتم من بين إسرائيل فسموا ذرية: وقيل
ترجع إىل موسى للقرابة من جهة االمهات، وإىل فرعون إذا كانوا من : وعلى هذا فالكفاية يف قومه: قال الفراء

  .القبط
  .أي اجملاوزين احلد يف الكفر، النه كان عبدا فادعى الربوبية: قال القرطيب) ٢(
  .استئصاهلا وإهالكها: هااجنعاف) ٣(

قيل مساجد، وقيل معناه كثرة الصالة فيها، قاله جماهد وأبو مالك وإبراهيم النخعي والربيع والضحاك ) بيوتكم قبلة
  .وزيد بن أسلم وابنه عبد الرمحن وغريهم

  ومعناه على هذا االستعانة
 ٤٥: البقرة) [ واستعينوا بالصرب والصالة(على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق بكثرة الصالة كما قال تعاىل 

  .وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى] 
وقيل معناه أهنم مل يكونوا حينئذ يقدرون على إظهار عبادهتم يف جمتمعاهتم ومعابدهم فأمروا أن يصلوا يف بيوهتم 

  .ي اقتضى حاهلم اخفاءه خوفا من فرعون ومالئهعوضا عما فاهتم من إظهار شعار الدين احلق يف ذلك الزمان الذ
  .وإن كان ال ينايف الثاين أيضا واهللا أعلم) وبشر املؤمنني(واملعىن االول أقوى لقوله 



وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وماله زينة وأمواال يف (أي متقابلة ) واجعلوا بيوتكم قبلة(وقال سعيد بن جبري 
ن سبيلك ربنا اطمس على أمواهلم واشدد على قلوهبم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب احلياة الدنيا ربنا ليضلوا ع

  .االليم
هذه دعوة عظيمة ]  ٨٩ - ٨٨: يونس) [ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون

عن سبيل اهللا، ومعاندته  دعا هبا كليم اهللا موسى على عدو اهللا فرعون غضبا عليه لتكربه عن اتباع احلق، وصده
ربنا (وعتوه ومترده واستمراره على الباطل، ومكابرته احلق الواضح اجللي احلسي واملعنوي والربهان القطعي فقال 

زينة وأمواال يف احلياة الدنيا ربنا (يعين قومه من القبط ومن كان على ملته ودان بدينه ) إنك آتيت فرعون وماله
ا يغتر به من يعظم أمر الدنيا، فيحسب اجلاهل أهنم على شئ لكون هذه االموال وهذه أي وهذ) ليضلوا عن سبيلك

الزينة من اللباس واملراكب احلسنة اهلنية، والدور االنيقة، والقصور املبنية، واملآكل الشهية، واملناظر البهية، وامللك 
[ قال ابن عباس وجماهد أي أهلكها ) أمواهلمربنا اطمس على (العزيز، والتمكني واجلاه العريض يف الدنيا ال الدين 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والضحاك اجعلها حجارة منقوشة كهيئة ما كانت، وقال ) ٣] (حىت ال ترى 
  .صارت حجارة) ١] (وأمواهلم [ بلغنا أن زروعهم : قتادة

  .ةجعل سكرهم حجارة وقال أيضا صارت أمواهلم كلها حجار: وقال حممد بن كعب
فإذا فيه ) ٢(قم ايتين بكيس، فجاءه بكيس : ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال عمر ابن عبد العزيز لغالم له

  .رواه ابن أيب حامت* محص وبيض قد حول حجارة 
أي أطبع عليها : قال ابن عباس]  ٨٨: يونس) [ واشدد على قلوهبم فال يؤمنوا حىت يروا العذاب االليم(وقوله 

  .دعوة غضب هللا تعاىل، ولدينه، ولرباهينه، وهذه )٣(
  فاستجاب اهللا

  .رب ال تذر على االرض من الكافرين ديارا(تعاىل هلا وحققها وتقبلها، كما استجاب لنوح يف قومه حيث قال 
  ] ٢٧ - ٢٦: نوح) [ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك وال يلدوا إال فاجرا كفارا

__________  
  .ن القرطيبما بني معكوفني زيادة م) ١(
  .كيس: واخلريطة؛ خبريطة : يف الطربي) ٢(
  .أطبع عليها حىت ال تنشرح لالميان، ومبعىن آخر أي أمنعهم االميان) ٣(

أخوه هارون على دعائه فنزل ذلك منزلة ) ١(وهلذا قال تعاىل خماطبا ملوسى حني دعا على فرعون ومالئه وأمن 
قال املفسرون ]  ٨٩: يونس) [ ما وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمونقال قد أجيبت دعوتكما فاستقي(الداعي أيضا 

وغريهم من أهل الكتاب استأذن بنو إسرائيل فرعون يف اخلروج إىل عيد هلم، فأذن هلم وهو كاره، ولكنهم جتهزوا 
مرهم اهللا للخروج، وتأهبوا له وإمنا كان يف نفس االمر، مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم وخيرجوا عنهم وأ

تعاىل فيما ذكره أهل الكتاب أن يستعريوا حليا منهم فأعاروهم شيئا كثريا فخرجوا بليل فساروا مستمرين ذاهبني 
من فورهم طالبني بالد الشام فلما علم بذهاهبم فرعون حنق عليهم كل احلنق واشتد غضبه عليهم، وشرع يف 

  .وأوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون( تعاىل استحثاث جيشه، ومجع جنوده ليلحقهم وميحقهم، قال اهللا
  .فارسل فرعون يف املدائن حاشرين إن هؤالء لشرذمة قليلون

وإهنم لنا لغائظون وإنا جلميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كرمي كذلك وأورثناها بين 



  .اسرائيل فاتبعوهم مشرقني
  .ب موسى إنا ملدركونفلما تراءى اجلمعان قال أصحا
  .قال كال إن معي ريب سيهدين

  .فأوحينا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
  .وأزلفنا مث اآلخرين

  .وأجنينا موسى ومن معه أمجعني
  .مث أغرقنا اآلخرين

  .إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني
) ٢(ملا ركب فرعون يف جنوده طالبا : قال علماء التفسري]  ٦٨ - ٥٢: عراءالش) [ وإن ربك هلو العزيز الرحيم

أدهم، وكانت ) ٣(بين إسرائيل يقفو أثرهم كان يف جيش كثيف عرمرم حىت قيل كان يف خيوله مائة ألف فحل 
  عدة جنوده تزيد على ألف ألف

  .وستمائة ألف فاهللا أعلم
لف مقاتل غري الذرية وكان بني خروجهم من مصر صحبة موسى عليه وقيل إن بين إسرائيل كانوا حنوا من ستمائة أ

  .السالم ودخوهلم إليها صحبة أبيهم إسرائيل أربعمائة سنة وستا وعشرين سنة مشسية
واملقصود أن فرعون حلقهم باجلنود فأدركهم عند شروق الشمس وتراءى اجلمعان ومل يبق مث ريب وال لبس وعاين 

واحملاماة فعندها قال أصحاب موسى وهم ) ٤(ققه ورآه ومل يبق إال املقاتلة واجملاولة كل من الفريقني صاحبه وحت
  .خائفون إنا ملدركون وذلك الهنم اضطروا يف طريقهم إىل البحر فليس هلم طريق وال حميد إال سلوكه وخوضه

نيفة وفرعون قد غالقهم وهذا ما ال يستطيعه أحد وال يقدر عليه واجلبال عن يسرهتم وعن أمياهنم وهي شاهقة م
وواجههم وعاينوه يف جنوده وجيوشه وعدده وعدده وهم منه يف غاية اخلوف والذعر ملا قاسوا يف سلطانه من 

  االهانة واملنكر فشكوا إىل نيب
__________  

آمني، فقولك آمني دعاء أي رب : كان الذي دعا موسى، وأمن هارون، والتأمني على الدعاء أن يقول) ١(
  .يل استجب

  .يف طلب بين إسرائيل: يف نسخة) ٢(
  .من اخليل، ومل يكن معه من اخليل أنثى بل ذكورها: هنا) ٣(
  .اجملادلة، وما أثبتناه مناسب للسياق: ويف النسخ املطبوعة) ٤(

وكان يف ) كال إن معي ريب سيهدين(اهللا ما هم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه فقال هلم الرسول الصادق املصدوق 
ههنا أمرت ومعه : ساقة فتقدم إىل املقدمة ونظر إىل البحر وهو يتالطم بأمواجه ويتزايد زبد أجاجه وهو يقولال

أخوه هرون ويوشع بن نون، وهو يومئذ من سادات بين إسرائيل، وعلمائهم، وعبادهم الكبار، وقد أوحى اهللا إليه 
ومعهم أيضا مؤمن آل فرعون * ا بعد إن شاء اهللا وجعله نبيا بعد موسى وهرون عليهما السالم، كما سنذكره فيم

ويقال إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه مرارا يف البحر * وهم وقوف وبنو إسرائيل بكماهلم عليهم عكوف 
  .يا نيب اهللا أههنا أمرت ؟ فيقول نعم: هل ميكن سلوكه، فال ميكن ويقول ملوسى عليه السالم

  فلما تفاقم



وحدهم وحديدهم وغضبهم وحنقهم، : واشتد االمر، واقترب فرعون وجنوده يف جدهم االمر، وضاق احلال،
وزاغت االبصار، وبلغت القلوب احلناجر، فعند ذلك أوحى احلليم العظيم القدير رب العرش الكرمي إىل موسى 

ه بأيب خلد فاهللا أعلم، إنه كنا: انفلق باذن اهللا، ويقال: فلما ضربه يقال إنه قال له) أن أضرب بعصاك البحر(الكليم 
 ٦٣: الشعراء) [ فأوحينا إىل موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم: (قال اهللا تعاىل

طريق يسريون فيه حىت قيل إنه صار أيضا شبابيك لريى ) ١(إنه انفلق اثنيت عشرة طريقا لكل سبط : ويقال] 
  .جرم شفاف إذا كان من ورائه ضياء حكاه بعضهم بعضا، ويف هذا نظر، الن املاء

  .وهكذا كان ماء البحر قائما مثل اجلبال مكفوفا بالقدرة العظيمة الصادرة من الذي يقول للشئ كن فيكون
  .البحر فأذهبته حيت صار يابسا ال يعلق يف سنابك اخليول والدواب) ٣(فلقحت حال ) ٢(وأمر اهللا ريح الدبور 

  .وحينا إىل موسى أن أسر بعبادي فاضرب هلم طريقا يف البحر يبسا ال ختاف دركا وال ختشىولقد أ(قال اهللا تعاىل 
واملقصود ]  ٧٩ - ٧٧: طه) [ فاتبعهم فرعون جبنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى

يه السالم أن جيوزه ببين أنه ملا آل أمر البحر إىل هذه احلال بإذن الرب العظيم، الشديد احملال، أمر موسى عل
إسرائيل فاحندروا فيه مسرعني، مستبشرين مبادرين، وقد شاهدوا من االمر العظيم ما حيري الناظرين، ويهدي قلوب 

املؤمنني، فلما جاوزوه وجاوزه وخرج آخرهم منه، وانفصلوا عنه، كان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه 
م أن يضرب البحر بعصاه لريجع كما كان عليه لئال يكون لفرعون ووفودهم عليه، فأراد موسى عليه السال

  .وجنوده وصول إليه
ولقد فتنا (وال سبيل عليه فأمره القدير ذو اجلالل أن يترك البحر على هذه احلال، كما قال وهو الصادق يف املقال 

  .قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كرمي أن أدوا إىل عباد اهللا إين لكم رسول أمني
  .وان ال تعلوا على اهللا إين آتيكم بسلطان مبني

  .واين عذت بريب وربكم أن ترمجون
  .وإن مل تؤمنوا يل فاعتزلون

  .فدعا ربه أن هؤالء قوم جمرمون
  فأسر بعبادي

__________  
  .كان بنو إسرائيل اثين عشر سبطا: سبط) ١(

  .واجلمع أسباط
  .الريح الغربية: ريح الدبور) ٢(
  .الطني االسود الذي يكون يف أرضه :حال البحر) ٣(

  .ليال إنكم متبعون واترك البحر رهوا إهنم جند مغرقون
  .كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كرمي ونعمة كانوا فيها فاكهني

  .كذلك وأورثناها قوما آخرين
  .فما بكت عليهم السماء واالرض وما كانوا منظرين

  .ملهنيولقد جنينا بين إسرائيل من العذاب ا
  .من فرعون إنه كان عاليا من املسرفني



فقوله تعاىل ]  ٢٣ - ١٧: الدخان) [ ولقد اخترناهم على علم على العاملني وآتيناهم من اآليات ما فيه بالء مبني
أي ساكنا على هيئته ال تغريه عن هذه الصفة، قاله عبد اهللا بن عباس وجماهد وعكرمة والربيع ) وأترك البحر رهوا(

فلما تركه على هيئته * حاك وقتادة وكعب االحبار ومساك بن حرب وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم وغريهم والض
  .وحالته وانتهى فرعون فرأى ما رأى وعاين ما عاين

ومل ) ١(هاله هذا املنظر العظيم، وحتقق ما كان يتحققه قبل ذلك، من أن هذا من فعل رب العرش الكرمي فأحجم 
) ٢(فسه على خروجه يف طلبهم واحلالة هذه، حيث ال ينفعه الندم لكنه أظهر جلنوده جتلدا يتقدم، وندم يف ن

وعاملهم معاملة العدا، ومحلته النفس الكافرة، والسجية الفاجرة، على أن قال ملن استخفهم فأطاعوه، وعلى باطله 
عن طاعيت، وبلدي، وجعل يوري يف  تابعوه، أنظروا كيف أحنسر البحر يل الدرك عبيدي اآلبقني من يدي، اخلارجني
  .نفسه أن يذهب خلفهم، ويرجو أن ينجو، وهيهات ويقدم تارة وحيجم تارات

حايل فمر بني يدي فحل فرعون لعنه ) ١(فذكروا أن جربيل عليه السالم تبدى يف صورة فارس راكب على رمكة 
؛ بحر واستبق اجلواد وقد أجاد فبادر مسرعا اهللا، فحمحم إليها، وأقبل عليها، وأسرع جربيل بني يديه، فاقتحم ال

هذا وفرعون ال ميلك من نفسه ضرا وال نفعا فلما رأته اجلنود قد سلك البحر، اقتحموا وراءه مسرعني، فحصلوا 
يف البحر أمجعني أكتعني أبصعني، حىت هم أوهلم باخلروج منه، فعند ذلك أمر اهللا تعاىل كليمه، فيما أوحاه إليه أن 

وأجنينا موسى ومن (حر بعصاه فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان، فلم ينج منهم إنسان قال اهللا تعاىل يضرب الب
  .معه أمجعني

  .مث أغرقنا اآلخرين إن يف ذلك آلية وما كان أكثرهم مؤمنني
  وإن ربك هلو العزيز

أعداءه، فلم خيلص منهم أحد، أي يف اجنائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد، وإغراقه ]  ٩٢ - ٩٠: يونس) [ الرحيم
  .العظيمة -تعاىل  -آية عظيمة، وبرهان قاطع، على قدرته 

وجاوزنا ببين إسرائيل (وصدق رسوله فيما جاء به عن ربه من الشريعة الكرمية، واملناهج املستقيمة، وقال تعاىل 
إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل البحر فاتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا حىت إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه ال 

  .وأنا من املسلمني اآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين
خيرب ]  ٦٨ - ٦٥: الشعراء) [ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية وأن كثريا من الناس عن آياتنا لغافلون

  ضه تارة، وترفعه أخرى،تعاىل عن كيفية غرق فرعون، زعيم كفرة القبط، وأنه ملا جعلت االمواج ختف
__________  

  .فخاف: يف نسخة) ١(
  .قوله جتلدا يف نسخة اجللد) ٢(
  .الفرس اليت مل تلد: رمكة حايل) ٣(

وبنو إسرائيل ينظرون إليه، وإىل جنوده، ماذا احل اهللا به، وهبم من الباس العظيم، واخلطب اجلسيم، ليكون أقر 
ا عاين فرعون اهللكة وأحيط به، وباشر سكرات املوت أناب حينئذ العني بين إسرائيل، وأشفى لنفوسهم، فلم

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءهتم كل (وتاب، وآمن حني ال ينفع نفسا إمياهنا كما قال تعاىل 
ه وكفرنا مبا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحد(وقال تعاىل ]  ٩٧ - ٩٦: يونس) [ آية حىت يروا العذاب االليم

  .كنا به مشركني



 ٨٥ - ٨٤: غافر) [ فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا سنة اهللا اليت قد خلت يف عباده وخسر هنالك الكافرون
حىت يروا العذاب (وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه أن يطمس على أمواهلم ويشدد على قلوهبم فال يؤمنوا ] 

قد (لك ويكون حسرة عليهم وقد قال تعاىل هلما أي ملوسى وهرون حني دعوا هبذا أي حني ال ينفعهم ذ) االليم
  .فهذا من إجابة اهللا تعاىل دعوة كليمه وأخيه هرون عليهما السالم) أجيب دعوتكما

) ١(حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد : ومن ذلك احلديث الذي رواه االمام أمحد
  مهران، عن ابنعن يوسف بن 

) آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قال فرعون : عباس قال
ورواه الترمذي " قال يل جربيل لو رأيتنين وقد أخذت من حال البحر فدسسته يف فيه خمافة أن تناله الرمحة : " قال

  .آلية من حديث محاد بن سلمة وقال الترمذي حديث حسنوابن جرير وابن أيب حامت عند هذه ا
وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن ) ٢(حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت : وقال أبو داود الطيالسي

قال يل جربيل لو رأيتين وأنا آخذ من حال البحر فأدسه يف فم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عباس قال
  ".الرمحة ) ٣(افة أن تدركه فرعون خم

  .ورواه الترمذي وابن جرير من حديث شعبة وقال الترمذي حسن غريب صحيح
  .وأشار ابن جرير يف رواية إىل وقفه

وقال ابن أيب حامت حدثنا أبو سعيد االشج، حدثنا أبو خالد االمحر، عن عمر بن عبد اهللا بن يعلى الثقفي، عن سعيد 
آمنت انه ال إله إال الذي آمنت به بنو (ملا أغرق اهللا فرعون أشار بإصبعه ورفع صوته : بن جبري، عن ابن عباس قال

فخاف جربيل أن تسبق رمحة اهللا فيه غضبه، فجعل يأخذ احلال جبناحيه، فيضرب به وجهه فريمسه : قال) إسرائيل
  ورواه ابن جرير من حديث أيب خالد) * ٤(

__________  
  .اهللا بن زهري بن عبد اهللا بن جدعان التيمي البصري الضريروهو علي بن زيد بن عبد ) ١(

  .ضعيف من الرابعة، ليس بالثبت مسع سعيد بن املسيب ومجاعة
 ٢٤٨/  ٢الكاشف  ٣٤٢/  ٣٧/  ٢تقريب التهذيب  ١٣١ال يزال عندي فيه لني مات سنة : قال الدارقطين

  .٣٤٥/  ١واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده ج 
بت االنصاري تابعي كويف يف نسبه اختالف روى عن أبيه والرباء وابن أيب أوىف، ثقة قاضي هو عدي بن ثا) ٢(

  .١١٦الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة تويف سنة 
 ٥٤/  ٢واحلديث أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده  ١٣٥/  ١٦/  ٢تقريب التهذيب ؛  ٢٢٦/  ٢الكاشف 

 /٢٣٠٧.  
  .أن تدركه: وأثبتنا ما يف مسند الطيالسي أن تناله،: يف النسخ املطبوعة) ٣(
  ؛ يدفنه : يرمسه) ٤(

  .به
قال رسول : وليس مبعروف، وعن أيب حازم عن أيب هريرة قال) ١(وقد رواه ابن جرير من طريق كثري بن زاذان 

  قال قال يل جربيل يا حممد لو رأيتين وأنا أغطه وأدس من احلال يف فيه" اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".فة أن تدركه رمحة اهللا يغفر له خما



  .يعين فرعون
إن الضحاك بن قيس خطب : وقد أرسله غري واحد من السلف كإبراهيم التيمي، وقتادة، وميمون بن مهران، ويقال

  .به الناس
أنا ربكم االعلى ولقد جعلت أدس : ما بغضت أحدا بغضي لفرعون حني قال: إن جربيل قال: ويف بعض الروايات

  .الطني حني قال ما قاليف فيه 
 -إستفهام إنكار ونص على عدم قبوله تعاىل منه ذلك النه ) اآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين(وقوله تعاىل 
لو رد إىل الدنيا كما كان لعاد إىل ما كان عليه، كما أخرب تعاىل عن الكفار إذا عاينوا النار وشاهدوها : واهللا أعلم

بل بدا هلم ما كانوا (قال اهللا ]  ٢٧: االنعام) [ نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من املؤمننييا ليتنا (أهنم يقولون 
فاليوم ننجيك ببدنك لتكون (وقوله ]  ٢٨: االنعام) [ خيفون من قبل ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه وإهنم لكاذبون

إسرائيل يف موت فرعون حىت قال شك بعض بين : قال ابن عباس وغري واحد]  ٩٢: يونس) [ ملن خلقك آية
  .إنه ال ميوت، فأمر اهللا البحر فرفعه على مرتفع: بعضهم

قيل على وجه املاء وقيل على جنوة من االرض وعليه درعه اليت يعرفوهنا من مالبسه ليتحققوا بذلك هالكه ويعلموا 
  .قدرة اهللا عليه

أي من بين ) ملن خلفك(أي أنت آية ) لتكون(بك  أي مصاحبا درعك املعروفة) فاليوم ننجيك ببدنك(وهلذا قال 
  .دليال على قدرة اهللا الذي أهلكه) ٢(إسرائيل 

  .وهلذا قرأ بعض السلف لتكون ملن خلقك آية
وحيتمل أن يكون املارد ننجيك مصاحبا لتكون درعك عالمة ملن وراءك من بين إسرائيل على معرفتك وإنك هلكت 

  .واهللا أعلم
حدثنا حممد بن بشار، حدثنا : ده يف يوم عاشوراء، كما قال االمام البخاري يف صحيحهوقد كان هالكه وجنو

قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة : غندر، حدثنا شعبة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال
  .واليهود تصوم يوم عاشوراء

  .هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون: فقالوا
  .وغريمها) ٣(وأصل هذا احلديث يف الصحيحني " أنتم أحق مبوسى منهم فصوموا : " ى اهللا عليه وسلمقال النيب صل
  .واهللا أعلم

__________  
كثري بن زاذان النخعي الكويف، عن عاصم بن ضمرة وعنه عنبسة قاضي الري، ال يثبت حديثه أبو حامت وأبو ) ١(

  .زرعة جهالء
  .٩/  ١٣١ / ٢تقريب التهذيب  ٤/  ٣الكاشف ج 

  .وملن بقي من قوم فرعون ممن مل يدركه الغرق ومل ينته إليه هذا اخلرب: زاد يف القرطيب) ٢(
  .فتح الباري ٤٦٨٠/  ٢/  ١٠/  ٦٥أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٣(

  .فأمر بصومه" حنن أوىل مبوسى منكم : " وفيه ١٢٧/  ١٩/  ١٣وأخرجه مسلم يف صحيحه 
  ".حنن أحق مبوسى منكم " يه وف: وأخرجه ابن ماجة بنحوه

  .فصامه، وأمر بصيامه



فانتقمنا منهم فاغرقناهم يف اليم : (أمر بين اسرائيل بعد هالك فرعون قال اهللا تعاىل) ١] (فصل فيما كان من [ 
  .بأهنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني

نا فيها ومتت كلمة ربك احلسىن على بين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق االرض ومغارهبا اليت بارك
  .إسرائيل مبا صربوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون

  .وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم
  .قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون

  .طل ما كانوا يعملونإن هؤالء مترب ما هم فيه وبا
  .قال أغري اهللا أبغيكم إهلا وهو فضلكم على العاملني

وإذ أجنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويف ذلكم بالء من ربكم 
زهم يذكر تعاىل ما كان من أمر فرعون وجنوده يف غرقهم وكيف سلبهم ع]  ١٤١ - ١٣٦: االعراف) [ عظيم

: الشعراء) [ كذلك وأورثناها بين إسرائيل(وما هلم وأنفسهم وأورث بين إسرائيل مجيع أمواهلم وأمالكهم كما قال 
وأرثنا (وقال ههنا ) ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف االرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني(وقال ]  ٥٩

اليت باركنا فيها ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل  القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق االرض ومغارهبا
أي أهلك ذلك مجيعه ]  ١٣٧: االعراف) [ مبا صربوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون

وسلبهم عزهم العزيز العريض يف الدنيا وهلك امللك وحاشيته وامراؤه وجنوده ومل يبق ببلد مصر سوى العامة 
  .والرعايا

فذكر ابن عبد احلكم يف تاريخ مصر أنه من ذلك الزمان تسلط نساء مصر على رجاهلا بسبب أن نساء االمراء 
  والكرباء تزوجن مبن دوهنن من العامة فكانت هلن السطوة عليهم واستمرت

  ).٢(هذه سنة نساء مصر إىل يومنا هذا 
جعل اهللا ذلك الشهر أول سنتهم، وأمروا أن يذبح  أن بين إسرائيل ملا أمروا باخلروج من مصر،: وعند أهل الكتاب

كل أهل بيت محال من الغنم، فإن كانوا ال حيتاجون إىل محل فليشترك اجلار وجاره فيه فإذا ذحبوه فلينضحوا من دمه 
 على أعتاب أبواهبم ليكون عالمة هلم على بيوهتم وال يأكلونه مطبوخا ولكن مشويا برأسه وأكارعه وبطنه وال يبقوا
منه شيئا وال يكثروا له عظما وال خيرجوا منه شيئا إىل خارج بيوهتم، وليكن خبزهم فطريا سبعة أيام، ابتداؤها من 

الرابع عشر من الشهر االول من سنتهم، وكان ذلك يف فصل الربيع، فإذا أكلوا فتكن أوساطهم مشدودة، 
  .وخفافهم يف أرجلهم، وعصيهم يف أيديهم، وليأكلوا بسرعة قياما

ومهما فضل عن عشائهم فما بقي إىل الغد فليحرقوه بالنار، وشرع هلم هذا عيدا العقاهبم ما دامت التوراة معموال 
  .هبا، فإذا نسخت بطل شرعها وقد وقع

  قالوا وقتل اهللا عزوجل يف تلك الليلة أبكار القبط وأبكار دواهبم ليشتغلوا
__________  

  .طبوعةما بني معكوفني سقط من النسخ امل) ١(
  .وما أثبتناه الصواب؛ يومك : يف النسخ املطبوعة) ٢(

عنهم وخرج بنو إسرائيل حني انتصف النهار وأهل مصر يف مناحة عظيمة على أبكار أوالدهم، وأبكار أمواهلم، 
  .ليس من بيت إال وفيه عويل



زواد يف االردية، وألقوها وحني جاء الوحي إىل موسى خرجوا مسرعني، فحملوا العجني قبل اختماره، ومحلوا اال
وكانوا قد استعاروا من أهل مصر حليا كثريا فخرجوا وهم ستمائة ألف رجل سوى الذراري مبا * على عواتقهم 

  .معهم من االنعام وكانت مدة مقامهم مبصر أربعمائة سنة وثالثني سنة
  .هذا نص كتاهبم

  .وهذه السنة عندهم تسمى سنة الفسخ وهذا العيد عيد الفسخ
وهذه االعياد الثالثة آكد أعيادهم منصوص عليها يف كتاهبم، وملا * وهلم عيد الفطري وعيد احلمل وهو أول السنة 

  .عليه السالم وخرجوا على طريق حبر سوف) ١(خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف 
  ل أمامهم عامود نار فانتهى هبموكانوا يف النهار يسريون والسحاب بني أيديهم يسري أمامهم فيه عامود نور وباللي

الطريق إىل ساحل البحر فنزلوا هنالك وأدركهم فرعون وجنوده من املصريني وهم هناك حلول على شاطئ اليم 
  .كان بقاؤنا مبصر أحب إلينا من املوت هبذه الربية: فقلق كثري من بين إسرائيل حىت قال قائلهم
  .ال ختشوا فإن فرعون وجنوده ال يرجعون إىل بلدهم بعد هذا: وقال موسى عليه السالم ملن قال هذه املقالة

  .وأمر اهللا موسى عليه السالم أن يضرب البحر بعصاه وأن يقسمه ليدخل بنو إسرائيل يف البحر واليبس: قالوا
يل وصار املاء من ههنا وههنا كاجلبلني وصار وسطه يبسا الن اهللا سلط عليه ريح اجلنوب والسموم فجاز بنو إسرائ
  .البحر، واتبعهم فرعون وجنوده، فلما توسطوه أمر اهللا موسى فضرب البحر بعصاه، فرجع املاء كما كان عليهم

لكن عند أهل الكتاب أن هذا كان يف الليل وأن البحر ارتطم عليهم عند الصبح وهذا من غلطهم وعدم فهمهم يف 
  .تعريبهم واهللا أعلم

نسبح الرب البهي، : ينئذ سح موسى وبنو إسرائيل هبذا التسبيح للرب وقالواقالوا وملا أغرق اهللا فرعون وجنوده ح
  .وهو تسبيح طويل: الذي قهر اجلنود، ونبذ فرساهنا يف البحر املنيع احملمود

دفا بيدها وخرج النساء يف أثرها كلهن بدفوف وطبول وجعلت  -أخت هارون  -النبية ) ٢(قالوا وأخذت مرمي 
  .سبحان الرب القهار، الذي قهر اخليول وركباهنا إلقاء يف البحر مرمي ترتل هلن، وتقول
  .هكذا رأيته يف كتاهبم

ولعل هذا هو من الذي محل حممد بن كعب القرظي على زعمه أن مرمي بنت عمران أم عيسى هي أخت هرون 
أحد عليه بل كل  وقد بينا غلطه يف ذلك وأن هذا ال ميكن أن يقال ومل يتابعه* وموسى مع قوله يا أخت هرون 

واحد خالفه فيه، ولو قدر أن هذا حمفوظ فهذه مرمي بنت عمران أخت موسى وهرون عليها السالم وأم عيسى 
عليها السالم وافقتها يف االسم واسم االب واسم االخ الهنم كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمغرية بن 

  ن فلم يدر ما يقول هلم، حىت سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمشعبة ملا سأله أهل جنران عن قوله يا أخت هرو
__________  

روى الطربي عن عروة بن الزبري عن أبيه أن اهللا أمر موسى أن حيتمل معه يوسف حىت يضعه باالرض، ) ١(
  .صندوقا من مرمر -يف ناحية من النيل  -فاستخرج موسى تابوت يوسف 

٢١٦/  ١.  
  .ن أخت موسى، وليست مرمي بنت عمران أم عيسى عليهم السالموهي مرمي بنت عمرا) ٢(

  ).١(أما علمت أهنم كانوا يسمون بأمساء أنبيائهم، رواه مسلم : " عن ذلك فقال
وقوهلم النبية كما يقال للمرأة من بيت امللك ملكة ومن بيت االمرة أمرية وإن مل تكن مباشرة شيئا من ذلك فكذا 



نبية حقيقة يوحى إليها وضرهبا بالدف يف مثل هذا اليوم الذي هو أعظم االعياد عندهم، هذه استعارة هلا ال أهنا 
وهذا مشروع لنا أيضا يف حق النساء حلديث * دليل على أنه قد كان شرع من قبلنا ضرب الدف يف العيد 

سلم مضطجع موىل ظهره اجلاريتني اللتني كانتا عند عائشة يضربان بالدف يف أيام مىن ورسول اهللا صلى اهللا عليه و
أمبزمور الشيطان يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، وقال)٢(إليهم ووجهه إىل احلائط فلما دخل أبو بكر زجرهن 

  ".دعهن يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا : " وسلم فقال
  .علموهكذا يشرع عندنا يف االعراس، ولقدوم الغياب، كما هو مقرر يف موضعه واهللا أ

وذكروا أهنم ملا جاوزوا البحر وذهبوا قاصدين إىل بالد الشام مكثوا ثالثة أيام ال جيدون ماء فتكلم من تكلم منهم 
مل يستطيعوا شربه فأمر اهللا موسى فأخذ خشبة فوضعها فيه فحال وساغ ) ٣(بسبب ذلك فوجدوا ماء زعاقا أجاجا 

  .كثرية شربه وعلمه الرب هنالك فرائض وسننا ووصاه وصايا
وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فاتوا على قوم (وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز املهيمن على ما عداه من الكتب 

  .يعكفون على أصنام هلم قالوا يا موسى اجعل لنا اهلا كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون
  ]. ١٣٨: االعراف) [ إن هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون

قالوا هذا اجلهل والضالل وقد عاينوا من آيات اهللا وقدرته ما دهلم على صدق ما جاءهم به رسول ذي اجلالل 
يعبدون أصناما قيل كانت على صور البقر فكأهنم سألوهم مل يعبدوهنا ) ٤(واالكرام، وذلك أهنم مروا على قوم 

ورات فكأن بعض اجلهال منهم صدقوهم يف ذلك فسألوا فزعموا هلم أهنا تنفعهم وتضرهم ويسترزقون هبا عند الضر
نبيهم الكليم الكرمي العظيم أن جيعل هلم آهلة كما الولئك آهلة فقال هلم مبينا هلم أهنم ال يعقلون وال يهتدون إن 

  .هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون
بالعلم والشرع والرسول الذي بني أظهرهم وما  مث ذكرهم نعمة اهللا عليهم يف تفضيله إياهم على عاملي زماهنم

أحسن به إليهم وما امنت به عليهم من إجنائهم من قبضة فرعون اجلبار العنيد وإهالكه إياه وهم ينظرون وتوريثه 
  ، وبني هلم أنه ال تصلح العبادة)٤(إياهم ما كان فرعون ومالؤه جيمعونه من االموال والسعادة، وما كانوا يعرشون 

  هللا وحده ال شريك له، النه اخلالق الرازق القهار، وليس كل بين إسرائيل سأل هذا السؤالإال 
__________  

/  ٣ص  ٢١٣٥/  ٩باب النهي عن التكين بأيب القاسم ) ١(كتاب اآلداب  ٣٨أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(
  .اهنم كانوا يسمون بأنبيائهم والصاحلني قبلهم: وفيه ١٦٨٥

  .ن وصاحصرخ هب: زجرهن) ٢(
  .املر الغليظ، واملاحل الذي ال يطاق شربه: زعاقا أجاجا) ٣(
  .وكانوا نزوال بالريف؛ كانوا قوما من خلم : قال قتادة) ٤(
  .عرش يعرش إذا بىن: قال الزجاج: يعرشون) ٥(
  .يرفعون من االبنية املشيدة يف السماء كصرح هامان وفرعون: هنا

وجاوزنا ببين إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم قالوا (وله بل هذا الضمري عائذ على اجلنس يف ق
وحشرناهم فلم نغادر (كما يف قوله ) ١(أي قال بعضهم ]  ١٣٨: االعراف) [ يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة

) [ لكم موعدامنهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن جنعل 
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا : فالذين زعموا هذا، بعض الناس، ال كلهم، وقد قال االمام أمحد]  ٤٨ - ٤٧: الكهف



خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا : الليثي قال) ٢(معمر، عن الزهري عن سنان بن أيب سنان الديلي، عن أيب واقد 
سول اهللا اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار عليه وسلم قبل حنني، فمررنا بسدرة فقلنا يا ر

اهللا أكرب هذا كما قالت بنو : " سالحهم بسدرة، ويعكفون حوهلا فقال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٣(ينوطون 
  ).٤" (إسرائيل ملوسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة انكم تركبون سنن الذين من قبلكم 

  .عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق بهورواه النسائي 
  .ورواه الترمذي عن سعيد بن عبد الرمحن املخزومي عن سفيان بن عيينة عن الزهري به

  .مث قال حسن صحيح
وقد روى ابن جرير من حديث حممد بن اسحق ومعمر وعقيل عن الزهري عن سنان بن أيب سنان عن أيب واقد 

  هللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب، قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاالليثي، أهنم خرجوا من مكة، مع رسول ا
يا رسول اهللا اجعل : فقلنا: قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة قال) ٥(ويعلقون هبا أسلحتهم يقال هلا ذات أنواط 
ل لنا إهلا كما اجع(قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى ملوسى : " لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط قال

  .هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون
  ".إن هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 

واملقصود أن موسى عليه السالم ملا انفصل من بالد مصر وواجه بالد بيت املقدس وجد فيها قوما من اجلبارين من 
سالم بالدخول عليهم ومقاتلتهم وإجالئهم إياهم عن احليثانيني والفزاريني والكنعانيني وغريهم فأمرهم موسى عليه ال

بيت املقدس، فإن اهللا كتبه هلم، ووعدهم إياه على لسان إبراهيم اخلليل، وموسى الكليم اجلليل، فأبوا، ونكلوا عن 
  اجلهاد، فسلط اهللا عليهم

__________  
سبعون املختارون وكان فيهم من قال بعضهم، النه كان مع موسى عليه السالم ال: قال الرازي يف تفسريه) ١(

واالقرب اهنم طلبوا من موسى عليه السالم أن يعني هلم أصناما ومتاثيل : قال؛ يرتفع عن مثل هذا السؤال الباطل 
  .يتقربون بعبادهتا إىل اهللا تعاىل

نه إهلا للعامل، أو وقوهلم كفر الن االنبياء امجعوا على أن عبادة غري اهللا تعاىل كفر سواء اعتقد يف ذلك، الغري كو
  .اعتقدوا فيه أن عبادته تقرهبم إىل اهللا تعاىل

  .أبو واقد الليثي املدين صحايب قيل امسه احلارث بن مالك وقيل ابن عوف وقيل عوف بن احلارث) ٢(
  .ه ٦٨روى عنه أبناه وابن املسيب وعروة مات سنة 

  .٤٨٦/  ٢/  ٢تقريب التهذيب  - ٣٤٣/  ٣الكاشف ج 
  .يعلقون هبا سالحهم: ينوطون) ٣(
  .٢١٨٠/  ١٨/  ٣٤ورواه الترمذي يف  ٢١٨/  ٥ج : مسند أمحد) ٤(
  .أي ينوطون هبا، يعلقون هبا سالحهم: ذات انواط) ٥(

اخلوف، وألقاهم يف التيه، يسريون وحيلون ويرحتلون ويذهبون وجييئون، يف مدة من السنني طويلة هي من العدد 
  .أربعون

وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا (كما قال اهللا تعاىل 
  .وآتاكم ما مل يؤت أحدا من العاملني



  يا قوم ادخلوا االرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها
رجوا منها فإن خيرجوا منها فانا داخلون قال رجالن من الذين خيافون أنعم اهللا قوما جبارين وإنا لن ندخلها حىت خي

  .عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم مؤمنني
  .قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون

  .ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبني القوم الفاسقني قال رب إين
يذكرهم ]  ٢٦ - ٢٠: املائدة) [ قال فاهنا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف االرض فال تأس على القوم الفاسقني

ومقاتلة أعدائه فقال نيب اهللا نعمة اهللا عليهم، إحسانه عليهم بالنعم الدينية والدنيوية، ويأمرهم باجلهاد يف سبيل اهللا، 
أي تنكصوا على أعقابكم ) اليت كتب اهللا لكم وال ترتدوا على أدباركم) ١(يا قوم ادخلوا االرض املقدسة (

قالوا يا موسى إن (أي فتخسروا بعد الربح وتنقصوا بعد الكمال ) فتنقلبوا خاسرين(وتنكلوا على قتال أعدائكم 
خافوا من ) وإنا لن ندخلها حىت خيرجوا منها فإن خيرجوا فانا داخلون( أي عتاة كفرة متمردين) فيها قوما جبارين

هؤالء اجلبارين وقد عاينوا هالك فرعون، وهو أجرب من هؤالء وأشد بأسا وأكثر مجعا وأعظم جندا وهذا يدل على 
  .دة االشقياءأهنم ملومون يف هذه املقالة ومذومون على هذه احلالة من الذلة عن مصاولة االعداء ومقاومة املر

وقد ذكر كثري من املفسرين ههنا آثارا فيها جمازفات كثرية باطلة، يدل العقل والنقل على خالفها، من أهنم كانوا 
أشكاال هائلة ضخاما جدا حىت إهنم ذكروا أن رسل بين اسرائيل ملا قدموا عليهم، تلقاهم رجل من رسل اجلبارين، 

مامه وحجزة سراويله، وهم إثنا عشر رجال فجاء هبم، فنثرهم بني يدي فجعل يأخذهم واحدا واحدا ويلفهم يف أك
ما هؤالء ؟ ومل يعرف أهنم من بين آدم حىت عرفوه وكل هذه هذيانات وخرافات ال حقيقية هلا : ملك اجلبارين، فقال

)٢.(  
  .ذا ليس بصحيحوأن امللك بعث معهم عنبا كل عنبة تكفي الرجل، وشيئا من مثارهم ليعلموا ضخامة أشكاهلم وه

وذكروا ههنا أن عوج بن عنق خرج من عند اجلبارين إىل بين إسرائيل ليهلكهم وكان طوله ثالثة آالف ذراع 
وثالمثائة ذراع وثالثة وثالثني ذراعا وثلث ذراع هكذا ذكره البغوي وغريه، وليس بصحيح، كما قدمنا بيانه عند 

  إن اهللا خلق آدم: " قوله صلى اهللا عليه وسلم
__________  
هي : املطهرة قال قتادة: واملقدسة؛ قيل دمشق كانت قاعدة اجلبارين ؛ تظاهرت االخبار يف االرض املقدسة ) ١(

  .دمشف وفلسطني وبعض االردن: ارحيياء وقال الزجاج: الطور وقال ابن زيد: الشام وقال جماهد
  .يث خرافةوهي حد) عوج بن عوق(هذه االخبار عندي كأخبار : قال االلوسي) ٢(

  ".طوله ستون ذراعا، مث مل يزل اخللق ينقص حىت اآلن 
قالوا فعمد عوج إىل قمة جبل فاقتلعها مث أخذها بيديه ليلقيها على جيش موسى فجاء طائر فنقر تلك الصخرة، 

  ).١(فخرقها فصارت طوقا يف عنق عوج بن عنق 
ع وبيده عصاه، وطوهلا عشره أذرع، فوصل إىل مث عمد موسى إليه فوثب يف اهلواء عشرة أذرع وطوله عشرة أذر

  .كعب قدمه فقتله
مث هو مع هذا كله من * يروى هذا عن عوف البكايل ونقله ابن جرير عن ابن عباس ويف اسناده إليه نظر 

االسرائيليات وكل هذه من وضع جهال بين اسرائيل، فإن االخبار الكذبة قد كثرت عندهم وال متيز هلم بني 
  .لهاصحتها وباط



مث لو كان هذا صحيحا لكان بنو إسرائيل معذورين يف النكول عن قتاهلم، وقد ذمهم اهللا على نكوهلم، وعاقبهم 
بالتيه على ترك جهادهم، وخمالفتهم رسوهلم، وقد أشار عليهم رجالن صاحلان، منهم باالقدام وهنياهم عن االحجام 

ه ابن عباس وجماهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس قال) ٢(ويقال إهنما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا * 
أي ) أنعم اهللا عليهما(أي خيافون اهللا وقرأ بعضهم خيافون أي يهابون ) قال رجالن من الذين خيافون(وغري واحد 

  .ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فانكم غالبون(باالسالم واالميان والطاعة والشجاعة 
أي إذا توكلتم على اهللا، واستعنتم به، وجلأمت إليه، نصركم على عدوكم، ) إن كنتم مؤمننيوعلى اهللا فتوكلوا 

  .وأيدكم عليهم وأظفركم هبم
فصمم مالؤهم على ) قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتال انا ههنا قاعدون(

  .النكول عن اجلهاد، ووقع أمر عظيم ووهن كبري
يقال إن يوشع وكالب ملا مسعا هذا الكالم شقا ثياهبما، وإن موسى وهرون سجدا إعظاما هلذا الكالم وغضبا هللا ف

قال رب إين ال أملك إال نفسي وأخي فافرق بيننا وبني القوم (عزوجل، وشفقة عليهم من وبيل هذه املقالة 
  اقض(قال ابن عباس ]  ٣٥: املائدة) [ الفاسقني

  ).بيين وبينهم
عوقبوا على ]  ٣٠: املائدة) [ قال فاهنا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف االرض فال تأس على القوم الفاسقني(

يف االرض يسريون إىل غري مقصد ليال وهنارا وصباحا ومساء ويقال إنه مل خيرج أحد من التيه ) ٣(نكوهلم بالتيهان 
  .ق إال ذراريهم سوى يوشع وكالب عليهما السالمممن دخله بل ماتوا كلهم يف مدة أربعني سنة ومل يب

  لكن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر مل يقولوا
__________  

  .عوج بن عنق هكذا يف االصول) ١(
وقال يف " عوج بن عنق فقد أخطأ : وعوق كنوح والدعوج الطويل ومن قال): " عوق(قال صاحب القاموس مادة 

وزعم قوم من حفاظ التواريخ أن عنق هي أم عوج : قال شيخنا؛ املشهور على االلسنة هذا الذي خطأه هو : شرحه
  .وعوج أباه فال خطأ وال غلط

إىل أرحيياء من بالد فلسطني  -من أسباط بين إسرائيل  -كانا من النقباء االثين عشر الذين أرسلهم موسى ) ٢(
  .يتجسسون االخبار

  .اللغة احلرية فيها من التيه وأصل التيه يف: التيهان) ٣(
  .فكانوا سيارة ال قرار هلم يسريون يف فراسخ قليلة

) ١] (وتكلم غريه [ له كما قال قوم موسى ملوسى، بل ملا استشارهم يف الذهاب إىل النفري تكلم الصديق فأحسن 
، فوالذي بعثك كأنك تعرض بنا يا رسول اهللا: حىت قال سعد بن معاذ" أشريوا علي : " من املهاجرين مث جعل يقول

باحلق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته، خلضناه معك، ما ختلف منا رجل واحد، وما نكره أن يلقى بنا عدونا 
  .غدا إنا لصرب يف احلرب صدق يف اللقاء، لعل اهللا يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة اهللا

  .ذلك فسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقول سعد وبسطه
أن  -وهو ابن شهاب  -حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن خمارق بن عبد اهللا االمحسي، عن طارق : وقال االمام أمحد

يا رسول اهللا إنا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى : املقداد قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر



وهذا إسناد ) * ٢(اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكم مقاتلون : نولك) اذهب أنت وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون(
  .جيد من هذا الوجه وله طرق أخرى

: قال عبد اهللا بن مسعود: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن خمارق، عن طارق بن شهاب، قال: قال أمحد
وهو : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد شهدت من املقداد مشهدا الن أكون أنا صاحبه أحب إيل مما عدل به أتى

اذهب أنت وربك : (واهللا يا رسول اهللا ال نقول لك كما قالت بنو إسرائيل ملوسى): ٣(يدعو على املشركني فقال 
  .ولكنا نقاتل عن ميينك، وعن يسارك ومن بني يديك ومن خلفك) فقاتال إنا ههنا قاعدون

شرق لذلك وسر بذلك، رواه البخاري يف التفسري واملغازي من ي: فرأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٤(طرق عن خمارق به 

حدثنا علي بن احلسن بن علي، حدثنا أبو حامت الرازي، حدثنا حممد بن عبد اهللا : وقال احلافظ أبو بكر بن مردويه
استشار املسلمني فأشار عليه  االنصاري، حدثنا محيد، عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا سار إىل بدر

إذا ال : إياكم يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا) ٥(يا معشر االنصار : عمر، مث أستشارهم فقالت االنصار
والذي بعثك باحلق إن ضربت ) إذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون(نقول له كما قال بنو إسرائيل ملوسى 

  التبعناك رواه االمام أمحد عن عبيدة بن محيد، عن محيد) ٧(اد إىل برك الغم) ٦(أكبادها 
__________  

  .يف النسخ املطبوعة وغريه حبذف تكلم وما أثبتناه الصواب) ١(
  .٣١٤/  ٤مسند أمحد ج ) ٢(
  .قال: يف النسخ املطبوعة) ٣(
مرة عن أيب : تفسري مرتنيوأعاد يف ال ٢٨٧/  ٧باب فتح الباري ) ٤(كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٤(

  ).تفسري سورة املائدة(نعيم ومرة عن محدان بن عمر 
  ).٣١٤، ١٨٤/  ٤ - ٤٢٨، ٣٩٠/  ١وأخرجه أمحد يف مسنده ج 

إمنا قصد صلى اهللا عليه وسلم اختيار االنصار، النه مل يكن بايعهم على أن خيرجوا معه للقتال : قال العلماء) ٥(
لى أن مينعوه ممن يقصده، فلما عرض اخلروج لعري أىب سفيان أراد أن يعلم اهنم يوافقون وطلب العدو، وإمنا بايعهم ع

  .على ذلك
  .فأجابوه أحسن جواب

  .كناية عن ركضها، فالفارس يركض بركوبه بتحريك رجليه على جانبيه ويضرب على موضع كبده) ٦(
  .صي حجرموضع بناحية الساحل من وراء مكة، وقيل موضع بأقا: برك الغماد) ٧(

الطويل، عن أنس به ورواه النسائي عن حممد بن املثىن عن خالد بن احلارث عن محيد، عن أنس به حنوه، وأخرجه 
  ).١(ابن حبان يف صحيحه عن أيب يعلى عن عبد االعلى بن محاد عن معتمر عن محيد، عن أنس به حنوه 

فيه من االمور العجيبة قد ذكرنا نكول بين ) ٢] (جرى هلم [ دخول بين اسرائيل التيه وما ) ٢] (فصل يف [ 
اسرائيل عن قتال اجلبارين، وأن اهللا تعاىل عاقبهم بالتيه، وحكم بأهنم ال خيرجون منه إىل أربعني سنة، ومل أر يف كتاب 

أن يوشع جهزه موسى لقتال طائفة من الكفار، وأن : أهل الكتاب قصة نكوهلم عن قتال اجلبارين، ولكن فيها
ون وخور جلسوا على رأس أكمة، ورفع موسى عصاه، فكلما رفعها انتصر يوشع عليهم، وكلما مالت موسى وهر

يده هبا من تعب أو حنوه غلبهم أولئك وجعل هرون وخور يدعمان يديه عن ميينه ومشاله ذلك اليوم إىل غروب 



  .الشمس، فانتصر حزب يوشع عليه السالم
ى عليه السالم بلغه ما كان من أمر موسى وكيف أظفره اهللا بعدوه كاهن مدين وخنت موس" يثرون " وعندهم أن 

فرعون، فقدم على موسى مسلما ومعه ابنته صفورا زوجة موسى وابناها منه، جرشون وعازر فتلقاه موسى 
  .وأكرمه، واجتمع به شيوخ بين اسرائيل وعظموه وأجلوه

مات اليت تقع بينهم، فأشار على موسى أن جيعل وذكروا أنه رأى كثرة اجتمع بين اسرائيل على موسى يف اخلصو
على الناس رجاال أمناء أتقياء أعفاء، يبغضون الرشاء واخليانة، فيجعلهم على الناس رؤس مئني، ورؤس مخسني، 

ورؤس عشرة، فيقضوا بني الناس، فإذا أشكل عليهم أمر جاؤك ففصلت بينهم ما أشكل عليهم، ففعل ذلك موسى 
  .عليه السالم

ودخل بنو اسرائيل الربية عند سيناء يف الشهر الثالث من خروجهم من مصر وكان خروجهم يف أول السنة  قالوا
  .اليت شرعت هلم وهي أول فصل الربيع فكأهنم دخلوا التيه يف أول فصل الصيف واهللا أعلم

سرائيل ما أنعم اهللا به قالوا ونزل بنو اسرائيل حول طور سيناء وصعد موسى اجلبل فكلمه ربه وأمره أن يذكر بين إ
عليهم من إجنائه إياهم من فرعون وقومه، وكيف محلهم على مثل جناحي نسر من يده، وقبضته، وأمره أن يأمر بين 

  اسرائيل بأن يتطهروا،
ويغتسلوا ويغسلوا ثياهبم، وليستعدوا إىل اليوم الثالث، فإذا كان يف اليوم الثالث، فليجتمعوا حول اجلبل، وال 

، فإذا سكن )٣(أحد منهم إليه، فمن دنا منه قتل حىت وال شئ من البهائم، ما داموا يسمعون صوت القرن يقتربن 
  القرن، فقد حل لكم أن ترتقوه فسمع بنو إسرائيل ذلك

__________  
وأخرجه  ١٤٠٤ - ١٤٠٣/  ٨٣باب غزوة بدر ح  ٣٠كتاب اجلهاد والسري  ٣٢وأخرجه مسلم بنحوه يف ) ١(

  .٤٧/  ٣دالئل بنحوه ج البيهقي يف ال
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٢(
  .القرن البوق) ٣(

اجلبل غمامة عظيمة وفيها أصوات وبروق ) ١(وأطاعوا واغتسلوا وتنظفوا وتطيبوا، فلما كان اليوم الثالث ركب 
اجلبل وصوت الصور شديد جدا ففزع بنو إسرائيل من ذلك فزعا شديدا، وخرجوا فقاموا يف سفح اجلبل، وغشي 

نور، وتزلزل اجلبل كله، زلزلة شديدة واستمر صوت الصور وهو ) ٢] (من [ دخان عظيم، يف وسطه عمود 
البوق واشتد وموسى عليه السالم فوق اجلبل واهللا يكلمه ويناجيه، وأمر الرب عزوجل موسى أن ينزل، فأمر بين 

أن يدنوا فيصعدوا اجلبل  -وهم علمائهم  - اسرائيل أن يقتربوا من اجلبل ليسمعوا وصية اهللا ويأمر االحبار
يا رب إهنم ال يستطيعون أن : ليتقدموا بالقرب وهذا نص يف كتاهبم على وقوع النسخ ال حمالة فقال موسى

 -وهم العلماء  -يصعدوه، وقد هنيتهم عن ذلك، فأمره اهللا تعاىل أن يذهب، فيأيت معه بأخيه هرون وليكن الكهنة 
  .ففعل موسى وكلمه ربه عزوجل فأمره حينئذ بالعشر كلمات -بين إسرائيل غري بعيد وهم بقية  -والشعب 

وعندهم أن بين إسرائيل مسعوا كالم اهللا ولكن مل يفهموا حىت فهمهم موسى وجعلوا يقولون ملوسى بلغنا أنت عن 
ادة اهللا وحده ال شريك وهي االمر بعب: هذه العشر الكلمات: الرب عزوجل فإنا خناف أن منوت، فبلغهم عنه، فقال

وهذا * له، والنهي عن احللف باهللا كاذبا، واالمر باحملافظة على السبت، ومعناه تفرغ يوم من االسبوع للعبادة 
  حاصل بيوم اجلمعة الذي



  .نسخ اهللا به السبت
  .أكرم أباك وأمك ليطول عمرك يف االرض، الذي يعطيك اهللا ربك، ال تقتل

  .ال تزن
  .ال تسرق
على صاحبك شهادة زور، ال متد عينك إىل بيت صاحبك، وال تشته إمرأة صاحبك وال عبده وال أمته وال  ال تشهد

  .ثوره وال محاره وال شيئا من الذي لصاحبك
  .ومعناه النهي عن احلسد

وقد قال كثري من علماء السلف وغريهم مضمون هذه العشر الكلمات يف آيتني من القرآن ومها قوله تعاىل يف 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن ال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وال تقتلوا أوالدكم من (االنعام  سورة

  .إمالق حنن نرزقكم وإياهم وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
إال باليت هي أحسن  وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وال تقربوا مال اليتيم

  .حىت يبلغ أشده
وأوفوا الكيل وامليزان بالقسط ال نكلف نفسا إال وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب وبعهد اهللا أوفوا ذلكم 

  .وصاكم به لعلكم تذكرون
كثرية، وذكروا بعد العشر الكلمات وصايا ]  ١٥٣ - ١٥١: االنعام) [ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه اآلية

مث طرأ عليها عصيان من املكلفني هبا مث عمدوا * وأحكاما متفرقة عزيزة، كانت فزالت، وعمل هبا حينا من الدهر 
  .إليها فبدلوها وحرفوها، وأولوها

  مث بعد ذلك كله سلبوها فصارت منسوخة مبدلة، بعد ما كانت مشروعة مكملة، فلله االمر من قبل ومن بعد،
__________  

  .ركبت اجلبل: سخةيف ن) ١(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٢(

  .ويف نسخة عمود نار

  .وهو الذي حيكم ما يشاء ويفعل ما يريد، أال له اخللق واالمر، تبارك اهللا رب العاملني
يا بين إسرائيل قد أجنيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور االمين ونزلنا عليكم املن (وقد قال اهللا تعاىل 

  .كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيه فيحل عليكم غضيب ومن حيلل عليه غضيب فقد هوىوالسلوى 
بذكر تعاىل منته وإحسانه إىل بين إسرائيل، ]  ٨٢ - ٨٠: طه) [ وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى

جانب الطور االمين، أي منهم مبا أجناهم من أعدائهم وخلصهم من الضيق واحلرج وأنه وعدهم صحبة نبيهم إىل 
  لينزل عليه أحكاما

وضرورهتم يف سفرهم ) ٣(فيها مصلحة هلم، يف دنياهم وأخراهم وأنه تعاىل أنزل عليهم يف حال شدهتم ) ١(عظيمة 
  .يف االرض

اليت ليس فيها زرع وال ضرع، منا من السماء، يصبحون فيجدونه خالل بيوهتم، فيأخذون منه قدر حاجتهم يف 
  .اليوم إىل مثله من الغد، ومن ادخر منه الكثر من ذلك فسدذلك 

  .ومن أخذ منه قليال



كفاه، أو كثريا مل يفضل عنه، فيصنعون منه مثل اخلبز، وهو يف غاية البياض واحلالوة فإذا كان من آخر النهار 
كان فصل الصيف  وإذا* غشيهم طري السلوى فيقتنصون منه بال كلفة ما حيتاجون إليه حسب كفايتهم لعشاهم 
  .ظلل اهللا عليهم الغمام وهو السحاب الذي يستر عنهم حر الشمس وضوأها الباهر

يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم (كما قال تعاىل يف سورة البقرة 
  .وإياي فارهبون

 ٤٠: البقرة) [ وال تشتروا بآيايت مثنا قليال وإياي فاتقونوآمنوا مبا أنزلت مصدقا ملا معكم وال تكونوا أول كافر به 
وإذ جنيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذحبون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويف (إىل أن قال ]  ٤١ -

  .ذلكم
  .بالء من ربكم عظيم

  .وإذ فرقنا بكم البحر فأجنيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون
  .أربعني ليلة مث اختذمت العجل من بعده وأنتم ظاملونوإذ واعدنا موسى 

  .مث عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
  .واذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم هتتدون

وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خري 
  .ليكم إنه هو التواب الرحيملكم عند بارئكم فتاب ع

  .واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون
  .مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون

وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم املن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
وإذ إستسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجرت منه (إىل أن قال ]  ٥٧ - ٤٩: رةالبق) [ يظلمون

  .إثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشرهبم كلوا واشربوا من رزق اهللا وال تعثوا يف االرض مفسدين
  ا وقثائها وفومهاوإذ قلتم يا موسى لن نصرب على طعام واحد فادع لنا ربك خيرج لنا مما تنبت االرض من بقله

__________  
  .يف سبعني من خيار بين إسرائيل وصعدوا اجلبل -طور سيناء  -وكان موسى قد خرج إىل الطور ؛ أي التوراة ) ١(
  .أي خالل وقوعهم يف التيه مث رمحهم فمن عليهم بالسلوى) ٢(

كم ما سألتم وضربت عليهم وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري اهبطوا مصرا فإن ل
الذلة واملسكنة وباؤا بغضب من اهللا ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون النبيني بغري احلق ذلك مبا عصوا 

فذكر تعاىل إنعامه عليهم وإحسانه إليهم مبا يسر هلم من املن والسلوى ]  ٦١ - ٦٠: البقرة) [ وكانوا يعتدون
ويرسل عليهم طري السلوى عشيا وأنبع املاء ) ١( سعي هلم فيه بل ينزل اهللا املن باكرا طعامني شهيني بال كلفة وال

هلم بضرب موسى عليه السالم حجرا كانوا حيملونه معهم بالعصا فتفجر منه اثنتا عشرة عينا لكل سبط عني منه 
  .مث تتفجر ماءا زالال فيستقون ويسقون دواهبم ويدخرون كفايتهم* تنبجس 
وهذه نعم من اهللا عظيمة وعطيات جسيمة فما رعوها حق رعايتها وال قاموا * هم الغمام من احلر وظلل علي

منها وتربموا هبا وسألوا أن يستبدلوا منها ببدهلا مما تنبت االرض ) ٢] (منهم [ بشكرها وحق عبادهتا مث ضجر كثري 
  .وعدسها وبصلها) ٣(من بقلها وقثائها وفومها 



أتستبدلون الذي هو أدىن بالذي هو خري اهبطوا (م وأنبهم على هذه املقالة وعنفهم قائال فقرعهم الكليم ووخبه
أي هذا الذي تطلبونه وتريدونه بدل هذه النعم اليت أنتم فيها حاصل ]  ٦١: البقرة) [ مصرا فان لكم ما سألتم

ملرتبة اليت ال تصلحون ملنصبها الهل االمصار الصغار والكبار موجود هبا وإذا هبطتم إليها أي ونزلتم عن هذه ا
ولكين لست أجيبكم إىل سؤال ) ٤(جتدوا هبا ما تشتهون وما ترومون مما ذكرمت من املآكل الدنية واالغذية الردية 

ذلك ههنا وال أبلغكم ما تعنتم به من املىن وكل هذه الصفات املذكورة عنهم الصادرة منهم تدل على أهنم مل ينتهوا 
  وال تطغوا فيه فيحل عليكم غضيب ومن حيلل عليه غضيب فقد(قال تعاىل  عما هنوا عنه كما

__________  
وهو طلل يقع من السماء وهو ندى شبيه بالعسل جامد متحبب قاله ابن : (هو الترجنبني: املن: قال القرطيب) ١(

  .وقيل صمغة حلوة وقيل عسل) البيطار
  .الشمس وروي انه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إىل طلوع

  .كالثلج
فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه، فإن ادخر منه شيئا فسد عليه، إال يف يوم اجلمعة، فاهنم كانوا يدخرون ليوم السبت 

  .فال يفسد عليهم الن يوم السبت يوم عبادة، وما كان ينزل عليهم يوم السبت شئ
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٢(
الفوم : السنبلة وقال عطاء وقتادة: الفوم احلنطة وقال ابن دريد: وقيل: ثوماختلف يف الفوم فقيل هو ال: فوم) ٣(

  .كل حب خيتبز
  .قال القرطيب يف تعليله فضل املن والسلوى على االشياء اليت طلبوها) ٤(

قاله ؛ إن البقول ملا كانت ال خطر هلا بالنسبة إىل املن والسلوى كانا أفضل  - ١: قال وجوه مخسة توجب فضلهما
  .لزجاجا
ملا كان املن والسلوى طعاما من اهللا به عليهم وأمرهم بأكله وكان يف استدامة أمر اهللا وشكر نعمته أجر وذخر  - ٢

  .يف اآلخرة، والذي طلبوه عار من هذه اخلصال، كان أدىن يف هذا الوجه
  .هذا الوجه ال حمالةملا كان اهللا ما من به عليهم أطيب وألذ من الذي سألوه، كان ما سألوه أذىن من  - ٣
  .ملا كان ما أعطوه ال كلفة فيه وال تعب، والذي طلبوه ال جيئ إال باحلرث والزراعة والتعب، كان أدىن - ٤
ملا كان ما ينزل عليهم ال مرية يف حله وخلوصه لنزوله من عند اهللا، واحلبوب واالرض يتخللها البيوع  - ٥

  .الوجهوالغصب وتدخلها الشبه، كانت أدىن من هذا 

  .٨١: طه) [ هوى
أي فقد هلك وحق له واهللا اهلالك والدمار وقد حل عليه غضب امللك اجلبار ولكنه تعاىل مزج هذا الوعيد الشديد 

وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث (ومل يستمر على متابعة الشيطان املريد فقال ) ١(بالرجاء ملن أناب وتاب 
  ]. ٨٢: طه) [ اهتدى
وواعدنا موسى ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعني ليلة وقال موسى الخيه (رؤية قال تعاىل سؤال ال

  .هرون اخلفين يف قومي وأصلح وال تتبع سبيل املفسدين
وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرين أنظر إليك قال لن تراين ولكن أنظر إىل اجلبل فان استقر مكانه 

  .تراين فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فسوف



  .فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنني
  .قال يا موسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين

  وكتبنا له يف االلواح من كل شئ موعظة وتفصيال لكل شئ فخذها بقوة وأمر قومك
  .ذوهنا بأحسنها سأريكم دار الفاسقني سأصرف عن آيايت الذين يتكربون يف االرض بغري احلقيأخ

  .وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال
  .ذلك بأهنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني

  ]. ١٤٧ - ١٤٢: االعراف) [ خرة حبطت أعماهلم هل جيزون إال ما كانوا يعملونوالذين كذبوا بآياتنا ولقاء اآل
الثالثون ليلة هي شهر ذي القعدة بكماله، وأمتت أربعني : قال مجاعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق وجماهد

  .ليلة بعشر ذي احلجة
ل حملمد صلى اهللا عليه وسلم دينه وأقام فعلى هذا يكون كالم اهللا له يوم عيد النحر، ويف مثله أكمل اهللا عزوج

  .حجته وبراهينه
  .واملقصود أن موسى عليه السالم ملا استكمل امليقات

شجرة فمضغه ليطيب ريح فمه، فأمر ) ٢(وكان فيه صائما يقال إنه مل يستطعم الطعام، فلما كمل الشهر أخذ حلا 
  .اهللا أن ميسك عشرا أخرى، فصارت أربعني ليلة

  ).٣" (أن خلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك : "  احلديثوهلذا ثبت يف
فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب بين إسرائيل أخاه هرون، احملبب املبجل اجلليل، وهو ابن أمه وأبيه، 

وملا جاء (عاىل ووزيره يف الدعوة إىل مصطفيه، فوصاه، وأمره وليس يف هذا لعلو منزلته يف نبوته منافاة، قال اهللا ت
أي كلمه اهللا من وراء حجاب، إال أنه أمسعه اخلطاب، ) وكلمه ربه(أي يف الوقت الذي أمر باجملئ فيه ) موسى مليقاتنا

فناداه وناجاه، وقربه وأدناه، وهذا مقام رفيع ومعقل منيع، ومنصب شريف ومنزل منيف، فصلوات اهللا عليه تترى، 
  وسالمه عليه يف الدنيا

__________  
  .أي تاب من الشرك) ١(

  .وأقام على إميانه حىت مات عليه دون شك فيه
  .بعود خرنوب: قال القرطيب) ٢(
من طريق ابن ) دار الفكر ٢٢٨/  ٢ج (هل يقول إين صائم : باب) ٩(أخرجه البخاري يف كتاب الصوم ) ٣(

  ..خللوف فم الصائم: ولفظه: لمجريج عن عطاء عن أيب صاحل الزيات عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وس

وملا أعطى هذه املنزلة العلية واملرتبة السنية، ومسع اخلطاب، سأل رفع احلجاب، فقال للعظيم الذي ال * واالخرى 
  ).ريب ارين أنظر إليك قال لن تراين: (تدركه االبصار القوي الربهان

  مث
الن اجلبل الذي هو أقوى وأكرب ذاتا وأشد ثباتا من بني تعاىل أنه ال يستطيع أن يثبت عند جتليه تبارك وتعاىل 

  ).ولكن أنظر إىل اجلبل فان استقر مكانه فسوف تراين(االنسان، ال يثبت عند التجلي من الرمحان وهلذا قال 
ويف ) ١(يا موسى إنه ال يراين حي إال مات وال يابس إال تدهده : ويف الكتب املتقدمة أن اهللا تعاىل قال له

  .حجابه النور" عن أيب موسى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ) ٢(الصحيحني 



  ).٤" (لو كشفه الحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ) ٣(ويف رواية النار 
 ذاك نوره الذي هو نوره إذا جتلى لشئ ال يقوم له شئ وهلذا قال) ال تدركه االبصار(وقال ابن عباس يف قوله تعاىل 

  ).فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول املؤمنني(تعاىل 
فإنه أكرب منك وأشد خلقا فلما جتلى ربه للجبل ) ولكن أنظر إىل اجلبل فان استقر مكانه فسوف تراين(قال جماهد 

وقد ذكرنا يف * أى موسى ما يصنع اجلبل فخر صعقا فنظر إىل اجلبل ال يتمالك وأقبل اجلبل فدك على أوله ور
  .التفسري ما رواه االمام أمحد والترمذي وصححه ابن جرير واحلاكم من طريق محاد بن سلمة عن ثابت

قال هكذا ) فلما جتلى ربه للجبل جعله دكا: (زاد ابن جرير وليث عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ
  .صلى اهللا عليه وسلم االهبام على املفصل االعلى من اخلنصر، فساخ اجلبل لفظ ابن جريربإصبعه ووضع للنيب 

وقال السدي عن عكرمة وعن ابن عباس ما جتلى يعين من العظمة إال قدر اخلنصر، فجعل اجلبل دكا قال ترابا 
  .أي مغشيا عليه وقال قتادة ميتا) وخر موسى صعقا(

تنزيه وتعظيم وإجالل أن يراه ) سبحانك(فإن االفاقة إمنا تكون عن غشى قال  )فلما أفاق(والصحيح االول لقوله 
  أنه ال يراك حي إال مات وال يابس إال) وأنا أول املؤمنني(أي فلست أسأل بعد هذا الرؤية ) تبت إليك(بعظمته أحد 

__________  
  .خسف به وتدحرج: تدهده) ١(
وابن ماجة يف سننه  ٤٠٥ - ٤٠١/  ٤أمحد يف مسنده  ورواه ٢٩٣/  ٧٩/  ١أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٢(

  .١٩٥/  ١٣املقدمة 
  .انظر املرجع السابق -وهي رواية أيب بكر ) ٣(
  .السبحات مجع سبحة) ٤(

  .نوره وجالله وهباؤه: قال صاحب العني واهلروي معىن سبحات وجهه
  .املنع والستر: واحلجاب

واهللا تعاىل منزه عن احلد واجلسم، واملراد هنا املانع من رؤيته، وحقيقة احلجاب إمنا تكون لالجسام احملدودة، 
  .ولذلك مسي املانع نورا أو نارا الهنما مينعان من االدراك يف العادة لشعاعهما

  .الذات -هنا  -والوجه 
) ١٦٣ح (كتاب الفضائل  ٤٣ومسلم يف ..باب ما يذكر يف االشخاص ١كتاب اخلصومات  ٤٤البخاري يف ) ٥(

  .١٨٤٥/  ٤ص 
  .ورواه أمحد يف مسنده من طريق أيب هريرة

  .٤٩٣/  ٥ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي يف الدالئل ج 

  .تدهده
وقد ثبت يف الصحيحني من طريق عمرو بن حيىي بن عمارة بن أيب حسن املازين االنصاري عن أبيه عن أيب سعيد 

ال ختريوين من بني االنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة : " سلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: اخلدري قال
" فأكون أول من يفيق فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فال أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور 
 لفظ البخاري ويف أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه االنصاري حني قال ال والذي اصطفى موسى على البشر

  ).١" (ال ختريوين من بني االنبياء : " فقال رسول اهللا



ويف الصحيحني من طريق الزهري عن أيب سلمة وعبد الرمحن االعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وذكر متامه) ٢" (ال ختريوين على موسى : " بنحوه وفيه

نبياء على وجه الغضب والعصبية أو ليس هذا إليكم بل وهذا من باب اهلضم والتواضع أو هني عن التفصيل بني اال
  .اهللا هو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وليس ينال هذا مبجرد الرأي بل بالتوقيف

إن هذا قاله قبل أن يعلم أنه أفضل مث نسخ باطالعه على أفضليته عليهم كلهم ففي قوله نظر، الن هذا : ومن قال
وما هاجر أبو هريرة إال عام حنني متأخرا فيبعد أنه مل يعلم هبذا، إال بعد هذا، واهللا  من رواية أيب سعيد وأيب هريرة

  .أعلم، وال شك أنه صلوات اهللا وسالمه عليه أفضل البشر، بل اخلليفة
  .وما كملوا إال بشرف نبيهم]  ١١٠: آل عمران) وكنتم خري أمة أخرجت للناس(قال اهللا تعاىل 

مث ذكر ) ٣" (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر : " اهللا وسالمه عليه، أنه قال وثبت بالتواتر عنه، صلوات
  اختصاصه باملقام احملمود الذي يغبطه به االولون واآلخرون، الذي

  .حتيد عنه االنبياء واملرسلون، حىت أولو العزم االكملون، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مرمي
فال أدري " أي آخذا هبا، ) فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش: " وقوله صلى اهللا عليه وسلم

دليل على أن هذا الصعق الذي حيصل للخالئق يف عرصات القيامة، حني ) ٤" (أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور 
م إفاقة حممد فيكون أوهل) ٥(يتجلى الرب لفصل القضاء بني عباده، فيصعقون من شدة اهليبة والعظمة واجلالء 

خامت االنبياء، ومصطفى رب االرض والسماء على سائر االنبياء، فيجد موسى باطشا بقائمة العرش قال الصادق 
أو " أي وكانت صعقته خفيفة، النه قد ناله هبذا السبب يف الدنيا صعق " ال أدري أصعق فأفاق قبلي ؟ : " املصدوق

  .ةيعين فلم يصعق بالكلي" جوزي بصعقة الطور ؟ 
  .وهذا فيه شرف كبري ملوسى عليه السالم من هذه احليثية

وهلذا نبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على شرفه وفضيلته هبذه * وال يلزم تفضيله هبا مطلقا من كل وجه 
  الصفة،

__________  
  .فتح الباري ٣٤٠٨/  ١٣/  ٦٠صحيح البخاري ) ١(
  .باب) ١) (٤٤(خلصومات والبخاري كتاب ا) ١٦٠ح (يف صحيح مسلم ) ٢(
عن ابن عباس من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، تقدم  ٤٨١/  ٥أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(

  .التعليق
  .فلرياجع؛ تقدم التعليق وختريج احلديث ) ٤(
  .وهو حتريف" واجلالل : " يف نسخة مطبوعة) ٥(

ذي اصطفى موسى على البشر، قد حيصل يف نفوس املشاهدين ال وال: الن املسلم ملا ضرب وجه اليهودي حني قال
  .لذلك هضم جبناب موسى عليه السالم فبني النيب صلى اهللا عليه وسلم فضيلته وشرفه

أي يف ذلك الزمان، ]  ١٤٤: االعراف) [ قال يا موسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي(وقوله تعاىل 
ل أفضل منه، كما تقدم بيان ذلك يف قصة إبراهيم، وال ما بعده، الن حممدا صلى اهللا ال ما قبله، الن إبراهيم اخللي

سأقوم : " عليه وسلم أفضل منهما، كما ظهر شرفه ليلة االسراء على مجيع املرسلني واالنبياء، وكما ثبت أنه قال
  فخذ ما(وقوله تعاىل " مقاما يرغب إىل اخللق حىت إبراهيم 



أي فخذ ما أعطيتك من الرسالة والكالم، وال تسأل زيادة عليه، ]  ١٤٤: االعراف) [ نآتيتك وكن من الشاكري
  .وكن من الشاكرين على ذلك

وكانت االلواح ]  ١٤٥: االعراف) [ وكتبنا له يف االلواح من كل شئ موعظة وتفصيال لكل شئ(قال اهللا تعاىل 
وفيها مواعظ من اآلثام، وتفصيل لكل ما حيتاجون إليه أن اهللا كتب له التوراة بيده : من جوهر نفيس، ففي الصحيح

  .من احلالل واحلرام
أي يضعومها على ]  ١٤٥: االعراف) [ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها(أي بعزم ونية صادقة قوية ) فخذها بقوة(

المري، أي ستر وعاقبة اخلارجني عن طاعيت، املخالفني ) سأريكم دار الفاسقني(أحسن وجوهها وأمجل حماملها 
  .املكذبني لرسلي

الذين يتكربون يف (عن فهمها وتدبرها، وتعقل معناها، الذي أريد منها ودل عليه مقتضاها ) سأصرف عن آيايت(
أي ولو شاهدوا مهما شاهدوا من اخلوارق ]  ١٤٦: االعراف) [ االرض بغري احلق وإن يروا كل آية ال يؤمنوا هبا

وإن يرو سبيل (أي ال يسلكوه وال يتبعوه ) ن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيالوإ(واملعجزات ال ينقادوا التباعها 
أي صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم بآياتنا، وتغافلهم عنها، وإعراضهم ) الغي يتخذوه سبيال ذلك بأهنم كذبوا بآياتنا

ء اآلخرة حبطت أعماهلم هل والذين كذبوا بآياتنا ولقا(عن التصديق هبا، والتفكر يف معناها وترك العمل مبقتضاها 
  ]. ١٤٧: االعراف) [ جيزون إال ما كانوا يعملون

واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال (قال اهللا تعاىل ) ١] (كليم اهللا عنهم [ قصة عبادهتم العجل يف غيبة 
  .جسدا له خوار أمل يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم سبيال اختذوه وكانوا ظاملني

  .يف أيديهم ورأوا أهنم قد ضلوا قالوا لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من اخلاسرينوملا سقط 
وملا رجع موسى إىل قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموين من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقي االلواح وأخذ برأس 

ت يب االعداء وال جتعلين مع القوم أخيه جيره إليه قال يا ابن أم إن القوم استضعفوين وكادوا يقتلونين فال تشم
  .الظاملني

  .قال رب اغفر يل والخي وادخلنا يف رمحتك وأنت أرحم الرامحني
  إن الذين اختذوا العجل سيناهلم

__________  
  .موسى: يف نسخة) ١(

  .غضب من رهبم وذلة يف احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفترين
آمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وملا سكت عن موسى الغضب والذين عملوا السيئات مث تابوا من بعدها و

  ]. ١٥٤ - ١٤٨: االعراف) [ أخذ االلواح ويف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرهبم يرهبون
وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أوالء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فانا قد فتنا (وقال تعاىل 

امري فرجع موسى إىل قومه غضبان أسفا قال يا قوم أمل يعدكم ربكم وعدا حسنا قومك من بعدك وأضلهم الس
أفطال عليكم العهد أم أردمت أن حيل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك مبلكنا ولكنا 

قالوا هذا إهلكم وإله محلنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج هلم عجال جسدا له خوار ف
وقد قال هلم هرون من قبل يا قوم إمنا * موسى فنسي أفال يرون أن ال يرجع إليهم قوال وال ميلك هلم ضرا وال نفعا 

  .فتنتم به وإن ربكم الرمحن فاتبعوين وأطيعوا أمري



  .قالوا لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع الينا موسى
أن ال تتبعن أفعصيت أمري قال يابن أم ال تأخذ بلحييت وال برأسي إين  قال يا هرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا

خشيت أن تقول فرقت بني بين اسرائيل ومل ترقب قويل فما خطبك يا سامري قال بصرت مبا مل يبصروا به فقبضت 
  .قبضة من أثر الرسول فنبذهتا وكذلك سولت يل نفسي
ن لك موعدا لن ختلفه وانظر إىل إهلك الذي ظلت عليه عاكفا قال فاذهب فان لك يف احلياة أن تقول ال مساس وإ

يذكر ]  ٩٨ - ٩٣: طه) [ لنحرقنه مث لننسفنه يف اليم نسفا إمنا إهلكم اهللا الذي ال إله إال هو وسع كل شئ علما
، تعاىل ما كان من أمر بين إسرائيل حني ذهب موسى عليه السالم إىل ميقات ربه، فمكث على الطور يناجيه ربه

هرون السامري : ويسأله موسى عليه السالم عن أشياء كثرية، وهو تعالسى جييبه عنها، فعمد رجل منهم يقال له
فأخذ ما كان استعاره من احللي فصاغ منه عجال، وألقىي فيه قبضة من التراب، كان أخذها من أثر فرس ) ١(

  .يه خار كما خيور العجل احلقيقييوم أغرق اهللا فرعون على يديه، فلما ألقاها ف -جربيل حني رأه 
  .ويقال إنه استحال عجال جسدا أي حلما ودما حيا خيور

  بل كانت الريح إذا دخلت من: قاله قتادة وغريه، وقيل
أي ) فقالوا هذا إهلكم وإله موسى فنسى: (دبره خرجت من فمه فيخور كما ختور البقرة، فريقصون حوله ويفرحون

تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا، وتقدست أمساؤه وصفاته، ! يتطلبه وهو ههنا  فنسيي موسى ربه عندنا، وذهب
  ).٢(وتصاعفت آالؤه وهباته 

قال اهللا تعاىل مبينا بطالن ما ذهبوا إليه، وما عولوا عليه من إهلية هذا الذي قصاراه أن يكون حيوانا هبيما وشيطانا 
  أمل يروا أنه ال يكلمهم وال يهديهم(وقال ) لك هلم ضرا وال نفعاأفال يرون أن ال يرجع إليهم قوال وال مي(رجيما 

__________  
 -بعد جمئ موسى مصر  -السامري وامسه موسى بن ظفر، ينسب أل قرية تدعى سامرة، ولد عام قتل االبناء ) ١(

  .وأخفته أمه يف كهف جبل فغذاه جربيل فعرفه لذلك
  .٢٨٤/  ٧انظر القرطيب أحكام القرآن 

  .عداته:  النسخ املطبوعةيف) ٢(
  .وهو حتريف

فذكر أن هذا احليوان ال يتكلم وال يرد جوابا، وال ميلك ضرا ]  ١٤٨: االعراف) [ سبيال اختذوه وكانوا ظاملني
وال نفعا، وال يهدي إىل رشد، اختذوه وهم ظاملون النفسهم، عاملون يف أنفسهم بطالن ما هم عليه من اجلهل، 

  .والضالل
ورأوا أهنم قد ضلوا قالوا لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من (أي ندموا على ما صنعوا ) يف أيديهموملا سقط (

  ).اخلاسرين
وملا رجع موسى عليه السالم إليهم، ورأى ما هم عليه من عبادة العجل، ومعه االلواح املتضمنة التوراة ألقاها فيقال 

  .إنه كسرها
اهللا أبدله غريها، وليس يف اللفظ القرآين ما يدل على ذلك، إال أنه القاها حني وهكذا هو عند أهل الكتاب وإن 

  .عاين ما عاين
أهنما كانا لوحني، وظاهر القرآن أهنا ألواح متعددة، ومل يتأثر مبجرد اخلرب من اهللا تعاىل عن : وعند أهل الكتاب



  .عبادة العجل فأمره مبعاينة ذلك
" ليس اخلرب كاملعاينة : " االمام أمحد وابن حبان عن ابن عباس قال قال رسول اهللاوهلذا جاء يف احلديث الذي رواه 

محلنا (مث أقبل عليهم فعنفهم ووخبهم وهجنهم يف صنيعهم هذا القبيح فاعتذروا إليه مبا ليس بصحيح قالوا إنا ) ١(
ك حلى آل فرعون، وهم أهل حترجوا من متل]  ٨٧: طه) [ أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري

  حرب، وقد أمرهم اهللا بأخذه وأباحه هلم، ومل يتحرجوا جبهلهم، وقلة علمهم، وعقلهم، من عبادة العجل
  .اجلسد الذي له خوار مع الواحد االحد الفرد الصمد القهار

أي ]  ٩٢: طه) [ تبعنيا هرون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن ال ت(مث أقبل على أخيه هرون عليهما السالم قائال له 
أي تركتهم ) إين خشيت أن تقول فرقت بني بين إسرائيل(هال ملا رأيت ما صنعوا اتبعتين فأعلمتين مبا فعلوا فقال 

: االعراف) [ قال رب اغفر يل والخي وأدخلنا يف رمحتك وأنت أرحم الرامحني(وجئتين وأنت قد أستخلفتين فيهم 
١٥١ .[  

ولقد (هناهم عن هذا الصنيع الفظيع أشد النهي، وزجرهم عنه، أمت الزجر قال اهللا تعاىل وقد كان هرون عليه السالم 
وإن (أي إمنا قدر اهللا أمر هذا العجل، وجعله خيور فتنة واختبارا لكم ) قال هلم هرون من قبل يا قوم إمنا فتنتم به

  .وأطيعوا أمري(أي فيما أقول لكم ) فاتبعوين(أي ال هذا ) ربكم الرمحن
وكفى باهللا (يشهد اهللا هلرون عليه السالم ]  ٩١ - ٩٠: طه) [ الوا لن نربح عليه عاكفني حىت يرجع إلينا موسىق

) قال ما خطبك يا سامري(أنه هناهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ومل يتبعوه مث أقبل موسى على السامري ) شهيدا
فقبضت قبضة من (رأيت جربائيل وهو راكب فرسا  أي) قال بصرت مبا مل يبصروا به(أي ما محلك على ما صنعت 

  .أي من أثر فرس جربيل]  ٩٦: طه) [ أثر الرسول
وقد ذكر بعضهم أنه رآه وكلما وطئت حبوافرها على موضع أخضر وأعشب فأخذ من أثر حافرها فلما ألقاه يف 

  فنبذهتا(هذا العجل املصنوع من الذهب كان من أمره ما كان وهلذا قال 
__________  

وصححه على شرط  ٣٢١/  ٢ورواه احلاكم يف مستدركه مطوال  ٢٧١ - ٢١٥/  ١مسند أمحد ج ) ١(
  .الشيخني، ووافقه الذهيب

  .وكذلك سولت يل نفسي
وهذا دعاء عليه بأن ال ميس أحدا معاقبة له ]  ٩٧ - ٩٦: طه) [ قال فاذهب فان لك يف احلياة أن تقول ال مساس

  .على مسه ما مل يكن له مسه
وانظر إىل إهلك الذي (وقرئ لن خنلفه ) وإن لك موعدا لن ختلفه(ذا معاقبة له يف الدنيا مث توعده يف االخرى فقال ه

قال فعمد موسى عليه السالم إىل هذا العجل ]  ٩٧: طه) [ ظلت عليه عاكفا لنحرقنه مث لننسفنه يف اليم نسفا
  .بالنار كما قاله قتادة وغريه) ١] (قيل [ فحرقه 
  كما قاله علي وابن عباس) ٢(باملبارد  وقيل

وغريمها وهو نص أهل الكتاب مث ذراه يف البحر وأمر بين إسرائيل فشربوا فمن كان من عابديه علق على شفاههم 
إمنا إهلكم اهللا (من ذلك الرماد منه ما يدل عليه، وقيل بل اصفرت ألواهنم مث قال تعاىل إخبارا عن موسى أنه قال هلم 

إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غضب من رهبم (وقال تعاىل ]  ٩٨: طه) [ له إال هو وسع كل شئ علماالذي ال إ
وكذلك (وهكذا وقع وقد قال بعض السلف ]  ١٥٢: االعراف) [ وذلة يف احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفترين



  .مسجلة لكل صاحب بدعة إىل يوم القيامة) جنزي املفترين
والذين (لمه ورمحته خبلقه وإحسانه على عبيده يف قبوله توبة من تاب إليه بتوبته عليه فقال مث أخرب تعاىل عن ح

لكن مل يقبل اهللا ]  ١٥٣: االعراف) [ عملوا السيئات مث تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
إنكم ظلمتم أنفسكم باختاذكم العجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم (توبة عابدي العجل إال بالقتل كما قال تعاىل 

 ١٥٤: البقرة) [ فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خري لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم
حىت ال ) ٣(فيقال إهنم أصبحوا يوما وقد أخذ من مل يعبد العجل يف أيديهم السيوف وألقى اهللا عليهم ضبابا ] 

  .وال النسيب نسيبهيعرف القريب قريبه 
  .مث مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم فيقال إهنم قتلوا يف صبيحة واحدة سبعني ألفا

) [ وملا سكت عن موسى الغضب أخذ االلواح ويف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرهبم يرهبون(مث قال تعاىل 
هذا االستدالل نظر وليس يف اللفظ ما إستدل بعضهم بقوله ويف نسختها على أهنا تكسرت ويف ]  ١٥٤: االعراف

  .يدل على أهنا تكسرت واهللا أعلم
وقد ذكر ابن عباس يف حديث الفتون كما سيأيت أن عبادهتم العجل كانت على أثر خروجهم من البحر وما هو 

  ]. ١٣٨: االعراف) [ قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة(ببعيد الهنم حني خرجوا 
ل الكتاب فإن عبادهتم العجل كانت قبل جميئهم بالد بيت املقدس وذلك أهنم ملا أمروا بقتل من عبد وهكذا عند أه

  .العجل قتلوا يف أول يوم ثالثة آالف
  .مث ذهب موسى يستغفر هلم فغفر هلم بشرط أن يدخلوا االرض املقدسة

  واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا فلما أخذهتم الرجفة(
__________  

  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
  .احملرق: يقال للمربد) ٢(
  .ظالما: عند القرطيب) ٣(

قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا إن هي إال فتنتك تضل هبا من تشاء وهتدي 
  .من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارمحنا وآنت خري الغافرين

حسنة ويف اآلخرة إنا هدنا اليك قال عذايب أصيب به من أشاء ورمحيت وسعت كل شئ  واكتب لنا يف هذه الدنيا
  .فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون

الذين يتبعون الرسول النيب االمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن 
الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واالغالل اليت كانت عليهم فالذين آمنوا به املنكر وحيل هلم 

ذكر السدي ]  ١٥٧ - ١٥٥: االعراف) [ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون
وناذاب وابيهوا ) ١(يوشع وابن عباس وغريمها أن هؤالء السبعني كانوا علماء بين إسرائيل ومعهم موسى وهرون و
  .ذهبوا مع موسى عليه السالم ليعتذروا عن بين إسرائيل يف عبادة من عبد منهم العجل

وكانوا قد أمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا، فلما ذهبوا معه واقتربوا من اجلبل وعليه الغمام وعمود النور 
  .ساطع وصعد موسى اجلبل

  .كالم اهللافذكر بنو إسرائيل أهنم مسعوا 



وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث حيرفونه (وهذا قد وافقهم عليه طائفة من املفسرين ومحلوا عليه قوله تعاىل 
أي ) فأجره حىت يسمع كالم اهللا(وليس هذا بالزم لقوله تعاىل ]  ٧٥: البقرة) [ من بعد ما عقلوه وهم يعلمون

  .مبلغا
ى عليه السالم وزعموا أيضا أن السبعني رأوا اهللا وهذا غلط منهم الهنم ملا سألوا وهكذا هؤالء مسعوه مبلغا من موس

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حىت نرى اهللا جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم (الرؤية أخذهتم الرجفة كما قال تعاىل 
  .تنظرون

ا أخذهتم الرجفة قال رب لو شئت فلم(وقال ههنا ]  ٥٥: البقرة) [ مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
قال حممد بن اسحق اختار موسى من بين إسرائيل سبعني رجال ]  ١٥٥: االعراف) [ أهلكتهم من قبل وإياي اآلية

  اخلري
  .فاخلري

وقال انطلقوا إىل اهللا فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم صوموا وتطهروا 
فخرج هبم إىل طور سيناء مليقات وقته له ربه وكان ال يأتيه إال باذن منه وعلم فطلب منه السبعون  وطهروا ثيابكم

أفعل فلما دنا موسى من اجلبل وقع عليه عمود الغمام حىت تغشى اجلبل كله ودنا موسى : أن يسمعوا كالم اهللا فقال
على جبهته نور ساطع ال يستطيع أحد من بين  أدنوا وكان موسى إذا كلمة اهللا وقع: فدخل يف الغمام وقال للقوم

آدم أن ينظر إليه فضرب دونه باحلجاب ودنا القوم حىت إذا دخلوا يف الغمام وقعوا سجودا فسمعوه وهو يكلم 
فلما فرغ اهللا من أمره وانكشف عن موسى الغمام أقبل إليهم قالوا لن نؤمن * موسى يأمر وينهاه افعل وال تفعل 

جهرة فأخذهتم الرجفة وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فماتوا مجيعا فقام موسى يناشد ربه ويدعوه  لك حىت نرى اهللا
  )رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا(ويرغب إليه ويقول 
__________  

وسبعني، فقال ذكر الرازي ان موسى اختار من قومه اثين عشر سبطا من كل سبط ستة، فصاروا اثنان ) ١(
  .فقعد كالب ويوشع؛ فقال إن ملن قعد منكم مثل أجر من ختلف : ليختلف منكم رجالن فتشاجروا

  .الذين عبدوا العجل منا فإنا براء مما عملوا) ١(أي ال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء 
إن هي (بادة العجل وقوله وقال ابن عباس وجماهد وقتادة وابن جريج إمنا أخذهتم الرجفة الهنم مل ينهوا قومهم عن ع

أي اختبارك وابتالؤك وامتحانك قاله ابن عباس وسعيد بن جبري وأبو العالية والربيع بن أنس وغري واحد ) إال فتنتك
  .من علماء السلف واخللف

قال هلم هرون من قبل يا قوم (يعين أنت الذي قدرت هذا وخلقت ما كان من أمر العجل إختبارا ختتربهم به كما 
أي من شئت أضللته ) تضل هبا من تشاء وهتدي من تشاء(أي اختربمت وهلذا قال ]  ٩٠: طه) [ ا فتنتم بهإمن

أنت ولينا فاغفر لنا (لك احلكم واملشيئة وال مانع وال راد ملا حكمت وقضيت * باختبارك إياه ومن شئت هديته 
 ١٥٦ - ١٥٥: االعراف) [ خرة إنا هدنا إليكوارمحنا وأنت خري الغافرين واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة ويف اآل

أي تبنا إليك ورجعنا وأنبنا قاله ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري وأبو العالية وإبراهيم التيمي والضحاك ] 
  والسدي وقتادة وغري واحد وهو كذلك يف

  .اللغة
ء من االمور اليت أخلقها أي أنا أعذب من شئت مبا أشا) قال عذايب أصيب به من أشاء ورمحيت وسعت كل شئ(



إن اهللا : " كما ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال) ورمحيت وسعت كل شئ(وأقدرها 
) ٢" (ملا فرغ من خلق السموات واالرض كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رمحيت تغلب غضيب 

أي فسأوحيها حتما ملن ]  ١٥٦: االعراف) [ هم بآياتنا يؤمنونفسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين (
وهذا فيه تنويه بذكر حممد ]  ١٥٧: االعراف) [ الذين يتبعون الرسول النيب االمي اآلية(يتصف هبذه الصفات 

نا على وقد تكلم* صلى اهللا عليه وسلم وأمته من اهللا ملوسى عليه السالم يف مجلة ما ناجاه به وأعلمه وأطلعه عليه 
  .هذه اآلية وما بعدها يف التفسري مبا فيه كفاية ومقنع وهللا احلمد واملنة

وقال قتادة قال موسى يا رب أجد يف االلواح أمة خري أمة أخرجت الناس يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر رب 
  .اجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد

  .ق السابقون يف دخول اجلنة رب اجعلهم أميتقال رب إين أجد يف االلواح أمة هم اآلخرون يف اخلل
  .تلك أمة أمحد: قال
رب إين أجد يف االلواح أمة أناجيلهم يف صدورهم يقرأوهنا وكان من قبلهم يقرأون كتاهبم نظرا حىت إذا : قال

قال رب  رفعوها مل حيفظوا شيئا ومل يعرفوه وإن اهللا أعطاكم أيتها االمة من احلفظ شيئا مل يعطه أحدا عن االمم
رب إين أجد يف االلواح أمة يؤمنون بالكتاب االول وبالكتاب اآلخر : تلك أمة أمحد قال: اجعلهم أميت قال

  .ويقاتلون فصول الضاللة حىت يقاتلوا االعور الكذاب فاجعلهم أميت
  .تلك أمة أمحد: قال

وكان من قبلهم إذا تصدق بصدقة  قال رب إين أجد يف االلواح أمة صدقاهتم يأكلوهنا يف بطوهنم ويؤجرون عليها
  فقبلت منه بعث اهللا عليها نارا فأكلتها وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطري وإن اهللا أخذ صدقاتكم من

__________  
أرنا " واملعىن أهتلك بين إسرائيل مبا فعل هؤالء السفهاء يف قوهلم ؛ السبعون : قيل املرد بالسفهاء: قال القرطيب) ١(
  ". جهرة اهللا

  .تقدم خترجيه يف هذا اجلزء فلرياجع) ٢(

  .غنيكم لفقريكم قال رب فاجعلهم أميت
  .تلك أمة أمحد: قال

  قال رب فإين أجد يف االلواح أمة
إذا هم أحدهم حبسنة مث مل يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثاهلا إىل سبعماية ضعف قال رب 

  .أمحد تلك أمة: اجعلهم أميت قال
قال قتادة فذكر لنا * تلك أمة أمحد : قال ريب إين أجد يف االلواح أمة هم املشفعون املشفوع هلم فاجعلهم أميت قال

  .أن موسى عليه السالم نبذ االلواح وقال اللهم اجعلين من أمة أمحد
أصل هلا وحنن نذكر ما وقد ذكر كثري من الناس ما كان من مناجاة موسى عليه السالم وأوردوا أشياء كثرية ال 

  .تيسر ذكره من االحاديث واآلثار بعون اهللا وتوفيقه وحسن هدايته ومعونته وتأييده
ذكر سؤال كليم اهللا ربه عز وجل عن أدىن أهل اجلنة : قال احلافظ أبو حامت حممد بن حامت بن حبان يف صحيحه

مد بن حيىي البلخي، حدثنا سفيان، حدثنا مطرف حدثنا حا) ١(أخربنا عمر بن سعيد الطائي ببلخ " وأرفعهم منزلة 
مسعت املغرية بن شعبة يقول على املنرب : مسعنا الشعيب يقول]: قاال [ بن طريف وعبد امللك بن أجبر شيخان صاحلان 



رجل : أي أهل اجلنة أدىن منزلة ؟ فقال: إن موسى عليه السالم سأل ربه عزوجل: " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أدخل اجلنة] له [ بعدما يدخل أهل اجلنة اجلنة، فيقال جييئ 
ترضى أن يكون لك من ] أ : [ ؟ فيقال له) ٢(كيف أدخل اجلنة وقد نزل الناس منازهلم وأخذوا أخاذاهتم : فيقول

أي رب : لك هذا ومثله ومثله فيقول: نعم أي رب، فيقال: اجلنة مثل ما كان مللك من ملوك الدنيا ؟ فيقول
  .لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك: فيقال لهرضيت، 
سأحدثك عنهم، غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فال عني : أي أهل اجلنة أرفع منزلة ؟ قال: وسأل ربه

فال تعلم نفس ما أخفى (ومصداق ذلك يف كتاب اهللا عزوجل " * رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر 
 -وهو ابن عيينة  -كالمها عن ابن أيب عمر عن سفيان ) ٣(هكذا رواه مسلم والترمذي و) هلم من قرة أعني اآلية

رضيت رب فيقول : فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا ؟ فيقول: " به ولفظ مسلم
  .هذا لك وعشرة أمثاله: رضيت رب فيقال: لك ذلك ومثله ومثله ومثله، فيقول يف اخلامسة): ٤(
  .ك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت ربول
  كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عني) ٥(أولئك الذين أردت غرس : رب فأعالهم منزلة ؟ قال: قال

__________  
  .مبنبج وهو حتريف: يف النسخ املطبوعة) ١(
  .هو ما أخذوه من كرامة موالهم، وحصلوه: قال القاضي: أخاذاهتم) ٢(
 ٤٨والترمذي يف  ١٧٦/  ١ص  ١٨٩/  ٣١٢باب أدىن أهل اجلنة ح  ٨٤كتاب االميان  ١مسلم يف  أخرجه) ٣(

  .٣١٩٨ومن سورة السجدة ح  ٣٣كتاب تفسري القرآن باب 
  .ا جاء عند مسلمفيقال له، واثبتنا م: يف نسخة) ٤(
  .اخترت واصطفيت: أردت) ٥(

  .اصفطيتهم وتوليتهم فال يتطرق إىل كرامتهم تغيري: وعند مسلم غرست معناه: غرس

فال تعلم نفس ما اخفى هلم من قرة (من كتاب اهللا ) ٢(قال ومصداقه ) " ١(ومل تسمع أذن ومل خيطر على قلب بشر 
  .وقال الترمذي حسن صحيح]  ١٧: السجدة) [ أعني جزاء مبا كانوا يعملون

  .ورواه بعضهم عن الشعيب عن املغرية فلم يرفعه، واملرفوع أصح: قال
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن مسلم ببيت املقدس، ": ذكر سؤال الكليم ربه عن خصال سبع : " وقال ابن حبان

ح حدثه عن ابن حجرية عن أيب حدثنا حرملة بن حيىي، حدثنا ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث، أن أبا السم
سأل موسى ربه عزوجل عن ست خصال كان يظن أهنا له خالصة، : " هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .الذي يذكر وال ينسى: يا رب أي عبادك اتقى ؟ قال: قال: والسابعة مل يكن موسى حيبها
  .الذى يتبع اهلدى: فأي عبادك أهدى ؟ قال: قال
  .الذي حيكم للناس كما حيكم لنفسه: ي عبادك أحكم ؟ قالفأ: قال
  .عامل ال يشبع من العلم، جيمع علم الناس إىل علمه: فأي عبادك أعلم ؟ قال: قال
  .فأي عبادك أعز ؟: قال
  .الذي إذا قدر غفر: قال
  .الذي يرضى مبا يؤتى: فأي عبادك أغىن ؟ قال: قال



  ". صاحب منقوص: فأي عبادك أفقر ؟ قال: قال
، وإذا أراد اهللا بعبد خريا جعل "ليس الغىن عن ظهر إمنا الغىن غىن النفس : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٣" (غناه يف نفسه وتقاه يف قلبه، وإذا أراد بعبد شرا جعل فقره بني عينيه 
  يريد به منقوص حالته يستقل ما أويت ويطلب" صاحب منقوص " قال ابن حبان قوله 

  .الفضل
عن أبيه عن ابن عباس ) ٤] (القمي عن هارون بن عنترة [ وقد رواه ابن جرير يف تارخيه عن ابن محيد عن يعقوب 

الذي يبتغي علم الناس إىل : أي رب فأي عبادك أعلم ؟ قال: قال: " سأل موسى ربه عزوجل فذكر حنوه وفيه: قال
  .ن ردىكلمة هتديه إىل هدى أو ترده ع) ٥(علمه عسى أن جيد 

  .اخلضر) ٦]: (رب فمن هو ؟ قال : قال[ نعم : أي رب فهل يف االرض أحد أعلم مين ؟ قال: قال
  .فسأل السبيل إىل لقيه

  .فكان ما سنذكره بعد إن شاء اهللا وبه الثقة
__________  

  .أي مل خيطر على قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته هلم: مل خيطر على قلب بشر) ١(
  .يله وما يصدقهدل: مصداقه) ٢(
ليس الغىن عن : " فتح الباري من طريق أيب هريرة ولفظه فيه ٦٤٤٦/  ٥/  ٨١أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٣(

باب ليس الغىن عن كثرة  ٤٠كتاب الزكاة  ١٢وبلفظه أخرجه مسلم يف " كثرة العرض ولكن الغىن عىن النفس 
  .٢٦١ - ٢٤٣/  ٢يف مسنده ج  عن أيب هريرة وأخرجه أمحد ٧٢٦/  ٢ص  ١٠٥/  ١٢٠العرض 

  .وما يف االصول يعقوب التميمي، وهارون بن عبرية حتريف ١٩١/  ١ما أثبتناه من الطربي ) ٤(
بن عبد اهللا بن سعد االشعري، أبو احلسن القمي صدوق من الثامنة مات سنة أربع وسبعني : ويعقوب القمي -

  .١٧٢وقيل 
  .٢٥٥/  ٣الكاشف  ٣٧٦/  ٢تقريب التهذيب 

/  ٣الكاشف  ٣١٢/  ٣ابن عبد الرمحن الشيباين، أبو عبد الرمحن ثقة تقريب التهذيب : وهارون بن عنترة -
١٨٩/  ٦٠١٨.  

  .يصيب: يف الطربي) ٥(
  .زيادة من الطربي) ٦(

حدثنا حيىي بن اسحق، حدثنا ابن هليعة، عن دراج، عن أيب : حديث آخر مبعىن ما ذكره ابن حبان قال االمام أمحد
أي رب عبدك املؤمن مقتر : إن موسى قال: " ثم، عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قالاهلي

  .عليه يف الدنيا
  .هذا ما أعددت له: ففتح له باب من اجلنة فنظر إليها قال يا موسى: قال
  فقال
نذ يوم خلقته إىل يوم القيامة يا رب وعزتك وجاللك لو كان مقطع اليدين والرجلني يسحب على وجهه، م: موسى

  .وكان هذا مصريه مل ير بوءسا قط
  .أي رب عبدك الكافر موسع عليه يف الدنيا: مث قال: قال



أي رب وعزتك وجاللك لو كانت له الدنيا : يا موسى هذا ما أعددت له فقال: ففتح له باب إىل النار فيقول: قال
  ).١" (ه مل ير خريا قط منذ يوم خلقته إىل يوم القيامة وكان هذا مصري

  .تفرد به أمحد من هذا الوجه
  .ويف صحته نظر واهللا أعلم

حدثنا ابن سلمة، حدثنا حرملة بن " ذكر سؤال كليم اهللا ربه جل وعال أن يعلمه شيئا يذكره به : " وقال ابن حبان
 سعيد عن النيب صلى اهللا حيىي، حدثنا ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث إن دراجا حدثه عن أيب اهليثم، عن أيب

) ال إله إال اهللا(قل يا موسى : قال" يا رب علمين شيئا أذكرك به وأدعوك به : " قال موسى: " عليه وسلم أنه قال
  .يا رب كل عبادك يقول هذا: قال
  .قل ال إله إال اهللا: قال
  .إمنا أريد شيئا ختصين به: قال
" رضني السبع يف كفة وال إله إال اهللا يف كفة مالت هبم ال إله إال اهللا يا موسى لو أن أهل السموات السبع واال: قال

)٢.(  
  .ويشهد هلذا احلديث البطاقة

قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، : " وأقرب شئ إىل معناه احلديث املروي يف السنن عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه
وحده ال شريك له له امللك وله احلمد، وهو على كل شئ  ال إله إال اهللا(وأفضل ما قلت أنا والنبييون من قبلي 

حدثنا أمحد بن القاسم بن عطية، حدثنا أمحد بن عبد الرمحن : وقال ابن أيب حامت عند تفسري آية الكرسي) ٣) (قدير
الدسكي، حدثين أيب عن أبيه، حدثنا أشعث بن اسحق، عن جعفر بن أيب املغرية، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس 

يا موسى سألوك هل ينام ربك ؟ فخذ : أتقوا اهللا فناداه ربه: هل ينام ربك ؟ قال: أن بين إسرائيل قالوا ملوسى
زجاجتني يف يديك فقم الليل، ففعل موسى، فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه مث انتعش فضبطهما، حىت 

  .إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا
  .ا موسى لو كنت أنام لسقطت السموات واالرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان يف يديكي: فقال
  .وأنزل اهللا على رسوله آية الكرسي: قال

  وقال ابن
__________  

  .٣٤٦ - ٣٤٥ - ٣٢٢/  ٤مسند االمام أمحد ج ) ١(
  .رواه النسائي واحلاكم من طريق دراج عن أيب اهليثم عنه وقال احلاكم صحيح االسناد) ٢(

  .رجع ثواهبا وزاد أجرها: مالت هبم
  .٤١٥/  ٢فضل ال إله إال اهللا ج  -الترغيب والترهيب كتاب الدعاء 

عن عمرو بن : الترغيب يف قول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له -أخرجه املنذري يف الترهيب كتاب الدعاء ) ٣(
  .يبحديث حسن غر: ورواه الترمذي وقال: شعيب عن أبيه عن جده رفعه

  .٤١٩/  ٢ج 

جرير حدثنا اسحق بن أيب إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن احلكم بن أبان، عن عكرمة، عن 
وقع يف نفس : " أيب هريرة قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيكي عن موسى عليه السالم على املنرب قال



  .اهللا إليه ملكا فأرقه ثالثا مث أعطاه قارورتني موسى عليه السالم هل ينام اهللا عزوجل ؟ فأرسل
فيستيقظ فيحبس إحدامها على  -فجعل ينام وكادت يداه تلتقيان : يف كل يد قارورة، وأمره أن حيتفظ هبما قال

ضرب اهللا له مثال أن لو كان ينام مل يستمسك : االخرى حىت نام نومة فاصطفقت يداه، فانكسرت القارورتان قال
  ".رض السماء واال

  .وهذا حديث غريب رفعه
  .واالشبه أن يكون موقوفا
  .وأن يكون أصله إسرائيليا

  .وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون(وقال اهللا تعاىل 
وإذ (وقال تعاىل ]  ٦٤ - ٦٣: البقرة) [ مث توليتم من بعد ذلك فلوال فضل اهللا عليكم ورمحته لكنتم من اخلاسرين

االعراف ) [ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع هبم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
قال ابن عباس وغري واحد من السلف ملا جاءهم موسى بااللواح فيها التوراة أمرهم بقبوهلا واالخذ هبا ]  ١٧١

بل اقبلوها مبا فيها، فراجعوه : ا علينا، فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها، فقالأنشره: بقوة وعزم فقالوا
إن مل : مرارا فأمر اهللا املالئكة فرفعوا اجلبل على رؤوسهم حىت صار كأنه ظلة أي غمامة على رؤوسهم، وقيل هلم

فسجدوا فجعلوا ينظرون إىل اجلبل  تقبلوها مبا فيها وإال سقط هذا اجلبل عليكم، فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود،
  .بشق وجوههم، فصارت سنة لليهود إىل اليوم، يقولون ال سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب

فلما نشرها مل يبق على وجه االرض جبل : وقال سنيد بن داود، عن حجاج بن حممد، عن أيب بكر بن عبد اهللا قال
  االرض يهودي صغريوال شجر وال حجر إال اهتز، فليس على وجه 

  .وال كبري تقرأ عليه التوراة إال اهتز ونفض هلا رأسه
أي مث بعد مشاهدة هذا امليثاق العظيم واالمر اجلسيم نكثتم عهودكم ) مث توليتم من بعد ذلك(قال اهللا تعاىل 

لكنتم من (بأن تدارككم باالرسال إليكم وإنزال الكتب عليكم ) فلوال فضل اهللا عليكم ورمحته(ومواثيقكم 
  ).اخلاسرين

  .وإذ قال موسى لقومه إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة(قصة بقرة بين إسرائيل قال اهللا تعاىل 
  .قالوا أختذنا هزوا قال أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني

  .تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما هي قال إنه يقول إهنا بقرة ال فارض وال بكر عوان بني ذلك فافعلوا ما
  .قالوا دع لنا ربك يبني لنا ما لوهنا قال إنه يقول إهنا بقرة صفراء فاقع لوهنا تسر الناظرين

قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء اهللا ملهتدون قال إنه يقول إهنا بقرة ال ذلول تثري 
  .االرض وال تسقى احلرث مسلمة ال شية فيها

  .وا اآلن جئت باحلق فذحبوها وما كادوا يفعلونقال
  .وإذ قتلتم نفسا فادارأمت فيها واهللا خمرج ما كنتم تكتمون

  فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حيي اهللا املوتى ويريكم آياته لعلكم

 قال ابن عباس وعبيدة السلماين وأبو العالية وجماهد والسدي وغري واحد من]  ٧٣ - ٦٧: البقرة) [ تعقلون
يف بين إسرائيل كثري املال، وكان شيخا كبريا، وله بنو أخ وكانوا يتمنون موته لريثوه، ) ١(كان رجل : السلف

فعمد أحدهم فقتله يف الليل وطرحه يف جممع الطرق، ويقال على باب رجل منهم، فلما أصبح الناس اختصموا فيه، 



وال تأتون نيب اهللا، فجاء ابن أخيه فشكى أمر عمه وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلم، فقالوا ما لكم ختتصمون 
أنشد اهللا رجال عنده علم من أمر هذا القتيل إال : رسول اهللا موسى عليه السالم فقال موسى عليه السالم) ٢(إىل 

أعلمنا به فلم يكن عند أحد منهم علم منه، وسألوه أن يسأل يف هذه القضية ربه عزوجل فسأل ربه عزوجل يف 
يعنون حنن نسأل ) إن اهللا يأمركم أن تذحبوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا: (ه اهللا أن يأمرهم بذبح بقرة ؟ فقالذلك فأمر

أي أعوذ باهللا أن أقول عنه غري ما ) قال أعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني(عن أمر هذا القتيل، وأنت تقول هذا 
  .أوحى إيل

  عنه أن وهذا هو الذي أجابين حني سألته عما سألتموين
  .أسأله فيه

قال ابن عباس وعبيدة وجماهد وعكرمة والسدي وأبو العالية وغري واحد فلو أهنم عمدوا إىل أي بقرة فذحبوها 
  .حلصل املقصود منها، ولكنهم شددوا، فشدد عليهم، وقد ورد فيه حديث مرفوع

وجوده عليهم، وقد ذكرنا يف تفسري ويف إسناده ضعف فسألوا عن صفتها مث عن لوهنا مث عن سنها فأجيبوا مبا عز 
  .ذلك كله يف التفسري

، والبكر وهي )٤(، الفارض وهي الكبرية )٣(واملقصود أهنم أمروا بذبح بقرة عوان وهي الوسط بني النصف 
  .الصغرية، قاله ابن عباس وجماهد وأبو العالية وعكرمة واحلسن وقتادة ومجاعة

وهذا * لوهنا فأمروا بصفراء فاقع لوهنا أي مشرب حبمرة تسر الناظرين مث شددوا وضيقوا على أنفسهم فسألوا عن 
  .اللون عزيز

ففي احلديث ) فقالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء اهللا ملهتدون(مث شددوا أيضا 
ويف صحته نظر، واهللا ) ٥(ا ملا أعطوا لوال أن بين إسرائيل إستثنو: " املرفوع الذي رواه ابن أيب حامت وابن مردوية

  .قال انه يقول إهنا بقرة ال ذلول تثري االرض وال تسقي احلرث مسلمة الشية فيها(أعلم 
وهذه الصفات أضيق مما تقدم حيث أمروا بذبح بقرة ليست ) قالوا أآلن جئت باحلق فذحبوها وما كادوا يفعلون

  السانية مسلمة وهيبالذلول وهي املذللة باحلراثة وسقي االرض ب
__________  

  .امسه عاميل كما يف أحكام القرآن) ١(
والقسامة أن يبدأ املدعون باالميان فإن حلفوا استحقوا، وإن ؛ وكان هذا االمر قبل نزول القسامة يف التوراة ) ٢(

  .نكلوا حلف املدعي عليهم مخسني ميينا وبرءوا
  .النصف اليت ولدت بطنا أو بطنني: عوان) ٣(
  .أي املسنة، وقيل اليت ولدت بطونا كثرية فيتسع جوفها لذلك: الفارض) ٤(
رواه البزار وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف وبقية رجاله : وقال ٣١٤/  ٦رواه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٥(

  .ثقات
  .٥٦/  ٢الكاشف ج / الناجي، قال النسائي ليس بالقوي : عباد بن منصور

  .٣٩٣/  ١٠٧/  ٢ق رمي بالقدر وكان يدلس تغري بآخرة تقريب التهذيب أبو سلمة البصري صدو

  .قاله أبو العالية وقتادة؛ الصحيحة، اليت ال عيب فيها 
  أي ليس فيها لون) ال شية فيها(وقوله 



خيالف لوهنا بل هي مسلمة من العيوب ومن خمالطة سائر االلوان غري لوهنا فلما حددها هبذه الصفات وحصرها هبذه 
ويقال إهنم مل جيدوا هذه البقرة هبذه الصفة إال عند رجل منهم كان ) قالوا اآلن جئت باحلق(لنعوت واالوصاف ا

بارا بأبيه فطلبوها منه، فأىب عليهم، فأرغبوه يف مثنها حىت أعطوه فيما ذكره السدي بوزهنا ذهبا فأىب عليهم حىت 
أي وهم ) فذحبوها وما كادوا يفعلون( موسى بذحبها أعطوه بوزهنا عشر مرات، فباعها منهم فأمرهم نيب اهللا

  .يترددون يف أمرها
  .مث أمرهم عن اهللا أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها

  .قيل بلحم فخذها
  .وقيل بالعظم الذي يلي الغضروف

 من وقيل بالبضعة اليت بني الكتفني فلما ضربوه ببعضها أحياه اهللا تعاىل فقام وهو يشخب أوداجه فسأله نيب اهللا
  .قتلك قال قتلين ابن أخي

أي كما ]  ٧٣: البقرة) [ كذلك حيي اهللا املوتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون(مث عاد ميتا كما كان، قال اهللا تعاىل 
شاهدمت إحياء هذا القتيل عن امر اهللا له كذلك أمره يف سائر املوتى إذا شاء إحياءهم أحياهم يف ساعة واحدة كما 

  ]. ٢٨: لقمان) [ وال بعثكم إال كنفس واحدة اآليةما خلقكم (قال 
وإذ قال موسى لفتاه ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين أو أمضي (قصة موسى واخلضر عليهما السالم قال اهللا تعاىل 

  .حقبا فلما بلغا جممع بينهما نسيا حوهتما فاختذ سبيله يف البحر سربا
  .نا من سفرنا هذا نصبافلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقي

  .قال أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره واختذ سبيله يف البحر عجبا
  .قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارمها قصصا

  .فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
  .على أن تعلمين مما علمت رشدا قال له موسى هل اتبعك

  .قال إنك لن تستطيع معي صربا
  .وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا

  .قال ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا
  .قال فان اتبعتين فال تسألين عن شئ حىت أحدث لك منه ذكرا

  .فانطلقا حىت إذا ركبا يف السفينة خرقها
  .لقد جئت شيئا أمراقال أخرقتها لتغرق أهلها 

  .قال أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا
  .قال ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا

  فانطلقا حىت إذا لقيا غالما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغري نفس لقد جئت شيئا
  .نكرا

بين قد بلغت من لدين عزرا قال أمل أقل لك إنك لن تستطيع معي صربا قال إن سألتك عن شئ بعدها فال تصاح
فانطلقا حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو 

  .شئت الختذت عليه أجرا



قال هذا فراق بيين وبينك سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صربا أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر 
  .أردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غضباف

وأما الغالم فكان أبواه مؤمنني فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدهلما رهبما خريا منه زكاة وأقرب 
  .رمحا

بلغا أشدمها وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته كنز هلما وكان أبومها صاحلا فأراد ربك أن ي
  ويستخرجا كنزمها رمحة من

  ]. ٨٢ - ٦٠: الكهف) [ ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما مل تسطع عليه صربا
قال بعض أهل الكتاب إن موسى هذا الذي رحل إىل اخلضر هو موسى بن ميشا بن يوسف بن يعقوب بن اسحاق 

وينقل عن كتبهم منهم نوف بن فضالة احلمريي  بن إبراهيم اخلليل وتابعهم على ذلك بعض من يأخذ من صحفهم
  .الشامي البكايل

الذي دل عليه ظاهر سياق القرآن ونص ) ١(والصحيح * ويقال إنه دمشقي وكانت أمه زوجة كعب االحبار 
  .احلديث الصحيح الصريح املتفق عليه أنه موسى بن عمران صاحب بين إسرائيل

: ن، حدثنا عمرو بن دينار، أخربين سعيد بن جبري قال قلت البن عباسحدثنا احلميدي، حدثنا سفيا: قال البخاري
  .إن نوفا البكايل يزعم أن موسى صاحب اخلضر ليس هو موسى صاحب بين إسرائيل

  .قال ابن عباس كذب عدو اهللا
سئل أي إن موسى قام خطيبا يف بين إسرائيل ف: " حدثنا أيب بن كعب أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

أنا فعتب اهللا عليه، إذ مل يرد العلم إليه، فأوحى اهللا إليه إن يل عبدا مبجمع البحرين هو أعلم : الناس أعلم ؟ فقال
  .منك

  .فحيثما فقدت احلوت فهو مث) ٢(يا رب وكيف يل به ؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله مبكتل : قال موسى
اه يوشع بن نون حىت إذا أتيا الصخرة وضعا رؤسهما فناما فأخذ حوتا فجعله مبكتل مث انطلق وانطلق معه فت

  .واضطرب احلوت يف املكتل فخرج منه، فسقط يف البحر واختذ سبيله يف البحر سربا
  وأمسك اهللا عن احلوت جرية املاء فصار عليه

  .مثل الطاق فلما استيقظ
قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد (ن من الغد نسي صاحبه أن خيربه باحلوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حىت إذا كا

قال [ حىت جاوز املكان الذي آمره اهللا به ) ٣(ومل جيد موسى النصب ]  ٦٢: الكهف) [ لقينا من سفرنا هذا نصبا
أرأيت إذ أوينا إىل الصخرة فإين نسيت احلوت وما أنسانيه إال الشيطان أن أذكره واختذ سبيله يف البحر : (له فتاه] 

قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارمها (قال فكان للحوت سربا وملوسى ولفتاه عجبا ]  ٦٣: الكهف) [ عجبا
قال فرجعا يقصان أثرمها حىت انتهيا إىل الصخرة، فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال اخلضر ) قصصا

قال إنك (أتيتك لتعلمين مما علمت رشدا نعم : موسى بين إسرائيل ؟ قال: وإين بأرضك السالم قال أنا موسى فقال
يا موسى إين على علم من علم اهللا علمنيه اهللا ال تعلمه أنت وأنت على علم من علم اهللا ) لن تستطيع معي صربا

فان اتبعتين فال تسألين (قال له اخلضر ) ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال أعصي لك أمرا(علمكه اهللا ال أعلمه فقال 
  فمرت] ليس هلما سفينة [ فانطلقا ميشيان على ساحل البحر ) حدث لك منه ذكراعن شئ حىت أ

__________  



ويتابع يف رواية ؛ ويزعم أهل التوراة أن الذي طلب اخلضر موسى بن ميشا : قال الطربي يف معرض تشكيكه) ١(
  .وكان اخلضر يف أيام موسى بن عمران: أخرى

  .زنبيل يسع مخسة عشر صاعا: مكتل) ٢(
  .مسا من النصب: يف البخاري) ٣(

  .بغري نول] فحملومها [ سفينة فكلمهم أن حيملوهم فعرفوا اخلضر ] هبما [ 
فلما ركبا يف السفينة مل يفجأ إال واخلضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى قوم محلونا بغري 

  .ت شيئا أمرالتغرق أهلها لقد جئ(عمدت إىل سفينتهم فخرقتها ) ١(نول 
وقال رسول : قال) قال أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا قال ال تؤاخذين مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا

وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر يف : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت االوىل من موسى نسيانا قال
  اهللا إال مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر نقرة فقال له اخلضر ما علمي وعلمك يف علم

  .البحر
مث خرجا من السفينة فبينما مها ميشيان على الساحل إذ بصر اخلضر غالما يلعب مع الغلمان فأخذ اخلضر رأسه بيده 

أقتلت نفسا زكية بغري نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أمل أقل لك انك لن تستطيع (فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى 
قال إن سألتك عن شئ بعدها فال تصاحبين قد بلغت من لدين عذرا فانطلقا (قال وهذه أشد من االوىل ) معي صربا

  .مائل: قال) حىت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفومها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض
  .لو شئت ال ختذت عليه أجرا(مل يضيفونا فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا و) فأقامه(فقال اخلضر بيده 

وددنا أن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) قال هذا فراق بيين وبينك سأنبئك بتأويل ما مل تستطع عليه صربا
  ).٢" (موسى كان صرب حىت يقص اهللا علينا من خربمها 

نة صاحلة غصبا وكان يقرأ وأما الغالم قال سعيد بن جبري فكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفي
  .فكان كافرا وكان أبواه مؤمنني

  .مث رواه البخاري أيضا عن قتيبة عن سفيان بن عيينة بإسناده حنوه
وفيه فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما احلوت حىت انتهيا إىل الصخرة فنزال عندها قال فوضع موسى 

ويف أصل الصخرة عني يقال هلا احلياة ال يصيب من مائها شئ إال : ري عمرو قالرأسه فنام قال سفيان ويف حديث غ
قال موسى (فتحرك وانسل من املكتل، ودخل البحر فلما استيقظ : حىي، فأصاب احلوت من ماء تلك العني، قال

البحر فقال وساق احلديث وقال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره يف ) لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا
اخلضر ملوسى ما علمي وعلمك وعلم اخلالئق يف علم اهللا إال مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره وذكر متام 

  .احلديث
أخربين يعلى بن مسلم : حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخربهم قال: وقال البخاري

  .ا على صاحبهوعمرو بن دينار عن سعيد بن جبري يزيد أحدمه
  وغريمها قد مسعته حيدثه عن

__________  
  .أجر: نول) ١(
  .قصصهم: أمرمها ويف الطربي: يف البخاري) ٢(



فتح الباري وأخرجه مسلم يف  ٢٢: باب ما يستحب للعامل إذا سئل ح ٤٤كتاب العلم ) ٣(أخرجه البخاري يف 
/  ١واه الطربي بإسناده يف تارخيه ج ور ٣١٤٩/  ١٩/  ٤٨والترمذي يف سننه  ١٧٠/  ٤٦/  ٤٣صحيحه 
١٨٩ -  
١٩٠.  

  .ما بني معكوفني يف احلديث زيادة من البخاري

أي أبا عباس جعلين اهللا فداك بالكوفة رجل : سلوين فقلت: إنا لعند ابن عباس يف بيته إذ قال: سعيد بن جبري قال
قد كذب عدو اهللا، وأما يعلى فقال : قال: قاص يقال له نوف يزعم أنه ليس مبوسى بين إسرائيل أما عمرو فقال يل

ذكر : موسى رسول اهللا قال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن عباس حدثين أيب بن كعب قال: يل
الناس يوما حىت إذا فاضت العيون ورقت القلوب وىل، فأدركه رجل فقال أي رسول اهللا هل يف االرض أحد أعلم 

  .ال: منك ؟ قال
أي رب اجعل يل : أي رب فأين قال مبجمع البحرين، قال: بلى قال: قيل* اهللا عليه إذ مل يرد العلم إىل اهللا فعتب 

حيث يفارقك احلوت وقال يل يعلى قال خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه : علما أعلم ذلك به قال يل عمرو قال
ما كلفت كبريا : ين حبيث يفارقك احلوت، قالالروح، فأخذ حوتا فجعله يف مكتل فقال لفتاه ال أكلفك إال أن خترب

  .يوشع بن نون) وإذ قال موسى لفتاه(فذلك قوله 
ال : ليست عن سعيد بن جبري قال فبينما هو يف ظل صخرة يف مكان ثريان إذ تضرب احلوت وموسى نائم فقال فتاه

عنه جرية البحر حىت كأن أثره أوقظه حىت إذا استيقظ نسي أن خيربه، وتضرب احلوت حىت دخل البحر فأمسك اهللا 
قال ) لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا(يف حجر قال يل عمرو، هكذا كان أثره يف حجر وحلق بني إهباميه واللتني تليان 

وقد قطع اهللا عنك النصب ليست هذه عن سعيد أخربه فرجعا فوجدا خضرا قال يل عثمان بن أيب سليمان على 
مسجى بثوبه قد جعل طرفه حتت رجليه، وطرفه حتت رأسه، فسلم عليه : ل سعيدطنفسة خضراء على كبد البحر قا
: موسى بين إسرائيل ؟ قال: أنا موسى قال: هل بأرض من سالم من أنت ؟ قال: موسى فكشف عن وجهه وقال

  .نعم
يأتيك يا  قال أما يكفيك أن التوراة بيديك ؟ وأن الوحي) لتعلمين مما علمت رشدا(جئتك : قال فما شأنك ؟ قال

: موسى ؟ إن يل علما ال ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما ال ينبغي يل أن أعلمه فأخذ طائر مبنقاره من البحر، فقال
  واهللا ما علمي وعلمك يف جنب

وجدا معابر صغارا حتمل أهل هذا ) حىت إذا ركبا يف السفينة(علم اهللا إال كما أخذ هذا الطائر مبنقاره من البحر 
  .ىل أهل هذا الساحل اآلخر عرفوه فقالوا عبد اهللا الصاحلالساحل إ

  .قال نعم" خضر " قال فقلنا لسعيد 
قال جماهد منكرا ) أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا(موسى ) قال(ووتد فيها وتدا ) فخرقها(ال حنمله بأجر 

قال ال تؤاخذين (سطى شرطا والثالثة عمدا كانت االوىل نسيانا والو) قال أمل أقل إنك لن تستطيع معي صربا) (١(
  .مبا نسيت وال ترهقين من أمري عسرا

قال يعلى قال سعيد وجد غلمانا يلعبون فأخذ غالما كافرا ظريفا فاضجعه مث ذحبه ) فانطلقا حىت إذا لقيا غالما فقتله
ة مسلمة كقولك غالما زكيا ابن عباس قرأها زكية زاكي) * ٢(مل تعمل باخلبث ) قال أقتلت نفسا زكية(بالسكني 

حسبت أن سيعدا : قال بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى) فانطلقا فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه(



  :قال
__________  

  .الداهية العظيمة: االمر: معناه عجبا، وقال أبو عبيدة: إمرا: قال القتيب) ١(
  .وهو تفسري لقوله نفسا زكية ؛الهنا مل تبلغ احللم : باحلنث: وقيل) ٢(

وكان أمامهم قرأها ) وكان وراءهم(أجرا نأكله : قال سعيد) قال لو شئت الختذت عليه أجرا(فمسحه بيده فاستقام 
  ).١(ابن عباس أمامهم 

ملك يأخذ كل سفينة ) (٢(أنه هدد بن بدد والغالم املقتول يزعمون جيسور  -عن غري سعيد  -ملك يزعمون 
  .هي مرت به يدعها بعيبها فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا هبافإذا ) غصبا

فخشينا أن يرهقهما طغيانا (وكان كافرا ) كان أبواه مؤمنني(منهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار 
لت نفسا زكية لقوله أقت) فأردنا أن يبدهلما رهبما خريا منه زكاة(أي حيملهما حبه على أن يتابعاه على دينه ) وكفرا

وزعم سعيد بن جبري أنه ابن ال جارية وأما داود بن أيب * مها به أرحم منهما باالول الذي قتل خضر ) وأقرب رمحا(
وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيب إسحق عن سعيد بن جبري عن ابن * عاصم فقال عن غري واحد إهنا جارية 

  .حد أعلم باهللا وبأمره مين فأمر أن يلقى هذا الرجلما أ: عباس قال خطب موسى بين اسرائيل فقال
  فذكر حنو ما تقدم وهكذا رواه حممد بن اسحق عن احلسن بن عمارة

عن احلكم بن عيينة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن أيب بن كعب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنحو 
  .ما تقدم أيضا

عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس أنه متارى هو واحلر بن  وقال الزهري* ورواه العويف عنه موقوفا 
: هو خضر فمر هبما أيب بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: قيس بن حصن الفزاري يف صاحب موسى فقال ابن عباس

: ا قالإين متاريت أنا وصاحيب هذا يف صاحب موسى الذي سأل السبيل إىل لقيه فهل مسعت من رسول اهللا فيه شيئ
  .نعم

  .وذكر احلديث وقد تقصينا طرق هذا احلديث وألفاظه يف تفسري سورة الكهف وهللا احلمد
  .قال السهيلي ومها أصرم وصرمي ابنا كاشح) وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة(وقوله 

  ).٣(قيل كان ذهبا قاله عكرمة، وقيل علما قاله ابن عباس ) وكان حتته كنز هلما(
  االشبه أنه كان لوحا من ذهب مكتوباو

__________  
جيوز استعماهلا : أحدها -: اختلف أهل العربية يف استعمال وراء موضع أمام على ثالثة أقوال: قال املاوردي) ١(

  .أي من أمامهم) من ورائهم جهنم: (بكل حال ويف كل مكان وهو من االضداد قال اهللا تعاىل
  . موضع أمام يف املواقيت واالزمانأن وراء تستعمل يف: الثاين -
  .أنه جيوز يف االجسام اليت ال وجه هلا كحجرين متقابلني كل واحد منهما وراء اآلخر وال جيوز يف غريمها: الثالث -
: اسم أبيه سالس واسم أمه رمحى أما السهيلي فقال: حيسون، وقال وهب: مشعون وقال الضحاك: قال الكليب) ٢(

  .سهوى: اسم أمهكازير و: اسم أبيه
وقيل اجللندي قاله السهيلي وقيل جيسور راجع أحكام  -كما يف البخاري  -قيل هود بن بدد : واسم امللك
  .٣٦/  ١١القرآن ج 



بسم اهللا الرمحن الرحيم، عجبت ملن : كان لوحا من ذهب مكتوبا فيه: قال: وعن ابن عباس أيضا: قال القرطيب) ٣(
ملن يؤمن بالرزق كيف يتعب، عجبت ملن يؤمن باملوت كيف يفرح، عجبت ملن يؤمن بالقدر كيف حيزن، عجبت 

  .يؤمن باحلساب كيف يغفل، عجبت ملن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن هلا، ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا
  .٣٨/  ١١ج 

  .فيه علم
حدثنا احلرث بن عبد اهللا اليحصيب، عن عياش حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، حدثنا بشر بن املنذر، : قال البزار

: بن عباس الغساين، عن بن حجرية، عن أيب ذر رفعه قال إن الكنز الذي ذكر اهللا يف كتابه لوح من الذهب مصمت
عجبت ملن أيقن بالقدر كيف نصب وعجبت ملن ذكر النار مل ضحك، وعجبت ملن ذكر املوت كيف غفل ال إله إال 

  .اهللا
وقد قيل ) وكان أبومها صاحلا(احلسن البصري وعمر موىل عفرة وجعفر الصادق حنو هذا وقوله وهكذا روي عن 

  .إنه كان االب السابع وقيل العاشر
  .وعلى كل تقدير فيه داللة على أن الرجل الصاحل حيفظ يف ذريته فاهللا املستعان

ء نفسه بل بأمر ربه فهو نيب وقيل رسول دليل على أنه كان نبيا وأنه ما فعل شيئا من تلقا) رمحة من ربك(وقوله 
وقيل ويل وأغرب من هذا من قال كان ملكا قلت وقد أغرب جدا من قال هو ابن فرعون وقيل إنه ابن ضحاك 

  .الذي ملك الدنيا ألف سنة
إنه كان على مقدمة ذي : والذي عليه مجهور أهل الكتاب أنه كان يف زمن أفريدون ويقال): ١(قال ابن جرير 

  .نني الذي قيل إنه كان أفريدون، وذو الفرس هو الذي كان يف زمن اخلليلالقر
  .وزعموا أنه شرب من ماء احليوة فخلد وهو باق إىل اآلن

وقيل إنه من ولد بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه من أرض بابل وقيل إمسه ملكان وقيل أرميا بن خلقيا وقيل 
دهور طويلة ال ) ٢(ن جرير وقد كان بني أفريدون وبني سباسب كان نبيا يف زمن سباسب بن هلراسب قال اب

  .جيهلها أحد من أهل العلم باالنساب
والصحيح أنه كان يف زمن أفريدون واستمر حيا إىل أن أدركه موسى عليه السالم وكانت نبوة : قال ابن جرير

إليه امللك بعد جده أفريدون  موسى يف زمن منوشهر الذي هو من ولد ايرج بن أفريدون أحد ملوك الفرس وكان
وكانت مدة ملكه ) ٤(وهو أول من خندق اخلنادق وأول من جعل يف كل قرية دهقانا ) ٣(لعهده وكان عادال 

وقد ذكر عنه من اخلطب احلسان ) ٥(قريبا من مائة ومخسني سنة ويقال إنه كان من ساللة إسحاق بن إبراهيم 
  .العقل وحيري السامع وهذا يدل على أنه من ساللة اخلليلوالكليم البليغ النافع الفصيح ما يبهر 

  .واهللا أعلم
وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمه مث جائكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن (وقد قال اهللا تعاىل 

  ]. ٨٤: آل عمران) [ به ولتنصرنه قال أءقررمت اآلية
واستلزم ذلك االميان وأخذ امليثاق حملمد [ مبن جيئ بعده من االنبياء وينصره فأخذ اهللا ميثاق كل نيب على أن يؤمن 

  صلى اهللا عليه وسلم النه خامت االنبياء فحق على كل نيب أدركه أن يؤمن به
__________  

  .١٨٨/  ١: تاريخ الطربي) ١(



  .يشتاسب يف املكانني: يف الطربي) ٢(
  .بالعدل واالحسان وهو أول من مجع آلة احلرب وكان منوشهر يوصف: ١٩٥/  ١زاد الطربي ) ٣(
  .وجعل أهلها له خوال وعبيدا والبسهم لباس املذلة وأمرهم بطاعته: زاد الطربي) ٤(
منوشهر بن منشخرنر بن افريقيس بن إسحاق بن إبراهيم وقد : وقد زعم بعض أهل االخبار أنه: قال الطربي) ٥(

  .غريهمأنكر الفرس هذا النسب، ومل تقر بامللك ل

  ).١] (وينصره 
فلو كان اخلضر حيا يف زمانه، ملا وسعه إال اتباعه واالجتماع به والقيام بنصره، ولكان من مجلة من حتت لوائه يوم 

  .بدر، كما كان حتتها جربيل وسادات من املالئكة
وأياما كان فجربيل وقصارى اخلضر عليه السالم أن يكون نبيا، وهو احلق، أو رسوال كما قيل أو ملكا فيما ذكر 

رئيس املالئكة، وموسى أشرف من اخلضر، ولو كان حيا لوجب عليه االميان مبحمد ونصرته فكيف إن كان اخلضر 
  .وليا كما يقوله طوائف كثريون ؟ فأوىل أن يدخل يف عموم البعثة وأحرى

اهللا عليه وسلم، وال اجتمع  ومل ينقل يف حديث حسن بل وال ضعيف يعتمد أنه جاء يوما واحدا إىل رسول اهللا صلى
به وما ذكر من حديث التعزية فيه، وإن كان احلاكم قد رواه فإسناده ضعيف واهللا أعلم وسنفرد خلضر ترمجة على 

  .حدة بعد هذا
حبديث الفنون املتضمن قصة موسى من أوهلا إىل آخرها قال االمام أبو عبد الرمحن ) ٢] (ذكر احلديث امللقب [ 

) [ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا(من سننه عند قوله تعاىل يف سورة طه " تاب التفسري ك" النسائي يف 
حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا اصبغ بن زيد، حدثنا القاسم ) ٣(حديث الفتون ]  ٤٠: طه
  بن

) وفتناك فتونا) (٤] (ملوسى [ ن قول اهللا تعاىل سألت عبد اهللا بن عباس ع: أيب أيوب، أخربين سعيد بن جبري قال
استأنف النهار يا ابن جبري فإن هلا حديثا طويال فلما أصبحت غدوت إىل ابن : فسألته عن الفتون ما هو ؟ فقال

تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان اهللا وعد إبراهيم عليه : عباس النتجز منه ما وعدين من حديث الفتون، فقال
إن بين إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون : ل يف ذريته أنبياء وملوكا فقال بعضهمالسالم أن جيع

فكيف ترون ؟ فأمتروا وأمجعوا : ليس هكذا كان وعد إبراهيم، فقال فرعون: أنه يوسف بن يعقوب، فلما هلك قالوا
  دون مولودا ذكرا إالأمرهم على أن يبعث رجاال معهم الشفار يطوفون يف بين إسرائيل فال جي

__________  
سقطت من النسخ املطبوعة ومن نسخة مطبعة السعادة واستدركت من النسخة احملفوظة بدار الكتب الوطنية ) ١(

  ).١١١٠تاريخ (رقم  -مصور عن نسخة االستانة  -مصر 
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٢(
هكذا : وقال يف هنايته معقبا) بريوت -حياء التراث ا ٢٥٢ - ٢٤٥/  ٣ج (رواه ابن كثري يف تفسريه مطوال ) ٣(

وابن أيب حامت يف تفسرييهما، كلهم من ) الطربي(رواه النسائي يف السنن الكربى وأخرجه أبو جعفر بن جرير 
حديث يزيد بن هارون به، وهو موقوف من كالم ابن عباس وليس فيه مرفوع إال قليل منه وكأنه تلقاه ابن عباس 

  .ما مما أبيح نقله من االسرائيليات عن كعب االحبار، أو غريه، واهللا أعلمرضي هللا عنه



  .ومسعت شيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي يقول ذلك أيضا
  .سقطت من النسخ املطبوعة واستدركت من النسائي) ٤(

توشكون أن تفنوا : لواذحبوه، ففعلوا ذلك، فلما رأوا أن الكبار من بين إسرائيل ميوتون بآجاهلم، والصغار يذحبون قا
كانوا يكفونكم، فاقتلوا عاما كل مولود ذكر ) ١(بين إسرائيل فتصريوا إىل أن تباشروا من االعمال واخلدمة اليت 

بناهتم، ودعوا عاما فال تقتلوا منهم أحدا، فيشب الصغار مكان من ميوت من الكبار، فإهنم لن يكثروا ) ٢(واتركوا 
مكاثرهتم إياكم، ولن تفتنوا مبن تقتلون وحتتاجون إليهم، فأمجعوا أمرهم على ذلك مبن تستحيون منهم، فتخافوا 

  فحملت أم موسى
  .فيه الغلمان فولدته عالنية آمنة) ٣(هبارون يف العام الذي ال يذبح 

 ما -يا ابن جبري  -فلما كان من قابل، محلت مبوسى عليه السالم فوقع يف قلبها اهلم واحلزن، وذلك من الفتون 
فأوحى اهللا إليها أن ال ختايف وال حتزين إنا رادوه إليك وجاعلوه من ) ٤] (به [ دخل عليه يف بطن أمه مما يراد 

املرسلني، فأمرها إذا ولدت أن جتعله يف تابوت وتلقيه يف اليم، فلما ولدت فعلت ذلك، فلما توارى عنها ابنها أتاها 
بح عندي فواريته وكفنته كان أحب إيل من أن ألقيه إىل دواب البحر ما فعلت بابين لو ذ: الشيطان فقالت يف نفسها

  .وحيتانه
جواري امرأة فرعون، فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت ) ٥(فانتهى املاء به حىت أوىف عند فرضة مستقي 

لته كهيئته مل خيرجن منه شيئا إن يف هذا ماال وإنا إن فتحناه مل تصدقنا امرأة امللك مبا وجدنا فيه، فحم: فقال بعضهن
أصبح فؤاد أم موسى (حىت دفعنه إليها، فلما فتحته رأت فيه غالما، فألقى عليه منها حمبة مل تلق منها على أحد قط 

  .ذكر كل شئ إال من ذكر موسى) ٦] (من ) [ فارغا
فقالت هلم  -يا ابن جبري  -ون فلما مسع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إىل امرأة فرعون ليذحبوه، وذلك من الفت

أقروه فإن هذا الواحد ال يزيد يف بين إسرائيل حىت آيت فرعون فأستوهبه منه، فإن وهبه مين كنتم قد أحسنتم 
يكون لك، فأما يل فال : فقال فرعون) قرة عني يل ولك: (وأمجلتم، وإن أمر بذحبه مل أملكم فأتت فرعون فقالت

والذي حيلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عني له، كما : " صلى اهللا عليه وسلم حاجة يل فيه، فقال رسول اهللا
] له [ فأرسلت إىل من حوهلا إىل كل امرأة هلا الن ختتار " أقرت امرأته هلداه اهللا كما هداها، ولكن حرمه ذلك 

فرعون أن ميتنع من اللنب ظئرا فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه مل يقبل على ثديها، حىت أشفقت امرأة ) ٧(
  .فيموت، فأحزهنا ذلك فأمرت به، فأخرج إىل السوق وجممع الناس ترجو أن جتد له ظئرا تأخذه منها فلم يقبل

  قصي أثره واطلبيه: وأصبحت أم موسى واهلا، فقالت الخته
__________  

  .يف نسخة الذي) ١(
  .وما أثبتناه املناسب

  .فتقل: يف نسخة) ٢(
  .ال تقتل: يف نسخة) ٣(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٤(
  .تستقي منها: يف نسخة) ٥(



  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٦(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٧(

عن (أخته ) فبصرت به(هل تسمعني له ذكرا ؟ أحي إبين أم قد أكلته الدواب ؟ ونسيت ما كان اهللا وعدها فيه 
  .نسان إىل شئ بعيد وهو إىل جنبه ال يشعر بهواجلنب أن يسمو بصر اال) جنب وهم ال يشعرون

] فأخذوها ) [ أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون(فقالت من الفرح حني أعياهم الظؤرات أنا 
  .حىت شكوا يف ذلك) ٣] (تعرفينه [ هل ) ٢] (له [ فقالوا ما يدريك ما نصحهم ) ١(

  .هم إله وشفقتهم عليه ورغبتهم يف صهر امللك ورجاء منفعة امللكنصح: فقالت -يا ابن جبري  -وذلك من الفتون 
فأرسلوها فانطلقت إىل أمها فأخربهتا اخلرب، فجاءت أمه، فلما وضعته يف حجرها نزا إىل ثديها فمصه حىت امتال 

  .جنباه ريا، وانطلق البشري إىل امرأة فرعون يبشرها أن قد وجدنا البنك ظئرا
  .وبهفأرسلت إليها فأتت هبا 

ال أستطيع أن : أمكثي ترضعي ابين هذا، فإين مل أحب شيئا حبه قط، قالت أم موسى: فلما رأت ما يصنع هبا قالت
أترك بييت وولدي فيضيع، فإن طابت نفسك أن تعطينيه، فأذهب به إىل بييت فيكون معي ال آلوه خريا، فعلت، فإين 

عدها، فتعاسرت على امرأة فرعون، وأيقنت أن اهللا منجز غري تاركة بييت وولدي وذكرت أم موسى ما كان اهللا و
  .موعوده، فرجعت إىل بيتها من يومها وأنبته اهللا نباتا حسنا وحفظه ملا قد قضى فيه

  .فلم يزل بنو اسرائيل وهم يف ناحية القرية ممتنعني من السخرة والظلم
إياه فيه، ) ٤] (تزيرها [ ين فوعدهتا يوما أزيريين اب: ما كان فيهم، فلما ترعرع قالت امرأة فرعون الم موسى

وقالت امرأة فرعون خلزاهنا وظئورها وقهارمتها، ال يبقني أحد منكم إال استقبل ابين اليوم هبدية وكرامة الرى ذلك 
تستقبله من حني ) ٥(فيه، وأنا باعثة أمينا حيصي كل ما يصنع كل إنسان منكم فلم تزل اهلدايا والكرامة والنحل 

  .ن بيت أمه إىل أن دخل على امرأة فرعونخرج م
  فلما دخل عليها

  .حنلته وأكرمته وفرحت به وحنلت أمه حبسن أثرها عليه
مث قالت آلتني به فرعون فلينحلنه وليكرمنه، فلما دخلت به عليه جعله يف حجره، فتناول موسى حلية فرعون فمدها 

رى ما وعد اهللا إبراهيم نبيه ؟ أنه زعم أن يرثك ويعلوك أال ت: إىل االرض، فقال الغواة من أعداء اهللا لفرعون
  .ويصرعك، فأرسل إىل الذباحني ليذحبوه

  .بعد كل بالء ابتلى به وأريد به، فجاءت امرأة فرعون تسعى إىل فرعون -يا بن جبري  -وذلك من الفتون 
اجعل بيين : صرعين ويعلوين ؟ فقالتأال ترينه يزعم أنه ي: فقالت ما بدا لك يف هذا الغالم الذي وهبته يل ؟ فقال

  فإن بطش باللؤلؤتني واجتنب اجلمرتني عرفت أنه! وبينك أمرا تعرف فيه احلق، أئت جبمرتني ولؤلؤتني فقرهبن إليه 
__________  

  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٢(
  .يعرفونه: يف نسخة) ٣(
  .ا يوما تريهاأريين ابين فوعدهت: يف نسخة) ٤(
  .العطايا: النحل) ٥(



يعقل، وإن تناول اجلمرتني ومل يرد اللؤلؤتني، علمت أن أحدا ال يؤثر اجلمرتني على اللؤلؤتني وهو يعقل، فقرب إليه 
فتناول اجلمرتني، فانتزعهما منه خمافة أن حيرقا يده، فقالت املرأة أال ترى ؟ فصرفه اهللا عنه بعدما كان هم به، وكان 

  . بالغا فيه أمرهاهللا
فلما بلغ أشده وكان من الرجال مل يكن أحد من آل فرعون خيلص إىل أحد من بين إسرائيل معه بظلم وال سخرة، 

  .حىت امتنعوا كل االمتناع
  .فبينما موسى عليه السالم ميشي يف ناحية املدينة إذا هو برجلني يقتتالن أحدمها فرعوين واآلخر إسرائيلي

ائيلي على الفرعوين فغضب موسى غضبا شديدا النه تناوله وهو يعلم منزلته من بين إسرائيل وحفظه فاستغاثه االسر
ما مل يطلع ) ١] (ال يعلم الناس إال أنه من الرضاع إال أم موسى، إال أن يكون اهللا أطلع موسى من ذلك على [ هلم 

  .عليه غريه
هذا من (عزوجل واالسرائيلي فقال موسى حني قتل الرجل  فوكز موسى الفرعوين فقتله، وليس يرامها أحد إال اهللا

  عمل الشيطان إنه
رب إين ظلمت نفسي فاغفر يل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب (مث قال ]  ١٥: القصص) [ عدو مضل مبني

أيت فرعون، االخبار ف]  ١٦: القصص) [ مبا أنعمت علي فلن أكون ظهريا للمجرمني فأصبح يف املدينة خائفا يترقب
ابغوين قاتله من يشهد : إن بين اسرائيل قتلوا رجال من آل فرعون، فخذ لنا حبقنا وال ترخص هلم، فقال: فقيل له

عليه فإن امللك وإن كان صفوة مع قومه، ال ينبغي له أن يقتل بغري بينة، وال ثبت، فاطلبوا يل علم ذلك آخذ لكم 
إذا موسى من الغد قد رأى ذلك االسرائيلي يقاتل رجال من آل فرعون  حبقكم، فبينما هم يطوفون ال جيدون بينة،

آخر، فاستغاثه االسرائيلي على الفرعوين فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى، فغضب 
فنظر ) إنك لغوي مبني(االسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوين، فقال لالسرائيلي ملا فعل باالمس واليوم 

رائيلي إىل موسى بعدما قال له ما قال، فإذا هو غضبان كغضبه باالمس الذي قتل فيه الفرعوين فخاف أن االس
* يكون بعدما قال له إنك لغوي مبني أن يكون إياه أراد، ومل يكن أراده، إمنا أراد الفرعوين فخاف االسرائيلي 

قال له خمافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله، وإمنا ) يا موسى أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسا باالمس: (وقال
أتريد أن تقتلين كما قتلت نفسا : (فتتاركا وانطلق الفرعوين فأخربهم مبا مسع من االسرائيلي من اخلرب حني يقول

فأرسل فرعون الذباحني ليقتلوا موسى، فأخذ رسل فرعون الطريق االعظم ميشون على هينتهم يطلبون ) باالمس
خيافون أن يفوهتم فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى املدينة، فاختصر طريقا حىت سبقهم إىل  موسى، وهم ال
  .موسى فأخربه

فخرج موسى متوجها حنو مدين مل يلق بالء قبل ذلك، وليس له بالطريق علم،  -يا ابن جبري  -وذلك من الفتون 
  .بيلعسى ريب ان يهديين سواء الس(إال حسن ظنه بربه عزوجل، فإنه قال 

يعين بذلك حابستني غنمهما ) وملا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دوهنم امرأتني تذودان
  معتزلتني) ما خطبكما(فقال هلما 

__________  
وقورنت على حديث  ٢٤٤٢سقطت من النسخ املطبوعة، واستدركت من خمطوطه بدار الكتب املصرية رقم ) ١(

  .ن كثري يف التفسريالنسائي ورواية اب



) ١(ليس لنا قوة تزاحم القوم وإمنا ننتظر فضول حياضهم، فسقى هلما فجعل يغترف : ال تسقيان مع الناس ؟ قالتا
: من الدلو ماء كثريا حىت كان أول الرعاء وانصرفتا بغنمهما إىل أبيهما، وانصرف موسى فاستظل بشجرة وقال

إن لكما اليوم : بطانا فقال) ٢(ستنكر أبومها سرعة صدورمها بغنمهما حفال وا) رب إين ملا انزلت ايل من خري فقري(
ال ختف جنوت من : قال(لشأنا، فأخربتاه مبا صنع موسى فأمر إحدامها أن تدعوه، فأتت موسى فدعته فلما كلمه 

ت استأجره إن خري يا أب: (ليس لفرعون وال قومه علينا من سلطان ولسنا يف مملكته فقالت احدامها) القوم الظاملني
ما يدريك ما قوته وما أمانته ؟ : فاحتملته الغرية على أن قال هلا]  ٢٧: القصص) [ من استأجرت القوي االمني

  .أما قوته فما رأيت منه يف الدلو حني سقى لنا مل أر رجال قط أقوى يف ذلك السقي منه: فقالت
فلما علم أين امرأة صوب رأسه فلم يرفعه حىت بلغته وأما االمانة فإنه نظر إيل حني أقبلت إليه وشخصت له، 

  .رسالتك
  .امشي خلفي وانعيت يل الطريق فلم يفعل هذا إال وهو أمني: مث قال يل

  .فسرى عن أبيها وصدقها، وظن به الذي قالت
يد إن أنكحك احدى ابنيت هاتني على أن تأجرين مثاين حجج فإن امتمت عشرا فمن عندك وما أر(فقال له هل لك 

ففعل فكانت على نيب اهللا موسى مثان سنني ]  ٢٧: القصص) [ أن أشق عليك ستجدين إن شاء اهللا من الصاحلني
  .واجبة، وكانت السنتان عدة منه، فقضى اهللا عنه عدته فأمتها عشرا

وسى هل تدري أي االجلني قضى م: فلقيين رجل من أهل النصرانية من علمائهم، قال -هو ابن جبري  -قال سعيد 
  .ال: ؟ قلت

  .وأنا يومئذ ال أدري
أما علمت أن مثانية كانت على نيب اهللا واجبة، مل يكن نيب اهللا لينقص : فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له، فقال

  .فإنه قضى عشر سنني؛ منها شيئا ؟ وتعلم أن اهللا كان قاضيا عن موسى عدته اليت وعده 
  .أجل وأوىل: ألته فأخربك أعلم منك بذلك ؟ قلتالذي س: فلقيت النصراين فأخربته ذلك، فقال

  .فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصى ويده، ما قص اهللا عليك يف القرآن
فشكا إىل اهللا تعاىل ما يتخوف من آل فرعون يف القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان يف لسانه عقدة متنعه من كثري من 

[ هرون، يكون له ردأ ويتكلم عنه بكثري مما ال يفصح به لسانه، فأتاه اهللا عزوجل  الكالم، وسأل ربه أن يعينه بأخيه
  وحل) ٣] (سؤله 

  .عقدة من لسانه، وأوحى اهللا إىل هرون فأمره أن يلقاه
  .فاندفع موسى بعصاه حىت لقى هرون

  .فانطلقا مجيعا إىل فرعون، فأقاما على بابه حينا ال يؤذن هلما
فمن ربكما ؟ فأخربه بالذي قص اهللا عليك يف : فقال) إنا رسوال ربك: (شديد فقاالمث أذن هلما بعد حجاب 

  .القرآن
أريد أن تؤمن باهللا وترسل معي بين إسرائيل، فأىب عليه : فما تريدان ؟ وذكره القتيل فاعتذر مبا قد مسعت، قال: قال

  حية[ فألقى عصاه فإذا هي ) أئت بآية إن كنت من الصادقني(وقال 
__________  

  .يغرف: يف نسخة) ١(



  .درت ضروعها وشبعت بطوهنا: حفال بطانا) ٢(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٣(

فرعون قاصدة إليه خافها فأقتحم عن سريره ) ٢(عظيمة فاغرة فاها مسرعة إىل فرعون، فلما رآها ) ١] (تسعى 
  .واستغاث مبوسى أن يكفها عنه ففعل
  .من غري سوء، يعين من غري برص مث أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء

  .مث ردها فعادت إىل لوهنا االول
هذان ساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها ويذهبا بطريقتكم (فاستشار املال حوله فيما رأى فقالوا له 

السحرة فإهنم إمجع : يعين ملكهم الذي هم فيه والعيش، وأبوا على موسى أن يعطوه شيئا مما طلب، وقالوا له) املثلى
  .بأرضك كثري، حىت تغلب بسحرك سحرمها

: قالوا) ٣(؟ ] هذا الساحر [ مب يعمل : فلما أتوا فرعون قالوا) ٢(فأرسل إىل املدائن فحشر به كل ساحر متعامل 
االرض يعمل بالسحر باحليات واحلبال والعصي الذي نعمل، وما ) ٤(يف [ فال واهللا ما أحد : يعمل باحليات، قالوا

يوم الزينة وأن (أنتم أقاريب وخاصيت، وأنا صانع إليكم كل شئ أحببتم فتواعدوا : هلم: جرنا إن حنن غلبنا ؟ قالأ
فحدثين ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر اهللا فيه موسى على فرعون : قال سعيد) حيشر الناس ضحى

  .والسحرة، وهو يوم عاشوراء
انطلقوا فلنحضر هذا االمر لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم : بعضهم لبعض فلما اجتمعوا يف صعيد قال الناس

  إما أن(الغالبني يعنون موسى وهرون استهزاء هبما فقالوا يا موسى بعد تريثهم بسحرهم 
فألقوا حباهلم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا (قال بل ألقوا ]  ١١٥: االعراف) [ تلقى وإما أن نكون حنن امللقني

فلما ألقاها ) أن ألق عصاك(فرأى موسى من سحرهم ما أوجس يف نفسه خيفة فأوحى اهللا إليه ) ن الغالبونلنح
) ٥(صارت ثعبانا عظيمة فاغرة فاها فجعلت العصى تلتبس باحلبال حىت صارت جرزا على الثعبان أن تدخل فيه 

  .حىت ما أبقت عصا وال حبال إال ابتلعته
من سحرنا كل هذا، ولكنه أمر من اهللا تعاىل، آمنا ) ٦(لو كان هذا سحرا مل يبلغ  :فلما عرف السحرة ذلك، قالوا

  .باهللا ومبا جاء به موسى، ونتوب إىل اهللا مما كنا عليه
فكسر اهللا ظهر فرعون يف ذلك املوطن وأشياعه وظهر احلق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 

تدعو اهللا بالنصر ملوسى على فرعون وأشياعه، فمن رآها من آل فرعون ظن أهنا إمنا  وامرأة فرعون بارزة مبتذلة
ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه، وإمنا كان حزهنا ومهها ملوسى فلما طال مكث موسى مبواعيد فرعون 

هل يستطيع  :الكاذبة، كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بين إسرائيل، فإذا مضت أخلف من غده، وقال
  ربك أن يصنع غري هذا ؟ فأرسل اهللا على قومه الطوفان واجلراد

__________  
  .ثعبان: يف نسخة) ١(
  .رأى: يف نسخة) ٢(
  .السحر: يف نسخة) ٣(
  .من: يف نسخة) ٤(



  .صارت حرزا للثعابني تدخل فيه: يف نسخة) ٥(
  .يبلع: يف النسخ املطبوعة) ٦(

  .التوالقمل والضفادع والدم آيات مفص
على أن يرسل معه بين إسرائيل، فإذا كف ) ١(كل ذلك يشكو إىل موسى ويطلب إليه أن يكفها عنه، ويوافقه 

ذلك عنه أخلف بوعده ونكث عهده حىت أمر موسى باخلروج بقومه فخرج هبم ليال، فلما أصبح فرعون ورأى أهنم 
ى اهللا إىل البحر إذا ضربك موسى عبدي بعصاه قد مضوا أرسل يف املدائن حاشرين فتبعه جبنود عظيمة كثرية وأوح

  فانفلق
  .مث التق على من بقي بعد من فرعون وأشياعه* اثنيت عشرة فرقة حىت جيوز موسى ومن معه 

خمافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل ) ٢(فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصى وانتهى إىل البحر وله قصيف 
إفعل ما أمرك به ربك ) إنا ملدركون: (ءى اجلمعان وتقاربا قال أصحاب موسىفيصري عاصيا هللا عزوجل فلما ترا

وعدين ريب إذا أتيت البحر انفرق اثنيت عشرة فرقة حيت أجاوزه، مث ذكر بعد ذلك : فإنه مل يكذب ومل تكذب قال
ه ربه وكما العصى فضرب البحر بعصاه حني دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى، فانفرق البحر كما أمر

جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه، التقى عليهم البحر كما ) ٣] (أن [ وعد موسى فلما 
إنا خناف أن ال يكون فرعون غرق وال نؤمن هبالكه، فدعا ربه : قال أصحابه) ٤] (البحر [ أمر، فلما جاوز موسى 

  .فأخرجه له ببدنه حىت استيقنوا هبالكه
قالوا يا موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة قال إنكم قوم جتهلون (د ذلك على قوم يعكفون على أصنام هلم مث مروا بع

  .قد رأيتم من العرب ومسعتم ما يكفيكم]  ١٣٨: االعراف) [ إن هؤالء مترب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون
لفه عليكم، فإين ذاهب إىل ريب، وأجلهم ثالثني أطيعوا هارون فإن اهللا قد استخ: ومضى فأنزهلم موسى منزال وقال

  .يوما أن يرجع إليهم فيها
فلما أتى ربه عزوجل وأراد أن يكلمه يف ثالثني يوما، وقد صامهن ليلهن وهنارهن، وكره أن يكلم ربه وريح فيه 

وهو أعلم  -ت ؟ مل أفطر: االرض فمضغه، فقال له ربه حني أتاه) ٥(ريح فم الصائم، فتناول موسى شيئا من نبات 
  .يا رب إين كرهت أن أكلمك إال وفمي طيب الريح: قال -بالذي كان 

من ريح املسك ؟ إرجع فصم عشرا مث ائتين، ففعل ] عندي [ أوما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب : قال
  .موسى ما أمره به ربه

إنكم خرجتم من : هارون قد خطبهم فقالفلما رأى قوم موسى أنه مل يرجع إليهم يف االجل ساءهم ذلك، وكان 
  ولكم فيها مثل ذلك، وأنا) ٦(مصر ولقوم فرعون عندكم عواري وودائع 

__________  
  .ويواثقه: ليوافقه، وعند النسائي: يف نسخة) ١(
  .صليل البحر وهديره: هشيم الشجر، هنا: قصيف) ٢(
  .كثريسقطت من النسخ املطبوعة واثبتت من النسائي وتفسري ابن ) ٣(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٤(

  .واستدركت من النسائي وتفسري ابن كثري
  .عود من خرنوب) ٥(



 -كان بنو إسرائيل قد استعاروا حلى وزينة من آل فرعون ليلة خروجهم من مصر حبجة التزين هبا يف عيد هلم ) ٦(
  .عيد الزينة

موها وال عارية، ولسنا برادين إليهم شيئا من ذلك أرى أن حتتسبوا مالكم عندهم، وال أحل لكم وديعة استودعت
  .وال ممسكيه النفسنا، فحفر حفريا وأمر كل قوم عندهم من ذلك متاع أو حلية أن يقذفوه يف ذلك احلفري

  .ال يكون لنا وال هلم: مث أوقد عليه النار فأحرقه، فقال
من بين إسرائيل فاحتمل مع موسى وبين  وكان السامري من قوم يعبدون البقر، جريان لبين إسرائيل، ومل يكن

يا سامري أال تلقي ما يف : اسرائيل حني احتملوا فقضى له أن رأى أثرا فقبض منه قبضة فمر هبارون، فقال له هارون
؟ وهو قابض عليه ال يراه أحد طوال ذلك، فقال هذه قبضة من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر، ) ١(يديك 

  .أن تدعو اهللا إذا ألقيتها أن يكون ما أريد، فألقاها ودعا له هارون وال ألقيها لشئ، إال
فقال أريد أن تكون عجال فاجتمع ما كان يف احلفرة من متاع أو حلية أو حناس أو حديد، فصار عجال أجوف، 

  .ليس فيه روح له خوار
ج من فيه، فكان ذلك الصوت قال ابن عباس ال واهللا ما كان فيه صوت قط إمنا كانت الريح تدخل من دبره وختر

هذا ربكم، ولكن موسى : يا سامري ما هذا وأنت أعلم به ؟ قال: من ذلك، فتفرق بنو اسرائيل فرقا فقالت فرقة
  .أضل الطريق
فيه حىت رأيناه وإن ) ٢(ال نكذب هبذا حىت يرجع إلينا موسى، فإن كان ربنا مل نكن ضيعناه وعجزنا : وقالت فرقة

هذا من عمل الشيطان، وليسر بربنا وال نؤمن به وال نصدق، : نتبع قول موسى، وقالت فرقةمل يكن ربنا فإنا 
  .مبا قال السامري يف العجل وأعلنوا التكديب به: وأشرب فرقة يف قلوهبم الصدق

  .ليس هذا]  ٩٠: طه) [ يا قوم إمنا فتنتم به وإن ربكم الرمحن(فقال هلم هارون عليه السالم 
  .سى وعدنا ثالثني يوما مث أخلفناقالوا فما بال مو

  أخطأ ربه فهو: هده أربعون يوما قد مضت، قال سفهاؤهم
  .يطلبه ويبتغيه

ما : فقال هلم) فرجع إىل قومه غضبان أسفا(فلما كلم اهللا موسى وقال له ما قال، أخربه مبا لقى قومه من بعده، 
لواح من الغضب، مث إنه عذر أخاه بعذره واستغفر له وألقى اال) وأخذ برأس أخيه جيره إليه(مسعتم ما يف القرآن ؟ 

قبضت قبضة من أثر الرسول، وفطنت هلا وعميت : فانصرف إىل السامري فقال له ما محلك على ما صنعت ؟ قال
وكذلك سولت يل نفسي قال فاذهب فان لك يف احلياة أن تقول ال مساس وإن لك موعدا لن (عليكم فقذفتها 

ولو كان إهلا ]  ٩٧ - ٩٦: طه) [ ك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه مث لنننسفنه يف اليم نسفاختلفه وانظر إىل اهل
: مل خيلص إىل ذلك منه فاستيقن بنو اسرائيل بالفتنة، واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هرون، فقالوا جلماعتهم

قومه سبعني ] من [ عملنا، فاختار موسى أن يفتح لنا باب توبة نصنعها فتكفر عنا ما ] ربك [ يا موسى سل لنا 
رجال لذلك، ال يألوا اخلري خيار بين إسرائيل، ومن مل يشرك يف احلق، فانطلق هبم يسأل هلم التوبة فرجفت هبم 

  .االرض
__________  

  .يدك: يف سنن النسائي وتفسري ابن كثري) ١(
  .ويف النسائي وتفسري ابن كثري فكاالصل؛ وعكفنا : يف نسخة) ٢(



رب لو شئت الهلكتهم من قبل : (فاستحيا نيب اهللا عليه السالم من قومه ومن وفده حني فعل هبم ما فعل فقال
  .وفيهم من كان اهللا اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإميانه به) وإياي، أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا
للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا رمحيت وسعت كل شئ فسأكتبها (فلذلك رجفت هبم االرض فقال 

  .يؤمنون
فقال يا رب سألتك التوبة ) الذين يتبعون الرسول النيب االمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالجنيل

فقال ) ١(إن رمحيت كتبتها لقوم غري قومي فليتك أخرتين حىت خترجين يف أمة ذلك الرجل املرحوم : لقومي، فقلت
من لقي من والد وولد، فيقتله بالسيف وال يبايل من قتل يف ذلك ] منهم [ إن توبتهم أن يقتل كل رجل : هل

  .املوطن
واطلع اهللا من ذنوهبم فاعترفوا هبا، وفعلوا ما أمروا ] أمرهم [ وتاب أولئك الذين كان خفي على موسى وهرون 

  .وغفر اهللا للقاتل واملقتول
  مث سار

الم متوجها حنو االرض املقدسة، وأخذ االلواح بعد ما سكت عنه الغضب، فأمرهم بالذي أمر هبم موسى عليه الس
اهللا عليهم اجلبل كأنه ظلة، ودنا منهم حىت خافوا أن ) ٢(به من الوظائف فثقل ذلك عليهم وأبوا أن يقروا هبا وفتق 

ب بأيديهم وهم من وراء اجلبل خمافة أن يقع عليهم، وأخذوا الكتاب بأمياهنم وهم مصغون ينظرون إىل اجلبل والكتا
  .يقع عليهم

مث مضوا حىت أتوا االرض املقدسة، فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون، خلقهم خلق منكر، وذكر من مثارهم أمرا 
فإن (ال طاقة لنا هبم، وال ندخلها ما داموا فيها ) يا موسى إن فيها قوما جبارين: (من عظمها، فقالوا) ٣(عجبا 
  ).منها فإنا داخلون خيرجوا

: نعم، من اجلبارين، آمنا مبوسى وخرجنا إليه، فقالوا: هكذا قرأه ؟ قال: قيل ليزيد) قال رجالن من الذين خيافون(
حنن أعلم بقومنا إن كنتم إمنا ختافون ما رأيتم من أجسامهم وعددهم فإهنم ال قلوب هلم وال منعة عندهم، فادخلوا 

  .إهنم من قوم موسى: فإنكم غالبون ويقول أناسعليهم الباب فإذا دخلتموه 
قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتال إنا (فقال الذين خيافون من بين إسرائيل 

فاغضبوا موسى، فدعا عليهم ومساهم فاسقني ومل يدع عليهم قبل ذلك ملا رأى منهم من املعصية ) ههنا قاعدون
فاسقني فحرمها عليهم أربعني سنة ] موسى [ ، حىت كان يومئذ فاستجاب اهللا له، ومساهم كما مساهم وإساءهتم

يتيهون يف االرض يصبحون كل يوم فيسريون ليس هلم قرار مث ظلل عليهم الغمام يف التيه، وأنزل عليهم املن 
ا، وأمر موسى فضربه بعصاه والسلوى، وجعل هلم ثيابا ال تبلى وال تتسخ وجعل بني ظهرانيهم حجرا مربع

فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، يف كل ناحية ثالثة أعني وأعلم كل سبط عينهم اليت يشربون منها، فال يرحتلون من 
  إال وجدوا -حملة 

__________  
  .املرحومة: يف تفسري ابن كثري) ١(
  .ونتق: يف نسخة) ٢(
  .عجيبا: يف تفسري ابن كثري) ٣(



  رفع ابن عباس هذا* باالمس ) ١] (باملنزل االول [ باملكان الذي كان فيه ]  بينهم[ ذلك احلجر 
هذا احلديث فأنكر ] حيدث [ احلديث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وصدق ذلك عندي أن معاوية مسع ابن عباس 

  .عليه أن يكون الفرعوين الذي أفشى على موسى أمر القتيل الذي قتل
يكن علم به وال ظهر عليه إال االسرائيلي الذي حضر ذلك ؟ فغضب ابن عباس، فأخذ  كيف يفشى عليه ومل: فقال

يا أبا اسحق، هل تذكر يوم حدثنا رسول اهللا صلى اهللا : بيد معاوية فانطلق به إىل سعد بن مالك الزهري فقال له
إمنا أفشى : رعوين ؟ قالعليه وسلم عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون ؟ االسرائيلي الذي أفشى عليه أم الف

  .االسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره] من [ عليه الفرعوين مبا مسع 
هكذا ساق هذا احلديث االمام النسائي وأخرجه ابن جرير وابن أيب حامت يف تفسريمها من حديث يزيد بن هرون 

  .واالشبه واهللا أعلم أنه موقوف وكونه مرفوعا فيه نظر
  .ليات وفيه شئ يسري مصرح برفعه يف أثناء الكالموغالبه متلقى من االسرائي

كالم كعب االحبار وقد مسعت شيخنا احلافظ أبا احلجاج املزى ] من [ ويف بعض ما فيه نظر ونكارة، واالغلب أنه 
  ).٢(، واهللا أعلم ]أيضا [ يقول ذلك 

بعمل قبة من خشب الشمشاز بناء قبة الزمان قال أهل الكتاب وقد أمر اهللا موسى عليه السالم ) ٣] (ذكر [ 
وجلود االنعام وشعر االغنام وأمر بزينتها باحلرير املصبغ والذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتاب، 

وهلا عشر سرادقات، طول كل واحد مثانية وعشرون ذراعا وعرضه أربعة أذرع وهلا أربعة أبواب وأطناب من حرير 
ن ذهب وفضة ولكل زاوية بابان وأبواب أخر كبرية، وستور من حرير ودمقس مصبغ، وفيها رفوف وصفائح م

  .مصبغ وغري ذلك مما يطول ذكره
وبعمل تابوت من خشب الشمشاز يكون طوله ذراعني ونصفا، وعرضه ذراعني وارتفاعه ذراعا ونصفا، ويكون 

 -تيه كروبيان من ذهب مضببا بذهب خالص من داخله وخارجه، وله أربع حلق يف أربع زواياه، ويكون على حاف
  .رجل امسه بصليال) ٤(يعنون صفة ملكني بأجنحة، ومها متقابالن صنعه 

وأمراه أن يعمل مائدة من خشب الشمشاز طوهلا ذراعان وعرضها ذراعان ونصف هلا ضباب ذهب وإكليل ذهب، 
[ خشب ملبس ذهبا  بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب، وأربع حلق من نواحيها من ذهب، مغرزة يف مثل الرمان من

  وأن[ صحافا ومصايف وقصاعا على املائدة، ] وأن يعمل 
__________  

  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
ما ذكر بني معكوفني يف حديث الفنون سقط جممله من نسخ البداية والنهاية املطبوعة واستدرك مبقارنته بنص ) ٢(

  .النسائي وتفسري ابن كثري
  .وعةسقطت من النسخ املطب) ٣(
  .صفة وهو حتريف: يف نسخة) ٤(

  .منارة من الذهب دىل فيها ست قصبات من ذهب، من كل جانب ثالثة) ١] (يصنع 
على كل قصبة ثالث سرج، وليكن يف املنارة أربع قناديل، ولتكن هي ومجيع هذه اآلنية من قنطار من ذهب صنع 

  .ذلك بصليال أيضا، وهو الذي عمل املذبح أيضا
 -واهللا أعلم  -بة أول يوم من سنتهم، وهو أول يوم من الربيع ونصب تابوت الشهادة وهو ونصب هذه الق



ان آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون (املذكور يف قوله تعاىل 
ط هذا الفصل يف كتاهبم مطوال وقد بس]  ٢٤٨: البقرة) [ حتمله املالئكة ان يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني

، وفيه شرائع هلم وأحكام وصفة قرباهنم، وكيفيته وفيه إن قبة الزمان كانت موجودة قبل عبادهتم العجل )٢(جدا 
الذي هو متقدم على جمئ بيت املقدس، وأهنا كانت هلم كالكعبة يصلون فيها وإليها، ويتقربون عندها، وأن موسى 

  .يقفون عندها، وينزل عمود الغمام على باهبا، فيخرون عند ذلك سجدا هللا عزوجل عليه السالم كان إذا دخلها
ويكلم اهللا موسى عليه السالم من ذلك العمود الغمام الذي هو نور وخياطبه ويناجيه، ويأمره وينهاه وهو واقف عند 

اهللا عزوجل، إليه من االوامر التابوت صامد إىل ما بني الكروبيني فإذا فصل اخلطاب خيرب بين إسرائيل مبا أوحاه 
  .والنواهي

وإذا حتاكموا إليه يف شئ ليس عنده من اهللا فيه شئ جيئ إىل قبة الزمان، ويقف عند التابوت ويصمد ملا بني ذينك 
الكروبيني فيأتيه اخلطاب مبا فيه فصل تلك احلكومة وقد كان هذا مشروعا هلم يف زماهنم أعين استعمال الذهب 

والآللئ يف معبدهم وعند مصالهم فأما يف شريعتنا فال بل قد هنينا عن زخرفة املساجد وتزيينها لئال  واحلرير املصبغ
  تشغل املصلني كما قال عمر بن

ابن للناس ما : اخلطاب رضي اهللا عنه ملا وسع يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للذي وكله على عمارته
وقال ابن عباس لنزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم * الناس يكنهم وإياك أن حتمر أو تصفر فتفنت 

وهذا من باب التشريف والتكرمي والتنزيه فهذه االمة غري مشاهبة من كان قبلهم من االمم، إذ مجع اهللا مههم يف 
ما هم بصدده، صالهتم على التوجه إليه واالقبال عليه، وصان أبصارهم وخواطرهم عن االشتغال والتفكر يف غري 

  .من العبادة العظيمة
  .فلله احلمد واملنة

وقد كانت قبة الزمان هذه مع بين اسرائيل يف التيه، يصلون إليها وهي قبلتهم وكعبتهم وإمامهم كليم اهللا موسى 
فلما مات هارون مث موسى عليهما السالم استمر بنو * عليه السالم، ومقدم القربان أخوه هارون عليه السالم 

  .رون يف الذي كان يليه أبوهم، من أمر القربان وهو فيهم إىل اآلنها
وأقام بأعباء النبوة بعد موسى وتدبري االمر بعده فتاه يوشع بن نون عليه السالم، وهو الذي دخل هبم بيت املقدس 

  .كما سيأيت بيانه
بيت املقدس فكانوا يصلون إليها، واملقصود هنا أنه ملا استقرت يده على البيت املقدس نصب هذه القبة على صخرة 

فلما بادت صلوا إىل حملتها وهي الصخرة، فلهذا كانت قبلة االنبياء بعده إىل زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  وقد صلى إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .واصنع منارة؛ واعمل صحافا : يف نسخة) ١(
  .سفر التثنية الذي تذكر فيه شرائعهم وأحكامهم -التوراة املتداولة ) ٢(

وقيل  -فلما هاجر أمر بالصالة إىل بيت املقدس فصلى إليها ستة عشر * قبل اهلجرة، وكان جيعل الكعبة بني يديه 
مث حولت القبلة إىل الكعبة وهي قبلة إبراهيم يف شعبان سنة ثنتني يف وقت صالة العصر وقيل * شهرا  -سبعة عشر 

سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا (كما بسطنا ذلك يف التفسري عند قوله تعاىل  الظهر،
) قد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام -إىل قوله  -عليها 



  ].وما بعدها  ١٤٣ - ١٤٢البقرة [ اآليات 
  مقصة قارون مع موسى عليه السال

إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاحته لتنوء بالعصبة أوىل القوة (قال اهللا تعاىل 
إذ قال له قومه ال تفرح إن اهللا ال حيب الفرحني وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا 

 االرض إن اهللا ال حيب املفسدين قال إمنا أوتيته على علم عندي أو وأحسن كما احسن اهللا إليك وال تبغ الفساد يف
مل يعلم أن اهللا قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر مجعا وال يسأل عن ذنوهبم اجملرمون فخرج 

  .عظيمعلى قومه يف زينته قال الذين يريدون احلياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أويت قارون إنه لذو حظ 
فخسفنا به وبداره  -وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلا وال يلقاها إال الصابرون 

  .االرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اهللا وما كان من املنتصرين
يقدر لوال أن من اهللا علينا وأصبح الذين متنوا مكانه باالمس يقولون ويكأن اهللا يبسط الرزق ملن يشاء من عباده و

خلسف بنا ويكأنه ال يفلح الكافرون تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف االرض وال فسادا والعاقبة 
: قال االعمش عن املنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال]  ٨٣ - ٧٦: القصص) [ للمتقني

ل إبراهيم النخعي وعبد اهللا بن احلرث بن نوفل، ومساك بن حرب وقتادة كان قارون ابن عم موسى، وكذا قا
قال ): ١(هو قارون بن يصهر بن قاهث، وموسى بن عمران بن قاهث : ومالك بن دينار، وابن جريج وزاد فقال

  .أنه كان ابن عم موسى: وهذا قول أكثر أهل العلم) ٢(ابن جريج 
وكان يسمى املنور حلسن صوته بالتوراة، ولكن عدو اهللا نافق : ل قتادةورد قول ابن اسحاق إنه كان عم موسى، قا
  .كما نافق السامري، فأهلكه البغي لكثرة ماله

  .وقال شهر بن حوشب زاد يف ثيابه شربا طوال ترفعا على قومه
  وقد ذكر اهللا تعاىل كثرة كنوزه، حىت أن مفاتيحه كان يثقل محلها

__________  
  .و حتريف والصواب ما أثبتناههافت وه: يف نسخة) ١(
ابن جريج وهو حتريف والصواب ابن جرير، ولعل هناك سهوا يف النسخ والعبارة كما يف : هكذا يف االصول) ٢(

  .الطربي، وأما أهل العلم من سلف أمتنا ومن أهل الكتابني فعلى ما قال ابن جريج

بغال، فاهللا ) ٢(لود وإهنا كانت حتمل على ستني من الرجال الشداد، وقد قيل إهنا كانت من اجل) ١(على الفئام 
  .أعلم

ان اهللا ال حيب الفرحني (أي ال تبطر مبا أعطيت وتفخر على غريك " ال تفرح " وقد وعظه النصحاء من قومه قائلني 
 يقولون لتكن مهتك مصروفة لتحصيل ثواب اهللا يف الدار اآلخرة، فإنه خري) وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة

أي وتناول منها مبالك ما أحل اهللا لك، فتمتع لنفسك باملالذ الطيبة ) ال تنس نصيبك من الدنيا(وأبقى، ومع هذا 
وال تبغ (أي وأحسن إىل خلق اهللا كما أحسن اهللا خالقهم، وبارئهم إليك ) وأحسن كما أحسن اهللا اليك(احلالل 

فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم فيعاقبك ويسلبك ما وهبك أي وال تسئ إليهم، وال تفسد فيهم، ) الفساد يف االرض
  .فما كان جواب قومه) إن اهللا ال حيب املفسدين(

يعين أنا ال أحتاج إىل استعمال ما ذكرمت ) قال إمنا أوتيته على علم عندي(هلذه النصيحة الصحيحة الفصيحة إال أن 
أستحقه وأين أهل له ولوال أين حبيب إليه وحظي عنده ملا وال إىل ما إليه أشرمت فإن اهللا إمنا أعطاين هذا لعلمه أين 



أو مل يعلم أن اهللا قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد (أعطاين ما أعطاين قال اهللا تعاىل ردا عليه ما ذهب إليه 
من هو أشد  أي قد أهلكنا من االمم املاضني بذنوهبم وخطاياهم) منه قوة وأكثر مجعا وال يسئل عن ذنوهبم اجملرمون

من قارون قوة وأكثر أمواال وأوالدا فلو كان ما قال صحيحا مل نعاقب أحدا ممن كان أكثر ماال منه ومل يكن ماله 
وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى إال من آمن (دليال على حمبتنا له واعتنائنا به كما قال تعاىل 

  .أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني( وقال تعاىل]  ٥٦: سبأ) [ وعمل صاحلا
وهذا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه من ]  ٥٦ - ٥٥: املؤمنون) [ نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون

وأما من زعم أن املراد من ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء أو أنه كان ) إمنا أوتيته على علم عندي(معىن قوله 
عظم فاستعمله يف مجع االموال فليس بصحيح الن الكيمياء ختييل وصبغة ال حتيل احلقائق وال تشابه حيفظ االسم اال

  .صنعة اخلالق واالسم االعظم ال يصعد الدعاء به من كافر به، وقارون وكان كافرا يف الباطن منافقا يف الظاهر
تالزم وقد وضحنا هذا يف كتابنا التفسري وهللا مث ال يصح جوابه هلم هبذا على هذا التقدير وال يبقى بني الكالمني 

  .احلمد
  فخرج على قومه يف(قال اهللا تعاىل 

ومراكب وخدم وحشم فلما رآه من يعظم ) ٣(ذكر كثري من املفسرين أنه خرج يف جتمل عظيم من مالبس ) زينته
م العلماء ذوو الفهم الصحيح الزهاد زهرة احلياة الدنيا متنوا أن لو كانوا مثله وغبطوه مبا عليه وله فلما مسع مقالته

أي ثواب اهللا يف الدار اآلخرة خري وأبقى وأجل ) ويلكم ثواب اهللا خري ملن آمن وعمل صاحلا: (االلباء قالوا هلم
  وأعلى قال اهللا تعاىل وال يلقاها اال الصابرون، أي وما

__________  
  .مجع فئة وهي اجلماعة: الفئام) ١(
  .أربعني بغال: يف رواية للطربي) ٢(

  .سبعني بغال: وذكر القشريي
  .خرج يوم السبت، وكان أول من صبغ له الثياب املعصفرة: قال الغزنوي) ٣(

  .كان ذلك أول يوم رؤى فيه املعصفر: وقال جماهد

لدنية إال يلقى هذه النصيحة وهذه املقالة وهذه اهلمة السامية إىل الدار اآلخرة العلية عند النظر إىل زهرة هذه الدنيا ا
من هدى اهللا قلبه، وثبت فؤاده، وأيد لبه، وحقق مراده، وما أحسن ما قال بعض السلف إن اهللا حيب البصر النافذ 

  .عند ورود الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات
ين ملا ذكر قال اهللا تعاىل فخسفنا به وبداره االرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون اهللا وما كان من املنتصر

فخسفنا به وبداره االرض كما روى البخاري من : تعاىل خروجه يف زينته واختياله فيها، وفخره على قومه هبا، قال
بينا رجل جير إزاره إذ خسف به فهو : " حديث الزهري، عن سامل عن أبيه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ) ".٢(يف االرض إىل يوم القيامة ) ١(يتجلجل 
  . رواه البخاري من حديث جرير بن زيد عن سامل عن أيب هريرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوهمث

وقد ذكر ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا ماال على أن تقول ملوسى عليه السالم وهو يف مالء من 
  .وصلى ركعتني) ٣(الناس إنك فعلت يب كذا وكذا فيقال إهنا قالت له ذلك، فأرعد من الفرق 

مث أقبل عليها فاستحلفها من ذلك على ذلك وما محلك عليه، فذكرت أن قارون هو الذي محلها على ذلك، 



واستغفرت اهللا وتابت إليه، فعند ذلك خر موسى هللا ساجدا ودعا اهللا على قارون، فأوحى اهللا إليه إين قد أمرت 
  وداره فكان ذلك فاهللاالرض أن تطيعك فيه فأمر موسى االرض أن تبتلعه 

  .أعلم
وقد قيل إن قارون ملا خرج على قومه يف زينته مر جبحفله وبغاله ومالبسه على جملس موسى عليه السالم، وهو 

: يذكر قومه بأيام اهللا فلما رآه الناس، انصرفت وجوه كثري من الناس ينظرون إليه فدعا موسى عليه السالم فقال له
موسى أما لئن كنت فضلت علي بالنبوة فلقد فضلت عليك باملال، ولئن شئت لتخرجن  يا: ما محلك على هذا فقال

ادعو أنا، فدعى : تدعو أو أدعو ؟ قال: فلتدعون علي والدعون عليك فخرج وخرج قارون يف قومه فقال له موسى
  .نعم: قارون، فلم جيب يف موسى، فقال موسى أدعو ؟ قال

يا أرض خذيهم فأخذهتم إىل : اليوم فأوحى اهللا إليه إين قد فعلت فقال موسىاللهم مر االرض فلتطغى : فقال موسى
أقدامهم، مث قال خذيهم، فأخذهتم إىل ركبهم مث إىل مناكبهم مث قال اقبلي بكنوزهم وأمواهلم فأقبلت هبا حىت نظروا 

  .اذهبوا بين الوي فاستوت هبم االرض: إليها مث أشار موسى بيده فقال
  .ة أنه قال خيسف هبم كل يوم قامة إىل يوم القيامةوقد روي عن قتاد

  .وعن ابن عباس أنه قال خسف هبم إىل االرض السابعة
  .وقد ذكر كثري من املفسرين ههنا إسرائيليات كثرية أضربنا عنها صفحا وتركناها قصدا

  فما(وقوله تعاىل 
__________  

  .أي يغوص يف االرض حني خيسف به: يتجلجل) ١(
  .ركة مع الصوتح: واجللجلة

باب  ١٠كتاب اللباس  ٣٧فتح الباري وأخرجه مسلم يف  ٥٧٩٠/  ٥/  ٧٧أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(
  .بنحوه عن أيب هريرة ٢٠٨٨/  ٤٩حترمي التبختر يف املشي 
 - ٢٦٧ - ٦٦/  ٢وأمحد يف مسنده  ٤٤٣/  ٤٠والدارمي يف سننه املقدمة  ١٠١/  ٤٨ورواه النسائي يف سننه 

٤٥٦ - ٣٩٠ - ٣١٥.  
  .اخلوف والفزع: بالفتح: الفرق) ٣(

فما (مل يكن له ناصر من نفسه وال من غريه كما قال ) كان له من فئة ينصرونه من دون اهللا وما كان من املنتصرين
وملا حل به ما حل من اخلسف وذهاب االموال وخراب الدار وإهالك ]  ١٠: الطارق) [ له من قوة وال ناصر

والعقار ندم من كان متىن مثل ما أويت، وشكروا اهللا تعاىل الذي يدبر عباده مبا يشاء من حسن التدبري النفس واالهل 
  لوال أن من اهللا علينا خلسف(املخزون وهلذا قالوا 

وقد تكلمنا على لفظ ويك يف التفسري وقد قال قتادة ويكأن مبعىن أمل تر أن وهذا ) بنا وبك انه ال يفلح الكافرون
  .من حيث املعىن واهللا أعلمقول حسن 

وهي دار القرار وهي الدار اليت يغبط من أعطيها ويعزى من حرمها إمنا هي سعدة ) أن الدار اآلخرة(مث أخرب تعاىل 
  .للذين ال يريدون علوا يف االرض وال فسادا

من أخذ أموال الناس ، واملتعدية )١(فالعلو هو التكرب والفخر واالشر والبطر والفساد هو عمل املعاصي الالزمة 
وقصة قارون هذه قد تكون قبل ) والعاقبة للمتقني(وإفساد معايشهم واالساءة إليهم وعدم النصح هلم مث قال تعاىل 



خروجهم من مصر لقوله فخسفنا به وبداره االرض فإن الدار ظاهرة يف البنيان وقد تكون بعد ذلك يف التيه وتكون 
  .فيها اخليام كما قال عنترة الدار عبارة عن احمللة اليت تضرب

  .وعمي صباحا دار عبلة واسلمي واهللا أعلم* يا دار عبلة باجلواء تكلمي 
  .وقد ذكر اهللا تعاىل مذمة قارون يف غري ما آية من القرآن

 - ٢٣: غافر) [ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبني إىل فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب(قال اهللا 
  .وقال تعاىل يف سورة العنكبوت بعد ذكر عاد ومثود ] ٢٤

ولقد جاءهتم رسلنا بالبينات فاستكربوا يف االرض وما كانوا سابقني فكال أخذنا بذنبه (وقارون وفرعون وهامان 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به االرض ومنهم من أغرقنا وما كان اهللا 

فالذي خسف به االرض قارون كما تقدم ) ٢] ( ٤٠ - ٣٠: العنكبوت) [ مهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمونليظل
  .والذي أغرق فرعون وهامان وجنودمها أهنم كانوا خاطئني

حدثنا أبو عبد الرمحن، حدثنا سعيد، حدثنا كعب بن علقمة، عن عيسى بن هالل الصديف، : وقد قال االمام أمحد
من حافظ عليها كانت له نورا : " عمرو، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ذكر الصالة يوما فقالعن عبد اهللا بن 

وبرهانا وجناة يوم القيامة ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور وال برهان وال جناة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
  ).٣" (وهامان وأيب بن خلف 
  .انفرد به أمحد رمحه اهللا

__________  
  .يف نسخة القاصرة) ١(

  .والالزمة هي املعاصي اليت يقتصر ضررها على فاعلها دون تعديه للغري
  .ولقد جاءهم موسى بالبينات: وفيها) ٢(
  .١٦٩/  ٢مسند أمحد ) ٣(

واذكر يف الكتاب موسى إنه (فضائل موسى عليه السالم ومشائله وصفاته ووفائه قال اهللا تعاىل ) ١] (ذكر [ باب 
) [ ن خملصا وكان رسوال نبيا وناديناه من جانب الطور االمين وقربنا جنيا ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبياكا
  ]. ١٤٤: االعراف) [ قال يا موسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي(وقال تعاىل ]  ٥٣ - ٥١: مرمي

ال تفضلوين على موسى فإن الناس يصعقون : " قال وتقدم يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه
يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فال أدري أصعق فأفاق قبلي أم جوزي بصعقة 

وقدمنا أنه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من باب اهلضم والتواضع وإال فهو صلوات اهللا وسالمه ) ٢" (الطور 
  .االنبياء وسيد ولد آدم يف الدنيا واآلخرة قطعا جزما ال حيتمل النقيض عليه خامت

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل إبراهيم وامساعيل واسحق ويعقوب (وقال تعاىل 
عليك وكلم اهللا  ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم(إىل أن قال ]  ١٦٣: النساء) [ واالسباط

يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا : (وقال تعاىل]  ١٦٤: النساء) [ موسى تكليما
  ]. ٦٩: االحزاب) [ وكان عند اهللا وجيها

  .حدثنا اسحق بن ابراهيم بن روح بن عبادة، عن عوف، عن احلسن: قال االمام أبو عبد اهللا البخاري
إن موسى كان رجال حييا ستريا ال يرى : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مد وخالس، عن أيب هريرة قالوحم



جلده شئ استحياء منه فأذاه من أذاه من بين إسرائيل، فقالوا ما يستتر هذا التستر إال من عيب جبلده، إما برص أو 
ا قالوا ملوسى فخال يوما وحده فوضع ثيابه على احلجر مث وإما آفة، وأن اهللا عزوجل أراد أن يربأه مم) ٣(أدرة 

اغتسل، فلما فرغ، أقبل على ثيابه ليأخذها، وأن احلجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصاه وطلب احلجر فجعل يقول 
ثويب حجر ثويب حجر حىت انتهى إىل مال من بين اسرائيل، فرأوه عريانا أحسن ما خلق اهللا، وبرأه مما يقولون، وقام 

  احلجر
فأخذ ثوبه فلبسه وطفق باحلجر ضربا بعصاه فواهللا إن باحلجر لندبا من أثر ضربه ثالثا أو أربعا أو مخسا قال فذلك 

) [ يا أيها الذين آمنوا ال تكونوا كالذين آذوا موسى فربأه اهللا مما قالوا وكان عند اهللا وجيها: (قوله عزوجل
  ).٤] ( ٦٩: االحزاب

  من حديث عبد اهللا بنوقد رواه االمام أمحد 
__________  

  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
  .واستدركت من قصص االنبياء البن كثري

  .تقدم خترجيه قريبا يف هذا اجلزء فلرياجع) ٢(
  ).قاموس(فتق يف إحدى اخلصيتني : أدرة) ٣(
 ١٥٦/  ١٥٥/  ٤٣وأخرجه مسلم يف صحيحه  ٢٨/  ٦٠، ٢٠/  ٥أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٤(

  .٥٣٥ - ٣٩٢ - ٣٢٤ - ٣١٥/  ٢وأمحد يف مسنده  ٣٣/  ٤٤والترمذي يف سننه 

شقيق ومهام بن منبه عن أيب هريرة به وهو يف الصحيحني من حديث عبد الرزاق عن معمر عن مهام عنه به ورواه 
  .مسلم من حديث عبد اهللا بن شقيق العقيلي عنه

ند اهللا وطلب منه أن يكون معه وزيرا فأجابه اهللا إىل سؤاله قال بعض السلف كان من وجاهته أنه شفع يف أخيه ع
حدثنا أبو الوليد، حدثنا : مث قال البخاري) ووهبنا له من رمحتنا أخاه هرون نبيا(وأعطاه طلبته وجعله نبيا كما قال 

  .شعبة، حدثنا االعمش
قسما فقال رجل إن هذه قسمة ما  قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت عبد اهللا قال: سألت أبا وائل قال

يرحم اهللا موسى : " أريد هبا وجه اهللا فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فغضب، حىت رأيت الغضب يف وجهه مث قال
  .وكذا رواه مسلم من غري وجه عن سليمان بن مهران االعمش به) ١" (قد أوذي بأكثر من هذا فصرب 

موىل هلمدان بن عن  -ج، مسعت إسرائيل بن يونس، عن الوليد بن أيب هاشم حدثنا أمحد بن حجا: وقال االمام أمحد
ال يبلغين أحد عن : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحابه: زيد بن أيب زائد، عن عبد اهللا بن مسعود قال

  ).٢" (أحد شيئا فإين أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر 
واهللا ما أراد ؛ فمررت برجلني، وأحدمها يقول لصاحبه : يه وسلم مال فقسمه قالقال وأتى رسول اهللا صلى اهللا عل

  .حممد بقسمته وجه اهللا، وال الدار اآلخرة فثبت حىت مسعت ما قاال
  :مث أتيت رسول اهللا، فقلت
والن وإين مررت بفالن وفالن ومها يق" ال يبلغين أحد عن أحد من أصحايب شيئا : " يا رسول اهللا، إنك قلت لنا

  .كذا وكذا فامحر وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشق عليه
  ".دعنا منك فقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصرب : " مث قال



وهكذا رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل، عن الوليد بن أيب هاشم به، ويف رواية للترمذي واليب داود 
  .الوليد به، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه من طريق ابن عبد عن إسرائيل عن السدي، عن

  .وقد ثبت يف الصحيحني يف أحاديث االسراء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر مبوسى وهو قائم يصلي يف قربه
  .ورواه مسلم عن أنس

أسري به  ويف الصحيحني من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه مر ليلة
مرحبا بالنيب : فقال" فسلمت عليه : " هذا موسى، فسلم عليه، قال: مبوسى يف السماء السادسة فقال له جربيل

  .الصاحل واالخ الصاحل
  .بكى" فلما جتاوزت " 

  ).٣(أبكي الن غالما بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر مما يدخلها من أميت : ما يبكيك قال: قيل له
  .يف السماء السابعة وذكر إبراهيم

وهذا هو احملفوظ وما وقع يف حديث شريك ابن أيب منر عن أنس من أن ابراهيم يف السادسة وموسى يف السابعة 
  بتفضيل كالم اهللا فقد ذكر غري واحد من احلفاظ أن الذي عليه

__________  
/  ٤٦/  ١٢يحه فتح الباري وأخرجه مسلم يف صح ٦٣٣٦/  ١٩/  ٨٠أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

١٤٠.  
  .٣٩٦/  ١مسند أمحد ج ) ٢(
  .فتح الباري ٣٤٩/  ١/  ١٨أخرجه البخاري يف صحيحه يف رواية طويلة يف ) ٣(

باب فرض ) ١(كتاب الصالة ) ٥(والنسائي يف سننه يف  ٢٥٩/ كتاب االميان  ١وأخرجه مسلم يف صحيحه 
  .الصالة يف رواية طويلة

راهيم يف السابعة وأنه مسند ظهره إىل البيت املعمور الذي يدخله كل يوم سبعون اجلادة أن موسى يف السادسة وإب
  .ألفا من املالئكة مث ال يعودون إليه آخر ما عليهم

واتفقت الروايات كلها على أن اهللا تعاىل ملا فرض على حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمته مخسني صالة يف اليوم 
ربك فسله التخفيف المتك، فإين قد عاجلت بين إسرائيل قبلك أشد املعاجلة وإن ارجع إىل : والليلة فمر مبوسى قال

  أمتك أضعف امساعا وأبصارا وأفئدة فلم يزل يتردد بني موسى وبني اهللا عزوجل وخيفف عنه يف كل مرة حىت
  .صارت إىل مخس صلوات يف اليوم والليلة

زى اهللا عنا حممدا صلى اهللا عليه وسلم خريا وجزى اهللا أي باملضاعفة فج) ١(وقال اهللا تعاىل هي مخس وهي مخسون 
  .عنا موسى عليه السالم خريا

حدثنا مسدد، حدثنا حصني بن منري، عن حصني بن عبد الرمحن، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس : وقال البخاري
سوادا كثريا سد االفق عرضت علي االمم ورأيت : " يوما فقال: خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ".فقيل هذا موسى يف قومه 
  .هكذا روى البخاري هذا احلديث ههنا خمتصرا

  .حدثنا شريح، حدثنا هشام، حدثنا حصني بن عبد الرمحن: وقد رواه االمام أمحد مطوال فقال
مل أكن يف  إين: أنا مث قلت: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت: كنت عند سعيد بن جبري فقال: قال



  .صالة ولكن لدغت
  .قال وكيف فعلت قلت استرقيت
ال رقية إال من عني أو : حديث حدثناه الشعيب عن بريدة االسلمي أنه قال: قلت: قال وما محلك على ذلك ؟ قال

ليه حدثنا ابن عباس عن النيب صلى اهللا ع: قد أحسن من انتهى إىل ما مسع مث قال -يعين ابن جبري  -محة فقال سعيد 
عرضت علي االمم فرأيت النيب ومعه الرهط والنيب معه الرجل والرجالن والنيب وليس معه أحد إذ : قال: وسلم

مث قيل انظر * هذه أميت فقيل هذا موسى وقومه ولكن انظر إىل االفق فإذا سواد عظيم : رفع يل سواد عظيم فقلت
عون ألفا يدخلون اجلنة بغري حساب، وال عذاب مث هذه أمتك ومعهم سب: إىل هذا اجلانب فإذا سواد عظيم فقيل

من هؤالء الذين يدخلون اجلنة بغري : هنض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل فخاض القوم يف ذلك فقالوا
  .حساب وال عذاب ؟ فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النيب صلى اهللا عليه وسلم

يشركوا باهللا شيئا قط وذكروا أشياء فخرج إليهم رسول اهللا صلى  وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا يف االسالم ومل
هم الذين ال يكنوون وال : " فأخربوه مبقالتهم فقال" ما هذا الذي كنتم ختوضون فيه ؟ : " اهللا عليه وسلم فقال

: "  ؟ قالأنا منهم يا رسول اهللا: فقام عكاشة بن حميصن االسدي فقال" يسترقون وال يتطريون وعلى رهبم يتوكلون 
  ).٢" (سبقك هبا عكاشة : " أنا منهم يا رسول اهللا ؟ فقال: مث قام آخر فقال" * أنت منهم 

وهذا احلديث له طرق كثرية جدا وهو يف الصحاح واحلسان وغريها وسنوردها إن شاء اهللا تعاىل يف باب صفة اجلنة 
  .عند ذكر أحوال القيامة وأهواهلا
  ه السالم يف القرآن كثريا، وأثىن عليه، وأورد قصته يف كتابهوقد ذكر اهللا تعاىل موسى علي

__________  
املراد مخس عددا باعتبار الفعل ومخسون اعتداد باعتبار : ٢٢١/  ١قال السيوطي يف شرح سنن النسائي ) ١(

  .الثواب
/  ٤، ٤٥٦ - ٣٥١ - ٣٠٢/  ٢، ٤٥٤ - ٤٢٠ - ٤٠٣ - ٤٠١ - ٢٧١/  ١مسند االمام أمحد ج ) ٢(

٤٣٦.  

  .العزيز مرارا وكررها كثريا، مطولة ومبسوطة وخمتصرة، وأثىن عليه بليغا
وملا (وكثريا ما يقرنه اهللا ويذكره ويذكر كتابه مع حممد صلى اهللا عليه وسلم وكتابه كما قال يف سورة البقرة 

ظهورهم كأهنم ال  جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب اهللا وراء
آمل اهللا ال إله إال هو احلي القيوم نزل عليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني (وقال تعاىل ]  ١٠١: البقرة) [ يعلمون

يديه وأنزل التوراة واالجنيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان أن الذين كفروا بآيات اهللا هلم عذاب شديد واهللا 
وما قدروا اهللا حق قدره إذ قالوا ما أنزل اهللا (وقال تعاىل يف سورة االنعام ]  ٤ - ١ :آل عمران) [ عزيز ذو انتقام

على بشر من شئ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون 
  .كثريا وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال آباءكم قل اهللا مث ذرهم يف خوضهم يلعبون

كتاب انزلناه مبارك مصدق الذي بني يديه ولتنذر أم القرى ومن حوهلا والذين يؤمنون باالخرة يؤمنون به  وهذا
فأثىن تعاىل على التوراة، مث مدح القرآن العظيم مدحا عظيما ]  ٩٢ - ٩١: االنعام) [ وهم على صالهتم حيافظون

أحسن وتفصيال لكل شي وهدى ورمحة لعلهم بلقاء مث آتينا موسى الكتاب متاما على الذي (وقال تعاىل يف آخرها 
  .رهبم يؤمنون



إنا أنزلنا (وقال تعاىل يف سورة املائدة ]  ١٥٤: االنعام) [ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترمحون
حفظوا من كتاب اهللا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون واالحبار مبا است

وكانوا عليه شهداء فال ختشوا الناس واخشون وال تشتروا بآيايت مثنا قليال ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم 
وليحكم أهل االجنيل مبا أنزل اهللا فيه ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم : (إىل أن قال]  ٤٤: املائدة) [ الكافرون
  .الفاسقون
  ليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليهوأنزلنا إ
فجعل القرآن حاكما على سائر الكتب غريه وجعله مصدقا هلا ومبينا ما وقع فيها ]  ٤٨ - ٤٧: املائدة) [ اآلية

لى من التحريف والتبديل فإن أهل الكتاب استحفظوا على ما بأيديهم من الكتب، فلم يقدروا على حفظها، وال ع
ضبطها، وصوهنا، فلهذا دخلها ما دخلها من تغيريهم وتبديلهم لسوء فهو مهم وقصورهم يف علومهم وردائة 

قصودهم، وخيانتهم ملعبودهم، عليهم لعائن اهللا املتتابعة إىل يوم القيامة وهلذا يوجد يف كتبهم من اخلطأ البني على اهللا 
  .ه وال يعرفوعلى رسوله ما ال حيد وال يوصف وما ال يوجد مثل

  .ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرى للمتقني(وقال تعاىل يف سورة االنبياء 
  .الذين خيشون رهبم بالغيب وهم من الساعة مشفقون

  .وقال اهللا تعاىل يف سورة القصص]  ٥٠ - ٤٨: االنبياء) [ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون
ا قالوا لوال أويت مثل ما أويت موسى أو مل يكفروا مبا أويت موسى من قبل قالوا سحران فلما جاءهم احلق من عندن(

  .تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون
فأثىن اهللا على ]  ٤٩ - ٤٨: القصص) [ قل فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقني

  .الكتابني وعلى الرسولني عليهما السالم
  وقالت اجلن

  .لقومهم إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى
اقرأ باسم (وقال ورقة بن نوفل ملا قص عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرب ما رأى من أول الوحي وتال عليه 

  .ربك الذي خلق
  .خلق االنسان من علق

  .اقرأ وربك االكرم الذي علم بالقلم
ال سبوح سبوح هذا الناموس الذي انزل على موسى بن عمران، ق]  ٥ - ١: العلق) [ علم االنسان ما مل يعلم

وباجلملة فشريعة موسى عليه السالم كانت عظيمة وأمته كانت أمة كثرية ووجد فيها أنبياء، وعلماء، وعباد، 
  .وزهاد، وألباء، وملوك، وأمراء، وسادات، وكرباء

وخنازير، مث نسخت بعد كل حساب ملتهم، لكنهم كانوا فبادوا، وتبدلوا، كما بدلت شريعتهم ومسخوا قردة 
وبه * وجرت عليهم خطوب، وأمور يطول ذكرها، ولكن سنورد ما فيه مقنع ملن أراد أن يبلغه خربها إن شاء اهللا 

  .الثقة وعليه التكالن
  )١] (وصفته [ عليه السالم إىل البيت العتيق ) ١] (ذكر حجه [ 

اود بن أيب هند، عن أيب العالية، عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا ، حدثنا د)٢(حدثنا هشام : قال االمام أمحد
  ".أي واد هذا ؟ : عليه وسلم مر بوادي االزرق فقال



  .قالوا وادي االزرق
  .حىت أتى على ثنية هرشاء" كأين أنظر إىل موسى وهو هابط من الثنية وله جؤار إىل اهللا عزوجل بالتلبية : " قال
  .قالوا هذه ثنية هرشاء" ؟  أي ثنية هذه: " فقال
  ).٣" (كأين أنظر إىل يونس بن مىت على ناقة محراء عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة : " قال

  .قال هشيم يعين ليفا وهو يليب
  .أخرجه مسلم من حديث داود بن أيب هند به

  .وروى الطرباين عن ابن عباس مرفوعا إن موسى حج على ثور أمحر وهذا غريب جدا
حدثنا حممد بن أيب عدي، عن ابن عون، عن جماهد قال كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال : ال االمام أمحدوق

فقال ابن عباس مل أمسعه ) ك ف ر(قال ما يقولون قال يقولون مكتوب بني عينيه ) ك ف ر(إنه مكتوب بني عينيه 
  .قال ذلك ولكن

فرجل آدم جعد الشعر على مجل أمحر خمطوم خبلبة كأين أنظر : موسىأما ابراهيم فانظروا إىل صاحبكم، وأما : قال
عن أسود، عن إسرائيل، عن : مث رواه االمام أمحد* قال هشيم اخللبة الليف ) ٤" (إليه وقد احندر من الوادي يليب 

  قال: عثمان بن املغرية، عن جماهد عن ابن عباس قال
__________  

  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
  .حجته بدل حجة: نسخةويف 

عن هشيم وقد ورد صحيحا يف هناية احلديث، وأخرجه : وفيه ٢١٦ - ٢١٥/  ١أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٢(
  .٢٨٩١/  ٤/  ٢٥وابن ماجة يف سننه  ٢٦٨/  ٧٤كتاب االميان ) ١(مسلم يف صحيحه 

  .خلف أمج إىل مكة مبيل: وادي االزرق -: يف احلديث) ٣(
  .١٤٦/  ١ارق معجم ما استعجم وقد جيمع فيقال االز

  .اجلؤار رفع الصوت واالستغاثة: قال ابن االثري يف النهاية: جؤار -
  .جبل على طريق الشام واملدينة قريب من اجلحفة: ثنية هرشاء -
  .حبل جيعل على خطم البعري، ويقاد به: خطام -
  .فتح الباري ٣٣٥٥/  ٨/  ٦٠والبخاري يف صحيحه  ٢١٦ - ٢١٥/  ١أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٤(

فأبيض جعد عريض : رأيت عيسى بن مرمي وموسى بن إبراهيم، فأما عيسى: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .الصدر

  ".وأما موسى فآدم جسيم 
  ).١" (أنظروا إىل صاحبكم : " قالوا فإبراهيم ؟ قال

:  العالية، حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس قالحدث قتادة عن أيب: وقال االمام أمحد حدثنا يونس، حدثنا شيبان، قال
رأيت ليلة أسري يب موسى بن عمران رجال طواال جعدا كأنه من رجال شنؤة، : " قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وأخرجاه من حديث قتادة به) ١" (ورأيت عيسى بن مرمي مربوع اخللق إىل احلمرة والبياض سبط الرأس 
: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، قال الزهري وأخربين سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة قال: وقال االمام أمحد

  .حني أسري به لقيت موسى فنعته: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال



  .ولقيت عيسى]: قال [ مضطرب رجل الرأس، كأنه من رجال شنؤة، : قال -حسبته : قال: فقال رجل
ربعة أمحر كأمنا خرج من دمياس يعين محاما قال ورأيت إبراهيم وأنا : " ى اهللا عليه وسلم فقالفنعته رسول اهللا صل

  .وقد تقدم غالب هذه االحاديث يف ترمجة اخلليل) ٣(به احلديث ] ولده [ أشبه 
عبد  حدثنا حيىي بن موسى، حدثنا": وفاة موسى عليه السالم : " ذكر وفاته عليه السالم قال البخاري يف صحيحه

الرزاق، أنبأنا معمر، عن إبن طاووس، عن أبيه، عن أيب هريرة قال أرسل ملك املوت إىل موسى عليه السالم، فلما 
  .فرجع إىل ربه عزوجل) ٤(جاءه صكه 

ارجع إليه فقل له يضع يده على منت ثور، فله مبا غطت يده بكل شعرة : أرسلتين إىل عبد ال يريد املوت قال: فقال
  .فاآلن: مث املوت، قال: رب مث ماذا ؟ قال أي: سنة قال

  .فسأل اهللا عزوجل أن يدنيه من االرض املقدسة رمية حبجر: قال
فلو كنت مث الريتكم قربه إىل جانب الطريق عند الكثيب : " قال أبو هريرة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه وأنبأنا معمر عن مهام عن أيب هريرة) ٦: (قال) ٥" (االمحر 
  وقد روى مسلم الطريق االول من حديث عبد الرزاق به ورواه االمام أمحد من حديث

__________  
  .٣٤٣٨/  ٤٨/  ٦٠أمحد املصدر السابق وأخرجه البخاري يف ) ١(
/  ١ص  ٢٦٧ح  باب االسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٧٤كتاب االميان /  ١أخرجه مسلم يف ) ٢(

  والبخاري يف أحاديث ١٥١
  .كالمها من حديث شعبة عن قتادة خمتصرا ٢٧٢االنبياء، ومسلم يف كتاب االميان ح 

  .وأخرجاه عن أيب هريرة بنحوه
  .وأخرجه الترمذي يف أول تفسري سورة االسراء عن حممود بن غيالن

  .القسم االخري منها ٦راجع احلاشية رقم  -تقدم خترجيه ) ٣(
  .لطمه: صكه) ٤(
  .فتح الباري ٣٤٠٧/ باب  ٣١) ٦٠(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب املناقب ) ٥(

، وأخرجه االمام ١٢٠/  ٢١والنسائي يف سننه  ١٥٧/  ٤٢كتاب الفضائل  ٤٣وأخرجه مسلم يف صحيحه يف 
  .٥٢٢ - ٣٥١ - ٣١٥ - ٢٦٩/  ٢أمحد يف مسنده 

  .أي البخاري: قال) ٦(

  .ر بن أيب عمار عن أيب هريرة مرفوعا وسيأيتمحاد بن سلمة عن عما
عن أيب هريرة، قال  -يعين سليم بن جبري  -حدثنا احلسن، حدثنا ابن هليعة، حدثنا أبو يونس : وقال االمام أمحد

  .مل يرفعه: االمام أمحد
  .أجب ربك فلطم موسى عني ملك املوت: قال جاء ملك املوت إىل موسى عليه السالم فقال

  .ففقأها
  .جع امللك إىل اهللا فقال إنك بعثتين إىل عبد لك ال يريد املوتفر
ارجع إىل عبدي فقل له احلياة تريد فإن كنت تريد احلياة فضع يدك : فرد اهللا عينه، وقال: وقد فقأ عيين قال: قال

  .على منت ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش هبا سنة



  ".ا رب من قريب فاآلن ي: مث املوت قال: مث مه ؟ قال: قال
  .تفرد به أمحد وهو موقوف هبذا اللفظ

وأخربين من : وقد رواه ابن حبان يف صحيحه من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه، عن أيب هريرة، قال معمر
  .مسع احلسن عن رسول اهللا فذكره

جمليئه له على غري صورة يعرفها أن ملك املوت ملا قال له هذا مل يعرفه : مث استشكله ابن حبان وأجاب عنه مبا حاصله
موسى عليه السالم، كما جاء جربيل يف صورة أعرايب وكما وردت املالئكة على إبراهيم ولوط يف صورة شباب 

فلم يعرفهم ابراهيم وال لوط أوال، وكذلك موسى لعله مل يعرفه، لذلك ولطمه ففقأ عينه النه دخل داره بغري أذنه، 
  مث أورد احلديث من طريق* از فق ء عني من نظر إليك يف دارك بغري إذن وهذا موافق لشريعتنا يف جو

جاء ملك املوت إىل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة قال
  .أجب ربك، فلطم موسى عني ملك املوت ففقأ عينه وذكر متام احلديث: موسى ليقبض روحه، قال له

ا أشار إليه البخاري مث تأوله على أنه ملا رفع يده ليلطمه، قال له أجب ربك، وهذا التأويل ال يتمشى على ما كم
ورد به اللفظ من تعقيب قوله أجب ربك بلطمه ولو أستمر على اجلواب االول لتمشى له، وكأنه مل يعرفه يف تلك 

 الساعة الراهنة أنه ملك كرمي، النه كان يرجو أمورا الصورة، ومل حيمل قوله هذا على أنه مطابق، إذ مل يتحقق يف
كثرية، كان حيب وقوعها يف حياته من خروجه من التيه، ودخوهلم االرض املقدسة، وكان قد سبق يف قدرة اهللا أنه 

  .عليه السالم ميوت يف التيه بعد هرون أخيه، كما سنبينه إن شاء اهللا تعاىل
  .م هو الذي خرج هبم من التيه ودخل هبم االرض املقدسةوقد زعم بعضهم أن موسى عليه السال

  .وهذا خالف ما عليه أهل الكتاب ومجهور املسلمني
  .رب أدنين إىل االرض املقدسة رمية حجر: ومما يدل على ذلك قوله ملا اختار املوت

أحب أن يتقرب إىل ولو كان قد دخلها مل يسأل ذلك، ولكن ملا كان مع قومه بالتيه، وحانت وفاته عليه السالم 
  .االرض اليت هاجر إليها، وحث قومه عليها، ولكن حال بينهم وبينها القدر رمية حبجر

  ".فلو كنت مث الريتكم قربه عند الكثيب االمحر : " وهلذا قال سيد البشر، ورسول اهللا إىل أهل الوبر واملدر
ن التيمي، عن أنس بن مالك، إن رسول اهللا صلى حدثنا عفان، حدثنا محاد، حدثنا ثابت، وسليما: وقال االمام أمحد

ورواه مسلم ) ١" (ملا أسري يب مررت مبوسى وهو قائم يصلي يف قربه عند الكثيب االمحر : " اهللا عليه وسلم قال
  من حديث محاد بن سلمة به وقال السدي، عن

__________  
، والنسائي يف قيام ١٦٤/ حديث كتاب الفضائل  ٤٣وأخرجه مسلم يف  ٢٤٨ - ١٤٨/  ٣مسند أمحد ج ) ١(

  .الليل

مث إن اهللا تعاىل أوحى : أيب مالك، وأيب صاحل عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا
  .إىل موسى إين متوف هرون فائت به جبل كذا وكذا فانطلق موسى وهرون حنو ذلك اجلبل فإذا هم بشجرة

بيت مبىن وإذا هم بسرير عليه فرش، وإذا فيه ريح طيبة، فلما نظر هرون إىل ذلك مل تر شجرة مثلها، وإذا هم ب
  يا موسى: اجلبل والبيت وما فيه أعجبه، قال

إين أخاف أن يأيت رب هذا البيت فيغضب علي : فنم عليه قال: إين أحب أن أنام على هذا السرير قال له موسى
  .ال ترهب أنا أكفيك رب هذا البيت فنم: له: قال



  .يا موسى من معي، فإن جاء رب هذا البيت غضب علي وعليك مجيعا: قال
يا موسى خدعتين فلما قبض رفع ذلك البيت، وذهبت تلك : فلما ناما أخذ هرون املوت فلما وجد حسه قال

فإن موسى قتل هرون : الشجرة، ورفع السرير به إىل السماء، فلما رجع موسى إىل قومه وليس معه هرون قالوا
سده حب بين إسرائيل له، وكان هرون أكف عنهم وألني هلم من موسى، وكان يف موسى بعض الغلظة عليهم، وح

  .وحيكم كان أخي أفتروين أقتله: فلما بلغه ذلك قال هلم
  .فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتني مث دعا اهللا فنزل السرير حىت نظروا إليه بني السماء واالرض

م بينما هو ميشي ويوشع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء، فلما نظر إليها يوشع ظن أهنا الساعة مث إن موسى عليه السال
تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نيب اهللا فاستل موسى عليه السالم من حتت القميص وترك : فالتزم موسى وقال

  .القميص يف يدي يوشع
  .اهللاقتلت نيب : فلما جاء يوشع بالقميص آخذته بنو إسرائيل وقالوا

  .ال واهللا ما قتلته ولكنه أستل مين فلم يصدقوه وأرادوا قتله: فقال
فإذا مل تصدقوين فأخروين ثالثة أيام، فدعا اهللا فأتى كل رجل ممن كان حيرسه يف املنام فأخرب أن يوشع مل يقتل : قال

ع موسى إال مات، ومل يشهد الفتح موسى وإنا قد رفعناه إلينا فتركوه، ومل يبق أحد ممن أىب أن يدخل قرية اجلبارين م
  .ويف بعض هذا السياق نكارة وغرابة واهللا أعلم

وقد قدمنا أنه مل خيرج أحد من التيه ممن كان مع موسى سوى يوشع بن نون وكالب بن يوقنا وهو زوج مرمي أخت 
خول عليهم وذكر وهب موسى وهرون ومها الرجالن املذكوران فيما تقدم، اللذان أشارا على مال بين إسرائيل بالد

يا : بن منبه أن موسى عليه السالم مر مبال من املالئكة حيفرون قربا فلم ير أحسن منه، وال أنضر، وال أهبج، فقال
مالئكة اهللا ملن حتفرون هذا القرب، فقالوا لعبد من عباد اهللا كرمي، فإن كنت حتب أن تكون هذا العبد فادخل هذا 

ربك، وتنفس أسهل تنفس ففعل ذلك فمات صلوات اهللا وسالمه عليه فصلت عليه  القرب، ومتدد فيه وتوجه إىل
  .وذكر أهل الكتاب وغريهم أنه مات وعمره مائة وعشرون سنة* املالئكة ودفنوه 

  حدثنا محاد بن: حدثنا أمية بن خالد ويونس قاال: وقد قال االمام أمحد
قال يونس رفع هذا احلديث إىل  -يب صلى اهللا عليه وسلم عن أيب هريرة عن الن) ١(سلمة، عن عمار بن أيب عمار 

  كان ملك املوت يأيت الناس عيانا قال فأتى موسى عليه السالم فلطمه ففقأ عينه: قال -النيب صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  .٣٨٧/  ٢وأخرجه البيهقي يف دالئل النبوة ج = 
  .عمار هذا موىل بين هاشم) ١(

  .رب عبدك موسى فقأ عيين ولوال كرامته عليك لعتبت عليه فأتى ربه فقال يا
  .وقال يونس لشققت عليه

  .اذهب إىل عبدي: قال له
مسك ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة، فأتاه فقال له فقال ما بعد هذا قال ) أو(فليضع يده على جلد : فقل له

  .املوت قال فاالن قال فشمه مشة فقبض روحه
وكذا رواه ابن جرير عن أيب كريب عن مصعب بن املقدام * عليه عينه وكان يأيت الناس خفية قال يونس فرد اهللا 

  ).١(عن محاد بن سلمة به فرفعه أيضا 



هو يوشع بن نون ) ٢] (عليهما السالم [ نبوة يوشع وقيامه باعباء بين اسرائيل بعد موسى وهرون ) ٢] (ذكر [ 
  .رهيم اخلليل عليهم السالم وأهل الكتاب يقولون يوشع ابن عم هودبن أفرائيم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن إب

) [ وإذ قال موسى لفتاه(وقد ذكره اهللا تعاىل يف القرآن غري مصرح بامسه يف قصة اخلضر كما تقدم من قوله 
وقدمنا ما ثبت يف الصحيح من رواية أيب بن كعب ]  ٦٢: الكهف) [ فلما جاوزا قال لفتاه] *  ٦٠: الكهف
اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من أنه يوشع بن نون وهو متفق على نبوته عند أهل الكتاب فان طائفة  رضي

منهم وهم السامرة ال يقرون بنبوة أحد بعد موسى إال يوشع بن نون النه مصرح به يف التوراة ويكفرون مبا وراءه 
  .اهللا املتتابعة إىل يوم القيامة من رهبم فعليهم لعائن) ٤] (مصدقا ملا معهم [ وهو احلق 

من موسى إىل يوشع يف ) ٣(وأما ما حكاه ابن جرير وغريه من املفسرين عن حممد بن اسحق من أن النبوة حولت 
من االوامر والنواهي حىت قال له يا ) ٤] (إليه [ آخر عمر موسى فكان موسى يلقى يوشع فيسأله ما أحدث اهللا 

  ك عما يوحي اهللا اليك حىت ختربين أنتكليم اهللا إين كنت ال أسأل
ابتداء من تلقاء نفسك فعند ذلك كره موسى احلياة وأحب املوت، ففي هذا نظر الن موسى عليه السالم مل يزل 
االمر والوحي والتشريع والكالم من اهللا إليه من مجيع أحواله حىت توفاه اهللا عزوجل ومل يزل معززا مكرما مدلال 

ا قدمنا يف الصحيح من قصة فقئه عني ملك املوت، مث بعثه اهللا إليه ان كان يريد احلياة فليضع يده وجيها عند اهللا كم
  .املوت: مث ماذا ؟ قال: على جلد ثور، فله بكل شعرة وارت يده سنة يعيشها، قال

  .فاآلن يا رب وسأل اهللا أن يدنيه إىل بيت املقدس رمية حبجر: قال
وسالمه عليه فهذا الذي ذكره حممد بن اسحق إن كان إمنا يقوله من كتب أهل وقد أجيب إىل ذلك صلوات اهللا 

  أن الوحي مل يزل ينزل على: الكتاب ففي كتاهبم الذي يسمونه التوراة
__________  

  .٢٢٤/  ١تاريخ الطربي ج ) ١(
  .ما بني معكوفني سقط من النسخ املطبوعة) ٢(
  .فحولت: حتولت، ويف الطربي: يف نسخة) ٣(
واستدرك من نسخة قصص االنبياء البن كثري ؛ ما بني معكوفني سقط من نسخ البداية والنهاية املطبوعة  )٤(

  .املطبوعة

موسى يف كل حني حيتاجون إليه إىل آخر مدة موسى كما هو املعلوم من سياق كتاهبم عند تابوت الشهادة يف قبة 
  .الزمان

هارون أن يعدا بين اسرائيل على أسباطهم، وأن جيعال على كل وقد ذكروا يف السفر الثالث أن اهللا أمر موسى و
سبط من االثين عشر أمريا، وهو النقيب وما ذاك إال ليتأهبوا للقتال قتال اجلبارين عند اخلروج من التيه وكان هذا 

  .عند اقتراب انقضاء االربعني سنة
مل يعرفه يف صورته تلك، والنه كان قد أمر بأمر وهلذا قال بعضهم إمنا فقأ موسى عليه السالم عني ملك املوت النه 

: كان يرجتي وقوعه يف زمانه، ومل يكن يف قدر اهللا أن يقع ذلك يف زمانه، بل يف زمان فتاه يوشع بن نون عليه السالم
كما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان قد أراد غزو الروم بالشام فوصل إىل تبوك، مث رجع عامه ذلك يف سنة 

  .تسع
مث حج يف سنة عشر، مث رجع فجهز جيش أسامة إىل الشام، طليعة بني يديه، مث كان على عزم اخلروج إليهم امتثاال 



قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون دين احلق من (لقوله تعاىل 
  الذين أوتوا

وملا جهز رسول اهللا جيش أسامة تويف عليه ]  ٢٩: التوبة) [ ن يد وهم صاغرونالكتاب حىت يعطو اجلزية ع
، فنفذه صديقه وخليفته أبو بكر الصديق، رضي اهللا عنه، مثا ملا مل شعث )١(الصالة والسالم، وأسامة خميم باجلرف 

إىل العراق أصحاب  جزيرة العرب وما كان دهى من أمر أهلها، وعاد احلق إىل نصابه، جهز اجليوش مينة ويسرة
كسرى ملك الفرس، وإىل الشام أصحاب قيصر ملك الروم، ففتح اهللا هلم ومكن هلم وهبم، وملكهم نواصي 

  .اعدائهم كما سنورده عليك يف موضعه
وهكذا موسى عليه السالم كان اهللا قد أمره أن * إذا انتهينا إليه مفصال إن شاء اهللا بعونه وتوفيقه وحسن ارشاده 

ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل وبعثنا منهم أثين عشر ( إسرائيل وأن جيعل عليهم نقباء كما قال تعاىل جيند بين
نقيبا، وقال اهللا إين معكم لئن أقمتم الصالة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعززمتوهم وأقرضتم اهللا قرضا حسنا 

) ر فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيلالكفرن عنكم سيأتكم والدخلنكم جنات جتري من حتتها االهنا
لئن قمتم مبا أوجبت عليكم، ومل تنكلوا عن القتال كما نكلتم أول مرة، الجعلن ثواب : يقول هلم]  ١٢: املائدة[ 

هذه مكفرا ملا وقع عليكم من عقاب تلك، كما قال تعاىل ملن ختلف من االعراب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
قل للمخلفني من االعراب ستدعون إىل قوم أويل بأس شديد تقاتلوهنم أو يسلمون فان (ة احلديبية وسلم يف غزو

  ]. ١٦: الفتح) [ تطيعوا يؤتكم اهللا أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما
مهم تعاىل على سوء مث ذ) فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل -وهكذا قال تعاىل لبين إسرائيل 

  .صنيعهم ونقضهم مواثيقهم كما ذم من بعدهم من النصارى على اختالفهم يف دينهم وأدياهنم
  .وقد ذكرنا ذلك يف التفسري مستقصى وهللا احلمد

  واملقصود أن اهللا تعاىل أمر موسى عليه السالم أن يكتب أمساء املقاتلة من بين إسرائيل ممن
__________  

عن ثالثة أميال من املدينة حنو الشام، وبه كانت أموال لعمر بن اخلطاب والهل املدينة وفيه بئر  موضع: اجلرف) ١(
  .١٢٨/  ٢جشم وبئر مجل ياقوت 

  .حيمل السالح ويقاتل ممن بلغ عشرين سنة فصاعدا وأن جيعل على كل سبط نقيبا منهم
  السبط

  .ة وأربعني ألفا ومخسمائةاالول سبط روبيل النه بكر يعقوب كان عدة املقاتلة منهم ست
  .ونقيبهم منهم وهو اليصور بن شديئورا

  .السبط الثاين سبط مشعون وكانوا تسعة ومخسني ألفا وثالمثائة
  .ونقيبهم شلوميئيل بن هوريشداي

  .السبط الثالث سبط يهوذا وكانوا أربعة وسبعني ألفا وستمائة
  .ونقيبهم حنشون بن عميناداب
  .وكانوا أربعة ومخسني ألفا وأربعمائة ونقيبهم نشائيل بن صوغر السبط الرابع سبط ايساخر

  .السبط اخلامس سبط يوسف عليه السالم وكانوا أربعني ألفا ومخسمائة ونقيبهم يوشع بن نون
  .ونقيبهم مجليئيل بن فدهصور) ١(السبط السادس سبط ميشا وكانوا أحدا وثالثني ألفا ومائتني 



  .انوا مخسة وثالثني ألفا وأربعمائة ونقيبهم أبيدن بن جد عونالسبط السابع سبط بنيامني وك
  .السبط الثامن سبط حاد وكانوا مخسة وأربعة ألفا وستمائة ومخسني رجال ونقيبهم الياساف بن رعوئيل

  .السبط التاسع سبط أشري وكانوا أحدا وأربعني ألفا ومخسمائة ونقيبهم فجعيئيل بن عكرن
  .وا إثنني وستني ألفا وسبعمائة ونقيبهم أخيعزر بن عمشدايالسبط العاشر سبط دان وكان

  .السبط احلادي عشر سبط نفتايل وكانوا ثالثة ومخسني الفا وأربعمائة
ونقيبهم أخريع بن عني السبط الثاين عشر سبط زبولون وكانوا سبعة ومخسني ألفا وأربعمائة ونقيبهم الباب بن 

  .حيلون
  . أعلمهذا نص كتاهبم الذي بأيديهم واهللا

] وخزهنا [ وليس منهم بنو الوي فأمر اهللا موسى أن ال يعدهم معهم، الهنم موكلون حبمل قبة الشهادة وضرهبا 
ونصبها ومحلها إذا ارحتلوا وهم سبط موسى وهرون عليهما السالم وكانوا اثنني وعشرين ألفا من ابن شهر ) ٢(

ئفة من قبة الزمان حيرسوهنا وحيفظوهنا ويقومون مبصاحلها وهم يف أنفسهم قبائل من كل قبيلة طا* فما فوق ذلك 
  .ونصبها ومحلها، وهم كلهم حوهلا، ينزلون ويرحتلون أمامها ومينتها ومشاهلا ووراءها

  .ومجلة ما ذكر من املقاتلة غري بين الوي مخسمائة ألف وأحد وسبعون ألفا وستمائة وستة ومخسون
عمره عشرون سنة فما فوق ذلك، ممن محل السالح ستمائة ألف وثالثة  فكان عدد بين إسرائيل ممن: لكن قالوا

  .آالف ومخسمائة ومخسة ومخسني رجال سوى بين الوي ويف هذا نظر
  .فإن مجيع اجلمل املتقدمة إن كانت كما وجدنا يف كتاهبم ال تطابق اجلملة اليت ذكروها واهللا أعلم

  ن يف وسط بين إسرائيل، وهمفكان بنو الوي املوكلون حبفظ قبة الزمان يسريو
 -وقرر موسى عليه السالم * وبنو نفتايل يكونون ساقة ) ٣(القلب، ورأس امليمنة بنو روبيل، ورأس امليسرة بنودان 

الكهانة يف بين هرون كما كانت البيهم من قبلهم، وهم ناداب وهو بكره، وأبيهو، والعازر،  -بأمر اهللا تعاىل له 
  .ويثمر

   إسرائيل مل يبق منهم أحد ممن كان نكلواملقصود أن بين
__________  

  .ومائة، ويف نسخة وأربعمائة: يف نسخة) ١(
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ٢(
  .يف نسخة ران) ٣(

قاله الثوري ]  ٢٤: املائدة) [ فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون(عن دخول مدينة اجلبارين الذين قالوا 
  .مة، عن ابن عباسعن أيب سعيد، عن عكر
  .وقال قتادة وعكرمة

  .ورواه السدي، عن ابن عباس
وابن مسعود وناس من الصحابة، حىت قال ابن عباس وغريه من علماء السلف واخللف ومات موسى وهرون قبله 

  ).١(كالمها يف التيه مجيعا 
إليها ) ٢(وذكر يف مروره  وقد زعم ابن اسحق أن الذي فتح بيت املقدس هو موسى وإمنا كان يوشع على مقدمته

وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من (قصة بلعام بن باعور الذي قال تعاىل فيه 



ولو شئنا لرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل االرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب أن حتمل عليه يلهث أو تتركه * الغاوين 
  .يلهث

  .قوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرونذلك مثل ال
وقد ذكرنا قصته يف ]  ١٧٧ - ١٧٥: االعراف) [ ساء مثال القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون

التفسري وأنه كان فيما قاله ابن عباس وغريه يعلم االسم االعظم، وأن قومه سألوه أن يدعو على موسى وقومه، 
مث سار حنو معسكر بين إسرائيل فلما أشرف عليهم ربضت به محارته ؛ عليهم وملا أحلوا عليه ركب محارة له فامتنع 

فضرهبا حىت قامت، فسارت غري بعيد وربضت، فضرهبا ضربا أشد من االول، فقامت مث ربضت، فضرهبا فقالت له 
هب إىل نيب اهللا واملؤمنني تدعو عليهم، فلم يا بلعام أين تذهب، أما ترى املالئكة أمامي تردين عن وجهي هذا أتذ
  ينزع عنها فضرهبا حىت سارت به، حىت أشرف عليهم من رأس جبل

  .حسبان
ونظر إىل معسكر موسى وبين إسرائيل فأخذ يدعو علبهم فجعل لسانه ال يطيعه إال أن يدعو ملوسى وقومه، ويدعو 

ري على لسانه إال هذا، واندلع لسانه حىت وقع على على قوم نفسه فالموه على ذلك، فاعتذر إليهم بأنه ال جي
  .ذهبت مين اآلن الدنيا واآلخرة ومل يبق إال املكر واحليلة: صدره، وقال لقومه

مث أمر قومه أن يزينوا النساء ويبعثوهن باالمتعة يبعن عليهم ويتعرضن هلم حىت لعلهم يقعون يف الزنا، فإنه مىت زىن 
امسها كسىت برجل من ) ٣(وزينوا نساءهم، وبعثوهن إىل املعسكر فمرت إمرأة منهم  رجل منهم كفيتموهم، ففعلوا

  .عظماء بين إسرائيل وهو زمري بن شلوم
يقال إنه كان رأس سبط بين مشعون بن يعقوب فدخل هبا قبته، فلما خال هبا أرسل اهللا الطاعون على بين إسرائيل، 

أخذ حربته، وكانت من حديد، فدخل ) ٤(ن العزار بن هرون فجعل حيوس فيهم، فلما بلغ اخلرب إىل فنحاص ب
عليها القبة فانتظمهما مجيعا فيها، مث خرج هبما على الناس واحلربة يف يده، وقد اعتمد على خاصرته وأسندها إىل 

  اللهم هكذا: حليته ورفعهما حنو السماء وجعل يقول
__________  

  .٢٢٥/  ١انظر الطربي ج ) ١(
ان موسى نزل أرض بين كنعان من أرض الشام وكان بلعم ببالعة قرية : وفيه ٣٢٢/  ١الطربي ج نقل اخلرب ) ٢(

  .من قرى البلقاء
  .كسىب ابنة صور: من الكنعانيني وامسها: يف الطربي) ٣(
  .فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر موسى: يف الطربي) ٤(

تلك الساعة سبعني ألفا واملقلل يقول عشرين ألفا وكان  تفعل مبن يعصيك، ورفع الطاعون فكان مجلة من مات يف
والذراع واللحى ) ١(فنحاص بكر أبيه العزار بن هرون فلهذا جيعل بنو اسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة اللية 

  .وهلم البكر من كل أمواهلم وأنفسهم
سلف لكن لعله ملا أراد موسى وهذا الذي ذكره ابن اسحق من قصة بلعام صحيح قد ذكره غري واحد من علماء ال

دخول بيت املقدس أول مقدمه من الديار املصرية ولعله مراد بن اسحاق، ولكنه ما فهمه بعض الناقلني عنه وقد 
  .قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا واهللا أعلم

  ولعل هذه قصة أخرى



يدة عن أرض بيت املقدس أو لعله كان هذا كانت يف خالل سريهم يف التيه فإن يف هذا السياق ذكر حسبان وهي بع
  .جليش موسى الذين عليهم يوشع بن نون حني خرج هبم من التيه قاصدا بيت املقدس كما صرح به السدي

  .واهللا أعلم
  .وعلى كل تقدير فالذي عليه اجلمهور أن هرون تويف بالتيه قبل موسى أخيه بنحو من سنتني

وأنه سأل ربه أن يقرب إىل بيت املقدس فأجيب إىل ذلك فكان الذي خرج  وبعده موسى يف التيه أيضا كما قدمنا
هبم من التيه وقصد هبم بيت املقدس هو يوشع بن نون عليه السالم فذكر أهل الكتاب وغريهم من أهل التاريخ أنه 

رها أهال قطع بين اسرائيل هنر االردن وانتهى إىل أرحيا وكانت من أحصن املدائن سورا وأعالها قصورا وأكث
  .فحاصرها ستة أشهر

مث إهنم أحاطوا هبا يوما وضربوا بالقرون يعين االبواق وكربوا تكبرية رجل واحد فتفسخ سورها وسقط وجبة 
واحدة فدخلوها وأخذوا ما وجدوا فيها من الغنائم، وقتلوا إثين عشر ألفا من الرجال والنساء، وحاربوا ملوكا 

  .كثرية
  .د وثالثني ملكا من ملوك الشامويقال إن يوشع ظهر على أح

  .وذكروا أنه انتهى حماصرته هلا إىل يوم مجعة بعد العصر
فلما غربت الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع هلم ذلك الزمان قال هلا إنك 

القمر فوقف عند الطلوع،  مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي فحبسها اهللا عليه حىت متكن من فتح البلد، وأمر
وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة الرابعة عشرة من الشهر االول، وهو قصة الشمس املذكورة يف احلديث 

  .الذي سأذكره
وأما قصة القمر فمن عند أهل الكتاب وال ينايف احلديث بل فيه زيادة تستفاد فال تصدق وال تكذب ولكن ذكرهم 

فيه نظر، واالشبه واهللا أعلم أن هذا كان يف فتح بيت املقدس الذي هو املقصود االعظم وفتح أن هذا يف فتح ارحيا 
  .ارحيا كان وسيلة إليه واهللا أعلم

قال رسول : حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر، عن هشام، عن ابن سريين، عن أيب هريرة قال: قال االمام أمحد
  ).٢" (مل حتبس لبشر إال ليوشع ليايل سار إىل بيت املقدس إن الشمس : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .انفرد به أمحد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري
وفيه داللة على أن الذي فتح بيت املقدس هو يوشع بن نون عليه السالم ال موسى، وأن حبس الشمس كان يف 

  فتح بيت
__________  

  .القبة: يف الطربي) ١(
  .٣٢٥/  ٢مسند أمحد ج ) ٢(

  .كما قلنا) ١(املقدس ال أرحيا 
وفيه أن هذا كان من خصائص يوشع عليه السالم، فيدل على ضعف احلديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حىت 

صلى علي بن أيب طالب صالة العصر بعد ما فاتته بسبب نوم النيب صلى اهللا عليه وسلم على ركبته فسأل رسول 
  .العصر فرجعت اهللا أن يردها عليه حىت يصلي

وقد صححه علي بن صاحل املصري ولكنه منكر ليس يف شئ من الصحاح وال احلسان وهو مما تتوفر الدواعي على 



  .نقله وتفردت بنقله امرأة من أهل البيت جمهولة ال يعرف حاهلا واهللا أعلم
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة قال قا: وقال االمام أمحد

  .ال يتبعين رجل قد ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبين هبا وملا ينب: غزا نيب من االنبياء فقال لقومه: " وسلم
وهو ينتظر أوالدها، فغزا فدنا من ) ٢(وال آخر قد بىن بنيانا، ومل يرفع سقفها، وال آخر قد اشترى غنما أو خلفات 

، )٣(أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا : أو قريبا من ذلك، فقال للشمسالقرية حني صلى العصر 
فحبست عليه حىت فتح اهللا عليه، فجمعوا ما غنموا، فأتت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول، فليبايعين 

قبيلتك، فبايعته قبيلته، فلصق بيد من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول ولتبايعين 
  .رجلني أو ثالثة فقال فيكم الغلول أنتم غللتم

فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه باملال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم حتل الغنائم الحد 
  ).٤" (من قبلنا ذلك بأن اهللا رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا 

  .هذا الوجهانفرد به مسلم من 
وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالة، عن عبيداهللا عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم حنوه
قال ورواه حممد بن عجالن، عن سعيد املقربي، قال ورواه قتادة عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة عن النيب صلى 

  .اهللا عليه وسلم
ملا دخل هبم باب املدينة أمروا أن يدخلوها سجدا أي ركعا متواضعني شاكرين هللا عزوجل على ما من  واملقصود أنه

  به عليهم من الفتح العظيم الذي كان اهللا وعدهم
  .حطة أي حط عنا خطيانا اليت سلفت من نكولنا الذي تقدم منا" إياه وأن يقولوا حال دخوهلم 

يه وسلم مكة يوم فتحها دخلها وهو راكب ناقته، وهو متواضع حامد شاكر، وهلذا ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا عل
ليمس مورك رحله، مما يطأطئ رأسه خضعانا هللا عزوجل ومعه اجلنود  -وهو طرف حليته  -حىت أن عثنونه 

  واجليوش ممن ال يرى منه إال احلدق، وال سيما الكتيبة اخلضراء اليت فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

ودفن يف جبل افراييم وقام بعده سبط ] وهو يقاتل سائر ملوك الشام [ روى الطربي اخلرب وفيه أن يوشع مات ) ١(
يهوذا وسبط مشعون حبرب الكنعانيني ودخلوا أورشليم وحارب بنو يهوذا سائر الكنعانيني واستولوا على أرضهم ج 

٢٢٩/  ١.  
  .من االبلوهي احلامل ؛ مجع خلفة : خلفات) ٢(
  .اختلف يف حبس الشمس املذكور هنا: قال القاضي) ٣(

  .فقيل ردت على أدراجها
  .وقيل وقفت ومل ترد
  .وقيل أبطئ حبركتها

باب حتليل ) ١١(كتاب اجلهاد  ٣٢وأخرجه مسلم يف صحيحه يف  ٣١٨/  ٢أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٤(
  .خمتصرا -فتح الباري  ٥١٥٧/  ٥٨/  ٦٧ صحيحه وأخرجه البخاري يف ١٧٤٧/  ٣٢الغنائم هلذه االمة 



  .مث ملا دخلها اغتسل وصلى مثاين ركعات، وهي صالة الشكر على النصر، على املشهور من قويل العلماء
  .وقيل إهنا صالة الضحى، وما محل هذا القائل على قوله هذا إال الهنا وقعت وقت الضحى

حبة يف شعرة، : ه قوال وفعال دخلوا الباب يزحفون على أستاههم يقولونوأما بنو اسرائيل فإهنم خالفوا ما أمروا ب
  .حنطة يف شعرة: ويف رواية

وإذا قيل (وحاصله أهنم بدلوا ما أمروا به، واستهزؤا به، كما قال تعاىل حاكيا عنهم يف سورة االعراف وهي مكية 
لباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد هلم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا ا

) [ احملسنني فبدل الذين ظلموا منهم قوال غري الذي قيل هلم فارسلنا عليهم رجزا من السماء مبا كانوا يظلمون
  وإذ(وقال يف سورة البقرة وهي مدينة خماطبا هلم ]  ١٦٢ - ١٦١: االعراف

وا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخل
  .وسنزيد احملسنني

: البقرة) [ فبدل الذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء مبا كانوا يفسقون
٥٩ - ٥٨ .[  

: قال) الباب سجدا وادخلوا(وقال الثوري عن االعمش، عن املنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس 
  .ركعا من باب صغري

  .رواه احلاكم وابن جرير وابن أيب حامت
  .وكذا روى العويف عن ابن عباس، وكذا روى الثوري عن ابن اسحاق، عن الرباء
  .قال جماهد والسدي والضحاك والباب هو باب حطة من بيت إيلياء ببيت املقدس

أهنم دخلوا يزحفون على : وا به وهذا ال ينايف قول ابن عباسقال ابن مسعود فدخلوا مقنعي رؤوسهم ضد ما أمر
  .أستاههم

  .وهكذا يف احلديث الذي سنورده بعد فإهنم دخلوا يزحفون وهم مقنعوا رؤوسهم
  .الواو هنا حالية ال عاطفة أي ادخلوا سجدا يف حال قولكم حطة" حطة : " وقولوا: وقوله

حدثنا حممد، حدثنا عبد الرمحن : قال البخاري* أمروا أن يستغفروا  قال ابن عباس وعطاء واحلسن وقتادة والربيع
قيل : " بن مهدي، عن ابن املبارك، عن معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

" يف شعرة لبين اسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فدخلوا يزحفون على استاههم فبدلوا وقالوا حطة حبة 
)١.(  

وكذا رواه النسائي من حديث ابن املبارك ببعضه، ورواه عن حممد بن امساعيل بن إبراهيم، عن ابن مهدي به 
  .موقوفا

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنبأنا معمر، عن مهام بن منبه، أنه مسع أبا هريرة يقول: وقد قال عبد الرزاق
وا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على قال اهللا لبين اسرائيل ادخل" 

  ).٢" (حبة يف شعرة : أستاههم فقالوا
  ورواه البخاري

__________  
  .فتح الباري ٢٢٨/  ١٢٥/  ٨، ٣/  ٢/  ٦أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(



  .٣١٨/  ٢وأخرجه أمحد يف مسنده ج 
  .١٦٠٢والبخاري حديث رقم  ٣٠١٥/  ١لتفسري كتاب ا ٥٤أخرجه مسلم يف ) ٢(

دخلوا : " وفيه قال ٢٩٥٦باب من سورة البقرة حديث  ٣كتاب تفسري القرآن  ٤٨وأخرجه الترمذي يف 
  ".متزحفني على أوراكهم 

  .ومسلم والترمذي من حديث عبد الرزاق وقال الترمذي حسن صحيح
ن كيسان، عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة وعمن ال كان تبديلهم كما حدثين صاحل ب: وقال حممد بن اسحاق

دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا : " أهتم، عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة يف شعرية 

قال ) لذين ظلموا قوال غري الذي قيل هلمفبدل ا(وقال اسباط عن السدي عن مرة عن ابن مسعود قال يف قوله 
  ".حبة حنطة محراء مثقوبة فيها شعرة سوداء : " فهي يف العربية" هطى سقانا ازمة مزيا : " قالوا

وقد ذكر اهللا تعاىل أنه عاقبهم على هذه املخالفة، بإرسال الرجز الذي أنزله عليهم، وهو الطاعون، كما ثبت يف 
ن عامر بن سعد، ومن حديث مالك عن حممد بن املنكدر وسامل أيب النضر، عن الصحيحني من حديث الزهري ع

السقم رجز ) أو(إن هذا الوجع : " عامر بن سعد، عن أسامة بن زيد، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ).١" (عذب به بعض االمم قبلكم 

ب بن أيب ثابت، عن إبراهيم بن سعد بن أيب ورى النسائي وابن أيب حامت وهذا لفظه من حديث الثوري عن حبي
الطاعون رجز : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقاص، عن أبيه، وأسامة بن زيد وخزمية بن ثابت قالوا

  .الرجز العذاب: وقال الضحاك عن ابن عباس" عذاب عذب به من كان قبلكم 
  .وكذا قال جماهد وأبو مالك والسدي واحلسن وقتادة

  .هو الغضب؛ أبو العالية  وقال
  .الرجز إما الطاعون وإما الربد: وقال الشعيب

  .وقال سعيد بن جبري هو الطاعون
وملا أستقرت يد بين إسرائيل على بيت املقدس أستمروا فيه، وبني أظهرهم نيب اهللا يوشع حيكم بينهم بكتاب اهللا 

سنة فكان مدة حياته بعد موسى سبعا وعشرين سنة  )٢(التوراة حىت قبضه اهللا إليه وهو ابن مائة وسبع وعشرين 
)٣.(  

فقد تقدم أن موسى عليه السالم رحل إليه يف طلب : اخلضر والياس عليهما السالم أما اخلضر) ٤] (ذكر قصيت [ 
ما عنده من العلم اللدين، وقص اهللا من خربمها يف كتابه العزيز يف سورة الكهف، وذكرنا يف تفسري ذلك هنالك، 

دنا هنا ذكر احلديث املصرح بذكر اخلضر عليه السالم وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نيب بين وأور
  .إسرائيل عليه السالم الذي أنزلت عليه التوراة

  سأذكرها لك -على أقوال  -وقد اختلف يف اخلضر يف امسه ونسبه ونبوته وحياته، إىل اآلن 
__________  

  .فتح الباري ٦٩٧٤/  ١٣/  ٩٠والبخاري يف صحيحه  ١٩٣/  ١أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ١(
؛ اهنا مات قبل فتح بيت املقدس، مات وهو يقاتل ملوك الشام : مائة وست وعشرون سنة، وفيه: يف الطربي) ٢(

  .وأما من فتح بيت املقدس



  .كان عمره مائة وعشرون سنة: وذكر املسعودي
  .عا وعشرين سنة، وأما الطربي فكاالصلبقي بعد موسى تس: ٤٨/  ١ذكر املسعودي ) ٣(
  .قصتا: يف النسخ املطبوعة) ٤(

  .ههنا إن شاء اهللا وحبوله وقوته
حدثنا حممد بن : يقال إنه اخلضر بن آدم عليه السالم لصلبه، مث روى من طريق الدارقطين: قال احلافظ ابن عساكر

اد بن اجلراح، حدثنا مقاتل بن سليمان، عن الضحاك، الفتح القالنسي، حدثنا العباس بن عبد اهللا الرومي، حدثنا رو
  .اخلضر بن آدم لصلبه ونسئ له يف أجله حىت يكذب الدجال: عن ابن عباس قال

  .وهذا منقطع وغريب
إن أطول بين آدم : مسعت مشيختنا منهم أبو عبيدة وغريه قالوا: وقال أبو حامت سهل بن حممد بن عثمان السجستاين

  .خضرون بن قابيل بن آدمعمرا اخلضر، وامسه 
أن آدم عليه السالم ملا حضرته الوفاة أخرب بنيه أن الطوفان سيقع بالناس، وأوصاهم إذا : وذكر ابن إسحق: قال

  .يف مكان عينه هلم) ١] (معهم [ كان ذلك أن حيملوا جسده معهم يف السفينة، وأن يدفنوه 
  .أمر نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى فلما كان الطوفان محلوه معهم، فلما هبطوا إىل االرض

  .فقالوا إن االرض ليس هبا أنيس وعليها وحشة فحرضهم وحثهم على ذلك
وقال إن آدم دعا ملن يلي دفنه بطول العمر، فهابوا املسري إىل ذلك املوضع يف ذلك الوقت، فلم يزل جسده عندهم 

  . ما وعده فهو حيىي إىل ما شاء اهللا له أن حيييحىت كان اخلضر هو الذي توىل دفنه، وأجنز اهللا
ويقال ايليا بن ملكان بن فالغ بن عابر " * بليا " عن وهب بن منبه أن اسم اخلضر ) ٢(وذكر ابن قتيبة يف املعارف 

  .بن شاخل بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السالم
  وقال إمساعيل بن أيب

  .املعمر بن مالك بن عبد هللا بن نصر بن الزد: أويس اسم اخلضر فيما بلغنا واهللا أعلم
  .وقال غريه هو خضرون بن عمياييل بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل

  .بن خلقيا فاهللا أعلم) ٣(ويقال هو أرميا 
  .وقيل إنه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر وهذا غريب جدا

  .يعة ومها ضعيفانقال ابن اجلوزي رواه حممد بن أيوب، عن ابن هل
  .وقيل إنه ابن مالك

  .وهو أخو الياس قاله السدي كما سيأيت
  .وقيل أنه كان على مقدمة ذي القرنني

  .وقيل كان ابن بعض من آمن بإبراهيم اخلليل وهاجر معه وقيل كان نبيا يف زمن بشتاسب بن هلراسب
  .ان حىت أدركه موسى عليهما السالمقال ابن جرير والصحيح أنه كان متقدما يف زمن أفريدون ابن اثفي

  .وروى احلافظ ابن عساكر عن سعيد بن املسيب أنه قال اخلضر أمه رومية وأبوه فارسي
  .وقد ورد ما يدل على أنه كان من بين إسرائيل يف زمان فرعون أيضا

  قال أبو زرعة يف
__________  



  .سقطت من نسخ البداية والنهاية املطبوعة) ١(
  .وزاد وكان أبوه ملكا ١٩املعارف ص ) ٢(
قال بنو إسرائيل انه أو (ويدل على خطأ قول من قال انه أو رميا بن خلقيا : قال ١٩٤/  ١علق الطربي ج ) ٣(

الن أو رميا كان يف أيام خبتنصر وبني عهد موسى وخبتنصر من املدة ال يشكل قدرها ) الكامل يف التاريخ -رميا 
  .كما يف الكامل البن االثري أكثر من ألف عام؛ على أهل العلم 

  .١٦٣ - ١٦٠/  ١ج 

حدثنا صفوان بن صاحل الدمشقي، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشري، عن قتادة، عن جماهد، عن ": دالئل النبوة " 
يا : " ابن عباس، عن أيب بن كعب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ليلة أسرى به وجد رائحة طيبة فقال

  .هذه ريح قبل املاشطة وابنتها وزوجها: قال" هذه الرائحة الطيبة ؟  جربيل ما
وقال وكان بدء ذلك أن اخلضر كان من أشراف بين إسرائيل وكان ممره براهب يف صومعته فتطلع عليه الراهب 

 يقرب فعلمه االسالم فلما بلغ اخلضر زوجه أبوه امرأة فعلمها االسالم، وأخذ عليها أن ال تعلم أحدا، وكان ال
  النساء، مث طلقها مث زوجه أبوه بأخرى فعلمها

االسالم، وأخذ عليها أن ال تعلم أحدا مث طلقها، فكتمت إحدامها وأفشت عليه االخرى، فانطلق هاربا حىت أتى 
قد رأيت العزقيل ومن رآه : جزيرة يف البحر فأقبل رجالن حيتطبان، فرأياه فكتم أحدمها وأفشى عليه اآلخر، قال

: فالن، فسئل فكتم، وكان من دينهم أنه من كذب قتل، فقتل وكان قد تزوج الكامت املرأة الكامتة، قال: قالمعك 
فبينما هي متشط بنت فرعون إذ سقط املشط من يدها فقالت نعس فرعون فأخربت أباها وكان للمرأة ابنان وزوج، 

احسان منك إلينا إن أنت : إين قاتلكما، فقاال: الفأرسل إليهم فراود املرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا فق
وما وجدت رحيا أطيب منهما، وقد دخلت اجلنة وقد : قتلتنا أن جتعلنا يف قرب واحد فجعلهما يف قرب واحد، فقال

تقدمت قصة مائلة بنت فرعون وهذا املشط يف أمر اخلضر قد يكون مدرجا من كالم أيب بن كعب أو عبد اهللا بن 
  .أعلم عباس واهللا

  .وقال بعضهم كنيته أبو العباس، واالشبه واهللا أعلم أن اخلضر لقب غلب عليه
حدثنا حممد بن سعيد االصبهاين، حدثنا ابن املبارك، عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة : رمحه اهللا -قال البخاري 

" فإذا هي هتتز من خلفه، خضراء  إمنا مسي اخلضر النه جلس على فروة بيضاء: " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .تفرد به البخاري وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر به) ١(

: اهلشيم اليابس، وقال اخلطايب وقال أبو عمر الفروة: احلشيش االبيض وما أشبهه يعين: مث قال عبد الرزاق الفروة
الفروة ومنه قيل فروة الرأس وهي جلدته مبا االرض البيضاء اليت ال نبات فيها، وقال غريه هو اهلشيم اليابس شبهه ب

جذال إذا ما نال يوما ما كال صعال أصك كأن * ولقد ترى احلبشي حول بيوتنا : عليها من الشعر كما قال الراعي
  .إمنا مسي اخلضر خضرا حلسنه وإشراق وجهه: قال اخلطايب) ٢(بذرت فأنبت جانباه فلفال * فروة رأسه 

بت يف الصحيح فإن كان وال بد من التعليل بأحدمها فما ثبت يف الصحيح أوىل، وأقوى بل هذا ال ينايف ما ث: قلت
  ال يلتفت

__________  
 - ٣١٢/  ٢فتح الباري، وأمحد يف مسنده ج  ٣٤٠٢/  ٢٧كتاب املناقب  ٦٠أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

٣١٨.  



  .والترمذي يف سننه
  .جعدا أصك: يف نسخة) ٢(

  .املعوج الركبتني والعقبني: أس، واالصكالصغري الر: والصعل

إىل ما عداه وقد روى احلافظ ابن عساكر هذا احلديث أيضا من طريق إمساعيل بن حفص بن عمر االيلي، حدثنا 
عثمان وأبو جزي ومهام بن حيىي، عن قتادة، عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل، عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا 

  ".ا مسي اخلضر خضرا النه صلى على فروة بيضاء فاهتزت خضراء إمن: " عليه وسلم قال
  .وهذا غريب من هذا الوجه

وقال قبيصة عن الثوري عن منصور عن جماهد قال إمنا مسي اخلضر النه كان إذا صلى اخضر ما حوله وتقدم أن 
وهو مسجى بثوب،  موسى ويوشع عليهما السالم رجعا يقصان االثر وجداه على طنفسة خضراء على كبد البحر،

أين بأرضك السالم ؟ من : قد جعل طرفاه من حتت رأسه وقدميه، فسلم عليه السالم فكشف عن وجهه فرد وقال
  .أنا موسى: أنت ؟ قال

  .بين إسرائيل) ١] (نيب [ موسى : قال
  .نعم فكان من أمرمها ما قصه اهللا يف كتابه عنهما: قال

  .وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه
  ]. ٦٥: الكهف) [ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رمحة من عندنا وعلمناه من من لدنا علما(قوله تعاىل : أحدها
  .هل أتبعك على أن تعلمين مما علمت رشدا(قول موسى له : الثاين

  .قال إنك لن تستطيع معي صربا وكيف تصرب على ما مل حتط به خربا
  .ى لك أمراقال ستجدين إن شاء اهللا صابرا وال أعص

فلو كان وليا وليس بنيب ]  ٧٠ - ٦٦: الكهف) [ قال فإن اتبعتين فال تسألين عن شئ حىت أحدث لك منه ذكرا
مل خياطبه موسى هبذه املخاطبة، ومل يرد على موسى هذا الرد، بل موسى إمنا سأل صحبته لينال ما عنده من العلم 

كن معصوما، ومل تكن ملوسى، وهو نيب عظيم ورسوله كرمي، واجب الذي اختصه اهللا به دونه، فلو كان غري نيب مل ي
العصمة، كبري رغبة وال عظيم طلبة، يف علم ويل غري واجب العصمة، وملا عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه، 

  نه،ولو أنه ميضي حقبا من الزمان قيل مثانني سنة، مث ملا اجتمع به تواضع له وعظمه واتبعه يف صورة مستفيد م
دل على أنه نيب مثله يوحى إليه كما يوحى إليه، وقد خص من العلوم اللدنية، واالسرار النبوية، مبا مل يطلع اهللا عليه 

  .على نبوة اخلضر عليه السالم) ٢(موسى الكليم نيب بين إسرائيل الكرمي، وقد احتج هبذا املسلك بعينه الرماين 
  .م وما ذاك إال للوحي إليه من امللك العالمأن اخلضر أقدم على قتل ذلك الغال: الثالث

  .وهذا دليل مستقل على نبوته
وبرهان ظاهر على عصمته الن الويل ال جيوز له االقدام على قتل النفوس، مبجرد ما يلقي يف خلده، الن خاطره 

  .ليس بواجب العصمة إذ جيوز عليه اخلطأ باالتفاق
  .مل يبلغ احللم علما منه بأنه إذا بلغ يكفر وملا أقدم اخلضر على قتل ذلك الغالم، الذي

__________  
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .يف نسخة البلقاين) ٢(



وحيمل أبويه عن الكفر لشدة حمبتهما له فيتابعانه عليه، ففي قتله مصلحة عظيمة تربو عل بقاء مهجته، صيانة البويه 
  .نبوته وانه مؤيد من اهللا بعصمتهعن الوقوع يف الكفر وعقوبته، دل ذلك على 

  .وقد رأيت الشيخ أبا الفرج ابن اجلوزي طرق هذا املسلك بعينه يف االحتجاج على نبوة اخلضر وصححه
  .وحكى االحتجاج عليه الرماين أيضا

ة رمح(أنه ملا فسر اخلضر تأويل تلك االفاعيل ملوسى، ووضح له عن حقيقة أمره وجلى، قال بعد ذلك كله : الرابع
بل أمرت به ) ١] (أمر [ يعين ما فعلته من تلقاء نفسي، بل ]  ٨٢: الكهف) [ من ربك وما فعلته من أمري

  .وأوحى إيل فيه
  .فدلت هذه الوجوه على نبوته

غريب ) ٢] (فقول [ وال ينايف ذلك حصول واليته، بل وال رسالته كما قاله آخرون، وأما كونه ملكا من املالئكة 
نبوته كما ذكرناه مل يبق ملن قال بواليته وإن الويل قد يطلع على حقيقة االمور دون أرباب الشرع جدا، وإذا ثبتت 

  .الظاهر، مستند يستندون إليه، وال معتمد يعتمدون عليه
  .وأما اخلالف يف وجوده إىل زماننا هذا، فاجلمهور على أنه باق إىل اليوم

  .ه دعوة أبيه آدم بطول احلياةقيل النه دفن آدم بعد خروجهم من الطوفان فنالت
  وقيل النه شرب من عني احلياة

  ).٣(فحىي 
  .إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة) ٤] (مع غريها [ وذكروا أخبارا استشهدوا هبا على بقائه إىل اآلن وسنوردها 

]  ٧٨: كهفال) [ قال هذا فراق بيين وبينك سأنبئكم بتأويل ما مل تستطع عليه صربا(وهذه وصيته ملوسى حني 
  .روي يف ذلك آثار منقطعة كثرية

أنبأنا أبو سعيد بن أيب عمرو، وحدثنا أبو عبد اهللا الصفار، حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا، حدثنا إسحاق : قال البيهقي
أوصين : ملا أراد موسى أن يفارق اخلضر، قال له موسى: بن إمساعيل، حدثنا جرير، حدثين أبو عبد اهللا امللطي قال

  .كن نفاعا وال تكن ضرارا: الق
  .كن بشاشا وال تكن غضبان

  .ارجع عن اللجاجة وال متش يف غري حاجة
  ).وال تضحك إال من عجب: (ويف رواية من طريق أخرى زيادة

يا موسى إن الناس معذبون يف الدنيا على قدر مهومهم هبا، وقال بشر بن احلارث : قال اخلضر: وقال وهب بن منبه
يسر اهللا عليك طاعته، وقد ورد يف ذلك حديث مرفوع رواه ابن : أوصين، فقال: موسى للخضرقال : احلايف

  .عساكر من طريق زكريا بن حيىي الوقاد إال أنه من الكذابني الكبار
قال أبو سعيد اخلدري، قال : قال أبو الوداك: قال جمالد: قال قرئ على عبد اهللا بن وهب وأنا أمسع قال الثوري

  قال أخي موسى يا: " طاب، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعمر بن اخل
__________  

  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .سقطت من نسخ املطبوعة) ٢(
  .تناول الرازي يف التفسري موضوعة اخلضر بتفاصيل واسعة ومسائل كثرية) ٣(



  .وما بعدها ١٥٨/  ٢١انظر ج 
  .بوعةسقطت من نسخ البداية املط) ٤(

السالم عليك ورمحة : فأتاه اخلضر وهو فىت طيب الريح حسن بياض الثياب، مشمرها فقال -وذكر كلمته  -رب 
  .اهللا يا موسى بن عمران، إن ربك يقرأ عليك السالم

هو السالم وإليه السالم، واحلمد هللا رب العاملني، الذي ال أحصى نعمه، وال أقدر على أداء شكره إال : قال موسى
  .عونتهمب

  .أريد أن توصيين بوصية ينفعين اهللا هبا بعدك: مث قال موسى
  يا: فقال اخلضر

من املستمع، فال متل جلساءك إذا حدثتهم، وأعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا ) ١(طالب العلم إن القائل أقل ماللة 
  .حتشو به وعاءك

  .عن الدنيا وانبذها وراءك) ٢(واعزف 
ك فيها حمل قرار، وإمنا جعلت بلغة للعباد والتزود منها ليوم املعاد، ورض نفسك على فإهنا ليست لك بدار وال ل

  .الصرب ختلص من االمث
  .يا موسى تفرغ للعلم إن كنت تريده، فإمنا العلم ملن تفرغ له

  .وال تكن مكثارا للعلم مهذارا فإن كثرة املنطق تشني العلماء وتبدي مساوي السخفاء
  .فإن ذلك من التوفيق والسدادولكن عليك باالقتصاد 

وأعرض عن اجلهال وماطلهم، واحلم عن السفهاء، فإن ذلك فعل احلكماء وزين العلماء، وإذ شتمك اجلاهل 
  .فاسكت عنه حلما

  .وجانبه حزما، فإن ما بقي من جهله عليك وسبه إياك أكثر وأعظم
  .يا ابن عمران وال ترى أنك أوتيت من العلم إال قليال

  .الث والتعسف من االقتحام والتكلففإن االند
  .يا ابن عمران ال تفتحن بابا ال تدري ما غلقه، وال تغلقن بابا ال تدري ما فتحه

يا ابن عمران من ال ينتهي من الدنيا هنمته، وال تنقضي منها رغبته ومن حيقر حاله، ويتهم اهللا فيما قضى له كيف 
  ).٣(يكون زاهدا 

ليه هواه ؟ أو ينفعه طلب العلم واجلهل قد حواه ؟ الن سعيه إىل آخرته وهو هل يكف عن الشهوات من غلب ع
  .مقبل على دنياه

يا موسى تعلم ما تعلمت لتعمل به، وال تعلمه لتحدث به، فيكون عليك بواره، ولغريك نوره، يا موسى بن عمران، 
ك مصيب السيئات، وزعزع اجعل الزهد والتقوى لباسك، والعلم والذكر كالمك، واستكثر من احلسنات فإن

  .باخلوف قلبك فإن ذلك يرضى ربك واعمل خريا فإنك ال بد عامل سوء
  .قال فتوىل وبقي موسى حمزونا مكروبا يبكي* قد وعظت إن حفظت 

ال يصح هذا احلديث وأظنه من صنعة زكريا بن حيىي الوقاد املصري كذبه غري واحد من االئمة والعجب أن احلافظ 
حدثنا سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين، ثنا عمرو بن : وقال احلافظ أبو نعيم االصبهاين* نه بن عساكر سكت ع

عن ) ٤(إسحاق بن إبراهيم بن العالء احلمصي، حدثنا حممد بن الفضل بن عمران الكندي، حدثنا بقية بن الوليد 



: قالوا" أال أحدثكم عن اخلضر ؟ : " بهحممد بن زياد، عن أيب أمامة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الصحا
  :بلى يا رسول اهللا قال

__________  
  .وهو حتريف: مالمة: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .واغرق من الدنيا وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .عابدا: يف نسخة) ٣(
التدليس عن الضعفاء من الثامنة مات سنة أبو حيمد صدوق كثري ؛ بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكالعي ) ٤(

  .سبع وتسعني وله سبع ومثانون
  .١٠٥/  ١تقريب التهذيب 

تصدق علي بارك اهللا فيك فقال : بينما هو ذات يوم ميشي يف سوق بين إسرائيل أبصره رجل مكاتب فقال" 
لك بوجه اهللا ملا تصدقت علي آمنت باهللا ما شاء من أمر يكون ما عندي من شئ أعطيكه فقال املسكني أسأ: اخلضر

آمنت باهللا ما عندي من شئ أعطيكه إال أن : فإين نظرت إىل السماء يف وجهك ورجوت الربكة عندك فقال اخلضر
نعم احلق لك لقد سألتين بأمر عظيم أما أين ال أخيبك بوجه : وهي يستقيم هذا ؟ قال: تأخذين فتبيعين فقال املسكني

  .لسوق فباعه بأربعمائة درهم فمكث عند املشتري زمانا ال يستعمله يف شئفقدمه إىل ا: ريب بعين قال
  .أكره أن أشق عليك إنك شيخ كبري ضعيف: إنك ابتعتين التماس خري عندي فأوصين بعمل قال: فقال له

  .قال ليس يشق علي
انصرف وقد نقل قال فانقل هذه احلجارة وكان ال ينقلها دون ستة نفر يف يوم فخرج الرجل لبعض حاجاته مث 

  .احلجارة يف ساعة
  .أحسنت وأمجلت وأطقت ما مل أرك تطيقه: فقال

إين أكره أن : فأوصين بعمل قال: مث عرض للرجل سفر فقال إين أحسبك أمينا فاخلفين يف أهلي خالفة حسنة قال
فرجع وقد فاضرب من اللنب لبييت حىت أقدم عليك، فمضى الرجل لسفره : ليس تشق علي قال: أشق عليك قال

سألتين بوجه اهللا والسؤال بوجه اهللا أوقعين يف : شيد بناؤه فقال أسألك بوجه اهللا ما سبيلك ؟ وما أمرك ؟ فقال
العبودية سأخربك من أنا، أنا اخلضر الذي مسعت به سألين مسكني صدقة فلم يكن عندي من شئ أعطيه، فسألين 

من سئل بوجه اهللا فرد سائله وهو بقدر، وقف يوم القيامة جلده ال بوجه اهللا فامكنته من رقبيت، فباعين وأخربك أنه 
  .حلم له، وال عظم يتقعقع

  .فقال الرجل آمنت باهللا، شققت عليك يا نيب اهللا ومل أعلم، فقال ال بأس أحسنت وأبقيت
  فقال الرجل بأيب وأمي يا نيب اهللا أحكم يف أهلي ومايل مبا أراك اهللا أو

  .أحب أن ختلي سبيلي فأعبد ريب فخلى سبيله: لأخريك فأخلي سبيلك فقا
  ".فقال اخلضر احلمد هللا الذي أوقعين يف العبودية مث جناين منها 

  .وهذا حديث رفعه خطأ واالشبه أن يكون موقوفا ويف رجاله من ال يعرف فاهللا أعلم
الوهاب بن الضحاك وهو من طريق عبد " عجالة املنتظر يف شرح حال اخلضر " وقد رواه ابن اجلوزي يف كتابه 

  .متروك عن بقية
أن اخلضر وإلياس كانا أخوين وكان أبومها ملكا فقال إلياس : وقد روى احلافظ ابن عساكر بإسناده إىل السدي



إن أخي اخلضر ال رغبة له يف امللك، فلو أنك زوجته لعله جيئ منه ولد يكون امللك له فزوجه أبوه بامرأة : البيه
إنه ال حاجة يل يف النساء فإن شئت أطلقت سراحك وإن شئت أقمت معي تعبدين : ا اخلضرحسناء بكر، فقال هل

  .نعم وأقامت معه سنة: اهللا عزوجل وتكتمني علي سري ؟ فقال
إمنا الولد من عند اهللا إن شاء كان : فلما مضت السنة دعاها امللك فقال إنك شابة وابين شاب فأين الولد فقالت

  .وإن مل يشأ مل يكن
فأمره أبوه فطلقها وزوجه بأخرى ثيبا قد ولد هلا فلما زفت إليه قال هلا كما قال لليت قبلها فأجابت إىل االقامة 

  .عنده
فلما مضت السنة سأهلا امللك عن الولد فقال إن ابنك ال حاجة له بالنساء فتطلبه أبوه فهرب، فأرسل وراءه فلم 

  .يقدروا عليه
  لكوهنافيقال إنه قتل املرأة الثانية 
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

أفشت سره فهرب من أجل ذلك، وأطلق سراح االخرى، فأقامت تعبد اهللا يف بعض نواحي تلك املدينة، فمر هبا 
ه فولدت له أىن لك هذا االسم فقال إين من أصحاب اخلضر فتزوجت: رجل يوما فسمعته يقول بسم اهللا فقالت له

  .أوالدا
بسم اهللا فقالت إبنة : مث صار من أمرها ماشطة بنت فرعون فبينما هي متشطها إذ وقع املشط من يدها فقالت

ال ريب وربك ورب أبيك اهللا فأعلمت أباها فأمر بنقرة من حناس، فأمحيت مث أمر هبا فألقيت : أيب ؟ فقالت: فرعون
ها فقال هلا ابن معها صغري يا أمه أصربي فإنك على احلق فألقت نفسها يف فيه، فلما عاينت ذلك تقاعست أن تقع في

  .النار فماتت رمحها اهللا
وقد روى ابن عساكر عن أيب داود االعمى نفيع وهو كذاب وضاع عن أنس بن مالك، ومن طريق كثري بن عبد 

  اهللا بن عمرو بن عوف وهو كذاب أيضا عن
اللهم أعين على ما ينجيين : " النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يدعو ويقول أبيه عن جده أن اخلضر جاء ليلة فسمع

مما خوفتين وارزقين شوق الصاحلني إىل ما شوقتهم إليه فبعث إليه رسول اهللا أنس بن مالك فسلم عليه فرد عليه 
أمتك على إن اهللا فضلك على االنبياء كما فضل شهر رمضان على سائر الشهور وفضل : قل له: السالم وقال

  .االمم كما فضل يوم اجلمعة على غريه
وهو مكذوب ال يصح سندا وال متنا كيف ال يتمثل بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجيئ ) ١(احلديث 

بنفسه مسلما ومتعلما وهم يذكرون يف حكاياهتم وما يسندونه عن بعض مشاخيهم أن اخلضر يأيت إليهم ويسلم 
ومنازهلم وحماهلم وهو مع هذا ال يعرف موسى بن عمران كليم اهللا الذي اصطفاه اهللا يف  عليهم ويعرف أمساءهم

  .ذلك الزمان على من سواه حىت يتعرف إليه بأنه موسى بين إسرائيل
وقد قال احلافظ أبو احلسني بن املنادي بعد إيراده حديث أنس هذا وأهل احلديث متفقون على أنه حديث منكر 

  .نت يتبني فيه أثر الصنعةاالسناد، سقيم امل
  أخربنا أبو عبد اهللا: قائال) ٢(فأما احلديث الذي رواه احلافظ أبو بكر البيهقي 

__________  
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف املسجد فسمع : ولفظه ٤٢٣/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(

لى ما ينجيين مما خوفتين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم أعين ع: كالما من زاوية وإذا هو بقائل يقول
  .اللهم ارزقين شوق الصادقني إىل ما شوقتهم إليه: أال تضم إليها أختها ؟ فقال: حني مسع ذلك

يقول لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استغفر : اذهب يا أنس فقل له: قال رسول اهللا النس بن مالك وكان معه
يا أنس أنت رسول اهللا إيل ؟ فقال كما انت فرجع فاستثبته، فقال رسول اهللا : أنس فبلغه فقال له الرجل فجاء؛ يل 

  .احلديث..اذهب فقل له فضلك اهللا: نعم فقال له: نعم فقال: صلى اهللا عليه وسلم قل له
  .ومتامه على سائر االيام فذهبوا ينظرون فإذا هو اخلضر عليه السالم

كثري بن عبد اهللا بن عمر بن عوف، عن أبيه عن جده، ورواه الطرباين يف االوسط واورده جالل رواه ابن عدي عن 
  .عبد اهللا بن نافع ليس بشئ متروك: وختمه بقوله ١٦٤/  ١الدين السيوطي يف الاللئ املصنوعة 



  .منكر احلديث جدا: كثري هذا ٢٢١/  ٢ويف اجملروحني 
  .ركن من أركان الكذب: وقال الشافعي عنه

  .وفيه عباد بن عبد الصمد ابن معمر البصري ٢٦٩/  ٧دالئل النبوة ج ) ٢(

حدثنا كامل بن طلحة، ] قال [ حدثنا حممد بن بشر بن مطر، ] قال [ أخربنا أبو بكر بن بالويه، ] قال [ احلافظ، 
وسلم أحدق به  حدثنا عباد بن عبد الصمد، عن أنس بن مالك قال ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه] قال [ 

أصحابه، فبكوا حوله، واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية، جسيم صبيح، فتخطى رقاهبم، فبكى مث التفت إىل 
أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فائت، وخلفا من كل 

يف البالء فانظروا فإن املصاب من مل جيرب وانصرف فقال بعضهم هالك، فإىل اهللا فانيبوا وإليه فارغبوا، ونظر إليكم 
  .لبعض، تعرفون الرجل ؟ فقال أبو بكر وعلي نعم هو أخو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلضر عليه السالم

بن عبد  عباد: وقد رواه أبو بكر بن أيب الدنيا عن كامل بن طلحة بن ويف متنه خمالفة لسياق البيهقي مث قال البيهقي
  .الصمد ضعيف، وهذا منكر مبرة

  .عباد بن عبد الصمد هذا هو ابن معمر البصري: قلت
  .روى عن أنس نسخة قال ابن حبان والعقيلي أكثرها موضوع

  .وقال البخاري منكر احلديث
  .وقال أبو حامت ضعيف احلديث جدا منكره

أخربنا القاسم : لتشيع وقال الشافعي يف مسندهعامة ما يرويه يف فضائل علي وهو ضعيف غال يف ا: وقال ابن عدي
ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن عبد اهللا بن عمر، عن جعفر بن حممد، عن أبيه عن جده علي بن احلسني قال

إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك ودركا من كل : وسلم وجاءت التعزية مسعوا قائال يقول
  .ثقوا وإياه فارجوا، فإن املصاب من حرم الثوابفائت، فباهللا ف

  .قال علي بن احلسني أتدرون من هذا
  .هذا اخلضر

  .شيخ الشافعي القاسم العمري متروك
  .قال أمحد بن حنبل وحيىي بن معني يكذب

  .زاد أمحد ويضع احلديث مث هو مرسل ومثله ال يعتمد عليه ههنا واهللا أعلم
  .عفر بن حممد، عن أبيه عن جده، عن أبيه عن عليوقد روي من وجه آخر ضعيف عن ج

  .وال يصح
وقد روى عبد اهللا بن وهب عمن حدثه، عن حممد بن عجالن، عن حممد بن املنكدر، أن عمر بن اخلطاب بينما هو 
يصلي على جنازة إذ مسع هاتفا وهو يقول ال تسبقنا يرمحك اهللا، فانتظره حىت حلق بالصف، فذكر دعاءه للميت إن 

  .ذبه فكثريا عصاك وإن تغفر له ففقري إىل رمحتكتع
  وملا دفن قال

طوىب لك يا صاحب القرب، إن مل تكن عريفا أو جابيا أو خازنا أو كاتبا أو شرطيا فقال عمر خذوا الرجل نسأله عن 
  .صالته وكالمه عمن هو

  .قال فتوارى عنهم فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع



  .حدثنا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال عمر هذا واهللا اخلضر الذي 
  .وهذا االثر مبهم وفيه انقطاع وال يصح مثله

: عن يزيد بن االصم، عن علي بن أيب طالب قال) ١(وروى احلافظ ابن عساكر عن الثوري، عن عبد اهللا بن حمرز 
  دخلت الطواف يف بعض الليل فإذا أنا برجل متعلق بأستار الكعبة وهو

__________  
من قصص (يف املطبوعة ابن حمرز وقد صححه حمقق االوىل : " ابن احملرر، قال يف اهلامش: يف قصص االنبياء) ١(

ومل أجد فيما لدي من مراجع : قلت"  ٢٥٨وانظر الكىن واالمساء للدواليب  ٥٠٠/  ٢من ميزان االعتدال ) االنبياء
  .عبد اهللا بن احملرز

امن ال تغلطه املسائل، ويامن ال يربمه إحلاح امللحني، وال مسألة السائلني ارزقين يا من ال مينعه مسع من مسع وي: يقول
الذي نفس : نعم فقال يل: أو مسعته ؟ قلت: فقال يل: فقلت أعد علي ما قلت: برد عفوك، وحالوة رمحتك، قال

  .وكان هو اخلضر: اخلضر بيده، قال
به، ولو كانت مثل زبد البحر وورق الشجر وعدد النجوم ال يقوهلا عبد خلف صالة مكتوبة إال غفر اهللا له ذنو

  .لغفرها اهللا له
ومثل هذا ال يصح، ؛ وهذا ضعيف من جهة عبد اهللا بن احملرز فإنه متروك احلديث ويزيد بن االصم مل يدرك عليا 

  .واهللا أعلم
، عن حمفوظ بن عبد اهللا حدثنا مالك بن إمساعيل، حدثنا صاحل بن أيب االسود: وقد رواه أبو إمساعيل الترمذي
بينما علي بن أيب طالب يطوف بالكعبة إذا هو برجل متعلق بأستار الكعبة وهو : احلضرمي، عن حممد بن حيىي قال

يا من ال يشغله مسع عن مسع، ويا من ال يغلطه السائلون، ويا من ال يتربم بإحلاح امللحني، أرزقين برد عفوك، : يقول
فادع به يف دبر : نعم قال: وقد مسعته ؟ قال: يا عبد اهللا أعد دعاءك هذا قال: له عليفقال : وحالوة رمحتك، قال

كل صالة فوالذي نفس اخلضر بيده، لو كان عليك من الذنوب عدد جنوم السماء ومطرها، وحصباء االرض 
  وتراهبا لغفر لك أسرع من طرفة

  .عني
  .وهذا أيضا منقطع ويف اسناده من ال يعرف واهللا أعلم

حدثنا يعقوب بن يوسف، حدثنا مالك بن إمساعيل فذكر : د أورد ابن اجلوزي من طريق أيب بكر بن أيب الدنياوق
  .حنوه

  .مث قال وهذا إسناد جمهول منقطع وليس فيه ما يدل على أن الرجل اخلضر
حممد، أنبأنا أبو إسحق أنبأنا أبو القاسم بن احلصني، أنبأنا أبو طالب حممد بن : وقال احلافظ أبو القاسم ابن عساكر

املزكي، حدثنا حممد بن إسحق بن خزمية، حدثنا حممد بن أمحد بن يزيد، أماله علينا بعبادان، أنبأنا عمرو بن عاصم، 
وال أعلمه إال مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه : حدثنا احلسن بن رزين عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال

، فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه، ويتفرقان عن )١(وإلياس كل عام يف املوسم  يلتقي اخلضر: " وسلم قال
بسم اهللا ما شاء اهللا، ال يسوق اخلري إال اهللا ما شاء اهللا، ال يصرف الشر إال اهللا ما شاء اهللا، ما : هؤالء الكلمات

  .كان من نعمة فمن اهللا ما شاء اهللا، ال حول وال قوة إال باهللا
  .من قاهلن حني يصبح وحني ميسي ثالث مرات، آمنه اهللا من الغرق واحلرق والسرق: سوقال ابن عبا



  .ومن الشيطان والسلطان واحلية والعقرب: وأحسبه قال: قال
قال الدارقطين يف االفراد هذا حديث غريب من حديث ابن جريج مل حيدث به غري هذا الشيخ يعين احلسن بن رزين 

  .هذا
  .ثري العبدي أيضا ومع هذا قال فيه احلافظ أبو أمحد بن عدي ليس مبعروفوقد روى عنه حممد بن ك

  وقال احلافظ أبو جعفر العقيلي جمهول وحديثه غري
__________  

عن حممد بن املتوكل عن ضمرة بن ربيعة عن عبد اهللا بن شوذب : ذكر اخلرب الطربي يف تارخيه دون تعليق قال) ١(
  .من بين إسرائيل يلتقيان يف كل عام باملوسماخلضر من ولد فارس والياس : قال
١٨٨/  ١.  

  .حمفوظ
  ).١(وقال أبو احلسن بن املنادي هو حديث واه باحلسن بن رزين 

وقد روى ابن عساكر حنوه من طريق علي بن احلسن اجلهضمي وهو كذاب عن ضمرة بن حبيب املقدسي عن أبيه 
جيتمع : عن أبيه، عن جده، عن علي بن أيب طالب مرفوعا قال عن العالء بن زياد القشريي عن عبد اهللا بن احلسن،

  واخلضر وذكر حديثا* كل يوم عرفة بعرفات جربيل وميكائيل وإسرافيل 
  .طويال موضوعا تركنا إيراده قصدا وهللا احلمد

ر وروى ابن عساكر من طريق هشام ابن خالد، عن احلسن بن حيىي اخلشين، عن ابن أيب رواد، قال الياس واخلض
يصومان شهر رمضان ببيت املقدس، وحيجان يف كل سنة، ويشربان من ماء زمزم شربة واحدة تكفيهما إىل مثلها 

  .من قابل
وروى ابن عساكر أن الوليد بن عبد امللك بن مروان، باين جامع دمشق، أحب أن يتعبد ليلة يف املسجد، فأمر 

ن باب الساعات فدخل اجلامع، فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه القومة أن خيلوه له ففعلوا، فلما كان من الليل جاء م
  .وبني باب اخلضراء

  .يا أمري املؤمنني هذا اخلضر جيئ كل ليلة يصلي ههنا: أمل آمركم أن ختلوه ؟ فقالوا: فقال للقومة
ا أبو احلسني بن أنبأنا أبو القاسم بن إمساعيل بن أمحد، انبأنا أبو بكر بن الطربي، أنبأن: وقال ابن عساكر أيضا

حدثين حممد بن عبد العزيز، حدثنا  -هو ابن سفيان الفسوي  -الفضل، أنبأنا عبد اهللا بن جعفر، حدثنا يعقوب 
رأيت رجال مياشي عمر بن عبد العزيز معتمدا على : ، عن السري بن حيىي، عن رباح بن عبيدة، قال)٢(ضمرة 

من الرجل الذي كان معتمدا : قلت -ما انصرف من الصالة إن هذا الرجل حاف، قال فل: يديه، فقلت يف نفسي
  .نعم: وهل رأيته يا رباح ؟ قلت: على يدك آنفا ؟ قال

  .ما أحسبك إال رجال صاحلا ذاك أخي اخلضر بشرين أين سأيل وأعدل: قال
ضمرة والسري  وقد قدح أبو احلسني بن املنادي يف* الرملي جمروح عند العلماء : قال الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي

  .ورباح
  .مث أورد من طرق أخر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع باخلضر، وضعفها كلها

  .وروى ابن عساكر أيضا أنه اجتمع بإبراهيم التيمي وبسفيان بن عيينة ومجاعة يطول ذكرهم
ضعيفة جدا، ال  وهذه الروايات واحلكايات هي عمدة من ذهب إىل حياته إىل اليوم وكل من االحاديث املرفوعة



يقوم مبثلها حجة يف الدين، واحلكايات ال خيلو أكثرها عن ضعف يف االسناد، وقصاراها أهنا صحيحة إىل من ليس 
  .مبعصوم من صحايب أو غريه، النه جيوز عليه اخلطأ واهللا أعلم

حدثنا رسول اهللا : سعيد قال وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، أن أبا
  .حديثا طويال عن الدجال] يوما [ صلى اهللا عليه وسلم 

فينتهي إىل بعض السباخ اليت تلي [  -وهو حمرم عليه أن يدخل نقاب املدينة  -الدجال  -يأيت : " وقال فيما حيدثنا
  ]املدينة 

أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنك ]: له [ فيخرج إليه يومئذ رجل هو خري الناس، أو من خريهم، فيقول 
  أرايتم إن قتلت هذا مث أحييته،: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبديثه فيقول الدجال

__________  
  .زريق، والصواب ما أثبتناه من ميزان االعتدال: يف النسخ املطبوعة) ١(
  .مجرة ويف نسخة محزة وهو حتريف: يف النسخ املطبوعة) ٢(

  .أثبتناه والصواب ما

  .ال: أتشكون يف االمر ؟ فيقولون
) ١(فرييد قتله الثانية فال يسلط عليه : فيقتله مث حيييه فيقول حني حييي واهللا ما كنت أشد بصرية فيك مين اآلن قال

قال معمر بلغين أنه جيعل على حلقه صحيفة من حناس وبلغين أنه اخلضر الذي يقتله الدجال مث حيييه وهذا احلديث 
  .ج يف الصحيحني من حديث الزهري بهخمر

  .إن هذا الرجل اخلضر: وقال أبو إسحق إبراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه الراوي عن مسلم الصحيح أن يقال
وقول معمر وغريه بلغين ليس فيه حجة وقد ورد يف بعض ألفاظ احلديث فيأيت بشاب ممتلئ شبابا فيقتله وقوله الذي 

  .اهللا عليه وسلم ال يقتضي املشافهة بل يكفي التواتر حدثنا عنه رسول اهللا صلى
لالحاديث " عجالة املنتظر يف شرح حالة اخلضر : " وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي رمحه اهللا يف كتابه

الواردة يف ذلك من املرفوعات فبني أهنا موضوعة، ومن اآلثار عن الصحابة والتابعني فمن بعدهم فبني ضعف 
وأما الذين ذهبوا إىل أنه قد مات * ببيان أحواهلا، وجهالة رجاهلا، وقد أجاد يف ذلك وأحسن االنتقاد  أسانيدها

ومنهم البخاري وإبراهيم احلريب وأبو احلسني بن املنادي والشيخ أبو الفرج بن اجلوزي وقد انتصر لذلك وألف فيه 
وما جعلنا لبشر ] (تعاىل [ منها قوله * بأشياء كثرية  فيحتج هلم" عجالة املنتظر يف شرح حالة اخلضر " كتابا مساه 

فاخلضر إن كان بشرا فقد دخل يف هذا العموم ال حمالة، وال جيوز ختصيصه منه ]  ٣٤: االنبياء) [ من قبلك اخللد
  .إال بدليل صحيح انتهى
  .واالصل عدمه حىت يثبت

  .ومل يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم جيب قبوله
وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول اهللا مصدق ملا (ا أن اهللا تعاىل قال ومنه

  معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررمت
قال ابن عباس ]  ٨١: آل عمران) [ وأخذمت على ذلك إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين

  .خذ عليه امليثاق لئن بعث حممد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنهما بعث اهللا نبيا إال أ
  .وأمره أن يأخذ على أمته امليثاق، لئن بعث حممد وهم أحياء ليؤمنن به وينصرنه



  .ذكره البخاري عنه
فاخلضر إن كان نبيا أو وليا، فقد دخل يف هذا امليثاق، فلو كان حيا يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكان 

ف أحواله، أن يكون بني يديه، يؤمن مبا أنزل اهللا عليه، وينصره أن يصل أحد من االعداء إليه، النه إن كان أشر
  .وليا فالصديق أفضل منه، وإن كان نبيا فموسى أفضل منه

  حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا هشيم، أنبأنا جمالد،: وقد روى االمام أمحد يف مسنده
__________  

باب يف  ٢١كتاب الفنت  ٥٢و  ٤٨٥/  ١٥ومسلم يف  ٣١/  ٩٧، ٣٠/  ٧٦، ٩/  ٢٩ري صحيح البخا) ١(
 ٢، ١٨٣/  ١ورواه مالك يف املوطأ، وأخرجه أمحد يف مسنده ج  ٢٢٥٦/  ٤ص ) ٢٩٣٨( ١١٢صفة الدجال 

 /٢٠٧ - ٨١/  ٥، ٣٩٣ - ٢٧٧ - ٢٠٢/  ٣، ٤٨٣ - ٣٣٠ - ٢٣٧.  
  .نقب، وهو الطريق بني اجلبلنيأي طرقها وفجاجها، وهو مجع : نقاب املدينة(

  .ما بني معكوفني يف احلديث زيادة اقتضاها السياق من صحيح مسلم -
  .أبو سعيد يعين اخلدري -

والذي نفسي بيده لو أن موسى كان : " عن الشعيب، عن جابر بن عبد اهللا، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" (حيا ما وسعه إال أن يتبعين 

  .لذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورةوهذا ا
وقد دلت عليه هذه اآلية الكرمية أن االنبياء كلهم لو فرض أهنم أحياء مكلفون يف زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم لكانوا كلهم أتباعا له، وحتت أوامره، ويف عموم شرعه
فع فوقهم كلهم، وملا هبطوا معه إىل بيت املقدس كما أنه صلوات وسالمه عليه ملا اجتمع معهم ليلة االسراء، ر

وحانت الصالة، أمره جربيل عن أمر اهللا أن يؤمهم، فصلى هبم يف حمل واليتهم ودار إقامتهم فدل على أنه االمام 
  .االعظم، والرسول اخلامت املبجل املقدم، صلوات اهللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني

علم أنه لو كان اخلضر حيا لكان من مجلة أمة حممد صلى اهللا عليه  -مؤمن وهو معلوم عند كل  -فإذا علم هذا 
  وسلم وممن

هذا عيسى بن مرمي عليه السالم إذا نزل يف آخر الزمان حبكم هبذه الشريعة * يقتدي بشرعه ال يسعه إال ذلك 
مت أنبياء بين إسرائيل واملعلوم املرسلني وخا) ٢(املطهرة، ال خيرج منها وال حييد عنها، وهو أحد أوىل العزم اخلمسة 

أن اخلضر مل ينقل بسند صحيح وال حسن تسكن النفس إليه، أنه اجتمع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم 
  .واحد، ومل يشهد معه قتاال يف مشهد من املشاهد

اللهم إن : " كفره وهذا يوم بدر يقول الصادق املصدوق فيما دعا به لربه عزوجل، واستنصره واستفتحه على من
وتلك العصابة كان حتتها سادة املسلمني يومئذ، وسادة املالئكة ) ٣" (هتلك هذه العصابة ال تعبد بعدها يف االرض 

وببئر بدر : حىت جربيل عليه السالم، كما قال حسان بن ثابت يف قصيدة له يف بيت يقال إنه أفخر بيت قالته العرب
فلو كان اخلضر حيا لكان وقوفه حتت هذه الراية أشرف مقاماته ) ٤(ئنا وحممد جربيل حتت لوا* إذ يرد وجوههم 
  .وأعظم غزواته

  .نعم: سئل بعض أصحابنا عن اخلضر هل مات ؟ فقال: قال القاضي أبو يعلى حممد بن احلسني بن الفراء احلنبلي
ا جلاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وكان حيتج بأنه لو كان حي: وبلغين مثل هذا عن أيب طاهر بن الغباري قال: قال



  .وسلم
  .نقله ابن اجلوزي يف العجالة

  .فهل يقال إنه كان حاضرا يف هذه املواطن كلها ولكن مل يكن أحد يراه: فإن قيل
  .فاجلواب أن االصل عدم هذا االحتمال البعيد الذي يلزم منه ختصيص العموميات مبجرد التومهات

ختفاء وظهوره أعظم الجره وأعلى يف مرتبته وأظهر مبعجزته، مث لو كان باقيا بعده لكان مث ما احلامل له على هذا اال
تبليغه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االحاديث النبوية واآليات القرآنية وإنكاره ملا وقع من االحاديث 

  املكذوبة والروايات املقلوبة واآلراء البدعية
__________  

  .٣٨٧/  ٣مسند أمحد ج ) ١(
  .وموسى، وعيسى وحممد عليهم السالم -نوح، وابراهيم  -صلوات اهللا عليهم  -وهم ) ٢(
أخرجه ابن جرير الطربي، يف تفسريه سورة االنفال، وابن املنذر، وابن مردويه ونقله عنهم السيوطي يف الدر ) ٣(

  .١٦٩/  ٣املنثور 
  .حتريف وهو" وبئر " وتبري بدل : يف نسخ البداية املطبوعة) ٤(

واالهواء العصبية وقتاله مع املسلمني يف غزواهتم وشهوده مجعهم، ومجاعاهتم، ونفعه إياهم، ودفعه الضرر عنهم ممن 
  .يف االمصار) ١(سواهم وتسديده العلماء، واحلكام وتقريره االدلة، واالحكام أفضل ما يقال عنه من كنونه 

  .وجوبه الفيايف واالقطار
  .رف أحوال كثري منهم، وجعله هلم كالنقيب املترجم عنهموإجتماعه بعباد ال يع

  .وهذا الذي ذكرناه ال يتوقف أحد فيه بعد التفهيم واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
وغريمها عن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى ليلة ) ٢(ومن ذلك ما ثبت يف الصحيحني 

  ".م ليلتكم هذه فإنه إىل مائة سنة ال يبقى ممن هو على وجه االرض اليوم أحد أرأيت: " العشاء مث قال
  ".عني تطرف " ويف رواية 

  .فوهل الناس يف مقالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه وإمنا أراد اخنرام قرنه: قال ابن عمر
 سامل بن عبد اهللا وأبو بكر بن سليمان أخربين: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، قال: قال االمام أمحد

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة العشاء يف آخر حياته فلما : بن أيب خيثمة أن عبد اهللا بن عمر قال
  ).٣" (أرأيتم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة ال يبقى ممن على ظهر االرض أحد : " سلم قام فقال

حدثنا حممد بن أيب عدي، عن سليمان التيمي، : وقال االمام أمحد* ن حديث الزهري وأخرجه البخاري ومسلم م
ما من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل موته بقليل أو بشهر: عن أيب نضرة، عن جابر بن عبد اهللا قال

حدثنا : وقال أمحد) ٤(" نفس منفوسة أو ما منكم من نفس اليوم منفوسة يأيت عليها مائة سنة وهي يومئذ حية 
موسى بن داود، حدثنا ابن هليعة، عن أيب الزبري، عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال قبل أن ميوت 

يسألوين عن الساعة وإمنا علمها عند اهللا أقسم باهللا ما على االرض نفس منفوسة اليوم يأيت عليها مائة سنة : " بشهر
) "٥.(  

  .طريق أيب نضرة وأيب الزبري كل منهما عن جابر بن عبد اهللا به حنوه وهكذا رواه مسلم من
قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا عباد، حدثنا أبو معاوية، عن االعمش عن أيب سفيان، عن جابر قال: وقال الترمذي



  ".ما على االرض من نفس منفوسة يأيت عليها مائة سنة : " عليه وسلم
  قال ابن اجلوزي فهذه االحاديث الصحاح تقطع دابر *وهذا أيضا على شرط مسلم 

  .دعوى حياة اخلضر
فاخلضر إن مل يكن قد أدرك زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما هو املظنون الذي يترقى يف القوة إىل : قالوا

  .القطع فال إشكال
اآلن مفقودا ال موجودا النه داخل وإن كان قد أدرك زمانه فهذا احلديث يقتضي أنه مل يعش بعد مائة سنة فيكون 

  يف هذا العموم واالصل عدم املخصص له
__________  

  .كنون من كن، كن الشئ إذا ستره) ١(
  .تستره وختفيه: وكنونه

  .٢١٧/  ٥٣/  ٤٤فتح الباري ومسلم يف صحيحه  ١١٦/  ٤١/  ٣أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(
  .٨٨/  ٢أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٣(
  .٢١٨/  ٥٣/  ٤٤ومسلم يف صحيحه  ٣٠٦ - ٣٠٥/  ٣د االمام أمحد مسن) ٤(
  .٣٤٥/  ٣مسند االمام أمحد ج ) ٥(

  .حىت يثبت بدليل صحيح جيب قبوله واهللا أعلم
عن البخاري وشيخه أيب بكر بن العريب أنه " التعريف واالعالم " وقد حكى احلافظ والقاسم السهيلي يف كتابه 

  .عليه وسلم أدرك حياة النيب صلى اهللا
ولكن مات بعده هلذا احلديث ويف كون البخاري رمحه اهللا يقول هبذا وأنه بقي إىل زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .ورجح السهيلي بقاءه وحكاه عن االكثرين* نظر 
ا تقدم قال وأما إجتماعه مع النيب صلى اهللا عليه وسلم وتعزيته الهل البيت بعده فمروي من طرق صحاح مث ذكر م

  .مما ضعفناه ومل يورد أسانيدها واهللا أعلم
  .وإن الياس ملن املرسلني(الياس عليه السالم فقال اهللا تعاىل بعد قصة موسى وهرون من سورة الصافات ) ١(وأما 

  .إذ قال لقومه أال تتقون
  .أتدعون بعال وتذرون أحسن اخلالقني

  .اهللا ربكم ورب آباءكم االولني
  .رونفكذبوه فاهنم حملض

  .إال عباد اهللا املخلصني
  .وتركنا عليه يف اآلخرين

  .سالم على الياسني
  .إنا كذلك جنزي احملسنني
ويقال ابن ياسني بن * قال علماء النسب هو الياس التشيب ]  ١٣٢ - ١٢٣: الصافات) [ إنه من عبادنا املؤمنني

  .هارون بن عمران وقيل الياس بن العازر بن العيزار بن* فنحاص بن العيزار بن هرون 
  قالوا وكان إرساله إىل أهل بعلبك غريب



  .فدعاهم إىل اهللا عزوجل وأن يتركوا عبادة صنم هلم كانوا يسمونه بعال) ١(دمشق 
  .وقيل كانت امرأة امسها بعل واالول أصح

  .أال تتقون(وهلذا قال هلم 
  .أتدعون بعال وتذرون أحسن اخلالقني

فكذبوه وخالفوه وأرادوا قتله فيقال إنه هرب منهم ]  ١٢٦ - ١٢٤: الصافات[  )اهللا ربكم ورب آباءكم االولني
ومسعت من يذكر عن : قال أبو يعقوب االذرعي، عن يزيد بن عبد الصمد، عن هشام بن عمار قال* واختفى عنهم 

ك اهللا امللك إن إلياس اختفى من ملك قومه يف الغار الذي حتت الدم عشر سنني، حىت أهل: كعب االحبار أنه قال
ووىل غريه، فأتاه إلياس فعرض عليه االسالم، فأسلم، وأسلم من قومه خلق عظيم غري عشرة آالف منهم، فأمر هبم 

  .فقتلوا عن آخرهم
وقال ابن أيب الدنيا حدثين أبو حممد القاسم بن هاشم، حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز 

  .أقام إلياس عليه السالم هاربا من قومه يف كهف جبل عشرين ليلة :عن بعض مشيخة دمشق قال
  .تأتيه الغربان برزقه -أو قال أربعني ليلة 

  أول نيب: أنبأنا هشام بن حممد بن السائب الكليب، عن أبيه قال: وقال حممد بن سعد كاتب الواقدي
__________  

  .ذوا صنما يعبدونه من دون اهللا يقال له بعلكان سائر بين إسرائيل قد اخت: ٢٣٩/  ١قال الطربي ج ) ١(
إلياس من سبط يوشع بن نون بعثه اهللا يف أهل بعلبك وكانوا يعبدون صنما يقال له بعل : وقال ابن قتيبة يف املعارف

  .وملكهم امسه احب وامرأته أزبيل
دون سائر  -منه ويصدقه أما الطربي فيقول أن أحاب أحد ملوك بين إسرائيل واسم امرأته ازبل فقد كان يسمع 

  .ملوك بين إسرائيل الذين عبدوا بعل

بعث إدريس، مث نوح مث إبراهيم، مث إمساعيل وإسحق مث يعقوب مث يوسف مث لوط مث هود مث صاحل مث شعيب، مث 
موسى وهارون ابنا عمران، مث إلياس التشيب بن العازر بن هارون بن عمران بن قاهث بن الوي بن يعقوب بن 

  .ن إبراهيم عليهم السالم هكذا قال ويف هذا الترتيبإسحق ب
[ وقال مكحول عن كعب أربعة أنبياء أحياء اثنان يف االرض إلياس واخلضر، واثنان يف السماء إدريس وعيسى 

  ].عليهم السالم 
كل وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس واخلضر جيتمعان يف كل عام يف شهر رمضان ببيت املقدس، وأهنما حيجان 

  سنة ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إىل
  .وأوردنا احلديث الذي فيه اهنما جيتمعان بعرفات كل سنة* مثلها من العام املقبل 

  .أن اخلضر مات، وكذلك إلياس عليهما السالم: وبينا أنه مل يصح شئ من ذلك وأن الذي يقوم عليه الدليل
عزوجل أن يقبضه إليه ملا كذبوه وآذوه، فجاءته دابة لوهنا لون النار أنه ملا دعا ربه : وما ذكره وهب بن منبه وغريه

فركبها وجعل اهللا له ريشا وألبسه النور وقطع عنه لذة املطعم واملشرب وصار ملكيا بشريا مساويا أرضيا وأوصى 
صحتها ففي هذا نظر وهو من االسرائيالت اليت ال تصدق وال تكذب بل الظاهر أن ) ١(إىل اليسع بن أخطوب 

  .بعيدة واهللا أعلم
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثين أبو العباس أمحد بن سعيد ): ٢(فأما احلديث الذي رواه احلافظ أبو بكر البيهقي 



ببخارا حدثنا عبد اهللا بن حممود، حدثنا عبدان بن سنان، حدثين أمحد بن عبد اهللا الربقي، حدثنا يزيد ) ٣(املعداين 
كنا مع رسول : حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن االوزاعي عن مكحول، عن أنس بن مالك قالبن يزيد البلوي، 

اللهم اجعلين من أمة حممد صلى اهللا عليه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فنزلنا منزال فإذا رجل يف الوادي يقول
من : ه أكثر من ثالمثائة ذراع فقال يلفأشرفت على الوادي فإذا رجل طول: وسلم املرحومة املغفورة املثاب هلا قال

هوذا يسمع كالمك قال : فأين هو ؟ قلت: أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أنت ؟ فقلت
  .فأته فأقرته السالم وقل له أخوك إلياس يقرئك السالم

مث قعدا يتحادثان فقال له يا ] * عليه  [فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فجاء حىت لقيه فعانقه وسلم : قال
فنزلت عليهما مائدة من السماء : إال يوما وهذا يوم فطري فآكل أنا وأنت قال] السنة [ رسول اهللا إين ما آكل يف 

  .مر يف السحاب حنو السماء] مث رأيته [ عليها خبز وحوت وكرفس فأكال وأطعماين وصلينا العصر، مث ودعه 
  )٤( فقد كفانا البيهقي

__________  
  .٢١٤/  ١روى اخلرب ابن االثري يف الكامل ج ) ١(
  .٤٢١/  ٥دالئل النبوة ج ) ٢(
  .البغدادي: ويف دالئل البيهقي: كذا يف االصول) ٣(

  .يف الدالئل الرقي -الربقي 
  .يزيد العلوي: يف الدالئل: يزيد بن يزيد البلوي

  .ما بني معكوفني يف احلديث من دالئل البيهقي) ٤(
  هذا الذي روي يف هذا احلديث يف قدرة اهللا تعاىل جائز ومبا خص اهللا : قلت: عقب البيهقي بعد متام احلديث قال

هذا حديث ضعيف مبرة والعجب أن احلاكم أبا عبد اهللا النيسابوري أخرجه يف مستدركه على : أمره وقال
  .ع خمالف لالحاديث الصحاح من وجوهفإنه حديث موضو) ١(الصحيحني وهذا مما يستدرك به على املستدرك 

إن اهللا خلق آدم طوله : " ومعناه ال يصح أيضا فقد تقدم يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وفيه أنه مل يأت إىل رسول اهللا صلى اهللا " مث مل يزل اخللق ينقص حىت اآلن "  -ستون ذراعا يف السماء إىل أن قال 

  .ن هو الذي ذهب إليهعليه وسلم حىت كا
  .وهذا ال يصح النه كان أحق بالسعي إىل بني يدي خامت االنبياء

وفيه أنه يأكل يف السنة مرة وقد تقدم عن وهب أنه سلبه اهللا لذة املطعم واملشرب وفيما تقدم عن بعضهم أنه 
  .يشرب من زمزم كل سنة شربة تكفيه إىل مثلها من احلول اآلخر

  .كلها باطلة ال يصح شئ منهاوهذه أشياء متعارضة و
وقد ساق ابن عساكر هذا احلديث من طريق أخرى واعترف بضعفها وهذا عجب منه كيف تكلم عليه فإنه أورده 
من طريق حسني بن عرفة، عن هانئ بن احلسن، عن بقية، عن االوزاعي، عن مكحول، عن واثلة، عن ابن االسقع 

زوة تبوك وأنه بعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنس بن فذكر حنو هذا مطوال وفيه أن ذلك كان يف غ
فإذا هو أعلى جسما بذراعني أو ثالثة واعتذر بعدم قدرته لئال تنفر االبل وفيه أنه ملا : مالك وحذيفة بن اليمان قاال

أكلة ويف املائدة خبز إن يل يف كل أربعني يوما : اجتمع به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكال من طعام اجلنة وقال
: عن اخلضر فقال: ورمان وعنب وموز ورطب وبقل ما عدا الكراث وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأله



  .عهدي به عام أول وقال يل إنك ستلقاه قبلي فأقرئه مين السالم
نة تسع من اهلجرة وهذا ال وهذا يدل على أن اخلضر وإلياس بتقدير وجودمها وصحة هذا احلديث مل جيتمعا به إىل س

  .يسوغ شرعا وهذا موضوع أيضا
وقد أورد ابن عساكر طرقا فيمن اجتمع بالياس من العباد وكلها ال يفرح هبا لضعف إسنادها أو حلهالة املسند إليه 

  ناك: حدثين بشر بن معاذ حدثنا محاد بن واقد عن ثابت قال: ومن أحسنها ما قال أبو بكر بن أيب الدنيا* فيها 
حم تنزيل الكتاب من اهللا العزيز (مع مصعب بن الزبري بسواد الكوفة فدخلت حائطا أصلي فيه ركعتني فافتتحت 

  ]. ٢ - ١: غافر) [ العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول
ا غافر الذنب اغفر ي: فإذا رجل من خلفي على بغلة شهباء، عليه مقطعات مينية، فقال يل إذا قلت غافر الذنب فقل

  .يل ذنيب
  .يا قابل التوب تقبل توبيت: وإذا قلت قابل التوب فقل

  .يا شديد العقاب ال تعاقبين: وإذا قلت شديد العقاب فقل
مر بكم رجل على : يا ذا الطول تطول علي برمحة فالتفت فإذا ال أحد وخرجت فسألت: وإذا قلت ذي الطول فقل

  بغلة شهباء عليه
__________  

  .عزوجل به رسوله من املعجزات يشبه، إال أن إسناد هذا احلديث ضعيف مبرة =
عن يزيد بن يزيد عن أيب إسحاق الفزاري حبديث باطل أخرجه احلاكم يف  ٤٤١/  ٤قال الذهيب يف امليزان ) ١(

، قبح اهللا هذا موضوع: فما استحي احلاكم من اهللا يصحح مثل هذا مث قال الذهيب يف تلخيص املستدرك..مستدركه
  .من وضعه، وما كنت أحسب أن اجلهل يبلغ باحلاكم إىل أن يصحح هذا

  .حديث موضوع ال أصل له: وقال ٢٠٠/  ١ورواه ابن اجلوزي يف املوضوعات 

  .مقطعات مينية ؟ فقالوا ما مر بنا أحد فكانوا ال يرون إال أنه الياس
  .وقوله تعاىل

  .أي للعذاب إما يف الدنيا واآلخرة أو يف اآلخرة ] ١٢٧: الصافات) [ فكذبوه فاهنم حملضرون(
  .واالول أظهر على ما ذكره املفسرون واملؤرخون

) [ وتركنا عليه يف اآلخرين(أي إال من آمن منهم وقوله ]  ١٢٨: الصافات) [ وقوله إال عباد اهللا املخلصني(
) [ سالم على الياسني(ال خبري وهلذا قال أي ابقينا بعده ذكرا حسنا له يف العاملني فال يذكر إ]  ١٢٩: الصافات
  .أي سالم على الياس]  ١٣٠: الصافات

العرب تلحق النون يف أمساء كثرية وتبدهلا من غريها كما قالوا إمساعيل وإمساعني وإسرائيل وإسرائني والياس 
  .والياسني

  .دراسنيومن قرأ سالم على آل ياسني أي على آل حممد وقرأ ابن مسعود وغريه سالم على ا
الياس هو إدريس وإليه ذهب الضحاك بن : ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود انه قال

  مزاحم وحكاه قتادة وحممد بن إسحاق والصحيح أنه غريه كما تقدم واهللا أعلم



  ٢ابن كثري ج  -البداية والنهاية 
  البداية والنهاية

  ٢ابن كثري ج 

  .ه ٧٧٤المام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي املتوىف سنة البداية والنهاية ل
  حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه علي شريي اجلزء الثاين دار إحياء التراث العريب

مجاعة من أنبياء بين إسرائيل بعد موسى عليه السالم مث نتبعهم بذكر داود ) ١] (ذكر [ بسم اهللا الرمحن الرحيم 
ال خالف بني أهل العلم بأخبار املاضني وأمور السالفني من ): ٢(هما السالم قال ابن جرير يف تارخيه وسليمان علي

يعين أحد أصحاب موسى عليه ) ٣(كالب بن يوفنا ] كان [ أمتنا وغريهم أن القائم بأمور بين إسرائيل بعد يوشع 
اهللا ومها يوشع وكالب ومها القائالن لبين السالم، وهو زوج اخته مرمي، وهو أحد الرجلني اللذين ممن خيافون 

أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى اهللا فتوكلوا إن كنتم (إسرائيل حني نكلوا عن اجلهاد 
وهو الذي ) ٤(قال ابن جرير مث من بعده كان القائم بأمور بين إسرائيل حزقيل بن بوذي ]  ٢٣: املائدة) [ مؤمنني

  .يا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوتدعا اهللا فأح
  أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم اهللا: (قصة حزقيل قال اهللا تعاىل

  ]. ٢٤٣: البقرة) [ موتوا مث أحياهم إن اهللا لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون
إن كالب بن يوفنا ملا قبضه اهللا إليه بعد يوشع خلف يف بين إسرائيل : قال حممد بن إسحاق عن وهب بن منبه

  وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم اهللا يف كتابه) ٥(حزقيل بن بوذي وهو ابن العجوز 
__________  

  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
  .دار القاموس احلديث ٢٣٧و  ٢٢٦/  ١ج : تاريخ الطربي) ٢(
ووجدت يف نسخة أن القائم يف بين اسرائيل بعد وفاة يوشع بن نون : ٤٩/  ١لذهب قال صاحب مروج ا) ٣(

  .كوشان الكفري، وأنه أقام فيهم مثانني سنة
  .فنحاص بن العازر بن هارون: مروج الذهب: يف املسعودي) ٤(
  .الن أمه سألت اهللا الولد وقد كربت وعقمت فوهبه اهللا هلا: مسي بابن العجوز) ٥(

قال ابن إسحاق فروا من الوباء فنزلوا ) أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت( :فيما بلغنا
بصعيد من االرض فقال هلم اهللا موتوا فماتوا مجيعا فحظروا عليهم حظرية دون السباع فمضت عليهم دهور طويلة 

نعم فأمر أن : م اهللا وأنت تنظر ؟ فقالفمر هبم حزقيل عليه السالم فوقف عليهم متفكرا فقيل له أحتب أن يبعثه
يدعو تلك العظام أن تكتسي حلما وأن يتصل العصب بعضه ببعض فناداهم عن أمر اهللا له بذلك فقام القوم أمجعون 

  .وكربوا تكبرية رجل واحد
 عن ابن مسعود وعن] اهلمداين [ وقال أسباط عن السدي عن أيب مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة 

أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم اهللا موتوا مث : (اناس من الصحابة يف قوله
كانت قرية يقال هلا داوردان قبل واسط وقع هبا الطاعون فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك : قالوا) أحياهم



نهم كثري فلما ارتفع الطاعون رجعوا ساملني فقال الذين بقوا من بقي يف القرية وسلم اآلخرون فلم ميت م] أكثر [ 
أصحابنا هؤالء كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا بقينا ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم فوقع يف قابل 
 فهربوا وهم بضعة وثالثون ألفا حىت نزلوا ذلك املكان وهو واد أفيح فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من

  أعاله أن
موتوا فماتوا حىت إذا هلكوا وبقيت أجسادهم مر هبم نيب يقال له حزقيل فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم 

نعم وإمنا كان تفكره أنه : تريد أن أريك كيف أحييهم قال] يا حزقيل [ ويلوي شدقيه وأصابعه فأوحى اهللا إليه 
يا أيتها العظام إن اهللا يأمرك أن جتتمعي فجعلت العظام يطري بعضها : ناد فنادى: تعجب من قدرة اهللا عليهم فقيل له

إىل بعض حىت كانت أجسادا من عظام مث أوحى اهللا إليه أن ناد يا أيتها العظام إن اهللا يأمرك أن تكتسي حلما 
  .فاكتست حلما ودما وثياهبا اليت ماتت فيها

  .أن تقومي فقاموا أيتها االجساد إن اهللا يأمرك: مث قيل له ناد فنادى
) سبحانك اللهم وحبمدك ال إله إال أنت: (عن جماهد أهنم قالوا حني أحيوا] بن املعتمر [ فزعم منصور : قال أسباط

فرجعوا إىل قومهم أحياء يعرفون أهنم كانوا موتى سحنة املوت على وجوههم ال يلبسون ثوبا إال عاد رمسا حىت 
  ).١(ماتوا آلجاهلم اليت كتبت هلم 

وعن ابن عباس أهنم كانوا أربعة آالف وعنه مثانية آالف وعن أيب صاحل تسعة آالف وعن ابن عباس أيضا كانوا 
  .أربعني ألفا

  .وعن سعيد بن عبد العزيز كانوا من أهل أذرعات
ن وقول اجلمهور أقوى إ" أنه لن يغين حذر من قدر " وقال ابن جريج عن عطاء هذا مثل يعين أنه سيق مثال مبينا 

  .هذا وقع
وقد روى االمام أمحد وصاحبا الصحيح من طريق الزهري عن عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب، عن 

  احلارث بن نوفل، عن عبد اهللا بن عباس أن عمر بن] عبد اهللا بن [ عبد اهللا بن 
__________  

  .٢٣٨ - ٢٣٧/  ١روى الطربي اخلرب يف تارخيه ج ) ١(
  . يف اخلرب زيادة من الطربيوما بني معكوفني

أبو عبيدة بن اجلراح وأصحابه، فأخربوه ) ٢(لقيه أمراء االجناد ) ١(اخلطاب خرج إىل الشام، حىت إذا كان بسرغ 
  .وقع بالشام) ٣(أن الوباء 

عض فذكر احلديث يعين يف مشاورته املهاجرين واالنصار فاختلفوا عليه فجاءه عبد الرمحن بن عوف وكان متغيبا بب
إذا كان بأرض وأنتم هبا فال : " إن عندي من هذا علما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حاجته فقال

  ).٤" (خترجوا فرارا منه وإذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه 
  .فحمد اهللا عمر مث انصرف

  حدثنا حجاج ويزيد: وقال االمام
الزهري، عن سامل، عن عبد اهللا بن عامر بن ربيعة أن عبد الرمحن بن حدثنا ابن أيب ذؤيب عن : قاال) ٥(املفيت 

أن هذا السقم عذب به االمم قبلكم فإذا مسعتم به : " عوف أخرب عمر وهو يف الشام عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).٦" (يف أرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فرارا منه قال فرجع عمر من الشام 



  .وأخرجاه من حديث مالك عن الزهري بنحوه
  .قال حممد بن إسحاق ومل يذكر لنا مدة لبث حزقيل يف بين إسرائيل مث إن اهللا قبضه إليه

فلما قبض نسي بنو إسرائيل عهد اهللا إليهم وعظمت فيهم االحداث وعبدوا االوثان وكان يف مجلة ما يعبدونه من 
  . إليهم الياس بن ياسني بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمراناالصنام صنم يقال له بعل فبعث اهللا

قلت وقد قدمنا قصة إلياس تبعا لقصة اخلضر الهنما يقرنان يف الذكر غالبا والجل أهنا بعد قصة موسى يف سورة 
  .الصافات فتعجلنا قصته لذلك واهللا أعلم

أ فيهم بعد إلياس وصيه اليسع بن أخطوب عليه قال حممد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه قال مث تنب
وإمساعيل واليسع : (قصة اليسع عليه السالم وقد ذكره اهللا تعاىل مع االنبياء يف سورة االنعام يف قوله: السالم وهذه

واذكر إمساعيل واليسع وذا : (وقال تعاىل يف سورة ص]  ٨٦: االنعام) [ ويونس ولوطا وكال فضلنا على العاملني
قال إسحاق بن بشر أبو حذيفة أنبأنا سعيد عن قتادة عن احلسن قال كان ]  ٤٨: ص) [ ل وكل من االخيارالكف

  بعد الياس اليسع عليهما السالم، فمكث ما شاء اهللا أن ميكث يدعوهم
__________  

  .هي قرية يف طرف الشام مما يلي احلجاز: سرغ) ١(
وهي فلسطني واالردن ودمشق ومحص وقنسرين قال االمام  -مدن الشمس اخلمس : املراد باالجناد هنا) ٢(

  .هكذا فسروه واتفقوا عليه: النووي
  .الطاعون: قال اخلليل وغريه: الوباء) ٣(

وكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون والوباء الذي وقع بالشام زمن عمر كان طاعونا وهو طاعون : قالوا
  .عمواس وهي قرية معروفة بالشام

 ١٩٤/  ١وأخرجه أمحد يف مسنده ج  ٢٢١٩/  ٩٨باب الطاعون  ٣٢كتاب السالم  ٣٩سلم يف أخرجه م) ٤(
  والبخاري

  .٢٢٥٩حديث رقم 
  .هو يزيد بن أيب حبيب، مسي باملفيت النه كان مفيت أهل مصر كما قال ابن سعد) ٥(
  .٢٢١٩/  ١٠٠/  ٣٢/  ٣٩ومسلم  ١٩٣/  ١مسند أمحد ج ) ٦(

ياس وشريعته حىت قبضه اهللا عزوجل إليه مث خلف فيهم اخللوء ؟ ؟ وعظمت فيهم إىل اهللا مستمسكا مبنهاج إل
  .االحداث واخلطايا وكثرت اجلبابرة وقتلوا االنبياء وكان فيهم ملك عنيد طاغ

  .ويقال إنه الذي تكفل له ذو الكفل إن هو تاب ورجع دخل اجلنة فسمي ذا الكفل
  .قال حممد بن إسحاق هو اليسع بن أخطوب

اليسع وهو االسباط بن عدي بن شوتلم بن أفراثيم : احلافظ أبو القسم بن عساكر يف حرف الياء من تارخيه وقال
  .بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل

  .ويقال هو ابن عم إلياس النيب عليهما السالم
الياس خلفه اليسع يف قومه ونبأه  ويقال كان مستخفيا معه جببل قاسيون من ملك بعلبك مث ذهب معه إليها فلما رفع

  .اهللا بعده
  .ذكر ذلك عبد املنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه



  .قال وقال غريه وكان ببانياس
  .مث ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ اليسع بالتخفيف وبالتشديد ومن قرأ والليسع وهو اسم واحد لنيب من االنبياء

  .صة أيوب عليهما السالم النه قد قيل إنه ابن أيوب فاهللا أعلمقلت قد قدمنا قصة ذا الكفل بعد ق
وغريه مث مرج أمر بين إسرائيل وعظمت منهم اخلطوب واخلطايا وقتلوا من قتلوا من ) ١(فصل قال ابن جرير 

 االنبياء وسلط اهللا عليهم بدل االنبياء ملوكا جبارين يظلموهنم ويسفكون دماءهم وسلط اهللا عليهم االعداء من
غريهم أيضا وكانوا إذا قاتلوا أحدا من االعداء يكون معهم تابوت امليثاق الذي كان يف قبة الزمان كما تقدم ذكره 

فكانوا ينصرون بربكته ومبا جعل اهللا فيه من السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون فلما كان يف بعض 
فانتزعوه من أيديهم فلما علم بذلك ملك بين  حروهبم مع أهل غزة وعسقالن غلبوهم وقهروهم على أخذه

  إسرائيل يف ذلك الزمان مالت عنقه فمات
كمدا وبقي بنو إسرائيل كالغنم بال راع حىت بعث اهللا فيهم نبيا من االنبياء يقال له مشويل فطلبوا منه أن يقيم هلم 

  .بهملكا ليقاتلوا معه االعداء فكان من أمرهم ما سنذكره مما قص اهللا يف كتا
  .قال ابن جرير فكان من وفاة يوشع بن نون إىل أن بعث اهللا عزوجل مشويل بن بايل أربعمائة سنة وستون سنة

  .مث ذكر تفصيلها مبدد امللوك الذين ملكوا عليهم ومساهم واحدا واحدا تركنا ذكرهم قصدا
مشويل بن بايل بن علقمة بن يرخام بن قصة مشويل عليه السالم وفيها بدأ أمر داود عليه السالم هو مشويل ويقال له أ

  اليهو بن هتو بن صوف بن
__________  

  .روى اخلرب مطوال ٢٤٣/  ١تاريخ الطربي ) ١(

  .علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا
  .ومل يرفع يف نسبه أكثر من هذا فاهللا أعلم) ١(قال مقاتل وهو من ورثة هارون وقال جماهد هو أمشويل بن هلفاقا 

ي بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة والثعليب وغريهم أنه ملا غلبت العمالقة من حكى السد
أرض غزة وعسقالن على بين إسرائيل وقتلوا منهم خلقا كثريا وسبوا من أبنائهم مجعا كثريا وانقطعت النبوة من 

رزقها ولدا ذكرا فولدت غالما فسمته سبط الوى ومل يبق فيهم إال امرأة حبلى فجعلت تدعو اهللا عز وجل أن ي
إمساعيل أي مسع اهللا دعائي فلما ترعرع بعثته إىل املسجد وأسلمته عند رجل صاحل فيه ) ٢(أمشويل ومعناه بالعربانية 

يكون عنده ليتعلم من خريه وعبادته فكان عنده فلما بلغ أشده بينما هو ذات ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية 
  .نعم: أدعوتين ؟ فكره أن يفزعه فقال: تبه مذعورا، فظنه الشيخ يدعوه فسألهاملسجد، فان

  .من، فنام
مث ناداه الثانية فكذلك، مث الثالثة فإذا جربيل يدعوه فجاءه فقال إن ربك قد بعثك إىل قومك فكان من أمره معهم 

من بين إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنيب هلم  أمل تر إىل املال: (ما قص اهللا يف كتابه، قال اهللا تعايل يف كتابه العزيز
  ابعث لنا ملكا نقاتل يف سبيل اهللا قال هل عسيتم إن كتب

عليكم القتال أال تقاتلوا قالوا وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال 
  .تولوا إال قليال منهم واهللا عليم بالظاملني

وقال هلم نبيهم إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أىن يكون له امللك علينا وحنن أحق بامللك منه ومل يؤت سعة 
  .من املال قال إن اهللا اصطفاه عليكم وزاده بسطة يف العلم واجلسم واهللا يؤيت ملكه من يشاء واهللا واسع عليم



ه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون حتمله وقال هلم نبيهم أن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في
  .املالئكة إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني

فلما فصل طالوت باجلنود قال إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مين ومن مل يطعمه فإنه مين إال من اغترف 
ين آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده قال غرفة بيده فشربوا منه إال قليال منهم فلما جاوزه هو والذ

  .الذين يظنون أهنم مالقوا اهللا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا واهللا مع الصابرين
وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صربا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن 

تل داود جالوت وآتاه اهللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض اهللا وق
  ).٢٥١ - ٢٤٦: البقرة) [ ولكن اهللا ذو فضل على العاملني

  .كان نيب هؤالء القوم املذكورين يف هذه القصة هو مشويل: قال أكثر املفسرين
  ع وهذا بعيد ملا ذكره االمام أبو جعفر بن جرير يف تارخيه أن بنيوقيل مشعون وقيل مها واحد وقيل يوش

__________  
  .مشويل بن بروحان بن ناحور: وقال املسعودي يف مروج الذهب) ١(
امشاويل بن هلقانا وهو امساعيل بالعربية واسم أمه حنة مل يكن بينه وبني  ٢٠ص : قال ابن قتيبة يف املعارف) ٢(

وقال هلم نبيهم ان اهللا قد بعث لكم طالوت : (الذي ذكره اهللا عزوجل يف القرآن حني قاليوشع بن نون نيب وهو 
  ).ملكا

  .موت يوشع وبعثة مشويل أربعمائة سنة وستني سنة فاهللا أعلم
واملقصود أن هؤالء القوم ملا أهنكتهم احلروب وقهرهم االعداء سألوا نيب اهللا يف ذلك الزمان وطلبوا منه أن ينصب 

  .كا يكونون حتت طاعته ليقاتلوا من ورائه ومعه وبني يديه االعداءهلم مل
أي ]  ٢٤٦: البقرة) [ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا قالوا وما لنا أال نقاتل يف سبيل اهللا: (فقال هلم

حقيق لنا أن نقاتل عن يقولون حنن حمروبون موتورون، ف) وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا(وأي شي مينعنا من القتال 
  .أبنائنا املنهورين املستضعفني فيهم املأسورين يف قبضتهم

كما ذكر يف آخر ]  ٢٤٦: البقرة) [ فلما كتب عليهم القتال تولوا إال قليال منهم واهللا عليم بالظاملني: (قال تعاىل
وقال هلم نبيهم إن اهللا قد بعث لكم (قتال القصة أنه مل جياوز النهر مع امللك إال القليل والباقون رجعوا ونكلوا عن ال

قال الثعليب وهو طالوت بن قيش بن أفيل بن صارو بن حتورت بن أفيح بن أنيس بن بنيامني بن ) طالوت ملكا
  ).١(يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم اخلليل 

  .قال عكرمة والسدي كان سقاءا وقال وهب بن منبه كان دباغا
) قالوا أىن يكون له امللك علينا وحنن أحق بامللك منه ومل يؤت سعة من املال: (وهلذا فاهللا أعلم) ٢(وقيل غري ذلك 

وقد ذكروا أن النبوة كانت يف سبط الوى وأن امللك كان يف سبط يهوذا فلما كان هذا من سبط بنيامني نفروا منه 
قري ال سعة من املال معه، فكيف ذكروا أنه ف) ٣] (قد [ وطعنوا يف إمارته عليهم وقالوا حنن أحق بامللك منه و 

  ).قال إن اهللا اصطفاه عليكم وزاده بسطة يف العلم واجلسم(يكون مثل هذا ملكا ؟ 
قيل كان اهللا قد أوحى إىل مشويل أن أي بين إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا وإذا حضر عندك يفور هذا 

لون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا فلم يكن أحد الذي فيه من دهن القدس فهو ملكهم فجعلوا يدخ) ٤(القرن 
: عليهم وقال هلم) ٥(منهم على طوهلا سوى طالوت وملا حضر عند مشويل فار ذلك القرن فدهنه منه وعينه للملك 



قيل الطول وقيل ) واجلسم(قيل يف أمر احلروب وقيل بل مطلقا ) إن اهللا اصطفاه عليكم وزاده بسطة يف العلم(
  مناجلمال والظاهر 

__________  
طالوت وهو ساود بن بشر بن أنيال بن طرون بن حبرون بن أفيح بن مسيداح بن : ٥١/  ١يف مروج الذهب ) ١(

  .فاحل بن بنيامني بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم
بن بنيامني بن  شاول بن قيس بن امنار بن ضرار بن حيرف بن يفتح بن ايش: وهو بالسريانية: ويف كامل ابن االثري
  .يعقوب بن إسحاق

  .وقيل كان مكاريا: أحكام القرآن -جاء يف القرطيب ) ٢(
  .وكان عاملا

  .من نسخ البداية املطبوعة -سقطت قد ) ٣(
  .اجلعبة من جلود تكون مشقوقة مث خترز: بالتحريك: القرن) ٤(
  .امللك: يف نسخة) ٥(

فله احلكم وله اخللق واالمر ) واهللا يؤيت ملكه من يشاء: (السالمالسياق أنه كان امجلهم وأعلمهم بعد نبيهم عليه 
  ).واهللا واسع عليم(
وقال هلم نبيهم إن آية ملكة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون حتمله (

ركة والية هذا الرجل الصاحل وهذا أيضا من ب]  ٢٤٨: البقرة) [ املالئكة إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني
عليهم ومينه عليهم أن يرد اهللا عليهم التابوت الذي كان سلب منهم وقهرهم االعداء عليه وقد كانوا ينصرون على 

  .قيل طشت من ذهب كان يغسل فيه صدور االنبياء) فيه سكينة من ربكم(أعدائهم بسببه 
رة إذا صرخت يف حال احلرب أيقن بنو إسرائيل بالنصر وقيل السكينة مثل الريح اخلجوج، وقيل صورهتا مثل اهل

االلواح وشئ من املن الذي كان نزل عليهم ) ٢(قيل كان فيه رضاض ) وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون) (١(
ى أي تأتيكم به املالئكة حيملونه وأنتم ترون ذلك عيانا ليكون آية هللا عليكم وحجة باهرة عل) حتمله املالئكة(بالتيه 

) إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني: (صدق ما أقوله لكم وعلى صحة والية هذا امللك الصاحل عليكم وهلذا قال
  .وقيل إنه ملا غلب العمالقة على هذا التابوت وكان فيه ما ذكر من السكينة والبقية املباركة

بأرضهم فلما أصبحوا إذا التابوت على وقيل كان فيه التوراة أيضا فلما استقر يف أيديهم وضعوه حتت صنم هلم 
رأس الصنم فوضعوه حتته فلما كان اليوم الثاين إذا التابوت فوق الصنم فلما تكرر هذا علموا أن هذا أمر من اهللا 

تعاىل، فأخرجوه من بلدهم وجعلوه يف قرية من قراهم فأخذهم داء يف رقاهبم، فلما طال عليهم هذا جعلوه يف عجلة 
رتني وأرسلومها فيقال إن املالئكة ساقتهما حىت جاؤوا هبما مال بين إسرائيل وهم ينظرون كما وربطوها يف بق

  أخربهم نبيهم بذلك فاهللا أعلم
على أي صفة جاءت به املالئكة والظاهر أن املالئكة كانت حتمله بأنفسهم كما هو املفهوم باجلنود من اآلية واهللا 

  .أعلم
فلما فصل طالوت قال إن اهللا مبتليكم بنهر فمن شرب منه (املفسرين أو أكثرهم  وإن كان االول قد ذكره كثري من

  ]. ٢٤٩: البقرة) [ فليس مين ومن مل يطعمه فإنه مين إال من اغترف غرفة بيده
هذا النهر هو هنر االردن، وهو املسمى بالشريعة، فكان من أمر طالوت جبنوده : قال ابن عباس وكثري من املفسرين



  النهر عن أمر نيب اهللا له عن أمر اهللا له اختبارا وامتحانا أنعند هذا 
__________  

والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا االنبياء : قال ابن عطية: ٢٤٩/  ٣: قال القرطيب) ١(
  .وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إىل ذلك وتأنس به وتقوى

  .رضاض الشئ فتاته) ٢(
  .عصا موسى وعصا هارون ورضاض االلواح: قال ابن عباس -: أقوال: ويف بقية

  .قفيز من يف طست من ذهب وعصا موسى وعمامة هارون: قال الثوري -
  .اجلهاد وقتال االعداء: البقية: الضحاك -

  .يف يده) ١(من شرب من هذا النهر فال يصحبين يف هذه الغزوة وال يصحبين إال من مل يطعمه إال غرفة 
  ).فشربوا منه إال قليال منهم: (عاىلقال اهللا ت

  .قال السدي كان اجليش مثانني ألفا فشرب منه ستة وسبعون ألفا فبقي معه أربعة آالف كذا قال
كنا : من حديث إسرائيل وزهري والثوري عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عازب قال: وقد روى البخاري يف صحيحه

عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه  أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم نتحدث أن
  ).٢(النهر ومل جياوز معه إال بضعة عشر وثلثمائة مؤمن 

وقول السدي أن عدة اجليش كانوا مثانني ألفا فيه نظر، الن أرض بيت املقدس ال حتتمل أن جيتمع فيها جيش مقاتلة 
  .يبلغون مثانني ألفا واهللا أعلم

أي ]  ٢٤٩: البقرة) [ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا اليوم جبالوت وجنوده: (قال اهللا تعاىل
  استقلوا أنفسهم واستضعفوها عن مقاومة

قال الذين يظنون أهنم مالقوا اهللا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية : (أعدائهم بالنسبة إىل قلتهم وكثرة عدد عدوهم
  .يعين هبا الفرسان منهم]  ٢٤٩: البقرة) [ برينبإذن اهللا واهللا مع الصا

  .والفرسان أهل االميان وااليقان الصابرون على اجلالد واجلدال والطعان
 ٢٥٠: البقرة) [ وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صربا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين(

أي يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوهبم وال تقلق وأن يثبت أقدامهم يف جمال طلبوا من اهللا أن يفرغ عليهم الصرب ] 
احلرب ومعترك االبطال وحومة الوغى والدعاء إىل النزال فسألوا التثبت الظاهر والباطن وأن ينزل عليهم النصر 

البصري احلكيم اخلبري إىل على أعدائهم وأعدائه من الكافرين اجلاحدين بآياته وآالئه فأجاهبم العظيم القدير السميع 
أي حبول اهللا ال حبوهلم وبقوة اهللا ونصره ال بقوهتم ) فهزموهم باذن اهللا: (ما سألوا وأناهلم ما إليه فيه رغبوا وهلذا قال

ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة فاتقوا اهللا لعلكم : (وعددهم مع كثرة أعدائهم وكمال عددهم كما قال تعاىل
) [ وقتل داود جالوت وأتاه اهللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء: (وقوله تعاىل]  ١٣٣: مرانآل ع) [ تشكرون
به جنده وكسره وال أعظم من ) ٣(فيه داللة على شجاعة داود عليه السالم وأنه قتله قتال أذل ]  ٢٥١: البقرة

لشجعان واالقران وتعلو كلمة غزوة يقتل فيها ملك عدوه فيغنم بسبب ذلك االموال اجلزيلة ويأسر االبطال وا
  .االميان على االوثان ويدال الولياء اهللا على أعدائه

  ويظهر
__________  



؛ بني أن الغرفة كافة ضرر العطش عند احلزمة الصابرين على شظف العيش الذين مههم يف غري الرفاهية ) ١(
  .بالكفني: ة بالكف الواحد، والغرفةاآلخذ منها قدر احلاجة وقال بعض املفسرين الغرف: واملغترف بيده غرفة

عرب معه منهم أربعة أالف ورجع ستة وسبعون ألفا وملا نظروا إىل جالوت رجع عنه : ٢٤٣/  ١قال الطربي ) ٢(
 -ويف رواية وثالثة عشر  -أيضا ثالثة آالف وستمائة وبضعة ومثانون وخلص يف ثلثمائة وتسعة عشر عدة أهل بدر 

  .وما جاز معه إال مؤمن
كان داود رجال قصريا مسقاما مصفارا أصغر أزرق، وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم : قال القرطيب) ٣(

  .وكان يهزم اجليوش وحده

  .الدين احلق على الباطل وأوليائه
وقد ذكر السدى فيما يرويه أن داود عليه السالم كان أصغر أوالد أبيه وكانوا ثالثة عشر ذكرا كان مسع طالوت 

إسرائيل وهو حيرض بين إسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول من قتل جالوت زوجته بابنيت  ملك بين
وأشركته يف ملكي وكان داود عليه السالم يرمي بالقذافة وهو املقالع رميا عظيما فينا هو سائر مع بين إسرائيل إذ 

خر كذلك، فأخذ الثالثة يف خمالته فلما أن خذين فإن يب تقتل جالوت فأخذه مث حجر آخر كذلك، مث آ: ناداه حجر
لكين أحب : ارجع فإين أكره قتلك، فقال: تواجه الصفان برز جالوت ودعا إىل نفسه فتقدم إليه داود فقال له

  .قتلك، وأخذ تلك االحجار الثالثة فوضعها يف القذافة مث أدارها فصارت الثالثة حجرا واحدا
له طالوت مبا وعده فزوجه ابنته وأجرى حكمه يف ) ٢(يشه منهزما فوىف رأسه وفر ج) ١(مث رمى هبا جالوت ففلق 

ملكه، وعظم داود عليه السالم، عند بين إسرائيل وأحبوه، ومالوا إليه أكثر من طالوت، فذكروا أن طالوت حسده 
لهم، حىت وأراد قتله واحتال على ذلك فلم يصل إليه وجعل العلماء ينهون طالوت عن قتل داود فتسلط عليهم فقت

  .مل يبق منهم إال القليل
مث حصل له توبة وندم وأقالع عما سلف منه وجعل يكثر من البكاء وخيرج إىل اجلبانة فيبكي حىت يبل الثرى 

أن يا طالوت قتلتنا وحنن أحياء وآذيتنا وحنن أموات فازداد لذلك بكاؤه : بدموعه فنودي ذات يوم من اجلبانة
وهل أبقيت عاملا ؟ حىت دل : أل عن عامل يسأله عن أمره، وهل له من توبة، فقيل لهوخوفه واشتد وجله مث جعل يس

: فدعت اهللا فقام يوشع من قربه فقال: على امرأة من العابدات فأخذته فذهبت به إىل قرب يوشع عليه السالم قالوا
لع من امللك ويذهب فيقاتل نعم ينخ: ال ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة ؟ فقال: أقامت القيامة ؟ فقالت

  .يف سبيل اهللا حىت يقتل، مث عاد ميتا
قالوا فذلك ) ٣(فترك امللك لداود عليه السالم وذهب ومعه ثالثة عشر من أوالده فقاتلوا يف سبيل اهللا حىت قتلوا 

من طريق ) ٤(ه هكذا ذكره ابن جرير يف تارخي]  ٢٥١: البقرة) [ وآتاه اهللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء: (قوله
  .السدي بإسناده

  .ويف بعض هذا نظر ونكارة
  .واهللا أعلم

  النيب الذي بعث فأخرب طالوت بتوبته هو اليسع بن أخطوب حكاه: وقال حممد بن إسحق
  .ابن جرير أيضا
  .أهنا أتت به إىل قرب امشويل فعاتبه على ما صنع بعده من االمور وهذا أنسب: وذكر الثعليب
  يف النوم ال أنه قام من القرب حيا فإن هذا إمنا يكون معجزة لنيب وتلك ولعله إمنا رآه



__________  
  .فنقبت رأسه: يف الطربي) ١(
  .أن طالوت أىب أن يفي لداود مبا تقدم من شرطه: ذكر املسعودي) ٢(

  .٥٢/  ١ذهب فلما رأى ميل الناس إليه زوجه ابنته، وسلم إليه ثلت اجلباية، وثلث احلكم وثلث الناس مروج ال
  .ذكر املسعودي أنه مات على سرير ملكه ليلة كمدا) ٣(
  .٢٤٦ - ٢٤٥/  ١تاريخ الطربي ج ) ٤(

  .املرأة مل تكن نبية واهللا أعلم
  .سنة فاهللا أعلم) ١(وزعم أهل التوراة أن مدة ملك طالوت إىل أن قتل مع أوالده أربعون 

مشائله ودالئل نبوته واعالمه هو داود بن ايشا بن عويد بن فضائله و) ٢] (وذكر [ قصة داود وما كان يف أيامه 
بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن ) ٣(عابر بن سلمون بن حنشون بن عويناذب بن إرم 

  .إبراهيم اخلليل عبد اهللا ونبيه وخليفته يف أرض بيت املقدس
داود عليه السالم قصريا أزرق العينني قليل الشعر  كان: قال حممد بن أسحق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه

  .طاهر القلب ونقيه
فأحبته بنو ) ٤(تقدم أنه ملا قتل جالوت وكان قتله له فيما ذكره ابن عساكر عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر 

لسالم، ومجع اهللا له إسرائيل ومالوا إليه وإىل ملكه عليهم، فكان من أمر طالوت ما كان وصار امللك إىل داود عليه ا
بني امللك والنبوة بني خري الدنيا واآلخرة، وكان امللك يكون يف سبط والنبوة يف آخر فاجتمع يف داود هذا وهذا 

  .وقتل داود جالوت وآتاه اهللا امللك واحلكمة وعلمه مما يشاء: (كما قال تعاىل
أي لوال ]  ٢٥١: البقرة) [ ل على العاملنيولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض لفسدت االرض ولكن اهللا ذو فض

  .إقامة امللوك حكاما على الناس الكل قوي الناس ضعيفهم
  وهلذا جاء يف
  ).السلطان ظل اهللا يف أرضه(بعض اآلثار 

  ).إن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن: (وقال أمري املؤمنني عثمان بن عفان
ملا بارز طالوت فقال له أخرج إيل وأخرج إليك فندب طالوت الناس وقد ذكر ابن جرير يف تارخيه أن جالوت 

  .فانتدب داود فقتل جالوت
  .قال وهب بن منبه فمال الناس إىل داود حىت مل يكن لطالوت ذكر وخلعوا طالوت وولوا عليهم داود

والذي ) ٧(جرير قال ابن ) ٦(عن أمر مشويل حىت قال بعضهم إنه واله قبل الوقعة ) ٥] (كان [ وقيل إن ذلك 
  عليه

__________  
  .عشرين سنة: يف مروج الذهب) ١(
  .مث، وسقطت كلمة ذكر: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(

، سورة ١٦٣: ، سورة النساء٢٥١: سورة البقرة: وقد ورد اسم داود يف القرآن الكرمي يف ستة عشر موضعا
، ١٦ - ١٥: ، سورة النمل٧٩ - ٧٨: االنبياء ، سورة٥٥: ، سورة االسراء٨٤: ، سورة االنعام٧٨: املائدة

  .٢٦ - ٢٤ - ٢٢ - ٢٠: ، سورة ص١٢ - ١٠: سورة سبأ



  .ورام بدل إرم؛ باعز بدل عابر وعمي نادب بدل عويناذب : يف الطربي) ٣(
هو داود بن يسى، بن عوبيد، بن بوعز، بن سلمون، بن حنشون، بن عمينا داب، بن ارام، : إجنيل مىت: ويف االجنيل

  .بن حصرون بن فارص بن يهوذا، بن إسحاق بن إبراهيم عليه السالم
  .كان ببيسان من أرض الغور من بالد االردن: قال يف مروج الذهب) ٤(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٥(
  .هتذيب ١٩٠/  ٥وذكر ذلك أيضا ابن عساكر يف تارخيه ) ٦(
  .٢٤٦/  ١انظر تاريخ الطربي ) ٧(

  .إن داود أىب أن تنافس طالوت يف حكمه: وقال املسعودي

  .أنه إمنا ويل ذلك بعد قتل جالوت واهللا أعلم: اجلمهور
أن قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم وأن النهر الذي هناك هو : وروى ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز

  .املذكور يف اآلية فاهللا أعلم
ل أويب معه والطري وألنا له احلديد أن اعمل سابغات وقدر يف السرد ولقد آتينا داود منا فضال يا جبا: (وقال تعاىل

  :وقال تعاىل]  ١١: سبأ) [ واعملوا صاحلا إين مبا تعملون بصري
  .وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري وكنا فاعلني(

  ]. ٧٩: االنبياء) [ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون
وقدر يف : (على عمل الدروع من احلديد ليحصن املقاتلة من االعداء وارشده إىل صنعتها وكيفيتها فقالأعانه اهللا 
  .أي ال تدق املسمار فيفلق وال تغلظه فيفصم قاله جماهد وقتادة واحلكم وعكرمة) السرد

  .حيتاج إىل نار وال مطرقةكان اهللا قد أالن له احلديد حىت كان يفتله بيده، ال : قال احلسن البصري وقتادة واالعمش
كان يعمل كل : قال قتادة فكان أول من عمل الدروع من زرد، وإمنا كانت قبل ذلك من صفائح، قال ابن شوذب

أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن نيب اهللا داود : " يوم درعا يبيعها بستة آالف درهم وقد ثبت يف احلديث
  .واذكر عبدنا داود ذا االيد أنه أواب: (وقال تعاىل) ١" (كان يأكل من كسب يده 

انا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي واالشراق والطري حمشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه احلكمة وفصل 
ذا قوة يف العبادة، والعمل الصاحل قال : قال ابن عباس وجماهد االيد القوة يف الطاعة، يعين]  ١٧: ص) [ اخلطاب
  .أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر: وقد ذكرنا لنا: وة يف العبادة وفقها يف االسالم، قالأعطي ق: قتادة

أحب الصالة إىل اهللا صالة داود وأحب الصيام : " وقد ثبت يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
" وم يوما ويفطر يوما وال يفر إذا القى إىل اهللا صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يص

)٢.(  
كما ]  ١٩ - ١٨: ص) [ إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشى واالشراق والطري حمشورة كل له أواب: " وقوله
  .أي سبحي معه]  ١٠: سبأ) [ يا جبال أويب معه والطري: (قال

أي عند ) اجلبال معه يسبحن بالعشى واالشراق إنا سخرنا(قاله ابن عباس وجماهد وغري واحد يف تفسري هذه اآلية 
آخر النهار وأوله وذلك أنه كان اهللا تعاىل قد وهبه من الصوت العظيم ما مل يعطه أحدا حبيث أنه كان إذا ترمن 

بقراءة كتابه يقف الطري يف اهلواء يرجع بترجيعه ويسبح بتسبيحه وكذلك اجلبال جتيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة 
  وعشيا



__________  
و  ٤٦٦/  ٢كسب الرجل وعمل بيده وأمحد يف مسنده  ١٥أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب البيوع باب ) ١(
  .والدارمي يف سننه كتاب البيوع ١٤١/  ٤

  .٢٥/  ١وابن ماجه يف جتارات 
  .بألفاظ ومن عدة طرق

/  ٢، ٣١٤/  ١ وأمحد يف مسنده) ١٩٦ -وما بعدها  ١٨٢، ١٨١/  ١٣(أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٢(
 ٣٧/  ٦٠ - ٥٦، ٥٤/  ٣٠: والبخاري يف صحيحه ٢٩٦/  ٥ - ١٩٥، ١٩٤، ١٩٠، ١٨٧، ١٦٤، ١٦٠

- ٣٨ - ٧٩ - ٣٤/  ٦٦.  
  .ورواه أبو داود وابن ماجه والدارمي والنسائي يف سننهم

  .هتذيب ١٩٣ - ١٩٢/  ٥وابن عساكر يف تارخيه 

  .صلوات اهللا وسالمه عليه
أعطي داود من حسن الصوت ما مل يعط أحد قط حىت أن كان الطري : بد اهللا بن عامر قالحدثين ع: وقال االوزاعي

  .والوحش ينعكف حوله حىت ميوت عطشا وجوعا، وحىت أن االهنار لتقف
كان ال يسمعه أحد إال حجل كهيئة الرقص، وكان يقرأ الزبور بصوت مل تسمع اآلذان مبثله : وقال وهب بن منبه

  .والطري والدواب على صوته حىت يهلك بعضها جوعافيعكف اجلن واالنس 
حدثنا أبو بكر بن أيب الدنيا، حدثنا حممد بن منصور الطوسي، مسعت صبيحا أبا تراب : وقال أبو عوانة االسفراييين

وحدثين أبو العباس املدين حدثنا حممد بن صاحل العدوي حدثنا سيار هو ابن حامت عن : رمحه اهللا قال أبو عوانة) ١(
  .جعفر، عن مالك، قال كان داود عليه السالم إذا أخذ يف قراءة الزبور تفتقت العذارى

  .وهذا غريب
وما بأس بذلك ؟ مسعت عبيد بن عمر : سألت عطاء عن القراءة على الغناء فقال: وقال عبد الرزاق عن ابن جريج

  .عليه صوته يريد بذلك أن يبكي وتبكيكان داود عليه السالم يأخذ املعزفة فيضرب هبا فيقرأ عليها فترد : يقول
مسع رسول اهللا صلى : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: وقال االمام أمحد

  ).٢" (لقد أويت أبو موسى من مزامري آل داود : " اهللا عليه وسلم صوت أيب موسى االشعري وهو يقرأ فقال
  .خيرجاه من هذا الوجه وهذا على شرط الشيخني ومل

حدثنا حسن، حدثنا محاد بن سلمة، عن حممد بن عمر، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة أن رسول اهللا : وقال أمحد
على شرط مسلم وقد روينا عن أيب ) ٣" (لقد أعطي أبو موسى من مزامري داود : " صلى اهللا عليه وسلم قال

  .واملزمار، فما مسعت صوتا أحسن من صوت أيب موسى االشعريلقد مسعت الرببط : أنه قال) ٤(عثمان النهدي 
  وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابه

قال رسول اهللا صلى : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن مهام، عن أيب هريرة قال: الزبور، كما قال االمام أمحد
بدابته فتسرج فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، خفف على داود القراءة، فكان يأمر : " اهللا عليه وسلم

  ".وكان ال يأكل إال من عمل يديه 
خفف على داود القرآن : " عن عبد اهللا بن حممد، عن عبد الرزاق به، ولفظه: وكذلك رواه البخاري منفردا به

  ).٥" (يديه فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه وال يأكل إال من عمل 



  :مث قال البخاري
__________  

  .عبارة حمرفة) ١(
كما أثبتناه من نسخة ؛ انبئنا برادح وهي حمرفة وصححت يف قصص االنبياء البن كثري : ويف نسخة البداية املطبوعة

  .مصورة عن نسخة االستانة ٣٦٠٩خمطوطة حمفوظة بدار الكتب املصرية رقم تاريخ 
  .وابن ماجه يف سننه ٣٦٩/  ٢مسند أمحد ج ) ٢(

/  ٣٠/  ٦٦يف صحيح البخاري ؛ قلت أصله يف الصحيحني من حديث أيب موسى : ورواه اهليثمي يف الزوائد وفيه
  .ورواه النسائي من حديث عائشة ٢٣٥/  ٣٤/  ٦فتح الباري ويف مسلم من حديث بريدة  ٥٠٤٨

  .ورواه الدارمي يف سننه من حديث أيب موسى
  .٣٥٤ / ٢مسند أمحد ج ) ٣(
  .الترمذي وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٤(
  .فتح الباري ٣٤١٧/  ٣٧/  ٦٠، وصحيح البخاري ٣١٤/  ٢: مسند أمحد ج) ٥(

ورواه موسى بن عقبة، عن صفوان هو ابن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
عن إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، : ليه السالم يف تارخيه من طرقوقد أسنده ابن عساكر يف ترمجة داود ع

  .ومن طريق أيب عاصم، عن أيب بكر السربي عن صفوان بن سليم به
واملراد بالقرآن ههنا الزبور الذي أنزله عليه، وأوحاه إليه، وذكر رواية أشبه أن يكون حمفوظا فإن كان ملكا له 

قدار ما تسرج الدواب وهذ أمر سريع مع التدبر والترمن والتغين به على وجه التخشع أتباع، فكان يقرأ الزبور مب
والزبور كتاب مشهور وذكرنا ]  ٥٥: االسراء) [ وآتينا داود زبورا: (صلوات اهللا وسالمه عليه وقد قال اهللا تعاىل

  يف التفسري احلديث الذي رواه أمحد
  .ما هو معروف ملن نظر فيه) ١(عظ واحلكم وغريه أنه أنزل يف شهر رمضان وفيه من املوا

  .أي أعطيناه ملكا عظيما وحكما نافذا) وشددنا ملكه وآتيناه احلكمة وفصل اخلطاب: (وقوله
  .أن رجلني تداعيا إىل داود عليه السالم يف بقر: عن ابن عباس: روى ابن جرير وابن أيب حامت

دعى عليه، فأرجأ أمرمها إىل الليل، فلما كان الليل أوحى اهللا ادعى أحدمها على اآلخر أنه اغتصبها منه، فأنكر امل
إن اهللا قد أوحى إيل أن أقتلك، فأنا قاتلك ال حمالة فما خربك فيما : إليه أن يقتل املدعي فلما أصبح قال له داود

هذا فأمر به داود واهللا يا نيب اهللا إين حملق فيما ادعيت عليه ولكين كنت اغتلت أباه قبل : ادعيته على هذا ؟ قال
  .فقتل فعظم أمر داود يف بين إسرائيل جدا وخضعوا له خضوعا عظيما

قال ) وفصل اخلطاب) (٢(أي النبوة ) وآتيناه احلكمة: (وقوله تعاىل) وشددنا ملكه: (قال ابن عباس وهو قوله تعاىل
ان يعنون بذلك البينة على شريح والشعيب وقتادة وأبو عبد الرمحن السلمي وغريهم فصل اخلطاب الشهود واالمي

  ).٣(املدعي واليمني على من أنكر 
  .وقال جماهد والسدي هو إصابة القضاء وفهمه

أما " وقال جماهد هو الفصل يف الكالم ويف احلكم واختاره ابن جرير وهذا ال ينايف ما روي عن أيب موسى أنه قول 
  ".بعد 

بين إسرائيل أعطي داود سلسلة لفصل القضاء فكانت ممدودة  وقال وهب بن منبه ملا كثر الشر وشهادات الزور يف



من السماء إىل صخرة بيت املقدس وكانت من ذهب، فإذا تشاجر الرجالن يف حق فأيهما كان حمقا ناهلا واآلخر ال 
  يصل إليها فلم تزل كذلك حىت أودع رجل رجال لؤلؤة فجحدها منه واختذ عكازا

__________  
  .فيه حالل وال حرام، وال فرائض وال حدود كتاب ليس: الزبور) ١(

  .وإمنا هو دعاء حتميد ومتجيد
  .السنة: أي العلم بكتاب اهللا، وقال قتادة: وأبو العالية؛ أي العدل : وقال جماهد) ٢(
  .٢٥١٤/  ٦/  ٤٨هتذيب ويف صحيح البخاري بنحوه  ١٩٦/  ٥رواه ابن عساكر يف تارخيه ) ٣(

باب اليمني على ) ١(كتاب االقضية  ٣٠ورواه مسلم يف ) اليمني على املدعى عليهان : (..ويف رواية ابن عباس
  .املدعى عليه

  .ولكن اليمني على املدعى عليه: عن ابن عباس وفيه
  .١٣٤٢/  ١٢/  ١٣ورواه الترمذي يف /  ١٣٣٦/  ٣ص  ٢ - ١حديث 

ا بيدك عمد إىل العكاز فأعطاه املدعي وأودعها فيه فلما حضرا عند الصخرة تناوهلا املدعي فلما قيل لآلخر خذه
  .إنك تعلم أين دفعتها إليه، مث تناول السلسلة فناهلا فأشكل أمرها على بين إسرائيل: وفيه تلك اللؤلؤة وقال اللهم

  .مث رفعت سريعا من بينهم
  .ذكره مبعناه غري واحد من املفسرين

  .وقد رواه إسحق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب به مبعناه
وهل أتاك نبؤ اخلصم إذ تسوروا احملراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا ال ختف خصمان بغى بعضنا على (

بعض فاحكم بيننا باحلق وال تشطط واهدنا إىل سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ويل نعجة واحدة 
ىل نعاجه وإن كثريا من اخللطاء ليبغي بعضهم فقال أكفلنيها وعزين يف اخلطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إ

  .على بعض إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وقليل ما هم وظن داود أمنا فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب
  ]. ٢٥ - ٢١ص ) [ فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب

ارا أكثرها إسرائيليات ومنها ما هو مكذوب ال وقد ذكر كثري من املفسرين من السلف واخللف ههنا قصصا وأخب
حمالة تركنا إيرادها يف كتابنا قصدا اكتفاء واقتصارا على جمرد تالوة القصة من القرآن العظيم واهللا يهدي من يشاء 

  .إىل صراط مستقيم
د وقد اختلف االئمة يف سجدة ص هل هي من عزائم السجود أو إمنا هي سجدة شكر ليست من عزائم السجو

حدثنا حممد بن عبد اهللا، حدثنا حممد بن عبيد الطنافسي، عن العوام، قال سألت جماهدا : قال البخاري: على قولني
أولئك الذين ) (ومن ذريته داود وسليمان: (عن سجدة ص فقال سألت ابن عباس من أين سجدت قال أو ما تقرأ

 عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه السالم فكان داود ممن أمر نبيكم صلى اهللا) هدى اهللا فبهداهم اقتده
حدثنا امسعيل هو ابن علية عن أيوب، عن عكرمة، : فسجدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد قال االمام أمحد

  .أنه قال يف السجود يف ص ليست من عزائم السجود: عن ابن عباس
  .وقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسجد فيها

وكذا رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أيوب وقال الترمذي حسن صحيح وقال النسائي 
  أخربين إبراهيم بن احلسن املقسمي حدثنا حجاج بن حممد عن



: " عمر بن ذر، عن أبيه، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سجد يف ص وقال
  .ة ونسجدها شكراسجدها داود توب

  .تفرد به أمحد ورجاله ثقات
أخربين عمرو بن احلارث، عن سعيد بن أيب هالل، عن : حدثنا أمحد بن صاحل، حدثنا ابن وهب: وقال أبو داود

قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على : عياض بن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، عن أيب سعيد اخلدري قال
غ السجدة نزل فسجد وسجد معه الناس فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشزن الناس املنرب ص فلما بل
  إمنا هي توبة نيب ولكن رأيتكم تشزنتم]: " النيب صلى اهللا عليه وسلم [ للسجود قفال 

  ).١(فنزل وسجد ] " للسجود 
  .تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح

ان، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا محيد، حدثنا بكر هو ابن عمر وأبو الصديق الناجي أنه حدثنا عف: وقال االمام أمحد
أن أبا سعيد اخلدري رأى رؤيا أنه يكتب ص فلما بلغ إىل اليت يسجد هبا رأى الدواة والقلم وكل شئ : أخربه

  .حبضرته انقلب ساجدا قال فقصها على النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يزل يسجد هبا بعد
تفرد به أمحد وروى الترمذي وابن ماجه من حديث حممد بن يزيد بن خنيس، عن احلسن بن حممد بن عبيد اهللا بن 

جاء رجل إىل النيب صلى : حدثين جدك عبيد اهللا بن أيب يزيد، عن ابن عباس قال: قال يل ابن جريج: أيب يزيد، قال
النائم كأين أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت يارسول اهللا إين رأيت فيما يرى : اهللا عليه وسلم فقال

اللهم اكتب يل هبا عندك أجرا واجعلها يل عندك ذخرا وضع : " وهي ساجدة: الشجرة بسجودي فسمعتها تقول
وقال ابن عباس فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم قام فقرأ " عين هبا وزرا وأقبلها مين كما قبلت من عبدك داود 

  .وهو ساجد كما حكى الرجل عن كالم الشجرة: فسمعته يقولالسجدة مث سجد 
  .مث قال الترمذي غريب ال نعرفه إال من هذ الوجه

وقد ذكر بعض املفسرين أن عليه السالم مكث ساجدا أربعني يوما وقاله جماهد واحلسن وغريمها وورد يف ذلك 
فغفرنا له ذلك وان له : (قال اهللا تعاىل حديث مرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشي وهو ضعيف متروك الرواية،

  ]. ٢٥: ص) [ عندنا لزلفى وحسن مآب
  :أي أن له يوم القيامة لزلفى وهي القربة اليت يقربه اهللا هبا ويدنيه من حظرية قدسه بسببها كما ثبت يف حديث

  .املقسطون على منابر من نور" 
  ).٢" (هم وحكمهم وما ولوا عن ميني الرمحن، وكلتا يديه ميني الذين يقسطون يف أهلي

قال رسول : حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا فضيل، عن عطية، عن أيب سعيد اخلدري قال: وقال االمام أمحد يف مسنده
إن أحب الناس إىل اهللا يوم القيامة وأقرهبم منه جملسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إىل : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: وهكذا رواه الترمذي من حديث فضيل بن مرزوق االغر به وقال) ٣" (هم عذابا إمام جائر اهللا يوم القيامة وأشد

  .ال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه
حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد اهللا بن أيب زياد، حدثنا سيار، حدثنا جعفر بن سليمان مسعت مالك : وقال ابن أيب حامت
يقوم داود عليه السالم يوم القيامة عند ساق العرش : قال) فى وحسن مآبوإن له عندنا لزل: (بن دينار يف قوله

  يا داود جمدين اليوم بذلك الصوت: فيقول اهللا
__________  



  .٥٩/  ٢ج  ١٤١٠باب السجود يف ص حديث رقم  -أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الصالة ) ١(
  .واستدركت من أيب داود ما بني معكوفني يف احلديث سقطت من نسخ البداية املطبوعة -
  .التأهب والتهيؤ للشئ، واالستعداد له، مأخوذ من عرض الشئ وجانبه: قال يف النهاية: التشزن -

  .وقد وردت يف نسخ البداية، تشرف وتشرفتم وهو حتريف
  .واستدركت من أيب داود

لنسائي يف آداب القضاة وا ١٨٢٧/  ١٨باب فضيلة االمام العادل ) ٥(كتاب االمارة  ٣٣أخرجه مسلم يف ) ٢(
  .١٦٠/  ٢وأمحد يف مسنده ج 

  .١٣٢٩/  ٤/  ١٢، والترمذي يف سننه ٢٢/  ٣مسند أمحد ج ) ٣(

فريفع : وكيف وقد سلبته ؟ فيقول إين أرده عليك اليوم، قال: احلسن الرخيم الذي كنت متجدين يف الدنيا فيقول
  .داود بصوت يستفرغ نعيم أهل اجلنان

ا داود إنا جعلناك خليفة يف االرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا ي]: (قال تعاىل [ 
هذا خطاب من اهللا تعاىل مع ]  ٢٦: ص) [ إن الذين يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب
ل من اهللا ال ما سواه من اآلراء واالهواء داود واملراد والة االمور وحكام الناس وأمرهم بالعدل واتباع احلق املنز

  وتوعد من سلك غري ذلك وحكم
بغري ذلك، وقد كان داود عليه السالم هو املقتدى به يف ذلك الوقت يف العدل، وكثرة العبادة، وأنواع القربات، 

: ا كما قال تعاىلحىت إنه كان ال ميضي ساعة من آناء الليل، وأطراف النهار إال وأهل بيته يف عبادة ليال وهنار
حدثنا إمساعيل بن : قال أبو بكر بن أيب الدنيا]  ١٣: سبأ) [ اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور(

قرأت يف مسألة داود عليه : ، عن أيب عمران اجلوين، عن أيب اجللد قال)١(إبراهيم بن بسام، حدثنا صاحل املزي 
أن يا داود " وأنا ال أصل إىل شكرك إال بنعمتك ؟ قال فأتاه الوحي  يا رب كيف يل أن أشكرك: السالم أنه قال

  ".ألست تعلم أن الذي بك من النعم مين قال بلى يا رب قال فأىن أرضى بذلك منك 
أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو بكر بن بالويه، حدثنا حممد بن يونس القرشي، حدثنا روح بن : وقال البيهقي
احلمد هللا كما ينبغي لكرم وجهه، وعز جالله، : " قال داود: ين عبد اهللا بن الحق عن ابن شهاب قالعبادة، حدث

  .ورواه أبو بكر بن أيب الدنيا عن علي بن اجلعد عن الثوري مثله" أنك أتعبت احلفظة يا داود : فأوحى اهللا إليه
إن يف حكمة آل : عن رجل، عن وهب بن منبه قالأنبأنا سفيان الثوري، : وقال عبد اهللا بن املبارك يف كتاب الزهد

داود حق على العاقل أن ال يغفل عن أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه، وساعة حياسب فيها نفسه، وساعة يفضي 
فيها إىل إخوانه الذين خيربونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة خيلى بني نفسه وبني لذاهتا فيما حيل وجيمل فإن 

ة عون على هذه الساعات وإمجام للقلوب، وحق على العاقل أن يعرف زمانه وحيفظ لسانه ويقبل على هذه الساع
  .زاد ملعاده، ومرمة ملعاشه، ولذة يف غري حمرم: شأنه، وحق على العاقل أن ال يظعن إال يف إحدى ثالث

فيان، عن أيب االغر عن وهب بن وقد رواه أبو بكر بن أيب الدنيا، عن أيب بكر بن أيب خيثمة، عن ابن مهدي، عن س
  .منبه فذكره

  .ورواه أيضا عن علي بن اجلعد، عن عمر بن اهليثم الرقاشي، عن أيب االغر، عن وهب بن منبه فذكره
  .وأبو االغر هذا هو الذي أهبمه ابن املبارك يف روايته

: عاء يقال له أبو عبد اهللا قالأنبأنا بشر بن رافع، حدثنا شيخ من أهل صن: وقال عبد الرزاق؛ قاله ابن عساكر 



  .مسعت وهب بن منبه فذكر مثله
  وقد روى احلافظ ابن عساكر يف ترمجة داود عليه السالم أشياء كثرية مليحة منها قوله كن لليتيم كاالب

__________  
  .املزي وهو حتريف: يف نسخ البداية والنهاية) ١(

  .ريصاحل بن بشري املري البص: وما أثبتناه املري وهو

  .الرحيم
  .واعلم انك كما تزرع كذلك حتصد

وروى بسند غريب مرفوعا قال داود يا زارع السيئات أنت حتصد شوكها وحسكها وعن داود عليه السالم أنه 
ما أقبح الفقر بعد الغىن وأقبح : مثل اخلطيب االمحق يف نادي القوم كمثل املغين عند رأس امليت، وقال أيضا: قال

  .بعد اهلدىمن ذلك الضاللة 
  .وقال انظر ما تكره أن يذكر عنك يف نادي القوم فال تفعله إذا خلوت
  .وقال ال تعدن أخاك مبا ال تنجزه له، فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه

قالت يهود ملا : وقال حممد بن سعد أنبأنا حممد بن عمر الواقدي، حدثين هشام بن سعد، عن عمر موىل عفرة قال
انظروا إىل هذا الذي ال يشبع من الطعام وال واهللا ما له مهة إال : اهللا عليه وسلم يتزوج النساء رأت رسول اهللا صلى

لو كان نبيا ما رغب يف النساء وكان أشدهم يف ذلك حيي : إىل النساء حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك، فقالوا
أم حيسدون الناس : ( عليه وسالمه فقالبن أخطب فأكذهبم اهللا وأخربهم بفضل اهللا وسعته على نبيه صلوات اهللا

فقد آتينا آل إبراهيم : (يعين بالناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم]  ٥٤: النساء) [ على ما آتاهم اهللا من فضله
يعين ما أتى اهللا سليمان بن داود كانت له ألف امرأة ]  ٥٤: النساء) [ الكتاب واحلكمة وآتيناهم ملكا عظيما

امرأة منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود ) ٢(وثلثمائة سرية، وكانت لداود عليه السالم مائة ) ١(ة سبعمائة مهري
  .اليت تزوجها بعد الفتنة، هذا أكثر مما حملمد صلى اهللا عليه وسلم

  .وقد ذكر الكليب حنو هذا وأنه كان لداود عليه السالم مائة امرأة ولسليمان ألف امرأة منهن ثلثمائة سرية
احلافظ يف تارخيه يف ترمجة صدقة الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس من طريق الفرج بن فضالة ) ٣(وروى 

الحدثنك حبديث : احلمصي، عن أيب هريرة احلمصي، عن صدقة الدمشقي أن رجال سأل ابن عباس عن الصيام فقال
ا قواما، وكان شجاعا ال يفر إذا خمزونا إن شئت أنبأتك بصوم داود فإنه كان صوام) ٤(كان عندي يف البحث 

أفضل الصيام صيام داود وكان يقرأ : " القى، وكان يصوم يوما ويفطر يوما وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  الزبور بسبعني صوتا يكون فيها وكانت

  ).٥" (له ركعة من الليل يبكي فيها نفسه ويبكي ببكائه كل شئ ويصرف بصوته اهلموم واحملموم 
شئت أنبأتك بصوم ابنه سليمان فإنه كان يصوم من أول الشهر ثالثة أيام، ومن وسطه ثالثة أيام، ومن آخره  وإن

  .ثالثة أيام يستفتح الشهر بصيام ووسطه بصيام وخيتمه بصيام
فإنه كان يصوم الدهر ويأكل الشعري ويلبس الشعر : وإن شئت انبأتك بصوم ابن العذراء البتول عيسى بن مرمي

  ما وجد وال يسأل عما فقد ليس له ولد ميوت، وال بيت خيرب، وكان أينما أدركه الليل يأكل
__________  

  .الزوجة ذات املهر: مهرية) ١(



  .تسع وتسعون امرأة: يف رواية للطربي عن السدي) ٢(
٢٤٩/  ١.  
  .هتذيب ٤١٩ - ٤١٨/  ٦: احلافظ ابن عساكر يف تارخيه) ٣(
  ).قاموس(املعدن : البحث) ٤(
  .١٩٠ - ١٦٤/  ٢أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٥(

بني قدميه، وقام يصلي حىت يصبح، وكان راميا ال يفوته صيد يريده وكان مير مبجالس بين إسرائيل ) ١(صف 
  .فيقضي هلم حوائجهم

  .وإن شئت أنبأتك بصوم أمه مرمي بنت عمران فإهنا كانت تصوم يوما وتفطر يومني
لعريب االمي حممد صلى اهللا عليه وسلم فإنه كان يصوم من كل شهر ثالثة أيام ويقول وإن شئت أنبأتك بصوم النيب ا

  .إن ذلك صوم الدهر
وقد روى االمام أمحد عن أيب النصر عن فرج بن فضالة عن أيب هرم عن صدقة عن ابن عباس مرفوعا يف صوم 

  .داود
أن اهللا ملا : ر االحاديث الواردة يف خلق آدمكمية حياته وكيفية وفاته عليه السالم قد تقدم يف ذك) ٢] (ذكر [ 

: أي رب من هذا ؟ قال: استخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم االنبياء عليهم السالم ورأى فيهم رجال يزهر فقال
  .أي رب زد يف عمره: ستون عاما قال: أي رب كم عمره ؟ قال: هذا ابنك داود، قال

  دم ألف عام، فزاده أربعني عاما فلما انقضى عمر آدم جاءه ملكال إال أن أزيده من عمرك، وكان عمر آ: قال
بقي من عمري أربعون سنة، ونسي آدم ما كان وهبه لولده داود، فأمتها اهللا آلدم ألف سنة ولداود : املوت، فقال
  .مائة سنة

  .رواه أمحد عن ابن عباس والترمذي وصححه عن أيب هريرة وابن خزمية وابن حبان
  .ى شرط مسلموقال احلاكم عل

  .وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه يف قصة آدم
قال ابن جرير وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر داود كان سبعا وسبعني سنة قلت هذا غلط مردود عليهم قالوا 

  .وكان مدة ملكه أربعني سنة وهذا قد يقبل نقله النه ليس عندنا ما ينافيه وال ما يقتضيه
حدثنا قبيصة، حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن بن حممد بن عمرو : ال االمام أمحد يف مسندهوأما وفاته عليه السالم فق

كان داود عليه السالم فيه : " بن أيب عمرو، عن املطلب، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فخرج ذات يوم : لاالبواب فلم يدخل على أهله أحد حىت يرجع قا) ٣(غرية شديدة فكان إذا خرج أغلقت 

من أين دخل هذا : وغلقت الدار فأقبلت امرأته تطلع إىل الدار فإذا رجل قائم وسط الدار فقالت ملن يف البيت
من أنت ؟ : الرجل والدار مغلقة، واهللا لنفتضحن بداود فجاء داود فإذا الرجل قائم يف وسط الدار فقال له داود

  .من احلجاب أنا الذي ال أهاب امللوك وال أمنع: فقال
  .فقال داود أنت واهللا إذن ملك املوت مرحبا بأمر اهللا

  .مث مكث حىت قبضت روحه فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس
  .أظلي على داود: فقال سليمان للطري

  فأظلته الطري حىت أظلمت عليه االرض، فقال سليمان للطري اقبضي



__________  
  .مبعىن يف نسخة صفن، وكالمها) ١(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .أغلق وما أثبتناه من مسند أمحد: يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(

  .جناحا
فطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرينا كيف فعلت الطري، وقبض رسول اهللا صلى اهللا : " قال أبو هريرة: قال

  ).١" (عليه وسلم بيده وغلبت عليه يومئذ املضرحية 
أي وغلبت : انفرد بإخراجه االمام أمحد، وإسناده جيد قوي، رجاله ثقات ومعىن قوله وغلبت عليه يومئذ املضرحية

  على التظليل عليه
  .الصقور الطوال االجنحة، واحدها مضرحي

م مات داود عليه السال: قال اجلوهري وهو الصقر الطويل اجلناح، وقال السدي عن أيب مالك، عن ابن عباس قال
  .فجأة وكان بسبت وكانت الطري تظله

  .مات داود عليه السالم يوم السبت فجأة: وقال السدي أيضا عن أيب مالك، وعن سعيد بن جبري قال
مات داود عليه السالم وهو ابن : عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن احلسن قال) ٢(وقال إسحاق بن بشر 

  ).٣(مائة سنة ومات يوم االربعاء فجأة 
وقال أبو السكن اهلجري مات إبراهيم اخلليل فجأة وداود فجأة وابنه سليمان فجأة صلوات اهللا وسالمه عليهم 

دعين أنزل أو : أمجعني رواه ابن عساكر، وروي عن بعضهم أن ملك املوت جاءه وهو نازل من حمرابه، فقال له
  .زاقيا نيب اهللا قد نفدت السنون والشهور واآلثار واالر: أصعد فقال

  .فخر ساجدا على مرقاة من تلك املراقي فقبضه وهو ساجد: قال
إن الناس : أنبأنا وافر بن سليمان، عن أيب سليمان الفلسطيين، عن وهب بن منبه قال: وقال اسحاق بن بشر

وكان قد شيع جنازته يومئذ أربعون ألف : حضروا جنازة داود عليه السالم فجلسوا يف الشمس يف يوم صائف قال
اهب عليهم الربانس سوى غريهم من الناس، ومل ميت يف بين إسرائيل بعد موسى وهرون أحد كانت بنو إسرائيل ر

فأذاهم احلر فنادوا سليمان عليه السالم أن يعمل هلم وقاية ملا أصاهبم من : أشد جزعا عليه منهم على داود، قال
س فتراص بعضها إىل بعض من كل وجه حىت احلر فخرج سليمان فنادى الطري فأجابت، فأمرها أن تظل النا

استمسكت الريح، فكاد الناس أن يهلكوا غما فصاحوا إىل سليمان عليه السالم من الغم، فخرج سليمان فنادى 
أن أظلي الناس من ناحية الشمس وتنحي عن ناحية الريح ففعلت، فكان الناس يف ظل، وهتب عليهم الريح : الطري

  .ملك سليمانفكان ذلك أول ما رأوه من 
حدثنا أبو مهام الوليد بن شجاع، حدثين الوليد بن مسلم، عن اهليثم بن محيد، عن الوضني : وقال احلافظ أبو يعلى

لقد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عطاء، عن نصر بن علقمة، عن جبري بن نفري، عن أيب الدرداء قال
  ".وال بدلوا ولقد مكث أصحاب املسيح على سننه وهديه مائيت سنة قبض اهللا داود من بني أصحابه ما فتنوا 

  هذا حديث غريب ويف
__________  

  .٤١٩/  ٢مسند أمحد ج ) ١(



  ".املبتدأ والفتوح " إسحاق بن بشر بن حذيفة البخاري صاحب ؛ وهو غري اسحاق بن يسار ) ٢(
  .متروك

  .كذبه علي بن املديين
  .وردت به االخبار عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة سنةعمر داود فيما : قال الطربي) ٣(

عن بعض أهل الكتب فإنه زعم أن عمره كان سبعا وسبعني سنة وأن مدة ملكه كانت أربعني : ويف رواية للطربي
  .سنة

  .رفعه نظر والوضني بن عطاء كان ضعيفا يف احلديث واهللا أعلم
هو سليمان بن داود بن ايشا بن عويد بن عابر : ل احلافظ ابن عساكربن داود عليهما السالم قا) ١(قصة سليمان 

) ٢(بن سلمون بن حنشون بن عمينا داب بن ارم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم 
  .أيب الربيع نيب اهللا ابن نيب اهللا

  ).٣(جاء يف بعض اآلثار أنه دخل دمشق 
وورث سليمان داود : (ملهملة وذكر نسبه قريبا مما ذكره ابن عساكر قال اهللا تعاىلقال ابن ماكوال فارص بالصاد ا

أي ورثه يف ]  ١٦: النمل) [ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطري وأوتينا من كل شئ إن هذا هلو الفضل املبني
يخص باملال دوهنم، وأنه قد ثبت يف النبوة وامللك، وليس املراد ورثه يف املال، النه قد كان له بنون غريه، فما كان ل

ال نورث ما تركنا فهو : " الصحاح من غري وجه عن مجاعة من الصحابة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٥" (حنن معاشر االنبياء ال نورث : " ويف لفظ) ٤" (صدقة 

بل تكون أمواهلم صدقة من بعدهم فأخرب الصادق املصدوق أن االنبياء ال تورث أمواهلم عنهم كما يورث غريهم 
على الفقراء واحملاويج ال خيصون هبا أقرباؤهم الن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من ذلك، كما هي عند 

اآلية يعين أنه عليه السالم كان يعرف ) يا أيها الناس علمنا منطق الطري: (الذي أرسلهم واصطفاهم وفضلهم وقال
  .لغاهتا ويعرب للناس عن مقاصدها وإرادهتاما يتخاطب به الطيور ب

حدثنا امسعيل بن قتيبة، حدثنا ) ٦(أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا علي بن محشاد : وقد قال احلافظ أبو بكر البيهقي
  علي بن قدامة، حدثنا أبو جعفر

  مر: لك قال، حدثين أبو ما)٨(يعين حممد بن عبد الرمحن عن أيب يعقوب القمي ) ٧(االستوائي 
__________  

  .ص -سبأ  -النمل  -االنبياء  -االنعام  -النساء  -البقرة : ذكر سليمان يف القرآن ست عشرة مرة يف) ١(
  .راجع التعليق على نسب داود، وقد تقدم قريبا) ٢(
  .هتذيب ٢٥٣ - ٣٥٢/  ٦راجع تاريخ ابن عساكر ج ) ٣(
 ٤٩/  ١٦/  ٣٢تح الباري، وأخرجه مسلم يف صحيحه ف ٦٧٢٧/  ٣/  ٨٥أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٤(

/  ١والنسائي يف سننه وأمحد يف مسنده  ١٦١٠/  ٤٤/  ٢٢والترمذي يف سننه  ٢٧/  ١٢/  ٥٦ومالك يف املوطأ 
٢٦٢، ١٤٥/  ٦ - ٤٦٣/  ٢ - ٢٥، ٩، ٦، ٤.  
) ٣(ويف النفقات ) ٣٨، ١٤(ويف املغازي ) ١٢(أخرجه البخاري يف كتاب اخلمس، وفضائل أصحاب النيب ) ٥(

  ).٥٦، ٥٤، ٥٢، ٤٩(ويف كتاب اجلهاد ) ٣(ويف الفرائض 
  .يف االصول حشاد، وهو حتريف) ٦(



يف االصول االسواين وهو حتريف والصواب االستوائي نسبة إىل اتسوا وهي كورة بنواحي نيسابور ذكره ) ٧(
يل قضاء نيسابور ودام له القضاء حممد بن بسطام بن احلسن االستوائي وقد و: صاحب معجم البلدان وفيه

  .والوالده
  .١٧٥/  ١معجم البلدان ج 

  = العمي، وهو أبو احلسن يعقوب بن عبد اهللا بن سعد بن مالك االشعري القمي روى عن : يف االصول) ٨(

ل أتدرون ما يقول قالوا وما يقول يا نيب اهللا ؟ قا: سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة فقال الصحابه
  .خيطبها إىل نفسه ويقول زوجيين أسكنك أي غرف دمشق شئت

  .قال سليمان عليه السالم الن غرف دمشق مبنية بالصخر ال يقدر أن يسكنها أحد ولكن كل خاطب كذاب
عن أيب القاسم زاهر بن طاهر عن البيهقي به وكذلك ما عداها من احليوانات وسائر صنوف ): ١(رواه ابن عساكر 

أي من كل ما حيتاج امللك إليه من ) وأوتينا من كل شئ: (لدليل على هذا قوله بعد هذا من اآلياتاملخلوقات وا
العدد واآلالت واجلنود واجليوش واجلماعات من اجلن واالنس والطيور والوحوش والشياطني السارحات والعلوم 

  والفهوم والتعبري عن ضمائر املخلوقات من
أي من بارئ الربيات وخالق االرض والسموات كما قال ) هذا هلو الفضل املبني إن: (الناطقات والصامتات مث قال

وحشر لسليمان جنوده من اجلن واالنس والطري فهم يوزعون حىت إذا أتوا على وادي النمل قالت منلة يا : (تعاىل
ا وقال رب أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون فتبسم ضاحكا من قوهل

أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك 
  ]. ١٩ - ١٧: النمل) [ الصاحلني

خيرب تعاىل عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصالة والسالم أنه ركب يوما يف جيشه مجيعه من اجلن 
جلن واالنس يسريون معه، والطري سائرة معه تظله بأجنحتها من احلر وغريه، وعلى كل من هذه واالنس والطري، فا

اجليوش الثالثة وزعة أي نقباء يردون أوله على آخره فال يتقدم أحد عن موضعه الذي يسري فيه، وال يتأخر عنه 
ل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم سليمان حىت إذا أتوا على وادي النمل قالت منلة يا أيها النم: (قال اهللا تعاىل) ٢(

  .فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور]  ١٨: النمل) [ وجنوده وهم ال يشعرون
وكانت من قبيلة ) ٤(بالطائف وأن هذه النملة كان امسها جرسا ) ٣(وقد ذكر وهب أنه مر وهو على البساط بواد 

  .كانت بقدر الذئبيقال هلم بنو الشيصبان وكانت عرجاء و
ويف هذا كله نظر بل يف هذا السياق دليل على أنه كان يف موكبه راكبا يف خيوله وفرسانه ال كما زعم بعضهم من 

  أنه كان إذ ذاك على البساط النه لو كان كذلك مل ينل النمل منه شئ وال وطئ الن البساط كان عليه مجيع ما
__________  

  .٣٩٨/  ٤معجم البلدان  ٧٤الربيع الزهراين وغريه تويف بقزوين سنة  عيسى بن جابر وروى عنه أبو= 
  .هتذيب ٢٥٣/  ٦تاريخ ابن عساكر ) ١(
ويف اآلية دليل على اختاذ االمام واحلكام وزعة يكفون الناس  ١٦٨/  ١٣قال القرطيب يف أحكام القرآن ج ) ٢(

  .بأنفسهمإذ ال ميكن احلكام ذلك ؛ ومينعوهنم من تطاول بعضهم على بعض 
  .وادي السرير) ٣(
  .طاخية: قيل كان امسها: قال يف أحكام القرآن) ٤(



  .قالوا امسها حرميا: " وقال السهيلي
  وال أدري كيف

  .يتصور للنملة اسم علم والنمل ال يسمي بعضهم بعضا

كما سنبينه بعد حيتاجون إليه من اجليوش واخليول واجلمال واالثقال واخليام واالنعام والطري من فوق ذلك كله 
  .ذلك إن شاء اهللا تعاىل

واملقصود أن سليمان عليه السالم فهم ما خاطبت به تلك النملة المتها من الرأي السديد، واالمر احلميد، وتبسم 
من ذلك على وجه االستبشار والفرح والسرور مبا أطلعه اهللا عليه دون غريه وليس كما يقوله بعض اجلهلة، من أن 

نطق قبل سليمان، وختاطب الناس حىت أخذ عليهم سليمان بن داود العهد وأجلمها، فلم تتكلم مع الدواب كانت ت
الناس بعد ذلك، فإن هذا ال يقوله إال الذين ال يعلمون ولو كان هذا هكذا مل يكن لسليمان يف فهم لغاهتا مزية على 

د أن ال تتكلم مع غريه وكان هو يفهمها مل غريه، إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك ولو كان قد أخذ عليها العه
أن أشكر نعمتك اليت أنعمت : (أي أهلمين وأرشدين) رب أوزعين: (يكن يف هذا أيضا فائدة يعول عليها، وهلذا قال

فطلب من اهللا أن يقيضه للشكر ) علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني
ليه وعلى ما خصه به من املزية على غريه وأن ييسر عليه العمل الصاحل وأن حيشره إذا توفاه مع على ما أنعم به ع

  .عباده الصاحلني وقد استجاب اهللا تعاىل له
واملراد بوالديه داود عليه السالم وأمه وكانت من العابدات الصاحلات كما قال سنيد بن داود، عن يوسف بن 

يا بين ال تكثر : قالت أم سليمان بن داود: " ابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالحممد بن املنكدر، عن أبيه عن ج
  ".النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل تدع العبد فقريا يوم القيامة 

  .عن أربعة من مشاخيه عنه به حنوه) ١(رواه ابن ماجه 
سالم خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن سليمان بن داود عليه ال

  .ارجعوا فقد سقيتم إن هذه النملة استسقت فاستجيب هلا: منلة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي فقال الصحابه
  وقد روي مرفوعا ومل يذكر فيه سليمان مث ساقه من طريق حممد بن عزيز، عن سالمة بن): ٢(قال ابن عساكر 

ابن شهاب حدثين أبو سلمة، عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم روح بن خالد، عن عقيل، عن 
: " خرج نيب من االنبياء بالناس يستسقون اهللا فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها إىل السماء فقال النيب: " يقول

  ".ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة 
د سليمان عليه السالم، فأمر الناس فخرجوا فإذا بنملة قائمة على أصاب الناس قحط على عه: وقال السدي

  .قال فصب اهللا عليهم املطر" اللهم أنا خلق من خلقك وال غناء بنا عن فضلك : " رجليها باسطة يديها وهي تقول
  وتفقد الطري فقال مايل ال أرى اهلدهد أم كان من الغائبني العذبنه عذابا: (قال تعاىل

__________  
  .تترك الرجل فقريا:..وفيه ١٧٤رواه ابن ماجه يف اقامة ح ) ١(
  .هتذيب ٢٧١/  ٦رواه ابن عساكر يف تارخيه ) ٢(

شديدا أو الذحبنه أو ليأتيين بسلطان مبني فمكث غري بعيد فقال أحطت مبا مل حتط به وجئتك من سبأ بنبأ يقني إين 
  .وجدت امرأة متلكهم وأوتيت من كل شئ وهلا عرش عظيم



جدهتا وقومها يسجدون للشمس من دون اهللا وزين هلم الشيطان أعماهلم فصدهم عن السبيل فهم ال يهتدون إال و
يسجدوا هللا الذي خيرج اخلبء يف السموات واالرض ويعلم ما خيفون وما تعلنون اهللا ال إله إال هو رب العرش 

  .العظيم
  .قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبني

  .فألقه إليهم مث تول عنهم فانظر ماذا يرجعونإذهب بكتايب هذا 
قالت يا أيها املال إين القي إيل كتاب كرمي إنه من سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم أال تعلوا علي وأتوين مسلمني 

المر قالت يا أيها املال أفتوين يف أمري ما كنت قاطعة أمرا حىت تشهدون قالوا حنن أولوا قوة وأولوا بأس شديد وا
  .إليك فانظري ماذا تأمرين

قالت إن امللوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة أهلها اذلة وكذلك يفعلون وإين مرسلة إليهم هبدية فناظرة 
  .مبا يرجع املرسلون فلما جاء سليمان قال أمتدونن مبال فما آتاين اهللا خري مما آتاكم بل أنتم هبديتكم تفرحون

  ]. ٣٧ - ٢٠: النمل) [ هم جبنود ال قبل هلم هبا ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرونارجع إليهم فلنأتين
يقومون مبا ) ١(يذكر تعاىل ما كان من أمر سليمان واهلدهد وذلك أن الطيور كان على كل صنف منها مقدمون 

  .يطلب منهم، وحيضرون عنده بالنوبة كما هي عادة اجلنود مع امللوك
ى ما ذكره ابن عباس وغريه أهنم كانوا إذا اعوزوا املاء يف القفار يف حال االسفار جيئ وكانت وظيفة اهلدهد عل

فينظر هلم هل هبذه البقاع من ماء وفيه من القوة اليت أودعها اهللا تعاىل فيه أن ينظر إىل املاء حتت ختوم االرض فإذا 
  .دهلم عليه حفروا عنه واستنبطوه وأخرجوه واستعملوه حلاجتهم

فقال مايل ال أرى اهلدهد أم (طلبه سليمان عليه السالم ذات يوم فقده ومل جيده يف موضعه من حمل خدمته فلما ت
توعده ) العذبنه عذابا شديدا(أي ماله مفقود من ههنا أو قد غاب عن بصري فال أراه حبضريت ) كان من الغائبني
  .بنوع من العذاب

أي حبجة تنجيه من هذه ) أو الذحبنه أو ليأتيين بسلطان مبني(ير اختلف املفسرون فيه واملقصود حاصل على كل تقد
  .الورطة

احطت مبا مل : (لسليمان) فقال: (أي فغاب اهلدهد غيبة ليست بطويلة مث قدم منها) فمكث غري بعيد: (قال اهللا تعاىل
دت امرأة متلكهم إين وج(أي خبرب صادق ) وجئتك من سبأ بنبأ يقني(أي اطلعت على ما مل تطلع عليه ) حتط به

يذكر ما كان عليه ملوك سبأ يف بالد اليمن من اململكة العظيمة والتبابعة ) وأوتيت من كل شئ وهلا عرش عظيم
  .املتوجني، وكان امللك قد آل يف ذلك الزمان إىل امرأة منهم ابنة ملكهم مل خيلف غريها فملكوها عليهم

  أبيها رجال فعم به الفساد، فأرسلت إليهوذكر الثعليب وغريه أن قومها ملكوا عليهم بعد 
__________  

اختار سليمان من كل طري طريا فجعله رأس تلك الطري، فإذا أراد أن يسأل شيئا من تلك الطري : يف الطربي) ١(
  .سأل رأسها

ها ، فأقبل الناس عليها وملكو)١(ختطبه فتزوجها فلما دخلت عليه سقته مخرا مث حزت رأسه ونصبته على باهبا 
بن احلرث بن قيس بن ) ٢(عليهم وهي بلقيس بنت السريح وهو اهلدهاد وقيل شراحيل بن ذي جدن بن السريح 

  .صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
  وكان أبوها من أكابر امللوك وكان يأىب أن يتزوج من أهل اليمن فيقال إنه تزوج بامرأة من اجلن امسها رحيانة بنت



  .ويقال هلا بلقيس) ٤(ت له هذه املرأة وامسها تلقمة ، فولد)٣(السكن 
وقد روى الثعليب من طريق سعيد بن بشري، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشري بن هنيك عن أيب هريرة عن 

  ".كان أحد أبوي بلقيس جنيا : " النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .وهذا حديث غريب ويف سنده ضعف

ين أبو عبد اهللا بن قبحونة، حدثنا أبو بكر بن جرجة، حدثنا ابن أيب الليث، حدثنا أبو كريب، وقال الثعليب أخرب
ذكرت بلقيس عند رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا أبو معاوية، عن إمساعيل بن مسلم، عن احلسن، عن أيب بكرة، قال

  ".ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة : " عليه وسلم، فقال
  .ا هو املكي ضعيفامساعيل بن مسلم هذ

من حديث عوف، عن احلسن، عن أيب بكرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا : وقد ثبت يف صحيح البخاري
  ).٥" (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة : " بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال

وقال ] مبثله [ لنيب صلى اهللا عليه وسلم ورواه الترمذي والنسائي من حديث محيد عن احلسن عن أيب بكرة عن ا
يعين سرير ) وهلا عرش عظيم(أي مما من شأنه أن تؤتاه امللوك ) واوتيت من كل شئ: (الترمذي حسن صحيح وقوله

  .مملكتها كان مزخرفا بأنواع اجلواهر والآللئ والذهب واحللى الباهر
لشيطان هلم وصده إياهم عن عبادة اهللا وحده ال مث ذكر كفرهم باهللا وعبادهتم الشمس من دون اهللا وإضالل ا

شريك له الذي خيرج اخلبء يف السموات واالرض ويعلم ما خيفون وما يعلنون أي يعلم السرائر والظواهر من 
أي له العرش العظيم، الذي ال أعظم منه يف ) اهللا ال إله إال هو رب العرش العظيم(احملسوسات واملعنويات 

  .املخلوقات
ك بعثه معه سليمان عليه السالم كتابه يتضمن دعوته هلم إىل طاعة اهللا وطاعة رسوله واالنابة واالذعان إىل فعند ذل

أي ال تستكربوا عن طاعيت وامتثال أوامري ) أال تعلوا علي: (الدخول يف اخلضوع مللكه وسلطانه وهلذا قال هلم
  .وال مراودة أي وأقدموا علي سامعني مطيعني بال معاودة) واتوين مسلمني(

  فلما
__________  

  .٢٣٣/  ١راجع الكامل البن االثري ) ١(
  .ابنة ذي شرح بن ذي جدن بن ايلي شرح: ذكر الطربي يف نسبها) ٢(
  .بلعمة بنت شيصان: يف أحكام القرطيب) ٣(

  .وقيل يلقمه بنت عمرو بن عمري اجلين؛ رواحة بنت السكر : ويف الكامل
  .بلقمة: لكاملبلمقة ويف ا: يف الطربي) ٤(
، ٤٣، ٣٨/  ٥: وأمحد يف مسنده ٧٥/  ٣١، والترمذي يف سننه ١٨/  ٩٢أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٥(

  .والنسائي يف سننه وأبو داود الطيالسي يف مسنده ٥١، ٥٠، ٤٧، ٤٥
ز أن تكون هذا نص يف أن املرأة ال تكون خليفة وال خالف فيه ونقل عن الطربي أنه جيو: قال القاضي ابن العريب

  .املرأة قاضية، ومل يصح ذلك عنه

جاءها الكتاب مع الطري ومن مث اختذ الناس البطائق، ولكن أين الثريا من الثرى، تلك البطاقة كانت مع طائر سامع 
مطيع فاهم عامل مبا يقول ويقال له، فذكر غري واحد من املفسرين وغريهم أن اهلدهد محل الكتاب وجاء إىل قصرها 



إليها وهي يف خلوة هلا مث وقف ناحية ينتظر ما يكون من جواهبا عن كتاهبا، فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر فألقاه 
مث ) إنه من سليمان(مث قرأت عليهم عنوانه أوال ) قالت يا أيها املال إين القي إيل كتاب كرمي(دولتها إىل مشورهتا 

مث شاورهتم يف أمرها وما قد حل هبا وتأدبت ) ي واتوين مسلمنيوإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم أال تعلوا عل: (قرأته
: النمل) [ قالت يا أيها املال أفتوين يف أمري ما كنت قاطعة أمرا حىت تشهدون(معهم، وخاطبتهم، وهم يسمعون 

قدرة يعنون لنا قوة و) قالوا حنن أولوا قوة وأولوا بأس شديد(تعين ما كنت البت أمرا إال وأنتم حاضرون ]  ٣٢
االمر إليك فانظري (مع هذا ) و(على اجلالد والقتال ومقاومة االبطال فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين 

فبذلوا هلا السمع والطاعة وأخربوها مبا عندهم من االستطاعة، وفوضوا إليها يف ذلك ]  ٣٣: النمل) [ ماذا تأمرين
ن رأيها أمت وأسد من رأيهم، وعلمت أن صاحب هذا الكتاب ال يغالب االمر، لترى فيه ما هو االرشد هلا وهلم، فكا

) قالت إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون(وال ميانع وال خيالف وال خيادع 
بينكم إال إيل تقول برأيها السديد إن هذا امللك لو قد غلب على هذه اململكة مل خيلص االمر من ]  ٣٤: النمل[ 

 ٣٥: النمل) [ وإين مرسلة إليهم هبدية فناظرة مب يرجع املرسلون(ومل تكن احلدة والشدة والسطوة البليغة إال علي 
  أرادت أن تصانع عن نفسها، وأهل مملكتها] 

الهنم  هبدية ترسلها، وحتف تبعثها ومل تعلم أن سليمان عليه السالم ال يقبل منهم، واحلالة هذه صرفا وال عدال
ملا جاء سليمان قال أمتدونن مبال فما آتاين اهللا خري مما آتاكم بل أنتم (كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون وهلذا 

هذا وقد كانت تلك اهلدايا مشتملة على أمور عظيمة، كما ذكره املفسرون ]  ٣٦: النمل) [ هبديتكم تفرحون
)١.(  

ارجع إليهم فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم هبا (والناس حاضرون يسمعون  مث قال لرسوهلا إليه ووافدها الذي قدم عليه
يقول ارجع هبديتك اليت قدمت هبا إيل من قد من هبا، فإن ]  ٣٧: النمل) [ ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون

الذي أنتم  عندي مما قد أنعم اهللا علي وأسداه إيل من االموال، والتحف، والرجال ما هو أضعاف هذا وخري من هذا
أي فالبعثن إليهم ]  ٣٧: النمل) [ فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم هبا(تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم بسببه 

جبنود ال يستطيعون دفاعهم وال نزاهلم وال ممانعتهم وال قتاهلم والخرجنهم من بلدهم وحوزهتم ومعاملتهم ودولتهم 
  رعليهم الصغار والعا) وهم صاغرون(أذلة 

__________  
بعث باثنيت عشرة وصيفة، واثين عشر غالما، وعلى يد الوصائف أطباق مسك وعنرب، وباثنيت : عن ابن عباس) ١(

وخبرزتني احدامها مثقوبة ثقبا معوجا واالخرى غري ؛ عشرة جنيبة حتمل لنب الذهب، وبعصا كان يتوارثها ملوك محري 
  .مثقوبة

  .وبقدح ال شئ فيه
  ).من ذهب(

  ].بعثت اهلدية مع رجل من أشراف قومها يقال له املنذر بن عمرو  قيل[ 
  .١٩٦/  ١٣أحكام القرآن 

  .والدمار
فلما بلغهم ذلك عن نيب اهللا مل يكن هلم بد من السمع والطاعة، فبادروا إىل إجابته يف تلك الساعة، وأقبلوا صحبة 

  .امللكة أمجعني سامعني مطيعني خاضعني



  .، ووفودهم إليه، قال ملن بني يديه ممن هو مسخر له من اجلان ما قصه اهللا عنه يف القرآنفلما مسع بقدومهم عليه
قال يا أيها املال أيكم يأتيين بعرشها قبل أن يأتوين مسلمني قال عفريت من اجلن أنا آتيك به قبل أن تقوم من (

  .مقامك وإين عليه لقوي أمني
بل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به ق

ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه ومن كفر فإن ريب غين كرمي قال نكروا هلا عرشها ننظر 
  أهتتدي أم تكون من الذين ال

ا مسلمني وصدها ما كانت تعبد يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكن
من دون اهللا إهنا كانت من قوم كافرين قيل هلا ادخلي الصرح فلما رأته حسبته جلة وكشفت عن ساقيها قال إنه 

 -]  ٤٣ - ٣٨: النمل) [ صرح ممرد من قوارير قالت رب إين ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هللا رب العاملني
ا له عرش بلقيس، وهو سرير مملكتها اليت جتلس عليه وقت حكمها، قبل ملا طلب سليمان من اجلان أن حيضرو

يعين قبل أن ينقضي جملس حكمك وكان ) قال عفريت من اجلن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك(قدومها عليه 
) لقوي أمنيوإين عليه (فيما يقال من أول النهار إىل قريب الزوال يتصدى ملهمات بين إسرائيل وما هلم من االشغال 

قال الذي عنده علم من (أي وإين لذو قدرة على إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من اجلواهر النفيسة لديك 
  .املشهور أنه آصف بن برخيا وهو ابن خالة سليمان) الكتاب

  .وقيل هو رجل من مؤمين اجلان كان فيما يقال حيفظ االسم االعظم
  .وقيل إنه سليمان وهذا غريب جدا وقيل رجل من بين إسرائيل من علمائهم

أنا آتيك به قبل أن يرتد (وضعفه السهيلي بأنه ال يصح يف سياق الكالم قال وقد قيل فيه قول رابع وهو جربيل 
  .قيل معناه قبل أن تبعث رسوال إىل أقصى ما ينتهي إليه طرفك من االرض مث يعود إليك) إليك طرفك

  .من الناس وقيل قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك وقيل قبل أن يصل إليك أبعد من تراه
  .وقيل قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إىل أبعد غاية منك مث أغمضته وهذا أقرب ما قيل

أي فلما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده يف هذه املدة القريبة من بالد اليمن إىل بيت ) فلما رآه مستقرا عنده(
أي هذا من فضل اهللا علي وفضله على عبيده ) قال هذا من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر(دس يف طرفة عني املق

ومن كفر فإن ريب غين (أي إمنا يعود نفع ذلك عليه ) ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه(ليختربهم على الشكر أو خالفه 
  .أي غين عن شكر الشاكرين وال يتضرر بكفر الكافرين) كرمي

ننظر أهتتدي أم : (أمر سليمان عليه السالم أن يغري حلى هذا العرش وينكر هلا ليخترب فهمها وعقلها وهلذا قالمث 
  وهذا من فطنتها وغزارة فهمها الهنا) تكون من الذين ال يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو

  كن تعلم أن أحدا يقدر على هذااستبعدت أن يكون عرشها الهنا خلفته وراءها بأرض اليمن ومل ت

وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمني وصدها ما : (الصنع العجيب الغريب قال اهللا تعاىل إخبارا عن سليمان وقومه
أي ومنعها عبادة الشمس اليت كانت تسجد هلا هي قومها من ) كانت تعبد من دون اهللا إهنا كانت من قوم كافرين

ائهم وأسالفهم ال لدليل قادهم إىل ذلك وال حداهم على ذلك، وكان سليمان قد أمر ببناء دون اهللا اتباعا لدين آب
صرح من زجاج، وعمل يف ممره ماء، وجعل عليه سقفا من زجاج، وجعل فيه من السمك وغريها من دواب املاء، 

ا قال إنه صرح فلما رأته حسبته جلة وكشفت عن ساقيه(وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سريره فيه 
وقد قيل إن اجلن ]  ٤٤: النمل) [ ممرد من قوارير قالت ريب أين ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان هللا رب العاملني



أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان وأن تبدي عن ساقيها لريى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها، وخشوا أن 
  .م معهيتزوجها الن أمها من اجلان فتتسلط عليه

  .وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة وهذا ضعيف
  .ويف االول أيضا نظر واهللا أعلم

إال أن سليمان قيل إنه ملا أراد إزالته حني عزم على تزوجها سأل االنس عن زواله فذكروا له املوسى فامتنعت من 
  .ذلك

دخل احلمام فلما وجد مسه قال أوه من عذاب فسأل اجلان فصنعوا له النورة، ووضعوا هلا احلمام، فكان أول من 
  .أوه أوه قبل أن ال ينفع أوه

  .رواه الطرباين مرفوعا وفيه نظر
وردها إليه، وكان يزورها يف كل شهر ) ١(وقد ذكر الثعليب وغريه أن سليمان ملا تزوجها أقرها على مملكة اليمن 

ان فبنوا له ثالثة قصور باليمن غمدان وساحلني وبيتون فاهللا مرة فيقيم عندها ثالثة أيام مث يعود على البساط وأمر اجل
  .أعلم

) ٢(وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان مل يتزوجها بل زوجها مبلك مهدان 
  .وأقرها على ملك اليمن وسخر زوبعة ملك جن اليمن فبىن هلا القصور الثالثة اليت ذكرناها باليمن

  .شهر وأظهرواالول أ
  .واهللا أعلم

  ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه: (وقال تعاىل يف سورة ص
بالعشى الصافنات اجلياد فقال إين أحببت حب اخلري عن ذكر ريب حىت توارت باحلجاب ردوها علي فطفق مسحا 

  .بالسوق واالعناق
  .بولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا مث أنا

  .قال رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي الحد من بعدي أنك أنت الوهاب
  .فسخرنا له الريح جتري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطني كل بناء وغواص وآخرين مقرنني يف االصفاد

يذكر تعاىل أنه ]  ٣٩ - ٣٠: ص) [ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
  بوه

__________  
  .هذا قول ابن االثري يف الكامل) ١(

  .أنه تزوجها وأسكنها الشام: ويف أحكام القرآن عن الضحاك
  .أنه زوجها ذا تبع ملك مهدان مث ردها إىل اليمن: ويف رواية أخرى يف الكامل) ٢(

  .٢٥٧/  ١ونقل اخلرب الطربي يف تارخيه 
  .سلحني وصرواح ومرواح..الصنائع باليمنوفيه أمر زوبعة أمري جن اليمن فصنع لذي تبع 

  ).وهي حصون(وبينون وهند وهنيدة وتلثوم 

  .أي رجاع مطيع هللا) نعم العبد إنه أواب: (لداود سليمان عليهما السالم مث أثىن اهللا عليه تعاىل فقال
  .مث ذكر تعاىل ما كان من أمره يف اخليل الصافنات وهي اليت تقف على ثالث وطرف حافر الرابعة



  .يعين الشمس) فقال إين أحببت حب اخلري عن ذكر ريب حىت توارت باحلجاب(اجلياد وهي املضمرة السراع 
  .وقيل اخليل على ما سنذكره من القولني

  .قيل مسح عراقيبها وأعناقها بالسيوف) ردوها علي فطفق مسحا بالسوق واالعناق(
  .ه على القول اآلخروقيل مسح عنها العرق ملا أجراها وسابق بينها وبني يدي

اشتغل بعرض تلك اخليول حىت خرج وقت العصر وغربت الشمس روي : والذي عليه أكثر السلف االول فقالوا
هذا عن علي بن أيب طالب وغريه والذي يقطع به أنه مل يترك الصالة عمدا من غري عذر، اللهم إال أن يقال إنه كان 

  .اجلهاد وعرض اخليل من ذلكسائغا يف شريعتهم فأخر الصالة الجل أسباب 
وقد ادعى طائفة من العلماء يف تأخري النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة العصر يوم اخلندق أن هذا كان مشروعا إذ 

  .ذاك حىت نسخ بصالة اخلوف قاله الشافعي وغريه
كما ذكرنا تقرير ) ١(وقال مكحول واالوزاعي بل هو حكم حمكم إىل اليوم أنه جيوز تأخريها بعذر القتال الشديد 

  .ذلك يف سورة النساء عند صالة اخلوف
  وقال آخرون بل كان

تأخري النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة العصر يوم اخلندق نسيانا وعلى هذا فيحمل فعل سليمان عليه السالم على 
  .هذا واهللا أعلم

:  تفته وقت صالة وإن املراد بقولهوأما من قال الضمري يف قوله حىت توارت باحلجاب عائد على اخليل وأنه مل
يعين مسح العرق عن عراقيبها وأعناقها، فهذا القول اختاره ابن جرير ) ردوها علي فطفق مسحا بالسوق واالعناق(

  .ورواه الواليب عن ابن عباس يف مسح العرق
 ذنب هلا وهذا الذي قاله ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان ليعذب احليوان بالعرقبة ويهلك ماال بال سبب وال

إىل أنه إذا خاف املسلمون أن يظفر الكفار : فيه نظر النه قد يكون هذا سائغا يف ملتهم وقد ذهب بعض علمائنا
على شئ من احليوانات من أغنام وحنوها جاز ذحبها وإهالكها لئال يتقووا هبا، وعليه محل صنيع جعفر بن أيب طالب 

  .ل إهنا كانت خيال عظيمةيوم عقر فرسه مبوته، وقد قي
  .قيل كانت عشرة آالف فرس

  ).٢(وقيل عشرين ألف فرس 
  .وقيل كان فيها عشرون فرسا من ذوات االجنحة

حدثنا حممد بن عوف، حدثنا سعيد بن أيب مرمي، أنبأنا حيىي بن أيوب، حدثين عمارة بن : وقد روى أبو داود يف سننه
  )٤أن حممد بن إبراهيم حدثه ": عزية 
__________  

ومن قال إن اهلاء يف : هتذيب وقال القرطيب يف أحكامه ٢٥٩و  ٢٥٨/  ٦اخلرب يف تاريخ ابن عساكر ج ) ١(
  .ردوها ترجع للشمس فذلك من معجزاته

واالكثر أن اليت توارت باحلجاب هي الشمس، وملا فاتته الصالة فأمر اهللا املالئكة املوكلني بالشمس ردوها فردوها 
  .ر يف وقتها وأن أنبياء اهللا ال يظلمون الهنم معصومونحىت صلى العص

  .١٩٦/  ١٥ج 



كانت ألف فرس ورثها سليمان عن أبيه، عرض عليه تسعمائة فتنبه لصالة : وعن احلسن والكليب ومقاتل) ٢(
  .العصر فإذا الشمس قد غربت

اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك قدم رسول اهللا صلى : بن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن عائشة قالت) ١(عن حممد 
ما هذا يا عائشة : " ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة تلعب، فقال) ٢(أو خيرب ويف سهوهتا 

  .بنايت، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع: ؟ فقالت
  .فرس: ما هذا الذي أرى وسطهن ؟ قالت: " فقال
  .احانجن: وما الذي عليه هذا ؟ قالت: قال
  فرس له: قال

" فضحك حىت رأيت نواجذه صلى اهللا عليه وسلم : أما مسعت أن لسليمان خيال هلا أجنحة قالت: جناحان ؟ قالت
)٣.(  

وقال بعض العلماء ملا ترك اخليل هللا عوضه اهللا عنها مبا هو خري له منها وهو الريح اليت كانت غدوها شهرا 
حدثنا إمسعيل، حدثنا سليمان بن املغرية، عن محيد بن : ، كما قال االمام أمحدورواحها شهرا كما سيأيت الكالم عليها

أتينا على رجل من أهل البادية فقال : هالل، عن أيب قتادة وأيب الدمهاء، وكانا يكثران السفر حنو البيت قاال
إنك ال تدع شيئا : " لأخذ بيدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل يعلمين مما علمه اهللا عزوجل وقا: البدوي

  ).٤" (اتقاء اهللا عزوجل إال أعطاك اهللا خريا منه 
  ).ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا مث أناب: (وقوله تعاىل

ذكر ابن جرير وابن أيب حامت وغريمها من املفسرين ههنا آثارا كثرية عن مجاعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقاة 
ويف كثري منها نكارة شديدة وقد نبهنا على ذلك يف كتابنا التفسري واقتصرنا ههنا على جمرد ) ٥(من االسرائيليات 

التالوة ومضمون ما ذكروه أن سليمان عليه السالم غاب عن سريره أربعني يوما مث عاد إليه وملا عاد أمر ببناء بيت 
  .املقدس فبناه بناء حمكما

يا : دا اسرائيل عليه السالم كما ذكرنا ذلك عند قول أيب ذر، قلتوقد قدمنا أنه جدده وأن أول من جعله مسج
  كم: مسجد بيت املقدس، قلت: مث أي ؟ قال: قلت" املسجد احلرام : " رسول اهللا أي مسجد وضع أول قال

__________  
  .عن أيب سلمة، وسقط اسم حممد ابنه: يف سنن أيب داود) ١(
  .السهوة) ٢(

صغري، منحدر يف االرض قليال وقيل هو كالصفة، وقيل شبيه بالرف أو الطاق يوضع  السهوة بيت: قال يف النهاية
  .فيه الشئ

  .٢٨٣/  ٤ج  ٤٩٣٢باب يف اللعب بالبنات ح  -كتاب االدب  -سنن أيب داود ) ٣(
  .إال أتاك اهللا خريا منه: وفيه ٧٩/  ٥مسند أمحد ج ) ٤(
ملنافاهتا للعصمة اليت هي من أخص صفات االنبياء عليهم هذه االقوال اليت نقلها املفسرون ال تصح قصصا ) ٥(

  .السالم
  .ولو صح منها شئ لكان الوحي حمل الشك واالرتياب

نقل املفسرون يف هذه الفتنة وإلقاء اجلسد أقواال جيب براءة االنبياء منها، وهي مما ال حيل : وقال أبو حيان يف تفسريه



  .دقةنقلها وهي إما من أوضاع اليهود أو الزنا
  ويستحيل: وقال..ومل يبني اهللا الفتنة ما هي وال اجلسد الذي ألقاه على كرسي سليمان

نسأل اهللا سالمة أذهاننا وعقولنا ..عقال بعض ما ذكروه كتمثل الشيطان بصورة نيب حىت يلتبس أمره عند الناس
  .منها

  .ن وهن حيضتسلط الشيطان على نساء نبيه حىت وطئه: ومن أقبح ما زعم: وقال االلوسي
  .وقد ضعف القرطيب هذا الزعم..هذا هبتان عظيم وخطب جسيم! اهللا أكرب 

ومعلوم أن بني إبراهيم الذي بىن املسجد احلرام، وبني سليمان بن داود عليهما ) ١" (أربعون سنة : بينهما ؟ قال
بعده بعد إكماله اليت السالم أزيد من ألف سنة دع أربعني سنة وكان سؤاله امللك الذي ال ينبغي الحد من 

  .املقدس
كما قال االمام أمحد، والنسائي وابن ماجه وابن خزمية وابن حبان واحلاكم بأسانيدهم عن عبد اهللا بن فريوز 

إن سليمان ملا بىن بيت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الديلمي، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال
ثالثا فأعطاه اثنتني وحنن نرجو أن تكون لنا الثالثة، سأله حكما يصادف حكمه  املقدس سأل ربه عزوجل خالال

فأعطاه إياه، وسأله ملكا ال ينبغي الحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أميا رجل خرج من بيته ال يريد إال الصالة يف 
  ).٢" (ا إياها هذا املسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، فنحن نرجو أن يكون اهللا قد أعطان

وداود وسليمان إذ حيكمان يف : (فأما احلكم الذي يوافق حكم اهللا تعاىل فقد أثىن اهللا تعاىل عليه وعلى أبيه يف قوله
 ٧٨: االنبياء) [ احلرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا حلكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما

واحد من السلف أن هؤالء القوم كان هلم كرم فنفشت فيه غنم قوم  وقد ذكر شريح القاضي وغري]  ٧٩ -
آخرين، أي رعته بالليل فأكلت شجرة بالكلية، فتحاكموا إىل داود عليه السالم فحكم الصحاب الكرم بقيمته 

 بكذا وكذا فقال أما لو كنت أنا ملا حكمت إال: مبا حكم لكم نيب اهللا ؟ فقالوا: فلما خرجوا على سليمان قال
بتسليم الغنم إىل أصحاب الكرم فيستغلوهنا نتاجا ودرا حىت يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه إىل ما كان 

  .عليه، مث يتسلموا غنمهم، فبلغ داود عليه السالم ذلك فحكم به
صلى قال رسول اهللا : وقريب من هذا ما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة قال

  بينما امرأتان معهما ابنامها إذ عدا: " اهللا عليه وسلم
  .إمنا ذهب بابنك: الذئب فأخذ ابن إحدامها فتنازعتا يف اآلخر فقالت الكربي

  .بل إمنا ذهب بابنك: وقالت الصغري
كما فتحاكمتا إىل داود فحكم به للكربى، فخرجتا على سليمان فقال ائتوين بالسكني أشقه نصفني لكل واحدة من

  ).٣" (نصفه، فقالت الصغرى ال تفعل يرمحك اهللا هو ابنها فقضى به هلا 
ولعل كال من احلكمني كان سائغا يف شريعتهم، ولكن ما قاله سليمان أرجح، وهلذا أثىن اهللا عليه مبا أهلمه وإياه 

وكنا فاعلني وعلمناه  وكال آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن والطري: (ومدح بعد ذلك أباه فقال
  ]. ٨٠ - ٧٩: االنبياء) [ صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون

جتري بأمره إىل االرض اليت باركنا فيها (أي وسخرنا لسليمان الريح عاصفة ) ولسليمان الريح عاصفة: (مث قال
  .وكنا بكل شئ عاملني
__________  



وابن ماجه يف  ٣والنسائي يف مساجد  ٢، ١ومسلم يف املساجد  ٤٠ - ١٠ء أخرجه البخاري يف كتاب االنبيا) ١(
  .١٦٧، ١٦٦، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٦، ١٥٠/  ٥ومسند أمحد ج  ٧مساجد 

  .١٧٦/  ٢وأمحد يف مسنده ج  ١٩٦وابن ماجه إقامة  - ٦ -أخرجه النسائي يف مساجد ) ٢(
 ٢٠/  ٣٠، ٣٣/  ٥ورواه مسلم يف  ٤٠/  ٦٠والقضاء  ٤/  ٤١أخرجه البخاري يف كتاب االنبياء ) ٣(

 - ٤٤٧/  ٥ - ٣٤٠ - ٣٢٢/  ٢وأمحد يف مسنده  ١٤/  ٢٨والنسائي وأبو داود يف سننيهما وابن ماجه يف 
٤٤٨.  

  ]. ٨٢ - ٨١: االنبياء) [ ومن الشياطني من يغوصون له ويعملون عمال دون ذلك وكنا هلم حافظني
ره رخاء حيث أصاب والشياطني كل بناء وغواص وآخرين مقرنني فسخرنا له الريح جتري بأم: (وقال يف سورة ص

  .يف االصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري حساب
  ]. ٤٠ - ٣٦: ص) [ وان له عندنا لزلفى وحسن مآب

 ملا ترك اخليل ابتغاء وجه اهللا عوضه اهللا منها الريح اليت هي أسرع سريا وأقوى وأعظم وال كلفة عليه هلا جتري بأمره
  .أي حيث أراد من أي البالد) حيث أصاب(رخاء 

كان له بساط مركب من أخشاب حبيث إنه يسع مجيع ما حيتاج إليه من الدور املبنية والقصور واخليام واالمتعة 
واخليول واجلمال واالثقال والرجال من االنس واجلان، وغري ذلك من احليوانات والطيور فإذا أراد سفرا أو 

  ملك أو أعداء مستنزها أو قتال
من أي بالد اهللا شاء، فإذا محل هذه االمور املذكورة على البساط أمر الريح فدخلت حتته فرفعته فإذا استقل بني 

السماء واالرض أمر الرخاء فسارت به، فإن أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته يف 
مسرية شهر ) ١(نهار من بيت املقدس فتغدو به الريح فتضعه باصطخر أي مكان شاء حبيث إنه كان يرحتل يف أول ال

  .فيقيم هناك إىل آخر النهار
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له : (مث يروح من آخره فترده إىل بيت املقدس كما قال تعاىل

ذقه من عذاب السعري يعملون له ما عني القطر ومن اجلن من يعمل بني يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا ن
) [ يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور

  ]. ١٣ - ١٢: سبأ
وبني ) ٢(قال احلسن البصري كان يغدو من دمشق فينزل باصطخر فيتغدى هبا ويذهب رائحا منها فيبيت بكابل 

  .سرية شهر، وبني إصطخر وكابل مسرية شهردمشق وبني إصطخر م
أن إصطخر بنتها اجلان لسليمان وكان فيها قرار مملكة الترك قدميا : قد ذكر املتكلمون على العمران والبلدان: قلت

  .وكذلك غريها من بلدان شىت كتدمر وبيت املقدس وباب جربون وباب الربيد اللذان بدمشق على أحد االقوال
  .هو النحاس: ابن عباس وجماهد وعكرمة وقتادة وغري واحدوأما القطر فقال 

  .وكانت باليمن أنبعها اهللا له: قال قتادة
  أخذ منها مجيع ما حيتاج إليه للبنايات) ٣(قال السدي ثالثة أيام فقط 

__________  
ز اثنا عشر بلدة بفارس، من أقدم مدهنا وأشهرها، كان عليها قدميا سور فتهدم بينها وبني شريا: إصطخر) ١(

  .فرسخا النسبة إليها اصطخري واصطخرزي بناها اصطخر بن طهمورث ملك الفرس



  .٢١١/  ١معجم البدان 
  .من ثغور طخارستان: كابل يف االقليم الثالث، قال ابن الفقيه: كابل) ٢(

  .وهي بني اهلند ونواحي سجستان يف ظهر الغور
  .غزاها املسلمون يف أيام بين مروان وافتتحوها

  .٤٢٦/  ٤جم البلدان مع
أهنا : ختصيص االسالة بثالثة أيام ال يدري ما حده، ولعله وهم من ناقله، إذ يف رواية جماهد: قال القشريي) ٣(

  .سالت من صنعاء ثالث ليال مما يليها، وهذا يشري إىل بيان املوضع ال إىل بيان املدة

: سبأ) [ يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعري ومن اجلن من يعمل بني يديه بإذن ربه ومن: (وغريها وقوله
أي وسخر اهللا له من اجلن عماال يعملون له ما يشاء، ال يفترون وال خيرجون عن طاعته، ومن خرج منهم ]  ١٢

وهي ) ومتاثيل(وهي االماكن احلسنة وصدور اجملالس ) يعملون له ما يشاء من حماريب(عن االمر عذبه ونكل به 
  ).وجفان كاجلواب) (١(دران وكان هذا سائغا يف شريعتهم وملتهم الصور يف اجل

  .قال ابن عباس اجلفنة كاجلوبة من االرض وعنه كاحلياض، وكذا قال جماهد واحلسن وقتادة والضحاك وغريهم
تروح على آل : وعلى هذه الرواية يكون اجلواب مجع جابية وهي احلوض الذي جيىب فيه املاء كما قال االعشى

  .أثافهيا منها: وأما القدور الراسيات فقال عكرمة) ٢(كجابية الشيخ العراقي يفهق * لق جفنة احمل
  .يعين أهنن ثوابت ال يزلن عن أماكنهن وهكذا قال جماهد وغري واحد

اعملوا آل داود شكرا وقليل : (وملا كان هذا بصدد إطعام الطعام واالحسان إىل اخللق من إنسان وجان قال تعاىل
يعين أن ) والشياطني كل بناء وغواص وآخرين مقرنني يف االصفاد: (وقال تعاىل]  ١٣: سبأ) [ ادي الشكورمن عب

منهم من قد سخره يف البناء ومنهم من يأمره بالغوص يف املاء الستخراج ما هنالك من اجلواهر والآللئ وغري ذلك 
: قد عصوا فقيدوا مقرنني اثنني اثنني يف االصفاد أي) وآخرين مقرنني يف االصفاد: (مما ال يوجد إال هنالك وقوله

  .وهي القيود
هذا كله من مجلة ما هيأه اهللا وسخر له من االشياء اليت هي من متام امللك الذي ال ينبغي الحد من بعده، ومل يكن 

  .أيضا ملن كان قبله
مد بن زياد، عن أيب هريرة عن ثنا حممد بن بشار، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حم: وقد قال البخاري

إن عفريتا من اجلن تفلت علي البارحة ليقطع علي صاليت فأمكنين اهللا منه فأخذته : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
رب اغفر يل (فأردت أن أربطه إىل سارية من سواري املسجد حىت تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان 

  ).٣) " (فرددته خاسئا]  ٣٥: ص[ من بعدي  وهب يل ملكا ال ينبغي الحد
  وكذا رواه

__________  
  .والظاهر أنه جعل النحاس لسليمان يف معدنه عينا تسيل كعيون املياه داللة على نبوته: وقال القرطيب يف أحكامه= 
٢٧٠/  ١٤.  

سلم هلذه اآلية، نسخ ذلك بشرع حممد صلى اهللا عليه وسلم، وقد صح النهي عن النيب صلى اهللا عليه و) ١(
والتوعد ملن عملها أو اختذها، فنسخ اهللا عزوجل هبذا ما كان مباحا قبله، وكانت احلكمة يف ذلك النه بعث صلى 

  .اهللا عليه وسلم والصور تعبد، فكان االصلح إزالتها



هون خبلق اهللا إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشب: روى مسلم عن عائشة عنه صلى اهللا عليه وسلم قال
  .عز وجل

  .االمتالء: الفهق) ٢(
وأما البدوي فهو ؛ وخص العراقي جلهله باملياه النه حضري، فإذا وجدها مال جابيته وأعدها ومل يدر مىت جيد املياه 

  .عامل باملياه فهو ال يبايل أال بعدها
 ٣٠٩ -باب ) ٢٨(جد كتاب املسا) ٥(، وأخرجه مسلم يف صحيحه ٤٠/  ٦٠، ٧٥/  ٨صحيح البخاري ) ٣(
 /٥٤١.  

  .٢٩٨/  ٢: وأمحد يف مسنده

  .مسلم والنسائي من حديث شعبة
حدثنا حممد بن سلمة املرادي، حدثنا عبد اهللا بن وهب، عن معاوية بن صاحل، حدثين ربيعة بن يزيد، : وقال مسلم

أعوذ : " فصلى فسمعناه يقولقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب الدرداء قال
يارسول اهللا مسعناك تقول يف : باهللا منك ألعنك بلعنة اهللا ثالثا وبسط يده كأنه يتناول شيئا فلما فرغ من الصالة قلنا

  .الصالة شيئا مل نسمعك تقوله قبل ذلك
  .إن عدو اهللا إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله يف وجهي: " ورأيناك بسطت يدك، قال

  .عوذ باهللا منك ثالث مرات، مث قلت ألعنك بلعنة اهللا التامة فلم يستأخر ثالث مراتأ: فقلت
وكذا رواه النسائي ) ١" (مث أردت أخذه واهللا لوال دعوة أخينا سليمان الصبح موثقا يلعب به ولدان أهل املدينة 

  .عن حممد بن سلمة به
رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائما : عبيد حاجب سليمان قالحدثنا أبو أمحد، حدثنا مرة بن معبد، ثنا أبو : وقال أمحد

حدثين أبو سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام فصلى : يصلي فذهبت أمر بني يديه فردين مث قال
  .صالة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه القراءة

فما زلت أخنقه حىت وجدت برد لعابه بني أصبعي  لو رأيتموين وإبليس فأهويت بيدي: " فلما فرغ من صالته قال
االهبام واليت تليها، ولوال دعوة أخي سليمان الصبح مربوطا بسارية من سواري املسجد يتالعب به صبيان : هاتني

  املدينة فمن
  ).٢" (استطاع منكم أن ال حيول بينه وبني القبلة أحد فليفعل 

  .عن أمحد بن سريج عن أمحد الزبريي به إىل آخره" فمن استطاع " روى أبو داود منه 
وقد ذكر غري واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة سبعمائة مبهور وثلثمائة سراري وقيل 

  .بالعكس ثلثمائة حرائر وسبعمائة من االماء
ثنا مغرية بن عبد الرمحن، حدثنا خالد بن خملد، حد: وقد كان يطيق من التمتع بالنساء أمرا عظيما جدا قال البخاري

قال سليمان بن داود الطوفن : " عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
الليلة على سبعني امرأة حتمل كل امرأة فارسا جياهد يف سبيل اهللا فقال له صاحبه إن شاء اهللا فلم يقل فلم حتمل شيئا 

  ).٣" (قيه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لو قاهلا جلاهدوا يف سبيل اهللا إال واحدا ساقطا أحد ش
  .وقال شعيب وابن أيب الزناد تسعني وهو أصح

  .تفرد به البخاري من هذا الوجه



قال رسول اهللا صلى : حدثنا زهري، حدثنا يزيد، أنبأنا هشام بن حسان، عن حممد عن أيب هريرة قال: وقال أبو يعلى
قال سليمان بن داود الطوفن الليلة على مائة امرأة كل امرأة منهن تلد غالما يضرب بالسيف يف : " وسلماهللا عليه 

  سبيل اهللا ومل يقل إن شاء اهللا فطاف تلك الليلة على مائة امرأة فلم تلد منهن
__________  

  .١٩/  ١٧والنسائي يف سننه ؛  ٥٤٢/  ٤٠باب  ٢٨ -كتاب املساجد  ٥يف : أخرجه مسلم) ١(
  .٨٢/  ٣مسند أمحد ج ) ٢(
  .فتح الباري ٦٦٣٩/  ٤/  ٨٣صحيح البخاري ) ٣(

لو قال إن شاء اهللا لولدت كل امرأة : " امرأة إال امرأة ولدت نصف إنسان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١" (منهن غالما يضرب بالسيف يف سبيل اهللا اهللا عزوجل 

  .جوه من هذا الوجهإسناده على شرط الصحيح ومل خير
حدثنا هشيم، ثنا هشام، عن ابن سريين، عن أيب هريرة قال قال سليمان بن داود الطوفن الليلة : وقال االمام أمحد

على مائة امرأة تلد كل واحدة منهن غالما يقاتل يف سبيل اهللا ومل يستثن فما ولدت إال واحدة منهن بشق إنسان 
تفرد به " لو استثىن لولد له مائة غالم كلهم يقاتل يف سبيل اهللا عزوجل : " وسلمقال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ).٢(أمحد أيضا 
قال رسول اهللا : حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة قال: وقال االمام أمحد

ة تلد كل امرأة منهن غالما يقاتل يف سبيل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال سليمان بن داود الطوفن الليلة مبائة امرأ
فلم تلد منهن امرأة إال واحدة نصف إنسان فقال رسول اهللا : ونسي أن يقول إن شاء اهللا فأطاف هبن قال: قال

وهكذا أخرجاه يف الصحيحني من ) ٣" (لو قال إن شاء اهللا مل حينث وكان دركا حلاجته : " صلى اهللا عليه وسلم
  .زاق به مثلهحديث عبد الر

أنبأنا مقاتل، عن أيب الزناد وابن أيب الزناد، عن أبيه، عن عبد الرمحن، عن أيب هريرة أن : وقال إسحاق بن بشر
الطوفن الليلة على ألف امرأة فتحمل كل واحدة : سليمان بن داود كان له أربعمائة امرأة وستمائة سرية فقال يوما

يستثن فطاف عليهن فلم حتمل واحدة منهن إال امرأة واحدة منهن جاءت بشق منهن بفارس جياهد يف سبيل اهللا، ومل 
والذي نفسي بيده لو استثىن فقال إن شاء اهللا لولد له ما قال فرسان : " إنسان فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".وجلاهدوا يف سبيل اهللا عزوجل 
  .سيما وقد خالف الروايات الصحاحوهذا إسناد ضعيف حلال إسحاق بن بشر فإنه منكر احلديث وال 

وقد كان له عليه السالم من أمور امللك واتساع الدولة وكثرة اجلنود وتنوعها ما مل يكن الحد قبله، وال يعطيه اهللا 
وقال رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي الحد من ] ( ١٦: النمل) [ وأوتينا من كل شئ: (أحدا بعده كما قال

  .وقد أعطاه اهللا ذلك بنص الصادق املصدوق]  ٣٥: ص) [ بعدي إنك أنت الوهاب
وهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغري : (وملا ذكر تعاىل ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه قال

أي أعط من شئت واحرم من شئت فال حساب عليك أي تصرف يف املال كيف شئت، فإن اهللا قد سوغ ) حساب
عله من ذلك وال حياسبك على ذلك، وهذا شأن النيب امللك خبالف العبد الرسول، فإن من شأنه أن ال لك كل ما تف

يعطي أحدا وال مينع أحدا إال باذن اهللا له يف ذلك، وقد خري نبينا حممد صلوات اهللا وسالمه عليه بني هذين املقامني 
  ).٤(فاختار أن يكون عبدا رسوال 



  ر جربيل يف ذلك، فأشار إليه أن تواضع فاختار أن يكون عبداويف بعض الروايات أنه استشا
__________  

  .هتذيب ٢٦٦/  ٦ورواه ابن عساكر يف تارخيه  ٥٠٦/  ٢رواه أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .٢٢٩/  ٢مسند االمام أمحد ) ٢(
  .٢٧٥/  ٢مسند االمام أمحد ) ٣(
  .تقدم ختريج احلديث ورواته فلرياجع يف حمله) ٤(

ات اهللا وسالمه عليه وقد جعل اهللا اخلالفة وامللك من بعده يف أمته إىل يوم القيامة فال تزال طائفة من رسوال صلو
  .أمته ظاهرين حىت تقوم الساعة فلله احلمد واملنة

وملا ذكر تعاىل ما وهبه لنبيه سليمان عليه السالم من خري الدنيا نبه على ما أعده له يف اآلخرة من الثواب اجلزيل 
جر اجلميل والقربة اليت تقربه إليه والفوز العظيم واالكرام بني يديه وذلك يوم املعاد واحلساب حيث يقول واال
  ).وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب: (تعاىل

فلما قضينا عليه املوت ما دهلم : (مدة ملكه وحياته قال اهللا تبارك وتعاىل) ١] (كم كانت [ وفاته و ) ١] (ذكر [ 
) دابة االرض تأكل منسأته فلما خر تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني على موته إال

  ]. ١٤: سبأ[ 
روى ابن جرير وابن أيب حامت وغريمها من حديث إبراهيم بن طهمان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، 

سليمان نيب اهللا عليه السالم إذا صلى رأس شجرة نابتة كان : " عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
بني يديه فيقول هلا ما امسك فتقول كذا فيقول الي شئ أنت ؟ فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء أنبتت 

ما امسك قالت اخلروب قال الي شئ أنت ؟ قالت : فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بني يديه فقال هلا
اللهم عم على اجلن مويت حىت تعلم االنس أن اجلن ال يعلمون الغيب فنحتها عصا : يت فقال سليمانخلراب هذا الب

فتوكأ عليها حوال واجلن تعمل فأكلتها االرضة، فتبينت االنس أن اجلن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حوال يف 
  .العذاب املهني

  ).٢(رضة فكانت تأتيها باملاء قال وكان ابن عباس يقرأها كذلك قال فشكرت اجلن لال
  .لفظ ابن جرير

  .وعطاء اخلراساين يف حديثه نكارة
وقد رواه احلافظ ابن عساكر من طريق سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري عن ابن عباس موقوفا وهو أشبه 

  .بالصواب واهللا أعلم
  ن ابن مسعود وعن أناس منوقال السدي يف خرب ذكره عن أيب مالك وعن أيب صاحل، عن ابن عباس وعن مرة ع

الصحابة كان سليمان عليه السالم يتجرد يف بيت املقدس السنة والسنتني والشهر والشهرين وأقل من ذلك وأكثر، 
يدخل طعامه وشرابه فأدخله يف املرة اليت تويف فيها، فكان بدء ذلك أنه مل يكن يوم يصبح فيه إال نبتت يف بيت 

: الي شئ نبت ؟ فتقول: فيقول هلا[ امسي كذا وكذا : ما امسك ؟ فتقول الشجرةاملقدس شجرة فيأتيها فيسأهلا 
فإن كانت لغرس غرسها وإن كانت نبتت دواء قالت نبت دواء لكذا وكذا ) ٣] (نبت لكذا وكذا فيأمر هبا فقطع 

  .أنا اخلروبة: فيجعلها كذلك، حىت نبتت شجرة يقال هلا اخلروبة فسأهلا ما امسك ؟ فقالت
  والي شئ نبت ؟ فقالت نبتفقال 



__________  
  .ما بني معكوفني سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
  ).قاموس حديث ٢٦٦/  ١(روى اخلرب الطربي يف تارخيه ) ٢(
  .ما بني معكوفني، زيادة اقتضاها السياق، من تاريخ الطربي) ٣(

  .خلراب هذا املسجد
اليت على وجهك هالكي وخراب بيت املقدس فنزعها وغرسها يف  فقال سليمان ما كان اهللا ليخربه وأنا حي أنت

  .حائط له
مث دخل احملراب فقام يصلي متكئا على عصاه فمات ومل تعلم به الشياطني وهم يف ذلك يعملون له خيافون أن خيرج 

ان الذي يريد فيعاقبهم، وكانت الشياطني جتتمع حول احملراب، وكان احملراب له كوى بني يديه وخلفه، فكان الشيط
أن خيلع يقول الست جليدا إن دخلت فخرجت من ذلك اجلانب، فيدخل حىت خيرج من اجلانب اآلخر، فدخل 

شيطان من أولئك فمر ومل يكن شيطان ينظر إىل سليمان عليه السالم وهو يف احملراب إال احترق، ومل يسمع صوت 
ق، ونظر إىل سليمان عليه السالم قد سقط ميتا فخرج سليمان، مث رجع فلم يسمع مث رجع فوقع يف البيت ومل حيتر

فأخرب الناس أن سليمان قد مات، ففتحوا عنه فأخرجوه، ووجدوا منسأته وهي العصا بلسان احلبشة قد أكلتها 
  .االرضة، ومل يعلموا منذ كم مات فوضعوا االرضة على العصا فأكلت منها يوما وليلة

ات منذ سنة، وهي قراءة ابن مسعود فمكثوا يدأبون له من بعد موته حوال مث حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد م
  كامال فأيقن الناس عند ذلك، أن اجلن كانوا يكذبون، ولو أهنم علموا الغيب لعلموا مبوت سليمان ومل

فلما خر ما دهلم على موته إال دابة االرض تأكل منسأته : (يلبثوا يف العذاب سنة يعملون له وذلك قول اهللا عزوجل
تبني أمرهم للناس أهنم كانوا : يقول]  ١٤: سبأ) [ تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني

لو كنت تأكلني الطعام التيناك بأطيب الطعام ولو كنت تشربني الشراب : يكذبوهنم، مث إن الشياطني قالوا لالرضة
أمل تر إىل : املاء والطني قال فإهنم ينقلون إليها ذلك حيث كانت قال سقيناك أطيب الشراب، ولكنا سننقل إليك

  ).١(الطني الذي يكون يف حوف اخلشب فهو ما يأتيها به الشيطان تشكرا هلا 
  .وهذا فيه من االسرائيالت اليت ال تصدق وال تكذب

ا سفيان، عن االعمش، عن خيثمة حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا قبيصة، حدثن" كتاب القدر " وقال أبو داود يف 
ما أنا أعلم بذاك : إذا أردت أن تقبض روحي فأعلمين، قال: قال سليمان بن داود عليهما السالم مللك املوت: قال

  .منك إمنا هي كتب يلقى إيل فيها تسمية من ميوت
إذا : ان مللك املوتقال سليم: وقال أصبغ بن الفرج وعبد اهللا بن وهب، عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال

  .أمرت يب فأعلمين
يا سليمان قد أمرت بك، قد بقيت لك سويعة، فدعا الشياطني فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له : فأتاه فقال

باب فقام يصلي فاتكأ على عصاه قال فدخل عليه ملك املوت فقبض روحه وهو متوك على عصاه ومل يصنع ذلك 
 -يعين  -ن تعمل بني يديه وينظرون إليه حيسبون أنه حي قال فبعث اهللا دابة االرض فرارا من ملك املوت قال واجل

  إىل منسأته فأكلتها حىت إذا أكلت جوف العصا ضعفت وثقل عليها فخر، فلما رأت اجلن ذلك انفضوا
__________  

  ).قاموس حديث( ٢٦٢ - ٢٦١/  ١روى اخلرب الطربي يف تارخيه ) ١(



ما دهلم على موته إال دابة االرض تأكل منسأته فلما خر تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون ( :وذهبوا قال فذلك قوله
  ).الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني

أهنا مكثت سنة تأكل يف منسأته حىت خر وقد روى حنو هذا عن مجاعة من السلف : قال أصبغ وبلغين عن غريه
  .وغريهم واهللا أعلم

  د ابن إسحاق، عن الزهري وغريه أن سليمان عليه السالمقال إسحاق بن بشر، عن حمم
ومخسني سنة وكان ملكه أربعني سنة وقال إسحاق أنبأنا أبوروق عن عكرمة عن ابن عباس أن ملكه ) ١(عاش ثنتني 

  .فكان مجيع عمر سليمان بن داود عليهما السالم نيفا ومخسني سنة: كان عشرين سنة واهللا أعلم وقال ابن جرير
  .نة أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت املقدس فيما ذكرويف س

  .مث تفرقت بعده مملكة بين إسرائيل: مدة سبع عشرة سنة فيما ذكره ابن جرير وقال) ٢(مث ملك بعده ابنه رحبعام 
 مجاعة من انبياء بين اسرائيل بعد داود وسليمان وقبل زكريا وحيىي عليهم السالم فمنهم شعيا بن) ٣] (باب ذكر [ 

أمصيا قال حممد بن إسحاق وكان قبل زكريا وحيىي، وهو ممن بشر بعيسى وحممد عليهما السالم وكان يف زمانه 
على بين إسرائيل ببالد بيت املقدس وكان سامعا مطيعا لشعيا فيما يأمره به وينهاه عنه من ) ٤(ملك امسه حزقيا 

  .وكانت االحداث قد عظمت يف بين إسرائيل فمرض امللك، وخرجت يف رجله قرحة املصاحل،
وقصد بيت املقدس ملك بابل يف ذلك الزمان وهو سنحاريب قال ابن إسحاق يف ستمائة ألف راية وفزع الناس 

وح إيل فيهم ماذا أوحى اهللا إليك يف أمر سنحاريب وجنوده فقال مل ي: فزعا عظيما شديدا وقال امللك للنيب شعيا
  .شئ بعد

مث نزل عليه الوحي باالمر للملك حزقيا بأن يوصي ويستخلف على ملكه من يشاء فإنه قد اقترب أجله فلما أخربه 
بذلك أقبل امللك على القبلة فصلى وسبح ودعا وبكى فقال وهو يبكي ويتضرع إىل اهللا عزوجل بقلب خملص 

  املترحم[ يا رمحن يا رحيم ) ٥] (القدوس املتقدس [  اللهم رب االرباب وإله اآلهلة: " وتوكل وصرب
__________  

  .ثالث ومخسني سنة: يف الكامل البن االثري) ١(
  .أرخبعم: يف املسعودي) ٢(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٣(
  .صديقة: وفيه عن ابن إسحاق كان يدعى؛ حزقيا بن أحاز : كذا يف رواية الطربي) ٤(
  .من الطربي) ٥(

ال تأخذه سنة وال نوم، اذكرين بعملي وفعلي وحسن قضائي على بين إسرائيل وذلك كله ) ١] (لرؤوف الذي ا
فاستجاب اهللا له ورمحه، وأوحى اهللا إىل شعيا يبشره : قال" كان منك فأنت أعلم به من نفسي سري وإعالين لك 

فلما قال له ذلك ] وجنوده [ نحاريب بأنه قد رحم بكاءه وقد أخر يف أجله مخس عشر سنة وأجناه من عدوه س
يا إهلي وإله آبائي لك سجدت : " [ ذهب منه الوجع وانقطع عنه الشر واحلزن وخر ساجدا وقال يف سجوده

، اللهم أنت الذي تعطي امللك من تشاء وتنزعه ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من ]وسبحت وكرمت وعظمت 
أنت [ آلخر والظاهر والباطن وأنت ترحم وتستجيب دعوة املضطرين تشاء عامل الغيب والشهادة أنت االول وا

فلما رفع رأسه أوحى اهللا إىل شعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التني فيجعله على ] " الذي أجبت دعويت ورمحت تضرعي 
  .قرحته فيشفى ويصبح قد برئ



كلهم سوى سنحاريب ومخسة  فأصبحوا وقد هلكوا) ٢(ففعل ذلك فشفي وأرسل اهللا على جيش سنحاريب املوت 
من أصحابه منهم خبت نصر فأرسل ملك بين إسرائيل فجاء هبم، فجعلهم يف االغالل، وطاف هبم يف البالد على 
وجه التنكيل هبم واالهانة هلم سبعني يوما ويطعم كل واحد منهم كل يوم رغيفني من شعري مث أودعهم السجن، 

لك بإرساهلم إىل بالدهم لينذروا قومهم ما قد حل هبم فلما رجعوا مجع وأوحى اهللا تعاىل إىل شعيا أن يأمر امل
إنا أخربناك عن شأن رهبم وأنبيائهم فلما : سنحاريب قومه وأخرهبم مبا قد كان من أمرهم فقال له السحرة والكهنة

  .تطعنا، وهي أمة ال يستطيعها أحد من رهبم فكان أمر سنحاريب مما خوفهم اهللا به
  .يب بعد سبع سننيمث مات سنحار

قال ابن إسحاق مث ملا مات حزقيا ملك بين إسرائيل مرج أمرهم واختلطت أحداثهم وكثر شرهم فأوحى اهللا تعاىل 
  .إىل شعيا فقام فيهم فوعظهم وذكرهم وأخربهم عن اهللا مبا هو أهله وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه

لوه فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فدخل فيها وأدركه الشيطان فلما فرغ من مقالته عدوا عليه وطلبوه ليقت
فأخذ هبدبة ثوبه فأبرزها فلما رأو ذلك جاؤوا باملنشار فوضعوه على الشجرة فنشروها ونشروه معها فإنا هللا وإنا 

  إليه
  ).٣(راجعون 

  .ومنهم ارميا بن حلقيا من سبط الوى بن يعقوب وقد قيل إنه اخلضر
  .ابن عباس رواه الضحاك عن

  ).٤(وهو غريب وليس بصحيح 
  قال

__________  
  .من الطربي) ١(
  .سلط عليهم الطاعون فأصبحوا موتى: ٢٣قال ابن قتيبة يف املعارف ص ) ٢(
  .٢٨٠/  ١نقل اخلرب الطربي ج ) ٣(

  .من تاريخ الطربي -اقتضاها السياق  -ما ورد بني معكوفني يف الرواية زيادة 
واسم اخلضر فيما كان وهب بن منبه يزعم عن بين اسرائيل أرميا بن حلقيا : نقله للخربضعفه الطربي يف ) ٤(

  .وكان من سبط هارون

أيها الدم فتنت الناس : جاء يف بعض اآلثار أنه وقف على دم حيىي بن زكريا وهو يفور بدمشق فقال: ابن عساكر
  .فاسكن فسكن

  ).١(ورسب حىت غاب 
قال : حدثين علي بن أيب مرمي، عن أمحد بن حباب، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن قال: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

أكثرهم يل ذكرا، الذين يشتغلون بذكري عن ذكر اخلالئق، الذين ال : أي رب أي عبادك أحب إليك ؟ قال: أرميا
  .تعرض هلم وساوس الفناء وال حيدثون انفسهم بالبقاء

  .الذين إذا عرض هلم عيش الدنيا قلوه
  .وإذا زوى عنهم سروا بذلك

  .أولئك أحنلهم حمبيت وأعطيهم فوق غاياهتم



وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبين إسرائيل أن ال تتخذوا من : (خراب بيت املقدس وقوله تعاىل) ٢] (ذكر [ 
  .دوين وكيال ذرية من محلنا مع نوح أنه كان عبدا شكورا

  .فسدن يف االرض مرتني ولتعلن علوا كبرياوقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لت
  .فإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد فجاسوا خالل الديار وكان وعدا مفعوال

  مث رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنني
خرة ليسوؤا وجوهكم وجعلناكم أكثر نفريا إن أحسنتم أحسنتم النفسكم وإن أسأمت فلها فإذا جاء وعد اآل

  .وليدخلوا املسجد كما دخلوه أول مرة وليتربوا ما علوا تتبريا
  ]. ٨ - ٢: االسراء) [ عسى ربكم أن يرمحكم وإن عدمت عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصريا

قم بني أن : وقال وهب بن منبه أوحى اهللا إىل نيب من أنبياء بين إسرائيل يقال له أرميا حني ظهرت فيهم املعاصي
ظهراين قومك فأخربهم أن هلم قلوبا وال يفقهون، وأعينا وال يبصرون، وآذانا وال يسمعون، وإين تذكرت صالح 

  .آبائهم فعطفين ذلك على أبنائهم
فسلهم كيف وجدوا غب طاعيت، وهل سعد أحد ممن عصاين مبعصييت، وهل شقي أحد ممن أطاعين بطاعيت ؟ إن 

ليها وإن هؤالء القوم تركوا االمر الذي أكرمت عليه آباءهم والتمسوا الكرامة من الدواب تذكر أوطاهنا فتنزع إ
غري وجهها، أما أحبارهم فأنكروا حقي وأما قراؤهم فعبدوا غريي، وأما نساكهم فلم ينتفعوا مبا علموا، وأما والهتم 

  .فكذبوا علي وعلى رسلي
  .خزنوا املكر يف قلوهبم وعودوا الكذب ألسنتهم

سم جباليل وعزيت الهيجن عليهم جيوال ال يفقهون ألسنتهم، وال يعرفون وجوههم، وال يرمحون بكاءهم، وإين أق
كأن خفقان راياته طريان ) ٣(والبعثن فيهم ملكا جبارا قاسيا له عساكر كقطع السحاب ومواكب كأمثال الفجاج 

  )٤(النسور وكأن محل فرسانه كر 
__________  

  .هتذيب ٣٨٤/  ٢روى اخلرب يف تارخيه ) ١(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .العجاج: يف الطربي) ٣(
  .كرير: يف الطربي) ٤(

العقبان يعيدون العمران خرابا ويتركون القرى وحشة، فياويل أيليا وسكاهنا كيف أذللهم للقتل وأسلط عليهم 
وبعد شرافات القصور مساكن السباع السبا وأعيد بعد جلب االعراس صراخا، وبعد صهيل اخليل عواء الذئاب، 

  .وبعد ضوء السرج وهج العجاج وبالعز ذال وبالنعمة العبودية وأبدلن نساءهم بعد الطيب التراب
  وباملشي على الزرايب اخلبب، والجعلن أجسادهم زبال

رض لالرض وعظامهن ضاحية للشمس والدوسنهم بألوان العذاب، مث آلمرن السماء فتكون طبقا من حديد واال
  .سبيكة من حناس، فإن أمطرت مل تنبت االرض، وإن أنبتت شيئا يف خالل ذلك فربمحيت للبهائم

مث أحبسه يف زمان الزرع وأرسله يف زمان احلصاد، فإن زرعوا يف خالل ذلك شيئا سلطت عليه اآلفة فإن خلص منه 
مل أرمحهم، وإن تضرعوا صرفت وجهي  شئ نزعت منه الربكة، فإن دعويت مل أجبهم، وإن سألوا مل أعطهم وإن بكوا

  .عنهم



  ).١(رواه ابن عساكر هبذا اللفظ 
إن اهللا تعاىل ملا بعث أرميا إىل بين إسرائيل وذلك حني : أنبأنا إدريس، عن وهب بن منبه قال: وقال إسحاق بن بشر

قلبه وحدث نفسه عظمت االحداث فيهم فعملوا باملعاصي وقتلوا االنبياء طمع خبت نصر فيهم وقذف اهللا يف 
باملسري إليهم ملا أراد اهللا أن ينتقم به منهم فأوحى اهللا إىل أرميا إين مهلك بين إسرائيل ومنتقم منهم فقم على صخرة 

يا رب وددت : بيت املقدس يأتيك أمري ووحيي فقام أرميا فشق ثيابه وجعل الرماد على رأسه وخر ساجدا وقال
: اء بين إسرائيل فيكون خراب بيت املقدس وبوار بين إسرائيل من أجلي فقال لهأمي مل تلدين حني جعلتين آخر أنبي

يا رب من تسلط عليهم فقال عبدة النريان ال خيافون عقايب، وال يرجون : ارفع رأسك فرفع رأسه فبكى مث قال
  .ثوايب، قم يا أرميا فاستمع وحيي أخربك خربك وخرب بين إسرائيل

  .من قبل أن أخلقك اخترتك
ن قبل أن أصورك يف رحم أمك قدستك ومن قبل أن أخرجك من بطن أمك طهرتك، ومن قبل أن تبلغ نبأتك وم

والمر عظيم أجتبيتك فقم مع امللك تسدده وترشده فكان مع امللك يسدده ) ٢(ومن قبل أن تبلغ االشد اخترتك 
ونسوا ما جناهم ] واستحلوا احملارم  يف بين إسرائيل وركبوا املعاصي[ ويأتيه الوحي من اهللا حىت عظمت االحداث 

قم فاقصص عليهم ما ] أن ائت قومك من بين إسرائيل [ اهللا به من عدوهم سنحاريب وجنوده فأوحى اهللا إىل أرميا 
يا رب إين ضعيف إن مل تقوين عاجز إن مل تبلغين : " آمرك به وذكرهم نعميت عليهم وعرفهم أحداثهم فقال أرميا

أو مل تعلم أن االمور كلها تصدر عن : " فقال تعاىل" خمذول إن مل تنصرين ذليل إن مل تعزين خمطئ إن مل تسددين 
  كلها بيدي فأقلبها) ٣(مشيئيت وأن اخللق واالمر كله يل وأن القلوب وااللسنة 

__________  
  .هتذيب ٣٩٠، ٣٨٩، ٣٨٨/  ٢رواه ابن عساكر يف تارخيه ) ١(

   بنحوه جوروى اخلرب الطربي يف تارخيه مطوال
  .وما بعدها ٢٨٦/  ١
  .اختربتك: يف الطربي) ٢(
  .وااللسن: يف الطربي) ٣(

  .كيف شئت فتطيعين فأنا اهللا الذي ليس شئ مثلي
  .قامت السموات واالرض وما فيهن بكلميت

  .وإنه ال خيلص التوحيد ومل تتم القدرة إال يل، وال يعلم ما عندي غريي
، وأمرهتا ففعلت أمري، وحددت عليها حدودا فال تعدو حدي، وتأيت بأمواج وأنا الذي كلمت البحار ففهمت قويل

كاجلبال، فإذا بلغت حدي ألبستها مذلة لطاعيت وخوفا واعترافا المري وإين معك، ولن يصل إليك شئ معي، وإين 
رهم بعثتك إىل خلق عظيم من خلقي لتبلغهم رسااليت فتستوجب لذلك أجر من أتبعك وال ينقص ذلك من أجو

  .شيئا
  .انطلق إىل قومك فقم فيهم وقل هلم إن اهللا قد ذكركم بصالح آبائكم فلذلك استبقاكم يا معشر ابناء االنبياء

وكيف وجد آباؤكم مغبة طاعيت ؟ وكيف وجدمت مغبة معصييت ؟ وهل وجدوا أحدا عصاين ؟ فسعد مبعصييت ؟ أو 
كرت أوطاهنا الصاحلة نزعت إليها وإن هؤالء القوم رتعوا هل علموا أحدا أطاعين فشقي بطاعيت ؟ إن الدواب إذا ذ

  .يف مروج اهللكة وتركوا االمر الذي به أكرمت آباءهم وابتغوا الكرامة من غري وجهها



أما أحبارهم ورهباهنم فاختذوا عبادي خوال يتعبدوهنم ويعملون فيهم بغري كتايب حىت أجهلوهم أمري وأنسوهم 
  .ذكري وسنيت وعزوهم عين

  .ان هلم عبادي بالطاعة اليت ال تنبغي إال ليي فهم يطيعوهنم يف معصييتفد
وأما ملوكهم وامراؤهم فبطروا نعميت وآمنوا مكري وغرهتم الدنيا حىت نبذوا كتايب ونسوا عهدي، فهم حيترمون 

يكون يل كتايب ويفترون على رسلي جرأة منهم وغرة يب فسبحان جاليل وعلو مكاين، وعظمة شأين هل ينبغي أن 
شريك يف ملكي ؟ وهل ينبغي لبشر أن يطاع يف معصييت ؟ وهل ينبغي يل أن اخلق عبادا أجعلهم أربابا من دوين ؟ 

  .أو آذن الحد بالطاعة الحد
  .وهي ال تنبغي إال يل

وأما قراؤهم وفقهاؤهم فيدرسون ما يتخريون فينقادون للملوك فيتابعوهنم على البدع اليت يبتدعون يف ديين، 
يطيعوهنم يف معصييت، ويوفون هلم بالعهود الناقضة لعهدي، فهم جهلة مبا يعملون ال ينتفعون بشئ مما علموا من 

  .كتايب
وأما أوالد النبيني، فمقهورون ومفتونون، خيوضون مع اخلائضني، يتمون مثل نصري آباءهم والكرامة اليت أكرمتهم 

  .صدق منهم وال تفكر وال يذكرون كيف كان صرب آبائهمهبا، ويزعمون أنه ال أحد أوىل بذلك منهم بغري 
وكيف كان جهدهم يف أمري حني اغتر املغترون، وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم بصروا وصدقوا حىت عز أمرى 

  .وظهر ديين فتأنيت هؤالء القوم لعلهم يستحيون مين
  .م يتذكرونفتطولت عليهم وصفحت عنهم فأكثرت ومددت هلم يف العمر، وأعذرت هلم لعله

  وكل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت هلم االرض وألبسهم

و

العافية وأظهرهم على العدو، وال يزدادون إال طغيانا وبعدا مين، فحىت مىت هذا ؟ أيب يسخرون ؟ أم ىب يتحرشون ؟ 
ويضل فيها رأي ، )١(أم إياي خيادعون ؟ أم علي جيترئون فإين أقسم بعزيت التيحن عليهم فتنة يتحري فيها احلكيم 

ذوي الرأي وحكمة احلكيم، مث السلطن عليهم جبارا قاسيا عاتبا ألبسه اهليبة وأنزع من قلبه الرأفة والرمحة، وآليت 
  .الليل املظلم] سواد [ أن يتبعه عدد وسواد مثل 

انه راياته طريان النسور ومحل فرس) ٢(له فيه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل العجاج، وكأن حفيف 
العقبان يعيدون العمران خرابا والقرى وحشا ويعثون يف االرض فسادا ويتربون ما علوا تتبريا قاسية ) ٣(كسرب 

  .قلوهبم ال يكترثون وال يرقبون وال يرمحون
وال يبصرون وال يسمعون جيولون يف االسواق بأصوات مرتفعة مثل زئري االسد تقشعر من هيبتها اجللود وتطيش 

  .حالم بألسنة ال يفقهوهنا ووجوه ظاهر عليها املنكر ال يعرفوهنامن مسعها اال
فوعريت العطلن ببوهتم من كتيب وقدسي والخلني جمالسهم من حديثها ودروسها والوحشن مساجدهم من عمارها 

لغري  وزوارها الذين كانوا يتزينون بعمارهتا لغريي، ويتهجدون فيها ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين، ويتفقهون فيها
  الدين ويتعلمون فيها لغري العمل، البدلن ملوكها بالعز الذل وباالمن اخلوف وبالغين

الفقر وبالنعمة اجلوع وبطول العافية والرخاء أنواع البالء وبلباس الديباج واحلرير مدارع الوبر والعباء، وباالرواح 
  .سل واالغاللالطيبة واالدهان جيف القتل، وبلباس التيجان أطواق احلديد والسال

مث العيدن فيهم بعد القصور الواسعة، واحلصون احلصينة اخلراب، وبعد الربوج املشيدة مساكن السباع، وبعد 
  .صهيل اخليل عواء الذئاب، وبعد ضوء السراج دخان احلريق، وبعد االنس الوحشة والقفار



  .ديدمث البدلن نساءها باالسورة االغالل، وبقالئد الدر والياقوت سالسل احل
وبألوان الطيب واالدهان النقع والغبار، وباملشي على الزرايب عبور االسواق واالهنار واخلبب إىل الليل يف بطون 

  .االسواق، وباخلدور والستور احلسور عن الوجوه، والسوق واالسفار واالرواح السموم
ك إليه، إين إمنا أكرم من أكرمين، لوصل ذل) ٤(مث الدوسنهم بأنواع العذاب حىت لو كان الكائن منهم يف حالق 

  .وإمنا أهني من هان عليه أمري
مث آلمرن السماء خالل ذلك فلتكونن عليهم طبقا من حديد وآلمرن االرض فلتكونن سبيكة من حناس فال مساء 

  .متطر وال أرض تنبت
وين مل أجبهم وإن فإن أمطرت خالل ذلك شيئا سلطت عليهم اآلفة فإن خلص منه شئ نزعت منه الربكة، وإن دع

  .سألوين مل أعطهم وإن بكوا مل أرمحهم، وإن تضرعوا إيل صرفت وجهي عنهم
وإن قالوا اللهم أنت الذي ابتدأتنا وآباءنا من قبلنا برمحتك وكرامتك، وذلك بأنك اخترتنا لنفسك، وجعلت فينا 

  نبوتك وكتابك ومساجدك مث مكنت لنا يف البالد،
__________  

  .احلليم :يف الطربي) ١(
  .خفيق: يف الطربي) ٢(
  .كرير العقبان: ٢٨٧/  ١يف الطربي ) ٣(
  .املكان املرتفع: حالق) ٤(

واستخلفتنا فيها وربيتنا وآباءنا من قبلنا بنعمتك صغارا، وحفظتنا وإياهم برمحتك كبارا فأنت أوىف املنعمني وإن 
  .غرينا

  .وال تبدل
  .نك، فإن قالوا ذلك قلت هلم إين ابتدئ عبادي برمحيت ونعميتوإن بدلنا، وإن تتم فضلك ومنك وطولك وإحسا

  فإن قبلوا أمتمت وإن استزادوا زدت، وإن
  .شكروا ضاعفت، وإن غريوا غريت، وإذا غريوا غضبت

  .وإذا غضبت عذبت وليس يقوم شئ بغضيب
ف من أن ينبغي يل أن برمحتك أصبحت أتعلم بني يديك، وهل ينبغي ذلك يل وأنا أذل وأضع: فقال أرميا: قال كعب

أتكلم بني يديك، ولكن برمحتك أبقيتين هلذا اليوم، وليس أحد أحق أن خياف هذا العذاب وهذا الوعيد مين مبا 
رضيت به مين طوال، واالقامة يف دار اخلاطئني وهم يعصونك حويل بغري نكر وال تغيري مين، فإن تعذبين فبذنيب، وإن 

  .ترمحين فذلك ظين بك
رب سبحانك وحبمدك، وتباركت ربنا وتعاليت أهتلك هذه القرية وما حوهلا وهي مساكن أنبيائك ومنزل  يا: مث قال

وحيك ؟ يا رب سبحانك وحبمدك وتباركت ربنا وتعاليت ملخرب هذا املسجد وما حوله من املساجد ومن البيوت 
وعذابك إياهم وهم من ولد اليت رفعت لذكرك، يا رب سبحانك وحبمدك وتباركت وتعاليت ملقتل هذه االمة 

إبراهيم خليلك، وأمة موسى جنيك، وقوم داود صفيك، يا رب أي القرى تأمن عقوبتك بعد ؟ وأي العباد يأمنون 
سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم ؟ وأمة جنيك موسى ؟ وقوم خليفتك داود ؟ تسلط عليهم عبدة النريان قال اهللا 

نقميت، فإين إمنا أكرمت هؤالء القوم على طاعيت، ولو أهنم عصوين النزلنهم  يا أرميا من عصاين فال يستنكر: تعاىل



  ".دار العاصني إال أن أتداركهم برمحيت 
  .يا رب اختذت إبراهيم خليال وحفظتنا به: قال أرميا

قدستك يف  يا أرميا إين: " وموسى قربته جنيا فنسألك أن حتفظنا وال تتخطفنا وال تسلط علينا عدونا فأوحى اهللا إليه
بطن أمك وأخرتك إىل هذا اليوم فلو أن قومك حفظوا اليتامى واالرامل واملساكني وابن السبيل ملكنت الداعم هلم 
وكانوا عندي مبنزلة جنة ناعم شجرها طاهر ماؤها وال يغور ماؤها وال تبور مثارها وال تنقطع، ولكن سأشكو إليك 

لشفيق أجنبهم كل قحط وكل عسرة وأتبع هبم اخلصب حىت صاروا إين كنت هلم مبنزلة الداعي ا: بين إسرائيل
كباشا ينطح بعضها بعضا فياويلهم مث يا ويلهم إمنا أكرم من أكرمين وأهني من هان عليه أمري، إن من كان قبل 

هؤالء القوم من القرون يستخفون مبعصييت، وإن هؤالء القوم يتربعون مبعصييت تربعا فيظهروهنا يف املساجد 
  السواق وعلى رؤوس اجلبالوا

وظالل االشجار حىت عجت السماء إيل منهم وعجت االرض واجلبال، ونفرت منها الوحوش بأطراف االرض 
  ".وأقاصيها ويف كل ذلك ال ينهون وال ينتفعون مبا علموا من الكتاب 

كذبت : " هتموه وقالواقال فلما بلغهم أرميا رسالة رهبم ومسعوا ما فيها من الوعيد والعذاب عصوه وكذبوه وا
  وأعظمت على اهللا الفرية فتزعم أن اهللا معطل أرضه ومساجده من كتابه وعبادته

وتوحيده فمن يعبده حني ال يبقى له يف االرض عابد وال مسجد وال كتاب، لقد أعظمت الفرية على اهللا واعتراك 
أقبل يسري جبنوده حىت نزل بساحتهم مث فأخذوه وقيدوه وسجنوه فعند ذلك بعث اهللا عليهم خبت نصر ف" اجلنون 

قال فلما طال هبم احلصر نزلوا على حكمه ]  ٥: االسراء) [ فجاسوا خالل الديار: (حاصرهم فكان كما قال تعاىل
وحكم فيهم حكم اجلاهلية وبطش اجلبارين ) فجاسوا خالل الديار: (ففتحوا االبواب وختللوا االزقة وذلك قوله

، والشيوخ والعجائز مث وطئهم باخليل وهدم بيت املقدس وساق )١( الثلث، وترك الزمىن فقتل منهم الثلث، وسىب
الصبيان، وأوقف النساء يف االسواق حاسرات، وقتل املقاتلة وخرب احلصون، وهدم املساجد، وحرق التوراة، 

يه وكان فيهم وسأل عن دانيال الذي كان قد كتب له الكتاب، فوجدوه قد مات وأخرج أهل بيته الكتاب إل
دانيال بن حزقيل االصغر وميشائيل وعزرائيل وميخائيل فأمضى هلم ذلك الكتاب وكان دانيال بن حزقيل خلفا من 

  .دانيال االكرب
  .ودخل خبت نصر جبنوده بيت املقدس ووطئ الشام كلها وقتل بين إسرائيل حىت أفناهم

، وساق السبايا فبلغ معه عدة صبياهنم من أبناء االحبار فلما فرغ منها انصرف راجعا ومحل االموال اليت كانت هبا
غالم وقذف الكناسات يف بيت املقدس وذبح فيه اخلنازير، وكان الغلمان سبعة آالف ) ٢(وامللوك تسعني ألف 

غالم من بيت داود، وأحد عشر ألفا من سبط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامني ومثانية آالف من سبط ايشى بن 
ة عشر ألفا من سبط زبالون ونفتايل ابين يعقوب وأربعة عشر ألفا من سبط دان بن يعقوب ومثانية يعقوب وأربع

بن يعقوب وأربعة آالف من سبط روبيل والوي ) ٣(آالف من سبط يستاخر بن يعقوب وألفني من سبط زيكون 
  واثين عشر ألفا من سائر بين إسرائيل وانطلق حىت قدم

  .أرض بابل
كان هلم صاحب حيذرهم ما أصاهبم ويصفك : فلما فعل ما فعل قيل له: قال وهب بن منبه: قال إسحاق بن بشر

  .وخربك هلم
وخيربهم أنك تقتل مقاتلتهم، وتسيب ذراريهم وهتدم مساجدهم وحترق كنائسهم فكذبوه واهتموه وضربوه وقيدوه 



  .وحبسوه
فأىن علمت : نعم قال: قوم ما أصاهبم ؟ قالفأمر خبت نصر فأخرج أرميا من السجن فقال له أكنت حتذر هؤالء ال

بئس القوم قوم كذبوا : " نعم قال: ذلك ؟ قال أرسلين اهللا إليهم فكذبوين قال كذبوك وضربوك وسجنوك قال
قال " نبيهم وكذبوا رسالة رهبم فهل لك أن تلحق يب فأكرمك وأواسيك وإن أحببت أن تقيم يف بالدك فقد أمنتك 

  يف أمان اهللا منذ كنت، مل أخرج منه ساعة قط، ولو أن بين إين مل أزل: له أرميا
__________  

  .أصحاب العاهات: الزمين) ١(
  .سبعني ألف صيب: يف الطربي) ٢(

  .أراد أن يقسمهم على جنوده، فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمة
بعة آالف من سبط يهوذا وأر: وفيه زاد؛ زبالون وهو حتريف وسقطت من الطربي : يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(

  .بن يعقوب

إسرائيل مل خيرجوا منه مل خيافوك وال غريك ومل يكن لك عليهم سلطان فلما مسع خبت نصر هذا القول منه تركه، 
  .فأقام أرميا مكانه بأرض أيليا

  .وهذا سياق غريب
  .وفيه حكم ومواعظ وأشياء مليحة وفيه من جهة التعريب غرابة

كان خبت نصر أصفهبذا ملا بني االهواز إىل الروم للملك على الفرس وهو : السائب الكليبوقال هشام بن حممد بن 
  .هلراسب

، وقاتل الترك وأجلأهم إىل أضيق االماكن وبعث خبت نصر لقتال )١(وكان قد بىن مدينة بلخ اليت تلقب باخلنساء 
بعث خبت نصر إمنا هو هبمن ملك الفرس  بين إسرائيل بالشام فلما قدم الشام صاحله أهل دمشق، وقد قيل إن الذي

  .بعد بشتاسب بن هلراسب وذلك لتعدي بين إسرائيل على رسله إليهم
عن يونس بن عبد االعلى، عن ابن وهب، عن سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد االنصاري، : وقد روى ابن جرير
  أن: عن سعيد بن املسيب

كبا يعين القمامة فسأهلم ما هذا الدم ؟ فقالوا أدركنا آباءنا على  خبت نصر ملا قدم دمشق وجد هبا دما يغلي على
  .هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر قال فقتل على ذلك سبعني الفا من املسلمني وغريهم فسكن

وهذا إسناد صحيح إىل سعيد بن املسيب وقد تقدم من كالم احلافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم حيىي بن 
 يصح الن حيىي بن زكريا بعد خبت نصر مبدة والظاهر أن هذا دم نيب متقدم أو دم لبعض الصاحلني أو زكريا وهذا ال

  .ملن شاء اهللا ممن اهللا أعلم به
قال هشام بن الكليب مث قدم خبت نصر بيت املقدس فصاحله ملكها وكان من آل داود وصانعه عن بين إسرائيل 

  .وأخذ منه خبت نصر رهائن ورجع
طربية بلغه أن بين إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوه الجل أنه صاحله فضرب رقاب من معه من الرهائن  فلما بلغ

  .ورجع إليهم فأخذ املدينة عنوة
  .وقتل املقاتلة وسىب الذرية

قال وبلغنا أنه وجد يف السجن أرميا النيب فأخرجه وقص عليه ما كان من أمره إياهم وحتذيره هلم عن ذلك فكذبوه 



  .نوهوسج
بئس القوم قوم عصوا رسول اهللا وخلى سبيله وأحسن إليه واجتمع إليه من بقي من ضعفاء بين : فقال خبت نصر
إنا قد أسأنا وظلمنا وحنن نتوب إىل اهللا عزوجل مما صنعنا فادع اهللا أن يقبل توبتنا فدعا ربه فأوحى : إسرائيل فقالوا

فليقيموا معك هبذه البلدة فأخربهم ما أمره اهللا تعاىل به فقالوا كيف  فإن كانوا صادقني) ٢(اهللا إليه أنه غري فاعل 
  ).٣(نقيم هبذه البلدة وقد خربت وغضب اهللا على أهلها فأبوا أن يقيموا 

ومن ذلك الزمان تفرقت بنو إسرائيل يف البالد فنزلت طائفة منهم احلجاز وطائفة يثرب وطائفة : قال ابن الكليب
  ت شرذمة منهم إىل مصر فكتب خبت نصر إىل ملكها، وذهب)٤(وادي القرى 

__________  
  .احلسناء: يف الطربي) ١(
  .أهنم غري فاعلني: يف الطربي) ٢(
  ).قاموس حديث ٢٨١/  ١ج (اخلرب يف الطربي ) ٣(
  .ونزل بعضهم أرض احلجاز بيثرب ووادي القرى وغريها: العبارة يف الطربي) ٤(

  . عليه فركب يف جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسىب ذراريهميطلب منه من شرد منهم إليه، فأىب
  مث

  .ركب إىل بالد املغرب حىت بلغ أقصى تلك الناحية
[ قال مث انصرف بسيب كثري من أرض املغرب ومصر وأهل بيت املقدس وأرض فلسطني واالردن ويف السيب دانيال 

  ).١] (وغريه من االنبياء 
  .االصغر ال االكرب على ما ذكره وهب بن منبه واهللا أعلمقلت والظاهر أنه دانيال بن حزقيل 

إن مل : حدثنا أمحد بن عبد االعلى الشيباين قال: شئ من خرب دانيال عليه السالم قال ابن أيب الدنيا) ٢] (ذكر [ 
قال أكن مسعته من شعيب ابن صفوان فحدثين بعض أصحابنا عنه، عن االجلح الكندي، عن عبد اهللا بن أيب اهلذيل، 

ضرا خبت نصر أسدين فألقامها يف جب، وجاء بدانيال فألقاه عليهما فلم يهيجاه، فمكث ما شاء اهللا مث اشتهى ما 
أن اعدد طعاما وشرابا لدانيال فقال يا : يشتهي اآلدميون من الطعام والشراب، فأوحى اهللا إىل أرميا وهو بالشام

العراق فأوحى اهللا إليه أن أعدد ما أمرناك به فإنا سنرسل من  رب أنا باالرض املقدسة ودانيال بأرض بابل من أرض
  .حيملك وحيمل ما أعددت

  .أنا أرميا: ففعل وأرسل إليه من محله ومحل ما أعده حىت وقف على رأس اجلب فقال دانيال من هذا ؟ قال
  .أرسلين إليك ربك: ما جاء بك ؟ فقال: فقال

  .نعم: قال وقد ذكرين ريب ؟ قال
  .احلمد هللا الذي ال ينسى من ذكره: الفقال داني

  .واحلمد هللا الذي جييب من رجاه
  .واحلمد هللا الذي من وثق به مل يكله إىل غريه
  .واحلمد هللا الذي جيزي باالحسان إحسانا

  .واحلمد هللا الذي جيزي بالصرب جناة
  .واحلمد هللا الذي هو يكشف ضرنا بعد كربنا



  .ا بأعمالنا، واحلمد هللا الذي هو رجاؤنا حني ينقطع احليل عناواحلمد هللا الذي يقينا حني يسوء ظنن
ملا افتتحنا تستر وجدنا يف : عن حممد بن إسحق، عن أيب خلد بن دينار، حدثنا أبو العالية قال: وقال يونس بن بكري

دعا له مال بيت اهلرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا املصحف فحملناه إىل عمر بن اخلطاب ف
  .كعبا فنسخه بالعربية

  .فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا
  .ما كان فيه ؟ قال سريكم وأموركم وحلون كالمكم وما هو كائن بعد: فقلت اليب العالية

ينا القبور كلها فما صنعتم بالرجل ؟ قال حفرنا بالنهار ثالثة عشر قربا متفرقة، فلما كان بالليل دفناه وسو: قلت
  .لنعميه على الناس فال ينبشونه

  :قلت
  .برزوا بسريره فيمطرون) ٣] (املطر [ كانت السماء إذا حبست عنهم : فما يرجون منه، قال

: من كنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال قلت منذ كم وجدمتوه قد مات قال منذ ثلثمائة سنة قلت: قلت
   شعرات من قفاه، إن حلوم االنبياء ال تبليها االرضما تغري منه شئ قال ال إال

__________  
  .من الطربي) ١(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٣(

  .وال تأكلها السباع
رجل صاحل  وهذا إسناد صحيح إىل أيب العالية ولكن إن كان تاريخ وفاته حمفوظا من ثلثمائة سنة فليس بنيب بل هو

الن عيسى بن مرمي ليس بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نيب بنص احلديث الذي يف البخاري والفترة اليت 
كانت بينهما أربعمائة سنة ؟ وقيل ستمائة وقيل ستمائة وعشرون سنة وقد يكون تاريخ وفاته من مثامنائة سنة وهو 

و املطابق ملا يف نفس االمر فإنه قد يكون رجال آخر إما من االنبياء أو قريب من وقت دانيال إن كان كونه دانيال ه
  .الصاحلني ولكن قربت الظنون أنه دانيال الن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا كما تقدم

  .وقد روى بإسناد صحيح إىل أيب العالية أن طول أنفه شرب
ه ذراع فيحتمل على هذا أن يكون رجال من االنبياء االقدمني قبل هذه وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول أنف

  .املدد واهللا أعلم
حدثنا أبو بالل حممد بن احلارث بن عبد اهللا بن أيب بردة بن : وقد قال أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتاب أحكام القبور

قال رسول اهللا صلى اهللا : ت االمحري قالأيب موسى االشعري، حدثنا أبو حممد القاسم بن عبد اهللا، عن أيب االشع
إن دانيال دعا ربه عزوجل أن تدفنه أمة حممد، فلما افتتح أبو موسى االشعري تستر وجده يف تابوت : " عليه وسلم

  .تضرب عروقه ووريده وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال من دل على دانيال فبشروه باجلنة
ال له حرقوص فكتب أبو موسى إىل عمر خبربه فكتب إليه عمر أن أدفنه وابعث إىل فكان الذي دل عليه رجل يق

  .حرقوص فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم بشره باجلنة وهذا مرسل من هذا الوجه ويف كونه حمفوظا نظر واهللا أعلم
وجد أبو : كان عاملا، قالحدثنا أبو بالل، حدثنا قاسم بن عبد اهللا، عن عنبسة بن سعيد و: مث قال ابن أيب الدنيا

أما : موسى مع دانيال مصحفا وجرة فيها ودك ودراهم وخامته، فكتب أبو موسى بذلك إىل عمر فكتب إليه عمر



املصحف فابعث به إلينا وأما الودك فابعث إلينا منه ومر من قبلك من املسلمني يستشفون به واقسم الدراهم بينهم 
  .وأما اخلامت فقد نفلناكه

  .أن أبا موسى ملا وجده وذكروا له أنه دانيال التزمه وعانقه وقبله: ابن أيب الدنيا من غري وجه وروي عن
وكتب إىل عمر يذكر له أمره وأنه وجد عنده ماال موضوعا قريبا من عشرة آالف درهم وكان من جاء اقترض 

ويكفن ويدفن وخيفى قربه، فال ) ٢(فأمر عمر بأن يغسل مباء وسدر ) ١(منها فإن ردها وإال مرض وإن عنده ربعة 
  .يعلم به أحد وأمر باملال أن يرد إىل بيت املال وبالربعة فتحمل إليه ونفله خامته

وحفروا يف وسطه قربا فدفنه فيه مث قدم االربعة ) ٣(أنه أمر أربعة من االسراء فسكروا هنرا : وروي عن أيب موسى
  غري أيب موسى االشعري رضي اهللا عنهقربه ) ٤(االسراء فضرب أعناقهم فلم يعلم موضع 

__________  
  .صندوق حتفظ فيه االوراق وأجزاء القرآن: ربعة) ١(
  .شجرة النبق: سدر) ٢(
  .سدوه: سكروا هنرا) ٣(
  = إن قربه كان بناحية السوس، وبقول صاحب أخبار الدول أن أبا : وقال يف املعارف؛ مكان قربه : يف نسخة) ٤(

حدثين إبراهيم بن عبد اهللا، حدثنا أمحد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عبد الرمحن : وقال ابن أيب الدنيا
رأيت يف يد ابن بردة بن أيب موسى االشعري خامتا نقش فصه أسدان بينهما رجل : بن أيب الزناد، عن أبيه قال

ه البلدة أنه دانيال أخذه أبو يلحسان ذلك الرجل قال أبو بردة هذا خامت ذلك الرجل امليت الذي زعم أهل هذ
  .موسى يوم دفنه

إن امللك الذي كان دانيال يف سلطانه : قال أبو بردة فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك اخلامت فقالوا
ملكك ويفسده فقال امللك واهللا ) ١(جاءه املنجمون وأصحاب العلم فقالوا له انه يولد ليلة كذا وكذا غالم يعور 

  بقى تلك الليلة غالم إال قتلته إال أهنم أخذوا دانيال فألقوه يف أمجة االسد فبات االسدال ي
ولبوته يلحسانه ومل يضراه فجاءت أمه فوجدهتما يلحسانه فنجاه اهللا بذلك حىت بلغ ما بلغ قال أبو بردة قال أبو 

 فص خامته لئال ينسى نعمة اهللا علماء تلك القرية فنقش دانيال صورته وصورة االسدين يلحسانه يف: موسى قال
  .عليه يف ذلك
  .إسناد حسن

[ بين إسرائيل بعد تفرقهم يف بقاع االرض ) ٢] (املال من [ عمارة بيت املقدس بعد خراهبا واجتماع ) ٢] (ذكر [ 
لى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية ع: (قال اهللا تعاىل يف كتابه املبني وهو أصدق القائلني) ٢] (وشعاهبا 
  .عروشها

قال أىن حييي هذه اهللا بعد موهتا فأماته اهللا مائة عام مث بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 
مائة عام فانظر إىل طعامك وشرابك مل يتسنه وانظر إىل محارك ولنجعلك آية للناس وانظر إىل العظام كيف ننشزها 

مث : قال هشام بن الكليب]  ٢٥٩: البقرة) [ أعلم أن اهللا على كل شئ قديرمث نكسوها حلما فلما تبني له قال 
أين عامر بيت املقدس فاخرج إليها فانزهلا، فخرج حىت قدمها خراب، : أوحى اهللا تعاىل إىل أ عليه السالم فيما بلغين

عمرها ؟ ومىت حيييها اهللا بعد سبحان اهللا أمرين اهللا أن أنزل هذه البلدة وأخربين أنه عامرها فمىت ي: فقال يف نفسه
سنة حىت هلك خبت نصر ) ٤(فمكث يف نومه سبعني ) ٣(موهتا ؟ مث وضع رأسه فنام ومعه محاره وسلة من طعام 



وامللك الذي فوقه وهو هلراسب وكان ملكه مائة وعشرين سنة وقام بعده ولده بشتاسب بن هلراسب وكان موت 
أهنا خراب وأن السباع قد كثرت يف أرض فلسطني فلم يبق هبا من االنس  خبت نصر يف دولته فبلغه عن بالد الشام

  أحد فنادى يف أرض بابل يف
__________  

  .موسى وجده يف العراق= 
وأما دانيال فإنه أقام بأرض بابل وانتقل عنها ومات ودفن بالسوس من أعمال خوزستان : وقال ابن االثري يف كامله

٢٦٨/  ١.  
  .هيهلك: يعور ملكه) ١(
  .ما بني معكوفني سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .يف رواية أخرى للطربي؛ عصري من عنب يف ركوة وسلة تني ) ٣(
  .فأماته اهللا مائة عام) ٤(

  .يف رواية أخرى عند الطربي

قدس أن من شاء أن يرجع إىل الشام فلريجع وملك عليهم رجال من آل داود وأمره أن يعمر بيت امل: بين إسرائيل
ويبين مسجدها فرجعوا فعمروها وفتح اهللا الرميا عينيه فنظر إىل املدينة كيف تبىن وكيف تعمر ومكث يف نومه ذلك 

حىت متت له مائة سنة مث بعثه اهللا وهو ال يظن أنه نام أكثر من ساعة وقد عهد املدينة خرابا فلما نظر إليها عامرة 
  .آهلة قال أعلم أن اهللا على كل شئ قدير

  .ال فأقام بنو إسرائيل هبا ورد اهللا عليهم أمرهم فمكثوا كذلك حىت غلبت عليهم الروم يف زمن ملوك الطوائفق
  .مث مل يكن هلم مجاعة وال سلطان يعين بعد ظهور النصارى عليهم

  ).١(هكذا حكاه ابن جرير يف تارخيه عنه 
ت له العباد والبالد وامللوك والقواد وأنه كان ذا وذكر ابن جرير أن هلراسب كان ملكا عادال سائسا ململكته قد دان

  .رأي جيد يف عمارة االمصار واالهنار واملعاقل
مث ملا ضعف عن تدبري اململكة بعد مائة سنة ونيف نزل عن امللك لولده بشتاسب فكان يف زمانه ظهور دين اجملوسية 

ضبه فدعا عليه أرميا فربص زردشت وذلك أن رجال كان امسه زردشت كان قد صحب أرميا عليه السالم فأغ
فذهب فلحق بأرض آذربيجان وصحب بشتاسب فلقنه دين اجملوسية الذي اخترعه من تلقاء نفسه فقبله منه 

  .بشتاسب ومحل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقا كثري ممن اباه منهم
املذكورين وقد ناب خبت نصر  مث كان بعد يشتاسب هبمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس املشهورين واالبطال

  .لكل واحد من هؤالء الثالثة وعمر دهرا طويال قبحه اهللا
  .واملقصود أن هذا الذي ذكره ابن جرير من أن هذا املار على هذه القرية هو أرميا عليه السالم

روي عن علي وهب بن منبه وعبد اهللا بن عبيد بن عمري وغريمها وهو قوي من حيث السباق املتقدم وقد ) ٢(قال 
  .وعبد اهللا بن سالم وابن عباس واحلسن وقتاة والسدي وسليمان بن بريدة وغريهم أنه عزير

  .وهذا اشهر عند كثري من السلف واخللف واهللا أعلم
هو عزير بن جروة ويقال بن سوريق بن عديا بن أيوب ابن : وهذه قصة العزير قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر

  .قى بن أسبوع بن فنحاص بن العازر بن هارون بن عمراندرزنا بن عرى بن ت



  ويقال عزير بن
  .سروخا جاء يف بعض اآلثار أن قربه بدمشق

مث ساق من طريق أيب القاسم البغوي، عن داود بن عمرو عن حبان بن علي، عن حممد بن كريب، عن أبيه، عن ابن 
نبيا أم ال مث رواه من حديث مؤمل بن احلسن عن حممد  عباس مرفوعا ال أدري العني بيع أم ال وال أدري أكان عزير

  ، عن سعيد املقربي، عن أيب)٣(بن إسحاق السجزي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أيب ذئب 
__________  

  ).قاموس حديث ٢٨٢ - ٢٨١/  ١(تاريخ الطربي ) ١(
  .قال وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .ابن أيب ذؤيب وهو حتريف: طبوعةيف نسخ البداية امل) ٣(

وابن أيب ذئب هو حممد بن عبد الرمحن بن املغرية، أبو احلارث أحد االعالم روى عن عكرمة ونافع والزهري وعنه 
  .معمر وغريه

  .ثقة وكان يفيت باملدينة
  .٦٢/  ٣الكاشف ج  ١٥٩تويف سنة 

  .هريرة مرفوعا حنوه
عن جويرب ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس أن عزيزا كان ممن  مث روي من طريق إسحاق بن بشر وهو متروك

سباه خبت نصر وهو غالم حدث فلما بلغ أربعني سنة أعطاه اهللا احلكمة قال ومل يكن أحد أحفظ وال أعلم بالتوراة 
  .منه قال وكان يذكر مع االنبياء حىت حمى اهللا امسه من ذلك حني سأل ربه عن القدر

  .كر واهللا أعلموهذا ضعيف ومنقطع ومن
أن عزيزا هو العبد : عن سعيد، عن أيب عروبة، عن قتادة، عن احلسن، عن عبد اهللا بن سالم: وقال إسحاق بن بشر

  .الذي أماته اهللا مائة عام مث بعثه
أنبأنا سعيد بن بشري، عن قتادة، عن كعب وسعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن احلسن : وقال إسحاق بن بشر

يرب عن الضحاك عن ابن عباس وعبد اهللا بن إمساعيل السدي عن أبيه، عن جماهد، عن ابن عباس ومقاتل وجو
كل هؤالء حدثوين عن حديث عزير وزاد بعضهم على بعض قالوا : وإدريس عن جده وهب بن منبه قال إسحاق

ف أتى إىل خربة حني بإسنادهم أن عزيزا كان عبدا صاحلا حكيما خرج ذات يوم إىل ضيعة له يتعاهدها فلما انصر
قامت الظهرية وأصابه احلر ودخل اخلربة وهو على محاره فنزل عن محاره ومعه سلة فيها تني وسلة فيها عنب فنزل 

  يف ظل تلك اخلربة وأخرج قصعة معه
له فاعتصر من العنب الذي كان معه يف القصعة مث أخرج خبزا يابسا معه فألقاه يف تلك القصعة يف العصري ليبتل ليأك

مث استلقى على قفاه وأسند رجليه إىل احلائط فنظر سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد 
فلم يشك أن اهللا حيييها ولكن قاهلا تعجبا فبعث اهللا ) أىن حييي هذه اهللا بعد موهتا: (باد أهلها ورأى عظاما بالية فقال

  .ملك املوت فقبض روحه فأماته اهللا مائة عام
فبعث اهللا إىل عزير ملكا فخلق : فلما أتت عليه مائة عام، وكانت فيما بني ذلك يف بين إسرائيل أمور وأحداث قال

  .قلبه ليعقل قلبه وعينيه لينظر هبما فيعقل كيف حييي اهللا املوتى
عقل مث ركب خلقه وهو ينظر مث كسى عظامه اللحم والشعر واجللد مث نفخ فيه الروح كل ذلك وهو يرى وي



فاستوى جالسا فقال له امللك كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم وذلك أنه كان لبث صدر النهار عند الظهرية 
وبعث يف آخر النهار والشمس مل تغب فقال أو بعض يوم ومل يتم يل يوم فقال له امللك بل لبثت مائة عام فانظر إىل 

عصري الذي كان اعتصره يف القصعة فإذا مها على حاهلما مل طعامك وشرابك يعين الطعام اخلبز اليابس وشرابه ال
يعين مل يتغري وكذلك التني والعنب غض مل يتغري شئ من حاهلما ) مل يتسنه: (يتغري العصري واخلبز يابس فذلك قوله

رت خنرة أنكرت ما قلت لك انظر إىل محارك فنظر إىل محاره قد بليت عظامه وصا: فكأنه أنكر يف قلبه فقال له امللك
فنادى امللك عظام احلمار فأجابت وأقبلت من كل ناحية حىت ركبه امللك وعزير ينظر إليه مث ألبسها العروق 

والعصب مث كساها اللحم مث أنبت عليها اجللد والشعر مث نفخ فيه امللك فقام احلمار رافعا رأسه وأذنيه إىل السماء 
إىل محارك ولنجعلك آية للناس وانظر إىل العظام كيف ننشرها مث  وانظر: (ناهقا يظن القيامة قد قامت فذلك قوله

يعين وانظر إىل عظام محارك كيف يركب بعضها بعضا يف أوصاهلا حىت إذا صارت عظاما مصورا ) نكسوها حلما
  محارا بال حلم مث انظر كيف نكسوها حلما فلما

قال فركب محاره حىت أتى حملته فانكره ): ١(ريه تبني له قال اعلم أن اهللا على كل شئ قدير من إحياء املوتى وغ
الناس وأنكر الناس وأنكر منزله فانطلق على وهم منه حىت أتى منزله فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها 

  مائة وعشرون سنة، كانت أمة هلم فخرج عنهم عزير وهي بنت عشرين
  ).٢(مانة سنة كانت عرفته وعقلته فلما أصاهبا الكرب أصاهبا الز

نعم هذا منزل عزير فبكت وقالت ما رأيت أحدا من كذا وكذا سنة : فقال هلا عزير يا هذه أهذا منزل عزير قالت
يذكر عزيرا وقد نسيه الناس قال فإين أنا عزير كان اهللا أماتين مائة سنة مث بعثين قالت سبحان اهللا فإن عزيرا قد 

فإن عزيرا رجل مستجاب الدعوة يدعو للمريض : فإين أنا عزير قالت: لفقدناه منذ مائة سنة فلم نسمع له بذكر قا
  .ولصاحب البالء بالعافية والشفاء فادع اهللا أن يرد علي بصري حىت أراك فإن كنت عزيرا عرفتك

قومي باذن اهللا فأطلق اهللا رجليها فقامت صحيحة : قال فدعا ربه ومسح بيده على عينيها فصحتا وأخذ بيدها وقال
أشهد أنك عزير وانطلقت إىل حملة بين إسرائيل، وهم يف أنديتهم : فنظرت فقالت) ٣(ا نشطت من عقال كأمن

هذا عزير : سنة وبين بنيه شيوخ يف اجمللس فنادهتم فقالت) ٤(وجمالسهم وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة ومثاين عشر 
ي بصري واطلق رجلي وزعم أن اهللا أماته مائة أنا فالنة موالتكم دعا يل ربه فرد عل: قد جاءكم فكذبوها، فقالت

فنهض الناس، فأقبلوا إليه فنظروا إليه فقال ابنه كان اليب شامة سوداء بني كتفيه فكشف عن : سنة مث بعثه قال
كتفيه فإذا هو عزير فقالت بنو إسرائيل فإنه مل يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غري عزير وقد حرق خبت 

ة ومل يبق منها شئ إال ما حفظت الرجال فاكتبها لنا وكان أبوه سروخا وقد دفن التوراة أيام خبت نصر نصر التورا
يف موضع يعرفه أحد غري عزير فانطلق هبم إىل ذلك املوضع فحفره فاستخرج التوراة وكان قد عفن الورق ودرس 

حىت دخال ) ٥(زل من السماء شهابان الكتاب قال وجلس يف ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدد هلم التوراة ون
  ).٦(جوفه فتذكر التوراة فجددها لبين إسرائيل 

فمن مث قالت اليهود عزير ابن اهللا للذي كان من أمر الشهابني وجتديده التوراة وقيامه بأمر بين إسرائيل وكان جدد 
  .هلم التوراة بأرض السواد بدير حزقيل
  .باذوالقرية اليت مات فيها يقال هلا سايرا

  يعىن لبين) ولنجعلك آية للناس: (قال ابن عباس فكان كما قال اهللا تعاىل
__________  



  .وفيه أن الذي أماته اهللا أرميا وليس عزيرا ٢٨٩/  ١اخلرب رواه الطربي يف تارخيه ) ١(
  .العاهة: الزمانة) ٢(
  .قيد: عقال) ٣(
  .٢٧٠/  ١؛ مائة وثالث عشرة سنة : يف الكامل البن االثري) ٤(
بعث اهللا ملكا يف صورة انسان، أتاه باناء فيه ماء فسقاه من ذلك االناء فتمثلت التوراة يف : يف الطربي والكامل) ٥(

  ].عزير [ صدره 
وقامت التوراة بني أظهرهم ؛ فصاروا يعرفوهنا حبالهلا وحرامها وسننها وفرائضها وحدودها : زاد الطربي) ٦(

  .وصلح هبا أمرهم

  .إسرائيل
أنه كان جيلس مع بنيه وهم شيوخ وهو شاب النه مات وهو ابن اربعني سنة فبعثه اهللا شابا كهيئة يوم مات  وذلك

: قال ابن عباس بعث بعد خبت نصر وكذلك قال احلسن، وقد أنشد أبو حامت السجستاين يف معىن ما قاله ابن عباس
وحليته سوداء * ابنه شيخا يدب على عصا  ومن قبله ابن ابنه فهو أكرب يرى* واسود رأس شاب من قبله ابنه 

* يقوم كما ميشي الصيب فيعثر يعد ابنه يف الناس تسعني حجة * والرأس أشقر وما البنه حيل وال فضل قوة 
والن ابنه تسعون يف الناس غرب فما هو يف املعقول إن كنت * وعشرين ال جيري وال يتبختر وعمر أبيه اربعون أمرها 

، وأنه كان فيما بني )١( تدري فباجلهل تعذر فصل املشهور أن عزيرا نيب من أنبياء بين إسرائيل وإن كنت ال* داريا 
داود وسليمان وبني زكريا وحيىي، وأنه ملا مل يبق يف بين إسرائيل من حيفظ التوراة أهلمه اهللا حفظها فسردها على بين 

من نور فقذفها يف عزير فنسخ التوراة حرفا حبرف ) ٢(إسرائيل كما قال وهب بن منبه أمر اهللا ملكا فنزل مبعرفة 
  .حىت فرغ منها

) [ وقالت اليهود عزير ابن اهللا: (وروى ابن عساكر عن ابن عباس أنه سأل عبد اهللا بن سالم عن قول اهللا تعاىل
بين إسرائيل  مل قالوا ذلك ؟ فذكر له ابن سالم ما كان من كتبه لبين إسرائيل التوراة من حفظه وقول]  ٣٠: البقرة

  مل يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إال يف
  .كتاب وإن عزيرا قد جاءنا هبا من غري كتاب فرماه طوائف منهم وقالوا عزير ابن اهللا

  .إن تواتر التوراة انقطع يف زمن العزير: وهلذا يقول كثري من العلماء
رباح واحلسن البصري، وفيما رواه إسحاق بن بشر وهذا متجه جدا إذا كان العزيز غري بين كما قاله عطاء بن أيب 

: عن مقاتل بن سليمان، عن عطاء، وعن عثمان بن عطاء اخلراساين، عن أبيه ومقاتل عن عطاء بن أيب رباح قال
كان يف الفترة تسعة أشياء خبت نصر وجنة صنعاء وجنة سبا وأصحاب االخدود وأمر حاصورا وأصحاب الكهف 

  .نطاكية وأمر تبعوأصحاب الفيل ومدينة ا
  .كان أمر عزير وخبت نصر يف الفترة: أنبأنا سعيد عن قتادة، عن احلسن قال: وقال إسحاق بن بشر

] االنبياء أوالد عالت [ إن أوىل الناس بابن مرمي : " وقد ثبت يف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  )٤" (النا إنه ليس بيين وبينه نيب ) ٣(

__________  
  .وقد تنازع الناس يف نبوته: ذكره املسعودي بني االنبياء وقال) ١(

  .أن اهللا حما أمسه من االنبياء النه أكثر املناجاة يف القدر: وقال ابن قتيبة يف املعارف



  .أن امللك أتى عزير باناء ماء وسقاه منه فتمثلت التوراة يف صدره: تقدم يف الطربي) ٢(
  .من نسخ البداية املخطوطة واملطبوعةما بني معكوفني سقط ) ٣(

  .واستدرك من نص احلديث
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويف رواية ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣/  ٤٠/  ٤٣أخرجه مسلم يف صحيحه يف ) ٤(

  = أنا أوىل الناس : وسلم

  .وقال وهب بن منبه كان فيما بني سليمان وعيسى عليهما السالم
مالك وعطاء بن السائب أن عزيرا كان يف زمن موسى بن عمران وأنه استأذن  وقد روى ابن عساكر عن أنس بن

عليه فلم يأذن له يعين ملا كان من سوآله عن القدر وأنه انصرف وهو يقول مائة موتة أهون من ذل ساعة ويف معىن 
صرب على ويأنف ال* قد يصرب احلر على السيف : قول عزير مائة موتة أهون من ذل ساعة قول بعض الشعراء

يعجز فيها عن قرى الضيف فأما ما روى ابن عساكر وغريه عن ابن عباس ونوف * احليف ويؤثر املوت على حالة 
البكايل وسفيان الثوري وغريهم من أنه سأل عن القدر فمحى امسه من ذكر االنبياء فهو منكر ويف صحته نظر 

  وكأنه مأخوذ عن
بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أيب عمران اجلوين عن نوف البكايل االسرائيليات وقد روى عبد الرزاق وقتيبة 

فقيل له أعرض عن هذا فعاد " يا رب ختلق خلقا فتضل من تشاء وهتدي من تشاء : " قال قال عزير فيما يناجي ربه
وقوع ما فقيل له لتعرض عن هذا أو الحمون امسك من االنبياء إين ال أسأل عما أفعل وهم يسألون وهذا ال يقتضي 

  .توعد عليه لو عاد فما حميا امسه واهللا أعلم
وقد روى اجلماعة سوى الترمذي من حديث يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد وأيب سلمة عن أيب هريرة، 

نزل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وكذلك رواه شعيب عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة قال
ياء حتت شجرة فلدغته منلة فأمر جبهازه فأخرج من حتتها مث أمر هبا فأحرقت بالنار فأوحى اهللا إليه مهال نيب من االنب
  ).١" (منلة واحدة 

  .عن ابن جريج، عن عبد الوهاب بن جماهد عن أبيه أنه عزير: فروى إسحاق بن بشر
  .وكذا روى عن ابن عباس واحلسن البصري أنه عزير فاهللا أعلم

  .كهيعص: (حيىي عليهما السالم قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز بسم اهللا الرمحن الرحيمقصة زكريا و
  .ذكر رمحة ربك عبده زكريا

  .إذ نادى ربه نداء خفيا
  .قال رب إين وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا ومل أكن بدعائك رب شقيا

وليا يرثين ويرث من آل يعقوب واجعله رب  وإين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقرا فهب يل من لدنك
  .رضيا

  .يا زكريا إنا نبشرك بغالم امسه حيىي مل جنعل له من قبل مسيا
  .قال رب أىن يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقرا وقد بلغت من الكرب عتيا

  قال
__________  

  .يف االوىل واآلخرة ؟..بعيسى مرمي= 



  .١٤٥حديث رقم " فليس بيننا نيب ..وأمهاهتم شىت..نبياء أخوة من عالتاال: " كيف يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا
، ١٤٨/  ٣٩/  ٣٩ومسلم يف صحيحه ؛ فتح الباري  ٣٣١٩/  ١٦/  ٥٩أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

  .وأبو داود والنسائي يف سننيهما ٤٤٩، ٣١٢/  ٢وأمحد يف مسنده ج  ١٥٠، ١٤٩

  .ن قبل ومل تك شيئاكذلك قال ربك هو علي هني وقد خلقتك م
  قال رب اجعل يل اية قال ايتك

  .أن ال تكلم الناس ثالث ليال سويا
  .فخرج على قومه من احملراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا

  .يا حيىي خذ الكتاب بقوة وآتيناه احلكم صبيا
  .وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
  .وبرا بوالديه ومل يكن جبارا عصيا

  ]. ١٥ - ١: مرمي) [ يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا وسالم عليه
وكفلها زكريا كلما دخل عليهما زكريا احملراب وجد عندها رزقا قال يا مرمي أىن لك هذا قالت هو : (وقال تعاىل

  .من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب
  .ع الدعاءهنالك دعا زكريا ربه قال رب هب يل من لدنك ذرية طيبة إنك مسي

فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب إن اهللا يبشرك بيحىي مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا وحصورا ونبيا من 
  .الصاحلني

  .قال رب أىن يكون يل غالم وقد بلغين الكرب وامرأيت عاقر قال كذلك اهللا يفعل ما يشاء
  .قال رب اجعل يل آية

 - ٣٧: آل عمران) [ أيام إال رمزا واذكر ربك كثريا وسبح بالعشي واالبكارقال آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة 
٤١ .[  

  .وزكريا إذ نادى ربه رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثني: (وقال تعاىل يف سورة االنبياء
نوا لنا فاستجبنا له ووهبنا له حيىي واصلحنا له زوجه إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا وكا

 ٨٥: االنعام) [ وزكريا وحيىي وعيسى والياس كل من الصاحلني: (وقال تعاىل]  ٩٠ - ٨٩: االنبياء) [ خاشعني
.[  

  .قال احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف كتابه التاريخ املشهور احلافل
داود بن سليمان زكريا بن برخيا ويقال زكريا بن دان، ويقال زكريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن 

بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن هبناشاط بن اينا من بن رحبعام بن سليمان بن داود 
  .أبوحيىي النيب عليه السالم من بين إسرائيل

  .دخل البثينة من أعمال دمشق يف طلب ابنه حيىي
  .وقيل إنه كان بدمشق حني قتل ابنه حيىي واهللا أعلم

  .ويقال فيه زكريا باملد وبالقصر ويقال زكرى أيضا) ١(قيل غري ذلك يف نسبه  وقد
__________  

  .زكريا بن أدق من ولد داود من سبط يهوذا: ذكر املسعودي يف مروج الذهب) ١(



  .زكريا بن أزن من ولد داود من سبط يهوذا: وقال ابن قتيبة يف املعارف
  .كتب االنبياء عند أهل الكتابومل يذكر نسب زكريا يف القرآن وال يف 

ليس له قصة يف القرآن اصال،  -آخر  -ويوجد زكريا : قال النجار يف قصص االنبياء مشككا يف نسبه املتداول
  .وهذا له كتاب من الكتب القانونية عند النصاري

  .وهو زكريا بن برخيا وكان يف زمن داريوس أي قبل زمن املسيح مبا يقرب من ثالثه قرون
  .صارى يؤولونه باملسيح واليهود يؤولونه مبسيحهم املنتظر وهو املسيح الدجالوالن

  .أما زكريا أبوحيىي فيظهر أنه كان ممن هلم شركة يف خدمة اهليكل وعلى ذلك فهو الوي
  .٣٦٨ص 

من  واملقصود ان اهللا تعاىل أمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يقص على الناس خرب زكريا عليه السالم وما كان
عاقرا يف حال شبيبتها وقد أسنت أيضا حىت ) ١] (مع ذلك [ أمره حني وهبه اهللا ولدا على الكرب، وكانت امرأته 

ذكر رمحت ربك عبده زكريا إذ : (ال ييئس أحد من فضل اهللا ورمحته، وال يقنط من فضله تعاىل وتقدس فقال تعاىل
  ).نادى ربه نداء خفيا

  . يعلم القلب النقي ويسمع الصوت اخلفيإن اهللا: قال قتادة عند تفسريها
يا رب يا رب يا : " قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان حاضرا عنده خمافته فقال: وقال بعض السلف

  ".رب فقال اهللا لبيك لبيك لبيك 
النار يف احلطب  استعارة من اشتعال) واشتعل الرأس شيبا(أي ضعف وخار من الكرب ) قال رب إين وهن العظم مين(

طرة صبح حتت * أما ترى رأسي حاكى لونه : أي غلب على سواد الشعر شبيه كما قال ابن دريد يف مقصورته
من بعد ما * مثل اشتعال النار يف مجر الغضا وآض عود اللهو يبسا ذاويا * أذيال الدجا واشتعل املبيض يف مسوده 

إين وهن : (ليه باطنا وظاهرا وهكذا قال زكريا عليه السالمقد كان جماج الثرى يذكر أن الضعف قد استحوذ ع
أي ما دعوتين فيما أسألك إال االجابة وكان ) مل أكن بدعائك رب شقيا: (وقوله) العظم مين واشتعل الرأس شيبا

  الباعث له على هذه املسألة أنه ملا كفل مرمي بنت عمران بن ما ثان وكان كلما دخل
فاكهة يف غري إواهنا وال يف آواهنا وهذه من كرامات االولياء فعلم أن الرازق للشئ يف غري  عليها حمراهبا وجد عندها

هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب يل من لدنك ذرية (أوانه قادر على أن يرزقه ولدا وإن كان قد طعن يف سنه 
قيل املراد باملوايل العصبة وكأنه ) راوإين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاق: (وقوله) طيبة إنك مسيع الدعاء

خاف من تصرفهم بعده يف بين إسرائيل مبا ال يوافق شرع اهللا وطاعته فسأل وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا 
واحلكم يف بين ) ٢(أي يف النبوة ) وليا يرثين(أي من عندك حبولك وقوتك ) فهب يل من لدنك: (مرضيا وهلذا قال

يعقوب أنبياء ) ٣(يعين كما كان آباؤه وأسالفه من ذرية ) ل يعقوب واجعله رب رضياويرث من آ: (إسرائيل
  فاجعله مثلهم يف الكرامة اليت أكرمتهم هبا من النبوة والوحي وليس املراد ههنا وراثة

__________  
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
ا علم من حاله وبعده عنه بسبب املرأة فقيل كان عمره ومل يصرح بولد مل؛ سؤال ودعاء : قال القرطيب يف اآلية) ٢(

  .بضع وسبعني وقيل مخس وتسعني سنة وغلب على ظنه أنه ال يولد له لكربه
  .فأما قومهم وراثة نبوة فمحال، الن النبوة ال تورث: قال القرطيب: قيل النبوة" يرثين " 



  .يهوذا يعقوب -داود  - سليمان كان زكريا متزوجا بأخت مرمي بنت عمران ويرجع نسبها إىل) ٣(
  .وزكريا من ولد هرون أخي موسى وهرون وموسى من ولد الوى بن يعقوب

: أحدها: املال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن جرير ههنا وحكاه عن ايب صاحل من السلف لوجوه
النبوة وامللك كما ذكرنا يف احلديث املتفق أي يف ]  ١٦: النمل) [ وورث سليمان داود: (ما قدمنا عند قوله تعاىل

عليه بني العلماء املروى يف الصحاح واملسانيد والسنن وغريها من طرق عن مجاعة من الصحابة أن رسول اهللا صلى 
فهذا نص على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ) ١" (ال نورث ما تركنا فهو صدقة : " اهللا عليه وسلم قال

نع الصديق أن يصرف ما كان خيتص به يف حياته إىل أحد من وراثه الذين لوال هذا النص لصرف يورث وهلذا م
  إليهم وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس

رضي اهللا عنهم واحتج عليهم الصديق يف منعه أياهم هبذا احلديث وقد وافقه على روايته عن رسول اهللا صلى اهللا 
ب وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب والعباس بن عبد املطلب وعبد الرمحن بن عوف عليه وسلم عمر بن اخلطا

  .وطلحة والزبري وأبو هريرة وآخرون رضي اهللا عنهم
  .وصححه) ٢" (حنن معاشر االنبياء ال نورث : " أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر االنبياء: الثاين
أن يكنزوا هلا أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها حىت يسألوا االوالد أن الدنيا كانت أحقر عند االنبياء من : الثالث

ليحوزوها بعدهم فإن من ال يصل إىل قريب من منازهلم يف الزهادة ال يهتم هبذا املقدار أن يسأل ولدا يكون وارثا له 
  .فيها
عليه السالم يأكل من كسب أن زكريا عليه السالم كان جنارا يعمل بيده ويأكل من كسبها كما كان داود : الرابع

يده والغالب وال سيما من مثل حال االنبياء أنه ال جيهد نفسه يف العمل إجهادا يستفضل منه ما ال يكون له ذخرية 
  .له خيلفه من بعده وهذا أمر بني واضح لكل من تأمله وتدبره وتفهم إن شاء اهللا

د بن سلمة، عن ثابت، عن أيب رافع، عن أيب هريرة أن رسول حدثنا يزيد يعين ابن هرون، أنبأنا محا: قال االمام أمحد
  ).٣" (كان زكريا جنارا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وهكذا رواه مسلم وابن ماجه من غري وجه عن محاد بن سلمة به
  ]. ٧: مرمي) [ يا زكريا إنا نبشرك بغالم امسه حيىي مل جنعل له من قبل مسيا: (وقوله

فنادته املالئكة وهو قائم يصلي يف احملراب أن اهللا يبشرك بيحىي مصدقا بكلمة من اهللا وسيدا : (قولهوهذا مفسر ب
  )وحصورا ونبيا من الصاحلني

__________  
  .أخرجه البخاري ومسلم ومالك والترمذي والنسائي وأمحد) ١(

  .وقد سبق خترجيه فلرياجع
  .من طريق أنس بن مالك" ما تركنا من صدقة ال نورث : " تقدم نص احلديث يف الترمذي وفيه) ٢(

١٦١٠/  ٤٤/  ٢٢.  
  .ولرياجع ختريج احلديث السابق

  .٤٨٥، ٤٠٥، ٢٩٦/  ٢ومسند أمحد ج  ١٦٥/  ٤٥/  ٤٣أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٣(



: فلما بشر بالولد وحتقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد واحلالة هذه له]  ٣٩: آل عمران[ 
أي كيف يوجد ولد من ]  ٨: مرمي) [ قال رب أىن يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقرا وقد بلغت من الكرب عتيا(

وكانت امرأيت (من ذلك ) ١(شيخ كبري قيل كان عمره إذ ذاك سبعا وسبعني سنة واالشبه واهللا أعلم أنه كان أسن 
  .اهللا أعلميعين وقد كانت امرأيت يف حال شبيبتها عاقرا ال تلد و) عاقرا

يا ويليت أألد وأنا : (وقالت سارة]  ٥٤: احلجر) [ أبشرمتوين على أن مسين الكرب فبم تبشرون: (كما قال اخلليل
عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشئ عجيب قالوا أتعجبني من أمر اهللا رمحة اهللا وبركاته عليكم أهل البيت إنه محيد 

كذلك قال (يا عليه السالم قال له امللك الذي يوحي إليه بأمر ربه وهكذا أجيب زكر]  ٧٣ - ٧٢: هود) [ جميد
أي قدرته أوجدتك بعد أن مل تكن ) وقد خلقتك من قبل ومل تك شيئا(أي هذا سهل يسري عليه ) ربك هو علي هني

  .شيئا مذكورا أفال يوجد منك ولدا وإن كنت شيخا
زوجه إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له : (وقال تعاىل

  .أهنا كانت ال حتيض فحاضت: ومعىن اصالح زوجته]  ٩٠: االنبياء) [ وكانوا لنا خاشعني
أي عالمة على وقت تعلق مين املرأة هبذا الولد ) قال رب اجعل يل آية) (٢(وقيل كان يف لساهنا شئ أي بذاءة 

يقول عالمة ذلك أن يعتريك سكت ال تنطق معه ثالثة أيام ) ن ال تكلم الناس ثالث ليال سوياقال آيتك أ(املبشر به 
  .إال رمزا وأنت يف ذلك سوي اخللق، صحيح املزاج، معتدل البنية

وأمر بكثرة الذكر يف هذه احلال بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده بالعشي واالبكار فلما بشر هبذه البشارة خرج 
  ).فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا(قومه من حمرابه  مسرورا هبا على

  .والوحي ههنا هو االمر اخلفي إما بكتابه كما قاله جماهد والسدي أو إشارة كما قاله جماهد أيضا ووهب وقتادة
  .قال جماهد وعكرمة ووهب والسدي وقتاده اعتقل لسانه من غري مرض

  .كالم أحدوقال ابن زيد كان يقرأ ويسبح ولكن ال يستطيع 
، خيرب تعاىل عن وجود الولد وفق البشارة االهلية البيه زكريا )يا حيىي خذ الكتاب بقوة وآتيناه احلكم صبيا: (وقوله

  ).٣(عليه السالم وأن اهللا علمه الكتاب واحلكمة وهو صغري يف حال صباه 
  قال عبد اهللا بن املبارك قال معمر قال الصبيان

وحنانا من : (وأما قوله) وآتيناه احلكم صبيا: (لعب فقال ما للعب خلقنا قال وذلك قولهليحىي بن زكريا اذهب بنا ن
  .فروى ابن جرير عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال ال أدري ما احلنان) لدنا

  )وحنانا من لدنا(وعن ابن عباس وجماهد وعكرمة وقتادة والضحاك 
__________  

  .مخس وتسعني سنة تقدم أنه كان ابن) ١(
إهنا كانت عاقرا فجعلت ولودا، وقال ابن عباس : وأصلحنا زوجه: قال أكثر املفسرين: قال يف أحكام القرآن) ٢(

  .كانت سيئة اخللق، طويلة اللسان فأصلحها اهللا تعاىل فجعلها حسنة اخللق: وعطاء
٣٣٦/  ١١.  

من قرأ القرآن قبل أن حيتلم فهو ممن أويت احلكم : عباسوقال ابن ؛ كان ابن سنتني أو ثالث سنني : قال قتاده) ٣(
  .صبيا



  .أي رمحة من عندنا رمحنا هبا زكريا فوهبنا له هذا الولد
أي حمبة عليه وحيتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن حيىي على الناس وال سيما على أبويه وهو ) وحنانا(وعن عكرمة 

  .حمبتهما والشفقة عليهما وبره هبما
  .فهو طهارة اخللق وسالمته من النقائص والرذائل وأما الزكاة

والتقوى طاعة اهللا بامتثال أوامره وترك زواجره، مث ذكر بره بوالديه وطاعته هلما أمرا وهنيا وترك عقوقهما قوال 
هذه ) وسالم عليه يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا: (مث قال) وبرا بوالديه ومل يكن جبارا عصيا: (وفعال فقال

الوقات الثالثة أشد ما تكون على االنسان فإنه ينتقل يف كل منها من عامل إىل عامل آخر فيفقد االول بعد ما كان ا
ألفه وعرفه ويصري إىل اآلخر وال يدري ما بني يديه وهلذا يستهل صارخا إذا خرج من بني االحشاء وفارق لينها 

لك إذا فارق هذه الدار وانتقل إىل عامل الربزخ بينها وبني وضمها وينتقل إىل هذه الدار ليكابد مهومها وغمها وكذ
دار القرار وصار بعد الدور والقصور إىل عرصة االموات سكان القبور وانتظر هناك النفخة يف الصور ليوم البعث 

  .والنشور فمن مسرور وحمبور ومن حمزون ومثبور وما بني جبري وكسري وفريق يف اجلنة وفريق يف السعري
  .أحسن بعض الشعراءولقد 

  والناس حولك يضحكون سرورا* ولدتك أمك باكيا مستصرخا : حيث يقول
يف يوم موتك ضاحكا مسرورا وملا كانت هذه املواطن الثالثة أشق ما تكون * فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا 

وقال ) وت ويوم يبعث حياوسالم عليه يوم ولد ويوم مي: (على ابن آدم سلم اهللا على حيىي يف كل موطن منها فقال
إن حيىي وعيسى التقيا فقال له عيسى استغفر يل أنت خري مين، فقال : سعيد بن أيب عروبة عن قتادة أن احلسن قال

أنت خري مين سلمت على نفسي وسلم اهللا عليك فعرف واهللا : استغفر يل أنت خري مين فقال له عيسى: له اآلخر
فقيل املراد ]  ٣٩: آل عمران) [ وسيدا وحصورا ونبيا من الصاحلني: (ىفضلهما، وأما قوله يف اآلية االخر

]  ٣٨: آل عمران) [ هب يل من لدنك ذرية طيبة: (باحلصور الذي ال يأيت النساء وقيل غري ذلك وهو أشبه لقوله
اس أن رسول حدثنا عفان، حدثنا محاد، أنبأنا علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عب: وقد قال االمام أمحد

ما من أحد من ولد آدم إال وقد اخطأ أو هم خبطيئة ليس حيىي بن زكريا، وما ينبغي : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" (الحد يقول أنا خري من يونس بن مىت 

علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه غري واحد من االئمة وهو منكر احلديث، وقد رواه ابن خزمية والدارقطين من 
  .طريق أيب عاصم العباداين عن علي بن زيد بن جدعان به مطوال مث قال ابن خزمية وليس على شرطنا

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على : حدثين ابن هليعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، قال: وقال ابن وهب
  .موسى كليم اهللا: أصحابه يوما وهم يتذاكرون فضل االنبياء فقال قال

  .عيسى روح اهللا وكلمته: لوقال قائ
  وهم يذكرون[ إبراهيم خليل اهللا : وقال قائل

__________  
  .٢٩٢، ٢٥٤/  ١مسند أمحد ج ) ١(

يريد حيىي بن : قال ابن وهب" اين الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر خمافة الذنب : " فقال) ١] (ذلك 
  .زكريا

حدثين ابن العاص أنه : ىي بن سعيد االنصاري عن سعيد بن املسيبوقد رواه حممد بن إسحاق وهو مدلس، عن حي



كل ابن آدم يأيت يوم القيامة وله ذنب إال ما كان من حيىي بن زكريا : " مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
."  

  .فهذا من رواية ابن إسحاق وهو من املدلسني وقد عنعن ههنا
  ة، عن سعيد بن املسيبمث قال عبد الرزاق عن معمر، عن قتاد

  .مرسال
مث رأيت ابن عساكر ساقه من طريق أيب أسامة عن حيىي بن سعيد االنصاري مث قد رواه ابن عساكر من طريق 

حدثنا حممد بن االصبهاين، حدثنا أبو خالد االمحر، عن حيىي بن سعيد : ابراهيم بن يعقوب اجلوزجاين خطيب دمشق
  .بن عمرو قال ما أحد إال يلقى اهللا بذنب إال حيىي بن زكرياعن سعيد بن املسيب، عن عبد اهللا 

مث رفع شيئا من االرض فقال ما كان معه إال مثل هذا، مث ذبح ذحبا وهذا موقوف من هذه ) وسيدا وحصورا: (مث تال
  .الطريق وكونه موقوفا صح من رفعه واهللا أعلم

ديث إسحاق بن بشر وهو ضعيف، عن عثمان بن عن معمر من ذلك ما أورده من ح: وأورده ابن عساكر من طرق
  .عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان عن معاذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه) ٢(ساج 

قال : وروي من طريق أيب داود الطيالسي وغريه عن احلكم بن عبد الرمحن بن أيب نعيم، عن أبيه، عن أيب سعيد قال
احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة إال ابين اخلالة حيىي وعيسى عليهما " : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٣" (السالم 
حدثنا إسحاق بن أمحد، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا أمحد بن أيب احلواري : وقال أبو نعيم احلافظ االصبهاين

يا بن :  امرأة، فقال له عيسىمسعت أبا سليمان يقول خرج عيسى بن مرمي وحيىي بن زكريا يتماشيان فصدم حيىي
  .خالة قد أصبت اليوم خطيئة ما أظن أنه يغفر لك أبدا

  .وما هي يابن خالة ؟ قال امرأة صدمتها: قال
  .قال واهللا ما شعرت هبا

سبحان اهللا بدنك معي فأين روحك قال معلق بالعرش ولو أن قليب اطمئن إىل جربيل لظننت أين ما عرفت اهللا : قال
  ."طرفة عني 

  .فيه غرابة وهو من االسرائيليات
كان عيسى بن مرمي وحيىي بن زكريا ابين خالة وكان عيسى يلبس : عن أيب حصني، عن خيثمة قال: وقال اسرائيل

الصوف، وكان حيىي يلبس الوبر، ومل يكن لواحد منهما دينار وال درهم وال عبد وال أمة وال مأوى يأويان إليه اين 
ال تغضب قال ال أستطيع إال أن أغضب قال ال : أوصين قال: فلما أرادا أن يتفرقا قال له حيىيما جنهما الليل أويا 

  .تقنت ماال قال أما هذه فعسى
__________  

  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .ابن سباح وهو حتريف والصواب ما أثبتناه: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(

  وهو عثمان بن عمرو بن ساج، موىل
  .بين أمية وقد ينسب إىل جده، فيه ضعف من التاسعة

  .١٣/  ٢تقريب التهذيب 



  .من طريق حذيفة بن اليمان ٥٧٨/  ٧رواه البيهقي يف دالئله ج ) ٣(
  .وقال الذهيب صحيح ٣٨١/  ٣وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

فروى عبد : قتال على روايتنيوقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه هل مات زكريا عليه السالم موتا أو قتل 
املنعم بن إدريس بن سنان، عن أبيه، عن وهب بن منبه أنه قال هرب من قومه فدخل شجرة فجاؤوا فوضعوا 

لئن مل يسكن أنينك القلنب االرض ومن عليها : املنشار عليهما فلما وصل املنشار إىل أضالعه أن فأوحى اهللا إليه
  ).١(فسكن أنينه حىت قطع باثنتني 

  .وقد روي هذا يف حديث مرفوع سنورده بعد إن شاء اهللا
وروى إسحق بن بشر، عن إدريس بن سنان، عن وهب أنه قال الذي انصدعت له الشجرة هو شعيا فأما زكريا 

  .فمات موتا فاهللا أعلم
يب كثري، عن حدثنا عفان، أنبأنا أبو خلف موسى بن خلف وكان يعد من البدالء حدثنا حيىي بن أ: وقال االمام أمحد

إن اهللا أمر حيىي بن : " زيد بن سالم، عن جده ممطور، عن احلارث االشعري، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
زكريا خبمس كلمات أن يعمل هبن وأن يأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن وكان أن يبطئ، فقال له عيسى عليه 

  .ر بين إسرائيل أن يعملوا هبنإنك قد أمرت خبمس كلمات أن تعمل هبن وتأم: السالم
فجمع حيىي بين : يا أخي إين أخشى إن سبقتين أن أعذب أو خيسف يب قال: فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن ؟ فقال

إن اهللا عزوجل أمرين : إسرائيل يف بيت املقدس حىت امتال املسجد فقعد على الشرف، فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
  .ن وآمركم أن تعملوا هبنخبمس كلمات أن أعمل هب

وأوهلن أن تعبدوا اهللا ال تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل 
يعمل ويؤدي غلته إىل غري سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك وأن اهللا خلقكم ورزقكم فاعبدوه وال 

  .ينصب وجهه قبل عبده ما مل يلتفت فإذا صليتم فال تلتفتواتشركوا به شيئا وأمركم بالصالة فإن اهللا 
وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك يف عصابة كلهم جيد ريح املسك وإن خلوف فم 

  الصائم أطيب عند اهللا
  .من ريح املسك

هل لكم : ضربوا عنقه فقالوأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إىل عنقه وقدموه لي
  .أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثري حىت فك نفسه

وآمركم بذكر اهللا عزوجل كثريا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا يف أثره فأيت حصنا حصينا فتحصن 
  .فيه وأن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان يف ذكر اهللا عز وجل

  اهللا أمرين هبن باجلماعة والسمع: وأنا آمركم خبمس): " صلى اهللا عليه وسلم(وقال رسول اهللا : قال
__________  

  .قتلوه يف جوف شجرة قطعوها وقطعوه معها: ٢٤قال ابن قتيبة يف املعارف ص ) ١(
  .عزوجل، فقطعوه وقطعوها فنشروا الشجرة وهو فيها، دهلم عليه إبليس لعنه اهللا: قال: وذكر املسعودي رواية قتله

  .٥٩/  ١والسبب يف قتله اهتامه بارتكابه الفاحشة مع مرمي 
والسبب أنه ملا قتل حيىي فر  -وذكر ابن االثري سببا آخر لقتله، ورواية قتله كما سبق إليها املسعودي وابن قتيبة (



  .زكريا هاربا فأرسل امللك يف طلبه
  .٣٠٦/  ١..فدخل الشجرة

ة واجلهاد يف سبيل اهللا فإن من خرج عن اجلماعة قيد شرب فقد خلع ربق االسالم من عنقه إال أن والطاعة واهلجر
وإن صام وصلى : " يا رسول اهللا وإن صام وصلى قال: يرجع ومن دعا بدعوى اجلاهلية فهو من حثا جهنم قال

  ).١" (نني عباد اهللا عزوجل وزعم أنه مسلم ادعوا املسلمني بأمسائهم مبا مساهم اهللا عزوجل املسلمني املؤم
  .وهكذا رواه أبو يعلى عن هدبة بن خالد، عن أبان بن يزيد، عن حيىي بن أيب كثري به

وكذلك رواه الترمذي من حديث أيب داود الطيالسي وموسى بن إمساعيل كالمها عن أبان بن يزيد العطار به، 
ر، عن معاوية بن سالم، عن أخيه زيد بن سالم، ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار، عن حممد بن شعيب بن سابو

  .عن أيب سالم، عن احلارث االشعري به
  .ورواه احلاكم من طريق مروان بن حممد الطاطري، عن معاوية بن سالم عن أخيه به

  .مث قال تفرد به مروان الطاطري عن معاوية بن سالم
  وبة الربيع بن يافع،قلت وليس كما قال ورواه الطرباين عن حممد بن عبدة عن أيب ن

عن معاوية بن سالم، عن أيب سالم، عن احلارث االشعري فذكر حنوه فسقط ذكر زيد بن سالم عن أيب سالم عن 
  .احلارث االشعري فذكر حنو هذه الرواية

 ذكر لنا عن: مث روى احلافظ ابن عساكر من طريق عبد اهللا بن أيب جعفر الرازي، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، قال
فيما مسعوا من علماء بين إسرائيل أن حيىي بن زكريا أرسل خبمس ) صلى اهللا عليه وسلم(أصحاب رسول اهللا 

  .كلمات وذكر حنو ما تقدم
وقد ذكروا أن حيىي عليه السالم كان كثري االنفراد من الناس، إمنا كان يأنس إىل الرباري ويأكل من ورق االشجار، 

  .من أنعم منك يا حيىي: راد يف بعض االحيان ويقولويرد ماء االهنار، ويتغذى باجل
وروى ابن عساكر أن أبويه خرجا يف تطلبه فوجداه عند حبرية االردن فلما اجتمعا به أبكامها بكاء شديدا ملا هو فيه 

  .من العبادة واخلوف من اهللا عزوجل
كريا العشب وإنه كان ليبكي من وقال ابن وهب عن مالك، عن محيد بن قيس، عن جماهد قال كان طعام حيىي بن ز

  .خشية اهللا حىت لو كان القار على عينيه خلرقه
جلست يوما إىل أيب : حدثنا أبو صاحل، حدثنا الليث، حدثين عقيل، عن ابن شهاب قال: وقال حممد بن حيىي الذهلي

إن : د نظروا إليه قالأال أخربكم مبن كان أطيب الناس طعاما فلما رأى الناس ق: إدريس اخلوالين وهو يقص فقال
  .حيىي بن زكريا كان أطيب الناس طعاما إمنا كان يأكل مع الوحش كراهة أن خيالط الناس يف معايشهم

فقد زكريا ابنه حيىي ثالثة أيام فخرج يلتمسه يف الربية فإذا هو قد احتفر : وقال ابن املبارك عن وهيب بن الورد قال
يا بين أنا أطلبك من ثالثة أيام، وأنت يف قرب قد احتفرته قائم تبكي فيه فقال : قربا وأقام فيه يبكي على نفسه فقال

ال يقطع إال بدموع البكائني فقال له إبك يا بين فبكيا ) ٢(يأبت ألست أنت أخربتين أن بني اجلنة والنار مفازة 
  .مجيعا

  وهكذا حكاه
__________  



  ).١١٦١(و داود الطيالسي يف مسنده ورواه أب ٢٠٢/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .عقبة: يف كامل ابن االثري) ٢(

  .وهب بن منبه وجماهد بنحوه
إن أهل اجلنة ال ينامون للذة ما هم فيه من النعيم فكذا ينبغي للصديقني أن ال يناموا : وروى ابن عساكر عنه أنه قال

  .ملا يف قلوهبم من نعيم احملبة هللا عزوجل
  مث قال كم
  .يمني وكم بينهما وذكروا أنه كان كثري البكاء حىت أثر البكاء يف خديه من كثرة دموعهبني النع

أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد : بيان سبب قتل حيىي عليه السالم وذكروا يف قتله أسبابا من أشهرها
  .منه) ٢(ن ذلك فبقي يف نفسها ، أو من ال حيل له تزوجيها فنهاه حيىي عليه السالم ع)١(أن يتزوج ببعض حمارمة 

فلما كان بينها وبني امللك ما حيب منها استوهبت منه دم حيىي فوهبه هلا فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه يف 
  .طشت إىل عندها فيقال إهنا هلكت من فورها وساعتها

ن استوهبته من امللك فتمنع عليها وقيل بل أحبته امرأة ذلك امللك وراسلته فأىب عليها فلما يئست منه حتيلت يف أ
  .امللك مث أجاهبا إىل ذلك فبعث من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه يف طشت

أنبأنا يعقوب الكويف، عن عمرو بن : حيث قال" املبتدأ " وقد ورد معناه يف حديث رواه إسحاق بن بشر يف كتابه 
وسلم ليلة أسري به رأى زكريا يف السماء فسلم عليه ميمون، عن أبيه، عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وقال له يا أبا حيىي خربين عن قتلك كيف كان ومل قتلك بنو إسرائيل
سيدا : (يا حممد أخربك أن حيىي كان خري أهل زمانه وكان أمجلهم وأصبحهم وجها وكان كما قال اهللا تعاىل: قال

ة ملك بين إسرائيل وكانت بغية فأرسلت إليه وعصمه اهللا وامتنع وكان ال حيتاج إىل النساء فهوته امرأ) وحصورا
حيىي وأىب عليها فأمجعت على قتل حيىي وهلم عيد جيتمعون يف كل عام وكانت سنة امللك أن يوعد وال خيلف وال 

  .يكذب
شيعته قال امللك قال فخرج امللك إىل العيد فقامت امرأته فشيعته وكان هبا معجبا ومل تكن تفعله فيما مضى فلما أن 

هو ذاك قال هو لك، : سليين غريه قالت: أريد دم حيىي بن زكريا قال هلا: سليين فما سألتين شيئا إال اعطيتك قالت
فذبح يف طشت ومحل رأسه ودمه : فبعثت جالوزهتا إىل حيىي وهو يف حمرابه يصلي وأنا إىل جانبه أصلي قال: قال
  .إليها
فلما محل رأسه إليها : عليه وسلم فما بلغ من صربك قال ما انفتلت من صاليت قال فقال رسول اهللا صلى اهللا: قال

  فوضع بني يديها فلما أمسوا خسف اهللا بامللك وأهل بيته وحشمه فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل قد غضب إله
__________  

عشر من احلواريني يعلمون الناس بعث عيسى بن مرمي حيىي بن زكريا يف اثين : عن ابن عباس قال: قال الطربي) ١(
  .فكان فيما هنوهم عنه نكاح ابنة االخ

  ابنة أخ يريد أن يتزوجها فنهاه) هريودس: وامسه(وكان مللكهم 
  .حيىي

  .٣٠٢ - ٣٠١/  ١راجع الكامل البن االثري ج 
  .يف نفسه: كذا يف االصول، والصواب كما يقتضيه السياق) ٢(



ال : أن امللك أراد أن يتزوج ابنة امرأة له فنهاه حيىي عن ذلك وقال له: السديعن : جاء يف الطربي والكامل) ٣(
  .حتل لك

  .فحقدت عليه املرأة وطلبت قتله
  .أن أحب ملك بين اسرائيل قتله حبيلة امرأته ازبيل يف قتله - ٢٤وقال ابن قتيبة يف املعارف ص 

  .أما املسعودي فذكر حادثة القتل دون تعليق

تعالوا حىت نغضب مللكنا فنقتل زكريا قال فخرجوا يف طليب ليقتلوين وجاءين الندير فهربت منهم زكريا لزكريا ف
وإبليس أمامهم يدهلم علي فلما ختوفت أن ال أعجزهم عرضت يل شجرة فنادتين وقالت إيل إيل وانصدعت يل 

  .ودخلت فيها
ي خارجا من الشجرة، وجاءت بنو قال وجاء إبليس حىت أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة وبقي طرف ردائ

أما رأيتموه دخل هذه الشجرة هذا طرف ردائه دخلها بسحره، فقالوا حنرق هذه الشجرة، : إسرائيل فقال إبليس
  .شقوه باملنشار شقا: فاق إبليس

هل وجدت له مسا أو وجعا قال ال إمنا : قال فشققت مع الشجرة باملنشار قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .دت ذلك الشجرة اليت جعل اهللا روحي فيهاوج

  .هذا سياق غريب جدا
وحديث عجيب ورفعه منكر وفيه ما ينكر على كل حال ومل ير يف شئ من أحاديث االسراء ذكر زكريا عليه 
السالم إال يف هذا احلديث وإمنا احملفوظ يف بعض الفاظ الصحيح يف حديث االسراء فمررت بابين اخلالة حيىي 

على قول اجلمهور، كما هو ظاهر احلديث فإن أم حيىي أشياع بنت عمران ) ١] (فجاء [ مها ابنا اخلالة وعيسى و
  .أخت مرمي بنت عمران

  .وقيل بل أشياع وهي امرأة زكريا أم حيىي هي أخت حنة امرأة عمران أم مرمي فيكون حيىي ابن خالة مرمي فاهللا أعلم
فقال الثوري عن االعمش، : يف املسجد االقصى ؟ أم بغريه على قولني مث اختلف يف مقتل حيىي بن زكريا هل كان

قتل على الصخرة اليت ببيت املقدس سبعون نبيا منهم حيىي بن زكريا عليه السالم، وقال أبو : عن مشر بن عطية قال
  حدثنا عبد اهللا بن صاحل،: عبيد القاسم بن سالم

قدم خبت نصر دمشق فإذا هو بدم حيىي بن زكريا يغلي : قال عن الليث، عن حيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب
  .فسأل عنه فأخربوه فقتل على دمه سبعني ألفا فسكن

) ٢(وهذا إسناد صحيح إىل سعيد بن املسيب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وأن قصة خبت نصر كانت بعد املسيح 
  .كما قاله عطاء واحلسن البصري فاهللا أعلم

رأيت رأس حيىي بن زكريا حني أرادوا : ر من طريق الوليد بن مسلم، عن زيد بن واقد قالوروى احلافظ ابن عساك
بناء مسجد دمشق أخرج من حتت ركن من أركان القبلة الذي يلي احملراب مما يلي الشرق فكانت البشرة والشعر 

  .على حاله مل يتغري ويف رواية كأمنا قتل الساعة
  .ت العمود املعروف بعمود السكاسكة فاهللا أعلموذكر يف بناء مسجد دمشق أنه جعل حت

__________  
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
وهذا القول الذي روي عمن : وقوع قصة خبتنصر أيام املسيح قال ٣٠٣/  ١والكامل  ١٥/  ٢رفض الطربي ) ٢(



 إسرائيل عند قتلهم حيىي بن ذكرت يف هذا االخبار اليت رويت وعمن ملن يذكر من ان خبتنصر هو الذي غزا بين
زكريا عند أهل السري واالخبار والعلم بأمور املاضني وعند غريهم من أهل امللل غلط، وأمجعوا على أن غزوه كان 

  .عند قتلهم نبيهم شعيا يف عهد أرميا، وبني عهد أرميا وحيىي اربعمائة سنة وإحدى وستون

  .ئل االقصى من طريق العباس بن سبع ؟ ؟وقد روى احلافظ ابن عساكر يف املستقصى يف فضا
كان ملك هذه املدينة يعين دمشق هداد بن هداد : عن مروان، عن سعيد بن عبد العزيز، عن قاسم موىل معاوية قال

وكان قد زوجه ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيدا وقد كان من مجلة أمالكها سوق امللوك بدمشق وهو الصاغة العتيقة 
  .لف بطالقها ثالثاوكان قد ح: قال

ال حتل لك حىت تنكح زوجا غريك فحقدت عليه وسألت من : مث أنه أراد مراجعتها فاستفىت حيىي بن زكريا فقال
امللك رأس حيىي بن زكريا وذلك بإشارة أمها فأىب عليها مث أجاهبا إىل ذلك وبعث إليه وهو قائم يصلي مبسجد 

يقول له ال حتل له ال حتل له حىت تنكح زوجا غريه فأخذت املرأة جريون من أتاه برأسه يف صينية فجعل الرأس 
  الطبق فحملته على رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذلك فلما متثلت بني

يدي أمها خسف هبا إىل قدميها مث إىل حقويها وجعلت أمها تولول واجلواري يصرخن ويلطمن وجوههن مث خسف 
يضرب عنقها لتتسلى برأسها ففعل فلفظت االرض جثتها عند ذلك ووقعوا  هبا إىل منكبيها فأمرت أمها السياف أن

  .يف الذل والفناء ومل يزل دم حيىي يفور حىت قدم خبت نصر فقتل عليه مخسة وسبعني ألفا
قال سعيد بن عبد العزيز وهي دم كل نيب ومل يزل يفور حىت وقف عنده أرميا عليه السالم فقال أيها الدم أفنيت 

يل فاسكن بإذن اهللا فسكن فرفع السيف وهرب من هرب من أهل دمشق إىل بيت املقدس فتبعهم إليها بين إسرائ
  .فقتل خلقا كثريا ال حيصون كثرة وسبا منهم مث رجع عنهم

عليه من اهللا أفضل الصالة والسالم قال اهللا تعاىل يف سورة ) ١] (عبد اهللا ورسوله وابن أمته [ قصة عيسى بن مرمي 
اليت أنزل صدرها وهو ثالث ومثانون آية منها يف الرد على النصارى عليهم لعائن اهللا، الذين زعموا أن آل عمران 

  .هللا ولدا تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا
وكان قد قدم وفد جنران منهم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعلوا يذكرون ما هم عليه من الباطل من 

ويدعون بزعمهم أن اهللا ثالث ثالثة وهم الذات املقدسة وعيسى ومرمي، على اختالف فرقهم، التثليث يف االقانيم 
فأنزل اهللا عزوجل صدر هذه السورة بني فيها أن عيسى عبد من عباد اهللا خلقه وصوره يف الرحم كما صور غريه 

  .ان سبحانه وتعاىلمن املخلوقات وأنه خلقه من غري أب كما خلق آدم من غري أب وال أم وقال له كن فك
وبني أصل ميالد أمه مرمي وكيف كان من أمرها وكيف محلت بولدها عيسى وكذلك بسط ذلك يف سورة مرمي كما 

إن اهللا اصطفى آدم : (سنتكلم على ذلك كله بعون اهللا وحسن توفيقه وهدايته فقال تعاىل وهو أصدق القائلني
  ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على

__________  
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(

  .واستدركت من قصص االنبياء البن كثري

  .العاملني
  .ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم



  .إذ قالت امرأة عمران رب إين نذرت لك ما يف بطين حمررا فتقبل مين إنك أنت السميع العليم
يس الذكر كاالنثى وإين مسيتها مرمي وإين اعيذها فلما وضعتها قالت رب إين وضعتها أنثى واهللا أعلم مبا وضعت ول

  بك وذريتها من الشيطان
الرجيم فتقبلها رهبا بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقا 

  ]. ٣٧ - ٣٣: رانآل عم) [ قال يا مرمي أىن لك هذا قالت هو من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب
وآل : (يذكر تعاىل أنه اصطفى آدم عليه السالم واخللص من ذريته املتبعني شرعه املالزمني طاعته، مث خصص فقال

  .فدخل فيهم بنو إمساعيل وبنو إسحاق) إبراهيم
مد بن مث ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران واملراد بعمران هذا والد مرمي عليها السالم وقال حم

إسحاق وهو عمران بن باشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن أحريق بن مومث بن عزازيا بن امصيا بن ياوش بن 
  .اخريهو بن يازم بن يهفاشاط بن ايشا بن ايان بن رحبعام بن سليمان بن داود

ن صادوق بن عيازوز بن بن العازر بن اليود بن اخرب ب) ١(وقال أبو القاسم بن عساكر مرمي بنت عمران بن ما ثان 
الياقيم بن ايبود بن زريابيل بن شالتال بن يوحينا بن برشا بن أمون بن ميشا بن حزقا بن احاز بن موثام بن عزريا بن 

  .يورام بن يوشافاط بن ايشا بن ايبا بن رحبعام بن سليمان بن داود عليه السالم
ساللة داود عليه السالم وكان أبوها عمران صاحب وفيه خمالفة كما ذكره حممد بن إسحاق وال خالف أهنا من 

صالة بين إسرائيل يف زمانه وكانت أمها وهي حنة بنت فاقود بن قبيل من العابدات وكان زكريا نيب ذلك الزمان 
  .فاهللا أعلم) ٢(زوج أخت مرمي اشياع يف قول اجلمهور وقيل زوج خالتها أشياع 

كانت ال حتبل فرأت يوما طائرا يزق فرخا له فاشتهت الولد فنذرت هللا  وقد ذكر حممد بن إسحاق وغريه أن أم مرمي
أن محلت لتجعلن ولدها حمررا أي حبيسا يف خدمة بيت املقدس قالوا فحاضت من فورها فلما طهرت واقعها بعلها 

: التاءوقرئ بضم ) فلما وضعتها قالت رب إين وضعتها أنثى واهللا أعلم مبا وضعت(فحملت مبرمي عليها السالم 
أي يف خدمة بيت املقدس وكانوا يف ذلك الزمان ينذرون لبيت املقدس خداما من أوالدهم ) وليس الذكر كاالنثى(

استدل به على تسمية املولود يوم يولد وكما ثبت يف الصحيحني عن أنس يف ذهابه بأخيه ) وإين مسيتها مرمي: (وقوهلا
  .ومساه عبد اهللاإىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحنك أخاه 

  وجاء يف حديث احلسن عن مسرة
__________  

ابن ما ثان بن اليعازر بن أليوذ بن أحني بن صادوق بن عازور بن الياقيم بن أبيوذ بن زر بابل بن : يف الطربي) ١(
بن أسا  شلتيل بن يوحنيا بن يوشيا بن أمون بن منشا بن حزقيا بن أحاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن يهوشافاظ

  .بن أبيا بن رحبعم بن سليمان بن داود
  .تبىن الطربي هذا القول) ٢(

  .االشباع: وقال زوج خالة مرمي

رواه أمحد وأهل السنن وصححه ) ١" (كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى وحيلق رأسه " مرفوعا 
  .اهللا أعلمالترمذي وجاء يف بعض ألفاظه ويدمى بدل ويسمى وصححه بعضهم و

قد استجيب هلا يف هذا كما تقبل منها نذرها فقال االمام ) وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم: (وقوهلا
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري عن ابن املسيب، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : أمحد



مث ) ٢" ( يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إال مرمي وابنها ما من مولود إال والشيطان ميسه حني: " قال
]  ٣٦: آل عمران) [ ٣) (وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم: (يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم

ري أخرجاه من حديث عبد الرزاق ورواه ابن جرير عن أمحد بن الفرج عن بقية عن عبد اهللا بن الزبيدي عن الزه
  .عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

أيضا حدثنا إمساعيل بن عمر، حدثنا ابن أيب ذؤيب، عن عجالن، موىل املشمعل عن أيب هريرة عن النيب : وقال أمحد
" ا عيسى كل مولود من بين آدم ميسه الشيطان باصبعه إال مرمي بنت عمران وابنه: " صلى اهللا عليه وسلم قال

)٤.(  
  .تفرد به من هذا الوجه

عن أيب ] موىل أيب هريرة [ بن احلارث عن أيب يونس ] عمرو [ عن أيب طاهر عن ابن وهب عن ) ٥(ورواه مسلم 
  .هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

 صلى اهللا عليه وسلم وقال أمحد حدثنا هشيم حدثنا حفص بن ميسرة، عن العالء، عن أبيه، عن أيب هريرة أن النيب
كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان يف حضنيه إال ما كان من مرمي وابنها، أمل تر إىل الصيب حني يسقط كيف : " قال

وهذا على شرط مسلم ومل خيرجه ) ٦" (ذلك حني يلكزه الشيطان حبضنيه : " يصرخ ؟ قالوا بلى يا رسول اهللا قال
  .من هذا الوجه

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قالورواه قيس، عن اال
مث قرأ رسول اهللا صلى اهللا " ما من مولود إال وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتني إال عيسى بن مرمي ومرمي " 

د بن عبد اهللا بن وكذا رواه حممد بن إسحاق عن يزي) وإين أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم: (عليه وسلم
  .قسيط، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بأصل احلديث

  حدثنا عبد امللك، حدثنا املغرية هو ابن: وقال االمام أمحد
__________  

ورواه أبو داود والنسائي يف  ٢١/  ١٧والترمذي يف سننه  ٢٢، ١٧، ١٢، ٧/  ٥أخرجه أمحد يف مسنده ) ١(
  .الطيالسي يف مسندهسننيهما وأبو داود 

  .هذه فضيلة ظاهرة، وظاهر احلديث اختصاصها بعيسى وأمه) ٢(
  .واختار القاضي عياض أن مجيع االنبياء يتشاركون فيها

  .فتح الباري ٣٤٣١/  ٤٤/  ٦٠وأخرجه البخاري يف صحيحه  ٢٧٤/  ٢مسند أمحد ج ) ٣(
يف  -خنسه الشيطان بدل مسه : وفيه ٢٣٦٦/  ١٤٦) باب ٤٠(كتاب الفضائل  ٤٣وأخرجه مسلم يف صحيحه 

  .بدل إال مرمي وابنها -وإال ابن مرمي وامه  -املوضعني 
  .٢٩٢، ٢٨٨/  ٢مسند أمحد ج ) ٤(
  .وما بني معكوفني من صحيح مسلم ٢٣٦٦/  ١٤٧/  ٤٠/  ٤٣صحيح مسلم ) ٥(
  .٣٦٨/  ٢: مسند أمحد) ٦(

كل بين آدم : " هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعبد اهللا احلزامي، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب 
  ).١" (يطعن الشيطان يف جنبه حني يولد إال عيسى بن مرمي ذهب يطعن فطعن يف احلجاب 

  .وهذا على شرط الصحيحني ومل خيرجوه من هذا الوجه



فسرين أن أمها حني وضعتها ذكر كثري من امل) فتقبلها رهبا بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا: (وقوله
لفتها يف خروقها مث خرجت هبا إىل املسجد فسلمتها إىل العباد الذين هم مقيمون به وكانت ابنة إمامهم وصاحب 

  .صالهتم فتنازعوا فيها
  .والظاهر أهنا إمنا سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها يف صغرها

  وكان زكريا نبيهم يف ذلكمث ملا دفعتها إليهم تنازعوا يف أيهم يكفلها 
  .الزمان وقد أراد أن يستبد هبا دوهنم من أجل أن زوجته اختها أو خالتها على القولني

  .فشاحوه يف ذلك وطلبوا أن يقترع معهم فساعدته املقادير فخرجت قرعته غالبة هلم وذلك أن اخلالة مبنزلة االم
ذلك من أنبأ الغيب نوحيه إليك وما : (القرعة كما قال تعاىل أي بسبب غلبه هلم يف) وكفلها زكريا: (قال اهللا تعاىل

  ]. ٤٤: آل عمران) [ كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون
قالوا وذلك أن كال منهم ألقى قلمه معروفا به مث محلوها ووضعوها يف موضع وأمروا غالما مل يبلغ احلنث فأخرج 

وظهر قلم زكريا عليه السالم فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية وأن يكون ذلك بأن يلقوا أقالمهم يف النهر، واحدا منها 
فأيهم جرى قلمه على خالف جريه يف املاء فهو الغالب ففعلوا فكان قلم زكريا هو الذي جرى على خالف جرية 

م جرى قلمه مع املاء ويكون بقية االقالم قد انعكس املاء وسارت أقالمهم مع املاء مث طلبوا منه أن يقترعوا ثالثة فأيه
  .سريها صعدا فهو الغالب ففعلوا فكان زكريا هو الغالب هلم فكفلها

  ).٢(إذ كان أحق هبا شرعا وقدرا لوجوه عديدة 
إن  كلما دخل عليها زكريا احملراب وجد عندها رزقا قال يا مرمي أىن لك هذا قالت هو من عند اهللا: (قال اهللا تعاىل

قال املفسرون اختذ هلا زكريا مكانا شريفا من املسجد ال ]  ٣٧: آل عمران) [ اهللا يرزق من يشاء بغري حساب
يدخله سواه، فكانت تعبد اهللا فيه، وتقوم مبا جيب عليها من سدانة البيت إذا جاءت نوبتها وتقوم بالعبادة ليلها 

إسرائيل، واشتهرت مبا ظهر عليها من االحوال الكرمية وهنارها حىت صارت يضرب هبا املثل بعبادهتا يف بين 
والصفات الشريفة حىت أنه كان نيب اهللا زكريا كلما دخل عليها موضع عبادهتا جيد عندها رزقا غريبا يف غري أوانه 

 )أىن لك هذا فتقول هو من عند اهللا(فكان جيد عندها فاكهة الصيف يف الشتاء وفاكهة الشتاء يف الصيف فيسأهلا 
أي رزق رزقنيه اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب فعند ذلك وهنالك طمع زكريا يف وجود ولد من صلبه وإن 

قال بعضهم قال ]  ٣٨: آل عمران) [ قال رب هب يل من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء(كان قد أسن وكرب 
  يامن يرزق مرمي الثمر يف

__________  
  .٥٢٣/  ٢مسند أمحد ج ) ١(
  .القرعة كانت آية له النه نيب جتري اآليات على يديه -: يف اآلية داللتان: قال القرطيب) ٢(

  ودلت اآلية على أن
  .اخلالة أحق باحلضانة من سائر القرابات ما عدا اجلدة

  .هب يل ولدا وإن كان يف غري اوانه فكان من خربه وقضيته ما قدمنا ذكره يف قصته) ١(غري أبانه 
  .إذ قالت املالئكة يا مرمي إن اهللا اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني: ]: (تعاىل قال اهللا[ 

  .يا مرمي اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني
  .ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي وما كنت لديهم إذ خيتصمون



  . إن اهللا يبشرك بكلمة منه امسه املسيح عيسى بن مرمي وجيها يف الدنيا واآلخرة ومن املقربنيإذ قالت املالئكة يا مرمي
  .ويكلم الناس يف املهد وكهال ومن الصاحلني

  .قالت رب أىن يكون يل ولد ومل ميسسين بشر قال كذلك اهللا خيلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون
التوراة واالجنيل ورسوال إىل بين إسرائيل أين قد جئتكم بآية من ربكم أين أخلق لكم من ويعلمه الكتاب واحلكمة و

الطني كهيئة الطري فانفخ فيه فيكون طريا بإذن اهللا وأبرئ االكمه واالبرص واحيي املوتى باذن اهللا وأنبئكم مبا 
  .تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني

  .ملا بني يدي من التوراة والحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا وأطيعون ومصدقا
  ]. ٥١ - ٤٢: آل عمران) [ إن اهللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم

الجياد ولد منها بأن اختارها ) ٢(يذكر تعاىل أن املالئكة بشرت مرمي باصطفاء اهللا هلا من بني سائر نساء عاملي زماهنا 
أي يف صغره يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده ال ) يكلم الناس يف املهد(من غري أب وبشرت بأن يكون نبيا شريفا 

شريك له وكذلك يف حال كهولته فدل على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إىل اهللا فيها وأمرت بكثرة العبادة والقنوت 
ولتقوم بشكر هذه النعمة فيقال إهنا كانت تقوم يف الصالة حىت والسجود والركوع لتكون أهال هلذه الكرامة 

أي اختارك ) يا مرمي إن اهللا اصطفاك: (تفطرت قدماها رضي اهللا عنها ورمحها ورحم أمها وأباها فقول املالئكة
  ).واصطفاك على نساء العاملني(أي من االخالق الرذيلة وأعطاك الصفات اجلميلة ) وطهرك(واجتباك 
  )إين اصطفيتك على الناس: (يكون املراد عاملي زماهنا كقوله ملوسى حيتمل أن

ومعلوم ]  ٣٢: الدخان) [ ولقد اخترناهم على علم على العاملني: (وكقوله عن بين إسرائيل]  ١٤٤: االعراف[ 
ضل أن إبراهيم عليه السالم أفضل من موسى وأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم أفضل منهما وكذلك هذه االمة أف

  .من سائر االمم قبلها وأكثر عددا وأفضل علما وأزكى عمال من بين إسرائيل وغريهم
حمفوظ العموم فتكون أفضل نساء الدنيا ممن كان قبلها ) واصطفاك على نساء العاملني: (وحيتمل أن يكون قوله

ة أم موسى حمتجا بكالم ووجد بعدها الهنا إن كانت نبية على قول من يقول بنبوهتا ونبوة سارة أم إسحاق ونبو
  املالئكة والوحي إىل أم موسى كما يزعم ذلك ابن حزم وغريه

__________  
  .أوانه، والصواب ما أثبتناه: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
حيث أن اهللا خص ؛ قال الزجاج وغريه على نساء العاملني أمجع إىل يوم الصور، وهو الصحيح : قال القرطيب) ٢(

  .يؤته أحدا من النساءمرمي مبا مل 

إذ مل ) واصطفاك على نساء العاملني: (فال ميتنع على هذا أن يكون مرمي أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله
  .يعارضه غريه واهللا أعلم

وأما قول اجلمهور كما قد حكاه أبو احلسن االشعري وغريه عن أهل السنة واجلماعة من أن النبوة خمتصة بالرجال 
ما املسيح بن مرمي إال رسول قد خلت من : ( النساء نبية فيكون أعلى مقامات مرمي كما قال اهللا تعاىلوليس يف) ١(

فعلى هذا ال ميتنع أن تكون أفضل الصديقات املشهورات ممن كان قبلها ]  ٧٥: املائدة) [ قبله الرسل وأمه صديقة
  .وممن يكون بعدها واهللا أعلم

  .نت مزاحم وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد رضي اهللا عنهن وأرضاهنوقد جاء ذكرها مقرونا مع آسية ب
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن : وقد روى االمام أمحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عديدة



نسائها خري : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبد اهللا بن جعفر، عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال
  ).٢" (مرمي بنت عمران وخري نسائها خدجية بنت خويلد 

: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن قتادة، عن أنس قال: وقال االمام أمحد
  حسبك من نساء العاملني بأربع مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخدجية بنت خويلد وفاطمة

  .ورواه الترمذي عن أيب بكر بن زاجنويه، عن عبد الرزاق به وصححه) ٣" (د بنت حمم
  .ورواه ابن مردويه من طريق عبد اهللا بن أيب جعفر الرازي

قال رسول اهللا صلى اهللا : وابن عساكر من طريق متيم بن زياد كالمها عن أيب جعفر الرازي عن ثابت عن أنس قال
مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت : " ربعخري نساء العاملني أ: " عليه وسلم

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري عن ابن املسيب قال كان أبو : وقال االمام أمحد" حممد رسول اهللا 
على ولد يف خري نساء ركنب االبل صاحل نساء قريش احناه : " هريرة حيدث أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .قال أبو هريرة ومل تركب مرمي بعريا قط) ٤" (صغره وارعاه لزوج يف ذات يده 
  .وقد رواه مسلم يف صحيحه عن حممد بن رافع وعبد بن محيد كالمها عن عبد الرزاق به

هللا قال رسول ا: مسعت أبا هريرة يقول: وقال أمحد حدثنا زيد بن احلباب، حدثين موسى بن علي، مسعت أيب يقول
خري نساء ركنب االبل نساء قريش أحناه على ولد يف صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات يده : " صلى اهللا عليه وسلم

  .قال أبو هريرة وقد علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ابنة عمران مل تركب االبل، تفرد به) ٥" (
  وهو على شرط

__________  
وما أرسلنا من قبلك إال : (ن مرمي عليها السالم ما كانت من االنبياء لقوله تعاىلاعلم أ: قال الرازي يف تفسريه) ١(

  .إما أن يكون كرامة هلا أو أرهاصا لعيسى عليه السالم: وإرسال جربيل إليها..) رجاال نوحي إليهم
  .١٣٢، ١١٦، ٨٤/  ١: مسند أمحد) ٢(
  ).حيدر آباد ١٩٨، ١٩٧/  ٣(ورواه احلاكم يف مستدركه  ١٣٥/  ٣مسند أمحد ج ) ٣(
  .٢٧٠/  ٢وأخرجه مسلم يف صحيحه  ٤٤٩، ٢٧٥/  ٢مسند أمحد ج ) ٤(
  .٥٠٢، ٣٩٣، ٣١٩، ٢٦٩/  ٢مسند أمحد ج ) ٥(

  .الصحيح وهلذا احلديث طرق أخر عن أيب هريرة
ر، عن حدثنا زهري، حدثنا يونس بن حممد، حدثنا داود بن أيب الفرات، عن علباء بن أمح: وقال أبو يعلى املوصلي

أتدرون ما هذا ؟ : " عكرمة، عن ابن عباس قال خط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف االرض أربع خطوط فقال
أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنت خويلد وفاطمة : " قالوا اهللا ورسوله أعلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  بنت حممد ومرمي بنت
  .ورواه النسائي من طرق عن داود بن أيب هند" عون عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فر

وقد رواه ابن عساكر من طريق أيب بكر عبد اهللا بن أيب داود سليمان بن االشعث، حدثنا حيىي بن حامت العسكري، 
: نبأنا بشر بن مهران بن محدان، حدثنا حممد بن دينار، عن داود بن أيب هند، عن الشعيب، عن جابر بن عبد اهللا، قال

فاطمة بنت حممد، وخدجية بنت : حسبك منهن أربع سيدات نساء العاملني: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".خويلد، وآسية بنت مزاحم، ومرمي بنت عمران 



حدثنا خالد بن عبد اهللا الواسطي، عن حممد بن عمرو، عن أيب ) ١(وقال أبو القاسم البغوي حدثنا وهب بن بقية 
أرأيت حني أكببت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكيت مث ضحكت ؟ : ة أهنا قالت لفاطمةسلمة، عن عائش

قالت أخربين أنه ميت من وجعه هذا فبكيت، مث أكببت عليه فأخربين أين أسرع أهله حلوقا به وأين سيدة نساء أهل 
  .اجلنة إال مرمي بنت عمران فضحكت

  ).٢(وأصل هذا احلديث يف الصحيح 
  .إسناد على شرط مسلم وفيه اهنما أفضل االربع املذكوراتوهذا 

حدثنا عثمان بن حممد، حدثنا جرير، عن يزيد هو ابن أيب زياد، عن عبد : وهكذا احلديث الذي رواه االمام أمحد
ال فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة إ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب سعيد قال) ٣(الرمحن بن أيب نعم 

  ).٤" (ما كان من مرمي بنت عمران 
  .إسناد حسن وصححه الترمذي ومل خيرجوه وقد روى حنوه من حديث علي بن أيب طالب ولكن يف إسناده ضعف

  .واملقصود أن هذا يدل على أن مرمي وفاطمة أفضل هذه االربع
يف الفضيلة لكن ورد حديث إن مث حيتمل االستثناء أن تكون مرمي أفضل من فاطمة وحيتمل أن يكونا على السواء 

  .صح عني االحتمال االول
أنبأنا أبو : أنبأنا أبو احلسن بن الفرا وأبو غالب وأبو عبد اهللا ابنا البنا قالوا: فقال احلافظ أبو القاسم بن عساكر

حممد بن  جعفر بن املسلمة، أنبأنا أبو طاهر املخلص، حدثنا أمحد بن سليمان، حدثنا الزبري هو ابن بكار، حدثنا
قال رسول اهللا صلى اهللا : احلسن، عن عبد العزيز بن حممد، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس قال

  سيدة نساء أهل اجلنة مرمي بنت عمران مث فاطمة مث خدجية: " عليه وسلم
__________  

  .ابن منبه وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
: ٥(باب منقبة فاطمة عليها السالم  -رجه البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أخ) ٢(

  .ميمنية) ٦٥
/  ٧وأخرجه البيهقي يف الدالئل ج  ٢٤٠ - ٧٧/  ٦وأخرجه أمحد يف مسنده  ١٥/  ٤٤وأخرجه مسلم يف 

  .٢٤٧/  ٢وابن سعد يف الطبقات  ١٦٤
  .نعم: ريف وما أثبتناه مناسب ملا يف احلديث يف املسنديف نسخ املطبوعة نعيم وهو حت) ٣(
  .٨٠، ٦٤/  ٣مسند أمحد ج ) ٤(

فإن كان هذا اللفظ حمفوظا بثم اليت للترتيب فهو مبني الحد االحتمالني اللذين دل عليهما " مث آسية امرأة فرعون 
  .قتضي الترتيب وال تنفيه واهللا أعلماالستثناء وتقدم على ما تقدم من االلفاظ اليت وردت بواو العطف اليت ال ت

وقد روى هذا احلديث أبو حامت الرازي، عن داود اجلعفري، عن عبد العزيز بن حممد، وهو الدراوردي، عن 
إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس مرفوعا فذكره بواو العطف ال بثم الترتيبية فخالفه إسنادا ومتنا فاهللا 

  .أعلم
رواه ابن مردويه من حديث شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا  فأما احلديث الذي

كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال ثالث مرمي بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخدجية : " عليه وسلم
  ".بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 



عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة اهلمداين، عن أيب : ديث الذي رواه اجلماعة إال أبا داود من طرقوهكذا احل
كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال آسية : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: موسى االشعري قال

  ).١" (يد على سائر الطعام امرأة فرعون ومرمي بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثر
فإنه حديث صحيح كما ترى اتفق الشيخان على إخراجه ولفظه يقتضي حصر الكمال يف النساء يف مرمي وآسية 
ولعل املراد بذلك يف زماهنما فإن كال منهما كفلت نبيا يف حال صغره فآسية كفلت موسى الكليم، ومرمي كفلت 

غريمها يف هذه االمة كخدجية وفاطمة فخدجية خدمت رسول اهللا صلى اهللا ولدها عبد اهللا ورسوله، فال ينفي كمال 
عليه وسلم قبل البعثة مخس عشرة سنة وبعدها أزيد من عشر سنني، وكانت له وزير صدق بنفسها وماهلا، رضي 

  اهللا عنها، وأرضاها، وأما فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإهنا خصت مبزيد
ا الهنا أصيبت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبقية أخواهتا منت يف حياة النيب صلى اهللا عليه فضيلة على أخواهت

وسلم وأما عائشة فإهنا كانت أحب أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه ومل يتزوج بكرا غريها وال يعرف يف 
وقد غار اهللا هلا حني قال هلا أهل االفك ما قالوا  سائر النساء يف هذه االمة بل وال يف غريها أعلم منها، وال أفهم،

فأنزل براءهتا من فوق سبع مسوات وقد عمرت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريبا من مخسني سنة تبلغ عنه 
القرآن والسنة وتفيت املسلمني وتصلح بني املختلفني وهي أشرف أمهات املؤمنني حىت خدجية بنت خويلد أم البنات 

بنني يف قول طائفة من العلماء السابقني والالحقني واالحسن الوقف فيهما رضي اهللا عنهما وما ذاك إال الن قوله وال
  "وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام : " صلى اهللا عليه وسلم
__________  

) ١٦٠٦(خاري حديث رقم والب ٢٤٣١/  ٧٠باب فضائل خدجية  ١٢كتاب الصحابة  ٤٤أخرجه مسلم يف ) ١(
وقال رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح إال أن أبا سلمة بن عبد  ٢٤٣/  ٩: رواه اهليثمي يف جممع الزوائد

  .الرمحن مل يسمع من أبيه
أن فضل عائشة على النساء زائد كزيادة فضل الثريد على : معناه) فضل الثريد على سائر الطعام(قال العلماء يف 
  ..طعمة، الن الثريد اللحم أفضل من مرقه بال ثريد وثريد ما ال حلم فيه أفضل من مرقهغريه من اال

حيتمل أن يكون عاما بالنسبة إىل املذكورات وغريهن وحيتمل أن يكون عاما بالنسبة إىل ما عدي املذكورات واهللا 
  .أعلم

هرها واصطفاها على نساء عاملي زماهنا واملقصود ههنا ذكر ما يتعلق مبرمي بنت عمران عليها السالم فإن اهللا ط
  .وجيوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلقا كما قدمنا

  .وقد ورد يف حديث أهنا تكون من أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنة هي واسية بنت مزاحم
قال فالثيب ]  ٥: تحرميال) [ ثيبات وابكارا: (وقد ذكرنا يف التفسري عن بعض السلف أنه قال ذلك واستأنس بقوله

  .آسية ومن االبكار مرمي بنت عمران
  .وقد ذكرناه يف آخر سورة التحرمي فاهللا أعلم

حدثنا عبد اهللا بن ناجية، حدثنا حممد بن سعد العويف، حدثنا أيب، أنبأنا عمي احلسني، حدثنا يونس بن : قال الطرباين
  قال: نفيع، عن سعد بن جنادة، هو العويف، قال

  ).١" (إن اهللا زوجين يف اجلنة مرمي بنت عمران وامرأة فرعون وأخت موسى : " هللا صلى اهللا عليه وسلمرسول ا
حدثنا إبراهيم بن عرعرة، حدثنا عبد النور بن عبد اهللا، حدثنا يونس بن شعيب، عن أيب : وقال احلافظ أبو يعلى



زوجين مرمي بنت عمران وآسية بنت مزاحم  أشعرت أن اهللا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أمامة قال
  .رواه ابن جعفر العقيلي من حديث عبد النور به وزاد فقلت هنيأ لك يارسول اهللا" وكلثم أخت موسى 

  .مث قال العقيلي وليس مبحفوظ
هللا دخل رسول اهللا صلى ا: وقال الزبري بن بكار حدثين حممد بن احلسن عن يعلى بن املغرية عن ابن أيب داود قال

بالكره مين ما أرى منك يا خدجية وقد جيعل : " عليه وسلم على خدجية وهي يف مرضها الذي توفيت فيه فقال هلا
اهللا يف الكره خريا كثريا أما علمت أن اهللا قد زوجين معك يف اجلنة مرمي بنت عمران وكلثم أخت موسى وآسية 

  ).٢" (قالت بالرفاء والبنني " نعم : " ؟ قالقالت وقد فعل اهللا بك ذلك يا رسول اهللا " امرأة فرعون 
حدثنا العباس بن بكار، حدثنا أبو بكر اهلزيل، عن عكرمة، : وروى ابن عساكر من حديث حممد بن زكريا الغاليب

يا خدجية إذا : " عن ابن عباس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على خدجية وهي يف مرض املوت فقال
ال ولكن اهللا زوجين مرمي بنت : يا رسول اهللا وهل تزوجت قبلي قال: ئهن مين السالم قالتلقيت ضرائرك فاقر

  ".عمران وآسية بنت مزاحم وكلثم أخت موسى 
  .حدثنا حممد بن صاحل بن عمر، عن الضحاك: وروى ابن عساكر من طريق سويد بن سعيد

ه وسلم مبا أرسل به وجلس حيدث رسول اهللا وجماهد، عن ابن عمر قال نزل جربيل إىل رسول اهللا صلى اهللا علي
معي إليها : هذه صديقة أميت، قال جربيل: صلى اهللا عليه وسلم إذ مرت خدجية فقال جربيل من هذه يا حممد ؟ قال

  رسالة من الرب عزوجل يقرئها السالم، ويبشرها ببيت يف اجلنة من قصب بعيد من اللهب ال نصب فيه
__________  

  .رواه الطرباين وفيه من مل أعرفهم: وقال ٢١٨/  ٩ي يف جممع الزوائد رواه اهليثم) ١(
  .عن أيب رواد ٢١٨/  ٩رواه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٢(

  .رواه الطرباين منقطع االسناد وفيه حممد بن احلسن بن زبالة وهو ضعيف: وقال

  وبركاته على رسول اهللا مااهللا السالم، ومنه السالم والسالم عليكما ورمحة اهللا : وال صخب قالت
لؤلؤة جوفاء بني بيت مرمي بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم ومها من أزواجي : ذلك البيت الذي من قصب قال

  .يوم القيامة
وأصل السالم على خدجية من اهللا وبشارهتا ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال وصب يف الصحيح ولكن 

  .يب جداهذا السياق هبذه الزيادات غر
  ).١(وكل من هذه االحاديث يف أسانيدها نظر 

وروى ابن عساكر من حديث أيب زرعة الدمشقي، حدثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثين معاوية، عن صفوان بن عمرو، 
الصخرة على : أن معاوية سأله عن الصخرة يعين صخرة بيت املقدس فقال: عن خالد بن معدان، عن كعب االحبار

على هنر من أهنار اجلنة وحتت النخلة مرمي بنت عمران وآسية بنت مزاحم ينظمان مسوط أهل اجلنة خنلة والنخلة 
  .حىت تقوم الساعة

مث رواه من طريق إمساعيل، عن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن مسعود، عن عبد الرمحن، عن خالد بن معدان، عن 
  .من هذا الوجه) ٢(ا منكر عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مبثله وهذ

  .بل هو موضوع
أن معاوية سأل : قد رواه أبو زرعة، عن عبد اهللا بن صاحل، عن معاوية، عن مسعود بن عبد الرمحان، عن ابن عابد



  .كعبا عن صخرة بيت املقدس فذكره قال احلافظ ابن عساكر وكونه من كالم كعب االحبار أشبه
قاه من االسرائيليات اليت منها ما هو مكذوب مفتعل وضعه بعض زنادقتهم أو قلت وكالم كعب االحبار هذا إمنا تل

  .جهاهلم وهذا منه واهللا أعلم
واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من : (البتول قال اهللا تعاىل) ٣] (العذراء [ ميالد العبد الرسول عيسى بن مرمي 

  .روحنا فتمثل هلا بشرا سويا أهلها مكانا شرقيا فاختذت من دوهنم حجابا فأرسلنا إليها
  .قالت إين أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقيا

  .قال إمنا أنا رسول ربك الهب لك غالما زكيا
  .قالت أىن يكون يل غالم ومل ميسسين بشر ومل أك بغيا

  .قال كذلك قال ربك هو علي هني ولنجعله آية للناس ورمحة منا وكان أمرا مقضيا
قصيا فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة قالت ياليتين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فحملته فانتبذت به مكانا 

  .فناداها من حتتها أن ال حتزين قد جعل ربك حتتك سريا
وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشريب وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقويل إين 

  نذرت
  .إنسيا للرمحن صوما فلم أكلم اليوم

  .فأتت به قومها حتمله قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا فريا
  يا

__________  
 ٩فلرياجع ج ؛ نقل االحاديث اهليثمي يف زوائده من عدة طرق بروايات خمتلفة وعلق حول أسانيدها ورواهتا ) ١(
 /٢٢٥ - ٢٢٤ - ٢٢٣.  
وفيه حممد بن خملد الرعيين وهذا احلديث من رواه الطرباين : وقال ٢١٨/  ٩رواه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٢(

  .منكراته
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٣(

أخت هرون ما كان أبوك أمرء سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان يف املهد صبيا قال 
  .إين عبد اهللا آتاين الكتاب وجعلين نبيا
الصالة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالديت ومل جيعلين جبارا شقيا والسالم علي وجعلين مباركا أينما كنت وأوصاين ب
  .يوم ولدت ويوم أمرت ويوم أبعث حيا

  .ذلك عيسى بن مرمي قول احلق الذي فيه ميترون
ما كان هللا أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون وإن اهللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط 

  .ستقيمم
  ]. ٣٧ - ١٦: مرمي) [ فاختلف االحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم

ذكر تعاىل هذه القصة بعد قصة زكريا اليت هي كاملقدمة هلا والتوطئة قبلها كما ذكر يف سورة آل عمران قرن 
تذرين فردا وأنت خري الوارثني  وزكريا إذ نادى ربه رب ال: (بينهما يف سياق واحد وكما قال يف سورة االنبياء

فاستجبنا له ووهبنا له حيىي وأصلحنا له زوجه إهنم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا 



  .خاشعني
  ]. ٩١ - ٨٩: االنبياء) [ واليت أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعاملني

علتها أمها حمررة ختدم بيت املقدس وأنه كفلها زوج أختها أو خالتها نيب ذلك الزمان زكريا وقد تقدم أن مرمي ملا ج
عليه السالم، وأنه اختذ هلا حمرابا وهو املكان الشريف من املسجد ال يدخله أحد عليها سواه، وأهنا ملا بلغت 

  ر عليها مناجتهدت يف العبادة، فلم يكن يف ذلك الزمان نظريها يف فنون العبادات، وظه
االحوال ما غبطها به زكريا عليه السالم وأهنا خاطبتها املالئكة بالبشارة هلا باصطفاء اهللا هلا وبأنه سيهب هلا ولدا 

زكيا يكون نبيا كرميا طاهرا مكرما مؤيدا باملعجزات فتعجبت من وجود ولد من غري والد الهنا ال زوج هلا، وال هي 
بأن اهللا قادر على ما يشاء إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون، فاستكانت لذلك : ممن تتزوج فأخربهتا املالئكة

وأنابت وسلمت المر اهللا وعلمت أن هذا فيه حمنة عظيمة هلا، فإن الناس يتكلمون فيها بسببه، الهنم ال يعلمون 
ج من املسجد يف زمن حيضها حقيقة االمر وإمنا ينظرون إىل ظاهر احلال من غري تدبر، وال تعقل، وكانت إمنا ختر

أو حلاجة ضرورية البد منها من استقاء ماء أو حتصيل غذاء فبينما هي يوما قد خرجت لبعض شؤوهنا ) ١(
فتمثل : (أي انفردت وحدها شرقي املسجد االقصى إذ بعث اهللا إليها الروح االمني جربيل عليه السالم) وانتبذت(

  ).أعوذ بالرمحن منك إن كنت تقياقالت إين : (فلما رأته) هلا بشرا سويا
قال أبو العالية علمت أن التقي ذو هنية، وهذا يرد قول من زعم أنه كان يف بين إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق 

  .امسه تقي، فإن هذا قول باطل بال دليل وهو من أسخف االقوال
__________  

  .مرمي ال حتيض قالوا كانت: قال الرازي أن مرمي طهرت عن احليض وقال) ١(
  .لتعبد اهللا: انتبذت لتطهر من حيض أو نفاس وقال غريه: قال السدي
  ).القرطيب -راجع الرازي (وهذا حسن 

لست ببشر، ولكين ملك بعثين ) ١] (أي [ إمنا أنا رسول ربك : أي خاطبها امللك قائال) قال إمنا أنا رسول ربك(
أي كيف يكون يل غالم أو يوجد يل ولد ) قالت أىن يكون يل غالم( أي ولدا زكيا) ليهب لك غالما زكيا(اهللا إليك 

قال كذلك قال ربك هو علي (وما أنا ممن يفعل الفاحشة ) ٢(أي ولست ذات زوج ) ومل ميسسين بشر ومل أك بغيا(
لق أي وعد أنه سيخ) كذلك قال ربك: (أي فأجاهبا امللك عن تعجبها من وجود ولد منها واحلالة هذه قائال) هني

أي وهذا سهل عليه ويسري لديه فإنه على من ) هو علي هني(منك غالما ولست بذات بعل وال تكونني ممن تبغني 
  .يشاء قدير

أي ولنجعل خلقه واحلالة هذه دليال على كمال قدرتنا على أنواع اخللق فإنه تعاىل ) ولنجعله آية للناس: (وقوله
  ن ذكر بالخلق آدم من غري ذكر، وال أنثى، وخلق حواء م

  .أنثى، وخلق عيسى من أنثى بال ذكر، وخلق بقية اخللق من ذكر وأنثى
أي نرحم به العباد بأن يدعوهم إىل اهللا يف صغره وكربه يف طفوليته وكهوليته، بأن يفردوا اهللا ) ورمحة منا: (وقوله

  .اء واالضداد واالندادبالعبادة وحده ال شريك له، وينزهوه عن اختاذ الصاحبة واالوالد والشركاء والنظر
  ).وكان أمرا مقضيا: (وقوله

حيتمل أن يكون هذا من متام كالم جربيل معها يعين أن هذا أمر قد قضاه اهللا وحتمه وقدره وقرره، وهذا معىن قول 
  .حممد بن إسحاق واختاره ابن جرير ومل حيك سواه واهللا أعلم



ومرمي ابنة عمران اليت : (نفخ جربيل فيها كما قال تعاىلكناية عن ) وكان أمرا مقضيا: (وحيتمل أن يكون قوله
  ]. ١٢: التحرمي) [ أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا

أن جربيل نفخ يف جيب درعها فنزلت النفخة إىل فرجها، فحملت من فورها، كما : فذكر غري واحد من السلف
  .حتمل املرأة عند مجاع بعلها

لذي كان خياطبها هو الروح الذي وجل فيها من فمها فقوله خالف ما يفهم من ومن قال إنه نفخ يف فمها أو أن ا
  .سياقات هذه القصة يف حماهلا من القرآن

فإن هذا السياق يدل على أن الذي أرسل إليها ملك من املالئكة وهو جربيل عليه السالم وأنه إمنا نفخ فيها ومل 
) فنفخنا فيه من روحنا: (إىل فرجها فانسلكت فيه كما قال تعاىل يواجه امللك الفرج بل نفخ يف جيبها فنزلت النفخة

على أن النفخة وجلت فيه ال يف فمها كما روي عن أيب بن كعب وال يف صدرها كما رواه السدي ) ٣(فدل 
وذلك الن مرمي ) فانتبذت به مكانا قصيا(أي محلت ولدها ) فحملته: (بإسناده عن بعض الصحابة وهلذا قال تعاىل

ها السالم ملا محلت ضاقت به ذرعا وعلمت أن كثريا من الناس سيكون منهم كالم يف حقها فذكر غري واحد علي
  من السلف منهم وهب بن منبه أهنا ملا ظهرت عليها خمايل احلمل كان أول من فطن

__________  
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
بشر، حيتمل احلالل واحلرام، ومل تستبعد قدرة اهللا إمنا تساءلت ذكرت مرمي ذلك تأكيدا منها أنه مل ميسسها ) ٢(

يدل : يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(كيف يكون هذا الولد ؟ هل من قبل الزوج يف املستقبل أم خيلقه اهللا ابتداء ؟ 
  .والصواب ما أثبتناه

فجعل يتعجب من ذلك ) ١(ا لذلك رجل من عباد بين إسرائيل يقال له يوسف بن يعقوب النجار وكان ابن خاهل
عجبا شديدا وذلك ملا يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادهتا وهو مع ذلك يراها حبلى وليس هلا زوج فعرض هلا ذات 

فهل يكون : نعم فمن خلق الزرع االول ؟ مث قال: يا مرمي هل يكون زرع من غري بذر ؟ قالت: يوم يف الكالم فقال
  .نعم: تشجر من غري ماء وال مطر ؟ قال
نعم إن اهللا خلق آدم من غري ذكر وال : فهل يكون ولد من غري ذكر ؟ قالت: فمن خلق الشجر االول ؟ مث قال

بكلمة منه امسه املسيح عيسى بن مرمي وجيها يف الدنيا واالخرة (فأخربيين خربك فقالت إن اهللا بشرين : أنثى قال هلا
  .ومن املقربني

ويروى مثل هذا عن زكريا عليه السالم أنه سأهلا فأجابته مبثل هذا ) ن الصاحلنيويكلم الناس يف املهد وكهال وم
  .واهللا أعلم

أشعرت أين حبلى فقالت : وذكر السدي بإسناده عن الصحابة أن مرمي دخلت يوما على أختها، فقالت هلا أختها
:  يسجد ملا يف بطنك وذلك قولهإين أرى ما يف بطين: مرمي وشعرت أيضا أين حبلى ؟ فاعتنقتها وقالت هلا أم حيىي

ومعىن السجود ههنا اخلضوع والتعظيم كالسجود عند املواجهة للسالم كما كان يف شرع ) مصدقا بكلمة من اهللا(
  .من قبلنا وكما أمر اهللا املالئكة بالسجود آلدم

لهما مجيعا معا فبلغين أن أم بلغين أن عيسى بن مرمي وحيىي بن زكريا ابنا خالة وكان مح: قال مالك: وقال أبو القاسم
حيىي قالت ملرمي إين أرى ما يف بطين يسجد ملا يف بطنك قال مالك أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السالم الن اهللا 

  .تعاىل جعله حييي املوتى ويربئ االكمه واالبرص



ت بني الناس سبح كنت إذا خلوت حدثين وكلمين وإذا كن: قالت مرمي: رواه ابن أيب حامت وروي عن جماهد قال
  .يف بطين

  .مث الظاهر أهنا محلت به تسعة أشهر كما حتمل النساء ويضعن مليقات محلهن ووضعهن إذ لو كان خالف ذلك لذكر
يف احلال، وهذا [ وعن ابن عباس وعكرمة أهنا محلت به مثانية أشهر، وعن ابن عباس ما هو إال أن محلت به فوضعته 

قال بعضهم محلت به تسع ساعات واستأنسوا لذلك ) ٢] (ذكر االنتباذ بعد احلمل هو الظاهر، الن اهللا تعاىل، 
والصحيح أن تعقيب كل شئ حبسبه ) فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة: (بقوله
  :لقوله

فخلقنا املضعة عظاما فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة : (وكقوله]  ٦٣: احلج) [ فتصبح االرض خمضرة(
ومعلوم أن بني كل حالني ]  ١٤: املؤمنون) [ فكسونا العظام حلما مث أنشأناه خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

  .أربعني يوما كما ثبت يف احلديث املتفق عليه
  قال حممد بن إسحاق شاع واشتهر يف بين إسرائيل أهنا حامل فما دخل على أهل بيت ما دخل

__________  
  .ابن عمها: يف الطربي) ١(
  .ما بني معكوفني زيادة من القرطيب، من سياق كالم ابن عباس) ٢(

  .على ال بيت زكريا
قال واهتمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها يف املسجد وتوارت عنهم مرمي واعتزلتهم وانتبذت مكانا 

أي فأجلأها واضطرها الطلق إىل جذع النخلة وهو بنص ) فأجاءها املخاض إىل جذع النخلة: (وقوله) ١(قصيا 
احلديث الذي رواه النسائي بإسناد ال بأس به عن أنس مرفوعا والبيهقي بإسناد وصححه عن شداد بن أوس مرفوعا 

قالت (الذي بىن عليه بعض ملوك الروم فيما بعد على ما سنذكره هذا البناء املشاهد اهلائل ) ٢(أيضا ببيت حلم 
فيه دليل على جواز متين املوت عند الفنت وذلك أهنا علمت أن الناس ) تين مت قبل هذا وكنت نسيا منسيايالي

يتهموهنا وال يصدقوهنا بل يكذبوهنا حني تأتيهم بغالم على يدها مع أهنا قد كانت عندهم من العابدات الناسكات 
لنبوة والديانة فحملت بسبب ذلك من اهلم ما متنت اجملاورات يف املسجد املنقطعات إليه املعتكفات فيه ومن بيت ا

  .أي مل ختلق بالكلية) نسيا منسيا(أن لو كانت ماتت قبل هذا احلال أو كانت 
أنه جربيل قاله العويف عن ابن : وقرئ من حتتها على اخلفض ويف املضمر قوالن أحدمها) فناداها من حتتها: (وقوله

القوم وهكذا قال سعيد بن جبري وعمرو بن ميمون والضحاك والسدي ومل يتكلم عيسى إال حبضرة : عباس قال
  .وقتادة

  .وقال جماهد واحلسن وابن زيد وسعيد بن جبري يف رواية هو ابنها عيسى واختاره ابن جرير
  .قيل النهر وإليه ذهب اجلمهور) أن ال حتزين قد جعل ربك حتتك سريا: (وقوله

  .ف، واختاره ابن جرير وهو الصحيحوجاء فيه حديث رواه الطرباين لكنه ضعي
  وعن احلسن والربيع بن أنس وابن أسلم وغريهم أنه ابنها

: فذكر الطعام والشراب وهلذا قال) وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا: (والصحيح االول لقوله
  ).فكلي واشريب وقري عينا(

  .اهللا أعلممث قيل كان جذع النخلة يابسا وقيل كانت خنلة مثمرة ف



وليس ذاك وقت مثر وقد ) ٢(وحيتمل أهنا كانت خنلة لكنها مل تكن مثمرة إذ ذاك الن ميالده كان يف زمن الشتاء 
قال عمرو بن ميمون ليس شئ أجود ) تساقط عليك رطبا جنيا(يفهم ذلك من قوله تعاىل على سبيل االمتنان 
  .للنفساء من التمر والرطب مث تال هذه اآلية

ن أيب حامت حدثنا علي بن احلسني، حدثنا شيبان، حدثنا مسرور بن سعيد التميمي، حدثنا عبد الرمحن بن وقال اب
  قال: ، عن عروة بن رومي، عن علي بن أيب طالب قال)٣(عمرو االوزاعي 

__________  
ا صارت إليه وكان يوسف النجار خطب مرمي وتزوجها فيما ذكر يف االجنيل فلم: قال ابن قتيبة يف املعارف) ١(

وجدها حبلى قبل أن يباشرها وكان رجال صاحلا فكره أن يفشي عليها وائتمر أن يسرحها خفية فتراءى له ملك يف 
  .النوم فقال يا يوسف إن امرأتك مرمي سوف تلد ابنا يسمى عيسى وهو ينجي أمته من خطاياهم

املقدس، وقد ولدته يف يوم االربعاء الربع  ولد بقرية يقال هلا بيت حلم على أميال من بيت: قال املسعودي) ٢(
  .وعشرين ليلة خلت من كانون االول

  .االنصاري وهو تصحيف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(
  .وعبد الرمحن بن عمرو بن أيب عمرو االوزاعي، أبو عمرو الفقيه شيخ االسالم ثقة جليل

  .١٥٨/  ١كاشف ال ٤٩٣/  ١٠٦٤/  ١تقريب التهذيب  ١٥٧من السابعة مات سنة 

أكرموا عمتكم النخلة فإهنا خلقت من الطني الذي خلق منه آدم وليس من : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١" (الشجرة شئ يلقح غريها 

أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن مل يكن رطب فتمر وليس من الشجر : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".ن شجرة نزلت حتتها مرمي بنت عمران شجرة أكرم على اهللا م

  .وكذا رواه أبو يعلى يف مسنده عن شيبان بن فروخ، عن مسروق بن سعيد، ويف رواية مسرور بن سعد
والصحيح مسرور بن سعيد التميمي أورد له ابن عدي هذا احلديث عن االوزاعي به مث قال وهو منكر احلديث، 

  .ومل أمسع بذكره إال يف هذا احلديث
  ال ابن حبان يروي عن االوزاعيوق

  .املناكري الكثرية اليت ال جيوز االحتجاج مبن يرويها
  ).فإما ترين من البشر أحدا فقويل إين نذرت للرمحن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا: (وقوله

فإن رأيت أي ) كلي واشريب وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا: (وهذا من متام كالم الذي ناداها من حتتها قال
أي صمتا وكان من صومهم يف ) إين نذرت للرمحن صوما(له أي بلسان احلال واالشارة ) فقويل(أحدا من الناس 

فأما يف ) فلن أكلم اليوم إنسيا: (شريعتهم ترك الكالم والطعام قاله قتادة والسدي وابن اسلم ويدل على ذلك قوله
  .فأتت به قومها حتمله قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا فريا: (تعاىلشريعتنا فيكره للصائم صمت يوم إىل الليل وقوله 

ذكر كثري من السلف ممن ينقل عن أهل الكتاب أهنم ملا ) يا أخت هرون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا
ها ولدها افتقدوها من بني أظهرهم ذهبوا يف طلبها، فمروا على حملتها واالنوار حوهلا، فلما واجهوها وجدوا مع

  .أي أمرا عظيما منكرا) يا مرمي لقد جئت شيئا فريا: (فقالوا هلا
ويف هذا الذي قالوه نظر مع أنه كالم ينقض أوله آخره وذلك الن ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على أهنا محلت 

  .بنفسها وأتت به قومها وهي حتمله



  ).٣(ني يوما من نفاسها بعد أربع) ٢(قال ابن عباس وذلك بعد ما تعالت 
والفرية هي الفعلة املنكرة العظيمة من ) قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا فريا(واملقصود أهنم ملا رأوها حتمل معها ولدها 

قيل شبهوها بعابد من عباد زماهنم كانت تساميه يف العبادة وكان امسه ) يا أخت هرون: (الفعال واملقال مث قالوا هلا
  .جر يف زماهنم امسه هرونهرون وقيل شبهوها برجل فا

  .قاله سعيد بن جبري وقيل أرادوا هبارون أخا موسى شبهوها به يف العبادة
وأخطأ حممد بن كعب القرظي يف زعمه أهنا أخت موسى وهرون نسبا فإن بينهما من الدهور الطويلة ما ال خيفى 

يف التوراة أن مرمي أخت موسى وهرون على أىن من عنده من العلم ما يرده عن هذا القول الفظيع وكأنه غره أن 
ضربت بالدف يوم جنا اهللا موسى وقومه وأغرق فرعون وماله فاعتقد أن هذه هي هذه وهذا يف غاية البطالن 

  واملخالفة للحديث الصحيح مع نص القرآن كما قررناه يف التفسري مطوال وهللا
__________  

  .هتذيب ٣٤٢/  ٢رواه ابن عساكر يف تارخيه ) ١(
  ).٤٨٩(واه الشوكاين يف الفوائد اجملموعة ور
  .تعلت والصواب ما أثبتناه: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(
خرجت من عندهم حني أشرقت الشمس فجاءهتم : هذا القول نقله القرطيب عن الكليب أما ابن عباس فقال) ٣(

  .عند الظهر ومعها صيب حتمله، فكان احلمل والوالدة يف ثالث ساعات

  .واملنةاحلمد 
وقد ورد احلديث الصحيح الدال على أنه قد كان هلا أخ امسه هرون وليس يف ذكر قصة والدهتا وحترير أمها هلا ما 

  .يدل على أهنا ليس هلا أخ سواها واهللا أعلم
 حدثنا عبد اهللا بن ادريس مسعت أيب يذكره عن مساك عن علقمة بن وائل عن املغرية بن شعبة قال: قال االمام أمحد

وموسى قبل عيسى بكذا ) يا أخت هرون: (بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنران فقالوا أرأيت ما تقرأون
أال أخربهتم أهنم كانوا يسمون باالنبياء : " وكذا قال فرجعت فذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

رمذي من حديث عبد اهللا بن إدريس وقال الترمذي حسن وكذا رواه مسلم والنسائي والت) ١" (والصاحلني قبلهم 
" أال أخربهتم أهنم كانوا يتسمون بأمساء صاحليهم وأنبيائهم : " صحيح غريب ال نعرفه إال من حديثه ويف رواية

وذكر قتادة وغريه أهنم كانوا يكثرون من التسمية هبارون حىت قيل إنه حضر بعض جنائزهم بشر كثري منهم ممن 
  .ارون أربعون ألفا فاهللا أعلميسمى هب

ودل احلديث على أهنا قد كان هلا أخ نسيب امسه هرون، وكان مشهورا ) يا أخت هرون: (واملقصود أهنم قالوا
أي لست من بيت هذا شيمتهم ) ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا: (بالدين والصالح واخلري وهلذا قالوا
) ٢( أبوك فاهتموها بالفاحشة العظمى ورموها بالداهية الدهياء، فذكر ابن جرير وال سجيتهم ال أخوك وال أمك وال

يف تارخيه أهنم اهتموا هبا زكريا وأرادوا قتله ففر منهم فلحقوه وقد انشقت له الشجرة فدخلها وأمسك أبليس 
يعقوب النجار فلما ضاق يوسف بن ) ٣(بطرف ردائه فنشروه فيها كما قدمنا، ومن املنافقني من اهتمها بابن خاهلا 

أي ) فأشارت إليه(احلال واحنصر اجملال وامتنع املقال عظم التوكل على ذي اجلالل ومل يبق إال االخالص واالتكال 
  .خاطبوه وكلموه، فإن جوابكم عليه وما تبغون من الكالم لديه

كيف حتيلينا يف اجلواب على صيب  أي) كيف نكلم من كان يف املهد صبيا(من كان منهم جبارا شقيا ) قالوا(فعندها 



  صغري ال يعقل اخلطاب، وهو مع ذلك رضيع يف مهده، وال مييز بني حمض
وزبده وما هذا منك إال على سبيل التهكم بنا، واالستهزاء والتنقص لنا واالزدراء، إذ ال تردين علينا قوال نطقيا بل 

  .إين عبد اهللا آتاين الكتاب وجعلين نبيا قال(حتيلني يف اجلواب على من كان يف املهد صبيا فعندها 
  .وجعلين مباركا أينما كنت وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالديت ومل جيعلين جبارا شقيا

  ).والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
  اعترف لربه تعاىل) قال إين عبد اهللا(هذا أول كالم تفوه به عيسى بن مرمي فكان أول ما تكلم به أن 

__________  
 ٢١٣٥/  ٩باب ح  ١كتاب اآلداب  ٣٨وأخرجه مسلم يف صحيحه  ٢٥٢/  ٤أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ١(

  .١٦٨٥/  ٣ص 
عن ابن عباس وابن مسعود وعن ناس من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٢٢/  ٢اخلرب يف تاريخ الطربي ) ٢(
  .بنو اسرائيل: هتموهوالذين ا؛ يف سياق قصة مرمي ؛ 
  .تقدم أنه ابن عمها) ٣(

بالعبودية وأن اهللا ربه فنزه جناب اهللا عن قول الظاملني يف زعمهم أنه ابن اهللا بل هو عبده ورسوله وابن أمته مث برأ 
النبوة من  فإن اهللا ال يعطي) آتاين الكتاب وجعلين نبيا: (أمه مما نسبها إليه اجلاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله

]  ١٥٦: النساء) [ وبكفرهم وقوهلم على مرمي هبتانا عظيما: (هو كما زعموا لعنهم اهللا وقبحهم كما قال تعاىل
وذلك أن طائفة من اليهود يف ذلك الزمان قالوا إهنا محلت به من زنا يف زمن احليض لعنهم اهللا فربأها اهللا من ذلك 

وجعلين مباركا أينما : (ا مرسال أحد أويل العزم اخلمسة الكبار وهلذا قالوأخرب عنها أهنا صديقة واختذ ولدها نبي
وذلك أنه حيث كان دعا إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له ونزه جنابه عن النقص والعيب من اختاذ الولد ) كنت

ق العزيز احلميد وهذه وظيفة العبيد يف القيام حب) وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حيا(والصاحبة تعاىل وتقدس 
بالصالة واالحسان إىل اخلليقة بالزكاة وهي تشتمل على طهارة النفوس من االخالق الرذيلة وتطهري االموال 

اجلزيلة بالعطية للمحاويج على اختالف االصناف وقرى االضياف والنفقات على الزوجات واالرقاء والقرابات 
  .وسائر وجوه الطاعات وأنواع القربات

أي وجعلين برا بوالديت وذلك أنه تأكد حقها عليه لتمحض جهتها إذ ) برا بوالديت ومل جيعلين جبارا شقياو: (مث قال
  .ال والد له سواها فسبحان من خلق اخلليقة وبراها وأعطى كل نفس هداها

  .أي لست بفظ وال غليظ وال يصدر مين قول وال فعل ينايف أمر اهللا وطاعته) ومل جيعلين جبارا شقيا(
  ).السالم علي يوم ولدت يوم أموت ويوم أبعث حياو(

  .اليت تقدم الكالم عليها يف قصة حيىي بن زكريا عليهما السالم) ١(وهذه االماكن الثالثة 
  ).٢(مث ملا ذكر تعاىل قصته على اجللية وبني أمره ووضحه وشرحه 

  .ذلك عيسى بن مرمي قول احلق الذي فيه ميترون: (قال
كما قال تعاىل ]  ٣٥ - ٣٤: مرمي) [ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون ما كان هللا أن يتخذ

  .ذلك نتلوه عليك من اآليات والذكر احلكيم: (بعد ذكر قصته وما كان من أمره يف آل عمران
  .إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون

  .متريناحلق من ربك فال تكن من امل



فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث 
  .نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني

  .إن هذا هلو القصص احلق وما من إله إال اهللا وإن اهللا هلو العزيز احلكيم
  )فإن تولوا فإن اهللا عليم باملفسدين

__________  
  .يعين يف الدنيا، وقيل من مهز الشيطان: يوم ولدت) ١(

  .يعين يف اآلخرة: ويوم أبعث حيا؛ يعين يف القرب : ويوم أموت
أن عيسى تكلم يف طفولته مث عاد إىل حالة االطفال فكان نطقه اظهار  -؛ يف اآليات دالالت عديدة أبرزها ) ٢(

  .براءة أمه
  .ا لليهود والنصارىأن عيسى تكلم يف املهد خالف -
  .أن الصالة والزكاة وبر الوالدين كان واجبا على االمم السالفة، والقرون اخلالية املاضية -
  .االشارة مبنزلة الكالم وتفهم ما يفهم القول -

  .وقد تكون االشارة يف كثري من أبواب الفقه أقوى من الكالم: قال املهلب

  ]. ٦٣ - ٥٨: آل عمران[ 
  وفد جنران وكانوا ستني راكبا يرجع أمرهم إىل أربعة عشروهلذا ملا قدم 

منهم ويؤول أمر اجلميع إىل ثالثة هم أشرافهم وساداهتم وهم العاقب والسيد وأبو حارثة بن علقمة فجعلوا 
يناظرون يف أمر املسيح، فأنزل اهللا صدر سورة آل عمران يف ذلك وبني أمر املسيح وابتداء خلقه وخلق أمه من 

وأمر رسوله بأن يباهلهم إن مل يستجيبوا له ويتبعوه، فلما رأوا عينيها وأذنيها نكصوا وامتنعوا عن املباهلة قبله، 
يا معشر النصارى لقد علمتم أن حممد لنيب : وهو العاقب عبد املسيح: وعدلوا إىل املساملة واملوادعة وقال قائلهم

أن ما العن قوم نبيا قط فبقي كبريهم وال نبت مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خرب صاحبكم ولقد علمتم 
صغريهم وإهنا لالستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم قد أبيتم إال إلف دينكم واالقامة على ما أنتم عليه من القول 

يف صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إىل بالدكم فطلبوا ذلك من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسألوه أن 
جزية وأن يبعث معهم رجال أمينا فبعث معهم أبا عبيدة بن اجلراح وقد بينا ذلك يف تفسري آل يضرب عليهم 

  .إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة) ١(عمران وسيأيت بسط هذه القضية يف السرية النبوية 
يعين من أنه ) ذلك عيسى بن مرمي قول احلق الذي فيه ميترون: (واملقصود أن اهللا تعاىل بني أمر املسيح قال لرسوله

ما كان هللا أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإمنا يقول له : (من امرأة من عباد اهللا وهلذا قال) ٢(عبد خملوق 
إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول (أي ال يعجزه شئ وال يكترثه وال يؤوده بل هو القدير الفعال ملا يشاء ) كن فيكون

هو من متام كالم عيسى هلم يف املهد )  ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيمإن اهللا: (وقوله) له كن فيكون
  .أخربهم أن اهللا ربه ورهبم وإهله وإهلهم وأن هذا هو الصراط املستقيم

أي فاختلف ]  ٣٧: مرمي) [ فاختلف االحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم: (قال اهللا تعاىل
  .بعدهم فيه فمن قائل من اليهود إنه ولد زنية، واستمروا على كفرهم وعنادهمأهل ذلك الزمان ومن 

  .وقابلهم آخرون يف الكفر فقالوا هو اهللا وقال آخرون هو ابن اهللا
وقال املؤمنون هو عبد اهللا ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إىل مرمي، وروح منه وهؤالء هم الناجون املثابون 



من خالفهم يف شئ من هذه القيود فهم الكافرون الضالون اجلاهلون، وقد توعدهم العلي املؤيدون املنصورون و
  ).فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم: (العظيم احلكيم العليم بقوله

حدثنا صدقة بن الفضل، أنبأنا الوليد، حدثنا االوزاعي، حدثين عمري بن هانئ، حدثين جنادة بن أيب : قال البخاري
من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : " عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأمية، عن 

  وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل
__________  

  .١٠٨/  ١٠/  ٤راجع سرية ابن كثري ) ١(
أنه االله أو ابن االله، وقول احلق هو كلمة اهللا يف نعته  اعتقد اليهود أنه ابن يوسف النجار وقالت النصارى) ٢(

  .فكالم اهللا هو القول احلق الذي فيه يشكون؛ لعيسى 

  ".مرمي وروح منه، واجلنة حق والنار حق، أدخله اهللا اجلنة على ما كان من العمل 
" اب اجلنة الثمانية أيها شاء من أبو" قال الوليد فحدثين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن عمري عن جنادة وزاد 

)١.(  
جابر به ومن طريق أخرى عن ) ٢] (ابن [ عن ) ٢] (بن مسلم [ وقد رواه مسلم عن داود بن رشيد عن الوليد 

  .االوزاعي به
قال تعاىل يف آخر هذه ) ٣] (تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علوا كبري [ باب بيان أن اهللا تعاىل منزه عن الولد 

تكاد السموات (أي شيئا عظيما ومنكرا من القول وزورا ) وقالوا اختذ الرمحن ولدا لقد جئتم شيئا ادا(: السورة
  .يتفطرن منه وتنشق االرض وختر اجلبال هدا

  .أن دعوا للرمحن ولدا
  .وما ينبغي للرمحن أن يتخذ ولدا

  .إن كل من يف السموات واالرض إال آيت الرمحن عبدا
  .لقد احصاهم وعدهم عدا

فبني أنه تعاىل ال ينبغي له الولد النه خالق كل شئ ومالكه ]  ٩٥ - ٨٨: مرمي) [ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
وكل شئ فقري إليه، خاضع ذليل لديه ومجيع سكان السموات واالرض عبيده وهو رهبم ال إله إال هو وال رب 

  .سواه
  .له بنني وبنات بغري علم سبحانه وتعاىل عما يصفونوجعلوا هللا شركاء اجلن وخلقهم وخرقوا : (كما قال تعاىل

  .بديع السموات واالرض أىن يكون له ولد ومل تكن له صاحبة وخلق كل شئ وهو بكل شئ عليم
  ذلكم اهللا ربكم ال إله إال هو خالق كل شئ فاعبدوه وهو على كل شئ

  .وكيل
  ]. ١٠٣ - ١٠٠: عاماالن) [ ال تدركه االبصار وهو يدرك االبصار وهو اللطيف اخلبري

فبني أنه خالق كل شئ فكيف يكون له ولد، والولد ال يكون إال بني شيئني متناسبني، واهللا تعاىل ال نظري له وال شبيه 
  .له وال عديل له فال صاحبة له فال يكون له ولد

  .قل هو اهللا أحد: (كما قال تعاىل
  .اهللا الصمد



يقرر أنه االحد الذي ال نظري له يف ذاته وال يف صفاته ]  ٤ - ١: الخالصا) [ مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد
أي مل ) مل يلد(رمحته ومجيع صفاته ) ٤] (بلغ [ وهو السيد الذي كمل يف علمه وحكمته و ) الصمد(وال يف أفعاله 

وال مكافئ وال أي وليس له عدل ) ومل يكن له كفوا أحد(أي ومل يتولد عن شئ قبله ) ومل يولد(يوجد منه ولد 
مساو فقطع النظري املداين االعلى واملساوي فانتفى أن يكون له ولد إذ ال يكون الولد إال متولدا بني شيئني متعادلني 

  .أو متقاربني تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا
  يا أهل الكتاب ال تغلوا يف: (وقال تبارك وتعاىل وتقدس

__________  
  .٥٧/  ١ص /  ٢٨/  ٤٦باب  ١٠تاب االميان ك ١أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(

  .١٦٠٤والبخاري حديث رقم 
  .ما بني معكوفني سقطت من نسخ البداية واستدركت من مسلم) ٢(
  .ما بني معكوفني سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٣(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٤(

ن مرمي رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه فآمنوا دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق إمنا املسيح عيسى ب
باهللا ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خريا لكم إمنا اهللا إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما يف السموات وما يف 

  .االرض وكفى باهللا وكيال
عن عبادته ويستكرب فسيحشرهم إليه  لن يستنكف املسيح أن يكون عبدا هللا وال املالئكة املقربون ومن يستنكف

  .مجيعا
فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكربوا فيعذهبم 

  ]. ١٧٣ - ١٧١: النساء) [ عذابا أليما وال جيدون هلم من دون اهللا وليا وال نصريا
لغلو واالطراء يف الدين وهو جماوزة احلد، فالنصارى لعنهم اهللا غلوا ينهى تعاىل أهل الكتاب ومن شاهبهم عن ا

  .وأطروا املسيح حىت جاوزوا احلد
  فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه

عبد اهللا ورسوله وابن أمته العذراء البتول اليت أحصنت فرجها فبعث اهللا امللك جربيل إليها فنفخ فيها عن أمر اهللا 
ها عيسى عليه السالم، والذي اتصل هبا من امللك هي الروح املضافة إىل اهللا إضافة تشريف نفخة محلت منها بولد

بيت اهللا وناقة اهللا وعبد اهللا، وكذا روح اهللا أضيفت إليه : وتكرمي، وهي خملوقة من خملوقات اهللا تعاىل كما يقال
  .تشريفا هلا وتكرميا

إن مثل : (ة أيضا اليت عنها خلق وبسببها وجد كما قال تعاىلومسي عيسى هبا النه كان هبا من غري أب وهي الكلم
  ]. ٥٩: آل عمران) [ عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون

وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل له ما يف السموات واالرض كل له قانتون بديع السموات : (وقال تعاىل
  ]. ١١٧ - ١١٦: البقرة) [ ول له كن فيكونواالرض وإذا قضى أمرا فإمنا يق

وقالت اليهود عزير ابن اهللا وقالت النصارى املسيح ابن اهللا ذلك قوهلم بأفواههم يضاهئون قول الذين : (وقال تعاىل
  ]. ٣٠: التوبة) [ كفروا من قبل قاتلهم اهللا أىن يؤفكون

فريقني ادعوا على اهللا شططا وزعموا أن له ولدا، تعاىل فأخرب تعاىل أن اليهود والنصارى عليهم لعائن اهللا، كل من ال



اهللا عما يقولون علوا كبريا وأخرب أهنم ليس هلم مستند فيما زعموه وال فيما ائتفكوه، إال جمرد القول ومشاهبة من 
  .سبقهم إىل هذه املقالة الضالة تشاهبت قلوهبم

صدر عن واجب الوجود الذي يعربون عنه بعلة العلل  وذلك أن الفالسفة عليهم لعنة اهللا زعموا أن العقل االول
واملبدأ االول، وأنه صدر عن العقل االول عقل ثان ونفس وفلك، مث صدر عن الثاين كذلك حىت تناهت العقول إىل 

عشرة والنفوس إىل تسعة واالفالك إىل تسعة باعتبارات فاسدة ذكروها واختيارات باردة أوردوها ولبسط الكالم 
  .ان جهلهم وقلة عقلهم موضع آخرمعهم وبي

أن املالئكة بنات اهللا وأنه صاهر سروات اجلن فتولد منهما  -جلهلهم  -وهكذا طوائف من مشركي العرب زعموا 
  .املالئكة

وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن أناثا أشهدوا : (تعاىل اهللا عما يقولون وتنزه عما يشركون كما قال تعاىل
فاستفتهم الربك البنات وهلم البنون أم خلقنا : (وقال تعاىل]  ١٩: الزخرف) [ شهادهتم ويسألونخلقهم ستكتب 

املالئكة إناثا وهم شاهدون أال إهنم من إفكهم ليقولون ولد اهللا وإهنم لكاذبون أصطفى البنات على البنني ما لكم 
  .كيف حتكمون أفال تذكرون أم لكم سلطان مبني

  فأتوا بكتابكم إن

  .م صادقنيكنت
) [ وجعلوا بينه وبني اجلنة نسبا ولقد علمت اجلنة إهنم حملضرون سبحان اهللا عما يصفون إال عباد اهللا املخلصني

  ]. ١٦٠ - ١٤٩: الصافات
وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بني : (وقال تعاىل

هم وال يشفعون إال ملن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إين إله من دونه فذلك أيديهم وما خلف
احلمد : (وقال تعاىل يف أول سورة الكهف وهي مكية]:  ٢٩ - ٢٦: االنبياء) [ جنزيه جهنم كذلك جنزي الظاملني

نه ويبشر املؤمنني الذين يعملون هللا الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لد
  .الصاحلات أن هلم أجرا حسنا ماكثني فيه أبدا

) وينذر الذين قالوا اختذ اهللا ولدا ما هلم به من علم وال آلبائهم كربت كلمة خترج من أفواههم إن يقولون إال كذبا
  ]. ٥ - ١: الكهف[ 

يف السموات وما يف االرض إن عندكم من سلطان هبذا قالوا اختذ اهللا ولدا سبحانه هو الغين له ما : (وقال تعاىل
أتقولون على اهللا ما ال تعلمون قل إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون متاع يف الدنيا مث إلينا مرجعهم مث 

فهذه اآليات املكيات الكرميات تشمل الرد ]  ٧٠ - ٦٨: يونس) [ نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون
ائر فرق الكفرة من الفالسفة ومشركي العرب واليهود والنصارى الذين ادعوا وزعموا بال علم أن اهللا ولدا على س

  .سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون املعتدون علوا كبريا
ريا للرد وملا كانت النصارى عليهم لعنة اهللا املتتابعة إىل يوم القيامة من أشهر من قال هبذه املقالة ذكروا يف القرآن كث

عليهم وبيان تناقضهم وقلة علمهم وكثرة جهلهم، وقد تنوعت أقواهلم يف كفرهم، وذلك أن الباطل كثري التشعب 
  .واالختالف والتناقض

  .وأما احلق فال خيتلف وال يضطرب
  ]. ٨٢: النساء) [ ولو كان من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا: (قال اهللا تعاىل



  .ق يتحد ويتفق والباطل خيتلف ويضطربفدل على أن احل
فطائفة من ضالهلم وجهاهلم زعموا أن املسيح هو اهللا تعاىل وطائفة قالوا هو ابن اهللا عز اهللا وطائفة قالوا هو ثالث 

  .ثالثة
  ).١(جل اهللا 

  لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح بن: (قال اهللا تعاىل يف سورة املائدة
ن اهللا شيئا إن أراد أن يهلك املسيح بن مرمي وأمه ومن يف االرض مجيعا وهللا ملك السموات مرمي قل فمن ميلك م

فأخرب تعاىل عن كفرهم وجهلهم وبني ]  ١٧: املائدة) [ واالرض وما بينهما خيلق ما يشاء واهللا على كل شئ قدير
  .هأنه اخلالق القادر على كل شئ املتصرف يف كل شئ وأنه رب كل شئ ومليكه وإهل

لقد كفر الذين قالوا إن اهللا هو املسيح بن مرمي وقال املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا اهللا ريب : (وقال يف أواخرها
  .وربكم إنه من يشرك باهللا فقد حرم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار

ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله واحد وإن مل 
  .اليم

  أفال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه واهللا غفور
__________  

  .هو اهللا: ثالث ثالثة، واليعقوبية قالوا: قالوا ابن اهللا، وامللكانية قالوا: النسطورية) ١(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .رحيم
ما املسيح بن مرمي إال رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام أنظر كيف نبني هلم اآليات 

أن هذا صدر منهم مع أن  حكم تعاىل بكفرهم شرعا وقدرا فأخرب]  ٧٥ - ٧٢: املائدة) [ مث انظر أىن يؤفكون
الرسول إليهم هو عيسى بن مرمي قد بني هلم أنه عبد مربوب خملوق مصور يف الرحم داع إىل عبادة اهللا وحده ال 

شريك له وتوعدهم على خالف ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار واخلزي يف الدار اآلخرة واهلوان والعار وهلذا 
لقد كفر الذين قالوا : (مث قال) رم اهللا عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصارإنه من يشرك باهللا فقد ح: (قال

  .قال ابن جرير وغريه املراد بذلك قوهلم باالقانيم الثالثة) إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال إله واحد
الفهم يف ذلك ما بني امللكية واليعقوبية أقنوم االب وأقنوم االبن وأقنوم الكلمة املنبثقة من االب إىل االبن على اخت

والنسطورية عليهم لعائن اهللا كما سنبني كيفية اختالفهم يف ذلك وجمامعهم الثالثة يف زمن قسطنطني بن قسطس 
أي وما ) وما من إله إال إله واحد: (وذلك بعد املسيح بثالمثائة سنة وقبل البعثة احملمدية بثالمثائة سنة وهلذا قال تعاىل

وإن : (إله إال اهللا وحده ال شريك له وال نظري له وال كفؤ له وال صاحبة له وال ولد مث توعدهم وهتددهم فقال من
مث دعاهم برمحته ولطفه إىل التوبة واالستغفار من هذه ) مل ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم

  االمور الكبار
مث بني حال املسيح وأمه وأنه ) فال يتوبون إىل اهللا ويستغفرونه واهللا غفور رحيمأ: (والعظائم اليت توجب النار فقال

عبد رسول وأمه صديقة أي ليست بفاجرة كما يقوله اليهود لعنهم اهللا وفيه دليل على أهنا ليست بنبية كما زعمه 
غريمها أي ومن كان هبذه كناية عن خروجه منهما كما خيرج من ) كانا يأكالن الطعام: (طائفة من علمائنا وقوله

  .املثابة كيف يكون إهلا تعاىل اهللا عن قوهلم وجهلهم علوا كبريا
وقال السدي وغريه املراد بقوله لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة زعمهم يف عيسى وأمه أهنما االهلان مع اهللا 

وإذ قال اهللا يا عيسى بن مرمي أأنت قلت : (ةيعين كما بني تعاىل كفرهم يف ذلك بقوله يف آخر هذه السورة الكرمي
  .للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا

قال سبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك 
  .إنك أنت عالم الغيوب

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن اعبدوا اهللا ريب وربكم 
  .الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد

  ]. ١١٨ - ١١٦: املائدة) [ إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم
ه ممن كذب عليه خيرب تعاىل أنه يسأل عيسى بن مرمي يوم القيامة على سبيل االكرام له والتقريع والتوبيخ لعابدي

وافترى وزعم أنه ابن اهللا أو أنه اهللا أو أنه شريكه تعاىل اهللا عما يقولون فيسأله وهو يعلم أنه مل يقع منه ما يسأله عنه 
أي ) أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا قال سبحانك: (ولكن لتوبيخ من كذب عليه فيقول له

وإن كنت (أي ليس هذا يستحقه أحد سواك ) كون يل أن أقول ما ليس يل حبقما ي(تعاليت أن يكون معك شريك 



  ).قلته فقد علمته تعلم ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب
  وهذا

حني ) ١] (أي ما قلت غري ما أمرتين عليه ) [ ما قلت هلم إال ما أمرتين به: (تأدب عظيم يف اخلطاب واجلواب
) أن أعبدوا اهللا ريب وربكم: (م وأنزلت علي الكتاب الذي كان يتلى عليهم مث فسر ما قال هلم بقولهأرسلتين إليه

أي رفعتين إليك حني ) وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتين(أي خالقي وخالقكم ورازقي ورازقكم 
  أرادوا قتلي وصليب فرمحتين وخلصتين منهم وألقيت

  ).كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد(موا منه فلما كان ذلك شبهي على أحدهم حىت انتق
أي وهم ) إن تعذهبم فإهنم عبادك(مث قال على وجه التفويض إىل الرب عزوجل والتربي من أهل النصرانية 

  ).وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم(يستحقون ذلك 
ومل يقل ) فإنك أنت العزيز احلكيم: (تضي وقوع ذلك وهلذا قالوهذا التفويض واالسناد إىل املشيئة بالشرط ال يق

  .الغفور الرحيم
وقد ذكرنا يف التفسري ما رواه االمام أمحد عن أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام هبذه اآلية الكرمية ليلة 

إين سألت ريب عزوجل : " وقال) إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم(حىت أصبح 
  ).٢" (الشفاعة الميت فأعطانيها وهي نائلة إن شاء اهللا تعاىل ملن ال يشرك باهللا شيئا 

  .وما خلقنا السماء واالرض وما بينهما العبني: (وقال
م لو أردنا أن نتخذ هلوا الختذناه من لدنا إن كنا فاعلني بل نقذف باحلق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولك

  .الويل مما تصفون
وله من يف السموات واالرض ومن عنده ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون يسبحون الليل والنهار ال 

لو أراد اهللا أن يتخذ ولدا الصطفى مما خيلق ما يشاء سبحانه هو اهللا : (وقال تعاىل]  ٢٠ - ١٦: االنبياء) [ يفترون
  .الواحد القهار

حلق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل جيري خلق السموات واالرض با
  ]. ٥ - ٤: الزمر) [ الجل مسمى أال هو العزيز الغفار

) [ قل إن كان للرمحن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السموات واالرض رب العرش عما يصفون: (وقال تعاىل
ل احلمد هللا الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل يكن له ويل وق: (وقال تعاىل]  ٨٢ - ٨١: الزخرف

قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له : (وقال تعاىل]  ١١١: االسراء) [ من الذل وكربه تكبريا
يقول اهللا : " الوثبت يف الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ق]  ٤ - ١: االخالص) [ كفوا أحد

شتمين ابن آدم ومل يكن له ذلك يزعم أن يل ولدا وأنا االحد الصمد الذي مل ألد ومل أولد ومل يكن يل كفوا : " تعاىل
  ال أحد أصرب على أذى مسعه: " ويف الصحيح أيضا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال) ٣" (أحد 

__________  
  .ن نسخ البداية املطبوعةما بني املعكوفني سقطت م) ١(
  .فتح الباري وأبو داود الطيالسي يف مسنده ٢١٥/  ٨والبخاري يف صحيحه  ١٤٩/  ٥مسند أمحد ج ) ٢(
فتح وأخرجه  ٤٩٧٥/  ١١٢/  ٦٥فتح الباري ويف  ٣١٩٣/  ١/  ٥٩أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٣(

  .النسائي يف سننه



  ).١" (افيهم من اهللا إهنم جيعلون له ولدا وهو يرزقهم ويع
إن اهللا ليملي للظامل حىت إذا أخذه مل : " ولكن ثبت يف الصحيح أيضا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وهكذا قوله ]  ١٠٢: هود) [ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة أن أخذه أليم شديد: (مث قرأ" يفلته 
منتعهم قليال مث : (وقال تعاىل]  ٤٨: احلج) [ مث أخذهتا وإىل املصري وكأين من قرية أمليت هلا وهي ظاملة: (تعاىل

قل إن الذين يفترون على اهللا الكذب ال يفلحون متاع يف : (وقال تعاىل]  ٢٤: لقمان) [ نضطرهم إىل عذاب غليظ
فمهل : (عاىلوقال ت]  ٧٠ - ٦٩: يونس) [ الدنيا مث إلينا مرجعهم مث نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون

ومرباه يف صغره [ منشأ عيسى بن مرمي عليهما السالم ) ٢] (ذكر ] [  ١٧: الطارق) [ الكافرين أمهلهم رويدا
  .وبيان بدء الوحي إليه من اهللا تعاىل قد تقدم أنه ولد ببيت حلم قريبا من بيت املقدس) ٢] (وصباه 

ف بن يعقوب النجار وهي راكبة على محار ليس وزعم وهب بن منبه أنه ولد مبصر وأن مرمي سافرت هي ويوس
  .بينهما وبني االكاف شئ

  .وهذا ال يصح واحلديث الذي تقدم ذكره دليل على أن مولده كان ببيت حلم، كما ذكرنا ومهما عارضه فباطل
  .وذكر وهب بن منبه أنه ملا ولد خرت االصنام يومئذ يف مشارق االرض ومغارهبا

ذلك، حىت كشف هلم إبليس الكبري أمر عيسى فوجدوه يف حجر أمه واملالئكة حمدقة  وأن الشياطني حارت يف سبب
به وأنه ظهر جنم عظيم يف السماء وأن ملك الفرس اشفق من ظهوره، فسأل الكهنة عن ذلك فقالوا هذا ملولد عظيم 

  هدية) ٣(يف االرض، فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان 
عما أقدمهم فذكروا له ذلك فسأل عن ذلك الوقت فإذا قد ولد فيه ) ٤(ملكها إىل عيسى فلما قدموا الشام سأهلم 

عيسى بن مرمي ببيت املقدس واشتهر أمره بسبب كالمه يف املهد فأرسلهم إليه مبا معهم وأرسل معهم من يعرفه له 
ك الشام إمنا جاؤوا ليتوصل إىل قتله إذا انصرفوا عنه فلما وصلوا إىل مرمي باهلدايا ورجعوا قيل هلا إن رسل مل

  فأقامت به حىت) ٥(ليقتلوا ولدك فاحتملته فذهبت به إىل مصر 
__________  

  .كما رواه البخاري يف التفسري وابن ماجه يف الفقه ٢٥٨٣/  ١٥/  ٤٥أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .خانه السماء وال يناهلا دخان غريهينال د: واللبان؛ جيرب به اجلرح والكسر : املر) ٣(
أن رسل ملك فارس صاروا إىل هريودس غلطا، وكان الرياسة على بيت املقدس لقيصر وامللك من : يف الطربي) ٤(

  .قبل قيصر عليها هريودس الكبري
كان من كان سبب قدومها مصر خوفها من ملك بين إسرائيل، و: قال ابن االثري يف الكامل والطربي يف تارخيه) ٥(

  .الروم وامسه هريودس وإن اليهود اغروه بقتله

  .بلغ عمره اثنيت عشرة سنة، وظهرت عليه كرامات ومعجزات يف حال صغره
فذكر منها أن الدهقان الذي نزلوا عنده افتقد ماال من داره وكانت داره ال يسكنها إال الفقراء والضعفاء واحملاويج 

ليها السالم وشق على الناس وعلى رب املنزل وأعياهم أمرها فلما رأى فلم يدر من أخذه وعز ذلك على مرمي ع
امحل هذا : عيسى عليه السالم ذلك عمد إىل رجل أعمى، وآخر مقعد من مجلة من هو منقطع إليه فقال لالعمى

كوة من إين ال أستطيع ذلك فقال بلى كما فعلت أنت وهو حني أخذمتا هذا املال من تلك ال: املقعد واهنض به فقال
  ).١(الدار فلما قال ذلك صدقاه فيما قال وأتيا باملال فعظم عيسى يف أعني الناس وهو صغري جدا 



ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافة للناس بسبب طهور أوالده فلما اجتمع الناس وأطعمهم مث أراد أن يسقيهم 
ه شيئا فشق ذلك عليه فلما رأى عيسى ذلك منه شرابا يعين مخرا كما كانوا يصنعون يف ذلك الزمان مل جيد يف جرار

  قام فجعل مير على تلك اجلرار ومير يده على أفواهها
  .فال يفعل جبرة منها ذلك إال امتالت شرابا من خيار الشراب

فتعجب الناس من ذلك جدا وعظموه وعرضوا عليه وعلى أمه ماال جزيال فلم يقباله وارحتال قاصدين بيت املقدس 
  .واهللا أعلم

أنبأنا عثمان بن ساج وغريه، عن موسى بن وردان، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد وعن : وقال إسحاق بن بشر
إن عيسى بن مرمي أول ما أطلق اهللا لسانه بعد الكالم الذي تكلم به وهو طفل فمجد : مكحول عن أيب هريرة قال

اللهم :  وال هنرا وال عينا إال ذكره يف متجيده فقالاهللا متجيدا مل تسمع اآلذان مبثله مل يدع مشسا وال قمرا وال جبال
  .أنت القريب يف علوك، املتعال يف دنوك، الرفيع على كل شئ من خلقك

أنت الذي خلقت سبعا يف اهلواء بكلماتك مستويات طباقا أجنب وهن دخان من فرقك، فأتني طائعات المرك فيهن 
على سواد الظالم وضياء من ضوء الشمس بالنهار،  مالئكتك يسبحون قدسك لتقديسك، وجعلت فيهن نورا

وجعلت فيهن الرعد املسبح باحلمد، فبعزتك جيلو ضوء ظلمتك، وجعلت فيهن مصابيح يهتدي هبن يف الظلمات 
احلريان، فتباركت اللهم يف مفطور مسواتك وفيما دحوت من أرضك دحوهتا على املاء فسمكتها على تيار املوج 

الل التظاهر، فذل لطاعتك صعبها واستحىي المرك أمرها وخضعت لعزتك أمواجها، ففجرت الغامر، فأذللتها إذ
فيها بعد البحور االهنار ومن بعد االهنار اجلداول الصغار ومن بعد اجلداول ينابيع العيون الغزار، مث أخرجت منها 

املاء، فأطاعت أطوادها وجلمودها،  االهنار واالشجار والثمار مث جعلت على ظهرها اجلبال فوتدهتا أوتادا على ظهر
فتباركت اللهم فمن يبلغ بنعته نعتك، أم من يبلغ بصفته صفتك ؟ تنشر السحاب وتفك الرقاب وتقضي احلق 

وأنت خري الفاصلني، ال إله إال أنت سبحانك أمرت أن نستغفرك من كل ذنب، ال إله إال أنت سبحانك سترت 
  بحانك إمنا يغشاك من عبادكالسموات عن الناس، ال إله إال أنت س

__________  
  .٢٥و  ٢١/  ٢ج : اخلرب رواه الطربي يف تارخيه) ١(

االكياس، نشهد أنك لست بإله استحد ثناك، وال رب يبيد ذكره، وال كان معك شركاء فندعوهم ونذرك، وال 
  أعانك على خلقنا أحد فنشك فيك، نشهد أنك أحد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن

  .ا أحدلك كفو
أن عيسى بن مرمي أمسك عن الكالم بعد : وقال إسحاق بن بشر، عن جويرب ومقاتل، عن الضحاك عن ابن عباس

أن كلمهم طفال حىت بلغ ما يبلغ الغلمان مث انطقه اهللا بعد ذلك احلكمة والبيان فأكثر اليهود فيه ويف أمه من القول 
قال فلما ]  ١٥٦: النساء) [ رهم وقوهلم على مرمي هبتانا عظيماوبكف(وكانوا يسمونه ابن البغية وذلك قوله تعاىل 

ما أبو : بلغ سبع سنني أسلمته أمه يف الكتاب فجعل ال يعلمه املعلم شيئا إال بدره إليه فعلمه أبا جاد فقال عيسى
  .إذا فعلمين: كيف تعلمين ما ال تدري ؟ فقال املعلم: ال أدري فقال عيسى: جاد ؟ فقال املعلم

االلف : فقال املعلم ما أبو جاد فقال عيسى: فقم من جملسك، فقام فجلس عيسى جملسه فقال سلين: له عيسى فقال
  .آالء اهللا

  .والباء هباء اهللا واجليم هبجة اهللا ومجاله



  .فعجب املعلم من ذلك فكان أول من فسر أبا جاد
على كل كلمة حبديث طويل موضوع ال مث ذكر أن عثمان سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فأجابه 

  .يسأل وال يتمادى
وهكذا روى ابن عدي من حديث إمساعيل بن عياش، عن إمسعيل بن حيىي، عن ابن أيب مليكة عمن حدثه عن ابن 
مسعود، وعن مسعر بن كدام عن عطية، عن أيب سعيد رفع احلديث يف دخول عيسى إىل الكتاب وتعليمه املعلم 

  .وهو مطول ال يفرح به معىن حروف أىب جاد
مث قال ابن عدي وهذا احلديث باطل هبذا االسناد ال يرويه غري امسعيل، وروى ابن هليعة عن عبد اهللا بن هبرية قال 

تريد أن أخربك : كان عيسى بن مرمي وهو غالم يلعب مع الصبيان فكان يقول الحدهم: كان عبد اهللا بن عمر يقول
  .خبأت لك كذا وكذا: يقولما خبأت لك أمك ؟ فيقول نعم ف

  .فيذهب الغالم منهم إىل أمه فيقول هلا أطعميين ما خبأت يل
  .فتقول وأي شئ خبأت لك ؟ فيقول كذا وكذا

  .من أخربك ؟ فيقول عيسى بن مرمي: فتقول له
ى فقالوا واهللا لئن تركتم هؤالء الصبيان مع ابن مرمي ليفسدهنم فجمعوهم يف بيت وأغلقوا عليهم، فخرج عيس

  .إمنا هؤالء قردة وخنازير: يلتمسهم فلم جيدهم فسمع ضوضاءهم يف بيت فسأل عنهم فقالوا
  .فقال اللهم كذلك فكانوا كذلك رواه ابن عساكر

وكان عيسى يرى العجائب يف صباه : وقال اسحق بن بشر، عن جويرب، ومقاتل عن الضحاك، عن ابن عباس قال
ترعرع عيسى، فهمست به بنو إسرائيل، فخافت أمه عليه فأوحى اهللا إىل أمه إهلاما من اهللا، ففشا ذلك يف اليهود و

) [ وجعلنا ابن مرمي وأمه آية وآوينامها إىل ربوة ذات قرار ومعني: (أن تنطلق به إىل أرض مصر فذلك قوله تعاىل
  ا أهنا ذات قراروقد اختلف السلف واملفسرون يف املراد هبذه الربوة اليت ذكر اهللا من صفته]  ٥٠: املؤمنون

ومعني، وهذه صفة غريبة الشكل، وهي أهنا ربوة وهو املكان املرتفع من االرض الذي أعاله مستو يقر عليه 
وارتفاعه متسع، ومع علوه فيه عيون املاء معني، وهو اجلاري السارح على وجه االرض فقيل املراد املكان الذي 

وهو النهر ) ١) (ناداها من حتتها اال حترين قد جعل ربك حتتك سريا(ولدت فيه املسيح وهو خنلة بيت املقدس وهلذا 
  .الصغري يف قول مجهور السلف

  .وعن ابن عباس بإسناد جيد أهنا أهنار دمشق فلعله أراد تشبيه ذلك املكان بأهنار دمشق
  .وقيل ذلك مبصر كما زعمه من زعمه من أهل الكتاب ومن تلقاه عنهم واهللا أعلم، وقيل هي الرملة

وقال إسحاق بن بشر قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه، قال إن عيسى ملا بلغ ثالث عشرة سنة أمره اهللا أن 
يرجع من بالد مصر إىل بيت إيليا قال فقدم عليه يوسف ابن خال أمه فحملهما على محار حىت جاء هبما إىل إيليا 

اه إحياء املوتى وإبراء االسقام والعلم بالغيوب مما يدخرون وأقام هبا حىت أحدث اهللا له االجنيل وعلمه التوراة وأعط
يف بيوهتم وحتدث الناس بقدومه وفزعوا ملا كان يأيت من العجائب، فجعلوا يعجبون منه فدعاهم إىل اهللا ففشا فيهم 

  .أمره
اوية بن صاحل عمن حدثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثين مع: بيان نزول الكتب االربعة ومواقيتها قال أبو زرعة الدمشقي

  .أنزلت التوراة على موسى يف ست ليال خلون من شهر رمضان: " حدثه قال
  .ونزل الزبور على داود يف انثيت عشر ليلة خلت من شهر رمضان



  .وذلك بعد التوراة بأربعمائة سنة واثنتني ومثانني سنة
  د الزبور بألف عاموأنزل االجنيل على عيسى بن مرمي يف مثانية عشر ليلة خلت من رمضان بع

ومخسني عاما وأنزل الفرقان على حممد صلى اهللا عليه وسلم يف أربع وعشرين من شهر رمضان وقد ذكرنا يف 
االحاديث الواردة يف ذلك وفيها أن ]  ١٨٥: البقرة) [ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: (التفسري عند قوله

  . مثاين عشرة ليلة خلت من شهر رمضاناالجنيل أنزل على عيسى بن مرمي عليه السالم يف
أنه أنزل عليه وهو ابن ثالثني سنة ومكث حىت رفع إىل السماء وهو ابن ثالث ) ٢(وذكر ابن جرير يف تارخيه 

  .وثالثني سنة كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل
عبد الرمحن بن آدم، عن أيب وقال إسحاق بن بشر وأنبأنا سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة ومقاتل، عن قتادة، عن 

يا عيسى جد يف أمري وال هتن وامسع وأطع يابن الطاهرة البكر : أوحى اهللا عزوجل إىل عيسى بن مرمي: هريرة قال
إنك من غري فحل وأنا خلقتك آية للعاملني، إياي فاعبد، وعلي فتوكل خذ الكتاب بقوة، فسر الهل : البتول

  الذي ال أزول صدقوا) ٣(نا احلق احلي القائم إين أ: السريانية بلغ من بني يديك
__________  

  .فناداها: بلفظ ٢٤سورة مرمي اآلية ) ١(
  .٢١/  ٢تاريخ الطربي ) ٢(
  .إين أنا اهللا احلي القيوم: العبارة يف البيهقي) ٣(

االجنل العينني، ) وهي القضيب(واملدرعة والنعلني واهلرواة ) وهي العمامة(النيب االمي العريب صاحب اجلمل والتاج 
الصلت اجلبني، الواضح اخلدين، اجلعد الرأس، الكث اللحية، املقرون احلاجبني، االقىن االنف، املفلح الثنايا، البادي 

الذي كان عنقه ابريق فضة وكأن الذهب جيري يف تراقيه له شعرات من لبته إىل سرته جتري كالقضيب ) ١(العنفقة 
عر غريه، شثن الكف والقدم، إذا التفت التفت مجيعا، وإذا مشى كأمنا يتقلع من ليس على بطنه وال على صدره ش

صخر وينحدر من صبب، عرقه يف وجهه كاللؤلؤ، وريح املسك تنفح منه ومل ير قبله وال بعده مثله، احلسن القامة 
اجلنة من قصب ال نصب ، إمنا نسله من مباركة هلا بيت يعين يف )٢(الطيب الريح، نكاح النساء ذا النسل القليل 

  فيه وال صخب تكفله يا عيسى يف آخر الزمان كما كفل زكريا أمك له
  .منها فرخان مستشهدان وله عندي منزلة ليس الحد من البشر

  ).٣" (كالمه القرآن ودينه االسالم وأنا السالم طوىب ملن أدرك زمانه وشهد أيامه ومسع كالمه 
س شجرة أنا غرستها بيدي فهي للجنان كلها أصلها من رضوان وماؤها من غر: قال عيسى يا رب وما طوىب ؟ قال

  .نسيم وبردها برد الكافور وطعمها طعم الزجنبيل ورحيها ريح املسك من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا
مم أن حرام على النبيني أن يشربوا منها حىت يشرب ذلك النيب وحرام على اال: قال عيسى يا رب اسقين منها قال

  .يشربوا منها حىت يشرب منها أمة ذلك النيب
أرفعك مث اهبطك يف آخر الزمان لترى من أمة ذلك النيب : يا عيسى أرفعك إيل ؟ قال رب ومل ترفعين قال: قال

  .العجائب ولتعينهم على قتال اللعني الدجال أهبطك يف وقت صالة مث ال تصلي هبم الهنا مرحومة وال نيب بعد نبيهم
يا رب انبئين عن هذه : هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرمحن بن زيد، عن أبيه أن عيسى قالوقال 

أمة أمحد هم علماء حكماء كأهنم انبياء يرضون مين بالقليل من العطاء وأرضى منهم باليسري من : االمة املرحومة قال
  .العمل، وأدخلهم اجلنة بال إله إال اهللا



ر سكان اجلنة النه مل تذل ألسن قوم قط بال إله إال اهللا كما ذلت ألسنتهم، ومل تذل رقاب قوم قط يا عيسى هم أكث
  .بالسجود كما ذلت به رقاهبم

  .رواه ابن عساكر
: أوحى اهللا إىل عيسى بن مرمي: وروى ابن عساكر من طريق عبد اهللا بن بديل العقيلي، عن عبد اهللا بن عوسجة قال

واجعلين ذخرا لك يف معادك وتقرب إيل بالنوافل أحبك وال تول غريي فأخذ لك، اصرب  أنزلين من نفسك كهمك
على البالء وأرض بالقضاء، وكن ملسريت فيك فإن مسريت أن أطاع فال أعصى، وكن مين قريبا وأحيي ذكري 

  بلسانك، ولتكن موديت يف صدرك، تيقظ من
__________  

  .ة السفلى والذقنالشعريات اخلفيفة بني الشف: العنفقة) ١(
  .كأنه أراد الذكور من نسله: زاد: يف البيهقي) ٢(
وأورده ابن عساكر  ٣٧٨/  ١عن مقاتل بن حيان ج  -سوى اجلزء االخري منه  -أخرجه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

  .٣٤٤/  ١تارخيه املختصر 

شية يل، وراع الليل حلق مسريت ساعات الغفلة واحكم يف لطيف الفطنة، وكن يل راغبا راهبا، وأمت قلبك يف اخل
واظم هنارك ليوم الري عندي، نافس يف اخلريات جهدك واعترف باخلري حيث توجهت، وقم يف اخلالئق بنصيحيت، 

واحكم يف عبادي بعديل فقد أنزلت عليك شفاء وسواس الصدور من مرض النسيان وجالء االبصار من غشاء 
  .ي تنفسالكالل، وال تكن حلسا كأنك مقبوض وأنت ح

يا عيسى بن مرمي ما آمنت يب خليقة إال خشعت، وال خشعت يل إال رجت ثوايب، فاشهدك أهنا آمنة من عقايب ما مل 
  .تغري أو تبدل سنيت

يا عيسى بن مرمي البكر البتول ابك على نفسك أيام احلياة بكاء من ودع االهل وقال الدنيا وترك اللذات الهلها، 
إهله وكن يف ذلك تلني الكالم وتفشي السالم وكن يقظان إذا نامت عيون االبرار، حذرا وارتفعت رغبته فيما عند 

احلزن إذا ) ١(ما هو آت من أمر املعاد وزالزل شدايد االهوال قبل أن ال ينفع أهل وال مال، واكحل عينك مبلول 
من الدنيا باهللا يوم بيوم ضحك البطالون وكن يف ذلك صابرا حمتسبا، وطويب لك إن ذلك ما وعدت الصابرين رج 

وذق مذاقة ما قد حرب منك أين طعمه وما مل يأتك كيف لذته فرح من الدنيا بالبلغة وليكفك منها اخلشن اجلئيب 
، قد رأيت إىل ما يصري، اعمل على حساب فإنك مسؤول، لو رأت عيناك ما أعددت الوليائي الصاحلني ذاب )٢(

  .قلبك وزهقت نفسك
حدثنا حممد بن حيىي بن فارس، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، ": كتاب القدر " وقال أبو داود يف 

أما علمت أنه لن يصيبك إال ما كتب لك ؟ قال : لقي عيسى بن مرمي إبليس فقال: عن ابن طاوس، عن أبيه قال
  .عن أبيه -وس فقال ابن طا -منه فانظر هل تعيش أم ال ) ٣(فارق بذروة هذا اجلبل فترد : إبليس

  .ال جيربين عبدي فإين أفعل ما شئت: فقال عيسى أما علمت أن اهللا قال
  .إن العبد ال يبتلي ربه ولكن اهللا يبتلي عبده: وقال الزهري
: أتى الشيطان عيسى بن مرمي فقال: حدثنا أمحد بن عبدة، أنبأنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس قال: قال أبو داود

  .فأت هوة فألق نفسكأليس تزعم أنك صادق 
  .ويلك أليس قال يا ابن آدم ال تسألين هالك نفسك فإين أفعل ما أشاء: قال



تعبد الشيطان مع عيسى عشر : وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا حسني بن طلحة، مسعت خالد بن يزيد قال
  سنني أو سنتني أقام

إين لست بالذي ابتلي : سي هل يصيبين إال ما كتب يل قاليوما على شفري جبل، فقال الشيطان أرأيت أن ألقيت نف
  .ريب، ولكن ريب إذا شاء ابتالين وعرفه أنه الشيطان ففارقه

حدثنا شريح بن يونس، حدثنا علي بن ثابت، عن اخلطاب بن القاسم، عن أيب عثمان : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا
  أنت الذي تزعم أن كل: ه إبليس فقالكان عيسى عليه السالم يصلي على رأس جبل فأتا: قال

__________  
  .مجع ملة، وهي الرماد احلار ينضج فيه اخلبز: ملول) ١(
  .اجلثيب وهو حتريف: الغليظ، ويف املطبوعة: اجلئيب) ٢(
  .يف نسخ البداية فتروى، وهو خطأ والصواب لغة ما أثبتناه) ٣(

  .نعم: شئ بقضاء وقدر قال
  .يالعني اهللا خيترب العباد وليس العباد خيتربون اهللا عزوجل: ل وقل قدر علي فقالألق نفسك من هذا اجلب: قال

: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا حدثنا الفضل بن موسى البصري، حدثنا إبراهيم بن بشار، مسعت سفيان بن عيينة يقول
يتك إنك تكلمت يف املهد يا عيسى بن مرمي الذي بلغ من عظيم ربوب: لقي عيسى بن مرمي إبليس فقال له إبليس

  .صبيا
فأنت الذي بلغ من عظم : ومل يتكلم فيه أحد قبلك قال بل الربوبية لالله الذي انطقين مث مييتين مث حيييين قال

ومييت من أحييت مث حيييه قال واهللا إنك ) ١] (من يشاء [ ربوبيتك أنك حتيي املوتى قال بل الربوبية هللا الذي حييي 
فصكه جربيل صكة جبناحيه فما نباها دون قرون الشمس، مث صكه أخرى : إله يف االرض قالالله يف السماء و

جبناحيه فما نباها دون العني احلامية، مث صكه أخرى فأدخله حبار السابعة فأساخه، ويف رواية فأسلكه فيها حىت وجد 
  .ميما لقي أحد من أحد ما لقيت منك يا بن مر: طعم احلمأة، فخرج منها وهو يقول

أخربين أبو احلسن بن رزقويه، أنبأنا أبو : وقد روي حنو هذا بأبسط منه من وجه آخر فقال احلافظ أبو بكر اخلطيب
بكر أمحد بن سبدي، حدثنا أبو حممد احلسن بن علي القطان، حدثنا إمساعيل بن عيسى العطار، أنبأنا علي بن 

يسى ببيت املقدس فانصرف فلما كان ببعض العقبة عاصم، حدثين أبو سلمة سويد، عن بعض أصحابه قال صلى ع
  إنه ال ينبغي لك: عرض له إبليس فاحتبسه فجعل يعرض عليه ويكلمه ويقول له

ال : أن تكون عبدا فأكثر عليه وجعل عيسى حيرص على أن يتخلص منه فجعل ال يتخلص منه فقال له فيما يقول
بربه، فأقبل جربيل وميكائيل فلما رآمها إبليس كف، فلما  فاستغاث عيسى: ينبغي لك يا عيسى أن تكون عبدا قال

استقر معه على العقبة اكتنفا عيسى وضرب جربيل إبليس جبناحه فقذفه يف بطن الوادي قال فعاد إبليس معه وعلم 
قد أخربتك أنه ال ينبغي أن تكون عبدا إن غضبك ليس بغضب عبد، وقد : أهنما مل يؤمرا بغري ذلك فقال لعيسى

ت ما لقيت منك حني غضبت، ولكن أدعوك المر هو لك آمر الشياطني فليطيعوك فإذا رأى البشر أن الشياطني رأي
أطاعوك عبدوك، أما إين ال أقول أن تكون إهلا ليس معه إله، ولكن اهللا يكون إهلا يف السماء وتكون أنت إهلا يف 

، فإذا اسرافيل قد هبط فنظر إليه جربيل االرض، فلما مسع عيسى ذلك منه استغاث بربه، وصرخ صرخة شديدة
وميكائيل فكف إبليس، فلما استقر معهم ضرب إسرافيل إبليس جبناحه، فصك به عني الشمس مث ضربه ضربة 

أخرى فأقبل إبليس يهوي ومر عيسى وهو مبكانه فقال يا عيسى لقد لقيت فيك اليوم تعبا شديدا فرمى به يف عني 



غطوه يف تلك احلمأة قال واهللا ما ) ٢(فغطوه فجعل كلما خرج : العني احلامية قالالشمس فوجد سبعة أمالك عند 
  .عاد إليه بعد

  )٣(سيدنا لقد : قال وحدثنا إمساعيل العطار، حدثنا أبو حذيفة، قال واجتمع إليه شياطينه فقالوا
__________  

  .ما بني معكوفني سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .كلما صرخ: ة املطبوعةيف نسخ البداي) ٢(
  .يف نسخة قد والصواب ما أثبتناه) ٣(

إن هذا عبد معصوم ليس يل عليه من سبيل، وسأضل به بشرا كثريا وأبث فيهم أهواء خمتلفة : لقيت تعبا قال
قا وأنزل اهللا فيما أيد به عيسى وعصمه من إبليس قرآنا ناط: وأجعلهم شيعا وجيعلونه وأمه إهلني من دون اهللا، قال

) [ يا عيسى بن مرمي إذكر نعميت عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس: (بذكر نعمته على عيسى فقال
تكلم الناس يف املهد وكهال وإذ علمتك الكتاب (يعين إذ قويتك بروح القدس يعين جربيل ]  ١١٠: املائدة

  واحلكمة والتوراة واالجنيل وإذ ختلق
اآلية كلها وإذ جعلت املساكني لك بطانة وصحابة وأعوانا ترضى هبم ]  ١١٠: دةاملائ) [ من الطني كهيئة الطري

وصحابة وأعوانا يرضون بك هاديا وقائدا إىل اجلنة فذلك فاعلم خلقان عظيمان من لقيين هبما فقد لقيين بأزكى 
صالتنا، وتصدقنا فلم اخلالئق وأرضاها عندي، وسيقول لك بنو إسرائيل صمنا فلم يتقبل صيامنا، وصلينا فلم يقبل 

يقبل صدقاتنا، وبكينا مبثل حنني اجلمال فلم يرحم بكاؤنا، فقل هلم ومل ذلك وما الذي مينعين إن ذات يدي قلت أو 
) ٢(أو لست أجود من سئل ) ١(ليس خزائن السموات واالرض بيدي انفق منها كيف أشاء، وإن البخل يعتريين 

  .يتراحم املترامحون بفضل رمحيت وأوسع من أعطى أو أن رمحيت ضاقت وإمنا
  .أنفسهم باحلكمة اليت تورث) ٣(ولوال أن هؤالء القوم يا عيسى بن مرمي غروا 

يف قلوهبم ما استأثروا به الدنيا أثره على اآلخرة لعرفوا من أين أوتوا، وإذا اليقنوا أن أنفسهم هي أعدى االعداء 
ة احلرام، وكيف أقبل صالهتم وقلوهبم تركن إىل الذين حياربوين هلم، وكيف أقبل صيامهم وهم يتقوون عليه باالطعم

  .ويستحلون حمارمي وكيف أقبل صدقاهتم وهم يغصبون الناس عليها فيأخذوهنا من غري حلها
  .، ازددت عليهم غضبا)٤(يا عيسى إمنا أجزي عليها أهلها، وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطر من دماء االنبياء 

م خلقت السموات واالرض أنه من عبدين وقال فيكما بقويل أن أجعلهم جريانك يف الدار يا عيسى وقضيت يو
ورفقائك يف املنازل وشركاءك يف الكرامة وقضيت يوم خلقت السموات واالرض أنه من اختذك وأمك إهلني من 

  .دون اهللا أن أجعلهم يف الدرك االسفل من النار
هذا االمر على يدي عبدي حممد وأختم به االنبياء والرسل  وقضيت يوم خلقت السموات واالرض أين مثبت

بالفحش ) ٥(ومولده مبكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام، ليس بفظ وال غليظ وال سخاب يف االسواق وال يتزين 
وال قوال باخلنا أسدده لكل أمر مجيل واهب له كل خلق كرمي، واجعل التقوى ضمريه واحلكم معقوله والوفاء 

  .والعدل سريته واحلق شريعته واالسالم ملتهطبيعته 
امسه أمحد، أهدي به بعد الضاللة وأعلم به بعد اجلهالة وأغين به بعد العائلة وارفع به بعد الضيعة أهدي به وافتح به 

  بني
__________  



  .ال يعتريين: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .من سأل: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .عدوا وهو حتريف: لبداية املطبوعةيف نسخ ا) ٣(
  .إشارة إىل أن بين اسرائيل أكثروا من قتل أنبيائهم والفتك هبم) ٤(
  .يزر: يف نسخ البداية املطبوعة) ٥(

آذان صم وقلوب غلف، وأهواء خمتلفة متفرقة أجعل أمته خري أمة أخرجت للناس يأمرون باملعروف وينهون عن 
ا جاءت به الرسل اهلمهم التسبيح والتقديس والتهليل يف مساجدهم وجمالسهم املنكر إخالصا المسي وتصديقا مل

وبيوهتم ومنقلبهم ومثواهم يصلون يل قياما وقعودا وركعا وسجودا ويقاتلون يف سبيلي صفوفا وزحوفا قرباهتم 
ه من أشاء وأنا ذو دماؤهم وأناجيلهم يف صدورهم وقرباهنم يف بطوهنم رهبان بالليل ليوث يف النهار ذلك فضلي أوتي

  .الفضل العظيم
  .وسنذكر ما يصدق كثريا من هذا السياق مما سنورده من سوريت املائدة والصف إن شاء اهللا وبه الثقة

وقد روى أبو حذيفة إسحق بن بشر بأسانيده عن كعب االحبار، ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان الفارسي 
سى بن مرمي وجاءهم بالبينات جعل املنافقون والكافرون من بين ملا بعث عي: دخل حديث بعضهم يف بعض قالوا

إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به، فيقولون ما أكل فالن البارحة، وما ادخر يف منزله فيخربهم فيزداد املؤمنون 
  .وكفرانا) ١(إميانا والكافرون واملنافقون شركا 

يف االرض ليس له قرار، وال موضع يعرف به، فكان أول  وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه إمنا يسيح
ماتت : ما أحيا من املوتى أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قرب وهي تبكي فقال هلا مالك أيتها املرأة ؟ فقالت

ييها ابنة يل مل يكن يل ولد غريها، وإين عاهدت ريب أن ال أبرح من موضعي هذا حىت أذوق ما ذاقت من املوت أو حي
نعم، قالوا فصلى ركعتني مث جاء : اهللا يل، فأنظر إليها فقال هلا عيسى أرأيت إن نظرت إليها أراجعة أنت ؟ قالت

فجلس عند القرب فنادى يا فالنة قومي بإذن الرمحن فاخرجي قال فتحرك القرب مث نادى الثانية فانصدع القرب بإذن 
ما أبطأ بك عين ؟ فقالت ملا جاءتين : ن التراب فقال هلا عيسىاهللا مث نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض رأسها م

  الصيحة االوىل بعث اهللا يل ملكا فركب خلقي، مث جاءتين الصيحة الثانية فرجع إيل
روحي، مث جاءتين الصيحة الثالثة فخفت أهنا صيحة القيامة فشاب رأسي وحاجباي وأشفار عيين من خمافة القيمة، مث 

لت يا أماه ما محلك على أن أذوق كرب املوت مرتني يا أماه أصربي واحتسيب فال حاجة يل يف أقبلت على أمها فقا
الدنيا يا روح اهللا وكلمته سل ريب أن يردين إىل اآلخرة وأن يهون علي كرب املوت فدعا ربه فقبضها إليه واستوت 

  .عليها االرض فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه غضبا
أن حييي هلم سام بن نوح فدعا اهللا عز وجل وصلى هللا فأحياه اهللا : وح أن بين إسرائيل سألوهوقدمنا يف عقيب قصة ن

  ).٢(هلم فحدثهم عن السفينة وأمرها مث دعا فعاد ترابا 
وقد روى السدي عن أيب صاحل وأيب مالك عن ابن عباس يف خرب ذكره وفيه أن ملكا من ملوك بين إسرائيل مات 

  يسى عليه السالم فدعا اهللا عزوجل فأحياه اهللا عزوجل فرأى الناس أمرا هائالومحل على سريره فجاء ع
__________  

  .شكا: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .٣١٥/  ١الكامل يف التاريخ البن االثري ) ٢(



والدتك إذ  إذ قال اهللا يا عيسى بن مرمي إذكر نعميت عليك وعلى: (ومنظرا عجيبا قال اهللا تعاىل وهو أصدق القائلني
أيدتك بروح القدس تكلم الناس يف املهد وكهال وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة واالجنيل وإذ ختلق من الطني 
كهيئة الطري بإذين فتنفخ فيها فتكون طريا بإذين وتربئ االكمه واالبرص بإذين وإذ خترج املوتى بإذين وإذ كففت بين 

ل الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبني وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقا
يذكره تعاىل بنعمته عليه وإحسانه إليه يف ]  ١١١ - ١١٠: املائدة) [ يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون

عاىل مث إرساله بعد هذا كله خلقه إياه من غري أب بل من أم بال ذكر وجعله له آية للناس وداللة على كمال قدرته ت
يف اصطفائها واختيارها هلذه النعمة العظيمة وإقامة الربهان على براءهتا مما نسبها إليه اجلاهلون ) وعلى والدتك(

وهو جربيل بالقاء روحه إىل أمه وقرنه معه يف حال رسالته ومدافعته عنه ملن ) إذ أيدتك بروح القدس: (وهلذا قال
  كفر به

وإذ علمتك الكتاب (أي تدعو الناس إىل اهللا يف حال صغرك يف مهدك ويف كهولتك ) يف املهد وكهال تكلم الناس(
وإذ ختلق من الطني كهيئة : (وقوله) والتوراة واالجنيل) (١(أي اخلط والفهم نص عليه بعض السلف ) واحلكمة

أي بأمري ) فتنفخ فيه فتكون طريا بإذين(أي تصوره وتشكله من الطني على هيئته عن أمر اهللا له بذلك ) الطري بإذين
قال بعض السلف وهو الذي يولد أعمى ) وتربئ االكمه: (قيؤكد تعاىل بذكر االذن له يف ذلك لرفع التوهم وقوله

هو الذي ال طب فيه بل قد مرض بالربص وصار داؤه عضاال ) واالبرص(وال سبيل الحد من احلكماء إىل مداواته 
  .من قبورهم أحياء بإذين وقد تقدم ما فيه داللة على وقوع ذلك مرارا متعددة مما فيه كفايةأي ) وإذ خترج املوتى(

وذلك ) وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبني: (وقوله
عن االذى، وسالمة له من الردى  حني أرادوا صلبه فرفعه اهللا إليه وانقذه من بني أظهرهم صيانة جلنابه الكرمي

قيل املراد هبذا الوحي ) وإذ أوحيت إىل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون: (وقوله
وأوحينا إىل أم ] ( ٦٨: النحل) [ وأوحى ربك إىل النحل: (وحي إهلام أي أرشدهم اهللا إليه ودهلم عليه كما قال

  وقيل املراد]  ٧: القصص) [ خفت عليه فألقيه يف اليم موسى أن أرضعيه فإذا
__________  

املراد من الكتاب تعليم اخلط والكتابة، مث املراد باحلكمة تعليم : واالقرب عندي أن يقال: قال الرازي يف اآلية) ١(
  .العلوم وهتذيب االخالق الن كمال االنسان يف أن يعرف احلق لذاته واخلري الجل العمل به

بعد أن صار عاملا باخلط والكتابة وحميطا بالعلوم العقلية والشرعية، علمه التوراة مث بعد أن عظمت درجته يف  مث
العلم وأحاط بأسرار الكتاب الذي أنزله تعاىل على من قبله من االنبياء، أنزل عليه كتاب آخر وأوقفه على أسرار 

  .فذلك هو الغاية القصوى

  ).آمنا واشهد بأننا مسلمون: (وهلذا استجابو قائلني) ١( قلوهبم لقبول احلق وحي بواسطة الرسول وتوفيق يف
وهذا من مجلة نعم اهللا على عبده ورسوله عيسى بن مرمي أن جعل له أنصارا وأعوانا ينصرونه ويدعون معه إىل 

ك بنصره وباملؤمنني هو الذي أيد: (عبادة اهللا وحده ال شريك له كما قال تعاىل لعبده حممد صلى اهللا عليه وسلم
: االنفال) [ وألف بني قلوهبم لو أنفقت ما يف االرض مجيعا ما الفت بني قلوهبم ولكن اهللا ألف بينهم إنه عزيز حكيم

ويعلمه الكتاب واحلكمة والتوراة واالجنيل ورسوال إىل بين إسرائيل أين قد جئتكم بآية : (وقال تعاىل]  ٦٣ - ٦٢
لطني كهيئة الطري فانفخ فيه فيكون طريا بإذن اهللا وابرئ االكمه واالبرص واحيي من ربكم أين أخلق لكم من ا

املوتى بإذن اهللا وانبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم إن يف ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنني ومصدقا ملا بني 



وأطيعون إن اهللا ريب وربكم  يدي من التوراة والحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا
فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من انصاري إىل اهللا قال احلواريون حنن أنصار اهللا 

  .آمنا باهللا وأشهد بأنا مسلمون ربنا آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
  ]. ٥٤ - ٤٨: مرانآل ع) [ ومكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين

كانت معجزة كل نيب يف زمانه مبا يناسب أهل ذلك الزمان فذكروا أن موسى عليه السالم كانت معجزته مما 
يناسب أهل زمانه وكانوا سحرة أذكياء فبعث بآيات هبرت االبصار وخضعت هلا الرقاب، وملا كان السحرة خبريين 

ا من االمر الباهر اهلائل، الذي ال ميكن صدوره إال عمن أيده اهللا بفنون السحر، وما ينتهي إليه وعاينوا ما عاينو
وأجرى اخلارق على يديه تصديقا له أسلموا سراعا ومل يتلعثموا، وهكذا عيسى بن مرمي بعث يف زمن الطبائعية 

 من أعمى احلكماء، فأرسل مبعجزات ال يستطيعوهنا وال يهتدون إليها وأىن حلكيم إبراء االكمه الذي هو أسوأ حاال
واالبرص واجملذوم ومن به مرض مزمن، وكيف يتوصل أحد من اخللق إىل أن يقيم امليت من قربه، هذا مما يعلم كل 
أحد معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله وهكذا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعليهم أمجعني 

ن العظيم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل بعث يف زمن الفصحاء البلغاء فأنزل اهللا عليه القرآ
من حكيم محيد، فلفظه معجز حتدى به االنس واجلن أن يأتوا مبثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة وقطع عليهم 

  بأهنم ال يقدرون ال يف احلال وال يف االستقبال فإن مل
__________  

والوحي يف كالم العرب معناه االهلام ويكون : أوحيت مبعىن أمرت: و عبيدةقال أب: قال القرطيب يف أحكامه) ١(
  .وحي مبعىن ارسال جربيل إىل الرسل عليهم السالم -: أقسام

  .وحي مبعىن االهلام كما يف هذه اآلية، أي أهلمتهم وقذفت يف قلوهبم -
  .وحي مبعىن االعالم يف اليقظة واملنام -

 النه كالم اخلالق عزوجل، واهللا تعاىل ال يشبهه شئ ال يف ذاته وال يف صفاته وال يف يفعلوا ولن يفعلوا وما ذاك إال
  .أفعاله

أكثرهم على كفرهم وضالهلم ) ١(واملقصود أن عيسى عليه السالم ملا أقام عليهم احلجج والرباهني، استمر 
نا قاموا مبتابعته ونصرته ومناصحته وعنادهم وطغياهنم فانتدب له من بينهم طائفة صاحلة، فكانوا له أنصارا وأعوا

وذلك حني هم به بنو إسرائيل ووشوا به إىل بعض ملوك ذلك الزمان فعزموا على قتله وصلبه فأنقذه اهللا منهم، 
ورفعه إليه من بني أظهرهم وألقى شبهه على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى وهم يف 

: وسلم هلم كثري من النصارى ما ادعوه وكال الفريقني يف ذلك خمطئون قال تعاىلذلك غالطون وللحق مكابرون 
وإذ قال عيسى بن مرمي يا بين إسرائيل : (وقال تعاىل]  ٥٤: آل عمران) [ ومكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين(

أمحد فلما جاءهم بالبينات  إين رسول اهللا إليكم مصدقا ملا بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه
  .قالوا هذا سحر مبني

ومن أظلم ممن افترى على اهللا الكذب وهو يدعى لالسالم واهللا ال يهدي القوم الظاملني يريدون ليطفئوا نور اهللا 
يا أيها الذين آمنوا : (إىل أن قال بعد ذلك]  ٨ - ٦: الصافات) [ بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافرون

ا أنصار اهللا كما قال عيسى بن مرمي للحواريني من أنصاري إىل اهللا قال احلواريون حنن أنصار اهللا فآمنت طائفة كونو
فعيسى عليه ]  ١٤: الصف) [ من بين إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين



  رهم خبامت االنبياء اآليت بعده ونوهالسالم هو خامت أنبياء بين إسرائيل وقد قام فيهم خطيبا فبش
: بامسه، وذكر هلم صفته ليعرفوه ويتابعوه إذا شاهدوه إقامة للحجة عليهم وإحسانا من اهللا إليهم كما قال تعاىل

الذين يتبعون الرسول النيب االمي الذين جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن (
هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم اصرهم واالغالل اليت كانت عليهم فالذين آمنوا به  املنكر وحيل

  ]. ١٥٧: االعراف) [ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون
__________  

وطالبوه باملزيد، فجاء هبا بعد أن شرح عيسى هلم تلك املعجزات، بعد ادعائه النبوة، أخذوا يتعنتون عليه ) ١(
  .وطالبهم بطاعته فيما يأمرهم به عن ربه، وإقرارهم هللا بالعبودية فظهر كفرهم وأعلنوه

أنه تعاىل ملا بعثه رسوال إىل بين : قال السدي -: اختلفوا يف السبب الذي به ظهر كفرهم على وجوه: قال الرازي
وبعد أن صار امره مشهورا قصدوا ..ا فخافهم واختفى عنهماسرائيل جاءهم ودعاهم إىل دين اهللا فتمردوا وعصو

  .قتله واظهروا الطعن فيه وكفروا به
مث طلبوا ..إن اليهود كانوا عارفني بأنه هو املسيح املبشر به يف التوراة، وأنه ينسخ دينهم فكانوا أول الطاعنني فيه -
  .قتله
فما ) من أنصاري إىل اهللا(أحب امتحاهنم، فقال هلم أن عيسى ظن من قومه الذين دعاهم لالميان ال يؤمنون ف -

  .أجابه إال احلواريون، فأحس أن من سواهم كافرون مصرون على انكار دينه وطلب قتله

حدثين ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم : قال حممد بن إسحاق
دعوة أيب إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حني محلت يب كأنه خرج : " قال قالوا يارسول اهللا أخربنا عن نفسك

  ).١" (منها نور أضاءت له قصور بصري من أرض الشام 
دعوة أيب إبراهيم : " وقد روي عن العرباض بن سارية وأيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنو هذا وفيه

]  ١٢٩: البقرة) [ ربنا وابعث فيهم رسوال منهم اآلية: (لكعبة قالوذلك أن إبراهيم ملا بين ا) ٢" (وبشرى عيسى 
وملا انتهت النبوة يف بين إسرائيل إىل عيسى قام فيهم خطيبا فأخربهم أن النبوة قد انقطعت عنهم، وأهنا بعده يف النيب 

  العريب االمي خامت االنبياء على االطالق أمحد، وهو حممد بن
فلما : (هاشم الذي هو من ساللة امساعيل بن إبراهيم اخلليل عليهم السالم قال اهللا تعاىلعبد اهللا بن عبد املطلب بن 

حيتمل عود الضمري إىل عيسى عليه السالم وحيتمل عوده إىل ]  ٦: الصف) [ جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبني
له ونصرة نبيه ومؤازرته ومعاونته حممد صلى اهللا عليه وسلم مث حرض تعاىل عباده املؤمنني على نصرة االسالم وأه

يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا كما قال عيسى بن مرمي للحواريني من : (على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال
وكان ذلك يف قرية يقال هلا ) قال احلواريون حنن أنصار اهللا(أي من يساعدين يف الدعوة إىل اهللا ) أنصاري إىل اهللا
يعين ملا دعا عيسى ) فآمنت طائفة من بين إسرائيل وكفرت طائفة: (وا بذلك النصارى قال اهللا تعاىلالناصرة فسم

بين إسرائيل وغريهم إىل اهللا تعاىل منهم من آمن ومنهم من كفر وكان ممن آمن به أهل انطاكية بكماهلم فيما ذكره 
ة أحدهم مشعون الصفا فآمنوا واستجابوا وليس غري واحد من أهل السري والتواريخ والتفسري بعث إليهم رسال ثالث

هؤالء هم املذكورون يف سورة يس ملا تقدم تقريره يف قصة أصحاب القرية وكفر آخرون من بين إسرائيل وهم 
إذ : (مجهور اليهود فأيد اهللا من آمن به على من كفر فيما بعد، وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين هلم كما قال تعاىل

يسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل قال اهللا يا ع



فمن دونه وملا كان قول املسلمني ) ٣(فكل من كان إليه أقرب كان غالبا ]  ٥٥: آل عمران) [ يوم القيامة اآلية
النصارى الذين غلوا فيه، واطروه، فيه هو احلق الذي ال شك فيه من أنه عبد اهللا ورسوله كانوا ظاهرين على 

  وأنزلوه فوق ما أنزله اهللا به، وملا كان النصارى أقرب يف اجلملة مما ذهب إليه
__________  

/  ١واخلرب يف طبقات ابن سعد  ١٧٠/  ١وسرية ابن هشام  ٨٤ - ٨٣/  ١أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  .الذهيب وصححه، وأقره ٦٠٠/  ٢واحلاكم يف املتسدرك  ١٠٢

واحلاكم يف  ١٢٨ - ١٢٧/  ٤وأخرجه أمحد يف مسنده  ٨٣و  ٨٠/  ١أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(
  .املستدرك

  .هذا حديث صحيح االسناد: وقال
رواه أمحد والطرباين والبزار وأحد أسانيد أمحد رجاله رجال : وقال ٢٢٣/  ٨وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .سويد وقد وثقه ابن حبانالصحيح غري سعيد بن 
  .عاليا وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(

  .إىل زمن االسالم وأهله) ٢(عليهم لعائن اهللا كان النصارى قاهرين لليهود يف أزمان الفترة ) ١] (فيه [ اليهود 
ن ينزل علينا مائدة من إذ قال احلواريون يا عيسى بن مرمي هل يستطيع ربك أ: (ذكر خرب املائدة قال اهللا تعاىل

السماء قال اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من 
الشاهدين قال عيسى بن مرمي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا الولنا وآخرنا وآية منك 

  .وارزقنا وأنت خري الرازقني
 - ١١٢: املائدة) [ قال اهللا إين منزهلا عليكم فمن يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني

قد ذكرنا يف التفسري اآلثار الواردة يف نزول املائدة عن ابن عباس وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر ]  ١١٥
ر احلواريني بصيام ثالثني يوما، فلما أمتوها سألوا من وغريهم من السلف، ومضمون ذلك أن عيسى عليه السالم أم

عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها، وتطمئن بذلك قلوهبم أن اهللا قد تقبل صيامهم وأجاهبم إىل 
فوعظهم : طلبتهم، وتكون هلم عيدا يفطرون عليها يوم فطرهم، وتكون كافية الوهلم وآخرهم لغنيهم وفقريهم

ذلك وخاف عليهم أن ال يقوموا بشكرها وال يؤدوا حق شروطها فأبوا عليه إال أن يسأل هلم ذلك من  عيسى يف
  .ربه عزوجل

فلما مل يقلعوا عن ذلك قام إىل مصاله ولبس مسحا من شعر وصف بني قدميه وأطرق رأسه وأسبل عينيه بالبكاء 
أنزل اهللا تعاىل املائدة من السماء والناس ينظرون إليها وتضرع إىل اهللا يف الدعاء والسؤال أن جيابوا إىل ما طلبوا ف

تنحدر بني غمامتني وجعلت تدنو قليال قليال وكلما دنت سأل عيسى ربه عزوجل أن جيعلها رمحة ال نقمة وأن 
جيعلها بركة وسالمة، فلم تزل تدنو حىت استقرت بني يدي عيسى عليه السالم وهي مغطاة مبنديل فقام عيسى 

  ).٣(فإذا عليها سبعة من احليتان وسبعة أرغفة ) بسم اهللا خري الرازقني: (وهو يقول يكشف عنها
  .وخل: ويقال
ال نأكل حىت : ورمان ومثار وهلا رائحة عظيمة جدا قال اهللا هلا كوين فكانت مث أمرهم باالكل منها فقالوا: ويقال

  إنكم الذين ابتدأمت: تأكل فقال
ا إبتداء فأمر الفقراء واحملاويج واملرضى والزمىن وكانوا قريبا من ألف وثلثمائة فأكلوا السؤال هلا فأبوا أن يأكلوا منه



  .منها فربأ كل من به عاهة أو آفة أو مرض مزمن، فندم الناس على ترك االكل منها ملا رأوا من إصالح حال أولئك
ل أوهلم حىت قيل إهنا كان يأكل منها إهنا كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منها يأكل آخرهم كما يأك: مث قيل

  .حنو سبعة آالف
  مث كانت تنزل يوما بعد يوم كما كانت

__________  
  .سقطت من النسخ املطبوعة) ١(
  .بني ظهور املسيح وبعث حممد عليهما السالم: الفترة) ٢(
زيتون والثاين عسل مسكة مشوية بال شوك وال فلوس تسيل دمسا ومخسة أرغفة على واحد منها : يف الرازي) ٣(

  .وعلى الثالث مسن وعلى الرابع جنب وعلى اخلامس قديد

  .ناقة صاحل يشربون لبنها يوما بعد يوم
مث أمر اهللا عيسى أن يقصرها على الفقراء أو احملاويج دون االغنياء فشق ذلك على كثري من الناس وتكلم منافقوهم 

  .خنازير يف ذلك، فرفعت بالكلية ومسخ الذين تكلموا يف ذلك
حدثنا احلسن بن قزعة الباهلي، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا سعيد بن : وقد روى ابن أيب حامت وابن جرير مجيعا

نزلت املائدة من السماء : " أيب عروبة، عن قتادة، عن خالس، عن عمار بن ياسر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
) ١" (ال يرفعوا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير خبز وحلم وأمروا أن ال خيونوا وال يدخروا و

عن عمار موقوفا ] بن عمرو [ مث رواه ابن جرير عن بندار عن ابن أيب عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن خالس 
  .وهذا أصح وكذا رواه من طريق مساك عن رجل من بين عجل عن عمار موقوفا وهو الصواب واهللا أعلم

مار منقطع فلو صح هذا احلديث مرفوعا لكان فيصال يف هذه القصة فإن العلماء اختلفوا يف املائدة وخالس عن ع
كما دلت عليه هذه اآلثار كما هو املفهوم من ظاهر سياق القرآن وال ) ٢(هل نزلت أم ال فاجلمهور أهنا نزلت 

  .كما قرره ابن جرير واهللا أعلم) إين منزهلا عليكم: (سيما قوله
مل تنزل واهنم أبوا : ى ابن جرير بإسناد صحيح إىل جماهد وإىل احلسن بن أيب احلسن البصري، أهنما قاالوقد رو

  نزوهلا حني
وهلذا قيل إن النصارى ال يعرفون خرب ) فمن يكفر بعد منكم فإين أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني: (قال

  .يتوفر الدواعي على نقلهاملائدة وليس مذكورا يف كتاهبم مع أن خربها مما 
  .واهللا أعلم

  .فليكتب من هناك) ٣(وقد تقصينا الكالم على ذلك يف التفسري 
  .ومن أراد مراجعته فلينظره من مث وهللا احلمد واملنة

حدثنا رجل سقط امسه، حدثنا حجاج بن حممد، حدثنا أبو هالل حممد بن سليمان، : فصل قال أبو بكر بن أيب الدنيا
فقد احلواريون نبيهم عيسى فقيل هلم توجه حنو البحر فانطلقوا يطلبونه فلما انتهوا : بد اهللا املزين قالعن بكر بن ع

إىل البحر إذا هو ميشي على املاء يرفعه املوج مرة ويضعه أخرى، وعليه كساء مرتد بنصفه ومؤتزر بنصفه، حىت 
: بلى، قال: أال أجئ إليك يا نيب اهللا ؟ قال -م انتهى إليهم فقال هلم بعضهم قال أبو هالل ظننت أنه من أفاضله

  فوضع إحدى
__________  



 ٣٠٦١باب  ٦ -كتاب التفسري القرآن  ٤٨والترمذي يف صحيحه  ١٣٠/  ٢رواه الطربي يف تفسريه ) ١(
  .مرفوعا وقال ال نعرفه مرفوعا من حديث احلسن بن قزعة

  .أصال هذا أصح وال نعلم للحديث املرفوع: ورواه موقوفا وقال
  .دار الفكر ١٢٠/  ٢ورواه ابن كثري يف تفسريه 

  .ومل يذكره أهنم أكلوا منها؛ نزلت مث طارت مث عصوا من بعدها فمسخوا قردة وخنازير : قال الرازي) ٢(
  .أهنا نزلت: وقال وقال اجلمهور االعظم من املفسرين

  .دار الفكر ١٢٠/  ٢رواه ابن كثري يف التفسري ج ) ٣(

  .أوه غرقت يا نيب اهللا: ملاء مث ذهب ليضع االخرى، فقالرجليه على ا
  .أرين يدك يا قصري االميان لو أن البن آدم من اليقني قدر شعرية مشى على املاء: فقال

  .ورواه أبو سعيد بن االعرايب عن إبراهيم بن أيب اجلحيم، عن سليمان بن حرب، عن أيب هالل عن بكر بنحوه
ثنا حممد بن علي بن احلسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن االشعث، عن الفضيل بن عياض حد: مث قال ابن أيب الدنيا

  .باالميان واليقني: قيل لعيسى بن مرمي، يا عيسى بأي شئ متشي على املاء ؟ قال: قال
  .فامشوا إذا قال فمشوا معه يف املوج فغرقوا: قالوا فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت قال

فأخرجهم مث ضرب بيده إىل : أال خفتم رب املوج ؟ قال: خفنا املوج، قال: مالكم ؟ فقالوا: يسىفقال هلم ع
أيهما أحلى يف قلوبكم ؟ : االرض، فقبض هبا مث بسطها فإذا يف إحدى يديه ذهب، ويف االخرى مدر، أو حصى فقال

  .فإهنما عندي سواء: هذا الذهب قال: قالوا
ن بعض السلف أن عيسى عليه السالم كان يلبس الشعر ويأكل من ورق الشجر وقدمنا يف قصة حيىي بن زكريا ع

  .وال يأوي إىل منزل وال أهل وال مال وال يدخر شيئا لغد
  .قال بعضهم كان يأكل من غزل أمه صلوات اهللا وسالمه عليه

ال ينبغي البن : لكان عيسى عليه السالم إذا ذكر عنده الساعة صاح ويقو: وروى ابن عساكر عن الشعيب أنه قال
مرمي أن تذكر عنده الساعة ويسكت، وعن عبد امللك بن سعيد بن حبر أن عيسى كان إذا مسع املوعظة صرخ 

  .صراخ الثكلى
اللهم إين أصبحت ال أستطيع دفع ما : أن عيسى كان يقول: أنبأنا معمر، حدثنا جعفر بن بلقان: وقال عبد الرزاق

االمر بيد غريي وأصبحت مرهتنا بعملي، فال فقري أفقر مين، اللهم ال تشمت  أكره وال أملك نفع ما أرجو وأصبح
  .يب عدوي وال تسؤ يب صديقي، وال جتعل مصيبيت يف ديين، وال تسلط علي من ال يرمحين

وقال الفضيل بن عياض عن يونس بن عبيد، كان عيسى يقول ال يصيب أحد حقيقة االميان حىت ال يبايل من أكل 
  ).١(الدنيا 

  .وكان عيسى يقول فكرت يف اخللق فوجدت من مل خيلق أغبط عندي ممن خلق: قال الفضيل
  .إن عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة: وقال إسحاق بن بشر، عن هشام بن حسان، عن احلسن قال

  .وإن الفرارين بذنوهبم حيشرون يوم القيامة مع عيسى: قال
يا عيسى ألست تزعم : سده وقد وجد لذة النوم إذ مر به إبليس فقالوبينما عيسى يوما نائم على حجر قد تو: قال

فأخذ احلجر ورمى ): ٢] (فقام عيسى : [ أنك ال تريد شيئا من عرض الدنيا ؟ فهذا احلجر من عرض الدنيا فقال
  .هذا لك مع الدنيا: به إليه وقال



بان حافيا باكيا شعثا مصفر اللون خرج عيسى على أصحابه وعليه جبة صوف وكساء وت: وقال معتمر بن سليمان
  السالم عليكم يا بين إسرائيل، أنا الذي أنزلت الدنيا منزلتها: من اجلوع يابس الشفتني من العطش فقال

__________  
  .ال نصيب حقيقة االميان حىت ال نبايل من أكل الدنيا: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٢(

أين بيتك يا روح اهللا ؟ قال بييت املساجد، وطييب املاء، : اهللا وال عجب وال فخر، أتدرون أين بييت ؟ قالوا بإذن
وإدامي اجلوع، وسراجي القمر بالليل، وصاليت يف الشتاء مشارق الشمس، ورحياين بقول االرض، ولباسي الصوف 

وليس يل شئ وأمسي وليس يل شئ، وأنا طيب وشعاري خوف رب العزة، وجلسائي الزمىن واملساكني، أصبح ) ١(
  .النفس غري مكترث فمن أغىن مين وأربح

  .رواه ابن عساكر
وروى يف ترمجة حممد بن الوليد بن ابان بن حبان أيب احلسن العقيلي املصري، حدثنا هانئ بن املتوكل االسكندراين، 

عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه ) ٢(عن حيوة بن شريح، حدثين الوليد بن أيب الوليد، عن شفى بن ماتع 
أن يا عيسى انتقل من مكان إىل مكان لئال تعرف فتؤذى، فوعزيت وجاليل : أوحى اهللا تعاىل إىل عيسى: " وسلم قال

  ".الزوجنك ألف حوراء والوملن عليك أربعمائة عام 
ب االحبار أو غريه من عن كع) ٢(وهذا حديث غريب رفعه وقد يكون موقوفا من رواية شفى بن ماتع 

  .االسرائيليني واهللا أعلم
كما ترك لكم : قال عيسى للحواريني: وقال عبد اهللا بن املبارك عن سفيان بن عيينة، عن خلف بن حوشب قال

  .امللوك احلكمة فكذلك فاتركوا هلم الدنيا
  .سلوين فإين لني القلب وإين صغري عند نفسي: قال عيسى عليه السالم: وقال قتادة

كلوا خبز الشعري، : قال عيسى للحواريني: وقال إمساعيل بن عياش، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر قال
واشربوا املاء القراح، واخرجوا من الدنيا ساملني آمنني حبق ما أقول لكم أن حالوة الدنيا مرارة اآلخرة، وأن مرارة 

 حبق ما أقول لكم، إن شركم عامل يؤثر هواه على علمه يود أن الدنيا حالوة اآلخرة وأن عباد اهللا ليسوا باملتنعمني
  .الناس كلهم مثله

  .وروي حنوه عن أيب هريرة
يا بين إسرائيل عليكم باملاء القراح والبقل الربي وخبز : وقال أبو مصعب عن مالك أنه بلغه أن عيسى كان يقول

  ).١١(الشعري وإياكم وخبز الرب فإنكم لن تقوموا بشكره 
  كان عيسى يقول: ل ابن وهب عن سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد، قالوقا

  .اعربوا الدنيا وال تعمروها، وكان يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة، والنظر يزرع يف القلب الشهوة
  .ورب شهوة أورثت أهلها حرنا طويال: وحكى وهيب بن الورد مثله وزاد

اتق اهللا حيث ما كنت، وكن يف الدنيا ضيفا، واختذ املساجد بيتا،  يا بن آدم الضعيف: وعن عيسى عليه السالم
  .وعلم عينك البكاء وجسدك الصرب وقلبك التفكر، وال هتتم برزق غد فإهنا خطيئة

كما أنه ال يستطيع أحدكم أن يتخذ على موج البحر دارا فال يتخذ الدنيا قرارا ويف هذا : وعنه عليه السالم أنه قال
  :برييقول سابق الرب



__________  
  .الصون، وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .سفي بن نافع وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(

  .شفى بن ماتع االصبحي ثقة من الثالثة، ذكره بعضهم يف الصحابة خطأ، مات يف خالفة هشام
  .٣٥٣/  ٩٣/  ١تقريب التهذيب 

  .٥١٥ص  ١٦٨٨رواه مالك يف املوطأ ) ٣(

ال يستقيم : يبىن على املاء بيت أسه مدر وقال سفيان الثوري قال عيسى بن مرمي* لكم بيوت مبسنت السيوف وهل 
  .حب الدنيا وحب اآلخرة يف قلب مؤمن كما ال يستقيم املاء والنار يف إناء

دنيا مثل شارب ماء طالب ال: وقال إبراهيم احلريب عن داود بن رشيد، عن أيب عبد اهللا الصويف قال قال عيسى
  .البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشا حىت يقتله

  .وتزينه مع اهلوى واستمكانه عند الشهوات) ١(إن الشيطان مع الدنيا ومكره مع املال : وعن عيسى عليه السالم
  .هكذا فاصنعوا بالقرى: كان عيسى يضع الطعام الصحابه ويقوم عليهم ويقول: وقال االعمش عن خيثمة

  .طوىب حلجر محلك ولثدي أرضعك: قالت امرأة لعيسى عليه السالم وبه
  .طوىب ملن قرأ كتاب اهللا واتبعه: فقال

  .وعنه طوىب ملن بكى من ذكر خطيئته وحفظ لسانه ووسعه بيته
  .طوىب لعني نامت ومل حتدث نفسها باملعصية وانتبهت إىل غري امث: وعنه

  ما أبيض: ما أننت رحيها فقال: جبيفة فقالوامر عيسى وأصحابه : وعن مالك بن دينار قال
  .أسناهنا

  .لينهاهم عن الغيبة
يا معشر : قال عيسى ابن مرمي: حدثنا احلسني بن عبد الرمحن، عن زكريا بن عدي قال: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

  .الدنيااحلواريني ارضوا بدين الدنيا مع سالمة الدين كما رضي أهل الدنيا بدين الدين مع سالمة 
وال أراهم رضوا يف العيش بالدون فاستغن * أرى رجاال بأدىن الدين قد قنعوا : قال زكريا ويف ذلك يقول الشاعر

استغىن امللوك بدنياهم عن الدين وقال أبو مصعب عن مالك قال عيسى بن مرمي عليه * بالدين عن دنيا امللوك كما 
و قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من اهللا ولكن ال تعلمون، وال ال تكثروا احلديث بغري ذكر اهللا فتقس: السالم

تنظروا يف ذنوب العباد كأنكم أرباب وانظروا فيها كأنكم عبيد، فإمنا الناس رجالن معاىف ومبتلى فارمحوا أهل 
حبق : حابهقال عيسى الص: مسعت أيب يقول عن إبراهيم التيمي، قال: البالء وامحدوا اهللا على العافية وقال الثوري

  .من طلب الفردوس فخبز الشعري والنوم يف املزابل مع الكالب كثري: أقول لكم
إن أكل الشعري مع الرماد والنوم على املزابل مع الكالب لقليل يف طلب : وقال مالك بن دينار قال عيسى

  .الفردوس
اعملوا هللا وال تعملوا : قال عيسى: قال أنبأنا سفيان، عن منصور، عن سامل بن أيب اجلعد،: وقال عبد اهللا بن املبارك

لبطونكم انظرو إىل هذا الطري تغدو وتروح ال حترث وال حتصد واهللا يرزقها، فإن قلتم حنن أعظم بطونا من الطري 
اتقوا فضول [ من الوحوش واحلمر فإهنا تغدو وتروح ال حترث وال حتصد واهللا يرزقها ) ٢(فانظروا إىل هذه االباقر 

  ).٣] (فضول الدنيا عند اهللا رجز  الدنيا فإن



  قال: عن شريح بن عبد اهللا، عن يزيد بن ميسرة، قال: وقال صفوان بن عمرو
__________  

  .يف نسخ البداية املطبوعة، وفكرة من املال) ١(
  .االباقري وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(
؛ العبارة من نص احلديث يف كتاب الزهد البن املبارك ما بني معكوفني سقطت من أصول البداية، واستدركت ) ٣(

  .وروى احلديث ابن مالك يف املوطأ

  .يا مسيح اهللا انظر إىل مسجد اهللا ما أحسنه: احلواريون للمسيح
  آمني آمني حبق ما أقول: قال

وال بالفضة وال هبذه لكم ال يترك اهللا من هذا املسجد حجرا قائما إىل أهلكه بذنوب أهله، إن اهللا ال يصنع بالذهب 
االحجار اليت تعجبكم شيئا إن أحب إىل اهللا منها القلوب الصاحلة وهبا يعمر اهللا االرض، وهبا خيرب اهللا االرض إذا 

  .كانت على غري ذلك
أخربنا أبو منصور أمحد بن حممد الصويف، أخربتنا عائشة بنت احلسن : وقال احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف تارخيه

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن عمر بن عبد اهللا بن اهلشيم امالء، حدثنا الوليد بن أبان : راهيم الوركانية قالتبن إب
امالء، حدثنا أمحد بن جعفر الرازي، حدثنا سهيل بن إبراهيم احلنظلي، حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز، عن 

مر عيسى عليه السالم على مدينة : "  عليه وسلم قالاملعتمر، عن ليث، عن جماهد عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا
أي رب مر هذه املدينة أن جتيبين ؟ فأوحى اهللا إىل املدينة أيتها املدينة اخلربة جاويب : خربة، فأعجبه البنيان فقال

  .عيسى
وأين سكانك  ما فعل أشجارك وما فعل أهنارك وما فعل قصورك: فنادت املدينة عيسى حبييب وما تريد مين قال: قال

  .حبييب جاء وعد ربك احلق فيبست أشجاري، ونشفت أهناري وخربت قصوري ومات سكاين: ؟ قالت
  .فأين أمواهلم فقالت مجعوها من احلالل واحلرام موضوعة يف بطين: قال

  .هللا مرياث السموات واالرض
يطلبه، وباين القصور والقرب طالب الدنيا واملوت : من ثالث أناس) ١(تعجبت : قال فنادى عيسى عليه السالم

ابن آدم ال بالكثري تشبع وال بالقليل تقنع جتمع مالك ملن ال حيمدك ! منزله، ومن يضحك ملء فيه والنار أمامه 
وتقدم على رب ال يعذرك إمنا أنت عبد بطنك وشهوتك وإمنا متال بطنك إذا دخلت قربك وأنت يابن آدم ترى 

  .حشد مالك يف ميزان غريك
  .ث غريب جدا وفيه موعظة حسنة فكتبناه لذلكهذا حدي

يا معشر احلواريني اجعلوا : قال عيسى عليه السالم: وقال سفيان الثوري عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، قال
  .كنوزكم يف السماء فإن قلب الرجل حيث كنزه

وعمل دعي عظيما يف من تعلم وعلم : وقال ثور بن يزيد، عن عبد العزيز بن ظبيان قال قال عيسى بن مرمي
  .ملكوت السماء

  .ال خري يف علم ال يعرب معك الوادي ويعرب بك النادي: وقال أبو كريب روي أن عيسى عليه السالم قال
  وروى ابن عساكر بإسناد غريب عن ابن عباس مرفوعا أن عيسى قام يف بين

: ا وال متنعوها أهلها فتظلموهم واالمور ثالثةيا معشر احلواريني ال حتدثوا باحلكم غري أهلها فتظلموه: إسرائيل فقال



  .أمر تبني رشده فاتبعوه، وأمر تبني غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف عليكم فيه فردوا علمه إىل اهللا عزوجل
ال تطرحوا اللؤلؤ إىل اخلنزير فإن اخلنزير ال : أنبأنا معمر، عن رجل عن عكرمة، قال قال عيسى: وقال عبد الرزاق

  .شيئا، وال تعطوا احلكمة من ال يريدها فإن احلكمة خري من اللؤلؤ ومن ال يريدها شر من اخلنزير يصنع باللؤلؤ
  وكذا حكى وهب وغريه عنه

__________  
  .فعجبت وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(

الضحك من : لأنتم ملح االرض فإذا فسدمت فال دواء لكم، وإن فيكم خصلتني من اجله: وعنه أنه قال الصحابه
  .غري عجب والصبحة من غري سهر

  .من أشد الناس فتنة ؟ قال زلة العامل فإن العامل إذا زل يزل بزلته عامل كثري: وعنه أنه قيل له
يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم واآلخرة حتت أقدامكم قولكم شفاء وعملكم داء مثلكم : وعنه أنه قال

  .رآها وتقتل من أكلهامثل شجرة الدفلى تعجب من 
يا علماء السوء جلستم على أبواب اجلنة فال تدخلوها وال تدعون املساكني يدخلوهنا، إن : وقال وهب قال عيسى

  .شر الناس عند اهللا عامل يطلب الدنيا بعلمه
ك يابن خالة مايل أراك ضاحكا كأن: وقال مكحول التقى حيىي وعيسى، فصافحه عيسى وهو يضحك فقال له حيىي

  .إن أحبكما إيل أبشكما بصاحبه: مايل أراك عابسا كأنك قد يئست ؟ فأوحى اهللا إليهما: قد أمنت ؟ فقال له عيسى
قد : وقف عيسى هو وأصحابه على قرب وصاحبه يدىل فيه، فجعلوا يذكرون القرب وضيقه فقال: وقال وهب بن منبه

  .اهللا أن يوسع وسع) ٢(أرحام أمهاتكم فإذا أحب ) ١(كنتم فيما هو أضيق منه يف 
  .بلغين أن عيسى كان إذا ذكر املوت يقطر جلده دما: وقال أبو عمر الضرير

  .واآلثار يف مثل هذا كثرية جدا
  .وقد أورده احلافظ ابن عساكر منها طرفا صاحلا اقتصرنا منه على هذا القدر واهللا املوفق للصواب

  حفظ الرب وبيان كذب اليهود والنصارى يف دعوى الصلبرفع عيسى عليه السالم إىل السماء يف ) ٣] (ذكر [ 
  .ومكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين: (قال اهللا تعاىل

إذ قال اهللا يا عيسى إين متوفيك ورافعك إيل ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إىل 
  ]. ٥٥ - ٥٤: آل عمران) [ ه ختتلفونيوم القيامة مث إيل مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم في

فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات اهللا وقتلهم االنبياء بغري حق وقوهلم قلوبنا غلف بل طبع اهللا عليها : (وقال تعاىل
  .بكفرهم فال يؤمنون إال قليال

  .وبكفرهم وقوهلم على مرمي هبتانا عظيما
 وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم وإن الذين اختلفوا فيه لفي وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى بن مرمي رسول اهللا

  ).٤(شك منه ما هلم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزا حكيما 
  وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم

__________  
  .من أرحام: املطبوعةيف نسخ البداية ) ١(
  .فإذا أراد: يف نسخة) ٢(



  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٣(
رفعه اهللا إىل السماء من غري وفاة وال نوم كما قاله احلسن وابن زيد وهو اختيار الطربي، وهو : قال القرطيب) ٤(

  .الصحيح عن ابن عباس وقال الضحاك

أنه رفعه إىل السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح املقطوع به فأخرب تعاىل ]  ١٥٩ - ١٥٥: النساء) [ شهيدا
  .وخلصه ممن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إىل بعض امللوك الكفرة يف ذلك الزمان

فأمر بقتله وصلبه، فحصروه يف دار ببيت ) ١(كان امسه داود بن نورا : قال احلسن البصري وحممد بن إسحاق
شية اجلمعة ليلة السبت، فلما حان وقت دخوهلم ألقى شبهه على بعض أصحابه احلاضرين عنده املقدس وذلك ع

ذلك البيت إىل السماء وأهل البيت ينظرون ودخل الشرط فوجدوا ذلك ) ٢] (من [ ورفع عيسى من روزنة 
له، وسلم لليهود الشاب الذي ألقى عليه شبهه فأخذوه ظانني أنه عيسى فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة 

عامة النصارى الذين مل يشاهدوا ما كان من أمر عيسى أنه صلب وضلوا بسبب ذلك ضالال مبينا كثريا فاحشا 
  .بعيدا

  :وأخرب تعاىل بقوله
أي بعد نزوله إىل االرض يف آخر الزمان قبل قيام الساعة فإنه ينزل ) وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته(

  .ر، ويكسر الصليب، ويضع اجلزية، وال يقبل إال االسالمويقتل اخلنزي
كما بينا ذلك مبا ورد فيه من االحاديث عند تفسري هذه اآلية الكرمية من سورة النساء وكما سنورد ذلك مستقصى 

ي عند أخبار املسيح الدجال فنذكر ما ورد يف نزول املسيح املهدي عليه السالم من ذ" كتاب الفنت واملالحم " يف 
  .اجلالل لقتل املسيح الدجال الكذاب الداعي إىل الضالل

حدثنا أمحد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، : قال ابن أيب حامت: وهذا ذكر ما ورد يف اآلثار يف صفة رفعه إىل السماء
لسماء ملا أراد اهللا أن يرفع عيسى إىل ا: عن االعمش عن املنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال

خرج على أصحابه ويف البيت اثنا عشر رجال منهم من احلواريني، يعين فخرج عليهم من عني يف البيت ورأسه يقطر 
أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل : إن منكم من يكفر يب اثين عشرة مرة بعد أن آمن يب، مث قال]: هلم [ ماء فقال 

: أنا[ اجلس مث أعاد عليهم فقام الشاب فقال : فقال له مكاين فيكون معي يف درجيت ؟ فقام شاب من أحدثهم سنا
  .اجلس) ٣] (فقال عيسى 

  .مث أعاد عليهم فقام الشاب فقال أنا
  .أنت هو ذاك: فقال

  .فألقى عليه شبه عيسى، ورفع عيسى من روزنة يف البيت إىل السماء
اثين عشرة مرة بعد أن آمن به قال وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه مث صلبوه فكفر به بعضهم 

  .كان اهللا فينا ما شاء مث صعد إىل السماء: وافترقوا ثالث فرق، فقالت طائفة
  .وهؤالء اليعقوبية

كان فينا عبد اهللا ورسوله ما : وقالت فرقة كان فينا ابن اهللا ما شاء مث رفعه اهللا إليه وهؤالء النسطورية، وقالت فرقة
  .الء املسلمونشاء مث رفعه اهللا إليه، وهؤ

  .فتظاهرت الكافرتان على املسلمة فقتلوها فلم يزل االسالم طامسا حىت بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم
  فأيدنا الذين آمنوا على: (قال ابن عباس وذلك قوله تعاىل



__________  
  .هريودس الصغري: كان امللك امسه: يف الطربي) ١(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٢(

  .سقف البيت: ويف رواية؛ كوة : وروزنة
  .ما بني معكوفني يف احلديث زيادة من تفسري القرطيب) ٣(

على شرط مسلم ورواه ) ١(وهذا إسناد صحيح إىل ابن عباس ]  ١٤: الصف) [ عدوهم فأصبحوا ظاهرين
  .النسائي عن أيب كريب عن أيب معاوية به حنوه

  .أيب معاوية وهكذا ذكر غري واحد من السلفورواه ابن جرير عن مسلم بن جنادة عن 
وجعل عيسى عليه السالم يدعو اهللا عزوجل أن يؤخر أجله : وممن ذكر ذلك مطوال حممد بن إسحق بن يسار قال

: يعين ليبلغ الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس الدخول يف دين اهللا قيل وكان عنده من احلواريني اثين عشر رجال
زبدا وحينس أخو يعقوب واندراوس وفليبس وابرثلما ومىت وتوماس ويعقوب بن حلقيا وتداوس بطرس ويعقوب بن 

  .وفتاتيا ويودس كريا يوطا وهذا هو الذي دل اليهود على عيسى
وكان فيهم رجل آخر امسه سرجس كتمته النصارى، وهو الذي ألقى شبه املسيح عليه، فصلب : قال ابن إسحق

  .يزعم أن الذي صلب عن املسيح وألقى عليه شبهه هو يودس بن كريا يوطا وبعض النصارى: قال) ٢(عنه 
  .واهللا أعلم

  .استخلف عيسى مشعون وقتلت اليهود يودس الذي ألقى عليه الشبه: وقال الضحاك عن ابن عباس
خري  ومكروا ومكر اهللا واهللا: (مسعت الفراء يقول يف قوله: حدثنا حممد بن اجلهم، قال: وقال أمحد بن مروان

إن عيسى غاب عن خالته زمانا فأتاهم فقام رأس اجلالوت اليهودي فضرب على عيسى حىت : قال) املاكرين
اجتمعوا على باب داره فكسروا الباب ودخل رأس جالوت ليأخذ عيسى فطمس اهللا عينيه عن عيسى، مث خرج إىل 

شبه عيسى عليه فأخذوه فقتلوه وصلبوه  أنت عيسى وألقى اهللا: مل أره ومعه سيف مسلول، فقالوا: أصحابه فقال
حدثنا ابن محيد، حدثنا يعقوب القمي، عن : وقال ابن جرير) وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم: (فقال جل ذكره

أتى عيسى ومعه سبعة عشر من احلوارين يف بيت فأحاطوا هبم، فلما : هرون بن عنترة، عن وهب بن منبه قال
سحرمتونا لتربزن إلينا عيسى أو لنقتلنكم مجيعا فقال : كلهم على صورة عيسى فقالوا هلمدخلوا عليهم صورهم اهللا 

أنا عيسى، وقد صوره : أنا فخرج إليهم فقال: من يشتري منكم نفسه اليوم باجلنة ؟ فقال رجل: عيسى الصحابه
يسى فظنت النصارى مثل اهللا على صورة عيسى، فأخذوه فقتلوه وصلبوه فمن مث شبه هلم وظنوا أهنم قد قتلوا ع

  ذلك أنه
  .عيسى ورفع اهللا عيسى من يومه ذلك

، حدثنا امساعيل بن عبد الكرمي، حدثين عبد ]بن احلجاج [ وحدثنا املثىن، حدثنا إسحاق ): ٣(قال ابن جرير 
وشق عليه  إن عيسى بن مرمي ملا أعلمه اهللا أنه خارج من الدنيا جزع من املوت: الصمد بن معقل أنه مسع وهبا يقول
  احضروين: فدعا احلواريني وصنع هلم طعاما فقال

__________  
  .٢٣٨/  ٢روى احلديث القرطيب يف تفسريه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن ابن عباس ورواها السيوطي ) ١(
  .ايشوع بن فنديرا: امسه: ويف رواية أخرى عنده ٢٤/  ٢ذكره الطربي ) ٢(



  .٢٣ - ٢٢/  ٢تاريخ الطربي ) ٣(
  .بني معكوفني زيادة استدركت من الطربي ما

الليلة فإن يل إليكم حاجة، فلما اجتمعوا إليه من الليل، عشاهم وقام خيدمهم فلما فرغوا من الطعام، أخذ يغسل 
أيديهم ويوضئهم بيده وميسح أيديهم بثيابه، فتعاظموا ذلك وتكارهوه فقال أال من رد علي شيئا الليلة مما أصنع 

أما ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم على الطعام : أنا منه فأقروه حىت إذا فرغ من ذلك قال فليس مين وال
وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم يب أسوة، فإنكم ترون أين خريكم، فال يتعظم بعضكم على بعض وليبذل بعضكم 

وجتتهدون يف الدعاء أن ]  يل[ لبعض نفسه كما بذلت نفسي لكم، وأما حاجيت اليت استعنتكم عليها فتدعون اهللا 
يؤخر أجلي، فلما نصبوا أنفسهم للدعاء، وأرادوا أن جيتهدوا أخذهم النوم حىت مل يستطيعوا دعاء، فجعل يوقظهم 

واهللا ما ندري مالنا واهللا لقد كنا نسمر فنكثر : ويقول سبحان اهللا أما تصربون يل ليلة واحدة تعينوين فيها ؟ فقالوا
يذهب بالراعي وتتفرق الغنم، وجعل يأيت : يلة مسرا وما نريد دعاء إال حيل بيننا وبينه، فقالالسمر وما نطيق الل

  .بكالم حنو هذا ينعى به نفسه
مث قال احلق ليكفرن يب أحدكم قبل أن يصيح الديك ثالث مرات، وليبيعين أحدكم بدراهم يسرية وليأكلن مثين، 

ما أنا : هذا من أصحابه فجحد، وقال: عون أحد احلواريني فقالوافخرجوا وتفرقوا وكانت اليهود تطلبه فأخذوا مش
  .بصاحبه فتركوه

  .مث أخذه آخرون فجحد كذلك، مث مسع صوت ديك فبكى وأحزنه
  ما جتعلون يل إن دللتكم على املسيح: فلما أصبح أتى أحد احلواريني إىل اليهود فقال

ه عليهم قبل ذلك، فأخذوه واستوثقوا منه وربطوه باحلبل، فجعلوا له ثالثني درمها فأخذها ودهلم عليه، وكان شب
أنت كنت حتيي املوتى، وتنتهر الشيطان، وتربئ اجملنون، أفال تنجي نفسك من هذا : وجعلوا يقودونه، ويقولون

لبوا احلبل ؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حىت أتوا به اخلشبة اليت أرادوا أن يصلبوه عليها فرفعه اهللا إليه وص
  .ما شبه هلم فمكث سبعا

مث إن أمه واملرأة اليت كان يداويها عيسى فأبرأها اهللا من اجلنون جاءتا تبكيان حيث كان املصلوب، فجاءمها عيسى 
  .عليك: فقال على م تبكيان قالتا

إىل مكان كذا وكذا  إين قد رفعين اهللا إليه، ومل يصبين إال خري، ون هذا شئ شبه هلم فأمرا احلواريني أن يلقوين: فقال
إنه ندم على ما : فلقوه إىل ذلك املكان أحد عشر وفقد الذي كان باعه ودل عليه اليهود، فسأل عنه أصحابه فقالوا

  .لو تاب لتاب اهللا عليه: صنع فاختنق ؟ وقتل نفسه فقال
ح كل إنسان منكم حيدث هو معكم فانطلقوا فإنه سيصب: يتبعهم يقال له حيىي فقال) ١] (كان [ مث سأهلم عن غالم 

  .بلغة قوم فلينذرهم وليدعهم
وهذا إسناد غريب عجيب وهو أصح مما ذكره النصارى من أن املسيح جاء إىل مرمي وهي جالسة تبكي عند جذعه 
فأراها مكان املسامري من جسده وأخربها أن روحه رفعت وأن جسده صلب وهذا هبت وكذب واختالق وحتريف 

  ).٢(يف االجنيل على خالف احلق ومقتضى الدليل وتبديل وزيادة باطلة 
__________  

  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .ومقتضى النقل: يف النسخ املطبوعة) ٢(



وحكى احلافظ ابن عساكر من طريق حيىي بن حبيب، فيما بلغه، أن مرمي سألت من بيت امللك بعد ما صلب 
: أن ينزل جسده، فأجاهبم إىل ذلك ودفن هنالك فقالت مرمي الم حيىي املصلوب بسبعة أيام وهي حتسب أنه ابنها،

وممن أستتر ؟ : أال تستترين فقالت: أال تذهبني بنا نزور قرب املسيح ؟ فذهبتا فلما دنتا من القرب قالت مرمي الم حيىي
  .فقالت من هذا الرجل الذي هو عند القرب

  يكون جربيل، وكانت قد بعدإين ال أرى أحدا فرجت مرمي أن : فقالت أم حيىي
يا مرمي أين تريدين ؟ : عهدها به، فاستوقفت أم حيىي وذهبت حنو القرب فلما دنت من القرب قال هلا جربيل، وعرفته

  .فقالت أزور قرب املسيح فأسلم عليه وأحدث عهدا به
  .يا مرمي إن هذا ليس املسيح إن اهللا قد رفع املسيح وطهره من الذين كفروا: فقال
  .كن هذا الفىت الذي القى شبهه عليه وصلب وقتل مكانهول

وعالمة ذلك أن أهله قد فقدوه فال يدرون ما فعل به فهم يبكون عليه فإذا كان يوم كذا وكذا فأت غيضة كذا 
  .وكذا فإنك تلقني املسيح

  .فرجعت إىل أختها وصعد جربيل فأخربهتا عن جربيل وما قال هلا من أمر الغيضة: قال
ن ذلك اليوم ذهبت فوجدت عيسى يف الغيضة فلما رآها اسرع إليها وأكب عليها فقبل رأسها وجعل يدعو فلما كا

هلا كما كان يفعل، وقال يا أمه إن القوم مل يقتلوين ولكن اهللا رفعين إليه وأذن يل يف لقائك واملوت يأتيك قريبا 
  .ة حىت ماتتفاصربي واذكري اهللا كثريا مث صعد عيسى فلم تلقه إال تلك املر

  .رضي اهللا عنها وأرضاها) ١(وبلغين أن مرمي بقيت بعد عيسى مخس سنني وماتت وهلا ثالث ومخسون سنة : قال
إن أهل اجلنة : " وقال احلسن البصري كان عمر عيسى عليه السالم يوم رفع أربعا وثالثني سنة ويف احلديث

  ).٢" (يدخلوهنا جردا مردا مكحلني أبناء ثالث وثالثني 
وكذا قال محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن " على ميالد عيسى وحسن يوسف : " ويف احلديث اآلخر

  .املسيب أنه قال رفع عيسى وهو ابن ثالث وثالثني سنة
عن سعيد بن أيب مرمي، " تارخيه " ويعقوب بن سفيان الفسوي يف " مستدركه " فأما احلديث الذي رواه احلاكم يف 

: بن يزيد، عن عمارة بن غزية، عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان أن أمه فاطمة بنت احلسني حدثته عن نافع
أنه مل يكن نيب كان بعده نيب إال : أن عائشة كانت تقول أخربتين فاطمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربها

بن مرمي عاش عشرين ومائة سنة فال أراين إال  عاش الذي بعده نصف عمر الذي كان قبله وأنه أخربين أن عيسى
  .ذاهب على رأس ستني

__________  
وذكر أهنا محلت به ؛ ست سنني وكان مجيع عمرها نيفا ومخسني وسنة ) عيسى(بقيت بعد رفعه : يف الطربي) ١(

إذا حسبنا و(وكان عمرها ثالث عشرة وان عيسى عاش إىل أن رفع اثنتني وثالثني سنة وبقيت بعده ست سنوات 
  .سنة ٥٢يصبح عمرها ) أشهر احلمل

  .عن أيب هريرة رفعه ٣٩٩/  ١٠أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٢(
  .قلت يف الصحيح بعضه، ورواه الطرباين يف الصغري واالوسط وإسناده حسن: وقال

  .هذا لفظ الفسوي فهو حديث غريب
لعمر، وإمنا أراد به مدة مقامه يف أمته، كما روى سفيان والصحيح أن عيسى مل يبلغ هذا ا: قال احلافظ ابن عساكر



أن : قالت فاطمة قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن حيىي بن جعدة، قال
  .عيسى بن مرمي مكث يف بين إسرائيل أربعني سنة وهذا منقطع

يف قومه أربعني عاما ويروى عن أمري املؤمنني علي أن وقال جرير والثوري عن االعمش إن إبراهيم مكث عيسى 
  .عيسى عليه السالم رفع ليلة الثاين والعشرين من رمضان وتلك الليلة يف مثلها تويف علي بعد طعنه خبمسة أيام

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى ملا رفع إىل السماء جاءته سحابة فدنت منه حىت جلس عليها وجاءته 
عته وبكت مث رفع وهي تنظر، وألقى إليها عيسى بردا له وقال هذا عالمة ما بيين وبينك يوم القيامة، مرمي فود

وألقى عمامته على مشعون، وجعلت أمه تودعه باصبعها تشري هبا إليه حىت غاب عنها، وكانت حتبه حبا شديدا النه 
  .فرا وال حضراتوفر عليها حبه من جهيت الوالدين إذ ال أب له وكانت ال تفارقه س

فكيف ببني كان موعده احلشر وذكر إسحاق بن بشر، عن * وكنت أرى كاملوت من بني ساعة : قال بعض الشعراء
أن اليهود ملا صلبوا ذلك الرجل الذي شبه هلم وهم حيسبونه املسيح وسلم هلم أكثر النصارى : جماهد بن جبري

س فبلغ أمرهم إىل صاحب الروم وهو ملك دمشق يف جبهلهم ذلك، تسلطوا على أصحاب بالقتل والضرب واحلب
ذلك الزمان فقيل له إن اليهود قد تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر هلم أنه رسول اهللا وكان حييي املوتى 

ويربئ االكمه واالبرص ويفعل العجائب فعدوا عليه فقتلوه وأهانوا أصحابه وحبسوهم فبعث فجئ هبم وفيهم حيىي 
ومجاعة فسأهلم عن أمر املسيح فأخربوه عنه فبايعهم يف دينهم وأعلى كلمتهم وظهر احلق على  بن زكريا ومشعون

  فوضع عن) ١(اليهود وعلت كلمة النصارى عليهم وبعث إىل املصلوب 
جذعه وجئ باجلذع الذي صلب عليه ذلك الرجل فعظمه فمن مث عظمت النصارى الصليب ومن هاهنا دخل دين 

أن حيىي بن زكريا نيب ال يقر على أن املصلوب عيسى فإنه : أحدها: يف هذا نظر من وجوهالنصرانية يف الروم و
  .معصوم يعلم ما وقع على جهة احلق

الثاين أن الروم مل يدخلوا يف دين املسيح إال بعد ثلثمائة سنة وذلك يف زمان قسطنطني بن قسطن باين املدينة املنسوبة 
  .إليه على ما سنذكره

هود ملا صلبوا ذلك الرجل مث ألقوه خبشبته جعلوا مكانه مطرحا للقمامة والنجاسة وجيف امليتات الثالث أن الي
والقاذورات فلم يزل كذلك حىت كان يف زمان قسطنطني املذكور فعمدت أمه هيالنة احلرانية الفندقانية فاستخرجته 

  .ذكروا أنه ما مسها ذو عاهة إال عويفمن هنالك معتقدة أنه املسيح ووجدوا اخلشبة اليت صلب عليها املصلوب ف
  فاهللا أعلم أكان هذا أم ال ؟ وهل كان

__________  
  .وفيه أن املصلوب سرجيس؛ نقل اخلرب الطربي عن ابن إسحاق ) ١(

  .٢٤/  ٢ج 

هذا الن ذلك الرجل الذي بذل نفسه كان رجال صاحلا أو كان هذا حمنة وفتنة المة النصارى يف ذلك اليوم حىت 
  .تلك اخلشبة، وغشوها بالذهب والآللئ، ومن مث اختذوا الصلبانات وتربكوا بشكلها وقبلوها عظموا

وأمرت أم امللك هيالنة فأزيلت تلك القمامة وبين مكاهنا كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة فهي هذه املشهورة 
موهنا القيامة، يعنون اليت يقوم جسد املسيح اليوم ببلد بيت املقدس اليت يقال هلا القمامة باعتبار ما كان عندها، ويس

  .منها
مث أمرت هيالنة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على الصخرة اليت هي قبلة اليهود فلم يزل كذلك حىت 



فتح عمر بن اخلطاب بيت املقدس فكنس عنها القمامة بردائه وطهرها من االخباث واالجناس، ومل يضع املسجد 
) ١] (املسجد [ كن أمامها حيث صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة االسراء باالنبياء وهو وراءها ول
  .االقصى

ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من : (صفة عيسى عليه السالم ومشائله وفضائله قال اهللا تعاىل) ٢] (ذكر [ 
ملسحه االرض وهو سياحته فيها وفراره بدينه من الفنت قيل مسي املسيح ]  ٧٥: املائدة) [ قبله الرسول وأمه صديقة

  يف ذلك
  .الزمان لشدة تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أمه عليهما السالم

  .وقيل النه كان ممسوح القدمني
 ] ٢٧: احلديد) [ وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مرمي وآتيناه االجنيل فيه هدى ونور: (وقال تعاىل
واآليات يف ذلك كثرية جدا وقد ]  ٨٧: البقرة) [ وآتينا عيسى بن مرمي البينات وأيدناه بروح القدس: (وقال تعاىل

ما من مولود إال والشيطان يطعن يف خاصرته حني يولد فيستهل صارخا إال مرمي : " تقدم ما ثبت يف الصحيحني
بن هانئ، عن جنادة، عن عبادة عن رسول اهللا  وتقدم حديث عمري) ٣" (وابنها ذهب يطعن فطعن يف احلجاب 

من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله وأن عيسى : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
عبد اهللا ورسوله وكلمته اليت ألقاها إىل مرمي وروح منه واجلنة حق والنار حق أدخله اهللا اجلنة على ما كان من 

  ).٤(رواه البخاري وهذا لفظه، ومسلم  "العمل 
وروى البخاري ومسلم من حديث الشعيب، عن أيب بردة بن أيب موسى، عن أبيه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إذا أدب الرجل أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها مث أعتقها فتزوجها كان له أجران وإذا آمن : " وسلم
  من يب فله أجران، والعبد إذا اتقى ربه وأطاع مواليهبعيسى بن مرمي مث آ
__________  

  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .تقدم خترجيه قريبا فلرياجع) ٣(
  .تقدم خترجيه قريبا فلرياجع) ٤(

  .هذا لفظ البخاري) ١" (فله أجران 
وسى، أنبأنا هشام، عن معمر وحدثين حممود حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر، عن حدثنا إبراهيم بن م: وقال البخاري

ليلة أسري يب لقيت : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: الزهري، أخربين سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة قال
  .موسى قال فنعته فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنؤة

ربعة أمحر كأمنا خرج من دمياس، يعين احلمام، ورأيت : " نعته النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالقال ولقيت عيسى ف
  .إبراهيم وأنا أشبه ولده به

  وقد تقدم) ٢" (احلديث 
حدثنا حممد بن كثري، أنبأنا إسرائيل، عن عثمان بن املغرية، عن جماهد، عن ابن : يف قصيت إبراهيم وموسى مث قال

  .رأيت عيسى وموسى وإبراهيم: " يب صلى اهللا عليه وسلمقال الن: عمر قال
  .فأما عيسى فأمحر جعد عريض الصدر



  ).٣" (وأما موسى فآدم جسيم سبط كأنه من رجال الزط 
  .تفرد به البخاري

ذكر النيب : وحدثنا إبراهيم بن املنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، قال قال عبد اهللا بن عمر
إن اهللا ليس بأعور إال أن املسيح الدجال أعور : لى اهللا عليه وسلم يوما بني ظهراين الناس املسيح الدجال فقالص

العني اليمىن كأن عينه عنبة طافية، وأراين الليلة عند الكعبة يف املنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من آدم الرجال 
اء، واضعا يديه على منكيب رجلني، وهو يطوف بالبيت فقلت من تضرب ملته بني منكبيه رجل الشعر، يقطر رأسه م

  .هذا ؟ فقالوا املسيح بن مرمي
  .مث رأيت رجال وراءه جعد قطط أعور عني اليمىن كأشبه من رأيت بابن قطن

  .واضعا يده على منكيب رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا ؟ فقالوا املسيح الدجال
  .ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة

وابن قطن رجل : تابعه عبد اهللا بن نافع مث ساقه من طريق الزهري، عن سامل بن عمر قال الزهري: مث قال البخاري
  .من خزاعة هلك يف اجلاهلية

مسيح املهدي، ومسيح الضاللة، ليعرف هذا إذا نزل فيؤمن به : فبني صلوات اهللا وسالمه عليه صفة املسيحني
  .املوحدوناملؤمنون، ويعرف اآلخر فيحذره 

حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة عن النيب : وقال البخاري
رأى عيسى بن مرمي رجال يسرق فقال له أسرقت قال كال والذي ال إله إال هو فقال : " صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).٥(حممد بن رافع عن عبد الرزاق ) ٤] (مسلم عن [  وكذا رواه" عيسى آمنت باهللا وكذبت عيين 
  حدثنا عفان،: وقال أمحد

__________  
كتاب  ١وأخرجه مسلم يف  ٤٨وأحاديث االنبياء  ١٦، ١٤والعتق  ١٤٥أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد ) ١(

، ٤٠٢، ٣٩٥/  ٤ده واالمام أمحد يف مسن ٦٥والنسائي يف النكاح  ٢٥والترمذي يف كتاب النكاح  ٢٤١االميان 
٤١٤، ٤٠٥.  

  .والترمذي يف أول تفسري سورة االسراء عن حممود بن غيالن ٤٩أخرجه البخاري يف أحاديث االنبياء وباب ) ٢(
  .٣٨٧/  ٢وأخرجه البيهقي يف الدالئل ) ٢٧٢(كتاب االميان  ١ورواه مسلم يف الصحيح عن حممد بن رافع يف 

  .٧وكتاب بدء اخللق  ٤٨، ٢٤ أخرجه البخاري يف كتاب االنبياء) ٣(
  .ما بني معكوفني سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٤(
  .٢٣٦٨/  ١٤٩/  ٤٠/  ٤٣أخرجه مسلم يف ) ٥(

وال أعلمه إال عن النيب صلى اهللا : حدثنا محاد بن سلمة، عن محيد الطويل، عن احلسن وغريه، عن أيب هريرة قال
ال يا فالن أسرقت فقال ال واهللا ما سرقت فقال آمنت باهللا وكذبت رأى عيسى رجال يسرق فق: " عليه وسلم قال

  ).١" (بصري 
وهذا يدل على سجية طاهرة حيث قدم حلف ذلك الرجل فظن أن أحدا ال حيلف بعظمة اهللا كاذبا على ما شاهده 

  .منه عيانا فقيل عذره ورجع على نفسه فقال آمنت باهللا أي صدقتك وكذبت بصري الجل حلفك
حدثنا حممد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن املغرية بن النعمان، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس : لبخاريوقال ا



  ".حتشرون حفاة عراة غرال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
اهيم مث فأول اخللق يكسى إبر]  ١٠٤: االنبياء) [ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلني: (مث قرأ

إهنم لن يزالوا مرتدين على أعقاهبم : أصحايب فيقال: يؤخذ برجال من أصحايب ذات اليمني وذات الشمال، فأقول
  .منذ فارقتهم

وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب : (فأقول كما قال العبد الصاحل عيسى بن مرمي
  .عليهم وأنت على كل شئ شهيد

  .فإهنم عبادك إن تعذهبم
  .تفرد به دون مسلم من هذا الوجه) ٢) " (١١٨ - ١١٧: املائدة) [ وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم

أخربين عبد اهللا بن عبد اهللا عن : حدثنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي، حدثنا سفيان، مسعت الزهري يقول: وقال أيضا
ال تطروين كما أطرت النصارى : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولابن عباس مسع عمر يقول على املنرب مسعت ر

  ).٣" (عيسى بن مرمي فإمنا أنا عبد فقولوا عبد اهللا ورسوله 
حدثنا إبراهيم، حدثنا جرير بن حازم، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه : وقال البخاري

ثالثة عيسى وكان يف بين إسرائيل رجل يقال له جريج يصلي إذ جاءته أمه فدعته  مل يتكلم يف املهد إال: " وسلم قال
  اللهم ال متته حىت تريه وجوه: فقال أجيبها أو أصلي فقالت

املومسات وكان جريج يف صومعة فعرضت له امرأة وكلمته فأىب فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غالما فقيل 
من أبوك يا غالم : كسروا صومعته فأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى مث أتى الغالم فقالهلا ممن قالت من جريج فأتوه و

  ال إال: قال فالن الراعي قالوا أنبين صومعتك من ذهب قال
__________  

  .٣١٤/  ٢مسند أمحد ج ) ١(
/  ١٧/  ٤٤والترمذي يف سننه  ٥٨/  ٥٦/  ٥١ومسلم يف صحيحه  ٤٥/  ٨١أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(
ورواه  ٤٩٥/  ٣، ٢٢٩ - ٢٢٣ - ٢٢٠/  ١ورواه النسائي وابن ماجه والدارمي يف سننهم وأمحد يف مسنده  ٧

  .٢٦٣٨أبو داود الطيالسي يف مسنده حديث 
رواه الطرباين يف االوسط بنحوه ورجال : عن جابر وقال ٣٤٦ - ٣٤٥/  ١٠ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد ج 

  .أمحد وثقوا
، ٥٥، ٤٧، ٢٤، ٢٢/  ١وأمحد يف مسنده  ٦٨والدارمي يف الرقاق  ٤٨يف أحاديث االنبياء  أخرجه البخاري) ٣(

٦٠.  

  .من طني
وكانت امرأة ترضع ابنا هلا يف بين إسرائيل فمر هبا رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابين مثله فترك ثديها 

  .اللهم ال جتعلين مثله: وأقبل على الراكب فقال
  .ها ميصهمث أقبل على ثدي

اللهم ال جتعل ابين مثل هذه : قال أبو هريرة كأين أنظر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ميص أصبعه مث مر بأمه فقالت
الراكب جبار من اجلبابرة وهذه االمة يقولون سرقت : مل ذلك ؟ فقال: اللهم اجعلين مثلها فقالت: فترك ثديها فقال
  ).١" (وزنت ومل تفعل 



حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخربين أبو سلمة أن أبا هريرة قال مسعت رسول اهللا وقال البخاري 
تفرد به ) ٢" (أنا أوىل الناس بابن مرمي واالنبياء أوالد عالت ليس بيين وبينه نيب : " صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .البخاري من هذا الوجه

حلفري، عن الثوري، عن أيب الزناد، عن أيب سلمة عن أيب هريرة ورواه ابن حبان يف صحيحه من حديث أيب داود ا
  حدثنا وكيع، حدثنا سفيان هو الثوري، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب: وقال أمحد
أنا أوىل الناس بعيسى عليه السالم واالنبياء أخوة أوالد عالت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال

  ).٣" ( عيسى نيب وليس بيين وبني
وهذا إسناد صحيح على شرطهما ومل خيرجوه من هذا الوجه وأخرجه أمحد عن عبد الرزاق، عن معمر، عن مهام، 

  .عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه
  .وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الرزاق حنوه

عن عبد الرمحن بن آدم، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا  حدثنا حيىي، عن ابن أيب عروبة، حدثنا قتادة،: وقال أمحد
  .االنبياء أخوة لعالت: " عليه وسلم قال

  .ودينهم واحد وأمهاهتم شىت
وأنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي النه مل يكن بيين وبينه نيب، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إىل 

قطر وإن مل يصبه بلل بني خمصرتني فيكسر الصليب، ويقتل اخلنزير، ويضع احلمرة، والبياض سبط كان رأسه ي
اجلزية ويعطل امللل، حىت يهلك يف زمانه كلها غري االسالم، ويهلك اهللا يف زمانه املسيح الدجال الكذاب وتقع 

الصبيان والغلمان  االمنة يف االرض حىت ترتع االبل مع االسد مجيعا، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب
  ).٤" (باحليات ال يضر بعضهم بعضا، فيمكث ما شاء اهللا أن ميكث، مث يتوىف فيصلي عليه املسلمون ويدفنونه 

فيمكث أربعني : " مث رواه أمحد عن عفان، عن مهام، عن قتادة، عن عبد الرمحن عن أيب هريرة فذكر حنوه وقال
  .سنة

  ).٥" (مث يتوىف ويصلي عليه املسلمون 
  .ورواه أبو داود عن هدبة بن خالد، عن مهام بن حيىي به حنوه

فيمكث يف االرض : " وروى هشام بن عروة عن صاحل موىل أيب هريرة عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أربعني سنة
  وسيأيت بيان

__________  
  .٣٠٨ - ٣٠٧/  ٢رواه أمحد يف مسنده ) ١(
  .اجعتقدم خترجيه قريبا فلري) ٢(
  .٤٠٦/  ٢مسند أمحد ج ) ٣(

  .٤٣٧/  ٢مسند أمحد ج 
  .٤٨٢، ٤٠٦، ٣١٩/  ٢مسند أمحد ج 

  كما بسطنا ذلك أيضا يف التفسري عند قوله تعاىل" كتاب املالحم " نزوله عليه السالم يف آخر الزمان يف 
 ١٥٩: النساء) [ عليهم شهيداوإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون : (يف سورة النساء



وقد أقيمت صالة ) ١(وأنه ينزل على املنارة البيضاء بدمشق ]  ٦١: الزخرف[ اآلية ) وإنه لعلم للساعة: (وقوله] 
  .الصبح فيقول له إمام املسلمني
  .ال بعضكم على بعض أمراء مكرمة اهللا هذه االمة: تقدم يا روح اهللا فصل فيقول

  .إمنا أقيمت الصالة لك فيصلي خلفه: ىويف رواية فيقول له عيس
  .مث يركب ومعه املسلمون يف طلب املسيح الدجال فيلحقه عند باب لد فيقتله بيده الكرمية

وذكرنا أنه قوي الرجاء حني بنيت هذه املنارة الشرقية بدمشق اليت هي من حجارة بيض وقد بنيت أيضا من أموال 
فينزل عليها عيسى بن مرمي عليه السالم فيقتل اخلنزير، ويكسر  النصارى حني حرقوا اليت هدمت وما حوهلا

الصليب، وال يقبل من أحد إال االسالم، وأنه حيج من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو لثنتيهما، ويقيم أربعني سنة، 
  ).٢(مث ميوت فيدفن فيما قيل يف احلجرة النبوية عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه 

ورد يف ذلك حديث ذكره ابن عساكر يف آخر ترمجة املسيح عليه السالم يف كتابه عن عائشة مرفوعا أنه يدفن وقد 
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر يف احلجرة النبوية ولكن ال يصح إسناده وقال أبو عيسى 

بة، حدثين أبو مودود املدين، حدثنا عثمان بن حدثنا زيد بن أخزم الطائي، حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتي: الترمذي
مكتوب يف التوراة صفة حممد وعيسى : الضحاك، عن حممد بن يوسف بن عبد اهللا بن سالم، عن أبيه عن جده، قال

  ).٣(بن مرمي عليهم السالم يدفن معه 
  .وقد بقي من البيت موضع قرب: قال أبو مودود
  .هذا حديث حسن كذا قال: مث قال الترمذي

  .والصواب الضحاك بن عثمان املدين
  .وقال البخاري هذا احلديث ال يصح عندي وال يتابع عليه

: وروى البخاري عن حيىي بن محاد، عن أيب عوانة، عن عاصم االحول، عن أيب عثمان النهدي، عن سلمان قال
  .ن سنةالفترة ما بني عيسى وحممد صلى اهللا عليه وسلم ستمائة سنة وعن قتادة مخسمائة وستو

  .وقيل مخسمائة وأربعون سنة وعن الضحاك أربعمائة وبضع وثالثون سنة
  ).٤(واملشهور ستمائة سنة 

  .ومنهم من يقول ستمائة وعشرون سنة بالقمرية لتكون ستمائة بالشمسية واهللا أعلم
  حدثنا أبو": ذكر املدة اليت بقيت فيها أمة عيسى على هديه : " وقال ابن حبان يف صحيحه

__________  
  .عن أوس بن أوس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ٢٠٥/  ٨أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ١(

  .قال رواه الطرباين ورجاله ثقات
  .من عدة طرق عن الزهري ٣٥٦/  ١أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٢(
  .عن عبد اهللا بن سالم ٢٠٦/  ٨ورواه اهليثمي يف الزوائد ) ٣(

  .فيه عثمان بن الضحاك وثقه ابن حبان وضعفه أبو داودورواه الطرباين و: قال
سنة، وبني أن  ٥٢١بني مولد املسيح إىل مولد النيب صلى اهللا عليه وسلم : ٢٨٥/  ٢: جاء يف مروج الذهب) ٤(

  .٥٤٦سنة إىل سنة وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم  ٣٣رفع اهللا املسيح وهو ابن 
  .سنة ٥٩٤اهللا عليه وسلم وبني مبعث املسيح وهجرة النيب صلى 



يعلى، حدثنا أبو مهام، حدثنا الوليد بن مسلم، عن اهليثم بن محيد، عن الوضني بن عطاء، عن نصر بن علقمة، عن 
لقد قبض اهللا داود من بني أصحابه فما : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جبري بن نفري، عن أيب الدرداء قال

  ).١" (أصحاب املسيح على سنته وهديه مائيت سنة  فتنوا وال بدلوا ولقد مكث
  .وهذا حديث غريب جدا وإن صححه ابن حبان

أن عيسى عليه السالم قبل أن يرفع وصى احلواريني بأن يدعو الناس إىل : عن حممد بن إسحاق) ٢(وذكر ابن جرير 
م من االقاليم من الشام واملشرق عبادة اهللا وحده ال شريك له وعني كل واحد منهم إىل طائفة من الناس يف إقلي

  .وبالد املغرب، فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم يتكلم بلغة الذين أرسله املسيح إليهم
وذكر غري واحد أن االجنيل نقله عنه أربعة لوقا ومىت ومرقس ويوحنا، وبني هذه االناجيل االربعة تفاوت كثري 

ص بالنسبة إىل االخرى وهؤالء االربعة منهم اثنان ممن أدرك بالنسبة إىل كل نسخة ونسخة وزيادات كثرية ونق
  .املسيح ورآه ومها مىت ويوحنا ومنهم اثنني من أصحاب أصحابه ومها مرقس ولوقا

وكان ممن آمن باملسيح وصدقه من أهل دمشق رجل يقال له ضينا وكان خمتفيا يف مغارة داخل الباب الشرقي قريبا 
  .بولس اليهودي وكان ظاملا غامشا مبغضا للمسيح، وملا جاء به من الكنيسة املصلبة خوفا من

  .وكان قد حلق رأس ابن أخيه حني آمن باملسيح وطاف به يف البلد
  .مث رمجه حىت مات رمحه اهللا

وملا مسع بولص أن املسيح عليه السالم قد توجه حنو دمشق جهز بغاله وخرج ليقتله فتلقاه عند كوكبا، فلما واجه 
  سيح، جاء إليه ملك فضرب وجهه بطرف جناحهأصحاب امل

  .فأعماه
فلما رأى ذلك وقع يف نفسه تصديق املسيح، فجاء إليه واعتذر مما صنع وآمن به فقبل منه وسأله أن ميسح عينيه 
لريد اهللا عليه بصره، فقال إذهب إىل ضينا عندك بدمشق يف طرف السوق املستطيل من املشرق فهو يدعو لك، 

عا فرد عليه بصره وحسن إميان بولص باملسيح عليه السالم أنه عبد اهللا ورسوله وبنيت له كنيسة بامسه فجاء إليه فد
  .فهي كنيسة بولص املشهورة بدمشق من زمن فتحها الصحابة رضي اهللا عنهم حىت خربت

ه من أئمة فصل اختلف أصحاب املسيح عليه السالم بعد رفعه إىل السماء على أقوال، كما قاله ابن عباس وغري
قال ابن ]  ١٤: الصف) [ فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين: (السلف كما أوردناه عند قوله

  كان فينا عبد اهللا ورسوله فرفع إىل: قال قائلون منهم: عباس وغريه
__________  

  .بعضهم خالف رواه الطرباين ورجاله ثقات ويف: وقال ٢٠٧/  ٨رواه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ١(
عني فطرس إىل رومية وتوماس إىل أرض بابل من أرض املشرق، وفيليبس إىل أرض : ٢٤/  ٢تاريخ الطربي ) ٢(

القريوان وقرطاجنة وهي افريقيا وحينس إىل دفسوس وابن تلما إىل ارض احلجاز وسيمن إىل أرض الرببر دون أفريقيا 
  .ويعقوبس إىل أوري شلم

  .هللالسماء وقال آخرون هو ا
  ).١(وقال آخرون هو ابن اهللا 

فاختلف االحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد : (فاالول هو احلق والقوالن اآلخران كفر عظيم كما قال
  .وقد اختلفوا يف نقل االناجيل على أربعة أقاويل ما بني زيادة ونقصان وحتريف وتبديل]  ٣٧: مرمي) [ يوم عظيم



  .ة سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكربىمث بعد املسيح بثلمائ
اختلف البتاركة االربعة ومجيع االساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابني يف املسيح على أقوال متعددة ال تنحصر 

  .وال تنضبط
  ).٢(واجتمعوا وحتاكموا إىل امللك قسطنطني باين القسطنطينة وهم اجملمع االول 

ودحض من عداهم وأبعدهم ) ٣(ر فرقة اتفقت على قول من تلك املقاالت، فسموا امللكية فصار امللك إىل قول أكث
  وتفردت الفرقة التابعة لعبد اهللا بن إديوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد اهللا

الطوا ورسول من رسله فسكنوا الرباري والبوادي وبنوا الصوامع والديارات والقاليات وقنعوا بالعيش الزهيد ومل خي
أولئك امللل والنحل وبنت امللكية الكنائس اهلائلة عمدوا إىل ما كان من بناء اليونان فحولوا حماربيها إىل الشرق 

  .وقد كانت إىل الشمال إىل احلدي
بيان بناء بيت حلم والقمامة وبىن امللك قسطنطني بيت حلم على حمل مولد املسيح وبنت أمه هيالنة القمامة يعين 

  على قرب
__________  
  .تقدم التعليق حول الفرق الثالث اليت اختلفت يف رفعه عليه السالم) ١(

  .ملا رفع إىل السماء اختلف احلواريون وغريهم فيه: وقال صاحب امللل والنحل
  .كيفية نزوله واتصاله بأمه وجتسد الكلمة -: وإمنا اختالفاهتم تعود إىل أمرين

  .وحد الكلمةكيفية صعوده واتصاله باملالئكة وت -
  .١٠٠ص 

  .حضر اجملمع االول مبدينة نيقية ألفان ومثانية وأربعون أسقفا) ٢(
فوضعوا شرائع النصرانية وكان رئيس هذا اجملمع بطرق ؛ فتم اختيار ثالمثائة ومثانية عشر اسقفا متفقني 

  .االسكندرية
 -بطرك القسطنطينية واتفقوا  -رومية بطرك مدينة  -بطرك انطاكية : وحضر االجتماع البطاركة الثالثة اآلخرون

نؤمن باهللا الواحد اآلب مالك كل شئ، وصانع ما يرى وما ال يرى وباالبن : " على ما قال الشهرستاين وذلك قوهلم
الواحد يسوع املسيح، ابن اهللا الواحد، بكر اخلالئق كلها، الذي ولد من أبيه قبل العوامل كلها، وليس مبصنوع، إله 

ق، من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوامل، وخلق كل شئ من أجلنا، ومن أجل معشر الناس، ومن حق من إله ح
أجل خالصنا، نزل من السماء وجتسد من روح القدس وصار إنسانا، وحبل به، وولد من مرمي البتول، وقتل 

أبيه، وهو مستعد للمجئ وصلب أيام فيالطوس ودفن، مث قام يف اليوم الثالث، وصعد إىل السماء وجلس عن ميني 
تارة أخرى بني االموات واالحياء، ونؤمن بروح القدس الواحد روح احلق الذي خيرج من أبيه، وبعمودية واحدة 

امللل والنحل " لغفران اخلطايا وجبماعة واحدة قدسية مسيحية جاثليقية وبقيام أبداننا، وباحلياة الدائمة أبد اآلبدين 
  .١٠١ص 

  .، وهم املعروفون يف كتب النحل والتفسري بامللكانيةكذا يف االصول) ٣(
  وهم أصحاب ملكا: قال الشهرستاين

  .إن الكلمة احتدت جبسد املسيح: الذي ظهر بأرض الروم واستوىل عليها قالوا
  ).١٠١(إن املسيح ناسوت كلي ال جزئي : وقالوا



  .وهم يسلمون لليهود أنه املسيح) ١(ملصلوب 
  .ووضعوا القوانني واالحكام وقد كفرت هؤالء وهؤالء

ومنها خمالف للعتيقة اليت هي التوراة وأحلوا أشياء هي حرام بنص التوراة، ومن ذلك اخلنزير وصلوا إىل الشرق، 
  .ومل يكن املسيح صلى إال إىل صخرة بيت املقدس وكذلك مجيع االنبياء بعد موسى

ة عشر أو سبعة عشر شهرا مث حول إىل الكعبة اليت بناها وحممد خامت النبيني صلى إليها بعد هجرته إىل املدينة ست
  .ابراهيم اخلليل

وصوروا الكنائس ومل تكن مصورة قبل ذلك ووضعوا العقيدة اليت حيفظها أطفاهلم ونساؤهم ورجاهلم اليت يسموهنا 
) ٢(جملمع الثاين باالمانة وهي يف احلقيقة أكرب الكفر واخليانة ومجيع امللكية والنسطورية أصحاب نسطورس أهل ا

يعتقدون هذه العقيدة وخيتلفون يف تفسريها وها ) ٣(واليعقوبية أصحاب يعقوب الربادعي أصحاب اجملمع الثالث 
أنا أحكيها وحاكي الكفر ليس بكافر البث على ما فيها ركة االلفاظ وكثرة الكفر واخلبال املفضى بصاحبه إىل النار 

ضابط الكل خالق السموات واالرض كل ما يرى وكل ما ال يرى وبرب  ذات الشواظ فيقولون نؤمن بإله واحد
واحد يسوع املسيح ابن اهللا الوحيد املولود من االب قبل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غري خملوق 

من مساو لالب يف اجلوهر الذي كان به كل شئ من أجلنا حنن البشر ومن أجل خالصنا نزل من السماء وجتسد 
روح القدس ومن مرمي العذراء وتانس وصلب على عهد مالطس النبطي وتامل وقرب وقام يف اليوم الثالث كما يف 

  .الكتب وصعد إىل السماء وجلس عن ميني االب
وأيضا فسيأيت جبسده ليدبر االحياء واالموات الذي ال فناء للملكه وروح القدس الرب احمليي املنبثق من االب مع 

ن مسجود له ومبجد الناطق يف االنبياء كنسبة واحدة جامعة مقدسة يهولية واعترف مبعمودية واحدة االب واالب
  .ملغفرة اخلطايا وأنه حي قيامة املوتى وحياة الدهر العتيد كونه آمني

  كتاب أخبار املاضني
عد فراغنا من هذا من بين إسرائيل وغريهم إىل آخر زمن الفترة سوى أيام العرب وجاهليتهم فإنا سنورد ذلك ب

طه ) [ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا: (الفصل إن شاء اهللا تعاىل قال اهللا تعاىل
) [ حنن نقص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله ملن الغافلني: (وقال]  ٩٩

  ]. ٣: يوسف
__________  

اخرجت اخلشبة الىت تزعم النصارى أن املسيح صلب عليها، وجعلت ذلك اليوم : يف الكامل: قال ابن االثري) ١(
  .عيدا، وهو عيد الصليب وهو الربع عشرة ختلو من أيلول وبنت الكنيسة املعروفة بقمامة وتسمى القيامة

 فيه من عقد بالقسطنطينية على مقدونس وأشياعه، وعدة اجملتمعني) ٢( ٣٢٩/  ١مروج الذهب  ٣٣٠/  ١
  .االساقفة مائة ومخسون رجال

عقد يف ملك تدوس الصغري بن تدوس الكبري الحدى وعشرين سنة من ملكه، وعقد مبدينة أفسس، وحضره ) ٣(
  .مائتا أسقف وكان سببه ما ظهر من نسطورس بطرك القسطنطينية من خمالفته مذهبهم فلعنوه ونفوه

  .عن ذي القرنني قل سأتلو عليكم منه ذكراويسألونك : (خرب ذي القرنني قال اهللا تعاىل
إنا مكنا له يف االرض وآتينا من كل شئ سببا فأتبع سببا حىت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب يف عني محئة 

  .ووجد عندها قوما



  .قلنا يا ذا القرنني إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا
  .ه عذابا نكراقال أما من ظلم فسوف نعذبه مث يرد إىل ربه فيعذب

  .وأما من آمن وعمل صاحلا فله جزاء احلسىن وسنقول له من أمرنا يسرا
  .مث أتبع سببا

  .حىت إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم مل جنعل هلم من دوهنا سترا
  .كذلك وقد أحطنا مبا لديه خربا

  .يفقهون قوالمث أتبع سببا حىت إذا بلغ بني السدين وجد من دوهنما قوما ال يكادون 
  .قالوا يا ذا القرنني إن يأجوج ومأجوج مفسدون يف االرض فهل جنعل لك خرجا على أن جتعل بيننا وبينهم سدا

قال ما مكين فيه ريب خري فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوين زبر احلديد حىت إذا ساوى بني الصدفني قال 
  .رغ عليه قطراانفخوا حىت إذا جعله نارا قال آتوين أف

  فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له
  .نقبا

  ]. ٩٨ - ٨٣: الكهف) [ قال هذا رمحة من ريب فإذا جاء وعد ريب جعله دكاء وكان وعد ريب حقا
ذكر اهللا تعاىل ذا القرنني هذا وأثىن عليه بالعدل، وأنه بلغ املشارق واملغارب، وملك االقاليم وقهر أهلها، وسار 

  .املعدلة التامة والسلطان املؤيد املظفر املنصور القاهر املقسطفيهم ب
  .أنه كان ملكا من امللوك العادلني وقيل كان نبيا: والصحيح

  .وقيل رسوال
  .وأغرب من قال ملكا من املالئكة

اكم أن مه ما كف: فإنه مسع رجال يقول آلخر يا ذا القرنني فقال: وقد حكي هذا عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
  .تتسموا بأمساء االنبياء حىت تسميتم بأمساء املالئكة ذكره السهيلي

  .وقد روى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو قال كان ذو القرنني نبيا
وروى احلافظ ابن عساكر من حديث أيب حممد بن أيب نصر، عن أيب إسحاق بن إبراهيم بن حممد بن أيب ذؤيب، 

عن أيب هريرة قال قال ) ١(نا حممد بن محاد، أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن أيب ذؤيب، عن املقربي حدث
ال أدري أتبع كان لعينا أم ال وال أدري احلدود كفارات الهلها أم ال وال أدري : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢" (ذو القرنني كان نبيا أم ال 
وجه، وقال إسحاق بن بشر عن عثمان بن الساج، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس وهذا غريب من هذا ال

  .كان ذو القرنني ملكا صاحلا رضي اهللا عمله وأثىن عليه يف كتابه وكان منصورا، وكان اخلضر وزيره: قال
مبنزلة الوزير  وذكر أن اخلضر عليه السالم كان على مقدمة جيشه وكان عنده مبنزلة املشاور، الذي هو من امللك

  يف إصالح الناس اليوم، وقد
__________  

  .عن ابن أيب ذئب، عن سعيد بن أيب سعيد: يف أيب داود) ١(
ما : وفيه ٤٦٧٤أخرجه أبو داود يف كتاب السنة عن حممد بن املتوكل العسقالين باب التخيري بني االنبياء ح ) ٢(

  .أم ال ؟أدري أتبع لعني هو أم ال، وما أدري أعزير نيب هو 



وغريه أن ذاالقرنني أسلم على يدي إبراهيم اخلليل وطاف معه بالكعبة املكرمة هو وامساعيل عليه ) ١(ذكر االزرقي 
السالم وروى عن عبيد بن عمري وابنه عبد اهللا وغريمها أن ذا القرنني حج ماشيا وأن إبراهيم ملا مسع بقدومه تلقاه 

  حيمله) ٢(نني السحاب ودعا له ورضاه وأن اهللا سخر لذي القر
  .حيث أراد واهللا أعلم

  .النه كان له يف رأسه شبه القرنني: واختلفوا يف السبب الذي مسي به ذا القرنني فقيل
  .كان له قرنان من حناس يف رأسه وهذا ضعيف: قال وهب بن منبه

  .وقال بعض أهل الكتاب النه ملك فارس والروم
  .االنه بلغ قرين الشمس غربا وشرق: وقيل

كانت له غديرتان من : وملك ما بينهما من االرض وهذا أشبه من غريه وهو قول الزهري وقال احلسن البصري
  .شعر يطافهما فسمي ذا القرنني

عن عبد اهللا بن زياد بن مسعان، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنه قال دعا ملكا : وقال إسحاق بن بشر
  .فكسره ورضهجبارا إىل اهللا فضربه على قرنه 

  .مث دعاه فدق قرنه الثاين فكسره فسمي ذا القرنني
كان : وروى الثوري عن حبيب بن أيب ثابت، عن أيب الطفيل، عن علي بن أيب طالب أنه سئل عن ذي القرنني فقال

وه على عبدا ناصح اهللا فناصحه، دعا قومه إىل اهللا فضربوه على قرنه فمات، فأحياه اهللا فدعا قومه إىل اهللا فضرب
  .قرنه اآلخر فمات فسمي ذا القرنني

  ).٣(وهكذا رواه شعبة القاسم بن أيب بزة عن أيب الطفيل عن علي به 
  .ويف بعض الروايات عن أيب الطفيل عن علي قال مل يكن نبيا وال رسوال وال ملكا ولكن كان عبدا صاحلا

عبد اهللا بن الضحاك ابن معد وقيل مصعب بن  كان امسه: وقد اختلف يف امسه فروى الزبري بن بكار عن ابن عباس
  بن نبت بن) ٤(عبد اهللا بن قنان بن منصور بن عبد اهللا بن االزد بن عون 

__________  
  .٧٤/  ١أخبار مكة ) ١(
  .عن علي بن أيب طالب كما يف تفسري القرطيب) ٢(
قال  -ف فيه كثري وال طائل حتته واخلال؛ يف ذي القرنني وامسه تنازع الناس وكثرت االقوال حىت التناقض ) ٣(

  .ومنهم من قال نبيا ومنه من قال كان عبدا صاحلا؛ ناس أنه من املالئكة 
  .مسي بذي القرنني النه انقض يف وقته قرنان من الناس -: إىل جانب ما ذكره ابن كثري يف تسميته بذي القرنني قيل

  .كان على رأسه ما يشبه القرنني -
  .كان لتاجه قرنان -
  .النه طاف قرين الدنيا يعين شرقها وغرهبا: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم -
  .النه رأى حلما يف املنام كأنه تعلق بطريف الشمس وقرنيها -
  .النه دخل النور والظلمة -
  .كان له صفريتان أي قرنان -



  ).املعارف البن قتيبة -تفسري القرطيب  -تفسري الرازي  -راجع املسعودي (
  .غوث: أنساب السمعاين يف) ٤(

  .مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن قحطان
  .وأمه رومية وأنه كان يقال له ابن الفيلسوف لعقله) ١(وقد جاء يف حديث أنه كان من محري 

* قد كان ذو القرنني جدي مسلما : يف ذلك شعرا يفتخر بكونه أحد أجداده فقال) ٢(وقد أنشد بعض احلمرييني 
فرأى مغيب ) ٤(أسباب أمر من حكيم مرشد * بلغ املشارق واملغارب يبتغي ) ٣(مللوك وحتشد ملكا تدين له ا

ملكتهم حىت أتاها اهلدهد * من بعده بلقيس كانت عميت ) ٥(يف عني ذي خلب وثأط حرمد * الشمس عند غروهبا 
  .قال السهيلي وقيل كان امسه مرزبان بن مرزبة

آخر أن امسه الصعب بن ذي مرائد وهو أول التبابعة وهو الذي حكم  )٧(وذكر يف موضع ) ٦(ذكره ابن هشام 
  ).٨(البراهيم يف بئر السبع 

يا معشر إياد بن الصعب ذو القرنني، ملك : وقيل إنه أفريدون بن أسفيان الذي قتل الضحاك ويف خطبة قس
  .اخلافقني، وأذل الثقلني، وعمر ألفني

  .مث كان ذلك كلحظة عني
باجلنو يف جدث أشم مقيما وذكر الدارقطين وابن * والصعب ذو القرنني أصبح ثاويا : لالعشى مث أنشد ابن هشام

  ماكوال أن امسه هرمس ويقال هرويس بن قيطون بن رومي بن لنطى
__________  

بن قيل هو أبو كرب مشر : قال أبو الرحيان املنجم اهلروي البريوين يف كتاب اآلثار الباقية عن القرون اخلالية) ١(
  ويشبه أن يكون هذا القول أقرب الن االذواء كانوا من اليمن وهم الذين ال: وقال؛ عبري بن افريقس احلمريي 

  .ختلوا أساميهم من ذي
قيل ان بعض التبابعة غزا مدينة رومية وأسكنها خلقا من اليمن، وأن ذا القرنني : وقال املسعودي يف مروج الذهب
  .رب املتخلفني هباالذي هو االسكندر من أولئك الع

  .١٦٤/  ٢١تفسري الرازي 
  .وهو تبع اليماين) ٢(

  .كما يف تفسري القرطيب واملسعودي ومل يذكر االبيات
  .ويف القرطيب تسجد بدل حتشد؛ قبلي بدل جدي : يف تفسري الرازي والقرطيب) ٣(

  .باب ملك من كرمي سيدأس: عجزه: يف تفسري الرازي) ٤(ملكا عال يف االرض غري مفند : وعجزه يف الرازي
  .احلمأة: الطني، الثأط: اخللب) ٥(

  .االسود: احلرمد
امسه االسكندر : وذكر ابن هشام؛ مرزبان بن مرذبة اليوناين من ولد يونان بن يافث بن نوح : قال ابن إسحاق) ٦(

  .سرية ابن هشام
  .أي يف التيجان) ٧(
أحدمها كان على عهد إبراهيم عليه السالم ويقال انه : انوالظاهر من علم االخبار أهنما اثن: قال السهيلي) ٨(



) وقد تقدم عن االزرقي أنه طاف معه ماشيا وأسلم على يديه(قضى البراهيم حني حتاكموا إليه يف بئر السبع بالشام 
  .واآلخر كان قريبا من عهد عيسى عليه السالم -

  .ابن كشلوخني بن يونان بن يافث بن نوح فاهللا أعلم
سحق بن بشر عن سعيد بن بشري عن قتادة قال اسكندر هو ذو القرنني وأبوه أول القياصرة وكان من ولد وقال إ

  .سام بن نوح عليه السالم
فأما ذو القرنني الثاين فهو اسكندر بن فيلبس بن مصرمي بن هرمس بن مطيون بن رومي بن لنطي بن يونان بن يافث 

فيل بن رومي بن االصفر بن يقز بن العيص بن إسحق بن إبراهيم بن يونة بن شرخون بن رومة بن شرفط بن تو
  ).١(اخلليل كذا نسبه احلافظ ابن عساكر يف تارخيه 

املقدوين اليوناين املصري باين اسكندرية الذي يؤرخ بأيامه الروم، وكان متأخرا عن االول بدهر طويل كان هذا قبل 
  لفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا بن دارا وأذلاملسيح بنحو من ثالمثائة سنة وكان أرطا طاليس ا

  .ملوك الفرس وأوطأ أرضهم
وإمنا نبهنا عليه الن كثريا من الناس يعتقد أهنما واحد، وأن املذكور يف القرآن هو الذي كان أرطا طاليس وزيره 

كا عادال وكان ، فإن االول كان عبدا مؤمنا صاحل ومل)٢(فيقع بسبب ذلك خطأ كبري وفساد عريض طويل كثري 
  ).٣(وزيره اخلضر، وقد كان نبيا على ما قررناه قبل هذا 

  .وأما الثاين فكان مشركا وكان وزيره فيلسوفا وقد كان بني زمانيهما أزيد من ألفي سنة
  .فأين هذا من هذا ال يستويان وال يشتبهان إال على غيب ال يعرف حقائق االمور

كان سببه أن قريشا سألوا اليهود عن شئ ميتحنون به علم رسول اهللا ) ويسألونك عن ذي القرنني: (فقوله تعاىل
صلى اهللا عليه وسلم فقالوا هلم سلوه عن رجل طواف يف االرض وعن فتية خرجوا ال يدري ما فعلوا فأنزل اهللا 

  .تعاىل قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنني
أي خربا نافعا كافيا يف تعريف أمره، وشرح ) ذكرا(ه أي من خربه وشأن) قل سأتلوا عليكم منه ذكرا: (وهلذا قال
أي وسعنا مملكته يف البالد، وأعطيناه من آالت اململكة ) إنا مكنا له يف االرض وآتيناه من كل شئ سببا: (حاله فقال

  .ما يستعني به على حتصيل ما حياوله من املهمات العظيمة، واملقاصد اجلسيمة
كنت عند علي بن أيب طالب وسأله رجل عن ذي : مساك، عن حبيب بن محاد قالقال قتيبة، عن أيب عوانة، عن 

  سخر له السحاب ومدت له االسباب: القرنني كيف بلغ املشرق واملغرب فقال له
__________  

: أنه) يزعمون: ويف الكامل(وأما الروم وكثري من أهل االنساب فإهنم يقولون : قال الطربي وابن االثري) ١(
بن بيلبوس بن مطريوس ويقال مصرمي بن هرمس بن هروس بن ميطون بن رومي بن ليطي بن يونان بن االسكندر 

يافث بن ثوبة بن سرحون بن رومية بن نزمط بن نوقيل بن رومى بن االصفر بن أليفز بن العيص بن إسحاق بن 
  .إبراهيم
  .إنه أنه أخو دارا البيه: ويقال

  .يوجب احلكم بأن مذهب أرسطا طاليس حق وصدق وذلك مما ال سبيل إليهإن تعظيم اهللا إياه : قال الرازي) ٢(
واالوىل محله على ) إنا مكنا له يف االرض(قوله  -: من قال أنه كان نبيا احتج بوجوه: قال الرازي يف تفسريه) ٣(

  .التمكني يف الدين، والتمكني الكامل يف الدين هو النبوة



  .مجلة االشياء النبوة ومن) وآتيناه من كل شئ سببا(قوله  -
  .والذي يتكلم معه اهللا ال بد وأن يكون نبيا..) قلنا يا ذا القرنني(قوله  -

  .كان ينزل على ذي القرنني) رفائيل(إن ملكا يقال له رباقيل : وقال الدارقطين يف كتاب االخبار

  .جل وسكت علي رضي اهللا عنهوقال أزيدك فسكت الر) ١] (فكان الليل والنهار عليه سواء [ وبسط له يف النور 
  .ملك االرض أربعة: وعن أيب إسحاق السبيعي، عن عمرو بن عبد اهللا الوادعي مسعت معاوية يقول

  .سليمان بن داود النيب عليهما السالم
  .وذو القرنني ورجل من أهل حلوان

  .ورجل آخر
  .ال: فقيل له اخلضر قال
بلغين أنه : ، عن حممد بن الضحاك، عن أبيه، عن سفيان الثوري قالحدثين إبراهيم بن املنذر: وقال الزبري بن بكار

  .مؤمنان وكافران سليمان النيب وذو القرنني ومنرود وخبت نصر: ملك االرض كلها أربعة
  .سواء: وهكذا قال سعيد بن بشري

النمرود وكان  كان ذو القرنني ملك بعد: وقال إسحاق بن بشر، عن سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة عن احلسن قال
من قصته أنه كان رجال مسلما صاحلا أتى املشرق واملغرب مد اهللا له يف االجل ونصره حىت قهر البالد، واحتوى 
على االموال، وفتح املدائن، وقتل الرجال، وجال يف البالد والقالع فسار حىت أتى املشرق واملغرب فذلك قول 

إنا مكنا له يف االرض وآتيناه من كل شئ (أي خربا ) يكم منه ذكراويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلو عل: (اهللا
  .أي علما بطلب أسباب املنازل) سببا

  .قال إسحاق، وزعم مقاتل أنه كان يفتح املدائن وجيمع الكنوز فمن اتبعه على دينه وتابعه عليه وإال قتله
وآتيناه من كل شئ (وقتادة والضحاك وقال ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري وعكرمة وعبيد بن يعلى والسدي 

يعين علما وقال قتادة ومطر الوراق معامل االرض ومنازهلا وأعالمها وآثارها وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ) سببا
تعليم االلسنة كان ال يغزو قوما إال حدثهم بلغتهم والصحيح أنه يعم كل سبب يتوصل به إىل نيل مقصوده يف : يعين

  .ها فإنه كان يأخذ من كل أقليم من االمتعة واملطاعم والزاد ما يكفيه ويعينه على أهل االقليم اآلخراململكة وغري
  وذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث ألفا وستمائة سنة جيوب االرض ويدعو أهلها إىل عبادة

  .اهللا وحده ال شريك له ويف كل هذه املدة نظر
  .واهللا أعلم

  .مطوال جدا وهو منكر جدا) وآتيناه من كل شئ سببا: (حديثا متعلقا بقولهوقد روى البيهقي وابن عساكر 
أي ) فاتبع سببا: (ويف إسناده حممد بن يونس الكدميي وهو متهم فلهذا مل نكتبه لسقوطه عندنا واهللا أعلم وقوله

ف على حافة يعين من االرض انتهى إىل حيث ال ميكن أحدا أن جياوزه ووق) حىت إذا بلغ مغرب الشمس(طريقا 
البحر احمليط الغريب الذي يقال له أوقيانوس الذي فيه اجلزائر املسماة باخلالدات اليت هي مبدأ االطوال على أحد 

  .قويل أرباب اهليئة، والثاين من ساحل هذا البحر كما قدمنا
لبحر يف نظره فإن من واملراد هبا ا) تغرب يف عني محئة(وعنده شاهد مغيب الشمس فيما رآه بالنسبة إىل مشاهدته 

أي يف نظره ومل ) وجدها: (كان يف البحر أو على ساحله، يرى الشمس كأهنا تطلع من البحر وتغرب فيه وهلذا قال
  .فإذا هي تغرب يف عني محئة أي ذات محأة: يقل



  قال كعب
__________  

  .ما بني معكوفني زيادة استدركت من القرطيب وتفسري الطربسي) ١(

  .الطني االسودوهو : االحبار
  .وقرأه بعضهم حامية
  .فقيل يرجع إىل االول

  .وقيل من احلرارة وذلك من شدة املقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها
  .عن يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، حدثين موىل لعبد اهللا بن عمرو عن عبد اهللا: وقد روى االمام أمحد

من ) ١(يف نار اهللا احلامية لوال ما يزعها : " الشمس حني غابت فقالقال نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 
فيه غرابة وفيه رجل منهم مل يسم ورفعه فيه نظر وقد يكون موقوفا من ) ٢" (أمر اهللا الحرقت ما على االرض 

  .لمكالم عبد اهللا بن عمرو، فإنه أصاب يوم الريموك زاملتني من كتب املتقدمني فكان حيدث منها واهللا أع
ومن زعم من القصاص أن ذا القرنني جاوز مغرب الشمس وصار ميشي جبيوشه يف ظلمات مددا طويلة فقد اخطأوا 

  .بعد النجعة وقال ما خيالف العقل والنقل
من طريق وكيع، عن أبيه، عن معتمر بن سليمان، عن أيب : بيان طلب ذي القرنني عني احلياة وقد ذكر ابن عساكر

  جعفر
) ٣(أن ذا القرنني كان له صاحب من املالئكة يقال له رناقيل : بيه، زين العابدين خربا مطوال جدا فيهالباقر، عن أ

فسأله ذوالقرنني هل تعلم يف االرض عينا يقال هلا عني احلياة فذكر له صفة مكاهنا فذهب ذو القرنني يف طلبها، 
  .لمات فشرب منها، ومل يهتد ذو القرنني إليهاوجعل اخلضر على مقدمته فانتهى اخلضر إليها يف واد يف أرض الظ

وذكر اجتماع ذي القرنني ببعض املالئكة يف قصر هناك وأنه أعطاه حجرا فلما رجع إىل جيشه سأل العلماء عنه 
فوضعوه يف كفة ميزان وجعلوا يف مقابلته ألف حجر مثله فوزهنا حىت سأل اخلضر فوضع قباله حجرا وجعل عليه 

  .ح بهحفنة من تراب فرج
  ).٤(وقال هذا مثل ابن آدم ال يشبع حىت يوارى بالتراب فسجد له العلماء تكرميا له وإعظاما واهللا أعلم 

  .قلنا يا ذا القرنني إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا(مث ذكر تعاىل أنه حكم يف أهل تلك الناحية 
  )اقال أما من ظلم فسوف نعذبه مث يرد إىل ربه فيعذبه عذابا نكر

__________  
  .يزجرها ومينعها: يزعها) ١(
  .٢٠٧/  ٢مسند أمحد ) ٢(
" وهذا امللك على ما ذكره الدارقطين يف " زرفائيل " ويف الدر املنثور " رفائيل : " يف قصص االنبياء للثعليب) ٣(

  .هو الذي يطوي االرض يوم القيامة": االخبار 
  .أرض جيددها اهللا يوم القيامة: فيما ذكره بعض أهل العلم، والساهرةوينقصها فتقع اقدام اخلالئق كلها بالساهرة، 

فلما فرغ من أمر السد، وبعد أن دانت له عامة االرضني وملك التبت والصني، : ذكر الطربي وابن االثري) ٤(
تطلع دخل الظلمات مما يلي القطب الشمايل والشمس جنوبية، فلهذا كانت ظلمة، وإال فليس يف االرض موضع إال 

الشمس عليه أبدا، فلما دخل الظلمات أخذ أربعمائة رجل من أصحابه يطلب عني اخللد، فسار فيها مثانية عشر 



  .يوما مث خرج ومل يظفر هبا، وكان اخلضر على مقدمته فظفر هبا وسبح فيها وشرب منها
  .إىل العراق فمات يف طريقه بشهرزور) ذو القرنني(ورجع 

  ).٢٨٧/  ١كامل يف التاريخ ، ال٩/  ٢تاريخ الطربي (

وأما (أي فيجتمع عليه عذاب الدنيا واآلخرة وبدأ بعذاب الدنيا النه أزجر عند الكافر ]  ٨٨ - ٨٧: الكهف[ 
  )من آمن وعمل صاحلا فله جزاء احلسىن وسنقول له من أمرنا يسرا

ا هو العدل والعلم واالميان فبدأ باالهم وهو ثواب اآلخرة وعطف عليه االحسان منه إليه وهذ]  ٨٩: الكهف[ 
حىت (أي سلك طريقا راجعا من املغرب إىل املشرق فيقال إنه رجع يف ثنيت عشرة سنة ) مث اتبع سببا: (قال اهللا تعاىل

أي ليس هلم بيوت وال أكنان يستترون هبا ) إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم مل جنعل هلم من دوهنا سترا
  .من حر الشمس

) ١(ري من العلماء ولكن كانوا يأوون إذا اشتد عليهم احلر إىل أسراب قد اختذوها يف االرض شبه القبور قال كث
أي وحنن نعلم ما هو عليه وحنفظه ونكلؤه حبراستنا يف مسريه ذلك ) كذلك وقد احطنا مبا لديه خربا: (قال اهللا تعاىل

  .كله من مغارب االرض إىل مشارقها
أن ذا القرنني حج ماشيا فلما مسع ابراهيم اخلليل : ري وابنه عبد اهللا وغريمها من السلفوقد روي عن عبيد بن عم

ال أركب يف بلد فيه : بقدومه تلقاه فلما اجتمعا دعا له اخلليل ووصاه بوصايا ويقال إنه جئ بفرس لريكبها فقال
  .فسخر اهللا له السحاب وبشره إبراهيم بذلك فكانت حتمله إذا أراد) ٢(اخلليل 

  .مث اتبع سببا: (وقوله تعاىل
  .يعين غشما]  ٩٣ - ٩٢: الكهف) [ حىت إذا بلغ بني السدين وجد من دوهنما قوما ال يكادون يفقهون قوال

يقال إهنم هم الترك أبناء عم يأجوج ومأجوج فذكروا له أن هاتني القبيلتني قد تعدوا عليهم وأفسدوا يف بالدهم 
ه محال، وهو اخلراج، على أن يقيم بينهم وبينهم حاجزا مينعهم من الوصول إليهم وقطعوا السبل عليهم، وبذلوا ل

مث طلب منهم أن ) قال ما مكين فيه ريب خري(فامتنع من أخذ اخلراج اكتفاءا مبا أعطاه اهللا من االموال اجلزيلة 
ستطيعون اخلروج إليهم إال من جيمعوا له رجاال وآالت ليبين بينهم وبينهم سدا وهو الردم بني اجلبلني وكانوا ال ي

  .بينهما وبقية ذلك حبار مغرقة وجبال شاهقة فبناه كما قال تعاىل من احلديد والقطر وهو النحاس املذاب
فما اسطاعوا أن : (وقيل الرصاص والصحيح االول فجعل بدل اللنب حديدا وبدل الطني حناسا وهلذا قال تعاىل

أي مبعاول وال فؤوس وال غريها فقابل ) وما استطاعوا له نقبا( غريها وال) ٣(أي يعلوا عليه بسالمل ) يظهروه
أي قدر اهللا وجوده ليكون رمحة منه بعباده أن مينع بسببه ) قال هذا رمحة من ريب(االسهل باالسهل واالشد باالشد 

  أي الوقت الذي قدر) فإذا جاء وعد ريب(عدوان هؤالء القوم على من جاورهم يف تلك احمللة 
__________  

كانت أرضهم ال جبل فيها وال شجر، وكانت ال حتمل البناء، فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا : قال احلسن) ١(
  .يف املاء، فإذا ارتفعت عنهم خرجوا، فيتراعون كما تتراعى البهائم

  ).تفسري الرازي -القرطيب (
  .ميشي فحج ماشيا) يمإبراه(ما كنت الركب وهذا : قال: تقدم اخلرب يف االزرقي وفيه) ٢(
يف طوله ما بني طريف اجلبلني : كان ارتفاع السد مائتا ذراع ومخسون ذراعا، وروي: قال القرطيب يف تفسريه) ٣(

  ).عن وهب بن منبه(مائة فرسخ، ويف عرضه مخسون فرسخا 



وكان وعد : (الأي مساويا لالرض وال بد من كون هذا وهلذا ق) جعله دكاء(خروجهم على الناس يف آخر الزمان 
  .حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون: (كما قال تعاىل]  ٩٨: الكهف) [ ريب حقا

) [ وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض: (ولذا قال ههنا]  ٩٧ - ٩٦: االنبياء[ اآلية ) واقترب الوعد احلق
وقد أوردنا االحاديث املروية ) معناهم مجعاونفخ يف الصور فج(يعين يوم فتح السد على الصحيح ]  ٩٩: الكهف

من كتابنا هذا إذا انتهينا " كتاب الفنت واملالحم " يف خروج يأجوج ومأجوج يف التفسري وسنوردها إن شاء اهللا يف 
  .إليه حبول اهللا وقوته وحسن توفيقه ومعونته وهدايته

  .لقرننيبلغنا أن أول من صافح ذو ا: عن الثوري: قال أبو داود الطيالسي
إن ذا القرنني ملا حضرته الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع طعاما : وروي عن كعب االحبار أنه قال ملعاوية

وجتمع نساء أهل املدينة وتضعه بني أيديهن، وتأذن له فيه إال من كانت ثكلى فال تأكل منه شيئا، فلما فعلت ذلك مل 
اهللا كلكن ثكلى ؟ فقلن أي واهللا ما منا إال من أثكلت فكان ذلك  تضع واحدة منهن يدها فيه فقالت هلن سبحان

  .تسلية المه
وذكر إسحاق بن بشر عن عبد اهللا بن زياد عن بعض أهل الكتاب وصية ذي القرنني وموعظة أمه موعظة بليغة 

  .طويلة فيها حكم وأمور نافعة وأنه مات وعمره ثالثة آالف سنة وهذا غريب
  .من وجه آخر أنه عاش ستا وثالثني سنة قال ابن عساكر وبلغين

  .وقيل كان عمره ثنتني وثالثني سنة
  .وكان بعد داود بسبعمائة سنة وأربعني سنة

  وكان بعد آدم خبمسة آالف ومائة
  .وإحدى ومثانني سنة

  ).١(وكان ملكه ست عشرة سنة 
ترمجة وآخرها بينهما والصواب وهذا الذي ذكره إمنا ينطبق على إسكندر الثاين ال االول وقد خلط يف أول ال

  .التفرقة كما ذكرنا اقتداء جبماعة من احلفاظ واهللا أعلم
وممن جعلهما واحدا االمام عبد امللك بن هشام راوي السرية وقد أنكر ذلك عليه احلافظ أبو القاسم السهيلي رمحه 

قال ولعل مجاعة من امللوك املتقدمني تسموا  اهللا إنكارا بليغا ورد قوله ردا شنيعا وفرق بينهما تفريقا جيدا كما قدمنا
  .بذي القرنني تشبها باالول

  .واهللا أعلم
ذكر أميت يأجوج ومأجوج وصفاهتم وما ورد من أخبارهم وصفة السد هم من ذرية آدم بال خالف نعلمه مث الدليل 

سول اهللا صلى اهللا عليه قال ر: من طريق االعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد قال: على ذلك ما ثبت يف الصحيحني
قم فابعث بعث النار من ]: لبيك وسعديك، واخلرب يف يديك : فيقول[ ! يقول اهللا تعاىل يوم القيامة يا آدم : " وسلم

  .من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إىل النار وواحد إىل اجلنة: يا رب وما بعث النار ؟ فيقول: ذريتك فيقول
__________  

  .مخس عشرة سنة، وكان عمره ملا ملك إحدى وعشرين سنة مات ابن ست وثالثني يف املسعودي) ١(

  ".فحينئذ يشيب الصغري وتضع كل ذات محل محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد 
ابشروا : " لمقالوا يارسول اهللا أينا ذلك الواحد ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس] فاشتد ذلك عليهم : قال[ 



ابشروا فإن فيكم أمتني ما كانتا يف شئ إال : " ويف رواية فقال) ١" (فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج ألفا 
  ".كثرتاه 

  .أي غلبتاه كثرة وهذا يدل على كثرهتم وإهنم أضعاف الناس مرارا عديدة
رب ال تذر على : (ئه على أهل االرض بقولهمث هم من ذرية نوح الن اهللا تعاىل أخرب أنه استجاب لعبده نوح يف دعا

وتقدم يف ) وجعلنا ذريته هم الباقني: (وقال) فأجنيناه وأصحاب السفينة: (وقال تعاىل) االرض من الكافرين ديارا
يف املسند والسنن أن نوحا ولد له ثالثة وهم سام وحام ويافث فسام أبو العرب وحام أبو ) ٢(احلديث املروي 
  أبو الترك فيأجوج ومأجوج طائفة من الترك وهم مغل املغول وهم أشد بأسا وأكثرالسودان ويافث 

  .فسادا من هؤالء ونسبتهم إليهم كنسبة هؤالء إىل غريهم
وقد قيل إن الترك إمنا مسوا بذلك حني بىن ذو القرنني السد وأجلأ يأجوج ومأجوج إىل ما وراءه فبقيت منهم طائفة 

  .ا من ورائهمل يكن عندهم كفسادهم فتركو
  .فلهذا قيل هلم الترك

أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حني احتلم فاختلطت بتراب فخلقوا من ذلك وأهنم ليسوا ) ٣(ومن زعم 
  .من حواء فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النواوي يف شرح مسلم وغريه وضعفوه

  .أن مجيع الناس اليوم من ذرية نوح بنص القرآنوهو جدير بذلك إذ ال دليل عليه بل هو خمالف ملا ذكرناه من 
  .وهكذا من زعم أهنم على أشكال خمتلفة وأطوال متباينة جدا

  .فمنهم من هو كالنخلة السحوق
  .ومنهم من هو غاية يف القصر

  .ومنهم من يفترش أذنا من أذنيه ويتغطى باالخرى فكل هذه أقوال بال دليل ورجم بالغيب بغري برهان
  .م من بين آدم وعلى أشكاهلم وصفاهتموالصحيح أهن

  .مث مل يزل اخللق ينقص حىت اآلن) ٤" (إن اهللا خلق آدم وطوله ستون ذراعا : " وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .وهذا فيصل يف هذا الباب وغريه

نرده إذ حيتمله العقل فإن صح يف خرب قلنا به وإال فال ) ٥(وما قيل من أن أحدهم ال ميوت حىت يرى من ذريته ألفا 
  والنقل أيضا قد يرشد إليه

__________  
والبخاري حديث  ٢٠١/  ١ص  ٢٢٢/  ٣٧٩باب يقول اهللا آلدم  ٩٦كتاب االميان  ١أخرجه مسلم يف ) ١(

  .١٥٨٤: رقم
  .وما بني معكوفني زيادة من مسلم

  .ار من غريهمالبعث هنا مبعىن املبعوث املوجه إليها، ومعناه ميز أهل الن: وبعث النار
ولد لنوح سام وحام ويافث فولد سام العرب وفارس : رواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٢(

والروم واخلري فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة وال خري فيهم وولد حام القبط والرببر 
  ".والسودان 
  .تقدم خترجيه

  .قاله كعب االحبار) ٣(



  .ويف هذا نظر الن االنبياء ال حيتلمون قاله القرطيب؛ اخلرب أن آدم احتلم ويف 
  .٣١٥/  ٢وأمحد يف مسنده ج  ٢٨٤١/  ٢٨/  ١١/  ٥١أخرجه مسلم يف ) ٤(
  .رواه اهليثمي يف الزوائد عن حذيفة بن اليمان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٥(

  .العطار وهو ضعيف قال رواه الطرباين يف االوسط وفيه حيىي بن سعيد

  .واهللا أعلم
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن العباس االصبهاين، حدثنا أبو : بل قد ورد حديث مصرح بذلك إن صح قال الطرباين

مسعود أمحد بن الفرات حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا املغرية، عن مسلم، عن أيب إسحاق، عن وهب بن جابر 
إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم ولو أرسلوا الفسدوا : " صلى اهللا عليه وسلم قال عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب

  .على الناس معائشهم ولن ميوت منهم رجل إال ترك من ذريته ألفا فصاعدا
  ).١) " (تأويل وتاريس ومنسك(وإن من ورائهم ثالث أمم 

  .وهو حديث غريب جدا وإسناده ضعيف
  .وفيه نكارة شديدة
ذكره ابن جرير يف تارخيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذهب إليهم ليلة االسراء فدعاهم  وأما احلديث الذي

فأجابوه فهو حديث ) تاريس وتاويل ومنسك(إىل اهللا فامتنعوا من إجابته ومتابعته وأنه دعا تلك االمم اليت هناك 
  .رفوا بوضع احلديث واهللا أعلمموضوع اختلقه أبو نعيم عمرو بن الصبح أحد الكذابني الكبار الذين اعت

  .فإن قيل فكيف دل احلديث املتفق عليه أهنم فداء املؤمنني يوم القيامة أهنم يف النار ومل يبعث إليهم رسل
فاجلواب أهنم ال يعذبون إال بعد قيام احلجة عليهم واالعذار ) وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال: (وقد قال اهللا تعاىل

فإن كانوا يف زمن الذي قبل بعث ]  ١٥: االسراء) [ وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال: (إليهم كما قال تعاىل
حممد صلى اهللا عليه وسلم قد أتتهم رسل منهم فقد قامت على أولئك احلجة وإن مل يكن قد بعث اهللا إليهم رسال 

  .فهم يف حكم أهل الفترة
عن مجاعة من الصحابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه  )٢(ومن مل تبلغه الدعوة وقد دل احلديث املروي من طرق 

وقد " إن من كان كذلك ميتحن يف عرصات القيامة فمن أجاب الداعي دخل اجلنة ومن أىب دخل النار : " وسلم
وقد حكاه الشيخ ) وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال: (أوردنا احلديث بطرقه وألفاظه وكالم االئمة عليه عند قوله

االشعري إمجاعا عن أهل السنة واجلماعة، وامتحاهنم ال يقتضي جناهتم، وال ينايف االخبار عنهم بأهنم من  أبو احلسن
أهل النار الن اهللا يطلع رسوله صلى اهللا عليه وسلم على ما يشاء من أمر الغيب وقد اطلعه على أن هؤالء من أهل 

جييبون الداعي إىل يوم القيامة فيعلم من هذا أهنم كانوا الشقاء وأن سجاياهم تأىب قبول احلق واالنقياد له فهم ال 
أشد تكذيبا للحق يف الدنيا لو بلغهم فيها الن يف عرصات القيامة ينقاد خلق ممن كان مكذبا يف الدنيا فإيقاع االميان 

  هناك ملا يشاهد من
  .االهوال أوىل وأحرى منه يف الدنيا واهللا أعلم

رمون ناكسوا رؤوسهم عند رهبم ربنا ابصرنا ومسعنا فارجعنا فعمل صاحلا إنا ولو ترى إذ اجمل: (كما قال تعاىل
  ]. ٣٨: مرمي) [ أمسع هبم وأبصر يوم يأتوننا: (وقال تعاىل]  ١٢: السجدة) [ موقنون

فإنه حديث منكر بل " دعاهم ليلة االسراء فلم جييبوا : " وأما احلديث الذي فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .موضوع وضعه عمرو بن الصبح



__________  
  .وقال رواه الطرباين يف الكبري واالوسط ورجاله ثقات ٦/  ٨رواه اهليثمي يف جممع الزوائد ج ) ١(
  .وما بعدها ٤٨/  ٣ج  - ١٥اآلية  -رواه ابن كثري يف تفسري سورة االسراء ) ٢(
  ).دار احياء التراث(

اه من احلديد والنحاس وساوى به اجلبال الصم الشاخمات الطوال فال يعرف وأما السد فقد تقدم أن ذا القرنني بن
  .على وجه االرض بناء أجل منه وال أنفع للخلق منه يف أمر دنياهم

) ١(قال مثل الربد احملرب " وكيف رأيته ؟ : " وقال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم رأيت السد قال: قال البخاري
  ".رأيته هكذا : " فقال
ره البخاري معلقا بصيغة اجلزم ومل أره مسندا من وجه متصل أرتضيه غري أن ابن جرير رواه يف تفسريه مرسال ذك
يا رسول اهللا قد رأيت سد : حدثنا بشر، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة قال ذكر لنا أن رجال قال: فقال

  ".قد رأيته : " داء وطريقة محراء قالكالربد احملرب طريقة سو: قال" انعته يل : " يأجوج ومأجوج قال
وقد ذكر أن اخلليفة الواثق بعث رسال من جهته وكتب هلم كتبا إىل امللوك يوصلوهنم من بالد إىل بالد حىت ينهوا 
إىل السد فيكشفوا عن خربه وينظروا كيف بناه ذو القرنني على أي صفة ؟ فلما رجعوا أخربوا عن صفته وأن فيه 

أقفال وأنه بناء حمكم شاهق منيف جدا وأن بقية اللنب احلديد واآلالت يف برج هناك وذكروا أنه  بابا عظيما وعليه
ال يزال هناك حرس لتلك امللوك املتامخة لتلك البالد وحملته يف شرقي االرض يف جهة الشمال يف زاوية االرض 

ن املعايش من حراثة وزراعة واصطياد من إن بالدهم متسعة جدا وإهنم يقتاتون بأصناف م: الشرقية الشمالية، ويقال
  .الرب ومن البحر، وهم أمم وخلق ال يعلم عددهم إال الذي خلقهم

  فما: (فإن قيل فما اجلمع بني قوله تعاىل
وبني احلديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زينب ]  ٩٧: الكهف) [ اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

اهللا عنها قالت استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نوم حممرا وجهه وهو  بنت جحش أم املؤمنني رضي
وحلق ) ٢" (ال إله إال اهللا ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه : " يقول

  ).٣(نعم إذا كثر اخلبث : يارسول اهللا أهنلك وفينا الصاحلون ؟ قال: تسعني قلت
قال رسول اهللا صلى اهللا : من حديث وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أيب هريرة قال: الصحيحني وأخرجاه يف
  ).٤" (فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد تسعني : " عليه وسلم

 فاجلواب أما على قول من ذهب إىل أن هذا إشارة إىل فتح أبواب الشر والفنت وإن هذا استعارة حمضة وضرب مثل
  .فال إشكال

فما : (وأما على قول من جعل ذلك إخبارا عن أمر حمسوس كما هو الظاهر املتبادر فال إشكال أيضا الن قوله
  اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له

__________  
  .الثوب املنمق: الربد احملرب) ١(
البخاري حديث و ٢٢٠٨ - ٢٢٠٧/  ٤ص  ٢٨٨٠/  ٢باب ) ١( -كتاب الفنت  ٥٢أخرجه مسلم يف ) ٢(

  .١٥٨٢: رقم
الزىن خاصة وقيل أوالد الزىن والظاهر أنه املعاصي : فسره اجلمهور بالفسوق والفجور، وقيل املراد: اخلبث) ٣(



  .مطلقا، ومعىن احلديث أن اخلبث إذا كثر فقد حيصل اهلالك العام وإن كان هناك صاحلون
  ).٢(رقم  راجع احلاشية ١٥٨٣والبخاري رقم  ٢٨٨١/  ٣احلديث ) ٤(

أي يف ذلك الزمان الن هذه صيغة خرب ماض، فال ينفي وقوعه فيما يستقبل بإذن اهللا هلم يف ذلك قردا ) نقبا
وهم : (وتسليطهم عليه بالتدريج قليال قليال حىت يتم االجل، وينقضي االمر املقدور فيخرجون كما قال اهللا تعاىل

يث اآلخر أشكل من هذا وهو ما رواه االمام أمحد يف مسنده ولكن احلد]  ٩٦: االنبياء) [ من كل حدب ينسلون
حدثنا روح، حدثنا سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، حدثنا أبو رافع، عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا : قائال

إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حىت إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي : " عليه وسلم قال
  ارجعوا فستحفرونه غداعليهم 

فيعودون إليه كأشد ما كان حىت إذا بلغت مدهتم وأراد اهللا أن يبعثهم على الناس حفروا حىت إذا كادوا يرون 
شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرون غدا إن شاء اهللا ويستثين فيعودون إليه وهو كهيئة يوم تركوه، 

املياه، وتتحصن الناس يف حصوهنم فريمون بسهامهم إىل السماء ) ١(فيحفرونه وخيرجون على الناس فيستقون 
يف أقفائهم ) ٢(فترجع وعليها كهيئة الدم، فيقولون قهرنا أهل االرض وعلونا أهل السماء فيبعث اهللا عليهم نغفا 

  ).٣" (فيقتلهم هبا 
سمن وتشكر شكرا من حلومهم والذي نفس حممد بيده إن دواب االرض لت: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ورواه أمحد أيضا عن حسن بن موسى عن سفيان عن قتادة به، وهكذا رواه ابن ماجه من حديث سعيد " ودمائهم 
  .عن قتادة إال أنه قال حديث أبو رافع

  .ورواه الترمذي من حديث أيب عوانة عن قتادة به
  .مث قال غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه

احلديث أهنم كل يوم يلحسونه حىت يكادوا ينذرون شعاع الشمس من ورائه لرقته فإن مل يكن  فقد أخرب يف هذا
رفع هذا احلديث حمفوظا وإمنا هو مأخوذ عن كعب االحبار كما قاله بعضهم فقد استرحنا من املؤنة وإن كان 

هم كما هو املروي عن هذا يكون يف آخر الزمان عند اقتراب خروج) ٤(حمفوظا فيكون حمموال على أن صنيعهم 
أي نافذا منه فال ينفى أن يلحسوه وال ينفذوه واهللا ) وما استطاعوا له نقبا: (كعب االحبار أو يكون املراد بقوله

  .أعلم
وعلى هذا فيمكن اجلمع بني هذا وبني ما يف الصحيحني عن أيب هريرة فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 

  .افذا فيه واهللا أعلموعقد تسعني أي فتح فتحا ن
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية : (قصة أصحاب الكهف قال اهللا تعاىل

  إىل الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذاهنم يف
__________  

  .أي ينزحونه: ينشفون املاء: يف ابن ماجه) ١(
  .نغفة: دود يكون يف أنوف االبل والغنم واحدهتا: النغف بالتحريك) ٢(
هذا حديث : وقال ٣١٥٣باب حديث  ١٩كتاب تفسري القرآن  ٤٨والترمذي يف  ٥١٠/  ٢مسند أمحد ج ) ٣(

  .حسن غريب
  .ضيعهم وهو حتريف والصواب ما أثبتناه: يف نسخ البداية املطبوعة) ٤(



  .لنعلم أي احلزبني أحصى ملا لبثوا أمدا الكهف سنني عددا مث بعثناهم
  .حنن نقص عليك نبأهم باحلق إهنم فتية آمنوا برهبم وزدناهم هدى

  .وربطنا على قلوهبم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات واالرض لن ندعو من دونه إهلا لقد قلنا إذا شططا
  .فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذباهؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة لوال يأتون عليهم بسلطان بني 

  .وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رمحته ويهئ لكم من أمركم مرفقا
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمني وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم يف فجوة منه ذلك 

املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا وحتسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات من آيات اهللا من يهد اهللا فهو 
  .اليمني وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومللئت منهم رعبا

  .وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
ا ربكم أعلم مبا لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه قالو

  .وليتلطف وال يشعرن بكم أحدا
  .إهنم إن يظهروا عليكم يرمجوكم أو يعيدوكم يف ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا

فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا  وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد اهللا حق وأن الساعة ال ريب
  .عليهم بنيانا رهبم أعلم هبم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا

  .هم كلبهم ويقولون مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيبسيقولون ثالثة رابع
  .ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم

  .قل ريب أعلم بعدهتم ما يعلمهم إال قليل فال متار فيهم إال مراء ظاهرا وال تستفت فيهم منهم أحدا
القرب من  وال تقولن لشئ إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ريب

  .هذا رشدا
  .ولبثوا يف كهفهم ثلثمائة سنني وازدادوا تسعا

) قل اهللا أعلم مبا لبثوا له غيب السموات واالرض أبصر به وامسع ما هلم من دونه من ويل وال يشرك يف حكمه أحدا
  ]. ٢٦ - ٩: الكهف[ 

  السرية كان سبب نزول قصة أصحاب الكهف وخرب ذي القرنني ما ذكره حممد بن إسحاق يف
وغريه أن قريشا بعثوا إىل اليهود يسألوهنم عن أشياء ميتحنون هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويسألونه عنها 

سلوه عن أقوام ذهبوا يف الدهر فال يدري ما صنعوا، وعن رجل طواف يف االرض : ليختربوا ما جييب به فيها فقالوا
) [ ويسألونك عن ذي القرنني] ( ٨٥: االسراء) [ نك عن الروحويسألو: (، فأنزل اهللا تعاىل)١(وعن الروح 

أي ليسوا بعجب عظيم ) أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا: (وقال ههنا]  ٨٣: الكهف
  .بالنسبة إىل ما أطلعناك عليه من االخبار العظيمة واآليات الباهرة والعجائب الغريبة

  ).٢(بل هو الغار يف اجل: والكهف
  قال شعيب

__________  
إن الذي سأل يهود هو النضر بن احلارث من شياطني قريش وكان يؤذي رسول اهللا صلى : قال ابن إسحاق) ١(



  .فإن أخربكم فهو نيب وإال فهو متقول -وزاد ابن إسحاق  -اهللا عليه وسلم 
  .يتسع فهو غار الواسع يف اجلبل، فإذا صغر ومل) الغار(النقب : الكهف: ويف أقوال) ٢(

  .ال أدري ما املراد به: اجلبائي واسم كهفهم حيزم، وأما الرقيم فعن ابن عباس أنه قال
  .وقيل هو الكتاب املرقوم فيه أمساؤهم وما جرى هلم كتب من بعدهم اختاره ابن جرير وغريه

  .وقيل هو اسم اجلبل الذي فيه كهفهم
  .قال ابن عباس وشعيب اجلبائي وامسه بناجلوس

  .قيل هو اسم واد عند كهفهم وقيل اسم قرية هنالك واهللا أعلمو
واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خربهم، يدل على أن زماهنم متقدم ) ١(واسم كلبهم محران : قال شعيب اجلبائي

  .على ما ذكره بعض املفسرين أهنم كانوا بعد املسيح، وأهنم كانوا نصارى
  .مشركني يعبدون االصناموالظاهر من السياق أن قومهم كانوا 

  .كانوا يف زمن ملك يقال له دقيانوس وكانوا من أبناء االكابر: قال كثري من املفسرين واملؤرخني وغريهم
وقيل من أبناء امللوك واتفق اجتماعهم يف يوم عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومهم من السجود لالصنام والتعظيم 

اهللا عن قلوهبم حجاب الغفلة، وأهلمهم رشدهم فعلموا أن قومهم ليسوا على  لالوثان فنظروا بعني البصرية وكشف
  .شئ، فخرجوا عن دينهم وانتموا إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له

ويقال إن كل واحد منهم ملا أوقع اهللا يف نفسه ما هداه إليه من التوحيد احناز عن الناس واتفق اجتماع هؤالء الفتية 
  يف

فكل " االرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف : " ح يف البخاريمكان واحد كما ص
منهم سأل اآلخر عن أمره، وعن شأنه، فأخربه ما هو عليه واتفقوا على االحنياز عن قومهم والتربي منهم واخلروج 

  .من بني أظهرهم والفرار بدينهم منهم وهو املشروع حال الفنت وظهور الشرور
حنن نقص عليك نبأهم باحلق إهنم فتية آمنوا برهبم وزدناهم هدى وربطنا على قلوهبم إذ قاموا فقالوا : (قال اهللا تعاىل

ربنا رب السموات واالرض لن ندعو من دونه إهلا لقد قلنا إذا شططا هؤالء قومنا اختذوا من دونه آهلة لوال يأتون 
فمن (دليل ظاهر على ما ذهبوا إليه وصاروا من االمر عليه أي ب]  ١٥ - ١٣: الكهف) [ عليهم بسلطان بني

أي وإذ فارقتموهم ]  ١٦ - ١٥: الكهف) [ أظلم ممن افترى على اهللا كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال اهللا
مما إنين براء : (يف دينهم، وتربأمت مما يعبدون من دون اهللا، وذلك الهنم كانوا يشركون مع اهللا كما قال اخلليل

وهكذا هؤالء الفتية قال بعضهم إذ قد فارقتم قومكم يف ]  ٢٧: الزخرف) [ تعبدون إال الذي فطرين فإنه سيهدين
فأووا إىل الكهف ينشر لكم ربكم من رمحته (دينهم، فاعتزلوهم بأبدانكم لتسلموا منهم أن يوصلوا إليكم شرا 

حتت حفظه وكنفه وجيعل عاقبة أمركم إىل خري كما أي يسبل عليكم ستره وتكونوا ) ويهئ لكم من أمركم مرفقا
مث ذكر ) ٢" (اللهم أحسن عاقبتنا يف االمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة : " جاء يف احلديث

  تعاىل صفة الغار الذي آووا إليه وأن بابه موجه إىل حنو الشمال وأعماقه إىل جهة القبلة وذلك أنفع
__________  

  .قطمري" ريان، وابن عباس : فعن علي: تلف يف امسه قيلاخ) ١(
  .بسيط: وعبد اهللا بن سالم

  .نقيا: وهب



عن هيثم بن خارجة ثنا حممد بن أيوب بن ميسرة بن حلبس قال مسعت  ١٨١/  ٤أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٢(
  .وذكر احلديث..يدعو مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب حيدث عن بسر بن أيب أرطأة القرشي يقول

عن كهفهم : (وقرئ تزور) وترى الشمس إذا طلعت تزاور: (االماكن أن يكون املكان قبليا وبابه حنو الشمال فقال
فأخرب أن الشمس يعين يف زمن الصيف وأشباهه تشرق أول ) ذات اليمني وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال
  روج منهطلوعها يف الغار يف جانبه الغريب مث تشرع يف اخل

ذات اليمني فترتفع يف جو السماء وتتقلص عن باب الغار مث إذا تضيفت للغروب ) ١(قليال قليال وهو ازوارها 
تشرع يف الدخول فيه من جهته الشرقية قليال قليال إىل حني الغروب كما هو املشاهد مبثل هذا املكان واحلكمة يف 

أي بقاؤهم ) وهم يف فجوة منه ذلك من آيات اهللا) (٢(اؤه دخول الشمس إليه يف بعض االحيان أن ال يفسد هو
على هذه الصفة دهرا طويال من السنني ال يأكلون وال يشربون وال تتغذى أجسادهم يف هذه املدة الطويلة من 

من يهد اهللا فهو املهتد ومن يظلل فلن جتد له وليا مرشدا وحتسبهم أيقاظا وهم (آيات اهللا وبرهان قدرته العظيمة 
وتقلبهم ذات اليمني (قال بعضهم الن أعينهم مفتوحة لئال تفسد بطول الغمض ]  ١٨ - ١٦: الكهف) [ رقود

وكلبهم (وحيتمل أكثر من ذلك فاهللا أعلم ) ٣(قيل يف كل عام يتحولون مرة من جنب إىل جنب ) وذات الشمال
  .لوصيد اسكفة البابقال شعيب اجلبائي اسم كلبهم محران، وقال غريه ا) باسط ذراعية بالوصيد

واملراد أن كلبهم، الذي كان معهم وصحبهم حال انفرادهم من قومهم، لزمهم ومل يدخل معهم يف الكهف بل 
ربض على بابه ووضع يديه على الوصيد وهذا من مجلة أدبه ومن مجلة ما أكرموا به فإن املالئكة ال تدخل بيتا فيه 

كلب هؤالء صار باقيا معهم ببقائهم الن من أحب قوما سعد هبم فإذا كلب وملا كانت التبعية مؤثرة حىت كان يف 
  .كان هذا يف حق كلب فما ظنك مبن تبع أهل اخلري وهو أهل لالكرام

وقد ذكر كثري من القصاص واملفسرين هلذا الكلب نبأ وخربا طويال أكثره متلقى من االسرائيليات وكثري منها 
  .امسه ولونه كذب ومما ال فائدة فيه كاختالفهم يف

  .وأما اختالف العلماء يف حملة هذا الكهف فقال كثريون هو بأرض أيلة
  .وقيل بأرض نينوى

  .وقيل بالبلقاء وقيل ببالد الروم وهو أشبه
  .واهللا أعلم

وملا ذكر اهللا تعاىل ما هو االنفع من خربهم واالهم من أمرهم ووصف حاهلم حىت كأن السامع راء واملخرب مشاهد 
  .فهم وكيفيتهم يف ذلك الكهف وتقلبهم من جنب إىل جنب وأن كلبهم باسط ذراعيه بالوصيدلصفة كه

  :قال
__________  

: املائل النظر إىل ناحية ومن اللفظة قال عنترة: تتنحى ومتيل واالزور يف العني: الزور امليل، تزاور: ازوراها) ١(
كان ازورار الشمس عن الكهف فعال : قال الزجاج) ٢(وشكا إىل بعربة وحتمحم * فازور من وقع القنا بلبانه 

  خارقا للعادة وكرامة عظيمة خص اهللا هبا أصحاب
  .الكهف
ولو كان االمر عاديا مألوفا فلم يكن ذلك من آيات اهللا، علما أن اهللا تعاىل أخرب أهنم كانوا يف متسع من : قال

  .وهو ذلك التزاور وامليل؛ درته منع وصول ضوء الشمس فاملعىن أنه بق؛ الكهف يناهلم فيه برد الريح ونسيم اهلواء 



  ).تفسري الرازي -انظر القرطيب (
وأقول هذا عجيب النه تعاىل ملا قدر على أن ميسك حياهتم مدة ثالمثائة سنة وأكثر فلم ال يقدر : " قال الرازي) ٣(

  ".على حفظ أجسادهم أيضا من غري تقليب ؟ 

أي ملا عليهم من املهابة واجلاللة يف أمرهم الذي صاروا ) را ومللئت منهم رعبالو اطلعت عليهم لوليت منهم فرا(
فلما يكذبك : (إليه ولعل اخلطاب ههنا جلنس االنسان املخاطب ال خبصوصية الرسول صلى اهللا عليه وسلم كقوله

: املهيبة غالبا وهلذا قال أي أيها االنسان وذلك الن طبيعة البشرية تفر من رؤية االشياء]  ٧: التني) [ بعد بالدين
ودل على أن اخلرب ليس كاملعاينة كما جاء يف احلديث، ) لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومللئت منهم رعبا(

  .الن اخلرب قد حصل ومل حيصل الفرار وال الرعب
كم : (لبعض) ١(بعضهم مث ذكر تعاىل أنه بعثهم من رقدهتم بعد نومهم بثالمثائة سنة وتسع سنني فلما استيقظوا قال 

 ١٩: الكهف) [ لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم مبا لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إىل املدينة
أي أطيب ) فلينظر أيها أزكى طعاما) (٢(أي بدرامهكم هذه يعين اليت معهم إىل املدينة ويقال كان امسها دفسوس ] 
وال (أي يف دخوله إليها ) وليتلطف(أي بطعام تأكلونه وهذا من زهدهم وورعهم ) منه فليأتكم برزق(ماال ) ٣(

أي إن عدمت يف ) يشعرن بكم أحدا أهنم إن يظهروا عليكم يرمجوكم أو يعيدوكم يف ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا
من ذلك ومل حيسبوا أهنم قد ملتهم بعد إذ أنقذكم اهللا منها وهذا كله لظنهم أهنم رقدوا يوما أو بعض يوم أو أكثر 

رقدوا أزيد من ثلثمائة سنة وقد تبدلت الدول أطورا عديدة وتغريت البالد ومن عليها وذهب أولئك القرن الذين 
فيما قيل وجاء إىل املدينة ) ٤(كانوا فيهم وجاء غريهم وذهبوا وجاء غريهم وهلذا ملا خرج أحدهم وهو تيذوسيس 

مه فيما حيسبه تنكرت له البالد واستنكره من يراه من أهلها واستغربوا شكله وصفته متنكرا لئال يعرفه أحد من قو
  ودرامهه، فيقال إهنم محلوه

إىل متوليهم، وخافوا من أمره أن يكون جاسوسا أو تكون له صولة خيشون من مضرهتا، فيقال إنه هرب منهم، 
ه لرييهم مكاهنم فلما قربوا من الكهف دخل إىل ويقال بل أخربهم خربه ومن معه وما كان من أمرهم فانطلقوا مع

إخوانه فأخربهم حقيقة أمرهم ومقدار ما رقدوا فعلموا أن هذا أمر قدره اهللا فيقال إهنم استمروا راقدين ويقال بل 
  .ماتوا بعد ذلك

تطيعوا دخوله حسا وأما أهل البلدة فيقال إهنم مل يهتدوا إىل موضعهم من الغار وعمى اهللا عليهم أمرهم، ويقال مل يس
  .ويقال مهابة هلم) ٥(

__________  
  .ميليخا: القائل هو: قال الطربي وصاحب بدائع الزهور) ١(
  .افسوس من أرض رومية وملا جاء االسالم غريوا امسها ومسوها ترسوس: يف بدائع الزهور البن إياس) ٢(
وقال ابن إياس هو الطعام الذي ال يوضع ؛ البعيد عن الغصب : والطعام الطيب هنا واملزكى؛ أطيب : أزكى) ٣(

  .به شئ من شحم اخلنزير
  .أحل ذبيحة: وقال ابن عباس

  .ويف الطربي أن تيذوسيس هو امللك الذي كان على املدينة حني قيامهم؛ تقدم التعليق أن امسه ميليخا ) ٤(
  .أوالس: اسم امللك: وقال املسعودي

  .جبنا أو حتسبا: ادكذا باالصول ولعل املر" حسا " قوله ) ٥(



أي سدوا عليهم باب الكهف لئال خيرجوا أو لئال يصل ) ابنوا عليهم بنيانا(واختلفوا يف أمرهم فقائلون يقولون 
أي معبدا يكون مباركا جملاورته ) لنتخذن عليهم مسجدا: (إليهم ما يؤذيهم وآخرون وهم الغالبون على أمرهم قالوا

  .هؤالء الصاحلني
فيمن كان قبلنا، فأما يف شرعنا فقد ثبت يف الصحيحني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه وهذا كان شائعا 

وكذلك أعثرنا : (حيذر ما فعلوا وأما قوله) ١" (لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد : " قال
  .فمعىن أعثرنا أطلعنا على أمرهم الناس ] ٢١: الكهف) [ عليهم ليعلموا أن وعد اهللا حق وأن الساعة ال ريب فيها

  .قال كثري من املفسرين ليعلم الناس أن املعاد حق، وأن الساعة ال ريب فيها
  إذا علموا أن هؤالء القوم رقدوا أزيد من ثلثمائة سنة مث قاموا كما كانوا من غري تغري منهم، فإن من

يدان وعلى إحياء االموات وإن صارت أجسامهم وعظامهم أبقاهم كما هم، قادر على إعادة االبدان وإن أكلتها الد
  ]. ٨٢: يس) [ إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون(رفاتا وهذا مما ال يشك فيه املؤمنون 

هذا وحيتمل عود الضمري يف قوله ليعلموا إىل أصحاب الكهف إذ علمهم بذلك من أنفسهم أبلغ من علم غريهم 
  .د على اجلميع واهللا أعلمهبم، وحيتمل أن يعو

سيقولون ثالثة رابعهم كلبهم ويقولون مخسة سادسهم كلبهم رمجا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم : (مث قال تعاىل
فذكر اختالف الناس يف كميتهم فحكى ثالثة أقوال وضعف االولني وقرر الثالث فدل على أنه احلق إذ لو ) كلبهم

وملا كان النزاع يف مثل هذا ) ٢(ذا الثالث هو الصحيح لوهاه فدل على ما قلناه قيل غري ذلك حلكاه ولو مل يكن ه
ال طائل حتته وال جدوى عنده أرشد نبيه صلى اهللا عليه وسلم إىل االدب يف مثل هذا احلال إذا اختلف الناس فيه أن 

  .يقول اهللا أعلم
أي ) فال متار فيهم إال مراء ظاهرا(أي من الناس  )وما يعلمهم إال قليل: (وقوله) قل ريب أعلم بعدهتم: (وهلذا قال

سهال وال تتكلف أعمال اجلدال يف مثل هذا احلال وال تستفت يف أمرهم أحدا من الرجال وهلذا أهبم تعاىل عدهتم يف 
ه ولو كان يف تعني عدهتم كبري فائدة لذكرها عامل الغيب والشهادة وقول) إهنم فتية آمنوا برهبم: (أول القصة فقال

وال تقولن لشئ إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدين ريب القرب : (تعاىل
أدب عظيم أرشده اهللا تعاىل إليه وحث خلقه عليه وهو ما إذا قال أحدهم ]  ٢٤ - ٢٣: الكهف) [ من هذا رشدا

 ليكون ذلك حتقيقا لعزمه، الن العبد ال يعلم ما يف غد إن شاء اهللا: إين سأفعل يف املستقبل كذا، فيشرع له أن يقول
  وال

__________  
عن عروة بن الزبري عن عائشة عن النيب صلى اهللا  ٥٢٩/  ١٩باب  ٣ -كتاب املساجد  ٥أخرجه مسلم يف ) ١(

  .عليه وسلم
  .٢٨٧و  ٢٨٥: وأخرجه من عدة طرق عن أيب هريرة وابن عباس، وأخرجه البخاري حديث رقم

 -حمسملينا  -مكسملينا : قال ابن إسحاق عدد الفتية مثانية وكلبهم تاسعهم مساهم: ذكرهم الطربي قال )٢(
  .قالوس -بطونس  -رمسونس  -بريونس  -كسوطونس  -مرطوس  -ميليخا 

  ).دار قاموس حديث ٤٠/  ٢(
دبرنوس  -مرنوس  -سليتنا م -ميليخا  -مكسلمينا : كانوا سبعة وامساؤهم: وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه



  .ساونوس -
  .تفسري الرازي/ والسابع الراعي 

يدري أهذا الذي عزم عليه مقدر أم ال، وليس هذا االستثناء تعليقا وإمنا هو احلقيقي وهلذا قال ابن عباس يصح إىل 
الطوفن الليلة على سنة ولكن قد يكون يف بعض احملال هلذا وهلذا كما تقدم يف قصة سليمان عليه السالم حني قال 

  .سبعني امرأة تلد كل واحدة منه غالما يقاتل يف سبيل اهللا فقيل له
إن شاء اهللا، فلم يقل، فطاف فلم تلد منهن إال امرأة واحدة نصف إنسان قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

  ).١" (والذي نفسي بيده لو قال إن شاء اهللا مل حينث وكان دركا حلاجته : " وسلم
وذلك الن النسيان قد يكون من الشيطان، فذكر اهللا يطرده عن القلب فيذكر ما ) واذكر ربك إذا نسيت: (قولهو

  .كان قد نسيه
أي إذا اشتبه أمر، وأشكل حال، والتبس أقوال الناس يف ) وقل عسى أن يهدين ريب القرب من هذا رشدا: (وقوله

  ).ولبثوا يف كهفهم ثلثمائة سنني وازدادوا تسعا( :شئ فارغب إىل اهللا ييسره لك ويسهله عليك مث قال
ملا كان يف االخبار بطول مدة لبثهم فائدة عظيمة ذكرها تعاىل وهذه التسع املزيدة بالقمرية وهي لتكميل ثلثمائة 

أي إذا سئلت عن مثل هذا ) قال اهللا أعلم مبا لبثوا(مشسية فإن كل مائة قمرية تنقص عن الشمسية ثالث سنني 
أي هو العامل بالغيب فال ) له غيب السموات واالرض(عندك يف ذلك نقل فرد االمر يف ذلك إىل اهللا عزوجل وليس 

يعين أنه يضع االشياء يف حماهلا لعلمه التام خبلقه ومبا يستحقونه مث ) أبصر به وامسع(يطلع عليه إال من شاء من خلقه 
  .أي ربك املنفرد بامللك واملنصرف وحده ال شريك له) ما هلم من دونه من ويل وال يشرك يف حكمه أحدا: (قال

واضرب هلم مثال رجلني جعلنا : (قصة الرجلني املؤمن والكافر قال اهللا تعاىل يف سورة الكهف بعد قصة أهل الكهف
 الحدمها جنتني من أعناب وحففنامها بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا اجلنتني آت أكلها ومل تظلم منه شيئا وفجرنا

خالهلما هنرا وكان له مثر فقال لصاحبه وهو حياوره أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظامل لنفسه قال ما 
  .أظن أن تبيد هذه أبدا

هنالك الوالية هللا احلق هو خري  -إىل قوله  -وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إىل ريب الجدن خريا منها منقلبا 
  )ثوابا وخري عقبا

  ]. ٤٤ - ٣٢: لكهفا[ 
) واضرب هلم مثال: (قال بعض الناس هذا مثل مضروب وال يلزم أن يكون واقعا واجلمهور أنه أمر قد وقع وقوله

واضرب : (يعين لكفار قريش يف عدم اجتماعهم بالضعفاء والفقراء وازدرائهم هبم وافتخارهم عليهم كما قال تعاىل
كما قدمنا الكالم على قصتهم قبل قصة موسى عليه ]  ١٣: يس) [ نهلم مثال أصحاب القرية إذ جاءها املرسلو

  ويقال إنه كان لكل) ٢(السالم واملشهور أن هذين كانا رجلني مصطحبني وكان أحدمها مؤمنا واآلخر كافرا 
__________  

النذور والترمذي يف  ٢٤، ٢٣وأخرجه مسلم يف كتاب االميان  ٣واالميان  - ٩أخرجه البخاري يف كفارات ) ١(
/  ٢وأمحد يف مسنده ج ) ١٠(ومالك يف املوطأ نذور  ٦وابن ماجه يف الكفارات  ٤٣والنسائي يف االميان  ٧

٢٧٥.  
  .قيل من بين اسرائيل أحدمها كافر امسه براطوس، واآلخر مؤمن امسه يهوذا) ٢(

  = وقيل مها املذكوران يف سورة 



  .ته ابتغاء وجههمنهما مال فأنفق املؤمن ماله يف طاعة اهللا ومرضا
  .وأما الكافر فإنه اختذ له بساتني ومها اجلنتان املذكورتان يف اآلية على الصفة والنعت املذكور

فيهما أعناب وخنيل حتف تلك االعناب والزروع يف ذلك واالهنار سارحة ههنا وههنا للسقي والتنزه، وقد استوثقت 
زروع والثمار وافتخر مالكهما على صاحبه املؤمن الفقري قائال فيهما الثمار، واضطربت فيهما االهنار، وابتهجت ال

  .أي أوسع جنانا) أنا اكثر منك ماال وأعز نفرا: (له
ماذا أغىن عنك إنفاقك ما كنت متلكه يف الوجه الذي صرفته فيه كان االوىل بك أن : أنه خري منه ومعناه: ومراده

أي وهو على غري طريقة مرضية ) خل جنته وهو ظامل لنفسهود: (تفعل كما فعلت لتكون مثلي فافتخر على صاحبه
وذلك ملا رأى من اتساع أرضها، وكثرة مائها، وحسن نبات أشجارها ولو قد ) ما أظن أن تبيد هذه أبدا: (قال

  .بادت كل واحدة من هذه االشجار الستخلف مكاهنا أحسن منها وزروعها دارة لكثرة مياهها
  .فوثق بزهرة احلياة الدنيا الفانية وكذب بوجود اآلخرة الباقية الدائمة) ئمةوما أظن الساعة قا: (مث قال
أي ولئن كان مث آخرة ومعاد فالجدن هناك خريا من هذا ) ولئن رددت إىل ريب الجدن خريا منها منقلبا: (مث قال

  .وذلك النه اغتر بدنياه، واعتقد أن اهللا مل يعطه ذلك فيها
  ما قال العاص بن وائل فيما قص اهللا من خربه وخرب خباب بن االرتوحظوته عنده ك: إال حلبه له
  .الوتني ماال وولدا: (وقال) أفرأيت الذي كفر بآياتنا: (يف قوله

ليقولن هذا (وقال تعاىل إخبارا عن االنسان أذا أنعم اهللا عليه ]  ٧٨: مرمي) [ أطلع الغيب أم اختذ عند الرمحن عهدا
فلننبئن الذين : (قال اهللا تعاىل]  ٥: فصلت) [ لئن رجعت إىل ريب إن يل عنده للحسىنيل وما أظن الساعة قائمة و

) [ إمنا أوتيته على علم عندي: (وقال قارون]  ٥٠: فصلت) [ كفروا مبا عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ
من قبله من القرون من هو أو مل يعلم أن اهللا قد أهلك : (أي لعلم اهللا يب أين أستحقه قال اهللا تعاىل]  ٧٨: القصص

وقد قدمنا الكالم على قصته يف أثناء ]  ٧٨: القصص) [ أشد منه قوة وأكثر مجعا وال يسأل عن ذنوهبم اجملرمون
  .قصة موسى
وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى إال من آمن وعمل صاحلا فأولئك هلم جزاء : (وقال تعاىل

  ]. ٣٧: سبأ) [ الغرفات آمنون الضعف مبا عملوا وهم يف
  ]. ٥٥: املؤمنون) [ أحيسبون أمنا مندهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون: (وقال تعاىل

وملا اغتر هذا اجلاهل مبا خول به يف الدنيا فجحد اآلخرة وادعى أهنا إن وجدت ليجدن عند ربه خريا مما هو فيه، 
أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك (أي جيادله ) وهو حياوره: (ال لهومسعه صاحبه يقول ذلك ق

  .أي أجحدت املعاد وأنت تعلم أن اهللا خلقك من تراب]  ٣٧: الكهف) [ رجال
مث من نطفة مث صورك أطوارا حىت صرت رجال سويا مسيعا بصريا تعلم وتبطش وتفهم فكيف أنكرت املعاد واهللا 

  أي لكن أنا أقول خبالف ما قلت) لكنا هو اهللا ريب( قادر على البداءة
__________  

أبو سلمة عبد اهللا بن عبد االسد املخزومي املؤمن واالسود بن : من أهل مكة: ومها..) قال قائل منهم(الصافات = 
  ).تفسري الرازي -انظر القرطيب ( -عبد االسود، الكافر 

  .أي ال أعبد سواه) بريب أحدا هو اهللا ريب وال أشرك(وأعتقد خالف معتقدك 
وأعتقد أنه يبعث االجساد بعد فنائها، ويعيد االموات، وجيمع العظام الرفات، وأعلم أن اهللا ال شريك له يف خلقه 



ولوال إذ دخلت : (وال يف ملكه وال إله غريه، مث أرشده إىل ما كان االوىل به أن يسلكه عند دخول جنته فقال
  وهلذا يستحب لكل من]  ٣٩: الكهف) [  قوة إال باهللاجنتك قلت ما شاء اهللا ال

  ).١(أعجبه شئ من ماله أو أهله أو حاله أن يقول كذلك وقد ورد فيه حديث مرفوع يف صحته نظر 
حدثنا جراح بن خملد، حدثنا عمرو بن يوسف، حدثنا عيسى بن عون، حدثنا عبد امللك بن : قال أبو يعلي املوصلي
ما أنعم اهللا على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد : " ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق: زرارة، عن أنس قال

ولوال إذ دخلت جنتك : (فريى فيه أنه دون املوت وكان يتأول هذه اآلية) ٢" (فيقول ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا 
عن عبد امللك بن زرارة، عن أنس : ن عونقال احلافظ أبو الفتح االزدي عيسى ب) قلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا

  .ال يصح
) ويرسل عليها حسبانا من السماء(أي يف الدار اآلخرة ) فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك: (مث قال املؤمن للكافر

  .قال ابن عباس والضحاك وقتادة أي عذابا من السماء
وهو التراب االملس الذي ال ) فتصبح صعيدا زلقا( والظاهر أنه املطر املزعج الباهر الذي يقتلع زروعها وأشجارها

يعين فال تقدر على استرجاعه قال ) فلن تستطيع له طلبا(وهو ضد املعني السارح ) أو يصبح ماؤها غورا(نبات فيه 
فأصبح يقلب كفيه على ما (أي جاءه أمر أحاط جبميع حواصله وخرب جنته ودمرها ) وأحيط بثمره: (اهللا تعاىل

أي خربت بالكلية فال عودة هلا وذلك ضد ما كان عليه ]  ٤٢: الكهف) [ وهي خاوية على عروشهاأنفق فيها 
وندم على ما كان سلف منه من القول الذي كفر بسببه باهللا العظيم ) وما أظن أن تبيد هذه أبدا: (أمل حيث قال

  ).يا ليتين مل أشرك بريب أحدا: (فهو يقول
أي مل يكن أحد ]  ٤٣: الكهف) [ ة ينصرونه من دون اهللا وما كان منتصرا هناكومل تكن له فئ: (قال اهللا تعاىل

) [ فما له من قوة وال ناصر: (يتدارك ما فرط من أمره وما كان له قدرة يف نفسه على شئ من ذلك كما قال تعاىل
  ومنهم من يبتدئ) الوالية هللا احلق: (وقوله]  ١٠: الطارق

__________  
النيب صلى اهللا عليه وسلم قال اليب موسى أال أدلك على كلمة من كنز اجلنة، قلت بلى  عن أيب موسى عن) ١(

  .ال حوال وال قوة إال باهللا أخرجه مسلم: قال
من قال باسم اهللا توكلت على اهللا : وأخرج الترمذي من حديث أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه: ترمذيقال ال.." ال حول وال قوة إال باهللا
  .وأخرجه أبو داود وابن ماجه يف سننيهما

من أنعم اهللا عليه نعمة فأراد بقاءها : روى الطرباين عن عقبة بن عامر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٢(
  .ال حول وال قوة إال باهللا: فليكثر من قول

ما أنعم اهللا على عبد فقال احلمد هللا : " بن احلسن اخلالل عن أنس، قال قال رسول اهللاوروى ابن ماجه عن حممد 
  .رواه يف ثواب التسبيح" إال كان الذي أعطي أفضل مما أخذه 

) امللك يومئذ احلق للرمحن وكان يوما على الكافرين عسريا: (وهو حسن أيضا لقوله) هنالك الوالية هللا احلق: (بقوله
  .فاحلكم الذي ال يرد وال ميانع وال يغالب يف تلك احلال، ويف كل حال هللا احلق]  ٢٦: الفرقان[ 

أي ]  ٤٤: الكهف) [ هو خري ثوابا وخري عقبا: (ومنهم من رفع احلق جعله صفة للوالية ومها متالزمتان وقوله
  .معاملته خري لصاحبها ثوابا وهو اجلزاء وخري عقبا وهو العاقبة يف الدنيا واآلخرة



هذه القصة تضمنت أنه ال ينبغي الحد أن يركن إىل احلياة الدنيا وال يغتر هبا وال يثق هبا بل جيعل طاعة اهللا و
  .والتوكل عليه يف كل حال نصب عينيه
  .وليكن مبا يف يد اهللا أوثق منه مبا يف يديه

  .معاملة له بنقيض قصدهوفيها أن من قدم شيئا على طاعة اهللا واالنفاق يف سبيله عذاب به، ورمبا سلب منه 
  .وفيها أن الواجب قبول نصيحة االخ املشفق وأن خمالفته وبال ودمار على من رد النصيحة الصحيحة

  .وفيها أن الندامة ال تنفع إذا حان القدر ونفذ االمر احلتم باهللا املستعان وعليه التكالن
  .ب اجلنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحنيإنا بلوناهم كما بلونا أصحا: (قصة أصحاب اجلنة قال اهللا تعاىل

  .وال يستثنون
  .فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون

  .فأصبحت كالصرمي
  .فتنادوا مصبحني

  .أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمني
  .فانطلقوا وهم يتخافتون

  .أن ال يدخلنها اليوم عليكم مسكني
  .وغدوا على حرد قادرين

  .فلما رأوها قالوا إنا لضالون
  .بل حنن حمرومون

  .قال أوسطهم أمل أقل لكم لوال تسبحون
  .قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظاملني

  .فأقبل بعضهم على بعض يتالومون
  .قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغني

  .عسى ربنا أن يبدلنا خريا منها إنا إىل ربنا راغبون
  ]. ٣٣ - ١٧: القلم) [ كذلك العذاب ولعذاب اآلخرة أكرب لو كانوا يعلمون

وهذا مثل ضربه اهللا لكفار قريش فيما أنعم به عليهم من إرسال الرسول العظيم الكرمي إليهم فقابلوه بالتكذيب 
  .أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار: (واملخالفة كما قال تعاىل

  ]. ٢٩ - ٢٨إبراهيم ) [ جهنم يصلوهنا وبئس القرار
اس هم كفار قريش فضرب تعاىل هلم مثال بأصحاب اجلنة املشتملة على أنواع الزروع والثمار اليت قد قال ابن عب

أي ليجدهنا وهو ) ليصرمنها(فيما بينهم ) إذ أقسموا: (وهلذا قال) ١(انتهت واستحقت أن جتد وهو الصرام 
ئا فخلفوا على ذلك، ومل يستثنوا أي وقت الصبح حيث ال يراهم فقري وال حمتاج فيعطوه شي) مصبحني(االستغالل 

اليت اجتاحتها ومل تبق هبا شيئا ينتفع به ) ٢(يف ميينهم، فعجزهم اهللا وسلط عليها اآلفة اليت أحرقتها وهي السفعة 
  .فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون: (وهلذا قال
  فأصبحت

__________  



  .إذا حان وقت صرامه، أي قطعه وقطاف مثره يقال قد صرم العذق عن النخلة، وأصرم النخل: الصرام) ١(
وقال ؛ املراد هبا هنا عذاب، وقيل إن الطائف هو جربيل فاقتلعها فأصبحت اجلنة كالصرمي ؛ العني : السفعة) ٢(

  .إن اهللا ارسل عليها نارا من السماء فاحترقت وهم نائمون: الكليب

أي فاستيقظوا من ) فتنادوا مصبحني(ملة بنقيض املقصود أي كالليل االسود املنصرم من الضياء وهذه معا) كالصرمي
أي باكروا إىل بستانكم فاصرموه قبل أن ) أغدوا على حرثكم إن كنتم صارمني: (نومهم فنادى بعضهم بعضا قائلني

ال يدخلنها اليوم : (أي يتحدثون فيما بينهم خفية قائلني) فانطلقوا وهم يتخافتون(يرتفع النهار ويكثر السؤال 
اي انطلقوا جمدين يف ذلك قادرين ) وغدوا على حرد قادرين(أي اتفقوا على هذا واشتوروا عليه ) ليكم مسكنيع

  .عليه، مضمرين على هذه النية الفاسدة
أي غضب على املساكني، وأبعد السدي يف قوله أن اسم حرثهم حرد ) وغدوا على حرد: (وقال عكرمة والشعيب

ونظروا ما حل هبا، وما قد صارت إليه من الصفة املنكرة بعد تلك النضرة، واحلسن  أي وصلوا إليها،) فلما رأوها(
  أي قد هنينا عنها، وسلكنا غري طريقها مث) قالوا إنا لضالون(والبهجة فانقلبت بسبب النية الفاسدة فعند ذلك 

  ).أوسطهمقال (حرثنا ) ١(أي بل عوقبنا بسب سوء قصدنا وحرمنا بركة ) بل حنن حمرومون: (قالوا
قيل يستثنون، قاله جماهد ) أمل أقل لكم لوال تسبحون(قال ابن عباس وجماهد وغري واحد هو أعدهلم وخريهم 

  .قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظاملني(والسدي وابن جرير وقيل تقولون خريا بدل ما قلتم من الشر 
  .فأقبل بعضهم على بعض يتالومون

  ).قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغني
إن هؤالء كانوا أخوة : ندموا حيث ال ينفع الندم، واعترفوا بالذنب بعد العقوبة، وذلك حيث ال ينجع وقد قيلف

وقد ورثوا هذه اجلنة من أبيهم، وكان يتصدق منها كثريا، فلما صار أمرها إليهم استهجنوا أمر أبيهم، وأرادوا 
شد العقوبة وهلذا أمر اهللا تعاىل بالصدقة من الثمار، وحث استغالهلا من غري أن يعطوا الفقراء شيئا، فعاقبهم اهللا أ

مث قيل ]  ١٤١: االنعام) [ كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده: (على ذلك يوم اجلداد كما قال تعاىل
  ).٢(كانوا من أهل اليمن من قرية يقال هلا ضروان 
أي هكذا نعذب من خالف أمرنا ومل يعطف على ) العذابكذلك : (وقيل من أهل احلبشة واهللا أعلم قال اهللا تعاىل

  ]. ٣٣: القلم) [ لو كانوا يعلمون(أي أعظم وأحكم من عذاب الدنيا ) ولعذاب اآلخرة أكرب(احملاويج من خلقنا 
  اهللا مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان) ٣(ضرب : (وقصة هؤالء شبيه بقوله تعاىل

__________  
إياكم واملعاصي إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا : روى ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ١(

  .اآليتني) فطاف عليها طائف من ربك( -مث تال  -كان هيئ له 
  .ضروان من أرض اليمن على فرسخ من صنعاء) ٢(
ضرب اهللا مثال الهل مكة ملا خرجوا إىل بدر : هاقالوا في..) وضرب اهللا: (ونصها ١١٢سورة النحل اآلية ) ٣(

حلفوا على أن يقتلوا حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، وإذا رجعوا إىل مكة طافوا بالكعبة وشربوا اخلمور، 
  .فأخلف اهللا ظنهم فقتلوا وأسروا كأهل هذه اجلنة ملا خرجوا عازمني على الصرام فخابوا

انظر (؛ إىل اهللا ملا ابتالهم باجلدب لدعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم عليهم  وقيل هو وعظ الهل مكة بالرجوع
  ).تفسري الرازي -تفسري القرطيب 



  .فكفرت بأنعم اهللا فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون
ل قيل هذا مث]  ١١٣ - ١١٢: النحل) [ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظاملون

  .مضروب الهل مكة وقيل هم أهل مكة أنفسهم ضرهبم مثال النفسهم وال ينايف ذلك واهللا أعلم اه
واسأهلم عن القرية اليت كانت حاضرة : (قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا يف سبتهم قال اهللا تعاىل يف سورة االعراف

يسبتون ال تأتيهم كذلك نبلوهم مبا كانوا  البحر إذ يعدون يف السبت إذ تأتيهم حيتاهنم يوم سبتهم شرعا ويوم ال
  .يفسقون

  .وإذ قالت أمة منهم مل تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا قالوا معذرة إىل ربكم ولعلهم يتقون
  .فلما نسوا ما ذكروا به أجنينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مبا كانوا يفسقون

: وقال تعاىل يف سورة البقرة]  ١٦٦ - ١٦٣: االعراف) [ عما هنوا عنه قلنا هلم كونوا قردة خاسئني فلما عتوا
  .ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم يف السبت فقلنا هلم كونوا قردة خاسئني(

أو : (اءوقال تعاىل يف سورة النس]  ٦٦ - ٦٥: البقرة) [ فجعلنا نكاال ملا بني يديها وما خلفها وموعظة للمتقني
  ]. ٤٧: النساء) [ نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر اهللا مفعوال

  .قال ابن عباس وجماهد وعكرمة وقتادة والسدي وغريهم هم أهل ايلة
  .زاد ابن عباس بني مدين والطور

السكينة يف مثل قالوا وكانوا متمسكني بدين التوراة يف حترمي السبت يف ذلك الزمان، فكانت احليتان قد ألفت منهم 
هذا اليوم، وذلك أنه كان حيرم عليهم االصطياد فيه وكذلك مجيع الصنائع، والتجارات، واملكاسب، فكانت احليتان 

يف مثل يوم السبت يكثر غشياهنا حمللتهم من البحر، فتأيت من ههنا وههنا ظاهرة آمنة مسترسلة، فال يهيجوهنا وال 
كذلك : (وذلك الهنم كانوا يصطادوهنا فيما عدا السبت قال اهللا تعاىل) مويوم ال يسبتون ال تأتيه(يذعروهنا 
أي بسبب فسقهم املتقدم فلما رأوا ذلك ) مبا كانوا يفسقون(أي خنتربهم بكثرة احليتان يف يوم السبت ) نبلوهم

ي معها املاء احتالوا على اصطيادها يف يوم السبت بأن نصبوا احلبال والشباك والشصوص وحفروا احلفر اليت جير
  إىل مصانع قد أعدوها إذا دخلها

السمك ال يستطيع أن خيرج منها ففعلوا ذلك يف يوم اجلمعة، فإذا جاءت احليتان مسترسلة يوم السبت علقت هبذه 
املصايد، فإذا خرج سبتهم أخذوها فغضب اهللا عليهم ولعنهم ملا احتالوا على خالف أمره، وانتهكوا حمارمه باحليل 

  .ظاهرة للناظر، وهي يف الباطن خمالفة حمضة فلما فعل ذلك طائفة منهم افترق الذين مل يفعلوا فرقتنياليت هي 
  .فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هذا واحتياهلم على خمالفة اهللا وشرعه يف ذلك الزمان

لكهم أو معذهبم عذابا مل تعظون قوما اهللا مه: (وفرقة أخرى مل يفعلوا ومل ينهوا بل أنكروا على الذين هنوا وقالوا
معذرة : (يقولون ما الفائدة يف هنيكم هؤالء وقد استحقوا العقوبة ال حمالة فأجابتهم الطائفة املنكرة بأن قالوا) شديدا

أي لعل ) ولعلهم يتقون(أي فيما أمرنا به من االمر باملعروف والنهي عن املنكر فنقوم به خوفا من عذابه ) إىل ربكم
  هم عليه من هذا الصنيع فيقيهم اهللا عذابه ويعفو عنهم إذا هم رجعواهؤالء يتركون ما 

  .واستمعوا
أجنينا الذين (أي مل يلتفتوا إىل من هناهم عن هذا الصنيع الشنيع الفظيع ) فلما نسوا ما ذكروا به" قال اهللا تعاىل 

وهم املرتكبون الفاحشة ) ين ظلمواوأخذنا الذ(وهم الفرقة اآلمرة باملعروف والناهية عن املنكر ) ينهون عن السوء
  ).مبا كانوا يفسقون(وهو الشديد املؤمل املوجع ) بعذاب بئيس(



  ).فلما عتوا عما هنوا عنه قلنا هلم كونوا قردة خاسئني: (مث فسر العذاب الذي أصاهبم فبقوله
املؤمنني املنكرين وسكت عن  وسنذكر ما ورد من اآليات يف ذلك واملقصود هنا أن اهللا أخرب أنه أهلك الظاملني وجنى

  .الساكتني
فقيل إهنم من الناجني وقيل إهنم من اهلالكني، والصحيح االول عند احملققني : وقد اختلف فيهم العلماء على قولني

وهو الذي رجع إليه ابن عباس إمام املفسرين وذلك عن مناظرة مواله عكرمة فكساه من أجل ذلك حلة سنية 
  .تكرمة

يذكروا مع الناجني الهنم وإن كرهوا ببواطنهم تلك الفاحشة، إال أهنم كان ينبغي هلم أن حيملوا قلت وإمنا مل 
اليت أعالها االنكار باليد ذات : ظواهرهم بالعمل املأمور به من االنكار القويل الذي هو أوسط املراتب الثالث

  .البنان، وبعدها االنكار القويل باللسان، وثالثها االنكار باجلنان
  فلما مل يذكروا جنوا مع الناجني إذ مل يفعلوا الفاحشة بل

  .أنكروها
عن ابن رومان، : عن ابن جريج، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس وحكى مالك: وقد روى عبد الرزاق

أن الذين ارتكبوا هذا الصنع اعتزهلم بقية أهل البلد وهناهم من : وشيبان عن قتادة وعطاء اخلراساين ما مضمونه
اهم منهم، فلم يقبلوا فكانوا يبيتون وحدهم، ويغلقون بينهم وبينهم أبوابا حاجزا ملا كانوا يترقبون من هالكهم هن

فأصبحوا ذات يوم وأبواب ناحيتهم مغلقة مل يفتحوها وارتفع النهار واشتد الضحاء فأمر بقية أهل البلد رجال أن 
عليهم إذا هم قردة هلا أذناب يتعاوون ويتعادون ففتحوا يصعد على سالمل، ويشرف عليهم من فوقهم، فلما أشرف 

أمل : عليهم االبواب فجعلت القردة تعرف قراباهتم وال يعرفهم قراباهتم، فجعلوا يلوذون هبم ويقولون هلم الناهون
  .ننهكم عن صنيعكم فتشري القردة برؤوسها أن نعم

  .إنا لنرى منكرات كثرية: مث بكى عبد اهللا بن عباس وقال
  .ال ننكرها وال نقول فيها شيئاو

  .صار شباب القرية قردة وشيوخها خنازير: وقال العويف عن ابن عباس
أهنم مل يعيشوا إال فواقا مث هلكوا ما كان هلم نسل وقال : وروى ابن أيب حامت من طريق جماهد عن ابن عباس

ء ومل يشربوا ومل ينسلوا، وقد استقصينا الضحاك عن ابن عباس أنه مل يعش مسخ قط فوق ثالثة أيام، ومل يأكل هؤال
  .اآلثار يف ذلك يف تفسري سورة البقرة واالعراف

  .وهللا احلمد واملنة
وقد روى ابن أيب حامت وابن جرير من طريق ابن أيب جنيح عن جماهد أنه قال مسخت قلوهبم ومل ميسخوا قردة 

وهذا صحيح إليه وغريب منه جدا ]  ٥: اجلمعة[  )كمثل احلمار حيمل أسفارا(وخنازير وإمنا هو مثل ضربه اهللا 
  .وخمالف لظاهر القرآن وملا نص عليه غري واحد من السلف واخللف واهللا أعلم

  .تقدم ذكرها قبل قصة موسى عليه السالم) إذ جاءها املرسلون(قصة أصحاب القرية 

  .قصة سبأ سيأيت ذكرها يف أيام العرب إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة
  ارون وقصة بلعامقصة ق

  .تقدمتا يف قصة موسى
تقدمت يف قصة ) قصة البقرة(كلها يف ضمن قصة موسى و ) قصة فرعون والسحرة(و ) قصة اخلضر(وهكذا 



  .موسى
  .يف قصة حزقيل) الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت(وقصة 
  .يف قصة مشويل) املال من بين إسرائيل من بعد موسى(وقصة 
  .يف قصة عزير) ي مر على قريةالذ(وقصة 

ولقد آتينا لقمان احلكمة أن اشكر هللا ومن يشكر فإمنا يشكر لنفسه ومن كفر فإن اهللا غين : (قصة لقمان قال تعاىل
  .محيد

وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم ووصينا االنسان بوالديه محلته أمه وهنا 
  .صاله يف عامني أن اشكر يل ولوالديك إيل املصريعلى وهن وف

وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم فال تطعمها وصاحبهما يف الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب 
  .إيل مث إيل مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم تعملون

االرض يأيت هبا اهللا إن اهللا لطيف  يا بين إهنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف صخرة أو يف السموات أو يف
  .خبري

  .يا بين أقم الصالة وأمر باملعروف وانه عن املنكر واصرب على ما أصابك إن ذلك من عزم االمور
  .وال تصعر خدك للناس وال متش يف االرض مرحا إن اهللا ال حيب كل خمتار فخور

هو لقمان بن ]  ١٩ - ١٢: القمان[ ) واقصد يف مشيك واغضض من صوتك إن أنكر االصوات لصوت احلمري
  ).١(عنقاء بن سدون 

  .حكاه السهيلي عن ابن جرير والقتييب) ٢(ويقال لقمان بن ثاران 
  .قال السهيلي وكان نوبيا من أهل أيلة

  .قلت وكان رجال صاحلا ذا عبادة وعبارة وحكمة عظيمة
  .ويقال كان قاضيا يف زمن داود عليه السالم فاهللا أعلم

  ).٣(كان عبدا حبشيا جنارا : ان الثوري عن االشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس قالوقال سفي
كان قصريا أفطس : قلت جلابر بن عبد اهللا ما انتهى إليكم يف شأن لقمان ؟ قال: عن عبد اهللا بن الزبري: وقال قتادة
  .من النوبة

  :وقال
__________  

  .وونلقمان بن عنقاء بن مربد بن صا: يف مروج الذهب) ١(
  وكان نوبيا موىل للقني بن جسر

  .كان اسم ابنه ثاران: قال ابن قتيبة يف املعارف) ٢(
  .اسم ابنه ثاران يف قول الطربي والقتيب: قال السيهلي: ويف القرطيب

  .كان خياطا: عن سعيد بن املسيب: يف املعارف) ٣(
  .كان عبدا حبشيا: وزاد

كان لقمان من سودان مصر ذو مشافر أعطاه اهللا احلكمة : قال عن سعيد بن املسيب: حيىي بن سعيد االنصاري
  ).١(ومنعه النبوة 



ال حتزن : جاء أسود إىل سعيد بن املسيب يسأله فقال له سعيد: وقال االوزاعي حدثين عبد الرمحن بن حرملة قال
ن احلكيم كان أسود من أجل أنك أسود فإنه كان من أخري الناس ثالثة من السودان بالل ومهجع موىل عمر ولقما

  .نوبيا ذا مشافر
  .وقال االعمش عن جماهد كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتني مشقق القدمني ويف رواية مصفح القدمني

: كان عبدا أسود غليظ الشفتني مصفح القدمني فأتاه رجل وهو يف جملس أناس حيدثهم فقال له: وقال عمر بن قيس
صدق : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال: نعم، قال: مكان كذا وكذا ؟ قال ألست الذي كنت ترعى معي الغنم يف

  .احلديث والصمت عما ال يعنيين رواه ابن جرير عن ابن محيد عن احلكم عنه
إن : وقال ابن أيب حامت حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا عبد الرمحن ابن أيب يزيد بن جابر قال

م حلكمته، فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال ألست عبد ابن فالن الذي كنت ترعى غنمي اهللا رفع لقمان احلكي
  .قدر اهللا وأداء االمانة وصدق احلديث وترك ما ال يعنيين: بلى قال فما بلغ بك ما أرى ؟ قال: باالمس ؟ قال
: ل على لقمان احلكيم فقالوقف رج: أخربين عبد اهللا بن عياش الفتياين عن عمر موىل عفرة، قال: وقال ابن وهب

أما سوادي فظاهر فما الذي : فأنت راعي الغنم االسود ؟ قال: نعم قال: أنت لقمان أنت عبد بين النحاس ؟ قال
يعجبك من أمري قال وطئ الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك قال يا ابن أخي إن صنعت ما أقول لك 

صري وكفي لساين، وعفة مطمعي، وحفظي فرجي، وقيامي بعديت، غضي ب: ما هو ؟ قال لقمان: كنت كذلك قال
  .ووفائي بعهدي، وتكرميت ضيفي، وحفظي جاري، وتركي ما ال يعنيين، فذاك الذي صريين كما ترى

  حدثنا: وقال ابن أيب حامت
وما وذكر أيب، حدثنا ابن فضيل، حدثنا عمرو بن واقد، عن عبدة بن رباح، عن ربيعة، عن أيب الدرداء أنه قال ي

ما أويت عن أهل، وال مال، وال حسب، وال خصال ولكنه كان رجال ضمضامة، سكيتا طويل : لقمان احلكيم فقال
التفكر، عميق النظر، مل ينم هنارا قط، ومل يره أحد يبزق، وال يتنحنح، وال يبول، وال يتغوط، وال يغتسل، وال 

قول حكمة يستعيدها إياه أحد، وكان قد تزوج وولد له يعبث، وال يضحك، وكان ال يعيد منطقا نطقه إال أن ي
  .أوالد فماتوا فلم يبك عليهم وكان يغشى السلطان ويأيت احلكام لينظر ويتفكر ويعترب فبذلك أويت ما أويت

  .ومنهم من زعم أنه عرضت عليه النبوة فخاف أن ال يقوم بأعبائها فاختار احلكمة الهنا أسهل عليه ويف هذا نظر
  .علمواهللا أ

  .وهذا مروي عن قتادة كما سنذكره
  وروى ابن أيب حامت وابن جرير

__________  
كان : روى يزيد بن هارون عن محاد بن سلمة، عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب أنه قال: ويف املعارف) ١(

  .لقمان نبيا
  .ومل يكن نبيا يف قول أكثر الناس: وعلق صاحب املعارف
لقمان وذو القرنني ونيب اهللا : كان من االنبياء ثالثة سود االلوان: وهب بن منبه قال ويف بدائع ابن إياس عن

  .صاحب االخدود
  .٢٥٠ص  ١ج 



  .من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر اجلعفي عن عكرمة أنه قال كان لقمان نبيا وهذا ضعيف حلال اجلعفي
ذكره اهللا تعاىل يف القرآن فأثىن عليه، وحكى من  واملشهور عن اجلمهور أنه كان حكيما وليا ومل يكن نبيا، وقد

يا : (كالمه فيما وعظ به ولده الذي هو أحب اخللق إليه، وهو أشفق الناس عليه فكان من أول ما وعظ به أن قال
  ]. ١٣: لقمان) [ بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم

  .فنهاه عنه وحذره منه
: عن االعمش، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد اهللا قال ملا نزلت: ا جريرحدثنا قتيبة، حدثن: وقد قال البخاري

شق ذلك على أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]  ٨٢: االنعام) [ الذين آمنوا ومل يلبسوا امياهنم بظلم(
: سمع إىل قول لقمانإنه ليس بذاك أمل ت: " أينا مل يلبس إميانه بظلم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقالوا

  .رواه مسلم من حديث سليمان بن مهران االعمش به) يا بين ال تشرك باهللا إن الشرك لظلم عظيم(
  مث اعترض تعاىل بالوصية

بالوالدين وبيان حقهما على الولد وتأكده، وأمر باالحسان إليهما حىت ولو كانا مشركني، ولكن ال يطاعان على 
يا بين إهنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف (ل خمربا عن لقمان فيما وعظ به ولده الدخول يف دينهما إىل أن قا

ينهاه عن ظلم الناس ولو ]  ١٦: لقمان) [ صخرة أو يف السموات أو يف االرض يأت هبا اهللا إن اهللا لطيف خبري
إن اهللا ال يظلم مثقال : (اىلحببة خردل فإن اهللا يسأل عنها وحيضرها حوزة احلساب ويضعها يف امليزان كما قال تع

ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا هبا : (وقال تعاىل) ذرة
وأخربه أن هذا الظلم لو كان يف احلقارة كاخلردلة، ولو كان يف جوف صخرة ]  ٤٧: االنبياء) [ وكفى بنا حاسبني

كوة، أو لو كانت ساقطة يف شئ من ظلمات االرض أو السموات يف اتساعهما وامتداد صماء، ال باب هلا وال 
أي علمه دقيق فال خيفى عليه الذر مما ترا آي للنواظر، أو توارى ) إن اهللا لطيف خبري(أرجائهما، لعلم اهللا مكاهنا 

) وال يابس إال يف كتاب مبني وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة يف ظلمات االرض وال رطب: (كما قال تعاىل
عامل الغيب : (وقال]  ٧٥: النمل) [ وما من غائبة يف السماء واالرض إال يف كتاب مبني: (وقال]  ٥٩: االنعام[ 

]  ٣: سبأ) [ ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف االرض وال أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني
الصحابة أن املراد هبذه الصخرة، الصخرة اليت حتت االرضني السبع وهكذا حكى وقد زعم السدي يف خربه عن 

  .عن عطية العويف وأيب مالك والثوري واملنهال بن عمر وغريهم ويف صحة هذا القول من أصله نظر
الصخرة وإمنا مث إن يف هذا املراد نظر آخر فإن هذه اآلية نكرة غري معرفة فلو كان املراد هبا ما قالوه لقال فتكن يف 

حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن هليعة، حدثنا دراج، عن أيب : املراد فتكن يف صخرة كانت كما قال االمام أمحد
لو أن أحدكم يعمل يف صخرة صماء ليس : " اهليثم، عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  هلا باب وال كوة خلرج عمله

أي أدها جبميع واجباهتا من حدودها وأوقاهتا وركوعها ) يا بين أقم الصالة: (مث قال) ١" (ان للناس كائنا ما ك
  .وسجودها وطمأنينتها وخشوعها وما شرع فيها واجتنب ما ينهى عنه فيها

  مث
تطع أي جبهدك وطاقتك أي إن استطعت باليد فباليد، وإال فبلسانك فإن مل تس) وامر باملعروف وانه عن املنكر: (قال

وذلك أن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر يف مظنة أن ) واصرب على ما أصابك(فبقلبك مث أمره بالصرب فقال 
إن ذلك من : (يعادى وينال منه، ولكن له العاقبة، وهلذا أمره بالصرب على ذلك ومعلوم أن عاقبة الصرب الفرج وقوله



  .اليت ال بد منها وال حميد عنها) عزم االمور
قال ابن عباس وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبري والضحاك ويزيد ]  ١٨: لقمان) [ وال تصعر خدك للناس: (لهوقو

بن االصم وأبو اجلوزاء وغري واحد معناه ال تتكرب على الناس ومتيل خدك حال كالمك هلم وكالمهم لك على وجه 
  .التكرب عليهم واالزدراء هلم

االبل يف أعناقها فتلتوي رؤوسها فشبه به الرجل املتكرب الذي مييل وجهه إذا قال أهل اللغة وأصل الصعر داء يأخذ 
  .كلم الناس أو كلموه على وجه التعظم عليهم

) ٢(إذا ما ثنوا صعر اخلدود نقيمها وقال عمرو بن حيي * وكنا قدميا ال نقر ظالمة : قال أبو طالب يف شعره
وال متش يف االرض مرحا إن اهللا ال حيب : (وقوله) ٣(من ميله فتقوما أقمنا له * وكنا إذا اجلبار صعر خده : التغليب

وال متش يف : (ينهاه عن التبختر يف املشية على وجه العظمة والفخر على الناس كما قال تعاىل) كل خمتال فخور
  ]. ٣٧: االسراء) [ االرض مرحا إنك لن خترق االرض ولن تبلغ اجلبال طوال

ع البالد يف مشيتك هذه، ولست بدقك االرض برجلك خترق االرض بوطئك عليها، يعين لست بسرعة مشيك تقط
  .ولست بتشاخمك وتعاظمك وترفعك تبلغ اجلبال طوال، فاتئد على نفسك فلست تعدو قدرك

وقد ثبت يف احلديث بينما رجل ميشي يف برديه يتبختر فيهما، إذ خسف اهللا به االرض فهو يتجلل فيها إىل يوم 
  )٤(القيامة 

__________  
  .٢٨/  ٣مسند أمحد ) ١(
  .حىن التغليب: يف القرطيب) ٢(
  :تقوما خطأ الن قافية الشعر خمفوضة وقبله يف معجم الشعراء للمرزباين: قال ابن عطية) ٣(

يروى من ؛ بيت الشاهد  -وليس علينا قتلهم مبجرم وقال املرزباين وهذا البيت * تعاطى امللوك احلق ما قصدوا بنا 
أخرجه البخاري يف كتاب ) ٤(أخا كرم إال بأن يتكرما * يعريين أمي رجال ولن ترى : دة املتلمس اليت أوهلاقصي

وابن ماجه يف ) ١٠١(والنسائي يف الزينة  ٥٠ - ٤٩ومسلم يف كتاب اللباس ) ٥٤(وكتاب االنبياء ) ٥(اللباس 
، ٤٦٧، ٤٥٦، ٤١٣، ٣٩٠، ٣١٥ - ٢٦٧ - ٦٦/  ٢وأمحد يف مسنده ) ٤٠(والدارمي يف املقدمة  ٢٢الفنت 
٤٠/  ٣، ٥٣١.  

إن اهللا ال حيب : (كما قال يف هذه اآلية) ١" (إياك وإسبال االزار فإهنا من املخيلة ال حيبها اهللا : " ويف احلديث اآلخر
أمره وملا هناه عن االختيال يف املشي أمره بالقصد فيه، فإنه ال بد له أن ميشي فنهاه عن الشر و) كل خمتال فخور
أي ال تتباطأ مفرطا وال تسرع إسراعا مفرطا ولكن بني ذلك قواما كما قال ) واقصد يف مشيك: (باخلري، فقال

: مث قال]  ٦٣: الفرقان) [ وعباد الرمحن الذين ميشون على االرض هونا وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما: (تعاىل
تتكلف رفع صوتك، فإن أرفع االصوات وأنكرها  يعين إذا تكلمت ال]  ١٩: لقمان) [ واغضض من صوتك(

  .صوت احلمري
، وهلذا هنى عن رفع )٢(وقد ثبت يف الصحيحني االمر باالستعاذة عند مساع صوت احلمري بالليل فإهنا رأت شيطانا 

الصوت حيث ال حاجة إليه، وال سيما عند العطاس فيستحب خفض الصوت، وختمري الوجه كما ثبت به احلديث 
ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأما رفع الصوت باالذان، وعند الدعاء إىل الفئة للقتال، وعند االهالك من صني

وحنو ذلك فذلك مشروع فهذا مما قصه اهللا تعاىل عن لقمان عليه السالم يف القرآن من احلكم والوصايا النافعة 



ره ومواعظه وقد كان له كتاب يؤثر عنه يسمى حبكمة اجلامعة للخري املانعة من الشر وقد وردت آثار كثرية يف أخبا
  .لقمان وحنن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء اهللا تعاىل

حدثنا علي بن إسحاق، أنبأنا ابن املبارك، أنبأنا سفيان، أخربين هنيك ابن جيمع الضيب، عن قزعة، : قال االمام أمحد
  إن لقمان احلكيم: " قالعن ابن عمر قال أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٣" (كان يقول إن اهللا إذا استودع شيئا حفظه 
حدثنا أبو سعيد االشج، حدثنا عيسى بن يونس، عن االوزاعي عن موسى بن سليمان، عن : وقال ابن أيب حامت

والتقنع فإنه قال لقمان البنه وهو يعظه يا بين إياك : " القاسم بن خميمرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".خمونة بالليل مذمة بالنهار 

يا بين إن : " حدثنا أيب، حدثنا عمرو بن عمارة، حدثنا ضمرة، حدثنا السري بن حيىي قال لقمان البنه: وقال أيضا
وحدثنا أيب، حدثنا عبدة بن سليمان، أنبأنا ابن املبارك، أنبأنا عبد الرمحن " احلكمة أجلست املساكني جمالس امللوك 

يعين  -يا بين إذا أتيت نادي قوم فادمهم بسهم االسالم : ملسعودي، عن عون بن عبد اهللا، قال قال لقمان البنها
  مث اجلس بناحيتهم فال تنطق حىت تراهم قد نطقوا، فإن أفاضوا يف ذكر اهللا فاجل سهمك معهم، وإن -السالم 

__________  
  .٢٤أخرجه أبو داود يف سننه كتاب اللباس باب و ٣٧٨، ٦٤، ٦٣/  ٥، ٦٥/  ٤أخرجه أمحد يف مسنده 

والترمذي يف كتاب الدعوات ) ١٠٦(وأبو داود يف كتاب االدب ) ١٥(أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق ) ٢(
)٥٦.(  

  .دليل على تعريف قبح رفع الصوت يف املخاطبة واملالحاة بقبح أصوات احلمري الهنا عالية -: أقول يف اآلية
  .أدب من اهللا تعاىل بترك الصياح يف وجوه الناس هتاونا هبم، أو بترك الصياح مجلةهذه اآلية  -
  .٨٧/  ٢مسند أمحد ج ) ٣(

وحدثنا أيب، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا ضمرة، عن حفص بن : أفاضوا يف غري ذلك فحول عنهم إىل غريهم
يا : وخيرج خردلة حىت نفد اخلردل فقال عمر، قال وضع لقمان جرابا من خردل إىل جانبه وجعل يعظ ابنه وعظة

  .بين لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل تفطر قال فتفطر ابنه
وقال أبو القاسم الطرباين حدثنا حيىي بن عبد الباقي املصيصي، حدثنا أمحد بن عبد الرمحن احلراين، حدثنا عثمان بن 

: م، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن عباس قالعبد الرمحن الطرائفي، عن ابن سفيان املقدسي، عن خليفة بن سال
اختذوا السودان فإن ثالثة منهم من أهل اجلنة لقمان احلكيم والنجاشي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  وبالل
  .قال الطرباين يعين احلبشي وهذا حديث غريب منكر" املؤذن 

حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن : فوائد مهمة مجة فقال وقد ذكر له االمام أمحد يف كتاب الزاهد ترمجة ذكر فيها
  .قال الفقه واالصابة يف غري نبوة) ولقد آتينا لقمان احلكمة(رجل عن جماهد 

كان : وكذا روي عن وهب بن منبه، وحدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
  .لقمان عبدا حبشيا

  ).١(علي بن يزيد، عن سعيد بن املسيب أن لقمان كان خياطا  وحدثنا أسود، حدثنا محاد، عن
يا بين اختذ طاعة اهللا جتارة تأتك : قال لقمان البنه: وحدثنا سياد، حدثنا جعفر، حدثنا مالك يعين ابن دينار قال



  .االرباح من غري بضاعة
يا بين اتق اهللا وال تري الناس  :وحدثنا يزيد، حدثنا أبو األشهب عن حممد بن واسع، قال كان لقمان يقول البنه

  .أنك ختشى اهللا ليكرموك بذلك وقلبك فاجر
حدثنا أبو األشهب، عن خالد الربعي، قال كان لقمان عبدا حبشيا جنارا فقال : وحدثنا يزيد بن هرون، ووكيع قاال

أما ): ٢] (له [ ب، فقال اذبح يل شاة، فذبح له شاة، فقال ائتين بأطيب مضغتني فيها فأتاه باللسان والقل: له سيده
  .كان فيها شئ أطيب من هذين

  .ال: قال
وألق أخبثها مضغتني فرمى باللسان : فسكت عنه ما سكت مث قال له اذبح يل شاة فذبح له شاة فقال له: قال

  .والقلب
يت اللسان فقال أمرتك أن تأتيين بأطيبها مضغتني فأتيتين باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتني فألق

  ).٣(إنه ليس شئ أطيب منهما إذا طابا، وال أخبث منهما إذا خبثا : والقلب، فقال له
وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا ابن املبارك، حدثنا معمر، عن أيب عثمان رجل من أهل البصرة يقال له اجلعد أبو 

، وال هتاون مبقت احلكيم فيزهده ال ترغب يف ود اجلاهل فريى أنك ترضى عمله: قال لقمان البنه: عثمان قال
  .فيك

  وحدثنا داود بن أسيد، حدثنا إمساعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن
__________  

  .رواه عن يزيد بن هارون عن محاد به: أنظر كتاب املعارف البن قتيبة) ١(
  .٢٥ص 

  .زيادة من تفسري القرطيب) ٢(
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت : " وله صلى اهللا عليه وسلميف هذا املعىن رفع أكثر من حديث من ذلك ق) ٣(

من وقاه : " وجاء يف اللسان قوله صلى اهللا عليه وسلم" صلح اجلسد كله وإذا فسدت اجلسد كله أال وهي القلب 
  ؛اهللا شر اثنتني وجل اجلنة 

  ".ما بني حلييه ورجليه 

أال أن يد اهللا على أفواه احلكماء، ال يتكلم أحدهم : لقمان قال: شريح بن عبيد احلضرمي، عن عبد اهللا بن زيد قال
  .إال ما هيأ اهللا له

: أما علمت أن لقمان قال: كنت أقنع رأسي بالليل، فقال يل عمر: مسعت ابن جريج قال: وحدثنا عبد الرزاق
  .ن لقمان مل يكن عليه دينإ: قلت له: القناع بالنهار مذلة معذرة أو قال معجزة بالليل فلم تقنع رأسك بالليل ؟ قال

يا بين ما ندمت على السكوت قط، وإن كان الكالم من : وحدثين حسن بن اجلنيد، حدثنا سفيان قال لقمان البنه
  .فضة فالسكوت من ذهب

يا بين اعتزل الشر يعتز لك : حدثنا أبو األشهب، عن قتادة أن لقمان قال البنه: وحدثنا عبد الصمد ووكيع قاال
  .لشر خلقفإن الشر ل

حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال مكتوب يف احلكمة يا بين إياك والرغب، فإن الرغب كل : وحدثنا أبو معاوية
الرغب يبعد القريب من القريب ويزيل احلكم كما يزيل الطرب، يا بين إياك وشدة الغضب فإن شدة الغضب 



  .ممحقة لفؤاد احلكيم
ن مهدي حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أيب مليكة، عن عبيد بن عمري قال قال قال االمام أمحد حدثنا عبد الرمحن ب

يا بين اختر اجملالس على عينك، فإذا رأيت اجمللس يذكر فيه اهللا عزوجل فاجلس معهم فإنك : لقمان البنه وهو يعظه
  .إن تك عاملا ينفعك علمك وإن تك غبيا يعلموك وإن يطلع اهللا عليهم برمحة تصيبك معهم

بين ال جتلس يف اجمللس الذي ال يذكر اهللا فيه، فإنك إن تك عاملا ال ينفعك علمك، وإن تك غبيا يزيدوك غبيا يا 
وان يطلع اهللا إليهم بعد ذلك بسخط يصيبك معهم يا بين ال تغبطوا أمراء رحب الذراعني يسفك دماء املؤمنني فإن 

  .له عند اهللا قاتال ال ميوت
بين لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك : شام بن عروة، عن أبيه قال مكتوب يف احلكمةوحدثنا أبو معاوية حدثنا ه

  .بسطا تكن أحب إىل الناس ممن يعطيهم العطاء
وقال مكتوب يف التوراة كما ترمحون ترمحون وقال " الرفق رأس احلكمة : " وقال مكتوب يف احلكمة أو يف التوراة

  وقال مكتوب يف احلكمة أحب خليلك وخليل "كما تزرعون حتصدون : " مكتوب يف احلكمة
  .أبيك

  .صرب ال يتبعه أذى: قيل للقمان أي الناس أصرب ؟ قال: وحدثنا عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن أيب قالبة قال
  .قيل فأي الناس أعلم ؟ قال من ازداد من علم الناس إىل علمه

  .قيل فأي الناس خري قال الغين
  .ال ولكن الغين الذي إذا التمس عنده خري وجد وإال أغىن نفسه عن الناس قيل الغين من املال قال

  .وحدثنا سفيان هو ابن عيينة قال قيل للقمان أي الناس شر قال الذي ال يبايل أن يراه الناس مسيئا
لناس وجدت يف بعض احلكمة يبدد اهللا عظام الذين يتكلمون بأهواء ا: وحدثنا أبو الصمد، عن مالك بن دينار قال

ووجدت فيها ال خري لك يف أن تعلم ما مل تعلم وملا تعمل مبا قد علمت فإن مثل ذلك رجل احتطب حطبا فحزم 
  .حزمة مث ذهب حيملها فعجز عنها فضم إليه أخرى

  حدثنا احلكم بن أيب زهري، وهو احلكم بن موسى، حدثنا الفرج بن: وقال عبد اهللا بن أمحد

  .يا بين ال يأكل طعامك إال االتقياء وشاور يف أمرك العلماء: قمان البنهفضالة، عن أيب سعيد قال قال ل
وهذا جمموع ما ذكره االمام أمحد يف هذه املواضع وقد قدمنا من اآلثار كثريا مل يروها كما أنه ذكر أشياء ليست 

  .عندنا واهللا أعلم
حيىي بن عبيد اخلزاعي حدثنا سعيد بن بشري،  حدثنا أيب حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا زيد بن: وقال ابن أيب حامت

  .خري اهللا لقمان احلكيم بني النبوة واحلكمة فاختار احلكمة على النبوة: عن قتادة قال
  .فأتاه جربيل وهو نائم فذر عليه احلكمة قال فأصبح ينطق هبا: قال

إنه لو أرسل : ك ربك ؟ فقالقيل للقمان كيف اخترت احلكمة على النبوة وقد خري: قال سعد مسعت قتادة يقول
، ولكنت أرجو أن أقوم هبا ولكن خريين فخفت أن أضعف عن )٢(لرجوت فيه الفوز منه ) ١(إيل بالنبوة عزمة 

  .النبوة فكانت احلكمة أحب إيل
: وهذا فيه نظر الن سعيد بن بشري عن قتادة قد تكلموا فيه، والذي رواه سعيد بن أيب عروبة عن قتادة يف قوله

  .قال يعين الفقه واالسالم ومل يكن نبيا ومل يوح إليه) د آتينا لقمان احلكمةولق(
  .منهم جماهد وسعيد بن املسيب وابن عباس واهللا أعلم) ٣(وهكذا نص على هذا غري واحد من السلف 



والسماء ذات الربوج واليوم املوعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب : (قصة أصحاب االخدود قال اهللا تعاىل
  .خدود النار ذات الوقوداال

  .إذ هم عليها قعود
  .وهم على ما يفعلون باملؤمنني شهود

  .وما نقموا منهم إال أن يومئذ باهللا العزيز احلميد
الذي له ملك السموات واالرض واهللا على كل شئ شهيد إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث مل يتوبوا فلهم 

  ]. ١٠ - ١: ربوجال) [ عذاب جهنم وهلم عذاب احلريق
  .قد تكلمنا على ذلك مستقصى يف تفسريه هذه السورة وهللا احلمد

  .أهنم كانوا بعد مبعث املسيح، وخالفه غريه فزعموا أهنم كانوا قبله: وقد زعم حممد بن إسحاق
الء وقد ذكر غري واحد أن هذا الصنيع مكرر يف العامل مرارا يف حق املؤمنني من اجلبارين الكافرين ولكن هؤ

املذكورون يف القرآن قد ورد فيهم حديث مرفوع، وأثر أورده ابن إسحاق، ومها متعارضان وها حنن نوردمها لتقف 
  .عليهما

حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن صهيب أن رسول اهللا صلى اهللا : قال االمام أمحد
وكان له ساحر فلما كرب الساحر قال للملك إين قد كربت سين كان ملك فيمن كان قبلكم : " عليه وسلم قال

  وحضر أجلي فادفع إيل غالما فالعلمه
__________  

  .عزائم اهللا فرائضه اليت أوجبها على عباده: عزمة) ١(
  .لرجوت فيها العون منه: يف تفسري القرطيب) ٢(
مل يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا : " وسلمعن ابن عمر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن عطية) ٣(

  .كثري التفكر حسن اليقني، أحب اهللا تعاىل فأحبه فمن عليه باحلكمة وخريه يف أن جيعله خليفة حيكم باحلق
  ".وان عزمت علي فسمعا وطاعة ؛ رب، إن خريتين قبلت العافية وتركت البالء : فقال

ن بني امللك وبني الساحر راهب فأتى الغالم على الراهب فسمع السحر فدفع إليه غالما فكان يعلمه السحر وكا
ما : من كالمه، فأعجبه حنوه وكالمه وكان إذا أتى الساحر ضربه، وقال ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا
حبسك ؟ فشكا ذلك إىل الراهب فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسين أهلي، وإذا أراد أهلك أن 

  فقل حبسين الساحر، قال فبينا هو ذات يوم إذيضربوك 
فظيعة عظيمة قد حبست الناس فال يستيطعون أن جيوزوا فقال اليوم أعلم أمر الساحر أحب إىل ) ١(أتى على دابة 

اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل : فأخذ حجرا فقال: اهللا أم أمر الراهب ؟ قال
  .فأخرب الراهب بذلك] الناس [ ىت جيوز الناس، ورماها فقتلها، ومضى هذه الدابة ح

أي بين أنت أفضل مين وإنك ستبتلى فإن ابتليت فال تدل علي فكان الغالم يربئ االكمه واالبرص وسائر : فقال
لك ما ههنا اشفين و: االدواء ويشفيهم اهللا على يديه، وكان جليس للملك فعمى فسمع به فأتاه هبدايا كثرية، فقال

  .ما أنا اشفي أحدا، إمنا يشفي اهللا عزوجل، فإن آمنت به ودعوت اهللا شفاك فآمن فدعا اهللا فشفاه: امجع فقال
  .أنا: ريب قال: يا فالن من رد عليك بصرك ؟ فقال: مث أتى امللك فجلس منه حنو ما كان جيلس، فقال له امللك

[ نعم ريب وربك اهللا فلم يزل يعذبه حىت دل على الغالم : لولك رب غريي ؟ قا: ال ريب، وربك اهللا قال: قال



ما أشفي أنا أحدا : أي بين بلغ من سحرك أن تربئ االكمه واالبرص وهذه االدواء، قال: فأيت به فقال] فبعث إليه 
  .أو لك رب غريي ؟ قال ريب وربك اهللا: ال قال: أنا قال: إمنا يشفي اهللا عزوجل، قال

ارجع عن دينك، فأىب فوضع : لعذاب، ومل يزل به حىت دل على الراهب، فأتى الراهب فقالفأخذه أيضا با: قال
املنشار يف مفرق رأسه حىت وقع شقاه وقال لالعمى ارجع عن دينك، فأىب فوضع املنشار يف مفرق رأسه حىت وقع 

ذا وقال إذا بلغتم ذروته وقال للغالم، ارجع عن دينك فأىب فبعث به مع نفر إىل جبل كذا وك] يف االرض [ شقاه 
اللهم أكفنيهم مبا شئت فرجف هبم : فذهبوا به فلما علوا اجلبل قال] من فوقه [ فإن رجع عن دينه وإال فدهدهوه 

  .اجلبل، فدهدهوا أمجعون
ما فعل أصحابك فقال كفانيهم اهللا، فبعث به مع نفر يف قرقرة : وجاء الغالم يتلمس حىت دخل على امللك فقال

اللهم اكفنيهم : إذا جلجتم البحر فإن رجع عن دينه وإال فاغرقوه يف البحر فلججوا به البحر فقال الغالم: لفقا) ٢(
ما فعل أصحابك : فغرقوا أمجعون، وجاء الغالم حىت دخل على امللك، فقال) ٣] (فانكفأت هبم السفينة [ مبا شئت 

لي حىت تفعل ما آمرك به فإن أنت فعلت ما آمرك به إنك لست بقات: مث قال للملك] عزوجل [ فقال كفانيهم اهللا 
  وما هو قال جتمع الناس يف: قتلتين، وإال فإنك ال تستطيع قتلي قال

__________  
  .أن الدابة كانت أسدا: يف الترمذي) ١(
  .السفينة الصغرية: ويف املسند وصحيح مسلم قرقور وهو الصواب، والقرقور: قرقرة) ٢(
  .من صحيح مسلم) ٣(

  ).١(يد واحد مث تصلبين على جذع وتأخذ سهما من كنانيت صع
بسم اهللا رب الغالم، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتين، ففعل ووضع السهم يف كبد القوس، مث رماه وقال بسم : مث قل

آمنا برب : فقال الناس) ٢(اهللا رب الغالم فوقع السهم يف صدغه فوضع الغالم يده على موضع السهم ومات 
أرأيت ما كنت حتذر فقد واهللا نزل بك، قد آمن الناس كلهم، فأمر بأفواه : نا برب الغالم، فقيل للملكالغالم آم

: من رجع عن دينه فدعوه، وإال فأقحموه فيها، وقال: السكك فحفر فيها االخاديد وأضرمت فيها النريان، وقال
: أهنا تقاعست أن تقع يف النار، فقال الصيبفجاءت امرأة بابن هلا ترضعه فك) ٣(فكانوا يتعادون فيها ويتواقعون 
كذا رواه االمام أمحد ورواه مسلم والنسائي من حديث محاد بن سلمة زاد ) ٤" (اصربي يا أماه فإنك على احلق 

  .النسائي ومحاد بن زيد كالمها عن ثابت به
  .كما بسطنا ذلك يف التفسريورواه الترمذي من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن ثابت بإسناده حنوه وجرد إيراده 

حدثين يزيد بن زياد، عن حممد بن كعب وحدثين : وقد أورد حممد بن إسحاق هذه القصة على وجه آخر فقال
أيضا بعض أهل جنران عن أهلها أن أهل جنران كانوا أهل شرك يعبدون االوثان وكان يف قرية من قراها قريبا من 

ساحر يعلم غلمان أهل جنران السحر، فلما  -إليها مجاع أهل تلك البالد  وجنران هي القرية العظمى اليت -جنران 
نزهلا فيمون، ومل يسموه يل باالسم الذي مساه ابن منبه، قالوا رجل نزهلا فابتىن خيمة بني جنران وبني تلك القرية اليت 

التامر ابنه عبد اهللا بن فيها الساحر، وجعل أهل جنران يرسلون غلماهنم إىل ذلك الساحر يعلمهم السحر، فبعث 
التامر مع غلمان أهل جنران، فكان إذا مر بصاحب اخليمة أعجبه ما يرى من عبادته وصالته، فجعل جيلس إليه 

  ويسمع منه، حىت أسلم، فوحد اهللا وعبده، وجعل يسأله عن
يابن أخي إنك : قال لهشرائع االسالم، حىت إذا فقه فيه جعل يسأله عن االسم االعظم، وكان يعلمه فكتمه إياه، و



لن حتمله، أخشى ضعفك عنه، والتامر ال يظن إال أن ابنه عبد اهللا خيتلف إىل الساحر كما خيتلف الغلمان، فلما رأى 
فجمعها، مث مل يبق هللا امسا يعلمه إال كتبه ) ٥(عبد اهللا أن صاحبه قد ضن به عنه وختوف ضعفه فيه، عمد إىل قداح 

قدحا قدحا، حىت إذا مر باالسم ] فيها [ إذا أحصاها أوقد نارا، مث جعل يقذفها  يف قدح لكل اسم قدح، حىت
  االعظم قذف فيها بقدحه، فوثب القدح حىت خرج منها مل تضره شيئا، فأخذه مث أتى به صاحبه، فأخربه أنه قد علم

__________  
  .ال جلود فيها جعبة السهام تتخذ من جلود ال خشب فيها، أو من خشب: بالكسر: الكنانة) ١(
فيذكر أنه أخرج يف زمن عمر بن اخلطاب وأصبعه على صدغه كما وضعها : أن الغالم دفن، قال: يف الترمذي) ٢(

  .حني قتل
  .يتدافعون: يف املسند) ٣(
  .١٨ - ١٧ - ١٦/  ٦مسند أمحد ج ) ٤(

  .وما بني معكوفني يف احلديث زيادة من املسند
  .قبل أن ينصل ويراشالسهم : بالكسر مجع قدح: قداح) ٥(

  .كذا وكذا: وما هو ؟ قال: فقال] إياه [ االسم االعظم الذي قد كتمه 
  .وكيف علمته ؟ فأخربه مبا صنع: قال
  .أي ابن أخي قد أصبته، فأمسك على نفسك، وما أظن أن تفعل: قال

وحد اهللا وتدخل يف ديين، وأدعو يا عبد اهللا أت: فجعل عبد اهللا بن التامر إذا دخل جنران مل يلق أحدا به ضر إال قال
نعم، فيوحد اهللا ويسلم، حىت مل يبق أحد بنجران به ضر إال أتاه : فيقول[ اهللا لك فيعافيك عما أنت فيه من البالء 

أفسدت علي أهل قرييت، ] له [ ؟ ودعا له فعويف، حىت رفع شأنه إىل ملك جنران، فدعاه فقال ] فاتبعه على دينه 
  .آبائي، المثلن بكوخالفت ديين ودين 

  .ال تقدر على ذلك: قال
  .فجعل يرسل به إىل اجلبل الطويل، فيطرح على رأسه، فيقع إىل االرض ما به بأس

  .وجعل يبعث به إىل مياه بنجران
حبور ال يلقى فيها شئ إال هلك، فيلقى به فيها فيخرج ليس به بأس، فلما غلبه قال له عبد اهللا بن التامر، واهللا ال 

  علىتقدر 
فوحد اهللا ذلك امللك وشهد : قتلي حىت توحد اهللا فتؤمن مبا آمنت به، فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتين، قال

  .شهادة عبد اهللا بن التامر، مث ضربه بعصا يف يده فشجه شجة غري كبرية فقتله
عيسى بن مرمي من  وهلك امللك مكانه، واستجمع أهل جنران على دين عبد اهللا بن التامر وكان على ما جاء به

  .االجنيل وحكمه
  .فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران) ١(مث أصاهبم ما أصاب أهل دينهم من االحزاب 

  .قال ابن إسحاق فهذا حديث حممد بن كعب وبعض أهل جنران عن عبد اهللا بن التامر فاهللا أعلم أي ذلك كان
  .اهم إىل اليهودية، وخريهم بني ذلك أو القتلفدع] من محري [ فسار إليهم ذو نواس جبنده : قال

  ).٢(فاختاروا القتل فخذوا االخدود، وحرق بالنار وقتل بالسيف، ومثل هبم فقتل منهم قريبا من عشرين ألفا 
 ٥ - ٤: الربوج[ اآليات ) قتل أصحاب االخدود النار ذات الوقود: (ففي ذي نواس وجنده أنزل اهللا على رسوله



.[  
ن هذه القصة غري ما وقع يف سياق مسلم وقد زعم بعضهم أن االخدود وقع يف العامل كثريا كما قال وهذا يقتضي أ
كانت االخدود يف اليمن : حدثنا أيب حدثنا أبو اليمان أنبأنا صفوان، عن عبد الرمحن بن جبري قال: ابن أيب حامت

دين املسيح والتوحيد، واختذ أتونا وألقى زمان تبع ويف القسطنطينة زمان قسطنطني حني صرف النصارى قبلتهم عن 
فيه النصارى الذين كانوا على دين املسيح والتوحيد ويف العراق يف أرض بابل يف زمان خبت نصر حني صنع الصنم، 

وأمر الناس فسجدوا له فامتنع دانيال وصاحباه عزريا ومشايل فأوقد هلم أتونا وألقى فيها احلطب والنار مث ألقامها 
ها اهللا عليهم بردا وسالما وأنقذهم منها، وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فأكلتهم النار وقال فيه فجعل

  قال كان االخدود) قتل أصحاب االخدود: (اسباط عن السدي يف قوله
__________  

  .االحداث: يف تفسري القرطيب) ١(
  .قتضى السياقما بني معكوفني يف اخلرب من تفسري القرطيب واستدركت مل) ٢(

  .الثامر بالثاء: يف القرطيب وابن إسحاق -
  .وامسه زرعة بن تبان أسعد احلمريي: ذو نواس -

  .خد بالشام وخد بالعراق وخد باليمن رواه ابن أيب حامت: ثالثة
  .وقد استقصيت ذكر أصحاب االخدود والكالم على تفسريها يف سورة الربوج وهللا احلمد واملنة

حدثنا عبد الصمد، حدثنا مهام، حدثنا زيد، عن عطاء : لرواية عن اخبار بين اسرائيل قال االمام أمحدبيان لالذن يف ا
حدثوا عين وال تكذبوا علي ومن كذب " قال : بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ج علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار وحدثوا عن بين إسرائيل وال حر

حدثنا عفان، حدثنا مهام، أنبأنا زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى : وقال أيضا
: " وقال" ال تكتبوا عين شيئا غري القرآن فمن كتب عين شيئا غري القرآن فليمحه " قال : اهللا عليه وسلم قال

 -قال مهام احسبه قال  -ومن كذب علي : " بوا علي قالحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج حدثوا عين وال تكذ
وهكذا رواه مسلم والنسائي من حديث مهام ورواه أبو عوانة االسفراييين عن أيب " متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 

  .داود السجستاين عن هدبة، عن مهام، عن زيد بن أسلم به
وقد رواه الترمذي عن سفيان، عن وكيع، : يب سعيد كذا قالأخطأ فيه مهام، وهو من قول أ: قال أبو داود: مث قال

  .عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم ببعضه مرفوعا فاهللا أعلم
أن : حدثنا الوليد بن مسلم، أنبأنا االوزاعي، حدثنا حسان بن عطية، حدثين أبو كبشة السلويل: قال االمام أمحد

بلغوا عين ولو آية وحدثوا : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين يقولعبد اهللا بن عمرو بن العاص حدثه أنه مسع رس
  ".عن بين إسرائيل وال حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
  .ورواه أمحد أيضا عن عبد اهللا بن منري، وعبد الرزاق كالمها عن االوزاعي به

  .هوهكذا رواه البخاري عن أيب عاصم النبيل عن االوزاعي ب
وكذا رواه الترمذي عن بندار عن أيب عاصم مث رواه عن حممد بن حيىي الذهلي عن حممد بن يوسف العرياين عن 

  ).١(عبد الرمحن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية وقال حسن صحيح 
تادة، عن أيب حدثنا هشام بن معاوية، حدثنا أيب، عن ق -أبو موسى  -حدثنا حممد بن املثىن : وقال أبو بكر البزار



حسان، عن عبد اهللا بن عمرو قال كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدثنا عامة ليلة عن بين إسرائيل حىت نصبح ما 
  نقوم فيها إال ملعظم صالة ورواه أبو داود عن

ان، عن حممد بن مثىن، مث قال البزار حدثنا حممد بن مثىن، حدثنا عفان، حدثنا أبو هالل عن قتادة، عن أيب حس
  حيدثنا عامة ليلة عن بين" ، قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )٢(عمران بن حصني 
__________  

متواتر، رواه عن النيب مثانية وتسعون صحابيا منهم العشرة، وال يعرف .." من كذب علي متعمدا: حديث) ١(
  .٢١٤/  ٦ذلك لغريه فيض القدير 
احلديث قد روي عن غري واحد من الصحابة يف الصحاح والسنن واملسانيد وهذا : وقال املنذري يف الترغيب

  .وغريها حىت بلغ مبلغ التواتر
  .١١١/  ١واهللا أعلم 

فيمن كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه من طرقه : باب ١٤٢/  ١روى احلديث اهليثمي يف جممع الزوائد 
  .املختلفة مطوال وعلل رواته وناقليه

  .اية املطبوعة حسني وهو حتريفيف نسخ البد) ٢(

قال البزار وهشام أحفظ من أيب هالل يعين أن الصواب عن عبد اهللا بن ) ١" (إسرائيل ال يقوم إال ملعظم صالت 
  .عمرو ال عن عمران بن حصني واهللا أعلم

النيب صلى اهللا  حدثنا حيىي، هو القطان، عن حممد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أيب هريرة عن: وقال االمام أمحد
  .إسناد صحيح ومل خيرجوه) ٢" (حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج : " عليه وسلم قال

وقال احلافظ أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع، حدثنا ربيع بن سعد اجلعفي، عن عبد الرمحن بن سابط عن 
مث ) ٣" (يل فإنه قد كان فيهم االعاجيب حدثوا عن بين إسرائ: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جابر قال

قال خرجت طائفة من بين إسرائيل حىت أتوا مقربة من مقابرهم فقالوا لو صلينا : أنشأ حيدث صلى اهللا عليه وسلم
ركعتني ودعونا اهللا عزوجل فيخرج لنا رجال قد مات نسائله حيدثنا عن املوت ففعلوا فبينما هم كذلك إذ أطلع 

من تلك القبور بني عينيه أثر السجود فقال يا هؤالء ما أردمت إيل فقدمت منذ مائة عام فما رجل رأسه من قرب 
  .سكنت عين حرارة املوت حىت اآلن فادعوا اهللا أن يعيدين كما كنت وهذا حديث غريب

فته احلق إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو حممول على ما ميكن أن يكون صحيحا فأما ما يعلم أو يظن بطالنه ملخال
الذي بأيدينا عن املعصوم، فذاك متروك مردود ال يعرج عليه مث مع هذا كله ال يلزم من جواز روايته أن تعتقد 

  حدثنا حممد بن يسار، حدثنا عثمان بن: صحته ملا رواه البخاري قائال
أهل الكتاب يقرأون عمر، حدثنا علي بن املبارك، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال كان 
ال تصدقوا أهل الكتاب : " التوراة بالعربانية ويفسروهنا بالعربية الهل االسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تفرد به ) ٣" (وال تكذبوهم وقولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد وحنن له مسلمون 
  .البخاري من هذا الوجه

وروى االمام أمحد من طريق الزهري عن أيب منلة االنصاري، عن أبيه أنه كان جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه 
: " يا حممد هل تتكلم هذه اجلنازة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إذا جاء رجل من اليهود فقال: وسلم فقال

إذا حدثكم أهل الكتاب فال : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأنا أشهد أهنا تتكلم : فقال اليهودي" اهللا أعلم 



" تصدقوهم وال تكذبوهم وقولوا آمنا باهللا وكتبه ورسله فإن كان حقا مل تكذبوهم وإن كان باطال مل تصدقوهم 
  .تفرد به أمحد) ٤(

  حدثنا شريح بن: وقال االمام أمحد
__________  

  .لعظم الصالة: عن عمران بن حصني وفيه ١٩١/  ١ أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد) ١(
  .رواه البزار وأمحد والطرباين يف الكبري وإسناده صحيح: وقال

رواه أمحد وفيه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وبقية : وقال ١٥١/  ١رواه اهليمثي يف جممع الزوائد ) ٢(
  .رجاله رجال الصحيح

رواه البزار عن شيخه جعفر بن حممد بن أيب وكيع عن ابيه ومل : وقال ١٩١/  ١د رواه اهليثمي يف جممع الزوائ) ٣(
  .أعرفهما وبقية رجاله ثقات

 -إمنا قال البزار حدثنا جعفر بن حممد بن أيب وكيع نا عبد اهللا بن منري، ما رأيت فيه عن أبيه : " ويف هامشه قال
  ".كما يف هامش االصل  -فليحرر هذا 

  .١٣٦/  ٤مسند أمحد ) ٤(

النعمان، حدثنا هشيم، أنبأنا جمالد، عن الشعيب، عن جابر بن عبد اهللا، أن عمر بن اخلطاب أتى النيب صلى اهللا عليه 
أمتهوكون : " وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال فغضب وقال

بيضاء نقية ال تسألوهم عن شئ فيخربوكم حبق فتكذبوا به أو  فيها يابن اخلطاب ؟ والذي نفسي به لقد جئتكم به
  بباطل فتصدقوا به والذي نفسي به لو أن موسى كان حيا ما وسعه إال

  ).١" (أن يتبعين 
تفرد به أمحد وإسناده على شرط مسلم، فهذه االحاديث دليل على أهنم قد بدلوا ما بأيديهم من الكتب السماوية، 

ضعوها على غري مواضعها، وال سيما ما يبدونه من املعربات اليت مل حييطوا هبا علما وهي وحرفوها، وأولوها وو
بلغتهم فكيف يعربون عنها بغريها، والجل هذا وقع يف تعريبهم خطأ كبري، ووهم كثري، مع ما هلم من املقاصد 

ا فيها من سوء التعبري، وقبيح الفاسدة واآلراء الباردة ؟ وهذا بتحققه من نظر يف كتبهم اليت بأيديهم، وتأمل م
  .التبديل والتغيري، وباهللا املستعان وهو نعم املوىل ونعم النصري

وهذه التوراة اليت يبدوهنا وخيفون منها كثريا فيما ذكروه فيها حتريف وتبديل وتغيري وسوء تعبري يعلم من نظر فيها 
ة البناء والتركيب باطلة من حيث معناها وتأمل ما قالوه وما أبدوه وما أخفوه وكيف يسوغون عبارة فاسد

  .وألفاظها
وهذا كعب االحبار من أجود من ينقل عنهم وقد أسلم يف زمن عمر، وكان ينقل شيئا عن أهل الكتاب فكان عمر 
رضي اهللا عنه يستحس بعض ما ينقله ملا يصدقه من احلق وتأليفا لقلبه فتوسع كثري من الناس يف أخذ ما عنده وبالغ 

  .و يف نقل تلك االشياء اليت كثري منها ما يساوي مدادهأيضا ه
  .ومنها ما هو باطل ال حمالة

  .ومنها ما هو صحيح ملا يشهد له احلق الذي بأيدينا
أخربين محيد بن عبد الرمحن أنه مسع معاوية حيدث : وقال أبو اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري: وقد قال البخاري

  .رهطا من قريش باملدينة



ر كعب االحبار فقال إن كان من أصدق هؤالء احملدثني الذين حيدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو وذك
  ).٢(عليه الكذب 

  .يعين من غري قصد منه
كيف تسألون أهل الكتاب عن : وروى البخاري من حديث الزهري عن عبيداهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس أنه قال

 على رسوله أحدث الكتب باهللا تقرأونه حمضا مل يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب شئ وكتابكم الذي أنزل اهللا
هو من عند اهللا ليشتروا به مثنا قليال أال ينهاكم ما جاءكم : بدلوا كتاب اهللا وغريوه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا

  ).٣( من العلم عن مسألتهم ال واهللا ما رأينا منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل عليكم
  ال تسألوا أهل الكتاب عن: وروى ابن جرير عن عبد اهللا بن مسعود أنه قال

__________  
  .٣٨٧/  ٣مسند أمحد ج ) ١(

رواه أمحد وأبو يعلى والبزار وفيه جمالد بن سعيد ضعفه أمحد وحيىي بن سعيد : ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد قال
  .١٧٤/  ١وغريمها 

باب قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ال تسألوا أهل  -االعتصام بالكتاب والسنة  كتاب -صحيح البخاري ) ٢(
  .بريوت -دار الفكر  ١٦٠/  ٨الكتاب ص 

  .انظر املرجع السابق) ٣(
  .أي مل خيلط بغريه: قوله مل يشب -
  .أي أقرب نزوال: قوله أحدث -

  .واهللا أعلم) ١( شئ فإهنم لن يهدوكم وقد ضلوا إما أن تكذبوا حبق أو تصدقوا بباطل
حدثنا وهب بن جرير، حدثين أيب مسعت حممد بن سريين، حيدث : قصة جريج أحد عباد بين اسرائيل قال االمام أمحد

قال ) ٢" (مل يتكلم يف املهد إال ثالثة عيسى بن مرمي : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة قال
فذكر بنو سرائيل عبادة جريج : له جريج، فابتىن صومعة وتعبد فيها، قال وكان يف بين إسرائيل رجل عابد يقال

قد شئنا ذاك قال فأتته فتمرضت له فلم يلتفت إليها فأمكنت نفسها من : فقالت بغي منهم لئن شئتم الفتتنه فقالوا
توه راع كان يؤوي غنمه، إىل أصل صومعة جريج فحملت فولدت غالما فقالوا ممن ؟ قالت من جريج، فأ

ما شأنكم ؟ قالوا إنك زنيت هبذه البغي فولدت غالما فقال : فاستنزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته فقال
  .وأين هو ؟ قالوا هو هذا

قال فقام فصلى ودعا مث انصرف إىل الغالم فطعنه باصبعه فقال باهللا يا غالم من أبوك ؟ فقال أنا ابن الراعي فوثبوا 
  .نبين صومعتك من ذهب: ه، وقالواإىل جريج فجعلوا يقبلون

  .ال حاجة يل يف ذلك ابنوها من طني كما كانت: قال
اللهم اجعل ابين مثل هذا ؟ قال : فقالت) ٣(قال وبينما امرأة يف حجرها ابن هلا ترضعه إذ مر هبا راكب ذو شارة 

  .اللهم ال جتعلين مثله: فترك ثديها، وأقبل على الراكب فقال
  .ديها فمصهمث عاد إىل ث: قال

  .قال أبو هريرة فكأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيكي صنيع الصيب ووضع إصبعه يف فيه ميصها
اللهم ال جتعل ابين مثلها قال فترك ثديها وأقبل على االمة فقال اللهم اجعلين مثلها : مث مرت بأمة تضرب فقالت



  ).٤(قال فذاك حني تراجعا احلديث 
  :فقالت
  .اللهم اجعل ابين مثله: مر الراكب ذو الشارة، فقلت) ٥(ي خلف
) ٦(اللهم ال جتعل ابين مثلها، فقلت اللهم اجعلين مثلها " اللهم ال جتعلين مثله، ومررت هبذه االمة فقلت : فقلت

تسرق، زنت ومل تزن وسرقت ومل : فقال يا أمتاه إن الراكب ذو الشارة جبار من اجلبابرة وإن هذه االمة يقولون
  .وهي تقول حسيب اهللا

وهكذا رواه البخاري يف أحاديث االنبياء ويف املظامل عن مسلم بن إبراهيم ومسلم يف كتاب االدب عن زهري بن 
  حرب عن يزيد بن هرون كالمها عن جرير بن حازم به طريق

__________  
وقد أضلوا أنفسهم إما أن : " فيهعن أيب الزعرا عن عبد اهللا و ١٩٢/  ١رواه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ١(

  .رواه الطرباين يف الكبري ورجاله موثقون" حيدثوكم بصدق فتكذبوهنم أو بباطل فتصدقوهنم 
/  ٨باب تقدمي بر الوالدين  ٢كتاب الرب واالدب  ٤٥وأخرجه مسلم يف  ٣٠٨، ٣٠٧/  ٢مسند أمحد ج ) ٢(

٢٥٥٠.  
  .الشارة اهليئة واللباس: ذو الشارة) ٣(
  .٦٥٣: والبخاري يف أحاديث االنبياء حديث رقم ٢٥٥٠/  ٨/  ٢كتاب االدب  ٤٥يح مسلم يف صح) ٤(
  .أي أصابه اهللا بوجع يف حلقه: حلقى: يف صحيح مسلم) ٥(
  .يعين اللهم اجعلين ساملا من املعاصي مثلها كما هي ساملة؛ إشارة إىل سالمتها من املعاصي : هنا) ٦(

  ).١(أخرى وسياق آخر 
حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا سليمان بن املغرية، حدثنا محيد بن هالل، عن أيب رافع عن أيب هريرة : ام أمحدقال االم

فأتته أمه فقالت يا جريج أنا أمك وكلمين : كان جريج يتعبد يف صومعته قال: " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ه وسلم وضع يده على حاجبه االمين قال وصادفته قال وكان أبو هريرة يصف كيف كان رسول اهللا صلى اهللا علي

يا جريج أنا أمك فكلمين : يا رب أمي وصاليت، فاختار صالته فرجعت، مث أتته فصادفته يصلي فقالت: يصلي قال
اللهم هذا جريج وإنه ابين وإين كلمته فأىب أن يكلمين اللهم فال : يا رب أمي وصاليت فاختار صالته، فقالت: فقال

  .تريه املومسات متته حىت
  .ولو دعت عليه أن يفتنت الفتنت

هو من : وكان راع يأوي إىل ديره فخرجت امرأة فوقع عليها الراعي فولدت غالما فقيل ممن هذا ؟ فقالت: قال
  صاحب الدير فأقبلوا بفؤوسهم

قال أراه  -ل هذه املرأة ومساحيهم وأقبلوا إىل الدير فنادوه فلم يكلمهم فأقبلوا يهدمون ديره، فنزل إليهم فقالوا س
مث مسح رأس الصيب فقال من أبوك ؟ قال راعي الضأن قالوا يا جريج نبين ما هدمنا من ديرك : قال -تبسم 

ال ولكن اعيدوه كما كان ففعلوا ورواه مسلم يف االستيذان عن شيبان بن فروخ عن سليمان : بالذهب والفضة قال
  ).٢(بن املغرية به 

حدثنا عفان حدثنا محاد أنبأنا ثابت عن أيب رافع عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى ) ٣(م أمحد سياق آخر قال االما
كان يف بين إسرائيل رجل يقال له جريج كان يتعبد يف صومعته فأتته أمه ذات يوم فنادته : " اهللا عليه وسلم قال



يب صاليت وأمي فأقبل على أي ر: أي جريج، أي بين، أشرف علي أكلمك أنا أمك أشرف علي فقال: فقالت
أي رب صاليت وأمي فأقبل على صالته : أي جريج أي بين اشرف علي فقال: صالته، مث عادت فنادته مرارا فقالت

اللهم ال متته حىت تريه املومسة وكانت راعية ترعى غنما الهلها مث تأوي إىل ظل صومعته فأصابت فاحشة : فقالت
  .فحملت فأخذت

أي : ل، فقالوا ممن ؟ قالت من جريج صاحب الصومعة فجاؤوا بالفؤوس واملرور، فقالواوكان من زىن منهم قت
جريج أي مرائي ؟ انزل فأىب وأقبل على صالته يصلي فأخذوا يف هدم صومعته فلما رأى ذلك نزل، فجعلوا يف 

أيب : أبوك ؟ فقالأي غالم من : عنقه وعنقها حبال فجعلوا يطوفون هبما يف الناس فوضع أصبعه على بطنها فقال
  فالن راعي الضأن، فقبلوه وقالوا إن شئت بنينا لك صومعتك من

__________  
معناه أقبلت على الرضيع حتدثه، وكانت، أوال، ال تراه أهال للحديث، فلما تكرر منه الكالم : تراجعا احلديث) ١(

  .علمت أنه أهل له فسألته وراجعته
  .٤٣٣/  ٢د يف مسنده وأمح ٢٥٥٠/  ٧/  ٢/  ٤٥صحيح مسلم ) ٢(

  .مومسة: الزواين البغايا املتجاهرات بذلك، الواحدة: املومسات -
  .الدير الكنيسة املنقطعة عن العمارة، تنقطع فيها رهبان النصارى لتعبدهم، وهو مبعىن الصومعة: ديره -
  .املساحي مجع مسحاة وهي كاجملرفة إال أهنا من حديد: مساحيهم -

  ها كما كانت وهذا سياق غريب وإسناده على شرط مسلم ومل خيرجه أحد منذهب وفضة قال أعيدو
  ).١(أصحاب الكتب من هذا الوجه 

فهؤالء ثالثة تكلموا يف املهد عيسى بن مرمي عليه السالم وقد تقدم الكالم على قصته وصاحب جريج ابن البغي من 
ري والثالث ابن املرأة اليت كانت ترضعه الراعي كما مسعت وامسه يابوس كما ورد مصرحا به يف صحيح البخا

: فتمنت له أن يكون كصاحب الشارة احلسنة فتمىن أن يكون كتلك االمة املتهومة مبا هي بريئة منه وهي تقول
  .حسيب اهللا ونعم الوكيل

  .كما تقدم يف رواية حممد بن سريين عن أيب هريرة مرفوعا
عن خالس عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بقصة  وقد رواه االمام أمحد عن هوذة عن عوف االعرايب

  .هذا الغالم الرضيع وهو إسناد حسن
حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرمحن االعرج حدثه أنه مسع أبا هريرة، : وقال البخاري

ابنها إذ مر هبا راكب وهي ترضعه فقالت اللهم ال بينما أمرأة ترضع : " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
: اللهم ال جتعلين مثله، مث رجع يف الثدي ومر بامرأة جتر ويلعب هبا، فقالت: متت ابين حىت يكون مثل هذا فقال
  .اللهم اجعلين مثلها: اللهم ال جتعل ابين مثل هذه فقال

  .فقال أما الراكب فإنه كافر
  .ه تزين وتقول حسيب اهللا ويقولون تسرق وتقول حسيب اهللاوأما املرأة فإهنم يقولون إن

  .وقد ورد يف من تكلم يف املهد أيضا شاهد يوسف كما تقدم وابن ماشطة آل فرعون واهللا أعلم
  .قصة برصيصا وهي عكس قضية جريج فإن جرجيا عصم وذلك فنت

عن جده، عن االعمش، عن عمارة، عن عبد  حدثين حيىي بن إبراهيم املسعودي، أنبأنا أيب، عن أبيه،: قال ابن جرير



كمثل الشيطان إذ قال لالنسان اكفر فلما كفر قال إين : (الرمحن بن يزيد، عن عبد اهللا بن مسعود يف هذه اآلية
  .برئ منك إين أخاف اهللا رب العاملني

  ]. ١٧ - ١٦: احلشر) [ فكان عاقبتهما أهنما يف النار خالدين فيها وذلك جزاء الظاملني
فنزل : ال ابن مسعود وكانت امرأة ترعى الغنم وكان هلا اخوة أربعة وكانت تأوي بالليل إىل صومعة راهب قالق

الراهب ففجر هبا فحملت، فأتاه الشيطان فقال له اقتلها مث ادفنها فإنك رجل تصدق ويسمع قولك فقتلها مث دفنها 
  قال فأتى الشيطان

  .صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها مث دفنها يف مكان كذا وكذاإن الراهب : أخوهتا يف املنام فقال هلم
ال بل قصها علينا : واهللا لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك قالوا: فلما أصبحوا قال رجل منهم

قالوا فواهللا ما هذا إال  وأنا واهللا لقد رأيت ذلك: وأنا واهللا لقد رأيت ذلك فقال اآلخر: قال فقصها فقال اآلخر
  ملكهم على) ٢(لشئ فانطلقوا فاستعدوا 

__________  
  .٣٨٥/  ٢مسند أمحد ج ) ١(
  .أي استعانوا به فأنصفهم منه: استعدوا ملكهم) ٢(

  .ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه
سجدة واحدة واجنيك إين أنا أوقعتك يف هذا، ولن ينجيك منه غريي فاسجد يل : مث انطلقوا به فأتاه الشيطان، فقال

  .مما أوقعتك فيه قال فسجد له فلما أتوا به ملكهم تربأ منه وأخذ فقتل
  .وهكذا روي عن ابن عباس وطاوس ومقاتل ابن حيان حنو ذلك

  .وقد روي عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بسياق آخر
مسعت عبد اهللا بن : ، أنبأنا شعبة، عن أيب إسحاقحدثنا خالد بن أسلم، حدثنا النضر بن مشيل: فقال ابن جرير

إن راهبا تعبد ستني سنة، وإن الشيطان أراده فأعياه فعمد إىل امرأة فأجنها وهلا أخوة فقال : هنيك، مسعت عليا يقول
ته فجاؤوا هبا إليه فداواها وكانت عنده، فبينما هو يوما عندها إذ أعجب: الخوهتا عليكم هبذا القس فيداويها قال

فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلها فجاء إخوهتا فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك إنك اعييتين أنا صنعت هذا بك 
: إين برئ منك إين أخاف اهللا رب العاملني فذلك قوله: فأطعين أجنك مما صنعت بك اسجد يل سجدة، فسجد له قال

  ).رئ منك إين أخاف اهللا رب العاملنيكمثل الشيطان إذ قال لالنسان اكفر فلما كفر قال إين ب(
  .قصة الثالثة الذين أووا إىل الغار فانطبق عليهم فتوسلوا إىل اهللا تعاىل بصاحل أعماهلم ففرج عنهم

حدثنا امساعيل بن خليل، أخربنا علي بن مسهر، عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع، عن ابن : قال االمام البخاري
  عمر،

بينما ثالثة نفر ممن كان قبلكم ميشون إذ أصاهبم مطر فآووا إىل غار : " عليه وسلم قالأن رسول اهللا صلى اهللا 
إنه واهللا يا هؤالء ال ينجيكم إال الصدق، فليدع كل رجل منكم مبا يعلم أنه قد : فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض

من أرز فذهب وتركه ) ١(فرق اللهم إن كنت تعلم أنه كان يل أجري عمل يل على : صدق فيه فقال واحدا منهم
وإين عمدت إىل ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أين اشتريت منه بقرا وأنه أتاين يطلب أجره فقلت اعمد إىل 

تلك البقرة فسقها فقال يل إمنا يل عندك فرق من أرز فقلت له اعمد إىل تلك البقر فإهنا من ذلك الفرق فساقها فإن 
  .خشيتك ففرج عناكنت تعلم أين فعلت ذلك من 



  .فانساخت عنهم الصخرة
اللهم إن كنت تعلم كان يل أبوان شيخان كبريان وكنت آتيهما كل ليلة بلنب غنم يل فأبطأت عنهما : فقال اآلخر

من اجلوع وكنت ال أسقيهم حىت يشرب أبواي فكرهت أن ) ٢(ليلة فجئت وقد رقدا وأهلي وعيايل يتضاغون 
ستكنا لشربتهما فلم أزل أنتظر حىت طلع الفجر، فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك من أوقظهما وكرهت أن ادعهما في

  .خشيتك ففرج عنا
  .فانساخت عنهم الصخرة حىت نظروا إىل السماء

اللهم إن كنت تعلم أنه كانت يل ابنة عم من أحب الناس إيل وإين راودهتا عن نفسها فأبت إال أن : فقال اآلخر
  آتيها مبائة دينار

__________  
  .هو إناء يسع ثالثة آصع: بفتح الراء واسكاهنا والفتح أشهر: فرق) ١(
  .يصيحون ويستغيثون من اجلوع: يتضاغون) ٢(

قالت اتق اهللا وال تفض ) ١(فطلبتها حىت قدرت فأتيتها هبا فدفعتها إليها فأمكنتين من نفسها فلما قعدت بني رجليها 
دينار، فإن كنت تعلم أين فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج اهللا فقمت وتركت املائة ) ٢(اخلامت إال حبقه 

عنهم فخرجوا، رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به وقد رواه االمام أمحد منفردا به عن مروان بن 
  ).٣(معاوية، عن عمرو بن محزة بن عبد اهللا بن عمر، عن سامل، عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه 

ورواه االمام أمحد من حديث وهب بن منبه عن النعمان بن بشري، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحو من هذا 
السياق وفيه زيادات ورواه البزار من طريق أيب إسحاق عن رجل من جبيلة عن النعمان بن بشري مرفوعا مثله ورواه 

  البزار يف مسنده من حديث أيب
  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه حنش عن علي بن أيب طالب

عن مهام بن حيىي، عن إسحاق بن عبد : خرب الثالثة االعمى واالبرص واالقرع روى البخاري ومسلم من غري وجه
اهللا بن أيب طلحة، حدثين عبد الرمحن بن أيب عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وأعمى وأقرع بدا هللا أن يبتليهم فبعث اهللا إليهم ملكا فأتى االبرص ) ٤(بين إسرائيل أبرص إن ثالثة يف : " يقول
فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا : أي شئ أحب إليك فقال لون حسن، وجلد حسن قد قذرين الناس قال: فقال له

  .حسنا وجلدا حسنا
أن االبرص واالقرع قال أحدمها االبل وقال  هو شك يف ذلك -أي املال أحب إليك قال االبل أو قال البقر : فقال

  .فقال يبارك لك فيها) ٥(فأعطي ناقة عشراء  -اآلخر البقر 
شعر حسن، ويذهب عين هذا قد قذرين الناس فمسحه فذهب : أي املال أحب إليك قال: قال وأتى االقرع فقال له
حامال وقال يبارك لك فيها قال وأتى البقر فأعطاه بقرة : فأي املال أحب إليك قال: وأعطي شعرا حسنا قال

: فمسحه فرد اهللا إليه بصره قال: يرد اهللا إيل بصري فأبصر به الناس قال: أي شئ أحب إليك قال: االعمي فقال
فانتج هذان وولد هذا فكان هلذا واد من االبل وهلذا واد ) ٦(الغنم فأعطاه شاة والدا : فأي املال أحب إليك قال

رجل مسكني تقطعت يب احلبال يف سفري : د من الغنم مث أنه أتى االبرص يف صورته وهيئته فقالمن البقر وهلذا وا
فال بالغ اليوم إال باهللا مث بك أسألك بالذي أعطاك اللون احلسن واجللد احلسن واملال بعريا أتبلغ عليه يف سفري 

  إن احلقوق كثرية فقال له كأين أعرفك أمل تكن أبرص: فقال له



__________  
  .أي جلست جملس الرجل للوقاع: قعدت بني رجليها) ١(
  .أي بنكاح ال بزين: اخلامت كناية عن بكارهتا، وقوهلا حبقه: ال تفض اخلامت إال حبقه) ٢(
  .١١٦/  ٢مسند االمام أمحد ) ٣(

  .٦٩/  ٣باب إذا زرع مبال قوم بغري اذهنم ص  -صحيح البخاري كتاب الوكالة 
  .يظهر يف ظاهر البدن، لفساد مزاجالربص بياض : أبرص) ٤(

  .قاموس
  .هي احلامل القريبة الوالدة: ناقة عشراء) ٥(
  .أي وضعت ولدها، وهو معها: شاة والدا) ٦(

لقد ورثت لكابر عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فصريك اهللا إىل ما : يقذرك الناس فقريا فأعطاك اهللا عزوجل فقال
  .فقال له مثل ما قال هلذا فرد عليه مثل ما رد عليه هذاكنت وأتى االقرع يف صورته وهيئته 

  .إن كنت كاذبا فصريك اهللا إىل ما كنت: فقال
وأتى االعمى يف صورته فقال رجل مسكني وابن سبيل وتقطعت يب احلبال يف سفري فال بالغ اليوم إال باهللا مث بك 

أعمى فرد اهللا إيل بصري وفقريا فقد أغناين اسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ هبا يف سفري فقال قد كنت 
فخذ ما شئت فواهللا ال أجهدك اليوم بشئ أخذته هللا عزوجل فقال أمسك مالك فإمنا ابتليتم فقد رضي اهللا عنك 

  .وسخط على صاحبيك
  ).١(هذا لفظ البخاري يف أحاديث بين إسرائيل 

حدثنا يونس بن حممد، حدثنا ليث، عن جعفر : دحديث الذي استلف من صاحبه ألف دينار فأداها قال االمام أمح
أن رجال من بين : " بن ربيعة، عن عبد الرمحن بن هرمز، عن أيب هريرة عن رسول صلى اهللا عليه وسلم أنه ذكر

ائتين : كفى باهللا شهيدا قال: إسرائيل سأل بعض بين إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتين بشهداء أشهدهم قال
صدقت فدفعها إليه إيل أجل مسمى فخرج يف البحر فقضى حاجته، مث التمس : فى باهللا كفيال قالبكفيل قال ك

مركبا يقدم عليه لالجل الذي أجله فلم جيد مركبا فأخذ خشبة فنقرها، وأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إىل 
  .موضعها مث أتى هبا البحر) ٢(صاحبها مث زجج 

ين استسلفت فالنا ألف دينار فسألين كفيال فقلت كفى باهللا كفيال فرضي بذلك، اللهم إنك قد علمت أ: مث قال
وسألين شهيدا فقلت كفى باهللا شهيدا فرضي بذلك، وإين قد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي أعطاين فلم 

با إىل بلده أجد مركبا وإين أستو دعتكها فرمى هبا يف البحر حىت وجلت فيه مث انصرف وهو يف ذلك يطلب مرك
فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا جييئه مباله فإذا باخلشبة اليت فيها املال فأخذها الهله حطبا فلما 

كسرها وجد املال والصحيفة مث قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال واهللا ما زلت جاهدا يف 
أمل أخربك أين : الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إيل بشئ قال طلب مركب آلتيك مبالك فما وجدت مركبا قبل

  مل أجد مركبا
  .فإن اهللا أدى عنك الذي بعثت به يف اخلشبة فانصرف بألفك راشدا: قبل هذا الذي جئت فيه قال

يف غري موضع من صحيحه بصيغة اجلزم عن الليث بن سعد ) ٣(هكذا رواه االمام أمحد مسندا وقد علقه البخاري 
  أسنده يف بعضها عن عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث عنه، والعجبو



__________  
  .٢٢٧٦ - ٢٢٧٥/  ٤ص  ٢٩٦٤/  ١٠كتاب الزهد  ٥٣أخرجه مسلم يف ) ١(

  .١٦٢٦: واحلديث يف صحيح البخاري رقم
  .أي سوى موضع النقر وأصلحه: زجج) ٢(
  .خشبةباب إذا وجد  -أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب يف اللقطة ) ٣(

  .٥٦/  ٣باب الكفالة ج  -دار الفكر، ويف كتاب االجارة  ٩٣/  ٣ج 

من احلافظ أيب بكر البزار كيف رواه يف مسنده عن احلسن بن مدرك عن حيىي بن محاد، عن أيب عوانة، عن عمر بن 
الوجه هبذا سلمة، عن أبيه، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه مث قال ال يروى إال من هذا 

  .االسناد
حدثنا إسحاق بن نصر أخربنا عبد الرزاق، عن : قصة أخرى شبيهة هبذه القصة يف الصدق واالمانة قال البخاري

" اشترى رجل من رجل عقارا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: معمر، عن مهام بن منبه، عن أيب هريرة قال
يف عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مين إمنا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار ) ١(

اشتريت منك االرض ومل ابتع منك الذهب وقال الذي له االرض إمنا بعتك االرض وما فيها فتحاكما إىل رجل 
ية وانفقوا فقال الذي حتاكما إليه ألكما ولد قال أحدمها يل غالم، وقال اآلخر يل جارية قال انكحوا الغالم اجلار

  .على أنفسهما منه وتصدقا
عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق به ) ٢(هكذا روى البخاري هذا احلديث يف أخبار بين إسرائيل وأخرجه مسلم 

  .وقد روى أن هذه القصة وقعت يف زمن ذي القرنني
  .وقد كان قبل بين إسرائيل بدهور متطاولة واهللا أعلم

  أن ذا: بتدأ عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن احلسنقال إسحاق بن بشر يف كتابه امل
القرنني كان يتفقد أمور ملوكه وعماله بنفسه وكان ال يطلع على أحد منهم خيانة إال أنكر ذلك عليه، وكان ال 

  .يقبل ذلك حىت يطلع هو بنفسه
تلف إليه أحد يف خصومة فلما قال فبينما هو يسري متنكرا يف بعض املدائن، فجلس إىل قاض من قضاهتم أياما ال خي

أن طال ذلك بذي القرنني ومل يطلع على شئ من أمر ذلك القاضي وهم باالنصراف إذا هو برجلني قد اختصما إليه 
أيها القاضي إين اشتريت من هذا دارا عمرهتا ووجدت فيها كنزا وإين دعوته إىل أخذه فأىب : فادعى أحدمها فقال
أيها القاضي : ما دفنت وما عملت به فليس هو يل وال أقبضه منه قال املدعي: ل ؟ قالما تقو: علي فقال له القاضي

مر من يقبضه فتضعه حيث أحببت فقال القاضي تفر من الشر، وتدخلين فيه ما أنصفتين وما أظن هذا يف قضاء 
؟ قال نعم وقال لآلخر  للمدعي ألك أبن: نعم قال: امللك فقال القاضي هل لكما أمرا نصف مما دعومتاين إليه قاال

اذهبا فزوج ابنتك من ابن هذا وجهزمها من هذا املال وادفعا فضل ما بقي إليهما يعيشان : نعم قال: ألك ابنة ؟ قال
ما ظننت أن يف االرض أحدا يفعل مثل : به فتكونا مليا خبريه وشره فعجب ذو القرنني حني مسع ذلك مث قال للقاضي

  فقال القاضي وهو ال يعرفه وهل أحد يفعل غري هذا قالهذا أو قاض يقضي مبثل هذا 
__________  

  .عقر الدار: هو االرض وما يتصل هبا، وحقيقة العقار االصل، مسي بذلك من العقر ومنه: العقار) ١(



واحلديث يف البخاري  ١٣٤٥/  ٣ص  ١٧٢١/  ٢١باب  ١١كتاب االقضية  ٣٠أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٢(
  .١٦٣٠: رقم

نعم قال القاضي فهل ميطرون يف بالدهم فعجب ذو القرنني من ذلك وقال مبثل هذا قامت السموات : رننيذو الق
  .واالرض

حدثنا حممد بن بشار، حدثنا حممد بن أيب عدي، عن شعبة، عن قتادة عن أيب الصديق : قصة أخرى قال البخاري
كان يف بين إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعني "  :الناجي، عن أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  إنسانا مث خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال هل من توبة قال ال فقتله فجعل
حنوها فاختصمت فيه مالئكة الرمحة ) ١(يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا فأدركه املوت فناء بصدره 

إىل هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد إىل هذه ومالئكة العذاب فأوحى اهللا إىل هذه أن تقريب وأوحى 
أقرب بشرب فغفر له هكذا رواه ههنا خمتصرا وقد رواه مسلم عن بندار به ومن حديث شعبة ومن وجه آخر عن 

  ).٢(قتادة بن مطوال 
أيب سلمة،  حدثنا علي بن عبد اهللا، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن االعرج، عن: حديث آخر قال البخاري

عن أيب هريرة قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الصبح مث أقبل على الناس فقال بينما رجل يسوق 
بقرة إذ ركبها فضرهبا فقالت إنا مل خنلق هلذا إمنا خلقنا للحرث فقال الناس سبحان اهللا بقرة تكلم فقال فإين أؤمن 

وبينما رجل يف غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حىت كأنه ) قال(هبذا أنا وأبو بكر وعمر وما مها مث 
استنقذهتا مين فمن هلا يوم السبع يوم ال راعي هلا غريي فقال الناس سبحان اهللا ! استنقذها منه فقال له الذئب هذا 

  ).٣" (ذئب يتكلم قال فإين أو من هبذا أنا وأبو بكر وعمر وما مها 
ل حدثنا سفيان، عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم، عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب وحدثنا علي قا) قال(مث 

  .صلى اهللا عليه وسلم مبثله
وقد أسنده البخاري يف املزارعة عن علي بن املديين ومسلم عن حممد بن عباد كالمها عن سفيان بن عيينة وأخرجاه 

  .من طريق شعبة كالمها عن مسعر به
حيح وأخرج مسلم الطريق االول من حديث سفيان بن عيينة وسفيان الثوري كالمها عن وقال الترمذي حسن ص

  .أيب الزناد
  حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا، حدثنا إبراهيم، عن سعد، عن أبيه، عن: حديث آخر قال البخاري

__________  
  .أي هنض: نأى بصدره) ١(
وأخرجه البخاري يف كتاب االنبياء ح  ٢٧٦٦، ٤٧/  ٤٦باب ح  ٨كتاب التوبة  ٤٩أخرجه مسلم يف ) ٢(

٥٤.  
ومسلم يف كتاب فضائل ) ٥٤(وكتاب االنبياء ) ٥(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب فضائل أصحاب النيب ) ٣(

  .٥٠٢، ٢٤٥/  ٢وأمحد يف مسنده ج  ١٢الصحابة 

لكم من االمم حمدثون وإنه إن إنه كان فيما مضى قب: أيب سلمة، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
مل خيرجه مسلم من هذا الوجه وقد روى عن إبراهيم بن سعد ) ١" (كان يف أميت هذه منهم فإنه عمر بن اخلطاب 



  .عن أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها
بن [ حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محيد بن عبد الرمحن : حديث آخر قال البخاري

أنه مسع معاوية بن أيب سفيان عام حج على املنرب فتناول قصة من شعر كانت يف يدي حرسي فقال يا أهل ] عوف 
إمنا هلكت بنو إسرائيل : " املدينة أين علماؤكم ؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول

  ).٢" (حني اختذها نساؤهم 
  .من حديث مالك وكذا رواه معمر ويونس وسفيان بن عيينة عن الزهري بنحوهوهكذا رواه مسلم وأبو داود 
  .وقال الترمذي حديث صحيح

وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال مسعت سعيد بن املسيب قال قدم معاوية بن أيب 
ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غري شعر وقال ) ٣(سفيان املدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج من كمه كبسة 

تابعه غندر عن شعبة والعجب أن  -يعين الوصال يف الشعر  -" مساه الزور : " اليهود إن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).٤(مسلما رواه من غري وجه عن غندر عن شعبة ومن حديث قتادة عن سعيد بن املسيب به 

  .دثنا ابن وهبحديث آخر قال البخاري، حدثنا سعيد بن تليد، ح
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أخربين جرير بن حازم، عن أيوب، عن حممد بن سريين، عن أيب هريرة قال: قال

بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بين إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر هلا : " وسلم
  ".به 

  ).٥(ح عن ابن وهب به ورواه مسلم عن أيب الطاهر بن السر
__________  

والترمذي ) ٢٣(ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة ) ٥٤(واالنبياء ) ٦(أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة ) ١(
  .٥٥/  ٦وأمحد يف مسنده ) ١٧(يف املناقب 

 إمنا عذب بنو: ويف روايته: ورواه عن معمر ٢١٢٧/  ١٢٢كتاب اللباس  ٣٧أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٢(
  .اسرائيل

  .١٦٢٧واحلديث يف صحيح البخاري رقم 
  .هي شعر مكفوف بعضه على بعض: كبة) ٣(
  .١٢٤ - ١٢٣/  ٣٧صحيح مسلم ) ٤(
  .٢٢٤٥/  ١٥٥/  ١٥٤كتاب السالم  ٣٩أخرجه مسلم يف ) ٥(

  ).٥٤(والبخاري يف االنبياء 
  .أي يدور حوهلا: يطيف -
  .بئر: ركية -
  .رب، واملعىن أهنا نزعت له مبوقها أي استقتاملوق هو اخلف، فارسي مع: موقها -

حدثنا عبد اهللا بن أمساء، حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا : حديث آخر قال البخاري
عذبت امرأة يف هرة سجنتها حىت ماتت فدخلت فيها النار، فال هي أطعمتها وال سقتها : " صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".وال هي تركتها تأكل من خشاش االرض  إذ حبستها
  ).١(وكذا رواه مسلم عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء به 



حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا املستمر بن الريان، حدثنا أبو نضرة عن أيب سعيد أن : حديث آخر قال االمام أمحد
فصنعت رجلني من خشب فكانت متشي  كان يف بين إسرائيل امرأة قصرية: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

واختذت خامتا من ذهب وحشت حتت فصه أطيب الطيب واملسك فكانت إذا مرت ) ٢(بني امرأتني قصريتني 
  ).٣" (باجمللس حركته فنفح رحيه 

رواه مسلم من حديث املستمر وخليد بن جعفر كالمها عن أيب نضرة عن أيب سعيد مرفوعا قريبا منه وقال الترمذي 
  .صحيح حديث

  حديث آخر
قال النيب صلى : قال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة عن منصور مسعت ربعي بن حراش حيدث عن ابن مسعود قال

تفرد به البخاري ) ٤" (إذا مل تستح فاصنع ما شئت " إن مما أدرك الناس من كالم النبوة االوىل : " اهللا عليه وسلم
  .راش عن حذيفة مرفوعا وموقوفا أيضا واهللا أعلمدون مسلم وقد رواه بعضهم عن ربعي بن ح

حدثنا شهر بن  -يعين ابن هبرام  -حدثنا هاشم بن القسم، حدثنا عبد احلميد : حديث آخر قال االمام أمحد
بينما رجل وامرأة له يف السلف اخلايل ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال أبو هريرة قال: حوشب قال
  ]مسغبة [ شئ فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصابته يقدران على 

__________  
ويف كتاب املساقاة  ٩٠والبخاري يف آذان  ٢٢٤٣/  ١٥٢كتاب السالم /  ٣٩أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(
  .٢٥١/  ٤وأمحد يف مسنده  ١٥٢، وابن ماجه يف االقامة ٥٤واالنبياء ) ٩(
  .طويلتني: عند مسلم) ٢(
 - ١٨باب استعمال املسك ) ٥(كتاب االلفاظ من االدب  ٤٠، ومسلم يف صحيحه ٤٠/  ٣مسند أمحد ج ) ٣(

٢٢٥٢/  ١٩.  
وابن ماجه يف الزهد ) ٦(وأبو داود يف كتاب االدب ؛  ٧٨واالدب  ٥٤البخاري يف صحيحه كتاب االنبياء ) ٤(
  .٢٧٣/  ٥ - ١٢٢، ١٢١/  ٤وأمحد يف مسنده ج  ٤٦ومالك يف املوطأ سفر ) ١٧(

وحيك ابتغي إن كان عندك شئ : نعم أبشر أتاك رزق اهللا فاستحثها فقال: عندك شئ قالت: شديدة، فقال المرأته
وحيك قومي فابتغي إن كان عندك شئ فأتيين به فإين : نعم هنيئة نرجو رمحة اهللا حىت إذا طال عليه املطال قال: قالت

ج التنور فال تعجل، فلما أن سكت عنها ساعة، وحتينت أيضا أن نعم اآلن ينض: قد بلغت اجلهد وجهدت فقالت
يقول هلا قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إىل تنوري فقامت فوجدت تنورها مآلن من جنوب الغنم ورحاها 

  فوالذي نفس أيب: تطحن فقامت إىل الرحى فنفضتها واستخرجت ما يف تنورها من جنوب الغنم قال أبو هريرة
" لو أخذت ما يف رحيبها ومل تنفضها لطحنت إىل يوم القيامة : ده عن قول حممد صلى اهللا عليه وسلمالقاسم بي

)١.(  
دخل رجل على أهله فلما : حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو بكر، عن هشام، عن حممد، عن أيب هريرة قال: وقال أمحد

مت إىل الرحى فوضعتها وإىل التنور فسجرته مث رأى ملبهم من احلاجة خرج إىل الربية فلما رأت امرأته ما لقي قا
: فرجع الزوج قال: اللهم ارزقنا فنظرت فإذا اجلفنة قد امتالت قال وذهبت إىل التنور فوجدته ممتلئا قال: قالت

: " نعم من ربنا فرفعتها إىل الرحى مث قامت فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم قال: أصبتم بعد شيئا قالت امرأته
واهللا الن يأيت : " قال شهدت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول" أنه لو مل ترفعها مل تزل تدور إىل يوم القيامة  أما



  ).٢" (أحدكم حبزمة حطب مث حيمله فيبيعه فيستعفف منه خري له من أن يأيت رجال فيسأله 
ملسعودي، عن مساك بن حرب، عن عبد الرمحن حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ا: قصة امللكني التائبني قال االمام أمحد
بينما رجل فيمن كان قبلكم كان يف مملكته ففكر فعلم أن ذلك منقطع عنه : بن عبد اهللا بن مسعود، عن أبيه قال

  .فانساب ذات ليلة من قصره] فتسرب [ وأن ما هو فيه قد شغله عن عبادة ربه، 
يضرب اللنب باآلجر، فيأكل ويتصدق بالفضل، ومل يزل كذلك وأصبح يف مملكة غريه، وأتى ساحل البحر فكان به 

إىل ملكهم فأرسل إليه فأىب أن يأتيه، فركب إليه امللك، فلما رآه وىل هاربا ] وعبادته وفضله [ حىت رقي أمره 
ك من أنت رمح: يا عبد اهللا إنه ليس عليك مين بأس، فقام حىت أدركه فقال له: فركض يف أثره فلم يدركه، فناداه

أنا فالن بن فالن صاحب مملكة كذا وكذا ففكرت يف أمري فعلمت إمنا أنا فيه منقطع، وأنه قد شغلين : اهللا ؟ فقال
  .عن عبادة ريب عزوجل

فنزل عن دابته فسيبها وتبعه فكانا مجيعا : ما أنت بأحوج ملا صنعت مين قال: فتركته وجئت ههنا أعبد ريب فقال له
  ".هللا أن مييتهما مجيعا فماتا يعبدان اهللا عزوجل فدعوا ا

  قال عبد اهللا
__________  

  .٤٢١/  ٢مسند أمحد ) ١(
  .اجلوع مع التعب: املسغبة

والذي نفسي بيده الن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إىل اجلبل فيحتطب مث يأيت : وفيه ٢٥٧/  ٢مسند أمحد ج ) ٢(
  به

  ..."حيمله على ظهره فيبيعه فيأكل خري له من أن يسأل الناس

مصر الريتكم قبورمها بالنعت الذي نعت لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث آخر قال ) ١(فلو كنت برملية 
حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا : البخاري

  .خري أب: أي أب كنت لكم ؟ قالوا: فقال لبنيه ملا حضرإن رجال كان قبلكم رغسه اهللا ماال : " عليه وسلم
  .فإين مل أعمل خريا قط فإذا مت فاحرقوين مث اسحقوين مث اذروين يف يوم عاصف ففعلوا: قال

  .خمافتك: ما محلك ؟ فقال: فجمعه اهللا عزوجل فقال
  ).٢" (فتلقاه برمحته 

  .ورواه يف مواضع أخر
  .ومسلم من طرق عن قتادة به

  .البخاري ومسلم من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه مث رواه
  .ومن حديث الزهري عن محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

عبيداهللا بن حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن : حديث آخر قال البخاري
كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا : " عبد اهللا بن عتبة، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل اهللا أن يتجاوز عنا
  ).٣" (قال فلقي اهللا فتجاوز عنه 

  .وقد رواه يف مواضع أخر ومسلم من طريق الزهري به



حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا، حدثين ملك، عن حممد بن املنكدر، عن أيب النضر موىل : البخاريحديث آخر قال 
عمر بن عبيداهللا، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه، أنه مسعه يسأل أسامة بن زيد ماذا مسعت من رسول اهللا 

الطاعون رجس أرسل على : " عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم يف الطاعون ؟ قال أسامة قال رسول اهللا صلى اهللا
طائفة من بين إسرائيل وعلى من كان قبلكم، فإذا مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فال 

  ).٤" (خترجوا فرارا منه 
  قال أبو النضر ال خيرجكم إال

  .فرارا منه
  حدثنا: هورواه مسلم من حديث مالك، ومن طرق أخر عن عامر بن سعد ب

__________  
  .ما بني معكوفني من املسند ٤٥١/  ١مسند أمحد ج ) ١(

  .قال السمعاين رميلة من قرى بيت املقدس: ومل أجدها، وورد يف معجم البلدان رميلة؛ رملية يف املسند رميلة 
كتاب التوبة  وأخرجه مسلم يف) ٢٥(وكتاب الرقاق ) ٥٤(واالنبياء ) ٣٥(رواه البخاري يف كتاب التوحيد ) ٢(

  .٢٧و  ٢٥
 ١وأمحد يف مسنده  ٥٢واملوطأ جنائز  ٩٢والدارمي يف الرقاق  ٣٠وابن ماجه يف الزهد  ١١٧والنسائي يف اجلنائز 

 /٤٠٧، ٣٨٣، ٣/  ٥، ٤٤٧، ١١٨/  ٤ - ١٩، ١٧، ١٣/  ٣، ٣٠٤، ٢٦٩/  ٢، ٣٩٨، ٥.  
، ٣٣٢، ٢٦٣/  ٢وأمحد يف مسنده ج ) ٣١(ومسلم يف كتاب املساقاة ) ٥٤(أخرجه البخاري يف االنبياء ) ٣(

٣٣٩.  
 ٩٥، ٩٤، ٩٢ومسلم يف السالم، ) ٣١(والطب ) ١٥(وكتاب القدر ) ٥٤(أخرجه البخاري يف االنبياء ) ٤(

  .٢١٣، ٣٥/  ٥، ١٨٢/  ١وأمحد يف مسنده 

ئشة قالت سألت موسى بن امساعيل، حدثنا دواد بن أيب الفرات، حدثنا عبد اهللا بن بريدة، عن حيىي بن يعمر عن عا
أنه عذاب يبعثه اهللا على من يشاء من عباده وأن اهللا جعله : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الطاعون أخربين

رمحة للمؤمنني ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث يف بلده صابرا حمتسبا يعلم أنه لن يصيبه إال ما كتب اهللا له إال 
  ".كان له مثل أجر شهيد 

  ).١(لبخاري عن مسلم من هذا الوجه تفرد به ا
حدثنا قتيبة، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن قريشا أمههم شأن : حديث اخر قال البخاري

ومن جيترئ عليه إال أسامة : من يكلم فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالوا: املخزومية اليت سرقت، فقالوا
  .لى اهللا عليه وسلم، فكلمه أسامةبن زيد حب رسول اهللا ص

إمنا هلك الذين من قبلكم، أهنم كانوا إذا سرق فيهم : " أتشفع يف حد من حدود اهللا ؟ مث قام فخطب مث قال: فقال
  .الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد

  ).٢" (وأمي اهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها 
  .ماعة من طرق عن الليث بن سعد بهوأخرجه بقية اجل

مسعت النزال بن سربة اهلاليل، : حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا عبد امللك بن ميسرة: حديث اخر وقال البخاري
عن ابن مسعود قال مسعت رجال قرأ، ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ خالفها فجئت به إىل رسول اهللا 



كالكما حمسن وال ختتلفوا فإن من كان قبلكم : " خربته فعرفت يف وجهه الكراهية وقالصلى اهللا عليه وسلم فأ
  .تفرد به البخاري دون مسلم) ٣) (اختلفوا فهلكوا

قال أبو : حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا، حدثنا ابراهيم، عن صاحل، عن ابن شهاب، قال: حديث اخر قال البخاري
إن اليهود والنصارى ال : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: رة قالإن أبا هري: سلمة بن عبد الرمحن
  ).٤" (يصبغون فخالفوهم 

  صلوا يف: " تفرد به دون مسلم ويف سنن أيب داود
__________  

  ).١٦٥(وبرواية أخرى عند مسلم يف كتاب االمارة ) ٣١(البخاري يف صحيحه كتاب الطب ) ١(
 ١٢حدود  ٥٤، االنبياء ١٨كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أخرجه البخاري يف صحيحه ) ٢(

وابن ماجه حدود  ٦، ٥سارق  -والنسائي  ٦والترمذي حدود  ٤وأبو داود يف حدود  - ٩، ٨ومسلم يف حدود 
  .٣٢٩/  ٦، ٩/  ٥ - ٢٨٦/  ٣وأمحد يف مسنده  ٥والدارمي حدود  ٦
/  ٥ - ٤١٢، ٤٠٥/  ١: وأمحد يف مسنده) ٥٤(واالنبياء ) ١(أخرجه البخاري يف صحيحه يف خصومات ) ٣(

١٢٤.  
/  ٢وأمحد يف مسنده  ١٤والنسائي يف الزينة  ١٨وأبو داود ترجل ) ٥٠(البخاري يف الصحيح كتاب االنبياء ) ٤(

٤٠١، ٣٠٩، ٢٦٠، ٢٤٠.  

  ).١" (نعالكم خالفوا اليهود 
مسعت : سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس حدثنا علي بن عبد اهللا، حدثنا: حديث اخر قال البخاري

لعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم : " قاتل اهللا فالنا أمل يعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عمر يقول
  .فجملوها
  .رواه مسلم من حديث ابن عيينة) ٢" (فباعوها 

  ومن حديث
وأبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهلذا احلديث طرق كثرية عمرو بن دينار به مث قال البخاري تابعه جابر 

  .وسيأيت يف باب احليل من كتاب االحكام إن شاء اهللا وبه الثقة
حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد عن أيب قالبة، عن أنس بن : حديث اخر قال البخاري

" فأمر بالل أن يشفع االذان وأن يوتر االقامة : " ا اليهود والنصارىذكروا النار والناقوس، فذكرو: مالك، قال
)٣.(  

  .وأخرجه بقية اجلماعة من حديث أيب قالبة عبد اهللا بن زيد اجلرمي به
واملقصود من هذا خمالفة أهل الكتاب يف مجيع شعارهم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة كان 

  .ت الصلواة بغري دعوة إليهااملسلمون يتحينون وق
: مث أرادوا أن يدعوا إليها بشئ يعرفه الناس فقال قائلون) الصالة جامعة(مث أمر من ينادي فيهم وقت الصالة 

نوري نارا، فكرهوا ذلك ملشاهبة أهل الكتاب فأري عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه : نضرب بالناقوس وقال آخر
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر بالال فنادى كما هو مبسوط يف موضعه االنصاري يف منامه االذان فقصها 
  .من باب االذان يف كتاب االحكام



حدثنا بشر بن حممد، أنبأنا عبد اهللا، أنبأنا معمر ويونس عن الزهري، أخربين عبيد اهللا بن : حديث اخر قال البخاري
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طفق يطرح مخيصة على وجهه فإذا ملا نزل برس: أن عائشة وابن عباس قاال: عبد اهللا

  لعنة اهللا على اليهود والنصارى: اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك
__________  

  ).٨٨(صالة : سنن أيب داود) ١(
"  خالفوا اليهود فإهنم ال يصلون يف نعاهلم وال خفافهم: " وفيه قال صلى اهللا عليه وسلم ١٧٦/  ١ص  ٦٥٢ح 

  .عن شداد بن أوس
  .٦/  ٦تفسري سورة رقم ) ٥٠(أنبياء : صحيح البخاري) ٢(

  .١١٢، ١٠٣: بيوع
  .٧٢: ومسلم يف املساقاة
  .٩٣: والنسائي يف البيوع
  .٣٢٦، ٣٢٤/  ٣ - ٢١٣/  ٢، ٢٥/  ١: وأمحد يف مسنده

وأبو داود  ٥ - ٣ - ٢: ومسلم يف صحيحه كتاب الصالة) ٥٠: (أنبياء ٢٣ - ١: صحيح البخاري االذان) ٣(
  :أذان: وابن ماجه يف سننه) ٢(اذان : والنسائي يف سننه ٢٧والترمذي يف سننه كتاب الصالة  - ٢٩يف صالة 

  .١٠٨٩ - ١٠٢/  ٣وأمحد يف مسنده  ٦: والدارمي يف سننه صالة - ٦

  .رق عن الزهري بهحيذر ما صنعوا وهكذا رواه يف غري موضع ومسلم من ط) ١" (اختذوا قبور أنبيائهم مساجد 
حدثين زيد بن أسلم، عن عطاء بن : حدثنا سعيد بن أيب مرمي، حدثنا أبو غسان، قال: حديث اخر قال البخاري

لنتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو : " يسار، عن أيب سعيد أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
" فمن ؟ : " ل اهللا اليهود والنصارى قال النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلنا يا رسو)٢(سلكوا جحر ضب لسلكتموه 

  .وهكذا رواه مسلم من حديث زيد بن أسلم به
واملقصود من هذا االخبار عما يقع من االقوال واالفعال املنهى عنها شرعا، مما يشابه أهل الكتاب قبلنا أن اهللا 

ىت ولو كان قصد املؤمن خريا لكنه تشبه ففعله يف الظاهر ورسوله ينهيان عن مشاهبتهم يف أقواهلم وأفعاهلم، ح
فعلهم، وكما هنى عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا لئال تشابه املشركني الذين يسجدون للشمس 

يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا : (حينئذ، وإن كان املؤمن ال خيطر بباله شئ من ذلك بالكلية وهكذا قوله تعاىل
  ]. ١٠٤: البقرة) [ ولوا انظرنا وامسعوا وللكافرين عذاب أليموق

راعنا أي انظر إلينا ببصرك، وامسع كالمنا، : فكان الكفار يقولون للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف كالمهم معه
  .اويقصدون بقوهلم راعنا من الرعونة فنهى املؤمنني أن يقولوا ذلك، وإن كان ال خيطر ببال أحد منهم هذا أبد

بعثت : " فقد روى االمام أمحد والترمذي من حديث عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
بالسيف بني يدي الساعة حىت يعبد اهللا وحده ال شريك له وجعل رزقي حتت ظل رحمي وجعل الذلة والصغار على 

م ال يف أعيادهم وال موامسهم وال يف عباداهتم من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم فليس للمسلم أن يتشبه هب
) "٣.(  

الن اهللا تعاىل شرف هذه االمة خبامت االنبياء الذي شرع له الدين العظيم القومي الشامل الكامل الذي لو كان موسى 
  بن عمران الذي أنزلت عليه التوراة وعيسى بن مرمي الذي



لو كانا موجودين بل وكل االنبياء ملا ساغ لواحد منهم أن يكون  أنزل عليه االجنيل حيني مل يكن هلما شرع متبع بل
على غري هذه الشريعة املطهرة املشرفة املكرمة املعظمة فإذا كان اهللا تعاىل قد من علينا بأن جعلنا من أتباع حممد 

ء السبيل قد صلى اهللا عليه وسلم فكيف يليق بنا أن نتشبه بقوم قد ضلوا من قبل، وأضلوا كثريا وضلوا عن سوا
  .بدلوا دينهم وحرفوه وأولوه حىت صار كأنه غري ما شرع هلم أوال

  مث هو
__________  

  .٨٣مغازي ) ٥٥(صالة ؛ ) ٥(أنبياء : صحيح البخاري) ١(
وأمحد يف ) ١٢٠(صالة : والدارمي يف سننه ١٣والنسائي مساجد  ٢٢: كتاب املساجد: ومسلم يف صحيحه

  .٢٧٥، ٢٢٩/  ٦مسنده 
وابن ماجه يف سننه يف كتاب ؛  ٦/ ومسلم يف كتاب العلم ) ١٤(، اعتصام )٥٠(ح البخاري أنبياء صحي) ٢(

  .٣٢٥/  ٢وأمحد يف مسنده ج  ١٧الفنت 
  .٦٢، ٥٠/  ٢مسند أمحد ج ) ٣(

بعد ذلك كله منسوخ والتمسك باملنسوخ حرام ال يقبل اهللا منه قليال وال كثريا وال فرق بينه وبني الذي مل يشرع 
حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن نافع، عن : لكلية واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم حديث اخر قال البخاريبا

إمنا أجلكم من أجل من خال من قبلكم من االمم كما بني : " ابن عمر عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
من يعمل يل إىل : ى كرجل استعمل عماال فقالصالة العصر إىل مغرب الشمس وإمنا مثلكم ومثل اليهود والنصار

من يعمل يل من نصف : نصف النهار على قرياط قرياط فعملت اليهود إىل نصف النهار على قرياط قرياط، مث قال
النهار إىل صالة العصر على قرياط قرياط فعملت النصارى من نصف النهار إىل صالة العصر على قرياط قرياط، مث 

من صاله العصر إىل مغرب الشمس على قرياطني قرياطني، أال فأنتم الذين تعملون من صالة من يعمل يل : قال
العصر إىل املغرب على قرياطني قرياطني أال لكم االجر مرتني، فغضب اليهود والنصارى فقالوا حنن أكثر عمال وأقل 

وهذا احلديث فيه ) ١) (أوتيه من أشاء فإنه فضلي: ال قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا فقالوا: (عطاء قال اهللا تعاىل
  دليل على أن مدة هذه االمة

قصرية بالنسبة إىل ما مضى من مدد االمم قبلها لقوله إمنا أجلكم يف أجل من خال من االمم قبلكم كما بني صالة 
النسبة إىل ما سبق العصر إىل مغرب الشمس، فاملاضي ال يعلمه إال اهللا، كما أن اآليت ال يعلمه إال هو، ولكنه قصري ب

 ١٨٧: االعراف) [ ال جيليها لوقتها إال هو: (وال اطالع الحد على حتديد ما بقي إال اهللا عزوجل كما قال اهللا تعاىل
  ]. ٤٣ - ٤١: النازعات) [ يسألونك عن الساعة أيان مرساهم فيم أنت من ذكراها إىل ربك منتهاها: (وقال] 

فليس له " عليه السالم ال يؤلف حتت االرض : " شهور عند العامة من أنهوما تذكره بعض الناس من احلديث امل
  ).٢(أصل يف كتب احلديث وورد فيه حديث أن الدنيا مجعة من مجع اآلخرة ويف صحته نظر 

واملراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت أجورهم وأن ذلك ليس منوطا بكثرة العمل وقلته، بل بأمور أخر معتربة عند 
عاىل، وكم من عمل قليل أجدى ما ال جيديه العمل الكثري، هذه ليلة القدر العمل فيها أفضل من عبادة ألف اهللا ت

شهر سواها وهؤالء أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أنفقوا يف أوقات لو أنفق غريهم من الذهب مثل أحد ما 
م بعثه اهللا على رأس أربعني سنة من عمره بلغ من أحدهم وال نصيفه من متر وهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

وقبضه وهو ابن ثالث وستني على املشهور وقد برز يف هذه املدة اليت هي ثالث وعشرون سنة يف العلوم النافعة 



واالعمال الصاحلة على سائر االنبياء قبله حىت على نوح الذي لبث يف قومه ألف سنة إال مخسني عاما يدعوهم إىل 
  ه ال شريك له، ويعمل بطاعةعبادة اهللا وحد

__________  
/  ٢وأمحد يف مسنده  ٩٢، والترمذي يف كتاب االدب )١٧(فضائل القرآن ) ٥٠(أنبياء : صحيح البخاري) ١(

١٢٤، ١١٢.  
  .ال أصل له باطل ٢٠٠/  ٣٧٩" املوضوعات الصغرى " قال اهلروي يف ) ٢(

ليه وعلى سائر االنبياء أمجعني، فهذه االمة إمنا شرفت اهللا ليال وهنارا، صباحا ومساء، صلوات اهللا وسالمه ع
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وآمنوا برسوله : (وتضاعف ثواهبا بربكة سيادة نبيها وشرفه وعظمته كما قال اهللا تعاىل

  .يؤتكم كفلني من رمحته وجيعل لكم نورا متشون به ويغفر لكم واهللا غفور رحيم
  أن ال يقدرون على شئ من فضل اهللا وأن الفضل بيد اهللالئال يعلم أهل الكتاب 

  ]. ٢٩ - ٢٨: احلديد) [ يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم
فصل وأخبار بين إسرائيل كثرية جدا يف الكتاب والسنة النبوية، ولو ذهبنا نتقصى ذلك لطال الكتاب ولكن ذكرنا 

  .كتاب ففيه مقنع وكفاية وهو تذكرة وأمنوذج هلذا الباب واهللا أعلمما ذكره االمام أبو عبد اهللا البخاري يف هذا ال
وأما االخبار االسرائيلية فيما يذكره كثري من املفسرين واملؤرخني فكثرية جدا ومنها ما هو صحيح موافق ملا وقع، 

منها ما هو : وكثري منها بل أكثرها مما يذكره القصاص مكذوب مفترى وضعه زنادقتهم وضالهلم وهي ثالثة أقسام
صحيح ملوافقته ما قصه اهللا يف كتابه أو أخرب به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومنها ما هو معلوم البطالن ملخالفته 
كتاب اهللا وسنة رسوله، ومنها ما حيتمل الصدق والكذب فهذا الذي أمرنا بالتوقف فيه فال نصدقه وال نكذبه كما 

الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل الينا وأنزل إليكم إذا حدثكم أهل : " ثبت يف الصحيح
) "١.(  

  ).٢" (وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج : " وجتوز روايته مع هذا احلديث املتقدم
حتريف أهل الكتاب وتبديلهم أدياهنم أما اليهود فقد أنزل اهللا عليهم التوراة على يدي موسى بن عمران عليه 

: االنعام) [ مث آتينا موسى الكتاب متاما على الذي أحسن وتفصيال لكل شئ: (سالم وكانت كما قال اهللا تعاىلال
قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدوهنا وختفون : (وقال تعاىل]  ١٥٤
]  ٤٨: االنبياء) [ ن الفرقان وضياء وذكرى للمتقنيولقد آتينا موسى وهرو: (وقال تعاىل]  ٩١: االنعام) [ كثريا

إنا : (وقال تعاىل]  ١١٨ - ١١٧: الصافات) [ وآتينامها الكتاب املستبني وهدينامها الصراط املستقيم: (وقال تعاىل
ا من أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون واالحبار مبا استحفظو

  .كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء فال ختشوا الناس واخشوين وال تشتروا بآيايت مثنا قليال
  فكانوا حيكمون هبا وهم متمسكون هبا]  ٤٤: املائدة) [ ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الكافرون

__________  
  .تقدم خترجيه فلرياجع يف مكانه) ١(
  .كانهتقدم خترجيه فلرياجع يف م) ٢(



وإن : (برهة من الزمان، مث شرعوا يف حتريفها وتبديلها وتغيريها وتأويلها وإبداء ما ليس منها، كما قال اهللا تعاىل
منهم لفريقا يلوون السنتهم ك بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند اهللا وما هو 

فأخرب تعاىل أهنم يفسروهنا ويتأو لوهنا ]  ٧٨: آل عمران) [ لمونمن عند اهللا ويقولون على اهللا الكذب وهم يع
ويضعوهنا على غري مواضعها وهذا ما ال خالف فيه بني العلماء وهو أهنم يتصرفون يف معانيها وحيملوهنا على غري 

فيهم الشريف  املراد، كما بدلوا حكم الرجم باجللد، والتحميم مع بقاء لفظ الرجم فيها، وكما أهنم كانوا إذا سرق
  .تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، مع أهنم مأمورون بإقامة احلد والقطع على الشريف والوضيع

وكيف حيكمونك : (مل تبدل واحتجوا بقوله تعاىل: بأهنا مجيعها بدلت، وقال آخرون: فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون
الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالجنيل يأمرهم : (وقوله]  ٤٣: ئدةاملا) [ وعندهم التوراة فيها حكم اهللا

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن : (وبقوله]  ١٥٧: االعراف[ اآلية ) باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات
يف صحيح مسلم وبقصة الرجم فإهنم كما ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر و]  ٩٣: آل عمران) [ كنتم صادقني

عن الرباء بن عازب وجابر بن عبد اهللا ويف السنن عن أيب هريرة وغريه ملا حتاكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
نفضحهم : يف شأن الرجم ؟ فقالوا) ١(ما جتدون يف التوراة : وسلم يف قصة اليهودي واليهودية اللذين زنيا فقال هلم

عليه وسلم بإحضار التوراة فلما جاؤوا هبا وجعلوا يقرأوهنا ويكتمون آية  وجيلدون فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا
الرجم اليت فيها ووضع عبد اهللا بن صور بأيده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له رسول اهللا صلى اهللا 

اهللا عليه وسلم برمجهما  ارفع يدك يا أعور، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فأمر رسول اهللا صلى: " عليه وسلم
أهنم ملا جاؤوا هبا نزع الوسادة من حتته فوضعها : ، وعند أيب داود"اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه : " وقال

  حتتها وقال آمنت بك ومبن أنزلك، وذكر بعضهم أنه قام هلا
  ).٢(ومل أقف على إسناده واهللا أعلم 

أن التوراة انقطع تواترها يف زمن خبت نصر ومل يبق من : املتكلمني وغريهم وهذا كله يشكل على ما يقوله كثري من
حيفظها إال العزيز، مث العزير إن كان نبيا فهو معصوم والتواتر إىل املعصوم يكفي، اللهم إال أن يقال إهنا مل تتواتر إليه 

حة معموال هبا ملا اعتمدوا عليها لكن بعده زكريا وحيىي وعيسى وكلهم كانوا متمسكني بالتوراة فلو مل تكن صحي
  وهم أنبياء

__________  
هذا السؤال ليس لتقليدهم وال ملعرفة احلكم منهم، وإمنا هو اللزامهم مبا : قال العلماء: ما جتدون يف التوارة) ١(

  .يعتقدونه يف كتاهبم
 ٢٦مناقب ) ٦٠( جنائز) ٥١(احلديث أخرجوه من عدة طرق وبروايات خمتلفة، صحيح البخاري توحيد ) ٢(

والترمذي يف سننه حدود  ٢٨ - ٢٧ - ٢٦ - ١٣: ومسلم يف كتاب احلدود ١٦اعتصام  ٦/ تفسري آل عمران 
ومالك ) ١٥(حدود : والدارمي يف سننه) ٢٥(وأبو داود يف سننه حدود ) ١٠(وابن ماجه يف سننه حدود ) ١٠(

، ٩٢، ٩١/  ٥، ٢٥٥/  ٤ - ٢٨٠، ١٢٦، ٧٦، ٦٣، ٦٢، ٧/  ٢وأمحد يف مسنده ج ) ١(يف املوطأ حدود 
١٠٨، ١٠٤، ٩٦، ٩٥، ٩٤.  

  .معصومون
مث قد قال اهللا تعاىل فيما أنزل على رسوله حممد خامت االنبياء صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى مجيع االنبياء منكرا 

لتحاكم إىل رسول على اليهود يف قصدهم الفاسد إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم وأهنم مأمورون به حتما ىل ا



اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم يعاندون ما جاء به لكن ملا كان يف زعمهم ما قد يوافقهم على ما ابتدعوه من اجللد 
إن حكم لكم باجللد والتحميم فاقبلوه وتكونون قد اعتذرمت حبكم : املصادم ملا أمر اهللا به حتما وقالوا) ١(والتحميم 

مة، وإن مل حيكم لكم هبذا بل بالرجم فاحذروا أن تقبلوا منه، فأنكر اهللا تعاىل عليهم يف نيب لكم عند اهللا يوم القيا
وكيف حيكمونك : (هذا القصد الفاسد الذي إمنا محلهم عليه الغرض الفاسد وموافقة اهلوى ال الدين احلق فقال

أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم هبا  وعندهم التوراة فيها حكم اهللا مث يتولون من بعد ذلك وما أولئك باملؤمنني إنا
]  ٤٤ - ٤٣: املائدة[ اآلية ) النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون واالحبار مبا استحفظوا من كتاب اهللا

  اللهم إين أول من أحيا أمرك إذ أماتوه،: وهلذا حكم بالرجم قال
إن الزنا قد كثر يف أشرافنا، ومل ميكنا أن نقيمه : يديهم ؟ فقالواوسأهلم ما محلهم على هذا ومل تركوا أمر اهللا الذي بأ

  .عليهم، وكنا نرجم من زىن من ضعفائنا
فقلنا تعالوا إىل أمر نصف نفعله مع الشريف والوضيع فاصطلحنا على اجللد والتحميم فهذا من مجلة حتريفهم 

 مع بقاء لفظ الرجم يف كتاهبم كما دل عليه احلديث وتبديلهم وتغيريهم وتأويلهم الباطل وهذا إمنا فعلوه يف املعاين
هذا من الناس إنه مل يقع تبديلهم إال يف املعاين وإن االلفاظ باقية وهي حجة عليهم إذ : املتفق عليه فلهذا قال من قال

ما قال اهللا لو أقاموا ما يف كتاهبم مجيعه لقادهم ذلك إىل اتباع احلق ومتابعة الرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم ك
الذين يتبعون الرسول النيب االمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم : (تعاىل

: االعراف) [ عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واالغالل اليت كانت عليهم
  .اآلية]  ١٥٧

أقاموا التوراة واالجنيل وما أنزل إليهم من رهبم الكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم منهم أمة ولو أهنم : (وقال تعاىل
قل يا أهل الكتاب لستم على شئ حىت تقيموا التوراة واالجنيل وما : (وقال تعاىل]  ٦٦: املائدة[ اآلية ) مقتصدة

أن التبديل إمنا وقع يف معانيها ال يف ألفاظها وهذا املذهب وهو القول ب]  ٦٨: املائدة[ اآلية ) أنزل إليكم من ربكم
  .حكاه البخاري عن ابن عباس يف آخر كتابه الصحيح وقرر عليه ومل يرده

  .وحكاه العالمة فخر الدين الرازي يف تفسريه عن أكثر املتكلمني
كاه احلناطي يف ليس للجنب ملس التوراة وذهب فقهاء احلنفية إىل أنه ال جيوز للجنب مس التوراة وهو حمدث، وح

  .فتاويه عن بعض أصحاب الشافعي وهو غريب جدا
وذهب آخرون من العلماء إىل التوسط يف هذين القولني منهم شيخنا االمام العالمة أبو العباس بن تيمية رمحه اهللا 

  أما من ذهب إىل: فقال
__________  

  .تسويد الوجوه باحلمم وهو الفحم: التحميم) ١(

أوهلا إىل آخرها ومل يبق منها حرف إال بدلوه فهذا بعيد، وكذا من قال مل يبدل شئ منها بالكلية  أهنا كلها مبدلة من
  بعيد أيضا، واحلق أنه دخلها تبديل وتغيري وتصرفوا يف بعض ألفاظها بالزيادة

  .والنقص، كما تصرفوا يف معانيها وهذا معلوم عند التأمل ولبسطه موضع آخر واهللا أعلم
  .اذبح ابنك وحيدك ويف نسخة بكرك إسحاق:  قصة الذبيحكما يف قوله يف

  .فلفظة إسحاق مقحمة مزيدة بال مرية
  .الن الوحيد وهو البكر إمساعيل النه ولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة فكيف يكون الوحيد البكر إسحاق



ذه الفضيلة هلم، فزادوا وإمنا محلهم على ذلك حسد العرب أن يكون إمساعيل غري الذبيح، فأرادوا أن يذهبوا هب
ذلك يف كتاب اهللا افتراء على اهللا وعلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد اغتر هبذه الزيادة خلق كثري من 

  .السلف واخللف ووافقوهم على أن الذبيح إسحاق والصحيح الذبيح إمساعيل كما قدمنا واهللا أعلم
االمر بالتوجه إىل الطور يف الصالة وليس ذلك يف سائر نسخ  وهكذا يف توراة السامرة يف العشر الكلمات زيادة

  .اليهود والنصارى
وهكذا يوجد يف الزبور املأثور عن داود عليه السالم خمتلفا كثريا وفيه أشياء مزيدة ملحقة فيه وليست منه واهللا 

  .أعلم
ري من ألفاظها وتغيري القصص قلت وأما ما بأيديهم من التوراة املعربة فال يشك عاقل يف تبديلها وحتريف كث

وااللفاظ والزيادات والنقص البني الواضح وفيها من الكذب البني واخلطأ الفاحش شئ كثري جدا فأما ما يتلونه 
  .بلساهنم ويكتبونه بأقالمهم فال إطالع لنا عليه واملظنون هبم أهنم كذبة خونة يكثرون الفرية على اهللا ورسله وكتبه

لهم االربعة من طريق مرقس ولوقا ومىت ويوحنا أشد اختالفا وأكثر زيادة ونقصا وأفحش وأما النصارى فأناجي
تفاوتا من التوراة وقد خالفوا أحكام التوراة واالجنيل يف غري ما شئ قد شرعوه النفسهم فمن ذلك صالهتم إىل 

رهم كنائسهم وتركهم الشرق وليست منصوصا عليها وال مأمورا هبا يف شئ من االناجيل االربعة وهكذا تصوي
اخلتان ونقلهم صيامهم إىل زمن الربيع وزيادته إىل مخسني يوما وأكلهم اخلنزير ووضعهم االمانة الكبرية وإمنا هي 

  وهي ترك التزويج ملن أراد التعبد وحترميه عليه) ١(اخليانة احلقرية والرهبانية 
__________  

  .سالمال رهبانية يف اال: قال صلى اهللا عليه وسلم) ١(
فإين أقوم وأنام وأصوم ؛ إن النفسكم عليكم حقا فصوموا وافطروا وقوموا وناموا : وقال صلى اهللا عليه وسلم

  .وأفطر
  .وآيت النساء فمن رغب عن سنيت فليس مين

  .يا أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل اهللا لكم: (قال تعاىل
  لم هنى عن، يف اآلية وكالم النيب صلى اهللا عليه وس)

  .الرهبانية
أن الرهبانية املفرطة واالحتراز التام عن  -: احلكمة يف هني اهللا تعاىل عن الرهبانية فيها وجوه: قال الرازي يف تفسريه

  .الطيبات واللذات مما يوقع الضعف يف االعضاء الرئيسة اليت هي القلب والدماغ، فتختل الفكرة وتشوش العقل
فإذا كانت الرهبانية الشديدة مما يوقع اخللل يف ذلك بالطريق الذي : هو معرفة اهللا تعاىلوأن أكمل السعادات إمنا 

  .بيناه ال جرم وقع النهي عنها

فكل هذه االشياء ابتدعوها ووضعوها يف ) ١(وكتبهم القوانني اليت وضعتها هلم االساقفة الثالمثائة والثمانية عشر 
وكان زمنه بعد املسيح بثالمثائة سنة وكان أبوه أحد ملوك الروم وتزوج  أيام قسطنطني بن قسطن باين القسطنطينية

أمه هيالنة يف بعض أسفاره للصيد من بالد حران وكانت نصرانية على دين الرهابني املتقدمني فلما ولد هلا منه 
ها، فعظم القائمني هبا قسطنطني املذكور تعلم الفلسفة وهبر فيها وصار فيه ميل بعض الشئ إىل النصرانية اليت أمه علي

بعض الشئ وهو على اعتقاد الفالسفة، فلما مات أبوه واستقل هو يف اململكة سار يف رعيته سرية عادلة فأحبه 
  .الناس، وساد فيهم وغلب على ملك الشام بأسره مع اجلزيرة، وعظم شأنه وكان أول القياصرة



االسكندرية اكصندروس وبني رجل من علمائهم يقال له  مث اتفق اختالف يف زمانه بني النصارى ومنازعة بني بترك
عبد اهللا بن أريوس فذهب اكصندروس إىل أن عيسى ابن اهللا تعاىل اهللا عن قوله وذهب ابن أريوس إىل أن عيسى 

عبد اهللا ورسوله واتبعه على هذا طائفة من النصارى، واتفق االكثرون االخسرون على قول بتركهم ومنع ابن 
ول الكنيسة هو وأصحابه فهذب يستعدي على اكصندروس وأصحابه، إىل ملك قسطنطني فسأله أريوس من دخ

امللك عن مقالته فعرض عليه عبد اهللا بن أريوس ما يقول يف املسيح من أنه عبد اهللا ورسوله واحتج على ذلك فحال 
امللك باحضاره وطلب من سائر  إليه وجنح إىل قوله فقال له قائلون فينبغي أن تبعث إىل خصمه فتسمع كالمه فأمر

االقاليم كل أسقف وكل من عنده يف دين النصرانية ومجع البتاركة االربعة من القدس وانطاكية ورومية 
  واالسكندرية فيقال إهنم اجتمعوا يف مدة سنة وشهرين ما يزيد على ألفي أسقف فجمعهم يف جملس

  .، وهم خمتلفون اختالفا متباينا منتشرا جداواحد وهو اجملمع االول من جمامعهم الثالثة املشهورة
  .فمنهم الشرذمة على املقالة اليت ال يوافقهم أحد من الباقني عليها فهؤالء مخسون على مقالة

  .وهؤالء مثانون على مقالة أخرى
وس وهؤالء عشرة على مقالة وأربعون على أخرى ومائة على مقالة ومائتان على مقالة وطائفة على مقالة ابن أري

ومجاعة على مقالة أخرى فلما تفاقم أمرهم وانتشر اختالفهم حار فيهم امللك قسطنطني مع أنه سئ الظن مبا عدا 
دين الصابئني من أسالفه اليونانيني فعمد إىل أكثر مجاعة منهم على مقالة من مقاالهتم فوجدهم ثلثمائة ومثانية عشر 

طائفة بلغت عدهتم فقال هؤالء أوىل بنصر قوهلم الهنم أكثر أسقفا قد اجتمعوا على مقالة اكصندروس ومل جيد 
  إين رأيتكم أكثر الفرق قد اجتمعتم على مقالتكم هذه: الفرق فاجتمع هبم خصوصا ووضع سيفه وخامته إليهم وقال

__________  
ية الكاملة إن اشتغال النفس بطلب اللذات، إمنا هو مسلم لكن يف حق النفوس الضعيفة أما النفوس املستعل -= 

فالرهبانية اخلالصة دليل ؛ فإهنا ال يكون استعماهلا يف االعمال احلسية مانعا هلا من االستكمال بالسعادات العقلية 
  .على نوع من الضعف والقصور

  .إن من استوىف اللذات احلسية كان غرضه منها االستعانة هبا على استيفاء اللذات العقلية -
  .راب الدنيا وانقطاع احلرث والنسلالرهبانية التامة توجب خ -
٧١ - ٧٠/  ١١.  

  .يف اجملمع السكوين االول) ١(

فأنا أنصرها وأذهب إليها فسجدوا له وطلب منهم أن يضعوا له كتابا يف االحكام وأن تكون الصالة إىل الشرق 
يف احليطان فلما الهنا مطلع الكواكب النرية وأن يصوروا يف كنائسهم صورا هلا جثث فصاحلوه على أن تكون 

توافقوا على ذلك أخذ يف نصرهم وإظهار كلمتهم وإقامة مقالتهم وإبعاد من خالفهم وتضعيف رأيه وقوله، فظهر 
أصحابه جباهه على خمالفيهم وانتصروا عليهم وأمر ببناء الكنائس على دينهم وهم املليكة نسبة إىل دين امللك فبين 

دائن والقرى أزيد من اثنيت عشر ألف كنيسة، واعتىن امللك ببناء بيت حلم يف أيام قسطنطني بالشام وغريها يف امل
يعين على مكان مولد املسيح وبنت أمه هيالنة قمامة بيت املقدس على مكان املصلوب الذي زعمت اليهود 

  والنصارى جبهلهم
م االخاديد يف االرض، وأجج وقلة علمهم أنه املسيح عليه الصالة والسالم، ويقال إنه قتل من أعداء أولئك وخد هل

  .فيها النار، وأحرقهم هبا كما ذكرناه يف سورة الربوج



وعظم دين النصرانية وظهر أمره جدا بسبب امللك قسطنطني وقد أفسده عليهم فسادا ال إصالح له وال جناح معه 
اقم كفرهم، على أمساء عبادهم، وتف) ١(وال فالح عنده وكثرت أعيادهم بسبب عظمائهم وكثرت كنائسهم 

وغلظت مصيبتهم، وختلد ضالهلم، وعظم وباهلم، ومل يهد اهللا قلوهبم وال أصلح باهلم بل صرف قلوهبم عن احلق، 
وأمال عن االستقامة مث اجتمعوا بعد ذلك جممعني يف قضية النسطورية واليعقوبية، وكل فرقة من هؤالء تكفر 

الثالثة ) ٢(عتهم يف املعابد والكنائس وكلهم يقول باالقانيم االخرى وتعتقد ختليدهم يف نار جهنم، وال يرى جمام
  .أقنوم االب وأقنوم االبن وأقنوم الكلمة

أوحل فيه أو احتد به، ) ٣(ولكن بينهم اختالف يف احللول واالحتاد فيما بني الالهوت والناسوت هل تدرعه 
من قال من االريوسية أصحاب عبد اهللا بن واختالفهم يف ذلك شديد وكفرهم بسببه غليظ، وكلهم على الباطل إال 

أريوس إن املسيح عبد اهللا ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، كما يقول املسلمون فيه سواء 
ولكن ملا استقر أمر االريوسية على هذه املقالة تسلط عليهم الفرق الثالثة باالبعاد والطرد حىت قلوا فال يعرف اليوم 

  .حد فيما يعلممنهم أ
  .واهللا أعلم

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا ورفع : (كتاب اجلامع الخبار االنبياء املتقدمني قال اهللا تعاىل
  :وقال تعاىل]  ٢٥٣: البقرة[ اآلية ) بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مرمي البينات وأيدناه بروح القدس

__________  
وكان ارتقاء الفنون بني املسيحيني االولني بطيئا، ولكن احلاجة إىل وجود : العصور القدميةقال براستد يف ) ١(

أماكن لالجتماع أدت إىل نبوغ بنائني من الدرجة االوىل بني املسيحيني االوىل فبنوا يف عهد قسطنطني أماكن 
  .لالجتماع مهيبة جدا على منط الباسيليكا التجارية القوية

  .٦٦٢ص 
االب واالبن : يعنون باالقانيم الصفات كالوجود واحلياة والعلم ومسوها: قال الشهرستاين: نيم الثالثةاالقا) ٢(

  .وروح القدس، وإمنا العلم تدرع وجتسد دون سائر االقانيم
  دخل يف ظلمته، وكل ما أدخلته يف جوف الشئ فقد: ادرع الليل: من فعل ادرع أي دخل، يقال: تدرع) ٣(

  .أدرعته
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده وأوحينا إىل ابراهيم وإمساعيل وإسحاق يعقوب واالسباط (
ورسال مل  وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسال قد قصصناهم عليك من قبل

  .نقصصهم عليك وكلم اهللا موسى تكليما
 - ١٦٣: النساء) [ رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل وكان اهللا عزيزا حكيما

١٦٥ .[  
وقد روى ابن حبان يف صحيحه، وابن مردويه يف تفسريه وغريمها من طريق إبراهيم بن هشام عن حيىي بن حممد 

قلت يا رسول اهللا، : حدثين أيب، عن جدي، عن أيب إدريس، عن أيب ذر قال -وقد تكلموا فيه  -لشامي الغساين ا
  ".مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا : " كم االنبياء ؟ قال

يا رسول اهللا من كان أوهلم ؟ : قلت" ثالمثائة وثالثة عشر جم غفري : " يا رسول اهللا كم الرسل منهم ؟ قال: قلت
  ).١(خلقه اهللا بيده ونفخ فيه من روحه مث سواه قبال " نعم : " قلت يا رسول اهللا نيب مرسل ؟ قال" م آد: " قال

مث قال يا أبا ذر أربعة سريانيون آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم وأربعة من العرب 
آخرهم عيسى وأول النبيني آدم وآخرهم هود وصاحل وشعيب ونبيك يا أبا ذر وأول نيب من بين إسرائيل موسى و

  ).٢" (نبيك 
  .وقد أورد هذا احلديث أبو الفرج بن اجلوزي يف املوضوعات

حدثنا حممد بن عوف، حدثنا أبو املغرية، حدثنا معان بن رفاعة، عن علي : وقد رواه ابن أيب حامت من وجه آخر فقال
مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا : " هللا كم االنبياء ؟ قالقلت يا رسول ا: بن زيد، عن القاسم، عن أيب أمامة قال

  ).٣" (الرسل من ذلك ثلثمائة ومخسة عشر مجا غفريا 
  .وهذا أيضا من هذا الوجه ضعيف فيه ثالثة من الضعفاء معان وشيخه وشيخ شيخه

دثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا أمحد بن إسحاق، أبو عبد اهللا اجلوهري البصري، ح: وقد قال احلافظ أبو يعلى املوصلي
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال)٤(حدثنا موسى بن عبيدة اليزيدي 

  بعث اهللا مثانية آالف نيب أربعة آالف إىل بين إسرائيل وأربعة آالف إىل سائر: " وسلم
  دثنا أبو الربيع، حدثنا حممد بنح: موسى وشيخه ضعيفان أيضا وقال أبو يعلى أيضا) ٥" (الناس 

__________  
  .أي عيانا ومقابلة: قبال) ١(
رواه أمحد والبزار والطرباين يف االوسط بنحوه وعند : وقال ١٦٠/  ١أخرج قسما منه اهليثمي يف زوائده ) ٢(

  .النسائي طرف منه وفيه املسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط
: أن أبا ذر سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال اهليثمي: وفيه ١٥٩/  ١أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٣(

  .ورواه أمحد والطرباين يف الكبري
قال اهليثمي ورواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غري :..عن أيب أمامة أن رجال قال يا رسول اهللا ٢١٠/  ٨ويف 

  .٢٦٦/  ٥أمحد بن خليد احلليب وهو ثقة وأخرجه أمحد يف مسنده 



قاله (كذا يف االصل اليزيدي، وهو حتريف والصواب الربذي والرجل معروف ومشهور وهو ضعيف جدا ) ٤(
  ).اهليثمي

  .وقال رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جدا؛ رواه اهليثمي يف زوائده ) ٥(
٢١٠/  ٨.  

قال رسول اهللا صلى اهللا : اشي عن أنس بن مالك قالثابت العبدي، حدثنا معبد بن خالد االنصاري، عن يزيد الرق
  ).١" (كان فيمن خال من إخواين من االنبياء مثانية آالف نيب مث كان عيسى مث كنت أنا : " عليه وسلم

  .يزيد الرقاشي ضعيف
بن خالد، وقد رواه احلافظ أبو بكر االمساعيلي عن حممد بن عثمان بن أيب شيبة، حدثنا أمحد بن طارق، حدثنا مسلم 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا زياد بن سعد، عن حممد بن املنكدر، عن صفوان بن سليم، عن أنس بن مالك قال
  ).٢" (بعثت على أثر مثانية آالف نيب منهم أربعة آالف من بين إسرائيل : " عليه وسلم

  .وهذا إسناد ال بأس به لكين ال أعرف حال أمحد بن طارق هذا
  .واهللا أعلم

حديث آخر قال عبد اهللا بن االمام أمحد وجدت يف كتاب أيب خبطه حدثين عبد املتعايل بن عبد الوهاب، حدثنا حيىي 
  :قال أبو سعيد: بن سعيد االموي، حدثنا جمالد، عن أيب الوداك قال

ألف نيب أو أكثر إين خامت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ال فقال: قلت: هل تقر اخلوارج بالدجال ؟ قال
وما بعث اهللا نبيا يتبع إال وحذر أمته منه وإين قد بني يل فيه ما مل يبني الحد منهم وأنه أعور وأن ربكم ليس بأعور، 

وعينه اليمىن عوراء جاحظة ال ختفى كأهنا خنامة يف حائط جمصص وعينه اليسرى كأهنا كوكب دري، معه من كل 
  .وهذا حديث غريب) ٣" (فيها املاء وصورة النار سوداء تدخن  لسان، ومعه صورة اجلنة خضراء جيري

حدثنا عمرو بن علي، حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا : فقال احلافظ أبو بكر البزار؛ وقد روي عن جابر بن عبد اهللا 
ه ليس إين خلامت ألف نيب آو أكثر وإن: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جمالد، عن الشعيب، عن جابر قال

" منهم نيب إال وقد أنذر قومه الدجال، وإنه قد تبني يل فيه ما مل يتبني الحد منهم، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور 
)٤.(  

ما من : " وهذا إسناد حسن وهو حممول على ذكر عدد من أنذر قومه الدجال من االنبياء لكن يف احلديث اآلخر
  ".نيب إال وقد أنذر أمته الدجال 

  .أعلم فاهللا
مسعت : قال] يعين القزاز [ حدثنا حممد بن بشار، حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن فرات : وقال البخاري

  قاعدت أبا هريرة مخس سنني فسمعته: قال] حيدث [ أبا حازم 
__________  

  .و ضعيفرواه أبو يعلى وفيه حممد بن ثابت العبدي وه: وقال ٢١١/  ٨رواه اهليثمي يف الزوائد ) ١(
رواه الطرباين يف االوسط وفيه إبراهيم بن مهاجر بن مسمار وهو : وقال ٢١٠/  ٨رواه اهليثمي يف زوائده ) ٢(

  .ضعيف، ووثقه ابن معني ويزيد الرقاشي وثق على ضعفه
ه رواه أمحد وفيه جمالد بن سعيد وثق: وقال ٣٤٦/  ٨ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد  ٧٩/  ٣مسند أمحد ج ) ٣(

  .النسائي يف رواية وقال يف آخرى ليس بالقوي



  .وضعفه مجاعة
ومعه مثل اجلنة والنار فجنته عني ذات دخان وناره : وفيه: ٣٣٦/  ٧: وروى اهليثمي يف جممع الزوائد عن أيب سعيد

  .سقلت هو يف الصحيح باختصار، ورواه أبو يعلى والبزار وفيه احلجاج بن أرطأة وهو مدل: روضة خضراء، وقال
  .وعطية ضعيف وقد وثق

  .رواه البزار وفيه جمالد بن سعيد وقد ضعفه اجلمهور وفيه توثيق: وقال ٣٤٧/  ٨رواه اهليثمي يف زوائده ) ٤(

  االنبياء كلما هلك نيب خلفه نيب،) ١(كانت بنو إسرائيل تسوسهم : " حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .كثرونوإنه ال نيب بعدي وسيكون خلفاء في

" بيعة االول فاالول أعطوهم حقهم فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم ) ٢(فوا : " فما تأمرنا يا رسول اهللا قال: قالوا
)٣.(  

  .وكذا رواه مسلم عن بندار ومن وجه آخر عن فرات به حنوه
هو ابن  - قال عبد اهللا: حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا أيب، حدثين االعمش، حدثين شقيق قال: وقال البخاري

كأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيكي نبيا من االنبياء ضربه قومه فأدموه وهو ميسح الدم  -مسعود 
  .رواه مسلم من حديث االعمش به حنوه" اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون : عن وجهه ويقول

وضع : ن أسلم، عن رجل عن أيب سعيد اخلدري قالوقال االمام أمحد حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن زيد ب
واهللا ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة محاك فقال النيب : رجل يده اليمىن على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

إنا معشر االنبياء يضاعف لنا البالء كما يضاعف لنا االجر إن كان النيب من االنبياء ليبتلى : " صلى اهللا عليه وسلم
القمل حىت يقتله، وإن كان النيب من االنبياء ليبتلى بالفقر حىت يأخذ العباء فيجوهبا وإن كانوا ليفرحون بالبالء كما ب

هكذا رواه االمام أمحد من طريق زيد بن أسلم، عن رجل، عن أيب سعيد وقد رواه ابن ) ٤" (يفرحون بالرخاء 
ن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد عن دحيم عن ابن أيب فديك، عن هشام بن سعد، ع: ماجة
  .فذكره

: قلت: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم بن أيب النجود، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: وقال االمام أمحد
  ".االنبياء : " يا رسول اهللا أي الناس أشد بالء ؟ قال

  .مث الصاحلون
لى حسب دينه فإن كان يف دينه صالبة زيد يف بالئه، وإن كان يف دينه مث االمثل فاالمثل من الناس، يبتلى الرجل ع

  ).٥" (االرض وما عليه خطيئة ] ظهر [ رقة خفف عليه وال يزال البالء بالعبد حىت ميشي على 
  .ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عاصم بن أيب النجود

  .وقال الترمذي حسن صحيح
واملعىن أن شرائعهم وإن ) ٦" (معشر االنبياء أوالد عالت ديننا واحد وأمهاتنا شىت حنن : " وتقدم يف احلديث

اختلفت يف الفروع، ونسخ بعضها بعضا حىت انتهى اجلميع إىل ما شرع اهللا حملمد صلى اهللا عليه وسلم وعليهم 
  أمجعني إال أن كل نيب بعثه اهللا فإمنا دينه

__________  
  .والسياسة، القيام على االمر مبا يصلحه؛ هم كما تفعل االمراء والوالة بالرعية أي يتولون أمور: تسوسهم) ١(
  .أي إذا بويع خلليفة بعد خليفة، فبيعة االول صحيحة جيب الوفاء هبا، وبيعة الثاين باطلة حيرم الوفاء هبا) ٢(



  .بباب ما ذكر عن بين اسرائيل) ٥٠(كتاب االنبياء  ٦٠أخرجه البخاري يف ) ٣(
  .وابن ماجه يف اجلهاد ١٤٧١/  ٣٣ص  ٤٤حديث ) ١٠(كتاب االمارة باب  ٣٣يف  ومسلم

  .٢٩٧/  ٢وأمحد يف مسنده 
  .٣٣٨/  ٦ما بني معقوفني يف احلديث زيادة استدركت من دالئل النبوة للبيهقي 

  .٩٤/  ٣مسند أمحد ج ) ٤(
  .١٧٢/  ١مسند أمحد ج ) ٥(

  .٢٣وابن ماجه يف الفنت 
  .رياجعتقدم خترجيه فل) ٦(

وما أرسلنا من قبلك من رسول إال : (االسالم، وهو التوحيد أن يعبد اهللا وحده ال شريك له كما قال اهللا تعاىل
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا : (وقال تعاىل]  ٢٥: االنبياء) [ يوحى إليه أنه ال إله إال أنا فاعبدون

ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا : (وقال تعاىل]  ٤٥: الزخرف) [ من دون الرمحن آهلة يعبدون
  ]. ٣٦: النحل[ اآلية ) الطاغوت فمنهم من هدى اهللا ومنهم من حقت عليه الضاللة

فأوالد العالت أن يكون االب واحدا واالمهات متفرقات، فاالب مبنزلة الدين وهو التوحيد واالمهات مبنزلة 
لكل أمة : (وقال]  ٤٨: املائدة) [ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا: (أحكامها كما قال تعاىل الشرائع يف اختالف

على أحد القولني يف ]  ١٤٨: البقرة) [ ولكل وجهة هو موليها: وقال]  ٦٧: احلج) [ جعلنا منسكا هم ناسكوه
  .تفسريها

دة اهللا وحده، ال شريك له وهو دين االسالم واملقصود أن الشرائع وإن تنوعت يف أوقاهتا إال أن اجلميع آمرة بعبا
ومن يبتغ غري : (الذي شرعه اهللا جلميع االنبياء، وهو الدين الذي ال يقبل اهللا غريه يوم القيامة، كما قال تعاىل

ومن يرغب عن ملة : (وقال تعاىل]  ٨٥: آل عمران) [ االسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين
  . من سفه نفسه ولقد اصطفيناه يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلنيابراهيم إال

  إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب
: البقرة) [ العاملني ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب يا بين إن اهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون

اآلية ) هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادواإنا أنزلنا التوراة فيها : (وقال تعاىل]  ١٣١ - ١٣٠
  ]. ٤٤: املائدة[ 

فدين االسالم هو عبادة اهللا وحده ال شريك له، وهو االخالص له وحده دون ما سواه، واالحسان أن يكون على 
مدا صلى اهللا عليه وسلم الوجه املشروع يف ذلك الوقت املأمور به، وهلذا ال يقبل اهللا من أحد عمال بعد أن بعث حم

: وقال تعاىل]  ١٥٨: االعراف) [ قل يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعا: (على ما شرعه له كما قال تعاىل
ومن يكفر به من االحزاب فالنار : (وقال تعاىل]  ١٩: االنعام) [ وأوحى إىل هذا القرآن النذركم به ومن بلغ(

  ]. ١٧: هود) [ موعده
  ).١" (بعثت إىل االمحر واالسود : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلموقال رسو

  .قيل أراد العرب والعجم
والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى مث اتبعتموه وتركتموين : " وقال صلى اهللا عليه وسلم: وقيل االنس واجلن

  .واالحاديث يف هذا كثرية جدا) ٢" (لضللتم 



  واملقصود أن أخوة
__________  

، ١٤٥/  ٥، ٤١٦/  ٤، ٣٠١، ٢٥٠/  ١وأمحد يف مسنده  ٣أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب املساجد ح ) ١(
  .مطوال ١٦٢، ١٤٨

  .باب) ٥٦(كتاب الصالة ) ٨(عن جابر بن عبد اهللا، والبخاري يف ) ٢٨(والدارمي يف سننه، كتاب السري 
  .وز فيها الصالةيف املواضع اليت ال جت: وأبو داود عن أيب ذر يف كتاب الصالة باب

  .خمتصرا ١٣٢/  ١
عن عبد اهللا بن ثابت ويف  ٢٦٦/  ٤، ٤٧١/  ٣وأمحد يف مسنده ج  ٣٩أخرجه الدارمي يف سننه مقدمة ) ٢(

  ".انكم حظي من االمم وأنا حظكم من النبيني : " آخره

  .العالت أن يكونوا من أب واحد وأمهاهتم شىت مأخوذ من شرب العلل بعد النهل
  .االخياف فعكس هذا أن تكون أمهم واحدة من آباء شىتوأما أخوة 

  .وأخوة االعيان فهم االشقاء من أب واحد وأم واحدة واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
وهذا من خصائص االنبياء أهنم ال ) ١" (حنن معاشر االنبياء ال نورث، ما تركنا فهو صدقة " ويف احلديث اآلخر 

حقر عندهم من أن تكون خملفة عنهم، والن توكلهم على اهللا عزوجل يف ذراريهم يورثون، وما ذاك إال الن الدنيا أ
  أعظم

وأشد وآكد من أن حيتاجوا معه إىل أن يتركوا لورثتهم من بعدهم ما ال يستأثرون به عن الناس، بل يكون مجيع ما 
  .تركوه صدقة لفقراء الناس، وحماوجيهم وذو خلتهم

ليهم السالم مع خصائص نبينا صلى اهللا عليه وسلم وعليهم أمجعني يف أول كتاب وسنذكر مجيع ما خيتص باالنبياء ع
النكاح من كتاب االحكام الكبري حيث ذكره االئمة من املصنفني اقتداء باالمام أيب عبد اهللا الشافعي رمحة اهللا عليه 

  .وعليهم أمجعني
عبد رب الكعبة ) ٢(، عن عبد الرمحن، أن حدثنا أبو معاوية، عن االعمش، عن زيد بن وهب: وقال االمام أمحد

بينا حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : انتهيت إىل عبد اهللا بن عمرو، وهو جالس يف ظل الكعبة فسمعته يقول: قال
الصالة : وسلم يف سفر إذ نزل منزال فمنا من يضرب خباءه، ومنا من هو يف جشرة، ومنا من ينتضل إذ نادى مناديه

إنه مل يكن نيب قبلي إال دل أمته على : " اجتمعنا قال فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخطبنا فقالجامعة قال ف
خري ما يعلمه هلم، وحذرهم ما يعلمه شرا هلم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها يف أوهلا، وإن آخرها سيصيبها بالء 

  .فيقول املؤمن هذه مهلكيتشديد وأمور ينكروهنا جتئ فنت يريق بعضها بعضا، جتئ الفتنة 
  .مث تنكشف

  .مث جتئ الفتنة فيقول املؤمن هذه
مث تنكشف فمن سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل اجلنة فلتدركه موتته وهو مؤمن باهللا واليوم اآلخر 

ستطاع فإن جاء وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعه ما ا
  ".آخر ينازعه فاضربوا عنق اآلخر 

قال فأدخلت رأسي من بني الناس فقلت أنشدك باهللا أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فأشار 
  .مسعته أذناي، ووعاه قليب: بيده إىل أذنيه وقال



ننا بالباطل، وأن نقتل أنفسنا وقد قال اهللا يأمرنا أن نأكل أموالنا بي -يعين معاوية  -فقلت هذا ابن عمك : قال
قال فجمع يديه فوضعهما على ]  ٢٩: النساء) [ يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: (تعاىل

  .جبهته مث نكس هنيهة
وقال فيه أيها مث رفع رأسه فقال أطعه يف طاعة اهللا واعصه يف معصية اهللا ورواه أمحد أيضا عن وكيع عن االعمش به 

الناس إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خريا هلم وينذره ما يعلمه شرا هلم وذكر 
  .متامه بنحوه

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن االعمش به ورواه مسلم أيضا من حديث الشعيب 
  عن

__________  
  .ه فلرياجع يف مكانهتقدم خترجي) ١(
  .يف نسخ البداية املطبوعة أن والصواب ابن من املسند) ٢(

آخر اجلزء الثامن ) ١(عبد الرمحن بن عبد رب الكعبة عن عبد اهللا بن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه 
اغ من تتمة هذا اجمللد يف سابع من خط املصنف رمحه اهللا تعاىل يتلوه إن شاء اهللا تعاىل كتاب أخبار العرب وكان الفر

عشر شوال سنة سهر ربيعه من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم بدمشق احملروسة على يد أفقر 
عباد اهللا وأحوجهم إىل رمحته وعفوه وغفرانه ولطفه وكرمه إمساعيل الدرعي الشافعي االنصاري غفر اهللا تعاىل له 

الخوانه وملشاخيه وجلميع املسلمني والصالة والسالم على حممد خري خلقه وآله وصحبه وختم له خبري والحبابه و
  .وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين

  .ينتسبون إىل إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم والتحية واالكرام) ٢(ذكر أخبار العرب قيل إن مجيع العرب 
منهم عاد ومثود وطسم ) ٣(وقد قدمنا أن العرب العاربة  والصحيح املشهور أن العرب العاربة قبل إمساعيل

وجديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم آخرون ال يعلمهم إال اهللا كانوا قبل اخلليل عليه الصالة والسالم ويف زمانه 
  .أيضا

  .امساعيل بن إبراهيم عليهما السالم) ٥(وهم عرب احلجاز فمن ذرية ) ٤(فأما العرب املستعربة 
رب اليمن وهم محري فاملشهور أهنم من قحطان وامسه مهزم قاله ابن ماكوال وذكروا أهنم كانوا أربعة أخوة وأما ع

  وقاحط ومقحط وفالغ وقحطان بن) ٦(قحطان 
__________  

  .١٩١، ١٦١/  ٢مسند أمحد ج ) ١(
  .٢٥بيعة  -والنسائي يف سننه  ٤٦وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب االمارة 

  .٩الفنت : نهوابن ماجة يف سن
  .إخراج الدواب للرعي: جشرة -
  .اهلزل واالعياء والتعب: النضل -
  العرب جيل من الناس وهم أهل االمصار واالعراب سكان البادية والنسبة إىل: قال اجلوهري يف الصحاح) ٢(

  .العرب عريب وإىل االعراب اعرايب والذي عليه العرف العام إطالق لفظة العرب مشتقة من االعراب
  .مجيع العرب يرجعون إىل ولد ثالثة رجال: ٧وقال ابن حزم يف اجلمهرة ص 



  .وهم عدنان وقحطان وقضاعة
  .عدنان وقحطان: أعلم أن العرب كلها ترجع إىل أصلني: ١٣ص : وجاء يف سبائك الذهب

داءا فتكلموا هبا فقيل هلم فالعاربة هم العرب االوىل الذي فهمهم اهللا اللغة العربية ابت: ١٨: قال يف هناية االرب) ٣(
  .عاربة أي مبعىن الراسخة يف العروبية

  .وقد يقال فيهم العرب العرباء
  .وهم العرب البائدة الذين بادوا ودرست آثارهم

املستعربة هم الداخلون يف العروبية من بعد العجمة أخذا من استفعل مبعىن : قال يف هناية االرب: املستعربة) ٤(
  .الصريورة

  .عدنان من ولد امساعيل بال شك يف ذلك: ابن حزم يف اجلمهرة قال) ٥(
  .إال أن تسمية االمساء بينه وبينه قد جهلت مجلة

  .يف أن عدنان من ولد امساعيل] النسابني [ ال خالف بينهم : قال يف سبائك الذهب
  .قحطان؛ قال ابن حزم ) ٦(

  وهذا باطل  -ه السالم علي -من ولد امساعيل : فمختلف فيه من ولد من هو ؟ قالوا

  .هود
  .وقيل هو هود

وقيل هود أخوه وقيل من ذريته وقيل إن قحطان من ساللة امساعيل حكاه ابن إسحاق وغريه فقال بعضهم هو 
  .بن إمساعيل) ١] (بنت [ تيمن بن قيذر ] اهلميسع [ قحطان بن 

  .وقيل غري ذلك يف نسبه إىل إمساعيل واهللا أعلم
حدثنا مسدد ) باب نسبة اليمن إىل امساعيل عليه السالم): (٢(صحيحه على ذلك فقال  وقد ترجم البخاري يف

حدثنا حيىي عن يزيد بن أيب عبيد حدثنا سلمة رضي اهللا عنه قال خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قوم من 
فأمسكوا بأيديهم فقال مالكم أسلم يتناضلون بالسيوف فقال ارموا بين امساعيل وأنا مع بين فالن الحد الفريقني 

  .قالوا وكيف نرمي وأنت مع بين فالن فقال ارموا وأنا معكم كلكم
  ارموا بين إمساعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا: " انفرد به البخاري ويف بعض ألفاظه

  .فأمسك القوم فقال ارموا وأنا معكم كلكم" مع ابن االدرع 
بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة يعين وخزاعة فرقة ممن كان متزق من  بن أفصى) ٣(وأسلم : قال البخاري

قبائل سبأ حني ارسل اهللا عليهم سيل العرم كما سيأيت بيانه وكانت االوس واخلزرج منهم وقد قال هلم عليه الصالة 
س العرب لكنه تأويل والسالم ارموا بين إمساعيل فدل على أهنم من ساللته وتأوله آخرون على أن املراد بذلك جن

  .بعيد إذ هو خالف الظاهر بال دليل
  .لكن اجلمهور على أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغريهم ليسوا من ساللة إمساعيل

  سبأ) ٤(وعندهم أن مجيع العرب ينقسمون إىل قسمني قحطانية وعدنانية فالقحطانية شعبان 
__________  

  .بال شك= 
  ).وإىل عاد أخاهم هودا: (وهذا باطل بيقني قوله تعاىل -السالم عليه  -وقيل من ولد هود 



  .بين قحطان هم العاربة وان العاربة هم بنو امساعيل فقط: وقال صاحب تاريخ محاة
  .بن سام..وقال يف مروج الذهب إن قحطان من ولد عابر

  .نهاوهو أبو اليمن كلها وهو أول من تكلم بالعربية العرابه عن املعاين وإبانته ع
  .قحطان أول من ملك اليمن ١٠٤/  ١وقال الطربي ج 

  .من سرية ابن كثري، ويف سرية ابن هشام نابت) ١(
  .ما بني معكوفني

  .١٥٦/  ٤كتاب بدء اخللق ج  -صحيح البخاري ) ٢(
  .ومنهم أسلم: يف البخاري) ٣(
ة وبطن وفخذ وفصيلة وما شعب وقبيلة وعمار: والعرب على طبقات ست: ٥قال السمعاين يف االنساب ص ) ٤(

  .بينهما من االباء فإمنا يعرفها أهلها
وال خيفى أن : تقدمي الفصيلة مقام العمارة قال صاحب سبائك الذهب: وحكى أبو عبيد، عن ابن الكليب عن أبيه

  .الترتيب االول أوىل

ب اخلامس وهم قضاعة والعدنانية شعبان أيضا ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان والشع) ١(وحضر موت 
  فقيل إهنم عدنانيون قال ابن عبد الرب وعليه االكثرون ويروى هذا) ٢(خمتلف فيهم 

عن ابن عباس وابن عمر وجبري بن مطعم وهو اختيار الزبري بن بكار وعمه مصعب الزبريي وابن هشام وقد ورد يف 
يزالوا يف جاهليتهم وصدر من ) ٣(إهنم لن حديث قضاعة بن معد ولكنه ال يصح قاله ابن عبد الرب وغريه ويقال 

االسالم ينتسبون إىل عدنان فلما كان يف زمن خالد بن يزيد بن معاوية وكانوا أخواله انتسبوا إىل قحطان فقال يف 
لوال خالئف آل اهللا ما عتقوا قالت قضاعة إنا * أبلغ قضاعة يف القرطاس أهنم : ذلك أعشى بن ثعلبة يف قصيدة له

قد يعلمون ولكن ذلك الفرق وقد * صدقوا قد ادعوا والدا ما نال أمهم ) ٤(واهللا يعلم ما بروا وما * ن من ذوي مي
  .قضاعة يف انتساهبم إىل اليمن واهللا أعلم) ٥(ذكر أبو عمرو السهيلي أيضا من شعر العرب ما فيه إبداع يف تفسري 

  .ائفة من أهل النسبوالقول الثاين أهنم من قحطان وهو قول ابن إسحاق والكليب وط
قال ابن إسحاق وهو قضاعة بن مالك بن محري بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وقد قال بعض شعرائهم 

  :صحايب له حديثان) ٦(وهو عمرو بن مرة 
__________  

  .وسبأ امسه عبد مشس وهو أول من سىب وأسر االعادي) ١(
  .وحضرموت وبنوه قبيلة من بين قحطان

  .وحضرموت اسم بلد وقبيلة :قال اجلوهري
  .وهم قبيلة من محري من القحطانية: قال يف سبائك الذهب) ٢(

  .وهذا هو املشهور يف قضاعة وعليه جرى الكليب وابن اسحاق
  .لن والصواب مل: كذا يف االصل ويف سرية ابن كثري) ٣(
  .كذا يف االصل وما ويف سرية ابن كثري وال) ٤(
عمرو بن مرة بن عبس بن مالك بن احلرث بن مازن بن سعد ) ٦(ابن كثري تعيري، و  كذا يف االصل، ويف سرية) ٥(

  .بن مالك بن رفاعة بن نصر بن غطفان بن قيس بن جهينة



  .كان يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم شيخا كبريا، يكىن أبا طلحة ويقال أبا مرمي وقيل أبا مرة: قال ابن سعد
  .وهو أول من أحلق قضاعة باليمن

  .قال ابن حبان وأبو عمر مات يف خالفة معاوية
  .وقال ابن مسيع مات يف خالفة عبد امللك بن مروان

إين مسعت رسول اهللا صلى : له يف جامع الترمذي حديث واحد يف كتاب االحكام وهو عند أمحد وفيه قوله ملعاوية
واملسكنة إال أغلق اهللا تعاىل أبواب السماء ما من إمام يغلق بابه دون ذوي احلاجة واخللة : اهللا عليه وسلم يقول

  .دون حاجته ومسألته ومسكنته وله يف مسند أمحد حديثان آخران أحدمها يف ذم احلقوق
  .وله عند الطرباين عدة أحاديث منها حديث يف قصة إسالمه

  .٤٤٥مجهرة أنساب العرب ص : مسند أمحد ١٥/  ٣االصابة  ٧٩/  ٢تقريب ابن حجر ج 

قضاعة بن مالك بن محري ) ١(وكن قضاعيا وال تنزر حنن بنو الشيخ اهلجان االزهر * داعي ادعنا وأبشر يا أيها ال
يف احلجر املنقوش حتت املنرب قال بعض أهل النسب هو قضاعة بن مالك بن عمر بن * النسب املعروف غري املنكر 

حممد بن موسى عن عقبة بن عامر قال ) ٢( مرة بن زيد بن محري وقال ابن هليعة عن معروف بن سويد عن أيب عشابة
قلت يا رسول اهللا أما حنن من معد قال ال قلت فمن حنن قال أنتم قضاعة بن مالك بن محري قال أبو عمر بن عبد الرب 

وال خيتلفون أن جهينة بن زيد بن أسود بن أسلم بن عمران بن إحلاف بن قضاعة قبيلة عقبة بن عامر اجلهين فعلى 
يف اليمن يف محري بن سبأ وقد مجع بعضهم بني هذين القولني مبا ذكره الزبري بن بكار وغريه من أن هذا قضاعة 

قضاعة امرأة من جرهم تزوجها مالك بن محري فولدت له قضاعة مث خلف عليها معد بن عدنان وابنها صغري وزعم 
  .بون الرجل إىل زوج أمه واهللا أعلمكما كانت عادة كثري منهم ينس) ٣(بعضهم أنه كان محال فنسب إىل زوج أمه 

  .العرب ثالثة جراثيم العدنانية والقحطانية وقضاعة: وقال حممد بن سالم البصري النسابة
قيل له فأيهما اكثر العدنانية أو القحطانية فقال ما شاءت قضاعة أن تيامنت فالقحطانية أكثر وإن تعددت فالعدنانية 

   نسبهم فإن صح حديث ابن هليعةأكثر وهذا يدل على أهنم يتلومون يف
  .املقدم فهو دليل على أهنم من القحطانية واهللا أعلم

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا : (وقد قال اهللا تعاىل
  ).٤) (أتقاكم

  .قال علماء النسب يقال شعوب
  .مث قبائل مث عمائر

  .مث بطون
  .مث أفخاذ، مث فصائل

  ).٥(مث عشائر 
  .والعشرية أقرب الناس إىل الرجل وليس بعدها شئ

  ولنبدأ أوال بذكر القحطانية
__________  

  .الكرمي العايل النسب: اهلجان) ٢(
  .املشهور: واالزهر



  .قوله أىب عشابة كذا باالصل بباء) ٢(
  .انة املعافري املصريوليس بني الرجال من تكىن هبذه الكنية واملوجود أبوعش

  .وامسه حي بن يؤمن
فجاءت بقضاعة على فراش مالك بن مرة فنسبته العرب إىل زوج أمه، وقيل إن اسم : يف أصول االحساب) ٣(

  .اجلرمهية قضاعة فلما جاءت بولدها مسته بامسها، وقيل كان امسه عمرا
  .وقيل كان امسها عكربة
كان يكىن أبا إياد أمه معانة بنت جوشم بن جلهمة بن عمرو وأخوته ونزار : ١٩٠/  ٢ج : وقال الطربي يف ذلك

  :.المه وأبيه
  .وعد منهم قضاعة، وبه كان معد يكىن

  .قضاعة من معد وكان به يكىن: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ٦ص ؛ ويف أنساب السمعاين 
  .١٣سورة احلجرات اآلية ) ٤(
  .تقدم التعليق على طبقات االنساب) ٥(

  .وزاد بعضهم العشرية قبل الفصيلة: وقال النووي يف حترير التنبيه
  .وعشرية الرجل هم رهطه االدنون: وقال اجلوهري يف الصحاح

مث نذكر بعدهم عرب احلجاز وهم العدنانية وما كان من أمر اجلاهلية ليكون ذلك متصال بسرية رسول اهللا صلى 
  .قةاهللا عليه وسلم إن شاء اهللا تعاىل وبه الث

حدثنا سليمان بن بالل عن ثور بن ] قال [ حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا ) باب ذكر قحطان(وقد قال البخاري 
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال تقوم الساعة حىت ] رضي اهللا عنه [ عن أيب هريرة ) ١(زيد عن أيب املغيث 

  خيرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه وكذا رواه مسلم
  .عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور بن زيد به

  .قال السهيلي وقحطان أول من قيل له أبيت اللعن وأول من قيل له أنعم صباحا
وقال االمام أمحد حدثنا أبو املغرية عن جرير حدثين راشد بن سعد املقراي عن أيب حي، عن ذي فجر أن رسول اهللا 

) وس ى ع ود ا ل ى ه م( محري فنزعه اهللا منهم فجعله يف قريش كان هذا االمر يف: " صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".وسيعود إليهم : " قال عبد اهللا كان هذا يف كتاب أيب وحيث حدثنا به تكلم به على االستواء يعين

لقد كان لسبأ يف مسكنهم آية جنتان عن ميني ومشال كلوا من رزق ربكم واشكروا له : (قصة سبأ قال اهللا تعاىل
  .طيبة ورب غفوربلدة 

  .فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت أكل مخط وأثل وشئ من سدر قليل
  .ذلك جزيناهم مبا كفروا وهل جنازي إال الكفور

  .وجعلنا بينهم وبني القرى اليت باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السري سريوا فيها ليايل وأياما آمنني
ربنا باعد بني أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن يف ذلك آليات لكل صبار  فقالوا
  ).٢) (شكور

بن يشجب بن يعرب بن قحطان قالوا وكان ) ٣(اسم سبأ عبد مشس : قال علماء النسب منهم حممد بن إسحاق
  .أول من سىب من العرب فسمي سبأ لذلك



  .ه كان يعطي الناس االموال من متاعهوكان يقال له الرائش الن
  .ويقال إنه أول من تتوج: قال السهيلي

: وذكر بعضهم أنه كان مسلما وكان له شعر بشر فيه بوجود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمن ذلك قوله
  ميدينون العباد بغري ذا* نيب ال يرخص يف احلرام وميلك بعده منهم ملوك * سيملك بعدنا ملكا عظيما 

__________  
  .أيب الغيث، وكذلك يف سرية ابن كثري: يف البخاري كتاب بدء اخللق باب ذكر قحطان) ١(
  .١٩ - ١٥سورة سبأ اآليات من ) ٢(
  .اسم سبأ عامر: يف مجهرة أنساب العرب) ٣(

يسمى أمحدا ) ١(تقي جبينه خري االنام * يصري امللك فينا باقتسام وميلك بعد قحطان نيب * وميلك بعدهم منا ملوك 
* بكل مدجج وبكل رام مىت يظهر فكونوا ناصريه * أعمر بعد مبعثه بعام فأعضده وأحبوه بنصري * ياليت أين 

  .ومن يلقاه يبلغه سالمي حكاه ابن دحية يف كتابه التنوير يف مولد البشري النذير
مسعت عبد اهللا بن العباس يقول ) ٢(دعلة وقال االمام أمحد حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا ابن هليعة عن عبد اهللا بن 

بل هو رجل ولد عشرة : " إن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن سبأ ما هو أرجل أم امرأة أم أرض قال
  .فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة

  ].وعربا كلها [ فأما اليمانيون فمذحج وكندة واالزد واالشعريون وأمنار ومحري 
  .شامية فلخم وجذام وعاملة وغسانوأما ال

هو السائل عن ذلك كما استقصينا طرق هذا احلديث ) ٣(وقد ذكرنا يف التفسري أن فروة بن مسيك الغطيفي 
  .وألفاظه هناك وهللا احلمد

واملقصود أن سبأ جيمع هذه القبائل كلها وقد كان فيهم التبابعة بأرض اليمن واحدهم تبع وكان مللوكهم تيجان 
هنا وقت احلكم كما كانت االكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك وكانت العرب تسمي كل من ملك اليمن مع يلبسو

الشحر وحضرموت تبعا، كما يسمون من ملك الشام مع اجلزيرة قيصر، ومن ملك الفرس كسرى، ومن ملك 
محري بأرض اليمن  مصر فرعون، ومن ملك احلبشة النجاشي، ومن ملك اهلند بطليموس، وقد كان من مجلة ملوك

  .بلقيس
وقد قدمنا قصتها مع سليمان عليه السالم وقد كانوا يف غبطة عظيمة وأرزاق دارة ومثار وزروع كثرية وكانوا مع 

  .ذلك على االستقامة والسداد وطريق الرشاد فلما بدلوا نعمة اهللا كفرا أحلوا قومهم دار البوار
   إليهم ثالثة عشر نبيا وزعم السدي أنهقال حممد بن إسحاق عن وهب بن منبه أرسل اهللا

__________  
  .خمبت: كذا يف االصل، ويف تفسري ابن كثري) ١(
ثنا أبو عبد الرمحن ثنا عبد اهللا بن هليعة بن عقبة احلضرمي، عن عبد اهللا بن هبرية السبائي : ٣١٦/  ١يف املسند ) ٢(

  .ائل فروة بن مسيك املراديالس: يف أنساب السمعاين) ٣: (عن عبد الرمحن بن وعلة قال
هم الذين : فاالسد وكندة ومخري واالشعريون ومدحج، فقال رجل يا رسول اهللا ما أمنار قال: وفيه الذين تيامنوا
  .منهم جبيلة وخثعم

  .هوازن وعك وسقط اسم مذحج: ويف إسناد آخر ذكر



كم ناحية صغرية من اليمن مث ويذهب جواد علي يف أن سبأ هو اسم لشعب وليس لرجل وأن هذا الشعب كان حي
  .اتسع شيئا فشيئا

  .أرسل إليهم اثين عشر ألف نيب فاهللا أعلم
إىل الضالل وسجدوا للشمس من دون اهللا وكان ذلك يف زمان بلقيس ) ١(واملقصود أهنم ملا عدلوا عن اهلدى 

فأعرضوا فأرسلنا عليهم : (كما قال تعاىل) ٢(وقبلها أيضا واستمر ذلك فيهم حىت أرسل اهللا عليهم سيل العرم 
  .سيل العرم وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت أكل مخط وأثل وشئ من سدر قليل

  ).٣) (ذلك جزيناهم مبا كفروا وهل جنازي إال الكفور
أن املياه جتري من ) ٤(ذكر غري واحد من علماء السلف واخللف من املفسرين وغريهم أن سد مأرب كان صنعته 

يف قدمي الزمان فسدوا ما بينهما ببناء حمكم جدا حىت ارتفع املاء فحكم على أعايل اجلبلني  بني جبلني فعمدوا
وغرسوا فيهما البساتني واالشجار املثمرة االنيقة، وزرعوا الزروع الكثرية، ويقال كان أول من بناه سبأ بن يعرب 

املاء ومات ومل يكمل بناؤه فكملته محري بعده وسلط إليه سبعني واديا يفد إليه وجعل له ثالثني فرضة خيرج منها ) ٥(
وكانوا يف غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة حىت ذكر قتادة وغريه أن املرأة ) ٦(وكان اتساعه فرسخا يف فرسخ 

كانت متر باملكتل على رأسها فتمتلئ من الثمار ما يتساقط فيه من نضجه وكثرته وذكروا أنه مل يكن يف بالدهم شئ 
لقد كان لسبأ يف سكنهم آية جنتان : (اغيث وال الدواب املؤذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم كما قال تعاىلمن الرب

  )عن ميني ومشال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
 ٣: إبراهيم) [ وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت الزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد: (وكما قال تعاىل]  ١٥: سبأ[ 
فلما عبدوا غري اهللا وبطروا نعمته وسألوا بعد تقارب ما بني قراهم وطيب ما بينها من البساتني وأمن الطرقات ] 

سألوا أن يباعد بني أسفارهم وأن يكون سفرهم يف مشاق وتعب وطلبوا أن يبدلوا باخلري شرا كما سأل بنو إسرائيل 
والبصل فسلبوا تلك النعمة العظيمة واحلسنة العميمة بتخريب  بدل املن والسلوى البقول والقثاء والفوم والعدس

  البالد والشنات على وجوه العباد كما
__________  

  .بعد أن اعرضوا عن أمره واتباع رسله بعد أن كانوا مسلمني: ٢٨٥/  ١٤: قال القرطيب يف اجلامع) ١(
  .اديالعرم اسم الو: السد وقال عطاء: العرم: قال ابن عباس: العرم) ٢(

  .فنسب السيل إليه -العرم اسم اجلرذ الذي نقب السكر عليهم : وقال الزجاج
  .العرم من أمساء الفأر: وقال ابن االعرايب

  .١٦سورة سبأ اآلية ) ٣(
هم ) لقب أصحاب سبأ(أن املكربون : ٢١٢ - ١٠٠/  ٢قال جواد علي يف تاريخ العرب قبل االسالم ج ) ٤(

وقد بدأت السدود عمليات هندسية صغرية غرضها احتجاز مياه االمطار املومسية وقد الذين بدأوا إقامة السدود، 
  .أقيمت جمموعة من السدود

  .إىل عهد املكرب يثع أمر بني فأقام هو وابنه سلسلة من السدود أكملت سد مأرب
  .وعثر ميلر يف أنقاضه على كتابات تعود إىل أن بناءه كان يف القرن الثامن قبل امليالد

العرم وهو سد أصم طوله من الشرق إىل الغرب حنو مثامنائة ذراع وعلوه : ١٧٤تاريخ العرب قبل االسام ص ) ٥(
  .ذراعا ١٥٠بضعة عشر ذراعا وعرضه 



  ).فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم: (قال تعاىل
رصدوا عندها السنانري قال غري واحد أرسل اهللا على أصل السد الفار وهو اجلرذ ويقال اخللد فلما فطنوا لذلك أ

فلم تغن شيئا إذ قد حم القدر ومل ينفع احلذر كال ال وزر فلما حتكم يف أصله الفساد سقط واهنار فسلك املاء ) ١(
القرار فقطعت تلك اجلداول واالهنار وانقطعت تلك الثمار ومادت تلك الزروع واالشجار وتبدلوا بعدها بردئ 

  :اجلباراالشجار واالمثار كما قال العزيز 
قال ابن عباس وجماهد وغري واحد هو االراك ومثره الربير وأثل وهو ) وبدلناهم جبنتيهم جنتني ذوايت أكل مخط وأثل(

  ).٢(الطرفاء 
  .وقيل يشبهه

وذلك النه ملا كان يثمر النبق كان قليال مع أنه ذو شوك كثري ومثره ) وشئ من سدر قليل(وهو حطب ال مثر له 
: يقال يف املثل حلم مجل غث على رأس جبل وعر ال سهل فريتقى وال مسني فينتقى وهلذا قال تعاىلبالنسبة إليه كما 

أي إمنا نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا، وكذب رسلنا، ) ذلك جزيناهم مبا كفروا وهل جنازي إال الكفور(
  .وخالف أمرنا، وانتهك حمارمنا

وذلك أهنم ملا هلكت أمواهلم وخربت بالدهم احتاجوا أن ) م كل ممزقفجعلناهم أحاديث ومزقناه: (وقال تعاىل
فنزلت طوائف منهم احلجاز ) ٣(يرحتلوا منها وينتقلوا عنها فتفرقوا يف غور البالد وجندها أيدى سبأ شذر مذر 

سكنها مث ومنهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة وكان من أمرهم ما سنذكره ومنهم املدينة املنورة اليوم فكانوا أول من 
نزلت عندهم ثالث قبائل من اليهود بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضري فخالفوا االوس واخلزرج وأقاموا عندهم 

وكان من أمرهم ما سنذكره ونزلت طائفة أخرى منهم الشام وهم الذين تنصروا فيما بعد وهم غسان وعاملة 
  .كر فتوح الشام يف زمن الشيخني رضي اهللا عنهماوهبراء وخلم وجذام وتنوخ وتغلب وغريهم وسنذكرهم عند ذ

ويف ذاك : قال االعشى بن قيس بن ثعلبة وهو ميمون بن قيس: قال حممد بن إسحاق حدثين أبو عبيدة قال
  )٤(ومأرم عفى عليها العرم * للمؤتسي أسوة 

__________  
م وكهانتهم أنه خيرب سدهم فأرة فلم كانوا يزعمون أهنم جيدون يف عمله: قال وهب: قال القرطيب يف أحكامه) ١(

  .يتركوا فرجة بني صخرتني إال ربطوا إىل جانبها هرة
  .هو كل شجرة ذي شوك فيه مرارة: اخلمط: قال أبو عبيدة) ٢(

  .اخلمط كل نبت فيه مرارة ال ميكن أكله: وقال الزجاج
  .واحدته أثلة ومجعه أثالث: واالثل

  .هو شجر النضار: االثل: يدةاالثل اخلشب وقال أبو عب: وقال احلسن
  .تفرقوا أيدي سبأ وأيادي سبأ: مثل كانت العرب تضربه يف سبأ فتقول) ٣(
  .مأرب: كذا يف االصل مأرم والصواب من ابن هشام) ٤(

فصاروا ) ٢(على سعة ماؤهم إذ قسم * فأروى الزرع وأعناهبا ) ١(إذا جاء مواره مل يرم * رخام بنته هلم محري 
وقد ذكر حممد بن إسحاق يف كتاب السرية أن أول من ) ٣(ن على شرب طفل إذا ما فطم * رو أيادي ال بقد

بن زيد ) ٤(خرج من اليمن قبل سيل العرم عمرو بن عامر اللخمي وخلم هو ابن عدي بن احلارث بن مرة بن أزد 
  .بن عمرو بن عريب بن يشجب بن زيد بن كهالن بن سبأ) ٥(بن مهع 



  .ن عمرو بن سبأ قاله ابن هشامويقال خلم بن عدي ب
قال ابن إسحاق وكان سبب خروجه من اليمن فيما حدثين أبو زيد االنصاري أنه رأى جرذا حيفر يف سد مأرب 
الذي كان حيبس عليهم املاء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم، فعلم أنه ال بقاء للسد على ذلك، فاعتزم على 

ولده إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه، ففعل ابنه ما أمره به، فقال  النقلة عن اليمن فكاد قومه فأمر أصغر
  .ال أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي: عمرو

  .وعرض أمواله
  .اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله وانتقل يف ولده وولد ولده: فقال أشراف من أشراف اليمن

، فباعوا أمواهلم وخرجوا معه، فساروا حىت نزلوا بالد عك جمتازين وقالت االزد ال نتخلف عن عمرو بن عامر
وعك بن عدنان الذين : يرتادون البلدان، فحاربتهم عك، فكانت حرهبم سجاال، ففي ذلك قال عباس بن مرداس

 بغسان حىت طردوا كل مطرد قال فارحتلوا عنهم فتفرقوا يف البالد فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر) ٦(تلعبوا 
  الشام ونزل االوس
__________  

  .تالطم مائة ومتوجه: بضم امليم وفتحها: مواره) ١(
  .الزروع وهو الصواب: ويف سرية ابن كثري وابن هشام: كذا يف االصل الزرع) ٢(

  .فأروى احلروث وأعناهبا على ساعة ماؤهم ينقسم: ويف كتاب االكليل للهمداين
  .ما يقدرون: يف ابن هشام) ٣(
  .بن هشام أدد وهو الصوابيف ا) ٤(
  .مهيسع وهو الصواب: يف ابن هشام) ٥(

  .ابن زيد بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ: ٤٨٥ويف مجهرة أنساب العرب ص 
  .وزاد وخلم هو مالك

  .تلقبوا: يف أصول االحساب) ٦(
واد قريب من : ماء باملشلل جبل وراء عزور: وغسان ماء بسد مآرب يف اليمن ويقال غسان؛ قال ابن هشام 

  .املدينة
  .قريب من اجلحفة

  .وهي قرية على طريق املدينة يف مكة
رحل آل جفنة من اليمن، إىل الشام ونزلوا مباء يقال له غسان فسموا به : وقال صاحب فهرست املعجم اجلغرايف

  .وأقاموا ببادية الشام
  .ولقد الحظنا الرأيني هنا ملا بينهما من خالف

ونزلت أزد عمان عمان مث أرسل اهللا تعاىل ) ٢(ونزلت أزد السراة السراة ) ١(خزاعة مرا  واخلزرج يثرب ونزلت
  .وقد روي عن السدي قريب من هذا) ٣(على السد السيل فهدمه ويف ذلك أنزل اهللا هذه اآليات 

 احلمريية وعن حممد بن إسحاق يف روايته أن عمرو بن عامر كان كاهنا وقال غريه كانت امرأته طريفة بنت اخلري
كاهنة فأخربت بقرب هالك بالدهم وكأهنم رأوا شاهد ذلك يف الفأر الذي سلط على سدهم ففعلوا ما فعلوا واهللا 

  .أعلم



  .وقد ذكرت قصته مطولة عن عكرمة فيما رواه ابن أيب حامت يف التفسري
ذهب أهل مأرب الذين كان هلم فصل وليس مجيع سبأ خرجوا من اليمن ملا أصيبوا بسيل العرم بل أقام أكثرهم هبا و

السد فتفرقوا يف البالد وهو مقتضى احلديث املتقدم عن ابن عباس أن مجيع قبائل سبأ مل خيرجوا من اليمن بل إمنا 
تشاءم منهم أربعة وبقي باليمن ستة وهم مذحج وكندة وأمنار واالشعريون وأمنار هو أبو خثعم وجبيلة ومحري فهؤالء 

  موا باليمن واستمرست قبائل من سبأ أقا
فيهم امللك والتبايعة حىت سلبهم ذلك ملك احلبشة باجليش الذي بعثه صحبة أمرييه أبرهة وأرياط حنوا من سبعني 

  .سنة مث استرجعه سيف بن ذي يزن احلمريي
الثقة وكان ذلك قبل مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقليل كما سنذكره مفصال قريبا إن شاء اهللا تعاىل وبه 

  .وعليه التكالن
مث أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل اليمن عليا وخالد بن الوليد مث أبا موسى االشعري ومعاذ بن جبل 
وكانوا يدعون إىل اهللا تعاىل ويبينون هلم احلجج مث تغلب على اليمن االسود العنسي وأخرج نواب رسول اهللا صلى 

ل االسود استقرت اليد االسالمية عليها يف أيام أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه كما اهللا عليه وسلم منها فلما قت
  .سنبني ذلك بعد البعثة إن شاء اهللا تعاىل

: قصة ربيعة بن نصر بن أيب حارثة بن عمرو بن عامر املتقدم ذكره اللخمي كذا ذكره ابن إسحاق وقال السهيلي
بن احلارث بن منارة بن خلم وقال الزبري بن بكار ربيعة بن نصر بن  بن نصر) ٤(ونساب اليمن تقول نصر بن ربيعة 

  مالك بن
__________  

  .مر وهو الذي يقال له مر الظهران، وهو على مرحلة من مكة) ١(
: قال اهللا تعاىل) ٣: (جبل مشرف على عرفة ينقاد إىل صنعاء وإمنا مسي بذلك لعلوه ويقال له سراة: السراة) ٢(
يف مسكنهم آية فجنتان عن ميني ومشال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور لقد كان لسبإ (

  ).فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم
  .نصر بن ربيعة وهو يف قول نساب اليمن ربيعة بن نصر: وبعضهم يقول فيه: يف السهيلي) ٤(

 =  

ام ومسي خلما النه خلم أخاه أي لطمه فعضه اآلخر شعوذ بن مالك بن عجم بن عمرو بن منارة بن خلم وخلم أخو جذ
  .يف يده فجذمها فسمي جذاما

وكان ربيعة أحد ملوك محري التبابعة وخربه مع شق وسطيح الكاهنني وإنذارمها بوجود رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم

  .أما سطيح فامسه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن غسان
  بن عبقر بن أمنار بن نزار) ١(ا شق فهو ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قيس وأم

بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ ) ٢(ومنهم من يقول أمنار بن أراش بن حليان بن عمرو بن الغوث بن نابت 
خ وجلس وكان ويقال إن سطيحا كان ال أعضاء له وإمنا كان مثل السطيحة ووجه يف صدره وكان إذا غضب انتف

شق نصف إنسان ويقال إن خالد بن عبد اهللا بن القسري كان ساللته وذكر السهيلي أهنما ولدا يف يوم واحد وكان 
ذلك يوم ماتت طريفة بنت اخلري احلمريية ويقال إهنا تفلت يف فم كل منهما فورث الكهانة عنها وهي امرأة عمرو 



  .بن عامر املتقدم ذكره واهللا أعلم
) ٣(بن إسحاق وكان ربيعة بن نصر ملك اليمن بني أضعاف ملوك التبابعة فرأى رؤيا هائلة هالته وفظع  قال حممد

هبا فلم يدع كاهنا وال ساحرا وال عائفا وال منجما من أهل مملكته إال مجعه إليه فقال هلم إين قد رأيت رؤيا هالتين 
  .وفظعت هبا فأخربوين هبا وبتأويلها

  .ينا خنربك بتأويلهااقصصها عل) ٤(فقالوا 
  .النه ال يعرف تأويلها إال من عرفها قبل أن أخربه هبا) ٥(إين إن أخربتكم هبا مل أطمئن إىل خربكم بتأويلها : فقال

فإن كان امللك يريد هذا فليبعث إىل شق وسطيح، فإنه ليس أحد أعلم منهما، فهما خيربانه مبا : فقال له رجل منهم
  .سأل عنه

إين قد رأيت رؤيا هالتين وفظعت هبا فأخربين هبا فإنك إن أصبتها : دم إليه سطيح قبل شق فقال لهفبعث إليهما فق
  .أصبت تأويلها فقال أفعل

  .خرجت من ظلمة) ٦(رأيت محمة 
__________  

  .نصر بن ربيعة بن عمرو بن احلارث بن مسعود بن مالك بن عمم بن منارة بن خلم: ويف مجهرة ابن حزم= 
  .لك بن عديوخلم هو ما

  .مس: يف ابن هشام) ١(
  .ابن نذير بن قيس: ويف الطربي

  .نبت: يف ابن هشام ويف االشتقاق البن دريد) ٢(
  .اشتد عليه: اشتدت عليه، يقال فظع به االمر: فظع هبا) ٣(
  .عن تأويلها: يف ابن هشام) ٥: (قالوا له: يف ابن هشام) ٤(

  .ويف الطربي بتأويلها
  .راد هنا فحمة فيها نارفحمة، وأ: محمة) ٦(

  .ويف املسعودي مجرة خرجت ظلمة

  ).١(فوقعت بأرض هتمة 
  .فأكلت منها كل ذات مججمة

أحلف مبا بني احلرتني من حنش لتهبطن : فقال له امللك ما اخطأت منها شيئا يا سطيح فما عندك يف تأويلها، قال
  ).٢(أرضكم احلبش 

يا سطيح إن هذا لنا لغائظ موجع فمىت هو كائن أيف زماين أم : امللك فقال له) ٣(فليملكن ما بني أبني إىل جرش 
  .بعده
  .ال وأبيك بل بعده حبني: فقال

  .أكثر من ستني أو سبعني
أم ينقطع قال بل ينقطع لبضع وسبعني من السنني مث يقتلون ) ٤(ميضني من السنني قال أفيدوم ذلك من سلطاهنم 

ذي يزن خيرج عليهم ] بن [ ى ذلك من قتلهم وإخراجهم قال يليهم أرم وخيرجون منها هاربني قال ومن بل) ٥(
  .من عدن



  .فال يترك منهم أحدا باليمن
  .نيب زكي: ومن يقطعه، قال: قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع قال بل ينقطع قال

  .بن النضر رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك: يأتيه الوحي من قبل العلي قال وممن هذا النيب ؟ قال
  .يكون امللك يف قومه إىل آخر الدهر

  .قال وهل للدهر من آخر قال نعم يوم جيمع فيه االولون واآلخرون
  .يسعد فيه احملسنون ويشقى فيه املسيئون

  .قال أحق ما ختربين قال نعم
  .والشفق والغسق والفلق إذا اتسق إن ما أنبأتك به حلق

طيح وكتمه ما قال سطيح لينظر أيتفقان أم خيتلفان قال نعم رأيت محمة قال مث قدم عليه شق فقال له كقوله لس
  .خرجت من ظلمة

  .فوقعت بني روضة وأكمة
  .فأكلت منها كل ذات نسمة

فلما قال له ذلك عرف أهنما قد اتفقا وأن قوهلما واحد إال أن سطيحا قال وقعت بأرض هتمة فأكلت ): ٦] (قال [ 
  .منها كل ذات مججمة

عت بني روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة فقال له امللك ما أخطأت يا شق منها شيئا فما وقال شق وق
  .عندك يف تأويلها فقال أحلف مبا بني احلرتني من انسان

البنان وليملكن ما بني لني إىل جنران فقال له امللك وأبيك ياشق ) ٧(لينزلن أرضكم السودان فليغلنب على كل طفلة 
  .ئظ موجع فمىت هو كائن أيف زماينإن هذا لنا لغا

  .أم بعده قال ال بل بعده بزمان
  .مث يستنقذكم منهم عظيم ذو شان

  .ويذيقهم أشد اهلوان
  قال ومن هذا العظيم
__________  

  .االرض املنخفضة املتصوبة حنو البحر ومنها مسيت هتامة: هتمة) ١(
  .به مسيت احلبشةيقال إهنم بنو حبش بن كومش بن حام بن نوح و: احلبش) ٢(
  .بفتح أوله ويكسر، خمالف باليمن منه عدن: أبني) ٣(

  .موضع يف جبل عدن: أبني: ويف معجم البلدان
  .من خماليف اليمن من جهة مكة: بضم أوله وفتح ثانيه: جرش

  .ه ١٠وفتحت جرش يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة 
  .ملكهم بدل سلطاهنم: يف الطربي وابن هشام) ٤(
  .يقتلون هبا أمجعون: يف الطربي) ٥(
  .ما بني املعكوفني زيادة من ابن هشام) ٦(
  .الناعمة الرخصة: طفلة) ٧(



  ].فال يترك منهم أحدا باليمن [ خيرج عليهم من بيت ذي يزن ) ١(الشان ؟ قال غالم لبس بدين وال مدن 
والعدل من أهل الدين والفضل يكون امللك يف قال أفيدوم سلطانه أم ينقطع قال بل ينقطع برسول مرسل يأيت باحلق 

وما يوم الفصل ؟ قال يوم جيزى فيه الوالت يدعى فيه من السماء بدعوات تسمع منها : قومه إىل يوم الفصل قال
  .االحياء واالموات وجيمع الناس فيه للميتات يكون فيه ملن اتقى الفوز واخلريات

  .قال أحق ما تقول قال إي ورب السماء واالرض
  .وما بينهما من رفع وخفض

  ).٢(إن ما أنبأتك به حلق ما فيه أمض 
قال ابن إسحاق فوقع يف نفس ربيعة بن نصر ما قاال فجهز بنيه وأهل بيته إىل العراق وكتب هلم إىل ملك من ملوك 

بن املنذر بن فارس يقال له سابور بن خرزاذ فأسكنهم احلرية قال ابن إسحاق فمن بقية ولد ربيعة بن نصر النعمان 
النعمان بن املنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر يعين الذي كان نائبا على احلرية مللوك االكاسرة وكانت 
العرب تفد إليه ومتتدحه وهذا الذي قاله حممد بن إسحاق من أن النعمان بن املنذر من ساللة ربيعة بن نصر قاله 

  .أكثر الناس
ملؤمنني عمر بن اخلطاب ملا جئ بسيف النعمان بن املنذر سأل جبري بن مطعم عنه ممن وقد روى ابن إسحاق أن امري ا

  .من أشالء قنص بن معد بن عدنان قال ابن إسحاق فاهللا أعلم أي ذلك كان: كان ؟ فقال
  قصة تبع أيب كرب مع أهل املدينة

قال ابن إسحاق فلما هلك ) هوكيف أراد غزوة البيت احلرام مث شرفه وعظمه وكساه احللل فكان أول من كسا(
) ٣(ربيعة بن نصر رجع ملك اليمن كله إىل حسان بن تبان أسعد أيب كرب وتبان أسعد تبع اآلخر ابن كلكيكرب 

بن صيفي بن سبأ ) ٥(بن أبرهة ذي املنار بن الرائش بن عدي ) ٤(بن زيد وزيد تبع االول بن عمرو ذي االذعار 
بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل ) ٦(ن سهل بن عمرو بن قس االصغر بن كعب كهف الظلم بن زيد ب

بن اهلميسع بن العرحبج والعرحبج هو محري بن سبأ االكرب بن ) ٧(بن الغوث بن قطن بن عريب بن زهري بن أنس 
  يعرب بن

__________  
  .املتهم باالمر: مزن: وهو املقصر يف االمور ويف ابن االثري: مدن) ١(
  .ك بلغة محريالش: أمض) ٢(

  .أي باطل: أمض: وقال أبو عمرو
  .بن ملكيكرب: يف ابن هشام كلي كرب ويف الطربي) ٣(
ذو : اتفق الطربي وابن إسحاق على أن ذا االذعار هو عمرو وخالفهما املسعودي يف مروج الذهب فقال) ٤(

  .االذعار هو العبد بن ابراهة وكان ملكة مخسا وعشرين وسنة
  .ن قيس بن صيفياب: يف الطربي) ٥(
  .ابن قيس: يف ابن هشام والطربي) ٦(
إذا : هو من قوهلم اعرجنج الرجل يف أمره: ابن أمين بن اهلميسع بن العرجنج والعرجنج: يف الطربي وابن هشام) ٧(

  .جد فيه
  .كأنه أفعنلل



  .يشجب بن قحطان
  .قال عبد امللك بن هشام سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

وساق احلربين من اليهود إىل اليمن وعمر البيت ) ١(تبان أسعد أبو كرب هو الذي قدم املدينة قال ابن إسحاق و
  .احلرام وكساه وكان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر

على املدينة وكان قد مر هبا يف بدأته فلم يهج أهلها ) ٢(وكان قد جعل طريقه حني رجع من غزوة بالد املشرق 
  ).٣(قتل غيلة فقدمها وهو جممع ال خراهبا واستئصال أهلها وقطع خنلها وخلف بني أظهرهم ابنا له ف

  أخو بين النجار مث) ٤(فجمع له هذا احلي من االنصار ورئيسهم عمرو بن طلحة 
أحد بين عمرو بن مبذول واسم مبذول عامر بن مالك بن النجار واسم النجار تيم اهللا بن ثعلبة بن عمرو بن 

  .عمرو بن عامر] بن [ بة اخلزرج بن حارثة بن ثعل
هو عمرو بن معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار وطلة أمه وهي ) ٤(عمرو بن طلحة : وقال ابن هشام

  .بنت عامر بن زريق اخلزرجية
وقد كان رجل من بين عدي بن النجار يقال له أمحر عدا على رجل من أصحاب تبع وجده جيد : قال ابن إسحاق

  .ضربه مبنجله فقتله وقال إمنا التمر ملن أبره فزاد ذلك تبعا حنقا عليهمعذقا له ف) ٥(
فاقتتلوا فتزعم االنصار أهنم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل فيعجبه ذلك منهم ويقول واهللا إن قومنا لكهام 

  .هأن تبعا إمنا كان حنقه على اليهود أهنم منعوهم من: وحكى ابن إسحاق عن االنصار) ٦(
قال السهيلي ويقال إنه إمنا جاء لنصرة االنصار أبناء عمه على اليهود الذين نزلوا عندهم يف املدينة على شروط فلم 

  .يفوا هبا واستطالوا عليهم واهللا أعلم
) ٧(قال ابن إسحاق فبينا تبع على ذلك من قتاهلم إذ جاءه حربان من أحبار اليهود من بين قريظة عاملان راسخان 

  عا مبا يريد من إهالك املدينة وأهلها فقالوا له أيها امللك ال تفعل فإنك إنحني مس
__________  

  .أن تبع بن حسان بن كليكرب هو الذي قدم املدينة يريد هدم الكعبة: ٨٢/  ٢يف مروج الذهب ج ) ١(
  .فمنعه أحبار اليهود، فكساها القصب اليماين

  .شرقحني أقبل من امل: يف ابن هشام والطربي) ٢(
قيل إن تبعا مل يقصد غزوها، وإمنا قصدها وقتل من اليهود مقتلة عظيمة بسبب شكاية من شكاهم إليه من ) ٣(

  .وشرح السرية اليب ذر ٣٩/  ٢االوس واخلزرج بسبب سوء اجلوار انظر الطربي ج 
  .عمرو بن الطلة: يف الطربي وابن هشام) ٤(
  .يقطع: جيد) ٥(
  .لكرام: الصواب كما يف الطربي وابن هشامكذا يف االصل لكهام، و) ٦(
  .كعب وأسد من بين قريظة وكانا ابين عم وكانا أعلم أهل زماهنما: مها) ٧(

  .٩٥/  ٢طربي ج 

العقوبة فقال هلما ومل ذلك قاال هي مهاجر نيب خيرج من ) ١(أبيت إال ما تريد حيل بينك وبينها ومل نأمن عليك جل 
ورأى أن هلما علما وأعجبه ما مسع ] عن ذلك [ زمان تكون داره وقراره فتناهى هذا احلرم من قريش يف آخر ال

  .منهما فانصرف عن املدينة وأتبعهما على دينهما



وكان تبع وقومه أصحاب أوثان يعبدوهنا فتوجه إىل مكة وهي طريقه إىل اليمن حىت إذا كان بني : قال ابن إسحاق
كة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان فقالوا له أيها امللك أتاه نفر من هذيل بن مدر) ٢(عسفان وامج 

: قالوا؛ بلى : أال ندلك على بيت مال داثرا غفلته امللوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة قال
  .بيت مبكة يعبده أهله، ويصلون عنده

أراده من امللوك وبغى عنده فلما أمجع ملا قالوا أرسل إىل وإمنا أراد اهلذليون هالكه بذلك ملا عرفوا من هالك من 
ما أراد القوم إال هالكك وهالك جندك ما نعلم بيتا هللا عزوجل اختذه يف االرض : احلربين فسأهلما عن ذلك، فقاال له

أنا قدمت فماذا تأمرانين أن أصنع إذا : لنفسه غريه ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك مجيعا قال
، حىت خترج )٣(تطوف به، وتعظمه وتكرمه، وحتلق رأسك عنده، وتذلل له : تصنع عنده ما يصنع أهله: عليه قاال
  .من عنده

فما مينعكما أنتما من ذلك قاال أما واهللا إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السالم وإنه لكما أخربناك، ولكن أهله : قال
أو كما قاال له  - نصبوها حوله، وبالدماء اليت يهريقون عنده، وهم جنس أهل شرك حالوا بيننا وبينه باالوثان اليت

مث مضى حىت قدم مكة، ) ٤(فعرف نصحهما وصدق حديثهما، وقرب النفر من هذيل، فقطع أيديهم وأرجلهم  -
طعم أهلها ينحر هبا للناس وي -فيما يذكرون  -فطاف بالبيت، وحنر عنده، وحلق رأسه، وأقام مبكة ستة أيام 

  ويسقيهم العسل،
__________  

  .عاجل: يف الطربي وابن هشام) ١(
* أصحا أم انتهى ذكره : ويف تراجعه عن املدينة وفضل ابن الطلة وامتناعه عن تبع بقول خالد بن مالك بن النجار

  أم قضى من لذة وطره
حىت : ز عمرا ال جيد قدره ويف أخبار االزرقييغ* فيهم قبل االوان تره سيد سامي امللوك ومن * يا بين النجار إن لنا 

  .١٣٣/  ١إذا كان بالدف من مجدان بني أمج وعسفان ج 
  .أن هذيل حسدا لقريش على واليتهم البيت فعلوا ذلك: وجاء يف تعليله

  .منهلة من مناهل الطريق بني اجلحفة ومكة: عسفان) ٢(
  .وقيل على ستة وثالثني ميال من مكة

  .ض املدينة وقيل وادبلد من أعرا: وأمج
  .وتذل له: ويف ابن هشام؛ وتتذلل له : يف الطربي) ٣(
  .١٣٣/  ١فضربت أعناقهم وصلبهم، : يف أخبار االزرقي) ٤(

) ٢(مث أري يف املنام أن يكسوه أحسن من ذلك فكساء املعافر ) ١(وأري يف املنام أن يكسوا البيت فكساء اخلصف 
والوصائل، وكان تبع فيما يزعمون أول من كسا البيت ) ٣(اء املالء مث أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكس

وهي احملايض وجعل له بابا ) ٤(وأوصى به والته من جرهم وأمرهم بتطهريه وأن ال يقربوه دما وال ميتة وال مئالتا 
مرة بن ومفتاحا ففي ذلك قالت سبيعة بنت االحب تذكر ابنها خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن 

كة ال * أبين ال تظلم مبك : كعب بن لؤي بن غالب وتنهاه عن البغي مبكة وتذكر له ما كان من أمر تبع فيها
ة يلق أطراف الشرور أبين * ين وال يغرنك الغرور أبين من يظلم مبك * الصغري وال الكبري واحفظ حمارمها ب 

بنيت بعرصتها * وجدت ظاملها يبور اهللا آمنها وما ف* أبين قد جربتها ) ٥(ويلج خبديه السعري * يضرب وجهه 



  )٦(والعصم تأمن يف ثبري * قصور وهللا آمن طريها 
بفنائها ألفا بعري ويظل * فيها فأوىف بالنذور ميشي إليها حافيا * فكسا بنيتها احلبري وأذل ريب ملكه * ولقد غزاها تبع 

  )٧(والرحيض من الشعري * فى حلم املهارى واجلزور يسقيهم العسل املص* يطعم أهلها 
__________  

حصر تنسخ من خوص : واخلصف؛ فكساه اخلصف : كذا يف االصل فكساء اخلصف ويف الطربي وابن هشام) ١(
  .النخل ومن الليف

  .فكساه املعافر: ويف الطربي وابن هشام؛ كذا يف االصل فكساء املعافر ) ٢(
  .واملعافر ثياب تنسب إىل قبيلة مينية

  .٢٥٠/  ١كساها االنطاع : خبار االزرقيويف اال
  .كذا يف االصل فكساء املالء والصواب كما يف الطربي وابن هشام فكساه املالء والوصائل) ٣(

  .واملالء مجع مالءة وهي امللحفة
  .ثياب خمططة مينية توصل بعضها ببعض: والوصائل

  .ثياب حربة من عصب اليمن: ويف أخبار االزرقي
  .ميالثا: يف الطربي) ٤(ه مالء ومعضدا وبرودا * وكسونا البيت الذي حرم الل : كوقال أسعد يف ذل

  .يلح: يف ابن هشام وسرية ابن كثري) ٥(
  .الوعول اليت تقصم يف اجلبال: العصم) ٦(

  .جبل مبكة: وثبري
  .املنقى واملصفى: الرحيض) ٧(

فامسع إذا حدثت ) ١(د ويف االعاجم واخلزور  *يرمون فيها بالصخور وامللك يف أقصى البال * والفيل أهلك جيشه 
  هم كيف عاقبة االمور* واف 

وباحلربين حىت إذا دخل اليمن دعا قومه إىل ) ٢(قال ابن إسحاق مث خرج تبع متوجها إىل اليمن مبن معه من اجلنود 
  .الدخول فيما دخل فيه فأبوا عليه حىت حياكموه إىل النار اليت كانت باليمن

حدثين أبو مالك بن ثعلبة بن أيب مالك القرظي قال مسعت إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيداهللا : ققال ابن إسحا
ال تدخلها علينا وقد فارقت ديننا : أن تعبا ملا دنا من اليمن ليدخلها حالت محري بينه وبني ذلك وقالوا: حيدث

  .نعم: لنار قالإىل ا) ٣(إنه خري من دينكم قالوا حتاكمنا : فدعاهم إىل دينه وقال
الظامل وال تضر املظلوم فخرج ) ٤(وكانت باليمن فيما يزعم أهل اليمن نار حتكم بينهم فيما خيتلفون فيه تأخذ : قال

قومه بأوثاهنم وما يتقربون به يف دينهم وخرج احلربان مبصاحفهما يف أعناقهما متقلديها حىت قعدوا للنار عند خمرجها 
من حضرهم من ) ٦(حنوهم حادوا عنها وهابوها فزجرهم ) ٥(إليهم فلما أقلبت  الذي خترج منه فخرجت النار

الناس وأمروهم بالصرب هلا فصربوا حىت غشيتهم فأكلت االوثان وما قربوا معها ومن محل ذلك من رجال محري 
فمن ) ٧( وخرج احلربان مبصاحفهما يف أعناقهما تعرق جباههما ومل تضرمها فأصفقت عند ذلك محري على دينهما

  .هنالك كان أصل اليهودية باليمن
من ردها : أن احلربين ومن خرج من محري إمنا اتبعوا النار لريدوها وقالوا) ٨(قال ابن إسحاق وقد حدثين حمدث 

  .فهو أوىل باحلق



ربان بعد فدنا منها رجال محري بأوثاهنم لريدوها، فدنت منهم لتأكلهم فحادوا عنها ومل يستطيعوا ردها فدنا منها احل
  )٩(ذلك وجعال يتلوان التوراة وهي تنقص 

__________  
أمة من العجم ويقال هلم : اخلزير واخلزير: كذا يف االصل اخلزور وهو حتريف، ويف ابن هشام وسرية ابن كثري) ١(

  .اخلزر أيضا
  .من جنوده: يف الطربي وابن هشام) ٢(
  .فحاكمنا: يف الطربي وابن هشام وسرية ابن كثري) ٣(
  .تأكل: يف ابن هشام والطربي) ٤(
  .أقبلت: يف الطربي وابن هشام وسرية ابن كثري) ٥(
  .أي حضهم وشجعهم: فذمرهم: يف الطربي وابن هشام وسرية ابن كثري) ٦(
  .أي اجتمعت: فأصفقت محري عند ذلك على دينه: يف سرية ابن كثري وابن هشام والطربي) ٧(
  .عن بعض أصحابه: يف الطربي) ٨(
  .تنكص: كذا يف االصل واملطبوعة تنقص وهو حتريف والصواب يف الطربي وابن هشام وسرية ابن كثري) ٩(

  .عنهما، حىت رداها إىل خمرجها الذي خرجت منه فأصفقت عند ذلك محري على دينهما واهللا أعلم أي ذلك كان
إذ كانوا على شركهم فقال احلربان  )١(قال إبن إسحاق وكان رئام بيتا هلم يعظمونه وينحرون عنده ويكلمون فيه 

فشأنكما به فاستخرجا منه فيما يزعم أهل اليمن كلبا أسود : إمنا هو شيطان يفتنهم بذلك فخل بيننا وبينه قال: لتبع
  .فذحباه مث هدما ذلك البيت فبقاياه اليوم كما ذكر يل هبا آثار الدماء اليت كانت هتراق عليه

قال " ال تسبوا تبعا فإنه قد كان أسلم : " الذي ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلموقد ذكرنا يف التفسري احلديث 
ال تسبوا أسعد : " السهيلي وروى معمر عن مهام بن منبه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".احلمريي فإنه أول من كسى الكعبة 
* شهدت على أمحد أنه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعراقال السهيلي وقد قال تبع حني أخربه احلربان عن 

* لكنت وزيرا له وابن عم وجاهدت بالسيف أعداءه * رسول من اهللا باري النسم فلو مد عمري إىل عمره 
وفرجت عن صدره كل هم قال ومل يزل هذا الشعر تتوارثه االنصار وحيفظونه بينهم وكان عند أيب أيوب االنصاري 

  .عنه وأرضاهرضي اهللا 
قال السهيلي وذكر ابن أيب الدنيا يف كتاب القبور أن قربا حفر بصنعاء فوجد فيه امرأتان معهما لوح من فضة 

  ومها تشهدان أال إله إال) ٢(مكتوب بالذهب وفيه هذا قرب مليس وحىب ابنيت تبع ماتا 
  .اهللا وحده ال شريك له وعلى ذلك مات الصاحلون قبلهما

) ٤(اليمامة الزرقاء اليت صلبت على باب مدينة جو ) ٣(يما بعد إىل حسان بن تبان أسعد وهو أخو مث صار امللك ف
  .فسميت من يومئذ اليمامة

__________  
  .منه وهي أكثر مناسبة: يف ابن هشام والطربي) ١(
  .ماتتا من سرية ابن كثري: كذا يف االصل واملطبوعة وهو حتريف والصواب) ٢(
ان بن تبع واليمامة الزرقاء ليست أخته بل هي أخت رياح بن مرة رجل من طسم هرب من يف الطربي حس) ٣(



  .اليمامة وأخرب حسان خبرب أخته اليمامة
  .سبأ بن سعد صاحب احلادثة: ويف هناية االرب للقلقشندي

ا عروق سود، من كانت اليمامة تسمى جو أو القرية، وهبا أتى حسان باليمامة ابنة مرة ففقئت عيوهنا فإذا فيه) ٤(
  .أثر كحل حجر االمثد

  .وأمر حسان بأن تسمى جو اليمامة
  .١٠٠و  ٣٨/  ٢انظر الطربي ج 

قال ابن إسحاق فلما ملك ابنه حسان بن أيب كرب تبان أسعد سار بأهل اليمن يريد أن يطأ هبم أرض العرب 
لسري معه وأرادوا الرجعة إىل بالدهم وأرض االعاجم حىت إذا كانوا ببعض أرض العراق كرهت محري وقبائل اليمن ا

وأهليهم فكلموا أخا له يقال له عمرو وكان معه يف جيشه فقالوا له أقتل أخاك حسان ومنلكك علينا وترجع بنا إىل 
بالدنا فأجاهبم فاجتمعوا على ذلك إال ذارعني احلمريي فإنه هنى عمرا عن ذلك فلم يقبل منه فكتب ذو رعني رقعة 

  .تانفيها هذان البي
فمعذرة االله لذي رعني مث ) * ١(سعيد من يبيت قرير عني فأما محري غدرت وخانت * أال من يشتري سهرا بنوم 

  ).٢(استودعها عمرا 
من ) ٣(فلما قتل عمرو أخاه حسان ورجع إىل اليمن منع منه النوم وسلط عليه السهر فسأل االطباء واحلذاق 

واهللا ما قتل رجل أخاه قط أو ذا رحم بغيا إال ذهب نومه وسلط عليه السهر الكهان والعرافني عما به فقيل له إنه 
فعند ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه فلما خلص إىل ذي رعني قال له إن يل عندك براءة قال وما هي قال 

  الكتاب الذي دفعته إليك
  ).٤(محري عند ذلك وتفرقوا  فأخرجه فإذا فيه البيتان فتركه ورأى أنه قد نصحه وهلك عمرو فمرج أمر

  ).٦(ذي شناتر على ملك اليمن وقد ملكها سبعا وعشرين سنة ) ٥(وثوب خلنيعة 
قال ابن إسحاق فوثب عليهم رجل من محري مل يكن من بيوت امللك يقال له خلنيعة ينوف ذو شناتر فقتل خيارهم 

قوم لوط فكان يرسل إىل الغالم من أبناء  وعبث ببيوت أهل اململكة منهم وكان مع ذلك أمرءا فاسقا يعمل عمل
  امللوك فيقع عليه يف مشربة له

__________  
  .فإن تك محري غدرت وحانت: ٢٢٥؛ يف االشتقاق البن دريد ) ١(
يا عمرو ال : فلما بلغ حسان ما أمجع عليه أخوه وقبائل اليمن قال لعمرو: قال ٤٢٠/  ١زاد ابن االثري ج ) ٢(

  .مللك تأخذه بغري حشود فأىب إال قتله، فقتله مبوضع رحبة مالكفا* تعجل علي منييت 
  .مجع حاز وهو الذي ينظر يف النجوم ويقضي هبا: واحلزاة: يف الطربي وابن هشام وسرية ابن كثري) ٣(
ملك عمرو بن تبع بعد أخيه أربعا وستني سنة مث ملك بعده تبع بن حسان بن كليكرب مث عمرو بن تبع مث ) ٤(

  .عبد كالل مث وليعة بن مرثد مث ابراهة بن الصباح بن وليعة مث عمرو بن ذي قيفانمرثد بن 
  .سنة ٢٥٣وكانت مدة ملكهم بعد عمرو أخي حسان  ٨٢/  ١على ما ذكره صاحب مروج الذهب 

  .وفيما ذكره املسعودي أن تبع بن حسان كان قبل حسان تبان أسعد كما ورد سابقا
خلتيعة تنوف : خليعة ويف ابن االثري: لك يف سرية ابن هشام والطربي وقال ابن دريدقوله خلنيعة بالنون وهو كذ) ٥(

  .خلتيعة ذو الشناتر من ملوك اليمن: ذو شناتر ويف القاموس



  .ذو شناتر ومل يكن من أهل بيت امللك: ويف مروج الذهب
  .٨٣/  ١تسعا وعشرين : ثالثني سنة وقيل: يف مروج الذهب) ٦(

تلك إىل حرسه ومن حضر من جنده قد أخذ ) ٢(مث يطلع من شربته ) ١( ميلك بعد ذلك قد صنعها لذلك لئال
  ذي) ٤(فجعله يف فيه ليعلمهم أنه قد فرغ منه حىت بعث إىل زرعة ) ٣(مسواكا 

نواس بن تبان أسعد أخي حسان وكان صبيا صغريا حني قتل أخوه حسان مث شب غالما مجيال وسيما ذا هيئة وعقل 
فخبأه بني قدميه ونعله مث أتاه فلما خال معه وثب ) ٥(سوله عرف ما يريد منه فأخذ سكينا جديدا لطيفا فلما أتاه ر

إليه فواثبه ذو نواس فوجأه حىت قتله مث حز رأسه فوضعه يف الكوة اليت كان يشرف منها ووضع مسواكه يف فيه مث 
) ٦(استرطبان ذو نواس استرطبان ال بأس  ذا نواس أرطب أم يباس فقال سل حنماس: خرج على الناس فقالوا له

فنظروا إىل الكوة فإذا رأس خلنيعة مقطوع فخرجوا يف أثر ذي نواس حىت أدركوه فقالوا ما ينبغي أن ميلكنا غريك إذ 
  .أرحتنا من هذا اخلبيث

انا، فملكوه عليهم واجتمعت عليه محري وقبائل اليمن فكان آخر ملوك محري وتسمى يوسف فأقام يف ملكه زم
) ٧(وبنجران بقايا من أهل دين عيسى بن مرمي عليه السالم على االجنيل أهل فضل واستقامة من أهل دينهم هلم 

  .رأس يقال له عبد اهللا بن الثامر
) ٨(مث ذكر ابن إسحاق سبب دخول أهل جنران يف دين النصارى وأن ذلك كان على يدي رجل يقال له فيميون 

  ف الشام وكان جملب الدعوة وصحبه رجلكان من عباد النصارى بأطرا
__________  

  .كانت محري ال متلك من أبناء امللوك من نكح به) ١(
  .مشربته: يف املطبوعة شربته ويف الطربي وابن االثري وابن هشام) ٢(
  .سواكا: يف ابن االثري والطربي وابن هشام) ٣(
  .بن حسان بن كليكرب يوسف ذو نواس بن زرعة بن تبع االصفر: يف مروج الذهب) ٤(

، امسه زرعة بن زيد بن كعب كهف الظلم بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن ٦١ويف أخبار الدينوري ص 
  .جشم وإمنا مسي ذا نواس للذؤلبة تنوس على شعره

  .حديدا لطيفا: يف الطربي وابن هشام) ٥(
  .لطيفا: ويف ابن االثري

  .يف ابن هشام والطربي خنماس) ٦(
  .االثري حناسويف ابن 

كان : " والعبارة وردت هكذا يف االصل سل خنماس استرطبان أم يباس وهي غري واضحة وسياق العبارة يف االغاين
  أرطب أم يباس وملا: الغالم إذا خرج من عند خلنيعة وقد الط به قطعوا مشافر ناقته وذنبها وصاحوا به

  .خرج ذو نواس من عنده وركب ناقة له
  ".ستعلم االحراس، است ذي نواس، است رطبان أم يباس : أرطب أم يباس ؟ فقالذو نواس : قالوا

أهل فضل واستقامة هلم من أهل : كذا يف االصل وابن هشام والعبارة فيها خلل واضح، والصواب يف الطربي) ٧(
اهللا بن الثامر كان يف ابن االثري أن عبد ) ٨..(على استقامة، هلم رئيس يقال له: دينهم رأس، ويف كامل ابن االثري

  .أصل النصرانية بنجران



  .بنجران) النصرانية(ويف الطربي أن عبد اهللا بن الثامر كان موقع أصل ذلك الدين 
  .أن عبد اهللا بن التامر ملك النصارى يف جنران أيب أن يهود فقتله ذو نواس: وقال الدينوري يف االخبار الطوال

  ويف الطربي أن 

يتعبدان يوم االحد ويعمل فيميون بقية اجلمعة يف البناء وكان يدعوا للمرضى والزمىن  )١(يقال له صاحل فكان 
وأهل العاهات فيشفون، مث استأسره وصاحبه بعض االعراب فباعومها بنجران فكان الذي اشترى فيميون يراه إذا 

  .أمرهقام يف مصاله بالبيت الذي هو فيه يف الليل ميتلئ عليه البيت نورا فأعجبه ذلك من 
يعلقون عليها حلي نسائهم ويعكفون عندها فقال ) ٢] (هلا عيد كل سنة [ وكان أهل جنران يعبدون خنلة طويلة 

  .أرأيت إن دعوت اهللا على هذه الشجرة فهلكت أتعلمون أن الذي أنتم عليه باطل: فيميون لسيده
من ) ٣(أرسل اهللا عليها قاصفا فجعفها قال نعم فجمع له أهل جنران وقام فيميون إىل مصاله فدعا اهللا عليها ف

أصلها ورماها إىل االرض فاتبعه أهل جنران على دين النصرانية ومحلهم على شريعة االجنيل حىت حدثت فيهم 
االحداث اليت دخلت على أهل دينهم بكل أرض فمن هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب مث ذكر ابن 

ر حني تنصر على يدي فيميون وكيف قتله وأصحابه ذو نواس وخد هلم االخدود إسحاق قصة عبد اهللا بن الثام
)٤.(  

وقال ابن هشام وهو احلفر املستطيل يف االرض مثل اخلندق وأجج فيه النار وحرقهم هبا قتل آخرين حىت قتل قريبا 
والسماء ذات (سورة من عشرين ألفا كما قدمنا ذلك مبسوطا يف أخبار بين إسرائيل وكما هو مستقصى يف تفسري 

  )٥(من كتابنا التفسري وهللا احلمد ) الربوج
خروج امللك باليمن من محري إىل احلبشة السودان كما أخرب بذلك شق وسطيح الكاهنان وذلك أنه مل ينج من أهل 

على فرس له، فسلك الرمل فأعجزهم فمضى على وجهه ذلك ) ٦(جنران إال رجل واحد يقال له دوس ذو ثعلبان 
  .أتى قيصر ملك الروم فاستنصره على ذي نواس وجنوده وأخربه مبا بلغ منهم، وذلك النه نصراين على دينهم حىت

__________  
  .١٠٥/  ٢عبد اهللا بن الثامر قتله ملك كان قبل ذي نواس وان ذا نواس قتل من كان بعده من أهل دينه ج = 

  .تجمع أهل جنران على دينهوكان عبد اهللا بن الثامر قد تنصر على يدي فيميون، واس
  .ابن هشام -الطربي ابن االثري 

  .فكانا يتعبدان: الصواب) ١(
  .ما بني معكوفني من الطربي وابن هشام) ٢(
  .رحيا فجففتها والقتها: قطعها، ويف ابن االثري: فجعفها) ٣(

تبع صاحب اليمن، : الثةيقال إن الذين خددوا االخدود ث) ٤(رحيا فجعفتها من أصلها : ويف ابن هشام والطربي
وقسطنطني بن هالين حني صرف النصارى عن التوحيد إىل عبادة الصليب، وخبتنصر من أهل بابل حني أمر الناس 

  .أن يسجدوا فامتنع دانيال وأصحابه، فألقاهم يف النار
  .من سورة الربوج ٦، ٥، ٤، ٤راجع اآليات ) ٥(
  .فيض من أهل جنران يف رواية للطربي أن الذي أفلت هو جبار بن) ٦(

  .١٠٦/  ٢ج " الثبت عندي أنه دوس ذو ثعلبان " و : مث قال
  .وهو يوافق ما ذكره ابن اسحاق وابن االثري



  .فقال له بعدت بالدك منا ولكن سأكتب لك إىل ملك احلبشة فإنه على هذا الدين وهو أقرب إىل بالدك
  .فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره

نجاشي بكتاب قيصر فبعث معه سبعني ألفا من احلبشة وأمره عليهم رجال منهم يقال له أرياط فقدم دوس على ال
ومعه يف جنده ابرهة االشرم فركب ارياط البحر حىت نزل بساحل اليمن ومعه دوس وسار إليه ذو نواس يف ) ١(

  محري ومن اطاعه من قبائل
  .اليمن

نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه يف البحر مث ضربه فدخل فيه  فلما التقوا اهنزم ذو نواس وأصحابه فلما رأى ذو
فخاض به ضحضاح البحر حىت أفضى به إىل غمرة، فأدخله فيها فكان آخر العهد به ودخل أرياط اليمن وملكها 

)٢.(  
__________  

  .رجاهلم إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث: أورد الطربي وصية النجاشي إىل أرياط يف مسريه إىل اليمن) ١(
  .وأخرب ثلث بالدهم واسب ثلث نسائهم وأبنائهم

وما بعدها مسأليت عالقة االحباش باليمن  ١٥٠/  ٣تناول جواد علي يف تاريخ العرب قبل االسالم ج ) ٢(
تناول جواد : والنصرانية واليهودية يف جنوب اجلزيرة وأتى على كل اآلراء اليت أوردها العلماء يف ذلك وخالصاهتا

مسأليت عالقة االحباش باليمن والنصرانية ) وما يليها ١٥٠ص  ٣ج (تاريخ العرب قبل االسالم :  كتابهعلي يف
واليهودية يف جنويب اجلزيرة وأتى على كل اآلراء اليت أوردها العلماء يف ذلك بتفصيل كامل، وحنن نورد خالصة 

نويب اجلزيرة، هاجروا إىل العدوة االفريقية من العلماء من يذهب إىل أن أصل االحباش من ج - ١: ذلك فيما يلي
السباب كثرية، منها استيالء الربثيني على سواحل بالد العرب الشرقية، ومن هؤالء العلماء أدوارد جالزر يف كتابه 

  ".االحباش " 
عة ال إن لفظ أثيوبيا يوناين معناه الوجه احملترق أو االسود، وقد أطلق على أرض احلبشة وعلى مناطق واس - ٢

تدخل يف احلبشة اليوم تشمل جنوب مصر وسواحل أفريقيا املطلة على البحر االمحر واحمليط اهلندي جنويب بالد 
العرب، وهي تقابل لفظ كوش الوارد يف التوراة، مما يدل على أن االتصال كان وثيقا من قدمي الزمان بني الشعوب 

  .اليت تسكن هذه النواحي
  .هاجروا من جنويب جزيرة العرب إىل أفريقية غري معروف إن أصل االحباش الذين - ٣
يف جزيرة العرب، واملوضع الذي نزلوا فيه أول ما عربوا " حبشت " ال يعرف على وجه التحديد مكان أرض  - ٤

  .باب املندب
ضرمية ويرى هرمل أن احلضارمة القدماء أقرب العرب اجلنوبيني إىل احلبش اجلنوبيني، بدليل تقارب اللهجة احل

  .القدمية املبينة يف املسند واللغة احلبشية
ميالدية، ويرى هرمل أن رحلتهم  ٣٧٨و  ٣٧٠يذهب جالزر إىل أن احلبش هاجروا إىل أفريقية بني سنيت  - ٥

وابنه عيزان وكان عيزان " االعميدة " ، وكان ذلك يف عهد ملكني من ملوك احلبش مها ٣٧٥منها كانت سنة 
  .وم ومحري وريدان واحلبشة وسلح وتيماء وصيمو والبجة وقسويلقب بلقب مبلك أكس

  .وكان مركز الدولة يف أكسوم، أي أن ما دخل يف زمامها من بالد العرب كان تابعا هلا



بطرد االحباش من اليمن وانشأ ملكا عربيا، " ملك كرب يهأمن " قام زعيم عريب امسه  ٣٧٨وحوايل سنة  - ٦
  = حضرموت ومينات، وخلفه أبناه أبو كرب أسعد ورا أمر أمين، وكانوا يعبدون إهلا وتلقب مبلك سبأ وذو ريدان و

...  
__________  

  .يسمى ذو مسوى أي إله السماء، ولوحظ أن بالد اليمن أخذت تسري بعد ذلك حنو ديانة التوحيد= 
ول من هتود من ملوك يرى املستشرقون أن أبا كرب أسعد هو أسعد كامل تبع، الذي يرى االخباريون أنه أ - ٧

  .اليمن، وليس لدينا دليل على ذلك، والثابت أن هذا امللك كان يتعبد الله يسمى ذو مسوت أو إله السماء
وكانت هلؤالء امللوك مجيعا عناية مبجموعة السدود اليت تعرف بسد مأرب، وأول أخبار نسمعها عن تصدعه  - ٨

رحبيل يعفر، فاستعان باحلمريين وقبائل حضرموت الصالح ميالدية يف عهد امللك ش ٤٥١أو  ٤٥٠حوايل سنة 
  .الصدوع

كانت عاصمة سبأ مدينة حىت هناية القرن الثالث للميالد، مث حلت حملها مدينة ظفار، ويرى جالزر أن جنم  - ٩
  .مأرب أخذ يف االفول منذ القرن االول للميالد، وإن سبب هذا هو غزو احلبش لليمن

ثورة اهلمدانيني على احلمريين وانتصارهم، ويرى جواد علي أن السبب قد يكون حتول  ويرى هارمتان أن السبب
التجارة عن مأرب بسبب تغري طرق التجارة وتأثري الطرق البحرية اليت أخذت تنافس الطرق الربية، وكانت سفن 

ق يف امكاهنم االنفاق على فسلبت من اليمانيني ثروة عظيمة ومل يب" البيزنطيني قد أخذت طريقها يف البحر االمحر 
ولكن " السد الدامته واحملافظة عليه، وهذا ما اضطر القبائل إىل اهلجرة من هذه اجلنة اليت وجلها اجلفاف بالتدريج 

وآخر  - ١٠امللوك مل يهجروا مأرب دفعة واحدة، إذ تدل النصوص على أهنم أقاموا هبا أمدا من الوقت بعد ذلك 
  )وإن كان بعضهم يذهب إىل أن ابنه ذا جدن خلفه(باريون هو ذو نواس ملوك محري كما يقول االخ

  .ولالخباريني عنه قصص طويل، ويف أيامه غزا االحباش اليمن من جديد
ومل تورد النصوص املدونة باملسند لدى نواس ذكرا، والنص الذي حيدثنا عن غزو االحباش لليمن هذه املرة يسمى 

  .بعد امليالد ٥٢٥وتارخيه سنة " حصن غراب " نص 
كان يهوديا ويكتفي بروكوبيوس  -عندما غزا االحباش اليمن  -وال يذكر مؤرخو الرومان أن ملك محري  - ١١

بالقول بأن النجاشي كان نصرانيا، وبلغه أن احلمريين كانوا يضطهدون النصارى ويعذبوهنم، ولذلك أرسل أسطوال 
نصرانيا، وذكر أن بعض احلمرييني كانوا على اليهودية، أما بقيتهم  استوىل على أرض محري وأقام عليها ملكا محرييا

  .فكانوا وثنيني على مذهب اهليلينيني
أما الرواية احلبشية فتذهب إىل أن معظم أهل سبأ كانوا وثنيني، وأن بعضهم كانوا يهودا، وأن اليهودية دخلت 

  .هم االمرباطور تيتوس ملعبد سليمان يف أورشليماليمن بعد تشتت اليهود عقب قضاء الرومان على دولة اسرائيل و
واملفهوم أن اليهودية دخلت اليمن بعد تشتت اليهود عقب قضاء الرومان على دولة اسرائيل وهم االمرباطور 

  .تيتوس ملعبد سليمان يف أورشليم
  .واملفهوم أن اليهودية دخلت اليمن عن طريق احلجاز

وإمنا دخلتها من الرب والبحر، دخلتها من الرب من ديار " ن طريق واحد، أما النصرانية فلم تدخل اليمن م - ١٢
الشام فاحلجاز فاليمن، ومن العراق أيضا مع القوافل التجارية املستمرة اليت كانت بني اليمن والعراق، ودخلتها من 

يف القرن الرابع للميالد  البحر بواسطة السفن اليونانية والرومانية، ودخلتها كذلك مع االحباش الذين تنصروا أيضا



."  
وقد قامت بني اليهودية والنصرانية منافسة يف اليمن، وانتصرت اليهودية بتويل ذي نواس اليهودي العرش،  - ١٣

  .وتسميه كتابات اليونان والسريان دميانوس ودمنوس
  .ناهعلى ما ذكر ٥٢٥وقد اضطهد ذو نواس النصارى، فكان ذلك سببا يف غزو االحباش لليمن سنة 

  .وأقام االحباش ابرهة احلمريي حاكما على اليمن، وكان نصرانيا - ١٤
  = مث اختلف أبرهة مع النجاشي، فأرسل 

قد ذكر ابن إسحاق هاهنا أشعارا للعرب فيما وقع من هذه الكائنة الغريبة وفيها فصاحة وحالوة وبالغة وطالوة 
  . املستعانولكن تركنا إيرادها خشية االطالة وخوف املاللة وباهللا

يف سلطانه ذلك ) ١(فأقام أرياط بأرض اليمن سنني : خروج أبرهة االشرم على أرياط واختالفهما قال ابن إسحاق
  .حىت تفرقت احلبشة عليهما] وكان يف جنده  -احلبشي [ مث نازعه ابرهة 

  .مث سار أحدمها إىل اآلخر] منهم [ فاحناز إىل كل منهما طائفة 
إنك لن تصنع بأن تلقى احلبشة بعضها ببعض حىت تفنيها شيئا شيئا، فابرز : رسل أبرهة إىل أرياطفلما تقارب الناس أ

يل وأبرز لك، فاينا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده، فأرسل إليه أرياط انصفت، فخرج إليه أبرهة، وكان رجال 
ن رجال مجيال عظيما طويال ويف يده وكان ذا دين يف النصرانية وخرج إليه أرياط وكا) ٢] (حادرا [ قصريا حلميا 

  .حربة له
  .مينع ظهره -يقال له عتودة  -وخلف أبرهة غالم 

  .فرفع أرياط احلربة فضرب أبرهة يريد يافوخه
  .فوقعت احلربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته فبذلك مسي أبرهة االشرم

  .وانصرف جند أرياط إىل أبرهة، )٣(ومحل عتودة على أرياط من خلف أبرهة فقتله 
  .فاجتمعت عليه احلبشة باليمن وودى أبرهة أرياط

فلما بلغ ذلك النجاشي ملك احلبشة الذي بعثهم إىل اليمن غضب غضبا شديدا على أبرهة وقال عدا على أمريي 
با من تراب اليمن مث فقتله بغري أمري مث حلف ال يدع أبرهة حىت يطأ بالده وجيز ناصيته فحلق أبرهة رأسه ومال جرا

أيها امللك إمنا كان أرياط عبدك وأنا عبدك فاختلفنا يف أمرك وكل طاعته لك إال : بعث به إىل النجاشي مث كتب إليه
  .أين كنت أقوى على أمر احلبشة واضبط هلا وأسوس منه

  .مه فيرب قسمه يفوقد حلقت رأسي كله حني بلغين قسم امللك وبعثت إليه جبراب تراب من أرضي ليضعه حتت قد
  فلما انتهى ذلك

__________  
  .هذا االخري جيشا بقيادة أرياط ليقضي على أبرهة= 

  .ومتكن أبرهة من قتل أرياط مث استرضى النجاشي
وقد ترك لنا ابرهة نصا على درجة كبرية من االمهية، أورده جواد علي كامال، يذكر فيه ترميمه لسد مأرب مرتني، 

لك احلبشة ولكنه تلقب مبلك سبأ وذي ريدان وحضرموت ومينات وأعراهبا يف النجاد ويف هتامة، وكان أبرهة نائبا مل
  .وهو اللقب القدمي للملوك محري املستقلني

  .وقد عظم شأن أبرهة ووفدت عليه وفود ملك الفرس واملنذر واحلارث بن جبلة ورؤساء القبائل



نائس الكثرية وأمهها الكنيسة املعروفة بالقليس، وتركزت وقد انتشرت املسيحية يف اليمن بعد ذلك وبنيت الك
  .النصرانية بصفة خاصة يف جنران على ما هو معروف

  .وقد ظل سلطان االحباش على اليمن حىت ثار عليهم سيف بن ذي يزن وحرر بالده منهم - ١٥
  .واستعان بالفرس، مما أدى إىل غزوهم اليمن على ما هو معروف

  .سنتني: عشرين سنة، ويف أخبار االزرقي: يف مروج الذهب) ١(
  .ما بني معقوفني يف احلديث زيادة من الطربي) ٢(
أن ابرهة ضرب أرياط بالسيف على مفرق رأسه فقتله، خمالفا بروايته ابن االثري والطربي : يف االخبار الطوال) ٣(

  .واملسعودي

  .أمري فأقام أبرهة باليمن إىل النجاشي رضي عنه وكتب إليه أن أثبت بأرض اليمن حىت يأتيك
  .أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل(سبب قصد ابرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 

  .أمل جيعل كيدهم يف تضليل
  .وأرسل عليهم طريا أبابيل
  .ترميهم حبجارة من سجيل
  ).١) (فجعلهم كعصف مأكول

  .اله الطربي وهو أول من اختذ للخيل السرجالذي قتل الضحاك ق) ٢(قيل أول من ذلل الفيلة إفريدون بن أثفيان 
وهو امللك الثالث من ملوك الدنيا ويقال إن أول من ركبها ) ٣(وأما أول من سخر اخليل وركبها فطهمورث 

  .امساعيل بن إبراهيم عليهما السالم وحيتمل أنه أول من ركبها من العرب واهللا تعاىل أعلم
  .هلرويقال إن الفيل مع عظمة خلقه يفرق من ا

  ).٤(وقد احتال بعض أمراء احلروب يف قتال اهلنود بإحضار سنانري إىل حومة الوغى فنفرت الفيلة 
بصنعاء كنيسة مل ير مثلها يف زماهنا بشئ من االرض وكتب إىل ) ٥(قال ابن إسحاق مث إن أبرهة بين القليس 

  .ته حىت أصرف إليها حج العربالنجاشي إين قد بنيت لك كنيسة مل ينب مثلها مللك كان قبلك ولست مبن
  .فذكر السهيلي أن أبرهة استذل أهل اليمن يف بناء هذه الكنيسة اخلسيسة وسخرهم فيها أنواعا من السخر

  .وكان من تأخر عن العمل حىت تطلع الشمس يقطع يده ال حمالة
  وجعل ينقل

هب وفضة وجعل فيها منابر من عاج إليها من قصر بلقيس رخاما وأحجارا وأمتعة عظيمة وركب فيها صلبانا من ذ
فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت احلبشة كان من ) ٦(وأبنوس وجعل ارتفاعها عظيما جدا واتساعها باهرا 

  .يتعرض الخذ شئ من بنائها وامتعتها أصابته اجلن بسوء
  .اوكان طول كل منهما ستون ذراع -كعيب وامرأته  -وذلك الهنا كانت مبنية على اسم صنمني 

  فتركها أهل
__________  

  .سورة الفيل اآليات) ١(
  .يف ابن االثري اثغيان وهو أول من ذلل الفيلة وامتطاها ونتج للبغال) ٢(

  .افريدون بن اثقابان ٢٣١/  ١ويف مروج الذهب 



  .أول من اختذ زينة امللوك من اخليل والبغال واحلمري: يف الطربي وابن االثري) ٣(
  .والفيل يهرب من السنانري وهي القطاط وال يقف هلا البتة: ٩/  ٢ يف مروج الذهب ج) ٤(

  .بتخلية السنانري عليها..وقد ذكر من ملوك الفرس أهنا كانت توقي الفيلة
ويف ذلك يقول هارون بن موسى أحد أمراء السند وكان قد واجه ملك اهلند فواجه الفيل بقط معه فهرب الفيل 

  .بيعة: يف االخبار الطوال) ٥(قليل التهيب للزندبيل * ت قد أعددت هرا هلا وكن: وكان ذلك سبب هزمية امللك
أن أبرهة كتب إىل قيصر يطلب مساعدته فأعانه بالصناع والفسيفساء  ١١٠/  ٢يف رواية للطربي ج ) ٦(

  .والرخام

  .اليمن على حاهلا
ة من أهل العزم واحلزم والعلم أول خلفاء بين العباس فبعث إليها جامع) ١(فلم تزل كذلك إىل زمن السفاح 

  .فنقضوها حجرا حجرا ودرست آثارها إىل يومنا هذا
الذين ) ١(قال ابن إسحاق فلما حتدثت العرب بكتاب أبرهة إىل النجاشي غضب رجل من النسأة من كنانة 

اآلية ) يف الكفر إمنا النسئ زيادة: (إىل احلل مبكة أيام املوسم كما قررنا ذلك عند قوله) ٢(ينسئون شهر احلرام 
)٣.(  

أي أحدث حيث ال يراه أحد مث خرج فلحق بأرضه ) ٤(قال ابن إسحاق فخرج الكناين حىت أتى القليس فقعد فيه 
  .فأخرب أبرهة بذلك
  .فقال من صنع هذا

  فقيل له صنعه رجل من أهل
ك هذا فغضب فجاء هذا البيت الذي حتجه العرب مبكة ملا مسع بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إىل بيت

  .فقعد فيها أي أنه ليس لذلك بأهل
  .فغضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسرين إىل البيت حىت يهدمه

  .مث أمر احلبشة فتهيأت وجتهزت
ومسعت بذلك العرب فاعظموه وفظعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم حني مسعوا بأنه ) ٥(مث سار وخرج معه بالفيل 

  .راميريد هدم الكعبة بيت اهللا احل
  .فخرج إليه رجل كان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر

  .فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إىل حرب أبرهة وجهاده عن بيت اهللا احلرام وما يريده من هدمه وإخرابه
  .فأجابه من أجابه إىل ذلك

  .مث عرض له فقاتله
  .افهزم ذو نفر وأصحابه وأخذ له ذو نفر فأيت به أسري

  ).٦(يا أيها امللك ال تقتلين فإنه عسى أن يكون بقائي معك خريا لك من القتل : فلما أراد قتله، قال له ذو نفر
فتركه من القتل وحبسه عنده يف وثاق، وكان أبرهة رجال حليما مث مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له 

  )٨(عمي عرض له نفيل بن حبيب اخلث) ٧(حىت إذا كان بأرض خثعم 
__________  

  .من بين فقيم: يف ابن االثري والطربي) ١(



  .كانوا حيلون الشهر من االشهر احلرم، وحيرمون مكانه الشهر من أشهر احلل ويؤخرون ذلك الشهر) ٢(
  .ونسأت الشئ فهو منسوء إذا أخرته

  .وا يف احملرموكانوا حيرمون القتال يف احملرم، فإذا احتاجوا إىل ذلك حرموا صفرا بدله وقاتل
  .٣٧سورة التوبة اآلية ) ٣(
  .فيها وهو الصواب: يف ابن هشام والطربي وابن االثري) ٤(
كان امسه حممودا، وقيل كان معه ثالثة عشر فيال، وإمنا وحد اهللا الفيل النه عىن به : ٤٤٢/  ١قال ابن االثري ) ٥(

  .كبريها حممودا
  .مثانية فيلة: وقال الضحاك

  .قتلي: ميف ابن هشا) ٦(
خثعم اسم جبل مسي به بنو عفرس بن خلف بن أفتل بن أمنار الهنم نزلوا عنده وقيل : يف االشتقاق البن دريد) ٧(

  .الهنم ختثعموا أي تلطخوا بالدم عند حلف عقدوه بينهم
  .قبيلي: يف ابن هشام والطربي) ٨(

اتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسريا فأتى به ومن تبعه من قبائل العرب فق) ١(يف قبيليت خثعم ومها شهران وناهس 
 -فلما هم بقتله قال له نفيل أيها امللك ال تقتلين فإين دليلك بأرض العرب وهاتان يداي لك على قبيليت خثعم 

  .بالسمع والطاعة -شهران وناهس 
ك بن كعب بن عمرو وخرج به معه يدله حىت إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب بن مال) ٢(فخلى سبيله 

بن سعد بن عوف بن ثقيف يف رجال ثقيف فقالوا له أيها امللك إمنا حنن عبيدك سامعون لك مطيعون ليس عندنا لك 
  .خالف

إمنا تريد البيت الذي مبكة وحنن نبعث معك من يدلك عليه  -يعنون الآلت  -وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد 
  .فتجاوز عنهم

  .ت بيت هلم بالطائف كانوا يعظمونه حنو تعظيم الكعبةقال ابن إسحاق والال
  .قال فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إىل مكة

  ).٣(فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حىت أنزله باملغمس 
فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك فرمجت قربه العرب فهو القرب الذي يرجم الناس بالغمس وقد تقدم يف قصة مثود 

ا رغال كان رجال منهم وكان ميتنع باحلرم فلما خرج منه أصابه حجر فقتله وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه أن أب
  .فحفروا فوجدومها قال وهو أبو ثقيف" وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب " وسلم قال الصحابه 

مسه اسم جده االعلى ورمجه الناس قلت واجلمع بني هذا وبني ما ذكر ابن إسحاق أن أبا رغال هذا املتأخر وافق ا
  .كما رمجوا قرب االول أيضا واهللا أعلم

  .كرمجكم لقرب أيب رغال الظاهر أنه الثاين* إذا مات الفرزدق فارمجوه : وقد قال جرير
على خيل له حىت ) ٤(قال ابن إسحاق فلما نزل أبرهة باملغمس بعث رجال من احلبشة يقال له االسود بن مفصود 

  .مكة انتهى إىل
  .هتامة من قريش وغريهم] أهل [ فساق إليه أموال 

فهمت قريش وكنانة وهذيل  -وهو يومئذ كبري قريش وسيدها  -وأصاب فيها مائيت بعري لعبد املطلب بن هاشم 



  .بقتاله) ٦] (من سائر الناس [ ومن كان بذلك احلرم ) ٥(
  مث عرفوا أنه ال طاقة هلم به فتركوا

__________  
  .ويقال هو أكلب بن ربيعة بن نزار: شهران وناعس وأكلب هناية االرب وقال أبو عبيدة: إن خثعم ثالثيقال ) ١(

  .أكلب بن ربيعة بن عفرس: وأكلب بن ربيعة بن نزار دخلوا يف بين خثعم فقالوا: قال ابن حزم يف اجلمهرة
  .فأعفاه: يف الطربي) ٢(
  .على ثلثي فرسخ من مكة؛ ق السيل إىل الطائف واقع بني اجلعرانة والشرايع يف طري: املغمس) ٣(
  .ويف نسخة لالزرقي كاالصل؛ مقصود : يف الطربي وابن االثري) ٤(
  .خزاعة: يف االزرقي زاد) ٥(
  .ما بني معكوفني زيادة من الطربي) ٦(

  .ذلك
إن امللك يقول إين : سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم، مث قل له: وبعث أبرهة حناطة احلمريي إىل مكة وقال له

مل آت حلربكم إمنا جئت هلدم هذا البيت فإن مل تعرضوا لنا دونه حبرب فال حاجة يل بدمائكم، فإن هو مل يرد حريب 
بن عبد مناف بن [ فائتين به فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له عبد املطلب بن هاشم 

  ].قصي 
  .ةفجاءه فقال له ما أمره به أبره

فقال له عبد املطلب واهللا ما نريد حربه ومالنا بذلك من طاقة هذا بيت اهللا احلرام وبيت خليله إبراهيم عليه السالم 
  .فإن مينعه منه فهو حرمه وبيته وإن خيل بينه وبينه فواهللا ما عندنا دفع عنه -أو كما قال  -

  .فقال له حناطة فانطلق معي إليه فإنه قد أمرين أن آتيه بك
حىت دخل عليه  -فانطلق معه عبد املطلب ومعه بعض بنيه حىت أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان له صديقا 

وهو يف حمبسه فقال له يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر وما غناء رجل أسري بيدي ملك 
  .بك إال أن أنيسا سائس الفيل صديق يلينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا ؟ ما عندي غناء يف شئ مما نزل 

فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك واسأله أن يستأذن لك على امللك فنكلمه مبا بدا لك ويشفع لك 
  .عنده خبري إن قدر على ذلك

  .فقال حسيب
والوحوش مكة يطعم الناس بالسهل ) ١(إن عبد املطلب سيد قريش وصاحب عني : فبعث ذو نفر إىل أنيس فقال له

  يف
  .رؤوس اجلبال وقد أصاب له امللك مائيت بعري فاستأذن له عليه وانفعه عنده مبا استطعت

  .أفعل: قال
مكة وهو الذي ) ١(فكلم أنيس أبرهة فقال له أيها امللك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عني 

فأذن له ) ٢] (وأحسن إليه [ يكلمك يف حاجته يطعم الناس بالسهل والوحوش يف رؤوس اجلبال فائذن له عليك فل
أبرهة قال وكان عبد امللطب أوسم الناس وأعظمهم وأمجلهم فلما رآه أبرهة أجله وأكرمه عن أن جيلسه حتته وكره 

  .أن تراه احلبشة جيلسه معه على سرير ملكه



انه قل له حاجتك ؟ فقال له فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إىل جانبه مث قال لترمج
  .حاجيت أن يرد علي امللك مائيت بعري أصاهبا يل: ذلك الترمجان فقال

  .قل له لقد كنت أعجبتين حني رأيتك مث قد زهدت فيك حني كلمتين: فلما قال له ذلك، قال أبرهة لترمجانه
الهدمه ال تكلمين فيه ؟ فقال له عبد أتكلمين يف مائيت بعري أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت 

  .املطلب إين أنا رب االبل، وإن للبيت ربا سيمنعه
  .فقال ما كان ليمتنع مين

  .قال أنت وذاك
  .فرد على عبد املطلب إبله

  بن نفاثة بن) ٣(قال ابن إسحاق ويقال إنه كان قد دخل مع عبد املطلب على أبرهة يعمر 
__________  

  .صاحب عري مكة: شام واالزرقييف الطربي وابن ه) ١(
  .ما بني معكوفني زيادة من الطربي) ٢(
  .يعمرو بن نفاثة بن عدي بن الدئل: ويف الطربي؛ كذا يف االصل وابن هشام واالزرقي ) ٣(

  = واختلف يف الدئل 

على  سيد هذيل فعرضوا) ٢(وخويلد بن واثلة ) ١(عدي بن الديل بن بكر بن عبدمناة بن كنانة سيد بين بكر 
  .أبرهة ثلث أموال هتامة على أن يرجع عنهم وال يهدم البيت فأىب عليهم ذلك فاهللا أعلم أكان ذلك أم ال

فلما انصرفوا عنه انصرف عبد املطلب إىل قريش فأخربهم اخلرب وأمرهم باخلروج من مكة والتحرز يف رؤوس 
  ).٣] (خوفا عليهم من معرة اجليش [ اجلبال 

  .أخذ حبلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون اهللا ويستنصرونه على أبرهة وجندهمث قام عبد املطلب ف
  وقال عبد املطلب

وحماهلم غدوا * ال يغلنب صليبهم ) ٤(نع رحله فامنع رحالك * الهم إن العبد مي : -وهو أخذ حبلقة باب الكعبة  -
  ).٥(شام هذا ما صح له منها لتنا فأمر ما بدا لك قال ابن ه* حمالك إن كنت تاركهم وقب 

وقال ابن إسحاق مث أرسل عبد املطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إىل شعف اجلبال يتحرزون 
  ).٦(فيها فينتظرون ما أبرهة فاعل 

  فلما أصبح أبرهة هتيأ لدخول مكة
__________  

  .هبمز أو الديل= 
  .ويف اياد ويف عبد القيس؛ ة وهم اهلون أيضا وأما الديل فهم من االزد واملعروف أن الدئل هم الذين من بين كنان

  .االنساب للسمعاين -مجهرة انساب العرب البن حزم  -راجع هناية االرب للقلقشندي 
  .لسان العرب مادة دأل

  .بين كنانة: يف ابن هشام واالزرقي كاالصل ويف الطربي) ١(
  .من بطون كنانةوبنو بكر كما يف مجهرة ابن حزم هم بطن 

  .يف الطربي واالزرقي وابن هشام واثلة) ٢(



  .زيادة اقتضاها السياق، من الطربي وابن االثري واالزرقي وابن هشام) ٣(
  .وهو أن ينحاز إىل جهة يتمنع: التمنع، ويروى التحوز: والتحرز

م من مروا به من مسلم أو شدته، أي عند نزوهلم بقوم فيأكلوا من زروعهم بغري علم وقبل وطأهت: ومعرة اجليش
  .معاهد واصابتهم إياهم يف حرميهم وأمواهلم وزروعهم مبا مل يؤذن هلم فيه

  .الهم ويف االزرقي يا رب) ٤(
  .الهم أصلها اللهم والعرب حتذف االلف والالم منها وتكتفي مبا بقي

قصيدة أخرى لعبد املطلب غري  وعابديه اليوم آلك وقد ذكر الطربي* وانصر على آل الصليب : زاد السهيلي) ٥(
  .١١٣ - ١١٢/  ٢هذه القصيدة ج 

  :منها: ١٤٥وذكر االزرقي قصيدة أخرى له ص 
  .مبكة إذا دخلها: زاد ابن هشام والطربي وابن االثري) ٦(إن ذا االشرم غر باحلرم * قلت واالشرم تردى خيله 

  .وهيأ فيله وعىب جيشه، وكان اسم الفيل حممودا
حىت قام إىل جنب الفيل مث أخذ بأذنه فقال أبرك حممود وارجع ) ١(يل إىل مكة أقبل نفيل بن حبيب فلما وجهوا الف

  .راشدا من حيث أتيت
  .فإنك يف بلد اهللا احلرام وأرسل أذنه

  .فربك الفيل
  ).٢(قال السهيلي أي سقط إىل االرض وليس من شأن الفيلة أن تربك وقد قيل إن منها ما يربك كالبعري فاهللا أعلم 

  .وخرج نفيل بن حبيب يشتد حىت أصعد يف اجلبل
ليقوم فأىب فادخلوا حماجن هلم يف مراقه فبزغوه هبا ليقوم ) ٣(وضربوا الفيل ليقوم فأىب فضربوا رأسه بالطرب زين 

  .فأىب فوجهوه راجعا إىل اليمن فقام يهرول
  .ووجهوه إىل الشام ففعل مثل ذلك، ووجهوه إىل املشرق ففعل مثل ذلك

  .ووجهوه إىل مكة فربك
حجر يف : مع كل طائر منها ثالثة أحجار حيملها) ٤(وأرسل اهللا عليهم طريا من البحر أمثال اخلطاطيف والبلسان 

  .منقاره وحجران يف رجليه أمثال احلمص والعدس ال تصيب منهم أحدا إال هلك وليس كلهم أصابت
  .وخرجوا هاربني يبتدرون الطريق اليت منها جاؤوا

نعمناكم مع * أال حييت عنا يا ردينا : سألون عن نفيل بن حبيب ليدهلم على الطريق إىل اليمن فقال نفيل يف ذلكوي
ومل تأسي على * إذا لعذرتين ومحدت أمري ) ٥(لدى جنب احملصب ما رأينا * االصباح عينا ردينة لو رأيت فال تريه 

كأن علي * وكل القوم يسأل عن نفيل ) ٦(تلقى علينا وخفت حجارة * ما فات بينا محدت اهللا إذ أبصرت طريا 
  للحبشان دينا

__________  
  .نفيل بن حبيب اخلثعمي كما يف الطربي وابن االثري واالزرقي) ١(

نفيل بن عبد اهللا بن جزء بن عامر بن مالك بن واهب بن جليحة بن أكلب بن ربيعة : وقال يف الروض االنف هو
  .بن عفرس بن جلف بن أفتل

  هوو



  .خثعم
  .وهو دليل احلبشة إىل البيت..نفيل بن حبيب بن عبد اهللا: يف نسبه إال أنه يقول ٣٩١ويتفق معه ابن حزم 

قوله فربك الفيل فيه نظر الن الفيل ال يربك فيحتمل أن يكون فعل فعل البارك الذي يلزم : عبارة السهيلي) ٢(
بروكه سقوطه إىل االرض ملا دمهه من أمر اهللا تعاىل، وقد  موضعه وال يربح فعرب بالربوك عن ذلك وحيتمل أن يكون

  .مسعت أن يف الفيلة صنفا يربك كما يربك اجلمل
  .٢٣٢/  ٢راجع حياة احليوان الكربى للدمريي ج 

  .آلة معقفة من احلديد، وطرب كلمة فارسية معناها الفأس: الطربزين) ٣(
  .فضربوه باحلديد: ويف حياة احليوان عند الدمريي

  .قال عباد بن موسى أظنها الزرازير: قال ابن االثري يف النهاية مادة بلس) ٤(
١١١/  ١.  
  .ولن تريه: ومل تريه ويف االزرقي: يف الطربي وابن االثري) ٥(

إذ : يف الطربي وابن االثري) ٦(فلم يقدر لقابسكم لدينا * آتانا قابس منكم عشاء : وقبله يف الطربي وابن االثري
  .بصرتعاينت بدل أ

  .فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل: قال ابن إسحاق
قيحا ) ٢(أمنلة أمنلة كلما سقطت أمنلة اتبعتها منه مدة متت ) ١(وأصيب أبرهة يف جسده وخرجوا به معهم يسقط 
  .ودما حىت قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر

  .يزعمون فما مات حىت أنصدع صدره عن قلبه فيما
أنه حدث أن أول ما رؤيت احلصبة واجلدري بأرض العرب ذلك ) ٣(حدثين يعقوب بن عتبة : قال ابن إسحاق

  .ذلك العام) ٤(العام، وأنه أول ما رئي هبا مرائر الشجر احلرمل، واحلنظل والعشر 
يش من نعمته عليهم وفضله فلما بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم كان مما يعدد اهللا على قر: قال إبن إسحاق

  .أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل: (مارد عنهم من أمر احلبشة لبقاء أمرهم ومدهتم فقال تعاىل
  .أمل جيعل كيدهم يف تضليل
  .وأرسل عليهم طريا أبابيل

  ترميهم حبجارة من
  .سجيل

  ).٥) (فجعلهم كعصف مأكول
ذه السورة واليت بعدها وقد بسطنا القول يف ذلك يف كتابنا مث شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمان على تفسري ه
  .التفسري مبا فيه كفاية إن شاء اهللا تعاىل وله احلمد واملنة

  ).٦(قال ابن هشام االبابيل اجلماعات ومل تتكلم هلا العرب بواحد علمناه 
  ).٧(ب الشديد الصل: وأما السجيل فأخربين يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب: قال
  وزعم: قال

__________  
  .تسقط أنامله أمنلة أمنلة: يف الطربي) ١(



  .ويف ابن االثري، فسقطت أعضاؤه عضوا عضوا
  .متث بالثاء أي ترشح وتنزف: يف الطربي وابن هشام) ٢(
سرية تويف هو يعقوب بن عتبة بن املغرية بن االخنس الثقفي املدين كما يف أخبار االزرقي وكان فقيها عاملا بال) ٣(

  .ه ١٢٨عام 
  .شجر ال يأكله شئ سوى املعزى: احلرمل) ٤(

  .شجر مر له صمغ ولنب وتعاجل بلبنه اجللود قبل دباغتها: والعشر
وأما القول بأن احلصبة واجلدري أول ما رؤيا يف العرب بعد الفيل وأيضا العشر واحلرمل والشجر فهذا مما ال ينبغي 

ريا فاالمراض واالشجار مذ خلق اهللا العامل، ومذ وجد االنسان على االرض وقبل أن يعرض عليه وال يعول عليه كث
  .الفيل بدهور

  .فرق مجع بال واحد": أبل " قال صاحب القاموس يف : أبابيل) ٦(سورة الفيل ) ٥(
  .واالبالة القطعة من الطري أو املتتابعة منها

  .حدها إبيل وإبولاالبابيل مجاعة يف تفرقة، وا": أبل " قال صاحب اللسان 
  .وزعم الرؤاسي أن واحدها إبالة

  .حجارة كاملدر، ومن قرأ السجيل فهو الصلب الشديد: السجيل: قال صاحب اللسان) ٧(
  .تأويله كثرية شديدة: وقال أبو عبيدة
  : سجيل من سجلت إذا أعطيت وعند اجلوهري: وقال أبو إسحاق

  فالسنج) ١(العرب كلمة واحدة وأهنا سنج وجل  بعض املفسرين أهنما كلمتان بالفارسية جعلتهما
  .واجلل الطني؛ احلجر 
  .احلجارة من هذين اجلنسني احلجر والطني: يقول
  .والعصف ورق الزرع الذي مل يقصب: قال

وقال الكسائي مسعت بعض النحويني يقول واحد االبابيل أبيل وقال كثريون من السلف االبابيل الفرق من الطري 
  .ضها بعضا من ههنا وههنااليت يتبع بع

وان ابن عباس كان له خراطيم كخراطيم الطري وأكف كأكف الكالب وعن عكرمة كانت رؤوسها كرؤوس 
  .السباع خرجت عليهم من البحر وكانت خضرا

  .وقال عبيد بن عمري كانت سودا حبرية يف مناقريها وأكفها احلجارة
عباس كان أصغر حجر منها كرأس االنسان ومنها ما هو  وعن ابن عباس كانت أشكاهلا كعنقاء مغرب وعن ابن

  .كاالبل
  .وهكذا ذكره يونس بن بكري عن ابن إسحاق

وقال ابن أيب حامت حدثنا أبو زرعة حدثنا حممد بن عبد اهللا بن أيب شيبة حدثنا أبو ) ١(وقيل كانت صغارا واهللا أعلم 
ا أراد اهللا أن يهلك أصحاب الفيل بعث عليهم طريا معاوية عن االعمش عن أيب سفيان عن عبيد بن عمري قال مل

أنشئت من البحر أمثال اخلطاطيف كل طري منها حيمل ثالثة أحجار حجرين يف رجليه وحجرا يف منقاره قال 
  .فجاءت حىت صفت على رؤوسهم

  .مث صاحت وألقت ما يف رجليها ومناقريها



  .فما يقع حجر على رأس رجل إال خرج من دبره
  ).٢(ى شئ من جسده إىل خرج من اجلانب اآلخر وال يقع عل

  .وبعث اهللا رحيا شديدة فضربت احلجارة فزادهنا شدة فأهلكوا مجيعا
وقد تقدم أن ابن إسحاق قال وليس كلهم اصابته احلجارة يعين بل رجع منهم راجعون إىل اليمن حىت أخربوا أهلهم 

ساقط أمنلة أمنلة فلما وصل إىل اليمن انصدع صدره مبا حل بقومهم من النكال وذكروا أن ابرهة رجع وهو يت
  ).٣(فمات لعنه اهللا 

__________  
  .حجارة طبخت بنار جهنم مكتوب فيها امساء القوم= 
  .إهنا اشباه اليعاسيب: قال عبد املطلب: يف تفسري القرطيب) ١(

  .يف مناقريها حصى كحصى احلذف: وقال الكليب
  .املنقار، أسود الرأس طويل العنقأمام كل فرقة طائر يقودها، أمحر 

  .خضر هلا مناقري صفر: وقال سعيد بن جبري
  .وقيل كانت بيضا

  كان احلجر يقع على بيضة أحدهم فيخرقها ويقع يف دماغه، وخيرق الدابة: قيل: قال القرطيب يف تفسريه) ٢(
  .والفيل

  .ويغيب احلجر يف االرض من شدة وقعه
وكان أصحاب الفيل ستني ألفا، مل يرجع منهم أحد إال أمريهم، ورجع معه : ١٩٣/  ٢٠يف تفسري القرطيب ج ) ٣(

  .شرذمة لطيفة، فلما أخربوا مبا رأوا هلكوا
  .-نفيل بن حبيب  -ومل يسلم منهم إال رجال من كندة : ويف رواية للقرطيب

نوا مبكة يعتملون وأقام مبكة فالل من اجليش وعسفاء وبعض من ضمه العسكر، فكا: وجاء يف أخبار االزرقي
  .ويرعون الهل مكة

عن عائشة قالت لقد رأيت قائد الفيل وسائسه ) ١(وروى ابن إسحاق قال حدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن مسرة 
  ).٢(مبكة أعميني مقعدين يستطعمان 

  .وتقدم أن سائس الفيل كان امسه أنيسا فأما قائده فلم يسم واهللا أعلم
  ).٣(السيل احتمل جثثهم فألقاها يف البحر وذكر النقاش يف تفسريه أن 

  .من تاريخ ذي القرنني) ٤(قال السهيلي وكانت قصة الفيل أول احملرم من سنة ست ومثانني ومثامنائة 
  .قلت ويف عامها ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املشهور
  .وقيل كان قبل مولده بسنني كما سنذكر إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة

مث ذكر ابن إسحاق ما قالته العرب من االشعار يف هذه الكائنة العظيمة اليت نصر اهللا فيها بيته احلرام الذي يريد أن 
يشرفه ويعظمه ويطهره ويوقره ببعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم وما يشرع له من الدين القومي الذي أحد أركانه 

بة املطهرة ومل يكن ما فعله بأصحاب الفيل نصرة لقريش إذ ذاك الصالة بل عماد دينه وسيجعل قبلته إىل هذه الكع
فإن احلبشة إذ ذاك كانوا أقرب هلا من مشركي قريش وإمنا كان النصر للبيت : على النصارى الذين هم احلبشة

  .احلرام وإرهاصا وتوطئة لبعثة حممد صلى اهللا عليه وسلم



مل ختلق ) ٥(كانت قدميا ال يرام حرميها * لوا عن بطن مكة إهنا تنك: فمن ذلك ما قاله عبد اهللا بن الزبعرى السهمي
  )٦(إذ ال عزيز من االنام يرومها * الشعرى ليايل حرمت 

  )٧(فلسوف ينيب اجلاهلني عليمها * سائل أمري احلبش عنها ما رأى 
__________  

  .كذا يف االصل مسرة) ١(
  .عمرة: ويف ابن هشام والطربي وابن االثري

  .بنة عبد الرمحن بن سعد بن زرارة االنصارية املدنية الفقيهةوعمرة هي 
  .ه عن سبع وسبعني سنة ١٠٦ه وقيل سنة  ٩٨كانت يف حجر عائشة وروت عنها الكثري توفيت سنة 

/  ٢٠وأنا أدركت سائسه وقائده أعميني مقعدين يستطعمان الناس : جاء يف تفسريه عن عتاب بن أسيد قال) ٢(
١٩٥.  

  .وبعث اهللا سيال أتيا فذهب هبم فألقاهم يف البحر: ١١٥/  ٢ي ج يف الطرب) ٣(
  .٢٩٦/  ٢ويف مروج الذهب ج ؛ يف السهيلي سنة اثنتني ومثانني ) ٤(

  .سنة من ملك كسرى انوشروان ويف هذا العام كان يوم جبلة ٤٢ويف الطربي ملضي 
  . سنةويف أيام العرب يف اجلاهلية يوم جبلة كان قبل االسالم بسبع ومخسني

كان قدوم الفيل : ذكر أبو بكر حممد بن موسى اخلوارزمي قال: ٢٧ص : وقال ابن سيد الناس ٤١٤هناية االرب 
  .مكة لثالث عشرة ليلة بقيت من احملرم

  .وافقه املسعودي
وزاد كان قدوم ابرهة مكة لسبع عشرة خلت من احملرم ولست عشرة ومائتني من تاريخ العرب ولسنة أربعني من 

  .كسرى ملك
  .انصرفوا وارجعوا خوفا: تنكلوا ورويت تنكبوا ومعناها) ٥(
  .الغميصاء واالخرى تتبع اجلوزاء -اسم جنم  -ومها شعريان : الشعرى) ٦(
  .يف ابن هشام اجليش بدل احلبش) ٧(

ن فوق واهللا م* كانت هبا عاد وجرهم قبلهم ) ١(بل مل يعش بعد االياب سقيمها * ستون ألفا مل يؤوبوا أرضهم 
ش إذ كلما بعثوه * ومن صنعه يوم فيل احلبو : العباد يقيمها ومن ذلك قول أيب قيس بن االسلت االنصاري املدين

  إذا ميموه قفاه كلم* وقد جعلوا سوطه مغوال ) ٢(وقد شرموا أنفه فاخنرم * رزم حماجنهم حتت أقرابه 
حتض على ) ٤(فلفهم مثل لف القزم * وقهم حاصبا وقد باء بالظلم من كان مث فأرسل من ف* فوىل وأدبر أدراجه 

ومن ذلك قول أيب الصلت ربيعة بن أيب ربيعة وهب بن عالج ) ٤(وقد ثأجوا كثؤاج الغنم * الصرب أحبارهم 
خلق ) ٥(مما مياري فيهن إال الكفور * إن آيات ربنا ثاقبات : الثقفي قال ابن هشام ويروى المية بن أيب الصلت

مبهاة شعاعها منثور حبس الفيل باملغمس * مستبني حسابه مقدور مث جيلو النهار رب رحيم * كل الليل والنهار ف
حوله من ملوك كندة ) ٦(د من صخر كبكب حمدور * صار حيبو كأنه معقور الزما حلقة اجلران كما ق * حىت 
سور كل دين يوم القيامة كلهم عظم ساقه مك* خلفوه مث ابذعروا مجيعا ) ٧(ل مالويث يف احلروب صقور * أبطا 

* فقوموا فصلوا ربكم ومتسحوا : ه إال دين احلنيفة بور ومن ذلك قول أيب قيس بن االسلت أيضا* عند الل 
  )٨(بأركان هذا البيت بني االخاشب 



__________  
  .يف ابن هشام حذفت بل، ونبه السهيلي على أن بل زيادة زادها بعضهم ممن ظن خطأ أن البيت مكسور) ١(
  .وقد كلموا أنفه باخلزم: يف االزرقي) ٢(
  .يلفهم: يف االزرقي) ٣(
  .حيث على الطري أجنادهم: يف االزرقي) ٤(
  .إن آيات ربنا بينات: يف االزرقي) ٥(
  .يف ابن هشام كما قطر بدل كما قد) ٦(

  .اسم جبل: وكبكب
  .مالويث مجع مالث وهو الشديد والشريف) ٧(
  .مىن جبال مكة وجبال: االخاشب) ٨(

على القاذفات يف رؤوس * غداة أيب يكسوم هادي الكتائب كتيبته بالسهل متشي ورجله * فعندكم منه بالء مصدق 
* قولوا سراعا هاربني ومل يؤب ) ١(جنود املليك بني ساف وحاصب * املناقب فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم 

قيس الرقيات يف عظمة البيت ومحايته هبالك من  ومن ذلك قول عبيد اهللا بن) ٢(إىل أهله ملحبش غري عصائب 
دل حىت  -* ل فوىل وجيشه مهزوم واستهلت عليهم الطري باجلن  -* كاده االشرم الذي جاء بالفي : أراده بسوء

وغريه فلما هلك ابرهة : جع وهو فل من اجليوش ذميم قال ابن إسحاق* كأنه مرجوم ذاك من يغزه من الناس ير 
  .بعده ابنه يكسوم) ٣(ملك احلبشة 

  .مث من بعده أخوه مسروق بن ابرهة وهو آخر ملوكهم
وهو الذي انتزع سيف بن ذي يزن احلمريي امللك من يده باجليش الذين قدم هبم من عند كسرى أنو شروان كما 

  .سيأيت بيانه
إسكندر بن فلبس املقدوين وكانت قصة الفيل يف احملرم سنة ست ومثانني ومثامنائة من تاريخ ذي القرنني وهو الثاين 

  .الذي يؤرخ له الروم
وملا هلك أبرهة وابناه وزال ملك احلبشة عن اليمن هجر القليس الذي كان بناه أبرهة وأراد صرف حج العرب 

  .إليه جلهله وقلة عقله
  .وأصبح يبابا ال أنيس به

ون ذراعا يف السماء وكانا وكان قد بناه على صنمني ومها كعيب وامرأته وكانا من خشب طول كل منهما ست
  .مصحوبني من اجلان وهلذا كان ال يتعرض أحد إىل أخذ شئ من بناء القليس وأمتعته إال أصابوه بسوء

فلم يزل كذلك إىل أيام السفاح أول خلفاء بين العباس فذكر له أمره وما فيه من االمتعة والرخام الذي كان أبرهة 
يمن فبعث إليه من خربه حجرا حجرا وأخذ مجيع ما فيه من االمتعة نقله إليه من صرح بلقيس الذي كان بال

  .واحلواصل هكذا ذكره السهيلي واهللا أعلم
فلما هلك ابرهة ملك : خروج امللك عن احلبشة ورجوعه إىل سيف بن ذي يزن قال حممد بن إسحاق رمحه اهللا

  .احلبشة أخوه مسروق بن أبرهةاحلبشة يكسوم بن ابرهة وبه كان يكىن فلما هلك يكسوم ملك اليمن من 
خرج سيف بن ذي يزن احلمريي وهو سيف بن ذي يزن بن ذي أصبح ) ٤(فلما طال البالء على أهل اليمن : قال

  بن مالك بن



__________  
  .فلما أجازوا بطن نعمان ردهم: يف االزرقي) ١(
  .يةكذا يف تصحيحات الطبعة االوروب: باجليش، ويف هامشه قال: يف االزرقي) ٢(
  .ملك اليمن ابنه يف احلبشة: ملك اليمن يف احلبشة ويف الطربي: يف ابن هشام) ٣(
  أذل مسروق اليمن، محري وقبائل اليمن، ووطئتهم احلبشة فنكحوا نساءهم وقتلوا رجاهلم واختذوا أبناءهم ) ٤(

بن عريب بن زهري  زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد مشس بن وائل بن الغوث بن قطن
حىت قدم على قيصر ملك الروم  -وكان سيف يكىن أبا مرة  -بن أمين بن اهلميسع بن العرجنج، وهو محري بن سبأ 

فشكى إليه ما هو فيه، وسأله أن خيرجهم عنه ويليهم، وهو خيرج إليهم من شاء من الروم، فيكون له ملك اليمن، 
  ].ومل جيد عنده شيئا مما يريد [ فلم يشكه 

حىت أتى النعمان بن املنذر وهو عامل كسرى على احلرية وما يليها من أرض العراق، فشكا إليه أمر ) ١(فخرج 
احلبشة فقال له النعمان إن يل على كسرى وفادة يف كل عام فاقم عندي حىت يكون ذلك ففعل مث خرج معه 

العظيم فيما ) ٢(كان تاجه مثل القنقل فأدخله على كسرى وكان كسرى جيلس يف إيوان جملسه الذي فيه تاجه و
يزعمون يضرب فيه الياقوت والزبرجد واللؤلؤ بالذهب والفضة معلقا بسلسلة من ذهب يف رأس طاقة يف جملسه 
ذلك، وكانت عنقه ال حتمل تاجه إمنا يستر عليه بالثياب حىت جيلس يف جملسه ذلك مث يدخل رأسه يف تاجه فإذا 

  .لثياب فال يراه أحد مل يره قبل ذلك إال برك هيبة لهاستوى يف جملسه كشف عنه ا
إن هذا االمحق يدخل علي من هذا الباب الطويل مث يطأطئ : طأطأ رأسه فقال امللك] سيف [ فلما دخل عليه 

  .رأسه
  فقيل ذلك لسيف

  .فقال إمنا فعلت هذا هلمي النه يضيق عنه كل شئ
  .أيها امللك غلبتنا على بالدنا االغربة: مث قال

قال كسرى أي االغربة احلبشة أم السند قال بل احلبشة فجئتك لتنصرين ويكون ملك بالدي لك فقال له كسرى 
بعدت بالدك مع قلة خريها فلم أكن الورط جيشا من فارس بأرض العرب ال حاجة يل بذلك، مث أجازه بعشرة 

ينثر تلك الورق للناس، فبلغ وكساه كسوة حسنة فلما قبض ذلك منه سيف خرج فجعل ) ٣(آالف درهم واف 
ذلك امللك فقال إن هلذا لشأنا مث بعث إليه فقال عمدت إىل حباء امللك تنثره للناس قال وما أصنع حبباك، ما جبال 

  مما رأى من زهادته فيها إمنا[ أرضي اليت جئت منها إال ذهب وفضة، يرغبه فيها 
__________  

عم آذان سائر الناس وزاد على أبيه : وقال املسعودي) ابن االثري - انظر الطربي(ترامجة بينهم وبني العرب = 
أنتم يهود : أقام سيف على باب قيصر سبع سنني فأىب جندته وقال له: ٨٦/  ٢يف مروج الذهب ج ) ١..(وأخيه

  .واحلبشة نصارى وليس يف الديانة أن ننصر املخالف
  .غل حبرب الرومفمضى إىل كسرى فاستنجده فوعده أنو شروان بالنصرة، وش

  .ومات سيف فأتى بعده ابنه معديكرب بن سيف
  .ذهب إليه يف انطاكية ٦٣االخبار الطوال 

  .ويف ابن االثري ان ذي يزن الذي طلب املساعدة االوىل من كسرى



  ).وزان رطلني تقريبا: واملن(مكيال، يسع ثالثة وثالثني منا : القنقل) ٢(
  .إذا عدلهوىف الدرهم املثقال، وذلك : واف) ٣(

* ]  

ما ترون يف أمر هذا الرجل : فجمع كسرى مرازبته فقال هلم) ١] (جئت امللك ليمنعين من الظلم ويدفع عين الذل 
  .وما جاء له
أيها امللك إن يف سجونك رجاال قد حبستهم للقتل فلو أنك بعثتهم معه فإن يهلكوا كان ذلك الذي : فقال قائل

ددته، فبعث معه كسرى من كان يف سجونه وكانوا مثامنائة رجل واستعمل أردت هبم وإن ظفروا كان ملكا أز
عليهم وهرز وكان ذا سن فيهم وأفضلهم حسبا وبيتا فخرجوا يف مثان سفائن فغرقت سفينتان ووصل إىل ساحل 

  )٣(ست سفائن ) ٢(عدن 
: ر مجيعا فقال له وهرزفجمع سيف إىل وهرز من استطاع من قومه وقال له رجلي ورجلك حىت منوت مجيعا أو نظف

ليقاتلهم ) ٥(فأرسل إليهم وهرز ابنا له ) ٤(أنصفت وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن ومجع إليه جنده 
  .فيخترب قتاهلم، فقتل ابن وهرز فزاده ذلك حنقا عليهم فلما تواقف الناس على مصافهم

  .تاجه على رأسه بني عينيه ياقوتة محراء أروين ملكهم فقالوا له أترى رجال على الفيل عاقدا: قال وهرز
  .نعم: قال

  .قالوا ذلك ملكهم فقال اتركوه قال فوقفوا طويال مث قال عالم هو ؟ قالوا قد حتول على الفرس
بنت احلمار ذل وذل ملكه، إين سأرميه : قال اتركوه فتركوه طويال مث قال عالم هو ؟ قالوا على البغلة قال وهرز

مل يتحركوا فأثبتوا حىت أوذنكم فإين قد أخطأت الرجل وإن رأيتم القوم قد استداروا به والثوا فإن رأيتم أصحابه 
  .فقد أصبت الرجل فامحلوا عليهم

مث وتر قوسه وكانت فيما يزعمون ال يوترها غريه من شدهتا وأمر حباجبيه فعصبا له مث رماه فصك الياقوتة اليت بني 
 خرجت من قفاه، ونكس عن دابته واستدارت احلبشة والثت به، ومحلت عينيه وتغلغلت النشابة يف رأسه حىت

عليهم الفرس فاهنزموا فقتلوا وهربوا يف كل وجه، وأقبل وهرز ليدخل صنعاء حىت إذا أتى باهبا قال ال تدخل راييت 
* ناس بامللكي يظن ال: منكسة أبدا اهدموا هذا الباب فهدم، مث دخلها ناصبا رايته فقال سيف بن ذي يزن احلمريي

وروينا الكثيب دما وإن القيل قيل * فإن اخلطب قد فقما قتلنا القيل مسروقا * ن أهنما قد التأما ومن يسمع بالمهما 
  نفئ السيب والنعما* س وهرز مقسم قسما يذوق مشعشعا حىت * النا 

__________  
  .عىنما بني معكوفني يف احلديث زيادة من الطربي اقتضاها اكتمال امل) ١(
مثوب، فأمرهم وهرز أن حيرقوا السفن ليعلموا أنه : أتوا ساحل حضرموت يف مكان يقال له: يف مروج الذهب) ٢(

  .املوت
  .فيهن ستمائة رجل: يف الطربي) ٣(
  .مائة ألف من احلبشة ومحري واالعراب: يف الطربي) ٤(

  .وكهالن ومن سائر من سكن اليمن من الناس
  .٨٧/  ٢مروج الذهب 

  .نوزاد: يقال له:  الطربييف) ٥(



  .ووفدت العرب من احلجاز وغريها على سيف يهنئونه بعود امللك إليه وامتدحوه
فكان من مجلة من وفد قريش وفيهم عبد املطلب بن هاشم، فبشره سيف برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخربه 

  .الة والسالممبا يعلم من أمره وسيأيت ذلك مفصال يف باب البشارات به عليه الص
ليطلب ): ١(وقال أبو الصلبت بن أيب ربيعة الثقفي قال ابن هشام ويروى المية بن أيب الصلت : قال ابن إسحاق

فلم جيد عنده بعض الذي * ميم قيصرا ملا حان رحلته ) ٢(رمي يف البحر لالعداء أحواال * الوتر أمثال ابن ذي يزن 
إنك * حىت أتى ببين االحرار حيملهم ) ٤(من السنني يهني النفس واملاال  *مث انثىن حنو كسرى بعد عاشرة ) ٣(ساال 

غلبا مرازبة بيضا ) ٦(ما إن أرى هلم يف الناس أمثاال * هللا درهم من عصبة خرجوا ) ٥(عمري لقد أسرعت قلقاال 
) ٨(جاال بزخمر يعجل املرمي إع* يرمون عن سدف كأهنا غبط ) ٧(أسدا تربب يف الغيضات أشباال * أساورة 

يف * أضحى شريدهم يف االرض فالال فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا * أرسلت أسدا على سود الكالب فقد 
تلك ) ١٠(وأسبل اليوم يف برديك إسباال * واشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم ) ٩(رأس غمدان دارا منك حمالال 

قصر باليمن بناه يعرب بن قحطان وملكه  -إن غمدان  -ال شيبا مباء فعادا بعد أبواال يق* املكارم ال قعبان من لنب 
  .بعده واحتله واثلة بن محري بن سبأ ويقال كان ارتفاعه عشرين طبقة فاهللا أعلم

__________  
  .يف جلة البحر أحواال وأحواال: يف املسعودي) ٢(اليب زمعة جد أمية بن أيب الصلت : ٩٠/  ٢يف املسعودي ) ١(
  .قاال..هرقل وقد شالت نعامتهم أتى: يف الطربي) ٣(
  .مث انتحى حنو كسرى بعد سابعة: يف الطربي) ٤(

  .ويف الشعر والشعراء بعد تاسعة
  .انك لعمري لقد أطولت: يف الطربي) ٥(

  .الفرس: واالحرار يعين
  .ختاهلم يف سواد الليل أجباال: ويف املسعودي

  .ما إن ترى: يف الطربي) ٦(
  .ما إن رأيت: ويف املسعودي

  .غر جحاجحة بيض مرازبة: يف الطربي) ٧(
  .الشداد: بيضا مرازبة غلبا أساورة والغلب: ويف ابن هشام
  .رماة الفرس: واالساورة

  .شدف بدل سدف: يف الطربي وابن هشام) ٨(
  .وشدف عظام االشخاص وهنا يعين القسي

  .م يف عهد عثمان رضي اهللا عنهقصر بناه يشرح بن حيصب وقيل بناه سليمان عليه السالم وقد هد: غمدان) ٩(
  .اشارة إىل هالكهم: شالت نعامتهم) ١٠(

  .فاهلالك ترتفع رجاله وينتكس رأسه فتظهر نعامة قدميه وترتفع

والة ملك جزل * ما بعد صنعاء كان يعمرها : وقال عدي بن زيد احلمريي وكان أحد بين متيم: قال ابن إسحاق
كائد ما يرتقى * زن وتندى مسكا حمارهبا حمفوفة باجلبال دون عرى ال م* مواهبها رفعها من بين لذي قزع ال 
أحرار * ساقت إليها االسباب جند بين ال ) ١(جاوهبا بالعشي قاصبها * غوارهبا يأنس فيها صوت النهام إذا 



نقل *  حىت يراها االقوال من طرف امل) ٢(تف وتسعى هبا توالبها * فرساهنا مواكبها وفوزت بالبغال توسق باحل 
  سوم ال يفلحن هارهبا* خمضرة كتائبها يوم ينادون آل بربر واليك 

بعد ) ٤(يام خون جم عجائبها * وبدل اهليج بالزرافة واال ) ٣(لت إمة ثابت مراتبها * فكان يوما باقي احلديث وزا 
ه إرم ذي يزن خيرج عليهم وهذا الذي عين سطيح بقوله يلي: قد اطمأنت هبا مرازهبا قال ابن هشام* بين تبع خناورة 

  .من عدن، فال يترك منهم أحدا باليمن
  .غالم ليس بدين وال مدن خيرج من بيت ذي يزن: والذي عىن شق بقوله

  .الذين باليمن اليوم) ٥(وأقام وهرز والفرس باليمن فمن بقية ذلك اجليش من الفرس االبناء : قال ابن إسحاق
دخلها أرياط إىل أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت احلبشة اثنتني وكان ملك احلبشة باليمن فيما بني أن 
  .أرياط مث أبرهة مث يكسوم بن أبرهة مث مسروق بن أبرهة: وسبعني سنة توارث ذلك منهم أربعة

  مث مات وهرز فأمر كسرى ابنه املرزبان بن وهرز على اليمن مث مات: ما ال إليه أمر الفرس باليمن قال ابن هشام
__________  

  .صاحب الزمارة: ذكر البوم القاصب: النهام) ١(
  .مجع تولب وهو ولد احلمار: توالبها) ٢(
  .وهي النعمة: يف بعض النسخ أمة وهو خطأ والصواب إمة) ٣(
  .وهو املنفرد يف مشيته: الفيج بدل اهليج: يف ابن هشام وسرية ابن كثري) ٤(

  .اجلماعة: والزرافة
ويقال الوالد فارس االبناء، وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف بن ذي يزن، فقيل : الثرييف النهاية البن ا) ٥(

  .الوالدهم االبناء وغلب عليهم هذا االسم الن امهاهتم من غري جنس آبائهم

، مث عزله عن اليمن وأمر عليها باذان ويف زمنه )١(املرزبان فأمر كسرى ابنه التينجان مث مات فأمر ابن التينجان 
  .ث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبع

أنه بلغين أن رجال من قريش خرج مبكة يزعم : كتب كسرى إىل باذان: قال ابن هشام فبلغين عن الزهري أنه قال
أنه نيب فسر إليه فاستتبه فإن تاب وإال فابعث إيل برأسه، فبعث باذان بكتاب كسرى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا قد وعدين أن يقتل كسرى يف يوم كذا وكذا من شهر وسلم فكتب إليه رسول 
كذا، فلما أتى باذان الكتاب وقف لينتظر وقال إن كان نبيا فسيكون ما قال فقتل اهللا كسرى يف اليوم الذي قال 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .على يدي ابنه شريويه: قال ابن هشام

، وهو الذي )٢(ضهم بنوه متاالوا على قتله، وكسرى هذا هو ابروبز بن هرمز بن أنوشروان بن قباز وقال بع: قلت
  ).آمل غلبت الروم يف أدىن االرض: (غلب الروم يف قوله تعاىل

  .كما سيأيت بيانه
  .من اهلجرة) ٣(وكان قتله ليلة الثالثاء لعشر خلون من مجادى االوىل سنة تسع : قال السهيلي

هللا أعلم ملا كتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعوه إىل االسالم فغضب ومزق كتابه، كتب إىل وكان وا
  .نائبه باليمن يقول له ما قال

إن ريب قد قتل الليلة ربك فكان كما : ويف بعض الروايات أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لرسول باذان



قتل تلك الليلة بعينها، قتله بنوه لظلمه بعد عدله بعدما خلعوه وولوا ابنه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).٤(شريويه فلم يعش بعد قتله أباه إال ستة أشهر أو دوهنا 

بأسياف كما اقتسم اللحام متخضت املنون له بيوم * وكسرى إذ تقسمه بنوه : ويف هذا يقول خالد بن حق الشيباين
فلما بلغ ذلك باذان بعث بإسالمه وإسالم من معه من الفرس إىل رسول اهللا : زهريأال ولكل حاملة متام قال ال* 

  .إىل من حنن يارسول اهللا: صلى اهللا عليه وسلم فقالت الرسل
  :قال أنتم منا وإلينا أهل البيت قال

__________  
  .خر خسره بن البينجان: امسه: ٤٥١/  ١ابن االثري ج  ١٢١/  ٢يف الطربي ج ) ١(

ملك النوشجان بن وهرز بعد وهرز مث رجل يقال له سبحان مث خرزاد مث ابن سبحان  ٨٣/  ٢: ج الذهبويف مرو
  .مث املرزبان مث بعد خر خسرو وكان مولده باليمن مث بعده باذان

  .بعد وهرز وجه كسرى إىل أرض اليمن بادان فلم يزل ملكا عليها إىل أن قام االسالم: ويف اخبار الدينوري
  وقد اختلفوا يف والة اليمن لالكاسرة اختالفا كثريا: الثريوقال ابن ا

وثبت فارس على كسرى : ١٥٩/  ٢قباذ، ويف قصة مقتله قال الطربي : يف الطربي وابن االثري واملسعودي) ٢(
  .وكان الذي قتله مهر هرمز بن مردنشاه فاذوسبان نيمروذ: فقتلته وساعدهم على ذلك ابنه شريويه

  .ان شريويه أمر بقتل مهرمهز بعد دفن أبيه :وزاد ابن االثري
  .سنة سبع: ٢٦٠/  ١يف الطبقات الكربى البن سعد ج ) ٣(
  .سنة وستة أشهر ٢٩١/  ١مثانية أشهر، ويف املسعودي ج  ٤٩٧/  ١وابن االثري  ١٦٦/  ٢يف الطربي ) ٤(

  .وكان هالكه بالطاعون

  .ان منا أهل البيتالزهري ومن مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سلم
قلت والظاهر أن هذا كان بعدما هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وهلذا بعث االمراء إىل اليمن 

لتعليم الناس اخلري ودعوهتم إىل اهللا عز وجل، فبعث أوال خالد بن الوليد وعلي بن أيب طالب، مث أتبعهما أبا موسى 
  .االشعري ومعاذ بن جبل

اليمن وأهلها لالسالم ومات باذان فقام بعده ولد شهر بن باذان، وهو الذي قتله االسود العنسي حني تنبأ ودانت 
وأخذ زوجته كما سيأيت بيانه وأجلى عن اليمن نواب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما قتل االسود عادت اليد 

  .االسالمية عليها
  .نيب زكي يأتيه الوحي من قبل العلي: بقولهوهذا هو الذي عىن به سطيح : وقال ابن هشام

والذي عىن شق بقوله بل ينقطع برسول مرسل، يأيت باحلق والعدل، بني أهل الدين والفضل، يكون امللك يف قومه 
  .إىل يوم الفصل
ملن ملك ذمار ؟ احلمري : وكان يف حجر باليمن فيما يزعمون كتاب بالزبور كتب بالزمان االول: قال ابن إسحاق

  .االخيار، ملن ملك ذمار ؟ للحبشة االشرار
  .، ملن ملك ذمار لقريش التجار)١(ملن ملك ذمار ؟ لفارس االحرار 

ت فقالت حلمري االخيار مث * حني شدت ذمار قيل ملن ان : وقد نظم بعض الشعراء هذا املعىن فيما ذكره املسعودي
  ت فقالت لفارس االحرار* لوا من بعد ذاك ملن أن ت أنا للحبش أخبث االشرار مث قا* سيلت من بعد ذاك فقال 



ويقال إن هذا الكالم الذي ذكره حممد بن إسحاق، ) ٢(ت فقالت إىل قريش التجار * مث قالوا من بعد ذاك ملن أن 
وجد مكتوبا عند قرب هود عليه السالم حني كشفت الريح عن قربه بأرض اليمن وذلك قبل زمن بلقيس بيسري يف 

ن ذي املنار أخي عمرو ذي االذعار بن ذي املنار ويقال كان مكتوبا على قرب هود أيضا وهو من كالمه أيام مالك ب
  .عليه السالم حكاه السهيلي واهللا أعلم

__________  
  .الهنم كانوا أهل دين: مسى محري االخيار) ١(

  .ملا احدثوا يف اليمن من الفنت والعبث والفساد: ومسى احلبشة االشرار
  .دم بيت اهللا احلرامومههم هب

  .الهنم مل يؤدوا االتاوة لسلطان أجنيب ومل ختضع بالدهم لسيطرة ومل يدينوا مللك غريب عنهم: فارس االحرار
كانت ملوك اليمن تنزل مبدينة ظفار، وكان على باب ظفار مكتوب بالقلم االول : ٩٤/  ٢يف مروج الذهب ) ٢(

ت االخيار إن ملكي لالحبش االشرار مث سلبت من بعد ذلك ؟  ملن أن: يوم شيدت ظفار قيل: يف حجر أسود
  إن ملكي إىل قريش التجار * ما بعد ذلك فقالت : لفارس االحرار مث سيلت: إن ملكي* فقالت 

إن : قصة الساطرون صاحب احلضر وقد ذكر قصته هاهنا عبد امللك بن هشام الجل ما قاله بعض علماء النسب
تقدم ذكره يف ورود سيف بن ذي يزن عليه وسؤاله يف مساعدته يف رد ملك اليمن إليه إنه النعمان بن املنذر الذي 

) ١(من ساللة الساطرون صاحب احلضر وقد قدمنا عن ابن إسحاق أن النعمان بن املنذر من ذرية ربيعة بن نصر 
ل يف نسبه فاستطرد ابن بن معد بن عدنان فهذه ثالثة أقوا) ٢(وأنه روي عن جبري بن مطعم أنه من أشالء فيصر 

  .هشام يف ذكر صاحب احلضر
واحلضر حصن عظيم بناه هذا امللك وهو الساطرون على حافة الفرات وهو منيف مرتفع البناء، واسع الرحبة 

  والفناء، دوره بقدر مدينة
  .عظيمة وهو يف غاية االحكام والبهاء واحلسن والسناء، وإليه جيىب ما حوله من االقطار واالرجاء

واسم الساطرون الضيزن بن معاوية بن عبيد بن أجرم من بين سليح بن حلوان بن احلاف بن قضاعة كذا نسبه ابن 
  .الكليب

كان من اجلرامقة وكان أحد ملوك الطوائف وكان يقدمهم إذا اجتمعوا حلرب عدو من غريهم وكان : وقال غريه
  ).٣(حصنه بني دجلة والفرات 

إمنا الذي : ابن هشام) ٤(بور ذو االكتاف غزا الساطرون ملك احلضر وقال غري وكان كسرى سا: قال ابن هشام
  .غزا صاحب احلضر سابور بن أردشري بن بابك أول ملوك بين ساسان أذل ملوك الطوائف ورد امللك إىل االكاسرة

  .وأما سابور ذو االكتاف بن هرمز فبعد ذلك بدهر طويل واهللا أعلم ذكره السهيلي
، وذلك النه كان أغار على بالد سابور يف غيبته بأرض )٥(وقال غريه أربع سنني  -فحضره سنتني : قال ابن هشام

وكان امسها النضرية فنظرت إىل سابور وعليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج ) ٦(فأشرفت بنت الساطرون  -العراق 
:  إن فتحت لك باب احلضر ؟ فقالأتتزوجين: من ذهب مكلل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ وكان مجيال، فدست إليه

  فلما أمسى ساطرون شرب حىت سكر،! نعم 
__________  

  .وهذا قول مضر ومحاد الراوية وهو باطل: ٢٨/  ٢قال الطربي يف تارخيه ) ١(



  .كذا يف االصل قيصر، والصواب يف الطربي قنص) ٢(
  .أن النعمان كان من ولده: بن مطعم ومل يأت يف قنص بن معد شئ أثبت من قول جبري: عنده ٢٨/  ٢وجاء يف 

جببال تكريث بني دجلة والفرات مدينة يقال هلا احلضر وكان هبا  ٣٨٧/  ١ابن االثري  ٦١/  ٢يف الطربي ) ٣(
  .رجل من اجلرامقة يقال له الساطرون

خع بن سيح بن وزعم الكليب أنه من العرب من قضاعة وأنه الضيزن بن معاوية بن عبيد بن االجرام بن عمرو بن الن
  .حلفان بن عمران بن احلاف بن قضاعة وامه من تزيد بن حلوان وامسها جيهلة

  .٢٧١/  ٢املسعودي مروج الذهب  ٣٨٧/  ١ابن االثري  ٦١/  ٢الطربي ج ) ٤(
  .أقام عليه سابور شهرا: ويف املسعودي: يف خرب الطربي وابن االثري أربع سنني) ٥(
  .والساطرون واسيطرون هذه ألقاب: عوديساطرون، ويف املس: يف هشام) ٦(

  .وكان ال يبيت إال سكران فأخذت مفاتيح باب احلضر من حتت رأسه، وبعثت هبا مع موىل هلا
ويقال بل دلتهم على هنر يدخل منه املاء متسع فوجلوا منه إىل احلضر، ويقال بل دلتهم على طلسم  -ففتح الباب 

حبيض جارية بكر زرقاء ) ١(تح حىت تؤخذ محامة ورقاء وختضب رجالها كان يف احلضر وكان يف علمهم أنه ال يف
مث ترسل فإذا وقعت على سور احلضر سقط ذلك الطلسم فيفتح الباب ففعل ذلك فانفتح الباب، فدخل سابو فقتل 

  .ساطرون واستباح احلضر وخربه وسار هبا معه فتزوجها
  ).٢(تنام فدعا هلا بالشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس فبينا هي نائمة على فراشها ليال إذ جعلت متلمل ال 

كان يفرش يل الديباج : نعم ؟ قال فما كان أبوك يصنع بك ؟ قالت: قالت! فقال هلا سابور أهذا الذي أسهرك 
  ).٣(ويلبسين احلرير ويطعمين املخ ويسقيين اخلمر 

  .أفكان جزاء أبيك ما صنعت به: قال
رأسها بذنب فرس مث ركض الفرس حىت قتلها ففيه يقول أعشى بن قيس ) ٤(طت قرون أنت إيل بذلك أسرع، فرب

د حولني تضرب فيه القدم * بن عمي وهل خالد من نعم أقام به شاهبور اجلنو * أمل تر للحضر إذ أهله : بن ثعلبة
* وكان دعا قومه دعوة ومثل جماوره مل يقم * فهل زاده ربه قوة ) ٥(أناب إليه فلم ينتقم * فلما دعا ربه دعوة 

: أرى املوت جيشمه من جشم وقال عدي بن زيد يف ذلك* هلموا إىل أمركم قد صرم فموتوا كراما بأسيافكم 
إذ غبقته ) ٧(حلينها إذ أضاع راقبها * ربية مل توق والدها ) ٦(من فوقه أيد مناكبها * واحلضر صابت عليه داهية 

  )٨(تظن أن الرئيس خاطبها * فأسلمت أهلها بليلتها  واخلمر وهل يهيم شارهبا* صهباء صافية 
__________  

  .فاكتب يف رجلها: يف الطربي وابن االثري واملسعودي) ١(
  .ملتزقة بعكنة من عكنها قد آثرت فيها) الرحيان(ورقة من ورق اآلس : يف الطربي وابن االثري واملسعودي) ٢(
مث عصب غدائرها ) ٤: (واملخ وشهد االبكار من النحل وصفو اخلمرالزبد : يف الطربي وابن االثري واملسعودي) ٣(
  ).املسعودي -ابن االثري  -الطربي (
ويف : كذا يف ابن هشام) ٦(أتاه طروقا فلم ينتقم * فلما رأى ربه فعله : كذا يف ابن هشام والذي يف الطربي) ٥(

  .صبت بدل صابت: املسعودي
  .من قصره قد أبد ساكنها: وعجزه



  .ربيبة بدل ربية: ا يف ابن هشام ويف املسعوديكذ) ٧(
  .واسلمت أهال لليلتها: كذا يف ابن هشام والذي يف املسعودي) ٨(

أحرق يف خدرها * وخرب احلضر واستبيح وقد ) ١(صبح دماء جتري سبائبها * فكان حظ العروس إذ جشر ال 
* أت املربأ املوفور أم لديك العهد الوثيق من اال ر أ* أيها الشامت املعري بالده : مشاجبها وقال عدي بن زيد أيضا

من ذا عليه من أن يضام خفري أين كسرى كسرى امللوك أنو * يام بل أنت جاهل مغرور من رأيت املنون خلدن أم 
شروان أم أين قبله سابور وبنو االصفر الكرام ملوك ال ب روم مل يبق منهم مذكور وأخو احلضر إذ بناه وإذ * 

ن امللك * سا فللطري يف ذراه وكور مل يهبه ريب املنون فبا * ىب إليه واخلابور شاده مرمرا وجلله كل ة جت* دجل 
لك والبحر * أشرف يوما وللهدى تفكري سره ماله وكثرة ما مي * وتذكر رب اخلورنق إذ ) ٢(عنه فبابه مهجور 
  )٣(معرضا والسدير 

ف فألوت به الصبا والدبور * صري مث اضحوا كأهنم ورق ج طة حي إىل املمات ي* فارعوى قلبه وقال وما غب 
ورب اخلورنق الذي ذكره يف شعره رجل من امللوك املتقدمني وعظه بعض علماء زمانه يف أمره الذي كان قد : قلت

أسرف فيه وعتا ومترد فيه واتبع نفسه هواها ومل يراقب فيها موالها فوعظه مبن سلف قبله من امللوك والدول وكيف 
  .بادوا ومل يبق منهم أحد وأنه ما صار إليه عن غريه إال وهو منتقل عنه إىل من بعده

  .فأخذته موعظته وبلغت منه كل مبلغ فارعوى لنفسه، وفكر يف يومه وأمسه، وخاف من ضيق رمسه
 فتاب وأناب ونزع عما كان فيه وترك امللك ولبس زي الفقراء وساح يف الفلوات وحظي باخللوات وخرج عما

كان الناس فيه من اتباع الشهوات وعصيان رب السموات وقد ذكر قصته مبسوطة الشيخ االمام موفق بن قدامة 
املقدسي رمحه اهللا يف كتاب التوابني وكذلك أوردها بإسناد متني احلافظ أبو القاسم السهيلي يف كتاب الروض 

  .االنف املرتب أحسن ترتيب وأوضح تبيني
  صاحب احلضر وهو ساطرون فقد تقدم أنه كان مقدما على سائر ملوك الطوائف وكانخرب ملوك الطوائف وأما 

__________  
  .طلع وأضاء: جشر) ١(

  .طرائقها: سبائبها
  .فباد بدل فبان: يف الطربي) ٢(

من زمن اسكندر بن فلبيس املقدوين اليوناين وذلك النه ملا غلب على ملك الفرس دارا بن دارا وأذل مملكته 
ده واستباح بيضة قومه وهنب حواصله ومزق مشل الفرس شذر مذر عزم أن ال جيتمع هلم بعد ذلك مشل وخرب بال

وال يلتئم هلم أمر فجعل يقر كل ملك على طائفة من الناس يف أقليم من أقاليم االرض ما بني عرهبا وأعامجها فاستمر 
ولده من بعده أو أحد قومه فاستمر االمر كل ملك منهم حيمي حوزته وحيفظ حصته ويستغل حملته فإذا هلك قام 

كذلك قريبا من مخسمائة سنة حىت كان ازدشري بن بابك من بين ساسان بن هبمن بن أسفنديار بن يشتاسب بن 
  هلراسب فأعاد ملكهم إىل ما

عليه كان عليه ورجعت املمالك برمتها إليه وأزال ممالك مملوك الطوائف ومل يبق منهم تلد وال طارف وكان تأخر 
حصار صاحب احلضر الذي كان أكربهم وأشدهم وأعظمهم إذ كان رئيسهم ومقدمهم فلما مات أزدشري تصدى 

  .له ولده سابور فحاصره حىت أخذه كما تقدم واهللا سبحانه وتعاىل أعلم



ر االنبياء ذكر بين امساعيل وما كان من أمور اجلاهلية إىل زمان البعثة تقدم ذكر امساعيل نفسه عليه السالم مع ذك
وكيف كان من أمره حني احتمله أبوه إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم مع أمه هاجر فاسكنها بوادي مكة بني 

حيث ال أنيس به وال حسيس وكان إمساعيل رضيعا مث ذهب وتركهما هنالك عن أمر اهللا له بذلك ) ١(جبال فاران 
اء فلما نفد ذلك أنبع اهللا هلاجر زمزم اليت هي طعام طعم وشفاء فيه متر ووكاء فيه م) ٢(ليس عند أمه سوى جراب 

  .رمحه اهللا) ٣(سقم كما تقدم بيانه يف حديث ابن عباس الطويل الذي رواه البخاري 
مث نزلت جرهم وهم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب االقدمني عند هاجر مبكة على أن ليس هلم يف املاء شئ 

وينتفعون به فاستأنست هاجر هبم وجعل اخلليل عليه السالم يطالع أمرهم يف كل حني يقال إنه  إال ما يشربون منه
كان يركب الرباق من بالد بيت املقدس يف ذهابه وإيابه مث ملا ترعرع الغالم وشب وبلغ مع أبيه السعي كانت قصة 

مث فارقها وتزوج ) ٤(من جرهم امرأة  الذبح كما تقدم بيان أن الذبيح هو إمساعيل على الصحيح مث ملا كرب تزوج
  بنت) ٥(غريها وتزوج بالسيدة 

__________  
  .كلمة عربانية معربة، وهي من امساء مكة ذكرها يف التوراة، وقيل هي اسم جلبال مكة: فاران) ١(

  .٣٢٤/  ٤ياقوت 
  .٥٥/  ١ -شنة فيها ماء تشرب منها وتدر على ابنها وليس معها زاد : يف االزرقي) ٢(
  .١١٣/  ٢باب يزفون النسالن يف املشي ج  -صحيح البخاري كتاب بدء اخللق ) ٣(
  .عمارة بنت سعيد بن أسامة: يف االزرقي) ٤(

سامة بنت مهلهل، : جداء بنت سعد وهي املرأة اليت أمره أبوه بتطليقها مث تزوج أخرى: والذي يف الروض اآلنف
  .وقيل عاتكة

  .٥١/  ٢اجلداء بنت سعد : املسعودي ٥١/  ١قات امرأة من العماليق بنت صبدى الطب
  .٨٦/  ١ويف االزرقي  ٥/  ١ويف ابن هشام رعلة  -كذا يف الروض اآلنف ويف الطربي ) ٥(

  .٥١/  ١وقال الكليب رعلة بنت يشجب بن يعرب بن لوزان بن جرهم الطبقات 
  .٥٢/  ٢سامة بنت مهلهل بن سعد بن عوف بن هيين بنت نبت : املسعودي

  .نابت وقيذر: اض بن عمرو اجلرمهي وجاءته بالبنني االثىن عشر كما تقدم ذكرهم وهممض
  .ومنشا
  .ومسمع
  .وماشي
  .ودما
  .وأذر
  .ويطور
  .ونيشى
  .وطيما

وهي اليت ) ٢(وغريه عن كتب أهل الكتاب وله ابنة واحدة امسها نسمة ) ١(وقيذما هكذا ذكره حممد بن إسحاق 
  .إسحاق بن إبراهيم فولد له منها الروم وفارس واالشبان أيضا يف أحد القولني زوجها من ابن أخيه العيصو بن



، وكان الرئيس بعده )٣(مث مجيع عرب احلجاز على اختالف قبائلهم يرجعون يف أنساهبم إىل ولديه نابت وقيذر 
  .اجلرمهيني والقائم باالمور احلاكم يف مكة والناظر يف أمر البيت وزمزم نابت بن إمساعيل وهو ابن أخت

مث تغلبت جرهم على البيت طمعا يف بين أختهم فحكموا مبكة وما واالها عوضا عن بين إمساعيل مدة طويلة فكان 
  .بن نبت بن جرهم) ٥(أول من صار إليه أمر البيت بعد نابت مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن عيرب 

  ن أرفخشذ بن سام بن نوحوجرهم بن قحطان ويقال جرهم بن يقطن بن عيرب بن شاخل ب
__________  

نابت متفق : وقد ينطق امساء أوالد امساعيل بغري االلفاظ اليت ذكرت عن ابن إسحاق ١٦١/  ١قال الطربي ) ١(
  .عليه

  .قيدار -قيذر  -قيدر 
  .أدب ايل -أدبال  -أدبيل  -أذبل 
  .منشى -مبشام  -مشا  -منشا  -مبشا 

  .مشماعة -مسمع 
  .ماسى -ماشى 
  .دوما -دمار  -ا دم

  .أذور -آزر  -اذر  -ادر 
  .فنس -يافيش  -نفيس  -نيش  -قيدما  -قيدمان  -قيذما 
  .ظيما -طما  -طيما 
  .قمطور -طور  -تطور  -يطور 

  .٥٢/  ٢مسعودي 
  .نافش -يطور  -ثيما  -حداد  -مسا  -دوام  -دوما  -مشمع  -مبسم  -ادبيل  -نابت فيدار 

بسمة تزوجها عيص بن إبراهيم فولدت له الروم بن عيص فكل بين االصغر من : ١٦٢/  ١يف الطربي ج ) ٢(
  .ولده وبعض الناس يزعم أن االشبان من ولده وال أدري أمن بنت امساعيل أم ال

يف ) ٤(فمن نابت وقيدار نشر اهللا العرب وزاد االزرقي وكان أكربهم قيدار ونابت : يف الطربي واالزرقي) ٣(
  .ابن هيين: وديالسهيلي واملسع

  .ويف رواية للمسعودي ان ملك جرهم يومئذ احلارث بن مضاض وهو أوىل من ويل البيت
٥٥ - ٥٤/  ٢.  

  ).١(اجلرمهي، وكان نازال بأعلى مكة بقعيقعان 
  .وكل منهما يعشر من مر به جمتازا إىل مكة) ٢(وكان السميدع سيد قطوراء نازال بقومه يف أسفل مكة 

فقتل السميدع واستوثق االمر ملضاض وهو احلاكم مبكة ] قتاال شديدا [ قطوراء فاقتتلوا مث وقع بني جرهم و
والبيت ال ينازعه يف ذلك ولد إمساعيل مع كثرهتم وشرفهم وانتثارهم مبكة وبغريها وذل خلؤولتهم له ولعظمة البيت 

  ).٣] (أن يكون به بغي أو قتال [ احلرام 
  .رث مث إىل عمرو بن احلارثمث صار امللك بعده إىل ابنه احلا

حىت ذكر أن رجال منهم يقال له اساف بن ) ٤(مث بغب جرهم مبكة واكثرت فيها الفساد وأحلدوا باملسجد احلرام 



  اجتمعا يف الكعبة فكان منه إليها الفاحشة) ٥(بغى وامرأة يقال هلا نائلة بنت وائل 
تربوا هبما فلما طال املطال بعد ذلك مبدد عبدا من دون فمسخهما اهللا حجرين فنصبهما الناس قريبا من البيت ليع

  .اهللا يف زمن خزاعة كما سيأيت بيانه يف موضعه
  .فكانا صنمني منصوبني يقال هلما إساف ونائلة

  فلما اكثرت جرهم البغي بالبلد احلرام متاالت عليهم خزاعة الذين كانوا نزلوا حول احلرم
__________  

أعلى مكة وكان يعشر من دخلها من أعالها وكان حوزهم وجه الكعبة والركن االسود  وكان يف: يف االزرقي) ١(
  .واملقام وموضع زمزم مصعدا ميينا ومشاال وقعيقعان إىل أعلى الوادي

أسفل مكة واجيادين وكان حوزهم املسفلة ظهر الكعبة والركن اليماين والغريب واجيادين والثنية إىل الرمضة ) ٢(
  .٨٢/  ١وازرقي 

  .٨٥ - ٨١/  ١ويف املسعودي السميدع بن هوير بن الوى بن قبطور بن وجرهم وقطورا يومئذ أهل مكة 
  .٥٤/  ٢كركر بن حيد 

  .مابني معكوفني زيادة من االزرقي) ٣(
  .ويف املسعودي أن القتال كان على اجلرمهيني مث اصطلحوا وصارت والية البيت إىل العماليق

  .ا والة للبيت حنو ثالمثائة سنةمث كانت جلرهم عليهم وأقامو
  .وكان أول ملوكهم مضاض بن عمرو

مث عمرو بن مضاض مث احلارث بن عمرو مث عمرو بن احلارث مث مضاض بن احلارث بن عمرو بن مضاض بن 
  .عمرو

قد  يا قوم احذروا البغي فإنه ال بقاء الهله: فقام مضاض بن عمرو بن احلارث فيهم فقال: ٨٦قال يف االزرقي ) ٤(
فال تستخفوا حبق احلرم ..رأيتم من كان قبلكم من العماليق استخفوا باحلرم فلم يعظموه وتنازعوا بينهم واختلفوا

  .وحرمة بيت اهللا وال تظلموا من دخله وجاءه معظما حلرمته أو آخر جاءه بائعا لسلعته أو مرتغبا يف جواركم
رو ونايلة بنت عمرو بن ذيب وقيل نائلة بنت زيد من بن عم -أساف بن سهيل اساف بن يعلى : يف االزرقي) ٥(

  .بنت زفيل -جرهم نائلة بنت سهل 
شرح  -معجم البلدان  -ابن الكليب (وقيل غري ذلك  ٨٤/  ١اساف بن بغى ونائلة بنت ديك : ويف ابن هشام

  ).القاموس

  .ما تقدموكانوا من ذرية عمرو بن عامر الذي خرج من اليمن الجل ما توقع من سيل العرم ك
  .وقيل إن خزاعة من بين إمساعيل فاهللا أعلم

واملقصود أهنم اجتمعوا حلرهبم وآذنوهم باحلرب واقتتلوا واعتزل بنو إمساعيل كال الفريقني فغلبت خزاعة وهم بنو 
بن احلارث بن مضاض اجلرمهي وهو سيدهم ) ٢(واجلوهم عن البيت فعمد عمرو ) ١(بكر بن عبد مناة وغبشان 

يل الكعبة ومها من ذهب وحجر الركن وهو احلجر االسود وإىل سيوف حمالة وأشياء أخر فدفنها يف زمزم إىل غزا
  .وعلم زمزم وارحتل بقومه فرجعوا إىل اليمن

وقد شرقت بالدمع منها احملاجر * وقائلة والدمع سكب مبادر ): ٣(ويف ذلك يقول عمرو بن احلارث بن مضاض 
يلجلجه بني * فقلت هلا والقلب مين كأمنا ) ٤(أنيس ومل يسمر مبكة سامر * لصفا كأن مل يكن بني احلجون إىل ا



* صروف الليايل واجلدود العواثر وكنا والة البيت من بعد نابت ) * ٥(اجلناحني طائر بلى حنن كنا أهلها فأزالنا 
املكاثر ملكنا فعززنا فأعظم  بعز فما حيظى لدينا* نطوف بذاك البيت واخلري ظاهر وحنن ولينا البيت من بعد نابت 

فابناؤه منا وحنن االصاهر فإن تنثين الدنيا ) * ٦(فليس حلي غرينا مث فاخر أمل تنكحوا من خري شخص علمته * مبلكنا 
  )٧(كذلك يا للناس جتري املقادر * فإن هلا حاال وفيها التشاجر فأخرجنا منها املليك بقدرة * علينا حباهلا 

__________  
  .غبشان، منهم احلارث وهو غبشان بن عبد عمرو بن بوي بن ملكان بن أفصى بطن من خزاعةبنو ) ١(
وكان مضاض حسب رواية االزرقي قد انعزل عن جرهم بعد بغيهم ومل ؛ مضاض بن عمرو : يف االزرقي) ٢(

  .يشترك يف القتال بينهم وبني خزاعة
  .وحوهلم فأذنوا هلموبعد نصر خزاعة جاءهم بنو امساعيل فسألوهم السكىن معهم 

  وأرسل مضاض يستأذن
  .النزول مكة فرفضوا فانطلق مضاض حنو اليمن إىل أهله

  .٩٧/  ١يف االزرقي مضاض بن عمرو بن احلارث بن مضاض يف قصيدة طويلة ) ٣(
  .ويف املسعودي احلارث بن مضاض االصغر

  .ويف ابن هشام عمرو بن احلارث بن عمرو بن مضاض
  .ملشرف على مسجد احلرس بأعلى مكةاجلبل ا: احلجون) ٤(

  .مكان عال يف أصل جبل أيب قبيس جنويب املسجد احلرام: والصفا
  .فأبادنا: يف ياقوت واملسعودي) ٥(
  .فانكح جدي خري شخص علمته: يف االزرقي) ٦(
  .باالنسان بدل يا للناس ويف االزرقي بني الناس: يف التيجان) ٧(

قبائل منها محري * وبدلت منها أوجها ال أحبها ) ١(ا العرش ال يبعد سهيل وعامر أذ* أقول إذا نام اخللي ومل أمن 
هبا حرم * ي لبلدة بذلك عضتنا السنون الغوابر فسحت دموع العني تبك* وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة ) ٢(وحيابر 

إذا * وفيه وحوش ال ترام أنيسة ) ٣(يظل به أمنا وفيه العصافر * أمن وفيها املشاعر وتبكي لبيت ليس يؤذى محامه 
وقال عمرو بن احلارث بن مضاض أيضا يذكر بين بكر وغبشان الذين : خرجت منه فليست تغادر قال ابن إسحاق

أن تصبحوا ذات يوم ال تسريونا حثوا املطي وأرخوا من ) * ٤(إن قصاركم يا أيها الناس سريوا : خلفوا بعدهم مبكة
قال ابن ) ٥(دهر فأنتم كما صرنا تصريونا * قبل املمات وقضوا ما تقضونا كنا أناسا كما كنتم فغرينا * أزمتها 
وأهنا وجدت هذا ماصح له منها وحدثين بعض أهل العلم بالشعر أن هذه االبيات أول شعر قيل يف العرب : هشام

  .مكتوبة يف حجر باليمن ومل يسم قائلها
  وذكر السهيلي هلذه

  .االبيات أخوة وحكى عندها حكاية معجبة وانشادات معربة
وزاد أبو الوليد االزرقي يف كتابه فضائل مكة على هذه االبيات املذكورة املنسوبة إىل عمرو بن احلارث بن : قال

كما * واستخربوا يف صنيع الناس قبلكم ) ٦(بالبغي فينا وبز الناس ناسونا  *قد مال دهر علينا مث أهلكنا : مضاض
مبسكن يف حرام اهللا مسكونا قصة خزاعة وعمرو بن حيىي * استبان طريق عنده اهلونا كنا زمانا ملوك الناس قبلكم 

  عبد مناة، وكانمث أن غبشان من خزاعة وليت البيت دون بين بكر بن : وعبادة العرب لالصنام قال ابن إسحاق



__________  
  ).معجم البلدان -الروض االنف (جبل من جبال مكة : سهيل وعامر) ١(
  .ومحري قد بدلتها واليحابر: منهم بدل منها وشطره: يف االزرقي) ٢(
  .يف االزرقي واالعالم والروض اختالف يسري يف رواية البيت) ٣(
  .يتكمأي غايتكم وهنا: يف ابن هشام واالزرقي قصركم) ٤(

  .يا أيها احلي: ويف االزرقي
  .دهر فأنتم كما كنا تكونونا: يف ابن هشام عجزه) ٥(

  .فيه بدل فينا: يف االزرقي) ٦(دهر فسوف كما صرنا تصريونا * إنا كما كنتموا كنا فغرينا : ويف االزرقي
  .وبر بدل وبز

، وبيوتات متفرقون يف قومهم من بين )١(الذي يليه منهم عمرو بن احلارث الغبشاين، وقريش إذ ذاك حلول وصرم 
  .كنانة
وإمنا مسيت خزاعة خزاعة الهنم ختزعوا من ولد عمرو بن عامر حني أقبلوا من اليمن يريدون الشام ): ٢(قالوا 

  .فنزلوا مبر الظهران فأقاموا به
ا يف حلول كراكر خزاعة من* فلما هبطنا بطن مر ختزعت ): ٣(قال عون بن أيوب االنصاري مث اخلزرجي يف ذلك 

  بصم القنا واملرهفات البواتر* محت كل واد من هتامة واحتمت ) ٤(
خزاعة دار اآلكل املتحامل * فلما هبطنا بطن مكة أمحدت : وقال أبو املطهر امساعيل بن رافع االنصاري االوسي

بعز خزاعي * احتبوا نفوا جرمها عن بطن مكة و) ٥(على كل حي بني جند وساحل * فحلت أكاريسا وشتت قنابال 
بن حبشية بن ) ٦(شديد الكواهل فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابرا عن كابر حىت كان آخرهم حليل 

سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة اخلزاعي الذي تزوج قصي بن كالب ابنته حىب فولدت له بنيه االربعة عبد 
يت إليه كما سيأيت بيانه وتفصيله يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل الدار وعبد مناف، وعبد العزى وعبدا، مث صار أمر الب

  .وبه الثقة
  .سنة وقيل مخسمائة سنة واهللا أعلم) ٧(واستمرت خزاعة على والية البيت حنوا من ثالمثائة 

يف واليتهم وذلك الن يف زماهنم كان أول عبادة االوثان باحلجاز وذلك بسبب رئيسهم عمرو ) ٨(وكانوا سوس 
  .لعنه اهللا فإنه أول من دعاهم إىل ذلك وكان ذا مال جزيل جدا) ٩(ي بن حل
إنه قفأ أعني عشرين بعريا وذلك عبارة عن أنه ملك عشرين ألف بعري وكان من عادة العرب أن من امللك : يقال

  .ألف بعري فقأ عني واحد منها النه يدفع بذلك العني عنها
__________  

  .مجاعات متفرقة: صرم) ١(
  .عن ابن هشام وغريه: قالوا) ٢(
كذا يف ابن هشام وياقوت، ويف االزرقي حسان بن ثابت االنصاري، ونسب صاحب التيجان االبيات إىل ) ٣(

  .عمرو بن أنيف الغساين
  .كذا يف االصل واالزرقي والروض اآلنف) ٤(

  .خيول: ويف ابن هشام



  .البيوت الكبرية: واحللول
  .مجات اخليل: وكراكر

  .اجلماعات من الناس: يساالكار) ٥(
  .وهي القطعة من اخليل: مجع قنبلة: والقنابل

  .خليل: يف املسعودي) ٦(
  .كذا يف املسعودي، ويف االزرقي مخسمائة سنة) ٧(
  .وكانوا مشؤومني يف واليتهم: ولعلها: كذا يف االصل) ٨(
ن عمرو بن مضاض بن عمرو أبوه حلي وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر وأمه فهرية بنت عامر ب) ٩(

  .اجلرمهي
  .كما يف االزرقي

أنه رمبا ذبح أيام احلجيج عشرة آالف بدنة وكسى عشرة آالف حلة يف : وممن ذكر ذلك االزرقي وذكر السهيلي
  ).١(كل سنة يطعم العرب وحييس هلم احليس بالسمن والعسل ويلت هلم السويق 

  .لشرفه فيهم وحملته عندهم وكرمه عليهموكان قوله وفعله فيهم كالشرع املتبع : قالوا
حدثين بعض أهل العلم أن عمرو بن حلي خرج من مكة إىل الشام يف بعض أموره فلما قدم مآب من : قال ابن هشام

أرض البلقاء وهبا يومئذ العماليق وهم ولد عمالق ويقال ولد عمليق بن الوذ بن سام بن نوح رآهم يعبدون 
هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها : االصنام اليت أراكم تعبدون ؟ قالوا لهاالصنام فقال هلم ما هذه 

  .فتنصرنا
  ).٢(أال تعطوين منها صنما فأسري به إىل أرض العرب فيعبدونه : فقال هلم

  .فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه
أول ما كانت عبادة احلجارة يف بين إمساعيل عليه السالم أنه كان ال يظعن من مكة ويزعمون أن : قال ابن إسحاق

  .ظاعن منهم، حني ضاقت عليهم، والتمسوا الفسح يف البالد
إال محل معه حجرا من حجارة احلرم تعظيما للحرم، فحيث ما نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة، حىت سلخ 

  .ونسوا ما كانوا عليه) ٣(ن ما استحسنوا من احلجارة وأعجبهم حىت خلفت اخللوف ذلك هبم إىل أن كانوا يعبدو
  .ويف الصحيح عن أيب رجاء العطاردي

  .كنا يف اجلاهلية إذا مل جند حجرا مجعنا حثية من التراب وجئنا بالشاة فحلبناها عليه مث طفنا هبا: قال
ما السالم غريه فعبدوا االوثان وصاروا إىل ما كانت عليه واستبدلوا بدين ابراهيم وامساعيل عليه: قال ابن إسحاق

وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه السالم يتمسكون هبا من تعظيم البيت ؛ االمم قبلهم من الضالالت 
  والطواف به واحلج والعمرة والوقوف على عرفات

  .يه ما ليس منهواملزدلفة، وهدى البدن، واالهالل باحلج والعمرة، مع إدخاهلم ف
  .لبيك اللهم لبيك: فكانت كنانة وقريش إذا هلوا قالوا

  .لبيك ال شريك لك، إال شريكا هو لك، متلكه وما ملك
  .فيوحدونه بالتلبية مث يدخلون معه أصنامهم وجيعلون ملكها بيده

أي ما يوحدونين ملعرفة ) ٤() وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون: (يقول اهللا تعاىل حملمد صلى اهللا عليه وسلم



  حقي إال
__________  

كان أول من أطعم احلج سدايف االبل وحلماهنا على الثريد وعم مجيع احلاج بثالثة أثواب من : وذكر االزرقي) ١(
  .برود اليمن

  .فيعبدوه: يف ابن هشام) ٢(
  .مجع خلف وهو القرن بعد القرن: خلوف) ٣(
  .١٠٦سورة يوسف اآلية ) ٤(

  ).١(عي شريكا من خلقي جعلوا م
أن أول من لىب هذه التلبية عمرو بن حلي وأن ابليس تبدى له يف صورة شيخ فجعل : وقد ذكر السهيلي وغريه

  .يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول كما يقول واتبعه العرب يف ذلك
" قد قد : " ك يقولوثبت يف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا مسعهم يقولون لبيك ال شريك ل

  .أي حسب حسب
وقد قال البخاري ثنا اسحاق بن إبراهيم حدثنا حيىي بن آدم ثنا اسرائيل عن أيب حفص عن أيب هريرة عن النيب 

إن أول من سيب السوائب وعبد االصنام، أبو خزاعة عمرو بن عامر وإين رأيته جير : صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أمعاءه يف النار
  .د من هذا الوجهتفرد به أمح

وهذا يقتضي أن عمرو بن حلي هو أبو خزاعة الذي تنسب إليه القبيلة بكماهلا كما زعمه بعضهم من أهل النسب 
فيما حكاه بن إسحاق وغريه ولو تركنا جمرد هذا لكان ظاهرا يف ذلك بل كالنص ولكن قد جاء ما خيالفه من بعض 

  .الوجوه
  نا شعيبأخرب: فقال البخاري وقال أبو اليمان

  .عن الزهري
اليت  -والسائبة  -البحرية اليت مينع درها للطواغيت فال حيلبها أحد من الناس : قال مسعت سعيد بن املسيب قال

  .كانوا يسيبوهنا آلهلتهم ال حيمل عليها شئ
  .لناريف ا) ٢(رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير قصبه : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال وقال أبو هريرة

  .كان أول من سيب السوائب
  .وهكذا رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث صاحل بن كيسان عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة به

مث قال البخاري ورواه ابن اهلاد عن الزهري قال احلاكم أراد البخاري رواه ابن اهلاد عن عبد الوهاب بن خبت عن 
  .الزهري كذا قال

رو بن سلمة اخلزاعي عن الليث بن سعد عن يزيد بن اهلاد عن الزهري عن سعيد عن أيب وقد رواه أمحد عن عم
  رأيت عمرو بن عامر جير قصبه يف: هريرة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

__________  
ق بالبعث منهم املوحد املقر خبالقه املصد -: كانت العرب يف جاهليتها فرقا: ١٣٧/  ٢قال يف مروج الذهب ) ١(

  .والنشور



وكان من العرب من أقر باخلالق وانكر الرسل وعكف على عبادة االصنام وهذا الصنف هم الذين حجوا إىل  -
  .االصنام وقصدوها وحنروا هلا البدن ونسكوا هلا النسائك

  .ومنهم من أقر باخلالق وكذب بالرسل والبعث -
  .ومنهم من مال إىل اليهودية والنصرانية -
  .املار على عنجهيته الراكب هلجمته ومنهم -
  .ومنهم صنف يعبدون املالئكة ويزعمون أهنا بنات اهللا -
  .أمعاءه: قصبه) ٢(

النار، وكان أول من سيب السوائب وحبر البحرية ومل يذكر بينهما عبد الوهاب بن خبت كما قال احلاكم فاهللا 
  .أعلم

لزهري عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال أمحد أيضا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ا
  .رأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير قصبه يف النار، وهو أول من سيب السوائب

  .وهذا منقطع من هذا الوجه
والصحيح الزهري عن سعيد عنه كما تقدم وقوله يف هذا احلديث والذي قبله اخلزاعي يدل على أنه ليس والد 

منتسب إليها مع ما وقع يف الرواية من قوله أبو خزاعة تصحيف من الراوي من أخو خزاعة أو أنه كان  القبيلة بل
  .يكين بأيب خزاعة وال يكون ذلك من باب االخبار بأنه أبو خزاعة كلهم واهللا أعلم

ع أبا هريرة حدثين حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي أن أبا صاحل السمان حدثه أنه مس: وقال حممد بن إسحاق
الكثم بن اجلون اخلزاعي يا أكثم رأيت عمرو بن حلي بن : " يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".جير قصبه يف النار فما رأيت رجال أشبه برجل منك به وال بك منه ) ١(قمعة بن خندف 
كافر، إنه كان أول من غري دين امساعيل ال إنك مؤمن وهو : " عسى أن يضرين شبهه يا رسول اهللا قال: فقال أكثم

  ".وسيب السائبة ووصل الوصيلة ومحى احلامي ) ٢(فنصب االوثان وحبر البحرية 
  ).٢(ليس يف الكتب من هذا الوجه 

وقد رواه ابن جرير عن هناد بن عبدة عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 
  .وليس يف الكتب أيضاوسلم بنحوه أو مثله 

وقال البخاري حدثين حممد بن أيب يعقوب أبو عبد اهللا الكرماين حدثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس عن الزهري 
رأيت جهنم حيطم بعضها بعضا ورأيت عمرا جير : " عن عروة عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".قصبه وهو أول من سيب السوائب 
  .به البخاري تفرد

  .وروى الطرباين من طريق صاحل عن ابن عباس مرفوعا يف ذلك
واملقصود أن عمرو بن حلي لعنه اهللا كان قد ابتدع هلم أشياء يف الدين غري هبا دين اخلليل فاتبعه العرب يف ذلك 

: غري ما آية منه فقال تعاىل فضلوا بذلك ضالال بعيدا بينا فظيعا شنيعا وقد أنكر اهللا تعاىل عليهم يف كتابه العزيز يف
  .اآلية]  ١١٦: النحل) [ وال تقولوا مل تصف ألسنتكم الكذب هذا حالل وهذا حرام لتفتروا على اهللا الكذب(

ما جعل اهللا من حبرية وال سائبة وال وصيلة وال حام ولكن الذين كفروا يفترون على اهللا الكذب : (وقال تعاىل
وقد تكلمنا على هذا كله مبسوطا وبينا اختالف السلف يف تفسري ذلك ]  ١٠٦ :املائدة) [ وأكثرهم ال يعقلون



  .فمن أراده فليأخذه من مث وهللا احلمد واملنة
  ]. ٥٦: النحل) [ وجيعلون ملا ال يعلمون نصيبا مما رزقناهم تاهللا لتسئلن عما كنتم تفترون: (وقال تعاىل

  وقال
__________  

  .انقمع وقعدعمري ومسي قمعة النه : قمعة) ١(
  .ختندفني، فسميت خندف: وقد خرجت مسرعة فقيل هلا؛ وخندف لقب بنت عمران بن احلاف بن قضاعة 

/  ١؛ ونصب االصنام، وهو أول من غري دين احلنيفية دين إبراهيم عليه السالم : ومثله يف االزرقي وفيه) ٢(
١٠٠.  

لوا هذا هللا بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فال وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واالنعام نصيبا فقا: (تعاىل
يصل إىل اهللا وما كان هللا فهو يصل إىل شركائهم ساء ما حيكمون وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم 

وقال ] [  ١٣٦: االنعام) [ شركائهم لريدوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء اهللا ما فعلوه فذرهم وما يفترون
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ال يطعمها إال من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وأنعام ال يذكرون ]: (اىل تع

  ]. ١٣٨: االنعام) [ اسم اهللا عليها افتراء عليه سيجزيهم مبا كانوا يفترون
  ].وقال تعاىل [ 
ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم  وقالوا ما يف بطون هذه االنعام خالصة لذكورنا وحمرم على أزواجنا وإن يكن(

  .وصفهم أنه حكيم عليم
) [ قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا افتراء على اهللا قد ضلوا وما كانوا مهتدين

  ).١] ( ١٤٠ - ١٣٩: االنعام
  ).٢(وقال البخاري يف صحيحه 

رضي اهللا [ عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ) ٣(عن أيب بشر باب جهل العرب حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة 
قد خسر الذين قتلوا (قال إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثالثني ومائة يف سورة االنعام ] عنهما 

هذه  وقد ذكرنا تفسري) أوالدهم سفها بغري علم وحرموا ما رزقهم اهللا افتراء على اهللا قد ضلوا وما كانوا مهتدين
اآلية وما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة اليت ظنها كبريهم عمرو بن حلي قبحه اهللا مصلحة ورمحة 

بالدواب والبهائم وهو كاذب مفتر يف ذلك ومع هذا اجلهل والضالل اتبعه هؤالء اجلهلة الطغام فيه بل قد تابعوه 
ان مع اهللا عزوجل وبدلوا ما كان اهللا بعث به إبراهيم خليله فيما هو أطم من ذلك وأعظم بكثري وهو عبادة االوث

  من الدين القومي والصراط
املستقيم من توحيد عبادة اهللا وحده ال شريك له وحترمي الشرك وغريوا شعائر احلج ومعامل الدين بغري علم وال 

 وشاهبوا قوم نوح وكانوا برهان وال دليل صحيح وال ضعيف واتبعوا يف ذلك من كان قبلهم من االمم املشركني
أول من أشرك باهللا وعبد االصنام وهلذا بعث اهللا إليهم نوحا وكان أول رسول بعث ينهى عن عبادة االصنام كما 

  وقالوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن(تقدم بيانه يف قصة نوح 
__________  

  .وانعام حرمت ظهورها أي ما يسيبونه آلهلتهم) ١(
  .البحرية والوصيلة واحلاماملراد : وقال جماهد



  .الناقة: فالبحرية
  .اليت انتجبت مخسة أبطن وكان آخرها ذكرا حبروا أذهنا واعفوا ظهرها من الركوب واحلمل والذبح

  .الناقة اليت وصلت بني عشرة أبطن ومن الشاه اليت وصلت سبعة أبطن: الوصيلة
هذا حام، أي محى ظهره : بطن فإذا بلغ ذلك قالواالفحل من االبل يضرب الضراب املعدود قبل عشرة أ: واحلامي
  .فيترك

  .١٦١ - ١٦٠/  ٤باب قصة زمزم وجهل العرب ج  -كتاب بدء اخللق ) ٢(
  .أبو النعمان هو حممد بن الفضل عارم) ٣(

  .وامسه جعفر بن أيب وحشية: وأبو عوانة امسه الوضاح بن عبد اهللا اليشكري وأبو بشر

اآلية قال ابن عباس كان هؤالء قوما ]  ٢٣: نوح) [ عوق ونسرا وقد أضلوا كثرياودا وال سواعا وال يغوث وي
صاحلني يف قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم االمد عبدوهم وقد بينا كيفية ما كان من 

  .أمرهم يف عبادهتم مبا أغىن عن إعادته ههنا
 العرب بعد تبديلهم دين امساعيل فكان ود لبين كلب بن مرة مث صارت هذه االصنام يف: قال ابن إسحاق وغريه

  .بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة) ١(
  .وكان منصوبا بدومة اجلندل وكان سواع لبين هذيل بن الياس بن مدركة بن مضر

  ).٢(وكان منصوبا مبكان يقال له رهاط 
  .وكان منصوبا جبرش) ٣(وكان يغوث لبين أنعم من طئ والهل جرش من مذحج 

  .من اليمن لبين خيوان بطن من مهدان) ٤(وكان يعوق منصوبا بأرض مهدان 
  ).٥(وكان نسر منصوبا بأرض محري لقبيلة يقال هلم ذو الكالع 

يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه ) ٦(وكان خلوالن بأرضهم صنم يقال له عم أنس : قال ابن إسحاق
يزعمون فما دخل يف حق عم أنس من حق اهللا الذي قسموه له تركوه له وما دخل يف حق اهللا من حق وبني اهللا فيما 

وكان لبين ملكان بن : قال) وجعلوا هللا مما ذرأ من احلرث واالنعام نصيبا: (عم أنس ردوه عليه وفيهم أنزل اهللا
ويلة فاقبل رجل منهم بإبل له مؤبلة من أرضهم ط) ٧(كنانة بن خزمية بن مدركة صنم يقال له سعد، صخرة بفالة 

ليقفها عليه، التماس بركته، فيما يزعم فلما رأته االبل وكانت مرعية ال تركب وكان الصنم يهراق عليه الدماء 
وأخذ حجرا فرماه به مث قال ال بارك اهللا فيك نفرت على ] امللكاين [ نفرت منه فذهبت يف كل وجه وغضب رهبا 

  :فلما اجتمعت له قال إبلي مث خرج يف طلبها
__________  

  .وسدنته بنو الفرافصة بن االحوص بن كلب؛ وبرة : يف ابن هشام ومجهرة أنساب العرب) ١(
  .من أرض ينبع: كذا يف االصل وابن هشام ومعجم البلدان ورهاط) ٢(

  .هذيل كان بنعمان ونعمان واد بقرب مكة من بالد ٣١٦ويف احملرب : ٤٩٢ويف مجهرة أنساب العرب ص 
  .بنو صاهلة من هذيل ويف ياقوت سدنته بنو حليان من هذيل: وسدنته

واملعروف ان جرش يف ؛ واختذت مذحج وأهل جرش، مل جيعل جرش من مذحج : عبارة ابن الكليب يف االصنام) ٣(
  .، ومذحج من كهالن بن سبأ٢١٥محري ويف هناية االرب للقلقشندي حرش بطن من محري ص 

  .ن ملذحجكا: ويف اجلمهرة



  .يف أرحب: ٤٩٢يف اجلمهرة ) ٤(
  .كان حلمري بنجران: يف اجلمهرة) ٥(

  .٤٩٢ - ٤٧٨وذو الكالع، رهطه أحاظة بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن زيد وهم بطن من محري ص 
  .عميانس، ويف عمود النسب للشنقيطي كاالصل: يف ابن هشام) ٦(

  .دان وخوالنيعوق كان يعبده مه: ويف اجلمهرة البن حزم
  .الفالة بساحل جدة: يف معجم البلدان واالصنام البن الكليب) ٧(

  .ومل يذكر الصنم يف احملرب

من االرض ال يدعو ) * ١(فشتتنا سعد فال حنن من سعد وهل سعد إال صخرة بتنوفة * أتينا إىل سعد ليجمع مشلنا 
  .مة الدوسيلعمرو بن مح) ٢(وكان يف دوس صنم : لغي وال رشد قال ابن إسحاق

وكانت قريش قد اختذت صنما على بئر يف جوف الكعبة يقال له هبل وقد تقدم فيما ذكره ] ابن إسحاق [ قال 
  .ابن هشام أنه أول صنم نصبه عمرو بن حلي لعنه اهللا

وقع ينحرون عندمها مث ذكر أهنما كانا رجال وامرأة ف) ٣(واختذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم : قال ابن إسحاق
  .عليها يف الكعبة فمسخهما اهللا حجرين

أهنا قالت مسعت ) ٤(حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن عمرة ]: ابن إسحاق [ مث قال 
ما زلنا نسمع أن اسافا ونائلة كانا رجال وامرأة من جرهم أحدثا يف الكعبة فمسخهما اهللا عزوجل : عائشة تقول

  .حجرين واهللا أعلم
وقد قيل إن اهللا مل ميهلهما حىت فجرا فيها بل مسخهما قبل ذلك فعند ذلك نصبا عند الصفا واملروة فلما كان عمرو 

* وحيث ينيخ االشعرون ركاهبم : بن حلي نقلهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس هبما ويف ذلك يقول أبو طالب
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أمر بكسر نائلة يوم أن رسول : مبفضي السيول من أساف ونائل وقد ذكر الواقدي

  .الفتح خرجت منها سوداء مشطاء ختمش وجهها وتدعو بالويل والثبور
أن أجا وسلمى ومها جبالن بأرض احلجاز إمنا مسيا باسم رجل امسه أجا بن عبد احلي فجر : وقد ذكر السهيلي

  ).٥(وكان بني أجا وسلمى صنم لطي يقال له قلس  :بسلمى بنت حام فصلبا يف هذين اجلبلني فعرفا هبما قال
واختذ أهل كل دار يف دارهم صنما يعبدونه فإذا أراد الرجل منهم سفرا متسح به حني يركب، : قال إبن إسحاق

  .فكان ذلك آخر ما يصنع حني يتوجه إىل سفره
  .وإذا قدم من سفره متسح به فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله

أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشئ عجاب : " ال فلما بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم بالتوحيد قالت قريشق
."  

__________  
  .القفر من االرض الذي ال ينبت شيئا: تنوفة) ١(
  .٢١٨واحملرب ص  ٣٧وأصنام ابن الكليب ص  ٤٩٤ذو الكفني كما يف ابن حزم ص : يسمى) ٢(
نمني أوال بلصق الكعبة، واآلخر يف موضع زمزم فنقلت قريش الذي كان بلصق الكعبة إىل كان أحد الص) ٣(

  .وأصنام ابن الكليب -أنظر االلوسي  -اآلخر 
  .٤٩٢إساف كان بالصفا ونائلة كانت باملروة ص : وعند ابن حزم



  .تقدم التعليق فلرياجع) ٤(
  .يد سدنته بنو بوالنقلس كان بنجد قريبا من ف: يف مجهرة ابن حزم وياقوت) ٥(

العرب اختذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، هلا سدنة ) ١(وقد كانت : قال ابن إسحاق
  .وحجاب، وهتدي هلا كما هتدي للكعبة، وتطوف هبا كطوافها هبا، وتنحر عندها

  .السالم ومسجده بناء إبراهيم اخلليل عليه) ٢(وهي مع ذلك تعرف فضل الكعبة عليها، الهنا 
  .شيبان من سليم حلفاء بين هاشم) ٤(وكانت سدنتها وحجاهبا بين ) ٣(وكانت لقريش وبين كنانة العزى بنخلة 

  .وقد خرهبا خالد بن الوليد زمن الفتح كما سيأيت
و معتب من ثقيف وخرهبا أب) ٥(وكانت الالت لثقيف بالطائف وكانت سدنتها وحجاهبا بين ]: ابن إسحاق [ قال 

  .بعد جمئ أهل الطائف كما سيأيت) ٦(سفيان واملغرية بن شعبة 
، على ساحل البحر من )٧(وكانت مناة لالوس واخلزرج، ومن دان بدينهم من أهل املدينة ]: ابن إسحاق [ قال 

  .ناحية املشلل بقديد
  .وقد خرهبا أبو سفيان أيضا وقيل علي بن أيب طالب كما سيأيت

  .ن ذو اخللصة لدوس وخثعم وجبيلة ومن كان ببالدهم من العرب بتبالةوكا]: ابن إسحاق [ قال 
  .وكان يقال له الكعبة اليمانية، ولبيت مكة الكعبة الشامية وقد خربه جرير بن عبد اهللا البجلي كما سيأيت

  .وكان قلس لطي ومن يليها جببلي طي بني أجا وسلمى، ومها جبالن مشهوران كما تقدم: قال
بيتا حلمري وأهل اليمن كما تقدم ذكره يف قصة تبع أحد ملوك محري وقصة احلربين حني خرباه وقتال  وكان رآم: قال

  .منه كلبا أسود
وكانت رضاء بيتا لبين ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم وهلا يقول املستوغر وامسه كعب بن ربيعة : قال

  )٨(فتركتها قفرا بقاع أسحما  *ولقد شددت على رضاء شدة ]: حني هدمها [ بن كعب 
  ومبثل عبد اهللا أغشى احملرما* وأعان عبد اهللا يف مكروهها 

__________  
  .وكانت: يف ابن هشام) ١(
هي خنلة الشامية بإزاء الغمري عن ميني املصعد : خنلة) ٣..(الهنا كانت قد عرفت أهنا بيت إبراهيم: يف ابن هشام) ٢(

) معجم البلدان(ات عرق إىل البستان بتسعة أميال، وكانت العزى بواد منها إىل العراق من مكة وذلك فوق ذ
  .العزى يعبدها غطفان وتعظمها قريش وغىن وباهلة: وعند ابن حزم

  .والصواب بنو شيبان كما يف ابن هشام: كذا يف االصل) ٤(
  .بنو صرمة بن مرة: سدنتها: وعند ابن حزم

  .هشام بنو معتبكذا يف االصل والصواب كما يف ابن ) ٥(
  .آل أيب العاصي من بين مالك بن ثقيف: وعند ابن حزم
  .من ثقيف بن عتاب بن مالك: وعند ابن الكليب

  .٣١٥كذا يف االصل واحملرب ) ٦(
  .على املغرية ١٧واقتصر يف االصنام ص  ٤٩١هدمه خالد بن الوليد واملغرية بن شعبة ص : وعند ابن حزم

  .يثرب: يف ابن هشام) ٧(



  .املنخفض من االرض: القاع) ٨(
  .فتركتها تال تنازع أسحما: ورواية العجز عند ابن الكليب

ولقد سئمت : ويقال إن املستوغر هذا عاش ثالمثائة سنة وثالثني سنة وكان أطول مضر كلها عمرا وهو الذي يقول
ددت من عدد الشهور سنينا هل واز* وعمرت من عدد السنني مئينا مائة حدهتا بعدها مائتان يل * من احلياة وطوهلا 

  .ويروى هذه االبيات لزهري بن جناب بن هبل: يوم مير وليلة حتدونا قال ابن هشام* ما بقي إال كما قد فاتنا 
ومن املعمرين الذين جازوا املائتني والثالمثائة زهري هذا وعبيد بن شربة ودغفل بن حنظلة النسابة : قال السهيلي

  وذو االصبع العدواين ونصر بن دمهان بن أشجع بن ربث بن غطفان،والربيع بن ضبع الفزاري 
  .وكان قد اسود شعره بعد ابيضاضه وتقوم ظهره بعد اعوجابه

وائل وإياد بسنداد وله يقول أعشى بن قيس بن ) ١(وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب بن ]: ابن إسحاق [ قال 
ولقد علمت وأن : الشرفات من سنداد وأول هذه القصيدة والبيت ذي* بني اخلورنق والسدير وبارق ): ٢(ثعلبة 

تركوا منازهلم وبعد إياد نزلوا بأنقرة * أن السبيل سبيل ذي االعواد ماذا أؤمل بعد آل حمرق * تطاول يب املدى 
) ٣(والبيت ذي الكعبات من سنداد * ماء الفرات جيئ من أطواد أرض اخلورنق والسدير وبارق * يسيل عليهم 

يوما يصري إىل بلى * وأرى النعيم وكلما يلهى به ) ٤(فكأمنا كانوا على ميعاد * رياح على حمل ديارهم جرت ال
  ، وبناه)٦(اخلورنق قصر بناه النعمان االكرب لسابور ليكون ولده فيه عنده : قال السهيلي) ٥(ونفاد 

__________  
  .ابين: يف ابن هشام) ١(

  ).معجم البلدان(فة وراء جنران الكوفة منازل الياد اسفل سواد الكو: وسنداد
  .لالسود بن يعفر النهشلي: يف رواية عند ابن هشام) ٢(
  .والقصر ذي الشرفات من سنداد: أهل اخلورنق وشطره": سنداد " يف معجم البلدان ) ٣(
  .عراص ديارهم: يف معجم البلدان) ٤(
  .فإذا النعيم وكل ما يلهى به: صدره يف معجم البلدان) ٥(
أمر ببنائه هبرام جور بن يزدجرد بن سابور ذي االكتاف وذلك انه كان : قال ابن الكليب كما نقل عنه ياقوت) ٦(

  .ال يبقى له ولد وكان قد حلق ابنه هبرام جور يف صغره علة فسأل عن منزل مرئ صحيح من االدواء
  .فأشار عليه أطباؤه أن خيرجه إىل أرض العرب

  .ن يبين له قصرافأنفذه إىل النعمان وأمره أ
  .فبناه له وأنزله إياه وعاجله حىت برأ من مرضه

  ".مادة خورنق " 

  ومل ير بناء أعجب منه فخشي النعمان أن يبين لغريه مثله) ١(رجل يقال له سنمار يف عشرين سنة 
ذنب سوى  جزاء سنمار وما كان ذا* جزاين جزاه اهللا شر جزائه : فألقاه من أعاله فقتله ففي ذلك يقول الشاعر

وآض كمثل الطود * فلما انتهى البنيان يوما متامه ) ٢(يعد عليه بالقرامد والسكب * رضفه البنيان عشرين حجة 
أنشده : قال السهيلي) ٤(وذاك لعمر اهللا من أقبح اخلطب * رمى بسنمار على حق رأسه ) ٣(والباذخ الصعب 

  .اجلاحظ يف كتاب احليوان



  .والسنمار من أمساء القمر
ملقصود أن هذه البيوت كلها هدمت ملا جاء االسالم جهز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل كل بيت من هذه وا

  .سرايا ختربه، وإىل تلك االصنام من كسرها، حىت مل يبق للكعبة ما يضاهيها، وعبد اهللا وحده ال شريك له
  .كما سيأيت بيانه وتفصيله يف مواضعه إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة

خرب عدنان جد عرب احلجاز ال خالف أن عدنان من ساللة امساعيل بن إبراهيم اخلليل عليهما السالم واختلفوا يف 
  .عدة اآلباء بينه وبني امساعيل

على أقوال كثرية فاكثر ما قيل أربعون أبا وهو املوجود عند أهل الكتاب أخذوه من كتاب رخيا كاتب أرميا بن 
يل بينهما ثالثون وقيل عشرون وقيل مخسة عشر وقيل عشرة وقيل تسعة وقيل سبعة حلقيا على ما سنذكره وق

وقيل إن أقل ما قيل يف ذلك أربعة ملا رواه موسى بن يعقوب عن عبد اهللا بن وهب بن زمعة الزمعي عن عمته عن أم 
  ".ن اعراق الثرى معد بن عدنان بن أدد بن زند بن الريى ب: " سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

أم سلمة فزند هو اهلميسع والريى هو نابت وإعراق الثرى هو إمساعيل النه ابن إبراهيم وإبراهيم مل تأكله : قالت
  .النار كما أن النار ال تأكل الثرى

سم قال احلافظ أبو القا: ال نعرف زندا إال يف هذا احلديث وزند بن اجلون وهو أبو دالمة الشاعر: قال الدارقطين
مدة ما بني عدنان إىل زمن امساعيل أكثر من أن يكون بينهما أربعة أباء أو عشرة أو : السهيلي وغريه من االئمة

  .عشرون وذلك أن معد بن عدنان كان عمره زمن خبت نصر ثنيت عشرة سنة
  وقد ذكر أبو جعفر الطربي وغريه أن اهللا تعاىل أوحى يف ذلك الزمان إىل

  ذهب إىل خبت نصر فأعلمه أين قد سلطته على العرب وأمر اهللا أرميا أن حيملأرمياء بن حلقيا أن ا
__________  

سوى رمة البنيان، : يف معجم البلدان) ٢(بناه رجل من الروم يقال له سنمار يف ستني سنة : يف معجم البلدان) ١(
  .ستني حجة

  .فلما رأى البنيان مت سحوقه: يف معجم البلدان) ٣(
  .من أعجب اخلطب..اقذفوا بالعلج من فوق رأسه: فقال: بلدانيف معجم ال) ٤(

معه معد بن عدنان على الرباق كي ال تصيبه النقمة فيهم فإين مستخرج من صلبه نبيا كرميا أختم به الرسل ففعل 
 أرميا ذلك واحتمل معدا على الرباق إىل أرض الشام فنشأ مع بىن إسرائيل ممن بقي منهم بعد خراب بيت املقدس
وتزوج هناك امرأة امسها معانة بنت جوشن من بين دب بن جرهم قبل أن يرجع إىل بالده مث عاد بعد أن هدأت 
الفنت ومتحضت جزيرة العرب وكان رخيا كاتب أرمياء قد كتب نسبه يف كتاب عنده ليكون يف خزانة أرمياء 

  .فيحفظ نسب معد كذلك واهللا أعلم
  .ب إىل ما بعد عدنانوهلذا كره مالك رمحه اهللا رفع النس

وإمنا تكلمنا يف رفع هذه االنساب على مذهب من يرى ذلك ومل يكرهه كابن إسحاق والبخاري : قال السهيلي
والزبري بن بكار والطربي وغريهم من العلماء، وأما مالك رمحه اهللا فقد سئل عن الرجل يرفع نسبه إىل آدم فكره 

فإىل إمساعيل فأنكر ذلك أيضا وقال ومن خيربه به وكره أيضا أن يرفع  ذلك، وقال له من أين له علم ذلك فقيل له
  .يف نسب االنبياء مثل أن يقال إبراهيم بن فالن بن فالن هكذا ذكره املعيطي يف كتابه

وقول مالك هذا حنو مما روى عن عروة بن الزبري أنه قال ما وجدنا أحدا يعرف ما بني عدنان وإمساعيل، وعن : قال



أنه قال بني عدنان وامساعيل ثالثون أبا ال يعرفون وروي عن ابن عباس أيضا أنه كان إذا بلغ عدنان  ابن عباس
  .يقول كذب النسابون مرتني أو ثالثا واالصح عن ابن مسعود مثله

 :وقال عمر بن اخلطاب إمنا تنسب إىل عدنان، وقال أبو عمر بن عبد الرب يف كتابه االنباه يف معرفة قبائل الرواه
  عن أيب االسود أنه مسع عروة بن الزبري يقول ما وجدنا) ١(روى ابن هليعة 

مسعت أبا بكر بن سليمان بن أيب : أحدا يعرف ما وراء عدنان وال ما وراء قحطان إال خترصا، وقال أبو األسود
يف شعر شاعر  خيثمة وكان من أعلم قريش بأشعارهم وأنساهبم يقول ما وجدنا أحدا يعرف ما وراء معد بن عدنان

  .وال علم عامل
وكان قوم من السلف منهم عبد اهللا بن مسعود وعمرو بن ميمون االزدي وحممد بن كعب القرظي : قال أبو عمر

  .كذب النسابون: قالوا) والذين من بعدهم ال يعلمهم إال اهللا(إذا تلوا 
ن من ادعى احصاء بين آدم فإهنم ال يعلمهم إال واملعىن عندنا يف هذا غري ما ذهبوا واملراد أ: قال أبو عمر رمحه اهللا

اهللا الذي خلقهم، وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنساهبا قد وعوا وحفظوا مجاهريها وأمهات قبائلها، 
  .واختلفوا يف بعض فروع ذلك

__________  
ضرمي الغافقي املصري، كان مكثرا من هو أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن هليعة بن عقبة بن هليعة احل: ابن هليعة) ١(

  .احلديث واالخبار والرواية
  .تويف مبصر سنة سبعني ومائة

  ).ابن خلكان(وكان عمره احدى ومثانني سنة، وكان مولده سنة سبع وتسعني 

والذي عليه أئمة هذا الشأن يف نسب عدنان قالوا عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن تريح بن : قال أبو عمر
بن إمساعيل بن إبراهيم اخلليل عليهما السالم وهكذا ذكره حممد بن إسحاق بن ) ١(رب بن يشجب بن نابت يع

  .يسار يف السرية
مث ساق أبو عمر بقية النسب إىل آدم كما قدمناه ) ٢(ويقال عدنان بن أد يعين عدنان بن أد بن أدد : قال ابن هشام

  .يف قصة اخلليل عليه السالم
ىل عدنان من سائر قبائل العرب فمحفوظة شهرية جدا ال يتمارى فيها اثنان والنسب النبوي إليه وأما االنساب إ

أظهر وأوضح من فلق الصبح وقد ورد حديث مرفوع بالنص عليه كما سنورده يف موضعه بعد الكالم على قبائل 
تعاىل وبه الثقة وعليه التكالن  العرب وذكر أنساهبا وانتظامها يف سلك النسب الشريف واالصل املنيف إن شاء اهللا

  .وال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم
  وما أحسن ما نظم النسب النبوي االمام أبو العباس

وفور * مدحت رسول اهللا أبغي مبدحه : عبد اهللا بن حممد الناشئ يف قصيدته املشهورة املنسوبة إليه وهي قوله
بأوصافه عن مبعد ومقارب نبيا تسامى يف املشارق * ملديح موحدا حظوظي من كرمي املآرب مدحت امرءا فاق ا

وشاعت به االخبار يف كل جانب وأصبحت الكهان * فالحت هواديه الهل املغارب أتتنا به االنباء قبل جميئه * نوره 
كاذب وقالت إىل اهللا فيه من مقال اال* وتنفي به رجم الظنون الكواذب وأنطقت االصنام نطقا تربأت * هتتف بامسه 

مقاعدهم منها رجوم * أتاكم نيب من لؤي بن غالب ورام استراق السمع جن فزيلت * الهل الكفر قوال مبينا 
دالئل جبار * لطول العمى من واضحات املذاهب وجاء بآيات تبني أهنا * الكواكب هدانا إىل ما مل نكن هنتدي له 



* الضيامنة رؤوس االخاشب ومنها نبوع املاء بني بنانه شعوب * مثيب معاقب فمنها أنشقاق البدر حني تعممت 
بأعناقه طوعا أكف املذانب وبئر طغت باملاء من مس * وقد عدم الوراد قرب املشارب فروى به مجأ غفريا وأسهلت 

  ومن قبل مل تسمح مبذقة شارب* سهمه 
__________  

  .أخي نابت ابن قتيبة يف املعارف ساق نسب عدنان إىل قيدار بن امساعيل) ١(
  .وهذا ما فعله اجلواين يف أصول االحساب والزيدي يف روضة االلباب

وقد : ٢٨٩/  ٢: وقال املسعودي) املسعودي(وهكذا قال هشام بن حممد الكليب كما يف رواية ابن االعرايب عنه 
مره عليه السالم فالواجب الواقف عند أ] يف رواياهتم [ هنى النيب أن يتجاوز عن معد، وقد اختلف أهل النسب 

  .وهنيه
  .ويقال عدنان بن أد: يف ابن هشام) ٢(

  .عدنان بن أد بن أدد: ويف رواية الكليب

  به درة تصغي إىل كف حالب* وضرع مراه فاستدر ومل يكن 
وعند بواديه مبا يف * لكيد عدو للعداوة ناصب وإخباره باالمر من قبل كونه * ونطق فصيح من ذراع مبينة 

بليغا ومل * قريب املآين مستجم العجائب تقاصرت االفكار عنه فلم يطع * تلكم اآليات وحي أتى به العواقب ومن 
وفات مرام املستمر املوارب أتانا به ال عن روية مرتئ * خيطر على قلب خاطب حوى كل علم واحتوى كل حكمة 

ووعظ خماطب واتيان برهان  وافتاء مستفت* وال صحف مستمل وال وصف كاتب يواتيه طورا يف إجابة سائل * 
وتعريف ذي جحد وتوقيف كاذب * وقص أحاديث ونص مآرب وتصريف أمثال وتثبيت حجة * وفرض شرائع 

قومي املعاين * وعند حدوث املعضالت الغرائب فيأيت على ما شئت من طرقاته * ويف جممع النادي ويف حومة الوغى 
* حظ معناه بعني املراقب وعجز الورى عن أن جييئوا مبثل ما يال* مستدر الضرائب يصدق منه البعض بعضا كأمنا 

وشيبة ذي احلمد الذي ) ١(تبلج منه عن كرمي املناسب * وصفناه معلوم بطول التجارب تأىب بعبد اهللا أكرم والد 
ويصدر عن آرائه يف النوائب * قريش على أهل العلى واملناصب ومن كان يستسقى الغمام بوجهه * فخرت به 

تطاط االماين * بغر املساعي وامتنان املواهب وعبد مناف وهو علم قومه اش * شم الباين مشيد افتخاره وها
* لفي منهل مل يدن من كف قاضب به مجع اهللا القبائل بعدما * وإن قصيا من كرمي غراسه ) ٢(واحتكام الرغائب 

نه كل دان وغائب ومرة مل حيلل مريرة تقاصر ع* تقسمها هنب االكف السوالب وحل كالب من ذرى اجملد معقال 
  سفاه سفيه أو حموبة حائب* عزمه 

له مهم الشم * فنال بأدىن السعي أعال املراتب وألوى لؤي بالعداة فطوعت * وكعب عال عن طالب اجملد كعبه 
* بة يدافع عنهم كل قرن مغالب وكانت لفهر يف قريش خطا* االنوف االغالب ويف غالب بأس أىب البأس دوهنم 

  وأكرم مصحوب وأكرم صاحب* يعوذ هبا عند اشتجار املخاطب وما زال منهم مالك خري مالك 
__________  

  .أضاء: تبلج) ١(
  .ابتعاد: اشتطاط) ٢(



حماسن تأىب إن * حبيث التقى ضوء النجوم الثواقب لعمري لقد أبدى كنانة قبله * وللنضر طول يقصر الطرف دونه 
أعف وأعلى * تليد تراث عن محيد االقارب ومدركة مل يدرك الناس مثله * ى خزمية محده تطوع لغالب ومن قبله أبق

إذا * العدائه قبل اعتداد الكتائب ويف مضر يستجمع الفخر كله * عن دين املكاسب وإلياس كان اليأس منه مقارنا 
* قب وكان معد عدة لوليه حمال تسامى عن عيون الروا* اعتركت يوما زحوف املقانب وحل نزار من رياسة أهله 

توحد فيه عن قرين وصاحب وأد تأدى الفضل منه * إذا خاف من كيد العدو احملارب وما زال عدنان إذا عد فضله 
إذا احللم أزهاه قطوب احلواجب وما زال يستعلي * وأرث حواه عن قروم اشايب ويف أدد حلم تزيد باحلجا * بغاية 

معاقله يف مشمخر االهاضب وحيزت * د املراغب ونبت نبته دوحة العز وأبتىن ويتبع آمال البعي* مهيسع بالعلى 
  وحكمة لقمان ومهة حاجب* لقيذار مساحة حامت 

له االرض * فما بعده يف الفخر مسعى لذاهب وكان خليل اهللا أكرم من عنت * مهوا نسل امساعيل صادق وعده 
* منه عن محيد املضارب وناحور حنار العدى حفظت له  تبني* من ماش عليها وراكب وتارح ما زالت له أرحيية 

يقد الطلى باملرهفات القواضب وأرغو ناب يف احلروب * مآثر ملا حيصها عد حاسب وأشرع يف اهليجآء ضيغم غابة 
وال عابر من دوهنم يف املراتب وشاخل * ضنني على نفس املشح املغالب وما فالغ يف فضله تلو قومه * حمكم 

يعدده يف * سجايا محتهم كل زار وعائب وما زال نوح عندي ذي العرش فاضال * ام مست هبم وارفخشذ وس
جريئا على نفس الكمي املضارب ومن قبل ملك مل يزل متوشلخ * املصطفني االطايب وملك أبوه كان يف الروع رائعا 

هبمة راغب ويارد حبر عند آل  من اهللا مل تقرن* يذود العدى بالذائدات الشوازب وكانت الدريس النيب منازل * 
مهذبة من فاحشات املثالب وقينان من قبل اقتىن * أىب اخلزايا مستدق املآرب وكانت ملهالييل فهم فضائل * سراته 

  ونزهها عن مرديات املطالب* وفاد بشأو الفضل وخد الركائب وكان أنوش ناش للمجد نفسه * جمد قومه 

وعن عوده أجنوا مثار * ا بريئا من ذميم املعائب وكلهم من نور آدم أقبسوا شريف* وما زال شيث بالفضائل فاضال 
مربأة من فاضحات * جرى يف ظهور الطيبني املناجب مقابلة آباؤه أمهاته * املناقب وكان رسول اهللا أكرم منجب 

  أالح لنا ضوءا ويف كل غارب* املثالب عليه سالم اهللا يف كل شارق 
أبو عمر بن عبد الرب وشيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي يف هتذيبه من شعر االستاذ أيب  هكذا أورد القصيدة الشيخ

أصله من االنبار ورد بغداد مث ارحتل إىل مصر فأقام هبا ) ١(العباس عبد اهللا بن حممد الناشي املعروف بابن شرشري 
بو احلسن االشعري يف كتابه املقاالت حىت مات سنة ثالث وتسعني ومائتني وكان متكلما معتزليا حيكي عنه الشيخ أ

فيما حيكي عن املعتزلة وكان شاعرا مطبقا حىت أن من مجلة اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء يف املعاين 
فينظم يف خمالفتهم ويبتكر ما ال يطيقونه من املعاين البديعة وااللفاظ البليغة حىت نسبه بعضهم إىل التهوس واالختالط 

يب البغدادي أن له قصيدة على قافية واحدة قريبا من أربعة آالف بيت ذكرها الناجم وأرخ وفاته كما وذكر اخلط
  .ذكرنا
وهذه القصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبالغته وعلمه وفهمه وحفظه وحس لفظه واطالعه : قلت

هذه املعاين اليت هي جواهر نفيسة واضطالعه واقتداره على نظم هذا النسب الشريف يف سلك شعره وغوصه على 
  .من قاموس حبره فرمحه اهللا وأثابه وأحسن مصريه وإيابه

  .أصول انساب عرب احلجاز إىل عدنان وذلك الن عدنان ولد له ولدان معد وعك
  .ولعدنان أيضا ابن امسه احلارث وآخر يقال له املذهب: قال السهيلي

  .قال وقد ذكر أيضا يف بنيه الضحاك



  .الضحاك ابن ملعد ال ابن عدنان وقيل إن
فتزوج عك يف ) ٢(قال وقيل إن عدن الذي تعرف به مدينة عدن وكذلك أبني كانا ابنني لعدنان حكاه الطربي 

  االشعريني وسكن يف
__________  

د اسم طائر يصل إىل الديار املصرية يف زمن الشتاء وهو أكرب من احلمام بقليل وهو كثري الوجو: ابن شرشري) ١(
  .بساحل دمياط وبامسه مسي الرجل

وابن شرشري هو الناشئ االكرب، كان حنويا عروضيا متكلما أقام ببغداد مدة طويلة مث رحل إىل مصر وأقام هبا إىل 
  .آخر عمره

كان متبحرا يف عدة علوم من مجلتها علم املنطق وكان بقوة علم الكالم نقض علل النحاة وأدخل على قواعد 
  ).٢١٤/  ٢شذرات الذهب ( ٢٩٣ثلها بغري أمثلة اخلليل مات سنة العروض شبها وم

  معد، وعبل وامسه الديب، وعدن وبه مسيت: كان لعدنان ستة أوالد: قال الزهري: ٣٢١يف هناية االرب ) ٢(
  .عدن من اليمن، وأد، وأيب الضحاك، والعين

  .وأمهم مهدد
  .عك بن الديث بن عدنان: امسه احلارث وقد قيل معد، وعك وقيل: ولد عدنان: ٩وقال يف مجهرة االنساب ص 

بالدهم من اليمن فصارت لغتهم واحدة فزعم بعض أهل اليمن أهنم منهم فيقولون عك بن عدنان بن عبد اهللا بن 
عك بن عدنان بن الذيب بن عبد اهللا بن االسد ويقال الريث بدل الذيب والصحيح ما ) ١(االزد بن يغوث ويقال 

  .ن عدنانذكرنا من أهنم م
وأما معد فولد له أربعة ) ٢(بغسان حىت طردوا كل مطرد * وعك بن عدنان الذين تلعبوا : قال عباس بن مرداس

وكان قضاعة بكره وبه كان يكىن وقد قدمنا اخلالف يف قضاعة ولكن هذا هو ) ٣(نزار وقضاعة وقنص وإياد 
  .الصحيح عند ابن إسحاق وغريه واهللا أعلم

هنم هلكوا ومل يبق هلم بقية إال أن النعمان بن املنذر الذي كان نائبا لكسرى على احلرية كان من وأما قنص فيقال إ
  .ساللته على قول طائفة من السلف وقيل بل كان من محري كما تقدم واهللا أعلم

من إياد *  وفتو حسن أوجههم: وأما نزار فولد له ربيعة ومضر وأمنار قال ابن هشام وإياد بن نزار كما قال الشاعر
وإياد ومضر شقيقان أمهما سودة بنت عك بن عدنان وأم ربيعة وأمنار شقيقة ]: ابن هشام [ بن نزار بن معد قال 
  .بنت عك بن عدنان

قبيلة جرير بن عبد اهللا ) ٤(قال ابن إسحاق فأما أمنار فهو والد خثعم وجبيلة : ويقال مجعة بنت عك بن عدنان
  .ت باليمنالبجلي قال وقد تيامنت فلحق

أمنار بن أراش بن حليان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن ملك بن زيد بن : وأهل اليمن يقولون: قال ابن هشام
  .كهالن بن سبأ

  .واحلديث املتقدم يف ذكر سبأ يدل على هذا واهللا أعلم: قلت
فجعل يقول  وكان مضر أول من حدا وذلك النه كان حسن الصوت فسقط يوما عن بعريه فوثبت يده: قالوا

  .وايدياه وايدياه فأعنقت االبل لذلك
  فولد مضر بن نزار: قال ابن إسحاق



__________  
  .والظاهر أن كلمة الديث مقحمة= 

  .فكل الذين عرضوا لعك بن عدنان مل يذكروه يف نسبهم
  .ويف اجلمهرة أن الضحاك ولد ملعد بن عدنان

  .االشتقاق واجلواين يف أصول االحساب هذا قول ابن قتيبة يف املعارف، وابن دريد يف) ١(
  .تلقبوا: كذا يف االصل ويف ابن هشام) ٢(
  .ال خالف بني النسابني يف نسب نزار ملعد، وأما سائر ولده فمختلف فيهم ويف عددهم) ٣(

  .ويف اجلمهرة مل يأت على قضاعة، وذكر عبيد الرماح بن معد، واعترب الضحاك ولدا ملعد
  .ة وسنام وحيدان وحيدة وحيادة وجنيد وجنادة والقحمقناص: ويف الطربي زاد

  .والعرف وعوف وشك
  .إن امنار هذا ال عقب له إال ما يقال يف جبيلة وخثعم فإنه يقال اهنم ابناء امنار: قال ابن الكليب: يف هناية االرب) ٤(

  .وجبيلة تنكر هذا: وقال يف العرب
والغوث وهنية وخزمية وامهم جبيلة بنت صعب بن سعد العشرية ص خثعم وعنفر : وأما أمنار فهو كما قال أبو عبيد

٢١٦.  

وأمهم خندف بنت عمران بن احلاف بن ) ٢(وولد اللياس مدركة وطاخبة وقمعة ) ١(رجلني الياس وعيالن 
  .قضاعة

بل قال ابن إسحاق وكان اسم مدركة عامرا واسم طاخبة عمرا ولكن اصطاد صيدا فبينا مها يطبخانه إذ نفرت اال
أنت : فذهب عامر يف طلبها حىت أدركها وجلس اآلخر يطبخ فلما راحا على أبيهما ذكرا له ذلك فقال لعامر

وأما قمعة فيزعم نساب مضر أن خزاعة من ولد عمرو بن حلي بن قمعة بن : أنت طاخبة قال: مدركة وقال لعمرو
  .الياس
  .واهللا أعلم) ٣( واالظهر أنه منها ال والدهم وأهنم من محري كما تقدم: قلت

واهلون ) ٤(فولد مدركة خزمية وهذيل وأمهما امرأة من قضاعة وولد خزمية كنانة وأسدا وأسدة : قال ابن إسحاق
يف أبناء كنانة على هؤالء االربعة عامرا واحلارث والنضري وغنما وسعدا وعوفا ): ٥(وزاد أبو جعفر الطربي 
  .وجروال واحلدال وغزوان

  .ومالكا وعبد مناة وملكان) ٦(وولد كنانة النضر  ]ابن إسحاق [ قال 
  قريش نسبا واشتقاقا وفضال وهم بنو النضر بن كنانة

  .وسائر بنيه المرأة أخرى] بن الياس بن مضر [ وأم النضر برة بنت مر بن أد بن طاخبة : قال ابن إسحاق
  .وخالفه ابن هشام فجعل برة بنت مرأم النضر ومالك وملكان

  ).٧(هاله بنت سويد بن الغطريف من أزد شنوءة  وأم عبد مناة
  .، ومن مل يكن من ولده فليس بقرشي)٨(النضر هو قريش فمن كان من ولده فهو قرشي : قال ابن هشام

  .فهر بن مالك هو قريش: ويقال: وقال
__________  

  .ويف الروض االنف إياس: ٣٧٦يف هناية االرب ) ١(



مسى بنت سود بنت أسلم بن احلارث بن قضاعة ويف كتاب نسب قريش ص وعيالن قيل هو قيس عيالن وامهما ا
  .أم الياس الرباب بنت حيدة بن معد: هي احلنفاء ابنة إياد بن معد ويف الطربي ٧
  ).١٠اجلمهرة ص  - ٢٢٨هناية االرب ص (قمعة وهو عمري ومسي قمعة النه انقمع يف اخلباء وقعد ) ٢(
  .وتقدم التعليق فلرياجع كذا يف هناية االرب واجلمهرة) ٣(
  .١١إن خلما وجذام وعاملة هم بنو أسدة بن خزمية ص : مل يذكر ابن قتيبة يف املعارف أسدة، ويف اجلمهرة) ٤(

  .وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس بن عيالن
  .كذا يف االصل والعبارة خمتلة املعىن) ٥(

  .١٨٨/  ٢وعبارة الطربي بتمامها ج 
  .س كما يف الطربيالنضر وامسه قي) ٦(

  .ويف مجهرة االنساب ملك بدل مالك وقال مل يعقب لكنانة ولد غري هوالء
  .أم عبد مناة فكيهة وقيل فكهة وهي الذفراء بنت هين بن بلي بن عمرو بن احلاف بن قضاعة: ويف الطربي) ٧(
نسب إليه قرشي نادر، قريش غري مصروف إذا أردت القبيلة، وال: قال صاحب اللسان يف مادة قرش: قرشي) ٨(

  .وقريشي على القياس
  .اثبات الياء يف النسب إىل قريش: سريع إىل داعي الندى والتكرم قال ابن بري* بكل قريشي عليه مهابة : قال

  .قرشي حبذف الزيادة وللشاعر إذا اضطر أن يقول قريشي: إذا نسبوا إىل قريش قالوا: وقال يف التهذيب

  .، ومن مل يكن من ولده فليس بقرشيفمن كان من ولده فهو قرشي
وهذان القوالن قد حكامها غري واحد من أئمة النسب كالشيخ أيب عمر بن عبد الرب والزبري بن بكار ومصعب وغري 

  .واحد
  قال

وهو الذي : بن قيس قلت) ١(والذي عليه االكثرون أنه النضر بن كنانة حلديث االسعد : أبو عبيد وابن عبد الرب
  .م بن حممد بن السائب الكليب وأبو عبيدة معمر بن املثىن وهو جا مذهب الشافعي رضي اهللا عنهنص عليه هشا

مث اختار أبو عمر أنه فهر بن مالك واحتج بأنه ليس أحد اليوم ممن ينتسب إىل قريش إال وهو يرجع يف نسبه إىل فهر 
وإليهم املرجع يف : وعلي بن كيسان قال بن مالك مث حكى اختيار هذا القول عن الزبري بن بكار ومصعب الزبريي

وقد أمجع نساب قريش وغريهم أن قريشا إمنا تفرقت من فهر بن مالك والذي : هذا الشأن وقد قال الزبري بن بكار
عليه من أدركت من نساب قريش أن ولد فهر بن مالك قرشي وأن من جاوز فهر بن مالك بنسبه فليس من قريش 

  ).٢(يزا وحتامى له بأنه وحنوه أعلم بأنساب قومهم وأحفظ ملا آثرهم مث نصر هذا القول نصرا عز
بنت [ يعين زينب  -من حديث كليب بن وائل قال قلت لربيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(وقد روي البخاري 

من  يف حديث ذكره أخربيين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أكان من مضر ؟ قالت فممن كان إال -] أيب سلمة 
  .مضر

  .من بين النضر بن كنانة
وقال الطرباين ثنا إبراهيم بن نائلة االصبهاين حدثنا إمساعيل بن عمرو البجلي ثنا احلسن بن صاحل عن أبيه عن 

: " الكندي قال جاء قوم من كندة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا أنت منا وادعوه فقال) ٤(اجلشيش 
  ).٥" (كنانة ال نقف أمنا وال ننتفي من أبينا  ال، حنن بنو النضر بن



__________  
  .االشعث: والصواب كما يف البخاري والبيهقي والسمعاين: كذا يف االصل) ١(
  .اختلف النسابون يف قريش فمنهم من قال اسم شخص ومنهم من قال اسم حي أو اسم قبيلة) ٢(

  .اقيل هو قريش بن بدر بن خيلد بن النضر وبه مسيت قريش
  .وقيل ان النضر بن كنانة كان امسه قريشا وقيل القرشي

وقيل أن فهر بن مالك هو مجاع قريش، وقيل قريش ولده وال قريش غريهم وال يكون قريشي إال منهم وال من ولد 
  .فهر أحد إال قريشي

  .وقيل إن قريشا اسم لفهر وان فهر لقب عليه
  .كالبإن التسمية لقريش وقعت لقصي بن : وقال املربد

أن قريش قبيلة من كنانة غلب عليهم اسم أبيهم فقيل هلم قريش على ما ذهب إليه مجهور : وعند القلقشندي
  .النسابني وهو االصح من الوجهني عند الشافعية

  ).طبقات ابن سعد -هناية االرب  -مجهرة االنساب  -ابن االثري  -الطربي  -انظر االنساب للسمعاين (
  .ورواه االمساعيلي من رواية حبان بن هالل، عن عبد الواحد) ٥٢٥: ٦(قب فتح الباري اول كتاب املنا) ٣(
  .جفشيش: يف أسد الغابة) ٤(
  أي ال نتهمها وال نقذفها، يقال قفا فالن فالنا إذا قذفه مبا ليس فيه، وقيل معناه ال نترك النسب : ال نقفو أمنا) ٥(

د ثنا أيب ثنا الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس قال جاء رجل من وقال االمام أبو عثمان سعيد بن حيىي بن سعي
يارسول اهللا إنا نزعم أن عبد مناف منا، فأعرض عنه، : كندة يقال له اجلشيش إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

نو النضر بن حنن ب: " مثل ذلك مث أعرض عنه، مث عاد فقال مثل ذلك فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: مث عاد فقال
قفال االشعث أال كنت سكت من املرة االوىل فأبطل ذلك قوهلم على لسان " كنانة ال نقف أمنا وال ننتفي من أبينا 

  .نبيه صلى اهللا عليه وسلم وهذا غريب أيضا من هذا الوجه والكليب ضعيف واهللا أعلم
  .حدثنا هبز وعفان قاال ثنا محاد بن سلمة) ١(وقد قال االمام أمحد 

قال ثين عقيل بن أيب طلحة وقال عفان عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن اهليصم عن االشعث بن قيس أنه قال 
  .أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد كندة

  .ال يروين أفضلهم قال فقلت يارسول اهللا -قال عفان 
بنو النضر بن كنانة ال نقف أمنا وال ننتفي من حنن : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: انا نزعم أنكم منا قال

  .أبينا
  .فواهللا ال أمسع أحدا نفى قريشا من النضر بن كنانة إال جلدته احلد: فقال االشعث بن قيس: قال

من طرق عن محاد بن سلمة به وهذا إسناد جيد قوي وهو فيصل يف هذه املسألة فال ) ٢(وهكذا رواه ابن ماجه 
  .الفه واهللا أعلم وهللا احلمد واملنةالتفات إىل قول من خ

  :وقد قال جرير بن عطية التميمي ميدح هشام بن عبد امللك بن مروان
) ٤(وال خال بأكرم من متيم * وما قرم بأجنب من أبيكم ) ٣(مبقرفة النجار وال عقيم * فما االم اليت ولدت قريشا 

  .ت متيم بن مريعين أم النضر بن كنانة وهي برة بنت مر أخ: قال ابن هشام
وأما اشتقاق قريش فقيل من التقرش وهو التجمع بعد التفرق وذلك يف زمن قصي بن كالب فإهنم كانوا متفرقني 



به مجع * أبوكم قصي كان يدعى جممعا ): ٦(كما سيأيت بيانه وقد قال حذافة بن غامن العدوي ) ٥(فجمعهم باحلرم 
  اهللا القبائل من فهر
__________  

  ).٣٠٣/  ٢النهاية (ء وننتسب إىل االمهات إىل اآلبا= 
  .مسلم بن هيضم: وفيه ١٧٣/  ١وأخرجه البيهقي يف الدالئل ج  ٢١١/  ٥مسند االمام أمحد ج ) ١(
  ).٨٧١/  ٢(من نفى رجال من قبيلته  -باب  -كتاب احلدود ) ٢(
  .االصل: املقرفة يعين اللئيمة، والنجار) ٣(

  .اليت ال حتمل: العقيم
  .وهو الفحل من االبل؛ استعاره هنا للرجل السيد : مالقر) ٤(
ومجع قبائل قريش فأنزهلم أبطح مكة وكان بعضهم يف الشغاب ورؤوس جبال مكة : ١٨٢/  ٢يف الطربي ج ) ٥(

  .فقسم منازهلم بينهم فسمى جممعا
  .مطرود ويف االزرقي فكاالصل: يف الطربي) ٦(

اخوة ): ١(التجمع والتقرش التجمع كما قال أبو خلدة اليشكري كان قصي يقال له قريش قيل من : وقال بعضهم
وقيل مسيت قريش من التقرش وهو التكسب والتجارة ) ٢(يف حديث من دهرنا وقدمي * قرشوا الذنوب علينا 

  .حكاه ابن هشام رمحه اهللا
وأبوهم النضر بن  وبه مسيت قريش وهي قبيلة: القرش الكسب واجلمع وقد قرش يقرش قال الفراء: وقال اجلوهري

  .كنانة فكل من كان من ولده فهو قرشي دون ولد كنانة فما فوقه
  وقيل من التفتيش قال هشام بن الكليب كان النضر بن كنانة تسمى قريشا النه كان يقرش عن خلة الناس

مبا يبلغهم وحاجتهم فيسدها مباله والتقريش هو التفتيش وكان بنوه يقرشون أهل املوسم عن احلاجة فريفدوهنم 
أيها الناطق : بالدهم فسموا بذلك من فعلهم وقرشهم قريشا وقد قال احلارث بن حلزة يف بيان أن التقرش التفتيش

وهو دابة يف ) ٣(حكى ذلك الزبري بن بكار وقيل قريش تصغري قرش ) ٢(عند عمرو فهل له إبقاء * املقرش عنا 
أخربنا أبو ): ٤(ر هبا مسيت قريش قريشا قال البيهقي * ح وقريش هي اليت تسكن الب: البحر قال بعض الشعراء

نصر بن قتادة أنا أبو احلسن علي بن عيسى املاليين حدثنا حممد ابن احلسن بن اخلليل النسوي أن أبا كريب حدثهم 
ت فلم مسي: حدثنا وكيع بن اجلراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن أيب ركانة العامري أن معاوية قال البن عباس

لدابة تكون يف البحر تكون أعظم دوابه، فيقال هلا القرش ال متر بشئ من الغث والسمني إال : قريش قريشا ؟ فقال
ر هبا مسيت * وقريش هي اليت تسكن البح : شعر اجلمحي إذ يقول] ته [ أكلته قال فأنشدين يف ذلك شيئا فأنشد 
يأكلون * هكذا يف البالد حي قريش ) ٥(ني ريشا تتركن لذي اجلناح* قريش قريشا تأكل الغث والسمني وال 

  البالد أكال كميشا
__________  

  .من عمرنا بدل من دهرنا: أبو جلدة وفيه: يف ابن هشام) ١(
  .وهل لذاك بقاء: هلن انتهاء ويف اللسان: يف الطربي) ٢(
ا، وروي عن ابن عباس أن النضر قريش دابة يف البحر ال تدع دابة إال أكلتها فجميع الدواب ختافه: يف اللسان) ٣(

  ).٣٥٦هناية االرب (كان يف سفينة فطلعت عليهم دابة قريش فرماها بسهم فقتلها ومحلها إىل مكة فسمي بامسها 



  .وفيه أيب رحيانة العامري بدل من أيب ركانة ١٨١ - ١٨٠/  ١أخرجه يف دالئل النبوة ج ) ٤(
  .شاوال تترك فيها لذي جناحني ري: يف البيهقي) ٥(

بن خيلد بن النضر بن كنانة ) ١(يكثر القتل فيهم واخلموشا وقيل مسوا بقريش بن احلارث * وهلم آخر الزمان نيب 
قد جاءت عري قريش قالوا وابن بدر بن قريش هو : وكان دليل بين النضر وصاحب مريهتم فكانت العرب تقول

  .يوم التقى اجلمعان واهللا أعلم) ٣(العظمى يوم الفرقان  اليت كانت عندها الوقعة) ٢(الذي حفر البئر املنسوبة إليه 
  .ويقال يف النسبة إىل قريش قرشي وقريشي قال اجلوهري وهو القياس

سريع إىل داعي الندا والتكرم قال فإذا أردت بقريش احلي صرفته وإن * لكل قريشي عليه مهابة : قال الشاعر
وقد روى مسلم يف ) * ٤(وكفى قريش املعضالت وسادها *  :أردت القبيلة منعته قال الشاعر يف ترك الصرف
حدثين شداد أبو عمار حدثين واثلة بن االسقع قال قال رسول اهللا : صحيحه من حديث أيب عمرو االوزاعي قال

اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى ] تعاىل [ إن اهللا : " صلى اهللا عليه وسلم
  ).٥" (ريش واصطفاين من بين هاشم هامشا من ق

قال أبو عمر بن عبد الرب يقال بنو عبد املطلب فصيلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبنو هاشم فخذه وبنو عبد 
  .مناف بطنه وقريش عمارته وبنو كنانة قبيلته ومضر شعبه صلوات اهللا وسالمه عليه دائما إىل يوم الدين

قال ابن هشام والصلت وأمهم مجيعا بنت سعد بن ) ٦(ضر بن كنانة مالكا وخملدا فولد الن: مث قال ابن إسحاق
  ).٧(الظرب العدواين 

  :قال كثري بن عبد الرمحن وهو كثري عزة أحد بين مليح بن عمرو من خزاعة
__________  

  .قريش بن بدر بن خيلد بن النضر: يف ابن حزم) ١(
  .احلارث بن خيلد بن النضر بن كنانةويف الطربي قريش بن بدر بن خيلد بن  ٩/  ١
  .مسيت بدرا بدرا: يف الطربي) ٢(
  .وقعة بدر اليت أظهر اهللا هبا االسالم وفرق بني احلق والباطل: يوم الفرقان) ٣(

  .وبني بدر واملدينة سبعة برد
وقيل يف ..مساحةغلب املساميح الوليد : البيت لعدي بن الرقاع ميدح الوليد بن عبد امللك وصدره يف اللسان) ٤(

  .قريش أن بعضهم نظر إىل النضر فقال انظروا إىل النضر كأنه مجل قريش
  .وقيل مسيت قريشا من أجل أهنا تقرشت عن الغارات

  .وقيل لغلبة قريش وقهرهم سائر القبائل
  .١٧٨٢ص  ١أخرجه مسلم يف أول كتاب الفضائل باب فضل نسب النيب صلى اهللا عليه وسلم ح ) ٥(

وأخرجه البيهقي يف  ١٠٧/  ٤هذا حديث حسن صحيح وأخرجه االمام أمحد يف مسنده : ترمذي وقالوأخرجه ال
  .١٦٦ - ١٦٥/  ١دالئله 

  .خيلد: يف ابن هشام والطربي) ٦(
  .يف الطربي عكرشة بنت احلارث بن عمرو بن قيس العدواين وعند ابن إسحاق عاتكة بنت عدوان) ٧(

  .ها عكرشةامسها عاتكة ولقب: ويف ابن االثري



بنا * رأيت ثياب العصب خمتلط السدى ) ١(لكل هجان من بين النضر أزهرا * أليس أيب بالصلت أم ليس إخويت 
قال ابن ) ٣(أراكا بأذناب الفواتج أخضرا * فإن مل تكونوا من بين النضر فاتركوا ) ٢(وهبم واحلضرمي املخصرا 

  ).٤(ر وبنو مليح بن عمرو يعزون إىل الصلت بن النض: هشام
بن مضاض االصغر وولد فهر ) ٥(فولد مالك بن النضر فهر بن مالك، وأمه جندلة بنت احلارث : قال ابن إسحاق

  ).٦(غالبا وحماربا واحلارث وأسدا وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة 
  .وأختهم البيهم جندلة بنت فهر: قال ابن هشام
وأمهما ) ٧(الب وتيم بن غالب وهم الذين يقال هلم بنو االدرم فولد غالب بن فهر لؤي بن غ: قال ابن إسحاق

  ).٨(سلمى بنت عمرو اخلزاعي 
فولد : قال ابن إسحاق) ٩(قال ابن هشام وقيس بن غالب وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو اخلزاعي وهي أم لؤي 

  .لؤي بن غالب أربعة نفر كعبا وعامرا وسامة وعوفا
  م جشم بن احلارث يف هزان من ربيعة وسعد بن لؤي ومها بنانة يف شيبان بناحلارث وه: قال ابن هشام ويقال

  .حاضنة هلم وخزمية بن لؤي وهم عايذة يف شيبان بن ثعلبة) ١٠(ثعلبة وبنانة 
__________  

  .املشهور: واالزهر؛ الكرمي االصل والعايل النسب : اهلجان) ١(
  .ثياب مينية: ثياب العصب) ٢(

  .النعال: احلضرمي
  .ملخصرة اليت تضيق من جانبيهاوا
  .وهي رؤوس االودية وقيل هي عيون: كذا يف االصل ويف ابن هشام الفوائج) ٣(
االنباه على قبائل (الصلت بن مالك، وولده دخلوا يف بين مليح من خزاعة، وهم رهط كثري بن عبد الرمحن ) ٤(

  ).١٢/  ١مجهرة ابن حزم  ٩٤ - ٩٣الرواه 
  .الثري جندلة بنت عامر بن احلارثيف الطربي وابن ا) ٥(

  .سلمى بنت أد بن طاخبة بن إلياس بن مضر: وقال أبو عبيدة عمر بن املثىن
ولد فهر غالب احلارث وحمارب وأسد وعوف وجون وذئب وأمهم ليلى بنت احلارث بن متيم بن : يف الطربي) ٦(

  .سعد بن هذيل بن مدركة
هو أيضا املنقوص الدقن وغالب كان كذلك، وبنو االدرم هم اعراب املدفون الكعبني من اللحم، و: االدرم) ٧(

  .مكة، وهم من قريش الظواهر ال من قريش البطاح
  .راجع الطربي

عاتكة بنت النضر بن خيلد بن كنانة وهي أوىل العواتك الاليت ولدن رسول اهللا صلى : يف الطربي وابن االثري) ٨(
  .اهللا عليه وسلم من قريش

  .أم كعب ماوية: يف الطربي) ٩(
وأم عوف الباردة بنت عوف بن غنم بن عبد اهللا بن غطفان خرجت إىل قومها ملا مات لؤي وتزوجها سعد بن 

  .ذبيان بن بغيض وتبىن عوفا



  .بناتة حاضنة هلم وهي من بين القني كما عند ابن إسحاق ويف الطربي بناتة أمهم) ١٠(
  .أم خزمية واعترب الطربي خمالفا ابن هشام يف أن عائذة

  .مث ذكر ابن إسحاق خرب سامة بن لؤي وأنه خرج إىل عمان، فكان هبا
وذلك لشنآن كان بينه وبني أخيه عامر فأخافه عامر فخرج عنه هاربا إىل عمان وأنه مات هبا غريبا وذلك أنه كان 

  إنه كتبناقته فعلقت حية مبشفرها فوقعت لشقها مث هنشت احلية سامة حىت قتلته فيقال ) ١(برعى 
يوم * ال أرى مثل سامة بن لؤي ) ٢(علقت ما بسامة العالقة * عني فابكي لسامة بن لؤي : بأصبعه على االرض

غاليب خرجت * أن نفسي إليهما مشتاقة إن تكن يف عمان داري فإين * حلوا به قتيال لناقه بلغا عامرا وكعبا رسوال 
ما ملن رام ذاك * مل تكن مهراقه رمت دفع اخلوف يابن لؤي حذر املوت * من غري فاقه رب كأس هرقت يابن لؤي 

وبلغين أن بعض ولده أتى : قال ابن هشام) ٣(بعد جد وحدة ورشاقه * باحلتف طاقه وخروس السرى تركت رزيا 
الشاعر ؟ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانتسب إىل سامة بن لؤي فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حذر املوت مل تكن مهراقه * ؟ رب كأس هرقت يابن لؤي " كأنك يارسول اهللا أردت قوله : له بعض أصحابهفقال 
  ".أجل : " فقال

  .وذكر السهيلي عن بعضهم أنه مل يعقب
يبغضون عليا ومنهم ) ٥(بن لؤي غالبا والنبيت واحلارث قالوا وكانت له ذرية بالعراق ) ٤(وقال الزبري ولد أسامة 

جلعد كان يشتم أباه لكونه مساه عليا ومن بين سامة بن لؤي حممد بن عرعرة بن اليزيد شيخ البخاري علي بن ا
)٦.(  

__________  
ووافق ابن قتيبة يف املعارف، والسرية يف اعتبار احلارث ولدا للؤي وخالفهما الطربي وابن دريد حيث مل يذكر يف = 

  .ولد لؤي امسا للحارث
بينا هو يسري على ناقته، إذ وضعت رأسها ترتع فأخذت حية مبشفرها فهصرهتا : ن هشامكذا باالصل، ويف اب) ١(

  .حىت وقعت الناقة
  .وخيالف صاحب االغاين يف روايته لقصة سامة بن إسحاق، بل كان اخلالف بني سامة وأخيه كعب

  .احلية اليت تعلقت بالناقة: هنا: العالقة) ٢(
  .ى السرى ال تضجر منهيريد ناقة صموتا عل: خروس السرى) ٣(

  .اليت سقطت من االعياء: رزيا يف ابن هشام رديا والردى
  .كذا باالصل والصواب سامة) ٤(
 ١٣وهم بنو ناجية الذين قتلهم علي رضي اهللا عنهم على الردة وسباهم كما عند ابن حزم يف اجلمهرة ص ) ٥(

  .٣٤٩/  ١واالغاين ووفيات االعيان 
  .وهو تصحيفكذا يف االصل اليزيد ) ٦(

يف ركب من قريش حىت إذا كان بأرض  -فيما يزعمون  -وأما عوف بن لؤي فإنه خرج : وقال ابن إسحاق
غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن، أبطئ به، فانطلق من كان معه من قومه، فأتاه ثعلبة بن سعد، وهو أخوه يف 

  .وآخاه) ١(نسب بين ذبيان، فحبسه وزوجه والتاطه 



  .ذبيان فشاع نسبه يف
  ).٢( -فيما يزعمون  -وثعلبة 

بن الزبري أو حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا ابن احلصني أن عمر بن ) ٣(وحدثين حممد بن جعفر : قال ابن إسحاق
لو كنت مدعيا حيا من العرب أو ملحقهم بنا الدعيت بين مرة بن عوف، إنا لنعرف منهم االشباه مع : اخلطاب قال

  .ذلك الرجل حيث وقع يعين عوف بن لؤي ما نعرف من موقع
إن شئتم أن ترجعوا إىل : وحدثين من ال أهتم أن عمر بن اخلطاب قال لرجال منهم من بين مرة: قال ابن إسحاق

  .نسبكم فارجعوا إليه
  ).٤(وكان القوم أشرافا يف غطفان، هم سادهتم وقادهتم : قال ابن إسحاق

موا على نسبهم قالوا وكانوا يقولون إذا ذكر هلم نسبهم ما ننكره وما قوم هلم صيت يف غطفان وقيس كلها فأقا
وهو ) ٥(وفيهم كان البسل : جنحده وإنه الحب النسب إلينا مث ذكر أشعارهم يف انتمائهم إىل لؤي قال ابن إسحاق

نوهنم أيضا حترمي مثانية أشهر هلم من كل سنة من بني العرب وكانت العرب تعرف هلم ذلك ويأمنوهنم فيها ويؤم
وكانت ربيعة ومضر إمنا حيرمون أربعة أشهر من السنة وهي ذو القعدة وذو احلجة واحملرم واختلفت ربيعة : قلت

  مضر هو الذي بني مجادى وشعبان وقالت ربيعة: ومضر يف الرابع وهو رجب فقالت
__________  

  .ه ٢١٣ وشذرات الذهب تويف سنة هو حممد بن عريرة بن الربند كما يف تقريب التهذيب والكاشف للذهيب= 
  .روى عنه البخاري

  .تقدم التعليق على خروج أم عوف الباردة وزواجها يف بين ذبيان) ١(
  .ألصقه به، وضمه إليه وأحلقه بنسبه: إلتاطه

الذي يقول لعوف حني أبطئ به : " نقص يف العبارة، لعل الساقط سهوا من الناسخ، وتكملته كما يف ابن هشام) ٢(
: تركك القوم وال منزل لك ويف الطربي القائل فزارة بن ذبيان وأوله* أحبس علي ابن لؤي مجلك : ركه قومهفت

  .عرج علي
ينتمي إىل الزبري بن العوام االسدي حدث عن عمه عروة وابن عمه عباد بن عبيد اهللا كان فقيها عاملا وثقه ) ٣(

  .النسائي
  .وسطوابن سعد والدارقطين وذكره البخاري يف اال

هرم بن سنان بن مرة بن أيب حارثة، وخارجة بن سنان، واحلارث بن عوف، واحلصني بن محام وهاشم : ومنهم) ٤(
  .بن حرملة

  .احلالل واحلرام فهو من االضداد: البسل) ٥(

عن أيب بكرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف ) ١(هو الذي بني شعبان وشوال وقد ثبت يف الصحيحني 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات واالرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة : " طبة حجة الوداعخ

فنص على ترجيح قول " حرم ثالث متواليات ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب مضر الذي بني مجادى وشعبان 
 عشر شهرا يف كتاب اهللا يوم خلق السموات إن عدة الشهور عند اهللا اثين: (مضر ال ربيعة وقد قال اهللا عزوجل

فهذا رد على بين عوف بن لؤي يف جعلهم االشهر احلرم مثانية فزادوا على حكم اهللا ) واالرض منها أربعة حرم
وأدخلوا فيه ما ليس منه وقوله يف احلديث ثالث متواليات رد على أهل النسئ الذين كانوا يؤخرون حترمي احملرم إىل 



  .صفر
  .فيه ورجب مضر رد على ربيعةوقوله 

  فولد كعب بن لؤي ثالثة، مرة، وعديا، وهصيصا وولد مرة، ثالثة: قال ابن إسحاق
  ).٢(أيضا كالب بن مرة، وتيم بن مرة، ويقظة بن مرة من أمهات ثالث 

] بين [ بن كالب وزهرة بن كالب وأمهما فاطمة بنت سعد بن سيل أحد ) ٣(قال وولد كالب رجلني قصي 
ما نرى : درة عمن جعثمة االسد من اليمن حلفاء بين الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ويف أبيها يقول الشاعراجل

) ٤(وإذا ما واقف القرن نزل * من علمناه كسعد بن سيل فارسا أضبط فيه عسرة * يف الناس شخصا واحدا 
وهو ) ٦(سيل امسه خري بن مجالة : السهيليقال ) ٥(تدرج احلر القطامي احلجل * فارسا يستدرج اخليل كما اس 

  .أول من طليت له السيوف بالذهب والفضة
بن جعثمة تزوج بنت احلارث بن مضاض ) ٧(وإمنا مسو اجلدرة، الن عامر بن عمرو بن خزمية : قال ابن إسحاق

  .اجلرمهي وكانت جرهم إذ ذاك والة البيت
  .ولده اجلدرة لذلكفبىن للكعبة جدارا فسمي عامر بذلك اجلادر فقيل ل

__________  
  .باب حجة الوداع ٧٧كتاب املغازي  ٦٤رواه البخاري عن ايب بكرة بن أيب شيبة يف ) ١(

  .١٣٠٥/  ٣ص  ٢٩باب تغليط الدماء ج ) ٩(كتاب القسامة  ٢٨ومسلم يف 
  .يف الطربي أم كالب هند بنت سرير بن ثعلبة بن احلارث بن فهر بن مالك من بين كنانة) ٢(
هند بنت حارثة : امساء بنت عدي بن حارثة وأما ابن إسحاق فقال أمهما: يم ويقظة أمهما كما ذكر ابن الكليبوت

  .البارقية
قصي امسه زيد مات أبوه وهو فطيم فخرجت امه وتزوجت يف بين ربيعة فسمى زيد قصيا لبعده عن دار قومه ) ٣(
  ).راجع الطربي(
  .االضبط الذي يعمل بكلتا يديه) ٤(
  .الذي يقاوم بصالبة يف احلرب: لقرنوا
  .يعين الصقر -هنا : احلر القطامي) ٥(
  .خري بن محالة بن عوف بن غنم بن عامر اجلادر بن عمرو بن جعثمة: ويف الطربي) ٦(
  .عمرو بن جعثمة، باسقاط خزمية: يف الطربي والروض االنف) ٧(

ه ذلك من خزاعة وذلك أنه ملا مات أبوه كالب تزوج خرب قصي بن كالب وارجتاعه والية البيت إىل قريش وانتزاع
أمه ربيعة بن حرام من عذرة وخرج هبا وبه إىل بالده مث قدم قصي مكة وهو شاب فتزوج حىب ابنة رئيس خزاعة 

  ).١(حليل بن حبشية 
ق بذلك فأما خزاعة فزعم أن حليال أوصى إىل قصي بوالية البيت ملا رأى من كثرة نسله من ابنته وقال أنت أح

  .مين
ومل نسمع ذلك إال منهم وأما غريهم فإهنم يزعمون أنه استغاث بإخوته من أمه وكان رئيسهم : قال ابن إسحاق

رزاح بن ربيعة وأخوته وبين كنانة وقضاعة ومن حول مكة من قريش وغريهم فأجالهم عن البيت واستقل هو 
نو الغوث بن مر بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر وهم ب) ٢(بوالية البيت الن إجازة احلجيج كانت إىل صوفة 



فكان الناس ال يرمون اجلمار حىت يرموا وال ينفرون من مىن حىت ينفروا فلم يزل كذلك فيهم حىت انقرضوا فورثهم 
ذلك بالقعدد بنو سعد بن زيد مناة بن متيم فكان أوهلم صفوان بن احلارث بن شجنة بن عطارد بن عوف بن كعب 

  .زيد مناة بن متيم وكان ذلك يف بيته حىت قام على آخرهم االسالم وهو كرب بن صفوان بن سعد بن
وكانت االجازة من املزدلفة يف عدوان حىت قام االسالم على آخرهم وهو أبو سيارة عميلة بن االعزل وقيل امسه 

املوقف أربعني سنة وهو أول العاص واسم االعزل خالد وكان جييز بالناس على أتان له عوراء مكث يدفع عليها يف 
  .من جعل الدية مائة وأول من كان يقول أشرق ثبري كيما نغري حكاه السهيلي

__________  
هو تعيريه بنسبه النه ادعى يف بين ربيعة، ومرة ؛ والسبب يف عودته إىل مكة كما يرويه الطربي وابن إسحاق ) ١(

  .بنسبه وشرفه فعاد إىل مكة يف حاج قضاعة فأخربته أمه..لست منا: تساب مع آخر فعريه وقال له
  .ويف مكة تزوج حىب بنت حليل

وأقام قصي يف مكة مع حليل وولدت له حىب عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى فلما انتشر ماله وعظم شرفه هلك 
  .حليل فرأى قصي أنه أوىل بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبين بكر

فاقتتلوا مبفضى مأزمي مىن وكثرت ..ساعدته، وكتب إىل أخيه يف بين ربيعةفكلم رجاال من قريش وبين كنانة مل
فحكم إىل قصي ..القتلى يف احلرم ودخلت قبائل العرب بينهم واصطلحوا على أن حيكموا بينهم يعمر بن عوف

  .حبجابة الكعبة ووالية البيت
رمبا كان قصي أخذها يف بعض االحيان ففتح وقيل إن حليل كان رمبا أعطى املفاتيح إىل ابنته حىب ملا كرب وضعف، و

  .البيت للناس وأغلقه وملا هلك حليل أوصى بوالية البيت لقصي فرفضت خزاعة فهاجت احلرب بينها وبينه
  .ويذكر أيضا أن حليل ملا كرب وضعف اعطى أبا غبشان املفاتيح وهو من خزاعة فابتاعها منه قصي بزق مخر

  .وصارت والية البيت له
  ).االزرقي -ابن االثري  -الروض االنف  -ابن هشام  -لطربي راجع ا(
وقيل ألبسته ؛ صوفة وهم الغوث وولده ومسي صوفة الن أمه حني جعلته ربيطا يف الكعبة علقت برأسه صوفة ) ٢(

  .ثوبا من الصوف
  .إن من ويل من البيت شيئا من غري أهله أو قام خبدمة يف البيت يقال هلم صوفة وصوفان: ويقال

إال حتاكموا إليه فريضون مبا يقضي به فتحاكموا إليه ) ١(وكان عامر بن الظرب العدواين ال يكون بني العرب نائرة 
مرة يف مرياث خنثى فبات ليلته ساهرا يتروى ماذا حيكم به فرأته جارية له كانت ترعى عليه غنمه امسها سخيلة، 

مفكر فيه، وقال لعلها يكون عندها يف ذلك شئ  -ا ما هو فقالت له مالك ال أبالك ؟ الليلة ساهرا ؟ فذكر هل
  .فقال فرجتها واهللا يا سخيلة وحكم بذلك) ٢(فقالت اتبع القضاء املبال 

وجاءوا : (وهذا احلكم من باب االستدالل باالمارات والعالمات وله أصل يف الشرع قال اهللا تعاىل: قال السهيلي
  .ال أثر النياب الذئب فيه حيث]  ١٨: يوسف) [ على قميصه بدم كذب

إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من : (وقال تعاىل
  ]. ٢٧ - ٢٦: يوسف) [ الصادقني

  ".انظروها فإن جاءت به أورق جعدا مجاليا فهو للذي رميت به : " ويف احلديث
يم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن احلارث بن مالك بن كنانة بن خزمية بن وكان النسئ يف بين فق: قال ابن إسحاق



  .مدركة بن الياس بن مضر
وهو حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدي مث ) ٣(وكان أول من نسأ الشهور على العرب، القلمس : قال ابن إسحاق

  قام بعده ابنه عباد مث
خرهم أبو مثامة جنادة بن عوف بن قلع بن عباد بن حذيفة قلع بن عباد مث أمية بن قلع مث عوف بن أمية مث كان آ

وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إليه فخطبهم فحرم ) ٤(وهو القلمس فعلى أيب مثامة قام االسالم 
 اللهم إين: (االشهر احلرم فإذا أراد أن حيل منها شيئا أحل احملرم وجعل مكانه صفرا ليواطئوا عدة ما حرم اهللا فيقول

فتتبعه العرب يف ذلك ففي ذلك يقول عمري بن ) أحللت أحد الصفرين الصفر االول وانسأت اآلخر للعام املقبل
لقد ): ٥(بن مالك بن كنانة ويعرف عمري بن قيس هذا جبدل الطعان ] بن ثعلبة [ قيس أحد بين فراس بن غنم 

  كرام الناس أن هلم كراما* علمت معد أن قومي 
__________  

  .الكائنة الشنيعة تكون بني القوم: نائرةال) ١(
أي دعه يقعد، كما يف ابن إسحاق، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول املرأة ) ٢(

  .فهي امرأة
  .مسي به جلوده إذ القلمس من أمساء البحار: القلمس) ٣(
حلج يف زمن عمر فرأى الناس يزدمحون على وجدت له خربا يدل على أنه أسلم فإنه حضر ا: قال السهيلي) ٤(

  .إين قد أجرته منكم فخفقه عمر بالدرة: أيها الناس: احلجر االسود فقال
  .وقال وحيك إن اهللا قد أبطل أمر اجلاهلية

  .٢٤٧/  ١االصابة ج 
  .يف ابن هشام جذل الطعان مسي بذلك لثباته يف احلرب كأنه جذل شجرة واقف) ٥(

 -سرية ابن هشام (لطعان هو علقمة بن فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة انظر وقال أبو عبيدة جذل ا
  ).شرح السرية اليب ذر -الروض االنف 

شهور احلل جنعلها حراما وكان * ألسنا الناسئني على معد ) ١(وأي الناس مل نعلك جلاما * فأي الناس فاتونا بوتر 
قصود أنه مجع قريشا من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب واستعان قصي يف قومه سيدا رئيسا مطاعا معظما وامل

  مبن أطاعه من أحياء العرب على حرب خزاعة وإجالئهم عن البيت
كثرية ودماء غزيرة مث تداعوا إىل التحكيم فتحاكموا إىل يعمر بن عوف بن ) ٢(وتسليمه إىل قصي فكان بينهم قتال 

مناة بن كنانة فحكم بأن قصيا أوىل بالبيت من خزاعة وأن كل دم أصابه كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد 
قصي من خزاعة وبين بكر موضوع بشدخه حتت قدميه وأن ما أصابته خزاعة وبنو بكر من قريش وكنانة وقضاعة 

  .ففيه الدية مؤداة وأن خيلى بني قصي وبني مكة والكعبة فسمي يعمر يومئذ الشداخ
صي البيت وأمر مكة، ومجع قومه من منازهلم إىل مكة، ومتلك على قومه وأهل مكة فوىل ق: قال ابن إسحاق

فملكوه، إال أنه أقر العرب على ما كانوا عليه، النه يرى ذلك دينا يف نفسه ال ينبغي تغيريه فأقر آل صفوان 
] ابن إسحاق [ ، قال وعدوان والنسأة ومرة بن عوف على ما كانوا عليه، حىت جاء االسالم فهدم اهللا به ذلك كله

فكان قصي أول بين كعب أصاب ملكا أطاع له به قومه وكانت إليه احلجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء 
)٣.(  



  .، فحاز شرف مكة كله
  .وقطع مكة رباعا بني قومه، فأنزل كل قوم من قريش منازهلم من مكة

ه، واستقرت بقريش الدار، وقضت من خزاعة املراد فرجع احلق إىل نصابه، ورد شارد العدل بعد إياب: قلت
واالوطار، وتسلمت بيتهم العتيق القدمي لكن مبا أحدثت خزاعة من عبادة االوثان ونصبها إياها حول الكعبة 

  .وحنرهم هلا وتضرعهم عندها واستنصارهم هبا وطلبهم الرزق منها
  .ها، فكان يقال قريش البطاح، وفريش الظواهروأنزل قصي قبائل قريش أباطح مكة، وأنزل طائفة منهم ظواهر

فكانت لقصي بن كالب مجيع الرئاسة من حجابة البيت وسدانته واللواء وبىن دارا الزاحة الظلمات وفصل 
  اخلصومات مساها دار الندوة إذا أعضلت قضية

__________  
  .طلب الثأر: الوتر) ١(
  .اقتتلوا عند مفضى مأزمي مىن) ٢(

  ).١٠٦/  ١االزرقي (فجر ملا فجر فيه وسفك فيه من الدماء وانتهك من حرمته فسمي املكان امل
  .القيادة: زاد االزرقي) ٣(

  .أن تكون مفاتيح البيت عنده ال يدخله أحد إال بإذنه: واحلجابة
  .يعين سقاية زمزم: السقاية
  .طعام جتمعه قريش كل عام الهل املوسم: الرفادة
  .ع بأهل املشورة والرأيدار ختذها قصي لالجتما: الندوة

اجتمع الرؤساء من كل قبيلة فاشتوروا فيها وفصلوها وال يعقد عقد لواء وال عقد نكاح إال هبا وال تبلغ جارية أن 
  .تدرع فتدرع إال هبا وكان باب هذه الدار إىل املسجد احلرام

ا يف زمن معاوية مبائة ألف درهم بعد بين عبد الدار فباعه) ١(مث صارت هذه الدار فيما بعد إىل حكيم بن حزام 
فالمه على بيعها معاوية، وقال بعت شرف قومك مبائة ألف ؟ فقال إمنا الشرف اليوم بالتقوى واهللا لقد ابتعتها يف 

  .اجلاهلية بزق مخر وها أنا قد بعتها مبائة ألف وأشهدكم أن مثنها صدقة يف سبيل اهللا فأينا املغبون
ال املوطأ وكانت إليه سقاية احلجيج فال يشربون إال من ماء حياضه وكانت زمزم إذ ذكره الدارقطين يف أمساء رج

وكان قصي : ذاك مطموسة من زمن جرهم قد تناسوا أمرها من تقادم عهدها وال يهتدون إىل موضعها قال الواقدي
  .أول من أحدث وقيد النار باملزدلفة ليهتدي إليها من يأيت من عرفات

  .احلجيج أيام املوسم إىل أن خيرجوا راجعني إىل بالدهم والرفادة وهي إطعام
يا معشر قريش إنكم جريان اهللا وأهل مكة وأهل احلرم، : وذلك أن قصيا فرضه عليهم فقال هلم: قال ابن إسحاق

  .وأن احلجاج ضيف اهللا وزوار بيته، وهم أحق بالضيافة، فاجعلوا هلم طعاما وشرابا أيام احلج، حىت يصدروا عنكم
  .فعلوا فكانوا خيرجون لذلك يف كل عام من أمواهلم خرجا فيدفعونه إليه، فيصنعه طعاما للناس أيام مىنف

  .فجرى ذلك من أمره يف اجلاهلية حىت قام االسالم، مث جرى يف االسالم إىل يومك هذا
  .فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام مبىن للناس حىت ينقضي احلج

عد ابن إسحاق مث أمر بإخراج طائفة من بيت املال فيصرف يف محل زاد وماء البناء السبيل مث انقطع هذا ب: قلت
القاصدين إىل احلج وهذا صنيع حسن من وجوه يطول ذكرها، ولكن الواجب أن يكون ذلك من خالص بيت 



  املال، من أحل ما فيه واالوىل أن يكون من جوايل الذمة
" من استطاع احلج فلم حيج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا : " ء يف احلديثالهنم ال حيجون البيت العتيق وقد جا

)٢.(  
  به مجع اهللا القبائل من فهر* قصي لعمري كان يدعى جممعا : يف مدح قصي وشرفه يف قومه) ٣(وقال قائلهم 

__________  
  .هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي) ١(

أن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار باعها من معاوية فجعلها دار : ٢٣/  ٢ ويف ابن االثري ج
  .االمارة مبكة

ويف مجهرة ابن حزم أن عكرمة كانت له الندوة وباعها من حكيم بن حزام يف اجلاهلية ولعله الصواب إذ أن حكيم 
  .الذي باعها زمن معاوية

  .تقدم خترجيه) ٢(
  .أبوهم قصي: وفيه: غامن اجلمحي كما يف االزرقي هو حذافة بن) ٣(

وملا فرغ قصي من حربه : وهم طردوا عنا غواة بين بكر قال ابن إسحاق* مهوا مالوا البطحاء جمدا وسؤددا 
  ).١(انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إىل بالده مبن معه واخوته من أبيه الثالثة وهم حن وحممود وجلهمة 

د ونطرح * فقال الرسول أجيبوا اخلليال هنضنا إليه نقود اجليا * وملا أتى من قصي رسول : اقال رزاح يف إجابته قصي
جينب بنا * فهن سراع كورد القصا ) ٢(ح ونكمي النهار لئال نزوال * عنا امللول الثقيال نسري هبا الليل حىت الصبا 
تزيد على االلف * فيا لك حلبة ما ليلة  )٣(ومن كل حي مجعنا قبيال * من قصي رسوال مجعنا من السر من امشذين 

  )٤(وأسهلن من مستناخ سبيال * سيبا رسيال فلما مررن على عسجر 
وعاجلن من مر ليال * مررن على احللي ما ذقنه ) ٥(ن وجاوزن بالعرج حيا حلوال * وجاوزن بالركن من ورقا 

أحبنا الرجال قبيال قبيال * فلما انتهينا إىل مكة ) ٧(إرادة أن يسترقن الصهيال * ندين من العوذ أفالءها ) ٦(طويال 
) ٨(ر خبز القوي العزيز الذليال * ف ويف كل أوب خلسنا العقوال خنبزهم بصالب النسو * نعاورهم مث حد السيو 
ك كما ال حيلون أرضا سهوال فأصبح * وبكرا قتلنا وجيال فجيال نفيناهم من بالد امللي * قتلنا خزاعة يف دارها 

فلما رجع رزاح إىل بالده نشره اهللا ونشر حنا، : د ومن كل حي شفينا الغليال قال ابن إسحاق* م يف احلدي سيبه
  .فهما قبيال عذرة إىل اليوم

  مبكة منزيل وهبا ربيت* أنا ابن العاصمني بين لؤي : وقال قصي بن كالب يف ذلك: قال ابن إسحاق
__________  

  .ل أوالد ربيعة بن حرام من امرأة أخرى غري أم قصييف الطربي هؤالء ليس بأخوته ب) ١(
  .نكمن: نكمي) ٢(
  .االمشذين، قيل قبيلتان) ٣(

  .وقيل جبالن بني املدينة وخيرب
  ).انظر معجم البلدان(يف ابن هشام عسجد وكالمها موضع بعينه ) ٤(
  .جبل وواد: ورقان والعرج موضعان) ٥(
  ).معجم البلدان ومعجم ما استعجم(



  .وهي الناقة اليت هلا أوالد: مجع عائذ: العوذ) ٧( -احلل : ابن هشاميف ) ٦(
  .نسوقهم سوقا شديدا: خنبزهم) ٨(

  ومروهتا رضيت هبا رضيت* إىل البطحاء قد علمت معد 
فلست أخاف ضيما ما حييت * رزاح ناصري وبه أسامي ) ١(هبا أوالد قيذر والنبيت * فلست لغالب أن مل تأثل 

أن رزاحا إمنا قدم بعدما نفى قصي خزاعة واهللا : عن االشرم عن أيب عبيدة عن حممد بن حفصوقد ذكر االموي 
  .أعلم

فصل مث ملا كرب قصي فوض أمر هذه الوظائف اليت كانت إليه من رئاسات قريش وشرفها من الرفادة والسقاية 
  .واحلجابة واللواء والندوة إىل ابنه عبد الدار وكان أكرب ولده

هبا كلها الن بقية أخوته عبد مناف وعبد الشمس وعبدا كانوا قد شرفوا يف زمن أبيهم وبلغوا يف وإمنا خصصه 
بذلك فكان أخوته ال ينازعونه يف ) ٢(قوهتم شرفا كبريا فأحب قصي أن يلحق هبم عبد الدار يف السؤدد فخصصه 

ذلك ليلحقه بإخوته فنحن نستحق ذلك فلما انقرضوا تشاجر أبناؤهم يف ذلك وقالوا إمنا خصص قصي عبد الدار ب
ما كان آباؤنا يستحقونه وقال بنو عبد الدار هذا أمر جعله لنا قصي فنحن أحق به واختلفوا اختالفا كثريا 

وانقسمت بطون قريش فرقتني ففرقة بايعت عبد الدار وحالفتهم وفرقة بايعت بين عبد مناف وحالفوهم على ذلك 
فيها طيب مث ملا قاموا مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسموا حلف ) ٣( ووضعوا أيديهم عند احللف يف جفنة

  .املطيبني
وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد بن عبد العزى بن قصي وبنو زهرة وبنو تيم وبنو احلارث بن فهر وكان مع 

ب بن فهر اجلميع واعتزلت بنو عامر بن لؤي وحمار) ٤(بين عبد الدار بنو خمزوم وبنو سهم وبنو مجح وبنو عدي 
فلم يكونوا مع واحد منهما مث اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبين عبد مناف وأن تستقر 

  .احلجابة واللواء والندوة يف بين عبد الدار فانربم االمر على ذلك واستمر
ج حىب بنت حليل ونقل حليل وزعم قوم من خزاعة أن قصيا ملا تزو: وحكى االموي عن االشرم عن أيب عبيدة قال

  عن والية البيت جعلها إىل ابنته حىب واستناب عنها أبا غبشان
__________  

  .قيذر والنبيت من أوالد امساعيل عليه السالم) ١(
  أما واهللا الحلقنك بالقوم وإن كانوا قد شرفوا عليك ال يدخل رجل منهم الكعبة حىت تكون أنت: قال له قصي) ٢(

  .ه دار الندوة اليت ال تقضي قريش أمرا إال فيهافأعطا..تفتحها
  ).ابن هشام -ابن االثري  -الطربي (
مجهرة (اليت أعطتهم اجلفنة هي أم حكيم البيضاء بنت عبد املطلب عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم وتوأمة أبيه ) ٣(

  ).الروض االنف -ابن حزم 
عبد الدار وتعاهدوا وحلفاؤهم عند الكعبة حلفا مؤكدا، على  وتعاقد بنو: يف الطربي وابن االثري وابن هشام) ٤(

  .أن ال يتخاذلوا وال يسلم بعضهم بعضا، فسموا االحالف
  .وتعبوا للقتال

  .مث تداعوا إىل الصلح وحتاجز الناس عن احلرب



مخر  سليم بن عمرو بن لؤي بن ملكان بن قصي بن حارثة بن عمرو بن عامر فاشترى قصي والية البيت منه بزق
وملا رأت خزاعة ذلك اشتدوا على قصي فاستنصر أخاه فقدم مبن ) أخسر من صفقة أيب غبشان(وقعود فكان يقال 

معه وكان ما كان مث فوض قصي هذه اجلهات اليت كانت إليه من السدانة واحلجابة واللواء والندوة والرفادة 
ر االجازة من مزدلفة يف بين عدوان وأقر النسئ يف فقيم والسقاية إىل ابنه عبد الدار كما سيأيت تفصيله وإيضاحه وأق

  .وأقر االجازة وهو النفر يف صوفة كما تقدم بيان ذلك كله مما كان بأيديهم قبل ذلك
وبرة، وأمهم ) ١(فولد قصي أربعة نفر وامرأتني عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبدا وختمر : قال ابن إسحاق

ية بن سلول بن كعب بن عمرو اخلزاعي وهو آخر من ويل البيت من خزاعة ومن كلهم حىب بنت حليل بن حبش
  .يده أخذ البيت قصي بن كالب

فولد عبد مناف بن قصي أربعة نفر هامشا وعبد مشس واملطلب وأمهم عاتكة بنت مرة بن هالل : قال ابن هشام
  .ونوفل ين عبد مناف وأمه واقدة بنت عمرو املازنية

  .د لعبد مناف أيضا أبو عمرو ومتاضر وقالبة وحية وريطة وأم االخثم وأم سفيانوول: قال ابن هشام
عبد املطلب، وأسدا، وأبا صيفي، ونضلة : وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر، ومخس نسوة: قال ابن هشام

بن خداش ) ٢(سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد : فأم عبد املطلب ورقية؛ والشفا، وخالدة وضعيفة، ورقية، وحية 
  ).٣(بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من املدينة وذكر أمهات الباقني 

  قال وولد
ال عمران  -وامسه عبد مناف  -عبد امللطب عشرة نفر وست نسوة وهم العباس ومحزة وعبد اهللا وأبو طالب 

يلقب بالغيداق لكثرة والزبري واحلارث، وكان بكر أبيه وبه كان يكىن، وجحل، ومنهم من يقول حجل، وكان 
وصفية، وأم حكيم البيضاء، وعاتكة، وأميمة، وأروى،  -وامسه عبد العزى  -خريه، واملقوم وضرار وأبو هلب 

وبرة، وذكر أمهاهتم إىل أن قال وأم عبد اهللا وأيب طالب والزبري ومجيع النساء إال صفية فاطمة بنت عمرو بن عائذ 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن بن عمران بن خمزوم بن يقظة بن مرة 

  .مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
  فولد عبد اهللا حممدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيد ولد آدم وأمه آمنة بنت وهب بن] ابن هشام [ قال 

__________  
  .مل يرد ذكر ختمر يف الطربي) ١(
  .عند ابن االثري مل يذكر إال أوالده البنني االربعةو

  .وعبدا، عبد قصي يف الطربي وابن االثري
  .ابن لبيد بن حرام: يف الطربي) ٢(

  .سلمى بنت عمرو بن زيد اخلزرجية النجارية: ويف رواية عنده وعند ابن االثري، امسها
هند بنت عمرو بن ثعلبة اخلزرجية، وأم : ي وحيةوأم أيب صيف؛ قيلة بنت عامر بن مالك اخلزاعية : أم أسد) ٣(

  .نضلة والشفاء امرأة من قضاعة، وأم خالدة وضعيفة واقدة بنت أيب عدي املازنية
  ).ابن هشام(

بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي مث ذكر أمهاهتا فأغرق إىل أن قال فهو أشرف ولد آدم ) ١(عبد مناف بن زهرة 
  .بيه وأمه صلوات اهللا وسالمه عليه دائما إىل يوم الدينحسبا، وأفضلهم نسبا من قبل أ



إن : " وقد تقدم حديث االوزاعي عن شداد أيب عمار عن واثلة بن االسقع قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
" اهللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى هامشا من قريش واصطفاين من بين هاشم 

ه مسلم وسيأيت بيان مولده الكرمي وما ورد فيه من االخبار واآلثار وسنورد عند سرد النسب فوائد أخر ليست روا
  .هاهنا إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة وعليه التكالن

ذكر مجل من االحداث يف اجلاهلية قد تقدم ما كان من أخذ جرهم والية البيت من بين إمساعيل طمعوا فيهم الهنم 
بناهتم وما كان من توثب خزاعة على جرهم وانتزاعهم والية البيت منهم مث ما كان من رجوع ذلك إىل قصي أبناء 

وبنيه واستمرار ذلك يف أيديهم إىل أن بعث اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم فأقر تلك الوظائف على ما كانت 
  .عليه

ذي كان يف زمن الفترة وقد زعم بعضهم أنه كان ذكر مجاعة مشهورين يف اجلاهلية خرب خالد بن سنان العبسي ال
  .نبيا واهللا أعلم

حدثنا أمحد بن زهري التستري حدثنا حيىي بن املعلى بن منصور الرازي حدثنا حممد : قال احلافظ أبو القاسم الطرباين
لد بن جاءت بنت خا: قال: بن الصلت حدثنا قيس بن الربيع عن سامل االفطس عن سعيد بن جبري عن ابن عباس

  ".بنت نيب ضيعه قومه : " سنان إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فبسط هلا ثوبه وقال
وقد رواه احلافظ أبو بكر البزار عن حيىي بن املعلى بن منصور عن حممد بن الصلت عن قيس عن سامل عن سعيد عن 

  .ابن عباس
  ".ذاك نيب ضيعه قومه : " قال ذكر خالد بن سنان عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
ثقة يف نفسه إال أنه كان ردئ احلفظ وكان ) ٢(مث قال وال نعرفه مرفوعا إال من هذا الوجه وكان قيس بن الربيع 

  .له ابن يدخل يف أحاديثه ما ليس منها واهللا أعلم
  قال البزار وقد رواه الثوري عن سامل االفطس عن سعيد بن جبري مرسال وقال احلافظ أبو

__________  
ذهب ابن قتيبة يف املعارف إىل القول أن زهرة اسم امرأة عرف هبا بنو زهرة، وهو خطأ على ما ورد عند ابن ) ١(

إسحاق والطربي وغريمها أن زهرة هو جد بين زهرة وهو زهرة بن كالب ومن ولده احلارث وعبد مناف ومن ولد 
  ).١٢٨انظر مجهرة االنساب ص (عبد مناف وهب 

الناس : الربيع أبو حممد الكويف صدوق تغري ملا كرب، مات سنة بضع وستني ومائة وقال العجليقيس بن ) ٢(
  .يضعفونه

 -ثقات العجلي (عامة رواياته مستقيمة : ليس بقوي وقال ابن عدي: ليس بشئ وقال أبو حامت: وقال ابن معني
  ).١٢٨/  ٢التقريب  - ٣٤٨/  ٢الكاشف 

مهدي املوصلي قال حدثنا أبو عوانة عن أيب يونس عن عكرمة عن ابن عباس أن حدثنا املعلى بن : يعلي املوصلي
واهللا يا ) ١(إين أطفئ عنكم نار احلرتني فقال له رجل من قومه : رجال من عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه

أناس من قومه فيهم خالد ما قلت لنا قط إال حقا فما شأنك وشأن نار احلرتني تزعم أنك تطفئها فخرج خالد ومعه 
عمارة بن زياد فأتوها فإذا هي خترج من شق جبل فخط هلم خالد خطة فأجلسهم فيها فقال إن أبطأت عليكم فال 

بدا بدا : تدعوين بامسي فخرجت كأهنا خيل شقر يتبع بعضها بعضا فاستقبلها خالد فجعل يضرهبا بعصاه وهو يقول
خرج منها وثيايب بيدي حىت دخل معها الشق فأبطأ عليهم فقال هلم بدا كل هدى زعم ابن راعية املعزى أين ال أ



  .عمارة بن زياد واهللا إن صاحبكم لو كان حيا لقد خرج إليكم بعد قالوا فادعوه بامسه
قال فقالوا إنه قد هنانا أن ندعوه بامسه فدعوه بامسه فخرج وهو آخذ برأسه فقال أمل أهنكم أن تدعوين بامسي فقد 

ين فادفنوين فإذا مرت بكم احلمر فيها محار أبتر فأنبشوين فإنكم جتدوين حيا فدفنوه فمرت هبم احلمر فيها واهللا قتلتمو
محار أبتر فقلنا أنبشوه فإنه أمرنا أن ننبشه فقال هلم عمارة ال تنبشوه ال واهللا ال حتدث مضر أن ننبش موتانا وقد 

عليكم أمر فانظروا فيها فإنكم ستجدون ما تسألون عنه كان قال هلم خالد إن يف عكن امرأته لوحني فإن أشكل 
قال وال ميسهما حائض فلما رجعوا إىل امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما إليهم وهي حائض فذهب ما كان فيهما من 

  ).٢(علم 
أبو قال " ذاك نيب أضاعه قومه : " قال مساك بن حرب سئل عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال أبو يونس

  ".مرحبا بابن أخي : " قال مساك بن حرب إن ابن خالد بن سنان أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: يونس
فهذا السياق موقوف على ابن عباس وليس فيه أنه كان نبيا واملرسالت اليت فيها أنه نيب ال حيتج هبا هاهنا واالشبه 

يف زمن الفترة فقد ثبت يف صحيح البخاري عن رسول اهللا أنه كان رجال صاحلا له أحوال وكرامات فإنه إن كان 
  ".إن أوىل الناس بعيسى بن مرمي أنا النه ليس بيين وبينه نيب : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وقد قال ) ٣) (لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك: (وإن كان قبلها فال ميكن أن يكون نبيا الن اهللا تعاىل قال
  ن العلماء إن اهللا تعاىل مل يبعث بعد إمساعيل نبيا يفغري واحد م

العرب إال حممدا صلى اهللا عليه وسلم خامت االنبياء الذي دعا به إبراهيم اخلليل باين الكعبة املكرمة اليت جعلها اهللا 
وهبذا  قبلة الهل االرض شرعا وبشرت به االنبياء لقومهم حىت كان آخر من بشر به عيسى بن مرمي عليه السالم

املسلك بعينه يرد ما ذكره السهيلي وغريه من إرسال نيب من العرب يقال له شعيب بن ذي مهذم بن شعيب بن 
صفوان صاحب مدين وبعث إىل العرب أيضا حنظلة بن صفوان فكذبومها فسلط اهللا على العرب خبت نصر فنال 

  منهم من القتل والسيب حنو ما نال من بين
__________  

  .هو عمارة بن زياد: ستدرك للحاكم قاليف امل) ١(
  .من االساطري الغريبة ليس من سبيل لتصديقها والقبول هبا) ٢(
  .٣سورة السجدة اآلية ) ٣(

  .إسرائيل وذلك يف زمن معد بن عدنان والظاهر أن هؤالء كانوا قوما صاحلني يدعون إىل اخلري واهللا أعلم
  .يف أخبار خزاعة بعد جرهموقد تقدم ذكر عمرو بن حلي بن قمعة بن خندف 

حامت الطائي أحد أجواد اجلاهلية وهو حامت بن عبد اهللا بن سعد بن احلشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أحزم بن 
بن ربيعة بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طئ أبو سفانة الطائي ) ٢(وامسه هرومة ) ١(أيب أحزم 

  .دحا يف اجلاهلية، وكذلك كان ابنه يف االسالموالدعدي بن حامت الصحايب، كان جوادا مم
وكانت حلامت مآثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة يف كرمه يطول ذكرها، ولكن مل يكن يقصد هبا وجه اهللا والدار 

  .اآلخرة، وإمنا كان قصده السمعة والذكر
القيسي حدثنا أبو نصر هو الناجي قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده حدثنا حممد بن معمر حدثنا عبيد بن واقد 

" ذاك أراد أمرا فأدركه : " عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر قال ذكر حامت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .قال الدارقطين تفرد به عبيد بن واقد عن أيب نصر الناجي ويقال إن امسه محاد) حديث غريب(



اكم بن أيب نصر الناجي وبني أيب نصر محاد ومل يسم الناجي ووقع يف بعض وقد فرق أبو أمحد احل: قال ابن عساكر
  .روايات احلافظ ابن عساكر عن أيب نصر شيبة الناجي واهللا أعلم

وقال االمام أمحد حدثنا يزيد بن إمساعيل حدثنا سفيان عن مساك بن حرب عن مرى بن قطري عن عدي بن حامت 
  .إن أيب كان يصل الرحم ويفعل ويفعل فهل له يف ذلك، يعين من أجر: " سلمقال قلت لرسول اهللا صلى اهللا عليه و

  ".إن أباك طلب شيئا فأصابه : " قال
  .وهكذا رواه أبو يعلى عن القواريري عن غندر عن شعبة عن مساك به

  .يعين الذكر" إن أباك أراد أمرا فأدركه : " وقال
ن شعبة به سواء وقد ثبت يف الصحيح يف الثالثة الذين تسعر وهكذا رواه أبو القاسم البغوي عن علي بن اجلعد ع

هبم جهنم منهم الرجل الذي ينفق ليقال إنه كرمي فيكون جزاؤه أن يقال ذلك يف الدنيا وكذا يف العامل واجملاهد ويف 
كعب  احلديث اآلخر يف الصحيح أهنم سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عبد اهللا بن جدعان بن عمرو بن

إنه مل يقل يوما من : " بن سعد بن تيم بن مرة فقالوا له كان يقري الضيف ويعتق ويتصدق فهل ينفعه ذلك فقال
  ".الدهر رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين 

  .هذا وقد كان من االجواد املشهورين أيضا املطعمني يف السنني املمحلة واالوقات املرملة
  أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثين أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن )٤(وقال احلافظ أبو بكر البيهقي 

__________  
  .أخزم بن أيب أخزم: ويف مجهرة ابن حزم؛ كذا يف بلوغ االرب لاللوسي ) ١(
  .هزومة: عن ابن السكيت ٣٦٣/  ١٧يف االغاين ) ٢(
  .بتغيري يف بعض ألفاظه ٢٥٨/  ٤مسند أمحد ج ) ٣(
  .٣٤١/  ٥لدالئل ج أخرجه البيهقي يف ا) ٤(

يوسف العماين، حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثري بن عبد الواحد الكويف، حدثنا ضرار بن صرد، حدثنا عاصم بن 
يا : قال علي بن أيب طالب: محيد، عن أيب محزة الثمايل، عن عبد الرمحن بن جندب، عن كميل بن زياد النخعي، قال

فال يرى نفسه للخري ) ١(خري عجبا، لرجل جييئه أخوه املسلم يف حاجة  ما أزهد كثريا من الناس يف! سبحان اهللا 
) ٢(أهال، فلو كان ال يرجو ثوابا وال خيشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع يف مكارم االخالق فإهنا تدل على سبيل 

  .النجاح
  . عليه وسلمفداك أيب وأمي يا أمري املؤمنني أمسعته من رسول اهللا صلى اهللا: فقام إليه رجل وقال

  وما هو خري! قال نعم 
عيطاء، مشاء االنف، معتدلة القامة واهلامة، درماء الكعبني ) ٣(ملا أتى بسبايا طئ وقعت جارية محراء لعساء زلفا : منه

  .لفاء الفخذين، مخيصة اخلصرين، ضامرة الكشحني، مصقولة املتنني) ٤(خدجلة الساقني 
الطلنب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيجعلها يف فيئي فلما تكلمت : قال فلما رأيتها أعجبت هبا وقلت

إن رأيت أن ختلي عين وال تشمت يب أحياء العرب فإين ابنة : يا حممد: أنسيت مجاهلا ملا رأيت من فصاحتها، فقالت
ف، ويطعم سيد قومي، وإن أيب كان حيمي الذمار، ويفك العاين ويشبع اجلائع، ويكسو العاري، ويقري الضي

  .الطعام، ويفشي السالم، ومل يرد طالب حاجة قط، وأنا ابنة حامت طيئ
لترمحنا عليه، خلوا ) ٦(صفة املؤمنني حقا لو كان أبوك مؤمنا ) ٥(يا جارية هذه : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .عنا فإن أباها كان حيب مكارم االخالق، واهللا تعاىل جيب مكارم االخالق
: " فقال يا رسول اهللا، واهللا حيب مكارم االخالق ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٧(و بردة بن ينار فقام أب

  ".والذي نفسي بيده ال يدخل اجلنة أحد إال حبسن اخللق 
عن عثمان  -هو القاسم بن عدي  -حدثين عمر بن بكر عن أيب عبد الرمحن الطائي : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

حدثينا ) ٨(عركى بن حليس الطائي عن أبيه عن جده وكان أخا عدي بن حامت المه قال قيل لنوار امرأة حامت عن 
عن حامت قالت كل أمره كان عجبا أصابتنا سنة حصت كل شئ فاقشعرت هلا االرض واغربت هلا السماء وضنت 

ال وأنا لفي ليلة صنرب بعيدة ما بني املراضع على أوالدها وراحت االبل حدبا حدابري ما تبض بقطرة وحلقت امل
  الطرفني إذ تضاغي اال صبية

__________  
  .احلاجة: يف الدالئل) ١(
  .سبل: يف الدالئل) ٢(
  .وهي بيضاء: ذلفاء، ويف االغاين محاء: يف الدالئل) ٣(

  .طويلة العنق: وعيطاء
؛ ودرماء املرأة اليت ال تستبني كعوهبا : تناهوهو خطأ والصواب ما أثب؛ درماء العني، خدلة الساقني : يف الدالئل) ٤(

  .ممتلئة: وخدجلة
  .وهي ابنة حامت وامسها سفانة وهبا كان يكىن وقد أسلمت) ٥(
  .مسلما: يف الدالئل) ٦(
  .نيار وامسه هانئ: ١٧دينار، ويف الكىن واالمساء للدواليب ص : يف الدالئل) ٧(
  .امسها ماوية: ٣٨٧/  ١٧يف االغاين ج ) ٨(

اجلوع عبد اهللا وعدي وسفانة فواهللا إن وجدنا شيئا نعللهم به فقام إىل أحد الصبيان فحمله وقمت إىل الصبية من 
فعللتها فواهللا إن سكتا إال بعد هدأة من الليل مث عدنا إىل الصيب اآلخر فعللناه حىت سكت وما كاد مث افترشنا قطيفة 

أنا وهو يف حجرة والصبيان بيننا مث أقبل علي يعللين النام لنا شامية ذات مخل فأضجعنا الصبيان عليها ومنت 
ما أراها إال قد نامت وما يب نوم فلما أدهلم الليل وهتورت : وعرفت ما يريد فتناومت فقال مالك أمنت فسكت فقال

النجوم وهدأت االصوات وسكنت الرجل إذ جانب البيت قد رفع فقال من هذا ؟ فوىل حىت قلت إذا قد أسحرنا 
جارتك فالنة يا أبا عدي ما وجدت على أحد معوال غريك أتيتك من عند أصيبة : و كدنا عاد فقال من هذا ؟ قالتأ

  .فوثبت: يتعاوون عواء الذئاب من اجلوع قال أعجليهم علي قالت النوار
  .فقلت

 فواهللا ماذا صنعت أضطجع واهللا لقد تضاغى اصبيتك فما وجدت ما تعللهم فكيف هبذه وبولدها فقال أسكيت
  .الشبعنك إن شاء اهللا

فأقبلت حتمل اثنني ومتشي جنبتيها أربعة كأهنا هنامة حوهلا رئاهلا فقام إىل فرسه فوجأ حبربته يف لبته مث قدح : قالت
دونك مث قال ابعثي صبيانك فبعثتهم : زنده وأورى ناره مث جاء مبدية فكشط عن جلده مث دفع املدية إىل املرأة مث قال

وءة أتأكلون شيئا دون أهل الصرم فجعل يطوف فيهم حىت هبوا وأقبلوا عليه والتفع يف ثوبه مث اضطجع مث قال س
  .ناحية ينظر إلينا واهللا ما ذاق مزعة وانه الحوجهم إليه فأصبحنا وما على االرض منه إال عظم وحافر



يب سعد وحدثنا عثيم بن ثوابة بن حامت حدثين القاضي أبو عبد اهللا احملاملي حدثنا عبد اهللا بن أ: وقال الدارقطين
يا أبا سفانة أشتهي أن آكل أنا وأنت طعاما وحدنا ليس عليه : قالت امرأة حامت حلامت: الطائي عن أبيه عن جده قال

أحد فأمرها فحولت خيمتها من اجلماعة على فرسخ وأمر بالطعام فهئ وهي مرخاة ستورها عليه وعليها فلما قارب 
  :عن رأسه مث قال نضج الطعام كشف

جبزل إذا أوقدت ال * علي إذن ما تطبخني حرام ولكن هبذاك اليفاع فأوقدي * فال تطبخي قدري وسترك دوهنا 
بضرام قال مث كشف الستور وقدم الطعام ودعا الناس فأكل وأكلوا فقالت ما أمتمت يل ما قلت فأجاهبا ال تطاوعين 

أمارس نفسي البخل حىت أعزها : وقد سبق يل السخاء مث أنشأ يقولنفسي ونفسي أكرم علي من أن يثين علي هذا 
إذا غاب عنها بعلها ال أزورها سيبلغها خريي * وال تشتكيين جاريت غري أهنا ) ١(واترك نفس اجلود ما استثريها * 

  :إليها ومل تقصر عليها ستورها ومن شعر حامت* ويرجع بعلها 
__________  

  .أعاجل: أمارس) ١(
  .أغلبها وأقوى عليها: أعزها

ليخفيين الظالم فال * لسكر يف الشراب فال رويت إذا ما بت أختل عرس جاري * إذا ما بت اشرب فوق ري 
أن ال * ما ضر جارا يل أجاوره : فال واهللا أفعل ما حييت ومن شعره أيضا* خفيت أأفضح جاريت وأخون جاري 

وما من شيميت :  يواري جاريت اخلدر ومن شعر حامت أيضاحىت* أغضي إذا ما جاريت برزت ) ١(يكون لبابه ستر 
مسعت وقلت مري فانقذيين وعابوها علي * وما أنا خملف من يرجتيين وكلمة حاسد من غري جرم * شتم ابن عمي 

وليس إذا تغيب يأتسيين ظفرت بعيبه فكففت عنه * ومل يعرق هلا يوما جبيين وذي وجهني يلقاين طليقا * فلم تعبين 
  افظة على حسيب وديينحم* 

وإبذل * إذا ما أتاين بني ناري وجمزري أأبسط وجهي إنه أول القرى * سلي البائس املقرور يا أم مالك : ومن شعره
وفرجك ناال منتهى الذم أمجعا وقال القاضي * وانك إن أعطيت بطنك سؤله : معرويف له دون منكري وقال أيضا
ي حدثنا احلسني بن القاسم الكوكيب حدثنا أبو العباس املربد أخربين الثوري عن أبو الفرج املعاىف بن زكرياء اجلرير

  .أيب عبيدة
وال يبقى الكثري على الفساد وحفظ املال خري من فناه * قليل املال تصلحه فيبقى : قال ملا بلغ حامت طئ قول املتلمس

  :ى البخل فهال قالماله قطع اهللا لسانه محل الناس عل: وعسف يف البالد بغري زاد قال* 
__________  

جياورين أال يكون يل ستر بعيين عن جارات * وما ضر جارا يا ابنة القوم فاعلمي : ٣٨٦/  ١٧يف االغاين ) ١(
  .ليس البيتان يف ديوانه: ويف السمع مين عن حديثهم وقر قال* قومي غفلة 

: وفيه ٢١٤/  ٢٠يف االغاين له يف رواية ج ونسبه  ٥٣٠/  ١ويف الشعر والشعراء نسب البيتان ملسكني الدارمي 
  أال يكون لبابه ستر * ما ضر جارا يل أجاوره 

لكل غد رزق يعود * وال البخل يف مال الشحيح يزيد فال تلتمس ماال بعيش مقتر * فال اجلود يفين املال قبل فنائه 
: " اضي أبو الفرج ولقد أحسن يف قولهقال الق) ١(وان الذي يعطيك غري بعيد * جديد أمل تر أن املال غاد ورائح 

  ".وان الذي يعطيك غري بعيد 



  ]. ٣٢: النساء) [ واسألوا اهللا من فضله: (ولو كان مسلما لرجي له اخلري يف معاده وقد قال اهللا يف كتابه
  ]. ١٨٦: البقرة) [ وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاين: (وقال تعاىل
وفد حامت الطائي على النعمان بن املنذر فأكرمه وأدناه مث زوده عند انصرافه : اح بن معبد الطائي قالوعن الوض

  .مجلني ذهبا وورقا غري ما أعطاه من طرائف بلده فرحل، فلما أشرف على أهله تلقته أعاريب طئ
  .هلم فخذوا ما بني يدي فتوزعوه: فقال حامت! يا حامت أتيت من عند امللك وأتينا من عند أهالينا بالفقر : فقالت

  .فوثبوا إىل ما بني يديه من حباء النعمان فاقتسموه
اتق اهللا وابق على نفسك، فما يدع هؤالء دينارا وال درمها وال شاة : فخرجت إىل حامت طريفة جاريته، فقالت له

  .وال بعريا
ممن سوانا * ق إن يفن ما عندنا فاهللا يرزقنا وما بنا سرف فيها وال خر* قالت طريفة ما تبقى درامهنا : فأنشأ يقول

ظلت إىل * إال مير عليها مث ينطلق إنا إذا اجتمعت يوما درامهنا * ولسنا حنن نرتزق ما يألف الدرهم الكاري خرقتنا 
  .قيل حلامت هل يف العرب أجود منك: سبل املعروف تستبق وقال أبو بكر بن عياش

  .كل العرب أجود مين: فقال
  .حيدثمث أنشأ 

نزلت على غالم من العرب يتيم ذات ليلة، وكانت له مائة من الغنم، فذبح يل شاة منها وأتاين هبا، فلما قرب : قال
فذهب فلم يزل يأتيين منه حىت قلت قد اكتفيت، فلما أصبحت إذا : قال! ما أطيب هذا الدماغ : إيل دماغها قلت

  .ومىت أبلغ شكره ولو صنعت به كل شئ: صنعت به فقال هو قد ذبح املائة شاة وبقي ال شئ له ؟ فقيل فما
  .على كل حال فقال أعطيته مائة ناقة من خيار إبلي: قال

حدثنا العباس بن الفضل الربعي، حدثنا إسحاق بن " مكارم االخالق " وقال حممد بن جعفر اخلرائطي يف كتاب 
  .إبراهيم، حدثين محاد الراوية ومشيخة من مشيخة طئ

  ؛بنت عفيف بن عمرو بن امرئ القيس أم حامت طئ ال متسك شيئا سخاء وجودا ) ٢(نت عنترة كا: قالوا
__________  

  .يف البيت إقواء) ١(
  .عتبة ٣٦٥/  ١٧كذا يف االصل، ويف مكارم االخالق غنية، ويف الشعر والشعراء عنبة، ويف االغاين ج ) ٢(

  .سوها يف بيت سنة يطعموهنا قوهتا لعلها تكف عما تصنعوكان اخوهتا مينعوهنا فتأىب وكانت امرأة موسرة فحب
من ماهلا وقالوا استمتعي هبا، ) ١(مث اخرجوها بعد سنة وقد ظنوا أهنا قد تركت ذلك اخللق فدفعوا إليها صرمة 

دونك هذه الصرمة فقد واهللا مسين من اجلوع ما آليت أن : فأتتها امرأة من هوازن وكانت تغشاها فسألتها فقالت
فآليت أن ال أمنع الدهر جائعا فقوال هلذا * لعمري لقدما عضين اجلوع عضة : أمنع سائال مث أنشأت تقول ال

سوى عذلكم أو عذل * وإن أنت مل تفعل فعض االصابعا فماذا عساكم أن تقولوا الختكم * الالئمي اليوم أعفين 
وقال اهليثم بن عدي عن ملحان ) ٢(ي الطبائعا فكيف بتركي يا بن ام* من كان مانعا وماذا ترون اليوم إال طبيعة 

  .بن عركي بن عدي بن حامت عن أبيه عن جده
أي بين إين أعهد من نفسي ثالث خصال واهللا ما خاتلت جارة لريبة : بنفسه، فقال يل) ٣(شهدت حامتا يكيد : قال

  .قط، وال أومتنت على أمانة إال أديتها، وال أويت أحد من قبلي بسوء
حدثنا علي بن حرب، حدثنا عبد الرمحن بن حيىي العدوي، حدثنا هشام بن حممد بن : بكر اخلرائطيوقال أبو 



مر نفر من : موىل أيب هريرة قال) ٤(عن احملرر  -يعين جعفر بن احملرر بن الوليد  -السائب الكليب عن أيب مسكني 
  .أبو اخليربي فجعل يركض قربه برجله عبد القيس بقرب حامت طيئ فنزلوا قريبا منه فقام إليه بعضهم يقال له

  .يا أبا جعد أقرنا: ويقول
: وقد بليت ؟ وأجنهم الليل فناموا، فقام صاحب القول فزعا يقول) ٥(ما ختاطب من رمة : فقال له بعض أصحابه

ظلوم * رؤ أبا اخليربي وأنت ام): ٦(يا قوم عليكم مبطيكم فإن حامتا أتاين يف النوم وأنشدين شعرا وقد حفظته يقول 
ت وحولك * لدى حفرة قد صدت هامها أتبغي يل الذنب عند امليب * العشرية شتامها أتيت بصحبك تبغي القرى 

  طئ وانعامها
__________  

  .القطعة من االبل ما بني العشر إىل الثالثني أو إىل اخلمسني واالربعني: الصرمة) ١(
  ).القاموس( بضع عشرة أو ما بني العشرة إىل االربعني أو ما بني عشرة إىل

  .طبائعا..وال ما ترون إال: ٤٢يف الديوان ) ٢(
  .جيود، وهو حيتضر: يكيد بنفسه) ٣(
مسعت حمرز بن : احلديث عن احملرز عن الوليد موىل أيب هريرة قال: كذا يف االصل احملرر ويف االغاين حمرز، وفيه) ٤(

  .للوليد ذكرا ال يف التقريب أو يف ثقات العجلي والكاشفومل أجد ) يف التقريب حمرر بن أيب هريرة(أيب هريرة 
  .العظم البايل واجلمع رمم: الرمة) ٥(
بتغيري يف االلفاظ، وفيه أن الذي أنشدها عدي بن حامت، وهو من جاءه حامت  ٣٧٥/  ١٧االبيات يف االغاين ج ) ٦(

  .يف النوم

عقريا فنحروها وقاموا يشتوون ) ١(ة صاحب القول تكوس وتأيت املطي فنعتامها قال وإذا ناق* وإنا لنشبع أضيافنا 
  .ويأكلون

  .وقالوا واهللا لقد أضافنا حامت حيا وميتا
  .وأصبح القوم واردفوا صاحبهم وساروا فإذا رجل ينوه هبم راكبا مجال ويقود آخر: قال
ابك ناقتك وأمرين آن أمحلك وهذا أيكم أبو اخليربي قال أنا قال إن حامتا أتاين يف النوم فأخربين أنه قرى أصح: فقال

  .بعري فخذه ودفعه إليه
شئ من أخبار عبد اهللا بن جدعان هو عبد اهللا بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة سيد بين تيم 

  .وهو ابن عم والد أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
يف بدء أمره فقريا مملقا وكان شريرا يكثر من وكان من الكرماء االجواد يف اجلاهلية املطعمني للمسنتني وكان 

اجلنايات حىت أبغضه قومه وعشريته وأهله وقبيلته وأبغضوه حىت أبوه فخرج ذات يوم يف شعاب مكة حائرا بائرا 
فرأى شقا يف جبل فظن أن يكون به شيئا يؤذي فقصده لعله ميوت فيستريح مما هو فيه فلما اقترب منه إذا ثعبان 

  ثب عليهخيرج إليه وي
فجعل حييد عنه ويثب فال يغين شيئا فلما دنا منه إذا هو من ذهب وله عينان مها ياقوتتان فكسره وأخذه ودخل 

الغار فإذا فيه قبور لرجال من ملوك جرهم ومنهم احلارث بن مضاض الذي طالت غيبته فال يدري أين ذهب ووجد 
هم وإذا عندهم من اجلواهر والآللئ والذهب والفضة عند رؤوسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاهتم ومدد واليت

شئ كثري فأخذ منه حاجته مث خرج وعلم باب الغار مث انصرف، إىل قومه فأعطاهم حىت أحبوه وسادهم وجعل 



يطعم الناس وكلما قل ما يف يده ذهب إىل ذلك الغار فأخذ حاجته مث رجع فممن ذكر هذا عبد امللك بن هشام يف 
وكانت له جفنة يأكل منها " ري العاطش وأنس الواحش " وذكره أمحد بن عمار يف كتاب " التيجان " كتاب 

  .الراكب على بعريه ووقع فيها صغري فغرق
لقد كنت استظل بظل جفنة عبد اهللا بن جدعان : " وذكر ابن قتيبة وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أي وقت الظهرية) ٢" (صكة عمي 
تطلبوه بني القتلى وتعرفوه بشجة يف : " مقتل أيب جهل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الصحابه ويف حديث

  ركبته، فإين تزامحت أنا وهو على مأدبة البن جدعان فدفعته فسقط على ركبته فاهنشمت
__________  

  .مشى على ثالث قوائم وهو معرقب: يف القاموس: كاس البعري) ١(
  .يف االساس أي قلب على رأسهوقال الزخمشري 

  .الصكة شدة اهلاجرة، وتضاف إىل عمي، رجل من العمالقة أغار على قومهم يف الظهرية فاجتاحهم) ٢(
مسيت اهلاجرة صكة عمي خلرب ذكره أبو حنيفة يف االنواء وهو أن عميا رجل من : قال االلوسي يف بلوغ االرب

ومه معتمرا أو حاجا فلما كان على مرحلتني من مكة قال لقومه وهم عدوان، وقيل من إياد، وكان فقيها فقدم يف ق
يف وسط الظهرية من أتى مكة غدا يف مثل هذا الوقت كان له أجر عمرتني فصكوا االبل صكة شديدة حىت أتوا 

  .مكة من الغداة
  .فسميت الظهرية صكة عمي

٩٠ - ٨٩/  ١.  

  ".فأثرها باق يف ركبته 
  .فوجدوه كذلك
ولقد رأيت الفاعلني وفعلهم : ان يطعم التمر والسويق ويسقي اللنب حىت مسع قول أمية بن أيب الصلتوذكروا أنه ك

  فرأيت أكرمهم بين الديان* 
حتمل الرب ] وعادت [ ال ما يعللنا بنو جدعان فأرسل ابن جدعان إىل الشام ألفي بعري * الرب يلبك بالشهاد طعامهم 

  .كل ليلة على ظهر الكعبة أن هلموا إىل حفنة ابن جدعانوالشهد والسمن، وجعل مناديا ينادي 
لباب الرب * إىل ردح من الشيزى مالء ) ١(وآخر فوق كعبتها ينادي * له داع مبكة مشمعل : فقال أمية يف ذلك

يا رسول اهللا إن إبن جدعان كان : ومع هذا كله فقد ثبت يف الصحيح ملسلم أن عائشة قالت) ٢(يلبك بالشهاد 
ال، إنه مل يقل يوما رب اغفر يل خطيئيت يوم : " طعام ويقري الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة ؟ فقاليطعم ال
  ".الدين 

قفا نبك من ذكري : * امرؤ القيس بن حجر الكندي صاحب احدى املعلقات وهي أفخرهن وأشهرهن اليت أوهلا
عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة ) ٤(م حدثنا أبو اجله) ٣(حدثنا هشام : قال االمام أمحد* حبيب ومنزل 

وقد روى هذا احلديث " امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إىل النار : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عن هشام مجاعة كثريون منهم بشر بن احلكم، واحلسن بن عرفة، وعبد اهللا بن هارون أمري املؤمنني املأمون أخو 

ن معني، وأخرجه ابن عدي من طريق عبد الرزاق عن الزهري به وهذا منقطع وردئ من وجه آخر االمني وحيىي ب
  .عن أيب هريرة وال يصح من غري هذا الوجه



__________  
: امشعل القوم يف الطلب إذا بادروا فيه وتفرقوا والبيت يف االغاين وبلوغ االرب؛ املبادر واجملتهد : مشمعل) ١(

ردح مجع رداح وهي اجلفنة العظيمة قال االلوسي وهي سترة تكون يف مؤخر البيت ) ٢(ي وآخر فوق دارته يناد
  .أو قطعة تزاد فيه والرداح اخلفيفة العظيمة

يف ) ٣(إىل ردح من الشيزى عليها : خشب أسود تتخذ منه القصاع وروى اجلوهري صدر البيت هكذا: والشيزي
  م بن بشري بن القاسم بن دينار، أبو معاوية السلميهشيم بدل من هشام، وهو هشي ٢٢٨/  ٢املسند ج 

  .ثقة ثبت، كثري التدليس) الكاشف -التقريب (ه  ١٨٣الواسطي تويف سنة 
  .يف املسند أبو اجلهيم الواسطي) ٤(

هو امرؤ القيس بن حجر بن احلارث بن عمرو بن حجر آكل املرار بن عمرو بن معاوية : وقال احلافظ ابن عساكر
  .ن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندةبن احلارث ب

  .أبو يزيد ويقال أبو وهب ويقال أبو احلارث الكندي
بسقط * قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل : كان بأعمال دمشق وقد ذكر مواضع منها يف شعره فمن ذلك قوله

ل قال وهذه مواضع معروفة ملا نسجتها من جنوب ومشا* اللوى بني الدخول فحومل فتوضح فاملقراة مل يعف رمسها 
  .حبوران

مث روى من طريق هشام بن حممد بن السائب الكليب حدثين فروة بن سعيد بن عفيف بن معدي كرب عن أبيه عن 
  .جده
بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل وفد من اليمن فقالوا يا رسول اهللا لقد أحيانا اهللا ببيتني : قال

  .لقيسمن شعر امرئ ا
وكيف ذاك ؟ قالوا أقبلنا نريدك حىت إذا كنا ببعض الطريق اخطأنا الطريق فمكثنا ثالثا ال نقدر على املاء : قال

فتفرقنا إىل أصول طلح ومسر ليموت كل رجل منا يف ظل شجرة فبينا حنن بآخر رمق إذا راكب يوضع على بعري 
تيممت العني ) ١(وان البياض من فرائضها دامي * عة مهها وملا رأت أن الشري: فلما رآه بعضنا قال والراكب يسمع

ومن يقول هذا الشعر وقد رأى ما بنا من : فقال الراكب) ٢(يفئ عليها الظل عرمضها طامي * اليت عند ضارج 
واهللا ما كذب هذا ضارج عندكم فنظرنا فإذا بيننا وبني املاء حنو من : اجلهد ؟ قال قلنا امرؤ القيس بن حجر قال

سني ذراعا فحبونا إليه على الركب فإذا هو كما قال امرؤ القيس عليه العرمض يفئ عليه الظل فقال رسول اهللا مخ
ذاك رجل مذكور يف الدنيا منسي يف اآلخرة، شريف يف الدنيا خامل يف اآلخرة، بيده لواء : " صلى اهللا عليه وسلم

  ).٣" (الشعراء يقودهم إىل النار 
وهبا ذو اخللصة وهو ) ٤(القيس أقبل براياته يريد قتال بين أسد حني قتلوا أباه فمر بتبالة أن امرأ : وذكر الكليب

صنم وكانت العرب تستقسم عنده فاستقسم فخرج القدح الناهي مث الثانية مث الثالثة كذلك فكسر القداح وضرب 
  .هبا وجه ذي اخللصة وقال عضضت بأير أبيك لو كان أبوك املقتول ملا عوقتين

  .فلم يستقسم عند ذي اخللصة حىت جاء االسالم: أغار على بين أسد فقتلهم قتال ذريعا قال ابن الكليب مث
  وذكر بعضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجده يف بعض

__________  
  .مشرعة املاء: الشريعة) ١(



  .موضع ببالد عبس: ضارج) ٢(
  .١٢٣/  ٧واالغاين  ١٤٤ - ١٤٣/  ١ون االخبار وما بعدها وعي ٥٨/  ١القصة يف الشعر والشعراء ) ٣(
  .١٠/  ٢فرسخا ومعجم البلدان  ٥٢موضع ببالد اليمن بينها وبني مكة : تبالة) ٤(

احلروب ويسترفده فلم جيد ما يؤمله عنده فهجاه بعد ذلك فيقال إنه سقاه مسا فقتله فاجلأه املوت إىل جنب قرب امرأة 
أجارتنا إنا غريبان ) ١(وإين مقيم ما اقام عسيب * أجارتنا إن املزار قريب : عند جبل يقال له عسيب فكتب هنالك

وكل غريب للغريب نسيب وذكروا أن املعلقات السبع كانت معلقة بالكعبة، وذلك أن العرب كانوا إذا * ههنا 
لك هذه عمل أحدهم قصيدة عرضها على قريش فإن أجازوها علقوها على الكعبة تعظيما لشأهنا فاجتمع من ذ

* ققا نبك من ذكرى حبيب ومنزل : املعلقات السبع فاالوىل المرئ القيس بن حجر الكندي كما تقدم وأوهلا
وامسه زياد بن معاوية ويقال زياد بن عمرو بن معاوية بن : بسقط اللوى بني الدخول فحومل والثانية للنابغة الذبياين
يا دار مية بالعلياء فالسند : سعد بن ذبيان بن بغيض وأوهلاضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن 

  :أقوت وطال عليها سالف االبد والثالثة لزهري بن أيب سلمى ربيعة بن رياح املزين وأوهلا* 
والرابعة لطرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ) ٢(حبومانة الدراج فاملتثلم * أمن أم أوىف دمنة مل تكلم 

تلوح * خلولة أطالل بربقة ثهمد : قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وأوهلاضبيعة بن 
كباقي الوشم يف ظاهر اليد واخلامسة لعنترة بن شداد بن معاوية بن قراد بن خمزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن 

فت الدار بعد توهم والسادسة لعلقمة بن أم هل عر* هل غادر الشعراء من متردم : قطيعة بن عبس العبسي وأوهلا
  بعيد الشباب عصر حان مشيب* طحا بك قلب يف احلسان طروب : عبدة بن النعمان بن قيس أحد بين متيم وأوهلا

__________  
  .جبل بعالية جند: عسيب) ١(

  .وقد ذكر يف أنقرة؛ وامرؤ القيس باالمجاع مات مسموما بأنقرة يف طريق بلد الروم 
  .١٢٥ - ١٢٤/  ٤لدان معجم الب

  .٥٣/  ٥جبل يف بالد بين مرة معجم البلدان ج : املتثلم) ٢(

وهي للبيد بن ربيعة ابن مالك بن جعفر  -ومنهم من ال يثبتها يف املعلقات وهو قول االصمعي وغريه  -والسابعة 
بن خصفة بن قيس بن بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة 

مبىن تأبد غوهلا فرجامها فأما القصيدة اليت ال يعرف قائلها فيما * عفت الديار حملها فمقامها : عيالن بن مضر وأوهلا
أم هل هلا بتكلم عهد وهي مطولة * هل بالطلول لسائل رد : ذكره أبو عبيدة واالصمعي واملربد وغريهم فهي قوله

  .وفيها معان حسنة كثرية
  ر أمية بن أيب الصلت الثقفيأخبا

بن ) ٢(بن عقدة بن عزة ) ١(هو أمية بن أيب الصلت عبد اهللا بن أيب ربيعة بن عوف : قال احلافظ ابن عساكر
عوف بن ثقيف بن منبه بن بكر بن هوازن أبو عثمان ويقال أبو احلكم الثقفي شاعر جاهلي قدم دمشق قبل االسالم 

: كان يف أول أمره على االميان مث زاغ عنه وإنه هو الذي أراده اهللا تعاىل بقولهوإنه ) ٣(وقيل إنه كان مستقيما 
  ).٤) (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين(

ربيعة فولدت رقية بنت عبد مشس بن عبد مناف أمية الشاعر ابن أيب الصلت واسم أيب الصلت : قال الزبري بن بكار



بن وهب بن عالج بن أيب سلمة بن ثقيف وقال غريه كان أبوه من الشعراء املشهورين بالطائف وكان أمية 
  .أشعرهم

واتل عليهم نبأ : (أخربين حبيب بن أيب ثابت أن عبد اهللا بن عمرو قال يف قوله تعاىل: وقال عبد الرزاق قال الثوري
هو أمية بن أيب الصلت وكذا رواه أبو بكر بن ) طان فكان من الغاوينالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشي

مردويه عن أيب بكر الشافعي عن معاذ بن املثىن عن مسدد عن أيب عوانة عن عبد امللك بن عمري عن نافع بن عاصم 
  .بن مسعود

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه (: إين لفي حلقة فيها عبد اهللا بن عمرو فقرأ رجل من القوم اآلية اليت يف االعراف: قال
  آياتنا

__________  
  .ابن عمرو: يف االغاين) ١(
  .عنزة ويف االصابة غرية: يف االغاين) ٢(
  .ويقال إنه كان نبيا: يف ابن عساكر) ٣(
  .١٧٥سورة االعراف اآلية ) ٤(

م أن اهللا مرسل رسوال يف نزلت يف أمية، وكان قد قرأ الكتب وعل: قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص وزيد بن أسلم
  .وملا أرسل اهللا حممد صلى اهللا عليه وسلم حسده وكفر به؛ ذلك الوقت، ومتىن أن يكون هو ذلك الرسول 

  .آمن شعره وكفر قلبه: وفيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .٣٢٠/  ٧وقيل غري ذلك القرطيب 

  .صيفي بن الراهب هو: فقال هل تدرون من هو ؟ فقال بعضهم) فانسلخ منها
  بل: وقال آخر

قال فمن ؟ قال هو أمية بن أيب الصلت وهكذا قال أبو صاحل والكليب ! هو بلعم رجل من بين إسرائيل فقال ال 
  .وحكاه قتادة عن بعضهم

حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عبد اهللا بن شبيب الربعي حدثنا حممد بن مسلمة بن هشام : وقال الطرباين
حدثنا امساعيل بن الطريح بن امساعيل الثقفي حدثين أيب عن أبيه عن مروان بن احلكم عن معاوية بن أيب  املخزومي

  .سفيان عن أبيه
خرجت أنا وأمية بن أيب الصلت الثقفي جتارا إىل الشام فكلما نزلنا منزال أخذ أمية سفرا له يقرأه علينا فكنا : قال

اؤوه واكرموه واهدوا له وذهب معهم إىل بيوهتم مث رجع يف وسط كذلك حىت نزلنا قرية من قرى النصارى فج
النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبني له أسودين فلبسهما وقال يل هل لك يا أبا سفيان يف عامل من علماء النصارى إليه 

  .يتناهى علم الكتاب تسأله
  .كره الجدن منهال إرب يل فيه واهللا لئن حدثين مبا أحب ال أثق به ولئن حدثين مبا أ: قلت

قال فذهب وخالفه شيخ من النصارى فدخل علي فقال ما مينعك أن تذهب إىل هذا الشيخ قلت لست على دينه 
  .قال وإن فإنك تسمع منه عجبا وتراه

  .مث قال يل أثقفي أنت ؟ قلت ال ولكن قرشي ؟ قال فما مينعك من الشيخ فواهللا إنه ليحبكم ويوصي بكم
ث أمية عندهم حىت جاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه مث اجندل على فراشه فواهللا ما قال فخرج من عندنا ومك



  .نام وال قام حىت أصبح كئيبا حزينا ساقطا غبوقه على صبوحه ما يكلمنا وال نكلمه
  .أال ترحل: مث قال

ال حتدث يا أبا سفيان قلت  :فرحلنا فسرنا بذلك ليلتني مث قال يف الليلة الثالثة! قلت وهل بك من رحيل ؟ قال نعم 
وهل بك من حديث واهللا ما رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك قال أما إن ذلك لشئ لست فيه إمنا ذلك 

  .لشئ وجلت منه من منقليب قلت وهل لك من منقلب
ث وال حتاسب أي واهللا الموتن مث الحيني قال قلت هل أنت قابل أمانيت قال على ماذا ؟ قلت على أنك ال تبع: قال

  .واهللا يا أبا سفيان لنبعثن مث لنحاسنب وليدخلن فريق اجلنة وفريق النار! بلى : قال فضحك مث قال
  .ففي أيهما أنت أخربك صاحبك قال ال علم لصاحيب بذلك ال يف وال يف نفسه: قلت

نا هبا شهرين فارحتلنا قال فكنا يف ذلك ليلتني يعجب مين وأضحك منه حىت قدمنا غوطة دمشق فبعنا متاعنا وأقم
  حىت نزلنا قرية من قرى النصارى فلما رأوه جاؤوه

واهدوا له وذهب معهم إىل بيعتهم فما جاء إال بعد منتصف النهار فلبس ثوبيه وذهب إليهم حىت جاء بعد هدأة من 
  .ا وال نكلمهالليل فطرح ثوبيه ورمى بنفسه على فراشه فواهللا ما نام وال قام وأصبح حزينا كئيبا ال يكلمن

  .بلى إن شئت: أال ترحل ؟ قلت: مث قال
  .فرحلنا كذلك يف بثه وحزنه ليايل

فسرنا حىت برزنا من أصحابنا ! يا أبا سفيان هل لك يف املسري لنتقدم أصحابنا قلت هل لك فيه قال نعم : مث قال يل
  .هيا صخر: ساعة مث قال

ويصل الرحم ويأمر : إي واهللا قال: نب املظامل واجملارم قلتما تشاء ؟ قال حدثين عن عتبة بن ربيعة أجيت: فقلت
  .بصلتها

  قال فهل تعلم قرشيا أشرف منه ؟ قلت! قال وكرمي الطرفني وسط يف العشرية قلت نعم ! قلت إي واهللا 

ئة ال واهللا ال أعلم قال أحموج هو قلت ال بل هو ذو مال كثري قال وكم أتى عليه من السن فقلت قد زاد على املا
  .قال فالشرف والسن واملال أزرين به قلت ومل ذاك يزري به ال واهللا بل يزيده خريا قال هو ذاك

هل لك يف املبيت قلت يل فيه قال فاضطجعنا حىت مر الثقل قال فسرنا حىت نزلنا يف املنزل وبتنا به مث ارحتلنا منه 
نعم فسرنا :  مثل البارحة قلت هل لك فيه قالفلما كان الليل قال يل يا أبا سفيان قلت ما تشاء قال هل لك يف

هيا صخر، هيه عن عتبة بن ربيعة قال قلت هبها فيه قال أجيتنب احملارم : على ناقتني خبتيتني حىت إذا برزنا قال
واملظامل ويصل الرحم ويأمر بصلتها قلت إي واهللا إنه ليفعل قال وذو مال قلت وذو مال قال أتعلم قرشيا أسود منه 

ال واهللا ما أعلم ؟ قال كم أتى له من السن قلت قد زاد على املائة قال فإن السن والشرف واملال أزرين به  :قلت
  .قلت كال واهللا ما أزرى به ذلك وأنت قائل شيئا فقله

قال ال تذكر حديثي يأيت منه ما هو آت مث قال فإن الذي رأيت أصابين أين جئت هذا العامل فسألته عن أشياء مث 
أخربين عن هذا النيب الذي ينتظر قال هو رجل من العرب قلت قد علمت أنه من العرب فمن أي العرب هو قلت 

قال من أهل بيت حتجه العرب قلت وفينا بيت حتجه العرب قال هو من إخوانكم من قريش فأصابين واهللا شئ ما 
ه قلت فإذا كان ما كان فصفه يل قال أصابين مثله قط وخرج من يدي فوز الدنيا واآلخرة وكنت أرجو أن أكون إيا

  .رجل شاب حني دخل يف الكهولة
  بدو أمره جيتنب املظامل واحملارم ويصل الرحم ويأمر



بصلتها وهو حموج كرمي الطرفني متوسط يف العشرية أكثر جنده من املالئكة قلت وما آية ذلك قال قد رجفت 
  .ة كلها فيها مصيبة وبقيت رجفة عامة فيها مصائبالشام منذ هلك عيسى بن مرمي عليه السالم مثانني رجف

  .فقلت هذا واهللا الباطل لئن بعث اهللا رسوال ال يأخذه إال مسنا شريفا: قال أبو سفيان
  .والذي حلفت به إن هذا هلكذا يا أبا سفيان تقول إن قول النصراين حق: قال أمية

لثقل مث خرجنا حىت إذا كان بيننا وبني مكة مرحلتان هل لك يف املبيت ؟ قلت نعم يل فيه قال فبتنا حىت جاءنا ا
ليلتان أدركنا راكب من خلفنا فسألناه فإذا هو يقول أصابت أهل الشام بعدكم رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها 

  .مصائب عظيمة
حدثك به قال أبو سفيان فأقبل على أمية فقال كيف ترى قول النصراين يا أبا سفيان قلت أرى وأظن واهللا إن ما 

صاحبك حق قال أبو سفيان فقدمنا مكة فقضيت ما كان معي مث انطلقت حىت جئت اليمن تاجرا فكنت هبا مخسة 
أشهر مث قدمت مكة فبينا أنا يف منزيل جاءين الناس يسلمون علي ويسألون عن بضائعهم حىت جاءين حممد بن عبد 

  .عن سفري ومقامي ومل يسألين عن بضاعته مث قاماهللا وهند عندي تالعب صبياهنا فسلم علي ورحب يب وسألين 
هلند واهللا إنه هذا ليعجبين ما من أحد من قريش له معي بضاعة إال وقد سألين عنها وما سألين هذا عن : فقلت
  .بضاعته

فقالت يل هند أو ما علمت شأنه فقلت وأنا فزع ما شأنه قالت يزعم أنه رسول اهللا فوقذتين وتذكرت قول 
رجفت حىت قالت يل هند مالك ؟ فانتبهت فقلت إن هذا هلو الباطل هلو أعقل من أن يقول هذا قالت بلى النصراين ف

واهللا إنه ليقولن ذلك ويدعو إليه وإن له لصحابة على دينه قلت هذا هو الباطل قال وخرجت فبينا أنا أصرف 
  بالبيت

خري فأرسل من يأخذها ولست آخذ منك فيها  إذ يب قد لقيته فقلت له إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا وكان فيها
  .ما آخذ من قومي فأىب علي

وقال إذن ال آخذها قلت فأرسل فخذها وأنا آخذ منك مثل ما آخذ من قومي فأرسل إىل بضاعته فأخذها وأخذت 
  .منه ما كنت آخذ من غريه

بن أيب الصلت فقال يل يا أبا فلم أنشب أن خرجت إىل اليمن مث قدمت الطائف فنزلت على أمية : قال أبو سفيان
  ومن ؟ قلت حممد بن: سفيان ما تشاء هل تذكر قول النصراين فقلت أذكره وقد كان فقال

  .عبد اهللا قال ابن عبد املطلب قلت ابن عبد املطلب مث قصصت عليه خرب هند قال فاهللا يعلم ؟ وأخذ يتصبب عرقا
  .واهللا يا أبا سفيان لعله: مث قال

ومضيت إىل اليمن فلم أنشب أن : ن ظهر وأنا حي الطلنب من اهللا عزوجل يف نصره عذرا قالإن صفته هلي ولئ
جاءين هنالك استهالله وأقبلت حىت نزلت على أمية بن أيب الصلت بالطائف فقلت يا أبا عثمان قد كان من أمر 

واهللا ما كنت الومن برسول  الرجل ما قد بلغك ومسعته فقال قد كان لعمري قلت فأين أنت منه يا أبا عثمان فقال
من غري ثقيف أبدا قال أبو سفيان وأقبلت إىل مكة فواهللا ما أنا ببعيد حىت جئت مكة فوجدت أصحابه يضربون 
وحيقرون قال أبو سفيان فجعلت أقول فأين جنده من املالئكة قال فدخلين ما يدخل الناس من النفاسة وقد رواه 

ن حديث امساعيل بن طريح به ولكن سياق الطرباين الذي أوردناه أمت وأطول احلافظ البيهقي يف كتاب الدالئل م
  .واهللا أعلم

حدثنا بكر بن أمحد بن نفيل حدثنا عبد اهللا بن شبيب حدثنا يعقوب بن حممد الزهري حدثنا جمامع : وقال الطرباين



بن الزبري عن معاوية بن أيب بن عمرو االسدي حدثنا ليث بن سعد عن أيب االسود حممد بن عبد الرمحن عن عروة 
سفيان عن أيب سفيان بن حرب أن أمية بن أيب الصلت كان بغزة أو بايلياء فلما قفلنا قال يل أمية يا أبا سفيان هل 

كرمي : قال ففعلنا فقال يل يا أبا سفيان إيه عن عتبة بن ربيعة قلت! لك أن تتقدم على الرفقة فنتحدث قلت نعم 
رم واملظامل قلت نعم قال وشريف مسن قلت وشريف مسن قال السن والشرف ازريا به فقلت الطرفني وجيتنب احملا

له كذبت ما ازداد سنا إال ازداد شرفا قال يا أبا سفيان إهنا كلمة ما مسعت أحدا يقوهلا يل منذ تبصرت فال تعجل 
فكنت أظن بل كنت ال  إين كنت أجد يف كتيب نبيا يبعث من حرتنا هذه: علي حىت أخربك قال قلت هات قال

أشك إين أنا هو فلما دارست أهل العلم إذا هو من بين عبد مناف فنظرت يف بين عبد مناف فلم أجد أحدا يصلح 
هلذا االمر غري عتبة بن ربيعة فلما أخربتين بسنه عرفت أنه ليس به حني جاوز االربعني ومل يوح إليه قال أبو سفيان 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرجت يف ركب من قريش أريد اليمن يف جتارة فضرب الدهر ضربه فأوحى إىل رسو
فمررت بأمية فقلت له كاملستهزئ به يا أمية قد خرج النيب الذي كنت تنعته قال أما إنه حق فاتبعه قلت ما مينعك 

  من
بعا لغالم من بين عبد مناف اتباعه قال ما مينعين إال االستحياء من نساء ثقيف إين كنت أحدثهن أين هو مث يرينين تا

مث قال أمية كأين بك يا أبا سفيان قد خالفته مث قد ربطت كما يربط اجلدي حىت يؤتى بك إليه فيحكم فيك مبا 
  .يريد

أخربنا معمر عن الكليب قال بينا أمية راقد ومعه ابنتان له إذ فزعت إحدامها فصاحت عليه فقال : وقال عبد الرزاق
يت نسرين كشطا سقف البيت فنزل أحدمها إليك فشق بطنك واآلخر واقف على ظهر البيت هلا ما شأنك قالت رأ

فناداه فقال أوعى قال نعم قال أزكى قال ال فقال ذاك خري أريد بأبيكما فلم يفعله وقد روى من وجه آخر بسياق 
بد الرمحن عن آخر فقال إسحاق بن بشر عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن املسيب وعثمان بن ع

الزهري عن سعيد بن املسيب قال قدمت الفارعة أخت أمية بن أيب الصلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بعد فتح مكة وكانت ذات لب وعقل ومجال وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبا معجبا فقال هلا ذات يوم يا 

جب من ذلك ما قد رأيت قالت كان أخي يف سفر فلما فارعة هل حتفظني من شعر أخيك شيئا فقالت نعم وأع
انصرف بدأين فدخل علي فرقد على سريري وأنا أحلق أدميا يف يدي إذ أقبل طائران أبيضان أو كالطريين أبيضني 

فوقع على الكوة أحدمها ودخل اآلخر فوقع عليه فشق الواقع عليه ما بني قصه إىل عانته مث أدخل يده يف جوفه 
ه فوضعه يف كفه مث مشه فقال له الطائر اآلخر أوعى قال وعى قال أزكى قال أيب مث رد القلب إىل مكانه فأخرجه قلب

  .فالتأم اجلرح أسرع من طرفة عني مث ذهبا فلما رأيت ذلك دنوت منه فحركته فقلت هل جتد شيئا
  .عةفقال مايل أراكي مرتا -وقد كنت ارتعبت مما رأيت  -ال إال توهينا يف جسدي : قال

اكف عيين * باتت مهومي تسري طوارقها : قالت فأخربته اخلرب فقال خري أريد يب مث صرف عين مث انشأ يقول
نار حميط هبم سرادقها * أوت براة يقص ناطقها أم من تلظى عليه واقدة الن * والدمع سابقها ما أتاين من اليقني ومل 

  أبرار مصفوفة منارقها* أم أسكن اجلنة اليت وعد ال 
نة حفت هبم حدائقها وفرقة * أعمال ال تستوي طرائقها مها فريقان فرقة تدخل اجلن * ال يستوي املنزالن مث وال ال 

مهت خبري عاقت عوائقها وصدها للشقاء * نار فساءهتم مرافقها تعاهدت هذه القلوب إذا * منهم قد أدخلت ال 
يعلم أن البصري رامقها ما رغب النفس يف احلياة وان * بها جنة دينا اهللا ما حقها عبد دعا نفسه فعات* عن طلب ال 

للموت * يوما على غرة يوافقها إن مل متت غبطة متت هرما * حتىي قليال فاملوت الحقها يوشك من فر من منيته * 



ليه كأس واملرء ذائقها قال مث انصرف إىل رحله فلم يلبث إال يسريا حىت طعن يف حيارته فأتاين اخلرب فانصرفت إ
  .فوجدته منعوشا قد سجى عليه فدنوت منه فشهق شهقة وشق بصره ونظر حنو السقف ورفع صوته

  .لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما، ال ذو مال فيفديين وال ذو أهل فتحميين: وقال
  مث أغمي 

  .عليه إذ شهق شهقة فقلت قد هلك الرجل
  .فشق بصره حنو السقف فرفع صوته

  .ها أنا ذا لديكما، ال ذو براءة فاعتذر، وال ذو عشرية فانتصرلبيكما لبيكما : فقال
  .مث أغمي عليه إذ شهق شهقة وشق بصره ونظر حنو السلف

  .لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما، بالنعم حمفود وبالذنب حمصود، مث أغمي عليه إذ شهق شهقة: فقال
  .لبيكما لبيكما ها أنا ذا لديكما: فقال

* كل عيش وان تطاول دهرا : وأي عبد لك ال أملا مث أغمي عليه إذ شهق شهقة فقال* ر مجا إن تغفر اللهم تغف
  .مث مات: يف قالل اجلبال أرعى الوعوال قالت* إىل أن يزوال ليتين كنت قبل ما قد بدا يل ) ٢(صائر مرة 

  آياته يا فارعة إن مثل أخيك كمثل الذي آتاه اهللا: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".فانسلخ منها 

  .اآلية وقد تكلم اخلطايب على غريب هذا احلديث
ما بعد غايتنا من * أال رسول لنا منا خيربنا : وروى احلافظ ابن عساكر عن الزهري أنه قال قال أمة بن أيب الصلت

م وأقام أمية بالبحرين رأس جمرانا قال مث خرج أمية بن أيب الصلت إىل البحرين وتنبأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .ما يقول حممد بن عبد اهللا قالوا يزعم أنه نيب هو الذي كنت تتمىن: مثاين سنني مث قدم الطائف فقال هلم

  .فخرج حىت قدم عليه مكة فلقيه: قال
  .إين رسول اهللا وأن ال إله إال هو: يابن عبد املطلب ما هذا الذي تقول قال أقول: فقال
مك فعدين غدا قال فموعدك غدا قال فتحب أن آتيك وحدي أو يف مجاعة من أصحايب وتأتيين إين أريد أن أكل: قال

وحدك أو يف مجاعة من أصحابك فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي ذلك شئت قال فإين آتيك يف مجاعة فأت 
هللا عليه وسلم معه نفر من يف مجاعة قال فلما كان الغد غدا أمية يف مجاعة من قريش قال وغدا رسول اهللا صلى ا

  .أصحابه حىت جلسوا يف ظل الكعبة
  .فبدأ أمية فخطب مث سجع مث أنشد الشعر حىت إذا فرغ الشعر قال أجبين يابن عبد املطلب: قال

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: (فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ه قال فتبعته قريش يقولون ما تقول يا أمية قال أشهد حىت إذا فرغ منها وثب أمية جير رجلي) يسن والقرآن احلكيم

  .أنه على احلق
هل تتبعه قال حىت أنظر يف أمره قال مث خرج أمية إىل الشام وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة : فقالوا

يا أبا : سلم فقال قائلفلما قتل أهل بدر قدم أمية من الشام حىت نزل بدرا مث ترحل يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه و
أتدري من يف : الصلت ما تريد ؟ قال أريد حممدا قال وما تصنع ؟ قال أو من به والقى إليه مقاليد هذا االمر قال

قال  -وأمه ربيعة بنت عبد مشس  -فيه عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، ومها ابنا خالك : القليب ؟ قال ال قال
قل من مرازبة جحاجح القصيدة  -* ماذا ببدر فالعقن :  وقف على القليب يقولفجدع أذين ناقته وقطع ذنبها مث



  .إىل آخرها كما سيأيت ذكرها بتمامها يف قصة بدر إن شاء اهللا
  مث رجع إىل مكة

  .والطائف وترك االسالم
  :مث ذكر قصة الطريين وقصة وفاته كما تقدم وأنشد شعره عند الوفاة

يف قالل اجلبال أرعى الوعوال * مرة إىل أن يزوال ليتين كنت قبل ما قد بدا يل  صائر* كل عيش وإن تطاول دهرا 
عان والطفل يف * غولة الدهر إن للدهر غوال نائال ظفرها القساور والصد * فاجعل املوت نصب عينيك واحذر 

  .مجع قسورة وهو االسدالقساور : فر والعوهج الربام الضئيال فقوله* املنار الشكيال وبغاث النياف واليعفر النا 
والصدعان ثريان الوحش واحدها صدع والطفل الشكل من محرة العني، والبغاث الرخم، والنياف اجلبال، واليعفر 

  .الظيب، والعوهج ولد النعامة
يعين أن املوت ال ينجو منه الوحوش يف الرباري وال الرخم الساكنة يف رؤوس اجلبال وال يترك صغريا لصغره وال 

  .لكربهكبريا 
أن أمية بن أيب : وقد تكلم اخلطايب وغريه على غريب هذه االحاديث وقد ذكر السهيلي يف كتابه التعريف واالعالم

الصلت أول من قال بامسك اللهم، وذكر عند ذلك قصة غريبة وهو أهنم خرجوا يف مجاعة من قريش يف سفر فيهم 
ية فقتلوها فلما أمسوا جاءهتم امرأة من اجلان فعاتبتهم يف حرب بن أمية والد أيب سفيان قال فمروا يف مسريهم حب

قتل تلك احلية ومعها قضيب فضربت به االرض ضربة نفرت االبل عن آخرها فذهبت وشردت كل مذهب وقاموا 
فلم يزالوا يف طلبها حىت ردوها فلما اجتمعوا جاءهتم أيضا فضربت االرض بقضيبها فنفرت االبل فذهبوا يف طلبها 

أعياهم ذلك قالوا واهللا هل عندك ملا حنن فيه من خمرج فقال ال واهللا ولكن سأنظر يف ذلك قال فساروا يف تلك فلما 
احمللة لعلهم جيدون أحدا يسألونه عما قد حل هبم من العناء إذا نار تلوح على بعد فجاؤوها فإذا شيخ على باب 

مة فسلموا عليه فسأهلم عما هم فيه فقال إذا جاءتكم فقل خيمة يوقد نارا وإذا هو من اجلان يف غاية الضآلة والدما
بسمك اللهم فإهنا هترب فلما اجتمعوا وجاءهتم الثالثة أو الرابعة قال يف وجهها أمية بسمك اللهم فشردت ومل يقر 

هلا قرار لكن عدت اجلن على حرب بن أمية فقتلوه بتلك احلية فتربه أصحابه هنالك حيث ال جار وال دار ففي 
  وليس قرب قرب حرب قرب* وقرب حرب مبكان قفر : ذلك يقول اجلان
: أنه كان يتفرس يف بعض االحيان يف لغات احليوانات فكان مير يف السفر على الطري فيقول الصحابه: وذكر بعضهم

إن هذا يقول كذا وكذا فيقولون ال نعلم صدق ما يقول حىت مروا على قطيع غنم قد انقطعت منه شاة ومعها 
  .لدها فالتفتت إليه فثغت كأهنا تستحثهو

أتدرون ما تقول له قالوا ال قال إهنا تقول أسرع بنا ال جيئ الذئب فيأكلك كما أكل الذئب أخاك عام أول : فقال
  .فاسرعوا حىت سألوا الراعي هل أكل له الذئب عام أول محال بتلك البقعة فقال نعم

  .وهو يرفع رأسه إليها ويرغوومر يوما على بعري عليه امرأة راكبة : قال
  إنه يقول هلا إنك رحلتيين ويف: فقال

  .احلداجة خميط فانزلوا تلك املرأة وحلوا ذلك الرحل فإذا فيه خميط كما قال
  .أن أمية بن أيب الصلت بينما هو يشرب يوما إذ نعب غراب: وذكر ابن السكيت

  .له بفيك التراب مرتني: فقال



  .نه يقول إنك تشرب هذا الكأس الذي يف يدك مث متوتإ: فقيل له ما يقول ؟ فقال
  .مث نعب الغراب فقال إنه يقول وآية ذلك أين أنزل على هذه املزبلة فآكل منها فيعلق عظم يف حلقي فأموت

  .مث نزل الغراب على تلك املزبلة فأكل شيئا فعلق يف حلقه عظم فمات
صدق يف أم ال مث شرب ذلك الكأس الذي يف يده مث اتكأ  أمية أما هذا فقد صدق يف نفسه ولكن سأنظر هل: فقال
  .فمات

وقد ثبت يف الصحيح من حديث ابن مهدي عن الثوري عن عبد امللك بن عمري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال 
* أال كل شئ ما خال اهللا باطل : * إن أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أمية بن أيب الصلت أن يسلم وكاد
حدثنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن ميسرة أنه مسع عمرو بن الشريد يقول قال : فقال االمام أمحد

! أمعك من شعر أمية بن أيب الصلت شئ ؟ قلت نعم : الشريد كنت ردفا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل
فلم يزل يقول يل كلما أنشدته بيتا أيه حىت أنشدته مائة بيت قال مث سكت النيب صلى اهللا  قال فانشدين فانشدته بيتا

  .عليه وسلم وسكت
  .وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أيب متيم بن ميسرة به

بعض ومن غري وجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ويف 
  ".أن كاد يسلم : " الروايات فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقال حيىي بن حممد بن صاعد حدثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري حدثنا أبو أسامة حدثنا حامت بن أيب صفرة عن مساك 
ليه وسلم يف بن حرب عن عمرو بن نافع عن الشريد اهلمداين وأخواله ثقيف قال خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا ع

حجة الوداع فبينا أنا أمشي ذات يوم إذا وقع ناقة خلفي فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال الشريد فقلت 
قال أال أمحلك قلت بلى وما من إعياء ولكين أردت الربكة يف ركويب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : نعم

قال هات فأنشدته قال أظنه قال مائة بيت ! الصلت ؟ قلت نعم  أمعك من شعر أمية بن أيب: فأناخ فحملين فقال
مث قال ابن صاعد هذا حديث غريب فأما الذي يروي أن رسول اهللا صلى : فقال عند اهللا علم أمية بن أيب الصلت

  .فال أعرفه واهللا أعلم" آمن شعره وكفر قلبه : " اهللا عليه وسلم قال يف أمية
حدثنا عبدة بن سليمان عن حممد بن  -هو أبو بكر بن أيب شيبة  -اهللا بن حممد  حدثنا عبد: وقال االمام أمحد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدق أمية يف شئ من : إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس
  :شعره قال

اء يصبح لوهنا يتورد محر* والنسر لالخرى وليث مرصد والشمس تبدو كل آخر ليلة * زحل وثور حتت رجل ميينه 
  .إال معذبة وإال جتلد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدق* تأىب فما تطلع لنا يف رسلها 

ويف رواية أيب بكر اهلذيل عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال إن الشمس ال تطلع حىت ينخسها سبعون ألف ملك 
من دون اهللا فإذا مهت بالطلوع أتاها شيطان يريد أن يقول هلا اطلعي اطلعي فتقول ال أطلع على قوم يعبدونين 

يثبطها فتطلع بني قرنيه وحترقه فإذا تضيفت للغروب عزمت هللا عزوجل فيأتيها شيطان يريد أن يثبطها عن السجود 
  فتغرب من
  .قرنيه وحترقه

  .أورده ابن عساكر مطوال



ه اخللق كلوا وأبلدوا قيام على االقدام عانون ولوال إل* فمن حامل إحدى قوائم عرشه : ومن شعره يف محلة العرش
جمدوا : فرائصهم من شدة اخلوف ترعد رواه ابن عساكر وروى عن االصمعي أنه كان ينشد من شعر أمية* حتته 

ناس وسوى فوق السماء سريرا * ربنا يف السماء أمسى كبريا بالبناء االعلى الذي سبق الن * اهللا فهو للمجد أهل 
املالئك مجع ملك والصور مجع : ن ترى دونه املالئك صورا مث يقول االصمعي -* يناله بصر العي ] ما [ شرجعا 

  .أصور وهو املائل العنق وهؤالء محلة العرش
حياؤك إن شيمتك * أأذكر حاجيت أم قد كفاين : ومن شعر أمية بن أيب الصلت ميدح عبد اهللا بن جدعان التيمي

عن اخللق اجلميل وال * لك احلسب املهذب والسناء كرمي ال يغريه صباح * احلياء وعلمك باحلقوق وأنت فرع 
بنو تيم وأنت هلا * إذا ما الكلب أحجره الشتاء وأرضك أرض مكرمة بنتها * مساء يباري الريح مكرمة وجودا 

  .كفاه من تعرضه الثناء وله فيه مدائح أخر* مساء إذا أثىن عليك املرء يوما 
جدعان هذا من الكرماء االجواد املمحدين املشهورين وكان له جفنة يأكل الراكب منها وهو  وقد كان عبد اهللا بن

على بعريه من عرض حافتها وكثرة طعامها، وكان ميالها لباب الرب يلبك بالشهد والسمن، وكان يعتق الرقاب 
رب (إنه مل يقل يوما من الدهر ويعني على النوائب وقد سألت عائشة النيب صلى اهللا عليه وسلم أينفعه ذلك ؟ فقال 

كتطلب العالت بالعيدان بل * ال ينكثون االرض عند سؤاهلم : ومن شعر أمية البديع) اغفر يل خطيئيت يوم الدين
  عند السؤال كأحسن االلوان* يسفرون وجوههم فترى هلا 
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

سدوا مشاع الشمس بالفرسان * ردوه رب صواهل وقيان وإذا دعوهتم لكل ملمة * وإذا املقل أقام وسط رحاهلم 
  .آخر ترمجة أمية بن أيب الصلت

نبوة وهو مع عمه أيب طالب حني قدم الشام يف جتار حبريا الراهب الذي توسم يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال
  .عشرة سنة فرأى الغمامة تظله من بينهم) ١(من أهل مكة وعمره إذا ذاك اثنيت 

فصنع هلم طعاما ضيافة واستدعاهم كما سيأيت بيان ذلك يف السرية وقد روى الترمذي يف ذلك حديثا بسطنا الكالم 
ساكر شواهد وسائغات يف ترمجة حبريا ومل يورد ما رواه الترمذي وهذا عجب عليه هنالك وقد أورد له احلافظ ابن ع

دير (وذكر ابن عساكر أن حبريا كان يسكن قرية يقال هلا الكفر بينها وبني بصرى ستة أميال وهي اليت يقال هلا 
  .إنه كان يسكن قرية يقال هلا منفعة بالبلقاء وراء زيرا واهللا أعلم: قال ويقال) حبريا
": هواتف اجلان " قس بن ساعدة االيادي قال احلافظ أبو بكر حممد بن جعفر بن سهل اخلرائطي يف كتاب ذكر 

حدثنا داود القنطري، حدثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثين أبو عبد اهللا املشرقي، عن أيب احلارث الوراق، عن ثور بن 
  .يزيد، عن مورق العجلي، عن عبادة بن الصامت

  ".يا معشر وفد إياد ما فعل قس بن ساعدة االيادي : " إياد على النيب صلى اهللا عليه وسلم قالملا قدم وفد : قال
  .هلك يا رسول اهللا: قالوا
  ".لقد شهدته يوما بسوق عكاظ على مجل أمحر يتكلم بكالم معجب مونق ال أجدين أحفظه : " قال

  .أنا أحفظه يارسول اهللا: فقام إليه أعرايب من أقاصي القوم فقال
يا معشر الناس : فكان بسوق عكاظ على مجل أمحر وهو يقول: " فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك قال: قال

اجتمعوا فكل من فات فات، وكل شئ آت آت، ليل داج، ومساء ذات أبراج، وحبر عجاج، جنوم تزهر، وجبال 
  يل أرىمرسية، وأهنار جمرية، إن يف السماء خلربا، وإن يف االرض لعربا، ما
  .الناس يذهبون فال يرجعون، أرضوا باالقامة فأقاموا، أم تركوا فناموا

  .أقسم قس باهللا قسما ال ريب فيه
* ن من القرون لنا بصائر ملا رأيت مواردا * يف الذاهبني االويل : إن هللا دينا هو أرضى من دينكم هذا مث أنشأ يقول

ك وال من الباقني * االصاغر واالكابر ال من مضى يأيت ايل ميضي * للموت ليس هلا مصادر ورأيت قومي حنوها 
لة حيث صار القوم صائر وهذا إسناد غريب من هذا الوجه وقد رواه الطرباين من وجه * غابر أيقنت أين ال حما 

  املعجم" آخر فقال يف كتابه 
__________  

  .يف االصل اثين وهو خطأ) ١(

ان بن الناقد البغدادي، حدثنا حممد بن حسان السهمي، حدثنا حممد بن حدثنا حممد بن السري بن مهر": الكبري 
  .احلجاج، عن جمالد، عن الشعيب، عن ابن عباس

  ".أيكم يعرف القس بن ساعدة االيادي : " قدم وفد عبد القيس على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال



  .كلنا يعرفه يا رسول اهللا: قالوا
فما أنساه بعكاظ يف الشهر احلرام وهو على مجل أمحر وهو خيطب الناس : هلك، قال: ا؟ قالو" فما فعل : " قال

  .يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت: وهو يقول
  .إن يف السماء خلربا، وإن يف االرض لعربا، مهاد موضوع، وسقف مرفوع، وجنوم متور، وحبار ال تغور

  .وأقسم قس قسما حقا لئن كان يف االمر رضي ليكون بعده سخط
  .إن هللا لدينا هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه

  .مايل أرى الناس يذهبون وال يرجعون
  .أرضوا باملقام فأقاموا

  .أم تركوا فناموا
ن من  -* ذاهبني االويل يف ال: مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفيكم من يروي شعره ؟ فأنشده بعضهم

  للموت ليس ما مصادر* القرون لنا بصائر ملا رأيت مواردا 
لة * وال من الباقني غابر أيقنت أين ال حما * يسعي االصاغر واالكابر ال يرجع املاضي إيل * ورأيت قومي حنوها 

  .حممد بن حسان السلمي به حيث صار القوم صائر وهكذا أورده احلافظ البيهقي يف كتابه دالئل النبوة من طريق
وهكذا رويناه يف اجلزء الذي مجعه االستاذ أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه يف أخبار قس قال حدثنا عبد 

الكرمي بن اهليثم الدير عاقويل عن سعيد بن شبيب، عن حممد بن احلجاج، عن إبراهيم الواسطي نزيل بغداد، 
  .ويعرف بصاحب الفريسة

  .ىي بن معني وأبو حامت الرازي والدارقطين واهتمه غري واحد منهم ابن عدي بوضع احلديثوقد كذبه حي
وقد رواه البزار وأبو نعيم من حديث حممد بن احلجاج هذا ورواه ابن درستويه وأبو نعيم من طريق الكليب، عن أيب 

الذي أورد القصة بكماهلا نظمها إن أبا بكر هو : صاحل، عن ابن عباس، وهذه الطريق أمثل من اليت قبلها وفيه
ورواه احلافظ أبو نعيم من حديث أمحد بن موسى بن إسحاق : ونثرها بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .احلطمي
حدثنا علي بن احلسني بن حممد املخزومي حدثنا أبو حامت السجستاين حدثنا وهب بن جرير عن حممد بن إسحاق 

  .سيب عن ابن عباسعن الزهري عن سعيد بن امل
ما فعل حليف لكم يقال له قس بن : " قال قدم وفد بكر بن وائل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم

  .وذكر القصة مطولة" ساعدة االيادي 
 وأخربنا الشيخ املسند الرحلة أمحد بن أيب طالب احلجار إجازة إن مل يكن مساعا قال أجاز لنا جعفر بن علي اهلمداين

قال أخربنا احلافظ أبو طاهر أمحد بن حممد بن أمحد بن إبراهيم السلفي مساعا وقرأت على شيخنا احلافظ أيب عبد اهللا 
  الذهيب أخربنا أبو علي احلسن بن علي بن أيب بكر اخلالل مساعا قال أنا جعفر بن علي مساعا قال أنا السلفي مساعا

الرازي أنا أبو الفضل حممد بن أمحد بن عيسى السعدي أنا أبو القاسم عبيد  أنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن إبراهيم
اهللا بن أمحد بن علي املقرئ حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن جعفر بن درستويه النحوي قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم 

  حدثنا أبو داود -قاضي فارس  -بن أمحد السعدي 
من أهل حران حدثنا أبو عمرو سعيد بن يربع عن حممد بن إسحاق  سليمان بن سيف بن حيىي بن درهم الطائي

كان اجلارود بن املعلى بن حنش بن : حدثين بعض أصحابنا من أهل العلم عن احلسن بن أيب احلسن البصري أنه قال



الطب معلى العبدي نصرانيا حسن املعرفة بتفسري الكتب وتأويلها عاملا بسري الفرس وأقاويلها بصريا بالفلسفة و
ظاهر الدهاء واالدب كامل اجلمال ذا ثروة ومال وأنه قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وافدا يف رجال من عبد 

القيس ذوي اراء وأسنان وفصاحة وبيان وحجج وبرهان فلما قدم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف بني يديه 
ال تعد * عت فدفدا وآال فآال وطوت حنوك الصحاصح هتوى قط* يا نيب اهلدى أتتك رجال : وأشار إليه وأنشأ يقول

بكماة كأجنم * أرقلتها قالصنا ارقاال وطوهتا العتاق جيمح فيها * الكالل فيك كالال كل هبماء قصر الطرف عنها 
حنو  وفراقا ملن متادى ضالال* هائل أوجع القلوب وهاال ومزادا حملشر اخللق طرا * تتألأل تبتغي دفع بأس يوم عظيم 

ير هبا إذ أتت سجاال سجاال فاجعل احلظ  -* ن وبر ونعمة أن تناال خصك اهللا يا بن آمنة اخل * نور من االله وبرها 
  .ه جزيال الحظ خلف أحاال قال فأدناه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقرب جملسه وقال له* منك يا حجة الل 

  .يا جارود لقد تأخر املوعود بك وبقومك
فداك أيب وأمي أما من تأخر عنك فقد فاته حظه وتلك أعظم حوبة وأغلظ عقوبة وما كنت فيمن : دفقال اجلارو

رآك أو مسع بك فعداك واتبع سواك وإين اآلن على دين قد علمت به قد جئتك وها أنا تاركه لدينك أفذلك مما 
أنا ضامن لك : اهللا عليه وسلم ميحص الذنوب واملآمث واحلوب ؟ ويرضى الرب عن املربوب فقال له رسول اهللا صلى

  .ذلك واخلص اآلن هللا بالوحدانية ودع عنك دين النصرانية
فداك أيب وأمي مد يدك فأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أنك حممد عبده : فنال اجلارود

  .ورسوله
  المهم، وأظهر منفأسلم وأسلم معه أناس من قومه فسر النيب صلى اهللا عليه وسلم بإس: قال

  .إكرامهم ما سروا به وابتهجوا به
أفيكم من يعرف قس بن ساعدة االيادي فقال اجلارود فداك : مث أقبل عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

أيب وأمي كلنا نعرفه وإين من بينهم لعامل خبربه واقف على أمره كان قس يارسول اهللا سبطا من أسباط العرب عمر 
ئة سنة تقفز منها مخسة أعمار يف الرباري والقفار يضج بالتسبيح على مثال املسيح ال يقره قرار وال تكنه دار ستما

  .وال يستمتع به جار
  كان يلبس االمساح ويفوق السياح، وال يفتر من رهبانيته يتحسى يف سياحته بيض النعام ويأنس باهلوام،

  .، فصار لذلك واحدا تضرب حبكمته االمثال، وتكشف به االهوالويستمتع بالظالم، يبصر فيعترب، ويفكر فيخترب
أدرك رأس احلواريني مسعان، وهو أول رجل تأله من العرب ووحد، وأقر وتعبد، وأيقن بالبعث واحلساب، وحذر 
سوء املآب، وأمر بالعمل قبل الفوت، ووعظ باملوت وسلم بالقضاء، على السخط والرضا، وزار القبور، وذكر 

ر، وندب باالشعار، وفكر يف االقدار، وأنبأ عن السماء والنماء، وذكر النجوم وكشف املاء، ووصف البحار، النشو
وعرف اآلثار، وخطب راكبا، ووعظ دائبا، وحذر من الكرب، ومن شدة الغضب، ورسل الرسائل، وذكر كل 

وجنب الكفر، وشوق إىل  هائل، وأرغم يف خطبه، وبني يف كتبه، وخوف الدهر، وحذر االزر، وعظم االمر،
  .احلنيفية، ودعا إىل الالهوتية
  .وهو القائل يف يوم عكاظ

شرق وغرب، ويتم وحزب، وسلم وحرب، ويابس ورطب، وأجاج وعذب، ومشوس وأقمار، ورياح وأمطار، وليل 
ونور  وهنار، وأناث وذكور، وبرار وحبور، وحب ونبات، وآباء وأمهات، ومجع واشتات، وآيات يف إثرها آيات،

وظالم، ويسر وإعدام، ورب وأصنام، لقد ضل االنام، نشو مولود، ووأد مفقود، وتربية حمصود، وفقري وغين، 



وحمسن ومسئ، تبا الرباب الغفلة، ليصلحن العامل عمله، وليفقدن اآلمل أمله، كال بل هو إله واحد، ليس مبولود 
  .ى، رب اآلخرة واالوىلوال والد، أعاد وأبدى، وأمات وأحيا، وخلق الذكر واالنث

فيا معشر إياد، أين مثود وعاد ؟ وأين اآلباء واالجداد ؟ وأين العليل والعواد ؟ كل له معاد يقسم قس برب : أما بعد
  العباد، وساطح املهاد، لتحشرن على االنفراد، يف يوم التناد، إذا نفخ يف الصور، ونقر يف

القانط وأبصر الالحظ، فويل ملن صدف عن احلق االشهر، والنور  الناقور، وأشرقت االرض، ووعظ الواعظ، فانتبذ
االزهر، والعرض االكرب، يف يوم الفصل، وميزان العدل، إذا حكم القدير، وشهد النذير، وبعد النصري، وظهر 

  .التقصري، ففريق يف اجلنة وفريق يف السعري
ثرن ماء ويف جواهن نار * ال هو اطل من غمام وليال خالهلن هنار وسج* ذكر القلب من جواه ادكار : وهو القائل

ير وأخرى خلت هبن قفار  -* دشداد يف اخلافقني تطار وقصور مشيدة حوت اخل * ضوءها يطمس العيون وأرعا 
ل نراها يف كل يوم تدار مث مشس حيثها  -* وحبار مياههن غزار وجنوم تلوح يف ظلم اللي * وجبال شوامخ راسيات 

حدسه * كلهم يف الصعيد يوما مزار وكبري مما يقصر عنه * ل متابع موار وصغري وأمشط وكبري ل وك -* قمر اللي 
  ه نفوسا هلا هدى واعتبار* اخلاطر الذي ال حيار فالذي قد ذكرت دل على الل 

مهما نسيت فلست أنساه بسوق عكاظ، واقفا على مجل أمحر خيطب : قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اجتمعوا فامسعوا، وإذا مسعتم فعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا، من عاش مات، ومن  :الناس

مات فات، ولك ما هو آت آت، مطر ونبات، واحياء وأموات، ليل داج، ومساء ذات أبراج، وجنوم تزهر، وحبار 
ن يف االرض عربا، حيار فيهن البصرا، مهاد تزخر، وضوء وظالم، وليل وأيام، وبر وآثام، إن يف السماء خربا، وإ

موضوع، وسقف مرفوع، وجنوم تغور، وحبار ال تفور، ومنايا دوان، ودهر خوان، كحد النسطاس، ووزن 
  .القسطاس

  اقسم قس قسما، ال كاذبا فيه وال آمثا، لئن كان يف هذا االمر
  .رضي، ليكونن سخط

  .ن دينكم هذا الذي أنتم عليه وهذا زمانه وأوانهأيها الناس إن هللا دينا هو أحب إليه م: مث قال
  .مث قال مايل أرى الناس يذهبون فال يرجعون، ارضوا باملقام فأقاموا ؟ أم تركوا فناموا

: أيكم يروي شعره لنا ؟ فقال أبو بكر الصديق: إىل بعض أصحابه فقال: والتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ن من القرون لنا بصائر ملا رأيت  -* يف الذاهبني االويل : ذلك اليوم حيث يقول فداك أيب وأمي أنا شاهد له يف

ي وال من * ميضي االصاغر واالكابر ال يرجع املاض إيل * للموت ليس هلا مصادر ورأيت قومي حنوها * مواردا 
اهللا عليه وسلم شيخ من فقام إىل رسول اهللا صلى : لة حيث صار القوم صائر قال* الباقني غابر أيقنت أين ال حما 

  .فداك أيب وأمي وأنا رأيت من قس عجبا: عبد القيس عظيم اهلامة، طويل القامة، بعيد ما بني املنكبني فقال
خرجت يف شبيبيت أربع : ما الذي رأيت يا أخا بين عبد القيس ؟ فقال: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فاف ذات ضغابيس وعرصات جثجاث بني صدور جذعان، وغمري حوذان، بعريا يل فدعين أقفو أثره يف تنائف ق

ومهمه ظلمان، ورصيع ليهقان، فبينا أنا يف تلك القلوات أجول بسبسبها وأرنق فدفدها إذا أنا هبضبة يف نشزاهتا 
أراك كباث خمضوضلة واغصاهنا متهدلة كأن بريرها حب الفلفل وبواسق اقحوان، وإذا بعني خرارة وروضة 

  .مة، وشجرة عارمة، وإذا أنا بقس بن ساعدة يف أصل تلك الشجرة وبيده قضيبمدها
وقد وردت العني سباع كثرية فكان كلما ذهب ! وأنت فنعم صباحك : فقال! أنعم صباحا : فدنوت منه وقلت له



  .سبع منها يشرب من العني قبل صاحبه ضربه قس بالقضيب الذي بيده
  .ذعرت من ذلك ذعرا شديدا، ونظر إيل فقال ال ختفاصرب حىت يشرب الذي قبلك ف: وقال

وإذا بقربين بينهما مسجد فقلت ما هذان ؟ القربان ؟ قال قرب أخوين كانا يعبدان اهللا عز وجل هبذا املوضع فأنا 
  .مقيم بني قربيهما عبد اهللا حىت احلق هبما

ثكلتك أمك أو ما علمت أن : فقال يلأفال تلحق بقومك فتكون معهم يف خريهم وتبياهنم على شرهم ؟ : فقلت له
  ولد

  :إمساعيل تركوا دين أبيهم واتبعوا االضداد وعظموا االنداد مث أقبل على القربين وانشأ يقول

كأن الذي يسقي * أجد كما ال تقضيان كراكما أرى النوم بني اجللد والعظم منكما * خليلي هبا طاملا قد رقدمتا 
ومايل * كأن الذي يسقي العقار سقاكما أمل تعلما أين بنجران مفردا * يبان داعيا العقار سقاكما أمن طول نوم ال جت

إياب الليايل أو جييب صداكما أأبكيكما طول احلياة وما * فيه من حبيب سواكما مقيم على قربيكما لست بارحا 
ن فداكما جلدت بنفسي أن تكو* يرد على ذي لوعة أن بكاكما فلو جعلت نفس لنفس أمرئ فدى * الذي 

رحم اهللا قسا : بروحي يف قربيكما قد أتاكما قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم* كأنكما واملوت أقرب غاية 
  .أما إنه سيبعث يوم القيامة أمة واحدة

  .وهذا احلديث غريب جدا من هذا الوجه وهو مرسل إال أن يكون احلسن مسعه من اجلارود واهللا أعلم
واحلافظ أبو القاسم بن عساكر من وجه آخر من حديث حممد بن عيسى ابن حممد بن سعيد : وقد رواه البيهقي

  .القرشي االخباري ثنا أيب ثنا علي بن سليمان بن علي عن علي بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما
ه ونثره، وفيه ما ذكره عن الذي قدم اجلارود بن عبد اهللا فذكر مثله أو حنوه مطوال بزيادات كثرية يف نظم: قال

ضل بعريه فذهب يف طلبه قال فبت يف واد ال آمن فيه حتفي، وال أركن إىل غري سيفي، أرقب الكوكب، وأرمق 
قد * يا أيها الراقد يف الليل االجم : الغيهب، حىت إذا الليل عسعس، وكاد الصبح أن يتنفس، هتف يب هاتف يقول

جيلو دجيات الدياجي والبهم قال فأدرت طريف فما رأيت له * شم أهل الوفاء والكرم بعث اهللا نبيا يف احلرم من ها
  أهال وسهال بك من طيف أمل* يا أيها اهلاتف يف داجي الظلم : شخصا وال مسعت له فحصا، قال فأنشأت أقول

ظهر النور، وبطل : ولماذا الذي تدعو إليه يغتنم قال فإذا أنا بنحنحة وقائال يق* بني هداك اهللا يف حلن الكلم 
الزور، وبعث اهللا حممدا باحلبور صاحب النجيب االمحر، والتاج واملغفر، والوجه االزهر، واحلاجب االقمر، 

والطرف االحور، صاحب قول شهادة أن ال إله إال اهللا وذلك حممد املبعوث إىل االسود واالبيض أهل املدر والوبر 
* من بعد عيسى واكترث أرسل فينا أمحدا * لق اخللق عبث مل خيلنا يوما سدى مل خي* احلمد هللا الذي : مث أنشأ يقول

  حج له ركب وحث* خري نيب قد بعث صلى عليه اهللا ما 

عليهم من بقايا قوهلم خرق دعهم فإن هلم يوما * يا ناعى املوت وامللحود يف جدث : وفيه من إنشاء قس بن ساعدة
خلقا جديدا كما من قبله خلقوا منهم * أرقوا حىت يعودوا حبال غري حاهلم  فهم إذا انتبهوا من نومهم* يصاح هبم 

منها اجلديد ومنها املنهج اخللق مث رواه البيهقي عن حممد بن عبد اهللا بن يوسف بن أمحد * عراة ومنهم يف ثياهبم 
  .االصبهاين

 بن مهدي ثنا أبو عبيد اهللا سعيد بن حدثنا أبو بكر أمحد بن سعيد بن فرضخ االمخيمي مبكة ثنا القاسم بن عبد اهللا
  .عبد الرمحن املخزومي ثنا سفيان بن عيينة عن أيب محزة الثمايل عن سعيد بن جبري عن ابن عباس



عليهم من * يا ناعي املوت واالموات يف جدث : فذكر القصة وذكر االنشاد قال فوجد واعبد رأسه صحيفة فيها
منها * كما تنبه من نوماته الصعق منهم عراة وموتى يف ثياهبم * صاح هبم بقايا نومهم خرق دعهم فإن هلم يوما ي

  اجلديد ومنها االزرق اخللق
  .والذي بعثين باحلق لقد آمن قس بالبعث: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يه على وأصله مشهور وهذه الطرق على ضعفها كاملتعاضدة على إثبات أصل القصة وقد تكلم أبو حممد بن درستو
  .غريب ما وقع يف هذا احلديث وأكثره ظاهر إن شاء اهللا تعاىل وما كان فيه غرابة شديدة نبهنا عليه يف احلواشي

أنا أبو سعيد بن حممد بن أمحد الشعيثي ثنا أبو عمرو بن أيب طاهر احملمدي آباذي لفظا ثنا أبو لبابة : وقال البيهقي
عيد بن هبرية ثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس بن مالك قال قدم وفد حممد بن املهدي االموردي ثنا أيب ثنا س
  .قالوا هلك! ما فعل قس بن ساعدة : أياد على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

فقال قائلهم إين : قال أما إين مسعت منه كالما أرى أين أحفظه فقال بعض القوم حنن حنفظه يا رسول اهللا قال هاتوا
يا أيها الناس استمعوا وامسعوا وعوا، كل من عاش مات، وكل من مات فات، وكل ما : ق عكاظ فقالواقف بسو

هو آت آت، ليل داج، ومساء ذات أبراج، وجنوم تزهر، وحبار تزخر، وجبال مرسية وأهنا جمرية إن يف السماء خلربا، 
قاموا، أم تركوا فناموا، أقسم قس قسما باهللا وإن يف االرض لعربا، أرى الناس ميوتون وال يرجعون أرضوا باالقامة فأ

ين من القرون لنا بصائر ملا رأيت * يف الذاهبني االول : ال آمث فيه، إن هللا دينا هو أرضى مما أنتم عليه مث أنشأ يقول
لة حيث صار * ميضي االكابر واالصاغر أيقنت أين ال حما * للقوم ليس هلا مصادر ورأيت قومي حنوها * مصارعا 

  لقوم صائر ا

مث ساقه البيهقي من طرق أخر قد نبهنا عليها فيما تقدم مث قال بعد ذلك كله وقد روى هذا احلديث عن الكليب عن 
  .أيب صاحل عن ابن عباس بزيادة ونقصان

  .وروى من وجه آخر عن احلسن البصري منقطعا وروى خمتصرا من حديث سعد بن أيب وقاص وأيب هريرة
  مت كما تقدم وعبد اهللا بن مسعود كما رواه أبو نعيم يف كتاب الدالئل عنوعبادة بن الصا: قلت

عبد اهللا بن حممد بن عثمان الواسطي عن أيب الوليد طريف بن عبيد اهللا موىل علي بن أيب طالب باملوصل عن حيىي 
  .هبن عبد احلميد احلماين عن أيب معاوية عن االعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن ابن مسعود فذكر

  .وروى أبو نعيم أيضا حديث عبادة املتقدم وسعد بن أيب وقاص
  .مث قال البيهقي وإذا روى احلديث من أوجه أخر وإن كان بعضها ضعيفا دل على أن للحديث أصال واهللا أعلم

زيد بن عمرو بن نفيل رضي اهللا عنه هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرظ بن 
  .زاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوير

وكان اخلطاب والد عمر بن اخلطاب عمه وأخاه المه وذلك الن عمرو بن نفيل كان قد خلف على امرأة أبيه بعد 
  .أبيه، وكان هلا من نفيل أخوه اخلطاب قاله الزبري بن بكار وحممد بن إسحاق

  .هم وكان ال بأكل إال ما ذبح على اسم اهللا وحدهوكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة االوثان وفارق دين
لقد رأيت : قال يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق حدثين هشام بن عروة عن أبيه عن أمساء بنت أيب بكر قالت

يا معشر قريش والذي نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم : زيد بن عمرو بن نفيل مسندا ظهره إىل الكعبة يقول
  .غرييعلى دين إبراهيم 

  .اللهم إين لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به ولكين ال أعلم مث يسجد على راحلته: مث يقول



  .وكذا رواه أبو أسامة عن هشام به وزاد وكان يصلي إىل الكعبة ويقول إهلي إله إبراهيم، وديين دين إبراهيم
ادفعها إيل أكفلها فإذا ترعرعت فإن شئت وكان حيىي املوؤودة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته ال تقتلها 

  .فخذها وإن شئت فادفعها
وقال الليث كتب إىل هشام بن عروة عن أبيه به وقال : أخرجه النسائي من طريق أيب أسامة وعلقه البخاري فقال

وقد كان نفر من قريش زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل بن أسد بن : يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق
عبد العزى وعثمان بن احلويرث بن أسد بن عبد العزى وعبد اهللا بن جحش بن رياب بن يعمر بن صربة بن برة بن 

  .كبري بن غنم بن دودان بن أسعد بن أسد بن خزمية
  .وأمه أميمة بنت عبد املطلب

  ماواخته زينب بنت جحش الىت تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد مواله زيد بن حارثة ك
  .سيأيت بيانه

حضروا قريشا عند وثن هلم كانوا يذحبون عنده لعيد من أعيادهم، فلما اجتمعوا خال بعض أولئك النفر إىل بعض 
  .وقالوا تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض

فقال قائلهم تعلمن واهللا ما قومكم على شئ لقد أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه ما وثن يعبد ؟ ال يضر وال ينفع 
  بتغوا النفسكم فخرجوا يطلبون ويسريون يف االرض يلتمسون أهل كتاب من اليهود والنصارى واملللفا

  .كلها
احلنيفية دين إبراهيم، فلما ورقة بن نوفل فتنصر واستحكم يف النصرانية وابتغى الكتب من أهلها حىت علم علما 

د بن عمرو بن نفيل اعتزل االوثان وفارق كثريا من أهل الكتاب ومل يكن فيهم أعدل أمرا واعدل ثباتا من زي
االديان من اليهود والنصارى وامللل كلها إال دين احلنيفية دين إبراهيم يوحد اهللا وخيلع من دونه وال يأكل ذبائح 

  .قومه فإذا هم بالفراق ملا هم فيه
با من قريش وسفهاء من وكان اخلطاب قد آذاه أذى كثريا حىت خرج منه إىل أعلى مكة ووكل به اخلطاب شبا: قال

سفهائهم فقال ال تتركوه يدخل فكان ال يدخلها إال سرا منهم فإذا علموا به أخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد 
  .عليهم دينهم أو يتابعه أحد إىل ما هو عليه

وقال موسى بن عقبة مسعت من أرضى حيدث عن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول 
  .ة خلقها اهللا وأنزل هلا من السماء ماء وأنبت هلا من االرض مل تذحبوها على غري اسم اهللالشا

انكارا لذلك وإعظاما له ؟ وقال يونس عن ابن إسحاق وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم على اخلروج من 
كلما أبصرته قد هنض مكة فضرب يف االرض يطلب احلنيفية دين إبراهيم وكانت امرأته صفية بنت احلضرمي 

للخروج وأراده آدنت اخلطاب بن نفيل فخرج زيد إىل الشام يلتمس ويطلب يف أهل الكتاب االول دين إبراهيم 
ويسأل عنه ومل يزل يف ذلك فيما يزعمون حىت أتى املوصل واجلزيرة كلها مث أقبل حىت أتى الشام فجال فيها حىت 

هي إليه علم النصرانية فيما يزعمون فسأله عن احلنيفية دين إبراهيم فقال له أتى راهبا ببيعة من أرض البلقاء كان ينت
الراهب إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجد من حيملك عليه اليوم، لقد درس من علمه وذهب من كان يعرفه، 

  .ولكنه قد أظل خروج نيب وهذا زمانه
  يعا حني قال له الراهب ماوقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيئا منها فخرج سر

* رشدت وأنعمت ابن عمرو وإمنا : قال يريد مكة حىت إذا كان بأرض خلم عدوا عليه فقتلوه فقال ورقة يرثيه



وتركك أوثان الطواغي كماهيا وقد تدرك االنسان رمحة * جتنبت تنورا من النار حاميا بدينك ربا ليس رب كمثله 
حدثنا أمحد بن طارق الوابشي ثنا عمرو : يا وقال حممد بن عثمان بن أيب شيبةولو كان حتت االرض ستينا واد* ربه 

بن عطية عن أبيه عن ابن عمر عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يتأله يف اجلاهلية فانطلق حىت أتى رجال من اليهود 
  .فقال له أحب أن تدخلين معك يف دينك

  .صيبك من غضب اهللافقال له اليهودي ال أدخلك يف ديين حىت تبوء بن
  .فقال من غضب اهللا أفر

فانطلق حىت أتى نصرانيا فقال له أحب أن تدخلين معك يف دينك، فقال لست أدخلك يف ديين حىت تبوء بنصيبك 
  .من الضاللة

  .فقال من الضاللة أفر
  .قال له النصراين فإين أدلك على دين إن تبعته اهتديت

  .ال اللهم إين أشهدك أين على دين إبراهيم عليه أحىي وعليه أموتقال أي دين ؟ قال دين إبراهيم قال فق
  .هو أمة وحده يوم القيامة: قال فذكر شأنه للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

وقد روى موسى بن عقبة عن سامل عن ابن عمر حنو هذا وقال حممد بن سعد حدثنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن 
  الدسيف القرشي عن امساعيل عن جم

شاممت اليهودية والنصرانية : عن الشعيب عن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب قل قال زيد بن عمرو بن نفيل
فكرهتهما فكنت بالشام وما واالها حىت أتيت راهبا يف صومعة فذكرت له اغترايب عن قومي وكراهيت عبادة 

  .االوثان واليهودية والنصرانية
به وهو دين أبيك ) أحد يدين(ا أخا أهل مكة إنك لتطلب دينا ما يوجد اليوم أراك تريد دين إبراهيم ي: فقال له

إبراهيم كان حنيفا مل يكن يهوديا وال نصرانيا كان يصلي ويسجد إىل هذا البيت الذي ببالدك فاحلق ببلدك فإن اهللا 
  .يبعث من قومك يف بلدك من يأيت بدين إبراهيم احلنيفية وهو أكرم اخللق على اهللا

إن زيدا كان إذا دخل الكعبة قال لبيك حقا : يونس عن ابن إسحاق حدثين بعض آل زيد بن عمرو بن نفيل وقال
  حقا، تعبدا ورقا، عذت مبا عاذ به إبراهيم وهو قائم، إذ قال إهلي أنفي لك عان راغم، مهما

  .جتشمين فإين جاشم، الرب أبغي ال احنال، ليس مهجر كمن قال
  .حدثنا املسعودي: وقال أبو داود الطيالسي

عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي عن أبيه عن جده أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل 
خرجا يلتمسان الدين حىت انتهيا إىل راهب باملوصل، فقال لزيد بن عمرو من أين أقبلت يا صاحب البعري ؟ فقال 

  .مس الدين قال ارجع فإنه يوشك أن يظهر يف أرضكمن بنية إبراهيم، فقال وما تلتمس قال ألت
تعبدا ورقا * لبيك حقا حقا : فأما ورقة فتنصر وأما أنا فعزمت على النصرانية فلم يوافقين فرجع وهو يقول: قال

انفي لك عان راغم، مهما جتشمين : فهل مهجر كمن قال آمنت مبا آمن به إبراهيم وهو يقول* الرب أبغي ال احنال 
يا رسول اهللا إن أيب : اشم، مث خير فيسجد قال وجاء ابنه يعين سعيد بن زيد أحد العشرة رضي اهللا عنه فقالفإين ج

  .كما رأيت وكما بلغك فاستغفر له، قال نعم فإنه يبعث يوم القيامة أمة واحدة
أكالن من سفرة قال وأتى زيد بن عمرو بن زيد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة ومها ي

  .يا بن أخي أنا ال آكل مما ذبح على النصب: هلما، فدعواه لطعامهما فقال زيد بن عمرو



وقال حممد بن سعد حدثنا حممد بن عمرو حدثين أبو بكر بن أيب سربة عن موسى بن ميسرة عن ابن أيب مليكة عن 
  .حجر بن أيب أهاب

رجع من الشام وهو يراقب الشمس فإذا زالت استقبل للكعبة  رأيت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بوانة بعدما: قال
فصلى ركعة سجدتني مث يقول هذه قبلة إبراهيم وإمساعيل ال أعبد حجرا وال أصلي له وال آكل ما ذبح له وال 

  .استقسم االزالم وإنا أصلي هلذا البيت حىت أموت
ند لك مث يدفعه من عرفة ماشيا وهو يقول لبيك ال شريك لك وال : وكان حيج فيقف بعرفة، وكان يليب فيقول

  .لبيك متعبدا مرقوقا
: حدثين علي بن عيسى احلكمي عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال مسعت زيد ابن عمرو بن نفيل يقول: وقال الواقدي

نيب فان أنا أنتظر نبيا من ولد إمساعيل مث من بين عبد املطلب وال أراين أدركه وأنا أو من به وأصدقه وأشهد أنه 
  طالت بك مدة فرأيته فاقرئه مين السالم وسأخربك

هو رجل ليس بالطويل وال بالقصري وال بكثري الشعر وال بقليله : قال! هلم : ما نعته حىت ال خيفى عليك قلت
ون وليست تفارق عينه محرة وخامت النبوة بني كتفيه وامسه أمحد وهذا البلد مولده ومبعثه مث خيرجه قومه منها ويكره

ما جاء به حىت يهاجر إىل يثرب فيظهر أمره، فإياك أن ختدع عنه فإين طفت البالد كلها أطلب دين إبراهيم فكان 
من اسأل من اليهود والنصارى واجملوس يقولون هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك ويقولون مل يبق نيب 

  .غريه
 صلى اهللا عليه وسلم قول زيد بن عمرو وأقرائه منه السالم فلما أسلمت أخربت رسول اهللا: قال عامر بن ربيعة

  .فرد عليه السالم وترحم عليه وقال قد رأيته يف اجلنة يسحب ذيوال
  .ذكر زيد بن عمرو بن نفيل: وقال البخاري يف صحيحه

ر أن النيب حدثنا حممد بن أيب بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثين سامل عن عبد اهللا بن عم
صلى اهللا عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم الوحي 

  .فقدمت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم سفرة فأىب أن يأكل منها
د بن عمرو يعيب مث قال زيد إين لست آكل مما تذحبون على أنصابكم وال آكل إال ما ذكر اسم اهللا عليه وأن زي

على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها اهللا وأنزل هلا من السماء ماء وأنبت هلا من االرض مث يذحبوهنا على غري 
  .اسم اهللا انكارا لذلك وإعظاما له

وحدثين سامل بن عبد اهللا وال أعلمه إال حيدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج : قال موسى بن عقبة
الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عاملا من اليهود فسأله عن دينهم فقال إين لعلي أن أدين دينكم فأخربين،  إىل

فقال إنك ال تكون على ديننا حىت تأخذ نصيبك من غضب اهللا قال زيد وما أفر إال من غضب اهللا تعاىل وال أمحل 
ما أعلمه إال أن تكون حنيفا قال زيد وما احلنيف ؟ من غضب اهللا شيئا وال أستطيعه فهل تدلين على غريه ؟ قال 

قال دين إبراهيم عليه السالم مل يكن يهوديا وال نصرانيا وال يعبد إال اهللا فخرج زيد فلقي عاملا من النصارى فذكر 
ف ؟ مثله فقال لن تكون على ديننا حىت تأخذ بنصيبك من على غريه قال ما أعلمه إال أن تكون حنيفا قال وما احلني

  قال دين إبراهيم مل يكن يهوديا وال نصرانيا وال يعبد إال اهللا فلما رأى زيد قوهلم يف
  .إبراهيم خرج فلما برز رفع يديه فقال اللهم إين أشهدك أين على دين إبراهيم

ئما كتب إىل هشام بن عروة عن أبيه عن امساء بنت أيب بكر قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قا: قال وقال الليث



مسندا ظهره إىل الكعبة يقول يا معشر قريش واهللا ما منكم على دين إبراهيم غريي وكان حييي املوؤودة يقول 
للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته ال تقتلها أنا أكفيك مؤنتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال البيها إن شئت دفعتها إليك 

  .وإن شئت كفيتك مؤنتها انتهى ما ذكره البخاري
ا احلديث االخري قد أسنده احلافظ ابن عساكر من طريق أيب بكر بن أيب داود عن عيسى بن محاد عن الليث وهذ

  .عن هشام عن أبيه عن امساء فذكر حنوه
وقال عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمساء قالت مسعت زيد بن عمرو بن نفيل وهو مسند 

  ظهره إىل

  .ا معشر قريش إياكم والزنا فإنه يورث الفقري: الكعبة يقول
  .وقد ساق ابن عساكر هاهنا أحاديث غريبة جدا ويف بعضها نكارة شديدة

  .يبعث يوم القيامة أمة واحدة: مث أورد من طرق متعددة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
قب الصفار حدثنا حيىي بن سعيد االموي عن فمن ذلك ما رواه حممد بن عثمان بن أيب شيبة حدثنا يوسف بن يعو

جمالد عن الشعيب عن جابر قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يستقبل 
  .القبلة يف اجلاهلية ويقول إهلي إله إبراهيم وديين دين إبراهيم ويسجد

  .بيين وبني عيسى بن مرمي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيشر ذاك أمة وحده
  .إسناده جيد حسن
حدثين موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد اهللا بن كعب بن مالك قال مسعت سعيد بن املسيب يذكر : وقال الواقدي

زيد بن عمرو بن نفيل فقال تويف وقريش تبين الكعبة قبل أن ينزل الوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ل به وأنه ليقول أنا على دين إبراهيم فأسلم ابنه سعيد بن زيد واتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه خبمس سنني، ولقد نز

وسلم وأتى عمر بن اخلطاب وسعيد بن زيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأاله عن زيد بن عمرو بن نفيل 
ذلك اليوم ال يذكره ذاكر منهم إال غفر اهللا له ورمحه فإنه مات على دين إبراهيم قال فكان املسلمون بعد : فقال

  .ترحم عليه واستغفر له، مث يقول سعيد بن املسيب رمحه اهللا وغفر له
  وقال حممد بن سعد عن الواقدي حدثين زكريا بن حيىي السعدي عن أبيه قال مات

عليه قوم من بين زيد بن عمرو بن نفيل مبكة ودفن بأصل حراء، وقد تقدم أنه مات بأرض البلقاء من الشام ملا عدا 
  .خلم فقتلوه مبكان يقال له ميفعة واهللا أعلم

وقال الباغندي عن أيب سعيد االشج عن أيب معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول اهللا صلى اهللا 
  .دخلت اجلنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتني: عليه وسلم

  .وهذا إسناد جيد وليس هو يف شئ من الكتب
* إىل اهللا أهدي مدحيت وثنائيا : ن شعر زيد بن عمرو بن نفيل رمحه اهللا ما قدمناه يف بدء اخللق من تلك القصيدةوم

إله وال رب يكون مدانيا وقد قيل إهنا المية بن * وقوال رضيا ال يين الدهر باقيا إىل امللك االعلى الذي ليس فوقه 
  .أيب الصلت واهللا أعلم

له * وأسلمت وجهي ملن أسلمت : ا حكاه حممد بن إسحاق والزبري بن بكار وغريمهاومن شعره يف التوحيد م
له * سواء وأرسى عليها اجلباال وأسلمت وجهي ملن أسلمت * االرض حتمل صخرا ثقاال دحاها فلما استوت شدها 



له * سلمت أطاعت فصبت عليها سجاال وأسلمت وجهي ملن أ* املزن حتمل عذبا زالال إذا هي سيقت إىل بلدة 
  :الريح تصرف حاال فحاال وقال حممد بن إسحاق حدثين هشام بن عروة قال روي أيب أن زيد بن عمرو قال

كذلك يفعل اجللد الصبور فال * أدين إذا تقسمت االمور عزلت الالت والعزى مجيعا * أرب واحد أم ألف رب 
لنا يف الدهر إذ حلمي يسري عجبت * دين وكان ربا وال صنمي بين عمرو أزور وال غنما أ* العزى أدين وال ابنتيها 

  ويف االيام يعرفها البصري* ويف الليايل معجبات 
فريبل منهم الطفل الصغري وبينا املرء يعثر * كثريا كان شأهنم الفجور وابقى آخرين برب قوم * بأن اهللا قد أفىن رجاال 

ليغفر ذنيب الرب الغفور فتقوى اهللا ربكم * يب كما يتروح الغصن النضري ولكن أ عبد الرمحن ر* ثاب يوما 
* وللكفار حامية سعري وخزي يف احلياة وإن ميوتوا * مىت ما حتفظوها ال تبوروا ترى االبرار دارهم جنان * احفظوها 

  .يالقوا ما تضيق به الصدور هذا متام ما ذكره حممد بن إسحاق من هذه القصيدة
ب بن عبد اهللا عن الضحاك بن عثمان عن عبد الرمحن بن أيب الزناد قال قال وقد رواه أبو القاسم البغوي عن مصع

كذلك * عزلت اجلن واجلنان عين : هشام بن عروة عن أبيه عن أمساء بنت أيب بكر قالت قال زيد بن عمرو بن نفيل
لنا يف الدهر * ن ربا وال صنمي بين طسم أدير وال غنما أدين وكا* يفعل اجللد الصبور فال العزى أدين وال ابنتيها 

رجاال كان شأهنم الفجور * أدين إذا تقسمت االمور أمل تعلم بأن اهللا أفىن * إذ حلمي صغري أربا واحدا أم ألف رب 
كما يتروح الغصن النضري قالت فقال * فريبو منهم الطفل الصغري وبينا املرء يعثر ثاب يوما * وابقى آخرين برب قوم 

وتركك * جتنبت تنورا من النار حاميا لدينك ربا ليس ربا كمثله * عمت ابن عمرو وإمنا رشدت وأن: ورقة بن نوفل
حنانيك ال تظهر علي االعاديا حنانيك أن اجلن كانت رجاءهم * جنان اجلبال كما هيا أقول إذا أهبطت أرضا خموفة 

  وأنت إهلي ربنا ورجائيا* 
أدين ملن ال يسمع * واديا أدين لرب يستجيب وال أرى وإن كان حتت االرض سبعني * لتدركن املرء رمحة ربه 

  تباركت قد أكثرت بامسك داعيا* الدهر واعيا أقول إذا صليت يف كل بيعة 

تقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إىل الشام هو وورقة بن نوفل وعثمان بن احلويرث وعبيد اهللا بن جحش 
ن بل بقي على فطرته من عبادة اهللا وحده ال شريك له متبعا ما فتنصروا إال زيدا فإنه مل يدخل يف شئ من االديا

  .أمكنه من دين إبراهيم على ما ذكرناه
  .وأما ورقة بن نوفل فسيأيت خربه يف أول املبعث

  .وأما عثمان بن احلويرث فأقام بالشام حىت مات فيها عند قيصر
إليه ما لقي من قومه كتب له إىل ابن جفنة وله خرب عجيب ذكره االموي وخمتصره أنه ملا قدم على قيصر فشكى 

ملك عرب الشام ليجهز معه جيشا حلرب قريش فعزم على ذلك فكتب إليه االعراب تنهاه عن ذلك ملا رأوا من 
عظمة مكة وكيف فعل اهللا بأصحاب الفيل، فكساه ابن جفنة قميصا مصبوغا مسموما فمات من مسه فرثاه زيد بن 

الموي تركناه اختصارا وكانت وفاته قبل املبعث بثالث سنني أو حنوها واهللا سبحانه عمرو بن نفيل بشعر ذكره ا
  .وتعاىل أعلم

إن أول من بناه آدم وجاء يف ذلك حديث مرفوع : شئ من احلوادث يف زمن الفترة فمن ذلك بنيان الكعبة وقد قيل
  .أول من بناه اخلليل عليه السالمعن عبد اهللا بن عمرو ويف سنده ابن هليعة وهو ضعيف، وأقوى االقوال أن 

مث هتدم فبنته العمالقة مث : كما تقدم وكذلك رواه مساك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أيب طالب قال



  .هتدم فبنته جرهم مث هتدم فبنته قريش
اهللا  سيأيت بناء قريش له وذلك قبل املبعث خبمس سنني وقيل خبمس عشرة سنة وقال الزهري كان رسول: قلت

  .صلى اهللا عليه وسلم قد بلغ احللم
  .وسيأيت ذلك كله يف موضعه إن شاء اهللا وبه الثقة

  كعب بن لؤي
روى أبو نعيم من طريق حممد بن احلسن بن زبالة عن حممد بن طلحة التيمي عن حممد بن إبراهيم بن احلارث عن 

  .أيب سلمة
أما بعد فأمسعوا : ش تسميه العروبة فيخطبهم فيقولكان كعب بن لؤي جيمع قومه يوم اجلمعة وكانت قري: قال

وتعلموا، وافهموا واعلموا، ليل ساج، وهنار ضاح، واالرض مهاد، والسماء بناء، واجلبال أوتاد، والنجوم أعالم، 
واالولون كاآلخرين، واالنثى والذكر والروح وما يهيج إىل بلى فصلوا أرحامكم، واحفظوا أصهاركم، ومثروا 

  .أموالكم
فهل رأيتم من هالك رجع ؟ أو ميت نشر ؟ الدار أمامكم، والظن غري ما تقولون، حرمكم زينوه وعظموه، 

سواء علينا ليلها * هنار وليل كل يوم حبادث : وسيخرج منه نيب كرمي، مث يقول؛ ومتسكوا به فسيأيت له نبأ عظيم 
فيخرب أخبارا * رها على غفلة يأيت النيب حممد وبالنعم الضايف علينا ستو* وهنارها يؤوبان باالحداث حىت تأوبا 

  واهللا لو كنت فيها ذا مسع وبصر، ويد ورجل، لتنصبت فيها تنصب اجلمل،: صدوق خبريها مث يقول

  .والرقلت هبا إرقال العجل
حني العشرية تبغي احلق خذالنا قال وكان بني موت كعب بن لؤي ومبعث * يا ليتين شاهدا جنواء دعوته : مث يقول

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسمائة عام وستون سنة
  .جتديد حفر زمزم على يدي عبد املطلب بن هاشم اليت كان قد درس رمسها بعد طم جرهم هلا إىل زمانه

مث إن عبد املطلب بينما هو نائم يف احلجر وكان أول ما ابتدى به عبد املطلب من حفرها كما : قال حممد بن إسحاق
د بن أيب حبيب املصري عن مرثد بن عبد اهللا املزين عن عبد اهللا بن رزين الغافقي أنه مسع علي بن أيب حدثين يزي

  .طالب حيدث حديث زمزم حني أمر عبد املطلب حبفرها
  .قال قال عبد املطلب إين لنائم يف احلجر إذ أتاين آت فقال يل احفر طببة

  .ن الغد رجعت إىل مضجعي فنمت فجاءين فقال احفر برةقال قلت وما طيبة ؟ قال مث ذهب عين قال فلما كا
قال قلت وما برة ؟ قال مث ذهب عين فلما كان الغد رجعت إىل مضجعي فنمت فجاءين فقال احفر املضنونة قال 

  .قلت وما املضنونة ؟ قال مث ذهب عين فلما كان الغد رجعت إىل مضجعي فنمت فيه فجاءين قال احفر زمزم
ال تنزف أبدا وال تزم، تسقي احلجيج االعظم، وهي بني الفرث والدم، عند نقرة الغراب : ؟ قال قال قلت وما زمزم

  .االعصم، عند قرية النمل
فلما بني يل شأهنا ودل على موضعها وعزف أنه قد صدق غدا مبعوله ومعه ابنه احلارث بن عبد املطلب وليس : قال

  .الطمى كرب فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجتهله يومئذ ولد غريه فحفر فلما بدا لعبد املطلب 
  .يا عبد املطلب إهنا بئر ابينا امساعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها: فقاموا إليه فقالوا

ما أنا بفاعل إن هذا االمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم قالوا له فانصفنا فإنا غري تاركيك حىت : قال
  .خناصمك فيها



نعم وكانت بإشراف الشام : لوا بيين وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه قالوا كاهنة بين سعد بن هذمي قالفاجع: قال
فركب عبد املطلب ومعه نفر من بين أمية وركب من كل قبيلة من قريش نفر فخرجوا واالرض إذ ذاك مفاوز حىت 

هللكة فاستسقوا من معهم فأبوا عليهم إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد املطلب وأصحابه فعطشوا حىت استيقنوا با
وقالوا إنا مبفازة وإنا خنشى على أنفسنا مثل ما أصابكم فقال عبد املطلب إين أرى أن حيفر كل رجل منكم حفرته 
لنفسه مبا لكم اآلن من القوة فكلما مات رجل دفعه أصحابه يف حفرته مث واروه حىت يكون آخرهم رجال واحدا 

  .من ضيعة ركب مجيعهفضيعة رجل واحد أيسر 
نعما أمرت به فحفر كل رجل لنفسه حفرة مث قعدوا ينتظرون املوت عطشى مث إن عبد املطلب قال الصحابه : فقالوا

ألقينا بأيدينا هكذا للموت ال نضرب يف االرض ال نبتغي النفسنا لعجز فعسى أن يزرقنا ماء ببعض البالد فارحتلوا 
نفجرت من حتت خفها عني ماء عذب فكرب عبد املطلب وكرب أصحابه مث نزل حىت إذا بعث عبد املطلب راحلته ا

فشرب وشرب أصحابه واستسقوا حىت مالوا أسقيتهم مث دعا قبائل قريش وهم ينظرون إليهم يف مجيع هذه 
  االحوال فقال هلموا إىل املاء فقد سقانا اهللا فجاؤوا فشربوا واستقوا

  ا واهللا ما خناصمك يف زمزم أبدا إن الذي سقاك هذا املاء هبذهكلهم مث قالوا قد واهللا قضى لك علين
الفالة هو الذي سقاك زمزم فارجع إىل سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ومل يصلوا إىل الكاهنة وخلوا بينه وبني 

  .زمزم
عبد قال ابن إسحاق فهذا ما بلغين عن علي بن أيب طالب يف زمزم قال ابن إسحاق وقد مسعت من حيدث عن 

يسقي حجيج اهللا يف كل مرب ليس خياف * مث ادع باملاء الروى غري الكدر : املطلب أنه قيل له حني أمر حبفر زمزم
منه شئ ما عمر قال فحرج عبد املطلب حني قيل له ذلك إىل قريش فقال تعلموا أين قد أمرت أن أحفر زمزم قالوا 

جعك الذي رأيت فيه ما رأيت فإن يك حقا من اهللا يبني لك قالوا فارجع إىل مض! ال : فهل بني لك أين هي ؟ قال
  .احفر زمزم: وإن يك من الشيطان فلن يعود إليك فرجع ونام فأتى فقيل له

  .إنك إن حفرهتا لن تندم
  .وهي تراث من أبيك االعظم

  .ال تنزف أبدا وال تزم
  .تسقى احلجيج االعظم
  .مثل نعام جافل مل يقسم
  .ينذر فيها ناذر مبنعم

  .كون مرياثا وعقدا حمكمت
  .ليست لبعض ما قد تعلم
  .وهي بني الفرث والدم

فزعموا أن عبد املطلب حىن قيل له ذلك قال وأين هي ؟ قيل له عند قرية النمل حيث ينقر : قال ابن إسحاق
  .الغراب غدا

  .فاهللا أعلم أي ذلك كان
  .هقال فغلبا عبد املطلب ومعه ابنه احلارث وليس له يومئذ ولد غري

زاد االموي ومواله أصرم فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها بني الوثنني أساف ونائلة اللذين كانت قريش 



تنحر عندمها فجاء باملعول وقام ليحفر حيث أمر فقامت إليه قريش وقالت واهللا ال نتركنك حتفر بني وثنينا اللذين 
عين حىت أحفر فواهللا المضني ملا أمرت به فلما عرفوا أنه غري نازع زد : ننحر عندمها فقال عبد املطلب البنه احلارث

خلوا بينه وبني احلفر وكفوا عنه فلم حيفر إال يسريا حىت بدا له الطمى فكرب وعرف أنه قد صدق فلما متادى به 
  .احلفر وجد فيها غزالتني من ذهب اللتني كانت جرهم قد دفنتهما ووجد فيها أسيافا قلعية وأدرعا

يا عبد املطلب لنا معك يف هذا شرك وحق قال ال ولكن هلم إىل أمر نصف بيين وبينكم نضرب : الت له قريشفق
  عليها بالقداح قالوا وكيف نصنع قال اجعل للكعبة قدحني ويل قدحني ولكم قدحني فمن

  .خرج قدحاه على شئ كان له ومن ختلف قدحاه فال شئ له
رين وله أسودين وهلم أبيضني مث أعطوا القداح للذي يضرب عند هبل أنصفت فجعل للكعبة قدحني أصف: قالوا

  .أعل هبل: وهبل أكرب أصنامهم وهلذا قال أبو سفيان يوم أحد
  .يعين هذا الصنم

  .وقام عبد املطلب يدعو اهللا
بدئ ريب أنت امل* اللهم أنت امللك احملمود : وذكر يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق أن عبد املطلب جعل يقول

  من عندك الطارف والتليد* املعيد وممسك الراسية اجللمود 

إين نذرت العاهد املعهودا أجعله رب يل فال * ملوضع احللية واحلديد فبني اليوم ملا تريد * إن شئت أهلمت كما تريد 
أعود قال وضرب صاحب القداح فخرج االصفران على الغزالني للكعبة، وخرج االسودان على االسياف 

  .دراع لعبد املطلب، وختلف قدحا قريشواال
فضرب عبد املطلب االسياف بابا للكعبة، وضرب يف الباب الغزالني من ذهب فكان أول ذهب حلية للكعبة فيما 

  .يزعون
مث أن عبد املطلب أقام سقاية زمزم للحاج وذكر ابن إسحاق وغريه أن مكة كان فيها أبيار كثرية قبل ظهور زمزم 

طلب مث عددها ابن إسحاق ومساها وذكر أماكنها من مكة وحافريها إىل أن قال فعفت زمزم على يف زمن عبد امل
البئار كلها وانصرف الناس كلهم إليها ملكاهنا من املسجد احلرام ولفضلها على ما سواها من املياه والهنا بئر امساعيل 

  .لعرببن إبراهيم وافتخرت هبا بنو عبد مناف على قريش كلها وعلى سائر ا
إهنا لطعام : وقد ثبت يف صحيح مسلم يف حديث إسالم أيب ذر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف زمزم

  .طعم
  .وشفاء سقم

وقال االمام أمحد حدثنا عبد اهللا بن الوليد عن عبد اهللا بن املؤمل عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال قال رسول 
  .ماء زمزم ملا شرب منه: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وقد رواه ابن ماجه من حديث عبد اهللا بن املؤمل وقد تكلموا فيه ولفظه ماء زمزم ملا شرب له
  ورواه سويد بن سعيد عن عبد اهللا بن املبارك عن عبد الرمحن بن أيب املوايل عن حممد بن املنكدر عن جابر عن

  .له ماء زمزم ملا شرب: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ولكن سويد بن سعيد ضعيف واحملفوظ عن ابن املبارك عن عبد اهللا بن املؤمل كما تقدم وقد رواه احلاكم عن ابن 

  .عباس مرفوعا ماء زمزم ملا شرب له وفيه نظر واهللا أعلم
م وهكذا روى ابن ماجه أيضا واحلاكم عن أبن عباس أنه قال لرجل إذا شربت من زمزم فاستقبل الكعبة واذكر اس



إن آية ما بيننا وبني : اهللا وتنفس ثالثا وتضلع منها فإذا فرغت فامحد اهللا فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .املنافقني ال يتضلعون من ماء زمزم
  .اللهم إين ال أحلها ملغتسل وهي لشارب حل وبل: وقد ذكر عن عبد املطلب أنه قال

املطلب، والصحيح أنه عن عبد املطلب نفسه فإنه هو الذي جدد حفر  وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد
  .زمزم كما قدمنا واهللا أعلم
حدثنا أبو عبيد أخربين حيىي بن سعيد عن عبد الرمحن بن حرملة مسعت سعيد بن املسيب : وقد قال االموي يف مغازيه

  .حيدث أن عبد املطلب بن هاشم حني احتفر زمزم
  .وهي لشارب حل وبلال أحلها ملغتسل : قال

  .وذلك أنه جعل هلا حوضني حوضا للشرب، وحوضا للوضوء
  .ال أحلها ملغتسل لينزه املسجد عن أن يغتسل فيه: فعند ذلك قال

قوله وبل اتباع قال أبو عبيد واالتباع ال يكون بواو العطف وإمنا هو كما قال معتمر : قال أبو عبيد قال االصمعي
 مباح مث قال أبو عبيد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أيب النجود أنه مسع زرا أنه بن سليمان أن بل بلغة محري

  .ال أحلها ملغتسل وهي لشارب حل وبل: مسع العباس يقول
  وحدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرمحن بن علقمة أنه مسع ابن عباس

ك يف أيامهما على سبيل التبليغ واالعالم مبا اشترطه عبد يقول ذلك وهذا صحيح اليهما، وكأهنما يقوالن ذل
  .املطلب عند حفره هلا فال ينايف ما تقدم واهللا أعلم

وقد كانت السقاية إىل عبد املطلب أيام حياته مث صارت إىل ابنه أيب طالب مدة مث اتفق أنه أملق يف بعض السنني 
ر وصرفها أبو طالب يف احلجيج يف عامه فيما يتعلق بالسقاية فاستدان من أخيه العباس عشرة آالف إىل املوسم اآلخ

فلما كان العام املقبل مل يكن مع أيب طالب شئ فقال الخيه العباس أسلفين أربعة عشر ألفا أيضا إىل العام املقبل 
  بشرط إن مل تعطين تترك السقاية يل أكفكها: أعطيك مجيع مالك فقال له العباس

ام اآلخر مل يكن مع أيب طالب ما يعطي العباس فترك له السقاية فصارت إليه مث من بعده نعم فلما جاء الع: فقال
صارت إىل عبد اهللا ولده مث إىل علي بن عبد اهللا بن عباس مث إىل داود بن علي مث إىل سليمان بن علي مث إىل عيسى 

  .بن علي مث أخذها املنصور واستناب عليها مواله أبا رزين ذكره االموي
وكان عبد املطلب فيما يزعمون نذر حني لقي من قريش ما لقي عند : عبد املطلب ذبح ولده قال ابن إسحاق نذر

  .حفر زمزم لئن ولد له عشرة نفر مث بلغوا معه حىت مينعوه ليذحبن أحدهم هللا عند الكعبة
  .احلارث: فلما تكامل بنوه عشرة وعرف أهنم سيمنعونه وهم

  .والزبري
  .وحجل
  .وضرار

  .قوموامل
  .وأبو هلب
  .والعباس
  .ومحزة



  .وأبو طالب
  .وعبد اهللا

مجعهم مث أخربهم بنذره ودعاهم إىل الوفاء هللا عزوجل بذلك فأطاعوه وقالوا كيف نصنع ؟ قال ليأخذ كل رجل 
منكم قدحا مث يكتب فيه امسه مث ائتوين ففعلوا مث أتوه، فدخل هبم على هبل يف جوف الكعبة وكانت تلك البئر هي 

يت جيمع فيها ما يهدى للكعبة، وكان عند هبل قداح سبعة وهي االزالم اليت يتحاكمون إليها إذا أعضل عليهم أمر ال
  .من عقل أو نسب أو أمر من االمور جاؤوه فاستقسموا هبا فما أمرهتم به أو هنتهم عنه امتثلوه

ى ابنه عبد اهللا وكان أصغر ولده واملقصود أن عبد املطلب ملا جاء يستقسم بالقداح عند هبل خرج القدح عل
وأحبهم إليه، فأخذ عبد املطلب بيد أبنه عبد اهللا وأخذ الشفرة مث أقبل به إىل أساف ونائلة ليذحبه فقامت إليه قريش 

ما تريد يا عبد املطلب ؟ قال اذحبه فقالت له قريش وبنوه أخوة عبد اهللا واهللا ال تذحبه أبدا حىت : من انديتها فقالوا
  .فيه لئن فعلت هذا ال يزال الرجل جيئ بابنه حىت يذحبه فما بقاء الناس على هذاتعذر 

وذكر يونس بن بكري عن ابن إسحاق أن العباس هو الذي اجتذب عبد اهللا من حتت رجل أبيه حني وضعها عليه 
يذهب إىل  ليذحبه فيقال إنه شج وجهه شجا مل يزل يف وجهه إىل أن مات مث أشارت قريش على عبد املطلب أن

احلجاز فإن هبا عرافة هلا تابع فيسأهلا عن ذلك مث أنت على رأس أمرك إن أمرتك بذحبه فاذحبه وإن أمرتك بأمر لك 
  وله فيه خمرج قبلته فانطلقوا حىت أتوا املدينة فوجدوا العرافة وهي سجاح فيما ذكره

عليها عبد املطلب خربه وخرب ابنه فقالت يونس بن بكري عن ابن إسحاق خبيرب فركبوا حىت جاؤوها فسألوها وقص 
  هلم ارجعوا عين اليوم حىت يأتيين تابعي فأسأله فرجعوا من عندها فلما خرجوا قام

عبد املطلب يدعو اهللا مث غدوا عليها فقالت هلم قد جاءين اخلرب، كم الدية فيكم ؟ قالوا عشر من االبل وكانت 
حبكم وقربوا عشرا من االبل مث اضربوا عليها وعليه بالقداح فإن كذلك قالت فارجعوا إىل بالدكم مث قربوا صا

خرجت على صاحبكم فزيدوا من االبل حىت يرضى ربكم وإن خرجت على االبل فاحنروها عنه فقد رضي ربكم 
وجنا صاحبكم فخرجوا حىت قدموا مكة فلما امجعوا على ذلك االمر قام عبد املطلب يدعو اهللا مث قربوا عبد اهللا 

را من االبل مث ضربوا فخرج القدح على عبد اهللا فزادوا عشرا مث ضربوا فخرج القدح على عبد اهللا فزادوا وعش
  .عشرا فلم يزالوا يزيدون عشرا عشرا وخيرج القدح على عبد اهللا حىت بلغت االبل مائة

عو اهللا قد انتهى مث ضربوا فخرج القدح على االبل فقالت عند ذلك قريش لعبد املطلب وهو قائم عند هبل يد
  .رضى ربك يا عبد املطلب

فعندها زعموا أنه قال ال حىت اضرب عليها بالقداح ثالث مرات فضربوا ثالثا ويقع القدح فيها على االبل فنحرت 
  .مث تركت ال يصد عنها انسان وال مينع

ضا فزادوا مائة أخرى حىت قال ابن هشام ويقال وال سبع وقد روى أنه ملا بلغت االبل مائة خرج على عبد اهللا أي
  .بلغت مائتني فخرج القدح على عبد اهللا فزادوا مائة أخرى فصارت االبل ثالمثائة

  .مث ضربوا فخرج القدح على االبل فنحرها عند ذلك عبد املطلب والصحيح االول واهللا أعلم
عن قبيصة بن ذؤيب  وقد روى ابن جرير عن يونس بن عبد االعلى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري

أن ابن عباس سألته امرأة أهنا نذرت ذبح ولدها عند الكعبة فأمرها بذبح مائة من االبل وذكر هلا هذه القصة عن 
  .عبد املطلب

  .وسألت عبد اهللا بن عمر فلم يفتها بشئ بل توقف



املرأة أن تعمل ما استطاعت من  فبلغ ذلك مروان بن احلكم وهو أمري على املدينة فقال إهنما مل يصيبا الفتيا مث أمر
  .خري وهناها عن ذبح ولدها ومل يأمرها بذبح االبل، وأخذ الناس بقول مروان بذلك واهللا أعلم

مث انصرف عبد املطلب آخذا بيد ابنه : تزويج عبد املطلب ابنه عبد اهللا من آمنة بنت وهب الزهرية قال ابن إسحاق
امرأة من بين أسد بن عبد العزى بن قصي وهي أم قتال أخت ورقة بن على  -فيما يزعمون  -عبد اهللا فمر به 

نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهي عند الكعبة فنظرت إىل وجهه فقالت أين تذهب يا عبد اهللا ؟ قال مع 
  .أيب قالت لك مثل االبل اليت حنرت عنك وقع على اآلن

به عبد املطلب حىت أتى وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كالب قال أنا مع أيب وال أستطيع خالفه وال فراقه فخرج 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو يومئذ سيد بين زهرة سنا وشرفا فزوجه ابنته آمنة بنت وهب وهي 

يومئذ سيدة نساء قومها فزعموا أنه دخل عليها حني أملكها مكانه فوقع عليها فحملت منه برسول اهللا صلى اهللا 
ه وسلم مث خرج من عندها فأتى املرأة اليت عرضت عليه ما عرضت فقال هلا مالك ال تعرضني علي اليوم ما علي

  .كنت عرضت باالمس ؟ قالت له فارقك النور الذي كان معك باالمس فليس يل بك حاجة
  أنه كائن يف هذه االمة نيب -وكان قد تنصر واتبع الكتب  -وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل 

اهللا أعلم حيث : (فطمعت أن يكون منها فجعله اهللا تعاىل يف أشرف عنصر وأكرم حمتد وأطيب أصل كما قال تعاىل
وسنذكر املولد مفصال ومما قالت أم قتال بنت نوفل من الشعر تتأسف على ما فاهتا من االمر الذي ) جيعل رساالته

عليك بآل زهرة حيث : ن حممد بن إسحاق رمحه اهللارامته وذلك فيما رواه البيهقي من طريق يونس بن بكري ع
فكل اخللق يرجوه : ونورا قد تقدمه أماما إىل أن قالت* وآمنة اليت محلت غالما ترى املهدي حني نزا عليها * كانوا 
ا إذ* فأذهب نوره عنا الظالما وذلك صنع ربك إذ حباه * يسود الناس مهتديا إماما يراه اهللا من نور صفاه * مجيعا 

  ما سار يوما أو أقاما
حدثنا : ويفرض بعد ذلكم الصياما وقال أبو بكر حممد بن جعفر بن سهل اخلرائطي* فيهدي أهل مكة بعد كفر 

علي بن حرب حدثنا حممد بن عمارة القرشي حدثنا مسلم بن خالد الزجني حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أيب رباح 
بابنه عبد اهللا ليزوجه مر به على كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرأت ملا انطلق عبد املطلب : عن ابن عباس قال

الكتب، يقال هلا فاطمة بنت مر اخلثعمية فرأت نور النبوة يف وجه عبد اهللا فقالت يافىت هل لك أن تفع علي اآلن 
كيف باالمر الذي تبغينه واحلل ال حل فأستبينه ف* أما احلرام فاملمات دونه : وأعطيك مائة من االبل ؟ فقال عبد اهللا

  .حيمي الكرمي عرضه ودينه مث مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فأقام عندها ثالثا* 
  .ما صنعت بعدي ؟ فأخربها: مث إن نفسه دعته إىل ما دعته إليه الكاهنة فأتاها فقالت

  .أردت أن يكون يففقالت واهللا ما أنا بصاحبة ريبة ولكين رأيت يف وجهك نورا ف
  .وأىب اهللا إال أن جيعله حيث أراد

ما حوله كإضاءة البدر * فتالالت حبنامت القطر فلمأهتا نورا يضئ له * إين رأيت خميلة ملعت : مث أنشأت فاطمة تقول
ة ثوبيك ما استلبت وما تدري وقالت فاطم* ما كل قادح زنده يوري هللا ما زهرية سلبت * ورجوهتا فخرا أبوء به 

فتائل قد ميثت له * أمينة إذ للباه يعتركان كما غادر املصباح عند مخوده * بين هاشم قد غادرت من أخيكم : أيضا
  بدهان



  سيكفيكه جدان يعتلجان* حبزم وال ما فاته لتواين فأمجل إذا طالبت أمرا فانه * وما كل ما حيوي الفىت من تالده 
حوت منه فخرا ما لذلك ثان * ببنان وملا حوت منه أمينة ما حوت وإما يد مبسوطة * سيكفيكه إما يد مقفللة 

وروى االمام أبو نعيم احلافظ يف كتاب دالئل النبوة من طريق يعقوب بن حممد الزهري عن عبد العزيز بن عمران 
ة عن عبد اهللا بن جعفر عن ابن عون عن املسور بن خمرمة عن ابن عباس قال إن عبد املطلب قدم اليمن يف رحل

يعين أهل الكتاب يا عبد املطلب أتأذن يل أن  -الشتاء فنزل على حرب من اليهود قال فقال يل رجل من أهل الديور 
  .أنظر إىل بعضك ؟ قال نعم إذا مل يكن عورة

قال ففتح إحدى منخري فنظر فيه مث نظر يف اآلخر فقال أشهد أن يف إحدى يديك ملكا ويف االخرى نبوة وإنا جند 
  .ين زهرة فكيف ذلك ؟ قلت ال أدري قال هل لك من شاغة ؟ قلت وما الشاغة ؟ قال زوجةذلك يف ب

  .قلت أما اليوم فال قال فإذا رجعت فتزوج فيهم
فرجع عبد املطلب فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فولدت محزة وصفية مث تزوج عبد اهللا بن عبد 

ى اهللا عليه وسلم فقالت قريش حني تزوج عبد اهللا بآمنة فلج أي فاز املطلب آمنة بنت وهب فولدت رسول اهللا صل
  .وغلب عبد اهللا على أبيه عبد املطلب

) اهللا أعلم حيث جيعل رساالته: (بسم اهللا الرمحن الرحيم كتاب سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تعاىل
: كيف نسبه فيكم ؟ قال: فاته عليه الصالة والسالم قالوملا سأل هرقل ملك الروم اليب سفيان تلك االسئلة عن ص

  .هو فينا ذو نسب
  .قال كذلك الرسل تبعث يف أنساب قومها، يعين يف أكرمها أحسابا وأكثرها قبيلة صلوات اهللا عليهم أمجعني

  .فهو سيد ولد آدم وفخرهم يف الدنيا واآلخرة
  .أبو القاسم
  .وأبو إبراهيم

  .حممد
  .وأمحد

  .ي ميحى به الكفرواملاحي الذ
  .والعاقب الذي ما بعده نيب

  .واحلاشر الذي حيشر الناس على قدميه
  .واملقفي

  .ونيب الرمحة
  .ونيب التوبة
  .ونيب امللحمة
  .وخامت النبيني

  .والفاتح
  .وطه
  .ويس

  .وعبد اهللا



  .وزاد بعض العلماء فقال مساه اهللا يف القرآن رسوال): ١(قال البيهقي 
  .نبيا

  )٢(أمينا 
__________  

  .١٦٠/  ١دالئل النبوة ج ) ١(
  .أميا: كذا يف االصل، والصواب كما يف البيهقي) ٢(

  .شاهدا
  .مبشرا

  .نذيرا، وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا
  .ورؤوفا رحيما

  .ومذكرا
  ).١(وجعله رمحة ونعمة وهاديا 

  .قده بعد فراغ السريةوسنورد االحاديث املروية يف أمسائه عليه الصالة والسالم يف باب نع
فإنه قد وردت أحاديث كثرية يف ذلك اعتىن جبمعها احلافظان الكبريان أبو بكر البيهقي وأبو القاسم بن عساكر 

  .وأفرد الناس يف ذلك مؤلفات حىت رام بعضهم أن جيمع له عليه الصالة والسالم ألف اسم
مذي بكتابه الذي مساه الحوذي فانه ذكر من ذلك أربعة وأما الفقيه الكبري أبو بكر بن العريب املالكي شارح التر

  .وستني امسا واهللا أعلم
  .وهو ابن عبد اهللا وكان أصغر ولد أبيه عبد املطلب وهو الذبيح الثاين املفدى مبائة من االبل كما تقدم

 -بد مناف وامسه ع -وكان أمجل رجال قريش وهو أخو احلارث والزبري ومحزة وضرار وأيب طالب : قال الزهري
وقيل مها اثنان وحجل وامسه املغرية والغيداق وهو  -وامسه عبد الكعبة  -واملقوم  -وامسه عبد العزى  -وأيب هلب 

  .ويقال إنه حجل -وامسه نوفل  -كبري اجلود 
  .فهؤالء أعمامه عليه الصالة والسالم

  .وعماته ست وهن أروى
  .وبرة
  .وأميمة
  .وصفية
  .وعاتكة

  .وسنتكلم على كل منهم فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل -لبيضاء وهي ا -وأم حكيم 
  .يقال لشيبة كانت يف رأسه ويقال له شيبة احلمد جلوده -وامسه شيبة  -كلهم أوالد عبد املطلب 

بن وإمنا قيل له عبد املطلب الن أباه هامشا ملا مر باملدينة يف جتارته إىل الشام نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام 
بن عدي بن النجار اخلزرجي النجاري وكان سيد قومه فأعجبته ابنته سلمى فخطبها إىل ) ٢(خداش بن خندف 

  أبيها فزوجها منه واشترط عليه مقامها عنده وقيل بل اشترط عليه أن ال تلد إال عنده
ه وهي حبلى فتركها باملدينة باملدينة فلما رجع من الشام بىن هبا وأخذها معه إىل مكة فلما خرج يف جتارة أخذها مع



) ٣(ودخل الشام فمات بغزة ووضعت سلمى ولدها فسمته شيبة فأقام عند أخواله بين عدي بن النجار سبع سنني 
  .مث جاء عمه املطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إىل مكة

ؤوا فهنأوه به وجعلوا يقولون له عبد فلما رآه الناس ورأوه على الراحلة قالوا من هذا معك ؟ فقال عبدي مث جا
  .املطلب لذلك فغلب عليه وساد يف قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورآستهم

فكان مجاع أمرهم عليه وكانت إليه السقاية والرفادة بعد املطلب وهو الذي جدد حفر زمزم بعدما كانت مطمومة 
  تينكمن عهد جرهم وهو أول من طلى الكعبة بذهب يف أبواهبا من 

__________  
  .ونذيرا مبينا ومساه عبدا: زاد البيهقي) ١(
  .جندب: يف الطربي) ٢(

  .ابن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار: ويف اجلمهرة اتفق مع ابن هشام
  .أو مثاين سنني: يف الطربي زاد) ٣(

  ).١(الغزالتني اللتني من ذهب وجدمها يف زمزم مع تلك االسياف القلعية 
  .وأيب صيفي وحية وخالدة ورقية والشفاء وضعيفة) ٢(وعبد املطلب أخو أسد وفضلة : ابن هشامقال 

كلهم أوالد هاشم وامسه عمرو وإمنا مسي هامشا هلشمه الثريد مع اللحم لقومه يف سين احملل كما قال مطرود بن 
ورجال مكة مسنتون * ريد لقومه عمرو الذي هشم الث: للزبعرى والد عبد اهللا) ٣(كعب اخلزاعي يف قصيدته وقيل 

سفر الشتاء ورحلة االصياف وذلك النه أول من سن رحليت الشتاء والصيف * عجاف سنت إليه الرحلتان كالمها 
  .وكان أكرب ولد أبيه

وحكى ابن جرير أنه كان تؤام أخيه عبد مشس وأن هامشا خرج ورجله ملتصقة برأس عبد مشس فما ختلصت حىت 
بذلك يكون بني أوالدمها حروب فكانت وقعة بين العباس مع بين أمية بن عبد ) ٤(ال الناس سال بينهما دم فق

  .مشس سنة ثالث وثالثني ومائة من اهلجرة
  .وشقيقهم الثالث املطلب وكان املطلب أصغر ولد أبيه وأمهم عاتكة بنت مرة بن هالل

  ورابعهم نوفل من أم أخرى وهي واقدة بنت عمرو املازنية
وذلك الهنم أخذوا لقومهم ) ٥(قد سادوا قومهم بعد أبيهم وصارت إليهم الرياسة وكان يقال هلم اجملريون وكانوا 

قريش االمان من ملوك االقاليم ليدخلوا يف التجارات إىل بالدهم فكان هاشم قد أخذ أمانا من ملوك الشام والروم 
د هلم نوفل من االكاسرة، وأخذ هلم املطلب وغسان وأخذ هلم عبد مشس من النجاشي االكرب ملك احلبشة، وأخ

  .أمانا من ملوك محري
أال نزلت بآل عبد مناف وكان إىل هاشم السقاية والرفادة بعد * يا أيها الرجل احملول رحله : وهلم يقول الشاعر

مل يفترقوا، أبيه، وإليه وإىل أخيه املطلب نسب ذوي القرىب، وقد كانوا شيئا واحدا يف حاليت اجلاهلية واالسالم 
  .ودخلوا معهم يف الشعب، واخنذل عنهم بنو عبد مشس ونوفل

عقوبة شر عاجال غري آجل وال يعرف بنو أب * جزى اهللا عنا عبد مشس ونوفال : وهلذا يقول أبو طالب يف قصيدته
  تباينوا يف الوفاة مثلهم، فإن هامشا مات بغزة من أرض الشام، وعبد

__________  
على ذلك يف احلرب بني جرهم وخزاعة، واعتكاف عمرو بن احلارث بن مضاض قومه والقتال تقدم التعليق ) ١(



  .فلرياجع..إىل جانبهم
  .نضلة: كذا يف االصل ويف ابن هشام ومجهرة أنساب العرب) ٢(
  .يف الطربي قال الكليب للزبعرى) ٣(
  .فتطري من ذلك فقيل تكون بينهما دماء: يف الطربي) ٤(

  .خرى أن عبد مشس هو أكرب ولد عبد منافوعنده يف رواية أ
  .كان هاشم وعبد مناف توأمني وخرج عبد مشس يف الوالدة قبل هاشم: ويف مجهرة االنساب

  .فكانوا أول من أخد لقريش العصم فانتشروا من احلرم: عند الطربي) ٥(
  .املخريون= اجملريون : ويف الطربي وابن االثري

 -وكان يقال له القمر حلسنه  -المان من أرض العراق، ومات املطلب ، ونوفل مات بس)١(مشس مات مبكة 
  .برميان من طريق اليمن

  فهؤالء االخوة االربعة املشاهري وهم هاشم، وعبد مشس،
  .ونوفل، واملطلب

  ).٢(وهلم أخ خامس ليس مبشهور وهو أبو عمرو وامسه عبد، وأصل امسه عبد قصي 
  .لهفقال الناس عبد بن قصي درج وال عقب 

  .قاله الزبري بن بكار وغريه
  .متاضر، وحية، وريطة، وقالبة، وأم االخثم، وأم سفيان: وأخوات ست وهن

  .كل هؤالء أوالد عبد مناف ومناف اسم صنم وأصل اسم عبد مناف املغرية
  .وكان قد رأس يف زمن والده، وذهب به الشرف كل مذهب

أوصي باملناصب كما تقدم وعبد العزى وعبد وبرة وختمر وأمهم  وهو أخو عبدالدار الذي كان أكرب ولد أبيه وإليه
بن سلول بن كعب بن عمرو اخلزاعى وأبوها آخر ملوك خزاعة ووالة البيت ) ٣(كلهم حىب بنت حليل بن حبشي 

  .منهم، وكلهم أوالد قصي وامسه زيد
إىل بالده وابنها صغري فسمي قصيا وإمنا مسي بذلك الن أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حزام بن عذرة فسافر هبا 

  .لذلك
مث عاد إىل مكة وهو كبري ومل شعث قريش ومجعها من متفرقات البالد، وأزاح يد خزاعة عن البيت، وأجالهم عن 

 -وهو سنها  -والسقاية ) ٤(مكة ورجع احلق إىل نصابه وصار رئيس قريش على االطالق وكانت إليه الوفادة 
قصي، لعمري كان : وهلذا قال الشاعر -اء وداره دار الندوة كما تقدم بسط ذلك كله والسدانة واحلجابة واللو

به مجع اهللا القبائل من فهر وهو أخو زهرة كالمها ابنا كالب أخي تيم ويقظة أيب خمزوم ثالثتهم أبناء * يدعى جممعا 
بعث رسول اهللا صلى مرة أخي عدي وهصيص وهم أبناء كعب وهو الذي كان خيطب قومه كل مجعة ويبشرهم مب

اهللا عليه وسلم وينشد يف ذلك أشعارا كما قدمنا، وهو أخو عامر وسامة وخزمية وسط واحلارث وعوف سبعتهم 
أبناء لؤي أخي تيم االدرم ومها أبناء غالب أخي احلارث وحمارب ثالثتهم أبناء فهر، وهو أخو احلارث وكالمها ابن 

  .مالك
على الصحيح كما قدمنا الدليل عليه، وهو أخو : لنضر الذي إليه مجاع قريشوهو أخو الصلت وخيلد، وهم بنو ا

مالك وملكان وعبد مناة وغريهم كلهم أوالد كنانة أخي أسد وأسدة واهلون أوالد خزمية، وهو أخو هذيل ومها ابنا 



ن والد فيس كلها وامسه عمرو أخو طاخبة وامسه عامر وقمعة ثالثتهم أبناء الياس وأخي الياس هون غيال -مدركة 
  ومها ولدا مضر أخي
__________  

  .وقرب بأجياد: يف ابن االثري) ١(
  .ونوفل مات بسلمان من طريق العراق

  .املطلب بردمان من أرض اليمن
مل يذكره ابن هشام يف أوالد عبد مناف بل ذكره وكذلك الطربي يف أوالد قصي، وذكر أنه مل يعقب انظر ) ٢(

  .اد ابن هشام اسم أيب عمرو من أوالد عبد منافمجهرة أنساب العرب، وز
  ).ابن هشام -الطربي (كذا يف االصول والصواب حبشية ) ٣(
  ).ابن هشام -الطربي (كذا يف االصول وفادة والصواب الرفادة وقد وردت كثريا ) ٤(

  .ربيعة
يف قول طائفة  -ء نزار أخي قضاعة ويقال هلما الصرحيان من ولد إمساعيل وأخوامها أمنار وإياد تيامنا، اربعتهم ابنا

  .وقد تقدم بيانه كالمها أبناء معد بن عدنان -ممن ذهب إىل أن قضاعة حجازية عدنانية 
وهدا النسب هبده الصفة ال خالف فيه بني العلماء فجميع قبائل عرب احلجاز ينتهون إىل هذا النسب وهلذا قال ابن 

مل يكن بطن من بطون قريش إال ) ١) (ليه أجرا إال املودة يف القرىبقل ال أسألكم ع(عباس وغريه يف قوله تعاىل 
  .ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نسب يتصل هبم

وصدق ابن عباس رضي اهللا عنه فيما قال وأزيد مما قال، وذلك أن مجيع قبائل العرب العدنانية تنتهي إليه باآلباء 
  .سحاق وغريه يف أمهاته وأمهات آبائه وأمهاهتم ما يطول ذكرهوكثري منهم باالمهات أيضا كما ذكره حممد بن إ

  .وقد حرره ابن إسحاق رمحه اهللا واحلافظ ابن عساكر
؟ على ) ٢(وقد ذكرنا يف ترمجة عدنان نسبه وما قيل فيه وأنه من ولد إمساعيل ال حمالة وإن اختلف يف كم بينهما أبا 

  .أقوال قد بسطناها فيما تقدم واهللا أعلم
ذكرنا بقية النسب من عدنان إىل آدم وأوردنا قصيدة أيب العباس الناشئ املتضمنة ذلك، كل ذلك يف أخبار وقد 

  .عرب احلجاز وهللا احلمد
  .على ذلك كالما مبسوطا جيدا حمررا نافعا) ٣(وقد تكلم االمام أبو جعفر بن جرير رمحه اهللا يف أول تارخيه 

  ىل عدنان وهو على املنرب ولكن اهللا أعلموقد ورد حديث يف انتسابه عليه السالم إ
 -ببغداد  -أنبأنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقرئ ) ٤(بصحته، كما قال احلافظ أبو بكر البيهقي 

امالء سنة ست  -) ٥(حدثنا أبو جعفر أمحد بن موسى بن سعد ] قال [ حدثنا أبو عيسى بكار بن أمحد بن بكار 
حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد ]: قال [ حدثنا أبو جعفر حممد بن أبان القالنسي ]: قال [ ، -وتسعني ومائتني 

وعن أيب بكر بن عبد الرمحن ] بن مالك [ حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري عن أنس ] قال [ بن ربيعة القدامي 
  .بن احلارث بن هشام

إمنا كان يقول : " كندة يزعمون أهنم منه وأنه منهم فقال بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رجاال من): ٦(قال 
  .فيأمنا بذلك] إذا قدما املدينة ليأمنا [ العباس، وأبو سفيان بن حرب : ذلك

  وإنا لن ننتفي من



__________  
  .كم أب بينهما: كذا باالصول والصواب) ٢( ٢٣: سورة الشورى اآلية) ١(
  .راجع الطربي بداية اجلزء الثاين) ٣(
  .أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن حفص وصحح احلديث من الدالئل: وفيه ١٧٤/  ١دالئل النبوة ج ) ٤(
  .سعيد: يف البيهقي) ٥(
  : قاال: يف البيهقي) ٦(

أنا حممد، بن عبد اهللا، بن عبد : " وخطب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال": بائنا، حنن بنو النضر بن كنانة 
اشم، بن عبد مناف، بن قصي، بن كالب بن مرة، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر، بن مالك، املطلب، بن ه

وما افترق الناس فرقتني إال جعلين اهللا يف ) ١(بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نذار 
  .فأخرجت من بني أبوي فلم يصبين شئ من عهر اجلاهلية) ٢(خريها 

نكاح، ومل أخرج من سفاح، من لدن آدم، حىت انتهيت إىل أيب وأمي، فأنا خريكم نفسا، وخريكم أبا  وخرجت من
  .وهذا حديث غريب جدا من حديث مالك" 

  .وهو ضعيف) ٣(تفرد به القدامي 
  .ولكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر

  عيينة عن جعفر بن حممد عنقال عبد الرزاق أخربنا ابن " خرجت من نكاح ال من سفاح : " فمن ذلك قوله
قال مل يصبه شئ من والدة اجلاهلية قال وقال ) لقد جاءكم رسول من أنفسكم: (أبيه أيب جعفر الباقر يف قوله تعاىل
  .وهذا مرسل جيد" إين خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مد بن إسحاق الصنعاين عن حيىي بن أيب بكري عن عبد الغفار بن وهكذا رواه البيهقي عن احلاكم عن االصم عن حم
  .القاسم عن جعفر بن حممد عن أبيه

وقد رواه ابن " إن اهللا أخرجين من النكاح ومل خيرجين من السفاح : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ملكي حدثنا حممد بن جعفر بن حممد بن عدي موصوال فقال حدثنا أمحد بن حفص حدثنا حممد بن أيب عمرو العدين ا

علي بن احلسني قال أشهد على أيب حدثين عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح من لدن آدم إىل أن ولدين أيب وأمي ومل يصبين من سفاح اجلاهلية : " قال

  .ه وال يكاد يصحهذا غريب من هذا الوج" شئ 
ما ولدين من : " وقال هشيم حدثنا املديين عن أيب احلويرث عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وهذا أيضا غريب أورده احلافظ ابن عساكر مث " نكاح أهل اجلاهلية شئ، ما ولدين إال نكاح كنكاح االسالم 
  .اهللا أعلمأسنده من حديث أيب هريرة ويف إسناده ضعف و

وقال حممد بن سعد أخربنا حممد بن عمر حدثين حممد بن عبد اهللا بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عن عائشة 
مث أورد ابن عساكر من حديث أيب " ولدت من نكاح غري سفاح : " قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قال من نيب إىل نيب حىت ) قلبك يف الساجدينوت: (عاصم عن شبيب عن عكرمة عن ابن عباس يف قوله تعاىل
  .أخرجت نبيا

  .ورواه عن عطاء
وقال حممد بن سعد أخربنا هشام بن حممد الكليب عن أبيه قال كتبت للنيب صلى اهللا عليه وسلم مخسمائة أم فما 



  .وجدت فيهن سفاحا وال شيئا مما كان من أمر اجلاهلية
__________  

  .نزار: يف البيهقي) ١(
  .خريمها: يف البيهقي) ٢(
القدامي من أهل املصيصة كان يقلب االخبار، قلب على مالك أكثر من مائة حديث ومخسني حديثا ذكره ابن ) ٣(

ومل يرد ذكره يف ثقات العجلي، له ترمجة يف تقريب التهذيب، ابن الربيع الكرماين أبو  ٣٩/  ٢حبان يف اجملروحني 
  .١١٢/  ٢والكاشف  ٤٤٦/  ١عبد الرمحن، ثقة 

من حديث عمرو بن أيب عمرو عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا ) ١(وثبت يف صحيح البخاري 
  ".بعثت من خري قرون بين آدم قرنا فقرنا حىت بعثت من القرن الذي كنت فيه : " صلى اهللا عليه وسلم
ة بن االسقع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه من حديث االوزاعي عن شداد أيب عمار عن واثل) ٢(ويف صحيح مسلم 

إن اهللا اصطفى من ولد إبراهيم امساعيل واصطفى من بين إمساعيل بين كنانة واصطفى من بين كنانة : " وسلم قال
  ".قريشا واصطفى من قريش بين هاشم واصطفاين من بين هاشم 

اد عن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن املطلب عن سفيان عن يزيد بن أيب زي) ٣(وقال االمام أمحد حدثنا أبو نعيم 
قالوا " من أنا ؟ : فصعد املنرب فقال" بن أيب وداعة قال قال العباس بلغه صلى اهللا عليه وسلم بعض ما يقول الناس 

أنا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب، إن اهللا خلق اخللق فجعلين يف خري خلقه وجعلهم : " أنت رسول اهللا قال
  . فجعلين يف خري فرقة، وخلق القبائل فجعلين يف خري قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلين يف خريهم بيتافرقتني

  .صلوات اهللا وسالمه عليه دائما أبدا إىل يوم الدين) ٤" (فأنا خريكم بيتا وخريكم نفسا 
زياد عن عبد اهللا بن وقال يعقوب بن سفيان حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن امساعيل بن أيب خالد عن يزيد بن أيب 

قلت يارسول اهللا إن قريشا إذا التقوا، لقي بعضهم بعضا : احلارث بن نوفل عن العباس بن عبد املطلب قال
  .بالبشاشة، وإذا لقونا لقونا بوجوه ال نعرفها

والذي نفس حممد بيده ال يدخل قلب : " فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك غضبا شديدا مث قال
فقلت يارسول اهللا إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحساهبم فجعلوا مثلك كمثل " جل االميان حىت حيبكم اهللا ولرسوله ر

  .خنلة يف كبوة من االرض
يوم خلق اخللق جعلين يف خريهم، مث ملا فرقهم جعلين ] عزوجل [ إن اهللا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٥(يف خريهم قبيلة 
  جعل البيوت جعلينمث حني 

__________  
/  ٦باب صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم فتح الباري ) ٢٣(كتاب املناقب  ٦١احلديث أخرجه البخاري يف ) ١(

٥٦٦.  
  .وفيه عن سعيد بن أيب سعيد املقربي

  .١٧٥/  ١وأخرجه البيهقي عنه يف دالئله 
  .١٧٨٢ ص ١صحيح مسلم أول كتاب الفضائل باب فضل نسب النيب ح ) ٢(
  .أبو نعيم وهو الفضل بن دكني) ٣(



باب فضل النيب صلى اهللا عليه  -كتاب املناقب  ٥٠وأخرجه الترمذي يف  ١٦٧ - ١٦٦/  ٤مسند أمحد ج ) ٤(
  .حديث حسن: وقال ٦٥٣/  ٥وسلم 

  .١٦٨ - ١٦٧/  ١أخرجه البيهقي بإسناده يف دالئل النبوة ج ) ٥(
مث حني فرقهم جعلين يف خري الفريقني، مث حني جعل القبائل جعلين يف : ليف الكالم نقص واضح ومتامه من الدالئ

  .خري قبيلة
هذا حديث : والترمذي يف كتاب املناقب وقال) ٥٠/  ١(ص ) ١٤٠(باب ح ) ١١(وأخرجه ابن ماجه يف املقدمة 

  .حسن صحيح
  .رجال إسناده ثقات: ويف الزوائد

  ".يف خري بيوهتم فأنا خريهم نفسا وخريهم بيتا 
ورواه أبو بكر بن أيب شيبة عن ابن فضيل عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا بن احلارث عن ربيعة بن احلارث قال 

  ).١(بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره بنحو ما تقدم ومل يذكر العباس 
بن ربعي ) ٢(ليلة وقال يعقوب بن سفيان حدثين حيىي بن عبد احلميد حدثين قيس بن عبد اهللا عن االعمش عن ع

إن اهللا قسم اخللق قسمني فجعلين يف خريمها قسما، : " عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، فأنا من أصحاب اليمني وأنا خري )٤) (أصحاب الشمال(و ) ٣) (وأصحاب اليمني]: (تعاىل [ فذلك قوله 

) ٥) (أصحاب امليمنة(و ]: تعاىل [ ريها ثالثا، فذلك قوله أصحاب اليمني، مث جعل القسمني أثالثا فجعلين يف خ
فأنا من السابقني، وأنا خري السابقني، مث جعل اال ثالث قبائل فجعلين يف خريها قبيلة ) ٦) (والسابقون السابقون(

وأنا ) ٧) (وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم إن اهللا عليم خبري]: (تعاىل [ فذلك قوله 
]: عزوجل [ أتقى ولد آدم وأكرمهم على اهللا وال فخر، مث جعل القبائل بيوتا فجعلين يف خريها بيتا وذلك قوله 

  ".فأنا وأهل بييت مطهرون من الذنوب ) " ٨) (إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا(
  وهذا احلديث فيه
  .غرابة ونكارة

من حديث حممد بن ذكوان خال ولد محاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر ) ٩(والبيهقي وروى احلاكم 
إنا لقعود بفناء النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ مرت به امرأة، فقال بعض القوم هذه ابنة رسول اهللا صلى اهللا : قال

  .لننتمثل حممد يف بين هاشم مثل الرحيانة يف وسط ا: عليه وسلم قال أبو سفيان
  .يعرف يف وجهه الغضب: فانطلقت املرأة فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ما بال أقوال تبلغين عن أقوام إن اهللا خلق السماوات سبعا فاختار العلياء منها فأسكنها من شاء من خلقه، : " فقال
تار من بين آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر مث خلق اخللق فاختار من اخللق بين آدم، واخ

قريشا، واختار من قريش بين هاشم، واختارين من بين هاشم فأنا خيار من خيار، فمن أحب العرب فبحيب أحبهم، 
  ).١٠(هذا أيضا حديث غريب " ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم 

  أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال: " لم قالوثبت يف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
__________  

  .١٦٧ - ١٦٦/  ٤أخرجه من هذا الوجه أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .كذا يف االصول والصواب عباية بن ربعي) ٢(



  .٤١٥/  ٣ذكره العقيلي يف الضعفاء الكبري 
  .٣٧سورة الواقعة اآلية ) ٣(
  .٤١سورة الواقعة اآلية ) ٤(
  .٨عة اآلية سورة الواق) ٥(
  .١٠سورة الواقعة اآلية ) ٦(
  .١٣سورة احلجر اآلية ) ٧(
  .٣٣سورة االحزاب اآلية ) ٨(
  .٧٣/  ٤واحلاكم يف املستدرك  ١٧١/  ١دالئل النبوة ج ) ٩(
  .سرده العقيلي يف الضعفاء وقال ال يتابع عليه) ١٠(

  .وضعف العقيلي يزيد بن عوانة

حدثنا عمرو بن عبد اهللا بن نوفل ] قال [ من حديث موسى بن عبيدة ) ١(وروى احلاكم والبيهقي أيضا " فخر 
  عن الزهري عن أيب أسامة أو أيب سلمة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال

قلبت االرض من مشارقها ومغارهبا فلم أجد ] عليه السالم [ قال يل جربيل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قال احلافظ البيهقي " االرض مشارقها ومغارهبا فلم أجد بين أب أفضل من بين هاشم رجال أفضل من حممد، وقلبت 

وهذه االحاديث وإن كان يف رواهتا من ال حيتج به فبعضها يؤكد بعضا ومعىن مجيعها يرجع إىل حديث واثلة بن 
  .واهللا أعلم] وأيب هريرة [ االسقع 

فعبد مناف * إذا اجتمعت يوما قريش ملفخر : ى اهللا عليه وسلمقلت ويف هذا املعىن يقول أبو طالب ميتدح النيب صل
هو * ففي هاشم أشرافها وقدميها وإن فخرت يوما فإن حممدا * سرها وصميمها فان حصلت أشراف عبد منافها 

وكنا قدميا ال نقر ) ٢(علينا فلم تظفر وطاشت حلومها * املصطفى من سرها وكرميها تداعت قريش غثها ومسينها 
ونضرب عن أحجارها من يرومها بنا * وحنمي مجاها كل يوم كريهة ) ٣(إذا ما ثنوا صعر اخلدود نقيمها * ة ظالم

وقال أبو السكن زكريا بن حيىي الطائي يف اجلزء ) ٤(بأكنافنا تندى وتنمى أرومها * انتعش العود الذواء وإمنا 
قال جدي خرمي بن : ه محيد بن منهب، قالحدثين عمر بن أيب زحر بن حصني، عن جد: املنسوب إليه املشهور

هاجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقدمت عليه منصرفه من تبوك، فأسلمت، فسمعت العباس بن : أوس
يارسول اهللا إين أريد أن أمتدحك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قل، ال يفضض اهللا : عبد املطلب يقول
ت * مستودع حيث خيضف الورق مث هبطت البالد ال بشر أن * ا طبت يف الظالل ويف من قبله: فاك، فأنشأ يقول

إذا مضى عامل * أجلم نسرا وأهله الغرق تنقل من صلب إىل رحم * وال مضغة وال علق بل نطفة تركب السفني وقد 
  بدا طبق

__________  
  سقط االحتجاج به وقال: ابن حبانحممد بن ذكوان اتفقوا على ضعفه، وقال البخاري منكر احلديث، وقال = 

  .منكر احلديث كثري اخلطأ: ضعيف وقال أبو حامت: الدارقطين
  .وعزاه للطرباين يف االوسط ٢١٧/  ٨وأخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد  ١٧٦/  ١دالئل النبوة ج ) ١(
  .اللحم الضعيف، هنا استعارة لضعيف النسب: الغث) ٢(



  .خدك للناس أي ال متيله إمالة املتكرب واملتعجرفوال تصعر : قال اهللا تعاىل) ٣(
  .االصول، مجع أرومة: االروم) ٤(

رض وضاءت بنورك االفق * خندف علياء حتتها النطق وأنت ملا ولدت أشرقت اال * حىت احتوى بيتك املهيمن من 
  .تنور وسبل الرشاد خنترق وقد روى هذا الشعر حلسان بن ثاب* فنحن يف ذلك الضياء ويف ال 

أخربنا حممد بن أيب نصر أنا عبد السالم : فروى احلافظ أبو القاسم بن عساكر من طريق أيب احلسن بن أيب احلديد
بن حممد بن أمحد القرشي حدثنا أبو حصني حممد بن إمساعيل بن حممد التميمي حدثنا حممد بن عبد اهللا الزاهد 

م بن سليمان أبو العباس املكفوف املدائين حدثنا ورقاء بن اخلراساين حدثين اسحاق بن إبراهيم بن سنان حدثنا سال
فداك أيب : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: عمر عن ابن أيب جنيج عن عطاء وجماهد عن ابن عباس قال

كنت يف صلبه وركب يب السفينة يف صلب : " وأمي أين كنت وآدم يف اجلنة ؟ قال فتبسم حىت بدت نواجذه مث قال
يب نوح وقذف يب يف صلب أيب إبراهيم مل يلتق أبواي على سفاح قط مل يزل اهللا ينقلين من االصالب احلسيبة إىل أ

ال ينشعب شعبتان إال كنت يف خريمها وقد أخذ اهللا بالنبوة ميثاقي وباالسالم ) ١(االرحام الطاهرة صفيت مهدي 
تشرق االرض بنوري والغمام بوجهي وعلمين كتابه عهدي ونشر يف التوراة واالجنيل ذكري وبني كل نيب صفيت 

وزادين شرفا يف مسائه وشق يل امسا من أمسائه فذو العرش حممود وأنا حممد وأمحد ووعدين أن حيبوين باحلوض 
والكوثر وأن جيعلين أول شافع وأول مشفع مث أخرجين من خري قرن الميت، وهم احلمادون يأمرون باملعروف 

  قال "وينهون عن املنكر 
مستودع يوم خيصف * قلبها طبت يف الظالل ويف : ابن عباس فقال حسان بن ثابت يف النيب صلى اهللا عليه وسلم

أجلم نسرا وأهله الغرق * ت وال نطفة وال علق مطهر تركب السفني وقد * الورق مث سكنت البالد ال بشر أن 
فقال علي " يرحم اهللا حسانا : " اهللا عليه وسلم إذا مضى طبق بدا طبق فقال النيب صلى* تنقل من صلب إىل رحم 

  .بن أيب طالب وجبت اجلنة حلسان ورب الكعبة مث قال احلافظ ابن عساكر هذا حديث غريب جدا
بل منكر جدا واحملفوظ أن هذه االبيات للعباس رضي هللا عنه مث أوردها من حديث أيب السكن زكريا بن حيىي : قلت

  .الطائي كما تقدم
  .الناس من يزعم أهنا للعباس بن مرداس السلمي فاهللا أعلم ومن: قلت
وأما أمحد الذي أتى يف الكتب وبشرت به االنبياء فمنع اهللا : " -يف كتابه الشفاء  -قال القاضي عياض : تنبيه

  .حبكمته أن يسمى به أحد غريه وال يدعى به مدعو قبله
  حىت ال يدخل لبس على

__________  
  .صفيا مهذبا:  سرية ابن كثريكذا باالصل، ويف) ١(

  .ضعيف القلب أوشك
  .وكذلك حممد مل يسم به أحد من العرب وال غريهم، إىل أن شاع قبل وجوده وميالده أن نبيا يبعث امسه حممد

حممد : وهم) واهللا أعلم حيث جيعل رساالته(فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم وهو 
  .جلالح االوسيبن احيحة بن ا

  .االنصاري) ١(وحممد بن سلمة 



  ).٢(وحممد بن الرباء الكندي 
  .وحممد بن سفيان بن جماشع
  .وحممد بن محران اجلعفي

  .وحممد بن خزاعي السلمي ال سابع هلم
  .ويقال إن أول من مسى حممدا حممد بن سفيان بن جماشع

  .واليمن تقول بل حممد بن اليحمد من االزد
أحدا يف أمره ) ٣(ى كل من تسمى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد، أو يظهر عليه سبب يشكل مث إن اهللا مح

  ".حىت حتققت الشيمتان له صلى اهللا عليه وسلم مل ينازع فيهما 
  .هذا لفظه

  .باب مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولد صلوات اهللا عليه وسالمه يوم االثنني
عن أيب قتادة أن أعرابيا ) ٥(عبد اهللا بن معبد الزماين ) ٤(ه من حديث غيالن بن جرير بن ملا رواه مسلم يف صحيح

  ".ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي فيه : " قال يارسول اهللا، ما تقول يف صوم يوم االثنني فقال
لصنعاين عن ابن حدثنا وموسى بن داود حدثنا ابن هليعة عن خالد بن أيب عمران عن حنش ا) ٦(وقال االمام أمحد 

ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني، واستنبئ يوم االثنني، وخرج مهاجرا من مكة إىل : عباس قال
  .املدينة يوم االثنني، وقدم املدينة يوم االثنني، وتويف يوم االثنني، ورفع احلجر االسود يوم االثنني

  ).اليوم أكملت لكم دينكم(وزاد نزلت سورة املائدة يوم االثنني  تفرد به أمحد ورواه عمرو بن بكري عن ابن هليعة
  .وهكذا رواه بعضهم عن موسى بن داود به وزاد أيضا وكانت وقعة بدر يوم االثنني

  .ممن قال هذا يزيد بن حبيب وهذا منكر جدا
  .عساكر يوم اجلمعة وصدق ابن) اليوم أكملت لكم دينكم: (قال ابن عساكر واحملفوظ أن يدرا ونزول

وروى عبد اهللا بن عمر عن كريب عن ابن عباس ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني وتويف يوم 
  .االثنني

  .وهكذا روي من غري هذا الوجه عن ابن عباس أنه ولد يوم االثنني
  .وهذا ما ال خالف فيه أنه ولد صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني

د يوم اجلمعة لسبع عشرة خلت من ربيع االول نقله احلافظ ابن دحية فيما قرأه يف كتاب وأبعد بل أخطأ من قال ول
  .أعالم الروى باعالم اهلدى لبعض الشيعة

  مث
__________  

  .كذا باالصول والصواب حممد بن مسلمة) ١(
  .البكري: كذا باالصول ويف سرية ابن كثري) ٢(
  .يشكك: يف سرية ابن كثري) ٣(
  .صل ابن عبد اهللا وهو خطأ وعند مسلم عن عبد اهللاكذا يف اال) ٤(

  .٨١٩ص ..باب استحباب صيام ثالثة أيام ٣٦كتاب الصيام  ١٣أخرجه مسلم يف 



  .الزماين نسبة إىل زمان بن مالك بطن من ربيعة) ٥(
  .٢٧٧/  ١مسند أمحد ج ) ٦(

  .شرع ابن دحية يف تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خالف النص
على أن ذلك كان يف شهر ربيع االول فقيل لليلتني خلتا منه قاله ابن عبد الرب يف االستيعاب ورواه  مث اجلمهور

  .الواقدي عن أيب معشر جنيح بن عبد الرمحن املدين
  .وقيل لثمان خلون منه حكاه احلميدي عن ابن حزم

ونقل ابن عبد الرب عن  ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغريهم عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم
أصحاب التاريخ أهنم صححوه وقطع به احلافظ الكبري حممد بن موسى اخلوارزمي ورجحه احلافظ أبو اخلطاب بن 
دحية يف كتابه التنوير يف مولد البشري النذير وقيل لعشر خلون منه نقله ابن دحية يف كتابه ورواه ابن عساكر عن 

  .لشعيب كما مرأيب جعفر الباقر ورواه جمالد عن ا
وقيل لثنيت عشرة خلت منه نص عليه ابن إسحاق ورواه ابن أيب شيبة يف مصنفه عن عفان عن سعيد بن مينا عن 

ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل يوم االثنني الثامن عشر من شهر ربيع : جابر وابن عباس أهنما قاال
  .يه هاجر وفيه ماتاالول وفيه بعث وفيه عرج به إىل السماء وف
  .وهذا هو املشهور عند اجلمهور واهللا أعلم

  .خلت منه كما نقله ابن دحية عن بعض الشيعة) ١(وقيل لسبع عشرة 
وقيل لثمان بقني منه نقله ابن دحية من خط الوزير أيب رافع بن احلافظ أيب حممد بن حزم عن أبيه والصحيح عن ابن 

  .نقله عنه احلميدي وهو أثبتحزم االول أنه لثمان مضني منه كما 
إنه ولد يف رمضان نقله ابن عبد الرب عن الزبري بن بكار وهو قول غريب جدا وكان مستنده أنه عليه : والقول الثاين

الصالة والسالم أوحي إليه يف رمضان بال خالف وذلك على رأس أربعني سنة من عمره فيكون مولده يف رمضان 
  .وهذا فيه نظر واهللا أعلم

د روى خيثمة بن سليمان احلافظ عن خلف بن حممد كردوس الواسطي عن املعلى بن عبد الرمحن عن عبد وق
احلميد بن جعفر عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس قال ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم 

ربيع االول وأنزلت عليه البقرة يوم االثنني يف االثنني يف ربيع االول وانزلت عليه النبوة يوم االثنني يف أول شهر 
  .ربيع االول

  .وهذا غريب جدا رواه ابن عساكر
  .قال الزبري بن بكار محلت به أمه يف أيام التشريق يف شعب أيب طالب عند اجلمرة الوسطى

  وولد مبكة بالدار املعروفة مبحمد بن يوسف أخي
  .مضاناحلجاج بن يوسف لثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ر

ورواه احلافظ ابن عساكر من طريق حممد بن عثمان بن عقبة بن مكرم عن املسيب بن شريك عن شعيب بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال محل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم عاشوراء يف احملرم وولد يوم االثنني لثنيت عشرة 

  .اب الفيلليلة خلت من شهر رمضان سنة ثالث وعشرين من عزوة أصح
  .وذكر غريه أن اخليزران وهي أم هارون الرشيد ملا حجت أمرت ببناء هذه الدار مسجدا

  .فهو يعرف هبا اليوم



  .وذكر السهيلي أن مولده عليه الصالة والسالم كان يف العشرين من نيسان
  .أصحاب الزيجوهذا أعدل الزمان والفصول وذلك لسنة اثنتني ومثانني ومثامنائة لذي القرنني فيما ذكر 

وزعموا أن الطالع كان لعشرين درجة من اجلدى وكان املشتري وزحل مقترنني يف ثالث درج من العقرب وهي 
  .درجة وسط السماء

  وكان
__________  

  .يف االصل لسبعة عشر، وهو خطأ) ١(

  .لمموافقا من الربوج احلمل وكان ذلك عند طلوع القمر أول الليل نقله كله ابن دحية واهللا أع
  .وكان مولده عليه الصالة والسالم عام الفيل وهذا هو املشهور عن اجلمهور: قال ابن إسحاق

وهو الذي ال يشك فيه أحد من علمائنا أنه عليه الصالة والسالم ولد عام الفيل : قال إبراهيم بن املنذر احلزامي
  .وبعث على رأس أربعني سنة من الفيل
  .سحاق السبيعي عن سعيد بن جبري عن ابن عباسوقد رواه البيهقي من حديث أيب ا

ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل وقال حممد بن إسحاق حدثين املطلب بن عبد اهللا بن قيس بن : قال
  .خمرمة عن أبيه عن جده قيس بن خمرمة قال ولدت أنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل، كنا لدين

رضي اهللا عنه قباث بن اشيم أخا بين يعمر بن ليث أنت أكرب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  قال وسأل عثمان
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكرب مين وأنا أقدم منه يف امليالد: ؟ فقال

  .ورأيت خزق الفيل أخضر حميال
  .ورواه الترمذي واحلاكم من حديث حممد بن إسحاق به

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام عكاظ ابن عشرين سنةوكان : قال ابن إسحاق
  .كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة: وقال ابن إسحاق

  وكان بناء الكعبة بعد الفجار
  .خبمسة عشر سنة، واملبعث بعد بنائها خبمس سنني

عكاظ بعشر سنني، كانت عكاظ بعد الفيل خبمس عشرة سنة، وبناء الكعبة بعد ": وقال حممد بن جبري بن مطعم 
  .واملبعث بعد بنائها خبمس عشرة سنة

حدثنا الزبري بن موسى، عن أيب احلويرث ] قال [ وروى احلافظ البيهقي من حديث عبد العزيز بن أيب ثابت املديين 
اهللا يا قباث أنت أكرب أم رسول اهللا صلى : مسعت عبد امللك بن مروان، يقول لقباث بن أشيم الكناين مث الليثي: قال

  ].منه [ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكرب مين، وأنا أسن : عليه وسلم ؟ قال
  .ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل، ووقفت يب أمي على روث الفيل حمبال أعقله

  .وتنبأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على رأس أربعني سنة
عن بعضهم عن  -حدثنا نعيم يعين ابن ميسرة ] قال [ اهللا بن بكري وقال يعقوب بن سفيان حدثنا حيىي بن عبد 

  .أنا لدة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولدت عام الفيل: سويد بن غفلة أنه قال
  .قال البيهقي وقد روي عن سويد بن غفلة أنه قال أنا أصغر من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسنتني

املنذر حدثنا عبد العزيز بن أيب ثابت حدثين عبد اهللا بن عثمان بن أيب سليمان  قال يعقوب وحدثنا إبراهيم بن



  .النوفلي عن أبيه عن حممد بن جبري بن مطعم
ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل، وكانت بعده عكاظ خبمس عشرة سنة، وبين البيت على رأس : قال

  .صلى اهللا عليه وسلم على رأس أربعني سنة من الفيلمخس وعشرين سنة من الفيل، وتنبأ رسول اهللا 
واملقصود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولد عام الفيل على قول اجلمهور فقيل بعده بشهر، وقيل بأربعني 

وعن أيب جعفر الباقر كان قدوم الفيل للنصف من احملرم، ومولد رسول  -وهو أشهر  -يوما، وقيل خبمسني يوما 
اهللا عليه وسلم بعده خبمس ومخسني ليلة، وقال آخرون بل كان عام الفيل قبل مولد رسول اهللا صلى اهللا اهللا صلى 

  .عليه وسلم بعشر سنني
  .قاله ابن أبزى

  وقيل بثالث وعشرين سنة رواه شعيب بن

  .شعيب عن أبيه عن جده كما تقدم وقيل بعد الفيل بثالثني سنة
  .هللاقاله موسى بن عقبة عن الزهري رمحه ا
  .واختاره موسى بن عقبة أيضا رمحه اهللا

بعد الفيل بأربعني عاما، رواه ابن عساكر وهذا غريب جدا، وأغرب منه ما قال خليفة : وقال أبو زكريا العجالين
  ولد: بن خياط حدثين شعيب بن حبان عن عبد الواحد بن أيب عمرو عن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس، قال

هللا عليه وسلم قبل الفيل خبمس عشرة سنة وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف أيضا، قال خليفة رسول اهللا صلى ا
  .بن خياط واجملتمع عليه أنه عليه السالم ولد عام الفيل

صفة مولده الشريف عليه الصالة والسالم قد تقدم أن عبد املطلب ملا ذبح تلك االبل املائة عن ولده عبد اهللا حني 
ه اهللا تعاىل ملا كان قدر يف االزل من ظهور النيب االمي صلى اهللا عليه وسلم خامت الرسل وسيد كان نذر ذحبه فسلم

ولد آدم من صلبه، فذهب كما تقدم فزوجه أشرف عقيلة يف قريش آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
أم قتال رقيقة بنت نوفل  الزهرية، فحني دخل هبا وأفضى إليها محلت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد كانت

أخت ورقة بن نوفل تومست ما كان بني عيين عبد اهللا قبل أن جيامع آمنة من النور، فودت أن يكون ذلك متصال هبا 
ملا كانت تسمع من أخيها من البشارات بوجود حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأنه قد أزف زمانه فعرضت نفسها 

  .عليه
واهللا أعلم، فامتنع عليها فلما انتقل ذلك النور الباهر إىل آمنة مبواقعته إياها كأنه  قال بعضهم ليتزوجها وهو أظهر
  .تندم على ما كانت عرضت عليه

  .فتعرض هلا لتعاوده
  .فقالت ال حاجة يل فيك وتأسفت على ما فاهتا من ذلك وأنشدت يف ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البليغ

اهللا أعلم حيث : (وإمنا هي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإنه كما قال تعاىل وهذه الصيانة لعبد اهللا ليست له
ولدت من نكاح ال من : " وقد تقدم احلديث املروي من طريق جيد أنه قال عليه الصالة والسالم) جيعل رساالته

  ".سفاح 
  .شهورواملقصود أن أمه حني محلت به تويف أبوه عبد اهللا وهو محل يف بطن أمه على امل

  .حدثنا موسى بن عبيدة اليزيدي -هو الواقدي  -قال حممد بن سعد حدثنا حممد بن عمر 
  .وحدثنا سعيد بن أيب زيد عن أيوب بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة



خرج عبد اهللا بن عبد املطلب إىل الشام إىل غزة يف عري من عريان قريش حيملونه جتارات، ففرغوا من جتاراهتم : قال
فوا فمروا باملدينة وعبد اهللا بن عبد املطلب يومئذ مريض، فقال أختلف عند أخوايل بين عدي بن النجار، مث انصر

فأقام عندهم مريضا شهرا ومضى أصحابه فقدموا مكة فسأهلم عبد املطلب عن ابنه عبد اهللا فقالوا خلفناه عند 
  .أخواله بين عدي بن النجار وهو مريض

  .ولده احلارثفبعث إليه عبد املطلب أكرب 
فوجده قد تويف ودفن يف دار النابغة فرجع إىل أبيه فأخربه، فوجد عليه عبد املطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا، 

  .ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ محل
  ولعبد اهللا بن عبد املطلب يوم تويف مخس وعشرون سنة

  . وسنه عندناهذا هو أثبت االقاويل يف وفاة عبد اهللا: قال الواقدي
  .وحدثين معمر عن الزهري أن عبد املطلب بعث عبد اهللا إىل املدينة ميتار هلم مترا فمات: قال الواقدي

  .قال حممد بن سعد وقد أنبأنا هشام بن حممد بن السائب الكليب عن أبيه وعن عوانة بن احلكم
اهللا عليه وسلم مثانية وعشرين شهرا، وقيل  تويف عبد اهللا بن عبد املطلب بعد ما أتى على رسول اهللا صلى: قاال

  .سبعة أشهر
  .واالول أثبت أنه تويف ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محل: وقال حممد بن سعد
  .حدثين حممد بن حسن عن عبد السالم عن ابن خربوذ: وقال الزبري بن بكار

هرين، وماتت أمه وهو ابن أربع سنني، ومات تويف عبد اهللا باملدينة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن ش: قال
  .جده وهو ابن مثان سنني، فأوصى به إىل عمه أيب طالب

والذي رجحه الواقدي وكاتبه احلافظ حممد بن سعد أنه عليه الصالة والسالم تويف أبوه وهو جنني يف بطن أمه وهذا 
  .أبلغ اليتم وأعلى مراتبه
وقال " أت حني محل يب كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ورؤيا أمي الذي ر" وقد تقدم يف احلديث 

حممد بن إسحاق فكانت آمنة بنت وهب أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتدث أهنا أتيت حني محلت برسول اهللا 
من شر  *أعيذه بالواحد : صلى اهللا عليه وسلم فقيل هلا إنك قد محلت بسيد هذه االمة، فإذا وقع إىل االرض فقويل

فإنه عند احلميد املاجد حىت أراه قد أتى املشاهد * وكل عبد رائد يذود عين ذائد * كل حاسد من كل بر عاهد 
  .وآية ذلك أنه خيرج معه نور ميال قصور بصرى من أرض الشام، فإذا وقع فسميه حممدا

  أمحد حيمده أهلفإن امسه يف التوراة أمحد، حيمده أهل السماء وأهل االرض، وامسه يف االجنيل 
  .السماء وأهل االرض، وامسه يف القرآن حممد

  .وهذا وذاك يقتضي أهنا رأت حني محلت به عليه السالم كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام
  .مث ملا وضعته رأت عيانا تأويل ذلك كما رأته قبل ذلك هاهنا واهللا أعلم

  .حدثنا حممد بن عبد اهللا بن مسلم عن الزهري -واقدي هو ال -أنبأنا حممد بن عمر : وقال حممد بن سعد
  .حدثنا موسى بن عبدة عن أخيه وحممد بن كعب القرظي: وقال الواقدي

  .وحدثين عبد اهللا بن جعفر الزهري عن عمته أم بكر بنت املسود عن أبيها
  .وحدثنا عبد الرمحن بن إبراهيم املزين وزياد بن حشرج عن أيب وجزة

  .أيب جنيح عن جماهد وحدثنا معمر عن



  .دخل حديث بعضهم يف حديث بعض: وحدثنا طلحة بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس
فما وجدت له مشقة حىت  -تعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -أن آمنة بنت وهب قالت لقد علقت به 

 االرض معتمدا على يديه، مث وضعته، فلما فصل مين خرج معه نور أضاء له ما بني املشرق إىل املغرب، مث وقع إىل
  .أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إىل السماء
  وقال بعضهم وقع جاثيا على ركبتيه، وخرج معه نور

  .ضاءت له قصور الشام وأسواقها حىت رؤيت أعناق االبل ببصرى، رافعا رأسه إىل السماء
أنبأنا حممد بن إسحاق ] قال [ افظ أنبأنا حممد بن إمساعيل وقال احلافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا حممد بن عبد اهللا احل

حدثنا عبد العزيز بن عمران ] قال [ حدثنا يعقوب بن حممد الزهري، ] قال [ حدثنا يونس بن مبشر بن احلسن 
حدثنا عبد اهللا بن عثمان بن أيب سليمان بن جبري بن مطعم عن أبيه عن ابن أيب سويد الثقفي عن عثمان بن أيب 

حدثتين أمي أهنا شهدت والدة آمنة بنت وهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة ولدته، قالت ]: قال [ لعاص، ا
  .فما شئ أنظره يف البيت إال نور، وإين أنظر إىل النجوم تدنو حىت إين القول ليقعن علي
ربت به حني سقط على يديها وذكر القاضي عياض عن الشفاء أم عبد الرمحن بن عوف أهنا كانت قابلته وأهنا أخ
  .واستهل مسعت قائال يقول يرمحك اهللا، وإنه سطع منه نور رئيت منه قصور الروم

وقد هلك أبوه وهي حبلى ويقال إن عبد اهللا  -فلما وضعته بعثت إىل عبد املطلب جاريتها : قال حممد بن إسحاق
فقالت قد ولد لك غالم  -أعلم أي ذلك كان  هلك والنيب صلى اهللا عليه وسلم ابن مثانية وعشرين شهرا فاهللا

  .فانظر إليه، فلما جاءها أخربته وحدثته مبا كانت رأت حني محلت به، وما قيل هلا فيه، وما أمرت أن تسميه
احلمد : فأخذه عبد املطلب فأدخله على هبل يف جوف الكعبة، فقال عبد املطلب يدعو ويشكر اهللا عزوجل ويقول

أعيذه بالبيت ذي االركان حىت يكون * ذا الغالم الطيب االردان قد ساد يف املهد على الغلمان ه* هللا الذي أعطاين 
* من حاسد مضطرب العنان ذي مهة ليس له عينان * حىت أراه بالغ البنيان أعيذه من كل ذي شنان * بلغة الفتيان 

وقال * أمحد مكتوب على اللسان *  يف كتب ثابتة املثاين* حىت أراه رافع اللسان أنت الذي مسيت يف القرآن 
حدثنا أبو عبد ]: قال [  -مبرو  -أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ أنا أبو بكر حممد بن أمحد بن حامت الدرابودي : البيهقي

سليمان بن سلمة اخلبائري، حدثنا يونس بن عطاء بن عثمان بن ربيعة بن زياد بن : اهللا البوشنجي، حدثا أبو أيوب
حدثنا احلكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن أبيه العباس بن عبد املطلب  -مبصر  -دائي احلارث الص
  .رضي اهللا عنه

  .جده عبد املطلب وحظي عنده] به [ ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمتونا مسرورا، قال فأعجب : قال
  .ليكونن البين هذا شأن فكان له شأن: وقال

  .نظر وهذا احلديث يف صحته
  وقد رواه احلافظ ابن عساكر من حديث سفيان بن حممد املصيصي عن هشيم عن يونس بن عبيد عن احلسن عن

  .أنس
من كراميت على اهللا أين ولدت خمتونا ومل ير سوأيت أحد مث أورده من : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .طريق احلسن بن عرفة عن هشيم به
  هو -د بن حممد بن سليمان مث أورده من طريق حمم



حدثنا عبد الرمحن بن أيوب احلمصي حدثنا موسى بن أيب موسى املقدسي حدثين خالد بن سلمة عن  -الباغندي 
  .نافع عن ابن عمر

  .ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسرورا خمتونا: قال
بن أمحد بن عبد اهللا املالكي حدثنا سليمان بن حدثنا أبو أمحد حممد بن أمحد الغطريفي حدثنا احلسني : وقال أبو نعيم

  .سلمة اخلبائري حدثنا يونس بن عطاء حدثنا احلكم بن أبان حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس
ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمتونا مسرورا، فأعجب ذلك جده عبد املطلب وحظي عنده، وقال : قال

  .ن له شأنليكونن البين هذا شأن، فكا
وقد ادعى بعضهم صحته ملا ورد له من الطرق حىت زعم بعضهم أنه متواتر ويف هذا كله نظر، ومعىن خمتونا أي 

  .مقطوع اخلتان، ومسرورا أي مقطوع السرة من بطن أمه
 وقد روى احلافظ ابن عساكر من طريق عبد الرمحن بن عيينة البصري حدثنا علي بن حممد املدائين السلمي حدثنا
سلمة بن حمارب بن مسلم بن زياد عن أبيه عن أيب بكرة أن جربيل خنت النيب صلى اهللا عليه وسلم حني طهر قلبه 

  .وهذا غريب جدا
  .وقد روى أن جده عبد املطلب ختنه وعمل له دعوة مجع قريشا عليها واهللا أعلم

يعين  -أن حممد بن إمساعيل حدثه  -شفاها  - أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأين حممد بن كامل القاضي: وقال البيهقي
كان املولود : عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية بن صاحل، عن أيب احلكم التنوخي، قال: حدثنا أبو صاحل -السلمي 

إذا ولد يف قريش دفعوه إىل نسوة من قريش إىل الصبح يكفأن عليه برمة، فلما ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
د املطلب إىل نسوة فكفأن عليه برمة، فلما أصبحن أتني فوجدن الربمة قد انفلقت عنه باثنتني ووجدنه دفعه عب

  .مفتوح العينني شاخصا ببصره إىل السماء
ما رأينا مولودا مثله، وجدناه قد انفلقت عنه الربمة، ووجدناه مفتوحا عينيه شاخصا : فأتاهن عبد املطلب، فقلن له

  .ببصره إىل السماء
احفظنه فإين أرجو أن يكون له شأن، أو أن يصيب خريا، فلما كان اليوم السابع ذبح عنه، ودعا له قريشا، : قالف

يا عبد املطلب أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه، ما مسيته ؟ قال مسيته حممدا، قالوا فما : فلما أكلوا قالوا
كل : يف السماء وخلقه يف االرض قال أهل اللغة] تعاىل [ هللا رغبت به عن أمساء أهل بيته ؟ قال أردت أن حيمده ا
  :جامع لصفات اخلري يسمى حممدا كما قال بعضهم

أهلمهم اهللا عزوجل أن : إىل املاجد القرم الكرمي احملمد وقال بعض العلماء* أعملت ناقيت  -أبيت اللعن  -إليك 
لفعل، ويتطابق االسم واملسمى يف الصورة واملعىن، كما قال مسوه حممدا ملا فيه من الصفات احلميدة ليلتقي االسم وا

  فذو العرش حممود وهذا حممد* وشق له من امسه ليجله : عمه أبو طالب ويروى حلسان

وسنذكر أمساءه عليه الصالة والسالم ومشائله وهي صفاته الظاهرة وأخالقه الطاهرة ودالئل نبوته وفضائل منزلته يف 
  .آخر السرية إن شاء اهللا

أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا امحد بن شيبان : قال احلافظ أبو بكر البيهقي
الرملي حدثنا أمحد بن إبراهيم احلبلي حدثنا اهليثم بن مجيل حدثنا زهري عن حمارب بن دثار عن عمرو بن يثريب عن 

دعاين إىل الدخول يف دينك أمارة لنبوتك، رأيتك يف املهد تناغي !  يارسول اهللا: العباس بن عبد املطلب قال قلت
  .القمر وتشري إليه بإصبعك، فحيث أشرت إليه مال



  ".إين كنت أحدثه وحيدثين ويلهيين عن البكاء، وامسع وجبته حني يسجد حتت العرش : " قال
  .مث قال تفرد به الليثي وهو جمهول

عليه الصالة والسالم قد ذكرنا يف باب هواتف اجلان ما تقدم من خرور كثري  فصل فيما وقع من االيات ليلة مولده
من االصنام ليلتئذ لوجوهها وسقوطها عن أماكنها، وما رآه النجاشي ملك احلبشة، وظهور النور معه حىت أضاءت 

ة عن وجهه الكرمي، له قصور الشام حني ولد، وما كان من سقوطه جائيا رافعا رأسه إىل السماء، وانفالق تلك الربم
  .وما شوهد من النور يف املنزل الذي ولد فيه ودنو النجوم منهم وغري ذلك
حني لعن، وحني أهبط، وحني ولد رسول : حكى السهيلي عن تفسري بقي بن خملد احلافظ أن ابليس رن أربع رنات

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحني أنزلت الفاحتة
  بن وكان هشام: قال حممد بن إسحاق

كان يهودي قد سكن مكة يتجر هبا فلما كانت الليلة اليت ولد فيها رسول : عروة حيدث عن أبيه عن عائشة قالت
يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ فقال القوم واهللا ما : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف جملس من قريش
ولد هذه الليلة نيب هذه االمة : روا واحفظوا ما أقول لكمنعلمه فقال اهللا أكرب، أما إذا أخطأكم فال بأس انظ

  .االخرية، بني كتفيه عالمة فيها شعرات متواترات كأهنن عرف فرس
ال يرضع ليلتني وذلك أن عفريتا من اجلن ادخل أصبعه يف فمه فمنعه الرضاع فتصدع القوم من جملسهم وهم 

خرب كل إنسان منهم أهله فقالوا قد واهللا ولد لعبد اهللا بن عبد يتعجبون من قوله وحديثه فلما صاروا إىل منازهلم أ
املطلب غالم مسوه حممدا فالتقى القوم فقالوا هل مسعتم حديث اليهودي وهل بلغكم مولد هذا الغالم ؟ فانطلقوا 

  .حىت جاؤوا اليهودي فأخربوه اخلرب
فقالوا اخرجي إلينا ابنك فاخرجته وكشفوا له قال فاذهبوا معي حىت أنظر إليه، فخرجوا به حىت أدخلوه على آمنة 

  .عن ظهره
  .فرأى تلك الشامة

  .فوقع اليهودي مغشيا عليه
  .فلما أفاق قالوا له مالك ويلك ؟ قال قد ذهبت واهللا النبوة من بين إسرائيل، فرحتم هبا يا معشر قريش

  .واهللا ليسطون بكم سطوة خيرج خربها من املشرق واملغرب
  حدثين صاحل بن إبراهيم عن حيىي بن عبد الرمحن بن أسعد: حاقوقال حممد بن إس

  .بن زرارة قال حدثين من شئت من رجال قومي ممن ال أهتم عن حسان بن ثابت
أعقل ما رأيت ومسعت إذا بيهودي يف يثرب يصرخ ذات  -أو مثان سنني  -إين لغالم يفعة ابن سبع سنني : قال

فقالوا ويلك مالك ؟ قال قد طلع جنم أمحد الذي يولد به يف هذه  -وأنا أمسع  -غداة يا معشر يهود فاجتمعوا إليه 
  .الليلة

وروى احلافظ أبو نعيم يف كتاب دالئل النبوة من حديث أيب بكر بن عبد اهللا العامري عن سليمان بن سحيم وذريح 
سنان يقول جئت بين عبد  بن عبد الرمحن كالمها عن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه قال مسعت أيب مالك بن

أظل خروج نيب يقال له : االشهل يوما الحتدث فيهم وحنن يومئذ يف هدنة من احلرب، فسمعت يوشع اليهودي يقول
  .أمحد خيرج من احلرم

  كاملستهزئ به ما صفته ؟ فقال رجل ليس بالقصري وال -فقال له خليفة بن ثعلبة االشهلي 



  .ويركب احلمار بالطويل يف عينيه محرة يلبس الشملة
  .سيفه على عاتقه وهذا البلد مهاجره

قال فرجعت إىل قومي بين خدرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع فأمسع رجالن منا يقول ويوشع يقول هذا وحده 
  .؟ كل يهود يثرب يقولون هذا! 

  .عليه وسلم قال أيب مالك بن سنان فخرجت حىت جئت بين قريظة فأجد مجعا فتذاكروا النيب صلى اهللا
قد طلع الكوكب االمحر الذي مل يطلع إال خلروج نيب أو ظهوره ومل يبق أحد إال أمجد وهذا : فقال الزبري بن باطا

  .مهاجره
لو : " قال أبو سعيد فلما قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربه أيب هذا اخلرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا عمر بن حممد حدثنا ابراهيم بن : وقال أبو نعيم" رؤساء اليهود إمنا هم له تبع  أسلم الزبري السلم ذووه من
السندي حدثنا النضر بن سلمة حدثنا إمساعيل بن قيس بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أم سعد بنت سعد بن 

لى اهللا عليه وسلم فلما كان أحبار يهود بين قريظة والنضري يذكرون صفة النيب ص: الربيع مسعت زيد بن ثابت يقول
  .طلع الكوكب االمحر أخربوا أنه نيب وأنه ال نيب بعده

  .وامسه أمحد ومهاجره إىل يثرب فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة أنكروا وحسدوا وكفروا
  .وقد أورد هذه القصة احلافظ أبو نعيم يف كتابه من طرق أخرى وهللا احلمد

حدثنا أبو بكر بن أيب عاصم حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن حممد بن عمرو : د بن حبانوقال أبو نعيم وحمم
عن أيب سلمة وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أسامة بن زيد، قال قال زيد بن عمرو بن نفيل قال يل حرب من 

  .عهقد خرج جنمه فارجع فصدقه واتب -أو هو خارج  -قد خرج يف بلدك نيب : أحبار الشام
ذكر ارجتاس ايوان كسرى وسقوط الشرفات ومخود النريان ورؤيا املوبذان وغري ذلك من الدالالت قال احلافظ 

حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو أيوب يعلى بن : أبو بكر حممد بن جعفر بن سهل اخلرائطي يف كتاب هواتف اجلان
وأتت عليه مخسون ومائة  -ين املخزومي عن أبيه حدثين خمزوم بن ها -من آل جرير بن عبد اهللا البجلي  -عمران 

  ملا كانت الليلة اليت ولد فيها: قال -سنة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارجتس إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة، ومخدت نار فارس، ومل ختمد 
با قد قطعت دجلة وانتشرت يف قبل ذلك بألف عام، وغاضت حبرية ساوة، ورأى املوبذان إبال صعابا تقود خيال عرا

بالدهم، فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك، فتصرب عليه تشجعا، مث رأى أنه ال يدخر ذلك عن مرازبته فجمعهم ولبس 
  .تاجه وجلس على سريره

  .مث بعث إليهم، فلما اجتمعوا عنده
م كذلك إذ ورد عليهم كتاب ، فبينما ه]ذلك [ ال، إال أن خيربنا امللك : أتدرون فيم بعثت إليكم ؟ قالوا: قال

قد رأيت  -أصلح اهللا امللك  -مخود النريان فازداد غما إىل غمه، مث أخربهم مبا رأى وما هاله، يقال املوبذان وأنا 
يف هذه الليلة رؤيا مث قص عليه رؤياه يف االبل، يقال أي شئ يكون هذا يا موبذان ؟ قال حدث يكون يف ناحية 

أما بعد ؛ من كسرى ملك امللوك إىل النعمان بن املنذر : فكتب عند ذلك -انفسهم وكان أعلمهم من  -العرب 
فوجه إيل برجل عامل مبا أريد أن أسأله عنه، فوجه إليه بعبد املسيح بن عمرو بن حيان بن نفيلة الغساين، فلما ورد 

عما أحب، فإن كان عندي منه علم ألك علم مبا أريد أن أسألك عنه ؟ فقال لتخربين أو ليسألين امللك : عليه قال له
  .وإال أخربته مبن يعلم



  .فأخربه بالذي وجه به إليه فيه
قال علم ذلك عند خال يل يسكن مشارف الشام يقال له سطيح، قال فائته فاسأله عما سألتك عنه مث ائتين 

  .بتفسريه
  .فخرج عبد املسيح حىت انتهى إىل سطيح وقد أشفى على الضريح

أم فاد فار مل به شأو * أصم أم يسمع غطريف اليمن : فلم يرد إليه سطيخ جوابا فانشأ يقول فسلم عليه وكلمه
أزرق هنم الناب * أتاك شيخ احلي من آل سنن وأمه من آل ذئب بن حجن * العنن يا فاصل اخلطة أعيت من ومن 

ال * رض علنداة شزن رسول قيل العجم يسري للوسن جيوب يب اال* صرار االذن أبيض فضفاض الرداء والبدن 
حىت أتى عاري اجلآجي والقطن تلفه يف الريح بوغاء * يرهب الرعد وال ريب الزمن ترفعين وجنا وهتوي يب وجن 

  كأمنا حثحث من حضين ثكن* الدمن 
عبد املسيح، على مجل مشيح، أتى سطيح، وقد أوىف على الضريح، : قال فلما مسع سطيح شعره رفع رأسه يقول

ساسان، الرجتاس االيوان، ومخود النريان، ورؤيا املوبذان، رأى إبال صعابا، تقود خيال عرابا، قد  بعثك ملك بين
قطعت دجلة، وانتشرت يف بالدها، يا عبد املسيح إذا كثرت التالوة، وظهر صاحب اهلراوة، وفاض وادي 

  .السماوة، وغاضت حبرية ساوة، ومخدت نار فارس، فليس الشام لسطيح شاما
  .هم ملوك وملكات، على عدد الشرفات وكل ما هو آت آتميلك من

ال يفزعنك تفريق * مشر فإنك ماضي العزم مشري : مث قصى سطيح مكانه فنهض عبد املسيح إىل راحلته وهو يقول
  فإن ذا الدهر أطوار دهارير* وتغيري إن ميس ملك بين ساسان أفرطهم 

واهلرمزان وشابور وسابور * هاصري منهم أخو الصرح هبرام وإخوته خياف صوهلم االسد امل* فرمبا رمبا أضحوا مبنزلة 
بدت تلهيهم فيه * أن قد أقل فمحقور ومهجور ورب قوم هلم صحبان ذي اذن * والناس أوالد عالت فمن علموا 

ري متبع فاخل* فذاك بالغيب حمفوظ ومنصور واخلري والشر مقرونان يف قرن * املزامري وهم بنو االم إما إن رأوا نشبا 
والشر حمذور قال فلما قدم عبد املسيح على كسرى أخربه مبا قال له سطيح، فقال كسرى أىل أن ميلك منا أربعة 
  .عشر ملكا كانت أمور وأمور، فملك منهم عشرة يف أربع سنني، وملك الباقون إىل خالفة عثمان رضي اهللا عنه

  .عن علي بن حرب املوصلي بنحوهورواه البيهقي من حديث عبد الرمحن بن حممد بن إدريس 
الذي سلب منه امللك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان وهو الذي  -كان آخر ملوكهم : قلت

  .انشق االيوان يف زمانه
  .وكان السالفه يف امللك ثالثة آالف سنة ومائة وأربعة وستون سنة

  .بن نوحوكان أول ملوكهم خيومرت بن أميم بن الوذ بن سام 
أما سطيح هذا فقال احلافظ ابن عساكر يف تارخيه هو الربيع ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن 

  .بن االزد
  .ويقال الربيع بن مسعود وأمه ردعا بنت سعد بن احلارث احلجوري وذكر غري ذلك يف نسبه

ت املشيخة منهم أبو عبيدة وغريه قالوا وكان من قال وكان يسكن اجلابية مث روى عن أىب حامت السجستاين قال مسع
  .بعد لقمان بن عاد

ولد يف زمن سيل العرم وعاش إىل ملك ذي نواس وذلك حنو من ثالثني قرنا وكان مسكنه البحرين وزعمت عبد 
يقولون القيس أنه منهم وتزعم االزد أنه منهم وأكثر احملدثني يقولون هو من االزد وال ندري ممن هو غري أن ولده 



  .إنه من االزد
مل يكن شئ من بين آدم يشبه سطيحا إمنا كان حلما على وضم ليس فيه عظم وال : وروي عن ابن عباس أنه قال

  .عصب إال يف رأسه وعينيه وكفيه وكان يطوى كما يطوى الثوب من رجليه إىل عنقه
  .ومل يكن فيه شئ يتحرك إال لسانه

  .لسوقال غريه إنه كان إذا غضب انتفخ وج
مث ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه مجاعة من رؤسائهم منهم عبد مشس وعبد مناف أبناء قصي فامتحنوه يف أشياء 

  .فأجاهبم فيها بالصدق، فسألوه عما يكون يف آخر الزمان
م، ال علم أنتم اآلن يا معشر العرب يف زمان اهلرم سواء بصائركم وبصائر العج: فقال خذوا مين ومن إهلام اهللا إياي

عندكم وال فهم، وينشأ من عقبكم ذوو فهم، يطلبون أنواع العلم فيكسرون الصنم، ويتبعون الردم، ويقتلون 
  .العجم، يطلبون الغنم

مث قال والباقي االبد، والبالغ االمد ليخرجن من ذا البلد، نيب مهتد، يهدي إىل الرشد، يرفض بغوث والفند، يربأ 
  انفرد، مث يتوفاه اهللا خبري دار حممودا، من االرض مفقودا، ويف عن عبادة الضدد، يعبد ربا

السماء مشهودا، مث يلي أمره الصديق إذا قضى صدق، ويف رد احلقوق ال خرق وال نزق، مث يلي أمره احلنيف، 
  .جمرب غطريف، قد أضاف املضيف، وأحكم التحنيف

  . بين العباسمث ذكر عثمان ومقتله وما يكون بعد ذلك من أيام بين أمية مث
  .وما بعد ذلك من الفنت واملالحم ساقه ابن عساكر بسنده عن ابن عباس بطوله

وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك اليمن حني أخربه برؤياه قبل أن خيربه هبا مث ما يكون يف بالد اليمن من الفنت 
  وتغيري الدول حىت يعود إىل سيف بن ذي يزن

  .طانه أم ينقطع ؟ قال بل ينقطعأفيدوم ذلك من سل: فقال له
قال ومن يقطعه ؟ قال نيب زكي يأتيه الوحي من قبل العلي قال وممن هذا النيب ؟ قال من ولد غالب بن فهر بن 

مالك بن النضر يكون امللك يف قومه إىل آخر الدهر قال وهل للدهر من آخر ؟ قال نعم، يوم جيمع فيه االولون 
  .ن ويشقى فيه املسيئونواآلخرون، يسعد فيه احملسنو

  .قال أحق ما ختربين ؟ قال نعم والشفق والغسق والقمر إذا اتسق إن ما أنبأتك عليه حلق
  .ووافقه على ذلك شق سوآ بسواء بعبارة أخرى كما تقدم

وال تلبسوا صدق االمانة بالغدر وكونوا جلار اجلنب * عليكم بتقوى اهللا يف السر واجلهر : ومن شعر سطيح قوله
إذا ماعرته النائبات من الدهر وروى ذلك احلافظ ابن عساكر مث أورد ذلك املعاىف بن زكريا اجلريري * نا وجنة حص
  .وأخبار سطيح كثرية وقد مجعها غري واحد من أهل العلم: فقال

  .واملشهور أنه كان كاهنا وقد أخرب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن نعته ومبعثه
  ".نيب ضيعه قومه : " به أعلم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن سطيح فقال وروى لنا بإسناد اهللا

  .أما هذا احلديث فال أصل له يف شئ من كتب االسالم املعهودة ومل أره بإسناد أصال: قلت
ويروى مثله يف خرب خالد بن سنان العبسي وال يصح أيضا وظاهر هذه العبارات تدل على علم جيد لسطيح وفيها 

  .ائح التصديق لكنه مل يدرك االسالم كما قال اجلريريرو
يا عبد املسيح إذا كثرت التالوة، وظهر صاحب اهلراوة، وفاض : فإنه قد ذكرنا يف هذا االثر أنه قال البن أخته



وادي السماوة وغاضت حبرية ساوة، ومخدت نار فارس، فليس الشام لسطح شاما مبلك منهم ملوك وملكات، على 
ات وكل ما هو آت آت مث قضى سطيح مكانه وكان ذلك بعد مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدد الشرف

فاهللا أعلم بأمره وما صار  -وكانت وفاته بأطراف الشام مما يلي أرض العراق  -أي أقل منه  -أو شية  -بشهر 
  .إليه

  .وذكر ابن طرار احلريري أنه عاش سبعمائة سنة
  .وقيل ثالمثائة سنة فاهللا أعلموقال غريه مخسمائة سنة، 

وقد روى ابن عساكر أن ملكا سأل سطيحا عن نسب غالم اختلف فيه فأخربه على اجللية يف كالم طويل مليح 
  .فصيح

  فقال له امللك ياسطيح أال ختربين عن
  .سيناءعلمك هذا ؟ فقال إن علمي هذا ليس مين وال جبزم وال بظن ولكن أخذته عن أخ يل قد مسع الوحي بطور 
  .فقال له أرأيت أخاك هذا اجلين أهو معك ال يفارقك، فقال انه ليزول حيث أزول، وال أنطق إال مبا يقول

  وتقدم أنه ولد هو وشق بن مصعب بن يشكر بن رهم بن بسر بن

ورثا عقبة الكاهن اآلخر ولدا يف يوم واحد، فحمال إىل الكاهنة طريفة بنت احلسني احلميدية فتفلت يف أفواههما ف
  .منها الكهانة وماتت من يومها

  .وكان نصف إنسان ويقال إن خالد بن عبد اهللا القسري من ساللته، وقد مات شق قبل سطيح بدهر
وأما عبد املسيح بن عمرو بن قيس بن حبان بن نفيلة الغساين النصراين فكان من املعمرين وقد ترمجه احلافظ ابن 

  .الد بن الوليد علىعساكر يف تاريخ وقال هو الذي صاحل خ
بسم اهللا وباهللا رب االرض : وذكر له معه قصة طويلة وأنه أكل من يده سم ساعة فلم يصبه سوء النه ملا أخذه قال

  .والسماء الذي ال يضر مع امسه أذى
  .مث أكله فعلته غشية فضرب بيديه على صدره مث عرق وأفاق رضي اهللا عنه وذكر لعبد املسيح أشعارا غري ما تقدم

حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن، حدثنا حممد بن عثمان بن أيب شيبه حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا : وقال أبو نعيم
  .املسيب بن شريك حدثنا حممد بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده

كان اهللا قد كان مبر الظهران راهب من الرهبان يدعى عيصا من أهل الشام وكان متخفرا بالعاص بن وائل و: قال
  .آتاه علما كثريا وجعل فيه منافع كثرية الهل مكة من طيب ورفق وعلم

وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة يف كل سنة فيلقى الناس ويقول إنه يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة 
أ حاجته وباهللا ما يدين له العرب وميلك العجم هذا زمانه ومن أدركه واتبعه أصاب حاجته ومن أدركه فخالفه أخط

تركت أرض اخلمر واخلمري واالمن وال حللت بأرض اجلوع والبؤس واخلوف إال يف طلبه وكان ال يولد مبكة مولود 
  .إال يسأل عنه فيقول ما جاء بعد

  .فيقال له فصفه فيقول ال
يكون إليه من االذى ويكتم ذلك للذي قد علم أنه الق من قومه خمافة على نفسه أن يكون ذلك داعية إىل أدىن ما 

  .يوما
  وملا كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج
  .يا عيصاه: عبد اهللا بن عبد املطلب حىت أتى عيصا فوقف يف أصل صومعته مث نادى



عنه يوم االثنني فناداه من هذا ؟ فقال أنا عبد اهللا فأشرف عليه فقال كن أباه فقد ولد املولود الذي كنت أحدثكم 
  .ويبعث يوم االثنني وميوت يوم االثنني قال فإنه قد ولد يل مع الصبح مولود

قال فما مسيته ؟ قال حممدا قال واهللا لقد كنت أشتهي أن يكون هذا املولود فيكم أهل البيت لثالث خصال نعرفه 
  .هبا منها أن جنمه طلع البارحة وأنه ولد اليوم وأن امسه حممد

  .يه فإن الذي كنت أخربكم عنه ابنكانطلق إل
قال فما يدريك أنه ابين ولعله أن يولد يف هذا اليوم مولود غريه ؟ قال قد وافق ابنك االسم ومل يكن اهللا ليشبه 

  .علمه على العلماء فإنه حجة
  .وآية ذلك أنه اآلن وجع فيشتكي أياما ثالثة، فيظهر به اجلوع ثالثا مث يعاىف

  . حيسد أحد حسده قط ومل يبغ على أحد كما يبغى عليهفاحفظ لسانك فإنه مل
إن تعش حىت يبدو مقاله مث يدعو لظهر لك من قومك ما ال حتتمله إال على صرب وعلى ذلك فاحفظ لسانك ودار 
عنه قال فما عمره ؟ قال إن طال عمره وإن قصر مل يبلغ السبعني، ميوت يف وتر دوهنا من الستني يف إحدى وستني 

  .وستني يف أعمار جل أمته أو ثالث
  قال

  .ومحل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عاشر احملرم
  .وولد يوم االثنني لثنيت عشرة خلت من رمضان سنة ثالث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل

  .هكذا رواه أبو نعيم وفيه غرابة
وكان قد ورثها عليه الصالة والسالم حواضنه ومراضعه عليه الصالة والسالم كانت أم أمين وامسها بركة حتضنه، 

  .، فولدت له أسامة بن زيد رضي اهللا عنهم)١(من أبيه فلما كرب أعتقها وزوجها مواله زيد بن حارثة 
  .قبل حليمة السعدية) ٢(وأرضعته مع أمه عليه الصالة والسالم موالة عمه أيب هلب ثويبة 

) ٤(ي عن عروة بن الزبري عن زينب بنت أم سلمة من حديث الزهر) ٣(أخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهما 
  .عن أم حبيبة بنت أيب سفيان

  .-وملسلم عزة بنت أيب سفيان  -يارسول اهللا أنكح أخيت بنت أيب سفيان : قالت
  لست لك مبخلية، وأحب من! قلت نعم " أو حتبني ذلك ؟ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .شاركين يف خري أخيت
ويف  -قالت فإنا حندث انك تريد أن تنكح بنت أيب سلمة " فإن ذلك ال حيل يل : " لنيب صلى اهللا عليه وسلمفقال ا

  .إهنا لو مل تكن ربيبيت يف حجري ما حلت يل: " قلت نعم قال" بنت أم سلمة ؟ : " رواية درة بنت أيب سلمة قال
  .إهنا البنة أخي من الرضاعة
  .أرضعتين وأبا سلمة ثويبة

  .زاد البخاري قال عروة" تعرضن علي بناتكن وال اخواتكن فال 
  .وثويبة موالة اليب هلب أعتقها فأرضعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٥(فلما مات أبو هلب أريه بعض أهله بشر خيبة 
) ٦(إىل النقرة  وأشار -فقال له ماذا لقيت ؟ فقال أبو هلب مل ألق بعدكم خريا غري أين سقيت يف هذه بعتاقيت ثويبة 

  .-اليت بني االهبام واليت تليها من االصابع 



  .أن الرائي له هو أخوه العباس: وذكر السهيلي وغريه
  .وكان ذلك بعد سنة من وفاة أيب هلب بعد وقعة بدر

  .وفيه أن أبا هلب قال للعباس إنه ليخفف علي يف مثل يوم االثنني
  .يه حممد بن عبد اهللا أعتقها من ساعته فجوزي بذلك لذلكقالوا النه ملا بشرته ثويبة مبيالد ابن أخ

__________  
أن أم أمين تزوجت عبيد بن زيد من بين احلارث بن اخلزرج فولدت له أمين،  ٢٢٣/  ٨يف طبقات ابن سعد ج ) ١(

  .وقتل يوم حنني مث تزوجت زيد بن حارثة، موىل خدجية، بعد النبوة، فولدت له أسامة
رضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بلنب أبن هلا يقال له مسروح وكانت قد أرضعت قبله وهي أول من أ) ٢(

  .-وقيل معه  -محزة بن عبد املطلب وبعده أبا سلمة بن عبد االسد املخزومي 
وربائبكم الاليت يف حجوركم ومسلم يف : وباب..باب وأمهاتكم الاليت أرضعنكم -كتاب النكاح  -البخاري ) ٣(

  .١٠٧٣ص  ١٦باب حترمي الربيبة ح ) ٤(الرضاع كتاب  ١٧
  .-وأمها أم سلمة  -زينب بنت أيب سلمة ) ٤(
  .حبيبة: يف البخاري ودالئل البيهقي) ٥(
  .النقري ويف ابن سعد النقرية: يف البيهقي) ٦(

  رضاعه عليه الصالة والسالم من حليمة بنت أيب ذؤيب السعدية وما ظهر عليه من الربكة وآيات النبوة
فاسترضع له عليه الصالة والسالم من حليمة بنت أيب ذؤيب، وامسه عبد اهللا بن احلارث بن : قال حممد بن إسحاق

بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيالن ) ١(شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة 
يعين زوج حليمة احلارث بن عبد العزى بن  -ه بن مضر قال واسم أيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي أرضع

  ).٢(بن سعد بن بكر بن هوازن ) ١(رفاعة بن مالن بن ناصرة 
بنت ) ٣(عبد اهللا بن احلارث وأنيسة بنت احلارث وحذافة  -يعين من الرضاعة  -وأخوته عليه الصالة والسالم 

  .هللا عليه وسلم مع أمه إذا كان عندهمأهنا كانت حتضن رسول اهللا صلى ا) ٤(احلارث وهي الشيماء وذكروا 
المرأة من بين متيم كانت عند احلارث ابن حاطب، ويقال له [ حدثين جهم بن أيب جهم موىل : قال ابن إسحاق

  ).٥] (موىل احلارث بن حاطب 
يف قدمت مكة ! قال حدثين من مسع عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب قال حدثت عن حليمة بنت احلارث أهنا قالت 

نسوة وذكر الواقدي بإسناده اهنن كن عشرة نسوة من بين سعد بن بكر يلتمسن هبا الرضعاء من بين سعد نلتمس 
لنا وشارف لنا ) ٧(ومعي صيب ) ٦(هبا الرضعاء يف سنة شهباء فقدمت على أتان يل قمراء كانت أذمت بالركب 

  .واهللا ما تبض بقطرة
  ذاك ما جند يف ثديي مامع صبينا ) ٨(وما ننام ليلتنا ذلك أمجع 

__________  
  .ابن ناصرة ابن قصية بن نصر ويف الطربي باسقاط نصر ويف السهيلي فصية بالفاء: يف ابن هشام) ١(
  ).شرح السرية -الطربي  -الطبقات  -الروض االنف (
أي بين مالك  :قدم احلارث على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة حني أنزل عليه القرآن، فأتاه فقال) ٢(

مث أسلم وحسن ..إن الناس يبعثون بعد املوت مث يصريون إىل جنة ونار: ولقومك يشكونك ويزعمون أنك تقول



  ).الروض االنف -االصابة ..(إسالمه
  .جدامة: خذامة، ويف الطربي جذامة والطبقات: يف االصابة) ٣(
  .الطبقات -ابن هشام يف السرية  -الطربي ) ٤(
فإنه يلخص ؛ فني ليس يف ابن هشام، وهذا ما عودنا عليه ابن كثري يف نقله عن ابن هشام وغريه ما بني معقو) ٥(

  .املعىن بعبارته فيزيد وحيذف وال يلتزم النص إال قليال، وأحيانا كثرية خيلط نقله مبا يفسد املعىن
  .ادمت ويف الطربي اذمت: يف ابن هشام) ٦(

  .لت عليهم املسافة لتمهلهم عليهاأدمت أي أط: قال أبو ذر يف شرح السرية
  .أي أعيت وختلف بالركب بسببها ومل تستطع اللحاق به: وأذمت، ويروى أذممت

  ).١١٠/  ٨الطبقات (وهو عبد اهللا بن احلارث، وكانت ترضعه ) ٧(
  .من بكائه من اجلوع= معي = وما ننام للينا أمجع من صبينا الذي معنا : يف ابن هشام والطربي) ٨(

  .وال يف شارفنا ما يغذيه يغنيه
  .ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج

  .فخرجت على أتاين تلك فلقد أذمت بالركب حىت شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا
فقدمنا مكة فواهللا ما علمت منا امرأة إال وقد عرض عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتأباه إذا قيل إنه يتيم، 

  .تركناه
ع إلينا أمه ؟ إمنا نرجو املعروف من أيب الولد، فأما أمه فماذا عسى أن تصنع الينا، فواهللا ما قلنا ماذا عسى أن تصن

  .بقي من صواحيب امرأة إال أخذت رضيعا غريي
فلما مل جند غريه وأمجعنا االنطالق قلت لزوجي احلارث بن عبد العزى واهللا إين الكره أن أرجع من بني صواحيب 

  .ليس معي رضيع
  .ىل ذلك اليتيم فآلخذنهالنطلقن إ

  .فقال ال عليك أن تفعلي فعسى أن جيعل اهللا لنا فيه بركة
فذهبت فأخذته فواهللا ما أخذته إال أين مل أجد غريه، فما هو إال أن أخذته فجئت به رحلي فأقبل عليه ثدياي مبا شاء 

  .من لنب
  .فشرب حىت روي وشرب أخوه حىت روي

  .إهنا حلافل، فحلب ما شرب وشربت حىت رويناوقام صاحيب إىل شارفنا تلك فإذا 
  .فبتنا خبري ليلة

  .يا حليمة واهللا إين الراك قد أخذت نسمة مباركة: فقال صاحيب حني أصبحنا
  .أمل تري ما بتنا به الليلة من اخلري والربكة حني أخذناه

  .فلم يزل اهللا عزوجل يزيدنا خريا
ويلك يا : أيت بالركب حىت ما يتعلق هبا محار حىت أن صواحيب ليقلنمث خرجنا راجعني إىل بالدنا فواهللا لقطعت أت

  .بنت أيب ذؤيب هذه أتانك اليت خرجت عليها معنا ؟ فأقول نعم واهللا إهنا هلي فقلن واهللا إن هلا لشأنا
  .حىت قدمنا أرض بين سعد

فتحلب ما شئنا وما حوالينا وما أعلم أرضا من أرض اهللا أجدب منها فإن كانت غنمي لتسرح مث تروح شباعا لبنا 



وحيكم  -أو لرعياهنم  -أو حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لني وإن أغنامهم لتروح جياعا حىت إهنم ليقولون لرعائهم 
  انظروا

  .حيث تسرح غنم بنت أيب ذؤيب فاسرحوا معهم
  .عا لبنا حنلب ما شئنافيسرحون مع غنمي حيث تسرح فتروح أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لنب وتروح أغنامي شبا

  .فلم يزل اهللا يرينا الربكة نتعرفها حىت بلغ سنتني فكان يشب شبابا ال تشبه الغلمان
  .فقدمنا به على أمه وحنن أضن شئ به مما رأينا فيه من الربكة) ١(فواهللا ما بلغ السنتني حىت كان غالما جفرا 

  .مكة) ٢(الخرى فإنا خنشى عليه وباء فلما رأته أمه قلت هلا دعينا نرجع بابننا هذه السنة ا
  .فواهللا ما زلنا هبا حىت قالت نعم

  ).٣(فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثالثة 
فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة يف هبم لنا جاء أخوه ذلك يشتد، فقال ذاك أخي القرشي جاءه رجالن 

  .عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه
  .وأبوه نشتد حنوه فنجده فائما منتقعا لونه فخرجت أنا

فاعتنقه أبوه وقال يا بين ما شأنك ؟ قال جاءين رجالن عليهما ثياب بيض أضجعاين وشقا بطين مث استخرجا منه 
  .شيئا فطرحاه مث رداه كما كان فرجعنا به معنا

  فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابين قد أصيب فانطلقي بنا نرده
__________  

  .الغليط الشديد، هنا استجفر أي قوي على االكل: اجلفر) ١(
  .كذا يف االصل وابن هشام والطربي) ٢(

  .الطاعون: والوبأ يهمز ويقصر والوباء باملد
  .بأشهر: يف ابن هشام والطربي وابن سيد الناس) ٣(

  .الصغار من الغنم واحدهتا هبمة: والبهم

  .فإىل أهله قبل أن يظهر به ما نتخو
  .قالت حليمة فاحتملناه فلم ترع أمه إال به

فقدمنا به عليها فقالت ما ردكما به ياظئر ؟ فقد كنتما عليه حريصني ؟ فقاال ال واهللا إال أن اهللا قد أدى عنا، 
  .وقضينا الذي علينا، وقلنا خنشى االتالف واالحداث نرده إىل أهله

حىت أخربناها خربه، فقالت أخشيتما عليه الشيطان، كال واهللا ما  فقالت ما ذاك بكما فاصدقاين شأنكما ؟ فلم تدعنا
  .للشيطان عليه من سبيل

منه ] علي [ قالت محلت به فما محلت محال قط أخف ! واهللا إنه لكائن البين هذا شأن أال أخربكما خربه ؟ قلنا بلى 
وقع حني ولدته وقوعا ما يقعه املولود، فأريت يف النوم حني محلت به كأنه خرج مين نور أضاءت له قصور الشام مث 

  معتمدا على يديه رافعا رأسه إىل السماء،
  .فدعاه عنكما

  ).١(وهذا احلديث قد روي من طرق أخر وهو من االحاديث املشهورة املتداولة بني أهل السري واملغازي 
حليمة تطلب النيب صلى اهللا حدثين معاذ بن حممد عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس قال خرجت : وقال الواقدي



  .عليه وسلم وقد وجدت البهم تقيل فوجدته مع أخته فقالت يف هذا احلر ؟ فقالت أخته يا أمه ما وجد أخي حرا
  .رأيت غمامة تظلل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حىت انتهى إىل هذا املوضع

اب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم قالوا حدثين ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصح: وقال ابن إسحاق
  .له أخربنا عن نفسك

عيسى عليهما السالم، ورأت أمي حني محلت يب أنه خرج منها ] أخي [ نعم أنا دعوة أيب إبراهيم، وبشرى : " قال
رجالن يف هبم لنا أتاين ] مع أخ يل [ نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت يف بين سعد بن بكر، فبينا أنا 

عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوء ثلجا، فأضجاين فشقا بطين، مث استخرجا قليب فشقاه فأخرجا منه 
  .علقة سوداء فألقياها

رداه كما كان، مث قال أحدمها لصاحبه زنه بعشرة من أمته ) ٢(مث غسال قليب وبطين بذلك الثلج، حىت إذا ألقياه 
  .زنه مبائة من أمته فوزنين مبائة فوزنتهمفوزنين بعشرة فوزنتهم، مث قال 

وهذا إسناد جيد قوي " مث قال زنه بألف من أمته فوزنين بألف فوزنتهم، فقال دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزهنم 
)٣.(  

__________  
/  ١(طبقات ابن سعد ) ١٧٦/  ١(ورد حادث شق الصدر يف كتب السرية، فقد رواه ابن هشام يف السرية ) ١(

اخلصائص الكربى للسيوطي  ١٣٦ - ١٣٥/  ١دالئل النبوة للبيهقي ) ١١١/  ١(دالئل النبوة اليب نعيم ) ١١٢
)٥٤/  ١.(  

  ).أمل نشرح لك صدرك(وقد أشار له أصحاب التفاسري يف تفسري قوله عزوجل 
وملا جاوز ملا أصبح عمره صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني، ؛ ويف االحاديث أن حادثة شق الصدر هذه تكررت 

  ).احلاكم -مسلم  -ابن عساكر  -ابن حبان  -راجع أمحد (صلى اهللا عليه وسلم اخلمسني من عمره 
  .أنقياه: يف الطربي وابن هشام) ٢(
: وقال ٦٠٠/  ٢واحلاكم يف املستدرك  ١٢٨/  ١والطربي ج  ١٤٦/  ١أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(

  .صحيح

دالئل من طريق عمر بن الصبح وهو أبو نعيم عن ثور بن يزيد عن مكحول عن وقد روى أبو نعيم احلافظ يف ال
  .شداد بن أوس هذه القصة مطولة جدا ولكن عمر بن صبح هذا متروك كذاب متهم بالوضع

وحدثنا أبو عمرو بن محدان حدثنا احلسن بن نفري حدثنا عمرو : فلهذا مل نذكر لفظ احلديث إذ ال يفرح به مث قال
دثنا بقية بن الوليد عن حبري بن سعيد عن خالد بن معدان عن عبد الرمحن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عثمان ح
كيف كان أول شأنك يا رسول اهللا ؟ : أنه حدثه أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال) ١(بن عبد اهللا 

نا ومل نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب كانت حاضنيت من بين سعد بن بكر فانطلقت أنا وابن هلا يف هبم ل: " قال
طائران أبيضان كأهنما نسران، فقال أحدمها ] إيل [ فائتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكث عند البهم فأقبل 

  .فأقبال يبتدراين فأخذاين فبطحاين للقفا فشقا بطين مث استخرجا قليب فشقاه! لصاحبه أهو هو ؟ فقال نعم 
ني سوداوين، فقال أحدمها لصاحبه ائتين مباء ثلج فغسال به جويف مث قال ائتين مباء برد فغسال به فأخرجا منه علقت

يف قليب مث قال أحدمها لصاحبه خطه فخاطه وختم على قليب خبامت النبوة، ) ٢(قليب مث قال ائتين بالسكينة فذرها 
ذا أنا أنظر إىل االلف فوقي اشفق أن خير علي فقال أحدمها لصاحبه اجعله يف كفة واجعل ألفا من أمته يف كفة، فإ



  .بعضهم
فقال لو أن أمته وزنت به ملال هبم مث انطلقا فتركاين وفرقت فرقا شديدا، مث انطلقت إىل أمي فأخربهتا بالذي لقيت 

  .يب فقالت أعيذك باهللا) ٣(فأشفقت أن يكون قد لبس 
لغنا إىل أمي، فقالت أديت أمانيت وذميت وحدثتها بالذي فرحلت بعريا هلا، ومحلتين على الرحل وركبت خلفي حىت ب

  .لقيت فلم يرعها
  .ورواه أمحد من حديث بقية بن الوليد به" إين رأيت خرج مين نور أضاءت منه قصور الشام " وقالت 

  .وهكذا رواه عبد اهللا بن املبارك وغريه عن بقية بن الوليد به
يالسي حدثنا جعفر بن عبد اهللا بن عثمان القرشي أخربين عمري بن عمر وقد رواه ابن عساكر من طريق أيب داود الط

  .بن عروة بن الزبري
  كيف علمت أنك نيب حني: قلت يا رسول اهللا: قال مسعت عروة بن الزبري حيدث عن أيب ذر الغفاري قال

حدمها على االرض، يا أبا ذر أتاين ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة وقع أ: " علمت ذلك واستيقنت أنك نيب ؟ قال
  .وكان اآلخر بني السماء واالرض فقال أحدمها لصاحبه أهو هو ؟ قال هو هو

  قال
__________  

  .االسناد، ومل خيرجاه= 
  .وأقره الذهيب

  .وما بني معقوفني يف احلديث زيادة من ابن هشام والطربي ١٧٧/  ١وهو يف السرية 
  .ه ١٥٥ه وقيل سنة  ١٥٣اظ العلماء مات سنة ثور بن يزيد الكالعي أبو خالد احلمصي أحد احلف

  .وقيل غري ذلك ١٠٣وخالد بن معدان بن أيب كريب الكالعي أبو عبد اهللا الشامي احلمصي تويف سنة 
  ).هتذيب التهذيب -تراجم الرجال (
  .عتبة بن عبد: يف دالئل البيهقي) ١(
  .فذراها: يف البيهقي) ٢(
  .مس أي أصابين: التبس يب: يف البيهقي) ٣(

فما هو : " وذكر متامه، وذكر شق صدره وخياطته وجعل اخلامت بني كتفيه قال" زنه برجل فوزنين برجل فرجحته 
  .مث أورد ابن عساكر عن أيب بن كعب بنحو ذلك" إال أن وليا عين فكأمنا أعاين االمر معاينة 

  .ومن حديث شداد بن أوس بأبسط من ذلك
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : اد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالكمن طريق مح) ١(وثبت يف صحيح مسلم 

وسلم أتاه جربيل عليه السالم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه 
كانه ، مث غسله يف طشت من ذهب مباء زمزم، مث المه، مث أعاده يف م]منك [ علقة سوداء فقال هذا حظ الشيطان 

  .فقالوا إن حممدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون -يعين ظئره  -وجاء الغلمان يسعون إىل أمه 
  .قال أنس وقد كنت أرى أثر ذلك املخيط يف صدره

وقد رواه ابن عساكر من طريق ابن وهب عن عمرو بن احلارث عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت البناين عن أنس أن 
نة، وأن ملكني أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذهبا به إىل زمزم فشقا بطنه فأخرجا الصالة فرضت باملدي



  .حشوته يف طشت من ذهب فغساله مباء زمزم مث لبسا جوفه حكمة وعلما
  ومن طريق ابن وهب أيضا عن يعقوب بن

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه : عبد الرمحن الزهري عن أبيه عبد الرمحن بن عامر بن عتبة بن أيب وقاص عن أنس قال
وسلم ثالث ليال قال خذوا خريهم وسيدهم، فأخذوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعمد به إىل زمزم فشق جوفه 

  .مث أتى بتور من ذهب فغسل جوفه مث ملئ حكمة وإميانا
  .وثبت من رواية سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس

بن أيب منر عن أنس وعن الزهري عن أنس عن أيب ذر وقتادة عن ] عبد اهللا  بن[ ويف الصحيحني من طريق شريك 
أنس وعن مالك بن صعصعة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حديث االسراء كما سيأيت قصة شرح الصدر ليلتئذ 

للوفود إىل  وإنه غسل مباء زمزم، وال منافاة الحتمال وقوع ذلك مرتني مرة وهو صغري ومرة ليلة االسراء ليتأهب
  ).٢(املال االعلى وملناجاة الرب عزوجل واملثول بني يديه تبارك وتعاىل 

أنا أعربكم، أنا قرشي واسترضعت يف : " وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول الصحابه: وقال ابن إسحاق
على ركب من النصارى  أن حليمة ملا أرجعته إىل أمه بعد فطامه مرت به: وذكر ابن إسحاق" بين سعد بن بكر 

  فقاموا إليه عليه الصالة والسالم فقبلوه وقالوا إنا سنذهب هبذا) ٣(
__________  

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل : وقال - ٦١٧ - ٦١٦/  ٢أخرجه بطوله احلاكم يف املستدرك ) ١(
  .خيرجاه

  .١٤٩/  ٣واالمام أمحد يف مسنده 
باب االسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ح ) ٧٤(كتاب االميان  ١وأخرجه مسلم يف صحيحه يف  ١٨٤/  ٤

  ).١٤٧/  ١(ص  ٢٦١
  .وما بعدها ٥/  ٢وأخرجه البيهقي يف الدالئل ج 

  .مجعه وضم بعضه إىل بعض: المه
  .أي مرضعته: ظئره
  .ويف رواية بقية حصه فحاصه؛ هي االبرة : املخيط

  .خييطه: حيصه) أحد الرواة(قال أبو الفضل 
  .١٣٧ - ١٣٦/  ٢انظر دالئل النبوة للبيهقي ج ) ٢(
  = يا أهل عكاظ : أن أمه اليت ترضعه نزلت به سوق عكاظ، فرآها كاهن من الكهان فقال: يف دالئل البيهقي) ٣(

  .الغالم إىل ملكنا فإنه كائن له شأن فلم تكد تنفلت منهم إال بعد جهد
  أصابه عارض، فلما قربت من مكة افتقدته فلم جتده فجاءت جدهوذكر أهنا ملا ردته حني ختوفت عليه أن يكون 

عبد املطلب فخرج هو ومجاعة يف طلبه، فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش فأتيا به جده، فأخذه على 
  .عاتقه وذهب فطاف به يعوذه ويدعو له مث رده إىل أمه آمنة

عن الزهري عن سعيد بن املسيب قصة  -وهو ضعيف  -وذكر االموي من طريق عثمان بن عبد الرمحن الوقاصي 
  .مولده عليه الصالة والسالم ورضاعه من حليمة على غري سياق حممد بن إسحاق

وذكر أن عبد املطلب أمر ابنه عبد اهللا أن يأخذه فيطوف به يف أحياء العرب ليتخذ له مرضعة فطاف حىت استأجر 



 تزيره جده يف كل عام فلما كان من شق صدره عندهم ما كان حليمة على رضاعه وذكر أنه أقام عندها ست سنني
ردته إليهم فأقام عند أمه حىت كان عمره مثاين سنني ماتت فكفله جده عبد املطلب فمات وله عليه الصالة والسالم 

  .اليمنعشر سنني، فكفله عماه شقيقا أبيه الزبري وأبو طالب، فلما كان له بضع عشرة سنة خرج مع عمه الزبري إىل 
فذكر أهنم رأوا منه آيات يف تلك السفرة منها أن فحال من االبل كان قد قطع بعض الطريق يف واد ممرهم عليه فلما 

  .رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برك حىت حك بكلكله االرض فركبه عليه الصالة والسالم
مات عمه الزبري وله أربع عشرة سنة فانفرد به أبو ومنها أنه خاض هبم سيال عرما فأيبسه اهللا تعاىل حىت جاوزوه مث 

  .طالب
واملقصود أن بركته عليه الصالة والسالم حلت على حليمة السعدية وأهلها وهو صغري مث عادت على هوازن 

  .بكماهلم فواضله حني أسرهم بعد وقعتهم، وذلك بعد فتح مكة بشهر
  .كما سيأيت مفصال يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل فمتوا إليه برضاعه فأعتقهم وحتنن عليهم وأحسن إليهم

  ].عبد اهللا بن عمرو [ يف وقعة هوازن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : قال حممد بن إسحاق
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبنني فلما أصاب من أمواهلم وسباياهم أدركه وفد هوازن باجلعرانة : قال

وعشرية وقد أصابنا من البالء ما مل خيف عليك، فامنن علينا من اهللا ) ١(رسول اهللا إنا أهل وقد أسلموا، فقالوا يا 
  .عليك

الاليت ) ٣(خاالتك وحواضنك  يارسول اهللا إن ما يف احلظائر من السبايا: فقال) ٢(وقال خطيبهم زهري بن صرد 
  ابن أيب مشر، أو) ٤(كن يكفلنك، فلو أنا ملحنا 

__________  
  .٨٨/  ١اقتلوا هذا الغالم، فإن له ملكا، فزاغت به أمه اليت ترضعه، فأجناه اهللا تعاىل، = 
  .إنا أصل وعشرية: يف سرية ابن هشام) ١(
  .هو زهري يكىن أبو صرد كما يف سرية ابن هشامكذا يف االصل ودالئل البيهقي وطبقات ابن سعد، و) ٢(

/  ٢أبو صرد زهري بن صرد ويف هامش السرية احللبية أبو صرد ويكىن أبو برقان ج : ٩٥٠/  ٣ويف الواقدي 
٣٠٧.  

النساء الاليت أرضعنك، فحاضنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من بين سعد بن بكر وهم من : حواضنك) ٣(
  .هوازن

  .رواية ماحلنا، يعين أرضعنا، وابن أيب مشر هو احلارث الغساين ملك الغساسنة ويف: ملحنا) ٤(

  .النعمان بن املنذر مث أصابنا منهما مثل الذي أصابنا منك رجونا عائدهتما وعطفهما، وأنت خري املكفولني
ممزق مشلها يف * قدر فإنك املرء نرجوه وندخر امنن على بيضة قد عاقها * أمنن علينا رسول اهللا يف كرم : مث أنشد

يا أرجح * على قلوهبم الغماء والغمر إن مل تداركها نعماء تنشرها * دهرها غري أبقت لنا الدهر هتافا على حزن 
امنن على نسوة قد ) ١(إذ فوك مياله من حمضها درر * الناس حلما حني خيترب امنن على نسوة قد كنت ترضعها 

إنا ) ٣(واستبق منا فانا معشر زهر * ال جتعلنا كمن شالت نعامته ) ٢(تذر وإذ يزينك ما تأيت وما * كنت ترضعها 
وعندنا بعد هذا اليوم مدخر وقد رويت هذه القصة من طريق عبيداهللا بن رماحس * لنشكر للنعمى وإن كفرت 

ا قال ملا أسرن -وكان رئيس قومه  -الكليب الرملي عن زياد بن طارق اجلشمي عن أيب صرد زهري بن جرول 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني فبينا هو مييز بني الرجال والنساء وثبت حىت قعدت بني يديه وأمسعته 



فانك املرء نرجوه وننتظر * امنن علينا رسول اهللا يف دعة : شعرا، أذكره حني شب ونشأ يف هوازن حيث أرضعوه
  ممزق مشلها يف دهرها غري* امنن على بيضة قد عاقها قدر 

يا أرجح الناس حلما * على قلوهبم الغماء والغمر إن مل تداركها نعماء تنشرها * أبقت لنا احلرب هتافا على حزن 
* إذ فوك متاله من حمضها الدرر إذ أنت طفل صغري كنت ترضعها * حني خيترب امنن على نسوة قد كنت ترضعها 

استبق منا فإنا معشر زهر إنا لنشكر للنعمى وإن كفرت و* وإذ يزينك ما تأيت وما تذر ال جتعلنا كمن شالت نعامته 
من أمهاتك إن العفو مشتهر إنا نؤمل عفوا منك * وعندنا بعد هذا اليوم مدخر فألبس العفو من قد كنت ترضعه * 

  يوم القيامة إذ يهدي لك الظفر* هذي الربية إذ تعفو وتنتصر فاغفر عفا اهللا عما أنت راهبه * تلبسه 
__________  

  .خمضها الدرر: يف دالئل البيهقي) ١(
  .حمضها الدرر وفيه مملوءة بدل مياله: ويف الواقدي

  .الالئي إذ كنت طفال كنت ترضعها: صدره يف الواقدي) ٢(
  ).القاموس احمليط(أي تفرقت كلمتهم أو ذهب عزهم : شالت نعامته) ٣(

: فقالت االنصار" ولبين عبد املطلب فهو هللا ولكم  أما ما كان يل: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(قال 
  .وما كان لنا فهو هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم

وسيأيت أنه عليه الصالة والسالم أطلق هلم الذرية وكانت ستة آالف ما بني صيب وامرأة، وأعطاهم أنعاما وأناسى 
  .كثريا

  .ومئذ مخسمائة ألف ألف درهمحىت قال أبو احلسني بن فارس فكان قيمة ما أطلق هلم ي
  .فهذا كله من بركته العاجلة يف الدنيا، فكيف بربكته على من اتبعه يف الدار اآلخرة

  .بعد ذكر رجوعه عليه الصالة والسالم إىل أمه آمنة بعد رضاعة حليمة له: فصل قال ابن إسحاق
املطلب يف كالءة اهللا وحفظه، ينبته اهللا فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب، وجده عبد 

  .نباتا حسنا ملا يريد به من كرامته فلما بلغ ست سنني توفيت أمه آمنة بنت وهب
حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آمنة : قال ابن إسحاق

واملدينة، كانت قد قدمت به على أخواله من بين عدي بن النجار تزيره توفيت وهو ابن ست سنني باالبواء بني مكة 
  .إياهم

  ).٢(فماتت وهي راجعة به إىل مكة 
وذكر الواقدي بأسانيده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خرجت به أمه إىل املدينة ومعها أم أمين وله ست سنني، 

  .فزارت أخواله
هود املدينة فقاال يل أخرجي إلينا أمحد ننظر إليه، فنظر إليه وقلباه فقال قالت أم أمين فجاءين ذات يوم رجالن من ي

  .أحدمها لصاحبه هذا نيب هذه االمة وهذه دار هجرته، وسيكون هبا من القتل والسيب أمر عظيم
  .فلما مسعت أمه خافت وانصرفت به، فماتت باالبواء وهي راجعة

حدثنا أيوب بن جابر عن مساك عن القاسم بن عبد الرمحن عن ابن حدثنا حسني بن حممد ) ٣(وقد قال االمام أمحد 
" مكانكم حىت آتيكم : " خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كنا بودان قال: بريدة عن أبيه قال

إين كنت فمنعنيها، و -يعين هلا  -إين أتيت قرب أم حممد فسألت ريب الشفاعة : " فانطلق مث جاءنا وهو ثقيل، فقال



هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت هنيتكم عن حلوم االضاحي بعد ثالثة أيام فكلوا وامسكوا ما بدا لكم، 
من طريق سفيان الثوري عن ) ٤(وقد رواه البيهقي " وهنيتكم عن االشربة يف هذه االوعية فاشربوا ما بدا لكم 

  عن سليمان بن بريدة) ٥(علقمة بن مرثد 
__________  

أبناؤنا ..خريتنا: نساؤكم وابناؤكم أحب إليكم، أم أموالكم ؟ فقالوا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(
  ).دالئل البيهقي -ابن هشام (ونساؤنا أحب إلينا 

  .أن قرب آمنة يف شعب أيب ذر مبكة: ويف رواية للطربي) ٢(
  .نت وهب أم الرسول صلى اهللا عليه وسلميقال فيه مدفن آمنة ب: ويف معجم البلدان شعب أيب دب قال

  .وفيه أيضا أن قربها باالبواء
ابن سيد ..(توفيت أمه وهو ابن مثاين سنني: وقيل ابن سبع سنني وقال حممد بن حبيب: وقال أبو عمر بن عبد الرب

  ).الناس
  .٣٥٧/  ٥مسند أمحد ج ) ٣(
  .١٨٩/  ١دالئل النبوة ) ٤(
  .علقمة بن مرثد: يف الدالئل وطبقات ابن سعد) ٥(

انتهى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل رسم قرب فجلس وجلس الناس حوله، فجعل حيرك رأسه : عن أبيه قال
هذا قرب آمنة بنت وهب استأذنت ريب يف أن : كاملخاطب مث بكى فاستقبله عمر فقال ما يبكيك يا رسول اهللا ؟ قال

  ".ا فأىب علي، وأدركتين رقتها فبكيت أزور قربها فأذن يل، واستأذنته يف االستغفار هل
  .قال فما رئيت ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة

  .تابعه حمارب بن دثار عن بريدة عن أبيه
عن احلاكم عن االصم عن حبر بن نصر عن عبد اهللا بن وهب حدثنا ابن جريج عن أيوب بن ) ١(مث روي البيهقي 

  .سعودهاين عن مسروق بن االجدع عن عبد اهللا بن م
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر يف املقابر، وخرجنا معه، فأمرنا فجلسنا مث ختطى القبور حىت انتهى : قال

فناجاه طويال مث ارتفع حنيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باكيا فبكينا لبكاء رسول اهللا صلى اهللا = إىل قرب منها 
فتلقاه عمر بن اخلطاب فقال يا رسول اهللا ما الذي ) ٢(عليه وسلم أقبل إلينا عليه وسلم مث إن رسول اهللا صلى اهللا 

  .أبكاك ؟ لقد أبكانا وأفزعنا
إن القرب الذي رأيتموين أناجي قرب آمنة بنت وهب، : " قال! ؟ قلنا نعم " افزعكم بكائي : " فجاء فجلس إلينا فقال

ما كان للنيب : (يف االستغفار هلا فلم يأذن يل فيه، ونزل عليوإين استأذنت ريب يف زيارهتا فأذن يل، واستأذنت ريب 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم، وما كان 

) ٣) (حليماستغفار إبراهيم البيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو اهللا تربأ منه أن إبراهيم الواه 
  .غريب ومل خيرجوه" فأخذين ما يأخذ الولد للوالدة من الرقة فذلك الذي أبكاين 

: عن أيب بكر بن أيب شيبة عن حممد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال) ٤(وروى مسلم 
ت ريب يف زيارة قرب أمي فأذن يل استأذن: " زار النيب صلى اهللا عليه وسلم قرب أمه فبكى وأبكى من حوله مث قال

  ".واستأذنته يف االستغفار هلا فلم يأذن يل، فزوروا القبور تذكركم املوت 



يا رسول : عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عفان عن محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجال قال) ٥(وروى مسلم 
  ".أيب وأباك يف النار إن : " فلما قفا دعاه فقال" يف النار : " اهللا أين أيب ؟ قال

من حديث أيب نعيم الفضل بن دكني عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن ) ٦(وقد روى البيهقي 
  .أبيه
  :جاء أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال إن أيب كان يصل الرحم، وكان، وكان، فأين هو ؟ قال: قال
  حيثما مررت: " جد من ذلك، فقال يا رسول اهللا أين أبوك ؟ قالقال فكأن االعرايب و" يف النار " 

__________  
  .عن أيب عبد اهللا احلافظ عن أيب العباس حممد بن يعقوب ١٨٩/  ١دالئل النبوة ج ) ١(
  .١١٤ - ١١٣سورة التوبة اآليتان ) ٣(إلينا : يف الدالئل) ٢(
ص  ١٠٦ - ١٠٥ليه وسلم ربه يف زيارة قرب أمه ح باب استئذان النيب صلى اهللا ع ٣٦كتاب اجلنائز  ١١) ٤(

  .، وأخرجه النسائي يف كتاب اجلنائز٦٧١
  .وابن ماجه وعند الترمذي بعضه

  .١٩١ص  ٣٤٧باب ح  ٨٨ - ١كتاب االميان ) ٥(
  .وأخرجه ابن حبان يف صحيحه

  .١٩١/  ١دالئل النبوة ج ) ٦(

  .قال فأسلم االعرايب بعد ذلك" بقرب كافر فبشره بالنار 
  .لقد كلفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تعبا، ما مررت بقرب كافر إال بشرته بالنار: فقال

  ).١(غريب ومل خيرجوه من هذا الوجه 
حدثنا ربيعة بن سيف املعافري عن أيب  -هو ابن أيب أيوب  -وقال االمام أمحد حدثنا أبو عبد الرمحن حدثنا سعيد 

  .بن عمرو عبد الرمحن احلبلي عن عبد اهللا
قال بينما حنن منشي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ بصر بامرأة ال بظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف 

ما أخرجك من بيتك يا فاطمة ؟ فقالت : " حىت انتهت إليه، فإذا فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .زيتهمأتيت أهل هذا البيت فترمحت إليهم ميتهم وع

قالت معاذ اهللا أن أكون بلغتها معهم وقد مسعتك تذكرين يف ذلك ما تذكر ) ٢" (لعلك بلغت معهم الكدى : " قال
)٣.(  

من ) ٤(مث رواه أمحد وأبو داود والنسائي والبيهقي " لو بلغتيها معهم ما رأيت اجلنة حىت يراها جد أبيك : " قال
  .نمي االسكندري وقد قال البخاري عنده مناكريحديث ربيعة بن سيف بن مانع املعافري الص

  .ليس به بأس وقال مرة صدوق، ويف نسخة ضعيف: وقال النسائي
  .وذكره ابن حبان يف الثقات وقال كان خيطئ كثريا

  .وقال الدارقطين صاحل
وقيل  -قبور وقال ابن يونس يف تاريخ مصر يف حديثه مناكري تويف قريبا من سنة عشرين ومائة، واملراد بالكدى ال

  .-النوح 
واملقصود أن عبد املطلب مات على ما كان عليه من دين اجلاهلية خالفا لفرقة الشيعة فيه ويف ابنه أيب طالب على 



وكيف ال يكون : بعد روايته هذه االحاديث يف كتابه دالئل النبوة -ما سيأيت يف وفاة أيب طالب، وقد قال البيهقي 
سالم هبذه الصفة يف اآلخرة وقد كانوا يعبدون الوثن، حىت ماتوا ومل يدينوا دين عيسى أبواه وجده عليه الصالة وال

  .بن مرمي عليه السالم، وكفرهم ال يقدح يف نسبه عليه الصالة والسالم الن انكحة الكفار صحيحة
  .سالم وباهللا التوفيقأال تراهم يسلمون مع زوجاهتم فال يلزمهم جتديد العقد وال مفارقتهن إذا كان مثله جيوز يف اال

  .انتهى كالمه
واخباره صلى اهللا عليه وسلم عن أبويه وجده عبد املطلب بأهنم من أهل النار ال ينايف احلديث الوارد عنه من : قلت

طرق متعددة أن أهل الفترة واالطفال واجملانني والصم ميتحنون يف العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سندا ومتنا يف 
  .فيكون منهم من جييب ومنهم من ال جييب) وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال: (ند قوله تعاىلتفسرينا ع

  .فيكون هؤالء من مجلة من ال جييب فال منافاة وهللا احلمد واملنة
__________  

  .رجاله رجال الصحيح: أخرجه يف جممع الزوائد عن الطرباين يف الكبري وقال) ١(
  .املقابر: الكدى) ٢(
لعن اهللا زائرات القبور واملتخذين عليها : رة إىل حديث أخرجه أصحاب السنن قال صلى اهللا عليه وسلمإشا) ٣(

  .املساجد والسرج
أبو عبد الرمحن ضعيف : وقال ٢٧/  ٤، النسائي ٢٦١/  ٣، أبو داود يف اجلنائز ١٦٩/  ٢مسند أمحد ) ٤(

  ).٣٧٣/  ١(واستدركه احلاكم 

لي وذكر أن يف إسناده جمهولني إىل ابن أيب الزناد عن عروة عن عائشة رضي اهللا وأما احلديث الذي ذكره السهي
  .عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأل ربه أن حييي أبويه، فأحيامها وآمنا به، فإنه حديث منكر جدا

  .وإن كان ممكنا بالنظر إىل قدرة اهللا تعاىل
  .لكن الذي ثبت يف الصحيح يعارضه واهللا أعلم

يعين بعد موت أمه  -وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع جده عبد املطلب بن هاشم : فصل قال ابن إسحاق
فكان يوضع لعبد املطلب فراش يف ظل الكعبة وكان ينوه جيلسون حول فراشه ذلك حىت خيرج  -آمنة بنت وهب 

  .إليه، ال جيلس عليه أحد من بنيه إجالال له
  .صلى اهللا عليه وسلم يأيت وهو غالم جفر، حىت جيلس عليه فيأخذه أعمامه ليؤخروه عنهفكان رسول اهللا : قال

دعوا ابين، فواهللا إن له لشأنا، مث جيلسه معه على فراشه وميسح ظهره بيده : فيقول عبد املطلب، إذا رأى ذلك منهم
  .ويسره ما يراه يصنع

  .نا عبد اهللا بن جعفر عن عبد الواحد بن محزة بن عبد اهللاحدثين حممد بن عبد اهللا عن الزهري وحدث: وقال الواقدي
  .وحدثنا هاشم بن عاصم االسلمي عن املنذر بن جهم

  .وحدثنا معمر عن ابن أيب جنيح عن جماهد
  .وحدثنا عبد الرمحن بن عبد العزيز عن أيب احلويرث

كان : قالوا -بعضهم يف بعض دخل حديث  -وحدثنا ابن أيب سربة عن سليمان بن سحيم عن نافع عن ابن جبري 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكون مع أمه آمنة بنت وهب، فلما توفيت قبضه إليه جده عبد املطلب وضمه 

  .ورق عليه رقة مل يرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه، ويدخل عليه إذا خال وإذا نام



  ).١(عوا ابين إنه يؤسس ملكا وكان جيلس على فراشه فيقول عبد املطلب إذا رأى ذلك د
  .احتفظ به فإنا مل نر قدما أشبه بالقدم الذي يف املقام منه: وقال قوم من بين مدجل لعبد املطلب

  .فكان أبو طالب حيتفظ به! امسع ما يقول هؤالء : فقال عبد املطلب اليب طالب
فإين وجدته مع غلمان قريب من السدرة،  يا بركة ال تغفلي عن ابين -وكانت حتضنه  -وقال عبد املطلب الم أمين 

  .وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابين نيب هذه االمة
  .علي بابين فيؤتى به إليه: وكان عبد املطلب ال يأكل طعاما إال يقول

فلما حضرت عبد املطلب الوفاة أوصى أبا طالب حبفظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحياطته مث مات عبد 
  .حلجوناملطلب ودفن با
  هلك جده عبد املطلب بن) ٢(فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثان سنني : وقال ابن إسحاق

__________  
  .إنه ليؤنس ملكا: يف الطبقات) ١(
وكان بعضهم يقول تويف عبد املطلب ورسول اهللا ابن : الطبقات، ويف رواية شكك فيها الطربي قال -الطربي ) ٢(

 =  

  .هاشم
  .مجعه بناته وأمره إياهن أن يرثينهمث ذكر 

وهن أروى وأميمة، وبرة، وصفية، وعاتكة، وأم حكيم البيضاء وذكر أشعارهن وما قلن يف رثاء أبيهن وهو يسمع 
  .قبل موته وهذا أبلغ النوح

قال ابن ) ١(وبسط القول يف ذلك وقد قال ابن هشام ومل أر أحدا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر 
فلما هلك عبد املطلب بن هاشم ويل السقاية وزمزم بعده ابنه العباس، وهو من أحدث إخوته سنا فلم تزل : اقإسح

  .إليه حىت قام االسالم وأقرها يف يده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
والنه كان وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد جده عبد املطلب مع عمه أيب طالب لوصية عبد املطلب له به، 

  .شقيق أبيه عبد اهللا أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم
  .وكان إليه ومعه] بعد جده [ قال فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .أخربنا معمر عن ابن جنيح عن جماهد: وقال الواقدي
  .ابن عباسوحدثنا معاذ بن حممد االنصاري عن عطاء عن 

دخل حديث بعضهم يف حديث  -وحدثنا حممد بن صاحل وعبد اهللا بن جعفر وإبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة 
ملا تويف عبد املطلب قبض أبو طالب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان يكون معه، وكان أبو : قالوا -بعض 

  .كان ال ينام إال إىل جنبه، وخيرج فيخرج معهطالب ال مال له، وكان حيبه حبا شديدا ال حيبه ولده، و
  .وصب به أبو طالب صبابة مل يصب مثلها بشئ قط

وكان خيصه بالطعام وكان إذا أكل عيال أيب طالب مجيعا أو فرادى مل يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم شبعوا

  .فكان إذ أراد أن يغديهم قال كما أنتم حىت يأيت ولدي
مل يشبعوا، ) ٢(فيأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيأكل معهم فكانوا يفضلون من طعامهم، وإن مل يكن منهم 



  .إنك ملبارك: فيقول أبو طالب
  ).٣(وكان الصبيان يصبحون رمصا شعثا، ويصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دهينا كحيال 

: لحة بن عمرو مسعت عطاء بن أيب رباح مسعت ابن عباس يقولوقال احلسن بن عرفة حدثنا علي بن ثابت عن ط
  كان بنو أيب طالب يصبحون رمصا عمصا ويصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صقيال

دهينا وكان أبو طالب يقرب إىل الصبيان صفحتهم أول البكرة، فيجلسون وينتهبون ويكف رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم يده فال ينتهب معهم

  .فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه على حدة
كان عائفا فكان ) ٤(حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري أن أباه حدثه أن رجال من هلب : وقال ابن اسحاق

  .إذا قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلماهنم ينظر إليهم ويعتاف هلم فيهم
__________  

  .عشر سنني= 
  .بسنة وأحد عشر شهرا سنة تسع من عام الفيل) وعمره مثاين سنني(جده بعد وفاة أمه وقال حممد بن حبيب تويف 

  .وما بعدها ١٧٩/  ١راجع سرية ابن هشام ج ) ١(
  .معهم بدل منهم: يف الطبقات) ٢(
  .١١٩/  ١ج : رواه ابن سعد يف الطبقات) ٣(
  .بنو هلب من أزد شنوءة) ٤(

  ن كعب بن عبد اهللا بن مالك بن وقيل هو هلب بن آحجن بن كعب بن احلارث ب

فنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا : فأتى أبو طالب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو غالم، مع من يأتيه، قال: قال
  .عليه وسلم مث شغله عنه شئ

  .الغالم، علي به: فلما فرغ قال
غالم الذي رأيته آنفا فواهللا ليكونن له فلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه، فجعل يقول ويلكم ردوا علي ال

  .شأن
  .قال وانطلق به أبو طالب

مث : فصل يف خروجه عليه الصالة والسالم مع عمه أيب طالب إىل الشام وقصته مع حبريى الراهب قال ابن إسحاق
  .إن أبا طالب خرج يف ركب تاجرا إىل الشام

فرق له أبو طالب  -فيما يزعمون  -لى اهللا عليه وسلم رسول اهللا ص) ١(فلما هتيا للرحيل وأمجع السري صب به 
  .فخرج به -كما قال  -وقال واهللا الخرجن به معي وال أفارقه وال يفارقين أبدا 

  .فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وهبا راهب يقال له حبريى يف صومعة له
  .ب فيهاوكان إليه علم أهل النصرانية، ومل يزل يف تلك الصومعة منذ قط راه

  .إليه يصري علمهم عن كتاب، فيما يزعمون
  يتوارثونه كابرا عن كابر، فلما نزلوا

  .حىت كان ذلك العام -وكانوا كثريا ما ميرون به فال يكلمهم وال يعرض هلم  -ذلك العام ببحريى 
ته، يزعمون أنه فلما نزلوا قريبا من صومعته صنع هلم طعاما كثريا وذلك فيما يزعمون عن شئ رآه وهو يف صومع



  ).٢(رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الركب حىت أقبل وغمامة تظلله من بني القوم 
  .مث أقبلوا فنزلوا يف ظل شجرة قريبا منه

أغصان الشجرة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ) ٣(فنظر إىل الغمامة حني أظلت الشجرة وهتصرت 
  .استظل حتتها

  .حبريى نزل من صومعته وقد أمر بطعام فصنعفلما رأى ذلك 
  .مث أرسل إليهم

  .فقال إين صنعت لكم طعاما يا معشر قريش فأنا أحب أن حتضروا كلكم، كبريكم وصغريكم، وعبدكم وحركم
  .واهللا يا حبريى إن لك لشأنا اليوم: فقال له رجل منهم

قال له حبريى صدقت قد كان ما تقول، ولكنكم  ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا منر بك كثريا فما شأنك اليوم ؟
منه كلكم، فاجتمعوا إليه، وختلف رسول اهللا صلى ) ٤(ضيف وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلون 

اهللا عليه وسلم من بني القوم، حلداثة سنه يف رحال القوم حتت الشجرة فلما رآهم حبريي مل ير الصفة اليت يعرف 
  يا معشر قريش ال يتخلفن أحد منكم: الوجيده عنده، قف

__________  
الذي يتغرس يف خلقة االنسان فيخرب مبا يؤول : نصر بن االزد، وهي القبيلة اليت تعرف بالعيافة والزجر والعائف= 

  ).الروض االنف -شرح القاموس (؛ حاله إليه 
  .أي تعلق وتشبث: صب به ويف البيهقي ضب به) ١(

  .ورق عليه أي مال إليه: وصب به
  .أي أمسك قاله السهيلي: ورويت ضبت به

  .يف الركب حني أقبلوا، وغمامة تظله من بني القوم: العبارة يف سرية ابن هشام) ٢(
  .مالت وتدلت: هتصرت) ٣(

  .إذا جذبته حىت مييل: وهصرت الغصن
  .مشرت: ويف البيهقي

  .فتأكلوا وهو الصواب: كذا يف االصل وعند ابن هشام) ٤(

  .يا حبريى ما ختلف أحد ينبغي له أن يأتيك إال غالم، وهو أحدثنا سنا فتخلف يف رحالنا: امي، قالواعن طع
  .قال ال تفعلوا، ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم

والالت والعزى، إن كان للؤم بنا أن يتخلف حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب : قال فقال رجل من قريش مع القوم
  عن

  .طعام من بيننا
حبريى جعل يلحظه حلظا شديدا وينظر إىل أشياء من ) ٢(وأجلسه مع القوم، فلما رأى ) ١(مث قال إليه فاحتضنه 

: جسده، قد كان جيدها عنده من صفته، حىت إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه حبريى وقال له يا غالم
  .أسألك حبق الالت والعزى إال أخربتين عما أسألك عنه

ال : فزعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له) ٣(ا قال له حبريى ذلك النه مسع قومه حيلفون هبما وإمن
  .تسألين بالالت والعزى شيئا



  .فواهللا ما أبغضت شيئا قط بغضهما
  .فباهللا إال ما أخربتين عما أسألك عنه ؟ فقال له سلين عما بدا لك: فقال له حبريى

  .من حاله من نومه وهيئته وأموره فجعل يسأله عن أشياء
  .فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيربه

  .فوافق ذلك ما عند حبريى من صفته
مث نظر إىل ظهره فرأى خامت النبوة بني كتفيه موضعه من صفته اليت عنده، فلما فرغ أقبل على عمه أيب طالب، فقال 

فإنه : ما هو بابنك وما ينبغي هلذا الغالم أن يكون أبوه حيا، قال ابين قال حبريى: ما هذا الغالم منك ؟ قال] له [ 
  .ابن أخي

  .قال فما فعل أبوه ؟ قال مات وأمه حبلى به، قال صدقت ارجع بابن أخيك إىل بلده واحذر عليه اليهود
 بالده، فخرج فواهللا لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن البن أخيك هذا شأن عظيم فأسرع به إىل

  ).٤(به عمه أبو طالب سريعا حىت أقدمه مكة حني فرغ من جتارته بالشام 
قد  -وهم نفر من أهل الكتاب  -) ٥(فزعموا فيما روى الناس أن زريرا، ومثاما، ودريسما : قال ابن إسحاق

كان فيه مع عمه أيب  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثلما رأى حبريى يف ذلك السفر الذي] من [ كانوا رأوا 
  .طالب فأرادوه فردهم عنه حبريى

أمجعوا ملا أرادوا به مل خيلصوا إليه، حىت عرفوا ما ] إن [ فذكرهم اهللا وما جيدون يف الكتاب من ذكره وصفته وأهنم 
  .قال هلم، وصدقوه مبا قال، فتركوه وانصرفوا عنه

 ذلك ثالث قصائد هكذا ذكر ابن إسحاق هذا وقد ذكر يونس بن بكري عن ابن إسحاق أن أبا طالب قال يف
  .السياق من غري اسناد منه

  .وقد ورد حنوه من طريق مسند مرفوع
  فقال احلافظ أبو بكر اخلرائطي حدثنا عباس بن حممد الدوري حدثنا قراد أبو نوح حدثنا

__________  
  .أي اجلسه إىل جنبه: هنا: احتضنه) ١(
  .فلما رآه عن ابن إسحاق) ٢(
  .يقال إنه سأله باالت والعزى اختبارا، ولعل هذا مناسب أكثر) ٣(
  .زريرا ومتاما ودريسا: يف ابن هشام) ٥(

  .زبريا ومثاما ودريسا: ويف الدالئل للبيهقي
  .قال أبو عمر بن عبد الرب كانت رحلة أيب طالب ثالث عشرة من الفيل) ٤(

  .هو ابن تسع سننيوقال أبواحلس املاوردي خرج به عمه أبو طالب يف جتارة و
  .وذكر ابن سعد بإسناد له عن داود بن احلصني أنه كان ابن اثنيت عشرة سنة

خرج أبو طالب إىل الشام ومعه رسول اهللا صلى : أيب إسحاق عن أيب بكر بن أيب موسى عن أبيه قال) ١(يونس عن 
  .اهللا عليه وسلم يف أشياخ من قريش

هبطوا فحلوا رحاهلم فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك ميرون به  -يعين حبريي  -فلما أشرفوا على الراهب 
  .فال خيرج وال يلتفت إليهم



  .فنزل وهم حيلون رحاهلم: قال
  .فجعل يتخللهم حىت جاء فأخذ بيد النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هذا سيد العاملني

  .ة للعاملنيزيادة هذا رسول رب العاملني، بعثه اهللا رمح) ٢(ويف رواية البيهقي 
وما علمك ؟ فقال إنكم حني أشرفتم من العقبة مل يبق شجرة وال حجر إال خر ساجدا، : فقال له أشياخ من قريش

  ].مثل التفاحة [ وال يسجدون إال لنيب، وإين أعرفه خبامت النبوة أسفل من غضروف كتفه 
  .أرسلوا إليه: قالف -وكان هو يف رعية االبل  -مث رجع فصنع هلم طعاما فلما أتاهم به 

  .تظله] عليه [ فأقبل وغمامة 
فلما دنا من القوم قال انظروا إليه عليه غمامة فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إيل فئ الشجرة فلما جلس مال 

  .فئ الشجرة عليه
  .قال انظروا إىل فئ الشجرة مال عليه

إىل الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه  أال يذهبوا به) ٣(فبينما هو قائم عليهم وهو ينشدهم : قال
  .من الروم قد أقبلوا) ٤(فالتفت فإذا هو بسبعة نفر 

قال فاستقبلهم فقال ما جاء بكم ؟ قالوا جئنا أن هذا النيب خارج يف هذا الشهر فلم يبق طريق إال بعث إليه ناس، 
  .إىل طريقك هذه] فبعثنا [ وإنا أخربنا خربه 

  .فهل خلفكم أحد هو خري منكم ؟ قالوا ال]:  هلم[ قال 
  .إمنا أخربناه خربه إىل طريقك هذه

  .قال أفرأيتم أمرا أراد اهللا أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده ؟ فقالوا ال
  .قال فبايعوه وأقاموا معه عنده

  .أبو طالب: قال فقال الراهب أنشدكم اهللا أيكم وليه ؟ قالوا
  فلم

  .رده، وبعث معه أبو بكر بالال وزوده الراهب من الكعك والزيت يزل يناشده حىت
  .عن أيب العباس الفضل بن سهل االعرج عن قراد أيب نوح به) ٥(هكذا رواه الترمذي 

  .واحلاكم والبيهقي وابن عساكر من طريق أيب العباس حممد بن يعقوب االصم عن عباس بن حممد الدوري به
اظ من حديث أيب نوح عبد الرمحن بن غزوان اخلزاعي موالهم، ويقال له الضيب وهكذا رواه غري واحد من احلف

  ).٦(ويعرف بقراد 
  سكن بغداد وهو من الثقات الذين أخرج هلم البخاري، ووثقه مجاعة

__________  
يف دالئل البيهقي يونس بن أيب إسحق، السبيعي صدوق وثقه ابن معني وقال أمحد حديثه مضطرب وقال أبو ) ١(
  .٢٦٤/  ٣الكاشف ج ( ١٥٩امت ال حيتج به مات ح

  ).٣٨٤/  ٢تقريب التهذيب 
  .٢٤/  ٢دالئل النبوة ج ) ٢(
  .يناشدهم: يف دالئل البيهقي) ٣(
  .-ويف رواية االصم بسبعة  -بتسعة نفر : يف دالئل البيهقي) ٤(



 - ٥٩٠: ٥ص ( ٣٦٢٠ح  باب ما جاء يف بدء نبوة النيب صلى اهللا عليه وسلم - ٣) ٥٠(كتاب املناقب ) ٥(
هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل : وقال) ٦١٧ - ٦١٥/  ٢(وأخرجه احلاكم يف املستدرك ) ٥٩١
  .خيرجاه

  .وما بعدها ٢٤/  ٢وأخرجه البيهقي يف الدالئل ج " أظنه موضوعا، فبعضه باطل " وقال الذهيب 
حيىي بن معني وأمحد بن حنبل وغريمها، وأخرج له  قراد هو أبو نوح عبد الرمحن بن غزوان اخلزاعي روى عنه) ٦(

 =  

من االئمة واحلفاظ ومل أر أحدا جرحه ومع هذا يف حديثه هذا غرابة، قال الترمذي حسن غريب ال نعرفه إال من 
  .هذا الوجه

وحيىي بن وقال عباس الدوري ليس يف الدنيا أحد حيدث به غري قراد أيب نوح وقد مسعه منه أمحد بن حنبل رمحه اهللا 
  .معني لغرابته وانفراده

  .حكاه البيهقي وابن عساكر
  .فيه من الغرائب أنه من مرسالت الصحابة فإن أبا موسى االشعري إمنا قدم يف سنة خيرب سنة سبع من اهلجرة: قلت

  .وال يلتفت إىل قول ابن إسحاق يف جعله له من املهاجرة إىل أرض احلبشة من مكة وعلى كل تقدير فهو مرسل
فإن هذه القصة كانت ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العمر فيما ذكره بعضهم ثنتا عشرة سنة، ولعل أبا 

  موسى تلقاه من النيب صلى اهللا عليه وسلم فيكون أبلغ، أو من بعض كبار
  .الصحابة رضي اهللا عنهم، أو كان هذا مشهورا مذكورا أخذه من طريق االستفاضة

  .مل تذكر يف حديث أصح من هذا أن الغمامة: الثاين
أن قوله وبعث معه أبو بكر بالال إن كان عمره عليه الصالة والسالم إذ ذاك ثنيت عشرة سنة فقد كان عمر : الثالث

أيب بكر إذ ذاك تسع سنني أو عشرة، وعمر بالل أقل من ذلك، فأين كان أبو بكر إذ ذاك ؟ مث أين كان بالل ؟ 
  .يقال إن هذا كان ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كبريا كالمها غريب اللهم إال أن

إما بأن يكون سفره بعد هذا أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك ثنيت عشرة سنة غري حمفوظ، فإنه إمنا ذكره 
  .مقيدا هبذا الواقدي

  ).١(م وحكي السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصالة والسالم إذ ذاك تسع سنني واهللا أعل
  .احدثين حممد بن صاحل وعبد اهللا بن جعفر وإبراهيم بن إمساعيل بن أيب حبيبة عن داود بن احلصني: قال الواقدي

ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثنيت عشرة سنة خرج به عمه أبو طالب إىل الشام يف العري اليت خرج : قالوا
  .فيها للتجارة ونزلوا بالراهب حبريى

  .اليب طالب بالسر ما قال فقال
  .وأمره أن حيتفظ به فرده معه أبو طالب إىل مكة

  وحيفظه وحيوطه من أمور اجلاهلية] عزوجل [ وشب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أيب طالب يكاؤه اهللا 
__________  

  .البخاري واالربعة سوى ابن ماجه= 
  .ثقة: وابن سعد وابن حبان وروى له الدارقطين وقالوثقه علي بن املديين وابن منري ويعقوب بن شيبة 

يف متنه نكارة وهي ارسال أيب بكر مع النيب وكيف وأبو بكر مل يبلغ العشر : ٤٣/  ١قال ابن سيد الناس ج ) ١(



سنني فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان أكرب من أيب بكر بأزيد من عامني وكانت للنيب تسعة أعوام على ما قاله 
وبالل مل ينتقل اليب بكر إال بعد ذلك بأكثر من عشرين عام فإنه كان لبين خلف  -أو اثنا عشر  -ربي وغريه الط

  .اجلمحيني وعند ما عذب يف اهللا اشتراه أبو بكر
وقال ابن حجر يف االصابة احلديث رجاله ثقات وليس فيه منكر سوى هذه اللفظة فتحمل على أهنا مدرجة فيه 

  .ر ومها من أحد رواتهمقطعة من حديث آخ
وأخرج ابن منده بسند ضعيف عن ابن عباس أنا أبا بكر الصديق صحب النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مثان 

  .عشرة سنة والنيب صلى اهللا عليه وسلم ابن عشرين سنة
  .قال ابن حجر إن صحت هذه القصة فهي سفرة أخرى بعد سفرة أيب طالب

  .)١٤٥ - ١٤٤/  ١اخلصائص ج (

من كرامته حىت بلغ أن كان رجال، أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم خمالطة، ] به [ ومعائبها ملا يريد 
  .وأحسنهم جوارا، وأعظمهم حلما وأمانة، وأصدقهم حديثا، وأبعدهم من الفحش واالذى

  .ما رئي مالحيا وال مماريا أحدا، حىت مساه قومه االمني
  .مور الصاحلة فكان أبو طالب حيفظه وحيوطه وينصره ويعضده حىت ماتملا مجع اهللا فيه من اال
حدثنا معتمر بن سليمان مسعت أيب حيدث عن أيب جملز أن عبد ) ١(أخربنا خالد بن معدان : وقال حممد بن سعد

ه فيه، قال ملا مات عبد اهللا عطف على حممد، فكان ال يسافر سفرا إال كان مع -أو أبا طالب شك خالد  -املطلب 
  .وإنه توجه حنو الشام فنزل منزال فأتاه فيه راهب

قال احتفظ  -أو قيل هذا وليه  -مث قال أين أبو هذا الغالم ؟ قال فقال ها أنا ذا وليه : فقال إن فيكم رجال صاحلا
  .هبذا الغالم وال تذهب به إىل الشام، إن اليهود حسد، وإين أخشاهم عليه

  .اهللا يقولهما أنت تقول ذلك، ولكن : قال
  .مث إنه مات! اللهم إين أستودعك حممد : فرده، وقال

  .قصة حبريا حكى السهيلي عن سري الزهري أن حبريى كان حربا من أحبار يهود
  .والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهبا نصرانيا واهللا أعلم: قلت

  ).٢(وعن املسعودي أنه كان من عبد القيس وكان امسه جرجيس 
أال إن خري أهل االرض : ب املعارف البن قتيبة مسع هاتف يف اجلاهلية قبل االسالم بقليل يهتف ويقولويف كتا

  .ثالثة، حبريى، ورئاب بن الرباء الشين، والثالث املنتظر
  .وكان الثالث املنتظر هو الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .يرى عندمها طش، وهو املطر اخلفيف قال ابن قتيبة وكان قرب رئاب الشين وقرب ولده من بعده ال يزال
  فصل يف منشئه عليه الصالة والسالم ومرباه وكفاية اهللا له، وحياطته، وكيف كان يتيما فأواه وعائال فأغناه

فشب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكلؤه اهللا وحيفظه وحيوطه من أقذار اجلاهلية، ملا يريد : قال حممد بن إسحاق
، حىت بلغ أن كان رجال، أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأكرمهم حسبا، وأحسنهم من كرامته ورسالته

جوارا، وأعظمهم حلما، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش واالخالق اليت تدنس الرجال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه تنزها وتكرما، حىت ما امسه يف قومه إال االمني، ملا مجع اهللا فيه من االمور الصاحلة وكان 

لقد رأيتين يف غلمان من : " حيدث عما كان اهللا حيفظه به يف صغره وأمر جاهليته أنه قال -فيما ذكر يل  -وسلم 



  قريش ننقل احلجارة لبعض ما
__________  

  .خالد بن خداش: يف ابن سعد) ١(
  .١٢١ - ١٢٠/  ١ج 

  .ح عيسى ابن مرمي صلى اهللا عليه وسلميف املسعودي سرجس وكان مؤمنا على دين املسي) ٢(

يلعب الغلمان، كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعله على رقبته حيمل عليه احلجارة، فإين القبل معهم كذلك وأدبر إذ 
  .لكمين الكم ما أراه لكمة وجيعة، مث قال شد عليك إزارك

  ".من بني أصحايب  قال فأخذته فشددته علي، مث جعلت أمحل احلجارة على رقبيت وإزاري على
وهذه القصة شبيهه مبا يف الصحيح عند بناء الكعبة حني كان ينقل هو وعمه العباس فإن مل تكنها فهي متقدمة عليها 

  .كالتوطئة هلا واهللا أعلم
ملا بنيت الكعبة ذهب : أخربنا ابن جريج أخربين عمرو بن دينار أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول: قال عبد الرزاق

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينقل احلجارة رسول
فقال العباس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من احلجارة ففعل فخر إىل االض وطمحت 

  ).١(فشد عليه إزاره أخرجاه يف الصحيحني من حديث عبد الرزاق " إزاري : " عيناه إىل السماء، مث قال فقال
  .عن عمرو بن دينار عن جابر بنحوه) ٢(روح بن عبادة عن زكرياء بن أيب إسحاق  وأخرجاه أيضا من حديث

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو قاال أخربنا أبو العباس حممد بن يعقوب ): ٣(وقال البيهقي 
اهللا الدشتكي حدثنا  حدثنا حممد بن إسحاق الصاغاين حدثنا حممد بن بكري احلضرمي حدثنا عبد الرمحن بن عبد

  عمرو بن أيب قيس عن مساك عن عكرمة حدثين ابن
أنه كان ينقل احلجارة إىل البيت حني بنت قريش البيت، قال وأفردت قريش رجلني رجلني، الرجال : عباس عن أبيه

  .ينقلون احلجارة، وكانت النساء تنقل الشيد
  .حتت احلجارة، فإذا غشينا الناس أئتزرنافكنت أنا وابن أخي وكنا حنمل على رقابنا وأزرنا : قال

فخر وانبطح على وجهه، فجئت أسعى، وألقيت حجري وهو ينظر إىل السماء : فبينما أنا أمشي وحممد أمامي قال
  ".إين هنيت أن أمشي عريانا : " فقلت ما شأنك ؟ فقام وأخذ إزاره قال

  .قال وكنت أكتمها من الناس خمافة أن يقولوا جمنون
من حديث يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق حدثين حممد بن عبد اهللا بن قيس بن خمرمة عن ) ٤(بيهقي وروى ال

  .احلسن بن حممد عن علي بن أيب طالب عن أبيه عن جده علي بن أيب طالب
 ما مهمت بشئ مما كان أهل اجلاهلية يهمون به من النساء إال: " قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .ليلتني كلتامها عصمين اهللا عزوجل فيهما
  فقلت -وحنن يف رعاء غنم أهلها  -قلت ليلة لبعض فتيان مكة 

__________  
ومسلم كتاب احليض ) ٤٣٩/  ٣(باب فضل مكة وبنياهنا فتح الباري  ٤٢كتاب احلج  ٢٥صحيح البخاري ) ١(

  .٢٦٨ص  ٧٧ح 
  .ومسلم) ٤٧٤/  ١(ي يف الصالة فتح الباري باب كراهية التعر) ٨(كتاب الصالة  ٨البخاري يف 



  ).٢٦١/  ١التقريب (املكي، ثقة رمي بالقدر : كذا يف االصل والصواب كريا بن إسحاق) ٢(
  .٣٢/  ٢دالئل النوبة ج ) ٣(
  .٣٣/  ٢ج ) ٤(

  .لصاحيب أبصر يل غنمي حىت أدخل مكة أمسر فيها كما يسمر الفتيان فقال بلى
ار من دور مكة مسعت عزفا بالغرابيل واملزامري، فقلت ما هذا ؟ قالوا تزوج فالن فدخلت حىت جئت أول د: قال
  .فالنة

ما فعلت ؟ : فجلست أنظر وضرب اهللا على أذين فواهللا ما أيقظين إال مس الشمس، فرجعت إىل صاحيب، فقال
ففعل فدخلت ] مبكة [ ر فقلت ما فعلت شيئا مث أخربته بالذي رأيت، مث قلت له ليلة أخرى أبصر يل غنمي حىت أمس

  فلما جئت مكة مسعت مثل الذي مسعت
  .تلك الليلة

فسألت، فقيل نكح فالن فالنة، فجلست أنظر، وضرب اهللا على أذين فواهللا ما أيقظين إال مس الشمس، فرجعت 
حىت  إىل صاحيب، فقال ما فعلت ؟ فقلت ال شئ مث أخربته اخلرب، فواهللا ما مهمت وال عدت بعدمها لشئ من ذلك

حىت " وهذا حديث غريب جدا وقد يكون عن علي نفسه ويكون قوله يف آخره " أكرمين اهللا عزوجل بنبوته 
  ).١(مقحما واهللا أعلم " أكرمين اهللا عزوجل بنبوته 

  .وشيخ ابن إسحاق هذا ذكره ابن حبان يف الثقات
  .وزعم بعضهم أنه من رجال الصحيح

  .واهللا أعلم قال شيخنا يف هتذيبه ومل أقف على ذلك
حدثين أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا احلسن بن علي بن ): ٢(وقال احلافظ البيهقي 

عفان العامري، حدثنا أبو أسامة حدثنا حممد بن عمرو عن أيب سلمة، وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أسامة بن 
  .زيد عن زيد بن حارثة

  .يتمسح به املشركون إذا طافوا) ٣(أساف، ونائلة : حناس يقال لهكان صنم من : قال
" فطاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطفت معه، فلما مررت مسحت به فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ".ال متسه 
أمل : " ه وسلمفطفنا فقلت يف نفسي المسنه حىت أنظر ما يكون، فمسحته فقال رسول اهللا صلى اهللا علي: قال زيد

فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم : زاد غريه عن حممد بن عمرو بإسناده قال زيد: قال البيهقي" تنه 
  .صنما قط حىت أكرمه اهللا تعاىل بالذي أكرمه وأنزل عليه

أبغضت شيئا بغضهما ال تسألين هبما فواهللا ما " وتقدم قوله عليه الصالة والسالم لبحريى حني سأله بالالت والعزى 
  ).٤(فأما احلديث الذي قاله احلافظ أبو بكر البيهقي أخربنا أبو سعد املاليين " 

  أنبأنا أبو أمحد بن عدي احلافظ حدثنا إبراهيم بن أسباط حدثنا عثمان بن أيب شيبة حدثنا جرير عن
__________  

/  ٢(وسبل اهلدى ) ١٤٣(يم يف دالئله ورواه أبو نع ٨٩/  ١اخلرب رواه السيوطي يف اخلصائص الكربى ) ١(
  .رواه اسحاق بن راهويه والبزار وابن حبان: وقال) ١٩٩

  .٨٩/  ١ونقله السيوطي يف اخلصائص الكربى ج  ٣٤/  ٢دالئل النبوة ج ) ٢(



  .أو نائلة: يف الدالئل) ٣(
  .هو أبو سعد أمحد بن حممد املاليين) ٤(

كان النيب : عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال) ١(مد بن عقيل سفيان الثوري عن حممد بن عبد اهللا بن حم
اذهب بنا : فسمع ملكني خلفه وأحدمها يقول لصاحبه: يشهد مع املشركني مشاهدهم قال: صلى اهللا عليه وسلم

  .حىت نقوم خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .قال كيف نقوم خلفه، وإمنا عهده باستالم االصنام ؟

  .لم يعد بعد ذلك أن يشهد مع املشركني مشاهدهمقال ف
فهو حديث انكره غري واحد من االئمة على عثمان بن أيب شيبة حىت قال االمام أمحد فيه مل يكن أخوه يتلفظ بشئ 

  .من هذا
  .أن معناه أنه شهد مع من يستلم االصنام وذلك قبل أن يوحى إليه واهللا أعلم) ٢(وقد حكى البيهقي عن بعضهم 

  .د تقدم يف حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهود مشاهد املشركني حىت أكرمه اهللا برسالتهوق
وثبت يف احلديث أنه كان ال يقف باملزدلفة ليلة عرفة بل كان يقف مع الناس بعرفات كما قال يونس بن بكري عن 

  .حممد بن إسحاق
  .ن جبري بن مطعم عن أبيه جبريحدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن عثمان بن أيب سليمان عن نافع ب

لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على دين قومه وهو يقف على بعري له بعرفات من بني قومه : قال
  .حىت يدفع معهم، توفيقا من اهللا عزوجل له

يف حجهم [ ، معىن قوله على دين قومه ما كان بقي من إرث إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم): ٣(قال البيهقي 
  .ومل يشرك باهللا قط صلوات اهللا وسالمه عليه دائما] ومناكحهم وبيوعهم، دون الشرك 

  .ويفهم من قوله هذا أيضا أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه: قلت
  .وهذا توفيق من اهللا له

  .ورواه االمام أمحد عن يعقوب عن حممد بن إسحاق به
عليه وسلم قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعري له مع الناس بعرفات حىت ولفظه رأيت رسول اهللا صلى اهللا 

  .يدفع معهم توفيقا من اهللا
) ٤(أضللت بعريا يل بعرفة : حدثنا سفيان عن عمرو عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه قال: وقال االمام أمحد

  ما شأنه ههنا ؟ وأخرجاه) ٥(ن احلمس فذهبت اطلبه فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم واقف فقلت إن هذا م
__________  

  عبد اهللا بن حممد بن عقيل، أبو حممد املدين، الطاليب روى عنه ابن عمر وجابر قال فيه: يف دالئل البيهقي) ١(
  .ه ١٤٠الترمذي صدوق، كان أمحد وإسحاق واحلمريي حيتجون حبديثه وتويف فيما قاله الواقدي بعد سنة 

  ).٤٤٧/  ١التقريب والتهذيب  - ١١٣/  ٢الكاشف ج (
  .أبو القاسم الطرباين عن املعمري عن عثمان بن أيب شيبة) ٢(

فإن ظاهره " عهده باستالم االصنام " هذا احلديث أنكره الناس، فبالغوا، واملنكر قوله عن امللك، : " قال ابن حجر
  ).املطالب العالية(ملشركني استالم اصنامهم أنه باشر االستالم، وليس ذلك مرادا، بل املراد أنه شهد مباشرة ا

  .املراد باملشاهد مشاهد احللف وحنوها ال مشاهد استالم االصنام: ويف السرية الشامية



  .٣٧/  ٢دالئل النبوة ج ) ٣(
  .واد حبذاء عرفات: عرنة كما يف سرية ابن كثري وعرنة: كذا يف االصل والصواب) ٤(
  = الصلب، وهم قريش ومسيت محسا لزعمهم بأهنم اشتدوا يف دينهم إىل  مجع أمحس، وهو الشديد: احلمس) ٥(

  .من حديث سفيان بن عيينة به
ورسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١(هاجت حرب الفجار : شهوده عليه الصالة والسالم حرب الفجار قال ابن إسحاق

من احملارم  -كنانة وقيس عيالن  -وسلم ابن عشرين سنة، وإمنا مسي يوم الفجار، مبا استحل فيه هذان احليان 
  .بينهم

وكان قائد قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد مشس وكان الظفر يف أول النهار لقيس على كنانة حىت إذا كان 
فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع عشرة : وسط النهار كان الظفر لكنانة على قيس وقال ابن هشام

فيما حدثين به أبو عبيدة النحوي عن أيب عمرو بن العالء هاجت حرب الفجار بني  - أو مخس عشرة سنة -سنة 
  .قريش ومن معها من كنانة وبني قيس عيالن

وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
  .ن بن املنذرللنعما -أي جتارة  -) ٢(بن هوازن أجاز لطيمة 

  أجتيزها على كنانة ؟ -أحد بين ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة  -الرباض بن قيس ] له [ فقال 
  .قال نعم وعلى اخللق

  .فخرج فيها عروة الرحال وخرج الرباض يطلب غفلته
  .مبالعالية، غفل عروة فوثب عليه الرباض فقتله يف الشهر احلرا) ٣(حىت إذا كان بتيمن ذي طالل 

هدمت هبا ) ٤(شددت هلا بين بكر ضلوعي * وداهية هتم الناس قبلي : فلذلك مسي الفجار، وقال الرباض يف ذلك
  )٥(فخر مييد كاجلذع الصريع * وأرضعت املوايل بالضروع رفعت له بذي طالل كفي * بيوت بين كالب 

__________  
  .امر بن صعصعةودخل معهم كنانة وخزاعة وقيل بنو ع؛ حد التزهد والتأله = 
  ).راجع سرية ابن هشام يف تفاصيل مهمة حول احلمس(

  .حنن قطن البيت: وكانت قريش ومن يدين دينها يقفون عشية عرفة باملزدلفة ويقولون
  ).مسلم، كتاب احلج، أبو داود والنسائي يف املناسك -البخاري : (وكان بقية الناس والعرب يقفون بعرفات

  .الفجار بكسر الفاء) ١(
  .مبعىن املفاجرة كالقتال واملقاتلة ومسي الفجار الن القتال جرى يف الشهر احلرام ففروا فيه مجيعا

أجار لطيمة واللطيمة اجلمال اليت حتمل التجارة، من طيب وبر : كذا يف االصل ويف العقد الفريد وابن هشام) ٢(
  .وأشباههما

  .هو الصواب، أنه بعالية جندواد إىل جانب فدك، ويف معجم البلدان، و: ذي طالل) ٣(
رواية البيت يف ) ٥(شددت على بين بكر ضلوعي * وداهية يهال الناس منها : رواية البيت يف العقد الفريد) ٤(

  أفل فخر كاجلذع الصريع * مجعت له يدي بنصل سيف : االغاين والعقد الفريد



  وعامر واخلطوب هلا موايل* بين كالب  -إن عرضت  -وأبلغ : وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كالب
مقيما عند تيمن ذي طالل * واخوال القتيل بين هالل بأن الوافد الرحال أمسى * بين منري  -إن عرضت  -وأبلغ 

  .إن الرباض قد قتل عروة، وهو يف الشهر احلرام بعكاظ: فأتى آت قريشا فقال: قال ابن هشام
  .فارحتلوا وهوازن ال تشعر هبم

  .هم اخلرب فأتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا احلرممث بلغ
فاقتتلوا حىت جاء الليل، فدخلوا احلرم، فأمسكت هوازن عنهم، مث التقوا بعد هذا اليوم أياما والقوم متساندون على 

  .كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم، وعلى كل قبيل من قيس رئيس منهم
  .لم بعض أيامهموشهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: قال

أي أرد عليهم نبل عدوهم " كنت أنبل على أعمامي : " أخرجه أعمامه معهم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .إذا رموهم هبا
وحديث الفجار طويل هو أطول مما ذكرت، وإمنا منعين من استقصائه قطعه حديث سرية رسول اهللا : قال ابن هشام

  .صلى اهللا عليه وسلم
  .والفجار بكسر الفاء على وزن قتال: سهيليوقال ال

  ).٢(وكانت الفجارات يف العرب أربعة ذكرهن املسعودي 
  .وآخرهن، فجار الرباض هذا

 -وهو أعظمها يوما  -وكان القتال فيه يف أربعة أيام، يوم مشطة، ويوم العبالء، ومها عند عكاظ، ويوم الشرب 
لم وفيه قيدا رئيس قريش وبين كنانة ومها حرب بن أمية وأخوه وهو الذي حضره رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

  .سفيان أنفسهما لئال يفروا
  .واهنزمت يومئذ قيس إال بين نضر فإهنم ثبتوا

  .ويوم احلريرة عند خنلة
  .مث تواعدوا من العام املقبل إىل عكاظ

ما تدعو إليه ؟ : ون ؟ فقالت له هوازنفلما توافوا املوعد ركب عتبة بن ربيعة مجله ونادى يا معشر مضر عالم تقاتل
  .قال الصلح، قالوا وكيف ؟ قال ندي قتالكم ونرهنكم رهائن عليها، ونعفو عن دياتنا

قالوا ومن لنا بذلك قال أنا، قالوا ومن أنت ؟ قال عتبة بن ربيعة فوقع الصلح على ذلك وبعثوا إليهم أربعني رجال 
  .ن صعصعة الرهن يف أيديهم عفوا عن دياهنم وانقضت حرب الفجارفيهم حكيم بن حزام فلما رأت بنو عامر ب

  .وقد ذكر االموي حروب الفجار وأيامها واستقصاها مطوال فيما رواه عن االثرم
  .وهو املغرية بن علي عن أيب عبيدة معمر بن املثىن فذكر ذلك

) ١(ي احلافظ حدثنا حيىي ابن علي بن هشام أخربنا أبو سعد املاليين أنبأنا أبو أمحد بن عد: فصل قال احلافظ البيهقي
  حدثنا امساعيل بن علية بن) ٢(اخلفاف حدثنا أبو عبد الرمحن االزدي 

__________  
  .هشام: يف الدالئل) ١(
  .االذرمي: يف الدالئل) ٢(



  ].عن عبد الرمحن بن عوف [ عبد الرمحن بن إسحاق عن الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه 
أو كلمة حنوها  -شهدت مع عموميت حلف املطيبني فما أحب أن أنكثه : " ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال قا

  ".وإن يل محر النعم  -
  .قال وكذلك رواه بشر بن املفضل عن عبد الرمحن

ا معلى بن وأخربنا أبو نصر بن قتادة حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا أبو بكر بن أمحد بن داود السمناين حدثن: قال
  .مهدي حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أيب سلمة عن أبيه عن أيب هريرة

ما شهدت حلفا لقريش إال حلف املطيبني، وما أحب أن يل محر النعم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
ذا التفسري مدرجا يف كذا روي ه: واملطيبون هاشم، وأمية، وزهرة، وخمزوم، قال البيهقي: قال" وأين كنت نقضته 

أنه أراد حلف الفضول فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل ) ٢(، وزعم بعض أهل السري )١(احلديث وال أدري قائله 
  .يدرك حلف املطيبني

هذا ال شك فيه، وذلك أن قريشا حتالفوا بعد موت قصي وتنازعوا يف الذي كان جعله قصي البن عبدالدار : قلت
  .ادة، واللواء، والندوة، واحلجابة، ونازعهم فيه بنو عبد منافمن السقاية، والرف

وقامت مع كل طائفة قبائل من قريش وحتالفوا عن النصرة حلزهبم فأحضر أصحاب بين عبد مناف جفنة فيها طيب 
  .فوضعوا أيديهم فيها وحتالفوا

  .فلما قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت
قدميا ولكن املراد هبذا احللف حلف الفضول وكان يف دار عبد اهللا بن جدعان فسموا املطيبني كما تقدم وكان هذا 

قال رسول اهللا صلى : كما رواه احلميدي عن سفيان بن عيينة عن عبد اهللا عن حممد وعبد الرمحن ابين أيب بكر قاال
  لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن جدعان حلفا لو دعيت به: " اهللا عليه وسلم
  ".ظامل مظلوما ) ٣(بت، حتالفوا أن يردوا الفضول على أهلها وأال يعد يف االسالم الج

  .وكان حلف الفضول قبل املبعث بعشرين سنة يف شهر ذي القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر: قالوا
، من هذه السنة، وكان حلف الفضول أكرم حلف مسع به وأشرفه يف العرب) ٤(وذلك الن الفجار كان يف شعبان 

  وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبري بن عبد املطلب وكان سببه أن
__________  

  .هذا التفسري من قول أيب هريرة أو من دونه: ال أدري: " وقال البيهقي يف السنن الكربى بعد روايته للحديث) ١(
٣٦٦/  ٦.  
وعقب " يبني هو حلف الفضول إن حلف املط: " أراد ابن قتيبة وقد ذكره يف حديث السنن ونقل قوله) ٢(

إن قوله إمنا هو حلف الفضول غلط، وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يدرك حلف املطيبني، الن : " البيهقي
  ".ذلك كان قدميا قبل أن يولد بزمان 

الرسول والثابت لدينا، ومن خالل سياق أحاديث تكوين املطيبني يتبني أنه يف زمان هاشم أيب عبد املطلب جدا 
  .وال يعز ظامل على مظلوم: كذا يف االصل ويف السهيلي) ٣(صلى اهللا عليه وسلم 

  .انتهى الفجار يف شوال: ٢٩٣/  ٢قال املسعودي ج ) ٤(
  .ووافقه ابن سيد الناس وابن سعد يف الطبقات



 صلى اهللا كان حلف الفضول منصرف قريش من الفجار ورسول اهللا؛ ويف رواية البن سعد عن عروة بن الزبري 
  .عليه وسلم يومئذ ابن عشرين سنة

رجال من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الزبيدي االحالف 
 -أي انتهروه  -عبدالدار وخمزوما ومجحا وسهما وعدي بن كعب فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وزبروه 

فنادى بأعلى  -وقريش يف أنديتهم حول الكعبة  -شر أوىف على أيب قبيس عند طلوع الشمس فلما رأى الزبيدي ال
يا للرجال وبني * ببطن مكة نائي الدار والنفر وحمرم أشعث مل يقض عمرته * يا آل فهر ملظلوم بضاعته : صوته

  احلجر واحلجر
ما هلذا :  ذلك الزبري بن عبد املطلب وقالوال حرام لثوب الفاجر الغدر فقام يف* إن احلرام ملن ما ثثت كرامته 

مترك فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة يف دار عبد اهللا بن جدعان فصنع هلم طعاما وحتالفوا يف ذي القعدة يف 
  .شهر حرام فتعاقدوا وتعاهدوا باهللا ليكونن يدا واحدة مع املظلوم على الظامل حىت يؤدي إليه حقه ما بل حبر صوفة

  .ثبري وحراء مكنهماوما رسى 
  .وعلى التأسي يف املعاش

  .، وقالوا لقد دخل هؤالء يف فضل من االمر)١(فسمت قريش ذلك احللف حلف الفضول 
  .مث مشوا إىل العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه

هل دار نسميه الفضول إذا وإن كنا مجيعا أ* حلفت لنعقدن حلفا عليهم : وقال الزبري بن عبد املطلب يف ذلك
إن : أباة الضيم مننع كل عار وقال الزبري أيضا* يعزبه الغريب لذي اجلوار ويعلم من حوايل البيت أنا * عقدنا 

فاجلار واملعتر فيهم سامل وذكر قاسم * أال يقيم ببطن مكة ظامل أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا * الفضول تعاقدوا وحتالفوا 
ومعه ابنة له يقال هلا القتول  -أو معتمرا  -أن رجال من خثعم قدم مكة حاجا : -احلديث  يف غريب -بن ثابت 

  من أوضأ نساء العاملني، فاغتصبها منه نبيه بن احلجاج وغيبها
__________  

الفضل بن فضالة والفضل بن وداعة : مسي هذا احللف حبلف الفضول باسم ثالثة من زعماء جرهم وهم) ١(
  .ارثوالفضل بن احل
  .الفضل بن شراعة والفضل بن وداعة والفضل بن قضاعة: وقيل يف النهاية

  .والفضول مجع فضل وهي أمساء هؤالء الذين تقدموا
  .وقيل بل مسي كذلك الهنم حتالفوا أن ترد الفضول على أهلها وأال يغزو ظامل مظلوما

  .٣٦٧ - ٣٦٦/  ٦السنن الكربى ج : منهما قاله ابن قتيبة حسن ولكن يف احلديث ما هو أقوى : وقال السهيلي
وكان حلف الفضول أكرم ..وزعم ابن إسحاق أن هذا احللف عقدوه على التناصر، واالخذ للمظلوم من الظامل

  .حلف مسع به وأشرفه يف العرب

  .عنه
  ).١(من يعديين على هذا الرجل ؟ فقيل له عليك حبلف الفضول : فقال اخلثعمي

: فإذا هم يعنقون إليه من كل جانب، وقد انتضوا أسيافهم يقولون: آل حلف الفضول فوقف عند الكعبة ونادى يا
جاءك الغوث فما لك ؟ فقال إن نبيها ظلمين يف بنيت وانتزعها مين قسرا فساروا معه حىت وقفوا على باب داره، 



فعل، ولكن متعوين هبا فخرج إليهم فقالوا له أخرج اجلارية وحيك فقد، علمت من حنن وما تعاقدنا عليه، فقال ا
مل أودعهم وداعا * راح صحيب ومل أحيي القتوال : الليلة، فقالوا ال واهللا وال شخب لقحة فأخرجها إليهم وهو يقول

ب هنتم علي أن ال * قد أراين وال أخاف الفضوال ال ختايل أين عشية راح الرك * مجيال إذ أجد الفضول أن مينعوها 
  .هذه يزوال وذكر أبياتا أخر غري

  .وقد قيل إمنا مسي هذا حلف الفضول النه أشبه حلفا حتالفته جرهم على مثل هذا من نصر املظلوم على ظامله
وهم الفضل بن فضالة، والفضل بن وداعة، : وكان الداعي إليه ثالثة من أشرافهم اسم كل واحد منهم فضل

  .والفضل بن احلارث
  ).١(هذا قول ابن قتيبة 

  .شراعة، والفضل بن بضاعة، والفضل بن قضاعة وقد أورد السهيلي هذا رمحه اهللا وقال غريه الفضل بن
وتداعت قبائل من قريش إىل حلف فاجتمعوا له يف دار عبد اهللا بن جدعان لشرفه : وقال حممد بن إسحاق بن يسار

  .وسنه
  .وتيم بن مرةوكان حلفهم عنده بنو هاشم وبنو عبد املطلب وبنو أسد بن عبد العزى وزهرة بن كالب 

فتعاهدوا وتعاقدوا على أن ال جيدوا مبكة مظلوما من أهلها وغريهم ممن دخلها من سائر الناس إال كانوا معه وكانوا 
  .على من ظلمه حىت يرد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك احللف حلف الفضول

مسع طلحة بن عبد اهللا بن عوف قنفذ التيمي أنه ] بن [ فحدثين حممد بن زيد بن املهاجر : قال حممد بن إسحاق
  لقد شهدت يف دار عبد اهللا بن: " الزهري يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".جدعان حلفا ما أحب أن يل به محر النعم ولو دعي به يف االسالم الجبت 
ن احلارث التيمي حدثه أنه وحدثين يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد الليثي أن حممد بن إبراهيم ب: قال ابن إسحاق

والوليد يومئذ أمري املدينة، أمره عليها  -كان بني احلسني بن علي بن أيب طالب وبني الوليد بن عتبة بن أيب سفيان 
  .عمه معاوية بن أيب سفيان

: فكان الوليد حتامل على احلسني يف حقه لسلطانه، فقال له احلسني) ٢(منازعة يف مال كان بينهما بذي املروة 
  أحلف باهللا لتنصفين من حقي أو آلخذن سيفي مث القومن يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث الدعون

__________  
  .٣٥٦ص ) ١(انظر احلاشية ) ١(
  .قرية بوادي القرى، وقيل بني خشب ووادي القرى: ذو املروة) ٢(
  ).معجم البلدان(

  .حبلف الفضول
وأنا أحلف باهللا لئن دعا به آلخذن  -وهو عند الوليد حني قال له احلسني ما قال  -قال فقال عبد اهللا بن الزبري 

  .سيفي مث القومن معه حىت ينصف من حقه أو منوت مجيعا
  .قال وبلغت املسور بن خمرمة بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك

  .وبلغت عبد الرمحن بن عثمان بن عبيد اهللا التيمي فقال مثل ذلك
  .لوليد بن عتبة أنصف احلسني من حقه حىت رضيفلما بلغ ذلك ا

وكانت خدجية بنت خويلد امرأة تاجرة ذات : تزوجيه عليه الصالة والسالم خدجية بنت خويلد قال ابن إسحاق



  ).١(شرف ومال تستأجر الرجال على ماهلا مضاربة 
انته، وكرم أخالقه بعثت إليه، فلما بلغها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أم

  .فعرضت عليه أن خيرج هلا يف مال تاجرا إىل الشام وتعطيه أفضل ما تعطي غريه من التجار
مع غالم هلا يقال له ميسرة، فقبله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها وخرج يف ماهلا ذلك، وخرج معه غالمها 

من ) ٢( عليه وسلم يف ظل شجرة قريبا من صومعة راهب ميسرة حىت نزل الشام، فنزل رسول اهللا صلى اهللا
  .الرهبان، فاطلع الراهب إىل ميسرة

من هذا الرجل الذي نزل حتت الشجرة ؟ فقال ميسرة هذا رجل من قريش من أهل احلرم فقال له الراهب : فقال
  ما نزل حتت هذه
اليت خرج هبا واشترى ما أراد  -يعين جتارته  -مث باع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سلعته ) ٣(الشجرة إال نيب 

  .أن يشتري
إذا كانت اهلاجرة واشتد احلر، يرى ملكني  -فيما يزعمون  -مث أقبل قافال إىل مكة ومعه ميسرة، فكان ميسرة 

يظالنه من الشمس وهو يسري على بعريه، فلما قدم مكة على خدجية مباهلا باعت ما جاء به، فأضعف أو قريبا، 
  .ا ميسرة عن قول الراهب وعما كان يرى من إظالل املالئكة إياهوحدثه

  .وكانت خدجية امرأة حازمة شريفة لبيبة، مع ما أراد اهللا هبا من كرامتها
يا بن عم أين  -فيما يزعمون  -فلما أخربها ميسرة ما أخربها بعثت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت له 

يف قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، مث عرضت نفسها عليه، ) ٤(ك قد رغبت فيك لقرابتك وسطت
  .وكانت أوسط نساء قريش نسبا وأعظمهن شرفا وأكثرهن ماال

كل قومها كان حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه، فلما قالت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر ذلك 
  العمامه، فخرج

__________  
  .قارضة، حيث كانت خدجية تقارضهم ماهلا يف جتارهتم بشئ جتعل هلم منهامل: املضاربة) ١(
وكان نزول يف سوق ؛ كان اسم الراهب نسطورا وليس هو حبريى الذي ورد ذكره يف حديث أيب طالب ) ٢(

  .بصرى
  .عيون االثر

  .وطبقات ابن سعد
لبعد العهد باالنبياء قبل ؛ حتتها قط إال نيب  يريد بقوله إنه ما نزل حتتها هذه الساعة إال نيب، ومل يرد ما نزل) ٣(

  .ذلك
  .كذا يف االصل وشرح املواهب وشرح السرية والروض والطربي) ٤(

  .شرفك: وسطتك
  .من الوسط: قال السهيلي

  .والوسط من أوصاف املدح والتفضيل

  .محىت دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها عليه الصالة والسال) ١(معه عمه محزة 
ومل يتزوج ] رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [ فأصدقها عشرين بكرة وكانت أول امرأة تزوجها : قال ابن هشام



  .عليها غريها حىت ماتت
القاسم وكان به يكىن، والطيب : فولدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولده كلهم إال إبراهيم: قال ابن إسحاق

  .كلثوم، وفاطمة ، وزينب، ورقية، وأم)٢(والطاهر 
  .قال ابن هشام أكربهم القاسم، مث الطيب، مث الطاهر

  ).٣(وأكرب بناته رقية مث زينب، مث أم كلثوم، مث فاطمة 
قرأت خبط أيب بكر بن أيب خيثمة حدثنا مصعب بن عبد اهللا الزبريي قال أكرب ولده عليه : قال البيهقي عن احلاكم

  .عبد اهللا، مث أم كلثوم مث فاطمة مث رقيةالصالة والسالم القاسم، مث زينب، مث 
  .، مث عبد اهللا]مات مبكة [ وكان أول من مات من ولده القاسم 

  .وبلغت خدجية مخسا وستني سنة، ويقال مخسني
  .وهو أصح

وقال غريه بلغ القاسم أن يركب الدابة والنجيبة مث مات بعد النبوة، وقيل مات وهو رضيع فقال رسول اهللا صلى 
  ).٤(واملعروف أن هذا يف حق إبراهيم " إن له مرضعا يف اجلنة يستكمل رضاعه : " يه وسلماهللا عل

عن ابن عباس قال ولدت خدجية لرسول اهللا صلى ) ٥(حدثنا إبراهيم بن عثمان عن القاسم : وقال يونس بن بكري
  .ب، ورقيةالقاسم، وعبد اهللا، وفاطمة، وأم كلثوم، وزين: اهللا عليه وسلم غالمني وأربع نسوة

  وقال الزبري بن بكار عبد اهللا هو الطيب وهو الطاهر، مسي بذلك النه ولد بعد
__________  

  .يقال إن الذي ينهض معه صلى اهللا عليه وسلم هو أبو طالب، وهو الذي خطب خطبة النكاح) ١(
  ).ح املواهبالروض االنف، شر(وقيل لعلهما خرجا معا وخطب أبو طالب اخلطبة النه كان أسن من محزة 

يف أوالد الرسول صلى اهللا عليه وسلم من خدجية خالف فذكر بعضهم ثالثة بنني القاسم والطاهر والطيب ) ٢(
  .وقال آخرون ما نعلمها ولدت غالما إال القاسم

 إن عبد اهللا ولد يف االسالم فسمي الطيب والطاهر ويف: واالرجح أن الطاهر والطيب لقبان لعبد اهللا وقال ابن سعد
  .موت القاسم يف اجلاهلية خالف

  .فبكت خدجية..فقد ذكر السهيلي عن الزبري أن القاسم مات رضيعا
  .فهو دليل على أنه مل يهلك يف اجلاهلية..فقال الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن شئت أمسعتك صوته يف اجلنة

ات ابن سنتني وهذا يناقض ما ذهب إليه ويف رواية عنده م(قبل النبوة القاسم : يف الطبقات عن ابن عباس) ٣(
مث زينب مث رقية مث فاطمة مث أم ) أن القاسم قد بلغ أن يركب الدابة ويسري على النجيب: الزبري، ويف رواية للبيهقي

  .كلثوم مث عبد اهللا
  .تقدم التعليق قريبا فلرياجع) ٤(

  .وذكر ابن سعد ان ابراهيم ولد يف ذي احلجة سنة مثان من اهلجرة
  مات وهوو

  .ابن ستة عشر شهرا وقال صلى اهللا عليه وسلم ان له ظئرا تتم رضاعه يف اجلنة وهو صديق
  .ويف رواية مثانية عشر شهرا



  .يوم الثالثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع االول سنة عشر
  .٧٠/  ٢عن احلكم عن مقسم أيب القاسم كما يف دالئل النبوة ج ) ٥(

  .ةالنبوة فماتوا قبل البعث
وأما إبراهيم فمن : وأما بناته فأدركن البعثة ودخلن يف االسالم وهاجرن معه صلى اهللا عليه وسلم قال ابن هشام

وسنتكلم على أزواجه وأوالده ) ٢(القبطية اليت أهداها له املقوقس صاحب اسكندرية من كورة أنصنا ) ١(ماربة 
  .إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة عليه الصالة والسالم يف باب مفرد لذلك يف آخر السرية

وكان عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني تزوج خدجية مخسا وعشرين سنة فيما حدثين غري : قال ابن هشام
واحد من أهل العلم، منهم أبو عمرو املدين، وقال يعقوب بن سفيان كتبت عن إبراهيم بن املنذر حدثين عمر بن أيب 

حد أن عمرو بن أسد زوج خدجية من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعمره مخسا بكر املؤملي حدثين غري وا
  .وعشرين سنة وقريش تبين الكعبة

وهكذا نقل البيهقي عن احلاكم أنه كان عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني تزوج خدجية مخسا وعشرين سنة 
  ).٣( -وقيل مخسا وعشرين سنة  -وكان عمرها إذ ذاك مخسا وثالثني 

باب ما كان يشتغل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يتزوج خدجية أخربنا أبو عبد اهللا : وقال البيهقي
احلافظ أخربنا أبو بكر بن عبد اهللا أخربنا احلسن بن سفيان حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عمرو بن أيب حيىي بن سعيد 

  .القرشي عن جده سعيد عن أيب هريرة
فقال له أصحابه وأنت يارسول اهللا ؟ " ما بعث اهللا نبيا إال راعي غنم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال : قال
  .عن أمحد بن حممد املكي عن عمرو بن حيىي به) ٥(رواه البخاري ) ٤" (وأنا رعيتها الهل مكة بالقراريط : " قال

  ن أيب الزبري عنع -) ٦(وهو ضعيف  -مث روى البيهقي من طريق الربيع بن بدر 
__________  

  .واملارية البقرة الفتية بتخفيف الياء وبالتشديد امللساء(مارية بنت مشعون ) ١(
  وسبب اهدائها إىل النيب أنه صلى اهللا عليه وسلم

أرسل إىل املقوقس وامسه جريج بن ميناء فقارب املقوقس االسالم وارسل هدية إىل النيب بغلته دلدل ومارية وقدحا 
  ).الروض االنف(قوارير من 

بالفتح مث السكون وكسر الصاد مدينة من نواحي الصعيد على شرقي النيل ويقال اهنا كانت مدينة : أنصنا) ٢(
  .السحرة ينسب إليها كثري من أهل العلم

  .قيل كان سنه صلى اهللا عليه وسلم إحدى وعشرين سنة وقيل ثالثني وقيل سبعا وثالثني وقيل ستا وعشرين) ٣(
  .كان عمر خدجية إذ ذاك أربعني سنة وقيل مخسا وأربعنيو

عتيق بن عائذ بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم مث أبو هالة التميمي وهو من : وكانت خدجية قد تزوجت قبله رجلني
  .بين أسيد بن عمرو وامسه هند بن زرارة بن النباش

  .٦٥/  ٢دالئل النبوة ج ) ٤(
  ).٤٤١/  ٤(رعي الغنم فتح الباري  باب) ٢(كتاب االجارة  ٣٧يف ) ٥(

  .وأخرجه ابن ماجه يف كتاب التجارات وابن سعد يف الطبقات
  .الربيع بن بدر ضعفه ابن معني) ٦(



  .متروك: وقال ابن حبان يقلب االسانيد وقال الدارقطين واالزدي
  .وقال النسائي ويعقوب بن سفيان متروك

  ).٢٣٩/  ٣(هتذيب التهذيب 

  .جابر
وروى البيهقي من طريق " آجرت نفسي من خدجية سفرتني بقلوص : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال ر: قال

أن أبا خدجية زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه : محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن أيب عمار عن ابن عباس
  ).١(قال سكران  -أظنه  -وسلم وهو 

الفضل القطان أنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثين  أخربنا أبو احلسني بن: مث قال البيهقي
بن حممد بن عمار بن ياسر ) ٣(حدثين عبد اهللا بن أيب عبيد ) ٢(إبراهيم بن املنذر حدثين عمر بن أيب بكر املؤملي 

ارث حدثه أن عمار بن موىل عبد اهللا بن احلارث بن نوفل أن عبد اهللا بن احل) ٤(عن أبيه عن مقسم بن أيب القاسم 
أنا : ياسر كان إذا مسع ما يتحدث به الناس عن تزويج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجية وما يكثرون فيه يقول

  .أعلم الناس بتزوجيه إياها، إين كنت له تربا، وكنت له إلفا وخدنا
  .وإين خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم

  أجزنا على أخت خدجية، وهي جالسة على أدم) ٥(رة حىت إذا كنا باحلزو
  .تبيعها، فنادتين، فانصرفت إليها، ووقف يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

" بلى لعمري : " فرجعت إليه فأخربته فقال: أما بصاحبك هذا من حاجة يف تزويج خدجية ؟ قال عمار: فقالت
قالت اغدوا علينا إذا أصبحنا، فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذحبوا فذكرت هلا قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف

بقرة، والبسوا أبا خدجية حلة، وصفرت حليته، وكلمت أخاها فكلم أباه وقد سقي مخرا فذكر له رسول اهللا صلى 
استيقظ  اهللا عليه وسلم ومكانة وسألته أن يزوجه فزوجه خدجية وصنعوا من البقرة طعاما فأكلنا منه ونام أبو هاشم

  .صاحيا
ما هذه احللة وما هذه الصفرة وهذا الطعام ؟ فقالت له ابنته اليت كانت قد كلمت عمارا هذه حلة كساكها : فقال

حممد بن عبد اهللا ختنك، وبقرة أهداها لك، فذحبناها حني زوجته خدجية، فأنكر أن يكون زوجه، وخرج يصيح حىت 
  .اهللا عليه وسلم فجاؤوه فكلموه جاء احلجر، وخرج بنو هاشم برسول اهللا صلى

فقال أين صاحبكم الذي تزعمون أين زوجته خدجية ؟ فربز له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما نظر إليه، قال 
  .إن كنت زوجته فسبيل ذاك، وإن مل أكن فعلت فقد زوجته

  .ه السهيليوقد ذكر الزهري يف سريه أن أباها زوجها منه وهو سكران وذكر حنو ما تقدم حكا
وحكاه ) ٦(اجملتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها منه وهذا هو الذي رجحه السهيلي : قال املؤملي

  وكان خويلد مات قبل الفجار، وهو: عن ابن عباس وعائشة قالت
__________  

  .وأخرجه االمام أمحد يف مسنده مطوال بإسناد ضعيف) ١(
  .ه وعن الطرباين وقال رجال أمحد والطرباين رجال الصحيحواهليثمي يف جممع الزوائد عن

  .املوصلي؛  ٧١/  ٢يف الدالئل ج ) ٢(
  .أيب عبيدة: يف الدالئل وتقريب التهذب) ٣(



  .أيب القاسم موىل عبد اهللا، وهو الصواب: يف الدالئل، مقسم) ٤(
  .ويقال له موىل ابن عباس للزومه، صدوق

  .ه ١٠١مات سنة 
  .)تقريب التهذيب(
كانت احلزورة سوق مكة، ودخلت يف املسجد ملا زيد، وباب احلزورة معروف من أبواب املسجد : احلزورة) ٥(

  .باب عزورة: احلرام، والعامة تقول
  = الثبت عندنا احملفوظ من أهل العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قبل الفجار وان عمها : وعند الواقدي قال) ٦(

د أخذ احلجر االسود إىل اليمن، فقام يف ذلك خويلد وقام معه مجاعة من قريش مث رأى تبع الذي نازع تبعا حني أرا
  .يف منامه ما روعه، فنزع عن ذلك وترك احلجر االسود مكانه

يف آخر السرية أن أخاها عمرو بن خويلد هو الذي زوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاهللا : وذكر ابن إسحاق
  .أعلم

 -وقد كانت خدجية بنت خويلد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي : إسحاق فصل قال ابن
وكان ابن عمها، وكان نصرانيا قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس ما ذكر هلا غالمها من قول الراهب وما كان 

ا لنيب هذه االمة، قد عرفت أنه لئن كان هذا حقا يا خدجية إن حممد: فقال ورقة -يرى منه إذ كان امللكان يظالنه 
: فجعل ورقة يستبطئ االمر ويقول حىت مىت ؟ وقال يف ذلك -أو كما قال  -كائن هلذه االمة نيب ينتظر هذا زمانه 

فقد طال * ووصف من خدجية بعد وصف ) ١(هلم طاملا ما بعث النشيجا * جلجت وكنت يف الذكرى جلوجا 
من * مبا خربتنا من قول قس ) ٢(حديثك أن أرى منه خروجا * رجائي انتظاري يا خدجيا ببطن املكتني على 

ويظهر يف البالد ضياء نور ) ٤(وخيصم من يكون له حجيجا * بأن حممدا سيسود قوما ) ٣(الرهبان أكره أن يعوجا 
* ان ذاكم فيا ليتين إذا ما ك) ٥(ويلقى من يسامله فلوجا * يقوم به الربية أن متوجا فيلقى من حياربه خسارا * 

  )٦(شهدت وكنت أوهلم ولوجا 
__________  

  .عمرو بن أسد زوجها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وافقه الكليب عن ابن عباس= 
  .وابن سعد بسنده عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس

  ).عيون االثر -الطبقات (
  .التمادي يف االمر: اللجاج) ١(

  ذي يضرب فال خيرج بكاؤه ويردده يف صدره قال ابنبكاء الصيب ال: والنشيج
  .النشيج من الفم والنخري من االنف: االعرايب

  .غص البكاء يف حلقه عند الفزعة فهو إذ ذاك نشيج: ويف التهذيب
  .ثىن مكة وهي واحدة الن هلا بطاحا وظواهر: قال السهيلي يف روضه: املكتني) ٢(

  .وهذا كثري عند العرب يف أشعارهم
  .هو قس بن ساعدة االيادي خطيب العرب: قس) ٣(
  .فينا بدل قوما: يف سرية ابن هشام) ٤(

  .يوما: ويف بلوغ االرب لآللوسي



  .الفلوج الظهور على اخلصم والعدو: فلوجا) ٥(
  .وحذفها مع ليت نادر؛ حبذف نون الوقاية " فيالييت " قوله ) ٦(

  ...ومع لعل أعكس* ا وليتين فشا ولييت ندر: قال ابن مالك يف االلفية

إىل ذي العرش إن * أرجي بالذي كرهوا مجيعا ) ١(ولو عجت مبكتها عجيجا * ولوجا يف الذي كرهت قريش 
يضج الكافرون * مبن خيتار من مسك الربوجا فإن يبقوا وأبق يكن أمور * سفلوا عروجا وهل أمر السفالة غري كفر 
وقال ورقة أيضا فيما رواه يونس بن بكري ) ٢(دار متلفة خروجا من االق* هلا ضجيجا وإن أهلك فكل فىت سيلقى 

لفرقة قوم ال أحب ) ٣(ويف الصدر من إضمارك احلزن قادح ؟ * أتبكر أم أنت العشية رائح : عن ابن إسحاق عنه
خيربها عنه إذا غاب ناصح أتاك الذي * كأنك عنهم بعد يومني نازح وأخبار صدق خربت عن حممد * فراقهم 
وهن من * إىل سوق بصرى يف الركاب اليت غدت ) ٤(بغور وبالنجدين حيث الصحاصح * يا خري حرة وجهت 

  وللحق أبواب هلن مفاتح* فيخربنا عن كل خري بعلمه ) ٥(االمحال تعص دواجل 
كما أرسل * إىل كل من ضمت عليه االباطح وظين به أن سوف يبعث صادقا * بأن ابن عبد اهللا امحد مرسل 

* هباء ومنشور من الذكر واضح ويتبعه حيا لؤي وغالب * هود وصاحل وموسى وإبراهيم حىت يرى له العبدان 
فإين به مستبشر الود فارح وإال فإين يا خدجية * فإن أبق حىت يدرك الناس دهره ) ٦(شباهبم واالشيبون اجلحاجح 

وكان له فضل على * أسس البنا  فمتبع دين الذي: عن ارضك يف االرض العريضة سائح وزاد االموي* فاعلمي 
  تالال فيه بالظالم املصابح* الناس راجح وأسس بنيانا مبكة ثابتا 

__________  
  .املهلكة: املتلفة) ٢..(ولوجا يف الذي كرهت قريشا: يف بلوغ االرب لاللوسي) ١(

  .وهي الكثرية التصرف: خروجا يف سرية ابن هشام حروجا
  .بدل ويف الصدرويف الصرب : يف بلوغ االرب) ٣(
  .فتاك بدل أتاك: يف بلوغ االرب) ٤(

  .مجع صحصح وهو ما استوى من االرض وجرد أي ال شجر فيها وال قرار ماء: والصحاصح
  .وأقعصه إذا قتله قتال سريعا: قعص) ٥(

  .أي تثاقل يف مشيه من ثقل احلمل كما قال االزهري؛ من دحل البعري إذا مر حبمله مثقال : دواحل
  .لؤي بن غالب: بلوغ االرب يف) ٦(

  .واجلحاجح مجع جحجح وهو السيد السمح والكرمي

يعلق يف أرساغهن * ختب إليه اليعمالت الطالئح حراجيج أمثال القداح من السرى * مثابا الفناء القبائل كلها 
أنا النذير فال  *لقد نصحت القوام وقلت هلم ): ١(السرايح ومن شعره فيما أورده أبو القاسم السهيلي يف روضه 

  يغرركم أحد
وقبلنا سبح * سبحان ذي العرش سبحانا يدوم له ) ٢(فان دعوكم فقولوا بيننا حداد * ال تعبدن إهلا غري خالقكم 

* ال ينبغي أن يناوي ملكه أحد ال شئ مما نرى تبقى بشاشته * مسخر كل ما حتت السماء له ) ٣(اجلودي واجلمد 
واخللد قد حاولت عاد فما خلدوا وال سليمان إذ * لد مل تغن عن هرمز يوما خزائنه يبقى االله ويودي املال والو

من كل أوب إليها وافد يفد * أين امللوك اليت كانت لعزهتا ) ٤(واجلن واالنس فيما بينها مرد * جترى الرياح به 



لفرج إىل ورقة، قال وفيه البد من ورده يوما كما وردوا مث قال هكذا نسبه أبو ا* حوض هنالك مورود بال كذب 
  .أبيات تنسب إىل أمية بن أيب الصلت

وقد روينا عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أنه كان يستشهد يف بعض الحيان بشئ من هذه : قلت
  .االبيات واهللا أعلم

قبل تزوجيه عليه الصالة بناء الكعبة ) ٥(فصل يف جتديد قريش بناء الكعبة قبل املبعث خبمس سنني ذكر البيهقي 
  .والسالم خدجية

  .واملشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزويج خدجية كما ذكرناه بعشر سنني
  مث شرع البيهقي يف ذكر بناء الكعبة يف

__________  
: لفقا؛ قاله ملا مر ببالل مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يعذب برمضاء مكة وهناهم عنه فلم ينتهوا ) ١(

  ).٢٧١/  ٢ -بلوغ االرب (واهللا لئن قتلتموه الختذن قربه حنانا 
  .فإن دعيتم فقولوا دونه حدد: يف بلوغ االرب لاللوسي وعجزه) ٢(

  .املنع: بفتح احلاء والدال: واحلدد
* رب الربية فرد واحد صمد سبحانه مث سبحانا نعوذ به * سبحان ذي العرش ال شئ يعادله : عند االلوسي) ٣(
  بلنا سبح اجلودي واجلمدوق
/  ٢أنظر دالئل النبوة ج ) ٥(واجلن واالنس جتري بينها الربد * وال سليمان إذا دان الشعوب له : يف االلوسي) ٤(

  .وما بعدها ٤٣

زمن إبراهيم كما قدمناه يف قصته، وأورد حديث ابن عباس املتقدم يف صحيح البخاري وذكر ما ورد من 
 زمن آدم وال يصح ذلك، فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم أول من بناه مبتدئا وأول االسرائيليات يف بنائه يف

إن أول بيت : (من أسسه، وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتىن هبا مشرفة يف سائر االعصار واالوقات قال اهللا تعاىل
ن دخله كان آمنا وهللا على الناس وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني، فيه آيات بينات مقام إبراهيم وم

قلت يا : عن أيب ذر قال) ١(وثبت يف الصحيحني ]  ٩٧ - ٩٦: آل عمران) [ حج البيت من استطاع إليه سبيال
قلت كم بينهما " املسجد االقصى : " قلت مث أي ؟ قال" املسجد احلرام : " رسول اهللا أي مسجد وضع أول ؟ قال

منا على هذا فيما تقدم، وإن املسجد االقصى أسسه اسرائيل وهو يعقب عليه وقد تكل" أربعون سنة : " ؟ قال
  .السالم

  .ويف الصحيحني أن هذا البلد حرمه اهللا يوم خلق السماوات واالرض فهو حرام حبرمة اهللا إىل يوم القيامة
بن [ مهران حدثنا عبيد اهللا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو عبد اهللا الصفار حدثنا أمحد بن) ٢(وقال البيهقي 

كان البيت قبل االرض بألفي سنة، : حدثنا اسرائيل عن أيب حيىي عن جماهد عن عبد اهللا بن عمرو، قال] موسى 
  .قال من حتته مدت]  ٣: االنشقاق) [ وإذا االرض مدت(

  .قال وقد تابعه منصور عن جماهد
ما عبد اهللا بن عمرو يوم الريموك وكان فيهما اسرائيليات وهذا غريب جدا وكأنه من الزاملتني اللتني أصاهب: قلت

  .حيدث منها وفيهما منكرات وغرائب
بن عبد اهللا البغدادي حدثنا ) ٣(أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو جعفر حممد بن حممد بن حممد : مث قال البيهقي



أيب اخلري عن عبد اهللا بن عمرو ) ٤(ة عن يزيد بن حيىي بن عثمان بن صاحل حدثنا أبو صاحل اجلهين حدثين ابن هليع
  .بن العاص

  بعث اهللا: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
جربيل إىل آدم وحواء فقال هلما ابنيا يل بيتا، فخط هلما جربيل فجعل آدم حيفر وحواء تنقل، حىت أجابه املاء نودي 

عاىل إليه أن يطوف به وقيل له أنت أول الناس، وهذا أول بيت، مث من حتته حسبك يا آدم، فلما بنيا أوحى اهللا ت
  ".تناسخت القرون حىت حجه نوح، مث تناسخت القرون حىت رفع إبراهيم القواعد منه 

  .تفرد به ابن هليعة هكذا مرفوعا: قال البيهقي
__________  

وأخرجه مسلم يف  ٤٠٧/  ٦ل الفتح باب حدثنا موسى بن إمساعي ١٠كتاب االنبياء  ٦٠أخرجه البخاري يف ) ١(
  ).٣٧٠(صفحة ) ١(أول كتاب املساجد ح 

وقال حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه ووافقه  ٥١٨/  ٢، وأخرجه احلاكم يف املستدرك ٤٤/  ٢دالئل ج ) ٢(
  .الذهيب

  .حممد بن حممد بن عبد اهللا ٤٤/  ٢يف الدالئل ج ) ٣(
  .أيب اخلري يزيد عن: كذا يف االصل ويف الدالئل) ٤(

  .وهو ضعيف، ووقفه على عبد اهللا بن عمرو أقوى وأثبت واهللا أعلم: قلت
 -أو غريه  -أنبأنا الشافعي أنبأنا سفيان عن ابن أيب لبيد عن حممد بن كعب القرظي ]: بن سليمان [ وقال الربيع 

  .حج آدم فلقيته املالئكة فقالوا بر نسكك يا آدم لقد حججنا قبلك بألفي عام: قال
ما : من أهل املدينة عن عروة بن الزبري أنه قال -أو قال ثقة  -وقال يونس بن بكري عن ابن إسحاق حدثين بقية 

  .من نيب إال وقد حج البيت إال ما كان من هود وصاحل
  .وقد قدمنا حجهما إليه: قلت

  .واملقصود احلج إىل حمله وبقعته وإن مل يكن مث بناء واهللا أعلم
  .حديث ابن عباس املتقدم يف قصة إبراهيم عليه السالم بطوله ومتامه وهو يف صحيح البخاري مث أورد البيهقي

إن أول بيت : (سأل رجل عليا عن قوله تعاىل: مث روى البيهقي من حديث مساك بن حرب عن خالد بن عرعرة قال
ولكنه أول بيت وضع فيه  أهو أول بيت بين يف االرض ؟ قال ال) وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني

  الربكة للناس واهلدى ومقام
  .إبراهيم، ومن دخله كان آمنا
  .وإن شئت نبأتك كيف بناؤه

إليه السكينة، وهي ريح ] اهللا [ إن اهللا تعاىل أوحى إىل ابراهيم أن ابن يل بيتا يف االرض، فضاق به ذرعا فأرسل 
وكان [ وقت يف موضع البيت تطوق احلية، فبىن إبراهيم خجوج هلا رأس، فاتبع أحدمها صاحبه حىت انتهت مث تط

حىت بلغ مكان احلجر، قال البنه أبغين حجرا، فالتمس حجرا حىت أتاه به، فوجد احلجر ] يبين هو ساقا كل يوم 
االسود قد ركب، فقال البيه من أين لك هذا ؟ قال جاء به من ال يتكل على بنائك، جاء به جربيل، من السماء 

  ).١(فأمته 
قال فمر عليه الدهر فاهندم، فبنته العمالقة، مث اهندم فبنته جرهم، مث اهندم فبنته قريش ورسول اهللا صلى اهللا عليه 



  .وسلم يومئذ رجل شاب
حنكم بيننا أول رجل خيرج من هذه السكة، فكان : فلما أرادوا أن يرفعوا احلجر االسود اختصموا فيه، فقالوا

  .وسلم أول من خرج عليهم فقضى بينهم أن جيعلوه يف مرط مث ترفعه مجيع القبائل كلهمرسول اهللا صلى اهللا عليه 
وقال أبو داود الطيالسي حدثنا محاد بن سلمة وقيس وسالم كلهم عن مساك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي 

  .بن أيب طالب
وا من يضعه، فاتفقوا أن يضعه أول من ملا اهندم البيت بعد جرهم بنته قريش، فلما أرادوا وضع احلجر تشاجر: قال

يدخل من هذا الباب، فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من باب بين شيبة فأمر بثوب فوضع احلجر يف وسطه 
وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه وأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضعه، قال يعقوب بن 

ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه : ج أخربين ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قالسفيان أخربين أصبغ بن فر
وسلم احللم مجرت امرأة الكعبة، فطارت شرارة من جممرها يف ثياب الكعبة فاحترقت فهدموها، حىت إذا بنوها، 

  .فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش يف الركن أي القبائل تلي رفعه
  من تعالوا حنكم أول: فقالوا

__________  
ورواه احلاكم يف ) ٢٥ - ٢٤/  ١(ورواه يف أخبار مكة ) ٧١ - ٦٩/  ٣(أخرجه الطربي يف تفسريه ) ١(

  .صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: املستدرك وقال
  .ووافقه الذهيب

لركن فوضع يطلع علينا، فطلع عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو غالم عليه وشاح منرة، فحكموه فأمر با
  يف ثوب، مث أخرج سيد كل قبيلة، فأعطاه ناحية من الثوب، مث ارتقى هو فرفعوا إليه الركن،

حىت دعوه االمني قبل أن ينزل عليه الوحي، فطفقوا ال ) ١(فكان هو يضعه، فكان ال يزداد على السن االرضي 
فلما : ري الزهري، وفيه من الغرابة قولهينحرون جزورا إال التمسوه فيدعو هلم فيها، وهذا سياق حسن، وهو من س

  .بلغ احللم
واملشهور أن هذا كان ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمره مخس وثالثون سنة، وهو الذي نص عليه حممد بن 

  ).٢(إسحاق بن يسار رمحه اهللا 
  .كان بناء الكعبة قبل املبعث خبمس عشرة سنة: وقال موسى بن عقبة

  .وة، وحممد بن جبري بن مطعم، وغريهموهكذا قال جماهد، وعر
  .فاهللا أعلم

  .كان بني الفجار وبني بناء الكعبة مخس عشرة سنة: وقال موسى بن عقبة
  .وكان الفجار وحلف الفضول يف سنة واحدة إذ كان عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرون سنة: قلت

  ).٣(وهذا يؤيد ما قال حممد بن إسحاق واهللا أعلم 
وإمنا محل قريشا على بنائها أن السيول كانت تأيت من فوقها، من فوق الردم الذي صفوه فخر : موسى بن عقبةقال 

  .به فخافوا أن يدخلها املاء
  .وكان رجل يقال له مليح سرق طيب الكعبة

  .فأرادوا أن يشيدوا بنياهنا وأن يرفعوا باهبا حىت ال يدخلها إال من شاؤوا فأعدوا لذلك نفقة وعماال



  .مث غدوا إليها ليهدموها على شفق وحذر أن مينعهم الذي ارادوا
والوليد بن املغرية، فلما رأوا الذي فعل الوليد تتابعوا فوضعوها، فأعجبهم : فكان أول رجل طلعها وهدم منها شيئا

  .ذلك
قدم فزعموا أهنم رأوا فلما أرادوا أن يأخذوا يف بنياهنا أحضروا عماهلم فلم يقدر رجل منهم أن ميضي أمامه موضع 

  .حية قد أحاطت بالبيت، رأسها عند ذنبها
  .فأشفقوا منها شفقة شديدة، وخشوا أن يكونوا قد وقعوا مما عملوا يف هلكة

وكانت الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس وشرفا هلم فلما سقط يف أيديهم والتبس عليهم أمرهم قام فيهم املغرية بن 
  م فذكر ما كانعبد اهللا بن عمرو بن خمزو

__________  
  .مث طفق ال يزداد على السن إال رضا: يف الدالئل) ١(
  .٩٩/  ١رواه االزرقي يف أخبار مكة ) ٢(
  .ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع عشرة سنة أو مخس عشرة هاجت حرب الفجار: قال ابن هشام) ٣(

  .ى اهللا عليه وسلم ابن عشرين سنةهاجت حرب الفجار ورسول اهللا صل: وقال ابن إسحاق
  وملا بلغ: وقال ابن سيد الناس

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسا وثالثني سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة
وطلع عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو غالم عليه وشاحا منرة والذي ..اختصمت قريش: وقال االزرقي

  .الكعبة كان قبل املبعث خبمس سنني جزم به ابن إسحق أن بنيان
١٥٩/  ١.  

انتهت قبل املبعث ..نقول ميكن أن يكون احلريق تقدم وقته على الشروع يف البناء، أو لعل البناء كان يف فترات
  .خبمس سنوات

فقال الزهري ملا بلغ رسول اهللا احللم (وميكن أن يكون قد وقع التباس لدى املؤرخني يف زمن احتراق الكعبة 
  .واالنتهاء من هدمها وبنائها) و..احترقت

  .من نصحه هلم وأمره إياهم أن ال يتشاجروا وال يتحاسدوا يف بنائها
  .وأن يقتسموها أرباعا

  .وأن ال يدخلوا يف بنائها ماال حرام
  .وذكر أهنم ملا عزموا على ذلك ذهبت احلية يف السماء وتغيبت عنهم ورأوا أن ذلك من اهللا عز وجل

  ).١(ول بعض الناس إنه اختطفها طائر وألقاها حنو أجياد ويق: قال
فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسا وثالثني سنة اجتمعت قريش لبناء : وقال حممد بن إسحاق بن يسار

  .الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها
  .وإمنا كانت رضما فوق القامة
  .لك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وإمنا كان يف بئر يف جوف الكعبةفأرادوا رفعها وتسقيفها وذ

  .وكان الذي وجد عنده الكنز دويك موىل لبين مليح بن عمرو بن خزاعة
  .فقطعت قريش يده وتزعم قريش أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك



  .لرجل من جتار الروم) ٢(وكان البحر قد رمى بسفينة إىل جدة 
  .فتحطمت

  .ها فأعدوه لتسقيفهافأخذوا خشب
كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم حتمل آالت البناء من الرخام واخلشب واحلديد سرحها قيصر : قال االموي

مع باقوم الرومي إىل الكنيسة اليت أحرقها الفرس للحبشة فلما بلغت مرساها من جدة بعث اهللا عليها رحيا 
  .فحطمتها

  .ي جنار فتهيأ هلم يف أنفسهم بعض ما يصلحهاوكان مبكة رجل قبط: قال ابن إسحاق
  .وكانت حية خترج من بئر الكعبة اليت كانت تطرح فيها ما يهدى إليها كل يوم

وكشت ) ٤(على جدار الكعبة وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان ال يدنو منها أحد إال احزألت ) ٣(فتشرف 
  وفتحت

على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث اهللا عليها طائرا فاختطفها فاها، فكانوا يهابوهنا، فبينما هي يوما تشرف 
  .فذهب هبا

  .إنا لنرجو أن يكون اهللا تعاىل قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رقيق وعندنا خشب وقد كفانا اهللا احلية: فقالت قريش
  .عن رزين أن سارقا دخل الكعبة يف أيام جرهم ليسرق كنزها: وحكى السهيلي

ئر عليه حىت جاؤوا فأخرجوه وأخذوا منه ما كان أخذه، مث سكنت هذا البئر حية رأسها كرأس اجلدي فاهنار الب
  .وبطنها أبيض وظهرها أسود فأقامت فيها مخسمائة عام وهي اليت ذكرها حممد بن إسحاق

مران بن خمزوم فلما أمجعوا أمرهم هلدمها وبنياهنا قام أبو وهب عمرو بن عابد بن عبد بن ع: قال حممد بن إسحاق
  .فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حىت رجع إىل موضعه -وقال ابن هشام عابد بن عمران بن خمزوم  -

  .يا معشر قريش ال تدخلوا يف بنياهنا من كسبكم إال طيبا: فقال
  -ال يدخل فيها مهر بغي وال بيع ربا، وال مظلمة أحد من الناس 

__________  
  .ئل جيادأجياد، ويف الدال) ١(
  .وهي واقعة جنوب جدة وتبعد عنها مقدار مرحلتني؛ يف االخبار االزرقي بالشعيبة ) ٢(
  .إذا قعدت للشمس ال حيجبك عنها شئ: تتشرق أي تربز للشمس ويقال تشرقت: يف سرية ابن هشام) ٣(
  .رفعت رأسها وجتمعت تستعد للوثوب: احزألت) ٤(

  .املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوموالناس ينحلون هذا الكالم الوليد بن 
قال وكان خال أيب النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان  -مث رجح ابن إسحاق أن قائل ذلك أبو وهب بن عمرو 

  .شريفا ممدحا
  .مث إن قريشا جتزأت الكعبة: وقال ابن إسحاق

وقبائل من قريش ) ١( لبين خمزوم فكان شق الباب لبين عبد مناف وزهرة، وما بني الركن االسود والركن اليماين
  .انضموا إليهم

  ).٢(وكان ظهر الكعبة لبين مجح وسهم 
  ).٣(وكان شق احلجر لبين عبد الدار بن قصي ولبين أسد بن عبد العزى ولبين عدي بن كعب، وهو احلطيم 



  .مث إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه
  اللهم مل ترع اللهم إنا ال نريد: ذ املعول مث قام عليها وهو يقولفقال الوليد بن املغرية أنا أبدؤكم يف هدمها فأخ

  .إال اخلري
ننظر فإن أصيب مل هتدم منها شيئا ورددناها كما : مث هدم من ناحية الركنني فتربص الناس تلك الليلة، وقالوا
  .كانت، وإن مل يصبه شئ، فقد رضي اهللا ما صنعنا من هدمها

أساس إبراهيم  -حىت إذا انتهى اهلدم هبم إىل االساس  -، فهدم وهدم الناس معه فأصبح الوليد غاديا على عمله
ووقع يف صحيح البخاري عن يزيد بن  -أخذ بعضها بعضا ) ٤(أفضوا إىل حجارة خضر كاالسنة  -عليه السالم 

  .قال السهيلي وأرى رواية السرية كااللسنة ومها واهللا أعلم -رومان كأسنمة االبل 
من قريش ممن كان يهدمها ادخل عتلة بني حجرين ) ٥(فحدثين بعض من يروي احلديث أن رجال : حاققال ابن أس

  .منها ليقلع هبا أحدمها، فلما حترك احلجر انتفضت مكة بأسرها
  .فانتهوا عن ذلك االساس

ا اجتمعوا من قريش مل) ٦(وزعم عبد اهللا بن عباس أن أولية قريش كانوا حيدثون أن رجال : وقال موسى بن عقبة
إىل تأسيس إبراهيم وإمساعيل عليهما السالم عمد رجل منهم إىل حجر من االساس ] وانتهوا [ لينزعوا احلجارة 

  االول فرفعه وهو ال يدري أنه من االساس االول، فأبصر
__________  

  .وبين متيم: زاد يف تاريخ مكة) ١(
  .بين عامر بن لؤي: زاد يف اخبار مكة فذكر) ٢(
  .مسي حطيما، كما قيل، الن الناس يزدمحون فيه حىت حيطم بعضهم بعضا: طيماحل) ٣(
  .كأهنا االبل اخللف ال يطيق احلجر منها ثالثون رجالن: يف رواية االزرقي) ٤(

  .ومن قال االسنمة فهي مجع سنام، وأراد أن احلجارة تدخل بعضها يف بعض كما تدخل عظام االسنمة بعضها ببعض
  .أي أسنة الرماح: فهي مجع سنانومن قال االسنة 

  .هو الوليد بن املغرية: يف تاريخ االزرقي) ٥(
  .أبو وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن خمزوم: ويف رواية له عن سعيد بن املسيب قال

  .وقد ثبت أنه أبو وهب: عامر بن نوفل بن عبد مناف وقال الواقدي: وعن جبري بن مطعم قال
  .صواب من الدالئل رجاالكذا يف االصل، وال) ٦(

  .القوم برقة حتت احلجر كادت تلتمع بصر الرجل، ونزا احلجر من يده فوقع يف موضعه وفزع الرجل والبناة
  .فلما ستر احلجر عنهم ما حتته إىل مكانه عادوا إىل بنياهنم وقالوا ال حتركوا هذا احلجر وال شيئا حبذائه

الركن كتابا بالسريانية فلم يعرفوا ما هو، حىت قرأه هلم رجل من  وحدثت أن قريشا وجدوا يف: قال ابن إسحاق
، فإذا هو أنا اهللا ذو بكة، خلقتها يوم خلقت السماوات واالرض، وصورت الشمس والقمر، وحففتها )١(يهود 

  .نبمبارك الهلها يف املاء والل -قال ابن هشام يعين جبالها  -بسبعة أمالك حنفاء ال تزول حىت يزول أخشباها 
اهللا احلرام، يأتيها رزقها من ثالثة سبل، ال ] بيت [ مكة : وحدثت أهنم وجدوا يف املقام كتابا فيه: قال ابن إسحاق

  .حيلها أول من أهلها
إن كان ما  -قال وزعم ليث بن أيب سليم أهنم وجدوا يف الكعبة قبل مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم بأربعني سنة 



  .من يزرع خريا حيصد غبطة، ومن يزرع شرا حيصد ندامة: مكتوبا فيه -ذكر حقا 
  .يعملون السيئات وجيزون احلسنات ؟ أجل كما جيتىن من الشوك العنب

يرفع احلديث إىل النيب  -حدثنا املعتمر بن سليمان الرقي عن عبد اهللا بن بشر الزهري : وقال سعيد بن حيىي االموي
إين أنا اهللا ذويكة، صنعتها يوم صنعت : قام ثالثة أصفح، يف الصفح االولوجد يف امل: " قال -صلى اهللا عليه وسلم 

إين أنا اهللا : الشمس والقمر وخففتها بسبعة أمالك حنفاء، وباركت الهلها يف اللحم واللنب ويف الصفح الثاين
  .ذويكة، خلقت الرحم وشققت هلا من امسي

  .إين أنا اهللا ذوبكة، خلقت اخلري والشر وقدرته :فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته، ويف الصفح الثالث
  .فطوىب ملن أجريت اخلري على يديه وويل ملن أجريت الشر على يديه

  .مث إن القبائل من قريش مجعت احلجارة لبنائها، كل قبيلة جتمع على حدة: قال ابن اسحاق
  رفعه إىل موضعهمث بنوها حىت بلغ البناء موضع الركن فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ت

  .دون االخرى
  .حىت حتاوروا أو حتالفوا، وأعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما

  .مث تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على املوت، وأدخلوا أيديهم يف ذلك الدم يف تلك اجلفنة
  .فسموا لعقة الدم

  .تمعوا يف املسجد فتشاوروا وتناصفوافمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو مخسا مث اهنم اج
كلها ) ٢(وكان عامئذ أسن قريش  -فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم 

  .يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما ختتلفون فيه أول من يدخل من باب هذا املسجد يقضي بينكم فيه: قال
  .ففعلوا

  خلفكان أول داخل د
__________  

  .من محري: حرب من يهود اليمن، وىف رواية: كذا يف االصل وابن هشام ويف دالئل البيهقي) ١(
  .ذكر االزرقي أن أبا زمعة بن االسود كان أسن القوم) ٢(

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .هذا االمني رضينا، هذا حممد: فلما رأوه قالوا

فأتى به، وأخذ الركن " هلموا إيل ثوبا : " ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفلما انتهى إليهم وأخربوه اخلرب
  ).١(لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب : " فوضعه فيه بيده، مث قال

  .ففعلوا حىت إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى اهللا عليه وسلم" مث ارفعوه مجيعا 
  .مث بىن عليه

  . صلى اهللا عليه وسلم االمنيوكانت قريش تسمي رسول اهللا
حدثنا هالل يعين ابن حبان عن جماهد عن  -يعين أبا يزيد  -حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت : وقال االمام أمحد

أنا حنته  - وكان يل حجر : أنه حدثه أنه كان فيمن بىن الكعبة يف اجلاهلية قال -وهو السائب بن عبد اهللا  -مواله 
وكنت أجئ باللنب اخلاثر الذي آنفه على نفسي فأصبه عليه فيجئ الكلب فيلحسه مث : الق -أعبده من دون اهللا 

  .فبنينا حىت بلغنا موضع احلجر وال يرى احلجر أحد: يشغر فيبول عليه قال



  .فإذا هو وسط أحجارنا مثل رأس الرجل يكاد يترايا منه وجه الرجل
  .الوا اجعلوا بينكم حكماحنن نضعه وقال آخرون حنن نضعه فق: فقال بطن من قريش

  .فقالوا أول رجل يطلع من الفج
  .فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا أتاكم االمني

  .فقالوا له فوضعه يف ثوب
  .مث دعا بطوهنم فرفعوا نواحيه فوضعه هو صلى اهللا عليه وسلم

  عشرة ذراعا وكانت تكسىوكانت الكعبة على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم مثاين : قال ابن إسحاق
  .القباطي

  ).٢(مث كسيت بعد الربور 
  ).٣(وأول من كساها الديباج احلجاج بن يوسف 

قصرت هبم النفقة أي مل  -وهو ستة أذرع أو سبعة أذرع من ناحية الشام  -وقد كانوا أخرجوا منها احلجر : قلت
  .يتمكنوا أن يبنوه على قواعد إبراهيم

  ا من ناحيةوجعلوا للكعبة بابا واحد
__________  

أيب زمعة بن االسود، ويف الثالث : أي بزاوية من زواياه فكان عتبة بن ربيعة يف ربع عبد مناف، ويف الربع الثاين) ١(
  .، ويف الرابع أبو حذيفة بن املغرية)قيس بن عدي: يف الطبقات(العاص بن وائل 

  .اب مينيةوهي ثي: كذا يف االصل، ويف السرية واالزرقي الربود) ٢(
  .مجع قبطية بالضم وهو ثوب من ثياب مصر رقيق أبيض: والقباطي

  .معربة وهي القماش املنقوش: الديباج) ٣(
أن خالد بن جعفر بن كالب أول من كسا : روى الفاكهي من طريق مسعر عن جسرة: وفيمن كساها الديباج

  .الكعبة الديباج يف اجلاهلية
  .لة بنت حيان والدة العباس بن عبد املطلب كست الكعبة الديباجأن نتي: وعن الدارقطين يف املؤتلف

 -يزيد  -معاوية  -نتيلة  - ٢ -خالد  - ١: وحصلنا يف أول من كساها الديباج على ستة أقوال: وقال ابن حجر
  .احلجاج -ابن الزبري 

  .كسوة خالد ونتيلة مل تشملها كلها: قال
  .صادف ذلك خالفة ابنه يزيدوأما معاوية فلعله كساها يف آخر خالفته ف

  .وأما ابن الزبري فلعله كساها بعد جتديد بنائها لكن مل يداوم على كسوهتا الديباج
  .وأما احلجاج فكساها بأمر عبد امللك واستمر على ذلك، فلعله أول من داوم على كسوهتا يف كل سنة

  ).الروض االنف أخبار مكة(

  .الشرق
وقد ثبت يف الصحيحني عن ) ١(كل أحد فيدخلوا من شاؤوا ومينعوا من شاؤوا وجعلوه مرتفعا لئال يدخل إليها 

  .أمل تري أن قومك قصرت هبم النفقة: " عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلا
ذا ملا متكن وهل" ولوال حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة وجعلت هلا بابا شرقيا وبابا غربيا، وأدخلت فيها احلجر 



  ابن الزبري بناها على ما أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاءت يف غاية البهاء
  .واحلسن والسناء كاملة على قواعد اخلليل
  .هلا بابان ملتصقان باالرض شرقيا وغربيا
  .يدخل الناس من هذا وخيرجون من اآلخر

فيما صنعه ابن الزبري واعتقدوا  -وهو اخلليفة يومئذ  -مروان  فلما قتل احلجاج بن الزبري كتب إىل عبد امللك بن
  .أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه

فأمر باعادهتا إىل ما كانت عليه فعمدوا إىل احلائط الشامي فحصوه وأخرجوا منه احلجر ورصوا حجارته يف أرض 
  .الكعبة

 -أو ابنه املنصور  -كان يف زمن املهدي فارتفع باباها وسدوا الغريب واستمر الشرقي على ما كان عليه فلما 
  .استشار مالكا يف إعادهتا على ما كان صنعه ابن الزبري

  .إين أكره أن يتخذها امللوك ملعبة: فقال مالك رمحه اهللا
  .فتركها على ما هي عليه
  .فهي إىل اآلن كذلك
اهللا عنه، اشتراها من أهلها  فأول من أخر البيوت من حول الكعبة عمر بن اخلطاب رضي: وأما املسجد احلرام

  .وهدمها فلما كان عثمان اشترى دورا وزادها فيه
  .فلما وىل ابن الزبري أحكم بنيانه، وحسن جدرانه وأكثر أبوابه

  .ومل يوسعه شيئا آخر
  .فلما استبد باالمر عبد امللك بن مروان زاد يف ارتفاع جدرانه وأمر بالكعبة فكسيت الديباج

  .بأمره احلجاج بن يوسف وكان الذي توىل ذلك
وإذ يرفع إبراهيم : (وقد ذكرنا قصة بناء البيت واالحاديث الواردة يف ذلك يف تفسري سورة البقرة عند قوله

  .وذكرنا ذلك مطوال مستقصى فمن شاء كتبه هاهنا وهللا احلمد واملنة) ٢) (القواعد من البيت وإمساعيل
ها على ما أرادوا قال الزبري بن عبد املطلب، فيما كان من أمر احلية فلما فرغوا من البنيان وبنو: قال ابن إسحاق

إىل الثعبان وهي هلا اضطراب وقد كانت * عجبت ملا تصوبت العقاب : اليت كانت قريش هتاب بنيان الكعبة هلا
أن خشينا هتيبنا البناء وقد هناب فلما * وأحيانا يكون هلا وثاب إذا قمنا إىل التأسيس شدت * تكون هلا كشيش 

لنا البنيان ليس هلا حجاب فقمنا حاشدين * فضمتها إليها مث خلت ) ٣(عقاب تتلئب هلا انصباب * الزجر جاءت 
  لنا منه القواعد والتراب* إىل بناء 

__________  
  .رفعوا باهبا حىت ال تدخلها السيول، وال ترقا إال بسلم: زاد يف تاريخ مكة) ١(
  .١٢٧سورة البقرة اآلية ) ٢(
  .املنع: الزجر) ٣(

  .العذاب: ويروى الرجز

فليس الصله منهم ذهاب وقد * أعز به املليك بين لؤي ) ١(وليس على مساوينا ثياب * غداة يرفع التأسيس منه 
وعند اهللا يلتمس الثواب وقد قدمنا يف * ومرة قد تقدمها كالب فبوأنا املليك بذاك عزا * حشدت هناك بنو عدي 



وط به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أقذار اجلاهلية، أنه كان هو والعباس عمه ينقالن فصل ما كان اهللا حي
احلجارة، وأنه عليه الصالة والسالم ملا وضع إزاره حتت احلجارة على كتفه هنى عن خلع إزاره فأعاده إىل سريته 

  .االوىل
  .و الشدة يف الدين والصالبةفصل وذكر ابن إسحاق ما كانت قريش ابتدعوه يف تسميتهم احلمس، وه

  .وذلك الهنم عظموا احلرم تعظيما زائدا حبيث التزموا بسببه أن ال خيرجوا منه ليلة عرفة
  .وكانوا يقولون حنن أبناء احلرم وقطان بيت اهللا

روه فكانوا ال يقفون بعرفات مع علمهم أهنا من مشاعر إبراهيم عليه السالم، حىت ال خيرجوا عن نظام ما كانوا قر
  .من البدعة الفاسدة

  .وكانوا ال يدخرون من اللنب أقطا وال مسنا وال يسلون شحما وهم حرم
  .وال يدخلون بيتا من شعر وال يستظلون إن استظلوا إال ببيت من أدم

أن يأكلوا إال من طعام قريش، وال يطوفوا إال يف ثياب قريش،  -ما داموا حمرمني  -وكانوا مينعون احلجيج والعمار 
فإن مل جيد أحد منهم ثوب أحد من احلمس وهم قريش وما ولدوا ومن دخل معهم من كنانة وخزاعة طاف عريانا 

اليوم يبدو بعضه أو : ولو كانت امرأة وهلذا كانت املرأة إذا اتفق طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها وتقول
  وبعد هذا اليوم ال أحله* كله 

فطاف يف ثياب نفسه فعليه إذا فرغ من الطواف أن يلقيها فال ينتفع هبا بعد فإن تكرم أحد ممن جيد ثوب أمحسي 
  .ذلك

  .وليس له وال لغريه أن ميسها
لقى بني أيدي * كفى حزنا كري عليه كأنه : قال بعض الشعراء) ٣(وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقى 

  الطائفني حرمي
__________  

  .مسوينا أي مسوي البنيان: ويف سرية ابن هشام؛ السوآت : مساوينا واملساوي هنا) ١(
  .إشارة إىل أهنم كانوا ينقلون احلجارة عراة ويرون أن ذلك كان دينا وأنه من باب التشمري واجلد يف الطاعة: ثياب

  .وما بدا منه فال أحله: يف سرية ابن هشام) ٢(
  ).الروض االنف(ين سلمة بن قشري يقال ان املرأة اليت قالت ذلك هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة مث من ب

  .ألقاء: الشئ امللقى ويقال املنسى ومجعه: اللقى) ٣(

فكانوا كذلك حىت بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأنزل عليه القرآن ردا عليهم فيما : قال ابن إسحاق
واستغفروا اهللا إن اهللا ( أي مجهور العرب من عرفات) مث أفيضوا من حيث أفاض الناس]: (تعاىل [ ابتدعوه فقال 
وقد قدمنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقف بعرفات قبل أن ينزل عليه توفيقا من اهللا ) ١) (غفور رحيم

يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل (له، وأنزل اهللا عليه ردا عليهم فيما كانوا حرموا من اللباس والطعام على الناس 
 تسرفوا إنه ال حيب املسرفني قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من مسجد وكلوا واشربوا وال

  .اآلية) ٢) (الرزق
  ).٤(وال أدري أكان ابتداعهم لذلك قبل الفيل أو بعده : عن ابن إسحاق) ٣(وقال زياد البكائي 

  .مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليما كثريا



وكانت االحبار من اليهود والكهان من النصارى : قال حممد بن إسحاق رمحه اهللاوذكر شئ من البشارات بذلك 
قد حتدثوا بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل مبعثه ملا تقارب زمانه، أما االحبار من اليهود ) ٥(ومن العرب 
  .والرهبان

  .نبيائهم إليهم فيهمن النصارى فعما وجدوا يف كتبهم من صفته وصفة زمانه، وما كان من عهد أ
: االعراف) [ الذين يتبعون الرسول النيب االمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالجنيل: (قال اهللا تعاىل

وإذ قال عيسى بن مرمي يا بين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم مصدقا ملا بني يدي من : (اآلية وقال اهللا تعاىل]  ١٥٧
  ]. ٦: الصف) [  من بعدي امسه أمحدالتوراة ومبشرا برسول يأيت

حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من : (وقال اهللا تعاىل
  .اآلية]  ٢٩: الفتح) [ اهللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف االجنيل

وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن : (ىلوقال اهللا تعا
آل ) [ به ولتنصرنه، قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري ؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين

ا إال أخذ عليه امليثاق لئن بعث حممد وهو ما بعث اهللا نبي: " ويف صحيح البخاري عن ابن عباس قال]  ٨١: عمران
  حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته امليثاق لئن بعث

__________  
  .١٩٩سورة البقرة اآلية ) ١(
  .٣٢و  ٣١سورة االعراف اآليتان ) ٢(
السرية عن ابن إسحاق زياد البكائي هو أبو حممد زياد بن عبد اهللا بن طفيل القيسي العامري البكائي راوي ) ٣(

  .ه ١٨٣تويف سنة 
  .قال ابن جريج ملا أن أهلك اهللا تعاىل أصحاب الفيل عظمت العرب قريشا: ١٧٦/  ١ورد يف تاريخ مكة ج ) ٤(

وقالت ..أهل اهللا قاتل عنهم وكفاهم مؤنة عدوهم فازدادوا يف تعظيم احلرم واملشاعر احلرام: وأهل مكة وقالوا
  .فابتدعوا يف دينهم أحداثا أداروها بينهم..وا إبراهيمقريش حنن أهل اهللا وبن

  .والرهبان من النصارى، والكهان من العرب: يف سرية ابن هشام) ٥(

  .يعلم من هذا أن مجيع االنبياء بشروا وأمروا باتباعه" حممد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه 
[ اآلية ) ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك: ةوقد قال إبراهيم عليه السالم فيما دعا به الهل مك

  ]. ١٢٩البقرة 
حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج بن فضالة حدثنا لقمان بن عامر مسعت أبا أمامة قال قلت يارسول : وقال االمام أمحد

ها نور أضاءت له قصور دعوة أيب إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خيرج من: " اهللا، ما كان بدء أمرك ؟ قال
وقد روى حممد بن إسحاق عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه " الشام 

وسلم عنه مثله ومعىن هذا أنه أراد بدء أمره بني الناس واشتهار ذكره وانتشاره فذكر دعوة إبراهيم الذي تنسب 
  .أنبياء بين اسرائيل كما تقدمإليه العرب، مث بشرى عيسى الذي هو خامت 

  .يدل هذا على أن من بينهما من االنبياء بشروا به أيضا
أما يف املال االعلى فقد كان أمره مشهورا مذكورا معلوما من قبل خلق آدم عليه الصالة والسالم كما قال االمام 

يب عن عبد االعلى بن هالل أمحد حدثنا عبد الرمحن بن مهدي حدثنا معاوية بن صاحل عن سعيد بن سويد الكل



  .السلمي عن العرباض بن سارية
إين عبد اهللا خامت النبيني، وإن آدم ملنجدل يف طينته، وسأنبئكم بأول : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ).١" (ذلك، دعوة أيب إبراهيم، وبشارة عيسى يب ورؤيا أمي اليت رأت، وكذلك أمهات املؤمنني 
  .إن أمه رأت حني وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام: لليث عن معاوية بن صاحل وقالوقد رواه ا

وقال االمام أمحد أيضا حدثنا عبد الرمحن حدثنا منصور بن سعد عن بديل بن ميسرة عن عبد اهللا بن شقيق عن 
  ).٢(فرد هبن أمحد ت" وآدم بني الروح واجلسد " قلت يا رسول اهللا، مىت كنت نبيا ؟ قال : ميسرة الفجر قال

وقد رواه عمر بن أمحد بن شاهني يف كتاب دالئل النبوة من حديث أيب هريرة فقال حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد 
حدثنا أبو مهام الوليد بن مسلم عن االوزاعي حدثين حيىي عن أيب سلمة عن أيب  -يعين أبا القاسم البغوي  -العزيز 

" بني خلق آدم ونفخ الروح فيه : " اهللا عليه وسلم مىت وجبت لك النبوة ؟ قال سئل رسول اهللا صلى: هريرة قال
  .ورواه من وجه آخر عن االوزاعي به

  :وقال
__________  

  .النبيني: كذا يف االصل ويف دالئل البيهقي) ١(
  .٣٧٩/  ٥و  ٦٦/  ٤و  ١٢٨ - ١٢٧/  ٤أخرج احلديثان أمحد يف مسنده ج ) ٢(

وقال هذا حديث صحيح االسناد، وأقره الذهيب  ٦٠٠/  ٢حديث احلاكم يف املستدرك  وأخرج اجلزء االول من
وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد وقال رواه أمحد والطرباين والبزار وأحد أسانيد أمحد رجاله رجال الصحيح غري 

  .سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان

  ".وآدم منجدل يف طينته " 
يف  -مرفوعا  -أمحد بن املقدام عن بقية بن سعيد بن بشري عن قتادة عن أيب هريرة وروى عن البغوي أيضا عن 

كنت أول : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح: (قول اهللا تعاىل
بر عن الشعيب عن ابن ومن حديث أيب مزاحم عن قيس بن الربيع عن جا" النبيني يف اخللق وآخرهم يف البعث 

  ".وآدم بني الروح واجلسد : " عباس قيل يا رسول اهللا مىت كنت نبيا ؟ قال
وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطني من اجلن مما تسترق من السمع، إذ كانت وهي ال حتجب عن ذلك 

  .يلقى العرب لذلك فيه باال بالقذف بالنجوم، وكان الكاهن والكاهنة ال يزال يقع منهما بعض ذكر أموره وال
حىت بعثه اهللا تعاىل، ووقعت تلك االمور اليت كانوا يذكرون فعرفوها، فلما تقارب أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم وحضر زمان مبعثه حجبت الشياطني عن السمع، وحيل بينها وبني املقاعد اليت كانت تعقد الستراق السمع 
  .لشياطني أن ذلك المر حدث من أمر اهللا عزوجلفيها، فرموا بالنجوم فعرفت ا

قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن فقالوا إنا : (ويف ذلك أنزل اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم) ١(قال 
  .إىل آخر السورة) مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا

وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن، : (التفسري، وكذا قوله تعاىل وقد ذكرنا تفسري ذلك كله يف كتابنا
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضى ولوا إىل قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى 

  .ناكاآليات، ذكرنا تفسري ذلك كله ه) مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق وإىل طريق مستقيم
  حدثين يعقوب بن عتبة بن املغرية بن االخنس أنه حدث أن أول: قال حممد بن إسحاق



وإهنم جاؤوا إىل رجل منهم يقال له عمرو بن  -هذا احلي من ثقيف  -العرب فزع للرمي بالنجوم حني رمي هبا 
يف السماء من القذف هبذه  ، فقالوا له يا عمرو أمل تر ما حدث)٢(أمية أحد بين عالج وكان أدهى العرب وأمكرها 

النجوم ؟ قال بلى، فانظروا فإن كانت معامل النجوم اليت يهتدي هبا يف الرب والبحر ويعرف هبا االنواء من الصيف 
والشتاء، ملا يصلح الناس يف معايشهم هي اليت يرمى هبا، فهو واهللا طي الدنيا، وهالك هذا اخللق وإن كانت جنوما 

  .اهلا فهذا المر أراد اهللا به هذا اخللق فما هو ؟غريها وهي ثابتة على ح
  -) ٣(يقال هلا الغيطلة  -وحدثين بعض أهل العلم أن امرأة من بين سهم : قال ابن إسحاق

__________  
  .أي ابن إسحاق) ١(
  .وأنكرها رأيا: يف سرية ابن هشام) ٢(

  .الشئ وهو مبادرته فيه وسبقه إليهأي أهداها رأيا من النكر وهو الدهاء، ويروي بالباء من البكور يف 
  .قال ابن هشام الغيطلة من بين مرة بن عبد مناة بن كنانة، أخوه بين مدجل بن مرة) ٣(

  .ويقال الغيطلة بنت مالك بن احلارث بن عمرو بن الصعق بن شنوق بن مرة

ما أدر، يوم عقر وحنر، قلت أدر : كانت كاهنة يف اجلاهلية جاءها صاحبها ليلة من الليايل فانقض حتتها، مث قال
شعوب ما شعوب ؟ تصرع فيه كعب : قريش حني بلغها ذلك ما يريد ؟ مث جاءها ليلة أخرى فانقض حتتها مث قال

  .اجلنوب) ١(
فلما بلغ ذلك قريشا قالوا ما ذا يريد ؟ إن هذا المر هو كائن فانظروا ما هو، فما عرفوه حىت كانت وقعة بدر 

  .نه كان الذي جاء به إىل صاحبتهوأحد بالشعب، فعرفوا أ
كان هلم كاهن يف اجلاهلية، فلما  -بطنا من اليمن  -) ٢(وحدثين علي بن نافع اجلرشي أن جنبا : قال ابن إسحاق

انظر لنا يف أمر هذا الرجل واجتمعوا : ذكر أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وانتشر يف العرب، قالت له جنب
  .له يف أسفل جبله

إليهم حني طلعت الشمس فوقف هلم قائما متكئا على قوس له، فرفع رأسه إىل السماء طويال، مث جعل ينزو،  فنزل
  أيها الناس إن اهللا أكرم حممدا: مث قال

  .واصطفاه، وطهر قلبه وحشاه ومكثه فيكم أيها الناس قليل
  .قد أخرناها إىل هواتف اجلانمث اشتد يف جبله راجعا من حيث جاء، مث ذكر ابن إسحاق قصة سواد بن قارب و

مع  -إن مما دعانا إىل االسالم : وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: فصل قال ابن إسحاق
وكنا أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا أهل  -) ٣(أن كنا نسمع من رجل من يهود  -رمحة اهللا تعاىل وهداه لنا 

إنه قد : ال يزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا كتاب، عندهم علم ليس لنا، وكانت
  .تقارب زمان نيب يبعث اآلن نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثريا ماس نسمع ذلك منهم

  .فلما بعث اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجبناه حني دعانا إىل اهللا، وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به
  .بادرناهم إليه، فآمنا به وكفروا بهف

وملا جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين : (ففينا وفيهم نزلت هذه اآلية
  ).كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اهللا على الكافرين

  قول اللهم ابعث لنا هذاكانت اليهود ت: عن ابن أيب جنيح عن علي االزدي: وقال ورقاء



__________  
املراد هنا كعب بن لؤي، وسياق احلديث اآليت يؤيد ذلك خاصة أن معظم الذين صرعوا يف بدر وأحد من ) ١(

  .أشراف قريش من كعب بن لؤي
بنو منبه واحلارث : هم بطن من بين يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن مالك بن أدد وهو مذحج وهم: جنب) ٢(

  .وسبحان ومشره وهفان والغلى
  .والقاموس ومعجم البلدان سنحان بدل سبحان ومشران بدل مشر: ويف مجهرة االنساب

مسوا جنب أو جناب الهنم حتالفوا على بين عمهم صداء أو صدا كما يف هناية االرب وهم من اتباع الكافر 
  .القائم بنواحي زبيد -لعله كاهنهم  -الصليحي 

  .ا كنا نسمع من رجال يهودمل: عبارة ابن هشام) ٣(

  ).١(رواه البيهقي  -] على الناس [ أي يستنصرون به  -النيب حيكم بيننا وبني الناس يستفتحون به 
  .عن أبيه عن جده عن سعيد بن جبري عن ابن عباس) ٢(مث روي من طريق عبد امللك بن هارون بن عنربة 

إنا [ اللهم : زمت يهود خيرب، فعاذت اليهود هبذا الدعاء فقالواكانت اليهود خبيرب تقاتل غطفان فكلما التقوا ه: قال
فكانوا إذا التقوا : نسألك حبق حممد النيب االمي الذي وعدتنا أن خترجه يف آخر الزمان إال نصرتنا عليهم، قال] 

  .دعوا هبذا الدعاء، فهزموا غطفان، فلما بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم كفروا به
  .اآلية وروى عطية عن ابن عباس حنوه) ٣) (وكانوا من قبل يستفتحون على اللذين كفروا: (لفأنزل اهللا عزوج

  .وروي عن عكرمة من قوله حنو ذلك أيضا
وحدثين صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن حممود بن لبيد عن سلمة بن سالم بن : وقال ابن إسحاق

فخرج علينا يوما من بيته حىت : من يهود يف بين عبد االشهل، قالكان لنا جار : قال -وكان من أهل بدر  -وقش 
  .وقف على بين عبد االشهل

  .وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا: قال سلمة
  .علي فروة يل مضطجع فيها بفناء أهلي، فذكر القيامة والبعث واحلساب وامليزان واجلنة والنار

وحيك يا فالن أو ترى : أن بعثا كائن بعد املوت، فقالوا له فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان، ال يرون: قال
نعم، والذي حيلف به : هذا كائنا ؟ إن الناس يبعثون بعد موهتم إىل دار فيها جنة ونار جيزون فيها بأعماهلم ؟ قال

ينجو من تلك  من تلك النار أعظم تنور يف الدار، حيمونه مث يدخلونه إياه فيطبقونه عليه، وأن) ٤(ويود أن له حتطه 
  .نيب مبعوث من حنو هذه البالد: وحيك يا فالن فما آية ذلك ؟ قال: النار غدا قالوا له

أن يستنفذ هذا : فقال -فنظر إيل، وأنا من أحدثهم سنا  -وأشار بيده إىل حنو مكة واليمن، قالوا ومىت نراه ؟ قال 
  .الغالم عمره يدركه

رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهو حي بني أظهرنا، ] حممدا [ حىت بعث اهللا  فواهللا ما ذهب الليل والنهار: قال سلمة
  .فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا

  .وحيك يا فالن ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال بلى ولكن ليس به: فقلنا له: قال
  .رواه أمحد عن يعقوب عن أبيه عن ابن عباس
  ).٥(ق يونس بن بكري ورواه البيهقي عن احلاكم باسناده من طري

  وروى أبو نعيم يف الدالئل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود بن لبيد عن حممد بن



__________  
  .٧٦/  ٢دالئل النبوة ج ) ١(
  ).الكاشف للذهيب -الثقات للعجلي  -التقريب (وهو الصواب / يف الدالئل ابن عنترة ) ٢(

  .ك وقال ابن حبان يضع احلديث وأبوه ثقة ووثق هارون العجليضعيفان وقال أبو حامت مترو: قال الدارقطين
  .وأمحد وابن معني

  .٨٩سورة البقرة جزء من اآلية ) ٣(
  .ولود أن له حبظه: كذا يف االصل ويف سرية ابن هشام) ٤(
 ١(ونقله الصاحلي يف السرية الشامية  ٧٩ - ٧٨/  ٢والبيهقي يف الدالئل  ٤٦٨/  ٣أخرجه أمحد يف مسنده ) ٥(
  .رواه ابن إسحاق والبخاري وصححه احلاكم، واخلرب يف االكتفاء والوفا: وقال) ١٣٥/ 

قد  -وإين لغالم يف إزار  -مل يكن يف بين عبد االشهل إال يهودي واحد يقال له يوشع، فسمعته يقول : سلمة قال
  .أظلكم خروج نيب يبعث من حنو هذا البيت

  .فليصدقه مث أشار بيده إىل بيت اهللا، فمن أدركه
  .فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلمنا وهو بني أظهرنا مل يسلم حسدا وبغيا

وقد قدمنا حديث أيب سعيد عن أبيه يف أخبار يوشع هذا عن خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصفته ونعته 
واه احلاكم عن البيهقي بإسناده من وأخبار الزبري بن باطاعن ظهور كوكب مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ور

  .طريق يونس بن بكري عنه
هل تدري عم كان اسالم : قال يل: حدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن شيخ من بين قريظة قال: قال ابن إسحاق

نفر من بين هدل، أخوة بين قريظة كانوا معهم يف جاهليتهم، مث  -ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية، وأسد بن عبيد 
فإن رجال من اليهود من أرض الشام يقال له ابن اهليبان قدم علينا : ال، قال: قلت: قال -نوا سادهتم يف االسالم كا

قبل االسالم بسنني فحل بني أظهرنا، ال واهللا ما رأينا رجال قط ال يصلي اخلمس أفضل منه، فأقام عندنا فكنا إذا 
ال واهللا حىت تقدموا بني يدي خمرجكم صدقة، : سق لنا، فيقولأخرج يا بن اهليبان فاست: قحط عنا املطر قلنا له

  .فنقول له كم ؟ فيقول صاعا من متر، أو مدين من شعري
  .فيستسقي لنا، فواهللا ما يربح جملسه حىت مير السحاب ويسقى) ١(قال فنخرجها، مث خيرج بنا إىل ظاهر حرثنا 

  قد فعل ذلك
  .غري مرة وال مرتني وال ثالثا

يا معشر يهود ما ترونه أخرجين من أرض اخلمر واخلمري إىل : رته الوفاة عندنا، فلما عرف أنه ميت قالمث حض: قال
خروج نيب قد أظل زمانه، ) ٢(فإين إمنا قدمت هذه البلدة أتوكف : أرض البؤس واجلوع ؟ قال قلنا أنت أعلم قال

ال تسبقن إليه يا معشر يهود، فإنه يبعث هذه البلدة مهاجره فكنت أرجو أن يبعث فاتبعه، وقد أظلكم زمانه ف
  .فيمن خالفه فال مينعنكم ذلك منه] والنساء [ بسفك الدماء وسيب الذراري 

يا : -وكانوا شبابا أحداثا  -بين قريظة قال هؤالء الفتية ) ٣(فلما بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحاصر 
  .بن اهليبانبين قريظة واهللا إنه للنيب الذي عهد إليكم فيه ا

  .قالوا ليس به قالوا بلى واهللا إنه هلو بصفته، فنزلوا فأسلموا فاحرزوا دماءهم وأمواهلم وأهليهم
  .قال ابن إسحاق فهذا ما بلغنا عن أحبار يهود



وقد قدمنا يف قدوم تبع اليماين وهو أبو كرب تبان أسعد إىل املدينة وحماصرته إياها وأنه خرج إليه ذانك : قلت
  .ن من اليهود فقاال له إنه ال سبيل لك عليها، أهنا مهاجر بين يكون يف آخر الزمان فثناه ذلك عنهااحلربا

وقد روى أبو نعيم يف الدالئل من طريق الوليد بن مسلم حدثنا حممد بن محزة بن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن 
  .أبيه عن جده

  إن: قال قال عبد اهللا بن سالم
__________  

  .حرتنا: ة ابن هشام ودالئل البيهقييف سري) ١(
  .أتوقع: ويف الدالئل؛ أنتظر خروجه واستشعر : أتوكف) ٢(

  .أظل زمانه أي أشرف وقرب
  .املراد هنا حني غزا صلى اهللا عليه وسلم بين قريظة عقب منصرفه من غزوة اخلندق) ٣(

إال وقد عرفتها يف وجه حممد صلى اهللا عليه اهللا ملا أراد هدى زيد بن سعية قال زيد مل يبق شئ من عالمات النبوة 
  .يسبق حلمه جهله، وال يزيده شدة اجلهل عليه إال حلما: وسلم، حني نظرت إليه إال اثنتني مل أخربمها منه

قال فكنت أتلطف له الن أخالطه فأعرف حلمه وجهله، فذكر قصة إسالفه للنيب صلى اهللا عليه وسلم ماال يف مثرة، 
ونظرت إليه بوجه غليظ،  -وهو يف جنازة مع أصحابه  -جل أتيته فأخذت مبجامع قميصه وردائه قال فلما حل اال

  يا حممد أال تقضيين حقي ؟ فواهللا ما علمتكم بين: وقلت
  .عبد املطلب ملطل، قال فنظر إىل عمر وعيناه يدوران يف وجهه كالفلك املستدير

يه وسلم ما أمسع، وتفعل ما أرى ؟ فوالذي بعثه باحلق لوال ما مث قال يا عدو اهللا أتقول لرسول اهللا صلى اهللا عل
  .أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر إىل عمر يف سكون وتؤدة وتبسم

 أنا وهو كنا أحوج إىل غري هذا منك يا عمر، أن تأمرين حبسن االداء، وتأمره حبسن التباعة، اذهب به يا: " مث قال
  .عمر فاقضه حقه

  .فأسلم زيد بن سعية رضي اهللا عنه" وزد عشرين صاعا من مثر 
  .وشهد بقية املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتويف، عام تبوك رمحه اهللا

إسالم سلمان الفارسي رضي اهللا عنه وأرضاه فقال حدثين عاصم بن عمر بن قتادة : مث ذكر ابن إسحاق رمحه اهللا
  .ي عن حممود بن لبيد عن عبد اهللا بن عباساالنصار

) ١(كنت رجال فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية يقال هلا جي : قال -من فيه  -قال حدثين سلمان الفارسي 
قريته وكنت أحب خلق اهللا إليه، فلم يزل حبه إياي حىت حبسين يف بيته كما حتبس اجلارية، ) ٢(وكان أيب دهقان 
  .النار اليت يوقدها ال يتركها ختبو ساعة) ٣(سية، حىت كنت قطن واجتهدت يف اجملو

قال وكانت اليب ضيمة عظيمة، قال فشغل يف بنيان له يوما فقال يل يا بين إين قد شغلت يف بنياين هذا اليوم عن 
  .ضيعيت، فاذهب إليها فاطلعها، وأمرين فيها ببعض ما يريد

  .عين كنت أهم إيل من ضيعيت، وشغلتين عن كل شئ من أمريمث قال يل وال حتتبس عين فإنك إن احتبست 
قال فخرجت أريد ضيعته اليت بعثين إليها، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواهتم فيها وهم 

  .يصلون
وكنت ال أدري ما أمر الناس، حلبس أيب إياي يف بيته، فلما مسعت أصواهتم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون فلما 



  .أعجبتين صالهتم ورغبت يف أمرهم رأيتهم
  .وقلت هذا واهللا خري من الدين الذي حنن عليه، فواهللا ما برحتهم حىت غربت الشمس وتركت ضيعة أيب فلم آهتا

  .مث قلت هلم أين أصل هذا الدين ؟ قالوا بالشام، فرجعت إىل أيب وقد بعث يف طليب، وشغلته عن أمره كله
  أمل أكن أعهد إليك ما عهدته ؟ قال قلت أي بين أين كنت: فلما جئت قال

__________  
اسم مدينة ناحية أصبهان القدمية، وهي اآلن خراب منفردة، وتسمى اآلن عند العجم شهرستان وعند : جي) ١(

  .احملدثني املدينة
  ويف رواية أنه من رامهرمز فلعله ولد هبا ونشأ يف جى كما يف دالئل أيب ٢٠٢/  ٢معجم البلدان 

  ).٢١٣(نعيم 
  .معربة وهو شيخ القرية، العارف بالفالحة وما يصلح االرض من الشجر يلجأ إليه يف معرفة ذلك: الدهقان) ٢(
  .خادمها الذي خيدمها ومينعها من أن ختبو: قطن النار) ٣(

قال يا أبة مررت بأناس يصلون يف كنيسة هلم فأعجبين ما رأيت من دينهم فواهللا مازلت عندهم حىت غربت الشمس 
  .أي بين، ليس يف ذلك الدين خري، دينك ودين آبائك خري منه

  .كال واهللا إنه خلري من ديننا: قال قلت
إذا قدم عليكم ركب من : قال فخافين فجعل يف رجلي قيدا مث حبسين يف بيته، قال وبعثت إىل النصارى فقلت هلم

  .الشام فأخربوين هبم
  .النصارى فأخربوين هبم) ١(فقدم عليهم ركب من الشام فجاؤوين : قال

  .إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إىل بالدهم فآذنوين] هلم [ فقلت 
  .فلما أرادوا الرجعة إىل بالدهم أخربوين هبم: قال

من أفضل أهل هذا الدين علما ؟ : فألقيت احلديد من رجلي مث خرجت معهم حىت قدمت الشام، فلما قدمتها قلت
  .ةقالوا االسقف يف الكنيس

إين رغبت يف هذا الدين، وأحببت أن أكون معك وأخدمك يف كنيستك، وأتعلم منك، فأصلي : قال فجئته فقلت له
  .معك

قال ادخل، فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا مجعوا له شيئا كنزه لنفسه ومل يعطه 
  .ه بغضا شديدا ملا رأيته يصنعاملساكني، حىت مجع سبع قالل من ذهب وورق، قال وابغضت

  .مث مات واجتمعت له النصارى ليدفنوه
إن هذا كان رجل سوء، يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه هبا كنزها لنفسه، ومل يعط : فقلت هلم

  .املساكني منها شيئا
  ].عليه [  فدلنا: وما علمك بذلك ؟ قال فقلت هلم أنا أدلكم على كنزه، قالوا: قال فقالوا يل

ال ندفنه أبدا قال فصلبوه ورمجوه : قال فأريتهم موضعه، فاستخرجوا سبع قالل مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوها قالوا
  .باحلجارة

  .وجاؤوا برجل آخر فوضعوه مكانه
 أزهد يف الدنيا وال أرغب يف اآلخرة وال] و [ قال سلمان فما رأيت رجال ال يصلي اخلمس، أرى أنه أفضل منه 



  ].منه [ أدأب ليال وهنارا 
  .قال فأحببته حبا مل أحب شيئا قبله مثله

  قال فأقمت معه زمانا مث حضرته الوفاة فقلت له إين قد كنت معك وأحببتك حبا مل
أحبه شيئا قبلك وقد حضرك ما ترى من أمر اهللا تعاىل فإىل من توصي يب ؟ ومب تأمرين به ؟ قال أي بين، واهللا ما 

  .أحدا على ما كنت عليهأعلم اليوم 
  .لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إال رجال باملوصل وهو فالن وهو على ما كنت عليه فاحلق به

  .قال فلما مات وغيب حلقت بصاحب املوصل
  .ييا فالن إن فالنا أوصاين عند موته أن أحلق بك وأخربين أنك على أمره، فقال يل أقم عند]: له [ فقلت 

فأقمت عنده فوجدته خري رجل على أمر صاحبه فلم يلبث أن مات فلما حضرته الوفاة قلت له يا فالن إن فالنا 
أوصى يب إليك وأمرين باللحوق بك وقد حضرك من أمر اهللا ما ترى فإىل من توصي يب ومب تأمرين ؟ قال يا بين واهللا 

وهو فالن فاحلق به، فلما مات وغيب حلقت بصاحب ) ٢(ما أعلم رجال على مثل ما كنا عليه إال رجال بنصيبني 
  نصيبني فأخربته

__________  
  .ناس جتارهتم: ويف سرية ابن هشام جتار من النصارى، ويف دالئل البيهقي؛ كذا يف االصل والنسخ املطبوعة ) ١(
  . املوصل ستة أياممدينة من بالد اجلزيرة على جادة القوافل من املوصل إىل الشام بينها وبني: نصيبني) ٢(

  .خربي وما أمرين به صاحباي
  .فقال أقم عندي فأقمت عنده

يا فالن إن : فوجدته على أمر صاحبيه فأقمت مع خري رجل، فواهللا ما لبث أن نزل به املوت فلما حضر قلت له
 ومب تأمرين ؟ قال فالنا كان أوصي يب إىل فالن مث أوصى يب فالن إىل فالن مث أوصي يب فالن إليك فإىل من توصي يب

من أرض الروم فإنه على مثل ما حنن ) ١(يا بين واهللا ما أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إال رجل بعمورية 
  .عليه

  .فإن أحببت فائته فإنه على أمرنا
فقال أقم عندي فأقمت عند خري رجل على هدي ؛ فلما مات وغيب حلقت بصاحب عمورية فأخربته خربي 

  .ه وأمرهمأصحاب
قال واكتسبت حىت كانت يل بقرات وغنيمة، قال مث نزل به أمر اهللا فلما حضر قلت له يا فالن إين كنت مع فالن 

  .فأوصى يب إىل فالن مث أوصى يب فالن إىل فالن مث أوصى يب فالن إىل فالن
أحد على مثل ما ] اليوم [ أصبح مث أوصى يب فالن إليك فإىل من توصي يب ومب تأمرين ؟ قال أي بين، واهللا ما أعلم 

  كنا عليه من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظل زمان نيب، مبعوث بدين إبراهيم حيرج
بأرض العرب مهاجره إىل االرض بني حرتني بينهما خنل به عالمات ال ختفى يأكل اهلدية، وال يأكل الصدقة، بني 

  .بالد فافعلكتفيه خامت النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك ال
  .قال مث مات وغيب ومكثت بعمورية ما شاء اهللا أن أمكث

امحلوين إىل أرض العرب وأعطيكم بقرايت هذه وغنيميت هذه قالوا نعم : مث مريب نفر من كلب جتار، فقلت هلم
رأيت فاعطيتموها ومحلوين معهم، حىت إذا بلغوا وادي القرى ظلموين فباعوين من رجل يهودي عبدا، فكنت عنده و



  .النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف يل صاحيب، ومل حيق يف نفسي
فبينا أنا عنده إىل قدم عليه ابن عم له من بين قريظة من املدينة، فابتاعين فاحتملين إىل املدينة، فواهللا ما هو إال أن 

فأقام مبكة ما أقام وال أمسع له رأيتها فعرفتها بصفة صاحيب هلا، فأقمت هبا وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .بذكر مما أنا فيه من شغل الرق، مث هاجر إىل املدينة فواهللا إين لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل

  ).٢(وسيدي جالس حتيت، إذ أقبل ابن عم له حىت وقف عليه فقال يا فالن قاتل اهللا بين قيلة 
  .ل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه نيبعلى رج) ٣(واهللا إهنم جملتمعون اآلن بقباء 

قال سلمان فلما مسعتها أخذتين الرعدة حىت ظننت أين ساقط على سيدي فنزلت عن النخلة، فجعلت أقول البن 
  .عمه ماذا تقول ؟ ماذا تقول ؟ قال فغضب سيدي فلكمين لكمة شديدة
  .ستثبته عما قالمث قال مالك وهلذا ؟ أقبل على عملك، قال فقلت ال شئ إمنا أردت أن ا

  .قال وقد كان عندي شئ قد مجعته فلما أمسيت أخذته
فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغين أنك رجل  -وهو بقباء  -مث ذهبت به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .صاحل ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهذا شئ كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غريكم
  وأمسك يده" كلوا " إليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحابه قال فقربته 

__________  
  .بلد يف بالد الروم غزاه املعتصم: عمورية) ١(

  .ومسيت بعمورية بنت الروم بن اليفز بن سام بن نوح
  .من قضاعة أم االوس واخلزرج..بنت كاهل بعد عذرة: قيلة) ٢(
  .ا، وتقع قرية قباء على ميلني من املدينة على يسار القاصد إىل مكةاسم بئر عرفت القرية هب: قباء) ٣(

  فلم يأكل، فقلت يف نفسي هذه واحدة مث انصرفت عنه فجمعت شيئا وحتول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل
  .املدينة

  .مث جئته فقلت له إين قد رأيتك ال تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك هبا
  .صلى اهللا عليه وسلم منها وأمر أصحابه فأكلوا معه، قال فقلت يف نفسي هاتان ثنتانقال فأكل رسول اهللا 

) ١(قال مث جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه وعليه مشلتان 
  .وهو جالس يف أصحابه فسلمت عليه

وصف يل صاحيب ؟ فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث استدبرته أنظر إىل ظهره، هل أرى اخلامت الذي 
  .استدبرته عرف أين استثبت يف شئ وصف يل

فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إىل اخلامت فعرفته، فأكببت عليه أقبله وأبكي فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .عباس فتحولت بني يديه، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يابن" حتول : " وسلم

  .فأعجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يسمع ذاك أصحابه
  .مث شغل سلمان الرق حىت فاته مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدر وأحد

  .قال سلمان
فكاتبت صاحيب على ثالمثائة خنلة أحييها له بالفقري " كاتب يا سلمان : " مث قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .بعني أوقيةوأر) ٢(



الرجل بثالثني ودية، : فأعانوين يف النخل" أعينوا أخاكم " الصحابه " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  ).٣(والرجل بعشرين ودية، والرجل خبمس عشرة ودية والرجل بعشرة 

  .يعني الرجل بقدر ما عنده حىت اجتمعت يل ثالمثائة ودية
  ".اذهب يا سلمان ففقر هلا، فإذا فرغت فائتين أكن أنا أضعها بيدي : " ه وسلمفقال يل رسول اهللا صلى اهللا علي

  .ففقرت، وأعانين أصحايب، حىت إذا فرغت جئته فأخربته: قال
  .فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معي إليها

ي نفس سلمان بيده ما فجعلنا نقرب إليه الودي، ويضعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده حىت إذا فرغنا فوالذ
  ).٤(ماتت منها ودية واحدة 

  .فأديت النخل وبقي علي املال
  .فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض املعادن

وأين تقع : قال قلت" خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان " قال فدعيت له قال " ما فعل الفارسي املكاتب ؟ " فقال 
والذي نفس  -قال فأخذهتا فوزنت هلم منها " خذها فإن اهللا سيؤدي هبا عنك : " مما على يارسول اهللا ؟ قال هذه

  .أربعني أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتق سلمان -سلمان بيده 
  ).٥(فشهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلندق حرا مث مل يفتين معه مشهد 

__________  
  .وعلي مشلتان يل: ام والبيهقييف سرية ابن هش) ١(

  .الكساء الغليظ يشتمل به االنسان، أي يلتحف به: والشملة
حفرة حتفر : فقري النخلة: أيب باحلفر والغرس يقال فقرت االرض إذا حفرهتا، ويف النهاية: كذا يف االصول) ٢(

  .للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها
  ).هقيدالئل البي -سرية ابن هشام (الصواب بعشر ) ٣(
أن سلمان غرس ودية واحدة بيده وغرس الباقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعاشت : يف الروض االنف) ٤(

  .كلها إال اليت غرسها سلمان
  .البخاري -) ابن سيد الناس(
 ٤٣٨/  ٥ومسند أمحد ) ٢١٣(خرب إسالم سلمان الفارسي يف طبقات ابن سعد، ودالئل النبوة اليب نعيم ) ٥(

) ٤٥/  ١(واخلصائص الكربى للسيوطي ) ١٩٢/  ٦(هتذيب تاريخ دمشق ) ٥٢/  ٢(االسالم للذهيب  تاريخ
  ).٦٨/  ٦٠(عيون االثر 

وحدثين يزيد بن أيب حسب عن رجل من عبد القيس عن سلمان أنه قال ملا قلت وأين تقع هذه : قال ابن إسحاق
خذها فأوفهم : " ليه وسلم فقلبها على لسانه، مث قالمن الذي علي يا رسول اهللا ؟ أخذها رسول اهللا صلى اهللا ع

  .فأخذهتا فأوفيتهم منها حقهم كله أربعني أوقية" منها 
حدثين عاصم بن عمر بن قتادة حدثين من ال أهتم عن عمر بن عبد العزيز بن مروان قال : وقال حممد بن إسحاق

إيت كذا وكذا : خربه أن صاحب عمورية قال لهحدثت عن سلمان أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أ
خيرج كل سنة من هذه الغيضة مستجيزا يعترضه ذوو ) ١(وكذا من أرض الشام، فإن هبا رجالن بني غيضتني 

االسقام فال يدعو الحد منهم إال شفي، فاسأله عن هذا الدين الذي تبتغي فهو خيربك عنه قال سلمان فخرجت حىت 



الناس قد اجتمعوا مبرضاهم هناك، حىت خيرج هلم تلك الليلة مستجيزا من إحدى جئت حيث وصف يل فوجدت 
  .الغيضتني إىل االخرى

فغشيه الناس مبرضاهم، ال يدعو ملريض إال شفي، وغلبوين عليه، فلم أخلص إليه حىت دخل الغيضة اليت يريد أن 
  .يدخل إال منكبه
رمحك اهللا أخربين عن احلنيفية دين إبراهيم، قال إنك لتسأل عن من هذا ؟ والتفت إيل قال قلت ي: قال فتناولته فقال

  .شئ ما يسأل عنه الناس اليوم، قد أظلك زمان نيب يبعث هبذا الدين من أهل احلرم، فأته فهو حيملك عليه
  .مث دخل

كذا ه" لئن كنت صدقتين يا سلمان لقد لقيت عيسى بن مرمي : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسلمان
  .وقع يف هذه الرواية

  .وفيها رجل مبهم وهو شيخ عاصم بن عمر بن قتادة
  .وقد قيل إنه احلسن بن عمارة مث هو منقطع بل معضل بني عمر بن عبد العزيز وسلمان رضي اهللا عنه

  .قوله لئن كنت صدقتين يا سلمان لقد لقيت عيسى بن مرمي غريب جدا بل منكر
هنا أربعمائة سنة، وقيل ستمائة سنة بالشمسية، وسلمان أكثر ما قيل إنه عاش ثالمثائة فإن الفترة أقل ما قيل فيها ا

  .سنة ومخسني سنة
  .وحكى العباس ابن يزيد البحراين إمجاع مشاخيه على أنه عاش مائتني ومخسني سنة

  .واختلفوا فيما زاد إىل ثالمثائة ومخسني سنة واهللا أعلم
  .ى بن مرمي فهذا ممكن بالصوابوالظاهر أنه قال لقد لقيت وصي عيس

  .الرجل املبهم هو احلسن بن عمارة وهو ضعيف وإن صح مل يكن فيه نكارة: وقال السهيلي
الن ابن جرير ذكر أن املسيح نزل من السماء بعدما رفع فوجد أمه وامرأة أخرى يبكيان عند جذع املصلوب 

  .فأخربمها أنه مل يقتل وبعث احلواريني بعد ذلك
جاز نزوله مرة جاز نزوله مرارا مث يكون نزوله الظاهر حني يكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويتزوج حينئذ  قال وإذا

  .امرأة من بين جذام وإذا مات دفن يف حجرة روضة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  يف كتاب دالئل النبوة قصة سلمان هذه من طريق يونس بن بكري عن) ٢(وقد روى البيهقي 

__________  
  .الشجر امللتف: الغيضة) ١(
  .٩٢/  ٢دالئل النبوة ج ) ٢(

  .حممد بن إسحاق كما تقدم ورواها أيضا عن احلاكم عن االصم عن حيىي بن أيب طالب
بن صوحان أنه مسع سلمان ) ٢(عن مساك بن حرب عن يزيد ) ٢(حدثنا علي بن عاصم حدثنا حامت بن أيب صفرة 

  .حيدث كيف كان أول إسالمه
قصة طويلة وذكر أنه كان من رامهرمز وكان له أخ أكرب منه غين وكان سلمان فقريا يف كنف أخيه، وأن ابن فذكر 

دهقاهنا كان صاحبا له وكان خيتلف معه إىل معلم هلم وأنه كان خيتلف ذلك الغالم إىل عباد من النصارى يف كهف 
  هلم فسأله سلمان أن

ى أن تنم عليهم فيقتلهم أيب، فالتزم له أن ال يكون منه شئ يكرهه يذهب به معه إليهم فقال له إنك غالم وأخش



كأن الروح قد خرجت منهم من العبادة يصومون النهار ويقومون الليل  -أو سبعة  -فذهب به معه فإذا هم ستة 
أيده  يأكلون الشجر وما وجدوا فذكر عنهم أهنم يؤمنون بالرسل املتقدمني وأن عيسى عبد اهللا ورسوله وابن أمته

  .باملعجزات
وقالوا له يا غالم إن لك ربا وإن لك معادا وإن بني يديك جنة ونارا وإن هؤالء القوم الذين يعبدون النريان أهل 

  .كفر وضاللة ال يرضى اهللا مبا يصنعون وليسوا على دينه
هو أبو ذلك الغالم الذي مث جعل يتردد مع ذلك الغالم إليهم مث لزمهم سلمان بالكلية مث أجالهم ملك تلك البالد و

صحبه سلمان إليهم عن أرضه واحتبس امللك ابنه عنده وعرض سلمان دينهم وعلى أخيه الذي هو أكرب منه فقال 
إين مشتغل بنفسي يف طلب املعيشة فارحتل معهم سلمان حىت دخلوا كنيسة املوصل فسلم عليهم أهلها مث أرادوا أن 

جوا حىت أتوا واديا بني جبال فتحدر إليهم رهبان تلك الناحية يسلمون يتركوين عندهم فأبيت إال صحبتهم فخر
عليهم واجتمعوا إليهم وجعلوا يسألوهنم عن غيبتهم عنهم ويسألوهنم عين فيثنون علي خريا، وجاء رجل معظم فيهم 

اهللا ورسوله فخطبهم فأثىن على اهللا مبا هو أهله وذكر الرسل وما أيدوا به وذكر عيسى بن مرمي وأنه كان عبد 
وأمرهم باخلري وهناهم عن الشر، مث ملا أرادوا االنصراف تبعه سلمان ولزمه قال فكان يصوم النهار ويقوم الليل من 

االحد إىل االحد فيخرج إليهم ويعظهم ويأمرهم وينهاهم فمكث على ذلك مدة طويلة، مث أراد أن يزور بيت 
يلتفت إيل ويقبل علي فيعظين وخيربين أن يل ربا وأن بني يدي جنة املقدس فصحبه سلمان إليه قال فكان فيما ميشي 

يا سلمان إن اهللا سوف يبعث : ونارا وحسابا ويعلمين ويذكرين حنو ما كان يذكر القوم يوم االحد قال فيما يقول يل
مانه الذي خيرج فيه وهذا ز] النبوة [ رسوال امسه أمحد خيرج من هتامة يأكل اهلدية وال يأكل الصدقة بني كتفيه خامت 

قد تقارب فأما أنا فإين شيخ كبري وال أحسبين أدركه فإن أدركته أنت فصدقه واتبعه، قلت له وإن أمرين بترك دينك 
  .وما أنت عليه ؟ قال وإن أمرك فإن احلق فيما جيئ به ورضي الرمحن فيما قال

مث نام وقد أوصاه أنه إذا بلغ الظل مكان كذا مث ذكر قدومهما إىل بيت املقدس وأن صاحبه صلى فيه هاهنا وهاهنا 
  أن يوقظه فتركه سلمان حينا آخر أزيد مما قال ليستريح، فلما استيقظ ذكر

__________  
كذا يف االصل، والصواب كما يف الدالئل حامت بن أيب صغرية، وهو أبو يونس البصري، وأبو صغرية امسه ) ١(

  .١٣٧/  ١التقريب  /مسلم وهو جده المه وقيل زوج أمه، ثقة 
  .زيد بن صوحان: كذا يف االصل ويف الدالئل) ٢(

اهللا والم سلمان على ترك ما أمره من ذلك مث خرجا من بيت املقدس فسأله مقعد فقال يا عبد اهللا سألتك حني 
وال قلبة  وصلت فلم تعطين شيئا وها أنا أسألك فنظر فلم جيد أحدا فأخذ بيده وقال قم بسم اهللا فقام وليس به بأس

  .كأمنا نشط من عقال
فقال يل يا عبد اهللا امحل علي متاعي حىت أذهب إىل أهلي فأبشرهم، فاشتغلت به مث أدركت الرجل فلم أحلقه ومل 
أدر أين ذهب وكلما سألت عنه قوما قالوا أمامك حىت لقيين ركب من العرب من بين كلب فسألتهم فلما مسعوا 

  .لين خلفه حىت أتوا يب بالدهملغيت أناخ رجل منهم بعريه فحم
مث ذكر ذهابه إليه ؛ فباعوين فاشترتين امرأة من االنصار فجعلتين يف حائط هلا وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .بالصدقة واهلدية ليستعلم ما قال صاحبه، مث تطلب النظر إىل خامت النبوة فلما رآه آمن من ساعته

  .ه وسلم خربه الذي جرى لهوأخرب رسول اهللا صلى اهللا علي



قال فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر الصديق فاشتراه من سيدته فأعتقه، قال مث سألته يوما عن دين 
  .ال خري فيهم: النصارى فقال

قال فوقع يف نفسي من أولئك الذين صحبتهم ومن ذلك الرجل الصاحل الذي كان معي ببيت املقدس فدخلين من 
لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود : (ر عظيم حىت أنزل اهللا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمذلك أم

والذين أشركوا، ولتجدن أقرهبم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا وأهنم ال 
يه وسلم فجئت وأنا خائف فجلست بني يديه فقرأ بسم فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عل]  ٨٢: املائدة) [ يستكربون

  .اآليات) ذلك بأن منهم قسيسني ورهبانا وأهنم ال يستكربون: (اهللا الرمحن الرحيم
فقلت يا رسول اهللا " يا سلمان أولئك الذين كنت معهم وصاحبك مل يكونوا نصارى كانوا مسلمني : " مث قال

  .والذي بعثك باحلق هلو أمرين باتباعك
  .نعم، فاتركه فإن احلق وما يرضى اهللا فيما يأمرك: فإن أمرين بترك دينك وما أنت عليه ؟ قال: قلت لهف

  ويف هذا السياق غرابة كثرية وفيه
بعض املخالفة لسياق حممد بن إسحاق وطريق حممد بن إسحاق أقوى إسنادا وأحسن اقتصاصا وأقرب إىل ما رواه 

ن سليمان بن طرخان التيمي عن أبيه عن أيب عثمان النهدي عن سلمان البخاري يف صحيحه من حديث معتمر ب
  .الفارسي أنه تداوله بضعة عشر، من رب إىل رب، أي من معلم إىل معلم ومرب إىل مثله واهللا أعلم

  .تداوله ثالثون سيدا من سيد إىل سيد، فاهللا أعلم: قال السهيلي
دالئل وأورد هلا أسانيد وألفاظا كثرية، ويف بعضها أن اسم وكذلك استقصى قصة إسالمه احلافظ أبو نعيم يف ال

  .سيدته اليت كاتبته حلبسة فاهللا أعلم
  .ذكر أخبار غريبة يف ذلك
حدثنا العالء بن الفضل بن عبد ) ١(حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا حممد بن زكريا الغاليب : قال أبو نعيم يف الدالئل

  عباد بن كسيب عن أبيه عن أيبامللك بن أيب السوية املنقري حدثنا 
__________  

  .هو ابو بكر حممد بن زكريا بن دينار الغاليب البصري يعرف بزكرويه) ١(

عتوارة اخلزاعي عن سعري بن سوادة العامري قال كنت عشيقا لعقيلة من عقائل احلي، أركب هلا الصعب والذلول 
املوسم ) ١(ه، فانصرفت من الشام حبرث وأناث أريد به كبة ال أبقى من البالد مسرحا أرجوا رحبا يف متجر إال أتيت

ودمهاء العرب، فدخلت مكة بليل مسدف فأقمت حىت تعرى عين قميص الليل فرفعت رأسي فإذا قباب مسامتة 
أال : شعف اجلبال، مضروبة بأنطاع الطائف وإذا جزر تنحر وأخرى تساق، وإذا أكلة وحثثة على الطهاة يقولون

  .لوا، وإذا رجل جيهر على نشز من االرض، ينادي يا وفد اهللا ميلوا إىل الغداءعجلوا أال عج
ما رأيت فأقبلت أريد عميد القوم، ) ٢(يا وفد اهللا من طعم فلريح إىل العشاء، فجهرين : وأنيسان على مدرجة يقول

قد من جبينه، قد ، وكأن الشعرى تو)٣(فعرف رجل الذي يب، فقال أمامك، وإذا شيخ كأن يف خديه االساريع 
  .الث على رأسه عمامة سوداء قد أبرز من مالئها مجة فينانة كأهنا مساسم

  ومن دوهنا منرقة بيده قضيب متخصر به حوله مشايخ جلس) ٤(قال يف بعض الروايات حتته كرسي مساسم 
  .نواكس االذقان ما منهم أحد يفيض بكلمة

  .المي هذا أوان جنومه، فلما رأيته ظننته ذلكوقد كان مني إيل خرب من أخبار الشام أن النيب ا



  .فقلت السالم عليك يارسول اهللا
، هذا هاشم بن عبد مناف، )٥(مه مه، كال وكأن قد وليتين إياه فقلت من هذا الشيخ ؟ فقالوا هذا أبو نضلة : فقال

  .-ن يقال هلم آل جفنة يعين ملوك عرب الشام من غسان كا -فوليت وأنا أقول هذا واهللا اجملد ال جمد آل جفنة 
  .وهذه الوظيفة اليت حكاها عن هاشم هي الرفادة يعين إطعام احلجيج زمن املوسم

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر حدثنا حممد بن أمحد بن أيب حيىي حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا علي : وقال أبو نعيم
  .بد اهللا بن أيب اجلهم عن أبيه عن جدهبن قتيبة اخلراساين حدثنا خالد بن الياس عن أيب بكر بن ع

  .قال مسعت أبا طالب حيدث عن عبد املطلب قال
بينا أنا نائم يف احلجر إذ رأيت رؤيا هالتين ففزعت منها فزعا شديدا، فأتيت كاهنة قريش وعلي مطرف خز ومجيت 

بال سيدنا قد أتانا متغري  ما: تضرب منكيب فلما نظرت إيل عرفت يف وجهي التغيري وأنا يومئذ سيد قومي فقالت
وكان ال يكلمها أحد من الناس حىت يقبل يدها اليمين، مث ! اللون ؟ هل رابه من حدثان الدهر شئ ؟ فقلت هلا بلى 
  ]كنت [ يضع يده على أم رأسها مث يذكر حاجته ومل أفعل الين 

__________  
  .الزحام: كبة) ١(
  .راعين: جهرين) ٢(
قاموس حميط (الدود بيض محر الرؤوس واحدهتا أسروع ويسروع : وقد تكون؛ ئق خطوط وطرا: االساريع) ٣(
  ).سرع(
  .االوىل عيدان السمسم: مساسم) ٤(

  .والثانية خشب أسود
  .نضلة أحد ابناء هاشم) ٥(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .كبري قومي
قد نال رأسها السماء وضربت بأغصاهنا ) ١(فجلست فقلت إين رأيت الليلة وأنا نائم يف احلجر كأن شجرة تنبت 

  املشرق واملغرب، وما رأيت نورا أزهر منها أعظم من نور الشمس سبعني
  .ضعفا
يت العرب والعجم ساجدين هلا وهي تزداد كل ساعة عظما ونورا وارتفاعا ساعة ختفى وساعة تزهر، ورأيت ورأ

  .رهطا من قريش قد تعلقوا بأغصاهنا، ورأيت قوما من قريش يريدون قطعها
  .فإذا دنوا منها أخرهم شاب مل أر قط أحسن منه وجها وال أطيب منه رحيا فيكسر أظهرهم، ويقلع أعينهم

عت يدي ال تناول منها نصيبا، فمنعين الشاب فقلت ملن النصيب ؟ فقال النصيب هلؤالء الذين تعلقوا هبا فرف
  .وسبقوك إليها

فانتبهت مذعورا فزعا فرأيت وجه الكاهنة قد تغري، مث قالت لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل ميلك 
اليب طالب، لعلك تكون هذا املولود قال فكان أبو  -ب يعين عبد املطل -املشرق واملغرب ويدين له الناس مث قال 

  .طالب حيدث هبذا احلديث بعدما ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبعدما بعث
: مث قال كانت الشجرة واهللا أعلم أبا القاسم االمني، فيقال اليب طالب أال تؤمن ؟ فيقول السبة والعار وقال أبو نعيم

ثنا حممد بن زكرياء الغاليب حدثنا العباس بن بكار الضيب حدثنا أبو بكر الذهلي عن حدثنا سليمان بن أمحد حد
  .عكرمة عن ابن عباس

منهم أبو سفيان بن حرب، فقدمت اليمن فكنت أصنع  -خرجت يف جتارة إىل اليمن يف ركب : قال قال العباس
مثل ذلك، فقال يل يف يومي الذي كنت يوما طعاما وانصرف بأيب سفيان وبالنفر ويصنع أبو سفيان يوما، ويفعل 

  .أصنع فيه، هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف إىل بييت وترسل إيل غداءك ؟ فقلت نعم
فانصرفت أنا والنفر إىل بيته وأرسلت إىل الغداء فلما تغدى القوم قاموا واحتبسين فقال هل علمت يا أبا الفضل أن 

خي ؟ فقال أبو سفيان إياي تكتم ؟ وأي بين أخيك ينبغي أن يقول ابن أخيك يزعم أنه رسول اهللا فقلت أي بين أ
  .هو حممد بن عبد اهللا، فقلت قد فعل ؟ قال بلى قد فعل: هذا إال رجل واحد ؟ قلت وأيهم على ذلك ؟ قال
ىل أنا رسول أدعوكم إ: " أخربك أن حممدا قام باالبطح فقال: وأخرج كتابا بامسه من ابنه حنظلة بن أيب سفيان فيه

  .جده يا أبا حنظلة صادق: فقال العباس قلت" اهللا عزوجل 
فقال مهال يا أبا الفضل فواهللا ما أحب أن يقول مثل هذا، إين ال أخشى أن يكون على ضري من هذا احلديث يا بين 

  .عبد املطلب، إنه واهللا ما برحت قريش تزعم أن لكم هنة وهنة، كل واحدة منهما غاية
  .هل مسعت ذلك ؟ قلت نعم قد مسعت لنشدتك يا أبا الفضل
  .قال فهذه واهللا شؤمتكم

قلت فلعلها مينتنا، قال فما كان بعد ذلك إال ليال حىت قدم عبد اهللا بن حذافة باخلرب وهو مؤمن، ففشا ذلك يف 
ا جمالس اليمن، وكان أبو سفيان جيلس جملسا باليمن يتحدث فيه حرب من أحبار اليهود، فقال له اليهودي ما هذ

اخلرب ؟ بلغين أن فيكم عم هذا الرجل الذي قال ما قال ؟ قال أبو سفيان صدقوا وأنا عمه، فقال اليهودي أخو أبيه 



  قال! ؟ قال نعم 
__________  

  .نبتت: يف الدالئل واخلصائص) ١(

ى اليهودي أنه فحدثين عنه قال ال تسألين ما أحب أن يدعى هذا االمر أبدا، وما أحب أن أعيبه وغريه خري منه، فرأ
  .ال يغمس عليه وال حيب أن يعيبه

  .فقال اليهودي ليس به بأس على اليهود، وتوراة موسى
قال العباس فناداين احلرب، فجئت فخرجت حىت جلست ذلك اجمللس من الغد، وفيه أبو سفيان بن حرب واحلرب، 

اهللا عليه وسلم وأخربك أنه عمه،  فقلت للحرب بلغين أنك سألت ابن عمي عن رجل منا زعم أنه رسول اهللا صلى
  .وليس بعمه

  .ولكن ابن عمه وأنا عمه وأخو أبيه
سلين فإن كذبت فلريد : قال أخو أبيه ؟ قلت أخو أبيه، فأقبل على أيب سفيان فقال صدق ؟ قال نعم صدق، فقلت

وال كذب وال علي، فأقبل علي فقال نشدتك هل كان البن أخيك صبوة أو سفهة ؟ قلت ال وإله عبد املطلب 
  .خان، وإنه كان امسه عند قريش االمني

قال فهل كتب بيده ؟ قال العباس فظننت أنه خري له أن يكتب بيده فأردت أن أقوهلا مث ذكرت مكان أيب سفيان 
  .يكذبين ويرد علي فقلت ال يكتب فوثب احلرب ونزل رداؤه وقال ذحبت يهود، وقتلت يهود

نا، قال أبو سفيان يا أبا الفضل إن اليهود تفزع من ابن أخيك، قلت قد رأيت ما قال العباس فلما رجعنا إىل منزل
رأيت، فهل لك يا أبا سفيان أن تؤمن به، فإن كان حقا كنت قد سبقت وإن كان باطال فمعك غريك من أكفائك ؟ 

 أعلم أن اهللا ال ، قلت ما تقول ؟ قال كلمة جاءت على فمي إال أين)١(قال ال أؤمن به حىت أرى اخليل يف كداء 
  .يترك خيال تطلع من كداء

قال العباس فلما استفتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة ونظرنا إىل اخليل وقد طلعت من كداء، قلت يا أبا 
  .إي واهللا إين لذاكرها فاحلمد هللا الذي هداين لالسالم: سفيان تذكر الكلمة ؟ قال

  وهذا سياق حسن عليه البهاء والنور
  .ياء الصدق وان كان يف رجاله من هو متكلم فيه واهللا أعلموض

وقد تقدم ما ذكرناه يف قصة أيب سفيان مع أمية بن أيب الصلت، وهو شبيه هبذا الباب وهو من أغرب االخبار 
  .وأحسن السياقات وعليه النور

اهللا عليه وسلم وأحواله، وسيأيت أيضا قصة أيب سفيان مع هرقل ملك الروم حني سأله عن صفات رسول اهللا صلى 
  .واستدالله بذلك على صدقه ونبوته ورسالته

  .كنت أعلم أنه خارج، ولكن مل أكن أظن أنه فيكم، ولو أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقيه: وقال له
  .ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه

  .ولئن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتني
  .وكذلك وقع وهللا احلمد واملنة

  .وقد أكثر احلافظ أبو نعيم من إيراد اآلثار واالخبار عن الرهبان واالحبار العرب
  .فأكثر وأطنب وأحسن وأطيب رمحه اهللا ورضي عنه



حدثنا علي بن إبراهيم اخلزاعي االهوازي حدثنا عبد اهللا بن داود بن : قصة عمرو بن مرة اجلهين قال الطرباين
  دهلاث

__________  
  .أعلى مكة عند احملصبثنية ب: كداء) ١(

ابن امساعيل بن عبد اهللا بن شريح بن ياسر بن سويد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا أيب عن أبيه 
: دهلاث عن أبيه امساعيل أن أباه عبد اهللا حدثه عن أبيه أن أباه ياسر بن سويد حدثه عن عمرو بن مرة اجلهين قال

اجلاهلية، فرأيت يف نومي وأنا مبكة، نورا ساطعا من الكعبة حىت وصل إىل جبل خرجت حاجا يف مجاعة من قومي يف 
  .يثرب

  .وأشعر جهينة
  ).١(انقشعت الظلماء، وسطع الضياء، وبعث خامت االنبياء : فسمعت صوتا بني النور وهو يقول

ظهر : ور وهو يقول، ومسعت صوتا من الن)٢(مث أضاء إضاءة أخرى، حىت نظرت إىل قصور احلرية وأبيض املدائن 
واهللا ليحدثن هلذا احلي من قريش : االسالم، وكسرت االصنام، ووصلت االرحام، فانتبهت فزعا فقلت لقومي

يقال له أمحد قد بعث فأتيته ) ٣] (اخلرب أن رجال [ وأخربهتم مبا رأيت فلما انتهينا إىل بالدنا جاءين  -حدث 
  .مبا رأيت) ٤(فأخربته 

  مرو بن مرة أنا النيب املرسل إىليا ع]: " يل [ فقال 
  .العباد كافة

أدعوهم إىل االسالم، وآمرهم حبقن الدماء وصلة االرحام، وعبادة اهللا ورفض االصنام، وحج البيت وصيام شهر 
  .رمضان من اثين عشر شهرا

  .فمن أجاب فله اجلنة، ومن عصى فله النار
ن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا آمنت مبا جئت من حالل فقلت أشهد أ" فآمن يا عمرو يؤمنك اهللا من هول جهنم 

  .وحرام، وإن رغم ذلك كثريا من االقوام، مث أنشدته أبياتا قلتها حني مسعت به
  .وكان لنا صنم

  .وكان أيب سادنا له فقمت إليه فكسرته
حجار أول تارك ومشرت عن آلهلة اال* شهدت بأن اهللا حق وإنين : مث حلقت بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا أقول

رسول مليك الناس * الصحب خري الناس نفسا ووالدا ) ٥(إليك أجوب القفر بعد الدكادك * ساق االزار مهاجرا 
  .فقلت يا رسول اهللا ابعثين إىل قومي" مرحبا بك يا عمرو بن مرة : " فوق احلبائك فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .علي بك، فبعثين إليهملعل اهللا مين عليهم يب كما من 
  .عليك بالرفق والقول السديد: " وقال
  وال

__________  
ومنها حديث عمرو بن مرة الغطفاين فيما رأى من النور الساطع يف الكعبة يف : ورد يف دالئل النبوة للبيهقي) ١(

  .رىقصر كس: أبيض املدائن) ٢(ودمر باطل فانقمع * أقبل حق فسطع : نومه مث ما مسع من الصوت
  .وهو تصحيف والزيادة من الوفا؛ يف االصل جاءين رجل ) ٣(



  .فالسياق ما أورده ابن سعد يف الطبقات، يقتضي ذلك
كان لنا صنم وكنا نعظمه، وكنت سادنه، فلما مسعت بالنيب صلى اهللا : قال عمرو بن مرة: يف طبقات ابن سعد) ٤(

صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت وشهدت شهادة احلق عليه وسلم كسرته وخرجت حىت أقدم املدينة على النيب 
  .وآمنت مبا جاء به من حالل وحرام

  .الوعث بدل القفر: يف الطبقات) ٥(
  .٣٣٣/  ١ج 

  .تكن فظا
فذكر أنه أتى قومه، فدعاهم إىل ما دعاه إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلموا " وال متكربا وال حسودا 

  .كلهم
  .، وإنه وفد هبم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)١( إال رجال واحدا منهم
  .فرحب هبم وحياهم

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: " وكتب هلم كتابا هذه نسخته
على لسان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بكتاب صادق، وحق ناطق مع عمرو بن ] العزيز [ هذا كتاب من اهللا 

ون االرض وسهوهلا، وتالع االودية وظهورها، تزرعون نباته وتشربون إن لكم بط: مرة اجلهين جلهينة بن زيد
صافيه، على أن تقروا باخلمس، وتصلوا صالة اخلمس ويف التبيعة والصرمية ان اجتمعتا وان تفرقتا شاة شاة، ليس 

بكتاب قيس على أهل املرية صدقة، ليس الوردة اللبقة وشهد على نبينا صلى اهللا عليه وسلم من حضر من املسلمني 
  ).٢" (بن مشاس 

  .وذكر شعرا قاله عمرو بن مرة يف ذلك كما هو مبسوط يف املسند الكبري وباهللا الثقة وعليه التكالن
وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مرمي وأخذنا منهم : (وقال اهللا تعاىل
أخذ من ) ألست بربكم ؟(ملا أخذ اهللا ميثاق بين آدم يوم : ن من السلفقال كثريو]  ٧: االحزاب) [ ميثاقا غليظا

  وأكد مع هؤالء اخلمسة أويل؛ النبيني ميثاقا خاصا 
__________  

  .فدعا عليه عمرو بن مرة، فسقط فوه، فما كان يقدر على الكالم وعمي واحتاج: ٣٣٤/  ١زاد يف الطبقات ) ١(
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من اهللا : " مع للسيوطي وابن عساكرنص الكتاب كما ورد يف مجع اجلوا) ٢(

إن لكم بطون االرض : العزيز على لسان رسوله حبق صادق وكتاب ناطق، مع عمرو بن مرة، جلهينة بن زيد
  .وسهوهلا وتالع االودية وظهورها، على أن ترعوا نباهتا وتشربوا ماءها على أن تؤدوا اخلمس

فإن فرقتا فشاة فشاة، ليس على أهل املثري صدقة، وال على الواردة لبقة، ؛ لصرمية شاتان إذا اجتمعتا ويف التيعة وا
  .قيس بن مشاس) كذا(واهللا شهيد على ما بيننا ومن حضر من املسلمني كتاب 

  .يقال لكل غامض بطن، ولكل ظاهر ظهر: شرحه
ما احندر : ا القابل للحرث والغرس تالع االوديةفسهل االرض غري اخلشن منه؛ سهل االرض ضد احلزن : سهوهلا

  .من االودية وما اتسع من فوهة الوادي
  .االربعون من الغنم الصدقة: التيعة

  .وقيل االربعون من الغنم من غري أن خيص بصدقة أو غريها



راد هبا من مائة تصغري الصرمة، وهي القطيع من االبل قيل من العشرين إىل الثالثني إىل االربعني وامل: الصرمية
  .وإحدى وعشرين إىل املائتني، إذا اجتمعت ففيها شاتان فإن كانت لرجلني وفرق بينهما فعلى كل واحد منهما شاة

  .بقر احلرث الهنا تثري االرض وذلك ارفاقا هبم ومداراة هلم: املثرية
  .الوارد الذي يتقدم القوم فيسقي هلم: الواردة لبقة

يعطوا ملن يرد مياههم من املسلمني الظروف، يعين لعل املراد أنه ال جيب عليهم قرى أي ليس عليهم أن : اللبقة
  .عساكر املسلمني واعانتهم حىت لبقة للماء اليت ال كلفة يف إعطائها

  .العزم أصحاب الشرائع الكبار الذين أوهلم نوح وآخرهم حممد صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني
من طرق عن الوليد بن مسلم حدثنا االوزاعي حدثنا حيىي بن " دالئل النبوة " كتاب وقد روى احلافظ أبو نعيم يف 

بني خلق آدم : " سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم مىت وجبت لك النبوة ؟ قال: أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة
  .وهكذا رواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم" ونفخ الروح فيه 

  .حديث أيب هريرة، ال نعرفه إال من هذا الوجه وقال حسن غريب من
حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا يعقوب بن إسحاق بن الزبري احلليب حدثنا أبو جعفر النفيلي حدثنا : وقال أبو نعيم

  ).١(عمرو بن واقد عن عروة بن رومي عن الصناحبي 
مث رواه من حديث نصر بن مزاحم " الطني  وآدم منجدل يف: " يا رسول اهللا، مىت جعلت نبيا ؟ قال: قال قال عمر

وآدم : " قيل يارسول اهللا مىت كنت نبيا ؟ قال: عن قيس بن الربيع عن جابر اجلعفي عن الشعيب عن ابن عباس قال
ويف احلديث الذي أوردناه يف قصة آدم حني استخرج اهللا من صلبه ذريته خص االنبياء بنور " بني الروح واجلسد 

  .بني أعينهم
  أنه كان على قدر منازهلم -واهللا أعلم  -ظاهر وال

  .ورتبهم عند اهللا
  .وإذا كان االمر كذلك فنور حممد صلى اهللا عليه وسلم كان أظهر وأكرب وأعظم منهم كلهم

  .وهذا تنويه عظيم وتنبيه ظاهر على شرفه وعلو قدره
  .ويف هذا املعىن احلديث الذي قال االمام أمحد

دي حدثنا معاوية بن صاحل عن سعيد بن سويد الكليب عن عبد االعلى بن هالل السلمي حدثنا عبد الرمحن بن مه
  .عن العرباض بن سارية

اهللا خلامت النبيني وإن آدم ملنجدل يف طينته وسأنبئكم بأول ) ٢(إين عند : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يت رأتدعوة أيب إبراهيم وبشارة عيسى يب، ورؤيا أمي ال: ذلك

ورواه الليث وابن وهب عن عبد الرمحن بن مهدي، وعبد اهللا بن صاحل عن معاوية " وكذلك أمهات املؤمنني يرين 
وقال االمام أمحد حدثنا عبد الرمحن " إنه أمه رأت حني وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام " بن صاحل وزاد 

ن ميسرة الفجر قال قلت يارسول اهللا مىت كنت نبيا ؟ حدثنا منصور بن سعيد عن بديل عن عبد اهللا بن شقيق ع
، إسناده جيد أيضا وهكذا رواه إبراهيم بن طهمان ومحاد بن زيد وخالد احلذاء "وآدم بني الروح واجلسد : " قال

  .عن بديل بن ميسرة به
سن بن دينار عن ورواه أبو نعيم عن حممد بن عمر بن أسلم عن حممد بن بكر بن عمرو الباهلي عن شيبان عن احل

  ".وآدم بني الروح واجلسد : " قلت يا رسول اهللا مىت كنت نبيا ؟ قال: عبد اهللا بن سفيان عن ميسرة الفجر قال



__________  
  ).اللباب(نسبة إىل صنابح بن زاهر بن عامر بن عوثبان بن زاهر بن حيابر ) ١(

  .٣٧٠/  ١ال فيه الصناحبي فقد وهم ابن أعسر االمحسي صحايب سكن الكوفة، ومن ق: قال يف التقريب
  .كذا يف االصل) ٢(

  .ويف السيوطي فكاالصل عند اهللا؛ عبد اهللا  ١٢٧/  ٤ويف مسند أمحد ج 
  .أمهات النبيني: كذا يف االصل ويف مسند أمحد ودالئل البيهقي: أمهات املؤمنني

محدان حدثنا احلسن بن سفيان حدثنا هشام حدثنا أبو عمرو بن ): ١(وقال احلافظ أبو نعيم يف كتابه دالئل النبوة 
بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن خليد بن دعلج وسعيد عن قتادة عن احلسن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

" كنت أول النبيني يف اخللق وآخرهم يف البعث : " قال) وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم: (عليه وسلم، يف قوله تعاىل
  طريق هشام بن عمار عن بقيع عنمث رواه من 

  .سعيد بن نسري عن قتادة عن احلسن عن أيب هريرة مرفوعا مثله
  .وقد رواه من طريق سعيد بن أيب عروبة وشيبان عن قتادة قال ذكر لنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مثله

  .وهذا أثبت وأصح واهللا أعلم
العلى وأنه معروف بذلك بينهم بأنه خامت النبيني وآده مل ينفخ فيه الروح، وهذا إخبار عن التنويه يذكره يف املال ا

الن علم اهللا تعاىل بذلك سابق قبل خلق السموات واالرض ال حمالة فلم يبق إال هذا الذي ذكرناه من االعالم به يف 
  .املال االعلى واهللا أعلم

حنن اآلخرون " أيب هريرة احلديث املتفق عليه  وقد أورد أبو نعيم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن مهام عن
وزاد أبو نعيم يف " السابقون يوم القيامة، املقضى هلم قبل اخلالئق بيد أهنم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 

  .فكان صلى اهللا عليه وسلم آخرهم يف البعث وبه ختمت النبوة: آخره
  .وهو السابق يوم القيامة

  .ب يف النبوة والعهدالنه أول مكتو
  .ففي هذا احلديث الفضيلة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أوجب اهللا له النبوة قبل متام خلق آدم: مث قال

وحيتمل أن يكون هذا االجياب هو ما أعلم اهللا مالئكته ما سبق يف علمه وقضائه من بعثته له يف آخر الزمان وهذا 
  .حلمدالكالم يوافق ما ذكرناه وهللا ا

عن أبيه عن جده عن عمر بن  -وفيه كالم  -وروى احلاكم يف مستدركه من حديث عبد الرمحن بن زيد بن أسلم 
يا رب أسألك حبق : ملا اقترف آدم اخلطيئة قال: " اخلطاب رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مل أخلقه بعد ؟ فقال يا رب النك ملا خلقتين بيدك يا آدم كيف عرفت حممد و: حممد إال غفرت يل، فقال اهللا
  .ونفخت يف من روحك رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا

  .فعلمت أنك مل تضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك
قال " وال حممد ما خلقتك فقال اهللا صدقت يا آدم إنه الحب اخللق إيل وإذ قد سألتين حبقه فقد غفرت لك ول

  ).٢(تفرد به عبد الرمحن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف واهللا أعلم : البيهقي
  وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم: (وقد قال اهللا تعاىل

__________  



عن أيب نعيم من طرق  ٧/  ١صائص ج احلديث مل يرد يف دالئل النبوة اليب نعيم املطبوع، رواه السيوطي يف اخل) ١(
  .عن قتادة عن احلسن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .٤٨٩/  ٥أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(
  .وعبد الرمحن ضعفه حيىي بن معني، واالمام أمحد والنسائي

  ).٥٦٤/  ٢(امليزان ) ٣٣١/  ٢(وذكره العقيلي يف الضعفاء الكبري 

ق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري ؟ قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا رسول مصد
قال علي بن أيب طالب ]  ٨٢ - ٨١: آل عمران) [ معكم من الشاهدين فمن توىل بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون

 أخذ عليه امليثاق لئن بعث لئن بعث حممد صلى ما بعث اهللا نبيا من االنبياء إال: وعبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما
اهللا عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ امليثاق على أمته لئن بعث حممد وهم أحياء ليؤمنن به 

ولينصرنه وهذا تنويه وتنبيه على شرفه وعظمته يف سائر امللل وعلى ألسنة االنبياء وإعالم هلم ومنهم برسالته يف 
  .ر الزمانآخ

  .وإنه أكرم املرسلني وخامت النبيني
وقد أوضح أمره وكشف خربه وبني سره، وجلى جمده ومولده وبلده إبراهيم اخلليل يف قوله عليه السالم حني فرغ 

ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم إنك أنت (من بناء البيت 
فكان أول بيان أمره على اجللية والوضوح بني أهل االرض على لسان ابراهيم ]  ١٢٩: البقرة[  )العزيز احلكيم

  .اخلليل أكرم االنبياء على اهللا بعد حممد صلوات اهللا عليه وسالمه عليهما وعلى سائر االنبياء
بن عامر مسعت أبا أمامة قال حدثنا لقمان  -يعين ابن فضالة  -وهلذا قال االمام أمحد حدثنا أبو النضر حدثنا الفرج 

دعوة أيب إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور : " قلت يا نيب اهللا ما كان بدء أمرك ؟ قال
  .تفرد به االمام أمحد ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب الستة) ١" (أضاءت منه قصور الشام 

ن طريق بقية عن صفوان بن عمرو عن حجر بن حجر عن وروى احلافظ أبو بكرب بن أيب عاصم يف كتاب املولد م
أخذ اهللا مين امليثاق كما أخذ من : " أيب مريق أن إعرابيا قال يارسول اهللا أي شئ كان أول أمر نبوتك ؟ فقال

  .النبيني ميثاقهم
  ".ام ورأت أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منامها أنه خرج من بني رجليها سراج أضاءت له قصور الش

  حدثين ثور بن يزيد عن: وقال االمام حممد بن إسحاق بن يسار
  .يارسول اهللا، أخربنا عن نفسك: خالد بن معدان عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم قالوا

  .دعوة أيب إبراهيم، وبشرى عيسى: " قال
  .إسناده جيد أيضا) ٢( "ورأت أمي حني حبلت كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام 

وفيه بشارة الهل حملتنا أرض بصرى وإهنا أول بقعة من أرض الشام خلص إليها نور النبوة، وهللا احلمد واملنة وهلذا 
  .كانت أول مدينة فتحت من أرض الشام وكان فتحها صلحا يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه، كما سيأيت بيانه

يه وسلم مرتني يف صحبة عمه أيب طالب وهو ابن اثنيت عشرة سنة وكانت عندها وقد قدمها رسول اهللا صلى اهللا عل
  .قصة حبريى الراهب كما بيناه

  .والثانية ومعه ميسرة موىل خدجية يف جتارة هلا
  وهبا مربك الناقة اليت يقال هلا ناقة



__________  
وقال هذا حديث صحيح  ٦٠٠/  ٢واحلاكم يف املستدرك  ٢٦٢/  ٥و  ١٢٨ - ١٢٧/  ٤مسند أمحد ج ) ١(

  .وأقره الذهيب؛ االسناد 
رواه أمحد والطرباين والبزار وأحد أسانيد أمحد رجاله : وقال ٢٢٣و  ٢٢٢/  ٨وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .رجال الصحيح غري سعيد بن سويد، وقد وثقه ابن حبان
  .١٠٢/  ١ورواه ابن سعد يف الطبقات  ١٧٠/  ١سرية ابن هشام ) ٢(
  .وأقره الذهيب ٦٠٠/  ٢صححه احلاكم يف املستدرك و

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بركت عليه فأثر ذلك فيها فيما يذكر
  .مث نقل وبىن عليه مسجد مشهور اليوم

وهي املدينة اليت أضاءت أعناق االبل عندها من نور النار اليت خرجت من أرض احلجاز سنة أربع ومخسني وستمائة 
خترج نار من أرض احلجاز تضئ هلا أعناق االبل ببصرى : " رب به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قولهوفق ما أخ

  .وسيأيت الكالم على ذلك يف موضعه إن شاء اهللا، وبه الثقة وعليه التكالن" 
جنيل، يأمرهم الذين يتبعون الرسول النيب االمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واال: (وقال اهللا تعاىل

باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واالغالل اليت كانت 
  .عليهم

  .اآلية]  ١٥٧: االعراف) [ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون
جلبت جلوبة : ريري، عن أيب صخر العقيلي، حدثين رجل من االعراب قالقال االمام أمحد حدثنا إمساعيل عن اجل

  إىل املدينة يف
  .حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فلما فرغت من بيعي قلت اللقني هذا الرجل فالمسعن منه
يعزي هبا نفسه  فتلقاين بني أيب بكر وعمر ميشون، فتبعتهم حىت أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها: قال

  .عن ابن له يف املوت كأحسن الفتيان وأمجلهم
" أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل جتدين يف كتابك ذا صفيت وخمرجي ؟ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ال إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد يف كتابنا صفتك وخمرجك وأشهد أن : فقال ابنه -أي ال  -فقال برأسه هكذا 
  .إله إال اهللا، وإنك رسول اهللا

  .مث وىل كفنه والصالة عليه" أقيموا اليهودي عن أخيكم : " فقال
  ).١(هذا إسناد جيد وله شواهد يف الصحيح عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه 

بن حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عصام  -أبو حبر  -وقال أبو القاسم البغوي حدثنا عبد الواحد بن غياث 
كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ شخص : كليب عن أبيه عن الصلتان بن عاصم وذكر أن خاله قال
  .بصره إىل رجل فإذا يهودي عليه قميص وسراويل ونعالن
: " يا رسول اهللا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يكلمه وهو يقول

  .قال ال" ين رسول اهللا ؟ أتشهد أ
  .قال نعم" أتقرأ االجنيل ؟ : " قال نعم قال" أتقرأ التوراة ؟ : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  .قال ال" والقرآن ؟ : " قال
  .ولو تشاء قرأته

  .وخمرجك قال إنا جند نعتك" فبم تقرأ التوراة واالجنيل، أجتدين نبيا ؟ : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فلما خرجت رجونا أن تكون فينا
  .فلما رأيناك عرفناك أنك لست به

إنا جنده مكتوبا، يدخل من أمته اجلنة سبعون ألفا بغري : قال" ومل يا يهودي ؟ : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .حساب، وال نرى معك إال نفرا يسريا
  ".يت الكثر من سبعني ألفا وسبعني ألفا إن أم: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا حديث غريب من هذا الوجه، ومل خيرجوه
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال حممد بن إسحاق عن سامل موىل عبد اهللا بن مطيع عن أيب هريرة قال

هللا عليه وسلم، فناشده بدينه، فقالوا عبد اهللا بن صوريا، فخال به رسول اهللا صلى ا" أخرجوا أعلمكم : " يهود فقال
  وما أنعم اهللا به عليهم، وأطعمهم من املن

__________  
/  ٦دالئل النبوة ج ...عن غالم يهودي كان خيدم النيب: أخرج البيهقي من طريق محاد عن ثابت عن أنس) ١(

٢٧٢.  
  .٤١١/  ٥وأخرجه أمحد يف مسنده ج 

  .اهللا ؟ قال اللهم نعم أتعلمين رسول" والسلوى، وظللهم به من الغمام 
  .وان القوم ليعرفون ما أعرف، وأن صفتك ونعتك ملبني يف التوراة

  .ولكنهم حسدوك
  .قال أكره خالف قومي" فما مينعك أنت ؟ : " قال

  ).١(وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم 
كان يقول كتب  وقال سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن حممد بن أيب حممد عن عكرمة عن ابن عباس أنه

بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهللا صاحب موسى، : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل يهود خيرب
: وأخيه، واملصدق مبا جاء به موسى، أال إن اهللا قال لكم يا معشر يهود وأهل التوراة، إنكم جتدن ذلك يف كتابكم

لى الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهللا ورضوانا رسول اهللا والذين معه أشداء ع: (إن حممدا
  .سيماهم يف وجوههم من أثر السجود

ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف االجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
  .ليغيظ هبم الكفار

  ).فرة وأجرا عظيماوعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغ
وإين أنشدكم باهللا وبالذي أنزل عليكم، وأنشدكم بالذي أطعم من كان قبلكم من أسالفكم وأسباطكم املن 

والسلوى، وأنشدكم بالذي أيبس البحر آلبائكم حىت أجناكم من فرعون وعمله إال أخربمتونا هل جتدون فيما أنزل 
  .دون ذلك يف كتابكم فال كره عليكم، قد تبني الرشد من الغياهللا عليكم أن تؤمنوا مبحمد ؟ فإن كنتم ال جت

  ).٢" (وأدعوكم إىل اهللا وإىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم 



عن سعيد بن بشري عن قتادة عن كعب االحبار، وروى " املبتدأ " وقد ذكر حممد بن إسحاق بن يسار يف كتاب 
واستذل بين إسرائيل بسبع سنني، رأى يف املنام رؤيا  غريه عن وهب بن منبه أن خبتنصر بعد أن خرب بيت املقدس
  .عظيمة هالته فجمع الكهنة واحلزار، وسأهلم عن رؤياه تلك

  .فقالوا ليقصها امللك حىت خنربه بتأويلها
  .إين نسيتها، وإن مل ختربوين هبا إىل ثالثة أيام قتلتكم عن آخركم: فقال

  .فذهبوا خائفني وجلني من وعيده
  .يال عليه السالم وهو يف سجنهفسمع بذلك دان
  .اذهب إليه فقل له إن هاهنا رجال عنده علم رؤياك وتأويلها: فقال للسجان

  .فذهب إليه فأعلمه فطلبه، فلما دخل عليه مل يسجد له
  إن اهللا: فقال له ما منعك من السجود يل ؟ فقال

  .آتاين علما وعلمين وأمرين أن ال أسجد لغريه
  .حب الذين يوفون الرباهبم بالعهودفقال له خبتنصر إين أ
  .فأخربين عن رؤياي

رأيت صنما عظيما رجاله يف االرض ورأسه يف السماء، أعاله من ذهب ووسطه من فضة، وأسفله : قال له دانيال
  من حناس، وساقاه من حديد، ورجاله من

__________  
  .ده ابن إسحاقاخرجه البيهقي عن أيب هريرة يف حديث طويل، يف جزء منه ما أور) ١(

  .٢٧٠ - ٢٦٩/  ٦دالئل ج 
وجمموعة الوثائق ؛ عن ابن إسحاق، وأيب نعيم عن ابن عباس  ٣٨٥/  ٥كنز العمال ج : الكتاب مصدره) ٢(

واعالم السائلني، ونصب الراية للزيلعي رقم  ٣٧٧و  ٣٧٦عن سرية ابن هشام طبع أوروبا ص  ٣٧السياسية ص 
  .عن أيب نعيم ٧

  .تنظر إليه قد أعجبك حسنه وإحكام صنعته قذفه اهللا حبجر من السماءفخار، فبينا أنت 
فوقع على قمة رأسه حىت طحنه واختلط ذهبه وفضته وحناسه وحديده وفخاره حىت ختيل لك أنه لو اجتمع االنس 

  .واجلن على أن مييزوا بعضه من بعض مل يقدروا على ذلك
  .حىت مال االرض كلها فصرت ال ترى إال احلجر والسماء ونظرت إىل احلجر الذي قذف به يربو ويعظم وينتشر

فقال له خبتنصر صدقت هذه الرؤيا اليت رأيتها فما تأويلها ؟ فقال دانيال أما الصنم فأمم خمتلفة يف أول الزمان ويف 
يها وأما احلجر الذي قذف به الصنم فدين يقذف اهللا به هذه االمم يف آخر الزمان فيظهره عل؛ وسطه ويف آخره 

فيبعث اهللا نبيا أميا من العرب فيدوخ به االمم واالديان كما رأيت احلجر دوخ أصناف الصنم ويظهر على االديان 
واالمم كما رأيت احلجر ظهر على االرض كلها، فيمحص اهللا به احلق ويزهق به الباطل ويهدي به أهل الضاللة 

  .ر به املستضعفنيويعلم به االمني ويقوى به الضعفة ويعز به االذلة وينص
وذكر متام القصة يف اطالق خبتنصر بين إسرائيل على يدي دانيال عليه السالم، وذكر الواقدي بأسانيده عن املغرية 

بن شعبة يف قصة وفوده على املقوقس ملك االسكندرية وسؤاله له عن صفات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريبا 
ب وذكر أنه سأل أساقفة النصارى يف الكنائس عن صفة رسول اهللا صلى من سؤال هرقل اليب سفيان صخر بن حر



  .اهللا عليه وسلم وأخربوه عن ذلك وهي قصة طويلة ذكرها احلافظ أبو نعيم يف الدالئل
  وثبت يف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر

" ده إنكم لتجدون صفيت يف كتبكم يا معشر اليهود اسلموا فوالذي نفسي بي: " اليهود فقال هلم) ١(مبدارس 
  .احلديث

حدثنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان عن هالل بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت : وقال االمام أمحد
عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقلت أخربين عن صفات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة فقال أجل واهللا إنه 

راة بصفته يف القرآن، يا أيها النيب إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا لالميني، أنت عبدي ملوصوف يف التو
ورسويل مسيتك املتوكل ال فظ وال غليظ وال صخاب يف االسواق وال يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن 

  .فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفايقبضه اهللا حىت يقيموا امللة العوجاء بأن يقولوا ال إله إال اهللا ي
  .عن فليح به) ٢(ورواه البخاري عن حممد بن سنان العويف 

عن عبد العزيز بن أيب سلمة عن هالل بن علوية  -) ٣(قيل ابن رجاء، وقيل ابن صاحل  -ورواه أيضا عن عبد اهللا 
  .ولفظه قريب من هذا وفيه زيادة

  .ن هالل عن عطاء وزاد قال عطاءورواه ابن جرير من حديث فليح ع
  فلقيت كعبا فسألته عن

__________  
  .كذا يف االصل، والصواب مدارس وهو عند اليهود البيت الذي يقرأون فيه كتبهم) ١(
والصواب العوقي وهو حممد بن سنان الباهلي العوقي أبو بكر البصري ثقة ثبت ؛ كذا يف االصل العويف ) ٢(
  ).١٦٧/  ٢تقريب التهذيب (
وتردد أبو مسعود بني أن " عبد اهللا بن مسلمة " هكذا ورد يف رواية البخاري، ويف رواية أيب ذر وابن السكن ) ٣(

  .يكون ابن رجاء أو ابن صاحل كاتب الليث
  .عندي أنه ابن صاحل: وقال أبو علي اجلياين

  .ورجحه املزي يف حتفة االشراف
  .يعين القعنيب -مسلمة حدثنا عبد اهللا بن : وقال ابن حجر يف النكت

  .وقال سعيد عن هالل عن عطاء عن عبد اهللا بن سالم": البيوع " يف ) ١(ذلك فما اختلف حرفا، وقال 
القطان حدثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا يعقوب بن ) ٢(قال احلافظ أبو بكر البيهقي أخربناه أبو احلسني بن املفضل 

خالد بن يزيد عن سعيد بن أيب هالل بن أسامة عن عطاء بن يسار عن  سفيان حدثنا أبو صاحل حدثنا الليث حدثين
  إنا لنجد صفة: أنه كان يقول) ٣(ابن سالم 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لالميني، أنت عبدي ورسويل، مسيته 
ويتجاوز ولن ] ويغفر [ لسيئة مبثلها ولكن يعفو املتوكل ليس بفظ وال غليظ وال صخاب يف االسواق وال جيزئ ا

  .يقبضه حىت يقيم به امللة العوجاء بأن يشهدوا أن ال إله إال اهللا يفتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا
  .أنه مسع كعب االحبار يقول مثل ما قال ابن سالم) ٤(وأخربين الليثي : وقال عطاء بن يسار

بن سالم أشبه ولكن الرواية عن عبد اهللا بن عمرو أكثر، مع أنه كان قد وجد يوم الريموك وهذا عن عبد اهللا : قلت
زاملتني من كتب أهل الكتاب وكان حيدث عنهما كثريا، وليعلم أن كثريا من السلف كانوا يطلقون التوراة على 



  .من احلديثكتب أهل الكتاب فهي عندهم أعم من اليت أنزهلا اهللا على موسى وقد ثبت شاهد ذلك 
وقال يونس عن حممد بن إسحاق حدثين حممد بن ثابت بن شرحبيل عن ابن أيب أوىف عن أم الدرداء قالت قلت 

لكعب االحبار كيف جتدون صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة قال جنده حممد رسول اهللا امسه املتوكل 
املفاتيح فيبصر اهللا به أعينا عورا ويسمع آذانا وقرأ ويقيم  يف االسواق وأعطي) ٥(ليس بفظ وال غليظ وال صخاب 

  .به ألسنا معوجة حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا واحد ال شريك له يعني به املظلوم ومينعه
  ).٦(وقد روي عن كعب من غري هذا الوجه 

  عن احلاكم عن أيب الوليد الفقيه عن احلسن بن) ٧(وروى البيهقي 
__________  

  .أي البخاري يف كتاب البيوع: الق) ١(
  .الفضل: ٣٧٦/  ١يف دالئل البيهقي ج ) ٢(
هو عبد اهللا بن سالم بن احلارث االمام احلرب املشهود له باجلنة أبو احلارث االسرائيلي حليف االنصار من ) ٣(

  .خواص أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .يب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهو من أحبار اليهودحدث عنه الصحابة، وله إسالم قدمي بعد أن قدم الن

  ).٥١/  ١(العرب ) ٢٤٩/  ٥(هتذيب التهذيب ) ٣٢٠/  ٢(االصابة ) ٣٥٢/  ٢(له ترمجة يف طبقات ابن سعد 
  .هو أبو واقد الليثي من الصحابة، له ترمجة يف االصابة) ٤(
  .وأسقط البيهقي ابن أيب أوىف ٣٤٣/  ١اريخ وابن عساكر يف الت ٣٧٦/  ١رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٥(

  .وال سخاب بدل صخاب: وفيه
  .٣٦٠/  ١وابن سعد يف الطبقات  ٣٧٧/  ١رواه البيهقي ج ) ٦(

بن مكرم حدثنا أبو قطن عمرو بن اهليثم حدثنا محزة بن الزيات عن سليمان االعمش عن ) ١(سفيان حدثنا عتبة 
يا أمة حممد استجبت : نودوا: قال) وما كنت جبانب الطور إذ نادينا(ة علي بن مدرك عن أيب زرعة عن أيب هرير

  .لكم قبل أن تدعوين، وأعطيتكم قبل أن تسألوين
وذكر وهب بن منبه أن اهللا تعاىل أوحى إىل داود يف الزبور يا داود إنه سيأيت من بعدك نيب امسه أمحد وحممد صادقا 

وقد غفرت له قبل أن يعصيين ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأمته مرحومة سيدا ال أغضب عليه أبدا، وال يغضبين أبدا 
أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت االنبياء، وفرضت عليهم الفرائض اليت افترضت على االنبياء والرسل حىت 

  .يأتوين يوم القيامة ونورهم مثل نور االنبياء
  ).٢(كلها  يا داود إين فضلت حممدا وأمته على االمم: إىل أن قال

والعلم بأنه موجود يف كتب أهل الكتاب معلوم من الدين ضرورة وقد دل على ذلك آيات كثرية يف الكتاب العزيز 
  .تكلمنا عليها يف مواضعها وهللا احلمد

الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم فقالوا آمنا به إنه احلق ]: (تعاىل [ فمن ذلك قوله 
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وأن فريقا : (وقال تعاىل) ٣) (ن ربنا إنا كنا من قبله مسلمنيم

إن الذين أتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم خيرون لالذقان : (وقال تعاىل) ٤) (منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون
أي أن كان وعدنا ربنا بوجود حممد وإرساله لكائن ال ) ٥) (سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال

  .حمالة فسبحان القدير على ما يشاء ال يعجزه شئ



وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا (وقال تعاىل إخبارا عن القسيسني والرهبان 
ويف قصة النجاشي وسلمان وعبد اهللا بن سالم وغريهم كما ) ٦) (من احلق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين
  .سيأيت شواهد كثرية هلذا املعىن وهللا احلمد واملنة

  وذكرنا يف تضاعيف قصص االنبياء ما تقدم االشارة إليه من وصفهم لبعثة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مياء ودانيال وغريهم وقد أخرب اهللا تعاىل عن ونعته وبلد مولده ودار مهاجره ونعت أمته يف قصة موسى وشعيا وأر

إين رسول اهللا إليكم : (آخر أنبياء بين إسرائيل وخامتهم عيسى بن مرمي أنه قام يف بين إسرائيل خطيبا قائال هلم
  مصدقا ملا بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه

__________  
هذا حديث صحيح على : " وقال) ٤٠٨/  ٢(اكم يف املستدرك ، وأخرجه احل٣٨١/  ١دالئل النبوة ج ) ٧(

  ".شرط الشيخني ومل خيرجاه 
  .عقبة بن مكرم الضيب: يف الدالئل) ١(
  .٣٨١ - ٣٨٠/  ١أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(
  .٥٣و  ٥٢سورة القصص اآليتان ) ٣(
  .١٤٦سورة البقرة اآلية ) ٤(
  .١٠٨و  ١٠٧سورة االسراء االيتان ) ٥(
  .٨٣سورة املائدة اآلية ) ٦(

  ).١) (أمحد
  .ويف االجنيل البشارة بالفار قليط واملراد حممد صلى اهللا عليه وسلم

عن أمحد بن عبد اجلبار عن يونس بن بكري عن يونس بن عمرو عن ) ٢(وروى البيهقي عن احلاكم عن االصم 
مكتوب يف االجنيل ال : " هللا عليه وسلم قالعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى ا) ٣(العيزار بن حرب 

وقال يعقوب بن سفيان حدثنا " فظ وال غليظ وال صخاب يف االسواق وال جيزي بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفخ 
أوحى اهللا عزوجل إىل عيسى بن مرمي جد يف أمري : فيض البجلي حدثنا سالم بن مسكني عن مقاتل بن حيان قال

وعلي [ أنا خلقتك من غري فحل فجعلتك آية للعاملني فإياي فاعبد  -رة البكر البتول وامسع واطع يابن الطاه
الذي ال أزول صدقوا بالنيب ) ٤(إين أنا احلق القائم : فبني الهل سوران بالسريانية، وبلغ من بني يديك] فتوكل 

اجلعد الرأس  -وهي القضيب  -والنعلني واهلراوة  -وهي التاج  -االمي العريب صاحب اجلمل واملدرعة والعمامة 
اجلبني املقرون احلاجبني االجنل العينني االهدب االشفار االدعج العينني االقىن االنف الواضح اخلدين ) ٥(الصلت 

  الكث اللحية عرقه
يف وجهه كاللؤلؤ ريح املسك ينضح منه كأن عنقه ابريق فضة وكأن الذهب جيري يف تراقيه له شعرات من لبته إىل 

الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم وإذا مشى ) ٧(شثن ) ٦(جتري كالقضيب ليس يف بطنه شعر غريه سرته 
هكذا رواه  -وكأنه أراد الذكور من صلبه  -من الصخر ويتحدر من صبب ذو النسل القليل ) ٨(كأمنا ينقلع 

  .البيهقي يف دالئل النبوة من طريق يعقوب بن سفيان
بن احلكم بن رافع بن سنان حدثين بعض عموميت وآبائي أهنم كانت عندهم ورقة ) ٩(وروى البيهقي عن عثمان 

يتوار ثوهنا يف اجلاهلية حىت جاء اهللا باالسالم وبقيت عندهم فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ذكر 



  .بسم اهللا وقوله احلق وقول الظاملني يف تباب: وهاله وأتوه هبا مكتوب فيها
أطرافهم ويوترون على أوساطهم وخيوضون البحور إىل أعدائهم ) ١٠(الذكر المة تأيت يف آخر الزمان ليبلون هذا 

  فيهم صالة لو كانت يف قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، ويف عاد ما أهلكوا بالريح، ويف مثود ما
__________  

  .٦سورة الصف اآلية ) ١(
  .حممد بن يعقوب أبو العباس: ٣٧٧/  ١دالئل النبوة ج ) ٢(
  .ابن حريث: يف الدالئل) ٣(
  .اهللا احلي القيوم: يف الدالئل) ٤(
  .أسيل اجلبني واملفروق احلاجبني بدل املقرون: الواضح، ويف رواية آخرى: الصلت اجلبني) ٥(
  .ليس على صدره وال على بطنه شعر غريه: العبارة يف الدالئل) ٦(
  .القدمنيالغليظ االصابع من الكفني و: ششن) ٧(
  .املشي بقوة: ينقلع) ٨(

  .احلدور، وتقول احندرتا يف صبوب وصبب: الصبب: وينحدر من صبب
  .عم عبد احلميد بن جعفر..عن عمرو بن احلكم ٣٨٢/  ١يف الدالئل ج ) ٩(

  ).٤٠١/  ٢علل احلديث (حديث مرسل وهو منكر : قال فيه أبو حامت
  .يغسلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم: وفيه: بن حفص روى اخلرب ابن اجلوزي يف الوفا عن عمر) ١٠(

  ...يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم: ويف الدالئل

  .بسم اهللا وقوله احلق وقول الظاملني يف تباب: أهلكوا بالصيحة
  .مث ذكر قصة أخرى

  .قال فعجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قرأت عليه فيها
قصة هشام بن العاص ) الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالجنيل: (اىل يف سورة االعرافوذكرنا عند قوله تع

  .االموي حني بعثه الصديق يف سرية إىل هرقل يدعوه إىل اهللا عز وجل
فذكر أنه أخرج هلم صور االنبياء يف رقعة من آدم إىل حممد صلوات اهللا عليه وسالمه عليهم أمجعني على النعت 

  .الذي كانوا عليه والشكل
  .مث ذكر أنه ملا أخرج صورة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام قائما إكراما له

  .مث جلس وجعل ينظر إليها ويتأملها
، فأنزل عليه )١(إن آدم سأل ربه أن يريه مجيع االنبياء من ذلك : قال فقلنا له من أين لك هذه الصورة ؟ فقال

  .ه السالم عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنني، فدفعها إىل دانيالصورهم، فكان يف خزانة ادم علي
  ).٢(أما واهللا إن نفسي قد طابت باخلروج من ملكي وأين كنت عبدا الشركم ملكة حىت أموت : مث قال

  .مث أجازتا فأحسن جائزتنا وسرحنا
مسكني لو أراد اهللا به خريا : ال فبكى وقالفلما أتينا أبا بكر الصديق فحدثناه مبا رأينا وما أجازنا وما قال لنا، ق

  .لفعل، مث قال أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم واليهود جيدون نعت حممد عندهم
  .رواه احلاكم بطوله فليكتب هاهنا من التفسري



  ).٣(ورواه البيهقي يف دالئل النبوة 
  .حدثنا عبد اهللا بن زياد عن ابن اسحاق: وقال االموي

قدمت برقيق من : وحدثين يعقوب بن عبد اهللا بن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جده عمرو بن أمية قال قال
عند النجاشي أعطانيهم فقالوا يل يا عمرو لو رأينا رسول اهللا لعرفناه من غري أن ختربنا، فمر أبو بكر فقلت أهو هذا 

الدار فمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنادوين يا عمرو  ؟ قالوا ال، فمر عمر فقلت أهو هذا ؟ قالوا ال فدخلنا
هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنظرت فإذا هو هو من غري أن خيربهم به أحد، عرفوه مبا كانوا جيدونه مكتوبا 

  .عندهم
 ترمجته فأغىن عن وقد تقدم إنذار سبأ لقومه وبشارته هلم بوجود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شعر أسلفناه يف

إعادته، وتقدم قول احلربين من اليهود لتبع اليماين حني حاصر أهل املدينة إهنا مهاجر نيب يكون يف آخر الزمان 
  .فرجع عنها ونظم شعرا يتضمن السالم على النيب صلى اهللا عليه وسلم

هواتف " ل اخلرئطي يف كتابه قصة سيف بن ذي يزن وبشارته بالنيب وقال احلافظ أبو بكر حممد بن جعفر بن سه
  عن -هو ابن بكار القعنيب  -حدثنا علي بن حرب حدثنا أمحد بن عثمان بن حكيم حدثنا عمرو بن بكر ": اجلان 

__________  
  .من ولده: كذا يف االصل، ويف الدالئل) ١(
  .وإن كنت عبدا ال يترك ملكه حىت أموت: يف دالئل البيهقي العبارة) ٢(
  .٣٩٠ - ٣٨٩/  ١بوة ج دالئل الن) ٣(

  .أمحد بن القاسم عن حممد بن السائب الكليب عن أيب صاحل عن عبد اهللا بن عباس
على احلبشة وذلك بعد مولد رسول اهللا  -وامسه النعمان بن قيس  -ملا ظهر سيف بن ذي يزن قال ابن املنذر : قال

دحه وتذكر ما كان من حسن بالئه، وأتاه فيمن صلى اهللا عليه وسلم بسنتني أتته وفود العرب وشعراؤها هتنئه ومت
وعبد اهللا بن جدعان، وخويلد ) ١(أتاه وفود قريش فيهم عبد املطلب بن هاشم، وأمية بن عبد مشس أيب عبد اهللا 

: بن أسد يف أناس من وجوه قريش فقدموا عليه صنعاء، فإذا هو يف رأس غمدان الذي ذكره أمية أيب الصلت
يف رأس غمدان دارا منك حمالال فدخل عليه اآلذن، فأخربه مبكاهنم فأذن هلم، * تاج مرتفعا واشرب هنيئا عليك ال

فقد أذنا لك، فقال له عبد ] امللوك [ إن كنت ممن يتكلم بني يدي : فدنا عبد املطلب فاستأذنه يف الكالم فقال له
خا، وأنبتك منبتا طابت أرومته، وعذيت إن اهللا قد أحلك أيها امللك حمال رفيعا صعبا منيعا، شاخما باذ: املطلب

  ).٢(جرثومته، وثبت أصله، ويسق فرعه يف أكرم موطن وأطيب معدن 
ملك العرب وربيعها الذي ختصب به البالد، ورأس العرب الذي له تنقاد، وعمودها الذي  -أبيت اللعن  -فأنت 

  .عليه العماد، ومعقلها الذي يلجأ إليه العباد
  .لنا منهم خري خلف وسلفك خري سلف، وأنت

فلن خيمد من هم سلفه ولن يهلك من أنت خلفه، وحنن أيها امللك أهل حرم اهللا وسدنة بيته، أشخصنا إليك الذي 
  .أهبجك من كشف الكرب الذي قد فدحنا، وفد التهنئة ال وفد املرزئة

  ]:له امللك [ قال 
  .وأيهم أنت أيها املتكلم ؟ قال أنا عبد املطلب بن هاشم

مرحبا وأهال وناقة ورحال، ومستناخا : ابن أختنا ؟ قال نعم، قال ادن فأدناه، مث أقبل عليه وعلى القوم فقالقال 



  .يعطي عطاء جزال) ٣(سهال، وملكا رحبال 
قد مسع امللك مقالتكم وعرف قرابتكم، وقبل وسيلتكم، فأنتم أهل الليل والنهار، ولكم الكرامة ما أقمتم واحلباء 

هنضوا إىل دار الكرامة والوفود، فأقاموا شهرا ال يصلون إليه وال يأذن هلم باالنصراف، مث انتبه هلم  إذا ظعنتم، مث
يا عبد املطلب إين مفض إليك من سر علمي ما لو يكون : انتباهة فأرسل إىل عبد املطلب فأدىن جملسه وأخاله مث قال

  .غريك مل أبح به
ندك مطويا حىت يأذن اهللا فيه، فإن اهللا بالغ أمره، إين أجد يف الكتاب ولكين رأيتك معدنه فأطلعتك طليعه فليكن ع

  دون) ٤(املكنون والعلم املخزون الذي اخترناه النفسنا واجتجناه 
__________  

عن أيب  ٩/  ٢وال يف خرب البيهقي يف الدالئل ج  ٦٠ - ٥٢كلمة أيب عبد اهللا غري موجودة يف دالئل أيب نعيم ) ١(
وأسد بن عبد العزى ووهب بن عبد مناف وقصي بن عبد : وزاد فيه: رعة بن سيف بن ذي يزنعفري عن أيب ز

  .الدار
  .يف أطيب موضع وأكرم معدن: يف دالئل البيهقي) ٢(
  .الكثري العطاء: رحبال) ٣(
  .الذي ادخرناه النفسنا واحتجبناه: يف دالئل البيهقي) ٤(

  .ة وفضيلة الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصةغرينا خربا عظيما، وخطرا جسيما فيه شرف احليا
أيها امللك مثلك سر وبر، فما هو فداؤك أهل الوبر زمرا بعد زمر ؟ قال إذا ولد بتهامة، غالم : فقال عبد املطلب

  .به عالمة، بني كتفيه شامة كانت له االمامة، ولكم به الزعامة إىل يوم القيامة
لقد أبت خبري ما آب به وافد، ولوال هيبة امللك وإجالله واعظامه لسألته من  -أبيت اللعن  -قال عبد املطلب 

  .بشارته إياي ما ازداد به سرورا
  .قال ابن ذي يزن هذا حينه الذي يولد فيه أوقد ولد، وامسه حممد ميوت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه

لياءه ويذل هبم أعداءه، ويضرب هبم الناس عن ولدناه مرارا واهللا باعثه جهارا، وجاعل له منا انصارا يعزهبم أو
  عرض، ويستبيح

االرض، يكسر االوثان وخيمد النريان، يعبد الرمحن ويدحر الشيطان، قوله فصل وحكمه عدل ] أهل [ هبم كرائم 
  .يأمر باملعروف ويفعله وينهي عن املنكر ويبطله

  .وطال عمرك عز جدك وعال كعبك، ودام ملكك، -فقال عبد املطلب أيها امللك 
  .بافصاح فقد أوضح يل بعض االيضاح) ١(فهذا جنارى فهل امللك سار يل 

والبيت ذي احلجب والعالمات على النقب إنك يا عبد املطلب جلده غري كذب، فخر عبد : فقال ابن ذي يزن
  .ارفع رأسك ثلج صدرك وعال أمرك فهل أحسست شيئا مما ذكرت لك: املطلب ساجدا فقال

كان يل ابن وكنت به معجبا وعليه رفيقا فزوجته كرمية من كرائم قومه آمنة بنت وهب فجاءت : مللكفقال أيها ا
  .بغالم مسيته حممدا فمات أبوه وأمه وكفلته أنا وعمه

قال ابن ذي يزن إن الذي قلت لك كما قلت فاحتفظ بابنك واحذر عليه اليهود فإهنم له أعداء ولن جيعل اهللا هلم 
و ما ذكرت لك دون هؤالء الرهط الذين معك فإين لست آمن أن تدخل هلم النفاسة من أن تكون عليه سبيال، واط

لكم الرياسة فيطلبون له الغوائل وينصبون له احلبائل فهم فاعلون أو ابناؤهم ولوال أين اعلم أن املوت جمتاحي قبل 



ب الناطق والعلم السابق أن بيثرب مبعثه لسرت خبيلي ورجلي حىت أصري بيثرب دار مملكته فإين أجد يف الكتا
استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قربه ولوال أين أقيه اآلفات واحذر عليه العاهات العلنت على حداثة سنه 

  .أمره، والوطأت أسنان العرب عقبه، ولكين صارف ذلك إليك عن غري تقصري مبن معك
من االبل وحلتني من الربود وخبمسة ارطال من الذهب قال مث أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشرة اماء ومبائة 

  .إذا حال احلول فأتين: وعشرة ارطال فضة وكرش مملوء عنربا وأمر لعبد املطلب بعشرة أضعاف ذلك وقال له
ال يغبطين رجل ] يا معشر قريش : [ فمات ابن ذي يزن قبل أن حيول احلول، فكان عبد املطلب كثريا ما يقول

فإنه إىل نفاد ولكن ليغبطين مبا يبقى يل ولعقيب من بعدي ذكره وفخره ) ٢] (وإن كثر [ امللك  منكم جبزيل عطاء
جلبنا النصح حتقبه : وشرفه، فإذا قيل له مىت ذلك قال سيعلم ولو بعد حني قال ويف ذلك يقول أمية بن عبد مشس

  على أكوار أمجال ونوق* املطايا 
__________  

  .سارين: عند البيهقي) ١(
  .ما بني املعكوفني من دالئل البيهقي) ٢(

بذات بطوهنا ذم الطريق وترعى من * إىل صنعاء من فج عميق تؤم بنا ابن ذي يزن وتغري * مقلفة مراتعها تعاىل 
بدار امللك واحلسب العريق وهكذا رواه * مواصلة الوميض إىل بروق فلما واصلت صنعاء حلت * خمائله بروقا 

  .لدالئل من طريق عمرو بن بكري بن بكار القعنيباحلافظ أبو نعيم يف ا
أخربت عن أيب احلسن علي بن إبراهيم بن عبد ربه بن حممد بن عبد العزيز بن عفري بن عبد ) ١(مث قال أبو نعيم 

العزيز بن السفر بن عفري بن زرعة بن سيف بن ذي يزن حدثين أيب أبو يزن إبراهيم حدثنا عمي أمحد بن حممد أبو 
حدثنا عمي حممد بن عبد العزيز حدثين عبد العزيز بن عفري عن أبيه عن زرعة بن سيف بن ذي يزن  رجاء به

  .احلمريي قال ملا ظهر جدي سيف بن ذي يزن على احلبشة
  .وذكره بطوله

وقال أبو بكر اخلرائطي حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق القلوسي حدثنا العالء بن الفضل بن أيب سوية أخربين 
عن أبيه عبد امللك بن أيب سوية عن جده أيب سوية عن أبيه خليفة قال سألت حممد بن عثمان بن ربيعة بن سواة أيب 

بن خثعم بن سعد فقلت كيف مساك أبوك حممدا ؟ فقال سألت أيب عما سألتين عنه، فقال خرجت رابع أربعة من بين 
ن جندب بن العقيد، ويزيد بن ربيعة بن كنانة بن متيم أنا منهم، وسفيان بن جماشع بن دارم، وأسامة بن مالك ب

حربوص بن مازن، وحنن نريد ابن جفنة ملك غسان فلما شارفنا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات فتحدثنا 
فسمع كالمنا راهب، فأشرف علينا فقال إن هذه لغة ما هي بلغة هذه البالد فقلنا نعم حنن قوم من مضر، قال من 

  .نا من خندف قال أما إنه سيبعث وشيكا نيب خامت النبيني، فسارعوا إليه وخذوا حبظكم منه ترشدواأي املضرين ؟ قل
  .امسه حممد: فقلنا له ما امسه ؟ قال

  .قال فرجعنا من عند ابن جفنة فولد لكل واحد منا ابن فسماه حممدا
  يعين أن كل واحد

  .منهم طمع يف أن يكون هذا النيب املبشر به ولده
حدثنا عبد اهللا بن أيب سعد حدثنا حازم بن عقال بن الزهر بن حبيب بن املنذر بن : افظ أبو بكر اخلرائطيوقال احل

أيب احلصني بن السموأل بن عاديا حدثين جابر بن جدان بن مجيع بن عثمان بن مساك بن احلصني بن السموأل بن 



  .عاديا
الوفاة اجتمع إليه قومه من غسان فقالوا إنه قد  قال ملا حضرت االوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر

حضرك من أمر اهللا ما ترى وكنا نأمرك بالتزوج يف شبابك فتأىب وهذا أخوك اخلزرج له مخسة بنني، وليس لك ولد 
  غري مالك

__________  
  .اخلرب ليس يف دالئل النبوة اليب نعيم املطبوعة) ١(

  .٩/  ٢ه بأسانيد خمتلفة عما أورده أبو نعيم راجع البيهقي ج ونقل اخلرب عن أيب زرعة البيهقي يف دالئل

قادر أن جيعل ملالك نسال ورجاال بسال ) ١(لن يهلك هالك ترك مثل مالك إن الذي خيرج النار من الوثيمة : فقال
لدد القرب خري أي بين املنية وال الدنية، العقاب وال العتاب، التجلد وال الت: وكل إىل املوت مث أقبل على مالك وقال

  .من الفقر، إنه من قل ذل، ومن كر فر، من كرم الكرمي الدفع عن احلرمي
ولدهر يومان فيوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فال تبطر، وإذا كان عليك فاصطرب، وكالمها سينحسر، ليس 

شهدت السبايا يوم آل : ، سلم ليومك حياك ربك، مث أنشأ يقول)٢(يثبت منهما امللك املتوج، وال اللئيم املعلهج 
وال سوقة إال إىل املوت والقرب * فلم أر ذا ملك من الناس واحدا ) ٣(وأدرك أمري صيحة اهللا يف احلجر * حمرق 

عيون لدى * سيعقب يل نسال على آخر الدهر تقرهبم من آل عمرو بن عامر * فعل الذي أردى مثودا وجرمها 
* وشينب رأسي واملشيب مع العمر فإن لنا ربا عال فوق عرشه * أبلني جديت الداعي إىل طلب الوتر فإن مل تك االيام 

  يفوز هبا أهل السعادة والرب* عليما مبا يأيت من اخلري والشر أمل يأت قومي أن هللا دعوة 
 بين عامر إن السعادة يف* مبكة فيما بني مكة واحلجر هنالك فابغوا نصره ببالدكم * إذا بعث املبعوث من آل غالب 
  .النصر قال مث قضى من ساعته

باب يف هواتف اجلان وقد تقدم كالم شق وسطيح لربيعة بن نصر ملك اليمن يف البشارة بوجود رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم، رسول ذكي يأيت إليه الوحي من قبل العلي

ء صاحب اهلراوة يعين بذلك إذا كثرت التالوة وغاضت حبرية ساوة وجا: وسيأيت يف املولد قول سطيح لعبد املسيح
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما سيأيت بيانه مفصال

أن ساملا  -هو حممد بن زيد  -حدثنا حيىي بن سليمان اجلعفي حدثين ابن وهب حدثين عمرو ) ٤(وقال البخاري 
  .ما مسعت عمر يقول لشئ قط إين الظنه إال كان كما يظن: حدثه عن عبد اهللا بن عمر قال

ينما عمر بن اخلطاب جالس إذ مر به رجل مجيل، فقال لقد أخطأ ظين أو إن هذا على دينه يف اجلاهلية أو لقد كان ب
  ما: كاهنهم، علي الرجل، فدعي به فقال له ذلك فقال

__________  
  .احلجارة: الوثيمة) ١(
  ).اللسان(الرجل االمحق اهلذر اللئيم : املعلهج) ٢(
  .ل أمريعمري بد: يف اخلصائص) ٣(

  .وهو مناسب أكثر
  ).٦٣(كتاب مناقب االنصار ) ١٧٧/  ٧(صحيح البخاري، فتح الباري ) ٤(
  .باب إسالم عمر بن اخلطاب) ٣٥(



  .رأيت كاليوم استقبل به رجال مسلما
 قال فإين أعزم عليك إال ما أخربتين قال كنت كاهنهم يف اجلاهلية، قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك ؟ قال بينما

  .أنا يف السوق يوما جاءتين أعرف فيها الفزع
  ويلسها من بعد أنكاسها ؟ وحلوقها بالقالص وأحالسها* أمل تر اجلن وإبالسها : فقالت

قال عمر صدق بينا أنا نائم عند آهلتهم جاء رجل بعجل فذحبه فصرخ به صارخ مل أمسع صارخا قط أشد صوتا منه 
  .قول ال إله إال اهللا فوثب القوم، فقلت ال أبرح حىت أعلم ما وراء هذايا جليح أمر جنيح، رجل فصيح، ي: يقول

  .مث نادى يا جليح أمر جنيح، رجل فصيح يقول ال إله إال اهللا، فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نيب
  ).١(تفرد به البخاري 

  .وهذا الرجل هو سواد بن قارب االزدي
  .ه صحبة ووفادةويقال السدوسي من أهل السراة من جبال البلقاء ل

  .قال أبو حامت وابن منده روى عنه سعيد بن جبري، وأبو جعفر حممد بن علي، وقال البخاري له صحبة
وهكذا ذكره يف أمساء الصحابة أمحد بن روح الربذعي احلافظ، والدارقطين، وغريمها وقال احلافظ عبد الغين بن 

  .سعيد املصري سواد بن قارب بالتخفيف
، وقد )١(اصي عن حممد بن كعب القرظي كان من أشراف أهل اليمن ذكره أبو نعيم يف الدالئل وقال عثمان الوق

  .روى حديثه من وجوه أخر مطولة بالبسط من رواية البخاري
أن عمر بن : حدثين من ال أهتم عن عبد اهللا بن كعب موىل عثمان بن عفان أنه حدث: وقال حممد بن إسحاق

هو جالس يف الناس يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل رجل من العرب اخلطاب رضي اهللا عنه بينما 
  .داخل املسجد يريد عمر بن اخلطاب

فلما نظر إليه عمر قال أن الرجل لعلى شركه ما فارقه بعد، أو لقد كان كاهنا يف اجلاهلية فسلم عليه الرجل مث 
  .ملؤمننيهل أسلمت ؟ قال نعم يا أمري ا: جلس، فقال له عمر

فهل كنت كاهنا يف اجلاهلية ؟ فقال الرجل سبحان اهللا يا أمري املؤمنني، لقد خلت يف واستقبلتين بأمر ما أراك : قال
  .قلته الحد من رعيتك منذ وليت ما وليت

له اللهم غفرا قد كنا يف اجلاهلية على شر من هذا نعبد االصنام ونعتنق االوثان حىت أكرمنا اهللا برسو: فقال عمر
  .وباالسالم

  .نعم، واهللا يا أمري املؤمنني لقد كنت كاهنا يف اجلاهلية قال فأخربين ما جاء به صاحبك: قال
  أمل تر إىل اجلن: فقال) ٢(قال جاءين قبل االسالم بشهر أو شيعه 

__________  
  .من بين سدوس؛ سواد بن قارب الدوسي على ما رواه ابن أيب خيثمة ) ١(

  .وكان شاعرا؛ هلية كان يتكهن يف اجلا
  .ذكره ابن حجر يف االستيعاب، والذهيب يف جتريد أمساء الصحابة

  .وذكره ابن حجر يف االصابة
  .وذكره ابن االثري يف أسد الغابة



  .االزدي الدوسي: قال ابن الكليب وسعيد بن جبري
  .أي دونه بقليل: شيعه) ٢(

  .هاوابالسها، واياسها من دينها، وحلوقها بالقالص واحالس
  .هذا الكالم سجع ليس بشعر): ١(قال ابن إسحاق 

واهللا إين لعند وثن من أوثان اجلاهلية يف نفر من قريش قد : فقال عمر عند ذلك حيدث الناس: قال عبد اهللا بن كعب
ذبح له رجل من العرب عجال، فنحن ننتظر قسمه أن يقسم لنا منه، إذ مسعت من جوف العجل صوتا ما مسعت 

  .يا ذريح أمر جنيح رجل يصيح يقول ال إله إال اهللا: د منه، وذلك قبل االسالم بشهر أو شيعه يقولصوتا قط أش
عجبت : قال ابن هشام ويقال رجل يصيح بلسان فصيح يقول ال إله إال اهللا قال وأنشدين بعض أهل العلم بالشعر

مؤمنو اجلن كأجناسها وقال احلافظ أبو  ما* وشدها العيس بأحالسها هتوي إىل مكة، تبغي اهلدى * للجن وابالسها 
بن عبد الرمحن ) ٢(يعلى املوصلي حدثنا حيىي بن حجر بن النعمان الشامي حدثنا علي بن منصور االنباري عن حممد 

  .الوقاصي عن حممد بن كعب القرظي
  .قال بينما عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ذات يوم جالس إذ مر به رجل

أتعرف هذا املار ؟ قال ومن هذا ؟ قالوا هذا سواد بن قارب الذي أتاه رئيه بظهور رسول اهللا  فقيل يا أمري املؤمنني
  .صلى اهللا عليه وسلم قال فأرسل إليه عمر

  .فقال له أنت سواد بن قارب قال نعم
  .قال فأنت على ما كنت عليه من كهانتك ؟ قال فغضب

نني، فقال عمر يا سبحان اهللا ما كنا عليه من الشرك أعظم مما وقال ما استقبلين هبذا أحد منذ أسلمت يا أمري املؤم
كنت عليه من كهانتك، فأخربين ما أنبأك رئيك بظهور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال نعم يا أمري املؤمنني 

ع مقاليت واعقل بينما أنا ذات ليلة بني النائم واليقظان إذ أتاين رئيي فضربين برجله وقال قم يا سواد بن قارب، وامس
عجبت للجن : إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إىل اهللا وإىل عبادته مث أنشأ يقول

  وشدها العيس بأقتاهبا* وتطالهبا 
ليس قدامها كأذناهبا قال قلت * ما صادق اجلن ككذاهبا فارحل إىل الصفوة من هاشم * هتوي إىل مكة تبغي اهلدى 

  .ين أمسيت ناعسادعين أنام فإ
قال فلما كانت الليلة الثانية أتاين فضربين برجله وقال قم يا سواد بن قارب وامسع مقاليت، واعقل إن كنت تعقل، 

  :إنه بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إىل اهللا وإىل عبادته، مث أنشأ يقول
__________  

  .قال ابن هشام: يف سرية ابن هشام) ١(
ومل أجد ترمجة حملمد، إمنا ذكر عثمان يف التقريب، والوقاصي ؛ أبو عبد الرمحن الوقاصي : ييف دالئل البيهق) ٢(

  .نسبة لسعد بن أيب وقاص
  .ابن عبد الرمحن الوقاصي دون ذكر امسه: ويف نسخة للدالئل

  .عثمان بن عبد الرمحن: ويف رواية أخرى للبيهقي



ما مؤمنو اجلن ككفارها فارحل * وي إىل مكة تبغي اهلدى وشدها العيس بأكوارها هت) * ١(عجبت للجن وحتيارها 
بني روابيها وأحجارها قال قلت دعين أنام، فإين أمسيت ناعسا، فلما كانت الليلة الثالثة * إىل الصفوة من هاشم 
  .أتاين فضربين برجله

ي بن غالب يدعو إىل قم يا سواد بن قارب، فامسع مقاليت، واعقل إن كنت تعقل، إنه قد بعث رسول من لؤ: وقال
ما * وشدها العيس بأحالسها هتوي إىل مكة تبغي اهلدى * عجبت للجن وحتساسها : اهللا وإىل عبادته مث أنشأ يقول

قد امتحن اهللا قليب،، : واسم بعينيك إىل راسها قال فقمت وقلت* خري اجلن كأجناسها فارحل إىل الصفوة من هاشم 
امسع : فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أصحابه فدنوت فقلت -ين مكة يع - فرحلت ناقيت مث أتيت املدينة 

  .مقاليت يارسول اهللا
  )٢(ومل يك فيما قد تلوث بكاذب * أتاين جنيي بعد هدء ورقدة : قال هات فأنشأت أقول

الوجناء  يب الدعلب* أتاك رسول من لؤي بن غالب فشمرت عن ذيلي االزار ووسطت * ثالث ليال قوله كل ليلة 
إىل * وأنك أدين املرسلني وسيلة ) ٤(وأنك مأمون على كل غالب * فأشهد أن اهللا ال شئ غريه ) ٣(غرب السباسب 

وإن كان فيما جاء شيب الذوائب وكن يل شفيعا يوم * اهللا يا بن االكرمني االطايب فمرنا مبا يأتيك ياخري من مشى 
قال ففرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه مبقاليت ) ٥(سواك مبغن عن سواد بن قارب * ال ذو شفاعة 

  .فرحا شديدا، حىت رئي الفرح يف وجوههم
قال فوثب إليه عمر بن اخلطاب فالتزمه وقال قد كنت أشتهي أن أمسع هذا احلديث منك فهل يأتيك رئيك اليوم ؟ 

  .قال أما منذ قرأت القرآن فال، ونعم العوض كتاب اهللا من اجلن
  قالمث 

__________  
  .وختبارها: يف دالئل البيهقي) ١(
فشمرت : يف البيهقي) ٣(ومل يك فيما قد بلوت بكاذب * أتاين رئي بعد ليل وهجعة : يف الدالئل ورد البيت) ٢(

  .على كل غايب: يف البيهقي) ٤(يب الدعلب الوجناء غرب السباسب * عن ذيلي االزار ووسطت 
  مبغن فتيال عن سواد بن قارب *  شفيعا حني ال ذو قرابة وكن يل: ورد يف سبل اهلدى) ٥(

كنا يوما يف حي من قريش يقال هلم آل ذريح وقد ذحبوا عجال هلم واجلزار يعاجله، إذ مسعنا صوتا من جوف : عمر
صائح يصيح بلسان فصيح يشهد أن ال إله إال اهللا، ) ١(قال يا آل ذريح، أمر جنيح  -وال نرى شيئا  -العجل 
  .ا منقطع من هذا الوجه ويشهد له رواية البخاريوهذ

  .وقد تساعدوا على أن السامع الصوت من العجل هو عمر بن اخلطاب واهللا أعلم
حدثنا أبو موسى : وقال احلافظ أبو بكر حممد بن جعفر بن سهل اخلرائطي يف كتابه الذي مجعه يف هواتف اجلان

ن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى حدثنا سعيد بن عبيداهللا عمران بن موسى املؤدب حدثنا حممد بن عمران ب
  .الوصايب، عن أبيه، عن أيب جعفر حممد بن علي

نشدتك باهللا يا سواد بن قارب، : دخل سواد بن قارب السدوسي على عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال: قال
نني، ما استقبلت أحدا من جلسائك مبثل ما سبحان اهللا يا أمري املؤم: هل حتسن اليوم من كهانتك شيئا ؟ فقال

استقبلتين به قال سبحان اهللا يا سواد ما كنا عليه من شركنا أعظم مما كنت عليه من كهانتك، واهللا يا سواد لقد 
  .بلغين عنك حديث إنه لعجيب من العجب، قال إي واهللا يا أمري املؤمنني إنه لعجب من العجب



  .اجلاهلية، فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ أتاين جنيي فضربين برجله كنت كاهنا يف: قال فحدثنيه قال
  .مث قال يا سواد امسع أقل لك، قلت هات

ما مؤمنوها مثل أرجاسها * ورحلها العيس بأحالسها هتوي إىل مكة تبغي اهلدى ) * ٢(عجبت للجن وأجناسها : قال
مت ومل أحفل بقوله شيئا، فلما كانت الليلة الثانية واسم بعينيك إىل رأسها قال فن* فارحل إىل الصفوة من هاشم 

وشدها * عجبت للجن وتطالهبا : أتاين فضربين برجله مث قال يل قم يا سواد بن قارب امسع أقل لك، قلت هات قال
ليس املقادمي * ما صادق اجلن ككذاهبا فارحل إىل الصفوة من هاشم * العيس بأقتاهبا هتوي إىل مكة تبغي اهلدى 

اهبا قال فحرك قوله مين شيئا ومنت فلما كانت الليلة الثالثة أتاين فضربين برجله مث قال يا سواد بن قارب أتعقل كأذن
  .أم ال تعقل ؟ قلت وما ذاك ؟ قال ظهر مبكة نيب يدعو إىل عبادة ربه فاحلق به، امسع أقل لك

  ورحلها العيس بأكوارها* عجبت للجن وتنفارها : قلت هات قال
__________  

  .لعله نداء للعجل املذبوح: يا آل ذريح) ١(
  .لغة ما تطاير من رؤوس النبات وخف: جليح

  .جليحة: الواحدة
  .جليح اسم شيطان: ويقال

  .وإبالسها: يف ابن هشام) ٢(

بني روابيها وأحجارها قال * ما مؤمنو اجلن ككفارها فارحل إىل الصفوة من هاشم * هتوي إىل مكة تبغي اهلدى 
  .اهللا قد أراد يب خري فعلت أن

  .فقمت إىل بردة يل ففتقتها ولبستها ووضعت رجلي يف غرز ركاب الناقة
إذا اجتمع " وأقبلت حىت انتهيت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فعرض علي االسالم فأسلمت، وأخربته اخلرب فقال 

ومل يك فيما قد بلوت بكاذب * ورقدة  أتاين جنيي بعد هدء: فلما اجتمع املسلمون قمت فقلت" املسلمون فأخربهم 
يب الذعلب الوجناء * أتاك رسول من لؤي بن غالب فشمرت عن ذيلي االزار ووسطت * ثالث ليال قوله كل ليلة 

إىل اهللا * وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدىن املرسلني وسيلة * وأعلم أن اهللا ال رب غريه ) ١(غرب السباسب 
وإن كان فيما جاء شيب الذوائب قال فسر املسلمون * فمرنا مبا يأتيك يا خري مرسل يابن االكرمني االطايب 

بذلك، فقال عمر هل حنس اليوم منها بشئ ؟ قال أما إذ علمين اهللا القرآن فال وقد رواه حممد بن السائب الكليب 
  .عن أبيه عن عمر بن حفص

ما أظنك يا أمري : ما بقي من كهانتك ؟ فغضب وقاليا سواد بن قارب : قال ملا ورد سواد بن قارب على عمر قال
انظر سواد للذي كنا عليه : املؤمنني استقبلت أحدا من العرب مبثل هذا، فلما رأى ما يف وجهه من الغضب، قال

  .قبل اليوم من الشرك أعظم
ليال وأنا نائم وكان ) ٢(مث قال يا سواد حدثين حديثا كنت أشتهي أمسعه منك، قال نعم، بني أنا يف إبل يل بالسراة 

يل جني من اجلن أتاين فضربين برجله فقال يل قم يا سواد بن قارب فقد ظهر بتهامة نيب يدعو إىل احلق وإىل طريق 
  مستقيم، فذكر

فقال ) ٣(سواك مبغن عن سواد بن قارب * وكن يل شفيعا يوم ال ذو قرابة : القصة كما تقدم وزاد يف آخر الشعر
  ".سر يف قومك وقل هذا الشعر فيهم : "  عليه وسلمرسول اهللا صلى اهللا



ورواه احلافظ ابن عساكر من طريق سليمان بن عبد الرمحن عن احلكم بن يعلى بن عطاء احملاريب عن عباد بن عبد 
  .املصد عن سعيد بن جبري قال أخربين سواد بن قارب االزدي

  .وذكر القصة أيضا -ضربين برجله فأتاين آت ف) ٤(كنت نائما على جبل من جبال السراة : قال
__________  

  .الشابة: الناقة السريعة، والوجناء: الذعلب) ١(
  .الشراة: التاريخ الكبري: يف البخاري) ٢(
  .مبغن فتيال عن سواد بن قارب: تقدم الشعر يف سبل اهلدى) ٣(
  .يف التاريخ الكبري وفيه الشراة) ٤(

  .وال يصح احلكم بن يعلى: وعقب بقوله) ٢٠٢/  ٢: ٢(تاريخ الكبري وهي الرواية اليت ذكرها البخاري يف ال

  .عن أيب بكر بن عياش عن أيب إسحاق عن الرباء) ١(ورواه أيضا من طريق حممد بن الرباء 
  .كنت نازال باهلند فجاءين رئيي ذات ليلة فذكر القصة: قال قال سواد بن قارب

أفلحت يا سواد : " صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه وقال وقال بعد انشاد الشعر االخري فضحك رسول اهللا
."  

حدثنا علي ) ٢(وقال أبو نعيم يف كتاب دالئل النبوة حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر حدثنا عبد الرمحن بن احلسن 
  .بن حرب حدثنا أبو املنذر هشام بن حممد بن السائب عن أبيه عن عبد اهللا العماين

، من عمان، وكانت تعظمه )٤(يسدن صنما بقرية يقال هلا مسايا ) ٣(ل يقال له مازن بن العضوب قال كان منا رج
  .بنو الصامت وبنو حطامة ومهرة وهم أخوال مازن

وهي الذبيحة  -فعترنا يوما عند الصنم عترية : أمه زينب بنت عبد اهللا بن ربيعة بن خويص أحد بين منران قال مازن
يا مازن امسع تسر، ظهر خري وبطن شر، بعث نيب من مضر، بدين اهللا : لصنم يقولفسمعت صوتا من ا -) ٥(

  .االكرب، فدع حنيتا من حجر
  .تسلم من حر سقر

  ففزعت لذلك
  .فزعا شديدا

أقبل إيل أقبل، تسمع ماال جتهل، هذا نيب مرسل، : مث عترنا بعد أيام عترية أخرى، فسمعت صوتا من الصنم يقول
  .به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها اجلندل جاء حبق منزل، فآمن

فقلت إن هذا لعجب وإن هذا خلري يراد يب وقدم علينا رجل من احلجاز فقلت ما اخلرب وراءك ؟ فقال : قال مازن
ظهر رجل يقال له أمحد، يقول ملن أتاه أجيبوا داعي اهللا، فقلت هذا نبأ ما مسعت، فثرت إىل الصنم فكسرته جذاذا 

: يت حىت قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشرح اهللا صدري لالسالم فأسلمت، وقلتوركبت راحل
ومل يكن دينه مين على بال * ربا نطيف به ضال بتضالل فاهلامشي هدانا من ضاللتنا * كسرت باجر أجذاذا وكان لنا 

  )٦(إين ملن قال ريب باجر قايل * يا راكبا بلغن عمرا وإخوهتا 
__________  

  .وفيه عن حممد بن تراس الكويف ٢٤٩/  ٢أخرج احلديث البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  .أبو أمحد بن أيب احلسن عن عبد الرمحن بن حممد احلنظلي: ٢٥٨/  ٢يف دالئل البيهقي ج ) ٢(



 مازن بن الغضوبة، وهو مازن بن الغضوبة بن غراب بن بشر الطائي ذكره ابن السكن يف: يف رواية البيهقي) ٣(
  .٣٣٦/  ٣يقال له صحبة، وذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب وابن حجر يف االصابة : الصحابة وقال ابن حبان

  .السمال وىف رواية أخرى السمايل: يف رواية البيهقي) ٤(
  .مل أجد لسمايا يف معاجم البلدان

  .وردت يف معجم البلدان مسال بفتح أوله وآخره وهو اسم موضع
  .عجم مسويل بلد كثري الطريويف معجم ما است

  .شاة تذبح يف رجب أو ذبيحة تذبح لالصنام فيصب دمها على رأسها: الذبيحة) ٥(
  .عن النهاية البن االثري

  أين ملن قال ديين ناجر قايل * يا راكبا بلغا عمرا واخوته : يف الدالئل للبيهقي) ٦(

  ).١(يعين يعمرو الصامت وأخوهتا حطامة 
  .إين امرؤ مولع بالطرب وباهللوك من النساء وشرب اخلمر فقلت يا رسول اهللا

  )٢(وأحلت علينا السنون فأذهنب االموال وأهزلن السراري 
: " وليس يل ولد، فأدعو اهللا أن يذهب عين ما أجد ويأتينا باحليا، ويهب يل ولدا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

قال فاذهب اهللا " الل وباالمث وبالعهر عفة وآته باحليا وهب له ولدا اللهم أبدله بالطرف قراءة القرآن، وباحلرام احل
: عين ما أجد واخصبت عمان وتزوجت أربع حرائر وحفظت شطر القرآن، ووهب يل حيان بن مازن وأنشأ يقول

يب فيغفر يل ر* جتوب الفيايف من عمان إىل العرج لتشفع يل يا خري من وطئ احلصى * اليك رسول اهللا خبت مطييت 
فال رأيهم رأيي وال شرجهم شرجي وكنت امرءا باخلمر والعهر * فأرجع بالفلج إىل معشر خالفت يف اهللا دينهم 

وبالعهر إحصانا فحصن يل فرجي فأصبحت * شبايب حىت آذن اجلسم بالنهج فبدلين باخلمر خوفا وخشية * مولعا 
ما أتيت قومي أنبوين وشتموين، وأمروا شاعرا هلم فلله ما صومي وهللا ما حجي قال فل) * ٣(مهي يف اجلهاد ونييت 

  .فهجاين، فقلت إن رددت عليه فإمنا أهجو نفسي
عبنا عليك أمرا وكرهنا ذلك فإن : فرحلت عنهم فأتتين منهم زلفة عظيمة وكنت القيم بأمورهم فقالوا يابن عم

  .أبيت ذلك فارجع وقم بأمورنا وشأنك وما تدين به
* وبغضنا عندكم يا قومنا لنب ال يفطن الدهر إن بثت معائبكم * م عندنا مر مذاقته لبغضك: فرجعت معهم وقلت

يف حدبنا مبلغ يف شتمنا لسن ما يف القلوب عليكم * وكلكم حني يثين عيبنا فطن شاعرنا مفحم عنكم وشاعركم 
  .مجيعا فهداهم اهللا بعد إىل االسالم: قال مازن) ٤(ويف قلوبكم البغضاء واالحن * فاعلموا وغر 

من حديث عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال إن أول خرب كان ) ٥(وروى احلافظ أبو نعيم 
باملدينة مببعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن امرأة باملدينة كان هلا تابع من اجلن، فجاء يف صورة طائر أبيض 

  فتحدثنا وحندثك، وختربنا فوقع على حائط هلم، فقالت له مل ال تنزل إلينا
__________  

  .بين خطامة: يعين بعمرو واخوته: عبارة البيهقي) ١(
  .واهزلن الذراري والرجال: عبارة البيهقي) ٢(
  .وردت االبيات يف دالئل البيهقي بتغيري يف االلفاظ) ٤..(فأصبحت مهي يف جهاد ونية: يف البيهقي) ٣(

  .٢٩ دالئل النبوة ص) ٥( ٢٥٨ - ٢٥٧/  ٢ج 



وأخرجه ابن ) ٢٤٣/  ٨(كما قال اهليثمي يف جممع الزوائد  -وأخرجه أمحد والطرباين يف االوسط ورجاله وثقوا 
  .١٩٠/  ١سعد بنحوه 

  ).١(وخنربك ؟ فقال هلا إنه قد بعث نيب مبكة حرم الزنا ومنع منا القرار 
  .ن احلسنيحدثين عبد الرمحن بن عبد العزيز عن الزهري عن علي ب: وقال الواقدي

إن أول خرب قدم املدينة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن امرأة تدعى فاطمة كان هلا تابع، فجاءها ذات : قال
  .ال إنه قد بعث الرسول الذي حرم الزنا: يوم، فقام على اجلدار فقالت أال تنزل ؟ فقال

ب عنها مدة، مث ملا قدم عاتبته فقال إين جئت وأرسله بعض التابعني أيضا ومساه بابن لوذان وذكر أنه كان قد غا
  .الرسول فسمعته حيرم الزنا فعليك السالم

  .حدثين حممد بن صاحل عن عاصم بن عمر بن قتادة: وقال الواقدي
فلما كنا  -قبل أن يبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -خرجنا يف عري إىل الشام : قال قال عثمان بن عفان

فتعرضتنا، فقالت أتاين صاحيب فوقف على بايب، فقلت أال تدخل فقال ال سبيل إىل  -هبا كاهنة و -بأفواه الشام 
ذلك، خرج أمحد وجاء أمر ال يطاق، مث انصرفت فرجعت إىل مكة فوجدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد 

  .حدثين حممد بن عبد اهللا الزهري: وقال الواقدي) ٢(خرج مبكة يدعو إىل اهللا عزوجل 
كان الوحي يسمع فلما كان االسالم منعوا وكانت امرأة من بين أسد يقال هلا سعرية هلا تابع من اجلن، فلما : قال

وضع : رأى الوحي ال يستطاع أتاها فدخل يف صدرها فضج يف صدرها فذهب عقلها فجعل يقول من صدرها
  .العناق ومنع الرفاق وجاء أمر ال يطاق وأمحد حرم الزنا

حدثنا عمارة بن زيد حدثنا عيسى  -مبصر  -) ٣(حدثنا عبد اهللا بن حممد البلوي : فظ أبو بكر اخلرائطيوقال احلا
 -بن يزيد عن صاحل بن كيسان عمن حدثه عن مرداس بن قيس السدوسي قال حضرت النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 قد كان عندنا يف ذلك شئ أخربك فقلت يا رسول اهللا -وقد ذكرت عنده الكهانة وما كان من تغيريها عند خمرجه 
أن جارية منا يقال هلا اخللصة مل يعلم عليها إال خريا، إذ جاءتنا فقالت يا معشر دوس العجب العجب ملا أصابين، 
هل علمتم إال خريا ؟ قلنا وما ذاك ؟ قالت إين لفي غنمي إذ غشيتين ظلمة ووجدت كحس الرجل مع املرأة فقد 

  .خشيت أن أكون قد حبلت
له أذنان كأذين الكلب فمكث فينا حىت إنه ليلعب مع الغلمان إذ ) ٤(حىت إذا دنت والدهتا وضعت غالما أغضف 

يا ويلة يا ويلة، يا عولة يا عولة، يا ويل غنم، يا ويل فهم، : وثب وثبة وألقى إزاره وصاح بأعلى صوته وجعل يقول
  .من قابس النار

  .حسان جنبة اخليل واهللا وراء العقبة، فيهن فتيان
  قال فركبنا وأخذنا لالداة وقلنا يا ويلك ما ترى فقال هل من جارية

__________  
  .أي االستقرار يف االرض: منع منا القرار) ١(
  .من طريق الواقدي حنوه ٢٩أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص ) ٢(
  .١٤٤/  ١نسبة إىل بلى بن عمرو بن احلاف بن قضاعة، اللباب ) ٣(
  .املتثين واملسترخي االذنني: أغضف) ٤(



طامث فقلنا ومن لنا هبا ؟ فقال شيخ منا هي واهللا عندي عفيفة االم فقلنا فعجلها فأتى باجلارية وطلع اجلبل وقال 
للجارية اطرحي ثوبك واخرجي يف وجوههم، وقال للقوم اتبعوا أثرها، وقال لرجل منا يقال له أمحد بن حابس يا 

  .ارسأمحد بن حابس عليك أول ف
  .فحمل أمحد فطعن أول فارس فصرعه واهنزموا فغنمناهم

قال فابتنينا عليهم بيتا ومسيناه ذا اخللصة، وكان ال يقول لنا شيئا إال كان كما يقول حىت إذا كان مبعثك يا رسول 
القوم  اهللا قال لنا يوما يا معشر دوس نزلت بنوا احلارث بن كعب فركبنا فقال لنا أكدسوا اخليل كدسا، أحشوا

  .رمسا، أنفوهم غدية واشربوا اخلمر عشية
  قال فلقيناهم فهزمونا وغلبونا فرجعنا إليه فقلنا ما حالك وما الذي صنعت

بنا فنظرنا إليه وقد امحرت عيناه وانتصبت أذناه وانربم غضبانا حىت كاد أن ينفطر وقام فركبنا واغتفرنا هذه له 
لكم يف غزوة هتب لكم عزا وجتعل لكم حرزا ويكون يف أيديكم كنزا ؟ ومكثنا بعد ذلك حينا مث دعانا فقال هل 

فقلنا ما أحوجنا إىل ذلك فقال اركبوا فركبنا فقلنا ما نقول فقال بنو احلارث بن مسلمة، مث قال قفوا فوقفنا مث قال 
ن الصمة قليل عليكم بفهم، مث قال ليس لكم فيهم دم، عليكم مبضرهم أرباب خيل ونعم مث قال ال، رهط دريد ب

العدد ويف الذمة مث قال ال، ولكن عليكم بكعب بن ربيعة وأسكنوها ضيعة عامر بن صعصعة فليكن هبم الوقيعة قال 
  .ما أدري كذبين الذي كان يصدقين: فلقيناهم فهزمونا وفضحونا فرجعنا وقلنا ويلك ماذا تصنع بنا قال

أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه حجرة نار، فقال يا معشر  أسجنوين يف بييت ثالثا مث ائتوين ففعلنا به ذلك مث
دوس حرست السماء وخرج خري االنبياء قلنا أين ؟ قال مبكة وأنا ميت فادفنوين يف رأس جبل فإين سوف أضطرم 

كل حجر  نارا، وإن تركتموين كنت عليكم عارا فإذا رأيتم اضطرامي وتلهيب فاقذفوين بثالثة أحجار مث قولوا مع
  .بسمك اللهم فإين أهدي وأطفي

قال وإنه مات فاشتعل نارا ففعلنا به ما أمر وقد قذفناه بثالثة أحجار نقول مع كل حجر بسمك اللهم فخمد وطفى 
  .وأقمنا حىت قدم علينا احلاج فأخربونا مببعثك يا رسول اهللا، غريب جدا

  .ندب، عن النضر بن سفيان اهلذيل، عن أبيهوروى الواقدي، عن أبيه، عن ابن أيب ذئب، عن مسلم بن ج
عرسنا من الليل فإذا بفارس يقول وهو بني ) ١(خرجنا يف عري لنا إىل الشام فلما كنا بني الزرقا ومعان قد : قال

اجلن كل مطرد ففزعنا وحنن ) ٢(أيها النيام هبوا فليس هذا حبني رقاد قد خرج أمحد فطردت : السماء واالرض
كلهم قد مسع هبذا فرجعنا إىل أهلنا فإذا هم يذكرون اختالفا مبكة بني قريش يف نيب قد خرج فيهم  )٣(رفقة حزورة 

  .من بين عبد املطلب امسه أمحد
  .ذكره أبو نعيم

__________  
  .وطردت: يف الوفاء) ٢(وقد : يف الوفاء) ١(
  .احلزاورة مجع حزور وهو الرجل القوي: يف دالئل أيب نعيم) ٣(

حدثنا عمارة بن زيد حدثين عبد اهللا بن العالء حدثين  -مبصر  -حدثنا عبد اهللا بن حممد البلوي : طيوقال اخلرائ
، وزيد بن عمرو )١(حيىي بن عروة عن أبيه أن نفرا من قريش منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي 

كانوا عند صنم هلم جيتمعون إليه، قد ) ٤(بن جحش بن رئاب وعثمان بن احلويرث ) ٣(وعبد اهللا ) ٢(بن نفيل 
اختذوا ذلك اليوم من كل سنة عيدا كانوا يعظمونه وينحرون له اجلزور، مث يأكلون ويشربون اخلمر، ويعكفون عليه 



فدخلوا عليه يف الليل فرأوه مكبوبا على وجهه، فأنكروا ذلك فأخذوه فردوه إىل حاله، فلم يلبث أن انقلب انقالبا 
  .فردوه إىل حاله فانقلب الثالثة فلما رأوا ذلك اغتموا له وأعظموا ذلك عنيفا، فأخذوه

فقال عثمان بن احلويرث ماله قد أكثر التنكس إن هذا االمر قد حدث وذلك يف الليلة اليت ولد فيها رسول اهللا 
قرب  صناديد وفد من بعيد ومن* أبا صنم العيد الذي صف حوله : صلى اهللا عليه وسلم فجعل عثمان يقول

نبوء بإقرار ونلوي * أذاك سفيه أم تنكست للعتب فإن كان من ذنب أتينا فإننا * تنكست مغلوبا فما ذاك قل لنا 
فما أنت يف االوثان بالسيد الرب قال فأخذوا الصنم فردوه إىل * عن الذنب وإن كنت مغلوبا ونكست صاغرا 

مجيع فجاج * تردى ملولود أنارت بنوره : قولحاله فلما استوى هتف هبم هاتف من الصنم بصوت جهري وهو ي
  قلوب ملوك االرض طرا من الرعب* االرض يف الشرق والغرب وخرت له االوثان طرا وأرعدت 

__________  
  .ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى) ١(

لنبوة، ومل يدرك من حكماء قريش يف اجلاهلية، اعتزل عبادة االصنام قبل االسالم، مث تنصر، وأدرك أوائل عصر ا
  .الدعوة، وهو ابن عم خدجية زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .بعض املؤرخني يعده يف الصحابة
  .وقال عروة بن الزبري أنه أدرك اسالم بالل؛ قال البخاري يف وفاته بعد بدء الوحي بقليل 
  .دهيبعث يوم القيامة أمة وح: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عندما سئل عنه

زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن عبد اهللا بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ) ٢(
  .القرشي العدوي، من حكماء قريش يف اجلاهلية، وهو ابن عم عمر بن اخلطاب

  .مل يدرك االسالم
 على دين إبراهيم وجاهر مبكة بدينه عبد اهللا؛ ومل يستمله ال اليهودية وال النصرانية ؛ ترك عبادة االوثان واالصنام 

  .وعدائه لالوثان
  .يبعث يوم القيامة أمة وحده: سئل عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال؛ تويف قبل املبعث خبمس سنني 

يف سرية ابن هشام عبيداهللا بن جحش، وهو ابن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن ) ٣(
  .ميةأسد بن خز

  .عبيد: ويف بلوغ االرب لاللوسي
  .وهو عثمان بن احلويرث بن أسد بن عبد العزى بن قصي) ٤(

فال * وقد بات شاه الفرس يف أعظم الكرب وصدت عن الكهان بالغيب جنها * ونار مجيع الفرس باخت وأظلمت 
زل الرحب قال فلما مسعوا ذلك وهبوا إىل االسالم واملن* خمرب عنهم حبق وال كذب فيا لقصي ارجعوا عن ضاللكم 

فقال بعضهم لبعض تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض، فقالوا أجل، فقال هلم ورقة بن نوفل ) ١(خلصوا جنيا 
تعلمون واهللا ما قومكم على دين ولقد اخطئوا احلجة وتركوا دين إبراهيم ما حجر تطيفون به ال يسمع وال يبصر 

  ].فإنكم واهللا ما أنتم على شئ [ النفسكم الدين وال ينفع وال يضر يا قوم التمسوا 
قال فخرجوا عند ذلك يضربون يف االرض ويسألون عن احلنيفية دين إبراهيم عليه السالم فأما ورقة بن نوفل 

  .فتنصر وقرأ الكتب حىت علم علما، وأما عثمان بن احلويرث فسار إىل قيصر فتنصر وحسنت منزلته عنده
) ٣(مث إنه خرج بعد ذلك فضرب يف االرض حىت بلغ الرقة ) ٢(فيل فأراد اخلروج فحبس وأما زيد بن عمرو بن ن



هبا راهبا عاملا فأخربه بالذي يطلب فقال له الراهب إنك لتطلب دينا ما جتد من حيملك ) ٤(من أرض اجلزيرة فلقي 
  رجع عليه، ولكن قد أظلك زمان نيب خيرج من بلدك يبعث بدين احلنيفية فلما قال له ذلك

يريد مكة فغارت عليه خلم فقتلوه، وأما عبد اهللا بن جحش فأقام مبكة حىت بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم مث خرج 
  .مع من خرج إىل أرض احلبشة، فلما صار هبا تنصر وفارق االسالم فكان هبا حىت هلك هنالك نصرانيا

حدثنا أمحد بن إسحاق بن صاحل أبو بكر : ائطيوقد قال اخلر) ٥(تقدم يف ترمجة زيد بن عمر بن نفيل له شاهد 
حدثين حممد بن عبد العزيز، عن ) ٦(الوراق، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثين أيب حدثنا عبد اهللا بن عبد العزيز 

يف لقاح له نصف النهار إذ ) ٧(الزهري، عن عبد الرمحن بن أنس السلمي، عن العباس بن مرداس أنه كان يعر 
يا عباس بن مرداس أمل تر أن السماء قد : بيضاء عليها راكب عليه ثياب بياض مثل اللنب فقالطلعت عليه نعامة 

كفت أحراسها، وأن احلرب جترعت أنفاسها، وأن اخليل وضعت أحالسها، وأن الذي نزل بالرب والتقوى، يوم 
  .االثنني ليلة الثالثاء، صاحب الناقة القصوى

  فرجعت: قال
__________  

  .النجى، اجلماعة يتحدثون سرا عن غريهم، ويقع لالثنني واجلماعة بلفظ واحد من: جنيا) ١(
كان اخلطاب عمه قد أوكل بن صغبة بنت احلضرمي تراقبه فيما يهم به من أمور فتأذن اخلطاب به، حىت أن ) ٢(

  .اخلطاب آذاه كثريا وكرهه وقومه كراهية شديدة
  ).راجع ابن هشام(
  .صل واجلزيرة كلهااملو: يف سرية ابن هشام) ٣(
  .يف ميفعة من أرض البلقاء: يف سرية ابن هشام) ٤(
  .وما بني معكوفني من السرية؛  ٢٣٨/  ١اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ٥(

  .ونقله االلوسي يف بلوغ االرب
٢٥٠/  ٢.  
كان مالك : قالالليثي ضعفه اجلمهور ووثقه سعيد بن منصور و -أبو عبد العزيز  -عبد اهللا بن عبد العزيز ) ٦(

  .٩٤/  ٢وضعفه أبو حامت الكاشف ؛ يرضاه 
  .يتغوط من العرة وهي عذرة الناس: يعر) ٧(

  .بعمرة: ويف جممع الزوائد

وكنا نعبده ونكلم من جوفه فكنست ما ) ١(مرعوبا قد راعين ما رأيت ومسعت حىت جئت وثنا لنا يدعى الضماد 
هلك الضماد وفاز أهل املسجد * قل للقبائل من سليم كلها : يقولحوله مث متسحت به وقبلته فإذا صائح من جوفه 

)٢(  
بعد ابن مرمي من * إن الذي ورث النبوة واهلدى ) ٣(قبل الصالة مع النيب حممد * هلك الضماد وكان يعبد مرة 

ن قريش مهتد قال فخرجت مرعوبا حىت أتيت قومي فقصصت عليهم القصة وأخربهتم اخلرب وخرجت يف ثالمثائة م
قومي بين حارثة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو باملدينة فدخلنا املسجد فلما رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .فقصصت عليه القصة" يا عباس كيف كان إسالمك ؟ : " وسلم قال يل
  ).٤(قال فسر بذلك وأسلمت أنا وقومي 



  .كر بن أيب عاصم عن عمرو بن عثمان بهمن حديث أيب ب) ٥(ورواه احلافظ أبو نعيم يف الدالئل 
عن منصور بن املعتمر عن قبيصة بن عمرو بن اسحاق ) ٦(مث رواه أيضا من طريق االصمعي حدثين الوصايف 

  .اخلزاعي عن العباس بن مرداس السلمي
وجعلت آتيه  ضماذ فجعلته يف بيت] له [ أول إسالمي أن مرداسا أيب ملا حضرته الوفاة أوصاين بصنم له يقال : قال

كل يوم مرة فلما ظهر النيب صلى اهللا عليه وسلم مسعت صوتا مرسال يف جوف الليل راعين فوثبت إىل ضماد 
هلك االنيس وعاش أهل املسجد أودى * قل للقبيلة من سليم كلها : مستغيثا وإذا بالصوت من جوفه وهو يقول

بعد ابن مرمي من قريش مهتد * ي ورث النبوة واهلدى قبل الكتاب إىل النيب حممد إن الذ* ضماد وكان يعبد مرة 
قال فكتمته الناس فلما رجع الناس من االحزاب بينا أنا يف إبلي بطرف العقيق من ذات عرق راقدا مسعت صوتا 

  النور الذي وقع ليلة الثالثاء مع: وإذا برجل على جناح نعامة وهو يقول
__________  

  .ناء على الكسر كحذام ورقاشضمار بالب: يف سرية ابن هشام) ١(
  .أودى ضمار وعاش أهل املسجد: وعجزه: يف ابن هشام) ٢(
مسجد : هلك، واملسجد هنا: أودى ضمار وكان يعبد مرة قبل الكتاب إىل النيب حممد أودى: يف ابن هشام) ٣(

  .مكة أو مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  رواه الطرباين وفيه عبد اهللا بن عبد العزيز الليثي ضعفه: وقال ٢٤٧/  ٨رواه اهليثمي يف جممع الزوائد ج ) ٤(

  .اجلمهور
  .وبقية رجاله وثقوا

  .٣٤دالئل النبوة ص ) ٥(
نسبة إىل وصاف، وهو اسم مجاعة منهم وصاف بن عامر العجلي، وينسب إليه عبيد اهللا بن الوليد بن عبد ) ٦(

  .٢٧٥/  ٣ع منه وكيع ويعلى بن عبيد اللباب روى عن عطية وعطاء ومس؛ الرمحن بن قيس الوصايف 

أن * بشر اجلن وابالسها : يف ديار إخوان بين العنقاء، فأجابه هاتف من مشاله وهو يقول) ١(صاحب الناقة العضباء 
وضعت املطي أحالسها وكالت السماء أحراسها قال فوثبت مذعورا وعلمت أن حممدا مرسل، فركبت فرسي 

انتهيت إليه فبايعته مث انصرفت إىل ضماد فأحرقته بالنار مث رجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا  السري حىت) ٢(واحتثثت 
ضمادا لرب العاملني مشاركا وتركي رسول اهللا * لعمرك إين يوم أجعل جاهال : عليه وسلم فأنشدته شعرا أقول فيه

ليسلك يف وعث االمور املسالكا * أولئك أنصار له ما أولئكا كتارك سهل االرض واحلزن يبتغي * واالوس حوله 
أبايع نيب * ووجهت وجهي حنو مكة قاصدا ) ٤(وخالفت من أمسى يريد املهالكا * فآمنت باهللا الذي أنا عبده ) ٣(

وأول * من احلق فيه الفصل فيه كذلكا أمني على القرآن أول شافع * االكرمني املباركا نيب أتانا بعد عيسى بناطق 
* فأحكمها حىت أقام املناسكا عنيتك يا خري الربية كلها * ا تالىف عرى االسالم بعد انتقاضها مبعوث جييب املالئك

على ضمرها تبقى القرون املباركا إذا انتسب * توسطت يف الفرعني واجملد مالكا وانت املصفى من قريش إذا مست 
  )٥(وجدناك حمضا والنساء العواركا * احليان كعب ومالك 

حدثنا عبد اهللا بن حممد البلوي مبصر، حدثنا عمارة بن زيد، حدثنا إسحاق بن بشر، وسلمة بن و: قال اخلرائطي
  :الفضل، عن حممد بن إسحاق، حدثين شيخ من االنصار يقال له

__________  



  .هي ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(
  .االرض الصعبة: احلزن) ٣(أي أسرعت : وأجشمت: يف الدالئل) ٢(
  .أي تركت عبادة االصنام، واحلجر الذي أوصاه أبوه بعبادته، يعين ضمار: الفت من أمسىخ) ٤(
عالمات الصنعة  -مع ما فيه من ركاكة  -على ذلك الشعر : ٣٦٠/  ١قال يف هامش سرية ابن كثري ج ) ٥(

  .واخلزرج االنصار مل خيص االوس بالذكر مع أهنم بعد االسالم مل يعد هلم ذكر مستقل بل هم -: واالفتراء منها
مع أنه حتدث عن النيب واالوس حوله وذلك يف املدينة، ومع أنه ذكر يف حديثه ..قوله ووجهت وجهي حنو مكة -

  .أنه كان بعد رجوع الناس من االحزاب
  .أن رسول اهللا أول شافع -وهو حديث االسالم  -كيف علم ابن مرداس  -

إن مما دعانا إىل االسالم أنا : بلغين أن رجاال من خثعم كانوا يقولون عبد اهللا بن حممود من آل حممد بن مسلمة قال
كنا قوما نعبد االوثان فبينا حنن ذات يوم عند وثن لنا إذ أقبل نفر يتقاضون إليه يرجون الفرج من عنده لشئ شجر 

* م وطائش االحالم من بني أشياخ إىل غالم ما أنت* يا أيها الناس ذوو االجسام : بينهم إذ هتف هبم هاتف يقول
قد الح * أم ال ترون ما الذي أمامي من ساطع جيلو دجى الظالم * ومسند احلكم إىل االصنام أكلكم يف حرية نيام 

ومن رسول صادق * قد جاء بعد الكفر باالسالم أكرمه الرمحن من امام * للناظر من هتام ذاك نيب سيد االنام 
  الكالم

ويزجر الناس عن اآلثام والرجس * بالصالة والصيام والرب والصالت لالرحام  يأمر* أعدل ذي حكم من االحكام 
من هاشم يف ذروة السنام مستعلنا يف البلد احلرام قال فلما مسعنا ذلك تفرقنا عنه وآتينا النيب * واالوثان واحلرام 

  ).١(صلى اهللا عليه وسلم فأسلمنا 
مارة، حدثين عبيد اهللا بن العالء، حدثنا حممد بن عكرب، عن سعيد حدثنا عبد اهللا البلوي، حدثنا ع: وقال اخلرائطي

وكان أهدى الناس للطريق وأسراهم بليل، وأهجمهم على  -بن جبري، أن رجال من بين متيم يقال له رافع بن عمري 
 إين: فذكر عن بدء إسالمه قال -هول، وكانت العرب تسميه لذلك دعموص العرب هلدايته وجراوته على السري 

ذات ليلة إذ غلبين النوم، فنزلت عن راحليت وخنتها وتوسدت ذراعها، ومنت وقد تعوذت ) ٢(السري برمل عاجل 
من اجلن من أن أوذى أو أهاج فرأيت يف منامي رجال شايا يرصد ) ٣(أعوذ بعظيم هذا الوادي : قبل نومي فقلت

فنظرت ميينا ومشاال فلم أر شيئا، فقلت هذا حلم مث  ناقيت وبيده حربة يريد أن يضعها يف حنرها، فانتبهت لذلك فزعا
عدت فغفوت فرأيت يف منامي مثل رؤياي االوىل فانتبهت فدرت حول ناقيت فلم أر شيئا وإذا ناقيت ترعد، مث 

غفوت فرأيت مثل ذلك فانتبهت فرأيت ناقيت تضطرب والتفت فإذا أنا برجل شاب كالذي رأيت يف املنام بيده 
  مهال فدى لك مئزري وإزاري* يا مالك بن مهلل بن دثار : ممسك بيده يرده عنها وهو يقولحربة ورجل شيخ 
__________  

  .عن رجل من خثعم خمتصرا ٣٣اخلرب نقله أبو نعيم يف الدالئل ص ) ١(
  .رمل مرتفع: رمل عاجل) ٢(
  .وهو قول أهل اجلاهلية) ٣(

  ثواريواختر هبا ما شئت من أ* عن ناقة االنسي ال تعرض هلا 
تبا لفعلك يا أبا الغفار * تسمو إليه حبربة مسمومة ) ١(أال رعيت قرابيت وذماري * ولقد بدا يل منك ما مل أحتسب 



أأردت أن تعلو : لعلمت ما كشفت من أخباري قال فأجابه الشاب وهو يقول* لوال احلياء وأن أهلك جرية 
إن اخليار مهو بنو االخيار فاقصد لقصدك * سيد فيما مضى يف غري مزرية أبا العيزار ما كان فيهم * وختفض ذكرنا 

كان اجملري مهلهل بن دثار قال فبينما مها يتنازعان إذ طلعت ثالثة أنوار من الوحش فقال الشيخ * يا معكرب أمنا 
  .للفىت قم يا ابن أخت فخذ أيها شئت فداء لناقة جاري االنسي، فقام الفيت فأخذ منها ثورا وانصرف

ت إىل الشيخ فقال يا هذا إذا نزلت واديا من االودية فخفت هوله فقل أعوذ باهللا رب حممد من هول هذا مث التف
ومن حممد هذا ؟ قال نيب عريب، ال شرقي وال غريب : الوادي وال تعذ بأحد من اجلن فقد بطل أمرها، قال فقلت له

  .بعث يوم االثنني
  .يثرب ذات النخل: قلت وأين مسكنه ؟ قال

فركبت راحليت حني برق يل الصبح، وجددت السري حىت تقحمت املدينة فرآين رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال
  .وسلم فحدثين حبديثي قبل أن أذكر له منه شيئا ودعاين إىل االسالم فأسلمت

ن وإنه كان رجال من االنس يعوذون برجال من اجل: (قال سعيد بن جبري وكنا نرى أنه هو الذي أنزل اهللا فيه
وروى اخلرائطي من طريق إبراهيم بن امساعيل بن محاد بن أيب حنيفة، عن داود بن ]  ٦: اجلن) [ فزادوهم رهقا

أعوذ بدانيال واجلب، من : إذا كنت بواد ختاف السبع فقل: قال؛ احلسني، عن عكرمة، عن ابن عباس عن علي 
  .شر االسد

حدثين حيىي بن عبد اهللا بن احلارث، : عن حممد بن إسحاق وروى البلوي عن عمارة بن زيد، عن إبراهيم بن سعد،
عن أبيه، عن ابن عباس قصة قتال علي اجلن بالبئر ذات العلم اليت باجلحفة حني بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم يستقي هلم املاء فأرادوا منعه وقطعوا الدلو فنزل إليهم، وهي قصة مطولة منكرة جدا
  .واهللا أعلم

  حممد بن مصعب الدمشقي وغريه، حدثنا: حدثين أبو احلارث: اخلرائطيوقال 
سليمان بن بنت شرحبيل الدمشقي، حدثنا عبد القدوس بن احلجاج، حدثنا خالد بن سعيد، عن الشعيب، عن رجل 

كنت يف جملس عمر بن اخلطاب وعنده مجاعة من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يتذاكرون فضائل : قال
فقال بعضهم خواتيم سورة النحل، وقال بعضهم سورة يس، وقال علي فأين أنتم عن فضيلة آية الكرسي  القرآن

  .أما إهنا سبعون كلمة يف كل كلمة بركة
  قال ويف القوم عمرو بن معدي كرب ال حيري جوابا، فقال أين أنتم عن بسم اهللا الرمحن الرحيم ؟ فقال عمر

__________  
  .فظه ورعايتهما يلزم ح: الذمار) ١(

  .حدثنا يا أبا ثور
قال بينا أنا يف اجلاهلية إذ جهدين اجلوع فأقحمت فرسي يف الربية فما أصبت االبيض النعام، فبينا أنا أسري إذا أنا 

  .بشيخ عريب يف خيمة، وإىل جانبه جارية كأهنا مشس طالعة ومعه غنيمات له، فقلت له استأسر ثكلتك أمك
عرضنا : فىت إن أردت قرى فانزل ؟ وإن أردت معونة اعناك ؟ فقلت له استأسر فقال يا: فرفع رأسه إيل وقال

متنيته بالبيض حز * وجئت ببهتان وزور ودون ما ) ١(فلم ترعوي جهال كفعل االشائم * عليك النزل منا تكرما 
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: قال ووثب إيل وثبة وهو يقول) ٢(الغالصم 

  .فكأين مثلت حتته



  . قال اقتلك أم أخلي عنك ؟ قلت بل خل عين قال فخلي عينمث
  .مث إن نفسي جاذبتين باملعاودة

* هنالك والرحيم به قهرنا وما تغين جالدة ذي حفاظ * ببسم اهللا والرمحن فزنا : فقلت استأسر ثكلتك أمك فقال
  .إذا يوما ملعركة برزنا مث وثب يل وثبة كأين مثلت حتته

  .بل خل عين: قلت: عنك ؟ قال فقال أقتلك أم أخلي
  .فخلى عين فانطلقت غري بعيد

  .مث قلت يف نفسي يا عمرو أيقهرك هذا الشيخ
  .واهللا للموت خري لك من احلياة، فرجعت إليه فقلت له استأسر ثكلتك أمك

  بل خل عينفوثب إيل وثبة وهو يقول بسم اهللا الرمحن الرحيم، فكأين مثلت حتته، فقال أقتلك أم أخلي عنك ؟ قلت 
هيهات، يا جارية إئتيين باملدية فأتته باملدية فجز ناصييت، وكانت العرب إذا ظفرت برجل فجزت ناصيته : فقال

  .استعبدته، فكنت معه أخدمه مدة
فسرنا : مث إنه قال يا عمرو أريد أن تركب معي الربية وليس يب منك وجل، فإين ببسم اهللا الرمحن الرحيم لواثق، قال

  .ا واديا أشبا مهوال مغوالحىت أتين
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: فنادى بأعلى صوته

  .فلم يبق طري يف وكره إال طار
مث أعاد القول فلم يبق سبع يف مربضه إال هرب، مث أعاد الصوت فإذا حنن حببشي قد خرج علينا من الوادي 

  .صاحيب ببسم اهللا الرمحن الرحيميا عمرو إذا رأيتنا قد احتدنا فقل غلبه : كالنخلة السحوق، فقال يل
قد علمت : قال فلما رأيتهما قد احتدا قلت غلبه صاحيب بالالت والعزى فلم يصنع الشيخ شيئا، فرجع إيل وقال

  .أنك قد خالفت قويل
ببسم اهللا الرمحن الرحيم، فقلت أجل فلما : قلت أجل ولست بعائد، فقال إذا رأيتنا قد احتدنا فقل غلبه صاحيب

ا قد احتدا قلت غلبه صاحيب ببسم اهللا الرمحن الرحيم، فاتكأ عليه الشيخ فبعجه بسيفه باشتق بطنه فاستخرج رأيتهم
  ).٣(منه شيئا كهيئة القنديل االسود مث قال يا عمرو هذا غشه وغله 

  مث قال أتدري من
__________  

  .اهتدى بعد ضالل: ارعوى) ١(
  .اللحم بني الرأس والعنق: الغالصم) ٢(
  .ابنته وحرميه: املراد هنا: بيضوال

  .والغش؛ احلقد : الغل) ٣(

  .تلك اجلارية ؟ قلت ال، قال تلك الفارعة بنت السليل اجلرمهي من خيار اجلن
  .وهؤالء أهلها بنو عمها يغزونين منهم كل عام رجل ينصرين اهللا عليه ببسم اهللا الرمحن الرحيم

  .مث قال قد رأيت ما كان مين إىل احلبشي
غلب علي اجلوع فائتين بشئ آكله، فأقحمت فرسي الربية فما أصبت االبيض النعام، فأتيته به فوجدته نائما،  وقد

وإذا حتت رأسه شئ كهيئة احلشبة، فاستللته فإذا هو سيف عرضه شرب يف سبعة أشبار، فضربت ساقيه ضربة أبنت 



  .ما اغدرك يا غدار الساقني مع القدمني، فاستوى على قفا ظهره وهو يقول قاتلك اهللا
  .مث ماذا صنعت ؟ قلت فلم أزل أضربه بسيفي حىت قطعته إربا إربا: قال عمر

  :قال فوجم لذلك مث أنشأ يقول
تبا ملا جئته * ما إن مسعت كذا يب سالف العرب والعجم تأنف مما جئته كرما * بالغدر نلت أخا االسالم عن كثب 

أم كيف جازاك عند الذنب مل تنب ؟ قرم عفا عنك مرات وقد * تلته إين العجب أين نلت ق) ١(يف السيد االرب 
يف اجلاهلية أهل الشرك والصلب إذ * باجلسم منك يداه موضع العطب لو كنت آخذ يف االسالم ما فعلوا * علقت 

تيت قال مث ما كان من حال اجلارية ؟ قلت مث إين أ) ٢(تدعو لذائقها بالويل واحلرب * لنالتك من عديل مشطبة 
  .اجلارية

يا عني : قتله احلبشي، فقالت كذبت بل قتلته أنت بغدرك مث أنشأت تقول: ما فعل الشيخ ؟ قلت: فلما رأتين قالت
هر بواف حقيقة صبار وتقي * ال متلي البكاء إذ خانك الد ) ٣(مث جودي بواكفات غزار * جودي للفارس املغوار 

أسلمتك االعمار لالقدار ولعمري لو * ف نفسي على بقائك عمرو وعديل الفخار يوم الفخار هل* وذي وقار وحلم 
قال فأحفظين قوهلا فاستللت سيفي ودخلت اخليمة القتلها فلم أر يف ) ٤(رمت ليثا كصارم بتار * مل ترمه بغدر 

  .اخليمة أحدا فاستقت املاشية وجئت إىل أهلي
  .وهذا أثر عجيب

  .سلم وتعلم القرآن، وفيما تعلمه بسم اهللا الرمحن الرحيموالظاهر أن الشيخ كان من اجلان وكان ممن أ
  .وكان يتعوذ هبا

__________  
  .العاقل: االرب) ١(
  .أي مهلكة: مشطبة) ٢(

  .اجلزاء: والعدل
  .الدموع املنسكبة: واكفات) ٣(
خبار وإن كان االقدمون ال جيدون غضاضة يف نقل هذه اال؛ بل هو أسطورة ال سبيل إىل تصديقها : أقول) ٤(

إال بعد نقدها ومتحيصها فمثل هذه االخبار واالشعار ال تثبت أمام النقد ؛ وروايتها، فنحن لسنا ملزمني بتصديقها 
  .العقلي والعلمي

حدثين عبد اهللا بن العالء عن هشام بن : حدثنا عبد اهللا بن حممد البلوي حدثنا عمارة بن زيد، قال: وقال اخلرائطي
كان زيد بن عمرو بن نفيل، وورقة بن نوفل يذكران اهنما أتيا : أمساء بنت أيب بكر قالت عروة، عن أبيه، عن جدته

النجاشي بعد رجوع أبرهة من مكة، قاال فلما دخلنا عليه قال لنا أصدقائي أيها القرشيان هل ولد فيكم مولود أراد 
  .أبوه ذحبه فضرب عليه بالقداح فسلم وحنرت عنه إبل كثرية ؟ قلنا نعم

فهل لكما علم به ما فعل ؟ قلنا تزوج امرأة يقال هلا آمنة بنت وهب تركها حامال وخرج، قال فهل تعلمان قال 
ولد أم ال ؟ قال ورقة بن نوفل أخربك أيها امللك أين ليلة قد بث عند وثن لنا كنا نطيف به، ونعبده إذ مسعت من 

  .دبر االشراك مث انتكس الصنم على وجههونأى الضالل وأ* ولد النيب فدلت االمالك : جوفه هاتفا يقول
  .فقال زيد بن عمرو بن نفيل عندي كخربه أيها امللك

قال هات قال أتا يف مثل هذه الليلة اليت ذكر فيها حديثه خرجت من عند أهلي وهم يذكرون محل آمنة حىت أتيت 



حان أخضران، فوقف على أيب قبيس جبل أيب قيس أريد اخللو فيه المر رابين إذ رأيت رجال نزل من السماء له جنا
  .ذل الشيطان وبطلت االوثان ولد االمني: مث أشرف على مكة فقال

مث نشر ثوبا معه وأهوى به حنو املشرق واملغرب فرأيته قد جلل ما حتت السماء وسطع نور كاد أن خيتطف بصري 
  .وهالين ما رأيت

  .وخفق اهلاتف جبناحيه حىت سقط على الكعبة
  .أشرقت له هتامةفسطع له نور 

  .ذكت االرض وأدت ربيعها: وقال
  .وأومأ إىل االصنام اليت كانت على الكعبة فسقطت كلها

قال النجاشي وحيكما أخرب كما عما أصابين، إين لنائم يف الليلة اليت ذكرمتا يف قبة وقت خلويت، إذ خرج على من 
 أبابيل، حبجارة من سجيل هلك االشرم االرض عنق ورأس، وهو يقول حل الويل بأصحاب الفيل، رمتهم طري

  .املعتدي اجملرم، وولد النيب االمي، املكي احلرمي، من أجابه سعد، ومن أباه عتد
مث دخل االرض فغاب فذهبت أصيح فلم أطق الكالم، ورمت القيام فلم أطق القيام، فصرعت القبة بيدي ؟ فسمع 

  بذلك أهلي فجاؤوين فقلت
  .م عين مث أطلق عن لساين ورجلياحجبوا عين احلبشة فحجبوه

إن شاء اهللا تعايل يف قصة املورد رؤيا كسرى يف سقوط أربع عشرة شرافة من إيوانه، ومخود نريانه ) ١(وسيأيت 
  .ورؤياه مومذانة، وتفسريه سطيح لذلك على يدي عبد املسيح

دجل بن املقداد بن زمل بن عمرو وروى احلافظ أبو القاسم بن عساكر يف تارخيه يف ترمجة احلارث بن هانئ بن امل
كان لبين عذرة صنم يقال له محام وكانوا : العذري عن أبيه عن جده عن أبيه عن زمل بن عمرو العذري قال

  بن عذرة وكان سادنه) ٢(يعظمونه وكان يف بين هند بن حرام بن ضبة بن عبد بن كثري 
__________  

  .قد تقدم ذلك، فلرياجع يف مكانه) ١(
  /  ١واالصابة ج  ٢٠٥/  ١كبري كما يف أسد الغابة : يف االصول والصواب كذا) ٢(

  .رجال يقال له طارق وكانوا يعترون عنده
  .فلما ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسعنا صوتا يقول يا بين هند بن حرام

  .ظهر احلق وأودى صمام ودفع الشرك االسالم
  .قال ففزعنا لذلك وهالنا فمكثنا أياما

  .يا طارق يا طارق: مث مسعنا صوتا وهو يقول
بعث النيب الصادق، يوحى ناطق، صدع صادع بأرض هتامة، لناصريه السالمة، وخلاذليه الندامة، هذا الوداع مين 

  .إىل يوم القيامة
  .قال زمل فوقع الصنم لوجهه

اليك رسول : وأنشدته شعرا قلتهقال فابتعت راحلة ورحلت حىت أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مع نفر من قومي 
وأعقد حبال من حبالك يف * وكلفتها حزنا وغورا من الرمل النصر خري الناس نصرا مؤزرا * اهللا أعملت نصها 

  .أدين به ما أثقلت قدمي نعلي قال فأسلمت وبايعته* حبلي وأشهد أن اهللا ال شئ غريه 



  ".ذاك من كالم اجلن : " وأخربناه مبا مسعنا فقال
يا معشر العرب إين رسول اهللا إليكم وإىل االنام كافة، أدعوهم إىل عبادة اهللا وحده، وإين رسوله وعبده، : " قالمث 

وأن حتجوا البيت وتصوموا شهرا من إثين عشر شهرا وهو شهر رمضان، فمن أجابين فله اجلنة نزال، ومن عصاين 
  ".كانت النار له منقلبا 

  .قال فأسلمنا وعقد لنا لواء
  تب لنا كتاباوك

بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا لزمل بن عمرو ومن أسلم معه خاصة إين بعثته إىل قومه : " نسخته
  .فمن أسلم ففي حزب اهللا ورسوله) ١(عامدا 

  .ومن أىب فله أمان شهرين
  .غريب جدا: مث قال ابن عساكر) ٢" (شهد علي بن أيب طالب وحممد بن مسلمة االنصاري 

  .-يعين عمه  -حدثين حممد بن سعيد : قال سعيد بن حيىي بن سعيد االموي يف مغازيهو
قبح اهللا رأيكم : قال قال حممد بن املنكدر إنه ذكر يل عن ابن عباس قال هتف هاتف من اجلن على أيب قبيس فقال

ة الكرام حالف اجلن جن دين آبائها احلما* حني تعصى ملن يعيب عليها ) ٣(ما أدق العقول واالفهام * آل فهر 
  )٥(تقتل القوم يف حرام هبام * توشك اخليل أن تردها هتادى ) ٤(ورجال النخيل واآلطام * بصرى عليكم 

__________  
  .عامة: يف مكاتيب الرسول) ١(
ومل ذكرا أنه صلى اهللا عليه وسلم عقد له لواء على قومه وكتب له كتابا : يف ترمجته يف أسد الغابة واالصابة) ٢(

وذكر الكتاب يف زاد املعاد وذكرت الكتاب يف جمموعة ؛ يزل معه ذلك اللواء حىت شهد به صفني مع معاوية 
  .الوثائق منقوال عن رساالت نبوية

  .البن القيم
أي رجال االنصار، ) ٤(ما أرق العقول واالحالم * قبح اهللا رأي كعب بن فهر ): ٣٠(يف دالئل أيب نعيم ص ) ٣(

  .أهل املدينةواملراد هنا 
  .أي هتامة؛ يف بالد التهام : يف الدالئل) ٥(

ورواحا من كربة واغتمام قال * ماجد الوالدين واالعمام ضارب ضربة تكون نكاال * هل كرمي منكم له نفس حر 
  .ابن عباس فأصبح هذا الشعر حديثا الهل مكة يتناشدونه بينهم

فمكثوا " ن يكلم الناس يف االوثان يقال له مسعر، واهللا خمزيه هذا شيطا: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ثالثة

إذ سفه اجلن وسن املنكرا قنعته سيفا حساما * حنن قتلنا يف ثالث مسعرا : أيام فإذا هاتف يهتف على اجلبل يقول
آمن ) ٢(مسه مسج هذا عفريت من اجلن ا: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(بشتمه نبينا املطهرا * مشهرا 

  .فقال علي جزاه اهللا خريا يا رسول اهللا" يب مسيته عبد اهللا أخربين أنه يف طلبه ثالثة أيام 
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر حدثنا أبو الفضل حممد بن عبد الرمحن : وقد روى احلافظ أبو نعيم يف الدالئل قال

  .بن موسى بن أيب حرب الصفار
الرياشي، حدثنا سليمان بن عبد العزيز بن أيب ثابت، عن أبيه، عن عبد احلميد بن هبرام، عن  حدثنا عباس بن الفرج



بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حضرموت يف : شهر بن حوشب عن ابن عباس عن سعد بن عبادة قال
) ٣(با عمرو تناوبين أ: حاجة قبل اهلجرة، حىت إذا كنت يف بعض الطريق ساعة من الليل فسمعت هاتفا يقول

وكل اخللق قصرهم يبيد تولوا واردين إىل املنايا * وراح النوم وامتنع اهلجود لذكر عصابة سلفوا وبادوا * السهود 
وحيدا ليس يسعفين وحيد سدى ال أستطيع عالج أمر * حياضا ليس منهلها الورود مضوا لسبيلهم وبقيت خلفا * 
سواء * وقد باتت مبهلكها مثود وعاد والقرون بذي شعوب * ما بقيت إىل أناس إذا ما عاجل الطفل الوليد فاليا * 

  يا خرعب ذهب بك العجب إن العجب كل العجب بني زهرة: كلهم إرم حصيد قال مث صاح به آخر
__________  

وصغر  ملا طغى واستكربا* حنن قتلنا مسعرا : عن الفاكهي يف كتاب مكة ورد البيتان ٧٨/  ٢يف االصابة ج ) ١(
  .مسحج: يف االصابة) ٢(بشتمه نبينا املطهرا * احلق وسن املنكرا 

وأخرجه الفاكهي يف كتاب مكة عن ابن عباس عن عامر بن ربيعة ومن  ٣٠واخلرب يف دالئل النبوة اليب نعيم ص 
  .٧٨/  ٢طريق محيد بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه بنحوه كما يف االصابة ج 

  .ناوبين، والصواب ما أثبتناه: طبوعةيف نسخ البداية امل) ٣(

  .ويثرب
قال وما ذاك يا شاحب ؟ قال نيب السالم، بعث خبري الكالم إىل مجيع االنام، فاخرج من البلد احلرام إىل خنيل 

  .وآطام
قال ما هذا النيب املرسل والكتاب املنزل، واالمي املفضل ؟ قال رجل من ولد لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 

  .ضر بن كنانةالن
قال هيهات فات عن هذا سين، وذهب عنه زمين لقد رأيتين والنضر بن كنانة نرمي غرضا واحدا، ونشرب حلبا 

وطلع مع الشمس وغرب معها، يروى ما يسمع ويثبت ما ) ١(باردا، ولقد خرجت به من دوحة يف غداة شبمة 
  .يبصر

  .الزنا، وهلك الربا ولئن كان هذا من ولده لقد سل السيف وذهب اخلوف، ودحض
  .قال فاخربين ما يكون ؟ قال ذهبت الضراء والبؤس واجملاعة، والشدة والشجاعة، إال بقية يف خزاعة

  .وذهبت الضراء والبؤس، واخللق املنفوس إال بقية من اخلزرج واالوس
  .وذهبت اخليالء والفخر، والنميمة والغدر، إال بقية يف بين بكر

  .يعين ابن هوازن
  .لفعل املندم والعمل املؤمث، إال بقية يف خثعموذهب ا

قال أخربين ما يكون ؟ قال إذا غلبت الربة، وكظمت احلرة، فاخرج من بالد اهلجرة، وإذا كف السالم، وقطعت 
  .االرحام فاخرج من البلد احلرام

  .قال أخربين ما يكون ؟ قال لوال أذن تسمع، وعني تلمع الخربتك مبا تفزع
يا ابن غوط وال صباح أتانا قال مث صرصر صرصرة كأهنا صرصرة حبلى، فذهب * م هدأته بنعيم ال منا: مث قال

  .وثعبان ميتان) ٢(الفجر فذهبت النظر فإذا عظاية 
  .قال فما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هاجر إىل املدينة إال هبذا احلديث

نضر بن سلمة عن حسان بن عبادة بن موسى عن عبد احلميد مث رواه عن حممد بن جعفر عن إبراهيم بن علي عن ال



  .بن هبرام عن شهر عن ابن عباس عن سعد بن عبادة
ملا بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة خرجت إىل حضرموت لبعض احلاج، قال فقضيت حاجيت : قال

  مث أقبلت حىت إذا كنت
وراح النوم وانقطع اهلجود وذكر * أبا عمرو تناوبين السهود : يقولببعض الطريق منت، ففزعت من الليل بصائح 

  .مثله بطوله
حدثنا حممد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا النضر بن سلمة حدثنا أبو غزية حممد بن موسى : وقال أبو نعيم

نت بالشام حني بعث ك: عن العطاف بن خالد الوصايب عن خالد بن سعيد عن أبيه قال مسعت متيما الداري يقول
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم، فخرجت لبعض حاجيت فأدركين الليل

  .فقلت أنا يف جواز عظيم هذا الوادي الليلة
عذبا هللا فإن اجلن ال جتري أحدا على اهللا فقلت أمي اهللا  -ال أراه  -قال فلما أخذت مضجعي إذا أنا مبناد ينادي 

  ).٣(سول اهللا وصلينا خلفه باحلجون تقول ؟ فقال قد خرج رسول االميني ر
  .فأسلمنا واتبعناه وذهب كيد اجلن ورميت بالشهب

  فانطلق
__________  

  .باردة: شبحة) ١(
  .دويبة ملساء متشي مشيا سريعا مث تقف: عظاية) ٢(
  .جبل بأعلى مكة: احلجون) ٣(

  .مكان من البيت على ميل ونصف: وقال السكري
  .٢٢٥/  ٢ياقوت 

  .ل رب العاملني فأسلمإىل حممد رسو
  .فسألت راهبا وأخربته اخلرب) ١(قال متيم فلما أصبحت ذهبت إىل دير أيوب 

  .قد صدقوك خيرج من احلرم مهاجره احلرم وهو خري االنبياء فال تسبق إليه: فقال الراهب
  .قال متيم فتكلفت الشخوص حىت جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت

كنا عند صنمنا : عيل عن عبد اهللا بن يزيد اهلذيل عن عبد اهللا بن ساعدة اهلذيل، عن أبيه قالوقال حامت بن إمسا
سواع، وقد جلبنا إليه غنما لنا مائيت شاة قد أصاهبا حرب، فأدنيناها منه لنطلب بركته فسمعت مناديا من جوف 

  .الصنم ينادي قد ذهب كيد اجلن، ورمينا بالشهب لنيب امسه أمحد
  .غويت واهللاقال فقلت 

  .فصدقت وجه غنمي منجدا إىل أهلي فرأيت رجال
  .فخربين بظهور النيب صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا عمر بن حممد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن السندي حدثنا النضر بن سلمة : ذكره أبو نعيم هكذا معلقا مث قال
  حدثنا حممد بن مسلمة املخزومي حدثنا حيىي بن

عن أبيه عن جده عن راشد بن  -من بين سليم من ولد راشد بن عبد ربه  -عطاء الظفري  سليمان عن حكيم بن
عبد ربه قال كان الصنم الذي يقال له سواع باملعالة من رهط تدين له هذيل وبنو ظفر بن سليم فأرسلت بنو ظفر 



نم سواع، فإذا صارخ راشد بن عبد ربه هبدية من سليم إىل سواع قال راشد فألقيت مع الفجر إىل صنم قبل ص
  .العجب كل العجب من خروج نيب من بين عبد املطلب، حيرم الزنا والربا والذبح لالصنام: يصرخ من جوفه

  .وحرست السماء ورمينا بالشهب العجب كل العجب
 مث هتف صنم آخر من جوفه ترك الضمار وكان يعبد، خرج النيب أمحد، يصلى الصالة ويأمر بالزكاة والصيام، والرب

  .والصالت لالرحام
بعد ابن مرمي من قريش مهتد نيب أتى * إن الذي ورث النبوة واهلدى : مث هتف من جوف صنم آخر هاتف يقول

فألفيت سواعا مع الفجر وثعلبان يلحسان ما حوله، : قال راشد) ٢(ومبا يكون اليوم حقا أو غد * خيرب مبا سبق 
لقد * أرب يبول الثعلبان برأسه : ا، فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربهويأكالن ما يهدي له، مث يعوجان عليه ببوهلم

ذل من بالت عليه الثعالب وذلك عند خمرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ومهاجره إىل املدينة وتسامع الناس به فخرج 
به راشد فقال راشد حىت أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة ومعه كلب له، واسم راشد يومئذ ظامل، واسم كل

  .قال ظامل" ما امسك : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  امسك راشد، واسم: " قال راشد، قال" فما اسم كلبك ؟ : " قال

__________  
  .قرية حبوران بنواحي دمشق وهبا قرب أيوب عليه السالم: دير أيوب) ١(

  .٤٩٩/  ٢ياقوب 
قل :  يف سرية ابن هشام وورد قبل البيت االول بيتان تقدماالبيت الثاين مل يرد يف سبل اهلدى والرشاد وال) ٢(

  .أو دى ضماد وكان يعبد مرة..للقبائل من سليم كلها

  .وضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم" كلبك ظامل 
  .وبايع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأقام مبكة معه مث طلب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

شأو الفرس، ) ٢(من رهاط ) ١(فاقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملعالة  - ووصفها له -قطيعة برهاط 
فرغها يف أعال القطيعة وال متنع الناس " ورميته ثالث مرات حبجر، وأعطاه إداوة مملوءة من ماء وتفل فيها وقال له 

  .ففعل فجعل املاء معينا جيري إىل اليوم فغرس عليها النخل" فضلها 
  .اط كلها تشرب منه فسماها الناس ماء الرسول صلى اهللا عليه وسلمويقال إن ره

  .وأهل رهاط يغتسلون هبا وبلغت رمية راشد الركب الذي يقال له ركب احلجر، وغدا راشد على سواع فكسره
داود حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا علي بن إبراهيم اخلزاعي االهوازي حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن : وقال أبو نعيم

بن دهلاث بن امساعيل بن مسرع بن ياسر بن سويد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا أيب عن أبيه 
دهلاث عن أبيه امساعيل أن أباه عبد اهللا حدثه عن أبيه مسرع بن ياسر أن أباه ياسر حدثه عن عمرو بن مرة اجلهين 

  .اهليةخرجت حاجا يف مجاعة من قومي يف اجل: أنه كان حيدث قال
  .جهينة) ٣(فرأيت يف املنام وأنا مبكة نورا ساطعا من الكعبة حىت أضاء يف جبل يثرب وأشعر 

انقشعت الظلماء، وسطح الضياء، وبعث خامت االنبياء مث أضاء إضاءة أخرى : فسمعت صوتا يف النور وهو يقول
  .حىت نظرت إىل قصور احلرية وأبيض املدائن

ظهر االسالم وكسرت االصنام، ووصلت االرحام فانتبهت فزعا، فقلت لقومي : ولفسمعت صوتا يف النور وهو يق
  .واهللا ليحدثن يف هذا احلي من قريش حدث، وأخربهتم مبا رأيت



يا عمرو بن " فلما انتهينا إىل بالدنا جاءنا رجل فأخربنا أن رجال يقال له أمحد قد بعث فأتيته فأخربته مبا رأيت فقال 
وحده [ ل إىل العباد كافة أدعوهم إىل االسالم، وآمرهم حبقن الدماء وصلة االرحام، وعبادة اهللا املرس) ٤(مرة إين 

  .ورفض االصنام، وحج البيت] 
  .وصيام شهر من اثين عشر شهرا وهو شهر رمضان، فمن أجاب فله اجلنة

 إله إال اهللا وأنك رسول فقلت أشهد أن ال" جهنم ) ٥(ومن عصى فله النار، فآمن يا عمرو بن مرة يؤمنك من نار 
  .اهللا

  آمنت بكل ما جئت
__________  

  .موضع بني مكة وبدر بينه وبني بدر االثيل: املصالة) ١(
قال ابن الكليب اختذت هذيل سواعا ربا برهاط : يف نسخ البداية املطبوعة وهاط وهو حتريف، والصواب رهاط) ٢(

  .من أرض ينبع، وينبع عرض من أعراض املدينة
  .١٠٧/  ٣قرية بقرب مكة على طريق املدينة ياقوت : عرام رهاط وقال

  .أسعر: يف جممع الزوائد: أشعر جهينة) ٣(
  .وهو جبل جهينة بني املدينة والشام ينحدر على ينبع

  .١٩٨/  ١ياقوت 
  .أنا النيب املرسل: عند الروياين وابن عساكر وجممع الزوائد) ٤(
  .هول: يف املصادر السابقة) ٥(

حالل وحرام، وإن أرغم ذلك كثريا من االقوام، مث أنشدته أبياتا قلتها حني مسعت به وكان لنا صنم وكان  به من
آلهلة * شهدت بأن اهللا حق وأنين : أيب سادنا له فقمت إليه فكسرته مث حلقت النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا أقول

الصحب خري الناس نفسا ) ١(لغور بعد الدكادك اليك أدب ا* االحجار أول تارك فشمرت عن ساقي إزار مهاجر 
  ".مرحبا بك يا عمرو بن مرة : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٢(رسول مليك الناس فوق احلبائك * ووالدا 

فقلت يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي إبعث يب إىل قومي، لعل اهللا أن مين يب عليهم كما من بك علي، فبعثين إليهم 
يا بين رفاعة مث يا بين : فأتيت قومي فقلت هلم" يك بالقول السديد وال تكن فظا وال متكربا وال حسودا عل: " وقال

جهينة إين رسول من رسول اهللا إليكم أدعوكم إىل اجلنة، وأحذركم النار، وآمركم حبقن الدماء، وصلة االرحام، 
  .من إثين عشر شهراوعبادة اهللا، ورفض االصنام، وحج البيت، وصيام شهر رمضان، شهر 

  .فمن أجاب فله اجلنة
  .ومن عصى فله النار

وبغض اليكم يف جاهليتكم ما حبب إىل ) ٣(جعلكم خيار من أنتم منه  -وله احلمد  -يا معشر جهينة إن اهللا 
يف ) ٤(على امرأة أبيه، والترات ] منهم [ غريكم من الرفث، الهنم كانوا جيمعون بني االختني، وخيلف الرجل 

  .شهر احلرامال
  .فأجيبوا هذا النيب املرسل صلى اهللا عليه وسلم من بين لؤي بن غالب

  تنالوا شرف الدنيا وكرامة اآلخرة، سارعوا
  .سارعوا يف ذلك يكون لكم فضيلة عند اهللا



نا يا عمرو بن مرة أمر اهللا عليك عيشك، أتأمرنا أن نرفض آهلتنا ونفرق مجاعت: فأجابوا إال رجال منهم قام فقال
إن : يقول] اخلبيث [ مبخالفة دين آبائنا إىل ما يدعو هذا القرشي من أهل هتامة ؟ ال وال مرحبا وال كرامة، مث أنشأ 

يوما وإن طال الزمان رياحا أتسفه * ليست مقالة من يريد صالحا إين الحسب قوله وفعاله * ابن مرة قد أتى مبقالة 
الكاذب مين ومنك أمر اهللا عيشه، : فالحا فقال عمرو بن مرة من رام ذلك ال أصاب* االشياخ ممن قد مضى 

  .وأبكم لسانه، وأكمه بصره
  .قال عمرو بن مرة واهللا ما مات حىت سقط فوه وكان ال جيد طعم الطعام، وعمي وخرس

 وخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من قومه حىت أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فرحب هبم وحباهم وكتب هلم كتابا
  :هذه نسخته

__________  
مجع حبيكة : احلبائك) ٢(إليك أحوز الفوز بعد الدكادك * ومشرت عن ساق االزار مهاجرا : يف جممع الزوائد) ١(

  .السماوات: واملراد؛ ؟ وهي الطريقة بني النجوم 
  .أي من العرب) ٣(
  .والغزاة: يف ابن عساكر وجممع الزوائد) ٤(

ا كتاب من اهللا على لسان رسول اهللا بكتاب صادق، وحق ناطق، مع عمرو بن مرة بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذ" 
  .اجلهين جلهينة بن زيد إن لكم بطون االرض وسهوهلا، وتالع االودية وظهورها، ترعون نباته وتشربون صافيه

  .رقتا فشاة شاةعلى أن تقروا باخلمس، وتصلوا الصلوات اخلمس، ويف التبعة والصرمية شاتان إن اجتمعتا، وإن تف
  ).١" (ليس على أهل املرية صدقة، ليس الوردة اللبقة 

  .وشهد من حضرنا من املسلمني بكتاب، قيس بن مشاس رضي اهللا عنهم
  :وذلك حني يقول عمرو بن مرة

اضر وإحالفنا يف كل باد وح* كتاب من الرمحن نور جلمعنا ) ٢(وبني برهان القرآن لعامر * أمل تر أن اهللا أظهر دينه 
)٣(  

__________  
نص الكتاب كما ورد عن ابن عساكر يف مجع اجلوامع للسيوطي ورساالت نبوية لعبد املنعم خان وجممع ) ١(

  .٢٤٥/  ٨الزوائد 
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن لكم : هذا كتاب من اهللا عزيز على لسان رسول حبق صادق وكتاب ناطق مع عمرو بن مرة، جلهينة بن زيد
  .رض وسهوهلا، وتالع االودية وظهورها، على أن ترعوا نباهتا وتشربوا ماءهابطون اال

  .على أن تؤدوا اخلمس
  .وتصلوا اخلمس

  .ويف التبعة والصرمية شاتان إذا اجتمعتا، فإن تفرقتا فشاة شاة
  ".ليس على أهل املثرية صدقة وال على الواردة لبقة 
  ".كتاب قيس بن مشاس  واهللا شهيد على ما بيننا ومن حضر من املسلمني

  .البطون خالف الظهر يف كل شئ، ويقال للجهة السفلى بطن وللجهة العليا ظهر: بطون االرض -: املعاين



  .ويقال لكل غامض بطن ولكل ظاهر ظهر
  .واملراد أن لكم الوهدة من االرض

  .مسائل املاء من العلو إىل السفل: تالع االودية -
  .فتالعها ما احندر من االودية

  .من احليوان احليوان كاخلمس يف االبل؛ بكسر التاء وسكون الياء، وهي أدىن ما جيب فيه الزكاة : التيعة -
تصغري الصرمة، وهي القطيع من االبل والغنم، قيل من العشرين إىل الثالثني إىل االربعني كأهنا إذا بلغت : الصرمية -

  .إبله وغنمههذا القدر تستقل بنفسها، فيقطعها صاحبها عن معظم 
عن مائة وإحدى وعشرين إىل املائتني إذا اجتمعت ففيها شاتان وإن كانت لرجلني وفرق بينهما فعلى كل : واملراد

  .واحد منهما شاة
  .الهنا تثري االرض وذلك إرفاقا هبم ومداراة: املثرية -
  .الذي يتقدم القوم فيسقي هلم: الوارد: وال على الواردة لبقة -

ولعل ؛ الالم وسكون الباء الظرف أي ليس عليهم أن يعطوا ملن يرد مياههم من املسلمني الظروف  بفتح: واللبقة
  .أنه ال جيب عليهم قرى العساكر املسلمني وإعانتهم حىت لبقة للماء اليت ال كلفة يف إعطائها: املراد

  .فرقان الفرقان: يف رسالة من يسمى عمرا من الشعراء البن اجلراح) ٢(
  وأخالفنا يف كل باد وحاضر * كتاب من الرمحن جيعلنا معا : مع الزوائديف جم) ٣(

بطون * أطعنا رسول اهللا ملا تقطعت ) ١(وأفضلها عن اعتكار الصرائر * إىل خري من ميشي على االرض كلها 
و احلرب نفريها إذا اجتلبت يف احلرب هام االكابر بن* فنحن قبيل قد بين اجملد حولنا ) ٢(االعادي بالظيب واخلواطر 

) ٣(بسمر العوايل والصفاح البواتر * وبيض تالال يف أكف املغاور ترى حوله االنصار حتمي أمريهم * بأيد طويلة 
كمثل ضياء * ودارت رحاها بالليوث اهلواصر تبلج منه اللون وازداد وجهه * إذا احلرب دارت عند كل عظيمة 

حدثنا عبد اهللا حدثنا أبو عبد اهللا حدثنا : بن حيىي االموي يف مغازيه وقال أبو عثمان سعيد) ٤(البدر بني الزواهر 
مرض منا رجل مرضا شديدا فنقل حىت حفرنا له : اجملالد بن سعيد واالجلح عن الشعيب، حدثين شيخ من جهينة قال

وهو ابن عم  -فصل قربه وهيأنا أمره فأغمي عليه مث فتح عينيه وأفاق فقال أحفرمت يل ؟ قالوا نعم، قال فما فعل ال
قلنا صاحل مر آنفا يسأل عنك، قال أما إنه يوشك أن جيعل يف حفريت إنه أتاين آت حني أغمي علي فقال ابك  -له 

هبل ؟ أما ترى حفرتك تنتثل، وأمك قد كادت تثكل ؟ أرأيتك أن حولناها عنك باحملول، مث مالناها باجلندل، 
  .أن لن يفعل وقذفنا فيها الفصل، الذي مضى فأجزأك، وظن

  .أتشكر لربك، تصل وتدع دين من أشرك وضل ؟ قال قلت نعم
  .قال قم قد برئت
  .قال فربئ الرجل

  .ومات الفصل فجعل يف حفرته
  .فرأيت اجلهيين بعد ذلك يصلي ويسب االوثان ويقع فيها: قال اجلهيين
لس يتحدثون عن اجلن، فقال خرمي بن حدثنا عبد اهللا قال بينما عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف جم: وقال االموي

  أال أحدثك]: يا أمري املؤمنني : لعمر بن اخلطاب[ فاتك االسدي 
يل أنا منها على أثر تنصب وتصعد، حىت إذا كنت ) ٥(كيف كان اسالمي ؟ قال بلى، قال إين يوما يف طلب ذود 



  برئيس هذا هذه البلدة أعوذ) ٧(اخنت راحليت وقلت أعوذ بعظيم ) ٦(بأبرق العراق 
__________  

  .يف الوفا وجممع الزوائد؛ الضرائر ) ١(
  .واملراد هنا أنه صلى اهللا عليه وسلم أصفى الناس أصال وأشرفهم نسبا؛ متازج االصول : واعتكار الصرائر

  .بالظباء اخلواطر: يف جممع الزوائد) ٢(
  .والسيوف البواتر: يف جممع الزوائد) ٣(

  .دل حتمي أمريهمحيمون سربه ب: ويف الوفا
  .وازدان بدل وازداد: يف جممع الزوائد) ٤(
  .نعم يل: ويف رواية أيب هريرة -يف بغاء إبل يل : يف جممع الزوائد يف رواية ابن عباس) ٥(
من جبال (أبرق العراق وهو حتريف والصواب أبرق العزاف وهو رمل لبين سعد جببيل هناك : كذا يف االصل) ٦(

  .العزاف الهنم يسمعون به عزيف اجلن وهو صوهتم وإمنا مسي) الدهناء
بني سلع فأبرق * ملن الديار والرسوم العوايف : العزاف على اثين عشر ميال من املدينة قال حسان: وعن السكري

  العزاف 

مث ) ١(واجملد والعلياء واالفضال * وحيك، عذ باهللا ذي اجلالل : ، فإذا هباتف يهتف يب]من سفهاء قومه [ الوادي 
يا أيها : قال فذعرت ذعرا شديدا مث رجعت إىل نفسي فقلت) ٢(ووحد اهللا وال تبايل * اتل آيات من االنفال 

هذا رسول اهللا ذو اخلريات : فقال: قال* بني هداك اهللا ما احلويل ) * ٣(أرشد عندك أم تضليل ؟ * اهلاتف ما تقول 
  )٤(ع الناس عن اهلنات ويز* بيثرب يدعو إىل النجاة يأمر بالرب وبالصالة * 
  .واهللا ال أبرح حىت آتيه: قلت له: قال

ال جعت ما عشت وال عريتا وال ) * ٥(وأومن به، فنصبت رجلي يف غرز راحليت وقلت أرشدين أرشدين هديتا 
  )٦(ال تؤثر اخلري الذي أتيتا * برحت سيدا مقيتا 
__________  

  .٩٤/  ٣معجم ما استعجم  ١١٨/  ٤مععم البلدان = 
  .وهو قول أهل اجلاهلية؛ بعظيم هذا الوادي : يف رواية ابن عباس) ٧(
  .والنعماء واالفضال: يف ابن عساكر) ١(

  .منزل احلالل واحلرام: ويف االصابة وجممع الزوائد
 ويف* ما هول ذي اجلن من االهوال إذ يذكر اهللا على االميال * ووحد اهللا وال تبايل : االبيات يف جممع الزوائد) ٢(

يا : يف االصابة وجممع الزوائد) ٣(إال التقى وصاحل االعمال * سهول االرض واجلبال وصار كبد اجلن يف سفال 
  .أيها الداعي ما حتيل

حمرمات * جاء بيامسني وحاميمات وسور بعده مفصالت * هذا رسول اهللا ذو اخلريات : يف رواية ابن عباس) ٤(
: الناس عن اهلنات قد كن يف االيام منكرات يف االصابة جاء البيت الثاين ويزجر* وحملالت يأمر بالصوم وبالصالة 

  : يف دالئل أيب نعيم) ٦..(يف دالئل أيب نعيم، أرشدين هبا هديتا) ٥(يأمرنا بالصوم وبالصالة * حمرمات حمالالت 



ا آمن به أفلج ريب وعظم االجر وعافا نفسك* صاحبك اهللا وأدى رحلكا ): ١(فقال * على مجيع اجلن ما بقيتا * 
وانصره نصرا عزيزا نصركا قال قلت من أنت عافاك اهللا، حىت أخربه إذا قدمت عليه ؟ فقال أنا ملك بن * حقكا 
  .، وأنا نقيبه على جن نصيبني)٢(ملك 

  .وكفيت إبلك حىت أضمها إىل أهلك إن شاء اهللا
د والنيب صلى اهللا عليه وسلم على املنرب كأنه قال فخرجت حىت أتيت املدينة يوم اجلمعة والناس أرسال إىل املسج

البدر خيطب الناس، فقلت انيخ على باب املسجد حىت يصلى وأدخل عليه فأسلم وأخربه عن إسالمي، فلما اخنت 
خرج إيل أبو ذر فقال مرحبا وأهال وسهال قد بلغنا إسالمك، فادخل فصل، ففعلت مث جئت إىل رسول اهللا صلى 

  .احلمد هللا: ربين باسالمي قلتاهللا عليه وسلم فأخ
  ).٣" (أما إن صاحبك قد وىف لك وهو أهل ذلك، وأدى ابلك إىل أهلك : " قال

وقد رواه الطرباين يف ترمجة خرمي بن فاتك من معجمة الكبري قائال حدثنا احلسني بن إسحاق اليسريي، حدثنا حممد 
دثنا حممد بن إسحاق عن سعيد بن أيب سعيد املقربي بن إبراهيم الشامي، حدثنا عبد اهللا بن موسى االسكندري، ح

عن أيب هريرة قال قال خرمي بن فاتك لعمر بن اخلطاب يا أمري املؤمنني أال أخربك كيف كان بدء إسالمي، قال بلى 
فذكره غري أنه قال فخرج إيل أبو بكر الصديق فقال أدخل، فقد بلغنا إسالمك، فقلت ال أحسن الطهور، فعلمين ! 

ما من مسلم توضأ فأحسن : " ت املسجد فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنه البدر وهو يقولفدخل
فقال يل عمر لتأتيين على هذا ببينة أو النكلن بك، فشهد " الوضوء مث صلى صالة حيفظها ويعقلها إال دخل اجلنة 

  .يل شيخ قريش عثمان بن عفان فأجاز شهادته
  بن أيب شيبة عن حممد بن مث رواه عن حممد بن عثمان

__________  
وال تؤثرن * وال برحت سعيدا ما بقيت : ال يثوين اخلري إن ثويتا ويف جممع الزوائد* وال صحبت صاحبا مقيتا = 

  على اخلري الذي أوتيت
فلح وبلغ االهل وأدى رحلكا أمر به أ* سلمك اهللا وسلم نفسك : قال فاتبعين وهو يقول: يف رواية أيب هريرة) ١(

  .أنا عمرو بن أثال: عند ابن عساكر) ٢(وانصره أعز ريب نصركا * ريب حقك 
  .وأنا عامله على جن جند املسلمني

  .عن ابن عباس ٢٥١ - ٢٥٠/  ٨رواه يف جممع الزوائد ) ٣(
  .وقال رواه الطرباين وفيه من مل أعرفهم

  .من طريق احلسن بن حممد بن علي عن أبيه ٦٢١/  ٣وأخرجه احلاكم 
  .مل يصح: ل الذهيبقا

  .٣٥٣/  ٣وأخرجه حممد بن عثمان بن أيب شيبة يف تارخيه وأبو القاسم بن بسران كما يف االصابة ج 

تيم عن حممد بن خليفة عن حممد بن احلسن عن أبيه قال عمر بن اخلطاب بن فاتك حدثين حبديث يعجبين فذكر 
  .مثل السياق االول سواء

ن أمحد حدثنا أبو عبد امللك أمحد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، حدثنا سليمان بن حدثنا سليمان ب: وقال أبو نعيم
عبد الرمحن ابن بنت شرحبيل، حدثنا إمساعيل بن عياش، عن حيىي بن أيب عمرو الشيباين عن عبد اهللا بن الديلمي، 

: ين آدم شيئا يشبهه ؟ قالقال أتى رجل ابن عباس فقال بلغنا أنك تذكر سطيحا تزعم أن اهللا خلقه، مل خيلق من ب



  .ومل يكن فيه عظم وال عصب إال اجلمجمة، والكفان) ١(نعم إن اهللا خلق سطيحا الغساين حلما على وضم : قال
  .وكان يطوي من رجليه إىل ترقوته كما يطوى الثوب، ومل يكن فيه شئ يتحرك إال لسانه

إليه أربعة من قريش عبد مشس، وهاشم ابنا عبد  فلما أراد اخلروج إىل مكة محل على وضمة فأيت به مكة، فخرج
مناف بن قصي، واالحوص بن فهر، وعقيل بن أيب وقاص فانتموا إىل غري نسبهم وقالوا حنن أناس من مجح أتيناك 

بلغنا قدومك، فرأينا أن إتياننا إياك حق لك واجب علينا وأهدى إليه عقيل صفيحة هندية، وصعدة ردينية، فوضعت 
  .يت احلرام لينظروا، أهل يراها سطيح أم العلى باب الب

يا عقيل والعامل اخلفية، والغافر اخلطية، والذمة الوفية، والكعبة املبنية، : يا عقيل ناولين يدك فناوله يده فقال: فقال
  إنك للجائي باهلدية، الصفيحة اهلندية، والصعدة

  .الردينية
زح، وسائر الفرح، واللطيم املنبطح، والنخل والرطب قالوا صدقت يا سطيح، فقال واآليت بالفرح، وقوس ق

  .والبلح، إن الغراب حيث مر سنح، فأخرب أن القوم ليسوا من مجح، وإن نسبهم من قريش ذي البطح
  .قالوا صدقت يا سطيح حنن أهل البيت احلرام، أتيناك لنزورك ملا بلغنا من علمك

اآلن صدقتم، خذوا مين : عل أن يكون عندك يف ذلك علم قالفأخربنا عما يكون يف زماننا هذا وما يكون بعده فل
ومن إهلام اهللا إياي، أنتم يا معشر العرب يف زمان اهلرم، سواء بصائركم وبصائر العجم، ال علم عندكم وال فهم، 

وينشو من عقبكم ذوو فهم، يطلبون أنواع العلم، فيكسرون الصنم، ويبلغون الروم، ويقتلون العجم، يطلبون 
والبيت ذي االركان، واالمن والسكان لينشؤون من عقبكم : نم، قالو ا يا سطيح فمن يكون أولئك ؟ فقال هلمالغ

ولدان يكسرون االوثان، وينكرون عبادة الشيطان، ويوحدون الرمحن، وينشرون دين الديان، يشرفون البنيان، 
رف االشراف، واملفضي لالشراف، وأش: ويستفتون الفتيان، قالوا ياسطيح من نسل من يكون أولئك ؟ قال

  .واملزعزع االحقاف، واملضعف االضعاف، لينشؤون االالف من عبد مشس وعبد مناف، نشوءا يكون فيه إختالف
قالوا يا سوأتاه يا سطيح مما ختربنا من العلم بأمرهم ومن أي بلد خيرج أولئك ؟ فقال والباقي االبد، والبالغ االمد، 

   يهدي إىل الرشد، يرفض يغوث والفند، يربأ من عبادة الضدد، يعبد ربا انفرد، مثليخرجن من ذا البلد، فىت
__________  

  .شرائح من جريد النخل: الوضم) ١(

  .يتوفاه اهللا حممودا، من االرض مفقودا، ويف السماء مشهودا
رب غطريف، ويترك مث يلي أمره الصديق إذا قضي صدق، يف رد احلقوق ال خرق وال نزق مث يلي أمره احلنيف، جم

  .قول العنيف
  .قد ضاف املضيف
  .وأحكم التحنيف

مث يلي أمره داعيا المره جمربا، فتجتمع له مجوعا وعصبا، فيقتلونه نقمة عليه وغضبا، فيؤخذ الشيخ فيذبح أربا 
  .فيقوم به رجال خطبا

  .بعده ابنه يأخذ مجعه ويقل محده مث يلي أمره الناصر، خيلط الرأي برأي املناكر، يظهر يف االرض العساكر، مث يلي
  ويأخذ املال ويأكل وحده، ويكثر املال بعقبه من بعده، مث يلي من بعده عدة

  ).١(ملوك، ال شك الدم فيهم مسفوك، مث بعدهم الصعلوك يطويهم كطي الدرنوك 



القامة، بظهره  يقضي احلق ويدين مصر، يفتتح االرض افتتاحا منكرا، مث يلي قصري) ٢(مث يلي من بعده عظهور 
  .عالمة ميوت موتا وسالمة

، خيتص باالموال واملنابر مث يلي من بعده أهوج، )٣(مث يلي قليال باكر، يترك امللك بائر يلي أخوه بسنته سابر 
صاحب دنيا ونعيم خملج، يتشاوره معاشره وذووه، ينهضون إليه خيلعونه بأخذ امللك ويقتلونه، مث يلي أمره من بعده 

يترك امللك حمال ضائع، بنوه يف ملكه كاملشوه جامع، عند ذلك يطمع يف امللك كل عريان، ويلي أمره السابع، 
  .اللهفان

  .يرضى نزارا مجع قحطان، إذا التقيا بدمشق مجعان بني بنيان ولبنان، يصنف اليمن يومئذ صنفان
  .صنف املشورة، وصنف املخذول

  .ال ترى االحباء حملول
  .وأسريا مغلول

  .قراب واخليولبني ال
عند ذلك خترب املنازل وتسلب االرامل، وتسقط احلوامل وتظهر الزالزل، وتطلب اخلالفة وائل، فتغضب نزار 

  .فتدين العبيد واالشرار، وتقصي االمثال واالخيار
هنار وتغلو االسعار يف صفر االصفار يقتل كل حيا منه، مث يسريون إىل خنادق وإهنا ذات أشعار وأشجار تصد له اال

  .ويهزمهم أول النهار، تظهر االخيار فال ينفعهم نوم وال قرار
  .حىت يدخل مصرا من االمصار، فيدركه القضاء واالقدار

  .مث جيئ الرماة تلف مشاة، لقتل الكماة، وأسر احلماة
  .وهتلك الغواة هنالك يدرك يف أعلى املياه

ور، فال يفلت إال من كان يف جزائر البحور، مث تبور مث يبور الدين، وتقلب االمور، وتكفر الزبور، وتقطع اجلس
احلبوب، وتظهر االعاريب ليس فيهم معيب على أهل الفسوق والريب يف زمان عصيب، لو كان للقوم حيا، وما 

  .تغين املىن
  .، يذهب اهللا على رأسه الفنت)٤(قالوا مث ماذا يا سطيح ؟ قال مث يظهر رجل من أهل اليمن كالشطن 

  .غريب كتباه لغرابته وما تضمن من الفنت واملالحموهذا أثر 
وقد تقدم قصة شق وسطيح مع ربيعة بن نصر ملك اليمن، وكيف بشر بوجود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن
__________  

  .نوع من البسط أو الثياب له مخل: الدرنوك) ١(
  .وهو القوي الغليظ عظري كإردب،: يف املعاجم: عظهور) ٢(
  .واضح: سابر) ٣(

  .يومئذ صنفان
  .صنف املشورة، وصنف املخذول

  .ال ترى االحباء حملول
  .وأسريا مغلول



  .بني القراب واخليول
عند ذلك خترب املنازل وتسلب االرامل، وتسقط احلوامل وتظهر الزالزل، وتطلب اخلالفة وائل، فتغضب نزار 

  .االمثال واالخيارفتدين العبيد واالشرار، وتقصي 
وتغلو االسعار يف صفر االصفار يقتل كل حيا منه، مث يسريون إىل خنادق وإهنا ذات أشعار وأشجار تصد له االهنار 

  .ويهزمهم أول النهار، تظهر االخيار فال ينفعهم نوم وال قرار
  .حىت يدخل مصرا من االمصار، فيدركه القضاء واالقدار

  .تل الكماة، وأسر احلماةمث جيئ الرماة تلف مشاة، لق
  .وهتلك الغواة هنالك يدرك يف أعلى املياه

مث يبور الدين، وتقلب االمور، وتكفر الزبور، وتقطع اجلسور، فال يفلت إال من كان يف جزائر البحور، مث تبور 
وما  احلبوب، وتظهر االعاريب ليس فيهم معيب على أهل الفسوق والريب يف زمان عصيب، لو كان للقوم حيا،

  .تغين املىن
  .، يذهب اهللا على رأسه الفنت)٤(قالوا مث ماذا يا سطيح ؟ قال مث يظهر رجل من أهل اليمن كالشطن 

  .وهذا أثر غريب كتباه لغرابته وما تضمن من الفنت واملالحم
 وقد تقدم قصة شق وسطيح مع ربيعة بن نصر ملك اليمن، وكيف بشر بوجود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن
__________  

  .نوع من البسط أو الثياب له مخل: الدرنوك) ١(
  .عظري كإردب، وهو القوي الغليظ: يف املعاجم: عظهور) ٢(
  .واضح: سابر) ٣(
  .الرجل الطويل: احلبل الطويل، واملراد هنا: الشطن) ٤(

  .يوان، ومخود النريان، ورؤيا املوبذانأخته عبد املسيح حني أرسله ملك بين ساسان، الرجتاس اال
  .وذلك ليلة مولد الذي نسخ بشريعته سائر االديان

مت اجلزء الثاين من البداية والنهاية ويليه اجلزء الثالث وأوله باب كيفية بدء الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا * * * 
  عليه وسلم

  ٣ابن كثري ج  -البداية والنهاية 
  البداية والنهاية

  ٣كثري ج ابن 

  .ه ٧٧٤البداية والنهاية لالمام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي املتوىف سنة 
  حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه علي شريي اجلزء الثالث دار إحياء التراث العريب

  .ه ١٤٠٨الطبعة االوىل 
  م ١٩٨٨



اهللا عليه وآله، وذكر أول شئ أنزل عليه من بسم اهللا الرمحن الرحيم باب كيف بدأ الوحي إىل رسول اهللا صلى 
  .القرآن العظيم كان ذلك وله صلى اهللا عليه وآله من العمر أربعون سنة

  .أنه كان عمره إذ ذاك ثالثا وأربعني سنة: عن ابن عباس وسعيد بن املسيب) ١(وحكى ابن جرير 
بن شهاب، عن عروة بن الزبري، عن عائشة حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ا): ٢(قال البخاري 
  .رضي اهللا عنها

يف النوم، وكان ال يرى ) ٣(أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من الوحي الرؤيا الصاحلة : أهنا قالت
 الليايل -وهو التعبد  -رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، مث حبب إليه اخلالء فكان خيلو بغار حراء فيتحنث فيه 

ذوات العدد قبل أن ينزع إىل أهله ويتزود لذلك، مث يرجع إىل خدجية فيتزود ملثلها حىت جاءه احلق وهو يف غار 
  .حراء

  فجاءه امللك
  .اقرأ: فقال
  .ما أنا بقارئ: فقال
  .فأخذين فغطين حىت بلغ مين اجلهد مث أرسلين: قال
  . بلغ مين اجلهد مث أرسلينما أنا بقارئ، فأخذين فغطين الثانية حىت: اقرأ، فقلت: فقال
  .ما أنا بقارئ فأخذين فغطين الثالثة حىت بلغ مين اجلهد: اقرأ، فقلت: فقال

اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق االنسان من علق، اقرأ وربك االكرم الذي علم بالقلم علم : (مث أرسلين فقال
اهللا عليه وآله يرجف فؤاده فدخل على خدجية فرجع هبا رسول اهللا صلى ] أول سورة العلق ) [ االنسان ما مل يعلم

  .بنت خويلد
  .زملوين زملوين، فزملوه حىت ذهب عنه الروع: فقال

  .لقد خشيت على نفسي -فقال خلدجية وأخربها اخلرب 
  .كال واهللا ال خيزيك اهللا أبدا: فقالت خدجية

  إنك
__________  

  .٢٠٢/  ٢تاريخ لطربي ج ) ١(
  .٣/  ١صفحة  ٣ح  -ف كان بدء الوحي باب كي -صحيح البخاري ) ٢(
  .الصادقة: ويف االصول -من البخاري ) ٣(
  .هي مبعىن يتحنف أي يتبع احلنيفية وهي دين إبراهيم: قال ابن حجر يف فتح الباري: يتحنث) ٤(

، فانطلقت به خدجية )١(لتصل الرحم وتقري الضيف، وحتمل الكل، وتكسب املعدوم، وتعني على نوائب احلق 
  .أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خدجية حىت

  .وكان أمرأ قد تنصر يف اجلاهلية وكان يكتب الكتاب العرباين فيكتب من االجنيل بالعربانية ما شاء اهللا أن يكتب
  .وكان شيخا كبريا قد عمي

ترى ؟ فأخربه رسول اهللا صلى اهللا يا ابن أخي ماذا : امسع من ابن أخيك فقال له ورقة! يا ابن عم : فقالت له خدجية
  .عليه وسلم خرب ما أري



، ليتين أكون حيا، إذ خيرجك )٣(الذي كان ينزل على موسى، يا ليتين فيها جذعا ) ٢(هذا الناموس : فقال له ورقة
  .قومك

  .نعم: فقال" أو خمرجي هم ؟ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .إال عودي مبثل ما جئت به) ٤(مل يأت رجل 

  .وإن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا
  .فترة) ٥(مث مل ينشب ورقة أن تويف وفتر الوحي 

حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق اجلبال  -فيما بلغنا  -حىت حزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ك رسول اهللا حقا فيسكنيا حممد إن: فكلما أوىف بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جربيل فقال

  .لذلك جأشه، وتقر نفسه
  .فريجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا كمثل ذلك
  .مثل ذلك: قال فإذا أوىف بذروة جبل تبدى له جربيل فقال له

  .هكذا وقع مطوال يف باب التعبري من البخاري
وهو حيدث عن فترة  -االنصاري قال  وأخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أن جابر بن عبد اهللا): ٦(قال ابن شهاب 

بينا أنا أمشي إذ مسعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا امللك الذي جاءين حبراء : " فقال يف حديثه -الوحي 
  .جالس على كرسي بني السماء واالرض

  .فرعبت منه
) [ ثيابك فطهر، والرجز فاهجريا أيها املدثر، قم فانذر، وربك فكرب، و: (زملوين، زملوين فأنزل اهللا: فرجعت فقلت
مث قال البخاري تابعه عبد اهللا بن يوسف، وأبو صاحل، يعين عن الليث، " فحمي الوحي وتتابع ]  ١: سورة املدثر

  .عن الزهري) ٧(وتابعه هالل بن رداد 
  ).٨(بوادره : وقال يونس ومعمر

  وهذا احلديث قد رواه االمام البخاري رمحه اهللا يف كتابه يف مواضع
__________  

  .مجع نائبة وهي احلادثة خريا أو شرا وإمنا قال نوائب احلق الهنا تكون يف احلق والباطل: نوائب) ١(
كتمته، واملراد هنا : منست السر: صاحب السر، وهو ما جزم به البخاري يف أحاديث االنبياء، يقال: الناموس) ٢(

  .الن اهللا خصه بالغيب والوحي -جربيل عليه السالم 
كأنه متىن أن يكون عند ظهور الدعاء إىل : هو الصغري من البهائم: اجلذع: قال ابن حجر يف فتح الباري: جذعا) ٣(

  .االسالم شابا ليكون أمكن لنصره
  .من صحيح البخاري، ويف االصول أحد) ٤(
  .هنا تنتهي رواية الصحيح) ٥(
  .تتمة حديث البخاري املتقدم) ٦(
  .ل ونسخ البداية املطبوعة داود وهو حتريفمن البخاري، ويف االصو) ٧(

  .وهو هالل بن رداد الطائي، أو الكناين الشامي الكاتب مقبول من السابعة
  .٣٢٣/  ١٣٠/  ٢) تقريب التهذيب(



  .أي ترجف بوادره بدل رواية يرجف فؤاده) ٨(
  .والبوادر مجع بادرة وهي ما بني العنق واملنكب

  .شرح البخاري يف كتاب بدء الوحي اسنادا ومتنا وهللا احلمد واملنةمنه، وتكلمنا عليه مطوال يف أول 
وأخرجه مسلم يف صحيحه من حديث الليث به، ومن طريق يونس ومعمر عن الزهري كما علقه البخاري عنهما 

أنصرك نصرا : ، وقد رمزنا يف احلواشي على زيادات مسلم ورواياته وهللا احلمد وانتهى سياقه إىل قول ورقة)١(
  .زرامؤ

  .فقول أم املؤمنني عائشة
أول ما بدئ به من الوحي الرؤيا الصادقة فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، يقوي ما ذكره حممد بن 

) ٢(فجاءين جربيل، وأنا نائم، بنمط : " إسحاق بن يسار عن عبيد بن عمر الليثي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٣(من ديباج فيه كتاب 

وذكر حنو حديث عائشة سواء، فكان " ، حىت ظننت أنه املوت، مث أرسلين )٤(اقرأ، فقلت ما اقرأ ؟ فغتين : فقال
هذا كالتوطئة ملا يأيت بعده من اليقظة، وقد جاء مصرحا هبذا يف مغازي موسى بن عقبة عن الزهري أنه رأى ذلك يف 

  .املنام مث جاءه امللك يف اليقظة
يف كتابه دالئل النبوة حدثنا حممد بن أمحد بن احلسن حدثنا حممد بن عثمان بن : نعيم االصبهاين وقد قال احلافظ أبو

  .أيب شيبة حدثنا جناب بن احلارث حدثنا عبد اهللا بن االجلح عن إبراهيم عن علقمة بن قيس
من قبل علقمة بن قيس نفسه إن أول ما يؤتى به االنبياء يف املنام حىت هتدأ قلوهبم، مث ينزل الوحي بعد، وهذا : قال

  .وهو كالم حسن يؤيده ما قبله ويؤيده ما بعده
حدثنا حممد بن أيب عدي، عن داود بن أيب هند، : عمره صلى اهللا عليه وسلم وقت بعثته وتارخيها قال االمام أمحد

قرن بنبوته إسرافيل عن عامر الشعيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعني سنة، ف
ثالث سنني، فكان يعلمه الكلمة والشئ، ومل ينزل القرآن، فلما مضت ثالث سنني قرن بنبوته جربيل فنزل القرآن 

  .على لسانه عشرين سنة عشرا مبكة وعشرا باملدينة
  .فمات وهو ابن ثالث وستني سنة

  فهذا إسناد
__________  

 -) ١(التفسري ويف كتاب االميان عن عبد الرزاق وأخرجه مسلم يف أخرجه البخاري يف كتاب التعبري، ويف ) ١(
، ٢٣٢ - ٢٦والترمذي والنسائي يف التفسري واالمام أمحد يف مسنده  -باب بدء الوحي ) ٧٣(كتاب االميان 

  وابن حبان ٢٣٣
  .١١٥/  ١/  ٣٤يف صحيحه، كتاب الوحي حديث 

  .وعاء كالسفط: منط) ٢(
إهنا إشارة إىل الكتاب الذي جاء به جربيل حني ) ذلك الكتاب ال ريب فيه: (قوله تعاىليف : قال بعض املفسرين) ٣(

  ).الروض االنف(اقرأ : قال له
  .حبس نفسي: كذا يف االصول والطربي، ومعىن غتين) ٤(



د من الغت والغط سواء، كأنه أراد عصرين عصرا شديدا، حىت وجدت منه املشقة، كما جي: قال ابن االثري يف النهاية
  .يغمس يف املاء قهرا

وأما الشيخ ) ١(صحيح إىل الشعيب وهو يقتضي أن اسرافيل قرن معه بعد االربعني ثالث سنني مث جاءه جربيل 
  .وحديث عائشة ال ينايف هذا فإنه جيوز أن يكون أول أمره الرؤيا: شهاب الدين أبو شامة فإنه قد قال

مث وكل به إسرافيل يف تلك املدة اليت كان خيلو فيها حبراء فكان يلقي إليه الكلمة بسرعة وال يقيم معه تدرجيا له 
  .ومترينا إىل أن جاءه جربيل

فعلمه بعدما غطه ثالث مرات، فحكت عائشة ما جرى له مع جربيل ومل حتك ما جرى له مع إسرافيل اختصارا 
  .صة إسرافيلللحديث، أو مل تكن وقفت على ق

وقال االمام أمحد حدثنا حيىي بن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن 
  .ثالث وأربعني فمكث مبكة عشرا وباملدينة عشرا

مث روى أمحد عن غندر ويزيد بن ) ٢(ومات وهو ابن ثالث وستني، وهكذا روى حيىي بن سعيد وسعيد بن املسيب 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، : ن كالمها عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قالهارو

  .وهو ابن أربعني سنة فمكث مبكة ثالث عشرة سنة وباملدينة عشر سنني
  .ومات وهو ابن ثالث وستني سنة

أقام النيب صلى : عمار، عن ابن عباس، قالحدثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، أنبأنا عمار بن أيب : وقال االمام أمحد
اهللا عليه وسلم مبكة مخس عشرة سنة سبع سنني يرى الضوء ويسمع الصوت ومثاين سنني يوحى إليه، وأقام باملدينة 

  .عشر سنني
وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرى عجائب قبل بعثته فمن ذلك ما يف صحيح مسلم عن : قال أبو شامة

إين العرف حجرا مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسرة قال جابر بن
  .انتهى كالمه) ٣" (العرفه اآلن 

وإمنا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيب اخلالء واالنفراد عن قومه، ملا يراهم عليه من الضالل املبني من 
  صنام، وقويت حمبته للخلوة عند مقاربة إحياء اهللا إليه صلوات اهللاعبادة االوثان والسجود لال

__________  
وقال ابن سعد بعد  ١٩١/  ١وابن سعد يف الطبقات  ٢٢١/  ١اخلرب نقله السيوطي يف اخلصائص الكربى ) ١(

نا أن اسرافيل ليس يعرف أهل العلم ببلدت: فقال -الواقدي  -فذكرت هذا احلديث حملمد بن عمر : " إيراده اخلرب
مل يقرن به غري جربيل وقد حكى ابن التني القصة لكن وقع عنده ميكائيل بدل ..قرن بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .إسرافيل
الصواب أنه صلى اهللا عليه وسلم بعث على راس  ٩٩/  ١٥قال النووي يف شرحه على صحيح مسلم ) ٢(

  .علماءاالربعني سنة هذا هو املشهور الذي أطبق عليه ال
  .وقال ابن قيم اجلوزية يف زاد املعاد

  .٣٣/  ١على رأس أربعني وهي رأس الكمال، قيل وهلا تبعث الرسل  -تعاىل  -بعثه اهللا 
  .١٦١/  ١" إنه الصحيح عند أهل السري، والعلم باالثر : يف الروض االنف -معلقا  -وقال السهيلي 
  .ه وسلم حني جاءه جربيل يف غار حراء أربعني سنة على املشهوركان سن رسول اهللا صلى اهللا علي: وقال البلقيين



  .١٧٨٢ص  ٢كتاب الفضائل حديث رقم ) ٣(
  .والدارمي يف املقدمة ٥٩٣/  ٥وأخرجه الترمذي يف املناقب 

=  

  .وسالمه عليه
وكان : قال -) ٢(بن أيب سفيان بن العالء بن حارثة ) ١(وقد ذكر حممد بن إسحاق عن عبد امللك بن عبد اهللا 

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج إىل حراء يف كل عام شهرا من : عن بعض أهل العلم قال -) ٣(واعية 
  .السنة يتنسك فيه

مل ) ٤] (وقضائه [ وكان من نسك قريش يف اجلاهلية، يطعم من جاءه من املساكني حىت إذا انصرف من جماورته 
  .يدخل بيته حىت يطوف بالكعبة

روى عن وهب بن كيسان أنه مسع عبيد بن عمري حيدث عبد اهللا بن الزبري مثل ذلك، وهذا يدل على أن وهكذا 
  هذا كان من عادة املتعبدين يف قريش أهنم جياورون يف حراء للعبادة وهلذا قال أبو طالب يف قصيدته

لى رواية هذا يف البيت كما وراق لريقى يف حراء ونازل هكذا صوبه ع* وثور ومن أرسى ثبريا مكانه : املشهورة
: ذكره السهيلي وأبو شامة وشيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي رمحهم اهللا، وقد تصحف على بعض الرواة فقال فيه

  .وهذا ركيك وخمالف للصواب واهللا أعلم -وراق لريقى يف حر ونازل 
ن يسار املار إىل مىن، له قلة مشرفة وحراء يقصر وميد ويصرف ومينع، وهو جبل بأعلى مكة على ثالثة أميال منها ع

ورب * فال ورب االمنات القطن : على الكعبة منحنية والغار يف تلك احلنية وما أحسن ما قال رؤبة بن العجاج
) ٥(والتحنث التعبد، تفسري باملعىن، وإال فحقيقة التحنث من حيث البنية : ركن من حراء منحين وقوله يف احلديث

لدخول يف احلنث ولكن مسعت ألفاظ قليلة يف اللغة معناها اخلروج من ذلك الشئ كحنث أي فيما قاله السهيلي ا
  .خرج من احلنث وحتوب وحترج وتأمن وهتجد هو ترك اهلجود وهو النوم للصالة وتنجس وتقذر أوردها أبو شامة

  .وقد سئل ابن االعرايب عن قوله يتحنث أي يتعبد
  .احلنيفية دين إبراهيم عليه السالم ال أعرف هذا إمنا هو يتحنف من: فقال

[ والعرب تقول التحنث والتحنف يبدلون الفاء من الثاء، كما قالوا جدف وجذف كما قال رؤبة : قال ابن هشام
  .٨٩/  ٥واالمام أمحد يف مسنده ) = ٩هامش ]: (بن العجاج 

  .عبيداهللا: يف سرية ابن هشام) ١(
  .جارية وهو الصواب: يف سرية ابن هشام ودالئل البيهقي) ٢(
  .أي حافظا: التاء فيه للمبالغة: واعية) ٣(

  .من قوهلم وعى العلم يعيه إذا حفظه
  .زيادة من دالئل البيهقي) ٤(

يف االصول ونسخ البداية ) ٥..(فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جواره وانصرف: ويف ابن هشام
  .ما أثبتناهمن حنث البنية وهو حتريف والصواب : املطبوعة

  .يريد االجداث) * ١(لو كان أحجاري مع االحذاف * 
  .وحدثين أبو عبيدة أن العرب تقول فم يف موضع مث]: ابن هشام [ قال 



  .ومن ذلك قول بعض املفسرين وفومها أن املراد ثومها: قلت
ك الشرع فقيل شرع نوح وقد اختلف العلماء يف تعبده عليه السالم قبل البعثة هل كان على شرع أم ال ؟ وما ذل

  .وقيل شرع إبراهيم
  .وهو االشبه االقوى

وقيل موسى، وقيل عيسى، وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به، ولبسط هذه االقوال ومنا سباهتا 
  .مواضع أخر يف أصول الفقه واهللا أعلم

وما كنت ترجو أن يلقى إليك : (تعاىلوقوله حىت فجئه احلق وهو بغار حراء أي جاء بغتة على غري موعد كما قال 
  .اآلية]  ٨٦: النمل) [ الكتاب إال رمحة من ربك

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق االنسان من علق اقرأ وربك : (وقد كان نزول صدر هذه السورة الكرمية وهي
نا ذلك يف التفسري وهي أول ما نزل من القرآن كما قرر) ٢) (االكرم الذي علم بالقلم علم االنسان ما مل يعلم

سئل : وكما سيأيت أيضا يف يوم االثنني كما ثبت يف صحيح مسلم عن أيب قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ولد نبيكم حممد : وقال ابن عباس) ٣" (ذاك يوم ولدت فيه، ويوم أنزل علي فيه : " عن صوم يوم االثنني ؟ فقال

  ).٤(ئ يوم االثنني صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني، ونب
إنه عليه الصالة والسالم أوحى إليه يوم : وهكذا قال عبيد بن عمري وأبو جعفر الباقر وغري واحد من العلماء

  .االثنني، وهذا ما ال خالف فيه بينهم
__________  

  .االجداف: يف سرية ابن هشام) ١(
  ).نفأنظر الروض اآل(وزعم ابن جين أن جدف بالفاء ال جيمع على أجداف 

  .أول سورة العلق) ٢(
مطلع هذه السورة هو أول ما نزل من القرآن باتفاق، والروايات اليت تذكر نزول غريها : قال صاحب الظالل
  .ابتداء ليست وثيقة

  .هذه البداية حادث ضخم حبقيقته وضخم بداللته
  يف أنه تعاىل ذو الفضل الواسع بفيض من عطائه: فداللته

  .لةورمحته بال سبب وال ع
  .وداللته أن اهللا تعاىل أكرم االنسان كرامة ال يكاد يتصورها

وآثاره يف حياة البشرية قد بدأت منذ اللحظة االوىل، يف حتويل خط التاريخ، فقد حتددت اجلهة اليت يتطلع إليها 
  .االنسان ويتلقى عنها تصوراته وقيمه وموازينه
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اللحظة االوىل هي اليت ظلت هذه احلقيقة القرآنية االوىل اليت تلقاها قلب رس

  .تصرف شعوره، ولسانه وعمله بعد ذلك طوال حياته بوصفها قاعدة االميان االوىل
  .باختصار ٦١٨/  ٨
السنن  ٢٩٩ - ٢٩٧/  ٥ومسند أمحد  ١٩٧باب حديث رقم ) ٣٦(كتاب الصيام  ١٣صحيح مسلم يف ) ٣(

  .٢٩٣/  ٤الكربى للبيهقي 



فيه ابن : ونسبه المحد والطرباين يف الكبري وقال ١٩٦/  ١وهو يف جممع الزوائد  ٢٧٧/  ١مسند أمحد ج ) ٤(
  ".هليعة، وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح 

كان ذلك يف شهر ربيع االول، كما تقدم عن ابن عباس وجابر أنه ولد عليه السالم، ويف الثاين عشر من : مث قيل
ول يوم االثنني وفيه بعث وفيه عرج به إىل السماء، واملشهور أنه بعث عليه الصالة والسالم يف شهر ربيع اال

  .رمضان، كما نص على ذلك عبيد بن عمري، وحممد بن إسحاق وغريمها
: البقرة) [ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس: (قال ابن إسحاق مستدال على ذلك مبا قال اهللا تعاىل

  .فقيل يف عشره]  ١٨٥
كان ابتداء الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم : وروى الواقدي بسنده عن أيب جعفر الباقر أنه قال

  .االثنني، لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان وقيل يف الرابع والعشرين منه
عن قتادة، عن أيب املليح، عن واثلة بن  حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم، حدثنا عمران، أبو العوام،: قال االمام أمحد

أنزلت صحف إبراهيم يف أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوارة : " االسقع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
لست مضني من رمضان، واالجنيل لثالث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن الربع وعشرين خلت من 

  ه يف تفسريه عن جابر بن عبد اهللا مرفوعا حنوه، وهلذا ذهب مجاعة من الصحابةوروى ابن مردوي) ١" (رمضان 
  .والتابعني، إىل أن ليلة القدر ليلة أربع وعشرين

  .نفي أي لست ممن حيسن القراءة" ما أنا بقارئ " فالصحيح أن قوله " ما أنا بقارئ : " فقال) اقرأ(وأما قول جربيل 
  .بو شامةوممن رجحه النووي وقبله الشيخ أ

  ).٢(ومن قال إهنا استفهامية فقوله بعيد الن الباء ال تزاد يف االثبات 
وهو  -فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويؤيد االول رواية أيب نعيم من حديث املعتمر بن سليمان عن أبيه

  .غتا شديدا فأخذه جربيل فغته" ما قرأت كتابا قط وال أحسنه وما أكتب وما أقرأ "  -خائف يرعد 
  .اقرأ: مث تركه فقال له

يروى فغطين كما يف الصحيحني " ما أرى شيئا أقرأه، وما أقرأ، وما أكتب : " فقال حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .يروى بضم اجليم وفتحها وبالنصب وبالرفع" حىت بلغ مين اجلهد " وغتين ويروى قد غتين أي خنقين 

  .وفعل به ذلك ثالثا
وإمنا فعل ذلك به ليبلو صربه وحيسن تأديبه فريتاض الحتمال ما كلفه به من أعباء النبوة، : ن اخلطايبقال أبو سليما

  .ولذلك كان يعتريه مثل حال احملموم وتأخذه الرحضاء أي البهر والعرق
  .منها أن يستيقظ لعظمة ما يلقى إليه بعد هذا الصنيع املشق على النفوس: إمنا فعل ذلك المور: وقال غريه

  وهلذا]  ٥: سورة املزمل) [ إنا سنلقي عليك قوال ثقيال: (كما قال تعاىل
__________  

  .١٠٧/  ٤مسند أمحد ج ) ١(
قال الطييب أنه إمنا يفيد التقوية والتأكيد، والتقدير لست بقارئ البتة فإن قيل مل كرر ذلك أجاب أبو شامة بأن ) ٢(

وثانيا على االخبار بالنفي احملض وثالثا على االستفهام ويؤيده قول أيب حيمل قوله أوال ما أنا بقارئ على االمتناع 
  .كيف أقرأ: كيف اقرأ ويف رواية ابن إسحاق ماذا أقرأ ويف دالئل البيهقي: االسود يف مغازيه عن عروة أنه قال



  .وكل ذلك يؤيد أهنا استفهامية
  .-وهو شاذ  -وحكى االخفش جواز دخول الباء بداية 

لصالة والسالم إذا جاءه الوحي حيمر وجهه ويغط كما يغط البكر من االبل ويتفصد جبينه عرقا يف اليوم كان عليه ا
  .الشديد الربد

  .وقوله فرجع هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خدجية يرجف فؤاده
  .وهي حلمة بني املنكب والعنق: بوادره، مجع بادرة قال أبو عبيدة: ويف رواية
  هو عروق تضطرب عند الفزع ويف :وقال غريه

  .بعض الروايات ترجف بآدله واحدهتا بادلة
  .وقيل بادل، وهو ما بني العنق والترقوة وقيل أصل الثدي

  .وقيل حلم الثديني وقيل غري ذلك
وأخربها ما كان من " مايل ؟ أي شئ عرض يل ؟ : " فلما ذهب عنه الروع قال خلدجية" زملوين زملوين : " فقال
  .االمر
  .وذلك النه شاهد أمرا مل يهده قبل ذلك، وال كان يف خلده) ١" (لقد خشيت على نفسي : " مث قال

  .ابشر، كال واهللا ال خيزيك اهللا أبدا: وهلذا قالت خدجية
قيل من اخلزي، وقيل من احلزن، وهذا لعلمها مبا أجرى اهللا به مجيل العوائد يف خلقه أن من كان متصفا بصفات 

  .زى يف الدنيا وال يف اآلخرة مث ذكرت له من صفاته اجلليلة ما كان من سجاياه احلسنةاخلري ال خي
وقد كان مشهورا بذلك صلوات اهللا وسالمه عليه عند املوافق  -إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث : فقالت

  .وحتمل الكل -واملفارق 
ب املعدوم أي تسبق إىل فعل اخلري فتبادر وتكس -أي عن غريك تعطي صاحب العيلة ما يرحيه من ثقل مؤنة عياله 

  .إىل إعطاء الفقري فتكسب حسنته قبل غريك
  .ويسمى الفقري معدوما الن حياته ناقصة
إمنا امليت ميت االحياء وقال أبو احلسن * ليس من مات فاستراح مبيت : فوجوده وعدمه سواء كما قال بعضهم

كفنا باليا ومأواه قربا وقال * عد ذا الفقر ميتا وكساه : لمالتهامي، فيما نقله عنه القاضي عياض يف شرح مس
  )٢(أي تبذل إليه أو يكون تكسب املعدم بعطيته ) وتكسب املعدم(الصواب : اخلطايب

__________  
ليس معناه الشك يف أن ما أتاه من اهللا لكنه كأنه خشي أن ال يقوى على مقاومة هذا : قال القاضي عياض) ١(

  .االمر
 -اهلاجس  -وهو باطل  -اجلنون : اختلف العلماء يف املراد باخلشية على اثىن عشر قوال: افظ ابن حجروقال احل

  .وهو باطل أيضا
العجز عن النظر إىل امللك من  -العجز عن محل أعباء النبوة  -دوام املرض  -املرض  -املوت من شدة الرعب 

  .تعيريهم إياه -تكذيبهم إياه  -ة الوطن مفارق -أن يقتلوه  -عدم الصرب على أذى قومه  -الرعب 
  .وأوىل االقوال وأسلمها من االرتياب الثالث واللذان بعده: قال

  .وهو حتريف، والصواب ما أثبتناه من سرية ابن كثري: أو يكون تلبس العدم بعطية: يف االصول) ٢(



  ).١(ماال يعيش به 
  .عدوم ههنا املال املعطى، أي يعطى املال ملن هو عادمهواختار شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي أن املراد بامل

ومن قال إن املراد أنك تكسب باجتارك املال املعدوم، أو النفيس القليل النظري، فقد أبعد النجعة وأغرق يف النزع 
 وتكلف ما ليس له به علم، فإن مثل هذا ال ميدح به غالبا، وقد ضعف هذا القول عياض والنووي وغريمها واهللا

  .أعلم
  .أي تكرمه يف تقدمي قراه، وإحسان مأواه -وتقري الضيف 

وتعني على نوائب احلق ويروى اخلري، أي إذا وقعت نائبة الحد يف خري أعنت فيها، وقمت مع صاحبها حىت جيد 
  .مث أخذته فانطلقت به إىل ابن عمها ورقة بن نوفل: سدادا من عيش أو قواما من عيش، وقوله

  .ا قد عميوكان شيخا كبري
  .وقد قدمنا طرفا من خربه مع ذكر زيد بن عمرو بن نفيل رمحه اهللا

وأنه كان ممن تنصر يف اجلاهلية ففارقهم وارحتل إىل الشام، هو وزيد بن عمرو وعثمان بن احلويرث، وعبيد اهللا بن 
فيل فإنه رأى فيه دخال جحش فتنصروا كلهم، الهنم وجدوه أقرب االديان إذ ذاك إىل احلق، إال زيد بن عمرو بن ن

  .وختبيطا وتبديال وحتريفا وتأويال
فأبت فطرته الدخول فيه أيضا، وبشروه االحبار والرهبان بوجود نيب قد أزف زمانه واقترب أوانه، فرجع يتطلب 

  .ذلك، واستمر على فطرته وتوحيده
  ).٢(لكن اخترمته املنية قبل البعثة احملمدية 

يتومسها يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما قدمنا مبا كانت خدجية تنعته له وأدركها ورقة بن نوفل وكان 
وتصفه له، وما هو منطو عليه من الصفات الطاهرة اجلميلة وما ظهر عليه من الدالئل واآليات، وهلذا ملا وقع ما 

  .وقع أخذت بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاءت به إليه فوقفت به عليه
سبوح : بن عم امسع من ابن أخيك، فلما قص عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرب ما رأى قال ورقةا: وقالت
، هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ومل يذكر عيسى وإن كان متأخرا بعد موسى، النه كانت شريعته )٣(سبوح 

  .قول العلماءمتممة ومكملة لشريعة موسى عليهما السالم، ونسخت بعضها على الصحيح من 
  ]. ٥٠: آل عمران) [ والحل لكم بعض الذي حرم عليكم: (كما قال

  يا قومنا إنا: (وقول ورقة هذا كما قالت اجلن
  ]. ٣٠: االحقاف) [ مسعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا ملا بني يديه يهدي إىل احلق إىل طريق مستقيم

  .يا ليتين فيها جذعا: مث قال ورقة
كون اليوم شابا متمكنا من االميان والعلم النافع والعمل الصاحل، يا ليتين أكون حيا حني خيرجك قومك أي يا ليتين أ

قال السهيلي " أو خمرجي هم ؟ : " يعين حىت أخرج معك وأنصرك ؟ فعندها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  مل يأت أحد مبثل ما جئت به إال عودي،إنه ! نعم : وإمنا قال ذلك، الن فراق الوطن شديد على النفوس، فقال

__________  
مل يصب اخلطايب إذ حكم على اللفظة الصحيحة باخلطأ فإن الصواب ما اشتهر : قال التيمي يف شرح الكرماين) ١(

  .بني أصحاب احلديث ورواه الرواة
٣٧/  ١.  



  .ملبعثتقدم أن زيد بن عمرو بن نفيل قد عادت عليه خلم فقتلوه وكان ذلك قبل ا) ٢(
  .وما بعدها ٢٤٤/  ١راجع سرية ابن هشام 

  .قدوس قدوس، أي طاهر طاهر: يف سرية ابن هشام) ٣(

  .وإن يدركين يومك أنصرك نصرا مؤزرا أي أنصرك نصرا عزيزا أبدا
رمحه اهللا ورضي عنه، فإن مثل هذا الذي ) ١(أي تويف بعد هذه القصة بقليل " مث مل ينشب ورقة أن تويف : " وقوله
  .در عنه تصديق مبا وجد وإميان مبا حصل من الوحي ونية صاحلة للمستقبلص

  .حدثنا حسن، عن ابن هليعة، حدثين أبو األسود عن عروة عن عائشة: وقد قال االمام أمحد
قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض : " أن خدجية سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ورقة بن نوفل فقال

  ".ن من أهل النار مل يكن عليه ثياب بياض فأحسبه لو كا
وهذا إسناد حسن لكن رواه الزهري وهشام عن عروة مرسال فاهللا أعلم وروى احلافظ أبو يعلى عن شريح بن 

يونس عن إمساعيل عن جمالد عن الشعيب عن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن ورقة بن 
  ".ه فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته يف بطنان اجلنة وعليه السندس قد رأيت: " نوفل فقال

  ".يبعث يوم القيامة أمة وحده : " وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال
وسئل عن خدجية الهنا ماتت قبل " أخرجته من غمرة من جهنم إىل ضحضاح منها : " وسئل عن أيب طالب فقال

  الفرائض
إسناد حسن ) ٢" (ا على هنر يف اجلنة يف بيت من قصب ال صخب فيه وال نصب أبصرهت: " وأحكام القرآن فقال

  .ولبعضه شواهد يف الصحيح واهللا أعلم
  .حدثنا عبيد بن إمساعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة: وقال احلافظ أبو بكر البزار

وكذا رواه ابن ) ٣" (ورقة فإين رأيت له جنة أو جنتني ال تسبوا : " قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .عساكر من حديث أيب سعيد االشج عن أيب معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة وهذا إسناد جيد

  .وروي مرسال وهو أشبه
ه وروى احلافظان البيهقي وأبو نعيم يف كتابيهما دالئل النبوة من حديث يونس بن بكري عن يونس بن عمرو عن أبي

إين إذا خلوت وحدي مسعت نداء، وقد : " عن عمرو بن شرحبيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال خلدجية
  ".خشيت واهللا أن يكون هلذا أمر 

  .معاذ اهللا ما كان ليفعل ذلك بك فواهللا إنك لتؤدي االمانة، وتصل الرحم، وتصدق احلديث: قالت
  فلما دخل أبو بكر وليس

__________  
أن ورقة كان مير ببالل وهو يعذب وهو  ٣٤٠/  ١: ال ابن اسحاق يف السرية عن هشام بن عروة عن أبيهق) ١(

  .وهذا يقتضي أن ورقة تأخر إىل زمن الدعوة وإىل أن دخل بعض الناس يف االسالم..أحد أحد: يقول
  .فإن متسكنا بالترجيح فما يف الصحيح أصح: وعلق ابن حجر قال

رواه أبو يعلى وفيه جمالد وهذا مما مدح : وقال ٤١٦/  ٩جابر اهليثمي يف جممع الزوائد روى االحاديث عن ) ٢(
  .من حديث جمالد وبقية رجاله رجال الصحيح

  .٤٤٠ - ٤٣٩/  ٣وأخرج احلاكم جزءا منه وصححه يف املستدرك 



  .رواه البزار متصال ومرسال: وقال ٤١٦/  ٩أخرجه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٣(
  .ملسند واملرسل رجال الصحيحورجال ا

  .وروى عن امساء بنت أيب بكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن ورقة فقال يبعث يوم القيامة أمة وحده
  .ورواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح: قال

ورقة فلما يا عتيق اذهب مع حممد إىل : فقالت] حديثه له [ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ذكرت له خدجية 
  .دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيده أبو بكر

  قال" ومن أخربك ؟ : " انطلق بنا إىل ورقة قال: فقال
  .خدجية فانطلقا إليه فقصا عليه

يا حممد يا حممد فانطلق هاربا يف : إين إذا خلوت وحدي مسعت نداء خلفي: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".االرض 

  .ل له ال تفعلفقا
  .إذا أتاك فاثبت، حىت تسمع ما يقول لك مث ائتين فأخربين

قل ال إله إال ) وال الضالني: " حىت بلغ) بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني: (فلما خال ناداه يا حممد قل
  .اهللا

  .ابشر مث ابشر: فأتى ورقة فذكر له ذلك، فقال له ورقة
بشر بك ابن مرمي، وأنك على مثل ؟ موسى، وأنك نيب مرسل، وأنك ستؤمر باجلهاد بعد فأنا أشهد أنك الذي 

  .يومك هذا
  .ولئن أدركين ذلك الجاهدن معك

  ].ورقة [ فلما تويف 
يعين " لقد رأيت القس يف اجلنة عليه ثياب احلرير، النه آمن يب وصدقين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ورقة
وهو مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاحتة أول ما نزل وقد قدمنا من شعره ما يدل على ) ١(هقي هذا لفظ البي

إضماره االميان وعقده عليه وتأكده عنده، وذلك حني أخربته خدجية ما كان من أمره مع غالمها ميسرة وكيف 
  .كانت الغمامة تظلله يف هجري القيظ

المر طاملا بعث النشيجا * جلجت وكنت يف الذكرى جلوجا : منها قولهفقال ورقة يف ذلك أشعارا قدمناها قبل هذا، 
حديثك أن أرى منه * فقد طال انتظاري يا خدجيا ببطن املكتني على رجائي * ووصف من خدجية بعد وصف ) ٢(

 وخيصم من يكون له حجيجا* من الرهبان أكره أن يعوجا بأن حممدا سيسود قوما * خروجا مبا خربتنا من قول قس 
ويلقى من يسامله فلوجا فيا لييت * فيلقى من حياربه خسارا ) ٣(يقيم به الربية أن تعوجا * ويظهر يف البالد ضياء نور 

) ٤(ولو عجت مبكتها عجيجا * شهدت وكنت أوهلم ولوجا ولو كان الذي كرهت قريش * إذا ما كان ذاكم 
يضج الكافرون هلا * ن يبقوا وأبق تكن أمور إىل ذي العرش إذ سفلوا عروجا فإ* أرجي بالذي كرهوا مجيعا 

  )٥(ضجيجا 
__________  

  .وما بني معكوفني يف احلديث من الدالئل ١٥٩ - ١٥٨/  ١احلديث يف دالئل النبوة للبيهقي ج ) ١(



أي سورة  -فهذا منقطع، فإن كان حمفوظا فيحتمل أن يكون خربا عن نزوهلا : وعلق البيهقي يف آخر احلديث قال
  .بعدما نزلت عليه، اقرأ باسم ربك ويا أيها املدثر واهللا أعلم -ة الفاحت

  .هلم بدل المر: يف سرية ابن هشام) ٢(
  .إن متوجا بدل أن تعوجا: يف السرية) ٣(
  .ولوجا يف الذي كرهت قريش: يف السرية) ٤(
  .هشاميف نسخ البداية املطبوعة يكن أمورا وهو حتريف والصواب اثبتناه من السرية البن ) ٥(

بأن ابن عبد اهللا ) ١(خيربها عنه إذا غاب ناصح * وأخبار صدق خربت عن حممد : وقال أيضا يف قصيدته االخرى
كما أرسل العبدان هود وصاحل * إىل كل من ضمت عليه االباطح وظين به أن سوف يبعث صادقا * أمحد مرسل 

شباهبم واالشيبون * ويتبعه حيا لؤي بن غالب ) ٢(هباء ومنشور من احلق واضح * وموسى وإبراهيم حىت يرى له 
عن * فاين به مستبشر الود فارح وإال فاين يا خدجية فاعلمي * فإن ابق حىت يدرك الناس دهره ) ٣(اجلحاجح 

* فان بك حقا يا خدجية فاعلمي : أرضك يف االرض العريضة سائح وقال يونس بن بكري عن ابن إسحاق قال ورقة
من اهللا وحي يشرح الصدر منزل يفوز به من فاز فيها * رسل وجربيل يأتيه وميكال معهما حديثك إيانا فأمحد م

إذا ما ) ٥(وأخرى بأحواز اجلحيم تعلل * فريقان منهم فرقة يف جنانه ) ٤(ويشقى به العاين الغرير املضلل * بتوبة 
  )٦(مقامع يف هاماهتم مث تشعل * دعوا بالويل فيها تتابعت 

واقضاؤه يف * ومن هو يف االيام ما شاء يفعل ومن عرشه فوق السموات كلها * الرياح بأمره فسبحان من يهوي 
  خلقه ال تبدل

__________  
من : وقال إهنما ١٢٧/  ١وذكرها السهيلي يف الروض االنف  ١٢٧/  ١القصيدة يف دالئل النبوة للبيهقي ) ١(

ويف الصدر من اضمارك احلزن فادح لغرقة * عشية رائح أتبكر أم أنت ال: رواية يونس عن ابن اسحاق وقبله بيتان
بغور وبالنجدين * بفتاك الذي وجهت يا خري حرة : كأنك عنهم بعد يومني نازح وبعده* قوم ال أحب فراقهم 

* وهن من االمحال مقص دواحل خيربنا عن كل حرب بعلمه * حيث الصحاصح إىل سوق بصرى والركاب اليت غدت 
  .من الذكر واضح: يف الدالئل) ٢(فاتح وللحق أبواب هلن م

  .لؤي مجاعة: يف الدالئل) ٣(
  .ويشقى به العاين الغوي املضلل: يف دالئل البيهقي) ٤(
  .وأخرى بإخوان اجلحيم تغلل وما أثبتناه مناسب أگثر: يف دالئل البيهقي) ٥(
  .يف هاماهتا بدل هاماهتم: يف دالئل البيهقي) ٦(

أمرا * وما لشئ قضاه اهللا من غري حىت خدجية تدعوين الخربها * ل وصرف الدهر والقدر يا للرجا: وقال ورقة أيضا
فيما مضى من قدمي الدهر والعصر بأن أمحد يأتيه فيخربه * وخربتين بأمر قد مسعت به ) ١(أراه سيأيت الناس من أخر 

  ري وانتظريلك االله فرجي اخل* جربيل انك مبعوث إىل البشر فقلت عل الذي ترجني ينجزه * 
يقف منه أعايل اجللد * عن أمره ما يرى يف النوم والسهر فقال حني أتانا منطقا عجبا * وأرسليه إلينا كي نسائله 

مما * مث استمر فكاد اخلوف يذعرين ) ٢(يف صورة أكملت من أعظم الصور * والشعر إين رأيت أمني اهللا واجهين 
ان سوف يبعث يتلو منزل السور وسوف يبليك إن * أيصدقين  يسلم من حويل من الشجر فقلت ظين وما أدري



من اجلهاد بال من وال كدر هكذا أورد ذلك احلافظ البيهقي من الدالئل وعندي يف صحتها عن * اعلنت دعوهتم 
  ).٣(ورقة نظر واهللا أعلم 

) ٥(وكان واعية  -لثقفي بن أيب سفيان بن العالء بن جارية ا) ٤(وقال ابن إسحاق حدثين عبد امللك بن عبيداهللا 
عن بعض أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أراد اهللا كرامته وابتدأه بالنبوة، كان إذا خرج  -

ويفضي إىل شعاب مكة وبطون أوديتها، فال مير حبجر وال شجر إال قال ) ٦(حلاجة أبعد حىت حتسر عنه البيوت 
  ).٧(السالم عليك يا رسول اهللا 

  فيلتفت حوله عنقال 
__________  

أمرا أراه * وما هلا خبفي الغيب من خرب جاءت لتسألين عنه الخربها * حىت خدجية تدعوين الخربها : يف البيهقي) ١(
  .أهيب بدل أعظم: يف الدالئل) ٢(سيأيت الناس من أخر 

  .هقي يف نسبتها لورقةيزعمون أن ورقة قال، وفيه تشكيك لدى البي: قال البيهقي يف إيراده االبيات) ٣(
  .صوابا من سرية ابن هشام -عبد اهللا، وما أثبتنا : يف نسخ البداية املطبوعة) ٤(
  .داعية، والصواب اثبتناه يف ابن هشام: يف نسخ البداية) ٥(
  .حلاجة أبعد حىت حيسر الثوب عنه، وهو حتريف واثبتنا الصواب من سرية ابن هشام: يف نسخة البداية املطبوعة) ٦(
  االظهر يف هذا التسليم أن يكون حقيقة، وأن يكون اهللا أنطقه انطاقا كما خلق احلنني يف: قال السهيلي) ٧(

ولو قدرت صفة قائمة بنفس احلجر والشجر والصوت عبارة عنه مل يكن بد من اشتراط  -إىل أن قال ..اجلذع
  = نا حبياة وعلم، فيكون احلجر به مؤمنا، أو أكان كالما مقرو: احلياة والعلم مع الكالم واهللا أعلم أي ذلك كان

  .ميينه وعن مشاله وخلفه فال يرى إال الشجر واحلجارة
كذلك يرى ويسمع، ما شاء اهللا أن ميكث، مث جاءه جربيل عليه السالم ] رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [ فمكث 

وحدثين وهب بن كيسان موىل آل الزبري : قرمضان قال ابن إسحا] شهر [ مبا جاءه من كرامة اهللا وهو حبراء يف 
حدثنا يا عبيد، كيف كان بدو ما ابتدئ به : مسعت عبد اهللا بن الزبري وهو يقول لعبيد بن عمري بن قتادة الليثي: قال

حيدث عبد اهللا بن الزبري  -فقال عبيد وأنا حاضر : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من النبوة، حني جاءه جربيل قال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جياور يف حراء يف كل سنة شهرا بتحنث قال وكان : -عنده من الناس ومن 

  .ذلك مما حيبب به قريش يف اجلاهلية
  .والتحنث التربز

فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جياور ذلك الشهر من كل سنة، يطعم من جاءه من املساكني، فإذا قضى 
ك، كان أول ما يبدأ به، إذا انصرف من جواره، الكعبة، قبل أن يدخل بيته، فيطوف هبا سبعا جواره من شهره ذل

به فيه ما أراد من كرامته، ] تعاىل [ أو ما شاء اهللا من ذلك، مث يرجع إىل بيته حىت إذا كان الشهر الذي أراد اهللا 
إىل حراء كما ]  صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا[ رمضان، خرج ] شهر [ من السنة اليت بعثه فيها وذلك الشهر 

كان خيرج جلواره ومعه أهله، حىت إذا كانت الليلة اليت أكرمه اهللا فيها برسالته، ورحم العباد به، جاءه جربيل بأمر 
  .اهللا تعاىل

  .وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب] جربيل [ فجاءين : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قلت ما أقرأ ؟ قال ]: قال [ اقرأ، : ؟ قلت ما أقرأ ؟ قال فغتين حىت ظننت أنه املوت، مث أرسلين فقالفقال اقرأ 



  .فغتين حىت ظننت أنه املوت، مث أرسلين، فقال اقرأ، قلت ما أقرأ ؟ قال فغتين حىت ظننت أنه املوت مث أرسلين
اقرأ باسم ربك : (يب فقال) ١(د يل مبثل ما صنع ماذا اقرأ ؟ ما أقول ذلك إال افتدا منه أن يعو: فقال اقرأ قلت

  ).الذي خلق خلق االنسان من علق اقرأ وربك االكرم الذي علم بالقلم علم االنسان ما مل يعلم
  ).٢(قال فقرأهتا مث انتهى وانصرف عين وهببت من نومي فكأمنا كتب يف قليب كتابا 

  قال فخرجت حىت
فرفعت : يا حممد، أنت رسول اهللا وأنا جربيل، قال: ن السماء يقولإذا كنت يف وسط من اجلبل مسعت صوتا م

يا حممد، أنت رسول اهللا وأنا : رأسي إىل السماء أنظر فإذا جربيل يف صورة رجل صاف قدميه يف أفق السماء يقول
  .جربيل

احية منها إال فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما أتأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه يف آفاق السماء، فما أنظر يف ن
] أعلى [ رأيته كذلك، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حىت بعثت خدجية رسلها يف طليب، فبلغوا 

  .مكة ورجعوا إليها وأنا واقف يف مكاين ذلك مث انصرف عين
  وانصرفت راجعا إىل أهلي حىت أتيت خدجية

__________  
  .كال الوجهني هو علم من أعالم النبوة كان صوتا جمردا غري مقترن حبياة، ويف= 
وما أقرأ وما أقوهلا إال تنجيا أن يعود يل مبثل الذي صنع، ويف نسخ البداية : العبارة يف الدالئل البيهقي) ١(

  .اقتداء وهو حتريف: املطبوعة
راجع دالئل ..يهماومل يكن يف خلق اهللا أحد أبغض إيل من شاعر أو جمنون فكنت ال أطيق أنظر إل: زاد البيهقي) ٢(

  .١٤٨ - ١٤٧/  ٢النبوة ج 

يا أبا القاسم أين كنت ؟ فواهللا لقد بعثت رسلي يف طلبك حىت بلغوا : إليها، فقالت) ١(فجلست إىل فخذها مضيفا 
  .مكة ورجعوا إيل

ذه مث حدثتها بالذي رأيت، فقالت أبشر يا ابن العم وأثبت فوالذي نفس خدجية بيده إين الرجو أن تكون نيب ه
  .االمة

مث قامت فجمعت عليها ثياهبا، مث انطلقت إىل ورقة بن نوفل فأخربته مبا أخربها به رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتين يا خدجية لقد جاءه الناموس االكرب الذي كان : فقال ورقة

  .فليثبت :يأيت موسى، وأنه لنيب هذه االمة، وقويل له
فرجعت خدجية إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته بقول ورقة فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا ابن : جواره وانصرف، صنع كما كان يصنع، بدأ بالكعبة فطاف هبا فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال
والذي نفسي بيده إنك لنيب هذه االمة، ولقد جاءك الناموس : قةأخي أخربين مبا رأيت ومسعت فأخربه، فقال له ور

  االكرب الذي جاء موسى، ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم النصرن اهللا نصرا
  .يعلمه

  ).٢" (مث أدىن رأسه منه فقبل يافوخه مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل منزله 
الذي ذكره عبيد بن عمري كما ذكرناه كالتوطئة ملا جاء بعده من اليقظة كما تقدم من قول عائشة رضي اهللا وهذا 

  .عنها فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح



  .وحيتمل أن هذا املنام كان بعد ما رآه يف اليقظة صبيحة ليلتئذ وحيتمل أنه كان بعده مبدة واهللا أعلم
يعين رسول اهللا  -وكان فيما بلغنا أول ما رأى : عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، قال: وقال موسى بن عقبة
أن اهللا تعاىل أراه رؤيا يف املنام، فشق ذلك عليه فذكرها المرأته خدجية فعصمها اهللا عن  -صلى اهللا عليه وسلم 

مث إنه خرج من عندها مث رجع  أبشر فإن اهللا مل يصنع بك إال خريا،: التكذيب، وشرح صدرها للتصديق، فقالت
هذا واهللا خري فابشر، مث استعلن له جربيل : إليها فأخربها أنه رأى بطنه شق مث غسل وطهر، مث أعيد كما كان، قالت

وهو بأعلى مكة فأجلسه على جملس كرمي معجب كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول أجلسين على بساط كهيئة 
للؤلؤ فبشره برسالة اهللا عزوجل حىت اطمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له فيه الياقوت وا) ٣(الدرنوك 

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق االنسان من علق اقرأ وربك االكرم الذي علم : (جربيل اقرأ فقال كيف اقرأ فقال
  ).بالقلم علم االنسان ما مل يعلم

  .زلت عليه واهللا أعلمأول سورة ن" يا أيها املدثر " ويزعم ناس أن : قال
قال فقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسالة ربه واتبع ما جاءه به جربيل من عند اهللا فلما انصرف منقلبا إىل 

  بيته جعل ال مير على شجر وال حجر إال سلم عليه فرجع إىل أهله مسرورا موقنا أنه قد رأى أمرا
__________  

  .إذا ملت حنوه ولصقت به: إىل الرجل أي ملتصقا، يقال أضفت: مضيفا) ١(
  .وما بعدها ٢٥٠/  ١اخلرب بطوله رواه ابن إسحاق يف السرية ج ) ٢(

  .وما بعدها ١٤٦/  ٢وأخرجه البيهقي يف الدالئل ج 
والدارمي  ٥٩٣/  ٥والترمذي يف املناقب  ٧١/  ٢والذهيب يف تاريخ االسالم  ١٥٧/  ١وابن سعد يف الطبقات 

  .٨٩/  ٥د يف مسنده يف املقدمة، وأمح
  .ستر له محل ومجعه درانك : الدرنوك) ٣(

  كنت حدثتك أين رأيته يف املنام فإنه جربيل استعلن) ١(عظيما فلما دخل على خدجية قال أرأيتك اليت 
ريا، أبشر فواهللا ال يفعل اهللا بك إال خ: إيل، أرسله إيل ريب عزوجل وأخربها بالذي جاءه من اهللا وما مسع منه، فقالت

  .وأقبل الذي جاءك من أمر اهللا فإنه حق وأبشر فإنك رسول اهللا حقا
يا : مث انطلقت من مكاهنا فأتت غالما لعتبة بن ربيعة بن عبد مشس نصرانيا من أهل نينوى يقال له عداس، فقالت له

ذكر هبذه االرض قدوس قدوس، ما شأن جربيل ي: عداس أذكرك باهللا إال ما أخربتين هل عندك علم من جربيل فقال
  .اليت أهلها أهل االوثان

  .أخربين بعلمك فيه: فقالت
  .قال فإنه أمني اهللا بينه وبني النبيني وهو صاحب موسى وعيسى عليهما السالم

فرجعت خدجية من عنده فجاءت ورقة بن نوفل فذكرت له ما كان من أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وما ألقاه إليه 
  .جربيل

ما أدري لعل صاحبك النيب الذي ينتظر أهل الكتاب الذي جيدونه مكتوبا عندهم ) ٢(يا بنية أخي : قةفقال هلا ور
يف التوراة واالجنيل، وأقسم باهللا الن كان إياه مث أظهر دعواه وأنا حي ال بلني اهللا يف طاعه رسوله وحسن مؤازرته 

  .للصرب والنصر
  .فمات ورقة رمحه اهللا



  .أول من آمن باهللا وصدق رسوله صلى اهللا عليه وسلم قال الزهري فكانت خدجية
بعد إيراده ما ذكرناه والذي ذكر فيه من شق بطنه، حيتمل أن يكون حكاية منه ملا صنع به ) ٣(قال احلافظ البيهقي 

  .يف صباه، يعين شق بطنه عند حليمة، وحيتمل أن يكون شق مرة أخرى مث ثالثة حني عرج به إىل السماء واهللا أعلم
  .وقد ذكر احلافظ ابن عساكر يف ترمجة ورقة بإسناده إىل سليمان بن طرخان التيمي

بلغنا أن اهللا تعاىل بعث حممدا رسوال على رأس مخسني سنة من بناء الكعبة وكان أول شئ اختصه به من النبوة : قال
اهللا ال يفعل اهللا بك إال أبشر فو: والكرامة رؤيا كان يراها فقص ذلك على زوجته خدجية بنت خويلد فقالت له

خريا فبينما هو ذات يوم يف حراء وكان يفر إليه من قومه إذ نزل عليه جربيل فدنا منه فخافه رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم خمافة شديدة فوضع جربيل يده على صدره ومن خلفه بني كتفيه

  .فإنك نيب هذه االمة !اللهم احطط وزره، واشرح صدره، وطهر قلبه، يا حممد أبشر : فقال
ما قرأت كتابا قط، وال أحسنه وما أكتب وما أقرأ فأخذه جربيل فغته غتا  -وهو خائف يرعد : اقرأ فقال له نيب اهللا

شديدا مث تركه، مث قال له اقرأ فأعاد عليه مثله فأجلسه على بساط كهيئة الدرنوك فرأى فيه من صفائه وحسنه 
  إقرأ باسم ربك: (كهيئة اللؤلؤ والياقوت وقال له

اآليات مث قال له ال ختف يا حممد إنك رسول اهللا مث انصرف وأقبل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) الذي خلق
  مهه فقال كيف أصنع وكيف أقول لقومي مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خائف فأتاه

__________  
  .كثرالذي، وهو مناسب أ: يف دالئل البيهقي) ١(
  .الثابت أن خدجية ابنة عم ورقة، فهي بنت خويلد بن أسد وورقة بن نوفل بن أسد) ٢(

  .يا بنية أخي إال دليال على مدى احترامها وتقديرها له، واملكانة اليت له يف نفسها: وما قوله
  .١٤٦/  ٢دالئل النبوة ج ) ٣(

ليه وسلم أمرا عظيما مال صدره فقال له جربيل ال فرأى رسول اهللا صلى اهللا ع) ١(جربيل من أمامه وهو يف صعرته 
جربيل رسول اهللا جربيل رسول اهللا إىل أنبيائه ورسله فأيقن بكرامة اهللا فإنك رسول اهللا فرجع رسول : ختف يا حممد

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال مير على شجر وال حجر إال هو ساجد يقول السالم عليك يا رسول اهللا
عرف كرامة اهللا إياه فلما انتهى إىل زوجته خدجية أبصرت ما بوجهه من تغري لونه فأفزعها ذلك، فاطمأنت نفسه و

فقامت إليه فلما دنت منه جعلت متسح عن وجهه وتقول لعلك لبعض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم، فقال يا 
منه فإنه جربيل قد استعلن يل أرأيت الذي كنت أرى يف املنام، والصوت الذي كنت أمسع يف اليقظة وأهال : خدجية

وكلمين واقرأين كالما فزعت منه مث عاد إيل فأخربين أين نيب هذه االمة، فأقبلت راجعا فأقبلت على شجر وحجارة 
  .فقلن السالم عليك يا رسول اهللا

تنتظره  أبشر فواهللا لقد كنت أعلم أن اهللا لن يفعل بك إال خريا وأشهد أنك نيب هذه االمة الذي: فقالت خدجية
  .اليهود، قد أخربين به ناصح غالمي وحبريي الراهب، وأمرين أن أتزوجك منذ أكثر من عشرين سنة

فلم تزل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت طعم وشرب وضحك مث خرجت إىل الراهب وكان قريبا من مكة 
  .فلما دنت منه وعرفها

سبحان اهللا ربنا القدوس ما بال : لتخربين عن جربيل ؟ فقال أقبلت إليك: مالك يا سيدة نساء قريش ؟ فقالت: قال
جربيل يذكر يف هذه البالد اليت يعبد أهلها االوثان جربيل أمني اهللا ورسوله إىل أنبيائه ورسله وهو صاحب موسى 



  وعيسى، فعرفت كرامة اهللا حملمد مث أتت عبدا لعتبة بن ربيعة يقال له عداس
  .ها به الراهب وأزيدفسألته فأخربها مبثل ما أخرب

جربيل كان مع موسى حني أغرق اهللا فرعون وقومه، وكان معه حني كلمه اهللا على الطور، وهو صاحب : قال
  .عيسى بن مرمي الذي أيده اهللا به

مث قامت من عنده فاتت ورقة بن نوفل فسألته عن جربيل فقال هلا مثل ذلك مث سأهلا ما اخلرب فأحلفته أن يكتم ما 
ه فحلف هلا فقالت له إن ابن عبد اهللا ذكر يل وهو صادق أحلف باهللا ما كذب، وال كذب أنه نزل عليه تقول ل

  .جربيل حبراء، وأنه أخربه أنه نيب هذه االمة، وأقرأه آيات أرسل هبا
فذعر ورقة لذلك وقال لئن كان جربيل قد استقرت قدماه على االرض لقد نزل على خري أهل االرض، وما : قال
إال على نيب وهو صاحب االنبياء والرسل، يرسله اهللا إليهم وقد صدقتك عنه، فارسلي إيل ابن عبد اهللا أسأله  نزل

وأمسع من قوله وأحدثه فإين أخاف أن يكون غري جربيل فإن بعض الشياطني يتشبه به ليضل به بعض بين آدم 
  .ويفسدهم حىت يصري الرجل بعد العقل الرضي مدهلا جمنونا

ن عنده وهي واثقة باهللا أن ال يفعل بصاحبها إال خريا فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقامت م
  .اآليات) ن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مبجنون: (مبا قال ورقة فأنزل اهللا تعاىل

هديه فجاءه رسول اهللا صلى اهللا عليه كال واهللا إنه جلربيل فقالت له أحب أن تأتيه فتخربه لعل اهللا أن ي: فقال هلا
وسلم فقال له ورقة هذا الذي جاءك جاءك يف نور أو ظلمة ؟ فأخربه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صفة 

  .جربيل وما رآه من عظمته وما أوحاه إليه
  :فقال ورقة

__________  
  .أي عظمته: صعرته) ١(

رك بشئ تبلغه قومك وإنه المر نبوة فإن أدرك زمانك أتبعك مث قال أشهد أن هذا جربيل وأن هذا كالم اهللا فقد أم
  .أبشر أبن عبد املطلب مبا بشرك اهللا به

  .وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشق ذلك على املال من قومه قال وفتر الوحي: قال
  . والضحى وأمل نشرح بكماهلمالو كان من عند اهللا لتتابع ولكن اهللا قاله فأنزل اهللا: فقالوا

وقال البيهقي حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثنا أبو العباس، حدثنا أمحد بن عبد اجلبار، حدثنا يونس عن ابن إسحاق 
  حدثين إمساعيل بن أيب حكيم موىل آل الزبري أنه حدثه عن]: قال [ 

يا ابن عم : مما أكرمه اهللا به من نبوته) ١(يما بينه خدجية بنت خويلد أهنا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف
  .تستطيع أن ختربين بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك

  .إذا جاءك فأخربين: فقالت! فقال نعم 
  .فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندها إذ جاء جربيل فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فاجلس إىل شقي االمين، فتحول فجلس، : قالت! نعم : أتراه اآلن ؟ قال: تهذا جربيل فقال! يا خدجية : فقال
] رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [ قالت فتحول فاجلس يف حجري فتحول ! نعم : فقالت أتراه اآلن ؟ قال

 مخارها ورسول اهللا صلى اهللا) ٢(فتحسرت رأسها فشالت ! نعم : فجلس يف حجرها فقالت هل تراه اآلن ؟ قال
  .ال: عليه وسلم جالس يف حجرها فقالت هل تراه اآلن ؟ قال



  .قالت ما هذا بشيطان إن هذا مللك يا ابن عم فاثبت وأبشر، مث آمنت به وشهدت أن ما جاء به هو احلق
قد مسعت أمي فاطمة بنت احلسني حتدث هبذا : فحدثت عبد اهللا بن حسن هذا احلديث، فقال: قال ابن إسحاق
ة إال أين مسعتها تقول أدخلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينها وبني درعها فذهب عندك احلديث عن خدجي

  .ذلك جربيل عليه السالم
  .تستثبت به االمر احتياطا لدينها وتصديقا) ٣(وهذا شئ كان من خدجية تصنعه : قال البيهقي

وأراه من اآليات اليت ذكرناها مرة بعد  وثق مبا قال له جربيل] قد [ فأما النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد كان 
  .تسليما) ٤(أخرى، وما كان من تسليم الشجر واحلجر عليه صلى اهللا عليه وسلم 

وقد قال مسلم يف صحيحه حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا حيىي بن بكري حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثين مساك 
  .بن حرب عن جابر بن مسرة رضي اهللا عنه

  إين: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأن رسول 
__________  

  .تثبته: يف دالئل البيهقي) ١(
  .فألقت: يف البيهقي) ٢(
  .تصنعه -رضي اهللا عنها  -كانت خدجية : يف البيهقي) ٣(
وما كان من إجابة الشجر لدعائه وذلك بعدما كذبه قومه وشكاهم إىل جربيل عليه السالم فأراد : زاد البيهقي) ٤(

  .يطيب قلبهأن 
  .١٧٤و  ١٧٢احلديث أخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص 

  .١٥٢ - ١٥١/  ٢والبيهقي يف دالئله ج 

  ).١" (العرف حجرا مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إين العرفه اآلن 
يه وقال أبو داود الطيالسي حدثنا سليمان بن معاذ عن مساك بن حرب عن جابر بن مسرة أن رسول اهللا صلى اهللا عل

  .إن مبكة حلجرا كان يسلم علي ليايل بعثت: " وسلم قال
  ).٢" (إين العرفه إذا مررت عليه 

وروى البيهقي من حديث إمساعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري، عن عباد بن عبد اهللا، عن علي بن أيب طالب 
  .رضي اهللا عنه

: واحيها فما استقبله شجر وال جبل إال قالكنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة فخرج يف بعض ن: قال
  ).٣(السالم عليك يا رسول اهللا 

: الوادي فال مير حبجر وال شجر إال قال]  -يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم [ ويف رواية لقد رأيتين أدخل معه 
  .السالم عليكم يا رسول اهللا

  .وأنا أمسعه
وحي حىت حزن النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه فصل قال البخاري يف روايته املتقدمة مث فتر ال

يا حممد، : مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق اجلبال فكلما أوىف بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جربيل فقال
أوىف إنك رسول اهللا حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فريجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا ملثل ذلك فإذا 

  .بذروة جبل تبدى له جربيل فقال له مثل ذلك



مسعت أبا سلمة عبد الرمحن، حيدث عن : من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال) ٤(ويف الصحيحني 
فبينما أنا أمشي مسعت : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث عن فترة الوحي قال: جابر بن عبد اهللا قال

[ فرفعت بصري قبل السماء فإذا امللك الذي جاءين حبراء قاعد على كرسي بني السماء صوتا من السماء، 
يا أيها املدثر قم : (فجثيت منه فرقا حىت هويت إىل االرض فجئت أهلي فقلت زملوين زملوين فأنزل اهللا] واالرض 

وتتابع فهذا كان أول ما  قال مث محي الوحي]  ٥ - ١: املدثر) [ فانذر وربك فكرب وثيابك فطهر والرجز فاهجر
  نزل من القرآن بعد فترة

__________  
  .تقدم خترجيه فلرياجع) ١(
 ١وابن سعد يف الطبقات  ٨٩/  ٥والدارمي يف املقدمة وأمحد يف مسند ) ٥٩٣/  ٥(رواه الترمذي يف املناقب ) ٢(
  .٢٥٣ - ٢٥٢/  ١، وابن هشام يف السرية ١٥٧/ 
: " وفيه ٣٦٢٦كتاب املناقب حديث  ٥٠وأخرجه الترمذي يف  ١٥٤ - ١٥٣ / ٢دالئل النبوة للبيهقي ج ) ٣(

  .هذا حديث غريب: وقال" عباد بن أيب يزيد عن علي بن أيب طالب 
  .باب) ٥(و  ٦٧٨/  ٨باب فتح الباري ) ٤(كتاب التفسري  ٦٥البخاري يف ) ٤(

  .٢٥٥وحديث  ٢٥٣باب بدء الوحي حديث ) ٧٣(كتاب االميان  ١ومسلم يف 
  .١٤٣/  ١يح مسلم صح

  .وأخرجه الترمذي يف تفسري سورة املدثر
  .٣٢٥/  ٣وأمحد يف مسنده 

  .يعين احتباسه وعدم تتابعه وتواليه يف النزول: فترة الوحي -
  .فجثثت: فجثثت ويف رواية: فجثيت، هكذا باالصول ويف الطربي

  .ب احلديثأي فزعت وخفت كما يف هناية غري: ويف البخاري فرعبت، ويف مسلم فجثثت

) يا أيها املدثر(وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل ) اقرأ باسم ربك الذي خلق: (، ذاك قوله)١(الوحي ال مطلقا 
والالئق محل كالمه ما أمكن على ما قلناه فإن يف سياق كالمه ما يدل على تقدم جمئ امللك الذي عرفه ثانيا مبا عرفه 

  .به أوال إليه
  .الوحي دليل على تقدم الوحي على هذا االحياء واهللا أعلمحيدث عن فترة : مث قوله

وقد ثبت يف الصحيحني من حديث علي بن املبارك وعند مسلم واالوزاعي كالمها عن حيىي بن أيب كثري قال سألت 
بن  فقال سألت جابر) واقرأ باسم ربك(فقلت ) يا أيها املدثر: (أبا سلمة بن عبد الرمحن أي القرآن أنزل قبل ؟ فقال

أحدثكم ما حدثنا رسول اهللا [ فقال ) واقرأ باسم ربك(فقلت ) يا أيها املدثر(عبد اهللا أي القرآن أنزل قبل فقال 
إين جاورت حبراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم] صلى اهللا عليه وسلم 

مييين وعن مشايل، فلم أر شيئا مث نظرت إىل السماء فإذا فاستبطنت الوادي فنوديت، فنظرت بني يدي وخلفي وعن 
يا أيها : (فأتيت خدجية فأمرهتم فدثروين فأنزل اهللا -أو قال وحشة  -هو على العرش يف اهلواء فأخذتين رعدة 

فإذا امللك الذي جاءين حبراء جالس على كرسي بني  -وقال يف رواية  -) ٢) (وثيابك فطهر(حىت بلغ ) املدثر
  .وهذا صريح يف تقدم إتيانه إليه وإنزاله الوحي من اهللا عليه كما ذكرناه واهللا أعلم" اء واالرض فجثيت منه السم

  ومنهم زعم أن أول ما نزل بعد



  .إىل آخرها) والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى: (فترة الوحي سورة
  .قاله حممد بن إسحاق
 صلى اهللا عليه وسلم يف أوهلا فرحا وهو قول بعيد يرده ما تقدم من رواية وهلذا كرب رسول اهللا: وقال بعض القراء

ولكن نزلت سورة والضحى ) يا أيها املدثر قم فأنذر: (صاحيب الصحيح من أن أول القرآن نزوال بعد فترة الوحي
عن جندب بن وغريمها من حديث االسود بن قيس ) ٣(بعد فترة أخرى كانت ليايل يسرية كما ثبت يف الصحيحني 

اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتني أو ثالثا فقالت امرأة ما أرى : عبد اهللا البجلي، قال
وهبذا االمر حصل االرسال إىل ) والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى: (شيطانك إال تركك فأنزل اهللا
  .الناس وباالول حصلت النبوة

ضهم كانت مدة الفترة قريبا من سنتني أو سنتني ونصفا، والظاهر واهللا أعلم أهنا املدة اليت اقترن معه وقد قال بع
مث اقترن به ) اقرأ باسم ربك الذي خلق: (ميكائيل كما قال الشعيب وغريه، وال ينفي هذا تقدم إحياء جربيل إليه أوال

  يا أيها املدثر قم فأنذر: (جربيل بعد نزول
__________  

  .أي أن أول ما نزل مطلقا هو اقرأ) ١(
  .١٤٤/  ١/  ٢٥٧كتاب االميان حديث  ١أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٢(

  .ورواه، السمرقندي وجفة، واملعىن االضطراب: قال القاضي: أخذتين رجفة شديدة: وفيه
سعيد بن وأعاده يف تفسري سورة العلق عن  ٤٩٢٢باب حديث ) ٧٤(كتاب التفسري  ٦٥وأخرجه البخاري يف 

  .مروان يف قصة فتور الوحي
  .ويف كتاب بدء اخللق

  .دار القاموس احلديث ٨ ٢٠/  ٢ورواه الطربي يف تارخيه 
كتاب التفسري احلديث  ٦٥ويف  ٨/  ٣فتح الباري  ١١٢٥أخرجه البخاري يف أبواب التهجد احلديث ) ٣(

  .١٤٣/  ١وأخرجه مسلم يف الصحيح  ٧١٠/  ٨فتح الباري  ٤٩٥٠

وقام  -أي تدارك شيئا بعد شئ  -ومث محي الوحي بعد هذا وتتابع ) كرب وثيابك فطهر والرجز فاهجروربك ف
حينئذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الرسالة أمت القيام ومشر عن ساق العزم ودعا إىل اهللا القريب والبعيد، 

خمالفته وعصيانه كل جبار عنيد، فكان أول واالحرار والعبيد، فآمن به حينئذ كل لبيب جنيب سعيد، واستمر على 
  من بادر إىل التصديق من الرجال االحرار أبو بكر الصديق، ومن

الغلمان علي بن أيب طالب، ومن النساء خدجية بنت خويلد زوجته عليه السالم، ومن املوايل مواله زيد بن حارثه 
  ).١(الكليب رضي اهللا عنهم وأرضاهم 

  .ورقة بن نوفل مبا وجد من الوحي ومات يف الفترة رضي اهللا عنهوتقدم الكالم على إميان 
فصل يف منع اجلان ومردة الشياطني من استراق السمع حني أنزل القرآن لئال خيتطف أحدهم منه ولو حرفا واحدا 

ماء فيلقيه على لسان وليه فيلتبس االمر وخيتلط احلق فكان من رمحة اهللا وفضله ولطفه خبلقه أن حجبهم عن الس
  .وأنا ملسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا: (كما قال اهللا تعاىل إخبارا عنهم يف قوله

وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلن جيد له شهابا رصدا، وأنا ال ندري أشر أريد مبن يف االرض أم 
  ]. ١٠ - ٨: اجلن) [ أراد هبم رهبم رشدا



 - ٢١٠: الشعراء) [ لت به الشياطني وما ينبغي هلم وما يستطيعون إهنم عن السمع ملعزولونوما تنز: (وقال تعاىل
٢١١ .[  

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن سعيد بن أيب مرمي،  -وهو الطرباين  -حدثنا سليمان بن أمحد : قال احلافظ أبو نعيم
  .د بن جبري، عن ابن عباسحدثنا حممد بن يوسف الفريايب، حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق، عن سعي

كان اجلن يصعدون إىل السماء يستمعون الوحي فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها تسعا فأما الكلمة فتكون حقا : قال
وأما ما زادوا فتكون باطال، فلما بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك البليس ومل تكن 

هلم إبليس هذا المر قد حدث يف االرض، فبعث جنوده فوجدوا رسول اهللا صلى النجوم يرمى هبا قبل ذلك فقال 
  هذا االمر الذي قد حدث يف: اهللا عليه وسلم قائما يصلي بني جبلني فأتوه فأخربوه فقال

__________  
  .اختلف السلف فيمن اتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآمن به وصدقه: قال الطربي) ١(

ة، فقال بعضهم كان أول ذكر آمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب عليه بعد زوجته خدجي
  .السالم

اجتمع أصحابنا على أن أول أهل القبلة استجاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه : ونقل عن الواقدي قال ٢١٠/  ٢
  .يهم أسلم أولوسلم خدجية مث اختلف عندنا يف ثالثة نفر يف أيب بكر وعلي وزيد بن حارثة أ

٢١٥/  ٢.  
  أسلم علي وكتم إسالمه ومل يظهره قريبا من شهر: وقال ابن إسحاق

وما بعدها ودالئل  ٢١٠/  ٢أنظر الطربي ..(وقال القرظي أول من أظهر االسالم أبو بكر وكان علي يكتم إسالمه
  ).وما بعدها ١٦٠/  ٢البيهقي  - ٢٦٢/  ١سرية ابن هشام 

  ).١(االرض 
  .وانة عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباسوقال أبو ع

انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٢] (ما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اجلن وما رآهم : [ قال
وأصحابه عامدين إىل سوق عكاظ وقد حيل بني الشياطني، وبني خرب السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت 

ما ذاك إال : هم، فقالوا ما لكم ؟ قالوا حيل بيننا وبني خرب السماء وأرسلت علينا الشهب، فقالواالشياطني إىل قوم
فاضربوا مشارق االرض ومغارهبا، فمر النفر الذين أخذوا حنو هتامة وهو بنخل عامدين إىل ) ٣(من شئ حدث 

هذا الذي حال بيننا وبني : قالواسوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صالة الفجر، فلما مسعوا القرآن استمعوا له، ف
إنا مسعنا قرآنا عجبا يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا : (يا قومنا: خرب السماء فرجعوا إىل قومهم فقالوا

أول سورة ) [ قل أوحى إيل أنه استمع نفر من اجلن: (فأوحى اهللا إىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم]  ٢: اجلن) [ أحدا
  .اآلية] اجلن 

حدثنا حممد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن : وقال أبو بكر بن أيب شيبة) ٤(أخرجاه يف الصحيحني 
  .جبري، عن ابن عباس

إنه مل تكن قبيلة من اجلن إال وهلم مقاعد للسمع فإذا نزل الوحي مسعت املالئكة صوتا كصوت احلديدة ألقيتها : قال
: ملالئكة خروا سجدا فلم يرفعوا رؤسهم حىت ينزل، فإذا نزل قال بعضهم لبعضفإذا مسعت ا: ، قال)٥(على الصفا 

ماذا قال ربكم ؟ فإن كان مما يكون يف السماء قالوا احلق وهو العلي الكبري، وإن كان مما يكون يف االرض من أمر 



ني فينزلونه على الغيب أو موت أو شئ مما يكون يف االرض تكلموا به فقالوا يكون كذا وكذا فتسمعه الشياط
أوليائهم فلما بعث النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم دحروا بالنجوم فكان أول من علم هبا ثقيف فكان ذو الغنم 
منهم ينطلق إىل غنمه فيذبح كل يوم شاة، وذا االبل فينحر كل يوم بعريا فأسرع الناس يف أمواهلم فقال بعضهم 

هتدون هبا وإال فإنه المر حدث فنظروا فإذا النجوم اليت يهتدى هبا كما ال تفعلوا فإن كانت النجوم اليت ي: لبعض
  :هي مل يزل منها شئ فكفوا وصرف اهللا اجلن فسمعوا القرآن فلما حضروه قالوا

  .انصتوا وانطلقت الشياطني إىل إبليس فأخربوه
  .ل ههنا احلدثفقا) ٦(هذا حدث حدث يف االرض فأتوين من كل أرض بتربة فأتوه بتربة هتامة : فقال

  .أخرجه أمحد يف مسنده) ١) (٢٦هامش (ورواه البيهقي واحلاكم من طريق محاد بن 
  .من صحيح مسلم) ٢(

  .ومل ترد العبارة يف البحاري
  .ما حال بينكم وبني خرب السماء إال شئ حدث: العبارة يف دالئل البيهقي) ٣(
  .٦٦٩/  ٨ح الباري كتاب التفسري تفسري سورة اجلن فت ٦٥: صحيح البخاري) ٤(

  .٣٣٣١/  ١: ص ١٤٩باب ح  ٣٣كتاب الصالة  ٤صحيح مسلم يف 
  .حسن صحيح: وأخرجه الترمذي يف تفسري سورة اجلن وقال
  .وأخرجه النسائي يف سننه يف كتاب التفسري

  .صوت كإمرار السلسلة على الصفوان: يف البيهقي) ٥(
  .٢٤١ - ٢٤٠/  ٢ التعابري وااللفاظ يف الدالئل ج بتربة مكة رواه البيهقي بتغيري يف: يف البيهقي) ٦(

  .سلمة عن عطاء بن السائب
مل يرم بنجم منذ رفع : حدثين أسامة بن زيد بن أسلم، عن عمر بن عبدان العبسي، عن كعب قال: وقال الواقدي

يسيبون أنعامهم عيسى حىت تنبأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمى هبا فرأت قريش أمرا مل تكن تراه فجعلوا 
ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء، فبلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف ففعلت ثقيف مثل ذلك فبلغ عبد ياليل بن 

  .عمرو ما صنعت ثقيف
إن إفادة املال بعد ذهابه شديد فال : ومل فعلتم ما أرى ؟ قالوا رمى بالنجوم فرأيناها هتافت من السماء فقال: قال

فإن تكن جنوما تعرف فهو عندنا من فناء الناس وإن كانت جنوما ال تعرف فهو المر قد حدث  :تعجلوا وانظروا
  .فنظروا فإذا هي ال تعرف فأخربوه فقال االمر فيه مهلة بعد هذا عند ظهور نيب

أبو فما مكثوا إال يسريا حىت قدم عليهم أبو سفيان بن حرب إىل أمواله فجاء عبد ياليل فذاكره أمر النجوم فقال 
  ظهر حممد بن عبد اهللا يدعي أنه نيب مرسل، فقال عبد: سفيان

  .ياليل فعند ذلك رمى هبا
  .حصني عن عامر الشعيب) ١(وقال سعيد بن منصور عن خالد عن 

صلى اهللا ) ٢] (فرمي هبا [ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٢] (اهللا [ كانت النجوم ال يرمى هبا حىت بعث : قال
  .يبوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهمعليه وسلم فس
عند فناء الناس وإن كانت ال تعرف فهو المر قد ) ٣(أنظروا فإن كانت النجوم اليت تعرف فهي : فقال عبد ياليل

  .حدث فنظروا فإذا هي ال تعرف



  .فأمسكوا فلم يلبثوا إال يسريا حىت جاءهم خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
مل تكن مساء الدنيا حترس يف الفترة بني عيسى : عن ابن عباس قال) ٤(طريق العويف  وروى البيهقي واحلاكم من

  .وحممد صلوات اهللا عليهما وسالمه
فلعل مراد من نفى ذلك أهنا مل تكن حترس حراسة شديدة وجيب محل ذلك على هذا ملا ثبت يف احلديث من طريق 

بينا رسول اهللا صلى اهللا : بن عباس رضي اهللا عنهماعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن احلسني عن ا
إذا رمى هبذا ؟ ) ٦(ما كنتم تقولون : " إذ رمى بنجم فاستنار فقال) ٥] (يف نفر من أصحابه [ عليه وسلم جالس 

  ".ال ولكن : " قال كنا نقول مات عظيم، وولد عظيم فقال" 
  ).٧(اكب يف أول بدء اخللق وهللا احلمد فذكر احلديث كما تقدم عند خلق السماء وما فيها من الكو

  وقد ذكر ابن إسحاق يف السرية قصة رمي النجوم وذكر عن كبري ثقيف أنه قال هلم يف النظر
__________  

  .وهو حتريف وما أثبتناه من دالئل النبوة للبيهقي حيث نقل اخلرب" بن " يف نسخ البداية املطبوعة ) ١(
  ).٢٤١/  ٢ج (
  .وةمن دالئل النب) ٢(
  .وهو حتريف، وأثبتنا ما يف الدالئل" فهو : " يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(
حدثين عمر : قال أخربنا حممد بن سعد بن حممد العويف، قال حدثين أيب، قال: ٢٤١/  ٢يف دالئل البيهقي ) ٤(

  .حدثين أيب عن أبيه عطية بن سعد عن ابن عباس: احلسني بن احلسن بن عطية قال
  .معكوفني استدركت من الدالئل ما بني) ٥(
  .٢٢٠/  ١راجع احلديث يف سرية ابن هشام ج ) ٧(أي ما كنتم تقولون يف اجلاهلية ؟ ) ٦(

  ).ال ولكن(وتفسري قوله 

  .فاهللا أعلم) ١(إن كانت أعالم السماء أو غريها ولكن مساه عمرو بن أمية : يف النجوم
االرض نيب أو دين هللا ظاهر وكانت الشياطني قبل حممد صلى  وقال السدي مل تكن السماء حترس إال أن يكون يف

اهللا عليه وسلم قد اختذت املقاعد يف مساء الدنيا يستمعون ما حيدث يف السماء من أمر فلما بعث اهللا حممدا صلى اهللا 
  .عليه وسلم نبيا رمجوا ليلة من الليايل، ففزع لذلك أهل الطائف

من شدة النار يف السماء واختالف الشهب فجعلوا يعتقون أرقاءهم، ويسيبون هلك أهل السماء ملا رأوا : فقالوا
  .مواشيهم

وحيكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن أموالكم وانظروا إىل معامل النجوم : فقال هلم عبد ياليل بن عمرو بن عمري
، وإن أنتم مل تروها فقد أهلك فإن رأيتموها مستقرة يف أمكنتها فلم يهلك أهل السماء وإمنا هو من ابن أيب كبشة

ائتوين من كل : أهل السماء فنظروا فرأوها فكفوا عن أمواهلم وفزعت الشياطني يف تلك الليلة فأتوا إبليس فقال
أرض بقبضة من تراب فأتوه فشم فقال صاحبكم مبكة فبعث سبعة نفر من جن نصيبني فقدموا مكة فوجدوا رسول 

يقرأ القرآن، فدنوا منه حرصا على القرآن حىت كادت كال كلهم ) ٢(سجد احلرام اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف امل
  .تصيبه مث أسلموا فأنزل اهللا أمرهم على نبيه صلى اهللا عليه وسلم

: عن عطاء بن يسار عن أيب هريرة قال -يعين إسحاق  -حدثين حممد بن صاحل عن ابن أيب حكيم : وقال الواقدي
 عليه وسلم أصبح كل صنم منكسا فأتت الشياطني فقالوا له ما على االرض من صنم ملا بعث رسول اهللا صلى اهللا



أنا صاحبه : مل جنده، فقال: إال وقد أصبح منكسا، قال هذا نيب قد بعث فالتمسوه يف قرى االرياف فالتمسوه فقالوا
ن الثعالب فخرج إىل فالتمسه هبا فوجده هبا عند قر -يعين مكة  -فخرج يلتمسه فنودي عليك جبنبة الباب 

فال : نزين الشهوات يف عني أصحابه وحنبها إليهم قال: إين قد وجدته معه جربيل فما عندكم ؟ قالوا: الشياطني فقال
  .آسى إذا

وقال الواقدي حدثين طلحة بن عمرو عن ابن أيب مليكة عن عبد اهللا بن عمرو قال ملا كان اليوم الذي تنبأ فيه 
: يه وسلم منعت الشياطني من السماء ورموا بالشهب فجاؤا إىل إبليس فذكروا ذلك له فقالرسول اهللا صلى اهللا عل

فذهبوا إىل الشام مث رجعوا إليه : أمر قد حدث هذا نيب قد خرج عليكم باالرض املقدسة خمرج بين إسرائيل، قال
لى اهللا عليه وسلم حبراء منحدرا فقالوا ليس هبا أحد فقال إبليس أنا صاحبه فخرج يف طلبه مبكة فإذا رسول اهللا ص

  قد بعث أمحد ومعه: معه جربيل فرجع إىل أصحابه فقال
  .الدنيا حنببها إىل الناس قال فذاك إذا: جربيل فما عندكم ؟ قالوا

  .وحدثين طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس: قال الواقدي
: ه وسلم منعوا فشكوا ذلك إىل إبليس فقالكانت الشياطني يستمعون الوحي فلما بعث حممد صلى اهللا علي: قال

فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه  -وهو أول جبل وضع على وجه االرض  -لقد حدث أمر فرقي فوق أيب قبيس 
  .وسلم يصلي خلف املقام

  .اذهب فاكسر عنقه: فقال
  .فجاء خيطر وجربيل عنده، فركضه جربيل ركضة طرحه يف كذا وكذا فوىل الشيطان هاربا

  مث
__________  

  .عن يعقوب بن عتبة بن املغرية بن االخنس، وفيه عمرو بن أمية ١٦٣/  ١نقل اخلرب ابن سعد يف الطبقات ) ١(
  .ببطن خنلة: يف دالئل البيهقي من رواية عطية بن سعد عن ابن عباس) ٢(

  .٢٦٧/  ٢واخلرب يف سبل اهلدى والرشاد 

باح بن أيب معروف، عن قيس بن سعد، عن جماهد فذكر مثل هذا رواه الواقدي وأبو أمحد الزبريي كالمها عن ر
  .وقال فركضه برجله فرماه بعدن

فصل يف كيفية إتيان الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد تقدم كيفية ما جاءه جربيل يف أول مرة، وثاين 
  .مرة أيضا وقال مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها

  .إن احلارث بن هشام سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 - -وهو أشده علي  -اجلرس ) ١(أحيانا يأتيين مثل صلصلة : " يا رسول اهللا كيف يأتيك الوحي ؟ فقال: قال

  ".فيفصم عين وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل يل امللك رجال يكلمين فأعي ما يقول 
د رأيته صلى اهللا عليه وسلم ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد، فيفصم عنه ولق: قالت عائشة رضي اهللا عنها

؟ ورواه االمام أمحد عن عامر بن صاحل عن ) ٢(وأن جبينه ليتفصد عرقا أخرجاه يف الصحيحني من حديث مالك به 
  .هشام بن عروة به حنوه

رواه أيوب السختياين عن هشام عن أبيه  وكذا رواه عبدة بن سليمان وأنس بن عياض عن هشام بن عروة، وقد
عن احلارث بن هشام أنه قال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت كيف يأتيك الوحي ؟ فذكره، ومل يذكر 



  .عائشة
  ويف حديث االفك قالت

  .فواهللا ما رام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال خرج أحد من أهل البيت حىت أنزل عليه: عائشة
ذه ما كان يأخذه من الربحاء حىت أنه كان يتحدر منه مثل اجلمان من العرق، وهو يف يوم شات من ثقل الوحي فأخ

  .الذي نزل عليه
أملى علي يونس بن يزيد، عن ابن شهاب عن : حدثنا عبد الرزاق، أخربين يونس بن سليم، قال: وقال االمام أمحد

كان إذا نزل على رسول اهللا صلى اهللا : ر بن اخلطاب يقولعبد الرمحن بن عبدالقاري مسعت عم) ٣(عروة عن 
  عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل،

__________  
  .يف نسخة البداية املطبوعة صلصلة وهو حتريف، وما أثبتنا من صحيح البخاري) ١(
  .١٤/  ١فتح الباري  ٢باب حديث  ٢كتاب بدء الوحي  -صحيح البخاري ) ٢(

  .١٨١٧ص  ٨٧باب ح  ٢٣كتاب الفضائل  ٤٣ومسلم يف 
  .باب ٤كتاب القرآن  ١٥ومالك يف املوطأ يف 

  .صوت وقوع احلديد بعضه على بعض: يف االصل: صلصلة اجلرس -
  .يريد أنه صوت متدارك يسمعه وال يتبينه أول ما يسمعه حىت يفهمه بعد: وقال اخلطايب

  .وقيل هو صوت حفيف أجنحة امللك
  .مث يفصم عين: د مسلمفيفصم عين، وعن -

  .الفصم هو القطع من غري إبانة: قال العلماء: " قال اخلطايب
  .وأما القصم فهو القطع مع االبانة واالنفصال

  ".ان امللك يفارقة على أن يعود، وال يفارقه مفارقة قاطع ال يعود : ومعىن احلديث
عن عروة بن الزبري عن عبد : ويف دالئل البيهقي عروة بن عبد الرمحن وهو حتريف،: يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(

  .الرمحن

وكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق، مث قال ) قد أفلح املؤمنون: (يف نزول) ١(وذكر متام احلديث 
  ).٢(منكر ال نعرف أحدا رواه غري يونس بن سليم، وال نعرفه : النسائي

  .ن حطان بن عبد اهللا الرقاشي عن عبادة بن الصامتويف صحيح مسلم وغريه من حديث احلسن ع
ويف رواية وغمض عينيه  -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربد وجهه : قال
  ).٣(وكنا نعرف ذلك منه  -

  ال: (ويف الصحيحني حديث زيد بن ثابت حني نزلت
  ).٤) (غري أوىل الضرر: (أم مكتوم ضرارته نزلت فلما شكى ابن) يستوى القاعدون من املؤمنني

قال وكانت فخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فخذي وأنا أكتب فلما نزل الوحي كادت فخذه ترض 
  .فخذي

  .ويف صحيح مسلم من حديث مهام بن حيىي، عن عطاء، عن يعلى بن أمية
 عليه وآله وهو يوحى إليه ؟ فرفع طرف الثوب عن أيسرك أن تنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا: قال يل عمر: قال



  .وجهه وهو يوحى إليه باجلعرانة، فإذا هو حممر الوجه
  .وهو يغط كما يغط البكر

: وثبت يف الصحيحني من حديث عائشة ملا نزل احلجاب، وأن سودة خرجت بعد ذلك إىل املناصع ليال، فقال عمر
  .قد عرفناك يا سودة

لى اهللا عليه وسلم فسألته وهو جالس يتعشى والعرق يف يده، فأوحى اهللا إليه والعرق يف فرجعت إىل رسول اهللا ص
  ".إنه قد أذن لكن أن خترجن حلاجتكن : " يده، مث رفع رأسه فقال

فدل هذا على أنه مل يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية، بدليل أنه جالس ومل يسقط العرق أيضا من يده 
  .ائما عليهصلوات اهللا وسالمه د

  .حدثنا عباد بن منصور، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: وقال أبو داود الطيالسي
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه وأمسك عن أصحابه ومل : قال

  .يكلمه أحد منهم
ب عن عمرو بن الوليد عن عبد اهللا بن عمرو ويف مسند أمحد وغريه من حديث ابن هليعة حدثين يزيد بن أيب حبي

  يا: قلت
__________  

  .٣٤/  ١متام احلديث يف مسند أمحد ج ) ١(
/  ٤ال أعرفه، واملعىن هنا يقتضي إدخال الترمذي فيه، واحلديث رواه الترمذي يف جامعه : عبارة النسائي) ٢(

ن يونس بن يزيد وبعضهم ال يذكر فيه عن من مسع عبد الرزاق قدميا فإهنم يذكرون فيه ع: وقال ١٥٢ - ١٥١
  ".يزيد بن يونس ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فهو أصح 

  .ثقة: ذكره ابن حبان يف الثقات، قال يف التهذيب عن النسائي" الصنعاين " ويونس 
  .وصحح احلديث احلاكم ووافقه الذهيب وهذا دليل على توثيق يونس بن سليم الذي روى عن يونس بن يزيد

كتاب احلدود  ٢٩، وأعاده مسلم يف ١٨١٧/  ٤ص  ٨٨باب ح  ٢٣كتاب الفضائل  ٤٣صحيح مسلم يف ) ٣(
  .١٣١٦/  ٣ص  ١٣باب ح  ٣

  .٣٣٧ - ٣٣١ - ٣١٨ - ٣١٧/  ٥وأخرجه أمحد يف مسنده 
  .يعين تغري وعلته غربة وإمنا حصل ذلك لعظم موقع الوحي وشدته: تريد وجهه -
  .وقال رواه الطرباين ورجاله ثقات ٩/  ٧قم يف جممع الزوائد رواه اهليثمي عن زيد بن أر) ٤(

أهنا يف قوم كانوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يغزون معه السقام : ورواه أيضا عن ابن عباس وفيه
رواه الطرباين من طريقني ورجال : فكان املرضى يف عذر من االصحاء وقال..وأمراض وأوجاع وآخرون أصحاء

  .حدمها ثقاتأ

نعم امسع صالصل مث أثبت عند ذلك، وما من مرة يوحى إيل إال ظننت أن : " رسول اهللا هل حتس بالوحي ؟ قال
  ".نفسي تفيظ منه 

حدثنا إبراهيم بن احلجاج، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم بن كليب، حدثنا أيب : وقال أبو يعلى املوصلي
  .عن خاله العليان بن عاصم

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنزل عليه، وكان إذا أنزل عليه دام بصره وعيناه مفتوحة، وفرغ : الق



  ).١(مسعه وقلبه، ملا يأتيه من اهللا عزوجل 
وروى أبو نعيم من حديث قتيبة، حدثنا علي بن غراب، عن االحوص بن حكيم، عن أيب عوانة، عن سعيد بن 

  .املسيب، عن أيب هريرة
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي صدع وغلف رأسه باحلناء: قال

  .هذا حديث غريب جدا
  .وقال االمام أمحد حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية سنان، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أمساء بنت يزيد

ه وسلم، إذ نزلت عليه املائدة كلها، وكادت من ثقلها إين آلخذة بزمام العضباء ناقة رسول اهللا صلى اهللا علي: قالت
  ).٢(تدق عضد الناقة 

  .وقد رواه أبو نعيم من حديث الثوري عن ليث بن أيب سليم به
حدثنا حسن، حدثنا ابن هليعة، حدثين جرب بن عبد اهللا عن أيب عبد الرمحن احلبلي، عن عبد : وقال االمام أمحد أيضا

على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سورة املائدة وهو راكب على راحلته، فلم تستطع أنزلت : اهللا بن عمرو قال
  ).٣(أن حتمله فنزل عنها 

حدثتين أم عمرو عن عمها أنه كان يف مسري مع : وروى ابن مردويه من حديث صباح بن سهل عن عاصم االحول
  .نق الراحلة من ثقلهارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزلت عليه سورة املائدة، فاندق ع

  .وهذا غريب من هذا الوجه
مث قد ثبت يف الصحيحني نزول سورة الفتح على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرجعه من احلديبية، وهو على 

  ).٤(راحلته، فكان يكون تارة وتارة حبسب احلال واهللا أعلم 
  وقد ذكرنا أنواع

  .البخاري وما ذكره احلليمي وغريه من االئمة رضي اهللا عنهمالوحي إليه صلى اهللا عليه وسلم يف أول شرح 
) ال حترك به لسانك لتعجل به إن علينا مجعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه مث إن علينا بيانه: " فصل قال اهللا تعاىل

) [  علماوال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدين: (وقال تعاىل]  ١٩ - ١٦: القيامة[ 
وكان هذا يف االبتداء، كان عليه السالم من شدة حرصه على أخذه من امللك ما يوحى إليه عن اهللا ]  ١١٤: طه

  عزوجل ليساوقه يف التالوة، فأمره اهللا
__________  

  .عن الغلبان بن عاصم ٩/  ٧رواه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ١(
  .ين بنحوه، ورجال أيب يعلى ثقاتوقال رواه أبو يعلى والبزار بنحوه والطربا

ويف رواية رواه أمحد والطرباين وفيه شهر بن حوشب وهو : وقال ١٣/  ٧رواه ؟ اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٢(
  .ضعيف وقد ولق

  .رواه أمحد وفيه ابن هليعة واالكثر على ضعفه وقد حيسن حديثه، وبقية رجاله ثقات: رواه اهليثمي وقال) ٣(
عن عبد  ٥٨٢/  ٨فتح الباري  ٤٨٣٣كتاب التفسري، احلديث  ٦٥يث البخاري يف صحيحه يف أخرج احلد) ٤(

  .اهللا بن مسعود
  .١٤١٣ص  ٩٧باب حديث  ٣٤كتاب اجلهاد والسري  ٣٢وأخرجه مسلم عن أنس يف 



أن تعاىل أن ينصت لذلك حىت يفرغ من الوحي، وتكفل له أن جيمعه يف صدره، وأن ييسر عليه تالوته وتبليغه، و
  .يبينه له، ويفسره ويوضحه ويوقفه على املراد منه

ال حترك به لسانك : (وقال) وال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدين علما: (وهلذا قال
أي ) فاتبع قرآنه(أي تاله عليك امللك ) فإذا قرأناه(أي وأن تقرأه ) وقرآنه(أي يف صدرك ) لتعجل به إن علينا مجعه

  ).وقل رب زدين علما(وهو نظري قوله ) مث إن علينا بيانه(تمع له وتدبره فاس
كان رسول اهللا صلى اهللا : ويف الصحيحني من حديث موسى بن أيب عائشة عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

نا مجعه ال حترك به لسانك لتعجل به إن علي(عليه وسلم يعاجل من التنزيل شدة، فكان حيرك شفتيه، فأنزل اهللا 
  فإذا قرأناه فاتبع: (مجعه يف صدرك مث تقرأه: قال) وقرآنه
قال فكان إذا أتاه جربيل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده اهللا ) مث إن علينا بيانه(فاستمع له وأنصت ) قرآنه

  ).١(عزوجل 
مصدق مبا جاءه ]  مؤمن باهللا[ مث تتابع الوحي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو : فصل قال ابن إسحاق

وللنبوة أثقال ومؤنة، ال حيملها وال يستضلع  -على رضا العباد وسخطهم  -منه، قد قبله بقبوله وحتمل منه ما محله 
هبا إال أهل القوة والعزم من الرسل، بعون اهللا وتوفيقه ملا يلقون من الناس، وما يرد عليهم مما جاؤا به عن اهللا 

  .اهللا عليه وسلم على ما أمر اهللا، على ما يلقى من قومه من اخلالف واالذى عزوجل فمضى رسول اهللا صلى
وآمنت خدجية بنت خويلد وصدقت مبا جاءه من اهللا ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن : قال ابن إسحاق

] مما [ شيئا ، ال يسمع ]صلى اهللا عليه وسلم [ باهللا وبرسوله، وصدقت مبا جاء منه، فخفف اهللا بذلك عن رسوله 
يكرهه من رد عليه، وتكذيب له، فيحزنه ذلك، إال فرج اهللا عنه هبا إذا رجع إليها، تثبته وختفف عنه، وتصدقه 

  .وهتون عليه أمر الناس، رضي اهللا عنها وأرضاها
  ].بن أيب طالب رضي اهللا عنه [ وحدثين هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر : قال ابن إسحاق

  ".أمرت أن أبشر خدجية ببيت من قصب، ال صخب فيه وال نضب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :قال
  ).٢(وهذا احلديث خمرج يف الصحيحني من حديث هشام 

  قال ابن
__________  

  .من طريق قتيبة بن سعيد ١٨٧/  ٩ويف كتاب التوحيد  ٤/  ١أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي ) ١(
  .٣٣٠/  ١ص  ١٤٨باب ح  ٣٢كتاب الصالة  ٤لم يف وأخرجه مس

  .وقال حسن صحيح ٤٣٠/  ٥والترمذي خمتصرا يف كتاب التفسري 
  .١٤٩/  ٢والنسائي يف االفتتاح 

  ).٣٩(كتاب الوحي ح ) ٢(وابن حبان يف صحيحه يف 
  .أي تفسري ما فيه من احلدود واحلالل واحلرام قاله قتادة): مث إن علينا بيانه( -

  .١٠٦/  ١٩اء يف تفسري القرطيب كما ج
  .٢٥٧/  ١اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ٢(

  .وما بني معكوفتني يف اخلرب زيادة من السرية
  = واحلديث هنا مرسل، وقد 



  .القصب هاهنا اللؤلؤ اجملوف: هشام
عباد من النبوة سرا وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر مجيع ما أنعم اهللا به عليه وعلى ال: قال ابن إسحاق

  .إىل من يطمئن إليه من أهله
  .كانت خدجية أول من آمن باهللا وصدق رسوله، قبل أن تفرض الصالة: وقال موسى بن عقبة عن الزهري

  .يعين الصلوات اخلمس ليلة االسراء: قلت
  .فأما أصل الصالة فقد وجب يف حياة خدجية رضي اهللا عنها كما سنبينه

  .نت خدجية أول من آمن باهللا ورسوله، وصدق مبا جاء بهوكا: وقال ابن إسحاق
حني افترضت عليه الصالة فهمز له ) ١] (وهو بأعلى مكة [ مث أن جربيل أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

) ٣(، فتوضأ جربيل وحممد عليهما السالم، مث صلى )٢(بعقبه يف ناحية الوادي، فانفجرت له عني من ماء زمزم 
سجد أربع سجدات، مث رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أقر اهللا عينه، وطابت نفسه، وجاءه ما حيب ركعتني و

من اهللا، فأخذ يد خدجية حىت أتى هبا إىل العني، فتوضأ كما توضأ جربيل، مث ركع ركعتني وأربع سجدات، مث كان 
  ).٤(هو وخدجية يصليان سرا 

صالها به عند البيت مرتني، فبني له أوقات الصلوات اخلمس، أوهلا صالة جربيل هذه غري الصالة اليت : قلت
  .وآخرها، فإن ذلك كان بعد فرضيها ليلة االسراء، وسيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا وبه الثقة، وعليه التكالن

__________  
غرت على  ما غرت على امرأة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما: أخرجاه عن هشام عن عائشة قالت) = ١(

خدجية مما كنت أمسع من ذكره هلا، وما تزوجين إال بعد موهتا بثالث سنني، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت يف اجلنة 
  .من قصب ال نصب فيه وال صخب

، ٧١وأخرجه مسلم يف فضائل الصحابة حديث  ٣٨١٧باب حديث  ٢٠كتاب املناقب  ٦٣أخرجه البخاري يف 
٧٣، ٧٢.  

  ).٢٧٩، ٢٠٢، ٥٨/  ٦سنده واالمام أمحد يف م
  .ما بني معكوفني سقطت من نسخ البداية املطبوعة ومن دالئل البيهقي واستدركت من سرية ابن هشام) ١(

  .من طريق يونس بن بكري ٢٦٣/  ١ج 
  .مزن: يف دالئل البيهقي) ٢(
  .صليا: يف دالئل البيهقي) ٣(

  .وسجدا
  .لفة، حافظت على سياق معىن ما أثبتناهاخلرب يف سرية ابن هشام بألفاظ وتعابري خمت) ٤(

هذا احلديث مقطوع يف السرية، ومثله ال يكون أصال يف االحكام الشرعية، ولكنه قد روي مسندا : وقال السهيلي
البخاري (إىل زيد بن حارثة يرفعه، غري أن هذا احلديث املسند يدور على ابن هليعة، وقد ضعفه ومل خيرجا عنه 

  ).ومسلم
وذكر املزين أن الصالة قبل االسراء كانت صالة قبل غروب الشمس وصالة قبل طلوعها ويشهد : " ليوقال السهي

  .وقد قال هبذا طائفة من السلف منهم ابن عباس) وسبح حبمد ربك بالعشي واالبكار(هلذا القول قوله سبحانه 



رضي اهللا  -علي بن أيب طالب  مث إن: فصل أول من أسلم من متقدمي االسالم والصحابة وغريهم قال ابن إسحاق
  .جاء بعد ذلك بيوم ومها يصليان -عنه 

فقال علي يا حممد ما هذا ؟ قال دين اهللا الذي اصطفى لنفسه، وبعث به رسله، فأدعوك إىل اهللا وحده ال شريك له، 
  .وإىل عبادته

  .وأن تكفر بالالت والعزى
  .مرا حىت أحدث به أبا طالبهذا أمر مل أمسع به قبل اليوم، فلست بقاض أ: فقال علي

  .فكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره
  .يا علي إذا مل تسلم فاكتم: فقال له

فمكث علي تلك الليلة، مث إن اهللا أوقع يف قلب علي االسالم، فأصبح غاديا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ت علي يا حممد ؟ فقالحىت جاءه فقال ماذا عرض

تشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وتكفر باالت والعزى، وتربأ من : " له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ففعل علي وأسلم، ومكث يأتيه على خوف من أيب طالب وكتم علي إسالمه ومل يظهره، وأسلم ابن حارثة " االنداد 

هر خيتلف علي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان مما أنعم اهللا به على فمكثا قريبا من ش -يعين زيدا  -
  ).١(علي أنه كان يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل االسالم 

  ).٢(حدثين ابن أيب جنيح عن جماهد : قال ابن إسحاق
أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، ] ري ومما صنع اهللا له، وأراده به من اخل[ وكان مما أنعم اهللا به على علي : قال

 -وكان من أيسر بين هاشم  -وكان أبو طالب ذا عيال كثرية، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمه العباس 
حىت ] بنا إليه [ ، فانطلق )٣(يا عباس إن أخاك أبا طالب كثري العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه االزمة " 

فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا فضمه إليه، فلم يزل مع رسول اهللا صلى اهللا "...له خنفف عنه من عيا
  ).٤(عليه وسلم حىت بعثه اهللا نبيا، فاتبعه علي وآمن به وصدقه 

  وقال يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق حدثين
__________  

ومل أجده " يف سرية ابن هشام " حمققه يف هامشه  وقال ١٦١/  ٢نقل اخلرب عن ابن اسحاق البيهقي يف دالئله ) ١(
  .يف ابن هشام بنصه

وهو جماهد بن جرب املكي أبو احلجاج املخزومي املقري موىل السائب بن أيب السائب روى عن علي وسعد بن ) ٢(
  .أيب وقاص والعبادلة االربعة

  .ه ١٠٤ه ووفاته سنة  ٢١مولده سنة 
  .جماهد بن جربجماهد بن : وورد يف دالئل البيهقي

  .وهو خطأ
  ).٣كاشف الذهيب ج  -هتذيب التهديب (جماهد بن جرب أيب احلجاج : ويف الطربي

  .الشدة: االزمة) ٣(
  .هنا سنة القحط



  .٢٦٤/  ١وسرية ابن هشام  -دار القاموس  ٢١٣/  ٢اخلرب يف الطربي ) ٤(
  .وما بني معكوفني زيادة استدركت من الطربي وابن هشام

بن عفيف عن أبيه عن جده ) ١(حدثين إمساعيل بن أيب إياس  -من أهل الكوفة  -االشعث الكندي  حيىي بن أيب
كنت امرءا تاجرا فقدمت مىن أيام احلج، وكان : أنه قال -وكان عفيف أخا االشعث بن قيس المه  -عفيف 

إذ خرج رجل من خباء فقام ] ده عن[ العباس بن عبد املطلب امرءا تاجرا، فأتيته أبتاع منه وأبيعه، قال فبينا حنن 
  .تصلي، وخرج غالم فقام يصلي معه] معه [ يصلي جتاه الكعبة، مث خرجت امرأة فقامت 

به [ هذا حممد بن عبد اهللا يزعم أن اهللا أرسله : يا عباس ما هذا الدين ؟ إن هذا الدين ما ندري ما هو فقال: فقلت
  ، وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه،]

  .أته خدجية بنت خويلد آمنت به، وهذا الغالم ابن عمه علي بن أيب طالب آمن بهوهذه امر
  ).٢(فليتين كنت آمنت يومئذ فكنت أكون ثانيا : قال عفيف

إذ خرج رجل من خباء قريب منه، فنظر إىل السماء : يف احلديث: وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق، وقال
  .فلما رآها قد مالت قام يصلي

  .كر قيام خدجية وراءهمث ذ
[ وقال ابن جرير حدثين حممد بن عبيد احملاريب حدثنا سعيد بن خثيم عن أسد بن عبدة البجلي عن حيىي بن عفيف 

جئت زمن اجلاهلية إىل مكة، فنزلت على العباس بن عبد املطلب، فلما طلعت الشمس وحلقت : قال] عن عفيف 
ب فرمى ببصره إىل السماء، مث استقبل الكعبة فقام مستقبلها فلم يلبث حىت يف السماء وأنا أنظر إىل الكعبة، أقبل شا

جاء غالم فقام عن ميينه، فلم يلبث حىت جاءت امرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب فركع الغالم واملرأة، فرفع 
  .يمفقال أمر عظ! الشاب فرفع الغالم واملرأة فخر الشاب ساجدا فسجدا معه، فقلت يا عباس أمر عظيم 

  .فقال أتدري من هذا ؟ فقلت ال، فقال هذا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب ابن أخي، أتدري من الغالم ؟ قلت ال
أتدري من هذه املرأة اليت خلفهما ؟ قلت ال، قال هذه خدجية بنت  -رضي اهللا عنه  -قال هذا علي بن أيب طالب 

  .خويلد زوجة ابن أخي
واالرض أمره هبذا الذي تراهم عليه، وامي اهللا ما أعلم على ظهر االرض كلها  وهذا حدثين أن ربك رب السماء

  .أحدا على هذا الدين غري هؤالء الثالثة
حدثنا حممد بن املنكدر وربيعة بن أيب ) ٣(وقال ابن جرير حدثين ابن محيد حدثنا عيسى بن سوادة بن أيب اجلعد 

  .عبد الرمحن وأبو حازم والكليب
  .من أسلم علي أول: قالوا

  .أسلم وهو ابن تسع سنني: قال الكليب
  .وحدثنا ابن محيد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق

  أول ذكر آمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصلى معه وصدقه علي بن: قال
__________  

  .يف الطربي والبيهقي بن إياس) ١(
  .ثالثا: يف الطربي ودالئل البيهقي) ٢(

  .رابعا: واية أخرى يف الطربيوهو مناسب أكثر، ويف ر



وأخرجه البخاري يف التاريخ الكبري عن علي  ١٦٣/  ٢والبيهقي يف دالئلة  ٢١٢/  ٢واخلرب نقله الطربي يف تارخيه 
  .ووافقه الذهيب" هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه : " بن املديين، واحلاكم يف املستدرك وقال

  .ورواه ابن عبد الرب يف االستيعاب
  رواه أمحد، وأبو يعلى بنحوه، والطرباين بأسانيده ورجال أمحد: قال اهليثمي يف جممع الزوائدو

  .١٠٣/  ٩ثقات 
  .وما بني معكوفتني يف احلديث زيادة من الطربي

  .٣٣٩/  ١بن اجلعد، بدل ابن أيب اجلعد، وكالمها صواب كما يف تقريب التهذيب : يف الطربي) ٣(

  ).١(ني وكان يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل االسالم أيب طالب، وهو ابن عشر سن
  .قال الواقدي أخربنا إبراهيم عن نافع عن ابن أيب جنيح عن جماهد

وأمجع أصحابنا على أن عليا أسلم بعد ما تنبأ رسول اهللا صلى : أسلم علي وهو ابن عشر سنني قال الواقدي: قال
  ).٢(اهللا عليه وسلم بسنة 

أول من أسلم من هذه االمة خدجية وأول رجلني أسلما أبو بكر وعلي، وأسلم علي قبل أيب : د بن كعبوقال حمم
  .قال وازر ابن عمك وانصره! نعم : بكر، وكان علي يكتم إميانه خوفا من أبيه، حىت لقيه أبوه قال اسلمت ؟ قال

  ).٣(وكان أبو بكر الصديق أول من أظهر االسالم : قال
  .يف تارخيه من حديث شعبة عن أيب بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباسوروى ابن جرير 

  .أول من صلى علي: قال
  .حدثنا شريك عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر) ٤(وحدثنا عبد احلميد بن حيىي 

بن مرة  بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني وصلى علي يوم الثالثاء وروى من حديث شعبة عن عمرو: قال
أول من أسلم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت زيد بن أرقم يقول -رجل من االنصار  -عن أيب محزة 

  .علي بن أيب طالب قال فذكرته للنخعي فأنكره
  .أبو بكر أول من أسلم: وقال
أنا عبد :  مسعت عليا يقولحدثنا عبيداهللا بن موسى حدثنا العالء بن املنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اهللا: مث قال

اهللا وأخو رسوله وأنا الصديق االكرب، ال يقوهلا بعدي إال كاذب مفتر، صليت قبل الناس بسبع سنني وهكذا رواه 
عن  -وهو شيعي من رجال الصحيح  -ابن ماجه عن حممد بن إمساعيل الرازي عن عبيداهللا بن موسى الفهمي 

وقال علي بن املديين روى  -كان من عتق الشيعة : ه، ولكن قال أبو حامتوثقو -العالء بن صاحل االزدي الكويف 
  .أحاديث مناكري واملنهال بن عمرو ثقة

فقد قال فيه علي بن املديين هو ضعيف احلديث، وقال  -وهو االسدي الكويف  -وأما شيخه عباد بن عبد اهللا 
  .البخاري فيه نظر

كر بكل حال، وال يقوله علي رضي اهللا عنه، وكيف ميكن أن يصلي وذكره ابن حبان يف الثقات، وهذا احلديث من
  قبل الناس بسبع سنني ؟ هذا ال يتصور أصال

  .واهللا أعلم
أول من أسلم من هذه االمة أبو بكر الصديق، واجلمع بني االقوال كلها أن خدجية أول من أسلم من : وقال آخرون

ول من أسلم من املوايل زيد بن حارثة، وأول من أسلم من وأ -وقيل الرجال أيضا  -النساء وظاهر السباقات 



  .الغلمان علي بن أيب طالب
  .فإنه كان صغريا دون البلوغ على املشهور، وهؤالء كانوا إذ ذاك أهل البيت

وأول من أسلم من الرجال االحرار أبو بكر الصديق، وإسالمه كان أنفع من إسالم من تقدم ذكرهم إذ كان صدرا 
  يسا يف قريشمعظما، ورئ

__________  
  .٢٦٢/  ١وسرية ابن هشام  ٢١٣/  ١اخلرب يف الطربي ) ١(
  .٢١٤/  ٢الطربي ) ٢(
  .١٦٣/  ٢نقل اخلرب البيهقي يف الدالئل ) ٣(
  .ابن حبر: يف الطربي) ٤(

و ابن أيب بفتح أوله وسكون الالم بعدها جيم، الفزاري، الكويف مث الواسطي الكبري امسه حيىي بن سليم أ: أبو بلج
  .سليم أو ابن أيب االسود، صدوق

  .٤٠١/  ٢تقريب التهذيب 

  .مكرما، وصاحب مال، وداعية إىل االسالم
  .يبذل املال يف طاعة اهللا ورسوله كما سيأيت تفصيله) ١(وكان حمببا متألفا 

ق ما تقول قريش يا أح: قال يونس عن ابن إسحاق مث إن أبا بكر الصديق لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
بلى إين : " حممد ؟ من تركك آهلتنا، وتسفيهك عقولنا، وتكفريك آبائنا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رسول اهللا ونبيه، بعثين البلغ رسالته وأدعوك إىل اهللا باحلق، فواهللا إنه للحق، أدعوك يا أبا بكر إىل اهللا وحده ال 
  .وقرأ عليه القرآن، فلم يقر ومل ينكر" واالة على طاعته شريك له، وال تعبد غريه، وامل

  .فأسلم وكفر باالصنام، وخلع االنداد وأقر حبق االسالم، ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق
حدثين حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلصني التميمي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن إسحاق

حني ذكرته، ) ٢(إىل االسالم إال كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إال أبا بكر ما عكم عنه  ما دعوت أحدا: " قال
  وهذا الذي ذكره ابن إسحاق يف -أي تلبث  -عكم ) ٣" (وال تردد فيه 

قوله فلم يقر ومل ينكر، منكر فإن ابن إسحاق وغريه ذكروا أنه كان صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل 
  .ن يعلم من صدقه وأمانته وحسن سجيته وكرم أخالقه، ما مينعه من الكذب على اخللقالبعثة، وكا

فكيف يكذب على اهللا ؟ وهلذا مبجرد ما ذكر له إن اهللا أرسله بادر إىل تصديقه ومل يتلعثم، وال عكم وقد ذكرنا 
لك بسرية الفاروق أيضا وأوردنا ما كيفية إسالمه يف كتابنا الذي أفردناه يف سريته وأوردنا فضائله ومشائله واتبعنا ذ

رواه كل منهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من االحاديث، وما روي عنه من اآلثار واالحكام والفتاوى، فبلغ 
  .ذلك ثالث جملدات وهللا احلمد واملنة

ن اخلصومة وقد ثبت يف صحيح البخاري عن أيب الدرداء يف حديث ما كان بني أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما م
  .إن اهللا بعثين إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق: " وفيه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .مرتني" وواساين بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا يل صاحيب 
فما أوذي بعدها، وهذا كالنص على أنه أول من أسلم رضي اهللا عنه وقد روى الترمذي وابن حبان من حديث 

  .ن سعيد اجلريري عن أيب نضرة عن ايب سعيدشعبة ع



؟ ) ٤(الست أحق الناس هبا، ألست أول من أسلم، ألست صاحب كذا : قال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه: قال
أول من : وروى ابن عساكر من طريق هبلول بن عبيد حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن احلارث مسعت عليا يقول

  .ديق، وأول من صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم من الرجال علي بن أيب طالبأسلم من الرجال أبو بكر الص
أول من صلى مع النيب صلى اهللا عليه وسلم أبو : وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب محزة عن زيد بن أرقم قال

  .بكر الصديق
  رواه أمحد والترمذي والنسائي

__________  
  .لذي يألفه االنسانمألفا، واملألف ا: يف ابن هشام) ١(
  .عتم منه: يف دالئل البيهقي) ٢(
عن ابن اسحق، ومل أجد نص احلديث يف سرية ابن هشام،  ١٦٤ - ١٦٣/  ٢اخلرب يف دالئل النبوة للبيهقي ) ٣(

  .وكان رسول اهللا يقول فيما بلغين: إمنا اجلزء االخري منه، قال
  .٣٦٦٧باب ح  ١٦كتاب املناقب  ٥٠يف جامع الترمذي ) ٤(

  من حديث شعبة وقال الترمذي حسن صحيح وقد تقدم رواية ابن جرير هلذا احلديث من طريق
  .أول من أسلم علي بن أيب طالب: شعبة عن عمرو بن مرة عن أيب محزة عن زيد بن أرقم قال

  .قال عمرو بن مرة فذكرته البراهيم النخعي فأنكره وقال أول من أسلم أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه
وى الواقدي بأسانيده عن أيب أروى الدوسي وأيب مسلم بن عبد الرمحن يف مجاعة من السلف أول من أسلم أبو ور

  .بكر الصديق
حدثنا أبو بكر احلميدي حدثنا سفيان بن عيينة عن مالك بن مغول عن رجل قال سئل ابن : وقال يعقوب بن سفيان

فأذكر * إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة : عت قول حسانأبو بكر الصديق، أما مس: عباس من أول من آمن ؟ فقال
وأول * بعد النيب وأوالها مبا محال والتايل الثاين احملمود مشهده * أخاك أبا بكر مبا فعال خري الربية أوفاها وأعدهلا 

بن أيب شيبة  بأمر صاحبه املاضي وما انتقال وقد رواه أبو بكر* الناس منهم صدق الرسال عاش محيدا المر اهللا متبعا 
: أي الناس أول إسالما ؟ قال -سئل ابن عباس  -أو  -حدثنا شيخ لنا عن جمالد عن عامر قال سألت ابن عباس 

أما مسعت قول حسان بن ثابت فذكره وهكذا رواه اهليثم بن عدي عن جمالد عن عامر الشعيب سألت ابن عباس 
  ).١(فذكره 

نس حدثنا يوسف بن املاجشون قال أدركت مشيختنا منهم حممد بن وقال أبو القاسم البغوي حدثين سريج بن يو
املنكدر، وربيعة بن أيب عبد الرمحن، وصاحل بن كيسان، وعثمان بن حممد، ال يشكون أن أول القوم إسالما أبو بكر 

  .الصديق رضي اهللا عنه
وهو املشهور عن مجهور أهل وهكذا قال إبراهيم النخعي وحممد بن كعب وحممد بن سريين وسعد بن إبراهيم : قلت
  .السنة

مل يكن أوهلم إسالما، ولكن كان أفضلهم : وروى ابن عساكر عن سعد بن أيب وقاص وحممد بن احلنفية أهنما قاال
  .إسالما

  .وقد آمن قبله مخسة: قال سعد
  .وثبت يف صحيح البخاري من حديث مهام بن احلارث عن عمار بن ياسر



  ).٢( عليه وسلم وما معه إال مخسة أعبد، وامرأتان، وأبو بكر رأيت رسول اهللا صلى اهللا: قال
أول من أظهر : قال) ٣(وروى االمام أمحد وابن ماجه من حديث عاصم بن أيب النجود عن زر عن ابن مسعود 

  االسالم سبعة
__________  

 ٤٣/  ٩اهليثمي يف زوائده ، وذكر االبيات ما عدا البيت الرابع ورواه ٢١٤/  ٢نقل اخلرب الطربي يف تارخيه ) ١(
رواه البخاري يف كتاب املناقب باب يف فضل أيب بكر، ) ٢(رواه الطرباين وفيه اهليثم بن عدي وهو متروك : وقال

  .ويف باب إسالم أيب بكر
  .١٦٧/  ٢ورواه البيهقي يف الدالئل من طريقني عن عمار 

 ٣٨٤/  ٣من وجه فيه زيادة وبنفس االسناد  احلديث أخرجه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف املستدرك) ٣(
  .صحيح االسناد، ومل خيرجاه: وقال

  .ووافقه الذهيب
  باب يف فضائل أصحاب ) ١١(وأخرجه ابن ماجه يف املقدمة 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه مسية، وصهيب، وبالل، واملقداد
منعه اهللا بعمه، وأما أبو بكر منعه اهللا بقومه، وأما سائرهم فأخذهم املشركون فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف

فألبسوهم أدرع احلديد وصهروهم يف الشمس فما منهم من أحد إال وقد واتاهم على ما أرادوا، إال بالال فإنه 
اب مكة وهو يقول هانت عليه نفسه يف اهللا، وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به يف شع

  .أحد أحد
  .وهكذا رواه الثوري عن منصور عن جماهد مرسال

عن إبراهيم بن طهمان عن حجاج عن قتادة ) ١(أخربنا ابن محيد حدثنا كنانة بن حبلة : فأما ما رواه ابن جرير قائال
  .عن سامل بن أيب اجلعد عن حممد بن سعد بن أيب وقاص

  .ولقد أسلم قبله أكثر من مخسني ولكن كان أفضلنا إسالما! ال : إسالما قال أكان أبو بكر أولكم: قلت اليب: قال
  .فإنه حديث منكر إسنادا ومتنا
كان أول من أسلم زيد بن حارثة، مث روى من طريق الواقدي عن ابن أيب ذئب، : قال ابن جرير وقال آخرون

  .ال ؟ قال زيد بن حارثةسألت الزهري من أول من أسلم من النساء ؟ قال خدجية، قلت فمن الرج
  .وكذا قال عروة وسليمان بن يسار وغري واحد أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة

وقد أجاب أبو حنيفة رضي اهللا عنه باجلمع بني هذه االقوال بأن أول من أسلم من الرجال االحرار أبو بكر، ومن 
  .بن أيب طالب رضي اهللا عنهم أمجعني النساء خدجية، ومن املوايل زيد بن حارثة، ومن الغلمان علي

  فلما أسلم أبو بكر وأظهر إسالمه دعا إىل اهللا عزوجل، وكان أبو: قال حممد بن إسحاق
  .سهال، وكان أنسب قريش لقريش، وأعلم قريش مبا كان فيها من خري وشر) ٢(بكر رجال مألفا لقومه حمببا 

أتونه ويألفونه لغري واحد من االمر، لعلمه وجتارته وحسن وكان رجال تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه ي
  .جمالسته

الزبري بن  -فيما بلغين  -فجعل يدعو إىل االسالم من وثق به من قومه ممن يغشاه وجيلس إليه فأسلم على يديه 
، العوام، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيداهللا، وسعد بن أيب وقاص وعبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهم



  .فانطلقوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعهم أبو بكر
، وكان هؤالء النفر الثمانية الذين سبقوا )٣(فعرض عليهم االسالم وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم حبق االسالم فآمنوا 

  .يف االسالم صدقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآمنوا مبا جاء من عند اهللا) ٤] (الناس [ 
ال حممد بن عمر الواقدي حدثين الضحاك بن عثمان، عن خمرمة بن سليمان الواليب، عن إبراهيم بن حممد بن أيب وق

  قال طلحة بن: ، قال)٥(طلحة 
__________  

  .١٥٠رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ح = 
  .٤٤٠/  ١وأمحد يف مسنده 

  ".إسناده ثقات : " وذكره اهليثمي يف زوائده وقال
  .ابن جبلة: طربييف ال) ١(

  .٢١٥/  ٢واخلرب يف تارخيه 
  .حمبا: من سرية ابن هشام والطربي، ويف نسخ البداية املطبوعة واالصول) ٢(
فجاء هبم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني استجابوا له فأسلموا : العبارة يف الطربي وسرية ابن هشام) ٣(

  .وصلوا
  .كت من سرية ابن هشامسقطت من االصل والطربي، واستدر) ٤(
  .ابن طلحة: يف دالئل البيهقي وابن سعد) ٥(

املوسم أفيهم رجل من أهل احلرم ] هذا [ سلوا أهل : حضرت سوق بصرى فإذا راهب يف صومعته يقول: عبيداهللا
ا نعم أنا، فقال هل ظهر أمحد بعد ؟ قلت ومن أمحد ؟ قال ابن عبد اهللا بن عبد املطلب هذ: قلت: ؟ قال طلحة

  .شهره الذي خيرج فيه، وهو آخر االنبياء خمرجه من احلرم، ومهاجره إىل خنل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه
نعم : ؟ قالوا) ١(فوقع يف قليب ما قال، فخرجت سريعا حىت قدمت مكة فقلت هل كان من حديث : قال طلحة

  .افةحممد بن عبد اهللا االمني قد تنبأ، وقد اتبعه أبو بكر بن أيب قح
  قال فخرجت حىت قدمت على أيب بكر،

فقلت اتبعت هذا الرجل ؟ قال نعم فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إىل احلق، فأخربه طلحة مبا قال 
  .الراهب

فخرج أبو بكر بطلحة فدخل به على رسول صلى اهللا عليه وسلم فأسلم طلحة، وأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .بذلك] رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [ الراهب فسر وسلم مبا قال 

فشدمها يف حبل واحد  -وكان يدعى أسد قريش  -فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذمها نوفل بن خويلد بن العدوية 
  .ومل مينعهما بنو تيم فلذلك مسي أبو بكر وطلحة القرينني

وقال احلافظ أبو احلسن خيثمة ) ٢(رواه البيهقي " عدوية اللهم اكفنا شر ابن ال: " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
بن سليمان االطرابلسي حدثنا عبيداهللا بن حممد بن عبد العزيز العمري قاضي املصيصة حدثنا أبو بكر عبد اهللا بن 

بن [ عبيد اهللا بن إسحاق بن حممد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيداهللا حدثين أيب عبيد اهللا حدثين عبد اهللا 
بن عمران بن ابراهيم بن حممد بن طلحة قال حدثين أيب حممد بن عمران عن القاسم بن حممد بن أيب بكر ] حممد 

خرج أبو بكر يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان له صديقا يف اجلاهلية، : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت



  .وك بالعيب آلبائها وأمهاهتافلقيه فقال يا أبا القاسم فقدت من جمالس قومك واهتم
فلما فرغ كالمه أسلم أبو بكر فانطلق عنه " إين رسول اهللا ادعوك إىل اهللا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما بني االخشبني أحد أكثر سرورا منه بإسالم أيب بكر، ومضى أبو بكر فراح 
ن عبيداهللا والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقاص فأسلموا، مث جاء الغد بعثمان بن مظعون لعثمان بن عفان وطلحة ب

وأيب عبيدة بن اجلراح وعبد الرمحن بن عوف وأيب سلمة بن عبد االسد واالرقم بن أيب االرقم فأسلموا رضي اهللا 
  .عنهم

ملا اجتمع أصحاب : عن عائشة، قالت قال عبد اهللا بن حممد فحدثين أيب، حممد بن عمران، عن القاسم بن حممد
النيب صلى اهللا عليه وسلم وكانوا مثانية وثالثني رجال أحل أبو بكر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الظهور 

فلم يزل أبو بكر يلح حىت ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتفرق املسلمون يف " يا أبا بكر إنا قليل : " فقال
د كل رجل يف عشريته، وقام أبو بكر يف الناس خطيبا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس فكان نواحي املسج

أول خطيب دعا إىل اهللا وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم وثار املشركون على أيب بكر وعلى املسلمني، فضربوا يف 
اسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه نواحي املسجد ضربا شديدا ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا ودنا منه الف

  بنعلني خمصوفتني وحيرفهما
__________  

  .حدت: يف البيهقي وابن سعد) ١(
  .وهو مناسب أكثر

  .١٦٧ - ١٦٦/  ٢ودالئل البيهقي ج  ٢١٦ - ٢١٥/  ٣اخلرب يف ابن سعد ج ) ٢(

جلت املشركني عن أيب بكر لوجهه، ونزا على بطن أيب بكر حىت ما يعرف وجهه من أنفه وجاء بنو تيم يتعادون فأ
ومحلت بنو تيم أبا بكر يف ثوب حىت أدخلوه منزله وال يشكون يف موته، مث رجعت بنو تيم فدخلوا املسجد وقالوا 
واهللا لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، فرجعوا إىل أيب بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر حىت 

  .أجاب
ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، مث قاموا وقالوا : قالفتكلم آخر النهار ف

ما فعل رسول اهللا : أنظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه فلما خلت به أحلت عليه وجعل يقول) ١(المه أم اخلري 
  .صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالت واهللا مايل علم بصاحبك

مجيل بنت اخلطاب فاسأليها عنه، فخرجت حىت جاءت أم مجيل فقالت إن أبا بكر يسألك عن  فقال إذهيب إىل أم
حممد بن عبد اهللا ؟ فقالت ما أعرف أبا بكر وال حممد بن عبد اهللا وإن كنت حتبني أن أذهب معك إىل ابنك قالت 

  .نعم
ح وقالت واهللا إن قوما نالوا هذا ، فدنت أم مجيل وأعلنت بالصيا)٢(فمضت معها حىت وجدت أبا بكر صريعا دنفا 

  .منك الهل فسق وكفر، وإين الرجو أن ينتقم اهللا لك منهم
  .قال فما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالت هذه أمك تسمع، قال فال شئ عليك منها، قالت سامل صاحل

ال أشرب شرابا أو آيت رسول اهللا صلى قال أين هو ؟ قالت يف دار ابن االرقم، قال فإن هللا على أن ال أذوق طعاما و
  .اهللا عليه وسلم

فامهلتا حىت إذا هدأت الرجل وسكن الناس، خرجتا به يتكئ عليهما حىت أدخلتاه على رسول اهللا صلى اهللا عليه 



وسلم، قال فأكب عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبله وأكب عليه املسلمون، ورق له رسول اهللا صلى اهللا 
  .وسلم رقة شديدة عليه

فقال أبو بكر بأيب وأمي يا رسول اهللا ليس يب بأس إال ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت 
  .مبارك فادعها إىل اهللا وادع اهللا هلا عسى اهللا أن يستنقذها بك من النار

اموا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فدعا هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودعاها إىل اهللا فأسلمت، وأق
، ودعا )٤(، وقد كان محزة بن عبد املطلب أسلم يوم ضرب أبو بكر )٣(يف الدار شهرا وهم تسعة وثالثون رجال 

  أو اليب جهل بن -رسول صلى اهللا عليه وسلم لعمر بن اخلطاب 
، فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه )٥(فأصبح عمر وكانت الدعوة يوم االربعاء فأسلم عمر يوم اخلميس  -هشام 
  وسلم

__________  
  .أم أيب بكر، وامسها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة: أم اخلري) ١(
  .رواه ابن عساكر يف هتذيبه عن عائشة) ٢(

هللا عليه وسلم من وروى ابن هشام يف السرية عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص يذكر االذى الذي حلق النيب صلى ا
لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا فرق : وحدثين بعض إىل أم كلثوم بنت أيب بكر أهنا قالت: قومه إىل أن قال

  .رأسه مما حبذوه بلحيته، وكان رجال كثري الشعر
٣١٠/  ١.  
  .ما بني ذكر وأنثى ٥٤وكانوا  ٢٨٠ - ٢٦٩/  ١ذكر أمساءهم ابن إسحاق يف السرية ) ٣(
نال أبو جهل وعدي بن احلمراء وابن االصداء من النيب صلى اهللا عليه وسلم فبلغ : ابن سعد يف الطبقات قال) ٤(

ذلك محزة، فدخل املسجد فضرب رأس أيب جهل بالقوس وأسلم محزة فعز به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .نة السادسة من النبوةواملسلمون وذلك بعد دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دار أرقم يف الس

  .كانت الدعوة ليلة االثنني، فجاء عمر من الغد بكرة فأسلم يف دار االرقم: يف طبقات ابن سعد) ٥(
  .أسلم عمر بعد أربعني رجال وعشر نسوة: وعن سعيد بن املسيب قال ٢٤٢/  ٣

  .واملسلمون يومئذ بضع وأربعون رجال وإحدى عشرة امرأة: وقال ابن إسحاق

اللهم اغفر لبين عبيد : وهو يقول -وهو أعمى كافر  -يت تكبرية مسعت بأعال مكة، وخرج أبو األرقم وأهل الب
االرقم فإنه كفر، فقام عمر فقال يا رسول اهللا على ما خنفي ديننا وحنن على احلق ويظهر دينهم وهم على الباطل ؟ 

عثك باحلق ال يبقى جملس جلست فيه بالكفر إال فوالذي ب: فقال عمر" يا عمر إنا قليل قد رأيت ما لقينا : " قال
يزعم فالن أنك : أظهرت فيه االميان، مث خرج فطاف بالبيت، مث مر بقريش وهي تنتظره، فقال أبو جهل بن هشام

  .أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله: صبوت ؟ فقال عمر
فربك عليه وجعل يضربه، وأدخل إصبعه يف عينيه، فجعل عتبة يصيح فتنحى فوثب املشركون إليه، ووثب على عتبة 

  .الناس فقام عمر، فجعل ال يدنو منه أحد إال أخذ بشريف ممن دنا منه، حىت أعجز الناس
  .واتبع اجملالس اليت كان جيالس فيها فيظهر االميان، مث انصرف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ظاهر عليهم

  قال ما
ليك بأيب وأمي واهللا ما بقي جملس كنت أجلس فيه بالكفر إال أظهرت فيه االميان غري هائب وال خائف، فخرج ع



رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرج عمر أمامه ومحزة بن عبد املطلب حىت طاف بالبيت وصلى الظهر مؤمنا، مث 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم انصرف إىل دار االرقم ومعه عمر، مث انصرف عمر وحده، مث انصرف

والصحيح أن عمر إمنا أسلم بعد خروج املهاجرين إىل أرض احلبشة وذلك يف السنة السادسة من البعثة كما سيأيت 
  .يف موضعه إن شاء اهللا

وقد استقصينا كيفية إسالم أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما يف كتاب سريهتما على انفرادها، وبسطنا القول هنالك 
  .احلمد وهللا

أتيت رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال) ١(وثبت يف صحيح مسلم من حديث أيب أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي 
صلى اهللا عليه وسلم يف أول ما بعث وهو مبكة، وهو حينئذ مستخف، فقلت ما أنت ؟ قال أنا نيب، فقلت وما النيب 

أرسلك ؟ قال بأن تعبد اهللا وحده ال شريك له وتكسر  نعم قلت مبا: ؟ قال رسول اهللا، قلت اهللا أرسلك ؟ قال
  .االصنام، وتوصل االرحام

: فكان عمرو يقول: قال -نعم ما أرسلك به، فمن تبعك على هذا ؟ قال حر وعبد يعين أبا بكر وبالال : قلت: قال
  .لقد رأيتين وأنا ربع االسالم

" حلق بقومك، فإذا أخربت أين قد خرجت فاتبعين فأتبعك يا رسول اهللا ؟، قال ال ولكن إ: قال فأسلمت، قلت
، ويقال إن معىن قوله عليه السالم حر وعبد اسم جنس وتفسري ذلك بأيب بكر وبالل فقط فيه نظر، فإنه قد )٢(

كان مجاعة قد أسلموا قبل عمرو بن عبسة وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بالل أيضا فلعله أخرب أنه ربع االسالم 
فإن املؤمنني كانوا إذا ذاك يستسرون بإسالمهم ال يطلع على أمرهم كثري أحد من قراباهتم دع  حبسب علمه

  .االجانب دع أهل البادية من االعراب واهللا أعلم
عمرو بن عبسة بن خالد بن ) ١) (٤٢هامش (ويف صحيح البخاري من طريق أيب أسامة عن هاشم بن هاشم 

ي البجلي، أحد السابقني كان يقال هو ربع االسالم وكان من امراء اجليش يوم حذيفة االمام االمري أبو جنيح السلم
  .٦٩/  ٨هتذيب التهذيب  ٢١٤/  ٤الريموك ترمجته يف االصابة، طبقات ابن سعد 

  .باب) ٥٢(كتاب صالة املسافرين وقصرها  ٦أخرجه مسلم يف ) ٢(
  .٥٦٩ص  ٢٩٤ح 

ما أسلم أحد يف اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت : قولعن سعيد بن املسيب قال مسعت سعد بن أيب وقاص ي
  ).١" (سبعة أيام وإين لثلث االسالم 

أما قوله ما أسلم أحد يف اليوم الذي أسلمت فيه فسهل، ويروي إال يف اليوم الذي أسلمت فيه وهو مشكل، إذ 
  .يقتضي أنه مل يسبقه أحد باالسالم

حارثة أسلموا قبله، كما قد حكى االمجاع على تقدم إسالم هؤالء غري  وقد علم أن الصديق وعليا وخدجية وزيد بن
  .واحد، منهم ابن االثري

  .ونص أبو حنيفة رضي اهللا عنه على أن كال من هؤالء أسلم قبل أبناء جنسه واهللا أعلم
كون أخرب وأما قوله ولقد مكثت سبعة أيام وإين لثلث االسالم فمشكل وما أدري على ماذا يوضع عليه إال أن ي

  ).٢(حبسب ما علمه واهللا أعلم 
كنت : قال -وهو ابن مسعود  -وقال أبو داود الطيالسي حدثنا محاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اهللا 

  .غالما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أيب معيط مبكة



عندك يا غالم لنب  -و فقاال أ -فقال  -فأتى علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وقد فرا من املشركني 
فأتيتهما ! تسقينا ؟ قلت إين مؤمتن، ولست بساقيكما فقال هل عندك من جذعة مل ينز عليها الفحل بعد ؟ قلت نعم 

هبا فأعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الضرع ودعا فحفل الضرع، وأتاه أبو بكر بصخرة 
وأبو بكر مث سقياين، مث قال للضرع أقلص فقلص، فلما كان بعد أتيت رسول اهللا  متقعرة، فحلب فيها مث شرب هو

فأخذت " إنك غالم معلم : " فقال -يعين القرآن  -الطيب ) ٣(صلى اهللا عليه وسلم فقلت علمين من هذا القول 
  .من فيه سبعني سورة ما ينازعين فيها أحد

  .ة بهوهكذا رواه االمام أمحد عن عفان عن محاد بن سلم
  ).٤(ورواه احلسن بن عرفة عن أيب بكر بن عياش عن عاصم بن أيب النجودبه 

  وقال
__________  

  .٧٣/  ٧باب فتح الباري ) ١٥(كتاب فضائل الصحابة  ٦٢أخرجه البخاري يف ) ١(
ن قال ذلك سعد حبسب إطالعه والسبب فيه أنه م: قال احلافظ: ٤١١/  ٢قال الصاحلي يف السرية الشامية ) ٢(

كان أسلم يف ابتداء االمر كان خيفي اسالمه ولعله أراد باالثنني اآلخرين خدجية وأبا بكر أو النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم وأبا بكر وقد كانت خدجية أسلمت قطعا فلعله خص الرجال
ه أو مل يكن وعلي رضي اهللا عن) يف حديث عمار(وحيتمل قول سعد على االحرار البالغني ليخرج االعبد املذكورون 

  .اطلع على أولئك
ما أسلم أحد : ويدل على هذا االخري أنه وقع عند االمساعيلي من رواية حيىي بن سعيد االموي عن هاشم بلفظ

  .قبلي
وهذا مقتضى رواية االصيلي وهي مشكلة النه قد أسلم قبله مجاعة لكن حيتمل ذلك على مقتضى ما كان اتصل 

  .بعلمه حينئذ
ما أسلم أحد يف اليوم الذي اسلمت فيه، وهذا ال إشكال فيه إذ ال مانع أن يشاركه أحد يف : منده ويف املعرفة البن
  .االسالم يوم أسلم

  .كبقية الروايات فتعني احلمل على ما قلته) إال(ورواه اخلطيب مثل رواية ابن منده فأثبت فيه 
  .دار إحياء التراث العريب بريوت ٦٨ - ٦٧/  ٧راجع فتح الباري ج 

  .املقول: يف دالئل البيهقي) ٣(
والفسوي  ٣٧٩/  ١وأمحد يف مسنده ج  ١٧٢ - ١٧١/  ٢نقل اخلرب من طريقيه البيهقي يف دالئل النبوة ج ) ٤(

  .٥٣٧/  ٢يف املعرفة والتاريخ ج 

حدثنا ]: ل قا[ البيهقي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ حدثنا أبو عبد اهللا بن بطة االصبهاين، حدثنا احلسن بن اجلهم 
أو عن  -حدثين جعفر بن حممد بن خالد بن الزبري عن أبيه ] قال [ حدثنا حممد بن عمر ] قال [ احلسني بن الفرج 

  .-حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان 
  .كان إسالم خالد بن سعيد بن العاص قدميا وكان أول إخوته أسلم: قال

  .به على شفري النار، فذكر من سعتها ما اهللا أعلم به وكان بدء إسالمه أنه رأى يف املنام أنه وقف
أتاه يدفعه فيها ويرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخذا حبقويه ال يقع، ففزع من ) ١(ويرى يف النوم كأن آت 



 أريد بك] أبو بكر [ نومه، فقال أحلف باهللا إن هذه لرؤيا حق، فلقي أبا بكر بن أيب قحافة فذكر ذلك له، فقال 
خريا هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه يف االسالم، واالسالم حيجزك أن تدخل 

  .فيها وأبوك واقع فيها
أدعوك إىل اهللا : " فلقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بأجياد، فقال يا رسول اهللا يا حممد إىل ما تدعو ؟ قال

دا عبده ورسوله، وختلع ما أنت عليه من عبادة حجر ال يسمع، وال يضر، وال يبصر، وحده ال شريك له وأن حمم
  ".وال ينفع، وال يدري من عبده ممن ال يعبده 

  .فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أنك رسول اهللا: قال خالد
  فسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإسالمه، وتغيب خالد وعلم

  .يف طلبه فأتى بهأبوه بإسالمه، فأرسل 
  .فأنبه وضربه مبقرعة يف يده حىت كسرها على رأسه

إن منعتين فإن اهللا يرزقين ما أعيش به، وانصرف إىل رسول اهللا صلى اهللا : فقال خالد: واهللا المنعنك القوت: وقال
  ).٢(عليه وسلم فكان يكرمه ويكون معه 

م قال يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق حدثين رجل إسالم محزة بن عبد املطلب عم النيب صلى اهللا عليه وسل
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند الصفا فآذاه وشتمه ) ٤(أن أبا جهل اعترض  -وكان واعية  -ممن أسلم ) ٣(

، فذكر ذلك حلمزة بن عبد املطلب، فأقبل حنوه حىت إذا ]والتضعيف المره [ ونال منه ما يكره من العيب لدينه 
أسه رفع القوس فضربه هبا ضربة شجه منها شجة منكرة، وقامت رجال من قريش من بين خمزوم إىل محزة قام على ر

لينصروا أبا جهل منه، وقالوا ما نراك يا محزة إال قد صبوت ؟ قال محزة ومن مينعين وقد استبان يل منه ما أشهد أنه 
  .نزع فامنعوين إن كنتم صادقنيرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن الذي يقول حق، فواهللا ال أ

دعوا أبا عمارة فإين واهللا لقد سببت ابن أخيه سبا قبيحا، فلما أسلم محزة عرفت قريش أن رسول : فقال أبو جهل
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد عز وامتنع فكفوا عما كانوا يتناولون منه

  ).٥(وقال محزة يف ذلك شعرا 
__________  

  .أباه: يف الدالئل) ١(
  .وما بني معكوفني من الدالئل ١٧٣و  ١٧٢/  ٢اخلرب يف دالئل النبوة ج ) ٢(
  .ممن وهو حتريف: من سرية ابن هشام ودالئل البيهقي، ويف نسخ البداية املطبوعة) ٣(
  .مر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف البيهقي فكاالصل: يف سرية ابن هشام) ٤(
  : سعد، وذكر السهيلي يف الروض اآلنف قطعة له منها مل يذكره ابن هشام وال ابن) ٥(

أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابئ وتركت دين : مث رجع محزة إىل بيته فأتاه الشيطان فقال: قال ابن إسحاق
  .آبائك، للموت خري لك مما صنعت

جعل يل مما وقعت فيه ما صنعت اللهم إن كان رشدا فاجعل تصديقه يف قليب، وإال فا: فأقبل محزة على نفسه وقال
  .خمرجا فبات بليلة مل يبت مبثلها من وسوسة الشيطان، حىت أصبح فغدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  يا ابن أخي إين قد: فقال
وقعت يف أمر وال أعرف املخرج منه، وأقامة مثلي على ما ال أدري ما هو أرشد أم هو غي شديد ؟ فحدثين حديثا 



بن أخي أن حتدثين، فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكره ووعظه، وخوفه وبشره، فألقى فقد اشتهيت يا ا
  .اهللا يف قلبه االميان مبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أشهد أنك الصادق شهادة الصدق، فأظهر يا ابن أخي دينك فواهللا ما أحب أن يل ما أظلته السماء، وأين : فقال
  .لعلى ديين االو

  .فكان محزة ممن أعز اهللا به الدين
  ).١(وهكذا رواه البيهقي عن احلاكم عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار عن يونس بن بكري به 

حدثنا أبو عبد اهللا حممد ]: قال [ أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ : ذكر إسالم أيب ذر رضي اهللا عنه قال احلافظ البيهقي
حدثنا عبد اهللا بن الرومي، حدثنا النضر بن ]: قال [ حدثنا احلسني بن حممد بن زياد ]: قال [ بن يعقوب احلافظ، 

  .بن مرثد عن أبيه عن أيب ذر) ٢(حممد حدثنا عكرمة بن عمار عن أيب زميل مساك بن الوليد، عن مالك 
السالم : سلم فقلتكنت ربع االسالم، أسلم قبلي ثالثة نفر وأنا الرابع، أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال

، فرأيت االستبشار يف وجه اهللا صلى اهللا عليه )٣(عليك يا رسول اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا 
  .وسلم

  ).٤(هذا سياق خمتصر 
  وقال البخاري

__________  
بالعباد هبم لطيف إذا  خبري* إىل االسالم والدين احلنيف لدين جاء من رب عزيز * محدت اهللا حني هدى فؤادي = 

بآيات مبينة احلروف وأمحد * حتدر دمع ذي اللب احلصيف رسائل جاء أمحد من هداها * تليت رسائله علينا 
قصة اسالم ) ١(وملا نقض فيهم بالسيوف * فال تغسوه بالقول الضعيف فال واهللا نسلمه لقوم * مصطفى فينا مطاع 

/  ٣وطبقات ابن سعد ج  ٢١٣/  ٢عض تغيري، ودالئل البيهقي ج بب ٣١٢ - ٣١١/  ١محزة يف سرية ابن هشام 
٩.  
  .ملك، وهو حتريف والصواب ما أثبتناه، وهو مالك بن مرثد ذكره العجلي يف الثقات: يف دالئل البيهقي) ٢(
  ).١٠٢/  ٣كاشف الذهيب (
  .عبده ورسوله، بدال من رسول اهللا: يف دالئل البيهقي) ٣(
  .٢١٢/  ٢وة للبيهقي اخلرب يف دالئل النب) ٤(

  .وما بني معكوفني من الدالئل
  .٣٢٧/  ٩واهليثمي يف جممع الزوائد  ٣٤١/  ٣: وأخرجه احلاكم يف املستدرك

  .حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن املثىن عن أيب محزة عن ابن عباس: إسالم أيب ذر
اركب إىل هذا الوادي فاعلم يل علم هذا : ه وسلم قال الخيهقال ملا بلغ أبا ذر مبعث رسول اهللا صلى اهللا علي
  .الرجل الذي يزعم أنه نيب يأتيه اخلرب من السماء

رأيته يأمر مبكارم : فامسع من قوله مث ائتين فانطلق اآلخر حىت قدمه ومسع من كالمه، مث رجع إىل أيب ذر فقال له
  .االخالق وكالما ما هو بالشعر

  .ردتفقال ما شفيتين مما أ
فتزود ومحل شنة فيها ماء حىت قدم مكة فأتى املسجد فالتمس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال يعرفه وكره أن 



يسأل عنه حىت أدركه بعض الليل اضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه ومل يسأل واحد منهما صاحبه 
ل ذلك اليوم وال يراه النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت عن شئ حىت أصبح، مث احتمل قربته وزاده إىل املسجد وظ

أمسى، فعاد إىل مضجعه فمر به علي فقال أما آن للرجل يعلم منزله فأقامه فذهب به معه ال يسأل واحد منهما 
صاحبه عن شئ حىت إذا كان يوم الثالث فعاد على مثل ذلك فأقام معه فقال أال حتدثين بالذي أقدمك ؟ قال إن 

  .عهدا وميثاقا لترشدين فعلتأعطيتين 
  .ففعل فأخربه

قال فإنه حق وانه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا أصبحت فاتبعين فإين إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأين 
أريق املاء، وإن مضيت فاتبعين حىت تدخل مدخلي، ففعل فانطلق يقفوه حىت دخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .من قوله وأسلم مكانه ودخل معه، فسمع
فقال والذي بعثك باحلق " ارجع إىل قومك فأخربهم حىت يأتيك أمري : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

الصرخن هبا بني ظهرانيهم فخرج حىت أتى املسجد فنادى بأعال صوته أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، 
العباس فأكب عليه فقال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق جتارتكم مث قام فضربوه حىت أضجعوه، فأتى 

  .إىل الشام
  .فأنقذه منهم

  مث عاد من الغد مبثلها فضربوه وثاروا
  .إليه فأكب العباس عليه هذا لفظ البخاري

ليمان بن املغرية، وقد جاء إسالمه مبسوطا يف صحيح مسلم وغريه فقال االمام أمحد حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا س
وكان حيلون الشهر  -خرجنا من قومنا غفار : قال أبو ذر]: قال [ حدثنا محيد بن هالل، عن عبد اهللا بن الصامت 

أنا وأخي أنيس وأمنا فانطلقنا حىت نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا،  -احلرام 
  .رجت عن أهلك خلفك إليهم أنيسإنك إذا خ: فحسدنا قومه فقالوا له

  .أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، وال مجاع لنا فيما بعد: فقلت له) ١(فجاء خالنا فنثى ما قيل له 
: فانطلقنا حىت نزلنا حضرة مكة، قال: فاحتملنا عليها وتغطى خالنا بثوبه وجعل يبكي، قال) ٢(فقربنا صرمتنا : قال

  .، فاتيا الكاهن فخري أنيسا)٣(لها فنافر أنيس من صرمتنا وعن مث
  فأتانا بصرمتنا

__________  
  .أظهره إلينا وحدثنا به -كما يف النهاية  -معناه : فنثا علينا ما قيل له: يف دالئل البيهقي) ١(
  .الصرمة هي القطعة من االبل وتطلق أيضا على القطعة من الغنم) ٢(
مة، فيفخر كل واحد من الرجلني على اآلخر مث يتحاكما إىل رجل من املنافرة وهي املفاخرة واحملاك: نافر) ٣(

  .أيهما أشعر -ويف الشعر  -ليحكم أيهما خري وأعز نفرا 
  .هنا تراهن هو وآخر أيهما أفضل، وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك فاالفضل أخذ الصرمتني

  : وكان احلكم

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالث سنني، قالوقد صليت يابن أخي قبل أن ألقى ]: معها، قال [ ومثلها 
  .فأين توجه ؟ قال حيث وجهين اهللا: ملن ؟ قال هللا، قلت: قلت



إن يل : حىت تعلوين الشمس قال فقال أنيس) ١(قال وأصلي عشاء حىت إذا كان من آخر الليل الفيت كأين خفاء 
لقيت رجال يزعم أن : تاين فقلت ما حبسك ؟ قالعلي، مث أ) ٢(حاجة مبكة فألقين حىت آتيك قال فانطلق فراث 

  .إنه شاعر وساحر، وكان أنيس شاعرا) ٣(اهللا أرسله على دينك، قال فقلت ما يقول الناس له ؟ قال يقولون 
قال فقال لقد مسعت الكهان فما يقول بقوهلم، وقد وضعت قوله على إقراء الشعر فواهللا ما يلتئم لسان أحد أنه 

  .لصادق وإهنم لكاذبون شعر، وواهللا إنه
  .وكن من أهل مكة على حذر فاهنم قد شنعوا له وجتهموا له! فقلت له هل أنت كايف حىت انطلق ؟ قال نعم : قال

  قال فانطلقت حىت
] الصابئ [ فأشار إىل : رجال منهم فقلت أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابئ ؟ قال) ٤(قدمت مكة فتضعفت 

ي بكل مدرة وعظم حىت خررت مغشيا علي، مث ارتفعت حني ارتفعت كأين نصب أمحر، فمال أهل الوادي عل) ٥(
فأتيت زمزم فشربت من مائها، وغسلت عين الدم، ودخلت بني الكعبة وأستارها، فلبثت به يابن أخي ثالثني من 

) ٧( وما وجدت على كبدي سخفة) ٦(يوم وليلة، مايل طعام إال ماء زمزم، فسمنت حىت تكسرت عكن بطين 
أهل مكة فما يطوف بالبيت غري ) ٨(جوع قال فبينا أهل مكة يف ليلة قمراء أضحيان وضرب اهللا على أشحمة 

  .امرأتني، فأتتا علي ومها يدعوان إساف ونائلة
  ).١٠(غري أين مل أركن ) ٩(انكحوا أحدمها اآلخر فما ثنامها ذلك، فقلت وهن مثل اخلشبة : فقلت
فاستقبلهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو : قوالن لو كان ههنا أحد من أنفارنا، قالفانطلقتا يولوالن وي: قال

قال لنا : ما قال لكما ؟ قالتا: بكر ومها هابطان من اجلبل فقال مالكما ؟ فقالتا الصابئ بني الكعبة وأستارها قاال
  .حىت استلم احلجر وطاف بالبيت، مث صلىكلمة متال الفم، قال وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو وصاحبه 

  .قال فأتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل االسالم
  فأهوى بيده: قال قلت من غفار، قال" عليك السالم ورمحة اهللا من أنت ؟ : " فقال

__________  
  .فخري أنيسا، أي جعله اخليار واالفضل - وهو معىن قوله  -كاهنا فحكم النيس بأنه االفضل = 
  .يعين الثوب: اخلفاء هو الكساء ومجع أخفية ككساء وأكسية، ويف رواية املقرئ يف البيهقي) ١(
  .أي أبطأ علي: راث) ٢(
  .يقولوا وهو حتريف: يف نسخة البداية املطبوعة) ٣(
  .أي نظرت إىل أضعفهم فسألته) ٤(
  .أي انظروا وخذوا هذا الصابئ: من دالئل البيهقي، واملعىن هنا) ٥(
  .انثنت وانطوت طاقات حلم بطنه: مجع عكنة، وهو الطي يف البطن من السمن، واملعىن: نعك) ٦(
  .بفتح السني وضمها: سخفة) ٧(

  .وهي رقة اجلوع وضعفه وهزاله
  .أصمخة وهي هنا اآلذان، أي ناموا: يف الدالئل) ٨(
  .املراد هنا سب وإهانة اساف ونائلة، الصنمان، وإغاظة الكفار) ٩(
  .ال أكين: ميف مسل) ١٠(



فاردت أن آخذ بيده فقذفين صاحبه : فقلت يف نفسي كره أن أنتميت إىل غفار، قال: فوضعها على جبهته، قال
  .قلت كنت ههنا منذ ثالثني من بني ليلة ويوم: وكان أعلم به مين، قال مىت كنت ههنا ؟ قال

تكسرت عكن بطين، وما وجدت على  ما كان يل طعام إال ماء زمزم، فسمنت حىت: فمن كان يطعمك ؟ قلت: قال
  .كبدي سخفة جوع

ائذن يل يا رسول اهللا : فقال أبو بكر: قال" إهنا مباركة، إهنا طعام طعم : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ل ففعل قال فانطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم وانطلقت معهما حىت فتح أبو بكر بابا، فجع: يف طعامه الليلة، قال
  .يقبض لنا من زبيب

  .الطائف، قال فكان ذلك أول طعام أكلته هبا
إين قد وجهت إيل أرض ذات خنل وال أحسبها إال : " ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)١(فلبثت ما لبثت 

  ".يثرب، فهل أنت مبلغ عين قومك ؟ لعل اهللا ينفعهم بك ويأجرك فيهم ؟ 
، قال فقال يل ما صنعت ؟ قال قلت صنعت أين أسلمت وصدقت، قال فما يب قال فانطلقت حىت أتيت أخي أنيسا

  .رغبة عن دينك
  .فاين قد أسلمت وصدقت، مث أتينا أمنا فقالت ما يب رغبة عن دينكما

فإين قد أسلمت وصدقت، فتحملنا حىت أتينا قومنا غفار، قال فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وكان سيدهم يومئذ) ٢(ة، وكان يؤمهم خفاف بن إميا بن رخصة الغفاري وسلم املدين

بقيتهم إذا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسلمنا، قال فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم : وقال
هللا صلى اهللا وجاءت أسلم فقالوا يا رسول اهللا إخواننا نسلم على الذي أسلموا عليه، فقال رسول ا: بقيتهم قال
  ".غفار غفر اهللا هلا، وأسلم ساملها اهللا : " عليه وسلم

  .بن خالد عن سليمان بن املغرية به حنوه) ٣(ورواه مسلم عن هدية 
  .وقد روى قصة إسالمه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة فاهللا أعلم

  .لسالموتقدم ذكر إسالم سلمان الفارسي يف كتاب البشارات مببعثه عليه الصالة وا
  ذكر إسالم ضماد روى مسلم والبيهقي من حديث داود بن أيب هند، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن

  .جبري، عن ابن عباس
) ٥(، فسمع سفهاء من سفه مكة )٤(قدم ضماد مكة وهو رجل من أزدشنوءة، وكان يرقي من هذه الرياح : قال

  .إن حممدا جمنون: يقولون
  أين هذا الرجل: فقال

__________  
  .فغريت ما غربت مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: العبارة يف البيهقي ومسلم) ١(
  .خفاف: إمياء بن رحضة الغفاري، ويف البيهقي فكاالصل: وكان يؤمهم: يف مسلم) ٢(
  .هداب بن خالد االزدي: يف مسلم) ٣(

/  ٥المام أمحد يف مسنده ج وا ١٩٢٠ - ١٩١٩ص  ١٣٢ح ) ٢٨(كتاب الفضائل  ٤٤واحلديث أخرجه يف 
١٧٤.  



  .اجلنون، ومس اجلن: الريح، واملراد هبا: يف مسلم) ٤(
  : سفهاء من سفهاء الناس يقولون: يف البيهقي) ٥(

إين أرقي من هذه الرياح، وأن اهللا يشفى على يدي : فلقيت حممدا، فقلت]: قال [ لعل اهللا أن يشفيه على يدي ؟ 
  ).١(من شاء فهلم 
إن احلمد هللا حنمده وتستعينه، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، أشهد أن ال إله إال : " فقال حممد

  ".اهللا وحده ال شريك له ثالث مرات 
  .فقال واهللا لقد مسعت قول الكهنة، وقول السحرة

  .وقول الشعراء فما مسعت مثل هؤالء الكلمات فهلم يدك أبايعك على االسالم
وعلى قومي فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له وعلى قومك ؟ فقالفبايعه رسو

  .جيشا فمروا بقوم ضماد
  .فقال صاحب اجليش للسرية هل أصبتم من هؤالء القوم شيئا ؟ فقال رجل منهم أصبت منهم مطهرة

  .فقال ردها عليهم فاهنم قوم ضماد
  ).٣(البحر ) ٢(عد علي كلماتك هؤالء فلقد بلغن قاموس أ: ويف رواية فقال له ضماد

وقد ذكر أبو نعيم يف دالئل النبوة إسالم من أسلم من االعيان فصال طويال، واستقصى ذلك استقصاء حسنا رمحه 
  .اهللا وأثابه

  .وقد سرد ابن إسحاق أمساء من أسلم قدميا من الصحابة رضي اهللا عنهم
، واالرقم بن أيب االرقم، وعثمان بن ]عبد اهللا بن عبد االسد [ ، وأبو سلمة ]اجلراح بن [ مث أسلم أبو عبيدة : قال

مظعون، وعبيدة بن احلارث، وسعيد بن زيد، وامرأته فاطمة بنت اخلطاب، وأمساء بنت أيب بكر، وعائشة بنت أيب 
  وقدامة بن -وهي صغرية  -بكر 

بن أيب وقاص، وعبد اهللا بن مسعود، ومسعود بن القارى،  مظعون، وعبد اهللا بن مظعون، وخباب بن االرت، وعمري
بن خمرمة التيمي، وخنيس بن حذاقة، ) ٥(، وامرأته أمساء بنت سلمة )٤(وسليط بن عمرو، وعياش بن أيب ربيعة 

وعامر بن ربيعة، وعبد اهللا بن جحش، وأبو أمحد بن جحش، وجعفر بن أيب طالب، وامرأته أمساء بنت عميس، 
ومعمر ) ٧] (وحطاب بن احلارث وامرأته فكيهة بنت يسار [ ، )٦(حلارث، وامرأته فكيهة ابنة يسار وحاطب بن ا

  ).٨(بن احلارث بن معمر اجلمحي، والسائب بن عثمان بن مظعون، واملطلب بن أزهر بن عبد مناف 
  ، والنحام وامسه)٩(وامرأته رملة بنت أيب عوف بن صبرية بن سعيد بن سهم 

__________  
  .فهل لك، أي فهل لك رغبة: يف مسلم) ١(
  .أي وسطه وجلته وقعره االقصى: يف البيهقي ناعوس) ٢(
  .٤٦باب ح  ١٣كتاب اجلمعة  ٧يف : ومسلم يف صحيحه ٢٢٤/  ٢اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ٣(
  .وأخوه حاطب بن عمرو: يف نسخة من سرية ابن هشام زاد) ٤(
  .خمرمة التميمية سالمة بن: يف ابن هشام والبيهقي) ٥(
  .أمساء: يف السرية البن هشام فاطمة بنت اجمللل، ويف البيهقي) ٦(
  .ما بني معقوفتني يف النص، سقطت من االصول واستدركت من السرية والدالئل) ٧(



  .بن عبد عوف: يف السرية والدالئل) ٨(
  .جد املطلب بن أيب وداعة وسعيد بن سعد هذا هو ابن سعد أخو سعيد، وهو: بن سعيد بن سعد بن سهم) ٩(

  .قاله السهيلي

بن عامر ) ١(نعيم بن عبد اهللا بن أسيد، وعامر بن فهرية موىل أيب بكر، وخالد بن سعيد، وأمينة ابنة خلف بن سعد 
بن [ خزاعة، وحاطب بن عمرو بن عبد مشس، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وواقد بن عبد اهللا ) ٢(بن بياضة بن 

بن عرين بن ثعلبة التميمي حليف بين عدي، وخالد بن البكري، وعامر بن البكري، وعاقل بن البكري، ] عبد مناف 
  وإياس بن البكري بن عبد

سعد بن ليث، وكان اسم عاقل غافال فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(ياليل بن ناشب بن غرية من بين 
  .ياسر، وصهيب بن سنانعاقال، ومها حلفاء بين عدي بن كعب، وعمار بن 

  .أرساال من الرجال والنساء حىت فشا أمر االسالم مبكة وحتدث به] يف االسالم [ مث دخل الناس 
مبا أمر، وأن ) ٤(مث أمر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم بعد ثالث سنني من البعثة بأن يصدع : قال ابن إسحاق

  .يصرب على أذى املشركني
  . صلى اهللا عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا يف الشعاب واستخفوا بصالهتم من قومهمقال وكان أصحاب رسول اهللا

فبينا سعد بن أيب وقاص يف نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض املشركني فناكروهم وعابوا عليهم ما 
  .االسالممجل فشجه، فكان أول دم أهريق يف ) ٥(يصنعون حىت قاتلوهم، فضرب سعد رجال من املشركني بلحي 

  .وروى االموي يف مغازيه من طريق الوقاصي عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه
  .فذكر القصة بطوهلا وفيه أن املشجوج هو عبد اهللا بن خطل لعنه اهللا

باب االمر بإبالغ الرسالة إىل اخلاص والعام، وأمره له بالصرب واالحتمال، واالعراض عن اجلاهلني املعاندين املكذبني 
  .عد قيام احلجة عليهم، وإرسال الرسول االعظم إليهم، وذكر ما لقي من االذية منهم هو وأصحابه رضي اهللا عنهمب

وأنذر عشريتك االقربني، واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني فإن عصوك فقل إين برئ مما : " قال اهللا تعاىل
: الشعراء) [ بك يف الساجدين إنه هو السميع العليمتعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حني تقوم وتقل

٦٧ - ٦٦ .[  
__________  

  .أسعد: يف السرية والدالئل) ١(
  .من: يف السرية والدالئل) ٢(
  .غرية بن سعد: يف االستيعاب) ٣(
  .فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني: قال اهللا تعاىل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم: قال السهيلي) ٤(

  أن يكون معناه بالذيإما 
  .تؤمر به من التبليغ، وأما أن يكون معناه أصدع باالمر الذي تؤمره

  .الذي تنبت عليه اللحية: العظيم الذي على الفخذ، وهو يف االنسان: اللحي) ٥(

  ]. ٤٤: الزخرف) [ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون: (وقال تعاىل
  ]. ٨٨: القصص) [ رادك إىل معادإن الذي فرض عليك القرآن ل: (وقال تعاىل



  .أي إن الذي فرض عليك وأوجب عليك بتبليغ القرآن لرادك إىل دار اآلخرة وهي املعاد، فيسألك عن ذلك
  .واآليات واالحاديث يف هذا كثرية جدا) فو ربك لنسألنهم أمجعني عما كانوا يعملون: (كما قال تعاىل

: سري، وبسطنا من القول يف ذلك عند قوله تعاىل يف سورة الشعراءوقد تقصينا الكالم على ذلك يف كتابنا التف
  ).وأنذر عشريتك االقربني(

حدثنا عبد اهللا بن منري، عن االعمش، عن عمرو بن : قال االمام أمحد: وأوردنا أحاديث مجة يف ذلك، فمن ذلك
أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ) ربنيوأنذر عشريتك االق: (ملا أنزل اهللا: مرة، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال

فاجتمع الناس إليه بني رجل جيئ إليه وبني رجل يبعث رسوله، فقال " يا صباحاه " الصفا فصعد عليه مث نادى 
يا بين عبد املطلب يا بين فهر، يا بين كعب أرأيتم لو أخربتكم أن خيال بسفح : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فقال أبو " فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد : " قال! قالوا نعم " تغري عليكم صدقتموين ؟ هذا اجلبل تريد أن 
 ١: املسد) [ تبت يدا أيب هلب وتب: (تبا لك سائر اليوم أما دعوتنا إال هلذا ؟ وأنزل اهللا عزوجل -لعنه اهللا  -هلب 

  ).١(وأخرجاه من حديث االعمش به حنوه ] 
  .بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد امللك بن عمري عن موسى بن طلحة عن أيب هريرةوقال أمحد حدثنا معاوية 

  .دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريشا فعم وخص) وأنذر عشريتك االقربني: (ملا نزلت هذه اآلية: قال
يا معشر بين هاشم يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بين كعب أنقذوا أنفسكم من النار، : " فقال

أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بين عبد املطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت حممد أنقذي نفسك من 
ورواه مسلم من حديث عبد امللك ) ٢" (النار، فإين واهللا ال أملك لكم من اهللا شيئا إال أن لكم رمحا سأبلها ببالئها 

   منبن عمري، وأخرجاه يف الصحيحني
  .حديث الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة عن أيب هريرة، وله طرق أخر عن أيب هريرة يف مسند أمحد وغريه

  وقال أمحد أيضا حدثنا وكيع بن هشام عن أبيه
__________  

  .٣٥٥باب حديث  ٨٩كتاب االميان  ١أخرجه مسلم يف ) ١(
  .٧٣٦/  ٨باب فتح الباري ) ١١١(كتاب التفسري  ٦٥والبخاري يف 

  .٣٠٧و  ٢٨١/  ١وأمحد يف مسنده 
كلمة يقوهلا املستغيث وأصلها إذا صاحوا للغارة الهنم أكثر ما كانوا يغريون عند الصباح ويسمون يوم : يا صباحاه

  .الغارة يوم الصباح
  .يا صباحاه قد غشينا العدو: فكأن القائل

  .تال فإذا عاد النهار عاودوهوقيل إن املتقاتلني كانوا إذا جاؤوا الليل يرجعون عن الق
  .قد جاء وقت الصباح فتأهبوا للقتال: فكأنه يريد بقوله يا صباحاه

  .٣٥٣و  ٣٥١و  ٣٤٨املصدر السابق حديث : مسلم) ٢(
 ٢٠٦/  ١وأمحد يف مسنده  ٣٥٢٧كتاب املناقب ح  ٦٢و  ٢٧٥٣والبخاري يف كتاب الوصايا حديث 

  .قاق كلهم بأسانيد وطرائق متعددةوالدارمي يف الر -والنسائي يف الوصايا 
  .معناه سأصلها: ويف البيهقي ببالهلا: سأبلها ببالئها -



  .شبهت قطيعة الرحم باحلرارة ووصلها باطفاء احلرارة بربودة
  .أي صلوها: ومنه بلوا أرحامكم

  .عن عائشة رضي اهللا عنها
  ).وأنذر عشريتك االقربني: (ملا نزل: قالت

يا فاطمة بنت حممد، يا صفية بنت عبد املطلب، يا بين عبد املطلب ال : " عليه وسلم فقال قام رسول اهللا صلى اهللا
  .ورواه مسلم أيضا) ١" (أملك لكم من اهللا شيئا، سلوين من مايل ما شئتم 

 احلافظ حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب] اهللا [ أخربنا حممد بن عبد : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي يف الدالئل
حدثنا أمحد بن عبد اجلبار حدثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق قال فحدثين من مسع عبد اهللا بن احلارث بن 

  .عن ابن عباس عن علي بن أيب طالب -واستكتمين امسه  -نوفل 
وأنذر عشريتك االقربني، وأخفض جناحك ملن (ملا نزلت هذه اآلية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
  ]. ٢١٥ - ٢١٤: الشعراء) [ تبعك من املؤمننيا

  .عرفت أين إن بادأت هبا قومي رأيت منهم ما أكره، فصمت: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  يا حممد إن مل تفعل ما أمرك به ربك]: يل [ فجاءين جربيل عليه السالم فقال 

  ".عذبك بالنار 
فعرفت أين إن بادأهتم بذلك رأيت [  قد أمرين أن أنذر عشرييت االقربني يا علي إن اهللا: " فدعاين فقال] علي [ قال 

] إن مل تفعل ما أمرت به عذبك ربك : يا حممد: منهم ما أكره فصمت عن ذلك مث جاءين جربيل عليه السالم فقال
ت فاجتمعوا له ففعل" فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام، وأعد لنا عس لنب، مث امجع يل بين عبد املطلب 

يومئذ وهم أربعون رجال يزيدون رجال أو ينقصون فيهم أعمامه أبو طالب، ومحزة والعباس، وأبو هلب الكافر 
  .اخلبيث

فقدمت إليهم تلك اجلفنة، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها حذية فشقها بأسنانه مث رمى هبا يف نواحيها 
  .م حىت هنلوا عنه ما نرى إال آثار أصابعهم، واهللا إن كان الرجل ليأكل مثلهافأكل القو" كلوا بسم اهللا : " وقال

فجئت بذلك القعب فشربوا منه حىت هنلوا مجيعا وامي اهللا " اسقهم يا علي : " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .إن كان الرجل ليشرب مثله

ره أبو هلب لعنه اهللا فقال هلد ما سحركم صاحبكم، فتفرقوا فلما أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكلمهم بد
  .ومل يكلمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عدلنا مثل الذي كنت صنعت لنا باالمس من الطعام : " فلما كان من الغد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم[ 
ففعلت مث مجعتهم له وصنع رسول اهللا صلى " والشراب، فإن هذا الرجل قد بدر إىل ما مسعت قبل أن أكلم القوم 

  .اهللا عليه وسلم كما صنع باالمس، فأكلوا حىت هنلوا عنه وامي اهللا إن كان الرجل ليأكل مثلها
مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسقهم يا علي، فجئت بذلك القعب فشربوا منه حىت هنلوا مجيعا وامي اهللا إن 

هلد ما : ثله فلما أراد رسول اهللا أن يكلمهم، بدره أبو هلب لعنه اهللا إىل الكالم فقالكان الرجل منهم ليشرب م
  ).٢] (سحركم صاحبكم ؟ فتفرقوا ومل يكلمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا علي عدلنا مبثل الذي كنت صنعت باالمس من الطعام : " فلما كان من الغد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ففعلت مث مجعتهم له" لشراب فإن هذا الرجل قد بدرين إىل ما مسعت قبل أن أكلم القوم وا



  فصنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .٣٠٧/  ١مسند أمحد ج ) ١(
ما بني معقوفتني سقطت من دالئل البيهقي، وهي على حال تكرار ال طائل من ورائه ولعل التكرار سهوا من ) ٢(

   الناسخ

كما صنع باالمس فأكلوا حىت هنلوا عنه، مث سقيتهم من ذلك القعب حىت هنلوا، وأمي اهللا إن كان الرجل ليأكل مثلها 
  .وليشرب مثلها

يا بين عبد املطلب إين واهللا ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل من : " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ما جئتكم به

  ).١" (أمر الدنيا واآلخرة إين قد جئتكم ب
  .عن عبد اهللا بن احلارث به) ٢(هكذا رواه البيهقي من طريق يونس بن بكري عن ابن إسحاق عن شيخ أهبم امسه 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن حممد بن محيد الرازي عن سلمة بن الفضل االبرش عن حممد بن إسحاق عن عبد 
  .ال بن عمرو عن عبد اهللا بن احلارث عن ابن عباس عن علي فذكر مثلهالغفار أبو مرمي بن القاسم عن املنه

وإين قد جئتكم خبري الدنيا واآلخرة، وقد أمرين اهللا أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرين على هذا االمر : " وزاد بعد قوله
  .وكذا وكذا" على أن يكون أخي 

رمصهم عينا، وأعظمهم بطنا، وأمخشهم ساقا، أنا يا نيب قال فاحجم القوم عنها مجيعا، وقلت والين الحدثهم سنا وأ
  ".إن هذا أخي وكذا وكذا فامسعوا له وأطيعوا : " اهللا أكون وزيرك عليه فأخذ برقبيت فقال

تفرد به عبد الغفار بن القاسم أبو ! قال فقام القوم يضحكون ويقولون اليب طالب قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع 
  .اهتمه علي بن املديين وغريه بوضع احلديث وضعفه الباقون مرمي وهو كذاب شيعي

ولكن روى ابن أيب حامت يف تفسريه عن أبيه، عن احلسن بن عيسى بن ميسرة احلارثي، عن عبد اهللا بن عبد 
  .القدوس، عن االعمش، عن املنهال بن عمرو، عن عبد اهللا بن احلارث

  ).تك االقربنيوأنذر عشري: (ملا نزلت هذه اآلية: قال علي: قال
إصنع يل رجل شاة بصاع من طعام، وإنا لبنا، وأدع يل بين هاشم فدعوهتم : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وبدرهم رسول اهللا صلى : وإهنم يومئذ الربعون غري رجل، أو أربعون ورجل فذكر القصة حنو ما تقدم إىل أن قال
  .اهللا عليه وسلم الكالم

قال فسكتوا وسكت العباس خشية أن حييط ذلك مباله، " ضي عين ديين ويكون خليفيت يف أهلي ؟ أيكم يق: " فقال
  .قال وسكت أنا لسن العباس

أنا يا رسول اهللا، قال أنت ؟ قال وإين يومئذ السوأهم : مث قاهلا مرة أخرى فسكت العباس، فلما رأيت ذلك قلت
  .نيهيئة، وإين العمش العينني، ضخم البطن، مخش الساق

  وهذه الطريق فيها شاهد ملا تقدم إال
  .أنه مل يذكر ابن عباس فيها فاهللا أعلم

  وقد روى االمام أمحد يف مسنده من حديث عباد بن عبد اهللا
__________  



مث قال من : وتكملة اخلرب ١٨٤/  ١والوفا البن اجلوزي  ١٨٧/  ١رواه ابن سعد يف الطبقات خمتصرا ) ١(
يا أبا طالب أال ترى : أنا يا رسول اهللا وإين أحدثهم سنا، وسكت القوم مث قالوا: ليه ؟ قال علييوازرين على ما أنا ع

  .دعوه، فلن يألوا بابن عمه خريا: ابنك ؟ قال
وما ورد يف اخلرب بني معكوفتني سقط من االصل ونسخ البداية املطبوعة واستدرك ملقتضى السياق من دالئل 

  .البيهقي
١٨٠ - ١٧٩/  ٢.  
قال أبو عمر أمحد بن عبد اجلبار بلغين أن ابن إسحاق إمنا مسعه من عبد الغفار : ١٨٠/  ٢يف دالئل البيهقي  )٢(

  .بن القاسم بن مرمي عن املنهال بن عمرو عن عبد اهللا بن احلارث
ني من وكان ما أخفى النيب صلى اهللا عليه وسلم أمره واستسره به إىل أن أمر بإظهاره ثالث سن: قال ابن إسحاق

  .مبعثه

  .واهللا أعلم -أو كالشاهد له  -االسدي وربيعة بن ناجذ عن علي حنو ما تقدم 
من يقضي عين ديين ويكون خليفيت يف أهلي يعين إذا مت، وكأنه صلى اهللا عليه : ومعىن قوله يف هذا حلديث ؟

بعده مبا يصلح أهله، ويقضي  وسلم خشى إذا قام بابالغ الرسالة إىل مشركي العرب أن يقتلوه، فاستوثق من يقوم
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن مل تفعل فما بلغت : (عنه، وقد أمنه اهللا من ذلك يف قوله تعاىل

اآلية واملقصود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استمر يدعو ]  ٦٧: املائدة) [ رسالته واهللا يعصمك من الناس
ارا، وسرا وجهارا، ال يصرفه عن ذلك صارف وال يرده عن ذلك راد، وال يصده عنه ذلك إىل اهللا تعاىل ليال وهن

  .صاد، يتبع الناس يف أنديتهم، وجمامعهم وحمافلهم ويف املواسم، ومواقف احلج
  .يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي، وغين وفقري، مجيع اخللق يف ذلك عنده شرع سواء

ن آحاد الناس من ضعفائهم االشداء االقوياء من مشركي قريش باالذية القولية وتسلط عليه وعلى من اتبعه م
وامرأته أم مجيل أروى  -وامسه عبد العزى بن عبد املطلب  -والفعلية، وكان من أشد الناس عليه عمه أبو هلب 

 صلى اهللا بنت حرب بن أمية أخت أيب سفيان وخالفه يف ذلك عمه أبو طالب بن عبد املطلب، وكان رسول اهللا
  عليه وسلم أحب خلق اهللا إليه طبعا وكان حينو عليه

وحيسن إليه، ويدافع عنه وحيامي، وخيالف قومه يف ذلك مع أنه على دينهم وعلى خلتهم، إال أن اهللا تعاىل قد امتحن 
  .قلبه حببه حبا طبعيا ال شرعيا

له من احلماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب ملا وكان استمراره على دين قومه من حكمة اهللا تعاىل، ومما صنعه لرسو
  .كان له عند مشركي قريش وجاهة وال كلمة، وال كانوا يهابونه وحيترمونه

  ).١(والجترؤا عليه، وملدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه، وربك خيلق ما يشاء وخيتار 
  .بوقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان العمان كافران أبو طالب وأبو هل

ولكن هذا يكون يف القيامة يف ضحضاح من نار، وذلك يف الدرك االسفل من النار، وأنزل اهللا فيه سورة يف كتابه 
  .تتلى على املنابر، وتقرأ يف املواعظ واخلطب

  .تتضمن أنه يصلى نارا ذات هلب، وامرأته محالة احلطب
  .ن بن أيب الزناد عن أبيهقال االمام أمحد حدثنا إبراهيم بن أيب العباس حدثنا عبد الرمح

رأيت رسول اهللا صلى اهللا : قال -وكان جاهليا فأسلم  -أخرب رجل يقال له ربيعة بن عباد من بين الديل : قال



يا أيها الناس قولوا ال إله : " وهو يقول) ٢] (ميشي بني ظهراين الناس [ عليه وسلم يف اجلاهلية يف سوق ذي اجملاز 
إنه صابئ كاذب يتبعه : اس جمتمعون عليه، ووراءه رجل وضئ الوجه أحول ذو غديرتني يقولوالن" إال اهللا تفلحوا 

حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو هلب مث رواه هو والبيهقي من حديث عبد الرمحن بن أيب الزناد بنحوه 
)٣.(  

  )٥(ن الفقيه حدثنا أبو بكر حممد بن احلس) ٤(وقال البيهقي أيضا حدثنا أبو طاهر 
__________  

يفهم من كالم ابن كثري أن أبا طالب، قضى كافرا، وأن اهللا تعاىل قضى بذلك حلكمة عنده محاية لرسوله وذودا ) ١(
  .أقول هذا تعليل غري سائغ وغري مقبول..لالسالم

  .ما بني معقوفتني زيادة من دالئل البيهقي) ٢(
  .١٨٦/  ٢ودالئل البيهقي ج ) ٤٩٢( ٣مسند أمحد ج ) ٣(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

عن حممد بن املنكدر عن ) ١(حدثنا حممد بن عبد اهللا االنصاري، حدثنا حممد بن عمر : القطان، حدثنا أبو األزهر
  .ربيعة الديلي

ازهلم يدعوهم إىل اهللا، ووراءه رجل أحول رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذي اجملاز يتبع الناس يف من: قال
  أيها الناس ال يغرنكم هذا عن: تقد وجنتاه وهو يقول
  .دينكم ودين آبائكم

  .قلت من هذا ؟ قيل هذا أبو هلب
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مث رواه من طريق شعبة عن االشعث بن سليم عن رجل من كنانة قال

وإذا رجل خلفه يسفي عليه التراب، وإذا " يا أيها الناس قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا " : بسوق ذي اجملاز وهو يقول
يا أيها الناس ال يغرنكم هذا عن دينكم فإمنا يريد أن تتركوا عبادة الالت والعزى : هو أبو جهل، وإذا هو يقول

)٢.(  
وفاته وذلك بعد وقعة بدر إن شاء اهللا  كذا قال أبو جهل، والظاهر أنه أبو هلب، وسنذكر بقية ترمجته عند ذكر

  .تعاىل
وأما أبو طالب فكان يف غاية الشفقة واحلنو الطبيعي كما سيظهر من صنائعه، وسجاياه، واعتماده فيما حيامي به عن 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه رضي اهللا عنهم
  .ى بن طلحة، أخربين عقيل بن أيب طالبعبد اهللا عن موس) ٣(قال يونس بن بكري عن طلحة بن حيىي بن 

  .إن ابن أخيك هذا قد آذانا يف نادينا ومسجدنا فاهنه عنا: جاءت قريش إىل أيب طالب فقالوا: قال
يقول بيت صغري،  -أو قال خنس  -) ٤(يا عقيل انطلق فأتين مبحمد، فانطلقت إليه فاستخرجته من كنس : فقال

لما أتاهم قال إن بين عمك هؤالء زعموا أنك تؤذيهم يف ناديهم ومسجدهم، فجاء به يف الظهرية يف شدة احلر، ف
  .فانته عن أذاهم فحلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببصره إىل السماء

منه بشعلة ) ٥(فما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشتعل : " قال! قالوا نعم " ترون هذه الشمس ؟ : " فقال
."  

  .اهللا ما كذب ابن أخي قط فارجعواو: فقال أبو طالب
  .رواه البخاري يف التاريخ عن حممد بن العالء عن يونس بن بكري

  .-) ٦(وهذا لفظه  -ورواه البيهقي عن احلاكم عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار عنه به 
  مث روى البيهقي من طريق يونس عن ابن إسحاق حدثين يعقوب بن

__________  
  .مد بن حممش الفقيهوهو حممد بن حم) ٤(
  .احلسني: يف الدالئل) ٥(
  .عمرو: يف الدالئل) ١(
  .٤٩٢/  ٣ويف مسند أمحد ج  ١٨٦ - ١٨٥/  ٢اخلربان يف الدالئل ج ) ٢(



  بن عبد اهللا،: عن عبد اهللا بن موسى، والصواب ما أثبتناه من دالئل البيهقي: يف االصل ونسخ البداية املطبوعة) ٣(
  .عن موسى

  .الكن يأوي إليه االنسان: كبس أو قال من حفش، والكبس: الئليف الد) ٤(
  .تستشعلوا: تشعلوا ويف الدالئل: يف البخاري) ٥(
  ).٥١/  ١/  ٤(والبخاري يف التاريخ الكبري  ١٨٧ - ١٨٦/  ٢رواه البيهقي يف الدالئل ) ٦(

  .بن املغرية بن االخنس أنه حدث) ١(عتبة 
  .املقالة بعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن قريشا حني قالت اليب طالب هذه

يا ابن أخي إن قومك قد جاءوين وقالوا كذا وكذا، فابق علي وعلى نفسك وال حتملين من االمر ما ال : فقال له
  .أطيق أنا وال أنت

  .فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك
  .خاذله ومسلمه، وضعف عن القيام معه أن قد بدا لعمه فيه، وأنه: فظن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ما تركت هذا ) ٢(يا عم لو وضعت الشمس يف مييين والقمر يف يساري : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث استعرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكى، فلما وىل قال له حني " االمر حىت يظهره اهللا أو أهلك يف طلبه 
يا ابن أخي فأقبل عليه، فقال أمض على أمرك وافعل ما أحببت، : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرأى ما بلغ االمر بر

  .فواهللا ال أسلمك لشئ أبدا
حىت أوسد يف التراب دفينا فأمضي * واهللا لن يصلوا إليك جبمعهم : قال ابن إسحاق مث قال أبو طالب يف ذلك

فلقد صدقت وكنت * ودعوتين وعلمت أنك ناصحي ) ٣(أبشر وقر بذاك منك عيونا * المرك ما عليك غضاضة 
لوجدتين مسحا * من خري أديان الربية دينا لوال املالمة أو حذاري سبة * وعرضت دينا قد عرفت بأنه ) ٤(قدم أمينا 

 ذلك داللة على أن اهللا تعاىل] كل [ وذكر ابن إسحاق اليب طالب يف ذلك أشعارا، ويف : بذاك مبينا مث قال البيهقي
  ).٥(عصمه بعمه مع خالفه إياه يف دينه، وقد كان يعصمه حيث ال يكون عمه مبا شاء ال معقب حلكمه 

وأربعني ) ٦(حدثين رجل من أهل مصر قدميا منذ بضع ]: قال [ حدثين حممد بن إسحاق : وقال يونس بن بكري
  سنة عن عكرمة، عن ابن عباس، يف قصة طويلة جرت بني

يا معشر قريش إن :  صلى اهللا عليه وسلم فلما قام رسول اهللا قال أبو جهل بن هشاممشركي مكة وبني رسول اهللا
حممدا قد أىب إال ما ترون من عيب ديننا، وشتم آبائنا وتسفيه أحالمنا، وسب آهلتنا وإين أعاهد اهللا الجلس له غدا 

 -هلم، فلما أصبح أبو جهل  حبجر، فإذا سجد يف صالته فضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا
  أخذ حجرا مث جلس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينتظره، وغدا -لعنه اهللا 

__________  
  .عقبة، ويف السرية فكاالصل: يف الدالئل) ١(

 ٢) تقريب التهذيب(وهو يعقوب بن عتبة بن املغرية بن االخنس الثقفي، ثقة من السادسة مات سنة مثان وعشرين 
 /٣٧٦/  ٣٨٥.  
وقد خص ..خص الشمس باليمني الهنا اآلية املبصرة، وخص القمر بالشمال الهنا اآلية املمحوة: قال السهيلي) ٢(

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النريين حني ضرب املثل هبما الن نورمها حمسوس والنور الذي جاء به من عند اهللا
  .كذا باالصول باثبات الياء للوزن: فامضي) ٣(



  .وكنت مث أمينا: ٤٣٧/  ١: يف سبل اهلدى) ٤(
  .دون ذكر االشعار ٢٨٥ - ٢٨٤/  ١اخلرب يف سرية ابن هشام ) ٥(

  .١٨٨ - ١٨٧/  ٢ويف دالئل النبوة للبيهقي 
  .بضعا وهو حتريف: يف االصل) ٦(

  ).١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما كان يغدو، وكان قبلته الشام 
  .، وجعل الكعبة بينه وبني الشام)٢(الركنني االسود واليماين فكان إذا صلى صلى بني 

فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي، وقد غدت قريش فجلسوا يف أنديتهم ينتظرون، فلما سجد رسول اهللا 
د يبست صلى اهللا عليه وسلم احتمل أبو جهل احلجر مث أقبل حنوه حىت إذا دنا منه رجع منبهتا ممتقعا لونه مرعوبا ق

  .يداه على حجره، حىت قذف احلجر من يده، وقامت إليه رجال من قريش
ما بك يا أبا احلكم ؟ فقال قمت إليه الفعل ما قلت لكم البارحة فلما دنوت منه عرض يل دونه فحل من : فقالوا له

  .االبل، واهللا ما رأيت مثل هامته، وال قصرته، وال أنيابه لفحل قط فهم أن يأكلين
  ).٣" (ذلك جربيل، ولو دنا منه الخذه : " فذكر يل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: ن إسحاققال اب

الفقيه، حدثنا عثمان ] حممد بن حممد بن يوسف ) [ ٤(أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو النضر : وقال البيهقي
  الدارمي حدثنا عبد اهللا بن صاحل] بن سعيد [ 
الليث بن سعد عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة، عن أبان بن صاحل عن علي بن عبد اهللا بن حدثنا ] قال [ 

  .عباس عن أبيه عن عباس بن عبد املطلب
إن هللا علي إن رأيت حممدا ساجدا أن أطأ على : فقال -لعنه اهللا  -كنت يوما يف املسجد فأقبل أبو جهل : قال

عليه وسلم حىت دخلت عليه فأخربته بقول أيب جهل، فخرج غضبانا حىت  رقبته، فخرجت على رسول اهللا صلى اهللا
  .جاء املسجد فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم احلائط

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق (فقلت هذا يوم شر، فاتزرت مث اتبعته فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأ 
يا أبا : فقال إنسان اليب جهل) االنسان ليطغى أن رآه استغىن كال إن(فلما بلغ شأن أيب جهل ) االنسان من علق

احلكم هذا حممد ؟ فقال أبو جهل أال ترون ما أرى ؟ واهللا لقد سد أفق السماء علي فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا 
  ).٤(عليه وسلم آخر السورة سجد 

قال أبو جهل : قال ابن عباس: عن عكرمة قالحدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن عبد الكرمي، : وقال االمام أمحد
لو فعل : " لئن رأيت حممدا يصلي عند الكعبة الطأن على عنقه، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  ".الخذته املالئكة عيانا 
  ورواه البخاري عن حيىي عن عبد الرزاق

__________  
  . عليه وسلم مبكة وقبلته إىل الشاموكان رسول اهللا صلى اهللا: يف سرية ابن هشام) ١(
  .بني الركنني اليماين واحلجر االسود: كذا يف االصول والبيهقي، ويف السرية) ٢(

ومن عند احلجر االسود مبتدأ الطوف، وهو أول االركان : قال ابن بطوطة يف رحلته، عندما كالمه على االركان
ال، وجعل الكعبة الشريفة عن يساره ومضى يف طوافه، مث يلقى اليت يلقاها الطائف، فإذا استلمه تقهقر ؟ عنه قلي

بعده الركن العراقي، وهو إىل جهة الشمال، مث يلقى الركن الشمامي وهو إىل جهة الغرب، مث يلقى الركن اليماين 



  .وهو إىل جهة املغرب، مث يعود إىل احلجر االسود وهو إىل جهة الشرق
  ).-اجلزء االول  -رحلة ابن بطوطة (
 ١٩١ - ١٩٠/  ٢ودالئل البيهقي ج  ٣١٩ - ٣١٨/  ١اخلرب يف سرية ابن هشام من حديث طويل ج ) ٣(

فقال إن بيين وبينه خلندقا من نار وهوال وأجنحة فقال : مالك: فقالوا: ورواه النسوي باسناده إىل أيب هريرة وفيه
 -الروض اآلنف  -راجع السهيلي (وا لو دنا الختطفته املالئكة عضوا عض: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).١٨٩/  ٢ودالئل البيهقي 
  .١٩١/  ٢دالئل النبوة ج ) ٤(

  ).١(به 
  .قال داود بن أيب هند عن عكرمة عن ابن عباس

  .قال، مر أبو جهل بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي
  .فانتهزه النيب صلى اهللا عليه وسلم أمل أهنك أن تصلي يا حممد ؟ لقد علمت ما هبا أحد أكثر ناديا مين،: فقال

  .واهللا لو دعا ناديه الخذته زبانية العذاب) فليدع ناديه سندع الزبانية: (فقال جربيل
  ).٢(أمحد والترمذي وصححه النسائي من طريق داود به ) ورواه(وراه 

  .مة عن ابن عباسوقال االمام أمحد حدثنا إمساعيل بن يزيد أبو زيد حدثنا فرات عن عبد الكرمي عن عكر
لو فعل الخذته الزبانية : " لئن رأيت حممدا عند الكعبة يصلي التيته حىت أطأ عنقه، قال فقال: قال قال أبو جهل

  ".عيانا 
حدثنا ابن محيد، حدثنا حيىي بن واضح، حدثنا يونس بن أيب إسحاق عن الوليد بن العيزار : وقال أبو جعفر بن جرير

  .عن ابن عباس
حىت بلغ ) اقرأ باسم ربك الذي خلق: (بو جهل لئن عاد حممد يصلى عند املقام القتلنه، فأنزل اهللا تعاىلأ: قال قال
  ).لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية: (من اآلية

  .بقد اسود ما بيين وبينه من الكتائ: فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي فقيل ما مينعك ؟ قال
  .واهللا لو حترك الخذته املالئكة والناس ينظرون إليه: قال ابن عباس
  .حدثنا ابن عبد االعلى، حدثنا املعتمر، عن أبيه، عن نعيم بن أيب هند، عن أيب حازم عن أيب هريرة: وقال ابن جرير

زى لئن رأيته يصلي فقال والالت والع: قال! هل يعفر حممد وجهه بني أظهركم ؟ قالوا نعم : قال أبو جهل: قال
  .كذلك الطأن على رقبته، والعفرن وجهه بالتراب

  .فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي ليطأ على رقبته
على عقبيه، ويتقي بيديه، قال فقيل له مالك ؟ قال إن بيين وبينه خندقا من ) ٣(قال فما فجئهم منه إال وهو ينكص 

  .نار وهوال وأجنحة
  ".لو دنا مين الختطفته املالئكة عضوا عضوا : " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال فقال رسو

إىل آخر ) كال إن االنسان ليطغى أن رآه استغىن( -ال أدري يف حديث أيب هريرة أم ال  -قال وأنزل اهللا تعاىل 
  ).٤(السورة 

  .يمان بن طرخان التيمي بهوقد رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن أيب حامت والبيهقي من حديث معتمر بن سل
  حدثنا وهب بن جرير، حدثنا: وقال االمام أمحد



  ].بن مسعود [ شعبة، عن أيب إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد اهللا 
ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا على قريش غري يوم واحد، فإنه كان يصلي ورهط من قريش : قال

  .جلوس، وسال جزور قريب منه
  أنا،: من يأخذ هذا السال فيلقيه على ظهره ؟ فقال عقبة بن أيب معيط: الوافق

__________  
/  ٨باب فتح الباري ) ٤(تفسري سورة العلق  -كتاب التفسري  ٦٥، والبخاري يف ٢٤٨/  ١مسند أمحد ج ) ١(

  .وأخرجه الترمذي يف تفسري سورة العلق ٧٢٤
هذا حديث : وقال ٣٣٤٩الترمذي يف تفسري سورة العلق ح  وأخرجه ٢٥٦/  ١أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٢(

  .حسن غريب صحيح
  .أي رجع ميشي إىل ورائه) ٣(
 ٣٧/  ٢، واالمام أمحد يف مسنده ٢١٥٤ص  ٣٨باب ح  ٦كتاب املنافقني ) ٥٠(أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٤(

  .١٨٩/  ٢والبيهقي يف الدالئل ج 

  .فأخذه فألقاه على ظهره
  .جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره فلم يزل ساجدا حىت

اللهم عليك هبذا املال من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أو  -بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأيب جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أيب معيط، اللهم عليك بأيب بن خلف 

أو  -فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر مجيعا، مث سحبوا إىل القليب غري أيب : ة الشاك قال عبد اهللاشعب"  -أمية بن خلف 
  .فإنه كان رجال ضخما فتقطع -أمية بن خلف 

  .إسحاق به) ١(وقد رواه البخاري يف مواضع متعددة من صحيحه ومسلم من طرق عن أيب 
والسال هو الذي  -إمنا قتل يوم أحد كما سيأيت بيانه  والصواب أمية بن خلف فإنه الذي قتل يوم بدر، وأخوه أيب

  .خيرج مع ولد الناقة كاملشيمة لولد املرأة
حىت جعل بعضهم مييل على بعض، أي مييل هذا على ) ٢(ويف بعض ألفاظ الصحيح أهنم ملا فعلوا ذلك استضحكوا 

  .هذا من شدة الضحك لعنهم اهللا
م فسبتهم، وأنه صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ من صالته رفع يديه يدعو وفيه أن فاطمة ملا ألقته عنه أقبلت عليه

  عليهم، فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك، وخافوا دعوته، وأنه صلى اهللا عليه وسلم دعا على املال منهم
  .مجلة وعني يف دعائه سبعة

لوليد بن عتبة، وأبو جهل بن هشام، وهم عتبة، وأخوه شيبة أبنا ربيعة، وا: وقع يف أكثر الروايات تسمية ستة منهم
  .وعقبة بن أيب معيط، وأمية بن خلف

  .ونسيت السابع: إسحاق) ٣(قال أبو 
قصة االراشي قال يونس بن بكري عن حممد بن ) ٤(وهو عمارة بن الوليد وقع تسميته يف صحيح البخاري : قلت

  .إسحاق حدثنا عبد امللك بن أيب سفيان الثقفي
  .بإبل له إىل مكة فابتاعها منه أبو جهل بن هشام، فمطله بأمثاهنا) ٥(اش قدم رجل من إر: قال
  فأقبل



__________  
  .يف نسخ البداية املطبوعة ابن) ١(

باب احلديث  ٦٩كتاب الوضوء  ٤ويف  ٣١٨٥باب حديث  ٢١كتاب اجلزية  ٥٨واحلديث يف البخاري يف 
٢٤٠.  

  .١٠٨باب حديث  ٣٩كتاب اجلهاد  ٣٢وعند مسلم يف صحيحه 
أي محلوا أنفسهم على الضحك والسخرية، مث أخذهم الضحك جدا فجعلوا يضحكون مييل : استضحكوا) ٢(

  .بعضهم على بعض من كثرة الضحك
  .وما أثبتناه من البخاري ومسلم" ابن : " يف االصل ونسخ البداية املطبوعة) ٣(
  .يف كتاب الصالة من رواية اسرائيل عن أيب إسحاق) ٤(

واستشكل بعضهم عد عمارة بن الوليد يف املذكورين النه مل يقتل ببدر بل ذكر أصحاب املغازي أنه : رقال ابن حج
أن كالم ابن مسعود يف أنه رآهم صرعى يف القليب حممول على االكثر، ويدل عليه : واجلواب..مات بأرض احلبشة

  .بدر مدة أن عقبة بن أيب معيط مل يطرح يف القليب بل قتل صربا بعد أن رحلوا عن
  ).معجم البلدان(اسم موضع : إراش) ٥(

  .االراشي حىت وقف على نادي قريش ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف ناحية املسجد
يا معشر قريش من رجل يعديين على أيب احلكم بن هشام، فإين غريب وابن سبيل، وقد غلبين على حقي ؟ : فقال

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا يعلمون ما بينه وبني أيب جهل ) ١(به يهزون  -فقال أهل اجمللس ترى ذلك 
  من

  .العداوة، إذهب إليه فهو يعديك عليه
  .فأقبل االراشي حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر ذلك له، فقام معه

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جاءه فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم اتبعه فانظر ما يصنع ؟ فخرج رسو
  .فضرب عليه بابه

  .، وقد انتقع لونه)٢(فخرج إليه وما يف وجهه قطرة دم ! من هذا ؟ قال حممد فاخرج : فقال
  .ال تربح حىت أعطيه الذي له: أعط هذا الرجل حقه، قال: فقال

  .ليه وسلم وقال لالراشي إحلق لشأنكقال فدخل فخرج إليه حبقه فدفعه إليه، مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا ع
الذي يل، وجاء الرجل الذي بعثوا ) ٣(فأقبل االراشي حىت وقف على ذلك اجمللس فقال جزاه اهللا خري، فقد أخذت 

معه فقالوا وحيك ماذا رأيت ؟ قال عجبا من العجب، واهللا ما هو إال أن ضرب عليه بابه فخرج وما معه روحه 
  .اعط هذا الرجل حقه: فقال
  ].إياه [ ال تربح حىت أخرج إليه حقه، فدخل فأخرج إليه حقه فأعطاه ! نعم : فقال

وحيكم واهللا ما هو إال أن : مث مل يلبث أن جاء أبو جهل فقالوا له ويلك مالك فواهللا ما رأينا مثل ما صنعت ؟ فقال
االبل ما رأيت مثل هامته، ضرب علي بأيب ومسعت صوته فملئت رعبا، مث خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحال من 

  ).٤(وال قصرته وال أنيابه لفحل قط، فواهللا لو أبيت الكلين 
بن الوليد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثين االوزاعي، عن حيىي بن أيب كثري ) ٥(حدثنا عباس : فصل وقال البخاري

  .التيمي، حدثين عروة بن الزبري] بن احلارث [ عن حممد بن إبراهيم 



بينما النيب صلى اهللا : أخربين بأشد شئ صنعه املشركون برسول اهللا ؟ قال: العاص فقلت] عمرو بن [ سألت ابن 
عليه وسلم يصلي يف حجر الكعبة، إذ أقبل عليه عقبة بن أيب معيط فوضع ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل 

أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا : (ليه وسلم وقالأبو بكر رضي اهللا عنه حىت أخذ مبنكبه ودفعه عن النيب صلى اهللا ع
  .اآلية]  ٢٨: املؤمنني) [ وقد جاءكم بالبينات من ربكم

  .قلت لعبد اهللا بن عمرو: تابعه ابن إسحاق قال أخربين حيىي بن عروة عن أبيه قال
  .وقال عبدة عن هشام عن أبيه قال قيل لعمرو بن العاص

  .ثين عمرو بن العاصوقال حممد بن عمرو عن أيب سلمة حد
  قال

__________  
  .يهوون، أي يشريون: يف دالئل البيهقي) ١(
  .وما يف وجهة باحية: يف البيهقي) ٢(
  .أخذ: يف البيهقي) ٣(
  .١٩٤ - ١٩٣/  ٢اخلرب رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٤(
  .يوهو حتريف وأثبتنا ما يف البخار" عياش : " يف االصل ونسخ البداية املطبوعة) ٥(

  .البيهقي وكذلك رواه سليمان بن بالل عن هشام بن عروة كما رواه عبدة
  .انفرد به البخاري

وقد رواه يف أماكن من صحيحه وصرح يف بعضها بعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وهو أشبه لرواية عروة عنه، 
  ).١(وكونه عن عمرو أشبه لتقدم هذه القصة 
حدثين حيىي : عن أمحد بن عبد اجلبار عن يونس عن حممد بن إسحاق) ٢(وقد روى البيهقي عن احلاكم عن االصم 

  .بن عروة عن أبيه عروة
ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما : قال قلت لعبد اهللا بن عمرو بن العاص

احلجر، فذكروا رسول اهللا صلى اهللا لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما يف : ؟ فقال) ٣(كانت تظهره من عداوته 
ما رأينا مثل ما صربنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحالمنا، وشتم آباءنا، وعاب ديننا، وفرق : عليه وسلم فقالوا

قال فبينما هم يف ذلك طلع رسول اهللا  -أو كما قال  -على أمر عظيم ) ٤(مجاعاتنا، وسب آهلتنا، وصرنا منه 
فأقبل ميشي حىت استلم الركن، مث مر هبم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، فعرفت ذلك يف صلى اهللا عليه وسلم 

وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمضى فلما مر هبم الثانية غمزوه مبثلها فعرفتها يف وجهه فمضى فمر هبم 
  .الثالثة فغمزوه مبثلها

  ".بيده لقد جئتكم بالذبح أتسمعون يا معشر قريش ؟ أما والذي نفسي ): " ٥(فقال 
حىت أن أشدهم فيه وصاة قبل ) ٦(فأخذت القوم كلمته حىت ما منهم من رجل إال وكأمنا على رأسه طائر وقع 

  .حىت إنه ليقول انصرف أبا القاسم راشدا فما كنت جبهول] أحسن ما جيد من القول [ ذلك لريفؤه 
: الغد اجتمعوا يف احلجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كان

  .ذكرمت ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حىت إذا بادأكم مبا تكرهون تركتموه
أنت : فبينما هم على ذلك طلع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون



  ن عيب آهلتهم ودينهم، فيقولالذي تقول كذا وكذا ؟ ملا كان يبلغهم م
ولقد رأيت رجال منهم أخذ مبجامع ردائه، وقام أبو " نعم أنا الذي أقول ذلك : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .مث انصرفوا عنه) أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا(ويلكم : دونه ويقول) ٧(بكر يبكي 
  .فإن ذلك الكرب ما رأيت قريشا بلغت منه قط

__________  
  .٣٠٩/  ١احلديث يف سرية ابن هشام ) ١(

كتاب مناقب االنصار  ٦٣، ويف ٣٦٧٨باب حديث ) ٥(كتاب فضائل الصحابة  ٦٢والبخاري يف صحيحه يف 
  .٤٨١٥باب تفسري سورة املؤمن حديث ) ٤٠(كتاب التفسري  ٦٥ويف  ٣٨٥٦باب حديث  ٢٩

  .عباس حممد بن يعقوبأبو ال: حممد بن عبد اهللا احلافظ، واالصم: احلاكم) ٢(
) ٤(أصابوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما كانوا يظهرون من عداوته ؟ : العبارة يف سرية ابن هشام) ٣(

  .وصربنا منه، ويف سرية ابن هشام: يف دالئل البيهقي
  .لقد صربنا منه

  .واقع: يف السرية والدالئل) ٦: (فوقف مث قال: يف السرية والدالئل) ٥(
  .وهو حتريف" ينكى : " يف االصل ونسخ البداية املطبوعة) ٧(

فصل يف تأليب املال من قريش على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه واجتماعهم بعمه أيب طالب القائم يف 
 حدثنا وكيع عن: منعه ونصرته وحرصهم عليه أن يسلمه إليهم فأىب عليهم ذلك حبول اهللا وقوته قال االمام أمحد

  .محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس
لقد أوذيت يف اهللا وما يؤذي أحد، وأخفت يف اهللا وما خياف أحد، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ).١" (ولقد أتت علي ثالثون من بني يوم وليلة وما يل ولبالل ما يأكله ذو كبد إال ما يواري إبط بالل 
  .حديث محاد بن سلمة به وقال الترمذي حسن صحيح وأخرجه الترمذي وابن ماجه من

  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه، ومضى) ٢(وحدب : وقال حممد بن إسحاق
ال يرده عنه شئ، فلما رأت قريش أن رسول اهللا ) ٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أمر اهللا مظهرا لدينه 

وسلم ال يعتبهم من شئ أنكروه عليه من فراقهم وعيب آهلتهم، ورأوا أن عمه أبو طالب قد حدب  صلى اهللا عليه
عليه، وقام دونه فلم يسلمه هلم، مشى رجال من أشراف قريش إىل أيب طالب، عتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد مشس 

وامسه العاص بن  -بختري بن عبد مناف بن قصي، وأبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس، وأبو ال
 -بن احلارث بن أسد بن عبد العزى بن قصي، واالسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى، وأبو جهل ) ٤(هشام 

وامسه عمرو بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، والوليد بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم بن 
بن سهم بن عمرو بن ) ٥(ونبيه ومنبه، إبنا احلجاج بن عامر بن حذيفة بن سعيد يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي، 

  .هصيص بن كعب بن لؤي، والعاص بن وائل بن سعيد بن سهم
  .قال ابن إسحاق أو من مشى منهم

  يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آهلتنا، وعاب ديننا وسفه أحالمنا، وضلل آباءنا،: فقالوا
__________  

  .١٢٠/  ٣: أمحد ج مسند) ١(



احنناء الظهر، مث استعري فيمن عطف على غريه ورق له، وقد يكون احلدب أيضا : أصل احلدب: حدب) ٢(
لينتزعوا ما * وإن حدبوا فاقعس وإن هم تقاعسوا : مستعمال يف معىن املخالفة إذا قرن بالقعس، كقول الشاعر

  .المره: يف السرية) ٣(خلف ظهرك فاحدب 
أبو : " العاص بن هشام هو قول الكليب، والذي قاله ابن هشام: الذي قاله ابن إسحاق: يليقال السه) ٤(

هو قول الزبري بن أيب بكر وقول مصعب، وهكذا وجدت يف حاشية كتاب الشيخ أيب " العاص بن هاشم : البختري
  .حبر سفيان بن العاص

  .ابن سعد: يف السرية) ٥(

: نا وبينه، فإنك على مثل ما حنن عليه من خالفه فنكفيكه ؟ فقال هلم أبو طالبفإما أن تكفه عنا، وأما أن ختلي بين
  .قوال رفيقا، وردهم ردا مجيال فانصرفوا عنه

  ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ما
  .االمر بينهم وبينه حىت تباعد الرجال وتضاغنوا) ١(هو عليه، يظهر دين اهللا ويدعو إليه، مث شرى 

يش ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينها فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه، مث أهنم مشوا إىل وأكثرت قر
  .أيب طالب مرة أخرى

يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا واهللا ]: له [ فقالوا 
فيه أحالمنا، وعيب آهلتنا حىت تكفه عنا أو ننازله وإياك يف ذلك حىت يهلك ال نصرب على هذا من شتم آبائنا، وتس

مث انصرفوا عنه، فعظم على أيب طالب فراق قومه وعداوهتم ومل يطب نفسا  -] له [ أو كما قالوا  -أحد الفريقني 
  .باسالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال خذالنه

أن قريشا حني قالوا اليب طالب هذه : بن املغرية بن االخنس أنه حدث وحدثين يعقوب بن عتبة: قال ابن إسحاق
يا ابن أخي إن قومك قد جاءوين، فقالوا كذا وكذا الذي : املقالة بعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له

 عليه وسلم أنه فظن رسول اهللا صلى اهللا: قالوا له، فابق علي وعلى نفسك، وال حتملين من االمر ما ال أطيق، قال
وأنه خاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه قال فقال له رسول اهللا صلى ) ٢(قد بدا لعمه فيه بدو 

يا عم واهللا لو وضعوا الشمس يف مييين، والقمر يف يساري على أن أترك هذا االمر حىت يظهره : " اهللا عليه وسلم
  .مث استعرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبكى مث قام، فلما وىل ناداه أبو طالب: قال" اهللا، أو أهلك فيه ما تركته 

  .أقبل يابن أخي، فأقبل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال
  .اذهب يابن أخي فقل ما أحببت فواهللا ال أسلمتك لشئ أبدا: فقال

الن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإسالمه قال ابن إسحاق مث إن قريشا حني عرفوا أن أبا طالب قد أىب خذ
يا أبا طالب، : -فيما بلغين  -وإمجاعه لفراقهم يف ذلك وعداوته مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن املغرية فقالوا له 

هذا عمارة بن الوليد أهند فىت يف قريش وأمجله، فخذه فلك عقله ونصره، واختذه ولدا فهو لك ؟ وأسلم إلينا ابن 
! هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك، وفرق مجاعة قومك، وسفه أحالمنا فنقتله فإمنا هو رجل برجل  أخيك
  .هذا واهللا ما ال يكون أبدا! واهللا لبئس ما تسومونين ؟ أتعطونين ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ابين فتقتلونه : قال
يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على  واهللا: فقال املطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي: قال

  التخلص مما
واهللا ما أنصفوين، ولكنك قد أمجعت خذالين : تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا ؟ فقال أبو طالب للمطعم



  االمر، ومحيت) ٣(فحقب  -أو كما قال  -ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدالك 
__________  

  .كثر واشتد: ول سرى، وشرى االمرمن السرية، ويف االص) ١(
  .ظهر له رأي: بداء، والبداء االسم من بدا واملراد: يف السرية) ٢(
  .زاد واشتد، وهو من قولك: حقب االمر) ٣(

إذا راغ عنه احلقب من شدة اجلهد والنصب وإذا عسر عليه البول أيضا لشدة احلقب على ذلك : حقب البعري
  .املوضع

  .ونادى بعضهم بعضهااحلرب، وتنابذ القوم، 
فقال أبو طالب عند ذلك يعرض باملطعم بن عدي، ويعم من خذله من بين عبد مناف ومن عاداه من قبائل قريش، 

أال ليت حظي من حياطتكم بكر من اخلور * أال قل لعمرو والوليد ومطعم : ويذكر ما سألوه وما تباعد من أمرهم
إذ ما عال الفيفاء قيل * ختلف خلف الورد ليس بالحق ) ١(له قطر يرش على الساقني من بو* حبحاب كثري رغاؤه 

كما حرمجت من * إذا سئال قاال إىل غرينا االمر بل هلما أمر ولكن حترمجا * أرى أخوينا من أبينا وأمنا ) ٢(له وبر 
قوم يف مها نبذانا مثل ما نبذ اجلمر مها أغمزا لل* أخص خصوصا عبد مشس ونوفال ) ٣(رأس ذي علق الصخر 

من الناس إال أن يرس له ذكر وتيم * مها أشركا يف اجملد من ال أباله ) ٤(فقد أصبحا منهم أكفهما صفر * أخويهما 
وال منكم ما دام من نسلنا شفر * وكانوا لنا موىل إذا بغي النصر فواهللا ال تنفك منا عداوة * وخمزوم وزهرة منهم 

  .ذع فيهماوتركنا منها بيتني أق: قال ابن هشام) ٥(
  فصل

مث إن قريشا تذامروا بينهم على من يف القبائل : يف مبالغتهم يف االذية الحاد املسلمني املستضعفني قال ابن إسحاق
من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين أسلموا معه، فوثبت كل قبيلة على من فيها من املسلمني 

  .نهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعمه أيب طالبيعذبوهنم ويفتنوهنم عن دينهم، ومنع اهللا م
وقد قام أبو طالب، حني رأى قريشا يصنعون ما يصنعون، يف بين هاشم وبين عبد املطلب، فدعاهم إىل ما هو عليه 
ما من منع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والقيام دونه، فاجتمعوا إليه وقاموا معه، وأجابوه إىل ما دعاهم إليه، إال 

  كان من أيب هلب عدو اهللا
__________  

  .الضعاف: اخلور) ١(
  .القصري، ويروى خبخاب هو الضعيف: واحلجاب

  .دويبة على شكل اهلرة، وحيتمل أن يكون أراد أنه يصفر يف العني لعلو املكان أو بعده: وبر) ٢(
  .جترمجا، وجرمجت يف السرية) ٣(

  .جبل يف ديار بين أسد: ذو علق
  .إذا صغر شأنه وعابه واستضعفه: أغمز فالن يف فالن، أو من فالن: أغمزا) ٤(
  .وال منهم ما كان من نسلنا شفر: يف السرية) ٥(

  .أي أحد: وشفر



  ].امللعون 
إذا : يف ذلك ميدحهم وحيرضهم على ما وافقوه عليه من احلدب والنصرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(فقال 

ففي هاشم أشرافها * فعبد مناف سرها وصميمها وإن حصلت اشراف عبد منافها * اجتمعت يوما قريش ملفخر 
علينا فلم تظفر * هو املصطفى من سرها وكرميها تداعت قريش غثها ومسينها * وقدميها وإن فخرت يوما فان حممدا 

* ا كل يوم كريهة وحنمي محاه) ٣(إذ ما ثنوا صعر الرقاب نقيمها * وكنا قدميا ال نقر ظالمة ) ٢(وطاشت حلومها 
  )٤(ونضرب عن أحجارها من يرومها 

فصل فيما اعترض به املشركون على رسول اهللا ) ٥(بأكنافنا تندى وتنمى أرومها * بنا انتعش العود الذواء وإمنا 
ه صلى اهللا عليه وسلم، وما تعنتوا له يف أسئلتهم إياه أنواعا من اآليات وخرق العادات على وجه العناد، ال على وج
طلب اهلدي والرشاد فلهذا مل جيابوا إىل كثري مما طلبوا وال ما إليه رغبوا، لعلم احلق سبحانه أهنم لو عاينوا وشاهدوا 

  .ما أرادوا الستمروا يف طغياهنم يعمهون، ولظلوا يف غيهم وضالهلم يتردون
منا اآليات عند اهللا وما يشعركم أهنا إذا واقسموا باهللا جهد أمياهنم لئن جاءهتم آية ليؤمنن هبا قل إ: (قال اهللا تعاىل

جاءت ال يؤمنون، ونقلب أفئدهتم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة ونذرهم يف طغياهنم يعمهون، ولو أننا نزلنا 
) إليهم املالئكة وكلمهم املوتى وحشرنا عليهم كل شئ قبال ما كانوا ليؤمنوا إال أن يشاء اهللا ولكن أكثرهم جيهلون

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آية حىت : (وقال تعاىل]  ١١١ - ١٠٩: نعاماال[ 
  )يروا العذاب االليم
__________  

  .أي أبو طالب: فقال) ١(
  .اللحم الضعيف: هنا من ليس له نسب، والغث يف االصل: الغث) ٢(
  .اخلدود بدل الرقاب: يف ابن هشام) ٣(
  .اجحارها، واالجحار مجع جحر يريد بيوهتا ومساكنها: يف ابن هشام) ٤(

  .املراد هبا احلصون واملعاقل: واالحجار
  .وهو حتريف" الزواء : " يف نسخ البداية املطبوعة) ٥(

  .الذي جفت رطوبته: والذواء
  .االصول مجع أرومة: واالروم

  ]. ٩٧ - ٩٦: يونس[ 
كذب هبا االولون وآتينا مثود الناقة مبصرة فظلموا هبا وما نرسل  وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن: (وقال تعاىل

  ]. ٥٩: االسراء) [ باآليات إال ختويفا
  :وقال تعاىل

وقالوا لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من االرض ينبوعا أو تكون لك جنة من خنيل وعنب فتفجر االهنار خالهلا (
يت باهللا واملالئكة قبيال، أو يكون لك بيت من زخرف أو تفجريا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأ

) [ ترقى يف السماء ولن نؤمن لرقيك حىت تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ريب هل كنت إال بشرا رسوال
  .وقد تكلمنا على هذه اآليات وما يشاهبها يف أماكنها يف التفسري وهللا احلمد]  ٩٣ - ٩٠: االسراء

وهو شيخ من أهل مصر يقال له حممد بن أيب  -عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم ) ١( وقد روى يونس وزياد



  .عن سعيد بن جبري وعكرمة عن ابن عباس -حممد 
بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة، فقال بعضهم  -) ٢(وعدد أمساءهم  -اجتمع علية من أشراف قريش : قال

إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك : ذروا فيه، فبعثوا إليهابعثوا إىل حممد فكلموه، وخاصموه حىت تع: لبعض
، )٣(فجاءهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريعا وهو يظن أنه قد بدا هلم يف أمره بدء ] فأهتم [ ليكلموك، 

  .حريصا حيب رشدهم ويعز عليه عنتهم، حىت جلس إليهم] عليهم [ وكان 
، وإنا واهللا ال نعلم رجال من العرب أدخل على قومه ما أدخلت )٤(فيك يا حممد، إنا قد بعثنا إليك لنعذر : فقالوا

  .على قومك
لقد شتمت اآلباء، وعبت الدين، وسفهت االحالم، وشتمت اآلهلة وفرقت اجلماعة، وما بقي من قبيح إال وقد جئته 

  .فيما بيننا وبينك
تكون أكثرنا ماال، وإن كنت إمنا تطلب  فإن كنت إمنا جئت هبذا احلديث تطلب ماال مجعنا لك من أموالنا حىت

الشرف فينا سودناك علينا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك مبا يأتيك رئيا تراه قد 
أموالنا يف طلب الطب حىت ] لك [ فرمبا كان ذلك، بذلنا  -وكان يسمون التابع من اجلن الرئي  -غلب عليك 

ما يب ما تقولون، ما جئتكم مبا جئتكم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم] هلم [ يك ؟ فقال نربئك منه أو نعذر ف
به أطلب أموالكم، وال الشرف فيكم، وال امللك عليكم، ولكن اهللا بعثين إليكم رسوال، وأنزل علي كتابا، وأمرين 

ين ما جئتكم به فهو حظكم من الدنيا أن أكون لكم بشريا ونذيرا، فبلغتكم رسالة ريب ونصحت لكم، فإن تقبلوا م
أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " واآلخرة، وإن تردوه علي أصرب المر اهللا حىت حيكم اهللا بيين وبينكم 

  يا حممد فإن كنت غري قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق: فقالوا
__________  

  .ياد البكائي ومها راويا السرية عن ابن إسحاقيونس بن بكري وز) ١(
عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، والنضر بن : وهم: ذكر امساءهم ابن إسحاق يف السرية) ٢(

احلارث بن كلدة، وأبو البختري بن هشام، واالسود بن املطلب، وزمعة بن االسود، والوليد بن املغرية، وأبو جهل 
  .وعبد اهللا بن أيب أمية، والعاص بن وائل، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج، وأمية بن خلف بن هشام

٣١٥/  ١.  
  .بداء: يف السرية) ٣(
  .لنكلمك: يف السرية) ٤(

  .، وال أشد عيشا منا)١(بالدا، وال أقل ماء 
لنا بالدنا، وليجر فيها  فسل لنا ربك الذي بعثك مبا بعثك به فليسري عنا هذه اجلبال اليت قد ضيقت علينا، وليبسط

أهنارا كأهنار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيما يبعث لنا منهم قصي بن كالب فإنه كان 
أحق هو أو باطل ؟ فإن فعلت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك : شيخا صدوقا فنسأهلم عما تقول
  .ولعند اهللا، وأنه بعثك رسوال كما تق

إمنا جئتكم من عند اهللا مبا بعثين به، فقد ] إليكم [ ما هبذا بعثت : " فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم يف الدنيا واالخرة، وإن تردوا علي أصرب المر اهللا حىت حيكم 

فخذ لنفسك، فسل ربك أن يبعث لنا ملكا يصدقك مبا تقول، ويراجعنا  قالوا فإن مل تفعل لنا هذا" اهللا بيين وبينكم 



عنك، وتسأله فيجعل لنا جنانا وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، ويغنيك عما نراك تبتغي فإنك تقوم يف االسواق 
ما أنا : " وتلتمس املعايش كما نلتمسه، حىت نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسوال كما تزعم، فقال هلم

بفاعل، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم هبذا، ولكن اهللا بعثين بشريا ونذيرا فإن تقبلوا ما جئتكم به 
  .فهو حظكم يف الدنيا واآلخرة

  ".وإن تردوه علي أصرب المر اهللا حىت حيكم اهللا بيين وبينكم 
ذلك إىل اهللا إن شاء : " إال أن تفعل فقالقالوا فاسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا لن نؤمن لك 

  يا حممد ما علم ربك أنا سنجلس: فقالوا" فعل بكم ذلك 
معك ونسألك عما سألناك عنه، ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به، وخيربك ما هو صانع 

ذا رجل باليمامة يقال له الرمحن، وإنا واهللا ال يف ذلك بنا إذا مل نقبل منك ما جئتنا به ؟ فقد بلغنا أنه إمنا يعلمك ه
  .نؤمن بالرمحن أبدا فقد أعذرنا إليك يا حممد، أما واهللا ال نتركك وما فعلت بنا حىت هنلكك أو هتلكنا

  .لن نؤمن لك حىت تأتينا باهللا واملالئكة قبيال: حنن نعبد املالئكة وهي بنات اهللا، وقال قائلهم: وقال قائلهم
ذلك قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنهم وقام معه عبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن  فلما قالوا

يا حممد، عرض عليك قومك ما عرضوا ]: له [ فقال  -وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد املطلب  -عمر بن خمزوم 
  .فلم تقبله

مث سألوك أن تأخذ [ فلم تفعل، ] ويصدقوك ويتبعوك [ مث سألوك النفسهم أمورا ليعرفوا هبا منزلتك من اهللا 
  .مث سألوك أن تعجل ما ختوفهم به من العذاب] لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من اهللا، فلم تفعل 

فواهللا ال أو من لك أبدا حىت تتخذ إىل السماء سلما مث ترقى منه وأنا أنظر حىت تأتيها وتأيت معك بنسخة ومنشورة 
  ).٢(عك أربعة من املالئكة يشهدون لك أنك كما تقول، وأمي اهللا لو فعلت ذلك لظننت أين ال أصدقك وم

مث انصرف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهله حزينا أسفا ملا 
  .)٣(فاته مبا طمع فيه من قومه حني دعوه، وملا رأى من مباعدهتم إياه 

  وهذا
__________  

  .وهو حتريف، وأثبتناه من السرية" ماال " يف االصل ) ١(
  .، وقد أسلم أبو أمية هذا قبل فتح مكة"أين أصدقك : " يف السرية) ٢(
  .وما بعدها ٣١٥/  ١اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ٣(

  .وما بني معقوفتني يف اخلرب زيادة استدركت من السرية

ه هؤالء املال جملس ظلم وعدوان وعناد، وهلذا اقتضت احلكمة االهلية، والرمحة الربانية، أال اجمللس الذي اجتمع علي
حدثنا عثمان بن : كما قال االمام أمحد* جيابوا إىل ما سألوا الن اهللا علم أهنم ال يؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب 
  .عن ابن عباس حممد، حدثنا جرير، عن االعمش، عن جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبري

سأل أهل مكة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيعل هلم الصفا ذهبا، وأن ينحي عنهم اجلبال فيزدرعوا، : قال
  فقيل له إن شئت أن تستأين هبم، وإن شئت أن

  .تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم االمم
وما منعنا أن نرسل باآليات إال أن كذب هبا االولون، وآتينا مثود الناقة : (ىلفأنزل اهللا تعا" ال بل أستأين هبم : " قال



  .اآلية]  ٥٩: االسراء) [ مبصرة فظلموا هبا
  ).١(وهكذا رواه النسائي من حديث جرير 

  .حدثنا عبد الرمحن، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن عمران بن حكيم، عن ابن عباس: وقال أمحد
أدع لنا ربك جيعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك، قال وتفعلوا ؟ قالوا : للنيب صلى اهللا عليه وسلم قالت قريش: قال

نعم قال فدعا فأتاه جربيل فقال إن ربك يقرأ عليك السالم ويقول لك إن شئت أصبح الصفا هلم ذهبا، فمن كفر 
بل التوبة : " باب الرمحة والتوبة، قال منهم بعد ذلك أعذبه عذابا ال أعذبه أحدا من العاملني، وإن شئت فتحت هلم

  ".والرمحة 
  .وهذان إسنادان جيدان، وقد جاء مرسال عن مجاعة من التابعني منهم سعيد بن جبري وقتادة وابن جريج وغري واحد
وروى االمام أمحد والترمذي من حديث عبد اهللا بن املبارك حدثنا حيىي بن أيوب عن عبيد اهللا بن زحر عن علي بن 

عرض علي ريب عزوجل أن جيعل يل : " أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٢(يد، عن القاسم عن يز
فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك،  -أو حنو ذلك  -بطحاء مكة ذهبا، فقلت ال يا رب أشبع يوما وأجوع يوما 

  .لفظ أمحد" وإذا شبعت محدتك وشكرتك 
  .بن يزيد يضعف يف احلديثوقال الترمذي هذا حديث حسن، وعلي 

عن عكرمة عن ابن  -قدم علينا منذ بضع وأربعني سنة  -) ٣(حدثين شيخ من أهل مصر : وقال حممد بن إسحاق
  .عباس
سلوهم عن حممد، : بعثت قريش النضر بن احلارث وعقبة بن أيب معيط إىل أحبار يهود باملدينة، فقالوا هلما: قال

  .فإهنم أهل الكتاب االول، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم االنبياء وصفا هلم صفته، وأخرباهم بقوله
فخرجا حىت قدما املدينة فسأال أحبار يهود عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووصفا هلم أمره وبعض قوله، وقاال 

  .إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخربونا عن صاحبنا هذا
الث نأمركم هبن، فإن أخربكم هبن فهو نيب مرسل، وإن مل يفعل فهو رجل سلوه عن ث: قال فقالت له أحبار يهود

  متقول، فروا فيه رأيكم، سلوه عن فتية ذهبوا يف الدهر االول ما كان من أمرهم ؟ فإنه قد كان هلم حديث
__________  

  .٤٠٢/  ٤أخرجه النسائي يف التفسري، يف السنن الكربى حتفة االشراف ) ١(
أيب أمامة وهو حتريف، والصواب ما أثبتناه وهو القاسم بن عبد الرمحن مل يرو إال عن أيب أمامة  يف االصل ابن) ٢(

  .من الصحابة
  .حدثين بعض أهل العلم: يف السرية) ٣(

  حدثين رجل من أهل مكة : ويف دالئل البيهقي

وه عن الروح ما ، وسل)٢] (نبؤه [ ، وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق االرض ومغارهبا ما كان )١(عجيب 
  .هي ؟ فإن أخربكم بذلك فهو نيب فاتبعوه، وإن مل خيربكم فإنه رجل متقول فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم

يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبني حممد، قد أمرنا : فأقبل النضر وعقبة حىت قدما على قريش فقاال
  .يا حممد أخربنا: ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالواأحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخرباهم هبا، فجاؤ

  .فسألوه عما أمروهم به
  .ومل يستثن" أخربكم غدا مبا سألتم عنه : " فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



ال حيدث له يف ذلك وحيا، وال يأتيه ) ٣(فانصرفوا عنه ومكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة ليلة 
وعدنا حممد غدا واليوم مخس عشرة ليلة قد أصبحنا فيها ال خيربنا بشئ مما : أهل مكة وقالوا) ٤(ربيل حىت أرجف ج

سألناه عنه، وحىت أحزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة، مث 
[ الكهف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم ) ٥] (أصحاب [ جاءه جربيل عليه السالم من اهللا عزوجل بسورة 

ويسألونك عن الروح قل الروح من : (ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وقال اهللا تعاىل) ٥] (وخرب 
  ]. ٨٥: االسراء) [ أمر ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال

  .بكشفه من هناكوقد تكلمنا على ذلك كله يف التفسري مطوال فمن أراده فعليه 
مث شرع يف تفصيل أمرهم واعترض يف ) أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا: (ونزل قوله

وال تقولن لشئ إين فاعل ذلك غدا إال أن يشاء اهللا واذكر ربك : (الوسط بتعليمه االستثناء حتقيقا ال تعليقا يف قوله
ويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلو : (قصة اخلضر، مث ذي القرنني مث قالمث ذكر قصة موسى لتعلقها ب) إذا نسيت

  .مث شرح أمره وحكى خربه) عليكم منه ذكرا
أي خلق عجيب من خلقه، وأمر من أمره، ) ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب: (وقال يف سورة سبحان
  .قال هلا كوين فكانت

  وليس
وير حقيقته يف نفس االمر يصعب عليكم بالنسبة إىل قدرة اهللا تعاىل وحكمته، لكم االطالع على كل ما خلقه، وتص

أن اليهود سألوا عن ذلك رسول اهللا صلى ) ٦(وقد ثبت يف الصحيحني ) وما أوتيتم من العلم إال قليال: (وهلذا قال
  فإما أهنا نزلت مرة ثانية أو -اهللا عليه وسلم باملدينة، فتال عليهم هذه اآلية 

__________  
  .عجب: يف السرية) ١(
  .سقطت من االصل واستدركت من السرية والدالئل) ٢(
  .قال السهيلي عن موسى بن عقبة إن الوحي إمنا أبطأ عنه ثالثة أيام مث جاءه جربيل بسورة الكهف) ٣(
بعادهم عن خاضوا يف االخبار السيئة اليت من شأهنا إيقاع الناس يف البلبلة واالضطراب ال: أرجف أهل مكة) ٤(

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ما بني معكوفتني سقط من االصل واستدركت من السرية ودالئل البيهقي) ٥(
  .٧٢٩٧باب ح ) ٣(كتاب االعتصام بالسنة  ٩٦أخرجه البخاري يف ) ٦(

: عن ابن مسعود قال البيهقي ٢١٥٢ص  ٣٢باب ح  ٤كتاب صفات املنافقني  ٥٠ومسلم يف صحيحه يف 
  .ابن مسعود، يدل على أن سؤال اليهود عن الروح، ونزول اآلية فيه كان باملدينة وحديث

وإن كان نزوهلا متقدما ومن قال إهنا إمنا نزلت باملدينة واستثناها من سورة سبحان ففي قوله نظر،  -ذكرها جوابا 
  .واهللا أعلم

ه، قال قصيدته اليت تعوذ فيها حبرم مكة العرب أن يركبوه مع قوم) ١(وملا خشي أبو طالب دهم : قال ابن إسحاق
ومبكانه منها، وتودد فيها أشراف قومه، وهو على ذلك خيربهم وغريهم يف شعره أنه غري مسلم لرسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وسلم، وال تاركه لشئ أبدا حىت يهلك دونه
وقد طاوعوا * رحونا بالعداوة واالذى وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صا* وملا رأيت القوم ال ود فيهم : فقال



* يعضون غيظا خلفنا باالنامل صربت هلم نفسي بسمراء مسحة * أمر العدو املزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة 
  )٢(وأبيض غضب من تراث املقاول 

ث لدى حي* وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما معا مستقبلني رتاجه * وأحضرت عند البيت رهطي وأخويت 
مبفضى السيول من إساف ونائل مومسة االعضاد أو * وحيث ينيخ االشعرون ركاهبم ) ٣(يقضي حلفه كل نافل 

أعوذ ) ٥(بأعناقها معقودة كالعثاكل * ترى الودع فيها والرخام وزينة ) ٤(خميسة بني السديس وبازل * قصراهتا 
ومن ملحق يف الدين ما مل * عى لنا مبعيبة علينا بسوء أو ملح بباطل ومن كاشح يس* برب الناس من كل طاعن 

وباهللا إن اهللا * وراق لريقى يف حراء ونازل وبالبيت حق البيت من بطن مكة * حناول وثور ومن أرسى ثبريا مكانه 
على * إذا اكتنفوه بالضحى واالصائل وموطئ ابراهيم يف الصخر رطبة * ليس بغافل وباحلجر املسود إذ ميسحونه 

ومن حج بيت اهللا من كل ) ٦(وما فيهما من صورة ومتاثل * غري ناعل وأشواط بني املروتني إىل الصفا قدميه حافيا 
  ومن كل ذي نذر ومن كل راجل* راكب 

__________  
  .دمهاء: يف ابن هشام) ١(
  .قاطع: عضب) ٢(

  .امللوك: املقاول
  .املتربئ: النافل) ٣( حيتمل أن يكون هذا السيف من هبات أو هدايا امللوك البيه عبد املطلب

  .وهي أصل العنق: معلمة، والقصرات مجع قصرة: مومسة) ٤(
  .املذللة: واملخيسة

  .الذي دخل يف السنة الثامنة: والسديس من االبل
  .الذي خرج نابه وذلك يف السنة التاسعة: والبازل

  . ينبت عليها الثمروهي االغصان اليت: مجع عثكول وأصلها عثاكيل حذفت الياء للضرورة: العثاكل) ٥(
  .أصلها متاثيل حذفت الياء للضرورة، وهي الصور: متاثل) ٦(

  )١(االل إىل مفضي الشراج القوابل * وباملشعر االقصى إذا عمدوا له 
وهل فوقها من حرمة * يقيمون بااليدي صدور الرواحل وليلة مجع واملنازل من مىن * وتوقافهم فوق اجلبال عشية 

يؤمون * سراعا كما خيرجن من وقع وابل وباجلمرة الكربى إذا صمدوا هلا * ما املقربات أجزنه ومنازل ومجع إذا 
* جتيز هبم حجاج بكر بن وائل حليفان شدا عقد ما احتلفا له * قذفا رأسها باجلنادل وكندة إذ هم باحلصاب عشية 

فهل بعد هذا من ) ٢(م اجلوافل وشربقه وخد النعا* وردا عليه عاطفات الوسائل وحطمهم مسر الرماح وسرحه 
كذبتم ) ٣(يسد بنا أبواب ترك وكابل * وهل من معيذ يتقي اهللا عادل يطاع بنا أمر العدا ود أننا * معاذ لعائذ 

) ٤(وملا نطاعن دونه ونناضل * ونظعن اال أمركم يف بالبل كذبتم وبيت اهللا نبذي حممدا * وبيت اهللا نترك مكة 
هنوض الروايا حتت ذات * ونذهل عن أبنائنا واحلالئل وينهض قوم باحلديد اليكم  *ونسلمه حىت نصرع حوله 

وإنا لعمر اهللا إن جد ما ) ٦(من الطعن فعل االنكب املتحامل * وحىت نرى ذا الضغن يركب ردعه ) ٥(الصالصل 
  )٧(ل أخي ثقة حامي احلقيقة باس* لتلتبسن أسيافنا باالماثل بكفي فىت مثل الشهاب مسيدع * أرى 

__________  
  .عرفة: املشعر االقصى) ١(



يزرن إالال سريهن التدافع ومسي كذلك الن احلجيج إذا رأوه الوا يف السري واجتهدوا : جبل عرفة قال النابغة: إالل
  .فيه ليدركوا املوقف

  .وهو سيل املاء: مجع شرج: والشراج
  .شجر الطلع: السمر) ٢(

  .وهو عرض اجلبل: والصفاح
  .جر عظامش: والسرح
  .نبات يقال ليابسه احللى، ولرطبه الشربق: والشربق
  .السري السريع: الوخد

  .املسرعة: واجلوافل
  .يطاع بنا العدى وودوا لو أننا: يف السرية واالكتفاء) ٣(

  .جبالن: وترك وكابل
  .نبزى بدل نبذي: يف سرية ابن هشام) ٤(

  .ال من جواب القسم ال نبزى حممدا فحذف: نغلب عليه، واملراد هنا: نبزى
  .االبل اليت حتمل املاء واحدهتا رواية: الروايا) ٥(

  .املزادات هلا صلصلة باملاء: والصالصل
  .أي خير صريعا لوجهه: يركب ردعه) ٦(
  .السيد: السميدع) ٧(

ذمار غري حيوط ال* سيدا  -ال أبالك  -وما ترك قوم ) ١(علينا وتأيت حجة بعد قابل * شهورا وأياما وحوال حمرما 
اليتامى عصمة لالرامل يلوذ به اهلالك من آل هاشم ) متال(منال * وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ) ٢(ذرب مواكل 

وعثمان مل يربع علينا ) ٣(إىل بغضنا وجزانا آلكل * فهم عنده يف رمحة وفواضل لعمري لقد أجرى أسيد وتكره * 
كما قد لقينا ) ٥(ومل يرقبا فينا مقالة قائل * أبيا وابن عبد يغوثهم أطاعا ) ٤(ولكن أطاعا أمر تلك القبائل * وقنقذ 

نكل هلما صاعا بصاع املكايل * فان يلفيا أو ميكن اهللا منهما ) ٦(وكل توىل معرضا مل جيامل * من سبينع ونوفل 
ج أبا عمرو بنا مث فنا* ليظعننا يف أهل شاء وجامل يناحي بنا يف كل ممسى ومصبح * وذاك أبو عمرو أيب غري بغضنا 

من االرض بني * أضاق عليه بغضنا كل تلعة ) ٧(بلى قد تراه جهرة غري خائل * خاتل ويؤيل لنا باهللا ما أن يغشنا 
  أخشب فمجادل

ورمحته فينا ولست * بسعيك فينا معرضا كاملخاتل وكنت امرءا ممن يعاش برأيه * وسائل، أبا الوليد ماذا حبوتنا 
كما * ومر أبو سفيان عين معرضا ) ٨(حسود كذوب مبغض ذي دغاول * بنا قول كاشح  جباهل فعتبة ال تسمع

شفيق * ويزعم أين لست عنكم بغافل وخيربنا فعل املناصح أنه * مر قيل من عظام املقاول يفر إىل جند وبرد مياهه 
  وال معظم عند االمور اجلالئل* وخيفي عارمات الدواخل أمطعم مل أخذ لك يف يوم جندة 

__________  
  .جترم العام والشتاء، وتصرم الصيف: الكامل يقال: جمرما بدل حمرما، واحلول اجملرم: يف السرية) ١(
  .الفاحش النطق: الذرب) ٢(

  .العاجز الذي يكل أموره كلها إىل غريه: واملواكل



  .وهو عتاب بن أسيد بن أيب العيص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف: أسيد وبكره) ٣(
  .عثمان هو بن عبيداهللا أخو طلحة) ٤(

  .بن عمري جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة: وقنفذ
النه خنس بالقوم يوم بدر  -وهو عالج  -االخنس بن شريف حليف بين زهرة بن كالب ومسي االخنس : أيب) ٥(
  ).سرية ابن هشام(
  .بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو ابن العدوية بن خويلد: سبيع ابن خالد، أخو بلحرث بن فهر، ونوفل) ٦(

  .وكان من شياطني قريش وهو الذي قرن أبا بكر وطلحة بن عبيداهللا يف حبل حني أسلما
  .غري حائل: يف ابن هشام) ٧(
  .االمور الفاسدة: الغوائل، وقيل: الدغاول) ٨(

وإين مىت أوكل * م إن القوم ساموك خطة أمطع) ١(أوىل جدل من اخلصوم املساجل * وال يوم خصم إذ أتوك ألدة 
له شاهد * عقوبة شر عاجال غري آجل ميريان قسط ال خييس شعرية * فلست بوائل جزى اهللا عنا عبد مشس ونوفال 

  )٢(من نفسه غري عائل 
وآل قصي يف * وحنن الصميم من ذؤابة هاشم ) ٣(بين خلف قيضا بنا والغياطل * لقد سفهت أحالم قوم تبدلوا 

* فعبد مناف أنتم خري قومكم ) ٤(علينا العدى من كل طمل وخامل * طوب االوائل وسهم وخمزوم متالوا وألبوا اخل
وجئتم بأمر خمطئ للمفاصل وكنتم حديثا حطب قدر * فال تشركوا يف أمركم كل واغل لعمري لقد وهنتم وعجزمت 

وخذالننا وتركنا يف املعاقل فإن نك قوما نتئر *  ليهن بين عبد مناف عقوقنا) ٥(اآلن أحطاب أقدر ومراجل * وأنتم 
ولو ) ٧(وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل * فأبلغ قصيا أن سينشر أمرنا ) ٦(وحتتلبوها لقحة غري باهل * ما صنعتم 

لكنا أسى عند النساء * إذا ما جلأنا دوهنم يف املداخل ولو صدقوا ضربا خالل بيوهتم * طرقت ليال قصيا عظيمة 
براء إلينا * لعمري وجدنا غبة غري طائل سوى أن رهطا من كالب بن مرة * فكل صديق وابن أخت نعده  املطافل

أشم من الشم البهاليل ينتمي ) ٨(زهري حساما مفردا من محائل * من معقة خاذل ونعم ابن أخت القوم غري مكذب 
  إىل حسب يف حومة اجملد فاضل* 

__________  
اجلة، ومجعه مسجل بكسر امليم وهو اخلصم املدافع وتروى املساحل باحلاء املهملة أصله من املس: املساجل) ١(

  .البلغاء واخلطباء
  .ال ينقص: ال خيس: يف ابن هشام) ٢(

  .نقضه: من قوهلم خاس بالعهد: وخييس
  .بنو سهم: الغياطل) ٣(
  .اللص: الرجل الفاحش، وقيل: الطمل) ٤(
  .حطاب بدل أحطاب: يف السرية) ٥(

  كنتم متفقني ال حتطبون إال لقدور واحدة، فأنتم اآلن خبالف ذلك: مجع حاطب واملراد وحطاب
  .الناقة ذات اللنب: لقحة) ٦(

  .الناقة اليت ال صرار هلا على أخالفها فهي مباحة احللب: والباهل
إلينا كل صقر نفاهم * وسائط كانت يف لؤي بن غالب : قبله بيتان سقطا من االصل، ومها يف سرية ابن هشام) ٧(



 ١قبله أبيات وردت يف ابن هشام ج ) ٨(وأالم حاف من معد وناعل * حالحل ورهط نفيل شر من وطئ احلصى 
 /٢٩٨.  

إذا قاسه احلكام عند * وإخوته دأب احملب املواصل فمن مثله يف الناس أي مؤمل * لعمري لقد كلفت وجدا بأمحد 
له إرث جمد * ا ليس عنه بغافل كرمي املساعي ماجد وابن ماجد يوايل إهل* التفاضل حليم رشيد عادل غري طائش 

جتر على * فواهللا لوال أن أجئ بسبة ) ١(وأظهر دينا حقه غري زائل * ثابت غري ناصل وأيده رب العباد بنصره 
لدينا * ذب من الدهر جدا غري قول التهازل لقد علموا أن ابننا ال مك* أشياخنا يف احملافل لكنا تبعناه على كل حالة 

* حدبت بنفسي دونه ومحيته ) ٢(يقصر عنها سورة املتطاول * وال يعىن بقول اال باطل فاصبح فينا أمحد يف أرومة 
هذا ما صح يل من هذه القصيدة وبعض أهل العلم بالشعر ينكر : ودافعت عنه بالذرى والكالكل قال ابن هشام

  .أكثرها
يع يقوهلا إال من نسبت إليه، وهي أفحل من املعلقات السبع، وابلغ يف هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا ال يستط: قلت

  .تأدية املعىن فيها مجيعا، وقد أوردها االموي يف مغازيه مطولة بزيادات أخر واهللا أعلم
  مث إهنم عدوا على من أسلم واتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أصحابه، فوثبت: فصل قال ابن إسحاق

من فيها من املسلمني، فجعلوا حيبسوهنم ويعذبوهنم بالضرب واجلوع والعطش، وبرمضاء مكة إذا  كل قبيلة على
ومنهم من ) ٣(اشتد احلر، من استضعفوه منهم يفتنوهنم عن دينهم، فمنهم من يفنت من شدة البالء الذي يصيبهم 

من مولديهم، وهو بالل بن رباح، يصلب هلم ويعصمه اهللا منهم، فكان بالل موىل أيب بكر لبعض بين مجح، مولدا 
فيطرحه على [ واسم أمه محامة، وكان صادق االسالم طاهر القلب، وكان أمية بن خلف خيرجه إذا محيت الظهرية، 

ال واهللا ال تزال هكذا حىت : مث يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره مث يقول له) ٤] (ظهره يف بطحاء مكة 
  .أحد أحد -وهو يف ذلك  -: هللا عليه وسلم، تعبد الالت والعزى فيقولمتوت، أو تكفر مبحمد صلى ا

كان ورقة بن نوفل مير به وهو يعذب لذلك، وهو يقول : فحدثين هشام بن عروة عن أبيه قال: قال ابن إسحاق
  أحد أحد، فيقول أحد أحد واهللا يا بالل، مث يقبل على أمية بن خلف، ومن يصنع ذلك به من بين

__________  
  .هذا البيت والذي قبله سقطا من السرية) ١(
  .املنزلة: الشدة والبطش، وبضمها: بفتح السني: السورة) ٢(
  .يصيبه: يف ابن هشام) ٣(
  .ما بني معقوفتني سقط من االصل واستدركت من ابن هشام) ٤(

  .٣٣٩/  ١ج 

  ).١(أحلف باهللا لئن قتلتموه على هذا الختذنه حنانا : مجح فيقول
استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة تويف بعد البعثة يف فترة الوحي، وإسالم من أسلم إمنا كان بعد قد : قلت

  ).٢(فكيف مير ورقة ببالل، هو يعذب وفيه نظر ) يا أيها املدثر(نزول 
مث ذكر ابن إسحاق مرور أيب بكر ببالل وهو يعذب، فاشتراه من أمية بعبد له أسود فاعتقه وأراحه من العذاب 

اليت أصيب ) ٣(ذكر مشتراه جلماعة ممن أسلم من العبيد واالماء، منهم بالل، وعامر بن فهرية، وأم عميس و
بصرها مث رده اهللا تعاىل هلا، والنهدية وابنتها اشتراها من بين عبد الدار بعثتهما سيدهتما تطحنان هلا فسمعها وهي 



ا أم فالن، فقالت حل أنت أفسدهتما فأعتقهما، قال فبكم مها حل ي: واهللا ال أعتقكما أبدا فقال أبو بكر: تقول هلما
  .؟ قالت بكذا وكذا
  قال قد أخذهتما

  .ومها حرتان، أرجعا إليها طحينها
  .ذلك إن شئتما] أو : [ أو نفرغ منه يا أبا بكر مث نرده إليها ؟ قال: قالتا

  .المكان عمر يضرهبا على االس -حي من بين عدي  -واشترى جارية بين مؤمل 
  .فحدثين حممد بن عبد اهللا بن أيب عتيق عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن بعض أهله: قال ابن إسحاق

يا بين إين أراك تعتق ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجاال جلداء : قال قال أبو قحافة البنه أيب بكر
  .أبة إين إمنا أريد ما أريد يا: ويقومون دونك ؟ قال فقال أبو بكر) مينعونك(مينعنونك 

فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره (فتحدث أنه ما أنزل هؤالء اآليات إال فيه وفيما قال أبوه : قال
  ).٤(إىل آخر السورة ) لليسرى

  .وقد تقدم ما رواه االمام أمحد وابن ماجه من حديث عاصم بن هبدلة عن زر عن ابن مسعود
سالم سبعة، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر، وعمار، وأمه مسية، وصهيب، وبالل، قال أول من أظهر اال

، وأبو بكر منعه اهللا بقومه، وأما سائرهم ]أيب طالب [ واملقداد فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنعه اهللا بعمه 
من أحد إال وقد واتاهم على ما  فأخذهم املشركون فألبسوهم أدرع احلديد وصهروهم يف الشمس، فما منهم

أرادوا إال بالال فإنه هانت عليه نفسه يف اهللا تعاىل، وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به يف 
  .أحد أحد: شعاب مكة وهو يقول

  ).٥(ورواه الثوري عن منصور عن جماهد مرسال 
__________  

  .ه متربكاأي الجعلن قربه موضع حنان فامتسح ب) ١(
  .وقد تقدم التعليق حول وفاة ورقة بعد فترة الوحي، كما جاء يف البخاري، وأن ورقة مل يبق إىل إسالم بالل) ٢(

  .فلرياجع يف مكانه من هذا اجلزء
كما عند  -أم عبيس، وان اليت أصيب بصرها حني أعتقها أبو بكر هي زنرية : ويف ابن هشام: كذا يف االصول) ٣(

  .ما أذهب بصرها إال الالت والعزى: قالت قريش عند ذلكف -ابن هشام 
  .كذبوا وبيت اهللا، فرد اهللا بصرها: فقالت

  ).٣١١/  ٤واالصابة ج  ٣٢٢: ٤راجع ترمجتها يف االستيعاب البن عبد الرب على هامش االصابة (
  .٣٤١ - ٣٤٠ - ٣٣٩/  ١اخلرب يف سرية ابن هشام ) ٤(
  .صحيح االسناد، ومل خيرجاه: وقال ٢٨٤/  ٣أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ٥(

  .ووافقه الذهيب
  .وابن عبد الرب يف االستيعاب ١٤٩/  ١وأخرجه أبو نعيم يف حلية االولياء 

إذا محيت  -وكانوا أهل بيت إسالم  -وكانت بنو خمزوم خيرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه : قال ابن إسحاق
  .الظهرية يعذبوهنم برمضاء مكة

وقد روى ) ١" (صربا آل ياسر موعدكم اجلنة : " -فيما بلغين  -م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول فيمر هب



البيهقي عن احلاكم عن إبراهيم بن عصمة العدل، حدثنا السرى بن خزمية، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام 
: "  عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون فقالأن رسول اهللا صلى اهللا: بن أيب عبيداهللا، عن أيب الزبري، عن جابر

  .فأما أمه فيقتلوها فتأىب إال االسالم) ٢" (أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم اجلنة 
  .وقال االمام أمحد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن جماهد

  ).٣(بة يف قلبها أول شهيد كان يف أول االسالم استشهد أم عمار مسية طعنها أبو جهل حبر: قال
  .وهذا مرسل

وكان أبو جهل الفاسق الذي يغري هبم يف رجال من قريش، إن مسع برجل قد أسلم له شرف : قال حممد بن إسحاق
  .رأيك، ولنضعن شرفك) ٤(تركت دين أبيك وهو خري منك، لنسفهن حلمك، ولنفيلن : ومنعة أنبه وخزاه وقال
  .ك، ولنهلكن مالكواهللا لنكسدن جتارت: وإن كان تاجرا قال

  .وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به لعنه اهللا وقبحه
أكان املشركون يبلغون : قلت لعبد اهللا بن عباس: وحدثين حكيم بن جبري عن سعيد بن جبري قال: قال ابن إسحاق

كانوا  إن! من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به يف ترك دينهم ؟ قال نعم واهللا 
به، حىت ] نزل [ ليضربون أحدهم وجييعونه ويعطشونه حىت ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي 

افتداء منهم مبا يبلغون ! يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حىت يقولوا له، الالت والعزى إهلان من دون اهللا فيقول نعم 
  .من جهدهم

فر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باالميان ولكن من شرح من ك: (ويف مثل هذا أنزل اهللا تعاىل: قلت
اآلية فهؤالء كانوا معذورين مبا حصل هلم ]  ١٠٦: النحل) [ بالكفر صدره فعليهم غضب من اهللا وهلم عذاب أليم

  .من االهانة والعذاب البليغ، أجارنا اهللا من ذلك حبوله وقوته
  معاوية، حدثنا االعمش، عن مسلم،حدثنا أبو : وقال االمام أمحد

  .عن مسروق، عن خباب بن االرت
  .كنت رجال قينا وكان يل على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال ال واهللا ال أقضيك حىت تكفر مبحمد: قال

  فقلت ال واهللا الأكفر مبحمد حىت متوت
__________  

  .٣٤٢/  ١: سرية ابن هشام) ١(
  .أو آل ياسر: وفيه ٢٨٢/  ٢البيهقي  اخلرب يف دالئل) ٢(

  .صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: وقال ٣٨٨/  ٣وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
  .ووافقه الذهيب

  .رواه الطرباين ورجاله ثقات: عن عثمان وقال ٢٩٣/  ٩وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 
االسالم استشهد أم عمار مسية طعنها أبو جهل حبربة  أول شهيد كان يف: قال البيهقي يف الدالئل عن جماهد قال) ٣(

  ).٣٣٥/  ٤على هامش االصابة، واالصابة  ٣٣٠/  ٤راجع االستيعاب  - ٢٨٢/  ٢ج (يف قبلها 
  .ولنفلني رأيك، وهو حتريف: يف نسخة البداية املطبوعة) ٤(

  .أي نقبحنه وخنطئنه : ونفيلن رأيك



  .مث تبعث
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال : (ين ويل مث مال وولد فأعطيك ؟ فأنزل اهللا تعاىلفإين إذا مت مث بعثت جئت: قال

أخرجاه يف الصحيحني وغريمها من طرق عن ]  ٨٠ - ٧٧: مرمي) [ ويأتينا فردا: (إىل قوله) الوتني ماال وولدا
  ).١(االعمش به 

  .اه فذكر احلديثويف لفظ البخاري كنت قينا مبكة، فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاض
  ).٢(وقال البخاري حدثنا احلميدي حدثنا سفيان حدثنا بيان وامساعيل 

أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو متوسد بربدة وهو يف ظل الكعبة، : مسعنا قيسا يقول مسعت خبابا يقول: قاال
  .فقعد وهو حممر وجهه؟ ] لنا [ أال تدعو اهللا ] يا رسول اهللا [ وقد لقينا من املشركني شدة، فقلت 

قد كان من كان قبلكم ليمشط بأمشاط احلديد ما دون عظامه من حلم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، : " فقال
ويوضع املنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتني ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن اهللا هذا االمر حىت يسري الراكب 

ولكنكم " ويف رواية " والذئب على غنمه " زاد بيان " زوجل من صنعاء إىل حضرموت ما خياف إال اهللا ع
  ).٣(انفرد به البخاري دون مسلم " تستعجلون 

  .وقد روى من وجه آخر عن خباب وهو خمتصر من هذا واهللا أعلم
  حدثنا عبد الرمحن، عن سفيان وابن: وقال االمام أمحد

  .جعفر، حدثنا شعبة عن أيب إسحاق، عن سعيد بن وهب عن خباب
فلم : وقال ابن جعفر -يعين يف الصالة  -قال شكونا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم شدة الرمضاء فما أشكانا 

  .يشكنا
مسعت خبابا : مسعت سعيد بن وهب يقول: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا شعبة عن أيب إسحاق قال: وقال أيضا

  .ء فلم يشكنا، قال شعبة يعين يف الظهريةشكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرمضا: يقول
  .ورواه مسلم والنسائي والبيهقي من حديث أيب إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن خباب

  .فلم يشكنا -زاد البيهقي يف وجوهنا وأكفنا  -قال شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حر الرمضاء 
  .ليه وسلم الصالة يف الرمضاء فلم يشكناويف رواية شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا ع

وروا ابن ماجه عن علي بن حممد الطنافسي عن وكيع عن االعمش عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب العبدي 
  .عن خباب

  .شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا: قال
  أن هذا -واهللا أعلم  -والذي يقع يل 

__________  
  .١١١ - ١١٠/  ٥أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(

  .تفسري سورة مرمي -وأخرجه الترمذي يف التفسري 
  ).٣٦(كتاب املنافقني ح ) ٥٠(وأخرجه مسلم يف 

 ٤٤ويف  ٢٢٧٥باب ح ) ١٥(كتاب االجارة  ١٥ويف  ٢٠٩١باب ح  ٢٩كتاب البيوع  ٣٤والبخاري يف 
  .٢٤٢٥باب ح ) ١٠(كتاب اخلصومات 

  ).فتح الباري( ٤٧٣٢باب ح  ٣تفسري سورة مرمي  -تفسري ويف كتاب ال



  .من البخاري والبيهقي) ٢(
  .بنان وهو حتريف، وبيان بن بشر وإمساعيل بن أيب خالد: ويف نسخ البداية املطبوعة

  .عن احلميدي ٣٨٥٢باب ح  ٢٩كتاب مناقب االنصار  ٦٣أخرجه البخاري يف ) ٣(
عن إمساعيل، واخلرب ليس يف مسلم إمنا خرجه البخاري أيضا يف االكراه عن وأخرجاه من أوجه آخر : وقال البيهقي

  .٦١٩/  ٦ويف عالمات النبوة يف االسالم عن إمساعيل فتح الباري  ٣١٥/  ١٢مسدد فتح الباري 
  .يف اجلهاد عن امساعيل: وأخرجه أبو داود
  .١٠٩/  ٥وأمحد يف مسنده 

صلى اهللا عليه وسلم ما يلقون من املشركني من التعذيب حبر  احلديث خمتصر من االول وهو أهنم شكوا إليه
  الرمضاء، وأهنم يسحبوهنم على وجوههم فيتقون بأكفهم، وغري ذلك من أنواع العذاب كما تقدم

عن ابن إسحاق وغريه، وسألوا منه صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو اهللا هلم على املشركني أو يستنصر عليهم 
هلم يف احلالة الراهنة وأخربهم عمن كان قبلهم أهنم كانوا يلقون من العذاب ما هو أشد مما  فوعدهم ذلك ومل ينجزه

أصاهبم وال يصرفهم ذلك عن دينهم، ويبشرهم أن اهللا سيتم هذا االمر ويظهره ويعلنه وينشره وينصره يف االقاليم 
والذئب على غنمه، ولكنكم  واآلفاق حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال اهللا عز وجل

  .تستعجلون
وهلذا قال شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حر الرمضاء يف وجوهنا واكفنا فلم يشكنا، أي مل يدع لنا يف 

الساعة الراهنة، فمن استدل هبذا احلديث على عدم االبراد أو على وجوب مباشرة املصلى بالكف كما هو أحد 
  .ظر واهللا أعلمقويل الشافعي ففيه ن

باب جمادلة املشركني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإقامة احلجة الدامغة عليهم واعترافهم يف أنفسهم باحلق وإن 
حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب : أظهروا املخالفة عنادا وحسدا وبغيا وجحودا قال إسحاق بن راهويه

  .السختياين، عن عكرمة، عن ابن عباس
لوليد بن املغرية جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأ عليه القرآن، فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل أن ا

فأتاه فقال يا عم إن قومك يريدون أن جيمعوا لك ماال، قال مل ؟ قال ليعطوكه فإنك أتيت حممدا لتعرض ما قبله، 
  ].أو أنك كاره له [ ال يبلغ قومك أنك منكر له قال قد علمت قريش أين من أكثرها ماال، قال فقل فيه قو

قال وماذا أقول ؟ فواهللا مامنكم رجل أعرف باالشعار مين، وال أعلم برجزه، وال بقصيده مين، وال بأشعار اجلن، 
واهللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، وواهللا إن لقوله الذي يقوله حالوة، وإن عليه لطالوة، وإنه ملثمر أعاله 

  .ق أسفله، وإنه ليعلو وال يعلى، وإنه ليحطم ما حتتهمغد
  .قال ال يرضى عنك قومك حىت تقول فيه، قال قف عين حىت أفكر فيه، فلما فكر

) ذرين ومن خلقت وحيدا وجعلت له ماال ممدودا وبنني شهودا: (إن هذا إال سحر يؤثر بأثره عن غريه فنزلت: قال
الصنعاين مبكة عن ] بن علي [ ه البيهقي عن احلاكم عن عبد اهللا بن حممد اآليات هكذا روا]  ١٣ - ١١: املدثر[ 

  .إسحاق به
  ).١(وقد رواه محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسال 

  إن اهللا يأمر بالعدل: (فيه أنه قرأ عليه
__________  



ذا حديث صحيح ه: وقال ٥٠٦/  ٢، وأخرجه احلاكم يف املستدرك ١٩٨/  ٢أخرجه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .االسناد على شرط البخاري ومل خيرجاه

وقال ]  ٩٠: النحل) [ واالحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
]: قال [ البيهقي عن احلاكم، عن االصم، عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، 

أن الوليد بن املغرية اجتمع ونفر من  -أو عكرمة عن ابن عباس  -أيب حممد عن سعيد بن جبري حدثين حممد بن 
إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد مسعوا بأمر : فقال) ١(قريش وكان ذا سن فيهم، وقد حضر املوسم 

  .بعضاصاحبكم هذا فأمجعوا فيه رأيا واحدا وال ختتلفوا فيكذب بعضكم بعضا، ويرد قول بعضكم 
  .بل أنتم فقولوا وأنا أمسع: ، فقال)٢(يا أبا عبد مشس، فقل، واقم لنا رأيا نقوم به : فقيل

  .فقالوا نقول كاهن ؟ فقال ما هو بكاهن رأيت الكهان
  .فما هو بزمزمة الكهان

  .سوستهفقالوا نقول جمنون ؟ فقال ما هو مبجنون ولقد رأينا اجلنون وعرفناه فما هو حبنقه وال ختاجله وال و
برجزه وهزجه، وقريضه ومقبوضه، ومبسوطه فما هو : نقول شاعر ؟ فقال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر) ٣(فقالوا 
  .بالشعر

  .قالوا فنقول هو ساحر ؟ قال ما هو بساحر قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه وال بعقده
وة، وإن أصله ملغدق، وإن فرعه جلين فما أنتم بقائلني من واهللا إن لقوله حلال: فما نقول يا أبا عبد مشس ؟ قال: قالوا

هذا شيئا إال عرف أنه باطل، وان أقرب القول الن تقولوا هذا ساحر، فتقولوا هو ساحر يفرق بني املرء ودينه، وبني 
لسون للناس املرء وأبيه، وبني املرء وزوجته، وبني املرء وأخيه، وبني املرء وعشريته فتفرقوا عنه بذلك، فجعلوا جي

ذرين ومن خلقت وحيدا : (حىت قدموا املوسم ال مير هبم أحد إال حذروه إياه، وذكروا هلم أمره وأنزل اهللا يف الوليد
الذين جعلوا القرآن عضني، (اآليات ويف أولئك النفر ]  ١٣ - ١١: املدثر) [ وجعلت له ماال ممدودا وبنني شهودا
  ]. ٩٣ - ٩١: احلجر) [ ٤) (عملونفو ربك لنسألنهم أمجعني عما كانوا ي

بل قالوا أضغاث أحالم بل افتراه بل هو شاعر : (ويف ذلك قال اهللا تعاىل إخبارا عن جهلهم وقلة عقلهم: قلت
فحاروا ماذا يقولون فيه فكل شئ يقولونه باطل، الن من خرج عن ]  ٥: االنبياء) [ فليئتنا بآية كما أرسل االولون

  .احلق مهما قاله أخطأ
  ]. ٤٨: االسراء) [ أنظر كيف ضربوا لك االمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال: (قال اهللا تعاىل

وهو ابن عبد  -وقال االمام عبد بن محيد يف مسنده حدثين أبو بكر بن أيب شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن االجلح 
  .عن الذيال بن حرملة االسدي عن جابر بن عبد اهللا -اهللا الكندي 

  تمع قريش يوما فقالوا أنظروااج: قال
__________  

وكذلك رواه معمر عن عباد بن منصور عن عكرمة مرسال، ورواه أيضا معتمر بن سليمان عن : وقال البيهقي= 
  .أبيه فذكره أمت من ذلك مرسال

  .املواسم وهو حتريف: من البيهقي، ويف نسخة البداية املطبوعة) ١(
  .وم بهنقول به بدل نق: يف ابن هشام) ٢(
  .فقال وهو حتريف: من البيهقي، ويف نسخ البداية املطبوعة) ٣(



  .أي أصنافا: عضني) ٤(
  .وما بعدها  ١٩٨/  ٢واخلرب رواه البيهقي يف الدالئل ج 

أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق مجاعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر 
  .قالوا ما نعلم أحدا غري عتبة بن ربيعةماذا يرد عليه ؟ ف

  .يا حممد أنت خري أم عبد اهللا فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنت يا أبا الوليد، فأتاه عتبة فقال: فقالوا
  .أنت خري أم عبد املطلب ؟ فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال

هلة اليت عبت، وإن كنت تزعم أنك خري منهم فتكلم حىت قال فإن كنت تزعم أن هؤالء خري منك فقد عبدوا اآل
قط أشأم على قومه منك فرقت مجاعتنا، وشتت أمرنا، وعبت ديننا، ) ١(نسمع قولك إنا واهللا ما رأينا سخلة 

  .وفضحتنا يف العرب حىت لقد طار فيهم أن يف قريش ساحرا، وأن يف قريش كاهنا
أيها الرجل إن كان إمنا بك : يقوم بعضنا إىل بعض بالسيوف حىت نتفاىن واهللا ما ننتظر إال مثل صيحة احلبلى أن

احلاجة مجعنا لك حىت تكون أغىن قريش رجال، وإن كان إمنا بك الباه فأختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك 
  .عشرا
  فقال

بسم اهللا الرمحن ( :فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! قال نعم " فرغت ؟ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فإن أعرضوا فقل : " إىل أن بلغ) الرحيم حم تنزيل من الرمحن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون

  ]. ٣ - ٢: فصلت) [ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود
ركت شيئا أرى أنكم ما ت: حسبك ما عندك غري هذا ؟ قال ال، فرجع إىل قريش فقالوا ما وراءك ؟ قال: فقال عتبة

  .تكلمونه إال كلمته
مث قال ال والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال غري أنه أنذركم صاعقة مثل ! فهل أجابك ؟ فقال نعم : قالوا

  .صاعقة عاد ومثود
  .ةال واهللا ما فهمت شيئا مما قال غري ذكر الصاعق: ويلك يكلمك الرجل بالعربية ال تدري ما قال ؟ قال: قالوا

وقد رواه البيهقي وغريه عن احلاكم عن االصم عن عباس الدوري عن حيىي بن معني عن حممد بن فضيل عن 
  .االجلح به

فإن : (وإن كنت إمنا بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسا ما بقيت وعنده أنه ملا قال: وفيه كالم، وزاد
على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه، ومل ) ٢(عتبة  أمسك) أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود

  .خيرج إىل أهله واحتبس عنهم
واهللا يا معشر قريش ما نرى عتبة إال صبأ إىل حممد وأعجبه طعامه، وما ذاك إال من حاجة أصابته، : فقال أبو جهل

  .انطلقوا بنا إليه فأتوه
مد وأعجبك أمره، فإن كان بك حاجة مجعنا لك من واهللا يا عتبة ما جئنا إال أنك صبوت إىل حم: فقال أبو جهل

  .أموالنا ما يغنيك عن طعام حممد
  .فغضب وأقسم باهللا ال يكلم حممدا أبدا

فأجابين بشئ واهللا ما هو بسحر  -وقص عليهم القصة  -لقد علمتم أين من أكثر قريش ماال، ولكين أتيته : وقال
فان اعرضوا فقل : (حىت بلغ) لرحيم حم تنزيل من الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن ا: (وال بشعر وال كهانة، قرأ



فأمسكت بفيه وناشدته الرحم أن يكف، وقد علمتم أن حممدا إذا قال ) أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود
  شيئا مل يكذب، فخفت أن

__________  
  .تطلق على الذكر واالنثى من أوالد الضأن: السخلة) ١(
  .عقبة وهو حتريف: املطبوعة يف نسخ البداية) ٢(

  ).١(ينزل عليكم العذاب 
  عن احلاكم عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار عن: مث قال البيهقي

موىل بين هاشم عن حممد بن كعب قال حدثت أن ) ٢(حدثين يزيد بن زياد : ] قال[ يونس عن حممد بن إسحاق 
  .، وكان سيدا حليما)٣(عتبة بن ربيعة 

يا : -هو جالس يف نادي قريش، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس وحده يف املسجد ذات يوم و -قال 
  .معشر قريش أال أقوم إىل هذا فأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ويكف عنا

فقام عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر احلديث فيما قال له عتبة ! بلى يا أبا الوليد : قالوا
  .فيما عرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املال وامللك وغري ذلكو

يا معشر قريش أال أقوم إىل حممد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها : فقال عتبة) ٤(وقال ابن إسحاق 
  .ن ويكثرونفنعطيه إياها ويكف عنا وذلك حني أسلم محزة ورأوا أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزيدو

  .فقم إليه وكلمه! بلى يا أبا الوليد : فقالوا
يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من السطة : فقام عتبة حىت جلس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

مجاعتهم، وسفهت به أحالمهم، ] به [ يف العشرية واملكان يف النسب، وأنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت ) ٥(
  .به آهلتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم وعبت

  .فامسع مين حىت أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها
  ".يا أبا الوليد امسع : " قال فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حىت تكون أكثرنا ماال، وإن يا ابن أخي إن كنت إمنا تريد مبا جئت به من هذا االمر ماال مجعنا لك من أموالنا : قال
كنت نريد به شرفا سودناك علينا حىت ال نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا 

الذي يأتيك رئيا تراه ال تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حىت نربئك منه، فإنه رمبا غلب 
  .حىت إذا فرغ عتبة -أو كما قال له  -اوى منه التابع على الرجل حىت يتد

فقال رسول اهللا ! قال امسع مين، قال افعل ! قال نعم " أفرغت يا أبا الوليد ؟ : " قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
فمضى رسول اهللا ) حم تنزل من الرمحن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون: (صلى اهللا عليه وسلم

لى اهللا عليه وسلم يقرأها فلما مسع هبا عتبة انصت هلا وألقى بيديه خلفه أو خلف ظهره معتمدا عليها ليسمع منه ص
  .مسعت يا أبا الوليد ؟ قال مسعت: " حىت انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل السجدة فسجدها مث قال

  حنلف باهللا: بعضمث قام عتبة إىل أصحابه فقال بعضهم ل" فأنت وذاك : " قال
__________  

  .٢٠٣/  ٢دالئل البيهقي ) ١(
  .بن أيب زياد وهو حتريف: من السرية ودالئل البيهقي، ويف نسخ البداية املطبوعة) ٢(



  .كبري قريش وأحد ساداهتا يف اجلاهلية: بن عبد مشس، أبو الوليد) م ٦٢٤٠٠٠= ه  ٢٠٠٠(عتبة بن ربيعة ) ٣(
  .والفضل، نافذ القولكان موصوفا بالرأى واحللم 

  .نشأ يتيما يف حجر حرب ابن أمية، أول ما عرف منه توسطه للصلح يف حرب الفجار
  .أدرك االسالم وطغى فشهد بدرا مع املشركني
  .أحاط به علي ومحزة وعبيدة بن احلارث فقتلوه

  .زياد بن إسحاق وهو تصحيف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٤(
  .الشرف: الشطر وهو حتريف، وما أثبتناه من سرية ابن هشام والسطة: عةيف نسخ البداية املطبو) ٥(

  .لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به
فلما جلسوا إليه قالوا ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال ورائي أين واهللا قد مسعت قوال ما مسعت مثله قط، واهللا ما هو 

  .وين واجعلوها يببالشعر وال الكهانة، يا معشر قريش أطيع
، فإن تصبه العرب ]عظيم [ خلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه واعتزلوه، فواهللا ليكونن لقوله الذي مسعت نبأ 

  .فقد كفيتموه بغريكم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به
  .سحرك واهللا يا أبا الوليد بلسانه: قالوا
  ).١(ي لكم فاصنعوا ما بدا لكم هذا رأي: قال

  .مث ذكر يونس عن ابن إسحاق شعرا قاله أبو طالب ميدح فيه عتبة
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف االصبهاين أخربنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل االدمي مبكة، ): ٢(وقال البيهقي 

حدثنا املثىن بن زرعة عن حممد بن إسحاق، حدثنا أبو أيوب أمحد بن بشر الطيالسي، حدثنا داود بن عمرو الضيب 
  .عن نافع، عن ابن عمر

أتى أصحابه فقال ) حم تنزيل من الرمحن الرحيم(ملا قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عتبة بن ربيعة : قال
ا ما مسعت أذناي يا قوم أطيعوين يف هذا االمر اليوم، وأعصوين فيما بعده، فواهللا لقد مسعت من هذا الرجل كالم: هلم

  .كالما مثله، وما دريت ما أرد عليه
  .وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه

  .مث روى البيهقي عن احلاكم عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار عن يونس عن ابن إسحاق حدثين الزهري
  :قال

ى اهللا عليه وسلم وهو حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان واالخنس بن شريق خرجوا ليلة ليسمعوا من رسول اهللا صل
يصلي بالليل يف بيته، فأخذ كل رجل منهم جملسا ليستمع منه، وكل ال يعلم مبكان صاحبه، فباتوا يستمعون له حىت 

ال تعودوا فلو رأكم بعض : إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتالوموا وقال بعضهم لبعض
  .سفهائكم الوقعتم يف نفسه شيئا

حىت إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إىل جملسه، فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر  مث انصرفوا
تفرقوا فجمعهم الطريق، قال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة مث انصرفوا، فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل 

هم الطريق، فقالوا ال نربح حىت نتعاهد أن ال رجل منهم جملسه فباتوا يستمعون له حىت إذا طلع الفجر تفرقوا فجمع
  .نعود

فتعاهدوا على ذلك مث تفرقوا، فلما أصبح االخنس بن شريق أخذه عصاه مث خرج حىت أتى أبا سفيان يف بيته فقال 



يا أبا ثعلبة واهللا لقد مسعت أشياء أعرفها وأعرف ما : أخربين يا أبا حنظلة عن رأيك فيما مسعت من حممد ؟ فقال
  .وأنا والذي حلفت به: فقال االخنس) ٣] (وأشياء ال أعرفها وال أعرف ما يراد هبا [ اد هبا ير

يا أبا احلكم ما رأيك فيما مسعت من حممد ؟ فقال ماذا : مث خرج من عنده حىت أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال
  مسعت، تنازعنا

__________  
وما بني معقوفتني يف احلديث من  ٢٠٥ - ٢٠٤/  ٢ل البيهقي ودالئ ٣١٤/  ١اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ١(

  .السرية والدالئل
  .٢٠٦/  ٢دالئل البيهقي ) ٢(
  .ما بني معقوفتني سقط من االصل والدالئل واستدرك ملقتضى السياق من االكتفاء للكالعي) ٣(

 إذا جتاثينا على الركب وكنا حنن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا، ومحلوا فحملنا، واعطوا فأعطينا، حىت
  .به أبدا وال نصدقه) ١(منا نيب يأتيه الوحي من السماء، فمىت ندرك هذه ؟ واهللا ال نسمع : كفرسي رهان قالوا

فقام عنه االخنس بن شريق مث قال البيهقي أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو العباس حدثنا أمحد حدثنا يونس عن 
  .يد بن أسلم عن املغرية بن شعبةهشام بن سعد عن ز

  إن أول يوم عرفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين أمشي أنا وأبو جهل بن هشام يف: قال
يا أبا : " بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليب جهل

  ".إىل اهللا  احلكم، هلم إىل اهللا وإىل رسوله، أدعوك
يا حممد، هل أنت منته عن سب آهلتنا ؟ هل تريد إال أن نشهد أنك قد بلغت ؟ فنحن نشهد أن قد : فقال أبو جهل

  ).٢(بلغت ؟ فواهللا لو أين أعلم أن ما تقول حق التبعتك 
  .فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .شئ] مينعين  [واهللا إين العلم أن ما يقول حق، ولكن : وأقبل علي فقال
  .فينا احلجابة: إن بين قصي قالوا

  .فقلنا نعم، مث قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم
  .مث قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم
  .مث قالوا فينا اللواء، فقلنا نعم

  .مث أطعموا وأطعمنا
  ).٣(حىت إذا حتاكت الركب قالوا منا نيب، واهللا ال أفعل 

أخربنا أبو العباس حممد بن يعقوب االصم، حدثنا حممد بن خالد، : بد اهللا احلافظ، قالأخربنا أبو ع: وقال البيهقي
  .حدثنا أمحد بن خلف، حدثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق

  .مر النيب صلى اهللا عليه وسلم على أيب جهل وأيب سفيان، ومها جالسان: قال
  .هذا نبيكم يا بين عبد مشس: فقال أبو جهل
  .جب أن يكون منا نيب ؟ فالنيب يكون فيمن أقل منا وأذلوتع: قال أبو سفيان
  .أعجب أن خيرج غالم من بني شيوخ نبيا، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمع: فقال أبو جهل
  .أما أنت يا أبا سفيان، فما هللا ورسوله غضبت ولكنك محيت لالصل: " فأتامها فقال



  .بئسما تعدين يا ابن أخي من نبوتك: فقال" ولتبكني كثريا  وأما أنت يا أبا احلكم، فواهللا لتضحكن قليال
  .هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة

وإذا رأوك إن يتخذونك إال هزوا، أهذا : (كما قال اهللا تعاىل خمربا عنه وعن أضرابه -لعنه اهللا  -وقول أيب جهل 
  .ليهاالذي بعث اهللا رسوال ؟ إن كاد ليضلنا عن آهلتنا لوال أن صربنا ع

  ]. ٤٢ - ٤١: الفرقان) [ وسوف يعلمون حني يرون العذاب من أضل سبيال
  .حدثنا هشيم، حدثنا أبو بشر، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس: وقال االمام أمحد

: االسراء) [ وال جتهر بصالتك وال ختافت هبا(نزلت هذه اآلية ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متوار مبكة : قال
  كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما مسع ذلك املشركون سبوا: الق]  ١١٠

__________  
  .ال نؤمن به: يف الدالئل) ١(
  .ما اتبعتك، وهو مناسب أكثر: يف الدالئل) ٢(
  .٢٠٧/  ٢دالئل النبوة ) ٣(

أي ) وال جتهر بصالتك: (وسلمالقرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به، قال فقال اهللا تعاىل لنبيه حممد صلى اهللا عليه 
عن أصحابك، فال تسمعهم القرآن حىت يأخذوه عنك ) وال ختافت هبا(بقراءتك فيسمع املشركون فيسبوا القرآن 

  ).١(وهكذا رواه صاحبا الصحيح من حديث أيب بشر جعفر بن أيب حية به ) وابتغ بني ذلك سبيال(
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن عكرمة عن ابن عباس قالحدثين داود بن احلصني ع): ٢(وقال حممد بن إسحاق 
تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه، وكان الرجل إذا أراد أن يسمع من  -وهو يصلي  -وسلم إذا جهر بالقرآن 

رسول اهللا بعض ما يتلو، وهو يصلي، استرق السمع، دوهنم فرقا منهم، فإن رأى أهنم قد عرفوا أنه يستمع ذهب 
ذاهم فلم يستمع، فإن خفض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئا، خشية أ

فال يسمع من أراد أن يسمعها ممن يسترق ) وال ختافت هبا(فيتفرقوا عنك ) وال جتهر بصالتك: (فأنزل اهللا تعاىل
  ).وابتغ بني ذلك سبيال(ذلك، لعله يرعوي إىل بعض ما يسمع، فينتفع به 

باب هجرة أصحاب رسول اهللا، من مكة إىل أرض احلبشة قد تقدم ذكر أذية املشركني للمستضعفني من املؤمنني، 
  .وما كانوا يعاملوهنم به من الضرب الشديد

  .واالهانة البالغة
وكان اهللا عزوجل قد حجرهم عن رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ومنعه بعمه أيب طالب، كما تقدم تفصيله وهللا 

  .حلمد واملنةا
، وأن أول من هاجر منهم أحد عشر رجال )٣(وروى الواقدي أن خروجهم إليها يف رجب سنة مخس من البعثة 

  .وأربع نسوة، وأهنم انتهوا إىل البحر ما بني ماش وراكب فاستأجروا سفينة بنصف دينار إىل احلبشة
وسلم وأبو حذيفة بن عتبة، وامرأته سهلة بنت  وهم عثمان بن عفان، وامرأته رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه

  سهيل، والزبري بن العوام،
ومصعب بن عمري، وعبد الرمحن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد االسد، وامرأته أم سلمة بنت أيب أمية، وعثمان بن 

، )٤(مرو مظعون، وعامر بن ربيعة العنزي، وامرأته ليلى بنت أيب حثمة، وأبو سربة بن أيب رهم، وحاطب بن ع
  وسهيل بن بيضاء، وعبد اهللا بن مسعود، رضي اهللا عنهم



__________  
  .٢١٥، ٢٣/  ١مسند أمحد ج ) ١(
  .٣٣٥/  ١سرية ابن هشام ج ) ٢(
  .٢٩٧/  ٢وأما اهلجرة الثانية وهي فيما زعم الواقدي سنة مخس من مبعث النيب : نقل البيهقي يف الدالئل قال) ٣(

أن خمرجهم يف اهلجرة االوىل كان يف رجب يف السنة اخلامسة من حني نبئ رسول اهللا ووافق الطربي الواقدي يف 
  .دار القاموس احلديث ٢٢١/  ٢صلى اهللا عليه وسلم، 

ويرى البيهقي أن اهلجرة االوىل اقتصرت على عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .٢٩٧/  ٢راجع الدالئل ج 

  .أبو حاطب بن عمرو: يقال: يف الطربي، ويف ابن هشام كذا) ٤(

  .أمجعني
  .قال ابن جرير وقال آخرون بل كانوا اثنني ومثانني رجال، سوى نسائهم وأبنائهم، وعمار بن ياسر، نشك

  .فإن كان فيهم فقد كانوا ثالثة ومثانني رجال
يصيب أصحابه من البالء، وما هو فيه من فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما : وقال حممد بن إسحاق

  .العافية، مبكانه من اهللا عزوجل، ومن عمه أيب طالب، وأنه ال يقدر على أن مينعهم مما هم فيه من البالء
حىت جيعل اهللا لكم  -لو خرجتم إىل أرض احلبشة ؟ فإن هبا ملكا ال يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق : " قال هلم

خرج عند ذلك املسلمون من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أرض احلبشة خمافة ف" فرجا مما أنتم فيه 
  .الفتنة، وفرارا إىل اهللا بدينهم

فكانت أول هجرة كانت يف االسالم فكان أول من خرج من املسلمني عثمان بن عفان، وزوجته رقية بنت رسول 
  ).١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حديث يعقوب بن سفيان عن عباس العنربي عن بشر بن موسى عن احلسن بن زياد وكذا روى البيهقي من 
  .الربمجي، حدثنا قتادة

 -أول من هاجر إىل اهللا تعاىل بأهله عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ومسعت النضر بن أنس يقول مسعت أبا محزة : قال
  خرج: يقول -يعين أنس بن مالك 

نت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أرض احلبشة، فأبطأ على رسول اهللا صلى عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية ب
  .يا حممد قد رأيت ختنك ومعه امرأته: اهللا عليه وسلم خربمها فقدمت امرأة من قريش فقالت

، وهو يسوقها، فقال )٢(قالت رأيته قد محل امرأته على محار من هذه الدبابة " على أي حال رأيتهما ؟ : " قال
  ).٣" (صحبهما اهللا، أن عثمان أول من هاجر بأهله بعد لوط عليه السالم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وولدت له باحلبشة حممد بن أيب  -وأبو حذيفة بن عتبة، وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو : قال ابن إسحاق
وأبو سلمة بن عبد االسد، وامرأته أم والزبري بن العوام، ومصعب بن عمري، وعبد الرمحن بن عوف،  -حذيفة 

حليف آل اخلطاب،  -وعثمان بن مظعون، وعامر بن ربيعة  -وولدت له هبا زينب  -سلمة بنت أيب أمية بن املغرية 
وهو من بين عنز بن وائل وامرأته ليلى بنت أيب حثمة، وأبو سربة بن أيب رهم العامري، وامرأته أم كلثوم بنت 

 -ل أبو حاطب بن عمرو بن عبد مشس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر ويقا -سهيل بن عمرو 
فهؤالء العشرة أول من خرج من املسلمني إىل أرض احلبشة  -وسهيل بن بيضاء  -وهو أول من قدمها فيما قيل 



  .فيما بلغين
  .قال ابن هشام

  .وكان عليهم عثمان بن مظعون، فيما ذكر بعض أهل العلم
  .مث خرج جعفر بن أيب طالب ومعه امرأته أمساء بنت عميس، وولدت له هبا عبد اهللا بن جعفر: حاققال ابن إس

  .وتتابع املسلمون حىت اجتمعوا بأرض احلبشة
__________  

  .٣٤٤/  ١سرية ابن هشام ) ١(
  .الدبانة: يف البيهقي) ٢(
رواه الطرباين وفيه : وقال ٨١ - ٨٠/  ٩وذكر احلديث اهليثمي يف جممع الزوائد  ٢٩٧/  ٢دالئل البيهقي ) ٣(

  .عثمان ابن خالد العثماين وهو متروك

وقد زعم موسى بن عقبة أن اهلجرة االوىل إىل أرض احلبشة كانت حني دخل أبو طالب ومن حالفه مع رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم إىل الشعب، ويف هذا نظر واهللا أعلم

  .كان يف اهلجرة الثانية إليها وزعم أن خروج جعفر بن أيب طالب إمنا
  وذلك بعد عود بعض من كان خرج أوال، حني بلغهم أن

فلم جيدوا ما أخربوا به من  -وكان فيمن قدم عثمان بن مظعون  -املشركني أسلموا وصلوا، فلما قدموا مكة 
  .إسالم املشركني صحيحا، فرجع من رجع منهم ومكث آخرون مبكة

  .كما سيأيت بيانه -أرض احلبشة، وهي اهلجرة الثانية  وخرج آخرون من املسلمني إىل
  .وكان جعفر بن أيب طالب فيمن خرج ثانيا: قال موسى بن عقبة

  .وما ذكره ابن إسحاق من خروجه يف الرعيل االول أظهر كما سيأيت بيانه واهللا أعلم
ا عند النجاشي وغريه، كما سنورده لكنه كان يف زمرة ثانية من املهاجرين أوال، وهو املقدم عليهم واملترجم عنهم

  .مبسوطا
  .مث إن ابن إسحاق سرد اخلارجني صحبة جعفر رضي اهللا عنهم

  .بن شق الكناين] بن محل [ وهم عمرو بن سعيد بن العاص، وامرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن حمرث 
  .وأخوه خالد، وامرأته أمينة بنت خلف بن أسعد اخلزاعي

  .، وأمة اليت تزوجها بعد ذلك الزبري، فولدت له عمرا وخالداوولدت له هبا سعيدا
قال وعبد اهللا بن جحش بن رئاب، وأخوه عبيد اهللا، ومعه امرأته أم حبيبة بنت أيب سفيان، وقيس بن عبد اهللا من 

بن  بين أسد بن خزمية، وامرأته بركة بنت يسار موالة أيب سفيان، ومعيقيب بن أيب فاطمة، وهو من موايل سعيد
  .وهو من دوس: العاص قال ابن هشام

  .عبد اهللا بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة) ١] (االشعري [ قال وأبو موسى 
  .وسنتكلم معه يف هذا

وعتبة بن غزوان، ويزيد بن زمعة بن االسود، وعمرو بن أمية بن احلارث بن أسد، وطليب بن عمري بن وهب بن 
، ومعه )٥(، وجهم بن قيس العبدوي )٤(، وسويبط بن سعد بن حرملة )٣] (بن قصي [ بن عبد ) ٢(أيب كثري 

، وولداه عمرو بن جهم وخزمية بن جهم، وأبو الروم بن عمري بن )٦(امرأته أم حرملة بنت عبد االسود بن جذمية 



طلب هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار، وفراس بن النضر بن احلارث بن كلدة، وعامر بن أيب وقاص أخو سعد، وامل
  .بن أزهر بن عبد عوف الزهري، وامرأته رملة بنت أيب عوف بن ضبرية

وولدت هبا عبد اهللا، وعبد اهللا بن مسعود، وأخوه عتبة، واملقداد بن االسود، واحلارث بن خالد بن صخر التيمي، 
  مان بن، وولدت له هبا موسى وعائشة وزينب وفاطمة، وعمرو بن عث)٧(وامرأته ريطة بنت احلارث بن جبلة 

__________  
  .من سرية ابن هشام) ١(
  .كثري: من سرية ابن هشام، ويف نسخ البداية املطبوعة واالستيعاب) ٢(
  .زيادة من شرح السرية اليب ذر) ٣(
  .من السرية ويف نسخ البداية املطبوعة حرميلة وهو حتريف) ٤(
  .بد مناف بن عبد الدارالعبدوي نسبة إىل عبدالدار، وهو بن عبد شرحبيل بن هاشم بن ع) ٥(
  .خزمية: من السرية ويف نسخ البداية املطبوعة) ٦(
  .جبلة: يف السرية) ٧(

وإمنا مسي مشاسا حلسنه ) ١(قال  -عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، ومشاس بن عثمان بن الشريد املخزومي 
أخوه عبد اهللا، وهشام بن أيب حذيفة وهبار بن سفيان بن عبد االسد املخزومي، و -وأصل امسه عثمان بن عثمان 

بن خمزوم، وسلمة بن هشام بن املغرية، وعياش بن أيب ربيعة بن املغرية، ومعتب ) ٢(بن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو 
  .وهو من حلفاء بين خمزوم -ويقال له عيهامة  -بن عوف بن عامر 

ثمان بن مظعون، وحاطب بن احلارث بن معمر، وقدامة وعبد اهللا أخوا عثمان بن مظعون، والسائب بن ع: قال
ومعه امرأته فاطمة بنت اجمللل، وابناه منها حممد واحلارث، وأخوه خطاب، وامرأته فكيهة بنت يسار، وسفيان بن 

أحد  -معمر بن حبيب، وامرأته حسنة، وابناه منها جابر وجنادة، وابنها من غريه، وهو شرحبيل بن عبد اهللا 
، وعثمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن )٣(ن متيم، وهو الذي يقال له شرحبيل بن حسنة الغوث بن مزاحم ب

بن ) ٤(حذافة بن مجح، وخنيس بن حذافة بن قيس بن عدي، وعبد اهللا بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعيد 
، وأبو قيس بن ، وقيس بن حذافة بن قيس بن عدي، وأخوه عبد اهللا)٤(سهم، وهشام بن العاص بن وائل بن سعيد 

احلارث بن قيس بن عدي، وإخوته احلارث ومعمر والسائب وبشر وسعيد ابناء احلارث، وسعيد بن قيس بن عدي 
بن سهم، وحليف لبين ) ٤(المه وهو سعيد بن عمرو التميمي، وعمري بن رئاب بن حذيفة بن مهشم بن سعيد 

  وي، وعروة بن عبد العزى،وهو حممية بن جزء الزبيدي، ومعمر بن عبد اهللا العد: سهم
وعدي بن نضلة بن عبد العزى، وابنه النعمان، وعبد اهللا بن خمرمة العامري، وعبد اهللا بن سهيل بن عمرو، وسليط 

بن عمرو، وأخوه السكران، ومعه زوجته سؤدة بنت زمعة، ومالك بن ربيعة، وامرأته عمرة بنت السعدى، وأبو 
وهو من اليمن، وأبو عبيدة عامر بن عبد اهللا بن اجلراح  -بن خولة  حاطب بن عمرو العامري، وحليفهم سعد

وهي أمه، وامسها دعد بنت جحدم بن أمية بن ظرب بن احلارث بن فهر، وهو سهيل  -الفهري، وسهيل بن بيضاء 
بن وهب بن ربيعة بن هالل بن ضبة بن احلارث، وعمرو بن أيب سرح بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة بن 

ارث، وعياض بن زهري بن أيب شداد بن ربيعة بن هالل بن مالك بن ضبة، وعمرو بن احلارث بن زهري بن أيب احل
بن عبد قيس بن لقيط، وأخوه احلارث ) ٥(شداد بن ربيعة، وعثمان بن عبد غنم بن زهري أخوات، وسعيد 

  .الفهريون



  ملسلمني سوى أبنائهمفكان مجيع من حلق بأرض احلبشة وهاجر إليها من ا: قال ابن إسحاق
__________  

  .ابن هشام: القائل) ١(
  .كما يف السرية

  .عمر: يف السرية) ٢(
  .قاله ابن هشام) ٣(
  .يف السرية وقد تقدم التعليق حوله فلرياجع" سعد ) " ٤(
  .سعد: يف السرية) ٥(

  .هم، وهو يشك فيهثالثة ومثانون رجال إن كان عمار بن ياسر في -الذين خرجوا هبم صغارا وولدوا هبا 
  .وذكر ابن إسحاق أبا موسى االشعري فيمن هاجر من مكة إىل أرض احلبشة غريب جدا: قلت

وقد قال االمام أمحد حدثنا حسن بن موسى مسعت خدجيا أخا زهري بن معاوية عن أيب إسحاق عن عبد اهللا بن عتبة 
  .عن ابن مسعود

لنجاشي، وحنن حنوا من مثانني رجال، فيهم عبد اهللا بن مسعود بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ا: قال
  وجعفر، وعبد اهللا بن عرفطة، وعثمان بن

  .فأتوا النجاشي) ١(مظعون، وأبو موسى 
هبدية، فلما دخال على النجاشي سجدا له مث ابتدراه عن ميينه ) ٢(وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد 

  .ن نفرا من بين عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا وعن ملتناإ: وعن مشاله مث قاال له
أنا خطيبكم اليوم فاتبعوه، فسلم ومل : يف أرضك، فابعث إليهم، فبعث إليهم، فقال جعفر: قال فأين هم ؟ قاال
مالك ال تسجد للملك ؟ قال إنا ال نسجد إال هللا عزوجل قال وما ذاك ؟ قال إن اهللا بعث إلينا : يسجد، فقالوا له

  .رسوال مث أمرنا أن ال نسجد الحد إال هللا عزوجل، وأمرنا بالصالة والزكاة
: فإهنم خيالفونك يف عيسى بن مرمي، قال فما تقولون يف عيسى بن مرمي وأمه ؟ قال نقول كما قال اهللا: قال عمرو

  .هو كلمته وروحه ألقاها إىل العذراء البتول، اليت مل ميسها بشر، ومل يفرضها ولد
يا معشر احلبشة والقسيسني والرهبان، واهللا ما يزيدون على الذي نقول فيه ما : فع عودا من االرض مث قالقال فر

  .سوى هذا، مرحبا بكم ومبن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وأنه الذي جند يف االجنيل

اهللا لوال ما أنا فيه من امللك التيته حىت أكون أنا وأنه الرسول الذي بشر به عيسى بن مرمي، أنزلوا حيث شئتم، و
  .الذي أمحل نعليه

  .وأمر هبدية اآلخرين فردت إليهما، مث تعجل عبد اهللا بن مسعود حىت أدرك بدرا
  .وزعم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استغفر له حني بلغه موته

  .وهذا إسناد جيد قوي وسياق حسن
  ن ممن هاجر من مكة إىل أرض احلبشة،وفيه ما يقتضي أن أبا موسى كا

__________  
  .سقط اسم أيب موسى من رواييت البيهقي وعيون االثر) ١(



  .وسقط اسم عبد اهللا بن عرفطة من رواية البيهقي
  ).٢٩٨/  ٢دالئل البيهقي  ١١٨/  ١راجع عيون االثر (
يف رواية زياد، ويف رواية ابن بكري لعمارة بن  مل يذكر مع عمرو إال عبد اهللا بن أيب ربيعة: يف رواية ابن اسحاق) ٢(

  .الوليد ذكر
  .وقيل عمرو بن العاص ذهب إىل احلبشة مرتني مرة قبل بدر مع عمارة ومرة بعد بدر ومعه عبد اهللا بن أيب ربيعة
  .اينولعمرو وعمارة خالل وجودمها يف احلبشة قصة طويلة رواها كثريون منهم أبو الفرج االصفهاين يف كتاب االغ
  وعبد اهللا بن أيب ربيعة كان امسه حبريى فسماه رسول اهللا حني أسلم عبد اهللا وهو والد عمر بن عبد اهللا بن أيب

  .ربيعة الشاعر مات يف خالفة عثمان

  .إن مل يكن ذكره مدرجا من بعض الرواة واهللا أعلم
  .وقد روي عن أيب إسحاق السبيعي من وجه آخر

دالئل حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا حممد بن زكريا الغاليب، حدثنا عبد اهللا بن رجاء، فقال احلافظ أبو نعيم يف ال
  .حدثنا إسرائيل

وحدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا حممد بن زكريا، حدثنا احلسن بن علوية القطان حدثنا عباد بن موسى اخلتلي، 
  .حدثنا إمساعيل بن جعفر، حدثنا إسرائيل

حدثنا عبيداهللا  -هو ابن راهويه  -د اهللا بن حممد بن شريويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحدثنا أبو أمحد حدثنا عب
  .بن موسى، حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب بردة عن أيب موسى) ١(

، فبلغ ذلك )٢(أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ننطلق مع جعفر بن أيب طالب إىل أرض النجاشي : قال
ا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد، ومجعوا للنجاشي هدية وقدما على النجاشي فأتياه باهلدية، فقبلها قريشا فبعثو

  .إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم يف أرضك: وسجدا له مث قال عمرو بن العاص
  .ال يتكلم منكم أحد: فبعث إلينا، فقال لنا جعفر! قال هلم النجاشي يف أرضي ؟ قاال نعم 

  .ا خطيبكم اليوم، فانتهينا إىل النجاشي، وهو جالس يف جملسه وعمرو بن العاص عن ميينه، وعمارة عن يسارهأن
  .والقسيسون جلوس مساطني
  .إهنم ال يسجدون لك: وقد قال له عمرو وعمارة

  .اسجدوا للملك: من عنده من القسيسني والرهبان) ٣(فلما انتهينا بدرنا 
  . عزوجلال نسجد إال هللا: فقال جعفر

  .فلما انتهينا إىل النجاشي قال ما منعك أن تسجد ؟ قال ال نسجد إال هللا
وهو الرسول الذي بشر به عيسى بن مرمي عليه  -وما ذاك ؟ قال إن اهللا بعث فينا رسوال : فقال له النجاشي

ة ونؤيت الزكاة، وأمرنا الصالة والسالم من بعده امسه أمحد، فأمرنا أن نعبد اهللا وال نشرك به شيئا، ونقيم الصال
  .باملعروف وهنانا عن املنكر

أصلح اهللا امللك إهنم خيالفونك يف عيسى بن مرمي، : فأعجب النجاشي قوله، فلما رأى ذلك عمرو بن العاص، قال
  هو روح اهللا وكلمته: ما يقول صاحبكم يف ابن مرمي ؟ قال يقول فيه قول اهللا: فقال النجاشي جلعفر
يا : فتناول النجاشي عودا من االرض فرفعه فقال: اء البتول اليت مل يقر هبا بشر ومل يفرضها ولدأخرجه من العذر

  .معشر القسيسني والرهبان ما يزيدون هؤالء على ما نقول يف ابن مرمي وال وزن هذه



  .مرحبا بكم ومبن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول اهللا وأنه الذي بشر به عيسى
  .يه من امللك التيته حىت أقبل نعليه، أمكثوا يف أرضي ما شئتم، وأمر لنا بطعام وكسوةولوال ما أنا ف

وقال ردوا على هذين هديتهما، وكان عمرو بن العاص رجال قصريا، وكان عمارة رجال مجيال، وكانا أقبال يف 
  .البحر، فشربا ومع عمرو امرأته، فلما شربا قال عمارة لعمرو مر امرأتك فلتقبلين

  يناشد عمارة: أال تستحي ؟ فأخذ عمارة عمرا فرمي به يف البحر، فجعل عمرو: ال له عمروفق
__________  

  .عبد اهللا: ٢٠٥يف دالئل النبوة اليب نعيم ص ) ١(
  .يف دالئل أيب نعيم ودالئل البيهقي أرض احلبشة) ٢(
  .فزبرنا: يف دالئل البيهقي) ٣(

  .لكحىت أدخله السفينة، فحقد عليه عمرو يف ذ
إنك إذا خرجت خلفك عمارة يف أهلك، فدعا النجاشي بعمارة فنفخ يف إحليله فطار مع : فقال عمرو للنجاشي

  .الوحش
وهكذا رواه احلافظ البيهقي يف الدالئل من طريق أيب على احلسن بن سالم السواق عن عبيداهللا بن موسى فذكر 

ا إسناد صحيح وظاهره يدل على أن أبا موسى كان مبكة، فأمر لنا بطعام وكسوة قال وهذ: بإسناده مثله إىل قوله
وأنه خرج مع جعفر بن أيب طالب إىل أرض احلبشة، والصحيح عن يزيد بن عبد اهللا بن أيب بردة عن جده أيب بردة 

أهنم بلغهم خمرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم باليمن فخرجوا مهاجرين يف بعض ومخسني : عن أيب موسى
سفينة، فألقتهم سفينتهم إىل النجاشي بأرض احلبشة، فوافقوا جعفر بن أيب طالب وأصحابه عندهم، فأمره  رجال يف

  .جعفر باالقامة، فأقاموا عنده حىت قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زمن خيرب
  .قال وأبو موسى شهد ما جرى بني جعفر وبني النجاشي، فأخرب عنه

  ).١(أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ننطلق واهللا أعلم :  قولهقال ولعل الراوي وهم يف
  .وهكذا رواه البخاري يف باب هجرة احلبشة
  حدثنا حممد بن العالء حدثنا أبو أسامة حدثنا

  .بن عبد اهللا عن أيب بردة عن أيب موسى) ٢(بريد 
سفينة فألقتنا سفينتنا إىل النجاشي باحلبشة، فوافقنا  بلغنا خمرج النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن باليمن، فركبنا: قال

النيب صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح خيرب، ) ٣(جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه فأقمنا معه حىت قدمنا فوافينا 
 وهكذا رواه مسلم عن أيب كريب وأيب عامر" لكم أنتم أهل السفينة هجرتان : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

كالمها عن أيب أسامة به، وروياه يف مواضع أخر مطوال ] بن يوسف بن أيب بردة بن أيب موسى [ عبد اهللا بن براد 
  .واهللا أعلم

وأما قصة جعفر مع النجاشي فإن احلافظ ابن عساكر رواها يف ترمجة جعفر بن أيب طالب من تارخيه من رواية نفسه، 
  .ومن رواية عمرو بن العاص

  .جرى احلديث، ومن رواية ابن مسعود كما تقدموعلى يديهما 
  .وأم سلمة كما سيأيت

  .فأما رواية جعفر فإهنا عزيزة جدا



رواها ابن عساكر عن أيب القاسم السمرقندي عن أيب احلسني بن النقور عن أيب طاهر املخلص عن أيب القاسم 
  .البغوي

ان حدثنا أسد بن عمرو البجلي عن جمالد بن سعيد، قال حدثنا أبو عبد الرمحن اجلعفي عن عبد اهللا بن عمر بن أب
  .عن الشعيب، عن عبد اهللا بن جعفر، عن أبيه

  .بعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد هبدية من أيب سفيان إىل النجاشي: قال
  .أمسع كالمهم ال حىت: وسفهائنا، فادفعهم إلينا، قال) ٤(قد صار إليك ناس من سفلتنا : -وحنن عنده  -فقالوا له 

  قال فبعث إلينا
__________  

  .٣٠٠ - ٢٩٩/  ١دالئل النبوة ج ) ١(
  .يزيد وهو حتريف، وما أثبتناه من البخاري: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .فوافقنا: يف البخاري) ٣(
ىل إحدى مل يفكر الرسول يف هجرة املسلمني إ: " ٨٧/  ١قال االستاذ حسن يف تاريخ االسالم السياسي ) ٤(

القبائل العربية، الهنا كانت ترفض دعوته يف مواسم احلج جماملة لقريش أو متسكا بدينها الوثين، وكذلك مل يفكر يف 
 =  

  .ما يقول هؤالء ؟ قال قلنا هؤالء قوم يعبدون االوثان، وإن اهللا بعث إلينا رسوال فآمنا به وصدقناه: فقال
  .ال :فقال هلم النجاشي أعبيد هم لكم ؟ قالوا

  .فلكم عليهم دين ؟ قالوا ال: فقال
  .قال فخلوا سبيلهم

  قال فخرجنا من عنده فقال عمرو بن العاص إن هؤالء يقولون يف عيسى غري
  .ما تقول، قال إن مل يقولوا يف عيسى مثل قويل مل أدعهم يف أرضي ساعة من هنار

هو : يقول صاحبكم يف عيسى بن مرمي ؟ قلنا يقول فأرسل إلينا فكانت الدعوة الثانية أشد علينا من االوىل، قال ما
  .روح اهللا وكلمته ألقاها إىل عذراء بتول، قال فأرسل فقال ادعوا يل فالن القس، وفالن الراهب

وأخذ شيئا  -ما تقولون يف عيسى بن مرمي ؟ فقالوا أنت أعلمنا، فما تقول ؟ قال النجاشي : فأتاه ناس منهم فقال
فنادى مناد من آذى ! نعم : ا عيسى ما قال هؤالء مثل هذا، مث قال أيؤذيكم أحدا ؟ قالواقال ما عد -من االرض 

  .أحدا منهم فاغرموه أربعة دراهم مث قال أيكفيكم ؟ قلنا ال، فأضعفها
قال فلما هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وظهر هبا قلنا له إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد 

  .ر وهاجر إىل املدينة، وقتل الذين كنا حدثناك عنهم، وقد أردنا الرحيل إليه، فردناظه
  .فحملنا وزودنا! قال نعم 

  .مث قال أخرب صاحبك مبا صنعت إليكم، وهذا صاحيب معكم أشهد أن ال إله إال اهللا وأنه رسول اهللا
  .وقل له يستغفر يل

ما أدري أنا بفتح : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واعتنقين، مث قالفخرجنا حىت أتينا املدينة فتلقاين ر: قال جعفر
هذا جعفر فسله ما صنع به : ووافق ذلك فتح خيرب، مث جلس فقال رسول النجاشي" خيرب أفرح أم بقدوم جعفر ؟ 

  .صاحبنا ؟ فقال نعم فعل بنا كذا وكذا ومحلنا وزودنا، وشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا



  .ل يل قل له يستغفر يلوقا
  .فقال املسلمون آمني" اللهم اغفر للنجاشي " فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتوضأ، مث دعا ثالث مرات 

  .مث قال جعفر فقلت للرسول انطلق فأخرب صاحبك مبا رأيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .مث قال ابن عساكر حسن غريب

حدثين الزهري عن أيب بكر بن عبد الرمحن بن : قال يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق وأما رواية أم سلمة فقد
  .حارث بن هشام، عن أم سلمة رضي اهللا عنها

وأوذي أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من ] علينا [ ملا ضاقت مكة : أهنا قالت
  البالء والفتنة يف دينهم،

__________  
اهلجرة إىل مواطن أهل الكتاب من اليهود واملسيحيني، الن كال من اجلاليتني اليهودية واملسيحية كانت تنازع  =

االخرى وتنافسها يف النفوذ االديب ببالد العرب، فهما واحلالة هذه ال تقبالن منافسا ثالثا خصوصا إذا كان من 
  ة للفرس ومل يدينوا بدين مساوي فلم يطمئن الرسولالعرب الذين كانوا حيتقروهنم، أما اليمن وكانت مستعمر
بعيدة عن مكة أما الشام فهي بعيدة  -يف ذلك الوقت  -إىل االلتجاء إليها، وكذلك كان شأن احلرية اليت كانت 

  .كذلك
من االضطراب، إىل جانب أن لقريش صالت وثيقة ومصاحل متبادلة  -الشام واحلرية  -فضال عما كان يسودمها 

  .ت متبادلةوزيارا
إن النيب : ٤٠لذلك اجته الرسول إىل بالد احلبشة ملا كان يعرف يف ملكها من العدل والتسامح وقال بروكلمان ص 

خيتلف اختالفا كبريا عن النصرانية فالنجاشي أقرب ممثل سياسي  -يف ذلك الوقت  -كان ال يعترب أن دينه 
  .للنصرانية ميكن أن حيتمي به

هللا عليه وسلم ال يستطيع دفع ذلك عنهم، وكان رسول اهللا يف منعة من قومه ومن عمه ال وأن رسول اهللا صلى ا
إن بأرض احلبشة ملكا ال : " يصل إليه شئ مما يكره ومما ينال أصحابه، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فخرجنا إليها أرساال حىت اجتمعنا هبا،  "يظلم أحد عنده فاحلقوا ببالده حىت جيعل اهللا لكم فرجا وخمرجا مما أنتم فيه 
  .فنزلنا خبري دار إىل خري جار آمنني على ديننا، ومل خنش فيها ظلما

فلما رأت قريش أنا قد أصبنا دارا وأمنا، غاروا منا، فاجتمعوا على أن يبعثوا إىل النجاشي فينا ليخرجونا من بالده، 
بن أيب ربيعة، فجمعوا له هدايا ولبطارقته، فلم يدعوا منهم رجال  ولريدنا عليهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد اهللا

إال هيئوا له هدية على حدة، وقالوا هلما ادفعوا إىل كل بطريق هديته قبل أن تتكلموا فيهم، مث أدفعوا إليه هداياه 
  .فإن استطعتم أن يردهم عليكم قبل أن يكلمهم فافعلوا

إمنا قدمنا على هذا امللك يف سفهائنا : إال قدموا إليه هديته، فكلموه فقالوا لهفقدما عليه فلم يبق بطريق من بطارقته 
  .، فارقوا أقوامهم يف دينهم ومل يدخلوا يف دينكم)١(

  .فبعثنا قومهم لريدهم امللك عليهم، فإذا حنن كلمناه فأشريوا عليه بأن يفعل فقالوا نفعل
وذكر موسى بن عقبة أهنم أهدوا إليه  -دون إليه من مكة االدم مث قدموا إىل النجاشي هداياه، وكان من أحب ما يه

  .فلما أدخلوا عليه هداياه -فرسا وجبة ديباج 
فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك وجاؤا بدين مبتدع ال نعرفه، ) ٢(إن فتية منا سفهاء : أيها امللك: قالوا له



، آباؤهم وأعمامهم وقومهم لتردهم عليهم، فاهنم أعال هبم عينا وقد جلأوا إىل بالدك، وقد بعثنا إليك فيهم عشائرهم
  ، فاهنم لن)٣(

  .يدخلوا يف دينك فتمنعهم لذلك
ال أردهم عليهم حىت أدعوهم، فأكلمهم وأنظر ما أمرهم، قوم جلأوا إىل بالدي ! ال لعمر اهللا : فغضب مث قال

م عليهم، وإن كانوا على غري ذلك منعتهم ومل واختاروا جواري على جوار غريي فإن كانوا كما يقولون رددهت
  .وذكر موسى بن عقبة أن أمراءه أشاروا عليه بأن يردهم إليهم[  -بينهم وبينهم، ومل أنعم عينا ) ٤(أدخل 
  .حىت أمسع كالمهم وأعلم على أي شئ هم عليه ؟ فلما دخلوا عليه سلموا ومل يسجدوا له! ال واهللا : فقال
حتدثوين مالكم ال حتيوين كما حيييين من أتانا من قومكم ؟ فأخربوين ماذا تقولون يف عيسى وما  أيها الرهط أال: فقال

  .ال: دينكم ؟ أنصارى أنتم ؟ قالوا
  .ال: قال أفيهود أنتم ؟ قالوا

  .ال: فعلى دين قومكم ؟ قالوا: قال
  .االسالم: قال فما دينكم ؟ قالوا

  .ك به شيئاقال وما االسالم ؟ قالوا نعبد اهللا ال نشر
من جاءكم هبذا ؟ قالوا جاءنا به رجل من أنفسنا، قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه اهللا إلينا كما بعث الرسل إىل : قال

  من قبلنا، فأمرنا بالرب والصدقة والوفاء وأداء االمانة، وهنانا أن نعبد
__________  

  .يف سفهاء من سفهائنا: يف الدالئل للبيهقي) ١(
  .من سفهائنا: الدالئل يف نسخة من) ٢(
  .فهم أعالهم عينا: يف الدالئل) ٣(

  .أي أبصر هبم
  .أي عينهم وأبصارهم فوق عني غريهم

  .ومل أخل: يف الدالئل) ٤(
  .وإن كانوا على غري ذلك منعتهم منهما، وأحسنت جوارهم ما جاوروين: والعبارة يف ابن هشام

دقناه وعرفنا كالم اهللا وعلمنا أن الذي جاء به من عند اهللا، فلما االوثان وأمرنا بعبادة اهللا وحده ال شريك له، فص
فعلنا ذلك عادانا قومنا وعادوا النيب الصادق وكذبوه وأرادوا قتله، وأرادونا على عبادة االوثان، ففررنا إليك 

  .بديننا ودمائنا من قومنا
  .اليت خرج منها أمر موسى) ١(واهللا إن هذا ملن املشكاة : قال

وأما التحية فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربنا أن حتية أهل اجلنة السالم، وأمرنا بذلك فحييناك : فرقال جع
  .بالذي حييي بعضنا بعضا

  .وأما عيسى ابن مرمي فعبد اهللا ورسوله وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه وابن العذراء البتول
  هذاواهللا ما زاد ابن مرمي على : فأخذ عودا وقال
  .وزن هذا العود

  .واهللا لئن مسعت احلبشة لتخلعنك: فقال عظماء احلبشة



  .واهللا ال أقول يف عيسى غري هذا أبدا، وما أطاع اهللا الناس يف حني رد على ملكي فأطع الناس يف دين اهللا: فقال
  .معاذ اهللا من ذلك

شئ أبغض لعمرو بن العاص وعبد اهللا فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم ومل يكن ) ٢] (وقال يونس عن ابن إسحاق 
  .بن أيب ربيعة من أن يسمع كالمهم

  .فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا ماذا تقولون ؟ فقالوا وماذا نقول، نقول واهللا ما نعرف
ليه كان وما حنن عليه من أمر ديننا، وما جاء به نبينا صلى اهللا عليه وسلم كائن من ذلك ما كان، فلما دخلوا ع

  .الذي يكلمه منه جعفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه
  .ما هذا الدين الذي أنتم عليه ؟ فارقتم دين قومكم ومل تدخلوا يف يهودية، وال نصرانية: فقال له النجاشي
من أيها امللك كنا قوما على الشرك نعبد االوثان ونأكل امليتة ونسئ اجلوار، يستحل احملارم بعضنا : فقال له جعفر

  .بعض يف سفك الدماء وغريها، ال حنل شيئا وال حنرمه
فبعث اهللا إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته فدعانا إىل أن نعبد اهللا وحده ال شريك له ونصل االرحام 

  .وحنمي اجلوار ونصلي هللا عزوجل، ونصوم له، وال نعبد غريه
لنوحده ونعبده وخنلع ما كنا نعبد حنن وآباؤنا من دونه من احلجارة فدعانا إىل اهللا : وقال زياد عن ابن إسحاق

واالوثان، وأمرنا بصدق احلديث وأداء االمانة وصلة االرحام وحسن اجلوار والكف عن احملارم والدماء، وهنانا عن 
مرنا بالصالة الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف احملصنة، وأمرنا أن نعبد اهللا وال نشرك به شيئا، وأ

  .والزكاة والصيام
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند اهللا، فعبدنا اهللا وحده ال  -فعدد عليه أمور االسالم  -) ٣(قال 

شريك له ومل نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا ليفتنونا عن ديننا 
  إىل عبادة االوثان من عبادة اهللا، وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث، فلما ويردونا

__________  
  .إمنا خيرج من مشكاة واحدة: ويف حديث النجاشي: " قال صاحب لسان العرب: املشكاة) ١(

يل كالم اهللا تعاىل، أراد أن القرآن واالجن" الكوة غري النافذة، وقيل هي احلديدة اليت يعلق عليها القنديل : املشكاة
  .وأهنما من شئ واحد

  .ما بني معقوفتني مل يرد يف ابن هشام وال يف الدالئل) ٢(
  .يف االصل وأثبتنا ما يف ابن هشام: قالت، أي أم سلمة، عدوا: يف ابن هشام) ٣(

ك، ورغبنا يف قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبني ديننا، خرجنا إىل بالدك واخترناك على من سوا
  .جوارك ورجونا أن ال نظلم عندك أيها امللك

وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا املصاحف [ ؟ ] عن اهللا [ هل معك شئ مما جاء به : النجاشي] له [ فقال : قالت
  ).١] (حوله 

اشي حىت قال هلم فاتل علي مما جاء به، فقرأ عليه صدرا من كهيعص فبكى واهللا النج: نعم! فقال له جعفر 
  ].حني مسعوا ما تال عليهم [ اخضلت حليته، وبكت أساقفته حىت أخضلوا مصاحفهم 

إن هذا الكالم ليخرج من املشكاة اليت جاء هبا موسى، انطلقوا راشدين ال واهللا ال أردهم عليكم ]: هلم [ مث قال 
  ).٢(وال أنعمكم عينا 



  .ربيعة] أيب [  بن الرجلني فينا عبد اهللا) ٣(فخرجنا من عنده وكان أتقى 
، والخربته أهنم يزعمون أن إهله الذي يعبد )٤(واهللا آلتينه غدا مبا استأصل به خضراءهم : فقال عمرو بن العاص
  .عيسى بن مرمي عبد

  .ال تفعل فإهنم وإن كانوا خالفونا فإن هلم رمحا وهلم حقا: فقال له عبد اهللا بن أيب ربيعة
أيها امللك إهنم يقولون يف عيسى قوال عظيما، فأرسل إليهم : الغد دخل عليه فقال فلما كان! واهللا الفعلن : فقال

  .فسلهم عنه
: عنه ؟ فقالوا) ٥(فبعث واهللا إليهم ومل ينزل بنا مثلها، فقال بعضنا لبعض ماذا تقولون له يف عيسى إن هو يسألكم 

فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال ما تقولون يف عيسى نقول واهللا الذي قاله اهللا فيه، والذي أمرنا نبينا أن نقوله فيه 
  .نقول هو عبد اهللا ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء البتول: بن مرمي ؟ فقال له جعفر

  .ما عدا عيسى بن مرمي مما قلت هذا العويد: بني أصبعيه فقال) ٦(فدىل النجاشي يده إىل االرض فأخذ عودا 
  .فتناخرت بطارقته

السيوم اآلمنون يف االرض، ومن سبكم غرم، من سبكم  -اذهبوا فأنتم سيوم يف االرض ! وإن تناخرمت واهللا : فقال
  .والدبر بلساهنم الذهب -غرم، من سبكم غرم، ثالثا ما أحب أن يل دبرا وإين آذيت رجال منكم 

  .وقال زياد عن ابن إسحاق ما أحب أن يل دبرا من ذهب
  .وهو اجلبل بلغتهم) ٧(ل زبرا ويقا: قال ابن هشام
  :مث قال النجاشي

  .فواهللا ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي، وال أطاع الناس يف فأطيع الناس فيه
  .ردوا عليهما هداياهم فال حاجة يل هبا

  .وأخرجا من بالدي فخرجا مقبوحني مردودا عليهما ما جاءا به
  فلم نشب أن خرج عليه رجل من احلبشة ينازعه يففأقمنا مع خري جار يف خري دار، : قالت

__________  
  .سقطت من ابن هشام واستدركت من دالئل النبوة للبيهقي) ١(
إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا، فال واهللا ال أسلمهم : العبارة يف ابن هشام) ٢(

  .إليكما، وال يكادون
  .أبقى وهو حتريف: ونسخ البداية املطبوعة من ابن هشام، ويف االصول) ٣(

  .أبقى: ويف الدالئل
  .شجرهتم اليت منها تفرعوا: خضراءهم) ٤(
  .سألكم: يف السرية والدالئل) ٥(
  .عويدا: يف الدالئل) ٦(
  .اجلبل: دبرا من ذهب، والدبر: ويقال: يف السرية) ٧(

أن يظهر ذلك امللك عليه فيأيت ملك ال يعرف من حقنا ملكه، فواهللا ما علمنا حزنا حزنا قط هو أشد منه، فرقا من 
ما كان يعرفه، فجعلنا ندعوا اهللا ونستنصره للنجاشي فخرج إليه سائرا فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

 -وكان من أحدثهم سنا  -من خيرج فيحضر الوقعة حىت ينظر على من تكون ؟ وقال الزبري : وسلم بعضهم لبعض



له قربة فجعلها يف صدره، فجعل يسبح عليها يف النيل حىت خرج من شقه اآلخر إىل حيث التقى الناس،  أنا، فنفخوا
  .فحضر الوقعة فهزم اهللا ذلك امللك وقتله، وظهر النجاشي عليه

  .لنا بردائه ويقول أال فابشروا، فقد أظهر اهللا النجاشي) ١(فجائا الزبري فجعل يليح 
مث اقمنا عنده حىت خرج من خرج منا إىل ) ٢(فرحنا بشئ قط فرحنا بظهور النجاشي ] ا أنن[ فواهللا ما علمنا : قلت

  .مكة، وأقام من أقام
  .فحدثت هذا احلديث عروة بن الزبري عن أم سلمة: قال الزهري
يع أتدري ما قوله ما أخذ اهللا مين الرشوة حني رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وال أطاع الناس يف فأط: فقال عروة

  الناس
  .ما حدثين ذلك أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام عن أم سلمة! فيه ؟ فقلت ال 
فإن عائشة حدثتين أن أباه كان ملك قومه، وكان له أخ له من صلبه اثنا عشر رجال ومل يكن الب : فقال عروة

نا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإن له اثنا عشر لو أنا قتل: النجاشي ولد غري النجاشي فأدارت احلبشة رأيها بينها فقالوا
رجال من صلبه فتوارثوا امللك، لبقيت احلبشة عليهم دهرا طويال ال يكون بينهم اختالف، فعدوا عليه فقتلوه 

  .وملكوا أخاه
فدخل النجاشي بعمه حىت غلب عليه فال يدبر أمره غريه، وكان لبيبا حازما من الرجال، فلما رأت احلبشة مكانه 

من عمه قالوا قد غلب هذا الغالم على أمر عمه فما نأمن أن ميلكه علينا وقد عرف أنا قتلنا أباه، فلئن فعل مل يدع 
قد رأينا مكان هذا الفىت : منا شريفا إال قتله، فكلموه فيه فليقتله أو ليخرجنه من بالدنا، فمشوا إىل عمه فقالوا

وأنا ال نأمن أن ميلك علينا فيقتلنا، فأما أن تقتله وإما أن خترجه من  منك، وقد عرفت أنا قتلنا أباه وجعلناك مكانه
  .بالدنا
  .وحيكم قتلتم أباه باالمس واقتله اليوم: قال

  .بل أخرجه من بالدكم
فخرجوا به فوقفوه يف السوق وباعوه من تاجر من التجار قذفه يف سفينة بستمائة درهم أو بسبعمائة فانطلق به فلما 

جت سحابة من سحائب اخلريف فخرج عمه يتمطر حتتها فأصابته صاعقة فقتلته ففزعوا إىل ولده كان العشى ها
  على احلبشة) ٤(ليس يف أحد منهم خري فمرج ) ٣(فإذا هم حممقون 

__________  
  .يلمع: يف ابن هشام) ١(
خري منزل، حىت قدمنا على  ومكن له يف بالده، واستوسق عليه أمر احلبشة، فكنا عنده يف: العبارة يف ابن هشام) ٢(

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مبكة
 - ٣٠٣/  ٢بتغيري طفيف يف االلفاظ، ويف دالئل النبوة للبيهقي ج  ٣٦١ - ٣٥٧/  ١واخلرب بطوله يف السرية ج 

٣٠٤.  
  .احملمق الذي يلد احلمقى: حممقون) ٣(
  .قلق واضطراب أمرهم: مرج) ٤(

  .دة يف مغيب النشاجي عنهم، راجع الروض اآلنفويف هذا دليل على طول امل



  .أمرهم
فقال بعضهم لبعض تعلمون واهللا أن ملككم الذي ال يصلح أمركم غريه للذي بعتم الغداة، فإن كان لكم بأمر 

احلبشة حاجة فأدركوه قبل أن يذهب، فخرجوا يف طلبه فأدركوه فردوه فعقدوا عليه تاجه واجلسوه على سريره 
  .ال نعطيك: ردوا علي مايل كما أخذمت مين غالمي، فقالوا: ل التاجروملكوه، فقا

إذا واهللا الكلمنه، فمشى إليه فكلمه فقال أيها امللك إين ابتعت غالما فقبض مين الذي باعوه مثنه، مث عدوا : فقال
لتردن : قالعلى غالمي فنزعوه من يدي ومل يردوا علي مايل، فكان أول ما خرب به من صالبة حكمه وعدله أن 

  .عليه ماله، أو لتجعلن يد غالمه يف يده فليذهنب به حيث شاء
ما أخذ اهللا مين الرشوة فآخذ الرشوة حني رد علي ملكي، وما : بل نعطيه ماله فأعطوه إياه، فلذلك يقول: فقالوا

  ).١(أطاع الناس يف فأطيع الناس فيه 
ت والنجاشي غالم صغري فأوصى إىل أخيه أن إليك ملك كان أبو النجاشي ملك احلبشة، فما: وقال موسى بن عقبة

، فمات عمه )٢(قومك حىت يبلغ ابين، فإذا بلغ فله امللك، فرغب أخوه يف امللك فباع النجاشي من بعض التجار 
من ليلته وقضى، فردت احلبشة النجاشي حىت وضعوا التاج على رأسه هكذا ذكره خمتصرا، وسياق ابن إسحق 

  . أعلمأحسن وأبسط فاهللا
والذي وقع يف سياق ابن إسحاق إمنا هو ذكر عمرو بن العاص وعبد اهللا بن أيب ربيعة، والذي ذكره موسى بن عقبة 

واالموي وغري واحد أهنما عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن املغرية وهو أحد السبعة الذين دعا عليهم رسول 
سال اجلزور على ظهره صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجد عند اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني تضاحكوا يوم وضع 

  .الكعبة
  .وهكذا تقدم يف حديث ابن مسعود وأيب موسى االشعري

واملقصود أهنما حني خرجا من مكة كانت زوجة عمر ومعه وعمارة كان شابا حسنا فاصطحبا يف السفينة وكان 
  .ليهلكه فسبح حىت رجع إليها عمارة طمع يف امرأة عمرو بن العاص، فألقى عمرا يف البحر

لو أعلم أنك حتسن السباحة ملا ألقيتك، فحقد عمرو عليه فلما مل يقض هلما حاجة يف املهاجرين من : فقال له عمارة
النجاشي، وكان عمارة قد توصل إىل بعض أهل النجاشي فوشى به عمرو فأمر به النجاشي فسحر حىت ذهب عقله 

  .وساح يف الربية مع الوحوش
قصة مطولة جدا وأنه عاش إىل زمن أمارة عمر بن اخلطاب، وأنه تقصده بعض الصحابة  -وقد ذكر االموي  -

  ومسكه فجعل يقول أرسلين أرسلين وإال
  .مت فلما مل يرسله مات من ساعته فاهللا أعلم

والثانية مع عمرو، وقد قيل أن قريشا بعثت إىل النجاشي يف أمر املهاجرين مرتني االول مع عمرو بن العاص وعمارة 
  .وعبد اهللا بن أيب ربيعة

  .نص عليه أبو نعيم يف الدالئل واهللا أعلم
  إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر قاله: وقد قيل

__________  
  .٣٠١/  ١ودالئل البيهقي  ٣٦٤/  ١سرية ابن هشام ) ١(
فقال : وفيه ٢٩٥/  ٢ن عمه موسى بن عقبة اخلرب يف دالئل البيهقي من طريق امساعيل بن إبراهيم بن عقبة ع) ٢(



دعه حىت إذا أردت اخلروج فآذين فأدفعه إليك فآذنه التاجر خبروجه فأرسل بالنجاشي حىت أوقفه عند : التاجر
  .السفينة وال يدري النجاشي ما يراد به، فأخذ اهللا عزوجل عمه الذي باعه صعقا فمات

  .لنجاشي رضي اهللا عنه وأرضاه إىل شئ مما سألوا فاهللا أعلمالزهري، لينالوا ممن هناك ثأرا فلم جيبهم ا
أن أبا طالب ملا رأى ذلك من صنيع قريش كتب إىل النجاشي أبياتا حيضه فيها : عن ابن إسحاق) ١(وقد ذكر زياد 

وعمرو وأعداء * أال ليت شعري كيف يف النأي جعفر : على العدل وعلى االحسان إىل من نزل عنده من قومه
ونعلم، ابيت اللعن، أنك ) ٢(وأصحابه أو عاق ذلك شاغب * االقارب وما نالت أفعال النجاشي جعفرا  العدو
وقال ) ٤(وأسباب خري كلها بك الزب * ونعلم بأن اهللا زادك بسطة ) ٣(كرمي فال يشقى إليك اجملانب * ماجد 
  .حدثين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري: عن ابن إسحاق) ٥(يونس 
  .إمنا كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، واملشهور أن جعفرا هو املترجم رضي اهللا عنهم: قال

  .حدثين يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها: وقال زياد البكائي عن ابن إسحاق
ن حممد بن عمرو الرازي ملا مات النجاشي كان يتحدث أنه ال يزال يرى على قربه نور، ورواه أبو داود ع: قالت

عن سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق به ملا مات النجاشي رضي اهللا عنه كنا نتحدث أنه ال يزال يرى على قربه 
  .نور

  :وقال زياد عن حممد بن إسحاق
  .حدثين جعفر بن حممد عن أبيه

  . جعفر وأصحابه فهيأ هلم سفناإنك فارقت ديننا، وخرجوا عليه، فأرسل إىل: قال اجتمعت احلبشة فقالوا للنجاشي
  .اركبوا فيها وكونوا كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حىت تلحقوا حبيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا: وقال

هو يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى عبده ورسوله : مث عمد إىل كتاب فكتب فيه
  .جعله يف قبائه عند املنكب االمين، وخرج إىل احلبشة وصفوا له وروحه، وكلمته ألقاها إىل مرمي، مث

  .فكيف أنتم بسرييت فيكم ؟ قالوا خري سرية: قال! بلى : يا معشر احلبشة ألست أحق الناس بكم ؟ قالوا: فقال
  .فما بكم ؟ قالوا فارقت ديننا، وزعمت أن عيسى عبده ورسوله: قال

  :واقال ؟ فما تقولون أنتم يف عيسى ؟ قال
__________  

  .هو زياد البكائي راوي السرية عن ابن هشام) ١(
  .فهل نال أفعال: وهل نالت، بدل وما نالت، ويف نسخة البن هشام: يف ابن هشام) ٢(
  .لديك بدال من إليك: يف ابن هشام) ٣(

  .حتية كانوا حييون هبا امللوك يف اجلاهلية: أبيت اللعن
هو يونس بن : يونس) ٥(ينال االعادي نفعها واالقارب * ذو سجال غزيرة وأنك فيض : بعده يف ابن هشام) ٤(

  .بكري راوي السرية عن ابن هشام

  .يقول هو ابن اهللا
وهو يشهد أن عيسى بن مرمي مل يزد على هذا، وإمنا يعين : -ووضع يده على صدره على قبائه  -فقال النجاشي 

  .على ما كتب، فرضوا وانصرفوا



  .ى اهللا عليه وسلم فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر لهفبلغ رسول اهللا صل
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعى النجاشي يف : وقد ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه

  ).١(اليوم الذي مات فيه وخرج هبم إىل املصلى فصف هبم وكرب أربع تكبريات 
  .أبو الربيع حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر حدثنا: موت النجاشي: وقال البخاري

مات اليوم رجل صاحل فقوموا فصلوا على  -حني مات النجاشي  -قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .أخيكم أصحمة

)٢.(  
  وروى ذلك من حديث أنس بن مالك وابن مسعود وغري واحد

وكان عبدا صاحلا لبيبا زكيا ) ٣(ية مصحمة وهو أصحمة بن حبر ويف بعض الروايات تسميته أصحمة، ويف روا
  .وكان عادال عاملا رضي اهللا عنه وأرضاه

وقال يونس عن ابن إسحاق اسم النجاشي مصحمة ويف نسخة صححها البيهقي أصحم وهو بالعربية عطية قال 
  .كقولك كسرى، هرقل: وإمنا النجاشي اسم امللك

فإنه علم لكل من ملك الشام مع اجلزيرة من بالد الروم، وكسرى علم على من  كذا ولعله يريد به قيصر: قلت
ملك الفرس، وفرعون علم ملن ملك مصر كافة، واملقوقس ملن ملك االسكندرية وتبع ملن ملك اليمن والشحر، 

  .والنجاشي ملن ملك احلبشة وبطليموس ملن ملك اليونان وقيل اهلند وخاقان ملن ملك الترك
العلماء إمنا صلى عليه النه كان يكتم إميانه من قومه فلم يكن عنده يوم مات من يصلي عليه فلهذا وقال بعض 

  .صلى عليه صلى اهللا عليه وسلم
فالغايب إن كان قد صلي عليه ببلده التشرع الصالة عليه ببلد أخرى ؟ وهلذا مل يصل النيب صلى اهللا عليه : قالوا

وال غريهم وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وغريهم من الصحابة مل ينقل أنه صلى وسلم يف غري املدينة، ال أهل مكة 
  .على أحد منهم يف غري البلدة اليت صلى عليه فيها فاهللا أعلم

وشهود أيب هريرة رضي اهللا عنه الصالة على النجاشي، دليل على أنه إمنا مات بعد فتح خيرب اليت قدم بقية : قلت
عفر بن أيب طالب رضي اهللا عنه يوم فتح خيرب وهلذا روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم املهاجرين إىل احلبشة مع ج

وقدموا معهم هبدايا وحتف من عند " واهللا ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيرب أم بقدوم جعفر بن أيب طالب : " قال
ليمنية أصحاب أيب موسى االشعري النجاشي رضي اهللا عنه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحبتهم أهل السفينة ا

  وقومه من االشعريني رضي اهللا عنهم، ومع جعفر
__________  

ومالك يف  ٦٢باب ح  ٢٢كتاب اجلنائز  ١١باب ومسلم يف ) ٤(كتاب اجلنائز  ٢٣أخرجه البخاري يف ) ١(
  .املوطأ يف كتاب اجلنائز

  .اه رسول اهللا، وصلى عليه بالبقيعوكان موت النجاشي يف رجب من سنة تسع ونع: املصدر السابق) ٢(
  .يف االصل أصحمة بن أجبر، وأثبتنا ما يف القاموس) ٣(

وهدايا النجاشي ابن أخي النجاشي ذوخنترا أو ذو خممرا أرسله ليخدم النيب صلى اهللا عليه وسلم عوضا عن عمه 
  .رضي اهللا عنهما وأرضامها

  .جرة ويف هذا نظر واهللا أعلمتويف النجاشي يف رجب سنة تسع من اهل: وقال السهيلي



وقال البيهقي أنبأنا الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم الطوسي حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب حدثنا 
  .هالل بن العالء الرقي حدثنا أيب، العالء بن مدرك، حدثنا أبو هالل بن العالء عن أبيه عن أيب غالب عن أيب أمامة

  .حنن نكفيك يا رسول اهللا: النجاشي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام خيدمهم، فقال أصحابهقال قدم وفد 
  ".إهنم كانوا الصحايب مكرمني وإين أحب أن أكافيهم : " فقال

يب، أنبأنا أبو سعيد بن االعرايب حدثنا هالل بن العالء حدثنا أ: مث قال وأخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف االصبهاين
  .حدثنا طلحة بن زيد، عن االوزاعي، عن حيي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب قتادة

قدم وفد النجاشي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيدمهم فقال : قال
  .حنن نكفيك يا رسول اهللا: أصحابه
  ".حب أن أكافيهم إهنم كانوا الصحابنا مكرمني وإين أ: " فقال

  .تفرد به طلحة بن زيد عن االوزاعي
وقال البيهقي حدثنا أبو احلسني بن بشران، حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا احلميدي، 

  .حدثنا سفيان، حدثنا عمرو
شأنه ماله ال خيرج ؟ فقال  ما: ملا قدم عمرو بن العاص من أرض احلبشة جلس يف بيته فلم خيرج إليهم، فقالوا: قال
  .إن أصحمة يزعم أن صاحبكم نيب: عمرو

وملا قدم عمرو بن العاص وعبد اهللا بن أيب ربيعة على قريش ومل يدركوا ما طلبوا من أصحاب : قال ابن إسحاق
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وردهم النجاشي مبا يكرهون، وأسلم عمر بن اخلطاب وكان رجال ذا شكيمة ال

قريشا فكان عبد اهللا ) ١(يرام ما وراء ظهره امتنع به أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحبمزة حىت غاظوا 
فلما أسلم عمر قاتل ] بن اخلطاب [ ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حىت أسلم عمر : بن مسعود يقول

  ).٢(قريشا حىت صلى عند الكعبة وصلينا معه 
  ).٣(ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن اخلطاب : حيح البخاري عن ابن مسعود أنه قالوثبت يف ص: قلت

  وقال زياد
  .حدثين مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم: البكائي
إن إسالم عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رمحة، ولقد كنا وما : قال ابن مسعود: قال

  .عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حىت صلى عند الكعبة وصلينا معهنصلي عند الكعبة حىت أسلم 
  وكان إسالم عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل: قال ابن إسحاق

__________  
  .أي غلبوا قريشا: عازوا: يف السرية) ١(
  .٣٦٦/  ١: سرية ابن هشام) ٢(
باب والبيهقي يف الدالئل عنه ج  ٣٥كتاب مناقب االنصار  ٦٣باب ويف ) ٦(كتاب فضائل الصحابة  ٦٢يف ) ٣(
٢١٥/  ٢   

  .احلبشة
حدثين عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعة عن عبد العزيز بن عبد اهللا ] قال ابن إسحاق [ 

لنترحل إىل أرض احلبشة وقد ذهب عمر يف واهللا إنا : بنت أيب حثمة قالت) ١(بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد اهللا 



فقال : وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا، قالت: بعض حاجتنا، إذ أقبل عمر فوقف علي وهو على شركه، فقالت
واهللا لنخرجن يف أرض من أرض اهللا إذا آذيتمونا وقهرمتونا ؟ حىت جيعل اهللا ! إنه االنطالق يا أم عبد اهللا، قلت نعم 

  ).٢(لنا خمرجا 
  .خروجنا -فيما أرى  -قالت فقال صحبكم اهللا، ورأيت له رقة مل أكن أراها، مث انصرف وقد أحزنه 

  .يا أبا عبد اهللا لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا: قالت فجاء عامر حباجتنا تلك، فقلت له
يأسا منه ملا : اخلطاب، قالتقال ال يسلم الذي رأيت حىت يسلم محار ! نعم : أطمعت يف إسالمه قالت قلت: قال

  ).٣(كان يرى من غلظته وقسوته على االسالم 
هذا يرد قول من زعم أنه كان متام االربعني من املسلمني فإن املهاجرين إىل احلبشة كانوا فوق الثمانني، اللهم : قلت

ق ههنا يف قصة إسالم عمر إال أن يقال إنه كان متام االربعني بعد خروج املهاجرين ويؤيد هذا ما ذكره ابن إسحا
  وكان إسالم: وحده رضي اهللا عنه، وسياقها فإنه قال

عمر فيما بلغين أن أخته فاطمة بنت اخلطاب وكانت عند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت قد أسلمت وأسلم 
ين عدى قد زوجها سعيد بن زيد، وهم مستخفون باسالمهم من عمر، وكان نعيم بن عبد اهللا النحام، رجل من ب

من قومه، وكان خباب بن االرت خيتلف إىل فاطمة بنت اخلطاب يقرئها ] فرقا [ أسلم أيضا مستخفيا بإسالمه 
له ) ٤(القرآن فخرج عمر يوما متوشحا سيفه يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورهطا من أصحابه قد ذكروا 

ني من بني رجال ونساء ومع رسول اهللا صلى اهللا عليه أهنم قد اجتمعوا يف بيت عند الصفا، وهم قريب من أربع
وسلم عمه محزة وأبو بكر بن أيب قحافة الصديق، وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم، يف رجال من املسلمني ممن 

  .كان أقام مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ومل خيرج فيمن خرج إىل أرض احلبشة
أين تريد يا عمر ؟ قال أريد حممدا هذا الصايب الذي فرق أمر قريش، وسفه أحالمها، : فلقيه نعيم بن عبد اهللا فقال

  .وعاب دينها، وسب آهلتها فأقتله
واهللا لقد غرتك نفسك يا عمر، أترى بين عبد مناف تاركيك متشي على االرض وقد قتلت حممدا ؟ : فقال له نعيم

بييت، قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة فقد  وأي أهل: أفال ترجع إىل أهل بيتك فتقيم أمرهم قال
  واهللا أسلما وتابعا حممدا صلى اهللا عليه وسلم على دينه، فعليك هبما فرجع عمر

__________  
ليلى بنت أيب حثمة بن حذافة بن غامن بن عامر بن عبد اهللا بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن : وامسها) ١(

  .جرين االوائل إىل احلبشةكعب وكانت من املها
  .فرجا: ويف نسخة من السرية) ٢(
  .٢٢١/  ٤ودالئل البيهقي  ٣٦٧/  ١اخلرب يف سرية ابن هشام ) ٣(
  .من ابن هشام ويف االصل فذكروا) ٤(

عائدا إىل أخته فاطمة، وعندها خباب بن االرت معه صحيفة فيها طه يقريها إياها فلما مسعوا حس عمر تغيب خباب 
وأخذت فاطمة بنت اخلطاب الصحيفة فجعلتها حتت فخذها، وقد مسع  -أو يف بعض البيت  -هلم ) ١(ع يف خمد

  .له ما مسعت شيئا) ٢(فلما دخل قال ما هذه اهلينمة اليت مسعت ؟ قاال : عمر حني دنا إىل الباب قراءة خباب عليها
  قال بلى واهللا لقد أخربت أنكما تابعتما حممدا

  .ه سعيد بن زيدعلى دينه وبطش خبتن



نعم : فقامت إليه أخته فاطمة بنت اخلطاب لتكفه عن زوجها فضرهبا فشجها، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه
قد أسلمنا وآمنا باهللا ورسوله فاصنع ما بدا لك، فلما رأى عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع وارعوى، وقال 

ؤن آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به حممدا ؟ وكان عمر كاتبا فلما قال الخته أعطيين هذه الصحيفة اليت كنتم تقر
ذلك قالت له أخته إنا خنشاك عليها، قال ال ختايف، وحلف هلا بآهلته لريدهنا إذا قرأها إليها، فلما قال ذلك طمعت يف 

أعطته الصحيفة إسالمه فقالت يا أخي إنك جنس، على شركك، وإنه ال ميسه إال املطهرون فقام عمر فاغتسل ف
  .وفيها طه فقرأها فلما قرأ منها صدرا

  .ما أحسن هذا الكالم وأكرمه: قال
واهللا يا عمر إين الرجو أن يكون اهللا قد خصك بدعوة نبيه : فلما مسع ذلك خباب بن االرت خرج إليه فقال له
 -أو بعمر بن اخلطاب  -ن هشام اللهم أيد االسالم بأيب احلكم ب: صلى اهللا عليه وسلم، فإين مسعته أمس وهو يقول

  .فاهللا اهللا يا عمر
  .فدلين يا خباب على حممد حىت آتيه فأسلم: عند ذلك] له [ فقال 

هو يف بيت عند الصفا، معه نفر من أصحابه، فأخذ عمر سيفه فتوشحه، مث عمد إىل رسول اهللا : فقال له خباب
عوا صوته، قام رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب، فلما مس

عليه وسلم فنظر من خلل الباب فإذا هو بعمر متوشح بالسيف فرجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو فزع 
يا رسول اهللا هذا عمر بن اخلطاب متوشحا بالسيف، فقال محزة، فأذن له فإن كان جاء يريد خريا بذلناه وإن : فقال
  .ريد شرا قتلناه بسيفهكان ي

فأذن له الرجل وهنض إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت " ايذن له : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لقيه يف احلجرة فأخذ حبجزته أو مبجمع ردائه مث جذبه جذبة شديدة فقال ما جاء بك يا ابن اخلطاب ؟ فواهللا ما أرى 

: يا رسول اهللا جئتك الومن باهللا ورسوله، ومبا جاء من عند اهللا، قال: ك قارعة، فقال عمرأن تنتهي حىت ينزل اهللا ب
فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكبرية فعرف أهل البيت أن عمر قد أسلم، فتفرق أصحاب رسول اهللا صلى 

موا أهنما سيمنعان رسول اهللا اهللا عليه وسلم من مكاهنم وقد عزوا يف أنفسهم حني أسلم عمر مع إسالم محزة وعل
صلى اهللا عليه وسلم، وينتصفون هبما من عدوهم قال ابن إسحاق فهذا حديث الرواة من أهل املدينة عن إسالم 

  .عمر حني أسلم رضي اهللا عنه
  وحدثين عبد اهللا بن أيب جنيح املكي عن أصحابه عطاء وجماهد وعمن: قال ابن إسحاق

__________  
  ).النهاية البن االثري(يم وفتحها، البيت الصغري الذي يكون داخل البيت الكبري بضم امل: خمدع) ١(
  .أي فاطمة أخته وزوجها سعيد بن زيد: قاال له) ٢(

كنت لالسالم مباعدا وكنت صاحب مخر يف اجلاهلية : أن إسالم عمر فيما حتدثوا به عنه أنه كان يقول: روى ذلك
فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك فلم ) ١(ع فيه رجال من قريش باحلزورة أحبها وأشرهبا، وكان لنا جملس جيتم

أجد فيه منهم أحدا فقلت لو أين جئت فالنا اخلمار لعلي أجد عنده مخرا فأشرب منها، فخرجت فجئته فلم أجده 
وسلم  فقلت لو أين جئت الكعبة فطفت سبعا أو سبعني، قال فجئت املسجد فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه: قال

قائم يصلي، وكان إذا صلى استقبل الشام، وجعل الكعبة بينه وبني الشام، وكان مصاله بني الركنني االسود 
لئن دنوت منه الستمع : واليماين، قال فقلت حني رأيته واهللا لو أين استمعت حملمد الليلة حىت أمسع ما يقول فقلت



  .منه الروعنه
، فجعلت أمشي رويدا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي يقرأ فجئت من قبل احلجر، فدخلت حتت ثياهبا

  .القرآن، حىت قمت يف قبلته مستقبله ما بيين وبينه إال ثياب الكعبة
فلما مسعت القرآن رق له قليب، وبكيت ودخلين االسالم، فلم أزل يف مكاين قائما حىت قضى رسول اهللا صلى : قال

وكان مسكنه يف الدار  -رف، وكان إذا انصرف خرج على دار ابن أيب حسني اهللا عليه وسلم صالته مث انص
  .-الرقطاء اليت كانت بيد معاوية 

فتبعته حىت إذا دخل بني دار عباس ودار ابن أزهر أدركته، فلما مسع حسي عرفين فظن أين إمنا اتبعته : قال عمر
ساعة ؟ قال قلت جئت الومن باهللا وبرسوله ومبا جاء مث قال ما جاء بك يا ابن اخلطاب هذه ال) ٢(الوذيه، فنهمين 

مث مسح صدري ودعا " قد هداك اهللا يا عمر : " من عند اهللا قال فحمد اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال
  .يل بالثبات، مث انصرفت ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيته

  .قال ابن إسحاق فاهللا أعلم أي ذلك كان
وقد استقصيت كيفية إسالم عمر رضي اهللا عنه وما ورد يف ذلك من االحاديث واآلثار مطوال يف أول سريته : قلت

  .اليت أفردهتا على حدة وهللا احلمد واملنة
  .قال ابن إسحاق وحدثين نافع موىل ابن عمر عن ابن عمر

بن [ محي فغدا عليه، قال عبد اهللا مجيل بن معمر اجل: أي قريش أنقل للحديث ؟ فقيل له: ملا أسلم عمر قال: قال
اعلمت يا مجيل أين : حىت جاءه فقال له -وأنا غالم أعقل كما رأيت  -وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل ] عمر 

أسلمت ودخلت يف دين حممد صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال فواهللا ما راجعه حىت قام جير رداءه واتبعه عمر، واتبعته 
أال إن ابن  -وهم يف أنديتهم حول الكعبة  -يا معشر قريش : املسجد صرخ بأعال صوتهأنا حىت قام على باب 

  .اخلطاب قد صبا
قال يقول عمر من خلفه كذب ولكين قد أسلمت وشهدت أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وثاروا إليه فما 

  .برح يقاتلهم ويقاتلونه حىت قامت الشمس على رؤوسهم
  افعلوا ما بدا لكم فأحلف باهللا أن لو قد: قعد وقاموا على رأسه وهو يقولف) ٣(قال وطلح 

__________  
  .سوق مكة وقد دخلت يف املسجد ملا زيد فيه: بفتح احلاء وسكون الزاي وفتح الواو: احلزورة) ١(
  .الزجر: هنمين، من النهم) ٢(
  .أعيا: طلح) ٣(

  .لناكنا ثالمثائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها 
قال فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حربة وقميص موشى حىت وقف عليهم فقال ما شأنكم ؟ 

فقالوا صبأ عمر، قال فمه ؟ رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون ؟ أترون بين عدي يسلمون لكم صاحبهم هكذا 
  .؟ خلوا عن الرجل

  .قال فواهللا لكأمنا كانوا ثوبا كشط عنه
يا أبة من الرجل الذي زجر القوم عنك مبكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك ؟ : قال فقلت اليب بعد أن هاجر إىل املدينة

، وهذا إسناد جيد قوي، وهو يدل على تأخر إسالم عمر الن ابن )١(ذاك أي بين العاص بن وائل السهمي : قال



ثالث من اهلجرة وقد كان مميزا يوم أسلم أبوه، عمر عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وكانت أحد يف سنة 
  ).٢(فيكون إسالمه قبل اهلجرة بنحو من أربع سنني، وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنني واهللا أعلم 

  حدثنا احلاكم أخربنا االصم أخربنا أمحد بن عبد اجلبار حدثنا يونس عن ابن: وقال البيهقي
  .إسحاق

من النصارى  -أو قريب من ذلك  - عليه وسلم عشرون رجال وهو مبكة قال مث قدم على رسول اهللا صلى اهللا
حني ظهر خربه من أرض احلبشة فوجدوه يف اجمللس، فكلموه وسألوه ورجال من قريش يف أنديتهم حول الكعبة 

إىل فلما فرغوا من مساءلتهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
صدقوه وعرفوا منه اهللا عزوجل وتال عليهم القرآن، فلما مسعوا فاضت أعينهم من الدمع مث استجابوا له وآمنوا به و

خيبكم اهللا : ما كان يوصف هلم يف كتاهبم من أمره، فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل يف نفر من قريش فقال
من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون هلم فتأتوهنم خبرب الرجل، فلم تطمئن جمالسكم عنده حىت 

ال جناهلكم سالم : قالوا هلم -أو كما قال  -م ركبا أمحق منكم فارقتم دينكم وصدقتموه مبا قال لكم، ما نعل
  .عليكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ال نألون أنفسنا خريا

  .فيقال إن النفر من نصارى جنران، واهللا أعلم أي ذلك كان
يتلى عليهم قالوا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا : (ويقال واهللا أعلم أن فيهم نزلت هذه اآليات

آمنا به إنه احلق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمني، أولئك يؤتون أجرهم مرتني مبا صربوا ويدرؤن باحلسنة السيئة ومما 
  رزقناهم ينفقون، وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا

__________  
  .٣٧٤ - ٣٧٣/  ١اخلرب يف سرية ابن هشام ) ١(
أسلم يف ذي احلجة السنة السادسة من النبوة : ت الروايات واالحاديث فعن أسلم قاليف اسالم عمر تعدد) ٢(

قال أسلم واملسلمون : أسلم عمر بعد أربعني رجال وعشر نسوة وقال البيهقي عن ابن اسحق: وعن ابن املسيب قال
  .يومئذ بضع وأربعون رجال وإحدى عشرة امرأة

ة وثالثني رجال وثالث وعشرين امرأة، وكان اسالمه بعد هجرة املسلمني أسلم بعد تسع: وقال ابن االثري يف الكامل
  .إىل احلبشة

  .وقيل يف إسالمه غري هذا
اللجوء إىل تدابري  -إسالم عمر  -وكان من آثار ذلك أن قرر املكيون التعويض عن هذه اخلسارة : قال بروكلمان

  .ي الذي يسكنونه يف شعب أيب طالبجديدة اقسى، فقاطعوا حممدا ومجيع أتباعه وحاصروهم يف احل
  ).بروكلمان تاريخ الشعوب االسالمية -أنظر ابن االثري الكامل (

  ).أعمالنا ولكم أعمالكم سالم عليكم النبتغي اجلاهلني
باب ما جاء يف كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي، مث روى عن احلاكم : فصل قال البيهقي يف الدالئل

  .ن أمحد بن عبد اجلبار عن يونس عن ابن إسحاقعن االصم، ع
االصحم عظيم احلبشة، سالم على من اتبع ) ١(هذا كتاب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي : قال

اهلدى، وآمن باهللا ورسوله وشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، مل يتخذ صاحبة وال ولدا، وأن حممدا عبده 
  .يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم(أدعوك بدعاية اهللا فإين أنا رسوله فأسلم تسلم ورسوله، و



أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئا، وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
  .فإن أبيت فعليك إمث النصارى من قومك) مسلمون

بيهقي بعد قصة هجرة احلبشة ويف ذكره ههنا نظر، فإن الظاهر أن هذه الكتاب إمنا هو إىل النجاشي هكذا ذكره ال
الذي كان بعد املسلم صاحب جعفر وأصحابه، وذلك حني كتب إىل ملوك االرض يدعوهم إىل اهللا عزوجل قبيل 

  .صاحب مصر، وإىل النجاشيالفتح كما كتب إىل هرقل عظيم الروم قيصر الشام، وإىل كسرى ملك الفرس، وإىل 
كانت كتب النيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم واحدة، يعين نسخة واحدة، وكلها فيها هذه اآلية وهي : قال الزهري

من سورة آل عمران، وهي مدنية بال خالف فإنه من صدر السورة، وقد نزل ثالث ومثانون آية من أوهلا يف وفد 
  . احلمد واملنةجنران كما قررنا ذلك يف التفسري وهللا

فهذا الكتاب إىل الثاين ال إىل االول، وقوله فيه إىل النجاشي االصحم لعل االصحم مقحم من الراوي حبسب ما فهم 
  .واهللا أعلم

حدثنا  -مبرو  -وأنسب من هذا ههنا ما ذكره البيهقي أيضا عن احلاكم عن أيب احلسن حممد بن عبد اهللا الفقيه 
  .د بن محيد حدثنا سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاقمحاد بن أمحد حدثنا حمم

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إىل النجاشي يف شأن جعفر بن أيب طالب : قال
بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل النجاشي االصحم ملك احلبشة، سالم : وأصحابه وكتب معه كتابا

روح اهللا وكلمته ألقاها إىل ] بن مرمي [ د إليك اهللا امللك القدوس املؤمن املهيمن، وأشهد أن عيسى عليك، فإين أمح
  مرمي البتول الطاهرة الطيبة احلصينة، فحملت

بعيسى فخلقه من روحه ونفخته كما خلق آدم بيده ونفخه، وإين أدعوك إىل اهللا وحده ال شريك له واملواالة على 
فتؤمن يب وبالذي جاءين، فإين رسول اهللا وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرا ومعه نفر من طاعته، وأن تتبعين 

  املسلمني، فإذا جاؤوك فأقرهم ودع التجرب فإين أدعوك وجنودك إىل اهللا
__________  

بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا كتاب من النيب حممد : ٦٢٣/  ٢ويف احلاكم  ٣٠٨/  ٢يف دالئل البيهقي ج ) ١(
  .النجاشي االصحم عظيم اجليش: ويف احلاكم..اهللا عليه وسلم إىل النجاشي االصحمصلى 

  .عزوجل، وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحيت، والسالم على من اتبع اهلدى
بسم اهللا الرمحن الرحيم، إىل حممد رسول اهللا من النجاشي : فكتب النجاشي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

الم عليك يا نيب اهللا من اهللا ورمحة اهللا وبركاته ال إله إال هو الذي هداين إىل االسالم، فقد بلغين االصحم بن أجبر س
كتابك يا رسول اهللا فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء واالرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت، وقد 

صادقا ومصدقا وقد بايعتك وبايعت ابن عرفنا ما بعثت به إلينا وقرينا ابن عمك وأصحابه فأشهد أنك رسول اهللا 
عمك وأسلمت على يديه هللا رب العاملني، وقد بعثت إليك يا نيب اهللا بارحيا بن االصحم بن أجبر فإين ال أملك إال 

  ).١(نفسي وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول اهللا، فإين أشهد أن ما تقول حق 
املطلب يف نصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحتالفهم فيما فصل يف ذكر خمالفة قبائل قريش بين هاشم وبين عبد 

بينهم عليهم، على أن ال يبايعوهم وال يناكحوهم حىت يسلموا إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحصرهم 
إياهم يف شعب أيب طالب مدة طويلة، وكتابتهم بذلك صحيفة ظاملة فاجرة، وما ظهر يف ذلك كله من آيات النبوة 

  .ودالئل الصدق



مث إن املشركني اشتدوا على املسلمني كأشد ما كانوا حىت بلغ املسلمني اجلهد، : قال موسى بن عقبة عن الزهري
  .واشتد عليهم البالء، ومجعت قريش يف مكرها أن يقتلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عالنية

  أن يدخلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفلما رأى أبو طالب عمل القوم مجع بين عبد املطلب وأمرهم 
  .شعبهم، وأمرهم أن مينعوه ممن أرادوا قتله

  .فاجتمع على ذلك مسلمهم وكافرهم، فمنهم من فعله محية، ومنهم من فعله إميانا ويقينا
ون على ذلك، اجتمع املشرك) ٢(فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمجعوا 

من قريش فأمجعوا أمرهم أن ال جيالسوهم وال يبايعوهم وال يدخلوا بيوهتم حىت يسلموا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يف مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق ال يقبلوا من بين هاشم صلحا أبدا وال يأخذهم هبم ) ٣(وسلم للقتل، وكتبوا 

  .رأفة حىت يسلموه للقتل
، واشتد عليهم البالء واجلهد وقطعوا عنهم االسواق فال يتركوا هلم )٤(سنني  فلبث بنو هاشم يف شعبهم ثالث

  طعاما
__________  

  .٣١٠ - ٣٠٩/  ٢دالئل البيهقي ج ) ١(
  .واجتمعوا، وما أثبتناه مناسب أكثر: يف دالئل البيهقي) ٢(
  .منصور بن عكرمة العبدري كما يف طبقات ابن سعد: كتبها) ٣(

 ١ابن سعد  ٣٧١/  ١ابن هشام : لى بين هاشم، وبين املطلب وكتابتهم صحيفة هذا العقدراجع يف تعاقد قريش ع
الدرر يف اختصار املغازي والسري،  ٤٤٩/  ١السرية احللبية  ٢٥٨/  ١٦النويري  ٣٢٥/  ٢الطربي  ١٣٩/ 

  .وسبل اهلدى والرشاد
احملرم سنة سبع من البعثة وظلوا حماصرين كان هذا العقد واحلصار لبين هاشم وبين عبد املطلب يف ليلة هالل ) ٤(

  .إىل السنة العاشرة، وقيل بل إىل السنة التاسعة

يقدم مكة وال بيعا إال بادروهم إليه فاشتروه يريدون بذلك أن يدركوا سفك دم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
فاضطجع على فراشه حىت يرى ذلك فكان أبو طالب إذا أخذ الناس مضاجعهم أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من أراد به مكرا واغتياال له، فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو أخوته أو بين عمه فاضطجعوا على فراش رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأيت بعض فرشهم فينام عليه، فلما كان رأس ثالث 

 عبد مناف ومن قصي ورجال من سواهم من قريش قد ولدهتم نساء من بين هاشم، ورأوا سنني تالوم رجال من بين
أهنم قد قطعوا الرحم واستخفوا باحلق، واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والرباءة 

  منه، وبعث اهللا على صحيفتهم االرضة فلحست كلما كان فيها
  .من عهد وميثاق
معلقة يف سقف البيت فلم تترك امسا هللا فيه إال حلسته، وبقي ما كان فيها من شرك وظلم وقطيعة  ويقال كانت

رحم، وأطلع اهللا عزوجل رسوله على الذي صنع بصحيفتهم فذكر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليب 
  .طالب

بد املطلب حىت أتى املسجد، وهو حافل ما كذبين فانطلق ميشي بعصابته من بين ع) ١(ال والثواقب : فقال أبو طالب
من قريش، فلما رأوهم عامدين جلماعتهم، أنكروا ذلك، وظنوا أهنم خرجوا من شدة البالء فأتوهم ليعطوهم رسول 



  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
أن ) ٢(قد حدثت أمور بينكم مل نذكرها لكم، فأتوا بصحيفتكم اليت تعاهدمت عليها فعله : فتكلم أبو طالب فقال

  .يكون بيننا وبينكم صلح، وإمنا قال ذلك خشية أن ينظروا يف الصحيفة قبل أن يأتوا هبا
  .فأتوا بصحيفتهم معجبني هبا ال يشكون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مدفوعا إليهم فوضعوها بينهم

كم رجل واحد جعلتموه خطرا هللكة قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إىل أمر جيمع قومكم فإمنا قطع بيننا وبين: وقالوا
  .قومكم وعشريتكم وفسادهم

إن اهللا برئ  -ومل يكذبين  -، إن ابن أخي أخربين )٣(إمنا أتيتكم العطيكم أمرا لكم فيه نصف : فقالوا أبو طالب
نا من هذه الصحيفة اليت يف أيديكم، وحما كل اسم هوله فيها، وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علي

  .بالظلم
فإن كان احلديث الذي قال ابن أخي كما قال فافيقوا فواهللا ال نسلمه أبدا حىت ميوت من عندنا آخرنا، وإن كان 

  .الذي قال باطال دفعناه إليكم فقتلتموه أو استحييتم
ها، قد رضينا بالذي تقول ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق املصدوق صلى اهللا عليه وسلم قد أخرب خرب: قالوا

فلما رأهتا قريش كالذي قال أبو طالب قالوا واهللا إن كان هذا قط إال سحر من صاحبكم، فارتكسوا وعادوا بشر 
والقيام على ) ٤] (وعلى املسلمني [ ما كانوا عليه من كفرهم، والشدة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .رهطه مبا تعاهدوا عليه
  إن أوىل بالكذب والسحر غرينا فكيف ترون فإنا: طلبفقال أولئك النفر من بين عبد امل

__________  
  .النجوم مجع ثاقب وهو النجم املضئ: الثواقب) ١(
  .فلعله: يف ابن سعد) ٢(
االمر الوسط بيننا وبينكم ال حيف فيه علينا، وال : النصف هي املرأة بني احلدثة واملسنة، واملراد هنا: نصف) ٣(

  .عليكم
  .بيهقيمن دالئل ال) ٤(

نعلم إن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إىل اجلبت والسحر من أمرنا، ولوال أنكم اجتمعتم على السحر مل 
ما كان فيها من امسه وما كان فيها من بغي تركه أفنحن السحرة ] اهللا [ تفسد صحيفتكم وهي يف أيديكم طمس 

قصي ورجال من قريش ولدهتم نساء من بين هاشم منهم أبو أم أنتم ؟ فقال عند ذلك النفر من بين عبد مناف وبين 
، وكانت الصحيفة )١(البختري واملطعم بن عدي وزهري بن أيب أمية بن املغرية وزمعة بن االسود وهشام بن عمرو 

  .حنن برءاء مما يف هذه الصحيفة: يف رجال من أشرافهم ووجوههم -وهو من بين عامر بن لؤي ) ٢(عنده 
هذا أمر قضى بليل وأنشأ أبو طالب يقول الشعر يف شأن صحيفتهم وميدح النفر الذين : لعنه اهللا فقال أبو جهل

  ).٣(تربؤا منها ونقضوا ما كان فيها من عهد وميتدح النجاشي 
يعين من طريق ابن هليعة عن أيب االسود عن عروة بن الزبري  -وهكذا روى شيخنا أبو عبد اهللا احلافظ : قال البيهقي

إمنا كانت هجرة احلبشة بعد : وقد تقدم عن موسى بن عقبة أنه قال - كسياق موسى بن عقبة رمحه اهللا يعين -
  .دخوهلم إىل الشعب عن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم يف ذلك فاهللا أعلم

فذكرها ههنا  واالشبه أن أبا طالب إمنا قال قصيدته الالمية اليت قدمنا ذكرها بعد دخوهلم الشعب أيضا: قلت



  .أنسب واهللا أعلم
  .مث روى البيهقي من طريق يونس عن حممد بن إسحاق

ملا مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الذي بعث به وقامت بنو هاشم وبنو املطلب دونه، وأبوا أن : قال
  .م ملا قارفه من قومهيسلموه وهم من خالفه على مثل ما قومهم عليه إال أهنم اتقوا أن يستذلوا ويسلموا أخاه

فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبنو املطلب وعرفت قريش أن ال سبيل إىل حممد، اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم 
عبد املطلب أن ال يناكحوهم وال ينكحوا إليهم وال يبايعوهم وال يبتاعوا منهم وكتبوا ) ٤(على بين هاشم وبين 

عدوا على من أسلم فأوثقوهم وآذوهم واشتد عليهم البالء وعظمت الفتنة صحيفة يف ذلك وعلقوها بالكعبة، مث 
  وزلزلوا زلزاال شديدا مث ذكر القصة بطوهلا

يف دخوهلم شعب أيب طالب وما بلغوا فيه من فتنة اجلهد الشديد حىت كان يسمع أصوات صبياهنم يتضاغون من 
ا كراهيتهم لصحيفتهم الظاملة، وذكروا أن اهللا وراء الشعب من اجلوع حىت كره عامة قريش ما أصاهبم وأظهرو

برمحته أرسل على صحيفة قريش االرضة فلم تدع فيها امسا هو هللا إال أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان 
  فأخرب اهللا تعاىل بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخرب بذلك

__________  
  .على ذكر هشام بن عمرو عدي بن قيس، ومل يأت: زاد ابن سعد) ١(
كانت عند أم اجلالس بنت : علقوا الصحيفة يف جوف الكعبة ويف رواية أخرى: قال ابن سعد يف الطبقات) ٢(

  .خمربة احلنظلية خالة أيب جهل
نبيا كموسى خط يف * أمل تعلموا أنا وجدنا حممدا : من قصيدة مطلعها ٣٧٣/  ١االبيات يف سرية ابن هشام ) ٣(

  .بين املطلب وهو الصواب: يف الدالئل وسرية ابن هشام) ٤( أول الكتب

  .عمه أبو طالب، مث ذكر بقية القصة كرواية موسى بن عقبة وأمت
فلما رأت قريش أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد : وقال ابن هشام عن زياد عن حممد بن إسحاق

  .نزلوا بلدا أصابوا منه أمنا وقرارا
د منع من جلأ إليه منهم، وأن عمر قد أسلم فكان هو ومحزة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن النجاشي ق

وأصحابه، وجعل االسالم يفشو يف القبائل فاجتمعوا وأئتمروا على أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بين هاشم 
يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوا وبين املطلب على أن ال ينكحوا إليهم وال ينكحوهم وال يبيعوهم شيئا وال 

يف صحيفة مث تعاهدوا وتواثقوا على ذلك، مث علقوا الصحيفة يف جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم، وكان كاتب 
  .الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي

  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشل بعض أصابعهويقال النضر بن احلارث، فدعا عليه رسو: قال ابن هشام
  .كان الذي كتب الصحيفة طلحة بن أيب طلحة العبدوي: وقال الواقدي

  واملشهور أنه منصور بن عكرمة كما ذكره ابن إسحاق، وهو الذي: قلت
  .أنظروا إىل منصور بن عكرمة: شلت يده فما كان ينتفع هبا وكانت قريش تقول بينها

  .انت الصحيفة معلقة يف جوف الكعبةوك: قال الواقدي
فلما فعلت ذلك قريش احنازت بنو هاشم وبنو املطلب إىل أيب طالب فدخلوا معه يف شعبه : قال ابن إسحاق

  .واجتمعوا إليه، وخرج من بين هاشم أبو هلب عبد العزى بن عبد املطلب إىل قريش فظاهرهم



  .عتبة بن ربيعة، حني فارق قومه، وظاهر عليهم قريشا أن أبا هلب لقي هند بنت: وحدثين حسني بن عبد اهللا
فجزاك اهللا خريا يا أبا ! نعم : يا ابنة عتبة هل نصرت الالت والعزى وفارقت من فارقها وظاهر عليها ؟ قالت: فقال
  .عتبة

ة بعد يعدين حممد أشياء ال أراها، يزعم أهنا كائن -يف بعض ما يقول  -وحدثت أنه كان يقول : قال ابن إسحاق
  .املوت، فماذا وضع يف يدي بعد ذلك، مث ينفخ يف يده فيقول تبا لكما ال أرى فيكما شيئا مما يقول حممد

  ).تبت يدا أيب هلب وتب: (فأنزل اهللا تعاىل
أال أبلغا عين على ذات : فلما اجتمعت على ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا قال أبو طالب: قال ابن إسحاق

نبيا كموسى خط يف أول الكتب وأن عليه يف * صا من لؤي بين كعب أمل تعلموا أنا وجدنا حممدا لؤيا وخ* بيننا 
  )١(وال خري ممن خصه اهللا باحلب * العباد حمبة 

__________  
وهو مشكل جدا الن ال يف باب التربئة ال تنصب مثل هذا إال : " علق السهيلي على عجز هذا البيت قال) ١(

  .ا من زيد يف الدار، وإمنا تنصب بغري تنوين إذا كان االسم غري موصول مبا بعدهال خري: منونا، تقول
: وقوله ممن من متعلقة مبحذوف، كأنه قال) كهني وميت(وأشبه ما يقال يف بيت أيب طالب أن خريا خمفف من خري 

  .ال خري أخري ممن خصه اهللا
  .لفظان من جنس واحد: وخري وأخري

  .رار اللفظفحسن احلذف استثقاال لتك

ويصبح * أفيقوا أفيقوا قبل أن حيفر الثرى ) ١(لكم كائن حنسا كراغية السقب * وأن الذي الصقتموا من كتابكم 
  أواصرنا بعد املودة والقرب* من مل جين ذنبا كذي الذنب وال تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا 

لعزاء من عض * ورب البيت نسلم أمحدا أمر على من ذاقه حلب احلرب فلسنا * وتستجلبوا حربا عوانا ورمبا 
* مبعترك ضيق ترى كسر القنا ) ٢(وأيد أترت بالقساسية الشهب * الزمان وال كرب وملا تنب منا ومنكم سوالف 

ومعمعة االبطال معركة احلرب أليس * اخليل يف حجراته ) ٤(كأن جمال ) ٣(به والنسور الطخم يعكفن كالشرب 
وال نشتكي ما قد ينوب من * ى بنيه بالطعان وبالضرب ولسنا منل احلرب حىت متلنا وأوص* أبونا هاشم شد أزره 

فأقاموا على ذلك سنتني : إذا طار أرواح الكماة عن الرعب قال ابن إسحاق* النكب ولكننا أهل احلفائظ والنهى 
د كان أبو جهل بن أو ثالثا حىت جهدوا ومل يصل إليهم شئ إال سرا مستخفيا به من أراد صلتهم من قريش، وق

لقي حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد، معه غالم حيمل قمحا يريد به عمته خدجية بنت  -فيما يذكرون  -هشام 
أتذهب بالطعام إىل بين هاشم ؟ واهللا : خويلد، وهي عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب فتعلق به وقال

  .بن احلارث بن أسد) ٥(ه أبو البختري بن هاشم ال تذهب أنت وطعامك حىت أفضحك مبكة، فجاء
  .مالك وله: فقال
طعام كان لعمته عنده بعثت به إليه أمتنعه أن يأتيها بطعامها : حيمل الطعام إىل بين هاشم، فقال له أبو البختري: فقال

بختري حلى بعري حىت نال أحدمها من صاحبه، فأخذ أبو ال -لعنه اهللا  -فأىب أبو جهل : ؟ خل سبيل الرجل، قال
فضربه فشجه ووطئه وطئا شديدا، ومحزة بن عبد املطلب قريب يرى ذلك، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، فيشمتون هبم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك يدعو قومه ليال وهنارا 
  .ه أحدا من الناسوسرا وجهارا مناديا بأمر اهللا تعاىل ال يتقي في



__________  
  .من هو الرغاء، وهو أصوات االبل: راغية السقب) ١(

  .ولد الناقة، وأراد به هنا ولده ناقة صاحل عليه السالم: والسقب
  .قطعت: أترت) ٢(

  .القساسية سيوف تنسب إىل قساس وهو جبل لبين أسد فيه معدن احلديد
  .ذات الرؤوس السود: النسور الطخم) ٣(
  .ضحال وال معىن هلا: ن ابن هشام، ويف االصل ونسخ البداية املطبوعة وبعض نسخ ابن هشامم) ٤(
  .هشام وهو حتريف: من ابن هشام وابن سعد، ويف االصل) ٥(

فجعلت قريش حني منعه اهللا منها وقام عمه وقومه ) ١] (املستهزئون بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وما ظهر فيهم [ 
بد املطلب دونه وحالوا بينهم وبني ما أرادوا من البطش به، يهمزونه ويستهزؤن به من بين هاشم وبين ع

فيه [ وخياصمونه، وجعل القرآن ينزل يف قريش بأحداثهم، وفيمن نصب لعداوته، منهم من مسى لنا، ومنهم من نزل 
  .القرآن يف عامة من ذكر اهللا من الكفار] 

السورة ) ويل لكل مهزة ملزة: " ، وأمية بن خلف ونزول قوله تعاىلفذكر ابن إسحاق أبا هلب ونزول السورة فيه
  .بكماهلا فيه

  .فيه]  ٧٧: مرمي) [ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال الوتني ماال وولدا: (والعاص بن وائل ونزول قوله
  .وقد تقدم شئ من ذلك

) ٣] (الذي تعبد ) [ ٢(لنسنب إهلك وأبا جهل بن هشام وقوله للنيب صلى اهللا عليه وسلم لتتركن سب آهلتنا أو 
  .اآلية]  ١٠٨: االنعام) [ وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدوا بغري علم: (ونزول قول اهللا فيه

وجلوسه بعد النيب  -ومنهم من يقول علقمة بن كلدة قاله السهيلي  -) ٤(والنضر بن احلارث بن كلدة بن علقمة 
م يف جمالسه حيث يتلو القرآن ويدعو إىل اهللا، فيتلو عليهم النضر شيئا من أخبار رستم صلى اهللا عليه وسل

واهللا ما حممد بأحسن حديثا مين، وما حديثه إال : واسفنديار وما جرى بينهما من احلروب يف زمن الفرس، مث يقول
) [ ولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيالوقالوا أساطري اال: (أساطري االولني اكتتبها كما اكتتبها، فأنزل اهللا تعاىل

  ]. ٧: اجلاثية) [ ويل لكل أفاك أثيم: (وقوله]  ٥: الفرقان
يوما مع الوليد بن املغرية يف املسجد فجاء  -فيما بلغنا  -وجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن إسحاق

س غري واحد من رجال قريش، فتكلم رسول اهللا صلى ، ويف اجملل]يف اجمللس [ النضر بن احلارث حىت جلس معهم 
  اهللا عليه وسلم فعرض له النضر، فكلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أفحمه، مث تال عليه

إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون لو كان هؤالء آهلة ما وردوها وكل فيها : (وعليهم
  ]. ١٠٠ - ٩٨: االنبياء) [ فيها ال يسمعون خالدون هلم فيها زفري وهم

  .مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقبل عبد اهللا بن الزبعري السهمي حىت جلس
واهللا ما قام واهللا ما مقام النضر بن احلارث البن عبد املطلب آنفا وما قعد، وقد زعم حممد : فقال الوليد بن املغرية له
  ).٥(ذه حصب جهنم أنا وما نعبد من آهلتنا ه
  أما واهللا لو وجدته خلصمته، فسلوا: فقال عبد اهللا بن الزبعري

__________  



  .واستدرك لزيادة االيضاح: سقطت من االصول) ١(
  .من ابن هشام، ويف االصل آهلتك وهو حتريف) ٢(
  .ما بني معقوفتني استدركت من ابن هشام) ٣(
  .والصواب علقمة بن كلدة: قال اخلشين) ٤(
  .كل ما أوقدت به: حصب جهنم) ٥(

  لنار العداة أن تطري شكاهتا * فأطفئ وال توقد وال تك حمصبا : قال أبو ذؤيب اهلذيل

أكل من نعبد من دون اهللا حصب جهنم مع من عبده ؟ فنحن نعبد املالئكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى : حممدا
  .تعبد عيسى

قول ابن الزبعري ورأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول اهللا فعجب الوليد ومن كان معه يف اجمللس من 
  .صلى اهللا عليه وسلم

كل من أحب أن يعبد من دون اهللا فهو مع من عبده يف النار، أهنم إمنا يعبدون الشياطني، ومن أمرهتم : " فقال
ال يسمعون حسيسها وهم فيما  إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون: (فأنزل اهللا تعاىل" بعبادته 

أي عيسى وعزير ومن عبد من االحبار والرهبان الذين ]  ١٠٢ - ١٠١: االنبياء) [ اشتهت أنفسهم خالدون
  .مضوا على طاعة اهللا تعاىل

) [ وقالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون: (ونزل فيما يذكرون أهنم يعبدون املالئكة وأهنا بنات اهللا
  .واآليات بعدها]  ٢٩ - ٢٦: ياءاالنب

وملا ضرب ابن مرمي مثال إذا قومك منه يصدون وقالوا آهلتنا خري أم (ونزل يف إعجاب املشركني بقول ابن الزبعري 
  وهذا اجلدل الذي]  ٥٨ - ٥٧: الزخرف) [ هو ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون

  .سلكوه باطل
إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب : (لغتهم أن ما ملا ال يعقل، فقولهوهم يعلمون ذلك الهنم قوم عرب ومن 

إمنا أريد بذلك ما كانوا يعبدونه من االحجار اليت كانت صور أصنام، وال يتناول ذلك ) جهنم أنتم هلا واردون
ني الن اللفظ ال املالئكة الذين زعموا أهنم يعبدوهنم يف هذه الصور، وال املسيح، وال عزيرا، وال أحدا من الصاحل

  .يتناوهلم ال لفظا وال معىن
ما ضربوه لك إال جدال بل هم : (فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى ابن مرمي من املثل جدل باطل كما قال اهللا تعاىل

أي دليال ) وجعلناه مثال لبين اسرائيل(أي بنبوتنا ) إال عبد أنعمنا عليه(أي عيسى ) إن هو: (مث قال) قوم خصمون
متام قدرتنا على ما نشاء حيث خلقناه من أنثى بال ذكر، وقد خلقنا حواء من ذكر بال أنثى، وخلقنا آدم ال من على 

أي أمارة ) ولنجعله آية للناس: (هذا وال من هذا، وخلقنا سائر بين آدم من ذكر وأنثى كما قال يف اآلية االخرى
  .اءنرحم هبا من نش) ورمحة منا(ودليال على قدرتنا الباهرة 

اآليات، ]  ١٠: نون) [ وال تطع كل حالف مهني: (االخنس بن شريق ونزول قوله تعاىل فيه: وذكر ابن إسحاق
  .وذكر الوليد بن املغرية حيث

الثقفي سيد ثقيف ) ١(أينزل على حممد وأترك وأنا كبري قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عمرو بن عمرو : قال
  .فنحن عظيما القريتني

واليت بعدها، وذكر ]  ٣١: الزخرف) [ وقال لوال نزل هذا القرآن على رجل من القريتني عظيم: (فيه ونزل قوله



[ أمل يبلغين أنك جالست حممدا ؟ ومسعت منه وجهي من وجهك حرام : أيب بن خلف حني قال لعقبة بن أيب معيط
 أن تتفل يف وجهه ففعل ذلك إال) ٢] (إن أنت جلست إليه أو مسعت منه  -وأستغلظ من اليمني  -أن أكلمك 

  ،-لعنه اهللا  -عدو اهللا عقبة 
__________  

  .عمرو بن عمري: يف ابن هشام) ١(
  .ما بني معكوفتني من سرية ابن هشام) ٢(

) [ ويوم يعض الظامل على يديه يقول يا ليتين اختذت مع الرسول سبيال، يا ويلتنا ليتين مل أختذ فالنا خليال: (فأنزل اهللا
  .واليت بعدها]  ٢٨ - ٢٧: نالفرقا

  قال ومشى أيب بن خلف بعظم بال قد
  ).١(أرم 
يا حممد أنت تزعم أن اهللا يبعث هذا بعد ما أرم، مث فته بيده مث نفخه يف الريح حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال
  .وسلم
  .رأنا أقول ذلك، يبعثه اهللا وإياك بعدما تكونان هكذا مث يدخلك النا! نعم : فقال

وضرب لنا مثال ونسي خلقه قال من حييي العظام وهي رميم قل حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو : (وأنزل اهللا تعاىل
  .إىل آخر السورة]  ٧٩ - ٧٨: يس) [ بكل خلق عليم

االسود بن املطلب،  -فيما بلغين وهو يطوف عند باب الكعبة  -قال واعترض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).٢] (وكانوا ذوي أسنان يف قومهم [ يد بن املغرية، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل والول
  .يا حممد هلم فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك حنن وأنت يف االمر: فقالوا

  .إىل آخرها) قل يا أيها الكافرون ال أعبد ما تعبدون: (فأنزل اهللا فيهم
  .وملا مسع أبو جهل بشجرة الزقوم

إن شجرة الزقوم طعام : (أتدرون ما الزقوم ؟ هو متر يضرب بالزبد مث قال هلموا فلنتزقم فأنزل اهللا تعاىل: الق
ووقف الوليد بن املغرية فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورسول اهللا : قال]  ٤٤ - ٤٣: الدخان) [ االثيم

 -عاتكة بنت عبد اهللا بن عنكثة  -) ٣(أم مكتوم  صلى اهللا عليه وسلم يكلمه وقد طمع يف إسالمه فمر به ابن
االعمى فكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن، فشق ذلك عليه حىت أضجره، وذلك أنه 

فأنزل ) ٤(شغله عما كان فيه من أمر الوليد، وما طمع فيه من إسالمه، فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا، وتركه 
وقد قيل ان الذي كان حيدث رسول اهللا صلى ) مرفوعة مطهرة: (إىل قوله) عبس وتوىل أن جاءه االعمى(: اهللا تعاىل

  ).٥(اهللا عليه وسلم حني جاءه ابن أم مكتوم أمية بن خلف فاهللا أعلم 
__________  

  .بلى: أرم) ١(
  .ما بني معقوفتني من ابن هشام) ٢(
  .وكان امسه عبد اهللا وقيل عمرو) ٣(
  .وما بعدها ٣٨٩/  ١ يف سرية ابن هشام ج اخلرب) ٤(
الوليد بن املغرية، واالسود بن عبد : املستهزئون: ذكر البيهقي من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس قال) ٥(



  .يغوث الزهري واالسود بن املطلب أبو زمعة واحلارث بن عنطلة السهمي والعاص بن وائل
  .ابن خال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاالسود بن عبد يغوث بن وهب بن زهرة، -

قد جاءكم ملوك االرض الذين يرثون ملك كسرى : كان إذا رأى املسلمني قال الصحابه: " قال البالذري عنه
  .أما كلمت اليوم من السماء يا حممد: وقيصر، ويقول للنيب صلى اهللا عليه وسلم

و وأصحابه يتغامزون بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، أما االسود بن املطلب بن أسد بن عبد العزى فكان ه -
  .وكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكالم شق عليه فدعا عليه أن يعمي اهللا بصره ويثكله ولده

النه كان " ارأيت من اختذ اهله هواه : " نسب إىل أمه، نزل فيه يف قول: احلارث بن قيس السهمي ابن العنطلة -
  .إذا رأى حجرا أحسن منه تركه وأخذ االحسنيعبد حجرا ف

مث ذكر ابن إسحاق من عاد من مهاجرة احلبشة إىل مكة وذلك حني بلغهم إسالم أهل مكة وكان النقل ليس 
بصحيح، ولكن كان له سبب، وهو ما ثبت يف الصحيح وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلس يوما مع 

  .يقرؤها عليهم حىت ختمها وسجد) النجم إذا هوى ما ضل صاحبكمو(املشركني، وأنزل اهللا عليه 
فسجد من هناك من املسلمني واملشركني واجلن واالنس، وكان لذلك سبب ذكره كثري من املفسرين عند قوله 

حيكم  وما أرسلنا قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن القى الشيطان يف أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان مث: (تعاىل
وذكروا قصة الغرانيق وقد أحببنا االضراب عن ذكرها صفحا لئال ]  ٥٢: احلج) [ اهللا آياته واهللا عليم حكيم

  .يسمعها من ال يضعها على مواضيعها، إال أن أصل القصة يف الصحيح
  .قال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس

 صلى اهللا عليه وسلم بالنجم، وسجد معه املسلمون واملشركون واجلن واالنس انفرد به البخاري سجد النيب: قال
  .دون مسلم

  .وقال البخاري حدثنا حممد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أيب إسحاق مسعت االسود عن عبد اهللا
أو  -ه غري شيخ أخذ كفا من حصا قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم والنجم مبكة، فسجد فيها وسجد من مع: قال

يكفيين هذا، فرأيته بعد قتل كافرا ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث : فرفعه إىل جبهته وقال -تراب 
  .شعبة

  وقال االمام أمحد حدثنا إبراهيم حدثنا رباح عن معمر عن ابن
  .طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن املطلب بن أيب وداعة عن أبيه

قال قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة سورة النجم، فسجد وسجد من عنده، فرفعت رأسي وأبيت أن 
  .أسجد ومل يكن أسلم يومئذ املطلب

  .فكان بعد ذلك ال يسمع أحدا يقرأها إال سجد معه
  .وقد رواه النسائي عن عبد امللك بن عبد احلميد عن أمحد بن حنبل به

ي قبله بأن هذا سجد ولكنه رفع رأسه استكبارا، وذلك الشيخ الذي استثناه ابن مسعود مل وقد جيمع بني هذا والذ
  .يسجد بالكلية واهللا أعلم

واملقصود أن الناقل ملا رأى املشركني قد سجدوا متابعة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعتقد أهنم قد أسلموا 
  ك وانتشر حىت بلغ مهاجرة احلبشة هبا،واصطلحوا معه ومل يبق نزاع بينهم، فطار اخلرب بذل

__________  



لقد عز حممد نفسه وأصحابه أن وعدهم أن حييوا بعد املوت واهللا ما يهلكنا إال الدهر واالحداث : كان يقول= 
  .ومرور االيام

  .العاص بن وائل السهمي -
وقد : وقال يف رواية كانوا مثانيةاملستهزئون كانوا مخسة : قال اجلمهور ومنهم ابن عباس يف أكثر الروايات عنه

مالك بن الطالطلة بن عمرو بن غبشاف ذكره ابن الكليب : عدهم البيهقي كما ذكرنا مخسة أما الثالثة فهم
  .والبالذري وكان سفيها فدعا عليه رسول اهللا واستعاذ باهللا من شره

اء، وكان يقول لرسول اهللا صلى اهللا أبو االصد: وذكر البالذري ممن كان يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عليه وسلم إمنا يعلمك أهل الكتاب أساطريهم ويقول للناس هو معلم جمنون فدعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم، فإنه لعلى جبل إذا اجتمعت عليه االروى فنطحته حىت قتلته

مها حمسن مصيب فيما فعل فذكر ابن إسحاق فظنوا صحة ذلك فأقبل منهم طائفة طامعني بذلك، وثبتت مجاعة وكال
أمساء من رجع منهم، عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة بن 

، وعبد اهللا بن جحش بن رئاب، وعتبة بن غزوان، والزبري بن العوام، ]بن عمرو [ ربيعة، وامرأته سهلة بنت سهيل 
، وطليب بن عمري، وعبد الرمحن بن عوف واملقداد بن عمرو، ]بن حرملة [ ، وسويبط بن سعد ومصعب بن عمري

  وعبد اهللا بن مسعود،
بن عثمان، وسلمة بن هشام، ) ١(وأبو سلمة بن عبد االسد، وامرأته أم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية، ومشاس 

وهو ممن شك  -وعمار بن ياسر  -حدا واخلندق مبكة حىت مضت بدرا وأ) ٢(وقد حبسا  -وعياش بن أيب ربيعة 
  .فيه أخرج إىل احلبشة أم ال

ومعتب بن عوف، وعثمان بن مظعون، وابنه السائب، وأخواه قدامة وعبد اهللا ابنا مظعون، وخنيس بن حذافة، 
  .حثمةوعامر بن ربيعة، وامرأته ليلى بنت أيب  -وقد حبس مبكة إىل بعد اخلندق  -وهشام بن العاص بن وائل 

حىت كان يوم بدر فاحناز إىل املسلمني فشهد ) ٣(وقد حبس  -وعبد اهللا بن خمرمة، وعبد اهللا بن سهيل بن عمرو 
وأبو سربة بن ايب رهم، وامرأته أم كلثوم بنت سهيل، والسكران بن عمرو بن عبد مشس، وامرأته  -معهم بدرا 

وسعد بن  -ى امرأته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل اهلجرة وخلف عل) ٤(وقد مات مبكة  -سودة بنت زمعة 
، وعمرو بن أيب سرح )٦(بن احلارث بن زهري وسهيل بن بيضاء ) ٥(خولة، وأبو عبيدة بن اجلراح، وعمرو 

  .فجميعهم ثالثة وثالثون رجال رضي اهللا عنهم
) ٧] (أريت سبخة [ رتكم أريت دار هج: " وقالت عائشة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال البخاري

  ذات
__________  

  .عامر، ومشاس لقب غلب عليه: اسم مشاس) ١(
  .أمه صفية بنت ربيعة بن عبد مشس شهد بدرا وقتل يوم أحد وهو ابن أربع وثالثني سنة

  .أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدفن يف أحد كما هو يف ثيابه اليت مات فيها بعد أن مكث يوما وليلة
فإمنا كان مشاس من الناس قد ذاق محزة سيف اهللا * اقىن حباءك يف ستر ويف كرم : قال حسان بن ثابت يرثيه

وحبسهما أبو جهل بن هشام واحلارث بن هشام ومها عما سلمة ) ٢(كأسا رواء ككأس املرء مشاس * فاصطربي 
  .ها وهي وال تغتسل حىت تراهوأخوا عياش المه، قيل قد احتاال على عياش أن أمه حلفت أال يدخل رأس



  .فرجع معهما فأوثقاه
أبا سهيل وكان الذي حبسه أبوه وأوثقه يف مكة وفتنه يف دينه، كان أحد الشهود يف صلح : يكىن عبد اهللا) ٣(

  .احلديبية استشهد يوم اليمامة وهو ابن مثان وثالثني سنة
قبة وأبو معشر فيقوالن أن السكران مات باحلبشة هذا قول ابن إسحاق ووافقه عليه الواقدي، أما موسى بن ع) ٤(
  ).٢٠٤/  ٤أنظر الطبقات البن سعد ج (
عامر بن احلارث، ومل يذكره ابن عقبة وال أبو معشر فيمن هاجر إىل أرض وذكره ابن عقبة يف : يقال فيه) ٥(

  .البدريني
  ).٢١٣/  ٤الطبقات ج (
جحدم بن عمرو بن عائش بن ظرب بن احلارث بن فهر بيضاء هي أمه وأمسها دعد بنت : سهيل بن بيضاء) ٦(

  .وأبوه وهب بن ربيعة
  .أسلم وشهد بدرا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مسلما ومات يف املدينة سنة تسع من اهلجرة

  .من البخاري) ٧(
  .االرض تعلوها امللوحة، وال تكاد تنبت شيئا: السبخة

  .ة، ورجع عامة من كان هاجر إىل احلبشة إىل املدينةفهاجر من هاجر قبل املدين" خنل بني البتني 
وفيه عن أيب موسى وأمساء رضي اهللا عنهما عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد تقدم حديث أيب موسى وهو يف 

الصحيحني، وسيأيت حديث أمساء بنت عميس بعد فتح خيرب حني قدم من كان تأخر من مهاجرة احلبشة إن شاء اهللا 
  .وبه الثقة

  .حدثنا حيىي بن محاد، حدثنا أبو عوانة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اهللا: وقال البخاري
كنا نسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي فريد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه : قال

" علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي مل ترد علينا ؟ يا رسول اهللا إنا كنا نسلم عليك فترد : فلم يرد علينا، فقلنا
وقد روى البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق أخر عن سليمان بن " قال إن يف الصالة شغال 

مهران عن االعمش به، وهو يقوي تأويل من تأول حديث زيد بن أرقم الثابت يف الصحيحني كنا نتكلم يف الصالة 
  .فأمرنا بالسكوت وهنينا عن الكالم]  ٢٣٨: البقرة) [ وقوموا هللا قانتني( :حىت نزل قوله

على أن املراد جنس الصحابة، فإن زيدا أنصاري مدين، وحترمي الكالم يف الصالة ثبت مبكة، فتعني احلمل على ما 
  .تقدم

  .له غريها معها واهللا أعلم وأما ذكره اآلية وهي مدنية فمشكل ولعله اعتقد أهنا احملرمة لذلك وإمنا كان احملرم
عثمان بن مظعون يف جوار الوليد بن ) ٢] (فيمن مسي لنا [ ، )١(وكان ممن دخل منهم جبوار : قال ابن إسحاق

  .برة بنت عبد املطلب) ٣(املغرية، وأبو سلمة بن عبد االسد يف جوار خاله أيب طالب، فإن أمه 
  بد الرمحن بن عوف حدثين عمنفأما عثمان بن مظعون فإن صاحل بن إبراهيم بن ع

  .حدثه عن عثمان
ملا رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من البالء، وهو يروح ويغدو يف : قال

أمان من الوليد بن املغرية قال واهللا إن غدوي ورواحي يف جوار رجل من أهل الشرك، وأصحايب وأهل ديين يلقون 
يا أبا عبد : يف نفسي، فمشى إىل الوليد بن املغرية فقال له) ٤(ذى يف اهللا ما ال يصيبين لنقص كثري من البالء واال



  .مشس وفت ذمتك، وقد رددت إليك جوارك
ال، ولكين أرضى جبوار اهللا عزوجل، وال أريد أن : مل يا ابن أخي ؟ لعله آذاك أحد من قومي، قال] له [ قال 

  .أستجري بغريه
  .ىل املسجد فاردد علي جواري عالنية كما جرتك عالنيةفانطلق إ: قال
  هذا عثمان قد: فانطلقا فخرجا حىت أتيا املسجد، فقال الوليد بن املغرية: قال

__________  
  .أي احلرتان، وهي االرض فيها حجارة سود كأهنا احترقت بالنار: البتان= 

باب فتح ) ٤(كتاب الكفالة  ٣٩ن عائشة يف واحلديث أخرجه البخاري من حديث عقيل عن الزهري عن عروة ع
  .٤٧٦ - ٤٧٥/  ٤الباري 

  .وكان ممن دخل معهم جبوار، وهو حتريف: يف االصل) ١(
  .وأثبتنا ما يف سرية ابن هشام

  .ما بني معكوفتني سقط من االصل واستدرك من ابن هشام) ٢(
  .وأم أيب سلمة برة بنت عبد املطلب: يف ابن هشام) ٣(
  .كبري بدل كثري: ابن هشاميف سرية ) ٤(

  .جاء يرد علي جواري
  .صدق، قد وجدته وفيا كرمي اجلوار، ولكين قد أحببت أن ال أستجري بغري اهللا، فقد رددت عليه جواره: قال

مث انصرف عثمان رضي اهللا عنه ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر يف جملس من قريش ينشدهم، فجلس معهم 
  .صدقت: كل شئ ما خال اهللا باطل فقال عثمانأال : عثمان، فقال لبيد

  .كذبت، نعيم اجلنة ال يزول: وكل نعيم ال حمالة زائل فقال عثمان: فقال لبيد
  يا معشر قريش، واهللا ما كان: فقال لبيد

إن هذا سفيه يف سفهاء معه، قد فارقوا ديننا فال : يؤذي جليسكم، فمىت حدث هذا فيكم ؟ فقال رجل من القوم
نفسك من قوله، فرد عليه عثمان حىت شري أمرمها، فقام إليه ذلك الرجل ولطم عينه فخضرها والوليد بن  جتدن يف

  .عثمان] من [ املغرية قريب يرى ما بلغ 
  .واهللا يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصاهبا لغنية، ولقد كنت يف ذمة منيعة: فقال

إىل مثل ما أصاب أختها يف اهللا، وإين لفي جوار من هو أعز  بل واهللا إن عيين الصحيحة لفقرية: قال يقول عثمان
  .منك وأقدر يا أبا عبد مشس

  .هلم يا ابن أخي إىل جوارك فعد: فقال له الوليد
  !.ال : قال

] بن عمر [ وأما أبو سلمة بن عبد االسد، فحدثين أيب إسحاق بن يسار، عن سلمة بن عبد اهللا : قال ابن إسحاق
يا أبا طالب لقد : أن أبا سلمة ملا استجار بأيب طالب، مشى إليه رجال من بين خمزوم، فقالوا له: أيب سلمة أنه حدثه

منعت منا ابن أخيك حممدا، فما لك ولصاحبنا متنعه منا ؟ قال إنه استجار يب، وهو ابن اخيت وإن أنا مل أمنع ) ١(
  .ابن أخيت مل أمنع ابن أخي

  .فقام أبو هلب



اهللا لقد أكثرمت على هذا الشيخ، ما تزالون تتواثبون عليه يف جواره من بني قومه، واهللا يا معشر قريش و: فقال
  .لتنتهن أو لنقومن معه يف كل ما قام فيه، حىت يبلغ ما أراد

  .قالوا بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة
بو طالب حني مسعه يقول وكان هلم وليا وناصرا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأبقوا على ذلك فطمع فيه أ

ما يقول، ورجا أن يقوم معه يف شأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال أبو طالب حيرض أبا هلب على نصرته 
لفي روضة ما أن يسام املظاملا أقول له، وأين * عتيبة عمه ) ٢(إن امرءا أبو : ونصرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  )٣(سوادك قائما أبا معتب ثبت * منه نصيحيت 
__________  

  .هذا منعت: يف االصل، ويف بعض نسخ ابن هشام) ١(
  .أبو عتبة: أبا معتب، وكنيته: كذا يف االصل وابن هشام) ٢(

  .الشخص: هنا: والسواد
  ".أبا معتب : " كذا باالصل) ٣(

فإنك مل ختلق على * نهم تسب هبا إما هبطت املوامسا وول سبيل العجز غريك م* وال تقبلن الدهر ما عشت خطة 
أخا احلرب يعطى اخلسف حىت يساملا وكيف ومل جينوا عليك * العجز الزما وحارب فإن احلرب نصف ولن ترى 

وتيما وخمزوما عقوقا ومأمثا بتفريقهم من بعد * ومل خيذلوك غامنا أو مغارما جزى اهللا عنا عبد مشس ونوفال * عظيمة 
وملا تروا يوما لدى الشعب قائما قال ابن * احملارما كذبتم وبيت اهللا نبزى حممدا مجاعتنا كيما ينالوا * ود وألفة 

  .وبقي منها بيت تركناه: هشام
كما حدثين  -رضي اهللا عنه  -وقد كان أبو بكر الصديق : عزم الصديق على اهلجرة إىل احلبشة قال ابن إسحاق

 ضاقت عليه مكة وأصابه فيها االذى، ورأى من الزهري عن عروة عن عائشة، حني] ابن شهاب [ حممد بن مسلم 
تظاهر قريش على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ما رأى، استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 

لقيه ابن الدغنة  -أو يومني  -اهلجرة فأذن له، فخرج أبو بكر رضي اهللا عنه مهاجرا، حىت إذا سار من مكة يوما 
  ).٢(احلارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو يومئذ سيد االحابيش  أخو بين) ١(

  .امسه احلارث بن يزيد أحد بين بكر من عبد مناة بن كنانة: قال الواقدي
  .امسه مالك: وقال السهيلي

  .إىل أين يا أبا بكر ؟ قال أخرجين قومي وآذوين وضيقوا علي: فقال
  .عني على النوائب، وتفعل املعروف وتكسب املعدومقال ومل ؟ فواهللا إنك لتزين العشرية، وت

  .أرجع فإنك يف جواري
يا معشر قريش، إين قد أجرت ابن أيب قحافة فال يعرض له : فرجع معه حىت إذا دخل مكة قام معه ابن الدغنة فقال

  .أحد إال خبري
  .فكفوا عنه): ٣(قالت 
يصلي فيه، وكان رجال رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى  وكان اليب بكر مسجد عند باب داره يف بين مجح فكان: قالت
فمشى رجال من قريش إىل ابن : فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون ملا يرون من هيئته، قالت: قالت
  .الدغنة



  فقالوا
__________  

  .ابن الدغنة ويقال ابن الدغينية ضبطه القسطالين والزرقاين) ١(
  فتح النون املخففة وأهلبفتح الدال وكسر الغني و

  .بضم الدال والغني وفتح النون املشددة: اللغة
أمه غلبت على امسه شهد حنينا مث قدم على النيب صلى اهللا : وهو ربيعة بن رفيع أهبان بن ثعلبة السلمي، والدغنة

  .عليه وسلم يف بين متيم
ن كنانة، واهلون بن خزمية بن مدركة، وبنو االحابيش بنو احلارث بن عبد مناة ب: قال ابن إسحاق: االحابيش) ٢(

املصطلق، وقيل مسوا باالحابيش الهنم حتالفوا مجيعا بواد يقال له االحبش بأسفل مكة، ويقال حتالفوا عند جبيل يقال 
  .حبشي، فسموا بذلك: له
  .عائشة: قال، فراوية اخلرب: ويف االصل: من ابن هشام) ٣(

] ويبكي [ هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به حممد يرق  يا ابن الدغنة إنك مل جتر]: له [ 
  .وكانت له هيئة، وحنن نتخوف

  .على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن يفتنهم، فأته فمره بأن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء
  .يا أبا بكر، إين مل أجرك لتؤذي قومك]: له [ فمشى ابن الدغنة إليه فقال : قالت

  .وقد كرهوا مكانك الذي أنت به، وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت
  .أو أرد عليك جوارك وأرضى جبوار اهللا: قال

  .قال فاردد علي جواري
  .قد رددته عليك: قال
  .يا معشر قريش، إن ابن أيب قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم: فقام ابن الدغنة فقال: قالت

  .هذا احلديث متفردا به وفيه زيادة حسنة) ١(ى االمام البخاري وقد رو
فأخربين عروة بن الزبري أن عائشة زوج ) ٢(حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث، عن عقيل، قال ابن شهاب : فقال

ينا فيه رسول اهللا مل أعقل أبواي قط إال ومها يدينان الدين، ومل مير علينا يوم إال يأت: النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
صلى اهللا عليه وسلم طريف النهار بكرة وعشية، فلما ابتلي املسلمون، خرج أبو بكر مهاجرا حنو أرض احلبشة، حىت 

أخرجين : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر: ، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال)٣(إذا بلغ برك الغماد 
  .عبد ريبقومي، فأريد أن أسيح يف االرض فأ

فإن مثلك يا أبا بكر ال خيرج وال خيرج مثله، إنك تكسب املعدوم، وتصل الرحم، وحتمل الكل : فقال ابن الدغنة
  .، وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق)٤(

  .وأنا لك جار فارجع، فاعبد ربك ببلدك
  :ل هلم، وطاف ابن الدغنة عشية يف اشراف قريش فقا)٥(فرجع وارحتل معه ابن الدغنة 

إن أبا بكر ال خيرج مثله وال خيرج، أخترجون رجال يكسب املعدوم، ويصل الرحم، وحيمل الكل، ويقري الضيف، 
ويعني على نوائب احلق ؟ فلم يكذب قريش جبوار ابن الدغنة وقالوا البن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه يف داره 

  .علن به، فإنا خنشى أن يفنت نساءنا وأبناءناويصل فيها وليقرأ ما شاء، وال يؤذينا بذلك وال يست



  .فقال ابن الدغنة ذلك اليب بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه يف داره، وال يستعلن بصالته، وال يقرأ يف غري داره
) ٧] (فيتقذف عليه [ وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، ) ٦] (وبرز [ مث بدا اليب بكر فابتىن مسجدا بفناء داره 

  املشركني وأبناؤهمنساء 
__________  

 ٧باب هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة فتح الباري ) ٤٥(كتاب مناقب االنصار  ٦٣يف ) ١(
  .، وأخرج جزءا من أول هذا احلديث يف كتاب الصالة، ويف كتاب االجارة٢٣١ - ٢٣٠/ 
  .من البخاري، ويف االصل ابن هشام وهو حتريف) ٢(
موضع : بضم الغني، وقيل برك الغماد: موضع بناحية اليمن، مما يلي ساحل البحر، وقال ابن فارس: برك الغماد) ٣(

  .يف أقاصي هجر
  .هو ما يثقل محله من القيام بالعيال وحنوه مما ال يقوم بأمر نفسه: حتمل الكل) ٤(
  .فارحتل ابن الدغنة مع أيب بكر رضي اهللا عنه: يف دالئل البيهقي) ٥(
  .سقطت من االصل وصحيح البخاري، واستدركت من دالئل البيهقي) ٦(
فيتقصف : " من البخاري، ويف االصل فكان نساء املشركني، يتقذف أي يتدافعون فيتساقطون، ورواية املواهب) ٧(
  .أي يزدحم" 

  .بني معكوفني زيادة من البخاري ودالئل النبوة للبيهقي -وما ورد يف احلديث 

  .ينظرون إليهيعجبون منه و
وكان أبو بكر رجال بكاء ال ميلك عينيه إذا قرأ القرآن، فافزع ذلك أشراف قريش من املشركني، فأرسلوا إىل ابن 

  .الدغنة، فقدم عليهم
إنا كنا أجرنا أبا بكر جبوارك على أن يعبد ربه يف داره، فقد جاوز ذلك فابتىن مسجدا بفناء داره، ]: له [ فقالوا 

ة والقراءة فيه، وأنا قد خشينا أن يفتنت أبناؤنا ونساؤنا فأنه فإن أحب على أن يقتصر أن يعبد ربه يف فأعلن يف الصال
  ]أن [ داره فعل، وإن أىب إال أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا قد كرهنا 

  .خنفرك ولسنا مقرين اليب بكر االستعالن
قد علمت الذي قد عاقدت عليه قريش فإما أن تقتصر على ذلك، : لفاتى ابن الدغنة إىل أيب بكر فقا: قالت عائشة

  .وأما أن ترد إيل ذميت، فإين ال أحب أن تسمع العرب أين أخفرت يف رجل عقدت له
  .فإين أرد عليك جوارك وأرضى جبواز اهللا عزوجل: فقال أبو بكر

  .هللا عليه وسلم كما سيأيت مبسوطامث ذكر متام احلديث يف هجرة أيب بكر رضي اهللا عنه مع رسول اهللا صلى ا
يعين أبا  -لقيه : وحدثين عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق قال: قال ابن إسحاق

سفيه من سفهاء قريش وهو عامد إىل الكعبة فحثا على رأسه ترابا،  -بكر الصديق حني خرج من جوار ابن الدغنة 
أال ترى ما يصنع هذا : فقال له أبو بكر رضي اهللا عنه -أو العاص بن وائل  -بن املغرية  فمر بأيب بكر الوليد

  .أنت فعلت ذلك بنفسك: السفيه ؟ فقال
  .وهو يقول أي رب ما أحلمك) ١] (قال [ 

  .أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك
شم وبين املطلب وكتابتهم فصل كل هذه القصص ذكرها ابن إسحاق معترضا هبا بني تعاقد قريش على بين ها



عليهم الصحيفة الظاملة وحصرهم إياهم يف الشعب، وبني نقض الصحيفة وما كان من أمرها وهي أمور مناسبة هلذا 
  .من أراد املغازي فهو عيال على ابن إسحاق: الوقت، وهلذا قال الشافعي رمحه اهللا

منزهلم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم يف  هذا وبنو هاشم، وبنو املطلب يف: نقض الصحيفة قال ابن إسحاق
الصحيفة نفر من قريش، ومل يبل فيها أحد أحسن من بالء هشام ] تلك [ الصحيفة اليت كتبوها، مث إنه قام يف نقض 

بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وذلك ] بن جذمية [ احلارث بن حبيب بن نصر ] ربيعة بن [ بن عمرو بن 
  بن) ٢(بن هاشم  أنه كان ابن أخي نضلة

__________  
  .١٣/  ٢من ابن هشام، واخلرب يف السرية ج ) ١(
  .من سرية ابن هشام، ويف االصل هشام وهو حتريف ) ٢(

يأيت بالبعري، وبنو  -فيما بلغين  -عبد مناف المه، وكان هشام لبين هاشم واصال، وكان ذا شرف يف قومه، فكان 
أوقره طعاما، حىت إذا بلغ به فم الشعب خلع خطامه من رأسه مث ضرب على هاشم وبنو املطلب يف الشعب ليال قد 

فيفعل به مثل ذلك، مث إنه مشى إىل زهري بن أيب أمية بن ) ١(جنبيه، فدخل الشعب عليهم مث يأيت به قد أوقره بزا 
  .بن خمزوم وكانت أمه عاتكة بنت عبد املطلب) ٢(املغرية بن عبد اهللا بن عمر 

، أقد رضيت أن تأكل الطعام، وتلبس الثياب، وتنكح النساء، وأخوالك حيث علمت ال يباعون وال يا زهري: فقال
يبتاع منهم، وال ينكحون وال ينكح إليهم ؟ أما إين أحلف باهللا لو كانوا أخوال أيب احلكم بن هشام مث دعوته إىل 

  .مثل ما دعاك إليه منهم، ما أجابك إليه أبدا
حىت [ اذا أصنع ؟ إمنا أنا رجل واحد، واهللا لو كان معي رجل آخر لقمت يف نقضها فم! وحيك يا هشام : قال

  ].أنقضها 
يا مطعم، : أبغنا ثالثا، فذهب إىل املطعم بن عدي فقال له: أنا قال له زهري: قال قد وجدت رجال، قال من هو ؟ قال

قريش فيه، أما واهللا لئن أمكنتموهم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بين عبد مناف، وأنت شاهد على ذلك موافق ل
  .وحيك فماذا أصنع ؟ إمنا أنا رجل واحد، قال قد وجدت لك ثانيا: من هذه لتجدهنم إليها منكم سراعا، قال

  .قال من ؟ قال أنا، قال أبغنا ثالثا قال قد فعلت
  .قال من هو ؟ قال زهري بن أيب أمية

حنو ما قال للمطعم بن عدي، فقال وهل جتد أحدا ] له [ م، فقال قال أبغنا رابعا، فذهب إىل أيب البختري بن هشا
  .زهري بن أيب أمية واملطعم بن عدي وأنا معك: من هو ؟ قال: قال! يعني على هذا ؟ قال نعم 

  .قال ابغنا خامسا
مر وهل على هذا اال: فذهب إىل زمعة بن االسود بن املطلب بن أسد، فكلمه، وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له

  .نعم مث مسى القوم: الذي تدعوين إليه من أحد ؟ قال
ليال بأعال مكة فاجتمعوا هنالك، وأمجعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام يف الصحيفة حىت ) ٣(فاتعدوا خطم احلجون 

  .ينقضوها
  .أنا أبدؤكم، فأكون أول من يتكلم: وقال زهري

  .مية عليه حلة فطاف بالبيت سبعا مث أقبل على الناسفلما أصبحوا غدوا إىل أنديتهم، وغدا زهري بن أيب أ
  يا أهل مكة: فقال



أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكى ال يبتاعون وال يبتاع منهم، واهللا ال أقعد حىت تشق هذه الصحيفة 
  .القاطعة الظاملة
  .واهللا ال تشق -وكان يف ناحية املسجد  -قال أبو جهل 

  .أنت واهللا أكذب، ما رضينا كتاهبا حني كتبت زمعة بن االسود: قال
  .صدق زمعة ال نرضى ما كتب فيها، وال نقر به: قال أبو البختري

  .صدقتما وكذب من قال غري ذلك، نربأ إىل اهللا منها، ومما كتب فيها: قال املطعم بن عدي
  .قال هشام بن عمرو حنوا من ذلك

وأبو طالب جالس يف ناحية املسجد ]: قال [ بغري هذا املكان،  هذا أمر قد قضي بليل، تشور فيه: قال أبو جهل
  وقام

__________  
  .بزا بالزاي: وقال السهيلي" برا " من ابن هشام، ويف االصل وبعض نسخ ابن هشام ) ١(
  .من ابن هشام، ويف االصل عمرو وهو حتريف) ٢(
  .مقدمه: هموضع بأعلى مكة، وخطم: من ابن هشام ويف االصل حطم، واحلجون) ٣(

، وكان كاتب الصحيفة منصور "بامسك اللهم " املطعم بن عدي إىل الصحيفة ليشقها فوجد االرضة قد أكلتها إال 
  ).١(بن عكرمة 

  .فشلت يده فيما يزعمون
يا عم إن اهللا قد : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اليب طالب: وذكر بعض أهل العلم: قال ابن هشام
  ".على صحيفة قريش، فلم تدع فيها امسا هو هللا إال أثبتته فيها، ونفت منها الظلم والقطيعة والبهتان  سلط االرضة

يا معشر قريش، : قال فواهللا ما يدخل عليك أحد، مث خرج إىل قريش فقال" ! نعم " فقال أربك أخربك هبذا ؟ قال 
قال فانتهوا عن قطيعتنا وانزلوا عنها، وإن  إن ابن أخي قد أخربين بكذا وكذا، فهلم صحيفتكم، فإن كانت كما

  .كان كاذبا دفعت إليكم ابن أخي
قد رضينا فتعاقدوا على ذلك، مث نظروا فإذا هي كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فزادهم ذلك : فقال القوم

  .شرا
  .فعند ذلك صنع الرهط من قريش يف نقض الصحيفة ما صنعوا

ت وبطل ما فيها، قال أبو طالب، فيما كان من أمر أولئك القوم الذين قاموا يف نقض فلما مزق: قال ابن إسحاق
  )٢(على نأيهم واهللا بالناس أرود * أال هل أتى حبرينا صنع ربنا : الصحيفة ميدحهم

ومل يلف سحرا آخر * وأن كل ما مل يرضه اهللا مفسد تراوحها إفك وسحر جممع * فيخربهم أن الصحيفة مزقت 
ليقطع منها * وكانت كفاء وقعة بأثيمة ) ٣(فبطائرها يف رأسها يتردد * صعد تداعى هلا من ليس فيها بقرقر الدهر ي

أيتهم فيها * فرائصهم من خشية الشر ترعد ويترك حراث يقلب أمره * ساعد ومقلد ويظعن أهل املكتني فيهربوا 
فلم * كة أتلد نشأنا هبا والناس فيها قالئل فعزتنا يف بطن م* فمن ينش من حضار مكة عزة ) ٤(عند ذاك وينجد 

  ننفك نزداد خريا وحنمد
__________  

إن كاتب الصحيفة هو بغيض بن عامر : وللنساب من قريش يف كاتب الصحيفة قوالن، أحدمها: قال السهيلي) ١(



يضا، وهو خالف أنه منصور بن عبد شرحبيل بن هاشم من بين عبدالدار أ: بن هاشم بن عبدالدار، والقول الثاين
  .قول ابن إسحاق، ومل يذكر الزبري يف كاتب الصحيفة غري هذين القولني، والزبرييون أعلم بأنساب قومهم

  .أرفق: يعين الذين بأرض احلبشة، والذين هاجروا إليها من املسلمني يف البحر، وأرود: قال السهيلي: حبرينا) ٢(
  .من الشؤم والشر املراد حظها: اللني السهل، يتردد: القرقر) ٣(
  .أتى جندا: أي يأيت هتامة، وينجد: أيتهم) ٤(

  هلا حدج سهم وقوس ومرهد * وتصعد بني االخشبني كتيبة : وبعده يف السرية

على ) * ٢(جزى اهللا رهطا باحلجون جتمعوا ) ١(إذا جعلت أيدي املفيضني ترعد * ونطعم حىت يترك الناس فضلهم 
  مقاولة بل هم أعز وأجمد* احلجون كأهنم ) ٣(ي حطم مال يهدي حلزم ويرشد قعودا لذ

شهاب بكفي * اخلطوب كأنه ) ٤(إذا ما مشى يف رفرف الدرع أحرد جرئ على جل * أعان عليها كل صقر كأنه 
على * إذا سيم خسفا وجهه يتربد طويل النجاد خارج نصف ساقه * قابس يتوقد من االكرمني من لؤي بن غالب 

حيض على مقرى الضيوف وحيشد ويبين البناء العشرية * يسعد عظيم الرماد سيد وابن سيد وجهه يسقي الغمام و
قضوا ما قضوا يف ) ٥(عظيم اللواء أمره مث حيمد * إذا حنن طفنا يف البالد وميهد ألظ هبذا الصلح كل مربأ * صاحلا 

) ٦(وسر أبو بكر هبا وحممد * على مهل وسائر الناس رقد هم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا * ليلهم مث أصبحوا 
وندرك ما شئنا وال نتشدد فيال * وكنا قدميا قبلها نتودد وكنا قدميا ال نقر ظالمة * مىت شرك االقوام يف حل أمرنا 

لديك البيان لو تكلمت أسود * وهل لكم فيما جيئ به غد فإين وإياكم كما قال قائل * قصي هل لكم يف نفوسكم 
جبل قتل به قتيل ومل يعرف قاتله فقال أولياء املقتول لديك البيان لو تكلمت أسود، أي يا  أسود اسم: قال السهيلي

  ).٧(أسود لو تكلمت البنت لنا عمن قتله 
مث ذكر ابن إسحاق شعر حسان ميدح املطعم بن عدي وهشام بن عمرو لقيامهما يف نقض الصحيفة الظاملة الفاجرة 

  .الغامشة
  .ا كثرية اكتفينا مبا أورده ابن إسحاقوقد ذكر االموي ههنا أشعار

  سألت حممد بن صاحل وعبد الرمحن بن عبد العزيز مىت خرج بنو هاشم: وقال الواقدي
__________  

  .الضاربون بقداح امليسر: املفيضون) ١(
  .تبايعوا: يف ابن هشام) ٢(
  .مقدمه: خطم وهو الصواب، وخطم الشئ: يف ابن هشام) ٣(
  ).قاموس(
  .االمر العظيم: جلى: هشام يف ابن) ٤(
  .أحل يف طلب الشئ: ألظ) ٥(
سهل بن بيضاء، أخو سهيل وبيضاء أمهما مسيا بامسها وهي دعد بنت جحدم أسلم مبكة وكتم إسالمه شهد ) ٦(

  .بدرا مع املشركني وأسر، فشهد له عبد اهللا بن مسعود أنه رآه يصلي مبكة فخلي عنه
  ).٢١٣/  ٤راجع طبقات ابن سعد ج (
  .فقال أولياء املقتول هذه املقالة، فذهبت مثال: زاد السهيلي) ٧(



  .قبل اهلجرة بثالث سنني -يعين من البعثة  -يف السنة العاشرة صلى اهللا عليه وسلم : من الشعب ؟ قاال
ويف هذه السنة بعد خروجهم تويف أبو طالب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وزوجته خدجية بنت : قلت

  .رضي اهللا عنها كما سيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا تعاىل خويلد
بعد إبطال الصحيفة قصصا كثرية تتضمن نصب عداوة قريش  -رمحه اهللا  -فصل وقد ذكر حممد بن إسحاق 

لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتنفري أحياء العرب والقادمني إىل مكة حلج أو عمرة أو غري ذلك منه، وإظهار اهللا 
زات على يديه داللة على صدقه فيما جاءهم به من البينات واهلدى، وتكذيبنا هلم فيما يرمونه من البغي املعج

  .والعدوان واملكر واخلداع، ويرمونه من اجلنون والسحر والكهانة والتقول، واهللا غالب على أمره
قد قدم مكة فاجتمع به  فذكر قصة الطفيل بن عمرو الدوسي مرسلة، وكان سيدا مطاعا شريفا يف دوس، وكان

أشراف قريش وحذروه من رسول اهللا وهنوه أن جيتمع به أو يسمع كالمه، قال فواهللا ما زالوا يب حىت أمجعت أن ال 
فرقا من أن يبلغين شئ من قوله، ) ١(أمسع منه شيئا وال أكمله، حىت حشوت أذين حني غدوت إىل املسجد كرسفا 

  .وأنا ال أريد أن أمسعه
إىل املسجد فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، قال فقمت منه قريبا فأىب اهللا  قال فغدوت

فقلت يف نفسي واثكل أمي، واهللا إين لرجل لبيب : فسمعت كالما حسنا، قال: إال أن يسمعين بعض قوله، قال
فإن كان الذي يأيت به حسنا ! جل ما يقول شاعر ما خيفى علي احلسن من القبيح، فما مينعين أن أمسع من هذا الر

  .قبلته، وإن كان قبيحا تركته
  فمكثت: قال

يا : دخلت عليه فقلت) ٢] (فاتبعته، حىت إذا دخل بيته [ حىت انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بيته 
 أمرك حىت سددت أذين قال فواهللا ما برحوا يب خيوفونين -الذي قالوا  -حممد، إن قومك قالوا يل كذا وكذا 

فعرض : قال: بكرسف لئال أمسع قولك، مث أىب اهللا إال أن يسمعين قولك، فسمعت قوال حسنا، فاعرض علي أمرك
علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االسالم وتال علي القرآن، فال واهللا ما مسعت قوال قط أحسن منه، وال أمرا 

  .أعدل منه
يا نيب اهللا إين امرؤ مطاع يف قومي، وإين راجع إليهم وداعيهم إىل : حلق، وقلتفأسلمت وشهدت شهادة ا: قال

  .االسالم، فادع اهللا أن جيعل يل آية تكون يل عونا عليهم فيما أدعوهم إليه
، وقع بني )٣(قال فخرجت إىل قومي حىت إذا كنت بثنية تطلعين على احلاضر " اللهم اجعل له آية : " قال فقال

  .ل املصباحعيين نور مث
  وقعت يف وجهي لفراقي) ٤(اللهم يف غري وجهي، فإين أخشى أن يظنوا هبا مثلة : قال فقلت

__________  
  .القطن: الكرسف) ١(
  .ما بني معكوفني من ابن هشام) ٢(
  .اجلماعة النازلون على املاء: احلاضر) ٣(
  .يريد العقوبة والتنكيل: املثلة) ٤(

  .أس سوطيفتحول فوقع يف ر: دينهم، قال
فجعل احلاضرون يتراؤن ذلك النور يف رأس سوطي كالقنديل املعلق، وأنا أهتبط عليهم من الثنية، حىت جئتهم : قال



يا أبة فلست منك ولست مين،  -إليك عين : فقلت -وكان شيخا كبريا  -فأصبحت فيهم، فلما نزلت أتاين أيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم أسلمت وتابعت دين حممد: قلت: قال ومل يا بين ؟ قال

  .أي بين فدينك ديين: قال
  .فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك، مث أئتين حىت أعلمك ما علمت: فقلت

  .قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه، مث جاء فعرضت عليه االسالم فأسلم
  .إليك عين، فلست منك ولست مين: قال مث أتتين صاحبيت، فقلت

  .ومل ؟ بأيب أنت وأمي: قالت
  .فرق بيين وبينك االسالم، وتابعت دين حممد صلى اهللا عليه وسلم] قد [ قال قلت 

  .قالت فديين دينك
  فقلت فاذهيب إىل محى ذي الشرى فتطهري منه، وكان ذو: قال

  .الشرى صنما لدوس وكان احلمى محى محوه حوله به وشل من ماء يهبط من جبل
  .ال، أنا ضامن لذلك: يئا ؟ قلتبأيب أنت وأمي أختشى على الصبية من ذي الشرى ش: قالت
فذهبت فاغتسلت مث جاءت فعرضت عليها االسالم فأسلمت، مث دعوت دوسا إىل االسالم فأبطأوا علي، مث : قال

  .جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة
  .الزنا فادع اهللا عليهم) ١(يا رسول اهللا إنه قد غلبين على دوس ]: له [ فقلت 
  ".دوسا، ارجع إىل قومك فادعهم وارفق هبم اللهم أهد : " قال
فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إىل االسالم حىت هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ومضى بدر : قال

وأحد واخلندق، مث قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبن أسلم معي من قومي ورسول اهللا صلى اهللا عليه 
من دوس فلحقنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب  -أو مثانني بيتا  -نزلت املدينة بسبعني وسلم خبيرب حىت 

  .فأسهم لنا مع املسلمني
  .مث مل أزل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت فتح اهللا عليه مكة

  .يا رسول اهللا إبعثين إىل ذي الكفني، صنم عمرو بن محمة حىت أحرقه: فقلت
ميالدنا * يا ذا الكفني لست من عبادكا : فخرج إليه فجعل الطفيل وهو يوقد عليه النار يقول: حاققال ابن إس

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان معه ] إىل [ قال مث رجع ) ٢(أقدم من ميالدكا إين حشوت النار يف فؤادكا 
رج الطفيل مع املسلمني فسار معهم حىت باملدينة حىت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما ارتدت العرب خ

فرغوا من طليحة ومن أرض جند كلها، مث سار مع املسلمني إىل اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، فرأى رؤيا وهو 
  متوجه إىل اليمامة فقال

__________  
بن كعب بن  بطن من شنوءة من االزد القحطانية وهم بنو دوس بن عدنان بن عبد اهللا بن زهران: دوس) ١(

  .احلارث بن كعب بن عبد اهللا بن خالد بن نصر
  .منهم أبو هريرة صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وامسه عمري بن عامر

  ).٢٣٥هناية االرب للقلقشندي (
  .أنا حششت النار يف فؤادكا: ٨٧٠/  ٢يف مغازي الواقدي ) ٢(



  سي حلق، وأنه خرج من فمي طائر،إين قد رأيت رؤيا فاعربوها يل، رأيت أن رأ: الصحابه
أما أنا واهللا : خريا قال: وأنه لقيتين امرأة فادخلتين يف فرجها وأرى ابين يطلبين طلبا حثيثا مث رأيته حبس عين ؟ قالوا

فقد أولتها، قالوا ماذا ؟ قال أما حلق رأسي فوضعه، وأما الطائر الذي خرج منه فروحي، وأما املرأة اليت أدخلتين 
  .ها فاالرض حتفر يل فأغيب فيهايف فرج

  .وأما طلب ابين إياي مث حبسه عين فإين أراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابين
فقتل رمحه اهللا تعاىل شهيدا باليمامة، وجرح ابنه جراحة شديدة، مث استبل منها مث قتل عام الريموك زمن عمر شهيدا 

  .رمحه اهللا
  ).١(و مرسلة بال اسناد هكذا ذكر حممد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمر

  .وخلربه شاهد يف احلديث الصحيح
  .حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أيب الزناد عن االعرج عن أيب هريرة: قال االمام أمحد

اللهم اهد : " ملا قدم الطفيل وأصحابه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن دوسا قد استعصت قال: قال
  .عن أيب نعيم عن سفيان الثوري) ٢(خاري رواه الب" دوسا وائت هبم 
  .حدثنا يزيد، أنبأنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه: وقال االمام أمحد

  .يا رسول اهللا إن دوسا قد عصت وأبت فادع اهللا عليها: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا: قال
  .لى اهللا عليه وسلم يديه فقلت هلكت دوسقال أبو هريرة فرفع رسول اهللا ص

  .إسناد جيد ومل خيرجوه" اللهم اهد دوسا، وائت هبم : " فقال
أن : حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد بن زيد، عن حجاج الصواف عن أيب الزبري عن جابر: وقال االمام أمحد

 -ول اهللا هل لك يف حصن حصني ومنعة ؟ يا رس: الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
فأىب ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للذي ذخر اهللا لالنصار، فلما هاجر  -قال حصن كان لدوس يف اجلاهلية 

املدينة ) ٣(النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا 
  .فقطع هبا برامجه فشخبت يداه فما رقأ الدم حىت مات) ٤(مشاقص  فمرض فجزع فأخذ

  .فرآه الطفيل بن عمرو يف منامه يف هيئة حسنة، ورآه مغطيا يديه
  ما صنع ربك بك فقال غفر يل هبجريت إىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم قال فما يل أراك: فقال له

__________  
اسحاق يف سائر النسخ بال إسناد، وروي يف نسخة من املغازي من  ذكرها ابن: ٢٢٥/  ٢قال يف االصابة ج ) ١(

  .طريق صاحل بن كيسان عن الطفيل بن عمرو يف قصة إسالمه
  .مطوال من وجه آخر، وكذلك االموي عن ابن الكليب بإسناد آخر ٢٣٧/  ٤وأخرجه ابن سعد يف الطبقات ج 

  وقد ساق ابن عبد الرب يف االستيعاب
االموي عن ابن الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس عن الطفيل بن عمرو فذكر قصة من طريق  ٢٣٢/  ٢ج 

  .إسالمه
كتاب  ٦٤وأخرجه أيضا يف  ١٩٦/  ١١فتح الباري  ٦٣٩٧باب احلديث ) ٥٩(كتاب الدعوات  ٨٠: يف) ٢(

  .١٠١/  ٨باب قصة دوس فتح الباري ) ٧٥(املغازي 
  .لضجر ونوع من سقممعناه كرهوا املقام هبا : اجتووا املدينة) ٣(



  .اجتويت البلد إذا كرهت املقام به، وإن كنت يف نعمة: قال أبو عبيد واجلوهري
  .أصله من اجلوى وهو داء يصيب اجلوف: قال اخلطايب

مجع مشقص وهو سهم فيه نصل عريض قاله ابن فارس واخلليل، وقال غريمها طويل وليس بالعريض، : مشاقص) ٤(
  .ع الرباجم حيصل بالعريض وليس بالطويلواالقرب أنه عريض الن قط

  .مغطيا يديك ؟ قال قيل يل لن يصلح منك ما أفسدت
اللهم وليديه : " قال فقصها الطفيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).١(ان بن حرب به رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وإسحاق بن إبراهيم كالمها عن سليم" فاغفر 
فإن قيل فما اجلمع بني هذا احلديث وبني ما ثبت يف الصحيحني من طريق احلسن عن جندب قال قال رسول اهللا 

كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فحز هبا يده فما رقأ الدم حىت : " صلى اهللا عليه وسلم
  ".ت عليه اجلنة مات، فقال اهللا عزوجل عبدي بادرين بنفسه فحرم

أنه قد يكون ذاك مشركا وهذا مؤمن، ويكون قد جعل هذا الصنيع سببا مستقال يف : فاجلواب من وجوه، أحدها
قد يكون هذاك عاملا بالتحرمي وهذا غري : الثاين: دخوله النار وإن كان شركه مستقال إال أنه نبه على هذا لتعترب أمته

  .عامل حلداثة عهده باالسالم
  .قد يكون ذاك فعله مستحال له وهذا مل يكن مستحال بل خمطئا :الثالث
قد يكون أراد ذاك بصنيعه املذكور أن يقتل نفسه خبالف هذا فإنه جيوز أنه مل يقصد قتل نفسه وإمنا أراد غري : الرابع
  .ذلك

كثري احلسنات  قد يكون هذاك قليل احلسنات فلم تقاوم كرب ذنبه املذكور فدخل النار، وهذا قد يكون: اخلامس
  .فقاومت الذنب فلم يلج النار بل غفر له باهلجرة إىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم

  ولكن بقي الشني يف يده فقط وحسنت هيئة سائره فغطى الشني منه
قيل يل لن يصلح منك ما أفسدت فلما قصها الطفيل : فلما رآه الطفيل بن عمرو مغطيا يديه قال له مالك ؟ قال

  .أي فاصلح منها ما كان فاسدا" اللهم وليديه فاغفر : "  صلى اهللا عليه وسلم دعا له فقالعلى رسول اهللا
  .واحملقق أن اهللا استجاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صاحب الطفيل بن عمرو

 حدثين خالد بن قرة بن خالد السدوسي وغريه من مشايخ بكر بن وائل من: قصة اعشى بن قيس قال ابن هشام
أهل العلم أن أعشى بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل خرج إىل رسول اهللا صلى ) ٢(

وبت كما بات * أمل تغتمض عيناك ليلة أرمدا : اهللا عليه وسلم يريد االسالم، فقال ميدح النيب صلى اهللا عليه وسلم
ولكن أرى الدهر الذي هو ) ٣(بل اليوم خلة مهددا تناسيت ق* السليم مسهدا وما ذاك من عشق النساء وإمنا 

فلله هذا الدهر كيف ترددا وما زلت أبغي * إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا كهوال وشبانا فقدت وثروة * خائن 
  وليدا وكهال حني شبت وأمردا* املال مذ أنا يافع 

__________  
  .١٨٤باب حديث ) ٤٩(كتاب االميان ) ١(صحيح مسلم ) ١(
  .عن: ن ابن هشام، ويف االصلم) ٢(
  .اسم امرأة: ومهدد" صحبة " كذا يف االصل خلة ويف ابن هشام ) ٣(



فإن هلا يف أهل * أال أيهذا السائلي أين ميمت ) ١(مسافة ما بني النجري فصرخدا * وأبتذل العيس املراقيل تعتلي 
* دا أجدت برجليها النجاد وراجعت حفي عن االعشى به حيث أصع* يثرب موعدا فإن تسأيل عين فيا رب سائل 

وآليت ال آوي ) ٣(إذا خلت حرباء الظهرية أصيدا * وفيها إذا ما هجرت عجرفية ) ٢(يداها خنافا لينا غري أحردا 
  وال من حفى حىت تالقي حممدا* هلا من كاللة 

أغار لعمري يف * كره تراحي وتلقي من فواضله ندى نيب يرى ما ال ترون وذ* مىت ما تناخي عند باب ابن هاشم 
نيب االله * فليس عطاء اليوم مانعه غدا أجدك مل تسمع وصاة حممد * له صدقات ماتغب ونائل ) ٤(البالد وأجندا 

والقيت بعد املوت من قد تزودا ندمت على أن ال تكون * حيث أوصى وأشهدا إذا أنت مل ترحل بزاد من التقى 
وال تأخذن سهما حديدا لتقصدا وذا النصب * ياك وامليتات ال تقربنها فترصد لالمر الذي كان أرصدا فإ* كمثله 

عليك حراما فانكحن أو تأبدا * وال تعبد االوثان واهللا فاعبدا وال تقربن جارة كان سرها * املنصوب ال تنسكنه 
وال حتمد الشيطان * لعاقبة وال االسري املقيدا وسبح على حني العشية والضحى * وذا الرحم القريب بال تقطعنه ) ٥(

 -فلما كان مبكة : وال حتسنب املال للمرء خملدا قال إبن هشام* وال تسخرن من بائس ذي ضرارة ) ٦(واهللا فامحدا 
اعترضه بعض املشركني من قريش فسأله عن أمره فأخربه أنه جاء يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه  -أو قريب منها 
  .وسلم ليسلم

  .إنه حيرم الزنايا أبا بصري، : فقال له
  .واهللا إن ذلك المر مايل فيه من أرب: فقال االعشى

  .يا أبا بصري إنه حيرم اخلمر: فقال
أما هذه فواهللا إن يف نفسي منها العالالت، ولكين منصرف فأتروى منها عامي هذا، مث آته فأسلم : فقال االعشى

  .سلمفانصرف فمات يف عامه ذلك ومل يعد إىل النيب صلى اهللا عليه و
هكذا أورد ابن هشام هذه القصة ههنا وهو كثري املؤاخذات حملمد بن إسحاق رمحه اهللا، وهذا مما يؤاخذ به ابن 

  هشام رمحه اهللا، فإن
__________  

  .موضع باجلزيرة: موضع يف حضرموت من اليمن، وصرخد: النجري) ١(
  .النجاء بدل النجاد: يف ابن هشام) ٢(

  .السرعة: والنجاء
  .اليت تلوي يف السري يديها من النشاط: واخلناف

  .املائل العنق تكربا أو من داء أصابه: أصيد) ٣(
  .أغار لعمري، فقد حلن وأخطأ: من روى: قال ابن دريد يف االشتقاق: أغار) ٤(
  .حرة بدال من جارة: يف ابن هشام) ٥(
  .العشيات بدال من العشية: يف ابن هشام) ٦(

بعد وقعة بين النضري كما سيأيت بيانه فالظاهر أن عزم االعشى على القدوم لالسالم إمنا اخلمر إمنا حرمت باملدينة 
فإن هلا يف أهل يثرب * أال أيها ذا السائلي أين ميمت : كان بعد اهلجرة ويف شعره ما يدل على ذلك وهو قوله

  .ة وال يوردها هاهنا واهللا أعلمموعدا وكان االنسب واالليق بابن هشام أن يؤخر ذكر هذه القصة إىل ما بعد اهلجر
وهذه غفلة من ابن هشام ومن تابعه فإن الناس جممعون على أن اخلمر مل ينزل حترميها إال يف املدينة : قال السهيلي



  .بعد أحد
  .وقيل إن القائل لالعشى هو أبو جهل بن هشام يف دار عتبة بن ربيعة: وقد قال

ر بن الطفيل يف بالد قيس وهو مقبل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر أبو عبيدة أن القائل له ذلك هو عام
  .قال وقوله

  .ال خيرجه عن كفره بال خالف واهللا أعلم -مث آته فأسلم 
مث ذكر ابن إسحاق هاهنا قصة االراشي وكيف استعدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أيب جهل يف مثن 

أذل اهللا أبا جهل وأرغم أنفه حىت أعطاه مثنه يف الساعة الراهنة وقد قدمنا ذلك يف اجلمل الذي ابتاعه منه، وكيف 
  .ابتداء الوحي وما كان من أذية املشركني عند ذلك

وحدثين أيب : قصة مصارعة ركانة وكيف أراه الشجرة اليت دعاها فأقبلت صلى اهللا عليه وسلم قال ابن إسحاق
بن عبد مناف أشد قريشا، فخال ) ٢(بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب ) ١(وكان ركانة : إسحاق بن يسار قال

يا ركانة أال : يوما برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض شعاب مكة، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
صلى اهللا عليه إين لو أعلم أن الذي تقول حق التبعتك فقال له رسول اهللا : تتقي اهللا وتقبل ما أدعوك إليه ؟ قال

  ".أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق ؟ : " وسلم
  ".فقم حىت أصارعك : " قال! قال نعم 

  قال فقام ركانة إليه فصارعه فلما بطش به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أضجعه ال ميلك من نفسه شيئا مث قال عد يا حممد فعاد فصرعه

وأعجب من ذلك إن ]: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [ ، أتصرعين ؟ قال يا حممد، واهللا إن هذا للعجب: فقال
  .؟" شئت أريكه إن اتقيت اهللا واتبعت أمري 

  ".أدعو لك هذه الشجرة اليت ترى فتأتيين : " قال وما هو ؟ قال
  :قال

__________  
  .هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد مناف املطليب) ١(

فصارعه رسول اهللا صلى اهللا عليه ..لقي ركانة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض جبال مكة: الذريوقال الب
  .وسلم وصرعه وأسلم ركانة يف الفتح وقيل اسلم عقب مصارعته

مات باملدينة يف خالفة معاوية وقال أبو نعيم مات يف خالفة عثمان وقيل عاش إىل سنة إحدى وأربعني : قال الزبري
  ).٥٢٠/  ١جع االصابة را(
  .بن عبد املطلب: يف ابن هشام) ٢(

  .فادعها، فدعاها فأقبلت حىت وقفت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فذهب ركانة إىل قومه فقال يا بين عبد مناف ساحروا : ارجعي إىل مكانك فرجعت إىل مكاهنا، قال: فقال هلا

  .منه قط، مث أخربهم بالذي رأى والذي صنع بصاحبكم أهل االرض فواهللا ما رأيت أسحر
  .هكذا روى ابن إسحاق هذه القصة مرسلة هبذا البيان

  .عن أيب جعفر بن حممد بن ركانة عن أبيه) ١(وقد روى أبو داود والترمذي من حديث أيب احلسن العسقالين 
 قال الترمذي غريب وال نعرف أبا أن ركانة صارع النيب صلى اهللا عليه وسلم فصرعه النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث



  .احلسن وال ابن ركانة
أن يزيد بن ركانة صارع النيب صلى : وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: قلت

اهللا عليه وسلم فصرعه النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات، كل مرة على مائة من الغنم فلما كان يف الثالثة 
  .يا حممد ما وضع ظهري إىل االرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إيل منك: الق

  .وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا فقام عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورد عليه غنمه
مرات وأما قصة دعائه الشجرة فأقبلت فسيأيت يف كتاب دالئل النبوة بعد السرية من طرق جيدة صحيحة يف 

  .متعددة إن شاء اهللا وبه الثقة
  .وقد تقدم عن أيب االشدين أنه صارع النيب صلى اهللا عليه وسلم فصرعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مث ذكر ابن إسحاق قصة قدوم النصاري من أهل احلبشة حنوا من عشرين راكبا إىل مكة فأسلموا عن آخرهم، وقد 
  ).٢(احلمد واملنة  تقدم ذلك بعد قصة النجاشي وهللا

إليه املستضعفون من ) ٣(وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا جلس يف املسجد، فجلس : قال ابن إسحاق
  .، موىل صفوان بن أمية، وصهيب، وأشباههم من املسلمني)٤(أصحابه خباب، وعمار، وأبو فكيهة، يسار 

ون، أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا باهلدى ودين احلق هؤالء أصحابه كما تر: هزئت هبم قريش وقال بعضهم لبعض
  .لو كان ما جاء به حممد خريا ما سبقنا هؤالء إليه، وما خصهم اهللا به دوننا

وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك ما حساهبم من شئ : (فأنزل اهللا عزوجل فيهم
فتكون من الظاملني، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من اهللا  وما من حسابك عليهم من شئ فتطردهم

عليهم من بيننا أليس اهللا بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم كتب ربكم على نفسه 
  الرمحة

__________  
دين، عن حممد بن عبد اهللا بن يزيد بن وقال وقد رواه أبو أويس امل) ١٨/  ١٠(رواه البيهقي يف السنن الكربى ) ١(

  .ركانة
  .أبو احلسن العسقالين جمهول من السابعة: وقال ابن حبان يف إسناد خربه يف املصارعة نظر وقال يف تقريب التهذيب

  .ورواه أبو داود يف املراسيل ٤٥٢/  ٣ورواه احلاكم يف املستدرك 
  .٣٢/  ٢سرية ابن هشام ج ) ٢(
  .يف االصل جيلس، وما أثبتناه مناسب أكثرمن ابن هشام، و) ٣(
  .أبو فكيهة ويسار، وهو حتريف وأثبتنا ما يف سرية ابن هشام: يف االصل) ٤(

  ]. ٥٤ - ٥٢: االنعام) [ إنه من عمل منكم سوءا جبهالة مث تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم
روة إىل مبيعة غالم نصراين يقال له جرب، عبد لبين وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثريا ما جيلس عند امل: قال

إمنا : (احلضرمي، وكانوا يقولون واهللا ما يعلم حممدا كثريا مما يأيت به إال جرب، فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من قوهلم
  ]. ١٠٣: النحل) [ يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني

  يف العاص بن وائل حني مث ذكر نزول سورة الكوثر
  .قال عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنه أبتر أي ال عقب له فإذا مات انقطع ذكره

أي املقطوع الذكر بعده، ولو خلف ألوفا من النسل والذرية وليس الذكر ) إن شانئك هو االبتر: (فقال اهللا تعاىل



  .د تكلمنا على هذه السورة يف التفسري وهللا احلمدوالصيت ولسان الصدق بكثرة االوالد واالنسال والعقب، وق
أن العاص بن وائل إمنا قال ذلك حني مات القاسم بن النيب صلى اهللا عليه وسلم، : وقد روي عن أيب جعفر الباقر

  .وكان قد بلغ أن يركب الدابة ويسري على النجيبة
وذلك بسبب قول أيب بن خلف ) لقضي االمروقالوا لوال أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا : (مث ذكر نزول قوله

  .لوال أنزل عليك ملك يكلم الناس عنك: وزمعة بن االسود والعاص بن وائل والنضر بن احلارث
ومر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغنا بالوليد بن املغرية وأمية بن خلف وأيب جهل بن : قال ابن إسحاق

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق : (لك فأنزل اهللا تعاىل يف ذلك من أمرهمهشام فهمزوه واستهزؤا به، فغاظه ذ
  ).بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤن

ولقد استهزئ برسل من قبلك فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا وال مبدل : (وقال اهللا تعاىل: قلت
  ).إنا كفيناك املستهزئني: (وقال تعاىل) لكلمات اهللا ولقد جاءك من نبأ املرسلني

  .عن جعفر بن أياس، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس: قال سفيان
املستهزؤن الوليد بن املغرية، واالسود بن عبد يغوث الزهري، واالسود بن املطلب أبو زمعة، واحلارث بن : قال

  .، والعاص بن وائل السهمي)١(عيطل 
فأشار جربيل إىل ) ٢] (أبا عمرو بن املغرية [ اهللا عليه وسلم فأراه الوليد  فأتاه جربيل فشكاهم إليه رسول اهللا صلى

وقال كفيته، مث أراه االسود بن عبد يغوث ) ٤(وقال كفيته، مث أراه االسود بن املطلب فأومأ إىل عنقه ) ٣(أمنله 
مر به العاص بن وائل فأومأ إىل فأومأ إىل رأسه وقال كفيته، مث أراه احلارث بن عيطل فأومأ إىل بطنه وقال كفيته، و

  أمخصه وقال
__________  

احلارث بن عنطلة السهمي، وهو احلارث بن قيس السهمي وهو ابن العنطلة ينسب إىل أمه : يف دالئل البيهقي) ١(
  .أنه ابن الطالطلة وكان يأخذ حجرا يعبده فإذا رأى أحسن منه تركه وأخذ االحسن: ويف السهيلي
  .من اختذ إهله هواهأرأيت : وفيه نزلت

  .من دالئل البيهقي) ٢(
  .أجبله: يف دالئل البيهقي) ٣(
  .عينه، وهو مناسب أكثر ملا يقتضيه السياق بعد قليل: يف دالئل البيهقي) ٤(

  .كفيته
فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبال له فأصاب أمنله فقطعها، وأما االسود بن عبد يغوث فخرج يف 

  .فمات منها، وأما االسود بن املطلب فعمي رأسه قروح
  .يا بين أال تدفعون عين قد قتلت فجعلوا يقولون ما نرى شيئا: وكان سبب ذلك أنه نزل حتت مسرة فجعل يقول

  .وجعل يقول يا بين أال متنعون عين قد هلكت، ها هو ذا الطعن بالشوك يف عيين
  .فجعلوا يقولون ما نرى شيئا
  .يت عيناهفلم يزل كذلك حىت عم

  .وأما احلارث بن عيطل فأخذه املاء االصفر يف بطنه حىت خرج خرؤه من فيه فمات منها
  .حىت امتالت منها فمات منها) ١(وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوما إذ دخل يف رأسه شربقة 



فدخلت يف أمخص  -كة يعين شو -فركب إىل الطائف على محار فربض به على شربقة : وقال غريه يف هذا احلديث
  .قدمه شوكة فقتلته

  ).٢(رواه البيهقي بنحو من هذا السياق 
وكان عظماء املستهزئني كما حدثين يزيد بن رومان عن عروة بن الزبري مخسة نفر، وكانوا ذوي : وقال ابن إسحاق

اللهم أعم : " سلم فقالأسنان وشرف يف قومهم، االسود بن املطلب أبو زمعة دعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  ).٣" (بصره وأثكله ولده 

  ).٤(واالسود بن عبد يغوث، والوليد بن املغرية، والعاص بن وائل، واحلارث بن الطالطلة 
فاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشركني إنا كفيناك املستهزئني الذين جيعلون من اهللا : (وذكر أن اهللا تعاىل أنزل فيهم

  ]. ٩٤: احلجر[  )إهلا آخر فسوف يعلمون
وذكر أن جربيل أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم يطوفون بالبيت، فقام وقام رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم إىل جنبه، فمر به االسود بن املطلب فرمى يف وجهه بورقة خضراء فعمي، ومر به االسود بن عبد يغوث 

) ٦(ومر به الوليد بن املغرية فأشار إىل أثر جرح بأسفل كعبه ) ٥(فأشار إىل بطنه فاستسقى باطنه فمات منه حبنا 
  كان أصابه قبل ذلك بسنني من مروره برجل يريش نبال له

  .من خراعة فتعلق سهم بازاره فخدشه خدشا يسريا، فانتقض بعد ذلك فمات
لى شربقة فدخلت يف ومر به العاص بن وائل فأشار إىل أمخص رجله فخرج على محار له يريد الطائف فربض به ع

  .أمخص رجله شوكة فقتلته
  .قيحا فقتله) ٧(ومر به احلارث بن الطالطل فأشار إىل رأسه فامتخض 

__________  
  .٣١٨ - ٣١٧/  ٢دالئل النبوة ج ) ٢(رطب الضريع : الشربقة) ١(
يضرب وجهه خرج يستقبل ابنه وقد قدم من الشام، فلما كان ببعض الطريق جعل جربيل : قال البالذري) ٣(

وعينيه بورقة من ورق شجرة جلس يف ظلها، حىت عمي، وملا كان يوم بدر قتل ابنه زمعة بن االسود، قتله أبو دجانة 
  .ويقال قتله ثابت بن اجلذع

امسه : الطالطلة، اسم امه وقال الكليب هو احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، ويف السرية الشامية) ٤(
  .وهمالك، والطالطلة أب

  .انتفاخ البطن: احلنب) ٥(
  .كعب رجله: يف ابن هشام) ٦(
  .من ابن هشام، ويف االصل فامتحض وهو حتريف، أي أن القيح حترك يف رأسه وانتشر) ٧(

  .أن الوليد بن املغرية ملا حضره املوت أوصى بنيه الثالثة وهم خالد وهشام والوليد: مث ذكر ابن إسحاق
، واهللا إين العلم أهنم منه براء ولكين أخشى أن )١(ثالث، دمي يف خزاعة فال تطلوه أي بين، أوصيكم ب: فقال هلم

  .تسبوا به بعد اليوم
  .عند أيب أزيهر الدوسي فال يفوتنكم به) ٢(ورباي يف ثقيف، فال تدعوه حىت تأخذوه، وعقري 

 -، وكان قد قبض عقرها منه وكان أبو أزيهر قد زوج الوليد بنتا له مث أمسكها عنه فلم يدخلها عليه حىت مات
فلما مات الوليد وثبت بنو خمزوم على خزاعة يلتمسون منهم عقل الوليد، وقالوا إمنا قتله سهم  -وهو صداقها 



  .صاحبكم، فأبت عليهم خزاعة ذلك حىت تقاولوا أشعارا وغلظ بينهم االمر
  .مث أعطتهم خزاعة بعض العقل وإصطلحوا وحتاجزوا

  .دا هشام بن الوليد على أيب أزيهر وهو بسوق ذي اجملاز فقتله، وكان شريفا يف قومهمث ع: قال ابن إسحاق
فعمد يزيد بن أيب سفيان فجمع الناس لبين خمزوم وكان أبو  -وذلك بعد بدر  -حتت أيب سفيان ) ٣(وكانت ابنته 

أعمدت إىل : أزيهر وقال البنهغائبا، فلما جاء أبو سفيان غاظه ما صنع ابنه يزيد فالمه على ذلك وضربه وودى أبا 
له حيض أبا سفيان يف دم أيب ) ٤(أن تقتل قريش بعضها بعضا يف رجل من دوس ؟ وكتب حسان بن ثابت قصيدة 
  .أزيهر، فقال بئس ما ظن حسان أن يقتل بعضنا بعضا وقد ذهب أشرافنا يوم بدر

  .ه وسلم سأله يف ربا أبيه من أهل الطائف ؟وملا أسلم خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول اهللا صلى اهللا علي
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وذروا ما : (فذكر يل بعض أهل العلم إن هؤالء اآليات نزلن يف ذلك: قال ابن إسحاق

  .وما بعدها]  ٢٧٨: البقرة) [ بقي من الربا إن كنتم مؤمنني
ز االسالم بني الناس، إال أن ضرار بن اخلطاب بن مرداس ومل يكن يف بين أزيهر ثأر نعلمه حىت حج: قال ابن إسحاق

خرج يف نفر من قريش إىل أرض دوس فنزلوا على امرأة يقال هلا أم غيالن موالة لدوس، وكانت ) ٥(االسلمي 
ونسوة كن معها حىت ) ٦(متشط النساء وجتهز العرائس، فأرادت دوس قتلهم بأيب أزيهر فقامت دونه أم غيالن 

  .منعتهم
  .يقال إهنا أدخلته بني درعها وبدهنا: السهيلي قال

__________  
  .ال هتدروه، إذا مل يأخذ بالثأر فقد هدر الدم: فال تطلنه، ال تطلوه: يف ابن هشام) ١(
  .بالضم، دية فرج املرأة املغصوب: العقر) ٢(
  .عاتكة: وامسها) ٣(
  .الفهري: يف ابن هشام) ٥(دا بعد فأبل وأخلف مثلها جد* كساك هشام بن الوليد ثيابه : منها) ٤(
  .أن اليت قامت دونه أم مجيل: قال ابن هشام عن أيب عبيدة) ٦(

  .وحيتمل أن تكونا قامتا معا دونه
  :ويف ذلك قال ضرار شعرا منه
  ونسوهتا إذ هن شعث عواطل * جزى اهللا عنا أم غيالن صاحلا 

لست : يالن وهي ترى أن ضرارا أخوه، فقال هلا عمرفلما كانت أيام عمر بن اخلطاب أتته أم غ: قال ابن هشام
  .بأخيه إال يف االسالم، وقد عرفت منتك عليه فأعطاها على أهنا بنت سبيل

انج يا : وكان ضرار بن اخلطاب حلق عمر بن اخلطاب يوم أحد فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول: قال ابن هشام
  .رضي اهللا عنهما) ١(سالم ابن اخلطاب ال أقتلك فكان عمر يعرفها له بعد اال

دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم على قريش حني استعصت عليه بسبع مثل سبع ) ٢(فصل وذكر البيهقي هاهنا 
  .يوسف وأورد ما أخرجاه يف الصحيحني من طريق االعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن ابن مسعود

  .ة، والقمروالروم، والدخان، والبطش) ٣(مخس مضني، اللزام : قال
  .ويف رواية عن ابن مسعود

  .إن قريشا، ملا استعصت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبطئوا عن االسالم: قال



كل شئ، حىت أكلوا اجليف ) ٤(قال فأصابتهم سنة حىت حصت " اللهم أعين عليهم بسبع كسبع يوسف : " قال
  .كهيئة الدخان من اجلوع وامليتة وحىت أن أحدهم كان يرى ما بينه وبني السماء
قال ]  ١٥: الدخان) [ إنا كاشفوا العذاب قليال إنكم عائدون: (مث دعا فكشف اهللا عنهم، مث قرأ عبد اهللا هذه اآلية

إن ذلك لو كان يوم القيامة : قال عبد اهللا -أوقال فأخروا إىل يوم بدر  -فعادوا فكفروا فأخروا إىل يوم القيامة 
  .قال يوم بدر]  ١٦: الدخان) [ يوم نبطش البطشة الكربى إنا منتقمون: (كان ال يكشف عنهم

  .ملا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الناس إدبارا: قال) ٥(ويف رواية عنه 
  .فأخذهتم سنة حىت أكلوا امليتة واجللود والعظام" اللهم سبع كسبع يوسف : " قال

يا حممد إنك تزعم أنك بعثت رمحة وأن قومك قد هلكوا، فادع اهللا : فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا
  .هلم

  .فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسقوا الغيث، فأطبقت عليهم سبعا فشكا الناس كثرة املطر
  السحاب عن رأسه فسقي) ٦(فاجنذب " اللهم حوالينا وال علينا : " فقال

__________  
شهد  ١٠٣/  ١، وهذا يؤكد أن ضرارا أدرك االسالم وأسلم كما يف االشتقاق بعد إسالمه: يف ابن هشام) ١(

  .أحدا مع املشركني
  .٣٢٦/  ٢أخرج البيهقي يف الدالئل ) ٢(
والترمذي  ٥٧٤/  ٨فتح الباري  ٤٨٢٥تفسري سورة الدخان ح  -كتاب التفسري  ٦٥أخرجه البخاري يف ) ٣(

  .١٢٨ / ٥وأمحد يف سنده  ٣٧٩/  ٥يف كتاب التفسري 
  .اللزام قال يف النهاية هو يوم بدر

  .فحصت وهو حتريف: من البخاري والبيهقي، واالصل) ٤(
، وأخرجه البيهقي من طريق االعمش عن مسلم عن مسروق عن ابن مسعود ٥٧٣/  ٨واحلديث يف فتح الباري 

  .به
  .من طريق أيب الضحى عن مسروق عن ابن مسعود) ٥(
  .حابةفاحندرت الس: يف البيهقي) ٦(

إنا كاشفوا العذاب قليال : (وذلك قوله -وهو اجلوع الذي أصاهبم  -الناس حوهلم، قال لقد مضت آية الدخان 
  .، والبطشة الكربى)١(وآية الروم ) إنكم عائدون

  .وانشقاق القمر، وذلك كله يوم بدر
  .لت ببدرالبطشة الكربى والدخان وآية اللزام كلها حص -واهللا أعلم  -يريد : قال البيهقي

  .قال وقد أشار البخاري إىل هذه الرواية
  .عن عكرمة عن ابن عباس] السختياين [ مث أورد من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 

جاء أبو سفيان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستغيث من اجلوع الهنم مل جيدوا شيئا حىت أكلوا العهن : قال
قال فدعا ]  ٧٦: املؤمنون) [ قد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرهبم وما يتضرعونول: (، فأنزل اهللا تعاىل)٢(

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت فرج اهللا عنهم
، ولعله كان مرتني واهللا )٣(وقد روى يف قصة أيب سفيان ما دل على أن ذلك بعد اهلجرة : مث قال احلافظ البيهقي



  .أعلم
  آمل غلبت الروم يف أدىن االرض: (ة فارس والروم ونزول قوله تعاىلفصل مث أورد البيهقي قص

وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني، هللا االمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا ينصر من 
  ]. ٦ - ١: الروم) [ يشاء وهو العزيز الرحيم

  .عن سعيد بن جبري عن ابن عباس) ٤(مث روى من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أيب عمرة 
كان املسلمون حيبون أن يظهر الروم على فارس الهنم أهل كتاب، وكان املشركون حيبون أن تظهر فارس على : قال

]: " له [ الروم الهنم أهل أوثان، فذكر ذلك املسلمون اليب بكر فذكره أبو بكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
إجعل بيننا وبينك أجال إن ظهروا كان لك كذا وكذا، : كر أبو بكر ذلك للمشركني فقالوافذ" أما أهنم سيظهرون 

  ).٥" (أال جعلته أداة : " وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا فذكر ذلك أبو بكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .قال دون العشر فظهرت الروم بعد ذلك

  اليب بكر أمية بن -أي املراهن  -ا أن املباحث وقد أوردنا طرق هذا احلديث يف التفسري وذكرن
__________  

  .وآية الردم: يف البيهقي) ١(
  .العلهز بالدم: يف البيهقي) ٢(

  .والعلهز هو الصوف والوبر كانوا يبلونه بالدم مث يشوونه ويأكلونه
سرته السرية وأسلم، وخلى نزلت يف قصة متامة بن أثال ملا أ: وقال ابن عباس: قال القرطيب يف أحكام القرآن) ٣(

واهللا ال يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حىت : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبيله، حال بني مكة وبني املرية، وقال
  .يأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخذ اهللا قريشا بالقحط واجلوع حىت أكلوا امليتة والكالب والعلهز

١٤٣/  ١٢.  
  .قي، ويف االصل عمرومن البيه) ٤(
فجعل بينهم أجل مخس : أكثر وضوحا قال ٣٣٠/  ٢وقع خلل ونقص هنا يف العبارة، وجاءت عند البيهقي ) ٥(

أراه قال دون  -أال جعلته : سنني، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر رضي اهللا عنه للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .فظهرت الروم بعد ذلك: قال -العشرة 

وأن الرهن كان على مخس قاليص، وأنه كان إىل مدة، فزاد فيها الصديق عن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه  خلف
  .وسلم ويف الرهن

  .فاهللا أعلم -أو كان يوم احلديبية  -وأن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر 
  . الكاليب حيدث عن أبيهمث روى من طريق الوليد بن مسلم حدثنا أسيد الكاليب أنه مسع العالء بن الزبري

رأيت غلبة فارس الروم، مث رأيت غلبة الروم فارس، مث رأيت غلبة املسلمني فارس والروم وظهورهم على : قال
  .الشام والعراق، كل ذلك يف مخس عشرة سنة

أوائل  فصل االسراء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل بيت املقدس ذكر ابن عساكر أحاديث االسراء يف
البعثة، وأما ابن إسحاق فذكرها يف هذا املوطن بعد البعثة بنحو من عشر سنني، وروى البيهقي من طريق موسى بن 

  .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل خروجه إىل املدينة بسنة) ١(أسري : عقبة عن الزهري أنه قال
  .وكذلك ذكره ابن هليعة عن أيب االسود عن عروة: قال



  .احلاكم عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار عن يونس بن بكري عن أسباط بن نصر عن إمساعيل السديمث روى 
فرض على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلمس ببيت املقدس ليلة أسري به قبل مهاجره بستة عشر : أنه قال
  .وعروة يكون يف ربيع االول ، فعلى قول السدي يكون االسراء يف شهر ذي القعدة، وعلى قول الزهري)٢(شهرا 

  .وقال أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا عثمان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس
  .ولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفيل يوم االثنني الثاين عشر من ربيع االول: قاال

  .وفيه بعث، وفيه عرج به إىل السماء، وفيه هاجر، وفيه مات
  .فيه انقطاع

اختاره احلافظ عبد الغين بن سرور املقدسي يف سريته وقد أورد حديثا ال يصح سنده ذكرناه يف فضائل شهر  وقد
  .رجب أن االسراء كان ليلة السابع والعشرين من رجب واهللا أعلم

ومن الناس من يزعم أن االسراء كان أول ليلة مجعة من شهر رجب وهي ليلة الرغائب اليت أحدثت فيها الصالة 
  .شهورة وال أصل لذلك واهللا أعلمامل

  :وينشد بعضهم يف ذلك
__________  

  .مل خيتلف القراء يف أسرى) ١(
  .وقال أهل اللغة إن أسرى وسرى مبعىن واحد

السري من سريت إذا سرت ليال يعين فهو الزم واالسراء يتعدى يف املعىن لكن حذف مفعوله حىت : قال السهيلي
  .وإمنا معىن أسري بعبده جعل الرباق يسري به ظن من ظن أهنما مبعىن واحد،

  وقبل -اختلف العلماء يف حتديد يف أي زمان وقع االسراء، واتفقوا على أن االسراء كان بعد البعثة يف مكة ) ٢(
وجزم مجع بأنه كان قبل اهلجرة بسنة، ورجح النووي أنه كان ليلة سبع وعشرين من ربيع االول قبل  -اهلجرة 

  .اهلجرة بسنة

  .ليلة اجلمعة أول رجب وهذا الشعر عليه ركاكة وإمنا ذكرناه استشهادا ملن يقول به* ليلة اجلمعة عرج بالنيب 
سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد : " وقد ذكرنا االحاديث الواردة يف ذلك مستقصاة عند قوله تعاىل
فلتكتب من هناك على ما هي ) ا إنه هو السميع البصرياحلرام إىل املسجد االقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتن

  .عليه من االسانيد والعزو، والكالم عليها ومعها ففيها مقنع وكفاية وهللا احلمد واملنة
مث أسرى برسول اهللا صلى اهللا : ولنذكر ملخص كالم ابن إسحاق رمحه اهللا فإنه قال بعد ذكر ما تقدم من الفصول

وقد فشا االسالم مبكة يف  -وهو بيت املقدس من إيلياء  -ام إىل املسجد االقصى عليه وسلم من املسجد احلر
  .قريش ويف القبائل كلها

[ بن مسعود وأيب سعيد ] عبد اهللا [ وكان من احلديث فيما بلغين عن مسراه صلى اهللا عليه وسلم عن : قال
سن بن أيب احلسن وابن شهاب الزهري وعائشة ومعاوية وأم هانئ بنت أيب طالب رضي اهللا عنهم واحل] اخلدري 

  .وقتادة وغريهم من أهل العلم ما اجتمع يف هذا احلديث، كل حيدث عنه بعض ما ذكر يل من أمره
وكان يف مسراه صلى اهللا عليه وسلم وما ذكر يل منه بالء ومتحيص، وأمر من أمر اهللا وقدرته وسلطانه، فيه عربة 

ن آمن وصدق، وكان من أمر اهللا على يقني، فأسرى به كيف شاء وكما شاء الويل االلباب، وهدى ورمحة وثبات مل
  .لرييه من آياته ما أراد، حىت عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظيم، وقدرته اليت يصنع هبا ما يريد



بة اليت وهي الدا -أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرباق : يقول -فيما بلغين  -وكان عبد اهللا بن مسعود 
فحمل عليها مث خرج به صاحبه يرى  -كانت حتمل عليها االنبياء قبله، تضع حافرها يف موضع منتهى طرفها 

اآليات فيما بني السماء واالرض حىت انتهى إىل بيت املقدس، فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى يف نفر من االنبياء 
  .ومخر، وماء من لنب،: قد مجعوا له، فصلى هبم مث أتى بثالثة آنية

  .فذكر أنه شرب اناء اللنب، فقال يل جربيل هديت وهديت أمتك
  وذكر ابن إسحاق يف سياق احلسن البصري مرسال أن

جربيل أيقظه مث خرج به إىل باب املسجد احلرام فأركبه الرباق وهو دابة أبيض، بني البغل واحلمار، ويف فخذيه 
  .هى طرفه، مث محلين عليه مث خرج معي ال يفوتين وال أفوتهجناحان حيفز هبما رجليه، يضع حافره يف منت

ويف احلديث وهو عن قتادة فيما ذكره ابن إسحاق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أراد ركوب الرباق : قلت
قبل  مث قال أال تستحي يا براق مما تصنع، فواهللا ما ركبك عبد اهللا) ٢(به فوضع جربيل يده على معرفته ) ١(مشس 

  .حممد أكرم عليه منه
  .قال فاستحى حىت ارفض عرقا مث قر حىت ركبته

فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومضى معه جربيل حىت انتهى به إىل بيت املقدس، : قال احلسن يف حديثه
  ، مث ذكرفوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى يف نفر من االنبياء فأمهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى هبم

__________  
  .إذا مل ميكن أحدا من ظهره وال من االسراج واالجلام وال يكاد يستقر: يقال مشس الفرس: مشس به) ١(
  .اللحم الذي ينبت عليه شعر العرف: املعرفة) ٢(

  .اختياره إناء اللنب على إناء اخلمر وقول جربيل له هديت وهديت أمتك، وحرمت عليكم اخلمر
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة، فأصبح خيرب قريشا بذلك فذكر أنه كذبه أكثر الناس مث انصرف : قال

وارتدت طائفة بعد إسالمها، وبادر الصديق إىل التصديق وقال إين الصدقه يف خرب السماء بكرة وعشية أفال أصدقه 
هللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف بيت املقدس وذكر أن الصديق سأله عن صفة بيت املقدس فذكرها له رسول ا

  .فيومئذ مسي أبو بكر الصديق
  .اآلية) وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس: (قال احلسن وأنزل اهللا يف ذلك

  .وذكر ابن إسحاق فيما بلغه عن أم هانئ
دما صلى العشاء اآلخرة، ما أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال من بييت نام عندي تلك الليلة بع: أهنا قالت

  .الصبح وصلينا معه) ٢(فلما صلى ) ١(فلما كان قبيل الفجر أهبنا 
يا أم هاين، لقد صليت معكم العشاء اآلخرة يف هذا الوادي مث جئت بيت املقدس فصليت فيه مث قد صليت : قال

ال حتدث هبذا احلديث الناس  مث قام ليخرج فأخذت بطرف ردائه فقلت يا نيب اهللا" الغداة معكم اآلن كما ترين 
  .فيكذبونك ويؤذونك

  .فأخربهم فكذبوه" واهللا الحدثنهموه : " قال
  فقال وآية ذلك أين مررت

بعري بين فالن بوادي كذا وكذا، فأنفرهم حس الدابة فند هلم بعري فدللتهم عليه وأنا متوجه إىل الشام، مث أقبلت 
فوجدت القوم نياما وهلم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشئ  مررت بعري بين فالن) ٣(حىت إذا كنت بضجنان 



  .فكشفت غطاءه وشربت ما فيه، مث غطيت عليه كما كان
يقدمها مجل أورق عليه غرارتان إحدامها سوداء ) ٤(وآية ذلك أن عريهم تصوب اآلن من ثنية التنعيم البيضاء 

  .واالخرى برقاء
ن اجلمل الذي وصف هلم، وسألوهم عن االناء وعن البعري فأخربوهم كما فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول م: قال

  .ذكر صلوات اهللا وسالمه عليه
وذكر يونس بن بكري عن أسباط عن إمساعيل السدي أن الشمس كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العري، فدعا 

  .اهللا عزوجل فحبسها حىت قدموا كما وصف هلم
  .ال عليه ذلك اليوم وعلى يوشع بن نونقال فلم حتتبس الشمس على أحد إ

  .رواه البيهقي
ملا فرغت مما : " وأخربين من ال أهتم عن أيب سعيد قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال ابن إسحاق

 فيه كان يف بيت املقدس أيت باملعراج ومل أر شيئا قط أحسن منه، وهو الذي ميد إليه ميتكم عينيه إذا حضر، فأصعدين
  صاحيب، حىت انتهى يب إىل باب من أبواب السماء، يقال

__________  
  .أيقظنا: أهبنا) ١(
  .من ابن هشام، ويف االصل، كان الصبح) ٢(
  .من ابن هشام، ويف االصل صحنان) ٣(

  .بني ضجنان ومكة مخسة وعشرون ميال: جبل بناحية هتامة قال الواقدي: وضجنان بالتحريك
  .مبكة يف اجلبل، وهو بني مكة وسرف على فرسخني من مكةالتنعيم موضع ) ٤(

  .قرب مكة، اسفل مكة من قبل ذي طوى وأنت مقبل إليها من املدينة -فيه  -والبيضاء عقبة 
  ).راجع معجم البلدان(

امساعيل، حتت يده اثنا عشر ألف ملك، حتت يد كل ملك : من املالئكة يقال له) ١(باب احلفظة عليه بريد : له
  يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا حدث هبذا احلديث: م اثنا عشر ألف ملك، قالمنه

  ).وما يعلم جنود ربك إال هو(
مث ذكر بقية احلديث وهو مطول جدا وقد سقناه باسناده ولفظه بكماله يف التفسري وتكلمنا عليه فإنه من غرائب 

نئ فإن الثابت يف الصحيحني من رواية شريك بن أيب منر االحاديث ويف إسناده ضعف، وكذا يف سياق حديث أم ها
عن أنس أن االسراء كان من املسجد من عند احلجر ويف سياقه غرابة أيضا من وجوه قد تكلمنا عليها هناك ومنها 

وذلك قبل أن يوحى إليه، واجلواب أن جميئهم أول مرة كان قبل أن يوحى إليه فكانت تلك الليلة ومل يكن : قوله
ا شئ مث جاءه املالئكة ليلة أخرى ومل يقل يف ذلك، وذلك قبل أن يوحى إليه بل جاءه بعد ما أوحي إليه فكان فيه

االسراء قطعا بعد االحياء إما بقليل كما زعمه طائفة، أو بكثري حنو من عشر سنني كما زعمه آخرون وهو االظهر، 
على قول أنه مطلوب إىل املال االعلى واحلضرة  -ا أو ثالث -وغسل صدره تلك الليلة قبل االسراء غسال ثانيا 

االهلية مث ركب الرباق رفعة له وتعظيما وتكرميا فلما جاء بيت املقدس ربطه باحللقة اليت كانت تربط هبا االنبياء مث 
  .دخل بيت املقدس فصلى يف قبلته حتية املسجد

ة وصالته فيه وهذا غريب، والنص املثبت مقدم وأنكر حذيفة رضي اهللا عنه دخوله إىل بيت املقدس وربطه الداب



  .على النايف
مث اختلفوا يف اجتماعه باالنبياء وصالته هبم أكان قبل عروجه إىل السماء كما دل عليه ما تقدم أو بعد نزوله منها 

  .كما دل عليه بعض السياقات وهو أنسب كما سنذكره على قولني فاهللا أعلم
يف السماء، وهكذا ختريه من اآلنية اللنب واخلمر واملاء هل كانت ببيت املقدس كما  وقيل إن صالته باالنبياء كانت

تقدم أو يف السماء كما ثبت يف احلديث الصحيح واملقصود أنه صلى اهللا عليه وسلم ملا فرغ من أمر بيت املقدس 
يتومهه بعض الناس بل كان  نصب له املعراج وهو السلم فصعد فيه إىل السماء ومل يكن الصعود على الرباق كما قد

  .الرباق مربوطا على باب مسجد بيت املقدس لريجع عليه إىل مكة
فصعد من مساء إىل مساء يف املعراج حىت جاوز السابعة وكلما جاء مساء تلقته منها مقربوها ومن فيها من أكابر 

وإدريس يف ) ٢(حيىي وعيسى يف الثانية املالئكة واالنبياء وذكر أعيان من رآه من املرسلني كآدم يف مساء الدنيا، و
وإبراهيم يف السابعة مسندا ظهره إىل البيت املعمور الذي يدخله  -على الصحيح  -الرابعة، وموسى يف السادسة 

كل يوم سبعون ألفا من املالئكة يتعبدون فيه صالة وطوافا مث ال يعودون إليه إىل يوم القيامة، مث جاوز مراتبهم كلهم 
  حىت ظهر

ستوى يسمع فيه صريف االقالم، ورفعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سدرة املنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة، مل
ونبقها كقالل هجر، وغشيها عند ذلك أمور عظيمة ألوان متعددة باهرة وركبتها املالئكة مثل الغربان على الشجرة 

  هناك كثرة وفراش من ذهب وغشيها من نور الرب جل جالله ورأى
__________  

  .ملك من املالئكة: يف ابن هشام) ١(
  .يف االصول مل يذكر الثالثة وال اخلامسة) ٢(

رأى يوسف بن يعقوب صورته كصورة القمر ليلة البدر، ويف اخلامسة رأى هارون بن عمران كهال : ويف ابن هشام
  .أبيض الرأس واللحية

لقد : (ناحني كما بني السماء واالرض وهو الذي يقول اهللا تعاىلجربيل عليه السالم له ستمائة جناح ما بني كل ج
أي ما زاغ ) رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى عندها جنة املأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى

  .ميينا وال مشاال وال ارتفع عن املكان الذي حد له النظر إليه
وهذه الرؤيا الثانية جلربيل عليه السالم على الصفة اليت خلقه اهللا تعاىل  وهذا هو الثبات العظيم واالدب الكرمي

  .عليها كما نقله ابن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة رضي اهللا عنهم أمجعني
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو باالفق االعلى مث دنا فتدىل فكان قاب قوسني أو : (واالوىل هي قوله تعاىل

وكان ذلك باالبطح، تدىل جربيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سادا عظم ) ى إىل عبده ما أوحىأدىن فأوح
خلقه ما بني السماء واالرض حىت كان بينه وبينه قاب قوسني أو أدىن، هذا هو الصحيح يف التفسري كما دل عليه 

  .كالم أكابر الصحابة املتقدم ذكرهم رضي اهللا عنهم
أنس يف حديث االسراء مث دنا اجلبار رب العزة فتدىل فكان قاب قوسني أو أدىن فقد يكون من  فأما قول شريك عن

  .فهم الراوي فأقحمه يف احلديث واهللا أعلم
  .وإن كان حمفوظا فليس بتفسري لآلية الكرمية بل هو شئ آخر غري ما دلت عليه اآلية الكرمية واهللا أعلم

مد صلى اهللا عليه وسلم وعلى أمته الصلوات ليلتئذ مخسني صالة يف كل وفرض اهللا سبحانه وتعاىل على عبده حم



  .يوم وليلة، مث مل يزل خيتلف بني موسى وبني ربه عزوجل حىت وضعها الرب جل جالله وله احلمد واملنة إىل مخس
  ةوقال هي مخس وهي مخسون احلسنة بعشر أمثاهلا، فحصل له التكليم من الرب عزوجل ليلتئذ، وأئمة السن

كاملطبقني على هذا، واخلفوا يف الرؤية فقال بعضهم رآه بفؤاده مرتني، قاله ابن عباس وطائفة، وأطلق ابن عباس 
وغريه الرؤية وهو حممول على التقييد، وممن أطلق الرؤية أبو هريرة وأمحد بن حنبل رضي اهللا عنهما، وصرح 

  .عه على ذلك آخرون من املتأخرينبعضهم بالرؤية بالعينني وأختاره ابن جرير وبالغ فيه وتب
وممن نص على الرؤية بعيين رأسه الشيخ أبو احلسن االشعري فيما نقله السهيلي عنه، واختاره الشيخ أبو زكريا 

  .النووي يف فتاويه
  .وقالت طائفة مل يقع ذلك حلديث أيب ذر يف صحيح مسلم

  ".رأيت نورا " يف رواية و" نور أىن أراه : " يا رسول اهللا هل رأيت ربك ؟ فقال: قلت
يا موسى إنه ال : قالوا ومل يكن رؤية الباقي بالعني الفانية وهلذا قال اهللا تعاىل ملوسى فيما روى يف بعض الكتب االهلية

مث هبط : يراين حي إال مات، وال يابس إال تدهده واخلالف يف هذه املسألة مشهور بني السلف واخللف واهللا أعلم
 عليه وسلم إىل بيت املقدس والظاهر أن االنبياء هبطوا معه تكرميا له وتعظيما عند رجوعه من رسول اهللا صلى اهللا

احلضرة االهلية العظيمة كما هي عادة الوافدين ال جيتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليه، وهلذا كان كلما مر على 
فسلم عليه، فلو كان قد اجتمع هبم قبل  هذا فالن -عندما يتقدم ذاك للسالم عليه  -واحد منهم يقول له جربيل 

  .صعوده ملا احتاج إىل تعرف هبم مرة ثانية
  .أممتهم: ومما يدل على ذلك أنه قال فلما حانت الصالة

ومل حين وقت إذ ذاك إال صالة الفجر فتقدمهم إماما هبم عن أمر جربيل فيما يرويه عن ربه عزوجل، فاستفاد 
يقدم يف االمامة على رب املنزل حيث كان بيت املقدس حملتهم ودار إقامتهم، مث بعضهم من هذا أن االمام االعظم 

  خرج منه فركب الرباق وعاد إىل مكة فأصبح هبا وهو يف غاية الثبات

  .والسكينة والوقار
غريه الصبح مندهشا أو طائش العقل،  -أو بعضها  -وقد عاين يف تلك الليلة من اآليات واالمور اليت لو رآها 

خيشى إن بدأ فأخرب قومه مبا رأى أن يبادروا إىل تكذيبه،  -أي ساكنا  -نه صلى اهللا عليه وسلم أصبح وامجا ولك
رأى رسول اهللا صلى  -لعنه اهللا  -فتلطف بإخبارهم أوال بأنه جاء بيت املقدس يف تلك الليلة وذلك أن أبا جهل 

  .اهللا عليه وسلم يف املسجد احلرام وهو جالس واجم
  .وما هو ؟ فقال إين أسري يب الليلة إىل بيت املقدس: فقال! هل من خرب ؟ فقال نعم : فقال له

  قال إىل بيت
قال أرأيت إن دعوت قومك لك لتخربهم أختربهم مبا أخربتين به ؟ قال نعم فأراد أبو جهل مجع ! املقدس ؟ قال نعم 

  .م ليخربهم ذلك ويبلغهمقريش ليسمعوا منه ذلك وأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجعه
هيا معشر قريش وقد اجتمعوا من أنديتهم فقال أخرب قومك مبا أخربتين به، فقص عليهم رسول اهللا : فقال أبو جهل

صلى اهللا عليه وسلم خرب ما رأى وأنه جاء بيت املقدس هذه الليلة وصلى فيه، فمن بني مصفق وبني مصفر تكذيبا 
مبكة وجاء الناس إىل أيب بكر رضي اهللا عنه فأخربوه أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم له واستبعادا خلربه وطار اخلرب 

  .يقول كذا وكذا
  .إنكم تكذبون عليه فقالوا واهللا إنه ليقوله: فقال



  .إن كان قاله فلقد صدق: فقال
صفات بيت  مث جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحوله مشركي قريش فسأله عن ذلك فأخربه فاستعلمه عن

  .املقدس ليسمع املشركون ويعلموا صدقه فيما أخربهم به
  .أن املشركني هم الذين سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك: ويف الصحيح

فجعلت أخربهم عن آياته فالتبس علي بعض الشئ، فجلى اهللا يل بيت املقدس حىت جعلت أنظر إليه دون دار : قال
  .عقيل وأنعته هلم

  ).١(أما الصفة فقد أصاب : لفقا
وذكر ابن إسحاق ما تقدم من إخباره هلم مبروره بعريهم وما كان من شربه مائهم، فأقام اهللا عليهم احلجة 

  .واستنارت هلم احملجة، فآمن من آمن على يقني من ربه وكفر من كفر بعد قيام احلجة عليه
  .أي اختبارا هلم وامتحانا]  ٦٠: االسراء) [ إال فتنة للناسوما جعلنا الرؤيا اليت أريناك : (كما قال اهللا تعاىل
هي رؤيا عني أريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا مذهب مجهور السلف واخللف من : قال ابن عباس

االسراء كان ببدنه وروحه صلوات اهللا وسالمه عليه كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه وصعوده يف 
  . ذلكاملعراج وغري

) [ سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد االقصى الذي باركنا حوله لنريه: (وهلذا قال فقال
  .والتسبيح إمنا يكون عند اآليات العظيمة اخلارقة فدل على أنه بالروح واجلسد والعبد عبارة عنهما]  ١: االسراء

  إىل التكذيب به واالستبعاد له إذ ليس يف ذلكوأيضا فلو كان مناما ملا بادر كفار قريش 
__________  

عن ابن عباس، وأبو نعيم وابن مردويه من طريق قابوس عن أبيه بسند  ٣٠٩/  ١أخرجه أمحد يف مسنده ) ١(
  .صحيح

  .٣٦٣/  ٢ونقله البيهقي يف دالئله ج 
ملا كذبتين : صلى اهللا عليه وسلم يقول وأخرج البيهقي اجلزء االخري من احلديث عن جابر أنه قال مسعت رسول اهللا

  .قريش قمت إىل احلجر فجلى اهللا يل بيت املقدس فطفقت أخربهم عن آياته وأنا أنظر إليه
  .٣٨٨٦باب حديث االسراء احلديث ) ٤١(كتاب مناقب االنصار  ٦٣واحلديث يف صحيح البخاري 

  .كبري أمر، فدل على أنه أخربهم بأنه أسري به يقظة ال مناما
مث استيقظت فإذا أنا يف احلجر معدود يف غلطات شريك أو حممول على أن : وقوله يف حديث شريك عن أنس

االنتقال من حال إىل حال يسمى يقظة كما سيأيت يف حديث عائشة رضي اهللا عنها حني ذهب رسول اهللا صلى اهللا 
الب، ويف حديث أيب أسيد حني جاء بابنه عليه وسلم الطائف فكذبوه، قال فرجعت مهموما فلم استفق إال بقرن الثع

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحنكه فوضعه على فخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واشتغل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم باحلديث مع الناس فرفع أبو أسيد ابنه، مث استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم جيد 

  .قالوا رفع فسماه املنذرالصيب فسأل عنه ف
  .وهذا احلمل أحسن من التغليط واهللا أعلم

ما فقد جسد رسول : وقد حكى ابن إسحاق فقال حدثين بعض آل أيب بكر عن عائشة أم املؤمنني أهنا كانت تقول
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكن اهللا أسرى بروحه



كانت : ن مسرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأن معاوية كان إذا سئل ع: وحدثين يعقوب بن عتبة: قال
  .رؤيا من اهللا صادقة
وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك (فلم ينكر ذلك من قوهلما لقول احلسن إن هذه اآلية نزلت يف ذلك : قال ابن إسحاق
) ١(تنام عيناي : " احلديث ويف) يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك: (وكما قال إبراهيم عليه السالم) إال فتنة للناس
  ".وقليب يقظان 

فاهللا أعلم أي ذلك كان، قد جاءه، وعاين فيه ما عاين، من أمر اهللا تعاىل، على أي حالة كان نائما : قال ابن إسحاق
  .كل ذلك حق وصدق) ٢(أو يقظان 

يشك فيه وال  وقد توقف ابن إسحاق يف ذلك وجوز كال من االمرين من حديث اجلملة، ولكن الذي ال: قلت
يتمارى أنه كان يقظان ال حمالة ملا تقدم وليس مقتضى كالم عائشة رضي اهللا عنها أن جسده صلى اهللا عليه وسلم 

  ما فقد وإمنا كان االسراء بروحه أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق، بل قد
قدس وصعد السموات وعاين ما يكون وقع االسراء بروحه حقيقة وهو يقظان ال نائم وركب الرباق وجاء بيت امل

  .عاين حقيقة ويقظة ال مناما
  .لعل هذا مراد عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها، ومراد من تابعها على ذلك

  .ال ما فهمه ابن إسحاق من أهنم أرادوا بذلك املنام واهللا أعلم
  اهللا عليه وسلم كان ال يرىوحنن ال ننكر وقوع منام قبل االسراء طبق ما وقع بعد ذلك، فإنه صلى : تنبيه

__________  
  .من ابن هشام، ويف االصل عيين وهو حتريف) ١(

  .٢٤باب وكتاب املناقب باب  ١باب والتراويح  ١٦واحلديث أخرجه البخاري يف كتاب التهجد 
يف و ٢٠٨والترمذي يف كتاب املواقيت  ٧٩، وأبو داود يف كتاب الطهارة ١٢٥ومسلم يف كتاب صالة املسافرين 

/  ٦و  ٥٠، ٤٠/  ٥و  ٢٥١/  ٢و  ٢٧٨، ٢٢/  ١وأمحد يف مسنده  ٩واملوطأ يف صالة الليل  ٦٣كتاب الفنت 
١٠٤، ٧٣، ٣٦.  

  .من ابن هشام، ويف االصل يقظانا وهو خطأ) ٢(
  .٤١ - ٤٠/  ٢واخلرب يف السرية ج 

مثل ما وقع له يقظة مناما قبله  رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، وقد تقدم مثل ذلك يف حديث بدء الوحي أنه رأى
  .ليكون ذلك من باب االرهاص والتوطئة والتثبت وااليناس واهللا أعلم

مث قد اختلف العلماء يف أن االسراء واملعراج هل كانا يف ليلة واحدة أو كل يف ليلة على حدة ؟ فمنهم من يزعم أن 
  .االسراء يف اليقظة، واملعراج يف املنام

بن أيب صفرة يف شرحه البخاري عن طائفة أهنم ذهبوا إىل أن االسراء مرتني، مرة بروحه ) ١(وقد حكى املهلب 
  .مناما، ومرة ببدنه وروحه يقظة وقد حكاه احلافظ أبو القاسم السهيلي عن شيخه أيب بكر بن العريب الفقيه

قلبه وتنام عيناه وال وهذا القول جيمع االحاديث فإن يف حديث شريك عن أنس وذلك فيما يرى : قال السهيلي
  .مث استيقظت فإذا أنا يف احلجر وهذا منام: ينام قلبه، وقال يف آخره

إهنا أربع إسراءات، وزعم : ودل غريه على اليقظة، ومنهم من يدعي تعدد االسراء يف اليقظة أيضا حىت قال بعضهم
  اهللا أن يوفقبعضهم أن بعضها كان باملدينة وقد حاول الشيخ شهاب الدين أبو شامة رمحه 



بني اختالف ما وقع يف روايات حديث االسراء باجلمع املتعدد فجعل ثالث إسراءات، مرة من مكة إىل البيت 
املقدس فقط على الرباق، ومرة من مكة إىل السماء على الرباق أيضا حلديث حذيفة، ومرة من مكة إىل بيت املقدس 

  ).٢(مث إىل السموات 
لى القول هبذه الثالث اختالف الروايات فقد اختلف لفظ احلديث يف ذلك على أكثر من إن كان إمنا محله ع: فنقول

: هذه الثالث صفات ومن أراد الوقوف على ذلك فلينظر فيما مجعناه مستقصيا يف كتابنا التفسري عند قوله تعاىل
النسبة إىل بيت املقدس وإن كان إمنا محله أن التقسيم احنصر يف ثالث صفات ب) سبحان الذي أسرى بعبده ليال(

  .وإىل السموات فال يلزم من احلصر العقلي والوقوع كذلك يف اخلارج إال بدليل واهللا أعلم
والعجب أن االمام أبا عبد اهللا البخاري رمحه اهللا ذكر االسراء بعد ذكره موت أيب طالب فوافق ابن إسحاق يف 

ت أيب طالب، وابن إسحاق أخر ذكر موت أيب طالب على ذكره املعراج يف أواخر االمر، وخالفه يف ذكره بعد مو
  .االسراء، فاهللا علم أي ذلك كان

  واملقصود أن البخاري فرق بني االسراء وبني املعراج فبوب لكل واحد منهما
__________  

  .، وليس هو املهلب االزدي أمري خراسان"ورأيت املهلب يف شرح البخاري : " يف السهيلي) ١(
والراجح من جمموع الروايات أن رسول اهللا صلى اهللا عليه " الظالل يف تفسري سورة االسراء قال صاحب ) ٢(

وسلم ترك فراشه يف بيت أم هانئ إىل املسجد فلما كان يف احلجر عند البيت بني النائم واليقظان أسرى به وعرج مث 
  .عاد إىل فراشه قبل أن يربد

لذي ثار قدميا والذي يثور حديثا حول طبيعة هذه الوقعة املؤكدة يف على أننا ال نرى حمال لذلك اجلدل الطويل ا
حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملسافة بني االسراء واملعراج بالروح أو باجلسم وبني أن تكون رؤيا يف املنام أو 

ة شيئا وكوهنا كشفا املسافة بني هذه احلاالت كال ليست بعيدة، وال تغري من طبيعة هذه الواقع..رؤيا يف اليقظة
والذين يدركون شيئا من ..وجتلية للرسول صلى اهللا عليه وسلم عن أمكنة بعيدة وعوامل بعيدة يف حلظة خاطفة قصرية

  ..".طبيعة القدرة االهلية ومن طبيعة النبوة ال يستغربون يف الواقعة شيئا

  بحان الذي أسرى بعبدهس: (باب حديث االسراء وقول اهللا سبحانه وتعاىل: بابا على حدة فقال
مسعت : حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، حدثين أبو سلمة بن عبد الرمحن قال) ليال

يف احلجر فجلى اهللا ) ١(ملا كذبتين قريش كنت : " جابر بن عبد اهللا أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ).٣" (عن آياته وأنا أنظر إليه  )٢(يل بيت املقدس فطفقت أحدثهم 

  .وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث الزهري عن أيب سلمة عن جابر به
ورواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد اهللا بن الفضل عن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم بنحوه
هدبة بن خالد، حدثنا مهام، حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك  حدثنا: مث قال البخاري باب حديث املعراج

  .بن صعصعة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به
فشق : " ومسعته يقول) ٥(فقال " إذ أتاين آت ) ٤(مضطجعا  -ورمبا قال يف احلجر  -بينما أنا يف احلطيم : " قال

  .ارود وهو إىل جنيب ما يعين بهفقلت للج" ما بني هذه إىل هذه 
  .حنره إىل شعرته، ومسعته يقول من قصه إىل شعرته) ٦(من نقرة : قال



فاستخرج قليب مث أتيت بطست من ذهب مملوءة إميانا، فغسل قليب مث حشي مث أعيد، مث أتيت بدابة دون البغل " 
  .يضع خطوه عند أقصى طرفه!: " نعم : نسوهو الرباق يا أبا محزة ؟ قال أ: فقال اجلارود" وفوق احلمار أبيض 

فحملت عليه، فانطلق يب جربائيل حىت أتى السماء الدنيا، فاستفتح قيل من هذا ؟ قال جربائيل قيل ومن معك ؟ 
  .حممد: قال
هذا أبوك : مرحبا به فنعم اجملئ جاء، ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال: قيل! نعم : وقد أرسل إليه ؟ قال: قيل
مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل، مث صعد يب إىل السماء : م، فسلم عليه فسلمت عليه فرد السالم مث قالآد

! ] قال نعم [ وقد أرسل إليه : حممد، قيل: ومن معك ؟ قال: جربائيل، قيل: من هذا ؟ قال: الثانية فاستفتح قيل
  .ىي وعيسى ومها ابنا خالةمرحبا به فنعم اجملئ جاء، ففتح فلما خلصت إذا حي: قيل) ٧(

  .مرحبا باالخ الصاحل والنيب الصاحل: قال هذا حيىي وعيسى فسلم عليهما فسلمت عليهما فردا مث قاال
وقد : حممد، قيل: مث صعد يب إىل السماء الثالثة فاستفتح جربائيل قيل من هذا ؟ قال جربائيل قال ومن معك ؟ قال

هذا يوسف فسلم عليه، : به فنعم اجملئ جاء، ففتح فلما خلصت إذا يوسف قالمرحبا : قيل! نعم : أرسل إليه ؟ قال
  :فسلمت عليه فرد مث قال

__________  
  .قمت: يف البخاري والبيهقي) ١(
  .أخربهم: يف البخاري والبيهقي) ٢(
 ١٩٦/  ٧فتح الباري  ٣٨٨٦باب حديث االسراء ح  ٤١كتاب مناقب االنصار  ٦٣أخرجه البخاري يف ) ٣(
حسن : وأخرجه الترمذي يف تفسري سورة االسراء وقال ٢٧٦باب حديث  ٧٥كتاب االميان ) ١(سلم يف وم

  .صحيح
  .من البخاري والبيهقي، ويف االصل مضجعا) ٤(
  .ومسعته يقول: فقد، قال: يف البخاري والبيهقي) ٥(
  .ثغرة حنره، واملعىن واحد: يف البخاري) ٦(
  .من البيهقي) ٧(

  .حل والنيب الصاحلمرحبا باالخ الصا
حممد قيل وقد : ومن معك ؟ قال: جربائيل قال: من هذا ؟ قال: مث صعد يب حىت أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل

  .قيل مرحبا به فنعم اجملئ جاء! نعم : أرسل إليه ؟ قال
حل والنيب هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد، مث قال مرحبا باالخ الصا: فلما خلصت إذا إدريس، قال

  .الصاحل
وقد : ومن معك ؟ قال حممد قيل: جربائيل، قيل: مث صعد يب حىت أتى السماء اخلامسة فاستفتح قيل من هذا ؟ قال

  .قيل مرحبا به فنعم اجملئ جاء! أرسل إليه ؟ قال نعم 
  .والنيب الصاحلمرحبا باالخ الصاحل : فلما خلصت إذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد مث قال

وقد : حممد، قيل: مث صعد يب حىت أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال جربائيل قيل ومن معك ؟ قال
  .قيل مرحبا به فنعم اجملئ جاء! أرسل إليه ؟ قال نعم 

  .يب الصاحلمرحبا باالخ الصاحل والن: فلما خلصت إذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد مث قال



أبكي الن غالما بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر من يدخلها من : فلما جتاوزت بكى، فقيل له ما يبكيك ؟ قال
  .أميت

  .ومن معك ؟ قال حممد: جربائيل، قيل: من هذا ؟ قال: مث صعد يب إىل السماء السابعة فاستفتح جربائيل قيل
  .به فنعم اجملئ جاءقيل مرحبا ! قيل وقد بعث إليه ؟ قال نعم 

  فلما خلصت إذا إبراهيم
  .مرحبا باالبن الصاحل والنيب الصاحل: هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السالم مث قال: قال

  .مث رفعت إىل سدرة املنتهى وإذا أربعة أهنار، هنران ظاهران، وهنران باطنان
نهران يف اجلنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات، مث رفع يل البيت أما الباطنان ف: ما هذا يا جربائيل ؟ قال: فقلت

: املعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك، مث أتيت باناء من مخر وإناء من لنب وإناء من عسل، فأخذت اللنب قال
  .هي الفطرة اليت أنت عليها وأمتك

ال مبا أمرت ؟ قال أمرت خبمسني مث فرض علي الصلوات مخسون صالة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فق
  .صالة كل يوم

إن أمتك ال تستطيع مخسني صالة كل يوم، وإين واهللا جريت الناس قبلك وعاجلت بين اسرائيل أشد املعاجلة، : قال
  .فارجع إىل ربك فسله التخفيف المتك، فرجعت فوضع عين عشرا

  .فرجعت إىل موسى فقال مثله فرجعت فوضع عين عشرا
  .موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عين عشرافرجعت إىل 

فرجعت إىل موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فقال مثله، فرجعت فأمرت خبمس صلوات 
  .خبمس صلوات كل يوم: مب أمرت ؟ فقلت: كل يوم، فرجعت إىل موسى فقال

وعاجلت بين اسرائيل أشد املعاجلة قال إن أمتك ال تستطيع مخس صلوات كل يوم، وإين قد جربت الناس قبلك 
  .فارجع إىل ربك فسله التخفيف المتك

  .سألت ريب حىت استحييت ولكن أرضى وأسلم: قال
  ".فلما جاوزت ناداين مناد أمضيت فريضيت، وخففت عن عبادي : قال

  ).١(هكذا روى البخاري هذا احلديث ههنا 
  نسائي من طرق عن قتادة عنوقد رواه يف مواضع أخر من صحيحه ومسلم والترمذي وال

__________  
 ٥٩ويف  ٣٠١/  ٧فتح الباري  ٣٨٨٧باب املعراج حديث  ٤٢كتاب مناقب االنصار  ٦٣البخاري يف ) ١(

  = كتاب بدء 

  .أنس عن مالك بن صعصعة
  .ورويناه من حديث أنس بن مالك عن أيب بن كعب

  .ومن حديث أنس عن أيب ذر
  .لى اهللا عليه وسلمومن طرق كثرية عن أنس عن النيب ص

وقد ذكرنا ذلك مستقصى بطرقه وألفاظه يف التفسري، ومل يقع يف هذا السياق ذكر بيت املقدس، وكان بعض الرواة 
  حيذف بعض اخلرب للعلم به، أو ينساه أو يذكر ما هو االهم عنده، أو يبسط تارة فيسوقه كله، وتارة حيذف عن



  .خماطبه مبا هو االنفع عنده
  .رواية اسراد على حدة كما تقدم عن بعضهم فقد أبعد جدا ومن جعل كل

  .وذلك أن كل السياقات فيها السالم على االنبياء، ويف كل منها يعرفه هبم، ويف كلها يفرض عليه الصلوات
  .فكيف ميكن أن يدعي تعدد ذلك ؟ هذا يف غاية البعد واالستحالة واهللا أعلم

وما جعلنا الرؤيا : (فيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس يف قوله تعاىلمث قال البخاري حدثنا احلميدي حدثنا س
  ).اليت أريناك إال فتنة للناس

هي رؤيا عني أريها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به إىل بيت املقدس، والشجرة امللعونة يف : قال
  .القرآن
  ).١(هي شجرة الزقوم : قال

ى اهللا عليه وسلم من صبيحة ليلة االسراء جاءه جربائيل عند الزوال فبني له كيفية فصل وملا أصبح رسول اهللا صل
الصالة وأوقاهتا، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه فاجتمعوا وصلى به جربائيل يف ذلك اليوم إىل الغد 

: " حلديث عن ابن عباس وجابرواملسلمون يأمتون بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقتدي جبربائيل كما جاء يف ا
  ".أمين جربائيل عند البيت مرتني 

  .فبني له الوقتني االول واآلخر، فهما وما بينهما الوقت املوسع، ومل يذكر توسعة يف وقت املغرب
  .وقد ثبت ذلك يف حديث أيب موسى وبريدة وعبد اهللا بن عمرو وكلها يف صحيح مسلم

  .هللا احلمدوموضع بسط ذلك يف كتابنا االحكام و
فرضت الصالة أول ما فرضت : فأما ما ثبت يف صحيح البخاري عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت

  ).٢(ركعتني فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر 
وكذا رواه االوزاعي عن الزهري، ورواه الشعيب عن مسروق عنها وهذا مشكل من جهة أن عائشة كانت تتم 

وإذا ضربتم يف االرض فليس : (سفر، وكذا عثمان بن عفان وقد تكلمنا على ذلك عند قوله تعاىلالصالة يف ال
  عليكم

__________  
والترمذي يف أول تفسري سورة االسراء والنسائي  ٢٦٤باب ح  ٧٤كتاب االميان  ١باب ومسلم يف  ٦اخللق = 

  .٢٤٨ - ١٤٨/  ٣يف قيام الليل وأمحد يف مسنده 
  .٣٩٨/  ٨فتح الباري  ٤٧١٦باب ح ) ٩(تفسري سورة االسراء  -كتاب التفسري  ٦٥ري يف أخرجه البخا) ١(

  وهي فعول من الزقم اللقم الشديد، والشراب املفرط، وشجرة الزقوم وصفها اهللا يف كتابه العزيز: الزقوم
  ).إهنا شجرة خترج يف أصل اجلحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطني: (فقال

  .الزقوم: مر بلغة أفريقياوقيل أكل الزبد والت
  ).النهاية البن االثري(
ومسلم  ٣٦٢/  ١والبيهقي يف السنن الكربى  ١٥٦/  ١أخرجه البخاري يف أول كتاب الصالة، وابن خزمية ) ٢(

  .٤٧٨ص  ٣يف صالة املسافرين احلديث 

  ]. ١٠١: النساء) [ جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
وقد ذهب احلسن البصري إىل أن صالة احلضر أول ما فرضت أربعا كما ذكره مرسال من صالته ): ١(لبيهقي قال ا



عليه السالم صبيحة االسراء الظهر أربعا، والعصر أربعا واملغرب ثالثا جيهر يف االوليني، والعشاء أربعا جيهر يف 
  .االوليني

  .والصبح ركعتني جيهر فيهما
مث ملا فرضت اخلمس فرضت ) ٢(أن الصالة كانت قبل االسراء تكون ركعتني ركعتني  فلعل عائشة أرادت: قلت

حضرا على ما هي عليه، ورخص يف السفر أن يصلي ركعتني كما كان االمر عليه قدميا وعلى هذا ال يبقي إشكال 
  .بالكلية واهللا أعلم

 له آية على صدق رسول اهللا صلى اهللا انشقاق القمر يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم وجعل اهللا] يف [ فصل 
عليه وسلم فيما جاء به من اهلدى ودين احلق حيث كان ذلك وقت إشارته الكرمية، قال اهللا تعاىل يف حمكم كتابه 

اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتعبوا أهواءهم وكل : (العزيز
  .وقد أمجع املسلمون على وقوع ذلك يف زمنه عليه الصالة والسالم]  ٣ - ١: قمرال) [ أمر مستقر

  .وجاءت بذلك االحاديث املتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط هبا ونظر فيها
  .وحنن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء اهللا وبه الثقة وعليه التكالن

الطرق وااللفاظ حمررة، وحنن نشري ههنا إىل أطراف من طرقها ونعزوها  وقد تقصينا ذلك يف كتابنا التفسري فذكرنا
  .إىل الكتب املشهورة حبول اهللا وقوته

  وذلك مروي عن أنس بن مالك، وجبري بن مطعم، وحذيفة، وعبد اهللا بن عباس،
  .وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنهم أمجعني

سأل أهل مكة النيب : ثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة، عن أنس بن مالك قالحد: أما أنس فقال االمام أمحد
  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم آية، فانشق القمر مبكة مرتني 

  ورواه مسلم عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق به وهذا من مرسالت) اقتربت الساعة وانشق القمر: (فقال
__________  

  .٤٠٧/  ٢دالئل النبوة ج ) ١(
ففي هذا احلديث وما روي يف معناه دليل على أن ذلك كان مبكة : ٣٦٢/  ١وقال البيهقي يف السنن الكربى ) ٢(

 -رضي اهللا عنها  -بعد املعراج، وأن الصلوات اخلمس فرضت حينئذ بأعدادهن، وقد ثبت ذلك عن عائشة 
  .خالف ذلك

  .٨٢/  ٤و  ٢٧٥/  ٣و  ٤٤٧، ٤١٣، ٣٧٧/  ١مسند أمحد ج ) ٣(
  .٢١٥٩/  ٤باب انشقاق القمر ج ) ٨(كتاب املنافقني  ٥٠ومسلم يف صحيحه يف 

الصحابة، والظاهر أنه تلقاه عن اجلم الغفري من الصحابة، أو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو عن اجلميع وقد 
  .روى البخاري ومسلم هذا احلديث من طريق شيبان

أن أهل مكة سألوا رسول اهللا : لم وشعبة ثالثتهم عن قتادة عن أنسزاد البخاري وسعيد بن أيب عروبة وزاد مس
  ).١(صلى اهللا عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتني حىت رأوا حراء بينهما لفظ البخاري 

حدثنا حممد بن كثري، حدثنا سليمان بن كثري، عن حصني بن عبد الرمحن، عن : وأما جبري بن مطعم فقال االمام أمحد
  ].عن أبيه [ مد بن جبري بن مطعم حم

قال انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصار فرقتني، فرقه على هذا اجلبل، وفرقة على هذا 



  .اجلبل
  .سحرنا حممد، فقالوا إن كان سحرنا فإنه ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم: فقالوا

  .تفرد به أمحد
  .مد بن فضيل وغريه عن حصني بهوهكذا رواه ابن جرير من حديث حم

وقد رواه البيهقي من طريق ابراهيم بن طهمان وهشيم كالمها عن حصني بن عبد الرمحن عن جبري بن حممد بن 
  .، فزاد رجال يف االسناد)٢(جبري بن مطعم عن أبيه عن جده به 

سائب، عن أيب عبد الرمحن من طريق عن عطاء بن ال) ٣(فروى أبو نعيم يف الدالئل : وأما حذيفة بن اليمان
  .السلمي

أال وإن الساعة ) اقتربت الساعة وانشق القمر: (خطبنا حذيفة بن اليمان باملدائن فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال: قال
  .قد اقتربت، أال وإن القمر قد انشق، أال وإن الدنيا قد آذنت بفراق، أال وإن اليوم املضمار وغدا السباق

  .أال وإن السابق من سبق إىل اجلمعة: الثانية انطلقت مع أيب إىل اجلمعة فحمد اهللا وقال مثله وزادفلما كانت اجلمعة 
  .غدا السباق -فلما كنا يف الطريق قلت اليب ما يعين بقوله 

  .قال من سبق إىل اجلنة
عن عراك بن مالك، ، ]بن ربيعة [ حدثنا بكر، عن جعفر ) ٤(حدثنا حيىي بن بكري : فقال البخاري: وأما ابن عباس

  .عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس
  .إن القمر انشق يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

اقتربت الساعة وانشق : (عن جعفر قوله -) ٥(وهو ابن مضر  -ورواه البخاري أيضا ومسلم من حديث بكر 
  ).القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

__________  
كتاب  ٦٣ويف  ٦٣١/  ٦فتح الباري  ٣٦٢٧باب حديث  ٢٧كتاب املناقب  ٦١أخرجه البخاري يف ) ١(

باب انشقاق  ٨كتاب املنافقني  ٥٠ومسلم يف  ٦١٧/  ٨وفتح الباري  ١٨٣/  ٧باب فتح الباري  ٣٦املناقب 
  ).٤٨ - ٤٧ - ٤٣(القمر حديث 

  .٢٦٨/  ٢دالئل النبوة ج ) ٢(
 دالئل أيب نعيم املطبوع، وفيها روايات أخر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس راجع الصفحات مل أجده يف) ٣(
)٢٣٦ - ٢٣٣.  

  .ويف االصل كثري وهو حتريف ٤٩٩/  ٨من البخاري فتح الباري ) ٤) (
  .ويف االصل ونسخ البداية املطبوعة نصر وهو حتريف ٤٩٩/  ٨فتح الباري : من البخاري) ٥(

  .ذلك كان قبل اهلجرة انشق القمر حىت رأوا شقيهقد مضى : قال
  ).١(وهكذا رواه العويف عن ابن عباس رضي اهللا عنه وهو من مرسالته 

حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا بكر بن سهيل حدثنا عبد الغين بن سعيد حدثنا موسى بن عبد : وقال احلافظ أبو نعيم
  الرمحن عن ابن جريج عن

  .عطاء عن ابن عباس
  ).اقتربت الساعة وانشق القمر: (مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس يف قولهوعن 



اجتمع املشركون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم الوليد بن املغرية، وأبو جهل بن هشام، : قال ابن عباس
، ]العزى  بن أسد بن عبد[ والعاص بن وائل، والعاص بن هشام، واالسود بن عبد يغوث، واالسود بن املطلب 

  ).٢] (كثري [ وزمعة بن االسود، والنضر بن احلارث، ونظراؤهم 
إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتني نصفا على أيب قبيس ونصفا على قعيقعان : فقالوا للنيب صلى اهللا عليه وسلم

)٣.(  
فسأل اهللا عزوجل أن  -در وكانت ليلة ب! قالوا نعم " إن فعلت تؤمنوا ؟ : " فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم

نصفا على أيب قبيس ونصفا على قعيقعان، ورسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٤(يعطيه ما سألوا، فأمسى القمر قد سلب 
  .وسلم ينادي يا أبا سلمة بن عبد االسد واالرقم بن االرقم اشهدوا

  .مث قال أبو نعيم
ازي، عن اهليثم بن العمان، حدثنا امساعيل بن زياد، عن ، حدثنا احلسن بن العباس الر)٥(وحدثنا سليمان بن أمحد 

  .ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس
هل من آية نعرف هبا أنك رسول اهللا ؟ فهبط : انتهى أهل مكة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: قال

  .عوا هباجربائيل فقال يا حممد قل الهل مكة أن حيتفلوا هذه الليلة فسريوا آية إن انتف
فأخربهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبقالة جربائيل فخرجوا ليلة الشق ليلة أربع عشرة، فانشق القمر نصفني 

نصفا على الصفا ونصفا على املروة فنظروا، مث قالوا بأبصارهم فمسحوها، مث أعادوا النظر فنظروا مث مسحوا 
  .أعينهم مث نظروا

  ).اقتربت الساعة وانشق القمر: (حر واهب فأنزل اهللايا حممد ما هذا إال س: فقالوا
  .مث روى الضحاك عن ابن عباس

أرنا آية حىت نؤمن هبا، فسأل ربه فأراهم : جاءت أحبار اليهود إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: قال
  . الليل ينظرون إليه مث غابالقمر قد انشق جبزئني، أحدمها على الصفا واآلخر على املروة، قدر ما بني العصر إىل

  .هذا سحر مفترى: فقالوا
حدثنا أمحد بن عمرو الرزاز، حدثنا حممد بن حيىي القطعي، حدثنا حممد بن بكر، : وقال احلافظ أبو القاسم الطرباين

  .حدثنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس
  اقتربت: (عليه وسلم فقالوا سحر القمر فنزلتكسف القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا : قال

__________  
ومسلم يف  ٤٩٩/  ٨فتح الباري  ٤٨٦٦باب ح  ١تفسري سورة القمر  -كتاب التفسري  ٦٥البخاري يف ) ١(

  كتاب ٥٠
  .٤٨باب حديث  ٨املنافقني 

  .٢٣٤ما بني معكوفني من دالئل النبوة اليب نعيم ص ) ٢(
  .مكةأبو قبيس وقعيقعان جبال ) ٣(
  .قد مثل نصفا: يف دالئل أيب نعيم) ٤(
  .ال أثر للحديث يف دالئل أيب نعيم املطبوع) ٥(



  ).الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
وهذا إسناد جيد وفيه أنه كسف تلك الليلة فلعله حصل له انشقاق يف ليلة كسوفه وهلذا خفي أمره على كثري من 

إنه أرخ ذلك يف بعض بالد اهلند، وبين بناء : مع هذا قد شوهد ذلك يف كثري من بقاع االرض ويقالأهل االرض و
  .تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر
حدثنا أبو : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال: وأما ابن عمر فقال احلافظ البيهقي

  .اس بن حممد الدوري، حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن االعمش عن جماهد بهالعباس االصم، حدثنا العب
  ).١(قال مسلم كرواية جماهد عن أيب معمر عن ابن مسعود 

  .وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
حدثنا سفيان، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن أيب معمر عن ابن : فقال االمام أمحد: وأما عبد اهللا بن مسعود

  .سعودم
انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شقتني حىت نظروا إليه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

  .وسلم اشهدوا
  .به -وهو بن عيينة  -وهكذا أخرجاه من حديث سفيان 

مر وحنن مع انشق الق: ومن حديث االعمش عن إبراهيم عن أيب معمر عن عبد اهللا بن مسرة عن ابن مسعود قال
  .وذهبت فرقة حنو اجلبل" اشهدوا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبىن، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢(لفظ البخاري 
وتابعه حممد بن مسلم عن ابن أيب جنيح عن  -مبكة  -مث قال البخاري وقال أبو الضحاك عن مسروق عن عبد اهللا 

  ).٣(رضي اهللا عنه  جماهد عن أيب معمر عن عبد اهللا
  وقد أسند أبو داود الطيالسي حديث أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا بن

  .مسعود
  .هذا سحر ابن أيب كبشة: انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت قريش: قال

  .أنظروا ما يأتيكم به السفار ؟ فإن حممدا ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم: فقالوا
  ).٤(قال فجاء السفار فقالوا ذلك 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حدثنا العباس بن حممد الدوري، حدثنا سعيد بن سليمان، : وقال البيهقي
  .حدثنا هشيم، حدثنا مغرية، عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا

  .انشق القمر مبكة حىت صار فرقتني: قال
هذا سحر سحركم به ابن أيب كبشة، أنظروا السفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد ): ٥(مكة  فقال كفار قريش الهل

  .صدق وإن كانوا مل يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به
  وقدموا من -قال فسئل السفار، قال 

__________  
عن أبيه عن شعبة عن كتاب املنافقني عن عبيداهللا بن معاذ ) ٥٠(ومسلم يف  ٢٦٧/  ٢دالئل النبوة ج ) ١(

  .االعمش عن جماهد عمر ابن عمر
  .٢١٥٩/  ٤ومن طريق شعبة عن أيب معمر عن ابن مسعود ج 



  .هذا ليس بلفظ البخاري) ٢(
 ٢٧كتاب املناقب  ٦١ويف  ٤٩٩/  ٨باب وانشق القمر فتح الباري ) ١(كتاب التفسري  ٦٥البخاري يف ) ٣(

  .باب ٢٦كتاب مناقب االنصار  ٦٣باب ويف 
  .١٨٢/  ٧فتح الباري 

  .أنظر احلاشية السابقة) ٤(
  .٢٣٤فقال كفار أهل مكة، ورواه أبو نعيم يف دالئله ص : ٢٦٦/  ٢يف دالئل البيهقي ج ) ٥(

  .رأينا: فقالوا -كل وجهة 
  .من حديث جابر، عن االعمش عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا به: وهكذا رواه أبو نعيم

وهو ابن  -دثنا مؤمل، حدثنا إسرائيل، عن مساك، عن إبراهيم، عن االسود عن عبد اهللا ح: وقال االمام أمحد
  .-مسعود 

  .انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت رأيت اجلبل بني فرجيت القمر: قال
  .وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسباط عن مساك به

لطلحي، حدثنا أبو حصني حممد بن احلسني الوادعي، حدثنا حيىي احلماين، حدثنا أبو بكر ا: وقال احلافظ أبو نعيم
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن : حدثنا يزيد، عن عطاء، عن مساك، عن ابراهيم عن علقمة عن عبد اهللا قال

  .وانشق القمر حىت صار فرقتني، فرقة خلف اجلبل
  فقال

حدثنا سليمان بن أمحد حدثنا جعفر بن حممد : وقال أبو نعيم" شهدوا إشهدوا، إ: " النيب صلى اهللا عليه وسلم
القالنسي، حدثنا آدم بن أيب إياس، ثنا الليث بن سعد، حدثنا هشام بن سعد، عن عتبة عن عبد اهللا بن عتبة عن ابن 

  .مسعود
  .انشق القمر وحنن مبكة، فلقد رأيت أحد شقيه على اجلبل الذي مبىن وحنن مبكة: قال
نا أمحد بن إسحاق، حدثنا أبو بكر بن أيب عاصم، حدثنا حممد بن حامت، حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة عن وحدث

  .عاصم عن زر عن عبد اهللا
  .انشق القمر مبكة فرأيته فرقتني: قال

مث روى من حديث علي بن سعيد بن مسروق حدثنا موسى بن عمري عن منصور بن املعتمر عن زيد بن وهب عن 
  . بن مسعودعبد اهللا

  .رأيت القمر واهللا منشقا باثنتني بينهما حراء: قال
  .وروى أبو نعيم من طريق السدي الصغري عن الكليب، عن أيب صاحل عن ابن عباس

  .انشق القمر فلقتني: قال
  .فلقة ذهبت، وفلقة بقيت

  .لقد رأيت جبل حراء بني فلقيت القمر، فذهب فلقة: قال ابن مسعود
  .ن ذلك وقالوا هذا سحر مصنوع سيذهبفتعجب أهل مكة م

  .وقال ليث بن أيب سليم عن جماهد
  .انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصار فرقتني: قال



  .سحر القمر حىت انشق: وقال املشركون" فاشهد يا أبا بكر : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم اليب بكر
  .تفيد القطع ملن تأملها وعرف عدالة رجاهلا فهذه طرق متعددة قوية االسانيد

وما يذكره بعض القصاص من أن القمر سقط إىل االرض حىت دخل يف كم النيب صلى اهللا عليه وسلم وخرج من 
  .الكم اآلخر فال أصل له، وهو كذب مفترى ليس بصحيح

ه وسلم انشق عن إشارته فصار فرقتني، والقمر حني انشق مل يزايل السماء غري أنه حني أشار إليه النيب صلى اهللا علي
فسارت واحدة حىت صارت من وراء حراء، ونظروا إىل اجلبل بني هذه وهذه كما أخرب بذلك ابن مسعود أنه شاهد 

  .ذلك
  .واهللا أعلم) ١(فانشق القمر مبكة مرتني فيه نظر، والظاهر أنه أراد فرقتني : وما وقع يف رواية أنس يف مسند أمحد

__________  
وهذا الذي ال يتجه غريه مجعا بني الروايات، مث راجعت : علق ابن حجر يف فتح الباري على قول ابن كثري قال) ١(

وفرقة للطود منه نزلت وذاك مرتني * فرقة علت : فصار فرقتني: نظم شيخنا فوجدته حيتمل التأويل املذكور ولفظه
  والنص والتواتر والسماع* باالمجاع 

  .مرتني، فيمكن أن يتعلق قوله باالمجاع بأصل االنشقاق ال بالتعدد أ: قتني وبني قولهفر: فجمع بني قوله
  .١٨٣/  ٧فتح الباري  -ه 

وفاة أيب طالب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث من بعده خدجية بنت خويلد زوجة رسول اهللا ] يف [ فصل 
  .صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا عنها

  .له واملشهور االولوقيل بل هي توفيت قب
  .وهذان املشفقان، هذا يف الظاهر وهذه يف الباطن، هذاك كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي اهللا عنها وأرضاها

مث إن خدجية وأبا طالب هلكا يف عام واحد، فتتابعت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن إسحاق
يسكن إليها، وهبلك عمه أيب طالب، وكان له ) ١(بتالء املصائب هبلك خدجية، وكانت له وزير صدق على اال

  .عضدا وحرزا يف أمره، ومنعة وناصرا على قومه
وذلك قبل مهاجره إىل املدينة بثالث سنني، فلما هلك أبو طالب، نالت قريش من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .سفهاء قريش، فنثر على رأسه ترابا من االذى ما مل تكن تطمع به يف حياة أيب طالب حىت اعترضه سفيه من
  .فحدثين هشام بن عروة عن أبيه

فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيته والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته تغسله وتبكي، ورسول : قال
قريش ) ٢(لت مين ما نا: " ويقول بني ذلك" ال تبكي يا بنية فإن اهللا مانع أباك : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".شيئا أكرهه حىت مات أبو طالب 
  .أن أحدهم رمبا طرح االذى يف برمته إذا نصبت له: وذكر ابن إسحاق قبل ذلك

قال فكان إذا فعلوا ذلك كما حدثين عمر بن عبد اهللا عن عروة خيرج بذلك الشئ على العود فيقذفه على بابه مث 
  .يلقيه يف الطريق يا بين عبد مناف أي جوار هذا ؟ مث: يقول

إن محزة وعمر قد أسلما، وقد : وملا اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقله قالت قريش بعضها لبعض: قال ابن إسحاق
فشا أمر حممد يف قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إىل أيب طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا، فإنا واهللا ما 

  ).٣(نأمن أن يبتزونا أمرنا 



  :ل ابن إسحاققا
ملا مشوا إىل أيب طالب : عن بعض أهله عن ابن عباس قال] بن عباس [ وحدثين العباس بن عبد اهللا بن معبد 

وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف، وأبو سفيان  -وكلموه 
إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى وختوفنا يا أبا طالب : فقالوا..بن حرب، يف رجال من أشرافهم

عليك، وقد علمت الذي بيننا وبني ابن أخيك، فادعه فخذ لنا منه، وخذ له منا ليكف عنا ولنكف عنه، وليدعنا 
  .وديننا ولندعه ودينه
__________  

  .على االسالم يشكو إليها: يف ابن هشام) ١(
  .التينما ن: ويف االصل: ٥٨/  ٢من ابن هشام ) ٢(
  .أي يغلبونا عليه ويسلبونا إياه) ٣(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .يا ابن أخي هؤالء أشراف قومك قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك: فبعث إليه أبو طالب، فجاءه فقال
تدين لكم هبا العجم كلمة واحدة تعطوهنا متلكون هبا العرب و) ١(نعم : " قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

."  
  .نعم وأبيك، وعشر كلمات: فقال أبو جهل

  ".تقولون ال إله إال اهللا وختلعون ما تعبدون من دونه : " قال
  .فصفقوا بأيديهم

  .إن أمرك لعجب! يا حممد أتريد أن جتعل اآلهلة إهلا واحدا ؟ : مث قالوا
شيئا مما تريدون، فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم،  إنه واهللا ما هذا الرجل مبعطيكم: مث قال بعضهم لبعض: قال

  .حىت حيكم اهللا بينكم وبينه، مث تفرقوا
  .واهللا يا ابن أخي، ما رأيتك سألتهم شططا: قال فقال أبو طالب

أي عم، فأنت قلها استحل لك هبا الشفاعة يوم : " فطمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه فجعل يقول له: قال
يا ابن أخي واهللا لوال خمافة السبة عليك وعلى بين : فلما رأى حرص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال" القيامة 

  .أبيك من بعدي، وأن تظن قريش أين إمنا قلتها جزعا من املوت لقلتها، ال أقوهلا إال السرك هبا
يا بان أخي واهللا : يه بإذنه، قال فقالفلما تقارب من أيب طالب املوت نظر العباس إليه حيرك شفتيه، فأصغى إل: قال

  .لقد قال أخي الكلمة اليت أمرته أن يقوهلا
ص والقرآن ذي : (قال وأنزل اهللا تعاىل يف أولئك الرهط" مل أمسع : " قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ] ٢ - ١: ص) [ الذكر بل الذين كفروا يف عزة وشقاق

  .اآليات
  ).٢( التفسري وهللا احلمد واملنة وقد تكلمنا على ذلك يف

وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغريهم من الغالة إىل أن أبا طالب مات مسلما يقول العباس هذا احلديث، 
  .واجلواب عن هذا من وجوه -يعين ال إله إال اهللا "  -يا ابن أخي، لقد قال أخي الكلمة اليت أمرته أن يقوهلا 

ما ال يعرف حاله وهو قول عن بعض أهله وهذا إهبام يف االسم واحلال، ومثله يتوقف فيه أن يف السند مبه: أحدها
  .لو انفرد

وقد روى االمام أمحد والنسائي وابن جرير حنوا من هذا السياق من طريق أيب أسامة عن االعمش حدثنا عباد عن 
  .سعيد بن جبري فذكره ومل يذكر قول العباس

ش، عن حيىي بن عمارة الكويف، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس فذكره بغري زيادة ورواه الثوري أيضا عن االعم
  .قول العباس

  ).٣(ورواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن جرير أيضا 
ولفظ احلديث من سياق البيهقي فيما رواه من طريق الثوري، عن االعمش، عن حيىي بن عمارة عن سعيد بن جبري 

  .عن ابن عباس



فقام ) ٤(و طالب فجاءت قريش وجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم عند رأس أيب طالب، فجلس رجل مرض أب: قال
  .أبو جهل كي مينعه ذاك
  .وشكوه إىل أيب طالب

  يا عم إمنا أريد: " يا ابن أخي ما تريد من قومك ؟ فقال: فقال
__________  

  .يا عم: يف االصل وبعض نسخ ابن هشام) ١(
، وانظر تفسري ٣٤٥/  ٢، واخلرب نقله البيهقي عن ابن اسحاق يف الدالئل ج ٥٩/  ٢هشام  اخلرب يف سرية ابن) ٢(

  .تفسري سورة ص -ابن كثري 
  .٣٢٣٢باب ومن سورة ص ح  ٣٩كتاب التفسري  ٤٨أخرجه الترمذي يف ) ٣(
  .وعند رأس أيب طالب جملس رجل: وردت العبارة ٣٤٥/  ٢يف دالئل البيهقي ) ٤(

  ".م هبا العرب، وتؤدي إليهم هبا اجلزية العجم، كلمة واحدة منهم كلمة تذل هل
: ونزل فيهم: قال! أجعل اآلهلة إهلا واحدا إن هذا لشئ عجاب : قال فقالوا" ال إله إال اهللا : " ماهي ؟ قال: قال

سحاق أعين سياق ابن إ -مث قد عارضه ]  ٧ - ١: ص) [ إال اختالق: (اآليات إىل قوله) ص والقرآن ذي الذكر(
  حدثنا: ما هو أصح منه، وهو ما رواه البخاري قائال -

  .رضي اهللا عنه) ١(حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن الزهري عن ابن املسيب عن أبيه ] بن غيالن [ حممود 
  .أن أبا طالب ملا حضرته الوفاة دخل عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده أبو جهل

  ".إال اهللا كلمة أحاج لك هبا عند اهللا  أي عم قل ال إله: " فقال
يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد املطلب ؟ فلم يزاال يكلماه حىت قال آخر ما : فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية

  .على ملة عبد املطلب: كلمهم به
والذين آمنوا أن يستغفروا ما كان للنيب : (فنزلت" الستغفر لك ما مل أنه عنك : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

إنك ال هتدي : (ونزلت]  ١١٢: التوبة) [ للمشركني ولو كانوا أويل قرىب من بعد ما تبني هلم أهنم أصحاب اجلحيم
  ).٢(ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وعبد اهللا عن عبد الرزاق ) من أحببت

فلم يزل رسول اهللا صلى اهللا : ه وقال فيهوأخرجاه أيضا من حديث الزهري عن سعيد بن املسيب عن أبيه بنحو
  .على ملة عبد املطلب: عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك املقالة حىت قال آخر ما قال

يعين  -فأنزل اهللا " أما الستغفرن لك ما مل أنه عنك : " وأىب أن يقول ال إله إال اهللا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
إنك : (ونزل يف أيب طالب) للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قرىبما كان : (-بعد ذلك 

وهكذا روى االمام أمحد ومسلم والترمذي ) ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء وهو أعلم باملهتدين
أيب طالب أتاه رسول اهللا ملا حضرت وفاة : والنسائي من حديث يزيد بن كيسان عن أيب حازم عن أيب هريرة قال

لوال أن تعريين قريش : فقال" يا عماه قل ال إله إال اهللا أشهد لك هبا يوم القيامة : " فقال: صلى اهللا عليه وسلم
  .املوت القررت هبا عينك، وال أقوهلا إال القر هبا عينك) ٣(يقولون ما محله عليه إال فزع 

]  ٥٦: القصص) [ ولكن اهللا يهدي من يشاء وهو أعلم باملهتدينإنك ال هتدي من أحببت : (فأنزل اهللا عزوجل
وهكذا قال عبد اهللا بن عباس وابن عمر وجماهد والشعيب وقتادة إهنا نزلت يف أيب طالب حني عرض عليه رسول اهللا 

هو على : قالهو على ملة االشياخ وكان آخر ما : صلى اهللا عليه وسلم أن يقول ال إله إال اهللا فأىب أن يقوهلا، وقال



  .ملة عبد املطلب
، عن سفيان عن عبد امللك بن ]بن حممد بن حيىي [ حدثنا مسدد، حدثنا حيىي : ويؤكد هذا كله ما قال البخاري
  بن[ عمري حدثين عبد اهللا بن احلارث 

__________  
  .سيبوهو املسيب بن حزن بن أيب وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خمزوم والد سعيد بن امل) ١(
ويف تفسري سورة  ٣٤١/  ٨باب فتح الباري  ١٦كتاب التفسري تفسري سورة التوبة  ٦٥أخرجه البخاري يف ) ٢(

 ١صفحة  ٤٠باب ح ) ٩(كتاب االميان ) ١(ومسلم يف  ١٩٣/  ٧ويف  ٥٠٦/  ٨باب فتح الباري ) ١(القصص 
 /٥٤.  
  .يعين الضعف واخلور: اخلرع باخلاء والراء :جزع باجليم والزاي ومعناه اخلوف وقال أبو عبيد: يف مسلم) ٣(

ما أغنيت عن عمك فإنه كان : قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا العباس بن عبد املطلب أنه قال: قال] نوفل 
) ١] " (من النار [ يف ضحضاح من نار، ولوال أنا لكان يف الدرك االسفل ] هو : " [ حيوطك ويغضب لك ؟ قال

أخرجاه يف الصحيحني من حديث الليث ] و [ صحيحه من طرق عن عبد امللك بن عمري به ورواه مسلم يف 
ابن اهلاد عن عبد اهللا بن خباب عن أيب سعيد أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكر عنده عمه ] يزيد [ حدثين 
لفظ البخاري " ي منه دماغه لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة، فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغل: " فقال

)٢.(  
عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن عفان، عن محاد بن سلمة، عن ثابت، : وروى مسلم" تغلي منه أم دماغه " ويف رواية 

أهون أهل النار عذابا أبو طالب، منتعل : " عن أيب عثمان، عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ذكره " يغلي منهما دماغه حىت يسيل على قدميه " ويف مغازي يونس بن بكري " هما دماغه بنعلني من نار يغلي من

  .السهيلي
حدثنا أيب عن جمالد عن الشعيب  -هو ابن امساعيل بن جمالد  -حدثنا عمرو : وقال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده

  .عن جابر
أخرجته من النار إىل : " نفعت أبا طالب ؟ قال هل -أو قيل له  -قال سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .تفرد به البزار" ضحضاح منها 
الن " مل أمسع : " وإمنا مل يقبل النيب صلى اهللا عليه وسلم شهادة العباس أخيه أنه قال الكلمة وقال: قال السهيلي

  .ف سنده كما تقدموعندي أن اخلرب بذلك ما صح لضع: العباس كان إذ ذاك كافرا غري مقبول الشهادة قلت
ومما يدل على ذلك أنه سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك عن أيب طالب فذكر له ما تقدم، وبتعليل صحته 

  .لعله قال ذلك عند معاينة امللك بعد الغرغرة حني ال ينفع نفسا إمياهنا واهللا أعلم
ملا تويف أيب : بن كعب يقول مسعت عليا يقول مسعت ناجية: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق: وقال أبو داود الطيالسي

  .أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت إن عمك قد تويف
ففعلت فأتيته، " إذهب فواره وال حتدثن شيئا حىت تأيت : " فقلت إنه مات مشركا، فقال" إذهب فواره : " فقال

  .فأمرين أن أغتسل
  .شعبة ورواه النسائي عن حممد بن املثىن عن غندر عن

ملا مات أبو طالب قلت يا رسول : ورواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان عن أيب إسحاق عن ناجية عن علي



فأتيته " اذهب فوار أباك وال حتدثن شيئا حىت تأتيين : " اهللا إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه ؟ قال
  ).٣(ما على االرض من شئ  فأمرين فاغتسلت، مث دعا يل بدعوات ما يسرين أن يل هبن

  أخربنا أبو سعد املاليين، حدثنا أبو أمحد بن عدي، حدثنا: وقال احلافظ البيهقي
__________  

  .٥٥، ٥٠، ٩/  ٣و  ٢٠٦/  ١احلديث أخرجه البخاري ومسلم وأمحد يف مسنده ) ١(
  .١٩٥/  ١ص  ٣٦٠كتاب االميان ح  ١وأخرجه مسلم يف ) ٢(
وابن خزمية يف  ١٣١، ١٣٠، ١٠٣، ٩٧/  ١اب اجلنائز، واالمام أمحد يف مسنده أخرجه النسائي يف كت) ٣(

  صحيحه 

حممد بن هارون بن محيد، حدثنا حممد بن عبد العزيز بن أيب رزمة، حدثنا الفضل عن إبراهيم بن عبد الرمحن عن ابن 
وصلتك : " يب طالب فقالمن جنازة أ) ١(أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عاد : جريج، عن عطاء، عن ابن عباس

  ".رحم، وجزيت خريا يا عم 
  .وروي عن أيب اليمان اهلوزين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال وزاد، ومل يقم على قربه: قال
  .وإبراهيم بن عبد الرمحن هذا هو اخلوارزمي تكلموا فيه: قال
، ومع هذا قال )٣(بن سالم البيكندي  وحممد) ٢(قد روى عنه غري واحد منهم الفضل بن موسى السيناين : قلت

  .ابن عدي ليس مبعروف، وأحاديثه عن كل من روى عنه ليست مبستقيمة
وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبو طالب من احملاماة واحملاجة واملمانعة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والدفع عنه 

  ه له والصحابه من املودةوعن أصحابه وما قاله فيه من املمادح والثناء، وما أظهر
واحملبة والشفقة يف أشعاره اليت أسلفناها وما تضمنته من العيب والتنقيص ملن خالفه وكذبه بتلك العبارة الفصيحة 

البليغة اهلامشية املطلبية اليت ال تداىن وال تسامى، وال ميكن عربيا مقاربتها وال معارضتها، وهو يف ذلك كله يعلم أن 
  .اهللا عليه وسلم صادق بار راشد، ولكن مع هذا مل يؤمن قلبهرسول اهللا صلى 

وفرق بني علم القلب وتصديقه كما قررنا ذلك يف شرح كتاب االميان من صحيح البخاري، وشاهد ذلك قوله 
وقال تعاىل ) الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون: (تعاىل

  ).وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم: (يف قوم فرعون
) لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات واالرض بصائر وإين الظنك يا فرعون مثبورا: (وقال موسى لفرعون

أهنا نزلت يف أيب طالب حيث كان ينهى الناس عن ) وهم ينهون عنه وينأون عنه: (وقول بعض السلف يف قوله تعاىل
  .هللا صلى اهللا عليه وسلم وينأى هو عما جاء به الرسول من اهلدى ودين احلقأذية رسول ا

فقد روي عن ابن عباس، والقاسم بن خميمرة، وحبيب بن أيب ثابت، وعطاء بن دينار، وحممد بن كعب، وغريهم، 
  .ففيه نظر واهللا أعلم

  .مد أن يؤمنوا بهواالظهر واهللا أعلم الرواية االخرى عن ابن عباس، وهم ينهون الناس عن حم
وتوجيهه أن هذا الكالم سيق لتمام ذم  -وهو اختيار ابن جرير  -وهبذا قال جماهد وقتادة والضحاك وغري واحد 

  .املشركني حيث كانوا يصدون الناس عن اتباعه وال ينتفعون هم أيضا به
م وقرا وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوهبم أكنة أن يفقهوه ويف آذاهن: (وهلذا قال

  هبا حىت إذا جاؤك جيادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إال أساطري االولني، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن



__________  
  .عارض جنازة أيب طالب: ٣٤٩/  ٢يف دالئل البيهقي ) ١(
ه ومات  ١١٥بارك يف السن والعلم ولد سنة نسبة إىل سينان إحدى قرى مرو، كان من أقران ابن امل: السيناين) ٢(

  .١٩١سنة 
  .نسبة إىل بيكند بلدة بني خبارى وجيحون، مقبول من احلادية عشرة: البيكندي) ٣(

  .١٦٨/  ٢٩٤/  ٢تقريب التهذيب 

يدل على أن املراد هبذا مجاعة وهم املذكورون يف ) وهم(وهذا اللفظ وهو قوله ) يهلكون إال أنفسهم وما يشعرون
  .يدل على متام الذم) وإن يهلكون إال أنفسهم وما يشعرون: (ياق الكالم وقولهس

وأبو طالب مل يكن هبذه املثابة بل كان يصد الناس عن أذية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه بكل ما يقدر 
  .عليه من فعال ومقال، ونفس ومال

يف ذلك من احلكمة العظيمة، واحلجة القاطعة البالغة الدامغة اليت ولكن مع هذا مل يقدر اهللا له االميان ملا له تعاىل 
جيب االميان هبا والتسليم هلا، ولوال ما هنانا اهللا عنه من االستغفار للمشركني الستغفرنا اليب طالب وترمحنا عليه 

)١.(  
نات الفردوس فصل موت خدجية بنت خويلد وذكر شئ من فضائلها ومناقبها رضي اهللا عنه وأرضاها، وجعل ج

  .منقلبها ومثواها
  .وقد فعل ذلك ال حمالة خبرب الصادق املصدوق حيث بشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب

وقد : قال عروة بن الزبري: حدثنا أبو صاحل، حدثنا الليث، حدثين عقيل عن ابن شهاب قال: قال يعقوب بن سفيان
  .ةكانت خدجية توفيت قبل أن تفرض الصال
توفيت خدجية مبكة قبل خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل : مث روى من وجه آخر عن الزهري أنه قال

  .املدينة، وقبل أن تفرض الصالة
  .ماتت خدجية وأبو طالب يف عام واحد: وقال حممد بن إسحاق

  .بلغين أن خدجية توفيت بعد موت أيب طالب بثالثة أيام: وقال البيهقي
  .اهللا بن منده يف كتاب املعرفة، وشيخنا أبو عبد اهللا احلافظ ذكره عبد

قال البيهقي وزعم الواقدي أن خدجية وأبا طالب ماتا قبل اهلجرة بثالث سنني عام خرجوا من الشعب، وأن خدجية 
  ).٢(توفيت قبل أيب طالب خبمس وثالثني ليلة 

__________  
 ٢٥٨/  ١الروض اآلنف  ١٤١/  ١ابن سعد  ٢٧ - ٢٦/  ١سرية ابن هشام ج : أنظر يف موت أيب طالب) ١(

  .٥٦٣/  ٢والسرية الشامية  ٤٦٦/  ١السرية احللبية  ٢٧٧/  ١٦وهناية االرب للنويري 
عن حممد بن عمر عن عبد حممد : يف وفاة خدجية ذكر ابن سعد يف الطبقات أكثر من رواية وبأسانيد خمتلفة قال) ٢(

  ون من شهر رمضان وذلك قبل اهلجرة بثالث سنني وهي يومئذ بنتتوفيت خدجية لعشر خل: بن صاحل
  .مخس وستني سنة

  .توفيت خدجية قبل أن تفرض الصالة، وذلك قبل اهلجرة بثالث سنني: وعن عروة عن عائشة قالت
توفيت خدجية يف : وعن حكيم بن حزام روى موسى بن عقبة قال قال أبو حبيبة موىل الزبري مسعت حكيم يقول



مضان سنة عشر من النبوة وهي يومئذ بنت مخس وستني ودفناها باحلجون ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه شهر ر
وسلم يف حفرهتا وذلك قبل اهلجرة بسنوات ثالث أو حنوها وبعد خروج بين هاشم من الشعب ومل تكن سنة اجلنازة 

  .الصالة عليها
 =  

راء، وكان االنسب بنا أن نذكر وفاة أيب طالب وخدجية مرادهم قبل أن تفرض الصلوات اخلمس ليلة االس: قلت
قبل االسراء كما ذكره البيهقي وغري واحد، ولكن أخرنا ذلك عن االسراء ملقصد ستطلع عليه بعد ذلك فإن 

  .الكالم به ينتظم ويتسق الباب كما تقف على ذلك إن شاء اهللا
  .، عن عمارة، عن أيب زرعة، عن أيب هريرةحدثنا قتيبة، حدثنا حممد بن فضيل بن غزوان: وقال البخاري

 -أتى جربائيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا هذه خدجية قد أتت معها إناء فيه إدام : قال
فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من رهبا ومين وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب  -أو طعام أو شراب 

  .فيه وال نصب
  ).١(وقد رواه مسلم من حديث حممد بن فضيل به 

  .حدثنا مسدد، حدثنا حيىي، عن إمساعيل: وقال البخاري
ببيت من قصب ال صخب فيه ! بشر النيب صلى اهللا عليه وسلم خدجية ؟ قال نعم : قلت لعبد اهللا بن أيب أوىف: قال

  .د بهوال نصب ورواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن إمساعيل بن أيب خال
الهنا حازت قصب السبق إىل االميان،  -يعين قصب اللؤلؤ  -وإمنا بشرها ببيت يف اجلنة من قصب : قال السهيلي

ال صخب فيه وال نصب الهنا مل ترفع صوهتا على النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل تتبعه يوما من الدهر فلم تصخب 
  .عليه يوما وال آذته أبدا

ما غرت على : ديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالتوأخرجاه يف الصحيحني من ح
  .امرأة للنيب صلى اهللا عليه وسلم ما غرت على خدجية

  ملا كنت أمسعه يذكرها، وأمره اهللا أن يبشرها ببيت يف اجلنة من -وهلكت قبل أن يتزوجين 
  .قصب

  .نوإن كان ليذبح الشاة فيهدى يف خالئلها منها ما يسعه
لفظ البخاري، ويف لفظ عن عائشة ما غرت على امرأة ما غرت على خدجية من كثرة ذكر رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم إياها
  ).٢(أن يبشرها ببيت يف اجلنة من قصب  -أو جربائيل  -وتزوجين بعدها بثالث سنني، وأمره ربه 

 -وما رأيتها  -عليه وسلم ما غرت على خدجية  ما غرت على أحد من نساء النيب صلى اهللا: ويف لفظ له قالت
  .ولكن كان يكثر ذكرها ورمبا ذبح الشاة فيقطعها أعضاء مث يبعثها يف صدائق خدجية

  فرمبا قلت كأنه مل يكن يف
__________  

توفيت خدجية قبل أن تفرض الصالة وروى البيهقي عن : عن عروة ١٨٦/  ١وقال البالذري يف االنساب = 
  .فيت خدجية مبكة قبل خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وقبل أن تفرض الصالةتو: الزهري

  .وقاله البخاري عن عروة



  .وهو غلط: ماتت قبل اهلجرة خبمس سنني، قال البالذري: وقال بعضهم
منها غري إبراهيم وكانت خدجية رضي اهللا عنها أول امرأة تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأوالده كلهم 

بن مارية، وكانت وزيرة صدق للنيب صلى اهللا عليه وسلم وكانت تدعى يف اجلاهلية الطاهرة وكانت تكىن أم هند 
  .بولدها من زوجها أيب هالة

 ٤٤ومسلم يف  ١٣٣/  ٧فتح الباري  ٣٨٢٠باب حديث  ٢٠كتاب مناقب االنصار  ٦٣البخاري يف ) ١(
  .١٨٨٧ص  ٧١باب ح  ١٢كتاب فضائل الصحابة 

ومسلم يف فضائل  ١٣٣/  ٧فتح الباري  ٣٨١٧باب ح  ٢٠كتاب مناقب االنصار  ٦٣البخاري يف ) ٢(
  .٧٣ - ٧٢ - ٧١حديث ) ٤٤(الصحابة 

  .٢٧٩، ٢٠٢، ٥٨/  ٦واالمام أمحد يف مسنده 

ا إمساعيل بن خليل، حدثن: مث قال البخاري" إهنا كانت وكانت، وكان يل منها ولد : " الدنيا امرأة إال خدجية فيقول
استأذنت هالة بنت خويلد أخت خدجية على : أخربنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت
  ".اللهم هالة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرف استئذان خدجية فارتاع فقال

أبدلك ) ١] (قد [ هلكت يف الدهر  ما تذكر من عجوز من عجائز قريش محراء الشدقني: فغرت فقلت] قالت [ 
  .اهللا خريا منها

  .وهكذا رواه مسلم عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به
  .وهذا ظاهر يف التقرير على أن عائشة خري من خدجية إما فضال وإما عشرة

  إذا
حدثنا مؤمل أبو عبد  مل ينكر عليها وال رد عليها ذلك كما هو ظاهر سياق البخاري رمحه اهللا ولكن قال االمام أمحد

ذكر رسول : عن موسى بن طلحة عن عائشة قالت -هو ابن عمري  -الرمحن، حدثنا محاد بن سلمة عن عبد امللك 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما خدجية فأطنب يف الثناء عليها، فأدركين ما يدرك النساء من الغرية، فقلت لقد أعقبك 

  .ز قريش محراء الشدقنياهللا يا رسول اهللا من عجوز من عجائ
قال فتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تغريا مل أره تغري عند شئ قط إال عند نزول الوحي أو عند املخيلة 

  .حىت يعلم رمحة أو عذابا
  .وكذا رواه عن هبز بن أسد وعثمان بن مسلم كالمها عن محاد بن سلمة عن عبد امللك بن عمري به

  .ء الشدقني، هلكت يف الدهر االولوزاد بعد قوله محرا
  .قال فتمعر وجهه متعرا ما كنت أراه إال عند نزول الوحي أو عند املخيلة حىت ينظر رمحة أو عذابا: قال

  .تفرد به أمحد
  .وهذا إسناد جيد

  .وقال االمام أمحد أيضا عن ابن إسحاق أخربنا جمالد عن الشعيب عن مسروق عن عائشة
  .هللا عليه وسلم إذا ذكر خدجية أثىن عليها بأحسن الثناءكان النيب صلى ا: قالت

  .ما أكثر ما تذكرها محراء الشدقني قد أبدلك اهللا خريا منها: قالت فغرت يوما فقلت
ما أبدلين اهللا خريا منها، وقد آمنت يب إذ كفر يب الناس، وصدقتين إذ كذبنين، وآستين مباهلا إذ حرمين : " قال

  .تفرد به أمحد أيضا" دها إذ حرمين أوالد النساء الناس، ورزقين اهللا ول



  .وإسناده ال بأس به وجمالد روى له مسلم متابعة وفيه كالم مشهور واهللا أعلم
  .ورزقين اهللا ولدها إذ حرمين أوالد النساء: ولعل هذا أعين قوله

  .لكلية وهذ معنيكان قبل أن يولد إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه وسلم من مارية، وقبل مقدمها با
فإن مجيع أوالد النيب صلى اهللا عليه وسلم كما تقدم وكما سيأيت من خدجية إال إبراهيم فمن مارية القبطية املصرية 

  .رضي اهللا عنها
وقد استدل هبذا احلديث مجاعة من أهل العلم على تفضيل خدجية على عائشة رضي اهللا عنها وأرضاها، وتكلم 

  .آخرون على أهنا كانت خريا عشرة وهو حمتمل أو ظاهر آخرون يف إسناده وتأوله
وسببه أن عائشة متت بشباهبا وحسنها ومجيل عشرهتا، وليس مرادها بقوهلا قد أبدلك اهللا خريا منها أهنا تزكي نفسها 

) [ فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى(وتفضلها على خدجية، فإن هذا أمر مرجعه إىل اهللا عزوجل كما قال 
اآلية وهذه ]  ٤٩: النساء) [ أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم بل اهللا يزكي من يشاء: (وقال تعاىل]  ٣٢: لنجما

  مسألة وقع النزاع فيها بني
__________  

  .ما بني معكوفني سقطت من االصل، على عادة ابن كثري يف نقله، واستدركت من البخاري) ١(

يقتصر عليها أهل الشيع وغريهم ال يعدلون خبدجية أحدا من النساء لسالم الرب العلماء قدميا وحديثا وجبانبها طرقا 
  .إال إبراهيم منها -عليها، وكون ولد النيب صلى اهللا عليه وسلم مجيعهم 

  .وكونه مل يتزوج عليها حىت ماتت إكراما هلا، وتقدير إسالمها، وكوهنا من الصديقات وهلا مقام صدق يف أول البعثة
ا وماهلا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأما أهل السنة فمنهم من يغلو أيضا ويثبت لكل واحدة وبذلت نفسه

منهما من الفضائل ما هو معروف، ولكن حتملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة لكوهنا ابنة الصديق، ولكوهنا أعلم 
وعقلها، ومل يكن الرسول حيب أحدا من من خدجية فإنه مل يكن يف االمم مثل عائشة يف حفظها وعلمها وفصاحتها 

نسائه كمحبته إياها ونزلت براءهتا من فوق سبع مسوات وروت بعده عنه عليه السالم علما مجا كثريا طيبا مباركا 
واحلق أن كال منهما هلا ) (١" (خذوا شطر دينكم عن احلمرياء " فيه حىت قد ذكر كثري من الناس احلديث املشهور 

  .و نظر الناظر فيه لبهره وحريه، واالحسن التوقف يف ذلك إىل اهللا عزوجلمن الفضائل ما ل
ومن ظهر له دليل يقطع به، أو يغلب على ظنه يف هذا الباب فذاك الذي جيب عليه أن يقول مبا عنده من العلم ومن 

  .محصل له توقف يف هذه املسألة أو يف غريها فالطريق االقوم واملسلك االسلم أن يقول اهللا أعل
وقد روى االمام أمحد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن 

  .جعفر عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
) ٢" (خري نسائها مرمي بنت عمران، وخري نسائها خدجية بنت خويلد : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أي خري زماهنما
  .روى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس رضي اهللا عنهو

كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال ثالث، مرمي بنت : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .عمران، وآسية امرأة فرعون، وخدجية بنت خويلد

  رواه ابن مردويه يف )٣" (وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 
__________  



  .ال يعرف له أصل: قال القاري يف املوضوعات الصغرى) ١(
  .أو ذكر محرياء فهو كذب خمتلق" يا محرياء " وكل حديث فيه  ٦٠قال ابن القيم اجلوزية يف املنار املنيف ص 

  .أمحر واملرأة محراء: رجل االبيضواحلمرياء تصغري محراء مبعىن بيضاء اللون مشرب بياضها حبمرة، والعرب تسمي ال
  .كراهة اسم البياض لكونه يشبه الربص: والعرب تطلق على االبيض االمحر: وقال القرطيب صاحب الفهم

  .كل حديث فيه يا محرياء فهو موضوع إال حديثا عند النسائي، وقال ابن حجر حنوه يف فتح الباري: قال املزي
  .يد، فقد ورد ذكر احلمرياء يف حديثني آخرينوهذا احلصر من هذين احلافظني غري سد

قال ..أنظري يا محرياء: يف مستدركه عن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ١١٩/  ٣روى احلاكم 
  .احلاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه

الين حديث أم سلمة هذا من بعد ذكر حديث القسط ٢١٦/  ٧قال العالمة الزرقاين يف شرح املواهب اللدنية 
  .رواية احلاكم والبيهقي

  .تقدم خترجيه فلرياجع) ٢..(حديث صحيح
  .تقدم خترجيه فلرياجع) ٣(

  .تفسريه
  .وهذا إسناد صحيح إىل شعبة وبعده

قالوا والقدر املشترك بني الثالث نسوة، آسية ومرمي وخدجية أن كال منهن كفلت نبيا مرسال وأحسنت الصحبة يف 
ا وصدقته فآسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حني بعث، ومرمي كفلت ولدها أمت كفالة وأعظمها كفالته

  .وصدقته حني أرسل
وخدجية رغبت يف تزويج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبا وبذلت يف ذلك أمواهلا كما تقدم وصدقته حني نزل 

  .عليه الوحي من اهللا عزوجل
هو ثابت يف الصحيحني من طريق شعبة أيضا " ساء كفضل الثريد على سائر الطعام وفضل عائشة على الن: " وقوله

  .عن عمرو بن مرة عن مرة الطيب اهلمداين عن أيب موسى االشعري
  .كمل من الرجال كثري، ومل يكمل من النساء إال آسية امرأة فرعون: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

والثريد هو اخلبز واللحم مجيعا " عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ومرمي بنت عمران، وإن فضل 
  فذاك، أمانة اهللا الثريد* إذا ما اخلبز تأدمه بلحم : وهو أفخر طعام العرب كما قال بعض الشعراء

أن يكون  أن يكون حمفوظا فيعم النساء املذكورات وغريهن، وحيتمل" وفضل عائشة على النساء " وحيمل قوله 
عاما فيما عداهن ويبقى الكالم فيها وفيهن موقوف حيتمل التسوية بينهن فيحتاج من رجح واحدة منهن على غريها 

  .إىل دليل من خارج واهللا أعلم
بعائشة بنت الصديق وسودة بنت زمعة [  -رضي اهللا عنها  -فصل يف تزوجيه صلى اهللا عليه وسلم بعد خدجية 

  .والصحيح أن عائشة تزوجها أوال كما سيأيت) ١] (رضي اهللا عنهما 
حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن * قال البخاري يف باب تزويج عائشة 
  .أريتك يف املنام مرتني، أرى أنك يف سرقة من حرير، ويقول هذه امرأتك: " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال هلا

  .قال البخاري باب نكاح االبكار" من عند اهللا ميضه ) ٢(هي أنت، فأقول إن كان هذا فاكشف عنها فإذا 
حدثنا إمساعيل بن عبد * مل ينكح النيب صلى اهللا عليه وسلم بكرا غريك : وقال ابن أيب مليكة قال ابن عباس لعائشة



أرأيت لو : قلت يا رسول اهللا: تاهللا، حدثين أخي عن سليمان بن بالل، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قال
) ٣(يف اليت : " نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرة مل يؤكل منها يف أيها كنت ترتع بعريك ؟ قال

  .تعين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يتزوج بكرا غريها" مل يرتع منها 
  انفرد

__________  
  .دركت من سرية ابن كثريما بني معكوفني سقطت من االصل، واست) ١(
  ).دار الفكر( ٢٥٢/  ٤يف كتاب املناقب ج ) ٢(

  .أي جربيل: ويقول: إن يك هذا، وقوله: وفيه
  .الذي بدل اليت: وفيه ٩٨/  ٩يف كتاب النكاح فتح الباري ج ) ٣(

  .به البخاري مث قال حدثنا عبيد بن إمساعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
أريتك يف املنام فيجئ بك امللك يف سرقة من حرير فقال يل هذه : " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت

أريتك " ويف رواية ) ١" (امرأتك، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، فقلت إن يكن هذا من عند اهللا ميضه 
  ا يف خرقةوعند الترمذي أن جربيل جاءه بصورهت" يف املنام ثالث ليال 

  .من حرير خضراء فقال هذه زوجتك يف الدنيا واآلخرة
تزويج الصغار من الكبار، حدثنا عبد اهللا بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك ] يف باب [ وقال البخاري 

  .إمنا أنا أخوك: عن عروة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب عائشة إىل أيب بكر، فقال له أبو بكر
هذا احلديث ظاهر سياقه كأنه مرسل وهو عند ) ٢" (أنت أخي يف دين اهللا وكتابه، وهي يل حالل : " لفقا

  .البخاري واحملققني متصل النه من حديث عروة عن عائشة رضي اهللا عنها، وهذا من إفراد البخاري رمحه اهللا
  .وقال يونس بن بكري عن هشام بن عروة عن أبيه

اهللا عليه وسلم عائشة بعد خدجية بثالث سنني وعائشة يومئذ ابنة ست سنني، وبين هبا تزوج رسول اهللا صلى : قال
  .وهي ابنة تسع

  .ومات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعائشة ابنة مثانية عشرة سنة
  .وهذا غريب

  .وقد روى البخاري عن عبيد بن إمساعيل عن أيب أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه
ونكح  -أو قريبا من ذلك ) ٣(قبل خمرج النيب صلى اهللا عليه وسلم بثالث سنني، فلبث سنتني توفيت خدجية : قال

عائشة وهي بنت ست سنني، مث بىن هبا وهي بنت تسع سنني، وهذا الذي قاله عروة مرسل يف ظاهر السياق كما 
  .قدمنا ولكنه يف حكم املتصل يف نفس االمر
وقد ثبت يف الصحاح  -ا وهي ابنة تسع ما ال خالف فيه بني الناس وقوله تزوجها وهي ابنت ست سنني وبىن هب

  .وكان بناؤه هبا عليه السالم يف السنة الثانية من اهلجرة إىل املدينة -وغريها 
  .وأما كون تزوجيها كان بعد موت خدجية بنحو من ثالث سنني ففيه نظر

: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت حدثنا احلجاج، حدثنا محاد،: فإن يعقوب بن سفيان احلافظ قال
أو ست سنني، فلما  -تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متوىف خدجية قبل خمرجه من مكة، وأنا ابنة سبع 

، فهيآنين وصنعنين مث أتني يب إىل رسول اهللا صلى اهللا )٤(قدمنا املدينة جاءين نسوة وأنا ألعب يف أرجوحة وأنا جمممة 



  .وأنا ابنة تسع سنني] فبىن يب [ وسلم  عليه
فقوله يف هذا احلديث متوىف خدجية يقتضي أنه على أثر ذلك قريبا، اللهم إال أن يكون قد سقط من النسخة بعد 

  .متوىف خدجية فال ينفي ما ذكره يونس بن بكري وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه واهللا أعلم
  .يب املغراء، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشةحدثنا فروة بن أ: وقال البخاري

  .قالت تزوجين النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا بنت ست سنني، فقدمنا املدينة فنزلنا يف بين احلارث بن اخلزرج
  فوعكت فتمزق

__________  
  .٩٩رواية البخاري ختالف هذا النص راجع املصدر السابق ص ) ١(
  .١٠٢/  ٩كتاب النكاح فتح الباري ج  يف) ٢(
  ).دار الفكر( ٢٥٢/  ٤باب تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم عائشة ج  -يف كتاب املناقب ) ٣(
  .٤٠٩/  ٢اليت شعرها نازل إىل أذنيها، واخلرب نقله البيهقي يف الدالئل ج : جمممة) ٤(

وحة ومعي صواحب يل فصرخت يب فأتيتها ما أدري شعري وقد وفت يل مجيمة فأتتين أمي أم رومان وإين لفي أرج
ما تريد مين فأخذت بيدي حىت أوقفتين على باب الدار وإين الهنج حىت سكن بعض نفسي مث أخذت شيئا من ماء 

فإذا نسوة من االنصار يف البيت فقلن على اخلري والربكة : به وجهي ورأسي، مث أدخلتين الدار قال) ١(فمست 
سلمتين إليهن فأصلحن من شأين فلم يرعين إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضحى، فأسلمنين وعلى خري طائر، فأ

  .إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنني
أبو ] حدثنا [ وقال االمام أمحد يف مسند عائشة أم املؤمنني حدثنا حممد بن بشر، حدثنا بشر، حدثنا حممد بن عمرو 

  .سلمة وحييي
يا رسول اهللا : ملا هلكت خدجية جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: )٢] (قالت عائشة [ قاال 

فمن البكر ؟ قالت أحب خلق اهللا إليك عائشة : إن شئت بكرا، وإن شئت ثيبا، قال: من ؟ قالت: أال تزوج ؟ قال
  .ابنة أيب بكر

  .سودة بنت زمعة: قال ومن الثيب ؟ قالت
  .قد آمنت بك واتبعتك

  .هيب فاذكريهما عليفاذ: قال
: وما ذاك ؟ قالت: يا أم رومان ماذا أدخل اهللا عليك من اخلري والربكة ؟ قالت: فدخلت بيت أيب بكر فقالت

: أنظري أبا بكر حىت يأيت، فجاء أبو بكر فقلت: أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخطب عليه عائشة، قالت
أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ري والربكة، قال وما ذاك ؟ قالتيا أبا بكر ماذا أدخل اهللا عليكم من اخل

وهل تصلح له إمنا هي ابنة أخيه، فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت : أخطب عليه عائشة قال
رت ذلك له فرجعت فذك" ارجعي إليه فقويل له أنا أخوك وأنت أخي يف االسالم، وابنتك تصلح يل : " ذلك له قال

  .انتظري، وخرج: قال
قالت أم رومان إن مطعم بن عدي قد ذكرها على ابنه، وواهللا ما وعد أبو بكر وعدا قط فأخلفه، فدخل أبو بكر 

  على
  .مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الصيب



أبو بكر يا ابن أيب قحافة لعلك مصىب صاحبنا تدخله يف دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك ؟ فقال : فقالت
  .إهنا تقول ذلك) ٣] (قال [ للمطعم بن عدي أقول هذه تقول ؟ 

  .فخرج من عنده وقد أذهب اهللا ما كان يف نفسه من عدته اليت وعده
فرجع فقال خلولة ادعي يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعته فزوجها إياه وعائشة يومئذ بنت ست سنني، مث 

ما أدخل اهللا عليك من اخلري والربكة قالت وما ذاك ؟ قالت أرسلين : قالتخرجت فدخلت على سودة بنت زمعة ف
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخطبك إليه

 -وكان شيخا كبريا قد أدركه السن قد ختلف عن احلج  -فاذكري ذلك له  -بكر  -قالت وددت أدخلي إىل أيب 
  .ت خولة بنت حكيمفدخلت عليه فحييته بتحية اجلاهلية، فقال من هذه ؟ قال

  .أرسلين حممد بن عبد اهللا أخطب عليه سودة: قال فما شأنك ؟ قالت
  .فقال كفؤ كرمي، ماذا تقول صاحبتك ؟ قالت حتب ذلك

  أي بنية إن هذه تزعم إن حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب قد أرسل خيطبك وهو كفؤ: قال ادعيها إيل فدعتها قال
__________  

 ٢٥١/  ٢ج  -باب يف تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم بعائشة  -فمسحت، يف كتاب املناقب : يف البخاري) ١(
  .دار الفكر ٢٥٢ -
  .من دالئل البيهقي) ٢(
  .٢١١ص  ٦من املسند ج ) ٣(

  .كرمي أحتبني أن أزوجك به ؟ قالت نعم
  .قال أدعيه يل فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فزوجها إياه

  .حيثي على رأسه التراب) ١(بن زمعة من احلج فجعل  فجاء أخوها عبد
لعمرك إين لسفيه يوم أحثي يف رأسي التراب أن تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سودة : فقال بعد أن أسلم

  .بنت زمعة
  .فقدمنا املدينة فنزلنا يف بين احلارث بن اخلزرج يف السنح: قالت عائشة

ليه وسلم فدخل بيتنا واجتمع إليه رجال من االنصار ونساء، فجاءتين أمي وأنا قالت فجاء رسول اهللا صلى اهللا ع
لفي أرجوحة بني عذقني يرجح يب فأنزلتين من االرجوحة ويل مجيمة ففرقتها ومسحت وجهي بشئ من ماء، مث 

لى اهللا أقبلت تقودين حىت وقفت يب عند الباب وإين الهنج حىت سكن من نفسي، مث دخلت يب فإذا رسول اهللا ص
هؤالء أهلك : عليه وسلم جالس على سرير يف بيتنا وعنده رجال ونساء من االنصار، فأجلستين يف حجرة مث قالت

  فبارك اهللا لك
  .فيهم، وبارك هلم فيك

فوثب الرجال والنساء فخرجوا وبىن يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيتنا ما حنرت علي جزور، وال ذحبت 
  .علي شاة
رسل إلينا سعد بن عبادة جبفنة كان يرسل هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دار إىل نسائه، وأنا يومئذ حىت أ

  ).٢(ابنة تسع سنني 
من طريق أمحد بن عبد اجلبار، حدثنا عبد اهللا بن إدريس : وهذا السياق كأنه مرسل وهو متصل ملا رواه البيهقي



  .حيىي بن عبد الرمحن بن حاطبعن حممد بن عمرو، عن ) ٣(االزدي 
يا : فقالت] إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [ ملا ماتت خدجية جاءت خولة بنت حكيم : قالت عائشة: قال

  .ومن ؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا: رسول اهللا أال تزوج ؟ قال
، وأم الثيب فسودة بنت زمعة قد ]عائشة [: قال من البكر ومن الثيب ؟ قالت أما البكر فابنة أحب خلق اهللا إليك 

  .آمنت بك واتبعتك
  ).٤(فاذكريهما علي : قال

  .وذكر متام احلديث حنو ما تقدم
وهذا يقتضي أن عقده على عائشة كان متقدما على تزوجيه بسودة بنت زمعة، ولكن دخوله على سودة كان مبكة، 

  .انية كما تقدم وكما سيأيتوأما دخوله على عائشة فتأخر إىل املدينة يف السنة الث
ملا كربت سودة وهبت يومها يل، : حدثنا أسود حدثنا شريك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: وقال االمام أمحد

  .فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم يل بيومها مع نسائه
  .قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي

نا عبد احلميد حدثين شهر حدثين عبد اهللا بن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا حدثنا أبو النضر حدث: وقال االمام أمحد
  .من بعلها مات -أو ست  -عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال هلا سودة وكانت مصبية، كان هلا مخس صبية 

أن ال تكون أحب قالت واهللا يا نيب اهللا ما مينعين منك " ما مينعك مين ؟ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  الربية إيل، ولكين

__________  
  .من املسند ويف االصل فجاء) ١(
  .٢١١و  ٢١٠/  ٦مسند أمحد ج ) ٢(

يف الصحيح طرف منه، وروى أمحد : " وقال ٢٢٧ - ٢٢٥/  ٩ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد يف حديث طويل 
وثقه غري واحد، وبقية رجاله : عمرو بن علقمة بعضه، صرح فيه باالتصال عن عائشة وأكثره مرسل، وفيه حممد بن

  ".رجال الصحيح 
  .االودي بدل االزدي: يف البيهقي) ٣(
  .٤١١/  ٢اخلرب يف دالئل النبوة للبيهقي ج ) ٤(

  .أكرمك أن مينعوا هؤالء الصبية عند رأسك بكرة وعشية
عليه وسلم يرمحك اهللا إن خري نساء  قال فهل منعك مين غري ذلك ؟ قالت ال واهللا، قال هلا رسول اهللا صلى اهللا

  .ركنب أعجاز االبل، صاحل نساء قريش أحناه على ولد يف صغره، وأرعاه على بعل بذات يده
قلت وكان زوجها قبله عليه السالم السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، وكان ممن أسلم وهاجر إىل احلبشة 

  .رضي اهللا عنه كما تقدم، مث رجع إىل مكة فمات هبا قبل اهلجرة
هذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة كان متقدما على العقد بسودة وهو قول عبد اهللا بن حممد بن 

  .عقيل
  .وحكاه عن قتادة وأيب عبيد) ١(ورواه يونس عن الزهري واختار ابن عبد الرب أن العقد على سودة قبل عائشة 

  .قال ورواه عقيل عن الزهري



دم ذكر موت أيب طالب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنه كان ناصرا له وقائما يف صفه ومدافعا فصل قد تق
عنه بكل ما يقدر عليه من نفس ومال ومقال وفعال، فلما مات اجترأ سفهاء قريش على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم ونالوا منه ما مل يكونوا يصلون إليه وال يقدرون عليه
حدثنا يوسف بن هبلول، حدثنا ) ٢(رواه البيهقي عن احلاكم عن االصم حدثنا حممد بن إسحاق الصنعاين كما قد 

  .عبد اهللا بن إدريس حدثنا حممد بن إسحاق، عمن حدثه عن عروة بن الزبري عن عبد اهللا بن جعفر
لقى عليه ترابا، فرجع إىل ملا مات أبو طالب عرض لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش فأ: قال

" أي بنية ال تبكني فإن اهللا مانع أباك : " بيته فأتت امرأة من بناته متسح عن وجهه التراب وتبكي، فجعل يقول
  ).٣" (ما نالت قريش شيئا أكرهه حىت مات أبو طالب مث شرعوا " ويقول ما بني ذلك 

  .ة عن أبيه مرسال واهللا أعلمقد رواه زياد البكائي عن حممد بن إسحاق عن هشام بن عرو
عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار عن يونس بن بكري عن هشام بن ) ٤(وروى البيهقي أيضا عن احلاكم وغريه 

مث " حىت مات أبو طالب ) ٥(ما زالت قريش كاعني : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عروة عن أبيه
  دوري عن حيىي بن معني، حدثنا عقبةرواه عن احلاكم عن االصم عن عباس ال

__________  
إن سودة كانت أول امرأة تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد خدجية وعن : قال ابن سعد يف الطبقات) ١(

تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سودة يف رمضان سنة عشر من النبوة : حممد بن عبد اهللا بن سامل عن أبيه قال
  .ة خدجية وقبل تزوج عائشة ودخل هبا مبكة وهاجر هبا إىل مكةبعد وفا

  .الصغاين بدال من الصنعاين: يف البيهقي) ٢(
  .٣٥٠/  ٢اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ٣(
  ".وغريه " وأبو سعيد بن أيب عمرو بدال من : ٣٤٩/  ٢يف دالئل البيهقي ج ) ٤(
جنب عنه : كع الرجل يكع كعا: كاعة مجع كاع وهو اجلبان، يقالأي جبنوا، وال: كاعني عين: يف دالئل البيهقي) ٥(
  ).راجع النهاية البن االثري(

ما زالت قريش كاعة حىت تويف : " اجملدر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ملا : وحكيم بن حزام أهنما قاال) ١( وقد روى احلافظ أبو الفرج ابن اجلوزي بسنده عن ثعلبة بن صعري" أبو طالب 

اجتمع على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصيبتان ولزم بيته  -وكان بينهما مخسة أيام  -تويف أبو طالب وخدجية 
يا حممد امض ملا : وأقل اخلروج، ونالت منه قريش ما مل تكن تنال وال تطمع فيه، فبلغ ذلك أبا هلب فجاءه فقال

  .نعا إذ كان أبو طالب حيا يف صنعه، ال والالت ال يوصل إليك حىت أموتأردت وما كنت صا
وسب ابن الغيطلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقبل إليه أبو هلب فنال منه، فوىل يصيح يا معشر قريش صبا أبو 

  .عتبة
أخي أن يضام حىت ميضي  ما فارقت دين عبد املطلب، ولكين أمنع ابن: فأقبلت قريش حىت وقفوا على أيب هلب فقال

  .ملا يريد
فقالوا لقد أحسنت وأمجلت ووصلت الرحم فمكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كذلك أياما يأيت ويذهب ال 

أخربك ابن : يعرض له أحد من قريش، وهابوا أبا هلب إذ جاء عقبة بن أيب معيط وأبو جهل إىل أيب هلب فقاال له
  .أبو هلب يا حممد أين مدخل عبد املطلب ؟ قال مع قومه أخيك أين مدخل أبيك ؟ فقال له



  .فخرج إليهما فقال قد سألته فقال مع قومه
  .فقاال يزعم أنه يف النار

فقال يا حممد أيدخل عبد املطلب النار ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن مات على ما مات عليه عبد 
  .املطلب دخل النار

  فقال أبو هلب
  .واهللا ال برحت لك إال عدوا أبدا وأنت تزعم أن عبد املطلب يف النار -هللا لعنه ا -

  .واشتد عند ذلك أبو هلب وسائر قريش عليه
أبو هلب، واحلكم بن أيب العاص : وكان النفر الذين يؤذون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته: قال ابن إسحاق

  .اء، وابن االصداء اهلذيلبن أمية، وعقبة بن أيب معيط، وعدي بن احلمر
  .وكانوا جريانه مل يسلم منهم أحد إال احلكم بن أيب العاص

يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي، وكان أحدهم يطرحها يف برمته إذا نصبت له،  -فيما ذكر يل  -وكان أحدهم 
ا شيئا من ذلك حيمله حىت اختذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجرا يستتر به منهم إذا صلى، فكان إذا طرحو

  .يا بين عبد مناف أي جوار هذا ؟ مث يلقيه يف الطريق: على عود مث يقف به على بابه مث يقول
وعندي أن غالب ما روي مما تقدم من طرحهم سال اجلزور بني كتفيه وهو يصلي كما رواه ابن مسعود وفيه : قلت

ا انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا على أن فاطمة جاءت فطرحته عنه وأقبلت عليهم فشتمتهم، مث مل
  .سبعة منهم كما تقدم

وكذلك ما أخرب به عبد اهللا بن عمرو بن العاص من خنقهم له عليه السالم خنقا شديدا حىت حال دونه أبو بكر 
  .أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا: الصديق قائال

عنقه وهو يصلي فحيل بينه وبني ذلك، مما أشبه ذلك كان على أن يطأ على  -لعنه اهللا  -وكذلك عزم أيب جهل 
  .بعد وفاة أيب طالب واهللا أعلم
  .فذكرها ههنا أنسب وأشبه

__________  
ثعلبة بن صعري أو ابن : ويف سرية ابن كثري صقري وهو حتريف وما أثبتناه الصواب ٢١٠يف الوفاء البن اجلوزي ) ١(

تقريب (هللا بن صعري ويقال عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري خمتلف يف صحبته أيب صعري العذري ويقال ثعلبة بن عبد ا
  ).١١٨/  ٣٣/  ١التهذيب 

فلما هلك أبو طالب : فصل يف ذهابه صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل الطائف يدعوهم إىل دين اهللا قال ابن إسحاق
منه يف حياة عمه أيب طالب، فخرج نالت قريش من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من االذى ما مل تكن نالته 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف يلتمس من ثقيف النصرة
  .واملنعة هبم من قومه، ورجا أن يقبلوا منه ما جاءهم به من اهللا تعاىل، فخرج إليهم وحده

  .فحدثين يزيد بن أيب زياد عن حممد بن كعب القرظي] قال ابن إسحاق [ 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف وعمد إىل نفر من ثقيف هم سادة ثقيف وأشرافهم وهم  انتهى رسول: قال

  .أخوة ثالثة، عبد ياليل، ومسعود، وحبيب بنو عمرو بن عمري بن عوف بن عقدة بن غرية بن عوف بن ثقيف
له من نصرته على  وعند أحدهم امرأة من قريش من بين مجح، فجلس إليهم فدعاهم إىل اهللا وكلمهم ملا جاءهم



  .ثياب الكعبة إن كان اهللا أرسلك) ١(هو ميرط : االسالم والقيام معه على من خالفه من قومه، فقال أحدهم
أما وجد اهللا أحدا أرسله غريك ؟ وقال الثالث واهللا ال أكلمك أبدا لئن كنت رسوال من اهللا كما تقول : وقال اآلخر

فقام رسول اهللا ) ٢(ولئن كنت تكذب على اهللا ما ينبغي يل أن أكلمك  النت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكالم
إن فعلتم ما فعلتم  -فيما ذكر يل  -صلى اهللا عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خري ثقيف، وقد قال هلم 

  .ذلك عليه) ٣(فاكتموا علي وكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم 
أغروا به سفهاءهم وعبيدهم، يسبونه ويصيحون به، حىت اجتمع عليه الناس وأجلؤه إىل حائط لعتبة بن فلم يفعلوا و

  .ربيعة وشيبة بن ربيعة ومها فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه
وقد  من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه، ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف،) ٤(فعمد إىل ظل حبلة 

  .املرأة اليت من بين مجح، فقال هلا ماذا لقينا من أمحائك -لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما ذكر يل 
اللهم إليك أشكو ضعف قويت وهواين على الناس يا أرحم الرامحني، أنت "  -] يل [ فيما ذكر  -فلما اطمأن قال 

  .تجمهين أم إىل عدو ملكته أمريرب املستضعفني، وأنت ريب إىل من تكلين، إىل بعيد ي
إن مل يكن بك غضب علي فال أبايل، ولكن عافيتك هي أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 

  ، وصلح عليه أمر)٥(
__________  

  .أي ينزعه ويرمي به: ميرط ثياب الكعبة) ١(
جملسك هذا أبدا واهللا لئن كنت رسول اهللا  واهللا ال أكلمك بعد: يف دالئل البيهقي من رواية موسى بن عقبة) ٢(

  .النت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك، ولئن كنت تكذب
  .على اهللا النت أشر من أن أكلمك

  .يذئرهم أي يثريهم عليه وجيرئهم) ٣(
  .والكرمة: طاقات من قضبان العنب وزاد السهيلي: حبلة) ٤(

  .االصل أو القضيب من شجر االعناب: ويف النهاية
  : = ففي موطن تقرب واسترضاء بعمل كقوله تعاىل: ينقسم الوجه إىل موطنني إذا ذكر يف الكتاب والسنة )٥(

  ".الدنيا واآلخرة من أن تنزل يب غضبك، أو حتل علي سخطك، لك العتىب حىت ترضى، ال حول وال قوة إال بك 
وقاال له [ غالما هلما نصرانيا يقال له عداس قال فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي حتركت له رمحهما فدعوا 

  .خذ قطفا من هذا العنب فضعه يف هذا الطبق، مث اذهب به إىل ذلك الرجل، فقل له يأكل منه) ١] (
كل، فلما وضع رسول : ففعل عداس، مث ذهب به حىت وضعه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال له

واهللا إن هذا الكالم ما : مث أكل، مث نظر عداس يف وجهه مث قال" بسم اهللا : " فيه قالاهللا صلى اهللا عليه وسلم يده 
  .يقوله أهل هذه البالد

فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن أهل أي بالد أنت يا عداس وما دينك ؟ قال نصراين، وأنا رجل من 
  .أهل نينوى

  .الرجل الصاحل يونس بن مىتفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قرية 
  .وما يدريك ما يونس بن مىت ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك أخي، كان نبيا وأنا نيب: فقال له عداس

  ).٢(فأكب عداس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه 



  .عليكأما غالمك فقد أفسده : قال يقول أبناء ربيعة أحدمها لصاحبه
يا سيدي، ما يف : مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه ؟ قال! ويلك يا عداس : فلما جاء عداس قاال له

  .االرض شئ خري من هذا لقد أخربين بأمر ما يعلمه إال نيب
  .وحيك يا عداس ال يصرفنك عن دينك فإن دينك خري من دينه: قاال له

اق إال أنه مل يذكر الدعاء وزاد، وقعد له أهل الطائف صفني على وقد ذكر موسى بن عقبة حنوا من هذا السي
طريقه، فلما مر جعلوا ال يرفع رجليه وال يضعهما إال رضخومها باحلجارة حىت أدموه فخلص منهم ومها يسيالن 

ما اهللا وشيبة ابنا ربيعة، فكره مكاهنما لعداوهت) ٣(الدماء، فعمد إىل ظل خنلة وهو مكروب ويف ذلك احلائط عتبة 
  .ورسوله

  .مث ذكر قصة عداس النصراين كنحو ما تقدم
  وقد روى االمام أمحد عن أيب بكر بن أيب شيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن

عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي، عن عبد الرمحن بن خالد بن أيب جبل العدواين، عن أبيه أنه أبصر رسول اهللا صلى 
: حني أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقول -أو عصى  -مشرق ثقيف وهو قائم على قوس اهللا عليه وسلم يف 

  .حىت ختمها" والسماء والطارق " 
ماذا مسعت من هذا الرجل ؟ : فدعتين ثقيف فقالوا: قال فوعيتها يف اجلاهلية وأنا مشرك مث قرأهتا يف االسالم قال

  فقرأهتا عليهم،
__________  

  ).يريدون وجهه= (
  .فاملطلوب هنا رضاه وقبوله للعمل

  .واملوطن الثاين من مواطن ذكر الوجه يراد به ما ظهر إىل القلوب والبصائر من أوصاف جالله وجمده
  ).أنظر الروض اآلنف(أما النور فعبارة عن الظهور وانكشاف احلقائق االهلية وبه أشرقت الظلمات أي أشرق حماهلا 

  .من سرية ابن هشام) ١(
 -نينوى  -واهللا لقد خرجت منها : إن عداسا حني مسعه يذكر ابن مىت، قال: وزاد التيمي فيها: قال السهيلي) ٢(

وما فيها عشرة يعرفون ما مىت، فمن أين عرفت أنت مىت ؟ وأنت أمي ويف أمة أمية ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .هو أخي: وسلم

  .أثبتناهعقبة، والصواب ما : يف دالئل البيهقي) ٥(

  ).١(فقال من معهم من قريش حنن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا التبعناه 
أخربين عروة بن الزبري : وثبت يف الصحيحني من طريق عبد اهللا بن وهب أخربين يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال

يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟  هل أتى عليك: أهنا قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " أن عائشة حدثته
ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كالل، فلم جيبين : " قال

إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم استفق إال وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة 
إن اهللا قد مسع قول قومك لك وما ردوا عليك، : فيها جربيل عليه السالم فناداين، فقالقد أظلتين، فنظرت فإذا 

  .وقد بعث لك ملك اجلبال، لتأمره مبا شئت فيهم
قد بعثين اهللا إن اهللا قد مسع قول قومك لك، وأنا ملك اجلبال، ! يا حممد : مث ناداين ملك اجلبال، فسلم علي مث قال



   ما شئت إنقد بعثين إليك ربك لتأمرين
أرجو أن خيرج اهللا من أصالهبم من يعبد اهللا : " شئت تطبق عليهم االخشبني ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢" (ال يشرك به شيئا 
فصل وقد ذكر حممد بن إسحاق مساع اجلن لقراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذلك مرجعه من الطائف حني 

  .بأصحابه الصبح فاستمع اجلن الذين صرفوا إليه قراءته هنالكوصلى ) ٣(بات بنخلة 
وإذ صرفنا إليك نفرا : (، وأنزل اهللا تعاىل فيهم قوله)٤] (من جن أهل نصيبني [ قال ابن إسحاق وكانوا سبعة نفر 

  ).من اجلن
  .وقد تكلمنا على ذلك مستقصى يف التفسري، وتقدم قطعة من ذلك واهللا أعلم: قلت

اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة مرجعه من الطائف يف جوار املطعم بن عدي وازداد قومه عليه حنقا  مث دخل رسول
  .وغيظا وجرأة وتكذيبا وعنادا واهللا املستعان وعليه التكالن

  وقد ذكر االموي يف مغازيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث أريقط إىل االخنس بن شريق، فطلب
__________  

  .٣٣٥/  ٤د أمحد ج مسن) ١(
 ٣٢ومسلم يف  ٣١٣ - ٣١٢/  ٦فتح الباري  ٣٢٣١باب ح  ٧كتاب بدء اخللق  ٥٩أخرجه البخاري يف ) ٢(

  .١٤٢٠ص  ١١١باب ح  ٣٩كتاب اجلهاد 
  .وقال رواه البخاري يف الصحيح عن عبد اهللا بن يوسف عن ابن وهب ٤١٧/  ٢رواه البيهقي يف الدالئل ج 

  .أبو قبيس وقعيقعان: كةمها جبال م: االخشبان -
) ٣(أسرارهم، وليست يف البخاري وال عند مسلم : أصالهبم ويف رواية البيهقي أشرارهم ويف نسخة للدالئل -
  .مها واديان على ليلة من مكة، يقال الحدمها خنلة الشامية ولآلخر خنلة اليمانية: خنلة

  .زيادة من ابن هشام) ٤(

  .منه أن جيريه مبكة
  .ف قريش ال جيري على صميمهاإن حلي: فقال

  .إن بين عامر بن لؤي ال جتري على بين كعب بن لؤي: مث بعثه إىل سهيل بن عمرو ليجريه فقال
  فبعثه إىل املطعم بن عدي

  .قل له فليأت! ليجريه فقال نعم 
أو سبعة  -تة فذهب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة، فلما أصبح خرج معه هو وبنوه س

طف واحتبوا حبمائل سيوفهم يف : متقلدي السيوف مجيعا فدخلوا املسجد وقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -
  .املطاف، فأقبل أبو سفيان إىل مطعم

  .أجمري أو تابع ؟ قال ال بل جمري: فقال
  .قال إذا ال ختفر

  .لما انصرف انصرفوا معهفجلس معه حىت قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طوافه، ف
  .وذهب أبو سفيان إىل جملسه

قال فمكث أياما مث أذن له يف اهلجرة، فلما هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة تويف مطعم بن عدي 



ده من الناس حنى جم* فلو كان جمد خملد اليوم واحد : بعده بيسري فقال حسان بن ثابت واهللا الرثينه فقال فيما قال
وقحطان * عبادك ما لىب حمل وأحرما فلو سئلت عنه معد بأسرها * اليوم مطعما أجرت رسول اهللا منهم فأصبحوا 
على * وذمته يوما إذا ما جتشما وما تطلع الشمس املنرية فوقهم * أو باقي بقية جرمها لقالوا هو املويف خبفرة جاره 
وأنوم عن جار إذا الليل أظلما قلت وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه * مثله فيهم أعز وأكرما إباء إذا يأىب وألني شيمة 

  ".لوهبتهم له ) ١(لو كان املطعم بن عدي حيا مث سألين يف هؤالء النقباء : " وسلم يوم أسارى بدر
 مث قدم رسول اهللا: فصل يف عرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفسه الكرمية على أحياء العرب قال ابن إسحاق

صلى اهللا عليه وسلم مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خالفه وفراق دينه إال قليال مستضعفني ممن آمن به، فكان 
على قبائل العرب يدعوهم إىل اهللا عزوجل،  -إذا كانت  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرض نفسه يف املواسم 
  . يبني عن اهللا ما بعثه بهوخيربهم أنه نيب مرسل، ويسأهلم أن يصدقوه ومينعوه حىت

  فحدثين من أصحابنا، من ال أهتم عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد: قال ابن إسحاق
__________  

  .النتىن: كذا يف االصل النقباء وهو حتريف، واالرجح ما ذكره ابن اجلوزي يف الوفا) ١(
  .مث كلمين يف هؤالء النتىن الطلقتهم له: ويف املواهب
  .مساهم نتىن لكفرهم: ية قالويف النها

وحدثين حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس قال مسعت ربيعة بن  -من حدثه أبو الزناد عنه ) ١(أو  -الدؤيل 
  .عباد حيدثه أيب

يا : " إين لغالم شاب مع أيب مبىن، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: قال
فالن، إين رسول اهللا إليكم، آمركم أن تعبدوا اهللا، وال تشركوا به شيئا وأن ختعلوا ما تعبدون من دونه من هذه بين 

  ".االنداد، وأن تؤمنوا يب، وتصدقوا يب، ومتنعوين، حىت أبني عن اهللا ما بعثين به 
هللا عليه وسلم من قوله وما قال وخلفه رجل أحول وضئ له غديرتان عليه حلة عدنية، فإذا فرغ رسول اهللا صلى ا

  .دعا إليه
يا بين فالن إن هذا إمنا يدعوكم إىل أن تسلخوا الالت والعزى من أعناقكم، وحلفاءكم من اجلن : قال ذلك الرجل

  .من بين مالك بن أقيش إىل ما جاء به من البدعة والضاللة فال تطيعوه وال تسمعوا منه
هذا عمه عبد العزى بن عبد : ذي يتبعه ويرد عليه ما يقول ؟ قاليا أبت، من هذا الرجل ال: قال فقلت اليب

  ).٢(املطلب، أبو هلب 
  .حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد: وقد روى االمام أمحد هذا احلديث عن إبراهيم بن أيب العباس

سول اهللا صلى اهللا قال رأيت ر -وكان جاهليا فأسلم  -أخربين رجل يقال له ربيعة بن عباد من بين الدئل : عن أبيه
والناس جمتمعون " يا أيها الناس قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا : " عليه وسلم يف اجلاهلية يف سوق ذي اجملاز وهو يقول

فسألت عنه  -يتبعه حيث ذهب  -إنه صابئ كاذب : عليه ووراءه رجل وضئ الوجه أحول ذو غديرتني يقول
  .فقالوا هذا عمه أبو هلب

: من طريق حممد بن عبد اهللا االنصاري عن حممد بن عمرو عن حممد بن املنكدر عن ربيعة الدئلي ورواه البيهقي
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسوق ذي اجملاز يتبع الناس يف منازهلم يدعوهم إىل اهللا، ووراءه رجل أحول 

  .مأيها الناس ال يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائك: تقد وجنتاه وهو يقول



  .قلت من هذا ؟ قالوا هذا أبو هلب
وكذا رواه أبو نعيم يف الدالئل من طريق ابن أيب ذئب وسعيد بن سلمة بن أيب احلسام كالمها عن حممد بن املنكدر 

  .به حنوه
  مث رواه البيهقي من طريق شعبة عن االشعث بن سليم عن

  .رجل من كنانة
يا أيها الناس قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا : " ذي اجملاز وهو يقولرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسوق : قال
يا أيها الناس ال يغرنكم هذا عن دينكم فإمنا : وإذا رجل خلفه يسفي عليه التراب، فإذا هو أبو جهل وهو يقول" 

  .يريد أن تتركوا عبادة الالت والعزى
  .كذا قال يف هذا السياق أبو جهل

ن يكون تارة يكون ذا، وتارة يكون ذا وأهنما كانا يتناوبان على إذائه صلى اهللا عليه وقد يكون ومها وحيتمل أ
  .وسلم

أنه عليه السالم أتى كندة يف منازهلم وفيهم سيد هلم يقال له مليح، : وحدثين ابن شهاب الزهري: قال ابن إسحاق
  قال ابن: فدعاهم إىل اهللا عزوجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه

__________  
  .ومن: من ابن هشام، ويف االصل) ١(
  .٦٥ - ٦٤/  ٢اخلرب يف ابن هشام ) ٢(

  .زيد بن أسلم العدوي أبو أسامة، ويقال أبو عبد اهللا املدين، موىل عمر -: وفيه
  ).هتذيب التهذيب(

  .ويف رواية الديلي ويف الديلي والدؤيل أقوال: الدؤيل -
  ).تراجم الرجال(

: حصني أنه أتى كلبا يف منازهلم إىل بطن منهم يقال هلم] عبد اهللا بن [ الرمحن بن  وحدثين حممد بن عبد: إسحاق
" يا بين عبد اهللا إن اهللا قد أحسن اسم أبيكم : " بنو عبد اهللا فدعاهم إىل اهللا وعرض عليهم نفسه، حىت إنه ليقول

  .فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى بين حنيفة يف : مالكوحدثين بعض أصحابنا عن عبد اهللا بن كعب بن 

  .منازهلم فدعاهم إىل اهللا وعرض عليهم نفسه فلم يك أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم
  .وحدثين الزهري أنه أتى بين عامر بن صعصعة، فدعاهم إىل اهللا وعرض عليهم نفسه

هللا لو أين أخذت هذا الفىت من قريش الكلت به العرب، مث وا): ١(بيحرة بن فراس : فقال له رجل منهم يقال له
: " على أمرك مث أظهرك اهللا على من خيالفك أيكون لنا االمر من بعدك ؟ قال) ٢(أرأيت إن حنن تابعناك : قال له

  ".االمر هللا يضعه حيث يشاء 
  . حاجة لنا بأمركال! قال فقال له أفنهدف حنورنا للعرب دونك فإذا أظهرك اهللا كان االمر لغرينا 

  .فأبوا عليه
  فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إىل شيخ هلم، قد كان أدركه

السن حىت ال يقدر أن يوايف معهم املواسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه مبا يكون يف ذلك املوسم، فلما قدموا عليه 



 أحد بين عبد املطلب، يزعم أنه نيب، يدعونا جاءنا فىت من قريش، مث: ذلك العام سأهلم عما كان يف مومسهم، فقالوا
يا بين عامر هل هلا من تالف : فوضع الشيخ يده على رأسه مث قال: إىل أن مننعه ونقوم معه وخنرج به إال بالدنا قال

؟ والذي نفس فالن بيده ما تقوهلا إمساعيلي قط، وإهنا حلق فأين رأيكم كان عنكم ) ٣(؟ هل لذناباها من مطلب 
  .؟) ٤(

فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تلك السنني يعرض نفسه على قبائل : وقال موسى بن عقبة عن الزهري
ال أكره أحدا منكم : " العرب يف كل موسم، ويكلم كل شريف قوم ال يسأهلم مع ذلك إال أن يؤوه ومينعوه ويقول

هه، إمنا أريد أن حترزوين فيما يراد يل من القتل على شئ، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذلك، ومن كره مل أكر
  ".حىت أبلغ رسالة ريب، وحىت يقضي اهللا يل وملن صحبين مبا شاء 
قوم الرجل أعلم به، أترون أن رجال يصلحنا وقد : فلم يقبله أحد منهم، وما يأت أحدا من تلك القبائل إال قال

  ).٥(صار وأكرمهم به وكان ذلك مما ذخره اهللا لالن! أفسد قومه ولفظوه ؟ 
  وقد روى احلافظ أبو نعيم من طريق عبد اهللا بن االجلح وحيىي بن سعيد االموي كالمها عن

__________  
  .بن عبد اهللا بن سلمة اخلري بن قشري بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: بيحرة بن فراس) ١(

  .قاله ابن هشام
  .ويف االصل حبرية

  .بايعناك: يف ابن هشام) ٢(
  .مثل يضرب ملا فات وأصله ذنايب الطري إذا أفلت من احلبالة فطلبت االخذ به) ٣(
  .٦٦ - ٦٥/  ٢ج : اخلرب يف سرية ابن هشام) ٤(
  .٤١٤/  ٢اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ٥(

  .حممد بن السائب الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس عن العباس
  قال يل: قال

ال أرى يل عندك وال عند أخيك منعة فهل أنت خمرجي إىل السوق غدا حىت نقر "  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وكانت جممع العرب" يف منازل قبائل الناس 

قال فقلت هذه كندة ولفها وهي أفضل من حيج البيت من اليمن وهذه منازل بكر بن وائل، وهذه منازل بين عامر 
  .م فقال ممن القوم ؟ قالوا من أهل اليمنبن صعصعة، فاختر لنفسك ؟ قال فبدأ بكندة فأتاه

  .قال من أي اليمن ؟ قالوا من كندة
تشهدون أن ال : " قال من أي كندة ؟ قالوا من بين عمرو بن معاوية، قال فهل لكم إىل خري ؟ قالوا وما هو ؟ قال

  ".إله إال اهللا وتقيمون الصالة وتؤمنون مبا جاء من عند اهللا 
إن ظفرت جتعل لنا امللك من بعدك ؟ فقال : وحدثين أيب عن أشياخ قومه أن كندة قالت له: قال عبد اهللا بن االجلح

  .فقالوا ال حاجة لنا فيما جئتنا به" إن امللك هللا جيعله حيث يشاء : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .لنا بكأجئتنا لتصدنا عن آهلتنا وننابذ العرب، احلق بقومك فال حاجة : وقال الكليب فقالوا

  .فانصرف من عندهم فأتى بكر بن وائل فقال ممن القوم ؟ قالوا من بكر بن وائل
  .فقال من أي بكر بن وائل ؟ قالوا من بين قيس بن ثعلبة



  .قال كيف العدد ؟ قالوا كثري مثل الثرى
  .قال فكيف املنعة ؟ قالوا ال منعة جاورنا فارس فنحن ال منتنع منهم وال جنري عليهم

فتجعلون هللا عليكم إن هو أبقاكم حىت تنزلوا منازهلم، وتستنكحوا نساءهم، وتستعبدوا أبناءهم أن تسبحوا : " قال
  .قالوا ومن أنت ؟ قال أنا رسول اهللا" اهللا ثالثا وثالثني، وحتمدوه ثالثا وثالثني، وتكربوه أربعا وثالثني 

فيقول للناس ال تقبلوا قوله، مث مر أبو هلب فقالوا هل  وكان عمه أبو هلب يتبعه: مث انطلق فلما وىل عنهم قال الكليب
تعرف هذا الرجل ؟ قال نعم هذا يف الذروة منا فعن أي شأنه تسألون ؟ فأخربوه مبا دعاهم إليه وقالوا زعم أنه 

  .أال ال ترفعوا برأسه قوال فإنه جمنون يهذي من أم رأسه: رسول اهللا، قال
  .ر فارس ما ذكرقالوا قد رأينا ذلك حني ذكر من أم

أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن : عن أشياخ من قومه قالوا) ١(فأخربين عبد الرمحن املعايري : قال الكليب
  .بسوق عكاظ، فقال ممن القوم ؟ قلنا من بين عامر بن صعصعة

  .بنو كعب بن ربيعة): ٢(قال من أي بين عامر بن صعصعة ؟ قالوا 
  .؟ قلنا ال يرام ما قبلنا، وال يسطلى بنارنا] كم في[ قال كيف املنعة 
  إين رسول اهللا وآتيكم لتمنعوين حىت أبلغ رسالة ريب: " قال فقال هلم

  .قالوا ومن أي قريش أنت ؟ قال من بين عبد املطلب" وال أكره أحدا منكم على شئ 
  .قالوا فأين أنت من عبد مناف ؟ قال هم أول من كذبين وطردين

ال نطردك وال نؤمن بك، وسنمنعك حىت تبلغ رسالة ربك قال فنزل إليهم والقوم يتسوقون، إذ أتاهم  قالوا ولكنا
  بن فراس) ٣(بيحرة 

__________  
  .يف دالئل أيب نعيم) ١(

  .العامري
  .قلنا: يف أيب نعيم) ٢(
  .حبرية، وقد تقدم: يف الطربي وابن هشام) ٣(

ره ؟ قالوا حممد بن عبد اهللا القرشي قال فما لكم وله ؟ قالوا زعم لنا القشريي فقال من هذا الرجل أراه عندكم أنك
  .أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فطلب إلينا أن مننعه حىت يبلغ رسالة ربه

  .قال ماذا رددمت عليه ؟ قالوا بالترحيب والسعة، خنرجك إىل بالدنا ومننعك ما مننع به أنفسنا
مث لتنابذوا الناس ) ١(هل هذه السوق يرجع بشئ أشد من شئ ترجعون به بدأمت ما أعلم أحدا من أ: قال بيحرة

وترميكم العرب عن قوس واحدة، قومه أعلم به لو آنسوا منه خريا لكانوا أسعد الناس به، أتعمدون إىل زهيق قد 
  .طرده قومه وكذبوه فتؤوونه وتنصرونه ؟ فبئس الرأي رأيتم

  .قم فاحلق بقومك، فواهللا لوال أنك عند قومي لضربت عنقك: عليه وسلم فقالمث أقبل على رسول اهللا صلى اهللا 
قال فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ناقته فركبها، فغمز اخلبيث بيحرة شاكلتها فقمصت برسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وسلم فألقته
اليت أسلمن مع رسول اهللا مبكة جاءت زائرة وعند بين عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن قرط، كانت من النسوة ال

أيصنع هذا برسول اهللا بني أظهركم ال مينعه أحد منكم ؟ فقام  -وال عامر يل  -إىل بين عمها، فقالت يا آل عامر 



ثالثة من بين عمها إىل بيحرة واثنني أعاناه، فأخذ كل رجل منهم رجال فجلد به االرض، مث جلس على صدره مث 
قال فأسلم " اللهم بارك على هؤالء والعن هؤالء : " طما، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعلوا وجوههم ل

بن عبد اهللا بن  -أو عذرة  -وغطفان ابنا سهل، وعروة ) ٢(غطيف : الثالثة الذين نصروه وقتلوا شهداء وهم
  .سلمة رضي اهللا عنهم

  .د االموي يف مغازيه عن أبيه بهوقد روى هذا احلديث بتمامه احلافظ سعيد بن حيىي بن سعي
  وهلك اآلخرون

بيحرة بن فراس، وحزن بن عبد اهللا بن سلمة بن قشري، ومعاوية بن عبادة أحد بين عقيل لعنهم اهللا لعنا : وهم
  .كثريا

  .وهذا أثر غريب كتبناه لغرابته واهللا أعلم
  .ة عامر بن صعصعة وقبيح ردهم عليهوقد روى أبو نعيم له شاهدا من حديث كعب بن مالك رضي اهللا عنه يف قص

من حديث أبان بن  -والسياق اليب نعيم رمحهم اهللا  -وأغرب من ذلك وأطول ما رواه أبو نعيم واحلاكم والبيهقي 
: حدثين علي بن أيب طالب قال]: قال [ ، عن عكرمة عن ابن عباس )٤(، عن أبان بن تغلب )٣(عبد اهللا البجلي 

أن يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معه، وأبو بكر إىل مىن حىت دفعنا إىل جملس ]  ص[ ملا أمر اهللا رسوله 
: من جمالس العرب، فتقدم أبو بكر رضي اهللا عنه فسلم، وكان أبو بكر مقدما يف كل خري، وكان رجال نسابة، فقال

  ؟ وأي ربيعة أنتم أمن هامها أم من هلازمها: ممن القوم ؟ قالوا من ربيعة، قال
__________  

  .من الدالئل، ويف االصل بدءا مث، وهو حتريف) ١(
  .يف الدالئل غطريف) ٢(
حسن  ٩/  ١وهو أبان بن أيب حازم البجلي الكويف، وثقه ابن معني والعجلي وابن منري وقال الذهيب يف امليزان ) ٣(

  .هو عزيز احلديث سرده ابن حبان يف اجملروحني: احلديث، قال ابن عدي
  .بن ثعلب:  دالئل البيهقييف) ٤(

  .قالوا بل من هامها العظمى
منكم عوف الذي كان : ذهل االكرب، قال هلم أبو بكر) ١(فقالوا ] أنتم [ فمن أي هامتها العظمى : قال أبو بكر

  .ال: ال حر بوادي عوف ؟ قالوا] له [ يقال 
  .ال :ومنتهى االحياء ؟ قالوا) ٢(أبو اللواء : قال فمنكم بسطام بن قيس

  .ال: قال فمنكم احلوفزان بن شريك قاتل امللوك وسالبها أنفسها ؟ قالوا
  .ال: قال فمنكم جساس بن مرة بن ذهل حامي الذمار ومانع اجلار ؟ قالوا

  .ال: قال فمنكم املزدلف صاحب العمامة الفردة ؟ قالوا
  .ال: قال فأنتم أخوال امللوك من كندة ؟ قالوا

  .ال: من خلم ؟ قالواقال فأنتم أصهار امللوك 
  .ذهل االصغر] من [ فلستم بذهل االكرب، بل أنتم : قال هلم أبو بكر رضي اهللا عنه

  قال فوثب إليه منهم
إن على سائلنا : فأخذ بزمام ناقة أيب بكر وهو يقول -وجهه ) ٣(حني بقل  -غالم يدعى دغفل بن حنظلة الذهلي 



ا هذا إنك سالتنا فأخربناك، ومل نكتمك شيئا، وحنن نريد أن نسأل فمن ي) ٤(والعبء ال نعرفه أو حنمله * أن نسأله 
  .أنت ؟ قال رجل من قريش

فمن أنت من قريش ؟ فقال له رجل من بين ) ٥(بخ بخ أهل السؤدد والرئاسة، قادمة العرب وهاديها : فقال الغالم
  .تيم بن مرة

نكم قصي بن كالب الذي قتل مبكة املتغلبني عليها أمكنت واهللا الرامي من سواء الثغرة ؟ أفم: فقال له الغالم
وأجلى بقيتهم ومجع قومه من كل أوب حىت أوطنهم مكة مث استوىل على الدار وأنزل قريشا منازهلا فسمته العرب 

  .به مجع اهللا القبائل من فهر فقال أبو بكر ال* أليس أبوكم كان يدعى جممعا : بذلك جممعا، وفيه يقول الشاعر
  .ال: م عبد مناف الذي انتهت إليه الوصايا وأبو الغطاريف السادة ؟ فقال أبو بكرقال فمنك

عمرو العال هشم : قال فمنكم عمرو بن عبد مناف هاشم الذي هشم الثريد لقومه والهل مكة، ففيه يقول الشاعر
االصياف كانت قريش عند الشتاء ورحلة * ورجال مكة مسنتون عجاف سنوا إليه الرحلتني كليهما * الثريد لقومه 

  والقائلني هلم لالضياف* فاملخ خالصة لعبد مناف الرايشني وليس يعرف رايش * بيضة فتفلقت 
__________  

  .من دالئل البيهقي، ويف االصل فقال وهو حتريف) ١(
  .أبو امللوك: كذا يف االصل ويف البيهقي، ويف أيب نعيم) ٢(
  .تبني: يف البيهقي) ٣(
  .العبو ال نعرفه أو جنهلهو: يف البيهقي) ٤(
  .أزمة العرب وهداهتا: يف دالئل أيب نعيم) ٥(

منعوك من أزل ومن إقراف * واملانعني البيض باالسياف هللا درك لو نزلت بدارهم * والضاربني الكبش يربق بيضه 
  .ال: فقال أبو بكر) ١(

والوحوش والسباع يف الفال الذي قال فمنكم عبد املطلب شيبة احلمد، وصاحب عري مكة، ومطعم طري السماء 
  .كأن وجهه قمر يتالال يف الليلة الظلماء

  .ال: ؟ قال
  .ال: قال أفمن أهل االفاضة أنت ؟ قال
  .ال: قال أفمن أهل احلجابة أنت ؟ قال
  .ال: قال أفمن أهل الندوة أنت ؟ قال
  .ال: قال أفمن أهل السقاية أنت ؟ قال
  .ال: قال أفمن أهل الرفادة أنت ؟ قال

صادف در : ال مث جذب أبو بكر رضي اهللا عنه زمام ناقته من يده، فقال له الغالم: قال فمن املفيضني أنت ؟ قال
أما واهللا يا أخا قريش لو ثبت خلربتك أنك من زمعات : مث قال) ٢(يهيضه حينا وحينا يرفعه * السيل در يدفعه 

  .قريش ولست من الذوائب
فقلت له يا أبا بكر لقد وقعت من االعرايب على : ى اهللا عليه وسلم يتبسم قال عليقال فأقبل إلينا رسول اهللا صل

  .باقعة
  .فقال أجل يا أبا احلسن، إنه ليس من طامة إال وفوقها طامة، والبالء موكل بالقول



قال  -م السكينة والوقار، وإذا مشايخ هلم أقدار وهيئات، فتقدم أبو بكر فسل) ٣(قال مث انتهينا إىل جملس عليه 
فقال هلم أبو بكر ممن القوم ؟ قالوا من بين شيبان بن ثعلبة، فالتفت إىل  -علي وكان أبو بكر مقدما يف كل خري 
بأيب أنت وأمي ليس بعد هؤالء من عز يف قومهم، ويف رواية ليس وراء : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .ء غرر الناسهؤالء عذر من قومهم، وهؤالء غرر يف قومهم، وهؤال
  .وكان يف القوم مفروق بن عمرو، وهانئ بن قبيصة، واملثىن بن حارثة، والنعمان بن شريك

وكان أقرب القوم إىل أيب بكرمفروق بن عمرو، وكان مفروق بن عمرو قد غلب عليهم بيانا ولسانا، وكانت له 
  ).٤(غديرتان تسقطان على صدره 

كيف العدد فيكم ؟ فقال له إنا لنزيد على ألف، ولن تغلب : ل له أبو بكرفكان أدىن القوم جملسا من أيب بكر فقا
  .ألف من قلة

  .علينا اجلهد ولكل قوم جد: فكيف املنعة فيكم ؟ فقال: فقال له
فكيف احلرب بينكم وبني عدوكم ؟ فقال مفروق إنا أشد ما نكون لقاء حني نغضب، وإنا لنؤثر : فقال أبو بكر
  اجلياد على
  .السالح على اللقاح، والنصر من عند اهللاالوالد، و

  ).٥] (أخرى [ يديلنا مرة ويديل علينا 
  إن كان بلغكم أنه رسول اهللا فها هو هذا فقال مفروق قد بلغنا: لعلك أخو قريش ؟ فقال أبو بكر

__________  
  .الضيق والشدة، واالقراف التهمة: االزل) ١(
  .يصدعه بدل يرفعه: يف البيهقي) ٢(
  .عليهم: البيهقي يف) ٣(
  .تريبته: يف البيهقي) ٤(
  .من دالئل البيهقي وعند أيب نعيم ويديل علينا مرة) ٥(

، مث التفت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس وقام أبو )١] (فإىل ما تدعو يا أخا قريش [ أنه يذكر ذلك 
ن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأين رسول أدعوكم إىل شهادة أ: " بكر يظله بثوبه فقال صلى اهللا عليه وسلم

اهللا، وأن تؤووين وتنصروين حىت أؤدي عن اهللا الذي أمرين به، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر اهللا وكذبت رسوله، 
  ".واستغنت بالباطل عن احلق، واهللا هو الغين احلميد 

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم : (اهللا عليه وسلمقال له وإىل ما تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ فتال رسول اهللا صلى 
فقال له ]  ١٥١: االنعام) [ ذلك وصاكم به لعلكم تتقون: (إىل قوله) أال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا

وإىل ما تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ فواهللا ما هذا من كالم أهل االرض، ولو كان من كالمهم لعرفناه، فتال : مفروق
إن اهللا يأمر بالعدل واالحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر : (ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمرسو

دعوت واهللا يا أخا قريش إىل مكارم االخالق : فقال له مفروق]  ٩٠: النحل) [ والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
: ن يشركه يف الكالم هانئ بن قبيصة فقالوحماسن االعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك، وكأنه أحب أ

  .وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا
قد مسعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قولك، وإين أرى إن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك : فقال له هانئ



يه زلة يف الرأي، وطيشة يف جمللس جلسته إلينا ليس له أول وال آخر مل نتفكر يف أمرك، وننظر يف عاقبة ما تدعو إل
  العقل، وقلة نظر يف العاقبة وإمنا تكون الزلة مع العجلة،

  .وإن من ورائنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقدا
وهذا املثىن شيخنا : ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر، وكأنه أحب أن يشركه يف الكالم املثىن بن حارثة فقال

  .وصاحب حربنا
  .مقالتك واستحسنت قولك يا أخا قريش، وأعجبين ما تكلمت به قد مسعت: فقال املثىن

) ٢(واجلواب هو جواب هانئ بن قبيصة وتركنا ديننا واتباعنا إياك جمللس جلسته إلينا وإنا إمنا نزلنا بني صريني 
  ).٣(أحدمها اليمامة، واآلخر السماوة 

ل له أما أحدمها فطفوف الرب وأرض العرب، وأما فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما هذان الصريان ؟ فقا
  .اآلخر فأرض فارس وأهنار كسرى وإمنا نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن ال حندث حدثا، وال نؤوي حمدثا

ولعل هذا االمر الذي تدعونا إليه مما تكرهه امللوك، فأما ما كان مما يلي بالد العرب فذنب صاحبه مغفور، وعذره 
  .ا ما كان يلي بالد فارس فذنب صاحبه غري مغفور، وعذره غري مقبولمقبول، وأم

  .فإن أردت أن ننصرك ومننعك مما يلي العرب فعلنا
  ما أسأمت الرد إذ أفصحتم بالصدق إنه ال يقوم بدين اهللا إال من: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .من البيهقي وأيب نعيم) ١(
ل صريين تثنية صري، والصرى للماء إذا طال مكثة وتغري، ويف النهاية، الصري، املاء الذي حيضره الصريني، وقي) ٢(

  .الناس
  .السمامة: ويف دالئل البيهقي: السماوة) ٣(

  .ومسيت بالسماوة الهنا أرض مستوية ال حجر فيها، وهي ماء بالبادية، وهي بني الكوفة والشام
  ).معجم ما استعجم -معجم البلدان (

  ".حاطه من مجيع جوانبه 
أرأيتم إن مل تلبثوا إال يسريا حىت مينحكم اهللا بالدهم وأمواهلم ويفرشكم : " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فتال رسول اهللا ! اللهم وإن ذلك لك يا أخا قريش : فقال له النعمان بن شريك" بناهتم أتسبحون اهللا وتقدسونه ؟ 
مث ]  ٤٥: االحزاب) [ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا(: صلى اهللا عليه وسلم

  .هنض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قابضا على يدي أيب بكر
  ما -يا علي أية أخالق للعرب كانت يف اجلاهلية : " قال علي مث التفت إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  ).١" (هبا يتحاجزون يف احلياة الدنيا  -أشرفها 
  .قال مث دفعنا إىل جملس االوس واخلزرج، فما هنضنا حىت بايعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم

وكانوا صدقاء صرباء فسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من معرفة أيب بكر رضي اهللا عنه بأنساهبم : قال علي
)٢.(  

امحدوا هللا كثريا فقد : " هللا عليه وسلم إال يسريا حىت خرج إىل أصحابه فقال هلمقال فلم يلبث رسول اهللا صلى ا
  ".ظفرت اليوم أبناء ربيعة بأهل فارس، قتلوا ملوكهم واستباحوا عسكرهم ويب نصروا 



وراكبها * فدى لبين ذهل بن شيبان ناقيت : إىل جنب ذي قار وفيها يقول االعشى) ٣(قال وكانت الوقعة بقراقر 
* فلله عينا من رأى من فوارس ) ٤(مقدمة اهلامرز حىت تولت * اللقاء وقلت مهوا ضربوا باحلنو حنو قراقر  عند

  وكانت علينا غمرة فتجلت* فثاروا وثرنا واملودة بيننا ) ٥(كذهل بن شيبان هبا حني ولت 
__________  

  .يتحاجزون فيما بينهم هبا يدفع اهللا عزوجل بأس بعضهم عن بعض وهبا: العبارة يف البيهقي) ١(
  .٢٤١ - ٢٣٧/  ١رواه احلاكم وأبو نعيم يف دالئل النبوة ) ٢(

عن العماين وعن الغاليب عن البجلي فذكره بإسناده ومعناه : وفيه ٤٢٧ - ٤٢٢/  ٢والبيهقي يف الدالئل ج 
  .وروي أيضا باسناد آخر جمهول عن أبان بن تغلب

  .كم والبيهقي وأبو نعيم بإسناد حسنأخرجه احلا: وقال القسطالين يف املواهب
  .وما بني معكوفتني زيادة اقتضاها السياق استدركت من دالئل البيهقي

  .وقد بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم وخرب أصحابه هبا -لبكر على العجم  -وقعة ذي قار كانت ) ٣(
  .وذوقار ماء لبكر قريب من الكوفة وبعد هذا اليوم من مفاخر بكر

خزانة االدب ج  ٩٧/  ٢االغاين ج  - ٢٨٩/  ١ابن االثري  - ١٤٨/  ٢الطربي  -العقد الفريد (الوقعة أنظر يف 
  ).معجم البلدان -طبع أوروبا  ٦٣٨النقائض  ٣٤٣/  ١
وهم : وذي قارها منها اجلنود فقلت ورواية اللسان* فصبحهم باحلنو حنو قراقر : رواية البيت يف أيام العرب) ٤(

  مقدمة اهلامرز حىت تولت* حنو قراقر ضربوا باحلنو 
  .هم ضربوا، وهذه هي رواية الديوان ورواية النقائض أيضا: وصواب إنشاده: قال

  .بنو شيبان بطن يف بكر بن وائل
  .كان على مسلحة كسرى بالسواد، وكان على ألف من االساورة: هامرز

  .ع اليت بني أيديناهذا البيت والذي بعده مل جندمها يف ديوانه وال يف املراج) ٥(

هذا حديث غريب جدا كتبناه ملا فيه من دالئل النبوة وحماسن االخالق ومكارم الشيم وفصاحة العرب وقد ورد 
جعلوا  -مكان قريب من الفرات  -هذا من طريق أخرى وفيه أهنم ملا حتاربوا هم وفارس والتقوا معهم قراقر 

  .على فارس بذلك، وقد دخلوا بعد ذلك يف االسالمشعارهم اسم حممد صلى اهللا عليه وسلم فنصروا 
جاءنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : أخربنا عبد اهللا بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: وقال الواقدي

منازلنا مبىن وحنن نازلون بازاء اجلمرة االوىل اليت تلي مسجد اخليف وهو على راحلته مردفا خلفه زيد بن حارثة، 
عانا فواهللا ما استجبنا له وال خري لنا، قال وقد كنا مسعنا به وبدعائه يف املواسم، فوقف علينا يدعونا فلم نستجب فد

  .له، وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي
  .أحلف باهللا لو قد صدقنا هذا الرجل ومحلناه حىت حنل به وسط بالدنا لكان الرأي: فقال لنا

  . يبلغ كل مبلغفأحلف باهللا ليظهرن أمره حىت
  .فقال القوم دعنا منك ال تعرضنا ملا ال قبل لنا به

ما أحسن كالمك وأنوره، ولكن قومي : وطمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ميسرة فكلمه فقال ميسرة
  .أبعد) ١(خيالفونين وإمنا الرجل بقومه فإذا مل يعضدوه فالعدى 

  .رج القوم صادرين إىل أهليهمفانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخ



  .ميلوا نأيت فدك فإن هبا يهودا نسائلهم عن هذا الرجل: فقال هلم ميسرة
فمالوا إىل يهود فاخرجوا سفرا هلم فوضعوه مث درسوا ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النيب االمي العريب 

  .عد وال بالسبط، ويف عينيه محرة مشرق اللونيركب احلمار وجيتزي بالكسرة ليس بالطويل وال بالقصري، وال باجل
يف مواطن بالء عظيم وال ] منه [ فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا يف دينه فإنا حنسده وال نتبعه، وإنا 

  .يبقى أحد من العرب إال اتبعه وإال قاتله فكونوا ممن يتبعه
  فقال
وم نرجع إىل املوسم ونلقاه فرجعوا إىل بالدهم وأىب ذلك عليهم هذا االمر بني، فقال الق] إن [ يا قوم أال : ميسرة

رجاهلم فلم يتبعه أحد منهم فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة مهاجرا وحج حجة الوداع لقاه ميسرة 
  .فعرفه
اهللا إال ما ترى من يا رسول اهللا واهللا ما زلت حريصا على اتباعك من يوم أخنت بنا حىت كان ما كان وأىب : فقال

تأخر إسالمي، وقد مات عامة النفر الذين كانوا معي فأين مدخلهم يا رسول اهللا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .احلمد هللا الذي أنقذين: فقال" كل من مات على غري دين االسالم فهو يف النار : " وسلم

  .فأسلم وحسن إسالمه، وكان له عند أيب بكر مكان
القبائل واحدة واحدة، فذكر عرضه عليه السالم نفسه ] خرب [ تقصى االمام حممد بن عمر الواقدي فقص وقد اس

على بين عامر، وغسان، وبين فزارة، وبين مرة، وبين حنيفة، وبين سليم، وبين عبس، وبين نضر بن هوازن، وبين 
  .بن احلطيم وغريهم ثعلبة بن عكابة، وكندة، وكلب، وبين احلارث بن كعب، وبين عذرة، وقيس

  .وسياق أخبارها مطولة وقد ذكرنا من ذلك طرفا صاحلا وهللا احلمد واملنة
__________  

  .االعداء خاصة: الغرباء واالجانب واالعداء، وبالضم: العدى بالكسر: يف النهاية) ١(

عن سامل بن أيب  -ن املغرية يعين اب -عن عثمان ] بن يونس [ حدثنا أسود بن عامر، أنا اسرائيل : وقال االمام أمحد
  .اجلعد عن جابر بن عبد اهللا

هل من رجل حيملين إىل قومه فإن : " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعرض نفسه على الناس باملوقف فيقول: قال
  .فأتاه رجل من مهدان فقال ممن أنت ؟ قال الرجل من مهدان) ١" (قريشا قد منعوين أن أبلغ كالم ريب عز وجل ؟ 

مث إن الرجل خشي أن خيفره قومه فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! قال فهل عند قومك من منعة ؟ قال نعم 
  ).٢(فانطلق وجاء وفد االنصار يف رجب ! قال نعم ! فقال آتيهم فأخربهم مث آتيك من عام قابل 

  .حيحوقد رواه أهل السنن االربعة من طرق عن اسرائيل به، وقال الترمذي حسن ص
  قدوم وفد االنصار عاما بعد عام حىت بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم] يف [ فصل 

بيعة بعد بيعة مث بعد ذلك حتول إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة حديث سويد بن صامت االنصاري 
لك بن االوس، وأمه ليلى بنت بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن ما) ١(وهو سويد بن الصامت 

  .عمرو النجارية أخت سلمى بنت عمرو أم عبد املطلب بن هاشم
  .فسويد هذا ابن خالة عبد املطلب جد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك من أمره كلما اجتمع الناس : قال حممد بن إسحاق بن يسار
من اهلدى والرمحة وال ] من اهللا [ و القبائل إىل اهللا وإىل االسالم ويعرض عليهم نفسه وما جاء به باملوسم أتاهم يدع



  .يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف، إال تصدى له ودعاه إىل اهللا تعاىل، وعرض عليه ما عنده
  ]االنصاري [ حدثين عاصم بن عمر بن قتادة : قال ابن إسحاق

__________  
  .هذا حديث غريب صحيح: وقال ٢٩٢٥كتاب فضائل القرآن ح  - ٤٦أخرجه الترمذي يف ) ١(

  .٤٧٣٤باب يف القرآن ح  -وأخرجه أبو داود يف السنة 
  .٤١٣/  ٢وأخرجه البيهقي يف الدالئل ج  ٢٠١باب يف اجلهمية ح  ١٣وأخرجه ابن ماجة يف املقدمة 

  .قداموقال البيهقي هذه الزيادة من رواية مصعب بن امل
وبنت سويد هي أم عاتكة، أخت سعيد بن ريد امرأة عمر بن ..هو سويد بن الصامت بن حوط: يف السهيلي) ٢(

  .اخلطاب فهو جدها المها واسم أمها زينب

  .عن أشياخ من قومه
 وكان سويد إمنا يسميه قومه فيهم -أو معتمرا  -قدم سويد بن الصامت أخو بين عمرو بن عوف مكة حاجا : قالوا

مقالته بالغيب ساءك ما * أال رب من تدعو صديقا ولو ترى : الكامل جللده وشعره وشرفه ونسبه، وهو الذي يقول
متيمة غش * يسرك باديه وحتت أدميه ) ١(وبالغيب مأثور على ثغرة النحر * يفري مقالته كالشهد ما كان شاهدا 

  لبغضاء بالنظر الشزرمن الغل وا* تبتري عقب الظهر تبني لك العينان ما هو كامت 
قال فتصدى له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(وخري املوايل من يريش وال يربي * فرشين خبري ظاملا قد بريتين 

  .فلعل الذي معك مثل الذي معي: حني مسع به فدعاه إىل اهللا واالسالم، فقال له سويد
فقال لرسول اهللا  -قال جملة لقمان يعين حكمة لقمان وما الذي معك ؟ : فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إن هذا الكالم حسن، والذي معي أفضل من هذا، : " أعرضها علي، فعرضها عليه فقال: صلى اهللا عليه وسلم
  .فتال عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القرآن ودعاه إىل االسالم" قرآن أنزله اهللا علي هو هدى ونور 

  .إن هذا القول حسن: قالفلم يبعد منه و
  ).٣(مث انصرف عنه فقدم املدينة على قومه فلم يلبث أن قتله اخلزرج 

  .فإن كان رجال من قومه ليقولون إنا لنراه قتل وهو مسلم
  ).٤(وكان قتله قبل بعاث 

بأخصر  عن احلاكم عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق) ٥(وقد رواه البيهقي 
  .من هذا

وحدثين احلصني بن عبد الرمحن بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن حممود بن : إسالم إياس بن معاذ قال ابن إسحاق
  .لبيد
ملا قدم أبواحليسر، أنس بن رافع، مكة ومعه فتية من بين عبد االشهل، فيهم إياس بن معاذ يلتمسون احللف من : قال

هل ]: " هلم [ م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم، فقال قريش على قومهم من اخلزرج، مسع هب
  وما ذاك ؟: قالوا: لكم يف خري مما جئتم له ؟ قال

__________  
  .السيف املوشى: املأثور) ١(
  .فخري املوايل بدال من وخري املوايل: يف ابن هشام) ٢(



قتله يف اجلاهلية فهيج قتله وقعة بعاث بني االوس واخلزرج مث قتل سويدا اجملذر بن ذياد وامسه عبد اهللا، وكان ) ٣(
أسلم اجملذر واحلارث بن سويد بن الصامت، وكان احلارث يطلب غرة اجملذر بن ذياد ليقتله بأبيه، ويوم أحد جاءه 
مي احلارث من خلفه فضرب عنقه وقتله غيله، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتل احلارث وضرب عنقه عو

  ).طبقات ابن سعد(بن ساعدة على باب مسجد قباء 
  .بعاث موضع كانت فيه حرب بني االوس واخلزرج) ٤(
  .٤١٩/  ٢دالئل النبوة ج ) ٥(

  .أنا رسول اهللا إىل العباد أدعوهم إىل أن يعبدوا اهللا وال يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب: قال
هذا واهللا خري ) ١(يا قوم  -وكان غالما حدثا  -إياس بن معاذ : فقالمث ذكر هلم االسالم وتال عليهم القرآن قال 

  .مما جئتم له
دعنا منك، فلعمري : فأخذ ابواحليسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء فضرب هبا وجه إياس بن معاذ وقال

  .لقد جئنا لغري هذا
إىل املدينة، وكانت وقعة بعاث بني االوس قال فصمت إياس وقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنهم، وانصرفوا 

  .واخلزرج
  .قال مث مل يلبث إياس بن معاذ أن هلك

قال حممود بن لبيد فأخربين من حضرين من قومه أهنم مل يزالوا يسمعونه يهلل اهللا ويكربه وحيمده ويسبحه حىت مات 
لس، حني مسع من رسول اهللا صلى اهللا فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما، لقد كان استشعر االسالم يف ذلك اجمل

  ).٢(عليه وسلم ما مسع 
كانت فيه وقعة عظيمة قتل فيها خلق من أشراف االوس واخلزرج  -وبعاث موضع باملدينة  -كان يوم بعاث : قلت

  .وكربائهم، ومل يبق من شيوخهم إال القليل
  .عن هشام عن أبيه عن عائشة) ٣(وقد روى البخاري يف صحيحه عن عبيد بن إمساعيل عن أيب أسامة 

كان يوم بعاث يوما قدمه اهللا لرسوله، قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وقد افترق مالؤهم، : قالت
  ).٤(وقتل سراهتم 

  .فلما أراد اهللا إظهار دينه وإعزاز نبيه: باب بدء إسالم االنصار رضي اهللا عنهم قال إبن إسحاق
رج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املوسم الذي لقيه فيه النفر من االنصار، فعرض نفسه واجناز موعده له، خ

  .على قبائل العرب كما كان يصنع يف كل موسم، فبينا هو عند العقبة لقي رهطا من اخلزرج أراد اهللا هبم خريا
من " صلى اهللا عليه وسلم قال هلم ملا لقيهم رسول اهللا : فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا

  .قالوا نفر من اخلزرج" أنتم ؟ 
  .بلى: قالوا" أفال جتلسون أكلمكم ؟ " قال ! قالوا نعم " أمن موايل يهود ؟ : " قال

  .فجلسوا معه فدعاهم إىل اهللا وعرض عليهم االسالم، وتال عليهم القرآن
  قال

  .معهم يف بالدهموكان مما صنع اهللا هبم يف االسالم أن يهود كان 
وكانوا أهل كتاب وعلم، وكانوا هم أهل شرك أصحاب أوثان، وكانوا قد غزوهم ببالدهم، فكانوا إذا كان بينهم 

  شئ قالوا



__________  
  .أي قوم: يف السرية) ١(
  .احلصني بن عبد الرمحن بن سعد بن معاذ: اخلرب يف دالئل النبوة للبيهقي وفيه) ٢(
  .صل أيب أمامة وهو حتريفمن البخاري ويف اال) ٣(

  .٨٧/  ٧فتح الباري  ٣٧٧٧باب مناقب االنصار ح ) ١(كتاب مناقب االنصار  ٦٣وأخرجه يف 
  .وقتلت سرواهتم وجرحوا فقدمه اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم يف دخوهلم يف االسالم: يف البخاري) ٤(

  .عه قتل عاد وإرمإن نبيا مبعوث اآلن قد أظل زمانه نتبعه، نقتلكم م] هلم [ 
  .فلما كلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إىل اهللا

يا قوم تعلمون واهللا إنه النيب الذي توعدكم به يهود، فال يسبقنكم إليه، فأجابوه فيما دعاهم : قال بعضهم لبعض
ركنا قومنا وال قوم بينهم من العداوة إنا د ت: إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من االسالم وقالوا له

والشر ما بينهم، وعسى أن جيمعهم اهللا بك فسنقدم عليهم فندعوهم إىل أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه 
  .من هذا الدين، فإن جيمعهم اهللا عليك فال رجل أعز منك

  .منوا وصدقواراجعني إىل بالدهم قد آ] عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم [ مث انصرفوا 
بن عدس بن ) ١(أبو أمامة أسعد بن زرارة : وهم فيما ذكر يل ستة نفر كلهم من اخلزرج، وهم: قال ابن إسحاق

  .عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار
  .وقد قيل إنه أول من أسلم من االنصار من اخلزرج: قال أبو نعيم

  .ومن االوس أبو اهليثم بن التيهان
  .من أسلم رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء واهللا أعلموقيل إن أول 

النجاريان، ورافع  -وهو ابن عفراء  -وعوف بن احلارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار 
بن زريق الزرقي وقطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن غنم بن سواد ] بن عامر [ بن مالك بن العجالن بن عمرو 

  بن جشم بن اخلزرج) ٢(ن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن غنم ب
السلمي مث من بين سواد، وعقبة بن عامر بن نايب بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة السلمي أيضا، مث من بين 

  .حرام
مة السلمي أيضا، مث من وجابر بن عبد اهللا بن رئاب بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سل

  .بين عبيد رضي اهللا عنهم
  .وهكذا روي عن الشعيب والزهري وغريمها أهنم كانوا ليلتئذ ستة نفر من اخلزرج

) ٣(وذكر موسى بن عقبة يف ما رواه عن الزهري وعروة بن الزبري أن أول اجتماعه عليه السالم هبم كانوا مثانية 
وعبادة بن الصامت،  -وهو ابن عبد قيس  -، ورافع بن مالك، وذكوان معاذ بن عفراء، وأسعد بن زرارة: وهم

  .وأبو عبد الرمحن يزيد بن ثعلبة، وأبو اهليثم بن التيهان، وعومي بن ساعدة
  .فأسلموا وواعدوه إىل قابل

  فرجعوا إىل قومهم فدعوهم إىل االسالم،
__________  

بل بدر، كان نقيبا، أمه سعاد ويقال الفريعة بنت رافع بن معاوية شهد العقبة االوىل والثانية وبايع فيهما، مات ق) ١(



  .بن عبيد بن االجبر
  .ملا أسلم عمل على تكسري أصنام بين مالك بن النجار

  .أخذته الذحبة وملا تويف مشى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمام جنازته وهو أول من دفع بالبقيع
  .ساوة بن يزيد، وما أثبتناه من ابن هشام: االصليف ) ٢) (االستيعاب -طبقات ابن سعد (

  .وال يعرف يف العرب تزيد إال هذا، وتزيد بن احلاف بن قضاعة، وإليهم تنسب الثياب التزيدية
وأمر الستة أثبت االقاويل عندنا أهنم أول من لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال حممد بن عمر: يف ابن سعد) ٣(

  هم إىل االسالم فأسلموا وسلم من االنصار فدعا

  .وأرسلوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معاذ بن عفراء ورافع بن مالك أن أبعث إلينا رجال يفقهنا
فبعث إليهم مصعب بن عمري فنزل على أسعد بن زرارة وذكر متام القصة كما سيوردها ابن إسحاق أمت من سياق 

  .موسى بن عقبة
  .واهللا أعلم

فلما قدموا املدينة إىل قومهم ذكروا هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودعوهم إىل االسالم : قال ابن إسحاق
  حىت فشا فيهم، فلم يبق دار من دور االنصار إال وفيها ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت إذا كان

بن زرارة املتقدم ذكره، وعوف بن أبو أمامة أسعد : العام املقبل واىف املوسم من االنصار اثنا عشر رجال وهم
  .احلارث املتقدم، وأخوه معاذ ومها ابنا عفراء، ورافع بن مالك املتقدم أيضا

  .وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن خملد بن عامر بن زريق الزرقي
  .وهو أنصاري مهاجري: قال ابن هشام

عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج، بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن ) ١(وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم 
بن أصرم البلوي، والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن ) ٢(وحليفهم أبو عبد الرمحن يزيد بن ثعلبة بن خزمة 

العجالن بن يزيد بن غنم بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف بن اخلزرج العجالين، وعقبة بن عامر بن نايب 
  .ة املتقدم، فهؤالء عشرة من اخلزرج، ومن االوس اثنان ومها، عومي بن ساعدةاملتقدم، وقطبة بن عامر بن حديد

  .وأبو اهليثم مالك بن التيهان
  .قال ابن هشام التيهان خيفف ويثقل كميت وميت

) ٣(امسه مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد االعلم بن عامر بن زعون : أبو اهليثم بن التيهان: قال السهيلي
  ).٤(احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن االوس  بن جشم بن

  .قال وقيل إنه أراشي وقيل بلوي
  .وهذا مل ينسبه ابن إسحاق وال ابن هشام

واهليثم فرخ العقاب، وضرب من النبات، واملقصود أن هؤالء االثين عشر رجال شهدوا املوسم عامئذ، : قال
  .وسلم فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة النساء وهي العقبة االوىلوعزموا على االجتماع برسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وإذ قال إبراهيم رب: " وروى أبو نعيم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرأ عليهم من قوله يف سورة إبراهيم
__________  

  .أحرم والصواب ما أثبتناه: يف نسخة البن هشام) ١(
  .زمة بسكون الزاي، وقال الطربي خزمة بفتح الزايقال ابن اسحاق وابن الكليب خ) ٢(



  .ليس يف االنصار خزمة بالتحريك: قال يف االستيعاب
  .زعوراء: يف ابن سعد) ٣(
وامسه مالك بن بلى بن عمرو بن احلاف بن قضاعة حليف لبين عبد االشهل، أمجع على ذلك : قال ابن سعد) ٤(

  .د بن عمرموسى بن عقبة وحممد بن إسحاق وأبو معشر وحمم
شهد أبو اهليثم بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم إىل خيرب خارصا فخرص عليهم التمرة
  مات يف خالفة عمر سنة عشرين

  .باملدينة وقيل بقى إىل أيام علي وشهد معه صفني وقتل يومئذ
  ) .الروض اآلنف -الطبقات الكربى  -االستيعاب (قول االول اثبت عندنا قال الواقدي ال

  .إىل آخرها) اجعل هذا البلد آمنا
مرثد بن عبد اهللا اليزين، عن عبد الرمحن بن عسيلة ) ١] (أيب [ حدثين يزيد بن أيب حبيب عن : وقال ابن إسحاق

  .عقبة االوىل، وكنا اثين عشر رجالكنت ممن حضر ال: قال -وهو ابن الصامت  -الصناحبي عن عبادة 
فبايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض احلرب، على أن النشرك باهللا شيئا، 

  .وال نسرق، وال نزين، وال نقتل أوالدنا وال نأيت ببهتان نفتريه بني أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه يف معروف
  .نة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إىل اهللا، إن شاء عذب وإن شاء غفرفإن وفيتم فلكم اجل

  ).٢(وقد روى البخاري ومسلم هذا احلديث من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب به حنوه 
  .وذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ اهللا أيب إدريس اخلوالين أن عبادة بن الصامت حدثه: قال ابن إسحاق

نا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة االوىل أن ال نشرك باهللا شيئا وال نسرق وال نزين وال نقتل بايع: قال
أوالدنا وال نأيت ببهتان نفتريه بني أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه يف معروف، فإن وفيتم فلكم اجلنة، وإن غشيتم من 

ترمت عليه إىل يوم القيامة فأمركم إىل اهللا إن شاء عذب وإن ذلك شيئا فأخذمت حبده يف الدنيا فهو كفارة له، وإن س
  .شاء غفر

  .وهذا احلديث خمرج يف الصحيحني وغريمها من طرق عن الزهري به حنوه
وكان هذا مما نزل علي  -يعين وفق على ما نزلت عليه بيعة النساء بعد ذلك عام احلديبية  -وقوله على بيعة النساء 
  .به ليلة العقبةوفق ما بايع عليه أصحا

وليس هذا عجيب فإن القرآن نزل مبوافقة عمر بن اخلطاب يف غري ما موطن كما بيناه يف سريته ويف التفسري، وإن 
  .كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غري متلو فهو أظهر

  .واهللا أعلم
بن عمري بن ) ٣(فلما انصرف عنه القوم بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم مصعب : قال إبن إسحاق

  .هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي
  .وأمره أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم االسالم ويفقههم يف الدين

  وقد روى البيهقي عن ابن إسحاق قال فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة أن
ي ذكره موسى بن عقبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا بعث مصعبا حني كتبوا إليه أن يبعثه إليهم، وهو الذ

  .كما تقدم، إال أنه جعل املرة الثانية هي االوىل



  .وسياق ابن إسحاق أمت: قال البيهقي
  فكان عبد اهللا بن أيب بكر: وقال ابن إسحاق

__________  
  .سقطت من االصل واستدركت من ابن هشام) ١(

  .عن أيب اخلري وهو مرثد: ويف دالئل البيهقي
كتاب احلدود  ٢٩ومسلم يف  ٢١٩/  ٧باب فتح الباري  ٤٣كتاب مناقب االنصار  ٦٣أخرجه البخاري يف ) ٢(

  .٤٤باب ح  ١٠
أبا حممد من أوائل املهاجرين إىل احلبشة، من فضالء الصحابة شهد بدرا بعثه : أبا عبد اهللا ويف ابن سعد: يكىن) ٣(

ن حىت ظهر االسالم وفشا يف دور االنصار، وهو صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة يفقههم يف الدين ويقرأ عليهم القرآ
أول من مجع يف االسالم، قتل يوم أحد شهيدا قتله ابن قمئة وكانت راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه يوم 

االستيعاب  -طبقات ابن سعد (بدر وأحد، على رأس اثنني وثالثني شهرا من اهلجرة وهو ابن أربعني سنة أو يزيد 
  ).آلنفالروض ا -

  .ال أدري ما العقبة االوىل: يقول
  .بلى لعمري قد كانت عقبة وعقبة: مث يقول ابن إسحاق

فحدثين عاصم بن : فنزل مصعب على أسعد بن زرارة فكان يسمى باملدينة املقرئ، قال ابن إسحاق: قالوا كلهم
  .بعض رضي اهللا عنهم أمجعنيعمر بن قتادة أنه كان يصلي هبم، وذلك أن االوس واخلزرج كره بعضهم أن يؤمه 

: وحدثين حممد بن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك قال: قال ابن إسحاق
كنت قائد أيب حني ذهب بصره فكنت إذا خرجت به إىل اجلمعة فسمع اآلذان هبا صلى على أيب أمامة أسعد بن 

  .زرارة
  .ع الذان اجلمعة إال صلى عليه واستغفر لهفمكث حينا على ذلك ال يسم: قال

قال فقلت يف نفسي واهللا أن هذا يب لعجز، أال أسأله ؟ فقلت يا أبت مالك إذا مسعت االذان للجمعة صليت على 
من حرة بين بياضة يف بقيع يقال له بقيع ) ١(أيب أمامة ؟ فقال أي بين كان أول من مجع بنا باملدينة يف هزم النبيت 

  .قلت وكم أنتم يومئذ ؟ قال أربعون رجال: قالاخلضمات 
  وقد روى هذا احلديث أبو داود وابن ماجه من طريق

  .حممد بن إسحاق رمحه اهللا
وقد روى الدارقطين عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل مصعب بن عمري يأمره بإقامة 

  .، ويف إسناده غرابة واهللا أعلم)٢(اجلمعة 
أن أسعد : وحدثين عبيداهللا بن املغرية بن معيقيب، وعبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم: بن إسحاققال ا

بن زرارة خرج مبصعب بن عمري يريد به دار بين عبد االشهل، ودار بين ظفر، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد 
بئر مرق فجلسا يف احلائط، واجتمع إليهما رجال : لهبن زرارة ؟ فدخل به حائطا من حوائط بين ظفر على بئر يقال 

ممن أسلم، وسعد بن معاذ وأسيد بن احلضري، يومئذ سيدا قومهما من بين عبد االشهل، وكالمها مشرك على دين 
ال أبالك، انطلق إىل هذين الرجلني اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، : قومه، فلما مسعا به، قال سعد السيد

رمها، واهنهما أن يأتيا دارينا فإنه لوال أسعد بن زرارة مين حيث قد علمت كفيتك ذلك، هو ابن خاليت وال فازج



  .أجد عليه مقدما
فأخذ أسيد بن حضري حربته مث أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال ملصعب هذا سيد قومه وقد جاءك : قال

  .إن جيلس أكمله: فاصدق اهللا فيه، قال مصعب
  ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا ؟: ال فوقف عليهما متشتما فقالق

__________  
جبل على بريد من املدينة قاله السهيلي وأنكره ياقوت يف معجمه ونفى أن يكون هزم النبيت : هزم النبيت) ١(

بنا يف هزم بين  مجع: وهو -إن صح فهو املعول عليه : قال -املطمئن من االرض واستحسن قوال : جبال الن هزم
  .نقيع اخلضمات: النبيت من حرة بين بياضة يف نقيع يقال له

إمنا كان مصعب بن عمري يصلي هبم وجيمع هبم اجلمعات بأمر رسول اهللا : قال حممد بن عمر: قال ابن سعد) ٢(
: ارة وقال البيهقيصلى اهللا عليه وسلم، فلما خرج إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليهاجر معه صلى هبم أسعد بن زر

  .حيتمل أن ال خيالف هذا قول ابن شهاب، وكأن مصعب مجع هبم معونة أسعد بن زرارة فأضافه كعب إليه واهللا أعلم
  ) .٣وترمجة ابن زرارة وابن عمري يف الطبقات ج  -أنظر احلاشية السابقة (

  .اعتزالنا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة
  .أتيتنا يف دارنا هبذا الرعيد: غالم له) ١(فقال : وقال موسى بن عقبة

  .الغريب الطريد ليتسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه
: أو جتلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره ؟ قال: فقال له مصعب: قال ابن إسحاق
فيما يذكر  -قرآن، فقاال مصعب باالسالم وقرأ عليه ال) ٢(مث ركز حربته وجلس إليهما فكلمه : أنصفت، قال

ما أحسن هذا وأمجله كيف : واهللا لعرفنا يف وجهه االسالم قبل أن يتكلم يف إشراقه وتسهله، مث قال -عنهما 
تصنعون إذا أردمت أن تدخلوا يف هذا الدين ؟ قاال له تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك مث تشهد شهادة احلق مث تصلي، 

إن ورائي رجال إن اتبعكما مل : ادة احلق مث قام فركع ركعتني، مث قال هلمافقام فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شه
  .يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما اآلن، سعد بن معاذ

  .مث أخذ حربته وانصرف إىل سعد وقومه وهم جلوس يف ناديهم، فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبال
ما : لذي ذهب به من عندكم، فلما وقف على النادي قال له سعدأحلف باهللا لقد جاءكم أسيد بغري الوجه ا: قال

  .فعلت ؟ قال كلمت الرجلني، فواهللا ما رأيت هبما بأسا
نفعل ما أحببت، وقد حدثت أن بين حارثة خرجوا إىل أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك أهنم عرفوا : وقد هنيتهما فقاال

عاذ مغضبا مبادرا ختوفا للذي ذكر له من بين حارثة، وأخذ فقام سعد بن م: ، قال)٣(أنه ابن خالتك ليحقروك 
واهللا ما أراك أغنيت شيئا، مث خرج إليهما سعد فلما رآمها مطمئنني، عرف أن أسيدا إمنا أراد : احلربة يف يده مث قال

ما بيين وبينك  واهللا يا أبا أمامة واهللا لوال: متشمتما ؟ مث قال السعد بن زرارة] عليهما [ أن يسمع منهما، فوقف 
[ جاءك واهللا سيد من ورائه : وقد قال أسعد ملصعب: من القرابة ما رمت هذا مين، أتغشانا يف دارنا مبا نكره ؟ قال

  .قومه، إن يتبعك ال يتخلف عنك منهم اثنان] من 
؟ قال  أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا رغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره: فقال له مصعب: قال
  .أنصفت، مث ركز احلربة وجلس فعرض عليه االسالم وقرأ عليه القرآن: سعد

  ).٤(وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول الزخرف 



كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم : قال فعرفنا واهللا يف وجهه االسالم قبل أن يتكلم يف إشراقه وتسهله مث قال هلما
  فتطهر ودخلتم يف هذا الدين ؟ قاال تغتسل

__________  
عالم : فقال اليب أمامة: نقل البيهقي اخلرب عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري، وجاءت العبارة فيه) ١(

  تأتينا يف دورنا هبذا الوحيد الغريب الطريد يسفه ضعفاءنا بالباطل، ويدعوهم إليه، ال أراك بعدها تسئ من
  .جوارنا، فقاموا ورجعوا

بن عقبة أن ذلك كان يف مرة أخرى، حيث توعدهم وعيدا دون وعيده االول، فلما رأى منه  يف رواية موسى) ٢(
يا ابن خالة استمع من قوله فإن مسعت منكرا فأردده بأهدى منه، وإن مسعته حقا فأجب : أسعد بن زرارة لينا قال له

  .إليه
  .يد بن حضريبل أس: ويقول بعض الناس: إمنا نسب موسى هذا القول لسعد بن معاذ وقال

  .نقض العهد والغدر: ليخفروك، واالخفار: يف ابن هشام) ٣(
  .حم والكتاب املبني إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون: يف البيهقي من رواية موسى قرأ) ٤(

  .وتطهر ثوبيك مث تشهد شهادة احلق، مث تصلي ركعتني
عتني، مث أخذ حربته فأقبل عائدا إىل نادي قومه ومعه قال فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة احلق، مث ركع رك

حنلف باهللا لقد رجع إليكم سعد بغري الوجه الذي ذهب به من : ، فلما رآه قومه مقبال قالوا)١(أسيد بن احلضري 
وأفضلنا ] وأوصلنا [ يا بين عبد االشهل كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا سيدنا : عندكم، فلما وقف عليهم قال

فإن كالم رجالكم ونسائكم علي حرام حىت تؤمنوا باهللا ورسوله، قال فواهللا ما أمسى يف دار : وأميننا نقيبة، قال رأيا
مسلمة، ورجع سعد ومصعب إىل منزل أسعد بن زرارة فأقاما ) ٢(بين عبد االشهل رجل وال امرأة إال مسلما أو 

النصار إال وفيها رجال ونساء مسلمون، إال ماكان من عنده يدعوان الناس إىل االسالم حىت مل تبق دار من دور ا
دار بين أمية بن زيد، وخطمة، ووائل، وواقف، وتلك أوس وهم من االوس بن حارثة وذلك أهنم كان فيهم أبو 

  .قيس بن االسلت وامسه صيفي
بن زيد بن قيس بن امسه احلارث، وقيل عبيداهللا واسم أبيه االسلت عامر بن جشم بن وائل : وقال الزبري بن بكار

  .عامر بن مرة بن مالك بن االوس
  .وكذا نسبه الكليب أيضا

  .وكان شاعرا هلم قائدا يستمعون منه ويطيعونه، فوقف هبم عن االسالم حىت كان بعد اخلندق
الصلت ] أيب [ وأبو قيس بن االسلت هذا ذكر له ابن إسحاق أشعارا بائية حسنة تقرب من أشعار أمية بن : قلت
  .فيالثق

وملا انتشر أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العرب وبلغ البلدان ذكر باملدينة ومل : قال ابن إسحاق فيما تقدم
يكن حي من العرب أعلم بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني ذكر، وقبل أن يذكر من هذا احلي من االوس 

  .واخلزرج، وذلك ملا كان يسمعون من أحبار يهود
قال  -ما وقع أمره باملدينة وحتدثوا مبا بني قريش فيه من االختالف قال أبو قيس بن االسلت أخو بين واقف فل

بن غنم ) ٣(هو أبو قيس صرمة بن أيب أنس واسم أيب أنس قيس بن صرمة بن مالك بن عدي بن عمرو : السهيلي
  .اآلية) الصيام الرفث إىل نسائكم أحل لكم ليلة: (بن عدي بن النجار، قال وهو الذي أنزل فيه ويف عمر



  .وكان حيب قريشا، وكان هلم صهرا): ٤(قال ابن إسحاق 
  .كانت حتته أرنب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي وكان يقيم عندهم السنني بامرأته

 قال قصيدة يعظم فيها احلرمة وينهى قريشا فيها عن احلروب ويذكر فضلهم وأحالمهم ويذكرهم بالء اهللا عندهم
  ودفعه

__________  
ما أمسع إال ما أعرف، فرجع سعد بن معاذ  -بعد قراءة مصعب عليه : فقال سعد بن معاذ: يف رواية ابن عقبة) ١(

  .وقد هداه اهللا ومل يظهر هلما إسالمه حىت رجع إىل قومه
  .ومسلمة: يف ابن هشام) ٢(
  .عامر: عن ابن هشام: يف السرية) ٣(
  .٣٠٢/  ١سرية ابن هشام ج ) ٤(

مغلغلة عين * أيا راكبا إما عرضت فبلغن : عنهم الفيل وكيده ويأمرهم بالكف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
على النأي حمزون بذلك ناصب وقد كان عندي للهموم * رسول امرئ قد راعه ذات بينكم ) ١(لؤي بن غالب 

أعيذكم ) ٣(هلا أزمل من بني مذك وحاطب * ة نبيتكم شرجني، كل قبيل) ٢(ومل اقض منها حاجيت ومآريب * معرس 
كوخز االشايف وقعها حق * وشر تباغيكم ودس العقارب وإظهار أخالق وجنوى سقيمة * باهللا من شر صنعكم 

  )٤(صائب 
ذروا احلرب تذهب * وقل هلم واهللا حيكم حكمه ) ٥(واحالل أحرام الظباء الشوازب * فذكرهم باهللا أول وهلة 

وتربي * هي الغول لالقصني أو لالقارب تقطع أرحاما وهتلك أمة * مىت تبعثوها تبعثوها ذميمة  عنكم يف املراحب
وباملسك والكافور غربا ) ٦(شليال وأصداء ثياب احملارب * السديف من سنام وغارب وتستبدلوا باالحتمية بعدها 

ضا وخيم املاء مر املشارب تزين وحو* فاياكم واحلرب ال تعلقنكم ) ٧(كأن قترييها عيون اجلنادب * سوابغا 
ذوي العز منكم باحلتوف الصوائب * بعاقبة إذ بيتت أم صاحب حترق ال تشوي ضعيفا وتنتحي * لالقوام مث يروهنا 

طويل * فتعتربوا أو كان يف حرب حاطب وكم ذا أصابت من شريف مسود * أمل تعلموا ما كان يف حرب داحس 
وذي شيمة حمض كرمي املضارب وماء هريق يف الضالل كأمنا * لنار حيمد أمره العماد ضيفه غري خائب عظيم رماد ا

بأيامها والعلم علم التجارب فبيعوا احلراب * أذاعت به ريح الصبا واجلنائب خيربكم عنها امرؤ حق عامل * 
  ب الثواقبعليكم رقيبا غري ر* حسابكم واهللا خري حماسب ويل امرئ فاختار دينا فال يكن * ملمحارب واذكروا 
__________  

  .الرسالة: املغلغلة) ١(
  .املكان الذي ينزل فيه املسافر آخر الليل، يقيم فيه للراحة مث يرحتل: املعرس) ٢(
  .نوعني خمتلفني: شرجني) ٣(

  .الصوت املختلط: االزمل
  .الذي يوقد النار: املوقد، واملذكي: املذكى

  .مجع اشفى وهي املخرز: االشاىف) ٤(
  .الضامرة البطون: اليت حيرم صيدها يف احلرم، والشوازب: الظباء أحرام) ٥(



  .ثياب رقاق تصنع باليمن: االحتمية) ٦(
  .حلق الدرع: القتري) ٧(

تؤمون واالحالم غري * لنا غاية، قد يهتدى بالذوائب وأنتم هلذا الناس نور وعصمة * أقيموا لنا دينا حنيفا فأنتموا 
مهذبة * لكم سرة البطحاء شم االرانب تصونون أنسابا كراما عتيقة * س جوهر عوازب وأنتم إذا ما حصل النا

عصائب هلكى هتتدي بعصائب لقد علم االقوام أن * يرى طالب احلاجات حنو بيوتكم ) ١(االنساب غري أشائب 
وموا وأقوله للحق وسط املواكب فق* وأفضله رأيا وأعاله سنة ) ٢(على كل حال خري أهل اجلباجب * سراتكم 

غداة أيب يكسوم هادي * فعندكم منه بالء ومصدق ) ٣(بأركان هذا البيت بني االخاشب * فصلوا ربكم ومتسحوا 
جنود * على القاذفات يف رؤوس املناقب فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم * الكتائب كتيبته بالسهل متشي ورجله 

أهله ملحبش غري عصائب فإن هتلكوا هنلك وهتلك  إىل* املليك بني ساف وحاصب فولوا سراعا هاربني ومل يؤب 
ذكرها أبو قيس يف شعره كانت يف زمن ) ٤(يعاش هبا، قول امرئ غري كاذب وحرب داحس اليت * مواسم 

أن فرسا يقال له داحس كانت لقيس : اجلاهلية مشهورة، وكان سببها فيما ذكره أبو عبيد معمر بن املثىن وغريه
  .رواحة الغطفاين بن زهري بن جذمية بن) ٥(

أجراه مع فرس حلذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤبة الغطفاين أيضا يقال هلا الغرباء، فجاءت داحس سابقا فأمر حذيفة 
من ضرب وجهه فوثب مالك بن زهري فلطم وجه الغرباء، فقام محل بن بدر فلطم مالكا، مث إن أبا جنيدب العبسي 

بين فزارة مالكا فقتله، فشبت احلرب بني بين عبس وفزارة فقتل  لقي عوف بن حذيفة فقتله، مث لقي رجل من
  .حذيفة بن بدر وأخوه محل بن بدر ومجاعات آخرون، وقالوا يف ذلك أشعارا كثرية يطول بسطها وذكرها

قال وأما حرب ) ٦(وأرسل قيس داحسا والغرباء وأرسل حذيفة اخلطار واحلنفاء، واالول أصح : قال ابن هشام
  بن احلارث بن قيس بن هيشة بن احلارث بن] ين حاطب فيع[ حاطب 

__________  
  .تصونون أجسادا بدل تصونون أنسابا: يف ابن هشام) ١(
  .املنازل، واحدها، جبجبة، قال السهيلي هي منازل مىن: اجلباجب) ٢(
  .أراد االخشبني، جبال مكة: االخاشب) ٣(
  .الذي، والصواب ما أثبتناه: يف االصل) ٤(
  .س بن زهري سيد بين عبس وكان يلقب بقيس الرأيقي) ٥(

  .عبد ملك: أربعة ال يطاقون: جلودة رأيه من أقواله
  .نذل شبع، وأمة ورثت، وقبيحة تزوجت

/  ١سرية ابن هشام  ٣١٣/  ٣العقد الفريد ج : اختلفت اآلراء حول ملكية داحس والغرباء، أنظر يف ذلك) ٦(
٣٠٣  =  

  .عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن االوسأمية بن معاوية بن مالك بن 
بن احلارث بن قيس بن مالك بن أمحر بن حارثة بن ثعلبة بن ) ١(كان قتل يهوديا جارا للخزرج، فخرج إليه يزيد 

يف نفر من بين ) ٢(كعب بن مالك بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج وهو الذي يقال له ابن فسحم 
وقعت احلرب بني االوس واخلزرج فاقتتلوا قتاال شديدا وكان الظفر للخزرج، وقتل احلارث بن اخلزرج فقتلوه ف



بن الصامت االوسي، قتله اجملذر بن ذياد حليف بين عوف بن اخلزرج، مث كانت بينهم حروب ) ٣(يومئذ االسود 
  .يطول ذكرها أيضا

صعب بن عمري املدينة ودعا أهلها إىل واملقصود أن أبا قيس بن االسلت مع علمه وفهمه مل ينتفع بذلك حني قدم م
من دور املدينة إال وفيها مسلم ومسلمات غري دار  -أي حملة  -االسالم، فأسلم من أهلها بشر كثري ومل يبق دار 

يلف الصعب منها بالذلول * أرب الناس أشياء أملت : بين واقف قبيلة أيب قيس ثبطهم عن االسالم وهو القائل أيضا
  )٤(وما دين اليهود بذي شكول * فيسرنا ملعروف السبيل فلوال ربنا كنا يهودا * ن ضللنا أرب الناس إما أ

حنيفا ديننا عن كل جيل نسوق اهلدي * مع الرهبان يف جبل اجلليل ولكنا خلقنا إذ خلقنا * ولوال ربنا كنا نصارى 
وقع من االمر الذي قد مسعه من وحاصل ما يقول أنه حائر فيما ) ٥(مكشفة املناكب يف اجللول * ترسف مذعنات 

  .بعثة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتوقف الواقفي يف ذلك مع علمه ومعرفته
يهود فمنعه ] به [ وكان الذي ثبطه عن االسالم أوال عبد اهللا بن أيب بن سلول بعدما أخربه أبو قيس أنه الذي بشر 

  .عن االسالم
  .هو وأخوه وخرج، وأنكر الزبري بن بكار أن يكون أبو قيس أسلم ومل يسلم إىل يوم الفتح: قال ابن إسحاق
  .وكذا الواقدي

كان عزم على االسالم أول ما دعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فالمه عبد اهللا بن أيب فحلف ال يسلم إىل : قال
  ).٦(حول فمات يف ذي القعدة 

  وقد ذكر غريه فيما حكاه ابن
__________  

شرح ديوان ) هباءة -أصاد (معجم البلدان  ٢٦/  ١٦، ٢٤٠/  ٨االغاين  ٣٤٣/  ١ن االثري الكامل الب= 
  .٥١/  ٢جممع االمثال للميداين  ٣٩٧/  ١احلماسة للتربيزي 

  .يف االصول زيد وهو حتريف، من ابن هشام وشرح القاموس مادة فسحم) ١(
  .مادة فسحم يف االصول قسحم، وما أثبتناه من ابن هشام وشرح القاموس) ٢(
  .سويد، وقد تقدم التعليق على ذلك يوم بعاث: يف ابن هشام) ٣(
  .البيتان االول والثاين ليسا يف الطبقات) ٤(

  ".ولوال ربنا " ولوشا بدل : ويبدأ الثالث والرابع
  .تكشف عن مناكبها اجللول: يف الطبقات شطره) ٥(
  .رةذي احلجة على رأس عشرة أشهر من اهلج: يف ابن سعد) ٦(

ال له : الغابة، أنه ملا حضره املوت دعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل االسالم فسمع يقول] أسد [ الثري يف كتابه 
  .إال اهللا

حدثنا حسن بن موسى، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى : وقال االمام أمحد
: أخال أم عم ؟ قال بل خال قال: فقال" قل ال إله إال اهللا : يا خال" فقال  اهللا عليه وسلم عاد رجال من االنصار،

  فخري يل أن أقول ال إله إال اهللا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رمحه اهللا وذكر عكرمة وغريه أنه ملا تويف أراد ابنه أن يتزوج امرأته كبيشة بنت معن بن ) ١(تفرد به أمحد ! نعم 

) [ وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء: (ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك فأنزل اهللاعاصم، فسأل



  .اآلية]  ٢٢: النساء
كان أبو قيس هذا قد ترهب يف اجلاهلية ولبس املسوح، وفارق : وقال ابن إسحاق وسعيد بن حيىي االموي يف مغازيه
ن النساء، وهم بالنصرانية مث أمسك عنها ودخل بيتا له فاختذه االوثان، واغتسل من اجلنابة، وتطهر من احلائض م
أعبد إله إبراهيم حني فارق االوثان وكرهها، حىت قدم رسول : مسجدا ال يدخل عليه فيه حائض وال جنب وقال

، وكان شيخا كبريا وكان قواال باحلق معظما هللا يف جاهليته )٢(اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم فحسن إسالمه 
أال ما استطعتم من وصايت فافعلوا * يقول أبو قيس وأصبح غاديا : يقول يف ذلك أشعارا حسانا وهو الذي يقول

وإن كنتم أهل الرئاسة * وأعراضكم والرب باهللا أول وإن قومكم سادوا فال حتسدهنم * فأوصيكم باهللا والرب والتقى 
  .لعشرية فاجعلوا وإن نابفأنفسكم دون ا* فاعدلوا وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم 

وإن كان فضل اخلري فيكم فأفضلوا * وما محلوكم يف امللمات فامحلوا وإن أنتم أمعزمت فتعففوا * غر فادح فارفقوهم 
ليس ما * طلعت مشسه وكل هالل عامل السر والبيان مجيعا * سبحوا اهللا شرق كل صباح : وقال أبو قيس أيضا) ٣(

  يف وكور من آمنات اجلبال* ري تستزيد وتأوي وله الط) ٤(قال ربنا بضالل 
__________  

  .حليب ٢٦٨، ١٥٤، ١٥٢/  ٣: مسند أمحد ج) ١(
كاد أن يسلم، وبقي على دين ابراهيم وكان يقال له بيثرب احلنيف، ذكر النيب صلى اهللا عليه : يف ابن سعد) ٢(

  .مرو بن نفيلليس على دين إبراهيم إال أنا وزيد بن ع: وسلم يف شعره وكان يقول
  ).وما بعدها ٣٨٣/  ٤أنظر الطبقات ج (
  .أفتقرمت وأصابتكم شدة: وتروى أمعرمت بالراء: أمعزمت) ٣(
  .لدينا مكان مجيعا: يف ابن هشام) ٤(

كل دين خمافة من عضال * وله هودت يهود ودانت ) ١(يف حقاف ويف ظالل الرمال * وله الوحش بالفالة تراها 
رهن بؤس وكان أنعم بال * كل عيد لرهبم واحتفال وله الراهب احلبيس تراه * وقاموا وله مشس النصارى ) ٢(
ومبا يستحل غري احلالل * وصلوها قصرية من طوال واتقوا اهللا يف ضعاف اليتامى * يا بين االرحام ال تقطعوها ) ٣(

ن مال اليتيم يرعاه وايل يا بين التخوم ال إ* عاملا يهتدي بغري سؤال مث مال اليتيم ال تأكلوه * واعلموا أن لليتيم وليا 
واحذروا مكرها ومر الليايل واعلموا أن مرها * يا بين االيام ال تأمنوها ) ٤(إن جزل التخوم ذو عقال * ختزلوها 

وى وترك اخلنا وأخذ احلالل قال ابن * اخللق ما كان من جديد وبايل وامجعوا أمركم على الرب والتق * لنفاد ) ٥(
وقال أبو قيس صرمة أيضا يذكر ما أكرمهم اهللا به من االسالم، وما خصهم به من نزول رسول اهللا صلى  :إسحاق

  .اهللا عليه وسلم عندهم
يذكر لو يلقى صديقا مواتيا وسيأيت ذكرها بتمامها فيما بعد إن شاء اهللا وبه * ثوى يف قريش بضع عشرة حجة 

  .الثقة
مث إن مصعب بن عمري رجع إىل مكة، وخرج من خرج من االنصار : إسحاق قال ابن) ٦(قصة بيعة العقبة الثانية 

  مع حجاج قومهم من أهل الشرك حىت قدموا مكة، فواعدوا] إىل املوسم [ من املسلمني 
__________  

  .مجع حقف، وهو الكدس املستدير من الرمل: احلقاف) ١(
  .وكان ناعم بال: اميف ابن هش) ٣(كل دين دين إذا ذكرت عضال : يف ابن هشام) ٢(



  .يف االصل جتزلوها) ٤(
  .وهو حتريف
  .تقطعوها: وختزلوها

  .يف االصل أمرها) ٥(
/  ٢وما بعدها سرية ابن هشام  ٣٦١/  ٢تاريخ الطربي  ٢٢١/  ١طبقات ابن سعد : أنظر العقبة الثانية يف) ٦(

  .وما بعدها ٨١
الدرر يف اختصار املغازي والسري البن عبد الرب ، ١٩٢/  ١ابن سيد الناس  ٢٠٠/  ٢تاريخ االسالم للذهيب 

)٦٨.(  

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العقبة من أواسط أيام التشريق، حني أراد اهللا هبم من كرامته والنصر لنبيه واعزاز 
  ].وإذالل الشرك وأهله [ االسالم وأهله 

حدثه أن أباه كعبا حدثه  -أعلم االنصار  وكان من -فحدثين معبد بن كعب بن مالك أن أخاه عبد اهللا بن كعب 
  .-وكان ممن شهد العقبة وبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبا  -
سيدنا وكبرينا، فلما ) ١(خرجنا يف حجاج قومنا من املشركني وقد صلينا وفقهنا، ومعنا الرباء بن معرور : قال

ء إين قد رأيت رأيا واهللا ما أدري أتوا فقونين عليه أم ال ؟ يا هؤال: وجهنا لسفرنا، وخرجنا من املدينة، قال الرباء
  .وأن أصلي إليها -يعين الكعبة  -قد رأيت أن ال أدع هذه البنية مين بظهر : قلنا وما ذاك ؟ قال

  .فقلنا واهللا ما بلغنا أن نبينا صلى اهللا عليه وسلم يصلي إال إىل الشام وما نريد أن خالفه: قال
  .لكنا ال نفعل: ليها، قال فقلنا لهإين ملصل إ: فقال
  .فكنا إذا حضرت الصالة صلينا إىل الشام وصلى هو إىل الكعبة حىت قدمنا مكة: قال
  .وقد كنا قد عبنا عليه ما صنع وأىب إال االقامة على ذلك: قال[ 

أله عما صنعت يف قال يل يا ابن أخي، انطلق بنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت اس] فلما قدمنا مكة 
  .سفري هذا فإنه قد وقع يف نفسي منه شئ

  .ملا رأيت من خالفكم إياي فيه
فلقينا رجال من أهل  -وكنا ال نعرفه ومل نره قبل ذلك  -قال فخرجنا نسأل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ال هل تعرفانمكة فسألناه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هل تعرفانه ؟ فقلنا ال، فق
فإذا : وقد كنا نعرف العباس كان ال يزال يقدم علينا تاجرا، قال! قلنا نعم : العباس بن عبد املطلب عمه ؟ قال

فدخلنا املسجد وإذا العباس جالس ورسول اهللا صلى اهللا عليه : دخلتما املسجد فهو الرجل اجلالس مع العباس، قال
هل تعرف هذين الرجلني : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعباسوسلم جالس معه، فسلمنا مث جلسنا إليه، 

نعم، هذا الرباء بن معرور سيد قومه وهذا كعب بن مالك قال فواهللا ما أنسى قول رسول اهللا : قال" يا أبا الفضل ؟ 
يف سفري هذا قد هداين يا نيب اهللا إين خرجت : فقال له الرباء بن معرور! نعم : صلى اهللا عليه وسلم الشاعر ؟ قال

اهللا تعاىل لالسالم، فرأيت أن ال أجعل هذه البنية مين بظهر فصليت إليها وقد خالفين أصحايب يف ذلك حىت وقع يف 
قال فرجع الرباء إىل قبلة رسول اهللا " قد كنت على قبلة لو صربت عليها : " نفسي من ذلك شئ فماذا ترى ؟ قال

إىل الشام، قال وأهله يزعمون أنه صلى إىل الكعبة حىت مات، وليس ذلك كما صلى اهللا عليه وسلم فصلى معنا 
  .قالوا حنن أعلم به منهم



مث خرجنا إىل احلج وواعدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، : قال كعب بن مالك
عليه وسلم فيها ومعنا عبد اهللا بن عمرو بن  فلما فرغنا من احلج وكانت الليلة اليت واعدنا رسول اهللا صلى اهللا

  حرام أبو جابر، سيد من سادتنا أخذناه وكنا نكتم من معنا من قومنا من املشركني أمرنا،
__________  

يكىن أبا بشر، وهو أحد النقباء االثين عشر من االنصار، وهو أول من تكلم من النقباء ليلة : الرباء بن معرور) ١(
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السبعونالعقبة حني لقي 

أوصى بثلث ماله لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضعه حيث شاء، مات وصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
كان أول من مات من النقباء : وسلم يف صفر قبل قدوم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة بشهر، قال الواقدي

  ).٦١٨/  ٣الطبقات (

مناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا فكل
للنار غدا، مث دعوناه إىل االسالم وأخربناه مبيعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إيانا العقبة قال فأسلم وشهد معنا 

  ).١(العقبة وكان نقيبا 
  إبراهيم، حدثنا هشام أن ابن جريج أخربهم قال عطاء قالحدثين : وقد روى البخاري

  .أنا وأيب وخايل من أصحاب العقبة: جابر
  .أحدهم الرباء بن معرور: قال عبد اهللا بن حممد قال ابن عيينة

  .شهد يب خاالي العقبة: حدثنا علي بن املديين، حدثنا سفيان، قال كان عمرو يقول مسعت جابر بن عبد اهللا يقول
  .حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، عن ابن خثيم، عن أيب الزبري عن جابر: االمام أمحدوقال 

قال مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة عشر سنني يتبع الناس يف منازهلم، عكاظ وجمنة، ويف املواسم يقول 
يه وال بنصره، حىت إن الرجل ليخرج فال جيد أحدا يؤو" من يؤويين ؟ من ينصرين ؟ حىت أبلغ رسالة ريب وله اجلنة " 

إحذر غالم قريش ال يفتنك، وميضي بني : فيأتيه قومه وذوو رمحه فيقولون -كذا قال فيه  -من اليمن أو من مضر 
وهم يشريون إليه باالصابع حىت بعثنا اهللا إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، ) ٢] (يدعوهم إىل اهللا عزوجل [ رحاهلم 

فيؤمن به ويقرئه القرآن، فينقلب إىل أهله فيسلمون بإسالمه، حىت مل تبق دار من دور االنصار إال  فيخرج الرجل منا
وفيها رهط من املسلمني يظهرون االسالم، مث ائتمروا مجيعا فقلنا حىت مىت نترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

دموا عليه يف املوسم فواعدناه شعب يطوف ويطرد يف جبال مكة وخياف ؟ فرحل إليه منا سبعون رجال حىت ق
  .العقبة، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلني حىت توافينا

تبايعوين على السمع والطاعة يف النشاط والكسل، والنفقة يف العسر " يا رسول اهللا عالم نبايعك ؟ قال : فقلنا
فوا يف اهللا لومة الئم وعلى أن تنصروين واليسر، وعلى االمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأن تقولوا يف اهللا ال ختا

) ٣] (نبايعه [ فقمنا إليه " فتمنعوين إذا قدمت عليكم مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم اجلنة 
إال أنا، فقال رويدا  -وهو أصغر السبعني  -ويف رواية البيهقي  -وهو من أصغرهم  -وأخذ بيده أسعد بن زرارة 

إنا مل نضرب إليه أكباد االبل إال وحنن نعلم أنه رسول اهللا، وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة ف: يا أهل يثرب
  .تعضكم السيوف] وأن [ وقتل خياركم، 

  .فإما أنتم قوم تصربون على ذلك فخذوه وأجركم على اهللا، وأما أنتم قوم ختافون من أنفسكم خيفة فذروه
  .فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند اهللا



  عنا يا أسعد فواهللا ال ندع هذه البيعة وال) ٤(قالوا أبط 
__________  

  .ما بني معكوفتني يف اخلرب زيادة من ابن هشام) ١(
  .زيادة من البيهقي) ٢(
  .من البيهقي) ٣(
ه نبايعه أمط يدك يا أسعد بن زرارة فواهللا ال نذر هذه البيعة وال نستقبلها فقمنا إلي: فقلنا: العبارة يف البيهقي) ٤(

  ..رجال رجال

  .نسلبها أبدا
  .فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك اجلنة: قال

بسنده إىل  -زاد البيهقي عن احلاكم  -وقد رواه االمام أمحد أيضا والبيهقي من طريق داود بن عبد الرمحن العطار 
  .عن أيب إدريس به حنوهكالمها عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم ) ١(حيىي بن سليم 

  .وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ومل خيرجوه
  .وقال البزار وروى غري واحد عن ابن خثيم وال نعلمه يروي عن جابر إال من هذا الوجه

حدثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزناد عن موسى بن عبد اهللا عن أيب الزبري عن : وقال االمام أمحد
  .جابر
كان العباس آخذا بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورسول اهللا يواثقنا، فلما فرغنا قال رسول اهللا صلى اهللا : لقا

عن  -هو الثوري  -وقال البزار حدثنا حممد بن معمر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان " أخذت وأعطيت " عليه وسلم 
قال قال  -يعين ابن عبد اهللا  -الشعيب عن جابر عن  -وهو ابن أيب هند  -عن داود  -يعين اجلعفي  -جابر 

" اجلنة : " فما لنا ؟ قال: نعم قالوا: قالو" تؤووين ومتنعوين ؟ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للنقباء من االنصار
ن ال نعلمه يروي إال هبذا االسناد عن جابر، مث قال ابن إسحاق عن معبد عن عبد اهللا عن أبيه كعب ب: مث قال
  .مالك
فنمنا تلك الليلة مع قومنا يف رحالنا، حىت إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا مليعاد رسول اهللا صلى اهللا : قال

عليه وسلم نتسلل تسلل القطا مستخفني حىت اجتمعنا يف الشعب عند العقبة، وحنن ثالثة وسبعون رجال، ومعنا 
إحدى نساء بين مازن بن النجار، وأمساء ابنة عمرو بن عدي بن نسيبة بنت كعب، أم عمارة، : امرأتان من نسائنا

  .نايب إحدى نساء بين سلمة وهي أم منيع
بسمائهم وأنساهبم وما ورد يف بعض االحاديث أهنم كانوا  -يف رواية يونس بن بكري عنه  -وقد صرح ابن إسحاق 

  .ن عقبةسبعني، والعرب كثريا ما حتذف الكسر، وقال عروة بن الزبري وموسى ب
  كانوا

، قال منهم أربعون من ذوي أسناهنم، وثالثون من شباهبم قال وأصغرهم أبو مسعود )٢(سبعني رجال وامرأة واحدة 
  .وجابر بن عبد اهللا
فلما اجتمعنا يف الشعب ننتظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جاءنا ومعه العباس بن عبد : قال كعب بن مالك

ى دين قومه إال أنه أحب أن حيضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، فلما جلس كان أول متكلم املطلب وهو يومئذ عل
قال وكانت العرب إمنا يسمون هذا احلي من االنصار اخلزرج  -يا معشر اخلزرج : العباس بن عبد املطلب فقال



ينا فيه، فهو يف عزة من إن حممدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأ -خزرجها وأوسها 
  قومه، ومنعة يف بلده، وإنه قد أىب إال االحنياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له مبا دعومتوه

__________  
  .٤٤٣، ٤٤٢/  ٢والبيهقي يف الدالئل ج  ٤٤٠ - ٣٣٩/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج = 
فقال له : قال: ان عن ابن خثيم عن أيب الزبري عن جابر، وزاد يف وسطهحيىي بن سليم: ٤٤٣/  ٢يف البيهقي ) ١(

يا ابن أخي ال أدري ما هؤالء القوم الذين جاؤوك، إين ذو معرفة بأهل يثرب، فاجتمعنا عنده من رجل : عمه العباس
بن بكري عن ابن ويف رواية ا) ٢..(هؤالء قوم ال أعرفهم هؤالء أحداث: ورجلني فلما نظر العباس يف وجوهنا، قال

  .كانوا ثالثة وسبعني رجال وامرأتني من اخلزرج واالوس: اسحاق قال
  .إهنم كانوا سبعني يزيدون رجال أو رجلني: ويف ابن سعد

إليه ومانعوه ممن خالفه، فأنتم وما حتملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد اخلروج إليكم فمن 
  .ومنعة من قومه وبلده اآلن فدعوه، فإنه يف عزة

فتكلم رسول اهللا صلى : فتكلم يا رسول اهللا فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، قال: قد مسعنا ما قلت: فقلنا له: قال
  .اهللا عليه وسلم فتال القرآن ودعا إىل اهللا ورغب يف االسالم

! قال نعم ] و [ لرباء بن معرور بيده فأخذ ا: قال" أبايعكم على أن متنعوين مما متنعون منه نساءكم وأبناءكم : " قال
وأهل [ فبايعنا يا رسول اهللا فنحن واهللا ابناء احلروب ) ١(لنمنعنك مما مننع منه أزرنا ] نبيا [ فوالذي بعثك باحلق 

  .ورثناها كابرا عن كابر) ٢] (احللقة 
يا رسول اهللا إن : ن التيهان فقالفاعترض القول، والرباء يكلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أبو اهليثم ب: قال

  فهل عسيت إن فعلنا ذلك مث -يعين اليهود  -بيننا وبني الرجال حباال وإنا قاطعوها 
بل الدم الدم، : " فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال: أظهرك اهللا أن ترجع إىل قومك وتدعنا ؟ قال

  ).٣(واهلدم اهلدم 
: " قال كعب وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" ن حاربتم وأسامل من ساملتم أنا منكم وأنتم مين، أحارب م

فأخرجوا منهم اثين عشر نقيبا، تسعة من اخلزرج " أخرجوا إيل منكم اثين عشر نقيبا يكونون على قومهم مبا فيهم 
  .وثالثة من االوس
الربيع بن عمرو بن أيب زهري بن مالك بن امرئ وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة املتقدم، وسعد بن : قال ابن إسحاق

بن ) ٤] (بن ثعلبة [ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن احلارث بن اخلزرج، وعبد اهللا بن رواحة 
بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج بن ) ٥] (االغر [ بن مالك ) ٤] (بن عمرو بن امرئ القيس االكرب [ امرئ القيس 

رج، ورافع بن مالك بن العجالن املتقدم، والرباء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد احلارث بن اخلز
بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن اخلزرج، وعبد اهللا 

لصامت املتقدم، وسعد بن بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، وعبادة بن ا
  خزمية بن ثعلبة بن طريف بن اخلزرج بن ساعدة بن) ٦(عبادة بن دليم بن حارثة بن 

__________  
  .أي نساءنا، واملرأة قد يكىن عنها باالزار، وقد يكىن باالزار عن النفس أيضا: أزرنا) ١(
  .ما بني معكوفني من ابن هشام) ٢(



  .دمي دمك وهدمي هدمك أي ما هدمت من الدماء هدمته أنا: لف واجلواركانت العرب تقول عند عقد احل) ٣(
  .اللدم اللدم، واهلدم اهلدم: ويروى أيضا

  .أي ذميت ذمتكم وحرميت حرمتكم: يعين احلرمة: وعن ابن هشام اهلدم
نوا أهل الهنم كا" وإمنا كىن ابن هشام على حرمة الرجل وأهله باهلدم : وعلق السهيلي على قول ابن هشام قال

  .جنعة وارحتال، وهلم بيوت يستخفوهنا يوم ظعنهم، فكلما ظعنوا هدموها
  ).٣٦٢/  ٢ونقله الطربي عنه  ٨٢/  ٢اخلرب يف ابن هشام (
  .من ابن هشام) ٤(
  .من االستيعاب) ٥(
  حزمية،يف االصول واالستيعاب، بن خزمية، ويف ابن هشام ابن أيب خزمية، ويف شرح السرية اليب ذر ابن أيب ) ٦(

  .ابن أيب حليمة: ويقال فيه: وقال يف االستيعاب

كعب بن اخلزرج، واملنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة بن اخلزرج بن 
  .ساعدة بن كعب بن اخلزرج

رئ القيس بن فهؤالء تسعة من اخلزرج ومن االوس ثالثة وهم، أسيد بن حضري بن مساك بن عتيك بن رافع بن ام
بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن االوس، وسعد بن خيثمة بن ) ١] (بن احلارث [ زيد بن عبد االشهل بن جشم 

احلارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بن حارثة بن غنم بن السلم بن امرئ القيس بن مالك بن االوس، 
يد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن بن زيد بن أمية بن ز) ٢(ورفاعة بن عبد املنذر بن زنري 

  .االوس
وأهل العلم يعدون فيهم أبا اهليثم بن التيهان بدل رفاعة هذا، وهو كذلك يف رواية يونس عن ابن : قال ابن هشام

  ).٣(إسحاق 
  .الغابة] أسد [ واختاره السهيلي وابن االثري يف 

يد االنصاري فيما ذكره من شعر كعب بن مالك يف ذكر النقباء مث استشهد ابن هشام على ذلك مبا رواه عن أيب ز
وحان غداة الشعب واحلني واقع * أبلغ أبيا أنه فال رأيه : حني قال -ليلة العقبة الثانية  -االثين عشر هذه الليلة 

محد نور من هدى بأ* مبرصاد أمر الناس راء وسامع وأبلغ أبا سفيان أن قد بدالنا * أىب اهللا ما منتك نفسك إنه ) ٤(
أباه * وألب ومجع كل ما أنت جامع ودونك فاعلم أن نقض عهودنا * اهللا ساطع فال ترغنب يف حشد أمر تريده 

وأسعد يأباه عليك ورافع وسعد أباه الساعدي * أباه الرباء وابن عمرو كالمها ) ٥(عليك الرهط حني تبايعوا 
مبسلمه ال يطمعن مث طامع وأيضا فال * إن تناولت عهده النفك إن حاولت ذلك جادع وما ابن ربيع * ومنذر 

  وإخفاره من دونه السم ناقع* يعطيكه ابن رواحة 
وفاء مبا أعطى من العهد خانع * مبندوحة عما حتاول يافع أبو هيثم أيضا ويف مبثلها * وفاء به، والقوقلي بن صامت 

  زعفهل أنت عن أمحوقه الغي نا* وما ابن حضري إن أردت مبطمع 
__________  

  .من ابن هشام) ١(
  .ابن زبري: يف ابن هشام واالستيعاب) ٢(
وهو أحد النقباء االثين عشر من االنصار وشهد العقبتني مجيعا ووافقه : واختاره ابن سعد يف الطبقات قال) ٣(



ص (تصار املغازي البيهقي يف الدالئل من رواية ابن بكري عن ابن سحاق ومل يذكره ابن عبد الرب يف الدرر يف اخ
  .بل ذكر رفاعة) ٧١

  .بطل: فال) ٤(
  .تتابعوا: ضبطها حمقق سرية ابن هشام: قوله تبايعوا) ٥(

عليك بنحس يف * أوالك جنوم ال يغبك منهم ) ١(ضروح ملا حاولت مالمر مانع * وسعد أخو عمرو بن عوف فانه 
  .ان ومل يذكر رفاعةفذكر فيهم أبا اهليثم بن التيه: دجى الليل طالع قال ابن هشام

  .وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالكلية يف هذه الليلة: قلت
  .وروى يعقوب بن سفيان عن يونس بن عبد االعلى عن ابن وهب عن مالك

  .كان االنصار ليلة العقبة سبعون رجال، وكان نقباؤهم اثين عشر نقيبا، تسعة من اخلزرج وثالثة من االوس: قال
ن االنصار أن جربائيل كان يشري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل من جيعله نقيبا ليلة العقبة وحدثين شيخ م

  .وكان أسيد بن حضري أحد النقباء تلك الليلة
  ).٢(رواه البيهقي 

: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للنقباء): ٣] (بن حزم [ فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر : وقال ابن إسحاق
) " ٤] (يعين املسلمني [ أنتم على قومكم مبا فيهم كفالء ككفالة احلواريني لعيسى ابن مرمي، وأنا كفيل على قومي 

أن القوم ملا اجتمعوا لبيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال العباس : وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة! قالوا نعم 
  بن عبادة بن نضلة

قال إنكم ! نعم : يا معشر اخلزرج هل تدرون عالم تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا: بن عوف االنصاري أخو بين سامل
تبايعونه على حرب االمحر واالسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا أهنكت أموالكم مصيبة، وأشرافكم قتال 

وافون له له مبا دعومتوه إليه أسلمتموه فمن اآلن فهو واهللا إن فعلتم خزي الدنيا واآلخرة، وإن كنتم ترون أنكم 
  .على هنكة االموال وقتل االشراف فخذوه، فهو واهللا خري الدنيا واآلخرة

قالوا " اجلنة " فإنا نأخذه على مصيبة االموال وقتل االشراف فما لنا بذلك يا رسول اهللا إن حنن وفينا ؟ قال : قالوا
  .ابسط يدك فبسط يده فبايعوه
وإمنا قال العباس بن عبادة ذلك ليشد العقد يف أعنقاهم وزعم عبد اهللا بن أيب بكر أنه : ةقال عاصم بن عمر بن قتاد

البيعة تلك الليلة، رجاء أن حيضرها عبد اهللا بن أيب بن سلول سيد اخلزرج ليكون ] القوم [ إمنا قال ذلك ليؤخر 
  .اقوى المر القوم، فاهللا أعلم أي ذلك كان

  .زعمون أن أبا أمامة، أسعد بن زرارة، كان أول من ضرب على يدهفبنو النجار ي: قال ابن إسحاق
  .بل أبو اهليثم بن التيهان: وبنو عبد االشهل يقولون

  .وحدثين معبد بن كعب عن أخيه عبد اهللا عن أبيه كعب بن مالك: قال ابن إسحاق
) ٥(القوم ] بعد [  بايع فكان أول من ضرب على يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرباء بن معرور، مث: قال

  *.وقال 
__________  

  .مانع ودافع عن نفسه: ضروح) ١* (
  .٤٥٣/  ٢دالئل البيهقي ج ) ٢(



  .من دالئل البيهقي) ٣(
  .من ابن هشام) ٤(
  .وما بني معقوفتني من السرية ٨٩/  ٢: سرية ابن هشام) ٥(

  .ايعه ليلتئذ كعب بن مالكوبنو سلمة يزعمون أن أول من ب: الغابة] أسد [ ابن االثري يف 
وقد ثبت يف صحيح البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب عن أبيه عن كعب 

  .بن مالك يف حديثه حني ختلف عن غزوة تبوك
ا ولقد شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة حني تواثقنا على االسالم وما أحب أن يل هب: قال

  يف) ١(مشهد بدر، وإن كانت بدر أكثر 
  .الناس منها

عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو ) ٢] (أبو [ وقال البيهقي أخربنا أبو احلسني بن بشران أخربنا 
م انطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: حدثنا زكريا بن أيب زائدة، عن عامر الشعيب قال] الفضل بن دكني [ نعيم 

ليتكلم متكلمكم وال يطل اخلطبة فإن : " مع العباس عمه إىل السبعني من االنصار عند العقبة حتت الشجرة، فقال
سل يا حممد لربك ما  -وهو أبو أمامة  -فقال قائلهم " عليكم من املشركني عينا، وإن يعلموا بكم يفضحوكم 

  .شئت، مث سل لنفسك بعد ذلك ما شئت
  .لثواب على اهللا وعليكم إذا فعلنا ذلكمث أخربنا ما لنا من ا

أسألكم لريب أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي وأصحايب أن تؤوونا وتنصرونا ومتنعونا مما : " قال
  .قالوا فلك ذلك" لكم اجلنة : " فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال: قالوا" متنعون منه أنفسكم 

وكان : حيىي بن زكريا عن جمالد عن الشعيب عن أيب مسعود االنصاري فذكره قالمث رواه حنبل عن االمام أمحد عن 
  .أبو مسعود أصغرهم

  .فما مسع الشيب والشبان خطبة مثلها: وقال أمحد عن حيىي عن امساعيل بن أيب خالد عن الشعيب قال
إبراهيم بن الفضل الفحام،  أخربنا حممد بن) ٣(أخربنا أبو طاهر حممد بن حممد بن حممد بن حممش : وقال البيهقي

أخربنا حممد بن حيىي الذهلي، أخربنا عمرو بن عثمان الرقي، حدثنا زهري، ثنا عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن 
إنا : وقال) ٥(قدمت روايا مخر، فأتاها عبادة بن الصامت فخرقها : بن رفاعة عن أبيه قال) ٤(امساعيل بن عبيداهللا 

هللا عليه وسلم على السمع والطاعة يف النشاط والكسل، والنفقة يف العسر واليسر، وعلى بايعنا رسول اهللا صلى ا
االمر باملعروف والنهي عن املنكر، وعلى أن نقول يف اهللا ال تأخذنا فيه لومة الئم، وعلى أن ننصر رسول اهللا صلى 

  .ولنا اجلنة اهللا عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب مما مننع به أنفسنا وأرواحنا وأبناءنا
  .فهذه بيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت بايعناه عليها، وهذا إسناد جيد قوي ومل خيرجوه

حدثين عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن ] قال [ وقد روى يونس عن ابن إسحاق 
  .الصامت

  احلرب على السمع والطاعة يف عسرنا ويسرنا، ومنشطنا ومكرهنا،بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيعة : قال
__________  

  .وهو حتريف" بدرا كثرية : " ويف نسخ البداية املطبوعة" بدر أذكر " يف البخاري ) ١(
  .٤٥١/  ٢من دالئل البيهقي ) ٢(



  .حممد بن حممد بن حممش الفقيه: يف الدالئل) ٣(
  .يف البيهقي عبيد) ٤(
  .فحرقها: هقييف البي) ٥(

  .، وأن ال ننازع االمر أهله، وأن نقول باحلق أينما كنا ال خناف يف اهللا لومة الئم)١(وأثرة علينا 
  .قال ابن إسحاق يف حديثه عن معبد بن كعب عن أخيه عبد اهللا بن كعب بن مالك

صوت مسعته قط ؟ يا أهل فلما بايعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ : قال
  .هل لكم يف مذمم والصباء معه قد اجتمعوا على حربكم -واجلباجب املنازل  -اجلباجب 

  ).٢" (هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .ويقال ابن أزيب: قال ابن هشام

  ).٣(أتسمع أي عدو اهللا ؟ أما واهللا ال تفرغن لك " 
يا رسول اهللا : فقال العباس بن عبادة بن نضلة: قال" ارفضوا إىل رحالكم " : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مل : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: والذي بعثك باحلق إن شئت لنميلن على أهل مىن غدا بأسيافنا ؟ قال
  ".نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إىل رحالكم 

، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش، حىت جاؤنا يف منازلنا )٤(قال فرجعنا إىل مضاجعنا فنمنا فيها حىت أصبحنا 
يا معشر اخلزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إىل صاحبنا هذا تستخرجونه من بني أظهرنا وتبايعونه على : فقالوا
  .حربنا

من هناك من فانبعث : وإنه واهللا ما من حي من العرب أبغض إلينا، من أن تنشب احلرب بيننا وبينهم منكم، قال
  .وصدقوا مل يعلموا، قال وبعضنا ينظر إىل بعض: مشركي قومنا حيلفون ما كان من هذا شئ وما علمناه، قال

 -، قال فقلت له كلمة )٥(قال مث قال القوم وفيهم احلارث بن هشام بن املغرية املخزومي، وعليه نعالن له جديدان 
أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مثل نعلي هذا يا  -كأين أريد أن أشرك القوم هبا فيما قالوا 

  .فسمعها احلارث فخلعهما من رجليه مث رمى هبما إيل: الفىت من قريش ؟ قال
  .مه، أحفظت واهللا الفىت فاردد إليه نعليه: يقول أبو جابر: واهللا لتنتعلنهما، قال: قال
  .ن صدق الفأل السلبنهقلت واهللا ال أردمها، فأل واهللا صاحل، لئ: قال

وحدثين عبد اهللا بن أيب بكر أهنم أتوا عبد اهللا بن أيب بن سلول فقالوا مثل ما ذكر كعب من القول : قال ابن إسحاق
  .علي مثل هذا وما علمته كان) ٦(فقال هلم إن هذا االمر جسيم ما كان قومي ليتفرقوا 

  .قال فانصرفوا عنه
  القوم اخلرب فوجدوه قد كان، )٧(قال ونفر الناس من مىن فتنطس 

__________  
وإن استوثر  -أي النيب صلى اهللا عليه وسلم  -يقول : وزاد هنا فيه ٤٥٢/  ٢نقل اخلرب البيهقي يف الدالئل ) ١(

  .وقومي يلومونين على هذا احلرف -تابع الوليد  -عليكم 
  .القصري الدميم: زبأزب الكعبة، وقيل اال: هو شيطان امسه: يف النهاية البن االثري) ٢(
  .الفرعن لك: يف ابن هشام) ٣(
  .فرجعنا إىل رحالنا فاضطجعنا على فرشنا: كذا يف االصل والسرية، ويف رواية البيهقي) ٤(



  .ملحفة جديدة: جديدة يف الفصيح من الكالم، وإمنا يقال: والنعل مؤنثة، ولكن ال يقال: قال السهيلي) ٥(
  .أراد معىن حديثة قال جديدة، فإمنا: قال سيبويه

  .ليتفوتوا علي مبثل هذا: يف ابن هشام) ٦(
  .أكثروا البحث عنه: تدقيق النظر، وتنطس القوم اخلرب: التنطس) ٧(

فخرجوا يف طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر واملنذر بن عمرو أخا بين ساعدة بن كعب بن اخلزرج، 
  .وكالمها كان نقيبا

وم، وأما سعد بن عبادة فأخذوه فربطوا يديه إىل ؟ عنقه بنسع رحله مث أقبلوا به حىت أدخلوه فأما املنذر فأعجز الق
  .-وكان ذا شعر كثري  -مكة يضربونه وجيذبونه جبمته 

فواهللا إين لفي أيديهم إذ طلع علي نفر من قريش، فيهم رجل وضئ أبيض، شعشاع، حلو من الرجال، : قال سعد
  .حد من القوم خري فعند هذاإن يك عند أ: فقلت يف نفسي

فلما دنا مين رفع يده فلكمين لكمة شديدة، فقلت يف نفسي ال واهللا ما عندهم بعد هذا من خري، فواهللا إين لفي 
  .يل رجل ممن معهم) ١(أيديهم يسحبونين إذ أوى 

جلبري بن مطعم بلى واهللا لقد كنت أجري : قلت: وحيك أما بينك وبني أحد من قريش جوار وال عهد ؟ قال: قال
  .جتاره وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببالدي

  وحيك فاهتف باسم: فقال: وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد مشس
ففعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدمها يف املسجد عند الكعبة، فقال : الرجلني، واذكر ما بينك وبينهما، قال

، قاال ومن هو ؟ ]ويذكر أن بينه وبينكما جوار [ ف بكما إن رجال من اخلزرج االن ليضرب باالبطح ليهت: هلما
  .سعد بن عبادة: قال
  .فجاءا فخلصا سعدا من أيديهم، فانطلق: صدق واهللا، إن كان ليجري لنا جتارنا، ومينعهم أن يظلموا ببلده، قال: قاال

  .وكان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو
  ).٢(بن هشام وكان الذي أوى له أبو البختري : قال ابن هشام

: قال مسعت قريش قائال يقول يف الليل على أيب قبيس) ٣(وروى البيهقي بسنده عن عيسى بن أيب عيسى بن جبري 
مبكة ال خيشى خالف املخالف فلما أصبحوا قال أبو سفيان من السعدان أسعد بن * فإن يسلم السعدان يصبح حممد 

سعد سعد االوس كن أنت ناصرا ] يا [ أيا : ثانية مسعوا قائال يقول؟ فلما كانت الليلة ال) ٤(بكر أم سعد بن هذمي 
على اهللا يف الفردوس منية عارف فإن ثواب اهللا * ويا سعد سعد اخلزرجني الغطارف أجيبا إىل داعي اهلدى ومتنيا * 

وسعد بن هو واهللا سعد بن معاذ : جنان من الفردوس ذات رفارف فلما أصبحوا قال أبو سفيان* للطالب اهلدى 
  .عبادة

__________  
  .رمحين ورق يل: أوى يل) ١(
  .٩٣/  ٢ج : سرية ابن هشام) ٢(
وهو عبد احلميد بن  -كذا قال الكليب  -عبد احلميد بن أيب عيسى بن خري : اخلرب يف دالئل البيهقي وفيه عن) ٣(

  .أيب عبس بن حممد بن خري
  .واخلرب أخرجه ابن أيب الدنيا، واخلرائطي



سعد هذمي من قضاعة، : فحسبوا أنه يريد بالسعدين القبيلتني: ٢٧٢/  ١السهيلي يف الروض اآلنف قال ) ٤(
  .وسعد بن زيد بن متيم

  فصل
فلما رجع االنصار الذين بايعوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إىل املدينة : قال ابن إسحاق

  .أظهروا االسالم هبا
شيوخ هلم على دينهم من الشرك منهم، عمرو بن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم  ويف قومهم بقايا من

، وكان ]وبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبا [ بن كعب بن سلمة، وكان ابنه معاذ بن عمرو ممن شهد العقبة 
كما ) ١(ه يقال له مناة عمرو بن اجلموح من سادات بين سلمة وأشرافهم، وكان قد اختذ صنما من خشب يف دار

كانت االشراف يصنعون، تتخذه إهلا يعظمه ويظهره، فلما أسلم فتيان بين سلمة، ابنه معاذ، ومعاذ بن جبل كانوا 
يدجلون بالليل على صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه يف بعض حفر بين سلمة وفيها عذر الناس منكسا على 

عدا على إهلنا هذه الليلة ؟ مث يغدو يلتمسه حىت إذا وجده غسله وطيبه ويلكم من : رأسه، فإذا أصبح عمرو قال
  .أما واهللا لو أعلم من فعل بك هذا الخزينه: وطهره مث قال

فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه، ففعلوا مثل ذلك، فيغدو فيجده يف مثل ما كان فيه من االذى، فيغسله ويطيبه 
علون به مثل ذلك، فلما أكثروا عليه، استخرجه من حيث ألقوه يوما، فغسله ويطهره، مث يعدون عليه إذا أمسى فيف

  .وطهره وطيبه
إين واهللا ما أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خري فامتنع، هذا : مث جاء بسيفه فعلقه عليه، مث قال له

  .السيف معك
لبا ميتا فقرنوه به حببل، مث ألقوه يف بئر من فلما أمسى ونام عمرو عدوا عليه، فأخذوا السيف من عنقه، مث أخذوا ك

آبار بين سلمة، فيها عذر من عذر الناس وغدا عمرو بن اجلموح فلم جيده يف مكانه الذي كان به، فخرج يتبعه 
قومه ] رجال [ حىت إذا وجده يف تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من 

، وحسن إسالمه، فقال حني أسلم، وعرف من اهللا ما عرف، وهو يذكر صنمه ذلك وما أبصر من فأسلم برمحة اهللا
أنت وكلب وسط * واهللا لو كنت إهلا مل تكن : أمره ويشكر اهللا الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضاللة ويقول

الواهب الرزاق * هللا العلي ذي املنن احلمد ) ٢(اآلن فتشناك عن سوء الغنب * بئر يف قرن اف مللقاك إهلا مستدن 
  )٣(ديان الدين 

  أكون يف ظلمة قرب مرهتن* هو الذي أنقذين من قبل أن 
__________  

منيت الدم وغريه، إذا صببته، الن الدماء كانت متىن عنده تقربا إليه، ومنه مسيت : مأخوذ من قولك: مناة) ١(
  .االصنام الدمى

: وهي خدمة البيت وتعظيمه، قاله السهيلي، وقال أبو ذر يف شرح السرية مستدن، من السدانة،: مستدن) ٢(
  .الذليل: املستدن

  .مجع دينة وهي العادة: يف قوله ديان الدين: الدين: قال السهيلي) ٣(
: االديان أي هو ديان أهل االديان، ومجعها على الدين الهنا ملل وحنل كما قالوا يف مجع حرة: وجيوز أن يكون أراد

  .ائرحر



فمن االوس أحد عشر رجال، ) ١(فصل يتضمن أمساء من شهد بيعة العقبة الثانية ثالثة وسبعون رجال وامرأتان 
، وسلمة بن سالمة بن وقش )٢(، وأبو اهليثم بن التيهان بدري أيضا ]مل يشهد بدرا [ أسيد بن حضري أحد النقباء 

وهنري بن اهليثم بن نايب بن جمدعة بن حارثة، وسعد بن بدري، ) ٣(بدري، وظهري بن رافع، وأبو بردة بن دينار 
نقيب بدري، وعبد اهللا بن جبري بن ) ٤(خيثمة أحد النقباء بدري وقتل هبا شهيدا، ورفاعة بن عبد املنذر بن زنري 

النعمان بن أمية بن الربك بدري، وقتل يوم أحد شهيدا أمريا على الرماة، ومعن بن عدي بن اجلد بن عجالن بن 
بن ضبيعة البلوي حليف لالوس شهد بدرا وما بعدها وقتل باليمامة شهيدا، وعومي بن ساعدة شهد ) ٥(حلارث 

  .بدرا وما بعدها
ومن اخلزرج اثنان وستون رجال، أبو أيوب خالد بن زيد وشهد بدرا وما بعدها ومات بأرض الروم زمن معاوية 

عفراء بدريون، وعمارة بن حزم شهد بدرا وما بعدها  شهيدا، ومعاذ بن احلارث وأخواه عوف ومعوذ وهم بنو
وقتل باليمامة، وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل بدر، وسهل بن عتيك بدري، وأوس بن ثابت بن 

املنذر بدري، وأبو طلحة زيد بن سهل بدري، وقيس بن أيب صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو 
  كان أمريا على الساقة يوم بدر، بن غنم بن مازن

وعمرو بن غزية، وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدرا وقتل يوم أحد، وخارجة بن زيد شهد بدرا وقتل يوم أحد، 
وعبد اهللا بن رواحة أحد النقباء شهد بدرا وأحدا واخلندق، وقتل يوم مؤتة أمريا، وبشري بن سعد بدري، وعبد اهللا 

وهو بدري، وخالد بن سويد بدري أحدي خندقي ] للصالة [ الذي أري النداء ) ٦(عبد ربه  بن زيد بن ثعلبة بن
  وقتل يوم بين قريظة شهيدا،

__________  
ورتبهم الصاحلي يف السرية الشامية  ٩٩ - ٩٧/  ٢رتب ابن هشام يف السرية أمساءهم على حسب القبائل ) ١(

  .٢٩٣/  ٣أجبديا على االحرف 
حضر بدرا، ولكن أسيد بن حضري مل يشهد بدرا وختلف هو وغريه من أگابر أصحاب رسول اهللا  يعين أن أسيد) ٢(

  .صلى اهللا عليه وسلم من النقباء وغريهم عن بدر، وشهد أحد واخلندق واملشاهد كلها
رو أبو بردة بن نيار، وامسه هانئ بن نيار بن عم: كذا يف االصل ويف نسخة البن هشام وهو حتريف والصواب) ٣(

  ).نري(بن احلاف بن قضاعة كما يف سرية ابن هشام واالستيعاب والقاموس مادة ..بن عبيد بن كالب
  .زبري: زنرب، ويف االستيعاب: يف ابن هشام) ٤(
  .حارثة: يف ابن هشام) ٥(
  .بن عبد اهللا بن زيد مناة بن احلارث بن اخلزرج: يف ابن هشام واالستيعاب) ٦(

ا

إن له الجر شهيدين وأبو مسعود : " ال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالطرحت عليه رحى فشدخته فيق
) ٢(، وزياد بن لبيد )١(وهو أحدث من شهد العقبة سنا ومل يشهد بدرا : عقبة بن عمرو البدري قال ابن إسحاق

وذكوان بن  ، وخالد بن قيس بن مالك بدري، ورافع بن مالك أحد النقباء،)٣(بدري، وفروة بن عمرو بن وذفة 
عبد قيس بن خلدة بن خملد بن عامر بن زريق، وهو الذي يقال له مهاجري أنصاري النه أقام عند رسول اهللا صلى 

بن عامر بن ) ٤(اهللا عليه وسلم مبكة حىت هاجر منها وهو بدري قتل يوم أحد، وعباد بن قيس بن عامر بن خالد 
يضا، والرباء بن معرور أحد النقباء وأول من بايع فيما تزعم زريق بدري، وأخوه احلارث بن قيس بن عامر بدري أ

بنو سلمة وقد مات قبل مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة وأوصى له بثلث ماله فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه 



  وسلم على ورثته، وابنه بشر بن
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تلك الرباء وقد شهد بدرا وأحدا واخلندق ومات خبيرب شهيدا من أكله مع ر

، والطفيل بن النعمان بن خنساء بدري، قتل )٥(الشاة املسمومة رضي اهللا عنه، وسنان بن صيفي بن صخر بدري 
بن سبيع، ) ٦(يوم اخلندق، ومعقل بن املنذر بن سرح بدري، وأخوه يزيد بن املنذر بدري، ومسعود بن زيد 

بن خنساء ] بن أمية [ بن سبيع، وجبار بن صخر ) ٧(علبة بدري، ويزيد بن خذام والضحاك بن حارثة بن زيد بن ث
بن ) ٩(، وسليم بن عامر )٨(بن سنان بن عبيد بدري، والطفيل بن مالك بن خنساء بدري، وكعب بن مالك 

مرو حديدة بدري وقطبة بن عامر بن حديدة بدري، وأخوه أبو املنذر يزيد بدري أيضا، وأبو اليسر كعب بن ع
  بدري واستشهد باخلندق،) ١٠(بدري، وصيفي بن سواد بن عباد، وثعلبة بن غنمة بن عدي بن نايب 

__________  
خرج يف سرية غالب بن عبد اهللا الليثي إىل مصاب بفدك يف صفر سنة مثان من مهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١(

  ).١٢٦/  ٢: الطبقات(وسلم 
ملشاهد كلها، واستعمله النيب صلى اهللا عليه وسلم على حضرموت، ومات زياد يف شهد زياد أحد واخلندق وا) ٢(

  .خالفة معاوية بن أيب سفيان
  .قال ابن هشام ودفة كما يف االصل) ٣(

  .وعمرو بن ودفة هذا هو البياضي..ودفة وهو االصح: ويف سرية ابن هشام وذفة، قال السهيلي
  . بالدال املهملة، ويف االشتقاق البن دريد وذفة بالذالوذكره أبو ذر ودفة وكذلك ذكره صاحب العني

  .خلدة -حمققة  -يف نسخة ابن هشام ) ٤(
  .خالد: وأشار حمققه إىل أن االصول

  .خالد: ويف طبقات ابن سعد
  .شهد عباد وأخوه احلارث بدرا وأحدا

  .وشهد احلارث اخلندق وشهد اليمامة وجرح ومات يف خالفه عمر
  .ق شهيداقتل يوم اخلند) ٥(
  .يزيد: يف ابن هشام) ٦(
  .حرام: يف ابن هشام واالستيعاب) ٧(
  .ه ٥٠شهد تبوك، ومل يشهد بدرا وأحدا واملشاهد كلها، بقي إىل زمن معاوية ومات سنة ) ٨(
  .عمرو يف املكانني، ويقال عامر: يف ابن هشام) ٩(
  .هانئ: يف االستيعاب) ١٠(

عامر بن عدي بدري، وخالد بن عمرو بن عدي بن نايب، وعبد اهللا بن وأخوه عمرو بن غنمة بن عدي، وعبس بن 
أنيس حليف هلم من قضاعة، وعبد اهللا بن عمرو بن حرام أحد النقباء بدري واستشهد يوم أحد، وابنه جابر بن عبد 

ث بن بن احلار) ١(اهللا، ومعاذ بن عمرو بن اجلموح بدري وثابت بن اجلذع بدري وقتل شهيدا بالطائف، وعمري 
حليف هلم من بلى، ومعاذ بن جبل شهد بدرا وما بعدها ومات بطاعون ) ٢(ثعلبة بدري، وخديج بن سالمة 

يف خالفة عمر بن اخلطاب، وعبادة بن الصامت أحد النقباء شهد بدرا وما بعدها، والعباس بن عبادة ) ٣(عمواس 
اري أيضا وقتل يوم أحد شهيدا، وأبو عبد بن نضلة وقد أقام مبكة حىت هاجر منها فكان يقال له مهاجري أنص



من بلى، وعمرو بن احلارث بن كندة ] من بين غصينة [ بن أصرم حليف هلم ) ٤(الرمحن يزيد بن ثعلبة بن خزمة 
بدري وكان ممن خرج إىل مكة ) ٦(وعقبة بن وهب بن كلدة حليف هلم ! ، ورفاعة بن عمرو بن زيد بدري )٥(

، واملنذر )٧(هو ممن يقال له مهاجري أنصاري أيضا، وسعد بن عبادة بن دليم أحد النقباء فأقام هبا حىت هاجر منها ف
بن عمرو نقيب بدري أحدي وقتل يوم بئر معونة أمريا وهو الذي يقال له أعتق ليموت، وأما املرأتان فأم عمارة 

  .ر املازنية النجاريةبنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجا) ٨(نسيبة 
وقد كانت شهدت احلرب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشهدت معها أختها وزوجها زيد : قال ابن إسحاق

وعبد اهللا، وابنها خبيب هذا هو الذي قتله مسيلمة الكذاب حني جعل ) ٩(بن عاصم بن كعب، وابناها حبيب 
فيقول أتشهد أين رسول اهللا ؟ فيقول ال أمسع فجعل يقطعه عضوا  يقول له أتشهد أن حممدا رسول اهللا ؟ فيقول نعم،

عضوا حىت مات يف يديه ال يزيده على ذلك، فكانت أم عمارة ممن خرج إىل اليمامة مع املسلمني حني قتل مسيلمة 
  ورجعت وهبا اثين عشر جرحا من بني طعنة

__________  
  علبة وهو كذلك يف رواية موسى بن عقبة، أما يف الطبقاتهو عمري بن احلارث بن لبدة بن ث: قال ابن هشام) ١(

  .فكاالصل
  .وشهد بدرا وأحدا

  .قال الطربي شهد العقبة ومل يشهد بدرا وكان يكىن أبا رشيد) ٢(
  ).معجم البلدان(بكسر أوله وسكون الثاين، أو بفتح ثانيه، قرية بفلسطني قرب بيت املقدس : عمواس) ٣(
  .د ابن اسحاق وابن الكليب، وبتحريكها عند الطربيبسكون الزاي عن: خزمة) ٤(
  .لبدة بن عمرو بن ثعلبة: يف ابن هشام) ٥(
  .أي لبين سامل بن غنم) ٦(
استعد للخروج إىل بدر فنهش قبل أن خيرج فلم يشهد بدرا، وشهد أحدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول ) ٧(

لسنتني ونصف  -أول خالفة عمر بن اخلطاب ومات حبوران  اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج مهاجرا إىل الشام يف
  ).٦١٦/  ٣طبقات ابن سعد (سنة مخس عشرة، وقيل مات يف خالفة أيب بكر سنة إحدى عشرة  -من خالفة عمر 

أسلمت وحضرت ليلة العقبة وبايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم وشهدت أحدا واحلديبية وعمرة القضية ) ٨(
  .قطعت يدها وقد ضرهبا ابن قميئة على عاتقهاوحنينا واليمامة و

  .من ابن هشام وابن سعد، ويف االصل خبيب وهو حتريف) ٩(

بن نايب بن عمرو بن سواد ) ١] (بن سنان [ وضربة رضي اهللا عنها، واالخرى أم منيع أمساء ابنة عمرو بن عدي 
  .بن غنم بن كعب بن سلمة رضي اهللا عنها

 -دينة قال الزهري عن عروة عن عائشة، قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باب اهلجرة من مكة إىل امل
فهاجر من هاجر ) ٢" (قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات خنل بني البتني : " للمسلمني -وهو يومئذ مبكة 

جر إىل أرض احلبشة من كان ها) ٣(قبل املدينة حني ذكر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورجع إىل املدينة 
  .من املسلمني
  .رواه البخاري

رأيت يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض هبا خنل فذهب وهلي : " وقال أبو موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم



  وهذا احلديث قد" إىل أهنا اليمامة أو هجر، فإذا هي املدينة يثرب 
المها عن أيب كريب زاد مسلم وعبد اهللا بن مراد كالمها عن أسنده البخاري يف مواضع أخر بطوله ورواه مسلم ك

أيب أسامة عن يزيد بن عبد اهللا بن أيب بردة عن جده أيب بردة عن أيب موسى عبد اهللا بن قيس االشعري عن النيب 
  .صلى اهللا عليه وسلم احلديث بطوله

العباس القاسم بن القاسم السياري مبرو، حدثنا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا أبو: قال احلافظ أبو بكر البيهقي
إبراهيم بن هالل، حدثنا علي بن احلسن بن شقيق، حدثنا عيسى بن عبيد الكندي، عن غيالن بن عبد اهللا العامري، 

إن اهللا أوحى إيل أي هؤالء البالد : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير
مث عزم له على املدينة فأمر : قال أهل العلم" الث نزلت فهي دار هجرتك، املدينة، أو البحرين، أو قنسرين الث

  ).٤(أصحابه باهلجرة إليها 
__________  

من طبقات ابن سعد، وهي زوجة خديج بن سالمة شهدت معه العقبة فأسلمت وبايعت رسول اهللا صلى اهللا ) ١(
  .صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم وشهدت خيربا معه 

  .أم شباث: ويقال هلا
  .تقدم خترجيه) ٢(
  .بعض من كان هاجر: يف دالئل البيهقي) ٣(
باب يف فضل املدينة ح ) ٦٨(كتاب املناقب  - ٥٠: ، وأخرجه الترمذي يف٤٥٨/  ٢دالئل النبوة ج ) ٤(

  .وقال هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث الفضل بن موسى ٣٩٢٣
يروي عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير حديثا : وقال ٣١١/  ٧حلديث غيالن ذكره ابن حبان يف الثقات ويف سند ا

  .إن اهللا أوحى إيل أن دار هجرتك باملدينة اه: منكرا وروى عنه عيسى بن عبيد قال
  .٢٥٤/  ٨واحلديث رواه البخاري يف التاريخ وابن حجر يف التهذيب 

صححه احلاكم وأقره الذهيب يف تلخيصه، لكنه قال يف : يف الصحيح وقال الزرقاين يف ثبوته نظر ملخالفته ما: وقال
  .حديث منكر، ما أقدم الترمذي على حتسينه بل قال غريب: امليزان

  ).٣١٨/  ١شرح املواهب (

  هذا حديث غريب جدا وقد رواه الترمذي يف املناقب من جامعه منفردا به عن أيب عمار
ضل بن موسى، عن عيسى بن عبيد، عن غيالن بن عبد اهللا العامري عن أيب زرعة بن احلسني بن حريث، عن الف
  .عمر بن جرير، عن جرير

إن اهللا أوحى إيل أي هؤالء الثالثة نزلت فهي دار هجرتك، املدينة، أو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .الفضل تفرد به أبو عمار غريب ال نعرفه إال من حديث: مث قال" البحرين، أو قنسرين 

روى عنه أيب زرعة حديثا منكرا يف : وغيالن بن عبد اهللا العامري هذا ذكره ابن حبان يف الثقات إال أنه قال: قلت
  .اهلجرة واهللا أعلم
أذن للذين يقاتلون بأهنم ظلموا وأن اهللا على نصرهم لقدير، : (ملا أذن اهللا تعاىل يف احلرب بقوله: قال ابن إسحاق

  .اآلية]  ٤٠ - ٣٩: احلج) [ الذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولوا ربنا اهللا
هذا احلي من االنصار على االسالم والنصرة له، وملن اتبعه وأوى إليهم من ) ١(فلما أذن اهللا يف احلرب وتابعه 



  .املسلمني
من معه مبكة من املسلمني باخلروج إىل املدينة أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه من املهاجرين من قومه و

فخرجوا " إن اهللا قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون هبا : " واهلجرة إليها، واللحوق بإخواهنم من االنصار، وقال
ر إليها أرساال وأقام رسول اهللا مبكة ينتظر أن يأذن له ربه يف اخلروج من مكة واهلجرة إىل املدينة، فكان أول من هاج

من بين خمزوم، أبو سلمة عبد اهللا : إىل املدينة من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرين من قريش
بن عبد االسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة بسنة حني آذته قريش 

  .باملدينة هلم إخوانا فعزم إليها مرجعه من احلبشة فعزم على الرجوع إليها مث بلغه أن
زوج النيب صلى اهللا [ فحدثين أيب عن سلمة بن عبد اهللا بن عمر بن أيب سلمة عن جدته أم سلمة : قال ابن إسحاق

ملا أمجع أبو سلمة اخلروج إىل املدينة رحل يل بعرية مث محلين عليه، وجعل معي ابين سلمة بن أيب : قالت] عليه وسلم 
هذه نفسك غلبتنا عليها، : ، مث خرج يقود يب بعريه، فلما رأته رجال بين املغرية قاموا إليه فقالواسلمة يف حجري

أرأيت صاحبتنا هذه ؟ عالم نتركك تسري هبا يف البالد ؟ قالت فنزعوا خطام البعري من يده وأخذوين منه، قالت 
  وغضب عند ذلك بنو عبد

ك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا، قالت فتجاذبوا ابين سلمة بينهم واهللا ال نتر: االسد، رهط أيب سلمة، وقالوا
حىت خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد االسد، وحبسين بنو املغرية عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إىل املدينة، قالت 

  .ففرق بيين وبني ابين وبني زوجي
حىت مر يب رجل  -سنة أو قريبا منها  -ىت أمسي قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس يف االبطح فما أزال أبكي ح

  من بين
__________  

  .وبايعه : يف ابن هشام) ١(

هذه املسكينة ؟ فرقتم بينها وبني زوجها ) ١(أال خترجون : عمي أحد بين املغرية فرأى ما يب فرمحين، فقال لبين املغرية
  .احلقي بزوجك إن شئت: وبني ولدها ؟ قالت فقالوا يل

بنو عبد االسد إيل عند ذلك ابين، قالت فارحتلت بعريي، مث أخذت ابين فوضعته يف حجري، مث خرجت  قالت فرد
  .وما معي أحد من خلق اهللا: أريد زوجي باملدينة، قالت

إىل أين يا ابنة أيب أمية ؟ : لقيت عثمان بن طلحة بن أيب طلحة، أخا بين عبدالدار، فقال) ٢(حىت إذا كنت بالتنعيم 
واهللا مالك من مترك : ما معي أحد إال اهللا وبين هذا، فقال: أو ما معك أحد ؟ قلت: يد زوجي باملدينة، قالأر: قلت

فأخذ خبطام البعري، فانطلق معي يهوي يب، فواهللا ما صحبت رجال من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا 
عين [ مث تنحى ) ٣(عريي فحط عنه مث قيده يف الشجرة بلغ املنزل أناخ يب، مث استأخر عين حىت إذا نزلت استأخر بب

  .إىل شجرة فاضطجع حتتها] 
اركيب فإذا ركبت فاستويت على بعريي أتى : فإذا دنا الرواح قام إىل بعريي فقدمه فرحله مث استأخر عين، وقال

إىل قرية بين عمرو بن فأخذ خبطامه، فقادين حىت ينزل يب، فلم يزل يصنع ذلك يب حىت أقدمين املدينة فلما نظر 
  .فادخليها على بركة اهللا -وكان أبو سلمة هبا نازال  -زوجك يف هذه القرية : عوف بقباء قال

ما أعلم أهل بيت يف االسالم أصاهبم ما أصاب آل أيب سلمة، وما رأيت : مث انصرف راجعا إىل مكة، فكانت تقول
طلحة بن أيب طلحة العبدري هذا بعد احلديبية، وهاجر  صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة، أسلم عثمان بن



  .هو وخالد بن الوليد معا، وقتل يوم أحد أبوه وأخوته، احلارث وكالب ومسافع، وعمه عثمان بن أيب طلحة
  ودفع

إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح وإىل ابن عمه شيبة والد بين شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم يف 
[ اآلية ) إن اهللا يأمركم أن تؤدوا االمانات إىل أهلها: (السالم كما كانت يف اجلاهلية، ونزل يف ذلك قوله تعاىلا

  ]. ٥٨: النساء
  .قال ابن إسحاق

مث كان أول من قدمها من املهاجرين بعد أيب سلمة عمار بن ربيعة حليف بين عدي، معه امرأته ليلى بنت أيب حثمة 
بن غنم بن دودان بن أسد بن ) ٤( بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صربة بن مرة بن كبري العدوية مث عبد اهللا

خزمية، حليف بين أمية بن عبد مشس، احتمل بأهله وبأخيه عبد، أيب أمحد، امسه عبد كما ذكره ابن إسحاق وقيل 
  .مثامة

  .واالول أصح: قال السهيلي
الها وأسفلها بغري قائد، وكان شاعرا وكانت عنده الفارعة وكان أبو أمحد رجال ضرير البصر وكان يطوف مكة أع

  .بنت أيب سفيان بن حرب، وكانت أمه أميمة بنت عبد املطلب بن هاشم
  فغلقت دار بين جحش هجرة، فمر هبا عتبة بن ربيعة والعباس بن

__________  
  .اخل وما أثبتناه من ابن هشام..أال خترجون من هذه: يف االصل) ١(
  .موضع بني مكة وسرف، على فرسخني من مكة: مالتنعي) ٢(
  .الشجر: من ابن هشام، ويف االصل) ٣(
  .كثري: يف ابن هشام واالستيعاب) ٤(

عبد املطلب وأبو جهل بن هشام وهم مصعدون إىل أعلى مكة، فنظر إليها عتبة ختفق أبواهبا يبابا ليس هبا ساكن، 
قال ) ١(يوما ستدركها النكباء واحلوب * ن طالت سالمتها وكل دار وإ: فلما رآها كذلك تنفس الصعداء وقال

  .وهذا البيت اليب دواد االيادي يف قصيدة له: ابن هشام
  .واسم أيب دواد حنظلة بن شرقي وقيل حارثة: قال السهيلي
  .أصبحت دار بين جحش خالء من أهلها: مث قال عتبة

هذا من عمل ابن أخيك، هذا فرق  -يعين للعباس  -مث قال ) ٢(وما تبكي عليه من فل بن فل : فقال أبو جهل
  .مجاعتنا، وشتت أمرنا، وقطع بيننا

فنزل أبو سلمة وعامر بن ربيعة وبنو جحش بقباء على مبشر بن عبد املنذر مث قدم املهاجرون : قال ابن إسحاق
عبد اهللا بن : ونساؤهم وهم وكان بنو غنم بن دودان أهل إسالم، قد أوعبوا إىل املدينة هجرة، رجاهلم: أرساال، قال

ومنقذ بن نباتة، ) ٣(جحش، وأخوه أبو أمحد، وعكاشة بن حمصن، وشجاع، وعقبة ابنا وهب، وأربد بن مجرية 
بن رقيش، وقيس بن جابر، وعمرو بن حمصن، ومالك بن عمرو، ) ٤(وسعيد بن رقيش، وحمرز بن نضلة، وزيد 

  .وصفوان بن عمرو، وثقف بن عمرو وربيعة بن أكثم
  .والزبري بن عبيدة، ومتام بن عبيدة، وسخربة بن عبيدة، وحممد بن عبد اهللا بن جحش

ومن نسائهم زينب بنت جحش، ومحنة بنت جحش، وأم حبيب بنت جحش، وجد امة بنت جندل، وأم قيس بنت 



  .حمصن، وأم حبيب بنت مثامة، وآمنة بنت رقيش، وسخربة بنت متيم
فإما : بذمة من أخشى بغيب وأرهب تقول* وملا رأتين أم أمحد غاديا : إىل املدينةقال أبو أمحد بن جحش يف هجرهتم 

وما يشأ الرمحن فالعبد يركب إىل ) * ٥(فيمم بنا البلدان ولننا يثرب فقلت هلا ما يثرب مبظنة * كنت ال بد فاعال 
وناصحة تبكي بدمع * مناصح  إىل اهللا يوما وجهه ال خييب فكم قد تركنا من محيم* اهللا وجهي والرسول ومن يقم 

وللحق ملا * دعوت بين غنم حلقن دمائهم ) ٦(وحنن نرى أن الرغائب نطلب * وتندب ترى أن وترا نائيا عن بالدنا 
  الح للناس ملحب
__________  

  .االمث: احلوب: احلاجة وقيل: التوجع، وقيل: احلوب) ١(
  .الواحد: القل: من قل بن قل، وقال: يف ابن هشام) ٢(
  .ابن محري: ويقال ابن محرية، ويف االستيعاب: وقال ابن هشام) ٣(
  .يزيد: يف ابن هشام) ٤(
  .نأينا بدال من نائيا : يف ابن هشام) ٦..(بل يثرب اليوم وجهنا: فقلت هلا: يف ابن هشام) ٥(

أعانوا علينا بالسالح * دى إىل احلق داع والنجاح فأوعبوا وكنا وأصحابا لنا فارقوا اهل* أجابوا حبمد اهللا ملا دعاهم 
عن احلق إبليس * على احلق مهدي وفوج معذب طغوا ومتنوا كذبة وأزهلم * وأجلبوا كفوجني إما منهما فموفق 

وال قرب * فطاب والة احلق منا وطيبوا منت بأرحام إليهم قريبة * فخابوا وخيبوا ورعنا إىل قول النيب حممد 
وزيل * وأية صهر بعد صهري يرقب ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا * عدنا يأمننكم باالرحام إذ ال تقرب فأي ابن أخت ب

  .مث خرج عمر بن اخلطاب، وعياش بن أيب ربيعة حىت قدما املدينة: أمر الناس للحق أصوب قال ابن إسحاق
  .فحدثين نافع عن عبد اهللا بن عمر عن أبيه

بين ) ٢(من أضاة ) ١(بن أيب ربيعة وهشام بن العاص، التناضب اتعدنا ملا أردت اهلجرة إىل املدينة أنا وعياش : قال
فأصبحت أنا وعياش عند التناضب : غفار فوق سرف، وقلنا أينا مل يصبح عندها فقد حبس، فليمض صاحباه، قال

وحبس هشام وفنت فافتنت، فلما قدمنا املدينة نزلنا يف بين عمرو بن عوف بقباء، وخرج أبو جهل بن هشام واحلارث 
حىت قدما إىل املدينة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -وكان ابن عمهما وأخامها المهما  -بن هشام إىل عياش 
إن أمك قد نذرت أن ال ميس رأسها مشط حىت تراك، وال تستظل من مشس حىت تراك، فرق : مبكة، فكلماه وقاال له

نك فاحذرهم، فواهللا لو قد آذى أمك القمل المتشطت، إنه واهللا إن يريدك القوم إال ليفتنوك عن دي: هلا فقلت له
  .ولو قد اشتد عليها حر مكة الستظلت

واهللا إنك لتعلم أين ملن أكثر قريش ماال، فلك نصف : قلت: أبر قسم أمي ويل هنالك مال فاخذه قال: فقال: قال
  .مايل وال تذهب معهما

أما إذا فعلت ما فعلت فخذ ناقيت هذه فإهنا ناقة جنيبة : تفأىب علي إال أن خيرج معهما، فلما أىب إال ذلك قل: قال
  .ذلول فالزم ظهرها، فإن رابك من أمر القوم ريب فانج عليها

  فخرج عليها معهما، حىت إذا كانوا ببعض الطريق قال له
__________  

دته تنضبة، وهو شجر واح: فهو مجع تنضب: بضم الضاد، موضع ومن رواه بالكسر: قال أبو ذر: التناضب) ١(
  .وقيده الوقشي بكسر الضاد



  .بكسر الضاد كأنه مجع تنضبة، وهو ضرب من الشجر تألفه احلرباء: " وقال السهيلي
  .وذكره أبو حنيفة يف النبات

  ".تنضب قرية من أعمال مكة بأعلى خنلة فيها عني جارية : وقال ياقوت
  .هي الغدير جيمع من ماء املطر: أضاة) ٢(

  .أبو ذرميد ويقصر قاله 
الغدير كأنه مقلوب من وضأة على وزن فعلة واشتقاقه من الوضاء وهي النظافة، ومجع : االضاة: وقال السهيلي
  .االضاءة إضاء
  .اضاة بين غفار، على عشرة أميال من مكة: وقال السهيلي
قبيلة من  :موضع قريب من مكة فوق سرب قرب التناضب، له ذكر يف حديث املغازي، وغفار: أما ياقوت فقال

  .كنانة

  .بلى: أخي واهللا لقد استغلظت بعريي هذا أفال تعقبين على ناقتك هذه ؟ قال] بن [ يا : أبو جهل
  .فأناخ وأناخا ليتحول عليها، فلما استووا باالرض عدوا عليه فأوثقاه رباطا، مث دخال به مكة وفتناه فافتنت

  .ال يقبل اهللا ممن افتنت توبة: فكنا نقول: قال عمر
قل يا عبادي الذين : (وكانوا يقولون ذلك النفسهم حىت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وأنزل اهللا

أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إىل ربكم 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم  وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب مث ال تنصرون،

  .وكتبتها وبعثت هبا إىل هشام بن العاص: قال عمر]  ٥٥ - ٥٣: الزمر) [ العذاب بغتة وأنتم ال تشعرون
اللهم فهمنيها، فألقى : أصعد هبا وأصوب وال أفهمها حىت قلت) ١(فلما أتتين جعلت اقرأها بذي طوى : قال هشام

فرجعت إىل بعريي فجلست عليه : قليب أهنا إمنا أنزلت فينا وفيما كنا نقول يف أنفسنا، ويقال فينا، قالاهللا يف 
  .فلحقت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة

بن املغرية ] بن الوليد [ وذكر ابن هشام أن الذي قدم هبشام بن العاص، وعياش بن أيب ربيعة إىل املدينة، الوليد 
  ن مكة وقدم هبا حيملهما على بعريه وهو ماش معهما، فعثرسرقهما م

ويف سبيل اهللا ما لقيت وقال البخاري حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة * هل أنت إال أصبع دميت : فدميت أصبعه فقال
  .أنبأنا أبو إسحاق مسع الرباء

  .اللأول من قدم علينا مصعب بن عمري وابن أم مكتوم، مث قدم علينا عمار وب: قال
  .وحدثين حممد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أيب إسحاق مسعت الرباء بن عازب

أول من قدم علينا مصعب بن عمري وابن أم مكتوم وكانا يقرئان الناس، فقدم بالل وسعد وعمار بن ياسر، مث : قال
  .النيب صلى اهللا عليه وسلمقدم عمر بن اخلطاب يف عشرين نفرا من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قدم 

قدم رسول اهللا : فما رأيت أهل املدينة فرحوا بشئ فرحهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جعل االماء يقلن
  .صلى اهللا عليه وسلم، فما قدم حىت قرأت سبح اسم ربك االعلى يف سور من املفصل

رباء بن عازب بنحوه وفيه التصريح بأن سعد بن ورواه مسلم يف صحيحه من حديث اسرائيل عن أيب إسحاق عن ال
أيب وقاص هاجر قبل قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وقد زعم موسى بن عقبة عن الزهري أنه إمنا 

  ).٢(هاجر بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصواب ما تقدم 



  حلق به من أهله وقومه وأخوهوملا قدم عمر بن اخلطاب املدينة هو ومن : قال ابن إسحاق
__________  

  .موضع بأسفل مكة: ذو طوى) ١(
  .٣٩٢٥ح ) ٤٦(كتاب املناقب  ٦٣احلديث أخرجه البخاري يف ) ٢(

  .وذكره املزي يف حتفة االشراف ومل يشر إىل أن مسلما أخرجه
وابن  -ية ابن عقبة حسب روا -اختلف يف قدوم سعد، فقيل كذا : وقال ٤٦٣/  ٢وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

  .٧٩ - ٧٧أنه ممن قدم املدينة قبل قدوم النيب صلى اهللا عليه وسلم راجع الدرر البن عبد الرب 

زيد بن اخلطاب وعمرو وعبد اهللا ابنا سراقة بن املعتمر، وخنيس بن حذافة السهمي زوج ابنته حفصة وابن عمه 
يمي حليف هلم وخوىل بن أيب خوىل، ومالك بن أيب خوىل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وواقد بن عبد اهللا التم

حليفان هلم من بين عجل وبنو البكري إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفاؤهم من بين سعد بن ليث، فنزلوا على رفاعة 
  يف بين عمرو بن عوف) ١(بن عبد املنذر بن زنري 

  .بقباء
ل طلحة بن عبيداهللا وصهيب بن سنان على خبيب بن فنز: مث تتابع املهاجرون رضي اهللا عنهم: قال ابن إسحاق

  ).٣(أخي بلحارث بن اخلزرج بالسنح ) ٢(إساف 
  .ويقال بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة

أتيتنا : بلغين أن صهيبا حني أراد اهلجرة قال له كفار قريش: وذكر يل عن أيب عثمان النهدي أنه قال: قال ابن هشام
  .دنا وبلغت الذي بلغت، مث تريد أن خترج مبالك ونفسك، واهللا ال يكون ذلكصعلوكا حقريا فكثر مالك عن

  .قال فإين قد جعلت لكم مايل! نعم : أرأيتم إن جعلت لكم مايل أختلون سبيلي ؟ قالوا: فقال هلم صهيب
 حدثنا: وقد قال البيهقي) ٤" (ربح صهيب، ربح صهيب : " فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

أخربنا أبو العباس امساعيل بن عبد اهللا بن حممد بن ميكال، أخربنا عبدان االهوازي،  -إمالء  -احلافظ أبو عبد اهللا 
حدثنا زيد بن اجلريش، حدثنا يعقوب بن حممد الزهري، حدثنا حصني بن حذيفة بن صيفي بن صهيب، حدثين أيب 

  .وعموميت عن سعيد بن املسيب عن صهيب
أريت دار هجرتكم سبخة بني ظهراين حرتني، فإما أن تكون هجر أو : " هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: قال

قال وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وخرج معه أبو بكر، وكنت قد مهمت معه " تكون يثرب 
ومل أكن  -اهللا عنكم ببطنه  قد شغله: باخلروج فصدين فتيان من قريش، فجعلت ليليت تلك أقوم ال أقعد، فقالوا

  .فناموا -شاكيا 
إن أعطيتكم أواقي من ذهب وختلوا سبيلي : لريدوين فقلت هلم) ٥(فخرجت وحلقين منهم ناس بعدما سرت بريدا 

أواقي، واذهبوا إىل فالنة فخذوا ) ٦(وتوفون يل ففعلوا فتبعتهم إىل مكة فقلت احفروا حتت أسكفة الباب فإن هبا 
  .احللتني
  جت حىت قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقباءوخر

__________  
  .زنرب: يف ابن هشام) ١(
  .يساف: ويقال: إساف) ٢(



  .وهو ابن عتبة
ومل يكن حني نزول املهاجرين عليه مسلما، بل أخر إسالمه حىت خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر 

  ).راجع االستيعاب(
  ).معجم البلدان(املدينة، بينها وبني منزل النيب صلى اهللا عليه وسلم ميل بعوايل : السنح) ٣(
  .١٢١ - ١٢٠/  ٢سرية ابن هشام ج ) ٤(
  .يريدوا لريدوين: من دالئل البيهقي، ويف االصل) ٥(
  .حتتها: يف الدالئل) ٦(

ا رسول اهللا ما سبقين إليك أحد، فقلت ي) ١: ] (ثالثا[ يا أبا حيىي ربح البيع : " قبل أن يتحول منها، فلما رآين قال
  ).٢(وما أخربك إال جربائيل عليه السالم 

ونزول محزة بن عبد املطلب، وزيد بن حارثة، وأبو مرثد كناز بن احلصني وابنه مرثد الغنويان : قال ابن إسحاق
هلدم أخي بين عمرو موليا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على كلثوم بن ا) ٤(وأبو كبشة ) ٣(حليفا محزة، وأنسة 
  .على سعد بن خيثمة، وقيل بل نزل محزة على أسعد بن زرارة واهللا أعلم: بن عوف بقباء، وقيل

قال ونزل عبيدة بن احلارث وأخواه الطفيل وحصني ومسطح بن أثاثة وسويبط بن سعد بن حرميلة أخو بين 
غزوان على عبد اهللا بن سلمة أخي  عبدالدار وطليب بن عمري أخو بين عبد بن قصي، وخباب موىل عتبة بن

، ونزل الزبري بن العوام )٥(بلعجالن بقباء ونزل عبد الرمحن بن عوف يف رجال من املهاجرين على سعد بن الربيع 
وأبو سربة بن أيب رهم على منذر بن حممد بن عقبة بن أحيحة بن اجلالح بالعصبة، دار بين جحجيب، ونزل مصعب 

  .ذ، ونزل أبو حذيفة بن عتبة وسامل مواله على سلمةبن عمري على سعد بن معا
على خبيب بن أساف أخي بين حارثة، ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر بن : قال ابن إسحاق وقال االموي

وقش يف بين عبد االشهل، ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بن املنذر أخي حسان بن ثابت يف دار بين 
  .النجار
من املهاجرين على سعد بن خيثمة وذلك أنه كان عزبا واهللا أعلم أي ذلك ) ٦(ونزل العزاب : إسحاق قال ابن
  .كان

حدثين أمحد بن أيب بكر بن احلارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرمحن بن عوف، حدثنا : وقال يعقوب بن سفيان
مكة فنزلنا العصبة، عمر بن ] من [ قدمنا  :عن نافع عن ابن عمر أنه قال) ٧(عبد العزيز بن حممد عن عبيد اهللا 

  .اخلطاب وأبو عبيدة بن اجلراح وسامل موىل أيب حذيفة
  .فكان يؤمهم سامل موىل أيب حذيفة النه كان أگثرهم قرآنا

__________  
  .من الدالئل) ١(
  .كتاب الكفالة ٣٩أخرج اجلزء االول منه البخاري يف ) ٢(

  .صحيح االسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب: وقال ٤٠٠/  ٣وأخرجه احلاكم يف املستدرك 
من مولدي السراة، يكىن أبا مسروح شهد بدرا واملشاهد كلها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ومات يف : أنس) ٣(

  .خالفة أيب بكر
  .وامسه سليم من فارس وقيل غري ذلك: أبو كبشة) ٤(



ليه وسلم ومات يف خالفة عمر، وهو غري أيب كبشة الذي شهد بدرا واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا ع
  .كانت كفار قريش تذكره وتنسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه

  .أخي بلحارث بن اخلزرج، يف دار بلحارث بن اخلزرج: يف ابن هشام زاد) ٥(
  .االعزاب وهو أصح: يف شرح السرية اليب ذر) ٦(
  .عبد اهللا مكان عبيداهللا: وفيه ٤٦٣/  ٢اخلرب يف دالئل البيهقي ) ٧(

  .موضع بقباء: والعصبة
  .وما بني معكوفتني زيادة من الدالئل

وقل ريب أدخلين مدخل : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه الكرمية قال اهللا تعاىل) ١(فصل يف سبب هجرة 
أرشده اهللا وأهلمه أن يدعو هبذا  ] ٨٠: االسراء) [ صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك سلطانا نصريا

أن جيعل له مما هو فيه فرجا قريبا وخمرجا عاجال، فأذن له تعاىل يف اهلجرة إىل املدينة النبوية حيث ] و [ الدعاء 
  .االنصار واالحباب، فصارت له دارا وقرارا، وأهلها له أنصارا

كان : عن أبيه عن ابن عباس) ٢(يب ظبيان عن جرير عن قابوس بن أ: قال أمحد بن حنبل وعثمان بن أيب شيبة
وقل رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة، فأمر باهلجرة وأنزل عليه

) وأخرجين خمرج صدق(املدينة ) أدخلين مدخل صدق: (وقال قتادة) ٣) (صدق واجعل يل من لدنك سلطانا نصريا
  ).٤(كتاب اهللا وفرائضه وحدوده ) ن لدنك سلطانا نصرياواجعل يل م(اهلجرة من مكة 
وأقام رسول اهللا مبكة بعد أصحابه من املهاجرين ينتظر أن يؤذن له يف اهلجرة ومل يتخلف معه مبكة : قال ابن إسحاق

ما ، إال علي بن أيب طالب وأبو بكر بن أيب قحافة رضي اهللا عنهما وكان أبو بكر كثريا )٥(إال من حبس أو فنت 
فيطمع أبو بكر " ال تعجل لعل اهللا جيعل لك صاحبا : يستأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة فيقول له

  .أن يكونه
فلما رأت قريش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد صار له شيعة وأصحاب من غريهم بغري بلدهم، ورأوا 

  خروج أصحابه من املهاجرين إليهم، عرفوا أهنم
__________  

  .وما بعدها ١٢٣/  ٢ابن هشام : أنظر يف هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة) ١(
  .وما بعدها ٢٢٧/  ١ابن سعد 

  .وما بعدها دار القاموس ٢٥٣/  ٢الطربي  ٥٦/  ٥صحيح البخاري 
  .٣٣٠/  ١٦النويري  ٢١٨/  ٢تاريخ االسالم للذهيب  ٢٢١/  ١عيون االثر  ١٢٠/  ١أنساب االشراف 

  ).٨٠ص (الدرر البن عبد الرب 
كان ردى احلفظ ينفرد عن أبيه : طهمان، ذكره ابن حبان يف اجملروحني وقال: قابوس بن أيب ظبيان، ويف نسخة) ٢(

  .مبا ال أصل له، رمبا رفع املراسيل وأسند الوقوف
  .وذكره العقيلي يف الضعفاء الكبري

  .وقد روى هذا احلديث مرسال عن ابن عباس
  .عن أمحد بن منيع ٣١٣٩باب تفسري سورة االسراء ح  -كتاب تفسري القرآن  ٤٨أخرجه الترمذي يف ) ٣(

  .هذا حديث صحيح حسن: وقال



فإن السلطان عزة من اهللا جعلها بني أظهر عباده، لوال ذلك الغار بعضهم على بعض وأكل : زاد البيهقي) ٤(
هو خروجه من مكة، : وقال الضحاك: اية البيهقي قالوأضاف القرطيب على رو ٥١٧/  ٢شديدهم ضعيفهم 

  ).٣١٣/  ١٠(ودخوله مكة يوم الفتح 
  .أو مفتون حمبوس، أو مريض، أو ضعيف عن اخلروج: يف ابن سعد) ٥(

قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة، فحذروا خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم وعرفوا أنه قد أمجع 
 -وهي دار قصي بن كالب اليت كانت قريش ال تقضي أمرا إال فيها  -له يف دار الندوة حلرهبم، فاجتمعوا 

  .يتشاورون فيما يصنعون يف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني خافوه
عن عبد اهللا بن ) ١(فحدثين من ال أهتم من أصحابنا عن عبد اهللا بن أيب جنيح، عن جماهد بن جبري : قال ابن إسحاق

  .عباس
  وغريه

  .ممن ال أهتم عن عبد اهللا بن عباس
ملا اجتمعوا لذلك واتعدوا أن يدخلوا يف دار الندوة ليتشاوروا فيها يف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : قال

غدوا يف اليوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزمحة، فاعترضهم إبليس لعنه اهللا يف صورة شيخ جليل 
مسع ) ٣(فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفا على باهبا قالوا من الشيخ ؟ قال شيخ من أهل جند ) ٢(لة عليه بت

  .بالذي اتعدمت له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن ال يعدمكم منه رأيا ونصحا
أبو سفيان وطعيمة و) ٤] (ابنا ربيعة [ قالوا أجل فادخل، فدخل معهم وقد اجتمع فيها أشراف قريش عتبة وشيبة 

بن عدي وجبري بن مطعم بن عدي، واحلارث بن عامر بن نوفل، والنضر بن احلارث وأبو البختري بن هشام، 
وزمعة بن االسود وحكيم بن حزام وأبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه ابنا احلجاج وأمية بن خلف ومن كان منهم 

ا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، وإننا واهللا ما نأمنه إن هذ: وغريهم ممن ال يعد من قريش، فقال بعضهم لبعض
قيل إنه أبو البختري  -على الوثوب علينا مبن قد اتبعه من غرينا، فأمجعوا فيه رأيا، قال فتشاوروا مث قال قائل منهم 

كانوا قبله زهريا  احبسوه يف احلديد وأغلقوا عليه بابا مث تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين -بن هشام 
ال واهللا ما هذا لكم برأي واهللا : والنابغة ومن مضى منهم من هذا املوت حىت يصيبه ما أصاهبم، فقال الشيخ النجدي

لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب هذا الذي أغلقتم دونه إىل أصحابه، فالوشكوا أن يثبوا 
  .ثروكم به حىت يغلبوكم على أمركم، ما هذا لكم برأيعليكم فينتزعوه من أيديكم، مث يكا

خنرجه من بني أظهرنا فننفيه من بالدنا فإذا خرج عنا فواهللا ما نبايل أين ذهب وال حيث : فتشاوروا مث قال قائل منهم
  ).٥(وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت 

  قال الشيخ
__________  

  .وهو حتريف" جرب " جبري، وما يف االصل : سرية اليب ذرمن شرح ال) ١(
  .الكساء: والبت: يف بت قال البيهقي: كساء غليظ، ويف رواية ابن بكري عن ابن اسحاق: البتلة) ٢(

  .البت ضرب من الطيالسة يسمى الساج مربع غليظ أخضر: وقيل الطيلسان من خز، ويف هتذيب اللغة
  .أبت، وبتات وبتوت: ومجعه
  .البيت الذي يعمله: اجلوهري يف الصحاح قال



  وإمنا قال هلم، إين من أهل جند، فيما ذكر بعض أهل: " علق السهيلي على قوله شيخ من أهل جند قال) ٣(
السرية، الهنم قالوا، ال يدخلن معكم يف املشاورة أحد من أهل هتامة، الن هواهم مع حممد، فلذلك متثل هلم يف 

  .ا" قيل ملعىن آخر متثل هبيئة شيخ جندي : صورة شيخ جندي، وقال
  .ه
  .من ابن هشام والبيهقي) ٤(
  .أبو األسود ربيعة بن عامر، أحد بين عامر بن لؤي: صاحب هذا الرأي) ٥(

ال واهللا ما هذا لكم برأي أمل تروا حسن حديثه، وحالوة منطقه، وغلبته على قلوب الرجال مبا يأيت به ؟ : النجدي
، فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حىت يتابعوه )١(ك ما أمنت أن حيل على حي من العرب واهللا لو فعلتم ذل

فيه رأيا غري ) ٢(عليه، مث يسري هبم إليكم حىت يطأكم هبم فيأخذ أمركم من أيديكم، مث يفعل بكم ما أراد، أديروا 
  .هذا

  .بعدواهللا إن يل فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه : فقال أبو جهل بن هشام
أرى أن نأخذ من كل قبيلة فىت شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا مث نعطي كل فىت : وما هو يا أبا احلكم ؟ قال: قالوا

منهمم سيفا صارما، مث يعمدوا إليه فيضربوه هبا ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإهنم إذا فعلوا ذلك تفرق 
  .ناف على حرب قومهم مجيعادمه يف القبائل مجيعها، فلم يقدر بنو عبد م

فتفرق ) ٣(القول ما قال الرجل هذا الرأي وال رأي غريه : فرضوا منا بالعقل فعقلناه هلم، قال يقول الشيخ النجدي
  .القوم على ذلك وهم جممعون له

  .ال تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه: فأتى جربائيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له
قال فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه حىت ينام فيثبون عليه، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا 

بربدي هذا احلضرمي االخضر، فنم فيه ) ٤(من على فراشي وتسج : " عليه وسلم مكاهنم قال لعلي بن أيب طالب
  .هللا عليه وسلم ينام يف برده ذلك إذا ناموكان رسول اهللا صلى ا" فإنه لن خيلص إليك شئ تكرهه منهم 

وهذه القصة اليت ذكرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن عائشة وابن عباس وعلي وسراقة بن مالك بن 
  .جعشم وغريهم دخل حديث بعضهم يف بعض فذكر حنو ما تقدم

  .فحدثين يزيد بن أيب زياد عن حممد بن كعب القرظي: قال ابن إسحاق
  ملا اجتمعوا: لقا

إن حممدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم،  -وهم على بابه  -له وفيهم أبو جهل قال 
مث بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جنان كجنان االردن، وإن مل تفعلوا كان فيكم ذبح مث بعثتم بعد موتكم، مث 

  .جعلت لكم نار حترقون فيها
نعم أنا أقول ذلك، أنت أحدهم : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذ حفنة من تراب يف يده مث قالقال فخرج رس

يس : (وأخذ اهللا على أبصارهم عنه فال يرونه فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه اآليات" 
ني أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وجعلنا من ب: (إىل قوله) والقرآن احلكيم إنك ملن املرسلني على صراط مستقيم

  ومل يبق منهم رجل إال وقد وضع]  ٩ - ١: يس) [ فأغشيناهم فهم ال يبصرون
__________  

  .على قبيلة من قبائل العرب: يف رواية البيهقي) ١(



الرأي : أن إبليس ملا محد رأي أيب جهل قال: وقال ابن الكليب يف مجهرة االنساب) ٣(دبروا : يف ابن هشام) ٢(
يوما، وآخره جد وتشريف * هاد ورأي كنصل السيف معروف يكون أوله عز ومكرمة * رأي ليس يعرفه : رأيان

  .غطى به جسده ووجهه: تسجى بالثوب) ٤(

ما تنظرون ههنا ؟ قالوا : على رأسه ترابا مث انصرف إىل حيث أراد أن يذهب فأتاهم آت ممن مل يكن معهم فقال
واهللا خرج عليكم حممد مث ما ترك منكم رجال إال وقد وضع على رأسه ترابا، وانطلق حممدا، فقال خيبكم اهللا، قد 

أفما ترون ما بكم ؟ قال فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، مث جعلوا يتطلعون فريون ! حلاجته 
حملمد نائما، عليه برده، فلم واهللا إن هذا : عليا على الفراش مستجيا بربد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقولون

  .واهللا لقد كان صدقنا الذي كان حدثنا: فقام علي عن الفراش فقالوا) ١(يربحوا كذلك حىت أصبحوا 
وإذ ميكر بك الذين كفروا : (فكان مما أنزل اهللا يف ذلك اليوم وما كانوا أمجعوا له قوله تعاىل: قال ابن إسحاق

  )ن وميكر اهللا واهللا خري املاكرينليثبتوك أو يقتلوك أو خيرجوك وميكرو
: الطور) [ أم يقولون شاعر نتربص به ريب املنون قل تربصوا فإين معكم من املتربصني: (وقوله]  ٣٠: االنفال[ 
  .قال ابن إسحاق فأذن اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك باهلجرة]  ٣٠

ة من مكة إىل املدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه باب هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه الكرمي
وذلك أول التاريخ االسالمي كما اتفق عليه الصحابة يف الدولة العمرية كما بيناه يف سرية عمر رضي اهللا عنه 

  .وعنهم أمجعني
  .، ثنا عكرمة عن ابن عباس)٢(حدثنا مطر بن الفضل، ثنا روح، ثنا هشام : قال البخاري

ثالث عشرة يوحى إليه، مث أمر باهلجرة فهاجر ) ٣(النيب صلى اهللا عليه وسلم الربعني سنة، فمكث فيها  بعث: قال
  .عشر سنني، ومات وهو ابن ثالث وستني سنة

  وقد
__________  

روى احلارث بن أيب أسامة يف مسنده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذكر  ٢٩٢/  ١قال يف الروض اآلنف ) ١(
وعلل امتناعهم من الدخول ..إن قرأها خائف أمن، أو جائع شبع، أو عار كسي أو عاطش سقي: أهنافضل يس، 

وذكر بعض أهل التفسري السبب املانع هلم من التقحم عليه يف الدار، إهنم مهوا : إليه صلى اهللا عليه وسلم قال
واهللا إهنا للسبة يف العرب : عضهم لبعضفصاحت امرأة من الدار، فقال ب -وإهنم إمنا جاءوا لقتله  -بالولوج عليه 

على باب  -فأصبحوا ينتظرون خروجه ..أن يتحدث عنا أنا تسورنا احليطان على بنات العم، وهتكنا ستر حرمتنا
  .-الدار 

  .روح بن عبادة، وهشام بن حسان) ٢(
  .مبكة بدال من فيها: يف البخاري ورواية البيهقي) ٣(

 ٣٩٠٢باب هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم ح ) ٤٥(تاب مناقب االنصار ك ٦٣واحلديث أخرجه البخاري يف 
  .١٣١/  ٢والبيهقي يف الدالئل  ٢٢٧/  ٧فتح الباري 

كانت هجرته عليه السالم يف شهر ربيع االول سنة ثالث عشرة من بعثته عليه السالم وذلك يف يوم االثنني كما 
  يكم يوم االثنني، وخرج من مكة يومولد نب: رواه االمام أمحد عن ابن عباس أنه قال



  ).١(االثنني، ونبئ يوم االثنني، ودخل املدينة يوم االثنني، وتويف يوم االثنني 
ال تعجل لعل : وكان أبو بكر حني استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة فقال له: قال حممد بن إسحاق

) ٢(اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا يعين نفسه، فابتاع راحلتني اهللا أن جيعل لك صاحبا، قد طمع بأن يكون رسول 
  .فاحتبسهما يف دار يعلفهما إعدادا لذلك

  .اشترامها بثمامنائة درهم: قال الواقدي
كان ال خيطئ رسول اهللا : فحدثين من ال أهتم عن عروة بن الزبري عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت: قال ابن إسحاق

لم أن يأيت بيت أيب بكر أحد طريف النهار، إما بكرة، وإما عشية حىت إذا كان اليوم الذي أذن اهللا صلى اهللا عليه وس
فيه رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة واخلروج من مكة من بني ظهري قومه أتانا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

ما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : الوسلم باهلاجرة يف ساعة كان ال يأيت فيها، قالت فلما رآه أبو بكر ق
قالت فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره، فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! هذه الساعة إال المر حدث 

أحد إال أنا وأخيت أمساء بنت أيب بكر، فقال رسول اهللا صلى اهللا ) ٣(وليس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن : " ، وما ذاك فداك أيب وأمي ؟ قال)٤(يا رسول اهللا إمنا مها ابنتاي : قال" أخرج عين من عندك ( :عليه وسلم

قالت فواهللا ما " الصحبة : " الصحبة يا رسول اهللا ؟ قال: فقال أبو بكر: قالت" اهللا قد أذن يل يف اخلروج واهلجرة 
  .با بكر يومئذ يبكيشعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حىت رأيت أ

ويقال عبد : قال ابن هشام) ٥(يا نيب اهللا إن هاتني راحلتني كنت أعددهتما هلذا، فاستأجرا عبد اهللا بن أرقط : مث قال
  .اهللا بن أريقط

رجال من بين الدئل بن بكر، وكانت أمه من بين سهم بن عمرو، وكان مشركا يدهلما على الطريق ودفعا إليه 
  .ا عنده يرعامها مليعادمهاراحلتيهما، فكانت
خبروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد حني خرج إال علي بن أيب  -فيما بلغين  -ومل يعلم : قال ابن إسحاق

طالب وأبو بكر الصديق وآل أيب بكر، أما علي، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يتخلف حىت يؤدي 
  م الودائع اليت كانت عنده للناس، وكانعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

__________  
  .تقدم خترجيه يف هذا اجلزء فلرياجع) ١(
  .وعلف راحلتني، كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر: ٤٧٢/  ٢: قال البيهقي) ٢(

  .من نعم بين قشري -عن حممد بن عمر  -وكان أبو بكر اشترامها بثمامنائة درهم : ويف ابن سعد
  .وليس عند أيب بكر إال أنا وأخيت: هشاميف ابن ) ٣(
  .إمنا مها أهلك: يف البخاري) ٤(

  .وقد كان أبو بكر قد أنكح عائشة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل ذلك
  .من ابن هشام، ويف االصل أرقد) ٥(

  .الباريرقيط، وهو من بين الديل وقيل الدئل كما يف فتح : ٣٣٩/  ١وقال الزرقاين يف شرح املواهب 
مل أر من : وكان على دين الكفار ومل يعرف له إسالم فيما بعد كما جزم املقدسي وتبعه النووي، وقال يف االصابة

مل يكن مسلما إذ ذاك وال وجدنا من طريق : ٨/  ١ذكره يف الصحابة إال الذهيب يف التجريد وعند السهيلي 
  .صحيحة أنه أسلم بعد ذلك



  .سلم وليس مبكة أحد عنده شئ خيشى عليه إال وضعه عنده ملا يعلم من صدقه وأمانتهرسول اهللا صلى اهللا عليه و
أتى بأبكر بن أيب قحافة فخرجا من ) ١] (اخلروج [ فلما أمجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن اسحاق

  .خوخة اليب بكر يف ظهر بيته
  .سحاقوقد روى أبو نعيم من طريق إبراهيم بن سعد عن حممد بن إ

احلمد هللا الذي : " بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا خرج من مكة مهاجرا إىل اهللا يريد املدينة قال: قال
  .خلقين ومل أك شيئا، اللهم أعين على هول الدنيا، وبوائق الدهر، ومصائب الليايل وااليام

  .اللهم أصحبين يف سفري
  .ين ولك فذللينواخلفين يف أهلي، وبارك يل فيما رزقت

وعلى صاحل خلقي فقومين، وإليك رب فحببين، وإىل الناس فال تكلين، رب املستضعفني وأنت ريب أعوذ بوجهك 
الكرمي الذي أشرقت له السموات واالرض، وكشفت به الظلمات، وصلح عليه أمر االولني واآلخرين، أن حتل 

  .أة نقمتك، وحتول عافيتك ومجيع سخطكعلي غضبك، وتنزل يب سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك، وفج
  ".عندي خري ما استطعت، ال حول وال قوة إال بك ) ٢(لك العقىب 

فدخاله، وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبد اهللا أن  -جبل بأسفل مكة  -مث عمدا إىل غار بثور : قال ابن إسحاق
  .كون يف ذلك اليوم من اخلربيتسمع هلما ما يقول الناس فيهما هناره، مث يأتيهما إذا أمسى مبا ي

  .إذا أمسى يف الغار] يأتيهما [ مواله أن يرعى غنمه هناره، مث يرحيها عليهما ) ٣(وأمر عامر بن فهرية 
  فكان عبد اهللا بن أيب بكر يكون يف قريش هناره معهم يسمع ما

  .يهما إذا أمسى فيخربمها اخلربيأمترون به، وما يقولون يف شأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر، مث يأت
  .وكان عامر بن فهرية يرعى يف رعيان أهل مكة، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أيب بكر فاحتلبا وذحبا

  .فإذا غدا عبد اهللا بن أيب بكر من عندمها إىل مكة أتبع عامر بن فهرية أثره بالغنم يعفي عليه
ن جرير عن بعضهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبق وسيأيت يف سياق البخاري ما يشهد هلذا وقد حكى اب

  .الصديق يف الذهاب إىل غار ثور، وأمر عليا أن يدله على مسريه ليلحقه، فلحقه يف أثناء الطريق
  .وهذا غريب جدا وخالف املشهور من أهنما خرجا معا

: ام إذا أمست مبا يصلحهما، قالت أمساءوكانت أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنها تأتيهما من الطع: قال ابن إسحاق
وملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فوقفوا على باب 

  .ال أدري واهللا أين أيب: قلت: أيب بكر، فخرجت إليهم فقالوا أين أبوك يا أبنة أيب بكر ؟ قالت
  فلطم خدي لطمة طرح منها -فاحشا خبيثا وكان  -قالت فرفع أبو جهل يده 

__________  
  .من ابن هشام) ١(
  .من أيب نعيم، ويف االصل العقىب) ٢(
  .عامر بن فهرية، موىل أيب بكر الصديق، وكان مولدا من مولدي االزد) ٣(

  .أسلم وهو مملوك، فاشتراه أبو بكر واعتقه، شهد بدرا وأحدا وقتل يوم بئر معونة
  لطفيل قتله عامر بن ا



  .قرطي مث انصرفوا
ملا خرج رسول : وحدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري أن أباه حدثه عن جدته أمساء قالت: قال ابن إسحاق

أو ستة آالف  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرج أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله معه مخسة آالف درهم 
واهللا إين الراه قد : فقال -وقد ذهب بصره  -خل علينا جدي أبو قحافة فد: فانطلق هبا معه، قالت -درهم 

كال يا أبة إنه قد ترك لنا خريا كثريا، قالت وأخذت أحجارا فوضعتها يف كوة : قلت: فجعكم مباله مع نفسه ؟ قالت
  .ك على هذا املاليف البيت الذي كان أيب يضع ماله فيها، مث وضعت عليها ثوبا، مث أخذت بيده فقلت يا أبة ضع يد

  ال بأس إذ كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، ويف هذا بالغ لكم، وال واهللا ما: قالت فوضع يده عليه فقال
  .ترك لنا شيئا ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك

  .وحدثين بعض أهل العلم أن احلسن بن أيب احلسن البصري: وقال ابن هشام
وسلم وأبو بكر إىل الغار ليال، فدخل أبو بكر قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

  .وسلم فلمس الغار لينظر أفيه سبع أو حية، بقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه
  .وهذا فيه انقطاع من طرفيه

أن النيب : بن أيب مليكةوقد قال أبو القاسم البغوي حدثنا داود بن عمرو الضيب، ثنا نافع بن عمر اجلمحي، عن ا
صلى اهللا عليه وسلم ملا خرج هو وأبو بكر إىل ثور، فجعل أبو بكر يكون أمام النيب صلى اهللا عليه وسلم مرة، 

  .وخلفه مرة
إذا كنت خلفك خشيت أن تؤتى من أمامك، وإذا كنت أمامك : فسأله النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال

  .خشيت أن تؤتى من خلفك
كما أنت حىت أدخل يدي فأحسه وأقصه فإن كانت فيه دابة أصابتين : إذا انتهى إىل الغار من ثور قال أبو بكرحىت 
  .قبلك

فبلغين أنه كان يف الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك اجلحر ختوفا أن خيرج منه دابة أو شئ يؤذي : قال نافع
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا مرسل

  .له شواهد أخر يف سرية الصديق رضي اهللا عنه وقد ذكرنا
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، أخربنا أبو بكر أمحد بن اسحاق، أنا موسى بن احلسن ثنا عباد، ثنا عفان : وقال البيهقي

  .بن مسلم ثنا السري بن حيىي ثنا حممد بن سريين
  .ذكر رجال على عهد عمر فكأهنم فضلوا عمر على أيب بكر: قال
واهللا لليلة من أيب بكر خري من آل عمر، وليوم من أيب بكر خري من آل عمر لقد خرج : غ ذلك عمر فقالفبل

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة انطلق إىل الغار ومعه أبو بكر فجعل ميشي ساعة بني يديه وساعة خلفه، حىت 
يا : فقال" ي ساعة خلفي وساعة بني يدي ؟ يا أبا بكر مالك متش: " فطن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .رسول اهللا اذكر الطلب، فأمشي خلفك، مث أذكر الرصد، فأمشي بني يديك
ما كانت لتكون [ نعم، والذي بعثك باحلق : قال" يا أبا بكر لو كان شئ الحببت أن يكون بك دوين ؟ : " فقال

  ).١] (من ملمة إال أحببت أن تكون يل دونك 
  مكانك يا رسول اهللا حىت أستربئ لك الغار،: إىل الغار قال أبو بكرفلما انتهيا 



__________  
  .٤٧٧/  ٢ما بني معكوفني سقطت من االصل واستدركت من دالئل البيهقي ج ) ١(

مكانك يا رسول اهللا حىت : ذكر أنه مل يستربئ اجلحرة فقال) ١] (يف أعاله [ فدخل فاستربأه، حىت إذا كان 
  ].ة اجلحر[ أستربئ 

  .انزل يا رسول اهللا، فنزل: فدخل فاستربأ مث قال
  .والذي نفسي بيده لتلك الليلة خري من آل عمر: مث قال عمر

أن أبا بكر جعل ميشي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عمر وفيه) ٢(وقد رواه البيهقي من وجه آخر 
  .وسلم تارة، وخلفه أخرى، وعن ميينه وعن مشاله

ملا حفيت رجال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محله الصديق على كاهله، وأنه ملا دخل الغار سدد تلك وفيه أنه 
  .االجحرة كلها

  .وبقي منها جحر واحد، فألقمه كعبه فجعلت االفاعي تنهشه ودموعه تسيل
  .ونكارةويف هذا السياق غرابة " ال حتزن إن اهللا معنا : " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو: وقال البيهقي
شاذان، ثنا اسرائيل، عن االسود عن جندب بن : ثنا أبو العباس االصم، ثنا عباس الدوري، ثنا أسود بن عامر: قاال

  .عبد اهللا
* إن أنت إال أصبع دميت : جر فقالكان أبو بكر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الغار، فأصاب يده ح: قال

حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، أخربين عثمان اجلزري أن مقسما : وقال االمام أمحد) ٣(ويف سبيل اهللا ما لقيت 
تشاورت قريش : قال) ٤) (وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك: (موىل ابن عباس أخربه عن ابن عباس يف قوله تعاىل

  .ضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النيب صلى اهللا عليه وسلمليلة مبكة، فقال بع
  .وقال بعضهم بل اقتلوه

  .وقال بعضهم بل أخرجوه
فأطلع اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم على ذلك، فبات علي على فراش النيب صلى اهللا عليه وسلم تلك الليلة، 

املشركون حيرسون عليا حيسبونه النيب صلى اهللا عليه  وخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت حلق بالغار، وبات
  .وسلم

  .فلما أصبحوا ثاروا عليه، فلما رأوا عليا رد اهللا عليهم مكرهم
  .ال أدري: أين صاحبك هذا ؟ فقال: فقالوا

الوا لو فاقتفوا أثره فلما بلغوا اجلبل اختلط عليهم، فصعدوا اجلبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فق
  .دخل ها هنا أحد مل يكن نسج العنكبوت على بابه

  .فمكث فيه ثالث ليال
وهذا إسناد حسن وهو من أجود ما روي يف قصة نسج العنكبوت على فم الغار، وذلك من محاية اهللا رسوله صلى 

  .اهللا عليه وسلم
  بشار اخلفافحدثنا : وقال احلافظ أبو بكر أمحد بن علي بن سعيد القاضي يف مسند أيب بكر

__________  



  .من دالئل البيهقي) ١(
  .رواه من طريق فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ضبة بن حمصن الفزاري) ٢(

  .ورواه ابن مردويه عن جندب بن عبد اهللا البجلي ٤٨٠/  ٢رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٣..(عن عمر
املكر من اهللا هو ): واهللا خري املاكرين: (تفسري قوله تعاىل ، قال القرطيب يف أحكام القرآن يف٣٠االنفال ) ٤(

أي مكره أنفذ من مكر غريه : جزاؤهم بالعذاب على مكرهم من حيث ال يشعرون وقال الزخمشري يف الكشاف
  .وأبلغ تأثريا النه ال ينزل إال ما هو حق وعدل وال يصيب إال مبا هو مستوجب

  .اع بالئه بأعدائهإيق: مكر اهللا: ١٠٣/  ٤ويف النهاية 
إن الكيد واملكر متغايران والشاهد أن الكيد يتعدى بنفسه واملكر يتعدي : وقال العسكري يف الفروق اللغوية

  .حبرف
  .فيقال كاده يكيده ومكر به وال يقال مكره والذي يتعدى بنفسه اقوى

  .ن البصريثنا أبوعمران اجلوين، حدثنا املعلى بن زياد عن احلس) ١(ثنا جعفر وسليمان 
  .انطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر إىل الغار: قال

مل يدخل : وجاءت قريش يطلبون النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكانوا إذا رأوا على باب الغار نسج العنكبوت قالوا
:  عليه وسلمأحد، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قائما يصلي وأبو بكر يرتقب، فقال أبو بكر للنيب صلى اهللا

  .ولكن خمافة أن أرى فيك ما أكره) ٢(هؤالء قومك يطلبونك، أما واهللا ما على نفسي أئل 
وهذا مرسل عن احلسن، وهو حسن حباله من " يا أبا بكر ال ختف إن اهللا معنا : " فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .رالشاهد، وفيه زيادة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الغا
] عن [  -أعين أبو بكر أمحد بن علي القاضي  -وقد كان عليه السالم إذا أحزنه أمر صلى وروى هذا الرجل 

  .عمرو الناقد عن خلف بن متيم عن موسى بن مطر عن أبيه عن أيب هريرة أن أبا بكر
ى اهللا عليه وسلم فكن يا بين إذا حدث يف الناس حدث فأت الغار الذي اختبأت فيه أنا ورسول اهللا صل: قال البنه

  .فيه فإنه سيأتيك رزقك فيه بكرة وعشيا
ر وكان الفخار للعنكبوت وقد ورد * نسج داود ما محى صاحب الغا : وقد نظم بعضهم هذا يف شعره حيث يقول

  :أن محامتني عششتا على بابه أيضا، وقد نظم ذلك الصرصري يف شعره حيث يقول
ى الباب احلمام يبيض واحلديث بذلك رواه احلافظ ابن عساكر من طريق وظل عل* فغمى عليه العنكبوت بنسجه 

 -) ٣(ويلقب بعوين  -حدثنا عمرو بن علي، ثنا عون بن عمرو أبو عمرو القيسي : حيىي بن حممد بن صاعد
  .حدثين أبو مصعب املكي

عليه وسلم ليلة الغار أمر  أدركت زيد بن أرقم واملغرية بن شعبة وأنس بن مالك، يذكرون أن النيب صلى اهللا: قال
، وأن اهللا بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما )٤(اهللا شجرة فخرجت يف وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم تستره 

فسترت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمر اهللا محامتني وحشيتني فأقبلتا يدفان حىت وقعتا بني العنكبوت 
ن كل بطن منهم رجل، معهم عصيهم وقسيهم وهراواهتم، حىت إذا كانوا من وبني الشجرة وأقبلت فتيان قريش م

هذا  -وهو سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدر مائيت ذراع قال الدليل 
  .احلجر مث ال أدري أين وضع رجله

  .أنت مل ختطئ منذ الليلة: فقال الفتيان



__________  
  .بن سليمان الضبعيلعله جعفر ) ١(
  .حن ورفع صوته عند ابتالئه باملصيبة: آل املريض) ٢(
  .عوين: االصل) ٣(
: يف رواية قاسم بن ثابت بن حزم العويف السرقسطي، حيث ألف كتابا يف شرح احلديث مساه الدالئل وجاء فيه) ٤(

يه وسلم ملا دخل الغار، وأبو بكر أن رسول اهللا صلى اهللا عل: ٤/  ٢هذا على ما ذكره السهيلي يف الروض اآلنف 
  .معه أنبت اهللا على بابه الراءة، وهي شجرة معروفة، فحجبت عن النار أعني الكفار

  .والراءة شجرة مثل قامة االنسان وهلا خيطان وزهر أبيض كالريش

يه وسلم قدر مخسني أنظروا يف الغار، فاستبقه القوم حىت إذا كانوا من النيب صلى اهللا عل: قال) ١(حىت إذا أصبحوا 
فقالوا ما ردك أن تنظر يف الغار ؟ قال رأيت محامتني وحشيتني بفم الغار، فعرفت ) ٢(ذراعا، فإذا احلمامتان، فرجع 

  .أن ليس فيه أحد
أي برك عليهما وأحدرمها  -فسمعها النيب صلى اهللا عليه وسلم فعرف أن اهللا قد درأ عنهما هبما، فسمت عليهما 

  ).٣(فأفرخا كما ترى  اهللا إىل احلرم
  .وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه

  وهو -قد رواه احلافظ أبو نعيم من حديث مسلم بن إبراهيم وغريه عن عون بن عمرو 
  .بإسناده مثله -امللقب بعوين 

مالك  وفيه أن مجيع محام مكة من نسل تيك احلمامتني، ويف هذا احلديث أن القائف الذي اقتفى هلم االثر سراقة بن
  .املدجلي وقد روى الواقدي عن موسى بن حممد بن إبراهيم عن أبيه أن الذي اقتفى هلم االثر كرز بن علقمة

  .وحيتمل أن يكونا مجيعا اقتفيا االثر واهللا أعلم: قلت
ل لصاحبه ال إال تنصروه فقد نصره اهللا إذ أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار إذ يقو: " وقد قال اهللا تعاىل

وأيده جبنود مل تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اهللا هي ) ٤(حتزن إن اهللا معنا فأنزل اهللا سكينته عليه 
أنتم فان ) إال تنصروه: (يقول تعاىل مؤنبا ملن ختلف عن اجلهاد مع الرسول]  ٤٠: التوبة) [ العليا واهللا عزيز حكيم

من أهل مكة هاربا ليس معه غري صاحبه وصديقه ) إذ أخرجه الذين كفروا(ا نصره اهللا ناصره ومؤيده ومظفره كم
أي وقد جلآ إىل الغار فأقاما فيه ثالثة أيام ليسكن الطلب ) ثاين اثنني إذ مها يف الغار: (أيب بكر ليس غريه وهلذا قال

سائر اجلهات، وجعلوا ملن  عنهما، وذلك الن املشركني حني فقدومها كما تقدم ذهبوا يف طلبهما كل مذهب من
مائة من االبل، واقتصوا آثارمها حىت اختلط عليهم، وكان الذي يقتص االثر لقريش سراقة  -أو أحدمها  -ردمها 

بن مالك بن جعشم كما تقدم، فصعدوا اجلبل الذي مها فيه وجعلوا ميرون على باب الغار، فتحاذي أرجلهم لباب 
  .هلما الغار وال يروهنما، حفظا من اهللا

  .حدثنا عفان، ثنا مهام أنا ثابت، عن أنس بن مالك أن أبا بكر حدثه: كما قال االمام أمحد
  .قال قلت للنيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف الغار

وأخرجه البخاري " يا أبا بكر ما ظنك باثنني اهللا ثالثهما : " لو أن أحدهم نظر إىل قدميه البصرنا حتت قدميه ؟ فقال
  ).٥(صحيحيهما من حديث مهام به  ومسلم يف

  وقد ذكر بعض أهل السري أن أبا



__________  
  .أصبحن وهو حتريف: يف االصل) ١(
  .ترجع، وهو حتريف: يف االصل) ٢(
وكلهم عن أيب مصعب  ٢٢٩/  ١وابن سعد  ٤٨٢/  ٢رواه أبو نعيم يف دالئل النبوة والبيهقي يف الدالئل ) ٣(

  .املكي
أي على أيب بكر بتأمني النيب صلى اهللا عليه وسلم ) فأنزل اهللا سكينته عليه: (تفسريه قوله تعاىلقال القرطيب يف ) ٤(

  .١٤٨/  ٨وذهب روعه ) جأشه(له فسكن جأشة 
كتاب  ٦٣وأعاده يف  ٣٦٥٣باب مناقب املهاجرين ح ) ٢(كتاب فضائل الصحابة  ٦٢أخرجه البخاري يف ) ٥(

  ).٤٥(االنصار باب 
  . كتاب التفسريوأخرجه الترمذي يف

  .٤/  ١واالمام أمحد يف مسنده  ٣٠٩٦تفسري سورة التوبة ح 

فنظر الصديق إىل الغار قد " لو جاؤنا من ههنا لذهبنا من هنا : " بكر ملا قال ذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .انفرج من اجلانب اآلخر، وإذا البحر قد اتصل به، وسفينة مشدودة إىل جانبه

مبنكر من حيث القدرة العظيمة، ولكن مل يرد ذلك بإسناد قوي وال ضعيف، ولسنا نثبت شيئا من تلقاء وهذا ليس 
  .أنفسنا، ولكن ما صح أو حسن سنده قلنا به

  .واهللا أعلم
وقد قال احلافظ أبو بكر البزار حدثنا الفضل بن سهل ثنا خلف بن متيم ثنا موسى بن مطري القرشي عن أبيه عن أيب 

يا بين إن حدث يف الناس حدث فأت الغار الذي رأيتين اختبأت فيه أنا ورسول اهللا : أبا بكر قال البنههريرة أن 
  .صلى اهللا عليه وسلم فكن فيه، فإنه سيأتيك فيه رزقك غدوة وعشية

  .ال نعلم يرويه غري خلف بن متيم: مث قال البزار
  .ال يقبل حديثهوموسى بن مطري هذا ضعيف متروك، وكذبه حيىي بن معني ف: قلت

وقد ذكر يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق أن الصديق قال يف دخوهلما الغار، وسريمها بعد ذلك وما كان من 
  .قصة سراقة كما سيأيت شعرا

وقد * وحنن يف سدف من ظلمة الغار ال ختش شيئا فإن اهللا ثالثنا * يوقرين  -ومل أجزع  -قال النيب : فمنه قوله
هار وقد روى أبو نعيم هذه القصيدة من طريق زياد عن حممد بن إسحاق فذكرها مطولة جدا، توكل يل منه بإظ

  .وذكر معها قصيدة أخرى واهللا أعلم
  .وقد روى ابن هليعة عن أيب االسود عن عروة بن الزبري
واحملرم  بقية ذي احلجة -يعين الذي بايع فيه االنصار  -قال فمكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد احلج 

  .وصفر، مث إن مشركي قريش أمجعوا أمرهم ومكرهم على أن يقتلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أو حيبسوه
  .اآلية) وإذ ميكر بك الذين كفروا: (أو خيرجوه فأطلعه اهللا على ذلك فأنزل عليه

  فأمر عليا فنام على
  .كل وجه يطلبوهنما فراشه، وذهب هو وأبو بكر، فلما أصبحوا ذهبوا يف طلبهما يف

  .وهكذا ذكر موسى بن عقبة يف مغازيه، وإن خروجه هو وأبو بكر إىل الغار وكان ليال



  .وقد تقدم عن احلسن البصري فيما ذكره ابن هشام التصريح بذلك أيضا
  .وقال البخاري حدثنا حيىي بن بكري ثنا الليث عن عقيل
مل أعقل أبوي قط إال : وج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالتقال ابن شهاب فأخربين عروة بن الزبري عن عائشة ز

بكرة وعشية، فلما : ومها يدينان الدين، ومل مير علينا يوم إال يأتينا فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريف النهار
وهو ) ٢(نة لقيه ابن الدغ) ١(ابتلي املسلمون، خرج أبو بكر مهاجرا حنو أرض احلبشة، حىت إذا بلغ برك الغماد 

  سيد القارة، فذكرت ما كان من رده اليب بكر إىل مكة وجواره له
__________  

موضع بأقاضي : بضم الغني، وقيل: موضع بناحية اليمن مما يلي ساحل البحر، وقال ابن فارس: برك الغماد) ١(
  .هجر وقيل وراء مكة خبمس ليال

شهد حنينا مث قدم إىل رسول  -الدغنة  -السلمي، مسي باسم امه ربيعة بن رفيع بن اهبان بن ثعلبة : ابن الدغنة) ٢(
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بين متيم

  .فإين أرد عليك جوارك وأرضى جبوار اهللا: كما قدمناه عند هجرة احلبشة، إىل قوله فقال أبو بكر
إين أريت دار هجرتكم : " للمسلمنيقالت والنيب صلى اهللا عليه وسلم يومئذ مبكة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .ومها احلرتان: ذات خنل بني البتني
  .فهاجر من هاجر قبل املدينة، ورجع بعض من كان هاجر قبل احلبشة إىل املدينة، وجتهز أبو بكر مهاجرا قبل املدينة

وهل ترجو ذلك : فقال أبو بكر" على رسلك فإين أرجو أن يؤذن يل : " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .نعم: بأيب أنت وأمي ؟ قال

 -فحبس أبو بكر نفسه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتني كانتا عنده ورق السمر 
  .أربعة أشهر، وذكر بعضهم أنه علفهما ستة أشهر) ١( -وهو اخلبط 

الظهرية، فقال قائل ) ٢(ت أيب بكر يف حر فبينما حنن يوما جلوس يف بي: قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة
: متقنعا يف ساعة مل يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر) ٣] (مقبال [ هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اليب بكر

  .فداء له أيب وأمي، واهللا ما جاء به يف هذه الساعة إال أمر
  أخرج: " ، فدخل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمقالت فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستأذن فأذن له

  .إمنا هم أهلك بأيب أنت يا رسول اهللا: فقال أبو بكر" من عندك 
  .فإنه قد أذن يل يف اخلروج: قال

فخذ أنت يا رسول : قال أبو بكر" ! نعم : " الصحبة بأيب أنت وأمي، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبو بكر
  . هاتنياهللا إحدى راحليت

  ).٤(فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالثمن 
فجهزنامها أحث اجلهاز فصنعنا هلما سفرة يف جراب، فقطعت أمساء بنت أيب بكر قطعة من نطاقها : قالت عائشة

  ).٥(فربطت به على فم اجلراب، فلذلك مسيت ذات النطاقني 
فيه ثالث ليال يبيت عندمها ) ٦(بغار يف جبل ثور، فمكثا قالت مث حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر 

من عندمها بسحر فيصبح مع قريش مبكة كبائت، ال ) ٧(عبد اهللا بن أيب بكر وهو غالم شاب ثقف لقن فيدجل 
يسمع أمرا يكادان به إال وعاه حىت يأتيهما خبرب ذلك حني خيتلط الظالم، ويرعى عليهما عامر بن فهرية موىل أيب 



  بكر
__________  

السمر بضم امليم ضرب من شجر الطلح، وأما اخلبط فهو ضرب : كذا يف االصل، ويف النهاية البن االثري) ١(
  .الشجرة لتناثر ورقها

أي يف أول وقت احلرارة، وهي املهاجرة، ويقال أول الزوال، وهو أشد ما : حنر الظهرية: يف دالئل البيهقي) ٢(
  .يف أيام احلر القيلولة فيهايكون من حر النهار، والغالب 

  .من البيهقي) ٣(
ال، : فهو لك، قال: ال أركب بعريا ليس هو يل، قال: أي ال آخذها إال بالثمن، ويف رواية ابن إسحاق: بالثمن) ٤(

  .هو لك: أخذته بكذا وكذا، قال: ولكن بالثمن الذي ابتعته، قال
  .هاقال بثمن: ويف رواية الطرباين عن امساء بنت أيب بكر

  .وقد تقدم عن الواقدي ان مثنها مثامنائة اشتراها من نعم بين قشري
  .فأخذ إحدامها وهي القصواء

  .أهنا اجلذعاء: وأخرج ابن حبان
كان هلا : الهنا كانت جتعل نطاقا على نطاق، وقيل: كل شئ شددت به الوسط، ومسيت ذات النطاقني: النطاق) ٥(

  .ر الزاد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف الغارنطاقان، تلبس أحدمها، وحتمل يف اآلخ
  .فكمنا: يف البخاري والبيهقي) ٦(
  .إذا سار يف آخره: إذا سار يف أول الليل، وادجل: خيرج بالسحر، يقال أدجل: يدجل) ٧(

 -يعهما وهو لنب منحتهما ورض -من غنم فريحيها عليهما حني يذهب ساعة من العشاء، فيبيتان يف رسل ) ١(منحة 
  .حىت ينعق هبا عامر بن فهرية بغلس، يفعل ذلك يف كل ليلة من تلك الليايل الثالث

) ٢(واستأجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رجال من بين الدئل وهو من بين عبد بن عدي هاديا خريتا 
و على دين كفار قريش فأمناه قد غمس حلفا يف آل العاص بن وائل السهمي، وه -واخلريت املاهر باهلداية  -

  .فدفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال براحلتيهما صبح ثالث ليال
  ).٣(وانطلق معهما عامر بن فهرية والدليل فأخذ هبم طريق السواحل 

راقة بن مالك بن قال ابن شهاب فأخربين عبد الرمحن بن مالك املدجلي وهو ابن أخي سراقة أن أباه أخربه أنه مسع س
  .جعشم
جاءنا رسل كفار قريش جيعلون يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر دية كل واحد منهما ملن قتله أو : يقول

  .أسره، فبينما أنا جالس يف جملس من جمالس قومي بين مدجل إذ أقبل رجل منهم حىت قام علينا وحنن جلوس
  .بالساحل أراها حممدا وأصحابهيا سراقة إين رأيت آنفا أسودة : فقال

إهنم ليسوا هبم، ولكنك رأيت فالنا وفالنا انطلقوا بأعيننا، مث لبثت يف اجمللس : فعرفت أهنم هم فقلت له: قال سراقة
فأمرت جارييت أن خترج بفرسي، وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، ) ٥] (بييت [ مث قمت فدخلت ) ٤(ساعة 

االرض وخفضت عاليه، حىت أتيت فرسي فركبتها ) ٦(لبيت، فخططت بزجه وأخذت رحمي فخرجت من ظهر ا
حىت دنوت منهم، فعثرت يب فرسي، فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إىل كنانيت ) ٧(فدفعتها ففرت يب 

فاستخرجت منها االزالم فاستقسمت هبا أضرهم أم ال، فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت االزالم فجعل 



حىت إذا مسعت قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ال يلتفت وأبو بكر يكثر االلتفات  فرسي يقرب يب
ساخت يدا فرسي يف االرض حىت بلغتا الركبتني، فخررت عنها فأهويت، مث زجرهتا فنهضت، فلم تكد خترج يديها، 

  قسمت االزالم فخرج الذي أكره،ساطع يف السماء مثل الدخان، فاست) ٨(فلما استوت قائمة إذا الثر يديها غبار 
__________  

  .منحة من غنم، أي غنم فيها لنب، وقد تقع املنحة على اهلبة مطلقا ال قرضا وال عارية) ١(
اخلريت مأخوذ من خرت االبرة كأنه يهتدي ملثل خرهتا من الطريق، وخرت االبرة بالضم ثقبها، : قال اخلطايب) ٢(

  .رفناها ومل ختف علينا طرقهاخرتنا االرض إذا ع: قال الكسائي
  اخلريت املاهر الذي: وقال ابن االثري يف النهاية

  .يهتدي آلخرات املفازة، وهي طرقها اخلفية
باب هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأخرج  ٤٥كتاب مناقب االنصار  ٦٣أخرجه البخاري بطوله يف ) ٣(

  .ويف مواضع أخر مقاطع خمتصرة..اب الكفالةجزءا منه يف كتاب الصالة، ويف كتاب االجارة ويف كت
  .مث قل ما لبث يف اجمللس: ويف رواية البيهقي) ٤(
  .من البيهقي) ٥(
  .احلديدة اليت يف أسفل الرمح: الزج) ٦(
  .فركبتها فرفعتها تقرب: يف البيهقي) ٧(

  .ا، وتضعهما معامع) بيديها(أن ترفع الفرس بديها : السري دون العدو، وفوق العادة، وقيل: والتقريب
  .عثان، وهو الدخان: يف البيهقي) ٨(

أن سيظهر أمر ) ١(فناديتهم االمان فوقفوا فركبت فرسي حىت جئتهم ووقع يف نفسي حني لقيت من احلبس عنهم 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .يهم الزاد واملتاعإن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخربهتم أخبار ما يريد الناس هبم، وعرضت عل: فقلت له
  .أخف عنا: فلم يرزآين ومل يسأالين إال أن قاال

  .فسألته أن يكتب يل كتاب أمن فأمر عامر بن فهرية فكتب يل رقعة من أدم
  ).٢(مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ذكر هذه وقد روى حممد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرمحن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمه سراقة ف
القصة، إال أنه ذكر أنه استقسم باالزالم أول ما خرج من منزله فخرج السهم الذي يكره ال يضره، وذكر أنه عثر 

  .به فرسه أربع مرات، وكل ذلك يستقسم باالزالم وخيرج الذي يكره ال يضره
  .حىت ناداهم باالمان

 صلى اهللا عليه وسلم، قال فكتب يل كتابا يف عظم ما بينه وبني رسول اهللا) ٣(وسأل أن يكتب له كتابا يكون أمارة 
مرجعه من الطائف، ) ٤(وذكر أنه جاء به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو باجلعرانة  -أو رقعة أو خرقة  -

  .فدنوت منه وأسلمت" يوم وفاء وبر، أدنه : " فقال له
  هذا الذي قالههو عبد الرمحن بن احلارث بن مالك بن جعشم و: قال ابن هشام

  .جيد
كفيتم هذا الوجه، فلما ظهر أن رسول اهللا صلى اهللا : وملا رجع سراقة جعل ال يلقى أحدا من الطلب إال رده وقال



  .عليه وسلم قد وصل إىل املدينة
جعل سراقة يقص على الناس ما رأى وما شاهد من أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم وما كان من قضية جواده، 

  .ا عنهواشتهر هذ
فخاف رؤساء قريش معرته، وخشوا أن يكون ذلك سببا السالم كثري منهم، وكان سراقة أمري بين مدجل ورئيسهم، 

سراقة مستغو لنصر حممد عليكم به أال يفرق * بين مدجل إين أخاف سفيهكم : إليهم -لعنه اهللا  -فكتب أو جهل 
أبا حكم واهللا لو : الك جييب أبا جهل يف قوله هذافقال سراقة بن م: فيصبح شىت بعد عز وسؤدد قال* مجعكم 

  )٥(رسول وبرهان فمن ذا يقاومه * المر جوادي إذ تسوخ قوائمه عجبت ومل تشكك بأن حممدا * كنت شاهدا 
__________  

  .عنهما، والرواية باملثىن: يف البيهقي) ١(
صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ح باب هجرة النيب ) ٤٥(كتاب مناقب االنصار  ٦٣أخرجه البخاري يف ) ٢(

٣٩٠٦.  
  .٤٨٧ - ٤٨٦/  ٢ورواه البيهقي يف الدالئل ج 

  .آية: يف ابن هشام) ٣(
  .ماء بني الطائف ومكة، وهي إىل مكة أقرب: بكسر أوله: اجلعرانة) ٤(
  .بدال من وبرهان: علمت بدل عجبت، بربهان: يف السهيلي) ٥(

وإن مجيع الناس طرا * بأمر تود النصر فيه فإهنم ) ١(ا يوما ستبدو معامله أخال لن* عليك فكف القوم عنه فإنين 
وذكر هذا الشعر االموي يف مغازيه بسنده عن أيب اسحاق وقد رواه أبو نعيم بسنده من طريق زياد عن ) ٢(مسامله 

  .ابن إسحاق، وزاد يف شعر أيب جهل أبياتا تتضمن كفرا بليغا
فأخربين عروة بن الزبري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقي الزبري يف : هابوقال البخاري بسنده إىل إبن ش

، فكسى الزبري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )٣] (إىل مكة [ ركب من املسلمني كانوا جتارا قافلني من الشام 
مكة، فكانوا يغدون كل  وأبا بكر ثياب بياض، ومسع املسلمون باملدينة مبخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من

غداة إىل احلرة فينتظرونه حىت يردهم حر الظهرية، فانقلبوا يوما بعد ما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إىل بيوهتم أوىف 
رجل من اليهود على أطم من آطامهم المر ينظر إليه، فبصر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ) ٤(

هذا جدكم الذي ) ٦(يا معشر العرب : لم ميلك اليهودي أن قال بأعال صوتههبم السراب ف) ٥(مبيضني يزول 
تنتظرون فثار املسلمون إىل السالح فتلقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بظهر احلرة، فعدل هبم ذات اليمني حىت 

س وجلس رسول اهللا من شهر ربيع االول فقام أبو بكر للنا) ٧(نزل هبم يف بين عمرو بن عوف، وذلك يوم االثنني 
صلى اهللا عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من االنصار ممن مل ير رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيىي أبا بكر حىت 

  .أصابت الشمس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حىت ظلل عليه بردائه
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بين عمرو بن فعرف الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول 

عشرة ليلة وأسس املسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ) ٨(عوف بضع 
ركب راحلته وسار ميشي معه الناس حىت بركت عند مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة، وهو يصلي 

  .فيه يومئذ رجال من املسلمني
  .غالمني يتيمني يف حجر أسعد بن زرارة) ٩(وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل 



  فقال
__________  

  .أرى أمره يوما ستبدو معامله: يف الروض االنف) ١(
  .صدره بأمر يود الناس فيه بأسرهم: يف الروض) ٢(
  .من دالئل البيهقي) ٣(
  .صعد إىل مكان عال وأشرف منه على ما حتته: أوىف) ٤(
  .يلوح هبم: قال ابن حجر، يزول بسبب عروضهم له، ويف رواية )٥(
  .والدة االوس واخلزرج: يا بين قبلة، وهي جدة االنصار: ويف رواية) ٦(
  ).٣٥٠/  ١أنظر شرح املواهب (
منهم من يقول لليلتني مضتا من شهر ربيع االول، واحلديث املعروف الثنيت عشرة خلت منه، وقيل لثمان ) ٧(

  لثالث عشرة من ربيع االول، وهذا جيمع: أبو سعيد يف شرف املصطفى من طريق أيب بكر بن حزم خلون وقال
  .بينه وبني الذي قبله باحلمل على االختالف يف رؤية اهلالل

  ).٥١٢/  ٢البيهقي (وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه لبث فيهم مثان عشرة ليلة : وعن عبد الرمحن بن عومي قال
  .ثالث ليال: يهقييف رواية الب) ٨(

  .أربع عشرة ليلة: ويف ابن سعد
  .أقام يوم االثنني والثالثاء واالربعاء واخلميس: ويف البيهقي عن ابن إسحاق

ومها ابنا رافع بن أيب عمرو بن عباد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، ويف البيهقي إهنما كانا يف حجر معاذ ) ٩(
 =  

، مث عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه "هذا إن شاء اهللا املنزل : " لم حني بركت به راحلتهرسول اهللا صلى اهللا عليه وس
وسلم الغالمني فساومهما باملربد ليتخذه مسجدا، فقاال بل هنبه لك يا رسول اهللا، فأىب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ).١(وسلم أن يقبله منهما هبة حىت ابتاعه منهما 
  .مث بناه مسجدا
هذا احلمال ال محال : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينقل معهم اللنب يف بنيانه، وهو يقول حني ينقل اللنبفطفق رسو

فتمثل بشعر رجل ) ٢(فارحم االنصار واملهاجرة * ال هم إن االجر أجر اآلخرة : هذا أبر ربنا وأطهر ويقول* خيرب 
  .من املسلمني مل يسم يل

  .اديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متثل ببيت شعر تام غري هذه االبياتومل يبلغنا يف االح: قال ابن شهاب
، وله شواهد من وجوه أخر وليس فيه قصة أم معبد اخلزاعية، )٣(هذا لفظ البخاري وقد تفرد بروايته دون مسلم 

  .ولنذكر هنا ما يناسب ذلك مرتبا أوال فأوال
  .عيد العنقزي، ثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عازبحدثنا عمرو بن حممد، أبو س: قال االمام أمحد

  .مر الرباء فليحمله إىل منزيل: اشترى أبو بكر من عازب سرجا بثالثة عشر درمها فقال أبو بكر لعازب: قال
خرجنا : ال حىت حتدثنا كيف صنعت حني خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنت معه ؟ فقال أبو بكر: فقال
  دجلنا فاحثثنا يومنا وليلتنا حىت أظهرنا وقام قائمفا

  الظهرية، فضربت بصري هل أرى ظال نأوي إليه، فإذا أنا بصخرة فأهويت إليها فإذا بقية



__________  
ابن عفراء وقد شهد سهيل بدرا واملشاهد كلها ومات يف خالفة عمر، ومل يشهد سهل بدرا وشهد غريها ومات = 

  .قبل أخيه سهيل
  .كانا يف حجر أسعد بن زرارة: عن الزهري: الواقدي وقال

  .مها يتيمان يل: قال معاذ: ويف سرية ابن هشام
  .ومها يف حجر معاذ بن عفراء: ويف رواية أخرى عنده

  .اشتراه: سأرضيهما منه فاختذه مسجدا، وقال قائلون: قال معاذ بن عفراء: يف رواية البيهقي) ١(
  .بعشرة دنانري، وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلكابتاعه منهما : وقال الواقدي

اللهم ارحم االنصار * ال عيش إال عيش اآلخرة : وارجتز املسلمون وهم يبنونه يقولون: ويف السرية البن هشام) ٢(
  .هذا كالم وليس برجز: واملهاجرة قال ابن هشام

  .رحم املهاجرين واالنصارال عيش إال عيش اآلخرة اللهم ا: ويقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
باب هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة فتح  ٤٥كتاب مناقب االنصار  ٦٣أخرجه البخاري يف ) ٣(

صحيح  ١٤١/  ٢: سرية ابن هشام ٢٣٩/  ١طبقات ابن سعد : وانظر يف بناء هذا املسجد ٢٣٩/  ٧الباري 
  .البخاري اجلزء االول

/  ١٦وهناية االرب للنويري  ٤٨٥/  ٣وسبل اهلدى ) ٨٨(بن عبد الرب يف الدرر وا ٣٩٥/  ٢الطربي تارخيه 
  .وغريها كثري ٣٤٤

ظلها، فسويته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفرشت له فروة وقلت اضطجع يا رسول اهللا فاضطجع، مث خرجت 
فسماه  -ال لرجل من قريش أنظر هل أرى أحدا من الطلب فإذا أنا براعي غنم، فقلت ملن أنت يا غالم ؟ فق

فأمرته فاعتقل شاة منها مث ! قلت هل أنت حالب يل ؟ قال نعم ! فقلت هل يف غنمك من لنب ؟ قال نعم  -فعرفته 
) ١(أمرته فنفض ضرعها من الغبار، مث أمرته فنفض كفيه من الغبار، ومعي إداوة على فمها خرقة فحلب يل كثبة 

د أسفله مث أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوافيته وقد استيقظ، فقلت من اللنب فصببت على القدح حىت بر
اشرب يا رسول اهللا فشرب حىت رضيت، مث قلت هل آن الرحيل ؟ فارحتلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم 

  إال سراقة بن
حىت إذا دنا " حتزن إن اهللا معنا  ال: " مالك بن جعشم على فرس له، فقلت يا رسول اهللا هذا الطلب قد حلقنا ؟ قال

قلت يا رسول اهللا هذا الطلب قد حلقنا ؟  -أو رحمني أو قال رحمني أو ثالثة  -منا فكان بيننا وبينه قدر رمح 
  .أما واهللا ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك] قلت [ وبكيت، قال مل تبكي ؟ 

فسلخت قوائم فرسه إىل بطنها يف أرض " للهم اكفناه مبا شئت ا: " فدعا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
يا حممد قد علمت أن هذا عملك فادع اهللا أن ينجيين مما أنا فيه، فواهللا العمني على من : صلد ووثب عنها وقال

  .ورائي من الطلب، وهذه كنانيت فخذ منها سهما فإنك ستمر بابلي وغنمي مبوضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك
ودعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأطلق ورجع " ال حاجة يل فيها : " ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقا

وتلقاه الناس فخرجوا ) ٢] (ليال [ إىل أصحابه، ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا معه حىت قدمنا املدينة 
اهللا أكرب جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه : الطريق يقولونواشتد اخلدم والصبيان يف ) ٣(يف الطرق على االناجري 

أنزل الليلة : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسلم، جاء حممد، قال وتنازع القوم أيهم ينزل عليه، قال



  .فلما أصبح غدا حيث أمر" على بين النجار أخوال عبد املطلب الكرمهم بذلك 
ن املهاجرين مصعب بن عمري أخو بين عبدالدار، مث قدم علينا ابن أم مكتوم االعمى أول من قدم علينا م: قال الرباء

أحد بين فهر، مث قدم علينا عمر بن اخلطاب يف عشرين راكبا، فقلنا ما فعل رسول اهللا ؟ قال هو على أثري، مث قدم 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر معه

  أخرجاه يف الصحيحني) ٤(لى اهللا عليه وسلم حىت قرأت سورا من املفصل ومل يقدم رسول اهللا ص: قال الرباء
__________  

  ).أنظر النهاية(كل قليل مجعته من طعام أو لنب أو غري ذلك، واجلمع كتب : الكثبة) ١(
  .من دالئل البيهقي) ٢(
  .يعين السطوح: يف النهاية االناجري واالجاجري: االناجري) ٣(
و  ٤٨٣/  ٢والبيهقي  ٢٣٩/  ١ويعقوب بن سفيان يف املعرفة والتاريخ  ٣ - ٢/  ١نده أخرجه أمحد يف مس) ٤(

 ٣٩ - ٢٤باب ح  ٤٥كتاب  ٦٣والبخاري يف  ٣٤٥/  ٣وعنهم الصاحلي يف السرية الشامية  ٥٠٤و  ٥٠٣
ح  ٢٣١٠/  ٤باب  ١٩كتاب الزهد  ٥٣ومسلم يف  ٢٥٩/  ٧و  ٧/  ٧باب فتح الباري  ٦كتاب  ٦٦ويف 
٧٥.  
  .أن النسائي أخرجه يف سننه عن امساعيل بن مسعود، عن خالد ٥٥/  ٢شار املزي يف حتفة االشراف وأ

  .من حديث اسرائيل بدون قول الرباء أول من قدم علينا اخل
  .فقد انفرد به مسلم فرواه من طريق إسرائيل به

أبو بكر، وجعلت قريش فيه حني فقدوه  فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الغار ثالثا ومعه: وقال ابن إسحاق
مائة ناقة ملن رده عليهم، فلما مضت الثالث وسكن عنهما الناس، أتامها صاحبهما الذي استأجراه ببعرييهما وبعري 

فلما ارحتال ذهبت لتعلق السفرة فإذا ) ١(له، وأتتهما أمساء بنت أيب بكر بسفرهتما، ونسيت أن جتعل هلا عصاما 
  .فتحل نطاقها فتجعله عصاما مث علقتها به ليس فيها عصام،

  .فكان يقال هلا ذات النطاقني لذلك
اركب : فلما قرب أبو بكر الراحلتني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم له أفضلهما مث قال: قال ابن إسحاق

فهي لك يا رسول اهللا : الق" إين ال أركب بعريا ليس يل : " فداك أيب وأمي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .بأيب أنت وأمي

  .قال كذا وكذا" ال ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به : " قال
  .قال هي لك يا رسول اهللا" أخذهتا بذلك : " قال

  .وروى الواقدي بأسانيده أنه عليه السالم أخذ القصواء، قال وكان أبو بكر اشترامها بثمامنائة درهم
وهي اجلدعاء وهكذا حكى السهيلي : أيب أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالتوروى ابن عساكر من طريق 

  .عن ابن إسحاق أهنا اجلدعاء واهللا أعلم
فركبا وانطلقا، وأردف أبو بكر عامر بن فهرية مواله خلفه، ليخدمهما يف الطريق فحدثت عن : قال ابن إسحق
سلم وأبو بكر أتانا نفر من قريش منهم أبو جهل فذكر ضربه ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و: امساء أهنا قالت

  .هلا على خدها لطمة طرح منها قرطها من أذهنا كما تقدم
فمكثنا ثالث ليال ما ندري أين وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أقبل رجل من اجلن من أسفل مكة : قال



يسمعون صوته وما يرونه حىت خرج من أعال مكة وهو  يتغىن بأبيات من شعر غناء العرب، وأن الناس ليتبعونه
  :يقول

فأفلح من أمسى رفيق حممد * رفيقني حال خيميت أم معبد مها نزال بالرب مث تروحا * جزى اهللا رب الناس خري جزائه 
هللا فلما مسعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول ا: ومقعدها للمؤمنني مبرصد قالت أمساء* ليهن بين كعب مكان فتاهتم 

  .صلى اهللا عليه وسلم، وأن وجهه إىل املدينة
  وكانوا أربعة، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر، وعامر بن فهرية موىل أيب: قال ابن إسحاق

__________  
  .ما تعلق بن السفرة وغريها: العصام) ١(

  .أريقط الدئليكذا يقول ابن إسحاق، واملشهور عبد اهللا بن ) ١(بكر، وعبد اهللا بن أرقد 
  .وكان إذ ذاك مشركا

وملا خرج هبما دليلهما عبد اهللا بن أرقد سلك هبما أسفل مكة، مث مضى هبما على الساحل حىت : قال ابن إسحاق
، مث استجاز هبما حىت عارض الطريق بعد أن )٢(عارض الطريق أسفل من عسفان، مث سلك هبما على أسفل أمج 

مث أجاز هبما ثنية املرة، مث سلك هبما لقفا ) ٤(من مكانه ذلك فسلك هبما اخلرار  ، مث أجاز هبما)٣(أجاز قديدا 
مث سلك هبما مرجح جماج، مث تبطن هبما مرجح من ) ٦(، مث أجاز هبما مدجلة لقف، مث استبطن هبما مدجلة حماج )٥(

، مث سلك هبما ذا سلم، )٩(، مث على االجرد )٨(، مث أخذ هبما على اجلداجد )٧(ذي العضوين، مث بطن ذي كشد 
  .، مث على العبابيد، مث أجاز هبما القاحة)١٠(من بطن أعداء مدجلة تعهن 

مث هبط هبما العرج وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم، فحمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من أسلم يقال له 
[ يقال له مسعود بن هنيدة، خرج هبما  إىل املدينة وبعث معه غالما -ابن الرداء : أوس بن حجر على مجل يقال له

حىت هبط هبما  -ويقال ثنية الغائر فيما قال ابن هشام  -دليلهما من العرج فسلك هبا ثنية العائر عن ميني ركوبة 
قباء على بين عمرو بن عوف الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع االول يوم ) ١١] (بطن رمي، مث قدم هبما 
  .ضحاء وكادت الشمس تعتدلاالثنني حني اشتد ال

  وقد روى أبو نعيم من طريق الواقدي حنوا من ذكر هذه املنازل، وخالفه يف بعضها واهللا
حدثنا أبو حامد بن جبلة، حدثنا حممد بن إسحاق، عن السراج، حدثنا حممد بن عبادة بن موسى : علم قال أبو نعيم

  سيار، حدثينالعجلي، حدثين أخي موسى بن عبادة حدثين عبد اهللا بن 
__________  

  .أرقط: يف ابن هشام) ١(
  .وقد تقدم التعليق عليه

  .بلد من أعراض املدينة، وقيل واد يأخذ من حرة بين سليم: أمج) ٢(
  ).معجم البلدان(
أن هذه القرية مسيت قديدا لتقدد السيول هبا، وهي : اسم موضع قرب مكة، ويف معجم ما استعجم: قديد) ٣(

  .خلزاعة
  ).معجم البلدان(موضع باحلجاز، وقيل واد أو ماء يف املدينة : راراخل) ٤(
  .ماء وآبار كثرية، وقيل واد من ناحية السوارقية على فرسخ: لقف) ٥(



  .وهو جماح بفتح امليم: قال الزبري بن بكار -قال ياقوت والصحيح عندنا غري ذلك : جماج) ٦(
  .كذا باالصل، ويف ياقوت كشر: كشد) ٧(

  .واملدينةبني مكة 
  .جيوز أن يكون مجع جدجد، وهي البئر القدمية، وهي هنا االرض املستوية الصلبة: جدا جد) ٨(
  ).معجم البلدان(
  ).معجم البلدان(بني املدينة والشام : اسم جبل من جبال القبلية، قال نصر: االجرد) ٩(
  .ةاسم عني ماء على ثالثة أميال من السقيا بني مكة واملدين: تعهن) ١٠(
  .ما بني معكوفني سقط من االصل واستدرك من سرية ابن هشام) ١١(

  .إياس بن مالك بن االوس االسلمي عن أبيه
ملا هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر مروا بابل لنا باجلحفة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

سلمت إن شاء اهللا، فقال ما امسك : " فت إىل أيب بكر فقالفقالوا لرجل من أسلم، فالت" ملن هذه االبل ؟ : " وسلم
  ".سعدت إن شاء اهللا : " قال مسعود، فالتفت إىل أيب بكر فقال" ؟ 

  .قال فأتاه أيب فحمله على مجل يقال له ابن الرداء
نة يوم وقد تقدم عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج من مكة يوم االثنني، ودخل املدي: قلت
  .االثنني

  والظاهر أن بني خروجه عليه السالم من مكة ودخوله املدينة مخسة عشر يوما
النه أقام بغار ثور ثالثة أيام، مث سلك طريق الساحل وهي أبعد من الطريق اجلادة واجتاز يف مروره على أم معبد 

  .بنت كعب من بين كعب بن خزاعة، قال ابن هشام
  .امسها عاتكة بنت خلف بن معبد بن ربيعة بن أصرم: وقال يونس عن ابن إسحاق

بن حرام بن خيسة بن ) ٢(هي عاتكة بنت تبيع حليف بين منقذ بن ربيعة بن أصرم بن صنبيس : وقال االموي
بن عبد العزى بن معبد ) ٣(كعب بن عمرو، وهلذه املرأة من الولد معبد ونضرة وحنيدة بنو أيب معبد، وامسه أكتم 

  .صرم بن صنبيس، وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضابن ربيعة بن أ
فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيمة أم معبد : قال يونس عن ابن إسحاق: وهذه قصة أم معبد اخلزاعية

ة بن معبد بن ربيعة بن أصرم فأرادوا القرى فقالت واهللا ما عندنا طعام وال لنا منح) ٤(وامسها عاتكة بنت خلف 
وال لنا شاة إال حائل، فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده ودعا اهللا، وحلب يف 

اشرب فأنت أحق به فرده عليها فشربت، مث دعا حبائل أخرى : فقالت" اشريب يا أم معبد : " العس حىت أرغى وقال
مثل ذلك فسقى دليله، مث دعا حبائل أخرى ففعل هبا مثل ففعل مثل ذلك هبا فشربه، مث دعا حبائل أخرى ففعل هبا 

  .ذلك فسقى عامرا، مث تروح
أرأيت حممدا من حليته كذا : وطلبت قريش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بلغوا أم معبد فسألوا عنه فقالوا

  .كذا ؟ فوصفوه هلا
  .ما أدري ما تقولون، قدمنا فىت حالب احلائل: فقالت

  .فذاك الذي نريد: قالت قريش
حدثنا حممد بن معمر، حدثنا يعقوب بن حممد، حدثنا عبد الرمحن بن عقبة، بن عبد : وقال احلافظ أبو بكر البزار



  .الرمحن بن جابر بن عبد اهللا، ثنا أيب عن أبيه عن جابر
  ملا: قال

__________  
  .يف ابن سعد ضبيس ويف االصابة خبيس) ١(

ت خلد إحدى بين كعب من خزاعة وهي أخت حبيش بن خلد، وخلد االشعر أبومها امسها عاتكة بن: قال السهيلي
  .هو بن خنيف بن منقد بن ربيعة بن أصرم بن ضمبيس بن عرم بن حبشية بن كعب بن عمرو

: من خزاعة..عاتكة بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام: وذكرها ابن سعد قال
  .امسه متيم، وهو ابن عمها عبد العزى وذكر متام نسبهما وكان منزهلما بقديد: يف ابن سعد) ٢(
  .خالد بن منقذ بن ربيعة: يف البيهقي) ٣(

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر مهاجرين فدخال الغار، إذا يف الغار جحر فألقمه أبو بكر عقبه حىت 
  .عليه وسلم منه شئأصبح خمافة أن خيرج على رسول اهللا صلى اهللا 

فأقاما يف الغار ثالث ليال مث خرجا حىت نزال خبيمات أم معبد فأرسلت إليه أم معبد إين أرى وجوها حسانا، وإن 
احلي أقوى على كرامتكم مين، فلما أمسوا عندها بعثت مع ابن هلا صغري بشفرة وشاة، فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  .يعين القدح فأرسلت إليه أن ال لنب فيها وال ولد" فرقا أردد الشفرة وهات لنا : " عليه وسلم
قال هات لنا فرقا فجاءت بفرق فضرب ظهرها فاجترت ودرت فحلب فمال القدح فشرب وسقى أبا بكر، مث 

  .حلب فبعث فيه إىل أم معبد
  .مث قال البزار ال نعلمه يروى إال هبذا االسناد

  .إال يعقوب بن حممد وإن كان معروفا يف النسبوعبد الرمحن بن عقبة ال نعلم أحدا حدث عنه 
وروى احلافظ البيهقي من حديث حيىي بن زكريا بن أيب زائدة، حدثنا حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى ثنا عبد 

  ].رضي اهللا عنه [ الرمحن بن االصبهاين، مسعت عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أيب بكر الصديق 
اهللا عليه وسلم من مكة فانتهينا إىل حي من أحياء العرب، فنظر رسول اهللا صلى خرجت مع رسول اهللا صلى : قال

إمنا أنا امرأة وليس ! يا عبد اهللا : اهللا عليه وسلم إىل بيت منتحيا فقصد إليه، فلما نزلنا مل يكن فيه إال امرأة فقالت
] هلا [ ساء، فجاء ابن هلا بأعنز معي أحد، فعليكما بعظيم احلي إن أردمت القرى، قال فلم جيبها وذلك عند امل

اذحبا هذه وكال : يا بين انطلق هبذه العنز والشفرة إىل هذين الرجلني فقل هلما تقول لكما أمي: يسوقها، فقالت
قال إهنا قد عزبت وليس " انطلق بالشفرة وجئين بالقدح : " وأطعمانا، فلما جاء قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

فجاء بقدح فمسح النيب صلى اهللا عليه وسلم ضرعها، مث حلب حىت مال القدح، مث ] فانطلق [ طلق، هبا لنب، قال ان
  .انطلق هبذه وجئين بأخرى: انطلق به إىل أمك، فشربت حىت رويت، مث جاء به فقال: قال

فبتنا ] قال [  ففعل هبا كذلك مث سقى أبا بكر، مث جاء بأخرى ففعل هبا كذلك، مث شرب النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ليلتنا، مث انطلقنا

  .فكانت تسميه املبارك
  وكثرت غنمها حىت جلبت جلبا إىل املدينة، فمر أبو بكر فرأى

  .يا أمه هذا الرجل الذي كان مع املبارك: ابنها فعرفه، فقال
  .قال هو نيب اهللا ال،: يا عبد اهللا من الرجل الذي كان معك ؟ قال أو ما تدرين من هو ؟ قالت: فقامت إليه فقالت



  .فأدخلين عليه: قالت
قالت فدلين  -يف روايته ) ١(زاد ابن عبدان  -فأدخلها فأطعمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعطاها : قال

  .عليه، فانطلقت معي وأهدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا من أقط ومتاع االعراب
  .قال فكساها وأعطاها

  ).٢(ال قال وأسلمت وال أعلمه إ: قال
  .إسناد حسن
  ).٣(هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد، والظاهر أهنا هي واهللا أعلم : وقال البيهقي

  وقال
__________  

  .أحد إسناد رواية البيهقي) ١(
  .وامسه أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان

اخلطاب، وكان ذلك بعد سنة مثاين عشرة  قال الواقدي وغريه أهنا تأخرت يف إسالمها وبيعتها إىل أيام عمر بن) ٢(
  ).٢٨٩/  ٨الطبقات (
وقد ذكر ابن اسحاق من قصة أم معبد شيئا يدل على أهنا وهذه : وقال ٤٩٢ - ٤٩١/  ٢دالئل البيهقي ) ٣(

  .واحدة
 =  

  .أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي) ١(البيهقي 
بن حممد السكري ثنا عبد امللك بن وهب ) ٢(ثنا احلسن بن مكرم حدثين أبو أمحد بشر  ثنا أبو العباس االصم: قاال

عن أيب معبد اخلزاعي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج ليلة هاجر من ) ٣(املذحجي ثنا أجبر بن الصباح 
يقط الليثي، فمروا خبيميت أم معبد مكة إىل املدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهرية موىل أيب بكر ودليلهم عبد اهللا بن أر

فتطعم وتسقى، فسألوها هل عندها ) ٥(جلدة حتتىب وجتلس بفناء اخليمة ) ٤(اخلزاعية، وكانت أم معبد امرأة برزة 
  .يشترونه منها ؟ فلم جيدوا عندها شيئا من ذلك) لنب(حلم أو لني 

  ).٦(سنتون لو كان عندنا شئ ما أعوذكم القرى، وإذا القوم مرملون م: وقالت
فقالت شاة " ما هذه الشاة يا أم معبد ؟ : " فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا شاة يف كسر خيمتها، فقال

  .خلفها اجلهد عن الغنم
  .قالت هي أجهد من ذلك" فهل هبا من لنب : قال

  .قال تأذنني يل أن أحلبها ؟ قالت إن كان هبا حلب فاحلبها
 عليه وسلم بالشاة فمسحها وذكر اسم اهللا ومسح ضرعها وذكر اسم اهللا ودعا بأناء هلا فدعا رسول اهللا صلى اهللا

  يربض الرهط فتفاجت واجترت فحلب فيها ثجا حىت
" ساقي القوم آخرهم " فسقاها وسقى أصحابه فشربوا علال بعد هنل، حىت إذا رووا شرب آخرهم وقال ) ٧(ماله 

ره عندها مث ارحتلوا قال فقلما لبث أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا مث حلب فيه ثانيا عودا على بدء فغاد
هزىل ال نقي هبن، خمهن قليل فلما رأى اللنب عجب وقال من أين هذا اللنب يا أم معبد وال ) ٨(عجافا يتساوكن 

  ال واهللا: ؟ فقالت) ٩(حلوبة يف البيت والشاء عازب 



__________  
  .٣٥٠/  ٣والسرية الشامية  ١٢٦/  ١رح السرية اليب ذر وش ٨/  ٢وانظر الروض اآلنف = 
روى البيهقي حديثا طويال من طرق ثالث كلها عن حبيش بن  -باب حديث أم معبد  -يف دالئل البيهقي ) ١(

ومل يرد يف روايته من طريق أيب معبد، ولعل ابن كثري وهم يف  ٢٧٨ - ٢٧٧/  ١أم معبد ج  -خالد أخو عاتكة 
عن أيب معبد قريبة  ٢٣٠/  ١واليت رواها ابن سعد يف الطبقات  -واية إىل البيهقي، والرواية التالية إسناد هذه الر

  .جدا من رواية البيهقي
  .حممد بن بشر بن حممد السكري: يف ابن سعد) ٢(
  .احلر بن الصياح: يف ابن سعد) ٣(
ة احملجوبة، والربزة إذا كانت كهلة ال حتجب يريد أهنا خال هلا سن فهي تربز، ليست مبنزلة الصغري: امرأة برزة) ٤(

  .احتجاب الشواب وهي مع ذلك عاقلة جتلس للناس وحتدثهم، من الربوز وهو الظهور
  .القبة: كذا يف االصل وابن سعد ويف رواية البيهقي) ٥(
  .أصله من الرمل، كأهنم لصقوا بالرمل، يريد قد نفد زادهم: مرملون) ٦(

  .دخلوا يف الشتاء مسنتون، وتروى مشتون أي
  .أي داخلون يف السنة وهي اجلدب واجملاعة: ومسنتون

  .حىت عليه الثمال: هكذا يف االصل حىت ماله، ويف الكالم نقص، ويف ابن سعد) ٧(
  .أي هباء اللنب، وهو وبيص رغوته، يريد أنه مالها: حىت عاله البهاء: ويف البيهقي

  .ما تساوق: يف ابن سعد) ٨(
أي تتمايل من : جاءت الغنم تساوك: تقول العرب: ري الضعيف، وقيل رداءة املشي قال االزهريالس: والتساوك

  .اهلزال والضعف يف مشيها
  .أي بعيدة عن املرعى ال تأوي املنزل يف الليل: الشاء العازب) ٩(

  .إنه مر بنا رجل ملوك كان من حديثه كيت وكيت
  .ذي تطلبفقال صفيه يل فواهللا إين ال راه صاحب قريش ال

  .فقالت رأيت رجال ظاهر الوضاءة
ومل تزر به صعلة قسيم وسيم يف عينيه دعج، ويف أشفاره وطف ) ٢(الوجه مل تعبه ثجلة ) ١(حسن اخللق مليح 

  ).٤(، ويف صوته صحل )٣(
  .أحول أكحل أزج أقرن يف عنقه سطع ويف حليته كثاثة
كأن منطقه خرزات ) ٥(حلو املنطق، فصل، ال نزر وال هذر  إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم مسا وعاله البهاء،

  .نظم ينحدرون، أهبى الناس وأمجله من بعيد، وأحسنه من قريب
عني من قصر، غصن بني غصنني، فهو أنصر الثالثة منظرا، ) ٧(عني من طول، وال تقتحمه ) ٦(ربعة ال تنساه 
  .وله، وإن أمر تبادروا المرهله رفقاء جيفون به إن قال استمعوا لق) ٨(وأحسنهم قدا 

هذا واهللا صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته : فقال يعين بعلها) ١٠(حمشود، ال عابس وال معتد ) ٩(حمفود 
اللتمست أن أصحبه، وال جهدن إن وجدت إىل ذلك سبيال، قال وأصبح صوت مبكة عال بني السماء واالرض 

مها ) ١١(رفيقني حال خيميت أم معبد * اهللا رب الناس خري جزائه جزى : يسمعونه وال يرون من يقول وهو يقول



  فأفلح من أمسى رفيق حممد) * ١٢(نزال بالرب وارحتال به 
__________  

  .أبلج الوجه: متبلج الوجه، ويف البيهقي: يف ابن سعد) ١(
  .حنلة: ويف البيهقي) ٢(

  .أي ضخم البطن: والثجلة
  .لضمر والنحولالدقة وا: مبعىن: والنحلة والنجلة

  .صغر الرأس: وصعلة
  .ال أعرف العطف: سألت عنه الرياشي فقال: يف البيهقي عطف، قال القتييب) ٣(

  .وهو الطول: وتروى وطف: وهو أن تطول االشغار مث تنعطف، وقال: وأحسبه قال غطف
  .صهل، كما يف ابن سعد ويف البيهقي صهل) ٤(

  .اأي كالبحة وهو أن ال يكون حاد: مها واحد
  .أي وسط ليس بقليل وال كثري: فصل النزر وال هذر) ٥(
  .ربعة ال تنشؤه من طول: يف ابن سعد) ٦(

  إنه: حيتمل أن يكون معناه: ربعة ال بأس من طول: ويف البيهقي
  .ال بائن من طول: وأحسبه: ليس بالطويل الذي يؤيس مباريه عند مطاولته، وحيتمل أن يكون تصحيفا، قال البيهقي

  .ال حتتقره وال تزدريه:  تقتحمه عني من قصرال) ٧(
  .قدرا: يف ابن سعد والبيهقي) ٨(
  .أي إذا أردت أنك أعددت له ومجعت: من حشد: خمدوم، حمشود: حمفود) ٩(

  .أطافوا به: حشده أصحابه: وقيل
  .ال عابس وال مفند: ال عابث وال مفند، ويف البيهقي: يف ابن سعد) ١٠(
  .من القيلولة: مكان حال قاال: يف البيهقي) ١١(
  .مها نزالها باهلدى واهتدت به فقد فاز: يف البيهقي) ١٢(

فإنكم إن تسألوا * سلوا أختكم عن شاهتا وإنائها ) ١(به من فعال ال جتارى وسؤدد * فيال قصي ما زوى اهللا عنكم 
يدر هلا يف مصدر * يها حلالب له بصريح ضرة الشاة مربد فغادره رهنا لد* الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت 

وقد فقدوا نبيهم، فأخذوا على خيميت أم معبد حىت حلقوا برسول  -يعين مبكة  -قال وأصبح الناس ) ٢(مث مورد 
من ) ٤(وقد سر ) * ٣(لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وأجابه حسان بن ثابت

* هداهم به بعد الضاللة رهبم [ وحل على قوم بنور جمدد * الت عقوهلم يسري إليهم ويغتدي ترحل عن قوم فز
عمى وهداة يهتدون مبهتد ؟ نيب يرى ما ال * وهل يستوي ضالل قوم تسفهوا ) ٥] (وأرشدهم من يتبع احلق يرشد 

م أو يف فتصديقها يف اليو* وإن قال يف يوم مقالة غائب ) ٦(ويتلو كتاب اهللا يف كل مشهد * يرى الناس حوله 
  )٧(ضحى الغد 

ومقعدها للمسلمني مبرصد * بصحبته، من يسعد اهللا يسعد ويهن بين كعب مكان فتاهتم * ليهن أبا بكر سعادة جده 
  .معبد أسلم وهاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٩(فبلغين أن أبا  -يعين عبد امللك بن وهب  -قال ) ٨(

د امللك بن وهب املذحجي فذكر مثله سواء وزاد يف آخره قال عبد وهكذا روى احلافظ أبو نعيم من طريق عب



  من) ١٠(بلغين أن أم معبد هاجرت وأسلمت وحلقت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث رواه أبو نعيم : امللك
__________  

  .ال جيازى بدال من ال جتارى: يف ابن سعد) ١٣..(مها نزال بالرب مث تروحا: ويف ابن هشام= 
  .فغادرها بدال من فغادره: يف البيهقي )١(

  .تدر هبا: ويرددها بدال من يدر هلا ويف ابن سعد
  .غاب بدل زال: يف ابن سعد والسهيلي) ٢(
  .مبعىن طهر: وقدس: يف ابن سعد والبيهقي وأيب ذر) ٣(
  .سقط من االصل واستدرك من البيهقي) ٤(
  .مسجد بدل مشهد: يف البيهقي) ٥(

فتصديقها يف : عجزه يف ابن سعد) ٦(ركاب هدى حلت عليهم بأسعد * نه على أهل يثرب وقد نزلت م: وقبله
  .ضحوة اليوم أو غد

  .مقام بدل مكان: يف البيهقي) ٧(
  .وللمؤمنني بدل للمسلمني

  .بلغين أن أم معبد هاجرت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأسلمت: قال عبد امللك: يف ابن سعد) ٨(
  .مكرم بن حمرز وليس بكر بن حمرز: وأسانيده: ي من نفس طرق أيب نعيمورواه البيهق) ٩(

  .وحزام بن هشام بدال من حرام

حبيش بن خالد عن ) ٢(طرق عن بكر بن حمرز الكليب اخلزاعي عن أبيه حمرز بن مهدي عن حرام بن هشام عن 
   صلى اهللا عليه وسلم حنيأبيه عن جده حبيش بن خالد صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أن رسول اهللا

أخرج من مكة خرج منها مهاجرا هو وأبو بكر وعامر بن فهرية ودليلهما عبد اهللا بن أريقط الليثي فمروا خبيمة 
  .أم معبد وكانت امرأة برزة جلدة حتتيب بفناء القبة، وذكر مثل ما تقدم سواء) ٢(

ثنا عبد  -يعين الكدميي  -ثنا حممد بن يونس بن موسى حممد بن أمحد بن علي بن خملد  -فيما أظن  -قال وحدثناه 
حدثين أيب عن : العزيز بن حيىي بن عبد العزيز موىل العباس بن عبد املطلب ثنا حممد بن سليمان بن سليط االنصاري

  .أبيه سليط البدري
ن أريقط يدهلم على ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة ومعه أبو بكر وعامر بن فهرية واب: قال

ال واهللا إن الغنم : قالت" يا أم معبد هل عندك من لنب ؟ : " الطريق، مر بأم معبد اخلزاعية وهي ال تعرفه فقال هلا
  .لعازبة قال فما هذه الشاة ؟ قالت خلفها اجلهد عن الغنم ؟ مث ذكر متام احلديث كنحو ما تقدم

حدة، مث ذكر قصة شبيهة بقصة شاة أم معبد اخلزاعية فقال حدثنا حيتمل أن هذه القصص كلها وا: مث قال البيهقي
حدثنا أبو بكر أمحد بن إسحاق بن أيوب، أخربنا حممد بن غالب، ثنا أبو الوليد، ثنا  -إمالء  -أبو عبد اهللا احلافظ 

  .بن إياد بن لقيط، ثنا إياد بن لقيط عن قيس بن النعمان) ٣(عبد اهللا 
ما : اهللا عليه وسلم وأبو بكر مستخفني، مروا بعبد يرعى غنما، فاستسقياه اللنب، فقال قال ملا انطلق النيب صلى

وما بقي هلا من لنب، فقال ادع هبا، فدعا ) ٤(عندي شاة حتلب، غري أن ههنا عناقا محلت أول الشتاء، وقد أخدجت 
و بكر مبجن فحلب فسقى أبا هبا فاعتقلها النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسح ضرعها ودعا حىت أنزلت، وجاء أب

  .بكر، مث حلب فسقى الراعي، مث جلس فشرب



  .باهللا من أنت ؟ فواهللا ما أريت مثلك قط: فقال الراعي
  .قال فإين حممد رسول اهللا! نعم : أو تراك تكتم علي حىت أخربك ؟ قال: قال
  .إهنم ليقولون ذلك: أنت الذي تزعم قريش أنه صابئ ؟ قال: فقال
  .هد أنك نيب، وأشهد أن ما جئت به حق، وأنه ال يفعل ما فعلت إال نيب وأنا متبعكفإين أش: قال
  .إنك ال تستطيع ذلك يومك هذا فإذا بلغك أين قد ظهرت فأتنا: قال

  .ورواه أبو يعلى املوصلي عن جعفر بن محيد الكويف عن عبد اهللا بن إياد بن لقيط به
حدثنا عبد اهللا بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، : ود فقالوقد ذكر أبو نعيم ههنا قصة عبد اهللا بن مسع

  .ثنا محاد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن عبد اهللا بن مسعود
  كنت غالما يافعا أرعى: قال

 -وقد فرا من املشركني  -بن أيب معيط مبكة، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر ) ٥(غنما لعقبة 
  اي: " فقال

__________  
  .ويف االصل بن وهو حتريف: من البيهقي) ١(
  .على خيميت أم معبد: يف البيهقي) ٢(
  .عبيداهللا بن إياد بن لقيط، عن قيس بن النعمان: ٤٩٧/  ٢يف دالئل البيهقي ج ) ٣(
  .يف البيهقي أخرجت) ٤(

  .لق وإن كان لتمام احلملولدته ناقص اخل: ألقت ولدها قبل أوانه وإن كان تام اخللق، وأخدجت: وخدجت
  .من البيهقي وابن سعد) ٥(

  .ويف االصل عتبة وهو حتريف

فقلت إين مؤمتن ولست بساقيكما، فقاال هل عندك من جذعة مل ينز عليها الفحل بعد ؟ " غالم عندك لنب تسقينا ؟ 
رع فدعا فحفل الضرع، وجاء فأتيتهما هبا، فاعتقلها أبو بكر، وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الض! قلت نعم 

  .أبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها
  .أقلص أقلص: مث شرب هو وأبو بكر وسقياين، مث قال للضرع

فقال  -يعين القرآن  -علمين من هذا القول الطيب : فلما كان بعد، أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت
  ).١(أخذت من فيه سبعني سورة ما ينازعين فيها أحد ف" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنك غالم معلم 

  .فقوله يف هذا السياق وقد فرا من املشركني ليس املراد منه وقت اهلجرة، إمنا ذلك يف بعض االحوال قبل اهلجرة
فإن ابن مسعود ممن أسلم قدميا وهاجر إىل احلبشة ورجع إىل مكة كما تقدم، وقصته هذه صحيحة ثابتة يف الصحاح 

  .ها واهللا أعلموغري
حدثين أيب عن فائد موىل عبادل قال  -هو الزبريي  -حدثنا عبد اهللا مبن مصعب بن عبد اهللا : وقال االمام أمحد[ 

ابراهيم بن عبد الرمحن بن سعد حىت إذا ] إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب ربيعة فأرسل [ خرجت مع 
فقال  -) ٢(ذي دل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على طريق ركوبه وسعد هو ال -كنا بالعرج أتى ابن سعد 

حدثين أيب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاهم ومعه أبو : ما حدثك أبوك ؟ قال ابن سعد] أخربين ] إبراهيم 
الطريق  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أراد االختصار يف -وكانت اليب بكر عندنا بنت مسترضعة  -بكر 



  من ركوبه وبه) ٣(هذا الغائر : إىل املدينة، فقال هلا سعد
  .لصان من أسلم يقال هلما املهانان

قال سعد فخرجنا حىت إذا أشرفنا إذا " خذ بنا عليهما " فإن شئت أخذنا عليهما، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .أحدمها يقول لصاحبه هذا اليماين

  .حنن املهانان:  عليه وسلم فعرض عليهما االسالم فأسلما، مث سأهلما عن أمسائهما فقاالفدعامها رسول اهللا صلى اهللا
حىت إذا أتينا ظاهر قباء فتلقاه بنو عمرو بن ] نا [ وأمرمها أن يقدما عليه املدينة فخرج " بل أنتما املكرمان : " فقال

  .فقال سعد بن خيثمة" بن زرارة ؟  أين أبو أمامة أسعد: " عوف فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إنه أصاب قبلي يا رسول اهللا أفال أخربه ذلك ؟ مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا طلع على النخل 

  .يا أبا بكر هذا املنزل: فإذا الشرب مملوء، فالتفت رسول اهللا إىل أيب بكر فقال
  )٤(ه أمحد انفرد ب" رأيتين أنزل إىل حياض كحياض بىن مدجل 

__________  
 ٢والفسوي يف املعرفة والتاريخ  ٣٧٩/  ١، واالمام أمحد يف مسنده ١٧١/  ٢أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
 /٥٣٧.  
  .ثنية بىن مكة واملدينة عند العرج قرب جبل ورقان: ويف االصل ركونة، وركوبة ٧٤/  ٤من مسند أمحد ج ) ٢(
  .الغامر: من مسند أمحد، ويف االصل) ٣(
  .٧٤/  ٤أخرجه أمحد يف مسند ج ) ٤(

  وما بني معكوفني يف اخلرب زيادة من املسند 

قد تقدم فيما رواه البخاري عن الزهري عن ) ١] (هبا [ فصل يف دخوله عليه السالم املدينة واين استقر منزله 
  .عروة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل املدينة عند الظهرية

كان بعد الزوال ملا ثبت يف الصحيحني من حديث اسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب ولعل ذلك : قلت
: عن أيب بكر يف حديث اهلجرة قال فقدمنا ليال فتنازعه القوم أيهم ينزل عليه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

م إما أن يكون يوم قدومه إىل قباء وهذا واهللا أعل" أنزل على بين النجار أخوال عبد املطلب أكرمهم بذلك " 
فيكون حال وصوله إىل قرب املدينة كان يف حر الظهرية وأقام حتت تلك النخلة مث سار باملسلمني فنزل قباء وذلك 

  ليال، وأنه أطلق على ما بعد الزوال ليال، فإن
انتهى إىل بين النجار إال عشاء  العشى من الزوال، وإما أن يكون املراد بذلك ملا رحل من قباء كما سيأيت فسار فما

  .كما سيأيت بيانه واهللا أعلم
وذكر البخاري عن الزهري عن عروة أنه نزل يف بين عمرو بن عوف بقباء وأقام فيهم بضع عشرة ليلة وأسس 
مسجد قباء يف تلك االيام، مث ركب ومعه الناس حىت بركت به راحلته يف مكان مسجده، وكان مربدا لغالمني 

  .ومها سهل وسهيل، فابتاعه منهما واختذه مسجدايتيمني 
  .وذلك يف دار بين النجار رضي اهللا عنهم

) ٣(عن عبد الرمحن بن عومي ) ٢] (عن عروة بن الزبري [ حدثين حممد بن جعفر بن الزبري : وقال حممد بن إسحاق
ملا بلغنا خمرج النيب صلى اهللا  :حدثين رجال من قومي من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوا: بن ساعدة قال

عليه وسلم من مكة وتوكفنا قدومه كنا خنرج إذا صلينا الصبح، إىل ظاهر حرتنا ننتظر النيب صلى اهللا عليه وسلم 



حىت إذا كان اليوم  -وذلك يف أيام حارة  -فواهللا، ما نربح حىت تغلبنا الشمس على الظالل، فإذا مل جند ظال دخلنا 
ول اهللا جلسنا كما كنا جنلس، حىت إذ مل يبق ظل دخلنا بيوتنا، وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه الذي قدم فيه رس

وقد رأى ما كنا نصنع، وأنا ننتظر قدوم رسول [ وسلم حني دخلنا البيوت فكان أول من رآه من رجل من اليهود 
ا جدكم قد جاء، فخرجنا إىل رسول اهللا هذ! يا بين قيلة : فصرخ بأعال صوته) ٤] (اهللا صلى اهللا عليه وسلم علينا 

صلى اهللا عليه وسلم وهو يف ظل خنلة، ومعه أبو بكر يف مثل سنه، وأكثرنا مل يكن رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  الناس وما يعرفونه من أيب بكر،) ٥(وركبه : وسلم قبل ذلك

__________  
  .زيادة من السرية النبوية البن كثري) ١(
  .اممن ابن هش) ٢(
  .عومير: يف ابن هشام) ٣(
  .من ابن هشام) ٤(
  .أي ازدمحوا عليه) ٥(

  .حىت زال الظل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام أبو بكر فأظله بردائه، فعرفناه عند ذلك
  وقد تقدم مثل

  .ذلك يف سياق البخاري وكذا ذكر موسى بن عقبة يف مغازيه
  .، عن ثابت عن أنس بن مالك]بن املغرية [ ليمان حدثنا هاشم ثنا س: وقال االمام أمحد

جاء حممد، فأسعى وال أرى : جاء حممد، فأسعى وال أرى شيئا، مث يقولون: إين ال سعى يف الغلمان يقولون: قال
  .حىت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه أبو بكر: شيئا، قال

أهل البادية يؤذن هبما االنصار فاستقبلهما زهاء مخسمائة من  املدينة، مث بعثا رجال من) ١(فكمنا يف بعض خراب 
  .انطلقا آمنني مطاعني: االنصار حىت انتهوا إليهما فقالت االنصار

لفوق البيوت ) ٢(فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه بني أظهرهم، فخرج أهل املدينة حىت أن العواتق 
  .فما رأينا منظرا شبيها به أيهم هو ؟ أيهم هو ؟: يتراءينه يقلن
  .فلقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض: قال أنس

فلم أر يومني شبيها هبما ورواه البيهقي عن احلاكم عن االصم عن حممد بن إسحاق الصنعاين عن أيب النضر هاشم 
طريق إسرائيل ويف الصحيحني من  -) ٣(أو مثله  -بن القاسم عن سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنس بنحوه 
  .عن أيب إسحاق عن الرباء عن أيب بكر يف حديث اهلجرة

اهللا أكرب جاء رسول اهللا، : وخرج الناس حني قدمنا املدينة يف الطرق وعلى البيوت والغلمان واخلدم يقولون: قال
  .اهللا أكرب جاء حممد، اهللا أكرب جاء حممد، اهللا أكرب جاء رسول اهللا

  ).٤(أمر  فلما أصبح انطلق وذهب حيث
ملا : مسعت أبا خليفة يقول مسعت ابن عائشة يقول: وقال البيهقي أخربنا أبو عمرو االديب أخربنا أبو بكر االمساعيلي

من ثنيات الوداع وجب * طلع البدر علينا : قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة جعل النساء والصبيان يقلن
فيما يذكرون  -فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال حممد بن إسحاق) ٥(ما دعا هللا داع * الشكر علينا 

بن اهلدم أخي بين عمرو بن عوف مث أحد بين عبيد، ويقال بل نزل على ) ٦(بقباء على كلثوم  -يعين حني نزل 



  سعد بن
__________  

  .حدار: يف رواية البيهقي) ١(
، وقيل هي اليت مل تنب من والدهتا، ومل تزوج بعد وقد أدركت مجع عاتق، وهي الشابة أول ما تدرك: العواتق) ٢(

  .وشبت
  .٥٠٧/  ٢دالئل النبوة ج ) ٣(
  .٢٣١٠/  ٤ص  ٧٥باب يف حديث اهلجرة ح  ١٩كتاب الزهد  ٥٣ومسلم يف  ٨/  ٧فتح الباري ) ٤(
كلثوم بن اهلدم بن ) ٦(جئت باالمر املطاع * أيها املبعوث فينا : وزاد رزين قال ٥٠٦/  ٢دالئل النبوة ج ) ٥(

أمرئ القيس بن احلارث بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن االوس، مات بعد قدوم رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيسر، وكان مسنا، وهو أول من مات من االنصار بعد قدوم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ).باالستيعا -الروض (وكان كلثوم يكىن أبا قيس 

إمنا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خرج من منزل : خيثمة، ويقول من يذكر أنه نزل على كلثوم بن اهلدم
كلثوم بن اهلدم جلس للناس يف بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا ال أهل له، وكان يقال لبيته بيت 

  .واهللا أعلم) ١(االعزاب 
خبيب بن إساف أحد بين احلارث بن اخلزرج بالسنح وقيل على خارجة بن زيد ونزل أبو بكر رضي اهللا عنه على 

  .بن أيب زهري أخي بين احلارث بن اخلزرج
وأقام علي بن أيب طالب مبكة ثالث ليال وأيامها، حىت أدى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن إسحاق

  .عليه وسلم فنزل معه على كلثوم بن اهلدم الودائع اليت كانت عنده، مث حلق برسول اهللا صلى اهللا
  .فكان علي بن أيب طالب إمنا كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتني

كانت بقباء امرأة ال زوج هلا مسلمة، فرأيت إنسانا يأتيها من جوف الليل فيضرب عليها باهبا فتخرج إليه : يقول
ة اهللا من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجني فيعطيها شيئا معه فتأخذه، فاستربت بشأنه فقلت هلا يا أم

  .هذا سهل بن حنيف: إليه فيعطيك شيئا ال أدري ما هو ؟ وأنت امرأة مسلمة ال زوج لك ؟ قالت
وقد عرف أين امرأة ال أحد يل، فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرها مث جاءين هبا فقال احتطيب هبذا، فكان علي 

  .ر ذلك من شأن سهل بن حنيف حني هلك عنده بالعراقرضي اهللا عنه يأث
  فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقباء يف بين عمرو بن عوف يوم االثنني ويوم الثالثاء: قال ابن إسحاق

ويوم االربعاء ويوم اخلميس وأسس مسجده، مث أخرجه اهللا من بني أظهرهم يوم اجلمعة وبنو عمرو بن عوف 
  .فيهم أكثر من ذلك يزعمون أنه مكث

وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه عليه السالم أقام فيهم مثاين : وقال عبد اهللا بن إدريس عن حممد بن إسحاق قال
  .عشر ليلة

وقد تقدم فيما رواه البخاري من طريق الزهري عن عروة أنه عليه السالم وأقام فيهم بضع عشرة ليلة، : قلت
  .يزيد بن حارثة أنهوحكى موسى بن عقبة عن جممع بن 

  .اثنتني وعشرين ليلة -يعين يف بين عمرو بن عوف بقباء  -أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا : قال
  .ويقال أقام فيهم أربع عشرة ليلة: وقال الواقدي



الذي يف  فأدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة يف بين سامل بن عوف فصالها يف املسجد: قال ابن إسحاق
  ).٣(فكان أول مجعة صالها باملدينة  -) ٢(وادي رانوناء  -بطن الوادي 

يا رسول اهللا أقم عندنا يف العدد : فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة بن نضلة يف رجال من بين سامل فقالوا
  دار بين) ٤(ىت إذا وازت لناقته فخلوا سبيلها فانطلقت ح" خلوا سبيلها فإهنا مأمورة : " والعدة واملنعة قال
__________  

  .من ابن هشام، ويف االصل العزاب وهو حتريف) ١(
  ).٥٠٤/  ٢دالئل البيهقي (ببطن مهزور : يف رواية جرير بن حازم عن ابن إسحاق) ٢(
  .فلما أتى مسجد بين سامل مجع مبن كان معه من املسلمني وهم مائة: قال ابن سعد) ٣(
  .وازنت: يف ابن هشام) ٤(

يا رسول اهللا هلم إلينا إىل العدد والعدة : بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفروة بن عمرو يف رجال من بين بياضة فقالوا
  .فخلوا سبيلها" خلوا سبيلها فإهنا مأمورة : " واملنعة ؟ قال

يا : عدة فقالوافانطلقت حىت إذا مرت بدار بين ساعدة اعترضه سعد بن عبادة واملنذر بن عمرو يف رجال من بين سا
  .رسول اهللا هلم إلينا يف العدد واملنعة

فخلوا سبيلها فانطلقت حىت إذا وازت دار بين احلارث بن اخلزرج اعترضه سعد " خلوا سبيلها فإهنا مأمورة " قال 
إىل  يا رسول هلم إلينا: بن الربيع وخارجة بن زيد وعبد اهللا بن رواحة يف رجال من بين احلارث بن اخلزرج فقالوا

  .العدد والعدة واملنعة
 -وهم أخواله  -فخلوا سبيلها فانطلقت حىت إذا مرت بدار عدي بن النجار " خلوا سبيلها فإهنا مأمورة : " قال

) ١(دنيا أم عبد املطلب، سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم، اعترضه سليط بن قيس وأبو سليط أسرية بن خارجة 
خلوا : " وا يا رسول اهللا هلم إىل أخوالك إىل العدد والعدة واملنعة ؟ قاليف رجال من بين عدي بن النجار فقال

فخلوا سبيلها فانطلقت حىت إذا أتت دار بين مالك بن النجار بركت على باب مسجده عليه " سبيلها فإهنا مأمورة 
بنا عمرو، وكانا يف السالم اليوم، وكل يومئذ مربدا لغالمني يتيمني من بين مالك بن النجار، ومها سهل وسهيل ا

  .حجر معاذ بن عفراء
  .وقد تقدم يف رواية البخاري من طريق الزهري عن عروة أهنما كانا يف حجر أسعد بن زرارة واهللا أعلم: قلت

  .وذكر موسى بن عقبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر يف طريقه بعبد اهللا بن أيب بن سلول وهو يف بيت
فقال  -وهو يومئذ سيد اخلزرج يف أنفسهم  - عليه وسلم ينتظر أن يدعوه إىل املنزل فوقف رسول اهللا صلى اهللا

  .أنظر الذين دعوك فأنزل عليهم فذكر ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفر من االنصار: عبد اهللا
رأسه التاج ومنلكه علينا  لقد من اهللا علينا بك يا رسول اهللا وإنا نريد أن نعقد على: فقال سعد بن عبادة يعتذر عنه

)٢.(  
وكانت االنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بين عمرو بن : قال موسى بن عقبة

عوف فمشوا حول ناقته ال يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة شحا على كرامة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
دعوها فإهنا مأمورة : " من دور االنصار دعوه إىل املنزل فيقول صلى اهللا عليه وسلموتعظيما له، وكلما مر بدار 
إىل دار أيب أيوب بركت به على الباب فنزل فدخل بيت أيب ] الناقة [ فلما انتهت " فإمنا أنزل حيث أنزلين اهللا 

  .أيوب حىت ابتىن مسجده ومساكنه



__________  
  .بن أيب خارجة: يس أبو سليط البدري، ويف ابن هشامأسري بن عمرو بن ق: يف االصابة) ١(
إنا واهللا يا : فقال له سعد بن عبادة: وفيه ٥٠٠/  ٢ونقله البيهقي يف الدالئل  ١٨٤/  ١نقل اخلرب وفاء الوفا ) ٢(

  رسول اهللا لقد كنا قبل الذي خصنا اهللا به منك، ومن علينا بقدومك، أردنا أن نعقد على رأس عبد اهللا بن أيب
  .التاج ومنلكه علينا

ملا بركت الناقة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينزل عنها حىت وثبت فسارت غري بعيد : قال ابن إسحاق
خلفها فرجعت إىل مربكها أول ] إىل [ ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضع هلا زمامها ال يثنيها به، مث التفتت 

  .مت ووضعت جراهنا فنزل عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمورز) ١(مرة، فربكت فيه، مث حتلحلت 
فأحتمل أبو أيوب خالد بن زيد رحله فوضعه يف بيته ونزل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسأل عن املربد 
ختذه ملن هو ؟ فقال له معاذ بن عفراء هو يا رسول اهللا لسهل وسهيل ابين عمرو ومها يتيمان يل وسأرضيهما منه فا

مسجدا، فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبين ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دار أيب أيوب 
  .حىت بين مسجده ومساكنه فعمل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون من املهاجرين واالنصار

  .وستأيت قصة بناء املسجد قريبا إن شاء اهللا
وقال أبو عبد اهللا أخربنا أبو احلسن علي بن عمرو احلافظ ثنا أبو عبد اهللا حممد بن خملد :  الدالئلوقال البيهقي يف

الدوري ثنا حممد بن سليمان بن امساعيل بن أيب الورد ثنا إبراهيم بن صرمة ثنا حيىي بن سعيد عن إسحاق بن عبد 
  .اهللا بن أيب طلحة عن أنس

  .إلينا يا رسول اهللا: وسلم املدينة فلما دخلنا جاء االنصار برجاهلا ونسائها فقالواقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال
فربكت على باب أيب أيوب، فخرجت جوار من بين النجار يضربن بالدفوف " دعوا الناقة فإهنا مأمورة : " فقال

" ى اهللا عليه وسلم فقال يا حبذا حممد من جار فخرج إليهم رسول اهللا صل* حنن جوار من بين النجار : وهن يقلن
  .أي واهللا يا رسول اهللا: فقالوا" أحتبونين ؟ 

هذا حديث غريب من هذا الوجه مل يروه أحد من " وأنا واهللا أحبكم، وأنا واهللا أحبكم، وأنا واهللا أحبكم : " فقال
  ).٢(أصحاب السنن، وقد خرجه احلاكم يف مستدركه كما يروى 

الرمحن السلمي أخربنا أبو القاسم عبد الرمحن بن سليمان النحاس املقرئ ببغداد، ثنا  مث قال البيهقي أخربنا أبو عبد
  .عمر بن احلسن احلليب، حدثنا أبو خيثمة املصيصي، ثنا عيسى بن يونس، عن عوف االعرايب، عن مثامة عن أنس

  مر النيب صلى اهللا عليه وسلم حبي من بين النجار، وإذا جوار يضربن: قال
يعلم اهللا : " يا حبذا حممد من جار فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم* حنن جوار من بين النجار : لنبالدفوف يق

  .ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس به) ٣" (أن قليب حيبكم 
  ويف صحيح البخاري عن معمر، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز،

__________  
  .أي لزم مكانه ومل يربح: ره ابن قتيبة على تلحلحوفس: " قال السهيلي) ١(

  .وحتلحل، معناه زال عن موضعه: قال
  .حتركت وانزجرت: حتلحلت معناه: وقال أبو ذر



  .٥٠٨/  ٢ورواه البيهقي يف الدالئل  ١٩٠/  ١نقله السيوطي عن البيهقي يف اخلصائص ) ٢(
  .حيبكن: ٥٠٨/  ٢يف البيهقي ) ٣(

فقام النيب  -حسبت أنه قال من عرس  -صلى اهللا عليه وسلم النساء والصبيان مقبلني رأى النيب : عن أنس قال
  .قاهلا ثالث مرات" اللهم أنتم من أحب الناس إيل : " صلى اهللا عليه وسلم ممثال فقال

  .كحدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثين أيب، حدثين عبد العزيز بن صهيب ثنا أنس بن مال: وقال االمام أمحد
أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف ورسول اهللا صلى : قال

يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بني يديك ؟ : ، قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول)١(اهللا عليه وسلم شاب ال يعرف 
  .ا يهديه الطريق، وإمنا يعين سبيل اخلريهذا الرجل يهديين السبيل، فيحسب احلاسب أمن: فيقول

يا نيب اهللا هذا فارس قد حلق بنا، فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه : فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد حلقهم فقال
  .مرين يا نيب اهللا مبا شئت: فصرعته فرسه مث قامت حتمحم، مث قال" اللهم اصرعه : " وسلم فقال

  ".تتركن أحدا يلحق بنا قف مكانك وال : " فقال
  .قال فكان أول النهار جاهدا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له

قال فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جانب احلرة مث بعث إىل االنصار فجاؤوا فسلموا عليهما وقالوا اركبا 
  .آمنني مطاعني

جاء نيب اهللا صلى اهللا : لم وأبو بكر وحفوا حوهلما بالسالح، وقيل يف املدينةفركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  .جاء نيب اهللا: عليه وسلم فاستشرفوا نيب اهللا ينظرون إليه ويقولون

  قال فأقبل يسري حىت نزل إىل جانب دار أيب أيوب، قال فإنه ليحدث
هلم، فعجل أن يضع الذي حيترف فيها فجاء وهي  )٢(أهله إذ مسع به عبد اهللا بن سالم وهو يف خنل الهله حيترف 

أي بيوت أهلنا أقرب ؟ فقال أبو أيوب : معه، ومسع من نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجع إىل أهله، وقال نيب اهللا
مث جاء فقال يا ) ٣] (هلما مقيال [ أنا يا نيب اهللا، هذه داري وهذا بأيب قال فانطلق فهيئ لنا مقيال، فذهب فهيأ 

رسول اهللا قد هيأت مقيال قوما على بركة اهللا فقيال، فلما جاء نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاء عبد اهللا بن سالم 
أشهد أنك نيب اهللا حقا، وأنك جئت حبق ولقد علمت يهود أين سيدهم وابن سيدهم، وأعلمهم وابن : فقال

يا معشر اليهود ويلكم : " صلى اهللا عليه وسلم ، فدخلوا عليه فقال هلم رسول اهللا)٤(أعلمهم، فادعهم فسلهم 
  ".اتقوا اهللا فواهللا الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أين رسول اهللا حقا وأين جئت حبق أسلموا 

  .ما نعلمه، ثالثا: فقالوا
  .غري منسوب عن عبد الصمد به) ٥(وكذا رواه البخاري منفردا به عن حممد 

__________  
  .الشيب يف حليته دونه ال السن دخول: يريد هنا) ١(
  .خيترف، يف املوضعني: يف دالئل البيهقي) ٢(

  .جىن من الثمار: اخترف
  .زيادة من البيهقي) ٣(
فادعهم فسلهم عين قبل أن يعلموا أين قد أسلمت، فإهنم إن يعلموا اين قد : زاد البيهقي يف روايته للخرب) ٤(

  . صلى اهللا عليه وسلم إليهمأسلمت قالوا يف ما ليس يف، فأرسل نيب اهللا



  .٥٢٧/  ٢اخل دالئل ج 
باب هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة ح  ٤٥كتاب االنصار  ٦٣أخرجه البخاري يف ) ٥(

  .١٩٩/  ٧فتح الباري ج  ٣٩١١
  .املثىن أبو موسى أظنه أنه حممد بن: هو ابن سالم، وقال أبو نعيم يف املستخرج: حممد: قال ابن حجر يف الفتح

  .ورواه البيهقي من طريق أبو معمر عبد اهللا بن عمرو بن أيب احلجاج عن عبد الوارث

  .وحدثين يزيد بن أيب حبيب عن مرثد بن عبد اهللا اليزين عن أيب رهم السماعي حدثين أبو أيوب: قال ابن إسحاق
السفل، وأنا وأم أيوب يف العلو، فقلت له بأيب  ملا نزل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت نزل يف: قال

  أنت وأمي يا رسول اهللا، إين أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون
يا أبا أيوب إن أرفق بنا ومبن يغشانا أن أكون : " حتيت، فأظهر أنت فكن يف العلو وننزل حنن فنكون يف السفل، فقال

  .م يف سفله وكنا فوقه يف املسكنفكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل" يف سفل البيت 
لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، مالنا حلاف غريها ننشف هبا املاء ختوفا أن يقطر ) ١(فلقد انكسر حب 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منه شئ فيؤذيه، قال وكنا نصنع له العشاء مث نبعث إليه فإذا رد علينا فضلة 
أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك الربكة، حىت بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له فيه بصال تيممت أنا وأم 

فرده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم أر ليده فيه أثرا، قال فجئته فزعا فقلت يا رسول اهللا بأيب  -أو ثوما  -
ت فيه ريح هذه الشجرة، وأنا رجل أناجي فأما إين وجد: " أنت وأمي رددت عشاءك ومل أر فيه موضع يدك ؟ فقال

  ).٢(قال فأكلناه ومل نصنع له تلك الشجرة بعد " أنتم فكلوه 
مرثد بن  -أو أيب اخلري  -وكذلك رواه البيهقي من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب احلسن 

  .عبد اهللا اليزين عن أيب رهم عن أيب أيوب فذكره
  .بن أيب شيبة عن يونس بن حممد املؤدب عن الليث ورواه أبو بكر
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، أخربنا أبو عمرو احلريي، ثنا عبد اهللا بن حممد، ثنا أمحد بن سعيد : وقال البيهقي

ب ثنا عاصم االحول عن عبد اهللا بن احلارث عن أفلح موىل أيب أيو) ٣(الدارمي، ثنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل عليه فنزل يف السفل، وأبو أيوب يف العلو فانتبه أبو أيوب : عن أيب أيوب

فتنحوا فباتوا يف جانب، مث قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم ! منشي فوق رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال
فقال ال أعلو سقيفة أنت حتتها، " السفل أرفق بنا ]: " لم النيب صلى اهللا عليه وس[ فقال  -يعين يف ذلك  -

فتحول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العلو، وأبو أيوب يف السفل فكان يصنع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فيه  طعاما، فإذا جئ به سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصنع له طعاما

ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيل له مل يأكل ففزع وصعد إليه فقال 
قال وكان  -أو ما كرهت  -قال فإين أكره ما تكره " ال ولكين أكرهه : " أحرام ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).٤(النيب صلى اهللا عليه وسلم يأتيه امللك 
  رواه

__________  
  .اجلرة الضخمة: حب) ١(
  .١٤٤/  ٢سرية ابن هشام ج ) ٢(



  غري أنه قال عن..رواه ابن إسحاق: وقال ٥١٠/  ٢والبيهقي يف الدالئل ج 
  .أيب أمامة الباهلي عن أيب أيوب

  .بن زيد: يف البيهقي) ٣(
  .١٧١إباحة أكل الثوم ح باب  ٣١كتاب االشربة  ٣٦، ومسلم يف ٥٠٩/  ٢رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٤(

  .١٨٠٧باب ح  ١٣وأخرجه الترمذي يف كتاب االطعمة 
  .حسن صحيح: عن حممود بن غيالن وقال
  .١٠٦و  ١٠٠، ٩٦، ٩٤/  ٥، ٢٤٩/  ٤وأخرجه أمحد يف مسنده 

جئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببدر : مسلم عن أمحد بن سعيد به، وثبت يف الصحيحني عن انس بن مالك قال
كل فإين : " ويف رواية بقدر فيه خضروات من بقول، قال فسأل فأخرب مبا فيها فلما رآها كره أكلها، قال) ١(

وقد روى الواقدي أن أسعد بن زرارة ملا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دار أيب " أناجي من ال تناجي 
أول هدية : ده، وروي عن زيد بن ثابت أنه قالأيوب أخذ خبطام ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكانت عن

أهديت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني نزل دار أيب أيوب أنا جئت هبا، قصعة فيها خبز مثرود بلنب ومسن، 
ودعا أصحابه فأكلوا، مث جاءت قصعة سعد بن عبادة " بارك اهللا فيك : " فقلت أرسلت هبذه القصعة أمي، فقال

م، وما كانت من ليلة إال وعلى باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الثالث واالربعة حيملون الطعام ثريد وعراق حل
وهو نازل يف دار  -يتناوبون، وكان مقامه يف دار أيب أيوب سبعة أشهر قال وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ئة درهم ليجئا بفاطمة وأم كلثوم ابنيت رسول اهللا مواله زيد بن حارثة وأبا رافع ومعهما بعريان ومخسما -أيب أيوب 
صلى اهللا عليه وسلم، وسودة بنت زمعة زوجته، وأسامة بن زيد، وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان، 

وزينب عند زوجها مبكة أيب العاص بن الربيع، وجاءت معهم أم أمين امرأة زيد بن حارثة وخرج معهم عبد اهللا بن 
  .أيب بكر وفيهم عائشة أم املؤمنني ومل يدخل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأيب بكر بعيال 
أخربنا علي بن أمحد بن عبدان، أخربنا أمحد بن عبيد الصفار، حدثنا خلف بن عمرو العكربي، ثنا : وقال البيهقي

ل اهللا صلى اهللا عليه سعيد بن منصور، ثنا عطاف بن خالد، ثنا صديق بن موسى، عن عبد اهللا بن الزبري أن رسو
  وسلم قدم املدينة، فاستناخت به راحلته بني دار جعفر بن
  .يا رسول اهللا املنزل: حممد بن علي وبني دار احلسن بن ريد، فأتاه الناس فقالوا

مث خرجت به حىت جاءت موضع املنرب فاستناخت مث حتللت، ومث " دعوها فإهنا مأمورة : " فانبعثت به راحلته فقال
كانوا يعرشونه ويعمرونه ويتربدون فيه، فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن راحلته فيه فآوى إىل الظل  عريش

فذهب برحله إىل ! نعم : يا رسول اهللا إن منزيل أقرب املنازل إليك فأنقل رحلك إيل ؟ قال: فأتاه أبو أيوب فقال
وثبت رسول اهللا صلى " ان الرجل مع رحله حيث كان "  :املنزل، مث أتاه رجل فقال يا رسول اهللا أين حتل ؟ قال

اهللا عليه وسلم يف العريش اثنيت عشرة ليلة حىت بىن املسجد، وهذه منقبة عظيمة اليب أيوب خالد بن زيد رضي اهللا 
  .عنه، حيث نزل يف داره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه أنه ملا قدم أبو أيوب وقد روينا من طريق يزيد بن أيب حبيب عن حممد بن علي ب
فخرج له ابن عباس عن داره  -وكان ابن عباس نائبا عليها من جهة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  -البصرة 

  .حىت أنزله فيها كما أنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف داره، وملكه كل ما أغلق عليها باهبا
  .نصراف أعطاه ابن عباس عشرين ألفا، وأربعني عبداوملا أراد اال



  .وقد صارت دار أيب بعده إىل مواله أفلح
فاشتراها منه املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام بألف دينار وصلح ما وهي من بنياهنا ووهبها الهل بيت 

  .فقراء من أهل املدينة
  وكذلك نزوله

__________  
  .طبق مستدير، شبهه بالبدر الستدارته: بدر: ثرييف النهاية البن اال) ١(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

عليه السالم يف دار بين النجار واختيار اهللا له ذلك منقبة عظيمة وقد كان يف املدينة دور كثرية تبلغ تسعا كل دار 
يف حملتهم وهي كالقرى  حملة مستقلة مبساكنها وخنيلها وزروعها وأهلها، كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا
  .املتالصقة، فاختار اهللا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دار بين مالك بن النجار

  .مسعت قتادة، عن أنس بن مالك: وقد ثبت يف الصحيحني من حديث شعبة
احلارث بن خري دور االنصار بنو النجار، مث بنو عبد االشهل، مث بنو : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

ما أرى النيب صلى اهللا عليه وسلم إال قد : فقال سعد بن عبادة" اخلزرج، مث بنو ساعدة، ويف كل دور االنصار خري 
  .هذا لفظ البخاري: فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثري

  وكذلك رواه البخاري ومسلم من
ن سهل عن أيب محيد عن النيب صلى اهللا حديث أنس وأيب سلمة عن أيب أسيد مالك بن ربيعة، ومن حديث عبادة ب

  .عليه وسلم مبثله سواء
أمل تر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خري االنصار فجعلنا : زاد يف حديث أيب محيد، فقال أبو أسيد لسعد بن عبادة

أو : " اليا رسول اهللا خريت دور االنصار فجعلتنا آخرا ؟ ق: آخرا، فأدرك سعد النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
قد ثبت جلميع من أسلم من أهل املدينة وهم االنصار الشرف والرفعة يف " ليس حبسبكم أن تكونوا من االخيار 

  .الدنيا واآلخرة
والسابقون االولون من املهاجرين واالنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهللا عنهم ورضوا عنه : (قال اهللا تعاىل

والذين : (وقال تعاىل]  ١٠٠: التوبة) [ الهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيموأعد هلم جنات جتري من حتتها ا
تبوؤا الدار واالميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 

ول اهللا صلى اهللا عليه وقال رس]  ٩: احلشر) [ ولو كان هبم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون
لوال اهلجرة لكنت أمرءا من االنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي االنصار وشعبهم، : " وسلم

" أنا سلم ملن ساملهم، وحرب ملن حارهبم : " وقال" االنصار كرشي وعيبيت : " وقال" االنصار شعار والناس دثار 
ا شعبة حدثين عدي بن ثابت قال مسعت الرباء بن عازب يقول مسعت وقال البخاري حدثنا حجاج بن منهال ثن

االنصار ال حيبهم إال مؤمن، : " -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أو قال -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .وال يبغضهم إال منافق

  .أبا داود من حديث شعبة بهوقد أخرجه بقية اجلماعة إال " فمن أحبهم أحبه اهللا ومن أبغضهم أبغضه اهللا 
وقال البخاري أيضا حدثنا مسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن جبري عن أنس بن مالك عن 

ورواه البخاري أيضا عن " آية االميان حب االنصار، وآية النفاق بغض االنصار : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ومسلم من حديث خالد بن احلارث وعبد الرمحن بن مهدي أربعتهم عن شعبة به الطيالسي] و [ أيب الوليد 

  .واآليات واالحاديث يف فضائل االنصار كثرية جدا
وما أحسن ما قال أبو قيس صرمة بن أيب أنس املتقدم ذكره أحد شعراء االنصار يف قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .الصحابه رضي اهللا عنهم أمجعنيوسلم إليهم ونصرهم إياه ومواساهتم له و



  وقال أبو قيس صرمة بن أيب أنس أيضا يذكر ما أكرمهم اهللا به من: قال ابن إسحاق
  :االسالم وما خصهم به من رسوله عليه السالم

فلم ير من يؤوي * يذكر لو يلقى صديقا مواتيا ويعرض يف أهل املواسم نفسه * ثوى يف قريش بضع عشرة حجة 
* وأصبح مسرورا بطيبة راضيا وألفى صديقا واطمأنت به النوى ) * ١(فلما أتانا واطمأنت به النوى ومل ير داعيا 

وما قال موسى إذ أجاب املناديا فأصبح ال خيشى من الناس * وكان له عونا من اهللا باديا يقص لنا ما قال نوح لقومه 
نعادي ) ٢(وأنفسنا عند الوغى والتآسيا * ل مالنا قريبا وال خيشى من الناس نائيا بذلنا له االموال من ج* واحدا 

وإن كتاب اهللا أصبح * مجيعا ولو كان احلبيب املواسيا ونعلم أن اهللا ال شئ غريه * الذي عادى من الناس كلهم 
* أقول إذا جاوزت أرضا خميفة ) ٤(حنانيك ال تظهر علينا االعاديا * أقول إذا صليت يف كل بيعة ) ٣(هاديا 

فواهللا ما يدري الفىت ) ٥(وانك ال تبقي لنفسك باقيا * سم اهللا أنت املواليا فطا معرضا إن احلتوف كثرية تباركت ا
ذكرها ) ٦(إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا * إذا هو مل جيعل له اهللا واقيا وال حتفل النخل املعيمة رهبا * كيف سعيه 

وغريه عن سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد االنصاري عن ابن إسحاق وغريه، ورواها عبد اهللا بن الزبري احلميدي 
  .رأيت عبد اهللا بن عباس خيتلف إىل صرمة بن قيس يروي هذه االبيات: عجوز من االنصار قالت

  .رواه البيهقي
  فصل وقد شرفت املدينة أيضا هبجرته عليه السالم إليها وصارت كهفا الولياء اهللا وعباده

__________  
  .فلما أتانا أظهر اهللا دينه: اميف ابن هش) ١(
  .العظيم الكبري من االبل، أو معظم كل شئ: من حل، وتروى من جل باجليم ومعناه: يف ابن هشام) ٢(
  .ونعلم أن اهللا أفضل هاديا: يف ابن هشام) ٣(
يا أقول تباركت قد أكثرت المسك داع* أقول إذا أدعوك يف كل بيعة : ورد البيت والذي بعده: يف ابن هشام) ٤(

هذا البيت والذي يليه الفنون : قال ابن هشام) ٥(حنانيك ال تظهر علي االعاديا * إذا جاوزت أرضا خموفة 
واترك يف جنب االهلة ثاويا * كفى حزنا أن يرحل الركب غدوة : التغليب، وهو صرمي بن معشر يف أبيات له وبعدمها

  .فنهشته احلية فمات قاهلما ملا أحس باملوت، بعد أن بركت ناقته على حية
  .يف االصل املقيمة، والتصويب من ابن هشام وشرح السرية اليب ذر) ٦(

  .العاطشة: واملعيمة

  .الصاحلني، ومعقال وحصنا منيعا للمسلمني، ودار هدى للعاملني
  .واالحاديث يف فضلها كثرية جدا هلا موضع آخر نوردها فيه إن شاء اهللا

  .بيب بن يساف عن جعفر بن عاصم عن أيب هريرةوقد ثبت يف الصحيحني من طريق ح
ورواه ) ١" (إن االميان ليأرز إىل املدينة كما تأرز احلية إىل جحرها : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

مسلم أيضا عن حممد بن رافع عن شبابة عن عاصم بن حممد بن زيد بن عبد اهللا بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن 
  .ى اهللا عليه وسلم حنوهالنيب صل

ويف الصحيحني أيضا من حديث مالك عن حيىي بن سعيد أنه مسع أبا احلباب سعيد بن يسار مسعت أبا هريرة يقول 
يثرب، وهي املدينة، تنقي الناس كما ينقي : أمرت بقرية تأكل القرى، يقول: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  .رد االمام مالك عن بقية االئمة االربعة بتفضيلها على مكةوقد انف) ٢" (الكري خبث احلديد 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين أبو الوليد، وأبو بكر بن عبد اهللا قاال ثنا احلسن بن سفيان ثنا : وقد قال البيهقي

: " سلم قالابو موسى االنصاري، ثنا سعيد بن سعيد، حدثين أخي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .،)٣" (فأسكنه اهللا املدينة " اللهم إنك أخرجتين من أحب البالد إيل فاسكين أحب البالد إليك 

  وهذا حديث غريب جدا واملشهور عن
اجلمهور أن مكة أفضل من املدينة إال املكان الذي ضم جسد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد استدل اجلمهور 

  .ا ههنا وحملها ذكرناها يف كتاب املناسك من االحكام إن شاء اهللا تعاىلعلى ذلك بأدلة يطول ذكره
حدثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري أخربنا أبو سلمة بن عبد : وأشهر دليل هلم يف ذلك ما قال االمام أمحد

حلزورة يف سوق مكة الرمحن أن عبد اهللا بن عدي بن احلمراء أخربه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو واقف با
وكذا رواه أمحد عن " واهللا إنك خلري أرض اهللا وأحب أرض اهللا إيل، ولوال أين أخرجت منك ما خرجت : " يقول

  .يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صاحل بن كيسان عن الزهري به
  .وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الليث عن عقيل عن الزهري به

  .حسن صحيح: مذيوقال التر
  .وقد رواه يونس عن الزهري به

  .ورواه حممد بن عمرو عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة، وحديث الزهري عندي أصح
  حدثنا: قال االمام أمحد

__________  
  .٢٣٣باب ح  ٦٥كتاب االميان  ١رواه مسلم يف ) ١(

عن خبيب بن عبد الرمحن بن  ٩٣/  ٤الباري فتح  ١٨٧٦باب ح  ٦كتاب فضائل املدينة  ٢٩والبخاري يف 
  .يساف

  .١٨٤/  ١وأخرجه الترمذي يف االميان وابن ماجه يف املناسك وأمحد يف املسند 
باب ح  ٨٨كتاب احلج  ١٥ومسلم يف  ٨٧/  ٤باب فتح الباري ) ٢(فضائل املدينة  ٢٩أخرجه البخاري يف ) ٢(

  .٣٨٤، ٢٤٧، ٢٣٧/  ٢وأمحد يف  ٤٨٨
  .-يثرب  -اي أمرين ريب باهلجرة إىل قرية : أمرت بقرية

  .تغلبها وتظهر عليها: تأكل القرى -
خترجه عنها من النفي، وتنقي من إخراج النقي وهو املخ أو من التنقية وهي إفراد اجليد : تنفي: تنقي، ويف النهاية -

  .من الردئ
  .٥١٩/  ٢دالئل النبوة ج ) ٣(

وقف رسول اهللا صلى اهللا : أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب هريرة قالعبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن 
  علمت أنك خري أرض اهللا وأحب االرض إىل اهللا،: " عليه وسلم على احلزورة فقال

  .وكذا رواه النسائي من حديث معمر به) ١" (ولوال أن أهلك أخرجوين منك ما خرجت 
اه بعضهم عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة وهو قال احلافظ البيهقي وهذا وهم من معمر، وقد رو

  ).٢(أيضا وهم والصحيح رواية اجلماعة 



  .وقال أمحد ايضا حدثنا إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، عن معمر
عن حممد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أيب سلمة عن بعضهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وهو يف 

ورواه " واهللا إنك خلري أرض اهللا وأحب االرض إىل اهللا ولوال أين أخرجت منك ما خرجت  : "سوق احلزورة
الطرباين عن أمحد بن خليد احلليب عن احلميدي عن الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم 

  .عن عبد اهللا بن عدي بن احلمراء به
  .علمفهذه طرق هذا احلديث، وأصحها ما تقدم واهللا أ

وقيل سنة سبع عشرة، أو مثاين  -وقائع السنة االوىل من اهلجرة اتفق الصحابة رضي اهللا عنهم يف سنة ست عشرة 
يف الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ االسالمي من سنة اهلجرة، وذلك أن أمري املؤمنني عمر رضي  -عشرة 

  .ه، إنه حيل عليه يف شعبانلرجل على آخر وفي -أي حجة  -اهللا عنه رفع إليه صك 
أي شعبان ؟ أشعبان هذه السنة اليت حنن فيها أو السنة املاضية، أو اآلتية ؟ مث مجع الصحابة فاستشارهم : فقال عمر

  .يف وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغري ذلك
  .واحدأرخوا كتاريخ الفرس فكره ذلك، وكانت الفرس يؤرخون مبلوكهم واحدا بعد : فقال قائل
  .أرخوا بتاريخ الروم: وقال قائل

  .وكانوا يؤرخون مبلك اسكندر بن فلبس املقدوين فكره ذلك
وقال آخرون أرخوا مبولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال آخرون بل مببعثه، وقال آخرون بل هبجرته، وقال 

  .آخرون بل بوفاته عليه السالم
  .هلجرة لظهوره واشتهارهفمال عمر رضي اهللا عنه إىل التاريخ با

  .واتفقوا معه على ذلك
  .التاريخ ومىت أرخوا التاريخ: وقال البخاري يف صحيحة

  .حدثنا عبد اهللا بن مسلم ثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن سعد
  .ما عدوا من مبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم وال من وفاته، ما عدوا إال من مقدمة املدينة: قال

__________  
  .هذا حديث حسن غريب صحيح: وقال ٣٩٢٥أخرجه الترمذي يف املناقب باب يف فضل مكة ح ) ١(

  .وأخرجه ابن ماجه يف املناسك
  .٥٤/  ١١و  ٣١٦/  ٥والنسائي يف املناسك يف سننه الكربى على ما ذكره املزي يف حتفة االشراف 

  .٥١٨/  ٢دالئل النبوة ج ) ٢(

  .زناد عن أبيهحدثنا ابن أيب ال: وقال الواقدي
  .استشار عمر يف التاريخ فأمجعوا على اهلجرة: قال

  .قام رجل إىل عمر فقال أرخوا: بن خالد السدوسي عن حممد بن سريين قال) ١(وقال أبو داود الطيالسي عن قرة 
  .فقال ما أرخوا ؟ فقال شئ تفعله االعامجم يكتبون يف شهر كذا من سنة كذا

  .وا من أي السنني نبدأحسن فأرخوا، فقال: فقال عمر
فقالوا من مبعثه، وقالوا من وفاته، مث أمجعوا على اهلجرة، مث قالوا وأي الشهور نبدأ ؟ قالوا رمضان، مث قالوا احملرم 

  .على احملرم) ٣(الناس من حجهم وهو شهر حرام فاجتمعوا ) ٢(فهو مصرف 



ثمان بن حمصن أن ابن عباس كان يقول يف قوله عن ع) ٤(حدثنا قتيبة ثنا نوح بن قيس الطائي : وقال ابن جرير
  .هو احملرم فجر السنة وروى عن عبيد بن عمري) والفجر وليال عشر: (تعاىل
  .، ويضرب فيه الورق)٥(إن احملرم شهر اهللا وهو رأس السنة يكسي البيت، ويؤرخ به الناس : قال

إن أول من ورخ الكتب يعلى بن : دينار قال حدثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن: وقال أمحد
  .أمية باليمن، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة يف ربيع االول وأن الناس أرخوا الول السنة

أرخ بنو امساعيل من نار إبراهيم، : وروى حممد بن إسحاق عن الزهري وعن حممد بن صاحل عن الشعيب أهنما قاال
، مث أرخوا من موت كعب بن لؤي، مث أرخوا من الفيل، مث أرخ )٦(ن إبراهيم وامساعيل البيت مث أرخوا من بنيا

  عمر بن اخلطاب من اهلجرة وذلك سنة سبع عشرة
وقد ذكرنا هذا الفصل حمررا بأسانيده وطرقه يف السرية العمرية وهللا احلمد، واملقصود أهنم  -أو مثاين عشرة  -

مي من سنة اهلجرة، وجعلوا أوهلا من احملرم فيما اشتهر عنهم وهذا هو قول مجهور جعلوا ابتداء التاريخ االسال
  .االئمة

__________  
  .من الطربي، ويف االصل فروة وهو حتريف) ١(
  .منصرف: يف الطربي) ٢(
  .من الطربي ويف االصل فأجتمعوا) ٣(
  .الطاحي: ٢٥٣/  ٢: يف الطربي) ٤(
  .ويؤرخ التاريخ: يف الطربي) ٥(
فكان كلما خرج قوم من هتامة أرخوا مبخرجهم ومن بقي بتهامة من بين امساعيل يؤرخون : يف رواية الطربي )٦(

  .من خروج سعد وهند وجهينة وبين زيد من هتامة حىت مات كعب بن لؤي
م وهذا الذي رواه علي بن جماهد عن ابن إسحاق غري بعيد من احلق الهن: وعلق الطربي على رواية ابن اسحاق قال

مل يكونوا يؤرخون على أمر معروف يعمل به عامتهم وإمنا كان املؤرخ منهم يؤرخ بزمان قحمة كانت يف ناحية من 
  .نواحي من نواحي بالدهم

أول السنة االسالمية ربيع االول النه الشهر الذي هاجر فيه : وحكى السهيلي وغريه عن االمام مالك أنه قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أي من أول ) ملسجد أسس على التقوى من أول يوم: (وقد استدل السهيلي على ذلك يف موضع آخر بقوله تعاىل
يوم حلول النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وهو أول يوم من التاريخ كما اتفق الصحابة على أول سين التاريخ 

  .عام اهلجرة
مناسب، ولكن العمل على خالفه، وذلك الن أول شهور العرب وال شك أن هذا الذي قاله االمام مالك رمحه اهللا 

  .احملرم فجعلوا السنة االوىل سنة اهلجرة
  .وجعلوا أوهلا احملرم كما هو املعروف لئال خيتلط النظام واهللا أعلم

  استهلت سنة اهلجرة املباركة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقيم مبكة، وقد بايع: فنقول وباهللا املستعان
االنصار بيعة العقبة الثانية كما قدمنا يف أوسط أيام التشريق وهي ليلة الثاين عشر من ذي احلجة قبل سنة اهلجرة، مث 
رجع االنصار وأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمسلمني يف اهلجرة إىل املدينة فهاجر من هاجر من أصحابه إىل 



إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحبس أبو بكر نفسه على رسول اهللا املدينة حىت مل يبق مبكة من ميكنه اخلروج 
صلى اهللا عليه وسلم ليصحبه يف الطريق كما قدمنا مث خرجا على الوجه الذي تقدم بسطه وتأخر علي بن أيب طالب 

ء فقدم رسول اهللا بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم بأمره ليؤدي ما كان عنده عليه السالم من الودائع مث حلقهم بقبا
  .صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني قريبا من الزوال وقد اشتد الضحاء

  .وذلك لليلتني خلتا من شهر ربيع االول: قال الواقدي وغريه
وحكاه ابن إسحاق إال أنه مل يعرج عليه ورجح أنه لثنيت عشرة ليلة خلت منه، وهذا هو املشهور الذي عليه 

  .اجلمهور
ثالث عشرة سنة يف أصح االقوال، وهو رواية محاد بن ) ١(إقامته عليه السالم مبكة بعد البعثة وقد كانت مدة 

  .الضبعي عن ابن عباس) ٢(سلمة عن أيب مجرة 
  .بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الربعني سنة، وأقام مبكة ثالث عشرة سنة: قال

عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن وهكذا روى ابن جرير عن حممد بن معمر عن روح بن عبادة 
  .مكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة ثالث عشرة: عباس أنه قال

يذكر لو يلقى * ثوى يف قريش بضع عشرة حجة : وتقدم أن ابن عباس كتب أبيات صرمة بن أيب أنس بن قيس
احلصني عن عكرمة عن ابن عباس أنه استشهد صديقا مواتيا وقال الواقدي عن إبراهيم بن امساعيل عن داود بن 

  :بقول صرمة
__________  

أول ما بدئ به رسول اهللا صلى اهللا : يعين هنا من أول الوقت الذي استنىب فيه، عن عروة عن عائشة قالت) ١(
  .عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم

  .أيب محزة الضيب: من الطربي، ويف االصل) ٢(
الضبعي، وامسه نصر بن عمران بن عصام الضبعي، البصري نزيل خراسان مشهور بكنيته، ثقة ثبت من وأبو مجرة 

  .الثالثة مات سنة مثان وعشرين
  .٣٠٠/  ٧٢/  ٢تقريب التهذيب 

يذكر لو يلقى صديقا مواتيا وهكذا رواه ابن جرير عن احلارث عن حممد بن * ثوى يف قريش بضع عشرة حجة 
حدثت عن روح بن : عشرة حجة، وهو قول غريب جدا، وأغرب منه ما قال ابن جرير سعد عن الواقدي مخس

  .نزل القرآن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثاين سنني مبكة، وعشرا باملدينة: عبادة ثنا سعيد عن قتادة قال
ن البصري من أنه أقام عشرا مبكة، وعشرا باملدينة، وهذا القول اآلخر الذي ذهب إليه احلس: وكان احلسن يقول

مبكة عشر سنني ذهب إليه أنس بن مالك وعائشة وسعيد بن املسيب وعمرو بن دينار فيما رواه ابن جرير عنهم، 
  .وهو رواية عن ابن عباس رواها أمحد بن حنبل عن حيىي بن سعيد عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس

ث وأربعني، فمكث مبكة عشرا وقد قدمنا عن الشعيب أنه أنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثال: قال
قرن إسرافيل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث سنني يلقى إليه الكلمة والشئ ويف رواية يسمع حسه وال : قال

  .يرى شخصه، مث كان بعد ذلك جربيل
أن جيمع بني قول من قال ) ١(وقد حكى الواقدي عن بعض مشاخيه أنه أنكر قول الشعيب هذا، وحاول ابن جرير 

  .إنه عليه السالم أقام مبكة عشرا، وقول من قال ثالث عشرة هبذا الذي ذكره الشعيب واهللا أعلم



فصل وملا حل الركاب النبوي باملدينة، وكان أول نزوله هبا يف دار بين عمرو بن عوف وهي قباء كما تقدم فأقام هبا 
  .قيل مثاين عشرة ليلةثنتني وعشرين ليلة، و -أكثر ما قيل  -

  .ثالث ليال: وقيل بضع عشرة ليلة وقال موسى بن عقبة
واالشهر ما ذكره ابن إسحاق وغريه أنه عليه السالم أقام فيهم بقباء من يوم االثنني إىل يوم اجلمعة، وقد أسس يف 

ول اهللا صلى اهللا عليه مسجد قباء، وقد ادعى السهيلي أن رس -على ما ذكرناه  -هذه املدة املختلف يف مقدارها 
ورد ) ملسجد أسس على التقوى من أول يوم: (وسلم أسسه يف أول يوم قدم إىل قباء ومحل على ذلك قوله تعاىل

ملسجد أسس على التقوى من : (من تأسيس أول يوم، وهو مسجد شريف فاضل نزل فيه قوله تعاىل: قول من أعرهبا
كما تكلمنا على ]  ١٠٨: التوبة) [ أن يتطهروا واهللا حيب املطهرينأول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال حيبون 

  مسلم أنه مسجد املدينة) ٢(تقرير ذلك يف التفسري وذكرنا احلديث الذي يف صحيح 
  .واجلواب عنه

  حدثنا حسن بن حممد ثنا أبو إدريس ثنا: وذكرنا احلديث الذي رواه االمام أمحد
__________  

فلعل الذين قالوا كان مقامه مبكة بعد الوحي عشرا عدوا مقامه هبا من حني أتاه : ٢٥١ / ٢قال ابن جرير يف ) ١(
جربيل بالوحي من اهللا عزوجل وأظهر الدعاء إىل توحيد اهللا وعد الذين قالوا كان مقامه ثالث عشرة سنة من أول 

  .ن أمر فيها بإظهار الدعوةالوقت الذي استنىب فيه وكان اسرافيل املقرون به وهي السنون الثالث اليت مل يك
  .أنظر احلاشية قبل السابقة

صحيح مسلم يف مناسك احلج، باب بيان أن املسجد الذي أسس على التقوى عن أيب بكر بن أيب شيبة وسعيد ) ٢(
  .بن عمرو االشعثي كالمها عن حامت بن إمساعيل عن محيد اخلراط

إن اهللا قد : " اهللا عليه وسلم أتاهم يف مسجد قباء فقال شرحبيل عن عومي بن ساعدة أنه حدثه أن رسول اهللا صلى
واهللا يا رسول اهللا ما : قالوا" أحسن عليكم الثناء يف الطهور يف قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ 

  ).١(نعلم شيئا إال أنه كان لنا جريان من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا 
  .أخرجه ابن خزمية يف صحيحه وله شواهد أخرو

  .وروى عن خزمية بن ثابت وحممد بن عبد اهللا بن سالم وابن عباس
وقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن احلارث عن إبراهيم بن أيب ميمونة عن أيب هريرة عن 

  ).فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين( نزلت هذه اآلية يف أهل قباء: قال: النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .قال كانوا يستنجون باملاء فنزلت فيهم هذه اآلية

  .مث قال الترمذي غريب من هذا الوجه
  .ويونس بن احلارث هذا ضعيف واهللا أعلم: قلت

  .ة بن الزبريوممن قال بأنه املسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عرو
ورواه علي بن أيب طلحة عن ابن عباس وحكى عن الشعيب واحلسن البصري وقتادة وسعيد بن جبري وعطية العويف 

  .وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم وغريهم
وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يزوره فيما بعد ويصلي فيه، وكان يأيت قباء كل سبت تارة راكبا وتارة ماشيا 

وقد ورد يف حديث أن جربائيل عليه السالم هو الذي أشار للنيب " صالة يف مسجد قباء كعمرة : " ديثويف احل



  صلى اهللا عليه وسلم إىل موضع قبلة مسجد قباء، فكان هذا
  .املسجد أو مسجد بين يف االسالم باملدينة، بل أول مسجد جعل لعموم الناس يف هذه امللة

ناه الصديق مبكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي الن ذاك كان خلاصة نفسه مل واحترزنا هبذا عن املسجد الذي ب
  .يكن للناس عامة واهللا أعلم

أن سلمان الفارسي ملا مسع بقدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ] و [ وقد تقدم اسالم سلمان يف البشارات، 
ء قال هذا صدقة فكف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ذهب إليه وأخذ معه شيئا فوضعه بني يديه وهو بقبا

فلم يأكله وأمر أصحابه فأكلوا منه، مث جاء مرة أخرى ومعه شئ فوضعه وقال هذه هدية فأكل منه وأمر أصحابه 
  .فأكلوا

  .تقدم احلديث بطوله
رة، عن عبد اهللا بن حدثنا حممد بن جعفر، ثنا عوف، عن زرا: فصل يف إسالم عبد اهللا بن سالم قال االمام أمحد

  .سالم
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة اجنفل الناس، فكنت فيمن اجنفل، فلما تبينت وجهه عرفت أنه : قال

  .ليس بوجه كذاب
  افشوا السالم وأطعموا) ٢] (يا أيها الناس : " [ فكان أول شئ مسعته يقول

__________  
  .٤٢٢/  ٣مسند أمحد ج ) ١(
  .دالئل البيهقي  من) ٢(

ورواه الترمذي وابن ماجه ) ٢" (وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم ) ١] (وصلوا االرحام [ الطعام 
  .من طرق عن عوف االعرايب عن زرارة بن أيب أوىف به عنه

  .وقال الترمذي صحيح
ول قدومه حني أناخ بقباء يف بين عمرو بن ومقتضى هذا السياق يقتضي أنه مسع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم ورآه أ

  .عوف
وتقدم يف رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه اجتمع به حني أناخ عند دار أيب أيوب عند ارحتاله من قباء إىل 

  .دار بين النجار كما تقدم، فلعله رآه أول ما رآه بقباء، واجتمع به بعد ما صار إىل دار بين النجار
  .واهللا أعلم

  . سياق البخاري من طريق عبد العزيز عن أنسويف
فلما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم جاء عبد اهللا بن سالم فقال أشهد أنك رسول اهللا وأنك جئت حبق، وقد : قال

  علمت يهود أين سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فأدعهم فسلهم عين قبل أن يعلموا
  .ين قد أسلمت قالوا يف ما ليس يفأين قد أسلمت فإهنم إن يعلموا ا

  .فأرسل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليهود فدخلوا عليه
يا معشر اليهود ويلكم اتقوا اهللا فواهللا الذي ال إله إال هو إنكم لتعلمون أين رسول اهللا حقا وأين جئتكم : " فقال هلم

  .قالوا ما نعلمه" حبق فأسلموا 
  .اهللا عليه وسلم قاهلا ثالث مرارللنيب صلى ] ذلك [ قالوا 



  .بن سالم ؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا) ٣(فأي رجل فيكم عبد اهللا : " قال
  ).٤(أفرأيتم إن أسلم، قالوا حاش هللا ما كان ليسلم : قال
ال إله إال هو إنكم لتعلمون أنه يا معشر يهود اتقوا اهللا فواهللا الذي : فخرج فقال" يا ابن سالم اخرج عليهم : " قال

  .رسول اهللا وأنه جاء باحلق
  .كذبت: فقالوا

  ).٥(فأخرجهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .هذا لفظه

يا رسول اهللا هذا الذي : شرنا وابن شرنا، وتنقصوه فقال: فلما خرج عليهم شهد شهادة احلق قالوا) ٦(ويف رواية 
  .كنت أخاف
ثنا عبد اهللا بن أيب ) ٧(أبو عبد اهللا احلافظ أخربنا االصم حدثنا حممد بن إسحاق الصنعاين  أخربنا: وقال البيهقي
  .بكر، ثنا محيد

  .عن أنس
  مسع عبد اهللا بن سالم: قال

__________  
  .من املسند) ١(
بد عن حممد بن بشار عن ع..، والترمذي يف الزهد باب حديث افشوا السالم٤٥١/  ٥رواه أمحد يف املسند ) ٢(

  .الوهاب الثقفي، وغندر وابن أيب عدي وحيىي بن سعيد أربعتهم عن عوف بن أيب مجيلة
باب ما جاء يف قيام الليل عن بندار، ويف أول كتاب االطعمة عن أيب بكر بن  -وأخرجه ابن ماجة يف كتاب الصالة 

  .أيب شيبة
  .ي بن أمحد بن عبدانمن طريق يعقوب بن سفيان، ومن طريق عل ٥٣١/  ٢والبيهقي يف الدالئل 
  .كالمها عن عوف

  .احلصني بن سالم: يف ابن هشام) ٣(
  .حاش هللا ماكان ليسلم ثالث مرات مؤكدا عليهم: يف الصحيح كررت العبارة) ٤(
باب هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل املدينة  ٤٥كتاب مناقب االنصار  ٦٣أخرجه البخاري يف ) ٥(

  .٥٢٦/  ٢هقي من طريق عبد الوارث عن ابن صهيب عن أنس ورواه البي ٣٩١١ح 
  .يف رواية محيد الطويل عن أنس) ٦(

  .٥٢٨/  ٢ونقلها البيهقي يف الدالئل 
  .الصغاين: يف دالئل البيهقي) ٧(

  .بقدوم النيب صلى اهللا عليه وسلم
يعلمهن إال نيب، ما أول  فقال إين سائلك عن ثالث ال: فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم -وهو يف أرض له  -

أخربين هبن : " ؟ قال) ٢(أهل اجلنة ؟ وما بال الولد إىل أبيه أو إىل أمه ) ١(أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله 
  .عدو اليهود من املالئكة: قال! " نعم : " قال جربيل ؟ قال" جربيل آنفا 

فنار : أما أول أشراط الساعة: " قال]  ٩٧: البقرة) [ من كان عدوا جلربيل فإنه نزله على قلبك باذن اهللا: " مث قرأ



إىل املغرب، وأما أول طعام يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد حوت، وأما ) ٣(خترج على الناس من املشرق تسوقهم 
"  ، وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزعت الولد)٤] (إىل أبيه [ الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد 

  .فقال
  .أنك رسول اهللا) و(أشهد أن ال إله إال اهللا أو 

  .يا رسول اهللا إن اليهود قوم هبت وأهنم إن يعلموا بإسالمي قبل أن تسأهلم عين هبتوين
  .فجاءت اليهود

  .قالوا خرينا وابن خرينا، وسيدنا وابن سيدنا" فيكم ؟ ) ٥] (بن سالم [ أي رجل عبد اهللا : " فقال
  .قالوا أعاذه اهللا من ذلك" إن أسلم ؟ أرأيتم : " قال

  .أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا: فخرج عبد اهللا فقال
  .شرنا وابن شرنا وانتقصوه: قالوا

  .قال هذا الذي كنت أخاف يا رسول اهللا
ن بشر بن املفضل عن عن عبد اهللا بن أيب بكر به ورواه عن حامد بن عمر ع) ٦(ورواه البخاري عن عبد بن منري 

  .محيد به
: قال: حدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن حيىي بن عبد اهللا عن رجل من آل عبد اهللا بن سالم: قال حممد إبن إسحاق

  .-وكان حربا عاملا  -كان من حديث عبد اهللا بن سالم حني أسلم 
نا نتوكف له، فكنت بقباء مسرا بذلك الذي ك] زمانه [ ملا مسعت برسول اهللا وعرفت صفته وامسه وهيئته و : قال

  .صامتا عليه حىت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، املدينة فلما قدم نزل بقباء يف بين عمرو بن عوف
فأقبل رجل حىت أخرب بقدومه، وأنا يف رأس خنلة يل أعمل فيها، وعميت خالدة بنت احلارث حتيت جالسة، فلما مسعت 

لو كنت مسعت : عميت حني مسعت تكبريي] يل [ لى اهللا عليه وسلم كربت، فقالت اخلرب بقدوم رسول اهللا ص
  .أي عمة: قلت هلا: مبوسى بن عمران ما زدت، قال

  .واهللا هو أخو موسى بن عمران وعلى دينه بعث مبا بعث به
  يا ابن أخي أهو الذي كنا: قال فقالت له

  .قالت فذاك إذا !نعم : قلت هلا: خنرب أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ قال
  قال فخرجت إىل

__________  
  .سقطت من البيهقي) ١(
  .وما ينزع الولد إىل أبيه وإىل أمه: عبارة البيهقي) ٢(
  .حتشرهم: سقطت من البيهقي، ويف الصحيح) ٣(
  .من البيهقي) ٤(
  .سقطت من االصل والبيهقي واستدركت من الصحيح) ٥(
عن عبد اهللا بن منري،  ١٦٥/  ٨باب فتح الباري  ٦سري سورة البقرة أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، تف) ٦(

  .ولعله حتريف من الناسخ والصواب عبد بن محيد
  .٢٧٢/  ٧باب حدثين حامد بن عمر فتح الباري  ٥١كتاب مناقب االنصار  ٦٣ورواه يف 



تمت إسالمي من اليهود رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلمت مث رجعت إىل أهل بييت فأمرهتم فأسلموا وك
يا رسول اهللا إن اليهود قوم هبت، وإين أحب أن تدخلين يف بعض بيوتك فتغيبين عنهم، مث تسأهلم عين ): ١(وقلت 

  .فيخربوك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسالمي، فإهنم إن يعلموا بذلك هبتوين وعابوين، وذكر حنو ما تقدم
  ).٢] (فحسن إسالمها [ وأسلمت عميت خالدة بنت احلارث قال فأظهرت إسالمي وإسالم أهل بييت 

مل : وقال يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن أيب بكر حدثين حمدث عن صفية بنت حيي قالت
يكن أحد من ولد أيب وعمي أحب إليهما مين، مل ألقهما يف ولد هلما قط اهش إليهما إال أخذاين دونه، فلما قدم 

غدا إليه أيب وعمي أبو ياسر بن أخطب  -قرية بين عمرو بن عوف  -هللا صلى اهللا عليه وسلم قباء رسول ا
  .مغلسني، فواهللا ماجاآنا إال مع مغيب الشمس

فجاآنا فاترين كسالنني ساقطني ميشيان اهلوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع فواهللا ما نظر إيل واحد منهما، 
فماذا : قال! قال تعرفه بنعته وصفته ؟ قال نعم واهللا ! نعم واهللا : أهو هو ؟ قال: يبفسمعت عمي أبا ياسر يقول ال

  ).٣(يف نفسك منه ؟ قال عداوته واهللا ما بقيت 
وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا ياسر بن أخطب حني قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة ذهب 

  إليه
يا قوم أطيعون فإن اهللا قد جاءكم بالذي كنتم تنتظرون، فاتبعوه وال : ومه فقالومسع منه وحادثه مث رجع إىل ق

فجلس إىل رسول اهللا ومسع  -وهو يومئذ سيد اليهود، ومها من بين النضري  -ختالفوه فانطلق أخوه حيي بن أخطب 
  .دوا أبداأتيت من عند رجل واهللا ال أزال له ع: فقال -وكان فيهم مطاعا  -منه، مث رجع إىل قومه 

فقال له أخوه أبو ياسر يا ابن أم أطعين يف هذا االمر واعصين فيما شئت بعده ال هتلك، قال ال واهللا ال أطيعك أبدا، 
  .واستحوذ عليه الشيطان واتبعه قومه على رأيه

بنت أما أبو ياسر وامسه وأما حيي بن أخطب فال أدري ما آل إليه أمره، وأما حيي بن أخطب والد صفية : قلت
حيي فشرب عداوة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه، ومل يزل ذلك دأبه لعنه اهللا حىت قتل صربا بني يدي رسول 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم قتل مقاتلة بين قريظة كما سيأيت، إن شاء اهللا
كه وقت الزوال وهو يف دار فصل وملا ارحتل عليه السالم من قباء وهو راكب ناقته القصواء وذلك يوم اجلمعة أدر

بين سامل بن عوف، فصلى باملسلمني اجلمعة هنالك، يف واد يقال له وادي رانواناء فكانت أول مجعة صالها رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملسلمني باملدينة، أو مطلقا النه واهللا أعلم مل يكن

__________  
ونقل اخلرب  ١٦٤/  ٢من ابن هشام ) ٢: (عليه وسلم فقلت لهمث جئت رسول اهللا صلى اهللا : يف ابن هشام) ١(

  .٥٣٠/  ٢: البيهقي عنه يف الدالئل
  .٥٣٢/  ٢والبيهقي يف الدالئل  ١٦٥/  ٢سرية ابن هشام ) ٣(

يتمكن هو وأصحابه مبكة من االجتماع حىت يقيموا هبا مجعة ذات خطبة وإعالن مبوعظة وما ذاك إال لشدة خمالفة 
  .وأذيتهم إياهاملشركني له، 

حدثين يونس بن عبد االعلى، أخربنا ابن وهب : ذكر خطبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ قال ابن جرير
عن سعيد بن عبد الرمحن اجلمحي أنه بلغه عن خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف أول مجعة صالها باملدينة يف بين 

  سامل بن عمرو بن عوف



حلمد هللا أمحده واستعينه، وأستغفره واستهديه، وأومن به وال أكفره، وأعادي من يكفره وأشهد ا: " رضي اهللا عنهم
أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق والنور واملوعظة على فترة 

  .و من الساعة، وقرب من االجلمن الرسل، وقلة من العلم، وضاللة من الناس، وانقطاع من الزمان، ودن
من يطع اهللا ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد وغى وفرط وضل ضالال بعيدا، وأوصيكم بتقوى اهللا فإنه خري ما 
أوصى به املسلم املسلم أن حيضه على اآلخرة، وأن يأمره بتقوى اهللا، فاحذروا ما حذركم اهللا من نفسه، وال أفضل 

  .ن ذلك ذكرامن ذلك نصيحة، وال أفضل م
، وعون صدق على ما تبتغون من أمر اآلخرة، ومن يصلح )١] (من ربه [ وإنه تقوى ملن عمل به على وجل وخمافة 

السر والعالنية ال ينوي بذلك إال وجه اهللا يكن له ذكرا يف عاجل أمره وذخرا فيما ) ٢(الذي بينه وبني اهللا من أمر 
، وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، وحيذركم اهللا نفسه بعد املوت، حني يفتقر املرء إىل ما قدم

  .واهللا رؤوف بالعباد
واتقوا ) ما يبدل القول لدي وما أنا بظالم للعبيد: (والذي صدق قوله، وأجنز وعده، الخلف لذلك فإنه يقول تعاىل

ومن يتق اهللا فقد ) ( يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرامن يتق اهللا: (اهللا يف عاجل أمركم وآجله يف السر والعالنية فإنه
  .وإن تقوى اهللا توقي مقته، وتوقي عقوبته، وتوقي سخطه) فاز فوزا عظيما

وإن تقوى اهللا تبيض الوجه، وترضي الرب، وترفع الدرجة، خذوا حبظكم وال تفرطوا يف جنب اهللا قد علمكم اهللا 
ا وليعلم الكاذبني فاحسنوا كما أحسن اهللا إليكم، وعادوا أعداءه كتابه، وهنج لكم سبيله ليعلم الذين صدقو

وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم ومساكم املسلمني ليهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة وال قوة 
ينه وبني الناس ذلك فإنه من أصلح ما بينه وبني اهللا يكفه ما ب) ٣(إال باهللا، فأكثروا ذكر اهللا واعملوا ملا بعد املوت 

  بأن اهللا يقضي على الناس وال يقضون عليه، وميلك من الناس وال ميلكون منه،
__________  

  .من الطربي) ١(
  .من أمره يف السر والعالنية: يف الطربي) ٢(
  .ملا بعد اليوم: كذا يف االصل والقرطيب نقال عن ابن جرير، ويف الطربي) ٣(

  ).١(هكذا أوردها ابن جرير ويف السند إرسال " العلي العظيم  اهللا أكرب وال قوة إال باهللا
أخربنا أبو عبد اهللا : -أول خطبة خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة  -باب : وقال البيهقي

املغرية بن حدثين : احلافظ أخربنا أبو العباس االصم، حدثنا أمحد بن عبد اجلبار، ثنا يونس بن بكري عن ابن إسحاق
كانت أول خطبة : بن شريق عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف قال) ٢(عثمان بن حممد بن عثمان واالخنس 

أما بعد أيها : " خطبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة أن قام فيهم فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال
ليس له  -قن أحدكم، مث ليدعن غنمه ليس هلا راع، مث ليقولن له ربه الناس فقدموا النفسكم، تعلمن واهللا ليصع

أمل يأتك رسويل فبلغك، وآتيتك ماال، وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك ؟  -ترمجان وال حاجب حيجبه دونه 
و بشق فينظر ميينا ومشاال فال يرى شيئا، مث ينظر قدامه فال يرى غري جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ول

مترة فليفعل، ومن مل جيد فبكلمة طيبة فإن هبا جتزى احلسنة عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف والسالم على رسول اهللا 
أن احلمد هللا أمحده : " مث خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة أخرى فقال" ورمحة اهللا وبركاته ) ٣(

  .لنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي لهواستعينه، نعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعما



، إن أحسن احلديث كتاب اهللا، قد أفلح من زينه اهللا يف قلبه )٤] (وحده ال شريك له [ وأشهد أن ال إله إال اهللا 
حب وأدخله يف االسالم بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن احلديث وأبلغه، أحبوا من أ

خيتار اهللا ) ٦(فإنه من ) ٥] (وال متلوا كالم اهللا وذكره وال تقسى عنه قلوبكم [ اهللا، أحبوا اهللا من كل قلوبكم 
ويصطفي فقد مساه خريته من االعمال، وخريته من العباد، والصاحل من احلديث ومن كل ما أويت الناس من احلالل 

ه حق تقاته، واصدقوا اهللا صاحل ما تقولون بأفواهكم وحتابوا بروح واحلرام فاعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا واتقو
  ).٧" (اهللا بينكم إن اهللا يغضب أن ينكث عهده والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  .وهذه الطريق أيضا مرسلة إال أهنا مقوية ملا قبلها وإن اختلفت االلفاظ
__________  

  .٩٨/  ١٨ا مطوال بال اسناد ج ذكر اخلطبة القرطيب يف تفسريه بنحوه) ١(
  .دار القاموس احلديث ٢٥٦ - ٢٥٥/  ٢وانظر تاريخ الطربي ج 

  .بن االخنس: يف البيهقي) ٢(
  .والسالم عليكم وعلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يف ابن هشام) ٣(
  .من ابن سحاق والبيهقي) ٤(
  .سقطت من االصل واستدركت من ابن هشام والبيهقي) ٥(
  .فإنه كل خيتار: يف ابن هشام) ٦(
  .٥٢٥ - ٥٢٤/  ٢ودالئل البيهقي  ١٤٧ - ١٤٦/  ٢اخلطبتان يف ابن هشام ج ) ٧(

سبعة أشهر، : فصل يف بناء مسجده الشريف ومقامه بدار أيب أيوب وقد اختلف يف مدة مقامه هبا، فقال الواقدي
  .وقال غريه أقل من شهر واهللا أعلم

بن منصور، أخربنا عبد الصمد، قال مسعت أيب حيدث فقال حدثنا أبوالتياح يزيد بن حدثنا إسحاق : قال البخاري
  .محيد الضيب، حدثنا أنس بن مالك

ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة نزل يف علو املدينة يف حي يقال هلم بنو عمرو بن عوف، فأقام : قال
وكأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا : جار فجاؤا متقلدي سيوفهم، قالفيهم أربع عشرة ليلة مث أرسل إىل مال بين الن

فكان يصلي حيث : عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، ومال بين النجار حوله حىت ألقى بفناء أيب أيوب، قال
: " فجاؤوا فقال مث إنه أمر ببناء املسجد، فأرسل إىل مال بين النجار: أدركته الصالة، ويصلي يف مرابض الغنم، قال

فكان فيه ما أقول ): ١(فقالوا ال واهللا ال نطلب مثنه إال إىل اهللا عز وجل، قال " يا بين النجار ثامنوين حبائطكم هذا 
لكم، كانت فيه قبور املشركني، وكانت فيه خرب، وكان فيه خنل، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقبور 

  .وبالنخل فقطع املشركني فنبشت، وباخلرب فسويت،
  فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم: قال فصفوا النخل قبلة املسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، قال

فانصر االنصار * اللهم إنه ال خري إال خري اآلخرة ): " ٢(يرجتزون، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم يقول 
  .ن حديث أيب عبد الصمد وعبد الوارث بن سعيديف مواضع أخر ومسلم م) ٣(وقد رواه البخاري " واملهاجرة 

ليتيمني كانا  -وهو بيدر التمر  -وقد تقدم يف صحيح البخاري عن الزهري عن عروة أن املسجد الذي كان مربدا 
بل هنبه لك يا : يف حجر أسعد بن زرارة ومها سهل وسهيل، فساومهما فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاال

  .حىت ابتاعه منهما وبناه مسجدا رسول اهللا فأىب



هذا أبر ربنا * هذا احلمال ال محال خيرب : قال وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وهو ينقل معهم التراب
  وأطهر

__________  
  .أي أنس: قال) ١(
  .ويقولون: يف البخاري) ٢(
لى اهللا عليه وسلم وأصحابه املدينة ح باب مقدم النيب ص ٤٦كتاب مناقب االنصار  ٦٣أخرجه البخاري يف ) ٣(

باب هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية ؟ وأخرجه مسلم يف كتاب  -وأخرجه أيضا يف كتاب الصالة  ٣٩٣٢
  .املساجد باب ابتناء مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .وأخرجه أبو داود يف الصالة عن مسدد
  .وابن ماجة يف الصالة

فارحم االنصار واملهاجرة وذكر موسى بن عقبة أن أسعد بن زرارة عوضهما * اآلخرة ال هم إن االجر أجر : ويقول
  .منه خنال له يف بياضة، قال وقيل ابتاعه منهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وذكر حممد بن إسحاق أن املربد كان لغالمني يتيمني يف حجر معاذ بن عفراء ومها سهل وسهيل ابنا عمرو : قلت
  .لمفاهللا أع

  من طريق أيب بكر بن أيب الدنيا، حدثنا احلسن بن محاد الضيب، ثنا: وروى البيهقي
  .عبد الرحيم بن سليمان عن امساعيل بن مسلم عن احلسن

ملا بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد أعانه عليه أصحابه وهو معهم يتناول اللنب حىت اغرب صدره، : قال
يعين  -ما عريش موسى ؟ قال إذا رفع يديه بلغ العريش : فقلت للحسن" ريش موسى ابنوه عريشا كع: " فقال

  .وهذا مرسل -السقف 
أن االنصار مجعوا ماال فأتوا : وروى من حديث محاد بن سلمة عن أيب سنان عن يعلى بن شداد بن أوس، عن عبادة

: " وزينه، إىل مىت نصلي حتت هذا اجلريد ؟ فقاليا رسول اهللا ابن هذا املسجد : به النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
  .وهذا حديث غريب من هذا الوجه) ١" (ما يب رغبة عن أخي موسى، عريش كعريش موسى 

عن فراس عن عطية العويف عن ابن ) ٢(حدثنا حممد بن حامت، حدثنا عبد اهللا بن موسى عن سنان : وقال أبو داود
كانت سواريه على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من جذوع  عمر أن مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم

يف خالفة أيب بكر، فبناها جبذوع وجبريد النخل، مث اهنا ختربت ) ٣(النخل، أعاله مظلل جبريد النخل، مث إهنا ختربت 
  .يف خالفة عثمان فبناها باآلجر، فما زالت ثابتة حىت اآلن

  .وهذا غريب
دثنا جماهد بن موسى، حدثين يعقوب بن إبراهيم، حدثين أيب عن أيب صاحل ثنا نافع عن ح: وقد قال أبو داود أيضا

ابن عمر أخربه أن املسجد كان على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبنيا باللنب، وسقفه اجلريد، وعمده 
صلى اهللا عليه وسلم باللنب  خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه يف عهد النيب

  .واجلريد وأعاد عمده خشبا
وجعل عمده من ) ٤(وغريه عثمان رضي اهللا عنه وزاد فيه زيادة كثرية، وبىن جداره باحلجارة املنقوشة والقصة 

  ).٥(حجارة منقوشة وسقفه بالساج وهكذا رواه البخاري عن علي بن املديين عن يعقوب بن إبراهيم به 



__________  
  .٥٤٠/  ٢ج : دالئل البيهقي) ١(
  .عن عبيداهللا بن موسى، عن شيبان: يف سنن أيب داود والبيهقي) ٢(
  .خنرت بدل ختربت يف املوضعني: يف أيب داود والبيهقي نقال عنه) ٣(
  .والفضة: هي اجلص كما يف النهاية، ويف البيهقي: القصة) ٤(
ورواه أبو داود يف كتاب الصالة  ٥٤/  ١فتح الباري  باب املساجد ٦٢كتاب الصالة  ٨رواه البخاري يف ) ٥(

  = باب بناء 

من بىن هللا مسجدا ولو كمفحص : " زاده عثمان بن عفان رضي اهللا عنه متأوال قوله صلى اهللا عليه وسلم: قلت
ى الراجح ووافقه الصحابة املوجودون على ذلك ومل يغريوه بعده، فيستدل بذلك عل" قطاة بىن اهللا له بيتا يف اجلنة 

من قول العلماء أن حكم الزيادة حكم املزيد فتدخل الزيادة يف حكم سائر املسجد من تضعيف الصالة فيه وشد 
الرحال إليه، وقد زيد يف زمان الوليد بن عبد امللك باين جامع دمشق زاده له بأمره عمر بن عبد العزيز حني كان 

ا سيأيت بيانه يف وقته، مث زيد زيادة كثرية فيما بعد، وزيد من جهة نائبه على املدينة وأدخل احلجرة النبوية فيه كم
  .القبلة حىت صارت الروضة واملنرب بعد الصفوف املقدمة كما هو املشاهد اليوم

ونزل رسول اهللا على أيب أيوب حىت بىن مسجده ومساكنه ؟ وعمل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن إسحاق
  .يف العمل فيهوسلم لريغب املسلمني 

  .فعمل فيه املهاجرون واالنصار ودأبوا فيه
ال : لذلك منا العمل املضلل وارجتز املسلمون وهم يبنونه يقولون* لئن قعدنا والنيب يعمل : فقال قائل من املسلمني
إال عيش ال عيش : " اللهم ارحم االنصار واملهاجرة فيقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم* عيش إال عيش اآلخرة 

يا رسول قتلوين : قال فدخل عمار بن ياسر وقد اثقلوه باللنب فقال" اآلخرة، اللهم ارحم املهاجرين واالنصار 
  .حيملون علي ما ال حيملون

: " وهو يقول -وكان رجال جعدا  -فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينفض وفرته بيده : قالت أم سلمة
وهذا منقطع من هذا الوجه بل هو معضل بني حممد " يقتلونك إمنا يقتلك الفئة الباغية ويح ابن مسية ليسوا بالذين 

 -بن إسحاق وبني أم سلمة وقد وصله مسلم يف صحيحه من حديث شعبة عن خالد احلذاء عن سعيد واحلسن 
 صلى اهللا عليه رسول اهللا: قال: عن أمهما خرية موالة أم سلمة عن أم سلمة قالت -يعين ابين أيب احلسن البصري 

ورواه من حديث ابن علية عن ابن عون عن احلسن عن أمه عن أم سلمة أن " تقتل عمار الفئة الباغية : " وسلم
  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار وهو ينقل احلجارة

دث عن أمه عن أم وقال عبد الرزاق أخربنا معمر عن احلسن حي) ١" (ويح لك يا ابن مسية تقتلك الفئة الباغية " 
ملا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يبنون املسجد، جعل أصحاب النيب صلى اهللا عليه : سلمة قالت

  .وسلم حيمل كل واحد لبنة لبنة، وعمرا حيمل لبنتني لبنة عنه ولبنة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فمسح ظهره
  وآخر زادك شربة من لنب وتقتلك الفئةابن مسية، للناس أجر ولك أجران، " وقال 

__________  
  .١٢٣/  ١ج  ٤٥٢و  ٤٥١املساجد ح = 



  .٥٤١/  ٢ونقل احلديثان البيهقي يف الدالئل ج 
  .٢٣٣٦ - ٢٣٣٥/  ٤أخرج احلديث مسلم عن أم سلمة من طرق متعددة يف كتاب الفنت  -) ١(

  .وهذا إسناد على شرط الصحيحني) ١" (الباغية 
  .بيهقي وغريه من طريق مجاعة عن خالد احلذاء عن عكرمة عن أيب سعيد اخلدريوقد أورد ال

  .كنا حنمل يف بناء املسجد لبنة لبنة، وعمار حيمل لبنتني لبنتني: قال
ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إىل اجلنة : " فرآه النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول

  ).٢(أعوذ باهللا من الفنت : يقول عمار: قال" نار ويدعونه إىل ال
لكن روى هذا احلديث االمام البخاري عن مسدد عن عبد العزيز بن املختار عن خالد احلذاء، وعن ابراهيم بن 

  .موسى عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد احلذاء به إال أنه مل يذكر قوله تقتلك الفئة الباغية
ركها ملا رواه مسلم من طريق عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال أخربين من هو خري مين أن وكأنه إمنا ت: قال البيهقي

بؤس ابن مسية : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار حني جعل حيفر اخلندق، جعل ميسح رأسه ويقول
أيب سعيد قال حدثين وقد رواه مسلم أيضا من حديث شعبة عن أيب مسلم عن أيب نضرة عن ) ٣" (تقتلك فئة باغية 
بؤسا لك يا ابن مسية تقتلك " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار بن ياسر  -أبو قتادة  -من هو خري مين 

حدثنا وهيب عن داود بن أيب هند، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد أن رسول : وقال أبو داود الطيالسي" الفئة الباغية 
فجعل  -ناقه من وجع كان به  -حفر اخلندق كان الناس حيملون لبنة لبنة، وعمار  اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا

  حيمل لبنتني لبنتني قال أبو سعيد
وحيك ابن مسية : " فحدثين بعض أصحايب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينفض التراب عن رأسه ويقول

  ).٤" (تقتلك الفئة الباغية 
  ).٥(ا مسعه بنفسه وما مسعه من أصحابه فقد فرق بني م: قال البيهقي

__________  
/  ٣أخرجه البيهقي يف الدالئل من طريق امساعيل الصفار، وهو جزء من حديث أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ١(

  .٣١٩/  ٤صحيح على شرطهما ومل خيرجاه، وأخرجه االمام أمحد يف مسنده : وقال ٢٨٩
  .٥٤٦/  ٢رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

عن مسدد، وأخرجه البخاري يف كتاب  ٥٤١/  ١باب فتح الباري  ٦٣كتاب الصالة  ٨ورواه البخاري يف 
  .اجلهاد عن إبراهيم بن موسى

/  ٢وأمحد يف مسنده  ٦٦٩/  ٥، والترمذي يف مناقب عمار بن ياسر ٢٣٣٥/  ٤وأخرجه مسلم يف كتاب الفنت 
١٦١.  

وكأنه " تقتلك الفئة الباغية " راهيم بن موسى عن عبد الوهاب ترك لفظة ويف رواية البخاري عن إب: وقال البيهقي
  .إمنا تركها ملخالفة أيب نضرة عن أيب سعيد عكرمة يف ذلك

  .٢٣٣٥/  ٤، ومسلم يف كتاب الفنت ٥٤٨/  ٢دالئل النبوة ج ) ٣(
اه االمام أمحد يف ورو ٢٣٣٥/  ٤مسلم يف كتاب الفنت باب ال تقوم الساعة حىت تعبد دوس ذا اخللصة ) ٤(

  .٥/  ٣مسنده 



وقد بني عن أيب نضرة، عن أيب سعيد يف هذه الرواية ما مسع من غريه من هذا : ٥٤٩/  ٢: العبارة يف الدالئل) ٥(
 =  

  .اخلندق ومها أو أنه قال له ذلك يف بناء املسجد ويف حفر اخلندق واهللا أعلم: ويشبه أن يكون قوله: قال
  .اخلندق ال معىن له، والظاهر أنه اشتبه على الناقل واهللا أعلممحل اللنب يف حفر : قلت

وهذا احلديث من دالئل النبوة حيث أخرب صلوات اهللا وسالمه عليه عن عمار أنه تقتله الفئة الباغية وقد قتله أهل 
  .الشام يف وقعة صفني وعمار مع علي وأهل العراق كما سيأيت بيانه وتفصيله يف موضعه

  .حق باالمر من معاويةوقد كان علي أ
وال يلزم من تسمية أصحاب معاوية بغاة تكفريهم كما حياوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغريهم الهنم وإن 

  كانوا بغاة يف نفس االمر فإهنم كانوا
ا جمتهدين فيما تعاطوه من القتال وليس كل جمتهد مصيبا بل املصيب له أجران واملخطئ له أجر، ومن زاد يف هذ

فقد افترى يف هذه الزيادة على رسول اهللا  -ال أناهلا اهللا شفاعيت يوم القيامة  -احلديث بعد تقتلك الفئة الباغية 
  .صلى اهللا عليه وسلم، فإنه مل يقلها إذ مل تنقل من طريق تقبل واهللا أعلم

  .شام إىل االلفة واجتماع الكلمةوأما قوله يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار، فإن عمارا وأصحابه يدعون أهل ال
وأهل الشام يريدون أن يستأثروا باالمر دون من هو أحق به، وأن يكون الناس أوزاعا على كل قطر إمام برأسه، 

وهذا يؤدي إىل افتراق الكلمة واختالف االمة فهو الزم مذهبهم وناشئ عن مسلكهم، وإن كانوا ال يقصدونه واهللا 
  .أعلم

املباحث إذا انتهينا إىل وقعة صفني من كتابنا هذا حبول اهللا وقوته وحسن تأييده وتوفيقه واملقصود وسيأيت تقرير هذه 
  .ههنا أمنا هو قصة بناء املسجد النبوي على بانيه أفضل الصالة والتسليم

خربنا عبيد بن حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ امالء، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أ): ١(وقد قال احلافظ البيهقي يف الدالئل 
شريك، ثنا نعيم بن محاد، ثنا عبد اهللا بن املبارك، أخربنا حشرج بن نباتة، عن سعيد بن مجهان عن سفينة موىل 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
جاء أبو بكر حبجر فوضعه، مث جاء عمر حبجر ) ٢] (ملا بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد : [ قال

  .عثمان حبجر فوضعه فوضعه، مث جاء
  ".هؤالء والة االمر بعدي : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .مث رواه من حديث حيىي بن عبد احلميد احلماين عن حشرج عن سعيد عن سفينة
  .ملا بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد وضع حجرا: قال

ع عمر حجره إىل جنب حجر أيب بكر، مث ليضع عثمان ليضع ابو بكر حجرا إىل جنب حجري، مث ليض" مث قال 
وهذا احلديث هبذا " هؤالء اخللفاء من بعدي : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" حجره إىل جنب حجر عمر 

  السياق غريب جدا، واملعروف ما رواه االمام أمحد عن أيب النضر عن
__________  

  .للبنتني كما نقلها عكرمةاحلديث ونقل فيها محل اللبنة وا) = ١(
  .٥٥٣/  ٢دالئل النبوة ج ) ١(
  .سقطت من االصل واستدركت من الدالئل) ٢(



وعن هبز وزيد بن احلباب وعبد الصمد ومحاد بن سلمة كالمها عن سعيد بن مجهان ) ١(حشرج بن نباتة العبسي 
مث قال سفينة أمسك، " بعد ذلك امللك  اخلالفة ثالثون عاما، مث يكون من: " عن سفينة قال مسعت رسول اهللا يقول

خالفة أيب بكر سنتني، وخالفة عمر عشر سنني وخالفة عثمان اثنتا عشرة سنة وخالفة علي ست سنني، هذا لفظ 
  .أمحد

حسن ال نعرفه إال من حديثه : ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سعيد بن مجهان، وقال الترمذي
  .وذكر بقيته" ي ثالثون سنة مث يكون ملكا عضوضا اخلالفة بعد" ولفظه 
ومل يكن يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم أول ما بين منرب خيطب الناس عليه، بل كان النيب صلى اهللا : قلت

عليه وسلم خيطب الناس وهو مستندا إىل جذع عند مصاله يف احلائط القبلي فلما اختذ له عليه السالم املنرب كما 
بيانه يف موضعه وعدل إليه ليخطب عليه، فلما جاوز ذلك اجلذع خار ذلك اجلذع وحن حنني النوق العشار سيأيت 

ملا كان يسمع من خطب الرسول عليه السالم عنده، فرجع إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فاحتضنه حىت سكن كما 
الساعدي وجابر وعبد اهللا بن  يسكن املولود الذي يسكت كما سيأيت تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد

  .عمر وعبد اهللا بن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة رضي اهللا عنهم
يا معشر املسلمني اخلشبة حتن إىل : وما أحسن ما قال احلسن البصري بعدما روي هذا احلديث عن أنس بن مالك
تنبيه ! ؟ ) ٢(أحق أن يشتاقوا إليه  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شوقا إليه، أو ليس الرجال الذين يرجون لقاءه

  .حدثنا حيىي بن أنيس بن أيب حيىي، حدثين أيب: على فضل هذا املسجد الشريف قال االمام أمحد
اختلف رجالن رجل من بين خدرة ورجل من بين عمرو بن عوف يف املسجد : مسعت أبا سعيد اخلدري قال: قال

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال العمري هو مسجد قباء، الذي أسس على التقوى، فقال اخلدري هو مسجد ر
ملسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه " هو هذا املسجد : " فأتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأاله عن ذلك فقال

  .يعين مسجد قباء" يف ذلك خري كثري " وسلم وقال 
  .ن أيب حيىي االسلمي به وقال حسن صحيحورواه الترمذي عن قتيبة، عن حامت بن إمساعيل، عن أنيس ب

  وروى االمام أمحد عن إسحاق بن عيسى، عن
الليث بن سعد والترمذي والنسائي مجيعا عن قتيبة عن الليث عن عمران بن أيب أنس عن عبد الرمحن بن أيب سعيد 

  .عن أبيه
  متارى رجالن يف املسجد الذي أسس على التقوى،: قال

__________  
  .الصل، وهو حشرج بن نباتة االشجعيكذا يف ا) ١(

، والترمذي يف ٢١١/  ٤ورواه أبو داود يف كتاب السنة  ٢٢٠، ٤٤٥/  ٥و  ٢٧٣/  ٤واحلديث يف مسند أمحد 
  .٥٠٣/  ٤كتاب الفنت 

  .٥٥٩/  ٢دالئل النبوة للبيهقي ) ٢(

  .وذكر حنو ما تقدم
ن أنه سأل عبد الرمحن بن أيب سعيد كيف ويف صحيح مسلم من حديث محيد اخلراط عن أيب سلمة بن عبد الرمح

مسعت أباك يف املسجد الذي أسس على التقوى ؟ قال أيب أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسألته عن املسجد 
  .الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من حصباء فضرب به االرض



يعة بن عثمان التميمي، عن عمران بن أيب حدثنا وكيع، حدثنا رب: وقال االمام أمحد" هو مسجدكم هذا : " مث قال
  .أنس عن سهل بن سعد

  .اختلف رجالن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد يف الذي أسس على التقوى: قال
فقال أحدمها هو مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال اآلخر هو مسجد قباء، فأتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وقال االمام أمحد حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد اهللا بن عامر االسلمي عن " هو مسجدي هذا : " أاله فقالوسلم فس
املسجد الذي أسس : " عمران بن أيب أنس عن سهل بن سعد عن أيب بن كعب أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أنه مسجد الرسول صلى اهللا عليه فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من إفادة القطع ب" على التقوى مسجدي هذا 
  .وسلم وإىل هذا ذهب عمر وابنه عبد اهللا وزيد بن ثابت، وسعيد بن املسيب، واختاره ابن جرير

  .وقال آخرون ال منافاة بني نزول اآلية يف مسجد قباء كما تقدم بيانه، وبني هذه االحاديث
  .الن هذا املسجد أوىل هبذه الصفة

: جد الثالثة اليت تشد الرحال إليها كما ثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة قالمن ذلك الن هذا أحد املسا
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد، مسجدي هذا واملسجد احلرام، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  تشدال : " ويف صحيح مسلم عن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" ومسجد بيت املقدس 
  .وذكرها" الرحال إال إىل ثالثة مساجد 

صالة يف مسجدي هذا خري من ألف صالة فيما : " وثبت يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ويف الصحيحني " فإن ذلك أفضل : " ويف مسند أمحد بإسناد حسن زيادة حسنة وهي قوله" سواه إال املسجد احلرام 
: " عن حبيب عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حديث حيىي القطان

واالحاديث يف فضائل هذا املسجد الشريف " ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة، ومنربي على حوضي 
التكالن وال حول  كثرية جدا وسنوردها يف كتاب املناسك من كتاب االحكام الكبري إن شاء اهللا وبه الثقة وعليه

  .وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم
وقد ذهب االمام مالك وأصحابه إىل أن مسجد املدينة أفضل من املسجد احلرام الن ذاك بناه إبراهيم، وهذا بناه 

  .حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومعلوم أن حممدا صلى اهللا عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السالم
إىل خالف ذلك وقرروا أن املسجد احلرام أفضل النه يف بلد حرمه اهللا يوم خلق السموات  وقد ذهب اجلمهور

واالرض، وحرمه إبراهيم اخلليل عليه السالم، وحممد خامت املرسلني، فاجتمع فيه من الصفات ما ليس يف غريه، 
  .وبسط هذه املسألة موضع آخر وباهللا املستعان

  ه وسلم حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له والهله وكانت مساكنفصل وبىن لرسول اهللا صلى اهللا علي

لقد  -وكان غالما مع أمه خرية موالة أم سلمة  -قصرية البناء قريبة الفناء قال احلسن بن أيب احلسن البصري 
  .كنت أنال أطول سقف يف حجر النيب صلى اهللا عليه وسلم بيدي

  .ضخما طواال رمحه اهللا إال أنه قد كان احلسن البصري شكال: قلت
) ١(كانت مساكنه عليه السالم مبنية من جريد عليه طني بعضها من حجارة مرضومة : وقال السهيلي يف الروض
  .وسقوفها كلها م جريد

  .وقد حكى عن احلسن البصري ما تقدم
  .قال وكانت حجره من شعر مربوطة خبشب من عرعر



  .م كان يقرع باالظافري، فدل على أنه مل يكن البوابه حلققال ويف تاريخ البخاري أن بابه عليه السال
  قال وقد أضيفت احلجر كلها بعد موت

  .أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املسجد
وملا رجع عبد اهللا بن أريقط الدئلي إىل مكة بعث معه رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال الواقدي وابن جرير وغريمها

بن حارثة وأبا رافع موليا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليأتوا بأهاليهم من مكة وبعثا معهم  وسلم وأبو بكر زيد
حبملني ومخسمائة درهم ليشتروا هبا إبال من قديد، فذهبوا فجاؤوا ببنيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم 

ه وسلم وآل أيب بكر صحبة عبد اهللا بن أيب بكر وزوجتيه سودة وعائشة، وأمها أم رومان وأهل النيب صلى اهللا علي
قالت ! واعروساه، وابنتاه : وقد شرد بعائشة وأمها أم رومان اجلمل يف أثناء الطريق فجعلت أم رومان تقول

  .أرسلي خطامه، فأرسلت خطامه فوقف بإذن اهللا وسلمنا اهللا عزوجل: فسمعت قائال يقول: عائشة
  .فتقدموا فنزلوا بالسنح

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعائشة يف شوال بعد مثانية أشهر كما سيأيت، وقدمت معهم أمساء بنت أيب  مث دخل
  .بكر امرأة الزبري بن العوام وهي حامل متم بعبد اهللا بن الزبري كما سيأيت بيانه يف موضعه من آخر هذه السنة

) ٢(ا عبد اهللا بن وهب بن يوسف، ثنا مالك عن حدثن: فصل فيما أصاب املهاجرين من محى املدينة قال البخاري
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وعك أبو بكر وبالل، : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالت

يا أبه كيف جتدك ؟ ويا بالل كيف جتدك ؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته احلمى : فدخلت عليهما فقلت: قالت
  )٣(واملوت أدىن من شراك نعله * رئ مصبح يف أهله كل ام: يقول

__________  
  .والرضام من اجلبل دون اهلضاب -أي مضمومة بعضها فوق بعض : مرضومة) ١(
مالك عن هشام ويف االصل مالك بن : وفيه ٤٠٤باب ما جاء يف هجرة النيب ح  ١٦٨/  ٥صحيح البخاري ) ٢(

  .هشام وهو حتريف
  .وت صباحاأي مصاب بامل: مصبح) ٣(

  :ويقول) ١(وكان بالل إذا أقلع عنه احلمى يرفع عقريته 
وهل يبدون يل شامة * وهل أردن يوما مياه جمنة ) ٢(بواد وحويل اذخر وجليل * أال ليت شعري هل أبينت ليلة 

كحبنا  اللهم حبب إلينا املدينة: " فجئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فقال: قالت عائشة) ٣(وطفيل 
  ).٤(مكة أو أشد وصححها وبارك لنا يف صاعها ومدها، وانقل محاها فاجعلها باجلحفة 

  .ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن هشام خمتصرا
له عن أيب أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره وزاد بعد شعر بالل مث ) ٥(ويف رواية البخاري 

إىل أرض الوباء ) ٦] (من أرضنا [ ربيعة، وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا  اللهم العن عتبة بن: يقول
)٧.(  

اللهم حبب إلينا املدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا يف صاعها ويف : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهي أوبأ أرض اهللا، وكان بطحان جيري جنال  قالت وقدمنا املدينة" وصححها لنا وانقل محاها إىل اجلحفة ) ٨(مدها 

وقال زياد عن حممد بن اسحاق حدثين هشام بن عروة وعمر بن عبد اهللا بن عروة بن  -يعين ماء آجنا  -) ٩(
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة قدمها وهي : عن عائشة قالت) ١٠] (عن عروة بن الزبري [ الزبري 



فكان أبو بكر وعامر : ن احلمى، فأصاب أصحابه منها بالء وسقم، وصرف اهللا ذلك عن نبيه، قالتأوبأ أرض اهللا م
وذلك قبل أن ) ١١(بن فهرية وبالل موليا أيب بكر يف بيت واحد، فأصابتهم احلمى، فدخلت عليهم أعودهم 
كيف جتدك يا أبه ] له [ قلت يضرب علينا احلجاب، وهبم ما ال يعلمه إال اهللا من شدة الوعك فدنوت من أيب بكر ف

  واملوت أدىن من شراك نعله* كل امرئ مصبح يف أهله ): ١٢(؟ فقال 
__________  

  .رفع الصوت بكاء أو غناء) ١(
  .هو نبت ضعيف حيشى به خصاص البيوت) ٢(
  .على بريد من مكة: جمنة) ٣(

  .جبالن بقرب مكة: شامة وطفيل
  .غربميقات أهل مصر والشام وامل: اجلحفة) ٤(
  .٤٦١ح  ٥٥/  ٣صحيح البخاري ج ) ٥(
  .من البخاري، سقطت من االصل) ٦(
  .املرض العام الذي أصاب املدينة: الوباء) ٧(
  .يف صاعنا ويف مدنا: يف البخاري) ٨(
  .أي نزا وهو املاء القليل كما يف النهاية البن االثري: جنال) ٩(
  .٢٣٨/  ٢ما بني معكوفني من ابن هشام ج ) ١٠(
  .أدعوهم وهو حتريف: من ابن هشام، ويف االصل )١١(
  .االبيات لعمرو بن مامة) ١٢(

كيف جتدك يا عامر ؟ ] له [ واهللا ما يدري أيب ما يقول، قالت مث دنوت إىل عامر بن فهرية فقلت : فقلت: قالت
مي جلده بروقه كالثور حي* إن اجلبان حتفه من فوقه كل امرئ جماهد بطوقه * لقد وجدت املوت قبل ذوقه : قال

: قال فقلت واهللا ما يدري ما يقول، قالت وكان بالل إذا أدركته احلمى اضطجع بفناء البيت مث رفع عقريته فقال
وهل يبدون يل شامة وطفيل * بفخ وحويل إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه جمنة * أال ليت شعري هل أبينت ليلة 

ليه وسلم ما مسعت منهم وقلت إهنم ليهذون وما يعقلون من شدة فذكرت لرسول اهللا صلى اهللا ع: قالت عائشة
اللهم حبب إلينا املدينة، كما حببت الينا مكة أو أشد، وبارك لنا يف مدها وصاعها، وانقل وباءها إىل : " احلمى فقال

  .ومهيعة هي اجلحفة" مهيعة 
 بكر بن إسحاق بن يسار عن عبد اهللا بن حدثنا يونس، ثنا ليث، عن يزيد بن أيب حبيب عن أيب: وقال االمام أمحد

عروة عن عروة عن عائشة قالت ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة اشتكى أبو بكر وعامر بن فهرية 
موىل أيب بكر وبالل، فاستأذنت عائشة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عيادهتم فأذن هلا، فقالت اليب بكر كيف 

  :جتدك ؟ فقال
إن * إين وجدت املوت قبل ذوقه : واملوت أدىن من شراك نعله وسألت عامرا فقال* كل امرئ مصبح يف أهله 

فأتت ) ٢(بفخ وحويل إذخر وجليل * يا ليت شعري هل أبينت ليلة : وسألت بالال فقال) ١(اجلبان حتفه من فوقه 
اللهم حبب إلينا املدينة كما حببت إلينا مكة أو  :فأخربته، فنظر إىل السماء وقال -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .أشد، اللهم بارك لنا يف صاعها ويف مدها، وانقل وباءها إىل مهيعة



  .وهي اجلحنة فيما زعموا
  .وكذا رواه النسائي عن قتيبة عن الليث به ورواه االمام أمحد من طريق عبد الرمحن بن احلارث عنها مثله

  .بد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمروأخربنا أبو ع: وقال البيهقي
  ثنا أبو العباس االصم، حدثنا أمحد بن عبد اجلبار ثنا يونس بن بكري، عن هشام بن عروة، عن: قاال

__________  
  .قد ذقت طعم املوت قبل ذوقه: لقد وجدت، ويف رواية أخرى: يف رواية) ١(
  .موضع خارج مكة: جمةقال الدينوري باخلاء املع: بواد، وفخ: يف رواية) ٢(

جيري [ قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهي أوبأ أرض اهللا، وواديها بطحان جنل : أبيه، عن عائشة قالت
  ).١] (عليه االثل 
وكان وباؤها معروفا يف اجلاهلية، وكان إذا كان الوادي وبيئا فأشرف عليها االنسان قيل له أن ينهق : قال هشام
  .ار، فإذا فعل ذلك مل يضره وباء ذلك الواديهنيق احلم

وروى ) ٢(هنيق احلمار إنين جلزوع * لعمري لئن عربت من خيفة الردى : وقد قال الشاعر حني أشرف على املدينة
: " عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال] بن عبد اهللا [ عن سامل : من حديث موسى بن عقبة) ٣(البخاري 

وهي اجلحفة فأولتها أن وباء املدينة  -ة سوداء ثائرة الرأس خرجت من املدينة حىت قامت مبهيعة رأيت كأن امرأ
هذا لفظ البخاري ومل خيرجه مسلم ورواه الترمذي وصححه والنسائي وابن "  -وهي اجلحفة  -نقل إىل مهيعة 

  .ماجه من حديث موسى بن عقبة
  وقد روى محاد بن زيد

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهي وبيئة، فذكر احلديث بطوله : قالت عن هشام بن عروة عن عائشة
  .إىل قوله وانقل محاها إىل اجلحفة

  .فكان املولود يولد باجلحفة فال يبلغ احللم حىت تصرعه احلمى: قال هشام
  ).٤(ورواه البيهقي يف دالئل النبوة 
  .هللا عليه وسلم املدينة وهي وبيئةقدم رسول اهللا صلى ا: وقال يونس عن ابن إسحاق

فأصاب أصحابه هبا بالء وسقم حىت أجهدهم ذلك، وصرف اهللا ذلك عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم وقد ثبت يف 
عام  -يعين مكة  -قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة : الصحيحني عن ابن عباس قال

  .عمرة القضاء
[ يقدم عليكم وفد قد وهنهم محى يثرب، فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرملوا إنه : فقال املشركون
  .وأن ميشوا ما بني الركنني، ومل مينعه أن يرملوا االشواط كلها إال االبقاء عليهم) ٥] (االشواط الثالثة 

  فأما أن يكون تأخر دعاؤه) ٦(وعمرة القضاء كانت يف سنة سبع يف ذي القعدة : قلت
__________  

  .٥٦٧/  ٢ما بني معكوفني سقط من االصل واستدرك من دالئل النبوة ج ) ١(
  .عشرت بدال من عربت: يف الدالئل) ٢(
  .ونقله البيهقي من طريق فضيل بن سليمان ٣٧/  ٢صحيح البخاري ) ٣(
  .وبئة بدل وبيئة: وفيه ٥٦٨/  ٢ج ) ٤(



وأعاده  ٣٦٨/  ٣فتح الباري  ١٦٠٢باب ح  ٥٥ب احلج كتا ٢٥اخلرب يف البخاري عن سليمان بن حرب ) ٥(
  .يف املغازي باب عمرة القضاء

باب من طريق محاد بن زيد عن أيوب بن أيب متيمة عن سعيد بن جبري عن ابن  ٢٩كتاب احلج  ١٥ورواه مسلم يف 
  .عباس

  .٢٤٠ح 
  .ما بني معكوفني من الصحيحني -
  .يقال وهنته وأوهنته احلمى لغتان: ل الفراء وغريهأي أضعفتهم، قا: وهنهم، ويف مسلم وهنتهم -

  .ويثرب كان اسم املدينة يف اجلاهلية
  .أي حيث ال تقع عليهم أعني املشركني، فإهنم مل يكونوا يف تلك اجلهة: ميشوا ما بني الركنني -
  .يف ذي احلجة: يف الكامل البن االثري) ٦(

  = الطربي : القضاءوانظر يف عمرة  ١٠٠/  ٣وما أثبتناه عن الطربي 

  .عليه السالم بنقل الوباء إىل قريب من ذلك، أو أنه رفع وبقي آثار منه قليل
  .أو أهنم بقوا يف مخار وما كان أصاهبم من ذلك إىل تلك املدة واهللا أعلم

ليه وذكر ابن شهاب الزهري عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا ع: وقال زياد عن ابن إسحاق
وسلم ملا قدم املدينة هو وأصحابه أصابتهم محى املدينة حىت جهدوا مرضا، وصرف اهللا ذلك عن نبيه صلى اهللا عليه 

فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم يصلون كذلك فقال : وسلم حىت كانوا وما يصلون إال وهم قعود، قال
فتجشم املسلمون القيام على ما هبم من الضعف " ائم إعلموا أن صالة القاعد على النصف من صالة الق: " هلم

  ).١(والسقم التماس الفضل 
فصل يف عقده عليه السالم االلفة بني املهاجرين واالنصار بالكتاب الذي أمر به فكتب بينهم واملؤاخاة اليت أمرهم 

د بنو قينقاع وبنو النضري وبنو هبا وقررهم عليها وموادعته اليهود الذين كانوا باملدينة وكان هبا من أحياء اليهو
  .قريظة، وكان نزوهلم باحلجاز قبل االنصار أيام خبت نصر حني دوخ بالد املقدس فيما ذكره الطربي

مث ملا كان سيل العرم وتفرقت شذر مذر نزل االوس واخلزرج املدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون هبم ملا 
م املأثور عن االنبياء لكن من اهللا على هؤالء الذين كانوا مشركني باهلدى يرون هلم عليهم من الفضل يف العل

  .واالسالم وخذل أولئك حلسدهم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع احلق
  .حدثنا عفان، ثنا محاد بن سلمة، ثنا عاصم االحول، عن أنس بن مالك: وقال االمام أمحد

  .هاجرين واالنصار يف دار أنس بن مالكحالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني امل: قال
وقد رواه االمام أمحد أيضا والبخاري ومسلم وأبو داود من طرق متعددة عن عاصم بن سليمان االحول عن أنس 

  .بن مالك
  .حالف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني قريش واالنصار يف داري: قال

  قال وحدثنا سريج ثنا عباد عن حجاج عن -ابن أرطأة  هو -حدثنا نصر بن باب عن حجاج : وقال االمام أمحد
  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كتب كتابا بني املهاجرين واالنصار أن يعقلوا: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

__________  
/  ٢عيون االثر  ٣١٩/  ٣سرية ابن هشام  ١٢٠/  ٣طبقات ابن سعد  ١٤١/  ٥صحيح البخاري  ١٠٠/  ٣= 



  .٧١/  ٣املسرية احللبية  ١٦٩/  ١أنساب االشراف  ٧٣١/  ٢غازي للواقدي امل ١٩٢
  .٢٢٠/  ٢: سرية ابن هشام) ١(

  .معاقلهم، وأن يفدوا عانيهم باملعروف واالصالح بني املسلمني
وحدثنا سريج ثنا عباد عن حجاج عن احلكم عن قاسم عن ابن عباس مثله، تفرد به االمام أمحد، ويف : قال أمحد
  .ح مسلم عن جابرصحي

  .كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على كل بطن عقولة
وكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتابا بني املهاجرين : " وقال حممد بن إسحاق) ١] (دستور املدينة [ 

  .واالنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأمواهلم، واشترط عليهم وشرط هلم
هذا كتاب من حممد النيب بني املؤمنني واملسلمني من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق هبم "  الرمحن الرحيم بسم اهللا" 

  .وجاهد معهم
  ).٢(أهنم أمة واحدة من دون الناس  - ١
بني [ باملعروف والقسط ) ٤(يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم ) ٣(املهاجرون من قريش على ربعتهم  - ٢

  .)٥] (املؤمنني 
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقبون معاقلهم االوىل، وكل طائفة تفدي عانيها باملعروف والقسط بني املؤمنني  - ٣
)٦.(  

حسب املقطع ) (٧] (وبنو احلرث على ربعتهم [  - ٤: مث ذكر كل بطن من بطون االنصار وأهل كل دار
  ).الثالث

  ).حسب املقطع الثالث(وبنو ساعدة على ربعتهم  - ٥
__________  

  .وات -استدرك من كتاب حممد يف املدينة 
احتفظ ابن إسحاق بوثيقة قدمية تسمى عادة دستور املدينة، وهو بعد أن يقدم له ببضع : ٣٣٧ص : قال وات

  .كلمات، ال يذكر شيئا عن الطريقة اليت وصلت هبا إليه الوثيقة، وال مىت وكيف طبق هذا الدستور
  .ه عن الفترة املدنية فليس له من سبب سوى التسلسل املنطقيأما وضع الوثيقة يف مطلع حديث

  .أي متميزين عن الناس، وميكن أن يعين ذلك اليهود، ولكن هذا بعيد) ٢(
تعين وضعهم االول، وال جمال للقول أن هذا إشارة إىل الربع بل يعين إما أن كل " على ربعتهم " يقول لني إن ) ٣(

  .مر يف اتباع عاداهتامجاعة تبقى منفصلة أو أهنا تست
  .وينص البند على وجوب اتباع تقسيم عادل بني خمتلف اجلماعات داخل القبائل

  .االسري: العاين) ٤(
  .ما بني معكوفني سقط من االصل واستدرك من ابن هشام) ٥(
ن أن تعين ميك" وبني املؤمنني " أي دفع الديات جيري حسب القوانني السائدة سابقا، : على معاقلهم االوىل) ٦(

  .استبعاد غري املؤمنني املنتمني لبين عوف
  .من ابن هشام) ٧(



  ).حسب املقطع الثالث(وبنو جشم على ربعتهم  - ٦
  ).حسب املقطع الثالث(وبنو النجار على ربعتهم  - ٧
  ).حسب املقطع الثالث(وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم  - ٨
  ).لثحسب املقطع الثا(وبنو النبيت على ربعتهم  - ٩
  ).حسب املقطع الثالث) (١] (وبنو أوس على ربعتهم [  - ١٠

  .بينهم وان يعطوه باملعروف يف فداء أو عقل) ٢(وان املؤمنني ال يتركون مفرحا  - ١١: إىل أن قال
  .وال حيالف مؤمن موىل مؤمن دونه - ١٢
  مث أو عدوان أوظلم أو ا) ٣(وإن املؤمنني املتقني على من بغى منهم أو ابتغى، دسيعة  - ١٣

  .فساد بني املؤمنني وإن أيديهم عليه مجيعا ولو كان ولد أحدهم
  .وال يقتل مؤمن مؤمنا يف كافر وال ينصر كافرا على مؤمن - ١٤
وإن من تبعنا  - ١٦جيري عليهم أدناهم، وإن املؤمنني بعضهم موايل بعض دون الناس : وإن ذمة اهللا واحدة - ١٥

  .السوة غري مظلومني وال تناصر عليهممن يهود فإن له النصر وا
  .ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف سبيل اهللا إال على سواء وعدل بينهم: وإن سلم املؤمنني واحدة - ١٧
  ).٤(وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا  - ١٨
ؤمنني املتقني على أحسن هدى بعضهم على بعض مبا نال دماءهم يف سبيل اهللا وإن امل) ٥(وإن املؤمنني يبئ  - ١٩

  .وأقومه
  .وانه ال جيرب مشرك ماال لقريش وال نفسا وال حيول دونه على مؤمن - ٢٠
مؤمنا قتال عن بينة فإنه قود به إال أن يرضى ويل القتول، وان املؤمنني عليه كافة وال ) ٦(وانه من اعتبط  - ٢١

  .حيل هلم إال قيام عليه
  وال) ٧(مبا يف هذه الصحيفة وآمن باهللا واليوم اآلخر أن ينصر حمدثا  وانه ال حيل ملؤمن أقر - ٢٢

__________  
  .من ابن هشام) ١(

  .وقولنا حسب كل مقطع زيادة استدركناه لاليضاح
  .املفرح املثقل بالدين، والكثري العيال: قال ابن هشام: مفرحا) ٢(
  .وسبقه ظلم: من ابن هشام، ويف االصل دسيسة ظلم، وعند وات: دسيعة) ٣(
  .ميكن أن تطبق هذه اجلملة على ركوب البعري، راجع قلهوزن وابن هشام) ٤(

  .أو على أي واجب عسكري، راجع كايتاين
  .من البواء أي املساواة: يبئ) ٥(
  .من ابن هشام، ويف االصل اغتبطه) ٦(

  .قتله بال جناية أو ذنب يوجب قتله: واعتبطه
  .ث اضطرابا يف الوضع القائماحملدث الشخص الذي حيد: حمدثا) ٧(

  .يأويه وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة اهللا وغضبه يوم القيامة وال يؤخذ منه صرف وال عدل
  .وانكم مهما اختلفتم فيه من شئ فان مرده إىل اهللا عزوجل وإىل حممد صلى اهللا عليه وسلم - ٢٣



  .وان اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني - ٢٤
لليهود دينهم وللمسلمني دينهم ومواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأمث : وان يهود بين عوف امة مع املؤمنني - ٢٥

  .إال نفسه وأهل بيته) ١(فإنه ال يوتغ 
  .وان ليهود بين النجار مثل ما ليهود بين عوف - ٢٦
  .وان ليهود بين احلرث مثل ما ليهود بين عوف - ٢٧
  .عدة مثل ما ليهود بين عوفوان ليهود بين سا - ٢٨
  .وان ليهود بين جشم مثل ما ليهود بين عوف - ٢٩
  .وان ليهود بين االوس مثل ما ليهود بين عوف - ٣٠
  .وان ليهود بين ثعلبة مثل ما ليهود بين عوف إال من ظلم وامث فإنه ال يوتع إال نفسه وأهل بيته - ٣١
  ).٢(وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم  - ٣٢
  ).٤(مثل ما ليهود بين عوف وان الرب دون االمث ) ٣(وإن لبين الشطيبة  - ٣٣
  .وان موايل ثعلبة كأنفسهم - ٣٤
على ثأر ) ٦(وانه ال خيرج منهم أحد إال بإذن حممد وانه ال ينحجر  - ٣٦) ٥(وان بطانة يهود كأنفسهم  - ٣٥

  .من هذا) ٧(ابر جرح وانه من فتك نفسه فتك وأهل بيته إال من ظلم وان اهللا على 
  وان على اليهود نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم، وان بينهم النصر على من حارب أهل - ٣٧

__________  
  .يهلك: يوتغ) ١(
  .من وات) ٢(
  .يف االصل الشطنة، ويف فنسنك الشطبة راجع السمهودي) ٣(

  .وأثبتنا ما يف ابن هشام
وإن ليهود بين النجار، وبين : العبارة يف االصل وابن هشاممن وات، وجاءت  ٣٣إىل  ٢٦العبارة من رقم ) ٤(

  .مثل ما ليهود بين عوف) الشطيبة(احلارث وبين ساعدة وبين جشم وبين االوس وبين ثعلبة وجفنة وبين الشطنة 
  .معىن بطانة غامض، رمبا تعىن الذين تربطهم روابط وثيقة مع بعض يهود املدينة) ٥(

ويقول  ٢٢، ٥٦/  ١٧االغاين ج  ١١٨ - ١١٤/  ٣لدم راجع القرآن سورة وهذه روابط الصداقة وليس ا
  .إهنا تعين العرب الذين انضموا لليهود قبل جمئ االوس واخلزرج: فنسنك

احتجر جرحه للربء انفجر، يعين التأم : كما يف النهاية: ينجز، ومعىن ينحجر: ينحجز وعند وات: يف ابن هشام) ٦(
  .بعد اجتماعه

  .أثر هذا : ليف االص) ٧(

  .هذه الصحيفة، وان بينهم النصح والنصيحة والرب دون االمث، وانه مل يأمث امرؤ حبليفه وان النصر للمظلوم
  ).١] (وان اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني [  - ٣٨
  .الهل هذه الصحيفة) ٢(وان يثرب حرام جوفها  - ٣٩
  .مثوان اجلار كالنفس غري مضار وال آ - ٤٠
  .وانه ال جتار حرمة إال باذن أهلها - ٤١



وانه ماكان بني أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار خياف فساده فان مرده إىل اهللا عزوجل وإىل حممد  - ٤٢
  .رسول اهللا وان اهللا على اتقى ما يف هذه الصحيفة وابره

  .وانه ال جتار قريش وال من نصرها - ٤٣
  .من دهم يثربوان بينهم النصر على  - ٤٤
وإذا دعوا إىل صلح يصاحلونه فاهنم يصاحلونه ويلبسونه واهنم إذا دعوا إىل مثل ذلك فإنه هلم على املؤمنني  - ٤٥

  إال من حارب يف الدين، على كل اناس حصتهم من جانبهم الذي) ٣(
  .قبلهم

 احلسن من أهل هذه وان يهود االوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما الهل هذه الصحيفة مع الرب - ٤٦[ 
  .الصحيفة، وان الرب دون االمث

وانه ال حيول ) ٥] (، وان اهللا على أصدق ما يف هذه الصحيفة وابره )٤(ال يكسب كاسب إال على نفسه  - ٤٧
هذا الكتاب دون ظامل أو آمث، وانه من خرج آمن ومن قعد آمن باملدينة إال من ظلم وامث وان اهللا جار ملن بر واتقى، 

  ).٧) (٦] (حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و[ 
  .كذا أورده ابن إسحاق بنحوه

  .وقد تكلم عليه أبو عبيد القاسم بن سالم رمحه اهللا يف كتاب الغريب وغريه مبا يطول
__________  

  .٢٤من ابن هشام، وكررها وات أيضا كما عند ابن هشام وقد ذكرت العبارة حتت بند رقم ) ١(
: جرفها، واجلرف: هشام، ويف االصل حرفها، ولعل املناسب أكثر واالقرب للصواب ما يف النهايةمن ابن ) ٢(

  .موضع قريب من املدينة
  .أن هذا دين على املؤمنني راجع ف: رمبا يعين ذلك) ٣(

  ".النحو العريب " رأيت 
  .عليهم أن حيكموا دون االهتمام باملؤمنني: أو يعين) ٤(
  .ادة من ابن هشام، سقطت من االصلما بني معكوفني زي) ٥(
  .ما بني معكوفني سقط من االصل واستدرك من ابن هشام) ٦(
حممد " تنظيم وترقيم مواد الشروط اليت شرطها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على يهود أخذت من كتاب ) ٧(

  ".وات  -يف املدينة 

والذين تبوؤا الدار واالميان من [ واالنصار كما قال تعاىل فصل يف مؤاخاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بني املهاجرين 
قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة 

  والذين عاقدت اميانكم فآتوهم نصيبهم: [ وقال تعاىل]  ٩: احلشر] [ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون 
  ]. ٣٣: النساء] [ اهللا كان على كل شئ شهيدا إن 

حدثنا الصلت بن حممد، ثنا أبو أسامة، عن إدريس، عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبري عن ابن : قال البخاري
كان املهاجرون ملا قدموا املدينة يرث املهاجري ) والذين عاقدت اميانكم(ورثة : قال) ولكل جعلنا موايل[ عباس 

) ولكل جعلنا موايل(ذوي رمحه لالخوة اليت آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بينهم، فلما نزلت  االنصاري دون
من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب املرياث ) والذين عاقدت أميانكم فآتوهم نصيبهم: (نسخت مث قال



  .ويوصى له
صلى اهللا عليه وسلم بني املهاجرين حالف النيب : وقال االمام أمحد قرئ على سفيان مسعت عاصما عن أنس قال

  .كأنه يقول آخي: واالنصار يف دارنا قال سفيان
فيما  -: وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أصحابه من املهاجرين واالنصار، فقال: وقال حممد بن إسحاق

هذا " ذ بيد علي بن أيب طالب فقال مث أخ" تأخوا يف اهللا أخوين أخوين "  -بلغنا ونعوذ باهللا أن نقول عليه ما مل يقل 
فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيد املرسلني، وإمام املتقني، ورسول رب العاملني، الذي ليس له خطري " أخي 

وال نظري من العباد، وعلي بن أيب طالب أخوين، وكان محزة بن عبد املطلب أسد اهللا وأسد رسوله وعم رسول ) ١(
ه وسلم وزيد بن حارثة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخوين وإليه أوصى محزة يوم أحد، اهللا صلى اهللا علي

  .وجعفر بن أيب طالب ذو اجلناحني ومعاذ بن جبل أخوين
  ).٢(كان جعفر يومئذ غائبا بأرض احلبشة : قال ابن هشام
طاب وعتبان بن مالك أخوين، وكان أبو بكر وخارجة بن زيد اخلزرجي أخوين، وعمر بن اخل: قال ابن إسحاق

وأبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين وعبد الرمحن بن عوف وسعد بن الربيع أخوين، والزبري بن العوام وسلمة بن 
  أخوين،) ٣(سالمة بن وقش أخوين، ويقال بل كان الزبري وعبد اهللا بن مسعود 

__________  
  .النظري واملثل: خطري) ١(
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني معاذ بن جبل وعبد اهللا بن مسعود ال اختالف فيه آخى رسول : قال الواقدي) ٢(

  .عندنا، وأما يف رواية ابن إسحاق خاصة فلم يذكره غريه
كيف يكون هذا ؟ وإمنا كانت املؤاخاة بينهم بعد قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال الواقدي معلقا على روايته

  وجعفر قد هاجر قبل ذلك من مكة إىل احلبشة، وسلم املدينة وقبل يوم بدر،
  .وقدم بعد ذلك بسبع سنني
  .هذا وهل من ابن اسحاق
  .٥٨٤/  ٣راجع طبقات ابن سعد 

  = كان الزبري وطلحة أخوين، ويف رواية له عن عروة وأخرى عن بشري بن : ١٠٢/  ٣يف الطبقات ج ) ٣(

وكعب بن مالك أخوين، ) ٢] (بن عبيداهللا [ ين، وطلحة وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت بن املنذر النجاري أخو
بن زيد وأيب بن كعب أخوين، ومصعب بن عمري وأبو أيوب أخوين، وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن ) ٢(وسعيد 

  .بشر أخوين، وعمار وحذيفة بن اليمان العبسى حليف عبد االشهل أخوين
  .ويقال بل كان عمار وثابت بن قيس بن مشاس أخوين

  .وهذا السند من وجهني: لتق
وعومي بن ) ٤(واملنذر بن عمرو املعنق ليموت أخوين، وحاطب بن أيب بلتعة ) ٣(وأبو ذر برير بن جنادة : قال

عبد اهللا بن عبد الرمحن ) ٥(أخوين وبالل وأبو روحية ] عومير بن ثعلبة [ ساعدة أخوين، وسلمان وأبو الدرداء 
  .أخوين) ٦(اخلثعمي مث أحد الفزع 

  .قال فهؤالء ممن مسى لنا ممن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بينهم من أصحابه رضي اهللا عنهم
ويف بعض ما ذكره نظر، أما مؤاخاة النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلي فإن من العلماء من ينكر ذلك ومينع : قلت



عضهم من بعض وليتألف قلوب بعضهم على صحته ومستنده يف ذلك أن هذه املؤاخاة إمنا شرعت الجل ارتفاق ب
بعض، فال معىن ملؤاخاة النيب صلى اهللا عليه وسلم الحد منهم، وال مهاجري ملهاجري آخر كما ذكره من مؤاخاة 

محزة وزيد بن حارثة اللهم إال أن يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم مل جيعل مصلحة علي إىل غريه فإنه كان ممن ينفق 
  .صلى اهللا عليه وسلم من صغره يف حياة أبيه أيب طالب كما تقدم عن جماهد وغريه عليه رسول اهللا

  .وكذلك يكون محزة قد التزم مبصاحل موالهم زيد بن حارثة فآخاه هبذا االعتبار واهللا أعلم
ب إمنا وهكذا ذكره ملؤاخاة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظر كما أشار إليه عبد امللك بن هشام، فان جعفر بن أيب طال

  قدم يف فتح خيرب يف أول سنة سبع كما سيأيت بيانه، فكيف يؤاخي بينه وبني
__________  

  .كان الزبري وكعب بن مالك اخوين: عبد الرمحن بن كعب بن مالك= 
  .من ابن هشام) ١(
  .سعد: يف ابن هشام) ٢(

  .بني رافع بن مالك الزرقيسعيد وقد آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه و: ويف الطبقات البن سعد
  .جندب بن جنادة: يقال أبو ذر: وقال ابن هشام) ٣(

  .آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني املنذر بن عمرو وطليب بن عمرو: قال ابن سعد يف الطبقات
بني  كيف يكون هكذا، وإمنا آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعلق حممد بن عمر على قول ابن إسحاق قال

  .أصحابه قبل بدر وأبو ذر يومئذ غائب عن املدينة ومل يشهد بدرا وال أحدا وال اخلندق وإمنا قدم املدينة بعد ذلك
  .عمرو بن أشد بن معاذ: واسم أيب بلتعة) ٤(

  .آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني عومي وعمر بن اخلطاب: قال الواقدي
 صلى اهللا عليه وسلم بني بالل وعبيدة بن احلارث بن املطلب، وعلق آخى رسول اهللا: يف طبقات ابن سعد) ٥(

  .ليس ذلك بثبت ومل يشهد أبو روحية بدرا: الواقدي على رواية ابن إسحاق قال
  .الفزع بالفتح عند أهل النسب هو ابن شهران بن عفرس، وبالسكون ابن عبد اهللا بن ربيعة: قال السهيلي) ٦(
  ).القبائل وخمتلفها راجع ابن حبيب يف مؤتلف(

معاذ بن جبل أول مقدمه عليه السالم إىل املدينة اللهم إال أن يقال إنه أرصد الخوته إذا قدم حني يقدم، وقوله 
حدثنا عبد الصمد، حدثنا محاد، ثنا ثابت، عن : وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أخوين خيالف ملا رواه االمام أمحد

  .اهللا عليه وسلم آخى بني أيب عبيدة بن اجلراح وبني أيب طلحة أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى
وكذا رواه مسلم منفردا به عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمد بن عبد الوارث به وهذا أصح مما ذكره ابن 

  ).١(إسحاق من مؤاخاة أيب عبيدة وسعد بن معاذ واهللا أعلم 
  .لم بني أصحابهوقال البخاري باب كيف آخى النيب صلى اهللا عليه وس

  .آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بيين وبني سعد بن الربيع ملا قدمنا املدينة: وقال عبد الرمحن بن عوف
حدثنا حممد : آخى النيب صلى اهللا عليه وسلم بني سلمان الفارسي وأيب الدرداء رضي اهللا عنهما: وقال أبو جحيفة

فآخى النيب صلى اهللا عليه ] املدينة [ دم عبد الرمحن بن عوف ق: بن يوسف، ثنا سفيان، عن محيد، عن أنس قال
  وسلم بينه وبني سعد بن الربيع االنصاري،

  .بارك اهللا لك يف أهلك ومالك، دلين على السوق: فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال عبد الرمحن



وضر من صفرة، فقال النيب صلى اهللا عليه  فربح شيئا من أقط ومسن، فرآه النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد أيام وعليه
  .يا رسول اهللا تزوجت امرأة من االنصار: قال" مهيم يا عبد الرمحن ؟ : " وسلم
تفرد به من " أومل ولو بشاة : " قال وزن نواة من ذهب، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم" فما سقت فيها ؟ : " قال

  .هذا الوجه
  ).٢(مسلم من طرق عن محيد به وقد رواه ايضا يف مواضع أخر، و

أن عبد الرمحن بن عوف قدم املدينة فآخى رسول : وقال االمام أمحد حدثنا عفان ثنا محاد ثنا ثابت ومحيد عن أنس
أي أخي أنا أكثر أهل املدينة ماال فانظر : اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن الربيع االنصاري، فقال له سعد

  .حتيت امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حىت أطلقهاشطر مايل فخذه و
  .بارك اهللا لك يف أهلك ومالك، دلوين على السوق: فقال عبد الرمحن

  .فدلوه فذهب فاشترى وباع فربح فجاء بشئ من أقط ومسن
: فقال "مهيم ؟ " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(مث لبث ما شاء اهللا أن يلبث فجاء وعليه ودع زعفران 

  ".أومل ولو بشاة " قال وزن نواة من ذهب، قال " ما أصدقتها ؟ : " يا رسول اهللا تزوجت امرأة، قال
  فلقد رأيتين ولو رفعت حجرا لرجوت أن: قال عبد الرمحن

__________  
  .لمةآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أيب عبيدة وحممد بن مس: قال يف طبقات ابن سعد عن الواقدي) ١(

ويف رواية أخرى للواقدي عن حممد بن إبراهيم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخى بني أيب عبيدة وسامل موىل 
  .أيب حذيفة

  .آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني سعد بن معاذ وسعد بن أيب وقاص: وقال الواقدي
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أيب طلحة وأرقم  آخى رسول: وبشأن أيب طلحة قال عن عاصم بن عمر بن قتادة قال

  ).٥٠٥و  ٤٢١و  ٤١٠/  ٣راجع طبقات ابن سعد (بن االرقم املخزومي 
باب كيف يدعى للمتزوج وأخرجه  ٥٦كتاب النكاح  ٦٧وأخرجه البخاري من حديث محاد بن زيد يف ) ٢(

  .باب الصداق ١٢كتاب النكاح  ١٦مسلم يف 
  .أثر الطيب: بفتح الراء وسكون الدال: ران، ويف البيهقي ردعودع زعف: كذا يف االصل) ٣(

  ).١(أصيب ذهبا وفضة 
  وتعليق البخاري هذا احلديث عن عبد الرمحن بن عوف غريب فإنه ال
  .يعرف مسندا إال عن أنس اللهم إال أن يكون أنس تلقاه عنه فاهللا أعلم

  .حدثنا يزيد، أخربنا محيد عن أنس: وقال االمام أمحد
قال املهاجرون يا رسول اهللا ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة يف قليل، وال أحسن بذال من كثري، : قال

  .لقد كفونا املؤونة وأشركونا يف املهنأ، حىت لقد خشينا أن يذهبوا باالجر كله
حيحني ومل خيرجه أحد من هذا حديث ثالثي االسناد على شرط الص" ما أثنيتم عليهم ودعومت اهللا هلم ! ال : " قال

  ).٢(أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه، وهو ثابت يف الصحيح من 
  .أخربنا احلكم بن نافع، أخربنا شعيب ثنا أبو الزناد، عن االعرج، عن أيب هريرة: وقال البخاري

  .أقسم بيننا وبني إخواننا النخيل: قال قالت االنصار



  .ال: قال
  .شرككم يف الثمرة، قالوا مسعنا وأطعناقالوا أفتكفوننا املؤونة ون

  .تفرد به
إن إخوانكم قد تركوا االموال " وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لالنصار 

قالوا " أو غري ذلك ؟ " فقالوا أموالنا بيننا قطائع فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " واالوالد وخرجوا إليكم 
  ".هم قوم ال يعرفون العمل، فتكفوهنم وتقامسوهنم الثمر : " وما ذاك يا رسول اهللا ؟ قال

والذين : (وقد ذكرنا ما ورد من االحاديث واآلثار يف فضائل االنصار وحسن سجاياهم عند قوله تعاىل! قالوا نعم 
  .اآلية) تبوؤا الدار واالميان من قبلهم

ابن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار أحد النقباء ) ٣(رة فصل يف موت أيب أمامة أسعد بن زرا
االثين عشر ليلة العقبة على قومه بين النجار، وقد شهد العقبات الثالث وكان أول من بايع رسول اهللا صلى اهللا 

ات يف هزم النبيت كما عليه وسلم ليلة العقبة الثانية يف قول وكان شابا وهو أول من مجع باملدينة يف نقيع اخلضم
  .تقدم

أو  -أبو أمامة أسعد بن زرارة واملسجد يبىن أخذته الذحبة ) ٤(وهلك يف تلك االشهر : قال حممد بن إسحاق
  .-الشهقة 

  أخربنا حممد بن عبد االعلى ثنا يزيد بن: وقال ابن جرير يف التاريخ
__________  

  .عن موسى بن إمساعيل ٢٣٥/  ٢ص  ٢١٠٩املهرح باب قلة  -أبو داود  -وأخرجه يف كتاب النكاح ) ١(
  .من غريه: ولعله: بياض يف االصل قدر كلمة) ٢(
يكىن أبا أمامة وأمه سعاد ويقال الفريعة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن االجبر وهو ابن خالة سعد بن معاذ ومل ) ٣(

  .يعقب ذكرا
تسعة أشهر من اهلجرة، وذلك قبل بدر وقال الطربي  مات أسعد بن زرارة يف شوال على رأس: قال الواقدي) ٤(

مات أسعد يف سنة مقدمه صلى اهللا عليه وسلم وكانت وفاته قبل أن يفرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه : يف تارخيه
  .وسلم من بناء مسجده

  .زريع عن معمر عن الزهري عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة يف الشوكة
  .رجاله ثقات

حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن حيىي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن : قال ابن إسحاق
  .أسعد بن زرارة

لو كان نبيا مل : بئس امليت أبو أمامة، ليهود ومنافقي العرب، يقولون: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
وهذا يقتضي أنه أول من مات بعد مقدم النيب صلى اهللا " لنفسي وال لصاحيب من اهللا شيئا  ميت صاحبه، وال أملك

الغابة أنه مات يف شوال بعد مقدم النيب صلى اهللا عليه ] أسد [ عليه وسلم، وقد زعم أبو احلسن بن االثري يف 
  .وسلم بسبعة أشهر

  .فاهللا أعلم
أن بين النجار سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقيم : ةعن عاصم بن عمر بن قتاد: وذكر حممد بن إسحاق



وكره أن خيص هبا بعضهم " أنتم أخوايل وأنا مبا فيكم وأنا نقيبكم : " هلم نقيبا بعد أيب أمامة أسعد بن زرارة فقال
  .دون بعض

  .وسلم نقيبهمفكان من فضل بين النجار الذي يعتدون به على قومهم أن كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وهذا يرد قول أيب نعيم وابن منده يف قوهلما أن أسعد بن زرارة كان نقيبا على بين ساعدة، إمنا كان : قال ابن االثري

  .على بين النجار، وصدق ابن االثري فيما قال
فيما  -سلمني كان أول من تويف بعد مقدمه عليه السالم املدينة من امل): ١(وقد قال أبو جعفر بن جرير يف التاريخ 

صاحب منزله كلثوم بن اهلدم، مل يلبث بعد مقدمه إال يسريا حىت مات، مث تويف بعده أسعد بن زرارة  -ذكر 
  .وكانت وفاته يف سنة مقدمه قبل أن يفرغ بناء املسجد بالذحبة أو الشهقة

عوف بن عمرو بن عوف  وكلثوم بن اهلدم بن امرئ القيس بن احلارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك بن: قلت
  بن مالك بن االوس االنصاري االوسي وهو من بين عمرو بن عوف وكان

شيخا كبريا أسلم قبل مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، وملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة 
رضي اهللا ) ٢(يف منزل سعد بن الربيع ونزل بقباء نزل يف منزل هذا يف الليل، وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه 

  .عنهما إىل أن ارحتل إىل دار بين النجار كما تقدم
وقد قيل إنه أول من مات من املسلمني بعد مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث بعده أسعد بن : قال ابن االثري

  .زرارة
  ).٣(ذكره الطربي 

__________  
  .لقاموس احلديثدار ا ٢٥٦/  ٢تاريخ الطربي ج ) ١(
  .وكان يتحدث يف منزل سعد بن خيثمة: قال يف الطبقات) ٢(
  .٦١١/  ٣و  ٦٢٣/  ٣وطبقات ابن سعد  ٢٥٦/  ٢وتاريخ الطربي  ١١٠/  ٢راجع الكامل يف التاريخ ) ٣(

املدينة  قيل أنه أول من مات من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد قدومه: وقال ابن االثري يف أسد الغابة
  .ومل يدرك شيئا من مشاهده

٢٥٣/  ٤.  

فصل يف ميالد عبد اهللا بن الزبري يف شوال سنة اهلجرة فكان أول مولود ولد يف االسالم من املهاجرين كما أن 
  .النعمان بن بشري أول مولود ولد لالنصار بعد اهلجرة رضي اهللا عنهما

  .ين شهرا قاله أبو األسودوقد زعم بعضهم أن ابن الزبري ولد بعد اهلجرة بعشر
عن حممد بن حيىي بن سهل بن أيب حثمة، عن أبيه عن جده، وزعموا أن النعمان ولد قبل الزبري : ورواه الواقدي

  .بستة أشهر على رأس أربعة عشر شهرا من اهلجرة، والصحيح ما قدمنا
ه عن أمساء أهنا محلت بعبد اهللا بن الزبري فقال البخاري حدثنا زكريا بن حيىي ثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي

قالت فخرجت وأنا متم فأتيت املدينة ونزلت بقباء فولدته بقباء، مث أتيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضعه 
يف حجره مث دعا بتمرة فمضغها مث تفل يف فيه فكان أول شئ دخل جوفه ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث 

  .ة، مث دعا له وبرك عليهحنكه بتمر
  .فكان أول مولود ولد يف االسالم



تابعه خالد بن خملد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أمساء أهنا هاجرت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهي 
  .حبلى

  حدثنا قتيبة عن أيب أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
اهللا بن الزبري، أتوا به النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخذ النيب صلى اهللا عليه  أول مولود ولد يف االسالم عبد: قالت

وسلم مترة فالكها مث أدخلها يف فيه فأول ما دخل بطنه ريق النيب صلى اهللا عليه وسلم فهذا حجة على الواقدي 
مكة زيد بن حارثة وأبا رافع وغريه النه ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث مع عبد اهللا بن أريقط ملا رجع إىل 

ليأتوا بعياله وعيال أيب بكر فقدموا هبم أثر هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمساء حامل متم أي مقرب قد دنا 
وضعها لولدها، فلما ولدته كرب املسلمون تكبرية عظيمة فرحا مبولده النه كان قد بلغهم عن اليهود أهنم سحروهم 

  .رهتم ولد، فأكذب اهللا اليهود فيما زعمواحىت ال يولد هلم بعد هج
بن [ حدثنا وكيع : فصل وبىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعائشة يف شوال من هذه السنة قال االمام أمحد

تزوجين رسول اهللا صلى : ثنا سفيان عن إمساعيل بن أمية عن عبد اهللا بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت] اجلراح 
يف شوال، وبىن يب يف شوال، فأي نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أحظى عنده مين ؟ اهللا عليه وسلم 

  .وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها يف شوال
  ).١(ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفيان الثوري به 

  وقال
__________  

احلديث بنحوه : بد الرمحن بن سعد بن زرارة عن عائشةروى ابن سعد عن حممد بن عمر عن عمرة بنت ع) ١(
  .وأعرس يب يف شوال على رأس مثانية أشهر من املهاجر: وفيه زيادة

الترمذي حسن صحيح ال نعرفه إال من حديث سفيان الثوري فعلى هذا يكون دخوله هبا عليه السالم بعد اهلجرة 
ن جرير، وقد تقدم يف تزوجيه عليه السالم بسودة كيفية وقد حكى القولني اب -أو مثانية أشهر  -بسبعة أشهر 

تزوجيه ودخوله بعائشة بعد ما قدموا املدينة وان دخوله هبا كان بالسنح هنارا وهذا خالف ما يعتاده الناس اليوم، 
فارقة بعض الناس من كراهية الدخول بني العيدين خشية امل) ١(ويف دخوله عليه السالم هبا يف شوال ردا ملا يتومهه 

تزوجين يف شوال، وبىن : بني الزوجني وهذا ليس بشئ ملا قالته عائشة رادة على من تومهه من الناس يف ذلك الوقت
  يف شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مين ؟ فدل هذا على أهنا فهمت منه -أي دخل يب  -يب يف شوال 

ا دل على ذلك من الدالئل الواضحة، ولو مل يكن إال عليه السالم أهنا أحب نسائه إليه، وهذا الفهم منها صحيح مل
عائشة : " قلت يا رسول اهللا أي الناس أحب إليك ؟ قال: احلديث الثابت يف صحيح البخاري عن عمرو بن العاص

  ".أبوها " قلت من الرجال قال " 
 -فيما قيل  -ضر زيد يف صالة احل -يعين السنة االوىل من اهلجرة  -ويف هذه السنة : فصل قال ابن جرير

ركعتان، وكانت صالة احلضر والسفر ركعتني، وذلك بعد مقدم النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة بشهر يف ربيع 
  .وزعم الواقدي أنه ال خالف بني أهل احلجاز فيه: اآلخر ملضي ثنيت عشرة ليلة مضت، وقال

فرضت : هري عن عروة عن عائشة قالتمن طريق معمر عن الز: قد تقدم احلديث الذي رواه البخاري: قلت
  .الصالة أول ما فرضت ركعتني، فأقرت صالة السفر وزيد يف صالة احلضر

  .وروى من طريق الشعيب عن مسروق عنها



  .وقد حكى البيهقي عن احلسن البصري أن صالة احلضر أول ما فرضت فرضت أربعا واهللا أعلم
وإذا ضربتم يف االرض فليس عليكم جناح أن : (قوله تعاىلوقد تكلمنا على ذلك يف تفسري سورة النساء عند 

  ]. ١٠١: النساء[ اآلية ) تقصروا من الصالة
__________  

  .إمنا كره الناس أن يدخلوا النساء يف شوال لطاعون وقع يف شوال يف الزمن االول: قال أبو عاصم) ١(
ذا الوهم والتوهم عند الناس يف كراهية فإن صح قول أيب عاصم يكون النيب صلى اهللا عليه وسلم قصد رفع ه

  .الدخول بالنساء يف شوال
  ).٦٠/  ٨راجع طبقات ابن سعد (

فلما اطمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة واجتمع إليه : فصل يف االذان ومشروعيته قال ابن إسحاق
قامت الصالة وفرضت الزكاة والصيام، االنصار استحكم أمر االسالم، ف) ١(إخوانه من املهاجرين واجتمع كبائر 

  وقامت
احلدود وفرض احلالل واحلرام وتبوأ االسالم بني أظهرهم وكان هذا احلي من االنصار هم الذين تبوؤا الدار 

واالميان وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قدمها إمنا جيتمع الناس إليه للصالة حلني مواقيتها بغري دعوة، 
كبوق يهود الذي يدعون به لصالهتم، مث كرهه، مث أمر ) ٢(اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جيعل بوقا  فهم رسول

) ٣(بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمني للصالة، فبينا هم على ذلك رأى عبد اهللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه 
يا رسول اهللا إنه طاف يب هذه الليلة : فقالأخو بلحارث بن اخلزرج، النداء، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وما : طائف، مر يب رجل عليه ثوبان أخضران حيمل ناقوسا يف يده، فقلت يا عبد اهللا أتبيع هذا الناقوس ؟ فقال
تصنع به ؟ قال قلت ندعو به إىل الصالة، قال أال أدلك على خري من ذلك ؟ قلت وما هو ؟ قال تقول، اهللا أكرب 

 أكرب اهللا أگرب، أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن حممدا رسول اهللا، أشهد أن اهللا أكرب اهللا
حممدا رسول اهللا، حي على الصالة حي على الصالة، حي على الفالح حي على الفالح، اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله 

  .إال اهللا
إهنا لرؤيا حق إن شاء اهللا، فقم مع بالل فألقها عليه، فليؤذن : " قالفلما أخرب هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فلما أذن هبا بالل مسعه عمر بن اخلطاب وهو يف بيته، فخرج إىل رسول اهللا صلى " صوتا منك ) ٤(هبا فانه أندى 
  .ىيا نيب اهللا والذي بعثك باحلق لقد رأيت مثل الذي رأ: اهللا عليه وسلم وهو جير رداءه وهو يقول

  ].على ذلك [ فقال رسول اهللا فلله احلمد 
فحدثين هبذا احلديث حممد بن إبراهيم بن احلارث، عن حممد بن عبد اهللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد : قال ابن إسحاق

  .ربه عن أبيه
وقد روى هذا احلديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزمية من طرق عن حممد بن إسحاق به، وصححه 

  .ذي وابن خزمية وغريمهاالترم
  مث تقول إذا أقمت: وعند أيب داود أنه علمه االقامة قال

__________  
  .أمر: يف ابن هشام) ١(
 -القنع (يف رواية البخاري بوقة ويف رواية ملسلم والنسائي قرنا وقيل القنع وقيل الشبور وهذه االلفاظ االربعة ) ٢(



  .و الذي ينفخ فيه ليخرج منه الصوتمبعىن واحد وه) القرن -البوقة  -الشبور 
هو عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة االنصاري اخلزرجي املدين البدري، من سادة الصحابة، شهد العقبة ) ٣(

  وبدرا، وهو الذي أري اآلذان، وكان ذلك يف السنة االوىل من اهلجرة له أحاديث كثرية تويف سنة اثنتني وثالثني
 ٥٣٦/  ٣، طبقات ابن سعد ٢١٣/  ٢االصابة  ٢٢٣/  ٥هتذيب التهذيب  ٣٣/  ١للذهيب ترمجته يف العرب (

  .٢٦٠/  ١تاريخ يعقوب بن سفيان الفسوي 
  .أقوى وأبعد: اندى) ٤(

اهللا أكرب اهللا أكرب، أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن حممدا رسول اهللا، حي على الصالة، حي على الفالح، : الصالة
  .ة قد قامت الصالة، اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللاقد قامت الصال

عن أيب عبيد حممد بن عبيد بن ميمون عن حممد بن سلمة احلراين عن ابن إسحاق : وقد روى ابن ماجه هذا احلديث
  ).١(كما تقدم 

حلمد هللا ذي اجلالل ا: وأخربين أبو بكر احلكمي أن عبد اهللا بن زيد االنصاري قال يف ذلك: قال أبو عبيد: مث قال
ه فأكرم به لدي بشريا يف ليال واىل هبن ثالث * كرام محدا على االذان كبريا إذ أتاين به البشري من الل * وذي اال 

وهذا الشعر غريب وهو يقتضي أنه رأى ذلك ثالث ليال حىت أخرب به رسول اهللا : كلما جاء زادين توقريا قلت* 
  .صلى اهللا عليه وسلم فاهللا أعلم

وذكر الزهري عن سعيد بن املسيب عن عبد اهللا بن زيد به حنو : ورواه االمام أمحد من حديث حممد بن إسحاق قال
حدثنا حممد بن خالد بن عبد اهللا : رواية ابن إسحاق عن حممد بن إبراهيم التيمي ومل يذكر الشعر وقال ابن ماجه

عن سامل عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الواسطي، ثنا أيب، عن عبد الرمحن بن اسحاق عن الزهري 
استشار الناس ملا يهمهم من الصالة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، مث ذكروا الناقوس فكرهه من أجل 

  .النصارى
 فأري النداء تلك الليلة رجل من االنصار يقال له عبد اهللا بن زيد وعمر بن اخلطاب، فطرق االنصاري رسول اهللا

  .صلى اهللا عليه وسلم ليال فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالال فأذن به
وزاد بالل يف نداء صالة الغداة، الصالة خري من النوم مرتني، فأقرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال الزهري
يف باب االذان من كتاب  يا رسول اهللا رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقين، وسيأيت حترير هذا الفصل: فقال عمر

  االحكام الكبري إن
  .شاء اهللا تعاىل وبه الثقة

حدثنا حممد بن عثمان بن خملد ثنا أيب، عن زياد بن : فأما احلديث الذي أورده السهيلي بسنده من طريق البزار
فخرج : املنذر عن حممد بن علي بن احلسني عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب فذكر حديث االسراء وفيه

ملك من وراء احلجاب فأذن هبذا االذان وكلما قال كلمة صدقه اهللا تعاىل، مث أخذ امللك بيد حممد صلى اهللا عليه 
  .وسلم فقدمه فأم بأهل السماء وفيهم آدم ونوح

  .مث قال السهيلي وأخلق هبذا احلديث أن يكون صحيحا ملا يعضده ويشاكله من حديث االسراء
زعم السهيلي أنه صحيح بل هو منكر تفرد به زياد بن املنذر أبو اجلارود الذي تنسب إليه فهذا احلديث ليس كما 

  .وهو من املتهمني) ٢(الفرقة اجلارودية 
  مث لو كان هذا قد مسعه



__________  
والبيهقي يف  ٤٣/  ٤واالمام أمحد يف مسنده  ٧٠٨وابن ماجة ح  ٤٩٩أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة ح ) ١(

/  ٢وابن إسحاق دون ذكر حديث االقامة يف السرية  ٣٩٠/  ١والسنن الكربى  ١٨ - ١٧/  ٧النبوة دالئل 
١٥٤.  

اجلارودية فرقة من الفرق الزيدية من اتباع املنذر بن عمرو : ٢٢ص : قال االسفرايين يف الفرق بني الفرق) ٢(
لنيب صلى اهللا عليه وسلم نص على إمامة علي املعروف بأيب اجلارود كفروا الصحابة لتركهم بيعة علي، وقالوا ان ا

  = بالنص دون 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة االسراء الوشك أن يأمر به بعد اهلجرة يف الدعوة إىل الصالة واهللا أعلم
  .وذكر ابن جريج: قال ابن هشام

) ١] (بالناقوس [ لم وأصحابه ائتمر النيب صلى اهللا عليه وس: مسعت عبيد بن عمري يقول: قال يل عطاء: قال
لالجتماع للصالة، فبينا عمر بن اخلطاب يريد أن يشتري خشبتني للناقوس إذ رأى عمر يف املنام ال جتعلوا الناقوس 

  .بل أذنوا للصالة
فذهب عمر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليخربه مبا رأى وقد جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم الوحي بذلك فما 

وهذا " قد سبقك بذلك الوحي " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أخربه بذلك : مر إال بالل يؤذنراع ع
  .يدل على أنه قد جاء الوحي بتقرير ما رآه عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه كما صرح به بعضهم واهللا تعاىل أعلم

كان بييت من : ري عن امرأة من بين النجار قالتوحدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزب: قال ابن إسحاق
أطول بيت حول املسجد، فكان بالل يؤذن عليه للفجر كل غداة، فيأيت بسحر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، 

  اللهم أمحدك واستعينك: فإذا رآه متطى، مث قال
 -يعين هذه الكلمات  -لة واحدة على قريش أن يقيموا دينك، قالت مث يؤذن، قالت واهللا ما علمته كان تركها لي

  ).٢(ورواه أبو داود من حديثه منفردا به 
وزعم الواقدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فصل يف سرية محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه قال ابن جرير

بيض يف ثالثني عقد يف هذه السنة يف شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من مهاجره حلمزة بن عبد املطلب لواء أ
يف ثالمثائة رجل من قريش فحجز بينهم ) ٤(ليعترض لعريات قريش وأن محزة لقي أبا جهل ) ٣(رجال من املهاجرين 

  ).٥(جمدي بن عمرو ومل يكن بينهم قتال، قال وكان الذي حيمل لواء محزة أبو مرثد الغنوي 
__________  

  .االسم
فمنهم من مل يعني واحدا باالنتظار ومنهم من ينتظر حممد بن عبد اهللا بن : وافترقت اجلارودية يف االمام املنتظر فرقا
  .احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب

  .ومنهم من ينتظر حممد بن القاسم صاحب الطالقان ومنهم من ينتظر حممد بن عمر الذي خرج بالكوفة
  .من ابن هشام) ١(

  .١٥٥/  ٢ج 
/  ٢وسرية ابن هشام ج  ١٤٣/  ١ص  ٥١٩الذان فوق املنارة ح سنن ابن داود كتاب الصالة باب ا) ٢(

١٥٦.  



  .قال بعضهم كانوا شطرين من املهاجرين واالنصار: قال ابن سعد) ٣(
واجملتمع عليه أهنم كانوا مجيعا من املهاجرين ومل يبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدا من االنصار مبعثا حىت 

  .ا له أهنم مينعونه يف دارهم، وهذا الثبت عندناغزا هبم بدر وذلك أهنم شرطو
التقى محزة وأبو جهل سيف البحر، يعين ساحله من ناحية العيص، وكانت عري قريش قد جاءت من الشام ) ٤(

  .تريد مكة
كانت راية محزة أول راية : أبو مرثد وامسه كناز بن احلصني الغنوي حليف محزة بن عبد املطلب، قال ابن سعد) ٥(

 =  

  فصل يف سرية عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب
وزعم الواقدي أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عقد يف هذه السنة على رأس مثانية أشهر يف : قال ابن جرير

  ).١(لواء أبيض وأمره باملسري إىل بطن رابغ ] بن املطلب بن عبد مناف [ شوال لعبيدة بن احلارث 
اثة فبلغ ثنية املرة وهي بناحية اجلحفة يف ستني من املهاجرين ليس فيهم أنصاري، وأهنم وكان لواؤه مع مسطح بن أث

  .وكان بينهم الرمي دون املسابقة) ٢(التقوا هم واملشركون على ماء يقال له أحياء 
ز وكان املشركون مائتني عليهم أبو سفيان صخر بن حرب وهو املثبت عندنا، وقيل كان عليهم مكر: قال الواقدي

  ).٣(بن حفص 
يعين يف السنة االوىل يف ذي القعدة  -وفيها : قال الواقدي) ٤] (يف سرية سعد بن أيب وقاص إىل اخلرار [ فصل 

لواء أبيض حيمله املقداد بن ) ٦(عقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص إىل اخلرار  -) ٥(
  ).٧] (عن أبيه [ عن عامر بن سعد االسود، فحدثين أبو بكر بن إمساعيل عن أبيه 

خرجت يف عشرين رجال على أقدامنا، أو قال أحد وعشرين رجال، فكنا نكمن النهار ونسري الليل حىت : قال
صبحنا اخلرار صبح خامسة، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد عهد إيل أن ال أجاوز اخلرار، وكانت العري 

  .قد سبقتين قبل ذلك بيوم
  قال
__________  
وقال بعضهم أن  -وإىل ذلك ذهب إبن عبد الرب  -عقدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الحد يف االسالم = 

  .راية عبيدة كانت االوىل
  .وقال ابن سعد قال ابن إسحاق بل كانت راية عبيدة بن احلارث

  .ه، وإمنا اشتبه ذلك لقرب بعضها ببعضقال بعضهم كان لواء أيب عبيدة أول لواء عقد: وقال ابن االثري يف الكامل
  .وهي على عشرة أميال من اجلحفة وأنت تريد قديد: بطن رابغ) ١(
  .ماء باحلجاز بأسفل ثنية املرة: ويف رواية ابن إسحاق: أحياء) ٢(
  .كان على القوم عكرمة بن أيب جهل: يف رواية ابن إسحاق) ٣(
  .اليضاحعنوان سقط من االصل، زيادة استدر كناها ل) ٤(
  .على راس تسعة أشهر من اهلجرة) ٥(
إىل االبواء، ويف ابن هشام أن غزوة قام هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف صفر : يف الكامل البن االثري) ٦(

  على رأس اثين عشر



  .شهرا من مقدمه املدينة
  .من الطربي) ٧(

  .ينكانت العري ستني وكان من مع سعد كلهم من املهاجر: الواقدي
أن هذه السرايا الثالث اليت ذكرها الواقدي كلها يف السنة ) رح(وعند ابن إسحاق ) رح(قال أبو جعفر بن جرير 

  .الثانية من اهلجرة من وقت التاريخ
ملن تأمله كما سنورده يف أول كتاب املغازي يف أول ) رح(كالم ابن إسحاق ليس بصريح فيما قاله أبو جعفر : قلت

ن اهلجرة وذلك تلوما حنن فيه إن شاء اهللا، وحيتمل أن يكون مراده أهنا وقعت هذه السرايا يف السنة السنة الثانية م
  .االوىل، وسنزيدها بسطا وشرحا إذا انتهينا إليها إن شاء اهللا تعاىل

عنده زيادات حسنة، وتاريخ حمرر غالبا فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار وهو صدوق يف نفسه ) رح(والواقدي 
كثار كما بسطنا القول يف عدالته وجرحه يف كتابنا املوسوم بالتكميل يف معرفة الثقات والضعفاء واجملاهيل وهللا م

  .احلمد واملنة
عبد اهللا بن الزبري فكان أول مولود ولد يف  -وهي االوىل من اهلجرة  -فصل وممن ولد يف هذه السنة املباركة 

ن أمه أمساء وخالته عائشة أم املؤمنني ابنيت الصديق رضي اهللا عنهما، ومن االسالم بعد اهلجرة كما رواه البخاري ع
الناس من يقول ولد النعمان بن بشري قبله بستة أشهر، فعلى هذا يكون ابن الزبري أول مولود ولد بعد اهلجرة من 

قدمنا بيانه وهللا احلمد  املهاجرين ومن الناس من يقول إهنما ولدا يف السنة الثانية من اهلجرة والظاهر االول كما
  .واملنة، وسنشري يف آخر السنة الثانية إىل القول الثاين إن شاء اهللا تعاىل

  .فاهللا أعلم) ١(وقد قيل إن املختار بن أيب عبيد وزياد بن مسية ولدا يف هذه السنة االوىل : قال ابن جرير
وسي الذي نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وممن تويف يف هذه السنة االوىل من الصحابة، كلثوم بن اهلدم اال

  فيها أبو - -مسكنه بقباء إىل حني ارحتل منها إىل دار بين النجار كما تقدم، وبعده 
أمامة أسعد بن زرارة نقيب بين النجار تويف ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبين املسجد كما تقدم رضي اهللا 

  .عنهما وارضامها
مات أبو أحيحة مبا له بالطائف ومات الوليد بن املغرية  -يعين االوىل من اهلجرة  -يف هذه السنة و: قال ابن جرير

  .والعاص بن وائل السهمي فيها مبكة
  .وهؤالء ماتوا على شركهم مل يسلموا هللا عزوجل: قلت

__________  
  .السنة الثانية وهو حتريف: من الطربي، ويف االصل) ١(

م ذكر ما وقع يف السنة الثانية من اهلجرة وقع فيها كثري من املغازي والسرايا ومن أعظمها بسم اهللا الرمحن الرحي
  .وأجلها بدر الكربى اليت كانت يف رمضان منها، وقد فرق اهللا هبا بني احلق والباطل، واهلدى والغي

د بن إسحاق بن يسار يف وهذا أوان ذكر املغازي والبعوث فنقول وباهللا املستعان كتاب املغازي قال االمام حمم
كتاب السرية بعد ذكر أحبار اليهود ونصبهم العداوة لالسالم وأهله وما نزل فيهم من اآليات، فمنهم حيي بن 

بن مشكم، وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق، وسالم بن أيب احلقيق ) ١(أخطب وأخواه أبو ياسر وجدي، وسالم 
وهو الذي قتله الصحابة بأرض خيرب كما سيأيت، والربيع بن الربيع بن أيب وهو أبو رافع االعور، تاجر أهل احلجاز 



احلقيق، وعمرو بن جحاش، وكعب بن االشرف وهو من طئ مث أحد بين نبهان وأمه من بين النضري، وقد قتله 
النضري، الصحابة قبل أيب رافع كما سيأيت، وحليفاه احلجاج بن عمرو وكردم بن قيسم لعنهم اهللا فهؤالء من بين 

  ومن بين ثعلبة بن الفطيون عبد اهللا بن صوريا، ومل يكن
  .أعلم بالتوراة منه -بعد  -باحلجاز 
وقيل إنه أسلم، وابن صلوبا وخمرييق وقد أسلما يوم أحد كما سيأيت وكان حرب قومه، ومن بين قينقاع زيد بن : قلت

يز وعبد اهللا بن ضيف، وسويد بن احلارث، وعزيز بن أيب عز) ٢(اللصيت، وسعد بن حنيف، وحممود بن شيخان 
ورفاعة بن قيس، وفنحاص وأشيع ونعمان بن ضا، وحبري بن عمرو، وشاش بن عدى، وشاش بن قيس، وزيد بن 

  وسكني بن أيب سكني، وعدي بن زيد، ونعمان بن أيب أوىف أبو أنس، وحممود بن) ٣(احلارث، ونعمان بن عمري 
__________  

  .يف الالم كما يروى بتشديدهايروى بتخف: سالم) ١(
يف ) ٢(على عجل مين سالم بن شكم * سقاين فأرواين كميتا مدامة : ومن رواها بالتخفيف استشهد بقول الشاعر

  .عمرو: يف ابن هشام) ٣(حممود بن سبحان : ابن هشام

  .زاروكعب بن راشد، وعازر ورافع بن أيب رافع، وخالد وازار بن أيب ا) ١(دحية، ومالك بن صيف 
ويقال آزر بن أيب آزر، ورافع بن حارثة، ورافع بن حرميلة، ورافع بن خارجة، ومالك بن عوف، : قال ابن هشام

  .ورفاعة بن زيد بن التابوت، وعبد اهللا بن سالم
  .وقد تقدم إسالمه رضي اهللا عنه: قلت

اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد وكان حربهم وأعلمهم، وكان امسه احلصني فلما أسلم مساه رسول : قال ابن إسحاق
  .اهللا

ومن بين قريظة الزبري بن باطا بن وهب، وعزال بن مشوال وكعب بن أسد وهو صاحب عقدهم : قال ابن إسحاق
) ٢(الذي نقضوه عام االحزاب ومشويل بن زيد، وجبل بن عمرو بن سكينة، والنحام بن زيد، وكردم بن كعب 

وعدي بن زيد، واحلارث بن عوف، وكردم بن زيد، وأسامة ) ٣] (أبو نافع و[ ووهب بن زيد ونافع بن أيب نافع، 
  .، وجبل بن أيب قشري، ووهب بن يهوذا)٤(بن حبيب، ورافع بن زميلة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومن يهود بين حارثة، ) ٥(قال ومن بين زريق، لبيد بن أعصم وهو الذي سحر 
  .كنانة بن صوريا
  رو بن عوف قردم بن عمرو، ومن يهود بين النجار، سلسلةومن يهود بين عم

  .ابن برهام
فهؤالء أحبار يهود وأهل الشرور والعداوة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأصحابه رضي اهللا : قال ابن إسحاق

اد والكفر عنهم، وأصحاب املسألة الذين يكثرون االسئلة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على وجه التعنت والعن
قال وأصحاب النصب المر االسالم ليطفئوه إال ما كان من عبد اهللا بن سالم وخمرييق، مث ذكر إسالم عبد اهللا بن 

كما قدمناه وذكر إسالم خمرييق يوم أحد كما سيأيت وأنه قال ] بنت احلارث [ واسالم عمته خالدة ) ٦(سالم 
إن اليوم يوم : نكم لتعلمون أن نصر حممد عليكم حلق، قالوايا معشر يهود واهللا إ -وكان يوم السبت  -لقومه 

  .السبت، قال ال سبت لكم
  مث أخذ سالحه وخرج



__________  
  .الضيف ومها روايتان فيه: ويروى) ١(
  .قردم بن كعب: يف ابن هشام) ٢(
  .من ابن هشام، سقطت من االصل) ٣(
  .رميلة بالراء: يف ابن هشام) ٤(
  .وأخد من االخذة وهو ضرب من السحر أخذ،: يف ابن هشام) ٥(

وهذا احلديث مشهور عند الناس ثابت عند أهل احلديث غري أين مل أجد يف الكتب املشهورة مل لبث : قال السهيلي
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك السحر حىت شفي منه

  .ى اهللا عليه وسلم سنةسحر رسول اهللا صل: روى معمر عن الزهري قال: ووجدت يف جامع معمر بن راشد
ورواه  ١٩٢/  ١١باب فتح الباري  ٥٧كتاب الدعوات  ٨٠واحلديب أخرجه البخاري عن أنس بن عياض يف 

البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأخرجاه من أوجه أخر عن هشام ورواه البيهقي يف الدالئل عن 
  .٢٤٨ - ٢٤٧/  ٦س ج الكليب عن أيب صاحل، أيب النضر الكويف، عن ابن عبا

سالم بتخفيف الالم وال يوجد من امسه سالم بالتخفيف يف املسلمني ويقال سالم بالتشديد، : قال السهيلي) ٦(
  .وسالم بالتخفيف يف اليهود

مث  -وكان كثري االموال  -وعهد إىل من وراءه من قومه إن قتلت هذا اليوم فأموايل حملمد يرى فيها ما أراه اهللا 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاتل حىت قتل رضي اهللا عنه، قال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلق برس
  يقول

  ).١" (خمرييق خري يهود " فيما بلغين 
فصل مث ذكر ابن إسحاق من مال إىل هؤالء االضداد من اليهود من املنافقني من االوس واخلزرج فمن االوس زوى 

حيلفون باهللا ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر : (يد بن الصامت االنصاري وفيه نزلبن احلارث، وجالس بن سو
وذلك أنه قال حني ختلف عن غزوة تبوك لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن ]  ٧٤: التوبة) [ وكفروا بعد إسالمهم

ر اجلالس ذلك وحلف ما شر من احلمر، فنماها ابن امرأته عمري بن سعد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنك
  .قال فنزل فيه ذلك

قال وقد زعموا أنه تاب وحسنت توبته حىت عرف منه االسالم واخلري قال وأخوه احلارث بن سويد، وهو الذي 
قتل اجملذر بن ذياد البلوي وقيس بن زيد أحد بين ضبيعة يوم أحد، خرج مع املسلمني وكان منافقا فلما التقى الناس 

  .هما مث حلق بقريشعدا عليهما فقتل
اجلاهلية فأخذ بثأر أبيه منه يوم ) ٢(وكان اجملذر قد قتل أباه سويد بن الصامت يف بعض حروب : قال ابن هشام

  .أحد، كذا قال ابن هشام
وقد ذكر ابن إسحاق أن الذي قتل سويد بن الصامت إمنا هو معاذ بن عفراء قتله يف غري حرب قبل يوم بعاث رماه 

  .بسهم فقتله
  .أنكر ابن هشام أن يكون احلارث قتل قيس بن زيد، قال الن ابن إسحاق مل يذكره يف قتلى أحدو

  .وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن إسحاق
أمر عمر بن اخلطاب بقتله ان هو ظفر به، فبعث احلارث إىل أخيه اجلالس يطلب له التوبة لريجع إىل قومه، فأنزل 



كيف يهدي اهللا قوما كفروا بعد إمياهنم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات (ين عن ابن عباس فيما بلغ -اهللا 
  .إىل آخر القصة]  ٨٦: آل عمران) [ واهللا ال يهدي القوم الظاملني

من أحب : " وجباد بن عثمان بن عامر، ونبتل بن احلارث وهو الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
ثائر شعر الرأس أمحر العينني أسفع اخلدين، وكان ) ٣(وكان جسيما أدمل " ظر إىل شيطان فلينظر إىل هذا أن ين

إمنا حممد أذن، من حدثه : يسمع الكالم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث ينقله إىل املنافقني وهو الذي قال
  .بشئ صدقه

__________  
  هو خري النصارى وال: وخمرييق مسلم، وال جيوز أن يقال يف مسلم: ود قالخمرييق خري يه: علل السهيلي قوله) ١(

خري اليهود، ويهود اسم علم : خري يهود، ومل يقل:: النه قال: خري اليهود، فإن قيل وكيف جاز هذا ؟ قلنا
  .تقدم التعليق على مقتله، وكان ذلك يوم بعاث) ٢..(كثمود

  .سترحي الشفتنياالسود الطويل، وقيل هو امل: االدمل) ٣(

  .اآلية]  ٦١: التوبة) [ ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن: (فأنزل اهللا فيه
وأبو حبيبة بن االزعر وكان ممن بىن مسجد الضرار، وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشري، ومها اللذان عاهدا : قال

لو كان لنا من االمر شئ : و الذي قال يوم أحداهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن مث نكثا، فنزل فيهما ذلك، ومعتب ه
  .اآلية) ١(ما قتلنا ههنا فنزل فيه 

وهو الذي قال يوم االحزاب كان حممد يعدنا أنا نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا ال يؤمن أن يذهب إىل الغائط 
  ).راوإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرو: (فنزل فيه

  .واحلراث بن حاطب: قال ابن إسحاق
  .قال ابن هشام

ومعتب بن قشري وثعلبة واحلارث ابنا حاطب، ومها من بين أمية بن زيد من أهل بدر وليسوا من املنافقني فيما ذكر 
  .يل من أثق به من أهل العلم

  ).٢(قال وقد ذكر ابن إسحاق ثعلبة واحلارث يف بين أمية بن زيد يف أمساء أهل بدر 
) ٣(وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف وخبرج وكان ممن بىن مسجد الضرار وعمرو بن حرام : قال ابن إسحاق

وجممع ابنا جارية وهم ممن اختذ مسجد الضرار، ) ٤(وعبد اهللا بن نبتل، وجارية بن عامر بن العطاف، وابناه يزيد 
كما سيأيت  -هبم فيه، فلما خرب مسجد الضرار يصلي ] كان [ وكان جممع غالما حدثا قد مجع أكثر القرآن و 

ال واهللا، أو ليس إمام : وكان يف أيام عمر سأل أهل قباء عمر أن يصلي هبم جممع فقال -بيانه بعد غزوة تبوك 
  .املنافقني يف مسجد الضرار ؟ فحلف باهللا ما علمت بشئ من أمرهم فزعموا أن عمر تركه فصلى هبم

  ).٥(إمنا كنا خنوض ونلعب فنزل فيه ذلك : ن بىن مسجد الضرار وهو الذي قالقال ووديعة بن ثابت وكان مم
  قال

  .وخذام بن خالد وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره
  .قال ابن هشام مستدركا على ابن إسحاق يف منافقي بين النبيت من االوس وبشر ورافع ابنا زيد

الذي قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أجاز يف  وهو -وكان أعمى  -ومربع بن قيظي : قال ابن إسحاق
واهللا : ال أحل لك إن كنت نبيا أن متر يف حائطي وأخذ يف يده حفنة من تراب مث قال: حائطه وهو ذاهب إىل أحد



  لو أعلم أين ال
__________  

هلية يقولون لو كان لنا من االمر وطائفة قد أمهتهم أنفسهم يظنون باهللا غري احلق ظن اجلا: (نزل فيه قوله تعاىل) ١(
  ...).شئ

احلارث بن حاطب رده من الروحاء وضرب له بسهمه وأجره : ذكرمها الواقدي يف املغازي يف أهل بدر، وقال) ٢(
١٥٩/  ١.  
  .عمرو بن خذام: يف ابن هشام) ٣(
  .زيد: يف ابن هشام) ٤(
  ).ض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئونولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنو: (نزل فيه قوله تعاىل) ٥(

دعوه فهذا االعمى : " أصيب هبا غريك لرميتك هبا، فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وقد ضربه سعد بن زيد االشهلي بالقوس فشجه) ١" (أعمى القلب أعمى البصر 

  .إن بيوتنا عورة): ٢] (لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق [ قال وأخوه أوس بن قيظي وهو الذي قال 
قال وحاطب بن أمية بن رافع وكان شيخا ]  ١٣: االحزاب) [ وما هي بعورة إن يريدون إال فرارا: (قال اهللا

 يف جاهليته، وكان له ابن من خيار املسلمني يقال له يزيد بن حاطب أصيب يوم أحد حىت) ٣(جسيما قد عسا 
  .أثبتته اجلراحات، فحمل إىل دار بين ظفر

: فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة فأنه اجتمع إليه من هبا من رجال املسلمني ونسائهم وهو ميوت فجعلوا يقولون
  .أبشر باجلنة يا ابن حاطب

  .أجل جنة من حرمل، غررمت واهللا هذا املسكني من نفسه: فنجم نفاق أبيه فجعل يقول: قال
  وال جتادل عن: (بن أبريق أبو طعمة سارق الدرعني الذي أنزل اهللا فيهقال وبشري 

  ).٤(اآليات ) الذين خيتانون أنفسهم
واهللا ما قاتلت : نفر، مث ملا آملته اجلراحة قتل نفسه وقال) ٥(قال وقزمان حليف لبين ظفر الذي قتل يوم أحد سبعة 

  .إال محية على قومي مث مات لعنه اهللا
ومل يكن يف بين عبد االشهل منافق وال منافقة يعلم إال أن الضحاك بن ثابت كان يتهم بالنفاق  :قال ابن إسحاق

  .وحب يهود فهؤالء كلهم من االوس
ومن اخلزرج رافع بن وديعة، وزيد بن عمرو، وعمرو بن قيس، وقيس بن عمرو بن سهل، واجلد : قال ابن إسحاق

وال تفتين، وعبد اهللا بن أيب بن سلول، وكان رأس املنافقني ورئيس ائذن يل ] يا حممد : [ بن قيس وهو الذي قال
اخلزرج واالوس أيضا، كانوا قد أمجعوا على أن ميلكوه عليهم يف اجلاهلية، فلما هداهم اهللا لالسالم قبل ذلك شرق 

ذل، وقد نزلت فيه لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن االعز منها اال): ٦(اللعني بريقه وغاظه ذلك جدا، وهو الذي قال 
ومالك بن أيب قوقل وسويد وداعس وهتم من رهطة  -رجل من بين عوف  -آيات كثرية جدا، وفيه ويف وديعة 

  لئن أخرجوا ال خيرجون: (نزل قوله تعاىل
__________  

  .أعمى البصرية: يف ابن هشام) ١(
  .من ابن هشام) ٢(



  .أي كرب وأسن: عسا) ٣(
بشر ومبشر وبشري، نقب أحدهم أو كلهم مشربة لرفاعة  -أن بين ابريق : ت فهيوأما قصة نزول هذه اآليا) ٤(

بن زيد وسرقوا له طعاما وادراعا، فجاء ابن أخيه قتادة يشكو االمر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء أحد 
الب بالبينة وجعل جيادل بين االبريق إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستغربا هذه التهمة ومدافعا ومنكرا وط

وكان الربئ الذي اهتم ) وال جتادل(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أغضبه على قتادة ورفاعة فأنزل اهللا تعاىل 
إىل  -هرب من سرق منهم  -بالسرقة لبيد بن سهل وقد رماه بالسرقة بنو االبريق، فربأه اهللا فهرب بنو االبريق 

حيث ..فقال فيها حسان شعرا، فأخرجته من بيتها فهرب إىل خيرب..د بن شهيبمكة ونزل على سالفة بنت سع
  .مات وهو يسرق بيتا وقع حائطه عليه فقتله

  .تسعة: يف نسخة البن هشام) ٥(
  .بضعة نفر: ويف نسخة أخرى

  .نيوكان ذلك يف غزوة بين املصطلق، ويف قوله ذلك نزلت سورة املنافقني بأسرها فيه ويف رهطه املنافق) ٦(

  .اآليات حني مالوا يف الباطن إىل بين النضري) معهم
مث ذكر ابن إسحاق من أسلم من أحبار اليهود على سبيل التقية ) ١] (يف إسالم بعض أحبار يهود نفاقا [ فصل 

فكانوا كفارا يف الباطن فاتبعهم بصنف املنافقني وهم من شرهم، سعد بن حنيف، وزيد بن اللصيت، وهو الذي قال 
ضلت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزعم حممد أنه يأتيه خرب السماء وهو ال يدري أين ناقته ؟ فقال  حني

واهللا ال أعلم إال ما علمين اهللا، وقد دلين اهللا عليها فهي يف هذا الشعب قد " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ذلكفذهب رجال من املسلمني فوجدوها ك" حبستها شجرة بزمامها 

قال ونعمان بن أوىف، وعثمان بن أوىف، ورافع بن حرميلة، وهو الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم 
وهو الذي هبت : ورفاعة بن زيد بن التابوت" قد مات اليوم عظيم من عظماء املنافقني : " -فيما بلغنا  -مات 

إهنا هبت ملوت عظيم : " فقال) ٢( عليه وسلم من تبوك الريح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول اهللا صلى اهللا
  .فلما قدموا املدينة وجدوا رفاعة قد مات يف ذلك اليوم وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا" من عظماء الكفار 

فكان هؤالء املنافقون حيضرون املسجد ويسمعون أحاديث املسلمني : فهؤالء ممن أسلم من منافقي اليهود قال
ون ويستهزئون بدينهم، فاجتمع يف املسجد يوما منهم أناس فرآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويسخر

يتحدثون بينهم خافضي أصواهتم، قد لصق بعضهم إىل بعض، فأمر هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخرجوا من 
 -وكان صاحب آهلتهم يف اجلاهلية  -املسجد إخراجا عنيفا، فقام أبو أيوب إىل عمرو بن قيس أحد بين النجار 

أخترجين يا أبا أيوب من مربد بين ثعلبة ؟ مث أقبل أبو  -لعنه اهللا  -فأخذ برجله فسحبه حىت أخرجه وهو يقول 
ولطم وجهه فأخرجه من املسجد وهو ) ٣(أيوب إىل رافع بن وديعة النجاري فلببه بردائه، مث نتره نترا شديدا 

  .أف لك منافقا خبيثا: يقول
فأخذ بلحيته وقاده هبا قودا عنيفا حىت أخرجه من  -وكان طويل اللحية  -وقام عمارة بن حزم إىل زيد بن عمرو 

  .خدشتين يا عمارة، فقال عمارة: املسجد، مث مجع عمارة يديه مجيعا فلدمه هبما لدمة يف صدره خر منها قال يقول
من ذلك، فال تقربن مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  أبعدك اهللا يا منافق، فما أعد اهللا لك من العذاب أشد

إىل  -وكان بدريا  -وقام أبو حممد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار 
  فجعل يدفع -وليس يف املنافقني شاب سواه  -قيس بن عمرو بن سهل وكان شابا 



__________  
  .زيد من التوضيحزيادة استدركت مل) ١(
  .من غزوة بين املصطلق: يف ابن هشام) ٢(
  .النتر جذب فيه قوة وجفوة: يف النهاية) ٣(

  .يف قفاه حىت أخرجه
فأخذ جبمته فسحبه هبا سحبا  -وكان ذا مجة  -إىل رجل يقال له احلارث بن عمرو ) ١(وقام رجل من بين خدرة 

إنك أهل : احلارث، فقال) ٢(قد أغلظت يا أبا : يقول املنافقعنيفا على ما مر به من االرض حىت أخرجه، فجعل 
لذلك أي عدو اهللا ملا أنزل فيك، فال تقربن مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنك جنس، وقام رجل من بين 

غلب عليك الشيطان وأمره، مث : عمرو بن عوف إىل أخيه زوى بن احلارث فأخرجه إخراجا عنيفا وأفف منه وقال
ر ابن إسحاق ما نزل فيهم من اآليات من سورة البقرة، ومن سورة التوبة، وتكلم على تفسري ذلك فأجاد وأفاد ذك

  ).٣(رمحه اهللا 
أول املغازي وهي غزوة االبواء أبو غزوة ودان وهو بعث محزة بن عبد املطلب أو عبيدة بن احلارث كما سيأيت يف 

  .املغازي
  ).٤" (كتاب املغازي " قال البخاري 
  .أول ما غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االبواء: قال ابن إسحاق

  .مث بواط، مث العشرية
تسع عشرة شهد منها سبع : مث روى عن زيد بن أرقم أنه سئل كم غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال

  .-أو العشرية  -عشرة أوهلن العسرية 
  .يه عند غزوة العشرية إن شاء اهللا وبه الثقةوسيأيت احلديث باسناده ولفظه والكالم عل

غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ست عشرة غزوة وملسلم عنه أنه غزا مع : ويف صحيح البخاري عن بريدة قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ست عشرة غزوة، ويف رواية له عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا تسع 

  .تل يف مثاين منهنعشرة غزوة، وقا
  قال احلسني بن واقد عن ابن بريدة

عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا سبع عشرة غزوة وقاتل يف مثان، يوم بدر، وأحد، واالحزاب، 
  .واملريسيع، وقديد، وخيرب، ومكة، وحنني

التنوخي ثنا اهليثم بن محيد  وبعث أربعا وعشرين سرية وقال يعقوب بن سفيان حدثنا حممد بن عثمان الدمشقي
أخربين النعمان عن مكحول أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا مثانية عشر غزوة، قاتل يف مثان غزوات، أوهلن 
بدر، مث أحد، مث االحزاب، مث قريظة، مث بئر معونة مث غزوة بين املصطلق من خزاعة، مث غزوة خيرب، مث غزوة مكة، 

  .قوله بئر معونة بعد قريظة فيه نظر، والصحيح أهنا بعد أحد كما سيأيت) ٥(مث حنني والطائف 
غزا : قال يعقوب حدثنا سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن الزهري مسعت سعيد بن املسيب يقول

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثاين عشرة غزوة، ومسعته مرة أخرى يقول أربعا
__________  

  .عبد اهللا بن احلارث من بين اخلزرج: ن هشام يف السرية اسم الرجلذكر اب) ١(



  .يا بن احلارث: يف ابن هشام) ٢(
  .وما بعدها ١٧٧/  ٢راجع سرية ابن هشام ج ) ٣(
  .١٧٦/  ٥باب غزوة العشرية أو العسرية ج  -كتاب املغازي : يف البخاري) ٤(
  .الغزوات املذكورة تسع ال مثاين) ٥(

  .وعشرين
  .ري أكان ذلك ومها أو شيئا مسعه بعد ذلكفال أد

  .عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري) ١(وقد روى الطرباين عن الدبري 
حدثنا سعيد : غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعا وعشرين غزوة وقال عبد الرمحن بن محيد يف مسنده: قال

  .بن سالم ثنا زكريا بن إسحاق حدثنا أبو الزبري عن جابر
  .غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى وعشرين غزوة: قال

أن مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسراياه كانت ثالثا : وقد روى احلاكم من طريق هشام عن قتادة
  .وأربعني

 صلى دون الغزوات، فقد ذكرت يف االكليل على الترتيب بعوث رسول اهللا) ٢(لعله أراد السرايا : مث قال احلاكم
  .اهللا عليه وسلم وسراياه زيادة على املائة

قال وأخربين الثقة من أصحابنا ببخارى أنه قرأ يف كتاب أيب عبد اهللا بن نصر، السرايا والبعوث دون احلروب نيفا 
  .وسبعني

  وهذا الذي ذكره احلاكم غريب جدا، ومحله كالم قتادة على
  .ما قال فيه نظر

ر بن القاسم الراسيب عن هشام الدستوائي عن قتادة أن مغازي رسول اهللا صلى اهللا عن أزه: وقد روى االمام أمحد
  .أربع وعشرون بعثا، وتسع عشرة غزوة: عليه وسلم وسراياه ثالث وأربعون

  .خرج يف مثان منها بنفسه، بدر، وأحد، واالحزاب، واملريسيع، وخيرب، وفتح مكة وحنني
زي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت قاتل فيها، يوم بدر يف رمضان هذه مغا: وقال موسى بن عقبة عن الزهري

يف شوال  -وهو يوم االحزاب وبين قريظة  -سنة ثنتني، مث قاتل يوم أحد يف شوال سنة ثالث، مث قاتل يوم اخلندق 
 قاتل يوم الفتح من سنة أربع، مث قاتل بين املصطلق وبين حليان يف شعبان سنة مخس، مث قاتل يوم خيرب سنة ست، مث

، مث حج أبو بكر سنة تسع، مث )٣(يف رمضان سنة مثان، مث قاتل يوم حنني وحاصر أهل الطائف يف شوال سنة مثان 
حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر، وغزا ثنيت عشرة غزوة ومل يكن فيها قتال، وكانت 

  أول غزاة غزاها
__________  

  .لدري، والصواب الدبري وهو إسحاق بن إبراهيم الدبريا: يف االصل) ١(
اتفق أصحاب السري والرواة أن الغزوة هي احلرب اليت حيضرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه ويقاتل ) ٢(

  .فيها، وأما البعث أو السرية فيكلف فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد أصحابه أو طائفة منهم
  .حاب السري يف عدد غزواته وسراياهوقد اختلف أص

وقال ابن سعد ويقال قاتل يف بين النضري  -واالقرب للصحة أنه خرج يف سبع وعشرين غزوة قاتل يف تسع منها 



  .وبلغ عدد بعوثه وسراياه سبعا وأربعني -ووادي القرى وقاتل يف الغابة 
 -غزوة بواط  -) ودان( -غزوة االبواء : قال هي ١٦/  ٤وذكر الصاحلي أمساء الغزوات يف السرية الشامية 

غزوة ) قرقر الكدر( -غزوة بين سليم  -غزوة بدر الكربى  -غزوة العشرية  -بدر االوىل  -غزوة سفوان 
السويق، غزوة غطفان، غزوة الفرع، غزوة بين قينقاع، غزوة أحد، غزوة محراء االسد، غزوة بين النضري، غزوة 

دل، غزوة املريسيع، غزوة اخلندق، غزوة بين قريظة، غزوة بين حليان، غزوة احلديبية، بدر املوعد، غزوة دومة اجلن
غزوة ذي قرد، غزوة خيرب، غزوة ذات الرقاع، غزوة عمرة القضاء، غزوة فتح مكة، غزوة حنني، غزوة الطائف، 

  .غزوة تبوك
صلى اهللا عليه وسلم استعمل عتاب بن وحج الناس سنة مثان، ويقال إن النيب : ٦/  ١قال الواقدي يف املغازي ) ٣(

  أسيد على
  .بال أمري) متفرقني(احلج، ويقال حج الناس أوزاعا 

  .االبواء
عن مطرف بن مازن اليماين عن ) الرقى(وقال حنبل بن هالل عن إسحاق بن العالء عن عبد اهللا بن جعفر الرىف 

اآلية بعد مقدم رسول اهللا صلى ) تلون بأهنم ظلمواأذن للذين يقا: (أول آية نزلت يف القتال: معمر عن الزهري قال
اهللا عليه وسلم املدينة، فكان أول مشهد شهده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر يوم اجلمعة لسبع عشرة من 

مث قاتل يوم اخلندق يف شوال  -يعين من سنة ثالث  -رمضان، إىل أن قال مث غزا بين النضري، مث غزا أحدا يف شوال 
، مث قاتل يوم الفتح يف )٣(، مث قاتل يوم خيرب سنة ست )٢(، مث قاتل بين حليان يف شعبان سنة مخس )١(سنة أربع 

  .سنة مثان) ٥(سنة مثان، وكانت حنني يف رمضان ) ٤(شعبان 
هللا وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إحدى عشرة غزوة مل يقاتل فيها، فكانت أول غزوة غزا رسول اهللا صلى ا

  .عليه وسلم االبواء
مث غزوة بدر االوىل، مث غزوة الطائف، مث ) ٦(مث العشرية، مث غزوة غطفان، مث غزوة بين سليم، مث غزوة االبواء 

  .غزوة احلديبية، مث غزوة الصفراء، مث غزوة تبوك آخر غزوة
ما سنذكره فيما بعد إن مث ذكر البعوث، هكذا كتبته من تاريخ احلافظ ابن عساكر وهو غريب جدا، والصواب 

  .شاء اهللا مرتبا
وهذا الفن مما ينبغي االعتناء به واالعتبار بأمره والتهيؤ له كما رواه حممد بن عمر الواقدي عن عبد اهللا بن عمر بن 

كنا نعلم مغازي النيب صلى اهللا عليه وسلم كما نعلم السورة من : علي عن أبيه مسعت علي بن احلسني يقول
  .القرآن

يف علم املغازي علم اآلخرة والدنيا وقال : ومسعت حممد بن عبد اهللا يقول مسعت عمي الزهري يقول: الواقديقال 
يف املغازي بعد ذكره ما تقدم مما سقناه عنه من تعيني رؤس الكفر من اليهود واملنافقني لعنهم ) رح(حممد بن إسحاق 

  .اهللا أمجعني ومجعهم يف أسفل سافلني
صلى اهللا عليه وسلم هتيأ حلربه وقام فيما أمره اهللا به من جهاد عدوه وقتال من أمره به ممن يليه من مث إن رسول اهللا 
وقد قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة يوم االثنني حني اشتد الضحاء وكادت الشمس : املشركني، قال

هللا عليه وسلم يومئذ ابن ثالث ومخسني تعتدل لثنيت عشرة ليلة مضت من شهر ربيع االول، ورسول اهللا صلى ا
سنة، وذلك بعد أن بعثه اهللا بثالث عشرة سنة فأقام بقية شهر ربيع االول، وشهر ربيع اآلخر ومجادين ورجبا 



  وشعبان وشهر
  .رمضان وشواال وذا القعدة وذا احلجة ووىل تلك احلجة املشركون

  .شهرا من مقدمه املدينة) ٧(يف صفر على رأس اثين عشر  واحملرم، مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غازيا
  قال ابن

__________  
  .يف ذي القعدة سنة مخس: يف مغازي الواقدي) ١(
  .يف ربيع االول سنة ست: يف الواقدي) ٢(
  .يف مجادي االوىل سنة سبع: يف الواقدي) ٣(
  .لثالث عشرة مضت من رمضان: يف الواقدي) ٤(
  .اليف شو: يف الواقدي) ٥(
  .اخل..االبواء، بواط، العشرية: كرر غزوة االبواء مرتني، ويف ابن هشام: كذا يف االصل) ٦(
أحد عشر شهرا، ويف كامل ابن االثري أنه صلى اهللا عليه وسلم عقد لسعد بن أيب وقاص وسريه : يف الواقدي) ٧(

  .إىل االيواء يف ذي القعدة من السنة االوىل ملقدمه املدينة
أي يف السنة الثانية  -غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قول مجيع أهل السري فيها ؟ : ي يف تارخيهوقال الطرب

  .يف ربيع االول بنفسه غزوة االبواء -
  .غاب مخس عشرة ليلة: وقال الواقدي

  .واستعمل على املدينة سعد بن عبادة: هشام
ويقال هلا غزوة ودان أيضا، يريد : ، قال ابن جرير)٢(وهي غزوة االبواء ) ١(حىت بلغ ودان : قال ابن إسحاق

منهم خمشى بن ) ٣(قريشا وبين ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، فوادعته فيها بنو ضمرة وكان الذي وادعه 
  .عمرو الضمري، وكان سيدهم يف زمانه ذلك

  .بقية صفر وصدرا من شهر ربيع االولورجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ومل يلق كيدا فأقام هبا 
  .وهي أول غزوة غزاها عليه السالم: قال ابن هشام

  .قال الواقدي وكان لواؤه مع عمه محزة، وكان أبيض
وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مقامه ذلك باملدينة : قال ابن إسحاق) ٤] (سرية عبيدة بن احلارث [ 

راكبا من املهاجرين ليس فيهم من  -أو مثانني  -عبد مناف بن قصي يف ستني عبيدة بن احلارث بن املطلب بن 
  االنصار أحد، فسار حىت بلغ ماء باحلجاز بأسفل ثنية املرة فلقي هبا مجعا عظيما من قريش، فلم يكن بينهم

  .مقتال إال أن سعد بن أيب وقاص قد رمى يومئذ بسهم، فكان أول سهم رمي به يف سبيل اهللا يف االسال
  .مث انصرف القوم عن القوم، وللمسلمني حامية

وفر من املشركني إىل املسلمني املقداد بن عمرو البهراين حليف بين زهرة، وعتبة بن غزوان بن جابر املازين حليف 
وكان على املشركني : بين نوفل بن عبد مناف، وكانا مسلمني ولكنهما خرجا ليتوصال بالكفار قال ابن إسحاق

  .مة بن أيب جهليومئذ عكر
  .كان عليهم مكرز بن حفص: عن أيب عمرو املدين أنه قال) ٥(وروى ابن هشام عن أيب عمرو بن العالء 

وقد تقدم عن حكاية الواقدي قوالن، أحدمها أنه مكرز، والثاين أنه أبو سفيان صخر بن حرب وأنه رجح أنه : قلت



  .أبو سفيان فاهللا أعلم
أمن طيف سلمى بالبطاح : الصديق يف هذه السرية اليت أوهلا] بكر [ نسوبة إىل أيب مث ذكر ابن إسحاق القصيدة امل

  أرقت وأمر يف العشرية حادث* الدمائث 
__________  

واد على الطريق يقطعه املصعدون من : قرية جامعة من أمهات القرى من عمل الفرع، وقيل: بفتح الواو: ودان) ١(
  .حجاج املدينة

  .قاله الطربي: ستة أميال هي حبذائهاوتبعد عن االبواء 
  .قرية من عمل الفرع بينها وبني اجلحفة من جهة املدينة ثالثة وعشرون ميال: االبواء) ٢(
  .وادعهم على أال يكثروا عليه، وال يعينوا عليه أحدا، مث كتب بينهم وبينه كتابا: يف مغازي الواقدي) ٣(

 ٩٦والدرر البن عبد الرب  ٢والطربي ج  ١والواقدي ج  ٢عد ج وابن س ٢أنظر يف غزوة االبواء ابن هشام ج 
  .٣ودالئل البيهقي ج  ٤وسبل اهلدى ج 

  .سقط من االصل، عنوان استدركناه من كتب السري واملغازي) ٤(
  .ملزيد من التوضيح والتبويب

  .حدثين ابن أيب عمرو بن العالء: قال ابن هشام: يف سرية ابن هشام) ٥(

عليه وقالوا لست * عن الكفر تذكري وال بعث باعث رسول أتاهم صادق فتكذبوا * ال يصدها  ترى من لؤي فرقة
  )١(وهروا هرير احملجرات اللواهث * فينا مباكث إذا ما دعوناهم إىل احلق أدبروا 

* ث أمن رسم دار أقفرت بالعثاع: القصيدة إىل آخرها، وذكر جواب عبد اهللا بن الزبعري يف مناقضتها اليت أوهلا
من سابقات وحادث جليش أتانا  -له عجب * والدهر كله  -ومن عجيب االيام ) ٢(بكيت بعني دمعها غري البث 

مواريث موروث كرمي لوارث * عبيدة يدعى يف اهلياج ابن حارث لنترك أصناما مبكة عكفا * ذي عرام يقوده 
وكان إماما يف اللغة ذكر ) رح(عبد امللك بن هشام وذكر متام القصيدة وما منعنا من إيرادها بتمامها إال أن االمام 

  ).٣(أن أكثر أهل العلم بالشعر ينكر هاتني القصيدتني 
محيت صحابيت * أال هل أتى رسول اهللا أين : قال ابن إسحاق وقال سعد بن أيب وقاص يف رميته تلك فيما يذكرون

بسهم يا رسول اهللا قبلي * ام يف عدو يعتد ر بكل حزونة وبكل سهل فما* بصدور نبلي أذود هبا أوائلهم ذيادا 
به الكفار عند مقام مهل * ينجى املؤمنون به وخيزى ) ٤(وذو حق أتيت به وفضل * وذلك أن دينك دين صدق 
وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها : قال ابن هشام) ٥(غوي احلي وحيك يا ابن جهل * فمهال قد غويت فال تعبين 

  .لسعد
أول راية عقدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف االسالم  -فيما بلغنا  -راية عبيدة فكانت : قال ابن إسحاق

  .الحد من املسلمني
وقد خالفه الزهري وموسى بن عقبة والواقدي فذهبوا إىل أن بعث محزة قبل بعث عبيدة بن احلارث واهللا أعلم 

  . بن جحش االسديوسيأيت يف حديث سعد بن أيب وقاص أن أول امراء السرايا عبد اهللا
__________  

وهي الكالب اليت أجحرت أي أجلئت : اجملحرات: احملجرات ويف ابن هشام: وثبوا كما تثب الكالب: هروا) ١(
  .إىل مواضعها



  .واحدها عثعث وهي أكداس الرمل اليت ال تنبت شيئا: العثاعث) ٢(
  :ما روى عروة عن عائشة ابنة أيب بكر أهنا قالتيرجح قول ابن هشام يف نفيه القصيدة ونسبتها إىل أيب بكر، ) ٣(

  .كذب من أخربكم أن أبا بكر قال بيت شعر يف االسالم
  .وعدل مكان وفضل: يف ابن هشام) ٤(
  .املراد عكرمة بن أيب جهل، وكان كما يف رواية على القوم سيدهم وأمريهم) ٥(

يه وسلم بعثه حني أقبل من غزوة االبواء قبل أن وبعض العلماء يزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عل: قال ابن إسحاق
  .يصل إىل املدينة وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهري

وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مقامه : قال ابن إسحاق) ١] (يف سرية محزة بن عبد املطلب [ فصل 
الثني راكبا من املهاجرين ليس فيهم من ذلك محزة بن عبد املطلب بن هاشم إىل سيف البحر من ناحية العيص يف ث

أحد فلقي أبا جهل بن هشام بذلك الساحل يف ثالمثائة راكب من أهل مكة فحجز بينهم جمدي بن ) ٢(االنصار 
  .عمرو اجلهين وكان موادعا للفريقني مجيعا، فانصرف بعض القوم عن بعض ومل يكن بينهم قتال

ة محزة أول راية عقدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الحد من وبعض الناس يقول كانت راي: قال ابن إسحاق
  .املسلمني، وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معا فشبه ذلك على الناس

وقد حكى موسى بن عقبة عن الزهري أن بعث محزة قبل عبيدة بن احلارث، ونص على أن بعث محزة كان : قلت
  .قبل غزوة االبواء

  .االبواء بعث عبيدة بن احلارث يف ستني من املهاجرين، وذكر حنو ما تقدم فلما قفل عليه السالم من
كانت سرية محزة يف رمضان من السنة االوىل، وبعدها سرية عبيدة يف شوال منها : وقد تقدم عن الواقدي أنه قال

  .واهللا أعلم
ت يف االسالم، لكن قال ابن وقد أورد ابن إسحاق عن محزة رضي اهللا عنه شعرا يدل على أن رايته أول راية عقد

  .فان كان محزة قال ذلك فهو كما قال، مل يكن يقول إال حقا، واهللا أعلم أي ذلك كان: إسحاق
  .فأما ما مسعنا من أهل العلم عندنا فعبيدة أول

  وللنقض من رأي الرجال وللعقل* أال يا لقومي للتحلم واجلهل : والقصيدة هي قوله
هلم غري أمر بالعفاف * عندنا ) ٣(هلم حرمات من سوام وال أهل كأنا بتلناهم وال بتل * طأ وللرا كبينا باملظامل مل ن

  وبالعدل
__________  

  .زيادة استدر كناها من كتب املغازي ملا يقتضيه حسن التبويب) ١(
من  مخسة عشر من املهاجرين ومخسة عشر من االنصار ومسى: بعثه يف ثالثني راكبا شطرين: قال الواقدي) ٢(

أيب بن كعب، وعمارة بن حزم، وعبادة بن الصامت، وعبيد بن أوس، وأوس : املهاجرين تسعة وذكر من االنصار
  .بن خويل، وأبو دجانة، واملنذر بن عمرو، ورافع بن مالك، وعبد اهللا بن عمرو بن حرام وقطبة بن عامر بن حديدة

لى اهللا عليه وسلم مل يبعث أحدا من االنصار حىت غزا هبم وما ذكره الواقدي بعيد، الن اجملمع عليه أن رسول اهللا ص
  .وهو املثبت عندنا: بدرا، قال الواقدي يف آخر حديثه

  = نبلناهم : عاديناهم وتروى: العداوة، وتبلناهم: التبل: تبلناهم وال تبل: القطع، ويف ابن هشام: البتل) ٣(



هلم حيث حلوا أبتغي راحة * زل فما برحوا حىت انتدبت لغارة وينزل منهم مثل منزلة اهل* وأمر باسالم فال يقبلونه 
إله عزيز فعله * عليه لواء مل يكن الح من قبل لواء لديه النصر من ذي كرامة * الفضل بأمر رسول اهللا أول خافق 

ا مطاي* مراجله من غيظ أصحابه تغلي فلما تراءينا أناخوا فعقلوا * أفضل الفعل عشية ساروا حاشدين وكلنا 
* وما لكم إال الضاللة من حبل فثار أبو جهل هنالك باغيا * وعقلنا مدى غرض النبل وقلنا هلم حبل االله نصرينا 

وهم مائتمان بعد واحدة فضل فيال لؤي ال تطيعوا * فخاب ورد اهللا كيد أيب جهل وما حنن إال يف ثالثني راكبا 
  عذاب فتدعوا بالندامة والثكل* اف أن يصب عليكم وفيئوا إىل االسالم واملنهج السهل فإين أخ* غواتكم 

وللشاغبني باخلالف وبالبطل * عجبت السباب احلفيظة واجلهل : قال فأجابه أبو جهل بن هشام لعنه اهللا فقال
  .عليه ذوي االحساب والسؤدد اجلزل مث ذكر متامها* وللتاركني ما وجدنا جدودنا 

  .كر هاتني القصيدتني حلمزة رضي اهللا عنه واليب جهل لعنه اهللاقال ابن هشام وأكثر أهل العلم بالشعر ين
 -مث غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شهر ربيع االول : من ناحية رضوى قال ابن إسحاق) ١(غزوة بواط 

  .يريد قريشا -يعين من السنة الثانية 
  .واستعمل على املدينة السائب بن عثمان بن مظعون: قال ابن هشام

  .استخلف عليها سعد بن معاذ: ال الواقديوق
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مائيت راكب، وكان لواؤه مع سعد بن أيب وقاص وكان مقصده أن 

  .يعترض لعري قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل وألفان ومخسمائة بعري
  دينة ومل يلق كيدا فلبثحىت بلغ بواط من ناحية رضوى، مث رجع إىل امل: قال ابن إسحاق

__________  
  .بالنون، يعين نرميهم بالنبل: وال نبل= 
جبال من جبال جهينة، بقرب ينبع بينها وبني املدينة حنو أربعة برد، وهي قريب من ذي خشب مما يلي : بواط) ١(

  .طريق الشام
  .جبالن فرغان الصل واحد، أحدمها جلسى واآلخر غورى: بواط: قال السهيلي

  ].االوىل [ ا بقية شهر ربيع اآلخر وبعض مجادى هب
  .واستعمل على املدينة أبا سلمة بن عبد االسد: قال ابن هشام) ١(غزوة العشرية 
  .وكان لواؤه مع محزة بن عبد املطلب: قال الواقدي

  .قال وخرج عليه السالم يتعرض لعريات قريش ذاهبة إىل الشام
: نار، مث على فيفاء اخليار، فنزل حتت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال هلافسلك على نقب بين دي: قال ابن إسحاق

  ذات الساق فصلى عندها فثم مسجده، فصنع له عندها طعام فأكل
منه وأكل الناس معه، فرسوم أثايف الربمة معلوم هناك، واستسقى له من ماء يقال له املشريب مث ارحتل فترك اخلالئق 

، فنزل مبجتمعه وجمتمع الضبوعة مث سلك )٤(حىت هبط ملل ) ٣(، مث صب للشاد بيسار وسلك شعبة عبد اهللا) ٢(
فرش ملل حىت لقي الطريق بصخريات اليمام،، مث اعتدل به الطريق حىت نزل العشرية من بطن ينبع فأقام هبا مجادى 

  .ملدينة ومل يلق كيدااالوىل وليال من مجادى اآلخرة ووادع فيها بين مدجل وحلفاءهم من بين ضمرة مث رجع إىل ا
  .ثنا وهب ثنا شعبة عن أيب إسحاق] بن حممد [ حدثنا عبد اهللا ): ٥(وقد قال البخاري 

  .تسع عشرة: كنت إىل جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة ؟ قال: قال



فذكرت  -أو العسري  -؟ قال العشري  قلت كم غزوت أنت معه ؟ قال سبع عشرة غزوة، قلت فأيهن كان أول
  .العشري: لقتادة فقال

وهذا احلديث ظاهر يف أن أول الغزوات العشرية، ويقال بالسني وهبما مع حذف التاء، وهبما مع املد اللهم إال أن 
ها غريها يكون املراد غزاة شهدها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم زيد بن أرقم العشرية وحينئذ ال ينفي أن يكون قبل

  .مل يشهدها زيد بن أرقم وهبذا حيصل اجلمع بني ما ذكره حممد بن إسحاق وبني هذا احلديث واهللا أعلم
  .ويومئذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي ما قال: قال حممد بن إسحاق

  .عن عمار بن ياسر عن حممد بن كعب القرظي، حدثين أبو يزيد حممد بن خثيم) ٦(فحدثين يزيد بن حممد بن خثيم 
كنت أنا وعلي بن أيب طالب رفيقني يف غزوة العشرية من بطن ينبع، فلما نزهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
  أقام

__________  
  .من ناحية ينبع بني مكة واملدينة: العشرية) ١(
  .البئر اليت ال ماء فيها: اخلالئق) ٢(

  .معلومة آبار: باحلاء املهملة: وقال السهيلي
  .وكان لعبد اهللا بن أمحد بن جحش أرض يقال هلا اخلالئق بنواحي املدينة: وقال ياقوت

  .لليسار: يف ابن هشام) ٣(
  .يليل، وهي قرية قرب وادي الصفراء من أعمال املدينة، وفيه عني كبرية تسمى البحرية: يف ابن هشام) ٤(
  .١٧٦/  ٥ص  ١باب غزوة العشرية ح  -كتاب املغازي ) ٥(
  .ابن خيثم: يف ابن هشام) ٦(

  .يف املوضعني

هل لك يا أبا اليقظان : هبا شهرا فصاحل هبا بين مدجل وحلفاءهم من بين ضمرة فوادعهم، فقال يل علي بن أيب طالب
ننظر كيف يعملون ؟ فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة فغشينا  -من بين مدجل يعملون يف عني هلم  -أن نأيت هؤالء النفر 

  .من االرض فنمنا فيه) ١(نوم فعمدنا إىل صور من النخل يف دقعاء ال
فواهللا ما أهبنا إال ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيركنا بقدمه فجلسنا وقد تتربنا من تلك الدقعاء فيومئذ قال 

أال : " من أمرنا فقالملا عليه من التراب، فأخربناه مبا كان " يا أبا تراب : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي
مثود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا ) ٢(أحيمر : " قلنا بلى يا رسول اهللا فقال" أخربكم بأشقى الناس رجلني ؟ 

ووضع يده على  -حىت تبل منها هذه  -ووضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده على رأسه  -علي على هذه 
جه له شاهد من وجه آخر يف تسمية علي أبا تراب كما يف صحيح وهذا حديث غريب من هذا الو"  -حليته 

أن عليا خرج مغاضبا فاطمة، فجاء املسجد فنام فيه فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأهلا عنه : البخاري
  .)٣" (قم أبا تراب قم أبا تراب : " فقالت خرج مغاضبا فجاء إىل املسجد فأيقظه وجعل ميسح التراب عنه ويقول

مث مل يقم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة حني رجع من العشرية : قال ابن إسحاق) ٤(االوىل  -غزوة بدر 
إال ليال قالئل ال تبلغ العشرة، حىت أغار كرز بن جابر الفهري على سرح املدينة، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .احية بدر، وهي غزوة بدر االوىل، وفاته كرز فلم يدركهوسلم يف طلبه حىت بلغ واديا يقال له سفوان من ن
  .وكان لؤلؤه مع علي بن أيب طالب: وقال الواقدي



  .وكان قد استخلف على املدينة زيد بن حارثة: قال ابن هشام والواقدي
لك فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقام مجادى ورجبا وشعبان وقد كان بعث بني يدي ذ: قال ابن إسحاق

  .سعدا يف مثانية رهط من املهاجرين، فخرج حىت بلغ اخلرار من أرض احلجاز
  .ذكر بعض أهل العلم أن بعث سعد هذا كان بعد محزة مث رجع ومل يلق كيدا: قال ابن هشام
  .التراب اللني: دقعاء) ١(هكذا ذكره 

  .هو الذي عقر ناقة صاحل وامسه قدار بن سالف وقد تقدم: أحيمر مثود) ٢(
  .يف كتاب الصالة باب نوم الرجال يف املسجد عن سهل بن سعد: أخرجه البخاري يف صحيحه) ٣(

  .عن سهل بن سعد -وأخرجه أيضا يف كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم باب مناقب علي 
  .وأخرجه يف كتاب االدب باب التكين بأيب تراب

وة العشرية، وكانت يف ربيع االول على رأس ثالثة عشر شهرا، غزوة بدر االوىل وقعت قبل غز: قال الواقدي) ٤(
  .وأما غزوة العشرية فكانت يف مجادى اآلخرة على رأس ستة عشر شهرا

  ).٢٩١/  ٢الطربي  - ٩/  ٢ابن سعد  - ١٢/  ١أنظر مغازي الواقدي (

رمضان، وبعث عبيدة يف ابن إسحاق خمتصرا وقد تقدم ذكر الواقدي هلذه البعوث الثالثة، أعين بعث محزة يف 
  .شوال، وبعث سعد يف ذي القعدة كلها يف السنة االوىل

  .حدثين عبد املتعال بن عبد الوهاب، حدثين حيىي بن سعيد: وقد قال االمام أمحد
وحدثين سعيد بن حيىي بن سعيد االموي حدثنا أيب، ثنا اجملالد، عن زياد بن عالقة عن : وقال عبد اهللا بن االمام أمحد

  .د بن أيب وقاصسع
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة جاءته جهينة فقالوا إنك قد نزلت بني أظهرنا فأوثق حىت نأتيك : قال

وقومنا، فأوثق هلم فأسلموا قال فبعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رجب وال نكون مائة وأمرنا أن نغري على 
نة فأغرنا عليهم وكانوا كثريا فلجأنا إىل جهينة فمنعونا وقالوا مل تقاتلون يف الشهر حي من بين كنانة إىل جنب جهي

احلرام ؟ فقال بعضنا لبعض ما ترون ؟ فقال بعضنا نأيت نيب اهللا فنخربه، وقال قوم ال بل نقيم ههنا، وقلت أنا يف 
  .أناس معي ال بل نأيت عري قريش فنقتطعها

هو له، فانطلقنا إىل العري وانطلق أصحابنا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه وكان الفئ إذ ذاك من أخذ شيئا ف
  .اخلرب فقام غضبان حممر الوجه

أذهبتم من عندي مجيعا ورجعتم متفرقني إمنا أهلك من كان قبلكم الفرقة، البعثن عليكم رجال ليس خبريكم : " فقال
  .بن جحش االسدي فكان أول أمري يف االسالم فبعث علينا عبد اهللا" أصربكم على اجلوع والعطش 

  وقد رواه البيهقي يف الدالئل من حديث حيىي بن أيب زائدة عن جمالد به حنوه وزاد بعد قوهلم
مل تقاتلون يف الشهر احلرام فقالوا نقاتل يف الشهر احلرام من أخرجنا من البلد احلرام مث رواه من حديث : الصحابه

  .زياد بن عالقة عن قطبة بن مالك عن سعد بن أيب وقاص فذكر حنوهأيب أسامة عن جمالد عن 
  ).١(فأدخل بني سعد وزياد قطبة بن مالك وهذا أنسب واهللا أعلم 

وهذا احلديث يقتضي أن أول السرايا عبد اهللا بن جحش االسدي وهو خالف ما ذكره ابن إسحاق أن أول 
دي حديث زعم أن أول الرايات عقدت حلمزة بن عبد الرايات عقدت لعبيدة بن احلارث بن املطلب، وللواق

  .املطلب واهللا أعلم



وذلك يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان واهللا ) ٢(باب سرية عبد اهللا بن جحش اليت كان سببها لغزوة بدر العظمى 
  .على كل شئ قدير
  االسدي يف) ٣(وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن جحش بن رئاب : قال ابن إسحاق

__________  
  .١٥ - ١٤/  ٣دالئل البيهقي ج ) ١(
  .اليت كانت سببا لغزوة بدر العظمى: كذا العبارة يف االصل، ولعل الصواب) ٢(
عبد اهللا بن جحش بن رئاب بن يعمر االسدي، أحد السابقني، هاجر إىل احلبشة وإىل املدينة، آخى النيب صلى ) ٣(

عاصم بن ثابت شهد بدرا وكان أحد أعظم أبطال غزوة أحد واستشهد فيها، قتله أبو اهللا عليه وسلم بينه وبني 
احلكم االخنس بن شريق وقد مثل به، دفن هو ومحزة يف قرب واحد، وهو ابن أميمة بنت عبد املطلب، كان له يوم 

  .قتل نيف وأربعون سنة

فيهم من االنصار أحد، وهم أبو حذيفة بن رجب مقفله من بدر االوىل وبعث معه مثانية رهط من املهاجرين ليس 
عتبة، وعكاشة بن حمصن بن حرثان حليف بين أسد بن خزمية، وعتبة بن غزوان حليف بين نوفل، وسعد بن أيب 

وقاص الزهري، وعامر بن ربيعة الوائلي حليف بين عدي، وواقد بن عبد اهللا بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن 
عدي أيضا، وخالد بن البكري أحد بين سعد بن ليث حليف بين عدي أيضا، وسهل بن يربوع التميمي حليف بين 

  .فهؤالء سبعة ثامنهم أمريهم عبد اهللا بن جحش رضي اهللا عنه) ١(بيضاء الفهري 
  وقال يونس عن ابن

  .كانوا مثانية وأمريهم التاسع فاهللا أعلم: إسحاق
يه حىت يسري يومني مث ينظر فيه، فيمضي ملا أمره به، وال وكتب له كتابا وأمره أن ال ينظر ف: قال ابن إسحاق

  .يستكره من أصحابه أحدا
إذا نظرت يف كتايب فامض حىت تنزل خنلة بني مكة والطائف، فترصد هبا : فلما سار هبم يومني فتح الكتاب فإذا فيه

  .مبا يف الكتاب مسعا وطاعة وأخرب أصحابه: قريشا وتعلم لنا من أخبارهم، فلما نظر يف الكتاب قال
قد هناين أن أستكره أحدا منكم فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فلريجع : وقال

  .فأما أنا فماض المر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمضى ومضى معه أصحابه مل يتخلف منهم أحد
حبران، أضل سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان بعريا  وسلك على احلجاز حىت إذا كان مبعدن، فوق الفرع يقال له

هلما كانا يعتقبانه فتخلفا يف طلبه ومضى عبد اهللا بن جحش وبقية أصحابه حىت نزل خنلة، فمرت عري لقريش فيها 
وعثمان بن عبد ) ٣(الصدف ) ٢] (أحد [ واسم احلضرمي عبد اهللا بن عباد : عمرو بن احلضرمي، قال ابن هشام

املغرية املخزومي وأخوه نوفل واحلكم بن كيسان موىل هشام بن املغرية، فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا اهللا بن 
  .قريبا منهم فأشرف هلم عكاشة بن حمصن وكان قد حلق رأسه

: ال بأس عليكم منهم، وتشاور الصحابة فيهم وذلك يف آخر يوم من رجب، فقالوا: فلما رأوه أمنوا، وقال عمار
لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن احلرم فليمتنعن به منكم، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم يف الشهر احلرام فتردد  واهللا

القوم، وهابوا االقدام عليهم، مث شجعوا أنفسهم عليهم، وأمجعوا على قتل من قدروا عليه منهم، وأخذ ما معهم، 
تله، واستأسر عثمان بن عبد اهللا، واحلكم بن كيسان فرمى واقد بن عبد اهللا التميمي عمرو بن احلضرمي بسهم فق

وأفلت القوم نوفل بن عبد اهللا فأعجزهم، وقابل عبد اهللا بن جحش وأصحابه بالعري واالسريين حىت قدموا على 



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  وقد ذكر بعض آل عبد اهللا بن جحش

__________  
ة للطربي عن السدي ذكر عمار بن ياسر وعامر بن فهرية، وقال كانوا مل يأت الواقدي على ذكره، ويف رواي) ١(

  .سبعة نفر عليهم ابن جحش
  .سعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان مل يشهدا الواقعة: وقال الواقدي
  .بعثه يف اثين عشر رجال من املهاجرين: وقال ابن سعد

  .من ابن هشام) ٢(
  .لكعمرو بن ما: واسم الصدف: قال ابن هشام) ٣(

إن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما غنمنا اخلمس فعزله، وقسم الباقي بني أصحابه : أن عبد اهللا قال الصحابه
  .وذلك قبل أن ينزل اخلمس

قال ملا نزل اخلمس نزل كما قسمه عبد اهللا بن جحش كما قاله ابن إسحاق، فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا 
فلما ) ١(فوقف العري واالسريين وأىب أن يأخذ من ذلك شيئا " رتكم بقتال يف الشهر احلرام ما أم: " عليه وسلم قال

قال ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسقط يف أيدي القوم، وظنوا أهنم قد هلكوا، وعنفهم أخواهنم من 
فيه الدم، وأخذوا فيه قد استحل حممد وأصحابه الشهر احلرام، وسفكوا : املسلمني فيما صنعوا، وقالت قريش

إمنا أصابوا ما أصابوا يف شعبان، : االموال، وأسروا فيه الرجال، فقال من يرد عليهم من املسلمني ممن كان مبكة
تفائل بذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن احلضرمي قتله واقد بن عبد اهللا، عمرو : وقالت يهود

وواقد بن عبد اهللا وقدت احلرب فجعل اهللا ذلك عليهم ال هلم، فلما  عمرت احلرب، واحلضرمي حضرت احلرب
يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال : (أكثر الناس يف ذلك أنزل اهللا تعاىل على رسوله صلى اهللا عليه وسلم

أكرب من القتل وال فيه كبري وصد عن سبيل اهللا وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند اهللا والفتنة 
أي إن كنتم قتلتم يف الشهر احلرام فقد ]  ٢١٧: البقرة) [ يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

صدوكم عن سبيل اهللا مع الكفر به، وعن املسجد احلرام، وإخراجكم منه وأنتم أهله أكرب عند اهللا من قتل من 
قد كانوا يفتنون املسلم عن دينه، حىت يردوه إىل الكفر بعد إميانه، فذلك أكرب قتلتم منهم والفتنة أكرب من القتل أي 

وال : (عند اهللا من القتل، مث هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه، غري تائبني وال نازعني، وهلذا قال اهللا تعاىل
  .اآلية) يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

ل القرآن هبذا االمر، وفرج اهللا عن املسلمني ما كانوا فيه من الشفق، قبض رسول اهللا فلما نز: قال ابن إسحاق
  صلى اهللا عليه وسلم العري واالسريين، وبعثت قريش يف فداء عثمان واحلكم بن كيسان

ن يعين سعد بن أيب وقاص وعتبة ب" ال نفد يكمومها حىت يقدم صاحبانا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فإنا خنشاكم عليهما -غزوان 

  .فإن تقتلومها نقتل صاحبيكم
  .فقدم سعد وعتبة فافدامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأما احلكم بن كيسان فأسلم فحسن إسالمه وأقام عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قتل يوم بئر معونة 
  .ا كافراشهيدا، وأما عثمان بن عبد اهللا فلحق مبكة فمات هب



فلما جتلى عن عبد اهللا بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حني نزل القرآن، طمعوا يف االجر، فقالوا : قال ابن إسحاق
إن الذين آمنوا والذين هاجروا : (يا رسول اهللا أنطمع أن تكون لنا غزاة نعطى فيها أجر اجملاهدين ؟ فأنزل اهللا فيهم

اهللا من ذلك على ) ٢(فوصفهم ]  ٢١٨: البقرة) [ رمحة اهللا واهللا غفور رحيموجاهدوا يف سبيل اهللا أولئك يرجون 
  .أعظم الرجاء

  واحلديث يف ذلك: قال ابن إسحاق
__________  

قال الواقدي عن أيب بردة بن نيار أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقف غنائم أهل خنلة، ومضى إىل بدر، ) ١(
  .أهل بدر، وأعطى كل قوم حقهم حىت رجع من بدر فقسمها مع غنائم

  .فوضعهم: يف ابن هشام) ٢(

  .عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبري
وهكذا ذكر موسى بن عقبة يف مغازيه عن الزهري وكذا روى شعيب عن الزهري عن عروة حنوا من هذا وفيه، 

  .وكان ابن احلضرمي أول قتيل قتل بني املسلمني واملشركني
هو أول قتيل قتله املسلمون، وهذه أول غنيمة غنمها املسلمون، وعثمان واحلكم بن : لك بن هشاموقال عبد امل

  ).١(كيسان أول من أسره املسلمون 
فكان عبد اهللا بن جحش أول أمري يف : عن سعد بن أيب وقاص أنه قال: وقد تقدم فيما رواه االمام أمحد: قلت

  .االسالم
حدثنا : ه ابن إسحاق شواهد مسندة فمن ذلك ما رواه احلافظ أبو حممد بن أيب حامتوقد ذكرنا يف التفسري ملا أورد

أيب، حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي، حدثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه حدثين احلضرمي عن أيب السوار عن جندب 
  .اجلراحبن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن 

أو عبيدة بن احلارث، فلما ذهب بكى صبابة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس، فبعث عليهم مكانه عبد 
  اهللا بن جحش وكتب له كتابا

  .ال يقرأه حىت يبلغ مكان كذا وكذا[ وأمره أن 
ا وطاعة هللا ولرسوله، فلما قرأ الكتاب استرجع وقال مسع" ال تكرهن أحدا على املسري معك من أصحابك " وقال 

وبقي بقيتهم فلقوا ابن احلضرمي فقتلوه ومل يدروا أن ) ٢(فخربهم اخلرب وقرأ عليهم الكتاب فرجع منهم رجالن 
يسألونك عن : (قتلتم يف الشهر احلرام، فأنزل اهللا: ذلك اليوم من رجب أو من مجادى، فقال املشركون للمسلمني

  .اآلية) كبري الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه
عن أيب مالك، عن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن : وقال إمساعيل بن عبد الرمحن السدي الكبري يف تفسريه

وذلك أن رسول اهللا ) يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري(ابن مسعود عن مجاعة من الصحابة 
عليهم عبد اهللا بن جحش وفيهم عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن  صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية وكانوا سبعة نفر

عتبة وسعد بن أيب وقاص وعتبة بن غزوان وسهل بن بيضاء وعامر بن فهرية وواقد بن عبد اهللا الريبوعي حليف 
لعمر بن اخلطاب، وكتب البن جحش كتابا وأمره أن ال يقرأه حىت ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب 

من كان يريد املوت فليمض وليوص فإنين موص وماض المر : أن سر حىت تنزل بطن خنلة فقال الصحابه: ا فيهفإذ
يطلباهنا، وسار هو ) ٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسار وختلف عنه سعد وعتبة أضال راحلة هلما فأقاما 



  .ثمان وعبد اهللا بن املغريةوأصحابه حىت نزل بطن خنلة فإذا هو باحلكم بن كيسان واملغرية بن ع
  .فذكر قتل واقد لعمرو بن احلضرمي ورجعوا بالغنيمة واالسريين فكانت أول غنيمة غنمها املسلمون

  .وقال املشركون إن حممدا يزعم أنه يتبع طاعة اهللا وهو أول من استحل الشهر احلرام وقتل صاحبنا يف رجب
  وقال املسلمون إمنا
__________  

  .٩٩الدرر ص  ٢٥٧/  ٢ابن هشام  ٦/  ١٧النويري  ١٣/  ١اقدي مغازي الو) ١(
  .١٧/  ٣دالئل النبوة للبيهقي 

  .رجال: يف الطربي) ٢(
  .ختلف رجالن: ويف البيهقي عن الزهري

  .فأتيا حبران يطلباهنا: يف الطربي) ٣(

  .قتلناه يف مجادي
  .مجادى اآلخرةوكان قتلهم له يف أول ليلة من رجب وآخر ليلة من ): ١(قال السدي 

  .لعل مجادى كان ناقصا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثالثني، وقد كان اهلالل رؤى تلك الليلة فاهللا أعلم: قلت
وهكذا روى العويف عن ابن عباس أن ذلك كان يف آخر ليلة من مجادى، وكانت أول ليلة من رجب ومل يشعروا 

  .وكذا تقدم يف حديث جندب الذي رواه ابن أيب حامت
وقد تقدم يف سياق ابن إسحاق أن ذلك كان يف آخر ليلة من رجب وخافوا إن مل يتداركوا هذه الغنيمة وينتهزوا 
هذه الفرصة دخل أولئك يف احلرم فيتعذر عليهم ذلك فأقدموا عليهم عاملني بذلك وكذا قال الزهري عن عروة 

لغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عقل ابن قال الزهري عن عروة فب: رواه البيهقي فاهللا أعلم أي ذلك كان
  ).٢(احلضرمي وحرم الشهر احلرام كما كان حيرمه حىت أنزل اهللا براءة رواه البيهقي 

فقال أبو بكر الصديق يف غزوة عبد اهللا بن جحش جوابا للمشركني فيما قالوا من إحالل الشهر : قال ابن إسحاق
  .احلرام

وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم * تعدون قتال يف احلرام عظيمة : بن جحشقال ابن هشام هي لعبداهللا 
لئال يرى هللا يف البيت ساجد فانا وإن * وكفر به واهللا راء وشاهد وإخراجكم من مسجد اهللا أهله * عما يقول حممد 

ا أوقد احلرب واقد دما بنخلة مل* وأرجف باالسالم باغ وحاسد سقينا من ابن احلضرمي رماحنا * عريمتونا بقتله 
ينازعه غل من القيد عاند فصل يف حتويل القبلة يف سنة ثنتني من اهلجرة قبل وقعة بدر * وابن عبد اهللا عثمان بيننا 

  .كان ذلك يف رجب من سنة ثنتني وبه قال قتادة وزيد بن أسلم وهو رواية عن حممد بن إسحاق: وقال بعضهم
  .ل على ذلك وهو ظاهر حديث الرباء بن عازب كما سيأيت واهللا أعلموقد روى أمحد عن ابن عباس ما يد

  .وقيل يف شعبان منها
يف شعبان على رأس مثانية عشر شهرا من ) ٣(ويقال صرفت القبلة : قال ابن إسحاق بعد غزوة عبد اهللا بن جحش

  مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .ي كالمهوقيل، متابعا السد: يف الطربي) ١(
  .١٧/  ٣دالئل النبوة ) ٢(



كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي إىل صخرة بيت املقدس، وكان أول ما فرضت القبلة إليها والنيب صلى ) ٣(
  = اهللا عليه وسلم مبكة، وكان حيب 

  .املدينة
  .بةوحكى هذا القول ابن جرير من طريق السدي فسنده عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحا

  .إمنا صرفت يف النصف من شعبان على رأس مثانية عشر شهرا من اهلجرة: قال اجلمهور االعظم
مث حكى عن حممد بن سعد عن الواقدي أهنا حولت يوم الثالثاء النصف من شعبان، ويف هذا التحديد نظر واهللا 

  .أعلم
وجهك يف السماء فلنولينك قبلة  قد نرى تقلب: (وقد تكلمنا على ذلك مستقصى يف التفسري عند قوله تعاىل

ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وأن الذين أورثوا الكتاب يعلمون 
  ]. ١٤٤: البقرة) [ أنه احلق من رهبم وما اهللا بغافل عما تعملون

على ذلك النه أول نسخ وقع يف االسالم وما قبلها وما بعدها من اعتراض سفهاء اليهود واملنافقني واجلهلة الطغام 
نأت ) ١(ما ننسخ من آية، أو ننسأها : (هذا وقد أحال اهللا قبل ذلك يف سياق القرآن تقرير جواز النسخ عند قوله

حدثنا أبو نعيم مسع زهريا عن أيب إسحاق : وقد قال البخاري) خبري منها أو مثلها أمل تعلم أن اهللا على كل شئ قدير
وكان  -أو سبعة عشر شهرا  -أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى إىل بيت املقدس ستة عشر شهرا عن الرباء 

يعجبه أن تكون قبلته إىل البيت، وأنه صلى أول صالة صالها إىل الكعبة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن 
لى اهللا عليه وسلم قبل مكة أشهد باهللا لقد صليت مع النيب ص: كان معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال

: فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن حتول رجال قتلوا مل ندر ما نقول فيهم فأنزل اهللا
  ).٢(رواه مسلم من وجه آخر ]  ١٤٣: البقرة) [ وما كان ليضيع إميانكم إن اهللا بالناس لرؤف رحيم(

  .دثنا احلسن بن عطية حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباءوقال ابن أيب حامت حدثنا أبو زرعة ح
شهرا، وكان  -أو سبعة عشر  -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد صلى حنو بيت املقدس ستة عشر : قال

  :حيب أن يوجه حنو الكعبة فأنزل اهللا
  ]. ١٤٤: البقرة) [ احلرامقد نرى تقلب وجهك يف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد (

  .ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها -وهم اليهود  -قال فوجه حنو الكعبة وقال السفهاء من الناس 
وحاصل االمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه ) قل هللا املشرق واملغرب يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم: (فأنزل اهللا

والكعبة بني يديه كما رواه االمام أمحد عن ابن عباس رضي اهللا عنه، فلما  وسلم كان يصلي مبكة إىل بيت املقدس
هاجر إىل املدينة مل ميكنه أن جيمع بينهما فصلى إىل بيت املقدس أول مقدمه املدينة واستدبر الكعبة ستة عشر شهرا 

ت املقدس، فلما هاجر إىل استقبال الكعبة وكان يصلي مبكة وجيعل الكعبة بينه وبني بي= وهذا  -أو سبعة شهرا  -
  .املدينة مل ميكنه ذلك

  .وكان يؤثر أن يصرف إىل الكعبة فأمره اهللا أن يستقبل الكعبة
  .ننسها: كذا يف االصل، وهي قراءة أيب عمرو، وصورهتا يف القرآن الكرمي: ننسأها) ١(
باب التوجه  ٣١الة كتاب الص ٨والبخاري يف  ١٣و  ١١باب ح  ٢كتاب املساجد ) ٥(أخرجه مسلم يف ) ٢(

  .حنو القبلة



 ٦باب ما جاء يف القبلة ح ) ٤(كتاب القبلة  ١٤واحلديث رواه الشافعي يف الرسالة، وأخرجه مالك يف املوطأ يف 
  .١٩٥/  ١ص 

  .يقتضي أن يكون ذلك إىل رجب من السنة الثانية واهللا أعلم
وكان يكثر الدعاء والتضرع واالبتهال إىل اهللا  وكان عليه السالم حيب أن يصرف قبلته حنو الكعبة قبلة إبراهيم

قد نرى تقلب وجهك يف السماء : (عزوجل فكان مما يرفع يديه وطرفه إىل السماء سائال ذلك فأنزل اهللا عزوجل
  .اآلية) فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر املسجد احلرام

وسلم املسلمني وأعلمهم بذلك كما رواه النسائي فلما نزل االمر بتحويل القبلة خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .عن أيب سعيد بن املعلى وأن ذلك كان وقت الظهر

وقال بعض الناس نزل حتويلها بني الصالتني قاله جماهد وغريه ويؤيد ذلك ما ثبت يف الصحيحني عن الرباء أن أول 
باء مل يبلغهم خرب ذلك إىل صالة الصبح من صالة صالها عليه السالم إىل الكعبة باملدينة العصر والعجب أن أهل ق

  .اليوم الثاين كما ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر
  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد: بينما الناس بقباء يف صالة الصبح إذ جاءهم آت فقال: قال

م فاستداروا إىل الكعبة، أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إىل الشا
  ).١(ويف صحيح مسلم عن أنس بن مالك حنو ذلك 

واملقصود أنه ملا نزل حتويل القبلة إىل الكعبة ونسخ به اهللا تعاىل حكم الصالة إىل بيت املقدس طعن طاعنون من 
الكتاب يعلمون أن  السفهاء واجلهلة واالغبياء قالوا ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها هذا والكفرة من أهل

ذلك من اهللا ملا جيدونه من صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم يف كتبهم من أن املدينة مهاجره وأنه سيؤمر باالستقبال 
اآلية وقد أجاهبم اهللا تعاىل مع هذا كله ) وإن الذين أورثوا الكتاب ليعلمون أنه احلق من رهبم: (إىل الكعبة كما قال

سيقول السفهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها قل هللا املشرق واملغرب : (عن سؤاهلم، ونعتهم فقال
أي هو املالك املتصرف احلاكم الذي ال معقب حلكمه الذي يفعل ما يشاء يف ) يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

شاء عن الطريق القومي وله خلقه وحيكم ما يريد يف شرعه وهو الذي يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم ويضل من ي
لتكونوا (أي خيارا ) وكذلك جعلناكم أمة وسطا: (يف ذلك احلكمة اليت جيب هلا الرضا والتسليم مث قال تعاىل

أي وكما اخترنا لكم أفضل اجلهات يف صالتكم وهديناكم إىل ) شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
اليت كان يصلي هبا موسى فمن قبله من املرسلني كذلك جعلناكم خيار االمم  قبلة أبيكم إبراهيم والد االنبياء بعد

وخالصة العامل وأشرف الطوائف وأكرم التالد والطارف لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس المجاعهم عليكم 
ح هبذه االمة عن أيب سعيد مرفوعا من استشهاد نو: وإشارهتم يومئذ بالفضيلة إليكم كما ثبت يف صحيح البخاري

  .يوم القيامة وإذا استشهد هبم نوح مع تقدم زمانه فمن بعده بطريق االوىل واالحرى
  .مث قال تعاىل مبينا حكمته يف حلول نقمته مبن شك وارتاب هبذه الواقعة

  .وحلول نعمته على من صدق وتابع هذه الكائنة
  ).الرسولوما جعلنا القبلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع : (فقال

  إال لنرى من يتبع: قال ابن عباس
__________  



باب حتويل القبلة من القدس إىل  ٢كتاب املساجد  ٥باب ويف مسلم  ٣٢كتاب الصالة  ٨فتح الباري ) ١(
  .١٣الكعبة ح 

 الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبرية أي وإن كانت هذه الكائنة العظيمة املوقع كبرية احملل شديدة
االمر إال على الذي هدى اهللا أي فهم مؤمنون هبا مصدقون هلا ال يشكون وال يرتابون بل يرضون ويؤمنون 

) وما كان اهللا ليضيع إميانكم: (ويعملون الهنم عبيد للحاكم العظيم القادر املقتدر احلليم اخلبري اللطيف العليم وقوله
واالحاديث واآلثار يف هذا كثرية جدا )  بالناس لرؤف رحيمإن اهللا(أي بشرعته استقبال بيت املقدس والصالة إليه 

  .يطول استقصاؤها وذلك مبسوط يف التفسري وسنزيد ذلك بيانا يف كتابنا االحكام الكبري
حدثنا علي بن عاصم، حدثنا حصني بن عبد الرمحن، عن عمرو بن قيس، عن حممد بن : وقد روى االمام أمحد

إهنم مل حيسدونا على : " -يعين يف أهل الكتاب  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : االشعث، عن عائشة قالت
شئ كما حيسدوننا على يوم اجلمعة اليت هدانا اهللا إليها وضلوا عنها، وعلى القبلة اليت هدانا اهللا هلا وضلوا، وعلى 

  ".قولنا خلف االمام آمني 
ويف هذه السنة فرض صيام شهر رمضان ): ١(ال ابن جرير فصل يف فريضة شهر رمضان سنة ثنتني قبل وقعة بدر ق

منها، مث حكى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة وجد اليهود ) ٢(وقد قيل إنه فرض يف شعبان 
  ).٣] (وغرق فيه آل فرعون [ يصومون يوم عاشوراء فسأهلم عنه فقالوا هذا يوم جنى اهللا فيه موسى 

الناس بصيامه، وهذا احلديث ثابت يف الصحيحني عن ابن عباس ) ٤(فصامه وأمر " مبوسى منكم  حنن أحق: " فقال
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما : (وقد قال اهللا تعاىل

قونه فدية طعام مسكني فمن معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطي
تطوع خريا فهو خري له وأن تصوموا خري لكم إن كنتم تعلمون، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 

اآلية ) وبينات من اهلدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
لى ذلك يف التفسري مبا فيه كفاية من إيراد االحاديث املتعلقة بذلك وقد تكلمنا ع]  ١٨٥ - ١٨٣: البقرة[ 

  واآلثار املروية يف ذلك واالحكام
  .املستفادة منه وهللا احلمد

__________  
  .٢٦٥/  ٢تاريخ الطربي ج ) ١(
 الصحيح: فرض صوم شهر رمضان يف شعبان على رأس مثانية عشر شهرا، وقال القرطيب: قال ابن سيد الناس) ٢(

  .الثبت عندنا االول: سبعة عشر شهرا وهو قول مالك وابن املسيب وابن اسحاق وقال الواقدي
  .زيادة من الطربي) ٣(
  .ملا فرض رمضان مل يأمرهم بصوم عاشوراء ومل ينههم عنه: قال ابن االثري) ٤(

الرمحن بن أيب ليلى عن  حدثنا أبو النضر، حدثنا املسعودي، حدثنا عمرو بن مرة، عن عبد: وقد قال االمام أمحد
  .معاذ بن جبل

  .أحيلت الصالة ثالثة أحوال، وأحيل الصيام ثالثة أحوال فذكر أحوال الصالة: قال
وقال وأما أحوال الصيام فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم املدينة فجعل يصوم من كل شهر ثالثة أيام، 



يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين : (وصام عاشوراء مث إن اهللا فرض عليه الصيام وأنزل
فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكني: (إىل قوله) من قبلكم

هر فمن شهد منكم الش: (إىل قوله) شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: (ذلك عنه، مث إن اهللا أنزل اآلية االخرى
فأثبت صيامه على املقيم الصحيح ورخص فيه للمريض واملسافر وأثبت االطعام للكبري الذي ال يستطيع ) فليصمه

  .الصيام فهذان حوالن
  .قال وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما مل يناموا، فإذا ناموا امتنعوا

جاء إىل أهله فصلى العشاء مث نام فلم يأكل مث إن رجال من االنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حىت أمسى ف
مايل : " ومل يشرب حىت أصبح فأصبح صائما، فرآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد جهد جهدا شديدا فقال

فأخربه، قال وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام فأتى رسول اهللا صلى اهللا " أراك قد جهدت جهدا شديدا 
مث أمتوا : (إىل قوله) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم: (له فأنزل اهللاعليه وسلم فذكر ذلك 

  ).الصيام إىل الليل
  ورواه أبو داود يف سننه واحلاكم يف مستدركه من حديث املسعودي حنوه ويف الصحيحني من حديث

  .ن كان من شاء صام ومن شاء أفطركان عاشوراء يصام، فلما نزل رمضا: الزهري عن عروة عن عائشة أهنا قالت
  .وللبخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله

  .ولتحرير هذا، موضع آخر من التفسري ومن االحكام الكبري وباهللا املستعان
ويف هذه السنة أمر الناس بزكاة الفطر، وقد قيل إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس : قال ابن جرير

وأمرهم بذلك، قال وفيها صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم صالة العيد وخرج بالناس  -و يومني أ -قبل الفطر بيوم 
وكان للزبري وهبها له النجاشي فكانت حتمل ) ١(إىل املصلى فكان أول صالة عيد صالها وخرجوا بني يديه باحلربة 

  .بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف االعياد
كما سيأيت تفصيل ذلك ) ٢(فيما ذكره غري واحد من املتأخرين فرضت الزكاة ذات النصب ويف هذه السنة : قلت

  .كله بعد وقعة بدر إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة وعليه التكالن وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
__________  

  .محالعنزة وهي عصا يف رأسها سنان مثل سنان الر: يف الطربي وابن االثري) ١(
  .أي زكاة املال) ٢(

ولقد نصركم اهللا ببدر : (يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان قال اهللا تعاىل* بسم اهللا الرمحن الرحيم غزوة بدر العظمى 
كما أخرجك ربك من بيتك باحلق : (وقال اهللا تعاىل]  ١٢٣: آل عمران) [ وأنتم أذلة فاتقوا اهللا لعلكم تشكرون

كارهون جيادلونك يف احلق بعد ما تبني كأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون وإذ يعدكم اهللا وإن فريقا من املؤمنني ل
إحدى الطائفتني أهنا لكم وتودون أن غري ذات الشوكة تكون لكم يريد اهللا أن حيق احلق بكلماته ويقطع دابر 

صة من سورة االنفال وقد تكلمنا عليها وما بعدها إىل متام الق) الكافرين ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره اجملرمون
  .هنالك وسنورد هاهنا يف كل موضع ما يناسبه

  مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع: قال ابن إسحاق رمحه اهللا بعد ذكره سرية عبد اهللا بن جحش
أو  -ون رجال بأيب سفيان صخر بن حرب مقبال من الشام يف عري لقريش عظيمة فيها أموال وجتارة، وفيها ثالث

  .منهم خمرمة بن نوفل وعمرو بن العاص -أربعون 



كان ذلك بعد مقتل ابن احلضرمي بشهرين، قال وكان يف العري ألف بعري حتمل : قال موسى بن عقبة عن الزهري
  .أموال قريش بأسرها إال حويطب بن عبد العزى فلهذا ختلف عن بدر

، وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبد اهللا بن أيب بكر ويزيد بن فحدثين حممد بن مسلم بن شهاب: قال ابن إسحاق
رومان، عن عروة بن الزبري وغريهم من علمائنا عن ابن عباس، كل قد حدثين بعض احلديث فاجتمع حديثهم فيما 

ملا مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأيب سفيان مقبال من الشام ندب املسلمني : بدر قالوا) ١(سقت من حديث 
هذه عري قريش فيها أمواهلم، فاخرجوا إليها لعل اهللا ينفلكموها، فانتدب الناس فخفف بعضهم وثقل : " إليهم وقال

بعض، وذلك أهنم مل يظنوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلقى حربا، وكان أبو سفيان حني دنا من احلجاز 
  س حىت أصاب خربا من بعض الركبان أنالنا) ٣(من لقي من الركبان ختوفا على أموال ) ٢(يتجسس 

__________  
مسيت قريش،  -يف قول  -اسم بئر حفرها رجل من غفار امسه بدر، قيل هو بدر بن قريش بن خيلد، وبه : بدر) ١(

  .رجل كانت له بئر بدر وهي على أربع مراحل من املدينة: وقيل إن بدرا
  .تمع هبا العرب، وبني بدر واملدينة مثانية برد وميالنكانت بدر مومسا من مواسم اجلاهلية جي: قال ابن سعد

  ).طبقات ابن سعد -الروض االنف  -شرح املواهب  -معجم البلدان (
  .يتحسس باحلاء: يف ابن هشام والواقدي) ٢(

  .التحسس أن تتسمع االخبار بنفسك، والتجسس باجليم هو أن تفحص عنها بغريك: قال السهيلي
  .أمر الناسعلى : يف ابن هشام) ٣(

عمرو الغفاري فبعثه إىل مكة، ) ١(حممدا قد استنفر أصحابه لك ولعريك فحذر عند ذلك، فاستأجر ضمضم بن 
وأمره أن يأيت قريشا فيستنفرهم إىل أمواهلم، وخيربهم أن حممدا قد عرض هلا يف أصحابه، فخرج ضمضم بن عمرو 

  .سريعا إىل مكة
  فحدثين من ال أهتم عن: قال ابن أسحاق

  .عكرمة، عن ابن عباس، ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبري
وقد رأت عاتكة بنت عبد املطلب قبل قدوم ضمضم إىل مكة بثالث ليال رؤيا أفزعتها، فبعثت إىل أخيها : قاال

وختوفت أن يدخل على قومك ) ٢(العباس بن عبد املطلب فقالت له يا أخي واهللا لقد رأيت الليلة رؤيا أفظعتين 
ا شر ومصيبة فاكتم علي ما أحدثك، قال هلا وما رأيت ؟ قالت رأيت راكبا أقبل على بعري له، حىت وقف منه

ملصارعكم يف ثالث، فأرى الناس اجتمعوا إليه مث دخل ) ٣(باالبطح، مث صرخ بأعال صوته أال انفروا يا آل غدر 
  .بة مث صرخ مبثلهااملسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل به بعريه على ظهر الكع

أال انفروا يا آل غدر ملصارعكم يف ثالث مث مثل به بعريه على رأس أيب قبيس فصرخ مبثلها، مث أخذ صخرة فأرسلها 
  .فأقبلت هتوى حىت إذا كانت بأسفل اجلبل ارفضت فما بقي بيت من بيوت مكة وال دار إال دخلتها منها فلقة

وكان له  -اكتميها ال تذكريها الحد، مث خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة واهللا إن هذه لرؤيا وأنت ف: قال العباس
يف [ عتبة ففشا احلديث حىت حتدثت به قريش ) ٤(فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد البيه  -صديقا 
برؤيا  من قريش قعود يتحدثون) ٥(فغدوت الطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام يف رهط : ، قال العباس]أنديتها 

يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فاقبل إلينا، فلما فرغت أقبلت حىت جلست : عاتكة، فلما رآين أبو جهل قال
وما ذاك ؟ قال تلك الرؤيا اليت : قلت: يا بين عبد املطلب، مىت حدثت فيكم هذه النبية ؟ قال: معهم فقال أبو جهل



قد ! املطلب أما رضيتم أن يتنأ رجالكم حىت تتنبأ نساؤكم  وما رأت ؟ قال يا بين عبد: قلت: رأت عاتكة، قال
انفروا يف ثالث، فسنتربص بكم هذه الثالث فإن يك حقا ما تقول فسيكون، وإن : زعمت عاتكة يف رؤياها أنه قال

فواهللا ما : متض الثالث ومل يكن من ذلك شئ نكتب عليكم كتابا أنكم أكذب أهل بيت يف العرب، قال العباس
  مث تفرقنا فلما: إال أين جحدت ذلك وأنكرت أن تكون رأت شيئا، قال) ٦(ين إليه كبري شئ كان م

__________  
وكان بلغ املشركني بالشام أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرصد انصرافهم فبعثوا ضمضم : يف ابن سعد) ١(

  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبن عمرو حني فصلوا من الشام إىل قريش مبكة خيربوهنم مبا بلغهم عن ر
  .افزعتها: اشتدت علي، ويف ابن االثري: أفظعتين) ٢(
مجع غدور، وهي بضم الغني والدال، وهي : بالغدر، وتروى يا أهل غدر شرحها السهيلي: يف ابن هشام) ٣(

  .حتريض هلم، أي إن ختلفتم فأنتم غدر لقومكم
  .يا آل غدر: مجعت قلتيا غدر، أي يا غادر فإذا : قال أبو عبيد تقول

  .البنه: من ابن هشام وابن االثري، ويف االصل) ٤(
أبا جهل وعتبة وشيبة ابين ربيعة وأمية وأيب بن خلف وزمعة بن االسود وأبا : ذكرهم ابن عقبة يف روايته) ٥(

  .البختري يف نفر من قريش
  : = يك ويف أهل بيتك، فقال من حضرمهاهل أنت منته، فإن الكذب ف: قال ابن عقبة أن العباس رد عليه قال) ٦(

أقررمت هلذا الفاسق اخلبيث أن يقع يف رجالكم، مث قد : أمسيت مل تبق امرأة من بين عبد املطلب إال أتتين، فقالت
قد واهللا فعلت ما كان مين إليه من : قلت: تناول النساء وأنت تسمع، مث مل يكن عندك غرية لشئ مما مسعت ؟ قال

 ال تعرضن له، فإذا عاد الكفيكنه، قال فغدوت يف اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وأنا حديد مغضب كبري، وامي اهللا
  .أرى أين قد فاتين منه أمر أحب أن أدركه منه

فدخلت املسجد فرأيته، فواهللا إين المشي حنوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأقع به، وكان رجال خفيفا حديد : قال
ماله لعنه اهللا أكل : قلت يف نفسي: إذ خرج حنو باب املسجد يشتد، قال: حديد النظر، قالالوجه، حديد اللسان، 

وإذا هو قد مسع ما مل أمسع صوت ضمضم بن عمرو الغفاري وهو يصرخ ببطن الوادي ! هذا فرق مين أن أشامته ؟ 
، )١(طيمة اللطيمة يا معشر قريش الل: واقفا على بعريه قد جدع بعريه، وحول رحله وشق قميصه وهو يقول

  .أموالكم مع أيب سفيان قد عرض هلا حممد يف أصحابه، ال أرى أن تدركوها، الغوث الغوث
فشغلين عنه وشغله عين ما جاء من االمر، فتجهز الناس سراعا وقالوا أيظن حممد وأصحابه أن تكون كعري ابن : قال

  .واهللا ليعلمن غري ذلك) ٢] (كال [ احلضرمي ؟ 
  .ن عقبة رؤيا عاتكة كنحو من سياق ابن إسحاقوذكر موسى ب

  .قال فلما جاء ضمضم بن عمرو على تلك الصفة خافوا من رؤيا عاتكة فخرجوا على الصعب والذلول
فكانوا بني رجلني إما خارج وإما باعث مكانه رجال، وأوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها : قال ابن إسحاق

بعث مكانه العاصي بن هشام بن املغرية، استأجره بأربعة آالف درهم كانت له  أحد إال أن أبا هلب بن عبد املطلب
  .عليه قد أفلس هبا
أن أمية بن خلف كان قد أمجع القعود وكان شيخا جليال جسيما ثقيال، : وحدثين ابن أيب جنيح: قال ابن إسحاق

حيملها، فيها نار وجممر، حىت وضعها  وهو جالس يف املسجد بني ظهراين قومه مبجمرة) ٣(فأتاه عقبة بن أيب معيط 



قبحك اهللا وقبح ما جئت به، قال مث جتهز وخرج مع : يا أبا علي، استجمر فإمنا أنت من النساء قال: بني يديه مث قال
  .الناس هكذا قال ابن إسحاق يف هذه القصة
، ثنا إبراهيم بن يوسف، عن حدثين أمحد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة: وقد رواها البخاري على حنو آخر فقال

أبيه عن أيب إسحاق، حدثين عمرو بن ميمون أنه مسع عبد اهللا بن مسعود حدث عن سعد بن معاذ أنه كان صديقا 
المية بن خلف وكان أمية إذا مر باملدينة نزل على سعد بن معاذ، وكان سعد إذا مر مبكة نزل على أمية، فلما قدم 

  املدينة انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .ما كنت يا أبا الفضل جهوال وال خرقا= 
  .العطر خاصة: اللطيمة: مجيع ما محلت االبل للتجارة قاله أبو الزناد، وقال غريه: اللطيمة) ١(
  .من ابن هشام) ٢(
  .ة معه جممرة فيها خبور ومع أيب جهل مكحلة ومرودآتاه عقبة بن أيب معيط وأبو جهل، وعقب: قال الواقدي) ٣(

  .تبخر: فأدخلها عقبة حتته وقال
  .فإمنا أنت امرأة
  .اكتحل، فإمنا أنت امرأة: وقال أبو جهل

مبكة، قال سعد المية أنظر يل ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت، فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل، 
  .وان من هذا معك ؟ قال هذا سعدصف) ١] (أبا [ فقال يا 

أال أراك تطوف مبكة آمنا وقد أو يتم الصباة وزعمتم أنكم تنصروهنم وتعينوهنم أما واهللا لوال أنك : قال له أبو جهل
أما واهللا لئن منعتين هذا المنعنك ما  -ورفع صوته عليه  -مع أيب صفوان ما رجعت إىل أهلك ساملا، فقال له سعد 

  .ه طريقك على املدينةهو أشد عليك من
  ال ترفع صوتك يا سعد على أيب: فقال له أمية

: " احلكم فإنه سيد أهل الوادي، قال سعد دعنا عنك يا أمية فواهللا لقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ا أم صفوان أمل تري قال مبكة ؟ قال ال أدري ؟ ففزع لذلك أمية فزعا شديدا فلما رجع إىل أهله قال ي" إهنم قاتلوك 

  .زعم أن حممدا أخربهم أهنم قاتلي، فقلت له مبكة: وما قال لك ؟ قال: ما قال يل سعد ؟ قالت
  .ال أدري: قال

  .فقال أمية واهللا ال أخرج من مكة
  .فلما كان يوم بدر

وان إنك مىت يراك يا أبا صف: استنفر أبو جهل الناس فقال أدركوا عريكم، فكره أمية أن خيرج فأتاه أبو جهل فقال
فواهللا ) ٢(الناس قد ختلفت وأنت سيد أهل الوادي ختلفوا معك، فلم يزل به أبو جهل حىت قال أما إذ عبتين 

يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك : يا أم صفوان جهزيين فقالت له: أجود بعري مبكة، مث قال أمية) ٣(الشترين 
ز معهم إال قريبا، فلما خرج أمية أخذ ال ينزل منزال إال عقل بعريه فلم ال، وما أريد أن أجو: أخوك اليثريب ؟ قال

  .يزل كذلك حىت قتله اهللا ببدر
وقد رواه البخاري يف موضع آخر عن حممد بن إسحاق، عن عبيد اهللا بن موسى، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق به 

  .حنوه، تفرد به البخاري



: وعن أيب سعيد كالمها عن إسرائيل ويف رواية إسرائيل قالت له امرأتهعن خلف بن الوليد : وقد رواه االمام أمحد
  ).٤(واهللا إن حممدا ال يكذب 

بينهم وبني بين بكر بن عبد مناة بن ) ٥(وملا فرغوا من جهازهم وأمجعوا املسري، ذكروا ما كان : قال ابن إسحاق
  .كنانة من احلرب

رب اليت كانت بني قريش وبني بين بكر يف ابن حلفص بن االخيف فقالوا إنا خنشى أن يأتونا من خلفنا، وكانت احل
من بين عامر بن لؤي قتله رجل من بين بكر بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن امللوح، مث أخذ بثأره أخوه مكرز بن 

  حفص فقتل عامرا
__________  

  .من صحيح البخاري) ١(
  .إذ غلبتين: يف صحيح البخاري ودالئل البيهقي) ٢(
ابتاعوا له مجال بثالمثائة درهم من نعم بين قشري، فغنمه املسلمون يوم بدر، فصار يف سهم خبيب : قال الواقدي) ٣(

  .بن اساف، ويف رواية يساف
فتح  ٣٩٥٠باب ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم من يقتل ببدر ح  ٢كتاب املغازي  ٦٤رواه البخاري يف ) ٤(

  ٦١ويف  ٢٨٢/  ٧الباري 
  .عن أمحد بن إسحاق ٦٢٩/  ٦فتح الباري  ٣٦٣٢باب ح  ٢٥ناقب كتاب امل

  .٢٥/  ٣ورواه البيهقي من طريقيه يف دالئله 
  .كانوا حتريف: من ابن هشام، ويف االصل) ٥(

  .وخاص بسيفه يف بطنه مث جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة فخافوهم بسبب ذلك الذي وقع بينهم
ملا امجعت قريش املسري ذكرت الذي كان بينها : رومان عن عروة بن الزبري قال فحدثين يزيد بن: قال ابن إسحاق

وبني بين بكر فكاد ذلك أن يثنيهم، فتبدى هلم إبليس يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي وكان من 
  .أشراف بين كنانة

  .أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشئ تكرهونه، فخرجوا سراعا: فقال
وال تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل اهللا : " وهذا معىن قوله تعاىل: قلت

واهللا مبا يعملون حميط، وإذ زين هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم فلما تراءت 
 ٤٧: االنفال) [ ما ال ترون إين أخاف اهللا واهللا شديد العقابالفئتان نكص على عقبيه وقال إين برئ منكم إين أرى 

غرهم لعنه اهللا حىت ساروا وسار معهم منزلة منزلة ومعه جنوده وراياته كما قاله غري واحد منهم، ]  ٤٨ -
  .فأسلمهم ملصارعهم

أرى ما ال ترون إين فلما رأى اجلد واملالئكة تنزل للنصر وعاين جربيل نكص على عقبيه وقال إين برئ منكم إين 
  .أخاف اهللا

) [ كمثل الشيطان إذ قال لالنسان اكفر فلما كفر قال إين برئ منك إين أخاف اهللا رب العاملني: (وهذا كقوله تعاىل
فابليس ]  ٨١: االسراء) [ وقل جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا: (وقد قال اهللا تعاىل]  ١٦: احلشر

املالئكة يومئذ تنزل للنصر فر ذاهبا فكان أول من هزم يومئذ بعد أن كان هو املشجع هلم اجملري هلم  لعنه اهللا ملا عاين
  .كما غرهم ووعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا



خرجت قريش على الصعب والذلول يف تسعمائة ومخسني مقاتال معهم مائتا فرس : وقال يونس عن ابن إسحاق
  .يضربن بالدفوف ويغنني هبجاء املسلمني) ٢(القيان  يقودوهنا ومعهم) ١(

وذكر املطعمني لقريش يوما يوما، وذكر االموي أن أول من حنر هلم حني خرجوا من مكة أبو جهل حنر هلم عشرا 
، مث حنر هلم أمية بن خلف بعسفان تسعا، وحنر هلم سهيل بن عمرو بقديد عشرا، ومالوا من قديد إىل مياه حنو )٣(

فظلوا فيها وأقاموا هبا يوما فنحر هلم شيبة بن ربيعة تسعا، مث أصبحوا باجلحفة فنحر هلم يومئذ عتبة بن ربيعة  البحر
وحنر [ عشرا، مث أصبحوا باالبواء فنحر هلم نبيه ومنبه ابنا احلجاج عشرا، وحنر هلم العباس بن عبد املطلب عشرا، 

  وحنر هلم مقبس اجلمحي[ م على ماء بدر أبو البختري عشرا، وحنر هل) ٤] (هلم احلارث بن عامر بن نوفل تسعا 
__________  

  .مائة فرس: يف رواية الواقدي وابن االثري) ١(
سارة موالة عمرو بن هاشم بن املطلب، وعزة موالة االسود بن املطلب، وموالة أمية : ذكر الواقدي امساءهن) ٢(

  .بن خلف
  .حنر هلم مبر) ٣(
  .١٠٩/  ٣وسى بن عقبة، دالئل البيهقي زيادة من رواية م) ٤(

  .مث أكلوا من أزوادهم) ١] (على ماء بدر تسعا 
كان مع املشركني ستون فرسا وستمائة درع وكان مع رسول اهللا : حدثنا أيب حدثنا أبو بكر اهلذيل قال: قال االموي

  .صلى اهللا عليه وسلم فرسان وستون درعا
  .ن مكة ومسريهم إىل بدرهذا ما كان من أمر هؤالء يف نفريهم م

مضت ) ٢(وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ليال : وأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ابن إسحاق
من شهر رمضان يف أصحابه واستعمل ابن أم مكتوم على الصالة بالناس، ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على 

عمري وكان أبيض، وبني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رايتان سوداوان  املدينة، ودفع اللواء إىل مصعب بن
  .إحدامها مع علي بن أيب طالب يقال هلا العقاب، واالخرى مع بعض االنصار

  .قال ابن هشام كانت راية االنصار مع سعد بن معاذ وقال االموي كانت مع احلباب بن املنذر
  .اهللا عليه وسلم على الساقة قيس بن أيب صعصعة أخا بين مازن بن النجاروجعل رسول اهللا صلى : قال ابن إسحاق
ومن سعد بن ) ٣(وكان معهم فرسان على إحدامها مصعب بن عمري وعلى االخرى الزبري بن العوام : وقال االموي

  خيثمة ومن املقداد بن
  .االسود

قال ما كان فينا فارس يوم بدر غري  عن حارثة بن مضرب عن علي: وقد روى االمام أمحد من حديث أيب إسحاق
  ).٤(املقداد 

عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن ) ٥(من طريق ابن وهب عن أيب صخر عن أيب معاوية البلخي : وروى البيهقي
حدثنا : وقال االموي -يعين يوم بدر  -ما كان معنا إال فرسان فرس للزبري وفرس للمقداد بن االسود : عليا قال له
كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر فارسان، الزبري : ثنا امساعيل بن أيب خالد عن التيمي قالأيب، حد

  ).٦(بن العوام على امليمنة، واملقداد بن االسود على امليسرة 
  وكان معهم سبعون بعريا يعتقبوهنا، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي ومرثد بن: قال ابن إسحاق



__________  
  .١١٠/  ٣زيادة من رواية ابن عقبة، دالئل البيهقي ) ١(
  .خرج يوم االثنني لثمان ليال خلون من شهر رمضان: قال ابن هشام) ٢(

يوم االحد الثنيت عشرة خلت من رمضان، ويف ابن االثري والطربي لثالث ليال خلون من شهر : وقال الواقدي
  .رمضان

  .عشرة ليلة خلت من شهر رمضان على رأس تسعة عشر شهرا من مهاجره وعند ابن سعد يوم السبت الثنيت
  .العبارة غري مستقيمة يف االصل) ٣(

على إحدامها مصعب بن عمري وعلى اآلخر سعد بن خيثمة، ومرة  -ولعلها أصوب  -ورواية البيهقي عن ابن عقبة 
  .الزبري بن العوام، ومرة املقداد بن االسود

على فرس أبلق، ولقد رأيتنا وما فينا نائم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت مسرة : ويف رواية للنسائي) ٤(
  .يصلي ويبكي حىت أصبح

  .٤٩/  ٣ورواه البيهقي يف الدالئل ج  ٣٥٧/  ٧رواه يف الصالة حتفة االشراف 
من أصحاب النيب صلى اهللا  واملقداد بن االسود من أول من أظهر االسالم، وكان من الفضالء النجباء اخليار الكبار

  .عليه وسلم
  .البجلي بدل البلخي: وفيه ٣٩/  ٣دالئل النبوة ج ) ٥(
وفرس ملرثد  -وال اختالف عندنا أن املقداد له فرس  -فرس للمقداد : كان معهم فرسان: يف رواية للواقدي) ٦(

  .السيل: ة وفرس مرثدسبح: وكان اسم فرس املقداد) ابن االثري(بن أيب مرثد الغنوي وقبل للزبري 
  .كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أفراس وذكر الفرسان الثالثة: ويف رواية لقتيبة عند ابن سعد

  واالول أرجح 

  .يعتقبون بعريا) ١(أيب مرثد يعتقبون بعريا، وكان محزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة 
  .كذا قال ابن إسحاق رمحه اهللا تعاىل

حدثنا عفان، عن محاد بن سلمة حدثنا عاصم بن هبدلة عن زربن حبيش عن عبد اهللا بن : ال االمام أمحدوقد ق
  .مسعود
  .كنا يوم بدر كل ثالثة على بعري، كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .قال فكانت عقبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاال حنن منشي عنك
وقد رواه النسائي عن الفالس عن ابن مهدي عن محاد " ما أنتما بأقوى مين وال أنا بأغىن عن االجر منكما : " الفق

  ).٢(بن سلمة به 
  .واهللا أعلم) ٣(ولعل هذا كان قبل أن يرد أبا لبابة من الروحاء، مث كان زمياله علي ومرثد بدل أيب لبابة : قلت

جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن زرارة بن أيب أوىف عن سعد بن هشام عن حدثنا حممد بن : وقال االمام أمحد
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر باالجراس أن تقطع من أعناق االبل يوم بدر، وهذا على شرط : عائشة

  .الصحيحني
  .بهوإمنا رواه النسائي عن أيب االشعث، عن خالد بن احلارث عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة 

  .قال شيخنا احلافظ املزي يف االطراف وتابعه سعيد بن بشر عن قتادة



  .وقد رواه هشام عن قتادة عن زرارة عن أيب هريرة فاهللا أعلم
حدثنا حيىي بن بكري، ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب : وقال البخاري

  .بن مالك أن عبد اهللا بن كعب
مل أختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها إال يف غزوة تبوك : مسعت كعب بن مالك يقولقال 

غري أين ختلفت عن غزوة بدر ومل يعاتب اهللا أحدا ختلف عنها، إمنا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد عري 
  ).٤(قريش حىت مجع اهللا بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد تفرد به 

فسلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريقه من املدينة إىل مكة، على نقب املدينة، مث على : قال ابن إسحاق
مث على ملل مث على غميس احلمام مث على ) ٥(العقيق، مث على ذي احلليفة مث على أوالت اجليش مث مر على تربان 

على شنوكة، وهي الطريق املعتدلة حىت إذا كان بعرق  صخريات اليمامة مث على السيالة مث على فج الروحاء مث
سلم على رسول اهللا صلى : الظبية لقي رجال من االعراب، فسألوه عن الناس، فلم جيدوا عنده خربا، فقال له الناس

 لئن كنت رسول اهللا: فسلم عليه مث قال! نعم : اهللا عليه وسلم قال أوفيكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالوا
  فأخربين عما يف بطن ناقيت هذه، قال له سلمة بن

__________  
  .أبو كبشة وانسة موليا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(
/  ٣واحلاكم يف املستدرك  ٢٦/  ٧والنسائي يف السري حتفة االشراف  ٣٩/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

  .صحيح على شرط الشيخني: وقال ٢٠
ند أهل املغازي أن أبا لبابة رده النيب صلى اهللا عليه وسلم من الروحاء واستخلفه على املدينة، وعده املشهور ع) ٣(

ابن سعد من املتخلفني يف املدينة ومل يذكر مسرية إىل الروحاء، ويف ابن االثري أن زميلي النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .علي وزيد بن حارثة

الحكام باب هل لالمام أن مينع اجملرمني، وأهل املعصية من الكالم معه أخرجه البخاري مطوال يف كتاب ا) ٤(
  .٣١٢ - ٣١١/  ٨والزيارة وحنوه ؟ وللحديث طرق أخرى ذكرها املزي يف حتفة االشراف 

  .بالضم دار بني احلفري واملدينة: تربان) ٥(

عن ذلك، نزوت عليها، ففي  ال تسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقبل علي فأنا أخربك: سالمة بن وقش
  .بطنها منك سخلة

  .فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مه أفحشت على الرجل، مث أعرض عن سلمة
) ١(ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سجسج وهي بئر الروحاء مث ارحتل منها حىت إذا كان منها باملنصرف 

واديا ) ٢(ية يريد بدرا ؟ فسلك يف ناحية منها حىت إذا جزع ترك طريق مكة بيسار، وسلك ذات اليمني على الناز
يقال له وحقان بني النازية وبني مضيق الصفراء مث على املضيق مث انصب منه حىت إذا كان قريبا من الصفراء بعث 

) ٤(بن عمرو اجلهين، حليف بين ساعدة، وعدي بن أيب الزغباء حليف بين النجار إىل بدر يتجسسان ) ٣(بسبس 
  .االخبار عن أيب سفيان صخر بن حرب وعريه

وقال موسى بن عقبة بعثهما قبل أن خيرج من املدينة فلما رجعا فأخرباه خبرب العري استنفر الناس إليها فإن كان ما 
  .ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق حمفوظا فقد بعثهما مرتني واهللا أعلم

لى اهللا عليه وسلم وقد قدمهما فلما استقبل الصفراء وهي قرية بني مث ارحتل رسول اهللا ص: قال ابن إسحاق رمحه اهللا



خمرئ، وسأل عن أهلهما فقيل بنو : مسلح ولآلخر: يقال الحدمها: ؟ فقالوا) ٥(جبلني سأل عن جبليها ما أمساؤمها 
بامسائهما  النار، وبنو حراق، بطنان من غفار، فكرههما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملرور بينهما وتفاءل

  وامساء أهلهما فتركهما والصفراء بيسار وسلك ذات اليمني على واد،
ذفران فجزع فيه، مث نزل وأتاه اخلرب عن قريش ومسريهم ليمنعوا عريهم، فاستشار الناس، وأخربهم عن : يقال له

يا : اد بن عمرو فقالقريش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن، مث قام عمر بن اخلطاب فقال وأحسن، مث قام املقد
اذهب أنت وربك فقاتال : رسول اهللا امض ملا أراك اهللا، فنحن معك واهللا ال نقول لك كما قال بنو اسرائيل ملوسى

إنا ههنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك باحلق لو سرت بنا إىل برك 
  .غه، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خريا ودعا لهالغماد جلالدنا معك من دونه حىت تبل
وإمنا يريد االنصار، وذلك أهنم كانوا عدد الناس " أشريوا علي أيها الناس : " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إلينا فأنت يف  يا رسول اهللا إنا برآء من ذمامك حىت تصل إىل ديارنا، فإذا وصلت: وأهنم حني بايعوه بالعقبة قالوا
ذمتنا مننعك مما مننع منه أبناءنا ونساءنا، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتخوف أن ال تكون االنصار ترى 

  .عدو من بالدهم: عليها نصره إال ممن دمهه باملدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسري هبم إىل
  :واهللا لكأنك تريدنا يا رسول اهللا ؟ قال: سعد بن معاذ فلما قال ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له

__________  
  ).معجم البلدان(موضع بني مكة وبدر وبينهما أربعة برد : املنصرف) ١(
  .قطعه عرضا، وال جيزع الوادي إال عرضا: جزع الوادي) ٢(
هو بسبس بن :  ذبيان وقالقاله السهيلي ونسبه ابن االثري جلهينة وغريه إىل: بسبسة: يف مصنف أيب داود) ٣(

  .عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن عمرو بن سعد بن ذبيان
  .يتحسسان تقدم شرحها: ويف رواية) ٤(
  .ما امسامها ؟ وهو أصح: كذا يف االصل، وهو حتريف، ويف ابن هشام) ٥(

ومواثيقنا، على قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو احلق وأعطيناك على ذلك عهودنا " أجل " 
السمع والطاعة لك، فامض يا رسول اهللا ملا أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك باحلق، لو استعرضت بنا البحر 
فخضته خلضناه معك، ما ختلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصرب يف احلرب صدق عند 

  .اللقاء
  لعل اهللا يريك منا ما تقر به عينك، فسر على

  .بركة اهللا
سريوا وابشروا، فإن اهللا قد وعدين إحدى : " فسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقول سعد ونشطه مث قال: قال

  .هكذا رواه ابن إسحاق رمحه اهللا" الطائفتني واهللا لكأين اآلن أنظر إىل مصارع القوم 
ا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن خمارق عن حدثن: وله شواهد من وجوه كثرية فمن ذلك ما رواه البخاري يف صحيحه

] كان [ شهدت من املقداد بن االسود مشهدا الن أكون صاحبه : مسعت ابن مسعود يقول: طارق بن شهاب قال
  .أحب إيل مما عدل به، أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يدعو على املشركني

اتال إنا ههنا قاعدون، ولكن نقاتل عن ميينك وعن ال نقول كما قال قوم موسى ملوسى إذهب أنت وربك فق: فقال
وسره انفرد به ] لذلك [ فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم أشرق وجهه ] قال [ مشالك وبني يديك وخلفك، 



: ورواه النسائي من حديثه وعنده) ١(البخاري دون مسلم فرواه يف مواضع من صحيحه من حديث خمارق به 
  .يوم بدر على فرس فذكرهوجاء املقداد بن االسود 

استشار النيب صلى اهللا عليه : عن محيد الطويل عن أنس قال -هو ابن محيد  -حدثنا عبيدة : وقال االمام أمحد
إياكم : وسلم خمرجه إىل بدر فأشار عليه أبو بكر، مث استشارهم فأشار عليه عمر، مث استشارهم فقال بعض االنصار

  .يريد رسول اهللا يا معشر االنصار
يا رسول اهللا إذا ال نقول كما قالت بنو إسرائيل ملوسى اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا : فقال بعض االنصار

  .قاعدون ولكن والذي بعثك باحلق لو ضربت أكبادها إىل برك الغماد التبعناك
  .وهذا إسناد ثالثي صحيح على شرط الصحيح

) ٢(أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاور  حدثنا عفان ثنا محاد عن ثابت عن: وقال أمحد أيضا
فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، مث تكلم عمر فأعرض عنه، فقال سعد بن عبادة، إيانا : حني بلغه إقبال أيب سفيان قال

ن يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن خنيضها البحار الخضناها، ولو أمرتنا أ
  .إىل برك الغماد لفعلنا، فندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس) ٣(نضرب أكبادها 
  قال فانطلقوا

__________  
، وأعاده يف التفسري مرتني، مرة عن ٢٨٧/  ٧باب فتح الباري ) ٤(كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ١(

وما بني معكوفني ..) فاذهب أنت وربك فقاتال: (اب قولهأيب نعيم، ومرة عن محدان بن عمر، تفسري سورة املائدة ب
  .يف احلديث زيادة من الصحيح

قال فيها العلماء إمنا قصد النيب صلى اهللا عليه وسلم االنصار، النه مل يكن : يف احلديثني مشاورة النيب للناس) ٢(
  بايعهم على أن

أراد أن  -يف بدر  -، فلما عرض اخلروج اليب سفيان خيرجوا معه للقتال وطلب العدو، وإمنا بايعهم على أن مينعوه
يعلم موقفهم من املوضوع املطروح، وهل أهنم يوافقون على ذلك أم ال ؟ فكانت إصابتهم له كاملة، واستعدادهم 

  .للقتال حسن
  كتابة عن ركضها، فإن الفارس إذا أراد ركض مركوبه حيرك رجليه من جانبيه، ضاربا على موضع كبده ) ٣(

 نزلوا بدرا، ووردت عليهم روايا قريش وفيهم غالم أسود لبين احلجاج، فأخذوه وكان أصحاب رسول اهللا حىت
صلى اهللا عليه وسلم يسألونه عن أيب سفيان وأصحابه فيقول مايل علم بأيب سفيان ولكن هذا أبو جهل بن هشام 

  .وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوه فإذا ضربوه
أنا أخربكم هذا أبو سفيان فإذا تركوه فسألوه قال مايل بأيب سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وعتبة ! نعم  :قال

وشيبة وأمية، فإذا قال هذا أيضا ضربوه ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي، فلما رأى ذلك انصرف فقال 
  .والذي نفسي بيده انكم لتضربونه إذا صدق وتتركونه إذا كذبكم

هذا مصرع فالن يضع يده على االرض ههنا وههنا، فما أماط أحدهم : وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .ورواه مسلم عن أيب بكر عن عفان به حنوه) ١(عن موضع يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب  من طريق عبد اهللا -واللفظ له  -وقد روى ابن أيب حامت يف تفسريه وابن مردويه 

إين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن باملدينة: عن أسلم عن أيب عمران أنه مسع أبا أيوب االنصاري يقول



فخرج ! فقلنا نعم " أخربت عن عري أيب سفيان أهنا مقبلة فهل لكم أن خنرج قبل هذه العري لعل اهللا يغنمناها ؟ 
فقلنا ال واهللا ما لنا " ما ترون يف القوم فإهنم قد أخربوا مبخرجكم ؟ : " يوما أو يومني قال لنا وخرجنا فلما سرنا

  .فقلنا مثل ذلك" ترون يف قتال القوم ؟ : " طاقة بقتال القوم ولكنا أردنا العري، مث قال
هب أنت وربك فقاتال إنا إذا ال نقول لك يا رسول كما قال قوم موسى ملوسى اذ]: فقال [ فقام املقداد بن عمرو 

ههنا قاعدون، قال فتمنينا معشر االنصار لو أنا قلنا مثل ما قال املقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم فأنزل 
  .وذكر متام احلديث) كما أخرجك من بيتك باحلق وإن فريقا من املؤمنني لكارهون: (اهللا عزوجل على رسوله

  حممد بن وروى ابن مردويه أيضا من طريق
  .عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن أبيه، عن جده

" كيف ترون ؟ : " خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر حىت إذا كان بالروحاء خطب الناس فقال: قال
 فقال عمر مثل قول" كيف ترون ؟ : " فقال أبو بكر يا رسول اهللا بلغنا أهنم بكذا وكذا، قال مث خطب الناس فقال

فقال سعد بن معاذ يا رسول اهللا إيانا تريد ؟ فوالذي أكرمك " كيف ترون ؟ : " أيب بكر مث خطب الناس فقال
وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط وال يل هبا علم، ولئن سرت حىت تأيت برك الغماد من ذي مين لنسرين معك وال 

عدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكم نكون كالذين قالوا ملوسى اذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قا
متبعون، ولعل أن تكون خرجت المر وأحدث اهللا إليك غريه فانظر الذي أحدث اهللا إليك فامض فصل حبال من 

  .شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسامل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت
  .اآليات) حلق وإن فريقا من املؤمنني لكارهونكما أخرجك ربك من بيتك با: " فنزل القرآن على قول سعد

وذكره االموي يف مغازيه وزاد بعد قوله وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا 
  .مما تركت

  وما أمرت به من أمر فأمرنا تبع المرك
__________  

  .ضربرواه أبو داود يف كتاب اجلهاد باب االسري ينال منه وي) ١(
  .١٤٠٣/  ٣ص  ٨٣باب غزوة بدر ح  ٣٠كتاب اجلهاد  ٣٢وأخرجه مسلم يف 

  ).١(فواهللا لئن سرت حىت تبلغ الربك من غمدان لنسرين معك 
مث ارحتل رسول اهللا من ذفران فسلك على ثنايا يقال هلا االصافر، مث احنط منها إىل بلد يقال له : قال ابن إسحاق

وهو كئيب عظيم كاجلبل العظيم، مث نزل قريبا من بدر فركب هو ورجل من أصحابه وترك احلنان بيمني ) ٢(الدية 
)٣.(  

  .قال ابن هشام هو أبو بكر
حىت وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش، وعن  -كما حدثين حممد بن حيىي بن حبان  -قال ابن إسحاق 

  .حممد وأصحابه، وما بلغه عنهم
ين ممن أنتما ؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أخربتنا أخربناك فقال ال أخربكما حىت ختربا: فقال الشيخ

قال الشيخ فإنه بلغين أن حممدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي ! نعم : أو ذاك بذاك ؟ قال
  أخربين فهم اليوم مبكان كذا وكذا

ين أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان الذي أخربين للمكان الذي به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبلغ



  .صدقين فهم اليوم مبكان كذا وكذا
" للمكان الذي به قريش، فلما فرغ من خربه قال ممن أنتما ؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنن من ماء 

  .مث انصرف عنه
  .يقال هلذا الشيخ سفيان الضمري: ما من ماء أمن ماء العراق ؟ قال ابن هشام: قال يقول الشيخ
مث رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أصحابه فلما أمسى بعث علي بن أيب طالب والزبري : قال ابن إسحاق

وسعد بن أيب وقاص يف نفر من أصحابه إىل ماء بدر يلتمسون اخلرب له كما حدثين يزيد بن رومان ) ٤(بن العوام 
وعريض أبو يسار غالم بين العاص بن ) ٥(وا راوية لقريش فيها أسلم غالم بين احلجاج عن عروة بن الزبري فأصاب

حنن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من : سعيد، فأتوا هبما فسألومها، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم يصلي فقالوا
حنن اليب سفيان : قاال) ٦(مها املاء، فكره القوم خربمها، ورجوا أن يكونا اليب سفيان فضربومها، فلما أذلقو

  .فتركومها، وركع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسجد سجدتيه وسلم
هم : إذا صدقاكم ضربتمومها، وإذا كذباكم تركتمومها، صدقا واهللا إهنما لقريش، أخرباين عن قريش ؟ قاال: " وقال

  وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة] واهللا [ 
__________  

  .بنحوه يف باب سياق قصة بدر عن مغازي موسى بن عقبة ١٠٧/  ٣ه البيهقي يف الدالئل نقل) ١(
  .وهي بلد بني االصافر وبدر: الدبة: كذا يف االصل، ويف ابن هشام والواقدي وتاريخ الطربي ومعجم البلدان) ٢(
  .معاذ بن جبل: معه قتادة بن النعمان، ويقال عبد اهللا بن كعب املازين، ويقال: يف الواقدي) ٣(
بسبس بن عمرو بدال من الزبري بن العوام، ويف روايته أنه صلى اهللا عليه وسلم أنه التفى صلى اهللا : يف الواقدي) ٤(

  .عليه وسلم قبل ذلك ببسبس فأخربه خرب قريش
االثري ابن  -الطربي (وقد تقدم أنه صلى اهللا عليه وسلم بعث بسبس وعدي بن أيب الزغباء يتحسسان أخبار قريش 

  ).سرية ابن هشام طبقات ابن سعد -
أسلم غالم منبه بن احلجاج، ويسار غالم عبيد بن سعيد بن : اجلحجاح، ويف الواقدي ذكر ثالثة: يف ابن االثري) ٥(

  .العاص، وأبو رافع غالم أمية بن خلف
  .بالغوا يف ضرهبما وآذومها: أذلقومها) ٦(

  .القصوى، والكثيب العقنقل
  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم كم القوم ؟ قاال كثريفقال هلما رسو

  .يوما تسعا ويوما عشرا: كم ينحرون كل يوم ؟ قاال: ال ندري، قال: قال ما عدهتم، قاال
فمن فيهم من أشراف : مث قال هلما" القوم ما بني التسعمائة إىل االلف : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عة وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام، وحكيم بن حزام، ونوفل بن خويلد، عتبة بن ربي: قريش ؟ قاال
واحلارث بن عامر بن نوفل، وطعيمة بن عدي بن نوفل، والنضر بن احلارث، وزمعة بن االسود وأبو جهل بن هشام 

  .وأمية بن خلف، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج، وسهيل بن عمرو، وعمرو بن عبدود
  ".هذه مكة قد ألقت إليكم أفالذ كبدها : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الناس فقالفأقبل رسول : قال

وكان بسبس بن عمرو وعدي بن ايب الزغباء قد مضيا حىت نزال بدرا فأناخا إىل تل قريب من املاء : قال ابن إسحاق
  .مث أخذا شنا هلما يستقيان فيه



بس جاريتني من جواري احلاضر ومها يتالزمان على املاء وجمدي بن عمرو اجلهين على املاء، فسمع عدي وبس
  .إمنا تأيت العري غدا أو بعد غد فأعمل هلم، مث أقضيك الذي الذي لك: وامللزومة تقول لصاحبتها

  .صدقت مث خلص بينهما: قال جمدي
وأخرباه مبا مسعا،  ومسع ذلك عدي وبسبس فجلسا على بعرييهما، مث انطلقا حىت أتيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وأقبل أبو سفيان حىت تقدم العري حذرا حىت ورد املاء
هل أحسست أحدا ؟ قال ما رأيت أحدا أنكره، إال أين قد رأيت راكبني قد أناخا إىل هذا : فقال جملدي بن عمرو

  .فته فإذا فيه النوىالتل، مث استقيا يف شن هلما، مث انطلقا، فأتى أبو سفيان مناخهما فأخذ من أبعار بعرييهما ف
هذه واهللا عالئف يثرب فرجع إىل أصحابه سريعا فضرب وجه عريه عن الطريق فساحل هبا وترك بدرا بيسار : فقال

  .وانطلق حىت أسرع
  .وأقبلت قريش، فلما نزلوا اجلحفة رأى جهيم بن الصلت بن خمرمة بن املطلب بن عبد مناف رؤيا

ين لبني النائم واليقظان إذ نظرت إىل رجل قد أقبل على فرس حىت وقف، ومعه إين رأيت فيما يرى النائم، وا: فقال
  قتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة وأبو احلكم بن هشام وأمية بن خلف،: بعري له مث قال

وفالن وفالن فعد رجاال ممن قتل يوم بدر من أشراف قريش، مث رأيته ضرب يف لبة بعريه مث أرسله يف العسكر فما 
  .قي خباء من أخبية العسكر إال أصابه نضح من دمهب

  .فبلغت أبا جهل لعنه اهللا فقال هذا أيضا نيب آخر من بين املطلب سيعلم غدا من املقتول إن حنن التقينا
إنكم إمنا خرجتم لتمنعوا عريكم : وملا رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عريه، أرسل إىل قريش: قال ابن إسحاق

واهللا ال نرجع حىت نرد بدرا وكان بدر مومسا : ، فقد جناها اهللا فارجعوا، فقال أبو جهل بن هشامورجالكم وأموالكم
من مواسم العرب جيتمع هلم به سوق كل عام فنقيم عليه ثالثا فننحر اجلزور، ونطعم الطعام، ونسقى اخلمر وتعزف 

  ا أبدا فامضوا وقال االخنس بنعلينا القيان، وتسمع بنا العرب ومبسرينا ومجعنا فال يزالون يهابونن

يا بين زهرة قد جنى اهللا لكم ): ١(وهم باجلحفة  -وكان حليفا لبين زهرة  -شريق بن عمرو بن وهب الثقفي 
أموالكم، وخلص لكم صاحبكم خمرمة بن نوفل، وإمنا نفرمت لتمنعوه وماله، فاجعلوا يب جبنها وارجعوا فإنه ال حاجة 

  .ال ما يقول هذا) ٢(ة لكم بأن خترجوا يف غري ضيع
قال فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد، أطاعوه وكان فيهم مطاعا ومل يكن بقي بطن من قريش إال وقد نفر منهم 

ناس إال بين عدي مل خيرج منهم رجل واحد، فرجعت بنو زهرة مع االخنس فلم يشهد بدرا من هاتني القبيلتني أحد 
)٣.(  

  .وبني بعض قريش حماورة -وكان يف القوم  -) ٤(ن أيب طالب ومضى القوم وكان بني طالب ب: قال
  .أن هواكم مع حممد، فرجع طالب إىل مكة مع من رجع -وإن خرجتم معنا  -واهللا لقد عرفنا يا بين هاشم : فقالوا

فليكن املسلوب * يف مقنب من هذه املقانب ) ٥(يف عصبة حمالف حمارب * ال هم إما يغزون طالب : وقال يف ذلك
ومضت قريش حىت نزلوا بالعدوة القصوى من : وليكن املغلوب غري الغالب قال ابن إسحاق) ٦(غري السالب 

الوادي، خلف العقنقل وبطن الوادي وهو يليل، بني بدر وبني العقنقل، الكثيب الذي خلفه قريش، والقليب ببدر 
  يف

  .العدوة الدنيا من بطن يليل إىل املدينة
أي من ناحية ) إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم: (ويف هذا قال تعاىل: قلت



  ]. ٤٢: االنفال[ اآليات ) ولو تواعدمت الختلفتم يف امليعاد ولكن ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال(الساحل 
  فأصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٧(وبعث اهللا السماء وكان الوادي دهسا 

__________  
  ).٦٢/  ٣معجم البلدان (كانت قرية كبرية على طريق املدينة، من مكة على أربع مراحل : اجلحفة) ١(
  .يف غري منفعة: يف السرية احللبية ويف الواقدي) ٢(
  .وكانوا مائة، واالثبت أقل من مائة: يف الواقدي) ٣(

  .وأما بنو عدي فرجعوا من الطريق، وقيل من مر الظهران
كانت بنو عدي بن كعب مع النفري فلما بلغوا ثنية لفت عدلوا يف السحر إىل الساحل منصرفني إىل : وقال ابن سعد

  .مكة
  .يف رواية للطربي عن ابن الكليب أن طالب أخرج كرها مع املشركني) ٤(

  .وأنه رجع إىل مكة فيمن رجع قبل بدر
  .٢٧٦/  ٢ج 

  .وال يف القتلى وال فيمن رجع إىل مكة أنه مل يوجد يف االسرى: ويف رواية البن االثري والطربي
يا رب إما يغزون : يف نفر مقاتل حمارب ويف الطربي الشطر االول* إما خيرجن طالب : يف رواية ابن عقبة) ٥(

  .املقنب اجلماعة من اخليل، حنو ثالمثائة: مقنب) ٦(طالب 
  .كل مكان لني مل يبلغ أن يكون رمال: الدهس) ٧(

  .م االرض ومل مينعهم من السري، وأصاب قريشا منها ماء مل يقدروا على أن يرحتلوا معهوأصحابه منها ماء لبدهل
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولريبط على : (قلت ويف هذا قوله تعاىل
  فذكر أنه طهرهم ظاهرا وباطنا،]  ١٢: االنفال) [ قلوبكم ويثبت به االقدام

أقدامهم وشجع قلوهبم وأذهب عنهم ختذيل الشيطان وختويفه للنفوس ووسوسته اخلواطر، وهذا تثبيت وأنه ثبت 
إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا : (الباطن والظاهر وأنزل النصر عليهم من فوقهم يف قوله

واضربوا منهم (أي على الرؤوس ]  ١٣ :االنفال) [ سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق االعناق
ذلك بأهنم شاقوا اهللا ورسوله ومن يشاقق اهللا ورسوله فإن اهللا شديد (أي لئال يستمسك منهم السالح ) كل بنان

  ]. ١٤: االنفال) [ العقاب، ذلكم فذقوه وأن للكافرين عذاب النار
سرائيل ثنا أبو إسحاق عن حارثة عن علي بن حدثين هارون بن إسحاق ثنا مصعب بن املقدام ثنا ا: قال ابن جرير

  .أيب طالب
فانطلقنا حتت الشجر  -يعىن الليلة اليت كانت يف صبيحتها وقعة بدر  -أصابنا من الليل طش من املطر : قال

  .وحرض على القتال -يعين قائما يصلي  -واحلجف نستظل حتتها من املطر، وبات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).١(حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن شعبة عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي : مام أمحدوقال اال

ما كان فينا فارس يوم بدر إال املقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إال نائم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت : قال
  .شجرة يصلي ويبكي حىت أصبح، وسيأيت هذا احلديث مطوال

أنزل عليهم املطر فأطفأ به الغبار وتلبدت به : وقال جماهد): ٢(ائي عن بندار عن غندر عن شعبة به ورواه النس
  .االرض وطابت به أنفسهم وثبتت به أقدامهم



وكانت ليلة بدر ليلة اجلمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنة ثنتني من اهلجرة، وقد بات رسول اهللا صلى : قلت
يكرر ذلك " يا حي يا قيوم " ة يصلي إىل جذم شجرة هناك، ويكثر يف سجوده أن يقول اهللا عليه وسلم تلك الليل
  .ويلظ به عليه السالم

  .فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبادرهم إىل املاء حىت جاء أدىن ماء من بدر نزل به: قال ابن إسحاق
  .ب بن منذر بن اجلموحفحدثت عن رجال من بين سلمة أهنم ذكروا أن احلبا: قال ابن إسحاق

  يا رسول اهللا أرأيت هذا املنزل أمنزال أنزلكه اهللا ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر: قال
__________  

  .٢٦٩/  ٢: تاريخ الطربي) ١(
أخرجه النسائي يف السنن الكربى، يف الصالة، عن حممد بن املثىن، عن حممد، عن شعبة، عن أيب إسحاق عن ) ٢(

   ٣٥٧/  ٧فة االشراف حارثة بن مضرب حت

  .عنه، أم هو الرأي واحلرب واملكيدة ؟ قال بل هو الرأي واحلرب واملكيدة
ما وراءه من ) ١(قال يا رسول اهللا فإن هذا ليس مبنزل فأمض بالناس حىت نأيت أدىن ماء من القوم، فننزله، مث نغور 

  .يشربونالقلب، مث نبين عليه حوضا فنملؤه ماء مث نقاتل القوم فنشرب وال 
  ".لقد أشرت بالرأي : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وزعم الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس: حدثنا أيب قال: قال االموي
وجربيل عن ميينه إذا أتاه ملك من املالئكة فقال يا ) ٢(قال بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيمع االقماص 

" هو السالم ومنه السالم وإليه السالم : " لسالم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحممد إن اهللا يقرأ عليك ا
  .الذي أمرك به احلباب بن املنذر] هو [ إن اهللا يقول لك أن االمر ) ٣(فقال امللك 

 فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا جربيل هل تعرف هذا ؟ فقال ما كل أهل السماء أعرف وأنه لصادق وما
هو بشيطان فنهض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه من الناس فسار حىت أتى أدىن ماء من القوم نزل عليه 

  .مث أمر بالقلب فعورت، وبىن حوضا على القليب الذي نزل عليه فملئ ماء مث قذفوا فيه اآلنية
ى اهللا عليه وسلم نزل ملك من السماء وذكر بعضهم أن احلباب بن املنذر ملا أشار مبا أشار به على رسول اهللا صل

وجربيل عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال امللك يا حممد ربك يقرأ عليك السالم ويقول لك إن الرأي ما أشار به 
  .احلباب، فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جربيل فقال ليس كل املالئكة أعرفهم وأنه ملك وليس بشيطان

أهنم نزلوا على القليب الذي يلي املشركني نصف الليل وأهنم نزلوا فيه واستقوا منه وملؤا ) ٤(وذكر االموي 
  .احلياض حىت أصبحت مالء وليس للمشركني ماء

  .أن سعد بن معاذ: فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر أنه حدث: قال ابن إسحاق
مث نلقى عدونا فإن أعزنا اهللا وأظهرنا على يا نيب اهللا أال نبين لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك، : قال

  عدونا، كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت االخرى، جلست على ركائبك فلحقت مبن وراءنا
من قومنا، فقد ختلف عنك أقوام ما حنن بأشد حبالك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما ختلفوا عنك، مينعك اهللا هبم 

  .يناصحونك وجياهدون معك
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خريا ودعا له خبري، مث بىن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عريش كان  فأثىن عليه

  .فيه



  وقد ارحتلت قريش حني أصبحت فأقبلت، فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن إسحاق
__________  

ر يف شرح السرية، ويف ابن سعد وكامل ابن االثري نفسد قاله أبو ذ: كذا يف االصل وابن هشام والواقدي نغور) ١(
  .أي ندفن: نعور

مجع قبص والقبص : كذا يف االصل، ومل نعثر يف أي من الكتب اليت بأيدينا على هذا النص، ولعلها االقباص) ٢(
  .اجلماعة من الناس

  .أشار به احلبابالرأي ما : إن جربيل نزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: يف ابن سعد) ٣(
  .١١٠/  ٣أنظر دالئل البيهقي ج ) ٤(

اللهم هذه قريش قد أقبلت خبيالئها : " قال -وهو الكثيب الذي جاؤا منه إىل الوادي  -تصوب من العقنقل 
  ".الغداة ) ٢(وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتين اللهم أحنهم ) ١(وفخرها حتادك 

إن يكن يف " وقد رأى عتبة بن ربيعة يف القوم وهو على مجل له أمحر  -وسلم  وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه
وقد كان خفاف بن أمياء بن رحضة أو : إن يطيعوه يرشدوا قال" أحد من القوم خري فعند صاحب اجلمل االمحر 

  .أبوه أمياء بن رحضة الغفاري، بعث إىل قريش ابنا له جبزائر أهداها هلم
فأرسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رحم، وقد قضيت الذي : قال" مندكم بسالح ورجال فعلنا  إن أحببتم أن: " وقال

عليك، فلعمري إن كنا إمنا نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم، وإن كنا إمنا نقاتل اهللا، كما يزعم حممد فما الحد باهللا 
  .من طاقة

 صلى اهللا عليه وسلم فيهم حكيم بن حزام، فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حىت وردوا حوض رسول اهللا: قال
دعوهم فما شرب منه رجل يومئذ إال قتل، إال ما كان من حكيم بن حزام : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فإنه مل يقتل مث أسلم بعد ذلك فحسن إسالمه فكان إذا اجتهد يف ميينه قال ال والذي جناين يوم بدر
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ ثالمثائة وثالثة عشر رجال كما سيأيت بيان ذلك يف  وقد كان أصحاب رسول: قلت

  .فصل نعقده بعد الوقعة، ونذكر أمساءهم على حروف املعجم إن شاء اهللا
  .ففي صحيح البخاري عن الرباء

نهر، وما كنا نتحدث أن أصحاب بدر ثلثمائة ويضع عشرة على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه ال: قال
  ).٣(جاوزه معه إال مؤمن 
  .وللبخاري أيضا عنه

استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان املهاجرون يوم بدر نيفا على ستني، واالنصار نيفا وأربعون ومائتان : قال
)٤.(  

كان أهل بدر : عن نصر بن رئاب عن حجاج عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: وروى االمام أمحد
ة وثالثة عشر، وكان املهاجرون ستة وسبعني وكان هزمية أهل بدر لسبع عشرة مضني من شهر رمضان يوم ثلثمائ
  .اجلمعة

) [ إذ يريكهم اهللا يف منامك قليال ولو أراكهم كثريا لفشلتم ولتنازعتم يف االمر ولكن اهللا سلم: (وقال اهللا تعاىل
  .اآلية]  ٤٣: االنفال

وقيل إنه نام يف العريش وأمر الناس أن ال يقاتلوا حىت يأذن هلم، فدنا القوم منهم  وكان ذلك يف منامه تلك الليلة



  .فجعل الصديق يوقظه ويقول يا رسول اهللا دنوا منا فاستيقظ، وقد أراه اهللا إياهم يف منامه قليال
  .وهو غريب جدا) ٥(ذكره االموي 
  :وقال تعاىل

__________  
  .تعاديك: حتادك) ١(
  .أهلكهمأي : أحنهم) ٢(
وأخرجه ابن ماجه يف كتاب  ٣٩٥٩باب عدة أصحاب بدر ح  ٦كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٣(

  .اجلهاد عن أيب عامر العقدي
عن مسلم بن  ٢٩٠/  ٧، ٣٩٥٨باب ح  ٦كتاب املغازي  ٦٤رواه البخاري من طريقني فتح الباري ) ٤(

  .٣٩١/  ٧إبراهيم، وعن ابن أيب شيبة فتح الباري 
  .١١٣/  ٣نقله البيهقي يف الدالئل ) ٥(

  ]. ٤٤: االنفال) [ وإذ يريكموهم إذ التقيتم يف أعينكم قليال ويقللكم يف أعينهم ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال(
  فعندما تقابل الفريقان قلل اهللا كال منهما يف أعني اآلخرين ليجترئ هؤالء على

: حلكمة البالغة، وليس هذا معارض لقوله تعاىل يف سورة آل عمرانهؤالء وهؤالء على هؤالء ملا له يف ذلك من ا
قد كان لكم آية يف فئتني التقتا، فئة تقاتل يف سبيل اهللا، وأخرى كافرة يروهنم مثليهم رأى العني واهللا يؤيد بنصره (

دد الكافرة على فإن املعىن يف ذلك على أصح القولني أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة املؤمنة مثلي ع) من يشاء
أوقع اهللا الوهن والرعب يف قلوب الذين كفروا ) ١(الصحيح أيضا، وذلك عند التحام احلرب واملسابقة 

فاستدرجهم أوال بأن أراهم إياهم عند املواجهة قليال، مث أيد املؤمنني بنصره فجعلهم يف أعني الكافرين على الضعف 
  .منهم حىت وهنوا وضعفوا وغلبوا

  ).واهللا يؤيد بنصره من يشاء إن يف ذلك لعربة الويل االبصار: (وهلذا قال
لقد قللوا يف أعيننا يوم بدر حىت أين القول لرجل ]: قال [ وعبد اهللا ) ٢(قال إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب عبيد 
  .إىل جنيب أتراهم سبعني ؟ فقال أراهم مائة

ملا أطمأن القوم : ل العلم عن أشياخ من االنصار قالواوحدثين أيب إسحاق بن يسار وغريه من أه: قال ابن إسحاق
احزر لنا القوم أصحاب حممد، قال فاستجال بفرسه حول العسكر مث رجع : بعثوا عمري بن وهب اجلمحي فقالوا

  .رجل يزيدون قليال، أو ينقصون ولكن أمهلوين حىت أنظر أللقوم كمني أو مدد) ٣(ثالمثائة : إليهم، فقال
ما رأيت شيئا، ولكن قد رأيت يا معشر قريش : الوادي حىت أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقالفضرب يف : قال

حتمل املنايا، نواضح يثرب حتمل املوت الناقع قوم ليس هلم منعة وال ملجأ إال سيوفهم، واهللا ما أرى أن ) ٤(الباليا 
يا [ ما خري العيش بعد ذلك فروا رأيكم يقتل رجل منهم، حىت يقتل رجال منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم ف

يا أبا الوليد إنك : ؟ فلما مسع حكيم بن حزام ذلك مشى يف الناس، فأتى عتبة بن ربيعة فقال) ٥] (معشر قريش 
كبري قريش وسيدها، واملطاع فيها، هل لك إىل أن ال تزال تذكر فيها خبري إىل آخر الدهر ؟ قال وما ذاك يا حكيم ؟ 

  .قد فعلت: ناس وحتمل أمر حليفك عمرو بن احلضرمي، قالقال ترجع بال
  .أنت علي بذلك، إمنا هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله

  أمر الناس غريه، مث قام عتبة) ٧(فإين ال أخشى أن يشجر  -يعين ابا جهل  -) ٦(فأت ابن احلنظلية 



__________  
  .السابقة وهو حتريف: يف االصل) ١(
  .أيب عبيد: ٦٧/  ٣لبيهقي ج يف دالئل ا) ٢(
  .ثالمثائة ومخسون: عنه: يف رواية البيهقي) ٣(
  .مجع بلية، قيل هي الناقة أو الدابة تربط على قرب امليت فال تعلف وال تسقى حىت متوت: الباليا) ٤(

  .الربذعة: الواليا وهي مجع ولية: ويف ابن االثري
  .١٢٣/  ٢وكامل ابن االثري  ٢٧٤/  ٢بن هشام واخلرب يف سرية ا ٦٥/  ٣من دالئل البيهقي ) ٥(
  = احلنظلية أم أيب جهل، وهي أمساء بنت خمربة أحد بين هنشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن : قال ابن هشام) ٦(

يا معشر قريش، إنكم واهللا ما تصنعون بأن تلقوا حممدا وأصحابه شيئا، واهللا لئن اصبتموه ال يزال : خطيبا فقال
أو رجال من عشريته فارجوا وخلوا بني  -أو ابن خاله  -ظر إىل وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه الرجل ين

  .حممد وبني سائر العرب، فإن أصابوه فذلك الذي أردمت، وإن كان غري ذلك ألفاكم ومل تعرضوا منه ما تريدون
فقلت له يا أبا احلكم إن عتبة ) ١(ها فانطلقت حىت جئت أبا جهل، فوجدته قد نثل درعا فهو يهنئ: قال حكيم

  .أرسلين إليك بكذا وكذا
انتفخ واهللا سحره حني رأى حممدا وأصحابه، فال واهللا ال نرجع حىت حيكم اهللا بيننا وبني حممد، وما بعتبة ما : فقال

  .ضرميقال، ولكنه رأى حممدا وأصحابه أكلة جزور، وفيهم ابنه فقد ختوفكم عليه، مث بعث إىل عامر بن احل
هذا حليفك يريد أن يرجع الناس، وقد رأيت ثأرك بعينك فقم فأنشد خفرتك ومقتل أخيك، فقام عامر بن : فقال

  .واعمراه واعمراه: احلضرمي فأكتشف مث صرخ
على ما هم عليه من الشر وأفسد على الناس الرأي الذي ) ٢(فحميت احلرب وحقب أمر الناس واستوثقوا : قال

  .دعاهم إليه عتبة
سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره أنا أم هو، مث التمس عتبة : فلما بلغ عتبة قول أيب جهل انتفخ واهللا سحره قال

بيضة ليدخلها يف رأسه فما وجد يف اجليش بيضة تسعه من عظم رأسه فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه بربد له 
)٣.(  

بينا حنن عند : ي، عن أبيه، عن سعيد بن املسيب قالمن طريق مسور بن عبد امللك الريبوع: وقد روى ابن جرير
  حكيم بن حزام يستأذن،: مروان بن احلكم إذ دخل حاجبه فقال

مرحبا يا أبا خالد أدن، فحال عن صدر اجمللس حىت جلس بينه وبني الوسادة مث : ائذن له فلما دخل قال: قال
  .حدثنا حديث بدر: استقبله فقال

اجلحفة رجعت قبيلة من قبائل قريش بأسرها فلم يشهد أحد من مشركيهم بدرا، مث خرجنا حىت إذا كنا ب: فقال
خرجنا حىت نزلنا العدوة اليت قال اهللا تعاىل، فجئت عتبة بن ربيعة فقلت يا أبا الوليد هل لك يف أن تذهب بشرف 

ي وهو حليفك، فتحمل هذا اليوم ما بقيت ؟ قال أفعل ماذا ؟ قلت إنكم ال تطلبون من حممد إال دم ابن احلضرم
  .بديته ويرجع الناس

فقل له هل لك أن ترجع اليوم مبن معك عن ابن  -يعين أبا جهل  -فقال أنت علي بذلك وأذهب إىل ابن احلنظلية 
فسخت : عمك ؟ فجئته فإذا هو يف مجاعة من بني يديه ومن خلفه، وإذا ابن احلضرمي واقف على رأسه وهو يقول

يقول لك عتبة بن ربيعة هل لك أن ترجع اليوم مبن : ي اليوم إىل بين خمزوم فقلت لهعقدي من عبد مشس، وعقد



  .ومل أكن الكون رسوال لغريه! ال : معك ؟ قال أما وجد رسوال غريك ؟ قلت
  فخرجت مبادرا إىل: قال حكيم

__________  
  .مالك بن زيد بن مناة بن متيم= 
  .يسجر: من ابن هشام ويف االصل) ٧(
  .أي يتفقدها قاله أبو ذر: يهنها) ١(

  .اجتمع أمرهم: استوسقوا: يف ابن هشام) ٢(يتفقدها ويصلحها : يهيئها: ويف الكامل البن االثري
  .١٢٤/  ٢وابن االثري  ٦٥/  ٣والبيهقي يف الدالئل  ٢٧٥/  ٢سرية ابن هشام ) ٣(

  .قد أهدى إىل املشركني عشرة جزائرعتبة لئال يفوتين من اخلرب شئ وعتبة متكئ على امياء بن رحضة الغفاري، و
ستعلم، فسل أبو جهل سيفه فضرب به : انتفخ سحرك ؟ فقال له عتبة: فطلع أبو جهل الشر يف وجهه فقال لعتبة

  ).١(منت فرسه، فقال إمياء بن رحضة بئس الفأل هذا، فعند ذلك قامت احلرب 
  .بية فروى الترمذي عن عبد الرمحن بن عوفوقد صف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه وعباهم أحسن تع

  .صفنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ليال: قال
: وروى االمام أمحد من حديث ابن هليعة حدثين يزيد بن أيب حبيب أن أسلم أبا عمران حدثه أنه مسع أبا أيوب يقول

  صفنا
: ام الصف، فنظر إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر فبدرت منا بادرة أم

  .تفرد به أمحد وهذا إسناد حسن" معي معي " 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عدل : وحدثين حبان بن واسع بن حبان عن أشياخ من قومه: وقال ابن إسحاق

حليف بين عدي ابن النجار وهو صفوف أصحابه يوم بدر، ويف يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية 
يا رسول اهللا أوجعتين، وقد بعثك اهللا باحلق : فقال" استويا سواد " مستنتل من الصف، فطعن يف بطنه بالقدح وقال 

ما : فاعتنقه فقبل بطنه، فقال: استقد، قال: والعدل، فأقدين فكشف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بطنه فقال
يا رسول اهللا، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن ميس جلدي : ؟ قال محلك على هذا يا سواد

  .جلدك، فدعا له رسول اهللا خبري صلى اهللا عليه وسلم وقاله
قال يا رسول اهللا ما  -وهو ابن عفراء  -وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة أن عوف بن احلارث : قال ابن إسحاق

فنزع درعا كانت عليه فقذفها، مث أخذ سيفه فقاتل " ه يده يف العدو حاسرا غمس: " يضحك الرب من عبده ؟ قال
  .حىت قتل رضي اهللا عنه

مث عدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصفوف ورجع إىل العريش فدخله ومعه أبو بكر ليس : قال ابن إسحاق
  .معه فيه غريه

قفا على باب العريش متقلدا بالسيف ومعه رجال من وغريه وكان سعد بن معاذ رضي اهللا عنه وا: وقال ابن إسحاق
االنصار حيرسون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خوفا عليه من أن يدمهه العدو من املشركني واجلنائب النجائب 

  .مهيأة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن احتاج إليها ركبها ورجع إىل املدينة كما أشار به سعد بن معاذ
يا أيها الناس من أشجع الناس ؟ : بزار يف مسنده من حديث حممد بن عقيل عن علي أنه خطبهم فقالوقد روى ال

فقالوا أنت يا أمري املؤمنني، فقال أما إين ما بارزين أحد إال انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر، إنا جعلنا لرسول اهللا 



 عليه وسلم لئال يهوي إليه أحد من املشركني، صلى اهللا عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول اهللا صلى اهللا
فواهللا ما دنا منا أحد إال أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يهوي إليه أحد إال 

  .أهوى إليه فهذا أشجع الناس
ويقولون أنت جعلت اآلهلة قال ولقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخذته قريش فهذا حياده، وهذا يتلتله 
ويلكم أتقتلون رجال أن : إهلا واحدا فواهللا ما دنا منا أحد إال أبو بكر يضرب وجياهد هذا ويتلتل هذا وهو يقول

  يقول ريب اهللا مث
__________  

  .٢٧٨/  ٢تاريخ الطربي ج ) ١(

فرعون خري أم هو ؟ فسكت  أنشدكم اهللا أمؤمن آل: رفع علي بردة كانت عليه فبكى حىت اخضلت حليته مث قال
فواهللا لساعة من أيب بكر خري من ملء االرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إميانه وهذا : القوم، فقال علي
  .رجل أعلن إميانه

  .مث قال البزار ال نعلمه يروى إال من هذا الوجه
  .ضي اهللا عنه وأرضاهفهذه خصوصية للصديق حيث هو مع الرسول يف العريش كما كان معه يف الغار ر

اللهم إنك أن هتلك هذه " ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر االبتهال والتضرع والدعاء ويقول فيما يدعو به 
" اللهم أجنز يل ما وعدتين، اللهم نصرك : " وجعل يهتف بربه عزوجل ويقول" العصابة ال تعبد بعدها يف االرض 

  .رداء عن منكبيهويرفع يديه إىل السماء حىت سقط ال
يا رسول : وجعل أبو بكر رضي اهللا عنه يلتزمه من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول مشفقا عليه من كثرة االبتهال

  .اهللا بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك
هكذا حكى السهيلي عن قاسم بن ثابت أن الصديق إمنا قال بعض مناشدتك ربك من باب االشفاق ملا راى من 

بعض هذا يا رسول اهللا أي مل تتعب نفسك هذا : نصبه يف الدعاء والتضرع حىت سقط الرداء عن منكبيه فقال
التعب واهللا قد وعدك بالنصر، وكان رضي اهللا عنه رقيق القلب شديد االشفاق على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مقام اخلوف  كان رسول: وحكى السهيلي عن شيخه أيب بكر بن العريب بأنه قال

قال الن هللا أن يفعل ما يشاء فخاف أن  -يعين أكمل  -والصديق يف مقام الرجاء وكان مقام اخلوف يف هذا الوقت 
  .ال يعبد يف االرض بعدها، فخوفه ذلك عبادة

مردود على قائله إذ مل يتذكر هذا قلت وأما قول بعض الصوفية إن هذا املقام يف مقابلة ما كان يوم الغار فهو قول 
  .القائل عور ما قال وال الزمه وال ما يترتب عليه واهللا أعلم

هذا وقد تواجه الفئتان وتقابل الفريقان وحضر اخلصمان بني يدي الرمحن واستغاث بربه سيد االنبياء وضج 
ن أول من قتل من املشركني الصحابة بصنوف الدعاء إىل رب االرض والسماء سامع الدعاء وكاشف البالء فكا

  .االسود بن عبد االسد املخزومي
  وكان رجال: قال ابن إسحاق

أعاهد اهللا الشربن من حوضهم أو الهدمنه أو الموتن دونه، فلما خرج خرج إليه محزة بن : شرسا سئ اخللق فقال
على ظهره تشخب رجله  قدمه بنصف ساقه وهو دون احلوض فوقع) ١(عبد املطلب، فلما التقيا ضربه محزة فأطن 



واتبعه محزة فضربه حىت قتله ) ٢(أن ترب ميينه  -زعم  -دما حنو أصحابه، مث حبا إىل احلوض حىت اقتحم فيه يريد 
  .يف احلوض
فحمى عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته، فربز بني أخيه شيبة وابنه الوليد، فلما : قال االموي

إىل الرباز فخرج إليهم فتية من االنصار ثالثة وهم عوف ومعاذ ابنا احلارث وأمهما توسطوا بني الصفني دعوا 
  عفراء،

__________  
  ).شرح أيب ذر(أطار : أطن) ١(
  .زحف االسود حىت وقع يف احلوض فهدمه برجله الصحيحة، وشرب منه: يف الواقدي) ٢(

أنظر دالئل (وض فهدم منه واتبعه محزة حىت قتله فأقبل حيبو حىت وقع يف جوف احل: وقال موسى بن عقبة يف روايته
  ).٦٨/  ١مغازي الواقدي  - ١١٣/  ٣البيهقي 

  .فقالوا من أنتم ؟ قالوا رهط من االنصار -فيما قيل  -) ١(والثالث عبد اهللا بن رواحة 
  .فقالوا مالنا بكم من حاجة

يا حممد اخرج إلينا أكفاءنا من : ادى مناديهمأكفاء كرام ولكن أخرجوا إلينا من بين عمنا، ون: ويف رواية فقالوا
  .قومنا

وعند االموي أن النفر من " قم يا عبيدة بن احلارث، وقم يا محزة، وقم يا علي : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النه أول موقف واجه فيه رسول اهللا صلى اهللا) ٢(االنصار ملا خرجوا كره 

  .عليه وسلم أعداءه فأحب أن يكون أولئك من عشريته فأمرهم بالرجوع وأمر أولئك الثالثة باخلروج
فقال  -ويف هذا دليل أهنم كانوا ملبسني ال يعرفون من السالح  -قال ابن إسحاق فلما دنوا منهم قالوا من أنتم ؟ 

  .علي: محزة، وقال علي: عبيدة، وقال محزة: عبيدة
  .ء كرامكفا! قالوا نعم 

  .فبارز عبيدة وكان أسن القوم، عتبة، وبارز محزة شيبة، وبارز علي الوليد بن عتبة
فأما محزة فلم ميهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم ميهل الوليد أن قتله، واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتني كالمها 

   صاحبهماأثبت صاحبه، وكر محزة وعلي بأسيافهما على عتبة فذففا عليه، واحتمال
  .رضي اهللا عنه) ٣(فحازاه إىل أصحاهبما 
: أنه كان يقسم قسما أن هذه اآلية: من حديث أيب جملز، عن قيس بن عباد، عن أيب ذر: وقد ثبت يف الصحيحني

  ).٤(نزلت يف محزة وصاحبه، وعتبة وصاحبه يوم برزوا يف بدر ]  ١٩: احلج) [ هذان خصمان اختصموا يف رهبم(
  .اري يف تفسريهاهذا لفظ البخ
حدثنا حجاج بن منهال حدثنا املعتمر بن سليمان مسعت أيب ثنا أبو جملز عن قيس بن عباد عن علي : وقال البخاري
  .بن أيب طالب

  .أنا أول من جيثو بني يدي الرمحن عزوجل يف اخلصومة يوم القيامة: أنه قال
م الذين بارزوا يوم بدر علي ومحزة وعبيدة قال ه) هذان خصمان اختصموا يف رهبم: (وفيهم نزلت: قال قيس

  ).٥(وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، تفرد به البخاري 
  .وقد أوسعنا الكالم عليها يف التفسري مبا فيه كفاية وهللا احلمد واملنة



  .خالد عن عبد اهللا البهيحدثنا معاوية بن عمرو عن أيب إسحاق عن ابن املبارك عن امساعيل بن أيب : وقال االموي
  .برز عتبة وشيبة والوليد وبرز إليهم محزة وعبيدة وعلي: قال

  .فقالوا تكلموا نعرفكم
  .أنا أسد اهللا وأسد رسول اهللا أنا محزة بن عبد املطلب: فقال محزة
  فقال كفؤ

__________  
  .معاذ ومعوذ وعوف: الثبت عندنا، بنو عفراء الثالثة: قال الواقدي) ١(
  .استحىي من ذلك: يف الواقدي وابن سعد) ٢(
  .إىل أصحابه: يف ابن هشام) ٣(

ألست شهيدا يا رسول : وقد قطعت رجله، فلما أتوا به النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وقال ابن االثري يف تارخيه
  .بلى: اهللا ؟ قال

  .٤٤٣/  ٨فتح الباري ..) هذان خصمان(باب  ٣أخرجه البخاري يف كتاب التفسري ) ٤(
  .أخرجه البخاري عن حممد بن عبد اهللا الرقاشي عن معتمر يف كتاب املغازي باب قتل أيب جهل) ٥(

  .كرمي
، فقام كل رجل إىل رجل فقاتلوهم )١(أنا الذي يف احللفاء : أنا عبد اهللا وأخو رسول اهللا، وقال عبيدة: وقال علي
  .فقتلهم اهللا

  )٢(على خري خندف مل ينقلب * دي بدمع سرب أعيين جو: يف ذلك] بنت عتبة [ فقالت هند 
وهلا نذرت هند ) ٣(يعلونه بعد ما قد عطب * بنو هاشم وبنو املطلب يذيقونه حد أسيافهم * تداعى له رهطه غدوة 
  .أن تأكل من كبد محزة

وسلم وعبيدة هذا هو ابن احلارث بن املطلب بن عبد مناف وملا جاؤا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدمه ) ٤(أضجعوه إىل جانب موقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأشرفه 

ونسلمه حىت نصرع : يا رسول اهللا لو رآين أبو طالب لعلم أين أحق بقوله: فوضع خده على قدمه الشريفة وقال
أشهد أنك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلممث مات رضي اهللا عنه ف) ٥(ونذهل عن أبنائنا واحلالئل * دونه 
  .رواه الشافعي رمحه اهللا" شهيد 

  .موىل عمر بن اخلطاب رمي بسهم فقتله) ٦(وكان أول قتيل من املسلمني يف املعركة مهجع 
قال ابن إسحاق فكان أول من قتل، مث رمي بعده حارثة بن سراقة أحد بين عدي بن النجار وهو يشرب من احلوض 

  .سهم فأصاب حنره فماتب
  وثبت يف الصحيحني عن أنس أن حارثة بن سراقة قتل

__________  
  .يعين باحللفاء االمجة..وأنا أسد احللفاء: وقال عتبة: يف الواقدي) ١(

وأنا أسد " قد رويت هذه الكلمة على صيغة أخرى : قال ٣٣٤/  ٣علق ابن أيب احلديد يف شرح هنج البالغة 
  .أراد أنه سيد حلف املطيبني" وأنا أسد االحالف  "وروى " احللفاء 

إن املطيبني مل يكن يقال هلم احللفاء وال االحالف، وإمنا ذلك لقب خصومهم : ورد قوم هذا التأويل فقالوا



  .وأعدائهم
إمنا عىن حلف الفضول وكان بعد حلف املطيبني، بزمان وهذا التفسري بعيد وغري صحيح الن بين عبد : وقال قوم

  .س مل يكونوا يف حلف الفضولمش
  .فقد بان أن ما ذكره الواقد أصح وأنبت

  .أيا عيين بدل أعيين: يف رواية البيهقي) ٢(
  .يذيقونه حر أسيافهم: البيت يف رواية ابن عقبة) ٣(

  .فأفرشه: يف السرية احللبية وانسان العيون) ٤(يعلونه بعد ما قد ضرب 
  .ال من دونهحوله بد: يف الواقدي وابن االثري) ٥(

قتله عامر بن : يف ابن سعد) ٦(وملا نطاعن دونه ونناظل * كذبتم وبيت اهللا خنلى حممدا : وقبله يف الواقدي
  .احلضرمي

  .وكان حارثة أول قتيل من االنصار قتله حبان العرقة
  .ويقال عمري بن احلمام وقد قتله خالد بن االعلم العقيلي

  .١٢٦/  ٢، ابن االثري ١٢/  ٢ابن سعد  - ١١٣/  ٣دالئل البيهقي (يل قتل ويف رواية ابن عقبة ان عمري أول قت

يوم بدر وكان يف النظارة أصابه سهم غرب فقتله، فجاءت أمه فقالت يا رسول اهللا أخربين عن حارثة فإن كان يف 
  .وكانت مل حترم بعد -يعين من النياح  -اجلنة صربت وإال فلريين اهللا ما أصنع 

  ".وحيك أهبلت، إهنا جنان مثان وان ابنك أصاب الفردوس االعلى " اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فقال هلا رسول
  .مث تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض: قال ابن إسحاق

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابه أن ال حيملوا حىت يأمرهم، وقال إن اكتنفكم القوم ) ١(وقد 
  .فانضحوهم عنكم بالنبل

  .صحيح البخاري عن أيب أسيدويف 
  ).٢(يعين املشركني فارموهم واستبقوا نبلكم  -قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر إذا أكثبوكم : قال

إسحاق ) ٣(أخربنا احلاكم أخربنا االصم حدثنا أمحد بن عبد اجلبار عن يونس بن بكري عن ابن : وقال البيهقي
  .حدثين عبد اهللا بن الزبري

جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعار املهاجرين يوم بدر يا بين عبد الرمحن، وشعار اخلزرج يا بين عبد : قال
  .اهللا وشعار االوس يا بين عبيداهللا، ومسى خيله خيل اهللا

  .كان شعار الصحابة يوم بدر أحد أحد: قال ابن هشام
يعين وهو يستغيث اهللا  -لعريش معه أبو بكر رضي اهللا عنه ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ا: قال ابن إسحاق

إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني وما جعله اهللا إال : (كما قال تعاىل -عزوجل 
  ]. ١٠ - ٩: االنفال) [ بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إال من عند اهللا إن اهللا عزيز حكيم

حدثنا أبو نوح قراد، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا مساك احلنفي أبو زميل، حدثين ابن عباس حدثين عمر : االمام أمحدقال 
  ملا كان يوم: بن اخلطاب قال

بدر نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أصحابه وهم ثالمثائة ونيف، ونظر إىل املشركني فإذا هم ألف وزيادة 
اللهم أجنز يل ما وعدتين، اللهم إن هتلك : " عليه وسلم القبلة وعليه رداؤه وإزاره مث قال فاستقبل النيب صلى اهللا



  .فما زال يستغيث بربه ويدعوه حىت سقط رداؤه" هذه العصابة من أهل االسالم فال تعبد بعد يف االرض أبدا 
مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ) ٤(اك يا رسول اهللا كف: فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده مث التزمه من ورائه مث قال

]  ٩: االنفال) [ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أين ممدكم بألف من املالئكة مردفني: (ما وعدك فأنزل اهللا
  وقد رواه مسلم) ٥(وذكر متام احلديث كما سيأيت 

__________  
جه أبو داود يف اجلهاد وأمحد يف وأخر ٣٠٦/  ٧باب فتح الباري  ١٠كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ١(

  .٤٩٨/  ٣مسنده 
  .من دالئل البيهقي، ويف االصل أيب وهو حتريف) ٢(

  .حدثين عمر بن عبد اهللا بن عروة عن عروة بن الزبري: ابن إسحاق: وفيه
  .وقال وهو حتريف: من ابن هشام، ويف االصل) ٣(
  .دكذلك والتصحيح من مسند أمح: يف االصل ورواية البيهقي) ٤(
باب االمداد باملالئكة ح ) ١٨) (٣٢(ومسلم يف كتاب اجلهاد  ٣٠/  ١ج : أخرجه االمام أمحد يف مسنده) ٥(
  .٥١/  ٣والبيهقي يف الدالئل  ١٣٨٣/  ٣ص ) ٥٨(

وأبو داود والترمذي وابن جرير وغريهم من حديث عكرمة بن عمار اليماين وصححه على ابن املديين والترمذي، 
واحد عن ابن عباس والسدي وابن جرير وغريهم إن هذه اآلية نزلت يف دعاء النيب صلى اهللا عليه وهكذا قال غري 

وسلم يوم بدر، وقد ذكر االموي وغريه أن املسلمني عجوا إىل اهللا عزوجل يف االستغانة جبنابه واالستعانة به وقوله 
  .العويف عن ابن عباس أي ردفا لكم ومددا لفئتكم رواه) بألف من املالئكة مردفني: (تعاىل

  .وقاله جماهد وابن كثري وعبد الرمحن بن زيد وغريهم
  .وراء كل ملك ملك) مردفني(وقال أبو كدينة عن قابوس عن ابن عباس 

  .بعضهم على أثر بعض وكذا قال أبو ظبيان والضحاك وقتادة) مردفني(ويف رواية عنه هبذا االسناد 
  وقد روى

وأمد اهللا نبيه واملؤمنني بألف من املالئكة، وكان جربيل يف مخسمائة : ابن عباس قالعلي بن أيب طلحة الواليب عن 
  .جمنبة، وميكائيل يف مخسمائة جمنبة، وهذا هو املشهور

حدثين املثىن حدثنا إسحاق، ثنا يعقوب بن حممد الزهري، حدثين عبد العزيز بن عمران عن : ولكن قال ابن جرير
  .حممد بن جبري عن عليالربعي، عن أيب احلويرث عن 

نزل جربيل يف ألف من املالئكة على ميمنة النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيهما أبو بكر، ونزل ميكائيل يف ألف : قال
من املالئكة على ميسرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا يف امليسرة، ورواه البيهقي يف الدالئل من حديث حممد بن 

رافيل يف الف من املالئكة وذكر أنه طعن يومئذ باحلربة حىت اختضبت إبطه من ونزل اس: جبري عن علي فزاد
الدماء، فذكر أنه نزلت ثالثة آالف من املالئكة، وهذا غريب ويف إسناده ضعف ولو صح لكان فيه تقوية ملا تقدم 

  .بفتح الدال واهللا أعلم) بألف من املالئكة مردفني(من االقوال ويؤيدها قراءة من قرأ 
بن عبد اجمليد أبو علي ) ١(ال البيهقي أخربنا احلاكم، أخربنا االصم، ثنا حممد بن سنان القزاز، ثنا عبيداهللا وق

بن عبد اهللا بن أيب رافع عن عبد ) ٢(احلنفي، حدثنا عبيداهللا بن عبد الرمحن بن موهب، أخربين إمساعيل بن عوف 
ملا : قال) ٣] (عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه [ جده  اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب عن أبيه عن



فجئت : كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، مث جئت مسرعا النظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما فعل، قال
ال يزيد عليها فرجعت إىل القتال، مث جئت وهو ساجد " يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم : " فإذا هو ساجد يقول

  ).٤(يقول ذلك أيضا، فذهبت إىل القتال، مث جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، حىت فتح اهللا على يده 
  .وقد رواه النسائي يف اليوم والليلة عن بندار عن عبيداهللا بن عبد اجمليد أيب علي احلنفي

  .وقال االعمش عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود
  أشد من مناشدة) ٥] (حقا له [ شد قال ما مسعت مناشدا ين

__________  
  .عبد اهللا: يف البيهقي) ١(
  .امساعيل بن عون بن عبيداهللا: امساعيل بن عون عن عبيداهللا، ويف ابن سعد: يف البيهقي) ٢(
  .من البيهقي) ٣(
  .٤٩/  ٣دالئل النبوة للبيهقي ج ) ٤(

  .٢٦/  ٢واخلرب يف طبقات ابن سعد 
  .٥٠/  ٢ي ج من دالئل البيهق) ٥(

اللهم إين أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن هتلك هذه العصابة ال : " حممد صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر، جعل يقول
  .مث التفت وكأن شق وجهه القمر" تعبد 
  .رواه النسائي من حديث االعمش به) ١" (كأين أنظر إىل مصارع القوم عشية " وقال 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما رأيت مناشدا ينشد حقا له أشد مناشدة من رسول وقال ملا التقينا يوم بدر قام ر
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكره

وقد ثبت إخباره عليه السالم مبواضع مصارع رؤوس املشركني يوم بدر يف صحيح مسلم عن أنس بن مالك كما 
  .تقدم، وسيأيت يف صحيح مسلم أيضا عن عمر بن اخلطاب

حديث ابن مسعود أنه أخرب بذلك يوم الوقعة وهو مناسب، ويف احلديثني اآلخرين عن أنس وعمر ما يدل ومقتضى 
على أنه أخرب بذلك قبل ذلك بيوم وال مانع من اجلمع بني ذلك بأن خيرب به قبل بيوم وأكثر، وان خيرب به قبل ذلك 

  .بساعة يوم الوقعة واهللا أعلم
خالد احلذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال من طرق عن ): ٢(وقد روى البخاري 

فأخذ أبو بكر بيده " اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اهللا إن شئت مل تعبد بعد اليوم أبدا : " وهو يف قبة له يوم بدر
يولون سيهزم اجلمع و: (حسبك يا رسول اهللا أحلحت على ربك، فخرج وهو يثب يف الدرع وهو يقول: وقال

وهذه اآلية مكية وقد جاء تصديقها يوم ]  ٤٦ - ٤٥: القمر) [ الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
سيهزم : (حدثنا أيب ثنا أبو الربيع الزهراين، ثنا محاد، عن أيوب عن عكرمة قال ملا نزلت: بدر كما رواه ابن أيب حامت

ي مجع يغلب ؟ قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول اهللا صلى أي مجع يهزم وأ: قال عمر) اجلمع ويولون الدبر
) سيهزم اجلمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر: (اهللا عليه وسلم يثب يف الدرع وهو يقول

فعرفت تأويلها يومئذ وروى البخاري من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهان مسع عائشة تقول نزل على حممد 
  ).بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر( -وإين جلارية العب  - مبكة

اللهم : " وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر ويقول فيما يقول: قال ابن إسحاق



  يا نيب اهللا بعض مناشدتك ربك: وأبو بكر يقول" إن هتلك هذه العصابة اليوم ال تعبد 
: " وهو يف العريش مث انتبه فقال) ٣] (خفقة [ ما وعدك، وقد خفق النيب صلى اهللا عليه وسلم  فان اهللا منجز لك

  .يعين الغبار" أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر اهللا، هذا جربيل آخذ بعنان فرسه يقوده، على ثناياه النقع 
  .قال مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس فحرضهم

" فس حممد بيده ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر، إال أدخله اهللا اجلنة والذي ن: " وقال
بخ بخ أفما بيين وبني أن أدخل اجلنة إال أن يقتلين : قال عمري بن احلمام أخو بين سلمة ويف يده مترات يأكلهن

  هؤالء ؟
__________  

باب االمداد باملالئكة يف غزوة ) ١٨(كتاب اجلهاد  ٣٢طوال يف ومسلم م ٥٠/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .٣٢ - ٣٠/  ١وأمحد يف مسنده  ٥٨بدر ح 

/  ٨فتح الباري  ٤٨٧٥ح ) سيهزم اجلمع: (باب قوله) ٥(تفسري سورة القمر  -كتاب التفسري  ٦٥يف ) ٢(
  .وأخرجه يف كتاب اجلهاد ٦١٩
  .مما قيل يف درع النيب صلى اهللا عليه وسل: باب

  .إذ تستغيثون ربكم: ويف كتاب املغازي باب
  .نام نوما سريعا: من ابن اسحاق، وخفق) ٣(

  ).١(مث قذف الثمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حىت قتل رمحه اهللا : قال
  .حدثنا هاشم بن سليمان، عن ثابت، عن أنس: وقال االمام أمحد

عينا ينظر ما صنعت عري أيب سفيان، فجاء وما يف البيت أحد ) ٢(بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبسا : قال
  .غريي وغري النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ال أدري ما استثين من بعض نسائه، قال فحدثه احلديث

" إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضر فلريكب معنا : " قال فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتكلم فقال
وانطلق رسول اهللا صلى اهللا " ال إال من كان ظهره حاضرا " تأذنونه يف ظهورهم يف علو املدينة قال فجعل رجال يس

ال : " عليه وسلم وأصحابه حىت سبقوا املشركني إىل بدر، وجاء املشركون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قوموا إىل : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفدنا املشركون فقال رس" يتقد من أحد منكم إىل شئ حىت أكون أنا دون 

يقول عمري بن احلمام االنصاري يا رسول اهللا جنة عرضها السموات : قال" جنة عرضها السموات واالرض 
ال واهللا يا رسول اهللا إال : ما حيملك على قول بخ بخ ؟ قال: " قال بخ بخ ؟ فقال رسول اهللا! نعم : واالرض ؟ قال

  قال فأخرج مترات من قرنه" فإنك من أهلها : لها، قالرجاء أن أكون من أه
لئن أنا حييت حىت آكل مثرايت هذه إهنا حياة طويلة، قال فرمى ما كان معه من التمر مث : فجعل يأكل منهن مث قال
  ).٣(قاتلهم حىت قتل رمحه اهللا 

سليمان بن املغرية به، وقد ذكر ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة ومجاعة عن أيب النضر هاشم بن القاسم عن 
إال التقى وعمل املعاد والصرب يف * ركضا إىل اهللا بغري زاد : أن عمريا قاتل وهو يقول رضي اهللا عنه) ٤(ابن جرير 

حدثنا حجاج، حدثنا إسرائيل، : وكل زاد عرضة النفاد غري التقى والرب والرشاد وقال االمام أمحد* اهللا على اجلهاد 
  .عن حارثة بن مضرب عن علي عن أيب إسحاق

وأصابنا هبا وعك، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٥(ملا قدمنا املدينة أصبنا من مثارها فاجتو يناها : قال



  وبدر -عن بدر فلما بلغنا أن املشركني قد أقبلوا سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر ) ٦(يتحيز 
__________  

  .٢٧٩/  ٢ة ابن هشام ج اخلرب يف سري) ١(
  .بسيسة، ويف كتب السرية بسبس وهو بسبس بن عمرو، ويقال ابن بشر من االنصاري: عند مسلم) ٢(

  .جيوز أن يكون أحد اللفظني امسا له، واآلخر لقبا: قال النووي
ص  ١٤٥باب ثبوت اجلنة ح  ٤١كتاب االمارة  ٣٣ومسلم يف  ٦٨/  ٣ورواه البيهقي من طريق أيب النضر ) ٣(

  .وأبو داود خمتصرا يف كتاب اجلهاد باب بعث العيون عن هارون بن عبد اهللا ١٥٠٩
  .٢٨١/  ٢تاريخ الطربي ج ) ٤(
أصابنا اجلوى، وهو املرض والتعب واالرهاق، وقد أصاب بعض الصحابة مرض من جو املدينة بعد : اجتويناه) ٥(

  .ة وأهلهااهلجرة وأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد دعا للمدين
  .أي يتعرف: يتخرب: يف البيهقي) ٦(

رجال من قريش وموىل لعقبة بن أيب معيط فأما القرشي فانفلت، : فسبقنا املشركني إليها فوجدنا فيها رجلني -بئر 
  وأما املوىل فوجدناه فجعلنا نقول له كم القوم ؟ فيقول هم واهللا كثري عددهم

ضربوه حىت انتهوا به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له كم شديد بأسهم فجعل املسلمون إذا قال ذلك 
  .القوم ؟ قال هم واهللا كثري عددهم شديد بأسهم

فجهد النيب صلى اهللا عليه وسلم أن خيربه كم هم فأىب مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم سأله كم ينحرون من اجلزر 
  .فقال عشرا كل يوم

مث إنه أصابنا من الليل طش من مطر ) ١" (القوم ألف، كل جزور ملائة وتبعها " وسلم  فقال النيب صلى اهللا عليه
نستظل حتتها من املطر، وبات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو ربه ) ٢(فانطلقنا حتت الشجر واحلجف 

فجاء الناس من حتت ) ٣( فلما طلع الفجر نادى الصالة عباد اهللا" اللهم إنك إن هتلك هذه الفئة ال تعبد : " ويقول
إن مجع قريش حتت هذه " الشجر واحلجف فصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحرض على القتال مث قال 

فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على مجل له أمحر يسري يف القوم، فقال " الضلع احلمراء من اجلبل 
وكان أقرهبم من املشركني من صاحب اجلمل االمحر، فجاء " ا علي ناد محزة ي: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هو عتبة بن ربيعة وهو ينهي عن القتال ويقول هلم يا قوم أعصبوها برأسي وقولوا جنب عتبة بن ربيعة، : محزة فقال
  ).٤(وقد علمتم أين لست باجبنكم 
  .قد مالت رئتك جوفك رعبا) ٥(وله ال عضضته أنت تقول ذلك واهللا لو غريك يق: فسمع بذلك أبو جهل فقال

من : ؟ سيعلم اليوم أينا اجلبان فربز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد محية فقالوا) ٦(إياي تعري يا مصفر استه : فقال
ال نريد هؤالء، ولكن نبارز من بين عمنا من بين عبد املطلب فقال : يبارز فخرج فتية من االنصار مشببة فقال عتبة

فقتل اهللا عتبة " قم يا محزة، وقم يا علي، وقم يا عبيدة بن احلارث بن املطلب : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمر
وشيبة ابين ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة فقتلنا منهم سبعني، وأسرنا سبعني وجاء رجل من االنصار بالعباس 

واهللا إن هذا ما أسرين لقد أسرين رجل أجلح من أحسن الناس  يا رسول اهللا: بن عبد املطلب أسريا، فقال العباس
  .وجها على فرس أبلق ما أراه يف القوم

  .أنا أسرته يا رسول اهللا: فقال االنصاري



فأسرنا من بين عبد املطلب العباس وعقيال ونوفل بن احلارث هذا : قال" اسكت، فقد أيدك اهللا مبلك كرمي : " فقال
  .ا تقدم وملا سيأيتسياق حسن وفيه شواهد مل

__________  
  .دون ذكر بدر ١٥٦/  ١و  ١٢٦و  ٨٦/  ١أخرجه أمحد يف مسنده ) ١(

  .أحدمها عريب واآلخر موىل: أخذنا رجلني: ورواه البيهقي من طريق احلسن بن حممد الزعفراين وفيه
  .٢٥٦ - ٢٥٥/  ٢وروى ابن هشام بنحوه يف السرية 

  .واجلحف: يف رواية البيهقي) ٢(
  .الصالة جامعة: يف رواية البيهقي) ٣(
  .زاد البيهقي، يا قوم إين أرى أقواما مستميتني ال تصلون إليهم وفيكم خري) ٤(
  .أعضض بأير أبيك: أي قلت له) ٥(
وقيل كلمة تقال للمتنعم املترف الذي مل ! رماه باالبنة، وانه كان يزعفر استه : قال يف النهاية: يا مصفر استه) ٦(

  .لتجاربحتنكه ا

  ).١(وقد تفرد بطوله االمام أمحد 
وروى أبو داود بعضه من حديث اسرائيل به، وملا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العريش وحرض الناس 

يا أيها الذين آمنوا إذا : " على القتال والناس على مصافهم صابرين ذاكرين اهللا كثري كما قال اهللا تعاىل آمرا هلم
  ]. ٤٥: االنفال[ اآلية ) فاثبتوا واذكروا اهللا كثريالقيتم فئة 

  .حدثنا معاوية بن عمرو، عن أيب إسحاق: وقال االموي
كان يقال قلما ثبت قوم قياما، فمن استطاع عند ذلك أن جيلس أو يغض طرفه ويذكر اهللا : قال االوزاعي: قال

  .رجوت أن يسلم من الرياء
يعين أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم جثيا على الركب  -أال تروهنم : وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر الصحابه

  .-أو قال االفاعي  -كأهنم حرس يتلمظون كما تتلمظ احليات 
وقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم حني حرض املسلمني على القتال قد نفل كل امرئ ما : قال االموي يف مغازيه

  .أصاب
" صابرا حمتسبا مقبال غري مدبر إال أدخله اهللا اجلنة ] فيقتل [ اتلهم اليوم رجل والذي نفسي بيده ال يق" وقال 

وذكر قصة عمري بن احلمام كما تقدم، وقد قاتل بنفسه الكرمية قتاال شديدا ببدنه، وكذلك أبو بكر الصديق كما 
االبدان مجعا بني املقامني كانا يف العريش جياهدان بالدعاء والتضرع، مث نزال فحرضا وحثا على القتال وقاتال ب

  .الشريفني
لقد رأيتنا يوم : حدثنا وكيع، حدثنا اسرائيل، عن أيب إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: قال االمام أمحد

  بدر وحنن نلوذ برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو
  .أقربنا من العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا

كنا إذا محى البأس ولقى القوم اتقينا برسول اهللا :  إسحاق عن حارثة عن علي قالورواه النسائي من حديث أيب
  ).٢(صلى اهللا عليه وسلم 

  .حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن أيب عون، عن أيب صاحل احلنفي عن علي: وقال االمام أمحد



ميكائيل، واسرافيل ملك عظيم  مع أحدكما جربيل ومع اآلخر: قيل لعلي واليب بكر رضي اهللا عنهما يوم بدر: قال
وهذا يشبه ما تقدم من احلديث أن أبا بكر كان يف امليمنة  -) ٣(أو قال يشهد الصف  -يشهد القتال وال يقاتل 

وملا تنزل املالئكة يوم بدر تنزيال كان جربيل على أحد اجملنبتني يف مخسمائة من املالئكة، فكان يف امليمنة من ناحية 
وكان ميكائيل على اجملنبة االخرى يف مخسمائة من املالئكة فوقفوا يف املسرية وكان علي بن أيب أيب بكر الصديق، 

  .ويف حديث رواه أبو يعلى من طريق حممد بن جبري بن مطعم عن علي) ٤(طالب فيها 
  كنت أسبح على القليب يوم بدر فجاءت ريح شديدة مث: قال

__________  
رواه أمحد والبزار، ورجال : وقال ٧٥/  ٦وذكره اهليثمي يف الزوائد  ١١٧/  ١احلديث بطوله يف مسند أمحد ) ١(

  .أمحد رجال الصحيح غري حارثة بن مضرب وهو ثقة
  .يف املبارزة: وروى أبو داود بعضه يف كتاب اجلهاد باب

  .٨٦/  ١واختصره يف  ١٥٦/  ١وأعاده يف  ١٢٦/  ١مسند أمحد ) ٢(
والصاحلي يف السرية الشامية وعزاه  ٢٠١/  ١سيوطي يف اخلصائص الكربى ونقله ال ٢٥٥/  ٢مسند أمحد ) ٣(

  .٦٣/  ٤يف : لالمام أمحد والبزار واحلاكم
  .وأبو يعلى واحلاكم عن علي رضي اهللا عنه ٥٥/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(

/  ٤ي يف السرية الشامية رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، ونقله الصاحل: وقال ٧٧/  ٦وذكره اهليثمي يف الزوائد 
٦١.  

أخرى مث أخرى فنزل ميكائيل يف ألف من املالئكة فوقف على ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهناك أبو بكر، 
واسرافيل يف ألف يف امليسرة وأنا فيها، وجربيل يف ألف قال ولقد طفت يومئذ حىت بلغ إبطي وقد ذكر صاحب 

جربيل حتت لوائنا وحممد * وببئر بدر إذ يكف مطيهم : ه العرب قول حسان بن ثابتالعقد وغريه أن أفخر بيت قالت
  حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا جرير، عن حيىي بن سعيد، عن: وقد قال البخاري

جاء جربيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -وكان أبوه من أهل بدر  -معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه 
قال وكذلك من شهد بدرا  -أو كلمة حنوها  -من أفضل املسلمني : فقال ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال وسلم

  .من املالئكة
  .انفرد به البخاري
إذ يوحي ربك إىل املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي يف قلوب الذين كفروا الرعب : " وقد قال اهللا تعاىل

من طريق عكرمة بن عمار، : ويف صحيح مسلم) واضربوا منهم كل بنان -الرؤس  يعين -فاضربوا فوق االعناق 
  .عن أيب زميل حدثين ابن عباس

[ بينما رجل من املسلمني يشتد يف أثر رجل من املشركني أمامه إذ مسع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس : قال
وشق وجهه ] أنفه [ ظر إليه فإذا هو حطم أقدم حيزوم إذ نظر إىل املشرك أمامه قد خر مستلقيا، فن: ] يقول

" ذلك أمجع فجاء االنصاري فحدث ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ) ١(كضربة السوط واخضر 
  ).٢(فقتلوا يومئذ سبعني، وأسروا سبعني " صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة 

  .عن ابن عباس عن رجل من بين غفارحدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عمن حدثه : قال ابن إسحاق
، )٤(ننتظر الوقعة على من تكون الدائرة ) ٣(حضرت أنا وابن عم يل بدرا وحنن على شركنا، وإنا لفي جبل : قال



قدم حيزوم، فأما صاحيب : (فأقبلت سحابة، فلما دنت من اجلبل مسعنا منها مححمة اخليل، ومسعنا قائال يقول
  ).٥(نه، وأما أنا لكدت أن أهلك مث انتعشت فانكشف قناع قلبه فمات مكا

  .بعد ذلك
  وحدثين عبد اهللا بن ايب بكر عن بعض: وقال ابن إسحاق

__________  
  .من مسلم، ويف االصل وحضر وهو حتريف: واخضر) ١(
  .١٣٨٣ص  ٥٨االمداد باملالئكة يف غزوة بدر ح : باب) ٢٨(كتاب اجلهاد  ٣٢رواه مسلم يف ) ٢(

  .يا حيزوم: رس امللك، وهو منادى حبذف حرف النداء، أياسم ف: حيزوم -
  .وهو مساك احلنفي: أبو زميل -
  .ما بني معكوفني يف احلديث من صحيح مسلم -
  .العجمة من رمل -وحنن على احدى عجميت بدر العجمة الشامية : ٧٦/  ١اخلرب يف الواقدي ) ٣(
  .الدبرة، وهي الدائرة: يف ابن هشام) ٤(
  .وأما أنا فكدت أن أهلك مث متاسكت: يف ابن هشام وأيب نعيم والواقديالعبارة ) ٥(

لو كنت اليوم  -بعد أن ذهب بصره  -قال  -وكان شهد بدرا  -، عن أيب أسيد مالك بن ربيعة )١(بين ساعدة 
  .الذي خرجت منه املالئكة ال أشك فيه وال أمتارى) ٢(ببدر ومعي بصري الريتكم الشعب 

  ).أين معكم فثبتوا الذي آمنوا: (كة ورآها إبليس وأوحى اهللا إليهمفلما نزلت املالئ
وتثبتهم أن املالئكة كانت تأيت الرجل يف صورة الرجل يعرفه فيقول له أبشروا فإهنم ليسوا بشئ واهللا معكم كروا 

  .عليهم
كان امللك يتصور : لبن احلصني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قا) ٣(حدثين ابن أيب حبيبة عن داود : وقال الواقدي

لو محلوا علينا ما : إين قد دنوت منهم ومسعتهم يقولون: فيقول) ٤] (من الناس يثبتوهنم [ يف صورة من يعرفون 
) إذ يوحى ربك إىل املالئكة أين معكم فثبتوا الذين آمنوا: (ثبتنا، ليسوا بشئ، إىل غري ذلك من القول فذلك قوله

  ]. ١٢: االنفال[ اآلية 
إين برئ منكم إين أرى ما ال ترون وهو يف صورة سراقة وأقبل أبو : ى إبليس املالئكة نكص على عقبيه وقالوملا رأ

: ال يهولنكم خذالن سراقة إياكم، فإنه كان على موعد من حممد وأصحابه مث قال: جهل حيرض أصحابه ويقول
  .قتلوهم وخذوهم أخذافال ت) ٥(والالت والعزى ال نرجع حىت نفرق حممدا وأصحابه يف اجلبال 

 -من طريق سالمة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أيب حازم عن سهل بن سعد قال قال أبو أسيد : وروى البيهقي
يا ابن أخي واهللا لو كنت أنا وأنت ببدر مث أطلق اهللا بصري الريتك الشعب الذي خرجت  -بعدما ذهب بصره 

  .علينا منه املالئكة من غري شك وال متار
عن إبراهيم بن موسى، عن عبد الوهاب، عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا ) ٦(البخاري وروى 

  ".هذا جربيل آخذ برأس فرسه وعليه اداة احلرب " صلى اهللا عليه وسلم قال يوم بدر 
مد بن حدثنا ابن أيب حبيبة عن داود بن احلصني عن عكرمة عن ابن عباس وأخربين موسى بن حم: وقال الواقدي

  .إبراهيم التيمي عن أبيه
  بن حيىي عن أيب احلويرث) ٧(وحدثين عابد 



  ملا حضر القتال ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عمارة بن أكيمة الليثي عن عكرمة عن حكيم بن حزام قالوا
__________  

  .وذكره عن سهل بن سعد عن أيب أسيد الساعدي ٥٣/  ٣روى اخلرب البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .٩٥/  ٧اللسان : وهو امللص، وهو موضع بعينه، أنشد أبو حنيفة: يف الواقدي) ٢(

ويف نسخ البداية  ٧٩/  ١من الواقدي ) ٣(وأرضهما حىت أطمأن جسيمها * فما زال يسقى بطن ملص وعرعرا 
  .دواد، وهو حتريف: املطبوعة

  .من الواقدي) ٤(
  .ابه يف احلبالحىت نقرن حممدا وأصح: عبارة البيهقي) ٥(
  .٣١٢/  ٧فتح الباري  ٣٩٩٥باب ح ) ١١(كتاب املغازي  ٦٤يف ) ٦(
  .عائذ بن حيىي: يف الواقدي) ٧(

  .عكرمة: وفيه عمارة بن أكيمة عن حكيم بن حزام، وسقط من االسناد اسم: ٨١/  ١اخلرب يف املغازي ج 

" هذه العصابة ظهر الشرك وال يقوم لك دين  اللهم إن ظهروا على" رافع يديه يسأل اهللا النصر وما وعده يقول 
  .واهللا لينصرنك اهللا وليبيضن وجهك، فأنزل اهللا ألفا من املالئكة مردفني عند اكتناف العدو: وأبو بكر يقول

أبشر يا أبا بكر هذا جربيل معتجر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بني " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".فلما نزل إىل االرض تغيب عين ساعة مث طلع وعلى ثناياه النقع يقول أتاك نصر اهللا إذ دعوته السماء واالرض، 

  .وروى البيهقي عن أيب أمامة بن سهل عن أبيه
يا بين لقد رأيتنا يوم بدر وأن أحدنا ليشري إىل رأس املشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف : قال

)١.(  
إين التبع رجال من : الليثي قال) ٢(ثين والدي، حدثين رجال من بين مازن عن أيب واقد حد: وقال ابن إسحاق

  .املشركني الضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أن غريي قد قتله
  .وقال يونس بن بكري عن عيسى بن عبد اهللا التيمي عن الربيع بن أنس

  ئكة ممن قتلوهم بضرب فوق االعناق وعلى البنان مثل مسة الناريعرفون قتلى املال] يوم بدر [ كان الناس : قال
  ).٣(وقد أحرق به 

  .عن ابن عباس) ٤(حدثين من ال أهتم عن مقسم : وقال ابن إسحاق
كانت سيماء املالئكة يوم بدر عمائم بيض قد أرخوها على ظهورهم إال جربيل فإنه كانت عليه عمامة : قال

  .صفراء
تقاتل املالئكة يف يوم سوى يوم بدر من االيام، وكانوا يكونون فيما سواه من االيام عددا وقد قال ابن عباس مل 

  ).٥(ومددا ال يضربون 
بن أيب أمية عن مصعب بن عبد اهللا عن موىل لسهيل بن ] بن عبد اهللا [ حدثين عبد اهللا بن موسى : وقال الواقدي

ال بيضا على خيل بلق بني السماء واالرض معلمني لقد رأيت يوم بدر رجا: عمرو مسعت سهيل بن عمرو يقول
  .يقتلون ويأسرون

  .وكان أبو أسيد حيدث بعد أن ذهب بصره
  .لو كنت معكم اآلن ببدر ومعي بصري، الريتكم الشعب الذي خرجت منه املالئكة ال أشك وال أمتري: قال



  .وحدثين خارجة بن إبراهيم عن أبيه: قال
يا : فقال جربيل" من القائل يوم بدر من املالئكة أقدم حيزوم ؟ : " عليه وسلم جلربيلقال رسول اهللا صلى اهللا : قال

  ).٦(حممد ما كل أهل السماء أعرف 
  .وهذا االثر مرسل، وهو يرد قول من زعم أن حيزوم اسم فرس جربيل كما قاله السهيلي وغريه واهللا أعلم: قلت

  وقال الواقدي حدثين إسحاق بن
__________  

  .عن البيهقي وأيب نعيم ٦٣/  ٤ونقله الصاحلي يف السرية الشامية  ٥٦/  ٣ئل النبوة دال) ١(
اسم أيب : أيب داود املازين، قال السهيلي: كذا يف االصل والبيهقي عن ابن إسحاق، ويف السرية البن هشام) ٢(

  .عمري بن عامر: عمرو، وقيل: داود هذا
  .عن البيهقي ٦٣/  ٤له الصاحلي يف السرية الشامية ونق ٥٦/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(
  .وهو موىل عبد اهللا بن احلارث: مقسم) ٤(
  .٢٨٦/  ٢سرية ابن هشام ج ) ٥(
  .٧٧و  ٧٦/  ١مغازي الواقدي ) ٦(

مل يدم كلمها وقد رأيتها يوم ) ١(حيىي عن محزة بن صهيب عن أبيه قال فما ادري كم يد مقطوعة وضربة جائفة 
  .بدر

  عن أيب بردة بن] عن رافع بن خديج ) [ ٢( حممد بن حيىي عن أيب عقيل وحدثين
جئت يوم بدر بثالثة أرؤس فوضعتهن بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت أما رأسان فقتلتهما، : نيار قال

  .فأخذت رأسه] ضربه فتدهدى أمامه [ وأما الثالث فإين رأيت رجال طويال 
  .وحدثين موسى بن حممد بن إبراهيم عن أبيه" ذاك فالن من املالئكة : " اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى 

ملا : واهللا ما أسرين أحد من الناس، فيقال فمن ؟ يقول: كان السائب بن أيب حبيش حيدث يف زمن عمر يقول: قال
طا وجاء عبد الرمحن بن فأوثقين ربا) ٣(اهنزمت قريش اهنزمت معها فأدركين رجل أشعر طويل على فرس أبيض 

من : عوف فوجدين مربوطا فنادى يف العسكر من أسر هذا ؟ حىت انتهى يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
أسرك ملك من : " ال أعرفه وكرهت أن أخربه بالذي رأيت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أسرك ؟ قلت

  .اذهب يا ابن عوف بأسريك" املالئكة 
لقد : حدثنا أبو احلويرث عن عمارة بن أكيمة عن حكيم بن حزام قال) ٤(حدثين عابد بن حيىي : قال الواقديو

من السماء قد سد االفق فإذا الوادي يسيل هنال فوقع يف نفسي أن هذا شئ من ) ٥(رأيتنا يوم بدر وقد وقع جباد 
حدثنا وهب بن جرير بن حازم، : ال إسحاق بن راهويهالسماء أيد به حممد، فما كانت إال اهلزمية ولقي املالئكة وق

  .حدثين أيب، عن حممد بن إسحاق، حدثين أيب عن جبري بن مطعم
مثل البجاد االسود قد نزل من السماء مثل النمل االسود، فلم  -والناس يقتتلون  -رأيت قبل هزمية القوم : قال

ت املالئكة للنصر ورآهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أشك أهنا املالئكة فلم يكن إال هزمية القوم وملا تنزل
يعين " أبشر يا أبا بكر هذا جربيل يقود فرسه على ثناياه النقع : " أغفى إغفاءة مث استيقظ وبشر بذلك أبا بكر وقال

الناس  من املعركة مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العريش يف الدرع فجعل حيرض على القتال ويبشر
باجلنة ويشجعهم بنزول املالئكة والناس بعد على مصافهم مل حيملوا على عدوهم حصل هلم السكينة والطمأنينة وقد 



وهذا كما ) إذ يغشيكم النعاس أمنة منه: " (حصل النعاس الذي هو دليل على الطمأنينة والثبات واالميان، كما قال
  .النعاس يف املصاف من االميان: قال ابن مسعودحصل هلم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآن، وهلذا 

  .والنعاس يف الصالة من النفاق
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خري لكم وإن تعودوا نعد ولن تغين عنكم فئتكم : (وقال اهللا تعاىل

  ]. ١٩: االنفال) [ شيئا ولو كثرت وإن اهللا مع املؤمنني
  قال

__________  
  ).قاموس(طعنة تبلغ اجلوف : جائفة) ١(
  .أيب عفري: يف الواقدي) ٢(

  .٧٨/  ١وما بني معكوفني سقط من االصل واستدرك من املغازي 
  .فيدركين رجل أبيض طويل على فرس أبلق بني السماء واالرض: يف الواقدي) ٣(
  .عائذ: يف الواقدي) ٤(
: ت والناس يقتتلون يوم حنني إىل مثل البجادنظر: ويف حديث جبري بن مطعم: كساء، ويف النهاية: البجاد) ٥(

  ).٦٠/  ١ج (االسود يهوي من السماء، أراد املالئكة 

 -حدثنا يزيد بن هارون، ثنا حممد بن إسحاق حدثين الزهري عن عبد اهللا بن ثعلبة أن أبا جهل قال : االمام أمحد
  .الغداةاللهم أقطعنا للرحم وآتانا مبا ال نعرف فأحنه  -حني التقى القوم 

، )١(فكان هو املستفتح وكذا ذكره ابن إسحاق يف السرية ورواه النسائي من طريق صاحل بن كيسان عن الزهري 
  .صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: ورواه احلاكم من حديث الزهري أيضا مث قال

: قال) فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا: (وقال االموي حدثنا أسباط بن حممد القرشي عن عطية عن مطرف يف قوله
  .أعز الفئتني، وأكرم القبيلتني، وأكثر الفريقني] اعن [ اللهم : قال أبو جهل

وإذ يعدكم اهللا إحدى : (وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس يف قوله) إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح: (فنزلت
د الشام فبلغ ذلك أهل املدينة فخرجوا ومعهم قال أقبلت عري أهل مكة تري]  ٧: االنفال) [ الطائفتني أهنا لكم

رسول صلى اهللا عليه وسلم يريدون العري، فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها لكيال يغلب عليها النيب صلى اهللا 
عليه وسلم وأصحابه فسبقت العري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان اهللا قد وعدهم إحدى الطائفتني، وكانوا 

وا العري، وسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملسلمني يريد القوم، وكره القوم مسريهم لشوكة حيبون أن يلق
  .القوم

فنزل النيب صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون، وبينهم وبني املاء رملة دعصة فأصاب املسلمون ضعف شديد وألقى 
م رسوله، وقد غلبكم املشركون على املاء وأنتم الشيطان يف قلوهبم الغيظ يوسوسهم تزعمون أنكم أولياء اهللا وفيك

  فأمطر اهللا) ! ٢(كذا 
ومشى الناس ) ٣(عليهم مطرا شديدا فشرب املسلمون وتطهروا فاذهب اهللا عنهم رجز الشيطان فصار الرمل لبدا 

  .عليه والدواب، فساروا إىل القوم وأيد اهللا نبيه واملؤمنني بألف من املالئكة
  فكان

__________  



  .طلب النصر، وكان للمسلمني، وقد بان االمر للكفار وانكشف احلق هلم: ستفتاحاال
  .اللهم أقطعنا الرحم: فقالوا -قول أيب جهل  -يكون خطابا للكفار، الهنم استفتحوا  -أ : ويف ذلك ثالثة أقوال

  .م بدرفقتل يو..اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء: وقول النضر
  .إذا محلنا الفتح على البيان واحلكم والقضاء فقد يراد به الكفار: قال القاضي

  .أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، وفتح اهللا عليكم: يكون خطابا للمؤمنني -ب 
  .ال يليق إال باملؤمنني) فقد جاءكم النصر(وهذا القول أوىل الن قوله : قال القاضي

مؤمنني، مث للكفار وهو توعده هلم إن عادوا إىل االيقاع باملسلمني والتعدي عليهم نعد حيتمل كونه خطابا لل -ج 
  .إىل مثل بدر
  .والصحيح أنه خطاب للكفار: قال القشريي

  .وقاله احلسن وجماهد والسدي
  .يف رواية أن بعضهم كانوا حمدثني من االحتالم) ٢) (تفسري اآلية/  ١٥أنظر تفسري الرازي ج (
  .كدا: ية البيهقييف روا) ٣(

جمنبة وجاء إبليس يف جند من الشياطني ) ١(جربيل يف مخسمائة من املالئكة جمنبة وميكائيل يف مخسمائة من املالئكة 
وهم يف صورة رجال من بين مدجل والشيطان يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم، وقال الشيطان ) ٢(ومعه ذريته 
اللهم أوالنا باحلق : س، وإين جار لكم، فلما اصطف الناس قال أبو جهلال غالب لكم اليوم من النا: للمشركني

يا رب إن هتلك هذه العصابة فلن تعبد يف االرض أبدا : " فانصره، ورفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه، فقال
."  

كني من أحد إال خذ قبضة من التراب، فأخذ قبضة من التراب فرمى هبا وجوههم، فما من املشر: فقال له جربيل
  وأصاب

  .عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين
انتزع إبليس يده مث وىل مدبرا وشيعته،  -وكانت يده يف يد رجل من املشركني  -وأقبل جربيل إىل إبليس فلما رآه 

) [ اهللا واهللا شديد العقاب إين أرى ما ال ترون، إين أخاف: (يا سراقة أما زعمت أنك لنا جار ؟ قال: فقال الرجل
  ).٣(وذلك حني رأى املالئكة رواه البيهقي يف الدالئل ]  ٤٨: االنفال

وقال الطرباين حدثنا مسعدة بن سعد العطار، ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي، ثنا عبد العزيز بن عمران، ثنا هشام بن 
  .عسعد، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس االنصاري عن رفاعة بن راف

ملا رأى إبليس ما فعل املالئكة باملشركني يوم بدر أشفق أن خيلص إليه، فتشبث به احلارث بن هشام وهو يظن : قال
اللهم إين : أنه سراقة بن مالك، فوكز يف صدر احلارث مث خرج هاربا حىت ألقى نفسه يف البحر ورفع يديه فقال

  .أسألك نظرتك إياي وخاف أن خيلص القتل إليه
يا معشر الناس ال يهولنكم خذالن سراقة بن مالك فإنه كان على ميعاد من حممد، وال : بو جهل فقالوأقبل أ

يهولنكم قتل شيبة وعتبة والوليد فإهنم قد عجلوا، فولالت والعزى ال نرجع حىت نفرقهم باجلبال، فال ألفني رجال 
  .هم إياكم ورغبتهم عن الالت والعزىمنكم قتل رجال ولكن خذوهم أخذا حىت تعرفوهم سوء صنيعهم من مفارقت

بازل عامني حديث سين ملثل هذا ولدتين أمي وروى * ما تنقم احلرب الشموس مين : مث قال أبو جهل متمثال
أيب حثمة مسعت مروان بن ) ٤(عن أيب بكر بن أيب سليمان بن ] عن عمه [ الواقدي عن موسى بن يعقوب الزمعي 



التقينا فاقتتلنا فسمعت : م بدر فجعل الشيخ يكره ذلك، فأحل عليه فقال حكيماحلكم يسأل حكيم بن حزام عن يو
  صوتا وقع من السماء إىل االرض مثل وقعة احلصاة

__________  
  .يف مخسمائة جمنبة: يف رواية البيهقي) ١(
  .معه راية يف صورة: يف البيهقي) ٢(
  .عن معاوية بن صاحل عن علي عن ابن عباس عن طريق عبد اهللا بن صاحل ٧٩ - ٧٨/  ٣دالئل النبوة ج ) ٣(
  .يف االصل حتريف، الصواب أثبتناه من الواقدي) ٤(

  موسى بن يعقوب الزمعي عن ايب: والعبارة يف االصل
  .بكر بن أيب سليمان عن أيب حتمة
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .يف الطست، وقبض النيب صلى اهللا عليه وسلم القبضة التراب فرمى هبا فاهنزمنا
عن عبد اهللا بن ) ٣(عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا ) ٢(إسحاق عن حممد عن ) ١] (أبو [ وحدثنا : قال الواقدي

اهنزمنا يوم بدر وحنن نسمع صوتا كوقع احلصى يف الطاس يف : ن صعري مسعت نوفل بن معاوية الديلي يقولثعلبة ب
  .، وكان ذلك من أشد الرعب علينا)٤(أفئدتنا ومن خلفنا 

حدثنا أيب، ثنا ابن أيب إسحاق، حدثين الزهري، عن عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري أن أبا جهل حني : وقال االموي
  .اللهم اقطعنا للرحم وآتانا مبا ال نعرف فأحنه الغداة: وم قالالتقى الق

  .فكان هو املستفتح
فبينما هم على تلك احلال وقد شجع اهللا املسلمني على لقاء عدوهم وقللهم يف أعينهم حىت طمعوا فيهم، خفق 

جربيل معتجر بعمامته آخذ  أبشر يا أبا بكر هذا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خفقة يف العريش مث انتبه فقال
وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذ كفا من " بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع أتاك نصر اهللا وعدته 

امحلوا فلم تكن إال " مث نفحهم هبا مث قال الصحابه " شاهت الوجوه : " احلصى بيده مث خرج فاستقبل القوم فقال
  .من صناديدهم، وأسر من أسر منهم فقتل اهللا من قتل" اهلزمية 

: وقال زياد عن ابن إسحاق مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ حفنة من احلصباء فاستقبل هبا قريشا مث قال
فكانت اهلزمية، فقتل اهللا من قتل من صناديد قريش، " شدوا : " مث نفحهم هبا وأمر أصحابه فقال" شاهت الوجوه " 

  .شرافهموأسر من أسر من أ
فناوله حصباء " أعطين حصباء من االرض " وقال السدي الكبري قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي يوم بدر 

عليها تراب فرمى به يف وجوه القوم فلم يبق مشرك إال دخل يف عينيه من ذلك التراب شئ، مث ردفهم املسلمون 
) لوهم ولكن اهللا قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمىفلم تقت: " يقتلوهنم ويأسروهنم وأنزل اهللا يف ذلك

وهكذا قال عروة وعكرمة وجماهد وحممد بن كعب وحممد بن قيس وقتادة وابن زيد وغريهم إن هذه اآلية نزلت يف 
به ذلك يوم بدر، وقد فعل عليه السالم مثل ذلك يف غزوة حنني كما سيأيت يف موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء اهللا و

  .الثقة
  وذكر ابن إسحاق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا حرض

أصحابه على القتال ورمى املشركني مبا رماهم به من التراب وهزمهم اهللا تعاىل صعد إىل العريش أيضا ومعه أبو 
 بكر، ووقف سعد بن معاذ ومن معه من االنصار على باب العريش ومعهم السيوف خيفة أن تكر راجعة من

وملا وضع القوم أيديهم يأسرون رأى رسول اهللا صلى اهللا : املشركني إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ابن إسحاق
كأين بك يا سعد تكره ما : " يف وجه سعد بن معاذ الكراهية ملا يصنع الناس، فقال له -فيما ذكر يل  -عليه وسلم 

  .أول وقعة أوقعها اهللا بأهل الشرك قال أجل واهللا يا رسول اهللا كانت" يصنع القوم ؟ 
  .فكان االثخان يف القتل أحب إيل من استبقاء الرجال

  وحدثين: قال ابن إسحاق
__________  



  .من الواقدي، ويف االصل إسحاق وهو حتريف) ١(
  .من الواقدي، ويف االصل ابن) ٢(
  .ابن عبد: يف املغازي) ٣(
  .خلفنايف الطساس بني أيدينا ومن : يف الواقدي) ٤(

العباس بن عبد اهللا بن معبد، عن بعض أهله عن عبد اهللا بن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال الصحابه 
إين قد عرفت أن رجاال من بين هاشم وغيزهم ؟ قد أخرجوا كرها ال حاجة هلم بقتالنا، فمن لقي منكم : " يومئذ

هشام بن احلارث بن أسد فال يقتله، ومن لقي العباس بن عبد  أحدا من بين هاشم فال يقتله ومن لقي أبا البختري بن
: فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة" املطلب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال يقتله، فإنه إمنا خرج مستكرها 
  .أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس، واهللا لئن لقيته الحلمنه بالسيف

واهللا إنه الول يوم كناين فيه رسول : قال عمر" يا أبا حفص : " صلى اهللا عليه وسلم فقال لعمرفبلغت رسول اهللا 
يا رسول اهللا دعين : فقال عمر" اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأيب حفص، أيضرب وجه عم رسول اهللا بالسيف ؟ 

  .فالضرب عنقه بالسيف فواهللا لقد نافق
لكلمة اليت قلت يومئذ، وال أزال منها خائفا إال أن تكفرها عين الشهادة ما أنا بآمن من تلك ا: فقال أبو حذيفة

  .فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي اهللا عنه
  مقتل أيب البختري بن هشام

وإمنا هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتل أيب البختري النه كان أكف القوم عن رسول : قال ابن إسحاق
  ).١(و مبكة اهللا صلى اهللا عليه وسلم وه

كان ال يؤذيه وال يبلغه عنه شئ يكرهه، وكان ممن قام يف نقض الصحيفة فلقيه اجملذر بن ذياد البلوي حليف 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنانا عن قتلك ومع أيب البختري زميل له خرج معه من مكة : االنصار فقال له

  .وهو جنادة بن مليحة وهو من بين ليث
ال واهللا ما حنن بتاركي زميلك، ما أمرنا رسول اهللا إال بك وحدك، قال ال واهللا ) ٢(ي ؟ فقال له اجملذر قال وزميل

  .إذا الموتن أنا وهو مجيعا ال يتحدث عين نساء قريش مبكة أين تركت زميلي حرصا على احلياة
فاقتتال فقتله : و يرى سبيله قالحىت ميوت أ* ابن حرة زميله ) ٣(لن يترك : وقال أبو البختري وهو ينازل اجملذر

* فأثبت النسبة إين من بلى الطاعنني برماح اليزين * إما جهلت أو نسيت نسيب : اجملذر بن ذياد وقال يف ذلك
  )٤(والطاعنني الكبش حىت ينحين 

__________  
صلى اهللا عليه وسلم كان أبو البختري قد لبس السالح يوما مبكة يف بعض ما كان بلغ من النيب : قال الواقدي) ١(

  .ال يعترض اليوم أحد حملمد بأذى إال وضعت فيه السالح: من االذى وقال
  .أبا داود املازين: الواقدي روى القصة ومسى الرجل صاحب القصة مع أيب البختري) ٢(
  .لن يسلم ابن حرة زميله: يف ابن هشام) ٣(
  .والضاربني بدل والطاعنني: يف ابن هشام) ٤(



أطعن بالصعدة حىت تنثين * أو بشرن مبثلها مين بين أنا الذي يقال أصلي من بلى * أبوه البختري : بشر بيتم من
فال يرى جمذرا يفري فرى مث أتى اجملذر رسول اهللا ) ١(أرزم للموت كإرزام املري * وأعبط القرن بعصب مشريف 
  فأتيك والذي بعثك باحلق لقد جهدت عليه أن يستأسر: صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .به فأىب إال أن يقاتلين، فقاتلته فقتلته
وحدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه وحدثنيه أيضا : فصل يف مقتل أمية بن خلف قال ابن إسحاق

  .عبد اهللا بن أيب بكر وغريمها عن عبد الرمحن بن عوف
فتسميت حني أسلمت عبد الرمحن، فكان يلقاين كان أمية بن خلف يل صديقا مبكة، وكان امسي عبد عمرو، : قال

فإين ال أعرف الرمحن، : قال! نعم : فأقول: يا عبد عمرو أرغبت عن اسم مساكه أبوك ؟ قال: وحنن مبكة فيقول
  .فاجعل بيين وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فال جتيبين بامسك االول، وأما أنا فال أدعوك مبا ال أعرف

  .يا أبا علي اجعل ما شئت: يا عبد عمرو مل أجبه، قال فقلت لهوكان إذا دعاين : قال
فكنت إذا مررت به قال يا عبد االله فأجيبه فأحتدث معه، حىت إذا : قال! نعم : قلت: فأنت عبد االله، قال: قال

لها فلما ومعي أدراع يل قد استلبتها، فأنا أمح: كان يوم بدر، مررت به وهو واقف مع ابنه علي وهو آخذ بيده، قال
  .رآين

قال هل لك يف فأنا خري لك من هذه االدراع اليت ! نعم : قال يا عبد عمرو فلم أجبه، فقال يا عبد االله فقلت
ما رأيت : فطرحت االدراع من يدي، وأخذت بيده وبيد ابنه، وهو يقول: ، قال)٢(نعم ها اهللا : قلت: معك ؟ قال

  .مث خرجت أمشي هبما]: قال [ ؟ ) ٣(كاليوم قط، أما لكم حاجة يف اللنب 
  .عبد الرمحن بن عوف) ٤(حدثين عبد الواحد بن أيب عون، عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن : قال ابن إسحاق

  يا عبد االله من الرجل منكم املعلم بريشة نعامة: قال يل أمية بن خلف وأنا بينه وبني ابنه آخذا بأيديهما: قال
__________  

  .هي الناقة الغزيرة اللنب: الناقة اليت يستنزل لبنها على عسر، وقيل: املري: قال ابن هشام) ١(
  .املقاوم يف احلرب: القرن

  .السيف القاطع: العضب
  .ها اهللا ذا: يف السرية وشرح السرية اليب ذر والسهيلي) ٢(

  .ها أنذا مقسم: أي هذا قسمي، فكأنه قال: قال السهيلي
  .أن من أسرين افتديت منه بإبل كثرية اللنب: يريد باللنب: قال ابن هشام) ٣(
  .مقحمة" عن " والظاهر أن كلمة : كذا يف االصل) ٤(

  .محزة: قلت: يف صدره ؟ قال
  .ذاك الذي فعل بنا االفاعيل: قال

 -االسالم ] ترك [ وكان هو الذي يعذب بالال مبكة على  -قال عبد الرمحن فواهللا إين القودمها إذ رآه بالل معي 
أي بالل أسريي، قال ال جنوت إن جنا، مث قال : قلت: ا رآه قال رأس الكفر أمية بن خلف، ال جنوت إن جنا، قالفلم

رأس الكفر أمية بن خلف ال جنوت إن جنا، فأحاطوا بنا حىت جعلونا يف مثل ! صرخ بأعال صوته يا أنصار اهللا 
بنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما مسعت مبثلها فأخلف رجل السيف فضرب رجل ا: فأنا أذب عنه، قال) ١(املسكة 
  .، فواهللا ما أغين عنك شيئا]بك [ انج بنفسك وال جناء : قلت: قط، قال



  .قال فهرب ومها بأسيافهم حىت فرغوا منهما
  .يرحم اهللا بالال فجعين بأدراعي وبأسريي: قال فكان عبد الرمحن يقول

 -هو ابن عبد اهللا  -اق فقال يف الوكالة حدثنا عبد العزيز وهكذا رواه البخاري يف صحيحه قريبا من هذا السي
عن صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرمحن  -هو ابن املاجشون  -حدثنا يوسف 
كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن حيفظين يف صاغييت مبكة وأحفظه يف صاغيته باملدينة، فلما ذكرت : بن عوف قال

ن قال ال أعرف الرمحن، كاتبين بامسك الذي كان يف اجلاهلية فكاتبته عبد عمرو فلما كان يوم بدر خرجت إىل الرمح
ال ! أمية بن خلف ؟ : االنصار فقال] من [ جبل الحرزه حني نام الناس فابصره بالل فخرج حىت وقف على جملس 

ا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت هلم ابنه الشغلهم جنوت إن جنا أمية بن خلف فخرج معه فريق من االنصار يف آثارن
فقتلوه مث أتوا حىت تبعونا وكان رجال ثقيال، فلما أدركونا قلت له أبرك فربك فألقيت عليه نفسي المنعه فتخللوه 
بالسيوف من حتيت حىت قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه فكان عبد الرمحن بن عوف يرينا ذلك يف ظهر قدمه 

  .حلا وإبراهيم أباهمسع يوسف صا
  .تفرد به البخاري من بينهم كلهم

  ).٢(ويف مسند رفاعة بن رافع أنه هو الذي قتل أمية بن خلف 
  :ويقول] وهو يقاتل [ وأقبل أبو جهل يومئذ يرجتز : مقتل أيب جهل لعنه اهللا قال ابن هشام

وملا فرغ رسول اهللا : قال ابن إسحاق بازل عامني حديث سين ملثل هذا ولدتين أمي* ما تنقم احلرب العوان مين 
  صلى اهللا عليه وسلم من عدوه، أمر بأيب جهل أن يلتمس يف القتلى،

__________  
  .أي جعلونا يف حلقة كالسوار وأحدقوا بنا) ١(
يف الواقدي، قتله خبيب بن يساف، وقد ضرب أمية خبيت حىت قطع يده من املنكب، وتزوج خبيب بابنة أمية ) ٢(

  .هبعد مقتل
٨٣/  ١.  

عن عكرمة، عن ابن عباس وعبد اهللا بن أيب بكر أيضا قد ) ١(وكان أول من لقي أبا جهل كما حدثين ثور بن زيد 
  .حدثين ذلك قاال

أبو احلكم : وهم يقولون) ٢(مسعت القوم وأبو جهل يف مثل احلرجة : قال معاذ بن عمرو بن اجلموح أخو بين سلمة
لته من شأين فصمدت حنوه، فلما أمكنين محلت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه ال خيلص إليه، فلما مسعتها جع

: حني يضرب هبا، قال) ٣(بنصف ساقه، فواهللا ما شبهتها حني طاحت إال بالنواة تطيح من حتت مرضخة النوى 
مة يومي وضربين ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت جبلدة من جنيب، واجهضين القتال عنه، فلقد قاتلت عا

  .وإين السحبها خلفي فلما آذتين وضعت عليها قدمي مث متطيت هبا عليها حىت طرحتها
  .مث عاش بعد ذلك حىت كان زمن عثمان: قال ابن إسحاق
  .معوذ بن عفراء فضربه حىت أثبته، وتركه وبه رمق -وهو عقري  -مث مر بأيب جهل 

 جهل حني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يلتمس حىت قتل، فمر عبد اهللا بن مسعود بأيب) ٤(وقاتل معوذ 
أنظروا إن خفي عليكم يف القتلى إىل أثر  -فيما بلغين  -يف القتلى وقد قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

جرح يف ركبته فإين ازدمحت أنا وهو يوما على مأدبة لعبداهللا بن جدعان وحنن غالمان وكنت أشف منه بيسري، 



  .يف أحدمها جحشا مل يزل أثره به) ٥(فعته فوقع على ركبتيه فجحش فد
  .فوجدته بآخر رمق فعرفته: قال ابن مسعود

  .فوضعت رجلي على عنقه
: هل أخزاك اهللا يا عدو اهللا ؟ قال ومباذا أخزاين ؟ قال: قال وقد كان ضبث يب مرة مبكة فأذاين ولكزين مث قلت له

  قلت هللا:  ملن الدائرة اليوم ؟ قالأخربين) ٦(أعمد من رجل قتلتموه 
  .ولرسوله

لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي : قال يل: وزعم رجال من بين خمزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال ابن إسحاق
  :مث احتززت رأسه مث جئت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: الغنم، قال

__________  
  .ابن يزيد: يف السرية) ١(
  .احلرجة الشجر امللتف: قال ابن هشام) ٢(

  .هي شجرة من االشجار ال يوصل إليها: أنه سأل أعرابيا عن احلرجة، فقال: ويف احلديث عن عمر بن اخلطاب
  ).٢٨٧/  ٢السرية (
  .مجعها مراضخ، واملرضخة حجر يرضخ به النوى أي يكسر: مرضخة) ٣(

  .عن النهاية
:  أبا جهل معاذ بن عمرو بن اجلموح ومعوذ بن عفراء، ويف مسلم أهنماذكر السهيلي الغالمني اللذين قتال) ٤(

  .معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن اجلموح
  .ويف رواية ابن إدريس عن ابن إسحاق كما يف رواية مسلم

  .أن ابين عفراء قتاله عن النيب صلى اهللا عليه وسلم رواه أنس: وقال أبو عمرو
  .عمرو بن اجلموحقتله معاذ بن : وقال الواقدي

  .قتله ابنا احلارث: ويف رواية أخرى عنده
  .ومها ابنا عفراء

  .جحش جحشا أي خدش خدشا،) ٥(
  .حجش: ، ويف االصل)الصحاح(سحج اجللد اي قشره : اجلحش: ويف الصحاح

أو قتله أي ليس عليه عار إن قتلتموه : أعمد من رجل قتله قومه قال ابن هشام: أعمد من رجل قتلتموه ويقال) ٦(
  .قومه

  .أكرب من رجل قتلتموه على سبيل التحقري منه لفعلهم به: يريد: وقال أبو ذر

  .يا رسول اهللا هذا رأس عدواهللا
  ".اهللا الذي ال إله غريه ؟ : " فقال

واهللا الذي ال إله غريه مث ألقيت رأسه بني يدي رسول اهللا ! وكان ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت نعم 
  .لى اهللا عليه وسلم فحمد اهللاص

  .هكذا ذكر ابن إسحاق رمحه اهللا
من طريق يوسف بن يعقوب بن املاجشون، عن صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن ) ١(وقد ثبت يف الصحيحني 



  .عوف عن أبيه عن عبد الرمحن بن عوف
مني من االنصار حديثة أسناهنما، فتمنيت إين لواقف يوم بدر يف الصف فنظرت عن مييين ومشايل فإذا أنا بني غال: قال

  يا عم أتعرف أبا جهل ؟ فقلت: أن أكون بني اظلع منهما فغمزين أحدمها فقال
نعم وما حاجتك إليه ؟ قال أخربت أنه يسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته ال يفارق 

فغمزين اآلخر فقال يل أيضا مثلها، فلم أنشب أن نظرت إىل  سوادي سواده حىت ميوت االعجل منا فتعجبت لذلك،
أيب جهل وهو جيول يف الناس فقلت أال تريان ؟ هذا صاحبكم الذي تسأالن عنه فابتدراه بسيفيهما فضرباه حىت 

  ".أيكما قتله : " قتاله، مث انصرفا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخرباه فقال
  .قال كل منهما أنا قتلته

  .ال: قاال" هل مسحتما سيفيكما ؟ : لقا
 -وقضى بسلبه ملعاذ بن عمرو بن اجلموح " كالمها قتله : " قال فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف السيفني فقال

  .واآلخر معاذ بن عفراء
  .وقال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده

لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن مييين وعن يساري فتيان حديثا السن فكأين مل آمن  إين: قال عبد الرمحن: قال
يا عم أرين أبا جهل، فقلت يا ابن أخي ما تصنع به ؟ قال عاهدت اهللا : مبكاهنما إذ قال يل أحدمها سرا من صاحبه

ا سرين أنين بني رجلني مكاهنما إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه، وقال يل اآلخر سرا من صاحبه مثله، قال فم
  .فأشرت هلما إليه فشدا عليه مثل الصقرين حىت ضرباه ومها ابنا عفراء

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال) ٢(من حديث أيب : ويف الصحيحني أيضا
 فانطلق فوجده قد ضربه ابنا عفراء حىت أنا يا رسول اهللا: قال ابن مسعود" من ينظر ماذا صنع أبو جهل : " وسلم
  .برد
وعند  -) ٣(أو قال قتله قومه  -أنت أبو جهل ؟ فقال وهل فوق رجل قتلتموه : فأخذ بلحيته قال فقلت: قال

: هل أخزاك اهللا ؟ فقال: عن ابن مسعود أنه أتى أبا جهل فقال) ٤(عن أيب أسامة عن إمساعيل بن قيس : البخاري
  .قتلتموههل أعمد من رجل 

  وقال االعمش عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا قال انتهيت إىل أيب جهل وهو
__________  

  .باب من مل خيمس االسالب -أخرجه البخاري عن مسدد يف كتاب اخلمس ) ١(
  .وأخرجه أيضا يف املغازي عن ابن املديين ويعقوب بن إبراهيم

  .١٣٧٢ص  ٣٢ح  باب ١٣كتاب اجلهاد  ٣٢وأخرجه مسلم يف 
  .عن حيىي بن حيىي

  .سليمان: يف البخاري والبيهقي) ٢(
  .وفيه عن سليمان التيمي ٢٩٣/  ٧باب قتل أيب جهل فتح الباري  ٨أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٣(

  ورواه
  .١٤٢٥/  ٣باب قتل أيب جهل  -مسلم يف كتاب اجلهاد والسري 

  .٢٩٣/  ٧فتح الباري  ٣٩٦١باب قتل أيب جهل ح  ٨كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٤(



  .عن أيب أمامة عن امساعيل عن قيس عن ابن مسعود: وفيه
  .امساعيل بن قيس فهو حتريف: وليس كما يف االصل

  .صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد
يفه ومعي سيف ردئ فجعلت أنقف رأسه بسيفي وأذكر نقفا كان ينقف رأسي مبكة حىت ضعفت يده فأخذت س

فقتلته، مث أتيت النيب صلى اهللا عليه : على من كانت الدائرة لنا أو علينا ألست رويعينا مبكة ؟ قال: فرفع رأسه فقال
وسلم فقلت قتلت أبا جهل، فقال اهللا الذي ال إله إال هو ؟ فاستحلفين ثالث مرات مث قام معي إليهم فدعا عليهم 

)١.(  
قال عبد اهللا انتهيت إىل أيب جهل : إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة قالحدثنا وكيع، ثنا : وقال االمام أمحد

  .يوم بدر وقد ضربت رجله وهو يذب الناس عنه بسيف له، فقلت احلمد هللا الذي أخزاك اهللا يا عدو اهللا
فضربته سيفه فأخذته ) ٢(هل هو إال رجل قتله قومه، فجعلت أتناوله بسيف يل غري طائل فأصبت يده فندر : قال

اهللا الذي ال إله " حىت قتلته قال مث خرجت حىت أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم كأمنا أقل من االرض فأخربته فقال 
احلمد هللا : " قلت اهللا الذي ال إله إال هو قال فخرج ميشي معي حىت قام عليه فقال: فرددها ثالثا، قال" إال هو ؟ 

  .ويف رواية أخرى قال ابن مسعود فنفلين سيفه" كان فرعون هذه االمة الذي قد أخزاك اهللا يا عدو اهللا هذا 
أتيت رسول اهللا صلى اهللا : وقال أبو إسحاق الفزاري عن الثوري عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن ابن مسعود قال

ال إله إال هو فقلت اهللا الذي " اهللا الذي ال إله إال هو ؟ : " قد قتلت أبا جهل فقال: عليه وسلم يوم بدر فقلت
اهللا أكرب احلمد هللا الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم : " قال فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم -أو ثالثا  -مرتني 

  ).٣" (هذا فرعون هذه االمة : " فانطلقت فأريته فقال" انطلق فأرنيه : " مث قال" االحزاب وحده 
  .عي بهورواه أبو داود والنسائي من حديث أيب إسحاق السبي

رحم اهللا ابين عفراء فهما : " وقال الواقدي وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مصرع ابين عفراء فقال
  املالئكة وابن" فقيل يا رسول اهللا ومن قتله معهما ؟ قال " شركاء يف قتل فرعون هذه االمة ورأس أئمة الكفر 

  ).٤(رواه البيهقي " مسعود قد شرك يف قتله 
بيهقي أخربنا احلاكم، أخربنا االصم، حدثنا أمحد بن عبد اجلبار حدثنا يونس بن بكري عن عنبسة بن االزهر وقال ال

ملا جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البشري يوم بدر بقتل أيب جهل استحلفه ثالثة أميان باهللا : عن أيب إسحاق قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساجداالذي ال إله إال هو لقد رأيته قتيال ؟ فحلف له فخر 

عن عبد اهللا بن  -) ٥(امرأة من بين أسد  -مث روى البيهقي من طريق أيب نعيم، عن سلمة بن رجاء، عن الشعثاء 
  أيب أوىف أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى ركعتني حني بشر بالفتح وحني جئ

__________  
  .٨٨/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .سقط: ندر) ٢(
عن حممد بن العالء عن إبراهيم بن يوسف  ١٤٢وأبو داود يف كتاب اجلهاد  ٨٨/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

  .١٦٢/  ٧حتفة االشراف  -يف السنن الكربى  -والنسائي يف السري ..بن أيب اسحاق عن أبيه
  .٩١/  ١عن الواقدي، واخلرب يف املغازي  ٨٩/  ٣دالئل النبوة ج ) ٤(
  = دخل علي عبد اهللا بن أيب أوىف، فرأيته صلى الضحى ركعتني فقالت له : وفيه قالت ٨٩/  ٣دالئل النبوة ج ) ٥(



  .برأس أيب جهل
وقال ابن ماجه حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثتين شعثاء عن عبد اهللا بن أيب أوىف أن 

  .صلى يوم بشر برأس أيب جهل ركعتنيرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا جمالد، عن الشعيب أن رجال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١(حدثنا أيب، حدثنا هشام : وقال ابن أيب الدنيا

إين مررت ببدر فرأيت رجال خيرج من االرض فيضربه رجل مبقمعة معه حىت يغيب يف االرض مث خيرج فيفعل : وسلم
  .به مثل ذلك مرارا

  ).٢" (ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إىل يوم القيامة : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت أيب، ثنا اجملالد بن سعيد عن عامر قال: وقال االموي يف مغازيه

حىت يغيب يف االرض، فقال فقال إين رأيت رجال جالسا يف بدر ورجل يضرب رأسه بعمود من حديد : وسلم
ذاك أبو جهل وكل به ملك يفعل به كلما خرج فهو يتجلجل فيها إىل يوم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  وقال البخاري حدثنا عبيد بن إمساعيل، ثنا" القيامة 
جج ال يرى منه إال لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مد: أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال قال الزبري

عيناه، وهو يكىن أبا ذات الكرش، فقال أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بعنزة فطعنته يف عينه فمات قال هشام 
لقد وضعت رجلي عليه مث متطيت فكان اجلهد أن نزعتها، وقد انثىن طرفاها، قال عروة : فأخربت أن الزبري قال

لم فأعطاه إياها، فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذها مث فسأله إياها رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
طلبها أبو بكر فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر سأهلا إياه عمر بن اخلطاب فأعطاه إياها، فلما قبض عمر أخذها مث 

فكانت عنده حىت  طلبها عثمان منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد اهللا بن الزبري
  .قتل

ومر به  -وقال ابن هشام حدثين أبو عبيدة وغريه من أهل العلم باملغازي أن عمر بن اخلطاب قال لسعيد بن العاص 
إين أراك كأن يف نفسك شيئا أراك تظن أين قتلت أباك إين لو قتلته مل أعتذر إليك من قتله، ولكين قتلت خايل  -

أبوك فإين مررت به وهو يبحث حبث الثور بروقه فحدث عنه وقصد له ابن عمه  العاص بن هشام بن املغرية فأما
  ).٣(علي فقتله 

قال ابن إسحاق وقاتل عكاشة بن حمصن بن حرثان االسدي حليف بين عبد مشس يوم بدر بسيفه حىت انقطع يف 
فلما أخذه " ا يا عكاشة قاتل هبذ: " من حطب فقال) ٤(يده، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاه جذال 

  من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هزه فعاد سيفا يف يده طويل القامة شديد املنت أبيض
__________  

  .وذكر متام احلديث..إنك صليت ركعتني فقال: امرأته= 
  .هشيم: يف البيهقي) ١(
" وعزاه البن أيب الدنيا يف كتاب  ٨٠/  ٤، ونقله الصاحلي يف السرية الشامية ٩٠/  ٣اخلرب يف دالئل البيهقي ) ٢(

  .عن الشعيب" من عاش بعد املوت 
وأقبل العاص بن سعيد حيث : وقال يف أوله ٩٢/  ١ورواه الواقدي يف املغازي  ٢٩٠/  ٢سرية ابن هشام ) ٣(

  .للقتال، فالتقى هو وعلي فقتله علي
  .عودا: يف الواقدي) ٤(



  .العون: سلمني وكان ذلك السيف يسمىاحلديدة، فقاتل به حىت فتح اهللا على امل
مث مل يزل عنده يشهد به املشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قتله طليحة االسدي أيام الردة، وأنشد 

وقد أسلم بعد ) ١(وعكاشة الغنمي عند جمال * عشية غادرت ابن أقرم ثاويا : طليحة يف ذلك قصيدة منها قوله
  .بيانهذلك طليحة كما سيأيت 

وعكاشة هو الذي قال حني بشر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمته بسبعني ألفا يدخلون اجلنة : قال ابن إسحاق
وهذا احلديث خمرج يف الصحاح " اللهم اجعله منهم : " بغري حساب وال عذاب أدع اهللا أن جيعلين منهم قال

  .واحلسان وغريمها
قالوا ومن هو " منا خري فارس يف العرب "  -فيما بلغين  -هللا عليه وسلم وقال رسول اهللا صلى ا: قال ابن إسحاق

ذاك رجل منا يا رسول اهللا، قال ليس منكم ولكنه : فقال ضرار بن االزور" عكاشة بن حمصن " يا رسول اهللا ؟ قال 
  .منا للحلف

عن أبيه عن ) ٢(اخلشين حدثين عمر بن عثمان : وقد روى البيهقي عن احلاكم من طريق حممد بن عمر الواقدي
انقطع سيفي يوم بدر فأعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عودا فإذا هو : قال عكاشة بن حمصن: عمته قالت

  .سيف أبيض طويل، فقاتلت به حىت هزم اهللا املشركني، ومل يزل عنده حىت هلك
انكسر سيف : عبد االشهل عدة قالوا وقال الواقدي وحدثين أسامة بن زيد عن داود بن احلصني عن رجال من بين

سلمة بن حريش يوم بدر فبقي أعزل ال سالح معه، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضيبا كان يف يده من 
  ).٤(اضرب به فإذا سيف جيد فلم يزل عنده حىت قتل يوم جسر أيب عبيد : فقال) ٣(عراجني ابن طاب 

بن عدي ] عبد اهللا [ أخربنا أبو سعد املاليين، أخربنا أبو أمحد : هقي يف الدالئلرده عليه السالم عني قتادة قال البي
  بن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن) ٥(حدثنا أبو يعلى حدثنا حيىي احلماين ثنا عبد العزيز 

__________  
ومغازي  ٢٩٠/  ٢هشام  هو ثابت ابن أقرم االنصاري وانظر اخلرب يف سرية ابن: قال ابن هشام: ابن أقرم) ١(

  .٩٣/  ١الواقدي 
  .اجلحشي: يف البيهقي والواقدي) ٢(
  .ضرب من الرطب: ابن طاب) ٣(

  .مجع عرجون: وعراجني
  .العذق أو إذا يبس واعوج: والعرجون

  .من ابن سعد، ويف االصل أيب عبيدة وهو حتريف) ٤(
  .عنه ٩٩ / ٣والبيهقي يف الدالئل  ٩٣/  ١واخلربان يف املغازي الواقدي 

  .٤٩٢/  ٢وعكاشة بن حمصن بن حرثان من السابقني االولني شهد بدرا له ترمجة يف االصابة  -
  .سلمة بن أسلم بن حريس بن عدي بن جمدعة بن حارثة، يكىن أبا سعد -

  .٤٤٦/  ٢ه له ترمجة يف ابن سعد  ١٤شهد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد كلها قتل يوم جسر أيب عبيد سنة 
  .عبد الرمحن: يف البيهقي) ٥(

أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها، : قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان
فدعاه فغمز حدقته براحته، فكان ال يدري أي عينيه أصيب " ال " فسألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 



  .-ينيه ويف رواية فكانت أحسن ع -) ١(
: وقد روينا عن أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز أنه ملا أخربه هبذا احلديث عاصم بن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك

فردت بكف املصطفى أميا رد فقال عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا عند ذلك * أنا ابن الذي سالت على اخلد عينه 
* تلك املكارم ال قعبان من لنب : زن فأنشده عمر يف موضعه حقامنشدا قول أمية بن أيب الصلت يف سيف بن ذي ي

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، أخربنا حممد بن : شيبا مباء فعادا بعد أبواال فصل قصة أخرى شبيهة هبا قال البيهقي
حدثين رفاعة بن [ صاحل، أخربنا الفضل بن حممد الشعراين، حدثنا إبراهيم بن املنذر، أخربنا عبد العزيز بن عمران، 

  ).٢] (رافع بن مالك 
بن خلف، فأقبلت إليه فنظرت إىل قطعة من درعه قد انقطعت من ) ٣(ملا كان يوم بدر جتمع الناس على أمية : قال

  حتت ابطه، قال فطعنته بالسيف فيها طعنة، ورميت
  .أذاين منها شئ بسهم يوم بدر، ففقئت عيين فبصق فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودعا يل فما

  ).٤(وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده جيد ومل خيرجوه 
  .ورواه الطرباين من حديث إبراهيم بن املنذر

أين مايل يا خبيث : ونادى أبو بكر ابنه عبد الرمحن وهو يومئذ مع املشركني مل يسلم بعد فقال): ٥(قال ابن هشام 
صارم يقتل ضالل الشيب يعين مل يبق إال عدة احلرب، وحصان وهو و* مل يبق إال شكة ويعبوب : فقال عبد الرمحن

  .اليعبوب يقاتل عليه شيوخ الضاللة، هذا يقوله يف حال كفره
  وقد روينا يف مغازي االموي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل ميشى هو وأبو بكر الصديق بني

__________  
  .١٠٠/  ٣دالئل النبوة ) ١(
  .حدثين رفاعة بن حيىي عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رافع بن مالك: والعبارة يف االصل من البيهقي،) ٢(
  .من الدالئل) ٣(

  .أن رفاعة بن رافع هو الذي قتله -يف رواية  -ويف االصل أيب، وقد تقدم يف قصة قتل أمية، 
رواه البزار والطرباين يف : وقال ٨٢/  ٦، ونقله اهليثمي يف جممع الزوائد ١٠٠/  ٣اخلرب يف دالئل البيهقي ) ٤(

  .الكبري واالوسط، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف
  .٢٩١/  ٢: سرية ابن هشام) ٥(

علينا وهم كانوا * من رجال أعزة : فيقول الصديق" نفلق هاما : " القتلى ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وحدثين يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة : در قال ابن إسحاقأعق وأظلما طرح رؤوس الكفر يف بئر يوم ب

ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا يف القليب، طرحوا فيه إال ما كان من أمية بن : قالت
اب فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التر] حلمه [ خلف، فإنه انتفخ يف درعه فمالها فذهبوا ليخرجوه فتزايل 

يا أهل القليب هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا فإين قد : " واحلجارة، فلما ألقاهم يف القليب، وقف عليهم فقال
  :يا رسول اهللا أتكلم قوما موتى فقال: قالت فقال له أصحابه" وجدت ما وعدين ريب حقا 

قلت هلم، وإمنا قال رسول اهللا  لقد مسعوا ما: والناس يقولون: قالت عائشة" لقد علموا أن ما وعدهم رهبم حق " 
مسع أصحاب : وحدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال ابن إسحاق) ١(صلى اهللا عليه وسلم لقد علموا 

يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن : " النيب صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا من جوف الليل وهو يقول



هل وجدمت ما وعد ربكم حقا  -فعدد من كان منهم يف القليب  -ويا أبا جهل بن هشام ربيعة، ويا أمية بن خلف، 
يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتنادي قوما قد جيفوا ؟ : فقال املسلمون" فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا 

االمام أمحد عن ابن أيب عدي عن وقد رواه " ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم، ولكنهم ال يستطيعون أن جييبوين : " فقال
  .محيد عن أنس فذكر حنوه

يا : " وهذا على شرط الشيخني قال ابن إسحاق وحدثين بعض أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
أهل القليب بئس عشرية النيب كنتم لنبيكم كذبتموين وصدقين الناس، وأخرجتموين وآواين الناس، وقاتلتموين 

  ).٢" (الناس، هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقا فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا ونصرين 
وهذا مما كانت عائشة رضي اهللا عنها تتأوله من االحاديث كما قد مجع ما كانت تتأوله من االحاديث يف جزء : قلت

وليس هو ) من يف القبوروما أنت مبسمع : (وتعتقد أنه معارض لبعض اآليات، وهذا املقام مما كانت تعارض فيه قوله
مبعارض له والصواب قول اجلمهور من الصحابة ومن بعدهم لالحاديث الدالة نصا على خالف ما ذهبت إليه رضي 

  .اهللا عنها وأرضاها
ذكر عند عائشة أن ابن : حدثنا عبيد بن إمساعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: وقال البخاري

رمحه اهللا، إمنا قال رسول اهللا :  صلى اهللا عليه وسلم أن امليت يعذب يف قربه ببكاء أهله فقالتعمر رفع إىل النيب
  قالت وذاك مثل قوله" صلى اهللا عليه وسلم إنه ليعذب خبطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه اآلن 

__________  
  .ر أحفظ للفظه عليه السالموعائشة مل حتضر، وغريها ممن حض: قال السهيلي معارضا قول عائشة) ١(
  .١٢٩/  ٢، والكامل البن االثري ٢٩٢/  ٢سرية ابن هشام ج ) ٢(

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من املشركني فقال هلم ما قال، قال اهنم 
  ليسمعون

]  ٨١: النمل) [ وإنك ال تسمع املوتى: (ما أقول وإمنا قال إهنم اآلن ليعلمون إمنا كنت أقول هلم حق، مث قرأت
  ).١(تقول حني تبوؤا مقاعدهم من النار ]  ٢٢: فاطر) [ وما أنت مبسمع من يف القبور(

وقد رواه مسلم عن أيب كريب عن أيب أسامة به، وقد جاء التصريح بسماع امليت بعد دفنه يف غري ما حديث كما 
  .بري إن شاء اهللاسنقرر ذلك يف كتاب اجلنائز من االحكام الك

وقف النيب صلى اهللا عليه وسلم على : حدثين عثمان ثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: مث قال البخاري
وذكر لعائشة " إهنم اآلن يسمعون ما أقول هلم : " مث قال" هل وجدمت ما وعد ربكم حقا : " قليب بدر فقال

إنك ال (إهنم اآلن ليعلمون أن الذي كنت أقول هلم هو احلق، مث قرأت  إمنا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقالت
  .حىت قرأت اآلية) تسمع املوتى

  .وقد رواه مسلم عن أيب كريب عن أيب أسامة
  .وعن أيب بكر بن أيب شيبة عن وكيع كالمها عن هشام بن عروة

ذكر لنا أنس : ن أيب عروبة، عن قتادة قالحدثنا عبد اهللا بن حممد، مسع روح بن عبادة، ثنا سعيد ب: وقال البخاري
بن مالك عن أيب طلحة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجال من صناديد قريش 

فقذفوا يف طوى من أطواء بدر خبيث خمبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثالث ليال، فلما كان ببدر اليوم 
ته فشد عليها رحلها، مث مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إال لبعض حاجته، حىت قام على الثالث أمر براحل



يا فالن ابن فالن ويا فالن بن فالن يسركم أنكم أطعتم اهللا : فجعل يناديهم بأمسائهم وأمساء آبائهم) ٢(شفة الركي 
  ".حقا  ورسوله، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدمت ما وعد ربكم

والذي نفس حممد : " يا رسول اهللا ما تكلم من أجساد ال أرواح فيها ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال عمر
  ".بيده ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم 

وقد أخرجه بقية اجلماعة إال ): ٣(أحياهم اهللا حىت أمسعهم قوله توبيخا وتصغريا ونقمة وحسرة وندما : قال قتادة
  .ماجه من طرق عن سعيد بن أيب عروبةابن 

حدث أنس بن مالك فذكر : عن يونس بن حممد املؤدب عن شيبان بن عبد الرمحن عن قتادة قال: ورواه االمام أمحد
  .مثله

  .فلم يذكر أبا طلحة وهذا إسناد صحيح، ولكن االول أصح وأظهر واهللا أعلم
عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك قتلى بدر  حدثنا عفان، ثنا محاد، عن ثابت،: وقال االمام أمحد

  ثالثة أيام حىت جيفوا، مث
يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدمت ما : " أتاهم فقام عليهم فقال

يا رسول اهللا أتناديهم بعد ثالث  قال فسمع عمر صوته فقال" وعد ربكم حقا ؟ فإين قد وجدت ما وعدين ريب حقا 
  إنك ال: (وهل يسمعون ؟ يقول اهللا تعاىل

__________  
وأخرجه مسلم يف اجلنائز عن أيب كريت  ٣٩٧٩قتل أيب جهل ح ) ٨(كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ١(

  .عن أيب أسامة، والنسائي يف اجلنائز عن حممد بن آدم
  .على طرف البئر: شفة الركي) ٢(

  .شفري: ويف رواية
) ١٧(ومسلم يف صفة اجلنة والنار  ٣٩٧٦باب قتل أيب جهل ح ) ٨(كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٣(

  .٧٨باب ح 

  ".والذي نفسي بيده ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم، ولكن ال يستطيعون أن جييبوا : " فقال) تسمع املويت
  .سلمة بهورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن محاد بن 

) ١(كخط الوحي يف الورق القشيب * عرفت ديار زينب بالكثيب : وقال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت
يبابا بعد ساكنها احلبيب فدع * من الومسي منهمر سكوب فأمسى رمسها خلقا وأمست * تداوهلا الرياح وكل جون 

بصدق غري إخبار الكذوب مبا *  عيب فيه وخرب بالذي ال) ٢(ورد حرارة القلب الكئيب * عنك التذكر كل يوم 
بدت أركانه جنح الغروب * لنا يف املشركني من النصيب غداة كأن مجعهمم حراء * صنع املليك غداة بدر 

على االعداء يف لفح احلروب بأيديهم * كأسد الغاب مردان وشيب أمام حممد قد وازروه * فالقيناهم منا جبمع 
  ظي الكعوبوكل جمرب خا* صوارم مرهفات 

وعتبة قد تركنا باجلبوب * بنو النجار يف الدين الصليب فغادرنا أبا جهل صريعا * بنو االوس الغطارف آزرهتا 
) ٣(قذفناهم كباكب يف القليب * ذوي حسب إذا نسبوا حسيب يناديهم رسول اهللا ملا * وشيبة قد تركنا يف رجال 
صدقت وكنت ذا رأي مصيب : * لوب فما نطقوا ولو نطقوا لقالواوأمر اهللا يأخذ بالق* أمل جتدوا كالمي كان حقا 

وملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يلقوا يف القليب، أخذ عتبة بن ربيعة، فسحب يف : قال ابن إسحاق



 يف وجه أيب حذيفة بن عتبة فإذا هو كئيب قد تغري -فيما بلغين  -القليب فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
 -أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -يا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شئ : " لونه، فقال

ال واهللا يا رسول اهللا ما شككت يف أيب وال يف مصرعه، ولكين كنت أعرف من أيب رأيا وحلما وفضال، : فقال
ت عليه من الكفر، بعد الذي كنت أرجو فكنت أرجو أن يهديه ذلك لالسالم، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما ما

  .له، أحزنين ذلك فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبري وقال له خريا
  وقال

__________  
  .اجلديد: القشيب) ١(

  .الذي خالطه ما يفسده إما من دنس وإما من قدم: أراد حسان بالقشيب هنا: قال السهيلي
  .إذا كان فيه السم: يقال طعام مقشب

  .الصدر: يف ابن هشام) ٢(
  مجاعات : كباكب) ٣(

هم : قال) الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا(حدثنا احلميدي حدثنا سفيان ثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس : البخاري
  .واهللا كفار قريش

  .النار يوم بدر: قال) وأحلوا قومهم دار البوار(هم قريش، وحممد نعمة اهللا : قال عمرو
وصدقوه وأهل االرض كفار إال خصائص * قومي الذين هم آووا نبيهم : وقال حسان بن ثابتقال ابن إسحاق 
  للصاحلني من االنصار أنصار* أقوام هم سلف 

نعم النيب ونعم القسم * ملا أتاهم كرمي االصل خمتار أهال وسهال ففي أمن ويف سعة * مستبشرين بقسم اهللا قوهلم 
لو * سرنا وساروا إىل بدر حلينهم ) ٢(مهاجرين وقسم اجلاهل النار * إذ قدموا وقامسوهم هبا االموال ) ١(واجلار 

وقال إين لكم جار فأوردهم ) ٣(إن اخلبيث ملن وااله غرار * يعلمون يقني العلم ما ساروا واالهم بغرور مث أسلمهم 
حدثنا : قة غاروا وقال االمام أمحدمن منجدين ومنهم فر* شر املوارد فيه اخلزي والعار مث التقينا فولوا عن سراهتم * 

  .حيىي بن أيب بكر
  .وعبد الرزاق

  .حدثنا إسرائيل، عن عكرمة عن ابن عباس: قاال
ملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من القتلى قيل له عليك العري ليس دوهنا شئ، فناداه العباس وهو يف : قال

  .إنه ال يصلح لك: الوثاق
  .وعدك إحدى الطائفتني، وقد أجنز لك ما وعدك قال مل ؟ قال الن اهللا

وقد كانت مجلة من قتل من سراة الكفار يوم بدر سبعني، هذا مع حضور ألف من املالئكة وكان قدر اهللا السابق 
  .فيمن بقي منهم أن سيسلم منهم بشر كثري

يه بالكلية، وقد كان يف ولو شاء اهللا لسلط عليهم ملكا واحدا فأهلكهم عن آخرهم، ولكن قتلوا من ال خري ف
املالئكة جربيل الذي أمره اهللا تعاىل فاقتلع مدائن قوم لوط وكن سبعا فيهن من االمم والدواب واالراضي 

واملزروعات، وما ال يعلمه إال اهللا، فرفعهن حىت بلغ هبن عنان السماء على طرف جناحه مث قلبهن منكسات واتبعهن 
  .ذلك يف قصة قوم لوط باحلجارة اليت سومت هلم كما ذكرنا



  .كما تقدم
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب : (وقد شرع اهللا جهاد املؤمنني للكافرين وبني تعاىل حكمه يف ذلك فقال

حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حىت تضع احلرب أوزارها ذلك ولو يشاء اهللا النتصر 
  .اآلية]  ٤: حممد) [ بعضمنهم ولكن ليبلو بعضكم ب

  وقال
__________  

من كان جارهم دارا هي * فأنزلوه بدار ال خياف هبا : اخلط والنصيب، وبعده يف ابن هشام: بالكسر: القسم) ١(
  الدار

  .يف ابن هشام اجلاحد: قوله اجلاهل) ٢(
  .يف ابن هشام دالهم: قوله واالهم) ٣(

  .خيزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمننيقاتلوهم يعذهبم اهللا بأيديكم و: (تعاىل
  ]. ١٥ - ١٤: التوبة[ اآلية ) ويذهب غيظ قلوهبم ويتوب اهللا على من يشاء

فكان قتل أيب جهل على يدي شاب من االنصار، مث بعد ذلك يوقف عليه عبد اهللا بن مسعود ومسك بلحيته وصعد 
الغنم، مث بعد هذا حز رأسه واحتمله حىت وضعه بني يدي على صدره حىت قال له لقد رقيت مرتقى صعبا يا رويعي 

رسول اهللا فشفى اهللا به قلوب املؤمنني، كان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو أن يسقط عليه سقف منزله أو ميوت 
  .حتف أنفه واهللا أعلم

منهم النه كان فيهم وقد ذكر ابن إسحاق فيمن قتل يوم بدر مع املشركني ممن كان مسلما ولكنه خرج معهم تقية 
وأبو قيس بن [ مضطهدا قد فتنوه عن إسالمه مجاعة منهم، احلارث بن زمعة بن االسود، وأبو قيس بن الفاكه 

  .وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن منبه بن احلجاج) ١] (الوليد بن املغرية 
فيم كنتم قالوا كنا مستضعفني يف االرض الذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا : (قال وفيهم نزل قوله تعاىل

وكان مجلة ]  ٩٧: النساء) [ قالوا أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا
االسارى يومئذ سبعني أسريا كما سيأيت الكالم عليهم فيما بعد إن شاء اهللا منهم من آل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

س بن عبد املطلب، وابن عمه عقيل بن أيب طالب، ونوفل بن احلارث بن عبد املطلب، وقد استدل وسلم عمه العبا
الشافعي والبخاري وغريمها بذلك على أنه ليس كل من ملك ذا رحم حمرم يعتق عليه وعارضوا به حديث احلسن 

  .عن ابن مسرة يف ذلك فاهللا أعلم
  .أمية زوج زينب بنت النيب صلى اهللا عليه وسلموكان فيهم أبو العاص بن الربيع بن عبد مشس بن 

  :فصل وقد اختلف الصحابة يف االسارى أيقتلون أو يفادون على قولني، كما قال االمام أمحد
  .عن احلسن -وذكر رجل  -حدثنا علي بن عاصم عن محيد عن أنس 

قال فقام " إن اهللا قد أمكنكم منهم : " قال استشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس يف االسارى يوم بدر فقال
عمر فقال يا رسول اهللا اضرب أعناقهم، قال فأعرض عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث عاد النيب فقال للناس مثل 

  .ذلك، فقام أبو بكر الصديق فقال يا رسول نرى أن تعفو عنهم وأن نقبل منهم الفداء
  .سلم ما كان فيه من الغم فعفا عنهم وقبل منهم الفداءقال فذهب عن وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه و

  ).٢(اآلية، انفرد به أمحد ) لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم: (قال وأنزل اهللا تعاىل



ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه وكذا علي بن املديين وصححه من  -واللفظ له  -وقد روى االمام أمحد 
  حديث عكرمة بن عمار حدثنا

__________  
  .سقط من االصل، واستدرك من ابن هشام) ١(
  .٢٤٣/  ٣مسند أمحد ج ) ٢(

نظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل : أبو زميل حدثين ابن عباس حدثين عمر بن اخلطاب قال -مساك احلنفي 
: م إىل قولهأصحابه يوم بدر وهم ثالمثائة ونيف ونظر إىل املشركني فإذا هم ألف وزيادة فذكر احلديث كما تقد

فقتل منهم سبعون رجال، وأسر منهم سبعون رجال، واستشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر، 
فقال أبو بكر يا رسول اهللا هؤالء بنو العم والعشرية واالخوان وإين أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة 

  .فيكونوا لنا عضدا لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم اهللا
قلت واهللا ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن : قال" ما ترى يا ابن اخلطاب ؟ : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أرى أن متكنين من فالن قريب لعمر فاضرب عنقه، ومتكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، ومتكن محزة من فالن أخيه 
يف قلوبنا هوادة للمشركني، وهؤالء صناديدهم وأئمتهم وقادهتم فهوى  فيضرب عنقه حىت يعلم اهللا أنه ليست

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال أبو بكر ومل يهو ما قلت وأخذ منهم الفداء
يا رسول اهللا : فغدوت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر ومها يبكيان فقلت: فلما كان من الغد قال عمر

كيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن مل أجد بكاء تباكيت لبكائكما ؟ فقال رسول اهللا أخربين ماذا يب
  للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء قد) ١] (أبكي : " [ صلى اهللا عليه وسلم

ما كان لنيب أن يكون له أسرى : " وأنزل اهللا تعاىل -لشجرة قريبة " عرض علي عذابكم أدىن من هذه الشجرة 
يف االرض تريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة واهللا عزيز حكيم لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم ) ٢(ىت يثخن ح

  ).٣(من الفداء، مث أحل هلم الغنائم وذكر متام احلديث ]  ٦٧: االنفال) [ فيما أخذمت
ملا : عبيدة عن عبد اهللا قال) ٤( ]أيب [ حدثنا أبو معاوية، حدثنا االعمش عن عمرو بن مرة، عن : وقال االمام أمحد

يا رسول : فقال أبو بكر: ما تقولون يف هؤالء االسرى ؟ قال: " كان يوم بدر قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اهللا قومك وأهلك استبقهم واستأن هبم لعل اهللا أن يتوب عليهم

  .يا رسول اهللا أخرجوك وكذبوك قرهبم فاضرب أعناقهم: وقال عمر: قال
  .يا رسول اهللا أنظر واديا كثري احلطب فادخلهم فيه مث اضرمه عليهم نارا: وقال عبد اهللا بن رواحة: قال

  .قال فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يرد عليهم شيئا
  .فقال ناس يأخذ بقول أيب بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد اهللا بن رواحة

إن اهللا ليلني قلوب رجال فيه، حىت تكون ألني من اللني، وإن اهللا ليشد قلوب رجال فيه حىت : فقال فخرج عليهم
  فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك: (تكون أشد من احلجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال

__________  
  .من دالئل البيهقي) ١(
  .قتلهأي يكثر قهر عدوه و: يثخن يف االرض) ٢(
وأخرجه أبو داود يف  ٥٨باب االمداد باملالئكة ح ) ١٨(كتاب اجلهاد  ٣٢أخرجه مسلم يف حديث طويل يف ) ٣(



  .اجلهاد باب فداء االسري باملال عن أمحد بن حنبل عن أيب نوح عن عكرمة
  .من املسند، وأبو عبيدة هو ابن عبد اهللا بن مسعود) ٤(

إن تعذهبم فإهنم عبادك وإن تغفر هلم فإنك : (ا أبا بكر كمثل عيسى قالومثلك ي]  ٣٦: إبراهيم) [ غفور رحيم
رب ال تذر على االرض من الكافرين : (وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال]  ١١٨: املائدة) [ أنت العزيز احلكيم

  :وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال]  ٢٦: نوح) [ ديارا
أنتم عالة فال ]  ٨٨: يونس) [ ال يؤمنوا حىت يروا العذاب االليمربنا اطمس على أمواهلم واشدد على قلوهبم ف(

فإين قد مسعته ) ٢(فقلت يا رسول اهللا إال سهيل بن بيضاء : أحد إال بفداء أو ضربة عنق قال عبد اهللا) ١(يبقني 
حىت فما رأيتين يف يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء من ذلك اليوم : يذكر االسالم قال فسكت، قال

ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف االرض تريدون عرض : (قال فأنزل اهللا" إال سهيل بن بيضاء : " قال
  .إىل آخر اآليتني) الدنيا واهللا يريد اآلخرة واهللا عزيز حكيم لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم

  .وهكذا رواه الترمذي واحلاكم من حديث أيب معاوية
  .االسناد ومل خيرجاهوقال احلاكم صحيح 

  .ورواه ابن مردويه من طريق عبد اهللا بن عمر وأيب هريرة بنحو ذلك
  ).٣(وقد روى عن أيب أيوب االنصاري بنحوه 

وقد روى ابن مردويه واحلاكم يف املستدرك من حديث عبيداهللا بن موسى حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن 
سارى يوم بدر أسر العباس فيمن أسر أسره رجل من االنصار قال وقد أوعدته ملا أسر اال: جماهد عن ابن عمر قال

  .االنصار أن يقتلوه
إين مل أمن الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعمت االنصار أهنم قاتلوه : " فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

ا العباس، فقالوا ال واهللا ال نرسله، فقال هلم أرسلو: نعم فأتى عمر االنصار فقال هلم: قال عمر أفآتيهم ؟ قال" 
يا : فإن كان له رضى فخذه، فأخذه عمر فلما صار يف يده قال له عمر: فإن كان لرسول اهللا رضى ؟ قالوا: عمر

  .عباس أسلم فواهللا لئن تسلم أحب إيل من أن يسلم اخلطاب وما ذاك إال ملا رأيت رسول اهللا يعجبه إسالمك
عشريتك فأرسلهم واستشار عمر فقال : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر فقال أبو بكرقال واستشار رسو

) ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف االرض: (اقتلهم، ففاداهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا
  .اآلية

  مث قال احلاكم يف صحيحه هذا حديث صحيح
__________  

  .ينفلنت: لبيهقييف املسند وا) ١(
هذا وهم، سهيل بن بيضاء من مهاجرة احلبشة، ما شهد : قال ابن واقد"  ١١٠/  ١قال الواقدي يف املغازي ) ٢(

  .بدرا، إمنا هو أخ له يقال له سهل
وسهيل شهد بدرا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلما ال شك فيه شهد أحدا واخلندق : قال ابن سعد

  عواملشاهد كلها م
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومات عمره أربعون سنة

: والذي روى هذه القصة يف سهيل فقد أخطأ: أما سهل فأسلم مبكة وكتم إسالمه وأخرجه املشركون معهم قال



  .وسهيل أسلم قبل عبد اهللا بن مسعود ومل يستخف بإسالمه
  ).٢١٣/  ٤و  ٤١٥/  ٣طبقات ابن سعد (
ومسند  ٣٠٨٤وكذا يف تفسري سورة االنفال ح  ٢١٣/  ٤كتاب اجلهاد باب يف املشورة أخرجه الترمذي يف ) ٣(

  .١٣٩ - ١٣٨/  ٣والبيهقي يف الدالئل ج  ٣٨٣/  ١أمحد 
  .هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه: وقال ٢٢/  ٣واحلاكم يف املستدرك 
  .صحيح مسعه جرير بن عبد احلميد: ووافقه الذهيب وأضاف

رجاه، وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن حممد االسناد ومل خي
جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال خري أصحابك يف االسارى إن : بن سريين عن عبيدة عن علي قال

  .ء أو يقتل مناشاؤا الفداء وإن شاؤا القتل على أن يقتل عاما قابال منهم مثلهم، قالوا الفدا
  .وهذا حديث غريب جدا، ومنهم من رواه مرسال عن عبيدة واهللا أعلم

لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما : (عن ابن أيب جنيح عن عطاء عن ابن عباس يف قوله: وقد قال ابن إسحاق
  .اب عظيميقول لوال أين ال أعذب من عصاين حىت أتقدم إليه ملسكم فيما أخذمت عذ) أخذمت عذاب عظيم

وهكذا روي عن ابن أيب جنيح عن جماهد أيضا واختاره ابن إسحاق وغريه وقال االعمش سبق منه أن ال يعذب 
  .أحدا شهد بدرا

لوال كتاب من : (وهكذا روى عن سعد بن أيب وقاص وسعيد بن جبري وعطاء بن أيب رباح، وقال جماهد والثوري
  .أي هلم باملغفرة) اهللا سبق

فكلوا : (ن ابن عباس سبق يف أم الكتاب االول أن املغامن وفداء االسارى حالل لكم، وهلذا قال بعدهوقال الواليب ع
وهكذا روي عن أيب هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبري وعطاء واحلسن وقتادة واالعمش، ) مما غنمتم حالال طيبا

ن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا واختاره ابن جرير وقد ترجح هذا القول مبا ثبت يف الصحيحني عن جابر ب
أعطيت مخسا مل يعطهن أحدا من االنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل االرض : " عليه وسلم

مسجدا وطهورا، وحلت يل الغنائم ومل حتل الحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث إىل قومه وبعثت إىل 
  الناس
  ".عامة 

" مل حتل الغنائم لسود الرؤوس غرينا : " ش عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلموروى االعم
: فأذن اهللا تعاىل يف أكل الغنائم وفداء االسارى وقد قال أبو داود) فكلوا مما غنمتم حالال طيبا: (وهلذا قال تعاىل

يب، ثنا شعبة، عن أيب العنبس، عن أيب الشعثاء، عن ابن ثنا سفيان بن حب) ١(حدثنا عبد الرمحن بن املبارك العيشي 
، وهذا كان أقل ما فودي )٢(عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل فداء أهل اجلاهلية يوم بدر أربعمائة 

  ).٣(به أحد منهم من املال، وأكثر ما فودي به الرجل منهم أربعة آالف درهم 
يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من : (عما أخذ منه يف الدنيا واآلخرة فقال تعاىل وقد وعد اهللا من آمن منهم باخللف

  ]. ٧٠: االنفال[ اآلية ) االسرى إن يعلم اهللا يف قلوهبم خريا يؤتكم خريا مما أخذ منكم ويغفر لكم
فأتاين اهللا أربعني  وقال الواليب عن ابن عباس نزلت يف العباس ففادي نفسه باالربعني أوقية من ذهب قال العباس،

  ).٤(قال وأنا أرجو املغفرة اليت وعدنا اهللا جل ثناؤه  -يعين كلهم يتجر له  -عبدا 
  حدثين العباس بن: وقال ابن إسحاق



__________  
  .من سنن أيب داود ودالئل البيهقي: العيشي) ١(

  .العبسي وهو حتريف: ويف االصل
  .٦٢ - ٦١/  ٣ج  ٢٦٩١ء االسري باملال ح أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد باب فدا) ٢(
  .جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفداء يوم بدر أربعة آالف لكل رجل: قال الواقدي) ٣(

أرفعهم أربعة آالف إىل ثالثة آالف إىل الفني إىل ألف إىل قوم ال مال هلم من عليهم رسول اهللا صلى : ويف رواية له
  .اهللا عليه وسلم

  .١٤٣/  ٣البيهقي دالئل ) ٤(

عن بعض أهله عن ابن عباس قال ملا أمسى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر ) ١(عبد اهللا بن مغفل 
واالسارى حمبوسون بالوثاق، بات النيب صلى اهللا عليه وسلم ساهرا أول الليل، فقال له أصحابه مالك ال تنام يا 

فأطلقوه " مسعت انني عمي العباس يف وثاقه : " فقال) ٢] (ار وقد أسر العباس رجل من االنص[ رسول اهللا ؟ 
وكان رجال موسرا ففادي نفسه مبائة أوقية من : فسكت فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن إسحاق

  .ذهب
 وهذه املائة كانت عن نفسه وعن ابين أخويه عقيل ونوفل، وعن حليفه عتبة بن عمرو أحد بين احلارث بن: قلت

فهر كما أمره بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني ادعى أنه كان قد أسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  :وسلم

فأين املال الذي دفنته : " فادعى أنه ال مال عنده قال" أما ظاهرك فكان علينا واهللا أعلم باسالمك وسيجزيك " 
فقال واهللا إين العلم أنك " ذا لبين الفضل وعبد اهللا وقثم ؟ إن أصبت يف سفري فه: أنت وأم الفضل وقلت هلا

  .رسول اهللا إن هذا شئ ما علمه إال أنا وأم الفضل رواه ابن إسحاق عن ابن أيب جنيح عن عطاء عن ابن عباس
إن رجاال من االنصار : قال الزهري حدثين أنس بن مالك قال: وثبت يف صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة

  .أذنوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا إيذن لنا فلنترك البن اختنا العباس فداءهاست
قال البخاري وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن ) ٣" (ال واهللا ال تذرون منه درمها : " فقال

فكان أكثر مال أتى به رسول " سجد انثروه يف امل: " أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى مبال من البحرين فقال
" خذ " يا رسول اهللا أعطين إين فاديت نفسي وفاديت عقيال فقال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ جاءه العباس فقال

  .فحثا يف ثوبه مث ذهب يقله فلم يستطع فقال مر بعضهم يرفعه إيل
" ال " قله فلم يستطع فقال مر بعضهم يرفعه إيل قال فنثر منه مث ذهب ي" ال " قال فارفعه أنت علي، قال " ال " قال 

  .فنثر منه مث احتمله على كاهله مث انطلق" ال " قال فارفعه أنت علي، قال 
  .فما زال يتبعه بصره حىت خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومث منها درهم

صم عن أمحد بن عبد اجلبار عن يونس عن أسباط بن نصر عن إمساعيل بن أخربنا احلاكم أخربنا اال: وقال البيهقي
  .عبد الرمحن السدي

كان فداء العباس وابين أخويه عقيل بن أيب طالب ونوفل بن احلارث بن عبد املطلب كل رجل أربعمائة دينار : قال
  ).فامكن منهم واهللا عليم حكيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا اهللا من قبل: (، مث توعد تعاىل اآلخرين فقال)٤(

  فصل واملشهور أن االسارى يوم بدر كانوا سبعني، والقتلى من املشركني سبعني كما ورد يف غري ما



__________  
  .بن معبد: يف دالئل البيهقي) ١(

  .وهو العباس بن عبد اهللا بن معبد بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي املدين
  .من البيهقي) ٢(
باب  -وأعاده يف اجلهاد  ٢٥٣٧باب إذا أسر أخو الرجل ح  ١١، )٤٩(ه البخاري يف كتاب العتق أخرج) ٣(

  .فداء املشركني
   ٤٠/  ٣دالئل النبوة ج ) ٤(

حديث مما تقدم وسيأيت إن شاء اهللا، وكما يف حديث الرباء بن عازب يف صحيح البخاري أهنم قتلوا يوم بدر سبعني، 
  .وأسروا سبعني
، وقتل من املشركني تسعة )١(قتل يوم بدر من املسلمني من قريش ستة ومن االنصار مثانية : ن عقبةوقال موسى ب

  .وأربعني، وأسر منهم تسعة وثالثني
  .هكذا رواه البيهقي عنه

  ).٢(وهكذا ذكر ابن هليعة عن أيب االسود عن عروة يف عدد من استشهد من املسلمني وقتل من املشركني : قال
  .ا احلاكم أخربنا االصم أخربنا أمحد بن عبد اجلبار عن يونس بن بكري عن حممد بن اسحاقمث قال أخربن

قال واستشهد من املسلمني يوم بدر أحد عشر رجال، أربعة من قريش وسبعة من االنصار وقتل من املشركني بضعة 
أسريا، وكانت ) ٤(ون وكان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع: رجال وقال يف موضع آخر) ٣(وعشرون 

  .القتلى مثل ذلك
وكان أول قتيل من : من طريق أيب صاحل كاتب الليث عن الليث عن عقيل عن الزهري قال: مث روى البيهقي

املسلمني مهجع موىل عمر، ورجل من االنصار وقتل يومئذ من املشركني زيادة على سبعني، وأسر منهم مثل ذلك، 
فيما  -وهو االصح  -قال البيهقي : يزيد عن الزهري عن عروة بن الزبري قال قال ورواه ابن وهب عن يونس بن

رويناه يف عدد من قتل من املشركني وأسر منهم، مث استدل على ذلك مبا ساقه هو والبخاري أيضا من طريق أيب 
 بن جبري، أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد اهللا: إسحاق عن الرباء بن عازب قال

  ).٥] (يعين يوم أحد [ فأصابوا منا سبعني 
وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه قد أصابوا من املشركني يوم بدر أربعني ومائة، سبعني أسريا، وسبعني 

  ).٦(قتيال 
مائة ومخسني قلت والصحيح أن مجلة املشركني كانوا ما بني التسعمائة إىل االلف وقد صرح قتادة بأهنم كانوا تسع

  .رجال، وكأنه أخذه من هذا الذي ذكرناه واهللا أعلم
القوم ما بني التسعمائة : " ويف حديث عمر املتقدم أهنم كانوا زيادة على االلف، والصحيح االول لقوله عليه السالم

على أمسائهم وأما الصحابة يومئذ فكانوا ثالمثائة وبضعة عشر رجال كما سيأيت التنصيص على ذلك و" إىل االلف 
  إن شاء اهللا، وتقدم يف حديث احلكم عن مقسم عن ابن عباس أن وقعة

  بدر كانت يوم اجلمعة السابع عشر من شهر رمضان، وقاله أيضا عروة بن الزبري وقتادة وامساعيل
__________  

ستة من االوس : نصاراجلميع أربعة عشر رجال، ستة من املهاجرين ومثانية من اال: يف الدرر يف اختصار املغازي) ١(



  .واثنان من اخلزرج
  .١٢٣ - ١٢٢/  ٣الكفار ج : يف دالئل البيهقي) ٢(
  .وأربعون: يف دالئل البيهقي) ٣(
  .أربعة وأربعني: يف دالئل البيهقي) ٤(

  .مخسني رجال: كان قتلى قريش: ويف رواية ابن هشام قال
  .ى كذلكالقتلى سبعون واالسر: وقال عن ابن عباس وسعيد بن املسيب

  ).١٢٣/  ٣دالئل النبوة  - ٣٧٢/  ٢راجع سرية ابن هشام (
  .١٢٤/  ٣من دالئل البيهقي ح ) ٥(
 -سورة آل عمران  -وأعاده يف التفسري  ٣٩٨٦ح  ١٠كتاب املغازي باب  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٦(

  .١٢٤/  ٣ل وأخرجه أبو داود يف اجلهاد يف باب أي وقت يستحب اللقاء ورواه البيهقي يف الدالئ

  .والسدي الكبري وأبو جعفر الباقر
وروى البيهقي من طريق قتيبة عن جرير عن االعمش عن إبراهيم عن االسود عن عبد اهللا بن مسعود يف ليلة القدر 

  ).١" (حتروها الحدى عشرة بقني فإن صبيحتها يوم بدر : " قال
فقال ليلة تسع عشرة ما شك، وقال يوم الفرقان يوم وروي عن زيد بن أرقم أنه سئل عن ليلة القدر : قال البيهقي

  .التقى اجلمعان
  .واملشهور عن أهل املغازي أن ذلك لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان: قال البيهقي

مث قال البيهقي أخربنا أبو احلسني بن بشران، حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو نعيم ثنا 
إما لسبع عشرة : سئل أبو أيوب االنصاري عن يوم بدر فقال: ن مسعت موسى بن طلحة يقولعمرو بن عثما

  .خلت، أو ثالث عشرة خلت أو الحدى عشرة بقيت
  .عشرة بقيت) ٢(وإما لسبع 

  .وهذا غريب جدا
  وقد ذكر احلافظ ابن عساكر يف ترمجة قباث بن أشيم الليثي من طريق الواقدي وغريه

: هد يوم بدر مع املشركني فذكر هزميتهم مع قلة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالبإسنادهم إليه أنه ش
ردت ) ٣(وجعلت أقول يف نفسي ما رأيت مثل هذا االمر فر منه إال النساء واهللا لو خرجت نساء قريش بالسهاء 

  .حممدا وأصحابه
مد وقد وقع يف نفسي االسالم، قال فقدمتها فلما كان بعد اخلندق قلت لو قدمت املدينة فنظرت إىل ما يقول حم

  .هو ذاك يف ظل املسجد يف مال من أصحابه، فأتيته وأنا ال أعرفه من بني أصحابه فسلمت: فسألت عنه فقالوا
أشهد أنك رسول : يا قباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا االمر فر منه إال النساء، فقلت: فقال

به إال شيئا حدثت به نفسي، فلوال أنك نيب ما ) ٤(مر ما خرج مين إىل أحد قط، وال تزمزمت اهللا فإن هذا اال
  .عليه، هلم أبايعك على االسالم فأسلمت) ٥] (اهللا [ أطلعك 

فصل وقد اختلفت الصحابة رضي اهللا عنهم يوم بدر يف املغامن من املشركني يومئذ ملن تكون منهم وكانوا ثالثة 
  .املشركونأصناف حني وىل 

  ففرقة أحدقت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حترسه خوفا من أن يرجع



__________  
هذا حديث صحيح على شرط : وقال ٢٠/  ٣، وأخرجه احلاكم يف املستدرك ١٢٨/  ٣دالئل النبوة ) ١(

  .الشيخني ومل خيرجاه
يه وسلم اطلبوها ليلة سبع عشرة من قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عل: ويف رواية لالسود عن ابن مسعود قال

  ).١٢٨/  ٣دالئل البيهقي  -الصالة  -أبو داود (رمضان، وليلة احدى وعشرون وليلة ثالث وعشرون 
  .لتسع عشرة: ١٢٩/  ٣يف البيهقي ) ٢(
  .باهلا وهو حتريف: من سرية ابن كثري، ويف االصل) ٣(

  .مجع سهوة: والسهاء
  .وهي القوس املواتية

  ).الصحاح(أي حرك فاه للكالم : ترمرمت ترمرم: قدييف الوا) ٤(
  .٩٨/  ١من مغازي الواقدي ) ٥(

  .أحد من املشركني إليه
  .وفرقة ساقت وراء املشركني يقتلون منهم ويأسرون، وفرقة مجعت املغامن من متفرقات االماكن

  فادعى كل فريق من هؤالء أنه أحق باملغنم من اآلخرين ملا صنع من االمر
  .املهم

فحدثين عبد الرمحن بن احلارث وغريه عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أيب أمامة الباهلي : قال ابن إسحاق
فينا أصحاب بدر نزلت حني اختلفنا يف النفل وساءت فيه : سألت عبادة بن الصامت عن االنفال فقال: قال

وسلم فقسمه بني املسلمني عن بواء، يقول عن أخالقنا، فنزعه اهللا من أيدينا فجعله إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .سواء

وهكذا رواه أمحد عن حممد بن سلمة عن حممد بن إسحاق به ومعىن قوله على السواء أي ساوى فيها بني الذين 
مجعوها وبني الذين اتبعوا العدو وبني الذين ثبتوا حتت الرايات مل خيصص هبا فريقا منهم ممن ادعى التخصيص هبا، 

  .ي هذا ختميسها وصرف اخلمس يف مواضعه كما قد يتومهه بعض العلماء منهم أبو عبيدة وغريه واهللا أعلموال ينف
  ).١(بل قد تنفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفه ذو الفقار من مغامن بدر 

  .وكذا اصطفى مجال اليب جهل كان يف أنفه برة من فضة، وهذا قبل إخراج اخلمس أيضا: قال ابن جرير
حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا ابن إسحاق عن عبد الرمحن بن احلارث بن عبد اهللا بن عباس بن أيب : وقال االمام أمحد

خرجنا مع النيب صلى اهللا : ربيعة، عن سليمان بن موسى، عن أيب سالم، عن أيب أمامة عن عبادة بن الصامت قال
لعدو، فانطلقت طائفة يف آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم اهللا ا

طائفة على املغنم حيوزونه وجيمعونه، وأحدقت طائفة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يصيب العدو منه غرة، 
حىت إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إىل بعض قال الذين مجعوا الغنائم، حنن حويناها وليس الحد فيها نصيب، 

ال الذين خرجوا يف طلب العدو لستم بأحق به منا حنن نفينا منها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول وق
يسألونك عن االنفال قل االنفال : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، فأنزل اهللا

فقسمها ]  ٥ - ١: االنفال) [ اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني هللا ولرسوله فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا
  .رسول اهللا بني املسلمني



وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أغار يف أرض العدو نفل الربع فإذا أقبل راجعا نفل الثلث وكان يكره 
  .االنفال

خره وقال الترمذي هذا حديث وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث الثوري عن عبد الرمحن بن احلارث آ
  .حسن

  ورواه ابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه من حديث عبد الرمحن، وقال احلاكم صحيح على شرط
  .مسلم ومل خيرجه

: وقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان واحلاكم من طرق عن داود بن أيب هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا، فسارع يف ذلك شبان ملا كان يوم بدر قال رسو

ال تستأثروا : الرجال وبقي الشيوخ حتت الرايات، فلما كانت الغنائم جاؤوا يطلبون الذي جعل هلم، قال الشيوخ
  علينا فإنا كنا ردءا لكم لو انكشفتم لفئتم

__________  
  .، والترمذي يف السري، باب يف النفل١٣٦/  ٣رواه البيهقي عن ابن عباس ) ١(

  .السالح: وابن ماجة يف اجلهاد باب

يسألونك عن االنفال قل االنفال هللا وللرسول فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم : (إلينا، فتنازعوا فأنزل اهللا تعاىل
  ).١) (وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني
ثارا أخر يطول بسطها ههنا ومعىن الكالم أن االنفال مرجعها إىل حكم اهللا وقد ذكرنا يف سبب نزول هذه اآلية آ

قل االنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا : (ورسوله حيكما فيها مبا فيه املصلحة للعباد يف املعاش واملعاد وهلذا قال تعاىل
بدر وما كان من االمر حىت مث ذكر ما وقع يف قصة ) وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اهللا ورسوله إن كنتم مؤمنني

) واعلموا أمنا غنمتم من شئ فإن هللا مخسه وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل: (انتهى إىل قوله
اآلية فالظاهر أن هذه اآلية مبينة حلكم اهللا يف االنفال الذي جعل مرده إليه وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فبينه 

مبا أراد تعاىل، وهو قول أيب زيد وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سالم رمحه اهللا أن رسول اهللا صلى  تعاىل وحكم فيه
  .اهللا عليه وسلم قسم غنائم بدر على السواء بني الناس، ومل خيمسها

مث نزل بيان اخلمس بعد ذلك ناسخا ملا تقدم، وهكذا روى الواليب عن ابن عباس وبه قال جماهد وعكرمة والسدي 
  .يف هذا نظرو

  .واهللا أعلم
فإن سياق اآليات قبل آية اخلمس وبعدها كلها يف غزوة بدر فيقتضي أن ذلك نزل مجلة يف وقت واحد غري متفاصل 

عن علي رضي اهللا عنه أنه قال يف قصة شار فيه اللذين اجتب : بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضا، مث يف الصحيحني
خلمس يوم بدر ما يرد صرحيا على أيب عبيد أن غنائم بدر مل ختمس واهللا أسنمتهما محزة إن إحدامها كانت من ا

  .أعلم
  بل مخست كما هو قول البخاري وابن جرير وغريمها وهو الصحيح

  .الراجح
  .واهللا أعلم

فصل يف رجوعه عليه السالم من بدر إىل املدينة وما كان من االمور يف مسريه إليها مؤيدا منصورا عليه من ربه 



  لصالة والسالم وقد تقدم أن الوقعة كانت يوم اجلمعة السابع عشر من رمضان سنة اثنتني من اهلجرة،أفضل ا
__________  

فكان ذلك خريا هلم، فكذلك أيضا أطيعوين : يقول: أخرجه البيهقي من طريق وهب بن بقية، وزاد يف آخره) ١(
  .فإين أعلم بعاقبة هذا منكم

عن زياد بن أيوب عن هشيم  ٢٧٣٨عن وهب وح  ٢٧٣٧باب يف النفل ح  وأخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد
  .عن هارون بن حممد بن بكار بن بالل ٢٧٣٩وح ..عن داود

  .وأخرجه النسائي يف التفسري عن املعتمر بن سليمان
  .رعن ابن حبان وعبد الرزاق وعبد بن محيد وابن مردويه وابن عساك ٨٩/  ٤ونقله الصاحلي يف السرية الشامية 

وثبت يف الصحيحني أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثالثة أيام، وقد أقام عليه السالم بعرصة بدر ثالثة أيام 
كما تقدم وكان رحيله منها ليلة االثنني، فركب ناقته ووقف على قليب بدر فقرع أولئك الذين سحبوا إليه كما 

لغنائم الكثرية وقد بعث عليه السالم بني يديه بشريين إىل املدينة تقدم ذكره، مث سار عليه السالم ومعه االسارى وا
بالفتح والنصر والظفر على من أشرك باهللا وجحده وبه كفر، أحدمها عبد اهللا بن رواحة إىل أعايل املدينة، والثاين 

  .إىل السافلة) ١(زيد بن حارثة 
ية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان زوجها على رق] التراب [ قال أسامة بن زيد فأتانا اخلرب حني سوينا 

عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قد احتبس عندها ميرضها بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد ضرب له رسول 
  .اهللا بسهمه وأجره يف بدر

قتل عتبة بن : ولجئته وهو واقف باملصلى وقد غشيه الناس وهو يق -زيد بن حارثة  -فلما قدم أيب : قال أسامة
  .ربيعة، وشيبة بن ربيعة

  وأبو جهل بن
  .هشام، وزمعة بن االسود، وأبو البختري العاص بن هشام، وأمية بن خلف، ونبيه ومنبه ابنا احلجاج

  .يا أبة أحق هذا ؟ قال إي واهللا يا بين: قال قلت
أن النيب صلى اهللا عليه : بن زيدمن طريق محاد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة : وروى البيهقي

، )٣] (أيام بدر [ بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٢] (رقية [ وسلم خلف عثمان وأسامة بن زيد على 
) ٤(فسمعت اهليعة : فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبشارة، قال أسامة

  .شارة، فواهللا ما صدقت حىت رأينا االسارىفخرجت فإذا زيد قد جاء بالب
وقال الواقدي صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٥(وضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعثمان بسهمه 

ميكائيل وعلى جناحه ) ٧(مر يب : فلما صلى ركعة تبسم فسئل عن تبسمه فقال) ٦(مرجعه من بدر العصر باالثيل 
إين كنت يف طلب القوم، وأتاه جربيل حني فرغ من قتال أهل بدر، على فرس أنثى معقود : النقع فتبسم إيل وقال

يا حممد إن ريب بعثين إليك وأمرين أن ال أفارقك حىت ترضى، هل رضيت ؟ : الناصية وقد عصم ثنييه الغبار، فقال
  .نعم: قال

ة وعبد اهللا بن رواحة من االثيل فجاءا يوم وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن حارث: قال الواقدي قالوا
  االحد حني

__________  



  .زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب، أبو أسامة الكليب، االمري الشهيد، سيد املوايل وأسبقهم إىل االسالم) ١(
  .وحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عيسى بن مرمي عليه السالم، عقد له رسول اهللا صلى ومل يسم اهللا تعاىل يف كتابه صحابيا بامسه إال زيد بن حارثة و
  .اهللا عليه وسلم على الناس وقدمه على االمراء يف غزوة مؤتة فقاتل وقتل فيها طعنا بالرماح

  .من دالئل البيهقي) ٢(
  .من دالئل البيهقي) ٣(
  .هي صيحة الفزع: كل ما أفزع من صوت، قال أبو عبيد: اهليعة) ٤(
  .١٣١ - ١٣٠/  ٣ الدالئل أخرجه البيهقي يف) ٥(

ملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بدر بعث : عن أيب أمامة قال ٢١٧/  ٣واحلاكم يف املستدرك 
  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ومل خيرجاه: اخل وقال يف آخره..بيشريين

  . بدر ميالنواد طوله ثالثة أميال وبينه وبني: موضع بالصفراء، قال الواقدي: االثيل) ٦(
  .يرى وهو حتريف: من الواقدي، ويف االصل) ٧(

اشتد الضحى، وفارق عبد اهللا بن رواحة زيد بن حارثة من العقيق، فجعل عبد اهللا بن رواحة ينادي على راحلته، يا 
بنا معشر االنصار، أبشروا بسالمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقتل املشركني وأسرهم، قتل ابنا ربيعة، وا

  .احلجاج، وأبو جهل، وقتل زمعة بن االسود، وأمية بن خلف، وأسر سهيل بن عمرو
احقا يا ابن رواحة ؟ فقال إي واهللا وغدا يقدم رسول اهللا صلى اهللا : فقمت إليه فنحوته فقلت: قال عاصم بن عدي

  .عليه وسلم باالسرى مقرنني
قتل أبو جهل الفاسق، حىت إذا انتهى : يان ينشدون معه يقولونمث تتبع دور االنصار بالعالية يبشرهم دارا دارا والصب

إىل دار بين أمية وقدم زيد بن حارثة على ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القصواء يبشر أهل املدينة، فلما جاء 
أبو البختري قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وابنا احلجاج، وقتل أمية بن خلف وأبو جهل و: املصلى صاح على راحلته

وزمعة بن االسود، وأسر سهيل بن عمرو ذو األنياب يف أسرى كثري، فجعل بعض الناس ال يصدقون زيدا ويقولون 
  .حىت غاظ املسلمني ذلك وخافوا) ١(ما جاء زيد بن حارثة إال فال 

رجل من املنافقني على رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبقيع، وقال ] التراب [ وقد زيد حني سوينا 
قد تفرق أصحابكم تفرقا ال جيتمعون فيه أبدا وقد قتل علية : قتل صاحبكم ومن معه ؟ وقال آخر اليب لبابة: السامة

يكذب : أصحابه وقتل حممد وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد ال يدري ماذا يقول من الرعب، وجاء فال فقال أبو لبابة
  .اهللا قولك

  .زيد إال فال ما جاء: وقالت اليهود
فجئت حىت خلوت بأيب فقلت أحق ما تقول ؟ فقال إي واهللا حق ما أقول يا بين فقويت نفسي ورجعت : قال أسامة

إىل ذلك املنافق فقلت أنت املرجف برسول اهللا وباملسلمني، لنقدمنك إىل رسول اهللا إذا قدم فليضربن عنقك، فقال 
  .إمنا هو شئ مسعته من الناس يقولونه

جئ باالسرى وعليهم شقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان قد شهد معهم بدرا وهم تسعة قال ف
  .وأربعون رجال الذين أحصوا

  .وهم سبعون يف االصل جمتمع عليه ال شك فيه: قال الواقدي



  .قال ولقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الروحاء رؤوس الناس يهنئونه مبا فتح اهللا عليه
يا رسول اهللا احلمد هللا الذي أظفرك وأقر عينك، واهللا يا رسول اهللا ما كان ختلفي عن بدر : فقال له أسيد بن احلضري

  وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أهنا
  .عري ولو ظننت أنه عدو ما ختلفت

  ).٢" (صدقت " فقال له رسول اهللا 
ه وسلم قافال إىل املدينة ومعه االسارى وفيهم عقبة بن أيب معيط، مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا علي: قال ابن إسحاق

والنضر بن احلارث وقد جعل على النفل عبد اهللا بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن 
  .مازن بن النجار

* ورها يا بسبس أقم هلا صد: -هو عدي بن أيب الزغباء ] يقال إنه [ قال ابن هشام  -فقال راجز من املسلمني 
  إن مطايا القوم ال حتبس* ليس بذي الطلح هلا معرس وال بصحراء عمري حمبس 

__________  
  .القوم املنهزمون ويقع على الواحد واالثنني واجلمع: الفل) ١(

  .عن النهايه
  .قديويف دالئل البيهقي من طريق احلسني بن الفرج عن الوا ١١٥ - ١١٤/  ١اخلرب يف مغازي الواقدي ) ٢(

  .١٣٣ - ١٣١/  ٣ج 

مث أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا خرج : قد نصر اهللا وفر االخس قال* فحملها على الطريق أكيس 
  .من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين املضيق وبني النازية يقال له سري إىل سرحة به

 على السواء، مث ارحتل حىت إذا كان بالروحاء لقيه فقسم هنالك النفل الذي أفاء اهللا على املسلمني من املشركني
املسلمون يهنئونه مبا فتح اهللا عليه ومن معه من املسلمني فقال هلم سلمة بن سالمة بن وقش كما حدثين عاصم بن 

  .عمرو ويزيد بن رومان ما الذي هتنئوننا به
أي : " ول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قالواهللا إن لقينا إال عجائز صلعا كالبدن املعقلة فنحرناها، فتبسم رس

  ).١(يعين االشراف والرؤساء : قال ابن هشام" ابن أخي أولئك املال 
حىت إذا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : مقتل النضر بن احلارث وعقبة بن أيب معيط لعنهما اهللا قال ابن إسحاق

ي بن أيب طالب كما أخربين بعض أهل العلم من أهل مكة، مث قتل النضر بن احلارث، قتله عل) ٢(وسلم بالصفراء 
  .قتل عقبة بن أيب معيط) ٣(خرج حىت إذا كان بعرق الظبية 

" النار " فمن للصبية يا حممد ؟ قال : فقال عقبة حني أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله: قال ابن إسحاق
  و بينوكان الذي قتله عاصم بن ثابت بن أيب االقلح أخ

  .عمرو بن عوف كما حدثين أبو عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر
  .وكذا قال موسى بن عقبة يف مغازيه وزعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يقتل من االسارى أسريا غريه

  .قال وملا أقبل إليه عاصم بن ثابت
  .اهللا ورسولهيا معشر قريش عالم أقتل من بني من ههنا ؟ قال على عداوتك : قال

أتقتلين : ملا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتل عقبة قال: وقال محاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعيب قال
  .يا حممد من بني قريش ؟



أتدرون ما صنع هذا يب ؟ جاء وأنا ساجد خلف املقام فوضع رجله على عنقي وغمزها فما رفعها حىت ! نعم : " قال
ستندران، وجاء مرة أخرى بسال شاة فألقاه على رأسي وأنا ساجد فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي  ظننت أن عيين

  .قال ابن هشام ويقال بل قتل عقبة علي بن أيب طالب فيما ذكره الزهري وغريه من أهل العلم" 
وأهله لعنهما اهللا كان هذان الرجالن من شر عباد اهللا وأكثرهم كفرا وعنادا وبغيا وحسدا وهجاء لالسالم : قلت

  .وقد فعل
  النضر بن) ٤(فقالت قتيلة بنت احلارث أخت : قال ابن هشام

__________  
  .٢٩٧/  ٢اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ١(
  .قال ابن سعد واد من املدينة على ثالث ليال: الصفراء) ٢(

  .كثري النخل والزرع وهو على مرحلة من بدر: وقيل
  .صربا يف الصفراءقتل عقبة : يف الواقدي) ٣(

و  ١٣٨/  ١ويف روايته أن النضر قتله علي بن أيب طالب يف االثيل صربا بالسيف بأمر النيب مغازي الواقدي 
١٤٩.  

  .١٩/  ١واالغاين 
  .إهنا ابنته : -أثيل  -يف معجم البلدان ) ٤(

؟ إن تزال * هبا ميتا بأن حتية من صبح خامسة وأنت موفق أبلغ * يا راكبا أن االثيل مظنة : احلارث يف مقتل أخيها
* هل يسمعن النضر إن ناديته ) ٢(جادت بوابلها وأخرى ختنق * مين اليك وعربة مسفوحة ) ١(هبا النجائب ختفق 

  )٣(أم كيف يسمع ميت ال ينطق 
ظ من الفىت وهو املغي* ما كان ضرك لو مننت ورمبا ) ٤(من قومها والفحل فحل معرق * أحممد يا خري ضئ كرمية 

وأحقهم إن كان * والنضر أقرب من أسرت قرابة ) ٥(باعز ما يغلو به ما ينفق * احملنق أو كنت قابل فدية فلينفقن 
رسف املقيد وهو عان * هللا أرحام هنالك تشقق صربا يقاد إىل املنية متعبا * عتق يعتق ظلت سيوف بين أبيه تنوشه 

لو بلغين هذا : "  صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه هذا الشعر قالويقال واهللا أعلم أن رسول اهللا: موثق قال ابن هشام
  ".قبل قتله ملننت عليه 

وقد تلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبذا املوضع أبو هند، موىل فروة بن عمرو البياضي : قال ابن إسحاق
هدية لرسول اهللا صلى اهللا  -وهو التمر والسويق بالسمن  -مملوء حيسا ) ٦(حجامه عليه السالم ومعه زق مخر 

  .عليه وسلم فقبله منه ووصى به االنصار
  .قال ابن إسحاق مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قدم املدينة قبل االسارى بيوم

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أقبل باالسارى : وحدثين نبيه بن وهب أخو بين عبدالدار: قال ابن إسحاق
وكان أبو عزيز بن عمري بن هاشم أخو مصعب بن عمري : قال" استوصوا هبم خريا " بني أصحابه، وقال فرقهم 

  مر يب: البيه وأمه يف االسارى، قال أبو عزيز
__________  

  .بلغ به ميتا فإن حتية: يف ديوان احلماسة وياقوت) ١(
النه هو الذي  -كما يف رواية ياقوت  -باها جادت ملائحها تعىن أ: ويروى" مين إليه : " يف ديوان احلماسة) ٢(



  .يستبكيها ويستنزف دمعها
  .أو ينطق: إن كان يسمع هالك ال ينطق ويروى: يف االغاين) ٣(
  .أحممد والنت نسل جنيبة: يف االغاين) ٤(
لو كنت : صححه الشنقيطي: البيت يف االغاين أو كنت قابل فدية فلنأتني بأعز ما يغلو لديك وينفق وقال حمققه) ٥(

  .قابل فدية
  .١٩/  ١االغاين ج (

  ).دار الكتب
ولقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك املوضع أبو هند، موىل فروة بن عمرو البياضي : يف سرية ابن هشام) ٦(

  .الزق: احلميت: حبميت مملوء حيسا، قال ابن هشام

ذات متاع لعلها تفديه منك، قال ) ١(فإن أمه  شد يديك به: أخي مصعب بن عمري ورجل من االنصار يأسرين فقال
أبو عزيز فكنت يف رهط من االنصار حني أقبلوا يب من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوين باخلبز 

وأكلوا التمر لوصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إياهم بنا، ما تقع يف يد رجل منهم كسرة خبزة إال نفحين هبا 
  .ردها فريدها علي ما ميسهافأستحي فأ

وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء املشركني ببدر بعد النضر بن احلارث، وملا قال أخوه مصعب اليب : قال ابن هشام
يا أخي هذه وصاتك يب ؟ فقال له مصعب إنه أخي : قال له أبو عزيز: ما قال -وهو الذي أسره  -) ٢(اليسر 

  .قرشي فقيل هلا أربعة آالف درهم، فبعثت بأربعة آالف درهم ففدته هبادونك فسألت أمه عن أغلى ما فدى به 
  .وأبو عزيز هذا امسه زرارة فيما قاله ابن االثري يف غابة الصحابة، وعده خليفة بن خياط يف أمساء الصحابة: قلت

ن جعله قتل يوم وكان أخا مصعب بن عمري البيه، وكان هلما أخ آخر البويهما وهو أبو الروم بن عمري وقد غلط م
  .أحد كافرا ذاك أبو عزة كما سيأيت يف موضعه واهللا أعلم

  .بن زرارة) ٣(حدثين عبد اهللا بن أيب بكر أن حيىي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أسعد : قال ابن إسحاق
ناحتهم على قدم باالسارى حني قدم هبم وسودة بنت زمعة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم عند آل عفراء يف م: قال

واهللا إين لعندهم إذا أتينا : تقول سودة: وذلك قبل أن يضرب عليهن احلجاب، قال: عوف ومعوذ ابين عفراء، قال
فرجعت إىل بييت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه وإذا أبو يزيد : هؤالء االسارى، قد أيت هبم، قالت: فقيل

فال واهللا ما ملكت نفسي حني رأيت أبا يزيد : ىل عنقه حببل، قالتسهيل بن عمرو يف ناحية احلجرة جمموعة يداه إ
أي أبا يزيد أعطيتم بأيديكم، أال متم كراما ؟ فواهللا ما أنبهين إال قول رسول اهللا صلى اهللا عليه : كذلك أن قلت

عثك باحلق، ما يا رسول اهللا والذي ب: قلت): ٤(قالت " يا سودة أعلى اهللا وعلى رسوله حترضني " وسلم من البيت 
  .ملكت نفسي حني رأيت أبا يزيد جمموعة يداه إىل عنقه أن قلت ما قلت

  مث كان من
  .قصة االسارى باملدينة ما سيأيت بيانه وتفصيله فيما بعد من كيفية فدائهم وكميته إن شاء اهللا

لقاسم عبد الرمحن بن عبيد أخربنا أبو ا): ٥(قال احلافظ البيهقي  -رضي اهللا عنه  -ذكر فرح النجاشي بوقعة بدر 
  اهللا احلريف ببغداد، حدثنا

__________  
اخلناس بنت مالك العامرية، وأخته هند بنت عمري، أم شيبة بن عثمان حاجب الكعبة، جد بين شيبة : أمه) ١(



  ).الروض اآلنف(
يف شأن أخيه أيب عزيز وما قاله مصعب  -أسره أبو اليسر، مث اقترع عليه فصار حملرز بن نضلة، : يف الواقدي) ٢(

  .-كان حملرز وليس اليب اليسر 
  .من ابن هشام، ويف االصل سعد وهو حتريف) ٣(
  .قال وهو حتريف: من ابن هشام، ويف االصل) ٤(
وما فعل ..باب قدوم زيد بن حارثة وعبد اهللا بن رواحة على أهل املدينة -أخرجه احلافظ البيهقي يف الدالئل ) ٥(

 =  

النجاد، حدثنا عبد اهللا بن أيب الدنيا، حدثين محزة بن العباس، ثنا عبدان بن عثمان، ثنا عبد اهللا ) ١( أمحد بن سليمان
  .-رجل من أهل صنعاء  -جابر عن عبد الرمحن ) ٢(بن املبارك أخربنا عبد الرمحن بن يزيد بن 

بيت عليه خلقان ثياب جالس  قال أرسل النجاشي ذات يوم إىل جعفر بن أيب طالب وأصحابه، فدخلوا عليه وهو يف
  .على التراب
  .إين أبشركم مبا يسركم: فأشفقنا منه حني رأيناه على تلك احلال، فلما أن رأى ما يف وجوهنا قال: قال جعفر

وأهلك عدوه ] صلى اهللا عليه وسلم [ قد نصر نبيه ] عزوجل [ إنه جاءين من حنو أرضكم عني يل، فأخربين أن اهللا 
  ).٣] (وفالن [ وقتل فالن وفالن ] وفالن [  وأسر فالن وفالن

: التقوا بواد يقال له بدر، كثري االراك كأين أنظر إليه كنت أرعى لسيدي رجل من بين ضمرة إبله، فقال له جعفر
؟ قال إنا جند فيما أنزل اهللا على عيسى ) ٤(ما بالك جالس على التراب ليس حتتك بساط وعليك هذه االخالط 

اد اهللا أن حيدثوا اهللا تواضعا عندما حيدث هلم من نعمة، فلما أحدث اهللا يل نصر نبيه صلى اهللا عليه إن حقا على عب
  .وسلم أحدثت له هذا التواضع

  وصول خرب مصاب أهل بدر إىل أهاليهم مبكة
: قال وكان أول من قدم مكة مبصاب قريش احليسمان بن عبد اهللا اخلزاعي فقالوا له ما وراءك ؟: قال ابن إسحاق

قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وأبو احلكم بن هشام، وأمية بن خلف، وزمعة بن االسود ونبيه ومنبه ابنا 
  .احلجاج، وأبو البختري بن هشام

ما فعل صفوان : يعقل هذا، فسلوه عين، فقالوا) ٥(فلما جعل يعدد أشراف قريش، قال صفوان بن أمية واهللا لن 
  .جالسا يف احلجر، قد واهللا رأيت أباه وأخاه حني قتال بن أمية ؟ قال هو ذاك
  .وملا وصل اخلرب إىل أهل مكة وحتققوه قطعت النساء شعورهن وعقرت خيول كثرية ورواحل: قال موسى بن عقبة

: وذكر السهيلي عن كتاب الدالئل لقاسم بن ثابت أنه قال ملا كانت وقعة بدر مسعت أهل مكة هاتفا من اجلن يقول
خرائد يضربن * سينقض منها ركن كسرى وقيصرا أبادت رجاال من لؤي وأبرزت * احلنيفيون بدرا وقيعة أزار 

  لقد جار عن قصد اهلدى وحتريا* الترائب حسرا فيا ويح من أمسى عدو حممد 
__________  

  .١٠٤/  ٤ونقله الصاحلي يف السرية الشامية  ١٣٣/  ٣النجاشي حني بلغه الفتح ج = 
  .هقي ويف االصل سلمان حتريفمن البي) ١(

  .وهو أمحد بن سليمان الفقيه
  .حتريف -من البيهقي، ويف االصل عن ) ٢(



  .ما بني معكوفني من البيهقي) ٣(
  .االخالق: يف البيهقي) ٤(
  .واهللا إن يعقل هذا: يف ابن هشام) ٥(

قال أبو رافع : ابن عباس قال وحدثين حسني بن عبد اهللا بن عبيداهللا بن عباس عن عكرمة موىل: قال ابن إسحاق
موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنت غالما للعباس بن عبد املطلب، وكان االسالم قد دخلنا أهل البيت، 
فأسلم العباس، وأسلمت أم الفضل، وأسلمت وكان العباس يهاب قومه، ويكره خالفهم، وكان يكتم إسالمه، 

  .وكان ذا مال كثري متفرق يف قومه
  أبو هلب قد وكان

وكذلك كانوا صنعوا، مل يتخلف منهم رجل إال بعث  -ختلف عن بدر فبعث مكانه العاص بن هشام بن املغرية 
فلما جاءه اخلرب عن مصاب أصحاب بدر من قريش، كبته اهللا وأخزاه، ووجدنا يف أنفسنا قوة وعزا،  -مكانه رجال 

حجرة زمزم، فواهللا إين جلالس فيها أحنت أقداحي، وعندي قال وكنت رجال ضعيفا وكنت أعمل االقداح أحنتها يف 
أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من اخلرب، إذ أقبل أبو هلب جير رجليه بشر، حىت جلس على طنب احلجرة 

ابن احلارث بن عبد  -وامسه املغرية  -هذا أبو سفيان : فكان ظهره إىل ظهري، فبينا هو جالس إذ قال الناس
  .د قدماملطلب ق

يا ابن أخي أخربين كيف : هلم إيل فعندك لعمري اخلرب، قال فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: قال فقال أبو هلب
كان أمر الناس ؟ قال واهللا ما هو إال أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاؤا، ويأسروننا كيف شاؤا، 

شيئا وال ) ١(رجاال بيضا على خيل بلق بني السماء واالرض، واهللا ما تليق وامي اهللا مع ذلك ما ملت الناس، لقينا 
  .يقوم هلا شئ
  .تلك واهللا املالئكة: فرفعت طنب احلجر بيدي، مث قلت: قال أبو رافع

فاحتملين وضرب يب االرض مث برك علي ) ٢(قال فرفع أبو هلب يده فضرب وجهي ضربة شديدة، قال وثاورته 
فقامت أم الفضل إىل عمود من عمد احلجرة فأخذته فضربته به ضربة فبلغت يف  - ضعيفا وكان رجال -يضربين 

رأسه شجة منكرة، وقالت استضعفته إن غاب عنه سيده، فقام موليا ذليال فواهللا ما عاش إال سبع ليال حىت رماه اهللا 
  .فقتلته) ٣(بالعدسة 

  .ثا ما دفناه حىت أننتفلقد تركه ابناه بعد موته ثال: زاد يونس عن ابن إسحاق
وحيكما أال تستحيان أن أباكما : وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعون حىت قال هلم رجل من قريش

انطلقا فأنا أعينكما عليه فواهللا ما غسلوه إال : قد أننت يف بيته ال تدفنانه ؟ فقاال إنا خنشى عدوة هذه القرحة، فقال
  .ما يدنون منه، مث احتملوه إىل أعال مكة فأسندوه إىل جدار مث رضموا عليه باحلجارة قذفا باملاء عليه من بعيد

وحدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن عائشة أم املؤمنني أهنا كانت : قال يونس عن ابن إسحاق[ 
  ).٤] (ال متر على مكان أيب هلب هذا إال تسترت بثوهبا حىت جتوزه 

  ال: ناحت قريش على قتالهم، مث قالوا: وحدثين حيىي بن عباد قال: إسحاققال ابن 
__________  

  .ما تبقي: ما تليق) ١(
  .ثبت له: ثاورته) ٢(



  .قرحة قاتلة كالطاعون: العدسة) ٣(
  .١٤٦/  ٣ما بني املعكوفني، سقط من االصل وابن هشام واستدركت تتمة للخرب من دالئل البيهقي ج ) ٤(

هبم ال يأرب عليكم حممد ) ١(غ حممدا وأصحابه فيشمتوا بكم، وال تبعثوا يف أسراكم حىت تستأنسوا تفعلوا يبل
  .وأصحابه يف الفداء

وكان هذا من متام ما عذب اهللا به أحياءهم يف ذلك الوقت وهو تركهم النوح على قتالهم، فإن البكاء على : قلت
  .امليت مما يبل فؤاد احلزين

االسود بن املطلب قد أصيب له ثالثة من ولده، زمعة وعقيل واحلارث، وكان حيب أن  وكان: قال ابن إسحاق
أنظر هل  -وكان قد ذهب بصره  -يبكي على بنيه قال فبينما هو كذلك إذ مسع نائحة من الليل، فقال لغالم له 

ويف قد احترق، فإن ج -يعين ولده زمعة  -أحل النحب هل بكت قريش على قتالها لعلي أبكي على أيب حكيمة 
أتبكي أن أضل : قال فلما رجع إليه الغالم قال إمنا هي امرأة تبكي على بعري هلا أضلته قال فذاك حني يقول االسود

على بدر تقاصرت اجلدود على بدر سراة بين * ومينعها من النوم السهود فال تبكي على بكر ولكن * هلا بعري 
وبكى حارثا أسد االسود وبكيهم وال تسمي * عقيل ) ٢(بكيت أبا وخمزوم ورهط أيب الوليد وبكى إن * هصيص 

ولوال يوم بدر مل يسودوا بعث قريش إىل رسول اهللا * وما اليب حكيمة من نديد أال قد ساد بعدهم رجال * مجيعا 
  .وكان يف االسارى أبو وداعة بن ضبرية السهمي: صلى اهللا عليه وسلم فداء أسراهم قال ابن إسحاق

إن له مبكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، وكأنكم به قد جاء يف طلب فداء أبيه : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال رس
  فلما قالت قريش ال" 

تعجلوا بفداء أسراكم ال يأرب عليكم حممد وأصحابه، قال املطلب بن أيب وداعة وهو الذي كان رسول اهللا صلى 
  .انسل من الليل وقدم املدينة فأخذ أباه بأربعة آالف درهم فانطلق بهصدفتم ال تعجلوا، و: اهللا عليه وسلم عىن

وكان هذا أول أسري فدى مث بعثت قريش يف فداء أسراهم فقد مكرز بن حفص بن االخيف يف فداء سهيل : قلت
  :بن عمرو، وكان الذي أسره مالك بن الدخشم أخو بين سامل بن عوف فقال يف ذلك

__________  
  .تستأنسوا حتريف: م ويف االصلمن ابن هشا) ١(

  .أي تؤخروا فداءهم حىت ال يتشدد يف طلب الفداء: حىت تستأنوا
  .على: يف ابن هشام) ٢(

فتاها سهيل إذا يظلم ضربت بذي * وخندف تعلم أن الفىت ) ١(أسريا به من مجيع االمم * أسرت سهيال فال ابتغي 
من شفته ) ٣(وكان سهيل رجال أعلم : قال ابن إسحاق )٢(وأكرهت نفسي على ذي العلم * الشفر حىت انثىن 

  .السفلى
أن عمر بن اخلطاب قال لرسول اهللا : وحدثين حممد بن عمرو بن عطاء أخو بين عامر بن لؤي: قال ابن إسحاق

دعين أنزع ثنية سهيل بن عمرو يدلع لسانه فال يقوم عليك خطيبا يف موطن أبدا ؟ فقال : صلى اهللا عليه وسلم
  ".ال أمثل به فيمثل اهللا يب وإن كنت نبيا : " صلى اهللا عليه وسلمرسول 
  .هذا حديث مرسل بل معضل: قلت

إنه عسى أن يقوم مقاما ال تذمه : " وقد بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمر يف هذا: قال ابن إسحاق



صلى اهللا عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب،  وهذا هو املقام الذي قامه سهيل مبكة حني مات رسول اهللا: قلت" 
  .وجنم النفاق باملدينة وغريها

  .فقام مبكة فخطب الناس وثبتهم على الدين احلنيف كما سيأيت يف موضعه
  ).٤(قال ابن إسحاق فلما قاوهلم فيه مكرز وانتهى إىل رضائهم قالوا هات الذي لنا 

  :قال
  . يبعث إليكم بفدائه، فخلوا سبيل سهيل وحبسوا مكرزا عندهماجعلوا رجلي مكان رجله وخلوا سبيله حىت

  .وأنشد له ابن إسحاق يف ذلك شعرا أنكره ابن هشام
  .فاهللا أعلم

  .وكان يف االسارى عمرو بن أيب سفيان صخر بن حرب: وحدثين عبد اهللا بن أيب بكر قال: قال ابن إسحاق
  .قال ابن إسحاق وكانت أمه بنت عقبة بن أيب معيط

  .بل كانت أمه أخت أيب معيط: ال ابن هشامق
  .وكان الذي أسره علي بن أيب طالب: قال ابن هشام
وحدثين عبد اهللا بن أيب بكر قال فقيل اليب سفيان أفد عمرا ابنك، قال أجيتمع على دمي ومايل، : قال ابن إسحاق

  .قتلوا حنظلة وأفدي عمرا ؟ دعوه يف أيديهم ميسكوه ما بدا هلم
ا هو كذلك حمبوس باملدينة إذ خرج سعد بن النعمان بن أكال أخو بين عمرو بن عوف مث أحد بين معاوية قال فبينم

فخرج من هنالك معتمرا ومل يظن أنه حيبس مبكة إمنا ) ٥(معتمرا ومعه مرية له وكان شيخا مسلما يف غنم له بالبقيع 
  جاء

__________  
  .١٤٣/  ١فلم ابتغ : يف الواقدي) ١(
  .ضربت بذي السيف حىت احنىن: غازي الواقدييف م) ٢(

للضرورة، وكان سهيل أعلم مشقوق الشفة  -هنا  -ذي العلم بسكون الالم، ولكنه حركه : وقال ابن أيب احلديد
  ).٣٥٠/  ٣شرح هنج البالغة (العليا 

  .االفلح: االعلم مشقوق الشفة العليا، وأما مشقوق الشفة السفلى فهو) ٣(
  .هات مالنا: يف الواقدي) ٤(
  .وهو موضع داخل املدينة وفيها مقابرها: كذا يف االصل البقيع) ٥(

  .ولعل االرجح النقيع وهو االقرب، فالنقيع موضع قرب املدينة

معتمرا، وقد كان عهد قريش أن قريشا ال يعرضون الحد جاء حاجا أو معتمرا إال خبري، فعدا عليه أبو سفيان بن 
تعاقدمت ال تسلموا السيد الكهال فإن * أرهط ابن أكال أجيبوا دعاءه : وقال يف ذلك حرب مبكة فحبسه بابنه عمرو

  لئن مل يكفوا عن أسريهم الكبال* بين عمرو لئام أذلة 
الكثر فيكم قبل أن يؤسر القتال بعضب حسام * لو كان سعد يوم مكة مطلقا : فأجابه حسان بن ثابت يقول: قال

قال ومشى بنو عمرو بن عوف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١(نبضت حتفز النبال حنن إذا ما أ* أو بصفراء نبعة 
فبعثوا به إىل ) ٢(وسلم فأخربوه خربه وسألوه أن يعطيهم عمرو بن أيب سفيان فيفكوا به صاحبهم فأعطاهم النيب 

  .أيب سفيان فخلى سبيل سعد



ن عبد العزى بن عبد مشس بن أمية خنت رسول اهللا وقد كان يف االسارى أبو العاص بن الربيع ب: قال ابن إسحاق
  .صلى اهللا عليه وسلم وزوج ابنته زينب

  .وكان الذي أسره خراش بن الصمة أحد بين حرام: قال ابن هشام
وكان أبو العاص من رجال مكة املعدودين ماال وأمانة وجتارة، وكانت أمه هالة بنت خويلد أخت : قال ابن إسحاق

وكانت خدجية هي اليت سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يزوجه بابنتها زينب وكان ال خدجية بنت خويلد، 
من عتبة بن أيب هلب، فلما ) ٣(أو أم كلثوم  -خيالفها وذلك قبل الوحي، وكان عليه السالم قد زوج ابنته رقية 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل اشغلوا حممدا بنفسه، وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة رس: جاء الوحي قال أبو هلب
الدخول، فتزوجها عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ومشوا إىل أيب العاص فقالوا فارق صاحبتك وحنن نزوجك بأي 

ال أفارق صاحبيت وما أحب أن يل بامرأيت امرأة من قريش، وكان ) ٤(ال واهللا إذا : امرأة من قريش شئت، قال
  .فيما بلغين) ٥] (خريا [ يثين عليه يف صهره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  احلديث بذلك يف الثناء عليه يف: قلت
__________  

  .شجر يصنع منه القسي: نبعة من النبع والنبع) ١(
  .أن عمرو بن أيب سفيان صار يف سهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بالقرعة: قال الواقدي) ٢(
  . صلى اهللا عليه وسلم حتت عتبة بن أيب هلب، وأم كلثوم حتت عتيبةكانت رقية بنت رسول اهللا: قال السهيلي) ٣(

  .فطلقامها بعزم أبيهما عليهما وأمهما حني نزلت تبت يدا أيب هلب
  .طلقامها قبل الدخول هبما

أسلمت رقية وأم كلثوم بعدما بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حياة أمهما خدجية، وتزوج عثمان رقية 
ىل احلبشة، وهاجرت أم كلثوم إىل املدينة مع عيال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وملا توفيت رقية خلف وهاجرا إ

  .عثمان بن عفان على أم كلثوم وكانت بكرا، ومل تزل عنده حىت توفيت ومل تلد له شيئا
  الطبقات ج(
  ).الروض اآلنف ٣٨ - ٣٦/  ٨
  .إين: يف نسخة البن هشام) ٤(
  .من ابن هشام) ٥(

  .صهره ثابت يف الصحيح كما سيأيت
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال حيل مبكة وال حيرم، مغلوبا على أمره، وكان االسالم قد : قال ابن إسحاق

  .فرق بني زينب ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني أيب العاص، وكان ال يقدر على أن يفرق بينهما
  .مات على املشركني عام احلديبية سنة ست من اهلجرة كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىلإمنا حرم اهللا املسل: قلت

ملا بعث أهل مكة يف فداء : حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عن عائشة قالت: قال ابن إسحاق
هلا كانت خدجية أدخلتها هبا على  أسراهم بعثت زينب بنت رسول اهللا يف فداء أيب العاص مبال، وبعثت فيه بقالدة

إن رأيتم أن : " فلما رأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رق هلا رقة شديدة، وقال: أيب العاص حني بىن عليها قالت
  ".تطلقوا هلا أسريها، وتردوا عليها الذي هلا فافعلوا 

  .يا رسول اهللا، فأطلقوه وردوا عليها الذي هلا! قالوا نعم 



من بين : فكان ممن مسي لنا ممن من عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من االسارى بغري فداء: سحاققال ابن إ
أسره ) ١(أمية أبو العاص بن الربيع، ومن بين خمزوم املطلب بن حنطب بن احلارث بن عبيد بن عمر بن خمزوم 

وقد كان رسول اهللا : قال ابن إسحاق بعض بين احلارث بن اخلزرج فترك يف أيديهم حىت خلوا سبيله فلحق بقومه
فوىف أبو العاص بذلك كما  -صلى اهللا عليه وسلم قد أخذ عليه أن خيلي سبيل زينب يعين أن هتاجر إىل املدينة 

  .سيأيت
  .وقد ذكر ذلك ابن إسحاق ههنا فأخرناه النه أنسب واهللا أعلم
 عليه وسلم نفسه وعقيال ونوفال ابين أخويه مبائة وقد تقدم ذكر افتداء العباس بن عبد املطلب عم النيب صلى اهللا

  .أوقية من الذهب
  .أبو أيوب خالد بن زيد) ٢(وقال ابن هشام كان الذي أسر أيب العاص 

بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم ترك يف أيدي أصحابه، فأخذوا ) ٣(وصيفي بن أيب رفاعة بن عائذ : قال ابن إسحاق
  :قال حسان بن ثابت يف ذلك: سبيله ومل يف هلم عليه ليبعثن هلم بفدائه فخلوا

وأبو عزة عمرو بن عبد اهللا بن : قال ابن إسحاق) ٤(قفا ثعلب أعيا ببعض املوارد * ما كان صيفي ليويف أمانة 
يا رسول اهللا لقد عرفت مايل من مال، وإين لذو : عثمان بن أهيب بن حذافة بن مجع، كان حمتاجا ذا بنات، قال

  .ال، فامنن علي، فمن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخذ عليه أن ال يظاهر عليه أحداحاجة وذو عي
  :فقال أبو عزة ميدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ذلك

__________  
كان الذي أسره أبو أيوب االنصاري وهو ما ذكره ابن هشام، وما : بين أيب رفاعة، وقال: ذكره الواقدي يف) ١(

  .د بعد أسطر حتريفسري
  .راجع احلاشية السابقة) ٢(
قال الزبري بن بكار من كان من ولد عمر بن خمزوم فهو عابد، ومن كان من : قال أبو ذر: عائذ كذا يف االصل) ٣(

  .فعلى ذلك، فالصواب عابد على قول أيب ذر) ١٦٧شرح أيب ذر ص (ولد عمران بن خمزوم فهو عائذ 
  .أمانة : دلذمة ب: يف ديوان حسان) ٤(

عليك من اهللا العظيم * بأنك حق واملليك محيد وأنت امرؤ تدعو إىل احلق واهلدى * من مبلغ عين الرسول حممدا 
شقي ومن ساملته لسعيد * شهيد وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة هلا درجات سهلة وصعود فإنك من حاربته حملارب 

مث إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول : عود قلتتأوب ما يب، حسرة وق* ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله 
عليه، ولعب املشركون بعقله فرجع إليهم فلما كان يوم أحد أسر أيضا، فسأل من النيب صلى اهللا عليه وسلم أن مين 

مث أمر به " ال أدعك متسح عارضيك وتقول خدعت حممدا مرتني " عليه أيضا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .عنقه كما سيأيت يف غزوة أحد فضربت

وهذا من االمثال اليت مل " ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني : " ويقال إن فيه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .تسمع إال منه عليه السالم

جلس عمري بن وهب اجلمحي مع : وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري عن عروة بن الزبري قال: قال ابن إسحاق
ن بن أمية يف احلجر، بعد مصاب أهل بدر بيسري، وكان عمر بن وهب شيطانا من شياطني قريش وممن كان صفوا

يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ويلقون منه عناء وهو مبكة، وكان ابنه وهب بن عمري يف أسارى 



  .بدر
  .والذي أسره رفاعة بن رافع أحد بين زريق: قال ابن هشام

واهللا ما أن يف : فذكر أصحاب القليب ومصاهبم فقال صفوان: فحدثين حممد بن جعفر عن عروة: إسحاققال ابن 
خري، قال له عمري صدقت، أما واهللا لوال دين علي ليس عندي قضاؤه، وعيال أخشى ) ١] (بعدهم [ العيش 

  .أيديهم ابين أسري يف: عليهم الضيعة بعدي، لركبت إىل حممد حىت أقتله، فإن يل فيهم علة
علي دينك أنا أقضيه عنك وعيالك مع عيايل أواسيهم ما بقوا، ال يسعين شئ : فاغتنمها صفوان بن أمية فقال: قال

  .ويعجز عنهم
  .سأفعل: فاكتم علي شأين وشأنك، قال: فقال له عمري

نفر من املسلمني  مث أمر عمري بسيفه، فشحذ له وسم مث انطلق حىت قدم املدينة، فبينما عمر بن اخلطاب يف: قال
يتحدثون عن يوم بدر، ويذكرون ما أكرمهم اهللا به وما أراهم يف عدوهم، إذ نظر عمر إىل عمري بن وهب وقد أناخ 

  .على باب املسجد متوشحا السيف
للقوم يوم بدر، مث ) ٢(هذا الكلب عدو اهللا عمري بن وهب ما جاء إال لشر وهو الذي حرش بيننا وحزرنا : فقال

  .يا نيب اهللا هذا عدو اهللا عمري بن وهب قد جاء متوشحا سيفه: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالدخل على 
أدخلوا : فأقبل عمر حىت أخذ حبمالة سيفه يف عنقه فلببه هبا، وقال ملن كان معه من االنصار: فأدخله علي، قال: قال

يه من هذا اخلبيث فإنه غري مأمون، مث دخل به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاجلسوا عنده، واحذروا عل
  على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رآه

__________  
  .من ابن هشام) ١(
  .أي الذي قدر عدد املسلمني ختمينا يوم بدر: حزرنا) ٢(

 -صباحا  أنعم: فدنا مث قال" أرسله يا عمر، أدن يا عمري : " رسول اهللا وعمر آخذ حبمالة سيفه يف عنقه قال
  قد أكرمنا اهللا بتحية خري من" فقال رسول اهللا  -وكانت حتية أهل اجلاهلية بينهم 

فما جاء بك يا : " أما واهللا يا حممد إن كنت هبا حلديث عهد، قال: قال" حتيتك يا عمري بالسالم حتية أهل اجلنة 
قبحها اهللا : قال" ما بال السيف يف عنقك ف: " قال جئت هلذا االسري الذي يف أيديكم فأحسنوا فيه، قال" عمري ؟ 

بل قعدت أنت : " قال ما جئت إال لذلك، قال" أصدقين ما الذي جئت له ؟ : " من سيوف وهل أغنت شيئا ؟ قال
لوال دين علي وعيال عندي خلرجت : وصفوان بن أمية يف احلجر، فذكرمتا أصحاب القليب من قريش، مث قلت

فقال " ان بن أمية بدينك وعيالك، على أن تقتلين له، واهللا حائل بينك وبني ذلك حىت أقتل حممدا فتحمل لك صفو
أشهد أنك رسول اهللا، قد كنا يا رسول اهللا نكذبك مبا كنت تأتينا به من خرب السماء، وما ينزل عليك من : عمري

احلمد هللا الذي هداين لالسالم الوحي، وهذا أمر مل حيضره إال أنا وصفوان، فواهللا إين العلم ما أتاك به إال اهللا ف
  .وساقين هذا املساق
  .مث شهد شهادة احلق

  .ففعلوا" فقهوا أخاكم يف دينه، وعلموه القرآن وأطلقوا أسريه : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حب أن تأذن يل يا رسول اهللا إين كنت جاهدا على إطفاء نور اهللا، شديد االذى ملن كان على دين اهللا وأنا أ: مث قال

فأقدم مكة فأدعوهم إىل اهللا وإىل رسوله وإىل االسالم لعل اهللا يهديهم، وإال آذيتهم يف دينهم كما كنت أوذي 



أصحابك يف دينهم، فأذن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلحق مبكة، وكان صفوان حني خرج عمري بن وهب 
وقعة بدر، وكان صفوان يسأل عنه الركبان حىت قدم راكب فأخربه  يقول ابشروا بوقعة تأتيكم اآلن يف أيام تنسيكم

  .عن إسالمه، فحلف أن ال يكلمه أبدا وال ينفعه بنفع أبدا
فلما قدم عمري مكة أقام هبا يدعو إىل االسالم ويؤذي من خالفه أذى شديدا فأسلم على يديه ناس : قال ابن إسحاق

  .كثري
هو الذي رأى عدو اهللا إبليس حني نكص على عقبية  -حلارث بن هشام أو ا -وعمري بن وهب : قال ابن إسحاق

إين برئ منكم إين أرى ما ال ترون، وكان إبليس يومئذ يف صورة سراقة بن مالك بن : يوم بدر وفر هاربا وقال
  ).١(جعشم أمري مدجل 

ر وهو من أول سورة االنفال فصل مث إن االمام حممد بن إسحاق رمحه اهللا تكلم على ما نزل من القرآن يف قصة بد
  إىل آخرها فأجاد وأفاد، وقد تقصينا الكالم على ذلك يف كتابنا التفسري فمن أراد

  .االطالع على ذلك فلينظره مث وهللا احلمد واملنة
__________  

ونقله البيهقي عن موسى بن عقبة كتاب املغازي يزيد كلمة  ٣١٨ - ٣١٧/  ٢اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ١(
  .ينقص كلمة واملعىن واحدو

   ١٤٩ - ١٤٧/  ٣يف دالئل النبوة ج 

فصل مث شرع ابن إسحاق يف تسمية من شهد بدرا من املسلمني فسرد أمساء من شهدها من املهاجرين أوال، مث أمساء 
من  فجميع من شهد بدرا من املسلمني من املهاجرين واالنصار: من شهدها من االنصار أوسها وخزرجها إىل أن قال

، من املهاجرين ثالثة ومثانون، ومن )١(شهدها ومن ضرب له بسهمه وأجره ثلثمائة رجل وأربعة عشر رجال 
  .االوس أحد وستون رجال

  .ومن اخلزرج مائة وسبعون رجال
وقد سردهم البخاري يف صحيحه مرتبني على حروف املعجم بعد البداءة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث بأيب 

مان وعلي رضي اهللا عنهم وهذه تسمية من شهد بدرا من املسلمني مرتبني على حروف املعجم وذلك من بكر وعث
كتاب االحكام الكبري للحافظ ضياء الدين حممد بن عبد الواحد املقدسي وغريه بعد البداءة باسم رئيسهم وفخرهم 

  .وسيد ولد آدم حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بة على حروف املعجم حرف االلف أيب بن كعب النجاري سيد القراء، االرقم بن أيب االرقم وأبو أمساء أهل بدر مرت

االرقم عبد مناف بن أسد بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم املخزومي، أسعد بن يزيد بن الفاكه بن يزيد بن خلدة بن 
  .عامر بن العجالن

  .سى بن عقبةمث أسود بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن غنم، كذا قال مو
سواد بن رزام بن ثعلبة بن عبيد بن عدي شك فيه، وقال سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق، سواد : وقال االموي

بن زريق بن ثعلبة، وقال ابن عائذ سواد بن زيد، أسري بن عمرو االنصاري أبو سليط، وقيل أسري بن عمرو بن أمية 
  وسى بنبن لوزان بن سامل بن ثابت اخلزرجي، ومل يذكره م

االموي يف السرية ] مساه [ عقبة، أنس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن احلارث االوسي، كذا مساه موسى بن عقبة، و 
  .أنيس



__________  
  .ثالمثائة وثالثة عشر رجال: قال الواقدي) ١(

ن االنصار مائتان ويف رواية ابن بكري عن ابن إسحاق ثالمثائة وثالثة عشر رجال سبعة وسبعون من املهاجرين وم
  .وستة وثالثون رجال

  .كانوا ثالمثائة وبضعة عشر بعدة أصحاب طالوت: وروى البخاري عن الرباء قال
كان املهاجرون يوم بدر نيفا ومثانني وكانت االنصار نيفا وأربعني ومائتني وروى أبو داود عن عبد : وروى عنه قال

  .اتلةثالمثائة ومخسة عشر من املق: اهللا بن عمرو قال
وأبو داود يف اجلهاد باب يف نفل السرية خترج من  -باب  ٦البخاري كتاب املغازي  ١مغازي الواقدي ج (

  ).العسكر

حدثنا حممد بن عبد اهللا : وأنس بن مالك خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا روى عمر بن شبة النمريي: قلت[ 
أشهدت بدرا ؟ قال وأين أغيب عن بدر ال أم لك ؟ : بن مالك قيل النس: االنصاري عن أبيه عن مثامة بن أنس قال

شهدت : أخربنا حممد بن عبد اهللا االنصاري، ثنا أيب عن موىل النس بن مالك أنه قال النس: وقال حممد بن سعد! 
خرج أنس بن مالك مع رسول اهللا : بدرا ؟ قال ال أم لك وأين أغيب عن بدر ؟ قال حممد بن عبد اهللا االنصاري

هكذا قال االنصاري : شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي يف هتذيبه: صلى اهللا عليه وسلم إىل بدر وهو غالم خيدمه قال
أنس بن معاذ بن أنس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن ] ومل يذكر ذلك أحد من أصحاب املغازي 

عليه وسلم أوس بن ثابت بن املنذر النجاري، أوس بن مالك بن النجار، أنسة احلبشي موىل رسول اهللا صلى اهللا 
  .خوىل بن عبد اهللا بن احلارث بن عبيد بن مالك بن سامل بن غنم بن عوف بن اخلزرج اخلزرجي

وقال موسى بن عقبة أوس بن عبد اهللا بن احلارث بن خوىل، أوس بن الصامت اخلزرجي أخو عبادة بن الصامت، 
  .بن ناشب بن غرية بن سعد بن ليث بن بكر حليف بين عدي بن كعبإياس بن البكري بن عبد ياليل 

حرف الباء جبري بن أيب جبري حليف بين النجار، حباث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة البلوي حليف 
 االنصار، بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن زيد بن عمرو بن سعيد بن ذبيان بن رشدان بن قيس بن جهينة

اجلهين حليف بين ساعدة وهو أحد العينني هو وعدي بن أيب الزغباء كما تقدم، بشر بن الرباء بن معرور اخلزرجي 
الذي مات خبيرب من الشاة املسمومة، بشري بن سعد بن ثعلبة اخلزرجي والد النعمان بن بشري ويقال إنه أول من بايع 

عليه السالم من الروحاء واستعمله على املدينة وضرب له  الصديق، بشري بن عبد املنذر أبو لبابة االوسي رده
  .بسهمه وأجره

حرف التاء متيم بن يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة بن عوف بن احلارث بن اخلزرج، متيم موىل خراش بن 
  .الصمة، متيم موىل بن غنم بن السلم

  .هو موىل سعد بن خيثمة: وقال ابن هشام
  قرم بن ثعلبة بن عدي بن العجالن، ثابت بن ثعلبة ويقال لثعلبة هذا اجلدع بنحرف الثاء ثابت بن أ

زيد بن احلارث بن حرام بن غنم بن كعب بن سلمة، ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسرية بن عبد بن 
نم بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار النجاري، ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر بن غ

عدي بن النجار النجاري، ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد بن مالك بن غنم بن عدي بن النجار 



النجاري، ثابت بن هزال اخلزرجي، ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن االوس، ثعلبة 
ي، ثعلبة بن عنمة بن عدي بن نابئ السلمي، بن عمرو بن عبيد بن مالك النجاري ثعلبة بن عمرو بن حمصن اخلزرج

  ثقف بن عمرو من بين حجر آل بين سليم وهو من حلفاء بين كثري بن غنم بن دودان بن
  .أسد

عبد االشهل بن حارثة بن دينار بن النجار النجاري، جابر بن عبد اهللا ] مسعود بن [ حرف اجليم جابر بن خالد بن 
  .بيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة السلمي أحد الذين شهدوا العقبةبن رئاب بن النعمان بن سنان بن ع

فأما جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام السلمي أيضا فذكره البخاري فيهم يف مسند عن سعيد بن منصور : قلت[ 
  .عن أيب معاوية عن االعمش عن أيب سفيان عن جابر وقال كنت أمتح الصحايب املاء يوم بدر

هذا احلديث فقال  -يعين الواقدي  -ناد على شرط مسلم لكن قال حممد بن سعد ذكرت حملمد بن عمر وهذا االس
هذا وهم من أهل العراق وأنكر أن يكون جابر شهد بدرا وقال االمام أمحد بن حنبل حدثنا روح بن عبادة ثنا 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع غزوت مع ر: زكريا بن إسحاق ثنا أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول
عشرة غزوة ومل أشهد بدرا وال أحدا منعين أيب فلما قتل أيب يوم أحد مل أختلف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .عن غزاة
  ) ].١(ورواه مسلم عن أيب خيثمة عن روح 

  .جبار بن صخر السلمي، جرب بن عتيك االنصاري، جبري بن إياس اخلزرجي
ء احلارث بن أنس بن رافع اخلزرجي، احلارث بن أوس بن معاذ بن أخي سعد بن معاذ االوسي، احلارث حرف احلا

بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن االوس رده عليه السالم من الطريق وضرب له بسهمه 
ن اخلزرج حليف لبين زعور وأجره، احلارث بن خزمة بن عدي بن أيب غنم بن سامل بن عوف بن عمرو بن عوف ب

ابن عبد االشهل، احلارث بن الصمة اخلزرجي رده عليه السالم النه كسر من الطريق وضرب له بسهمه وأجره، 
  احلارث بن عرفجة االوسي، احلارث بن قيس بن خلدة أبو خالد اخلزرجي، احلارث بن النعمان بن أمية 

  .االنصاري
  وهو يف النظارة فرفع إىل الفردوس،) ١(ب حارثة بن سراقة النجاري أصابه سهم غر

  .حارثة بن النعمان بن رافع االنصاري حاطب بن أيب بلتعة اللخمي حليف بين أسد بن عبد العزى بن قصي
  .حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية االشجعي من بين دمهان هكذا ذكره ابن هشام عن غري ابن إسحاق

  .بن عبدود كذا ذكره ابن عائذ يف مغازيهوقال الواقدي حاطب بن عمرو بن عبد مشس 
وقال ابن أيب حامت حاطب بن عمرو بن عبد مشس مسعته من أيب وقال هو رجل جمهول، احلباب بن املنذر اخلزرجي 
ويقال كان لواء اخلزرج معه يومئذ، حبيب بن أسود موىل بين حرام من بين سلمة وقال موسى بن عقبة حبيب بن 

ن أيب حامت حبيب بن أسلم موىل آل جشم بن اخلزرج أنصاري بدرى حريث بن زيد بن سعد بدل أسود، وقال اب
ثعلبة بن عبد ربه االنصاري أخو عبد اهللا بن زيد الذي أرى النداء، احلصني بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف، 

  .محزة بن عبد املطلب بن هاشم عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بكري أخو إياس املتقدم، خالد بن زيد أبو أيوب النجاري، خالد بن قيس بن مالك بن حرف اخلاء خالد بن ال

العجالن االنصاري، خارجة بن احلمري حليف بين خنساء من اخلزرج وقيل امسه حارثة بن احلمري ومساه ابن عائذ 
  .خارجة فاهللا أعلم



هو من املهاجرين االولني وأصله من خارجة بن زيد اخلزرجي صهر الصديق، خباب بن االرت حليف بين زهرة و
، خباب موىل عتبة بن غزوان من املهاجرين االولني، خراش بن الصمة السلمي، )٢(بين متيم ويقال من خزاعة 

خبيب بن اساف بن عنبة اخلزرجي، خرمي بن فاتك ذكره البخاري فيهم، خليفة بن عدي اخلزرجي، خليد بن قيس 
نصاري السلمي، خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن بن النعمان بن سنان بن عبيد اال

هصيص بن كعب بن لؤي السهمي قتل يومئذ فتأميت منه حفصة بنت عمر بن اخلطاب، خوات بن جبري االنصاري 
الد ضرب له بسهمه وأجره مل يشهدها بنفسه، خوىل بن أيب خوىل العجلي حليف بين عدي من املهاجرين االولني، خ

  .بن رافع، وخالد بن سويد، وخالد بن عمرو بن اجلموح اخلزرجيون
  حرف الذال

بن عمرو بن نضلة بن غبشان بن سليم بن ملكان بن ) ٣(ذكوان بن عبد قيس اخلزرجي، ذو الشمالني بن عبد 
  أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من بين خزاعة حليف لبين زهرة قتل يومئذ

__________  
  .قتله حبان بن العرفة بسهم وهو يشرب من احلوض: يخ خليفةيف تار) ١(
من زهرة فهو ..الصواب أنه متيمي، اشترته يف اجلاهلية امرأة من خزاعة وأعتقته، وكان من حلفاء بين عوف،) ٢(

  ).االستيعاب(متيمي النسب، خزاعي بالوالء، زهري باحللف 
  ).سرية ابن هشام(مي قتله أسامة اجلش" عبد عمرو : " يف تاريخ خليفة) ٣(

  .شهيدا
  .وامسه عمري وإمنا قيل له ذو الشمالني النه كان أعسرا: قال ابن هشام

هي أمه، رافع بن املعلى بن لوذان اخلزرجي : حرف الراء رافع بن احلارث االوسي، رافع بن عنجدة قال ابن هشام
  ).١(قتل يومئذ 

بن عجالن بن ضبيعة وقال موسى بن عقبة ربعي بن أيب رافع، ربعي بن رافع بن احلارث بن زيد بن حارثة بن اجلد 
ربيع بن إياس اخلزرجي، ربيعة بن أكثم بن سخربة بن عمرو بن لكيز بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية 

حليف لبين عبد مشس بن عبد مناف وهو من املهاجرين االولني، رخيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن 
اضة اخلزرجي، رفاعة بن رافع الزرقي أخو خالد بن رافع، رفاعة بن عبد املنذر بن زنري االوسي أخو أيب لبابة، بي

  .رفاعة بن عمرو بن زيد اخلزرجي
حرف الزاي الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي ابن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .ال موسى بن عقبة زياد بن االخرس بن عمرو اجلهينوحواريه، زياد بن عمرو وق
وقال الواقدي زياد بن كعب بن عمرو بن عدي بن رفاعة بن كليب بن برذعة بن عدي بن عمرو بن الزبعري بن 

رشدان بن قيس بن جهينة، زياد بن لبيد الزرقي، زياد بن املزين بن قيس اخلزرجي، زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي 
  موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٢(ضبيعة، زيد بن حارثة بن شرحبيل  بن عجالن بن

رضي اهللا عنه، زيد بن اخلطاب بن نفيل أخو عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما، زيد بن سهل بن االسود بن حرام 
  .النجاري أبو طلحة رضي اهللا عنه

زرجي، سامل بن معقل موىل أيب حذيفة، السائب عوف اخل] غنم بن [ حرف السني سامل بن عمري االوسي، سامل بن 
بن عثمان بن مظعون اجلمحي شهد مع أبيه، سبيع بن قيس بن عائد اخلزرجي، سربة بن فاتك ذكره البخاري، 



سراقة بن عمرو النجاري، سراقة بن كعب النجاري أيضا، سعد بن خولة موىل بين عامر بن لؤي من املهاجرين 
، سعد بن الربيع اخلزرجي الذي قتل يوم أحد شهيدا، سعد )٣(وسي قتل يومئذ شهيدا االولني، سعد بن خيثمة اال

سعد بن زيد بن الفاكه اخلزرجي، سعد بن سهيل بن عبد االشهل : بن زيد بن مالك االوسي وقال الواقدي
عبيدة، سعد بن التجاري، سعد بن عبيد االنصاري، سعد بن عثمان بن خلدة اخلزرجي أبو عبادة وقال ابن عائذ أبو 

  معاذ االوسي وكان
__________  

  ).قاله خليفة بن خياط(قتله عكرمة بن أيب جهل ) ١(
  ".شراحيل : " يف ابن هشام) ٢(
  .قتله طعيمة بن عدي) ٣(

  ).تاريخ خليفة(ويقال عمرو بن عبدود 

ابن أيب حامت والطرباين لواء االوس معه، سعد بن عبادة بن دليم اخلزرجي ذكره غري واحد منهم عروة والبخاري و
فيمن شهد بدرا، ووقع يف صحيح مسلم ما يشهد بذلك حني شاور النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ملتقى النفري من 

قريش فقال سعد بن عبادة كأنك تريدنا يا رسول اهللا احلديث والصحيح أن ذلك سعد بن معاذ، واملشهور أن سعد 
ه على املدينة وقيل لذعته حية فلم يتمكن من اخلروج إىل بدر حكاه السهيلي بن عبادة رده من الطريق قيل الستنابت

عن ابن قتيبة فاهللا أعلم سعد بن أيب وقاص مالك بن أهيب الزهري أحد العشرة، سعد بن مالك أبو سهل قال 
اخلطاب الواقدي جتهز ليخرج فمرض فمات قبل اخلروج، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ابن عم عمر بن 

  يقال قدم
من الشام بعد مرجعهم من بدر فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره، سفيان بن بشر بن عمرو 

اخلزرجي، سلمة بن أسلم بن حريش االوسي، سلمة بن ثابت بن وقش بن زغبة، سلمة بن سالمة بن وقش بن 
ليم بن قيس بن فهد اخلزرجي، سليم بن ملحان أخو زغبة، سليم بن احلارث النجاري سليم بن عمرو السلمي، س

حرام بن ملحان النجاري، مساك بن أوس بن خرشة أبو دجانة ويقال مساك بن خرشة، مساك بن سعد بن ثعلبة 
  .اخلزرجي وهو أخو بشري بن سعد املتقدم، سهل بن حنيف االوسي، سهل بن عتيك النجاري

الذي كان له والخيه موضع املسجد النبوي كما تقدم، سهيل بن  سهل بن قيس السلمى، سهيل بن رافع النجاري
وهب الفهري وهو ابن بيضاء وهي أمه، سنان بن أيب سنان بن حمصن بن حرثان من املهاجرين حليف بين عبد مشس 

  .بن عبد مناف، سنان بن صيفي السلمي، سواد بن زريق بن زيد االنصاري
ة بن أهيب البلوي، سويبط بن سعد بن حرملة العبدري، سويد بن وقال االموي سواد بن رزام، سواد بن غزي

  .خمشى أبو خمشى الطائي حليف بين عبد مشس وقيل امسه أزيد بن محري
حرف الشني شجاع بن وهب بن ربيعة االسدي أسد بن خزمية حليف بين عبد مشس من املهاجرين االولني مشاس بن 

بن عثمان وإمنا مسي مشاسا حلسنه وشبهه مشاسا كان يف اجلاهلية، عثمان املخزومي قال ابن هشام وامسه عثمان 
شقران موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الواقدي مل يسهم له وكان على االسرى فأعطاه كل رجل ممن له 

  .يف االسرى شيئا فحصل له أكثر من سهم
بن وهب بن ربيعة الفهري أخو سهيل بن ) ١(حرف الصاد صهيب بن سنان الرومي من املهاجرين االولني، صفوان 

  .بيضاء قتل شهيدا يومئذ، صخر بن أمية بن خنساء السلمي



__________  
  .صفوان بن بيضاء، قتله طعيمة بن عدي: " يف تاريخ خليفة) ١(

حرف الضاد ضحاك بن حارثة بن زيد السلمي، ضحاك بن عبد عمرو النجاري، ضمرة بن عمرو اجلهين وقال 
  .ضمرة بن كعب بن عمرو حليف االنصار وهو أخو زياد بن عمرو: قبةموسى بن ع

حرف الطاء طلحة بن عبيد اهللا التيمي أحد العشرة قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر فضرب له رسول اهللا صلى 
، اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره، طفيل بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف من املهاجرين وهو أخو حصني وعبيدة

  .طفيل بن مالك بن خنساء السلمى
  .طفيل بن النعمان بن خنساء السلمي ابن عم الذي قبله

  .طليب بن عمري بن وهب بن أيب كبري بن عبد بن قصي ذكره الواقدي
  .حرف الظاء ظهري بن رافع االوسي ذكره البخاري

بالرجيع، عاصم بن عدي بن اجلد حرف العني عاصم بن ثابت بن أيب االقلح االنصاري الذي محته الدبر حني قتل 
بن عجالن رده عليه السالم من الروحاء وضرب له بسهمه وأجره، عاصم بن قيس بن ثابت اخلزرجي عاقل بن 

أخو إياس وخالد وعامر، عامر بن أمية بن زيد بن احلسحاس النجاري، عامر بن احلارث الفهري كذا ) ١(البكري 
ال موسى بن عقبة وزياد عن ابن إسحاق عمرو بن احلارث، عامر بن ذكره سلمة عن ابن إسحاق وابن عائذ وق

ربيعة بن مالك العنزي حليف بين عدي من املهاجرين، عامر بن سلمة بن عامر بن عبد اهللا البلوي القضاعي حليف 
  .بين سامل بن مالك بن سامل بن غنم

الل بن أهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر أبو قال ابن هشام ويقال عمر بن سلمة، عامر بن عبد اهللا بن اجلراح بن ه
عبيدة بن اجلراح أحد العشرة من املهاجرين االولني، عامر بن فهرية موىل أيب بكر، عامر بن خملد النجاري، عائذ بن 

ماعض بن قيس اخلزرجي، عباد بن بشر بن وقش االوسي، عباد بن قيس بن عامر اخلزرجي، عباد بن قيس بن 
  سبيع املتقدم، عباد بن اخلشخاش القضاعي، عبادة بن الصامتعبشة اخلزرجي أخو 

اخلزرجي، عبادة بن قيس بن كعب بن قيس، عبد اهللا بن أمية بن عرفطة، عبد اهللا بن ثعلبة بن خزمة أخو حباث 
املتقدم، عبد اهللا بن جحش بن رئاب االسدي، عبد اهللا بن جبري بن النعمان االوسي، عبد اهللا بن اجلد بن قيس 

  .لسلمي، عبد اهللا بن حق بن أوس الساعدي
وقال موسى بن عقبة والواقدي وابن عائذ عبد رب بن حق، وقال ابن هشام عبد ربه بن حق، عبد اهللا بن احلمري 

  حليف لبين حرام وهو أخو خارجة بن احلمري من أشجع، عبد اهللا بن الربيع بن
__________  

  ).تاريخ خليفة(قتله مالك بن زهري ) ١(

ا

الذي أرى النداء، ) ١(يس اخلزرجي، عبد اهللا بن رواحة اخلزرجي، عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة اخلزرجي ق
عبد اهللا بن سراقة العدوي مل يذكره موسى بن عقبة وال الواقدي وال ابن عائذ وذكره ابن إسحاق وغريه، عبد اهللا 

ن سهل بن رافع أخو بين زعورا، عبد اهللا بن سهيل بن عمرو بن سلمة بن مالك العجالن حليف االنصار، عبد اهللا ب
  .خرج مع أبيه واملشركني مث فر من املشركني إىل املسلمني فشهدها معهم

، عبد اهللا بن عامر من بلى ذكره ابن إسحاق، عبد اهللا بن )٢(عبد اهللا بن طارق بن مالك القضاعي حليف االوس 



ن أبوه رأس املنافقني، عبد اهللا بن عبد االسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمرو عبد اهللا بن أيب بن سلول اخلزرجي وكا
بن خمزوم أبو سلمة زوج أم سلمة قتل يومئذ، عبد اهللا بن عبد مناف بن النعمان السلمي، عبد اهللا بن عبس، عبد 

عنه، عبد اهللا بن اهللا بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة بن كعب أبو بكر الصديق رضي اهللا 
عرفطة بن عدي اخلزرجي، عبد اهللا بن عمر بن حرام السلمي أبو جابر، عبد اهللا بن عمري بن عدي اخلزرجي، عبد 

  .اهللا بن قيس بن خالد النجاري، عبد اهللا بن قيس بن صخر بن حرام السلمي
ر جعله النيب صلى اهللا عليه عبد اهللا بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجا

وسلم مع عدي بن أيب الزغباء على النفل يوم بدر، عبد اهللا بن خمرمة بن عبد العزى من املهاجرين االولني، عبد اهللا 
بن مسعود اهلذيل حليف بين زهرة من املهاجرين االولني، عبد اهللا بن مظعون اجلمحي من املهاجرين االولني، عبد 

  اهللا بن
بلدمة السلمي، عبد اهللا بن أنيسة بن النعمان السلمي، عبد الرمحن بن جرب بن عمرو أبو عبيس  النعمان بن

اخلزرجي، عبد الرمحن بن عبد اهللا بن ثعلبة أبو عقيل القضاعي البلوي، عبد الرمحن بن عوف بن عبد عوف بن عبد 
بن عدي السلمي، عبيد بن  احلارث بن زهرة بن كالب الزهري أحد العشرة رضي اهللا عنهم، عبس بن عامر

التيهان أخو أبو اهليثم بن التيهان ويقال عتيك بدل عبيد، عبيد بن ثعلبة من بين غنم بن مالك، عبيد بن زيد بن 
عامر بن عمرو بن العجالن بن عامر، عبيد بن أيب عبيد، عبيدة بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف أخو احلصني 

ين بارزوا يوم بدر فقطعت يده مث مات بعد املعركة رضي اهللا عنه، عتبان بن مالك بن والطفيل وكان أحد الثالثة الذ
عمرو اخلزرجي عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية البهراين حليف بين أمية بن لوذان، عتبة بن عبد اهللا بن صخر 

اص بن أمية بن عبد مشس بن السلمي، عتبة بن غزوان بن جابر من املهاجرين االولني، عثمان بن عفان بن أيب الع
عبد مناف االموي أمري املؤمنني أحد اخللفاء االربعة وأحد العشرة ختلف على زوجته رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم ميرضها حىت ماتت فضرب له بسهمه وأجره، عثمان بن مظعون اجلمحي أبو السائب أخو عبد اهللا 
بن أيب الزغباء اجلهين وهو الذي أرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقدامة من املهاجرين االولني، عدي 

  وبسبس بن عمرو بني يديه عينا، عصمة بن
__________  

  .عبد اهللا بن زيد بن ثعلبة بن عبد اهللا: يف االصابة) ١(
  .عبد اهللا بن طارق بن عمرو بن مالك البلوي حليف بين ظفر: يف االصابة) ٢(

خالد بن العجالن، عصيمة حليف لبين احلارث بن سوار من أشجع وقيل من بين أسد بن احلصني بن وبرة بن 
خزمية، عطية بن نويرة بن عامر بن عطية اخلزرجي، عقبة بن عامر بن نايب السلمي، عقبة بن عثمان بن خلدة 

بدرا وفيه نظر اخلزرجي أخو سعد بن عثمان، عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري وقع يف صحيح البخاري أنه شهد 
عند كثري من أصحاب املغازي وهلذا مل يذكروه، عقبة بن وهب بن ربيعة االسدي أسد خزمية حليف لبين عبد مشس 

  وهو أخو شجاع بن وهب من املهاجرين االولني، عقبة بن وهب بن كلدة حليف بين غطفان، عكاشة بن حمصن
بن أيب طالب اهلامشي أمري املؤمنني أحد اخللفاء االربعة الغنمي من املهاجرين االولني وممن ال حساب عليه، علي 

وأحد الثالثة الذين بارزوا يومئذ رضي اهللا عنه، عمار بن ياسر العنسي املذحجي من املهاجرين االولني، عمارة بن 
اهللا حزم بن زيد النجاري، عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني أحد اخللفاء االربعة وأحد الشيخني املقتدى هبم رضي 

عنهما، عمر بن عمرو بن إياس من أهل اليمن حليف لبين لوذان بن عمرو بن سامل وقيل هو أخو ربيع وورقة، 



عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر أبو حكيم، عمرو بن احلارث بن زهري بن أيب شداد 
مرو بن سراقة العدوى من املهاجرين، عمرو بن ربيعة بن هالل بن أهيب بن ضبشة بن احلارث بن فهر الفهري، ع

  .بن أيب سرح الفهري من املهاجرين
وقال الواقدي وابن عائذ معمر بدل عمرو، عمرو بن طلق بن زيد بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم وهو يف بين 

لواقدي حرام، عمرو بن اجلموح بن حرام االنصاري، عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم ذكره ا
واالموي، عمرو بن قيس بن مالك بن عدي بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عدي بن عامر أبو خارجة ومل يذكره 

موسى بن عقبة، عمرو بن عامر بن احلارث الفهري ذكره موسى بن عقبة، عمرو بن معبد بن االزعر االوسي، 
  .عمرو بن معاذ االوسي أخو سعد بن معاذ

ة ويقال عمرو بن احلارث بن لبدة بن ثعلبة السلمي، عمري بن حرام بن اجلموح السلمي عمري بن احلارث بن ثعلب
، عمري بن عامر بن )١(ذكره ابن عائذ والواقدي، عمري بن احلمام بن اجلموح بن عم الذي قبله قتل يومئذ شهيدا 

ف موىل سهيل بن عمرو ومساه مالك بن اخلنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن أبو داود املازين، عمري بن عو
االموي وغريه عمرو بن عوف وكذا وقع يف الصحيحني يف حديث بعث أيب عبيدة إىل البحرين، عمري بن مالك بن 

، عنترة موىل بين سليم وقيل إنه منهم فاهللا أعلم، )٢(أهيب الزهري أخو سعد بن أيب وقاص قتل يومئذ شهيدا 
لنجاري وهو ابن عفراء بنت عبيد بن ثعلبة النجارية قتل يومئذ شهيدا، عوف بن احلارث بن رفاعة بن احلارث ا

عومي بن ساعدة االنصاري من بين أمية بن زيد، عياض بن غنم الفهري من املهاجرين االولني رضي اهللا عنهم 
  .أمجعني

__________  
  ).قاله خليفة بن خياط(قتله خالد بن االعلم ) ١(
  ) ليفةقال خ(قتله عمرو بن عبدود ) ٢(

  .حرف الغني غنام بن أوس اخلزرجي ذكره الواقدي وليس مبجمع عليه
  .حرف الفاء الفاكه بن بشر بن الفاكه اخلزرجي، فروة بن عمرو بن ودفة اخلزرجي

  .حرف القاف قتادة بن النعمان االوسي
  .لميقدامة بن مظعون اجلمحي من املهاجرين أخو عثمان وعبد اهللا، قطبة بن عامر بن حديدة الس

  .قيس بن السكن النجاري، قيس بن أيب صعصعة عمرو بن زيد املازين كان على الساقة يوم بدر
  .قيس بن حمصن بن خالد اخلزرجي، قيس بن خملد بن ثعلبة النجاري

حرف الكاف كعب بن محان ويقال مجار ويقال مجاز وقال ابن هشام كعب بن عبشان ويقال كعب بن مالك بن 
ل االموي كعب بن ثعلبة بن حبالة بن غنم الغساين من حلفاء بين اخلزرج بن ساعدة، كعب بن ثعلبة بن مجاز وقا

زيد بن قيس النجاري، كعب بن عمرو أبو اليسر السلمي، كلفة بن ثعلبة أحد البكائني ذكره موسى بن عقبة، كناز 
  .بن حصني بن يربوع أبو مرثد الغنوي من املهاجرين االولني

الدخشم ويقال ابن الدخشن اخلزرجي، مالك بن أيب خوىل اجلعفي حليف بين عدي، مالك بن  حرف امليم مالك بن
ربيعة أبو أسيد الساعدي، مالك بن قدامة االوسي، مالك بن عمرو أخو ثقف بن عمرو وكالمها مهاجري ومها من 

الك بن ثابت بن منيلة حلفاء بين متيم بن دودان بن أسد، مالك بن قدامة االوسي، مالك بن مسعود اخلزرجي، م
  املزين حليف لبين عمرو بن عوف،



، اجملذر بن زياد البلوي مهاجري، )١(مبشر بن عبد املنذر بن زنري االوسي أخو أيب لبابة ورفاعة قتل يومئذ شهيدا 
حمرز بن عامر النجاري، حمرز بن نضلة االسدي حليف بين عبد مشس مهاجري، حممد بن مسلمة حليف بين عبد 

ل، مدجل ويقال مدالج بن عمرو أخو ثقف بن عمرو مهاجري، مرثد بن أيب مرثد الغنوي، مسطح بن أثاثة بن االشه
عباد بن املطلب بن عبد مناف من املهاجرين االولني وقيل امسه عوف، مسعود بن أوس االنصاري النجاري، مسعود 

سعود بن سعد ويقال ابن عبد سعد بن بن خلدة اخلزرجي، مسعود بن ربيعة القاري حليف بين زهرة مهاجري، م
عامر بن عدي بن جشم بن جمدعة بن حارثة بن احلارث، مسعود بن سعد بن قيس اخلزرجي، مصعب بن عمري 

  العبدري مهاجري كان معه اللواء يومئذ، معاذ بن جبل اخلزرجي،
__________  

  ) تاريخ خليفة(قتله أبو ثور ) ١(

بن عفراء أخو عوف ومعوذ، معاذ بن عمرو بن اجلموح اخلزرجي، معاذ بن معاذ بن احلارث النجاري وهذا هو ا
ماعض اخلزرجي أخو عائذ، معبد بن عباد بن قشري بن الفدم بن سامل بن غنم ويقال معبد بن عبادة بن قيس وقال 

ن قيس، الواقدي قشعر بدل قشري وقال ابن هشام قشعر أبو مخيصة، معبد بن قيس بن صخر السلمي أخو عبد اهللا ب
معتب بن عبيد بن إياس البلوي القضاعي، معتب بن عوف اخلزاعي حليف بين خمزوم من املهاجرين، معتب بن قشري 
االوسي معقل بن املنذر السلمي، معمر بن احلارث اجلمحي من املهاجرين، معن بن عدي االوسي، معوذ بن احلارث 

بن اجلموح السلمي لعله أخو معاذ بن عمرو، املقداد  اجلمحي وهو ابن عفراء أخو معاذ بن عوف، معوذ بن عمرو
بن عمرو البهراين وهو املقداد بن االسود من املهاجرين االولني وهو ذواملقال احملمود ابن املتقدم ذكره وكان أحد 

الفرسان يومئذ، مليل بن وبرة اخلزرجي، املنذر بن عمرو بن خنيس الساعدي، املنذر بن قدامة بن عرفجة 
ي، املنذر بن حممد بن عقبة االنصاري من بين جحجيب، مهجع موىل عمر بن اخلطاب أصله من اليمن وكان اخلزرج

  .أول قتيل من املسلمني يومئذ
  .حرف النون نصر بن احلارث بن عبد رزاح بن ظفر بن كعب، نعمان بن عبد عمرو النجاري وهو أخو الضحاك

ر بن احلارث حليف لبين االوس، نعمان بن مالك بن ثعلبة نعمان بن عمرو بن رفاعة النجاري، نعمان بن عص
  .اخلزرجي ويقال له قوقل، نعمان بن يسار موىل لبين عبيد ويقال نعمان بن سنان

  .نوفل بن عبيداهللا بن نضلة اخلزرجي
در يف حرف اهلاء هانئ بن نيار أبو بردة البلوي خال الرباء بن عازب، هالل بن أمية الواقفي وقع ذكره يف أهل ب

الصحيحني يف قصة كعب بن مالك ومل يذكره أحد من أصحاب املغازي، هالل بن املعلى اخلزرجي أخو رافع بن 
  .املعلى

حرف الواو واقد بن عبد اهللا التميمي حليف بين عدي من املهاجرين، وديعة بن عمرو بن جراد اجلهين ذكره 
ربيع بن إياس، وهب بن سعد بن أيب سرح ذكره  الواقدي وابن عائذ، ورقة بن إياس بن عمرو اخلزرجي أخو

  موسى بن عقبة وابن عائذ والواقدي يف بين عامر بن لؤي ومل يذكره ابن إسحاق

حرف الياء يزيد بن االخنس بن جناب بن حبيب بن جرة السلمي قال السهيلي شهد هو وأبوه وابنه يعين بدرا وال 
اق واالكثرون لكن شهدوا معه بيعة الرضوان، يزيد بن احلارث يعرف هلم نظري يف الصحابة ومل يذكرهم ابن إسح
وهي أمة قتل يومئذ شهيدا ببدر، يزيد بن عامر بن حديدة أبو ) ١(بن قيس اخلزرجي وهو الذي يقال له ابن قسحم 



  .املنذر السلمي، يزيد بن املنذر بن سرح السلمي وهو أخو معقل بن املنذر
  باب الكىن

ة تقدم، أبو األعور بن احلارث بن ظامل النجاري وقال ابن هشام أبو االعور احلارث بن ظامل أبو أسيد مالك بن ربيع
  .وقال الواقدي أبو األعور كعب بن احلارث بن جندب بن ظامل، أبو بكر الصديق عبد اهللا بن عثمان تقدم

  .أبو حبة بن عمرو بن ثابت أحد بين ثعلبة بن عمرو بن عوف االنصاري
تبة بن ربيعة من املهاجرين وقيل امسه مهشم، أبو احلمراء موىل احلارث بن رفاعة بن عفراء، أبو أبو حذيفة بن ع

خزمية بن أوس بن أصرم النجاري، أبو سربة موىل أيب رهم بن عبد العزى من املهاجرين، أبو سنان بن حمصن بن 
ان وقيل عمري بن ثابت بن النعمان بن بن النعم) ٢(حرثان أخو عكاشة ومعه ابنه سنان من املهاجرين، أبو الصياح 

أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة رجع من الطريق وقتل يوم خيرب رجع جلرح أصابه من حجر فضرب له بسهمه، 
أبوعرفجة من حلفاء بين جحجيب، أبو كبشة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أبو لبابة بشري بن عبد املنذر 

بن حصني تقدم، أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو تقدم، أبو مليل بن االزعر بن زيد  تقدم، أبو مرثد الغنوي كناز
  .االوسي

فصل فكان مجلة من شهد بدرا من املسلمني ثلثمائة وأربعة عشر رجال منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما 
حدثين أصحاب حممد : ازب يقولحدثنا عمرو بن خالد ثنا زهري ثنا أبو إسحاق مسعت الرباء بن ع: قال البخاري

صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهم ممن شهد بدرا أهنم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر بضعة 
  .عشر وثالمثائة

  ).٣(ال واهللا ما جاوز معه النهر إال مؤمن : قال الرباء
  .رباء حنوهمث رواه البخاري من طريق اسرائيل وسفيان الثوري عن أيب إسحاق عن ال

  :قال ابن جرير
__________  

  .قتله نوفل بن معاوية" ابن فسحم : " يف تاريخ خليفة) ١(
  .أبو ضياح بن ثابت بن النعمان: يف ابن هشام) ٢(
/  ٧و  ٢٩٠/  ٧فتح الباري  ٣٩٥٩باب عدة أصحاب بدر ح  ٦كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٣(

٣٩١.  

  .انوا ثالمثائة وبضعة عشر رجالوهذا قول عامة السلف إهنم ك
  وقال أيضا حدثنا حممود ثنا وهب

  .عن شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء
  .قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان املهاجرون يوم بدر نيفا على ستني واالنصار نيفا وأربعني ومائتني

وهو  -ريب، ثنا أبو مالك اجلبين عن احلجاج حدثين حممد بن عبيد احملا: هكذا وقع يف هذه الرواية وقال ابن جرير
  .سبعني رجال) ١] (سبعة و [ كان املهاجرون يوم بدر : عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس قال -ابن أرطاة 

  .وكان االنصار مائتني وستة وثالثني رجال
  .وكان حامل راية النيب صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب

  .ن عبادةوحامل راية االنصار سعد ب



  .وهذا يقتضي أهنم كانوا ثلثمائة وستة رجال
  .وقيل كانوا ثلثمائة وسبعة رجال: قال ابن جرير

  .وقد يكون هذا عد معهم النيب صلى اهللا عليه وسلم واالول عدهم بدونه فاهللا أعلم: قلت
  .وقد تقدم عن ابن إسحاق أن املهاجرين كانوا ثالثة ومثانني رجال

  .رجال وأن االوس أحد وستون
  .واخلزرج مائة وسبعون رجال وسردهم

  .وهذا خمالف ملا ذكره البخاري وملا روى عن ابن عباس فاهللا أعلم
  .أنه قيل له شهدت بدرا: ويف الصحيح عن أنس

فقال وأين أغيب ؟ ويف سنن أيب داود عن سعيد بن منصور عن أيب معاوية عن االعمش عن أيب سفيان طلحة بن 
كنت أميح الصحايب املاء يوم بدر وهذان مل يذكرمها البخاري : د اهللا بن عمرو بن حرام أنه قالنافع عن جابر بن عب
  .وال الضياء فاهللا أعلم

ويف الذين عدهم ابن إسحاق يف أهل بدر من ضرب له بسهم يف مغنمها وأنه مل حيضرها ختلف عنها لعذر أذن : قلت
عثمان بن عفان ختلف على رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه : له يف التخلف بسببها وكانوا مثانية أو تسعة وهم

وسلم ميرضها حىت ماتت فضرب له بسهمه وأجره، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام فضرب له 
وأبو لبابة بشري بن عبد املنذر ) ٢(بسهمه وأجره، وطلحة بن عبيداهللا كان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأجره 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الروحاء حني بلغه خروج النفري من مكة فاستعمله على املدينة وضرب له رده رسو
) ٣(بسهمه وأجره، واحلارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيضا من الطريق 

وأجره، : سهمه زاد الواقديوضرب له بسهمه وأجره، واحلارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع فضرب له ب
  مل حيضر) ٤(وخوات بن جبري 

خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأصاب ) ٥(الوقعة وضرب له بسهمه وأجره، وأبو الصياح بن ثابت 
  ساقه

__________  
  .٢٧٢/  ٢من تاريخ الطربي ج ) ١(
  .ه وسلم يتحسسان له العريسعيد بن زيد وطلحة بعثهما رسول اهللا صلى اهللا علي: قال الواقدي) ٢(
  .رده من الروحاء: قال الواقدي) ٣(
  .كسر بالروحاء: يف الواقدي) ٤(
  .أبو ضياح بن ثابت من بين ثعلبة بن عمرو بن عوف: ذكره الواقدي فيمن حضر بدر ومساه) ٥(

إنه مات جتهز ليخرج فمات وقيل ) ١(فصيل حجر فرجع وضرب له بسهمه وأجره قال الواقدي وسعد أبو مالك 
  ).٢(بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره 

عبيدة بن احلارث بن املطلب : وكان الذين استشهدوا من املسلمني يومئذ أربعة عشر رجال من املهاجرين ستة وهم
قطعت رجله فمات بالصفراء رمحه اهللا، وعمري بن أيب وقاص أخو سعد بن أيب وقاص الزهري قتله العاص بن سعيد 

عشرة سنة ويقال إنه كان قد أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرجوع لصغره فبكى فأذن  وهو ابن ست) ٣(
، )٥(، وصفوان بن بيضاء )٤(له يف الذهاب فقتل رضي اهللا عنه، وحليفهم ذو الشمالني بن عبد عمرو اخلزاعي 



ل قتيل قتل من املسلمني الليثي حليف بين عدي، ومهجع موىل عمر بن اخلطاب وكان أو) ٦(وعاقل بن البكري 
حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات، ومعوذ : ، ومن االنصار مثانية وهم)٧(يومئذ 

، ورافع بن املعلى )١٠(وعمري بن احلمام  -ويقال ابن قسحم  -) ٩(، ويزيد بن احلارث )٨(وعوف ابنا عفراء 
رضي اهللا عن مجيعهم، وكان مع املسلمني سبعون ) ١٢(بن عبد املنذر  ، وسعد بن خيثمة، ومبشر)١١(بن لوذان 

  .بعريا كما تقدم
وعلى  -ويقال ستجة  -وكان معهم فرسان على أحدمها املقداد بن االسود وامسها بغرجة : قال ابن إسحاق

مل إحدامها االخرى الزبري بن العوام وامسها اليعسوب وكان معهم لواء حيمله مصعب بن عمري، ورايتان حي
للمهاجرين علي بن أيب طالب، واليت لالنصار حيملها سعد بن عبادة، وكان رأس مشورة املهاجرين أبو بكر 

  الصديق، ورأس مشورة االنصار سعد بن
  .معاذ

__________  
  .سعد بن مالك، وهو من بين البدي: يف الواقدي) ١(
  .بن أمية جتهز للخروج مث مرض أن صبيحا موىل أيب العاص: وذكر الواقدي وابن اسحاق) ٢(

وقيل يف  -وأن عاصم بن عدي بن اجلد بن العجالن خرج فرده رسول اهللا وضرب له بسهمه مع أصحاب بدر 
  .-سبب رده أنه بلغه شئ عن أهل مسجد الضرار، وكان قد استخلفه على قباء والعالية فرده لينظر يف ذلك 

  .ومل يذكره أصحابنا: ضرب جلعفر بن أيب طالب بسهمه وأجره، وقالوذكر الواقدي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .قتله عمرو بن عبد، وقتل عمرو أيضا سعد بن خيثمة: يف الواقدي) ٣(
  .قتله أبو أسامة اجلشمي: قال الواقدي) ٤(
  .قتله طعيمة بن عدي، ويقال قتل طعيمة أيضا سعد بن خيثمة) ٥(
  .بكري، قتله مالك بن زهري اجلشميابن أيب ال: يف الواقدي وابن سعد) ٦(
  .قتله عامر بن احلضرمي) ٧(
  .قتلهما أبو جهل) ٨(
  .قتله نوفل بن معاوية الديلي) ٩(
  .قتله خالد بن االعلم) ١٠(

أول قتيل أنصاري قتل يف االسالم عاصم بن : وهو أول قتيل قتل من االنصار يف االسالم، ويقال: قال الواقدي
  .ثابت بن االفلح

  .قتله عكرمة بن أيب جهل) ١١(
  .قتله أبو ثور) ١٢(

وأما مجع املشركني فأحسن ما يقال فيهم إهنم كانوا ما بني التسعمائة إىل االلف وقد نص عروة وقتادة أهنم كانوا 
  .تسعمائة ومخسني رجال

اديث أهنم كانوا وقال الواقدي كانوا تسعمائة وثالثني رجال وهذا التحديد حيتاج إىل دليل وقد تقدم يف بعض االح
  .أزيد من ألف فلعله عدد أتباعهم معهم واهللا أعلم

  وقد تقدم احلديث الصحيح عند البخاري عن الرباء أنه قتل منهم سبعون وأسر



سبعون عتبة منهم * فأقام بالعطن املعطن منهم : سبعون وهذا قول اجلمهور، وهلذا قال كعب بن مالك يف قصيدة له
واقدي االمجاع على ذلك وفيما قاله نظر، فإن موسى بن عقبة وعروة بن الزبري قاال وقد حكى ال) ١(واالسود 

ومها من ائمة هذا الشأن فال ميكن حكاية االتفاق بدون قوهلما وإن كان قوهلما مرجوحا بالنسبة ) ٢(خالف ذلك 
  .إىل احلديث الصحيح واهللا أعلم

ر ذلك احلافظ الضياء يف أحكامه جيدا وقد تقدم يف وقد سرد أمساء القتلى واالسارى ابن إسحاق وغريه وحر
غضون سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم وهو االسود بن عبد االسد املخزومي، وأول من فر وهو خالد بن 

ولسنا على : حليف بين خمزوم وما أفاده ذلك فإنه أسر وهو القائل يف شعره -أو العقيلي  -االعلم اخلزاعي 
ولكن على أقدامنا يقطر الدم فما صدق يف ذلك، وأول من أسروا عقبة بن أيب معيط * منا االعقاب تدمى كلو

والنضر بن احلارث قتال صربا بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من بني االسارى، وقد اختلف يف أيهما قتل 
أبو العاص بن الربيع االموي،  أوال على قولني وأنه عليه السالم أطلق مجاعة من االسارى جمانا بال فداء منهم

واملطلب بن حنطب بن احلارث املخزومي، وصيفي بن أيب رفاعة كما تقدم، وأبو عزة الشاعر، ووهب بن عمري بن 
وهب اجلمحي كما تقدم، وفادى بقيتهم حىت عمه العباس أخذ منه أكثر مما أخذ من سائر االسرى لئال حيابيه لكونه 

سروه من االنصار أن يتركوا له فداءه فأىب عليهم ذلك، وقال ال تتركوا منه درمها، وقد عمه مع أنه قد سأله الذين أ
  .كان فداؤهم متفاوتا فأقل ما أخذ أربعمائة، ومنهم من أخذ منه أربعون أوقية من ذهب

قال موسى بن عقبة وأخذ من العباس مائة أوقية من ذهب، ومنهم من استؤجر على عمل مبقدار فدائه كما قال 
كان ناس من االسرى يوم بدر مل : ثنا عكرمة، عن ابن عباس قال: قال داود: االمام أمحد حدثنا علي بن عاصم قال

يكن هلم فداء فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أوالد االنصار الكتابة، قال فجاء غالم يوما 
  يبكي إىل أمه فقالت
__________  

ربك االبل حول املاء، واستعاره هنا لقتلى املشركني يوم بدر وعتبة بن ربيعة، واالسود بن عبد معناه م: العطن) ١(
  .االسد املخزومي

  .قتل من املشركني تسعة وأربعون رجال وأسر منهم تسعة وثالثون رجال: قال ابن عقبة وعروة) ٢(
  ).١٠٩الدرر يف اختصار املغازي والسري ص (

  .اخلبيث يطلب بدخل بدر واهللا ال تأتيه أبدا: ي فقالتما شأنك ؟ فقال ضربين معلم
  .انفرد به أمحد وهو على شرط السنن وتقدم بسط ذلك كله وهللا احلمد واملنة

حدثنا عبد اهللا بن حممد ثنا معاوية بن عمرو : فصل يف فضل من شهد بدرا من املسلمني قال البخاري يف هذا الباب
أصيب حارثة يوم بدر فجاءت أمه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قولثنا أبو إسحاق عن محيد مسعت أنسا ي

يا رسول اهللا قد عرفت منزلة حارثة مين فإن يك يف اجلنة أصرب وأحتسب، وإن تكن االخرى فترى ما : فقالت
خاري من تفرد به الب" وحيك أو هبلت أو جنة واحدة هي ؟ إهنا جنان كثرية وإنه يف جنة الفردوس : " أصنع فقال

أن : " هذا الوجه وقد روى من غري هذا الوجه من حديث ثابت وقتادة عن أنس وأن حارثة كان يف النظارة وفيه
كن يف حبيحة القتال وال ويف هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر فإن هذا الذي مل ي" ابنك أصاب الفردوس االعلى 

يف حومة الوغى بل كان من النظارة من بعيد وإمنا أصابه سهم غرب وهو يشرب من احلوض ومع هذا أصاب هبذا 
املوقف الفردوس اليت هي أعلى اجلنان وأوسط اجلنة ومنه تفجر أهنار اجلنة اليت أمر الشارع أمته إذا سألوا اهللا اجلنة 



ذا حال هذا فما ظنك مبن كان واقفا يف حنر العدو وعدوهم على ثالثة أضعافهم عددا أن يسألوه إياها فإذا كان ه
عن إسحاق بن راهويه، عن عبد اهللا بن إدريس، عن حصني بن عبد الرمحن، : وعددا مث روى البخاري ومسلم مجيعا

ة وبعثه الكتاب إىل عن سعد بن عبيدة، عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب قصة حاطب بن أيب بلتع
أهل مكة عام الفتح، وأن عمر استأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ضرب عنقه فإنه قد خان اهللا ورسوله 

  .واملؤمنني
قد شهد بدرا وما يدريك لعل اهللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  أليس من أهل بدر ولعل اهللا" بخاري ولفظ ال" فقد غفرت لكم 
فدمعت عينا عمر وقال "  -أو قد غفرت لكم  -اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم اجلنة 

  .اهللا ورسوله أعلم
وروى مسلم عن قتيبة، عن الليث، عن أيب الزبري عن جابر أن عبدا حلاطب جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كذبت ال يدخلها : " يا رسول اهللا ليدخلن حاطب النار، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: طبا قاليشكوا حا
حدثنا سليمان بن داود، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثين االعمش، : وقال االمام أمحد" إنه شهد بدرا واحلديبية 

" لن يدخل النار رجل شهد بدرا أو احلديبية " : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب سفيان، عن جابر قال
  .تفرد به أمحد وهو على شرط مسلم

وقال االمام أمحد حدثنا يزيد أنبأنا محاد بن سلمة عن عاصم بن أيب النجود عن أيب صاحل عن أيب هريرة عن النيب 
  ".ت لكم إن اهللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر: قال" صلى اهللا عليه وسلم 

  .ورواه أبو داود عن أمحد بن سنان وموسى بن إمساعيل كالمها عن يزيد بن هارون به
  وروى البزار يف

قال : مسنده ثنا حممد بن مرزوق ثنا أبو حذيفة ثنا عكرمة عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال
مث قال ال نعلمه يروي " لنار من شهد بدرا إن شاء اهللا إين الرجو أن ال يدخل ا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .عن أيب هريرة إال من هذا الوجه

  .وقد تفرد البزار هبذا احلديث ومل خيرجوه وهو على شرط الصحيح واهللا أعلم: قلت
عاذ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا جرير، عن حيىي بن سعيد عن م: باب شهود املالئكة بدرا) ١(وقال البخاري يف 

قال جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  -وكان أبوه من أهل بدر  -بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه 
قال وكذلك من شهد بدرا من املالئكة  -أو كلمة حنوها  -ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال من أفضل املسلمني 

  .انفرد به البخاري
وملا رجع أبو العاص إىل مكة : يه وسلم من مكة إىل املدينة قال ابن إسحاققدوم زينب بنت الرسول صلى اهللا عل

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن حارثة ورجال من االنصار مكانه  -يعين كما تقدم  -وقد خلى سبيله 
أو  -د بدر بشهر حىت متر بكما زينب فتصحباها فتأتياين هبا، فخرجا مكاهنما وذلك بع) ٢(فقال كونا ببطن يأجج 

قال ابن إسحاق فحدثين عبد اهللا بن : فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت جتهز -) ٣(شيعه 
  حدثت: أيب بكر قال

عن زينب أهنا قالت بينا أنا أجتهز لقيتين هند بنت عتبة فقالت يا ابنة حممد أمل يبلغين أنك تريدين اللحوق بأبيك 
أي ابنة عم ال تفعلي، إن كان لك حاجة مبتاع مما يرفق بك يف سفرك أو مبال : ردت ذلك، فقالتفقلت ما أ: قالت



مين فإنه ال يدخل بني النساء ما بني الرجال، قالت واهللا ما ) ٤(تتبلغني به إىل أبيك فإن عندي حاجتك فال تضطبين 
  .ذلك ولكين خفتها فأنكرت أن أكون أريد: أراها قالت ذلك إال لتفعل، قالت

فتجهزت فلما فرغت من جهازها قدم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعريا فركبته وأخذ قوسه : قال ابن إسحاق
وكنانته مث خرج هبا هنارا يقود هبا وهي يف هودج هلا، وحتدث بذلك رجال من قريش، فخرجوا يف طلبها حىت 

) ٥(بن املطلب بن أسد بن عبد العزى والفهري أدركوها بذي طوى وكان أول من سبق إليها هبار بن االسود 
  فروعها هبار بالرمح
__________  

  .٣١١/  ٧كتاب املغازي فتح الباري  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ١(
  .على مثانية أميال من مكة: أحدمها: اسم ملكانني: يأجج) ٢(

  .أبعد منه، وفيه بين مسجد الشجرة وبينه وبني مسجد التنعيم ميالن: والثاين
  .قريب منه: شيعه) ٣(

  .حنوا من شهر: قال يف النهاية
من ظنت أي ال تتهميين وال تسترييب : أي ال تستحي، وبالظاء: ال تضطين، ويف رواية ال تظطين: يف ابن هشام) ٤(
  .يب
من السهيلي، ويف االصل وابن هشام مل يذكر اسم الفهري مع الواو بل هبار بن االسود بن املطلب بن عبد ) ٥(
  .عزى الفهريال

  .وامسه نافع بن عبد القيس كما ذكره ابن هشام ويف رواية البيهقي عن ابن إسحاق

وبرك محوها كنانة ونثر كنانته، مث قال واهللا ال يدنو مين ) ١(وهي يف اهلودج وكانت حامال فيما يزعمون فطرحت 
  .رجل إال وضعت فيه سهما فتكركر الناس عنه

يا أيها الرجل كف عنا نبلك حىت نكلمك، فكف فأقبل أبو سفيان حىت : يش فقالوأتى أبو سفيان يف جلة من قر
وقف عليه فقال إنك مل تصب خرجت باملرأة على رؤوس الناس عالنية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا 

  لمن حممد، فيظن الناس إذ خرجت بابنته إليه عالنية على رؤوس الناس من بني أظهرنا إن ذلك عن ذ
  .أصابنا وإن ذلك ضعف منا ووهن ولعمري مالنا حببسها من أبيها من حاجة وما لنا من نؤرة

  .ولكن ارجع باملرأة حىت إذا هدأت االصوات وحتدث الناس أن قد رددناها فسلها سرا وأحلقها بأبيها، قال ففعل
أيف السلم : هند تذمهم على ذلك وقد ذكر ابن إسحاق أن أولئك النفر الذين ردوا زينب ملا رجعوا إىل مكة قالت

ويف احلرب أشباه النساء العوارك وقد قيل إهنا قالت ذلك للذين رجعوا من بدر بعدما قتل * أعيارا جفاء وغلظة 
  .منهم الذين قتلوا
فأقامت ليال حىت إذا هدأت االصوات خرج هبا ليال حىت أسلمها إىل زيد بن حارثة وصاحبه : قال ابن إسحاق

  .ليال على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقدما هبا 
من طريق عمر بن عبد اهللا بن عروة بن الزبري عن عروة عن عائشة فذكر قصة : وقد روى البيهقي يف الدالئل

خروجها وردهم هلا ووضعها ما يف بطنها وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث زيد بن حارثة وأعطاه خامته 
طاه راعيا من مكة فأعطى اخلامت لزينب فلما رأته عرفته فقالت من دفع إليك هذا ؟ قال لتجئ معه فتلطف زيد فأع

  .رجل يف ظاهر مكة فخرجت زينب ليال فركبت وراءه حىت قدم هبا املدينة



فبلغ ذلك علي بن احلسني : قال" هي أفضل بنايت أصيبت يف : " فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
ما حديث بلغين أنك حتدثته ؟ فقال عروة واهللا ما أحب أن يل ما بني املشرق : بدين فأتى عروة فقالبن زين العا

  ).٣(أن ال أحدث به أبدا ) ٢] (فلك [ واملغرب واين انتقص فاطمة حقا هوهلا وأما بعد ذلك 
  .قال ابن إسحاق فقال يف ذلك عبد اهللا بن رواحة أو أبو خيثمة أخو بين سامل بن عوف

لزينب فيهم من عقوق ومأمث وإخراجها مل خيز فيها * أتاين الذي ال يقدر الناس قدره : ابن هشام هي اليب خيثمة قال
  )٤(على مأقط وبيننا عطر منشم * حممد 

__________  
أنظر (قيل أن هبار خنس الراحلة فسقطت على صخرة فهلك جنينها، ومل تزل تنزف دما حىت ماتت باملدينة ) ١(

  ).االستيعاب
  .من دالئل البيهقي) ٢(
  .١٥٦/  ٣ج ..دالئل البيهقي باب ما جاء يف زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٣(
مثل، يكىن به عن شدة احلرب، قيل يف أصله أن منشم كانت امرأة من خزاعة تبيع العطر والطيب : عطر منشم) ٤(

  .فيشرى منها للموتى، حىت تشاءموا هبا لذلك

بذي حلق جلد * ومن حربنا يف رغم أنف ومندم قرنا ابنه عمرا وموىل ميينه * سفيان من حلف ضمضم  وأمسى أبو
خباطمة * سراة مخيس من هلام مسوم نزوع قريش الكفر حىت نعلها * الصالصل حمكم فأقسمت ال تنفك منا كتائب 

* هم يدى الدهر حىت ال يعوج سربنا وإن يتهموا باخليل والرجل نت* فوق االنوف مبيسم ننزهلم أكناف جند وخنلة 
لئن * على أمرهم وأي حني تندم فأبلغ أبا سفيان إما لقيته * ونلحقهم آثار عاد وجرهم ويندم قوم مل يطيعوا حممدا 

وموىل : وسربال قار خالدا يف جهنم قال ابن إسحاق* أنت مل ختلص سجودا وتسلم فأبشر خبزي يف احلياة معجل 
  .عناه الشاعر هو عامر بن احلضرمي ميني أيب سفيان الذي

  .وقال ابن هشام إمنا هو عقبة بن عبد احلارث بن احلضرمي فأما عامر بن احلضرمي فإنه قتل يوم بدر
وقد حدثين يزيد بن أيب حبيب، عن بكري بن عبد اهللا بن االشج، عن سليمان بن يسار، عن أيب : قال ابن إسحاق

  .إسحاق الدوسي، عن أيب هريرة
الذي سبق معه ) ١(إن ظفرمت هببار بن االسود والرجل : " بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية أنا فيها فقال: قال

إين قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلني إن : " فلما كان الغد بعث إلينا فقال" إىل زينب فحرقومها بالنار 
تفرد به ابن " هللا عزوجل، فإن ظفرمت هبما فاقتلومها أخذمتوها، مث رأيت أنه ال ينبغي الحد أن حيرق بالنار إال ا
حدثنا قتيبة، ثنا الليث عن بكري عن سليمان بن يسار، : إسحاق وهو على شرط السنن ومل خيرجوه وقال البخاري

إن وجدمت فالنا وفالنا فاحرقومها : " بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعث فقال: عن أيب هريرة أنه قال
  إين أمرتكم أن حترقوا فالنا وفالنا وأن النار ال: " مث قال حني أردنا اخلروج" نار بال

وقد ذكر ابن إسحاق أن أبا العاص أقام مبكة على كفره واستمرت " يعذب هبا إال اهللا، فإن وجدمتوها فاقتلومها 
ش، فلما قفل من الشام لقيته سرية زينب عند أبيها باملدينة حىت إذا كان قبيل الفتح خرج أبو العاص يف جتارة لقري

فأخذوا ما معه وأعجزهم هربا وجاء حتت الليل إىل زوجته زينب فاستجار هبا فأجارته، فلما خرج رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم لصالة الصبح وكرب وكرب الناس صرخت من صفة النساء أيها الناس إين قد أجرت أبا العاص بن 

قالوا " أيها الناس هل مسعتم الذي مسعت : " صلى اهللا عليه وسلم أقبل على الناس فقال الربيع فلما سلم رسول اهللا



مث " أما والذي نفس حممد بيده ما علمت بشئ حىت مسعت ما مسعتم وإنه جبري على املسلمني أدناهم : " قال! نعم 
رمي مثواه وال خيلصن إليك أي بنية أك: " انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقال

  :قال" فإنك ال حتلني له 
__________  

  .أو الرجل اآلخر، ويعين نافع بن عبد القيس: يف ابن هشام) ١(

وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحثهم على رد ما كان معه فردوه بأسره ال يفقد منه شيئا فأخذه أبو العاص 
يا معشر قريش هل بقي الحد منكم عندي مال مل يأخذه ؟ : ان له مث قالفرجع به إىل مكة فأعطى كل إنسان ما ك

فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، واهللا : ال فجزاك اهللا خريا فقد وجدناك وفيا كرميا، قال: قالوا
ها اهللا إليكم وفرغت منها ما منعين عن االسالم عنده إال ختوف أن تظنوا أين إمنا أردت أن آكل أموالكم فلما أدا

  .أسلمت
  .مث خرج حىت قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فحدثين داود بن احلصني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رد عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن إسحاق
اه االمام أمحد وأبو ، وهذا احلديث قد رو)١] (بعد ست سنني [ وسلم زينب على النكاح االول ومل حيدث شيئا 

داود والترمذي وابن ماجه من حديث حممد بن إسحاق، وقال الترمذي ليس بإسناده بأس ولكن ال نعرف وجه هذا 
  .احلديث ولعله قد جاء من قبل حفظ داود بن احلصني

لم بعد ست وقال السهيلي مل يقل به أحد من الفقهاء فيما علمت ويف لفظ ردها عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  .سنني، ويف رواية بعد سنتني بالنكاح االول رواه ابن جرير ويف رواية مل حيدث نكاحا

  وهذا احلديث قد أشكل على كثري من العلماء فإن القاعدة عندهم أن املرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فإن
فيها استمر على نكاحها وإن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة وإن كان بعده انتظر إىل انقضاء العدة فإن أسلم 

انقضت ومل يسلم انفسخ نكاحها وزينب رضي اهللا عنها أسلمت حني بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وهاجرت بعد بدر بشهر وحرم املسلمات على املشركني عام احلديبية سنة ست، وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة 

حني هجرهتا فهو صحيح ومن قال بعد سنتني أي من حني حرمت مثان فمن قال ردها عليه بعد ست سنني أي من 
املسلمات على املشركني فهو صحيح أيضا، وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدهتا يف هذه املدة اليت أقلها سنتان 
ة من حني التحرمي أو قريب منها فكيف ردها عليه بالنكاح االول ؟ فقال قائلون حيتمل أن عدهتا مل تنقض وهذه قص

ميني يتطرق إليها االحتمال، وعارض آخرون هذا احلديث باحلديث االول الذي رواه أمحد والترمذي وابن ماجه من 
حديث احلجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رد بنته على 

  .أيب العاص بن الربيع مبهر جديد ونكاح جديد
هذا حديث ضعيف واه ومل يسمعه احلجاج من عمرو بن شعيب إمنا مسعه من حممد بن عبيداهللا  قال االمام أمحد

  .العرزمي
والعرزمي ال يساوي حديثه شيئا واحلديث الصحيح الذي روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أقرها على النكاح 

  .االول
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ردها  وهكذا قال الدارقطين ال يثبت هذا احلديث والصواب حديث ابن عباس

  .بالنكاح االول



وقال الترمذي هذا حديث يف إسناده مقال والعمل عليه عند أهل العلم أن املرأة إذا أسلمت قبل زوجها مث أسلم 
  .زوجها أنه أحق هبا ما كانت يف العدة وهو قول مالك واالوزاعي والشافعي وأمحد وإسحاق

انقضاء عدهتا، ومن روى أنه جدد هلا نكاحا فضعيف ففي قضية زينب واحلالة هذه دليل وقال آخرون بل الظاهر 
  على أن املرأة إذا أسلمت وتأخر إسالم زوجها حىت

__________  
  .من ابن إسحاق) ١(

انقضت عدهتا فنكاحها ال ينفسخ مبجرد ذلك بل يبقى باخليار إن شاءت تزوجت غريه وإن شاءت تربصت 
وجها أي وقت كان وهي امرأته ما مل تتزوج وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه واهللا وانتظرت إسالم ز

  .أعلم
  نكاح من أسلم من(ويستشهد لذلك مبا ذكره البخاري حيث قال 

حدثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس كان املشركون على ) املشركات وعدهتن
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنني، كانوا مشركي أهل احلرب يقاتلوهنم ويقاتلونه، ومشركي منزلتني من رسو

  .أهل عهد ال يقاتلهم وال يقاتلونه
فكان إذا هاجرت امرأة من أهل احلرب مل ختطب حىت حتيض وتطهر فإذا طهرت حل هلا النكاح، فإن هاجر زوجها 

أو أمة فهما حران وهلما ما للمهاجرين مث ذكر من أهل العهد مثل قبل أن تنكح ردت إليه وإن هاجر عبد منهم 
حديث جماهد هذا لفظه حبروفه، فقوله فكان إذا هاجرت امرأة من أهل احلرب مل ختطب حىت حتيض وتطهر يقتضي 
ت أهنا كانت تستربئ حبيضة ال تعتد بثالثة قروء، وقد ذهب قوم إىل هذا وقوله فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رد

إليه يقتضي أنه وإن هاجر بعد انقضاء مدة االسترباء والعدة أهنا ترد إىل زوجها االول ما مل تنكح زوجا غريه كما 
  .هو الظاهر من قصة زينب بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم وكما ذهب إليه من ذهب من العلماء

  .واهللا أعلم
أمل : إسحاق عن محزة بن عبد املطلب وأنكرها ابن هشامما قيل من االشعار يف بدر العظمى فمن ذلك ما ذكره ابن 

فخافوا تواص بالعقوق * وللحني أسباب مبينة االمر وما ذاك إال أن قوما أفادهم * تر أمرا كان من عجب الدهر 
 فساروا* وكنا طلبنا العري مل نبغ غريها ) ١(وكانوا رهونا للركية من بدر * وبالكفر عشية راحوا حنو بدر جبمعهم 

* لنا غري طعن باملثقفة السمر وضرب ببيض خيتلي اهلام حدها * إلينا فالتقينا على قدر فلما التقينا مل تكن مثنوية 
وعمرو ثوى فيمن ثوى ) ٢(وشيبة يف قتلى جترجم يف اجلفر * مشهرة االلوان بينة االثر وحنن تركنا عتبة الغي ثاويا 

كرام تفر عن الذوائب من فهر * يوب نساء من لؤي بن غالب فشقت جيوب النائحات على عمرو ج* من محاهتم 
  وخلوا لواء غري حمتضر النصر* أولئك قوم قتلوا يف ضالهلم 
  فخاس هبم، إن اخلبيث إىل غدر* لواء ضالل قاد إبليس أهله 

__________  
  .البئر غري املطوية: الركية) ١(
  .البئر املتسعة: تسقط، اجلفر: جترجم) ٢(



أخاف عقاب اهللا * برئت إليكم ما يب اليوم من صرب فاين أرى ماال ترون وإنين * عاين االمر واضحا  وقال هلم، إذ
ثالث مئني * وكان مبا مل خيرب القوم ذا خرب فكانوا غداة البئر ألفا ومجعنا * واهللا ذو قسر فقدمهم للحني حىت تورطوا 
لدى * م مث مستوضح الذكر فشد هبم جربيل حتت لوائنا هبم يف مقا* كاملسدمة الزهر وفينا جنود اهللا حني ميدنا 

  .مأزق فيه مناياهم جتري وقد ذكر ابن إسحاق جواهبا من احلارث بن هشام تركناها عمدا
بالء عزيز ذي اقتدار وذي فضل مبا أنزل * أمل تر أن اهللا أبلى رسوله : وقال علي بن أيب طالب وأنكرها ابن هشام

وكان رسول اهللا أرسل بالعدل * هوانا من أسار ومن قتل فأمسى رسول اهللا قد عز نصره  فالقوا* الكفار دار مذلة 
فأمسوا حبمد اهللا جمتمعي الشمل * مبينة آياته لذوي العقل فآمن أقوام بذاك وأيقنوا * فجاء بفرقان من اهللا منزل 

وقوما غضابا * يوم بدر رسوله وامكن منهم ) ١(فزادهم ذو العرش خبال على خبل * وأنكر أقوام فزاغت قلوهبم 
وقد حادثوها باجلالء وبالصقل فكم تركوا من ناشئ ذي محية * فعلهم أحسن الفعل بأيديهم بيض خفاف عصوا هبا 

  جتود بإسبال الرشاش وبالوبل* صريعا ومن ذي جندة منهم كهل تبيت عيون النائحات عليهم * 
مسلبة حرى مبينة * أبا جهل وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم  وشيبة تنعاه وتنعي* نوائح تنعي عتبة الغي وابنه 

وللغي * ذوو جندات يف احلروب ويف احملل دعا الغي منهم من دعا فأجابه * الثكل ثوى منهم يف بئر بدر عصابة 
وقد ذكر ابن ) ٢(عن الشغب والعدوان يف أسفل السفل * أسباب مرمقة الوصل فأضحوا لدى دار اجلحيم مبعزل 

على ما أراد * عجبت المر اهللا واهللا قادر : حاق نقيضها من احلارث أيضا تركناها قصدا وقال كعب بن مالكإس
  بغوا وسبيل البغي بالناس جائر* ليس هللا قاهر قضى يوم بدر أن نالقي معشرا 

__________  
  .الفساد: اخلبل) ١(
  .يف أشغل الشغل: يف ابن هشام) ٢(

بأمجعها كعب مجيعا * من الناس حىت مجعهم متكاثر وسارت إلينا ال حتاول غرينا * هم وقد حشدوا واستنفروا من يلي
ميشون يف املاذي * له معقل منهم عزير وناصر ومجع بين النجار حتت لوائه * وعامر وفينا رسول اهللا واالوس حوله 

وأن * أن اهللا ال رب غريه الصحابه مستبسل النفس صابر شهدنا ب* فلما لقيناهم وكل جماهد ) ١(والنقع ثائر 
وان * مقاييس يزهيها لعينيك شاهر هبن أبدنا مجعهم فتبددوا * رسول اهللا باحلق ظاهر وقد عريت ريض خفاف كأهنا 

وعتبة قد غادرته وهو عائر وشيبة والتيمي غادرت يف * يالقي احلني من هو فاجر فكب أبو جهل صريعا لوجهه 
  وكل كفور يف جهنم صائر* كافر فأمسوا وقود النار يف مستقرها وما منهم إال بذي العرش * الوغى 

إمنا : فولوا وقالوا* بزبر احلديد واحلجارة ساجر وكان رسول اهللا قد قال أقبلوا * تلظى عليهم وهي قد شب محيها 
ى غسان يف أال هل أت: وليس المر محه اهللا زاجر وقال كعب يف يوم بدر* أنت ساحر المر أراد اهللا أن يهلكوا به 

معد معا جهاهلا وحليمها النا عبدنا اهللا مل * وأخرب شئ باالمور عليمها بأن قد رمتنا عن قسي عداوة * نأي دارها 
وأعراق صدق هذبتها أرومها فساروا وسرنا * رجاء اجلنان إذ أتانا زعيمها نيب له يف قومه إرث عزة * نرج غريه 

ملنخر سوء من لؤي عظيمها فولوا * مها ضربناهم حىت هوى يف مكرنا أسود لقاء ال يرجى كلي* فالتقينا كأننا 
على زهو * لعمر أبيكما يا ابين لؤي : سواء علينا حلفها وصميمها وقال كعب أيضا* ودسناهم ببيض صوارم 

ا دجى الظلماء عن* وال صربوا به عند اللقاء وردناه ونور اهللا جيلو * لديكم وانتخاء ملا حامت فوارسكم ببدر 
  من أمر اهللا أحكم بالقضاء* والغطاء رسول اهللا يقدمنا بأمر 



__________  
  .الدروع البيض اللينة السهلة، وقد تطلق على السالح كله: املاذي) ١(

جياد اخليل تطلع من كداء * وما رجعوا إليكم بالسواء فال تعجل أبا سفيان وارقب * فما ظفرت فوارسكم ببدر 
ويقال هي لعبد اهللا بن : قال ابن هشام: وميكال فيا طيب املالء وقال حسان بن ثابت* ها بنصر اهللا روح القدس في

  ):١(احلارث السهمي 
على الربية * أعين رسول إله اخللي فضله ) ٢(جلد النحيزة ماض غري رعديد * مستشعري حلق املاذي يقدمهم 

* مستعصمني حببل غري منجذم ) ٣(غري مورود  وماء بدر زعمتم* بالتقوى وباجلود وقد زعمتم بأن حتموا ذماركم 
حىت املمات ونصر غري حمدود واف وماض شهاب * مستحكم من حبال اهللا ممدود فينا الرسول وفينا احلق نتبعه 

إبادتنا * أال ليت شعري هل أتى أهل مكة : بدر أنار على كل االماجيد وقال حسان بن ثابت أيضا* يستضاء به 
* قتلنا أبا جهل وعتبة قبله ) ٤(فلم يرجعوا إال بقاصمة الظهر * ر قتلنا سراة القوم عند جمالنا الكفار يف ساعة العس

وطعمة أيضا عند ثائرة القتر فكم قد قتلنا من كرمي * يكبو لليدين وللنحر قتلنا سويدا مث عتبة بعده ) وشيبة(وشيية 
ويصلون نارا بعد حامية القعر ) * يتينهم(تيتهم تركنامهوا للعاويات ي) ٥(له حسب يف قومه نابه الذكر * مسود 

وقال عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب ) ٧(وأشياعهم يوم التقينا على بدر * لعمرك ما حامت فوارس مالك ) ٦(
  يف يوم بدر، يف قطع رجله يف مبارزته هو ومحزة وعلي

__________  
  .تالف يف ذلكوردت القصيدة يف ديوان حسان منسوبة إليه من غري اخ) ١(
إذا لبسه على جسمه من غري حاجز، ومنه الشعار ما يلي : من استشعر، يقال استشعر الثوب: مستشعري) ٢(

  .اجلسم من الثياب
  .غري مردود: يف ابن هشام) ٣(

  .تقليل الشرب: حىت شربنا رواء غري تصريد التصريد* مث وردنا ومل نسمع لقولكم : وبعده يف سرية ابن هشام
  .التملؤ من الشرب: والرواء

  ).فتبينها(الداهية اليت تقصم الظهور، أي تكسرها فتبيتها : قاصمة الظهر) ٤(
  .يف ابن هشام مرز بدل مسود) ٥(
  .يتينهم أي يأتوهنم مرة بعد مرة) ٦(
  .أي جبنت: من احلماية، اي االمتناع، ويف رواية خامت: حامت) ٧(

يهب هلا من كان عن ذاك نائيا * ستبلغ عنا أهل مكة وقعة : ن هشاممع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأنكرها اب
أرجتي هبا عيشا من اهللا * وما كان فيها بكر عتبة راضيا فإن تقطعوا رجلي فإين مسلم * بعتبة إذ وىل وشيبة بعده 

وعاجلته * وه من اجلنة العليا ملن كان عاليا وبعت هبا عيشا تعرفت صف* دانيا مع احلور أمثال التماثيل أخلصت 
* بثوب من االسالم غطى املساويا وما كان مكروها إيل قتاهلم * حىت فقدت اال دانيا فأكرمين الرمحن من فضل منه 

ثالثتنا حىت حضرنا املناديا لقيناهم كاالسد ختطر * غداة دعا االكفاء من كان داعيا ومل يبغ إذ سألوا النيب سواءنا 
وقال ابن ) ١(ثالثتنا حىت أزيروا املنائبا * ن عاصيا فما برحت أقدامنا من مقامنا نقاتل يف الرمحن من كا* بالقنا 

تبلت : إسحاق وقال حسان بن ثابت أيضا يذم احلارث بن هشام على فراره يوم بدر ؟ وتركه قومه ال يقاتل دوهنم



و عاتق كدم الذبيح مدام أ* كاملسك ختلطه مباء سحابة ) ٢(تشفي الضجيع ببارد بسام * فؤادك يف املنام خريدة 
فضال إذا قعدت * بنيت على قطن أجم كأنه ) ٤(بلهاء غري وشيكة االقسام * نفج احلقيبة بوصها متنضد ) ٣(

  )٦(يف جسم خرعبة وحسن قوام * وتكاد تكسل أن جتئ فراشها ) ٥(مداك رخام 
حىت تغيب يف الضريح * ترك ذكرها والليل توزعين هبا أحالمي أقسمت أنساها وأ* أما النهار فال أفتر أذكرها 

وتقارب من * ولقد عصيت على اهلوى لوامي بكرت إيل بسحرة بعد الكرى * عظامي بل من لعاذلة تلوم سفاهة 
  حادث االيام

__________  
  .يريد املنايا، وقد تكون اهلمزة متقلبة عن الياء الزائدة يف منية: املنائيا: قال أبو ذر يف غريب السرية) ١(
  .تشفي: تسقي بدل: رواية الديوان وابن هشام )٢(
: نفج) ٤(وهي اخلمرة القدمية اليت امحرت : وتروى عاتك: اخلمر القدمية، قال اخلشين يف غريب السرية: العاتق) ٣(

  .مرتفعة وعالية
  .هنا ردف املرأة: واحلقيبة

  .ما بني الوركني إىل بعض الظهر: القطن) ٥(
  .احلسنة القوام: خرعبة) ٦(

فنجوت منجى * إن كنت كاذبة الذي حدثتين ) ١(عدم ملعتكر من االصرام * عمت بأن املرء يكرب عمره ز
مر * يذر العناجيج اجلياد بقفرة ) ٢(وجنا برأس طمرة وجلام * احلارث بن هشام ترك االحبة أن يقاتل دوهنم 

* قام وبنو أبيه ورهطه يف معرك وثوى أحبته بشر م* مالت به الفرجني فارمدت به ) ٣(الذمول مبحصد ورجام 
جزر * حرب يشب سعريها بضرام لوال االله وجريها لتركنه * نصر االله به ذوي االسالم طحنتهم واهللا ينفذ أمره 

وجمدل ال يستجيب لدعوة ) ٥(صقر إذا القى االسنة حامي * من بني مأسور يشد وثاقة ) ٤(السباع ودسنه حبوامي 
  بيض السيوف تسوق كل مهام* بالعار والذل املبني إذا رأى  حىت تزول شوامخ االعالم* 

كالربق حتت ظالل * بيض إذا القت حديدا صممت ) ٦(نسب القصار مسيدع مقدام * بيدي أغر إذا انتمى مل خيزه 
  ).٧(كل غمام قال ابن هشام تركنا يف آخرها ثالث أبيات أقذع فيها 

حىت * القوم أعلم ما تركت قتاهلم :  جهل عمرو بن هشام فقالقال ابن هشام فأجابه احلارث بن هشام أخو أيب
أقتل وال ينكي عدوي مشهدي فصددت عنهم واالحبة * وعرفت أين إن أقاتل واحدا ) ٨(رموا فرسي بأشقر مزبد 

  طمعا هلم بعقاب يوم مفسد* فيهم 
__________  

  .ما بني العشرين إىل االربعني مجع صرم وصرم مجع صرمة بالكسر وهي القطعة من االبل: االصرام) ١(
  .االبل اليت يرجع بعضها على بعض، فال ميكن عدها لكثرهتا: واملعتكر

: يف ابن هشام والديوان) ٣(سرحان غاب يف ظالل غمام * جرداء متزع يف الغبار كأهنا : بعده يف الديوان) ٢(
حجر يربط يف الدلو، ليكون : الفتل الرجام احلبل الشديد: البكرة بآلتها، واحملصد: الدموك بدل الذمول، الدموك
  .أسرع هلا عند إرساهلا يف البئر

  .مجع جامية، وهي ما عن ميني سنبك الفرس ومشاله: حوامي) ٤(
أراد هبم الذين : القصار) ٦(صقر إذا القى الكتيبة حامي * من كل مأسور يشد صفاده : البيت يف الديوان) ٥(



  .قصر سعيهم عن طلب املكارم
  .يف ديوان حسان مخسة أبيات بعد هذا البيت ال ثالثة) ٧(
  .اهللا أعلم مكان القوم أعلم: يف ابن هشام) ٨(

  حىت علوا مهري :: ويف السهيلي...حىت حبوا مهري: وشطره الثاين يف ابن هشام

  :وقال حسان أيضا
مرطى اجلراء طويلة *  عند اهلياج وساعة االحساب إذ متتطي سرح اليدين جنيبة* يا حار قد عولت غري معول 

* ترجو النجاء وليس حني ذهاب أال عطفت على ابن أمك إذ ثوى * والقوم خلفك قد تركت قتاهلم ) ١(االقراب 
لقد : بشنار خمزية وسوء عذاب وقال حسان أيضا* عجل املليك له فأهلك مجعه ) ٢(قعص االسنة ضائع االسالب 

محاة احلرب يوم أيب الوليد قتلنا ابين * ديد بأنا حني تشتجر العوايل غداة االسر والقتل الش* علمت قريش يوم بدر 
بنو النجار ختطر كاالسود وولت عند ذاك * إلينا يف مضاعفة احلديد وفر هبا حكيم يوم جالت * ربيعة يوم سارا 

قوم قد ولوا مجيعا جهيزا نافذا حتت الوريد وكل ال* وأسلمها احلويرث من بعيد لقد القيتموا ذال وقتال * مجوع فهر 
لقد : ومل يلووا على احلسب التليد وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن املطلب ترثي عبيدة بن احلارث بن املطلب* 

وأرملة هتوي * عبيدة فابكيه الضياف غربة ) ٣(وحلما أصيال وافر اللب والعقل * ضمن الصفراء جمدا وسؤددا 
* إذا امحر آفاق السماء من احملل وبكيه لاليتام والريح زفزف *  الشعث كاجلذل وبكيه لالقوام يف كل شتوة

فقد كان يذكيهن باحلطب اجلزل لطارق ليل * وتشبيب قدر طاملا أزبدت تغلي فإن تصبح النريان قد مات ضوؤها 
وقال االموي يف مغازيه حدثين سعيد بن قطن قال قالت ) ٤(ومستنبح أضحى لديه على رسل * أو مللتمس القرى 

  :عاتكة بنت عبد املطلب يف رؤياها اليت رأت وتذكر بدرا
__________  

  .يريد هبا الفرس: سرح اليدين) ١(
  .القتل بسرعة: القعص) ٢(
  .موضع بني مكة واملدينة: الصفراء) ٣(
  .الرجل الذي يضل بالليل، فيتكلف نباح الكلب فيهتدي بصياحه: مستنبح) ٤(

بعينيه ما تفري * رأى فأتاكم باليقني الذي رأى ) ١(لها فل من القوم هارب بتأوي* أملا تكن رؤياي حقا ويأتكم 
وما جاء إال رهبة املوت ) ٢(يكذبين بالصدق من هو كاذب * السيوف القواضب فقلتم ومل أكذب عليكم وإمنا 

كأن  وخطية فيها الشبا والتغالب* حكيم وقد أعيت عليه املذاهب أقامت سيوف اهلند دون رءوسكم * هاربا 
إذا عض من عون احلروب * إذا ما تعاطتها الليوث املشاغب أال بأيب يوم اللقاء حممدا * حريق النار ملع ظباهتا 

فكم بردت أسيافه من مليكة ) ٣(كفاحا كما متري السحاب اجلنائب * الغوارب مرى بالسيوف املرهفات نفوسكم 
لدى ابن أخي أسرى له ما يضارب فكانوا نساء * لهم وزعزع ورد بعد ذلك صالب فما بال قتلى يف القليب ومث* 

بنو عمه واحلرب فيها التجارب * من اهللا حني ساق واحلني حالب فكيف رأى عند اللقاء حممدا * أم أتى لنفوسهم 
خبارا تردى جتر فيها * اجلبان وتبدو بالنهار الكواكب حلفت لئن عادوا لنصطلينهم * أمل يغشكم ضربا حيار لوقعه 

: هلا من شعاع النور قرن وحاجب وقالت عاتكة أيضا فيما نقله االموي* كأن ضياء الشمس ملع ظباهتا ) ٤(انب املق
  ببدر ومن يغشى الوغى حق صابر* هال صربمت للنيب حممد 



 قليال بأيدي املؤمنني* حريق بأيدي املؤمنني بواتر ومل تصربوا للبيض حىت أخذمتوا * ومل ترجعوا عن مرهفات كأهنا 
وما ابن أخي الرب * يقاتل من وقع السالح بنافر أتاكم مبا جاء النبيون قبله * املشاعر ووليتموا نفرا وما البطل الذي 

عمرو وعامر وقال طالب بن أيب طالب ميدح : وينصره احليان* الصدوق بشاعر سيكفي الذي ضيعتموا من نبيكم 
  من قريش الذين قتلوارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويرثي أصحاب القليب 

__________  
البيت يف دالئل ) ٢(بتصديقها فل من القوم هارب * أمل تكن الرؤيا حبق وجاءكم : البيت يف دالئل البيهقي) ١(

الرياح اليت هتب جنوبا، : اجلنائب) ٣(يكذبنا بالصدق من هو كاذب * كذبت وإمنا  -ومل أكذب  -فقلتم : البيهقي
  .مطره وهي متري السحاب تستنزل

  .جتر فيها: والصواب) جتريتها(يف نسخ البداية املطبوعة جتربتها ) ٤(

تبكي على كعب وما إن ترى * أال إن عيين أنفذت دمعها سكبا : يومئذ من قومه وهو بعد على دين قومه إذ ذاك
فيا ليت * ات غدوة وأردامهوا إذ الدهر واجترحوا ذنبا وعامر تبكي للملم* كعبا أال إن كعبا يف احلروب ختاذلوا 

وال تصبحوا من بعد ) ٢(فدا لكما ال تبعثوا بيننا حربا * فيا أخوينا عبد مشس ونوفل ) ١(شعري هل أرى هلم قربا 
وحرب أيب يكسوم إذ ملئوا * أحاديث فيها كلكم يشتكي النكبا أمل تعلموا ما كان يف حرب داحس * ود وإلفة 

سوى * الصبحتموا ال متنعون لكم سربا فما إن جنينا يف قريش عظيمة *  فلوال دفاع اهللا ال شئ غريه) ٣(الشعبا 
  أن محينا خري من وطئ التربا
يؤمون هنرا ال نزورا وال * كرميا ثناه ال خبيال وال ذربا يطيف به العافون يغشون بابه * أخا ثقة يف النائبات مرزءا 

رج الضربا فصل وقد ذكر ابن إسحاق أشعارا من جهة متلمل حىت تصدقوا اخلز* صربا فواهللا ال تنفك نفسي حزينة 
املشركني قوية الصنعة يرثون هبا قتالهم يوم بدر فمن ذلك قول ضرار بن اخلطاب بن مرداس أخي بين حمارب بن 

عجبت لفخر االوس : فهر وقد أسلم بعد ذلك، والسهيلي يف روضه يتكلم على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك
) ٥(أصيبوا ببدر كلهم مث صائر * وفخر بين النجار إن كان معشر ) ٤(م غدا والدهر فيه بصائر عليه* واحلني دائر 

بين االوس * وتردى بنا اجلرد العناجيج وسطكم ) ٦(فإنا رجال بعدهم سنغادر * فان تك قتلى غودرت من رجالنا 
  )٧(حىت يشفي النفس ثائر 

__________  
  .هلما بدل هلم: يف ابن هشام) ١(

ونوفل حتريف : يف االصل) ٢(تعد ولن يستام جارمها غصبا * مها أخواي لن يعدا لغية : ابن هشام بعدهويف 
  .ونوفال من ابن هشام: والصواب

  .وجيش أيب يكسوم: يف ابن هشام) ٣(
  .أي حجة) بل االنسان على نفسه بصرية: (مجع بصرية، وهي احلجة والدليل قال تعاىل: بصائر) ٤(
  .صابر: يف ابن هشام) ٥(
  .رجاال حتريف: يف االصل) ٦(
  .مجع عنجوج، وهو الطويل السريع: العناجيج) ٧(

  .الطالب بثأره: والثائر



وليس هلم إال * فنترك صرعى تعصب الطري حوهلم ) ١(هلا بالقنا والدارعني زوافر * ووسط بين النجار نكرها 
  االماين ناصر

هبن دم ممن حياربن ماثر فان * لنوم ساهر وذلك أنا ال تزال سيوفنا هلن هبا ليل عن ا* وتبكيهم من أرض يثرب نسوة 
حيامون يف الالواء * وبالنفر االخيار هم أولياؤه ) ٢(بأمحد أمسى جدكم وهو ظاهر * تظفروا يف يوم بدر فإمنا 

* ها أولئك ال من نتجت من ديار) ٣(ويدعى علي وسط من أنت ذاكر * واملوت حاضر يعد أبو بكر ومحزة فيهم 
إذا عدت االنساب كعب وعامر هم الطاعنون * بنو االوس والنجار حني تفاخر ولكن أبوهم من لؤي بن غالب 

: غداة اهلياج االطيبون االكابر فأجابه كعب بن مالك بقصيدته اليت أسلفناها وهي قوله* اخليل يف كل معرك 
وقال أبو بكر وامسه شداد بن االسود بن : بن إسحاقعلى ما أراد ليس هللا قاهر قال ا* عجبت المر اهللا واهللا قادر 

  .شعوب
وقد ذكر البخاري أنه خلف على امرأة أيب بكر الصديق حني طلقها الصديق وذلك حرم اهللا املشركات على : قلت

من * وهل يل بعد قومي من سالم فماذا بالقليب قليب بدر * حتيي بالسالمة أم بكر : املسلمني وامسها أم بكر
* وكم لك بالطوي طوي بدر ) ٤(من الشيزى تكلل بالسنام * ت والشرب الكرام وماذا بالقليب قليب بدر القينا

  من الغايات والدسع العظام* من احلومات والنعم املسام وكم لك بالطوى طوى بدر 
__________  

  .وهي احلامالت للثقل: مجع زافرة: زوافر) ١(
االول منها إىل هنا يسلك فيه ضرار سبيل التهديد والوعيد مبا  القسم: قصيدة ضرار بن اخلطاب قسمان) ٢(

بل هي حرب  -وهو ال ينظر إىل االمر من زاوية احلرب بني مسلمني ومشركني  -ستحققه قريش من إدراك ثأرها 
  .بني قريش واالنصار فهي يف نظره حرب قبلية ال حرب دفاع عن دين

أخرى، تتجه فيها معانيه إىل عصبية قرشية واضحة، وهي الفخر  والقسم الثاين يف قصيدته من هنا يتخذ وجهة
  .باملهاجرين من قريش على اخواهنم من االنصار

جفان : الشيزى) ٤(وسعد إذا ما كان يف احلرب حاضر * ويدعى أبو حفص وعثمان منهم : بعده يف ابن هشام) ٣(
  .من خشب
  .عمون فيهاحلم ظهر البعري وإمنا أراد أصحاهبا الذين يط: والسنام

وأصحاب الثنية من نعام إذا * أخي الكأس الكرمية والندام وانك لو رأيت أبا عقيل * وأصحاب الكرمي أيب علي 
وكيف حياة أصداء وهام قلت وقد * كأم السقب جائلة املرام خيربنا الرسول لسوف حنيا * لظللت من وجد عليهم 

  .اأورد البخاري بعضها يف صحيحه ليعرف به حال قائله
م بين الكرام * أال بكيت على الكرا : قال ابن إسحاق وقال أمية بن أيب الصلت يرثي من قتل من قريش يوم بدر

نات يرحن مع * يبكني حرا مستكي ) ١(ع االيك يف الغصن اجلوانح * أويل املمادح كبكاء احلمام على فرو 
حزن ويصدق كل مادح ماذا ببدر * يبكي على ت املعوالت من النوائح من يبكيهم * الروائح أمثاهلن الباكيا 

ليل * مشط وشبان هبا ) ٣(حنان من طرف االواشح * فمدافع الربقني فال ) ٢(قل من مرازبة جحاجح * والعقن 
  ة فهي موحشة االباطح* ولقد أبان لكل المح أن قد تغري بطن مك * أال ترون ملا أرى ) ٤(مغاوير وحاوح 

ومن ) ٦(ك وجائب للخرق فاتح * دعموص أبواب امللو ) ٥(الود واضح  ريق نقي* من كل بطريق لبط 
ق اخلبز * ين اآلمرين بكل صاحل املطعمني الشحم فو * القائلني الفاعل ) ٧(مجة املالوثة املناجح * السراطمة اخلال 



  )٨(شحما كاالنافح 
__________  

  .املوائل: اجلوانح) ١(
  .دالكثيب من الرمل املنعق: العقنقل) ٢(

  .مجع جحجاح: الرئيس اجلحاجح: واملرازبة واحدها مرزبان
  .السيد

  .مواضع: الربقني واحلنان واالواشح) ٣(
  .نقي اللون: يف ابن هشام) ٥(مجع وحواح وهو القوي النفس : وحاوح) ٤(
  .دويبة تغوص يف املاء: دعموص) ٦(
  .مجع سرطم وهو الواسع احللق: السراطمة) ٧(

  .وهو الضخم الطويل: مجع خلجم: واخلالمجة
  .مجع إنفحة وهي شئ خيرج من بطن ذي الكرش داخله أصفر فيعصر يف صوفه فيغلظ كاجلنب: االنافح) ٨(

للضيف مث ) ٢(يعفو وال رح رحارح * ليست بأصفار ملن ) ١(ن إىل جفان كاملناضح * نقل اجلفان مع اجلفا 
ين إىل املئني من اللواقح سوق املؤبل للمؤبل * ئ وهب املئني من امل) ٣(الضيف بعد الضيف والبسط السالطح 

قسطاس بااليدي املوائح * م مزية وزن الرواجح كمثاقل االرطال بال * صادرات عن بالدح لكرامهم فوق الكرا 
)٤(  

من بني * باملهندة الصفائح ولقد عناين صوهتم * حيمون عورات الفضائح الضاربني التقدمية * خذلتهموا فئة وهم 
باملقربات املبعدا ) ٥(شعواء حتجر كل نابح * يل أمي منهم وناكح إن مل يغريوا غارة * ق وصائح هللا در بين ع مستس

مشي املصافح للمصافح * أسد مكالبة كواحل ويالق قرن قرنه * ت الطاحمات مع الطوامح مردا على جرد إىل * 
منها بيتني نال فيهما من أصحاب رسول اهللا صلى تركنا : ف بني ذي بدن ورامح قال ابن هشام* بزهاء ألف مث أل 
  .اهللا عليه وسلم

هذا شعر املخذول املعكوس املنكوس الذي محله كثرة جهله وقلة عقله على أن مدح املشركني ودم املؤمنني : قلت
 واستوحش مبكة من أيب جهل بن هشام وأضرابه من الكفرة اللئام واجلهلة الطغام ومل يستوحش هبا من عبد اهللا
ورسوله وحبيبه وخليله فخر البشر ومن وجهه أنور من القمر ذي العلم االكمل والعقل االمشل ومن صاحبه 

الصديق املبادر إىل التصديق والسابق إىل اخلريات وفعل املكرمات وبذل االلوف واملئات يف طاعة رب االرض 
لكفر واجلهل إىل دار العلم واالسالم رضي والسموات، وكذلك بقية أصحابه الغر الكرام الذين هاجروا من دار ا

  .اهللا عن مجيعهم ما اختلط الضياء والظالم
  .وما تعاقبت الليايل وااليام

وقد تركنا أشعارا كثرية أوردها ابن إسحاق رمحه اهللا خوف االطالة وخشية املاللة وفيما أوردنا كفاية وهللا احلمد 
  .واملنة

  وقد قال االموي يف
__________  

  .احلياض: مناضحامل) ١(



  .أي واسعة من غري عمق: رحارح) ٢(
  .الطوال العراض: السالطح) ٣(
  .اليت تتمايل لثقل ما ترفعه: املوائح) ٤(
  .أي تلجئه إىل جحره: حتجر، وتروى جتحر) ٥(

عن مغازيه مسعت أيب حدثنا سليمان بن أرقم عن ابن سريين عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عفا 
  ).١(شعر اجلاهلية 

عفا عنه إال قصيدتني، كلمة أمية اليت ذكر فيها أهل بدر، وكلمة االعشى : قال سليمان فذكر ذلك الزهري فقال
  .اليت يذكر فيها االخوص

  .وهذا حديث غريب وسليمان بن أرقم هذا متروك واهللا أعلم
وكان فراغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من  :قال ابن إسحاق) ٢] (غزوة بين سليم يف سنة ثنتني من اهلجرة [ 

وملا قدم املدينة مل يقم هبا إال سبع ليال حىت غزا بنفسه يريد بين  -) ٣(أو يف شوال  -بدر يف عقب شهر رمضان 
قال ابن  -أو ابن أم مكتوم االعمى  -واستعمل على املدينة سباع بن عرفطة الغفاري : سليم، قال ابن هشام

ماء من مياههم يقال له الكدر فأقام عليه ثالث ليال مث رجع إىل املدينة ومل يلق كيدا فأقام هبا بقية فبلغ : إسحاق
  .شوال وذا القعدة وأفدى يف إقامته تلك جل االسارى من قريش

  .والقرقرة االرض امللساء، والكدر طري يف ألواهنا كدرة: قال السهيلي
وكان أبو سفيان كما حدثين حممد بن جعفر بن الزبري ويزيد بن : ققال ابن إسحا) ٤] (يف غزوة السويق [ فصل 

  رومان ومن
__________  

االول هنيه عن رواية الشعر الذي : مل يظهر للرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم موقف من الشعر إال من أمرين) ١(
  .يذكر االعراض ويثري كوامن االحقاد ويشيد بالعصبية واالنساب

بته غلبة الشعر على قلب املرء حىت يشغله عن دينه وإقامة فروضه ومينعه من ذكر اهللا وأثر عنه صلى حمار: والثاين
  .إمنا الشعر كالم مؤلف فما وافق احلق منه فهو حسن وما مل يوافق احلق منه فال خري فيه: اهللا عليه وسلم أنه قال

وفق هذا املنهج فقد أباح هلم قول الشعر  -انوا أيا ك -وقد كانت مواقف النيب صلى اهللا عليه وسلم من الشعراء 
  .واستمع إليهم وأشاد بشعرهم وأثاب عليه

  .سقط من نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .واستدرك من كتب املغازي والسري

  .وتسمى بغزوة قرارة الكدر أو قرقرة الكدر
وبني املعدن واملدينة مثانية برد  وقرارة الكدر وهي بناحية معدن بين سليم قريب من االرحضية وراء سد معونة،

  ).٣١/  ٢طبقات ابن سعد (
يف الواقدي وابن سعد للنصف من احملرم على رأس ثالثة وعشرين شهرا من مهاجره وغاب عن املدينة مخس ) ٣(

  .عشرة ليلة
  .ومحل لواؤه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  .نيلعشر ليال مضني من شوال سنة ثنت: ويف كامل ابن االثري



  .يف غزوة بين سليم وهو حتريف، وما أثبتناه من كتب املغازي والسري: يف نسخ البداية املطبوعة) ٤(
  وكانت كما يف 

حني رجع إىل مكة، ورجع فل قريش من بدر  -وكان من أعلم االنصار  -ال أهتم عن عبد اهللا بن كعب بن مالك 
ة، فخرج يف مائيت راكب من قريش لترب ميينه فسلك حىت يغزو حممد) ١(نذر أن ال ميس رأسه ماء من جنابة 

من املدينة على بريد أو حنوه، مث خرج من الليل حىت أتى ) ٢(نيب : النجدية حىت نزل بصدر قناة إىل جبل يقال له
بين النضري حتت الليل فأتى حيي بن أخطب فضرب عليه بابه، فأىب أن يفتح له وخافه، فانصرف عنه إىل سالم بن 

وكان سيد بين النضري يف زمانه ذلك وصاحب كنزهم، فاستأذن عليه فأذن له فقراه وسقاه وبطن له من مشكم، 
خرب الناس، مث خرج يف عقب ليلته حىت أتى أصحابه فبعث رجاال من قريش فأتوا ناحية منها يقال هلا العريض 

حرث هلما فقتلومها وانصرفوا راجعني، من االنصار وحليفا له يف ) ٣(فحرقوا يف أصوار من خنل هبا، ووجدوا رجال 
  .فنذر هبم الناس فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طلبهم

فبلغ قرقرة الكدر مث انصرف : قال ابن هشام واستعمل على املدينة أبا لبابة بشري بن عبد املنذر، قال ابن إسحاق
اهللا عليه وسلم أزوادا كثرية قد ألقاها  راجعا وقد فاته أبو سفيان وأصحابه، ووجد أصحاب رسول اهللا صلى

  .، فسميت غزوة السويق)٤(املشركون يتخففون منها وعامتها سويق 
  .يا رسول اهللا أنطمع أن تكون هذه لنا غزوة ؟ قال نعم: قال املسلمون

  وقال أبو سفيان فيما كان من أمره هذا وميدح سالم بن مشكم: قال ابن إسحاق
على عجل مين * سقاين فرواين كميتا مدامة ) ٥(حللف فلم أندم ومل أتلوم * دينة واحدا وإين ختريت امل: اليهودي

صريح لؤى * أبشر بعز ومغنم تأمل فإن القوم سر وإهنم : الفرحه* سالم بن مشكم وملا توىل اجليش قلت ومل أكن 
  أتى ساعيا من غري خلة معدم* المشاطيط جرهم وما كان إال بعض ليلة راكب 

__________  
يوم االحد خلمس خلون من ذي احلجة على رأس اثنني وعشرين شهرا من : الواقدي وابن سعد وابن االثري

  .مهاجره
الغسل من اجلنابة كان معموال به يف اجلاهلية بقية من دين إبراهيم وإمساعيل كما بقي معهم احلج : قال السهيلي) ١(

  .والنكاح
تيب جبل قرب املدينة : ان وهو جبل قرب اليمامة، ويف كتاب نصرتيت، قال يف معجم البلد: يف الطربي) ٢(
  ).مادة تيت: ٢ج  -معجم البلدان (
  .وامسه معبد بن عمرو: قال ابن االثري يف الكامل) ٣(
/  ١شرح املواهب اللدنية (قمح أو شعري يقلى مث يطحن فيتزود به ملتوتا مباء أو مسن أو عسل : السويق) ٤(

٥٥٣.(  
  بيثرب مأوى كل أبيض خضرم * وذاك أبو عمرو جيود وداره : دي بيتان فقط، هذا البيت واآلخريف الواق) ٥(

فصل يف دخول علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه على زوجته فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذلك يف 
  سنة ثنتني بعد وقعة بدر ملا رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن علي بن

كانت يل شارف من نصييب من املغنم يوم بدر، وكان : سني عن أبيه احلسني بن علي، عن علي بن أيب طالب قالاحل



النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاين شارفا مما أفاء اهللا من اخلمس يومئذ فلما أردت ابتين فاطمة بنت النيب صلى اهللا 
عي فنأيت باذخر فأردت أن أبيعه من الصواغني فأستعني عليه وسلم واعدت رجال صواغا من بين قينقاع أن يرحتل م

به يف وليمة عرسي فبينا أنا أمجع لشاريف من االقتاب والغرائر واحلبال وشارفاي مناختان إىل جنب حجرة رجل من 
االنصار حىت مجعت ما مجعت، فإذا أنا بشار يف قد أجبت أسنمتهما وبقرت خواصرمها وأخذ من أكبادمها، فلم 

يين حني رأت املنظر فقلت من فعل هذا ؟ قالوا فعله محزة بن عبد املطلب وهو يف هذا البيت وهو يف شرب أملك ع
أال يا محز للشرف النواء فوثب محزة إىل السيف فأجب : من االنصار وعنده قينته وأصحابه، فقالت يف غنائها

خل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده أسنمتهما وبقر خواصرمها وأخذ من أكبادمها، قال علي فانطلقت حىت أد
زيد بن حارثة فعرف النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي لقيت فقال مالك ؟ فقلت يا رسول اهللا ما رأيت كاليوم عدا 
محزة على ناقيت فأجب أسنمتهما وبقر خواصرمها وها هو ذا يف البيت معه شرب فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 انطلق ميشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حىت جاء البيت الذي فيه محزة فاستأذن عليه فأذن له فطفق بردائه فارتداه مث
النيب صلى اهللا عليه وسلم يلوم محزة فيما فعل فإذا محزة مثل حممرة عيناه فنظر محزة إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مث 

وهل أنتم إال عبيدا اليب فعرف النيب صلى : ه مث قال محزةصعد النظر فنظر إىل ركبتيه مث صعد النظر فنظر إىل وجه
  .اهللا عليه وسلم أنه مثل فنكص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عقبيه القهقرى فخرج وخرجنا معه

هذا لفظ البخاري يف كتاب املغازي وقد رواه يف أماكن أخر من صحيحه بألفاظ كثرية ويف هذا دليل على ما 
نائم بدر قد مخست ال كما زعمه أبو عبيد القاسم بن سالم يف كتاب االموال من أن اخلمس إمنا قدمناه من أن غ

نزل بعد قسمتها وقد خالفه يف ذلك مجاعة منهم البخاري وابن جرير وبينا غلطه يف ذلك يف التفسري وفيما تقدم 
  .واهللا أعلم

اخلمر بل قد قتل محزة يوم أحد كما سيأيت وذلك وكان هذا الصنع من محزة وأصحابه رضي اهللا عنهم قبل أن حترم 
  .قبل حترمي اخلمر واهللا أعلم

  وقد يستدل هبذا احلديث من يرى أن عبادة السكران مسلوبة
ال تأثري هلا ال يف طالق وال إقرار وال غري ذلك كما ذهب إليه من ذهب من العلماء كما هو مقرر يف كتاب 

  .االحكام
  فيان، عن ابن أيب جنيح عن أبيه عن رجل مسعحدثنا س: وقال االمام أمحد

أردت أن أخطب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنته فقلت ما يل من شئ مث ذكرت عائدته وصلته : عليا يقول
قال " فأين درعك اخلطمية اليت أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ : " قلت ال قال" هل لك من شئ ؟ : " فخطبتها إليه فقال
  .فأعطنيها قال فأعطيتها إياه :هي عندي قال

حدثنا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين ثنا عبدة ثنا : هكذا رواه أمحد يف مسنده وفيه رجل مبهم وقد قال أبو داود
ملا تزوج علي فاطمة رضي اهللا عنهما قال له رسول اهللا صلى اهللا : سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال

  .ما عندي شئ: عليه وسلم أعطها شيئا قال
؟ ورواه النسائي عن هارون بن إسحاق عن عبدة بن سليمان عن سعيد بن أيب عروبة ) ١(قال أين درعك احلطمية 
  .عن أيوب السختياين به

وقال أبو داود حدثنا كثري بن عبيد احلمصي ثنا أبو حيوة عن شعيب بن أيب محزة حدثين غيالن بن أنس من أهل 
محن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن عليا ملا تزوج محص حدثين حممد بن عبد الر



فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أراد أن يدخل هبا فمنعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يعطيها 
أعطاها درعه مث دخل ف" أعطها درعك : " شيئا فقال يا رسول اهللا ليس يل شئ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .هبا
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب االصم، ثنا أمحد بن عبد اجلبار، : وقال البيهقي يف الدالئل

خطبت فاطمة إىل رسول : ثنا يونس بن بكري، عن ابن إسحاق حدثين عبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد عن علي قال
هل علمت أن فاطمة قد خطبت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت : لم فقالت موالة يلاهللا صلى اهللا عليه وس

ال، قالت فقد خطبت فما مينعك أن تأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيزوجك، فقلت وعندي شئ أتزوج به ؟ 
 حىت دخلت رسول اهللا فواهللا ما زالت ترجيين: فقالت أنك إن جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوجك، قال

صلى اهللا عليه وسلم فلما أن قعدت بني يديه أفحمت فواهللا ما استطعت أن أتكلم جاللة وهيبة فقال رسول اهللا 
: " فقال! لعلك جئت ختطب فاطمة، فقلت نعم : فسكت فقال" ما جاء بك ألك حاجة ؟ : " صلى اهللا عليه وسلم

  هللا ياال وا: فقلت" وهل عندك من شئ تستحلها به 
فوالذي نفس علي بيده أهنا خلطمية ما قيمتها أربعة دراهم فقلت " ما فعلت درع سلحتكها : " فقال! رسول اهللا 

  .عندي
  .فقال قد زوجتكها فابعث إليها هبا فاستحلها هبا، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: وأم كلثوم وزينب مث روى البيهقي -مات صغريا  -نا وحمسنا فولدت فاطمة لعلي حسنا وحسي: قال ابن إسحاق
  :من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن علي قال

__________  
  .أخرجه أبو داود يف كتاب النكاح، باب يف الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا) ١(

له النيب صلى اهللا عليه وسلم ما أن عليا خطب فاطمة فقال : عن عكرمة: ٢٠/  ٨وأخرج ابن سعد يف طبقاته 
  .تصدقها قال ما عندي ما أصدقها

  .عندي: فأين درعك احلطمية اليت كنت منحتك ؟ قال: قال
  .أصدقها إياها: قال
  .فأصدقها وتزوجها: قال

ة أمهر علي فاطمة بدنا قيمته أربعة دراهم وعن ابن دينار عن عكرم: كان مثنها أربعة دراهم، وعنه قال: قال عكرمة
  .تزوجت فاطمة على بدن من حديد: قال

  .وعن حيىي بن أيب كثري عن عكرمة قال
  .أين درعك احلطمية: أن النيب قال له

  ).١(جهز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاطمة يف مخيل وقربة ووسادة أدم حشوها إذخر 
بعد سنة من اهلجرة وابتىن هبا بعد ذلك ونقل البيهقي عن كتاب املعرفة اليب عبد اهللا بن منده أن عليا تزوج فاطمة 

  ).٢(لسنة أخرى 
فعلى هذا يكون دخوله هبا يف أوائل السنة الثالثة من اهلجرة فظاهر سياق حديث الشارفني يقتضي أن ذلك : قلت

  .السنة الثانية واهللا أعلم) أواخر(عقب وقعة بدر بيسري فيكون ذلك كما ذكرناه يف أوخر 
ثنتني من اهلجرة تقدم ما ذكرناه من تزوجيه عليه السالم بعائشة أم املؤمنني رضي اهللا  فصل مجل من احلوادث سنة



عنها، وذكرنا ما سلف من الغزوات املشهورة وقد تضمن ذلك وفيات أعيان من املشاهري من املؤمنني واملشركني، 
  فكان

تسميتهم، والرؤساء من مشركي  ممن تويف فيها الشهداء يوم بدر وهم أربعة عشر ما بني مهاجري وأنصار تقدم
قريش وقد كانوا سبعني رجال على املشهور، وتويف بعد الوقعة بيسري أبو هلب عبد العزى بن عبد املطلب لعنه اهللا 

كما تقدم، وملا جاءت البشارة إىل املؤمنني من أهل املدينة مع زيد بن حارثة وعبد اهللا بن رواحة مبا أحل اهللا 
لى املؤمنني وجدوا رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد توفيت وساووا عليها باملشركني ومبا فتح ع

  .التراب
  .وكان زوجها عثمان بن عفان قد أقام عندها ميرضها بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم له بذلك
كلثوم بنت رسول اهللا وهلذا ضرب له بسهمه يف مغامن بدر وأجره عند اهللا يوم القيامة، مث زوجه بأختها االخرى أم 

صلى اهللا عليه وسلم وهلذا كان يقال لعثمان بن عفان ذو النورين ويقال إنه مل يغلق أحد على ابنيت نيب واحدة بعد 
  .االخرى غريه رضي اهللا عنه وأرضاه

وفيها حولت القبلة كما تقدم وزيد يف صالة احلضر على ما سلف، وفيها فرض الصيام صيام رمضان كما تقدم، 
فيها فرضت الزكاة ذات النصب، وفرضت زكاة الفطر وفيها خضع املشركون من أهل املدينة واليهود الذين هم 

هبا من بين قينقاع وبين النضري وبين قريظة ويهود بين حارثة وصانعوا املسلمني وأظهر االسالم طائفة كثرية من 
كان عليه ومنهم من احنل بالكلية فبقي مذبذبا ال إىل املشركني واليهود وهم يف الباطن منافقون منهم من هو على ما 

  .هؤالء وال إىل هؤالء كما وصفهم اهللا يف كتابه
__________  

كان فيما جهزت به : ، ويف جتهيزها قال ابن سعد١٦١/  ٣ودالئل البيهقي  ١٤/  ١اخلرب يف مسند أمحد ) ١(
  .جاءوا ببطحاء فطرحوها يف البيتسرير مشروط ووسادة من أدم حشوها ليف وتور من أدم وقربة و

)٢٣/  ٨.(  
وأخرج اجلزء االخري منه أمحد  ١٦١ - ١٦٠/  ٣اخلرب يف تزويج فاطمة من علي رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

  .وإسناده صحيح ١٤/  ١يف مسنده 

و

  .قال ابن جرير وفيها كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املعاقل وكانت معلقة بسيفه
وقيل إن احلسن بن علي ولد فيها، قال وأما الواقدي فإنه زعم أن ابن أيب سربة حدثه عن إسحاق : ن جريرقال اب

  .بن عبد اهللا عن أيب جعفر أن علي بن أيب طالب بىن بفاطمة يف ذي احلجة منها
  قال فإن

  .ويقال إنه مل يغلق أحد على ابنيت نيب واحدة بعد االخرى غريه رضي اهللا عنه وأرضاه
يها حولت القبلة كما تقدم وزيد يف صالة احلضر على ما سلف، وفيها فرض الصيام صيام رمضان كما تقدم، وف

وفيها فرضت الزكاة ذات النصب، وفرضت زكاة الفطر وفيها خضع املشركون من أهل املدينة واليهود الذين هم 
املسلمني وأظهر االسالم طائفة كثرية من هبا من بين قينقاع وبين النضري وبين قريظة ويهود بين حارثة وصانعوا 

املشركني واليهود وهم يف الباطن منافقون منهم من هو على ما كان عليه ومنهم من احنل بالكلية فبقي مذبذبا ال إىل 
  .هؤالء وال إىل هؤالء كما وصفهم اهللا يف كتابه

__________  



كان فيما جهزت به : يف جتهيزها قال ابن سعد، و١٦١/  ٣ودالئل البيهقي  ١٤/  ١اخلرب يف مسند أمحد ) ١(
  .سرير مشروط ووسادة من أدم حشوها ليف وتور من أدم وقربة وجاءوا ببطحاء فطرحوها يف البيت

)٢٣/  ٨.(  
وأخرج اجلزء االخري منه أمحد  ١٦١ - ١٦٠/  ٣اخلرب يف تزويج فاطمة من علي رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

  .اده صحيحوإسن ١٤/  ١يف مسنده 

  .قال ابن جرير وفيها كتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املعاقل وكانت معلقة بسيفه
وقيل إن احلسن بن علي ولد فيها، قال وأما الواقدي فإنه زعم أن ابن أيب سربة حدثه عن إسحاق : قال ابن جرير

  .منهابن عبد اهللا عن أيب جعفر أن علي بن أيب طالب بىن بفاطمة يف ذي احلجة 
  ).١(قال فإن كانت هذه الرواية صحيحه فالقول االول باطل 

  مت اجلزء الثالث من كتاب البداية والنهاية ويليه اجلزء الرابع وأوله سنة ثالث من اهلجرة
__________  

ومات يف هذه السنة يف ذي احلجة عثمان بن مظعون فدفنه رسول : وفيه قال ٣٠٠/  ٢اخلرب يف تاريخ الطربي ) ١(
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالبقيع

وفيها صلى يوم العاشر من ذي احلجة وخرج بالناس إىل املصلى فصلى هبم فذلك أول صالة صلى رسول اهللا : وقال
  .صلى اهللا عليه وسلم بالناس باملدينة باملصلى يف عيد وذبح فيه باملصلى بيده شاتني

  ٤ابن كثري ج  -البداية والنهاية 
  ايةالبداية والنه
  ٤ابن كثري ج 

  .ه ٧٧٤البداية والنهاية لالمام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي املتوىف سنة 
  حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه علي شريي اجلزء الرابع دار إحياء التراث العريب

...  

فلما رجع رسول : ن إسحاققال اب): ١(غزوة جند ويقال هلا غزوة ذي أمر : سنة ثالث من اهلجرة يف أوهلا كانت
اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة السويق أقام باملدينة بقية ذي احلجة أو قريبا منها مث غزا جندا، يريد غطفان وهي 

  .غزوة ذي أمر
  .واستعمل على املدينة عثمان بن عفان: قال ابن هشام
  ).٢(يلق كيدا فأقام بنجد صفرا كله أو قريبا من ذلك مث رجع ومل : قال ابن إسحاق
بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن مجعا من غطفان من بين ثعلبة بن حمارب جتمعوا بذي أمر : وقال الواقدي

يريدون حربه، فخرج إليهم من املدينة يوم اخلميس لثنيت عشرة خلت من ربيع االول سنة ثالث واستعمل على 
كان معه أربعمائة ومخسون رجال، وهربت منه االعراب يف و) ٣(املدينة عثمان بن عفان فغاب أحد عشر يوما 

رؤوس اجلبال حىت بلغ ماء يقال له ذو أمر فعسكر به وأصاهبم مطر كثري فابتلت ثياب رسول اهللا صلى اهللا عليه 



  وسلم فنزل حتت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف وذلك مبرأى من
رجال شجاعا منهم يقال له غورث بن احلارث أو دعثور  املشركني، واشتغل املشركون يف شؤوهنم، فبعث املشركون

قد أمكنك اهللا من قتل حممد، فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل حىت قام على رسول اهللا : بن احلارث فقالوا
  .اهللا: يا حممد من مينعك مين اليوم ؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم بالسيف مشهورا، فقال

من مينعك مين ؟ قال ال : ن يده، فأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالودفع جربيل يف صدره فوقع السيف م
  .أحد وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، واهللا ال أكثر عليك مجعا أبدا

نظرت إىل رجل : ويلك، مالك ؟ فقال: فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفه فلما رجع إىل أصحابه فقالوا
  طويل فدفع يف صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك وشهدت أن حممدا رسول اهللا واهللا

__________  
) ٢٤٩/  ٢وفاء الوفاء ج (واد بطريق فيد إىل املدينة على حنو ثالث مراحل من املدينة بقرية النخيل : ذو أمر) ١(

ابن  ١٩٥/  ١مغازي الواقدي  ٤٩/  ٣سرية ابن هشام : غزوة غطفان انظر فيها: وتسمى يف بعض كتب السري
  .٣٦٢/  ١عيون االثر  ٢٧٩/  ٢السرية احللبية  ٧٧/  ١٧النويري  ٢/  ٣تاريخ الطربي  ٣٤/  ٢سعد 

  .٤٩/  ٣سرية ابن هشام ج ) ٢(
  .اثنيت عشرة ليلة، وكانت الغزوة يف احملرم سنة ثالث: يف الكامل البن االثري) ٣(

  .إىل االسالمال أكثر عليه مجعا، وجعل يدعو قومه 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم (ونزل يف ذلك قوله تعاىل : قال

  ).١] ( ١١: املائدة[ اآلية ) فكف أيديهم عنكم
غريها  إن كانت هذه حمفوظة فهي: وسيأيت يف غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه فلعلهما قصتان، قلت: قال البيهقي

قطعا الن ذلك الرجل امسه غورث بن احلارث أيضا مل يسلم بل استمر على دينه ومل يكن عاهد النيب صلى اهللا عليه 
  .وسلم أن ال يقاتله

  ).٢(واهللا أعلم 
فأقام باملدينة ربيعا االول كله أو إال قليال منه مث غدا يريد قريشا، قال : من حبران قال ابن إسحاق) ٣(غزوة الفرع 

  .واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم: بن هشاما
  .حىت بلغ حبران وهو معدن باحلجاز من ناحية الفرع: قال ابن إسحاق
  .إمنا كانت غيبته عليه السالم عن املدينة عشرة أيام: وقال الواقدي

  .فاهللا أعلم
لنصف من شوال سنة ثنتني من وقد زعم الواقدي اهنا كانت يف يوم السبت ا) ٤(خرب يهود بين قينقاع يف املدينة 

) [ كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم وهلم عذاب أليم(اهلجرة فاهللا أعلم وهم املرادون بقوله تعاىل 
  .وقد كان فيما بني ذلك من غزو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بين قينقاع: قال ابن إسحاق]  ١١: احلشر

يا معشر يهود احذروا من اهللا : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجعهم يف سوقهم مث قالقال وكان من حديثهم أن رسو
  .مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم اين نيب مرسل جتدون ذلك يف كتابكم وعهد اهللا إليكم

بت منهم فرصة أما واهللا لئن يا حممد إنك ترى أنا قومك ال يغرنك انك لقيت قوما ال علم هلم باحلرب، فأص: فقالوا
  .حاربناك لتعلمن أنا حنن الناس



ما نزلت : عكرمة عن ابن عباس قال) ٥(فحدثين موىل لزيد بن ثابت عن سعيد بن جبري وعن : قال ابن إسحاق
قد كان لكم آية يف فئتني * قل للذين كفروا ستغلبون وحتشرون إىل جهنم وبئس املهاد (هؤالء اآليات إال فيهم 

فئة (يعين أصحاب بدر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقريش ]  ١٣ - ١٢: آل عمران) [ قتاالت
  تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة يروهنم مثليهم رأي العني واهللا يؤيد

__________  
  .٣٤/  ٢وطبقات ابن سعد بنحوه ج  ١٩٥/  ١اخلرب يف الواقدي ج ) ١(
  .١٦٩/  ٣دالئل النبوة للبيهقي ) ٢(
  .قرية من ناحية املدينة، بينها وبني املدينة مثانية برد: الفرع) ٣(

  .موضع بني الفرع واملدينة: وحبران
 ٢/  ٣تاريخ الطربي  ٣٥/  ٢ابن سعد  ١٩٦/  ١مغازي الواقدي  ٥٠/  ٣وانظر يف هذه الغزوة سرية ابن هشام 

  .١٤٢/  ٢الكامل يف التاريخ  ٧٩/  ١٧النويري  ٣٦٢/  ١عيون االثر 
/  ١مغازي الواقدي  ٣تاريخ الطربي ج  ٢، وابن سعد ج ٣سرية ابن هشام ج : انظر يف غزوة بين قينقاع) ٤(

  .٢السرية احللبية ج  ٤السرية الشامية ج  ٣٥٢/  ٢عيون االثر  ١٧٦
  .أو عن: يف ابن هشام) ٥(

وحدثين عاصم بن عمر : ابن إسحاق قال]  ١٣: آل عمران) [ بنصره من يشاء أن يف ذلك لعربة الويل االبصار
  .بن قتادة أن بين قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد وحاربوا فيما بني بدر وأحد

كان أمر بين : بن املسور بن خمرمة عن أيب عون قال] بن عبد الرمحن [ قال ابن هشام فذكر عبد اهللا بن جعفر 
وق بين قينقاع وجلست إىل صائغ هناك منهم فجعلوا قينقاع أن امرأة من العرب قدمت جبلب هلا فباعته بس

يريدوهنا على كشف وجهها فأبت فعمد الصائغ إىل طرف ثوهبا فعقده إىل ظهرها، فلما قامت انكشفت سوأهتا 
فضحكوا هبا فصاحت فوثب رجل من املسلمني على الصائغ فقتله، وكان يهوديا فشدت اليهود على املسلم 

  .لم املسلمني على اليهود فأغضب املسلمون، فوقع الشر بينهم وبني بين قينقاعفقتلوه، فاستصرخ أهل املس
فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزلوا على : فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة قال: قال ابن إسحاق

يل وكانوا حلفاء يا حممد أحسن يف موا: حكمه، فقام إليه عبد اهللا بن أيب بن سلول حني أمكنه اهللا منهم فقال
فأدخل : يا حممد أحسن يف موايل، فأعرض عنه قال: فأبطأ عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: اخلزرج قال

  .وكان يقال هلا ذات الفضول: يده يف جيب درع النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ابن هشام
 صلى اهللا عليه وسلم حىت رأوا لوجهه ظلال مث فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أرسلين، وغضب رسول اهللا

أربعمائة حاسر وثلثمائة دارع قد منعوين من االمحر : ال واهللا ال أرسك حىت حتسن يف موايل: قال وحيك أرسلين قال
  .واالسود حتصدهم يف غداة واحدة اين واهللا امرؤ أخشى الدوائر

  .فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هم لك: قال
قال ابن هشام واستعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حماصرته إياهم أبا لبابة بشري بن عبد املنذر وكانت 

  .حماصرته إياهم مخس عشرة ليلة
ملا حاربت بنو قينقاع رسول اهللا : عبادة بن الصامت قال) ١(وحدثين أيب عن عبادة بن الوليد بن : قال ابن إسحاق

شبث بأمرهم عبد اهللا بن أيب وقام دوهنم ومشى عبادة بن الصامت إىل رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم ت



عليه وسلم وكان من بين عوف له من حلفهم مثل الذي هلم من عبد اهللا بن أيب فخلعهم إىل رسول اهللا صلى اهللا 
ورسوله واملؤمنني وأبرأ من حلف عليه وسلم وتربأ إىل اهللا وإىل رسوله من حلفهم وقال يا رسول اهللا أتوىل اهللا 

يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا (وفيه ويف عبد اهللا بن أيب نزلت اآليات من املائدة : هؤالء الكفار وواليتهم، قال
  اآليات حىت قوله) اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض

ومن (يعين عبد اهللا بن أيب إىل قوله ) ائرةفترى الذين يف قلوهبم مرض يسارعون فيهم يقولون خنشى أن تصيبنا د(
  .يعين عبادة بن الصامت) يتول اهللا ورسوله والذين آمنوا فإن حزب اهللا هم الغالبون

  .وقد تكلمنا على ذلك يف التفسري
قال * إىل عري قريش صحبة أيب سفيان أيضا وقيل صحبة صفوان ) ٢] (إىل ذي القردة [ سرية زيد بن حارثة 

  بكري عن ابن )٣(يونس بن 
__________  

  .من ابن هشام، ويف االصل عن حتريف) ١(
  .من كتب املغازي) ٢(
  .من ابن هشام والبيهقي ويف االصل عن حتريف) ٣(

  .وكانت بعد وقعة بدر بستة أشهر: إسحاق
عة بدر وكان من حديثها أن قريشا خافوا طريقهم اليت كانوا يسلكون إىل الشام حني كان من وق: قال ابن إسحاق

ما كان فسلكوا طريق العراق فخرج منهم جتار فيهم أبو سفيان ومعه فضة كثرية، وهي عظم جتارهتم، واستأجروا 
  .فرات بن حيان يعين العجلي حليف بين سهم ليدهلم على تلك الطريق: رجال من بكر بن وائل يقال له

فأصاب ) ١(فلقيهم على ماء يقال له القردة  قال ابن إسحاق فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن حارثة
: تلك العري وما فيها وأعجزه الرجال فقدم هبا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يف ذلك حسان بن ثابت

وأنصاره * بأيدي رجال هاجروا حنو رهبم ) ٢(جالد كأفواه املخاض االوارك * دعوا فلجات الشام قد حال دوهنا 
وهذه القصيدة : هلا ليس الطريق هنالك قال ابن هشام: فقوال* ئك إذا سلكت للغور من بطن عاجل حقا وأيدي املال

  .يف أبيات حلسان، وقد أجابه فيها أبو سفيان بن احلارث
على رأس مثانية وعشرين شهرا ) ٣(وقال الواقدي كان خروج زيد بن حارثة يف هذه السرية مستهل مجادى االوىل 

يس هذه العري صفوان بن أمية وكان سبب بعثه زيد بن حارثة أن نعيم بن مسعود قدم املدينة من اهلجرة وكان رئ
  ومعه خرب هذه العري وهو على دين قومه واجتمع بكنانة بن أيب احلقيق يف

بين النضري ومعهم سليط بن النعمان من أسلم فشربوا وكان ذلك قبل أن حترم اخلمر فتحدث بقضية العري نعيم بن 
وخروج صفوان بن أمية فيها وما معه من االموال فخرج سليط من ساعته فأعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه  مسعود

وسلم فبعث من وقته زيد بن حارثة فلقوهم فأخذوا االموال وأعجزهم الرجال وإمنا أسروا رجال أو رجلني وقدموا 
لفا وقسم أربعة أمخاسها على السرية وكان بالعري فخمسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبلغ مخسها عشرين أ

  .فيمن أسر الدليل فرات بن حيان فأسلم رضي اهللا عنه
وزعم الواقدي أن يف ربيع من هذه السنة تزوج عثمان بن عفان أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا : قال ابن جرير

  .عليه وسلم وأدخلت عليه يف مجادى اآلخرة منها
  .ن من بين طئ مث أحد بين نبهان ولكن أمه من بين النضريمقتل كعب بن االشرف وكا



هكذا ذكره ابن إسحاق قبل جالء بين النضري وذكره البخاري والبيهقي بعد قصة بين النضري والصحيح ما ذكره 
 فإن بين النضري إمنا كان أمرها بعد وقعة أحد ويف حماصرهتم حرمت اخلمر كما سنبينه بطريقه: ابن إسحاق ملا سيأيت

  .إن شاء اهللا
  حدثنا علي بن: قتل كعب بن االشرف) ٤] (باب [ قال البخاري يف صحيحه 

__________  
  .من أرض جند بني الربذة والغمرة ناحية ذات عرق: القردة) ١(
  .مجع فلجة وهي العني اجلارية: فلجات) ٢(

  .االبل احلوامل: املخاض
  .على رأس سبعة وعشرين شهرا: مجادى اآلخرة، ويف ابن سعد: يف مغازي الواقدي) ٣(
  .٣٣٦/  ٧فتح الباري  ٤٠٣٧باب قتل كعب بن االشرف ح  ١٥كتاب املغازي  ٦٤ -من البخاري ) ٤(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت جابر بن عبد اهللا يقول] بن دينار [ عبد اهللا حدثنا سفيان قال عمرو 
؟ ) ١(يا رسول اهللا أحتب أن أقتله : له فقام حممد بن مسلمة فقالمن لكعب بن االشرف فإنه قد آذى اهللا ورسو

  .نعم: قال
  .قل: قال فأذن يل أن أقول شيئا قال

  .إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا واين قد أتيتك استسلفك: فأتاه حممد بن مسلمة فقال
  .وأيضا واهللا لتملنه: قال
  حىت ننظر إىل أي شئ يصري شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا إنا قد اتبعناه فال حنب أن ندعه: قال
  .نعم ارهنوين: قال

  .ارهنوين نساءكم فقالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أمجل العرب قال فارهنوين أبناءكم: قلت أي شئ تريد قال
  .ةكيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقني هذا عار علينا ولكن نرهنك الالم: قالوا

  .قال سفيان يعين السالح
فواعده أن يأتيه ليال فجاءه ليال ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة فدعاهم إىل احلصن فنزل إليهم فقالت 

  .أين خترج هذه الساعة ؟ وقال غري عمرو قالت أمسع صوتا كأنه يقطر منه الدم: له امرأته
  .لةقال امنا هو أخي حممد بن مسلمة ورضيعي أبو نائ

أن الكرمي لو دعي إىل طعنة بليل الجاب قال ويدخل حممد بن مسلمة معه رجلني فقال إذا ما جاء فإين مائل بشعره 
فأمشه فإذا رأيتموين استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه وقال مرة مث أمشكم فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه 

غري عمرو قال عندي أعطر نساء العرب وأمجل العرب قال ما رأيت كاليوم رحيا أي أطيب وقال : ريح الطيب فقال
  .عمرو فقال أتاذن يل أن أشم رأسك ؟ قال نعم
  .فشمه مث أشم أصحابه مث قال أتأذن يل ؟ قال نعم

  ).٢(فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه مث أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه 
االشرف وكان رجال من طئ مث أحد بين نبهان وأمه من بين كان من حديث كعب بن : وقال حممد بن إسحاق

النضري أنه ملا بلغه اخلرب عن مقتل أهل بدر حني قدم زيد بن حارثة وعبد اهللا بن رواحة قال واهللا لئن كان حممد 
  .أصاب هؤالء القوم لبطن االرض خري من ظهرها



[ أيب وداعة بن ضبرية السهمي وعنده عاتكة بنت فلما تيقن عدو اهللا اخلرب، خرج إىل مكة فنزل على املطلب بن 
أيب العيص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف فأنزلته وأكرمته، وجعل حيرض على قتال رسول اهللا ) ٣] (أسيد بن 

: صلى اهللا عليه وسلم وينشد االشعار، ويندب من قتل من املشركني يوم بدر فذكر ابن إسحاق قصيدته اليت أوهلا
  .وملثل بدر تستهل وتدمع وذكر جواهبا من حسان بن ثابت رضي اهللا عنه ومن غريه* در ملهلك أهله طحنت رحى ب

  مث عاد إىل املدينة فجعل يشبب
__________  

أخرجه البخاري يف كتاب املغازي، وأخرجه ) ٢(يا رسول اهللا أعجب إليك أن أقتله ؟ : يف دالئل البيهقي) ١(
  قتل كعب بن االشرف ح باب ٤٢كتاب اجلهاد  ٣٢مسلم يف 
١١٩.  

  .٢٧٦٨وأبو داود يف اجلهاد باب يؤتى العدو على غرة ح 
  .من الواقدي والبيهقي) ٣(

  .ويهجو النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه) ١(بنساء املسلمني 
م وكان كعب بن االشرف أحد بين النضري أو فيهم قد آذى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: وقال موسى بن عقبة

أناشدك أديننا أحب إىل اهللا أم دين حممد : باهلجاء، وركب إىل قريش فاستغواهم، وقال له أبو سفيان وهو مبكة
وأصحابه، وأينا أهدى يف رأيك وأقرب إىل احلق ؟ إنا نطعم اجلزور الكوماء ونسقي اللنب على املاء ونطعم ما هبت 

  .الشمال
  .الأنتم أهدى منهم سبي: فقال له كعب بن االشرف

أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت : (قال فأنزل اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم
أولئك الذين لعنهم اهللا ومن يلعن اهللا فلن * والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال 

  ).٢(وما بعدها ]  ٥٢ - ٥١: النساء) [ جتد له نصريا
وقدم املدينة يعلن بالعداوة وحيرض الناس على احلرب ومل خيرج من مكة حىت أمجع : قال موسى وحممد بن إسحاق

  .أمرهم على قتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعل يشبب بأم الفضل بن احلارث وبغريها من نساء املسلمني
من البن  -ثين عبد اهللا بن املغيث بن أيب بردة كما حد -فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن إسحاق

فافعل إن قدرت : أنا لك به يا رسول اهللا أنا أقتله، قال: االشرف ؟ فقال له حممد بن مسلمة أخو بين عبد االشهل
فرجع حممد بن مسلمة فمكث ثالثا ال يأكل وال يشرب إال ما يعلق نفسه، فذكر ذلك لرسول اهللا : على ذلك، قال

مل تركت الطعام والشراب ؟ فقال يا رسول اهللا قلت لك قوال ال أدري هل أيف : عليه وسلم فدعاه فقال له صلى اهللا
  .لك به أم ال

  .إمنا عليك اجلهد: قال
  .فقولوا ما بدا لكم فأنتم يف حل من ذلك: يا رسول اهللا، إنه ال بد لنا أن نقول، قال: قال
  .بن سالمة بن وقش وهو أبو نائلة أحد بين عبد االشهل فاجتمع يف قتله حممد بن مسلمة وسلكان: قال

وكان أخا كعب بن االشرف من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش أحد بين عبد االشهل، واحلارث بن أوس بن 
معاذ أحد بين عبد االشهل أبو عبس بن جرب أخو بين حارثة، قال فقدموا بني أيديهم إىل عدو اهللا كعب سلكان بن 

  ائلة فجاءه فتحدث معه ساعةسالمة أبا ن



وحيك يا بن االشرف إين قد جئتك حلاجة أريد ذكرها لك : مث قال -وكان أبو نائلة يقول الشعر  -فتناشدا شعرا 
  .فاكتم عين، قال أفعل

قال كان قدوم هذا الرجل علينا بالء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبيل حىت ضاع 
  .االنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالناالعيال، وجهدت 

: أنا ابن االشرف أما واهللا لقد كنت أخربك يا بن سالمة أن االمر يصري إىل ما أقول، فقال له سلكان: فقال كعب
اين قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وحتسن يف ذلك، قال ترهنوين أبناءكم ؟ قال لقد أردت أن 

ا يل على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك هبم فتبيعهم وحتسن يف ذلك ونرهنك من احللقة ما تفضحنا، إن معي أصحاب
  فيه وفاء، وأراد

__________  
* أراحل أنت مل ترحل ملنقبة : يروى انه شبب بأم الفضل زوج العباس بن عبد املطلب فقال يف أبيات منها) ١(

/  ٣ئل عن إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى ج نقله البيهقي يف الدال) ٢(وتارك أنت أم الفضل باحلرم 
  ).٣٥٦/  ١(وعيون االثر ) ١٤٣(، واخلرب يف الدرر البن عبد الرب ١٩١ - ١٩٠

  .سلكان أن ال ينكر السالح إذا جاؤوا هبا
  .إن يف احللقة لوفاء: فقال
  .فرجع سلكان إىل: قال

ينطلقوا فيجتمعوا إليه، فاجتمعوا عند رسول اهللا صلى اهللا أصحابه فأخربهم خربه، وأمرهم أن يأخذوا السالح مث 
  .عليه وسلم

مشى معهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فحدثين ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال ابن إسحاق
 عليه وسلم مث رجع رسول اهللا صلى اهللا" اللهم أعنهم  -انطلقوا على اسم اهللا : " إىل بقيع الغرقد مث وجههم وقال

إىل بيته وهو يف ليلة مقمرة، فانطلقوا حىت انتهوا إىل حصنه، فهتف به أبو نائلة وكان حديث عهد بعرس فوثب يف 
إنه : أنت امرؤ حمارب وأن أصحاب احلرب ال ينزلون يف هذه الساعة، قال: ملحفته، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت

  .أبو نائلة لو وجدين نائما ما أيقظين
  .واهللا إين العرف يف صوته الشر: التفق
هل لك يا بن : يقول هلا كعب لو دعي الفىت لطعنة أجاب، فنزل فتحدث معهم ساعة وحتدثوا معه مث قالوا: قال

  .االشرف أن تتماشى إىل شعب العجوز فنتحدث به بقية ليلتنا هذه ؟ قال إن شئتم
  .فخرجوا فمشوا ساعة

  مث إن أبا نائلة
 فود رأسه مث شم يده فقال ما رأيت كالليلة طيبا أعطر قط، مث مشى ساعة مث عاد ملثلها حىت يف) يده(شام بده 

فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغن ! اضربوا عدوا اهللا : اطمأن مث مشى ساعة مث عاد ملثلها فأخذ بفودي رأسه مث قال
  .شيئا

و اهللا صيحة مل يبق حولنا حصن إال يف سيفي فأخذته وقد صاح عد) ١(فذكرت مغوال : قال حممد بن مسلمة
أوقدت عليه نار، قال فوضعته يف ثنته مث حتاملت عليه حىت بلغت عانته فوقع عدو اهللا وقد أصيب احلارث بن أوس 

جبرح يف رجله أو يف رأسه أصابه بعض سيوفنا، قال فخرجنا حىت سلكنا على بين أمية بن زيد مث على بين ) ٢(



سندنا يف حرة العريض وقد أبطأ علينا صاحبنا احلارث بن أوس ونزفه الدم فوقفنا له قريظة مث على بعاث حىت أ
ساعة مث أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه فجئنا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلي فسلمنا عليه 

لى جرح صاحبنا ورجعنا إىل أهلنا فخرج إلينا فأخربناه بقتل عدو اهللا وتفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع
  .فأصبحنا وقد خافت يهود بوقعتنا بعدو اهللا فليس هبا يهودي إال وهو خائف على نفسه

  .وزعم الواقدي أهنم جاؤوا برأس كعب بن االشرف إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن جرير
فذلت بعد مصرعه النضري على * صريعا فغودر منهم كعب : ويف ذلك يقول كعب بن مالك: قال ابن إسحاق

إىل كعب أخا كعب يسري فما كره فأنزله مبكر * بأيدينا مشهرة ذكور بأمر حممد إذ دس ليال * الكفني مث وقد علته 
  .وهذه االبيات يف قصيدة له يف يوم بين النضري ستأيت: وحممود أخو ثقة جسور قال ابن هشام* 

  كان قتل: قلت
__________  

  ).١٥/  ٢شرح على املواهب اللدنية (حديدة دقيقة هلا حد ماض : مغوال) ١(
انظر دالئل (أن الذي أصيب هو عباد بن بشر، وهو أيضا يف رواية جابر بن عبد اهللا : يف رواية موسى بن عقبة) ٢(

  .البيهقي
  ).ودرر ابن عبد الرب

  رافع بن أيب احلقيق بعد كعب بن االشرف على يدي االوس بعد وقعة بدر، مث إن اخلزرج قتلوا أبا
  .وقعة أحد كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا وبه الثقة
يا بن احلقيق وأنت يا ابن االشرف يسرون * هللا در عصابة القيتهم : وقد أورد ابن إسحاق شعر حسان بن ثابت

) ١(ض ذفف فسقوكم حتفا ببي* مرحا كأسد يف عرين مغرف حىت أتوكم يف حمل بالدكم * بالبيض اخلفاف إليكم 
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : مستصغرين لكل أمر جمحف قال حممد بن إسحاق* مستبصرين لنصر دين نبيهم 

رجل  -فوثب عند ذلك حميصة بن مسعود االوسي على ابن سنينة " من ظفرمت به من رجال يهود فاقتلوه " وسلم 
حويصة بن مسعود أسن منه ومل يسلم بعد، فلما قتله فقتله، وكان أخوه  -من جتار يهود كان يالبسهم ويبايعهم 

  .أي عدو اهللا أقتلته ؟ أما واهللا لرب شحم يف بطنك من ماله: جعل حويصة يضربه ويقول
فقلت واهللا لقد أمرين بقتله من لو أمرين بقتلك لضربت عنقك، قال فواهللا إن كان الول إسالم حويصة : قال حميصة

  .نعم، واهللا لو أمرين بضرب عنقك لضربتها: لي لتقتلين ؟ قالوقال واهللا لو أمرك حممد بقت
  .فواهللا إن دينا بلغ بك هذا لعجب، فأسلم حويصة: قال

  .حدثين هبذا احلديث موىل لبين حارثة عن ابنة حميصة عن أبيها: قال ابن إسحاق
ام كلون امللح أخلص حس) ٢(لطبقت ذفراه بأبيض قارب * يلوم ابن أم لو أمرت بقتله : وقال يف ذلك حميصة

وأن لنا ما بني بصرى ومأرب وحكى ابن هشام * مىت ما أصوبه فليس بكاذب وما سرين أين قتلتك طائعا * صقله 
أن هذه القصة كانت بعد مقتل بين قريظة فإن املقتول كان كعب بن يهوذا فلما : عن أيب عبيدة عن أيب عمرو املدين

 عليه وسلم يوم بين قريظة قال له أخوه حويصة ما قال فرد عليه حميصة مبا قتله حميصة عن أمر رسول اهللا صلى اهللا
  .نقدم فأسلم حويصة يومئذ

  .فاهللا أعلم
ذكر البيهقي والبخاري قبله خرب بين النضري قبل وقعة أحد والصواب إيرادها بعد ذلك كما ذكر ذلك حممد : تنبيه



حرمت ليايل حصار بين النضري وثبت يف الصحيح أنه اصطبح  بن إسحاق وغريه من أئمة املغازي، وبرهانه أن اخلمر
  اخلمر مجاعة ممن قتل يوم أحد شهيدا فدل على أن اخلمر

  .كانت إذ ذاك حالال وإمنا حرمت بعد ذلك فتبني ما قلناه من أن قصة بين النضري بعد وقعة أحد
  .واهللا أعلم
  وكذلك قتل كعب بن االشرفخرب يهود بين قينقاع بعد وقعة بدر كما تقدم : تنبيه آخر

__________  
  .أي سريعة القتل: ذفف) ١(
  .ابن أمي بدال من ابن أم: يف ابن هشام) ٢(

  .قاطع: وفيه أبيض قاضب بدال من قارب، وقاضب

اليهودي على يدي االوس وخرب بين النضري بعد وقعة أحد كما سيأيت وكذلك مقتل أيب رافع اليهودي تاجر أهل 
  .اخلزرج وخرب يهود بين قريظة بعد يوم االحزاب وقصة اخلندق كما سيأيتاحلجاز على يدي 

مسي أحد أحدا لتوحده من بني تلك : ذكرها املؤلف يف تسمية أحد قال: غزوة أحد يف شوال سنة ثالث فائدة
من سفره قيل معناه أهله وقيل النه كان يبشره بقرب أهله إذا رجع " أحد جبل حيبنا وحنبه " اجلبال ويف الصحيح 

" ويف احلديث عن أيب عبس بن جرب ) وان منها ملا يهبط من خشية اهللا(كما يفعل احملب وقيل على ظاهره كقوله 
قال السهيلي مقويا " أحد حيبنا وحنبه وهو على باب اجلنة، وعري يبغضنا ونبغضه وهو على باب من أبو اب النار 

وهذا من غريب صنع السهيلي فإن هذا احلديث " ء مع من أحب املر" هلذا احلديث وقد ثبت أنه عليه السالم قال 
  .إمنا يراد به الناس وال يسمى اجلبل امرءا

  .وكانت هذه الغزوة يف شوال سنة ثالث قاله الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وحممد بن إسحاق ومالك
وكانت الوقعة يف أول : لكللنصف من شوال وقال قتادة يوم السبت احلادي عشر منه، قال ما: قال ابن إسحاق

  ).١(النهار 
وإذ غدوت من أهلك تبوئ املؤمنني مقاعد للقتال واهللا مسيع عليم (وهي على املشهور اليت أنزل اهللا فيها قوله تعاىل 

ولقد نصركم اهللا ببدر وأنتم أذلة * إذ مهت طائفتان منكم أن تفشال واهللا وليهما وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون * 
بلى * إذ تقول للمؤمنني ألن يكفيكم أن ميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة منزلني * اهللا لعلكم تشكرون فاتقوا 

  أن تصربوا وتتقوا
]  ١٢٤ - ١٢١: (آل عمران) [ ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم خبمسة آالف من املالئكة مسومني

 على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب وما كان اهللا ما كان اهللا ليذر املؤمنني(اآليات وما بعدها إىل قوله 
وقد تكلمنا على تفاصيل ذلك كله يف كتاب التفسري مبا فيه كفاية ]  ١٧٩: آل عمران) [ ليطلعكم على الغيب

  .وهللا احلمد واملنة
حديث أحد كما  وكان من: ولنذكر ههنا ملخص الوقعة مما ساقه حممد بن إسحاق وغريه من علماء هذا الشأن رح

حدثين حممد بن مسلم الزهري، وحممد بن حيىي بن حبان، وعاصم بن عمرو بن قتادة، واحلصني بن عبد الرمحن بن 
عمرو بن سعد بن معاذ وغريهم من علمائنا كلهم قد حدث ببعض هذا احلديث عن يوم أحد، وقد اجتمع حديثهم 

  .كلهم فيما سقت
م بدر من كفار قريش أصحاب القليب، ورجع فلهم إىل مكة، ورجع أبو سفيان ملا أصيب يو: قالوا أو من قال منهم



بعريه، مشى عبد اهللا بن أيب ربيعة، وعكرمة بن أيب جهل وصفوان بن أمية، يف رجال من قريش، ممن أصيب آباؤهم 
  .وأبناؤهم وإخواهنم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان، ومن كانت له يف تلك العري من قريش جتارة

__________  
كانت يوم السبت لسبع خلون من شوال على رأس اثنني وثالثني شهرا من مهاجره : قال الواقدي وابن سعد) ١(

  .وقال مالك على أحد وثالثني

يا معشر قريش، إن حممدا قد وتركم، وقتل خياركم، فأعينونا هبذا املال على حربه، لعلنا ندرك منه ثأرا، : فقالوا
  .ففعلوا

إن الذين كفروا ينفقون أمواهلم ليصدوا عن (ففيهم كما ذكر يل بعض أهل العلم أنزل اهللا تعاىل : ققال ابن إسحا
: قالوا]  ٣٦: االنفال) [ سبيل اهللا فسينفقوهنا مث تكون عليهم حسرة مث يغلبون والذين كفروا إىل جهنم حيشرون

) ١(سفيان وأصحاب العري بأحابيشها  فاجتمعت قريش حلرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني فعل ذلك أبو
ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل هتامة وكان أبو عزة عمرو بن عبد اهللا اجلمحي، قد من عليه رسول اهللا صلى اهللا 

يا أبا عزة، إنك : عليه وسلم يوم بدر، وكان فقريا ذا عيال وحاجة، وكان يف االسارى، فقال له صفوان بن أمية
  .إن حممدا قد من علي فال أريد أن أظاهر عليه: بلسانك واخرج معنا فقالامرؤ شاعر فأعنا 

  بلى،: قال
  .فأعنا بنفسك فلك اهللا إن رجعت أن أغنيك وإن قتلت أن أجعل بناتك مع بنايت يصيبهن ما أصاهبن من عسر ويسر

ال ) ٢(م محاة وأبو كم حام أنت* أيا بين عبد مناة الرزام : فخرج أبو عزة يسري يف هتامة ويدعو بين كنانة ويقول
بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن ) ٣(وخرج نافع : ال تسلموين ال حيل اسالم قال* يعدوين نصركم بعد العام 

أنشد ذا القرىب وذا التذمم من كان ذا * يا مال مال احلسب املقدم : مجح إىل بين مالك بن كنانة حيرضهم ويقول
ودعا جبري بن مطعم غالما له حبشيا : لبلد احملرم عند حطيم الكعبة املعظم قالاحللف وسط ا* رحم ومن مل يرحم 

أخرج مع الناس، فإن أنت قتلت محزة عم : وحشي، يقذف حبربة له قذف احلبشة، قلما خيطئ هبا فقال له: يقال له
  .حممد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق

تابعها من بين كنانة وأهل هتامة وخرجوا معهم  فخرجت قريش حبدها وحديدها وجدها وأحابيشها ومن: قال
التماس احلفيظة وأن ال يفروا، وخرج أبو سفيان صخر بن حرب، وهو قائد الناس، ومعه زوجته هند ) ٤(بالظعن 

بنت عتبة بن ربيعة، وخرج عكرمة بن أيب جهل بزوجته ابنة عمه أم حكيم بنت احلارث بن هشام بن املغرية، 
هشام بزوجته فاطمة بنت الوليد بن املغرية وخرج صفوان بن أمية بربزة بنت مسعود بن  وخرج عمه احلارث بن

  عمرو بن عمري الثقفية وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن احلجاج وهي أم ابنه عبد اهللا بن
__________  

  .من اجتمع إىل العرب وانضم إليهم من غريهم: أحابيشها) ١(
  ).قاله أبو ذر(وهو الذي يثبت وال يربح مكانه، يريد أهنم يثبتون يف احلرب وال ينهزمون مجع رازم، : الرزام) ٢(
  .مسافع: يف ابن هشام) ٣(
  .وكن مخس عشرة امرأة: مجع ظعينة وهي املرأة يف اهلودج، قال الطربي: الظعن) ٤(



  .عمرو وذكر غريهم ممن خرج بامرأته
  .رت به تقول ويها أبا دمسة اشف واشتفوكان وحشي كلما مر هبند بنت عتبة أو م: قال

  .يعين حترضه على قتل محزة بن عبد املطلب
فأقبلوا حىت نزلوا بعينني جببل ببطن السبخة من قناة على شفري الوادي مقابل املدينة، فلما مسع هبم رسول اهللا : قال

سيفي ثلما ) ١(رأيت يف ذباب صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون قال هلم قد رأيت واهللا خريا رأيت بقرا تذبح و
  .ورأيت أين أدخلت يدي يف درع حصينة فأولتها املدينة

وهذا احلديث رواه البخاري ومسلم مجيعا عن أيب كريب عن أيب أسامة عن بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة عن أيب 
أهاجر من مكة إىل أرض هبا رأيت يف املنام أين " بردة عن أيب موسى االشعري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .خنل فذهب وهلي إىل أهنا اليمامة أو هجر فإذا هي املدينة يثرب

ورأيت يف رؤياي هذه أين هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من املؤمنني يوم أحد، مث هززته أخرى فعاد 
فإذا ) ٣(واهللا خري ) ٢(يها أيضا بقرا أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء اهللا به من الفتح واجتماع املؤمنني، ورأيت ف

) ٤" (هم النفر من املؤمنني يوم أحد، وإذا اخلري ما جاء اهللا به من اخلري وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر 
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، أخربنا االصم، أخربنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، أخربنا ابن وهب، : وقال البيهقي

رسول اهللا صلى اهللا ) ٥(تنفل : ين ابن أيب الزناد عن أبيه عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس قالأخرب
  .عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر

وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد، وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا جاءه املشركون : قال ابن عباس
خنرج يا رسول اهللا إليهم : أن يقيم باملدينة فيقاتلهم فيها، فقال له ناس مل يكونوا شهدوا بدرامي أحد كان رأيه 

نقاتلهم بأحد، ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما أصاب أهل بدر، فما زالوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت 
  .يا رسول اهللا أقم فالرأي رأيك: لبس أداته، مث ندموا وقالوا

  .م ما ينبغي لنيب أن يضع أداته بعد ما لبسها حىت حيكم اهللا بينه وبني عدوهفقال هل
إين رأيت أين يف درع حصينة فأولتها املدينة، وأين مردف كبشا : وكان قال هلم يومئذ قبل أن يلبس االداة: قال

رواه ) ٦" (بقر واهللا خري وأولته كبش الكتيبة، ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل فأولته فال فيكم، ورأيت بقرا يذبح ف
  .الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه به

  وروى البيهقي من طريق محاد بن سلمة، عن علي بن زيد
__________  

  .ذؤابة سيفي: يف رواية البيهقي) ١(
حنر البقر أول بقتل الصحابة  حيث أن -ورأيت بقرا تنحر، وهبا يتم تأويل الرؤيا : جاء يف غري مسلم زيادة) ٢(

  .الذين قتلوا يوم أحد
  .واهللا خري، على املبتدأ واخلرب: قد ظبطنا هذا احلرف عن مجيع الرواة: قال القاضي عياض: واهللا خري) ٣(
  .٢٠باب ح  ٤٢كتاب الرؤيا  ٤٢أخرجه مسلم يف ) ٤(

 كتاب املناقب باب عالمات النبوة يف ، ويف٣٧٤/  ٧والبخاري يف أكثر من موضع يف كتاب املغازي فتح الباري 
  .االسالم ويف كتاب التعبري باب إذا رأى بقرا تنحر

  .كما أخرجه ابن ماجه يف كتاب تعبري الرؤيا



  .باب تعبري الرؤيا
  .من البيهقي، ويف االصل تعقل حتريف) ٥(
  .اسعن ابن عب ٢٧١/  ١، ورواه أمحد يف مسنده ٢٠٤/  ٣أخرجه البيهقي يف الدالئل ) ٦(

  .رأيت فيما يرى النائم كأين مردف كبشا وكأن ضبة سيفي انكسرت فأولت: عن أنس مرفوعا قال
  .أين أقتل كبش القوم، وأولت كسر ضبة سيفي، قتل رجل من عتريت

  ).١(فقتل محزة وقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلحة وكان صاحب اللواء 
ا من أطاعهم من مشركي العرب وسار أبو سفيان بن حرب يف وقال موسى بن عقبة رح ورجعت قريش فاستجلبو

نزلوا ببطن ) ٢] (طلعوا من بئر احلماوين مث [ مجع قريش وذلك يف شوال من السنة املقبلة من وقعة بدر، حىت 
الوادي الذي قبلي أحد وكان رجال من املسلمني مل يشهدوا بدرا قد ندموا على ما فاهتم من السابقة ومتنوا لقاء 

لعدو ليبلوا ما أبلى إخواهنم يوم بدر، فلما نزل أبو سفيان واملشركون بأصل أحد فرح املسلمون الذين مل يشهدوا ا
قد ساق اهللا علينا أمنيتنا، مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أري ليلة اجلمعة : بدرا بقدوم العدو عليهم وقالوا

أيت البارحة يف منامي بقرا تذبح واهللا خري ورأيت سيفي ذا الفقار ر" رؤيا فأصبح فجاءه نفر من أصحابه فقال هلم 
  .انقصم من عند ضبته

  ".به فلول فكرهته ومها مصيبتان ورأيت أين يف درع حصينة وأين مردف كبشا : أو قال
البقر أولت : يا رسول اهللا، ماذا أولت رؤياك ؟ قال: فلما أخربهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برؤياه، قالوا
  .الذي رأيت بقرا فينا ويف القوم وكرهت ما رأيت بسيفي

  ويقول
كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه فإن العدو أصاب وجهه يومئذ وقصموا رباعته وخرقوا شفته : رجال

  .يزعمون أن الذي رماه عتبة بن أيب وقاص، وكان البقر من قتل من املسلمني يومئذ
تيبة العدو ويقتله اهللا وأولت الدرع احلصينة املدينة فامكثو واجعلوا الذراري يف أولت الكبش أنه كبش ك: وقال

االطام فان دخل علينا القوم يف االزقة قاتلناهم ورموا من فوق البيوت وكانو قد سكوا أزقة املدينة بالبنيان حىت 
  .صارت كاحلصن

  .د ساقه اهللا إلينا وقرب املسريكنا نتمىن هذا اليوم وندعو اهللا فق: فقال الذين مل يشهدوا بدرا
ماذا مننع إذا مل متنع : مىت نقاتلهم يا رسول اهللا إذا مل نقاتلهم عند شعبنا ؟ وقال رجال: وقال رجل من االنصار

والذي أنزل عليك : محزة بن عبد املطلب قال: ؟ وقال رجال قوال صدقوا به ومضوا عليه منهم) ٣(احلرب بروع 
  ).٤(الكتاب لنجادلنهم 

  يا نيب اهللا ال حترمنا اجلنة،: بن مالك بن ثعلبة وهو أحد بين سامل) ٥(وقال نعيم 
__________  

  .وقتل طلحة بن أيب طلحة وكان صاحب اللواء: ، وفيه٢٠٥/  ٣أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
: ن أصحاب اللواءمن قريش مث من بين عبدالدار بن قصي م: وقتل من املشركني يوم أحد: ويف سرية ابن هشام
  .قتله علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه..طلحة بن أيب طلحة

وعزاه لالمام أمحد، والطرباين واحلاكم والبيهقي وذكره  ٢٧٤/  ٤واحلديث نقله الصاحلي يف السرية الشامية 
و سئ احلفظ وبقية وقال رواه الطرباين واللفظ له، والبزار وأمحد وفيه علي بن زيد وه ١٠٧/  ٦اهليثمي يف زوائده 



  .رجاله رجال الصحيح
  .زيادة من رواية موسى بن عقبة يف دالئل البيهقي) ٢(
  .إذا مل مننع احلرث يزرع: يف رواية موسى يف دالئل البيهقي) ٣(
  .لنجالدهنم: يف البيهقي) ٤(

  .وهو مناسب أكثر
  .النعمان: يعمر، ويف الواقدي: يف البيهقي) ٥(

  .هافوالذي نفسي بيده الدخلن
  .بأين أحب اهللا ورسوله وال أفر يوم الزحف: مب ؟ قال: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .صدقت: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .واستشهد يومئذ
وأىب كثري من الناس إال اخلروج إىل العدو ومل يتناهوا إىل قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورأيه ولو رضوا 

  الذي أمرهم كان ذلك ولكنب
غلب القضاء والقدر، وعامة من أشار عليه باخلروج رجال مل يشهدوا بدرا، قد علموا الذي سبق الصحاب بدر من 
الفضيلة، فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم باجلد واجلهاد مث انصرف 

  .ها مث أذن يف الناس باخلروجمن خطبته وصالته فدعا بالمته فلبس
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن منكث باملدينة، وهو أعلم باهللا : فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرأي قالوا
ما ينبغي لنيب إذا أخذ المة احلرب : يا رسول اهللا أمكث كما أمرتنا فقال: وما يريد ويأتيه الوحي من السماء فقالوا

ىل العدو أن يرجع حىت يقاتل وقد دعوتكم إىل هذا احلديث فأبيتم إال اخلروج، فعليكم بتقوى اهللا وأذن باخلروج إ
  .والصرب عند البأس إذا لقيتم العدو وانظروا ماذا أمركم اهللا به فافعلوا

فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون فسلكوا على البدائع وهم ألف رجل واملشركون ثالثة : قال
الف، فمضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزل بأحد ورجع عنه عبد اهللا بن أيب بن سلول يف ثلثمائة فبقي آ

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سبعمائة
قال البيهقي رح هذا هو املشهور عند أهل املغازي أهنم بقوا يف سبعمائة مقاتل قال واملشهور عن الزهري أهنم بقوا 

ائة مقاتل كذلك رواه يعقوب بن سفيان عن أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن الزهري وقيل عنه هبذا يف أربعم
  ).١(االسناد سبعمائة فاهللا أعلم 

قال موسى بن عقبة وكان على خيل املشركني خالد بن الوليد وكان معهم مائة فرس وكان لواؤه مع عثمان بن 
  .مث ذكر الوقعة كما سيأيت تفصيلها إن شاء اهللا تعاىل) ٣( قال ومل يكن من املسلمني فرس واحدة) ٢(طلحة 

إن رأيتم أن تقيموا : ملا قص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رؤياه على أصحابه قال هلم: وقال حممد بن إسحاق
د اهللا بن باملدينة وتدعوهم حيث نزلوا، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأي عب

أيب بن سلول مع رأي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أن ال خيرج إليهم، فقال رجال من املسلمني، ممن أكرم اهللا 
يا رسول اهللا أخرج بنا إىل أعدائنا ال يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا : بالشهادة يوم أحد وغريهم ممن كان فاته بدر

ال خترج إليهم فواهللا ما خرجنا منها إىل عدو قط إال أصاب منا وال دخلها علينا يا رسول اهللا : فقال عبد اهللا بن أيب
  .إال أصبنا منه



فلم يزل الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت دخل فلبس المته وذلك يوم اجلمعة حني فرغ من الصالة، 
  ه، مث خرج عليهم وقد ندم الناسوقد مات يف ذلك اليوم رجل من بين النجار يقال له مالك بن عمرو فصلى علي

  .استكرهنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن لنا ذلك: وقالوا
  يا رسول اهللا إن: فلما خرج عليهم قالوا

__________  
  .٢٢٠/  ٣دالئل النبوة ج ) ١(
وقد  -أبو شيبة  -طلحة بن عثمان أخو شيبة بن عثمان والصواب عثمان بن أيب طلحة : يف رواية البيهقي عنه) ٢(

  ).٢٢٦/  ١مغازي الواقدي (محل اللواء بعد قتل أخيه طلحة بن أيب طلحة 
  .مل يكن معه إال فرسان، فرس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفرس اليب بردة بن نيار احلارثي: قال الطربي) ٣(

  .ما ينبغي لنيب إذا لبس المته أن يضعها حىت يقاتل: شئت فاقعد فقال
  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ألف من أصحابهفخرج رس

  .قال ابن هشام واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم
حىت إذا كان بالشوط بني املدينة وأحد اخنزل عنه عبد اهللا بن أيب بثلث الناس، وقال أطاعهم : قال ابن إسحاق

من قومه من أهل النفاق والريب، واتبعهم عبد  وعصاين ما ندري عالم نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس، فرجع مبن اتبعه
يا قوم أذكركم اهللا أن ال ختذلوا قومكم ونبيكم عندما : اهللا بن عمرو بن حرام السلمي والد جابر بن عبد اهللا فقال

  .حضر من عدوهم
  .لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا ال نرى أن يكون قتال: قالوا

  .أبعدكم اهللا أعداء اهللا فسيغين اهللا عنكم نبيه صلى اهللا عليه وسلم: ال االنصراف قالفلما استعصوا عليه وأبوا إ
وليعلم الذين نافقوا وقيل هلم تعالوا قاتلوا يف سبيل اهللا أو ادفعوا قالوا (وهؤالء القوم هم املرادون بقوله تعاىل : قلت

ولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم واهللا أعلم مبا لو نعلم قتاال التبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لالميان يق
لو نعلم قتاال التبعناكم، وذلك الن وقوع القتال أمره : يعين اهنم كاذبون يف قوهلم]  ١٦٧: آل عمران) [ يكتمون

فما لكم يف املنافقني فئتني واهللا أركسهم مبا (ظاهر بني واضح ال خفاء وال شك فيه وهم الذين أنزل اهللا فيهم 
  .وذلك أن طائفة قالت نقاتلهم وقال آخرون ال نقاتلهم كما ثبت وبني يف الصحيح]  ٨٨: النساء[ اآلية ) واكسب

وذكر الزهري أن االنصار استأذنوا حينئذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف االستعانة حبلفائهم من يهود املدينة 
  .فقال ال حاجة لنا فيهم

ين سلمة وبين حارثة ملا رجع عبد اهللا بن أيب وأصحابه مهتا أن تفشال فثبتهما اهللا وذكر عروة بن موسى بن عقبة أن ب
  إذ مهت طائفتان: (تعاىل، وهلذا قال

ما أحب : قال جابر بن عبد اهللا]  ١٢٢: آل عمران) [ منكم أن تفشال واهللا وليهما وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون
  ).١(ا ثبت يف الصحيحني عنه كم) واهللا وليهما: (أهنا مل تنزل واهللا يقول

ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت سلك يف حرة بين حارثة، فذب فرس بذنبه فأصاب : قال ابن إسحاق
كالب سيف فاستله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصاحب السيف شم سيفك أي أغمده فإين أرى 

  .السيوف ستسل اليوم
من طريق ال مير ) أي من قريب(من رجل خيرج بنا على القوم من كثب : وسلم الصحابه مث قال النيب صلى اهللا عليه



بنا عليهم فقال أبو خيثمة أخو بين حارثة بن احلارث أنا يا رسول اهللا فنفذ به يف حرة بين حارثة وبني أمواهلم حىت 
اهللا ومن معه من املسلمني قام  سلك به يف مال ملربع بن قيظي وكان رجال منافقا ضرير البصر فلما مسع حس رسول

  .حيثي يف وجوههم التراب ويقول إن كنت رسول اهللا فإين ال أحل لك أن تدخل يف حائطي
وقد ذكر يل أنه أخذ حفنة من التراب يف يده مث قال واهللا لو أعلم أين ال أصيب هبا غريك يا حممد : قال ابن إسحاق

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقتلوه، فهذا االعمى أعمى  لضربت هبا وجهك فابتدره القوم ليقتلوه، فقال
  القلب أعمى البصر،
__________  

 ١٨ويف كتاب املغازي  ٢٢٥/  ٨تفسري سورة آل عمران فتح الباري  -رواه البخاري يف كتاب التفسري ) ١(
  .١٧١كتاب فضائل الصحابة ح  ٤٤ومسلم يف  ٣٥٧/  ٧باب فتح الباري 

عد بن زيد أخو بين عبد االشهل قبل هني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضربه بالقوس يف رأسه وقد بدر إليه س
فشجه ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزل الشعب من أحد يف عدوة الوادي ويف اجلبل وجعل ظهره 

لكراع يف زروع كانت وعسكره إىل أحد، وقال ال يقاتلن أحد حىت آمره بالقتال وقد سرحت قريش الظهر وا
من االنصار حني هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن القتال ) ١(بالصمغة من قناة كانت للمسلمني فقال رجل 

أترعى زروع بين قبلة وملا نضارب ؟ وتعبأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للقتال وهو يف سبعمائة رجل وأمر على 
بين عمرو بن عوف وهو معلم يومئذ بثياب بيض والرماة مخسون رجال فقال  الرماة يومئذ عبد اهللا بن جبري أخا

  .انضح اخليل عنا بالنبل ال يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك ال نؤتني من قبلك
  .وسيأيت شاهد هذا يف الصحيحني إن شاء اهللا تعاىل

  قال ابن إسحاق وظاهر
 درعني يعين لبس درعا فوق درع ودفع اللواء إىل مصعب بن عمري أخي بين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني

  .عبدالدار
قلت وقد رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجاعة من الغلمان يوم أحد فلم ميكنهم من حضور احلرب لصغرهم 

م أحد فلم جيزين عرضت على النيب صلى اهللا عليه وسلم يو: منهم عبد اهللا بن عمر كما ثبت يف الصحيحني قال
وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن مخس عشرة فأجازين وكذلك رد يومئذ أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والرباء بن 
: عازب وأسيد بن ظهري وعرابة بن أوس بن قيظي ذكره ابن قتيبة وأورده السهيلي، وهو الذي يقول فيه الشماخ

ومنهم ابن سعيد بن خيثمة ذكره السهيلي أيضا وأجازهم كلهم ) ٢(ني تلقاها عرابة باليم* إذا ما راية رفعت جملد 
يوم اخلندق وكان قد رد يومئذ مسرة بن جندب ورافع بن خديج ومها ابنا مخس عشرة سنة فقيل يا رسول اهللا أن 

  .رافعا رام فأجازه فقيل يا رسول اهللا فإن مسرة يصرع رافعا فأجازه
م ثالثة آالف ومعهم مائتا فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة اخليل خالد وتعبأت قريش وه: قال ابن إسحاق رح

من يأخذ هذا السيف : بن الوليد وعلى ميسرهتا عكرمة بن أيب جهل بن هشام وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وما حقه يا رسول حبقه فقام إليه رجال فأمسكه عنهم، حىت قام إليه أبو دجانة مساك بن خرشة أخو بين ساعدة فقال 

  .أن تضرب به يف العدو حىت ينحين: اهللا ؟ قال
  .قال أنا آخذه يا رسول اهللا حبقه فأعطاه إياه

  .هكذا ذكره ابن إسحاق منقطعا



حدثنا محاد هو ابن سلمة أخربنا ثابت عن النيب أن رسول اهللا صلى : حدثنا يزيد وعفان قاال: وقد قال االمام أمحد
من يأخذ هذا السيف فأخذ قوم فجعلوا ينظرون إليه فقال من يأخذه حبقه : يفا يوم أحد فقالاهللا عليه وسلم أخذ س

  .أنا آخذه حبقه: فأحجم القوم فقال أبو دجانة مساك
  .فأخذه ففلق به هام املشركني ورواه مسلم عن أيب بكر عن عفان به

  عصابة محراء يعلم هبا عند وكان أبو دجانة رجال شجاعا خيتال عند احلرب وكان له: قال ابن إسحاق
__________  

  .عمارة بن يزيد بن السكن: يف الواقدي هو) ١(
  إىل اخلريات منقطع القرين * رأيت عرابة االوسي ينمى : وقبله يف الطربي) ٢(

فلما أخذ السيف من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرج عصابته : احلرب يعتصب هبا فيعلم أنه سيقاتل، قال
  .فاعتصب هبا مث جعل يتبختر بني الصفني تلك
قال : فحدثين جعفر بن عبد اهللا بن أسلم، موىل عمرو بن اخلطاب، عن رجل من االنصار من بين سلمة قال: قال

  .اهنا ملشية يبغضها اهللا إال يف مثل هذا املوطن: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رأى أبا دجانة يتبختر
يا بين عبدالدار قد : قال أبو سفيان الصحاب اللواء من بين عبدالدار حيرضهم على القتالوقد : قال ابن إسحاق

وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإمنا يؤتى الناس من قبل راياهتم إذا زالت زالوا فإما أن تكفونا لواءنا وإما 
ستعلم غدا إذا التقينا كيف ! ن نسلم إليك لواءنا حن: أن ختلوا بيننا وبينه فنكفيكموه فهموا به وتواعدوه وقالوا

  ).١(نصنع 
  .وذلك الذي أراد أبو سفيان

فلما التقى الناس ودنا بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة يف النسوة الاليت معها وأخذن الدفوف يضربن هبا : قال
ويها محاة االديار ضربا بكل بتار  *ويها بين عبد الدار : خلف الرجال وحيرضن على القتال فقالت هند فيما تقول

وحدثين : فراق غري وامق قال ابن إسحاق* ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق * أن تقبلوا نعانق : وتقول أيضا
أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفي ابن مالك بن النعمان أحد بين ضبيعة، وكان قد خرج : عاصم بن عمر بن قتادة

لى اهللا عليه وسلم معه مخسون غالما من االوس وبعض الناس يقول كانوا مخسة إىل مكة مباعدا لرسول اهللا ص
  .عشر، وكان يعد قريشا أن لو قد لقي قومه مل خيتلف عليه منهم رجالن

يا معشر االوس أنا أبو عامر : فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر يف االحابيش وعبدان أهل مكة فنادى
  . بك عينا يا فاسقفال أنعم اهللا: قالوا

  .وكان يسمى يف اجلاهلية الراهب فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفاسق
  لقد أصاب: فلما مسع ردهم عليه قال

  .قومي بعدي شر مث قاتلهم قتاال شديدا مث أرضخهم باحلجارة
  .ناسالناس حىت محيت احلرب وقاتل أبو دجانة حىت أمعن يف ال) ٢(فأقبل : قال ابن إسحاق
وجدت يف نفسي حني سألت رسول اهللا : وحدثين غري واحد من أهل العلم أن الزبري بن العوام قال: قال ابن هشام

صلى اهللا عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة وقلت أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه وسألته 
  يصنع فاتبعته فأخرج عصابة له محراء، فعصب هبا رأسه إياه قبله فأعطاه أبا دجانة وتركين واهللا النظرن ما

__________  



تقدم أن لواء املشركني كان مع طلحة بن أيب طلحة واسم أيب طلحة عبد اهللا بن عبد العزى بن عثمان بن ) ١(
  .عبدالدار بن قصي

  .وقد محله بعد قتله أخوه عثمان
  .اقتتل: يف ابن هشام) ٢(

أنا الذي عاهدين : نة عصابة املوت، وهكذا كانت تقول إذا تعصب فخرج وهو يقولفقالت االنصار أخرج أبو دجا
: وقال االموي) ١(أضرب بسيف اهللا والرسول * وحنن بالسفح لدى النخيل أن ال أقوم الدهر يف الكيول * خليلي 

إن أعطيتك تقاتل يف  لعلك: حدثين أبو عبيد يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم أن رجال أتاه وهو يقاتل به فقال
  .الكيول ؟ قال ال

أن ال أقوم الدهر يف الكيول وهذا حديث يروى عن * أنا الذي عاهدين خليلي : فأعطاه سيفا فجعل يرجتز ويقول
شعبة ورواه إسرائيل كالمها عن أيب إسحاق عن هند بنت خالد أو غريه يرفعه الكيول يعين مؤخر الصفوف مسعته 

  .مل أمسع هذا اخلرف إال يف هذا احلديثمن عدة من أهل العلم و
فجعل ال يلقى أحدا إال قتله وكان يف املشركني رجال ال يدع جرحيا إال ذفف عليه، فجعل كل : قال ابن هشام

منهما يدنو من صاحبه فدعوت اهللا أن جيمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتني فضرب املشرك أبا دجانة فاتقاه بدرقته 
  .ه أبو دجانة فقتلهفعضت بسيفه، وضرب

  .اهللا ورسوله أعلم: مث رأيته قد محل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، مث عدل السيف عنها فقلت
  وقد رواه البيهقي يف الدالئل من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبري بن العوام

  ).٢(بذلك 
ديدا، فصمدت له، فلما محلت عليه السيف رأيت انسانا حيمس الناس محسا ش: قال أبو دجانة: قال ابن إسحاق

ولول، فإذا امرأة فأكرمت سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن اضرب به امرأة وذكر موسى بن عقبة أن 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا عرضه طلبه منه عمر فأعرض عنه مث طلبه منه الزبري فأعرض عنه فوجدا يف 

فزعموا أن كعب بن مالك : ثالثة فطلبه أبو دجانة فدفعه إليه فأعطى السيف حقه قالأنفسهما من ذلك مث عرضه ال
كنت فيمن خرج من املسلمني فما رأيت مثل املشركني بقتلى املسلمني قمت فتجاورت فإذا رجل من : قال

  .استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم: املشركني مجع الالمة جيوز املسلمني وهو يقول
من املسلمني ينتظره وعليه المته فمضيت حىت كنت من ورائه مث قمت أقدر املسلم والكافر ببصري قال وإذا رجل 

  .فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة
فلم أزل أنتظرمها حىت التقيا فضرب املسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فبلغت وركه وتفرق فوقتني : قال

  ).٣(كيف ترى يا كعب ؟ أنا أبو دجانة  :مث كشف املسلم عن وجهه وقال) فرقتني(
__________  

  .آخر الصفوف يف احلرب: الكيول) ١(
كل عملك : قلت له: وفيه أن الزبري سأل أبا دجانة ملا انكشف القتال ٢٣٣/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

أي واهللا أكرمت سيف : ا، قالمث مل تضرهب -مل يذكر امسها البيهقي  -قد رأيت ما خال رفعك السيف على املرأة 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أقتل به امرأة



  .عمرة بنت احلارث: قال الواقدي هي
  .عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري ٢١٦/  ٣اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ٣(

بن عبد شرحبيل بن هاشم بن مقتل محزة رضي اهللا عنه قال ابن إسحاق وقاتل محزة بن عبد املطلب حىت قتل أرطأة 
عبد مناف بن عبدالدار وكان أحد النفر الذين حيملون اللواء، وكذلك قتل عثمان بن أيب طلحة وهو حامل اللواء 

  أن خيضبوا الصعدة أو تندقا* إن على أهل اللواء حقا : وهو يقول
هلم إيل يا بن : يب نيار، فقال محزةفحمل عليه محزة فقتله، مث مر به سباع بن عبد العزى الغبشاين وكان يكىن بأ

مقطعة البظور، وكانت أمه أم أمنار موالة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي وكانت ختانة مبكة فلما التقيا ضربه محزة 
الناس بسيفه، ما يليق شيئا مير به مثل ) ١(واهللا إين النظر حلمزة يهد  -غالم جبري بن مطعم  -فقتله فقال وحشي 

هلم يا بن مقطعة البظور، فضربه ضربة فكأمنا أخطأ رأسه : إذ قد تقدمين إليه سباع فقال محزة اجلمل االورق
وهززت حربيت حىت إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت يف ثنته حىت خرجت من بني رجليه فأقبل حنوي، فغلب 

  .ئ حاجة غريهفوقع وأمهلته حىت إذا مات جئت فأخذت حربيت مث تنحيت إىل العسكر ومل يكن يل بش
بن ربيعة بن احلارث عن سليمان بن يسار، عن جعفر ) ٢(وحدثين عبد اهللا بن الفضل بن عياش : قال ابن إسحاق

خرجت أنا وعبيداهللا بن عدي بن اخليار، أحد بين نوفل بن عبد مناف، يف زمان : بن عمرو بن أمية الضمري قال
حشي موىل جبري قد سكنها وأقام هبا فلما قدمناها قال عبيداهللا معاوية فأدربنا مع الناس فلما مررنا حبمص وكان و

  .إن شئت: هل لك يف أن نأيت وحشيا فنسأله عن قتل محزة كيف قتله ؟ قال قلت له: بن عدي
فخرجنا نسأل عنه حبمص، فقال لنا رجل وحنن نسأل عنه إنكما ستجدانه بفناء داره وهو رجل قد غلبت عليه 

جتدا رجال عربيا وجتدا عنده بعض ما تريدان وتصيبا عنده ما شئتما من حديث تسأالنه عنه  اخلمر فإن جتداه صاحيا
  .وان جتداه وبه بعض ما به فانصرفا عنه ودعاه

فخرجنا منشي حىت جئناه فإذا هو بفناء داره على طنفسة له وإذا شيخ كبري مثل البغاث، وإذا هو صاح ال : قال
  .نعم: ابن لعدي بن اخليار أنت ؟ قال: ا عليه، فرفع رأسه إىل عبيداهللا بن عدي فقالبأس به، فلما انتهينا إليه سلمن

قال أما واهللا ما رأيتك منذ ناولتك أمك السعدية اليت أرضعتك بذي طوى فإين ناولتكها وهي على بعريها فأخذتك 
  .بعرضيك فلمعت يل قدماك حىت رفعتك إليها فواهللا ما هو إال أن وقفت علي فعرفتهما

أما إين سأحدثكما كما حدثت رسول اهللا : جئناك لتحدثنا عن قتل محزة كيف قتلته ؟ فقال: فجلسنا إليه فقلنا: قال
  صلى اهللا عليه وسلم حني سألين عن ذلك، كنت غالما جلبري بن مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قد

__________  
  .كهمفيها روايتان، يهد بالدال أي يردي الناس ويهل: يهد) ١(

  قاله(ويهذ بالذال يسرع يف قطع حلوم الناس بسيفه 
  .، ويف الواقدي يفري الناس فريا)اخلشين يف شرح غريب السرية

  .عياش يف االصل، وهو حتريف، والصواب عباس) ٢(
  .قاله أبو ذر

  .إن قتلت محزة عم حممد بعمي فأنت عتيق): ١(أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إىل أحد، قال يل جبري 
قال فخرجت مع الناس وكنت رجال حبشيا أقذف باحلربة قذف احلبشة قل ما أخطئ هبا شيئا، فلما التقى الناس 



خرجت انظر محزة واتبصره حىت رأيته يف عرض الناس كأنه اجلمل االورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شئ، 
إذ تقدمين إليه سباع بن عبد العزى فلما رآه محزة قال  فواهللا ال هتيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو حبجر ليدنو مين

هلم إيل يا بن مقطعة البظور، قال فضربه ضربة كأمنا أخطأ رأسه، قال وهززت حربيت حىت إذا رضيت منها دفعتها 
عليه فوقعت يف ثنته، حىت خرجت من بني رجليه، وذهب لينوء حنوي فغلب وتركته وإياها حىت مات، مث أتيته 

ربيت مث رجعت إىل العسكر وقعدت فيه، ومل يكن يل بغريه حاجة إمنا قتلته العتق، فلما قدمت مكة عتقت فأخذت ح
مث أقمت حىت إذا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة هربت إىل الطائف فمكثت هبا فلما خرج وفد الطائف 

ت احلق بالشام أو باليمن أو ببعض البالد فواهللا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليسلموا تعيت علي املذاهب فقل
وحيك إنه واهللا ال يقتل أحدا من الناس دخل يف دينه وشهد شهادة احلق، : إين لفي ذلك من مهي إذ قال يل رجل

قال فلما قال يل ذلك خرجت حىت قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة فلم يرعه إال يب قائما على 
  .أوحشي أنت ؟ قلت نعم يا رسول اهللا: شهادة احلق فلما رآين قال يل رأسه أشهد

قال اقعد فحدثين كيف قتلت محزة ؟ قال فحدثته كما حدثتكما، فلما فرغت من حديثي قال وحيك غيب عين 
وجهك فال أرينك، قال فكنت أتنكب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث كان لئال يراين حىت قبضه اهللا 

فلما خرج املسلمون إىل مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم وأخذت حربيت اليت قتلت هبا  عزوجل،
محزة، فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائما وبيده السيف وما أعرفه فتهيأت له وهتيأ له رجل من االنصار من 

وقعت فيه، وشد عليه االنصاري الناحية االخرى كالنا يريده فهززت حربيت حىت إذا رضيت منها دفعتها عليه ف
  بالسيف

  .فربك أعلم أينا قتله، فإن كنت قتلته، فقد قتلت خري الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقتلت شر الناس
  .االنصاري هو أبو دجانة مساك بن خرشة كما سيأيت يف مقتل أهل اليمامة: قلت

  .اصم املازينهو عبد اهللا بن زيد بن ع: وقال الواقدي يف الردة
قتلت مسيلمة املعتنب ويسألين الناس * أمل تر أين ووحشيهم : هو عدي بن سهل وهو القائل: وقال سيف بن عمرو

فقلت ضربت وهذا طعن واملشهور أن وحشيا هو الذي بدره بالضربة وذفف عليه أبو دجانة، ملا روى * عن قتله 
  قتله: مسعت صارخا يوم اليمامة يقول: ر عن ابن عمر قالابن إسحاق عن عبد اهللا بن الفضل عن سليمان بن يسا

__________  
  .كان وحشي عبد االبنة احلارث بن عامر بن نوفل: ، وقال يف رواية أخرى٢٨٦/  ١اخلرب يف مغازي الواقدي ) ١(

ملطلب، أو إن قتلت حممدا، أو محزة بن عبد ا: إن أيب قتل يوم بدر فإن أنت قتلت أحد الثالثة فأنت حر: قالت له
  .علي بن أيب طالب

)٢٨٥/  ١. (  

  .العبد االسود
وقد روى البخاري قصة مقتل محزة من طريق عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون عن عبد اهللا بن الفضل 

  .خرجت مع عبد اهللا بن عدي بن اخليار: عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال
  .كما تقدمفذكر القصة 

وذكر أن عبيداهللا بن عدي كان معتجرا عمامة ال يرى منه وحشي إال عينيه ورجليه فذكر من معرفته له ما تقدم 
  .، وهذه قيافة عظيمة كما عرف جمزز املدجلي أقدام زيد وابنه أسامة مع اختالف ألواهنما)١(



بارز فخرج إليه محزة بن عبد املطلب فقال فأما أن صف الناس للقتال خرج سباع فقال هل من م: وقال يف سباقته
يا سباع يا بن أم أمنار مقطعة البظور أحتاد اهللا ورسوله ؟ مث شد عليه فكان كأمس الذاهب، قال وكمنت حلمزة : له

فكان ذلك آخر العهد به، : حتت صخرة فلما دنا مين رميته حبربيت فأضعها يف ثنته حىت خرجت من بني وركيه قال
فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرج مسيلمة الكذاب قلت الخرج إىل مسيلمة لعلي أقتله : إىل أن قال

  فأكافئ به محزة، قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان
فإذا رجل قائم يف ثلمة جدار كأنه مجل أورق ثائر الرأس، قال فرميته حبربيت فأضعها بني ثدييه حىت خرجت من : قال

فأخربين سليمان بن : قال ووثب إليه رجل من االنصار فضربه بالسيف على هامته، قال عبد اهللا بن الفضلكتفيه، 
واأمري املؤمناه قتله العبد االسود، قال ابن : فقالت جارية على ظهر البيت: يسار أنه مسع عبد اهللا بن عمر يقول

قد قلت إن اهللا مل : ان فكان عمر بن اخلطاب يقولهشام فبلغين أن وحشيا مل يزل حيد يف اخلمر حىت خلع من الديو
  .يكن ليدع قاتل محزة

  .وكان أول من لبس الثياب املدلوكة) ٢(وتويف وحشي بن حرب أبو دمسة ويقال أبو حرب حبمص : قلت
وقاتل مصعب بن عمري دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قتل وكان الذي قتله ابن قمئة : قال ابن إسحاق

  .يثي وهو يظن أنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرجع إىل قريش فقال قتلت حممداالل
  .وذكر موسى بن عقبة يف مغازيه عن سعيد بن املسيب أن الذي قتل مصعبا هو أيب بن خلف فاهللا أعلم: قلت

  .أيب طالبفلما قتل مصعب بن عمري أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللواء علي بن : قال ابن إسحاق
كان اللواء أوال مع علي بن أيب طالب، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال يونس بن بكري عن ابن إسحاق

وسلم لواء املشركني مع عبدالدار قال حنن أحق بالوفاء منهم أخذ اللواء من علي بن أيب طالب فدفعه إىل مصعب 
  . طالببن عمري، فلما قتل مصعب أعطى اللواء علي بن أيب

  .وقاتل علي بن أيب طالب ورجال من املسلمني: قال ابن إسحاق
ملا اشتد القتال يوم أحد جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه : وحدثين مسلمة بن علقمة املازين، قال: قال ابن هشام

سعد بن أيب  أنا أبو القصم فناداه أبو: وسلم حتت راية االنصار وأرسل علي أن قدم الراية، فقدم علي وهو يقول
  .طلحة، وهو صاحب لواء املشركني

  نعم فربزا بني الصفني فاختلفا: هل لك يا أبا القصم يف الرباز من حاجة ؟ قال
__________  

  .٣٦٧/  ٧فتح الباري  ٤٠٧٢باب مقتل محزة بن عبد املطلب ح  ٢٣كتاب املغازي  ٦٤رواه البخاري يف ) ١(
  .سكن محص ومات فيها ٦٣١/  ٣ويف االصابة  مات غريقا يف البحر،: قال البيهقي) ٢(

  .ضربتني فضربه علي فصرعه، مث انصرف ومل جيهز عليه
إنه استقبلين بعورته، فعطفتين عليه الرحم وعرفت أن اهللا قد : أفال أجهزت عليه ؟ فقال: فقال له بعض أصحابه

  .قتله
  وقد فعل ذلك

  .محل عليه ليقتله أبدى له عورته فرجع عنه علي رضي اهللا عنه يوم صفني مع بسر بن أيب أرطاة ملا
  .وكذلك فعل عمرو بن العاص حني محل عليه علي يف بعض أيام صفني أبدى عن عورته فرجع علي أيضا

وعورته وسط العجاجة باديه يكف هلا عنه * كل يوم فارس غري منته ) ١(أيف : ففي ذلك يقول احلارث بن النضر



أن طلحة بن أيب طلحة العبدري حامل : ء معاويه وذكر يونس عن ابن إسحاقويضحك منها يف اخلال* علي سنانه 
لواء املشركني يومئذ دعا إىل الرباز فأحجم عنه الناس فربز إليه الزبري بن العوام فوثب حىت صار معه على مجله، مث 

إن لكل نيب حواريا "  اقتحم به االرض فألقاه عنه وذحبه بسيفه فأثىن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .لو مل يربز إليه لربزت أنا إليه ملا رأيت من إحجام الناس عنه: وقال) ٢" (وحواري الزبري 

وقاتل عاصم بن ثابت بن أيب االقلح فقتل نافع ) ٣(وقال ابن إسحاق قتل أبا سعد بن أيب طلحة سعد بن أيب وقاص 
فيأيت أمه سالفة فيضع رأسه يف حجرها، فتقول يا بين من بن أيب طلحة وأخاه اجلالس كالمها يشعره سهما ) ٤(

  .أصابك ؟ فيقول مسعت رجال حني رماين يقول خذها وأنا ابن أيب االقلح
فنذرت إن أمكنها اهللا من رأس عاصم أن تشرب فيه اخلمر، وكان عاصم قد عاهد اهللا ال ميس مشركا أبدا وال 

  .ميسه
  .يأيتوهلذا محاه اهللا منه يوم الرجيع كما س

والتقى حنظلة بن أيب عامر، وامسه عمرو، ويقال عبد عمرو بن صيفي، وكان يقال اليب عامر يف : قال ابن إسحاق
اجلاهلية الراهب، لكثرة عبادته، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفاسق، ملا خلف احلق وأهله وهرب من 

  .ماملدينة هربا من االسالم وخمالفة للرسول عليه السال
هو وأبو سفيان صخر بن حرب فلما عاله  -وحنظلة الذي يعرف حبنظلة الغسيل النه غسلته املالئكة كما سيأيت 

وهو الذي يقال له ابن شعوب فضربه شداد فقتله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٥(حنظلة رآه شداد بن االوس 
  هي مجيلة بنت أيب بن: فسئلت صاحبته قال الواقدي "إن صاحبكم لتغسله املالئكة فاسألوا أهله ما شأنه " وسلم 

__________  
  .١٣٣/  ٢أتى، وأثبت ما يف الروض االنف ج : يف االصل) ١(
  .إن رجال من املشركني ومل يسم طلحة: اخلرب يف البيهقي عن يونس بن بكري، وقال فيه) ٢(
  .٢٣٩/  ٣ودالئل البيهقي  ٧٨/  ٣اخلرب يف ابن هشام ج ) ٣(

ملا كف عنه علي طعنته يف حنجرته، فدلع لسانه اندالع : رواه الكشي يف تفسريه عن سعد قال: " سهيليوقال ال
  ".لسان الكلب مث مات 

أبو سعيد وقتله  -وكان أبو سعد قد أخذ لواء املشركني بعد مقتل طلحة كما يف رواية البيهقي وذكره الواقدي 
  .سعد بن أيب وقاص

  . الواقدي وابن سعد مسافع بن طلحة بن أيب طلحةمسافع، ويف: يف ابن هشام) ٤(
  .شداد بن االسود: يف ابن هشام) ٥(

  .قتله االسود بن شعوب: ويف الواقدي
  .إن الذي قتل حنظلة جعونة بن شعوب الليثي موىل نافع بن أيب نافع: وقال السهيلي يف الروض

  .سلول وكانت عروسا عليه تلك الليلة
  .كذلك غسلته املالئكة: ع اهلاتفة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمخرج وهو جنب حني مس: فقالت

وقد ذكر موسى بن عقبة أن أباه ضرب برجله يف صدره وقال ذنبان أصبتهما ولقد هنيتك عن مصرعك هذا، ولقد 
  .واهللا كنت وصوال للرحم برا بالوالد

: بطعنة مثل شعاع الشمس وقال ابن شعوب* المحني صاحيب ونفسي : وقال ابن شعوب يف ذلك: قال ابن إسحاق



عليه * ولوال مكري املهر بالنعف فرفرت ) ١(اللفيت يوم النعف غري جميب * ولوال دفاعي يا بن حرب ومشهدي 
  ).٢(ضباع أو ضراء كليب 

ومل أمحل النعماء البن شعوب وما زال مهري مزجر الكلب منهم * ولو شئت جنتين كميت طمرة : وقال أبو سفيان
* وأدفعهم عين بركن صليب فبكي وال ترعى مقالة عاذل * لدن غدوة حىت دنت لغروب أقاتلهم وأدعي يالغالب  *

وحق هلم من عربة بنصيب وسلي الذي قد كان يف النفس * وال تسأمي من عربة وحنيب أباك وإخوانا له قد تتابعوا 
  قتلت من النجار كل جنيب* أنين 

لكانت شجى * فلو أنين مل أشف نفسي منهم ) ٣(وكان لدى اهليجاء غري هيوب  *ومن هاشم قرما كرميا ومصعبا 
أصاهبم من مل يكن ) ٤(هبم خدب من مغبط وكئيب * يف القلب ذات ندوب فآبوا وقد أودى اجلالبيب منهم 

ولست لزور * ذكرت القروم الصيد من آل هاشم : كفاء وال يف خطة بضريب فأجابه حسان بن ثابت* لدمائهم 
وشيبة واحلجاج * جنيبا وقد مسيته بنجيب أمل يقتلوا عمرا وعتبة وابنه * لته مبصيب أتعجب أن أقصدت محزة منهم ق

  بضربة عضب بله خبضيب* وابن حبيب غداة دعا العاصي عليا فراعه 
__________  

  .ما احندر من حزونة اجلبل: النعف) ١(
  .قرقرت بدل فرفرت أي أسرعت وخفت: يف ابن هشام) ٢(

  .عليه ضباع: ضباع عليه، بدل من: وفيها
  .الفحل من االبل، ويريد به هنا محزة رضي اهللا عنه: القرم) ٣(
  .مجع جلباب، االزار: اجلالبيب) ٤(

  .وكان املشركني يسمعون من أسلم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلالبيب

هم وعده، فحسوهم بالسيوف حىت كشفوهم عن مث أنزل اهللا نصره على املسلمني، وصدق: فصل قال ابن إسحاق
  .العسكر، وكانت اهلزمية ال شك فيها

واهللا لقد رأيتين : وحدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه، عباد، عن عبد اهللا بن الزبري، عن الزبري قال
ثري، إذ مالت الرماة على أنظر إىل خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل وال ك
أال إن حممدا قد قتل، : العسكر حني كشفنا القوم عنه، وخلوا ظهورنا للخيل، فأتينا من خلفنا، وصرخ صارخ

  فانكفأنا وانكفأ القوم علينا بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حىت ما يدنو منه أحد
 يزل صريعا حىت أخذته عمرة بنت علقمة أن اللواء مل: فحدثين بعض أهل العلم) ١] (قال ابن إسحاق [ منهم، 

من أخذه منهم ) ٢(احلارثية فرفعته لقريش فالثوا به وكان اللواء مع صؤاب غالم لبين أيب طلحة حبشي وكان آخر 
 -اللهم هل أعزرت : فقاتل به حىت قطعت يداه مث برك عليه فأخذ اللواء بصدره وعنقه حىت قتل عليه وهو يقول

لواء حني رد إىل صواب * فخرمت باللواء وشر فخر : فقال حسان بن ثابت يف ذلك -ت يعين اللهم هل أعذر
وما إن ذاك من أمر الصواب بأن * وأالم من يطا عفر التراب ظننتم، والسفيه له ظنون * جعلتم فخركم فيه لعبد 

ن على خضاب وقال حسان وما أن تعصبا* مبكة بيعكم محر العياب أقر العني أن عصبت يداه * جالدنا يوم التقينا 
أقمنا ) ٣(جداية شرك معلمات احلواجب * إذا عضل سيقت إلينا كأهنا : أيضا يف رفع عمرة بنت علقمة اللواء هلم

يباعون يف االسواق بيع * وحزناهم بالضرب من كل جانب فلوال لواء احلارثية أصبحوا * هلم طعنا مبريا منكال 
  اجلالئب



__________  
  .هشام من سرية ابن) ١(
وبعد ما قتله ) من بين عبد الدار(محل لواء املشركني طلحة بن أيب طلحة  ٤٠/  ٢قال ابن سعد يف الطبقات ) ٢(

  .علي محل اللواء عثمان بن أيب طلحة أبو شيبة قتله محزة
أيب قتله عاصم بن  -فحمله أبو سعد بن أيب طلحة فقتله سعد بن أيب وقاص فحمله مسافع بن طلحة بن أيب طلحة 

  .فحمله احلارث بن طلحة بن أيب طلحة قتله عاصم أيضا -االقلح 
فحمله كالب بن طلحة بن أيب طلحة فقتله الزبري مث محله اجلالس أخوه فقتله طلحة بن عبيداهللا، فحمله أرطأة بن 

  .شرحبيل فقتله علي
  .مث محله شريح بن قارظ فقتل مث كان آخرهم صؤاب قتله قزمان وهو أثبت القول

  .موضع: قال أبو ذر بكسر الشني وضمها: شرك) ٣(
  .جبل باحلجاز: قيل

فانكشف املسلمون وأصاب منهم العدو، وكان يوم بالء ومتحيص، أكرم اهللا فيه من أكرم : قال ابن إسحاق
بالشهادة حىت خلص العدو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذب باحلجارة حىت وقع لشقه فأصيبت رباعيته 

: وجهه وكلمت شفته وكان الذي أصابه عتبة بن أيب وقاص، فحدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك قال وشج يف
كسرت رباعية النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد وشج يف وجهه، فجعل ميسح الدم ويقول كيف يفلح قوم 

) عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون ليس لك من االمر شئ أو يتوب(خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إىل اهللا فأنزل اهللا 
حدثنا حممد بن احلسني، حدثنا أمحد بن الفضل، حدثنا أسباط ): ١(قال ابن جرير يف تارخيه ]  ١٢٨: آل عمران[ 

أتى ابن قمئة احلارثي فرمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبجر فكسر أنفه ورباعيته وشجه يف : عن السدي قال
صحابه، ودخل بعضهم املدينة، وانطلق طائفة فوق اجلبل إىل الصخرة وجعل رسول اهللا وجهه فأثقله وتفرق عنه أ

إيل عباد اهللا، إيل عباد اهللا فاجتمع إليه ثالثون رجال فجعلوا يسريون بني يديه، : صلى اهللا عليه وسلم يدعو الناس
وأقبل أيب بن خلف فلم يقف أحد إال طلحة وسهل بن حنيف فحماه طلحة فرمي بسهم يف يده فيبست يده 

  .اجلمحي وقد حلف ليقتلن النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال بل أنا أقتله
يا كذاب أين تفر ؟ فحمل عليه فطعنه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف جيب الدرع فجرح جرحا خفيفا فوقع : فقال

) ٢(تلنك لو كانت جتتمع أليس قال الق: خيور خوار الثور فاحتملوه وقالوا ليس بك جراحة فما جيزعك ؟ قال
  .ربيعة ومضر لقتلهم

فما يلبث إال يوما أو بعض يوم حىت مات من ذلك اجلرح، وفشا يف الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد 
قتل، فقال بعض أصحاب الصخرة ليت لنا رسوال إىل عبد اهللا بن أيب فيأخذ لنا أمنة من أيب سفيان، يا قوم إن حممدا 

ارجعوا إىل قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم، فقال أنس بن النضر يا قوم إن كان حممد قد قتل فإن رب قد قتل ف
حممد مل يقتل فقاتلوا على ما قاتل عليه حممد صلى اهللا عليه وسلم اللهم إين أعتذر إليك مما يقول هؤالء وأبرأ إليك 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو الناس حىت انتهى إىل  مما جاء به هؤالء مث شد بسيفه فقاتل حىت قتل، وانطلق رسول
أنا رسول اهللا ففرحوا بذلك حني وجدوا : أصحاب الصخرة فلما رأوه وضع رجل سهما يف قوسه يرميه فقال

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفرح
م رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رأى أن يف أصحابه من ميتنع به، فلما اجتمعوا وفيه



وسلم ذهب عنهم احلزن فأقبلوا يذكرون الفتح وما فاهتم منه ويذكرون أصحاهبم الذين قتلوا، فقال اهللا عزوجل يف 
  .اآلية) وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل: (الذين قالوا إن حممدا قد قتل فارجعوا إىل قومكم

  .لما نظروا إليه نسوا ذلك الذي كانوا عليه ومههم أبو سفيانفأقبل أبو سفيان حىت أشرف عليهم ف
  ".ليس هلم أن يعلونا، اللهم إن تقتل هذه العصابة ال تعبد يف االرض " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 أعل هبل حنظلة حبنظلة ويوم أحد بيوم: مث ندب أصحابه فرموهم باحلجارة حىت أنزلوهم فقال أبو سفيان يومئذ
  .بدر

  .وذكر متام القصة
  .وهذا غريب جدا وفيه نكارة

  قال
__________  

  .دار القاموس احلديث ٢٠/  ٣ج : تاريخ الطربي) ١(
  .جبميع: يف الطربي) ٢(

وزعم ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه عن ايب سعيد أن عتبة بن أيب وقاص رمى رسول اهللا : ابن هشام
رباعيته اليمىن السفلى، وجرح شفته السفلى وأن عبد اهللا بن شهاب الزهري شجه يف  صلى اهللا عليه وسلم فكسر

جبهته وان عبد اهللا بن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق املغفر يف وجنته، ووقع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
طالب بيده ورفعه طلحة بن وسلم يف حفرة من احلفر اليت عملها أبو عامر ليقع فيها املسلمون فأخذ علي بن أيب 

عبيداهللا حىت استوى قائما ومص مالك بن سنان أبو أيب سعيد الدم من وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث 
وذكر قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا وقع لشقه : ازدرده فقال من مس دمه دمي مل متسسه النار قلت

حذيفة فأجلسه ومسح الدم عن وجهه فأفاق وهو يقول كيف يفلح قوم فعلوا هذا أغمي عليه فمر به سامل موىل أيب 
  .اآلية) ليس لك من االمر شئ(بنبيهم وهو يدعوهم إىل اهللا فأنزل اهللا 

  .رواه ابن جرير وهو مرسل وسيأيت بسط هذا يف فصل وحده
اهللا وعده إذ حتسوهنم بأذنه حىت إذا  ولقد صدقكم(كان أول النهار للمسلمني على الكفار كما قال اهللا تعاىل : قلت

فشلتم وتنازعتم يف االمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما حتبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة مث 
  صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واهللا ذو فضل على

: آل عمران[ اآلية ) كم غما بغمإذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم يف أخراكم فأثاب* املؤمنني 
١٥٣ - ١٥٢ .[  

حدثنا عبد اهللا، حدثين أيب حدثين سليمان بن داود، أخربنا عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، عن : قال االمام أمحد
ر بيين وبني من أنك: ما نصر اهللا يف موطن كما نصر يوم أحد قال فأنكر ذلك فقال: عبيداهللا، عن ابن عباس أنه قال

يقول ابن عباس واحلس القتل ) ولقد صدقكم اهللا وعده إذ حتسوهنم بإذنه(ذلك كتاب اهللا إن اهللا يقول يف يوم أحد 
وإمنا عىن هبذا الرماة وذلك أن النيب صلى ) ولقد عفا عنكم واهللا ذوفضل على املؤمنني(إىل قوله ) حىت إذا فشلتم(

  .اهللا عليه وسلم أقامهم يف موضع
  .ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فال تنصرونا وان رأيتمونا نغنم فال تشركونامث قال أمحوا 

فلما غنم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأباحوا عسكر املشركني أكب الرماة مجيعا فدخلوا يف العسكر ينهبون وقد 



لما أخل والتبسوا ف) وشبك بني أصابع يديه(التقت صفوف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهم هكذا 
الرماة تلك احمللة اليت كانوا فيها دخلت اخليل من ذلك املوضع على أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فضرب 

بعضهم بعضا فالتبسوا وقتل من املسلمني ناس كثري وقد كان لرسول اهللا وأصحابه أول النهار حىت قتل من 
و اجلبل ومل يبلغوا حيث يقول الناس الغار، إمنا كان أصحاب لواء املشركني سبعة أو تسعة وجال املسلمون جولة حن

فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق حىت طلع ! قتل حممد : حتت املهراس، وصاح الشيطان
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني السعدين نعرفه بتكفيه إذا مشى

  .ففرحنا كأنه مل يصبنا ما أصابنا: قال
  .اشتد غضب اهللا على قوم دموا وجه رسول اهللا: نا، وهو يقولقال فرقى حنو

أعل : اللهم إنه ليس هلم أن يعلونا حىت انتهى إلينا فمكث ساعة أبو سفيان يصيح يف أسفل اجلبل: ويقول مرة أخرى
  ر بن، أين ابن أيب كبشة ؟ أين ابن أيب قحافة ؟ أين ابن اخلطاب ؟ فقال عم)يعين آهلته(هبل أعل هبل، مرتني 

  .بلى: اخلطاب أال أجيبه ؟ قال
  .اهللا أعلى وأجل: فلما قال اعل هبل قال: قال

فقال أين ابن أيب كبشة أين ابن أيب  -أو فعال عنها  -قال أبو سفيان يا ابن اخلطاب قد أنعمت عينها، فعاد عنها 
  بكر وها أنا ذا عمر، قال فقال هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا أبو: قحافة أين ابن اخلطاب ؟ فقال عمر

  .ال سواء، قتالنا يف اجلنة وقتالكم يف النار: أبو سفيان يوم بيوم بدر، االيام دول وأن احلرب سجال قال فقال عمر
  .إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا: قال

  .ناأما إنكم سوف جتدون يف قتالكم مثلة ومل يكن ذلك عن رأي سرات: مث قال أبو سفيان
  .أما إنه إن كان ذلك مل نكرهه: قال مث أدركته محية اجلاهلية فقال

من حديث سليمان بن داود اهلامشي به وهذا ) ١(وقد رواه ابن أيب حامت واحلاكم يف مستدركه والبيهقي يف الدالئل 
  .حديث غريب وهو من مرسالت ابن عباس

  .هللا وبه الثقة وعليه التكالن وهو املستعانوله شواهد من وجوه كثرية سنذكر منها ما تيسر إن شاء ا
لقينا املشركني يومئذ وأجلس : حدثنا عبيداهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال: قال البخاري

ال تربحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم : النيب صلى اهللا عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد اهللا بن جبري وقال
  .تربحوا، وإن رأيتموهم ظهورا علينا فال تعينونا فال

الغنيمة : فلما لقينا هربوا حىت رأيت النساء يشتددن يف اجلبل رفعن عن سوقهن قد بدت خالخلهن فأخذوا يقولون
  .عهد إيل النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ال تربحوا: فقال عبد اهللا! الغنيمة 

أيف القوم حممد ؟ فقال ال : يب سبعون قتيال وأشرف أبو سفيان فقالوجوههم فأص) ٢(فأبوا، فلما أبوا صرفت 
  .جتيبوه

  .فقال أيف القوم ابن أيب قحافة ؟ فقال ال جتيبوه
كذبت يا : فقال أيف القوم ابن اخلطاب ؟ فقال إن هؤالء قتلوا فلو كانوا أحياء الجابوا، فلم ميلك عمر نفسه فقال

  .عدو اهللا، أبقى اهللا عليك ما حيزنك
  .أعل هبل: فقال أبو سفيان

  ).وأجل(اهللا أعلى أو جل : أجيبوه، قالوا ما نقول ؟ قال قولوا: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .لنا العزى وال عزى لكم: فقال أبو سفيان
  .اهللا موالنا وال موىل لكم: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول ؟ قال قولوا

  ).٣(يوم بيوم بدر، واحلرب سجال، وجتدون مثلة مل آمر هبا ومل تسؤين : يانقال أبو سف
  .وهذا من إفراد البخاري دون مسلم

جعل رسول اهللا صلى : أن الرباء بن عازب قال: حدثنا موسى، حدثنا زهري، حدثنا أبو إسحاق: وقال االمام أمحد
إن : عبد اهللا بن جبري، قال ووضعهم موضعا وقال -وكانوا مخسني رجال  -اهللا عليه وسلم على الرماة يوم أحد 

رأيتمونا ختطفنا الطري فال تربحوا حىت أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فال تربحوا حىت 
  فأنا واهللا رأيت النساء يشتددن على اجلبل وقد: أرسل إليكم، قال فهزموهم، قال

  *الغنيمة، أي قوم، : ، فقال أصحاب عبد اهللا بن جبريبدت أسوقهن وخالخلهن رافعات ثياهبن
__________  

  .٢٣/  ٣روى الطربي طرفا منه يف تارخيه ) ١) (
  .٢٧١ - ٢٦٩/  ٣ورواه البيهقي يف الدالئل ج  ٢٨٧/  ٧ويف تفسريه 

  .من لفظ الدارمي
  .أي حتريوا فلم يدروا أين وكيف يذهبون) ٢(
  .٤٠٤٣باب غزوة أحد ح  ١٧ازي كتاب املغ ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٣(

  .الغنيمة
: أنسيتم ما قال لكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالوا: ظهر أصحابكم، فما تنظرون ؟ قال عبد اهللا بن جبري

فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمني فذلك الذي يدعوهم ! إنا واهللا لنأتني الناس فلنصينب من الغنيمة 
م، فلم يبق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري اثين عشر رجال فأصابوا منا سبعني رجال، الرسول يف أخراه

سبعني أسريا وسبعني : وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه أصابوا من املشركني يوم بدر أربعني ومائة
؟ ثالثا، فنهاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه  أيف القوم حممد، أيف القوم حممد، أيف القوم حممد: قتيال، فقال أبو سفيان
أيف القوم ابن أيب قحافة، أيف القوم ابن أيب قحافة ؟ أيف القوم ابن اخلطاب، أيف القوم ابن : وسلم أن جييبوه، مث قال

كذبت : أما هؤالء فقد قتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه أن قال: اخلطاب ؟ مث أقبل على أصحابه فقال
  .يا عدو اهللا، إن الذين عددت الحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءكواهللا 
  .يوم بيوم بدر، واحلرب سجال، إنكم ستجدون يف القوم مثلة مل آمر هبا ومل تسؤين: فقال

  .أعل هبل أعل هبل: مث أخذ يرجتز
  .اهللا أعلى وأجل: واأال جتيبونه قالوا يا رسول اهللا وما نقول ؟ قال قول: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا ما نقول ؟ : إن العزى لنا وال عزى لكم ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال جتيبونه ؟ قالوا: قال
  .اهللا موالنا وال موىل لكم: قال قولوا

عن أيب ورواه البخاري من حديث زهري وهو ابن معاوية خمتصرا وقد تقدم روايته له مطولة من طريق إسرائيل 
  ).١(إسحاق 

حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة أخربنا ثابت وعلي بن زيد عن أنس بن مالك أن املشركني ملا : وقال االمام أمحد
  من يردهم عنا وهو رفيقي يف: رهقوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يف سبعة من االنصار ورجل من قريش، قال



  . قتلاجلنة ؟ فجاء رجل من االنصار فقاتل حىت
من يردهم عنا وهو رفيقي يف اجلنة، حىت قتل السبعة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فلما رهقوه أيضا قال
  .ما أنصفنا أصحابنا

  .ورواه مسلم عن هدبة بن خالد عن محاد بن سلمة به
زم الناس عن رسول اهللا صلى اهن: بإسناده عن عمارة بن غزية عن أيب الزبري عن جابر قال: وقال البيهقي يف الدالئل

طلحة بن عبيداهللا وهو يصعد يف ) ٢] (فيهم [ اهللا عليه وسلم يوم أحد وبقي معه أحد عشر رجال من االنصار 
  ).٣(أال أحد هلؤالء ؟ فقال طلحة أنا يا رسول اهللا : اجلبل فلحقهم املشركون فقال

ول اهللا، فقاتل عنه، وصعد رسول اهللا صلى اهللا عليه فأنا يا رس: كما أنت يا طلحة، فقال رجل من االنصار: فقال
أال رجل هلؤالء ؟ فقال طلحة مثل قوله، فقال رسول اهللا : وسلم ومن بقي معه، مث قتل االنصاري فلحقوه، فقال

  .صلى اهللا عليه وسلم مثل قوله
م يزل يقول مثل قوله االول فأنا يا رسول اهللا، فقاتل وأصحابه يصعدون مث قتل فلحقوه، فل: فقال رجل من االنصار

  ويقول طلحة أنا يا رسول اهللا فيحبسه فيستأذنه رجل من االنصار للقتال فيأذن له فيقاتل مثل
__________  

  .٣٩٨٦باب ح  ١٠كتاب املغازي  ٦٤رواه البخاري عن عمرو بن خالد عن زهري يف ) ١(
  .وأخرجه أبو داود يف اجلهاد

  .٢٦٦٢باب يف الكمناء ح ) ١١٦(
  .من دالئل البيهقي، ويف االصل وطلحة وهو حتريف) ٢(
  أنا : من للقوم ؟ فقال طلحة بن عبيداهللا: فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: يف سنن النسائي) ٣(

من هلؤالء ؟ فقال طلحة أنا، : من كان قبله حىت مل يبق معه إال طلحة فغشومها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حس، فقال لو قلت بسم اهللا لرفعتك املالئكة والناس : قاتل مثل قتال مجيع من كان قبله وأصيبت أنامله فقالف

  .ينظرون إليك حىت تلج بك يف جو السماء
  ).١(مث صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أصحابه وهم جمتمعون 

رأيت يد طلحة : يل، عن قيس بن أيب حازم قالعن عبد اهللا بن أيب شيبة، عن وكيع، عن إمساع: وروى البخاري
  ).٢(شالء وقى هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد 

مل يبق مع : ويف الصحيحني من حديث موسى بن إمساعيل عن معتمر بن سليمان، عن أبيه عن أيب عثمان النهدي قال
  النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض تلك االيام اليت يقاتل فيهن غري

  ).٣(لحة وسعد عن حديثهما ط
: مسعت سعيد بن املسيب يقول) ٤(وقال احلسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم السعدي 

  .ارم فداك أيب وأمي: نثل يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنانته يوم أحد وقال: مسعت سعد بن أيب وقاص يقول
  ).٥(عن مروان به  وأخرجه البخاري عن عبد اهللا بن حممد

ويف صحيح البخاري من حديث عبد اهللا بن شداد عن علي بن أيب طالب قال ما مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .يا سعد ارم فداك أيب وأمي: مجع أبو يه الحد إال لسعد بن مالك فإين مسعته يقول يوم أحد

أنه رمى يوم أحد دون : عد بن أيب وقاصقال حممد بن إسحاق حدثين صاحل بن كيسان عن بعض آل سعد عن س



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أرم فداك أيب وأمي: فلقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يناولين النبل ويقول: قال سعد

  ).٦(حىت إنه ليناولين السهم ليس له نصل فأرمي به 
رأيت يوم أحد عن : عن سعد بن أيب وقاص قال وثبت يف الصحيحني من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده

ميني النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن يساره رجلني عليهما ثياب بيض يقاتالن أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك وال 
  .بعده

  .يعين جربيل وميكائيل عليهما السالم
 يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يرمي بني) ٧(حدثنا عفان، أخربنا ثابت، عن أنس أن أبا طلحة : وقال أمحد

  يوم أحد والنيب صلى اهللا عليه وسلم خلفه يترس به وكان
__________  

  .، وأخرجه النسائي يف كتاب اجلهاد باختالف٢٣٦/  ٣أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  ).٣٠ - ٢٩/  ٦(ما يقول من يطعنه العدو، عن عمرو بن سواد : باب

  .٣٧٢٤ويف كتاب فضائل الصحابة ح  ٤٠٦٣باب ح  ١٨كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٢(
  .أي مها حدثاين بذلك: عن حديثهما) ٣(

  .٣٧٢٢كتاب فضائل الصحابة ح  ٦٢ويف  ٤٠٦٠باب ح  ١٨كتاب املغازي  ٦٤روى احلديث البخاري يف 
  .٤٧باب ح  ٦كتاب فضائل الصحابة  ٤٤ومسلم يف 

  .الزهري: يف البيهقي) ٤(
  .٤٠٥٥باب ح  ١٨كتاب املغازي  ٦٤يف ) ٥(
  .٢٥/  ٣ويف سرية ابن هشام  ٢٣٩/  ٣اخلرب يف البيهقي ) ٦(
أبو طلحة هو زيد بن سهل بن االسود بن حرام اخلزرجي النجاري االنصاري أحد أصحاب رسول اهللا صلى ) ٧(

  اهللا عليه وسلم ومن
  .بيني،بين أخواله، من أعيان البدريني، أحد النقباء االثين عشر العق

  .شهد املشاهد كلها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .مات يف غزوة حبرية

راميا وكان إذا رمى رفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شخصه ينظر أين يقع سهمه، ويرفع أبو طلحة صدره 
  .ويقول هكذا بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ال يصيبك سهم، حنري دون حنرك

اين جلد يا رسول اهللا، فوجهين يف : سه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقولوكان أبو طلحة يسور نف
  .حوائجك ومرين مبا شئت

ملا كان يوم أحد اهنزم الناس : وقال البخاري حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز، عن أنس قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم جموب عليه جبحفة له وكان أبو  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو طلحة بني يدي رسول

انثرها اليب : طلحة رجال راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسني أو ثالثا، وكان الرجل مير معه اجلعبة من النبل فيقول
  .طلحة

بك سهم من قال ويشرف النيب صلى اهللا عليه وسلم ينظر إىل القوم فيقول أبو طلحة بأيب أنت وأمي ال تشرف يصي



  .سهام القوم، حنري دون حنرك
القرب على متوهنما ) ١(ولقد رأيت عائشة بنت أيب بكر وأم سليم واهنما ملشمرتان أرى خدم سوقهما تنقالن 

  .تفرغانه يف أفواه القوم مث ترجعان فتمالهنا مث جتيئان فتفرغانه يف أفواه القوم
  ).٢(ثالثا  ولقد وقع السيف من يدي أيب طلحة إما مرتني وإما

كنت فيمن : حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أيب طلحة قال: قال البخاري وقال يل خليفة
  ).٣(تغشاه النعاس يوم أحد حىت سقط سيفي من يدي مرارا يسقط وآخذه ويسقط فاخذه 

من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة  مث أنزل عليكم(هكذا ذكره البخاري معلقا بصيغة اجلزم ويشهد له قوله تعاىل 
منكم وطائفة قد أمهتهم أنفسهم يظنون باهللا غري احلق ظن اجلاهلية يقولون هل لنا من االمر من شئ، قل إن االمر 
كله هللا خيفون يف أنفسهم ما ال يبدون لك يقولون لو كان لنا من االمر شئ ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم يف بيوتكم 

كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم وليبتلي اهللا ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم واهللا عليم بذات لربز الذين 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم إن اهللا * الصدور 

  :قال البخاري]  ١٥٤: آل عمران) [ غفور رحيم
ربنا أبو محزة عن عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤالء حدثنا عبد ان أخ

  .القعود قال هؤالء قريش قال من الشيخ ؟ قالوا ابن عمر فأتاه فقال إين سائلك عن شئ أحتدثين
  .نعم: قال أنشدك حبرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد قال

  .ن بدر فلم يشهدها ؟ قال نعمقال فتعلمه تغيب ع
  .قال فتعلم أنه ختلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال نعم

  .قال فكرب
أما فراره يوم أحد فأشهد أن اهللا عفا عنه، وأما تغيبه عن : تعال الخربك والبني لك عما سألتين عنه: قال ابن عمر

  يضة فقال لهبدر فإنه كان حتته بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم وكانت مر
__________  

  .من الصحيح والبيهقي، ويف االصل تنقران وهو حتريف) ١(
باب ح  ٤٧كتاب اجلهاد  ٣٢ومسلم يف  ٣٨١١باب ح  ١٨كتاب مناقب االنصار  ٦٣أخرجه البخاري يف ) ٢(

١٣٦.  
  .٤٠٦٨باب ح  ٢١كتاب املغازي /  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٣(

أهل الصدق واليقني من املؤمنني يوم أحد، ملا علم ما يف قلوهبم من خوف، هو الذي من اهللا به على : والنعاس
  .فصرفهم عن التفكري يف ذلك بانزال النعاس عليهم لئال يرهقهم اخلوف ويضعف عزائمهم
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، أما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان 
ذهب عثمان إىل  أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبعث عثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما

هذه يد عثمان فضرب هبا على يده فقال هذه لعثمان اذهب هبذا : مكة فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده اليمىن
  .اآلن معك

  .وقد رواه البخاري أيضا يف موضع آخر والترمذي من حديث أيب عوانه عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب به
حدثين حيىي بن عباد عن أبيه عن جده مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  وقال االموي يف مغازيه عن ابن إسحاق

وسلم يقول، وقد كان الناس اهنزموا عنه حىت بلغ بعضهم إىل املبقى دون االعوص، وفر عثمان بن عفان وسعد بن 
وا، فزعموا أن عثمان رجل من االنصار حىت بلغوا اجللعب جبل بناحية املدينة مما يلي االعوص فأقاموا ثالثا مث رجع

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلم
  .لقد ذهبتم فيها عريضة

واملقصود أن أحدا وقع فيها أشياء مما وقع يف بدر، منها حصول النعاس حال التحام احلرب وهذا دليل على طمأنينة 
  القلوب بنصر اهللا وتأييده ومتام توكلها على خلقها

  .وبارئها
مث أنزل عليكم من (اآلية وقال هاهنا ) إذ يغشيكم النعاس أمنة منه: (وله تعاىل يف غزوة بدروقد تقدم الكالم على ق

النعاس يف : يعين املؤمنني الكمل كما قال ابن مسعود وغريه من السلف) بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم
  .احلرب من االميان والنعاس يف الصالة من النفاق

  .اآلية) ة قد أمهتهم أنفسهمطائف(وهلذا قال بعد هذا 
إن تشأ ال تعبد يف : " ومن ذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استنصر يوم أحد كما استنصر يوم بدر بقوله

حدثنا عبد الصمد وعفان قاال حدثنا محاد حدثنا ثابت عن أنس أن رسول اهللا صلى : كما قال االمام أمحد" االرض 
ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر " اللهم إنك أن تشأ ال تعبد يف االرض : " م أحداهللا عليه وسلم كان يقول يو

حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا سفيان عن عمرو مسع جابر بن : عن عبد الصمد عن محاد بن سلمة به، وقال البخاري
؟ قال يف اجلنة، فألقى مترات  أرأيت إن قتلت فأين أنا: " قال رجل للنيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد: عبد اهللا قال

  ".يف يده مث قاتل حىت قتل 
ورواه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به، وهذا شبيه بقصة عمري بن احلمام اليت تقدمت يف غزوة بدر 

  .رضي اهللا عنهما وأرضامها
ما أصاب النيب صلى ): ١(ري فصل فيما لقي النيب صلى اهللا عليه وسلم يومئذ من املشركني قبحهم اهللا قال البخا

حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن مهام بن منبه مسع أبا * اهللا عليه وسلم من اجلراح يوم أحد 
اشتد  -يشري إىل رباعيته  -اشتد غضب اهللا على قوم فعلوا بنبيه " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هريرة قال

  "ه رسول اهللا يف سبيل اهللا غضب اهللا على رجل يقتل
__________  



  .باب ما أصاب النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد ٢٤يف كتاب املغازي ) ١(
  .٤٠٧٣ح 

  .١٠٦باب ح  ٣٨كتاب اجلهاد  ٣٢ومسلم يف 

ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق حدثنا خملد بن مالك حدثنا حيىي بن سعيد االموي حدثنا ابن جريج عن عمرو 
اشتد غضب اهللا على من قتله النيب يف سبيل اهللا، اشتد غضب اهللا على : " نار عن عكرمة عن ابن عباس قالبن دي

  .صلى اهللا عليه وسلم" قوم دموا وجه رسول اهللا 
  حدثنا عفان،: وقال أمحد

عن وجهه  الدم) ١(حدثنا محاد، أخربنا ثابت عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم أحد وهو يسلت 
ليس لك من االمر شئ (فأنزل اهللا " كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعو إىل اهللا : " وهو يقول

ورواه مسلم عن القعنيب عن محاد بن سلمة به ]:  ١٢٨: آل عمران) [ أو يتوب عليهم أو يعذهبم فإهنم ظاملون
عن محيد عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسرت  عن هشيم ويزيد بن هارون: ، ورواه االمام أمحد)٢(

كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إىل رهبم : " رباعيته وشج يف وجهه حىت سال الدم على وجهه فقال
ن حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب عن أيب حازم أنه مسع سهل ب: وقال البخاري) ليس لك من االمر شئ(فأنزل اهللا تعاىل " 

أما واهللا إين العرف من كان يغسل جرح رسول اهللا : سعد وهو يسأل عن جرح النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
كانت فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم ومن كان يسكب املاء ومبا دووي، قال

[ د الدم إال كثرة أخذت قطعة من حصري فأحرقتها تغسله وعلي يسكب املاء باجملن فلما رأت فاطمة أن املاء ال يزي
ألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على ) ٣] (حىت إذا صارت رمادا 

  .رأسه
حدثنا ابن املبارك عن إسحاق عن حيىي بن طلحة بن عبيد اهللا أخربين عيسى بن : وقال أبو داود الطيالسي يف مسنده

: ذاك يوم كله لطلحة، مث أنشأ حيدث قال: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: أم املؤمنني عائشة قالتطلحة عن 
كن طلحة حيث فاتين : كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجال يقاتل يف سبيل اهللا دونه وأراه قال محية، قال فقلت

 رجل ال أعرفه وأنا أقرب إىل رسول اهللا صلى ما فاتين، فقلت يكون رجال من قومي أحب إيل، وبيين وبني املشركني
اهللا عليه وسلم منه وهو خيطف املشي خطفا، ال أخطفه فإذا هو أبو عبيدة بن اجلراح فانتهينا إىل رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم وقد كسرت رباعيته وشج يف وجهه وقد دخل يف وجنته حلقتان من حلق املغفر، قال رسول اهللا صلى 
وذهبت النزع ذاك من : يريد طلحة وقد نزف، فلم نلتفت إىل قوله قال" عليكما صاحبكما " ه وسلم اهللا علي

  أقسم عليك حبقي ملا تركتين، فتركته فكره تناوهلا بيده فيؤذي: وجهه، فقال
__________  

  .ميسح: يسلت) ١(
  .باب غزوة أحد ٣٧كتاب اجلهاد  ٣٢رواه مسلم يف ) ٢(

  .١٠٤ح 
  .ئل البيهقيزيادة من دال) ٣(

الهنا تعمل عمل املواد القابضة، فإهنا عندما تستعمل على اجلرح فإهنا ترسب الربوتني : وقال حمققه يف هامشه
  .السطحي فيكون طبقة على التهتكات واجلروح، فتحمي اجلرح من املخترقات اجلرثومية وغريها



فإن هلا خاصية ترسيب بروتني البكتريا فتموت، وتوقف النزيف بترسيب العنصر الربوتيين يف الدم، ومن جهة أخرى 
  .فيكون فعلها يف محاية اجلرح والقضاء على أي جرثوم قريب منه

  ) .٢٦٠/  ٣دالئل البيهقي ج (

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأزم عليها بفيه
  .حبقي ملا تركتين أقسمت عليك: فاستخرج إحدى احللقتني، ووقعت ثنيته مع احللقة، وذهبت الصنع ما صنع فقال

ففعل مثل ما فعل يف املرة االوىل فوقعت ثنيته االخرى مع احللقة، فكان أبو عبيدة رضي اهللا عنه من أحسن : قال
  ).١(الناس هتما 

فأصلحنا من شأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أتينا طلحة يف بعض تلك اجلفار، فإذا به بضع وسبعون من بني 
  ).٣(وإذا قد قطعت اصبعه فأصلحنا من شأنه ) ٢] (أو أقل أو أكثر [  طعنة ورمية وضربة

: وذكر الواقدي عن ابن أيب سربة عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروه عن أيب احلويرث عن نافع بن جبري قال
يه مسعت رجال من املهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إىل النبل تأيت من كل ناحية، ورسول اهللا صلى اهللا عل

دلوين على حممد، ال : وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه، ولقد رأيت عبد اهللا بن شهاب الزهري يومئذ يقول
جنوت إن جنا، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنبه ما معه أحد، فجاوزه، فعاتبه يف ذلك صفوان بن أمية، 

  ).٥(فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم خنلص إليه ) ٤(فقال واهللا ما رأيته، أحلف باهللا إنه منا ممنوع خرجنا أربعة 
ثبت عندي أن الذي رمى يف وجنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابن قمئة، والذي رمى يف شفته : قال الواقدي

وأصاب رباعيته عتبة بن أيب وقاص، وقد تقدم عن ابن إسحاق حنو هذا وان الرباعية اليت كسرت له عليه السالم 
  .مىن السفلىهي الي

ما حرصت على قتل ] واهللا : [ وحدثين صاحل بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أيب وقاص قال: قال ابن إسحاق
أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أيب وقاص وان كان ما علمت لسئ اخللق مبغضا يف قومه، ولقد كفاين فيه 

  من دمى وجهاشتد غضب اهللا على " قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".رسوله 

وقال عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عثمان اجلزري، عن مقسم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا 
فما " اللهم ال حيول عليه احلول حىت ميوت كافرا " على عتبة بن أيب وقاص حني كسر رباعيته، ودمى وجهه فقال 

  ).٦(ر حال عليه احلول حىت مات كافرا إىل النا
حدثنا حممد بن احلسن، حدثين إبراهيم بن حممد، حدثين ابن عبد اهللا بن حممد بن أيب : وقال أبو سليمان اجلوزجاين

بكر بن حرب عن ابيه، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم داوى وجهه يوم أحد 
  .بعظم بال

  .ملغازي لالموي يف وقعة أحدهذا حديث غريب رأيته يف أثناء كتاب ا
  وملا نال

__________  
  .كسر الثنايا من أصلها: اهلتم) ١(
  .من رواية البيهقي) ٢(
من طريق يونس بن حبيب، ورواه ابن حبان عن عائشة والصاحلي يف  ٢٦٣/  ٣احلديث يف دالئل البيهقي ) ٣(



  .٢٩٥/  ٤السرية الشامية من ابن حبان والطيالسي 
  .هللا بن شهاب، وعتبة بن أيب وقاص، وابن قميئة، وأيب بن خلفعبد ا: وهم) ٤(
  .٢٣٧/  ١اخلرب يف الواقدي ج ) ٥(
اخلرب يف تفسري عبد الرزاق عن مقسم، ورواه أبو نعيم من وجه آخر عن ابن عباس، ونقله عنهما الصاحلي يف ) ٦(

  .٢٦٥/  ٣ونقله البيهقي عنه يف الدالئل  ٢٩٤/  ٤السرية الشامية 

  .قتلت حممدا: هللا بن قمئة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما نال رجع وهو يقولعبد ا
فحصل هبتة عظيمة يف املسلمني واعتقد ! أال إن حممدا قد قتل : وصرخ الشيطان أزب العقبة يومئذ بأبعد صوت

ول اهللا صلى اهللا كثري من الناس ذلك وصمموا على القتال عن حوزة االسالم حىت ميوتوا على ما مات عليه رس
عليه وسلم، منهم أنس بن النضر وغريه ممن سيأيت ذكره، وقد أنزل اهللا تعاىل التسلية يف ذلك على تقدير وقوعه 

وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على : (فقال تعاىل
وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال، * اهللا الشاكرين ) يجزيوس(عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسنجزي 

  ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب
وكأي من نيب قاتل معه ربيون كثري فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل اهللا وما * اآلخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين 
وما كان قوهلم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف أمرنا وثبت * ن ضعفوا وما استكانوا واهللا حيب الصابري

يا أيها * فآتاهم اهللا ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة واهللا حيب احملسنني * أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
* اهللا موالكم وهو خري الناصرين بل * الذين آمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 

) [ سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا ما مل ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظاملني
  ]. ١٥١ - ١٤٤: آل عمران

  .وقد تكلمنا على ذلك مستقصى يف كتابنا التفسري وهللا احلمد
أيها الناس، من : قامه بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوقد خطب الصديق رضي اهللا عنه يف أول مقام 

  .كان يعبد حممدا فإن حممدا قد مات، ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت
  .اآلية) وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم(مث تال هذه اآلية 

  .يسمعوها قبل ذلك، فما من الناس أحد إال يتلوهافكأن الناس مل : قال
مر رجل من املهاجرين يوم أحد على رجل من : من طريق ابن أيب جنيح عن أبيه قال: وروى البيهقي يف دالئل النبوة
  .االنصار وهو يتشحط يف دمه

  .يا فالن، أشعرت أن حممدا قد قتل: فقال له
وما حممد (ه وسلم قد قتل فقد بلغ الرسالة فقاتلوا عن دينكم، فنزل إن كان حممدا صلى اهللا علي: فقال االنصاري

  .اآلية) إال رسول قد خلت من قبله الرسل
  .ولعل هذا االنصاري هو أنس بن النضر رضي اهللا عنه وهو عم أنس بن مالك

ل قاتله النيب قال االمام أمحد حدثنا يزيد حدثنا محيد عن أنس أن عمه غاب عن قتال بدر، فقال غبت عن أول قتا
  .صلى اهللا عليه وسلم للمشركني، لئن اهللا اشهدين قتاال للمشركني لريين ما أصنع

وأبرأ إليك  -يعين أصحابه  -اللهم إين أعتذر إليك عما صنع هؤالء : فلما كان يوم أحد انكشف املسلمون، فقال
فلم : أنا معك ؟ قال سعد: حد فقال سعدمث تقدم فلقيه سعد بن معاذ دون أ -يعين املشركني  -مما جاء به هؤالء 



فكنا : ، قال)٢(أستطع أصنع ما صنع، فوجد فيه بضع ومثانون من بني ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم 
  فمنهم من قضى حنبه(فيه ويف أصحابه نزلت : نقول

__________  
  .٢٤٨/  ٣اخلرب يف دالئل النبوة ج ) ١(
  .فما عرفناه حىت عرفته أخته ببنانه: لوا به، قالوقد مث: زاد البيهقي يف روايته) ٢(

  ).ومنهم من ينتظر
: ورواه الترمذي عن عبد بن محيد والنسائي عن إسحاق بن راهويه كالمها عن يزيد بن هارون به وقال الترمذي

  ).١(بل على شرط الصحيحني من هذا الوجه : حسن، قلت
  .قال أنس: ليمان بن املغرية عن ثابت قالحدثنا س: حدثنا هبز وحدثنا هاشم قاال: وقال أمحد

  .مسيت به ومل يشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم بدر) أنس بن النضر: قال هاشم(عمي 
أول مشهد شهده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غبت عنه، ولئن أراين اهللا مشهدا فيما بعد : قال فشق عليه وقال

  .سلم لريين اهللا ما أصنعمع رسول اهللا صلى اهللا عليه و
قال فهاب أن يقول غريها، فشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له 

  .يا أبا عمرو أين ؟ واها لريح اجلنة أجده دون أحد: أنس
  .قال فقاتلهم حىت قتل فوجد يف جسده بضع ومثانون من ضربة وطعنة ورمية

  .فما عرفت أخي إال ببنانه: خته عميت الربيع بنت النضرقال فقالت أ
من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه، فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا (ونزلت هذه اآلية 

  .قال فكانوا يرون أهنا نزلت فيه ويف أصحابه]  ٢٣: االحزاب) [ تبديال
  .بن أسد ورواه مسلم عن حممد بن حامت عن هبز

ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد اهللا بن املبارك وزاد النسائي وأبو داود ومحاد بن سلمة أربعتهم عن 
  .سليمان بن املغرية به

  .وقال الترمذي حسن صحيح
كان أيب بن خلف أخو بين مجح قد حلف وهو مبكة ليقتلن رسول اهللا : وقال أبو االسود عن عروة بن الزبري قال

  .اهللا عليه وسلمصلى 
  .بل أنا أقتله إن شاء اهللا: فلما بلغت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلفته قال
  .ال جنوت إن جنا حممد: فلما كان يوم أحد أقبل أيب يف احلديد مقنعا وهو يقول

ي رسول اهللا فحمل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمري أخو بين عبد الدار يق
صلى اهللا عليه وسلم بنفسه فقتل مصعب بن عمري وأبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترقوه أيب بن خلف من 

فرجة بني سابغة الدرع والبيضة فطعنه فيها باحلربة فوقع إىل االرض عن فرسه ومل خيرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه 
  .ما أجزعك ؟ إمنا هو خدش: فاحتملوه وهو خيور خوار الثور فقالوا له

  والذي نفسي: فذكر هلم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا أقتل أبيا، مث قال
  ).١(بيده لو كان هذا الذي يب بأهل ذي اجملاز ملاتوا أمجعون فمات إىل النار فسحقا الصحاب السعري 

  .هوقد رواه موسى بن عقبة يف مغازيه عن الزهري عن سعيد بن املسيب حنو



أي حممد : [ ملا أسند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب أدركه أيب بن خلف وهو يقول: وقال ابن إسحاق
  .الجنوت ان جنوت) ٣] (

فلما دنا منه تناول ! دعوه : يا رسول اهللا أيعطف عليه رجل منا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال القوم
فلما أخذها  -كما ذكر يل  -وسلم احلربة من احلارث بن الصمة فقال بعض القوم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتفض انتفاضة، تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعري إذا
__________  

  .٢٨٠٥باب ح  ١٢كتاب اجلهاد  ٥٦رواه البخاري يف ) ١(
  .١٤٨باب ح  ٤١ كتاب االمارة ٣٣وأخرجه مسلم عن أنس يف 

  .٢٥٨/  ٣تقدم احلديث عن موسى بن عقبة يف سياق كيف كانت الوقعة، واخلرب رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(
  .من ابن هشام) ٣(

  .٨٩/  ٣ج 

  .انتفض، مث استقبله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فطعنه يف عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا
بكري، عن حممد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد اهللا بن كعب بن ذكر الواقدي عن يونس بن 

  .مالك عن أبيه حنو ذلك
من الليل ) ١(مات أيب بن خلف ببطن رابغ، فإين السري ببطن رابغ بعد هوي : قال الواقدي وكان ابن عمر يقول

ال تسقه، فإنه قتيل : العطش فإذا رجل يقول إذا أنا بنار تأججت فهبتها وإذا برجل خيرج منها بسلسلة جبذهبا يهيجه
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هذا أيب بن خلف

قال رسول اهللا : وقد ثبت يف الصحيحني كما تقدم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن مهام عن أيب هريرة قال
ورواه البخاري من طريق ابن  "اشتد غضب اهللا على رجل يقتله رسول اهللا يف سبيل اهللا " صلى اهللا عليه وسلم 

" اشتد غضب اهللا على من قتله رسول اهللا بيده يف سبيل اهللا " جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
ملا قتل أيب جعلت أبكي وأكشف : وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن املنكدر مسعت جابرا قال: وقال البخاري

صلى اهللا عليه وسلم ينهونين والنيب صلى اهللا عليه وسلم مل ينه، وقال النيب  الثوب عن وجهه، فجعل أصحاب النيب
  صلى اهللا عليه وسلم ال تبكه أو ما تبكيه مازالت املالئكة تظله

  .بأجنحتها حىت رفع
  .هكذا ذكر هذا احلديث ههنا معلقا وقد أسنده يف اجلنائز عن بندار عن غندر عن شعبة

حدثنا عبد ان أخربنا عبد اهللا بن املبارك عن شعبة عن : عن شعبة به وقال البخاريورواه مسلم والنسائي من طرق 
قتل مصعب بن عمري وهو : سعد بن إبراهيم عن أبيه ابراهيم أن عبد الرمحن بن عوف أيت بطعام وكان صائما فقال

محزة هو خري مين مث  خري مين كفن يف بردة إن غطي رأسه بدت رجاله وإن غطي رجاله بدا رأسه، وأراه قال وقتل
  .وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا) أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا(بسط لنا من الدنيا ما بسط 

  ).٢(مث جعل يبكي حىت برد الطعام 
  .انفرد به البخاري
جرنا مع ها: حدثنا أمحد بن يونس حدثنا زهري حدثنا االعمش عن شقيق عن خباب بن االرت قال: وقال البخاري

النيب صلى اهللا عليه وسلم نبتغي وجه اهللا فوجب أجرنا على اهللا فمنا من مضى أو ذهب مل يأكل من أجره شيئا كان 



منهم مصعب بن عمري قتل يوم أحد مل يترك إال منرة كنا إذا غطينا هبا رأسه خرجت رجاله وإذا غطي هبا رجاله 
  .هبا رأسه واجعلوا على رجله االذخرخرج رأسه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم غطوا 

  ).٣(ومنا من أينعت له مثرته فهو يهد هبا 
  .وأخرجه بقية اجلماعة إال ابن ماجه من طرق عن االعمش به

ملا كان يوم : حدثنا عبيداهللا بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: وقال البخاري
  أحد هزم املشركون فصرخ

__________  
  .الشعراء ذباب له لدغ: الشعراء، وقال: يف ابن هشام) ١(
  .أي بعد ساعة، وهم يف طريقهم إىل مكة) ٢(

  .٢٥٩/  ٣ودالئل البيهقي  ٢٥٢/  ١واخلرب يف مغازي الواقدي 
  .١٤٢ - ١٤١ - ١٤٠/  ٣فتح الباري  ١٢٧٤أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز ح ) ٣(
  .هذا استعارة ملا فتح اهللا عليهم من الدنياأي جيتنيها، و: يهديها) ٤(

وأخرجه مسلم  ١٢٧٦باب ح  ٢٧كتاب اجلنائز  ٢٣باب ويف  ٧كتاب الرقائق  ٨١واخلرب أخرجه البخاري يف 
  .٤٤باب ح  ١٣كتاب اجلنائز  ١١يف 

  .أي عباد اهللا أخراكم: إبليس لعنة اهللا عليه
  .أي عباد اهللا أيب أيب: هو بأبيه اليمان فقال فرجعت أوالهم فاجتلدت هي وأخراهم فبصر حذيفة فإذا

  فواهللا ما احتجزوا حىت: قالت: قال
  .قتلوه

  .فقال حذيفة يغفر اهللا لكم
  .فواهللا ما زال يف حذيفة بقية خري حىت لقي اهللا عز وجل: قال عروة

انه مل يبق من : قاالكان سبب ذلك أن اليمان وثابت بن وقش كانا يف اآلطام مع النساء لكربمها وضعفهما ف: قلت
آجالنا إال ظم ء محار فنزال ليحضرا احلرب فجاء طريقهما ناحية املشركني فأما ثابت فقتله املشركون وأما اليمان 

  .فقتله املسلمون خطأ
  .وتصدق حذيفة بدية أبيه على املسلمني ومل يعاتب أحدا منهم لظهور العذر يف ذلك

تادة بن النعمان حىت سقطت على وجنته فردها رسول اهللا صلى اهللا وأصيب يومئذ عني ق: فصل قال ابن إسحاق
  .عليه وسلم بيده فكانت أحسن عينيه وأحدمها

ويف احلديث عن جابر بن عبد اهللا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحد حىت سالت على خده، فردها رسول 
  .وكانت ال ترمد إذا رمدت االخرىاهللا صلى اهللا عليه وسلم مكاهنا فكانت أحسن عينيه وأحدمها 

وروى الدارقطين بإسناد غريب عن مالك، عن حممد بن عبد اهللا بن أيب صعصعة، عن أبيه، عن أيب سعيد عن أخيه 
أصيبت عيناي يوم أحد فسقطتا على وجنيت فأتيت هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قتادة بن النعمان قال

  .فعادتا تربقان فأعادمها مكاهنما وبصق فيهما
  .واملشهور االول أنه أصيبت عينه الواحدة

أنا ابن الذي سالت على اخلد عينه : من أنت ؟ فقال له مرجتال: وهلذا ملا وفد ولده على عمر بن عبد العزيز قال له



فيا حسنها عينا ويا حسن ما خد فقال عمر * فردت بكف املصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت الول أمرها * 
شيبا مباء فعادا بعد أبو اال مث وصله فأحسن جائزته رضي * تلك املكارم ال قعبان من لنب : بن عبد العزيز عند ذلك

  .اهللا عنه
وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب املازنية يوم أحد، فذكر سعيد بن أيب زيد االنصاري أن أم : فصل قال ابن هشام

  يا: على أم عمارة فقلت هلادخلت : سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول
خرجت أول النهار أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إىل رسول اهللا : خالة أخربيين خربك فقالت

صلى اهللا عليه وسلم وهو يف أصحابه والدولة والريح للمسلمني فلما اهنزم املسلمون احنزت إىل رسول اهللا صلى اهللا 
  .قتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حىت خلصت اجلراح إيلعليه وسلم فقمت أباشر ال

من أصابك هبذا ؟ قالت ابن قمئة، أقمأه اهللا، ملا وىل : فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور، فقلت هلا: قالت
  الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبل يقول دلوين على حممد ال جنوت إن جنا فاعترضت

  .ب بن عمري، وأناس ممن ثبت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضربين هذه الضربةله أنا ومصع
  .ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو اهللا كانت عليه درعان

النبل يف ظهره وهو ) يقع(وترس أبو دجانة دون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه، يقبع : قال ابن إسحاق
  .لنبلمنحن عليه، حىت كثر فيه ا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمى عن قوسه حىت اندقت : وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة: قال ابن إسحاق
  .سيتها، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده

انتهى أنس بن النضر، عم : وحدثين القاسم بن عبد الرمحن بن رافع أخو بين عدي بن النجار قال: قال ابن إسحاق
: الك، إىل عمر بن اخلطاب وطلحة بن عبيداهللا يف رجال من املهاجرين واالنصار وقد ألقوا بأيديهم، فقالأنس بن م

فما تصنعون باحلياة بعده ؟ قوموا فموتوا على ما : قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فما جيلسكم ؟ قالوا
  .مات عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فقاتل حىت قتل، وبه مسي أنس بن مالكمث استقبل القوم، 
لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعني ضربة، فما عرفه إال أخته، : فحدثين محيد الطويل عن أنس بن مالك قال

  .عرفته ببنانه
أن عبد الرمحن بن عوف أصيب فوه يومئذ فهتم وجرح عشرين جراحة : وحدثين بعض أهل العلم: قال ابن هشام
  .ه بعضها يف رجله فعرجأو أكثر أصاب

وكان أول من عرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد اهلزمية وقول الناس قتل رسول اهللا : فصل قال ابن إسحاق
  رأيت عينيه تزهران من حتت املغفر،: كعب بن مالك قال -كما ذكر يل الزهري  -صلى اهللا عليه وسلم 
  .، هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلميا معشر املسلمني أبشروا: فناديت بأعلى صويت

  .أن انصت) ١] (إيل [ فأشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فلما عرف املسلمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنضوا به، وهنض معهم حنو الشعب، معه أبو : قال ابن إسحاق

، والزبري بن العوام واحلارث بن الصمة بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وطلحة بن عبيد اهللا
  .ورهط من املسلمني

  ).فذكر قتله عليه السالم أبيا كما تقدم(فلما أسند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب أدركه أيب بن خلف 



لى وكان أيب بن خلف، كما حدثين صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، يلقى رسول اهللا ص: قال ابن إسحاق
  .من ذرة، أقتلك عليه) ٢(أعلفه كل يوم فرقا  -فرسا  -يا حممد إن عندي العود : اهللا عليه وسلم مبكة فيقول

  .بل أنا أقتلك إن شاء اهللا: فيقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .قتلين واهللا حممد: فلما رجع إىل قريش، وقد خدشه يف عنقه خدشا غري كبري فاحتقن الدم فقال

  .أنا أقتلك: إنه قد كان قال يل مبكة: ذهب واهللا فؤادك، واهللا إن بك بأس قال: ا لهفقالو
  .فواهللا لو بصق علي لقتلين

  وهم قافلون به) ٣(فمات عدو اهللا بسرف 
__________  

  .من ابن هشام) ١(
  .مكيال يسع ستة عشر منا، وقيل اثين عشر رطال: بفتح الراء واسكاهنا: الفرق) ٢(
ضع على ستة أميال من مكة وقيل سبعة وتسعة واثين عشر، هبا تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه مو: سرف) ٣(

  = وسلم ميمونة بنت 

  .إىل مكة
أيب يوم بارزه الرسول أتيت إليه حتمل * لقد ورث الضاللة عن أبيه : قال ابن إسحاق فقال حسان بن ثابت يف ذلك

يا عقيل وتب ابنا ربيعة إذ أطاعا : أمية إذ يغوث* النجار منكم وتوعده وأنت به جهول وقد قتلت بنو * رم عظم 
أال : بأسر القوم، أسرته قليل وقال حسان بن ثابت أيضا* وأفلت حارث ملا شغلنا ) ١(أبا جهل المهما اهلبول * 

  )٢(فقد ألقيت يف سحق السعري * من مبلغ عين أبيا 
وقول الكفر يرجع يف غرور فقد * متنيك االماين من بعيد  وتقسم إن قدرت مع النذور* متين بالضاللة من بعيد 

إذا تابت ملمات االمور قال ابن * كرمي البيت ليس بذي فجور له فضل على االحياء طرا * القتك طعنة ذي حفاظ 
فلما انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل فم الشعب خرج علي بن أيب طالب، حىت مال درقته ماء : إسحاق
فجاء هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليشرب منه فوجد له رحيا فعافه ومل يشرب منه، ) ٣(ملهراس من ا

وقد تقدم شواهد ذلك " اشتد غضب اهللا على من دمى نبيه : " وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول
  .من االحاديث الصحيحة مبا فيه الكفاية

 صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب معه أولئك النفر من أصحاب إذ علت عالية من قال ابن إسحاق، فبينا رسول اهللا
  .قريش اجلبل
  .فيهم خالد بن الوليد: قال ابن هشام
  .فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم إنه ال ينبغي هلم أن يعلونا: قال ابن إسحاق

ن اجلبل، وهنض النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل فقاتل عمر بن اخلطاب ورهط معه من املهاجرين حىت اهبطوهم م
صخرة من اجلبل ليعلوها، وقد كان بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وظاهر بني درعني، فلما ذهب لينهض مل 
يستطع، فجلس حتته طلحة بن عبيداهللا، فنهض به حىت استوى عليها، فحدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، 

) ٤(أوجب " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يومئذ : عبد اهللا بن الزبري عن الزبري قال عن أبيه، عن
  .حني صنع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ ما صنع" طلحة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر يوم أحد قاعدا من اجلراح : وذكر عمر موىل عفرة: قال ابن هشام



  .صابته وصلى املسلمون خلفه قعودااليت أ
  :وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة قال: قال ابن إسحاق

__________  
  ).معجم البلدان(احلارث وبىن هبا فيها وهبا توفيت = 
  .أي فقدته: الفقد، هبلته أمه: اهلبول) ١(
  .لقد: يف ابن هشام) ٢(
  .لبئر، ويصب فيه املاء لينتفع به الناسماء بأحد، وقيل حجر ينقر وجيعل إىل جانب ا: املهراس) ٣(
  .أي وجبت له اجلنة: أوجب) ٤(

إنه " قزمان فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا ذكر : ال يدرى من هو يقال له) ١(كان فينا رجل أيت 
املشركني، وكان ذا فلما كان يوم أحد قاتل قتاال شديدا، فقتل هو وحده مثانية أو سبعة من : قال" ملن أهل النار 

واهللا لقد أبليت اليوم يا : فجعل رجال من املسلمني يقولون له: بأس فأثبتته اجلراحة فاحتمل إىل دار بين ظفر، قال
  .قزمان، فأبشر

  .قال مباذا أبشر فواهللا إن قاتلت إال عن أحساب قومي ولوال ذلك ما قاتلت
  .قتل له نفسهفلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من كنانته ف: قال

  .وقد ورد مثل قصة هذا يف غزوة خيرب كما سيأيت إن شاء اهللا
شهدنا مع رسول اهللا : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر، عن الزهري، عن املسيب عن أيب هريرة قال: قال االمام أمحد

قتال قاتل الرجل قتاال فلما حضر ال" هذا من أهل النار " صلى اهللا عليه وسلم خيرب فقال لرجل ممن يدعي االسالم 
شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول اهللا الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قاتل اليوم قتاال شديدا وقد مات فقال 

فكاد بعض القوم يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل فإنه مل ميت ولكن به " إىل النار " النيب صلى اهللا عليه وسلم 
: " الليل مل يصرب على اجلراح فقتل نفسه فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم بذلك فقالجراح شديدة فلما كان من 

إنه ال يدخل اجلنة إال نفس مسلمة وإن اهللا " مث أمر بالال فنادى يف الناس " اهللا أكرب، أشهد أين عبد اهللا ورسوله 
  ".يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

وكان ممن قتل يوم أحد خمرييق وكان أحد بين : اق به قال ابن إسحاقوأخرجاه يف الصحيحني من حديث عبد الرز
  .يا معشر يهود واهللا لقد علمتم أن نصر حممد عليكم حلق: ثعلبة بن الغيطون فلما كان يوم أحد قال

  .إن اليوم يوم السبت: قالوا
  .ال سبت لكم: قال

  .إن أصبت فمايل حملمد يصنع فيه ما شاء: فأخذ سيفه وعدته وقال
  .مث غدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاتل معه حىت قتل

قال السهيلي فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه " خمرييق خري يهود " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغنا 
وقف أوقافا باملدينة هللا قال حممد بن كعب القرظي وكانت أول  -وكانت سبع حوائط  -وسلم أموال خمرييق 

  .باملدينة
وحدثين احلصني بن عبد الرمحن بن عمر بن سعد بن معاذ عن أيب سفيان موىل ابن أيب أمحد، عن : وقال ابن إسحاق

  من: حدثوين عن رجل دخل اجلنة مل يصل قط فإذا مل يعرفه الناس سألوه: أيب هريرة أنه كان يقول



  .هو ؟ فيقول أصريم بين عبد االشهل، عمرو بن ثابت بن وقش
  .كان يأىب االسالم على قومه: كيف كان شأن االصريم ؟ قال: فقلت حملمود بن أسد: قال احلصني

: فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم مث أخد سيفه، فغدا حىت دخل يف عرض الناس، فقاتل حىت أثبتته اجلراحة قال
واهللا إن هذا لالصريم ما جاء به : الوافبينما رجال من بين عبد االشهل يلتمسون قتالهم يف املعركة إذا هم به، فق

  أحدب على) ٢] (ما جاء بك يا عمرو [ لقد تركناه وإنه ملنكر هلذا احلديث، فسألوه فقالوا 
__________  

  .غريب: أيت) ١(
قزمان عديدا يف بين ظفر، وكان هلم حائطا حمبا، وكان مقال ال ولد له وال زوجة وكان شجاعا : كان: قال الواقدي

  .ذلك يف حروهبم وكان يكىن بأيب الغيداقيعرف ب
  .٩٥/  ٣من ابن هشام ج ) ٢(

بل رغبة يف االسالم، آمنت باهللا وبرسوله وأسلمت، مث أخذت سيفي، وغدوت : قومك أم رغبة يف االسالم ؟ فقال
  .مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقاتلت حىت أصابين ما أصابين

  .فلم يلبث أن مات يف أيديهم
  ".إنه من أهل اجلنة " ه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال فذكرو

كان عمرو بن اجلموح رجال أعرج شديد العرج، : وحدثين أيب، عن أشياخ من بين سلمة قالوا: قال ابن إسحاق
 وكان له بنون أربعة مثل االسد، يشهدون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املشاهد، فلما كان يوم أحد أرادوا

إن بين يريدون أن حيبسوين عن هذا : إن اهللا قد عذرك، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: حبسه، وقالوا
أما " الوجه، واخلروج معك فيه، فواهللا إين الرجو أن أطأ بعرجيت هذه اجلنة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فخرج معه " ما عليكم أن ال متنعوه لعل اهللا أن يرزقه الشهادة " وقال لبنيه " أنت فقد عذرك اهللا فال جهاد عليك 
  ).١(فقتل يوم أحد رضي اهللا عنه 

والنسوة الالئي معها ميثلن بالقتلى من  -كما حدثين صاحل بن كيسان  -ووقعت هند بنت عتبة : قال ابن إسحاق
هند من آذان الرجال وأنوفهم خدما أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيد عن اآلذان واالنوف حىت اختذت 

  .وقالئد وأعطت خدمها وقالئدها وقرطها وحشيا) ٢(
  .وبقرت عن كبد محزة فالكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها

  أن الذي بقر عن كبد محزة وحشي فحملها إىل هند فالكتها فلم تستطع أن: وذكر موسى بن عقبة
  .تسيغها فاهللا أعلم

واحلرب بعد * حنن جزيناكم بيوم بدر : على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوهتا فقالت قال ابن إسحاق مث علت
شفيت * وال أخي وعمه وبكر شفيت نفسي وقضيت نذري * احلرب ذات سعر ما كان يل عن عتبة من صرب 

حىت ترم أعظمي يف قربي قال فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد * وحشي غليل صدري فشكر وحشي علي عمري 
م اهلامشيني * يا بنت وقاع عظيم الكفر صبحك اهللا غداة الفجر * خزيت يف بدر وبعد بدر : ن املطلب فقالتب

  محزة ليثي وعلي صقري* بكل قطاع حسام يفري ) ٣(الطوال الزهر 
__________  

ابنه يعدو و...نظرت إىل عمرو حني انكشف املسلمون، وهو يف الرعيل االول: قال أبو طلحة: " قال الواقدي) ١(



  .يف اثره حىت قتال مجيعا، ودفن هو وعبد اهللا بن عمرو يف قرب واحد
اللهم ال تردين، فاستشهد، فجعله بنوه على بعري ليحملوه إىل املدينة، : قال -عمرو  -انه ملا خرج : وقال السهيلي

  .فلما مل يقدروا عليه، دفنوه يف مصرعه...فاستصعب عليهم البعري
  .مة، وهي اخللخالمجع خد: اخلدم) ٢(
  .أراد من اهلامشيني: م اهلامشيني) ٣(

  .اللتقاء الساكنني) من(فحذف النون من 

وكان احلليس بن : فخضبا منه ضواحي النحر ونذرك السوء فشر نذر قال ابن إسحاق* إذ رام شيب وأبوك غدري 
ان وهو يضرب يف شدق محزة بن مر بأيب سفي -وهو يومئذ سيد االحابيش  -زيان أخو بين احلارث بن عبد مناة 
  .ذق عقق: عبد املطلب بزج الرمح ويقول

  ).١(يا بين كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون حلما : فقال احلليس
  :فقال

  .وحيك أكتمها عين فإهنا كانت زلة
] فعال [ أنعمت  :مث إن أبا سفيان، حني أراد االنصراف، أشرف على اجلبل مث صرخ بأعلى صوته: قال ابن إسحاق

  ).أي ظهر دينك(، إن احلرب سجال، يوم بيوم بدر، أعل هبل )٢(
قتالنا يف اجلنة " ، )٣(اهللا أعلى وأجل، ال سواء : قم يا عمر فأجبه فقل" فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر 

  .هلم إيل يا عمر: فقال له أبو سفيان" وقتالكم يف النار 
  .ائته فانظر ما شأنه: هللا عليه وسلم لعمرفقال رسول اهللا صلى ا
  .اللهم ال وإنه ليسمع كالمك اآلن: أنشدك اهللا يا عمر أقتلنا حممدا ؟ فقال عمر: فجاءه فقال له أبو سفيان

  .أنت عندي أصدق من ابن قمئة وأبر: قال
  .، وما هنيت وال أمرتإنه كان يف قتالكم مثل، واهللا ما رضيت وما سخطت: مث نادى أبو سفيان: قال ابن إسحاق

  .إن موعدكم بدر العام املقبل: وملا أنصرف أبو سفيان نادى: قال
  .نعم هو بيننا وبينك موعد: قل: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجل من أصحابه

ر ماذا أخرج يف آثار القوم وانظ: مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب فقال: قال ابن إسحاق
يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا اخليل وامتطوا االبل فإهنم يريدون مكة، وان ركبوا اخليل وساقوا االبل 

  .فهم يريدون املدينة
  .والذي نفسي بيده إن أرادوها السرين إليهم فيها مث الناجزهنم

  .بل ووجهوا إىل مكةفخرجت يف أثرهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا اخليل وامتطوا اال: قال علي
حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا عبد الواحد بن : دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد قال االمام أمحد

ملا كان يوم أحد وانكفأ املشركون قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : أمين املكي، عن ابن رفاعة الزرقي، عن أبيه قال
اللهم لك احلمد كله، اللهم ال قابض ملا " فصاروا خلفه صفوفا فقال " لى ريب عزوجل استووا حىت أثين ع" وسلم 

بسطت وال باسط ملا قبضت وال هادي ملن أضللت وال مضل ملن هديت وال معطي ملا منعت وال مانع ملا أعطيت، 
  .وال مقرب ملا باعدت، وال ومبعد ملا قربت

  .رزقكاللهم ابسط علينا من بركاتك ورمحتك وفضلك و



  .اللهم إين أسألك النعيم املقيم الذي ال حيول وال يزول
__________  

  .أي ميتا ال يستطيع االنتصار لنفسه: حلما) ١(
  .من ابن هشام) ٢(
  .أي ال نستوي: أي ال حنن سواء، وقد جاز دخول ال يف هذا املوضع، الن القصد فيه نفي الفعل: ال سواء) ٣(

  .العيلة واالمن يوم اخلوفاللهم إين أسألك النعيم يوم 
  .اللهم إين عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا

  .اللهم حبب إلينا االميان وزينه يف قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين
  .اللهم توفنا مسلمني وأحينا مسلمني وأحلقنا بالصاحلني غري خزايا وال مفتونني

  .الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابكاللهم قاتل 
ورواه النسائي يف اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان ) ١" (اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله احلق 

  .بن معاوية عن عبد الواحد بن أمين عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به
رغ الناس لقتالهم، فحدثين حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة املازين، أخو فصل قال ابن إسحاق وف

من رجل ينظر يل ما فعل سعد بن الربيع أيف االحياء هو أم يف : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: بين النجار
  .أنا): ٢(االموات ؟ فقال رجل من االنصار 

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين أن أنظر أيف االحياء : فقال له: به رمق، قالفنظر فوجده جرحيا يف القتلى و
إن سعد بن الربيع : أنا يف االموات فأبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سالمي وقل له: أنت أم يف االموات فقال

  .جزاك اهللا عنا خري ما جزى نبيا عن أمته: يقول لك
إنه ال عذر لكم عند اهللا إن : إن سعد بن الربيع يقول لكم: عين السالم وقل هلم) ٣(] االنصار [ وأبلغ قومك 

  .خلص إىل نبيكم وفيكم عني تطرف
  .قال مث مل أبرح حىت مات وجئت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته خربه

دي وذكر أنه ناداه كان الرجل الذي التمس سعدا يف القتلى حممد بن سلمة فيما ذكره حممد بن عمر الواق: قلت
  ).٤(إن رسول اهللا أمرين أن أنظر خربك أجابه بصوت ضعيف وذكره : مرتني فلم جيبه فلما قال

  .كعب فاهللا أعلم] بن [ وقال الشيخ أبو عمر يف االستيعاب كان الرجل الذي التمس سعدا أيب 
  وكان سعد بن الربيع من النقباء ليلة العقبة رضي اهللا عنه وهو الذي آخى

  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عبد الرمحن بن عوفر
وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغين، يلتمس محزة بن عبد املطلب، فوجده ببطن : قال ابن إسحاق

 أن رسول اهللا صلى: الوادي قد بقر بطنه عن كبده، ومثل به فجدع أنفه وأذناه، فحدثين حممد بن جعفر بن الزبري
لوال أن حتزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركته حىت يكون يف بطون : " اهللا عليه وسلم قال حني رأى ما رأى

فلما رأى " السباع، وحواصل الطري، ولئن أظهرين اهللا على قريش يف موطن من املواطن المثلن بثالثني رجال منهم 
واهللا لئن أظفرنا اهللا هبم : فعل بعمه ما فعل، قالوااملسلمون حزن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وغيظه على من 

  يوما من
__________  



  .٤٢٤ص /  ٣الدعاء يف مسند أمحد ج ) ١(
  .حممد بن مسلمة، وسيأيت امسه بعد قليل: يف الواقدي) ٢(
  .من الواقدي) ٣(
  .٢٩٣ - ٢٩٢/  ١اخلرب يف الواقدي باختالف ) ٤(

  ).١(ن العرب الدهر لنمثلن هبم مثلة مل ميثلها أحد م
فحدثين بريدة بن سفيان بن فروة االسلمي عن حممد بن كعب، وحدثين من ال أهتم عن ابن : قال ابن إسحاق

: النحل[ اآلية ) وان عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين(أن اهللا أنزل يف ذلك : عباس
١٢٦ .[  
  .وسلم وصرب وهنى عن املثلةفعفا رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال
  .وقصة أحد بعد اهلجرة بثالث سنني فكيف يلتئم هذا) ٢(هذه اآلية مكية : قلت

  .فاهللا أعلم
ما قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مقام : قال] بن جندب [ وحدثين محيد الطويل عن احلسن عن مسرة : قال

  .قط ففارقه، حىت يأمر بالصدقة وينهى عن املثلة
لن أصاب مبثلك أبدا، ما وقفت قط موقفا " وملا وقف النيب صلى اهللا عليه وسلم على محزة قال : وقال ابن هشام

محزة بن عبد : السموات السبع] أهل [ جاءين جربيل فأخربين أن محزة مكتوب يف " مث قال " أغيظ إيل من هذا 
و سلمة بن عبد االسد أخو رسول اهللا صلى اهللا عليه وكان محزة وأب: قال ابن هشام" املطلب أسد اهللا وأسد رسوله 

  .وسلم من الرضاعة أرضعتهم ثالثتهم ثويبة موالة أيب هلب
أمر رسول : " وحدثين من ال أهتم عن مقسم، عن ابن عباس قال: الصالة على محزة وقتلى أحد وقال ابن إسحاق

سبع تكبريات مث أيت بالقتلى يوضعون إىل محزة،  اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبمزة فسجي بربدة مث صلى عليه، فكرب
  .وهذا غريب وسنده ضعيف" فصلى عليهم وعليه معهم حىت صلى عليه ثنتني وسبعني صالة 

  ).٣(ومل يقل به أحد من علماء االمصار : قال السهيلي
إن : مسعود قال حدثنا عفان، حدثنا محاد، حدثنا عطاء بن السائب، عن الشعيب، عن ابن: وقد قال االمام أمحد

النساء كن يوم أحد خلف املسلمني جيهزن على جرحى املشركني فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس أحد منا 
  منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة مث صرفكم عنهم(يريد الدنيا حىت أنزل اهللا 

__________  
سورة النحل مكية غري ثالث آيات يف : يف التفسري الكبريقال الرازي ) ٢( ١٠١/  ٣اخلرب يف سرية ابن هشام ) ١(

  .آخرها
  .أهنا كلها مدنية: وحكى االصم عن بعضهم

  .إىل آخرها مدين" كن فيكون " من قوله : وقال قتادة
المثلن : ما عليه العامة ان النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى محزة وقد مثلوا به قال: قال الواحدي: وقال الرازي

  .عني منهم مكانكبسب
  .فنزل جربيل خبواتيم سورة النحل فكف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمسك عما أراد

أطبق مجهور أهل التفسري أن هذه اآلية مدنية نزلت يف شأن التمثيل حبمزة : ٢٠١/  ١٠: وقال القرطيب يف تفسريه



  .يف يوم أحد
حدثين من ال أهتم، يعين احلسن بن : ده، قال ابن إسحاقضعف إسنا: أحدمها: قال السهيلي مل يؤخذ به لوجهني) ٣(

  .عمارة فيما ذكروا، وال خالف يف ضعفه عند أهل احلديث
انه حديث مل يصحبه العمل، وال يروى عن رسول اهللا صلى : وإن كان غريه فهو جمهول واجلهل يوبقه والوجه الثاين

  .هذه الرواية اهللا عليه وسلم انه صلى على شهيد يف شئ من مغازيه إال 

فلما خالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ليبتليكم
  رحم اهللا رجال ردهم: فلما رهقوه قال -سبعة من االنصار واثنني من قريش وهو عاشرهم ) ١(وسلم يف تسعة 

ما أنصفنا أصحابنا، فجاء : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصاحبيهفلم يزل يقول ذا حىت قتل السبعة فقال رسو..عنا
  .قولوا اهللا أعلى وأجل، فقالوا اهللا أعلى وأجل: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! أعل هبل : أبو سفيان فقال
  .وال موىل لكم قولوا اهللا موالنا: لنا العزى وال عزى لكم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبو سفيان
، وفالن بفالن، فقال )٢(يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، ويوم نساء ويوم نسر، حنظلة حبنظلة : مث قال أبو سفيان

  .ال سواء، أما قتالنا فأحياء يرزقون وقتالكم يف النار يعذبون: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ت لعن غري مال منا، ما أمرت وال هنيت وال أحببت وال كرهت، قد كانت يف القوم مثلة وإن كان: قال أبو سفيان

وال ساءين وال سرين، قال فنظروا فإذا محزة قد بقر بطنه وأخذت هند كبد فالكتها فلم تستطع أن تأكلها فقال 
: الال، قال ما كان اهللا ليدخل شيئا من محزة يف النار، ق: أأكلت شيئا ؟ قالوا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محزة فصلى عليه وجئ برجل من االنصار فوضع إىل جنبه فصلى عليه فرفع 
االنصاري وترك محزة وجئ بآخر فوضعه إىل جنب محزة فصلى عليه مث رفع وترك محزة حىت صلى عليه يومئذ سبعني 

  .بن السائب تفرد به أمحد وهذا إسناد فيه ضعف أيضا من جهة عطاء" صالة 
  .فاهللا أعلم

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك : والذي رواه البخاري أثبت حيث قال
أن جابر بن عبد اهللا أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان جيمع بني الرجلني من قتلى أحد يف ثوب واحد 

  .؟ فإذا أشري له إىل أحدمها قدمه يف اللحد وقال أنا شهيد على هؤالء يوم القيامةأيهم أكثر أخذا للقرآن : مث يقول
  ).٣(وأمر بدفنهم بدمائهم ومل يصل عليهم ومل يغسلوا 

  .تفرد به البخاري دون مسلم
  .ورواه أهل السنن من حديث الليث بن سعد به

ث عن الزهري عن ابن جابر عن جابر بن وقال أمحد حدثنا حممد يعين ابن جعفر حدثنا شعبة مسعت عبد ربه حيد
فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة ومل : عبد اهللا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف قتلى أحد

حدثنا حممد بن عبد : يصل عليهم وثبت أنه صلى عليهم بعد ذلك بسنني عديدة قبل وفاته بيسري كما قال البخاري
املبارك، عن حيوة، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري، عن ) ٤] (ابن [ يا بن عدي، أخربنا الرحيم، حدثنا زكر

  عقبة بن عامر
__________  

  .سبعة من املهاجرين وسبعة من االنصار: يف أربعة عشر: يف الواقدي) ١(
  .حنظلة بن أيب عامر حبنظلة بن أيب سفيان: يعين) ٢(



  .٣٧٤/  ٧باب فتح الباري  ٢٦كتاب املغازي  ٦٤قتيبة يف أخرجه البخاري يف الصحيح عن ) ٣(
  .٣٠٩/  ٣باب فتح الباري  ٧٢كتاب اجلنائز  ٢٣ويف 

  .ورواه أبو داود يف اجلنائز باب يف الشهيد هل يغسل
  .ورواه الترمذي يف اجلنائز باب ما جاء يف ترك الصالة على الشهيد

  .ورواه النسائي يف اجلنائز باب ترك الصالة عليهم
  .وابن ماجه يف اجلنائز باب ما جاء يف الصالة على الشهداء

  .من صحيح البخاري) ٤(

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قتلى أحد بعد مثاين سنني كاملودع لالحياء واالموات، مث طلع املنرب : قال
من مقامي هذا، وإين لست  إين بني أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم احلوض واين النظر إليه: فقال

  .أخشى عليكم أن تشركوا ولكين أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها
  .فكان آخر نظرة نظرهتا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .ورواه البخاري يف مواضع أخر ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث يزيد بن أيب حبيب به حنوه
خرجنا من السحر : قالت عائشة: احلسن بن عمارة، عن حبيب بن أيب ثابت قال وقال االموي حدثين أيب، حدثنا

: خمرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أحد نستطلع اخلرب حىت إذا طلع الفجر إذا رجل حمتجر يشتد ويقول
قد أقبل، عليه  فنظرنا فإذا أسيد بن حضري، مث مكثنا بعد ذلك، فإذا بعري: قال) ١(لبث قليال يشهد اهليجا محل 

  .امرأة بني وسقني قالت فدنونا منها فإذا هي امرأة عمرو بن اجلموح
دفع اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واختذ من املؤمنني شهداء ورد اهللا الذين كفروا : فقلنا هلا ما اخلرب قالت

  .ابغيظهم مل ينالوا خريا وكفى اهللا املؤمنني القتال وكان اهللا قويا عزيز
  .حل: مث قالت لبعريها

  .أخي وزوجي: ما هذا ؟ قالت: مث نزلت، فقلنا هلا
وكان أخاها البيها وأمها، فقال رسول اهللا ) ٢(وقد أقبلت صفية بنت عبد املطلب لتنظر إليه : وقال ابن إسحاق

يا أمه إن رسول اهللا صلى  :القها فأرجعها ال ترى ما بأخيها، فقال هلا: صلى اهللا عليه وسلم البنها الزبري بن العوام
  .اهللا عليه وسلم يأمرك أن ترجعي
  قالت ومل ؟ وقد بلغين أنه مثل

  .بأخي، وذلك يف اهللا، فما أرضانا ما كان من ذلك الحتسنب والصربن إن شاء اهللا
لت عليه خل سبيلها، فأتته فنظرت إليه وص: فلما جاء الزبري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخربه بذلك، قال

  .واسترجعت واستغفرت
مث أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدفن ودفن معه ابن أخته عبد اهللا بن جحش وأمه أميمة : قال ابن إسحاق

  .بنت عبد املطلب وكان قد مثل به غري أنه مل ينقر عن كبده رضي اهللا عنهما
نه هو وعبد اهللا بن جحش دعيا بدعوة فاستجيبت هلما وكان يقال له اجملدع يف اهللا قال وذكر سعد أ: قال السهيلي

فدعا سعد أن يلقى فارسا من املشركني فيقتله ويستلبه فكان ذلك ودعا عبد اهللا بن جحش أن يلقاه فارس فيقتله 
أن سيفه يومئذ انقطع فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وجيدع أنفه يف اهللا فكان ذلك وذكر الزبري بن بكار

جونا فصار يف يد عبد اهللا بن جحش سيفا يقاتل به مث بيع يف تركة بعض ولده مبائيت دينار وهذا كما تقدم عر



  .لعكاشة يف يوم بدر
وقد تقدم يف صحيح البخاري أيضا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان جيمع بني الرجلني والثالثة يف القرب 

  الواحد يف الكفن الواحد
__________  

  .ما أحسن املوت إذا حان االجل: حلمل بن سعدانة وعجزه: لبيت يف تاج العروس ونسبها) ١(
  .يعين به محل بن بدر: وقال يف اللسان

  .أي إىل محزة بن عبد املطلب) ٢(

وإمنا أرخص هلم يف ذلك ملا باملسلمني من اجلراح اليت يشق معها أن حيفروا لكل واحد واحد ويقدم يف اللحد 
للقرآن وكان جيمع بني الرجلني املتصاحبني يف اللحد الواحد كما مجع بني عبد اهللا بن عمرو بن حرام أكثرمها أخذا 

  .والد جابر وبني عمرو بن اجلموح الهنما كانا متصاحبني ومل يغسلوا بل تركهم جبراحهم ودمائهم
اهللا عليه وسلم ملا انصرف عن الزهري عن عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري أن رسول اهللا صلى : كما روى ابن إسحاق
أنا شهيد على هؤالء أنه ما من جريح جيرح يف سبيل اهللا إال واهللا يبعثه يوم القيامة يدمى : عن القتلى يوم أحد قال

  .جرحه اللون لون دم والريح ريح مسك
ا من جريح م: قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم: وحدثين عمي موسى بن يسار أنه مسع أبا هريرة يقول: قال

  جيرح يف اهللا
إال واهللا يبعثه يوم القيامة وجرحه يدمى اللون لون الدم والريح ريح املسك وهذا احلديث ثابت يف الصحيحني من 

  .غري هذا الوجه
أمر رسول : حدثنا علي بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: وقال االمام أمحد
  .يه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم احلديد واجللود وقال ادفنوهم بدمائهم وثياهبماهللا صلى اهللا عل

  .رواه أبو داود وابن ماجه من حديث علي بن عاصم به
حدثنا القعنيب، أن سليمان بن املغرية حدثهم عن محيد بن هالل، عن هشام بن عامر : وقال االمام أبو داود يف سننه

ر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد فقالوا قد أصابنا قرح وجهد فكيف تأمر ؟ جاءت االنصا: أنه قال
  .احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلني والثالثة يف القرب الواحد: فقال
  .أكثرهم قرآنا: يا رسول اهللا فأيهم يقدم ؟ قال: قيل

  ).١(وزاد واعمقوا : فذكره مث رواه من حديث الثوري عن أيوب عن محيد بن هالل عن هشام بن عامر
وقد احتمل ناس من املسلمني قتالهم إىل املدينة فدفنوهم هبا مث هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال ابن إسحاق

  ).٢(ادفنوهم حيث صرعوا : وسلم عن ذلك وقال
مر بن سلمة بن أيب حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد اهللا وعتاب، حدثنا عبد اهللا، حدثنا ع: وقد قال االمام أمحد

: استشهد أيب بأحد فأرسلين اخواين إليه بناضح هلن فقلن: يزيد املديين، حدثين أيب مسعت جابر بن عبد اهللا يقول
  .اذهب فاحتمل أباك على هذا اجلمل فادفنه يف مقربة بين سلمة

بيده ال يدفن إال مع إخوته والذي نفسي : فقال فجئته وأعوان يل فبلغ ذلك نيب اهللا وهو جالس بأحد فدعاين فقال
  .فدفن مع أصحابه بأحد

  .تفرد به أمحد



أن : حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن االسود بن قيس، عن نبيح، عن جابر بن عبد اهللا: وقال االمام أمحد
  ).٣(قتلى أحد محلوا من مكاهنم فنادى منادي النيب صلى اهللا عليه وسلم أن ردوا القتلى إىل مضاجعهم 

  وقد رواه أبو داود والنسائي من حديث الثوري والترمذي من حديث شعبة
__________  

وأخرجه الترمذي  ٣٢١٧و  ٣٢١٦وح  ٣٢١٥أخرجه أبو داود يف كتاب اجلنائز باب يف تعميق احلفر ح ) ١(
  .وقال حسن صحيح ١٧١٣ح 

  .١٠٣/  ٣اخلرب يف سرية ابن هشام ) ٢(
وأبو داود يف اجلنائز باب يف امليت حيمل من أرض إىل أرض، والترمذي يف  ٢٩٧/  ٣أخرجه أمحد يف مسنده ) ٣(

  كتاب
  .٢١٥/  ٤اجلهاد، باب ما جاء يف دفن القتيل يف مقتله 

  = وأخرجه النسائي يف اجلنائز، باب أين يدفن الشهيد 

عن جابر بن عبد  والنسائي أيضا وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة كلهم عن االسود بن قيس عن نبيح العنزي
يا جابر ال : خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املدينة إىل املشركني يقاتلهم، وقال يل أيب عبد اهللا: اهللا قال

عليك أن تكون يف نظاري أهل املدينة حىت تعلم إىل ما مصري أمرنا فإين واهللا لوال أين أترك بنات يل بعدي الحببت 
  .أن تقتل بني يدي

نا أنا يف النظارين إذ جاءت عميت بأيب وخايل عادلتهما على ناضح فدخلت هبما املدينة لتدفنهما يف مقابرنا فبي: قال
أال أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها يف مصارعها حيث : إذ حلق رجل ينادي

اوية بن أيب سفيان إذ جاءين رجل فقال يا جابر بن عبد قتلت، فرجعنا هبما فدفنامها حيث قتال فبينا أنا يف خالفة مع
  .اهللا واهللا لقد أثار أباك عمال معاوية فبدأ فخرج طائفة منه

، مث ساق االمام قصة وفائه دين أبيه )١(فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته مل يتغري إال ما مل يدع القتل أو القتيل 
  .كما هو ثابت يف الصحيحني

ملا أجرى معاوية العني : قي من طريق محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد اهللا قالوروى البيه
) ٢(عند قتلى أحد بعد أربعني سنة استصرخناهم إليهم فأتيناهم فأخرجناهم فأصابت املسحاة قدم محزة فانبعث 

  .دما
  .المسفأخرجناهم كأمنا دفنوا با: ويف رواية ابن إسحاق عن جابر قال

: من كان له قتيل بأحد فليشهد، قال جابر: نادى مناديه) ٣(أن معاوية ملا أراد أن جيري العني : وذكر الواقدي
ووجدنا جاره ) ٤] (وما تغري من حاله قليل وال كثري [ فحفرنا عنهم فوجدت أيب يف قربه كأمنا هو نائم على هيئته 

إنه فاح من قبورهم مثل : زيلت عنه فانبعث جرحه دما، ويقالويده على جرحه فأ) ٥(يف قربه عمرو بن اجلموح 
  .ريح املسك رضي اهللا عنهم أمجعني وذلك بعد ست وأربعني سنة من يوم دفنوا

ملا حضر : حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن املفضل، حدثنا حسني املعلم، عن عطاء، عن جابر قال: وقد قال البخاري
أراين إال مقتوال يف أول من يقتل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم واين ال  أحد دعاين أيب من الليل فقال يل ما

أترك بعدي أعز علي منك غري نفس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن علي دينا فاقض واستوص بإخواتك خريا، 
  فاصبحنا وكان أول قتيل،



  جته بعد ستة أشهر، فإذا هوفدفنت معه آخر يف قربه مث مل تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخر
__________  

 =٧٩/  ٤.  
  .وابن ماجه يف اجلنائز باب ما جاء يف الصالة على الشهداء ودفنهم

  .انظر احلاشية السابقة) ١(
  .فانثعب: ٢٩١/  ٣يف دالئل البيهقي ) ٢(
ة وخيرق بعضها إىل قناة وهي آبار حتفر يف االرض متناسق: الكظامة، والكظامة: ٢٦٧/  ١يف مغازي الواقدي ) ٣(

  .بعض حتت االرض فتجمع مياهها جارية، مث خترج عند منتهاها فتسيح على وجه االرض
  ).٢٢/  ٤النهاية ج (
  .من الواقدي) ٤(
عبد اهللا قد أصابه جرح يف وجهه، فيده على وجهه فأميطت يده عن جرحه فثعب الدم : يف الواقدي والبيهقي) ٥(
  .لدمفردت إىل مكاهنا فسكن ا) جرى(

  .غري أذنه) ١(كيوم وضعته هيئة 
أنه ملا قتل أبوه جعل يكشف عن الثوب : من حديث شعبة، عن حممد بن املنكدر، عن جابر: وثبت يف الصحيحني

  .ويبكي فنهاه الناس فقال رسول اهللا تبكيه أو ال تبكيه، مل تزل املالئكة تظله حىت رفعتموه
  ).٢(ويف رواية أن عمته هي الباكية 

حدثنا أبو العباس حممد بن : حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي، قاال: البيهقيوقال 
يعقوب، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثنا فيض بن وثيق البصري حدثنا أبو عبادة االنصاري، عن الزهري، عن عروة 

: بر أال أبشرك ؟ قال بلى بشرك اهللا باخلري، فقاليا جا" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلابر : عن عائشة قالت
  .متن علي عبدي ما شئت أعطكه: أشعرت أن اهللا أحيا أباك فقال

إنه : يا رب عبد تك حق عبادتك أمتىن عليك أن تردين إىل الدنيا فأقتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى، قال: قال
  ).٣" (سلف مين أنه إليها ال يرجع 

نا أبو احلسن حممد بن أيب املعروف االسفرايين، حدثنا أبو سهل بشر بن أمحد، حدثنا أمحد بن حدث: وقال البيهقي
: بن بشري بن الفاكه االنصاري قال) ٤(احلسني بن نصر، حدثنا علي بن املديين، حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثري 

  مسعت
نظر : مسعت جابر بن عبد اهللا قال: قال طلحة بن خراش بن عبد الرمحن بن خراش بن الصمة االنصاري مث السلمي

قلت يا رسول اهللا قتل أيب وترك دينا وعياال، : مايل أراك مهتما ؟ قال" إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  .يا عبدي سلين أعطك: أال أخربك ما كلم اهللا أحدا إال من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا وقال له: فقال
  .اهنم إليها ال يرجعون: إنه قد سبق مين القول: تردين إىل الدينا فأقتل فيك ثانية، فقال أسألك أن: فقال

  .فأبلغ من ورائي: قال يا رب
  ]. ١٦٩: آل عمران[ اآلية ) وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون(فأنزل اهللا 

قال رسول اهللا صلى : بد اهللا بن حممد بن عقيل، مسعت جابرا يقولوحدثين بعض أصحابنا عن ع: وقال ابن إسحاق
ما حتب يا : إن أباك حيث أصيب بأحد، أحياه اهللا مث قال له: أال أبشرك يا جابر ؟ قلت بلى، قال" اهللا عليه وسلم 



وقد ) ٥" (أي رب أحب أن تردين إىل الدينا فأقاتل فيك فأقتل مرة أخرى : عبد اهللا ما حتب أن أفعل بك ؟ قال
رواه أمحد عن علي بن املديين، عن سفيان بن عيينة، عن حممد بن علي بن ربيعة السلمي، عن ابن عقيل عن جابر، 

  .فقال اهللا إين قضيت أهنم إليها ال يرجعون: وزاد
  حدثنا يعقوب، حدثنا أيب، عن ابن: وقال أمحد

__________  
  .هنية: يف البيهقي) ١(

  .٢١٤/  ٣فتح الباري  ١٣٥١باب ح  ٧٧ب اجلنائز كتا ٢٣أخرجه البخاري يف 
  .٥٧/  ٤ويف السنن الكربى  ٢٩٤/  ٣وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

باب ح  ٢٦كتاب فضائل الصحابة  ٤٤ومسلم يف  ٤٠٨٠باب ح  ٢٦أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٢(
١٣٠.  

  .٢٩٨/  ٣دالئل النبوة ج ) ٣(
  .سقطت من الدالئل) ٤(
  .١٢٧/  ٣ن هشام ج سرية اب) ٥(

إسحاق، حدثين عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرمحن بن جابر عن عبد اهللا عن جابر بن عبد اهللا قال مسعت 
  أما واهللا لوددت أين غودرت مع" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحاب أحد 

  .يعين سفح اجلبل، تفرد به أمحد" أصحابه حبضن اجلبل 
البيهقي من حديث عبد االعلى بن عبد اهللا بن أيب فروة عن قطن بن وهب، عن عبيد بن عمري، عن أيب  وقد روى

هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني انصرف من أحد مر على مصعب بن عمري، وهو مقتول على طريقه، 
أشهد أن " قال ]  ٢٣: االحزاب[ اآلية ) من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه(فوقف عليه فدعا له مث قرأ 

هؤالء شهداء عند اهللا يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده ال يسلم عليهم أحد إىل يوم القيامة إال 
  .وهذا حديث غريب، وروى عن عبيد بن عمري مرسال) ١" (ردوا عليه 

كان النيب صلى اهللا : عن أبيه عن أيب هريرة قال وروى البيهقي من حديث موسى بن يعقوب عن عباد بن أيب صاحل
مث كان أبو " السالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار " عليه وسلم يأيت قبور الشهداء فإذا أتى فرضة الشعب قال 

  ).٢(بكر بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعله وكان عمر بعد أيب بكر يفعله، وكان عثمان بعد عمر يفعله 
السالم عليكم " يقول ) ٣(كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يزورهم كل حول فإذا بلغ نقرة الشعب : اقديقال الو

مث كان أبو بكر يفعل ذلك كل حول مث عمر مث عثمان، وكانت فاطمة بنت رسول اهللا " مبا صربمت فنعم عقىب الدار 
أال تسلمون : م مث يقبل على أصحابه فيقولصلى اهللا عليه وسلم تأتيهم فتبكي عندهم وتدعو هلم، وكان سعد يسل

  .على قوم يردون عليكم
  ).٤(مث حكى زيارهتم عن أيب سعيد وأيب هريرة وعبد اهللا بن عمر وأم سلمة رضي اهللا عنهم 

: ، حدثين احلكم بن نافع، حدثنا العطاف بن خالد، حدثتين خاليت قالت)٥(حدثين إبراهيم : وقال ابن أيب الدنيا
فنزلت عند محزة فصليت ما شاء اهللا أن أصلي وما يف  -وكانت ال تزال تأتيهم  -ىل قبور الشهداء ركبت يوما إ

السالم عليكم " الوادي داع وال جميب إال غالما قائما آخذا برأس دابيت، فلما فرغت من صاليت قلت هكذا بيدي 
 عزوجل خلقين وكما أعرف فسمعت رد السالم علي خيرج من حتت االرض أعرفه كما أعرف أن اهللا: قالت" 



  ).٦(الليل والنهار فاقشعرت كل شعرة مين 
  قال: عن إمساعيل بن أمية، عن أيب الزبري، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: وقال حممد بن إسحاق

__________  
  .كذا وجدته يف كتايب عن أيب هريرة: وقال يف آخره ٢٨٤/  ٣دالئل البيهقي ) ١(

  .هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه: وقال ٢٠٠/  ٣املستدرك  ورواه احلاكم يف
  واحلديث عند احلاكم عن أيب ذر، ورواه ابن: ووافقه الذهيب

  .مردويه عن خباب بن االرت
  .٣٠٦/  ٣: دالئل البيهقي) ٢(
  .أي دخل يف أوله: تفوه الشعب رفع صوته: يف رواية البيهقي عن الواقدي) ٣(
  .٣١٤ - ٣١٣/  ١لواقدي ج اخلرب يف مغازي ا) ٤(
  .وهو إبراهيم بن سعيد) ٥(
  .٣٠٨/  ٣اخلرب يف دالئل البيهقي من طريق احلسني بن صفوان الربدعي ) ٦(
.  

ملا أصيب إخوانكم يوم أحد جعل اهللا أرواحهم يف أجواف طري خضر ترد أهنار اجلنة، " النيب صلى اهللا عليه وسلم 
من ذهب معلقة يف ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشرهبم ومقيلهم، وتأكل من مثارها، وتأوي إىل قناديل 

  .من يبلغ إخوانا عنا أنا أحياء يف اجلنة نرزق لئال ينكلوا عن احلرب وال يزهدوا يف اجلهاد: قالوا
 أمواتا بل وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا(أنا أبلغهم عنكم فأنزل اهللا يف الكتاب قوله تعاىل : فقال اهللا عزوجل

  ).١) (أحياء عند رهبم يرزقون
سألنا عبد اهللا : من حديث أيب معاوية، عن االعمش عن عبد اهللا بن مرة، عن مسروق قال: وروى مسلم والبيهقي

  ).وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون(بن مسعود عن هذه اآلية 
تسرح ) ٢(أرواحهم يف جوف طري خضر " ن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أما إنا قد سألنا ع: فقال

: يف أيها شاءت، مث تأوي إىل قناديل معلقة بالعرش، قال فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطالعة، فقال
  .اسألوين ما شئتم

م ثالث مرات، فلما رأوا أن لن يتركوا من فقالوا يا ربنا ما نسألك وحنن نسرح يف اجلنة يف أيها شئنا، ففعل ذلك هب
  .نسألك أن ترد أرواحنا إىل أجسادنا يف الدنيا نقتل يف سبيلك مرة أخرى: أن يسألوا قالوا

  ).٤(أهنم ال يسألون إال هذا تركوا ) ٣(فلما رأى : قال
  فصل يف عدد الشهداء

تسعة وأربعون رجال وقد ثبت يف احلديث  قال موسى بن عقبة مجيع من استشهد يوم أحد من املهاجرين واالنصار
  .الصحيح عند البخاري عن الرباء أهنم قتلوا من املسلمني سبعني رجال فاهللا أعلم

  .وقال قتادة عن أنس قتل من االنصار يوم أحد سبعون ويوم بئر معونة سبعون ويوم اليمامة سبعون
ني يوم أحد ويوم بئر معونة ويوم مؤتة ويوم وقال محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه كان يقول قارب السبع

  .اليمامة
وقال مالك عن حيىي بن سعيد االنصاري عن سعيد بن املسيب قتل من االنصار يوم أحد ويوم اليمامة سبعون ويوم 



  جسر أيب عبيد سبعون وهكذا قال عكرمة وعروة
__________  

  .٢٥٢٠اجلهاد باب يف فضل الشهادة ح  ويف سنن أيب داود يف ٣٠٤/  ٣اخلرب يف دالئل البيهقي ) ١(
  .١٢٦/  ٣وسرية ابن هشام ج 

  .أرواحهم كطري خضري: يف البيهقي) ٢(
  .فلما رأى أن ليس هلم حاجة تركوا: يف صحيح مسلم) ٣(
  .احلديث موقوف) ٤(

  .١٢١باب ح  ٣٣كتاب االمارة  ٣٣أخرجه مسلم يف 
حسن صحيح وأخرجه : وقال: تفسري سورة آل عمران ، والترمذي يف٣٠٣/  ٣وأخرجه البيهقي يف الدالئل ج 

  .ابن ماجه يف اجلهاد

أو ملا أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أىن (والزهري وحممد بن إسحاق يف قتلى أحد ويشهد له قوله تعاىل 
يوم أحد  - لعله من املسلمني -يعين أهنم قتلوا يوم سبعني وأسروا سبعني وعن ابن إسحاق قتل من االنصار ) هذا

مخسة وستون أربعة من املهاجرين محزة وعبد اهللا بن جحش ومصعب بن عمري ومشاس بن عثمان والباقون من 
االنصار، وسرد أمساءهم على قبائلهم وقد استدرك عليه ابن هشام زيادة على ذلك مخسة آخرين فصاروا سبعني 

  .ملشركني وهم اثنان وعشرون رجالعلى قول ابن هشام وسرد ابن إسحاق أمساء الذين قتلوا من ا
وعن عروة كان الشهداء يوم أحد أربعة أو قال سبعة وأربعني وقال موسى بن عقبة تسعة وأربعون وقتل من 

  ).٢(وقال عروة تسعة عشر وقال ابن إسحاق اثنان وعشرون ) ١(املشركني يومئذ ستة عشر رجال 
  وقال الربيع عن

أيب عزة اجلمحي وقد كان من االسارى يوم بدر فمن عليه رسول اهللا صلى  الشافعي ومل يؤسر من املشركني سوى
يا حممد امنن علي لبنايت وأعاهد أن ال : اهللا عليه وسلم بال فدية واشترط عليه أال يقاتله فلما أسر يوم أحد قال

ا مرتني مث أمر أقاتلك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال أدعك متسح عارضيك مبكة وتقول خدعت حممد
  .به فضربت عنقه

  ).٣" (ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني " وذكر بعضهم أنه يومئذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فصل قال ابن إسحاق مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة فلقيته محنة بنت جحش كما ذكر يل 

اهللا بن جحش فاسترجعت واستغفرت له مث نعي هلا خاهلا محزة بن عبد فلما لقيت الناس نعى إليها أخوها عبد 
املطلب فاسترجعت واستغفرت له مث نعي هلا زوجها مصعب بن عمري فصاحت وولولت فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  ).٤(ملا رأى من تثبتها عند أخيها وخاهلا وصياحها على زوجها " إن زوج املرأة منها لبمكان " عليه وسلم 
حدثنا حممد بن حيىي، حدثنا إسحاق بن حممد الفروي، حدثنا عبد اهللا بن عمر، عن إبراهيم بن : قد قال ابن ماجةو

  .قتل أخوك: أنه قيل هلا: حممد بن عبد اهللا بن جحش، عن أبيه عن محنة بنت جحش
  .رمحه اهللا وإنا هللا وإنا إليه راجعون: فقالت
  .واحزناه: قتل زوجك قالت: فقالوا
وحدثين عبد : قال ابن إسحاق" إن للزوج من املرأة لشعبة ما هي لشئ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال 

  حممد بن سعد بن أيب) ٥(الواحد بن أيب عون، عن إمساعيل بن 



__________  
  ).١٥٦ص (مجيعهم سبعون رجال : يف الدرر يف املغازي البن عبد الرب) ١(

ن االثر ما يزيد على املائة نقال عن كتب السري والطبقات وعقب على ذلك بأنه وقد ذكر ابن سيد الناس يف عيو
  .ذكر أن قتلى أحد سبعون، وإمنا نشأت هذه الزيادة من اخلالف يف الرواية واالمساء

  .أمساء القتلى من املسلمني واملشركني) ٢(
  .٢٨٠/  ٣اخلرب رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(
  .١٠٤/  ٣سرية ابن هشام ج ) ٤(
  .حتريف" عن " من ابن هشام ويف االصل ) ٥(

مع ) ١(مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بامرأة من بين دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبو ها : وقاص قال
خريا يا أم : ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالوا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأحد فلما نعوا هلا قالت

كل مصيبة : فأشري هلا إليه، حىت إذا رأته قالت: أرونيه حىت أنظر إليه، قال: فالن، هو حبمد اهللا كما حتبني، قالت
  .بعدك جلل

  .اجللل يكون من القليل والكثري وهو ههنا القليل: قال ابن هشام
  .أي صغري وقليل) ٢(أال كل شئ خاله جلل * لقتل بين أسد رهبم : قال امرؤ القيس

اغسلي عن : " فلما انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: بن إسحاققال ا
وهذا فاغسلي عنه دمه : وناوهلا علي بن أيب طالب سيفه فقال" هذا دمه يا بنية، فواهللا لقد صدقين يف هذا اليوم 

  .فواهللا لقد صدقين اليوم
  ".لئن كنت صدقت القتال لقد صدقه معك سهل بن حنيف وأبو دجانة : " سلمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و

لئن : " وملا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيف علي خمضبا بالدماء قال: وقال موسى بن عقبة يف موضع آخر
ى ورو" كنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم بن ثابت بن أيب االقلح واحلارث بن الصمة وسهل بن حنيف 

جاء علي بن أيب طالب بسيفه يوم : البيهقي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال
لئن كنت : " هاك السيف محيدا فاهنا قد شفتين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أحد قد احنىن فقال لفاطمة

قال ابن ) ٣" (اصم بن ثابت واحلارث بن الصمة أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وع
وحدثين بعض أهل العلم عن ابن أيب : ، قال)٤(وسيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا هو ذو الفقار : هشام

وحدثين بعض أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا : ، قال)٥(نادى مناد يوم أحد ال سيف إال ذو الفقار : جنيح قال
ومر رسول اهللا صلى : قال ابن إسحاق" ال يصيب املشركون منا مثلها حىت يفتح اهللا علينا : " ل لعليعليه وسلم قا

اهللا عليه وسلم بدار بين عبد االشهل فسمع البكاء والنوائح على قتالهم، فذرفت عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  لكن: " وسلم مث قال

__________  
  النعمان بن عبد عمرو،: نت قيس إحدى نساء بين دينار وقد نعي هلا ابناهايف مغازي الواقدي السمرياء ب) ١(

  .سلم: ومساه ابن سعد -ومل يذكر ابن اسحاق غريمها فيمن استشهد من بين دينار  -وسليم بن احلارث 
د ومل أجد يف االمساء اليت ذكرت فيمن استشهد يوم أحد اسم زوجها وكانت حتت احلارث بن ثعلبة بن كعب بن عب

 ١٣١/  ٣سرية ابن هشام  - ٢٩٢/  ١مغازي الواقدي ) (وسليم ابنه(االشهل بن حارثة بن دينار بن النجار 



  ).٨ج  - ٣طبقات ابن سعد ج 
  .سواه بدل خاله: يف نسخة البن هشام) ٢(

  ".حجر " يعين ملك بين أسد : ورهبم
صحيح على شرط البخاري ومل : وقال ٢٤/  ٣واحلاكم يف املستدرك  ٢٨٣/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

  .خيرجاه
كان ذو الفقار سيفا للعاصي بن منبه، فلما قتل كافرا يوم بدر صار إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مث إىل علي ) ٤(

  .بن أيب طالب
  .ال سيف إال ذو الفقار ال فىت إال علي: يف ابن هشام) ٥(

يد بن احلضري إىل دار بين عبد االشهل أمرا نساءهن أن يتحزمن مث فلما رجع سعد بن معاذ وأس" محزة ال بواكي له 
  .يذهنب فيبكني على عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ملا مسع رسول اهللا صلى اهللا : فحدثين حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن بعض رجال بين عبد االشهل قال
ارجعن يرمحكن اهللا فقد آسينت : " سجد يبكني فقالعليه وسلم بكاءهن على محزة خرج عليهن وهن يف باب امل

وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ عن النوح فيما قال ابن هشام، وهذا الذي ذكره : قال) ١" (بأنفسكن 
حدثنا زيد بن احلباب حدثين أسامة بن زيد، حدثين نافع، عن ابن : منقطع ومنه مرسل وقد أسنده االمام أمحد فقال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا رجع من أحد فجعل نساء االنصار يبكني على من قتل من أزواجهن  :عمر
فهن : " مث نام فاستنبه وهن يبكني قال: قال" ولكن محزة ال بواكي له : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .وهذا على شرط مسلم" اليوم إذا يبكني يندبن محزة 
ان : عن هارون بن سعيد، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع عن ابن عمر: ه ابن ماجهوقد روا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر بنساء بين عبد االشهل يبكني هلكاهن يوم أحد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
: " يقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالفجاء نساء االنصار يبكني محزة فاست" لكن محزة ال بواكي له : " وسلم

وملا دخل رسول اهللا : وقال موسى بن عقبة" وحيهن ما انقلنب بعد مرورهن فلينقلنب وال يبكني على هالك بعد اليوم 
  صلى اهللا عليه وسلم أزقة

لكن محزة ال : " م فقالهذه نساء االنصار يبكني قتاله: قالوا" ما هذا : " املدينة إذا النوح والبكاء يف الدور قال
واستغفر له فسمع ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد اهللا بن رواحة فمشوا إىل " بواكي له 

واهللا ال تبكني قتلى االنصار حىت تبكني عم النيب صلى اهللا : دورهم فجمعوا كل نائحة باكية كانت باملدينة فقالوا
بواكي له باملدينة وزعموا أن الذي جاء بالنوائح عبد اهللا بن رواحة فلما مسع رسول عليه وسلم فإنه قد ذكر أنه ال 
ما : " فأخرب مبا فعلت االنصار بنسائهم فاستغفر هلم وقال هلم خريا وقال" ما هذا : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).٢(وهنى عنه " هذا أردت، وما أحب البكاء 
  .سود عن عروة بن الزبري سواءوهكذا ذكر ابن هليعة عن أيب اال

وأخذ املنافقون عند بكاء املسلمني يف املكر والتفريق عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال موسى بن عقبة
لو كان نبيا ما ظهروا عليه : وحتزين املسلمني وظهر غش اليهود وفارت املدينة بالنفاق فور املرجل وقالت اليهود

لو : لكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه، وقال املنافقون مثل قوهلم وقالوا للمسلمنيوال أصيب منه ما أصيب و
كنتم أطعتمونا ما أصابكم الذين أصابوا منكم فأنزل اهللا القرآن يف طاعة من أطاع ونفاق من نافق وتعزية املسلمني 



اآليات كلها كما " ل واهللا مسيع عليم وإذ غدوت من أهلك تبوئ املؤمنني مقاعد للقتا: " يعين فيمن قتل منهم فقال
  .تكلمنا على ذلك يف التفسري وهللا احلمد واملنة

__________  
  .٣٠١/  ٣نقله البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  .عن عروة بن الزبري ٣٠٠/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

أثر أيب سفيان قال موسى بن عقبة بعد  خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم بأصحابه على ما هبم من القرح واجلراح يف
وقدم رجل من أهل مكة على رسول اهللا صلى اهللا : اقتصاصه وقعة أحد، وذكره رجوعه عليه السالم إىل املدينة

مل تصنعوا شيئا : نازلتهم فسمعتهم يتالومون ويقول بعضهم لبعض: عليه وسلم فسأله عن أيب سفيان وأصحابه فقال
، فقد بقي منهم رؤوس جيمعون لكم، فأمر رسول اهللا )١(م، مث تركتموهم ومل تبتروهم أصبتم شوكة القوم وحده

  بطلب -وهبم أشد القرح  -صلى اهللا عليه وسلم 
  .ال ينطلقن معي إال من شهد القتال: العدو ليسمعوا بذلك وقال

  .أنا راكب معك: فقال عبد اهللا بن أيب
  .م من البالء فانطلقوافقال ال، فاستجابوا هللا ولرسوله على الذي هب

) [ الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصاهبم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم: (فقال اهللا يف كتابه
قال وأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلابر حني ذكر أن أباه أمره باملقام يف املدينة على ]  ١٧٢: آل عمران

  ).٣(سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العدو حىت بلغ محراء االسد ، قال وطلب ر)٢(أخواته 
  .وهكذا روى ابن هليعة عن أيب االسود عن عروة بن الزبري سواء

وكان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال فلما كان الغد من يوم االحد لست : وقال حممد بن إسحاق يف مغازيه
صلى اهللا عليه وسلم يف الناس بطلب العدو وأذن مؤذنه أال عشرة ليلة مضت من شوال أذن مؤذن رسول اهللا 

  .خيرجن أحد من حضر يومنا باالمس
  .فكلمه جابر بن عبد اهللا فأذن له

وإمنا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرهبا للعدو ليبلغهم أنه خرج يف طلبهم ليظنوا به قوة : قال ابن إسحاق
  .وأن الذي أصاهبم مل يوهنهم عن عدوهم

فحدثين عبد اهللا بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أيب السائب موىل عائشة بنت عثمان أن : قال ابن إسحاق رمحه اهللا
شهدت أحدا أنا وأخ يل فرجعنا جرحيني، فلما أذن مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه : رجال من بين عبد االشهل قال

نا غزوة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ واهللا ما لنا اتفوت: وسلم باخلروج يف طلب العدو قلت الخي وقال يل
من دابة نركبها وما منا إال جريح ثقيل، فخرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكنت أيسر جرحا منه، فكان 

  .ومشى عقبة حىت انتهينا إىل ما انتهى إليه املسلمون) ٤(إذا غلب محلته عقبة 
) ٥(هللا صلى اهللا عليه وسلم حىت انتهى إىل محراء االسد وهي من املدينة على مثانية فخرج رسول ا: قال ابن إسحاق

  .أميال فأقام هبا االثنني والثالثاء واالربعاء مث رجع إىل املدينة
  .وقد كان استعمل على املدينة ابن أم مكتوم: قال ابن هشام
  ]أن [ حدثين عبد اهللا بن أيب بكر، : قال ابن إسحاق

__________  



  .تبيدوهم: يف رواية البيهقي) ١(
يف قتال أحد، وقد ناشدين أال أترك نساءنا مجيعا وإمنا أوصاين بالرجوع للذي أصابه من القتل فاستشهده اهللا ) ٢(

  .زيادة يف رواية البيهقي -عز وجل 
  .فلم خيرج معه أحد مل يشهد القتال باالمس غريي: قال جابر: قال الواقدي

  .عن عروة بن الزبري ٣١٣/  ٣يهقي يف الدالئل ج نقل اخلرب الب) ٣(
  .من االعتقاب يف الركوب، نوبة: عقبة) ٤(
  .على عشرة أميال طريق العقيق متياسرة عن ذي احلليفة إذا أخذهتا يف الوادي: يف ابن سعد) ٥(

بتهامة، صفقتهم  معبد بن أيب معبد اخلزاعي وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
معه ال خيفون عنه شيئا كان هبا، ومعبد يومئذ مشرك مر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مقيم حبمراء ) ١(

يا حممد أما واهللا لقد عز علينا ما أصابك يف أصحابك ولوددنا أن اهللا عافاك فيهم، مث خرج من عند : االسد فقال
االسد حىت لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقد أمجعوا الرجعة  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبمراء

اصبنا حد أصحابه وقادهتم وأشرافهم مث نرجع قبل أن : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه وقالوا
  .نستأصلهم لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم

حممد قد خرج يف أصحابه يطلبكم يف مجع مل أر مثله قط : ما وراءك يا معبد ؟ قال: فلما رأى أبو سفيان معبدا قال
يتحرقون عليكم حترقا، قد اجتمع معه من كان ختلف عنه يف يومكم وندموا على ما صنعوا، فيهم من احلنق عليكم 

  .شئ مل أر مثله قط
  .واهللا ما أراك ترحتل حىت ترى نواصي اخليل: قال ويلك ما تقول ؟ قال

الكرة عليهم لنستأصل شأفتهم، قال فإين أهناك عن ذلك، وواهللا لقد محلين ما رأيت على أن  قال فواهللا لقد أمجعنا
  .قلت فيه أبياتا من شعر
تردى بأسد ) ٢(إذ سالت االرض باجلرد االبابيل * كادت هتد من االصوات راحليت : قال وما قلت ؟ قال قلت

ملا مسوا برئيس غري خمذول فقلت ويل * أظن االرض مائلة عند اللقاء وال ميل معازيل فظلت عدوا * كرام ال تنابلة 
لكل ذي أربة منهم * إين نذير الهل البسل ضاحية ) ٣(إذا تغطمطت البطحاء باجليل * ابن حرب من لقائكم 

  .وليس يوصف ما أنذرت بالقيل قال فثىن ذلك أبا سفيان ومن معه* ومعقول من جيش أمحد ال وخش قنابله 
فهل أنتم مبلغون : ومل ؟ قالوا نريد املرية ؟ قال: أين تريدون ؟ قالوا املدينة، قال: د القيس فقالومر به ركب من عب

  عين حممدا رسالة أرسلكم هبا
  .نعم: إليه، وأمحل لكم إبلكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها ؟ قالوا

  .نستأصل بقيتهمفإذا وافيتموه فأخربوه أنا قد أمجعنا السري إليه وإىل أصحابه ل: قال
حسبنا اهللا : فمر الركب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حبمراء االسد فأخربوه بالذي قال أبو سفيان، فقال

  .ونعم الوكيل
  .وكذا قال احلسن البصري

، عن أيب حصني، عن أيب الضحى، عن ابن )٤(حدثنا أمحد بن يونس، أراه قال، حدثنا أبو بكر : وقد قال البخاري
حسبنا اهللا ونعم الوكيل قاهلا إبراهيم عليه السالم حني ألقي يف النار وقاهلا حممد صلى اهللا عليه وسلم حني : اسعب

  إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا: قالوا



__________  
  .أي اتفاقهم معه: صفقتهم معه) ١(

  .إذا اجتمعت معه عليه: أصفقت مع فالن على االمر: يقال
  .اخليل العتاق: اجلرد) ٢(
  .إذا تعظمت البطحاء باخليل: ويف رواية) ٣(
  .أمحد بن عبد اهللا بن يونس) ٤(

  .وأبو بكر هو ابن عياش

  ).١(حسبنا اهللا ونعم الوكيل : وقالوا
حدثنا حممد بن سالم، حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة : تفرد بروايته البخاري وقد قال البخاري

) الذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصاهبم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم: (اهللا عنها رضي
يا ابن أخيت كان أبو اك منهم الزبري وأبو بكر رضي اهللا عنهما ملا أصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالت لعروة

فقال من يذهب يف إثرهم فانتدب منهم سبعون  وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه املشركون خاف أن يرجعوا
  ).٢(رجال فيهم أبو بكر والزبري 

هكذا رواه البخاري وقد رواه مسلم خمتصرا من وجه عن هشام وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر احلميدي 
  .مجيعا عن سفيان بن عيينة

  .وأخرجه ابن ماجه من طريقه عن هشام بن عروة به
تدركه من طريق أيب سعيد عن هشام بن عروة به ورواه من حديث السدي عن عروة وقال يف ورواه احلاكم يف مس

  .كل منهما صحيح ومل خيرجاه
  .كذا قال

وهذا السياق غريب جدا فإن املشهور عند أصحاب املغازي أن الذين خرجوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .كما تقدم قتل منهم سبعون وبقي الباقون إىل محراء االسد كل من شهد أحدا وكانوا سبعمائة

  وقد روى
إن اهللا قذف يف قلب أيب سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي كان منه : ابن جرير من طريق العويف عن ابن عباس قال

فرجع إىل مكة وكانت وقعة أحد يف شوال وكانا التجار يقدمون يف ذي القعدة املدينة فينزلون ببدر الصغرى يف كل 
رة واهنم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب املسلمني القرح واشتكوا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه سنة م

وسلم واشتد عليهم الذي أصاهبم، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا هبم، ويتبعوا ما كانوا 
  .لها حىت عام قابلمتعبني، وقال لنا ترحتلون اآلن فتأتون احلج وال يقدرون على مث

إن الناس قد مجعوا لكم، فأىب عليه الناس أن يتبعوه فقال إين ذاهب وإن مل : فجاء الشيطان خيوف أولياءه، فقال
يتبعين أحد فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف وأبو عبيدة وابن 

الذين استجابوا هللا (يف طلب أيب سفيان حىت بلغوا الصفراء فأنزل اهللا مسعود وحذيفة يف سبعني رجال فساروا 
  .وهذا غريب أيضا) والرسول من بعد ما أصاهبم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم

أن أبا سفيان بن حرب ملا انصرف يوم أحد أراد الرجوع إىل املدينة، فقال هلم : حدثنا أبو عبيدة: وقال ابن هشام
وقد خشينا أن يكون هلم قتال غري الذي كان، فارجعوا ) ٣(ال تفعلوا فإن القوم قد حربوا : ن بن أميةصفوا



  .فرجعوا
والذي نفسي بيده لقد سومت هلم " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حبمراء االسد حني بلغه أهنم مهوا بالرجعة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وجهه ذلك، قبل  وأخذ: قال" حجارة، لو صبحوا هبا لكانوا كأمس الذاهب 
  رجوعه املدينة معاوية بن املغرية بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس، جد عبد امللك بن مروان

__________  
  .٤٥٦٣باب ح  ١٣تفسري سورة آل عمران  -كتاب التفسري  ٦٥أخرجه البخاري يف ) ١(
 ٥١باب ح  ٦ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة  ٤٠٧٧باب ح  ٢٥كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٢(

  .عن أيب كريب ٥٢وح 
  غضبوا : حربوا) ٣(

: المه عائشة بنت معاوية، وأبا عزة اجلمحي، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أسره ببدر مث من عليه فقال
  تقول خدعت] و  بعدها[ ال واهللا ال متسح عارضيك مبكة : يا رسول اهللا أقلين، فقال

  .حممدا مرتني، اضرب عنقه يا زبري، فضرب عنقه
إن املؤمن ال يلدغ من جحر " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وبلغين عن ابن املسيب أنه قال: قال ابن هشام

عاص وذكر ابن هشام أن معاوية بن املغرية بن أيب ال" ، فضرب عنقه )١(مرتني، اضرب عنقه يا عاصم بن ثابت 
استأمن له عثمان على أن ال يقيم بعد ثالث فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدها زيد بن حارثة وعمار بن 

  .كذا وكذا فاقتاله ففعال رضي اهللا عنهما) ٢(ستجدانه يف مكان : ياسر وقال
أيب كما حدثين الزهري، له  وملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة كان عبد اهللا بن: قال ابن إسحاق

مقام يقومه كل مجعة ال ينكر، له شرفا يف نفسه ويف قومه، وكان فيهم شريفا، إذا جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أيها الناس، هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهركم، : وسلم يوم اجلمعة وهو خيطب الناس، قام فقال

  .صروه وعزروه، وامسعوا له وأطيعوهأكرمكم اهللا به وأعزكم به فان
  .مث جيلس حىت إذا صنع يوم أحد ما صنع

ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله، فأخد املسلمون ثيابه من نواحيه، وقالوا اجلس أي عدو اهللا واهللا لست 
أن قمت ) ٣(واهللا لكأمنا قلت جبرا : لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت، فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول

  .أشدد أمره
قمت أشدد أمره، فوثب إيل رجال من : ويلك مالك ؟ قال: بباب املسجد فقالوا) ٤(فلقيه رجال من االنصار 

ويلك ارجع يستغفر لك رسول اهللا : جيبذونين ويعنفونين لكأمنا قلت جبرا أن قمت أشدد أمره، قالوا) ٥(أصحابه 
  .صلى اهللا عليه وسلم

  .أن يستغفر يل واهللا ما أبغي: قال
وإذ غدوت من أهلك تبوئ (مث ذكر ابن إسحاق ما نزل من القرآن يف قصة أحد من سورة آل عمران عند قوله 

  .قال إىل متام ستني آية) املؤمنني مقاعد للقتال واهللا مسيع عليم
  .وتكلم عليها، وقد بسطنا الكالم على ذلك يف كتابنا التفسري مبا فيه كفاية

اق يف ذكر شهداء أحد وتعدادهم بأمسائهم وأمساء آبائهم على قبائلهم كما جرت عادته فذكر من مث شرع ابن إسح
املهاجرين أربعة محزة ومصعب بن عمري وعبد اهللا بن جحش ومشاس بن عثمان رضي اهللا عنهم ومن االنصار إىل متام 



ابن هشام مث مسى ابن إسحاق  مخسة وستني رجال واستدرك عليه ابن هشام مخسة أخرى فصاروا سبعني على قول
  .من قتل من املشركني وهم اثنان وعشرون رجال على قبائلهم أيضا

__________  
مل يأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد أسريا غري أيب عزة، وقد أمر عاصم بن ثابت : قال الواقدي) ١(

  .فضرب عنقه
  أما

ذ فمضى على وجهه قريبا من املدينة، فلما أصبح دخل املدينة فأتى منزل املغرية فلم يأخذ رسول اهللا، فقد اهنزم يومئ
  .عثمان بن عفان فضرب بابه فأدخله عثمان ناحية البيت

  .فأجله ثالثا مث ارحتل
  .٣٣٢/  ١املغازي ج 

  .باجلماء: يف الواقدي) ٢(
  .أي أمرا عظيما) ٣(
  .لقيه معوذ بن عفراء: يف الواقدي) ٤(
  .االنصاري وعبادة بن الصامتأبو أيوب : منهم) ٥(

ومل يؤسر من املشركني سوى أيب عزة اجلمحي كما ذكره الشافعي وغريه وقتله رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت
  .فضرب عنقه -ويقال عاصم بن ثابت بن أيب االفلح  -وسلم صربا بني يديه أمر الزبري 

شعار وإمنا نورد شعر الكفار لنذكر جواهبا من شعر فصل فيما تقاول به املؤمنون والكفار يف وقعة أحد من اال
  .االسالم ليكون أبلغ يف وقعها من االمساع واالفهام وأقطع لشبهة الكفرة الطغام

قال االمام حممد بن إسحاق رمحه اهللا وكان مما قيل من الشعر يوم أحد قول هبرية بن أيب وهب املخزومي وهو على 
باتت تعاتبين هند ) ١(بالود من هند إذ تعدو عواديها * م عميد بات يطرقين ما بال ه: دين قومه من قريش فقال

ما قد علمت وما إن لست أخفيها * واحلرب قد شغلت عين مواليها مهال فال تعذليين إن من خلقي * وتعذلين 
ح إذا ساط سبو* وقد محلت سالحي فوق مشترف ) ٢(محال عب ء وأثقال أعانيها * مساعف لبين كعب مبا كلفوا 

كجذع * مكدم ال حق بالعون حيميها من آل أعوج يرتاح الندي له * كأنه إذ جرى عري بفدفدة ) ٣(جيري يباريها 
  )٥(ومارنا خلطوب قد أالقيها * أعددته ورقاق احلد منتخال ) ٤(شعراء مستعل مراقيها 

عرض البالد * أطراف ذي مين سقناكنانة من ) ٦(لظت علي فما تبدو مساويها * هذا وبيضاء مثل النهي حمكمة 
حنن الفوارس يوم اجلر من أحد ) ٧(النخيل فأموها ومن فيها : قلنا* على ما كان يزجيها قالت كنانة أىن تذهبون بنا 

مما يرون وقد ضمت قواصيها مثت رحنا كأنا عارض * هابت معد فقلنا حنن نأتيها هابوا ضرابا وطعنا صادقا خذما * 
  لنجار يبكيهاوقام هام بين ا* برد 

__________  
  .املؤمل املوجع: العميد) ١(

  .الشواغل: والعوادي
  .هنا االمور الشاقة العظام: املطيع عب ء: املساعف) ٢(
  .مشرف: مشترف) ٣(



  .الفرس البعيد اخلطو: الساطي
  .اسم فرس مشهور يف العرب: أعوج) ٤(
  .الرمح اللني: املارن) ٥(
  .علفت: نيطت: ذرأي ألصقت، ورواية أيب : لظت) ٦(
  .عني قرب مكة: النخيل) ٧(

بال تعاوره * أو حنظل ذعذعته الريح يف غصن ) ١(من قيض ربد نفته عن أداحيها * كأن هامهم عند الوغى فلق 
* ونطعن اخليل شزرا يف مآقيها وليلة يصطلي بالفرث جازرها * منها سوافيها قد نبذل املال سحا ال حساب له 

جربا مجادية قد بت أسريها ال ينبح الكلب فيها غري * وليلة من مجادى ذات أندية ) ٢(ين داعيها خيتص بالنقرى املثر
كالربق ذاكية االر كان أمحيها أورثين * من القريس وال تسري أفاعيها أوقدت فيها لذي الضراء جامحة * واحدة 

  )٣(من قبله كان باملشىت يغاليها * ذلكم عمرو ووالده 
قال ابن إسحاق فأجابه حسان بن ثابت ) ٤(دنت عن السورة العليا مساعيها * واء النجوم فما كانوا يبارون أن

  .وتروى لكعب بن مالك وغريه: قال ابن هشام(رضي اهللا عنه فقال 
إىل الرسول فجند اهللا خمزيها * سقتم كنانة جهال من سفاهتكم ): وقول ابن إسحاق أشهر وأكثر واهللا أعلم: قلت

ائمة الكفر غرتكم * فالنار موعدها والقتل القيها مجعتموهم أحابيشا بال حسب * اض املوت ضاحية أوردمتوها حي
وجز ناصية * كم من أسري فككناه بال مثن ) ٥(أهل القليب ومن ألقيته فيها * طواغيها أال اعتربمت خبيل اهللا إذ قتلت 

أال هل أتى غسان عنا : أيب وهب املخزومي أيضاوقال كعب بن مالك جييب هبرية بن : كنا مواليها قال ابن إسحاق
من البعد نقع هامد متقطع تظل به * صحارى وأعالم كأن قتامها ) ٦(من االرض خرق سريه متنعنع * ودوهنم 

كما الح كتان التجار * وحيلو به غيث السنني فيمرع به جيف احلسرى يلوح صليها * البزل العراميس رزحا 
  )٧(وبيض نعام قيضه يتقلع * ميشني خلفة  املوضع به العني واآلرام

__________  
  .قشر البيض اال على: القيض) ١(

  .مجع أدحى: واالداحي
  .وهو املوضع الذي تبيض فيه النعام

  .أن ختص قوما بالدعوة دون قوم: النقرى) ٢(
  .باملثىن بدل باملشىت: يف ابن هشام) ٣(
  .الرفعة واملنزلة: السورة) ٤(
  .مضطرب: متنعنع) ٦(يعين قتلى بدر من املشركني  :أهل القليب) ٥(
  .بقر الوحش: العني) ٧(

إذا لبست هني من * وكل صموت يف الصوان كأهنا ) ١(مذربة فيها القوانس تلمع * جمالدنا عن ديننا كل فخمة 
سوانا * ن أهلها من الناس واالنباء بالغيب تنفع وانا بأرض اخلوف لو كا* املاء مترع ولكن ببدر سائلوا من لقيتم 

أعدوا ملا يزجي ابن حرب وجيمع فمهما يهم الناس مما * لقد أجلوا بليل فأقشعوا إذا جاء منا راكب كان قوله 
الربية قد أعطوا يدا وتوزعوا جنالد ال تبقى * فنحن له من سائر الناس أوسع فلو غرينا كانت مجيعا تكيده * يكيدنا 



) ٢(عالم إذا مل مننع العرض نزرع * بوا ويفظعوا وملا ابتنوا بالعرض قالت سراتنا من الناس إال أن يها* علينا قبيلة 
ينزل من جو السماء * تدىل عليه الروح من عند ربه ) ٣(إذا قال فينا القول ال نتظلع * وفينا رسول اهللا نتبع أمره 

ذروا عنكم هول *  ملا بدوا لنا إذا ما اشتهى أنا نطيع ونسمع وقال رسول اهللا* ويرفع نشاوره فيما نريد وقصرنا 
على * إىل ملك حييا لديه ويرجع ولكن خذوا أسيافكم وتوكلوا * املنيات واطمعوا وكونوا كمن يشري احلياة تقربا 

إذا * ضحيا علينا البيض ال نتخشع مبلمومه فيها السنور والقنا * اهللا إن االمر هللا أمجع فسرنا إليهم جهرة يف رحاهلم 
أحابيش منهم حاسر ومقنع ثالثة آالف وحنن نصية * فجئنا إىل موج من البحر وسطه ) ٤(مها ال تورع ضربوا أقدا

نشارعهم حوض املنايا ونشرع هتادى قسي النبع فينا * نغاورهم جتري املنية بيننا ) ٥(ثالث مئني إن كثرنا فأربع * 
  )٦(عليها السم ساعة تصنع  يذر* وما هو إال اليثريب املقطع ومنجوفة حرمية ضاعدية * وفيهم 

  جراد صبا يف قرة يتريع* متر بأعراض البصار تقعقع وخيل تراها بالفضاء كأهنا * تصوب بأبدان الرجال وتارة 
__________  

  .الكتيبة العظيمة: الفحمة) ١(
  .رؤوس بيض السالح: والقوانس

  .موضع خارج املدينة: العرض) ٢(
  .أي ال منيل عنه: ال نتظلع) ٣(

  .ال نتطلع: وىوتر
  .الكتيبة اجملتمعة: امللمومة) ٤(
  .خيار القوم: نصية) ٥(
  .السهام: املنجوفة) ٦(

  .نسبة إىل أهل احلرم: احلرمية
  .نسبة إىل صاعد أحد الصناع: الصاعدية

رع كأهنم بالقاع خشب مص* وليس المر محه اهللا مدفع ضربناهم حىت تركنا سراهتم * فلما تالقينا ودارت بنا الرحا 
جهام هراقت ماءه الريح * كأن ذكانا حر نار تلفع وراحوا سراعا موجعني كأهنم * لدن غدوة حىت استفقنا عشية 

فعلنا، ولكن ما * فنلنا ونال القوم منا ورمبا ) ٢(أسود على حلم ببشة ضلع * ورحنا وأخرانا بطاء كأننا ) ١(مقلع 
* جعلوا، كل من الشر يشبع وحنن أناس ال نرى القتل سبة وقد * لدى اهللا أوسع ودارت رحانا واستدارت رحاهم 

بنو احلرب ) ٣(على هالك عينا لنا الدهر تدمع * على كل من حيمي الذمار ومينع جالد على ريب احلوادث ال نرى 
وال حنن من أظفارنا نتوجع * وال حنن مما جرت احلرب جنزع بنو احلرب إن نظفر فلسنا بفحش * ال نعيا بشئ نقوله 

لكم طلب * ويفرج عنه من يليه ويسفع فخرت علي ابن الزبعري وقد سرى * وكنا شهابا يتقي الناس حرة ) ٤(
  من آخر الليل متبع

ومن خده * من الناس من أخزى مقاما وأشنع ومن هو مل يترك له احلرب مفخرا * فسل عنك يف عليا معد وغريها 
* عليكم وأطراف االسنة شرع تكر القنا فيكم كأن فروعها  *يوم الكريهة أضرع شددنا حبول اهللا والنصر شدة 

بذكر اللواء فهو يف احلمد أسرع فحانوا وقد أعطوا * عمدنا إىل أهل اللواء ومن يطر ) ٥(عزاىل مزاد ماؤها يتهزع 
يومئذ وقال عبد اهللا بن الزبعرى يف يوم أحد وهو :: أىب اهللا إال أمره وهو أصنع قال ابن إسحاق* يدا وختاذلوا 
وكال ذلك وجه وقبل * إمنا تنطق شيئا قد فعل إن للخري وللشر مدى * يا غراب البني أمسعت فقل : مشرك بعد



  وسواء قرب مثر ومقل* والعطيات خساس بينهم 
__________  

  .السحاب الرقيق الذي ليس فيه ماء: اجلهام) ١(
  .موضع كثري االسود: ظلع بدل ضلع، وبيشة: يف ابن هشام) ٢(
  .مجع جليد، وهو الصبور: جالد) ٣(
  .أظفارها: يف ابن هشام) ٤(
  .فروغها بالغني وهي الطعنات املتسعة: فروعها يف االصل وهو حتريف والصواب يف ابن هشام) ٥(

  .مجع عزالء وهي فم املزادة: عزاىل

في ذا الغلل كم فقريض الشعر يش* أبلغا حسان عين آية ) ١(وبنات الدهر يلعنب بكل * كل عيش ونعيم زائل 
كم ) ٢(عن كماة أهلكوا يف املنتزل * وأكف قد أترت ورجل وسرابيل حسان سريت * ترى باجلر من مججمة 

  ماجد اجلدين مقدام بطل* قتلنا من كرمي سيد 
بني أقحاف وهام كاحلجل ليت * غري ملتاث لدى وقع االسل فسل املهراس ما ساكنه * صادق النجدة قرم بارع 

) ٣(واستحر القتل يف عبد االشل * جزع اخلزرج من وقع االسل حني حكت بقباء بركها * شهدوا  أشياخي ببدر
وعدلنا ميل بدر فاعتدل * فقتلنا الضعف من أشرافهم ) ٤(رقص احلفان يعلو يف اجلبل * مث خفوا عند ذاكم رقصا 

: علال تعلوهم بعد هنل قال ابن إسحاق* م لو كررنا لفعلنا املفتعل بسيوف اهلند تعلو هامه* ال ألوم النفس إال أننا 
كان منا الفضل فيها لو عدل ولقد نلتم ونلنا * ذهبت بابن الزبعري وقعة : فأجابه حسان بن ثابت رضي اهللا عنه

حيث هنوى علال بعد هنل خنرج االصبح من * وكذاك احلرب أحيانا دول نضع االسياف يف أكتافكم * منكم 
هربا يف الشعب أشباه الرسل إذ شددنا * إذ تولون على أعقابكم ) ٥(كلن العصل كسالح النيب يأ* أستاهكم 

ضاق عنا الشعب إذ ) ٦(من يالقوه من الناس يهل * فأجأناكم إىل سفح اجلبل خبناطيل كأشداق املال * شدة صادقة 
  ومالنا الفرط منه والرجل* جنزعه 

__________  
  .حوادثه: بنات الدهر) ١(
  .روعالد: سرابيل) ٢(
  .صدرها: بركها) ٣(

  .هم بنو عبد االشهل: عبد االشل
  .فراخ النعام: احلفان) ٤(
  اللنب املمزوج: وصف اللنب املمذوق املخرج من بطوهنم، ويف ابن هشام االضياح: قال السهيلي: االصبح) ٥(

  .باملاء
  .نبات يصلح االبل إذا أكلته: العصل

  .راد هبا مجع شدف، وكتب اللغة مجعت شدف على شدوفحتريف، ويف ابن هشام أشداف وي: أشداق) ٦(
  أخالط الناس : أمذاق أي: وروى أبو ذر



طاعة اهللا وتصديق الرسل وقتلنا كل * وعلونا يوم بدر بالتقى ) ١(أيدوا جربيل نصرا فنزل * برجال لستم أمثاهلم 
ديث املثل ورسول اهللا حقا يوم بدر وأحا* وتركتا يف قريش عورة ) ٢(وقتلنا كل جحجاح رفل * رأس منهم 

حنن ال أمثالكم ولد ) ٣(مثل ما جيمع يف اخلصب اهلمل * يوم بدر والتنابيل اهلبل يف قريش من مجوع مجعوا * شاهدا 
وقال كعب يبكي محزة ومن قتل من املسلمني يوم أحد رضي : حنضر البأس إذا البأس نزل قال ابن إسحق* آستها 

أحاديث يف الزمن االعوج * وكنت مىت تدكر تلجج تذكر قوم أتاين هلم * شج اهللا عنهم نشجت وهل لك من من
كرام املداخل واملخرج مبا صربوا * من الشوق واحلزن املنضج وقتالهم يف جنان النعيم * فقلبك من ذكرهم خافق 

ج وأشياع أمحد مجيعا بنو االوس واخلزر* غداة أجابت بأسيافها ) ٤(لواء الرسول بذي االضوج * حتت ظل اللواء 
وميضون يف القسطل املرهج كذلك حىت * على احلق ذي النور واملنهج فما برحوا يضربون الكماة * إذ شايعوا 

بذي * على ملة اهللا مل حيرج كحمزة ملا وىف صادقا * إىل جنة دوحة املوجل وكلهم مات حر البالء * دعاهم مليك 
  )٥(هبة صارم سلجج 

تلهب يف اللهب املوهج ونعمان أوىف * يرببر كاجلمل االدعج فأوجره حربة كالشهاب  *بين نوفل ) ٦(فالقاه عبد 
  إىل منزل فاخر الزبرج* عن احلق حىت غدت روحه ) ٧(وحنظلة اخلري مل حينج * مبيثاقه 

__________  
  .أي أيدوا جبربيل: قال أبو ذر: أيدوا جربيل) ١(
  .الذي جير ثوبه خيالء: السيد، رفل: اجلحجاح) ٢(
  .االبل املهملة اليت تترك يف املرعى دون راع: اهلمل) ٣(
  .جانب الوادي: االضوج مجع ضوج) ٤(
  .املرهق: السلجج) ٥(
  .يريد به وحشي قاتل محزة) ٦(
  .مل حيد عن وجه احلق ومل ميل عما أراده: مل حينج) ٧(

حسان بن ثابت يبكي محزة ومن أصيب وقال : من النار يف الدرك املرتج قال ابن إسحاق* أولئك ال من ثوى منكم 
  .من املسلمني يوم أحد وهي على روي قصيدة أمية بن أيب الصلت يف قتلى املشركني يوم بدر

* يامي قومي فانديب بسحرية شجو النوائح : ومن أهل العلم بالشعر من ينكر هذه حلسان واهللا أعلم: قال ابن هشام
وكأن سيل دموعها * املعوالت اخلامشات وجوه حرات صحائح كاحلامالت الوقر بالثقل امللحات الدواحل 

وكأهنا أذناب خيل بالضحى مشس روامح من بني * االنصاب ختضب بالذبائح ينقضن أشعارا هلن هناك بادية املسائح 
ولقد أصاب قلوهبا جمل له جلب ) ١(يبكني شجو مسلبات كدحتهن الكوادح * مشرور وجمزور يذعذع بالبوارح 

من كان فارسنا * أصحاب أحد غاهلم دهر أمل له جوارح ) ٢(ذ أقصد احلدثان من كنا نرجي إذ نشايح إ* قوارح 
  وحامينا إذا بعث املساحل

وملا ينوب الدهر يف حرب حلرب ) ٣(ملناخ أيتام وأضياف وأرملة تالمح * يامحز ال واهللا ال أنساك ما صر اللقائح 
ذكرتين * عنا شديدات اخلطوب إذا ينوب هلن فادح ) ٤(نت املصامح يا فارسا يا مدرها يامحز قد ك* وهي الفح 

يعلو القماقم جهرة سبط اليدين أغر * أسد الرسول وذاك مدرهنا املنافح عنا وكان يعد إذ عد الشريفون اجلحاجح 
أودى شباب إىل ) ٥(حبر فليس يغب جارا منه سيب أو منادح * واضح ال طائش رعش وال ذو علة باحلمل آنح 

* املطعمون إذا املشايت ما يصفقهن ناضح حلم اجلالد وفوقه من شحمه شطب شرائح * احلفائظ والثقليون املراجح 



شم بطارقة غطارفة خضارمة * ليدافعوا عن جارهم ما رام ذوالضغن املكاشح هلفي لشبان رزئناهم كأهنم املصابح 
من كان ) ٧(مزون بلجمهم يوما إذا ما صاح صائح واجلا* املشترون احلمد باالموال أن احلمد رابح ) ٦(مسامح 

راحت تبارى وهو يف ركب ) ٨(ما أن تزال ركابه يرمسن يف غربصحاصح * يرمى بالنواقر من زمان غري صاحل 
  )٩(حىت تؤوب له املعايل ليس من فوز السفائح * صدورهم رواشح 
__________  

  .الذي وضع حلمه على خصفة ليجف: مشرور) ١(
  .رقيغ: يذعذع
  .الرياح الشديدة: البوارح

  .أي جرح ندي: جمل) ٢(
  .مجع جلبة وهي قشرة اجلرح اليت تكون عند الربء: جلب

  .مجع لقحة، وهي الناقة اليت هلا لنب: اللقائح) ٣(
  .أي تنظر بعينها نظرا سريعا مث تغضها: تالمح

  .املدافع عن القوم بلسانه ويده: املدره) ٤(
  .الشديد الدفاع: واملصامح

  .البعري الذي إذا محل الثقل أخرج من صدره صوت املعتصر: اآلنح) ٥(
  .املكثرون من العطاء: السادة، اخلضارفة: الغطارفة) ٦(
  .الواثبون: اجلامزون) ٧(
  .االرض املستوية امللساء: مجع صحصح: الدواهي واملصائب، والصحاصح: النواقر) ٨(
  .مجع سفيح وهو من قداح امليسر: السفائح) ٩(

  )١(أشكو إليك وفوقك الترب املكور والصفائح * يامحز قد أوحدتين كالعود شذبه الكوافح 
يف واسع حيشونه بالتراب سوته املماسح فعزاؤنا أنا نقول وقولنا * من جندل يلقيه فوقك إذ أجاد الضرح ضارح 

القائلني الفاعلني * كانا النوافح من كان أمسى وهو عما أوقع احلدثان جانح فليأتنا فلتبك عيناه هلل* برح بوارح 
قال ابن هشام وأكثر أهل العلم بالشعر ) ٢(ذوي السماحة واملمادح من ال يزال ندى يديه له طوال الدهر مائح 

  .ينكرها حلسان
وجزعت أن سلخ * طرقت مهومك فالرقاد مسهد : قال ابن إسحاق وقال كعب بن مالك يبكي محزة وأصحابه

قد * فهواك غوري وصحوك منجد فدع التمادي يف الغواية سادرا * ؤادك للهوى ضمرية الشباب االغيد ودعت ف
أو تستفيق إذا هناك املرشد ولقد هددت لفقد محزة هدة * كنت يف طلب الغواية تفند ولقد أتى لك أن تناهى طائعا 

م متكن يف ذؤابة هاشم لرأيت رأسي صخرها يتبدد قر* ظلت بنات اجلوف منها ترعد ولو آنه فجعت حراء مبثله * 
ريح يكاد املاء منها جيمد والتارك القرن الكمي * حيث النبوة والندى والسؤدد والعاقر الكوم اجلالد إذا غدت * 

عم النيب حممد ) ٣(ذولبدة شثن الرباثن أربد * يوم الكريهة والقنا يتقصد وتراه يرفل يف احلديد كأنه * جمدال 
نصروا النيب ومنهم املستشهد ولقد إخال بذاك * املورد وأتى املنية معلما يف أسرة ورد احلمام فطاب ذاك * وصفيه 

وببئر بدر إذ ) ٤(يوما تغيب فيه عنها االسعد * لتميت داخل غصة ال تربد مما صبحنا بالعقنقل قومها * هندا بشرت 
  ل من نشاء ونطردنقت: قسمني* جربيل حتت لوائنا وحممد حىت رأيت لدى النيب سراهتم * يرد وجوههم 



فوق الوريد هلا رشاش مزبد * سبعون عتبة منهم واالسود وابن املغرية قد ضربنا ضربة * فأقام بالعطن املعطن منهم 
  عضب بأيدي املؤمنني مهند* وأمية اجلمحي قوم ميله 

__________  
  .الذين يتناولون بالقطع: الكوافح) ١(
  .و إذا كان ماؤها قليالاملائح الذي ينزل يف البئر فيمال الدل) ٢(
  .الغليظ: الششن) ٣(
  .الكثيب من الرمل: العقنقل) ٤(

أبدا ومن هو يف اجلنان خملد * شتان من هو يف جهنم ثاويا ) ١(واخليل تثفنهم نعام شرد * فأتاك فل املشركني كأهنم 
  .وقال عبد اهللا بن رواحة يبكي محزة وأصحابه يوم أحد: وقال ابن إسحاق

وما يغين البكاء وال * بكت عيين وحق هلا بكاها : وأنشدنيها أبو زيد لكعب بن مالك فاهللا أعلم: مقال ابن هشا
هناك وقد أصيب به * أمحزة ذاكم الرجل القتيل أصيب املسلمون به مجيعا * العويل على أسد االله غداة قالوا 

خمالطها نعيم ال * سالم ربك يف جنان  عليك) ٢(وأنت املاجد الرب الوصول * الرسول أبا يعلى لك االركان هدت 
بأمر اهللا ينطق إذ يقول أال من * فكل فعالكم حسن مجيل رسول اهللا مصطرب كرمي * يزول اال يا هاشم االخيار صربا 

وقائعنا هبا يشفى الغليل نسيتم ضربنا بقليب * فبعد اليوم دائلة تدول وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا * مبلغ عين لؤيا 
  غداة أتاكم املوت العجيل* بدر 

وشيبة عضه السيف الصقيل ومتركنا * عليه الطري حائمة جتول وعتبة وابنه خرا مجيعا * غداة ثوى أبو جهل صريعا 
ففي أسيافنا منها فلول أال يا هند فابكي ال متلي * وهام بين ربيعة سائلوها ) ٣(ويف حيزومه لدن نبيل * أمية جملعبا 

وقالت صفية بنت : حبمزة إن عزكم ذليل قال ابن إسحاق* اهلبول أال يا هند ال تبدي مشاتا  فأنت الواله العربى* 
عبد املطلب تبكي أخاها محزة بن عبد املطلب وهي أم الزبري عمة النيب صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنهم 

وزير رسول اهللا خري * زة قد ثوى بنات أيب من أعجم وخبري فقال اخلبري إن مح* أسائلة أصحاب أحد خمافة : أمجعني
حلمزة يوم احلشر خري * إىل جنة حييا هبا وسرور فذلك ما كنا نرجي ونرجتي * وزير دعاه إله احلق ذوالعرش دعوة 

  مصري
__________  

  .تطردهم: تثفنهمم) ١(
  .كنية محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه: أبو يعلى) ٢(
  .املمتد مع االرض: جملعب) ٣(

  .أسفل الصدر: وماحليز
  .الرمح اللني: اللدن

يذود عن االسالم * بكاء وحزنا حمضري ومسريي على أسد اهللا الذي كان مدرها * فواهللا ال أنساك ما هبت الصبا 
جزى اهللا * لدى أضبع تعتادين ونسور أقول وقد أعلى النعي عشرييت * كل كفور فياليت شلوي عند ذاك وأعظمي 

  :وقالت نعم، امرأة مشاس بن عثمان تبكي زوجها واهللا أعلم، وهللا احلمد واملنة: ابن إسحاقخريا من أخ ونصري قال 
محال ألوية * صعب البديهة ميمون نقيبته ) ١(على كرمي من الفتيان لباس * يا عني جودي بفيض غري إبساس 



ال * ت ملا خلت منه جمالسه أودى اجلواد وأودى املطعم الكاسي وقل* ركاب أفراس أقول ملا أتى الناعي له جزعا 
اقىن حياءك يف ستر : احلكم بن سعيد بن يربوع يعزيها فقال) ٢] (أبو [ يبعد اهللا منا قرب مشاس قال فأجاهبا أخوها 

يف طاعة اهللا يوم الروع والباس قد كان محزة * فإمنا كان مشاس من الناس ال تقتلي النفس إذ حانت منيته * ويف كرم 
: فذاق يومئذ من كأس مشاس وقالت هند بنت عتبة امرأة أيب سفيان حني رجعوا من أحد*  ليث اهللا فاصطربي

بين هاشم * وقد فاتين بعض الذي كان مطليب من أصحاب بدر من قريش وغريهم * رجعت ويف نفسي بالبل مجة 
د ابن إسحاق كما كنت أرجو يف مسريي ومركيب وقد أور* منهم ومن أهل يثرب ولكنين قد نلت شيئا ومل يكن 

  .يف هذا أشعارا كثرية تركنا كثريا منها خشية االطالة وخوف املاللة وفيما ذكرنا كفاية وهللا احلمد
وقد أورد االموي يف مغازيه من االشعار أكثر مما ذكره ابن إسحاق كما جرت عادته وال سيما ههنا فمن ذلك ما 

فاستبان اخلزي فيهم * طاوعوا الشيطان إذ أخزاهم  :أنه قال يف غزوة أحد فاهللا أعلم: ذكره حلسان بن ثابت
ربنا الرمحن أعلى وأجل * مع أيب سفيان قالوا اعل هبل فأجبناهم مجيعا كلنا * والفشل حني صاحوا صيحة واحدة 

عن خيال املوت قدر تشتعل * من حياض املوت واملوت هنل واعلموا أنا إذا ما نضحت * أثبتوا تستعملوها مرة 
  .البيات قطعة من جوابه لعبد اهللا بن الزبعرى واهللا أعلموكأن هذه ا

__________  
  .بس بس: أن تستدر لنب الناقة بأن متسح ضرعها وتقول هلا: إبساس ؟) ١(

  .استعارة للدمع الفائض: وهنا
  من ابن هشام ) ٢(

وات والسرايا، ومن آخر الكالم على وقعة أحد فصل قد تقدم ما وقع يف هذه السنة الثالثة من احلوادث والغز
  .أشهرها وقعة أحد كانت يف النصف من شوال منها، وقد تقدم بسطها وهللا احلمد

وفيها يف أحد تويف شهيدا أبو يعلى ويقال أبو عمارة أيضا محزة بن عبد املطلب عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هو وأبو سلمة بن عبد االسد أرضعتهم ثويبة  امللقب بأسد اهللا وأسد رسوله وكان رضيع النيب صلى اهللا عليه وسلم

موالة أيب هلب كما ثبت ذلك يف احلديث املتفق عليه، فعلى هذا يكون قد جاوز اخلمسني من السنني يوم قتل رضي 
  .اهللا عنهم فإنه كان من الشجعان االبطال ومن الصديقني الكبار وقتل معه يومئذ متام السبعني رضي اهللا عنهم أمجعني

عقد عثمان بن عفان على أم كثلوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاة أختها رقية وكان عقده وفيها 
  .عليها يف ربيع االول منها وبىن هبا يف مجادى اآلخرة منها كما تقدم فيها ذكره الواقدي

: قال) ١(أيب طالب  ولد لفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلسن بن علي بن: وفيها قال ابن جرير
  .وفيها علقت باحلسن رضي اهللا عنهم

كانت سرية أيب سلمة بن عبد االسد : بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر سنة أربع من اهلجرة النبوية يف احملرم منها
  ).٢(أيب طليحة االسدي فانتهى إىل ما يقال له قطن 

يد الريبوعي، عن سلمة بن عبد اهللا بن عمر بن أيب سلمة حدثنا عمر بن عثمان بن عبد الرمحن بن سع: قال الواقدي
فأقام شهرا يداوى، فلما ) ٣] (فرجع إىل منزله [ شهد أبو سلمة أحدا، فجرح جرحا على عضده : وغريه قالوا

  كان احملرم على رأس مخسة وثالثني شهرا
قد استعملتك عليها وعقد له لواء اخرج يف هذه السرية ف: من اهلجرة دعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

سر حىت تأيت أرض بين أسد فأغر عليهم، وأوصاه بتقوى اهللا ومبن معه من املسلمني خريا، وخرج معه يف تلك : وقال



  السرية مخسون ومائة فانتهى إىل أدىن قطن وهو ماء لبين أسد وكان هناك
__________  

  .يف النصف من شهر رمضان: يف تاريخ الطربي) ١(
  ).٥٠/  ٢ابن سعد (جبل بناحية فيد، به ماء لبين أسد بن خزمية : قطن) ٢(
  .من الواقدي) ٣(

طليحة االسدي وأخوه سلمة ابنا خويلد وقد مجعا حلفاء من بين أسد ليقصدوا حرب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .معه أبا سلمة يف سريته هذه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه مبا متاالوا عليه فبعث) ١(فجاء رجل منهم 

فلما انتهوا إىل أرضهم تفرقوا وتركوا نعما كثريا هلم من االبل والغنم فأخذ ذلك كله أبو سلمة وأسر منهم معه 
ثالثة مماليك وأقبل راجعا إىل املدينة فأعطى ذلك الرجل االسدي الذي دهلم نصيبا وافرا من املغنم، وأخرج صفي 

  .لم عبدا ومخس الغنيمة وقسمها بني أصحابه مث قدم املدينةالنيب صلى اهللا عليه وس
عن عبد الرمحن بن سعيد بن يربوع، عن عمر بن أيب سلمة ) ٢(قال عمر بن عثمان فحدثين عبد امللك بن عبيد 

كان الذي جرح أيب أبو أسامة اجلشمي فمكث شهرا يداويه فربأ فلما برأ بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
يف احملرم يعين من سنة أربع إىل قطن فغاب بضع عشرة ليلة، فلما دخل املدينة انتقض به جرحه فمات لثالث بقني 

  ).٣(من مجادى االوىل 
واعتدت أمي حىت خلت أربعة أشهر وعشر مث تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودخل هبا يف ليال : قال عمر

أس بالنكاح يف شوال والدخول فيه، قد تزوجين رسول اهللا صلى اهللا عليه ما ب: بقني من شوال فكانت أمي تقول
  .وسلم يف شوال وبىن فيه

  .وماتت أم سلمة يف ذي القعدة سنة تسع ومخسني: قال
  ).٤(رواه البيهقي 

ة قلت سنذكر يف أواخر هذه السنة يف شواهلا تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم بأم سلمة وما يتعلق بذلك من والي
  .االبن أمه يف النكاح ومذاهب العلماء يف ذلك إن شاء اهللا تعاىل وبه الثقة

  غزوة الرجيع
وكانت يف صفر يعين سنة أربع بعثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل مكة ليجيزوه قال : قال الواقدي

  .على مثانية أميال من عسفان) ٥(والرجيع 
ى أخربنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أيب سفيان حدثين إبراهيم بن موس: قال البخاري

) ٦(بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت وهو جد : الثقفي عن أيب هريرة قال
  عاصم بن عمر بن اخلطاب،

__________  
ن عمري من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا هو الوليد بن زهري بن طريف عم زينب الطائية وكانت حتت طليب ب) ١(

  .عليه وسلم قاله الواقدي
  .ابن عمري: يف الواقدي) ٢(
  .اآلخرة: يف الواقدي) ٣(
ماتت أم سلمة بعد ذلك : وقال يف هنايته ٣٢٢ - ٣١٩/  ٣رواه البيهقي عن الواقدي مطوال يف الدالئل ج ) ٤(



ناحية احلجاز من صدور اهلدة واهلدة على سبعة أميال من ماء هلذيل ب: الرجيع) ٥(سنة إحدى وستني واهللا أعلم 
  ).الواقدي -ابن سعد  -الطربي (عسفان 

هو جد عاصم بن عمر بن : غلط عبد الرزاق وابن عبد الرب، فقاال هذا يف عاصم: قال احلافظ عبد العظيم) ٦(
  .وعاصم هو أخو مجيلة اخلطاب، وذلك وهم، وإمنا هو خال عاصم، الن أم عاصم بن عمر مجيلة بنت ثابت،

  .ذكر ذلك الزبري القاضي وعمه مصعب
  .٣١٢/  ٦إرشاد الساري 

فانطلقوا حىت إذا كانوا بني عسفان ومكة، ذكروا حلي من هذيل يقال هلم بنو حليان فتبعوهم بقريب من مائة رام، 
وا هذا متر يثرب فتبعوا آثارهم فاقتصوا آثارهم حىت أتوا منزال نزلوه فوجدوا فيه نوى متر تزودوه من املدينة فقال

لكم العهد وامليثاق إن : حىت حلقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه جلأوا إىل فدفد وجاء القوم فأحاطوا هبم فقالوا
أما أنا فال أنزل يف ذمة كافر، اللهم أخرب عنا رسولك فقاتلوهم حىت : نزلتم إلينا أال نقتل منكم رجال فقال عاصم

عة نفر بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر، فأعطوهم العهد وامليثاق فلما أعطوهم العهد قتلوا عاصما يف سب
  وامليثاق نزلوا

إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أو نار قسيهم فربطوهم هبا، فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أو الغدر فأىب أن 
] بعد بدر [ طلقوا خببيب وزيد حىت باعومها مبكة يصحبهم فجروه وعاجلوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه، وان

فاشترى خبيبا بنو احلارث بن عامر بن نوفل وكان خبيب هو قتل احلارث يوم بدر فمكث عندهم أسريا حىت ) ١(
فغفلت عن صيب يل فدرج إليه : احلارث يستحد هبا فأعارته، قالت) ٢(إذا أمجعوا قتله استعار موسى من بعض بنات 

أختشني أن أقتله ؟ ما : ضعه على فخذه فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مين ويف يده املوسى فقالحىت أتاه فو
  .كنت الفعل ذلك إن شاء اهللا

ما رأيت أسريا قط خريا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما مبكة يومئذ من مثرة، وانه : وكانت تقول
  .ملوثق يف احلديد وما كان إال رزقا رزقه اهللا

لوال أن تروا أن ما يب جزع من : دعوين أصلي ركعتني مث انصرف إليهم فقال: فخرجوا به من احلرم ليقتلوه فقال
  .املوت لزدت

  .فكان أول من سن الركعتني عند القتل هو
  .اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا: مث قال
يبارك * ذلك يف ذات االله وإن يشأ على أي شق كان يف اهللا مصرعي و* ولست أبايل حني أقتل مسلما : مث قال

مث قام إليه عقبة بن احلارث فقتله، وبعثت قريش إىل عاصم ليؤتوا بشئ من جسده : على أوصال شلوممزع قال
يعرفونه وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر فبعث اهللا عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم 

  ).٣(يقدروا منه على شئ 
الذي قتل خبيبا هو أبو : البخاري حدثنا عبد اهللا بن حممد حدثنا سفيان عن عمرو مسع جابر بن عبد اهللا يقول وقال

إن أبا سروعة وعقبة : سروعة قلت وامسه عقبة بن احلارث وقد أسلم بعد ذلك وله حديث يف الرضاع وقد قيل
  .إخوان

  .فاهللا أعلم
  قصة الرجيع ورواه أيضا يف التوحيد ويف هكذا ساق البخاري يف كتاب املغازي من صحيحه



__________  
  .من دالئل البيهقي والواقدي، ويف الطربي يوم أحد) ١(
  .وقد أسلمت بعد وحسن اسالمها: ماوية موالة لبين عبد مناف، قال: ذكرها الواقدي) ٢(
  .٣٩٨٩باب ح  ١٠كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٣(

  هل يستأسر الرجل ؟ وأخرجه يف كتاب اجلهاد باب
  .وأعاده يف املغازي

  .يف الرجل يستأسر: وأخرجه أبو داود يف اجلهاد باب

عن الزهري عن عمرو بن أيب سفيان وأسد بن حارثة الثقفي حليف بين زهرة ومنهم من يقول : اجلهاد من طرق
  .عمر بن أيب سفيان واملشهور عمرو

وسلم عشرة رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أيب  ويف لفظ للبخاري بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .االقلح وساق بنحوه

وقد خالفه حممد بن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبري يف بعض ذلك ولنذكر كالم ابن إسحاق ليعرف ما 
افعي رمحه اهللا من بينهما من التفاوت واالختالف على أن ابن إسحاق إمام يف هذا الشأن، غري مدافع كما قال الش

  .أراد املغازي فهو عيال على حممد بن إسحاق
قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد أحد رهط : قال حممد بن إسحاق حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال

ئوننا من عضل والقارة فقالوا يا رسول اهللا إن فينا إسالما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا يف الدين ويقر
  .القرآن ويعلموننا شرائع االسالم

فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم نفرا ستة من أصحابه وهم مرثد بن أيب مرثد الغنوي حليف محزة بن 
  .عبد املطلب

، وخالد بن البكري الليثي حليف بين عدي وعاصم بن ثابت بن أيب االقلح، )١(قال ابن إسحاق وهو أمري القوم 
عمرو بن عوف، وخبيب بن عدي أخو بين جحجىب بن كلفة بن عمرو بن عوف، وزيد بن الدثنة أخو بين أخو بين 

) ٣(وعبد اهللا بن طارق حليف بين ظفر رضي اهللا عنهم هكذا قال ابن إسحاق أهنم كانوا ستة ) ٢(بياضة بن عامر 
نوا عشرة وعنده أن كبريهم عاصم وكذا ذكر موسى بن عقبة ومساهم كما قال ابن إسحاق، وعند البخاري أهنم كا

  .بن ثابت بن أيب االقلح فاهللا أعلم
) ٤(قال ابن إسحاق فخرجوا مع القوم حىت إذا كانوا على الرجيع ماء هلذيل بناحية احلجاز من صدور اهلدأة 
شوهم، غدروا هبم، فاستصرخوا عليهم هذيال، فلم يرع القوم، وهم يف رحاهلم إال الرجال بأيديهم السيوف، قد غ

فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا هلم إنا واهللا ما نريد قتلكم، ولكنا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، 
  .ولكم عهد اهللا وميثاقه أن ال نقتلكم

واهللا ال نقبل من مشرك عهدا وال عقدا أبدا، وقال عاصم : فقالوا) ٥(فأما مرثد وخالد بن البكري وعاصم بن ثابت 
  :ثابت واهللا أعلم وهللا احلمد واملنةبن 

  )٧(واملوت حق واحلياة باطل * تزل عن صفحتها املعابل ) ٦(والقوس فيها وتر عنابل * ما عليت وأنا جلد نابل 
__________  

  .أمر عليهم عاصم بن ثابت: يف ابن سعد والسهيلي) ١(



  .عمرو: يف ابن هشام) ٢(
  .بن عبيد أخا عبد اهللا بن طارق المهسبعة نفر، وزاد معتب : قال الواقدي) ٣(

  .وذكر ابن سعد أهنم كانوا عشرة، عليهم عاصم، ومل يذكر سوى سبعة زاد على ابن اسحاق معتب بن عبيد
وهو موضع بني عسفان ومكة، وكذا ضبطه أبو عبيد البكري االندلسي، وقال أبو : اهلدأة: قال ياقوت: اهلدأة) ٤(

  .طائف اهلدة بغري ألف، وهو غري االوليقال ملوضع بني مكة وال: حامت
  .ومعتب بن عبيد: زاد الواقدي وابن سعد) ٥(
  .النبل والقوس هلا بالبل: عجزه يف الواقدي) ٦(
  ).أي شدة اهلم: بالبل مجع بلبل(
  .مجع معبلة، وهو نصل عريض طويل: املعابل) ٧(

أبو سليمان وريش املقعد : فأمي هابل وقال عاصم أيضاباملرء واملرء إليه آيل إن مل إقاتلكم * وكل ما حم االله نازل 
وجمنأ من جلد ثور أجرد ومؤمن مبا على حممد وقال * وضالة مثل اجلحيم املوقد إذا النواجي افترشت مل أرعد * 

  .مث قاتل حىت قتل وقتل صاحباه: قال) ١(وكان قومي معشرا كراما * أبو سليمان ومثلي راما : أيضا
ادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سالفة بنت سعد بن سهيل وكانت قد نذرت حني أصاب ابنيها فلما قتل عاصم أر

  يوم أحد لئن قدرت على رأس) ٢(
دعوه حىت ميسي فيذهب عنه، فنأخذه، : عاصم لتشربن يف قحفه اخلمر فمنعته الدبر فلما حالت بينهم وبينه قالوا

  .فبعث اهللا الوادي فاحتمل عاصما فذهب به
  .ن عاصم قد أعطى اهللا عهدا أن ال ميسه مشرك وال ميس مشركا أبدا تنجساوقد كا

حيفظ اهللا العبد املؤمن، كان عاصم نذر أن ال ميسه مشرك : فكان عمر بن اخلطاب يقول حني بلغه أن الدبر منعته
  .وال ميس مشركا أبدا يف حياته فمنعه اهللا بعد وفاته كما امتنع منه يف حياته

وأما خبيب وزيد بن الدثنة وعبد اهللا بن طارق، فالنوا ورقوا ورغبوا يف احلياة، وأعطوا بأيديهم  :قال ابن إسحاق
انتزع عبد اهللا بن طارق يده من ) ٣(فأسروهم، مث خرجوا هبم إىل مكة، ليبيعوهم هبا، حىت إذا كانوا بالظهران 

  .فقربه بالظهران القران مث أخذ سيفه، واستأخر عنه القوم، فرموه باحلجارة حىت قتلوه
  .وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا هبما مكة

  .فباعومها من قريش بأسريين من هذيل كانا مبكة
حليف بين نوفل لعقبة بن احلارث بن عامر بن ) ٤(فابتاع خبيبا حجري بن أيب إهاب التميمي : قال ابن إسحاق

  .له بأبيهنوفل، وكان أبو إهاب أخا احلارث بن عامر المه ليقت
) ٥(وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه، فبعثه مع موىل له يقال له نسطاس إىل التنعيم : قال

  وأخرجه من
__________  

احلارث ) ٢(ورثت جمدا معشرا كراما أصبت مرثدا وخالدا قياما * أن أبو سليمان ومثلي رامى : يف الواقدي) ١(
  .مسافع وجالس: دويف ابن سع: ومسافع

  .واد قرب مكة: الظهران) ٣(
ابتاعه حجري بثمانني مثقال ذهب، ويقال اشترته ابنة احلارث بن عامر بن نوفل مبائة : قال الواقدي وابن سعد) ٤(



  .من االبل
  .واالول أصح

  ).معجم البلدان(موضع مبكة يف احلل، وهو بني مكة وسرف على فرسخني من مكة : التنعيم) ٥(

  أبو سفيان بن حرب، فقال له أبو سفيان حني قدم: ليقتله، واجتمع رهط من قريش فيهم احلرم
واهللا ما أحب : أنشدك باهللا يا زيد، أحتب أن حممدا اآلن عندنا مكانك نضرب عنقه، وأنك يف أهلك ؟ قال: ليقتل

  .أن حممدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه، واين جالس يف أهلى
  .مث قتله نسطاس: ما رأيت من الناس أحدا حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممدا قال: يقول أبو سفيان :قال
فحدثين عبد اهللا ابن أيب جنيح، أنه حدث عن ماوية موالة حجري بن أيب إهاب، وكانت : وأما خبيب بن عدي: قال

يف يده لقطفا من عنب، مثل رأس كان عندي خبيب حبس يف بييت فلقد اطلعت عليه يوما وأن : قد أسلمت، قالت
  .الرجل يأكل منه، وما أعلم يف أرض اهللا عنبا يؤكل

قال يل حني حضره : قالت: وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة وعبد اهللا بن أيب جنيح أهنما قاال: قال ابن إسحاق
  .ابعثي إيل حبديدة أتطهر هبا للقتل: القتل
أدخل هبا على هذا الرجل البيت، فقالت فواهللا ان هو إال أن وىل : له فأعطيت غالما من احلي املوسى، فقلت: قالت

أصاب واهللا الرجل وثأره يقتل هذا الغالم، فيكون رجال برجل، فلما ناوله ! ماذا صنعت : الغالم هبا إليه، فقلت
  .لعمرك، ما خافت أمك غدري حني بعثتك هبذه احلديدة إيل: احلديدة أخذها من يده مث قال

  .سبيلهمث خلى 
  ).١(ويقال إن الغالم ابنها : قال ابن هشام
إن رأيتم أن تدعوين : مث خرجوا خببيب حىت جاءوا به إىل التنعيم ليصلبوه، وقال هلم: قال عاصم: قال ابن إسحاق

 أما واهللا: دونك فاركع، فركع ركعتني أمتهما وأحسنهما، مث أقبل على القوم فقال: حىت أركع ركعتني فافعلوا، قالوا
  .لوال أن تظنوا أين إمنا طولت جزعا من القتل الستكثرت من الصالة

  )٢(من سن هاتني الركعتني عند القتل للمسلمني ) أول(فكان خبيب أو : قال
__________  

أيب : ويف الواقدي) شرح املواهب اللدنية(قيل هو أبو حسني بن احلارث بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ) ١(
  .حسني ابن ماوية

  ).٣٥٨/  ١مغازي (
وإمنا صارت سنة الهنا فعلت : حاشية خبط املصنف، قال السهيلي: " يوجد على اهلامش يف هذا املكان ما نصه) ٢(

يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم واستحسنت من صنيعه، قال وقد صالها زيد بن حارثة يف حياة النيب صلى اهللا 
كر بن أيب خيثمة عن حيىي بن معني عن حيىي بن عبد اهللا بن بكري عن عليه وسلم مث ساق بإسناده من طريق أيب ب

بلغين أن زيد بن حارثة استأجر من رجل بغال من الطائف واشترط عليه الكرى أن ينزله حيث : الليث بن سعد قال
  شاء، فمال به إىل خربة فإذا

  .دعين حىت أصلي ركعتني: هبا قتلى كثرية، فلما هم بقتله قال له زيد
يا أرحم : فصليت مث جاء ليقتلين فقلت: صل ركعتني فطاملا صلى هؤالء فلم تنفعهم صالهتم شيئا، قال: الفق

يا أرحم الرامحني، : الرامحني، فإذا صارخ يقول ال تقتله، فهاب وذهب ينظر فلم ير شيئا، مث جاء ليقتلين فقلت



أرحم الرامحني، فإذا أنا بفارس على فرس يف  يا: ال تقتله، فذهب لينظر مث جاء، فقلت: فسمع أيضا الصوت يقول
ملا دعوت اهللا يف املرة االوىل كنت يف : يده حربة يف رأسها شعلة من نار فطعنه هبا حىت أنفذه فوقع ميتا، مث قال

  .السماء السابعة وملا دعوته يف املرة الثانية كنت يف السماء الدنيا وملا دعوته يف الثالثة أتيتك
د صالها حجر بن عدي ابن االدبر حني محل إىل معاوية من العراق ومعه كتاب زياد ابن أبيه وفيه وق: قال السهيلي

انه خرج عليه وأراد خلعه، ويف الكتاب شهادة مجاعة من التابعني منهم احلسن وابن سريين، فلما دخل على معاوية 
  .قال، السالم عليك يا أمري املؤمنني

  = قال 

: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغه الغداة ما يصنع بنا، مث قال: فلما أوثقوه قالمث رفعوه على خشبة : قال
  .وال تغادر منهم أحدا، مث قتلوه) ١(اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا 
حضرته يومئذ فيمن حضره مع أيب سفيان فلقد رأيته يلقيين إىل االرض فرقا من : وكان معاوية بن أيب سفيان يقول

  .إن الرجل إذا دعي عليه، فاضطجع جلنبه زلت عنه: بيب، وكانوا يقولوندعوة خ
أن خبيبا وزيد بن الدثنة قتال يف يوم واحد وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع : ويف مغازي موسى بن عقبة

  .يوم قتال وهو يقول وعليكما أو عليك السالم خبيب قتلته قريش
  .نة رموه بالنبل ليفتنوه عن دينه فما زاده إال إميانا وتسليماوذكر أهنم ملا صلبوا زيد بن الدث

ال واهللا : وذكر عروة وموسى بن عقبة أهنم ملا رفعوا خبيبا على اخلشبة نادوه يناشدونه أحتب أن حممدا مكانك ؟ قال
  .العظيم ما أحب أن يفديين بشوكة يشاكها يف قدمه فضحكوا منه

  .ن الدثنة فاهللا أعلموهذا ذكره ابن إسحاق يف قصة زيد ب
  ).٢(زعموا أن عمرو بن أمية دفن خبيبا : قال موسى بن عقبة
: وحدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه عباد، عن عقبة بن احلارث قال مسعته يقول: قال ابن إسحاق

دار أخذ احلربة فجعلها يف يدي مث واهللا ما أنا قتلت خبيبا النا كنت أصغر من ذلك ولكن أبا ميسرة أخا بين عبد ال
  .أخذ بيدي وباحلربة مث طعنه هبا حىت قتله

  وحدثين بعض: قال ابن إسحاق
فكانت تصيبه ) ٣(كان عمر بن اخلطاب استعمل سعيد بن عامر بن حذمي اجلمحي على بعض الشام : أصحابنا قال

يا : سأله عمر يف قدمة قدمها عليه فقالغشية، وهو بني ظهري القوم، فذكر ذلك لعمر، وقيل إن الرجل مصاب، ف
واهللا يا أمري املؤمنني ما يب من بأس، ولكين كنت فيمن حضر خبيب بن عدي : سعيد ما هذا الذي يصيبك ؟ فقال

  .حني قتل ومسعت دعوته، فواهللا ما خطرت على قليب وأنا يف جملس قط إال غشي علي
  .فزادته عند عمر خريا

من سره أن ينظر إىل رجل نسيج وحده : قال ابن إسحاق وبلغنا أن عمر قال: قال حدثين أيب: وقد قال االموي
  .فلينظر إىل سعيد بن عامر

  .أقام خبيب يف أيديهم حىت انسلخت االشهر احلرم مث قتلوه: قال ابن هشام
: بن أمية وقد روى البيهقي من طريق إبراهيم بن إمساعيل حدثين جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه، عن جده عمرو

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان بعثه عينا وحده قال جئت إىل خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أختوف 
  العيون، فأطلقته، فوقع إىل االرض مث اقتحمت فانتبذت



__________  
  .أو أنا أمري املؤمنني ؟ وأمر بقتله فصلى ركعتني قبل قتله مث قتله رمحه اهللا= 
دعيين وحجرا فإين سألقاه على اجلادة : عائشة معاوية يف قتله فقال إمنا قتله من شهد عليه، مث قال وقد عاتبت: قال

  .حني غاب مثلك من قومي: فأين ذهب عنك حلم أيب سفيان ؟ قال: يوم القيامة، قالت
  .اه

  .من اهلامش
  .مجع بدة وهي احلصة والنصيب: يروى بكسر الباء: قال ابن االثري يف النهاية) ١(

  .أي اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحدة حصته ونصيبه
  ).٦٥/  ١ج (أي متفرقني يف القتل واحدا بعد واحد، من التبديد : ويروى بالفتح

 ١٥٩واختصر ابن عبد الرب يف الدرر  ٣٢٦/  ٣اخلرب نقله البيهقي عن موسى بن عقبة وعروة يف الدالئل ج ) ٢(
- ١٦١.  
  .على محص: يف الواقدي) ٣(

  ).١(مث التفت فلم أر شيئا فكأمنا بلعته االرض فلم تذكر خلبيب رمة حىت الساعة  قليال،
ملا قتل أصحاب الرجيع قال : مث روى ابن إسحاق عن حممد بن أيب حممد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال

هم أدوا رسالة صاحبهم، يا ويح هؤالء املفتونني الذين هلكوا هكذا ال هم أقاموا يف أهلهم وال : ناس من املنافقني
  ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا(فأنزل اهللا فيهم 

  .وما بعدها]  ٢٠٤: البقرة) [ ويشهد اهللا على ما يف قلبه وهو ألد اخلصام
 ٢٠٧: البقرة) [ ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اهللا واهللا رؤوف بالعباد(وأنزل اهللا يف أصحاب السرية 

.[  
ومن الناس : قال ابن هشام(ال ابن إسحاق وكان مما قيل من الشعر يف هذه الغزوة خبيب حني امجعوا على قتله ق

* وكلهم مبدي العداوة جاهد ) ٢(قبائلهم واستجمعوا كل جممع * لقد مجع االحزاب حويل وألبوا ): من ينكرها له
قربت من جذع طويل ممنع إىل اهللا أشكو غربيت مث و* وقد مجعوا أبناءهم ونساءهم ) ٣(علي الين يف وثاق مبضبع 

فقد بضعوا حلمي وقد ياس * فذا العرش صربين على ما يراد يب ) ٤(وما أرصد االعداء يل عند مصرعي * كربيت 
وقد مهلت * يبارك على أوصال شلو ممزع وقد خريوين الكفر واملوت دونه * مطمعي وذلك يف ذات االله وإن يشأ 

فواهللا ما أرجو إذا مت ) ٥(ولكن حذاري جحم نار ملفع * زع وما يب حذار املوت إين مليت عيناي من غري جم
وال جزعا أين إىل اهللا مرجعي وقد * فلست مببد للعدو ختشعا ) ٦(على أي جنب كان يف اهللا مضجعي * مسلما 

على أي شق كان يف * ما فلست أبايل حني أقتل مسل: تقدم يف صحيح البخاري بيتان من هذه القصيدة ومها قوله
يبارك على أوصال شلو ممزع وقال حسان بن ثابت يرثي خبيبا فيما * اهللا مصرعي وذلك يف ذات االله وإن يشأ 

  :ذكره ابن إسحاق
__________  

  .٣٣٢ - ٣٣١/  ٣دالئل النبوة ) ١(
  .مجعوا: ألبوا) ٢(

  .، فتألبوا، أي اجتمعواتقول ألبت القوم على فالن إذا مجعتهم عليه وحضضتهم وحرشتهم به



  .مكان االجتماع: جممع
  .مبصيع: يف ابن هشام) ٣(
  .االحزاب بدل االعداء: يف ابن هشام) ٤(
  .امللتهب املتقد، ومنه مسيت النار اجلحيم: اجلحم) ٥(

  .مشتمل: ملفع
  .إذا اشتمل به: تلفع بالثوب

  .مصرعي بدل مضجعي: يف ابن هشام) ٦(
  .أي ال ختافون) ما لكم ال ترجون هللا وقارا(محل بعض املفسرين يف قوله تعاىل  أي أخاف وهي لغة وقد: أرجو

ال فشل * على خبيب فىت الفتيان قد علموا ) ١(سحا على الصدر مثل اللؤلؤ الفلق * ما بال عينك ال ترقا مدامعها 
ق ماذا تقولون إن قال النيب وجنة اخللد عند احلور يف الرف* فاذهب خبيب جزاك اهللا طيبة ) ٢(حني تلقاه وال نزق 

طاغ قد أوعث يف البلدان والرفق وقال ابن * حني املالئكة االبرار يف االفق فيم قتلتم شهيد اهللا يف رجل * لكم 
تركنا بعضها النه أقذع فيها، وقال حسان يهجو الذين غدروا بأصحاب الرجيع من بين حليان فيما ذكره : هشام

  .احلمد واملنة والتوفيق والعصمةابن إسحاق، واهللا أعلم وهللا 
فالكلب * فأت الرجيع فسل عن دار حليان قوم تواصوا بأكل اجلار بينهم * ان سرك الغدر صرفا ال مزاج له 

وكان ذا شرف فيهم وذا شأن وقال حسان بن ثابت * والقرد واالنسان مثالن لو ينطق التيس يوما قام خيطبهم 
لعمري لقد شانت هذيل : درهم بأصحاب الرجيع رضي اهللا تعاىل عنهم أمجعنيأيضا يهجو هذيال وبين حليان على غ

) ٣(وحليان جرامون شر اجلرائم * أحاديث كانت يف خبيب وعاصم أحاديث حليان صلوا بقبيحها * بن مدرك 
ذا  أمانتهم* هم غدروا يوم الرجيع وأسلمت ) ٤(مبنزلة الزمعان دبر القوادم * أناس هم من قومهم يف صميمهم 

  هذيل توقى منكرات احملارم* عفة ومكارم رسول رسول اهللا غدرا ومل تكن 
محت حلم شهاد * أبابيل دبر مشس دون حلمه ) ٥(بقتل الذي حتميه دون احلرائم * فسوف يرون النصر يوما عليهم 

بوايف هبا * صولة مصارع قتلى أو مقاما ملامت ونوقع فيها وقعة ذات * عظيم املالحم لعل هذيال أن يروا مبصابه 
وإن * رأى رأي ذي حزم بلحيان عامل قبيلة ليس الوفاء يهمهم * الركبان أهل املواسم بأمر رسول اهللا إن رسوله 

مبجرى مسيل املاء بني املخارم حملهم دار البوار ورأيهم * ظلموا مل يدفعوا كف ظامل إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم 
  إذا ناهبم أمر كرأي البهائم* 

__________  
  .القلق أي املتحرك الساقط: يف الديوان وابن هشام) ١(
  .اجلبان الضعيف: الفشل) ٢(

  .على خبيب ويف الرمحن مصرعه: ورواية الصدر يف الديوان
  .كاسبون: جرامون) ٣(
  .مجع زمع، وهو الشعر الذي يكون فوق الرسغ من الدابة وغريها: الزمعان) ٤(
  .محته الدبريعىن عاصم وقد : حتميه) ٥(



: وقال حسان رضي اهللا عنه أيضا ميدح أصحاب الرجيع ويسميهم بشعره كما ذكره ابن إسحاق رمحه اهللا تعاىل
وابن البكري إمامهم * يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا رأس السرية مرثد وأمريهم * صلى االله على الذين تتابعوا 

كسب املعايل * والعاصم املقتول عند رجيعهم ) ١(مه املكتوب وافاه مث محا* وخبيب وابن لطارق وابن ذثنة منهم 
وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها : حىت جيالد إنه لنجيب قال ابن هشام* إنه لكسوب منع املقادة أن ينالوا ظهره 

  .حلسان
عن جعفر بن  حدثين إبراهيم بن جعفر عن أبيه وعبد اهللا بن أيب عبيدة: سرية عمرو بن أمية الضمري قال الواقدي

وزاد ) (٣(عمرو بن أمية الضمري وعبد اهللا بن جعفر عن عبد الواحد بن أيب عوف ) ٢] (الفضل بن احلسن بن [ 
اما أحد يغتال حممدا فإنه ميشي يف : كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش مبكة: قالوا) بعضهم على بعض

خرجت إليه حىت ) ٤(إن أنت وفيتين : خل عليه منزله، وقال لهاالسواق فندرك ثأرنا ؟ فأتاه رجل من العرب فد
  .أغتاله، فإين هاد بالطريق خريت، معي خنجر مثل خافية النسر

  .أنت صاحبنا: قال
  .اطو أمرك فإين ال آمن أن يسمع هذا أحد فينميه إىل حممد: وأعطاه بعريا ونفقة وقال

  .ال يعلمه أحد: قال قال العريب
يوم سادسه، مث أقبل يسأل عن رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٥(لته فسار مخسا وصبح ظهر احلي فخرج ليال على راح

قد توجه إىل بين عبد االشهل، فخرج االعرايب يقود راحلته حىت انتهى إىل بين : وسلم حىت أتى املصلى فقال له قائل
وجده يف مجاعة من أصحابه حيدث يف عبد االشهل، فعقل راحلته، مث أقبل يؤم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف

  .مسجده
فلما دخل ورآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الصحابه إن هذا الرجل يريد غدرا واهللا حائل بينه وبني ما 

  .يريده
أنا ابن عبد املطلب فذهب ينحين : أيكم ابن عبد املطلب ؟ فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فوقف وقال
تنح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنه يساره، فجبذه أسيد بن حضري وقالعلى رسو

  .هذا غادر: يا رسول اهللا: وسلم وجذب بداخل ازاره فإذا اخلنجر فقال
  .دمي دمي يا حممد: فأسقط يف يد االعرايب وقال

  وسلم أصدقين ماوأخذه أسيد بن حضري يلببه، فقال له النيب صلى اهللا عليه 
__________  

  .مل ينون طارق لضرورة الشعر، على مذهب الكوفيني، والبصريون ال يرونه ضروريا) ١(
  .٣٢/  ٣: سقطت من االصل واستدركت من الطربي) ٢(
  .عون: يف رواية البيهقي) ٣(
  .قويتين: يف رواية البيهقي) ٤(
  .احلرة: يف البيهقي) ٥(

  صبح سادسه 

  .فان صدقتين نفعك الصدق وإن كذبتين فقد اطلعت على ما مهمت بهأنت وما أقدمك ؟ 
  .قال العريب فأنا آمن ؟ قال وأنت آمن



فأخربه خبرب أيب سفيان وما جعل له فأمر به فحبس عند أسيد بن حضري مث دعا به من الغد فقال قد أمنتك فاذهب 
إال اهللا وأين رسول اهللا فقال أشهد أن ال إله حيث شئت، أو خري لك من ذلك قال وما هو فقال أن تشهد أن ال إله 

  .إال اهللا، وأنك أنت رسول اهللا، واهللا يا حممد ما كنت أفرق من الرجال فما هو إال أن رأيتك فذهب عقلي
مث اطلعت على ما مهمت به فما سبقت به الركبان، ومل يطلع عليه أحد، فعرفت أنك ممنوع، وأنك ) ١(وضعفت 

  .سفيان حزب الشيطانعلى حق وأن حزب أيب 
فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يتبسم وأقام أياما مث استأذن النيب صلى اهللا عليه وسلم فخرج من عنده ومل يسمع 

  .له بذكر
أخرجا حىت تأتيا ) ٢(وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمرو بن أمية الضمري ولسلمة بن أسلم بن حريس 

  .ما منه غرة فاقتالهأبا سفيان بن حرب فإن أصبت
يا عمرو هل لك يف أن نأيت : قال عمرو فخرجت أنا وصاحيب حىت أتينا بطن يأجج فقيدنا بعرينا، وقال يل صاحيب

أنا أعلم باهل مكة منك إهنم إذا أظلموا رشوا أفنيتهم مث جلسوا [ مكة فنطوف بالبيت سبعا، ونصلي ركعتني فقلت 
  .س االبلقاين أعرف مبكة من الفر) ٣] (هبا و 

وصلينا ركعتني فلما خرجت لقيين معاوية بن أيب سفيان فعرفين ) ٤(فأىب علي فانطلقنا فأتينا مكة فطفنا أسبوعا 
  .عمرو بن أمية واحزناه: وقال
  .بنا أهل مكة فقالوا ما جاء عمرو يف خري) ٥(فنذر 

  .وكان عمرو فاتكا يف اجلاهلية
  .وخرجوا يف طلبهما واشتدوا يف اجلبلفحشد أهل مكة وجتمعوا، وهرب عمرو وسلمة 

فدخلت يف غار، فتغيبت عنهم حىت أصبحت وباتوا يطلبوننا يف اجلبل، وعمى اهللا عليهم طريق املدينة أن : قال عمرو
يهتدوا له فلما كان ضحوة الغد أقبل عثمان بن مالك بن عبيد اهللا التميمي خيتلي لفرسه حشيشا فقلت لسلمة بن 

أشعر بنا أهل مكة، وقد انفضوا عنا فلم يزل يدنو من باب الغار حىت أشرف علينا، قال فخرجت  إذا أبصرنا: أسلم
ورجعت إىل مكاين [ إليه فطعنته طعنة حتت الثدي خبنجري فسقط وصاح، فاجتمع أهل مكة فأقبلوا بعد تفرقهم 

  .عمرو بن أمية الضمري: الوقلت لصاحيب ال تتحرك، فأقبلوا حىت أتوه وقالوا من قتلك ؟ ق) ٦] (فدخلت فيه 
  .قد علمنا أنه مل يأت خلري: فقال أبو سفيان

  ومل يستطع أن خيربهم مبكاننا فإنه
  سكن[ كان بآخر رمق فمات، وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم فحملوه، فمكثنا ليلتني يف مكاننا حىت 

__________  
  .وضعفت نفسي: يف البيهقي) ١(
  .١٧٨/  ٢ا أثبتناه من شرح املواهب يف االصل حريش، وهو حتريف، وم) ٢(
وأنا أعرف أهل مكة إهنم أمسوا : ويف البيهقي ٣٢/  ٣سقط من االصل واستدركت من تاريخ الطربي ) ٣(

  .انفجعوا بأفنيتهم
  .سبعا وهو مناسب أكثر: كذا يف االصول والطربي، ويف البيهقي) ٤(
  .فنيد بنا: فتبادرنا، ويف البيهقي: يف الطربي) ٥(
  .ودخلت الغار: من الطربي، ويف البيهقى) ٦(



يا عمرو بن أمية هل لك يف خبيب بن عدي ننزله ؟ : فقال صاحيب) ١] (إىل التنعيم [ خرجنا ] عنا الطلب مث 
  .أين هو ؟ قال هو ذاك مصلوب حوله احلرس: فقلت له
 صلى اهللا عليه وسلم فأخربه أمهلين وتنح عين فإن خشيت شيئا فانج إىل بعريك فاقعد عليه، فأت رسول اهللا: فقلت

  .اخلرب، ودعين فإين عامل باملدينة
عليه حىت وجدته فحملته على ظهري فما مشيت به إال عشرين ذراعا حىت استيقظوا فخرجوا يف ) ٢(مث استدرت 

يعين صوهتا مث أهلت عليه التراب برجلي، فأخذت طريق الصفراء  -أثري، فطرحت اخلشبة فما أنسى وجيبها 
وا ورجعوا وكنت ال أدري مع بقاء نفسي فانطلق صاحيب إىل البعري فركبه، وأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعي

فدخلت يف غار معي قوسي وأسهمي وخنجري، ) ٣(غليل ضجنان : فأخربه، وأقبلت حىت أشرفت على الغليل
من الرجل ؟ : زى، فدخل الغار وقالفبينما أنا فيه إذ أقبل رجل من بين الدبل بن بكر أعور طويل يسوق غنما ومع

* فلست مبسلم ما دمت حيا : وأنا من بين بكر مث اتكأ ورفع عقريته يتغىن ويقول: فقلت رجل من بين بكر فقال
  .واهللا أين الرجو أن أقتلك: ولست أدين دين املسلمينا فقلت يف نفسي

ت، فلما أسهلت يف الطريق إذا رجالن بعثهما فلما نام قمت إليه فقتله شر قتلة قتلها أحد قط، مث خرجت حىت هبط
  قريش يتجسسان
استأسرا فأىب أحدمها فرميته فقتلته، فلما رأى ذلك اآلخر استأسر فشددته وثاقا مث أقبلت به إىل : االخبار، فقلت

ا عمرو، هذ: النيب صلى اهللا عليه وسلم فلما قدمت املدينة أتى صبيان االنصار وهم يلعبون ومسعوا أشياخهم يقولون
فاشتد الصبيان إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه، وأتيته بالرجل قد ربطت إهبامه بوتر قوسي فلقد رأيت النيب 

  .صلى اهللا عليه وسلم وهو يضحك مث دعا يل خبري
  .وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثالثة أيام

  ).٤(رواه البيهقي 
  .له رمة وال جسدا فلعله دفن مكان سقوطه وقد تقدم أن عمرا ملا أهبط خبيبا مل ير

  .واهللا أعلم
وهذه السرية إمنا استدركها ابن هشام على ابن إسحاق وساقها بنحو من سياق الواقدي هلا لكن عنده أن رفيق 

  .عمرو بن أمية يف هذه السرية جبار بن صخر
  .فاهللا أعلم وهللا احلمد

  .إهنا كانت بعد اخلندق: ب مكحول رمحه اهللا حيث قالوقد كانت يف صفر منها وأغر) ٥(سرية بئر معونة 
  بعث رسول: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز، عن أنس بن مالك قال: قال البخاري

__________  
  .ما بني معكوفني من الطربي) ١(
  .اشتددت: يف الطربي والبيهقي) ٢(
  .ينهموضع بع: منابت الطلح، وضجنان: الغليل) ٣(
  .٣٢ - ٣١/  ٣رواه الطربي يف تارخيه ج ) ٤(

  .٣٣٧ - ٣٣٣/  ٣والبيهقي عنه يف دالئله ج 
 ٣٣٧/  ١مغازي الواقدي  ١٩٣/  ٣سرية ابن هشام  ٥١/  ٢طبقات ابن سعد : انظر يف غزوة بئر معونة) ٥(



/  ٣النبوة للبيهقي دالئل  ١٣٠/  ١٧، النويري ٦١/  ٢، عيون االثر ١٧٨ابن حزم ص  ٣٣/  ٣تاريخ الطربي 
٣٣٨.  

اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبعني رجال حلاجة يقال هلم القراء فعرض هلم حيان من بين سليم رعل وذكوان عند بئر 
واهللا ما إياكم أردنا وإمنا حنن جمتازون يف حاجة للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقتلوهم : يقال هلا بئر معونة فقال القوم

  .عليه وسلم عليهم شهرا يف صالة الغداة وذاك بدء القنوت وما كنا نقنت فدعا النيب صلى اهللا
  .ورواه مسلم من حديث محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بنحوه

  حدثنا عبد اال علي بن محاد، حدثنا يزيد بن: مث قال البخاري
تمدوا رسول اهللا صلى أن رعال وذكوان وعصية وبين حليان اس: زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك

اهللا عليه وسلم على عدو، فأمدهم بسبعني من االنصار كنا نسميهم القراء يف زماهنم، كانوا حيتطبون بالنهار 
ويصلون بالليل حىت إذا كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا هبم، فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقنت شهرا يدعو يف 

  .عل وذكوان وعصية وبين حليانالصبح على أحياء من العرب على ر
مث قال ) ١" (بلغوا عنا قومنا إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا " فقرأنا فيهم قرآنا مث إن ذلك رفع : قال أنس
أن : حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا مهام، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، حدثين أنس بن مالك: البخاري

يف سبعني راكبا وكان رئيس املشركني عامر بن الطفيل ) ٢) (أخا الم سليم(سلم بعث حراما النيب صلى اهللا عليه و
أو أكون ) ٣(يكون لك أهل السهل ويل أهل املدر : خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني ثالث خصال، فقال

يف ) ٦(غدة كغدة البكر : عامر يف بيت أم فالن فقال) ٥(فطعن ) ٤(خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألف 
رجل أعرج ) ٨(، ائتوين بفرسي فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخو أم سليم وهو )٧(بيت امرأة من آل فالن 
أتؤمنوين : كونا قريبا حىت آتيهم فإن آمنوين كنتم قريبا وإن قتلوين أتيتم أصحابكم فقال: ورجل من بين فالن فقال

  *هللا عليه وسلم فجعل حيدثهم وأومأوا إىل رجل فأتاه من خلفه فطعنه قال مهام حىت أبلغ رسالة رسول اهللا صلى ا
__________  

  .٣٨٥/  ٧فتح الباري  ٤٠٩٠باب غزوة الرجيع ح  ٢٨كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ١) (
بنت ملحان ) د الربقاله ابن عب(حرام خال أنس بن مالك، وأم سليم قيل امسها سهلة وقيل رملة وقيل مليكة ) ٢(

كانت حتت مالك بن النضر أبو أنس بن مالك يف اجلاهلية فولدت له أنسا أسلمت مع قومها وعرضت االسالم على 
  .زوجها فغضب ورفض وخرج إىل الشام وهناك هلك، فخلف عليها أبو طلحة االنصاري

  .أي أهل البالد: البوادي، وأهل املدر: السهل) ٣(
  .أشقر وألف شقراءبألف : يف البيهقي) ٤(
  .أصابه الطاعون: طعن) ٥(
بكرة وقيل يف : الفىت من االبل مبنزلة الغالم من الناس، والنثى: بفتح الباء املوحدة، وسكون الكاف: البكر) ٦(

  .نوع من الوباء قاله يف الصحاح: الطاعون من حيث اللغة: الطاعون أنواع
  ورم ردئ: وعند أهل الطب

  .قتال
  .ديد مؤمل جداخيرج معه تلهب ش

  .قيل من آل سلول، وقيل هي سلول بنت شيبان امرأة أخيه) ٧(



  .املنذر بن حممد بن عقبة بن أحيحة بن اجلالح اخلزرجي: والرجل الذي من بين فالن
رجل أعرج، هذا الرجل هو كعب بن زيد من بين : ورجالن معه: وهو رجل أعرج، ورواية البيهقي: يف االصل) ٨(

  .شهد بدرا وقل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق: ر، قال الذهيبدينار بن النجا

أحسبه حىت أنفذه بالرمح فقال اهللا أكرب فزت ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غري االعرج وكان يف رأس 
  .جبل، فأنزل اهللا علينا
يب صلى اهللا عليه وسلم ثالثني صباحا على فدعا الن" انا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا " مث كان من املنسوخ 

  ).١(رعل وذكوان وبين حليان وعصية الذين عصوا اهللا ورسوله 
حدثنا حبان، حدثنا عبد اهللا، أخربين معمر حدثين مثامة بن عبد اهللا بن أنس أنه مسع أنس بن مالك : وقال البخاري

ال بالدم هكذا فنضحه على وجهه ورأسه وقال يوم بئر معونة ق -وكان خاله  -يقول ملا طعن حرام بن ملحان 
  .فزت ورب الكعبة

وروى البخاري عن عبيد بن إمساعيل، عن أيب أسامة، عن هشام بن عروة أخربين أيب قال ملا قتل الذين ببئر معونة 
عامر هذا : من هذا وأشار إىل قتيل، فقال له عمرو بن أمية: وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل

بن فهرية قال لقد رأيته بعد ما قتل رفع إىل السماء حىت أين النظر إىل السماء بينه وبني االرض مث وضع فأتى النيب 
إن أصحابكم قد أصيبوا وإهنم قد سألوا رهبم فقالوا ربنا أخرب عنا إخواننا : صلى اهللا عليه وسلم خربهم فنعاهم فقال

  .مبا رضينا عنك ورضيت عنا
  .عنهم وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أمساء بن الصلت فسمى عروة به، ومنذر بن عمرو ومسى به منذر، فأخربهم 

هكذا وقع يف رواية البخاري مرسال عن عروة وقد رواه البيهقي من حديث حيىي بن سعيد عن أيب أسامة عن هشام 
  ).٢(ا فاهللا أعلم عن أبيه عن عائشة فساق من حديث اهلجرة وأدرج يف آخره ما ذكره البخاري ههن

فذكر القصة وشأن عامر بن فهرية وأخبار عامر : عن مصعب بن ثابت، عن أيب االسود وعن عروة: وروى الواقدي
  بن الطفيل انه رفع إىل السماء وذكر أن الذي قتله جبار بن

يعين : ه فزت قالواما معىن قول: وملا طعنه بالرمح قال فزت ورب الكعبة مث سأل جبار بعد ذلك: سلمى الكاليب قال
  ).٣(صدق واهللا مث أسلم جبار بعد ذلك لذلك : باجلنة، فقال

  .مل يوجد جسد عامر بن فهرية يرون أن املالئكة وارته: ويف مغازي موسى بن عقبة عن عروة أنه قال
ذا احلجة وقال يونس عن ابن إسحاق فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين بعد أحد بقية شوال وذا القعدة و

واحملرم مث بعث أصحاب بئر معونة يف صفر على رأس أربعة أشهر من أحد فحدثين أيب إسحاق بن يسار عن املغرية 
بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وعبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم وغريمها من أهل العلم 

على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة فعرض ) ٤(االسنة قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر مالعب : قالوا
  يا حممد لو: عليه االسالم، ودعاه إليه، فلم يسلم ومل يبعد وقال

__________  
  .٤٠٩١باب غزوة الرجيع ح  ٢٨كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ١(
  .حيح كما تقدموقال رواه البخاري يف الص ٣٥٢/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

  .يف احلاشية السابقة
  .٣٤٩/  ١مغازي الواقدي ) ٣(



مسي عامر مبالعب االسنة يف يوم سوبان، يوم حرب كانت بني قيس ومتيم، وذلك أن كان خياطب أخاه طفيل ) ٤(
  .فارس قرزل الذي كان قد أسلمه يف هذا اليوم وفر

  املزعزع  يالعب أطراف الوشيج* فررت وأسلمت ابن أمك عامرا : فقال

  .بعثت رجاال من أصحابك إىل أهل جند فدعوهم إىل أمرك، رجوت أن يستجيبوا لك
  .فقال صلى اهللا عليه وسلم إين أخشى عليهم أهل جند

  .فقال أبو براء أنا هلم جار
من  فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنذر بن عمر وأخا بين ساعدة املعنق ليموت يف أربعني رجال من أصحابه

احلارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بين عدي بن النجار، وعروة بن أمساء بن الصلت : خيار املسلمني فيهم
فساروا : السلمي، ونافع بن بديل بن ورقاء اخلزاعي، وعامر بن فهرية موىل أيب بكر يف رجال من خيار املسلمني

  .محىت نزلوا بئر معونة وهي بني أرض بين عامر وحرة بين سلي
فلما نزلوا بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عامر بن الطفيل، فلما أتاه مل ينظر يف 

  الكتاب حىت عدا على
لن حنفر أبا براء وقد عقد هلم عقدا : الرجل فقتله، مث استصرخ عليهم بين عامر، فأبوا أن جييبوا إىل ما دعاهم وقالوا

فأجابوا إىل ذلك فخرجوا حىت  -عصية ورعال وذكوان والقارة  -يهم قبائل من بين سليم وجوارا فاستصرخ عل
غشوا القوم، فأحاطوا هبم يف رحاهلم فلما رأوهم أخذوا أسيافهم، مث قاتلوا القوم حىت قتلوا عن آخرهم، إال كعب 

  .عاش حىت قتل يوم اخلندقبن زيد أخا بين دينار بن النجار، فإهنم تركوه به رمق فارتث من بني القتلى، ف
وكان يف سرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من االنصار، من بين عمرو بن عوف، فلم ينبئهما مبصاب 

واهللا إن هلذه الطري لشأنا، فأقبال لينظرا فإذا القوم يف دمائهم وإذا اخليل : القوم، إال الطري حتوم حول العسكر فقاال
  .اليت أصابتهم واقفة

ماذا ترى ؟ فقال أرى أن نلحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنخربه اخلرب فقال : النصاري لعمرو بن أميةفقال ا
  .االنصاري لكين مل أكن الرغب بنفسي عن موطن قتل فيه املنذر بن عمرو، وما كنت الخرب عنه الرجال

عامر بن الطفيل وجز ناصيته، وأعتقه عن فقاتل القوم حىت قتل، وأخذ عمرو أسريا فلما أخربهم أنه من مضر أطلقه 
  .رقبة كانت على أمه فيما زعم

قال وخرج عمرو بن أمية حىت إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل رجالن من بين عامر، حىت نزال يف ظل هو فيه 
: ما حني نزالوكان مع العامريني عهد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجوار مل يعلمه عمرو بن أمية، وقد سأهل

من بين عامر فأمهلهما، حىت إذا ناما عدا عليهما وقتلهما وهو يرى أن قد أصاب هبما ثأرا من بين : ممن أنتما قاال
عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما قدم عمرو بن أمية على رسول اهللا صلى اهللا 

مث قال رسول اهللا " لقد قتلت قتيلني الدينهما : "  صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم أخربه باخلرب فقال رسول اهللا
فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار " = هذا عمل أيب براء، قد كنت هلذا كارها متخوفا : " صلى اهللا عليه وسلم

يف إخفاء عامر عامر إياه وما أصاب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسببه وجواره، فقال حسان بن ثابت 
  )١(وأنتم من ذوائب أهل جند * بين أم البنني أمل يرعكم : أبا براء وحيرض بين أيب براء على عامر

__________  
  املطعمون اجلفنة املدعدعة* حنن بين أم البنني االربعة : يريد قول لبيد: قال أبو ذر) ١(



  .عة وعبيدة الوضاح ومعاوية معوذ احلكماءطفيل وعامر وربي: وإمنا قال االربعة وهم مخسة: قال السهيلي
  = النه أباه 

فما أحدثت يف احلدثان بعدي أبو ك أبو * ليخفره وما خطأ كعمد أال أبلغ ربيعة ذا املساعي * هتكم عامر بأيب براء 
مر وهي بنت عمرو بن عا) ١(أم البنني أم أيب براء : وخالك ماجد حكم بن سعد قال ابن هشام* احلروب أبو براء 

  .بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
هذا : ووقع عن فرسه وقال) ٢(قال فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل فطعنه يف فخذه فأشواه 

  ).٣(عمل أيب براء، إن أمت فدمي لعمي فال يتبعن به، وإن أعش فسأرى رأيي 
ى وكان أمري القوم املنذر بن عمرو وقيل قال موس: وذكر موسى بن عقبة عن الزهري حنو سياق حممد بن إسحاق

  .مرثد بن أيب مرثد
على قتلي معونة : فيما ذكره ابن إسحاق رمحه اهللا واهللا أعلم -وقام ؟ حسان بن ثابت يبكي قتلى بئر معونة 

عقد أصاهبم الفناء ب) ٤(والقتهم مناياهم بقدر * بدمع العني سحا غري نزر على خيل الرسول غداة القوا * فاستهلي 
من * وأعنق يف منيته بصرب وكائن قد أصيب غداة ذاكم * ختون عقد حبلهم بغدر فيا هلفي ملنذر إذ توىل * قوم 

أنه كان يسميها : أبيض ماجد من سر عمرو غزوة بين النضري وفيها سورة احلشر يف صحيح البخاري عن ابن عباس
  .سورة بين النضري

  .كانت بنو النضري بعد بدر بستة أشهر قبل أحد: لوحكى البخاري عن الزهري عن عروة أنه قا
  عن أبيه، عن عبد اهللا بن صاحل، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري: وقد أسنده ابن أيب حامت يف تفسريه

به، وهكذا روى حنبل بن إسحاق عن هالل بن العالء عن عبد اهللا بن جعفر الرقي، عن مطرف بن مازن اليماين، 
  فذكر غزوة بدر يف سابع عشر رمضان سنةعن معمر، عن الزهري 

__________  
  .ربيعة قد كان مات قبل ذلك ال كما قال بعضهم من أجل القافية= 
  .وامسها ليلى بنت عامر: قال السهيلي) ١(
  .أخطأ مقتله: أشواه) ٢(

اشهدوا : ئرا وقالاقتص فأخرجه من احلي، مث حفر ب: وقيل انه بعدما وقع وثب قوم عامر عليه فأخذوه وقالوا لعامر
  .وعامر بن الطفيل ابن أخي أيب براء مالعب االسنة: اين قد جعلت ديته يف هذه البئر مث رد فيها تراهبا، قال الزرقاين

  .١٦٢ونقله صاحب الدرر ص  ١٩٥/  ٣اخلرب يف ابن هشام ج ) ٣(
  .سياق ابن اسحاق أحسن وأبني: وقال

  .رمناياهم والقتهم بقد: عجزه يف الديوان) ٤(

  .ثنتني، قال مث غزا بين النضري، مث غزا أحدا يف شوال سنة ثالث مث قاتل يوم اخلندق يف شوال سنة أربع
  ).٥(وقد كان الزهري يقول هي قبل أحد، قال وذهب آخرون إىل أهنا بعدها وبعد بئر معونة أيضا : وقال البيهقي

ورجوع عمرو بن أمية وقتله ذينك الرجلني من  هكذا ذكر ابن إسحاق كما تقدم فإنه بعد ذكره بئر معونة: قلت
بين عامر ومل يشعر بعهدمها الذي معهما من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهلذا قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ".لقد قتلت رجلني الدينهما " وسلم 



يف دية ذينك القتيلني من بين  مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين النضري يستعينهم: قال ابن إسحاق
عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية للعهد الذي كان صلى اهللا عليه وسلم أعطامها، وكان بني بين النضري وبني بين 

نعم يا أبا القاسم نعينك عى ما أحببت، مث خال بعضهم : عامر عهد وحلف، فلما أتاهم صلى اهللا عليه وسلم قالوا
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل جنب جدار من  -جتدوا الرجل على مثل حاله هذه  إنكم لن: ببعض، فقالوا
فمن رجل يعلو على هذا البيت، فيلقي عليه صخرة ويرحينا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش  -بيوهتم قاعد 

لم يف نفر من ورسول اهللا صلى اهللا عليه وس: أنا لذلك، فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال: بن كعب، فقال
  .أصحابه، فيهم أبو بكر وعمر وعلي

  فأتى رسول اهللا اخلرب من السماء مبا أراد القوم، فقام
  .وخرج راجعا إىل املدينة

فلما استلبث النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحابه، قاموا يف طلبه فلقوا رجال مقبال من املدينة، فسألوه عنه فقال رأيته 
  .داخال املدينة
ب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت انتهوا إليه فأخربهم اخلرب، مبا كانت يهود أرادت من الغدر به فأقبل أصحا

فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حممد بن مسلمة يأمرهم باخلروج من جواره وبلده فبعث : ، قال الواقدي)٢(
، فقويت عند ذلك نفوسهم ومحى حيي بن أحطب إليهم أهل النفاق يثبتوهنم وحيرضوهنم على املقام ويعدوهنم النصر

وبعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنم ال خيرجون ونابذوه بنقض العهود فعند ذلك أمر الناس باخلروج 
  ).٣(فحاصروهم مخس عشرة ليلة : إليهم، قال الواقدي
  .سري إليهموأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بالتهيوء حلرهبم وامل: وقال ابن إسحاق
  .واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم وذلك يف شهر ربيع االول: قال ابن هشام

قال ابن إسحاق فسار حىت نزل هبم فحاصرهم ست ليال، ونزل حترمي اخلمر حينئذ، وحتصنوا يف احلصون فأمر 
نت تنهى عن الفساد، وتعيب أن يا حممد قد ك: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقطع النخيل والتحريق فيها، فنادوه

من صنعه، فما بال قطع النخيل وحتريقها، قال وقد كان رهط من بين عوف بن اخلزرج منهم عبد اهللا بن أيب 
وسويد وداعس قد بعثوا إىل بين النضري أن اثبتوا ومتنعوا، فإنا لن نسلمكم، إن ] بن أيب قوقل [ ووديعة ومالك 

  .رجنا معكمقوتلتم قاتلنا معكم، وان أخرجتم خ
  فتربصوا ذلك من نصرهم، فلم يفعلوا، وقذف اهللا يف قلوهبم الرعب، فسألوا

__________  
  .٣٥٤/  ٣دالئل النبوة ج ) ١(
  .٢٠١/  ٣سرية ابن هشام ج ) ٢(
  .يوما: ٣٧٤/  ١يف الواقدي ) ٣(

  ).١(لقة رسول اهللا أن جيليهم ويكف عن دمائهم، على أن هلم ما محلت االبل من أمواهلم إال احل
من طريق يعقوب بن : رواه البيهقي وروى) ٢(وقال العويف عن ابن عباس أعطى كل ثالثة بعريا يعتقبونه وسقا 

عن إبراهيم بن جعفر بن حممود بن حممد بن مسلمة، عن أبيه، عن جده، عن حممد بن ) ٣(حممد عن الزهري 
  ضري، وأمره أنأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه إليه بين الن: مسلمة

  .يؤجلهم يف اجلالء ثالث ليال



  .وروى البيهقي وغريه أنه كانت هلم ديون مؤجلة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضعوا وتعجلوا
  .ويف صحته نظر، واهللا أعلم

فيضعه  بابه،) ٤(فاحتملوا من أمواهلم ما استقلت به االبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن جناف : قال ابن إسحاق
  .على ظهر بعريه فينطلق به فخرجوا إىل خيرب، ومنهم من سار إىل الشام

سالم بن أيب احلقيق، وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق، وحيي بن أخطب : فكان من أشراف من ذهب منهم إىل خيرب
  .فلما نزلوها دان هلم أهلها

ء واالبناء واالموال، معهم الدفوف واملزامري، والقيان اهنم استقبلوا بالنسا: فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر أنه حدث
  .يعزفن خلفهم بزهاء وفخر ما رؤي مثله حلي من الناس يف زماهنم

فكانت له خاصة، يضعها حيث  -يعين النخيل واملزارع  -وخلوا االموال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
) ٥(إال أن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرا فأعطامها شاء فقسمها على املهاجرين االولني دون االنصار، 

  ).وأضاف بعضهم إليهما احلارث بن الصمة حكاه السهيلي(
كعب ابن عم عمرو بن جحاش ) ٦(ومها يامني بن عمري، أبو : ومل يسلم من بين النضري إال رجالن: قال ابن إسحاق

  .وأبو سعد بن وهب فأحرزا أمو اهلما
أمل تر ما لقيت من ابن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ليامني: د حدثين بعض آل يامنيوق: قال ابن إسحاق

  .عمك وما هم به من شأين ؟ فجعل يامني لرجل جعال على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله لعنه اهللا
ه، وما سلط عليهم به فأنزل اهللا فيهم سورة احلشر بكماهلا، يذكر فيها ما أصاهبم به من نقمت: قال ابن إسحاق

  .رسوله، وما عمل به فيهم
سبح هللا : (مث شرع ابن إسحاق يفسرها وقد تكلمنا عليها بطوهلا مبسوطة يف كتابنا التفسري وهللا احلمد قال اهللا تعاىل

ما يف السموات وما يف االرض وهو العزيز احلكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الول 
  ما ظننتم أن خيرجوا وظنوا اهنم مانعتهم) ٨(ر احلش

__________  
  .السالح كله، أو خاص بالدروع: احللقة) ١(
  .إخراجهم من أراضيهم إىل أرض أخرى: وسقاء قال واجلالء: يف البيهقي) ٢(
  .يعقوب بن حممد الزهري: ٣٦٠/  ٣يف رواية البيهقي ج ) ٣(
  .العتبة اليت بأعلى الباب: النجاف) ٤(
  .العتبة اليت بأسفله: السكفةوا
  .انه أعطى سعد بن معاذ سيف ابن أيب احلقيق: زاد الواقدي) ٥(
  .يف االصول بن وهو حتريف، والتصويب عن شرح السرية اليب ذر اخلشين) ٦(
الرواع بنت عمري حتت عمرو بن جحاش ابن عم يامني الذي جعل لرجل من قيس عشرة : كانت أخت يامني) ٧(

  ).٣٧٤/  ١الواقدي (أن يقتل عمرو فاغتاله فقتله فسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك دنانري على 
  .كان جالؤهم ذلك أول حشر يف الدنيا إىل الشام: عن عروة عن عائشة: قوله أول احلشر) ٨(

ملؤمنني فاعتربوا حصوهنم من اهللا فأتاهم من حيث مل حيتسبوا وقذف يف قلوهبم الرعب خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي ا
يا أوىل االبصار ولوال أن كتب عليهم اجلالء لعذهبم يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب النار وذلك بأهنم شاقوا اهللا 



  .ورسوله ومن يشاق اهللا فان اهللا شديد العقاب
  ).ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا ولنجزى الفاسقني

اىل نفسه الكرمية وأخرب أنه يسبح له مجيع خملوقاته العلوية والسفلية وأنه العزيز وهو منيع اجلناب سبح سبحانه وتع
فال ترام عظمته وكربياؤه وانه احلكيم يف مجيع ما خلق ومجيع ما قدر وشرع، فمن ذلك تقديره وتدبريه وتيسريه 

هم اليهود الذين شاقوا اهللا ورسوله وجانبوا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعباده املؤمنني يف ظفرهم بأعدائ
رسوله وشرعه وما كان من السبب املفضي لقتاهلم كما تقدم حىت حاصرهم املؤيد باملرعب والرهب مسرية شهر 

ومع هذا فأسرهم باحملاصرة جبنوده ونفسه الشريفة ست ليال فذهب هبم الرعب كل مذهب حىت صانعوا وصاحلوا 
ذوا من أمواهلم ما استقلت به ركاهبم على أهنم ال يصحبون شيئا من السالح إهانة هلم على حقن دمائهم وأن يأخ

  .واحتقارا فجعلوا خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني فاعتربوا يا أوىل االبصار
منه من  مث ذكر تعاىل أنه لو مل يصبهم اجلالء وهو التسيري والنفي من جوار الرسول من املدينة الصاهبم ما هو أشد

  .العذاب الدنيوي وهو القتل مع ما ادخر هلم يف اآلخرة من العذاب االليم املقدر هلم
وهو  -مث ذكر تعاىل حكمة ما وقع من حتريق خنلهم وترك ما بقي هلم وأن ذلك كله سائغ فقال ما قطعتم من لينة 

  .أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا -جيد الثمر 
  ن فيه شرعا وقدرا فال حرج عليكم فيه ولنعم ما رأيتم من ذلكإن اجلميع قد أذ

  .وليس هو بفساد كما قاله شرار العباد إمنا هو إظهار للقوة واخزاء للكفرة الفجرة
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقد روى البخاري ومسلم مجيعا عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر

ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوهلا فبإذن اهللا (وهي البويرة، فأنزل اهللا  حرق خنل بين النضري وقطع،
  ).١) (وليخزى الفاسقني
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حرق خنل : من طريق جويرية بن أمساء، عن نافع، عن ابن عمر: وعند البخاري

حريق بالبويرة * وهان على سراة بين لؤي : بن ثابتوهلا يقول حسان ) ٢] (وقطع وهي البويرة [ بين النضري 
  )٣(مستطري 

__________  
  .٥سورة احلشر آية ) ١(

  .٢٩باب ح  ١٠كتاب اجلهاد والسري  ٣٢واحلديث رواه البخاري يف تفسري سورة احلشر، ومسلم يف 
  .ما بني معكوفني سقطت من الصحيح، واثبتت يف رواية الليث) ٢(

  ).٣٢٩/  ٧(باب حديث بين النضري، فتح الباري  ١٤كتاب املغازي  ٦٤يف  واحلديث أخرجه البخاري
  .سادهتم: سراة القوم) ٣(

  .يريد هبم شجعان قريش: بين لؤي
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقاربه، وذلك الن قريشا هم الذين محلوا كعب بن أسد القرظي : قال الكرماين

  .ه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت خرج معهم إىل اخلندقصاحب عقد بين قريظة على نقض العهد بين

وحرق يف نواحيها السعري ستعلم أينا منها * أدام اهللا ذلك من صنيع : أنه يقول) ١(فأجابه أبو سفيان بن احلارث 
  .وتعلم أي* بستر 

  .بن االشرف فاهللا أعلم وقال كعب بن مالك يذكر اجالء بين النضري وقتل كعب: أرضينا نضري قال ابن إسحاق



  عظيم أمره أمر كبري* وذلك أهنم كفروا برب ) ٢(كذاك الدهر ذو صرف يدور * لقد خزيت بغدرهتا احلبور 
وآيات مبينة تنري فقالوا ما أتيت بأمر * وجاءهم من اهللا النذير نذير صادق أدى كتابا * وقد أتوا معا فهما وعلما 

ومن * يصدقين به الفهم اخلبري فمن يتبعه يهد لكل رشد * بلى لقد أديت حقا : وأنت مبنكر منا جدير فقال* صدق 
وكان * أرى اهللا النيب برأي صدق ) ٣(وجد هبم عن احلق النفور * يكفر به خيز الكفور فلما أشربوا غدرا وكفرا 

ذلت بعد مصرعه ف* وكان نصريه نعم النصري فغودر منهم كعب صريعا * اهللا حيكم ال جيور فأيده وسلطه عليهم 
إىل كعب أخا كعب يسري فما كره * بأيدينا مشهرة ذكور بأمر حممد إذ دس ليال * النضري على الكفني مث وقد علته 

غداة أتاهم يف ) ٤(أبارهم مبا اجترموا املبري * وحممود أخو ثقة جسور فتلك بنو النضري بدار سوء * فأنزله مبكر 
على االعداء وهم هلم وزير فقال السلم وحيكم *  وغسان احلماة مؤازروه رسول اهللا وهو هبم بصري* الزحف رهوا 

  لكل ثالثة منهم بعري* فذاقوا غب أمرهم وباال ) ٥(وخالف أمرهم كذب وزور * فصدوا 
__________  

أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وهو ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان على كفره وقد أسلم بعد ) ١(
  .يف الفتح وثبت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .مجع حربوهم علماء اليهود: احلبور) ٢(
  .أي مال هبم: وحاد هبم بدل وجد هبم: يف شرح السرية اليب در) ٣(
  .أهلكهم: أبارهم) ٤(
  .أي صاحب: وحالف: يف رواية أيب ذر) ٥(

اليهودي، فتركناها ) ١(حاق جواهبا لسمال وغودر منهم خنل ودور وقد ذكر ابن إس* وأجلوا عامدين لقينقاع 
  .قصدا

: وكان مما قيل يف بين النضري قول ابن لقيم العبسي، ويقال قاهلا قيس بن حبرين طريف االشجعي: قال ابن إسحاق
أهيضب عودا بالودي * يقيلون يف مخر العضاه وبدلوا ) ٢(أحل اليهود باحلسي املزمن * أهلي فداء المرئ غري هالك 

عدو وما * يؤم هبا عمرو بن هبثة إهنم ) ٤(تروا خيلة بني الضال ويرمرم * فإن يك ظين صادقا مبحمد ) ٣(م املكم
* يهزون أطراف الوشيج املقوم وكل رقيق الشفرتني مهند * حي صديق كمجرم عليهن أبطال مساعري يف الوغى 

يف اجملد من متكرم بأن أخاهم فاعلمن فهل بعدهم * توورثن من أزمان عاد وجرهم فمن مبلغ عين قريشا رسالة 
وتسمو من الدنيا إىل كل معظم نيب تالفته * تليد الندى بني احلجون وزمزم فدينوا له باحلق جتسم أموركم * حممدا 

لكم يا قريش والقليب امللمم غداة أتى * وال تسألوه أمر غيب مرجم فقد كان يف بدر لعمري عربة * من اهللا رمحة 
) ٥(رسوال من الرمحن حقا مبعلم * إليكم مطيعا للعظيم املكرم معانا بروح القدس ينكى عدوه * امدا يف اخلزرجية ع

علوا المر حبه اهللا حمكم قال * فلما أنار احلق مل يتلعثم أرى أمره يزداد يف كل موطن * رسوال من الرمحن يتلو كتابه 
  :جل من املسلمني ومل أر أحدا يعرفها لعليوقال علي بن أيب طالب، وقال ابن هشام قاهلا ر: ابن إسحاق

  .وأيقنت حقا ومل أصدف عن الكلم احملكم* عرفت ومن يعتدل يعرف 
  لدى اهللا ذي الرأفة االراف* الالء من 

__________  
  .مساك اليهودي: يف ابن هشام) ١(
  .مياه تغور يف الرمل ومتسكها صالبة االرض قاله أبو ذر: احلسى واحلساء) ٢(



  .يريد أحلهم دار غربة يف غري عشائرهم: املقلل اليسري قال السهيلي: ما حيس من الطعام واملزمن: سهيليوقال ال
  .الرجل يكون يف القوم وليس منهم، أي املبعد الطريد: واملزمن هنا

  ).١٧٧/  ٢الروض االنف (
  .مجر بدل مخر: يف ابن هشام) ٣(

  .صغار النخل: والودي
  .موضعان: الصال ويرمرم) ٤(
  .املوضع املرتفع املشرف: معلم) ٥(

عزيز املقامة واملوقف فيا أيها * هبن اصطفى أمحد املصطفى فأصبح أمحد فينا عزيزا * رسائل تدرس يف املؤمنني 
وما آمن اهللا كاالخوف وان تصرعوا حتت * ومل يأت جورا ومل يعنف ألستم ختافون أدىن العذاب * املوعدوه سفاها 

* وأعرض كاجلمل االجنف فأنزل جربيل يف قتله * أيب االشرف غداة رأى اهللا طغيانه  كمصرع كعب* أسيافه 
مىت ينع كعب * بأبيض ذي هبة مرهف فباتت عيون له معوالت * بوحي إىل عبده ملطف فدس الرسول رسوال له 

على رغم اآلنف دحورا * اظعنوا : فإنا من النوح مل نشتف فجالهم مث قال* هلا تذرف وقلن المحد ذرنا قليال 
  وكانوا بدار ذوي زخرف* وأجلى النضري إىل غربة 
اليهودي قصدا مث ذكر ) ٢(وتركنا جواهبا أيضا من مساك ) ١(على كل ذي دبر أعجف * إىل أذرعات ردافا وهم 

لى تعاىل حكم الفئ وأنه حكم بأموال بين النضري لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وملكها له فوضعها رسول اهللا ص
كانت أموال : اهللا عليه وسلم حيث أراه اهللا تعاىل كما ثبت يف الصحيحني عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أنه قال

بين النضري مما أفاء اهللا على رسوله مما مل يوجف املسلمون عليه خبيل وال ركاب فكانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ).٣(ما بقي يف الكراع والسالح عدة يف سبيل اهللا عزوجل  وسلم خاصة فكان يعزل نفقه أهله سنة مث جيعل

مث بني تعاىل حكم الفئ وأنه للمهاجرين واالنصار والتابعني هلم باحسان على منواهلم وطريقتهم ولذي القرىب 
واليتامى واملساكني وابن السبيل كي ال يكون دولة بني االغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه 

  .فانتهوا واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب
  حدثنا أنس بن: حدثنا معتمر، مسعت أيب يقول: حدثنا عارم وعفان قاال: قال االمام أمحد

__________  
  .موضع بالشام: أدرعات) ١(

  .هزيل ضعيف: أعجف
  .يف االصل مسال وهو حتريف) ٢(
  .ن طريق سفيان بن عيينةم ٤٨٨٥باب ح  ٣أخرجه البخاري يف تفسري سورة احلشر ) ٣(

  .٤٨باب ح  ١٥كتاب املغازي  ٣٢وأخرجه مسلم يف 
  .حسن صحيح: والنسائي يف عشرة النساء وأبو داود يف االمارة والترمذي يف اجلهاد وقال

  .١٨٥/  ٣والبيهقي يف الدالئل ج 
  .الدواب الصاحلة للحرب عدة للحوادث: الكراع

  ..ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالصة ينفق منها على أهله نفقة سنةفكانت خالصة لرس: ويف رواية البيهقي -



أن الرجل كان جيعل له من ماله النخالت أو كما شاء اهللا حىت فتحت عليه : مالك عن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فجعل يرد بعد ذلك: قريظة والنضري قال

سلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه وكان نيب اهللا وإن أهلي أمروين أن آيت نيب اهللا صلى اهللا عليه و: قال
  .صلى اهللا عليه وسلم أعطاه أم أمين أو كما شاء اهللا

كال : فسألت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعطانيهن فجاءت أم أمين فجعلت الثوب يف عنقي وجعلت تقول: قال
  واهللا الذي ال

  .التإله إال هو ال أعطيكهن وقد أعطانيهن أو كما ق
فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لك كذا وكذا وتقول كال واهللا ويقول لك كذا وكذا وتقول كال واهللا قال ويقول 
لك كذا وكذا حىت أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله أو قال قريبا من عشرة أمثاله أو كما قال أخرجاه بنحوه 

  .من طرق عن معتمر به
لذين مالوا إىل بين النضري يف الباطن كما تقدم ووعدوهم النصر فلم يكن من ذلك شئ مث قال تعاىل ذاما للمنافقني ا

أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون الخواهنم الذين كفروا (بل خذلوهم أحوج ما كانوا إليهم وغروهم من أنفسهم فقال 
نصرنكم واهللا يشهد أهنم من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وال نطيع فيكم أحدا أبدا وأن قوتلتم لن

  .لكاذبون
 ١١: احلشر) [ لئن أخرجوا ال خيرجون معهم ولئن قوتلوا ال ينصروهنم ولئن نصروهم ليولن االدبار مث ال ينصرون

مث ذمهم تعاىل على جبنهم وقلة علمهم وخفة عقلهم النافع مث ضرب هلم مثال قبيحا شنيعا بالشيطان حني ]  ١٢ -
كفر قال إين برئ منك إين أخاف اهللا رب العاملني فكان عاقبتهما أهنما يف النار خالدين فيها  قال لالنسان أكفر فلما
  .وذلك جزاء الظاملني

قصة عمرو بن سعدى القرظي حني مر على ديار بين النضري وقد صارت يبابا ليس هبا داع وال جميب وقد كانت بنو 
م وأظهر صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من النضري أشرف من بين قريظة، حىت حداه ذلك على االسال

  .التوراة
ملا خرجت بنو النضري من املدينة أقبل عمرو بن سعدى فأطاف : قال الواقدي حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال

بن مبنازهلم فرأى خراهبا وفكر مث رجع إىل بين قريظة فوجدهم يف الكنيسة فنفخ يف بوقهم فاجتمعوا فقال الزبري 
  .وكان ال يفارق الكنيسة وكان يتأله يف اليهودية) ١(يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم مل تزل : باطا

قال رأيت اليوم عربا قد عربنا هبا، رأيت منازل إخواننا خالية بعد ذلك العز واجللد والشرف الفاضل، والعقل 
  .البارع قد تركوا أمواهلم وملكها غريهم، وخرجوا خروج ذل

التوراة ما سلط هذا على قوم قط هللا هبم حاجة وقد أوقع قبل ذلك بابن االشرف ذي عزهم مث بيته يف بيته وال و
آمنا، وأوقع بابن سنينة سيدهم، وأوقع ببين قينقاع فأجالهم وهم أهل جد يهود، وكانوا أهل عدة وسالح وجندة، 

  فحصرهم فلم خيرج إنسان منهم
  .على أن أجالهم من يثربرأسه حىت سباهم وكلم فيهم فتركهم 

  يا قوم قد رأيتم ما رأيتم
__________  

  .مل ترك: يف البيهقي) ١(



فأطيعوين، وتعالوا نتبع حممدا واهللا إنكم لتعلمون أنه نيب، قد بشرنا به وبأمره ابن اهليبان أبو عمري، وابن حراش ومها 
ت املقدس وأمرانا أن نقرئه منهما السالم، مث ماتا أعلم يهود جاءانا يتوكفان قدومه وأمرانا باتباعه، جاءانا من بي

على دينهما ودفنامها حبرتنا هذه، فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم، مث أعاد هذا الكالم وحنوه وخوفهم باحلرب 
  .والسباء واجلالء

س يف املثاين الذي قد والتوراة قرأت صفته يف كتاب باطا التوراة اليت نزلت على موسى، لي: فقال الزبري بن باطا
  .أنت يا كعب: ما مينعك يا أبا عبد الرمحن من اتباعه ؟ قال: أحدثنا، قال فقال له كعب بن أسد

بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناه، : فلم والتوراة ما حلت بينك وبينه قط، قال الزبري: قال كعب
  .وإن أبيت أبينا

ما : ا تقاوال يف ذلك إىل أن قال عمرو ما عندي يف أمره إال ما قلتفأقبل عمرو بن سعدى على كعب فذكر م
  .تطيب نفسي أن أصري تابعا

  ).١(رواه البيهقي 
غزوة بين حليان ذكرها البيهقي يف الدالئل، وإمنا ذكرها ابن إسحاق فيما رأيته من طريق هشام عن زياد عنه يف 

  .ين قريظة وهو أشبه مما ذكره البيهقي واهللا أعلممجادي االوىل من سنة ثنتني من اهلجرة بعد خلندق وب
: أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثنا أبو العباس االصم، حدثنا أمحد بن عبد اجلبار وغريه قالوا: وقال احلافظ البيهقي

ملا أصيب خبيب وأصحابه خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طالبا بدمائهم ليصيب من بين حليان غرة، فسلك 
فوجدهم قد ] من هذيل، ليصيب منهم غرة [ أنه ال يريد بين حليان، حىت نزل بأرضهم ) ٢(طريق الشام لريى 

لو أنا هبطنا عسفان لرأت قريش أنا قد : " حذروا ومتنعوا يف رؤوس اجلبال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 حىت جاءا كراع الغميم مث انصرفا، فذكر أبو فخرج يف مائيت راكب حىت نزل عسفان، مث بعث فارسني" جئنا مكة 

  أن: عياش الزرقي
  ).٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى بعسفان صالة اخلوف 

كنا مع رسول اهللا : حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن جماهد عن ابن عياش قال: وقد قال االمام أمحد
شركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبني القبلة فصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا امل
  قد كانوا على: صلى اهللا عليه وسلم صالة الظهر فقالوا

__________  
ويف الواقدي منه وباختالف كبري ونقله الصاحلي  ٣٦٣ - ٣٦١/  ٣رواه البيهقي عن الواقدي يف الدالئل ج ) ١(

  .وزاد يف آخره، على احملاورة بني عمرو بن سعدي وكعب بن أسد ٤٦٥ - ٤٦٣/  ٤يف السرية الشامية ج 
  .وورا على الناس: يف الدالئل) ٢(
قال بعض العلماء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة اخلوف يف عشرة مواضع، وقال أصحاب ) ٣(

  .ردذات الرقاع، وبطن خنل، وعسفان وذي ق: املغازي والسري، يف أربعة مواضع
أول ما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة اخلوف يف غزوة ذات الرقاع، مث صالها بعد : قال الواقدي

  .وهذا أثبت عندنا من غريه: قال الواقدي) قال الواقدي غزوة بين حليان سنة ست(بعسفان بينهما أربع سنوات 
  . من الدالئل، وما بني معكوفني٣٦٥/  ٣احلديث رواه البيهقي يف الدالئل ج 

  .٣٩٦/  ١وانظر مغازي الواقدي ج 



  ).١(حال لو أصبنا غرهتم 
  .مث قالوا تأيت اآلن عليهم صالة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم

قال فحضرت فأمرهم ] وإذا كنت فيهم فأقمت هلم الصالة [ قال فنزل جربيل هبذه اآليات بني الظهر والعصر 
فأخذوا السالح فصففنا خلفه صفني مث ركع فركعنا مجيعا، مث رفع فرفعنا مجيعا، مث  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سجد بالصف الذي يليه، واآلخرون قيام حيرسوهنم، فلما سجدوا وقاموا جلس اآلخرون فسجدوا يف مكاهنم مث 
رفعوا مجيعا، مث تقدم هؤالء إىل مصاف هؤالء وجاء هؤالء إىل مصاف هؤالء قال مث ركع فركعوا مجيعا مث رفع ف

  .سجد الصف الذي يليه واآلخرون قيام حيرسوهنم فلما جلسوا جلس اآلخرون فسجدوا مث سلم عليهم مث انصرف
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتني مرة بأرض عسفان ومرة بأرض بين سليم) فصالها(قال فضالها 

  ).٢(مث رواه أمحد عن غندر عن شعبة عن منصور به حنوه 
عن سعيد بن منصور، عن جرير بن عبد احلميد والنسائي عن الفالس عن عبد العزيز بن عبد : رواه أبو داودوقد 

  الصمد عن حممد بن املثىن وبندار عن غندر عن شعبة ثالثتهم عن
  .منصور به

من طريق أيب خيثمة زهري بن ) ٣(وهذا إسناد على شرط الصحيحني ومل خيرجه واحد منهما لكن روى مسلم 
غزونا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلوا قتاال شديدا : عاوية عن أيب الزبري عن جابر قالم

فلما أن صلى الظهر قال املشركون لو ملنا عليهم ميلة القتطعناهم فأخرب جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
" وقالوا إنه ستأتيهم صالة هي أحب إليهم من االوالد  : "بذلك وذكر لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

: " حدثنا هشام عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال: فذكر احلديث كنحو ما تقدم وقال أبو داود الطيالسي
دعوهم فإن هلم صالة بعد : صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأصحابه الظهر بنخل فهم به املشركون مث قالوا

فنزل جربيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فصلى : الصالة هي أحب إليهم من أبنائهم، قال هذه
بني أيديهم رسول اهللا والعدو بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكرب : بأصحابه صالة العصر فصفهم صفني

فلما رفعوا رؤوسهم سجد اآلخرون مث تقدم وكربوا مجيعا وركعوا مجيعا مث سجد الذين يلوهنم واآلخرون قيام، 
هؤالء وتأخر هؤالء فكربوا مجيعا وركعوا مجيعا مث سجد الذين يلونه واآلخرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد 

  .، وقد استشهد البخاري يف صحيحه برواية هشام هذه عن أيب الزبري عن جابر)٤(اآلخرون 
: ، حدثنا عبد اهللا بن شقيق حدثنا أبو هريرة)٥(ا سعيد بن عبيد اهلنائي حدثنا عبد الصمد، حدثن: وقال االمام أمحد

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل بني ضجنان وعسفان فقال املشركون إن هلؤالء صالة هي أحب إليهم من 
  أبنائهم وأبكارهم

__________  
  .نا عليهم وهم يف الصالةلقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا محل: يف سنن أيب داود) ١(
  .١١/  ٢ج  ١٢٣٦أبو داود يف كتاب الصالة، صالة اخلوف ح ) ٢(
  .٣٠٧باب صالة اخلوف ح  ٥٧كتاب صالة املسافرين  ٦: صحيح مسلم) ٣(
  .أخرجه البخاري معلقا) ٤(

  .٤٣٦/  ٧فتح الباري 
  .٥٧٥/  ١ص  ٣٠٨باب صالة اخلوف ح  ٥٧كتاب املساجد  ٦وأخرجه مسلم يف 



  .نسبة إىل هناءة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس، بطن من االزد: اهلنائي )٥(
  .٢٩٤/  ٣اللباب 

  .وهي العصر، فاجتمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة
  وإن جربيل أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمره أن

حذرهم واسلحتهم مث تأيت االخرى يقيم أصحابه شطرين فيصلي ببعضهم ويقدم الطائفة االخرى وراءهم وليأخذوا 
فيصلون معه ويأخذ هؤالء حذرهم وأسلحتهم ليكون هلم ركعة ركعة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولرسول 

  .اهللا ركعتان
  .ورواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الصمد به، وقال الترمذي حسن صحيح

و من مرسالت الصحايب وال يضر ذلك عند اجلمهور واهللا قلت إن كان أبو هريرة شهد هذا فهو بعد خيرب إال فه
  .أعلم

ومل يذكر يف سياق حديث جابر عند مسلم وال عند أيب داود الطيالسي أمر عسفان وال خالد بن الوليد لكن الظاهر 
  .أهنا واحدة

صالة اخلوف إمنا  بقي الشأن يف أن غزوة عسفان قبل اخلندق أو بعدها، فإن من العلماء منهم الشافعي من يزعم أن
شرعت بعد يوم اخلندق فإهنم أخروا الصالة يومئذ عن ميقاهتا لعذر القتال ولو كانت صالة اخلوف مشروعة إذ ذاك 

إن غزوة بين حليان اليت صلى فيها صالة اخلوف بعسفان كانت : لفعلوها ومل يؤخروها، وهلذا قال بعض أهل املغازي
  .بعد بين قريظة

ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلديبية لقيته : ناده عن خالد بن الوليد قالوقد ذكر الواقدي بأس
بعسفان فوقفت بأزائه وتعرضت له، فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغري عليه مث مل يعزم لنا فأطلعه اهللا على 

  .ما يف أنفسنا من اهلم به فصلى بأصحابه صالة العصر صالة اخلوف
  .وعمرة احلديبية كانت يف ذي القعدة سنة ست بعد اخلندق وبين قريظة كما سيأيت :قلت

ويف سياق حديث أيب عياش الزرقي ما يقتضي أن آية صالة اخلوف نزلت يف هذه الغزوة يوم عسفان فاقتضى ذلك 
  .أهنا أول صالة خوف صالها واهللا أعلم

الروايات فيها يف كتاب االحكام الكبري إن شاء اهللا وبه  وسنذكر إن شاء اهللا تعاىل كيفية صالة اخلوف واختالف
  .الثقة وعليه التكالن
مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة بعد غزوة بين النضري :: قال ابن إسحاق) ١(غزوة ذات الرقاع 

  ).٢(املدينة أبا ذر  شهري ربيع وبعض مجادي مث غزا جندا يريد بين حمارب وبين ثعلبة من غطفان واستعمل على
  .ويقال عثمان بن عفان، قال ابن إسحاق فسار حىت نزل خنال وهي غزوة ذات الرقاع: قال ابن هشام

  قال ابن هشام الهنم رقعوا فيها راياهتم، ويقال لشجرة هناك امسها ذات الرقاع، وقال
  .الواقدي جببل فيه بقع محر وسود وبيض

  .ك ملا كانوا يربطون على أرجلهم من اخلرق من شدة احلرإمنا مسيت بذل: ويف حديث أيب موسى
  من] عظيما [ فلقي هبا مجعا : قال ابن إسحاق

__________  
 ١٦٣/  ١: أنساب االشراف ٢١٣/  ٣سرية ابن هشام  ٦١/  ٢ابن سعد ج : انظر يف غزوة ذات الرقاع) ١(



 ١٨٢ابن حزم ص  ٣٩/  ٣ربي تاريخ الط ١٧/  ١٢صحيح مسلم شرح النووي  ٣٩٥/  ١مغازي الواقدي 
  .٣٥٣/  ٢السرية احللبية  ٣٦٩/  ٣دالئل البيهقي  ١٥٨/  ١٧النويري  ٧٢/  ٢عيون االثر 

قاله ابن اسحاق وتعقبه ابن عبد الرب بأنه خالف ما : استعمل عثمان بن عفان، وقال الزرقاين: قال ابن سعد) ٢(
  .الده فلم جيئ إال بعد اخلندقعليه االكثر، وبأن أبا ذر ملا أسلم مبكة رجع إىل ب

غطفان فتقارب الناس، ومل يكن بينهم حرب، وقد خاف الناس بعضهم بعضا، حىت صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه 
عن عبد : وقد أسند ابن هشام حديث صالة اخلوف ههنا) ١] (مث انصرف الناس [ وسلم بالناس صالة اخلوف، 

بيد، عن احلسن عن جابر بن عبد اهللا وعن عبد الوارث عن أيوب عن الوارث بن سعيد التنوري، عن يونس بن ع
أيب الزبري عن جابر وعن عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ولكن مل يذكر يف هذه الطرق غزوة جند وال 

 ذات الرقاع ومل يتعرض لزمان وال ومكان ويف كون غزوة ذات الرقاع اليت كانت بنجد لقتال بين حمارب وبين
  .ثعلبة بن غطفان قبل اخلندق نظر

وقد ذهب البخاري إىل أن ذلك كان بعد خيرب واستدل على ذلك بأن أبا موسى االشعري شهدها كما سيأيت 
صليت مع رسول اهللا صلى اهللا : وقدومه إمنا كان ليايل خيرب صحبة جعفر وأصحابه وكذلك أبو هريرة وقد قال

مما يدل على أهنا بعد اخلندق أن ابن عمر إمنا أجازه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة جند صالة اخلوف، و
  .عليه وسلم يف القتال أول ما أجازه يوم اخلندق

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل جند فذكر صالة اخلوف، وقول : وقد ثبت عنه يف الصحيح أنه قال
يف أربعمائة ويقال سبعمائة من أصحابه ليلة السبت لعشر خلون أنه عليه السالم خرج إىل ذات الرقاع : الواقدي

من احملرم سنة مخس فيه نظر، مث ال حيصل به جناة من أن صالة اخلوف إمنا شرعت بعد اخلندق الن اخلندق كان يف 
  شوال سنة مخس على املشهود، وقيل يف شوال سنة أربع، فتحصل على هذا القول خملص من

  .ديث أيب موسى وأيب هريرة فالحديث ابن عمر، فأما ح
حدثين عمرو بن عبيد عن احلسن عن جابر بن عبد اهللا أن : قصة غورث بن احلارث قال ابن إسحاق يف هذه الغزوة

بلى : أال أقتل لكم حممدا ؟ قالوا: ، قال لقومه من غطفان وحمارب)٢(غورث : رجال من بين حمارب، يقال له
  .أفتك به: وكيف تقتله ؟ قال

  .فأقبل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس، وسيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجره :قال
  .نعم، فأخذه مث جعل يهزه ويهم، فكبته اهللا: يا حممد، انظر إىل سيفك هذا ؟ قال: فقال
  .أما ختافين ويف يدي السيف: ال، ما أخاف منك ؟ قال: يا حممد، أما ختافين ؟ قال: مث قال
  .ال، مينعين اهللا منك: قال

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا (مث عمد إىل سيف النيب صلى اهللا عليه وسلم فرده عليه فأنزل اهللا عزوجل 
املائدة ) [ عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا اهللا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون

١١: ٥ .[  
  ).٣(أهنم إمنا أنزلت يف عمرو بن جحاش، أخي بين النضري وما هم به : وحدثين يزيد بن رومان: سحاققال ابن إ

  هكذا ذكر ابن إسحاق قصة غورث هذا عن عمرو بن عبيد القدري رأس الفرقة
__________  



  .وقد غاب مخس عشرة ليلة:: من ابن هشام، قال ابن سعد والواقدي) ١(
  .٢١٦/  ٣سرية ابن هشام ج ) ٣) (شرح املواهب(كورث : حكى اخلطيب فيهغويرث، و: قال اخلطايب) ٢(

  .الضالة ؟ وهو وإن كان ال يتهم بتعمد الكذب يف احلديث إال أنه ممن ال ينبغي أن يروي عنه لبدعته ودعائه إليها
  .وهذا احلديث ثابت يف الصحيحني من غري هذا الوجه وهللا احلمد

اهنا طرقا هلذا احلديث من عدة أماكن، وهي ثابتة يف الصحيحني من حديث ه) ١(فقد أورد احلافظ البيهقي 
أنه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة جند، فلما : الزهري عن سنان بن أيب سنان وأيب سلمة عن جابر

ن بالشجر، وكان فتفرق الناس يستظلو) ٢(قفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أدركته القائلة يف واد كثري العضاه 
  .فعلق هبا سيفه) ٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت ظل شجرة 

  فنمنا نومة فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال جابر
إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم : يدعونا فأجبناه، وإذا عنده أعرايب جالس، فقال رسول صلى اهللا عليه وسلم

  .اهللا: من مينعك مين ؟ قلت: فاستيقظت وهو يف يده صلتا فقال
  .اهللا: من مينعك مين ؟ قلت: فقال

السيف وجلس، ومل يعاقبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد فعل ذلك، وقد رواه مسلم أيضا عن أيب ) ٤(مشام 
اهللا  أقبلنا مع رسول: بكر بن أيب شيبة، عن عفان، عن أبان، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن جابر قال

صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كنا بذات الرقاع، وكنا إذا أتينا على الشجرة ظليلة تركناها لرسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم فجاءه رجل من املشركني وسيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف رسول اهللا 

  .ال: ؟ قال فاخترطه وقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ختافين
فهدده أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأغمد السيف : اهللا مينعين منك، قال: فمن مينعك مين ؟ قال: قال

  .وعلقه
فكانت لرسول اهللا : ونودي بالصالة فصلى بطائفة ركعتني مث تأخروا وصلى بالطائفة االخرى ركعتني قال: قال

  .كعتانصلى اهللا عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ر
  .وقد علقه البخاري بصيغة اجلزم عن أبان به

  .أن اسم الرجل غورث بن احلارث: قال البخاري وقال مسدد عن أيب عوانة عن أيب بشر
قاتل رسول اهللا صلى اهللا : وأسند البيهقي من طريق أيب عوانة، عن أيب بشر، عن سليمان بن قيس، عن جابر قال

فرأوا من املسلمني غرة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن احلارث، حىت بنخل ) ٥(عليه وسلم حمارب وغطفان 
اهللا، فسقط السيف من يده : من مينعك مين ؟ قال: قام على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسيف، وقال

  .فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السيف
  .من مينعك مين ؟ فقال كن خري آخذ: وقال
  .ال: ال إله إال اهللا قالتشهد أن : قال

  ولكن أعاهدك على أن ال أقاتلك، وال أكون
__________  

تناول البيهقي قصة غورث يف دالئل النبوة يف باب عصمة اهللا عزوجل رسوله صلى اهللا عليه وسلم عما هم بن ) ١(
  .٣٧٣/  ٣غورث بن احلارث من قتله وكيفية صالته يف اخلوف ج 



  .وك، شوكه كالطلح، والعوسجشجر عظيم الش: العضاه) ٢(
  .مسرة: يف البيهقي) ٣(
  .أغمده: كلمة من االضداد تعين إذا سل سيفه وإذا أغمده، واملراد هنا: شام) ٤(

ورواه مسلم يف  ٤٢٦/  ٧باب غزوة ذات الرقاع فتح الباري  ٣١واحلديث أخرجه البخاري يف كتاب املغازي 
٤٣  

  .١٤وح  ١٣باب ح ) ٤(كتاب الفضائل 
  .حمارب خصفه بنخل: يف البيهقي) ٥(

  .جئتكم من عند خري الناس: مع قوم يقاتلونك، فخلي سبيله، فأتى أصحابه وقال
  ).١(مث ذكر صالة اخلوف وأنه صلى أربع ركعات بكل طائفة ركعتني 

وقد أورد البيهقي هنا طرق صالة اخلوف بذات الرقاع عن صاحل بن خوات بن جبري عن سهل بن أيب جثمة 
  ).٢(يف صالة اخلوف بنجد ] عبد اهللا بن عمر [ عن أبيه ] بن عبد اهللا [ ، وحديث الزهري عن سامل )حثمة(

  .وموضع ذلك كتاب االحكام
  .واهللا أعلم

بن يسار عن عقيل بن جابر، عن ) ٣(حدثين عمي صدقة : قصة الذي أصيبت امرأته يومذاك قال حممد بن إسحاق
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة ذات الرقاع من خنل، فأصاب رجل خرجنا مع رس: جابر بن عبد اهللا قال

امرأة رجل من املشركني، فلما انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قافال، أتى زوجها، وكان غائبا، فلما أخرب 
فنزل رسول  اخلرب حلف ال ينتهي حىت يهريق يف أصحاب حممد دما فخرج يتبع إثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فانتدب رجل من املهاجرين، ورجل من ) ٤] (هذه [ اهللا صلى اهللا عليه وسلم منزال، فقال من رجل يكلؤنا ليلتنا 
  .االنصار
فكونا بفم الشعب من الوادي، ومها عمار بن ياسر وعباد بن بشر فلما خرجا إىل فم : حنن يا رسول اهللا، قال: فقاال

بل أكفين أوله، فاضطجع : أي الليل حتب أن أكفيكه أوله أم آخره ؟ قال: الشعب قال االنصاري للمهاجري
القوم فرمى ) ٤(وأتى الرجل، فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة : املهاجري فنام وقام االنصاري يصلي، قال

: ما قالمث رمى بسهم آخر فوضعه فيه فنزعه فوضعه وثبت قائ: بسهم فوضعه فيه، فانتزعه ووضعه وثبت قائما قال
فوثب : اجلس فقد أثبت قال: مث عاد له بالثالث فوضعه فيه فنزعه فوضعه مث ركع وسجد مث أهب صاحبه، فقال

: وملا رأى املهاجري ما باالنصاري من الدماء قال سبحان اهللا: الرجل فلما رآها عرف أنه قد نذرا به، فهرب قال
  فلم أحب أن أقطعها حىت أفال أهببتين أول ما رماك ؟ قال كنا يف سورة أقرؤها

أنفذها، فلما تابع علي الرمي ركعت فأذنتك، وأمي اهللا لوال أن أضيع ثغرا أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .حبفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها

  .بن إسحاق بههكذا ذكره ابن إسحاق يف املغازي وقد رواه أبو داود عن أيب توبة عن عبد اهللا بن املبارك عن ا
وقد ذكر الواقدي عن عبد اهللا العمري عن أخيه عبيداهللا عن القاسم بن حممد عن صاحل بن خوات عن أبيه حديث 

  صالة اخلوف
__________  

  .٣٧٥/  ٣دالئل البيهقي ج ) ١(



  .وما بني معكوفني من الدالئل ٣٧٩/  ٣دالئل النبوة ج ) ٢(
  .س بعم حملمد بن اسحاقصدقة بن يسار رجل خزري سكن مكة، ولي) ٣(

قاله أبو ذر، ورواه ابن جرير بإسناده دون " عمي " وأخرج احلديث أبو داود يف سننه عن ابن اسحاق ومل يذكر فيه 
  .ذكر عمي

  .٢١٨/  ٣راجع اخلرب يف سرية ابن هشام ج 
  .) ٢٩٥شرح أيب ذر ص (الطليعة الذي حيرس القوم، يقال ربأ القوم إذا حرسهم : الربيئة) ٤(

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أصاب يف حماهلم نسوة، وكان يف السيب جارية وضيئة وكان : بطوله قال
زوجها حيبها فحلف ليطلنب حممدا وال يرجع حىت يصيب دما أو خيلص صاحبته مث ذكر من السياق حنو ما أورده 

  .حممد بن إسحاق
ا أنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء رجل من أصحابه قال الواقدي وكان جابر بن عبد اهللا يقول بين

بفرخ طائر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر إليه فأقبل إليه أبواه أو أحدمها حىت طرح نفسه يف يدي الذي 
  .أخذ فرخه، فرأيت أن الناس عجبوا من ذلك

أخذمت فرخه فطرح نفسه رمحة لفرخه فواهللا لربكم  أتعجبون من هذا الطائر: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١(أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه 

خرجت مع رسول اهللا : حدثين وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد اهللا قال: قصة مجل جابر قال حممد بن إسحاق
 صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم إىل غزوة ذات الرقاع من خنل، على مجل يل ضعيف، فلما قفل رسول اهللا

  يا: مالك يا جابر ؟ قلت: جعلت الرفاق متضي وجعلت أختلف حىت أدركين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .رسول اهللا أبطأ يب مجلي هذا

أعطين هذه العصا من يدك، أو أقطع عصا من : أخنه، قال فأخنته، وأناخ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال: قال
  .، ففعلتشجرة

اركب، فركبت فخرج، والذي بعثه باحلق : فأخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنخسه هبا خنسات، مث قال
  .ناقته مواهقة) ٢(يواهق 
ال : قلت بل أهبه لك قال: أتبيعين مجلك هذا يا جابر ؟ قال: وحتدثت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال

فبدرمهني، : ال إذا تغبنين يا رسول اهللا، قال: قلت: قد أخذته بدرهم، قال: سمنيه، قالقلت ف: ولكن بعنيه، قال
أفقد رضيت ؟ : فلم يزل يرفع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بلغ االوقية، قال فقلت: قلت ال، قال: قال
أثيبا : نعم يا رسول اهللا، قال: يا جابر هل تزوجت بعد، قال قلت: قد أخذته مث قال: نعم، قلت فهو لك، قال: قال

قلت يا رسول اهللا إن أيب أصيب يوم أحد : أفال جارية تالعبها وتالعبك، قال: قلت بل ثيبا، قال: أم بكرا، قال
  .، فنكحت امرأة جامعة، جتمع رؤوسهن فتقوم عليهن)٣(وترك بنات له سبعا 

زور فنحرت، فأقمنا عليها يومنا ذلك، ومسعت بنا أمرنا جب) ٤(أصبت إن شاء اهللا، أما إنا لو جئنا صرارا : قال
إهنا ستكون، فإذا أنت قدمت فاعمل عمال كيسا، : فقلت واهللا يا رسول اهللا ما لنا منارق، قال: فنفضت منارقها، قال

فلما جئنا صرارا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبزور فنحرت، وأقمنا عليها ذلك اليوم، فلما أمسى : قال
  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل ودخلنارسو
  فحدثت املرأة احلديث، وما: قال



__________  
  .٣٧٩/  ٣ونقله عنه البيهقي يف الدالئل  ٣٩٧/  ١مغازي الواقدي ) ١(
  ).٢٣٤/  ٤النهاية (أي يباريها يف السري ومياشيها، ومواهقة االبل مد أعناقها يف السري : يواهق ناقته) ٢(
  .تسعا: ييف الواقد) ٣(
  ).معجم البلدان(موضع على ثالثة أميال من املدينة : صرار) ٤(

فدونك فسمع وطاعة، فلما أصبحت أخذت برأس اجلمل، فأقبلت : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالت
اهللا  وخرج رسول: به حىت أخنته على باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث جلست يف املسجد قريبا منه، قال

  :يا رسول اهللا هذا مجل جاء به جابر، قال: ما هذا، قالوا: صلى اهللا عليه وسلم فرأى اجلمل فقال
اذهب جبابر، : ودعا بالال فقال: يا ابن أخي خذ برأس مجلك فهو لك، قال: فقال: فأين جابر ؟ فدعيت له، قال

فواهللا ما زال ينمي عندي، ويرى مكانه من : قالفذهبت معه فأعطاين أوقية وزادين شيئا يسريا، : فأعطه أوقية، قال
  .بيتنا حىت أصيب أمس فيما أصيب لنا

  ).١(يعين يوم احلرة 
قال ) ٢(وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث عبيد اهللا بن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر ينحوه 

عليه وسلم جابر بن عبد اهللا أن اهللا أحيا  يف هذا احلديث إشارة إىل ما كان أخرب به رسول اهللا صلى اهللا: السهيلي
  .والده وكلمه فقال له متن علي

للذين (وزادهم على ذلك يف قوله ) إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم(وذلك أنه شهيد وقد قال اهللا تعاىل 
وال حتسنب (ها منهم فقال مث مجع هلم بني العوض واملعوض فرد عليهم أرواحهم اليت اشترا) أحسنوا احلسىن وزيادة

والروح لالنسان مبنزلة املطية كما قال عمر بن عبد ) الذين قتلوا يف سبيل اهللا أموات بل أحياء عند رهبم يرزقون
  .العزيز
  .فلذلك اشترى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جابر مجله وهو مطيته، فأعطاه مثنه مث رده عليه وزاده مع ذلك: قال

  .ملا كان أخربه به عن أبيه قال ففيه حتقيق
  .وهذا الذي سلكه السهيلي هاهنا إشارة غريبة وختيل بديع واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

باب ما كان ظهر يف : على هذا احلديث يف هذه الغزوة فقال) ٣) (دالئل النبوة(وقد ترجم احلافظ البيهقي يف كتابه 
  .اهللا رضي اهللا عنهغزاته هذه من بركاته وآياته يف مجل جابر بن عبد 

  .وهذا احلديث له طرق عن جابر وألفاظ كثرية وفيه اختالف كثري يف كمية مثن اجلمل وكيفية ما اشترط يف البيع
  .وحترير ذلك واستقصاؤه الئق بكتاب البيع من االحكام واهللا أعلم

  .اهللا أعلموقد جاء تقييده هبذه الغزوة وجاء تقييده بغريها كما سيأيت ومستبعد تعداد ذلك و
  .غزوة بدر اآلخرة وهي بدر املوعد اليت تواعدوا إليها من أحد كما تقدم

وملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة من غزوة ذات الرقاع أقام هبا بقية مجادي : قال ابن إسحاق
  .االوىل ومجادي اآلخرة ورجبا، مث خرج يف شعبان إىل بدر مليعاد أيب سفيان

  واستعمل على املدينة عبد اهللا بن: ابن هشامقال 
__________  

املراد وقعة احلرة اليت كانت باملدينة أيام يزيد بن معاوية على يد مسلم بن عقبة املري، وكان سببها حركة ) ١(



  املدينة
  .ضد يزيد واخراجهم مروان بن احلكم وبىن أمية من املدينة

بيحت املدينة ثالثة أيام أمام جيشه مبا فيها من مال أو رقة أو سالح أو ورد يزيد بإرساله قائده ابن عقبة حيث ا
  ).٧ - ٦/  ٧انظر الطربي ج (طعام 

  .٣٨١/  ٣ج ) ٣( ٣٢٠/  ٤باب شراء الدواب فتح الباري  ٣٤كتاب البيوع  ٣٤يف ) ٢(

  .عبد اهللا بن أيب بن سلول
  .قام عليه مثانيا ينتظر أبا سفيانفنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدرا وأ: قال ابن إسحاق

  .وخرج أبو سفيان يف أهل مكة حىت نزل جمنة، من ناحية الظهران
يا معشر قريش، إنه ال يصلحكم إال عام خصيب : وبعض الناس يقول قد بلغ عسفان، مث بدا يف الرجوع فقال

  .رجعواترعون فيه الشجر، وتشربون فيه اللنب، فإن عامكم هذا عام جدب، وإين راجع فا
  .إمنا خرجتم تشربون السويق: فرجع الناس، فسماهم أهل مكة جيش السويق، يقولون

وأتى خمشي بن عمرو الضمري، وقد كان وادع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة ودان على بين ضمرة : قال
ددنا إليك ما كان بيننا نعم يا أخا بين ضمرة، وإن شئت ر: يا حممد أجئت للقاء قريش على هذا املاء ؟ قال: فقال

  .وبينك، وجالدناك حىت حيكم اهللا بيننا وبينك
  .ال واهللا يا حممد ما لنا بذلك من حاجة: قال

  .مث رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ومل يلق كيدا
ذلك قال ابن هشام قال ابن إسحاق وقد قال عبد اهللا بن رواحة يعين يف انتظارهم أبا سفيان ورجوعه بقريش عامه 

مليعاده صدقا وما كان وافيا فأقسم لو * وعدنا أبا سفيان بدرا فلم جند : وقد أنشدنيها أبو زيد لكعب بن مالك
وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا غصيتم * البت ذميما وافتقدت املواليا تركنا به أوصال عتبة وابنه * القيتنا فلقيتنا 

فدى لرسول اهللا أهلي وماليا * لسئ الذي كان غاويا فإين وإن عنفتموين لقائل وأمركم ا* رسول اهللا أف لدينكم 
  شهابا لنا يف ظلمة الليل هاديا* أطعناه مل نعدله فينا بغريه 

جالد كأفواه املخاض * دعوا فلجات الشام قد حال دوهنا : وقال حسان بن ثابت يف ذلك: قال ابن إسحاق
فقوال * وأنصاره حقا وأيدي املالئك إذا سلكت للغور من بطن عاجل * رهبم  بأيدي رجال هاجروا حنو) ١(االوارك 

بكل كميت جوزه ) ٣(بأرعن جرار عريض املبارك * أقمنا على الرس النزوع مثانيا ) ٢(هلا ليس الطريق هنالك 
تك فإن مناسم أخفاف املطي الروا* وقب طوال مشرفات احلوارك ترى العرفج العامي تذري أصوله * نصف خلقه 

يزد يف سواد * فرات بن حيان يكن رهن هالك وإن تلق قيس بن امرئ القيس بعده * تلق يف تطوافنا والتماسنا 
  فإنك من غر الرجال الصعالك* لونه لون حالك فأبلغ أبا سفيان عين رسالة 

__________  
  .ني جانبيهمسي فلجا النه فدخ يف االرض، وفرق ب: مجع فلج، وهو املاء اجلاري: فلجات) ١(
  .مكان فيه رمل كثري: عاجل) ٢(
  .اجليش الكثري الذي له اتباع وفضول: أرعن) ٣(



وجدك * أحسان إنا يا ابن آكلة الفغا : فأجابه أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وقد أسلم فيما بعد ذلك: قال
شد مدارك إذا ما انبعثنا من مناخ حسبته ولو وألت منا ب* خرجنا وما تنجو اليعافري بيننا ) ١(نغتال اخلروق كذلك 

وتتركنا يف النخل عند املدارك على الزرع * اقمت على الرس النزوع تريدنا ) ٢(مد من أهل املوسم املتعارك * 
) ٣(جبرد اجلياد واملطي الرواتك * فما وطئت ألصقنه بالدكادك أقمنا ثالثا بني سلع وفارع * متشي خيلنا وركابنا 

  كمأخذكم بالعني أرطال آنك) * ٤(لقوم عند فنائكم حسبتم جالد ا
فوارس من أبناء * على حنو قول املعصم املتماسك سعدمت هبا وغريكم كان أهلها * فال تبعث اخليل اجلياد وقل هلا 

تركنا منها أبياتا : قال ابن هشام) ٥(وال حرمات دينها أنت ناسك * فهر بن مالك فإنك ال يف هجرة إن ذكرهتا 
الف قوافيها، وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وابن هليعة عن أيب االسود عن عروة بن الزبري أن رسول الخت

اهللا صلى اهللا عليه وسلم استنفر الناس ملوعد أيب سفيان وانبعث املنافقون يف الناس يثبطوهنم فسلم اهللا أولياءه، 
إن وجدنا أبا سفيان : ر وأخذوا معهم بضائع، وقالواوخرج املسلمون صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بد

وإال اشترينا من بضائع موسم بدر مث ذكر حنو سياق ابن إسحاق يف خروج أيب سفيان إىل جمنة ورجوعه ويف مقاولة 
  ).٦(الضمري، وعرض النيب صلى اهللا عليه وسلم املنابذة فأىب ذلك 

إليها يف ألف ومخسمائة من أصحابه واستخلف على املدينة عبد  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال الواقدي
  .اهللا بن رواحة

وكان خروجه إليها يف مستهل ذي القعدة يعين سنة أربع، والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك يف شعبان من هذه 
تواعدوا إليها من السنة الرابعة ووافق قول موسى بن عقبة أهنا يف شعبان لكن قال يف سنة ثالث وهذا وهم فإن هذه 

  .أحد وكانت أحد يف شوال سنة ثالث كما تقدم واهللا أعلم
  ).٧(فأقاموا ببدر مدة املوسم الذي كان يعقد فيها مثانية أيام فرجعوا وقد رحبوا من الدرهم درمهني : قال الواقدي
  فانقلبوا كما: وقال غريه

__________  
  .ل أن يطيبهو غربة تعلو التمر قب: التمر، وقيل: الغفا) ١(

  .نقطع: نغتال
  .القفار: اخلروق

  .املوضع الذي ينزلون فيه فيتركون به الدمن، أي آثار الدواب واالبل، وأرواثها وبعارها: املدمن) ٢(
  .جبالن: سلع وقارع) ٣(
  .حول بيوتكم: قباهبم، ويف طبقات الشعراء: يف ابن هشام) ٤(
  .وال حرمات الدين أنت بناسك: وتروى) ٥(
  .٣٨٦و  ٣٨٥/  ٣ل اخلرب البيهقي يف الدالئل نق) ٦(

  ).١٦٨: ص(والدرر يف اختصار املغازي والسري 
  .٣٨٤/  ١: مغازي الواقدي) ٧(

آل ) [ فضل عظيم) ذو(فانقلبوا بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسهم سوء واتبعوا رضوان اهللا واهللا : (قال اهللا عزوجل
  ]. ١٧٤: عمران

ويف مجادى االوىل من هذه السنة مات عبد : اقعة سنة أربع من اهلجرة قال ابن جريرفصل يف مجلة من احلوادث الو



اهللا بن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه يعين من رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ست سنني فصلى 
  .نهعليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونزل يف حفرته والده عثمان بن عفان رضي اهللا ع

وفيه تويف أبو سلمة عبد اهللا بن عبد االسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي املخزومي وأمه : قلت
برة بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان رضيع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارتضعا من 

  .ثويبة موالة أيب هلب
دة وعثمان بن عفان واالرقم بن أيب االرقم قدميا يف يوم واحد، وقد هاجر هو وكان إسالم أيب سلم وأيب عبي

وزوجته أم سلمة إىل أرض احلبشة مث عاد إىل مكة وقد ولد هلما باحلبشة أوالد، مث هاجر من مكة إىل املدينة وتبعته 
هللا عنه وأرضاه، له أم سلمة إىل املدينة كما تقدم، وشهد بدرا واحدا ومات من آثار جرح جرحه بأحد رضي ا

  .حديث واحد يف االسترجاع عند املصيبة سيأيت يف سياق تزويج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأم سلمة قريبا
ويف ليال خلون من شعبان منها ولد احلسني بن علي من فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن جرير

  .ورضي اهللا عنهم
ن هذه السنة تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت خزمية بن احلارث بن عبد قال ويف شهر رمضان م

  .اهللا بن عمرو بن عبد مناف بن هالل بن عامر بن صعصعة اهلاللية
  ).١(كانت أخت ميمونة بنت احلارث : عن علي بن عبد العزيز اجلرجاين أنه قال: وقد حكى أبو عمر بن عبد الرب

  .أره لغريه مث استغربه وقال مل
  .وهي اليت يقال هلا أم املساكني لكثرة صدقاهتا عليهم وبرها هلم وإحساهنا إليهم

  .ودخل هبا يف رمضان وكانت قبله عند الطفيل بن احلارث فطلقها) ٢(وأصدقها ثنيت عشرة أوقية ونشا 
ة بن احلارث بن املطلب بن مث خلف عليها أخوه عبيد: قال أبو عمر بن عبد الرب عن علي بن عبد العزيز اجلرجاين

  .عبد مناف
  .وقيل كانت حتت عبد اهللا بن جحش فقتل عنها يوم أحد: الغابة] أسد [ قال ابن االثري يف 

  وال خالف أهنا: قال أبو عمر
  حىت توفيت رضي اهللا) ٣(ماتت يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل مل تلبث عنده إال شهرين أو ثالثة 

__________  
تقدم نسب زينب بنت خزمية، أما ميمونة فهي بنت احلارث بن حزن بن جبري بن اهلزم بن رويبة بن عبد اهللا بن ) ١(

  .هالل بن عامر بن صعصعة
  .نصف أوقية، وهو عشرون درمها: النش) ٢(
صلى اهللا مكثت عنده مثانية أشهر وتوفيت يف آخر ربيع اآلخر، صلى عليها رسول اهللا : يف طبقات ابن سعد) ٣(

  .عليه وسلم ودفنها بالبقيع

  .عنها
  .بنت أيب أمية) ١(وقال الواقدي يف شوال من هذه السنة تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة 

وكانت قبله عند زوجها أيب أوالدها أيب سلمة بن عبد االسد وقد كان شهد أحدا كما تقدم، وجرح يوم : قلت
رئ، مث خرج يف سرية فغنم منها نعما ومغنما جيدا، مث أقام بعد ذلك سبعة عشر أحد فداوى جرحه شهرا حىت ب

من مجادي االوىل من هذه السنة، فلما حلت يف شوال خطبها ) ٢(يوما مث انتقض عليه جرحه فمات لثالث بقني 



را فتذكر أهنا امرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل نفسها بنفسه الكرمية وبعث إليها عمر بن اخلطاب يف ذلك مر
غريي أي شديدة الغرية واهنا مصبية أي هلا صبيان يشغلوهنا عنه وحيتاجون إىل مؤنة حتتاج معها أن تعمل هلم يف 

أما الصبية فإىل اهللا وإىل رسوله أي نفقتهم ليس إليك، وأما الغرية فأدعو اهللا فيذهبها، فأذنت يف ذلك : قوهتم، فقال
  .قم فزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم تعين قد رضيت وأذنت: هوقالت لعمر آخر ما قالت ل

فتوهم بعض العلماء أهنا تقول البنها عمر بن أيب سلمة وقد كان إذ ذاك صغريا ال يلي مثله العقد، وقد مجعت يف 
  .ذلك جزءا مفردا بينت فيه الصواب يف ذلك وهللا احلمد واملنة

 سلمة وهو أكرب ولدها وساغ هذا الن أباه ابن عمها فلالبن والية أمه وان الذي وىل عقدها عليه ابنها سلمة بن أيب
  .إذا كان سببا هلا من غري جهة البنوة باالمجاع

وكذا إذا كان معتقا أو حاكما، فأما حمض البنوة فال يلي هبا عقد النكاح عند الشافعي وحده وخالفه الثالثة أبو 
  .حنيفة ومالك وأمحد رمحهم اهللا

  .وضع آخر يذكر فيه وهو كتاب النكاح من االحكام الكبري إن شاء اهللاولبسط هذا م
حدثنا يونس، حدثنا ليث، يعين ابن سعد، عن يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد، عن عمرو بن : قال االمام أمحد

لقد : وسلم فقال أتاين أبو سلمة يوما من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه: أيب عمرو، عن املطلب، عن أم سلمة قالت
ال يصيب أحدا من املسلمني مصيبة فيسترجع : " مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوال سررت به، قال

  ".عند مصيبته مث يقول اللهم آجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا منها إال فعل به 
جرين يف مصيبيت وأخلف يل خريا اللهم آ: فحفظت ذلك منه، فلما تويف أبو سلمة استرجعت وقلت: قالت أم سلمة

من أين يل خري من أيب سلمة ؟ فلما انقضت عديت استأذن علي رسول اهللا صلى : منها، مث رجعت إىل نفسي فقلت
اهللا عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا يل فغسلت يدي من القرظ وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقعد 

يا رسول اهللا ما يب أن ال تكون بك الرغبة، ولكين امرأة يب : ن مقالته قلتعليها فخطبين إىل نفسي، فلما فرغ م
  .غرية شديدة، فأخاف أن ترى مين شيئا يعذبين اهللا به، وأنا امرأة قد دخلت يف السن وأنا ذات عيال

وأما  أما ما ذكرت من الغرية فسيذهبها اهللا عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابين مثل الذي أصابك،: فقال
  .فقد سلمت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ما ذكرت من العيال فإمنا عيالك عيايل، فقالت

  فقالت أم
__________  

  .بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم) سهيل(هند بنت أيب أمية : وامسها) ١(
  .لثمان خلون من مجادى اآلخرة سنة أربع: يف ابن سعد) ٢(

  .اهللا بأيب سلمة خريا منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقد أبدلين : سلمة
وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث محاد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن أيب سلمة عن أمه أم سلمة عن أيب 

  .سلمة به
  .وقال الترمذي حسن غريب

  .ويف رواية للنسائي عن ثابت عن ابن عمر بن أيب سلمة عن أبيه
ن أيب بكر بن أيب شيبة عن يزيد بن هارون عن عبد امللك بن قدامة اجلمحي عن أبيه عن عمر بن ورواه ابن ماجة ع

  .أيب سلمة به



راجعا إىل املدينة فأقام هبا  -يعين من بدر املوعد  -مث انصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن إسحاق
  .عحىت مضى ذو احلجة ووىل تلك احلجة املشركون وهي سنة أرب

  ويف: وقال الواقدي
  .هذه السنة يعين سنة أربع أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود

  .فثبت عنه يف الصحيح أنه قال تعلمته يف مخسة عشر يوما: قلت
  .واهللا أعلم

مث غزا رسول اهللا صلى اهللا : سنة مخس من اهلجرة النبوية غزوة دومة اجلندل يف ربيع االول منها قال ابن إسحاق
  ).١(عليه وسلم دومة اجلندل 

  .واستعمل على املدينة سباع بن عرفطة الغفاري -يعين من سنة مخس  -قال ابن هشام يف ربيع االول، 
  .مث رجع إىل املدينة قبل أن يصل إليها ومل يلق كيدا، فأقام باملدينة بقية سنته: قال ابن إسحاق

  ).٢(هكذا قال ابن إسحاق 
أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقد قال حممد بن عمر الواقدي بإسناده عن شيوخه عن مجاعة من السلف قالوا

وسلم أن يدنو إىل أداين الشام، وقيل له أن ذلك مما يفزع قيصر، وذكر له أن بدومة اجلندل مجعا كبريا وأهنم 
وا من املدينة، فندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يظلمون من مر هبم، وكان هلا سوق عظيم وهم يريدون أن يدن

مذكور، : الناس فخرج يف ألف من املسلمني، فكان يسري الليل ويكمن النهار، ومعه دليل له من بين عذرة، يقال له
  .هاد خريت

ن أصاب فلما دنا من دومة اجلندل، أخربه دليله بسوائم بين متيم، فسار حىت هجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب م
وهرب من هرب يف كل وجه، وجاء اخلرب أهل دومة اجلندل فتفرقوا، فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

بساحتهم فلم جيد فيها أحدا، فأقام هبا أياما، وبث السرايا مث رجعوا وأخذ حممد بن سلمة رجال منهم فأتى به رسول 
وا أمس، فعرض عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هرب: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فسأله عن أصحابه فقال

  .االسالم فأسلم، ورجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة
  وكان خروجه عليه السالم إىل دومة: قال الواقدي

__________  
  .وهريدومة بضم الدال وتفتح بالضم عند أهل اللغة، وبالفتح عند أصحاب احلديث قاله اجل: دومة اجلندل) ١(

من أعمال املدينة، تقع مشايل جند وهي طرف من أفواه الشام بينها وبني دمشق مخس ليال وبينها وبني املدينة مخس 
  .عشرة ليلة
  ).٩٥/  ٢الروض االنف وشرح املواهب (مسيت بدومى بن امساعيل وكان نزهلا : قال البكري

   ٢٢٤/  ٣سرية ابن هشام ) ٢(

  .ة مخسسن) ١(اجلندل يف ربيع اآلخر 
  .وفيه توفيت أم سعد بن عبادة وابنها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذه الغزوة: قال

حدثنا حممد بن بشار، حدثنا حيىي بن سعيد، عن سعيد بن أيب عروبة، عن : وقد قال أبو عيسى الترمذي يف جامعه
سلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى قتادة، عن سعيد بن املسيب، أن أم سعد ماتت والنيب صلى اهللا عليه و

لذلك شهر وهذا مرسل جيدا، وهو يقتضي أنه عليه السالم غاب يف هذه الغزوة شهرا فما فوقه على ما ذكره 



  .الواقدي رمحه اهللا
يا أيها الذين آمنوا اذكروا : (غزوة اخلندق أو االحزاب وقد أنزل اهللا تعاىل فيها صدر سورة االحزاب فقال تعاىل

إذ جاءوكم * نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم رحيا وجنودا مل تروها وكان اهللا مبا تعملون بصريا 
من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت االبصار وبلغت القلوب احلناجر وتظنون باهللا الظنونا، هنالك ابتلى املؤمنون 

وإذ قالت * ن يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا وإذ يقول املنافقون والذي* وزلزلوا زلزاال شديدا 
طائفة منهم يا أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النيب يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة أن 

ولقد كانوا *  ولو دخلت عليهم من أقطارها مث سئلوا الفتنة التوها وما تلبثوا هبا إال يسريا* يريدون إال فرارا 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررمت من املوت أو القتل * عاهدوا اهللا من قبل ال يولون االدبار وكان عهد اهللا مسئوال 

قل من ذا الذي يعصمكم من اهللا إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رمحة وال جيدون هلم من * وإذا ال متتعون إال قليال 
أشحة * يعلم اهللا املعوقني منكم والقائلني الخواهنم هلم إلينا وال يأتون البأس إال قليال قد * دون اهللا وليا وال نصريا 

عليكم فإذا جاء اخلوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من املوت فإذا ذهب اخلوف 
حيسبون * على اهللا يسريا سلقوكم بألسنة حداد أشحة على اخلري أولئك مل يؤمنوا فاحبط اهللا أعماهلم وكان ذلك 

االحزاب مل يذهبوا وان يأت االحزاب يودوا مل أهنم بادون يف االعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما 
وملا * لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثريا * قاتلوا إال قليال 

  لوا هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله وما زادهمرأى املؤمنون االحزاب قا
من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا * إال إميانا وتسليما 

ورد * يما ليجزى اهللا الصادقني بصدقهم ويعذب املنافقني إن شاء أو يتوب عليهم إن اهللا كان غفورا رح* تبديال 
  اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا وكفى اهللا املؤمنني القتال

__________  
وكان يف شهر ربيع االول على : " يف ربيع االول، وكذلك يف شرح املواهب: يف تاريخ ابن جرير عن الواقدي) ١(

  .بيع اآلخررأس تسعة وأربعني شهرا من اهلجرة وكان رجوعه إىل املدينة يف العشرين من ر
يف ربيع االول على رأس تسعة وأربعني شهرا، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلمس : ويف املغازي للواقدي" 

  .ليال بقني من ربيع االول، وقدم لعشر بقني من ربيع اآلخر
٤٠٢/  ١.  

هبم الرعب فريقا تقتلون وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف يف قلو* وكان اهللا قويا عزيزا 
 ٩: االحزاب) [ وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطئوها وكان اهللا على كل شئ قديرا

وقد تكلمنا على كل من هذه اآليات الكرميات يف التفسري وهللا احلمد واملنة، ولنذكر هاهنا ما يتعلق ]  ٢٧ -
  .يه التكالنبالقصة إن شاء اهللا وبه الثقة وعل

وقد كانت غزوة اخلندق يف شوال سنة مخس من اهلجرة نص على ذلك ابن إسحاق وعروة بن الزبري وقتادة 
مث كانت وقعة : والبيهقي وغري واحد من العلماء سلفا وخلفا وقد روى موسى بن عقبة، عن الزهري أنه قال

  .االحزاب يف شوال سنة أربع
  .ا رواه أمحد بن حنبل عن موسى بن داود عنهوكذلك قال االمام مالك بن أنس فيم

، )١(وال اختالف بينهم يف احلقيقة الن مرادهم أن ذلك بعد مضي أربع سنني وقبل استكمال مخس : قال البيهقي



وال شك أن املشركني ملا انصرفوا عن أحد واعدوا املسلمني إىل بدر العام القابل، فذهب النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ا تقدم يف شعبان سنة أربع ورجع أبو سفيان بقريش جلدب ذلك العام فلم يكونوا ليأتوا إىل املدينة بعد وأصحابه كم

  .شهرين، فتعني أن اخلندق يف شوال من سنة مخس واهللا أعلم
وقد صرح الزهري بأن اخلندق كانت بعد أحد بسنتني وال خالف أن أحدا يف شوال سنة ثالث إال على قول من 

ول التاريخ من حمرم السنة الثانية لسنة اهلجرة، ومل يعدوا الشهور الباقية من سنة اهلجرة من ربيع ذهب إىل أن أ
  االول إىل آخرها كما حكاه

  .البيهقي
وبه قال يعقوب بن سفيان الفسوي وقد صرح بأن بدرا يف االوىل، وأحدا يف سنة ثنتني، وبدر املوعد يف شعبان سنة 

  ).٢(أربع ثالث، واخلندق يف شوال سنة 
وهذا خمالف لقول اجلمهور فإن املشهور أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب جعل أول التاريخ من حمرم سنة اهلجرة، 

  .وعن مالك من ربيع االول سنة اهلجرة، فصارت االقوال ثالثة واهللا أعلم
اهلجرة واهللا أعلم، فأما والصحيح قول اجلمهور أن أحدا يف شوال سنة ثالث، وأن اخلندق يف شوال سنة مخس من 

عرضت على رسول اهللا : من طريق عبيداهللا عن نافع عن ابن عمر أنه قال) ٣(احلديث املتفق عليه يف الصحيحني 
صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم جيزين، وعرضت عليه يوم اخلندق وأنا ابن مخس عشرة 

  العلماء منهم البيهقي بأنه عرضفأجازين، فقد أجاب عنها مجاعة من 
__________  

وفيها فصل البيهقي أقوال غري واحد من العلماء وأصحاب السري يف تاريخ وقعة  ٣٩٥/  ٣انظر الدالئل ج ) ١(
  .وما بعدها ٣٩٢اخلندق يف باب التاريخ لغزوة اخلندق ص 

  .٣٩٧/  ٣نقل اخلرب البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(
  .وكانت غزوة االحزاب يف ذي القعدة سنة مخس: ٦٥/  ٢ات وقال ابن سعد يف الطبق

  .اهنا كانت يوم الثالثاء لثمان مضت من ذي القعدة سنة مخس: وذكر الواقدي
  ).٤٤٠/  ٢ج (
باب ح  ٢٤كتاب االحكام  ١٣باب غزوة اخلندق والترمذي يف  ٢٩كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٣(

أن الغالم إذا استكمل : ويرون..حسن صحيح والعمل به عند أهل العلمهذا حديث : وقال أبو عيسى ١٣٦١
  .مخس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل مخس عشرة فحكمه حكم الرجال

  .يوم أحد يف أول الرابعة عشرة، ويوم االحزاب يف أواخر اخلامسة عشرة
قد استكمل مخس عشرة سنة اليت جياز ملثلها وحيتمل أنه أراد أنه ملا عرض عليه يف يوم االحزاب كان : قلت

  .الغلمان، فال يبقى على هذا زيادة عليها
  .إن هذا الفرق بني الصغري والكبري: وهلذا ملا بلغ نافع عمر بن عبد العزيز هذا احلديث قال

  .واعتمد على ذلك مجهور العلماء) ١(مث كتب به إىل اآلفاق 
  .واهللا أعلم

  ).٢(ابن إسحاق وغريه  وهذا سياق القصة مما ذكره
  .مث كانت غزوة اخلندق يف شوال سنة مخس: قال ابن إسحاق



فحدثين يزيد بن رومان، عن عروة، ومن ال أهتم عن عبيداهللا بن كعب بن مالك، وحممد بن كعب القرظي 
  .ث بعضوالزهري، وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبد اهللا بن أيب بكر وغريهم من علمائنا وبعضهم حيدث ماال حيد

وحىي بن أخطب ) ٣(سالم بن أيب احلقيق النضري : إنه كان من حديث اخلندق أن نفرا من اليهود منهم: قالوا
الوائلي، يف نفر من بين النضري، ) ٤(النضري، وكنانة بن الربيع بن أيب احلقيق، وهوذة بن قيس الوائلي، وأبو عمار 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، خرجوا حىت قدموا على  ونفر من بين وائل، وهم الذين حزبوا االحزاب على
قريش مبكة فدعوهم إىل حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا إنا سنكون معكم عليه حىت نستأصله، فقالت 

 يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب االول والعلم مبا أصبحنا خنتلف فيه حنن وحممد، أفديننا خري أم دينه ؟: هلم قريش
أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من (بل دينكم خري من دينه، وأنتم أوىل باحلق منه، فهم الذين أنزل اهللا فيهم : قالوا

الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال، أولئك الذين لعنهم 
  ]. ٥١: النساء [اآليات ) اهللا ومن يلعن اهللا فلن جتد له نصريا

فلما قالوا ذلك لقريش، سرهم ونشطوا ملا دعوهم إليه من حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فاجتمعوا لذلك 
واتعدوا له، مث خرج أولئك النفر من يهود حىت جاؤوا غطفان، من قيس عيالن، فدعوهم إىل حرب النيب صلى اهللا 

وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك واجتمعوا معهم فيه، فخرجت  عليه وسلم وأخربوهم أهنم يكونون معهم عليه،
  قريش وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان

__________  
إىل عماله أن افرضوا البن مخس ) عمر بن عبد العزيز(وكتب : ويف هنايته ٣٩٥/  ٣انظر دالئل النبوة ج ) ١(

  .ن الثوري وابن املبارك والشافعي وأمحد واسحاقعشرة وما كان سوى ذلك، فاحلقوه بالعيال وهو ما اعتمده سفيا
صحيح  ١٦٥/  ١أنساب االشراف  ٢٢٤/  ٣سرية ابن هشام  ٦٥/  ٢ابن سعد : انظر يف غزوة اخلندق) ٢(

/  ٤السرية الشامية  ٧٦/  ٢عيون االثر  ٤٠١/  ٢السرية احللبية ؟  ١٨٤ابن حزم ص  ١٠٧/  ٥البخاري 
  .١٤٥/  ١٢مسلم شرح النووي  ٤٤٠/  ٢ي الواقدي مغاز ٣٩٢/  ٣دالئل البيهقي  ٥١٢

  ثقفي وقرشي وهو خارج: النضري نسب إىل طائفة من بين نضري، والقياس نضريي إال أن يكون من باب قوهلم) ٣(
  .عن القياس

  أبو عامر الراهب : يف الواقدي) ٤(

بن أيب حارثة املري يف بين مرة، بن حصن بن حذيفة بن بدر يف بين فزارة، واحلارث بن عوف ) ١(وقائدها عيينة 
ومسعر بن رخيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد اهللا بن هالل بن خالوة بن أشجع بن ريث بن غطفان فيمن 

  ).٢(تابعه من قومه من أشجع 
  .فلما مسع هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما أمجعوا له من االمر، ضرب اخلندق على املدينة

  .إن الذي أشار به سلمان: يقال: امقال ابن هش
  .أول من حفر اخلنادق منوشهر بن أيرج بن أفريدون وكان يف زمن موسى عليه السالم: قال الطربي والسهيلي

فعمل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترغيبا للمسلمني يف االجر، وعمل معه املسلمون، : قال ابن إسحاق
  .رون بالضعف، ومنهم من ينسل خفية بغري إذنه وال علمه عليه الصالة والسالموختلف طائفة من املنافقني يعتذ

إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع مل (وقد أنزل اهللا تعاىل يف ذلك قوله تعاىل 
ستأذنوك لبعض شأهنم فأذن ملن يذهبوا حىت يستأذنوه إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون باهللا ورسوله فإذا ا



ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم اهللا * شئت منهم واستغفر هلم اهللا إن اهللا غفور رحيم 
الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أال أن هللا ما يف 

 - ٦٢: النور) [ يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم مبا عملوا واهللا بكل شئ عليم السموات واالرض قد
٦٤ .[  

فعمل املسلمون فيه حىت احكموه، وارجتزوا فيه برجل من املسلمني يقال له جعيل مساه رسول اهللا : قال ابن إسحاق
وكان للبائس يوما ظهرا وكانوا إذا * ل عمرا مساه من بعد جعي: صلى اهللا عليه وسلم عمرا، فقالوا فيما يقولون

  ).٣(قالوا عمرا قال معهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرا، وإذا قالوا ظهرا قال هلم ظهرا 
  حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن: وقد قال البخاري

عليه وسلم إىل اخلندق فإذا املهاجرون واالنصار حيفرون يف غداة  خرج رسول اهللا صلى اهللا: محيد مسعت أنسا قال
  :باردة ومل يكن هلم عبيد يعملون ذلك هلم، فلما رأى ما هبم من النصب واجلوع قال

__________  
عيينة بن حصن، امسه حذيفة ومسي عيينة لشتر كان بعينه، أسلم مث ارتد أسر يوم تنبأ طليحة االسدي وأيت به ) ١(

  .كر فمن عليه، ومل يزل مظهرا االسالم حىت ماتأبو ب
انظر شرح املواهب والروض (االمحق املطاع فقد كان يتبعه عشرة آالف قناة : قال فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).االنف
  .وأقبل أبو اال عور فيمن اتبعه من بين سليم مددا لقريش: زاد عقبة يف روايته) ٢(

ا االحزاب نفرا من بين وائل ومن بين النضري، ومن بين وائل حي من االنصار من كان الذين حزبو: وقال عروة
  .وقريش وغطفان..أوس اهللا وحوح بن عمرو

راجع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان النيب " كان " و " مساه " القوة واملعونة، والضمري املستتر يف : الظهر) ٣(
  . عونصلى اهللا عليه وسلم للبائس الفقري أكرب

وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول مع املسلمني آخره عندما كانوا يرجتزون الشعر كان يرد معهم أواخر 
  .االبيات

  ).٣٠٠شرح أيب ذر ص (هو جعيل بن سراقة : وجعيل هذا

على اجلهاد * ا حنن الذين بايعوا حممد: فقالوا جميبني له" فاغفر االنصار واملهاجرة * اللهم أن العيش عيش اآلخرة " 
  .ويف الصحيحني من حديث شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس حنوه) ١(ما بقينا أبدا 

  ).٢(وقد رواه مسلم من حديث محاد بن سلمة عن ثابت ومحيد عن أنس بنحوه 
ن جعل املهاجرون واالنصار حيفرو: حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: وقال البخاري

على االسالم ما بقينا أبدا قال * حنن الذين بايعوا حممدا : اخلندق حول املدينة وينقلون التراب على متوهنم ويقولون
قال " اللهم إنه ال خري إال خري اآلخرة، فبارك يف االنصار واملهاجرة " يقول النيب صلى اهللا عليه وسلم جميبا هلم 
  اهالة سنخة توضع بني يدي القوم والقوميؤتون مبل ء كفي من الشعري فيصنع هلم ب
  ).٣(جياع، وهي بشعة يف احللق وهلا ريح مننت 

كنا مع رسول اهللا : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن أيب حازم، عن سهل بن سعد قال: وقال البخاري
رسول اهللا صلى اهللا عليه صلى اهللا عليه وسلم يف اخلندق وهم حيفرون وحنن ننقل التراب على أكتادنا، فقال 



  ).٤" (اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة، فاغفر للمهاجرين واالنصار : " وسلم
  .ورواه مسلم عن القعنيب عن عبد العزيز به

كان رسول اهللا صلى : حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال: وقال البخاري
وال تصدقنا * واهللا لوال اهللا ما اهتدينا : تراب يوم اخلندق حىت أغمر بطنه أو اغرب بطنه يقولاهللا عليه وسلم ينقل ال

إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع هبا * وثبت االقدام إن القينا إن االىل قد بغوا علينا * وال صلينا فأنزلن سكينة علينا 
  ).٥(أبينا، أبينا : صوته

  .ورواه مسلم من حديث شعبة به
حدثنا أمحد بن عثمان، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثين إبراهيم بن يوسف، حدثين أيب عن أيب : ل البخاريمث قا

ملا كان يوم االحزاب وخندق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأيته ينقل من تراب : إسحاق عن الرباء حيدث قال
  رجتز بكلمات عبد اهللا بناخلندق حىت وارى عين التراب جلدة بطنه، وكان كثري الشعر، فسمعته ي

__________  
  .٤٠٩٩باب غزوة اخلندق ح  ٢٩كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ١(
  .١٤٣٢ص  ١٣٠باب غزوة االحزاب ح  ٤٤كتاب اجلهاد  ٣٢مسلم يف ) ٢(
  .٣١٦/  ٧ج  ٤١٠٠فتح الباري احلديث ) ٣(

  .املتغرية الريح والطعم: الزيت والشحم، والسنخة: االهالة -
  .،١٢٦باب ح  ٤٤كتاب اجلهاد  ٣٢ومسلم يف  ٣١٤/  ٧ج  ٤٠٩٨فتح الباري ح ) ٤(

  .مجع كتد وهو ما بني الكاهل إىل الظهر: واالكتاد
  .وتروى أكبادنا

  .كتاب املغازي باب غزوة اخلندق ٤١٠٤فتح الباري ح ) ٥(
  .باب ٤٤كتاب اجلهاد  ٣٢ومسلم يف 

  .١٢٥ح 

  :رواحة وهو ينقل من التراب يقول
وثبت االقدام إن القينا ان االىل قد بغوا * وال تصدقنا وال صلينا فأنزلن سكينة علينا * لهم لوال أنت ما اهتدينا ال

  .وإن أرادوا فتنة أبينا مث ميد صوته بآخرها* علينا 
ن الفضل أخربنا علي بن أمحد بن عبد ان، أخربنا أمحد بن عبيد الصفار، حدثنا إمساعيل ب: وقال البيهقي يف الدالئل

حدثنا إبراهيم بن يوسف البلخي، حدثنا املسيب بن شريك، عن زياد بن أيب زياد، عن أيب عثمان، عن ) ١(البجلي 
ولو عبد نا غريه شقينا يا * بسم اهللا وبه هدينا : سلمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضرب يف اخلندق وقال

  .الوجه وهذا حديث غريب من هذا) ٢(حبذا ربا وحب دينا 
حدثنا سليمان، حدثنا شعبة، عن معاوية بن قرة، عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : وقال االمام أمحد

وأخرجاه يف الصحيحني من " اللهم ال خري إال خري اآلخرة، فأصلح االنصار واملهاجرة : " وهم حيفرون اخلندق
  .حديث غندر عن شعبة

حفر اخلندق أحاديث بلغتين، من اهللا فيها عربة يف تصديق رسول اهللا صلى اهللا عليه  وقد كان يف: قال ابن إسحاق
  .وسلم وحتقيق نبوته، عاين ذلك املسلمون



، فشكوها إىل رسول اهللا )٣(أنه اشتدت عليهم يف بعض اخلندق كدية : أن جابر بن عبد اهللا كان حيدث: فمن ذلك
فل فيه، مث دعا مبا شاء اهللا أن يدعو به، مث نضح املاء على تلك الكدية، صلى اهللا عليه وسلم فدعا باناء من ماء، فت

  .الهنالت حىت عادت كالكثيب ما ترد فأسا وال مسحاة) ٤] (نبيا [ فوالذي بعثه باحلق : فيقول من حضرها
  .هكذا ذكره ابن إسحاق منقطعا عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه

إنا : أتيت جابرا فقال: نا خالد بن حيىي، حدثنا عبد الواحد بن أمين عن أبيه قالحدث: وقد قال البخاري، رمحه اهللا
يوم اخلندق حنفر فعرضت كدية شديدة فجاؤا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت يف اخلندق، 

  .أنا نازل: فقال
لى اهللا عليه وسلم املعول فضرب فعاد مث قام وبطنه معصوب حبجر ولبثنا ثالثة أيام ال نذوق ذواقا فأخذ النيب ص

  يا رسول اهللا ائذن يل إىل البيت، فقلت المرأيت رأيت: فقلت) ٥(كثيبا أهيل أو أهيم 
__________  

  .البلخي: يف دالئل البيهقي) ١(
) ٣(فأحب ربا وأحب دينا : ٤١٤/  ٣ويف دالئل النبوة للبيهقي  ٥١٧/  ٤كذا يف االصل والسرية الشامية ) ٢(

  .القطعة الصلبة من االرض ال يعمل فيها املعول، وهي كالصخرة العظيمة: ديةالك
  .من ابن هشام) ٤(
  .رمل يسيل ال يتماسك: أهثم، وأهيل: يف البخاري) ٥(

  .كتاب املغازي ٣١٧/  ٧فتح الباري ج 
  : قال ابن حجر

شعري وعناق، فذحبت العناق  بالنيب صلى اهللا عليه وسلم شيئا ما كان يف ذلك صرب ؟ فعندك شئ ؟ قالت عندي
  .وطحنت الشعري حىت جعلنا اللحم يف الربمة

مث جئت النيب صلى اهللا عليه وسلم والعجني قد انكسر والربمة بني االثايف قد كادت أن تنضج، فقلت طعيم يل فقم 
  .أنت يا رسول اهللا ورجل أو رجالن

ربمة وال اخلبز من التنور حىت آيت، فقال قوموا فقام ال تنزع ال: قال كم هو ؟ فذكرت له، فقال كثري طيب، قل هلا
وحيك جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم باملهاجرين واالنصار ومن : املهاجرون واالنصار، فلما دخل على امرأته قال

  .معهم
ادخلوا وال تضاغطوا، فجعل يكسر اخلبز وجيعل عليه اللحم وخيمر الربمة : نعم، فقال: قالت هل سألك ؟ قلت

  .والتنور إذا أخذ منه ويقرب إىل أصحابه، مث ينزع فلم يزل يكسر اخلبز ويغرف حىت شبعوا
  .كلي هذا وأهدى، فإن الناس أصابتهم جماعة: وبقي بقية قال

  .تفرد به البخاري
عن وكيع عن عبد الواحد بن أمين عن أبيه أمين احلبشي موىل بين خمزوم، عن جابر بقصة : وقد رواه االمام أمحد

  .لكدية وربط احلجر على بطنه الكرميا
عن احلاكم عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري عن عبد الواحد بن : ورواه البيهقي يف الدالئل

ملا علم النيب صلى اهللا عليه : أمين عن أبيه عن جابر بقصة الكدية والطعام وطوله أمت من رواية البخاري قال فيه
: فلقيت من احلياء ما ال يعلمه إال اهللا، وقلت: ام قال للمسلمني مجيعا قوموا إىل جابر فقاموا، قالوسلم مبقدار الطع



  .على صاع من شعري وعناق) ١(جاءنا خبلق 
هل كان : أمجعني، فقالت) ٢(افتضحت جاءك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخلندق : ودخلت على امرأيت أقول

  سألك كم
  .نعم: طعامك ؟ قلت

  ).٣] (قد أخربناه ما عندنا [ فقالت اهللا ورسوله أعلم 
  .قال فكشفت عين غما شديدا، قال فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال خدمي ودعيين من اللحم

وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يثرد، ويغرف اللحم، وخيمر هذا، وخيمر هذا، فما زال يقرب إىل الناس حىت 
  .، ويعود التنور والقدر أمال ما كانا، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلي واهديشبعوا أمجعني

  .فلم تزل تأكل وهتدي يومها
وقد رواه كذلك أبو بكر بن أيب شيبة عن عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن عبد الواحد بن أمين عن أبيه عن جابر به 

  .نوا مثامنائة أو قال ثلثمائةوأخربين أهنم كا: وأبسط أيضا، وقال يف آخره
  .وقال يونس بن بكري عن هشام بن سعد عن أيب الزبري عن جابر

  ).٤(فذكر القصة بطوهلا يف الطعام فقط وقال وكانوا ثلثمائة 
حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا حنظلة بن أيب سفيان، عن أيب الزبري، حدثنا ابن : مث قال البخاري
ملا حفر اخلندق رأيت من النيب صلى اهللا عليه وسلم مخصا فانكفأت إىل امرأيت : ابر بن عبد اهللا قالميناء مسعت ج

  هل عندك شئ فاين رأيت: فقلت
__________  

  .سهيلة بنت مسعود االنصارية: امرأة جابر امسها= 
  .وأخرجه أمحد يف مسنده

  .باخللق: يف البيهقي) ١(
  .باجلند: يف البيهقي) ٢(
  .٤١٧ - ٤١٥/  ٣ة من الدالئل ج زياد) ٣(
  .٣١/  ٣واحلاكم يف املستدرك  ٤٢٤/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٤(

  .برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخصا شديدا
فأخرجت يل جرابا فيه صاع من شعري، ولنا هبيمة داجن فذحبتها فطحنت ففرغت إىل فراغي، وقطعتها يف برمتها، مث 

ال تفضحين برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومبن معه، فجئته :  صلى اهللا عليه وسلم فقالتوليت إىل رسول اهللا
  .يا رسول اهللا ذحبت هبيمة لنا، وطحنت صاعا من شعري كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك: فساررته فقلت

يهال بكم، فقال رسول يا أهل اخلندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فح: فصاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تنزلن برمتكم وال ختبزن عجينكم حىت أجئ

  فجئت وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقدم الناس حىت جئت امرأيت،
  .بك وبك: فقالت
  .قد فعلت الذي قلت: فقلت

ادع خبازة فلتخبز معك، واقدحي من : قالفأخرجت لنا عجينا فبسق فيه وبارك، مث عمد إىل برمتنا فبسق وبارك مث 



برمتك وال تنزلوها وهم ألف، فأقسم باهللا الكلوا حىت تركوه واحنرفوا، وان برمتنا لتغط كما هي، وان عجيننا كما 
  .هو

  ).١(ورواه مسلم عن حجاج بن الشاعر عن أيب عاصم به حنوه 
حدثين سعيد بن ميناء عن جابر : الوجوه فقالوقد روى حممد بن إسحاق هذا احلديث ويف سياقه غرابة من بعض 

: عملنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اخلندق وكانت عندي شويهة غري جد مسينة، قال: بن عبد اهللا قال
فقلت واهللا لو صنعناها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وأمرت امرأيت فطحنت لنا شيئا من شعري فصنعت لنا 

ت تلك الشاة، فشويناها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما أمسينا وأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه منه خبزا وذحب
يا رسول اهللا إين قد : وكنا نعمل فيه هنارا فإذا أمسينا رجعنا إىل أهالينا فقلت: وسلم االنصراف عن اخلندق قال

شعري، فانا أحب أن تنصرف معي إىل منزيل قال صنعت لك شويهة كانت عندنا، وصنعنا معها شيئا من خبز هذا ال
  .وإمنا أريد أن ينصرف معي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحده

أن انصرفوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بيت : نعم مث أمر صارخا فصرخ: فلما أن قلت ذلك قال: قال
  .قلت إنا هللا وإنا إليه راجعون: جابر بن عبد اهللا، قال

فربك ومسى اهللا تعاىل مث : فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقبل الناس معه، فجلس وأخرجناها إليه، قال: لقا
  .أكل، وتواردها الناس، كلما فرغ قوم قاموا وجاء ناس حىت صدر أهل اخلندق عنها

سعد عن أبيه عن ابن إسحاق والعجب أن االمام أمحد إمنا رواه من طريق سعيد بن ميناء عن يعقوب بن إبراهيم بن 
  .عنه عن جابر مثله سواء

: قال حممد بن إسحاق وحدثين سعيد بن ميناء أنه قد حدث أن ابنة لبشري بن سعد، أخت النعمان بن بشري قالت
أي بنية اذهيب إىل أبيك وخالك عبد اهللا بن : دعتين أمي عمرة بنت رواحة فأعطتين حفنة من متر يف ثويب، مث قالت

  .بغدائهمارواحة 
  فأخذهتا، وانطلقت هبا، فمررت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا: قالت

__________  
باب غزوة اخلندق،  ٢٩كتاب اجلهاد، ويف املغازي  ٥٦، والبخاري يف ٤٢٥/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(

  .١٤١باب ح  ٢٠كتاب االشربة  ٢٦ومسلم يف 
  .قال حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاهو ٣١/  ٣واحلاكم يف املستدرك 

  .ضمور البطن من اجلوع: اخلمص -
  .يروى باهلمزة، وبتركها: السؤر

  .وهي لفظة فارسية
  .البقية: وباهلمز
  .الطعام الذي يدعى إليه: وبدونه

به أمي إىل أيب بشري  قلت يا رسول اهللا هذا متر، بعثتين: تعايل يا بنية، ما هذا معك ؟ قالت: ألتمس أيب وخايل، فقال
  .بن سعد وخايل عبد اهللا بن رواحة يتغديانه

فصببته يف كفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما مالهتما مث أمر بثوب فبسط له مث دحا بالتمر : هاتيه قالت: فقال
  .اصرخ يف أهل اخلندق أن هلم إىل الغداء: عليه فتبدد فوق الثوب مث قال النسان عنده



هل اخلندق عليه فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد حىت صدر أهل اخلندق عنه وإنه ليسقط من أطراف فاجتمع أ
  .الثوب

  ).١(هكذا رواه ابن إسحاق وفيه انقطاع، وهكذا رواه احلافظ البيهقي من طريقه ومل يزد 
خرة ورسول ضربت يف ناحية من اخلندق فغلظت علي ص: وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال: قال ابن إسحاق

اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريب مين، فلما رآين أضرب ورأى شدة املكان علي نزل فأخذ املعول من يدي، فضرب 
به ضربة ملعت حتت املعول برقة، مث ضرب به ضربة أخرى فلمعت حتته برقة أخرى قال مث ضرب به الثالثة فلمعت 

أو قد : هذا الذي رأيت ملع حتت املعول وأنت تضرب ؟ قالقلت بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا ما : برقة أخرى قال
  .نعم: قلت: رأيت ذلك يا سلمان ؟ قال

أما االوىل فإن اهللا فتح علي باب اليمن، وأما الثانية فإن اهللا فتح علي باب الشام واملغرب، وأما الثالثة فإن اهللا : قال
  .فتح علي هبا املشرق

، وذكره أبو االسود عن عروة )٢(حاق قد ذكره موسى بن عقبة يف مغازيه وهذا الذي ذكره ابن إس: قال البيهقي
  .مث روى البيهقي من طريق حممد بن يونس الكدميي ويف حديثه نظر

لكن رواه ابن جرير يف تارخيه عن حممد بن بشار وبندار، كالمها عن حممد بن خالد بن عثمة عن كثري بن عبد اهللا 
عن جده فذكر حديثا فيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خط اخلندق بني كل  بن عمرو بن عوف املزين عن أبيه

واحتق املهاجرون واالنصار يف سلمان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سلمان منا : عشرة أربعني ذراعا قال
يف أربعني ذراعا فكنت أنا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن وستة من االنصار : أهل البيت قال عمرو بن عوف

  فحفرنا حىت إذا بلغنا الندى ظهرت لنا صخرة
بيضاء مروة فكسرت حديدنا وشقت علينا، فذهب سلمان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف قبة تركية، 
فأخربه عنها فجاء فأخذ املعول من سلمان فضرب الصخرة ضربة صدعها، وبرقت منها برقة أضاءت ما بني البتيها 

مظلم فكرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكبري فتح وكرب ) ٣(يعين املدينة حىت كأهنا مصباح يف جوف ليل  -
  .املسلمون، مث ضرهبا الثانية فكذلك، مث الثالثة فكذلك

لقد أضاء يل من : وذكر ذلك سلمان واملسلمون لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسألوه عن ذلك النور، فقال
  .ور احلرية ومدائن كسرى كأهنا أنياب الكالب، فأخربين جربيل أن أميت ظاهرة عليهااالوىل قص

  .ومن الثانية أضاءت القصور احلمر من أرض الروم كأهنا أنياب الكالب وأخربين جربيل أن أميت ظاهرة عليها
  فابشروا، ومن الثالثة أضاءت قصور صنعاء كأهنا أنياب الكالب وأخربين جربيل أن أميت ظاهرة عليها

__________  
  .٤٢٧/  ٣والبيهقي يف الدالئل  ٢٢٨/  ٣سرية ابن هشام ج ) ١(
  .٤١٨/  ٣دالئل النبوة ج ) ٢(
  .بيت مظلم: يف الطربي) ٣(

  .واستبشر املسلمون وقالوا احلمد اهللا موعود صادق
وما زادهم إال إميانا  هذا ما وعدنا اهللا ورسوله وصدق اهللا ورسوله: وملا طلعت االحزاب قال املؤمنون: قال

  .وتسليما
خيربكم أنه يبصر من يثرب قصور احلرية ومدائن كسرى واهنا تفتح لكم وأنتم حتفرون اخلندق ال : وقال املنافقون



) [ وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا(تستطيعون أن تربزوا فنزل فيهم 
  ).١(حديث غريب وهذا ]  ١٢: االحزاب

حدثنا هارون بن ملول، حدثنا أبو عبد الرمحن، حدثنا عبد الرمحن بن زياد، عن : وقال احلافظ أبو القاسم الطرباين
ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخلندق فخندق على املدينة : عبد اهللا بن يزيد، عن عبد اهللا بن عمرو قال

صفاة ال نستطيع حفرها فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم وقمنا معه، فلما أتاها أخذ يا رسول اهللا إنا وجدنا : قالوا
فتحت فارس، مث ضرب أخرى فكرب فسمعت : املعول فضرب به ضربة وكرب فسمعت هدة مل أمسع مثلها قط فقال

  فتح الروم، مث ضرب أخرى فكرب،: هدة مل أمسع مثلها قط فقال
  .جاء اهللا حبمري أعوانا وأنصارا: فسمعت هدة مل أمسع مثلها قط فقال
  .وهذا أيضا غريب من هذا الوجه

  .وعبد الرمحن بن زياد بن أنعم االفريقي فيه ضعف فاهللا أعلم
حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حدثين سعيد بن حممد اجلرمي، حدثنا أبو منيلة، حدثنا نعيم : وقال الطرباين أيضا

احتفر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلندق، وأصحابه قد : ابن عباس قالبن سعيد الغري أن عكرمة حدث عن 
هل دللتم على رجل : شدوا احلجارة على بطوهنم من اجلوع، فلما رأى ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .نعم: يطعمنا أكلة ؟ قال رجل
  .أما ال فتقدم فدلنا عليه: قال

هو يف اخلندق يعاجل نصيبه منه، فأرسلت امرأته أن جئ فإن رسول اهللا صلى اهللا الرجل فإذا ] بيت [ فانطلوقا إىل 
بأيب وأمي وله معزة ومعها جديها فوثب إليها فقال النيب صلى اهللا : عليه وسلم قد أتانا فجاء الرجل يسعى وقال

دركت القدر، فثردت عليه وسلم اجلدي من ورائها فذبح اجلدي وعمدت املرأة إىل طحينة هلا فعجنتها وخبزت فأ
قصعتها فقربتها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصبعه فيها 

وقال بسم اهللا اللهم بارك فيها اطعموا، فأكلوا منها حىت صدروا، ومل يأكلوا منها إال ثلثها وبقي ثلثاها فسرح 
ذهبوا وسرحوا إلينا بعدتكم فذهبوا فجاء أولئك العشرة فأكلوا منها حىت أولئك العشرة الذين كانوا معه أن ا

اذهبوا بنا إىل سلمان، وإذا : شبعوا مث قام ودعا لربة البيت ومست عليها وعلى أهل بيتها، مث مشوا إىل اخلندق فقال
  .ضرهبادعوين فأكون أول من : صخرة بني يديه قد ضعف عنها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .بسم اهللا: فقال
اهللا أكرب : اهللا أكرب قصور الشام ورب الكعبة، مث ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: فضرهبا فوقعت فلقة ثلثها فقال

  .قصور فارس ورب الكعبة
  :فقال عندها املنافقون

__________  
  .وقال الذهيب سنده ضعيف ٥٩٨/  ٣أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ١(

  .متروك: بن عمرو بن عوف املزين قال فيه الدارقطين وغريه كثري بن عبد اهللا
  .ليس بشئ: وقال ابن معني

  .ركن من أر كان الكذب، وضرب أمحد على حديثه: قال الشافعي وأبو داود
  .له عن أبيه، عن جده نسخة موضوعة: قال ابن حبان



  أخربنا علي بن: يهقيحنن خنندق على أنفسنا وهو يعدنا قصور فارس والروم، مث قال احلافظ الب
بن غالب بن حرب، حدثنا هوذة، حدثنا عوف، ) ١(أمحد بن عبد ان، أخربنا أمحد بن عبيد الصفار، حدثنا حممد 

ملا كان حني أمرنا رسول اهللا صلى اهللا : بن استاذ الزهري، حدثين الرباء بن عازب االنصاري قال) ٢(عن ميمون 
ض اخلندق صخرة عظيمة شديدة، ال تأخذ فيها املعاول، فشكوا ذلك إىل عليه وسلم حبفر اخلندق، عرض لنا يف بع

اهللا أكرب : بسم اهللا وضرب ضربة فكسر ثلثها، وقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رآها أخذ املعول وقال
اهللا أكرب : ر فقالأعطيت مفاتيح الشام، واهللا إين البصر قصورها احلمر إن شاء اهللا، مث ضرب الثانية، فقطع ثلثا آخ

بسم اهللا فقطع بقية احلجر، : أعطيت مفاتيح فارس، واهللا إين البصر قصر املدائن االبيض، مث ضرب الثالثة، فقال
  ).٣(اهللا أكرب أعطيت مفاتيح اليمن، واهللا إين البصر أبو اب صنعاء من مكاين الساعة : فقال

و بصري روى عن الرباء وعبد اهللا بن عمرو وعنه محيد وهذا حديث غريب أيضا تفرد به ميمون بن استاذ هذا وه
الطويل واجلريري وعوف اال عرايب قال أبو حامت عن إسحاق بن منصور عن ابن معني كان ثقة وقال علي بن املديين 

  .كان حيىي بن سعيد القطان ال حيدث عنه
يب سكينة رجل من البحرين عن وقال النسائي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ضمرة عن أيب زرعة السيباين عن أ

رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبفر اخلندق عرضت هلم 
: صخرة حالت بينهم وبني احلفر فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم وأخذ املعول ووضع رداءه ناحية اخلندق وقال

فنذر ثلث احلجر وسلمان الفارسي قائم ) مبدل لكلماته وهو السميع العليمومتت كلمات ربك صدقا وعدال ال (
ومتت كلمات ربك صدقا وعدال : ينظر فربق مع ضربة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برقة، مث ضرب الثانية وقال

: الثة وقالال مبدل لكمات اهللا وهو السميع العليم، فنذر الثلث اآلخر، وبرقت برقة فرآها سلمان مث ضرب الث
ومتت كلمات ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم فنذر الثلث الباقي وخرج رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم فأخذ رداءه وجلس فقال سلمان يا رسول اهللا رأيتك حني ضربت ال تضرب ضربة إال كانت معها 

: أي والذي بعثك باحلق يا رسول اهللا قال: ت ذلك ؟ قاليا سلمان رأي: برقة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فإين حني ضربت الضربة االوىل رفعت يل مدائن كسرى وما حوهلا ومدائن كثرية حىت رأيتها بعيين فقال له من 

  يا رسول اهللا ادع أن يفتحها علينا: حضره من أصحابه
ت الضربة الثانية فرفعت يل مدائن قيصر وما حوهلا مث ضرب: ويغنمنا ذراريهم وخنرب بأيدينا بالدهم فدعا بذلك قال

: يا رسول اهللا ادع اهللا أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم وخنرب بأيدينا بالدهم فدعا مث قال: حىت رأيتها بعيين قالوا
  مث ضربت الضربة الثالثة فرفعت يل مدائن احلبشة

__________  
  .أمحد: يف البيهقي) ١(
  .بد الرمحن بن مسرةهو ميمون موىل ع) ٢(

  .ال شئ: قال فيه ابن معني
  .وضعفه العقيلي

  .٢٣٥/  ٤امليزان 
عن حممد بن عبد اال على، عن ) السنن(والنسائي يف السري يف  ٤٢١/  ٣أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(

  ).٦٥/  ٢(حتفة االشراف مبعرفة االطراف ..معتمر، عن عوف عن ميمون عن الرباء



  .القرى حىت رأيتها بعيينوما حوهلا من 
هكذا رواه النسائي " دعوا احلبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

دعوا احلبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم عن عيسى بن حممد الرملي، : مطوال وإمنا روى منه أبو داود
  .به) ١(حيىي بن أيب عمرو السيباين  عن ضمرة بن ربيعة عن أيب زرعة

حني فتحت هذه االمصار يف زمان عمر وزمان : مث قال ابن إسحاق وحدثين من ال أهتم عن أيب هريرة أنه كان يقول
عثمان وما بعده افتتحوا ما بدا لكم فوالذي نفس أيب هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة وال تفتحوهنا إىل يوم القيامة 

  .ى اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلكإال وقد أعط
حدثنا حجاج، حدثنا ليث، : وهذا من هذا الوجه منقطع أيضا وقد وصل من غري وجه وهللا احلمد فقال االمام أمحد

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين عقيل بن خالد، عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال
  .بعثت جبوامع الكلم ونصرت بالرعب وبينا أنا نائم أتيت مبفاتيح خزائن االرض فوضعت يف يدي وسلم يقول

وقد رواه البخاري منفردا به عن حيىي بن بكري وسعد بن عفري كالمها عن الليث به وعنده قال أبو هريرة فذهب 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنتم تنتثلو هنا

قال رسول اهللا صلى اهللا : يزيد، حدثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال حدثنا: وقال االمام أمحد
نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم وجعلت يل االرض مسجدا وطهورا وبينا أنا نائم أتيت : " عليه وسلم

  مبفاتيح
  ".خزائن االرض فتلت يف يدي 

  .وهذا إسناد جيد قوي على شرط مسلم ومل خيرجوه
إذا هلك قيصر فال قيصر بعده وإذا هلك كسرى فال كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن : " لصحيحنيويف ا

  ".كنوزمها يف سبيل اهللا 
  ".إن اهللا زوى يل االرض مشارقها ومغارهبا وسيبلغ ملك أميت ما زوى يل منها : " ويف احلديث الصحيح
يه وسلم من اخلندق أقبلت قريش حىت نزلت مبجتمع وملا فرغ رسول اهللا صلى اهللا عل: فصل قال ابن إسحاق

من أحابيشهم، ومن تبعهم من بين كنانة وأهل هتامة، ) ٢(االسيال من رومة، بني اجلرف وزغابة، يف عشرة آالف 
  .وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل جند، حىت نزلوا بذنب نقمي، إىل جانب أحد

  .ون حىت جعلوا ظهورهم إىل سلع يف ثالثة آالف من املسلمنيوخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلم
  .فضرب هنالك عسكره واخلندق بينه وبني القوم وأمر بالذراري والنساء فجعلوا فوق اآلطام

  .بن أم مكتوم) ٣] (عبد اهللا [ قال ابن هشام واستعمل على املدينة 
  إذ(قلت وهذا معىن قوله تعاىل 

__________  
  .ه ١٤٨بة إىل سيبان، بطن من محري، تويف أبو زرعة سنة نس: السيباين) ١(

  .وكان ثقة
  .٥٨٥/  ١اللباب 

  .يف أربعة آالف: يف ابن سعد) ٢(



  .أما مجيع القوم الذين وافوا اخلندق ممن ذكر من القبائل عشرة آالف
  .من ابن سعد) ٣(

) [ وتظنون باهللا الظنونا جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وقد زاغت االبصار وبلغت القلوب احلناجر
، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن )١(حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا عبيد : قال البخاري]  ١٠: االحزاب

  .قالت ذلك يوم اخلندق) إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت االبصار]: (يف قوله تعاىل [ عائشة 
  ).٢(ل املدينة أغلق بنو قريظة حصنهم دوهنم وملا نزل االحزاب حو: قال موسى بن عقبة
وخرج حيي بن أخطب النضري، حىت أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقدهم وعهدهم، فلما : قال ابن إسحاق

  .وحيك يا كعب افتح يل: مسع به كعب أغلق باب حصنه دون حيي فاستأذن عليه، فأىب أن يفتح له فناداه
  قال وحيك يا

  .وإين قد عاهدت حممدا فلست بناقض ما بيين وبينه ومل أر منه إال وفاء وصدقاحيي إنك امرؤ مشئوم، 
  .وحيك افتح يل أكلمك: قال
  .ما أنا بفاعل: قال

  .أن آكل معك منها) ٣(قال واهللا ان أغلقت دوين إال خوفا على جشيشتك 
جئتك بقريش على : ؟ قال وما ذاك: وحيك يا كعب جئتك بعز الدهر وحبر طام، قال: فأحفظ الرجل ففتح له فقال

قادهتا وسادهتا، حىت أنزلتهم مبجتمع االسيال من رومة وبغطفان على قادهتا وسادهتا حىت أنزلتهم بذنب نقمي إىل 
  .جانب أحد، وقد عاهدوين وعاقدوين على أن ال يربحوا حىت نستأصل حممدا ومن معه

فدعين ! ، يرعد ويربق وليس فيه شئ، وحيك يا حيي قد هراق ماؤه) ٤(جئتين واهللا بذل الدهر وجبهام : فقال كعب
  .وما أنا عليه، فإين مل أر من حممد إال وفاء وصدقا

ميثاق رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٥(ذكرهم : وقد تكلم عمرو بن سعد القرظي فأحسن فيما ذكره موسى بن عقبة
  .وعدوهإذا مل تنصروه فاتركوه : وسلم وعهده ومعاقدهتم إياه على نصره وقال

يعين يف نقض عهد رسول اهللا صلى  -قال ابن إسحاق فلم يزل حيي بكعب يفتله يف الذورة والغارب حىت مسع له 
على أن أعطاه حيي عهد اهللا وميثاقه لئن رجعت قريش وغطفان ومل  -اهللا عليه وسلم ويف حماربته مع االحزاب 

  .يصيبوا حممدا أن أدخل معك يف حصنك حىت يصيبين ما أصابك
فنقض كعب بن أسد العهد، وبرئ مما كان بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال موسى بن عقبة وأمر 

كعب بن أسد وبنو قريظة حيي بن أخطب أن يأخذ هلم من قريش وغطفان رهائن تكون عندهم لئال يناهلم ضيم إن 
  جالر) ٦(وتكون الرهائن تسعني : هم رجعوا ومل يناجزوا حممدا، قالوا

__________  
  .عبدة: يف البخاري) ١(

  .باب غزوة اخلندق ٢٩أخرجه البخاري يف املغازي 
  ).٢٣١٦/  ٤( ١٢ومسلم يف كتاب التفسري ح 

  .أنظر اخلرب بطوله يف سياق قصة اخلندق من مغازي موسى بن عقبة) ٢(
  .٤٠٠/  ٣دالئل البيهقي 

  .ليظاطعام يصنع من اجلشيش، وهو الرب يطحن غ: اجلشيشة) ٣(



  .السحاب الرقيق الذي ال ماء فيه: اجلهام) ٤(
يا معشر يهود، إنكم قد حالفتم حممدا على ما قد علمتم أن ال ختونوه وال تنصروا : قال عمرو بن سعد القرظي) ٥(

  عليه عدوا، وأن تنصروه على من دهم يثرب، فأوفوا على ما عاهدمتوه عليه، فإن مل تفعلوا فخلوا بينه وبني عدوه
  .اعتزلوهمو
  ).٤٠١/  ٣دالئل البيهقي  - ١٦٩الدرر يف اختصار املغازي ص (
  .سبعني: يف رواية الدرر) ٦(

  .من أشرافهم
  .فنازهلم حيي على ذلك

فعند ذلك نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة اليت كان فيها العقد إال بين سعنة أسد وأسيد وثعلبة فإهنم خرجوا إىل 
  .مرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

فلما انتهى اخلرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل املسلمني، بعث سعد بن معاذ وهو يومئذ : قال ابن إسحاق
  ).١(سيد االوس، وسعد بن عبادة وهو يومئذ سيد اخلزرج ومعهما عبد اهللا بن رواحة، وخوات بن جبري 

وال تفتوا يف ) ٢(عنهم فإن كان حقا فاحلنوا يل حلنا أعرفه انطلقوا حىت تأتوا هؤالء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا : قال
  .أعضاد املسلمني، وإن كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس

  .فخرجوا حىت أتوهم: قال
اآلن وقد كسر جناحنا : فدخلوا معهم حصنهم فدعوهم إىل املوادعة وجتديد احللف فقالوا: قال موسى بن عقبة

ونالوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل سعد بن عبادة يشامتهم، فأغضبوه ) يريدون بين النضري(وأخرجهم 
  .إنا واهللا ما جئنا هلذا، وملا بيننا أكرب من املشامتة: فقال له سعد بن معاذ

إنكم قد علمتم الذي بيننا وبينكم يا بين قريظة وأنا خائف عليكم مثل يوم بين : مث ناداهم سعد بن معاذ فقال
  .ري أو أمر منهالنض

  ).٣(فقالوا أكلت أير أبيك 
  ).٤(غري هذا من القول كان أمجل بكم وأحسن : فقال

  .نالوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقالوا من رسول اهللا ؟ ال عهد بيننا وبني حممد: وقال ابن إسحاق
دع عنك مشامتتهم ملا بيننا وبينهم  :فشامتهم سعد بن معاذ وشامتوه، وكان رجال فيه حدة فقال له سعد بن عبادة

  .أرىب من املشامتة
عضل والقارة أي كغدرهم : مث أقبل السعدان ومن معهما إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلموا عليه مث قالوا

  .اهللا أكرب ابشروا يا معشر املسلمني: بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مث تقنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثوبه حني جاءه اخلرب عن بين قريظة فاضطجع ومكث : موسى بن عقبةقال 

  .طويال فاشتد على الناس البالء واخلوف حني رأوه اضطجع وعرفوا أنه مل يأته عن بين قريظة خري
  .مث انه رفع رأسه وقال ابشروا بفتح اهللا ونصره

  .عضهم من بعض وكان بينهم رمي بالنبل واحلجارةفلما أن أصبحوا دنا القوم ب
  قال

  .اللهم إين أسالك عهدك ووعدك اللهم إن تشأ ال تعبد: سعيد بن املسيب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



وعظم عند ذلك البالء واشتد اخلوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حىت ظن : قال ابن إسحاق
كان حممد يعدنا أن نأكل كنوز : م النفاق حىت قال معتب بن قشري أخو بين عمرو بن عوفاملؤمنون كل ظن، وجن

يا رسول اهللا إن : وحىت قال أوس بن قيظي) ٥(كسرى وقيصر، وأحدنا ال يأمن على نفسه أن يذهب إىل الغائط 
  .خارج من املدينة بيوتنا عورة من العدو، وذلك عن مال من رجال قومه، فأذن لنا أن نرجع إىل دارنا فإهنا

  هؤالء وأمثاهلم: قلت
__________  

اللغز، : اللحن) ٢( ٤٥٨/  ٢اال ثبت عندنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسيد بن حضري : قال الواقدي) ١(
  .وهو أنه خيالف ظاهر الكالم معناه

  .٤٠٣/  ٣دالئل البيهقي عن موسى  ١٧٠الدرر البن عبد الرب ص ) ٣(
  .نباش بن قيس: العبارة قيلت لسعد بن عبادة والذي قاهلا: يف الواقدي) ٤(
  .وما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا: قال: زاد الواقدي) ٥(

وإذ قالت طائفة * وإذ يقول املنافقون والذين يف قلوهبم مرض ما وعدنا اهللا ورسوله إال غرورا (املرادون بقوله تعاىل 
يستأذن فريق منهم النيب يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون منهم يا أهل يثرب ال مقام لكم فارجعوا و

  ]. ١٣ - ١٢: االحزاب) [ إال فرارا
فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرابطا وأقام املشركون حياصرونه بضعا وعشرين ليلة، قريبا : قال ابن إسحاق

اشتد على النابس البالء بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من شهر، ومل يكن بينهم حرب إال الرميا بالنبل، فلما 
كما حدثين عاصم بن عمر بن قتادة ومن ال أهتم عن الزهري إىل عيينة بن حصن واحلارث بن عوف املري ومها 

قائدا غطفان وأعطامها ثلث مثار املدينة على أن يرجعا مبن معهما عنه وعن أصحابه فجرى بينه وبينهم الصلح حىت 
تبوا الكتاب ومل تقع الشهادة وال عزمية الصلح إال املراوضة، فلما أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يفعل ك

يا رسول اهللا أمرا حتبه فنصنعه، أم شيئا أمرك اهللا : ذلك بعث إىل السعدين فذكر هلما ذلك واستشار مها فيه، فقاال
  به البد لنا من العمل به، أم

بل شئ أصنعه لكم، واهللا ما أصنع ذلك إال الين رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة : فقال شيئا تصنعه لنا ؟
  .وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إىل أمر ما

  .يا رسول اهللا قد كنا وهؤالء: فقال له سعد بن معاذ
عون أن يأكلوا منها مثرة واحدة إال قرى أو بيعا، على الشرك باهللا وعبادة االوثان ال نعبد اهللا وال نعرفه، وهم ال يطم

أفحني أكرمنا اهللا باالسالم، وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ ما لنا هبذا من حاجة، واهللا ال نعطيهم إال 
  .السيف، حىت حيكم اهللا بيننا وبينهم
  .أنت وذاك: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .يفة فمحا ما فيها من الكتاب، مث قال ليجهدوا علينافتناول سعد بن معاذ الصح
فأقام النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه حماصرين ومل يكن بينهم وبني عدوهم قتال إال أن فوارس من قريش : قال
منهم عمرو بن عبد ود أيب قيس أحد بين عامر بن لؤي، وعكرمة بن أيب جهل، وهبرية بن أيب وهب املخزوميان،  -

تلبسوا للقتال، مث خرجوا على خيلهم، حىت مروا مبنازل  -ار بن اخلطاب بن مرداس أحد بين حمارب بن فهر وضر
هتيئوا يا بين كنانة للحرب، فستعلمون من الفرسان اليوم، مث أقبلوا تعنق هبم خيلهم حىت وقفوا : بين كنانة، فقالوا



  .انت العرب تكيدهاعلى اخلندق، فلما رأوه قالوا واهللا إن هذه ملكيدة ما ك
مث تيمموا مكانا من اخلندق ضيقا فضربوا خيلهم فاقتحمت منه، فجالت هبم يف السبخة بني اخلندق وسلع، وخرج 
علي بن أيب طالب يف نفر معه من املسلمني حىت أخذوا عليه الثغرة اليت أقحموا منها خيلهم، وأقبلت الفرسان تعنق 

يوم بدر حىت أثبتته اجلراحة، فلم يشهد يوم أحد، فلما كان يوم اخلندق  حنوهم، وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل
: من يبارز ؟ فربز له علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، فقال له: خرج معلما لريى مكانه، فلما خرج هو وخيله قال

  .يا عمرو إنك كنت عاهدت اهللا ال يدعوك رجل من قريش إىل إحدى خلتني إال أخذهتا منه، قال أجل
  .فإين أدعوك إىل اهللا وإىل رسوله وإىل االسالم: قال له علي

  .ال حاجة يل بذلك: قال
  .فإين أدعوك إىل النزال: قال

  .مل يا ابن أخي فواهللا ما أحب أن أقتلك: قال له
  لكين: قال له علي

  .واهللا أحب أن أقتلك
  فحمى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه، فعقره، وضرب وجهه، مث

  .علي فتنازال وجتاوال فقتله علي رضي اهللا عنه وخرجت خيلهم منهزمة حىت اقتحمت من اخلندق هاربةأقبل على 
) ١(ونصرت رب حممد بصواب * نصر احلجارة من سفاهة رأيه : قال ابن إسحاق وقال علي بن أيب طالب يف ذلك

كنت املقطر بزىن أثوايب ال * ين كاجلذع بني دكادك وروايب وعففت عن أثوابه ولو أن* فصدرت حني تركته متجدال 
  .وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها لعلي: ونبيه يا معشر االحزاب قال ابن هشام* حتسنب اهللا خاذل دينه 

* فر وألقى لنا رحمه : وألقى عكرمة رحمه يومئذ وهو منهزم عن عمرو فقال يف ذلك حسان بن ثابت: قال ابن هشام
كأن قفاك * ومل تلو ظهرك مستأنسا ) ٢(ما أن حيور عن املعدل * و كعدو الظليم لعلك عكرم مل تفعل ووليت تعد

  .الفراعل صغار الضباع: قال ابن هشام) ٣(قفا فرعل 
خرج عمرو بن عبد : عن ابن إسحاق يف موضع آخر من السرية قال: يف دالئل النبوة) ٤(وذكر احلافظ البيهقي 

  .أنا هلا يا نيب اهللا: فقام علي بن أيب طالب فقالمن يبارز ؟ : ود وهو مقنع باحلديد فنادى
  .فقال إنه عمرو، اجلس

أين جنتكم اليت تزعمون أنه من قتل منكم دخلها أفال : أال رجل يربز ؟ فجعل يؤنبهم ويقول: مث نادى عمرو
  .اجلس: أنا يا رسول اهللا ؟ فقال: تربزون إيل رجال ؟ فقام علي فقال

موقف القرن * جلمعهم هل من مبارز ووقفت إذ جنب املشجع * د حبحت من النداء ولق: مث نادى الثالثة، فقال
واجلود من خري الغرائز قال فقام علي رضي * متسرعا قبل اهلزاهز إن الشجاعة يف الفىت * املناجز ولذاك إين مل أزل 

  .يا رسول اهللا أنا: اهللا عنه فقال
  وإن كان: إنه عمرو، فقال: فقال
  .عمرا

جميب صوتك غري * ال تعجلن فقد أتاك : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمشى إليه، حىت أتى وهو يقولفأذن له ر
  والصدق منجى كل فائز* عاجز يف نية وبصرية 

__________  



  .يعين االنصاب اليت كانوا يعبدوهنا ويذحبون هلا: احلجارة) ١(
  .ذكر النعام: الظليم) ٢(

  .حيور ويف رواية جتور
  .وتروى ومل تلق: لوومل ت) ٣(
باب ما أصاب النيب صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني من حماصرة املشركني إياهم من  ٤٣٢/  ٣دالئل النبوة ج ) ٤(

  .البالء

: من أنت ؟ قال: يبقى ذكرها عند اهلزاهز فقال له عمرو* عليك نائحة اجلنائز من ضربة جنالء * إين الرجو أن أقيم 
  .أنا علي بن أيب طالب: مناف ؟ قال ابن عبد: أنا علي، قال

لكين واهللا ال أكره أن : يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك فإين أكره أن أهريق دمك ؟ فقال له علي: فقال
أهريق دمك، فغضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار، مث أقبل حنو علي مغضبا واستقبله علي بدرقته فضربه عمرو 

ها السيف وأصاب رأسه فشجه، وضربه علي على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج ومسع يف درقته فقدها وأثبت في
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التكبري، فعرفنا أن عليا قد قتله

ومصمم يف * عين وعنهم أخروا أصحايب اليوم مينعين الفرار حفيظيت * أعلي تقتحم الفوارس هكذا : فثم يقول علي
  .وعبد ت رب حممد بصواب إىل آخرها* عبد احلجارة من سفاهة رأيه : ن قالالرأس ليس بنايب إىل أ

هال استلبته درعه، : قال مث أقبل علي حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووجهه يتهلل، فقال له عمر بن اخلطاب
  ضربته فاتقاين بسوءته،: فإنه ليس للعرب درع خري منها ؟ فقال

  .ال وخرجت خيوله منهزمة حىت اقتحمت من اخلندقفاستحييت ابن عمي أن أسلبه، ق
البيهقي أن عليا طعنه يف ترقوته، حىت أخرجها من مراقه، فمات يف اخلندق، ) ١(وذكر ابن إسحاق فيما حكاه عنه 

وبعث املشركون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشترون جيفته بعشرة آالف، فقال هو لكم ال نأكل مثن املوتى 
)٢.(  
قتل املسلمون : حدثنا نصر بن باب، حدثنا حجاج، عن احلكم، عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: ال االمام أمحدوق

يوم اخلندق رجال من املشركني فأعطوا جبيفته ماال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ادفعوا إليهم جيفته فإنه 
  .خبيث اجليفة خبيث الدية، فلم يقبل منهم شيئا

أن : البيهقي من حديث محاد بن سلمة عن حجاج، وهو ابن ارطاة، عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس وقد رواه
رجال من املشركني قتل يوم االحزاب فبعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ابعث إلينا جبسده ونعطيهم اثين 

  ).٣" (يف مثنه  ال خري يف جسده وال" عشر ألفا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .من حديث سفيان الثوري عن ابن أيب ليلى، عن احلكم، عن مقسم عن ابن عباس وقال غريب: وقد رواه الترمذي

أن املشركني إمنا بعثوا يطلبون جسد نوفل بن عبد اهللا املخزومي حني قتل وعرضوا عليه : وقد ذكر موسى بن عقبة
  هللاإنه خبيث خبيث الدية فلعنه ا: " الدية فقال

__________  
  .يف االصل عن وهو حتريف) ١(
أن عليا طعن نوفل بن عبد اهللا بن املغرية يف : عن ابن اسحاق وفيه ٤٣٨/  ٣روى البيهقي اخلرب، يف الدالئل ) ٢(



  .ترقونه
  .٤٤٠/  ٣والبيهقي يف الدالئل ج  ٢٤٨/  ١احلديث أخرجه االمام يف مسنده ج ) ٣(

  .ولعن ديته
وخرج نوفل بن : وذكر يونس بن بكري عن ابن إسحاق قال) ١" (ته ولسنا مننعكم أن تدفنوه فال أرب لنا يف دي

عبد اهللا بن املغرية املخزومي فسأل املبارزة فخرج إليه الزبري بن العوام فضربه فشقه باثنتني حىت فل يف سيفه فال 
أن نوفال ملا ): ٣(وقد ذكر ابن جرير ) ٢(عن النيب املصطفى االمي * اين امرو أمحي وأحتمي : وانصرف وهو يقول

  :تورط يف اخلندق رماه الناس باحلجارة فجعل يقول
  .قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب

فنزل إليه علي فقتله وطلب املشركون رمته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالثمن فأىب عليهم أن يأخذ منهم 
  .هنيشيئا ومكنهم من أخذه إليهم وهذا غريب من وج

جعلت يوم : من طريق محاد بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن الزبري قال: وقد روى البيهقي
إليهم [ اخلندق مع النساء والصبيان يف االطم، ومعي عمر بن أيب سلمة، فجعل يطأطئ يل فأصعد على ظهره فأنظر 

فنظرت إىل أيب وهو حيمل مرة هاهنا ومرة : قال) ٤] (كيف يقتتلون، وأطأطئ له، فيصعد فوق ظهري فينظر 
ورأيتين يا " هاهنا، فما يرتفع له شئ إال أتاه، فلما أمسى جاءنا إىل االطم قلت يا أبة رأيتك اليوم، وما تصنع قال 

  ).٥(نعم قال فدى لك أيب وأمي : بين ؟ قلت
أن عائشة : ن سهل االنصاري أخو بين حارثةوحدثين أبو ليلى عبد اهللا بن سهل بن عبد الرمحن ب: قال ابن إسحاق

  .أم املؤمنني كانت يف حصن بين حارثة يوم اخلندق، وكان من أحرز حصون املدينة
  .وكانت أم سعد بن معاذ معها يف احلصن: قال

  .قالت عائشة وذلك قبل أن يضرب علينا احلجاب
لبث قليال يشهد : حربته يرفل هبا ويقول قالت فمر سعد وعليه درع مقلصة، قد خرجت منها ذراعه كلها ويف يده

  .احلق بين فقد واهللا أخرت: فقالت له أمه) ٢(ال بأس باملوت إذا حان االجل * اهليجا مجل 
  .فقلت هلا يا أم سعد واهللا لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي: قالت عائشة

  وخفت عليه، حيث أصاب السهم منه، فرمى: قالت
__________  

  .٤٠٤/  ٣البيهقي عن موسى يف الدالئل نقله ) ١(
  .وزاد يف آخره ٤٣٧/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

  .أن عليا طعنه يف ترقوته فمات
  .٢انظر احلاشية رقم 

  .وهو االرجح ملا تقدم من حديثي االمام أمحد وابن عقبة
  .ولعل إقحام رواية ابن اسحاق للخرب يف مقتل عمرو سهو من الناسخ

  .٤٩/  ٣ريخ الطربي تا) ٣(
  .من دالئل البيهقي) ٤(
  .٤٤٠/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٥(



  .مجل اسم رجل وهذا الرجز متثل به سعد: قال أبو ذر: مجل) ٦(
باحلاء املهملة هو بيت متثل به، يعين به محل بن سعدانة بن حارثة بن معقل بن كعب بن عليم : محل: وقال السهيلي

  .بن جناب الكليب
  ) ١٩٢/  ٢الروض االنف ج (

  .سعد بن معاذ بسهم، فقطع منه االكحل
بن قيس بن العرقة أحد بين عامر بن لؤي ) ١(حدثين عاصم بن عمر بن قتادة قال رماه حيان : قال ابن إسحاق

ن عرق اهللا وجهك يف النار، اللهم إن كنت أبقيت م: فلما أصابه قال خذها مين وأنا ابن العرقة، فقال له سعد
  .حرب قريش شيئا فأبقي هلا، فإنه ال قوم أحب إيل أن أجاهد من قوم آذو رسولك وكذبوه وأخرجوه
  .اللهم وان كنت وضعت احلرب بيننا وبينهم فاجعلها يل شهادة، وال متتين حىت تقر عيين من بين قريظة

ما أصاب سعدا يومئذ إال أبو أنه كان يقول : وحدثين من ال أهتم عن عبد اهللا بن كعب بن مالك: قال ابن إسحاق
أعكرم هال ملتين إذ : أسامة اجلشمي حليف بين خمزوم، وقد قال أبو أسامة يف ذلك شعرا قاله لعكرمة بن أيب جهل

قضى حنبه منها ) ٢(هلا بني أثناء املرافق عاند * فداك بآطام املدينة خالد ألست الذي ألزمت سعدا مريشة * تقول يل 
عبيدة مجعا منهم إذ يكابد * مع الشمط العذارى النواهد وأنت الذي دافعت عنه وقد دعا عليه * سعيد فأعولت 

  .وآخر مرعوب عن القصد قاصد قال ابن إسحاق واهللا أعلم أي ذلك كان* على حني ما هم جائر عن طريقه 
  .إن الذي رمى سعدا خفاجة بن عاصم بن حبان: قال ابن هشام ويقال

ة وليه سعد بن معاذ يف بين قريظة أقر اهللا عينه فحكم فيهم بقدرته وتيسريه وجعلهم وقد استجاب اهللا دعو: قلت
  .هم الذين يطلبون ذلك كما سيأيت بيانه

لقد حكمت فيهم حبكم اهللا فوق : فحكم بقتل مقاتلهم وسيب ذراريهم حىت قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .سبع أرقعة

  كانت: عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عباد قالوحدثين حيىي بن : قال ابن إسحاق
وكان حسان معنا فيه مع النساء والصبيان فمر بنا : صفية بنت عبد املطلب يف فارع، حصن حسان بن ثابت، قالت

رجل من يهود فجعل يطيف باحلصن، وقد حاربت بنو قريظة، وقطعت ما بينهما وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه 
يننا وبينهم أحد يدفع عنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون يف حنور عدوهم، ال يستطيعون وسلم وليس ب

  .أن ينصرفوا عنهم إلينا إذ أتانا آت
يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف باحلصن، وإين واهللا ما آمنه أن يدل على عورتنا من وراءنا من : فقلت

  .هللا عليه وسلم وأصحابه فأنزل إليه فاقتلهيهود، وقد شغل رسول اهللا صلى ا
  .يغفر اهللا لك يا بنت عبد املطلب، واهللا لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا: قال
فلما قال يل ذلك ومل أر عنده شيئا، احتجزت مث أخذت عمودا، مث نزلت من احلصن إليه فضربته بالعمود : قالت

  .حىت قتلته
  .يا حسان انزل فاستلبه فانه مل مينعين من سلبه إال أنه رجل :فلما فرغت منه، رجعت إىل احلصن فقلت

  مايل بسلبه: قال
__________  

  .هو ابن عبد مناف بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤي: حبان: قال السهيلي) ١(



  .أبو أسامة اجلشمي: وقال الواقدي يف رواية ويقال رماه
  .العرق الذي ال ينقطع منه الدم: فأطارت رشاش الدم منه، والعانديعين رمية أصابته : مرشة: مريشة وتروى) ٢(

  ).١(حاجة يا ابنة عبد املطلب 
قال موسى بن عقبة وأحاط املشركون باملسلمني حىت جعلوهم يف مثل احلصن من كتائبهم فحاصروهم قريبا من 

نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه ووجهوا حنو م: أمت أم ال قال) ٢(عشرين ليلة وأخذوا بكل ناحية حىت ال يدري 
وسلم كتيبة غليظة فقاتلوهم يوما إىل الليل، فلما حانت صالة العصر دنت الكتيبة، فلم يقدر النيب صلى اهللا عليه 

وسلم وال أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا الصالة على حنو ما أرادوا فانكفأت الكتيبة مع الليل، 
شغلونا عن صالة العصر مال اهللا بطوهنم وقلوهبم ويف رواية : اهللا عليه وسلم قالفزعموا أن رسول اهللا صلى 

  .وقبورهم نارا
فلما اشتد البالء نافق ناس كثري وتكلموا بكالم قبيح، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بالناس من 

رون من الشدة وإين الرجو أن أطوف والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ت" البالء والكرب جعل يبشرهم ويقول 
" بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع اهللا إيل مفاتيح الكعبة، وليهلكن اهللا كسرى وقيصر ولتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا 

)٣.(  
حدثنا إسحاق، حدثنا روح، حدثنا هشام، عن حممد، عن عبيدة عن علي عن النيب صلى اهللا : وقد قال البخاري
مال اهللا عليهم بيوهتم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصالة الوسطى حىت غابت " ال يوم اخلندق عليه وسلم أنه ق

وهكذا رواه بقية اجلماعة إال ابن ماجة من طرق عن هشام بن حسان، عن حممد بن سريين، عن ) ٤" (الشمس 
  .عبيدة، عن علي به

وقال : ن أيب حسان االعرج عن عبيدة عن علي بهورواه مسلم والترمذي من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة ع
  .الترمذي حسن صحيح

حدثنا املكي بن إبراهيم حدثنا هشام عن حيىي عن أيب سلمة عن جابر بن عبد اهللا أن عمر بن : مث قال البخاري
يا رسول اهللا ما كدت أن أصلي : اخلطاب جاء يوم اخلندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال

  . كادت الشمس أن تغربحىت
  .واهللا ما صليتها: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

فنزلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بطحان فتوضأ للصالة وتوضأنا هلا فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، 
  ).٥(مث صلى بعدها املغرب 

  وقد رواه البخاري أيضا ومسلم والترمذي والنسائي من
__________  

  .٤٤٢/  ٣ونقله عنه البيهقي يف الدالئل ج  ٢٣٩/  ٣اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ١(
  .وقد علق أبو ذر والسهيلي عليه، واستبعدا أن يكون حسان بن ثابت من اجلنب هبذه املنزلة

  .وقد رفع هذا احلديث بعض العلماء وأنكره، وذلك انه منقطع االسناد: " قال السهيلي
به حسان، فإنه كان يهاجي الشعراء كضرار وابن الزبعرى وغريمها، وكانوا يناقضونه  لو صح هذا هلجي: وقال

  .ويردون عليه، فما عريه أحد منهم جبنب
  .فدل هذا على ضعف حديث ابن اسحاق



  .وإن صح فلعل حسان أن يكون معتال يف ذلك اليوم بعلة منعته من شهود القتال
  .وهذا أوىل ما تأول عليه

  .ون هذا صحيحا ابن عبد الرب يف الدرروممن أنكر أن يك
  .سكوت الشعراء عن تعبريه بذلك من أعالم النبوة، النه كان شاعره صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن السراج

  .حىت مما يدري الرجل أمت صالته أم ال: يف رواية البيهقي) ٢(
  .٤٠٢/  ٣ل ج والبيهقي عنه يف الدالئ ١٧٧ - ١٦٩رواه ابن عبد الرب يف الدرر ص ) ٣(
 ٤١١١باب ح  ١٩كتاب املغازي  ٦٤وأعاده يف  ٢٩٣١باب ح  ٩٨كتاب اجلهاد  ٥٦رواه البخاري يف ) ٤(

  .٨١، ٧٩/  ١وأمحد يف مسنده  ٢٠٤وح  ٢٠٦وح  ٢٠٢باب ح  ٣٥كتاب املساجد  ٥ومسلم يف 
  .باب ٣٦كتاب مواقيت الصالة  ٩رواه البخاري يف ) ٥(

  .٢٠٩باب ح  ٣٦كتاب املساجد  ٥ومسلم يف 

  .طرق عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة به
قاتل النيب صلى : حدثنا عبد الصمد، حدثنا ثابت، حدثنا هالل، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: وقال االمام أمحد

اللهم من حبسنا عن الصالة " اهللا عليه وسلم عدوا فلم يفرغ منهم حىت أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال 
وحنو ذلك تفرد به أمحد وهو من رواية هالل بن خباب العبدي " وسطى فامال بيوهتم نارا وامال قبورهم نارا ال

  .الكويف وهو ثقة يصحح له الترمذي وغريه
وقد استدل طائفة من العلماء هبذه االحاديث على كون الصالة الوسطى هي صالة العصر كما هو منصوص عليه 

اضي املاوردي مذهب الشافعي هبذا لصحة احلديث وقد حررنا ذلك نقال واستدالال عند يف هذه االحاديث وألزم الق
  ]. ٢٣٨: البقرة) [ حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هللا قانتني: (قوله تعاىل

 وقد استدل طائفة هبذا الصنيع على جواز تأخري الصالة لعذر القتال كما هو مذهب مكحول واالوزاعي وقد بوب
كما سيأيت  -البخاري ذلك واستدل هبذا احلديث وبقوله صلى اهللا عليه وسلم يوم أمرهم بالذهاب إىل بين قريظة 

وكان من الناس من صلى العصر يف الطريق ومنهم من مل يصل إال يف " ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة "  -
دل مبا ذكره عن الصحابة ومن معهم يف حصار تستر سنة بين قريظة بعد الغروب ومل يعنف واحدا من الفريقني واست

  .عشرين يف زمن عمر حيث صلوا الصبح بعد طلوع الشمس لعذر القتال واقتراب فتح احلصن
هذا الصنيع يوم اخلندق منسوخ بشرعية صالة اخلوف : وقال آخرون من العلماء، وهم اجلمهور، منهم الشافعي

ك فلهذا أخروها يومئذ وهو مشكل قال ابن إسحاق ومجاعة ذهبوا إىل أن النيب بعد ذلك فإهنا مل تكن مشروعة إذ ذا
صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة اخلوف بعسفان وقد ذكرها ابن إسحاق وهو إمام يف املغازي قبل اخلندق وكذلك 

  .ذات الرقاع ذكرها قبل اخلندق فاهللا أعلم
نسيانا كما حكاه شراح مسلم عن بعض الناس فهو مشكل إذ  إن تأخري الصالة يوم اخلندق وقع: وأما الذين قالوا

يبعد أن يقع هذا من مجع كبري مع شدة حرصهم على حمافظة الصالة، كيف وقد روى أهنم تركوا يومئذ الظهر 
  .والعصر واملغرب حىت صلوا اجلميع يف وقت العشاء من رواية أيب هريرة وأيب سعيد

  حدثنا ابن أيب ذئب، عن: جاج قاالحدثنا يزيد وح]: أمحد [ قال االمام 
حبسنا يوم اخلندق حىت ذهب هوي من الليل حىت : املقربي، عن عبد الرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه قال

قال فدعا رسول اهللا صلى ]  ٢٥: االحزاب) [ وكفى اهللا املؤمنني القتال وكان اهللا قويا عزيزا(كفينا وذلك قوله 



مره فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها يف وقتها مث أقام العصر فصالها كذلك مث أقام اهللا عليه وسلم بالال فأ
  .املغرب فصالها كذلك مث أقام العشاء فصالها كذلك وذلك قبل أن ينزل

وقد رواه النسائي عن الفالس عن ]  ٢٣٩: البقرة) [ فإن خفتم فرجاال أو ركبانا(قال حجاج يف صالة اخلوف 
  .بن أيب ذئب بهحيىي القطان عن ا

  شغلنا املشركون يوم اخلندق عن صالة: قال
__________  

  .قوله هشام هو ابن أيب عبد اهللا= 
  .وحيىي بن أيب كثري

  .وأيب سلمة بن عبد الرمحن
  .واد باملدينة: بطحان -

  ).١(الظهر حىت غربت الشمس فذكره 
أن : ن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيهحدثنا هشيم، حدثنا أبو الزبري، عن نافع بن جبري، ع: وقال أمحد

  .املشركني شغلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق عن أربع صلوات حىت ذهب من الليل ما شاء اهللا
  .فأمر بالال فأذن مث أقام فصلى الظهر، مث أقام فصلى العصر، مث أقام فصلى املغرب، مث أقام فصلى العشاء: قال

حدثنا حممد بن معمر، حدثنا مؤمل، يعين ابن إمساعيل، حدثنا محاد، يعين ابن سلمة، : فظ أبو بكر البزاروقال احلا
عن عبد الكرمي يعين ابن أيب املخارق عن جماهد عن جابر بن عبد اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم شغل يوم اخلندق 

وأقام، فصلى الظهر مث أمره، فأذن وأقام فصلى العصر،  عن صالة الظهر والعصر واملغرب والعشاء، فأمر بالال فأذن
ما على وجه االرض قوم يذكرون " مث أمره فأذن، وأقام فصلى املغرب، مث أمره فأذن وأقام، فصلى العشاء مث قال 

ن تفرد به البزار وقال ال نعرفه إال من هذا الوجه وقد رواه بعضهم عن عبد الكرمي ع" اهللا يف هذه الساعة غريكم 
  .جماهد عن أيب عبيدة عن عبد اهللا

 -يعين ابن عبد اهللا  -حدثنا أبو عامر حدثنا الزبري : فصل يف دعائه عليه السالم على االحزاب قال االمام أمحد
  حدثنا ربيح بن أيب سعيد
نعم، " يا رسول اهللا هل من شئ نقوله، فقد بلغت القلوب احلناجر، قال : قلنا يوم اخلندق: اخلدري عن أبيه قال

  ).٢(قال فضرب اهللا وجوه أعدائه بالريح " اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا 
عن الزبري بن عبد اهللا موىل عثمان  -) ٣(وهو العقدي  -وقد رواه ابن أيب حامت يف تفسريه عن أبيه عن أيب عامر 

  .هو الصواببن عفان عن ربيح بن عبد الرمحن بن أيب سعيد عن أبيه عن أيب سعيد فذكره وهذا 
أن النيب صلى اهللا : حدثنا حسني، عن ابن أيب ذئب، عن رجل من بين سلمة عن جابر بن عبد اهللا: وقال االمام أمحد

عليه وسلم أتى مسجد االحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم ومل يصل قال مث جاء ودعا عليهم 
  .وصلى

دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه : يب خالد عن عبد اهللا بن أيب أوىف قالوثبت يف الصحيحني من حديث إمساعيل بن أ
  .اللهم منزل الكتاب، سريع احلساب اهزم االحزاب" وسلم على االحزاب فقال 

  ).٤(اللهم اهزمهم وزلزهلم 
  .ويف رواية اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم



  وروى البخاري عن قتيبة، عن الليث، عن سعيد املقربي، عن أبيه
__________  

  .١٧/  ٢والنسائي يف كتاب الصالة، باب االذان للغائب من الصالة  ٤٤٥/  ٣رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .٣/  ٣مسند االمام أمحد ج ) ٢(
 ٣والكاشف للذهيب ج  ١٤٤/  ٢هو أبو عامر عبد امللك بن عمرو العقدي القيسي، يروي عن شعبة اللباب ) ٣(
 /٣١١.  
كتاب اجلهاد والسري  ٣٢ومسلم يف  ٤٠٦/  ٧باب فتح الباري  ٢٩كتاب املغازي  ٦٤ري يف أخرجه البخا) ٤(
   ٢١باب ح ) ٧(

ال إله إال اهللا وحده، أعز جنده، ونصر عبده، " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول : عن أيب هريرة
هللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فيما وقال ابن إسحاق وأقام رسول ا) ١" (وغلب االحزاب وحده فال شئ بعده 

  .وصف اهللا من اخلوف والشدة، لتظاهر عدوهم عليهم، وإتياهنم إياهم من فوقهم ومن أسفل منهم
مث إن نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هالل بن خالوه بن أشجع بن ريث بن غطفان، : قال

يا رسول اهللا إين قد أسلمت، وإن قومي مل يعلموا باسالمي، فمرين مبا : الأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فق
  إمنا أنت فينا رجل واحد، فخذل: " شئت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فخرج نعيم بن مسعود حىت أتى بين قريظة وكان هلم ندميا يف اجلاهلية ) ٢" (عنا إن استطعت، فإن احلرب خدعة 
  .ظة قد عرفتم ودى إياكم، وخاصة ما بيين وبينكميا بين قري: فقال
  .صدقت لست عندنا مبتهم: قالوا

إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، ال تقدرون على أن : فقال هلم
يه، وبلدهم تتحولوا منه إىل غريه، وإن قريشا وغطفان قد جاؤوا حلرب حممد وأصحابه، وقد ظاهرمتوهم عل

ونساؤهم وأمواهلم بغريه، فليسوا كأنتم فإن رأوا هنزة أصابوها، وإن كان غري ذلك حلقوا ببالدهم وخلوا بينكم 
وبني الرجل ببلدكم، وال طاقة لكم به إن خال بكم، فال تقاتلوا مع القوم حىت تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم، 

  .حممدا حىت تناجزوه يكونون بأيديهم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم
  .لقد أشرت بالرأي: قالوا

قد عرفتم ودي لكم وفراقي حممدا، : مث خرج حىت أتى قريشا فقال اليب سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش
  .وإنه قد بلغين أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عين

إنا قد : على ما صنعوا فيما بينهم وبني حممد، وقد أرسلوا إليهتعلموا أن معشر يهود قد ندموا : نفعل، قال: قالوا
ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتني من قريش وغطفان، رجاال من أشرافهم فنعطيكهم 

  .أن نعم: فتضرب أعناقهم، مث نكون معك على من بقي منهم حىت تستأصلهم ؟ فأرسل إليهم
  .تمسون منكم رهنا من رجالكم فال تدفعوا إليهم منكم رجال واحدافإن بعثت إليكم يهود يل

  .يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشرييت وأحب الناس إيل وال أراكم تتهموين: مث خرج حىت أتى غطفان فقال
  صدقت ما أنت عندنا مبتهم،: قالوا

__________  
  .باب غزوة االحزاب ٢٩كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ١(



  .٤١١٤ :ح
  .هي من جوامع كلمه، وهي أقوال صائبة بعيدة عن التكلف، نابعة من سالمة الطبع وصفاء الذهن) ٢(

  .وهي موجزة تؤدى بألفاظ قليلة دالة على معان وفرية جليلة
  .وقد أخذت بعض أحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم صفات احلكمة من حيث طابعها ومستها

يسبقه إليه عريب، ومل يشاركه فيه عجمي ومل يدع الحد وال ادعاه أحد مما صار مستعمال  إنه كالم مل: " قال اجلاحظ
  .ومثال سائرا

الكالم الذي قل حروفه، وكثر عدد : " وقد حدد اجلاحظ أسلوب احلكمة عند النيب صلى اهللا عليه وسلم بأنه" 
  :هللا عليه وسلمومن االمثال لكالمه صلى ا" معانيه، وجل عن الصنعة، ونزه عن التكلف 

اخليل معقود  -ال يلسع املؤمن من جحر مرتني  -االن محي الوطيس  -مات حتف انفه  -يا خيل اهللا اركيب 
  إمنا االعمال بالنيات  -رأس العقل بعد االميان باهللا مداراة الناس  -بنواصيها اخليل 

  .نفعل: فاكتموا عين قالوا: قال
  .ما حذرهم مث قال هلم مثل ما قال لقريش وحذرهم

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة مخس، وكان من صنيع اهللا تعاىل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم أن أرسل أبو 
إنا لسنا : سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إىل بين قريظة عكرمة بن أيب جهل يف نفر من قريش وغطفان فقال هلم

  .ل حىت نناجز حممدا، ونفرغ مما بيننا وبينهللقتا) ٢(فاعدوا ) ١(بدار مقام، هلك اخلف واحلافر 
إن اليوم يوم السبت وهو يوم ال نعمل فيه شيئا، وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا، فأصاهبم ما مل : فأرسلوا إليهم

خيف عليكم ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حممدا حىت تعطونا رهنا من رجالكم، يكونون بأيدينا ثقة لنا، حىت 
دا، فإنا خنشى إن ضرستكم احلرب، واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إىل بالدكم وتتركونا، والرجل يف نناجز حمم

  .بالدنا، وال طاقة لنا بذلك منه
  .واهللا إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود حلق: قالت قريش وغطفان: فلما رجعت إليهم الرسل مبا قالت بنو قريظة

  . ندفع إليكم رجال واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلواإنا واهللا ال: فأرسلوا إىل بين قريظة
إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود حلق، ما يريد القوم إال أن : فقالت بنو قريظة حني انتهت إليهم الرسل هبذا

  .ني الرجل يف بلدكمتقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غري ذلك انشمروا إىل بالدهم، وخلوا بينكم وب
إنا واهللا ما نقاتل معكم حىت تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل اهللا بينهم، وبعث اهللا : فأرسلوا إىل قريش وغطفان

  ).٤(شاتية شديدة الربد، فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم ) ٣(الريح يف ليلة 
  .موسى بن عقبة وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة نعيم بن مسعود أحسن مما ذكره

أن نعيم بن مسعود كان يذيع ما يسمعه من احلديث، فاتفق : وقد أورده عنه البيهقي يف الدالئل فانه ذكر ما حاصله
): ٥(ما وراءك ؟ فقال : أنه مر برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم عشاء، فأشار إليه أن تعال، فجاء فقال

  يظة يطلبون منهم أن خيرجوا إليهمإنه قد بعثت قريش وغطفان إىل بين قر
  .فيناجزوك، فقالت قريظة نعم فأرسلوا إلينا بالرهن

أهنم إمنا نقضوا العهد على يدي حيي بن أخطب بشرط أن يأتيهم برهائن تكون عندهم توثقة، : وقد ذكر فيما تقدم
إهنم قد أرسلوا إيل يدعونين إىل  :إين مسر إليك شيئا فال تذكره، قال: قال فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .الصلح وأرد بين النضري إىل دورهم وأمواهلم، فخرج نعيم بن مسعود عامدا إىل غطفان



  وقال
__________  

  .يريد االبل: اخلف) ١(
  .يعين اخليل: واحلافر

  .فاغدوا: يف ابن هشام) ٢(
  .ليال: يف ابن هشام) ٣(
  .أبنيتهم: يف ابن هشام) ٤(

  .٢٤٤ - ٢٤١/  ٣رية ج واخلرب يف الس
إنه واهللا مالك طاقة بالقوم وقد حتزبوا عليك، وهم معاجلوك، وقد بعثوا إىل بين : فقال: العبارة يف الدالئل) ٥(

  .قريظة انه قد طال ثواؤنا وأجدب ما حولنا، وقد أجبنا ان نعاجل حممدا وأصحابه فنستريح منهم
/  ٣الدالئل ج ..(ا شئتم فابعثوا بالرهن مث ال حيبسكم إال أنفسكمان نعم ما رأيتم فإذ: فأرسلت إليهم بنو قريظة

٤٠٤. (  
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

فأتى نعيم غطفان وقريشا فأعلمهم، فبادر " احلرب خدعة وعسى أن يصنع اهللا لنا " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أن خيرجوا للقتال معهم القوم وأرسلوا إىل بين قريظة عكرمة ومجاعة معه واتفق ذلك ليلة السبت، يطلبون منهم 

  .فاعتلت اليهود بالسبت، مث أيضا طلبوا الرهن توثقة فأوقع اهللا بينهم واختلفوا
وقد حيتمل أن تكون قريظة ملا يئسوا من انتظام أمرهم مع قريش وغطفان بعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت

  .وسلم يريدون منه الصلح على أن يرد بين النضري إىل املدينة
  .واهللا أعلم

فلما انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما اختلف من أمرهم، وما فرق اهللا من مجهم، دعا : قال ابن إسحاق
  .حذيفة بن اليمان، فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليال

حلذيفة بن قال رجل من أهل الكوفة : فحدثين يزيد بن زياد عن حممد بن كعب القرظي قال: قال ابن إسحاق
فكيف كنتم : نعم يا ابن أخي، قال: يا أبا عبد اهللا، أرأيتم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحبتموه ؟ قال: اليمان

  واهللا لو أدركناه ما تركناه ميشي على االرض،: واهللا لقد كنا جنتهد، قال: تصنعون ؟ قال
لقد رأيتنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخلندق  يا ابن أخي واهللا: فقال حذيفة: وحلملناه على أعناقنا، قال

من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم مث : وصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هويا من الليل مث التفت إلينا فقال
ل من أسأل اهللا أن يكون رفيقي يف اجلنة، فما قام رج -فشرط له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجعة  -يرجع 

يا حذيفة : شدة اخلوف وشدة اجلوع والربد، فلما مل يقم أحد دعاين، فلم يكن يل بد من القيام حني دعاين، فقال
فذهبت فدخلت يف القوم والريح : اذهب فادخل يف القوم، فانظر ماذا يفعلون وال حتدثن شيئا حىت تأتينا، قال

يا معشر قريش، لينظر امرؤ : ارا وال بناء، فقام أبو سفيان فقالوجنود اهللا تفعل هبم ما تفعل، ال تقر هلم قدرا وال ن
، مث )١(من أنت ؟ قال فالن ابن فالن : فأخذت بيد الرجل الذي كان إىل جنيب، فقلت: من جليسه ؟ قال حذيفة

و يا معشر قريش، إنكم واهللا ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع واخلف، وأخلفتنا بن]: أبو سفيان [ قال 
قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر، وال تقوم لنا نار، وال يستمسك 

لنا بناء، فارحتلوا فإين مرحتل، مث قام إىل مجله وهو معقول، فجلس عليه، مث ضربه فوثب به على ثالث، فما أطلق 
  .ال حتدث شيئا حىت تأتيين لقتلته بسهم: هللا عليه وسلم إيلعقاله إال وهو قائم، ولوال عهد رسول اهللا صلى ا

فلما ) ٢(فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو قائم يصلي يف مرط لبعض نسائه مرحل : قال حذيفة
  .رآين أدخلين إىل رجليه وطرح علي طرف املرط، مث ركع وسجد وإين لفيه، فلما سلم أخربته اخلرب

  .فعلت قريش، فانشمروا راجعني إىل بالدهم، وهذا منقطع من هذا الوجهومسعت غطفان مبا 
  :وقد روى هذا احلديث مسلم بن احلجاج يف صحيحه

__________  
  .عمرو بن العاص: على جانبيه عن ميينه معاوية بن أيب سفيان، وعن مشاله: يف شرح املواهب) ١(

  .معاوية عن مشاله، وعمرو عن ميينه: ويف الواقدي
  ).٤٨٩/  ٢ر املغازي انظ(



  .مراجل: يف السرية) ٢(
  .ضرب من وشي اليمن: مراجل: قال ابن هشام

لو أدركت رسول اهللا : كنا عند حذيفة فقال له رجل: من حديث االعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال
  رأيتناأنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد : صلى اهللا عليه وسلم قاتلت معه وأبليت، فقال له حذيفة

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة االحزاب يف ليلة ذات ريح شديدة وقر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فلم جيبه منا أحد، مث الثانية مث الثالثة ) ١] (فسكتنا [ وسلم أال رجل يأتيين خبرب القوم، يكون معي يوم القيامة ؟ 

  .مثله
ائتين خبرب القوم وال ] اذهب [ لقوم، فلم أجد بدا إذ دعاين بامسي أن أقوم، فقال يا حذيفة قم فأتنا خبرب ا: مث قال

  .تذعرهم علي
حىت أتيتهم، فإذا أبو سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما يف كبد ) ٢(فمضيت كأمنا أمشي يف محام : قال

رهم علي، ولو رميته الصبته، ال تذع: قوسي، وأردت أن أرميه، مث ذكرت قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فرجعت كأمنا أمشي يف محام، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأصابين الربد حني رجعت وقررت، فأخربت 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وألبسين من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أبرح نائما حىت الصبح، فلما 
وقد روى احلاكم واحلافظ البيهقي يف الدالئل ) ! ٣(قم يا نومان : هللا عليه وسلمأن أصبحت، قال رسول اهللا صلى ا

عن عبد العزيز ابن أخي ) ٤(هذا احلديث مبسوطا من حديث عكرمة بن عمار، عن حممد بن عبد اهللا الدؤيل 
كنا شهدنا ذلك أما واهللا لو : ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال جلساؤه: حذيفة قال

  .لكنا فعلنا وفعلنا
وأبو سفيان ومن معه فوقنا، وقريظة اليهود : ال متنوا ذلك لقد رأيتنا ليلة االحزاب وحنن صافون قعود: فقال حذيفة

أسفل منا، خنافهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة قط أشد ظلمة وال أشد رحيا منها يف أصوات رحيها أمثال 
إن بيوتنا : ما يرى أحدنا أصبعه فجعل املنافقون يستأذنون النيب صلى اهللا عليه وسلم ويقولون الصواعق وهي ظلمة،

عورة وما هي بعورة، فما يستأذنه أحد منهم إال أذن له، ويأذن هلم ويتسللون وحنن ثالمثائة وحنو ذلك، إذا استقبلنا 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فأتاين وأنا : جنة من العدو، وال من الربد، إال مرط المرايت ما جياوز ركبيت قال رجال، رجال حىت أتى علي وما علي
بلى يا رسول اهللا : فتقاصرت لالرض فقلت! حذيفة، فقال حذيفة : من هذا ؟ فقلت: جاث على ركبيت فقال

  .إنه كائن يف القوم خرب، فأتين خبرب القوم: كراهية أن أقوم، فقمت، فقال
  .لناس فزعا وأشدهم قراوأنا من أشد ا: قال
اللهم احفظه من بني يديه، ومن خلفه، وعن ميينه، وعن " فخرجت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

  فواهللا ما: قال" مشاله، ومن فوقه ومن حتته 
  .خلق اهللا فزعا وال قرأ يف جويف إال خرج من جويف، فما أجد فيه شيئا

  :فلما وليت، قال: قال
__________  

  .من صحيح مسلم) ١(
أي انه مل جيد من الربد الذي جيده الناس، وال من تلك الريح الشديدة مشيئا بل عافاه اهللا، : كأمنا أمشي يف محام) ٢(



  .بربكة إجابته للنيب صلى اهللا عليه وسلم فيما وجهه إليه
  .٩٩باب غزوة االحزاب ح  ٣٦كتاب اجلهاد  ٣٢يف : صحيح مسلم) ٣(
  .حممد بن عبيد أيب قدامة احلنفي: قييف البيه) ٤(

  .يا حذيفة ال حتدثن يف القوم شيئا حىت تأتيين
ضوء نار هلم توقد وإذا رجل أدهم ضخم، يقول ] يف [ فخرجت حىت إذا دنوت من عسكر القوم نظرت : قال

انتزعت سهما من الرحيل، الرحيل، ومل أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، ف: بيديه على النار، وميسح خاصرته ويقول
كنايت أبيض الريش فأضعه يف كبد قوسي، الرميه به يف ضوء النار، فذكرت، قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ال حتدثن فيهم شيئا حىت تأتيين، فأمسكت ورددت سهمي إىل كنانيت، مث إين شجعت نفسي حىت دخلت للعسكر 

  .عامر الرحيل، الرحيل، ال مقام لكم يا آل: فإذا أدىن الناس مين بنو عامر، يقولون) ٢(
الريح ) ٣(وإذا الريح يف عسكرهم، ما جتاوز عسكرهم شربا، فواهللا إين المسع صوت احلجارة يف رحاهلم، وفرشهم 

تضرب هبا، مث إين خرجت حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما انتصفت يب الطريق، أو حنو من ذلك، إذا أنا 
  .أخرب صاحبك، أن اهللا قد كفاه: ، أو حنو ذلك معتمني، فقالوابنحو من عشرين فارسا

فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مشتمل يف مشلة يصلي، فواهللا ما عدا أن رجعت راجعين : قال
القر، وجعلت أقرقف، فأومأ إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده وهو يصلي، فدنوت منه فأسبل علي مشلته، 

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا حزبه أمر صلىو
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم : (وأنزل اهللا تعاىل: فأخربته خرب القوم، أخربته أين تركتهم يرحلون قال

عين اآليات ي]  ٩: االحزاب) [ إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا وجنودا مل تروها وكان اهللا مبا تعملون بصريا
  ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا وكفى(كلها إىل قوله 

أي صرف اهللا عنهم عدوهم بالريح اليت أرسلها عليهم واجلنود من ) ٤) (اهللا املؤمنني القتال وكان اهللا قويا عزيزا
ا إىل منازلتهم ومبارزهتم بل صرفهم املالئكة وغريهم اليت بعثها اهللا إليهم وكفى اهللا املؤمنني القتال أي مل حيتاجو

  .القوي العزيز حبوله وقوته
ال إله أال اهللا وحده صدق : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: هلذا ثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة قال

  ).٥(وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم االحزاب وحده فال شئ بعده 
إشارة إىل وضع احلرب بينهم وبينهم وهكذا وقع ومل ترجع قريش بعدها إىل ) تالوكفى اهللا املؤمنني الق: (ويف قوله

حرب املسلمني كما قال حممد بن إسحاق رمحه اهللا، فلما انصرف أهل اخلندق عن اخلندق قال رسول اهللا صلى اهللا 
  .لن تغزوكم قريش بعد عامكم ولكنكم تغزوهنم: عليه وسلم فيما بلغنا

  ).٦(د ذلك وكان يغزوهم بعد ذلك حىت فتح اهللا عليه مكة وهذا بالغ من ابن إسحاق فلم تغز قريش بع: قال
  حدثنا: وقد قال االمام أمحد
__________  

  .من البيهقي) ١(
  .العسكر: من البيهقي، ويف االصل) ٢(
  .وفرستهم: يف البيهقي) ٣(
  .٤٥٣ - ٤٥١/  ٣اخلرب يف دالئل النبوة للبيهقي ج ) ٤(



  .٤١١٤باب غزوة االحزاب ح  ٢٩كتاب املغازي  ٦٤ري يف أخرجه البخا) ٥(
  .١١٥/  ٣سرية ابن هشام ) ٦(

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حيىي، عن سفيان، حدثين أبو إسحاق، مسعت سليمان بن صرد رضي اهللا عنه يقول
  .اآلن نغزوهم وال يغزوننا: وسلم

وري كالمها عن أيب إسحاق السبيعي عن سليمان بن من حديث إسرائيل وسفيان الث) ١(وهكذا رواه البخاري 
  .صرد به

وستأيت وفاته  -واستشهد من املسلمني يوم اخلندق ثالثة من بين عبد االشهل وهم سعد بن معاذ : قال ابن إسحاق
وأنس بن أوس بن عتيك بن عمرو، وعبد اهللا بن سهل، والطفيل بن النعمان وثعلبة بن غنمة اجلشميان  -مبسوطة 

  وقتل من املشركني: فقتله قال) ٢(لميان، وكعب بن زيد النجاري أصابه سهم غرب الس
منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه مبكة ونوفل بن عبد اهللا بن : ثالثة وهم

و بن عبد ود العامري املغرية اقتحم اخلندق بفرسه فتورط فيه فقتل هناك وطلبوا جسده بثمن كبري كما تقدم وعمر
  .قتله علي بن أيب طالب

قتل علي يومئذ عمرو بن عبد ود وابنه حسل بن : وحدثين الثقة أنه حدث عن الزهري أنه قال: قال ابن هشام
  .ويقال عمرو بن عبد ود ويقال عمرو بن عبد: عمرو وقال ابن هشام

يد مع ما أعد اهللا هلم يف اآلخرة من العذاب االليم فصل يف غزوة بين قريظة وما أحل اهللا تعاىل هبم من البأس الشد
وذلك لكفرهم ونقضهم العهود اليت كانت بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومماالهتم االحزاب عليه فما 

ورد : (أجدى ذلك عنهم شيئا وباؤا بغضب من اهللا ورسوله والصفقة اخلاسرة يف الدنيا واآلخرة وقد قال اهللا تعاىل
وأنزل الذين ظاهروهم من * اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا وكفى اهللا املؤمنني القتال وكان اهللا قويا عزيزا 

أهل الكتاب من صياصيهم وقذف يف قلوهبم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم 
  ]. ٢٧ - ٢٥: االحزاب ) [وأمواهلم وأرضا مل تطأوها وكان اهللا على كل شئ قديرا

أن رسول : حدثنا حممد بن مقاتل، حدثنا عبد اهللا، حدثنا موسى بن عقبة عن سامل ونافع عن عبد اهللا: قال البخاري
ال إله إال اهللا وحده ال شريك " اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو واحلج والعمرة يبدأ فيكرب مث يقول 

وهو على كل شئ قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اهللا وعده ونصر له له امللك وله احلمد 
  ".عبده وهزم االحزاب وحده 
وملا أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انصرف عن اخلندق راجعا إىل املدينة : قال حممد بن إسحاق رمحه اهللا

  جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما حدثينواملسلمون ووضعوا السالح، فلما كانت الظهر، أتى ) ٣(
__________  

  .٤٨/  ٥: صحيح البخاري) ١(
سهم غرب وسهم غرب بإضافة وغري إضافة، وهو الذي ال يعرف من أين جاء وال من رمى : قال ابن هشام) ٢(
  .به
ندق، لسبع بقني من ذي كان دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم املدينة يوم االربعاء، يوم منصرفه من اخل) ٣(

  القعدة، فحاصرهم
  ) شرح املواهب -الواقدي (مخسة عشر يوما، مث انصرف يوم اخلميس لسبع خلون من ذي احلجة سنة مخس 



أو قد وضعت السالح : الزهري، معتجرا بعمامة من إستربق، على بغلة عليها رحالة، عليها قطيفة من ديباج، فقال
ما وضعت املالئكة السالح بعد، وما رجعت اآلن إال من طلب القوم، إن : ل جربيلنعم، فقا: يا رسول اهللا ؟ قال

  .اهللا يأمرك يا حممد باملسري إىل بين قريظة، فأين عامد إليهم فمزلزل هبم
من كان سامعا مطيعا فال يصلني العصر إال يف بين : فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مؤذنا فأذن يف الناس

  .قريظة
  .واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم: بن هشامقال ا

ملا رجع النيب : حدثين عبد اهللا بن أيب شيبة، حدثنا ابن منري، عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: وقال البخاري
! قد وضعت السالح واهللا ما وضعناه : صلى اهللا عليه وسلم من اخلندق ووضع السالح واغتسل أتاه جربيل فقال

  ).١(فإىل اين ؟ قال هاهنا، وأشار إىل بين قريظة، فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال فاخرج إليهم،
أن رسول اهللا صلى اهللا : وحدثنا حسن، حدثنا محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: وقال أمحد

ل البيت قد عصب رأسه الغبار، عليه وسلم ملا فرغ من االحزاب دخل املغتسل ليغتسل وجاء جربيل فرأيته من خل
  .إنا مل نضع أسلحتنا بعد اهند إىل بين قريظة: وضعنا أسلحتنا فقال: يا حممد أوضعتم أسلحتكم ؟ فقال: فقال

: حدثنا جرير بن حازم، عن محيد بن هالل، عن أنس بن مالك قال] بن إمساعيل [ حدثنا موسى : مث قال البخاري
زقاق بين غنم موكب جربيل حني سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بين قريظة  كأين أنظر إىل الغبار ساطعا يف

)٢.(  
قال : حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء، حدثنا جويرية بن أمساء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: مث قال البخاري

فأدرك بعضهم العصر يف " قريظة  ال يصلني أحد العصر إال يف بين: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االحزاب
  .بل نصلي مل يرد منا ذلك: ال نصلي العصر حىت تأتيها، وقال بعضهم: الطريق، فقال بعضهم

  ).٣(فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم 
  .وهكذا رواه مسلم عن عبد اهللا بن حممد بن أمساء به

حدثنا أبو العباس حممد بن : هللا احلافظ، وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاالحدثنا أبو عبد ا: وقال احلافظ البيهقي
  يعقوب، حدثنا حممد بن

عن أبيه، حدثنا الزهري، أخربين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن ) ٥(حدثنا بشر بن حرب ) ٤(خالد بن خلي 
  ا رجع من طلب االحزابمالك، أن عمه عبيد اهللا أخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل

__________  
  .باب مرجع النيب من االحزاب ٣٠كتاب املغازي  ٦٤رواه البخاري يف ) ١(

  ).١٣٨٩(ص ) ٦٥(باب ح  ٢٢كتاب اجلهاد  ٣٢ومسلم يف 
  .عن موسى بن إمساعيل ٤١١٨باب ح  ٣٠كتاب املغازي  ٦٤يف ) ٢(
  .٤١١٩باب ح  ٣٠املغازي : البخاري) ٣(

  .٦٩باب ح  ٢٣جلهاد كتاب ا ٣٢: ومسلم
انظر روايته يف دالئل (كذا يف كتايب الظهر : وقال" الظهر بدل العصر " ويف رواية أبو بكر اال مساعيلي للحديث 

  ).٧/  ٤البيهقي 



  .من الدالئل ويف االصل علي) ٤(
  .شعيب: يف الدالئل) ٥(

يرك من حمارب أال أراك قد وضعت عذ: وضع عنه الالمة واغتسل واستحم، فتبدى له جربيل عليه السالم فقال
الالمة وما وضعناها بعد، قال فوثب النيب صلى اهللا عليه وسلم فزعا فعزم على الناس أن ال يصلوا صالة العصر إال 

  .يف بين قريظة
فلبس الناس السالح، فلم يأتوا بين قريظة حىت غربت الشمس، فاختصم الناس عند غروب الشمس، فقال : قال

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم عزم علينا أن ال نصلي حىت نأيت بين قريظة، فإمنا حنن يف عزمية رسول إن رسو: بعضهم
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فليس علينا إمث، وصلى طائفة من الناس احتسابا وتركت طائفة منهم الصالة حىت غربت 

اهللا عليه وسلم واحدا من الفريقني  الشمس، فصلوها حني جاؤوا بين قريظة احتسابا فلم يعنف رسول اهللا صلى
)١.(  

مث روى البيهقي من طريق عبد اهللا العمري، عن أخيه عبيداهللا، عن القاسم بن حممد، عن عائشة أن رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم كان عندها فسلم علينا رجل وحنن يف البيت، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فزعا وقمت يف 

قد وضعتم السالح لكنا مل نضع، : هذا جربيل أمرين أن أذهب إىل بين قريظة، وقال: حية الكليب، فقالأثره فإذا بد
  طلبنا املشركني حىت بلغنا محراء االسد، وذلك حني رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اخلندق،

وا صالة العصر، حىت تأتوا بين عزمت عليكم أن ال تصل: فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فزعا وقال الصحابه
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يرد أن : قريظة، فغربت الشمس قبل أن يأتوهم، فقالت طائفة من املسلمني

واهللا إنا لفي عزمية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما علينا من إمث، فصلت : تدعوا الصالة فصلوا، وقالت طائفة
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحدا من ) ٢(، وتركت طائفة إميانا واحتسابا ومل يعنف طائفة إميانا واحتسابا

  .الفريقني
هل مر بكم أحد ؟ فقالوا مر علينا : وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمر مبجالس بينه وبني بين قريظة، فقال

أرسل إىل بين قريظة ليزلزهلم، ويقذف يف قلوهبم ذلك جربيل : دحية الكليب على بغلة شهباء حتته قطيفة ديباج، فقال
الرعب فحاصرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمر أصحابه أن يستروه باجلحف حىت يسمع كالمهم، فناداهم يا 

  .اخوة القردة واخلنازير
فيهم أن  يا أبا القاسم مل تكن فحاشا، فحاصرهم حىت نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوا حلفاءه فحكم: فقالوا

  ).٣(تقتل مقاتلتهم، وتسىب ذراريهم ونساؤهم 
  .وهلذا احلديث طرق جيدة عن عائشة وغريها

وقد اختلف العلماء يف املصيب من الصحابة يومئذ من هو ؟ بل االمجاع على أن كال من الفريقني مأجور ومعذور 
  .غري معنف

ا املقدر هلا حىت صلوها يف بين قريظة هم املصيبون، الذين أخروا الصالة يومئذ عن وقته: فقالت طائفة من العلماء
  .الن أمرهم يومئذ بتأخري الصالة خاص فيقدم على عموم االمر هبا يف وقتها املقدر هلا شرعا

  وعلم اهللا أنا: قال أبو حممد بن حزم الظاهري يف كتاب السرية
__________  

م أمحد واحلاكم مطوال عن عائشة ومن طريق جابر وأخرجه الشيخان خمتصرا واالما ٧/  ٤دالئل النبوة ج ) ١(



  .أخرجه أبو نعيم، ورواه الطربي من طريق عبد اهللا بن أيب أوىف
  .ومل يعب: يف الدالئل) ٢(
صحيح على شرط الشيخني ومل : وقال ٣٤/  ٣وأخرجه احلاكم يف املستدرك  ٩/  ٤: دالئل النبوة للبيهقي) ٣(

  .خيرجاه
  ).٩/  ٥(ونقله الصاحلي يف السرية الشامية ) ٤٣٧(ئل وأخرجه أبو نعيم يف الدال

  .لو كنا هناك مل نصل العصر إال يف بين قريظة ولو بعد أيام
  .وهذا القول منه ماش على قاعدته االصلية يف االخذ بالظاهر

  بل الذين صلوا الصالة يف وقتها ملا: وقالت طائفة أخرى من العلماء
الهنم فهموا أن املراد إمنا هو تعجيل السري إىل بين قريظة ال تأخري الصالة فعملوا أدركتهم وهم يف مسريهم املصيبون 

مبقتضى االدلة الدالة على أفضلية الصالة يف أول وقتها مع فهمهم عن الشارع ما أراد، وهلذا مل يعنفهم ومل يأمرهم 
ك الذين أخروا فعذروا حبسب ما باعادة الصالة يف وقتها اليت حولت إليه يومئذ كما يدعيه أولئك، وأما أولئ

  .فهموا، وأكثر ما كانوا يؤمرون بالقضاء وقد فعلوه
وأما على قول من جيوز تأخري الصالة لعذر القتال كما فهمه البخاري حيث احتج على ذلك حبديث ابن عمر 

  .املتقدم يف هذا فال إشكال على من أخر وال على من قدم أيضا
  .واهللا أعلم

  .وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب، ومعه رايته وابتدرها الناس: مث قال ابن إسحاق
فبينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مغتسله كما يزعمون قد : وقال موسى بن عقبة يف مغازيه عن الزهري

نائز، فخرج إليه رسول رجل أحد شقيه أتاه جربيل على فرس عليه المته، حىت وقف بباب املسجد، عند موضع اجل
  .نعم: غفر اهللا لك، أو قد وضعت السالح ؟ قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له جربيل

ويقولون إن على وجه جربيل  -لكنا مل نضعه منذ نزل بك العدو، وما زلت يف طلبهم حىت هزمهم اهللا : فقال جربيل
بين قريظة فأنا عامد إليهم مبن معي من املالئكة نزلزل هبم إن اهللا قد أمرك بقتال : فقال له جربيل -الثر الغبار 

احلصون فاخرج بالناس، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أثر جربيل، فمر على جملس بين غنم وهم 
مر علينا دحية الكليب على : مر عليكم فارس آنفا ؟ قالوا: ينتظرون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأهلم فقال

  .ذاك جربيل: أبيض، حتته منط أو قطيفة ديباج عليه الالمة، فذكروا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فرس
احلقوين ببين قريظة فصلوا فيهم العصر، : وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشبه دحية الكليب جبربيل، فقال

فحانت صالة العصر، وهم بالطريق، فذكروا الصالة فقال فقاموا وما شاء اهللا من املسلمني فانطلقوا إىل بين قريظة 
  .أمل تعلموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمركم أن تصلوا العصر يف بين قريظة: بعضهم لبعض
هي الصالة، فصلى منهم قوم وأخرت طائفة الصالة حىت صلوها يف بين قريظة، بعد أن غابت : وقال آخرون

صلى اهللا عليه وسلم من عجل منهم الصالة، ومن أخرها، فذكروا أن رسول اهللا  الشمس، فذكروا لرسول اهللا
  .صلى اهللا عليه وسلم مل يعنف واحدا من الفريقني

  قال فلما رأى علي بن أيب طالب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقبال
وال سيئا لرسول اهللا صلى اهللا ارجع يا رسول اهللا فإن اهللا كافيك اليهود، وكان علي قد مسع منهم ق: تلقاه وقال

عليه وسلم وأزواجه رضي اهللا عنهن فكره أن يسمع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى 



أظنك مسعت يف منهم أذى، فامض فإن أعداء اهللا لو : مل تأمرين بالرجوع، فكتمه ما مسع منهم فقال: اهللا عليه وسلم
مسعت، فلما نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبصنهم وكانوا يف أعاله، نادى بأعلى  رأوين مل يقولوا شيئا مما

أجيبوا يا معشر يهود، يا إخوة القردة، قد نزل بكم خزى اهللا عزوجل، : صوته نفرا من أشرافهم حىت أمسعهم فقال
  فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكتائب املسلمني بضع

اهللا حيي بن أخطب، حىت دخل حصن بين قريظة، وقذف اهللا يف قلوهبم الرعب واشتد عليهم  ورد) ١(عشرة ليلة 
الآتيهم حىت يأذن يل : فقال أبو لبابة -وكانوا حلفاء االنصار  -) ٢(احلصار، فصرخوا بأيب لبابة بن عبد املنذر 

ذنت لك، فأتاهم أبو لبابة، فبكوا إليه قد أ: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا أبا لبابة ماذا ترى، وماذا تأمرنا فإنه ال طاقة لنا بالقتال، فأشار أبو لبابة بيده إىل حلقه، وأمر عليه أصابعه، : وقالوا

  .يريهم إمنا يراد هبم القتل
  .فلما انصرف أبو لبابة سقط يف يده، ورأى انه قد أصابته فتنة عظيمة

 ال أنظر يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أحدث هللا ثوبة نصوحا يعلمها اهللا من نفسي، واهللا: فقال
  .فرجع إىل املدينة فربط يديه إىل جذع من جذوع املسجد

أما فرغ : وزعموا أنه ارتبط قريبا من عشرين ليلة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني غاب عليه أبو لبابة
لقد أصابته بعدي فتنة ولو جاءين الستغفرت له وإذ قد فعل هذا فلن : من حلفائه، فذكر له ما فعل ؟ فقال أبو لبابة

  ).٣(أحركه من مكانه حىت يقضي اهللا فيه ما يشاء 
وهكذا رواه ابن هليعة عن أيب االسود عن عروة، وكذا ذكره حممد بن إسحاق يف مغازيه يف مثل سياق موسى بن 

  .ومثل رواية أيب االسود عن عروةعقبة عن الزهري 
بئر : قال ابن إسحاق ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بئر من آبار بين قريظة من ناحية أمواهلم يقال هلا

  ).٤(أىن 
  .يف قلوهبم الرعب] اهللا [ ليلة حىت جهدهم احلصار وقذف ) ٥(فحاصرهم مخسا وعشرين 

، حني رجعت عنهم قريش وغطفان، وفاء لكعب بن أسد مبا كان وقد كان حيي بن أخطب دخل معهم حصنهم
  عاهده عليه، فلما أيقنوا أن

يا معشر يهود قد نزل بكم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري منصرف عنهم حىت يناجزهم، قال كعب بن أسد
  .من االمر ما ترون وإين عارض عليكم خالال ثالثا فخذوا مبا شئتم منها

نتابع هذا الرجل ونصدقه فواهللا لقد تبني لكم أنه لنيب مرسل، وأنه للذي جتدونه يف كتابكم، : ؟ قال قالوا وما هن
  .فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم

  .ال نفارق حكم التوراة أبدا وال نستبدل به غريه: قالوا
ج إىل حممد وأصحابه رجاال مصلتني بالسيوف، مل فإذا أبيتم علي هذه، فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا، مث خنر: قال

نترك وراءنا ثقال، حىت حيكم اهللا بيننا وبني حممد، فإن هنلك هنلك ومل نترك وراءنا نسال خنشى عليه، وإن نظهر 
  .فلعمري لنجدن النساء واالبناء

ليلة ليلة السبت، وانه عسى أن فإن أبيتم علي هذه فال: أنقتل هؤالء املساكني ؟ فما خري العيش بعدهم ؟ قال: قالوا
  .يكون حممد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من حممد وأصحابه غرة

__________  



  .مخسة عشر يوما: يف الواقدي) ١(
أبو لبابة اال نصاري املدين، امسه رفاعة، وقيل مبشر، وقيل بشري، أحد النقباء، كان مناصحا هلم الن ماله وولده ) ٢(
  ).الروض -االستيعاب (ياله يف بين قريظة عاش إىل خالفة علي وع
  .١٤ - ١٣/  ٤نقله البيهقي عن موسى بن عقبة يف الدالئل ) ٣(
  ).شرح املواهب -معجم البلدان  -الروض (وهو بئر من آبار بين قريظة : لنا والصواب بئر أنا: يف الواقدي) ٤(
  .)الواقدي -الطبقات (قيل مخس عشرة ليلة ) ٥(

قالوا أنفسد سبتنا، وحندث فيه ما مل حيدث فيه من كان قبلنا إال من قد علمت، فأصابه ما خيف عنك من املسخ، 
  .ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما: فقال

و بن عوف وكانوا مث اهنا بعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد املنذر أخا بين عمر
  .حلفا االوس نستشريه يف أمرنا

فأرسله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون يف وجهه، 
  .؟ قال نعم) ١(يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم حممد : فرق هلم وقالوا

  فواهللا ما زالت قدماي من مكاهنما حىت: لبابة وأشار بيده إىل حلقه، أنه الذبح قال أبو
  .عرفت أين قد خنت اهللا ورسوله

مث انطلق أبو لبابة على وجهه ومل يأت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ارتبط يف املسجد إىل عمود من عمده 
  .ال أبرح مكاين حىت يتوب اهللا علي مما صنعت: وقال

  .دا وال أرى يف بلد خنت اهللا ورسوله فيه أبداوعاهد اهللا أن ال أطأ بين قريظة أب
يا أيها (وأنزل اهللا فيما قال سفيان بن عيينة، عن إمساعيل بن أيب خالد عن عبد اهللا بن أيب قتادة : قال ابن هشام

  ]. ٢٧: االنفال) [ الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون
بطا ست ليال تأتيه امرأته يف وقت كل صالة، فتحله حىت يتوضأ ويصلي مث يرتبط حىت أقام مرت: قال ابن هشام

وآخرون اعترفوا بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا عسى اهللا أن يتوب عليهم إن (نزلت توبته يف قوله تعاىل 
  ]. ١٠٢: التوبة) [ اهللا غفور رحيم

  .بهانه مكث عشرين ليلة مرتبطا : وقول موسى بن عقبة
  .واهللا أعلم

أن اهللا أنزل توبته على رسوله من آخر الليل وهو يف بيت أم سلمة، فجعل يبتسم، فسألته أم : وذكر ابن إسحاق
سلمة فأخربها بتوبة اهللا على أيب لبابة فاستأذنته أن تبشره، فأذن هلا، فخرجت فبشرته، فثار الناس إليه يبشرونه 

 ال حيلين منه إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما خرج رسول اهللا صلى وأرادوا أن حيلوه من رباطه فقال واهللا
  .اهللا عليه وسلم إىل صالة الفجر حله من رباطه رضي اهللا عنه وأرضاه

مث أن ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية، وأسد بن عبيد، وهم نفر من بين هدل ليسوا من بين قريظة : قال ابن إسحاق
فوق ذلك، هم بنو عم القوم أسلموا يف تلك الليلة اليت نزلت فيها قريظة على حكم رسول اهللا وال النضري، نسبهم 

صلى اهللا عليه وسلم وخرج يف تلك الليلة عمرو بن سعدى القرظي، فمر حبرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وكان عمرو قد أىب أن  -ى وعليهم حممد بن مسلمة تلك الليلة، فلما رآه قال من هذا ؟ قال أنا عمرو بن سعد

فقال حممد بن  -ال أغدر مبحمد أبدا : يدخل مع بين قريظة يف غدرهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال



اللهم ال حترمين إقالة عثرات الكرام، مث خلى سبيله فخرج على وجهه حىت بات يف مسجد : مسلمة حني عرفه
  ك الليلة، مث ذهب مل يدر أين توجه منرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة تل

__________  
انزل بنو قريظة شأس بن قيس، ملا حوصروا وايقنوا باهللكة، فكلمه صلى اهللا عليه وسلم أن : " قال الزرقاين) ١(

ة، ينزلوا على ما نزل عليه بنو النضري من ترك االموال واحللقة واخلروج بالنساء والذراري وما محلت االبل إال احللق
  فأىب

الواقدي  -انظر شرح املواهب (إال أن ينزلوا على حكمه وعاد شأس إليهم بذلك ..رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).وفيه نباش بن قيس

  .ذاك رجل جناه اهللا بوفائه: االرض إىل يومه هذا، فذكر شأنه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
مة فيمن أوثق بين قريظة فأصبحت رمته ملقاة ومل يدر أين ذهب فقال وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق بر: قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه تلك املقالة واهللا أعلم أي ذلك كان
يا رسول : فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتواثبت االوس فقالوا: قال ابن إسحاق

ون اخلزرج، وقد فعلت يف موايل إخواننا باالمس ما قد علمت، يعنون عفوه عن بين إهنم كانوا موالينا د: اهللا
  .قينقاع، حني سأله فيهم عبد اهللا بن أيب كما تقدم

يا معشر االوس أال ترضون أن حيكم : فلما كلمته االوس قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ابن إسحاق
  .بلى: فيهم رجل منكم ؟ قالوا

إىل سعد بن معاذ وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ يف خيمة المرأة من أسلم  قال فذلك
يف مسجده وكانت تداوي اجلرحى فلما حكمه يف بين قريظة أتاه قومه فحملوه على محاره قد ) ١(يقال هلا رفيدة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم يقولون يا  وطئوا له بوسادة من أدم وكان رجال جسيما مجيال، مث أقبلوا معه إىل
  .أبا عمرو أحسن يف مواليك، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا والك ذلك لتحسن فيهم

  .قد آن لسعد أن ال تأخذه يف اهللا لومة الئم: فلما اكثروا عليه قال
رجال بين قريظة، قبل أن يصل إليهم سعد من كان معه من قومه إىل دار بين عبد االشهل فنعى هلم ) ٢(فرجع بعض 

عن كلمته اليت مسع منه فلما انتهى سعد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني قال رسول اهللا صلى اهللا 
قوموا إىل سيدكم فأما املهاجرون من قريش، فيقولون إمنا أراد االنصار، وأما االنصار فيقولون قد عم : عليه وسلم

يا أبا عمرو إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد : لى اهللا عليه وسلم املسلمني فقاموا إليه فقالوارسول اهللا ص
نعم : والك أمر مواليك، لتحكم فيهم فقال سعد عليكم بذلك عهد اهللا وميثاقه، أن احلكم فيهم ملا حكمت ؟ قالوا

ليه وسلم وهو معرض عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وعلي من هاهنا يف الناحية اليت فيها رسول اهللا صلى اهللا ع: قال
فإين أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم : نعم، قال سعد: وسلم إجالال له، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .االموال وتسىب الذراري والنساء
عن علقمة بن وقاص  قال ابن إسحاق فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرمحن بن عمر بن سعد بن معاذ،

  ).٣(لقد حكمت فيهم حبكم اهللا من فوق سبعة أرقعة : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسعد: الليثي قال
يا كتيبة : أن علي بن أيب طالب صاح وهم حماصرو بين قريظة: حدثين من أثق به من أهل العلم: وقال ابن هشام

يا حممد ننزل على : واهللا الذوقن ما ذاق محزة أو اقتحم حصنهم، فقالوا: االميان وتقدم هو والزبري بن العوام وقال



  .حكم سعد بن معاذ
حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سعيد بن إبراهيم، مسعت أبا أمامة بن سهل، مسعت أبا : وقد قال االمام أمحد
  .نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ: سعيد اخلدري قال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل سعد فأتاه على محار فلما دنا قريبا من املسجد، قال رسول اهللا فأرسل رسول : قال
  قوموا: صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  ).٥١٠/  ٢مغازي (كعيبة بنت سعد بن عتبة كما ذكر الواقدي : ويقال) ١(
) ٥١١/  ٢(ذكرهم الواقدي  الضحاك بن خليفة، ومعتب بن قشري، وحاطب بن أمية الظفري كما: منهم) ٢(
  ).٣٠٦شرح أيب ذر ص (السموات، الواحدة رقيع : اال رقعة) ٣(

  .لسيدكم أو خريكم
  .إن هؤالء نزلوا على حكمك: مث قال
  .قضيت حبكم اهللا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: نقتل مقاتلتهم ونسيب ذريتهم، قال: قال

  ).١(ة امللك قضيت حبكم امللك، ويف رواي: ورمبا قال
  .أخرجاه يف الصحيحني من طرق عن شعبة

: حدثنا الليث بن سعد، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد اهللا أنه قال: حدثنا حجني، ويونس قاال: وقال االمام أمحد
رمى يوم االحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فنزفه 

حسمه أخرى فانتفخت يده، فنزفه فلما رأى ذلك قال اللهم ال خترج نفسي حىت تقر عيين من بين قريظة، ف
فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حىت نزلوا على حكم سعد فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجاهلم وتسىب نساؤهم 

  .اهللا فيهم وكانوا أربعمائة وذراريهم، يستعني هبم املسلمون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصبت حكم
وقد رواه الترمذي والنسائي مجيعا عن قتيبة عن الليث به وقال ) ٢(فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات 

  .حسن صحيح: الترمذي
  حدثنا ابن منري، عن: وقال االمام أمحد

دق ووضع السالح، واغتسل ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اخلن: هشام، أخربين أيب عن عائشة قالت
  .قد وضعت السالح فواهللا ما وضعتها، أخرج إليهم: فأتاه جربيل وعلى رأسه الغبار فقال
هاهنا وأشار إىل بين قريظة فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فأين ؟ قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .إليهم
النيب صلى اهللا عليه وسلم فرد احلكم فيهم إىل سعد قال فإين أحكم أن  فأخربين أيب أهنم نزلوا على حكم: قال هشام

  .تقتل املقاتلة وتسىب النساء والذرية وتقسم أمواهلم
  ).٣(لقد حكمت فيهم حبكم اهللا : فأخربت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال أيب: قال هشام

أصيب سعد :  بن منري، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة قالتحدثنا زكريا بن حيىي، حدثنا عبد اهللا: وقال البخاري
يوم اخلندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه يف االكحل فضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم خيمة 

يف املسجد ليعوده من قريب، فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اخلندق وضع السالح واغتسل فأتاه 
  .جربيل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السالح واهللا ما وضعته أخرج إليهم



قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فأين فأشار إىل بين قريظة فأتاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزلوا على حكمه 
  .لذرية وأن تقسم أمواهلمفإين أحكم فيهم أن تقتل املقاتلة وأن تسىب النساء وا: فرد احلكم إىل سعد قال

اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إيل أن أجاهدهم فيك من : أن سعدا قال: فأخربين أيب عن عائشة: قال هشام
قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإين أظن أنك قد وضعت احلرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش 

  .شئ، فأبقين له حىت أجاهدهم فيك
  .وضعت احلرب فافجرها واجعل مويت فيها وإن كنت

  فانفجرت من لبته فلم يرعهم ويف املسجد خيمة من بين غفار
__________  

  .باب إذا نزل العدو على حكم رجل) ١٦٨(كتاب اجلهاد  ٥٦أخرجه البخاري يف ) ١(
  .باب جواز قتال يف نقض العهد) ٢٢(كتاب اجلهاد  ٣٢وأخرجه مسلم يف 

  .٣٥٠/  ٣: دمسند االمام أمح) ٢(
  .١٤٢، ٥٢/  ٦، ٧١ - ٢٢/  ٣: أخرجه أمحد يف مسنده) ٣(

  .يا أهل اخليمة: إال الدم يسيل إليهم فقالوا
  ما هذا الذي يأتينا من قبلكم ؟ فإذا سعد يغذو

  ).١(جرحه دما فمات منها 
  .وهذا رواه مسلم من حديث عبد اهللا بن منري به

كم يف بين قريظة وهلذا قال فيه وال متتين حىت تقر عيين من بين قريظة قلت كان دعا أوال هبذا الدعاء قبل أن حي
فاستجاب اهللا له، فلما حكم فيهم وأقر اهللا عينه أي قرار دعا ثانيا هبذا الدعاء فجعلها اهللا له شهادة رضي اهللا عنه 

  .وأرضاه
  .وسيأيت ذكر وفاته قريبا إن شاء اهللا

حدثنا يزيد، أنبأنا حممد بن عمرو، عن : عائشة مطوال جدا وفيه فوائد فقالوقد رواه االمام أمحد من وجه آخر عن 
أخربتين عائشة قالت خرجت يوم اخلندق أقفو الناس فسمعت وئيد االرض : أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال

ر سعد فجلست إىل االرض، فم: ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه احلارث بن أوس حيمل جمنه، قالت
وكان سعد من أعظم الناس : وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه فأنا أختوف على أطراف سعد، قالت

فقمت : ما أحسن املوت إذا حان االجل قالت* لبث قليال يدرك اهليجا مجل : وأطواهم فمر وهو يرجتز ويقول
فقال  -تعين املغفر  -وفيهم رجل عليه سبغة له فاقتحمت حديقة فإذا نفر من املسلمني، فإذا فيها عمر بن اخلطاب، 

ما جاء بك واهللا إنك جلريئة، وما يؤمنك أن يكون بالء أو يكون حتوز، فما زال يلومين حىت متنيت أن االرض : عمر
يا عمر وحيك إنك : فتحت ساعتئذ فدخلت فيها، فرفع الرجل السبغة عن وجهه، فإذا هو طلحة بن عبيداهللا فقال

  .نذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إال إىل اهللا عزوجلقد أكثرت م
خذها وأنا ابن العرقة فأصاب أكحله فقطعه فدعا اهللا : ويرمي سعدا رجل من قريش يقال له ابن العرقة وقال: قالت

كلمة  فرقأ: اللهم ال متتين حىت تقر عيين من بين قريظة قالت وكانوا حلفاءه، ومواليه يف اجلاهلية قالت: سعد فقال
  .وبعث اهللا الريح على املشركني وكفى اهللا املؤمنني القتال، وكان اهللا قويا عزيزا

فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، وحلق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا يف صياصيهم 



فجاء : عد يف املسجد قالتورجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على س
أقد وضعت السالح ال واهللا ما وضعت املالئكة السالح بعد، أخرج إىل : جربيل وإن على ثناياه لنقع الغبار فقال

  .بين قريظة فقاتلهم
  فلبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم المته وأذن يف الناس بالرحيل: قالت

وكان  -مر بنا دحية الكليب : من مر بكم ؟ قالوا: حوله فقال أن خيرجوا فمر على بين غنم، وهم جريان املسجد
فأتاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحاصرهم  -دحية الكليب تشبه حليته وسنه ووجهه جربيل عليه السالم 

مخسا وعشرين ليلة فلما اشتد حصرهم واشتد البالء قيل هلم انزلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ننزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول اهللا صلى : تشاروا أبا لبابة بن عبد املنذر، فأشار إليهم أنه الذبح قالوافاس

  اهللا عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأيت به على محار عليه أكاف من
__________  

  .باب مرجع النيب من االحزاب) ٣٠(كتاب املغازي  ٦٤يف : البخاري) ١(
  .كتاب اجلهاد ٣٢لم يف ومس

  ).١٣٩٠و  ١٣٨٩ص ( ٦٧وح  ٦٥باب جواز قتال من نقض العهد ح 

وال : يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت، قالت: ليف قد محل عليه وحف به قومه فقالوا
ن يل أن ال أبايل يف اهللا لومة قد آ: يرجع إليهم شيئا، وال يلتفت إليهم، حىت إذا دنا من دورهم التفت إىل قومه فقال

  .الئم
سيدنا : فلما طلع قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوموا إىل سيدكم فانزلوه قال عمر: قال أبو سعيد: قالت

  .انزلوه، فأنزلوه: اهللا، قال
 ذراريهم فإين أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسىب: أحكم فيهم، فقال سعد: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: لقد حكمت فيهم حبكم اهللا وحكم رسوله مث دعا سعد فقال: وتقسم أمواهلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا، فأبقين هلا وإن كنت قطعت احلرب بينه وبينهم فاقبضين 

إال مثل اخلرص ورجع إىل قبته اليت ضرب عليه رسول  فانفجر كلمه وكان قد برئ حىت ال يرى منه: إليك قالت
فوالذي : فحضره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر قالت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت عائشة

قال ) رمحاء بينهم(نفس حممد بيده إين ال عرف بكاء عمر، من بكاء أيب بكر، وأنا يف حجريت وكانوا كما قال اهللا 
كانت عينه ال تدمع على أحد : فقلت يا أمة فكيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع ؟ قالت :علقمة

  .ولكنه كان إذا وجد فإمنا هو آخذ بلحيته
وهذا احلديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه كثرية، وفيه التصريح بدعاء سعد مرتني مرة قبل حكمه يف بين 

  وال وهللا احلمد واملنة وسنذكر كيفية وفاته ودفنه وفضله يف ذلك رضيقريظة ومرة بعد ذلك كما قلناه أ
  .اهللا عنه وأرضاه بعد فراغنا من القصة

مث استنزلوا فحبسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة يف دار بنت احلارث امرأة من بين : قال ابن إسحاق
بن عبد مشس وكانت حتت مسيلمة الكذاب مث خلف ابنة احلارث بن كرز بن حبيب ) ١(هي نسيبة : النجار قلت

عليها عبد اهللا بن عامر بن كريز، مث خرج صلى اهللا عليه وسلم إىل سوق املدينة، فخندق هبا خنادق، مث بعث إليهم 
فضرب أعناقهم يف تلك اخلنادق، فخرج هبم إليه أرساال، وفيهم عدو اهللا حيي بن أخطب وكعب بن أسد، رأس 



  .ائة أو سبعمائةالقوم، وهم ستم
  .كانوا ما بني الثمامنائة والتسعمائة: واملكثر هلم يقول

  .أهنم كانوا أربعمائة فاهللا أعلم: وقد تقدم فيما رواه الليث عن أيب الزبري عن جابر: قلت
 يا كعب ما: وقد قالوا لكعب بن أسد، وهم يذهب هبم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرساال: قال ابن إسحاق

أيف كل موطن ال تعقلون أال ترون الداعي ال ينزع، ومن ذهب به منكم ال يرجع هو واهللا : تراه يصنع بنا ؟ قال
  .القتل

قد شقها عليه من كل ناحية ) ٢(فلم يزل ذلك الدأب حىت فرغ منهم وأيت حبيي بن أخطب وعليه حلة له فقاحية 
  .قدر أمنلة لئال يسلبها، جمموعة يداه إىل عنقه حببل

  فلما نظر إىل
__________  

  .امسها كيسة بنت احلارث بن كريز بن حبيب بن عبد مشس: قال السهيلي) ١(
  .زينب بنت احلارث) ١٩٨/  ٢: الروض(

  .يف رواية ابن بكري عن ابن اسحاق
  ).١٦٤/  ٢شرح املواهب اللدنية (هي رملة بنت احلارث بن ثعلبة بن احلارث بن زيد : وقال الزرقاين

أمر صلى اهللا عليه وسلم بالسيب فسيقوا إىل دار أسامة بن زيد والنساء والذرية إىل دار رملة ابنة : اقديقال الو
  ).٥١٢/  ٢(احلارث 

  .ضرب من الوشي: قال ابن هشام: فقاحية) ٢(
  ).عن النهاية(اي محراء : حلة شقحية: ويف الواقدي

  ).١(سي يف عدواتك ولكنه من خيذل اهللا خيذل أما واهللا ما ملت نف: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أيها الناس، إنه ال بأس بأمر اهللا، كتاب وقدر وملحمة كتبها اهللا على بين إسرائيل: مث أقبل على الناس فقال

ولكنه من خيذل اهللا * لعمرك ما الم ابن أخطب نفسه ): ٢(مث جلس فضربت عنقه، فقال جبل بن جوال الثعليب 
  )٣(وقلقل يبغي العز كل مقلقل * أبلغ النفس عذرها  خيذل جلاهد حىت

وذكر ابن إسحاق قصة الزبري بن باطا، وكان شيخا كبريا قد عمي وكان قد من يوم بعاث على ثابت بن قيس بن 
وهل جيهل : هل تعرفين يا أبا عبد الرمحن ؟ قال: مشاس وجز ناصيته فلما كان هذا اليوم أراد أن يكافئه فجاءه فقال

إن الكرمي جيزي الكرمي، فذهب ثابت إىل رسول اهللا صلى اهللا : أريد أن أكافئك فقال: مثلك ؟ فقال له ثابت مثلي
وال ولد فما يصنع باحلياة ) ٤] (له [ عليه وسلم فاستطلقه فأطلقه له مث جاءه فأخربه فقال شيخ كبري ال أهل 

وولده فأطلقهم له مث جاءه فقال أهل بيت باحلجاز ال فذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستطلق له امرأته 
مال هلم فما بقاؤهم على ذلك ؟ فأتى ثابت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستطلق مال الزبري بن باطا فأطلقه 
له مث جاءه فأخربه فقال له يا ثابت ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية تتراءى فيها عذارى حي كعب بن أسد ؟ 

  .قتل: الق
فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا : فما فعل سيد احلاضر والبادي حيي بن أخطب ؟ قال قتل، قال: قال
  .قتل: ؟ قال) ٥(عزال بن مشوال : فررنا

ذهبوا قتلوا، قال فإين أسالك يا : قال -يعين بين كعب بن قريظة وبين عمرو بن قريظة  -قال فما فعل اجمللسان ؟ 



دلو ناضح ) ٦(دي عندك إال أحلقتين بالقوم فواهللا ما يف العيش بعد هؤالء من خري فما أنا بصابر هللا فيلة ثابت بي
  .حىت ألقى االحبة

يلقاهم واهللا يف نار جهنم فيها " قال " القى االحبة " فقدمه ثابت فضربت عنقه، فلما بلغ أبا بكر الصديق قوله 
  .بالقاف والباء املوحدة: ء والياء املثناة من أسفل، وقال ابن هشامبالفا" فيلة " قال ابن إسحاق " خملدا 

  الناضح البعري الذي يستقى عليه املاء لسقي النخل،: وقال ابن هشام
__________  

  .ولقد التمست العز يف مظانه، وأىب اهللا إال أن ميكنك مين، ولقد قلقلت كل مقلقل: زاد الواقدي) ١(
ن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، كان يهودا فأسلم، وكانت له صحبة من بين ثعلبة بن سعد ب) ٢(
  ).االستيعاب والروض االنف(
  ).قلقل -أساس البالغة ) أي اين ذهبت يف كل وجه يف البالد: مقلقل) ٣(
  .من ابن هشام) ٤(
  .مسوال: يف ابن هشام) ٥(

  .غزال بن مسوأل: ويف الواقدي
لعله يريد مقدار ما يأخذ الرجل الدلو إذا أخرجت فيصبها يف احلوض، فيقتلها  :فتلة: يف ابن هشام والسهيلي) ٦(
  أو

  .إين ال أصرب افراغ دلو من نضح: يردها إىل موضعه، وقال الواقدي
  .قبلة، فهو مبقدار ما يقبل الرجل الدلو، ليصبها يف احلوض مث يصرفها: منهم من رواه: وقال أبو ذر

  على العراقي يداه قائما دفقا * وقابل يتغىن كلما قدرت : يب سلمةويف هذا املعىن قال زهري بن أ

  .معناه إفراغه دلو: وقال أبو عبيدة
  .وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أمر بقتل كل من أنبت منهم: قال ابن إسحاق

اهللا عليه وسلم قد كان رسول اهللا صلى : فحدثين شعبة بن احلجاج عن عبد امللك بن عمري، عن عطية القرظي قال
  .أمر أن يقتل من بين قريظة كل من أنبت منهم، وكنت غالما فوجدوين مل أنبت فخلوا سبيلي

  .ورواه أهل السنن االربعة من حديث عبد امللك بن عمري عن عطية القرظي حنوه
هو بلوغ يف  وقد استدل به من ذهب من العلماء إىل أن إنبات الشعر اخلشن حول الفرج دليل على البلوغ، بل

  .أصح قويل الشافعي
ومن العلماء من يفرن بني صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا يف حقهم دون غريهم، الن املسلم قد يتأذى بذلك 

  .ملقصد
عن أيوب بن عبد الرمحن أن سلمى بنت قيس، أم املنذر استطلقت من رسول اهللا : إسحاق) ١] (ابن [ وقد روى 

، وكان قد بلغ، فالذ هبا، وكان يعرفهم قبل ذلك فأطلقه هلا، وكانت )٢(ن مشوال صلى اهللا عليه وسلم رفاعة ب
  .يا رسول اهللا إن رفاعة يزعم أنه سيصلى ويأكل حلم اجلمل: قالت

  .فأجاهبا إىل ذلك فأطلقه
مل يقتل من نسائهم إال امرأة : وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال ابن إسحاق

، قالت واهللا اهنا لعندي حتدث معي، تضحك ظهرا وبطنا، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل رجاهلا )٣(واحدة 



قلت ومل ! ويلك مالك ؟ قالت أقتل : قلت هلا: أنا واهللا، قالت: أين فالنة ؟ قالت: يف السوق، إذ هتف هاتف بامسها
، وكانت عائشة تقول فواهللا ما أنسى عجبا منها، طيب فانطلق هبا فضربت عنقها: حلدث أحدثته، قالت: ؟ قالت

  .نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أهنا تقتل
  .هكذا رواه االمام أمحد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن حممد بن إسحاق به

  هي): ٤(قال ابن إسحاق 
  .وسلم به اليت طرحت الرحا على خالد بن سويد فقتلته، يعين فقتلها رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .يف موضع آخر ومساها نباتة امرأة احلكم القرظي: قال ابن إسحاق
مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسم أموال بين قريظة ونساءهم وأبناءهم على املسلمني، : قال ابن إسحاق

ت اخليل بعد ما أخرج اخلمس، وقسم للفارس ثالثة أسهم سهمني للفرس وسهما لراكبه وسهما للراجل، وكان
  .يومئذ ستا وثالثني

  .وكان أول فئ وقعت فيه السهمان ومخس: قال
وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سعيد بن زيد بسبايا من بين قريظة إىل جند فابتاع هبا خيال : قال ابن إسحاق

  .وسالحا
ة، إحدى نساء بين عمرو وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد اصطفى من نسائهم رحيانة بنت عمرو بن خناق

  وكان عليها حىت تويف عنها وهي) ٥(بن قريظة 
__________  

  .من سرية ابن هشام) ١(
  .مسوال: يف ابن هشام) ٢(
  .امرأة احلسن القرظي: هي: قال أبو ذر) ٣(

  .نباتة من بين النضري، وكانت حتت رجل من بين قريظة: وقال الواقدي
  .)٥١٧/  ٢(وقد قتلت خبالد بن سويد 

  .قال ابن هشام: يف السرية) ٤(
  .رحيانة بنت زيد من بين النضري متزوجة يف بين قريظة: يف الواقدي) ٥(

  = هي رحيانة بنت زيد بن : وقال ابن سعد

يف ملكه، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عرض عليها االسالم فامتنعت، مث أسلمت بعد ذلك فسر 
م باسالمها وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوجها فاختارت أن تستمر على الرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

ليكون أسهل عليها فلم تزل عنده حىت تويف عليه الصالة والسالم، مث تكلم ابن إسحاق على ما نزل من اآليات يف 
  .قصة اخلندق من أول سورة االحزاب، وقد ذكرنا ذلك مستقصى يف تفسريها وهللا احلمد واملنة

خالد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو اخلزرجي طرحت : واستشهد من املسلمني يوم بين قريظة: قد قال ابن إسحاقو
  .إن له الجر شهيدين: " عليه رحا فشدخته شدخا شديدا، فزعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .امرأة غريها كما تقدم واهللا أعلمكان الذي ألقى عليه الرحى تلك املرأة اليت مل يقتل من بين قريظة : قلت
  ومات أبو سنان بن حمصن بن حرثان،: قال ابن إسحاق

  .من بين أسد بن خزمية ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حماصر بين قريظة فدفن يف مقربهتم اليوم



ه فحسمه رسول أن حبان بن العرقة لعنه اهللا رماه بسهم فأصاب أكحل: وفاة سعد بن معاذ رضي اهللا عنه قد تقدم
اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيا بالنار فاستمسك اجلرح، وكان سعد دعا اهللا أن ال مييته حىت يقر عينه من بين قريظة، 
وذلك حني نقضوا ما كان بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العهود واملواثيق والذمام ومالوا عليه مع 

عوا عن املدينة وباءت بنو قريظة بسواد الوجه والصفقة اخلاسرة يف الدنيا االحزاب، فلما ذهب االحزاب وانقش
واآلخرة وسار إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحاصرهم كما تقدم فلما ضيق عليهم وأخذهم من كل 

فيهم إىل  جانب أنابوا أن ينزلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيحكم فيهم مبا أراه اهللا فرد احلكم
رئيس االوس، وكانوا حلفاءهم يف اجلاهلية وهو سعد بن معاذ فرضوا بذلك ويقال بل نزلوا ابتداء على حكم سعد، 

ملا يرجون من حنوه عليهم وإحسانه وميله إليهم ومل يعلموا بأهنم أبغض إليه من أعدادهم من القردة واخلنازير، 
فبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان يف خيمة يف املسجد لشدة إميانه وصديقيته رضي اهللا عنه وأرضاه، 

النبوي فجئ به على محار حتته إكاف قد وطئ حتته ملرضه وملا قارب خيمة الرسول صلى اهللا عليه وسلم أمر عليه 
بلغ يف نفوذ لينزل من شدة مرضه، وقيل توقريا له حبضرة احملكوم عليهم ليكون أ: السالم من هناك، بالقيام له قيل

حكمه واهللا أعلم، فلما حكم فيهم بالقتل والسيب وأقر اهللا عينه وشفى صدره منهم وعاد إىل خيمته من املسجد 
النبوي صحبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا اهللا عزوجل أن تكون له شهادة واختار اهللا له ما عنده فانفجر 

  .ات رضي اهللا عنهجرحه من الليل فلم يزل خيرج منه الدم حىت م
  .فلما انقضى شأن بين قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهيدا: قال ابن إسحاق

  حدثين معاذ بن رفاعة) ١] (قال ابن إسحاق [ 
__________  

عمرو بن خنافة بن مسعون بن زيد من بين النضري، وكانت متزوجة رجال من بين قريظة يقال له احلكم، فنسبها = 
  .١٢٩/  ٨طبقات (رواة إىل بين قريظة لذلك بعض ال
  ).٥٢٠/  ٢املغازي 

  .٢٦٢/  ٣من سرية إبن هشام ج ) ١(

أن جربيل أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قبض سعد بن : حدثين من شئت من رجال قومي: الزرقي قال
الذي فتحت له أبو اب السماء، يا حممد من هذا امليت : معاذ من جوف الليل معتجرا بعمامة من إستربق، فقال

واهتز له العرش ؟ قال فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سريعا جير ثوبه إىل سعد فوجده قد مات رضي اهللا عنه، 
حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثنا أبو العباس : هكذا ذكره ابن إسحاق رمحه اهللا، وقد قال احلافظ البيهقي يف الدالئل

حدثنا الليث بن سعد، : ، حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، حدثنا أيب وشعيب بن الليث، قاالحممد بن يعقوب
جاء جربيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن يزيد بن اهلاد، عن معاذ بن رفاعة، عن جابر بن عبد اهللا قال

فخرج رسول اهللا صلى : ك له العرش ؟ قالمن هذا العبد الصاحل الذي مات فتحت له أبو اب السماء وحتر: فقال
فجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قربه وهو يدفن، فبينما هو : اهللا عليه وسلم فإذا سعد بن معاذ، قال

فكرب القوم، مث قال رسول اهللا صلى " اهللا أكرب اهللا أكرب " مرتني، فسبح القوم، مث قال " سبحان اهللا " جالس إذ قال 
  ).١" (عجبت هلذا العبد الصاحل شدد عليه يف قربه حىت كان هذا حني فرج له " ه وسلم اهللا علي

من طريق يزيد بن عبد اهللا بن أسامة بن اهلاد، وحيىي بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة، : وروى االمام أمحد والنسائي
ن اهللا هلذا الصاحل الذي حترك سبحا: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسعد يوم مات وهو يدفن: عن جابر قال



  .له عرش الرمحن وفتحت له أبو اب السماء شدد عليه مث فرج اهللا عنه
حدثين معاذ بن رفاعة عن حممود بن عبد الرمحن بن عمرو بن اجلموح عن جابر بن عبد اهللا : وقال حممد بن إسحاق

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسبح الناس معه ملا دفن سعد وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبح رسول : قال
لقد تضايق على هذا العبد الصاحل قربه حىت فرج اهللا : مث كرب فكرب الناس معه فقالوا يا رسول اهللا مب سبحت ؟ قال

  ).٢(عنه 
وهكذا رواه االمام أمحد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق به قال ابن هشام وجماز هذا 

  .ديث قول عائشة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن للقرب ضمة لو كان أحد منها ناجيا لكان سعد بن معاذاحل
  حدثنا حيىي، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع عن عائشة عن: وهذا احلديث قد رواه االمام أمحد: قلت

  .جيا منها لنجا سعد بن معاذإن للقرب ضغطة ولو كان أحد نا: النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وهذا احلديث سنده على شرط الصحيحني إال أن االمام أمحد رواه عن غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن 

  .انسان عن عائشة به
حدثنا عبد اال على بن محاد حدثنا داود عن عبد الرمحن حدثنا : ورواه احلافظ البزار عن نافع عن ابن عمر قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ : ر عن نافع عن ابن عمر قالعبيداهللا بن عم
  سبعون ألف ملك إىل االرض مل يهبطوا قبل ذلك ولقد ضمه القرب

__________  
  .٢٩/  ٤دالئل النبوة للبيهقي ج ) ١(
  .٢٦٣/  ٣: سرية ابن هشام) ٢(

  ).١(ضمة 
  .مث بكى نافع

كن قال البزار رواه غريه عن عبيد اهللا عن نافع مرسال مث رواه البزار عن سليمان بن سيف عن وهذا إسناد جيد ل
قال رسول اهللا : أيب عتاب عن سكني بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب عن نافع عن ابن عمر قال

: قبلها، وقال حني دفن صلى اهللا عليه وسلم لقد نزل ملوت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك ما وطئوا االرض
  .سبحان اهللا لو انفلت أحد من ضغطة القرب النفلت منها سعد

: حدثنا إمساعيل بن حفص، عن حممد بن فضيل، حدثنا عطاء بن السائب، عن جماهد، عن ابن عمر قال: وقال البزار
: رش قال تفتحت أعواده قالإمنا يعين السرير ورفع أبو يه على الع: اهتز العرش حلب لقاء اهللا سعد بن معاذ فقيل

ضم سعد يف : ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قربه فاحتبس فلما خرج قيل له يا رسول اهللا ما حبسك قال
  .القرب ضمة فدعوت اهللا فكشف عنه
  .قال البزار، تفرد به عطاء بن السائب

  .وهو متكلم فيه: قلت
حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ، : ضي اهللا عنه يف القرب أثرا غريبا فقالوقد ذكر البيهقي رمحه اهللا بعد روايته ضمة سعد ر

حدثين أمية بن عبد اهللا أنه سأل بعض : حدثنا أبو العباس، حدثنا أمحد بن عبد اجلبار، حدثنا يونس، عن ابن إسحاق
اهللا صلى اهللا عليه  ذكر لنا أن رسول: ما بلغكم من قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا ؟ فقالوا: أهل سعد

  ).٢(كان يقصر يف بعض الطهور من البول : وسلم سئل عن ذلك فقال



  حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا الفضل بن مساور، حدثنا أبو معاوية، عن االعمش، عن أيب: وقال البخاري
  .اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: سفيان عن جابر قال

وعن االعمش حدثنا أبو صاحل عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله فقال رجل جلابر فإن الرباء بن عازب 
اهتز عرش : إنه كان بني هذين احليني ضغائن مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول]: فقال [ اهتز السرير : يقول

  .الرمحن ملوت سعد بن معاذ
عن عبد اهللا بن إدريس وابن ماجة عن علي بن حممد عن أيب معاوية كالمها عن ورواه مسلم عن عمرو الناقد 

حدثنا عبد الرزاق، عن ابن : وقال أمحد: االعمش به وليس عندمها زيادة قول االعمش عن أيب صاحل عن جابر
ول وجنازة سعد أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق: جريج

بن معاذ بني أيديهم اهتز هلا عرش الرمحن ورواه مسلم عن عبد بن محيد والترمذي عن حممود بن غيالن كالمها عن 
  .عبد الرزاق به

حدثنا حيىي بن سعيد، حدثنا عوف، حدثنا أبو نضرة، مسعت أبا سعيد عن النيب صلى اهللا عليه : وقال االمام أمحد
  .عد بن معاذاهتز العرش ملوت س: وسلم

  .ورواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن حيىي به
حدثنا أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، قال قتادة: وقال أمحد

  .وجنازته موضوعة اهتز هلا عرش الرمحن
من حديث املعتمر بن سليمان، : د روى البيهقيعن حممد بن عبد اهللا االزدي، عن عبد الوهاب به وق: ورواه مسلم
  عن أبيه، عن

__________  
  .٣٠/  ٤رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .٣٠/  ٤دالئل النبوة ج ) ٢(

  ).١(اهتز عرش الرمحن فرحا بروحه : احلسن البصري قال
ملا محلت : ، عن أنس قالحدثنا زهري بن حممد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة: وقال احلافظ البزار

جنازة سعد قال املنافقون ما أخف جنازته، وذلك حلكمه يف بين قريظة، فسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ال ولكن املالئكة حتملته: فقال

  .إسناد جيد
: قولمسعت الرباء بن عازب ي: حدثنا حممد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق: وقال البخاري

أتعجبون من لني هذه : أهديت للنيب صلى اهللا عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه ميسوهنا ويعجبون من لينها فقال
  ؟ ملناديل سعد بن معاذ خري منها

حدثنا عبد الوهاب، عن : مسعنا أنسا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال أمحد: رواه قتادة والزهري: أو ألني مث قال
أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أن أكيدر دومة: ن أيب عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالكسعيد، هو اب

والذي نفسي بيده ملناديل سعد يف اجلنة أحسن : جبة وذلك قبل أن ينهى عن احلرير فلبسها فعجب الناس منها فقال
  .من هذه

  .وهذا إسناد على شرط الشيخني ومل خيرجوه



  .اري تعليقاوإمنا ذكره البخ
وكان واقد من : حدثنا يزيد، حدثنا حممد بن عمرو، حدثين واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال حممد: وقال أمحد

  .أحسن الناس وأعظمهم وأطوهلم
من أنت ؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ فقال إنك بسعد : دخلت على أنس بن مالك فقال يل: قال

بعث رسول اهللا صلى : بكاء، وقال رمحة اهللا على سعد كان من أعظم الناس وأطوهلم مث قاللشبيه، مث بكى وأكثر ال
اهللا عليه وسلم جيشا إىل أكيدر دومة فأرسل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جببة من ديباج منسوج فيها 

نزل فجعل الناس يلمسون  الذهب فلبسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام على املنرب وجلس فلم يتكلم، مث
أتعجبون منها ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن مما : اجلبة، وينظرون إليها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ترون
  .وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث حممد بن عمرو به

  .وقال الترمذي حسن صحيح
وما اهتز عرش اهللا : بن معاذ ويف ذلك يقول رجل من االنصارقال ابن إسحاق بعد ذكر اهتزاز العرش ملوت سعد 

بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ) ٢(وقالت أمه يعين كبيشسة : مسعنا به إال لسعد أيب عمرو قال* من موت هالك 
* صرامة وحدا وسؤددا وجمدا * ويل أم سعد سعدا : ثعلبة اخلدرية اخلزرجية حني احتمل سعد على نعشه تندبه

كل نائحة تكذب إال نائحة " يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يقدها ما قدا قال* ارسا معدا سد به مسدا وف
كانت وفاته بعد انصراف االحزاب بنحو من مخس وعشرين ليلة، إذ كان قدوم االحزاب يف : قلت" سعد بن معاد 
  شوال سنة مخس

__________  
  .ن هشامفيه انقطاع، وله ذكر يف سرية اب) ١(
  .كبشة بنت رافع بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن االجبر: يف االستيعاب) ٢(

  .كبشة بنت عبيد : ويف الواقدي

كما تقدم فأقاموا قريبا من شهر مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلصار بين قريظة فأقام عليهم مخسا 
م بقليل فيكون ذلك يف أواخر ذي القعدة أو أوائل وعشرين ليلة، مث نزلوا على حكم سعد فمات بعد حكمه عليه

  .ذي احلجة من سنة مخس واهللا أعلم
ووىل تلك احلجة : ان فتح بين قريظة كان يف ذي القعدة وصدر ذي احلجة قال: وهكذا قال حممد بن إسحاق

  .املشركون
وحق * دمع عيين عربة  لقد سجمت من: وقال حسان بن ثابت يرثي سعد بن معاذ رضي اهللا عنه: قال ابن إسحاق

على ملة الرمحن ) ١(عيون ذواري الدمع دائمة الوجد * لعيين أن تفيض على سعد قتيل ثوى يف معرك فجعت به 
وأمسيت يف غرباء مظلمة اللحد فأنت * مع الشهداء وفدها أكرم الوفد فإن تك قد وعدتنا وتركتنا * وارث جنة 

قضى اهللا فيهم ما * حبكمك يف حيي قريظة بالذي ) ٢(كارم واجملد كرمي وأثواب امل* الذي يا سعد أبت مبشهد 
ومل تعف إذ ذكرت ما كان من عهد فإن كان ريب الدهر أمضاك * قضيت على عمد فوافق حكم اهللا حكمك فيهم 

ل إىل اهللا يوما للوجاهة والقصد فص* شروا هذه الدنيا جبناهتا اخللد فنعم مصري الصادقني إذا دعوا * يف االىل 
حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، حدثنا عدي بن ثابت أنه مسع : االشعار يف اخلندق وبين قريظة قال البخاري



  .اهجهم أو هاجهم وجربيل معك: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حلسان: الرباء بن عازب قال
قال النيب صلى : ء بن عازب قالوزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباين عن عدي بن ثابت عن الربا: قال البخاري

  .أهج املشركني فإن جربيل معك: اهللا عليه وسلم يوم قريظة حلسان بن ثابت
  وقد رواه البخاري أيضا

  .ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة بدون الزيادة اليت ذكرها البخاري يوم بين قريظة
وذلك : قلت( حمارب بن فهر يف يوم اخلندق وقال ضرار بن اخلطاب بن مرداس أخو بين: قال ابن إسحاق رمحه اهللا

بدت أركانه * كأن زهاءها أحد إذا ما ) ٣(وقد قدنا عرندسة طحونا * ومشفقة تظن بنا الظنونا ): قبل إسالمه
  )٢(على االبطال واليلب احلصينا * للناظرينا ترى االبدان فيها مسبغات 

__________  
  .تسكبه وغزيرته: ذواري الدمع) ١(
  .واحلمد بدل واجملد: ابن هشاميف ) ٢(
  .الشديدة القوة: عرندسة) ٣(

  .القوي، يريد الكتيبة: والعرندس
  الترس أو الدروع من اجللد : اليلب) ٤(

بباب اخلندقني مصافحونا أناس ال * نؤم هبا الغواة اخلاطئينا كأهنم إذا صالوا وصلنا * وجردا كالقداح مسومات 
نراوحهم ونغدو ) ١(وكنا فوقهم كالقاهرينا * سنا راشدينا فأحجرناهم شهرا كريتا وقد قالوا أل* نرى فيهم رشيدا 

كأن وميضهن ) ٢(نقد هبا املفارق والشئونا * عليهم يف السالح مدججينا بأيدينا صوارم مرهفات * كل يوم 
* خندق كانوا لديه  ترى فيها العقائق مستبينا فلوال* إذا الحت بأيدي مصلتينا وميض عقيقة ملعت بليل * معريات 

لدى أبياتكم * به من خوفنا متعوذينا فإن نرحل فإنا قد تركنا * لدمرنا عليهم أمجعينا ولكن حال دوهنم وكانوا 
  سعدا رهينا

كما زرناكم متوازرينا جبمع * على سعد يرجعن احلنينا وسوف نزوركم عما قريب * إذا جن الظالم مسعت نوحا 
: فأجابه كعب بن مالك أخو بين سلمة رضي اهللا عنه فقال: غاب إذ محت العرينا قالكأسد ال* من كنانة غري عزل 

على ما نابنا متوكلينا وكان لنا النيب * ولو شهدت رأتنا صابرينا صربنا ال نرى هللا عدال * وسائلة تسائل ما لقينا 
* وة مرصدينا نعاجلهم إذا هنضوا إلينا وكانوا بالعدا* به نعلو الربية أمجعينا نقاتل معشرا ظلموا وعقوا * وزير صدق 

هبا نشفي * ويف امياننا بيض خفاف ) ٣(كغدران املال متسربلينا * بضرب يعجل املتسرعينا ترانا يف فضافض سابغات 
على االعداء شوسا * شوابكهن حيمني العرينا فوارسنا إذا بكروا وراحوا * مراح الشاغبينا بباب اخلندقني كأن أسدا 

  نكون عباد صدق خملصينا* لننصر أمحدا واهللا حىت ) ٤(معلمينا 
__________  

  .أي شهرا كامال: شهرا كريتا) ١(
  .جممع العظام يف أعلى الرأس: مجع شأن: الشؤون) ٢(
  .الدروع املتسعة: الفضافض) ٣(

  .املتسع من االرض، وقيل الصحراء: واملال



  .امجع أشوس، وهو الذي ينظر مبؤخر عينه كرب: الشوس) ٤(
  .الذي جيعل لنفسه عالمة يف احلرب يعرف هبا) فتح وكسر اللالم: (واملعلم

  وأن اهللا موىل املؤمنينا* وأحزاب أتوا متحزبينا بأن اهللا ليس له شريك * ويعلم أهل مكة حني ساروا 
ما قد ردكم فال تكون مقامة للصاحلينا ك* فان اهللا خري القادرينا سيدخله جناتا طيبات * فإما تقتلوا سعدا سفاها 

* وكدمت أن تكونوا دامرينا بريح عاصف هبت عليكم * بغيظكم خزايا خائبينا خزايا مل تنالوا مث خريا * شريدا 
قلت وذلك قبل أن (وقال عبد اهللا بن الزبعري السهمي يف يوم اخلندق : قال ابن إسحاق) ١(فكنتم حتتها متكمهينا 

أال الكنيف * البلى وتراوح االحقاب فكأمنا كتب اليهود رسومها  طول* حي الديار حما معارف رمسها ) يسلم
وحملة * يف نعمة بأوانس أتراب فاترك تذكر ما مضى من عيشة * قفرا كأنك مل تكن تلهو هبا ) ٢(ومعقد االطناب 

ذي  يف* ساروا بأمجعهم من االنصاب أنصاب مكة عامدين ليثرب * خلق املقام يباب واذكر بالء معاشر واشكرهم 
* يف كل نشز ظاهر وشعاب فيها اجلياد شوازب جمنوبة * يدع احلرون مناهجا معلومة ) ٣(غياطل جحفل جبجاب 

كالسيد بادر غفلة الرقاب جيش عيينة قاصد * من كل سلهبة وأجرد سلهب ) ٤(قب البطون واحق االقراب 
فقري ومعقل اهلراب حىت إذا وردوا املدينة غيث ال* فيه وصخر قائد االحزاب قرمان كالبدرين أصبح فيهما * بلوائه 

وصحابه يف احلرب خري صحاب نادوا برحلتهم * للموت كل جمرب قضاب شهرا وعشرا قاهرين حممدا * وارتدوا 
  قتلى لطري سغب وذئاب* كدنا نكون هبا مع اخلياب لوال اخلنادق غادروا من مجعهم * صبيحة قلتم 

  متكلم حملاور جبواب* هل رسم دارسة املقام يباب : نه فقالقال فأجابه حسان بن ثابت رضي اهللا ع
__________  

  .االعمى الذي ال يبصر: املتكمه) ١(
  .احلظرية، الزريبة لالبل: الكنيف) ٢(

  .احلبال اليت تشد هبا اخليام واالخبية: واالطناب
  .اجليوش كثرية االصوات: الغياطل) ٣(

  .الكثري: واجلبجاب
  .الضوامر: الشوازب) ٤(

  .املقودة، اليت تقاد: اجملنونة
  .ضامرة: قب

  .مجع قرب، وهي اخلاصرة: االقراب

بيض الوجوه * ولقد رأيت هبا احللول يزينهم ) ١(وهبوب كل مطلة مرباب * قفر عفا رهم السحاب رسومه 
* ترى بيضاء آنسة احلديث كعاب واشك اهلموم إىل االله وما * ثواقب االحساب فدع الديار وذكر كل خريدة 

أهل القرى وبوادي االعراب جيش عيينة وابن حرب * من معشر ظلموا الرسول غضاب ساروا بأمجعهم إليه وألبوا 
قتل الرسول ومغنم االسالب وغدوا علينا * حىت إذا وردوا املدينة وارجتوا ) ٢(متخمطون حبلبة االحزاب * فيهم 

وجنود ربك سيد االرباب فكفى االله * ة تفرق مجعهم ردوا بغيظهم على االعقاب هببوب معصف* قادرين بأيدهم 
تنزيل نصر مليكنا الوهاب وأقر عني * وأثاهبم يف االجر خري ثواب من بعد ما قنطوا ففرق مجعهم * املؤمنني قتاهلم 
يف الكفر ليس بطاهر االثواب علق الشقاء * وأذل كل مكذب مرتاب عايت الفؤاد موقع ذي ريبة * حممد وصحابه 



  :يف الكفر آخر هذه االحقاب قال وأجابه كعب بن مالك رضي اهللا عنه أيضا فقال* ه ففؤاده بقلب
حم اجلذوع غزيرة * من خري حنلة ربنا الوهاب بيضاء مشرفة الذرى ومعاطنا * أبقى لنا حدث احلروب بقية 

علف * ل السراج منى هبا ونزائعا مث) ٤(للجار وابن العم واملنتاب * كاللوب يبذل مجها وحفيلها ) ٣(االحالب 
قودا تراح إىل ) ٦(جرد املتون وسائر اآلراب * عرى الشوى منها وأردف حنضها ) ٥(الشعري وجزة املقضاب 

  )٧(فعل الضراء تراح للكالب * الصباح إذا غدت 
__________  

  .مجع رمهة: رهم) ١(
  .وهو املطر الضعيف

  .دائمة: مرباب
  .خمتلطون: متخمطون) ٢(

  .الشديد الغضب واملتكرب: تخمطامل: ويقال
  .قاله أبو ذر يف شرح السرية

  ).٢٠٤/  ٢الروض (منابت النخل عند املاء، شبهها مبعاطن االبل وهي مباركها عند املاء : املعاطن) ٣(
  ).٢٠٤/  ٢السهيلي (السواد، وصفها باحلمة الهنا تضرب إىل السواد من اخلضرة والنعمة : حم اجلذوع

  .أرض ذات حجارة سوداء: لوبة، وهي احلرةمجع : اللوب) ٤(
  .النحل، وحيتمل تشبيهه بالنحل لكثرهتا: واللوب أيضا

  .اخليل العربية اليت محلت من أرضها إىل أرض أخرى: النزائع) ٥(
  .القوائم: الشوى) ٦(

  .اللحم: النخص
  .ملس الظهور: جرد املتون
  .مجع إربة وهي املفاصل: واالراب

  .العناقالطوال ا: القود) ٧(
  .مجع كالب، الصائد صاحب الكالب: الكالب

عبس اللقاء مبينة * تردي العدى وتئوب باالسالب حوش الوحوش مطارة عند الوغى * وحتوط سائمة الديار وتارة 
* دخس البضيع خفيفة االقصاب يغدون بالزغف املضاعف شكة * علفت على دعة فصارت بدنا ) ١(االجناب 

وبكل أروع ماجد االنساب يصل اليمني مبارن * وصوارم نزع الصياقل علبها ) ٢(اب ومبترصات يف الثقاف صي
  )٣(وكلت وقيعته إىل خباب * متقارب 

وترد حد قواحز النشاب * يف طخية الظلماء ضوء شهاب وكتيبة ينفى القران قتريها * وأغر أزرق يف القناة كأنه 
يف صعدة اخلطي فئ * تأوي إىل ظل اللواء كأنه ) ٥(غاب يف كل جممعة صرمية * جأوى ململمة كأن رماحها ) ٤(

بلسان أزهر طيب * وأبت بسالتها على االعراب ومواعظ من ربنا هندى هبا * عقاب أعيت أبا كرب وأعيت تبعا 
حرجا * من بعد ما عرضت على االحزاب خكما يراها اجملرمون بزعمهم * االثواب عرضت علينا قاشتهينا ذكرها 

حدثين من أثق : قال ابن هشام) ٧(فليغلنب مغالب الغالب * االلباب جاءت سخينة كي تغالب رهبا  ويفهمها ذوو
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له ملا مسع منه : به، حدثين عبد امللك بن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري



  .لقد شكرك اهللا يا كعب على قولك هذا: هذا البيت
سخينة قريش وإمنا كانت العرب تسميهم بذلك لكثرة أكلهم الطعام السخن الذي ال يتهيأ لغريهم قلت ومراده ب

  .فاهللا أعلم) ٨(غالبا من أهل البوادي 
  )٩(بعضا كمعمعة االباء احملرق * من سره ضرب ميعمع بعضه : قال ابن إسحاق وقال كعب بن مالك أيضا

__________  
  .الوحشية: حوش) ١(

  .مستخفة: مطارة
  .كثرية اللحم: دخس) ٢(
  .الشديدات: املترصات) ٣(

  .الدروع اللينة الواسعة: الزغف
  .صنعه وصقله: وقيعته) ٤(

  .اسم قني: خباب
  .مسامري حلق الدرع: القتري) ٥(

  .قواحذ: النبال اليت تصيب االفخاذ، ويف ابن هشام: قواحز
  .جأوى خيالط سوادها محرة) ٦(

  .الضرمية:  ابن هشاماللهب املتوقد، ويف: والصرمية
  .لقب قريش يف اجلاهلية: سخينة) ٧(
كان العرب إذا أسنتوا أكلوا العلهز، وهو الوبر والدم، وتأكل قريش اخلزيرة، فنفست عليهم : قال السهيلي) ٨(

  .ذلك
  .فلقبوهم سخينة

  .من ابن هشام، ويف االصل االناء: االباء) ٩(
  .إباءة: واالباء القصب واحدته

مهجات أنفسهم * دربوا بضرب املعلمني وأسلموا ) ١(بني املذاد وبني جذع اخلندق * ة تس سيوفها فيأت مأسد
كالنهي هبت رحيه * هبم وكان بعبده ذا مرفق يف كل سابغة ختط فضوهلا * لرب املشرق يف عصبة نصر االله نبيه 

صايف * دالء حيفزها جناد مهند موثق ج) نسك(حدق اجلنادب ذا سك * بيضاء حمكمة كأن قتريها ) ٢(املترقرق 
يوم اهلياج وكل ساعة مصدق نصل السيوف إذا * تلكم مع التقوى تكون لباسنا ) ٣(احلديدة صارم ذي رونق 

  .قدما ونلحقها إذا مل تلحق* قصرن خبطونا 
ع كقصد تنفي اجلمو* نلقى العدو بفخمة ملمومة ) ٤(بله االكف كأهنا مل ختلق * فترق اجلماجم ضاحيا هاماهتا 

عند اهلياج * ورد وحمجول القوائم أبلق تردى بفرسان كأن كماهتم * ونعد لالعداء كل مقلص ) ٥(رأس املشرق 
يف * حتت العماية بالوشيح املزهق أمر االله بربطها لعدوه * صدق يعاطون الكماة حتوفهم ) ٦(أسود طل ملثق 

منه * ر إن دلفت خيول النزق ويعيننا اهللا العزيز بقوة للدا* احلرب إن اهللا خري موفق لتكون غيظا للعدو وحيطا 
ومىت نرى * وإذا دعا لكريهة مل نسبق ومىت ينادى للشدائد نأهتا * وصدق الصرب ساعة نلتقي ونطيع أمر نبينا وجنيبه 

  احلومات فيها نعنق



بنا من نيل ذاك مبرفق إن ويصي* فينا مطاع االمر حق مصدق فبذاك ينصرنا ويظهر عزنا * من يتبع قول النيب فإنه 
لقد علم : وقال كعب بن مالك أيضا: كفروا وضلوا عن سبيل املتقي قال ابن إسحاق* الذين يكذبون حممدا 
  علينا وراموا ديننا ما نوادع* االحزاب حني تألبوا 

__________  
  .موضع باملدينة حيث حفر اخلندق: املذاد) ١(
  .الغدير: النهي) ٢(
  .احملكمة النسجالدرع : جدالء) ٣(

  .محائل السيف: جناد
  ).معجم البلدان(جبل بني الصريف والعصيم من أرض ضبة : املشرق) ٥(اسم فعل مبعىن اترك ودع : بله) ٤(
  .ما يكون عن الطل من زلق وطني: ملثق) ٦(

  .واالسد أجوع ما تكون وأجرأ يف ذلك احلني

عن الكفر * يذودوننا عن ديننا ونذودهم ) ١(هو واقع  وخندق مل يدروا مبا* أضاميم من قيس بن غيالن أصفقت 
* على غيظهم نصر من اهللا واسع وذلك حفظ اهللا فينا وفضله * والرمحن راد وسامع إذا غايظونا يف مقام أعاننا 

وهذه : قال ابن هشام) ٢(وهللا فوق الصانعني صانع * علينا ومن مل حيفظ اهللا ضائع هدانا لدين احلق واختاره لنا 
لقد لقيت قريظة : وقال حسان بن ثابت يف مقتل بين قريظة: قال ابن إسحاق -يعين طويلة  -البيات يف قصيدة له ا

سوى ما قد أصاب بين النضري غداة أتاهم يهوى * وما وجدت لذل من نصري أصاهبم بالء كان فيه * ما ساءها 
  رسول اهللا كالقمر املنري* إليهم 

دماؤهم عليها كالعبري فهم صرعي * تركناهم وما ظفروا بشئ ) ٣(عليها كالصقور  بفرسان* له خيل جمنبة تغادى 
وقال : من الرمحن إن قبلت نذيري قال* كذاك يدان ذو العند الفجور فأنذر مثلها نصحا قريشا * حتوم الطري فيهم 

م أوتوا الكتاب فضيعوه وليس هلم ببلدهتم نصري ه* تعاقد معشر نصروا قريشا : حسان بن ثابت أيضا يف بين قريظة
حريق * بتصديق الذي قال النذير فهان على سراة بين لؤي * وهم غمي من التوراة بور كفرمت بالقرأن وقد أتيتم * 

وحرق يف * ادام اهللا ذلك من صنيع : فأجابه أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب فقال) ٤(بالبويرة مستطري 
لقالوا ال مقام لكم * وتعلم أي أرضينا تضري فلو كان النخيل هبا ركابا * نزه طوائفها السعري ستعلم أينا منها ب

  .وهذا ما قاله أبو سفيان بن احلارث قبل أن يسلم، وقد تقدم يف صحيح البخاري بعض هذه االبيات: فسريوا قلت
  .وذكر ابن إسحاق جواب حسان يف ذلك جلبل بن جوال الثعليب تركناه قصدا

__________  
  .واحدهتا أضمامة وهو كل شئ جمتمع: اميمأض) ١(

  .اخلالصون يف أنساهبم: وتروى أصاميم بالصاد
  .صنائع: يف ابن هشام) ٢(
  .هي اليت تقاد وال تركب: خيل جمنبة) ٣(
  .موضع بين قريظة: إشرافهم، والبويرة: سراة القوم) ٤(



  هد يوم بينوقال حسان بن ثابت أيضا يبكي سعدا ومجاعة ممن استش: قال ابن إسحاق
* وهل ما مضى من صاحل العيش راجع تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت * أال يا لقومي هل ملا حم دافع : قريظة

وسعد فأضحوا يف ) ١(وقتلى مضى فيها طفيل ورافع * بنات احلشا واهنل مين املدامع صبابة وجد ذكرتين إخوة 
ظالل املنايا والسيوف اللوامع دعا * در للرسول وفوقهم منازهلم فاالرض منهم بالقع وفوا يوم ب* اجلنان وأوحشت 

وال يقطع اآلجال إال املصارع الهنم * مطيع له يف كل أمر وسامع فما نكلوا حىت توالوا مجاعة * فأجابوه حبق وكلهم 
لنا القدم  إجابتنا هللا واملوت ناقع* إذا مل يكن إال النبيون شافع فذلك يا خري العباد بالؤنا * يرجون منه شفاعة 

وأن قضاء اهللا البد واقع مقتل أيب رافع * ونعلم أن امللك هللا وحده ) ٢(الولنا يف ملة اهللا تابع * االوىل إليك وخلفنا 
 -وملا انقضى شأن اخلندق، وأمر بين قريظة، وكان سالم بن أيب احلقيق وهو أبو رافع : اليهودي قال ابن إسحاق

صلى اهللا عليه وسلم وكانت االوس، قبل أحد قد قتلت كعب بن االشرف، فيمن حزب االحزاب على رسول اهللا 
  .فاستأذن اخلزرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قتل سالم بن أيب احلقيق وهو خبيرب فأذن هلم

وكان مما صنع اهللا لرسوله : فحدثين حممد بن مسلم الزهري عن عبد اهللا بن كعب بن مالك قال: قال ابن إسحاق
اهللا عليه وسلم أن هذين احليني من االنصار االوس واخلزرج كانا يتصاوالن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه صلى 

وسلم تصاول الفحلني ال تصنع االوس شيئا فيه غناء عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال وقالت اخلزرج واهللا ال 
فال ينتهون حىت يوقعوا مثلها، وإذا فعلت اخلزرج  يذهبون هبذه فضال علينا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .شيئا قالت االوس مثل ذلك
واهللا ال : وملا أصابت االوس كعب بن االشرف يف عداوته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت اخلزرج: قال

  .يذهبون هبا فضال علينا أبدا
  فتذكروا من: قال

وة كابن االشرف ؟ فذكروا ابن أيب احلقيق وهو خبيرب، فاستأذنوا رجل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العدا
عبد اهللا بن عتيك، : الرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قتله، فأذن هلم فخرج من اخلزرج من بين سلمة مخسة نفر

  ومسعود بن سنان، وعبد اهللا بن أنيس، وأبو قتادة احلارث بن ربعي، وخزاعي بن أسود
__________  

  .يف ملة: يف طاعة بدل: يف الديوان) ٢(وقتلى مضوا فيها نفيع ودافع * صبابة وجد ذكرتين أحبة : يف الديوان) ١(

  .حليف هلم من أسلم
فخرجوا وأمر عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن عتيك وهناهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة، فخرجوا 

  . احلقيق ليال، فلم يدعوا بيتا يف الدار حىت أغلقوه على أهلهحىت إذا قدموا خيرب أتوا دار ابن أيب
فأسندوا إليها حىت قاموا على بابه، فاستأذنوا فخرجت إليهم امرأته، : قال) ١(وكان يف علية له إليها عجلة : قال

  .أناس من العرب نلتمس املرية: من أنتم ؟ قالوا: فقالت
  .ذاكم صاحبكم فادخلوا عليه: قالت

  .لنا أغلقنا علينا وعليه احلجرة ختوفا أن يكون دونه جماولة حتول بيننا وبينهفلما دخ
فصاحت امرأته فنوهت بنا، فابتدرناه وهو على فراشه بأسيافنا، فواهللا ما يدلنا عليه يف سواد الليل إال بياضه : قال

  .ملقاة) ٢(كأنه قبطية 
يفه، مث يذكر هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيكف فلما صاحت بنا امرأته جعل الرجل منا يرفع عليها س: قال



  .يده، ولوال ذلك لفرغنا منها بليل
قطين قطين أي حسيب : قال فلما ضربناه بأسيافنا حتامل عليه عبد اهللا بن أنيس بسيفه يف بطنه حىت أنفذه وهو يقول

  .حسيب
ة فوثئت يده وثئا شديدا ومحلناه حىت نأيت به فوقع من الدرج: وخرجنا وكان عبد اهللا بن عتيك سئ البصر قال: قال

منهرا من عيوهنم، فندخل فيه فأوقدوا النريان واشتدوا يف كل وجه يطلبونا، حىت إذا يئسوا رجعوا إليه فاكتنفوه 
  .وهو يقضي
  .أنا أذهب فانظر لكم: فقال رجل منا: كيف لنا بأن نعلم بأن عدو اهللا قد مات ؟ قال: قال فقلنا

ورجال يهود حوله ويف يدها املصباح تنظر يف وجهه  -يعين امرأته  -فوجدهتا : دخل يف الناس قال فانطلق حىت
  :أما واهللا قد مسعت صوت ابن عتيك، مث أكذبت نفسي وقلت: وحتدثهم وتقول

  .أين ابن عتيك هبذه البالد
  .ى نفسي منهافاظ واله يهود، فما مسعت كلمة كانت ألذ عل: مث أقبلت عليه تنظر يف وجهه فقالت

مث جاءنا فأخربنا، فاحتملنا صاحبنا وقدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربناه بقتل عدو اهللا، : قال
  .واختلفنا عنده يف قتله كلنا يدعيه

  .هذا قتله أرى، فيه أثر الطعام: هاتوا أسيافكم، فجئنا هبا فنظر إليها فقال لسيف عبد اهللا بن أنيس: فقال: قال
يا ابن احلقيق وأنت يا ابن االشرف * هللا در عصابة القيتهم : فقال حسان بن ثابت يف ذلك: ال ابن إسحاقق

فسقوكم حتفا * حىت أتوكم يف حمل بالدكم ) ٣(مرحا كأسد يف عرين مغرف * يسرون بالبيض اخلفاف إليكم 
  مستصغرين لكل أمر جمحف* ببيض ذفف مستبصرين لنصر دين نبيهم 

__________  
  .جدع النخلة ينقر وجيعل كالسلم فيصعد عليه إىل العاليل: عجلة) ١(
  .ثياب بيض تصنع يف مصر: قبطية) ٢(
  .فوثبت يده وثبا: من ابن هشام، ويف االصل) ٣(

  .أي أصاب عظمها شئ ليس بالكسر، وهو وجع يصيب اللحم دون العظم: وثئت
  .ملتف االغصان: مغرف) ٤(

  .رمحه اهللا) ١(حممد بن إسحاق  هكذا أورد هذه القصة االمام
حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا حيىي بن آدم، حدثنا ابن أيب زائدة عن أبيه، عن : وقد قال االمام أبو عبد اهللا البخاري
بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم رهطا إىل أيب رافع، فدخل عليه عبد اهللا بن : أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال

  ).٢(وهو نائم فقتله عتيك بيته ليال 
: بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال) ٣(حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبيداهللا : قال البخاري

من االنصار وأمر عليهم عبد اهللا بن عتيك ) ٤(بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب رافع اليهودي رجاال 
  .هللا عليه وسلم ويعني عليهوكان أبو رافع يؤذي رسول اهللا صلى ا

  .وكان يف حصن له بأرض احلجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس
  وراح الناس

اجلسوا مكانكم، فإين منطلق متلطف للبواب لعلي أن أدخل، فأقبل حىت دنا ]: الصحابه [ بسرحهم قال عبد اهللا 



يا عبد اهللا إن كنت تريد أن تدخل : البواب من الباب، مث تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته وقد دخل الناس فهتف به
  .فادخل فإين أريد أن أغلق الباب

وأخذهتا ) ٥(فقمت إىل االقاليد : فدخلت فكمنت فلما دخل الناس أغلق الباب مث علق االغاليق على ود قال
علت كلما وفتحت الباب وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان يف عاليل له فلما ذهب عنه أهل مسرة صعدت إليه فج

  .يل مل خيلصوا أيل حىت أفتله) ٦(فتحت بابا أغلقت علي من داخل فقلت إن القوم سدروا 
  .فانتهيت إليه فإذا هو يف بيت مظلم وسط عياله، ال أدري أين هو من البيت قلت أبا رافع

  .قال من هذا
من البيت فأمكث غري فأهويت حنو الصوت، فأضربه بالسيف ضربة وأنا دهش فما أغنيت شيئا، وصاح فخرجت 

قبل ] ضربين [ المك الويل إن رجال يف البيت : بعيد، مث دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع فقال
  .بالسيف

السيف يف بطنه حىت أخذ يف ظهره، فعرفت أين قتلته ) ٧(فأضربه ضربة أثخنته ومل أقتله مث وضعت صبيب : قال
انتهيت إىل درجة له، فوضعت رجلي وأنا أرى أين قد انتهيت فوقعت يف ليلة فجعلت أفتح االبواب بابا بابا، حىت 

مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة حىت انطلقت حىت جلست على الباب، فقلت ال أخرج الليلة حىت أعلم 
صحايب أنعى أبا رافع ناصر أهل احلجاز، فانطلقت إىل أ: أقتلته فلما صاح الديك، قام الناعي على السور فقال

  .النجاء: فقلت
  فقد قتل اهللا أبا رافع فانتهيت إىل

__________  
  .٢٨٦/  ٣سرية ابن هشام ج ) ١(
  .٤٠٣٨باب قتل أيب رافع ح  ١٦كتاب املغازي  ٦٤يف ) ٢(
  .عبد اهللا وهو حتريف: من البخاري، ويف االصل) ٣(
  .بة يف اناس معهمعبد اهللا بن عتيك، وعبد اهللا بن عت: قال ابن حجر يف فتح الباري) ٤(
  .مجع إقليد وهو املفتاح: االقاليد) ٥(
  .نذروا يل: يف البخاري) ٦(
  .صبيب السيف ال معىن هلا هنا والصبيب سيالن الدم من الفم) ٧(

  وهو حرف حد: ويف البخاري ضبة قال ابن حجر
  .السيف وجيمع على ضبات
  .طرفه: قال أبو ذر صبة بالصاد

  ).١(حدثته فقال ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأمنا مل اشتكها قط النيب صلى اهللا عليه وسلم ف
حدثنا أمحد بن عثمان بن حكيم االودي، حدثنا شريح، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أيب : قال البخاري

 بن عتبة بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب رافع عبد اهللا بن عتيك وعبد اهللا: مسعت الرباء قال: إسحاق
: امكثوا أنتم حىت أنطلق أنا فانظر قال: يف ناس معهم، فانطلقوا حىت دنوا من احلصن فقال هلم عبد اهللا بن عتيك

فغطيت رأسي : فخشيت أن أعرف قال: فتلطفت حىت أدخل احلصن، ففقدوا محارا هلم فخرجوا بقيس يطلبونه، قال
  .من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه: فقال) ٢] (مث نادى صاحب الباب [ وجلست كأين أقضي حاجة 



فدخلت مث اختبأت يف مربط محار عند باب احلصن فتعشوا عند أيب رافع، وحتدثوا حىت ذهب ساعة من الليل، مث 
ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح : رجعوا إىل بيوهتم، فلما هدأت االصوات وال أمسع حركة خرجت، قال

  .ففتحت به باب احلصن احلصن يف كوة فأخذته،
إن نذر يب القوم، انطلقت على مهل، مث عمدت إىل أبو اب بيوهتم، فغلقتها عليهم من ظاهر، مث صعدت : قلت: قال

من هذا ؟ : يا أبا رافع قال: إىل أيب رافع يف سلم، فإذا البيت مظلم، قد طفئ سراجه فلم أدر أين الرجل، فقلت
  .تغن شيئافعمدت حنو الصوت فأضربه وصاح فلم 

ال أعجبك المك الويل دخل علي رجل : ما لك يا أبا رافع ؟ وغريت صويت، قال: مث جئته كأين أغيثه، فقلت: قال
فعمدت إليه أيضا فأضربه أخرى، فلم تغن شيئا فصاح وقام أهله مث جئت وغريت صويت : فضربين بالسيف، قال

بطنه مث انكفئ عليه حىت مسعت صوت العظم مث خرجت كهيئة املغيث، فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف يف 
انطلقوا : دهشا، حىت أتيت السلم أريد أن أنزل فأسقط منه فاخنلعت رجلي فعصبتها مث أتيت أصحايب أحجل، فقلت

: فبشروا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإين ال أبرح حىت أمسع الناعية فلما كان يف وجه الصبح صعد الناعية فقال
فأدركت أصحايب قبل أن يأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(فقمت أمشي ما يب قلبة : أبا رافع قال أنعي

  ).٤(فبشرته 
  تفرد به

فقدموا على رسول : قال أيب بن كعب: قال الزهري: البخاري هبذه السياقات من بني أصحاب الكتب الستة مث قال
: ال أفلحت الوجوه قال أفلح وجهك يا رسول اهللا قال أفتكتموه قالوااهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب فق

  ).٥(ناولين السيف فسله فقال أجل هذا طعامه يف ذباب السيف : نعم قال
  قلت حيتمل أن عبد اهللا بن عتيك ملا سقط من تلك الدرجة انفكت قدمه وانكسرت

__________  
  .٤٠٣٩باب ح  ١٦كتاب املغازي  ٦٤البخاري يف ) ١(

  .٢٧٤/  ٧فتح الباري 
  .ما بني معكوفني يف احلديث من البخاري) ٢(
داء يصيب البعري فيموت : أصل القالب بكسر القاف: أي علة انقلب هبا قال الفراء: بفتح القاف والالم: قلبة) ٣(

  .أي ليست به علة هتلكه: ما به قلبة: من يومه فقيل لكل من سلم من علة
  ).٢٧٦/  ٧ج ( ٤٠٤٠باب ح  ١٦ي كتاب املغاز ٦٤البخاري ) ٤(
  .باختصار) ١٨٦(رواية ابن عقبة ذكرها ابن عبد الرب يف الدرر ) ٥(

  .٣٩/  ٤والبيهقي يف الدالئل 

ساقه ووثبت رجله فلما عصبها استكن ما به ملا هو فيه من االمر الباهر وملا أراد املشي أعني على ذلك ملا هو فيه من 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستقرت نفسه ثاوره الوجع يف رجله فلما بسط اجلهاد النافع، مث ملا وصل إىل

رجله ومسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذهب ما كان هبا من بأس يف املاضي ومل يبق هبا وجع يتوقع حصوله يف 
  .املستقبل مجعا بني هذه الرواية واليت تقدمت واهللا أعلم

مغازيه مثل سياق حممد بن إسحاق ومسى اجلماعة الذين ذهبوا إليه كما ذكره ابن  هذا وقد ذكر موسى بن عقبة يف
  .إسحاق وإبراهيم وأبو عبيد



  ).١(مقتل خالد بن سفيان اهلذيل ذكره احلافظ البيهقي يف الدالئل تلو مقتل أيب رافع 
الزبري، عن ابن عبد اهللا بن  حدثين حممد بن جعفر بن: حدثنا يعقوب، حدثنا أيب، عن ابن إسحاق: قال االمام أمحد

إنه قد بلغين أن خالد بن سفيان بن نبيح اهلذيل : دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: أنيس عن أبيه قال
  .فائته فاقتله) ٢(جيمع يل الناس ليغزوين وهو بعرنة 

  .يا رسول اهللا انعته يل، حىت أعرفه: قلت: قال
  إذا: قال

  .رأيته وجدت له قشعريرة
فخرجت متوشحا سيفي، حىت وقعت عليه وهو بعرنة مع ظعن يرتاد هلن منزال، وحني كان وقت العصر، فلما : قال

رأيته وجدت ما وصف يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من القشعريرة، فأقبلت حنوه، وخشيت أن يكون بيين 
: سي للركوع والسجود فلما انتهيت إليه قالوبينه جماولة تشغلين عن الصالة، فصليت وأنا أمشي حنوه، اومئ برأ

  .رجل من العرب مسع بك وجبمعك هلذا الرجل، فجاءك لذلك: من الرجل ؟ قلت
أجل أنا يف ذلك قال فمشيت معه شيئا، حىت إذا أمكنين، محلت عليه السيف حىت قتلته، مث خرجت وتركت : قال

قتلته يا : قلت: أفلح الوجه قال: عليه وسلم فرآين قالظعائنه مكبات عليه، فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا 
  .رسول اهللا

  .صدقت: قال
أمسك هذه عندك يا عبد اهللا بن : مث قام معي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل يف بيته فأعطاين عصا فقال: قال
  .أنيس
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمرين  أعطانيها رسول: قلت: ما هذه العصا ؟ قال: فخرجت هبا على الناس، فقالوا: قال

  .أن أمسكها
  .أو ال ترجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتسأله عن ذلك: قالوا
آية بيين وبينك : يا رسول اهللا مل أعطيتين هذه العصا ؟ قال: فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: قال

  .مئذيو) ٣(يوم القيامة إن أقل الناس املتخصرون 
  ).٤(قال فقرهنا عبد اهللا بسيفه فلم تزل معه، حىت إذا مات أمر هبا فضمت يف كفنه مث دفنا مجيعا 

عن حيىي بن آدم، عن عبد اهللا بن ادريس، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري : مث رواه االمام أمحد
  عن بعض

__________  
  .بيح اهلذيلباب قتل ابن ن ٤٠/  ٤دالئل النبوة ج ) ١(
  .موضع بقرب عرفة موقف احلجيج: عرنة) ٢(

  .٩٣٥/  ٣معجم ما استعجم 
  .خمصرة: املتكئون على املخاصر وهي العصي، واحدهتا: املتخصرون) ٣(
  .٤٩٦/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٤(

  .ن أنيس فذكر حنوهعن عبد اهللا ب -أو قال عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أنيس  -ولد عبد اهللا بن أنيس 
عن حممد بن جعفر، عن عبد اهللا بن : عن أيب معمر، عن عبد الوارث عن حممد بن إسحاق: وهكذا رواه أبو داود



  أنيس عن أبيه فذكر حنوه ورواه احلافظ البيهقي من طريق حممد بن
  .س عن أبيه فذكرهسلمة، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أني

  .وقد ذكر قصة عروة بن الزبري وموسى بن عقبة يف مغازيهما مرسلة فاهللا أعلم
نوائح تفري كل * تركت ابن ثور كاحلوار وحوله : قال ابن هشام وقال عبد اهللا بن أنيس يف قتله خالد بن سفيان

شهاب * عجوم هلام الدارعني كأنه  بأبيض من ماء احلديد املهند* تناولته والظعن خلفي وخلفه ) ١(جيب معدد 
انا ابن الذي مل ينزل ) ٢(أنا ابن أنيس فارس غري قعدد * غضى من ملهب متوقد أقول له والسيف يعجم رأسه 

خفيف على دين النيب حممد وكنت * خذها بضربة ماجد : وقلت له) ٣(رحيب فناء الدار غري مزند * الدهر قدره 
أبو حيىي اجلهين صحايب : بن حرام) ٤(عبد اهللا بن أنيس : ه باللسان وباليد قلتسبقت إلي* إذا هم النيب بكافر 

مشهور كبري القدر، كان فيمن شهد العقبة وشهد أحدا واخلندق وما بعد ذلك وتأخر موته بالشام إىل سنة مثانني 
  .على املشهور وقيل تويف سنة أربع ومخسني واهللا أعلم

خياط بينه وبني عبد اهللا بن أنيس أيب عيسى االنصاري الذي روى عن النيب  وقد فرق علي بن الزبري وخليفة بن
  .صلى اهللا عليه وسلم أنه دعا أحد بأداوة فيها ماء فحل فمها وشرب منها

كما رواه أبو داود والترمذي من طريق عبد اهللا العمري عن عيسى بن عبد اهللا بن أنيس عن أبيه مث قال الترمذي 
  .بد اهللا العمري ضعيف من قبل حفظهوليس إسناده يصح وع

وحدثين يزيد بن أيب حبيب، عن راشد : قصة عمرو بن العاص مع النجاشي قال حممد بن إسحاق بعد مقتل أيب رافع
  أوس، حدثين عمرو بن العاص من فيه] أيب [ الثقفي، عن حبيب بن ) ٥] (أيب [ موىل حبيب بن أوس 

__________  
  .ولد الناقة إذا كان صغريا قبل أن يفصل عن أمه: حلوارمقدد، وا: يف ابن هشام) ١(
  .اجلبان اللئيم: القعدد) ٢(
  .الضيق: مزند) ٣(
  .عبد اهللا بن أنيس بن أسعد بن حرام بن خبيب بن مالك بن مالك بن غنم: قال ابن االثري يف أسد الغابة) ٤(

  .كان مهاجريا انصاريا عقبيا شهد بدرا وأحدا وما بعدمها
  .هينة حليف لالنصار وقيل هو من االنصارقيل من ج

  .مات سنة أربع وسبعني
  .فرق أبو حامت بينه وبني ابن أنيس اجلهين وأرامها واحدا: قال ابن منده

  .١١٩/  ٣انظر أسد الغابة (
  ).٢٧٨/  ٢االصابة 

  .من ابن هشام، يف املوضعني) ٥(

: يش، كانوا يرون رأيي، ويسمعون مين، فقلت هلمملا انصرفنا يوم االحزاب عن اخلندق مجعت رجاال من قر: قال
  .تعلمون واهللا أين أرى أمر حممد يعلو االمور علوا منكرا، وإين لقد رأيت أمرا فما ترون فيه

  .رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر حممد على قومنا كنا عند النجاشي: وما رأيت قال: قالوا
من أن نكون حتت يدي حممد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم  فإنا إن نكن حتت يديه أحب إلينا

  .إال خري



  .إن هذا الرأي: قالوا
فامجعوا لنا ما هندي له، فكان أحب ما يهدي إليه من أرضنا االدم فجمعنا له أدما كثريا، مث خرجنا حىت قدمنا : قلت
  .عليه

ضمري، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بعثه إليه يف شأن جعفر فواهللا إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمية ال
  .وأصحابه) ١(

  .فدخل عليه مث خرج من عنده: قال
هذا عمرو بن أمية، لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه، فضربت عنقه، فإذا : فقلت الصحايب: قال

  .مدفعلت رأيت قريش أين قد أجزأت عنها حني قتلت رسول حم
  .فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع: قال
  .نعم أيها امللك قد أهديت لك أدما كثريا: قلت: مرحبا بصديقي هل أهديت يل من بالدك شيئا ؟ قال: فقال

  .قال مث قربته إليه فأعجبه واشتهاه
قتله، فإنه قد أصاب أيها امللك إين قد رأيت رجال خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو لنا فأعطنيه ال: مث قلت له

  .من أشرافنا وخيارنا
  .فغضب مث مد يده فضرب هبا أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت االرض لدخلت فيها فرقا: قال

  .أيها امللك، واهللا لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه: مث قلت
  أتسألين أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس االكرب: قال

قلت أيها امللك أكذاك هو ؟ قال وحيك يا عمرو، أطعين وأتبعه، فإنه واهللا لعلى : سى فتقتله ؟ قالالذي كان يأيت مو
افتبايعين له على : قلت: احلق، وليظهرن على من خالفه، كما ظهر موسى بن عمران على فرعون وجنوده، قال

قد حال رأيي عما كان عليه نعم، فبسط يده فبايعته على االسالم، مث خرجت على أصحايب و: االسالم ؟ قال
  .وكتمت أصحايب إسالمي

مث خرجت عامدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السلم فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح وهو مقبل 
وان الرجل لنيب، أذهب واهللا أسلم، فحىت مىت ؟ ) ٢(من مكة فقلت أين أبا سليمان ؟ فقال واهللا لقد استقام امليسم 

  .واهللا ما جئت إال السلم: قلت :قال
يا رسول : فقدمنا املدينة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، مث دنوت فقلت: قال

  .اهللا إين أبايعك على أن تغفر يل ما تقدم من ذنيب وال أذكر ما تأخر
االسالم جيب ما كان قبله وإن اهلجرة جتب ما كان  يا عمرو بايع فإن: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .قبلها
  .فبايعته مث انصرفت: قال

  :قال ابن إسحاق وقد حدثين من ال أهتم
__________  

  .بعثه إليه بكتاب إليه يزوجه أم حبيبة بنت أيب سفيان: يف الواقدي) ١(
)٧٤٢/  ٢.(  



  .املكواة اليت تكوى هبا االبل وتوسم: امليسم) ٢(
  " ومعناه تبني الطريق ووضح : " قال" املنسم " اية أيب ذر يف شرح السرية، ويف رو

أنشد : أن عثمان بن طلحة بن أيب طلحة كان معهما، أسلم حني أسلما، فقال عبد اهللا بن أيب الزبعري السهمي
الد من مثلها وما خ* وما عقد اآلباء من كل حلفة ) ١(وملقى نعال القوم عند املقبل * عثمان بن طلحة خلفنا 

وعثمان جاءا * وما تبتغي من بيت جمد مؤثل فال تأمنن خالدا بعد هذه * مبحلل أمفتاح بيت غري بيتك تبتغي 
، وذلك أن خالد بن الوليد كان يومئذ يف خيل املشركني كما )٢(كان إسالمهم بعد احلديبية : بالدهيم املعضل قلت

  .بعد ذلك أنسبسيأيت بيانه فكان ذكر هذا الفصل يف إسالمهم 
  ولكن ذكرنا ذلك

تبعا لالمام حممد بن إسحاق رمحه اهللا تعاىل الن أول ذهاب عمرو بن العاص إىل النجاشي كان بعد وقعة اخلندق 
  .الظاهر أنه ذهب بقية سنة مخس

  .واهللا أعلم
لكليب، عن أيب صاحل، فصل يف تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم بام حبيبة ذكر البيهقي بعد وقعة اخلندق من طريق ا

قال هو ]  ٧: املمتحنة) [ عسى اهللا أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم مودة: (عن ابن عباس يف قوله تعاىل
  ).٣(تزويج النيب صلى اهللا عليه وسلم بأم حبيبة بنت أيب سفيان، فصارت أم املؤمنني وصار معاوية خال املؤمنني 

حدثنا أمحد بن جندة، حدثنا حيىي ) ٤] (حدثنا علي بن عيسى، قال : قال[ د اهللا احلافظ أنبأنا أبو عب: مث قال البيهقي
) ٦(اهنا كانت عند عبيداهللا ) ٥(بن عبد احلميد، أنبأنا ابن املبارك، عن معمر، عن الزهري عن عروة، عن أم حبيبة 

  .بن جحش وكان رحل إىل النجاشي فمات
  وج بأم حبيبة وهي بأرض احلبشة وزوجها إياه النجاشي ومهرها أربعة آالفوأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تز

__________  
  .حلفنا ولعله الصواب: قوله خلفنا، ويف نسخة البن هشام) ١(
كان ذلك قبيل الفتح، وان عمرا وخالدا وعثمان بن طلحة قدموا املدينة هلالل صفر سنة : يف رواية الواقدي) ٢(

  .٧٤٥/  ٢مثان 
  .٤٥٩/  ٣ئل النبوة ج دال) ٣(

  .٥٨/  ١٨وتفسري القرطيب 
ذهب علماؤنا إىل أن هذا حكم ال يتعدى أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فهن يصرن أمهات : قال البيهقي

  .املؤمنني يف التحرمي، وال يتعدى هذا التحرمي إىل اخوهتن، وال إىل اخواهتن وال إىل بناهتن واهللا أعلم
  .واستدركت من دالئل البيهقيسقطت من االصل ) ٤(
  .هند، واملشهور رملة وهو الصحيح عند أهل العلم بالنسب والسري، واحلديث: وامسها رملة وقيل: أم حبيبة) ٥(

ولدت قبل املبعث بسبعة عشر عاما، تزوجها عبيداهللا بن جحش بن رئاب بن يعمر االسدي، فولدت له حبيبة وهبا 
  .كنيت

  .شةأسلما، مث هاجرا إىل احلب
  .ارتد زوجها عن االسالم وتنصر وفارقها، وثبتها اهللا على دينها

  .وتوفيت سنة أربع وأربعني



  .من ابن سعد والواقدي) ٦(
  .ويف االصل عبد اهللا حتريف

  .وبعث هبا مع شرحبيل بن حسنة وجهزها من عنده وما بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشئ) ١(درهم 
  .يب صلى اهللا عليه وسلم أربعمائةقال وكان مهور أزواج الن

والصحيح أن مهور أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت ثنيت عشرة أوقية ونشأ، والوقية أربعون درمها : قلت
  .والنش النصف وذلك يعدل مخسمائة درهم

نصرانيا  من طريق ابن هليعة، عن أيب االسود، عن عروة أن عبيداهللا بن جحش مات باحلبشة: مث روى البيهقي
  .فخلف على زوجته أم حبيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوجها منه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

قلت أما تنصر عبيداهللا بن جحش فقد تقدم بيانه، وذلك على أثر ما هاجر مع املسلمني إىل أرض احلبشة استزله 
نة اهللا، وكان يعري املسلمني فيقول هلم أبصرنا الشيطان، فزين له دين النصارى، فصار إليه حىت مات عليه، لع

  .وصأصأمت وقد تقدم شرح ذلك يف هجرة احلبشة
  .إن عثمان زوجها منه فغريب: وأما قول عروة

  .الن عثمان كان قد رجع إىل مكة قبل ذلك مث هاجر إىل املدينة وصحبته زوجته رقية كما تقدم واهللا أعلم
بلغين أن الذي وىل نكاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن : إسحاق قالوالصحيح ما ذكره يونس، عن حممد بن 

  .العاص
قلت وكان وكيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قبول العقد أصحمة النجاشي ملك احلبشة كما قال يونس عن 

مرو بن بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع: حممد بن إسحاق حدثين أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني قال
  .أمية الضمري إىل النجاشي فزوجه أم حبيبة بنت أيب سفيان وساق عنه أربعمائة دينار

حدثين حممد بن احلسن عن أبيه عن عبد اهللا بن عمرو بن زهري، عن إمساعيل بن عمرو أن أم : وقال الزبري بن بكار
، جارية يقال هلا أبرهة كانت تقوم ما شعرت وأنا بأرض احلبشة إال برسول النجاشي: حبيبة بنت أيب سفيان قالت

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب : إن امللك يقول لك: على ثيابه ودهنه فاستأذنت علي فأذنت هلا فقالت
  .يقول لك امللك وكلي من يزوجك: إيل أن أن أزوجكه، فقلت بشرك اهللا باخلري وقالت

وأعطيت أبرهة سوارين من فضة وخذمتني من فضة، كانتا فأرسلت إىل خالد بن سعيد بن العاص فوكلته، : قالت
  .علي وخواتيم من فضة، يف كل أصابع رجلي سرورا مبا بشرتين به

  فلما أن كان من العشي، أمر النجاشي جعفر بن أيب طالب، ومن كان هناك
ر، وأشهد أن ال إله إال احلمد هللا امللك القدوس املؤمن العزيز اجلبا: من املسلمني أن حيضروا، وخطب النجاشي وقال

  .اهللا، وأن حممدا عبده ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى بن مرمي
أما بعد فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلب أن أزوجه أم حبيبة بنت أيب سفيان، فأجبت إىل ما دعا إليه رسول 

  . يدي القوماهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أصدقها أربعمائة دينار، مث سكب الدنانري بني
احلمد هللا أمحده واستغفره، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله : فتكلم خالد بن سعيد فقال

  .أرسله باهلدى ودين احلق، ليظهره على الدين كله، ولو كره املشركون
  .بة بنت أيب سفيانأما بعد فقد أجبت إىل ما دعا إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزوجته أم حبي

  فبارك اهللا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



__________  
  أربعمائة دينار : يف ابن سعد وابن هشام والقرطيب) ١(

اجلسوا فإن من سنة االنبياء إذا : ودفع النجاشي الدنانري إىل خالد بن سعيد فقبضها مث أرادوا أن يقوموا، فقال
  .تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج

  ).١(فدعا بطعام فأكلوا مث تفرقوا 
فلعل عمرو بن العاص ملا رأى عمرو بن أمية خارجا من عند النجاشي بعد اخلندق إمنا كان يف قضية أم حبيبة : قلت

  .فاهللا أعلم
ذكر أبو عبد اهللا بن منده أن تزوجيه عليه السالم بأم حبيبة كان يف سنة ست وان تزوجيه : لكن قال احلافظ البيهقي

  .بأم سلمة كان يف سنة ست وأربع
قلت وكذا قال خليفة وأبو عبيد اهللا معمر بن املثىن وابن الربقي وأن تزويج أم حبيبة كان يف سنة ست وقال بعض 

  .الناس سنة سبع
  .قال البيهقي هو أشبه

قبل ذلك وحيتمل قلت قد تقدم تزوجيه عليه السالم بأم سلمة يف أواخر سنة أربع وأما أم حبيبة فيحتمل أن يكون 
أن يكون بعده وكونه بعد اخلندق أشبه ملا تقدم من ذكر عمر بن العاص أنه رأى عمرو بن أمية عند النجاشي فهو 

  .يف قضيتها واهللا أعلم
عن قتادة أن أم حبيبة ملا هاجرت من احلبشة إىل املدينة خطبها رسول اهللا : وقد حكى احلافظ ابن االثري يف الغابة

  .ه وسلم وتزوجهاصلى اهللا علي
من طريق عكرمة بن : وحكى عن بعضهم أنه تزوجها بعد إسالم أبيها بعد الفتح واحتج هذا القائل مبا رواه مسلم

  .يا رسول اهللا ثالث أعطنيهن: عمار اليماين، عن أيب زميل مساك بن الوليد، عن ابن عباس أن أبا سفيان قال
  .نعم: قال
  .كما كنت أقاتل املسلمني تؤمرين على أن أقاتل الكفار: قال
  .نعم: قال
  .ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك: قال
  .نعم: قال
  .وعندي أحسن العرب وأمجله أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكها: قال

  .احلديث بتمامه
ابنته  قبل الفتح دخل على) ٢(قال ابن االثري وهذا احلديث مما أنكر على مسلم، الن أبا سفيان ملا جاء جيدد العقد 

أم حبيبة فثنت عنه فراش النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال واهللا ما أدري أرغبت يب عنه أو به عين ؟ قالت بل هذا 
  .فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنت رجل مشرك

 يتابع فقال واهللا لقد أصابك بعدي يا بنية شر وقال ابن حزم هذا احلديث وضعه عكرمة بن عمار وهذا القول منه ال
  .عليه

  .وقال آخرون أراد أن جيدد العقد ملا فيه بغري إذنه من الغضاضة عليه
  .وقال بعضهم النه اعتقد انفساخ نكاح ابنته باسالمه



وهذه كلها ضعيفة واالحسن يف هذا أنه أراد أن يزوجه ابنته االخرى عمرة ملا رأى يف ذلك من الشرف له واستعان 
  .حيحني وامنا وهم الراوي يف تسميته أم حبيبة وقد أوردنا لذلك خربا مفردابأختها أم حبيبة كما يف الص

قال أبو عبيد القاسم بن سالم توفيت أم حبيبة سنة أربع وأربعني وقال أبو بكر بن أيب خيثمة توفيت قبل معاوية 
  .لسنة وكانت وفاة معاوية يف رجب سنة ستني

__________  
  .٤٦٢ / ٣اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ١(
  .٩٩/  ٨يريد عقد هدنة احلديبية وليس عقد النكاح، واخلرب يف ابن سعد عن الزهري ) ٢(

: ملا بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النيب صلى اهللا عليه وسلم بابنته قال: وروى ابن سعد معارضا تزوجيها بعد الفتح
  .ذلك الفحل ال يقدع أنفه

صربة بن مرة بن كبري بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية  تزوجيه بزينب بنت جحش ابن رئاب بن يعمر بن
االسدية أم املؤمنني، وهي بنت أميمة بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت قبله عند مواله 

  .زيد بن حارثة رضي اهللا عنه
  .م يف ذي القعدةقال قتادة والواقدي وبعض أهل املدينة تزوجها عليه السالم سنة مخس، زاد بعضه

قال احلافظ البيهقي تزوجها بعد بين قريظة وقال خليفة بن خياط وأبو عبيدة معمر بن املثىن وابن مندة تزوجها سنة 
  ثالث واالول أشهر وهو الذي سلكه ابن جرير وغري

ها عليه السالم واحد من أهل التاريخ وقد ذكره غري واحد من املفسرين والفقهاء وأهل التاريخ يف سبب تزوجيه إيا
  .حديثا ذكره أمحد بن حنبل يف مسنده تركنا إيراده قصدا لئال يضعه من ال يفهم على غري موضعه

وإذا تقول للذي أنعم اهللا عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق اهللا : (وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز
أن ختشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيال يكون وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق 

  ]. ٣٧: االحزاب) [ على املؤمنني حرج يف زواج أدعيائهم إذا قضوا منها وطرا وكان أمر اهللا مفعوال
) [ ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا سنة اهللا يف الذين خلوا من قبل وكان أمر اهللا قدرا مقدورا(

  ]. ٣٨: االحزاب
وقد تكلمنا على ذلك يف التفسري مبا فيه كفاية، فاملراد بالذي أنعم اهللا عليه هاهنا زيد بن حارثة موىل رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم أنعم اهللا عليه باالسالم وأنعم عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالعتق وزوجه بابنة عمه 

  .زينب بنت جحش
قه هلا عشرة دنانري، وستني درمها ومخارا وملحفة ودرعا ومخسني مدا وعشرة أمداد وكان صدا: قال مقاتل بن حبان

من متر، فمكثت عنده قريبا من سنة أو فوقها، مث وقع بينهما فجاء زوجها يشكو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .اتق اهللا وأمسك عليك زوجك: فكان صلى اهللا عليه وسلم يقول له

اهللا قد علم أهنا ] رسول [ كان : قال علي بن احلسني زيد العابدين والسدي) فسك ما اهللا مبديهوختفي ن(قال اهللا 
  .ستكون من أزواجه، فهو الذي كان يف نفسه عليه السالم

  .وقد تكلم كثري من السلف هاهنا بآثار غريبة وبعضها فيه نظر تركناها
ك أن زيدا طلقها فلما انقضت عدهتا بعث إليها رسول اهللا ، ذل)فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها(قال اهللا تعاىل 

صلى اهللا عليه وسلم خيطبها إىل نفسها مث تزوجها وكان الذي زوجها منه رب العاملني تبارك وتعاىل كما ثبت يف 



عن أنس بن مالك أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم : صحيح البخاري
  ).١(ن أهليكن وزوجين اهللا من فوق سبع مساوات زوجك: فتقول

كانت زينب تفخر على نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم : ويف رواية من طريق عيسى بن طهمان عن أنس قال
  .أنكحين اهللا من السماء: وتقول

  غري ناظرين يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل طعام(وفيها أنزلت آية احلجاب 
__________  

عن حممد بن أيب بكر يف كتاب التوحيد باب وكان عرشه على ) ابن سيار املروزي(أخرجه البخاري عن أمحد ) ١(
  املاء

  .٤٠٢/  ١٣فتح الباري 

  .اآلية) ١) (إناه
اهللا  جاء زيد يشكو زينب فجعل رسول اهللا صلى: وروى البيهقي من حديث محاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال

فلو كان رسول اهللا كامتا شيئا لكتم هذه، فكانت : اتق اهللا وأمسك عليك زوجك، قال أنس: عليه وسلم يقول
مث ) ٢(زوجكن أهليكن وزوجين اهللا من فوق سبع مساوات : تفخر على أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم تقول

من طريق عفان عن : اد بن زيد، مث روى البيهقيرواه البخاري عن أمحد عن حممد بن أيب بكر املقدمي عن مح: قال
جاء زيد يشكو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من زينب بنت جحش : محاد بن زيد عن ثابت عن أنس قال

] أخرجه [ مث قال ) وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه(أمسك عليك أهلك فنزلت : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .عبد الرحيم عن يعلى بن منصور عن حممد خمتصراعن حممد بن : البخاري

كانت زينب تقول للنيب صلى اهللا عليه : حدثنا ابن محيد، حدثنا جرير، عن مغرية عن الشعيب قال: وقال ابن جرير
إن جدي وجدك واحد تعىن عبد املطلب فإنه أبو أيب : وسلم إين الدل عليك بثالث ما من نسائك امرأة تدل هبن

 عليه وسلم وأبو أمها أميمة بنت عبد املطلب، وإين أنكحنيك اهللا عزوجل من السماء وإن السفري النيب صلى اهللا
  .جربيل عليه السالم
حدثنا النضر، حدثنا سليمان بن املغرية، عن ثابت عن أنس  -يعين ابن القاسم  -حدثنا هاشم : وقال االمام أمحد

يه وسلم لزيد اذهب فاذكرها علي فانطلق حىت أتاها وهي ختمر ملا انقضت عدة زينب قال النيب صلى اهللا عل: قال
فلما رأيتها عظمت يف صدري حىت ما أستطيع أن أنظر إليها إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر : عجينها قال

  .فوليتها ظهري ونكصت على عقيب) ٣(
ما أنا بصانعة شيئا حىت اؤامر ريب  :وقلت يا زينب أبشري أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذكرك قالت

عزوجل، مث قامت إىل مسجدها، ونزل القرآن وجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل عليها بغري إذن قال 
ولقد رأيتنا حني دخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطعمنا عليها اخلبز واللحم، فخرج الناس وبقي : أنس

بعد الطعام فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واتبعته فجعل يتبع حجر نسائه يسلم رجال يتحدثون يف البيت 
  .يا رسول اهللا كيف وجدت أهلك ؟ فما أدري أنا أخربته والقوم قد خرجوا أو أخرب: عليهن ويقلن
  قال فانطلق

ال تدخلوا (عظوا به حىت دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيين وبينه ونزل احلجاب ووعظ القوم مبا و
  .اآلية، وكذا رواه مسلم والنسائي من طريق سليمان بن املغرية) بيوت النيب إال أن يؤذن لكم



نزول احلجاب صبيحة عرس زينب فناسب نزول احلجاب يف هذا العرس صيانة هلا، والخواهتا من أمهات املؤمنني، 
  وذلك

__________  
  .٥٣سورة االحزاب اآلية ) ١(

  .٤٠٣/  ١٣اري يف كتاب التوحيد فتح الباري أخرجه البخ
  .عن خالد بن حيىي عن عيسى

  .٤٦٥/  ٣دالئل النبوة ج ) ٢(
  .حني عرفت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ذكرها: العبارة يف ابن سعد عن أنس) ٣(

  .وفق الرأي العمري
مان، مسعت أيب حدثنا أبو جملز، عن أنس بن حدثنا حممد بن عبد اهللا الرقاش، حدثنا معتمر بن سلي: قال البخاري
ملا تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا وجلسوا يتحدثون فإذا : مالك قال

هو يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام، قام من قام وقعد ثالثة نفر وجاء النيب صلى اهللا عليه 
فإذا القوم جلوس، مث إهنم قاموا فانطلقوا، فجئت فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنم قد انطلقوا، وسلم ليدخل 

) يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب(فجاء حىت دخل فذهبت أدخل فألقى احلجاب بيين وبينه فأنزل اهللا تعاىل 
  .ن طرق عن معتمراآلية، وقد رواه البخاري يف مواضع اخر ومسلم والنسائي م

  .مث رواه البخاري منفردا به من حديث أيوب عن أيب قالبة عن أنس حنوه
بين : حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: وقال البخاري

فيجئ قوم فيأكلون على النيب صلى اهللا عليه وسلم بزينب بنت جحش خببز وحلم فأرسلت على الطعام داعيا 
  .يا نيب اهللا ما أجد أحدا أدعوه: وخيرجون مث جيئ قوم فيأكلون وخيرجون فدعوت حىت ما أجد أحدا أدعوه، فقلت

ارفعوا طعامكم، وبقي ثالثة رهط يتحدثون يف البيت، فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فانطلق إىل حجرة : قال
  عائشة
وعليك السالم ورمحة اهللا وبركاته كيف وجدت أهلك : ة اهللا وبركاته، قالتالسالم عليكم أهل البيت ورمح: فقال

بارك اهللا لك ؟ فتقرى حجر نسائه كلهن ويقول هلن كما يقول لعائشة ويقلن له كما قالت عائشة، مث رجع النيب 
ياء، فخرج صلى اهللا عليه وسلم فإذا رهط ثالثة يف البيت يتحدثون وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم شديد احل

منطلقا حنو حجرة عائشة فما أدري أخربته أم أخرب أن القوم خرجوا فخرج حىت إذا وضع رجله يف أسكفة الباب 
  .وأخرى خارجه أرخى الستر بيين وبينه وأنزلت آية احلجاب، تفرد به البخاري من هذا الوجه

السهمي، عن محيد بن أنس بنحو ذلك،  عن إسحاق هو ابن نصر، عن عبد اهللا بن بكري: مث رواه منفردا به أيضا
  .بدل ثالثة فاهللا أعلم" رجالن " وقال 

  .وقال إبراهيم بن طهمان، عن اجلعد أيب عثمان، عن أنس فذكر حنوه: قال البخاري
وقد قال ابن أيب حامت، حدثنا أيب، حدثنا أبو املظفر، حدثنا جعفر بن سليمان، عن اجلعد أيب عثمان اليشكري، عن 

أعرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببعض نسائه، فصنعت أم سليم حيسا مث حطته يف ثور : مالك قالأنس بن 
اذهب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأخربه إن هذا منا له قليل قال أنس والناس يومئذ يف جهد : فقالت

إن هذا منا له قليل فنظر إليه مث قال  :فجئت به فقلت يا رسول بعثت هبذا أم سليم إليك وهي تقرئك السالم وتقول



ومن لقيت من املسلمني فدعوت : اذهب فادع يل فالنا وفالنا فسمى رجاال كثريا قال: ضعه يف ناحية البيت، مث قال
  .من قال يل ومن لقيت من املسلمني، فجئت والبيت والصفة واحلجرة مالء من الناس

  .ثلثمائةفقلت يا أبا عثمان كم كانوا قال كانوا زهاء 
فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جئ فجئت به إليه فوضع يده عليه ودعا وقال ما شاء اهللا مث قال : قال أنس

ليتحلق عشرة عشرة ويسموا وليأكل كل انسان مما يليه فجعلوا يسمون ويأكلون حىت أكلوا كلهم، فقال يل رسول 
  ذت الثور فنظرت فيه فال أدريفجئت فأخ: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارفعه قال

وختلف رجال يتحدثون يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزوج : أهو حني وضعته أكثر أم حني رفعته ؟ قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليت دخل هبا معهم مولية وجهها إىل احلائط فأطالوا احلديث، فشقوا على رسول اهللا 

أشد الناس حياء ولو علموا كان ذلك عليهم عزيزا، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه  صلى اهللا عليه وسلم وكان
  وسلم

فسلم على حجره وعلى نسائه، فلما رأوه قد جاء ظنوا اهنم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب، فخرجوا وجاء رسول اهللا 
هللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته صلى اهللا عليه وسلم حىت أرخى الستر ودخل البيت وأنا يف احلجرة فمكث رسول ا

يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوت النيب إال أن يؤذن لكم إىل (يسريا وأنزل اهللا القرآن فخرج وهو يقرأ هذه اآلية 
طعام غري ناظرين اناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا وال مستأنسني حلديث أن ذلكم كان يؤذي 

نكم واهللا ال يستحيي من احلق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر النيب فيستحيي م
لقلوبكم وقلوهبن وما كان لكم أن تؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا ان ذلكم كان عند اهللا 

  .عظيما
فقرأهن علي قبل : قال أنس]  ٥٤ - ٥٣: االحزاب) [ ان تبدوا شيئا أو ختفوه فان اهللا كان بكل شئ عليما

  .الناس، وأنا أحدث الناس هبن عهدا
  .وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي مجيعا عن قتيبة، عن جعفر بن سليمان، عن اجلعد أيب عثمان به

  .وقال الترمذي حسن صحيح
  .ورواه مسلم أيضا عن حممد بن رافع، عن عبد الرزاق، عن معمر عن اجلعد أيب عثمان به

  .عن أيب بشر االمحسي الكويف عن أنس بنحوه: روى هذا احلديث البخاري والترمذي والنسائي من طرقوقد 
  .ورواه ابن أيب حامت، من حديث أيب نضرة العبدي، عن أنس بنحوه ومل خيرجوه

  .ورواه ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد، ومن حديث الزهري عن أنس حنو ذلك
هللا عنها من املهاجرات االول وكانت كثرية اخلري والصدقة وكان امسها أوال كانت زينب بنت جحش رضي ا: قلت

  .بره فسماها النيب صلى اهللا عليه وسلم زينب وكانت تكىن بأم احلكم
ما رأيت امرأة قط خريا يف الدين من زينب وأتقى هللا وأصدق حديثا وأوصل للرحم : قالت عائشة رضي اهللا عنها

  .وأعظم أمانة وصدقة
وسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عين : يف الصحيحني كما سيأيت يف حديث االفك عن عائشة اهنا قالتوثبت 

يا : زينب بنت جحش وهي اليت كانت تساميين من نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم فعصمها اهللا بالورع، فقالت
  .رسول اهللا امحي مسعي وبصري، ما علمت إال خريا

حدثنا حممود بن غيالن، حدثنا الفضل بن موسى الشيباين، حدثنا طلحة بن : يف صحيحه وقال مسلم بن احلجاج



  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسرعكن حلوقا يب أطولكن يدا: حيىي عن عائشة أم املؤمنني قالت
  .فكنا نتطاول أينا أطول يدا، فكانت زينب أطولنا يدا الهنا كانت تعمل بيدها وتتصدق: قال
  .رد به مسلمانف

قال الواقدي وغريه من أهل السري واملغازي والتواريخ توفيت سنة عشرين من اهلجرة وصلى عليها أمري املؤمنني 
  .عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ودفنت بالبقيع، وهي أول امرأة صنع هلا النعش

مسلمة قبل جند وأسروا فيها مثامة كان يقال يف احملرم منها، سرية حممد بن ): ١(سنة ست من اهلجرة قال البيهقي 
أنه شهد ذلك وهو إمنا هاجر : عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة: لكن يف سياق ابن إسحاق: بن أثال اليمامي قلت

  ).٢(بعد خيرب فيؤخر إىل ما بعدها واهللا أعلم 
بين قريظة يف ذي القعدة  وكان فتح: وهي السنة اليت كان يف أوائلها غزوة بين حليان على الصحيح قال ابن إسحاق
  .وصدر من ذي احلجة ووىل تلك احلجة املشركون يعين يف سنة مخس كما تقدم

مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة ذا احلجة واحملرم وصفرا وشهري ربيع وخرج يف مجادى االوىل : قال
الرجيع خبيب وأصحابه، وأظهر أنه يريد  على رأس ستة أشهر من فتح بين قريظة إىل بين حليان يطلب بأصحاب

  .الشام ليصيب من القوم غرة
واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم واملقصود أنه عليه السالم ملا انتهى إىل منازهلم هربوا من بني : قال ابن هشام

  .وفيديه فتحصنوا يف رؤوس اجلبال فمال إىل عسفان فلقي هبا مجعا من املشركني وصلى هبا صالة اخل
وقد تقدم ذكر هذه الغزوة يف سنة أربع وهنالك ذكرها البيهقي واالشبه ما ذكره ابن إسحاق اهنا كانت بعد 

اخلندق وقد ثبت أنه صلى بعسفان يوم بين حليان فلتكتب هاهنا وحتول من هناك اتباعا المام أصحاب املغازي يف 
  .فهو عيال على حممد بن إسحاق من أراد املغازي: زمانه وبعده كما قال الشافعي رمحه اهللا

لقوا عصبا يف دارهم ذات مصدق * لو أن بين حليان كانوا تناظروا : وقد قال كعب بن مالك يف غزوة بين حليان
  )٣(أما طحون كاجملرة فيلق * لقوا سرعانا ميال السرب روعه 

مث قدم رسول : ل ابن إسحاققا) ٥(غزوة ذي قرد ) ٤(شعاب حجاز غري ذي متنفق * ولكنهم كانوا وبارا تتبعت 
، حىت أغار عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر )٦(اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، فلم يقم هبا إال ليايل قالئل 

  ، يف خيل من غطفان على لقاح النيب صلى اهللا عليه وسلم)٧(الفزاري 
__________  

  .ت يف احملرم سنة ستيقال اهنا كان: باب سرية جند ٧٨/  ٤دالئل النبوة ج ) ١(
  .٢٧٨/  ٤سرية ابن هشام ج ) ٢(

رواية ابن اسحاق تدل على شهود أيب هريرة ذلك، وأبو هريرة إمنا قدم على النيب صلى اهللا عليه : قال البيهقي
  .وسلم وهو خبيرب فيشبه أن يكون قصة مثامة فيما بني خيرب وفتح مكة

  .أول القوم: سرعان) ٣(
  .طريقال: بفتح السني: السرب
  .النفس: وبكسرها

  .مجع وبر، وهي دويبة على قدر اهلرة: الوبار) ٤(
  .يشبه هبا الضعيف



  .أي ليس له باب خيرج منه: غري ذي متنفق
  .يسمياهنا غزوة الغابة: الواقدي وابن سعد) ٥(

  .يوم منها ماء على حنو بريد من املدينة مما يلي بالد غطفان، وقيل على مسافة: بفتح القاف وضمها: وذي قرد
  .يف ربيع االول سنة ست: يف ابن سعد) ٦(

  .ربيع اآلخر: ويف الواقدي
  .وقيل عبد الرمحن بن عيينة) ٧(

  = قال احلافظ حيتمل أن تكون إغارة ابن عيينة حصلت مرتني، االوىل اليت ذكرها ابن 

فحدثين : يف اللقاح، قال ابن إسحاق من بين غفار ومعه امرأته فقتلوا الرجل واحتملوا املرأة) ١(بالغابة وفيها رجل 
كل قد حدث يف غزوة  -عاصم بن عمر بن قتادة وعبد اهللا بن أيب بكر ومن ال اهتم عن عبد اهللا بن كعب بن مالك 

أنه كان أول من نذر هبم سلمة بن عمرو بن االكوع االسلمي، غدا يريد الغابة متوحشا  -ذي قرد بعض احلديث 
طلحة بن عبيد اهللا، معه فرس له يقوده، حىت إذا عال ثنية الوداع نظر إىل بعض خيوهلم، قوسه ونبله، ومعه غالم ل

مث خرج يشتد يف آثار القوم وكان مثل السبع، حىت حلق بالقوم، ! واصباحاه : فأشرف يف ناحية سلع مث صرخ
  )٢(اليوم يوم الرضع * خذها وأنا ابن االكوع : فجعل يردهم بالنبل ويقول

اليوم يوم * خذها وانا ابن االكوع : خليل حنوه انطلق هاربا مث عارضهم فإذا أمكنه الرمي رمى، مث قالفإذا وجهت ا
  .أو يكعنا هو أول النهار: الرضع قال فيقول قائلهم

  .الفزع الفزع: وبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صياح ابن االكوع، فصرخ باملدينة: قال
املقداد بن االسود مث : لى اهللا عليه وسلم، فكان أول من انتهى إليه من الفرسانفترامت اخليول إىل رسول اهللا ص

وعكاشة بن حمصن، وحمرز بن نضلة أخو بين أسد بن  -يشك فيه  -عباد بن بشر، وسعد بن زيد، وأسيد بن ظهري 
فلما : زريق قال خزمية وأبو قتادة احلارث بن ربعي أخو بين سلمة، وأبو عياش عبيد بن زيد بن صامت، أخو بين

أخرج يف طلب القوم، حىت أحلقك يف : اجتمعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر عليهم سعد بن زيد مث قال
يا أبا عياش لو أعطيت : الناس، وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم اليب عياش فيما بلغين عن رجال من بين زريق

فقلت يا رسول اهللا أنا أفرس الناس، مث ضربت : قوم قال أبو عياشهذا الفرس رجال هو أفرس منك فلحق بال
الفرس فواهللا ما جرى يب مخسني ذراعا حىت طرحين فعجبت من ذلك، فزعم رجال من زريق أن رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم أعطى فرس أيب عياش معاذ بن ماعص أو عائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة، وكان ثامنا قال وبعض 
  .س يعد سلمة بن االكوع ثامنا ويطرح أسيد بن ظهريالنا

__________  
اسحاق قبل احلديبية والثانية بعد احلديبية قبل خيرب كما ساقها البيهقي متتبعا أثر البخاري، وكان على رأس = 

د ذكر قصة الثانية عبد الرمحن بن عيينة كما عند مسلم، وهو ما رواه االمام أمحد عن ابن االكوع قال يف آخرها بع
  .فرجعنا إىل املدينة فواهللا ما لبثنا باملدينة إال ثالث ليال حىت خرجنا إىل خيرب: ذي قرد

  .موضع قرب املدينة من ناحية الشام فيه أموال الهل املدينة: الغابة) ١(
  ).طبقات ابن سعد(ليلى : والرجل الغفاري هو ابن أيب ذر وامرأته

  .اللئيم: الرضع) ٢(
  .م يوم هالك اللئاماليو: واملعىن



  .ربيعة بن أكثم بدل عباد بن بشر: يف رواية للواقدي) ٣(
  .ومل يذكر أسيد بن حضري

ذكر فيهم عباد بن بشر : ثالثة من املهاجرين ومخسة من االنصار: ويف رواية له عن عاصم بن عمر بن قتادة قال
  .وأسيد

  .ومل يذكر معاذ وربيعة

  .فاهللا أعلم أي ذلك كان
  .يكن سلمة بن االكوع يومئذ فارسا قد كان أول من حلق بالقوم على رجليهومل : قال
فخرج الفرسان حىت تالحقوا فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة أن أول فارس حلق بالقوم حمرز بن نضلة وكان : قال

و اللمة فلما وكانت الفرس اليت حتته حملمود بن مسلمة، وكان يقال للفرس ذ) ١(يقال له االخرم، ويقال له قمري 
قفوا معشر بين اللكيعة حىت يلحق بكم من وراءكم من أدباركم من املهاجرين واالنصار : انتهى إىل العدو قال هلم

من بين عبد ) ٣(منهم فقتله، وجال الفرس، فلم يقدر عليه حىت وقف على أريه ) ٢(فحمل عليه رجل : قال
  .االشهل أي رجع إىل مربطه الذي كان فيه باملدينة
  .قال ابن إسحاق ومل يقتل يومئذ من املسلمني غريه

  .وقد ذكر غري واحد من أهل العلم أنه قد قتل معه أيضا وقاص بن جمزز املدجلي: قال ابن هشام
أن حمرزا كان على فرس لعكاشة بن : قال ابن إسحاق وحدثين بعض من ال أهتم عن عبد اهللا بن كعب بن مالك

  .رز واستلب جناح فاهللا أعلمحمصن يقال هلا اجلناح، فقتل حم
  .قال وملا تالحقت اخليل قتل أبو قتادة حبيب بن عيينة وغشاه برده مث حلق بالناس

  .وأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسلمني
  ).٤(قال ابن هشام واستعمل على املدينة ابن أم مكتوم 

: قتل أبو قتادة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فإذا حبيب مسجى بربد أيب قتادة، فاسترجع الناس وقالوا
  .ليس بأيب قتادة ولكنه قتيل اليب قتادة ووضع عليه برده لتعرفوا أنه صاحبه

وابنه عمرو بن أوبار ومها على بعري واحد، فانتظمهما بالرمح فقتلهما ) ٥(وأدرك عكاشة بن حمصن أوبارا : قال
سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزل باجلبل من ذي قرد، وتالحق و: مجيعا، واستنقذوا بعض اللقاح، قال

  .به الناس، فأقام عليه يوما وليلة
يا رسول اهللا لو سرحتين يف مائة رجل الستنقذت بقية السرح، وأخذت بأعناق القوم : وقال له سلمة بن االكوع

  .غبقون يف غطفانإهنم اآلن لي: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما بلغين
رجل جزورا، وقاموا عليها مث رجع قافال حىت ) ٦(فقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أصحابه يف كل مائة 

  .قدم املدينة
وأقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت قدمت عليه املدينة فأخربته اخلرب، فلما : قال

  اهللا إين قد يا رسول: فرغت قالت
بئسما جزيتيها أن " فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال : نذرت اهللا أن أحنرها أن جناين اهللا عليها، قال

محلك اهللا عليها وجناك هبا مث تنحرينها، إنه ال نذر يف معصية اهللا وال فيما ال متلكني، إمنا هي ناقة من إبلي فارجعي إىل 
  ."أهلك على بركة اهللا 



  واحلديث يف ذلك عن أيب الزبري: قال ابن إسحاق
__________  

  .فهرية: يف االستيعاب) ١(
  .أوثار: قتله مسعدة بن حكمة ويقال: يف الواقدي) ٢(
  .به الدابة، وقد يسمى موضع وقوفها أيضا آريا) تشد(احلبل الذي تسد : اآلري) ٣(
  ).الواقدي -ابن سعد (ملدينة وجعل سعد بن عبادة يف ثالمثائة من قومه حيرسون ا) ٤(
  .أوثار: يف الواقدي) ٥(

  .أثار: ويف الطبقات
  .كانوا مخسمائة: قال الواقدي وابن سعد) ٦(

  .املكي عن احلسن البصري
  .هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة مبا ذكر من االسناد والسياق

وهي الغزوة اليت أغاروا على لقاح النيب  وقد قال البخاري رمحه اهللا بعد قصة احلديبية وقبل خيرب غزوة ذي قرد
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حامت، عن يزيد بن أيب عبيد، مسعت سلمة بن : صلى اهللا عليه وسلم قبل خيرب بثالث

: وكانت لقاح النيب صلى اهللا عليه وسلم ترعى بذي قرد، قال) ١(خرجت قبل أن يؤذن باالوىل : االكوع يقول
أخذت لقاح النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت من أخذها ؟ قال غطفان : رمحن بن عوف، فقالفلقيين غالم لعبد ال

فأمسعت ما بني البيت املدينة، مث اندفعت على وجهي حىت أدركتهم، : واصباحاه قال: فصرخت ثالث صرخات: قال
  .اليوم يوم الرضعأنا ابن االكوع : وقد أخذوا يستقون من املاء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول

  .وأرجتز حىت استنقذت اللقاح منهم، واستلبت منهم ثالثني بردة
وهم عطاش، فابعث ) ٢(يا رسول اهللا قد محيت القوم املاء : وجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم والناس فقالت: قال

  .إليهم الساعة
هللا عليه وسلم على ناقته حىت قدمنا مث رجعنا وردفين رسول اهللا صلى ا" يا بن االكوع، ملكت فأسجح " فقال 

  ).٣(املدينة 
وهكذا رواه مسلم عن قتيبة به ورواه البخاري عن أيب عاصم السهلي عن يزيد بن أيب عبيدة عن موالة سلمة 

  .بنحوه
: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثين إياس بن سلمة بن االكوع عن أبيه قال: وقال االمام أمحد

نا املدينة زمن احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرجت أنا ورباح غالم النيب صلى اهللا عليه وسلم قدم
مع االبل فلما كان ) ٤(بظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخرجت بفرس لطلحة بن عبيداهللا أريد أن أنديه 

عيها، وخرج يطردها هو وأناس معه يف خيل، فقلت يا بغلس أغار عبد الرمحن بن عيينة على إبل رسول اهللا فقتل را
  .رباح اقعد على هذا الفرس فاحلقه بطلحة وأخرب رسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قد أغري على سرحه

مث اتبعت القوم معي : قال! يا صباحاه : وقمت على تل، فجعلت وجهي من قبل املدينة مث ناديت ثالث مرات: قال
يهم وأعقر هبم وذلك حني يكثر الشجر فإذا رجع إيل فارس جلست له يف أصل شجرة، مث سيفي ونبلي فجعلت أرم

فأحلق : واليوم يوم الرضع قال* أنا ابن االكوع : رميت فال يقبل إيل فارس إال عقرت به فجعلت أرميهم وأنا أقول
* ها وانا ابن االكوع خذ: برجل منهم فأرميه، وهو على راحلته فيقع سهمي يف الرجل حىت أنتظم كتفه، فقلت



  واليوم يوم الرضع
__________  

  .انه تبعهم من الغلس إىل غروب الشمس: يعين صالة الصبح، ويؤيده قوله يف رواية مسلم) ١(
  .أي منعتهم من الشرب) ٢(
باب  ١٦٦ورواه يف كتاب اجلهاد  ٤١٩٤باب غزوة ذي قرد ح  ٣٧كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٣(

  .١٦٤/  ٦ري فتح البا
  ).١٣١ح (باب  ٤٥كتاب اجلهاد  ٣٢ومسلم يف 

  .أن يورد املاشية املاء فتسقى قليال مث ترسل يف املرعى، مث ترد املاء مث ترد إىل املرعى: أنديه) ٤(

فإذا كنت يف الشجر أحرقتهم بالنبل، فإذا تضايقت الثنايا علوت اجلبل فرديتهم باحلجارة، فما زال ذاك شأين 
) ١(تبعهم وأرجتز، حىت ما خلق اهللا شيئا من ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال خلفته وراء ظهري وشأهنم ا

  .فاستنقذته من أيديهم
  مث مل أزل أرميهم حىت ألقوا أكثر

من ثالثني رحما وأكثر من ثالثني بردة، يستخفون منها وال يلقون من ذلك شيئا إال جعلت عليه حجارة ومجعته على 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا امتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزاري مددا هلم، وهم يف ثنية طريق 

  .ضيقة مث علوت اجلبل فأنا فوقهم
ما هذا الذي أرى ؟ قالوا لقينا من هذا الربح ما فارقنا بسحر حىت اآلن وأخذ كل شئ بأيدينا وجعله : فقال عيينة
  .وراء ظهره
  .وال أن هذا يرى أن وراءه طلبا لقد ترككم، ليقم إليه نفر منكمل: فقال عيينة

أنا : ومن أنت ؟ قلت: نفر منهم أربعة فصعدوا يف اجلبل، فلما أمسعتهم الصوت قلت أتعرفونين ؟ قالوا) ٢(فقام إيل 
  .ابن االكوع والذي كرم وجه حممد ال يطلبين رجل منكم فيدركين وال أطلبه فيفوتين

  .ان أظن :فقال رجل منهم
قال فما برحت مقعدي ذلك حىت نظرت إىل فوارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيللون الشجر وإذا أوهلم 

االخرم االسدي، وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى أثره املقداد بن االسود الكندي، 
 -يا أخرم أئذن القوم : فأخذ عنان فرسه، فقلت) ٣] (خرم فأعرض لال[ فوىل املشركون مدبرين وأنزل من اجلبل 

  .فإين ال آمن من أن يقتطعوك فاتئد حىت يلحق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه -يعين احذرهم 
  .يا سلمة إن كنت تؤمن باهللا واليوم اآلخر، وتعلم أن اجلنة حق، والنار حق، فال حتل بيين وبني الشهادة: قال
يت عنان فرسه، فيلحق بعبد الرمحن بن عيينة، ويعطف عليه عبد الرمحن، فاختلفا طعنتني فعقر االخرم بعبد فخل: قال

الرمحن وطعنه عبد الرمحن فقتله، فتحول عبد الرمحن على فرس االخرم، فيلحق أبو قتادة بعبد الرمحن، فاختلفا 
  .ى فرس االخرمطعنتني فعقر بأيب قتادة وقتله أبو قتادة، وحتول أبو قتادة عل

مث إين خرجت أعدو يف أثر القوم، حىت ما أرى من غبار صحابة النيب صلى اهللا عليه وسلم شيئا ويعرضون قبل 
غيبوبة الشمس إىل شعب فيه ماء، يقال له ذوقرد، فأرادوا أن يشربوا منه فأبصروين أعدو وراءهم، فعطفوا عنه 

خذها وأنا ابن االكوع واليوم يوم : س، وأحلق رجال فأرميه فقلتوغربت الشم) ٤(وأسندوا يف الثنية ثنية ذي بئر 
  .الرضع



  ).٥(يا ثكل أم أكوع بكرة : فقال: قال
  .فقلت نعم أي عدو نفسه

وكان الذي رميته بكرة وأتبعته سهما آخر فعلق به سهمان وخيلفون فرسني، فجئت هبما أسوقهما إىل رسول اهللا 
الذي أجليتهم عنه ذو قرد، وإذا بنيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مخسمائة وإذا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املاء 

  بالل قد
__________  

  .يريد أنه استخلص منهم البعري الذين أخذوهم وأصبحت حبوزته وحال بينهم وبينها) ١(
  .إليه حتريف: من رواية االمام أمحد يف البيهقي، ويف االصل) ٢(
  .١٨٤/  ٤: من دالئل البيهقي) ٣(
  .ذي شر: يف البيهقي) ٤(
  أي أنت االكوع الذي كنت بكرة هذا اليوم ؟ ) ٥(

حنر جزورا مما خلفت، فهو يشوي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كبدها وسنامها، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا 
فال يبقى منهم خمرب إال  عليه وسلم فقلت يا رسول اهللا خلين، فانتخب من أصحابك مائة فآخذ على الكفار بالعشوة

  .قتلته
  .نعم والذي أكرمك: قلت: أكنت فاعال ذلك يا سلمة ؟ قال: فقال

  .فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت رأيت نواجذه يف ضوء النار
  .إهنم يقرون االن بأرض غطفان: مث قال

أخذوا يكشطون جلدها رأوا غربة مروا على فالن الغطفاين فنحر هلم جزورا فلما : فجاء رجل من غطفان فقال
أبو قتادة ) ١] (اليوم [ خري فرساننا : فتركوها وخرجوا هرابا، فلما أصبحنا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وخري رجالتنا سلمة، فأعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهم الفارس والراجل مجيعا، مث أردفين وراءه على 
املدينة فلما كان بيننا وبينها قريب من ضحوة ويف القوم رجل من االنصار كان ال يسبق جعل العضباء، راجعني إىل 

هل من مسابق، أال رجل يسابق إىل املدينة ؟ فأعاد ذلك مرارا وأنا وراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ينادي
يا رسول : قلت: صلى اهللا عليه وسلم قالال إال رسول اهللا : أما تكرم كرميا وال هتاب شريفا ؟ قال: مرديف فقلت له

  .اهللا بأيب أنت وأمي خلين فالسابق ؟ الرجل
  .إن شئت: قال
أذهب إليك فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة، مث إين ربطت عليه شرفا أو شرفني يعين : قلت

هللا أو كلمة حنوها قال فضحك استبقيت من نفسي، مث إين عدوت حىت أحلقه فأصك بني كتفيه بيدي قلت سبقتك وا
  .إن أظن: وقال

  ).٢(حىت قدمنا املدينة 
وهكذا رواه مسلم من طرق عن عكرمة بن عمار بنحوه وعنده فسبقته إىل املدينة فلم نلبث إال ثالثا حىت خرجنا 

  .إىل خيرب
  .والمحد هذا السياق

  .ذكر البخاري والبيهقي هذه الغزوة بعد احلديبية وقبل خيرب



  وهو
  .ه مما ذكره ابن إسحاق واهللا أعلمأشب

  .فينبغي تأخريها إىل أوائل سنة سبع من اهلجرة فإن خيرب كانت يف صفر منها
وأما قصة املرأة اليت جنت على ناقة النيب صلى اهللا عليه وسلم ونذرت حنرها لنجاهتا عليها فقد أوردها ابن إسحاق 

  .بروايته عن أيب الزبري عن احلسن البصري مرسال
  .د جاء متصال من وجوه أخروق

حدثنا عفان، حدثنا محاد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أيب قالبة، عن أيب املهلب، عن عمران بن : وقال االمام أمحد
فأخذت العضباء ) ٣] (فأسر الرجل [ كانت العضباء لرجل من بين عقيل، وكانت من سوابق احلاج، : حصني قال

 عليه وسلم وهو يف وثاق ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على محار عليه معه، قال فمر به رسول اهللا صلى اهللا
؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نأخذك ) ٤(يا حممد عالم تأخذوين وتأخذون سابقة احلاج : قطيفة فقال

  وكانت ثقيف قد أسروا رجلني من: جبريرة حلفائك ثقيف، قال
__________  

  .من البيهقي) ١(
  ).١٣٢ح (باب غزوة ذي قرد  ٤٥كتاب اجلهاد  ٣٢، ومسلم يف ١٨٥/  ٤البيهقي يف الدالئل ج  رواه) ٢(
  .سقطت من االصل واستدركت من رواية البيهقي) ٣(
  .أراد هبا العضباء، فإهنا كانت ال تسبق: سابقة احلاج) ٤(

  .أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
أفلحت ) ٢(اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو قتلتها وأنت متلك أمرك  مسلم فقال رسول) ١] (إين [ فيما قال : وقال

يا حممد إين جائع فأطعمين وإين ظمآن فاسقين فقال : ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: كل الفالح، قال
لعضباء هذه حاجتك، مث فدي بالرجلني، وحبس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .لرحله
  .مث إن املشركني أغاروا على سرح املدينة، فذهبوا به وكانت العضباء فيه وأسروا امرأة من املسلمني: قال
فقامت املرأة ذات ليلة بعد ما نوموا فجعلت كلما أتت على بعري : وكانوا إذا نزلوا أراحوا إبله بأفنيتهم قال: قال

ونذرت إن اهللا أجناها : ة ذلول جمرسة فركبتها، مث وجهتها قبل املدينة قالرغا حىت أتت على العضباء، فأتت على ناق
وأخرب رسول اهللا : عليها لتنحرهنا، فلما قدمت املدينة عرفت الناقة فقيل ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  صلى اهللا عليه وسلم بنذرها أو أتته فأخربته فقال بئس
  .أجناها اهللا عليها لتنحرهنا ما جزيتيها أو بئس ما جزهتا أن

  .ال وفاء لنذر يف معصية اهللا وال فيما ال ميلك ابن آدم: مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .ورواه مسلم عن أيب الربيع الزهراين عن محاد بن زيد

لوال الذي القت : هوكان مما قيل من االشعار يف غزوة ذي قرد قول حسان بن ثابت رضي اهللا عن: قال ابن إسحاق
حامي احلقيقة ماجد االجداد ولسر * للقبنكم حيملن كل مدجج ) ٣(جبنوب ساية أمس يف التقواد * ومس نسورها 

جلبا فشكوا بالرماح بداد كنا من القوم * سلم غداة فوارس املقداد كنا مثانية وكانوا جحفال * أوالد اللقيطة أننا 
حىت نبيل ) ٤(يقطعن عرض خمارم االطواد * اد كال ورب الراقصات إىل مىن ويقدمون عنان كل جو* الذين يلوهنم 



يف كل معترك عطفن وواد أفىن * ونئوب بامللكات واالوالد رهوا بكل مقلص وطمرة * اخليل يف عرصاتكم 
  واحلرب مشعلة بريح غواد* يوم تقاد به ويوم طراد فكذاك إن جيادنا ملبونة * دوابرها والح متوهنا 

__________  
  .من البيهقي) ١(
لو كنت قد أسلمت قبل االسر، حيث كنت مالك أمرك، لكنت فزت باالسالم من االسر، النه ال جيوز : معناه) ٢(

  .أسر مسلم
  .٨باب احلديث  ٣كتاب النذور  ٢٦ومسلم يف  ١٨٨/  ٤روى احلديث البيهقي يف الدالئل ) ٣(
  .يريد اخليل، وأضمر ذكرها: القت) ٤(

  .ا يكون يف باطن حافر الدابةم: النسور
  .موضع: ساية

  .االبل: الراقصات) ٥(
  .الطرق بني اجلبال: املخارم

ولعزة الرمحن باالسداد * أخذ االله عليهم حلرامه ) ١(جنن احلديد وهامة املرتاد * وسيوفنا بيض احلدائد جتتلى 
فغضب سعد بن زيد أمري سرية الفوارس : اققال ابن إسح) ٢(أيام ذي قرد وجوه عناد * كانوا بدار ناعمني فبدلوا 

انطلق إىل خيلي وفوارسي : املتقدمني أمام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حسان وحلف ال يكلمه أبدا وقال
  .فجعلها للمقداد

أو ذا * دا إذا أردمت االشد اجلل: فاعتذر إليه حسان بأنه وافق الروي اسم املقداد، مث قال أبياتا ميدح هبا سعد بن زيد
  .غناء فعليكم سعدا سعد بن زيد ال يهد هدا قال فلم تقع منه مبوقع

بأن سوف يهدم فيها قصورا فأكذبت ما كنت صدقته * أظن عيينة إذ زارها : وقال حسان بن ثابت يف يوم ذي قرد
ومل يكشفوا * شد النعام وآنست لالسد فيها زئريا وولوا سراعا ك* وقلتم سنغنم أمرا كبريا فعفت املدينة إذ زرهتا * 

ويتلو كتابا مضيئا * أحبب بذاك إلينا أمريا رسول يصدق ما جاءه * أمري علينا رسول املليك ) ٣(عن ملط حصريا 
على * أحيسب أوالد اللقيطة أننا : منريا وقال كعب بن مالك يف يوم ذي قرد ميدح الفرسان يومئذ من املسلمني

وال ننثين عند الرماح املداعس وإنا لنقري الضيف من * ا أناس ال نرى القتل سبة اخليل لسنا مثلهم يف الفوارس وإن
بضرب يسلي خنوة املتقاعس * نرد كماة املعلمني إذا انتحوا ) ٤(ونضرب رأس االبلج املتشاوس * قمع الذرى 

ض تقد اهلام ببي* كرمي كسرحان العضاة خمالس يذودون عن أحساهبم وبالدهم * بكل فىت حامي احلقيقة ماجد 
  حتت القوانس

وال تكتموا * مبا فعل االخوان يوم التمارس إذا ما خرجتم فاصدقوا من لقيتم * فسائل بين بدر إذا ما لقيتهم 
  به وحر يف الصدر ما مل ميارس* أخباركم يف اجملالس وقولوا زللنا عن خمالب خادر 

__________  
  .مجع جنة وهي السالح: جنن) ١(
  .عباد: يف ابن هشام) ٢(
  .إذا ادخلته بني رجليها: الناقة، من قوهلم لطت الناقة وألطت بذنبها: امللط) ٣(



  .مجع قمعة وهي أعلى سنام البعري: القمع) ٤(
  .املتكرب: يف ابن هشام االبلخ يعين: واالبلج

  ).١(غزوة بين املصطلق من خزاعة قال البخاري وهي غزوة املريسيع 
  .ة ستوذلك سن: قال حممد بن إسحاق

  .وقال موسى بن عقبة سنة أربع
وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث االفك يف غزوة املريسيع هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن 

  .عقبة أهنا كانت يف سنة أربع
  .والذي حكاه عنه وعن عروة أهنا كانت يف شعبان سنة مخس

  ).٢( سبعمائة من أصحابه وقال الواقدي كانت لليلتني من شعبان سنة مخس يف
فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة بعض : وقال حممد بن إسحاق بن يسار بعدما أورد قصة ذي قرد

  .مجادى اآلخرة ورجب، مث غزا بين املصطلق من خزاعة يف شعبان سنة ست
  .هللا الليثيواستعمل على املدينة أبا ذر الغفاري ويقال منيلة بن عبد ا: قال ابن هشام
قد حدثين حدثين عاصم بن عمر بن قتادة، وعبد اهللا بن أيب بكر، وحممد بن حيىي بن حبان كل : قال ابن إسحاق

بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن بين املصطلق جيمعون له، وقائدهم احلارث : بعض حديث بين املصطلق قالوا
بن أيب ضرار، أبو جويرية بنت احلارث، اليت تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد هذا، فلما مسع هبم خرج 

املريسيع، من ناحية قديد إىل الساحل، فتزاحم الناس واقتتلوا، فهزم  إليهم، حىت لقيهم على ماء من مياههم يقال له
اهللا بين املصطلق، وقتل من قتل منهم، ونقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأمواهلم فأفاءهم 

  ).٣(عليه 
  خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال الواقدي

ن اهلجرة يف سبعمائة من أصحابه إىل بين املصطلق وكانوا حلفاء بين مدجل فلما لليلتني مضتا من شعبان سنة مخس م
انتهى إليهم دفع راية املهاجرين إىل أيب بكر الصديق ويقال إىل عمار بن ياسر وراية االنصار إىل سعد بن عبادة، مث 

سكم وأموالكم فأبوا فتراموا بالنبل، مث أن قولوا ال إله إال اهللا، متنعوا هبا أنف: فنادى يف الناس: أمر عمر بن اخلطاب
  أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلمني فحملوا

__________  
رسعت عني الرجل إذا دمعت من : ماء لبين خزاعة بينه وبني الفرع مسرية يوم، مأخوذ من قوهلم: املريسيع) ١(

  .فساد
كانت سنة أربع، وما أخرجه عنه احلاكم والبيهقي : بةاختلف يف زمن غزوة املريسيع، قال البخاري عن ابن عق) ٢(

  .سنة مخس وهذا ما أيده قتادة وعروة كما روى عنهما البيهقي: يف الدالئل وغريمها
  .يف شعبان سنة ست: وقال ابن إسحاق والطربي

اهنا كانت  قول عروة وغريه: وقال احلاكم يف االكليل: " وعقب الزرقاين على هذا اخلالف يف شرح املواهب، قال
ويؤيده ما ثبت يف حديث االفك ان سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن : سنة مخس أشبه من قول ابن اسحاق، قلت

عبادة يف أصحاب االفك، فلو كانت املريسيع يف شعبان سنة ست مع كون االفك منها، لكان ما وقع يف الصحيح 
مخس على الصحيح، وإن كانت سنة أربع، فهو أشد من سعد بن معاذ غلطا، النه مات أيام قريظة، وكانت سنة 



  .غلطا
فظهر أن غزوة املريسيع كانت يف سنة مخس يف شعبان قبل اخلندق، الهنا كانت يف شوال سنة مخس، فتكون بعدها 
فيكون سعد بن معاذ موجودا يف املريسيع ورمي هبا بعد ذلك بسهم يف اخلندق، ومات من جراحته بعد حتكيمه يف 

  .٣٠٢/  ٣: اخلرب يف ابن هشام) ٣(، بين قريظة

محلة رجل واحد فما أفلت منهم رجل واحد، وقتل منهم عشرة وأسر سائرهم، ومل يقتل من املسلمني إال رجل 
  ).١(واحد 

قد أغار : كتبت إىل نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال فقال: من حديث عبد اهللا بن عون قال: وثبت يف الصحيحني
هللا عليه وسلم على بين املصطلق، وهم غارون يف أنعامهم تسقى على املاء، فقتل مقاتلتهم، وسىب رسول اهللا صلى ا

  .جويرية بنت احلارث -أحسبه قال  -سبيهم، فأصاب يومئذ 
  ).٢(وأخربين عبد اهللا بن عمر بذلك، وكان بذلك اجليش 

  قال ابن إسحاق
  .ه رجل من االنصار وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأوقد أصيب رجل من املسلمني يقال له هشام بن صبابة أصاب

أن أخاه مقيس بن صبابة قدم من مكة مظهرا لالسالم، فطلب دية أخيه هشام من رسول اهللا : وذكر ابن إسحاق
صلى اهللا عليه وسلم النه قتل خطأ فأعطاه ديته مث مكث يسريا مث عدا على قاتل أخيه فقتله ورجع مرتدا إىل مكة 

وكانت مهوم النفس من ) ٣(يضرج ثوبيه دماء االخادع * شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا : ذلكوقال يف 
وكنت إىل االوثان أول راجع ثأرت به * تلم فتحميين وطاء املضاجع حللت به وتري وأدركت ثؤريت * قبل قتله 

ذا من االربعة الذين أهدر رسول وهلذا كان مقيس ه: قلت) ٤(سراة بين النجار أرباب فارع * فهرا ومحلت عقله 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح دماءهم وإن وجدوا معلقني بأستار الكعبة

على ذلك املاء، وردت واردة الناس، ومع عمر بن اخلطاب أجري له من بين غفار، ) ٥(فبينا الناس : قال ابن إسحاق
اجلهين، حليف بين عوف بن اخلزرج ) ٦(نان بن وبر جهجاه بن مسعود يقود فرسه، فازدحم جهجاه وس: يقال له

يا معشر املهاجرين، فغضب عبد اهللا بن أيب بن : يا معشر االنصار، وصرخ جهجاه: على املاء، فاقتتال فصرخ اجلهين
أو قد فعلوها ؟ قد نافرونا وكاثرونا يف : زيد بن أرقم، غالم حدث، فقال: سلول، وعنده رهط من قومه فيهم

  مسن كلبك" اهللا ما أعدنا وجالبيب قريش هذه إال كما قال االول بالدنا، و
__________  

يقال للرجل هاشم بن ضبابة وقتله رجل يقال له أوس، النه ظن أنه من : وفيه ٤٠٧/  ١: مغازي الواقدي) ١(
  .املشركني فحمل عليه فقتله

  .فعلم بعد أنه مسلم
  .ابن صبابة: ويف ابن هشام وكتب السرية

  .٢٥٤١باب ح  ١٣كتاب العتق  ٤٩جه البخاري يف أخر) ٢(
  ).١(باب احلديث ) ١(كتاب اجلهاد  ٣٢وأخرجه مسلم يف 

  .وأخرجه أبو داود يف اجلهاد عن سعيد بن منصور
أطم : فارع) ٤) (٣٣٤شرح أيب ذر ص (عروق يف القفا، وإمنا مها اخدعان، فجمعهما مع ما يليهما : االخادع) ٣(

  ).٣٥٤/  ٢وفاء الوفا (ر بن حيىي بباب الرمحة كان يف موضع دار جعف



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يف ابن هشام) ٥(
: ويف دالئل البيهقي" سنان بن متيم، من جهينة بن سود بن أسلم، حليف االنصار : وقال غريه: " قال السهيلي) ٦(

  .سنان بن زيد

  .عز منها االذلأما واهللا لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن اال" يأكلك 
هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بالدكم، وقامستموهم أموالكم، أما واهللا : مث أقبل على من حضره من قومه فقال

  .لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إىل غري داركم
: ن اخلطاب فقالفسمع ذلك زيد بن أرقم، فمشى به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه اخلرب وعنده عمر ب

  .مر به عباد بن بشر فليقتله
ال ولكن آذن ! فكيف يا عمر إذا حتدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .بالرحيل
  .وذلك يف ساعة مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرحتل فيها، فارحتل الناس

ىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بلغه أن زيد بن أرقم بلغه ما مسع منه، وقد مشى عبد اهللا بن أيب بن سلول إ
ما قلت ما قال، وال تكلمت به وكان يف قومه شريفا عظيما فقال من حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه : فحلف باهللا

ما قال الرجل حدبا  يا رسول اهللا عسى أن يكون الغالم أوهم يف حديثه، ومل حيفظ: وسلم من االنصار من أصحابه
  .على ابن أيب ودفعا عنه

يا : فلما استقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسار، لقيه أسيد بن حضري، فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، وقال
  .رسول اهللا، واهللا لقد رحت يف ساعة منكرة، ما كنت تروح يف مثلها

أي صاحب يا رسول اهللا ؟ قال عبد : ما قال صاحبكم ؟ قال أو ما بلغك: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اهللا بن أيب

فأنت واهللا يا رسول اهللا خترجه إن : زعم أنه إن رجع إىل املدينة أخرج االعز منها االذل، قال: وما قال ؟ قال: قال
ك، وإن قومه لينظمون له اخلرز يا رسول اهللا ارفق، فواهللا لقد جاءنا اهللا ب: شئت هو واهللا الذليل وأنت العزيز مث قال
  .ليتوجوه، فإنه لريى أنك قد استلبته ملكا

مث مشى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حىت أمسى، وليلتهم حىت أصبح، وصدر يومهم ذلك 
  .حىت آذهتم الشمس، مث نزل الناس، فلم يلبثوا أن وجدوا مس االرض فوقعوا نياما

  غل الناس عن احلديث الذي كان باالمس، من حديثوإمنا فعل ذلك ليش
  .عبد اهللا بن أيب

مث راح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس، وسلك احلجاز حىت نزل على ماء باحلجاز فويق النقيع، يقال له 
  .بقعاء

ل اهللا صلى اهللا فلما راح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبت على الناس ريح شديدة فآذهتم وختوفوها، فقال رسو
  .ال ختوفوها فإمنا هبت ملوت عظيم من عظماء الكفار: عليه وسلم

فلما قدموا املدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بين قينقاع وكان عظيما من عظماء اليهود وكهفا 
  .وهكذا ذكر موسى بن عقبة والواقدي) ١(للمنافقني مات ذلك اليوم 

: ش عن أيب سفيان عن جابر حنو هذه القصة، إال انه مل يسم الذي مات من املنافقنيوروى مسلم من طريق االعم



قال هبت ريح شديدة والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض أسفاره فقال هذه ملوت منافق، فلما قدمنا املدينة إذا هو 
  .قد مات عظيم من عظماء املنافقني

يها املنافقني يف ابن أيب ومن كان على مثل أمره، فأخذ رسول اهللا ونزلت السورة اليت ذكر اهللا ف: قال ابن إسحاق
  .صلى اهللا عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم وقال هذا الذي أوىف هللا باذنه

  وقد تكلمنا على تفسريها بتمامها يف كتابنا التفسري مبا فيه كفاية عن إعادته هاهنا وسردنا طرق هذا: قلت
__________  

والبيهقي عنهما  ١٨٩والدرر البن عبد الرب  ٤٢٤/  ٢مغازي الواقدي  ٣٠٤ - ٣٠٣/  ٣ة اخلرب يف السري) ١(
  .٦٠، ٥٩، ٥٦/  ٤يف الدالئل 

  .أن الريح هبت ملا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صنعاء من طريق عمان: وعند ابن عقبة

حب أن يكتبه هاهنا فليطلبه من هناك وباهللا احلديث عن زيد بن أرقم وهللا احلمد واملنة، فمن أراد الوقوف عليه أو أ
  .التوفيق

أن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب بن سلول أتى رسول اهللا صلى اهللا : حدثين عاصم بن عمر بن قتادة: قال ابن إسحاق
 به فأنا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا إنه بلغين أنك تريد قتل عبد اهللا بن أيب فيما بلغك عنه، فإن كنت فاعال فمر يل

أمحل إليك رأسه فواهللا لقد علمت اخلزرج ما كان هبا من رجل أبر بوالده مين، وإين أخشى أن تأمر به غريي فيقتله، 
مؤمنا بكافر، فأدخل ) ١] (رجال [ فال تدعين نفسي أن أنظر إىل قاتل عبد اهللا بن أيب ميشي يف الناس فأقتله فأقتل 

  .النار
  .يه وسلم بل نترفق به، وحنسن صحبته ما بقي معنافقال رسول اهللا صلى اهللا عل

وجعل بعد ذلك إذا أحدث احلدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  كيف ترى يا عمر أما واهللا لو قتلته يوم قلت يل، الرعدت: وسلم لعمر بن اخلطاب، حني بلغه ذلك من شأهنم

  .أمرهتا اليوم بقتله لقتلتهله أنف لو 
  .قد واهللا علمت المر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعظم بركة من أمري: فقال عمر

أن ابنه عبد اهللا رضي اهللا عنه وقف البيه عبد اهللا بن أيب بن سلول، عند مضيق : وقد ذكر عكرمة وابن زيد وغريمها
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك فلما جاء رسول اهللا صلى اهللا قف فواهللا ال تدخلها حىت يأذن رسو: املدينة فقال

  .عليه وسلم استأذنه يف ذلك، فأذن له فأرسله حىت دخل املدينة
  .وقتل علي بن أيب طالب منهم رجلني مالكا وابنه) ٢(وأصيب يومئذ من بين املصطلق ناس : قال ابن إسحاق

  .أمت أمتيا منصور : قال ابن هشام وكان شعار املسلمني
  .وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصاب منهم سبيا كثريا فقسمهم يف املسلمني: قال ابن إسحق
حدثنا قتيبة بن سعيد، أخربين إمساعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن حممد بن حيىي بن : وقال البخاري

عيد اخلدري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو دخلت املسجد فرأيت أبا س: حبان، عن ابن حمرييز أنه قال
سعيد خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة بين املصطلق فأصبنا سبيا من سيب العرب فاشتهينا النساء 
ه واشدت علينا العزوبة وأحببنا العزل وقلنا نعزل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرنا قبل أن نسأله فسألنا

  .ما عليكم أن ال تفعلوا ما من نسمة كائنة إىل يوم القيامة إال كائنة: عن ذلك فقال
  ).٣(وهكذا رواه 



  .وان فيمن أصيب يومئذ من السبابا جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار: قال ابن إسحاق
  فحدثين حممد بن جعفر بن الزبري، عن

__________  
  .من ابن هشام) ١(
  .قتل منهم عشرة: قدييف ابن سعد والوا) ٢(

  .وأسر سائرهم
  .٤٢٠/  ٤باب فتح الباري ) ١٠٩(كتاب البيوع  ٣٤أخرجه البخاري يف ) ٣(

  ).١٢٥ح (باب ) ٢٢(كتاب النكاح  ١٦ومسلم يف 
  .نزع الذكر من الفرج وقت االنزال خوفا من االجناب: العزل

  .خلقها البد أن خيلقها سواء عزلتم أم ال ما عليكم ضرر يف ترك العزل، الن كل نفس قدر اهللا: ان ال تفعلوا
  .فال فائدة يف عزلكم

ملا قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبايا بين املصطلق، وقعت جوريرة بنت احلارث يف : عروة عن عائشة قالت
أحد إال  السهم لثابت بن قيس بن مشاس، أو البن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة مالحة، ال يراها

فواهللا ما هو إال أن رأيتها على باب : أخذت بنفسه، فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتستعينه يف كتابتها قالت
  .حجريت فكرهتها، وعرفت أنه سريى منها ما رأيت

ما مل يا رسول اهللا أنا جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار سيد قومه، وقد أصابين من البالء : فدخلت عليه فقالت
خيف عليك، فوقعت يف السهم لثابت بن قيس بن مشاس، أو البن عم له، فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على 

  .كتابيت
  .أقضي عنك كتابك وأتزوجك: وما هو يا رسول اهللا قال: فهل لك يف خري من ذلك ؟ قالت: قال
  .نعم يا رسول اهللا قد فعلت: قالت
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد تزوج جويرية بنت احلارث فقال الناسوخرج اخلرب إىل الناس أن : قالت

فلقد أعتق بتزوجيه إياها مائة أهل بيت من بين : أصهار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم قالت
  ).١(املصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها 

مها يف هذه الغزوة وكذلك البخاري وغري واحد من أهل العلم وقد حررت مث ذكر ابن إسحاق قصة االفك بتما
  .طرق ذلك كله يف تفسري سورة النور فليلحق بكماله إىل هاهنا وباهللا املستعان

قالت جويرية بنت احلارث رأيت قبل قدوم النيب : حدثنا حرام، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: وقال الواقدي
ثالث ليال كأن القمر يسري من يثرب حىت وقع يف حجري، فكرهت أن أخرب به أحدا من صلى اهللا عليه وسلم ب

فأعتقين رسول اهللا صلى اهللا عليه : الناس، حىت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما سبينا رجوت الرؤيا قالت
عرت إال جبارية من بنات وسلم وتزوجين واهللا ما كلمته يف قومي حىت كان املسلمون هم الذين أرسلوهم، وما ش

  .عمي ختربين اخلرب فحمدت اهللا تعاىل
  ).٢(ويقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعل صداقها عتق أربعني من بين املصطلق : قال الواقدي

وذكر موسى بن عقبة عن بين املصطلق أن أباها طلبها وافتداها مث خطبها منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).٣(إياها فزوجه 



  حدثين الزهري، عن: قال ابن إسحاق: قصة االفك وهذا سياق حممد بن إسحاق حديث االفك
  بن عتبة قال) ٤(علقمة بن وقاص وسعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وعبد اهللا بن عبيداهللا 

__________  
  .٣٠٨/  ٣اخلرب يف سرية ابن هشام ) ١(
ذكر رواية ابن عقبة البيهقي يف الدالئل ) ٣: (بن هشام عن أبيه قال حزام: وفيه ٤١١/  ٢مغازي الواقدي ) ٢(

  .٥١/  ٤: من طريق إمساعيل بن ابراهيم بن عقبة
فأقبل أبو ها احلارث بفداء ابنته ودفعت إليه ابنته، : قال ٣٠٨/  ٣ويف رواية البن هشام وردت يف السرية 

  .وأصدقها أربعمائة درهم فأسلمت وحسن إسالمها، فخطبها إىل أبيها، فزوجه إياها
  .وعبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة: يف سرية ابن هشام) ٤(

  .وكل قد حدثين هبذا احلديث وبعض القوم كان أوعى له من بعض وقد مجعت كل الذي حدثين القوم: الزهري
ن أيب بكر عن عمرة حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، عن عائشة وعبد اهللا ب: قال ابن إسحاق

بنت عبد الرمحن، عن عائشة عن نفسها حني قال فيها أهل االفك ما قالوا، فكل قد دخل يف حديثها عن هؤالء 
كان رسول اهللا : مجيعا، حيدث بعضهم ما مل حيدث صاحبه، وكل كان عنها ثقة، فكلهم حدث عنها مبا مسع قالت

ائه فأيتهن خرج سهمها خرج هبا معه، فلما كان غزوة بين املصطلق صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بني نس
  .أقرع بني نسائه، كما كان يصنع، فخرج سهمي عليهن معه فخرج يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

مل يهجهن اللحم فيثقلن، وكنت إذا رحل يل بعريي جلست يف ) ١(وكان النساء إذ ذاك يأكلن العلق : قالت
القوم الذين كانوا يرحلون يل فيحملونين، ويأخذون بأسفل اهلودج فريفعونه فيضعونه على ظهر  هودجي، مث يأيت

  .البعري، فيشدونه حبباله، مث يأخذون برأس البعري فينطلقون به
فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سفره ذلك، وجه قافال حىت إذا كان قريبا من املدينة نزل : قالت

به بعض الليل، مث أذن مؤذن يف الناس بالرحيل، فارحتل الناس وخرجت لبعض حاجيت، ويف عنقي عقد منزال فبات 
ظفار، فلما فرغ انسل من عنقي وال أدري، فلما رجعت إىل الرحل ذهبت التمسه يف عنقي فلم ) ٢(يل فيه جزع 

  ىت وجدته،أجده وقد أخذ الناس يف الرحيل، فرجعت إىل مكاين الذي ذهبت إليه فالتمسته ح
وجاء القوم خاليف، الذين كانوا يرحلون يل البعري وقد كانوا فرغوا من رحلته، فأخذو اهلودج وهم يظنون أين فيه، 

كما كنت أصنع فاحتملوه فشدوه على البعري، ومل يشكوا أين فيه مث أخذوا برأس البعري، فانطلقوا به فرجعت إىل 
  .لناسالعسكر وما فيه داع وال جميب، قد انطلق ا

  .قالت فتلففت جبلبايب مث اضطجعت يف مكاين، وعرفت أن لو افتقدت لرجع الناس إيل
بن املعطل السلمي وكان قد ختلف عن العسكر لبعض حاجاته فلم ) ٣(فواهللا إين ملضطجعة إذ مر يب صفوان : قالت

إنا : حلجاب فلما رآين قاليبت مع الناس فرأى سوادي فأقبل حىت وقف علي وقد كان يراين قبل أن يضرب علينا ا
  .هللا وإنا إليه راجعون ظعينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ وأنا متلففة يف ثيايب

  .قال ما خلفك يرمحك اهللا ؟ قالت فما كلمته
  .اركيب واستأخر عين: مث قرب إيل البعري فقال

نا الناس وما افتقدت حىت أصبحت قالت فركبت وأخذ برأس البعري فانطلق سريعا يطلب الناس، فواهللا ما أدرك
  ونزل الناس فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود يب، فقال أهل االفك ما قالوا وارتج العسكر



__________  
  .مجع علقة، وهو الطعام القليل ما يسد به الرمق: العلق) ١(
  .خرزميان يصنع يف ظفار، مدينة باليمن قرب صنعاء: جزع) ٢(
بن وبيصة بن املؤمل بن خزاعي بن حمارب بن مرة بن فاجل بن ذكوان بن ثعلبة بن هبنة وهو صفوان بن املعطل ) ٣(

  .بن سليم ذكره الكليب
" كان صفوان على ساقة العسكر يلتقط ما يسقط من متاع اجليش لريده إليهم، ولذلك ختلف : " قال السهيلي

  .وقيل انه كان ثقيل النوم، ذكره أبو داود

  .ذلك، مث قدمنا املدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة ال يبلغين من ذلك شئ وو اهللا ما أعلم بشئ من
وقد انتهى احلديث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل أبو ي، ال يذكرون يل منه قليال وال كثريا، إال أين قد 

طف يب، فلم يفعل ذلك يب أنكرت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعض لطفه يب، كنت إذا اشتكيت رمحين، ول
  .يف شكواي ذلك، فأنكرت ذلك منه، كان إذا دخل علي وعندي أمي مترضين قال كيف تيكم ؟ ال يزيد على ذلك

لو أذنت يل، فانتقلت إىل أمي : يا رسول اهللا حني رأيت ما رأيت من جفائه يل: حىت وجدت يف نفسي، فقلت: قالت
  :فمرضتين ؟ قال

  .ال عليك
إىل أمي، وال علم يل بشئ، مما كان حىت نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة، وكنا قوما عربا  فانقلبت: قالت

اليت تتخذها االعاجم، نعافها ونكرهها، إمنا كنا خنرج يف فسح املدينة، وإمنا ) ١(ال نتخذ يف بيوتنا هذه الكنف 
معي أم مسطح ابنة أيب رهم بن كانت النساء خيرجن يف كل ليلة يف حوائجهن، فخرجت ليلة لبعض حاجيت و

: قالت) ومسطح لقب وامسه عوف(فواهللا إهنا لتمشي معي إذ عثرت يف مرطها فقالت تعس مسطح : املطلب، قالت
: أوما بلغك اخلرب يا بنت أيب بكر ؟ قالت: فقلت بئس لعمرو اهللا ما قلت لرجل من املهاجرين وقد شهد بدرا، قالت

  .كان من قول أهل االفك قلت وما اخلرب فأخربتين بالذي
  .نعم واهللا لقد كان: أو قد كان هذا ؟ قالت: قلت
فواهللا ما قدرت على أن أقضي حاجيت ورجعت، فواهللا ما زلت أبكي حىت ظننت أن البكاء سيصدع كبدي، : قالت
  .يغفر اهللا لك، حتدث الناس مبا حتدثوا به، وال تذكرين يل من ذلك شيئا: وقلت المي: قالت
ي بنية خففي عليك الشأن، فواهللا لقل ما كانت امرأة حسناء عند رجل حيبها هلا ضرائر إال كثرن وكثر أ: قالت

  .الناس عليها
فخطبهم وال أعلم بذلك، فحمد اهللا وأثىن عليه مث ) ٢] (يف الناس [ قالت وقد قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ويقولون عليهم غري احلق، واهللا ما علمت عليهم إال خريا، ويقولون أيها الناس ما بال رجال يؤذونين يف أهلي، : قال
وكان كرب ذلك عند عبد اهللا : ذلك لرجل واهللا ما علمت منه إال خريا، وال يدخل بيتا من بيويت إال وهو معي، قالت

حش بن أيب بن سلول يف رجال من اخلزرج مع الذي قال مسطح ومحنة بنت جحش، وذلك أن أختها زينب بنت ج
كانت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل تكن امرأة من نسائه تناصيين يف املنزلة عنده غريها فأما زينب 

فعصمها اهللا بدينها فلم تقل إال خريا وأما محنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضارين الختها فشقيت بذلك، فلما 
يا رسول إن يكونوا من االوس نكفيكهم : سيد بن حضريقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك املقالة، فقال أ

  وإن يكونوا من إخواننا من



__________  
  .مجع كنيف، وهو مكان الغائط: الكنف) ١(

  .املناصع: ويف الواقدي
  .من ابن هشام) ٢(
كان  وهذا بعيد الن سعد بن معاذ: سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة: يف رواية عروة وسعيد بن املسيب وعلقمة) ٣(
  قد

  .مات يف بين قريظة وقد تقدم
  .ذكر سعد بن معاذ هنا وهم وقد اتفق فيه الرواة: قال ابن العريب

  .االشبه غريه: وقال القاضي عياض
  ووافقه ابن حزم 

فقام سعد بن عبادة وكان قبل ذلك يرى رجال : اخلزرج فمرنا أمرك فواهللا إهنم الهل أن تضرب أعناقهم، قالت
ت لعمر اهللا ما تضرب أعناقهم أما واهللا ما قلت هذه املقالة إال أنك قد عرفت إهنم من اخلزرج، كذب: صاحلا فقال

  .ولو كانوا من قومك ما قلت هذا
  .كذبت لعمر اهللا ولكنك منافق جتادل عن املنافقني: فقال أسيد بن حضري

ر، ونزل رسول اهللا صلى اهللا الناس، حىت كاد يكون بني هذين احليني من االوس واخلزرج ش) ١(وتساور : قالت
  .عليه وسلم فدخل علي فدعا علي بن أيب طالب وأسامة بن زيد فاستشار مها

  .يا رسول اهللا أهلك وما نعلم منهم إال خريا وهذا الكذب والباطل: فأما أسامة فأثىن خريا وقاله، مث قال
  .أن تستخلف، وسل اجلارية فإهنا ستصدقكيا رسول اهللا إن النساء لكثري وإنك لقادر على : وأما علي، فإنه قال

أصدقي : فقام إليها علي فضرهبا ضربا شديدا ويقول: فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بريرة يسأهلا قالت
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ا أن حتفظه قالت فتقول واهللا ما أعلم إال خريا وما كنت أعيب على عائشة شيئا إال أين كنت أعجن عجيين فأمره
  .فتنام عنه فتأيت الشاة فتأكله

مث دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي أبو اي وعندي امرأة من االنصار، وأنا أبكي وهي : قالت
يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتقي اهللا، وإن كنت قد : تبكي فجلس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال

  .يقول الناس فتويب إىل اهللا، فإن اهللا يقبل التوبة من عبادهفارقت سوءا مما 
  .فواهللا إن هو إال أن قال يل ذلك فقلص دمعي، حىت ما أحس منه شيئا: قالت

  .وانتظرت أبو ي أن جييبا عين رسول اهللا صلى اهللا فلم يتكلما
آنا يقرأ به ويصلى به، ولكين كنت وأمي اهللا النا كنت أحقر يف نفسي، وأصغر شأنا من أن ينزل اهللا يف قر: قالت

أرجو أن يرى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نومه شيئا يكذب اهللا به عين ملا يعلم من براءيت وخيرب خربا وأما قرآنا 
  .ينزل يف فواهللا لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك

واهللا ما ندري مبا : ليه وسلم ؟ فقاالأال جتيبان رسول اهللا صلى اهللا ع: فلما مل أر أبو ي يتكلمان قلت هلما: قالت
  .جنيبه
  وواهللا ما أعلم أهل بيت دخل عليهم: قالت



  .ما دخل على آل أيب بكر يف تلك االيام
واهللا ال أتوب إىل اهللا مما ذكرت أبدا واهللا إين العلم لئن : فلما استعجما علي استعربت فبكيت، مث قلت: قالت

  .ين منه بريئة القولن ما مل يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون ال تصدقونينأقررت مبا يقول الناس، واهللا يعلم أ
  .مث التمست اسم يعقوب فما أذكره: قالت
قالت فواهللا ما برح رسول ] فصرب مجيل واهللا املستعان على ما تصفون [ ولكن سأقول كما قال أبو يوسف : فقلت

كان يتغشاه، فسجي بثوبه ووضعت وسادة من أدم حتت رأسه  اهللا صلى اهللا عليه وسلم جملسه حىت تغشاه من اهللا ما
فأما أنا حني رأيت من ذلك ما رأيت فواهللا ما فزعت وما باليت قد عرفت أين بريئة وأن اهللا غري ظاملي وأما أبواي 
فوالذي نفس عائشة بيده ما سرى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا من أن 

  .يت من اهللا حتقيق ما قال الناسيأ
  قالت مث سري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس، وأنه ليتحدر من وجهه مثل اجلمان يف يوم

__________  
  .أي قام بعضهم إىل بعض: ويف نسخة البن هشام تثاوروا: تساور الناس) ١(

  .اهللا عزوجل براءتكأبشري يا عائشة قد أنزل : شات، فجعل ميسح العرق عن وجهه ويقول
  .قلت احلمد هللا: قالت

مث خرج إىل الناس فخطبهم وتال عليهم ما أنزل اهللا عزوجل من القرآن يف ذلك مث أمر مبسطح بن أثاثة وحسان بن 
  .ثابت ومحنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم

  .عن الزهري) ١(وهذا احلديث خمرج يف الصحيحني 
  .يه فوائد مجةوهذا السياق ف

  .وذكر حد القذف حلسان ومن معه رواه أبو داود يف سننه
ومحنة إذ * لقد ذاق حسان الذي كان أهله : قال ابن إسحاق وقال قائل من املسلمني يف ضرب حسان وأصحابه

ها وسخطة ذي العرش الكرمي فأترحوا وآذوا رسول اهللا في* قالوا هجريا ومسطح تعاطوا برجم الغيب زوج نبيهم 
  )٢(شآبيب قطر يف ذرا املزن تسفح * خمازي تبقى عمموها وفضحوا وصبت عليهم حمصدات كأهنا * فجللوا 

وقد ذكر ابن إسحاق أن حسان بن ثابت قال شعرا يهجو فيه صفوان بن املعطل ومجاعة من قريش ممن ختاصم على 
وابن الفريعة أمسى بيضة * د كثروا أمسى اجلالبيب قد عزوا وق: املاء من أصحاب جهجهاه كما تقدم أوله هي

من دية * أو كان منتشبا يف برثن االسد ما لقتيلي الذي أغدو فاخذه * قد ثكلت أمه من كنت صاحبه ) ٣(البلد 
يوما بأغلب مين حني تبصرين ) ٤(فيغطئل ويرمى العرب بالزبد * فيه يعطاها وال قود ما البحر حني هتب الريح شامية 

حىت ينيبوا من الغيات للرشد ويتركوا الالت * العارض الربد أما قريش فإين ال أساملها  ملغيظ أفري كفري* 
حق فيوفوا حبق اهللا والوكد * ويسجدوا كلهم للواحد الصمد ويشهدوا أن ما قال الرسول هلم * والعزى مبعزلة 

  :فاعترضه صفوان بن املعطل فضربه بالسيف وهو يقول: قال) ٥(
__________  

  .٤٥١/  ٨البخاري عن معمر يف تفسري سورة الفتح فتح الباري  رواه) ١(
  .٥٦باب ح  ١٠كتاب التوبة  ٤٩ومسلم يف 

  .٢٦٦١باب ح ) ١٥(كتاب الشهادات  ٥٢وأخرجه يف  ٥٢والبخاري يف التوحيد باب 



  .يعين سياطا حمكمة الفتل شديدات: حمصدات) ٢(
  .أم حسان بن ثابت: ابن الفريعة) ٣(

  .ذما: ين واحدا ال حياربه أحد، وهو يف هذا املوضع مدح، وقد يكون بيصه البلديع: بيضة البلد
وأصل ذلك أن يؤخذ بيضة واحدة من بيض النعام ليس معها غريها، فإذا أريد به الذم شبه هبا الرجل الذي ال رهط 

  .جيول ويتحرك: يغطئك) ٤) (٣٣٦شرح أيب ذر ص (له وال عشرية 
  .جانب البحر: والعرب

  .العهود واملواثيق: لوكدا) ٥(

غالم إذا هوجيت لست شاعر وذكر أن ثابت بن قيس بن مشاس، أخذ صفوان حني * تلق ذباب السيف عين فإنين 
  ضرب حسان فشده وثاقا، فلقيه

  .ضرب حسان بالسيف: ما هذا ؟ فقال: عبد اهللا بن رواحة فقال
  .ال: ن ذلك ؟ قالفقال عبد اهللا هل علم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشئ م

يا رسول اهللا آذاين وهجاين فاحتملين الغضب : فأطلقه مث أتوا كلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ابن املعطل
  .فضربته

  .على قومي إذ هداهم اهللا) ١(يا حسان أتشوهت : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أحسن يا حسان فيما أصابك: مث قال
  .ا رسول اهللاهي لك ي: فقال

  .سريين جاءه منها ابنه عبد الرمحن: فعوضه منها بريحاء اليت تصدق هبا أبو طلحة وجارية قبطية، يقال هلا
  .وكانت عائشة تقول سئل عن ابن املعطل فوجد رجال حصورا ما يأيت النساء: قال

  .رضي اهللا عنه) ٢(مث قتل بعد ذلك شهيدا 
* حصان رزان ما تزن بريبة : يعتذر من الذي كان قال يف شأن عائشة مث قال حسان بن ثابت: قال ابن إسحاق

كرام املساعي جمدهم غري زائل وان الذي قد * عقيلة حي من لؤي بن غالب ) ٣(وتصبح غرثى من حلوم الغوافل 
فال رفعت سوطي * فان كنت قد قلت الذي قد زعمتم ) ٤(بك الدهر بل قيل امرئ يب ماحل * قيل ليس بالئط 

قصارا * آلل رسول اهللا زين احملافل وان هلم عزا ترى الناس دونه * أناملي فكيف وودى ما حييت ونصريت  إيل
ان الذين جاءوا باالفك (ولتكتب هاهنا اآليات من سورة النور وهي من قوله تعاىل ) ٥(وطال العز كل التطاول 

مغفرة ورزق  -إىل  -كتسب من االمث عصبة منكم ال حتسبوه شرا لكم بل هو خري لكم لكل امرئ منهم ما ا
  .وما أوردناه هنالك من االحاديث والطرق واآلثار عن السلف واخللف وباهللا التوفيق]  ٢٦ - ١١: النور) [ كرمي

__________  
من أجل هجرهتم إىل اهللا  -اجلالبيب أي الغرباء : يف قوله فيهم -أي أقبحت ذلك من فعلهم : أتشوهت) ١(

  .ورسوله
  .يف غزوة أرمينيا سنة تسع عشرة واندقت رجله يوم قتل فطاعن هبا وهي منكسرة حىت مات قتل) ٢(

  .ه ٥٨وقيل تويف يف أيام معاوية بن أيب سفيان سنة 
  .العفيقة: احلصان) ٣(

  .أي ما تتهم: ما تزن



  .جائعة: غرين
له رتب : بيت يف ابن هشامال) ٥(ولكنه قول امرئ يب ماحل * فإن الذي قد قيل ليس بالئط : يف ابن هشام) ٤(

  تقاصر عنه سورة املتطاول * عال على الناس كلهم 

  .وقد كانت يف ذي القعدة سنة ست بال خالف) ١(غزوة احلديبية 
  .وممن نص على ذلك الزهري ونافع موىل ابن عمر، وقتادة وموسى بن عقبة، وحممد بن إسحاق بن يسار وغريهم

  .سود عن عروة أهنا كانت يف ذي القعدة سنة ستوهو الذي رواه ابن هليعة عن أيب اال
خرج : وقال يعقوب بن سفيان حدثنا إمساعيل بن اخلليل، عن علي بن مسهر أخربين هشام بن عروة عن أبيه قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلديبية يف رمضان وكانت احلديبية يف شوال
  .وهذا غريب جدا عن عروة

أن رسول اهللا صلى اهللا : عن هدبة عن مهام عن قتادة أن أنس بن مالك أخربه: مسلم مجيعاوقد روى البخاري و
  .يف ذي القعدة إال العمرة اليت مع حجته] كلهن [ عليه وسلم اعتمر أربع عمر 

م عمرة من احلديبية يف ذي القعدة وعمرة من العام املقبل يف ذي القعدة ومن اجلعرانة يف ذي القعدة حيث قسم غنائ
  .حنني وعمرة مع حجته

  ).٢(وهذا لفظ البخاري 
مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة رمضان وشوال وخرج يف ذي القعدة معتمرا ال : وقال ابن إسحاق

  .يريد حربا
  ).٣(واستعمل على املدينة منيلة بن عبد اهللا الليثي : قال ابن هشام
له من أهل البوادي من االعراب ليخرجوا معه، وهو خيشى من قريش أن واستنفر العرب ومن حو: قال ابن إسحاق

يعرضوا له حبرب أو يصدوه عن البيت، فأبطأ عليه كثري من االعراب، وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبن 
به، معه من املهاجرين واالنصار ومن حلق به من العرب، وساق معه اهلدي وأحرم بالعمرة، ليأمن الناس من حر

  .وليعلم الناس أنه إمنا خرج زائرا هلذا البيت ومعظما له
  وحدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن: قال ابن إسحاق

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية : الزبري، عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم أهنما حدثاه قاال
  .ال، وساق معه اهلدي سبعني بدنة، وكان الناس سبعمائةيريد زيارة البيت، ال يريد قتا

  .رجل، وكان كل بدنة عن عشرة نفر
  .كنا أصحاب احلديبية أربع عشرة مائة: وكان جابر بن عبد اهللا فيما بلغين، يقول

 :بن سفيان الكعيب فقال) ٤(وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كان بعسفان لقيه بشر : قال الزهري
قد لبسوا جنود النمور وقد نزلوا ) ٥(يا رسول اهللا هذه قريش قد مسعت مبسريك فخرجوا معهم العوذ املطافيل 

  بذي طوى، يعاهدون اهللا ال تدخلها عليهم أبدا،
__________  

  .احلديبية بئر: قال الرباء) ١(
  .بينها وبني مكة حنو مرحلة واحدة، وبني املدينة تسع مراحل: قال احلافظ

  .حاء مهملة مضمومة، دال مهملة مفتوحة فموحدة مكسورة فتحتية مفتوحة: حلديبيةا -



  .قال أكثر أهل احلديث مشددة
  .من قال خمففة ومن قال مشددة فهما وجهان مشهوران: وقال النووي

  .٤١٤٨باب ح  ٣٥املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٢(
  .عن أيب الوليد، وعن هدبة وأبو داود يف احلج ٢١٧باب ح  ٣٥ومسلم يف كتاب احلج 

  .حسن صحيح: والترمذي يف احلج عن حبان وقال
  .ابن أم مكتوم: يف الواقدي) ٣(
  .بسر: قال ابن هشام) ٤(
  .مجع عائذ وهي االبل احلديثة النتاج: العوذ) ٥(

  .اليت معها أوالدها: املطافيل
  .النساء ومعهن أطفاهلن: يريد

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا ويح : قال) ١(دموا إىل كراع الغميم وهذا خالد بن الوليد يف خيلهم قد ق
قد أكلتهم احلرب، ماذا عليهم لو خلوا بيين وبني سائر العرب، فإن هم أصابوين كان ذلك الذي أرادوا، ! قريش 

ن قريش، فواهللا ال أزال وإن أظهرين اهللا عليهم دخلوا يف االسالم وافرين، وإن مل يفعلوا قاتلوا وهبم قوة، فما تظ
من رجل خيرج بنا على طريق غري : أجاهد على هذا الذي بعثين اهللا به حىت يظهره اهللا أو تنفرد هذه السالفة، مث قال

  .طريقهم اليت هم هبا ؟
أنا يا رسول اهللا فسلك هبم طريقا وعرا : أن رجال من أسلم قال: فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر: قال ابن إسحاق

  ل بني شعاب، فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على املسلمني فأفضوا إىل أرضأجر
قولوا نستغفر اهللا ونتوب إليه، ): ٢] (للناس [ سهلة عند منقطع الوادي، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .واهللا إهنا للحطة اليت عرضت على بين إسرائيل فلم يقولوها: فقال! فقالوا ذلك 
  .قال ابن شهاب

اسلكوا ذات اليمني بني ظهري احلمض، يف طريق خيرجه على ثنية : فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس فقال
  .املرار مهبط احلديبية من أسفل مكة

فسلك اجليش ذلك الطريق، فلما رأت خيل قريش قترة اجليش قد خالفوا عن طريقهم، ركضوا راجعني إىل : قال
  .قريش

ما : خالت فقال: اهللا عليه وسلم حىت إذا سلك يف ثنية املرار بركت ناقته، فقال الناس وخرج رسول اهللا صلى
  .خالت وما هو هلا خبلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة

  .ال تدعوين قريش اليوم إىل خطه يسألوين فيها صلة الرحم أال أعطيتهم إياها
  .انزلوا: مث قال للناس

  .ماء ينزل عليه قيل له يا رسول اهللا ما بالوادي
  .فأخرج سهما من كنانته، فأعطاه رجال من أصحابه فنزل به يف قليب من تلك القلب فغرزه يف جوفه

  .فجاش بالرواء حىت ضرب الناس عنه بعطن
أن الذي نزل يف القليب بسهم رسول اهللا صلى اهللا : فحدثين بعض أهل العلم عن رجال من أسلم: قال ابن إسحاق

  .بن جندب سائق بدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعليه وسلم ناجية 



أنا الذي نزلت بسهم رسول اهللا صلى : أن الرباء بن عازب كان يقول: وقد زعم بعض أهل العلم: قال ابن إسحاق
  .اهللا عليه وسلم فاهللا أعلم أي ذلك كان

يا أيها املائح دلوي : ح فقالتمث استدل ابن إسحاق لالول أن جارية من االنصار جاءت البئر وناجية أسفله ميي
أين أنا املائح * قد علمت جارية ميانية : إين رأيت الناس حيمدونكا يثنون خريا وميجدونكا فأجاهبا فقال* دونكا 

فلما اطمأن رسول اهللا : طعنتها عند صدور العادية قال الزهري يف حديثه* وامسي ناجية وطعنة ذات رشاش واهية 
اه بديل بن ورقاء، يف رجال من خزاعة، فكلموه وسألوه ما الذي جاء به ؟ فأخربهم أنه مل صلى اهللا عليه وسلم أت

  يأت يريد حربا، وإمنا جاء زائرا
__________  

  .موضع بني مكة واملدينة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال: كراع الغميم) ١(
  من ابن هشام ) ٢(

  .للبيت، ومعظما حلرمته
يا معشر قريش، إنكم تعجلون على حممد، وإن : ال لبشر بن سفيان، فرجعوا إىل قريش فقالوامث قال هلم حنو ما ق

  .حممدا مل يأت لقتال، إمنا جاء زائرا هلذا البيت
  .وإن جاء وال يريد قتاال فواهللا ال يدخلها علينا عنوة وال حتدث بذلك عنا العرب: فاهتموهم وجبهوهم، وقالوا

يبة نصح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسلمها ومشركها ال خيفون عنه شيئا كان وكانت خزاعة ع: قال الزهري
  .مبكة
مث بعثوا إليه مكرز بن حفص بن االخيف، أخا بين عامر بن لؤي، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه  هذا رجل غادر، فلما انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكلمه،: مقبال قال
وسلم حنوا مما قال لبديل وأصحابه، فرجع إليه قريش فأخربهم مبا قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث بعثوا 

حبليس بن علقمة أو ابن زبان، وكان يومئذ سيد االحابيش، وهو أحد بين احلارث بن عبد مناة بن كنانة، فلما رآه 
  .إن هذا من قوم يتأهلون فابعثوا اهلدي يف وجهه حىت يراه:  عليه وسلم قالرسول اهللا صلى اهللا

فلما رأى اهلدي يسيل عليه من عرض الوادي يف قالئده، قد أكل أوباره من طول احلبس عن حمله، رجع إىل قريش 
  .ومل يصل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إعظاما ملا رأى، فقال هلم ذلك

  .ا أنت أعرايب ال علم لكاجلس فإمن: قال
أن احلليس غضب عند ذلك وقال يا معشر قريش، واهللا ما على هذا : فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر: قال ابن إسحاق

حالفناكم وال على هذا عاهدناكم، أيصد عن بيت اهللا من جاءه معظما له ؟ والذي نفس احلليس بيده، لتخلن بني 
  .باالحابيش نفرة رجل واحدحممد وبني ما جاء له، أو النفرن 

  .مه كف عنا نأخذ النفسنا ما نرضى به: قالوا
يا معشر قريش، : مث بعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عروة بن مسعود الثقفي فقال: قال الزهري يف حديثه

م أنكم والد وأين إين قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إىل حممد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ، وقد عرفت
ولد وكان عروة لسبيعة بنت عبد مشس، وقد مسعت بالذي نابكم فجمعت من أطاعين من قومي مث جئتكم حىت 

  .آسيتكم بنفسي
  .صدقت ما أنت عندنا مبتهم: قالوا



  يا حممد أمجعت أوشاب: فخرج حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس بني يديه مث قال
إىل بيضتك لتفضها هبم، إهنا قريش قد خرجت معها العوذ املطافيل، قد لبسوا جلود النمور  الناس، مث جئت هبم

  .يعاهدون اهللا ال تدخلها عليهم عنوة أبدا، وامي اهللا لكأين هبؤالء قد انكشفوا عنك غدا
كشف عنه وأبو بكر الصديق رضي اهللا عنه خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امصص بظر الالت، أحنن نن: قال

  .هذا ابن أيب قحافة: ؟ قال من هذا يا حممد ؟ قال
مث جعل يتناول حلية رسول اهللا صلى اهللا : أما واهللا لوال يد كانت لك عندي لكافأتك هبا ولكن هذه هبذه قال: قال

جعل ف: عليه وسلم وهو يكلمه واملغرية بن شعبة واقف على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلديد، قال
اكفف يدك عن وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه : يقرع يده إذ يتناول حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويقول

  .فيقول عروة وحيك، ما أفظك وأغلظك: وسلم قبل أن ال تصل إليك، قال
ملغرية بن شعبة من هذا يا حممد ؟ قال هذا ابن أخيك ا: فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له عروة: قال
  .أي غدر، وهل غسلت سوأتك إال باالمس: قال

  فكلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنحو مما كلم به أصحابه، وأخربه انه مل يأت يريد: قال الزهري

  .حربا، فقام من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه
بصق بصاقا إال ابتدروه، وال يسقط من شعره شئ إال أخذوه، فرجع إىل قريش ال يتوضأ إال ابتدروا وضوءه، وال ي

يا معشر قريش إين قد جئت كسرى يف ملكه وقيصر يف ملكه والنجاشي يف ملكه وإين واهللا ما رأيت ملكا يف : فقال
  .قومه قط مثل حممد يف إصحابه، ولقد رأيت قوما ال يسلمونه لشئ أبدا فروا رأيكم

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا خراش بن أمية اخلزاعي، فبعثه : وحدثين بعض أهل العلم: ققال ابن إسحا
إىل قريش مبكة ومحله على بعري له يقال له الثعلب، ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له، فعقروا به مجل رسول اهللا صلى 

  .حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فمنعه االحابيش، فخلوا سبيله، )١(اهللا عليه وسلم وأرادوا قتله 
أن قريشا كانوا بعثوا أربعني رجال منهم أو : وحدثين بعض من ال اهتم عن عكرمة عن ابن عباس: قال ابن إسحاق

مخسني أمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ليصيبوا هلم من أصحابه أحدا فأخذوا فأيت هبم 
 عليه وسلم، فعفا عنهم، وخلى سبيلهم، وقد كانوا رموا يف عسكر رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا

  .وسلم باحلجارة والنبل
  مث دعا عمر بن اخلطاب ليبعثه إىل مكة، فيبلغ عنه

يا رسول اهللا إين أخاف قريشا على نفسي، وليس مبكة من بين عدي أحد مينعين، : أشراف قريش ما جاء له، فقال
عرفت قريش عداويت إياها، وغلظيت عليها، ولكين أدلك على رجل أعز هبا مين عثمان بن عفان، فدعا رسول  وقد

اهللا صلى اهللا عليه وسلم عثمان بن عفان فبعثه إىل أيب سفيان وأشراف قريش، خيربهم أنه مل يأت حلرب وإمنا جاء 
أبان بن سعيد بن العاص حني دخل مكة، أو قبل أن زائرا هلذا البيت معظما حلرمته، فخرج عثمان إىل مكة، فلقيه 

يدخلها، فحمله بني يديه مث أجاره حىت بلغ رسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانطلق عثمان حىت أتى أبا سفيان 
وعظماء قريش فبلغهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان حني بلغ رسالة رسول اهللا 

  .اهللا عليه وسلم، إن شئت أن تطوف بالبيت فطف صلى
  .ما كنت الفعل حىت يطوف به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .واحتبسته قريش عندها، فبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني أن عثمان قد قتل



: سلم قال حني بلغه أن عثمان قد قتلفحدثين عبد اهللا بن أيب بكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال ابن إسحاق
  .ال نربح حىت نناجز القوم

بايعهم : ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل البيعة، وكانت بيعة الرضوان حتت الشجرة، وكان الناس يقولون
وسلم مل  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املوت، وكان جابر بن عبد اهللا يقول

يبايعنا على املوت ولكن بايعنا على أن ال نفر فبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس ومل يتخلف عنه أحد من 
  .املسلمني حضرها إال اجلد بن قيس أخو بين سلمة

  .وكان جابر بن عبد اهللا يقول واهللا لكأين أنظر إليه الصقا بأبط ناقته قد ضبأ إليها، يستر من الناس
  . أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطلمث

أن أول من بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وذكر وكيع عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب: قال ابن هشام
  ).٢(بيعة الرضوان أبو سنان االسدي 

  وحدثين من: قال ابن هشام
__________  

  .ذي ويل عقره عكرمة بن أيب جهل وأراد قتلهال: قال الواقدي) ١(
  اختلفوا يف اسم أيب سنان، قيل وهب بن عبد اهللا وقيل عامر، وقيل عبد اهللا بن وهب وقيل امسه وهب بن ) ٢(

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بايع لعثمان : أثق بن عمن حدثه بإسناد له عن ابن أيب مليكة، عن ابن عمر
  .على االخرىفضرب بإحدى يديه 

  وهذا احلديث الذي ذكره ابن هشام هبذا االسناد ضعيف لكنه
  .ثابت يف الصحيحني
مث بعثت قريش سهيل بن عمرو أخا بين عامر بن لؤي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال الزهري: قال ابن إسحاق
فواهللا ال تتحدث العرب أنه  آت حممدا وصاحله، وال يكن يف صلحه إال أن يرجع عنا عامه هذا،: وسلم وقالوا

  .دخلها عنوة أبدا
قد أراد القوم الصلح حني بعثوا هذا : فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقبال، قال

  .الرجل
  .فلما انتهى سهيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تكلم فأطال الكالم، وتراجعا مث جرى بينهما الصلح

يا أبا بكر أليس برسول اهللا صلى اهللا عليه : التأم االمر ومل يبق إال الكتاب، وثب عمر فأتى أبا بكر، فقالفلما 
  .بلى: وسلم ؟ قال

  .بلى: بلى قال أو ليسوا باملشركني ؟ قال: قال أو لسنا باملسلمني ؟ قال
وأنا أشهد أنه : هد أنه رسول اهللا قال عمريا عمر الزم غرزه فإين أش: قال فعالم نعطي الدنية يف ديننا ؟ قال أبو بكر

بلى قال أو لسنا : يا رسول اهللا ألست برسول اهللا ؟ قال: مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: رسول اهللا
  .بلى: باملسلمني ؟ قال

  .بلى: قال أو ليسوا باملشركني ؟ قال
  .وله لن أخالف أمره ولن يضيعينأنا عبد اهللا ورس: قال فعالم نعطي الدنية يف ديننا ؟ قال

وكان عمر رضي اهللا عنه يقول ما زلت أصوم واتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ خمافة كالمي الذي 



  .تكلمته يومئذ حىت رجوت أن يكون خريا
الرحيم مث دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فقال أكتب بسم اهللا الرمحن : قال
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اكتب بامسك : فقال سهيل ال أعرف هذا ولكن اكتب بامسك اللهم، قال: قال

  .اكتب هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا سهيل بن عمرو: اللهم فكتبها، مث قال
  .لو شهدت أنك رسول اهللا مل أقاتلك: قال فقال سهيل

  .ولكن أكتب أمسك واسم أبيك
اكتب هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد اهللا سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع احلرب عن : ل فقال رسول اهللاقا

الناس عشر سنني يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى حممدا من قريش بغري إذن وليه رده 
كفوفة، وإنه ال إسالل وال إغالل، وإنه من عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع حممد مل يردوه عليه، وإن بيننا عيبة م

  .أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم دخل فيه
  حنن يف عقد: حنن يف عقد حممد وعهده وتواثبت بنو بكر فقالوا: فتواثبت خزاعة فقالوا

نه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها قريش وعهدهم، وإنك ترجع عامك هذا فال تدخل علينا مكة، وإ
  بأصحابك، فأقمت هبا ثالثا معك سالح الراكب السيوف يف

__________  
  .حمصن بن حرثان أخو عكاشة بن حمصن، ولعل القول االخري أصحها= 

  .أول من بايعه سنان بن أيب سنان بن حمصن: وقال الواقدي) االستيعاب(مات سنة مخس من اهلجرة 
الذي بايع احلديبية سنان بن : أبو سنان قتل يف حصار بين قريظة قبل احلديبية، وعنه: سعد عن الواقديوقال ابن 

  .سنان االسدي

  .القرب ال تدخلها بغريها
الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن ) ١(فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكتب : قال

نفلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عمرو يرسف يف احلديد، قد ا
عليه وسلم قد خرجوا وهم ال يشكون يف الفتح لرؤيا رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما رأوا ما رأوا من 

ذلك أمر عظيم حىت  الصلح والرجوع وما حتمل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نفسه دخل على الناس من
يا حممد قد جلت القضية بيين : كادوا يهلكون، فلما رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه وقال

  .وبينك قبل أن يأتيك هذا
يا معشر : صدقت فجعل ينتره بتلبيبه وجيره يعين يرده إىل قريش، وجعل أبو جندل يصرخ بأ على صوته: قال

  .فزاد ذلك الناس إىل ما هبم! املشركني يفتنونين يف ديين املسلمني أرد إىل 
يا أبا جندل اصرب واحتسب، فإن اهللا جاعل لك وملن معك من املستضعفني " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .فرجا وخمرجا
  .إنا قد عقدنا بيننا وبني

فوثب عمر بن اخلطاب مع أيب جندل : قال" م القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد اهللا، وإنا ال نغدر هب
  .اصرب أبا جندل، فإمنا هم املشركون وإمنا دم أحدهم دم كلب: ميشي إىل جنبه ويقول

  .ويدين قائم السيف منه: قال



  .رجوت أن يأخذ السيف فيضرب أباه: يقول عمر: قال
  .قال فضن الرجل بأبيه ونفذت القضية
وسلم من الكتاب أشهد على الصلح رجاال من املسلمني ورجاال من املشركني  فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه

أبو بكر الصديق، وعمر بن اخلطاب، وعبد الرمحن بن عوف، وعبد اهللا بن سهيل بن عمرو، وسعد بن أيب وقاص، 
وحممود بن مسلمة، ومكرز بن حفص وهو يومئذ مشرك وعلي بن أيب طالب، وكتب، وكان هو كاتب الصحيفة 

)٢.(  
وكان يصلي يف احلرم، فلما فرغ من الصلح قام إىل ) ٣(وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مضطربا يف احلل 

هديه فنحره، مث جلس فحلق رأسه، وكان الذي حلقه يف ذلك اليوم خراش بن أمية بن الفضل اخلزاعي، فلما رأى 
  .وا ينحرون وحيلقونالناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد حنر وحلق تواثب

حلق رجال يوم احلديبية وقصر : حدثين عبد اهللا بن أيب جنيح عن جماهد عن ابن عباس قال: قال ابن إسحاق
يرحم : " واملقصرين يا رسول اهللا ؟ قال: قالوا" يرحم اهللا احمللقني " آخرون، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

" قال ! قالوا واملقصرين يا رسول اهللا " يرحم اهللا احمللقني : " ا رسول اهللا ؟ قالواملقصرين ي: قالوا" اهللا احمللقني 
  .مل يشكوا: يا رسول اهللا فلم ظاهرت الترحيم للمحلقني دون املقصرين ؟ قال: قالوا" واملقصرين 

  حدثين جماهد عن ابن عباس أن: وقال عبد اهللا بن أيب جنيح
__________  

  .أن أبا جندل جاء قبل أن يكتب الكتاب: يقال يف مغازي الواقد) ١(
  .إنا مل نقض الكتاب بعد: وملا أراد سهيل رده قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .واهللا ال أكاتبك على شئ حىت ترده إيل: فقال سهيل
  .فرده

  .عمروأبو عبيدة بن اجلراح، وحويطب بن عبد العزى ومل يذكر عبد اهللا بن سهيل بن : زاد الواقدي) ٢(
  .أي أن أبنيته مضروبة يف احلل، وكانت صالته يف احلرم، وهذا القرب احلديبية من حرم: مضطربا يف احلل) ٣(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهدى عام احلديبية يف هداياه مجال اليب جهل يف رأسه برة من فضة ليغيظ بذلك 
  .املشركني

قصة، ويف سياق البخاري كما سيأيت خمالفة يف بعض االماكن هلذا هذا سياق حممد بن إسحاق رمحه اهللا هلذه ال
  .السياق كما ستراها إن شاء اهللا وبه الثقة

  .إن شاء اهللا تعاىل وعليه التكالن وهو املستعان...ولنوردها بتمامها ونذكر يف االحاديث الصحاح واحلسان ما فيه
ل، حدثنا صاحل بن كيسان عن عبيداهللا بن عبد اهللا عن حدثنا خالد بن خملد، حدثنا سليمان بن بال: قال البخاري

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية فأصابنا مطر ذات ليلة فصلى بنا رسول : زيد بن خالد قال
  .ماهللا ورسوله أعل: أتدرون ماذا قال ربكم ؟ فقلنا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصبح، مث أقبل علينا بوجهه فقال

  أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر يب،: قال اهللا تعاىل: فقال
مطرنا برمحة اهللا وبرزق اهللا وبفضل اهللا فهو مؤمن يب كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا : فأما من قال

  ).١(فهو مؤمن بالكوكب كافر يب 
عن الزهري عن عبيد اهللا بن  وهكذا رواه يف غري موضع من صحيحه، ومسلم من طرق عن الزهري، وقد روي



  .عبد اهللا عن أيب هريرة
تعدون الفتح فتح مكة وقد : حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء قال: وقال البخاري

ة كان فتح مكة فتحا، وحنن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم احلديبية، كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم أربع عشرة مائ
واحلديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فأتاها فجلس على شفريها، مث دعا 

  .بأناء من ماء فتوضأ مث مضمض ودعا مث صبه فيها فتركناها غري بعيد مث أهنا أصدرتنا ما شئنا حنن وركابنا
  .انفرد به البخاري

  .صلح احلديبية]:  ٢٧: الفتح) [ فجعل من دون ذلك فتحا قريبا(وقال ابن إسحاق يف قوله تعاىل 
فما فتح يف االسالم فتح قبله كان أعظم منه، إمنا كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت اهلدنة : قال الزهري

يف  ووضعت احلرب أوزارها وأمن الناس كلم بعضهم بعضا والتقوا فتفاوضوا يف احلديث واملنازعة فلم يكلم أحد
  .االسالم يعقل شيئا إال دخل فيه ولقد دخل يف تينك السنتني مثل من كان دخل يف االسالم قبل ذلك أو أكثر

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج إىل احلديبية يف ألف وأربع : والدليل على ما قاله الزهري: قال ابن هشام
  .سنتني يف عشرة آالفمائة رجل يف قول جابر، مث خرج عام فتح مكة بعد ذلك ب

عطش الناس : حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا ابن فضيل، حدثنا حصني، عن سامل، عن جابر قال: وقال البخاري
  يوم احلديبية ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني يديه ركوة فتوضأ منها، مث أقبل

__________  
  .٤١٤٧باب ح  ٣٥كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ١(
  .خرجه يف الصالة عن القعنيب ويف التوحيد خمتصرا عن مسددوأ

  ).١٢٥ح (عن حيىي بن حيىي  ٣٢كتاب االميان ) ١(ومسلم يف 

يا رسول اهللا ليس عندنا ما نتوضأ به وال ما : ما لكم ؟ قالوا: الناس حنوه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .نشرب إال ما يف ركوتك
  يه وسلم يده يف الركوة فجعل املاء يفور من بني أصابعه كأمثالفوضع النيب صلى اهللا عل

  .العيون
  .فشربنا وتوضأنا: قال

  ).١(فقلنا جلابر كم كنتم يومئذ ؟ قال لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا مخس عشرة مائة 
  .وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن حصني عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر به

بلغين : حدثنا الصلت بن حممد، حدثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة قلت لسعيد بن املسيب :وقال البخاري
  .كانوا أربع عشرة مائة: أن جابر بن عبد اهللا كان يقول

  ).٢(كانوا مخس عشرة مائة الذين بايعوا النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية : حدثين جابر: فقال يل سعيد
  .حدثنا قرة عن قتادةتابعه أبو داود 
  .تفرد به البخاري
قال لنا رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا علي بن عبد اهللا، حدثنا سفيان، قال عمرو مسعت جابرا قال: مث قال البخاري

وكنا ألفا وأربعمائة ولو كنت أبصر اليوم الريتكم مكان الشجرة " أنتم خري أهل االرض " عليه وسلم يوم احلديبية 
)٣.(  



  .وى البخاري أيضا ومسلم من طرق عن سفيان بن عيينة بهوقد ر
إن عبد احلاطب جاء يشكوه فقال يا رسول اهللا ليدخلن : وهكذا رواه الليث بن سعد عن أيب الزبري عن جابر قال

  .حاطب النار
  ).٤(رواه مسلم " كذبت ال يدخلها، شهد بدرا واحلديبية " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أهنا مسعت ) ٥(أخربتين أم مبشر : أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يقول: مسلم أيضا من طرق ابن جريجوعند 
ال يدخل أحد النار إن شاء اهللا من أصحاب الشجرة الذين " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول عند حفصة 

فقال ]  ٧١: مرمي) [ وان منكم إال واردها( بلى يا رسول اهللا، فانتهرها، فقال حفصة: فقالت حفصة" بايعوا حتتها 
: قال البخاري) ٦) (مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قال تعاىل 

كان أصحاب : وقال عبيداهللا بن معاذ، حدثنا أيب، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، حدثين عبد اهللا بن أيب أوىف قال
  ).٧(ألفا وثلثمائة وكانت أسلم مثن املهاجرين  الشجرة

  تابعه حممد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا
__________  

  .٤١٥٢ح  ٤٤١/  ٧باب فتح الباري  ٣٥كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ١(
  .عن موسى بن إمساعيل يف كتاب املناقب ٥٨١/  ٦وفتح الباري 

  .باب عالمات النبوة يف االسالم
  ).٤١٥٣ح ( ٤٤٣/  ٧فتح الباري  )٢(
  ).٤١٥٤ح (املصدر السابق ) ٣(

  .١٤٨٣ص  ٦٧كتاب االمارة ح  ٣٣وأخرجه مسلم عن قتيبة عن الليث يف 
  ).١٩٤٢ص ) (١٦٢: ح(باب  ٣٦كتاب الصحابة  ٤٤أخرجه مسلم يف ) ٤(
  .من مسلم، ويف االصل ميسر وهو حتريف) ٥(
  .٧٢: سورة مرمي) ٦(

  ).١٩٤٢) (١٦٣: ح(باب ) ٣٧(تاب فضائل الصحابة ك ٤٤أخرجه مسلم يف 
  .٤٤٣: ٧فتح الباري ) ٤١٥٥: ح(رواه البخاري يف املغازي ) ٧(

  .١٤٨٥ص ) ٧٥ح (باب  ١٨كتاب االمارة  ٣٣ومسلم يف 
  .احلديث من طرق عن ابن أيب أوىف ٩٥/  ٤ونقل البيهقي يف الدالئل 

  .شعبة
  .هكذا رواه البخاري معلقا عن عبد اهللا

  .رواه مسلم عن عبيداهللا بن معاذ عن أبيه عن شعبة به وقد
  .وعن حممد بن املثىن عن أيب داود عن إسحق بن إبراهيم عن النضر بن مشيل كالمها عن شعبة به

: حدثنا علي بن عبد اهللا، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة عن مروان واملسور بن خمرمة قاال: مث قال البخاري
 عليه وسلم عام احلديبية يف بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما كان بذي احلليفة قلد اهلدي خرج النيب صلى اهللا
  ).١(وأشعر وأحرم منها 

تفرد به البخاري وسيأيت هذا السياق بتمامه واملقصود أن هذه الروايات كلها خمالفة ملا ذهب إليه ابن إسحاق من 



علم إمنا قال ذلك تفقها من تلقاء نفسه من حيث أن البدن كن أن أصحاب احلديبية كانوا سبع مائة، وهو واهللا أ
سبعني بدنة وكل منها عن عشرة على اختياره، فيكون املهلون سبع مائة، وال يلزم أن يهدي كلهم، وال أن حيرم 

حىت  أبو قتادة ومل حيرم أبو قتادة: كلهم أيضا، فقد ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث طائفة منهم فيهم
قتل ذلك احلمار الوحشي فأكل منه هو وأصحابه ومحلوا منه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أثناء الطريق 

  .ال: هل منكم أحد أمره أن حيمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا: فقال
  .فكلوا ما بقي من احلمار: قال

رك، عن حيىي، عن عبد اهللا بن أيب قتادة أن أباه حدثه حدثنا شعبة بن الريع، حدثنا علي بن املبا: وقد قال البخاري
  .انطلقنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية فأحرم أصحايب ومل أحرم: قال

حدثنا حممد بن رافع، حدثنا شبابة بن سوار الفزاري، حدثنا شعبة، عن قتادة عن سعيد بن املسيب : وقال البخاري
  .رة مث أتيتها بعد فلم أعرفهالقد رأيت الشج: عن أبيه قال

أنه كان فيمن بايع حتت الشجرة فرجعنا : حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا طارق، عن سعيد بن املسيب عن أبيه
  .إليها العام املقبل فعميت علينا

جا انطلقت حا: وقال البخاري أيضا حدثنا حممود، حدثنا عبيداهللا عن إسرائيل عن طارق بن عبد الرمحن قال
هذه الشجرة حيث بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم بيعة : فمررت بقوم يصلون، فقلت ما هذا املسجد ؟ قالوا

حدثين أيب أنه كان فيمن بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه : الرضوان، فأتيت سعيد بن املسيب فأخربته فقال سعيد
  .لم نقدر عليهافلما كان من العام املقبل نسيناها ف: وسلم حتت الشجرة، قال

فأنتم أعلم ؟ ورواه البخاري ومسلم من حديث ! إن أصحاب حممد مل يعلموها، وعلمتموها أنتم : مث قال سعيد
  ).٢(الثوري وأيب عوانة وشبابة عن طارق 

ملا كان يوم احلرة : حدثنا سعيد، حدثين أخي عن سليمان عن عمرو بن حيىي عن عباد بن متيم قال: وقال البخاري
ال : على ما يبايع ابن حنظلة الناس قيل له على املوت، فقال:: س يبايعون لعبد اهللا بن حنظلة، فقال ابن زيدوالنا

  أبايع على ذلك أحدا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،
__________  

  .٤٤٤/  ٧أخرجه يف املغازي يف باب احلديبية فتح الباري ) ١(
  .باب غزوة احلديبية) ٣٥(ي كتاب املغاز ٦٤رواه البخاري يف ) ٢(

  ).٧٧: ح(كتاب االمارة  ٣٣ومسلم يف 

  .وكان شهد معه احلديبية
  .وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن عمرو بن حيىي به

على أي شئ بايعتم : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حامت عن يزيد بن أيب عبيد قلت لسلمة بن االگوع: وقال البخاري
  ).١(على املوت : هللا عليه وسلم يوم احلديبية ؟ قالرسول اهللا صلى ا

  .ورواه مسلم من حديث يزيد بن أيب عبيد
  .عن سلمة أنه بايع ثالث مرات يف أوائل الناس ووسطهم وأواخرهم: ويف صحيح مسلم

و عن معقل بن يسار أنه كان آخذا بأغصان الشجرة عن وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وه) ٢(ويف الصحيح 
يبايع الناس، وكان أول من بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ أبو سنان وهو وهب بن حمصن أخو عكاشة 



  .بن حمصن وقيل سنان بن أيب سنان
إن الناس : حدثين شجاع بن الوليد، مسع النضر بن حممد، حدثنا صخر بن الربيع، عن نافع قال: وقال البخاري

بل عمر وليس كذلك، ولكن عمر يوم احلديبية أرسل عبد اهللا إىل فرس له عند رجل يتحدثون أن ابن عمر أسلم ق
من االنصار أن يأيت به ليقاتل عليه، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر ال يدري بذلك، 

حتدث الناس أن ابن عمر  فبايعه عبد اهللا، فانطلق فذهب معه، حىت بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي اليت
  .أسلم قبل عمر

أخربين نافع عن ابن عمر أن الناس كانوا : وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عمر بن حممد العمري
مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم احلديبية تفرقوا يف ظالل الشجرة، فإذا الناس حمدقون بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

عبد اهللا انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجدهم يبايعون فبايع مث رجع إىل فقال يا 
  .عمر فخرج فبايع

  .تفرد به البخاري من هذين الوجهني
حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا سفيان، مسعت الزهري حني : سياق البخاري لعمرة احلديبية قال يف كتاب املغازي

ا احلديث حفظت بعضه وثبتين معمر عن عروة بن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم يزيد حدث هذ
خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية يف بضع عشرة مائة من أصحابه فلما أتى : أحدمها على صاحبه، قاال

، وسار النيب صلى اهللا عليه )٤(خزاعة وأحرم منها بعمرة وبعث عينا له من ) ٣(ذا احلليفة قلد اهلدي وأشعره 
إن قريشا قد مجعوا لك مجوعا وقد مجعوا االحابيش وهم مقاتلوك : وسلم حىت إذا كان بغدير االشطاط أتاه عينه قال

  أشريوا أيها الناس علي أترون: وصادوك عن البيت ومانعوك، فقال
__________  

  .باب ٤٤كتاب االحكام  ٩٣ويف  ٤١٦٩باب ح  ٣٥كتاب املغازي  ٦٤رواه البخاري يف ) ١(
  .١٤٨٦ص ) ٨٠: ح(باب  ١٨كتاب االمارة  ٣٣وأخرجه مسلم يف 

  ).٧٦: ح(باب  ١٨كتاب االمارة  ٣٣أخرجه مسلم يف ) ٢(
ضرب صفحة السنام اليمىن حبديدة فلطخها : أي وخز سنامها حىت يعرف أهنا هدي، قال الزرقاين: أشعره) ٣(

  ).٢١٨/  ٢ح املواهب اللدنية شر(بدمها إشعارا بأنه هدي 
  .بسر بن سفيان: ذكره يف مغازي الواقدي) ٤(

أن أميل إىل عياهلم وذراري هؤالء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا كان اهللا قد قطع عينا من 
  .املشركني وإال تركنا هلم حمروبني

  .قتل أحد وال حرب فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه يا رسول اهللا خرجت عامدا هلذا البيت ال نريد: قال أبو بكر
  .قال امضوا على اسم اهللا

  .هكذا رواه هاهنا ووقف ومل يزد شيئا على هذا
حدثين عبد اهللا بن حممد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر أخربين الزهري أخربين عروة ): ١(وقال يف كتاب الشهادات 

خرج رسول اهللا : بن احلكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قاالبن الزبري عن املسور بن خمرمة ومروان 
إن خالد بن الوليد : صلى اهللا عليه وسلم زمن احلديبية حىت إذا كانوا ببعض الطريق قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

، فانطلق يركض بالغميم يف خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمني، فواهللا ما شعر هبم خالد حىت إذا هم بقترة اجليش



نذيرا لقريش، وسار النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كان بالثنية اليت يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال 
  .، فأحلت)٢(حل حل : الناس
ما خالت القصواء وما ذاك هلا : خالت القصواء، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٣(خالت القصواء : فقالوا

والذي نفسي بيده ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات اهللا إال : حبسها حابس الفيل، مث قال خبلق، ولكن
) ٤] (الناس [ أعطيتهم إياها مث زجرها فوثبت، فعدل عنهم حىت نزل بأقصى احلديبية على مثد قليل املاء يتربضه 

لم العش، فانتزع سهما من كنانته مث تربضا فلم يلبثه الناس حىت نزحوه، وشكي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
أمرهم أن جيعلوه فيه، فواهللا ما زال جبيش هلم بالري حىت صدروا عنه، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء 

فقال، إين  -وكانوا عيبة نصح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهل هتامة  -اخلزاعي يف نفر من قومه من خزاعة 
عامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه احلديبية معهم العوذ املطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن تركت كعب بن لؤي و

  .البيت
فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم إنا مل جنئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد هنكتهم احلرب، وأضرت 

شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا  هبم، فإن شاؤوا ماددهتم مدة، وخيلوا بيين وبني الناس، فإن أظهر فإن
  وإال فقد مجوا، وان هم أبو افوالذي نفسي بيده القاتلنهم على أمري هذا حىت تنفرد

  .ولينفذن أمر اهللا) ٥(سالفيت 
إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل ومسعناه يقول قوال، : سأبلغهم ما تقول، فانطلق حىت أتى قريشا فقال: قال بديل

  .شئتم أن نعرضه عليكم فعلنافإن 
  فقال

__________  
  .كذا يف االصل، وهو حتريف، وقد أخرجه البخاري يف كتاب الشروط باب الشروط يف اجلهاد) ١(
  .كلمة تقال للناقة إذا تركت السري: حل حل) ٢(
  .قطع طرف االذن: القصو: الزرقاين: القصواء) ٣(

  .اهنا كانت ال تسبق: قال الداودي
  .مجعه بالكفني: قال اخلليل يف العني: املاء تربض) ٤(

  .برض املاء من العني إذا خرج وهو قليل: وقال يف الصحاح
  .تربضه الناس: ويف البخاري

صفحة العنق، ومها سالفتان من جانبيه، وكىن بانفراد مها عن املوت الهنا ال تنفرد عما يليها إال باملوت : السالفة) ٥(
  ).النهاية(

  .اجة لنا أن ختربنا عنه بشئسفهاؤهم ال ح
  .هات ما مسعته يقول: وقال ذوو الرأي منهم

أي : مسعته يقول كذا وكذا، فحدثهم مبا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام عروة بن مسعود فقال: قال
  .بلى: قوم، ألست بالوالد ؟ قالوا

ألستم تعلمون أين استنفرت أهل عكاط فلما : ال قال: فهل تتهموين ؟ قالوا: أو لستم بالولد ؟ قالوا بلى قال: قال
  .بلى: بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعين ؟ قالوا



ائته، فأتاه، فجعل يكلم النيب صلى اهللا عليه : فان هذا قد عرض لكم خطة رشد أقبلوها ودعوين آتيه، فقالوا: قال
  .ل، فقال عروة عند ذلكوسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوا من قوله لبدي

أي حممد أرأيت إن أستأصلت أمر قومك هل مسعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن االخرى فإين 
  .من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك) ١(واهللا ال أرى وجوها وإين الرى أشوابا 

  .لوا أبو بكرأمصص بظر الالت، أحنن نفر عنه وندعه ؟ قال من ذا ؟ قا: فقال له أبو بكر
  .قال أما والذي نفسي بيده لوال يد كانت لك عندي مل أجزك هبا الجبتك

قال وجعل يكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته واملغرية بن شعبة قائم على رأس رسول اهللا 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى اهللا عليه وسلم ومع السيف وعليه املغفر فكلما أهوى عروة بيده إىل حلية رسول 

  أخر يدك عن حلية: ضرب يده بنعل السيف وقال له
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .من هذا ؟ قالوا املغرية بن شعبة: فرفع عروة رأسه فقال
أي غدر ألست أسعى يف غدرتك ؟ وكان املغرية بن شعبة صحب قوما يف اجلاهلية فقتلهم وأخذ أمواهلم مث : فقال
أما االسالم فأقبل، وأما املال فلست منه يف شئ مث إن عروة جعل : سلم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمجاء فأ

فواهللا ما تنخم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خنامة إال : يرمق أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعينيه قال
  .وقعت يف كف رجل منهم

بتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا فدلك هبا وجهه وجلده، وإذا أمرهم ا
  .أصواهتم، عنده وما حيدون إليه النظر تعظيما له

أي قوم واهللا لقد وفدت على امللوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، واهللا : فرجع عروة إىل أصحابه فقال
  .مداإن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب حممد حم

واهللا إن تنخم خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم فدلك هبا وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ 
كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواهتم عنده، وما حيدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض 

  .عليكم خطة رشد فاقبلوها
  .آتية فقال رجل من بين كنانة دعوين

  .فقالوا ائته
هذا فالن وهو من قوم : فلما أشرف على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .يعظمون البدن فابعثوها له
  .فبعثت له واستقبله الناس يلبون

  .سبحان اهللا ما ينبغي هلؤالء أن يصدوا عن البيت: فلما رأى ذلك قال
  .رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت: صحابه قالفلما رجع إىل أ

  .فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوين آتيه
  .قالوا ائته

فلما أشرف عليهم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النيب صلى اهللا عليه 
  .سهيل ابن عمرو وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء



  :فأخربين أيوب عن عكرمة أنه ملا جاء سهيل بن عمرو قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال معمر
__________  

  .االخالط: االوشاب: يف الصحيح) ١(
  .أوباشا: ويف الواقدي

  .لقد سهل لكم من أمركم
  .بينكم كتابافجاء سهيل فقال هات فاكتب بيننا و: قال معمر قال الزهري يف حديثه

  .اكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم: فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم الكاتب فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أما الرمحن فواهللا ما أدري ما هو ولكن أكتب بامسك اللهم كما كنت تكتب: فقال سهيل

  فقال
  .واهللا ال نكتبها إال باسم اهللا الرمحن الرحيم: املسلمون
  .هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا: نيب صلى اهللا عليه وسلم اكتب بامسك اللهم، مث قالفقال ال

  .واهللا لو كنا نعلم أنك رسول اهللا ما صددناك عن البيت وال قاتلناك ولكن اكتب حممد بن عبد اهللا: فقال سهيل
  .فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا إين لرسول اهللا وان كذ بتموين

  .تب حممد بن عبد اهللاك
وذلك لقوله ال يسألوين خطة يعظمون فيها حرمات اهللا، إال أعطيتهم إياها ؟ فقال له النيب صلى اهللا : قال الزهري
  .على أن ختلوا بيننا وبني البيت فنطوف به: عليه وسلم
  .واهللا ال تتحدث العرب إنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام املقبل فكتب: قال سهيل

  .ال سهيل وعلي أنه ال يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إال رددته إلينافق
  .سبحان اهللا كيف يرد إىل املشركني وقد جاء مسلما: قال املسلمون

فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف يف قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حىت رمى بنفسه 
ا يا حممد أول من أقاضيك عليه أن ترده إيل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم إنا بني أظهر املسلمني، فقال سهيل هذ

  .مل نقض الكتاب بعد
  .قال فواهللا إذا مل أصاحلك على شئ أبدا

  .فأجزه يل: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .قال ما أنا مبجيزة لك

  .ما أنا بفاعل: بلى فافعل قال: قال
  .بلى قد أجزناه لك: قال مكرز

وكان قد عذب  -أي معشر املسلمني أرد إىل املشركني وقد جئت مسلما أال ترون ما قد لقيت : قال أبو جندل
ألست نيب اهللا حقا ؟ : فقال عمر رضي اهللا عنه فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت -عذابا شديدا يف اهللا 

  .بلى: ألسنا على احلق وعدونا على الباطل ؟ قال: بلى، قلت: قال
  .فلم نعطي الدنية يف ديننا إذن: قلت
  .إين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولست أعصيه وهو ناصري: قال
  .ال: قلت: بلى، فأخربتك أنا نأتيه العام ؟ قال: أو لست كنت حتدثنا أنا سنأيت البيت فنطوف به ؟ قال: قلت



  .فإنك آتيه ومطوف به: قال
  .بكر أليس هذا نيب اهللا حقا يا أبا: فأتيت أبا بكر فقلت: قال
  .بلى: قال
  .ألسنا على احلق وعدونا على الباطل: قلت
  .بلى: قال
  .فلم نعطي الدنية يف ديننا إذن: قلت: قال
  .إيها الرجل إنه لرسول اهللا وليس يعصى ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فواهللا إنه على احلق: قال
  .بلى أفأخربك أنك تأتيه العام: نطوف به ؟ قالأليس كان حيدثنا أنا سنأيت البيت و: قلت
  .ال: فقلت
  .فإنك آتيه ومطوف به: قال

  .فعملت لذلك أعماال: قال الزهري قال عمر
  .قوموا فاحنروا مث احلقوا: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحابه: قال

ث مرات فلما مل يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة فذكر هلا ما لقي قال فواهللا ما قام منهم رجل حىت قال ذلك ثال
  .من الناس

  .يا نيب اهللا أحتب ذلك ؟ أخرج ال تكلم أحدا منهم كلمة حىت تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك: فقالت أم سلمة
نحروا، وجعل حنر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا ف: فخرج فلم يكلم أحدا منهم حىت فعل ذلك

  بعضهم حيلق بعضا، حىت كاد

  .بعضهم يقتل بعضا غما
حىت بلغ  -يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات فامتحنوهن (مث جاءه نسوة مؤمنات فأنزل اهللا تعاىل 

  .فطلق عمر يومئذ امرأتني كانتا له يف الشرك]  ١٠: املمتحنة) [ بعصم الكوافر -
  .ية بن أيب سفيان واالخرى صفوان بن أميةفتزوج إحدامها معاو

مث رجع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة فجاءه أبو بصري رجل من قريش، وهو مسلم، فأرسلوا يف طلبه رجلني 
  .العهد الذي جعلت لنا: فقالوا

  .فدفعه إىل الرجلني فخرجا به حىت بلغا ذا احلليفة ونزلوا يأكلون من متر هلم
  .واهللا اين الرى سيفك هذا يا فالن جيدا: ري الحد الرجلنيفقال أبو بص

  .أجل واهللا إنه جليد لقد جربت به مث جربت: فاستله اآلخر فقال
  .أرين أنظر إليه: فقال أبو بصري

فأمكنه منه فضربه حىت برد وفر اآلخر حىت أتى املدينة فدخل املسجد يعدو، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .قتل واهللا صاحيب وإين ملقتول: فلما انتهى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال" لقد رأى هذا ذعرا " حني رآه 

  .يا نيب اهللا قد واهللا أوىف اهللا ذمتك، قد رددتين إليهم مث أجناين اهللا منهم: فجاء أبو بصري فقال
ما مسع ذلك عرف أنه سريده إليهم، فل" ويل امه مسعر حرب لو كان له أحد " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .فخرج حىت أتى سيف البحر

وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأيب بصري، فجعل ال خيرج من قريش رجل قد أسلم إال : قال



حلق بأيب بصري حىت اجتمعت منهم عصابة، فواهللا ما يسمعون بعري خرجت لقريش إىل الشام إال اعترضوا هلا 
أخذوا أمواهلم، فأرسلت قريش إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم تناشده باهللا والرحم، ملا أرسل إليهم فمن فقتلوهم و

وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم (أتاه فهو آمن، فأرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم إليهم فأنزل اهللا تعاىل 
  عنهم ببطن مكة من بعد

وكانت محيتهم أهنم مل يقروا أنه نيب اهللا ومل ]  ٢٦: الفتح) [ ة اجلاهليةاحلمية محي -حىت بلغ  -أن أظفركم عليهم 
  .يقروا ببسم اهللا الرمحن الرحيم وحالوا بينهم وبني البيت

فهذا سياق فيه زيادات وفوائد حسنة ليست يف رواية ابن إسحاق عن الزهري، فقد رواه عن الزهري عن مجاعة 
  .إسحاق كلهم عن الزهري عن عروة عن مروان ومسور فذكر القصةمنهم سفيان بن عيينة ومعمر وحممد بن 

وقد رواه البخاري يف أول كتاب الشروط عن حيىي بن بكري عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة 
  .عن مروان بن احلكم واملسور بن خمرمة عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر القصة

وان ومسورا كانا صغريين يوم احلديبية، والظاهر أهنما أخذاه عن الصحابة رضي اهللا عنهم وهذا هو االشبه فإن مر
  .أمجعني

قال : حدثنا احلسن بن إسحاق، حدثنا حممد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول، مسعت أبا حصني قال: وقال البخاري
الرأي، فلقد رأيتين يوم أيب جندل ولو اهتموا : ملا قدم سهيل بن حنيف من صفني أتيناه نستخربه فقال: أبو وائل

أستطيع أن أرد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره لرددت، واهللا ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا عن 
عواتقنا المر يقطعنا إال أسهلن بنا إىل أمر نعرفه، قبل هذا االمر ما نسد منها خصما إال انفجر علينا خصم ما ندري 

  .كيف نأيت له

حدثنا عبد اهللا بن يوسف، أخربنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال البخاري
وسلم كان يسري يف بعض أسفاره وكان عمر بن اخلطاب يسري معه ليال، فسأله عمر بن اخلطاب عن شئ، فلم جيبه 

لم جيبه، فقال عمر بن اخلطاب ثكلتك أمك يا عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث سأله فلم جيبه، مث سأله ف
  .نزرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات كل ذلك ال جييبك

فحركت بعريي مث تقدمت أمام املسلمني، وخشيت أن ينزل يف قرآن، فما نشبت أن مسعت صارخا : قال عمر
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلمت عليه،  لقد خشيت أن يكون نزل يف قرآن، فجئت رسول: فقلت: يصرخ يب، قال

  مث قرأ" لقد أنزلت علي الليلة سورة هلي أحب أيل مما طلعت عليه الشمس " فقال 
  ).١) (انا فتحنا لك فتحا مبينا(

وقد تكلمنا على سورة الفتح بكماهلا يف كتابنا التفسري مبا فيه كفاية وهللا احلمد واملنة، ومن أحب أن يكتب : قلت
  .فليفعلذلك هنا 

عن ) ٣(اليت كانت يف سنة ست من اهلجرة وتلخيص ذلك ما أورده احلافظ البيهقي ) ٢(فصل يف السرايا 
[ يف ربيع االول منها أو اآلخر بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عكاشة بن حمصن يف أربعني رجال إىل : الواقدي

فهربوا منه ونزل على مياههم، ) ٤] (ونذر القوم هبم الغمر، وفيهم ثابت بن أقرم وسباع بن وهب، فأغذا السري 
  .وبعث يف آثارهم وأخذ منهم مائيت بعري فاستقاها إىل املدينة

__________  
  .أول سورة الفتح) ١(



  .٥٨٢/  ٨فتح الباري ) ٤٨٣٣: ح(كتاب التفسري، تفسري سورة الفتح  ٦٥واحلديث أخرجه البخاري يف 
أحدها فتح : يف الفتح وجوه: يف هذا الفتح ما هو ؟ وقال الرازي يف تفسريه الكبري اختلف: قال القرطيب يف التفسري

  .مكة وهو ظاهر
  ).ها أنتم هؤالء تدعون لتنفقوا يف سبيل اهللا: آخر سورة حممد(وهو مناسب آلخر ما قبلها 

بلفظ املاضي ؟ ) نافتحنا لك فتحا مبي(إن كان املراد فتح مكة، فمكة مل تكن قد فتحت، فكيف قال تعاىل : فإن
  .فتحنا يف حكمنا وتقديرنا: أحدمها: فاجلواب عنه من وجهني

  .ما قدره اهللا تعاىل فهو كائن، فأخرب بصيغة املاضي إشارة إىل أنه أمر ال دافع له، واقع ال رافع له: وثانيهما
  .هو فتح خيرب: وقال العويف وجماهد

  .فتح احلديبية، هو االرجح: قال القرطيب
مجع سرية وهي الكتيبة من اجليش يبلغ أقصاها أربعمائة نفر تبعث إىل العدو، ومسيت بالسرية من : راياالس) ٢(

  .النفيس حيث كان يتم اختيارهم من شجعان العسكر ومقدميهم: الشئ السري
  .مسوا بذلك الهنم ينفذون سرا، وخفية وليس بالوجه الن الم السر راء وهذا ياء: قال صاحب النهاية

  .وما بعدها ٨٢/  ٤ج : يف باب السرايا اليت كانت يف سنة ست من اهلجرة فيما زعم الواقدي: الئل النبوةد) ٣(
  .ما بني معكوفني بياض باالصل واستدرك من الدالئل) ٤(

  .إىل مرزوق: ويف املواهب
  ماء لبين أسد على: والغمر

  .ليلتني من فيد كما يف طبقات ابن سعد
  .واختصرها عنه ٨٣/  ٤لبيهقي وا ٥٥٠/  ٢مغازي الواقدي 

وفيها كان بعث أيب عبيدة بن اجلراح إىل ذي القصة بأربعني رجال أيضا فساروا إليهم مشاة، حىت أتوها يف عماية 
الصبح، فهربوا منه يف رؤوس اجلبال فأسر منهم رجال فقدم به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبعثه حممد بن 

أصحاب حممد بن مسلمة ) ١] (فما شعروا إال بالقوم، فقتل [ القوم هلم حىت باتوا  مسلمة يف عشرة نفر وكمن
  ).٢(كلهم وأفلت هو جرحيا 

وفيها كان بعث زيد بن حارثة باحلموم فأصاب امرأة من مزينة يقال هلا حليمة فدلتهم على حملة من حمال بين سليم، 
وكان فيهم زوج حليمة هذه فوهبه رسول اهللا صلى ) ٣] (مجاعة من املشركني [ فأصابوا منها نعما وشاء وأسروا 
  .اهللا عليه وسلم لزوجها وأطلقهما

إىل بين ثعلبة يف مخسة عشر رجال فهربت منه االعراب ) ٤(وفيها كان بعث زيد بن حارثة أيضا يف مجادى االوىل 
  .فأصاب من نعمهم عشرين بعريا مث رجع بعد أربع ليال

  ).٥( مجادى االوىل إىل العيص وفيها خرج زيد بن حارثة يف
قال وفيها أخذت االموال اليت كانت مع أيب العاص بن الربيع، فاستجار بزينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم فأجارته
وقد ذكر ابن إسحاق قصته حني أخذت العري اليت كانت معه وقتل أصحابه بينهم حىت قدم املدينة، وكانت امرأته 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد هاجرت بعد بدر فلما جاء املدينة استجار هبا فأجارته بعد صالة  زينب بنت رسول
الصبح فأجاره هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمر الناس برد ما أخذوا من غريه فردوا كل شئ كانوا أخذوه 



  .منه حىت مل يفقد منه شيئا
م معه من الودائع أسلم وخرج من مكة راجعا إىل املدينة فرد عليه فلما رجع إىل مكة وأدى إىل أهلها ما كان هل

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوجته بالنكاح االول ومل حيدث نكاحا وال عقدا كما تقدم بيان ذلك
  .وكان بني إسالمه وهجرهتا ست سنني ويروى سنتني

ت حترمي املؤمنات على الكفار بسنتني وكان إسالمه يف وقد بينا أنه ال منافاة بني الروايتني وأن إسالمه تأخر عن وق
  سنة مثان يف سنة الفتح ال كما تقدم يف

  .كالم الواقدي من أنه سنة ست
  .فاهللا أعلم

وذكر الواقدي يف هذه السنة أن دحية بن خليفة الكليب أقبل من عند قيصر قد أجازه بأموال وخلع، فلما كان 
  ليه الطريق فلم يتركوا معه شيئا، فبعثحبسمى لقيه ناس من جذام فقطعوا ع

__________  
  .سقطت من االصل واستدركت من الدالئل) ١(
، إمنا ذكر بعثة حممد بن مسلمة، إىل بين ثعلبة وعوال يف ربيع اآلخر وجاء ٥٥١/  ٢السريتان يف الواقدي ) ٢(

  .بعد بعث حممد بن مسلمة) بل رميوهو موضع من بالد بين فزارة ق: إىل تغلمني(بعث أيب عبيدة إىل ذي القصة 
  .من املواهب، ويف االصل بياض) ٣(
  .يف مجادى اآلخرة: يف مغازي الواقدي) ٤(

 ٢طبقات ابن سعد (ماء قريب من املراض دون النخيل على ستة وثالثني ميال من املدينة : بعثه إىل الطرف والطرف
 /٦٣.(  
  ).٦٣/  ٢ابن سعد (ها وبني ذي املروة ليلة بينها وبني املدينة أربع ليال، وبين: العيص) ٥(

  ).١(إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زيد بن حارثة أيضا رضي اهللا عنه 
خرج علي رضي اهللا عنه يف مائة رجل إىل أن : حدثين عبد اهللا بن جعفر، عن يعقوب بن عتبة قال: قال الواقدي

غ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن هلم مجعا يريدون أن ميدوا بن بكر، وذلك أنه بل) ٢(نزل إىل حي من بين أسد 
يهود خيرب، فسار إليهم بالليل وكمن بالنهار وأصاب عينا هلم فأقر له أنه بعث إىل خيرب يعرض عليهم على أن 

  .جيعلوا هلم متر خيرب
إىل دومة اجلندل، وقال له قال الواقدي رمحه اهللا تعاىل ويف سنة ست يف شعبان كانت سرية عبد الرمحن بن عوف 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن هم أطاعوا فتزوج بنت ملكهم، فأسلم القوم وتزوج عبد الرمحن بنت ملكهم 
  .الكلبية وهي أم أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف) ٣(متاضر بنت االصبع 

يني الذين قتلوا راعي رسول اهللا صلى كانت سرية كرز بن جابر الفهري إىل العرن: قال الواقدي يف شوال سنة ست
  اهللا عليه وسلم واستاقوا النعم، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آثارهم كرز بن جابر يف

  ).٤(عشرين فارسا فردوهم 
من طريق سعيد بن أيب عروبة، عن قتادة عن أنس بن مالك أن رهطا : وكان من أمرهم ما أخرجه البخاري ومسلم

يا رسول اهللا إنا أناس : ويف رواية من عكل أو عرينة أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا -ينة من عكل وعر
  .املدينة) ٥(أهل ضرع، ومل نكن أهل ريف فاستومخنا 



فأمر هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن خيرجوا فيه فيشربوا من ألباهنا وأبو اهلا فانطلقوا 
ذا كانوا بناحية احلرة قتلوا راعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسالمهم، حىت إ

أعينهم، وتركهم يف احلرة ) ٦(فبعث النيب صلى اهللا عليه وسلم يف طلبهم فأمر هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر 
  .حىت ماتوا وهم كذلك

عليه وسلم كان إذا خطب بعد ذلك حض على الصدقة وهنى عن املثلة  قال قتادة فبلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا
)٧.(  

  .وهذا احلديث قد رواه مجاعة عن قتادة ورواه مجاعة عن أنس بن مالك
عن معاوية بن قرة عن أنس أن نفرا من عرينة أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلموا : ويف رواية مسلم
  وبايعوه، وقد

__________  
  .كان ذلك يف مجادي اآلخرة: ازي الواقدييف مغ

  .بين سعد بن بكر، بفدك: يف البيهقي والواقدي) ٢(
  .وكانت سريته يف شعبان سنة ست

  .مخسمائة بعري، وألفا شاة: فساق النعم والشاء -فلم ير أحدا  -وانتهى علي رضي اهللا عنه إىل معسكرهم 
  .انيااالصبغ بن عمرو الكليب وكان نصر: يف الواقدي) ٣(
  .واخلرب فيه مطول ٥٧٠/  ٢مغازي الواقدي ) ٤(

  .٨٥/  ٤ونقله عنه البيهقي يف الدالئل خمتصرا 
  .أي وجدوها وبئة: فاستوبأوا املدينة: يف الواقدي) ٥(
  .ومسل أعينهم: يف مغازي الواقدي) ٦(
يف االرض فسادا أن يقتلوا أو إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون : (كان ذلك بعد نزول قوله تعاىل) ٧(

  ).يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف
  .فلم تسمل بعد ذلك عني: قال أبو هريرة

وأخرجه جمتزءا يف عدة  ١١١/  ١٢باب فتح الباري ) ١٧(كتاب احلدود  ٨٦واحلديث رواه البخاري يف 
  .مواضع

  .وقع يا رسول اهللا، لو أذنت لنا فرجعنا إىل االبل وهو الربسام فقالوا هذا املوم، قد -وقع يف املدينة املوم 
  .قال نعم فاخرجوا فكونوا فيها

  .فخرجوا فقتلوا الراعيني وذهبوا باالبل
  وعنده سار

من االنصار قريب عشرين فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم فأتى هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسر 
  ).١(أعينهم 

ريق أيوب عن أيب قالبة عن أنس أنه قال قدم رهط من عكل فأسلموا واجتووا املدينة ويف صحيح البخاري من ط
  .فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال احلقوا باالبل واشربوا من أبو اهلا وألباهنا

اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فذهبوا وكانوا فيها ما شاء اهللا، فقتلوا الراعي واستاقوا االبل، فجاء الصريخ إىل رسول



فلم ترتفع الشمس حىت أتى هبم فأمر مبسامري فأمحيت فكواهم هبا وقطع أيديهم وأرجلهم وألقاهم يف احلرة 
  .يستسقون فال يسقون حىت ماتوا ومل حيمهم

  .ويف رواية عن أنس قال فلقد رأيت أحدهم يكدم االرض بفيه من العطش
  .وكفروا بعد إمياهنم وحاربوا اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم قال أبو قالبة فهؤالء قتلوا وسرقوا

بن سليمان عن حممد بن عبيداهللا عن أيب الزبري ) ٢(وقد روى البيهقي من طريق عثمان بن أيب شيبة عن عبد الرمحن 
لها عليهم اللهم عم عليهم الطريق، واجع" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث يف آثارهم قال : عن جابر

  .فعمى اهللا عليهم السبيل فأدركوا فأيت هبم فقطع أيديهم وأرجلهم ومسل أعينهم: أضيق من مسك مجل، قال
  ).٣(ويف صحيح مسلم إمنا مسلهم الهنم مسلوا أعني الرعاء 

ه فصل فيما وقع من احلوادث يف هذه السنة أعين سنة ست من اهلجرة فيها نزل فرض احلج كما قرره الشافعي رمح
وهلذا ذهب إىل أن احلج على التراخي ال ]  ١٩٦: البقرة) [ وأمتوا احلج والعمرة هللا(اهللا زمن احلديبية يف قوله تعاىل 

  .على الفور، النه صلى اهللا عليه وسلم مل حيج إال يف سنة عشر
، ومنعوا أن يكون أن احلج جيب على كل من استطاعه على الفور: وخالفه الثالثة مالك وأبو حنيفة وأمحد، فعندهم

وإمنا يف هذه اآلية االمر باالمتام بعد الشروع فقط، ) وأمتوا احلج والعمرة هللا(الوجوب مستفادا من قوله تعاىل 
  .واستدلوا بأدلة قد أوردنا كثريا منها عند تفسري هذه اآلية من كتابنا التفسري وهللا احلمد واملنة مبا فيه كفاية

على املشركني ختصيصا لعموم ما وقع به الصلح عام احلديبية على أنه ال يأتيك منا  ويف هذه السنة حرمت املسلمات
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات مهاجرات (أحد، وإن كان على دينك إال رددته علينا، فنزل قوله تعاىل 
  فامتحنوهن اهللا أعلم بإمياهنم، فان علمتموهن مؤمنات فال

__________  
  .١٢٩٦ص ) ٩: ح(باب ) ٢(كتاب القسامة  ٢٨ مسلم يف) ١(
  .عبد الرحيم: يف الدالئل) ٢(
والترمذي ) ٤٣٦٤: ح(وأخرجه أبو داود يف كتاب احلدود : احلديث أخرجه مجاعة من عدة طرق عن أنس) ٣(

  .والنسائي يف كتاب التحرمي، ومجع طرقه كلها) ٧٢: ح(يف كتاب الطهارة باب ما جاء يف بول ما يؤكل حلمه 
  ).١٧٧، ١٦٣/  ٣(واالمام أمحد يف مسنده ) ٢٠: ح(وأخرجه ابن ماجه يف كتاب احلدود 

  ]. ١٠املمتحنة [ اآلية ) ترجعوهن إىل الكفار ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن
ويف هذه السنة كانت غزوة املريسيع اليت كان فيها قصة االفك ونزول براءة أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها كما 

  .تقدم
وفيها كانت عمرة احلديبية وما كان من صد املشركني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكيف وقع الصلح بينهم 

  .على وضع احلرب بينهم عشر سنني، فأمن الناس فيهن بعضهم بعضا، وعلى أنه ال إغالل وال إسالل
  .وقد تقدم كل ذلك مبسوطا يف أماكنه وهللا احلمد واملنة

  .هذه السنة املشركونوويل احلج يف 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة نفر مصطحبني حاطب بن أيب : قال الواقدي وفيها يف ذي احلجة منها

بلتعة إىل املقوقس صاحب االسكندرية وشجاع بن وهب بن أسد بن جذمية شهد بدرا إىل احلارث بن أيب مشر 
الكليب إىل قيصر وهو هرقل ملك الروم، وعبد اهللا بن حذافة الغساين يعين ملك عرب النصارى، ودحية بن خليفة 



السهمي إىل كسرى ملك الفرس، وسليط بن عمرو العامري إىل هوذة بن علي احلنفي، وعمرو بن أمية الضمري 
  .إىل النجاشي ملك النصارى باحلبشة وهو أصحمة ابن احلر

وأثاهبم (حلاكم، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى يف قوله عن ا: يف أوهلا قال شعبة) ١(سنة سبع من اهلجرة غزوة خيرب 
  قال) فتحا قريبا

  .خيرب
وقال موسى بن عقبة ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من احلديبية مكث عشرين يوما أو قريبا من ذلك مث 

  .خرج إىل خيرب وهي اليت وعده اهللا إياها
قال : ، والصحيح أن ذلك يف أول سنة سبع كما قدمنا)٢( وحكى موسى عن الزهري أن افتتاح خيرب يف سنة ست

  .ابن إسحاق
مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة حني رجع من احلديبية، ذا احلجة وبعض احملرم، مث خرج يف بقية احملرم 

  .إىل خيرب
انصرف رسول اهللا : االوقال يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، عن الزهري عن عروة عن مروان واملسور ق

صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبية فنزلت عليه سورة الفتح بني مكة واملدينة، فقدم املدينة يف ذي احلجة فأقام هبا 
  غطفان) ٣] (خيرب و [ حىت سار إىل خيرب فنزل بالرجيع واد بني 

__________  
عدة حصون ومزارع وخنل كثري، تقع على  خباء معجمة فتحتية فموحدة وهي اسم والية تشتمل على: خيرب) ١(

  .ثالثة أيام من املدينة على يسار حاج الشام
  .واخليرب تعين احلصن بلسان اليهود

  .وقبل مسيت خيرب على اسم خيرب أخو يثرب بن قانية بن مهالييل بن آدم
  .١٩٥/  ٤ئل عن موسى بن عقبة، وعنه رواه البيهقي يف الدال ١٩٦اخلرب يف الدرر البن عبد الرب ) ٢(
  .١٩٧/  ٤يف االصل بياض، واستدرك النقص من رواية البيهقي ) ٣(

  .حىت أصبح فغدا عليهم) ١] (فبات به [ فتخوف أن متدهم غطفان 
وقال عبد اهللا بن إدريس، ) ٢(ومبعناه رواه الواقدي عن شيوخه يف خروجه أول سنة سبع من اهلجرة : قال البيهقي

افتتاح خيرب يف عقيب احملرم وقدم النيب صلى ) ٤(كان :  عبد اهللا بن أيب بكر قالحدثين: إسحق) ٣] (ابن [ عن 
  .اهللا عليه وسلم يف آخر صفر

  ).٥(قال ابن هشام واستعمل على املدينة منيلة بن عبد اهللا الليثي 
يرة قدم املدينة يف حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا خيثم، يعين ابن عراك، عن أبيه أن أبا هر: وقد قال االمام أمحد

رهط من قومه والنيب صلى اهللا عليه وسلم يف خيرب وقد استخلف سباع بن عرفطة يعين الغطفاين على املدينة قال 
فانتهيت إليه وهو يقرأ يف صالة الصبح يف الركعة االوىل كهيعص ويف الثانية ويل للمطففني، فقلت يف نفسي ويل 

فلما صلى رددنا شيئا حىت أتينا خيرب وقد : ايف وإذا كال كال بالناقص قالبالو) ٦] (اكتال [ لفالن إذا اكتال 
  .افتتح النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب

  قال فكلم املسلمني
  .فأشركونا يف سهامهم



وقد رواه البيهقي من حديث سليمان بن حرب، عن وهيب، عن خيثم بن عراك، عن أبيه عن نفر من بين غفار 
  .دم املدينة فذكرهإن أبا هريرة ق: قال

  .قال ابن إسحاق
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني خرج من املدينة إىل خيرب سلك على عصر وبىن له فيها مسجدا مث على 

مث أقبل جبيشه حىت نزل به بواد يقال له الرجيع، فنزل بينهم وبني غطفان، ليحول بينهم وبني أن ميدوا ) ٧(الصهباء 
هلم مظاهرين على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فبلغين أن غطفان ملا مسعوا بذلك مجعوا مث  أهل خيرب، وكانوا

خرجوا ليظاهروا اليهود عليه، حىت إذا ساروا منقلة مسعوا خلفهم يف أمواهلم وأهليهم حسا، ظنوا أن القوم قد 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني خالفوا إليهم فرجعوا على أعقاهبم فأقاموا يف أمواهلم وأهليهم، وخلوا بني

  .خيرب
أنه : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن حيىي بن سعيد، عن بشري، أن سويد بن النعمان أخربه: وقال البخاري

صلى العصر  -وهي من أدىن خيرب  -خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام خيرب حىت إذا كانوا بالصهباء 
زواد فلم يؤت إال بالسويق فأمر به فثرى فأكل وأكلنا مث قام إىل املغرب فمضمض مث صلى ومل يتوضأ مث دعا باال

)٨.(  
  حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، حدثنا حامت بن إمساعيل عن يزيد بن أيب: وقال البخاري

__________  
  .سقطت من االصل، واستدركت من دالئل البيهقي) ١(
  .٦٣٢/  ٢مغازي الواقدي و ١٩٧/  ٤دالئل البيهقي ) ٢(
  .من البيهقي) ٣(
  .يف االصل ملا كان حتريف) ٤(
  .سباع بن عرفطة: يف مغازي الواقدي وابن سعد) ٥(
  .١٩٨/  ٤من رواية البيهقي يف الدالئل ج ) ٦(

  .سباع بن عرفطة: استخالفه على املدينة حني خرج إىل خيرب: يف باب
  .بالكسر: عصر) ٧(

  .الفرع جبل بني املدينة ووادي
  ).معجم البلدان(والصهباء موضع بينه وبني خيرب روحة 

وأخرجه يف الطهارة عن خالد بن خملد ويف ) ٤١٩٥: ح(باب غزوة خيرب  ٣٨كتاب املغازي  ٦٤أخرجه يف ) ٨(
  .اجلهاد عن حممد بن املثىن

سرنا ليال فقال رجل من خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب ف: عبيد، عن سلمة بن االكوع، قال
) ١(ال هم : فنزل حيدوا بالقوم يقول -وكان عامر رجال شاعرا  -يا عامر أال تسمعنا من هنياتك : القوم لعامر

وألقني سكينة علينا وثبت االقدام إن القينا * وال تصدقنا وال صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا * لوال أنت ما اهتدينا 
ا وبالصياح عولوا علينا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هذا السائق ؟ قالوا عامر بن إنا إذا صيح بنا أبين* 

  .يرمحه اهللا: االكوع، قال
  .وجبت يا نيب اهللا لوال امتعتنا به: فقال رجل من القوم



  .فأتينا خيرب فناصرناهم حىت أصابتنا خممصة شديدة
اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نريانا كثرية، فقال رسول اهللا  مث ان اهللا فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء

حلم احلمر : على أي حلم ؟ قالوا: على حلم قال: ما هذه النريان على أي شئ توقدون ؟ قالوا: صلى اهللا عليه وسلم
غسلها فقال أو يا رسول اهللا أو هنريقها ون: اهريقوها واكسروها فقال رجل: االنسية، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ذاك
فلما تصاف الناس كان سيف عامر قصريا، فتناول به ساق يهودي ليضربه فريجع ذباب سيفه، فأصاب عني ركبة 

  .عامر فمات منه
فداك أيب وأمي، : فلما قفلوا، قال سلمة رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال مالك ؟ قلت

 -ومجع بني أصبعيه  -كذب من قاله، إن له الجرين : النيب صلى اهللا عليه وسلمزعموا أن عامرا حبط عمله قال 
  ).٢(إنه جلاهد جماهد قل عريب مشى هبا مثله 

  .ورواه مسلم من حديث حامت بن إمساعيل وغريه عن يزيد بن أيب عبيد مثله
احلديث فصلى وراءه  ويكون منصوبا على احلالية من نكرة وهو سائغ إذا دلت على تصحيح معىن كما جاء يف

  .رجل قياما
حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي، عن : وقد روى ابن إسحاق قصة عامر بن االكوع من وجه آخر فقال حدثين

أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف مسريه إىل خيرب : أيب اهليثم بن نصر بن دهر االسلمي أن أباه حدثه
فنزل يرجتز : انزل يا بن االكوع فخذ لنا من هناتك، فقال: سلمة بن عمرو بن االكوع لعامر بن االكوع وهو عم

  :لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
* وإن أرادوا فتنة أبينا فأنزلن سكينة علينا * وال تصدقنا وال صلينا إنا إذا قوم بغوا علينا * واهللا لوال اهللا ما اهتدينا 

  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرمحك ربكوثبت االقدام إن القينا فقال ر
  .وجبت يا رسول اهللا، لو أمتعتنا به: فقال عمر بن اخلطاب
  .فقتل يوم خيرب شهيدا

  .مث ذكر صفة قتله كنحو ما ذكره البخاري
أن رسول : وحدثين من ال أهتم عن عطاء بن أيب مروان االسلمي، عن أبيه عن أيب معتب بن عمرو: قال ابن إسحاق

  اللهم رب السموات: قفوا، مث قال: صلى اهللا عليه وسلم ملا أشرف على خيرب قال الصحابه وأنا فيهم اهللا
__________  

  .اللهم: يف البخاري) ١(
  ).٣٣: ح(باب ) ٥(كتاب الصيد  ٣٤ومسلم يف  ٣٧٣/  ٧فتح الباري ) ٢(

ح وما أذرين، فإنا نسألك خري هذه وما أظللن، ورب االرضني وما أقللن، ورب الشياطني وما أضللن، ورب الريا
  .القرية وخري أهلها وخري ما فيها، نعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم اهللا

  .وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه
عن احلاكم عن االصم عن العطاردي عن يونس بن بكري عن إبراهيم بن إمساعيل بن : وقد رواه احلافظ البيهقي

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن صاحل بن كيسان، عن أيب مروان االسلمي، عن أبيه عن جده قالجممع، 
قفوا فوقف الناس : وسلم إىل خيرب حىت إذا كنا قريبا، وأشرفنا عليها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للناس



أقللن ورب الشياطني وما أضللن، فإنا  اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب االرضني السبع وما: فقال
نسألك خري هذه القرية، وخري أهلها وخري ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا 

  ).١(بسم اهللا الرمحن الرحيم 
غزا قوما مل  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا: وحدثين من ال أهتم عن أنس بن مالك قال: قال ابن إسحاق

يغر عليهم حىت يصبح، فإن مسع أذانا أمسك، وإن مل يسمع أذانا أغار، فنزلنا خيرب ليال، فبات رسول اهللا صلى اهللا 
  عليه وسلم حىت أصبح مل يسمع أذانا، فركب وركبنا معه، وركبت خلف أيب

 غادين، قد خرجوا مبساحيهم طلحة، وإن قدمي لتمس قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واستقبلنا عمال خيرب
فأدبروا هرابا، فقال ! حممد واخلميس معه : ومكاتلهم، فلما رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجليش قالوا

، قال ابن )٢(اهللا أكرب خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .محيد عن أنس مبثلهإسحاق حدثنا هرون عن 

أن رسول اهللا صلى : حدثنا عبد اهللا بن يوسف، حدثنا مالك، عن محيد الطويل، عن أنس بن مالك: وقال البخاري
اهللا عليه وسلم أتى خيرب ليال وكان إذا أتى قوما بليل مل يغر هبم حىت يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بسماحيهم 

  .ومكاتلهم فلما رأوه قالوا حممد واهللا
خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذرين : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! حممد واخلميس 

)٣.(  
  .تفرد به دون مسلم

حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا أبو عيينة، حدثنا أيوب، عن حممد بن سريين، عن أنس بن مالك : وقال البخاري
حممد واهللا، حممد : ها باملساحي فلما بصروا بالنيب صلى اهللا عليه وسلم قالواصبحنا خيرب بكرة فخرج أهل: قال

اهللا أكرب خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! واخلميس 
  .املنذرين

  إن اهللا: قال فأصبنا من حلوم احلمر فنادى منادي النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .٢٠٤/  ٤ودالئل البيهقي  ٣٤٣/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ) ١(
  .٣٤٤/  ٤: سرية ابن هشام) ٢(
  .٣٧٥/  ٧فتح الباري ) ٤١٩٧: ح(باب غزوة خيرب ) ٣٨(كتاب املغازي  ٦٤يف ) ٣(

  ).١(ورسوله ينهيانكم عن حلوم احلمر فإهنا رجس 
  .تفرد به البخاري دون مسلم

ملا أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم خيرب : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة عن أنس قال :وقال االمام أمحد
فوجدهم حني خرجوا إىل زرعهم ومساحيهم فلما رأوه ومعه اجليش نكصوا فرجعوا إىل حصنهم فقال النيب صلى 

  .ملنذريناهللا عليه وسلم اهللا أكرب خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح ا
  .تفرد به أمحد وهو على شرط الصحيحني

] صلى النيب : [ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: وقال البخاري
اهللا أكرب خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم : الصبح قريبا من خيرب بغلس، مث قال: صلى اهللا عليه وسلم) ٢(



  .نذرينفساء صباح امل
فخرجوا يسعون بالسكك فقتل النيب صلى اهللا عليه وسلم املقاتلة وسىب الذرية وكان يف السيب صفية فصارت إىل 

  .دحية الكليب مث صارت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعل عتقها صداقها
  ).٣(سه تصديقا له ما أصدقها، فحرك ثابت رأ: يا أبا حممد أأنت قلت النس: قال عبد العزيز بن صهيب لثابت

  .تفرد به دون مسلم
  .وقد أورد البخاري ومسلم النهي عن حلوم احلمر االهلية من طرق تذكر يف كتاب االحكام

بن أمحد الطوسي، حدثنا حممد بن محيد ) ٤(أنبأنا أبو طاهر الفقيه، أنبأنا حاجب : وقد قال احلافظ البيهقي
كان رسول اهللا صلى : لم االعور املالئي، عن أنس بن مالك قالعن مس) ٥(االبيوردي، حدثنا حممد بن الفضيل 

اهللا عليه وسلم يعود املريض، ويتبع اجلنائز، وجييب دعوة اململوك ويركب احلمار، وكان يوم بين قريظة والنضري 
  .على محار، ويوم خيرب على محار خمطوم برسن ليف وحتته إكاف من ليف

عن حممد بن الصباح : عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، وابن ماجة: وقد روى هذا احلديث بتمامه الترمذي
  .عن سفيان، وعن عمر بن رافع عن جرير كلهم عن مسلم وهو ابن كيسان املالئي االعور الكويف عن أنس به

  .وقال الترمذي ال نعرفه إال من حديثه وهو يضعف
 صلى اهللا عليه وسلم أجرى يف رفاق خيرب أن رسول اهللا: والذي ثبت يف الصحيح عند البخاري عن أنس: قلت

  .ال على محار) ٦(حىت احنسر االزار عن فخذه، فالظاهر أنه كان يومئذ على فرس 
  ولعل

__________  
  ).٤١٩٧: ح(أخرجه يف كتاب املغازي ) ١(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  ).٤١٩٩: ح(باب  ٣٨رواه البخاري يف كتاب املغازي ) ٣(

فيه اختصار كبري النه : قال ابن حجر...ه فخرجوا يسعون يف السكك فقتل النيب صلى اهللا عليه وسلم املقاتلةقول -
فالنيب صلى اهللا عليه وسلم أقام على حماصرهتم بضع عشرة ..يوهم أن ذلك وقع عقب االغارة عليهم وليس كذلك

  .ليلة وقيل أكثر
  .من البيهقي، ويف االصل خطاب) ٤(
  .ويف االصل الفضل: هقيمن البي) ٥(

  .٢٠٤/  ٤واخلرب يف الدالئل ج 
  .٦٥٣/  ٢: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة الفتح على فراس يقال له الظرب: يف مغازي الواقدي) ٦(

  .هذا احلديث إن كان صحيحا حممول على أنه ركبه يف بعض االيام وهو حماصرها
  .واهللا أعلم

نظر أنس إىل : بن سعيد اخلزاعي، حدثنا زياد بن الربيع، عن أيب عمران اجلوين قال حدثنا حممد: وقال البخاري
  .الناس يوم اجلمعة فرأى طيالسة فقال كأهنم الساعة يهود خيرب

كان علي : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، حدثنا حامت، عن يزيد بن أيب عبيد، عن سلمة بن االكوع قال: وقال البخاري
أنا أختلف عن النيب صلى اهللا : ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خيرب، وكان رمدا فقالبن أيب طالب ختلف ع



  .عليه وسلم ؟ فلحق به
  .رجل حيب اهللا ورسوله يفتح عليه) أو ليأخذن الراية غدا(العطني الراية غدا : فلما بتنا الليلة اليت فتحت خيرب قال

  .فنحن نرجوها
  ).١( فقيل هذا علي فأعطاه ففتح عليه

  .وروى البخاري أيضا ومسلم عن قتيبة عن حامت به
أن رسول اهللا : أخربين سهل بن سعد: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حازم قال: مث قال البخاري

اهللا العطني هذه الراية غدا رجال يفتح اهللا على يديه حيب اهللا ورسوله وحيبه : صلى اهللا عليه وسلم قال يوم خيرب
ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على النيب صلى اهللا عليه ) ٢(ورسوله، قال فبات الناس يدوكون 
فأرسل : هو يا رسول اهللا يشتكي عينيه، قال: أين علي بن أيب طالب ؟ فقالوا: وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال

ه ودعا له فربأ حىت كأن مل يكن به وجع، فأعطاه الراية، إليه فأتى فبصق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عيني
يا رسول اهللا أقاتلهم حىت يكونوا مثلنا ؟ فقال صلى اهللا عليه وسلم أنفذ على رسلك حىت تنزل : فقال علي

بساحتهم، مث ادعهم إىل االسالم وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه، فواهللا الن يهدي اهللا بك رجال 
  ).٣(دا خري لك من أن يكون لك محر النعم واح

  .وقد رواه مسلم والنسائي مجيعا عن قتيبة به
قال رسول اهللا صلى اهللا : ويف صحيح مسلم والبيهقي من حديث سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة قال

فما أحببت :  عليه، قال عمرالعطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله يفتح اهللا: عليه وسلم
  االمارة إال يومئذ، فدعا عليا فبعثه مث

  .اذهب فقاتل حىت يفتح اهللا عليك وال تلتفت: قال
قاتلهم حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا : على ما أقاتل الناس ؟ قال: قال علي

  .لفظ البخاري) ٤(قها وحساهبم على اهللا ذلك فقد منعوا منا دماءهم وأمواهلم إال حب
حدثنا إسرائيل، حدثنا عبد اهللا بن عصمة : حدثنا مصعب بن املقدام، وجحش بن املثىن قاال: وقال االمام أمحد

: إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ الراية فهزها مث قال: مسعت أبا سعيد اخلدري رضي اهللا عنه يقول: العجلي
  :أنا، قال: قها ؟ فجاء فالن فقالمن يأخذها حب

__________  
باب ) ٤(كتاب فضائل الصحابة  ٤٤باب غزوة خيرب، ومسلم يف  ٣٨كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ١(
  ).٣٤: ح(
  .أي خيوضون وميوجون: يدوكون) ٢(
  .البخاري، املوضع السابق، ومسلم يف املوضع السابق) ٣(
  .٤٤كتاب ) ٣٣: ح(مسلم ) ٤(
  .٢٠٦/  ٤دالئل البيهقي و

والذي كرم وجه حممد العطينها رجال ال : امض، مث جاء رجل آخر فقال امض، مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .يفر، فقال هاك يا علي

  .فانطلق حىت فتح اهللا عليه خيرب وفدك وجاء بعجوهتا وقديدها



عصمة، ويقال ابن أعصم، وهكذا يكىن بأيب علوان  تفرد به أمحد وإسناده ال بأس به، وفيه غرابة وعبد اهللا بن
العجلي وأصله من اليمامة سكن الكوفة وقد وثقه ابن معني، وقال أبو زرعة ال بأس به، وقال أبو حامت شيخ، 

وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال خيطئ كثريا وذكره يف الضعفاء، وقال حيدث عن االثبات مما ال يشبه حديث 
  .إىل القلب أهنا موهومة أو موضوعة الثقات حىت يسبق

حدثين بريدة بن سفيان بن فروة االسلمي عن أبيه عن سلمة بن عمرو : وقال يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق
بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا بكر رضي اهللا عنه إىل بعض حصون خيرب، فقاتل : بن االكوع رضي اهللا عنه قال

  .جهد مث رجع ومل يكن فتح وقد
  .مث بعث عمر رضي اهللا عنه فقاتل مث رجع ومل يكن فتح

  العطني الراية غدا رجال حيبه اهللا ورسوله وحيب اهللا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ورسوله يفتح اهللا على يديه وليس بفرار

يومئذ أرمد فتفل يف عينيه مث فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وهو : قال سلمة
يهرول هرولة، وإنا خللفه نتبع أثره حىت ) ١(خذ الراية وامض هبا حىت يفتح اهللا عليك، فخرج هبا واهللا يصول : قال

أنا علي بن أيب : من أنت ؟ قال: ركز رايته يف رضم من حجارة حتت احلصن، فاطلع يهودي من رأس احلصن فقال
  .طالب

  .وما أنزل على موسى، فما رجع حىت فتح اهللا على يديه غلبتم: فقال اليهودي
عن يونس بن بكري عن احلسني بن واقد عن عبد اهللا بن ) ٢(أنبأنا احلاكم االصم أنبأنا العطاردي : وقال البيهقي

رجع ومل وملا كان الغد أخذه عمر ف[ ملا كان يوم خيرب أخذ اللواء أبو بكر، فرجع ومل يفتح له : بريدة أخربين أيب قال
الدفعن لوائي غدا إىل : وقتل حممود بن مسلمة، ورجع الناس، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٣] (يفتح له 

رجل حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله لن يرجع حىت يفتح اهللا له، فبتنا طيبة نفوسنا أن الفتح غدا، فصلى رسول 
دعا باللواء وقام قائما فما منا من رجل له منزلة من رسول اهللا صلى اهللا  اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة الغداة، مث

عليه وسلم إال وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل حىت تطاولت أنا هلا ورفعت رأسي ملنزلة كانت يل منه، فدعا علي 
حدثين : ريدة يقولبن أيب طالب وهو يشتكي عينيه قال فمسحها مث دفع إليه اللواء ففتح له، فسمعت عبد اهللا بن ب

  .أيب أنه كان صاحب مرحب
كان أول حصون خيرب حصن ناعم وعنده قتل حممود بن مسلمة ألقيت عليه رحى منه : قال يونس قال ابن إسحاق

  .فقتلته
__________  

  .يأنح: يف ابن هشام) ١(
  .هو من االنيح: قال السهيلي

  .وهو علو النفس من شدة العدو
  .اروهو أمحد بن عبد اجلب) ٢(
  .ما بني معكوفني سقط من االصل واستدرك من دالئل البيهقي) ٣(

كان : مث روى البيهقي عن يونس بن بكري، عن املسيب بن مسلمة االزدي، حدثنا عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال
  فلبث اليوم واليومني ال خيرج، فلما) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمبا أخذته الشقيقة 



أخذته الشقيقة فلم خيرج إىل الناس، وأن أبا بكر أخذ راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث هنض فقاتل  نزل خيرب
قتاال شديدا مث رجع، فأخذها عمر فقاتل قتاال شديدا هو أشد من القتال االول مث رجع، فأخرب بذلك رسول اهللا 

  . ورسوله وحيبه اهللا ورسوله يأخذها عنوةحيب اهللا) ٢] (رجال [ صلى اهللا عليه وسلم فقال العطينها غدا 
وليس مث علي، فتطاولت هلا قريش ورجا كل رجل منهم أن يكون صاحب ذلك، فأصبح وجاء علي بن أيب طالب 

: على بعري له حىت أناخ قريبا وهو أرمد قد عصب عينه بشقة برد قطري، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ادن مين فتفل يف عينه فما وجعها حىت مضى لسبيله، مث أعطاه الراية فنهض هبا  رمدت بعدك، قال: مالك ؟ قال

وعليه جبة أرجوان محراء، قد أخرج مخلها فأتى مدينة خيرب وخرج مرحب صاحب احلصن وعليه مغفر مياين، وحجر 
رب إذا شاك سالحي بطل جم* قد علمت خيرب أين مرحب : قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرجتز ويقول

كليث * أنا الذي مستين أمي حيدره : وأحجمت عن صولة املغلب فقال علي رضي اهللا عنه* الليوث أقبلت تلهب 
فاختلفا ضربتني، فبدره علي بضربة فقد احلجر واملغفر : غابات شديد القسوره أكيلكم بالصاع كيل السندره قال

  ).٣(ورأسه ووقع يف االضراس، وأخذ املدينة 
عن عباد بن يعقوب، عن عبد اهللا بن بكر، عن حكيم بن جبري عن سعيد بن جبري، عن ابن : افظ البزاروقد روى احل

  .عباس قصة بعث أيب بكر مث عمر يوم خيرب مث بعث علي فكان الفتح على يديه
  .ويف سياقه غرابة ونكارة ويف إسناده من هو متهم بالتشيع

  .واهللا أعلم
من طريق عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن االكوع عن أبيه فذكر : وقد روى مسلم والبيهقي واللفظ له

  .فلم منكث إال ثالثا حىت خرجنا إىل خيرب: حديثا طويال وذكر فيه رجوعهم من غزوة بين فزارة قال
  :وخرج عامر فجعل يقول: قال

  وال تصدقنا وال صلينا* واهللا لوال أنت ما اهتدينا 
__________  

  .ع يعرض يف مقدم الرأس وإىل أحد جانبيهصدا: الشقيقة) ١(
وأخرج اجلزء  ٢١٢ - ٢١٠/  ٤احلديث بتمامه يف دالئل البيهقي ج ) ٣(من البيهقي، سقطت من االصل ) ٢(

  .هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه: وقال) ٣٧/  ٣(االول منه احلاكم يف املستدرك 
  .ووافقه الذهيب

  .ه من أسفلهأي يضرب: يسفل له: يف البيهقي) ٤(

فأنزلن سكينة علينا وثبت االقدام إن القينا قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه * وحنن من فضلك ما استغنينا 
  .من هذا القائل ؟ فقالوا عامر: وسلم

  .فقال غفر لك ربك
  .وما خص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قط أحدا به إال استشهد: قال

  .متعتنا بعامر لوال: فقال عمر وهو على مجل
شاكي السالح بطل جمرب * قد علمت خيرب أين مرحب : قال فقدمنا خيرب فخرج مرحب وهو خيطر بسيفه ويقول

شاكي السالح * قد علمت خيرب أين عامر : فربز له عامر رضي اهللا عنه وهو يقول: إذا احلروب أقبلت تلهب قال
له فرجع على نفسه فقطع ) ١(عامر فذهب يسعل  بطل مغامر قال فاختلفا ضربتني فوقع سيف مرحب يف ترس



فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولون بطل : أكحله، فكانت فيها نفسه، قال سلمة
  .عمل عامر قتل نفسه

  .إن عامرا بطل عمله: فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أبكي فقال مالك ؟ فقلت قالوا: قال
  .من قال ذلك ؟ فقلت نفر من أصحابك فقال
  .كذب أولئك بل له االجر مرتني: فقال

قال وأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل علي رضي اهللا عنه يدعوه وهو أرمد وقال العطني الراية اليوم رجال 
  .حيب اهللا ورسوله

  فبصق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فجئت به أقوده قال: قال
شاكي السالح بطل جمرب إذا * قد علمت خيرب أين مرحب : فربأ فأعطاه الراية فربز مرحب وهو يقول يف عينه

كليث غابات كريه املنظره أوفيهم * أنا الذي مستين أمي حيدره : احلروب أقبلت تلهب قال فربز له علي وهو يقول
  .قال فضرب مرحبا ففلق رأسه فقتله) ٢(بالصاع كيل السندره 

  .وكان الفتح
  ).٣(هكذا وقع يف هذا السياق أن عليا هو الذي قتل مرحبا اليهودي لعنه اهللا 

ملا قتلت : حدثنا حسني بن حسن االشقر، حدثين قابوس بن أيب ظبيان، عن أبيه عن جده عن علي قال: وقال أمحد
  .مرحبا جئت برأسه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .الذي قتل مرحبا هو حممد بن مسلمة وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري أن
  وكذلك

__________  
  .أي يضربه من أسفله: يسفل له: يف البيهقي) ١(
  .مكيال واسع، معناه أقتل العدو قتال سريعا عاجال: السندرة: أوفيهم بالصاع كيل السندرة) ٢(
  .٢٠٩و  ٢٠٨/  ٤احلديث يف دالئل البيهقي ) ٣(

  .١٤٣٩كتاب اجلهاد باب غزوة ذي قرد ص  ٣٢عن أيب عامر يف ورواه مسلم عن اسحاق بن ابراهيم 

خرج مرحب اليهودي من : قال حممد بن إسحاق حدثين عبد اهللا بن سهل أحد بين حارثة، عن جابر بن عبد اهللا قال
شاكي السالح بطل جمرب أطعن أحيانا وحينا أضرب * قد علمت خيرب أين مرحب : حصن خيرب وهو يرجتز ويقول

  :فأجابه كعب بن مالك: قال) ١(ليوث أقبلت تلهب إن محاي للحمى ال يقرب إذا ال* 
معي حسام كالعقيق عضب * مفرج الغماء جري صلب إذ شبت احلرب وثار احلرب * قد علمت خيرب أين كعب 
  .هل من مبارز: قال وجعل مرحب يرجتز ويقول) ٢(بكف ماض ليس فيه عيب * يطأكمو حىت يذل الصعب 

أنا له يا رسول اهللا، أنا واهللا املوتور والثائر : فقال حممد بن مسلمة:  صلى اهللا عليه وسلم من هلذافقال رسول اهللا
  .قتلوا أخي باالمس

  .قم إليه، اللهم أعنه عليه: فقال
املسد فجعل كل واحد ) ٤(من شجر العشر ) ٣(فلما دنا أحدمها من صاحبه، دخلت بينهما شجرة عمرية : قال

صاحبه هبا، كلما الذ هبا أحدمها اقتطع بسيفه ما دونه حىت برز كل واحد منهما لصاحبه، وصارت منهما يلوذ من 
  .بينهما كالرجل القائم، ما فيها فنن، مث محل على حممد بن مسلمة فضربه



  ).٥(فاتقاه بالدرقة فوقع سيفه فيها، فعضت فاستله وضربه حممد بن مسلمة حىت قتله 
  .يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق بنحوهعن : وقد رواه االمام أمحد

حلو إذا شئت * قد علمت خيرب أين ماض : وزعم بعض الناس أن حممدا ارجتز حني ضربه وقال: قال ابن إسحاق
أن حممد بن مسلمة هو الذي قتل مرحبا مث ذكر : عن جابر وغريه من السلف: وسم قاض وهكذا رواه الواقدي

  .جلي مرحب فقال له أجهز عليالواقدي أن حممدا قطع ر
  .الذق املوت كما ذاقه حممود بن مسلمة: فقال

فمر به علي وقطع رأسه فاختصما يف سلبه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم حممد بن مسلمة سيفه ورحمه ومغفره وبيضته

أن أخا مرحب وهو : مث ذكر ابن إسحاق) ٦(ن يذقه يعطب م* هذا سيف مرحب : قال وكان مكتوبا على سيفه
  ياسر خرج بعده وهو يقول، هل من مبارز ؟

__________  
  .حيجم عن صوليت اجملرب: يف نسخة البن هشام زاد شطرا رابعا) ١(
  .نعطي اجلزاء أو يفئ النهب: قبل هذا الشطر يف ابن هشام) ٢(
  .قدمية: عمرية) ٣(
  .صمغ شجر أملس له: العشر) ٤(
  .٢١٥/  ٤ونقله البيهقي عنه يف الدالئل ج  ٣٤٨/  ٤سرية ابن هشام ج ) ٥(
  .٦٥٦/  ٢: مغازي الواقدي) ٦(

: فقال! يقتل ابين يا رسول اهللا : صفية بنت عبد املطلب) ١(فزعم هشام بن عروة أن الزبري خرج له، فقالت أمه 
  .بل ابنك يقتله إن شاء اهللا فالتقيا فقتله الزبري

  .واهللا ما كان بصارم ولكين أكرهته: فكان الزبري إذا قيل له واهللا إن كان سيفك يومئذ صارما يقولقال 
عن بعض أهله عن أيب رافع موىل رسول اهللا صلى ) ٢] (حدثين عبد اهللا بن احلسن [ وقال يونس عن ابن إسحاق 

عليه وسلم برايته، فلما دنا من احلصن  خرجنا مع علي إىل خيرب، بعثه رسول اهللا صلى اهللا: اهللا عليه وسلم قال
خرج إليه أهله فقاتلهم، فضربه رجل منهم من يهود، فطرح ترسه من يده، فتناول علي باب احلصن فترس به عن 

  .نفسه فلم يزل يف يده وهو يقاتل حىت فتح اهللا عليه، مث ألقاه من يده
  .ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه فلقد رأيتين يف نفر معي سبعة أنا ثامنهم، جنهد على أن نقلب

  .ويف هذا اخلرب جهالة وانقطاع ظاهر
ولكن روى احلافظ البيهقي واحلاكم من طريق مطلب بن زياد، عن ليث بن أيب سليم، عن أيب جعفر الباقر عن 

ربعون أن عليا محل الباب يوم خيرب حىت صعد املسلمون عليه فافتتحوها وانه جرب بعد ذلك فلم حيمله أ: جابر
  .رجال

  .وفيه ضعف أيضا
  ).٣(ويف رواية ضعيفة عن جابر مث اجتمع عليه سبعون رجال وكان جهدهم أن أعادوا الباب 

يا أبا : رأيت أثر ضربة يف ساق سلمة، فقلت: حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن أيب عبيد قال: وقال البخاري
أصيب سلمة فأتيت النيب صلى اهللا عليه : وم خيرب، فقال الناسهذه ضربة أصابتين ي: مسلم ما هذه الضربة ؟ قال



  ).٤(وسلم فنفث فيه ثالث نفثات فما اشتكيتها حىت الساعة 
التقى النيب صلى اهللا عليه : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، حدثنا ابن أيب حازم، عن أبيه عن سهل قال: مث قال البخاري

  فمال كل قوم إىل عسكرهم، ويف وسلم واملشركون يف بعض مغازيه فاقتتلوا،
املسلمني رجل ال يدع من املشركني شاذة وال فاذة إال اتبعها فضرهبا بسيفإ، فقيل يا رسول اهللا ما أجزأ منا أحد ما 

  .أجزأ فالن
  .قال إنه من أهل النار

ع وأبطأ كنت معه، حىت التبعنه فإذا أسر: فقالوا أينا من أهل اجلنة إن كان هذا من أهل النار ؟ فقال رجل من القوم
  .جرح فاستعجل املوت فوضع نصاب سيفه باالرض وذبابه بني ثدييه مث حتامل عليه فقتل نفسه

  .أشهد أنك رسول اهللا: فجاء الرجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
لنار، ويعمل بعمل إن الرجل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل ا: وقال وما ذاك ؟ فأخربه فقال

  ).٥(أهل النار فيما يبدو للناس وأنه من أهل اجلنة 
__________  

  .من ابن هشام) ١(
  .ويف االصل أم حتريف

  .سقطت من االصل) ٢(
  .واستدركت من سرية ابن هشام

  .٢١٢/  ٤دالئل النبوة للبيهقي ) ٣(
  ).٤٢٠٦: ح(باب غزوة خيرب  ٣٨كتاب املغازي  ٦٤أخرجه يف ) ٤(

  .٢٥١/  ٤ه أبو داود يف الطب عن أمحد بن أيب سريح الرازي والبيهقي يف الدالئل وأخرج
  ) ٤٢٠٢(وح ) ٤٢٠٧: ح(باب غزوة خيرب  ٣٨كتاب املغازي  ٦٤يف ) ٥(

  .رواه أيضا عن قتيبة عن يعقوب عن أيب حازم عن سهل فذكره مثله أو حنوه
شهدنا : أخربين سعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال: يحدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهر: مث قال البخاري

  .خيرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي االسالم هذا من أهل النار
  .فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حىت كثرت به اجلراحة حىت كاد بعض الناس يرتاب

ه فاستخرج منها أسهما فنحر هبا نفسه فاشتد رجال من املسلمني فوجد الرجل أمل جراحه فأهوى بيده إىل كنانت
  .يا رسول اهللا صدق اهللا حديثك انتحر فالن فقتل نفسه: فقالوا

  ).١(فقال قم يا فالن فأذن أنه ال يدخل اجلنة إال مؤمن، وأن اهللا يؤيد الدين بالرجل الفاجر 
  .رزقه اهللا االميان والشهادة يف ساعة واحدة وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري قصة العبد االسود الذي

  وجاء عبد حبشي أسود من: وكذلك رواها ابن هليعة عن أيب االسود عن عروة قاال
نقاتل هذا : أهل خيرب كان يف غنم لسيده فلما رأى أهل خيرب قد أخذوا السالح سأهلم، قال ما تريدون ؟ قالوا

  .الرجل الذي يزعم أنه نيب
النيب فأقبل بغنمه حىت عمد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال إىل ما تدعو ؟ قال أدعوك إىل  فوقع يف نفسه ذكر

  .االسالم إىل أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن ال تعبدوا إال اهللا



  .فماذا يكون يل إن شهدت بذلك وآمنت باهللا: فقال العبد: قال
  .اجلنة إن مت على ذلك:  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا

  .يا نيب اهللا إن هذه الغنم عندي أمانة: فأسلم العبد فقال
  .فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخرجها من عسكرنا وارمها باحلصا فإن اهللا سيؤدي عنك أمانتك

  .ففعل فرجعت الغنم إىل سيدها فعرف اليهودي أن غالمه أسلم
هللا صلى اهللا عليه وسلم فوعظ الناس فذكر احلديث يف إعطائه الراية عليا ودنوه من حصن اليهود فقام رسول ا

وقتله مرحبا وقتل مع علي ذلك العبد االسود فاحتمله املسلمون إىل عسكرهم فأدخل يف الفسطاط فزعموا أن 
د أكرم اهللا هذا العبد وساقه إىل لق: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اطلع يف الفسطاط مث اطلع على أصحابه فقال
من : وقد روى احلافظ البيهقي) ٢(خري قد كان االسالم يف قلبه حقا وقد رأيت عند رأسه اثنتني من احلور العني 

كنا مع رسول : طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح، عن ابن اهلاد عن شرحبيل بن سعد عن جابر بن عبد اهللا قال
 غزوة خيرب فخرجت سرية فأخذوا إنسانا معه غنم يرعاها، فذكر حنو قصة هذا العبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

  .قتل شهيدا وما سجد هللا سجدة: االسود وقال فيه
  حدثنا أبو بكر القطان، حدثنا: الفقيه) ٣(حدثنا حممد بن حممد بن حممد : مث قال البيهقي

__________  
  .٤٧١/  ٧فتح الباري : املصدر السابق) ١(
  .٢١٩/  ٤رواه البيهقي عن موسى بن عقبة يف الدالئل ج ) ٢(
  .حممش: يف البيهقي) ٣(

أن رجال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن امسعيل، حدثنا محاد، حدثنا ثابت عن أنس) ١(أبو االزهر، حدثنا موسى 
  ء حىتوسلم فقال يا رسول اهللا إين رجل أسود اللون قبيح الوجه ال مال يل فإن قاتلت هؤال

: نعم، فتقدم فقاتل حىت قتل فأتى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مقتول فقال:: أقتل أدخل اجلنة ؟ قال
لقد رأيت زوجتيه من احلور العني يتنازعان جبته عليه : لقد حسن اهللا وجهك وطيب روحك وكثر مالك وقال

  .يدخالن فيما بني جلده وجبته
أن رجال من : أخربين عكرمة بن خالد، عن ابن أيب عمار عن شداد بن اهلاد: ابن جريجمث روى البيهقي من طريق 

أهاجر معك، فأوصى به النيب صلى اهللا عليه : االعراب جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فآمن به واتبعه، فقال
وقسم له فأعطى أصحابه  وسلم بعض أصحابه، فلما كانت غزوة خيرب غنم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقسمه،

قسم قسمه لك رسول اهللا صلى اهللا : ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم فلما جاء دفعوه إليه، فقال ما هذا ؟ قالوا
: فقال) ٢] (قسم قسمته لك : ما هذا يا حممد ؟ قال: فأخذه فجاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال[ عليه وسلم 

إن : على أن أرمي هاهنا وأشار إىل حلقه بسهم فأموت فأدخل اجلنة، فقال ما على هذا اتبعتك ولكين اتبعتك
  .تصدق اهللا يصدقك

مث هنضوا إىل قتال العدو فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيمل وقد أصابه سهم حيث أشار فقال النيب صلى 
  .نعم: اهللا عليه وسلم هو هو ؟ قالوا

  .قال صدق اهللا فصدقه
: لى اهللا عليه وسلم يف جبة النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قدمه فصلى عليه وكان مما ظهر من صالتهوكفنه النيب ص



  ).٣(اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا يف سبيلك قتل شهيدا وأنا عليه شهيد 
  .وقد رواه النسائي عن سويد بن نصر عن عبد اهللا بن املبارك عن ابن جريج به حنوه

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االموال يأخذها ماال ماال ويفتتحها حصنا ) ٤( وتدىن: فصل قال ابن إسحاق
حصنا، وكان أول حصوهنم فتح حصن ناعم، وعنده قتل حممود بن مسلمة، ألقيت عليه رحى منه فقتله، مث 

  .القموص حصن بين أيب احلقيق
ن أخطب وكانت عند كنانة بن الربيع وأصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم سبايا منهن صفية بنت حيي ب

بن أيب احلقيق وبنيت عم هلا، فاصطفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفية لنفسه وكان دحية بن خليفة قد سأل 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنيت عمها

وم احلمر، فذكر هني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إياهم وفشت السبايا من خيرب يف املسلمني وأكل الناس حل: قال
  ).٥(عن أكلها 

وقد اعتىن البخاري هبذا الفصل فأورد النهي عنها من طرق جيدة وحترميها مذهب مجهور العلماء سلفا وخلفا وهو 
  .مذهب االئمة االربعة

  وقد ذهب بعض
__________  

  .مؤمل: يف البيهقي) ١(
  .من البيهقي) ٢(
  .٢٢٢ - ٢٢٠/  ٤الخبار رواها البيهقي يف الدالئل ج ا) ٣(
  .أي أخذ االدىن فاالدىن: تدىن) ٤(
  .٣٤٥/  ٣سرية ابن هشام ) ٥(

السلف منهم ابن عباس إىل إباحتها وتنوعت أجوبتهم عن االحاديث الواردة يف النهي عنها فقيل الهنا كانت ظهرا 
  .ست بعد، وقيل الهنا كانت تأكل العذرة يعين جاللةيستعينون هبا يف احلمولة، وقيل الهنا مل تكن مخ

والصحيح أنه هنى عنها لذاهتا فإن يف االثر الصحيح أنه نادى منادي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن اهللا ورسوله 
  .ينهيانكم عن حلوم احلمر فإهنا رجس فاكفئوها والقدور تفور هبا

  .وموضع تقرير ذلك يف كتاب االحكام
أن : حدثين سالم بن كركرة عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد اهللا ومل يشهد جابر خيرب: إسحاققال ابن 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني هنى الناس عن أكل حلوم احلمر، أذن هلم يف حلوم اخليل
علي، عن جابر وهذا احلديث أصله ثابت يف الصحيحني من حديث محاد بن زيد، عن عمرو بن دينار عن حممد بن 

  .هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب عن حلوم احلمر ورخص يف اخليل: رضي اهللا عنه قال
  .لفظ البخاري

: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم هناهم يومئذ عن أربع: وحدثنا عبد اهللا بن أيب جنيح عن مكحول: قال ابن إسحاق
مار االهلي، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن بيع املغامن حىت عن إتيان احلباىل من النساء، وعن أكل احل

  .تقسم
  .وهذا مرسل



غزونا مع رويفع : وحدثين يزيد بن أيب حبيب عن أيب مرزوق موىل جتيب عن حسن الصنعاين قال: وقال ابن إسحاق
أيها الناس، إين : خطيبا فقال ، فقام فيها)١(بن ثابت االنصاري املغرب، فافتتح قرية من قرى املغرب يقال هلا جربة 

ال أقول فيكم إال ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول فينا يوم خيرب، قام فينا رسول اهللا صلى اهللا 
  ال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسقي ماء زرع غريه، يعين إتيان احلباىل من السيب، ال: عليه وسلم فقال

باهللا واليوم اآلخر أن يصيب امرأة من السيب حىت يستربئها، وال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم حيل المرئ يؤمن 
اآلخر أن يبيع مغنما حىت يقسم، وال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يركب دابة من فئ املسلمني حىت إذا 

وما من فئ املسلمني حىت إذا أخلقه رده فيه أعجفها ردها فيه، وال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يلبس ي
)٢.(  

  .وهكذا روى هذا احلديث أبو داود من طريق حممد بن إسحاق
ورواه الترمذي عن حفص بن عمرو الشيباين عن ابن وهب عن حيىي بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بشر بن 

  .عبيداهللا عن رويفع بن ثابت خمتصرا
  .وقال حسن

افع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى يوم خيرب عن حلوم احلمر االهلية ويف صحيح البخاري عن ن
  .وعن أكل الثوم

  .وقد حكى ابن حزم عن علي وشريك بن احلنبل أهنما ذهبا إىل حترمي البصل والثوم النئ
  .والذي نقله الترمذي عنهما الكراهة فاهللا فأعلم

الصحيحني من طريق الزهري عن عبد اهللا واحلسن ابين حممد بن احلنفية عن  وقد تكلم الناس يف احلديث الوارد يف
أبيهما، عن أبيه علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن نكاح املتعة يوم خيرب، 

  وعن
__________  

  ).معجم البلدان(جزيرة باملغرب من ناحية قابس : بالكسر: جربة) ١(
  .٣٤٦/  ٣خلرب يف سرية ابن هشام ا) ٢(

  .حلوم احلمر االهلية
هذا لفظ الصحيحني من طريق مالك وغريه عن الزهري وهو يقتضي تقييد حترمي نكاح املتعة بيوم خيرب وهو مشكل 

  .أحدمها أن يوم خيرب مل يكن مث نساء يتمتعون هبن إذ قد حصل هلم االستغناء بالسباء عن نكاح املتعة: من وجهني
أنه قد ثبت يف صحيح مسلم عن الربيع بن سربة عن معبد عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أذن : ثاينال

إن اهللا قد حرمها إىل يوم القيامة فعلى هذا يكون : هلم يف املتعة زمن الفتح، مث مل خيرج من مكة حىت هنى عنها وقال
  .ني وهو بعيدقد هنى عنها مث أذن فيها مث حرمت فيلزم النسخ مرت

ومع هذا فقد نص الشافعي على أنه ال يعلم شيئا أبيح مث حرم مث أبيح مث حرم غري نكاح املتعة وما حداه على هذا 
أنه ادعى أهنا : وقد حكى السهيلي وغريه عن بعضهم)...١(رمحه اهللا إال اعتماده على هذين احلديثني كما قدمناه 

  .آخرون أربع مرات وهذا بعيد جدا واهللا أعلم أبيحت ثالث مرات وحرمت ثالث مرات وقال
واختلفوا أي وقت أول ما حرمت فقيل يف خيرب وقيل يف عمرة القضاء وقيل يف عام الفتح وهذا يظهر وقيل يف 

  .أوطاس وهو قريب من الذي قبله وقيل يف تبوك وقيل يف حجة الوداع



  .رواه أبو داود
رضي اهللا عنه بأنه وقع فيه تقدمي وتأخري وإمنا احملفوظ فيه ما رواه  وقد حاول بعض العلماء أن جييب عن حديث علي

وكان حسن أرضامها يف  -حدثنا سفيان عن الزهري عن احلسن وعبد اهللا ابين حممد عن أبيهما : االمام أمحد
حلمر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن نكاح املتعة وعن حلوم ا: أن عليا قال البن عباس -أنفسهما 

  .االهلية زمن خيرب
قالوا فاعتقدنا الراوي أن قوله خيرب ظرف للمنهى عنهما وليس كذلك، إمنا هو ظرف للنهي عن حلوم احلمر، فأما 

نكاح املتعة فلم يذكر له ظرفا وإمنا مجعه معه الن عليا رضي اهللا عنه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح املتعة وحلوم 
إنك امرؤ تائه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ور عنه، فقال له أمري املؤمنني علياحلمر االهلية كما هو املشه

  .هنى عن نكاح املتعة وحلوم احلمر االهلية يوم خيرب، فجمع له النهي لريجع عما كان يعتقده يف ذلك من االباحة
  .آمني وإىل هذا التقرير كان ميل شيخنا احلافظ أيب احلجاج املزي تغمده اهللا برمحته

احلمر واملتعة، أما النهي عن احلمر فتأوله بأهنا ] إباحة [ من ] إليه [ ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب 
كانت محولتهم، وأما املتعة فإمنا كان يبيحها عند الضرورة يف االسفار، ومحل النهي على ذلك يف حال الرفاهية 

وأتباعهم ومل يزل ذلك مشهورا عن علماء احلجاز إىل زمن ابن  والوجدان وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه
  .جريج وبعده

وقد حكي عن االمام أمحد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس وهي ضعيفة وحاول بعض من صنف يف احلالل نقل 
  .رواية عن االمام مبثل ذلك وال يصح أيضا واهللا أعلم
  .عانوموضع حترير ذلك يف كتاب االحكام وباهللا املست

__________  
  .بياض باالصول مبقدار سطر) ١(

  مث جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتدىن احلصون واالموال، فحدثين عبد اهللا بن: قال ابن إسحاق
يا رسول اهللا : أن بين سهم من أسلم أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: أيب بكر أنه حدثه بعض من أسلم

اللهم إنك قد : بأيدينا شئ، فلم جيدوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا يعطيهم إياه، فقاللقد جهدنا وما 
عرفت حاهلم وأن ليست هلم قوة وأن ليس بيدي شئ أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصوهنا عنهم غىن، وأكثرها 

  .طعاما وودكا
  ).١(صن كان أكثر طعاما وودكا منه فغدا الناس، ففتح عليهم حصن الصعب بن معاذ وما خبيرب ح

وملا افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حصوهنم ما افتتح وحاز من االموال ما حاز، انتهوا : قال ابن إسحاق
إىل حصنهم الوطيح والسالمل وكان آخر حصون خيرب افتتاحا فحاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بضع عشر 

  .ليلة
  ).٢(يا منصور أمت أمت : وكان شعارهم يوم خيرب: قال ابن هشام
وحدثين بريدة بن سفيان االسدي االسلمي عن بعض رجال بين سلمة عن أيب اليسر كعب بن : قال ابن إسحاق

إين ملع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب ذات عشية إذ أقبلت غنم لرجل من يهود تريد حصنهم، : عمرو قال
أنا : فقلت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من رجل يطعمنا من هذه الغنم ؟ قال أبو اليسر وحنن حماصروهم، فقال

  .فافعل: يا رسول اهللا قال



: اللهم أمتعنا به قال: فلما نظر إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موليا قال) ٣(قال فخرجت أشتد مثل الظليم 
ت شاتني من أخراها، فاحتضنتهما حتت يدي، مث جئت هبما ، فأخذ)٤(فأدركت الغنم وقد دخلت أوهلا احلصن 

أشتد كأنه ليس معي شئ حىت ألقيتهما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذحبومها فأكلومها، فكان أبو اليسر من 
امتعوا يب لعمري حىت : آخر أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موتا وكان إذا حدث احلديث بكى، مث قال

  ).٥(من آخرهم كنت 
أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن يوسف االصبهاين، حدثنا أبو سعيد بن االعرايب، حدثنا : وقال احلافظ البيهقي يف الدالئل

ملا قدم النيب : سعدان بن نصر، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم االحول، عن أيب عثمان النهدي أو عن أيب قالبة قال
الثمرة خضرة قال فأسرع الناس إليها، فحموا فشكوا ذلك إليه فأمرهم أن يقرسوا صلى اهللا عليه وسلم خيرب قدم و

  .مث جيرونه عليهم إذا أتى الفجر، ويذكرون اسم اهللا عليه، ففعلوا ذلك فكأمنا نشطوا من عقل) ٦(املاء يف الشنان 
  قال البيهقي ورويناه عن

__________  
  .مخسمائة مقاتلحصن النطاة، وكان فيه : يف مغازي الواقدي) ١(

  ).دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه: والودك(الطعام والودك واملاشية واملتاع : وفيه
  .٣٤٧/  ٣اخلربان يف ابن هشام ) ٢(
  .ذكر النعام: الظليم) ٣(
  .يف الواقدي، كان ذلك خالل حصارهم حصن الصعب بن معاذ) ٤(
  .٦٦٠/  ٢: ومغازي الواقدي ٣٥٠/  ٣اخلرب يف سرية ابن هشام ) ٥(
  .يربدوا: يقرسوا) ٦(

  .االسقية اخللقة، وهي أشد تربيدا للماء من اجلدد: الشنان

  ).١(عبد الرمحن بن رافع موصوال وعنه بني صاليت املغرب والعشاء 
حدثنا سليمان بن املغرية، حدثنا محيد بن هالل، حدثنا عبد اهللا بن مغفل : حدثنا حيىي وهبز قاال: وقال االمام أمحد

فالتفت فإذا رسول اهللا صلى اهللا : ديل جراب من شحم يوم خيرب فالتزمته فقلت ال أعطي أحدا منه شيئا، قال: الق
  ).٢(عليه وسلم يبتسم 

كنا حناصر قصر خيرب فألقي : حدثنا عفان، حدثنا شعبة عن محيد بن هالل، عن عبد اهللا بن مغفل قال: وقال أمحد
فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستحيت وقد أخرجه صاحبا الصحيح من  إلينا جراب فيه شحم، فذهبت فأخذته

  ).٣(حديث شعبة 
  .ورواه مسلم أيضا عن شيبان بن فروخ، عن عثمان بن املغرية

: أصبت من فئ خيرب جراب شحم، قال: وحدثين من ال اهتم عن عبد اهللا بن مغفل املزين قال: وقال ابن إسحق
هلم : فلقيين صاحب املغامن، الذي جعل عليها فأخذ بناحيته وقال: لي وأصحايب، قالفاحتملته على عنقي إىل رح

فرآنا رسول اهللا صلى : وجعل جياذبين اجلراب قال: وقلت ال واهللا ال أعطيكه قال: حىت نقسمه بني املسلمني، قال
فأرسله فانطلقت به إىل : قال خل بينه وبينه،: اهللا عليه وسلم وحنن نصنع ذلك فتبسم ضاحكا مث قال لصاحب املغامن

  .رحلي وأصحايب فأكلناه
وقد استدل اجلمهور هبذا احلديث على االمام مالك يف حترميه شحوم ذبائح اليهود وما كان غلبهم عليه غريهم من 



  .وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال لكم: املسلمني الن اهللا تعاىل قال
  يهقال وليس هذا من طعامهم فاستدلوا عل

  .هبذا احلديث وفيه نظر وقد يكون هذا الشحم مما كان حالال هلم واهللا أعلم
حدثنا حممد بن العالء، : وقد استدلوا هبذا احلديث على أن الطعام ال خيمس ويعضد ذلك ما رواه االمام أبو داود
كنتم : قلت: أوىف قال حدثنا أبو معاوية، حدثنا إسحاق الشيباين، عن حممد بن أيب جمالد، عن عبد اهللا بن أيب

ختمسون الطعام يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أصبنا طعاما يوم خيرب وكان الرجل جيئ فيأخذ منه 
  .قدر ما يكفيه مث ينصرف

  ).٤(تفرد به أبو داود وهو حسن 
لم يهود بين النضري من ذكر قصة صفية بنت حيي النضرية كان من شأهنا أنه ملا أجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

املدينة كما تقدم، فذهب عامتهم إىل خيرب وفيهم حيي بن أخطب وبنو أيب احلقيق، وكانوا ذوي أموال وشرف يف 
قومهم وكانت صفية إذ ذاك طفلة دون البلوغ، مث ملا تأهلت للتزويج تزوجها بعض بين عمها فلما زفت إليه، 

رأت يف منامها كأن قمر السماء قد سقط يف حجرها فقصت رؤياها  وأدخلت إليه بىن هبا ومضى على ذلك ليايل
  .على ابن عمها فلطم وجهها وقال أتتمنني ملك يثرب أن يصري بعلك

  فما
__________  

  .٢٤٢/  ٤اخلربان يف الدالئل للبيهقي ) ١(
  .رواه البخاري يف باب غزوة خيرب) ٢(

  .٧٢باب ح  ٢٥ومسلم يف اجلهاد 
  .املصدر السابق) ٣(
  ).٦٦/  ٣: ص) (٢٧٠٤: ح(النهي عن النهىب : أخرجه أبو داود يف اجلهاد باب) ٤(

كان إال جمئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحصاره إياهم فكانت صفية يف مجلة السيب وكان زوجها يف مجلة 
  .القتلى

 هبا بعد استربائها وحلها، وملا اصطفناها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصارت يف حوزه وملكه كما سيأيت، وبىن
وجد أثر تلك اللطمة يف خدها فسأهلا ما شأهنا، فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصاحلة رضي اهللا عنها 

  .وأرضاها
صلى النيب صلى : حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال البخاري

اهللا أكرب خربت خيرب، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح : يبا من خيرب بغلس مث قالاهللا عليه وسلم الصبح قر
  .املنذرين

  فخرجوا يسعون يف السكك
فقتل النيب صلى اهللا عليه وسلم املقاتلة وسىب الذرية، وكان يف السيب صفية فصارت إىل دحية الكليب مث صارت إىل 

  .قهاالنيب صلى اهللا عليه وسلم فجعل عتقها صدا
  .ورواه مسلم أيضا من حديث محاد بن زيد وله طرق عن أنس

سىب النيب صلى : مسعت أنس بن مالك يقول: حدثنا آدم عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال: وقال البخاري



  .اهللا عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها
  ).١(ري من هذا الوجه أصدقها نفسها، فأعتقها تفرد به البخا: قال ثابت النس ما أصدقها ؟ قال

  .حدثنا عبد الغفار بن داود، حدثنا يعقوب بن عبد الرمحن، ح: وقال البخاري
وحدثنا أمحد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخربين يعقوب بن عبد الرمحن الزهري، عن عمرو موىل املطلب عن أنس 

ال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل قدمنا خيرب فلما فتح صلى اهللا عليه وسلم احلصن ذكر له مج: بن مالك قال
زوجها وكانت عروسا فاصطفاها النيب صلى اهللا عليه وسلم لنفسه، فخرج هبا حىت بلغ هبا سد الصهباء حلت، فبىن 

آذن من حولك فكانت تلك وليمته : هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث صنع حيسا يف نطع صغري، مث قال يل
  .على صفية

ملدينة فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم حيوي هلا وراءه بعباءة مث جيلس عند بعريه فيضع ركبته، وتضع مث خرجنا إىل ا
  ).٢(صفية رجلها على ركبته حىت تركب 

  .تفرد به دون مسلم
أقام : حدثنا سعيد بن أيب مرمي حدثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري، أخربين محيد أنه مسع أنسا يقول: وقال البخاري

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني خيرب واملدينة ثالث ليال يبىن عليه بصفية، فدعوت املسلمني إىل وليمته وما كان رسو
فيها من خبز وحلم وما كان فيها إال أن أمر بالال باالنطاع فبسطت فألقي عليها التمر واالقط والسمن، فقال 

إن حجبها فهي إحدى أمهات املؤمنني، وان مل حيجبها : الواإحدى أمهات املؤمنني أو ما ملكت ميينه ؟ فق: املسلمون
  .فهي مما ملكت ميينه

  ).٣(فلما ارحتل وطأ هلا خلفه ومد احلجاب 
  .انفرد به البخاري
صارت : حدثنا مسدد، حدثنا محاد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال: وقال أبو داود

  .ل اهللا صلى اهللا عليه وسلمصفية لدحية الكليب مث صارت لرسو
  حدثنا ابن علية، عن: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: وقال أبو داود

__________  
  .؟ باب ما يذكر يف الفخذ ١١كتاب الصالة  ٨أخرجه البخاري عن مسدد يف ) ١(

  .باب فضيلة اعتاق أمته مث يتزوجها ١٣كتاب النكاح  ١٦ومسلم عن أيب الربيع عن محاد يف 
  ).٤٢١١: ح(باب غزوة خيرب  ٣٨كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٢(
  ).٤٢١٣: ح(باب  ٣٨أخرجه يف املغازي ) ٣(

يا رسول اهللا اعطين جارية من : فجاء دحية فقال -يعين خبيرب  -مجع السيب : عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال
  .اذهب فخذ جارية: السيب قال

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا نيب اهللا أعطيت دحية قال يعقوب فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل 
  .صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضري ما تصلح إال لك

ادعوا هبا فلما نظر إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم قال خذ جارية من السيب غريها، وإن رسول اهللا صلى اهللا : قال
  .عليه وسلم اعتقها وتزوجها

  .جاه من حديث ابن عليةوأخر



: حدثنا حممد بن خالد الباهلي حدثنا هبز بن أسد، حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس قال: وقال أبو داود
وقع يف سهم دحية جارية مجيلة فاشتراها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسبعة أرؤس مث دفعها إىل أم سلمة تصنعها 

  .ال وتعتد يف بيتها صفية بنت حييوأحسبه ق: وهتيئها قال محاد
  .تفرد به أبو داود
فلما افتتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القموص، حصن بين أيب احلقيق، أيت بصفية بنت حيي : قال ابن إسحاق

على قتلى من قتلى يهود، فلما رأهتم اليت مع  -وهو الذي جاء هبما  -بن أخطب وأخرى معها، فمر هبما بالل 
: حت، وصكت وجهها، وحثت التراب على رأسها، فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالصفية صا

  .أعزبوا عين هذه الشيطانة
وأمر بصفية فحيزت خلفه، وألقى عليها رداءه، فعرف املسلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد اصطفاها 

  .لنفسه
أنزعت منك الرمحة : فيما بلغين حني رأى بتلك اليهودية ما رأى - -وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبالل 

يا بالل، حىت متر بامرأتني على قتلى رجاهلما ؟ وكانت صفية قد رأت يف املنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أيب 
از حممدا، إال أنك متنني ملك احلج" ما هذا : احلقيق، أن قمرا وقع يف حجرها، فعرضت رؤياها على زوجها فقال

  .فلطلم وجهها لطمة خضر عينها منها
  .فأيت هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهبا أثر منه، فسأهلا ما هذا، فأخربته اخلرب

وأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بين النضري، فسأله عنه : قال ابن إسحاق
  .فجحد أن يكون يعلم مكانه

  :من اليهود فقال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل  فأتى
أرأيت إن وجدناه عندك : إين رأيت كنانة يطيف هبذه اخلربة كل غداة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكنانة

  .نعم: أقتلك ؟ قال
خرج منها بعض كنزهم مث سأله عما بقي، فأىب أن يؤديه فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخلربة فحفرت فأ

  .عذبه حىت تستأصل ما عنده: فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزبري بن العوام فقال
وكان الزبري يقدح بزنده يف صدره حىت أشرف على نفسه، مث دفعه رسول اهللا إىل حممد بن مسلمة فضرب عنقه 

  ).٢(بأخيه حممود بن مسلمة 
  فصل قال ابن إسحاق وحاصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل خيرب يف حصنيهم الوطيح والسالمل حىت إذا

__________  
  .٣٥١/  ٣سرية ابن هشام ج ) ١(
  .ثعلبة بن سالم بن أيب احلقيق: ذكره الواقدي وامسه) ٢(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

وأن حيقن دماءهم ففعل، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد حاز ) ١(أيقنوا باهللكة، سألوه أن يسريهم 
أهل فدك قد صنعوا  االموال كلها الشق والنطاة والكتيبة ومجيع حصوهنم إال ما كان من ذينك احلصنني، فلما مسع

أن يسريهم، وحيقن دماءهم وخيلوا له االموال ] يسألونه [ ما صنعوا بعثوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .ففعل

  .وكان ممن مشى بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبينهم يف ذلك حميصة بن مسعود أخو بين حارثة
:  صلى اهللا عليه وسلم أن يعاملهم يف االموال على النصف، وقالوافلما نزل أهل خيرب على ذلك سألوا رسول اهللا

حنن أعلم هبا منكم وأعمر هلا، فصاحلهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على النصف على أنا إذا شئنا أن خنرجكم 
  .أخرجناكم

  .وعامل أهل فدك مبثل ذلك
من حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ إىل قلعة فصل فتح حصوهنا وقسيمة أرضها قال الواقدي ملا حتولت اليهود 

يا أبا : فقال) ٢(الزبري حاصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أيام فجاء رجل من اليهود يقال له غزال 
  القاسم، تؤمنين على أن أدلك على ما تستريح به من أهل النطاة وخترج إىل أهل الشق، فإن أهل الشق قد هلكوا

إنك لو أقمت شهرا : فأمنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أهله وماله، فقال له اليهودي: لرعبا منك ؟ قا
  .خيرجون بالليل فيشربون منها مث يرجعون إىل قلعتهم) ٣(حتاصرهم ما بالوا بك، إن هلم حتت االرض دبوال 

، وقتل من املسلمني يومئذ نفر فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقطع دبوهلم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال
  .وأصيب من اليهود عشرة وافتتحه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان آخر حصون النطاة

وحتول إىل الشق وكان به حصون ذوات عدد، فكان أول حصن بدأ به منها حصن أيب، فقام رسول اهللا صلى اهللا 
فدعا إىل ) ٥(شد القتال فخرج منهم رجل يقال له عزول فقاتل عليها أ) ٤(عليه وسلم على قلعة يقال هلا مسوان 

الرباز، فربز إليه احلباب بن املنذر فقطع يده اليمىن من نصف ذراعه ووقع السيف من يده وفر اليهودي راجعا 
فاتبعه احلباب فقطع عرقوبه وبرز منهم آخر، فقام إليه رجل من املسلمني فقتله اليهودي فنهض إليه أبو دجانة 

، وأخذ سلبه وأحجموا عن الرباز، فكرب املسلمون مث حتاملوا على احلصن فدخلوه، وأمامهم أبو دجانة فوجدوا فقتله
  فيه أثاثا ومتاعا وغنما وطعاما وهرب من كان فيه

__________  
  .ينفيهم: يسريهم) ١(
  .عزال: ويف االصل: من مغازي الواقدي) ٢(
  .ذيول: يف الواقدي) ٣(

  ).القاموس(مجع دبل وهو اجلدول : والدبول والصواب ما أثبتناه،
  .مسران: يف مغازي الواقدي) ٤(
  .غزال: يف الواقدي) ٥(



بالشق ومتنعوا أشد االمتناع، ) ٢(حىت صاروا إىل حصن البزاة ) ١(من املقاتلة، وتقحموا اجلزر كأهنم الضباب 
م رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده فزحف إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه فتراموا ورمى معه

الكرمية حىت أصاب نبلهم بنانه عليه الصالة والسالم فأخذ عليه السالم كفا من احلصا فرمى حصنهم هبا فرجف هبم 
  .حىت ساخ يف االرض وأخذهم املسلمون أخذا باليد

) ٤] (ابن [ لوطيح والسالمل حصين وا) ٣(مث حتول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل االخبية : قال الواقدي
أيب احلقيق وحتصنوا أشد التحصن، وجاء إليهم كل من كان اهنزم من النطاة إىل الشق فتحصنوا معهم يف القموص 

  ويف
الكتيبة وكان حصنا منيعا، ويف الوطيح والسالمل، وجعلوا ال يطلعون من حصوهنم حىت هم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نجنيق عليهم، فلما أيقنوا باهللكة وقد حصرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربعة عشر يوما وسلم أن ينصب امل
نزل إليه ابن أيب احلقيق فصاحله على حقن دمائهم ويسريهم وخيلون بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني ما 

يعين  -بز، إال ما كان على ظهر إنسان كان هلم من االرض واالموال والصفراء والبيضاء والكراع واحللقة وعلى ال
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبرئت منكم ذمة اهللا وذمة رسوله إن كتمتم شيئا فصاحلوه على  -لباسهم 

  ).٥(ذلك 
الذي كان فيه أموال جزيلة تبني أنه ال عهد هلم فقتل ابين ) ٦(وهلذا ملا كتموا وكذبوا وأخفوا ذلك املسك : قلت
  .قيق وطائفة من أهله بسبب نقض العهود منهم واملواثيقأيب احل

حدثين أبو احلسن علي بن حممد املقري االسفرايين، حدثنا احلسن بن حممد بن إسحاق، حدثنا : وقال احلافظ البيهقي
يوسف بن يعقوب، حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا محاد بن سلمة، حدثنا عبيداهللا بن عمر فيما حيسب أبو 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاتل أهل خيرب حىت أجلأهم إىل قصرهم فغلب على : عن نافع عن ابن عمر سلمة
االرض والزرع والنخل فصاحلوه على أن جيلوا منها وهلم ما محلت ركاهبم ولرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كتموا وال يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فال ذمة هلم، وخيرجون منها واشترط عليهم أن ال ي] واحللقة [ الصفراء والبيضاء 
وال عهد فغيبوا مسكا فيه مال وحلى حليي بن أخطب، وكان احتمله معه إىل خيرب حني أجليت النضري، فقال 

أذهبته : ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضري ؟ فقال]: لعم حيي [ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حينئذ 
  العهد قريب واملال أكثر من ذلك، فدفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الزبري: ، فقالالنفقات واحلروب
__________  

  .تقحموا اجلدر كأهنم الظباء: يف الواقدي) ١(
  .النزار: يف الواقدي) ٢(
  .إىل الكتيبة: يف املغازي) ٣(
  .من الواقدي) ٤(
  .٦٧١ - ٦٦٩/  ٢مغازي الواقدي ) ٥(
  ).كما يف الصحاح(وهو اجللد : مسك اجلمل :يف الواقدي) ٦(

خامت (أسورة الذهب، ودماجل الذهب، وخالخل الذهب وقرطة ونظم من جوهر وزمرد وخوامت وفتح : ويف حله
  ).كبري



قد رأيت حييا يطوف يف خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا : فمسه بعذاب، وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربة فقال
فقتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابين أيب احلقيق وأحدمها زوج صفية بنت حيي بن فوجدوا املسك يف اخلربة، 

أخطب، وسىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أمواهلم بالنكث الذي نكثوا، وأراد 
سول اهللا صلى اهللا يا حممد دعنا نكون يف هذه االرض نصلحها ونقوم عليها ومل يكن لر: إجالءهم منهما، فقالوا

يقومون عليها، وكانوا ال يفرغون أن يقوموا عليها، فأعطاهم خيرب على ) ١] (غلمان [ عليه وسلم وال الصحابه 
  .أن هلم الشطر من كل زرع وخنيل وشئ ما بدا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لشطر، فشكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليهم مث يضمنهم ا) ٢(وكان عبد اهللا بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها 
يا أعداء اهللا تطعموين السحت، واهللا لقد جئتكم من عند أحب : عليه وسلم شدة خرصه، وأرادوا أن يرشوه، فقال

الناس إيل والنتم أبغض إيل من عدتكم من القردة واخلنازير، وال حيملين بغضي إياكم وحيب إياه على أن ال أعدل 
  .عليكم
  .ا قامت السموات واالرضهبذ: فقالوا

كان رأسي : يا صفية ما هذه اخلضرة ؟ فقالت: قال فرأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعني صفية خضرة فقال
تتمنني ملك : يف حجر ابن أيب احلقيق وأنا نائمة فرأيت كأن قمرا وقع يف حجري فأخربته بذلك فلطمين، وقال

  .يثرب
عليه وسلم من أبغض الناس إيل قتل زوجي وأيب، فما زال يعتذر إيل ويقول إن وكان رسول اهللا صلى اهللا : قالت

  .أباك ألب علي العرب، وفعل ما فعل حىت ذهب ذلك من نفسي
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه مثانني وسقا من متر كل عام وعشرين وسقا من 

من كان له : سلمني وألقوا ابن عمر من فوق بيت ففدعوا يديه، فقال عمرشعري، فلما كان يف زمان عمر غشوا امل
  .سهم خبيرب فليحضر حىت نقسمها فقسمها بينهم

  .فقال رئيسهم ال خترجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر
ك إذا وقصت بك راحلتك حنو الشام أتراين سقط علي قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف ب: فقال عمر

  .يوما مث يوما مث يوما
  وقسمها عمر

  .بني من كان شهد خيرب من أهل احلديبية
  .وقد رواه أبو داود خمتصرا من حديث محاد بن سلمة

  ).٣(ورواه محاد بن سلمة : وعلقه البخاري يف كتابه فقال: قال البيهقي
وحدثين سليمان بن داود املهري، حدثنا ابن وهب، أخربين : و داودومل أره يف االطراف فاهللا أعلم وقال أب: قلت

ملا فتحت خيرب سألت يهود رسول اهللا صلى اهللا عليه : أسامة بن زيد الليثي، عن نافع عن عبد اهللا بن عمر قال
على  وسلم أن نقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقركم فيها

ذلك ما شئنا، فكانوا على ذلك وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيرب، ويأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  وسلم

__________  
  .من البيهقي، ويف االصل غالل وهو حتريف) ١(



  .ويف االصل فيخرجها: من البيهقي) ٢(
  .معكوفني يف احلديث زيادة من الدالئل ، وما بني٢٣١ - ٢٢٨/  ٤احلديث بتمامه يف دالئل البيهقي ج ) ٣(

  .وأخرج شطره االول أبو داود يف كتاب اخلراج واالمارة
  .إذا اشترط يف املزارعة) ١٤(كتاب الشروط  ٥٤والبخاري يف ) ٣٠٠٦: ح(باب ما جاء يف حكم أرض خيرب 

  .شعرياخلمس، وكان أطعم كل امرأة من أزواجه من اخلمس مائة وسق من متر وعشرين وسقا من 
من أحب منكن أن أقسم هلا : فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إىل أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلن

مائة وسق فيكون هلا أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة عشرين وسقا من شعري فعلنا، ومن أحب أن نعزل 
  .الذي هلا يف اخلمس كما هو فعلنا

أن عمر قال أيها الناس إن : حديث حممد بن إسحاق حدثين نافع عن عبد اهللا بن عمر من: وقد روى أبو داود
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عامل يهود خيرب على أن خيرجهم إذا شاء فمن كان له مال فليلحق به فإين خمرج 

  .يهود
  .فأخرجهم

عن سعيد بن املسيب أن جبري بن مطعم  حدثنا حيىي بن بكري حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب: وقال البخاري
مشيت أنا وعثمان بن عفان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا أعطيت بين املطلب من مخس : أخربه قال

  .خيرب، وتركتنا وحنن وهم مبنزلة واحدة منك
  .إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شئ واحد: فقال

  .عليه وسلم لبين عبد مشس وبين نوفل شيئاقال جبري بن مطعم ومل يقسم النيب صلى اهللا 
  تفرد به

  .دون مسلم
إن بين هاشم وبين عبد املطلب شئ واحد، اهنم مل يفارقونا يف : ويف لفظ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).١(جاهلية وال إسالم 
  .قال الشافعي دخلوا معهم يف الشعب وناصروهم يف إسالمهم وجاهليتهم

عقوبة شر عاجال غري * جزى اهللا عنا عبد مشس ونوفال : بو طالب بين عبد مشس ونوفال حيث يقولقلت وقد ذم أ
حدثنا احلسن بن اسحاق، ثنا حممد بن ثابت، ثنا زائدة عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن : آجل وقال البخاري

  .اجل سهماقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب للفرس سهمني وللر: عمر قال
  ).٢(إذا كان مع الرجل فرس فله ثالثة أسهم، وإن مل يكن معه فرس فله سهم : قال فسره نافع فقال

أما : حدثنا سعيد بن أيب مرمي، ثنا حممد بن جعفر أخربين زيد عن أبيه أنه مسع عمر بن اخلطاب يقول: وقال البخاري
س هلم شئ ما فتحت على قرية إال قسمتها كما قسم النيب لي) ٣(والذي نفسي بيده لوال أن أترك آخر الناس ببانا 

  .صلى اهللا عليه وسلم، خيرب، ولكين أتركها خزانة هلم يقتسموهنا
  .وقد رواه البخاري أيضا من حديث مالك

  .وأبو داود عن أمحد بن حنبل عن ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر به
  .اهلا قسمت بني الغامننيوهذا السياق يقتضي أن خيرب بكم

  :ثنا ابن السرح، أنبأنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب قال: وقد قال أبو داود



__________  
  .غزوة خيرب ٣٨أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ١(

  .وأبو داود يف اخلراج عن القواريري، وابن ماجه يف اجلهاد عن يونس بن عبد اال على
  .يف كتاب املغازي باب غزوة خيربأخرجه البخاري ) ٢(

، وبإسناد البيهقي أخرجه مسلم يف كتاب ٢٣٨/  ٤وأخرجه البيهقي يف الدالئل من طريق سليم بن أخضر ج 
  .اجلهاد

  .ح(باب كيفية قسمة الغنيمة 
  .حسن صحيح: وأخرجه الترمذي يف السري وقال) ٥٧

  .أي على وترية واحدة، وهي كلمة غري عربية: ببانا) ٣(

بعد ] على اجلالء [ غين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله افتتح خيرب عنوة بعد القتال وترك من ترك من أهلها بل
  .القتال، وهبذا قال الزهري مخس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب مث قسم سائرها على من شهدها

  وفيما
قسم نصفها بني الناس كما سيأيت بيانه، وقد احتج هبذا قاله الزهري نظر فإن الصحيح أن خيرب مجيعها مل تقسم وإمنا 

مالك ومن تابعه على أن االمام خمري يف االراضي املغنومة إن شاء قسمها وإن شاء أرصدها ملصاحل املسلمني وإن شاء 
  .قسم بعضها وأرصد بعضها ملا ينوبه يف احلاجات واملصاحل

ن ثنا أسد بن موسى حدثنا حيىي بن زكريا، حدثين سفيان، عن حيىي حدثنا الربيع بن سليمان املؤذ): ١(قال أبو داود 
قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب نصفني، نصفا : بن سعيد، عن بشري بن يسار، عن سهل بن أيب حثمة قال

  .لنوائبه، ونصفا بني املسلمني، قسمها بينهم على مثانية عشر سهما
من حديث بشري بن يسار مرسال فعني نصف النوائب الوطيح والكتيبة والسالمل  تفرد به أبو داود، مث رواه أبو داود

وما حيز معها، ونصف املسلمني الشق والنطاة وما حيز معهما وسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما حيز 
  ).٢(معهما 

ر موىل االنصار، عن حدثنا حسني بن علي ثنا حممد بن فضيل، عن حيىي بن سعيد عن بشري بن يسا: وقال أيضا
رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا ظهر على خيرب فقسمها 
على ستة وثالثني سهما، مجع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وللمسلمني النصف من 

  .ود واالمور ونوائب الناسذلك، وعزل النصف الثاين ملن نزل به من الوف
  ).٣(تفرد به أبو داود 

حدثنا حممد بن عيسى حدثنا جممع بن يعقوب بن جممع بن يزيد االنصاري مسعت أيب يعقوب بن جممع : قال أبو داود
وكان أحد القراء الذين قرأوا  -يقول، عن عمه عبد الرمحن بن يزيد االنصاري عن عمه جممع بن حارثة االنصاري 

قال قسمت خيرب على أهل احلديبية، فقسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على مثانية عشر سهما،  -القرآن 
  ).٤(وكان اجليش ألفا ومخسمائة فيهم ثلثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمني وأعطى الراجل سهما 

  .تفرد به أبو داود
  .عليه وسلم افتتح بعض خيرب عنوة وقال مالك عن الزهري أن سعيد بن املسيب أخربه أن النيب صلى اهللا

حدثين مالك بن أنس : قرئ على احلارث بن مسكني وأنا شاهد أخربكم ابن وهب: ورواه أبو داود مث قال أبو داود



وما : عن ابن شهاب أن خيرب بعضها كان عنوة وبعضها صلحا والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح، قلت ملالك
  بعون ألفأرض خيرب وهي أر: الكتيبة ؟ قال

  ).٥(عذق 
  .قال أبو داود والعذق النخلة

  .والعذق العرجون
  حدثنا حممد بن: وهلذا قال البخاري
__________  

  .١٥٩/  ٣ج  ٣٠١٠سنن أيب داود كتاب اخلراج حديث ) ١(
  .٣٠١٣كتاب اخلراج ح  -سنن أيب داود ) ٢(
  .٣٠١٢املصدر السابق حديث ) ٣(
  .٣٠١٥حديث  -كتاب اخلراج  -سنن أيب داود ) ٤(
  .٣٠١٧سنن أيب داود كتاب اخلراج حديث ) ٥(

  .ملا فتحت خيرب قلنا اآلن نشبع من التمر: بشار ثنا حرمى، ثنا شعبة ثنا عمارة، عن عكرمة عن عائشة قالت
 يعين من -ما شبعنا : حدثنا احلسن ثنا قرة بن حبيب ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال

  .حىت فتحنا خيرب -التمر 
كانت الشق والنطاة يف سهمان املسلمني الشق ثالثة عشر سهما ونطاة مخسة أسهم قسم : وقال حممد بن إسحاق

اجلميع على ألف ومثامنائة سهم ودفع ذلك إىل من شهد احلديبية من حضر خيرب ومن غاب عنها، ومل يغب عن خيرب 
، قال وكان أهل احلديبية ألفا وأربعمائة وكان معهم )١( فضرب له بسهمه ممن شهد احلديبية إال جابر بن عبد اهللا

مائتا فرس لكل فرس سهمان فصرف إىل كل مائة رجل سهم من مثانية عشر سهما، وزيد املائتا فارس أربعمائة سهم 
  ).٢(خليوهلم 

أهنم كانوا ألفا وأربعمائة  وهكذا رواه البيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن حيىي بن سعيد عن صاحل بن كيسان
  ).٣(معهما مائتا فرس 

  .وضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم بسهم وكان أول سهم من سهمان الشق مع عاصم ابن عدي: قلت
وكانت الكتيبة مخسا هللا تعاىل وسهم للنيب صلى اهللا عليه وسلم وسهم ذوي القرىب واليتامى : قال ابن اسحاق
لسبيل وطعمة أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم وطعمة أقوام مشوا يف صلح أهل فدك، منهم واملساكني وابن ا

حميصة بن مسعود أقطعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثني وسقا من متر وثالثني وسقا من شعري، قال وكان 
  ).٤(وادي السرير ووادي خاص : وادياها اللذان قسمت عليه يقال هلما

  سحاقمث ذكر ابن ا
  .تفاصيل االقطاعات منها فأجاد وأفاد رمحه اهللا

قال وكان الذي ويل قسمتها وحساهبا جبار بن صخر بن أمية بن خنساء أخو بين سلمة وزيد بن ثابت رضي اهللا 
  .عنهما
 وكان االمري على خرص خنيل خيرب عبد اهللا بن رواحة فخرصها سنتني، مث ملا قتل رضي اهللا عنه كما سيأيت يف: قلت

حدثنا امساعيل حدثين مالك عن عبد اجمليد : رضي اهللا عنه وقد قال البخاري) ٥(يوم مؤتة ويل بعده جبار بن صخر 



بن سهيل عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال 
ال واهللا يا رسول اهللا : قال" أكل متر خيرب هكذا ؟ " له على خيرب فجاء بتمر جنيب، فقال رسول صلى اهللا عليه وآ

  إنا لنأخذ الصاع من هذا
__________  

وجابر بن  -خلفه على املدينة  -مرى بن سنان، وأمين بن عبيد، وسباع بن عرفطة : ختلف عنها: قال الواقدي) ١(
  .عبد اهللا ومات منهم رجالن فأسهم رسول اهللا ملن ختلف منهم ومن مات

  .سويد بن النعمان وعبد اهللا بن سعد بن خيثمة ورجل من بين خطامة: هم لثالثة مرضى مل حيضروا القتالواس
  .واسهم للذين قتلوا من املسلمني

  .٢٣٧/  ٤ونقله البيهقي عنه يف الدالئل  ٣٦٣/  ٣سرية ابن هشام ج ) ٢(
  .٢٣٨/  ٤دالئل البيهقي ) ٣(
  .يف االصل ويف معجم البلدان: خاص) ٤(
  .ال السهيلي خاص حتريف وصوابه خلصوق
  .أبا اهليثم بن التيهان بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ابن رواحة خيرص عليهم: يف الواقدي) ٥(

  ".ال تفعل بع اجلمع بالدراهم مث ابتع بالدراهم جنيبا " بالصاعني والصاعني بالثالثة، فقال 
أن رسول اهللا : يد عن سعيد بن املسيب أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاهوقال الدراوردي عن عبد اجمل: قال البخاري

صلى اهللا عليه وسلم بعث أخا بين عدي من االنصار إىل خيرب وأمره عليها، وعن عبد اجمليد عن أيب صاحل السمان 
  .عن أيب سعيد وأيب هريرة مثله

مما قسم خبيرب وفدك بكماهلا وهي طائفة كبرية كان سهم النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي أصاب مع املسلمني : قلت
  .من أرض خيرب نزلوا من شدة رعبهم منه صلوات اهللا وسالمه عليه فصاحلوه

  وأموال بين النضري املتقدم ذكرها مما مل يوجف املسلمون عليه خبيل وال ركاب، فكانت هذه االموال لرسول
أهله لسنة مث جيعل ما بقي جمعل مال اهللا يصرفه يف الكراع اهللا صلى اهللا عليه وسلم خاصة وكان يعزل منها نفقة 

والسالح ومصاحل املسلمني، فلما مات صلوات اهللا وسالمه عليه اعتقدت فاطمة وأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم 
 حنن" أن هذه االراضي تكون موروثة عنه ومل يبلغهن ما ثبت عنه من قوله صلى اهللا عليه وسلم  -أو أكثرهن  -

وملا طلبت فاطمة وأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم والعباس " معشر االنبياء ال نورث، ما تركناه فهو صدقة 
ال نورث ما " نصيبهم من ذلك وسألوا الصديق أن يسلمه إليهم، وذكر هلم قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 عليه وسلم واهللا لقرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه أنا أعول من كان يعول رسول اهللا صلى اهللا: وقال" تركنا صدقة 
وسلم أحب إيل أن أصل من قرابيت، وصدق رضي اهللا عنه وأرضاه فإنه البار الراشد يف ذلك التابع للحق، وطلب 

العباس وعلي على لسان فاطمة إذ قد فاهتم املرياث أن ينظرا يف هذه الصدقة وأن يصرفا ذلك يف املصارف اليت كان 
يب صلى اهللا عليه وسلم يصرفها فيها، فأىب عليهم الصديق ذلك ورأى أن حقا عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه الن

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن ال خيرج من مسلكه وال عن سننه
  .فتغضبت فاطمة رضي اهللا عنها عليه يف ذلك ووجدت يف نفسها بعض املوجدة ومل يكن هلا ذلك

قد عرفت هي واملسلمون حمله ومنزلته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيامه يف نصرة النيب صلى  والصديق من
اهللا عليه وسلم يف حياته وبعد وفاته فجزاه اهللا عن نبيه وعن االسالم وأهله خريا، وتوفيت فاطمة رضي اهللا عنها بعد 



ن اخلطاب سألوه أن يفوض أمر هذه الصدقة إىل علي ستة أشهر مث جدد على البيعة بعد ذلك، فلما كان أيام عمر ب
والعباس وثقلوا عليه جبماعة من سادات الصحابة ففعل عمر رضي اهللا عنه ذلك، وذلك لكثرة اشغاله واتساع 

مملكته وامتداد رعيته، فتغلب على علي عمه العباس فيها مث تساوقا خيتصمان إىل عمر، وقدما بني أيديهما مجاعة من 
وسأال منه أن يقسمها بينهما فينظر كل منهما فيما ال ينظر فيه اآلخر فامتنع عمر من ذلك أشد االمتناع الصحابة 

انظرا فيها وأنتما مجيع فإن عجزمتا عنها فادفعاها إيل، : وخشي أن تكون هذه القسمة تشبه قسمة املواريث، وقال
  .والذي تقوم السماء واالرض بأمره ال أقضي فيها قضاء غري هذا

فاستمرا فيها ومن بعدمها إىل ولدمها إىل أيام بين العباس تصرف يف املصارف اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم، يصرفها فيها، أموال بين النضري وفدك وسهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب

هللا عليه وسلم شيئا من الغنيمة ومل هلم رسول اهللا صلى ا) ١(فصل وأما من شهد خيرب من العبيد والنساء فرضخ 
  .يسهم هلم

: حدثنا أمحد بن حنبل، ثنا بشر بن الفضل، عن حممد بن زيد حدثين عمري موىل آيب اللحم قال: قال أبو داود
شهدت خيرب مع ساديت فكلموا يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر يب فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره، فأخرب أين 

  .املتاع) ٢(يل بشئ من طريق مملوك فأمر 
  .ورواه الترمذي والنسائي مجيعا عن قتيبة عن بشر بن املفضل به وقال الترمذي حسن صحيح

  .ورواه ابن ماجه عن علي بن حممد عن وكيع عن هشام بن سعد عن حممد بن زيد بن املهاجر عن منقذ عن عمري به
ومل ) ٣] (من الفئ [  عليه وسلم نساء فرضخ هلن وشهد خيرب مع رسول اهللا صلى اهللا: وقال حممد بن إسحاق

  .يضرب هلن بسهم
أتيت رسول اهللا : حدثين سليمان بن سحيم، عن أمية بنت أيب الصلت عن امرأة من بين غفار قد مساها يل، قالت

وهو  -يا رسول اهللا قد أردنا أن خنرج معك إىل وجهك هذا : صلى اهللا عليه وسلم يف نسوة من بين غفار، فقلنا
قالت فخرجنا معه، قالت " على بركة اهللا " فنداوي اجلرحى، ونعني املسلمني مبا استطعنا، فقال  -يسري إىل خيرب 

قالت فواهللا لنزل رسول [ وكنت جارية حدثة السن، فأردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حقيبة رحله، 
وإذا هبا دم مين، وكانت أول حيضة ) ٣] (رحله، قالت  اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الصبح ونزلت عن حقيبة

  .فتقبضت إىل الناقة واستحيت: حضتها، قالت
" نعم، قال : قلت: قالت" مالك ؟ لعلك نفست " فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يب ورأى الدم قال 

اب احلقيبة من الدم، مث عودي فأصلحي من نفسك، مث خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا مث اغسلي ما أص
فلما فتح اهللا خيرب رضخ لنا من الفئ، وأخذ هذه القالدة اليت ترين يف عنقي فأعطانيها، وعلقها : قالت" ملركبك 

  .بيده يف عنقي، فواهللا ال تفارقين أبدا
 طهورها وكانت ال تطهر من حيضها إال جعلت يف: وكانت يف عنقها حىت ماتت، مث أوصت أن تدفن معها، قالت

  ملحا وأوصت به أن جيعل يف غسلها
  .حني ماتت

  .وهكذا رواه االمام أمحد وأبو داود من حديث حممد بن اسحاق به
  قال شيخنا أبو احلجاج املزي يف أطرافه ورواه الواقدي عن أيب بكر بن أيب سربة، عن سليمان بن سحيم، عن أم

__________  



  .أعطى من الغنيمة دون حتديد: رضخ) ١(
  .فهو أن تكسر اليابس: أن تكسر من الشئ الرطب فتعطيها وأما الرضح: الرضخ: قال السهيلي

  .أساس البيت واسقاطه كالقدر وغريه: خرثى املتاع: يف أيب داود) ٢(
  .معناه انه مل يسهم له: وقال أبو داود

  .حمكان حرم اللحم على نفسه فسمي آيب الل: قال أبو عبيد: قال أبو داود: آيب اللحم
  .من ابن هشام) ٣(
  ).٣٥٧/  ٣انظر اخلرب يف السرية ج (

  .أيب الصلت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم به) ١] (قيس بن [ علي بنت أيب احلكم عن أمية بنت 
حدثنا حسن بن موسى، ثنا رافع بن سلمة االشجعي حدثين حشرج بن زياد، عن جدته أم أبيه : وقال االمام أمحد

فبلغ النيب صلى اهللا : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة خيرب وأنا سادسة ست نسوة، قالتخرجنا مع ر: قالت
  .عليه وسلم أن معه نساء، قالت فأرسل إلينا فدعانا

قلنا خرجنا نناول السهام ونسقي " ما أخرجكن وبأمر من خرجنت ؟ " فرأينا يف وجهه الغضب فقال : قالت
  .نغزل الشعر فنعني به يف سبيل اهللالسويق، ومعنا دواء للجرحى، و

فلما فتح اهللا عليه خيرب أخرج لنا سهاما كسهام الرجال، فقلت هلا يا جدة وما الذي : قال فمرن فانصرفن، قالت
  .أخرج لكن ؟ قالت مترا

  .واهللا أعلم! إمنا أعطاهن من احلاصل، فأما أنه أسهم هلن يف االرض كسهام الرجال فال : قلت
بن اجلهم، ) ٢(البيهقي ويف كتايب عن أيب عبد اهللا احلافظ بأن عبد اهللا االصبهاين أخربه حدثنا احلسن وقال احلافظ 

حدثين عبد السالم بن موسى بن جبري، عن أبيه عن جده عن عبد اهللا بن أنيس : ثنا احلسني بن الفرج، ثنا الواقدي
وجيت وهى حبلى فنفست يف الطريق، فأخربت خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب ومعي ز: قال

ففعلت فما رأت شيئا تكرهه، " انقع هلا مترا فإذا انغمر فأمر به لتشربه " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل 
  فلما فتحنا خيرب أجدى النساء ومل يسهم

  ).٤(ة لست أدري غالم أو جاري: زوجيت وولدي الذي ولد، قال عبد السالم) ٣(هلن، فأجدى 
حدثنا حممد بن العالء، ثنا أبو أسامة، ثنا : ذكر قدوم جعفر بن أيب طالب ومسلمو احلبشة املهاجرون قال البخاري

بلغنا خمرج النيب صلى اهللا عليه وسلم وحنن باليمن، : عن أيب بردة عن أيب موسى قال) " ٥(يزيد بن عبد اهللا 
أحدهم أبو بردة واآلخر أبو رهم، إما قال يف بضع وإما قال يف  فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان يل أنا أصغرهم

أو اثنني ومخسني رجال من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إىل النجاشي باحلبشة، فوافقنا ) ٦(ثالثة ومخسني 
، فكان أناس من جعفر بن أيب طالب فأقمنا معه حىت قدمنا مجيعا، فوافقنا النيب صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح خيرب

على  -سبقناكم باهلجرة، ودخلت أمساء بنت عميس وهي ممن قدم معنا  -يعين الهل السفينة  -الناس يقولون لنا 
  حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إىل

__________  
  .من مغازي الواقدي) ١(
  .احلسني: من البيهقي ويف االصل) ٢(
  .احذى ويف النهاية والبيهقي فكاالصل: يف الواقدي) ٣(



  .٢٤٣/  ٤ونقله عنه البيهقي يف الدالئل  ٦٨٦/  ٢اخلرب يف مغازي الواقدي ) ٤(
  .يزيد بن عبد اهللا بن أيب بردة عن أيب بردة وهو حتريف: من البخاري ويف االصل) ٥(
  .اهنم كانوا أربعني رجال: قال البالذري بإسناده عن ابن عباس) ٦(

  .كانوا ستة عشر رجال: بن اسحاقوقال ا
  .وقيل أقل

من هذه ؟ قالت أمساء ابنة : النجاشي فيمن هاجر، فدخل عمر على حفصة، وأمساء عندها فقال حني رأى أمساء
قال سبقناكم باهلجرة فنحن أحق برسول اهللا ! عميس، قال عمر احلبشية هذه ؟ البحرية هذه ؟ قالت أمساء نعم 

كال واهللا كنتم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطعم جائعكم، : كم، فغضبت وقالتصلى اهللا عليه وسلم من
البعداء والبغضاء باحلبشة، وذلك يف اهللا ويف رسول اهللا صلى اهللا  -أو يف أرض  -ويعظ جاهلكم، وكنا يف دار 

  عليه وسلم، وأمي اهللا ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا حىت أذكر ما قلت
 عليه وسلم وأسأله، وواهللا ال أكذب وال أزيغ وال أزيد عليه، فلما جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم للنيب صلى اهللا

ليس بأحق يب " كذا وكذا، قال : قلت: قالت" فما قلت له ؟ " يا نيب اهللا إن عمر قال كذا وكذا قالت قال : قالت
  .منكم وله والصحابه هجرة واحدة
فلقد رأيت أبا موسى وأهل السفينة يأتوين ارساال يسألوين عن هذا : قالت" ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان 

: احلديث، ما من الدنيا شئ هم به افرح وال أعظم يف أنفسهم مما قال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أبو بردة
  .فلقد رأيت أبا موسى وأنه ليستعيد هذا احلديث مين: قالت أمساء

إين العرف أصوات رفقة االشعريني بالقرآن حني " موسى قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أيب : وقال أبو بردة
يدخلون بالليل، وأعرف منازهلم من أصواهتم بالقرآن بالليل، وإن كنت مل أر منازهلم حني نزلوا بالنهار، ومنهم 

  ).١" (ظروهم قال هلم إن أصحايب يأمرونكم أن تن - حكيم بن حزام إذا لقي العدو أو قال اخليل 
  .وهكذا رواه مسلم عن أيب كريب وعبد اهللا بن براد عن أيب أسامة به

أيب بردة عن ) ٢] (بريد بن عبد اهللا عن [ حدثنا اسحاق بن ابراهيم ثنا حفص بن غياث ثنا : قال: مث قال البخاري
ومل يقسم الحد مل يشهد الفتح قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد أن افتتح خيرب فقسم لنا : أيب موسى قال

  .غرينا
  .تفرد به البخاري دون مسلم

  .ورواه أبو داود والترمذي وصححه من حديث يزيد به
وقد ذكر حممد بن اسحاق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الضمري إىل النجاشي يطلب منه 

  .ح النيب صلى اهللا عليه وسلم خيربمن بقي من أصحابه باحلبشة، فقدموا صحبة جعفر وقد فت
وقد ذكر سفيان بن عيينة عن االجلح عن الشعيب أن جعفر بن أيب طالب قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح " وسلم يوم فتح خيرب فقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني عينيه والتزمه وقال 
  ).٣" ( خيرب أم بقدوم جعفر

  .وهكذا رواه سفيان الثوري عن االجلح عن الشعيب مرسال
ملا قدم رسول اهللا صلى : وأسند البيهقي من طريق حسن بن حسني العرزمي عن االجلح عن الشعيب عن جابر قال

خيرب أم واهللا ما أدري بأيهما أفرح، بفتح " اهللا عليه وسلم من خيرب قدم جعفر من احلبشة، فتلقاه وقبل جبهته وقال 



  مث قال البيهقي حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ، ثنا احلسني بن أيب امساعيل العلوي، ثنا أمحد" بقدوم جعفر 
__________  

  .٣٩٠/  ٧فتح الباري ) ٢٣: ح(رواه البخاري يف املغازي باب غزوة خيرب ) ١(
  .ويف املناقب باب هجرة احلبشة

  ).١٦٩: ح(باب  ٤١كتاب فضائل الصحابة  ٤٤وأخرجه مسلم يف 
  .يزيد بن أيب بردة: من البخاري، ويف االصل) ٢(

  .وهو حتريف
  .باب غزوة خيرب -كتاب املغازي 

  .٢٤٦/  ٤اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ٣(
  .٢١٢/  ٥ونقله الصاحلي يف السرية الشامية 

  .٣/  ٤وسرية ابن هشام ج 

 مكي بن ابراهيم الرعيين، ثنا سفيان الثوري عن أيب الزبري ابن حممد البريويت، ثنا حممد بن أمحد بن أيب طيبة، حدثين
ملا قدم جعفر بن أيب طالب من أرض احلبشة تلقاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما نظر جعفر : عن جابر قال

 إعظاما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقبل رسول اهللا -يعين مشى على رجل واحدة : قال مكي -إليه حجل 
  .صلى اهللا عليه وسلم بني عينيه

  ).١(يف إسناده من ال يعرف إىل الثوري : مث قال البيهقي
ستة عشر رجال، وسرد : وكان الذين تأخروا مع جعفر من أهل مكة إىل أن قدموا معه خيرب: قال ابن اسحاق

ابنه عبد اهللا ولد باحلبشة، أمساءهم وأمساء نسائهم وهم، جعفر بن أيب طالب اهلامشي، وامرأته أمساء بنت عميس، و
بنت خلف بن أسعد، وولداه سعيد، وأمة بنت ) ٢(وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس، وامرأته أمينة 

ومعيقيب بن أيب فاطمة وكان إىل آل سعيد بن ) ٣(خالد ولدا بأرض احلبشة، وأخوه عمرو بن سعيد بن العاص 
اهللا بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة، وأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد العاص، قال وأبو موسى االشعري عبد 

االسدي، وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل العبدري، وقد ماتت امرأته أم حرملة بنت عبد االسود بأرض احلبشة، 
هلم من  رمحهم اهللا، وعامر بن أيب وقاص الزهري، وعتبة بن مسعود حليف) ٤(وابنه عمرو، وابنته خزمية ماتا هبا 

هذيل، واحلارث بن خالد بن صخر التيمي، وقد هلكت هبا امرأته ريطة بنت احلارث رمحها اهللا، وعثمان بن ربيعة 
بن أهبان اجلمحي، وحممية بن جزء الزبيدي حليف بين سهم، ومعمر بن عبد اهللا بن نضلة العدوي، وأبو حاطب بن 

س العامريان، ومع مالك هذا امرأته عمرة بنت السعدي، عمرو بن عبد مشس، ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد مش
  .بن لقيط الفهري) ٥(واحلارث بن عبد مشس 

ومل يذكر ابن اسحاق أمساء االشعريني الذين كانوا مع أيب موسى االشعري وأخويه أبا بردة وأبا رهم وعمه أبا : قلت
ويه ومها أسن منه كما تقدم يف صحيح عامر، بل مل يذكر من االشعريني غري أيب موسى ومل يتعرض لذكر أخ

  .البخاري
  .وكأن ابن اسحاق رمحه اهللا مل يطلع على حديث أيب موسى يف ذلك واهللا أعلم

  .وقد كان معهم يف السفينتني نساء من نساء من هلك من املسلمني هنالك: قال
  .وقد حرر هاهنا شيئا كثريا حسنا



: ن مسعت الزهري وسأله امساعيل بن أمية قال أخربين عنبسة بن سعيدقال البخاري حدثنا علي بن عبد اهللا ثنا سفيا
  أن أبا هريرة أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .٢٤٦/  ٤دالئل النبوة للبيهقي ج ) ١(
  .مهينة: أميمة، وقال ابن هشام: يف االصابة) ٢(
  .رث الكناين هلكت بأرض احلبشةمعه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن حم: يف ابن هشام) ٣(
  .ان امرأته فقط هلكت يف احلبشة وجاء معه ابناه منها: يف ابن هشام) ٤(
  .ابن عبد قيس: يف ابن هشام) ٥(

  .٥ - ٣/  ٤انظر تفاصيل اخلرب يف السرية 

: قوقل فقالفقال بعض بين سعيد بن العاص ال تعطه، فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن  -يعين أن يقسم له  -وسأله 
  ).١(واعجبا لو بر تدىل من قدوم الضأل 

  .تفرد به دون مسلم
: قال البخاري ويذكر عن الزبيدي عن الزهري أخربين عنبسة بن سعيد أنه مسع أبا هريرة خيرب سعيد بن العاص قال

بان وأصحابه على بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبانا على سرية من املدينة قبل جند، قال أبو هريرة فقدم أ
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم خبيرب بعد ما افتتحها، وأن حزم خيلهم لليف

  .وأنت هبذا يا وبر حتدر من رأس ضأل: قال أبو هريرة فقلت يا رسول اهللا ال تقسم هلم، فقال أبان
عن سعيد بن : احلديثومل يقسم هلم، وقد أسند أبو داود هذا " يا أبان اجلس " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٢(منصور، عن امساعيل بن عياش، عن حممد بن الوليد الزبيدي به حنوه 
حدثنا موسى بن إمساعيل ثنا عمرو بن حيىي بن سعيد، أخربين جدي وهو سعيد بن عمرو بن سعيد : مث قال البخاري

  قال أبو هريرة يا رسولبن العاص أن أبان بن سعيد أقبل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلم عليه، ف
واعجبا لك يا وبر تردي من قدوم ضأل تنعي على امرءا أكرمه اهللا : اهللا هذا قاتل ابن قوقل، فقال أبان اليب هريرة

  .بيدي، ومنعه أن يهينين بيده ؟ هكذا رواه منفردا به ها هنا
أتيت رسول : أيب هريرة قالوقال يف اجلهاد بعد حديث احلميدي عن سفيان عن الزهري عن عنبسة بن سعيد عن 

: اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو خبيرب بعد ما افتتحها، فقلت يا رسول اهللا أسهم يل، فقال بعض آل سعيد بن العاص
  .ال تقسم له، فقلت يا رسول اهللا هذا قاتل ابن قوقل احلديث

  .يرة هبذاعن جده عن أيب هر -يعين عمرو بن حيىي بن سعيد  -قال سفيان حدثنيه السعيدي 
  .ففي هذا احلديث التصريح من أيب هريرة بأنه مل يشهد خيرب وتقدم يف أول هذه الغزوة

من طريق عراك بن مالك عن أيب هريرة وأنه قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدما : رواه االمام أمحد
ا روح، ثنا محاد بن سلمة، عن علي بن حدثن: افتتح خيرب فكلم املسلمني فأشركونا يف أسهامهم وقال االمام أمحد

ما شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مغنما قط إال قسم يل، إال خيرب : زيد، عن عمار بن أيب عمار قال
  .فإهنا كانت الهل احلديبية خاصة

  .وكان أبو هريرة وأبو موسى جاءا بني احلديبية وخيرب: قلت
حممد ثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس، حدثين ثور حدثنا عبد اهللا بن : وقد قال البخاري



افتتحنا خيرب فلم نغنم ذهبا وال فضة، إمنا غنمنا : بن مطيع أنه مسع أبا هريرة يقول] عبد اهللا [ حدثين سامل موىل 
لقرى ومعه عبد له يقال له االبل والبقر واملتاع واحلوائط، مث انصرفنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل وادي ا

مدعم أهداه له بعض بين الضبيب فبينما هو حيط رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حىت 
  كال والذي نفسي" أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

__________  
  .٣٩٣/  ٧رب فتح الباري أخرجه البخاري يف غزوة خي) ١(
  .٧٣/  ٣سنن أيب داود ) ٢(

فجاء رجل حني مسع ذلك من رسول اهللا " بيده إن الشملة اليت أصاهبا يوم خيرب مل تصبها املقاسم لتشتعل عليه نارا 
  هذا شئ كنت أصبته، فقال رسول اهللا: صلى اهللا عليه وسلم بشراك أو شراكني فقال

  ".شراكني من نار  شراك أو" صلى اهللا عليه وسلم 
  .رواه عروة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: قصة الشاة املسمومة والربهان الذي ظهر قال البخاري

ملا فتحت خيرب أهديت لرسول اهللا : حدثنا عبد اهللا بن يوسف، ثنا الليث حدثين سعيد عن أيب هريرة قال: مث قال
  ).١(ورده ها هنا خمتصرا صلى اهللا عليه وسلم شاة فيها سم، هكذا أ

ملا فتحت خيرب أهديت للنيب : حدثنا حجاج ثنا ليث عن سعيد بن أيب سعيد عن أيب هريرة قال: وقد قال االمام أمحد
" امجعوا يل من كان ها هنا من يهود " صلى اهللا عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قالوا نعم يا أبا القاسم، " إين سائلكم عن شئ فهل أنتم صادقي عنه ؟ " هللا عليه وسلم فجمعوا له فقال النيب صلى ا
قالوا أبو نا فالن، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " من أبو كم ؟ " فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نعم يا : قالوا" إذا سألتكم عنه ؟  هل أنتم صادقي عن شئ" قالوا صدقت وبررت فقال " كذبتم بل أبو كم فالن " 
" من أهل النار ؟ " " أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته يف أبينا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مث " واهللا ال خنلفكم فيها أبدا " فقالوا نكون فيها يسريا مث ختلفونا فيها، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
" هل جعلتم يف هذه الشاة مسا " فقالوا نعم يا أبا القاسم، فقال " هل أنتم صادقي عن شئ إذا سألتكم ؟ " هلم قال 
قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا مل يضرك " ما محلكم على ذلك ؟ " قال ! نعم : فقالوا

)٢.(  
  .ويف املغازي أيضا عن قتيبة كالمها عن الليث بهوقد رواه البخاري يف اجلزية عن عبد اهللا بن يوسف، 

حدثنا ) ٣] (حدثنا العباس بن حممد، قال : قال[ أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو العباس االصم : وقال البيهقي
سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسني عن الزهري عن سعيد بن املسيب وأيب سلمة بن عبد 

" رمحن، عن أيب هريرة أن امرأة من يهود أهدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة مسمومة، فقال الصحابه ال
أردت أن أعلم إن كنت نبيا فسيطلعك اهللا : قالت" ما محلك على ما صنعت ؟ : " وقال هلا" أمسكوا فإهنا مسمومة 

  .عليه، وإن كنت كاذبا أريح الناس منك
رواه أبو داود عن هارون بن عبد اهللا عن سعيد بن سليمان ) ٤(ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما عرض هلا رسو: قال
  .به

  مث روى البيهقي عن طريق عبد امللك بن
__________  



  .٤٠٠/  ٧أخرجه البخاري يف املغازي، غزوة خيرب، فتح الباري ) ١(
  .٢٧٢/  ٦باب فتح الباري ) ٧(كتاب اجلزية  ٥٨أخرجه البحاري يف ) ٢(

  .باب ما يذكر يف سم النيب صلى اهللا عليه وسلم ٥٥ويف كتاب الطب 
  .سقطت من االصل واستدركت من دالئل البيهقي) ٣(
  .٢٦٠ - ٢٥٩/  ٤رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٤(

  .أيب نضرة عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا حنو ذلك
عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من اليهود  -ب حدثنا شريح ثنا عباد عن هالل هو ابن خبا: وقال االمام أمحد

قالت " ما محلك على ما صنعت ؟ " أهدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة مسمومة، فأرسل إليها فقال 
  .إن كنت نبيا فإن اهللا سيطلعك عليه، وإن مل تكن نبيا أريح الناس منك -أو أردت  -أحببت 

وسلم إذا وجد من ذلك شيئا احتجم، قال فسافر مرة فلما أحرم وجد من قال فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .ذلك شيئا فاحتجم

  .تفرد به أمحد وإسناده حسن
أن امرأة يهودية أتت رسول اهللا صلى اهللا : ويف الصحيحني من حديث شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك

صلى اهللا عليه وسلم فسأهلا عن ذلك ؟ قالت أردت  عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجئ هبا إىل رسول اهللا
قال أنس فما زلت " ال " أال تقتلها قال : قالوا" على ذلك " أو قال " ما كان اهللا ليسلطك علي " القتلك، فقال 

حدثنا سليمان بن داود املهري ثنا ابن وهب : أعرفها يف هلوات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال أبو داود
مث ) ١(كان جابر بن عبد اهللا حيدث أن يهودية من أهل خيرب مست شاة مصلية : يونس عن ابن شهاب قال أخربين

أهدهتا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذراع فأكل منها، وأكل رهط من 
وأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " يديكم ارفعوا أ" أصحابه معه، مث قال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

" أخربتين هذه اليت يف يدي " قالت اليهودية من أخربك ؟ قال " أمسمت هذه الشاة ؟ " إىل املرأة فدعاها فقال هلا 
قلت إن كنت نبيا فلن تضرك، وإن مل تكن نبيا استرحنا : قالت" فما أردت بذلك ؟ " وهي الذراع، قالت نعم قال 

  .منك
  عفا عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يعاقبها، وتويف بعض أصحابه الذينف

أكلوا من الشاة واحتجم النيب صلى اهللا عليه وسلم على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبو هند 
  .بالقرن والشفرة وهو موىل لبين بياضة من االنصار

الد عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال أبو داود حدثنا وهب بن بقية، ثنا خ
فمات بشر بن الرباء بن معرور، فأرسل إىل اليهودية فقال : أهدت له يهودية خبيرب شاة مصلية حنو حديث جابر، قال

ومل يذكر فذكر حنو حديث جابر، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقتلت " ما محلك على الذي صنعت ؟ " 
  .أمر احلجامة
  .ورويناه من حديث محاد بن سلمة، عن حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة: قال البيهقي

  ).٢(وحيتمل أنه مل يقتلها يف االبتداء، مث ملا مات بشر بن الرباء أمر بقتلها : قال
عب بن مالك أن امرأة يهودية من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن ك: وروى البيهقي

قالت هدية، وحذرت أن تقول " ما هذه ؟ : " أهدت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة مصلية خبيرب فقال



قالت من أخربك هذا ؟ " هل مسمت ؟ " مث قال للمرأة " امسكوا " فأكل وأصحابه مث قال : صدقة فال يأكل، قال
  نعم قال: يده، قالتلساقها وهو يف " هذا العظم " قال 

__________  
  .مشوية: مصلية) ١(
ما جاء يف الشاة اليت مست : وما بعدها يف باب ٢٥٦/  ٤نقل البيهقي مجلة االحاديث اليت وردت يف دالئله ج ) ٢(

للنيب صلى اهللا عليه وسلم خبيرب وما ظهر يف ذلك من عصمة اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم عن ضرر ما أكل 
  .منه

  .أردت إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا مل يضرك: قالت" مل ؟  "
  .قال فاحتجم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الكاهل وأمر أصحابه فاحتجموا

  .ومات بعضهم
  .فتركها النيب صلى اهللا عليه وسلم) ١(قال الزهري فأسلمت 

  .محله عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنههذا مرسل ولعله قد يكون عبد الرمحن : قال البيهقي
ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا : وذكر ابن هليعة عن أيب االسود عن عروة وكذلك موسى بن عقبة عن الزهري قالوا

عليه وسلم خيرب وقتل منهم من قتل، أهدت زينب بنت احلارث اليهودية وهي ابنة أخي مرحب لصفية شاة مصلية 
كتف والذراع النه بلغها أنه أحب أعضاء الشاة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدخل ومستها، وأكثرت يف ال

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صفية
ومعه بشر بن الرباء بن معرور وهو أحد بين سلمة، فقدمت إليهم الشاة املصلية، فتناول رسول اهللا صلى اهللا عليه 

شر عظما فانتهش منه، فلما استرط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقمته وسلم الكتف وانتهش منها، وتناول ب
ارفعوا أيد يكم فإن كتف هذه الشاة خيربين " استرط بشر بن الرباء ما يف فيه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

فما منعين أن فقال بشر بن الرباء والذي أكرمك لقد وجدت ذلك يف أكليت اليت أكلت " فيها ) ٢(أين نعيت 
طعامك، فلما أسغت ما يف فيك مل أرغب بنفسي عن نفسك، ورجوت أن ) ٣(ألفظها إال أين أعظمتك أن أبغضك 

، فلم يقم بشر من مكانه حىت عاد لونه كالطيلسان، وماطله وجعه حىت كان ال )٤(ال تكون استرطتها وفيها نعي 
  ).٥(يتحول حىت حيول 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ حجمه موىل بين بياضة بالقرن والشفرة واحتجم : قال جابر: قال الزهري
ما زلت أجد من " وبقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعده ثالث سنني حىت كان وجعه الذي تويف فيه فقال 

صلى اهللا عليه فتويف رسول اهللا " االكلة اليت أكلت من الشاة يوم خيرب عدادا حىت كان هذا أوان انقطاع أهبري 
  .وسلم شهيدا

__________  
هل كان عملها تصرفا شخصيا : اختلفوا يف املرأة اليت أهدت الشاة املسمومة للنيب صلى اهللا عليه وسلم) ١(

  .انفردت بالتفكري فيه وتنفيذه ؟ وملاذا قصدت قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هل قتلها النيب صلى  -وعة من الناس ؟ هل أسلمت أم ال ؟ هل كان تصرفها خمططا له من شخص أو فئة أو جمم -

  .اهللا عليه وسلم أم ال ؟
  .أن قد بغيت فيها: يف رواية البيهقي) ٢(



  .أنغصك: يف البيهقي) ٣(
  .بغي: يف البيهقي) ٤(
ابر يف ومل يذكر ابن عقبة قول ج ٢٦٣/  ٤ونقله البيهقي يف الدالئل ) ٢٠٤(اخلرب يف الدرر البن عبد الربص ) ٥(

  .١٣١/  ٨فتح الباري : احلجامة إمنا ذكره البخاري يف صحيحه
وهي فصد قليل من الدم من على سطح اجللد باستخدام كأس " كاسات اهلوا " يطلق عليها اسم : واحلجامة

  .زجاجي خاص
  .حجامة جافة وحجامة رطبة: وهي نوعان

يف االحتقان الدموي يف بعض أمراض القلب تفيد احلجامة يف بعض حاالت الروماتيزم وأوجاع الصدر، وختف
  .وبعض آالم املفاصل

فلما اطمأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهدت له زينب بنت احلارث، امرأة سالم بن : وقال حممد بن اسحاق
مشكم شاة مصلية، وقد سألت أي عضو أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقيل هلا الذراع فأكثرت فيها 

ن السم، مث مست سائر الشاة مث جاءت هبا، فلما وضعتها بني يديه تناول الذراع فالك منها مضغة، فلم يسغها، 
ومعه بشر بن الرباء بن معرور قد أخذ منها كما أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأما بشر فأساغها، وأما 

ما " مث دعا هبا فاعترفت، فقال " ظم خيربين أنه مسموم إن هذا الع" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلفظها مث قال 
إن كان كذابا استرحت منه، وإن كان نبيا : بلغت من قومي ما مل خيف عليك، فقلت: قالت" محلك على ذلك ؟ 

  .فسيخرب
  .قال فتجاوز عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومات بشر من أكلته اليت أكل

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قال : بن عثمان بن أيب سعيد بن املعلى قال قال ابن اسحاق وحدثين مروان
يا أم بشر إن هذا االوان وجدت "  -بشر بن الرباء بن معرور ) ١(ودخلت عليه أخت  -يف مرضه الذي تويف فيه 

  ".انقطاع أهبري من االكلة اليت أكلت مع أخيك خبيرب ] فيه [ 
  .لعرق املعلق بالقلباالهبر ا: قال ابن هشام

  ).٢(فإن كان املسلمون لريون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات شهيدا، مع ما أكرمه اهللا به من النبوة : قال
ثنا أبو غياث سهل بن محاد، ثنا : حدثنا هالل بن بشر وسليمان بن يوسف احلراين قاال: وقال احلافظ أبو بكر البزار
أن يهودية أهدت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة : أبيه، عن أيب سعيد اخلدري عبد امللك بن أيب نضرة عن

أمسكوا فإن عضوا من أعضائها خيربين أهنا : " مسيطا، فلما بسط القوم أيديهم، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قالت إن كنت " لى ذلك ؟ ما محلك ع: " نعم، قال: قالت" أمسمت طعامك ؟ " فأرسل إىل صاحبتها " مسمومة 

  .كاذبا أن أريح الناس منك، وإن كنت صادقا علمت أن اهللا سيطلعك عليه
  .فأكلنا وذكرنا اسم اهللا فلم يضر أحدا منا: قال" كلوا بسم اهللا " فبسط يده وقال 

  مث قال
  .ال يروى عن عبد امللك بن أيب نضرة إال من هذا الوجه

  . أعلموفيه نكارة وغرابة شديدة واهللا: قلت
أن عيينة بن حصن قبل أن يسلم رأى يف منامه رؤيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حماصر خيرب، : وذكر الواقدي

فطمع من رؤياه أن يقاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيظفر به، فلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

م



فقال له رسول اهللا صلى  -يعين أهل خيرب  -ما غنمت من حلفائي يا حممد أعطين : خيرب وجده قد افتتحها، فقال
أمل أقل إنك : ، فرجع عيينة فلقيه احلارث بن عوف فقال)٣(وأخربه مبا رأى " كذبت رؤياك " اهللا عليه وسلم 

  توضع يف غري شئ،
__________  

  .أم بشر: يف ابن هشام) ١(
  .أهنا أخته: وسياق اخلرب يفهم منه

  .٢٥٣/  ٣رية ابن هشام اخلرب يف س) ٢(
وأنه أخذ برقبة حممد صلى اهللا عليه وسلم وملا طلب  -جبل خبيرب  -كان عيينة قد أري انه أعطي ذا الرقيبة ) ٣(

اعطين مما غنمت من حلفائي فإين انصرفت عنك وعن قتالك وخذلت : من النيب صلى اهللا عليه وسلم قال له
  = حلفائي ومل أكثر عليك ورجعت عنك بأربعة 

واهللا ليظهرن حممد على ما بني املشرق واملغرب، وإن يهود كانوا خيربوننا هبذا، أشهد لسمعت أبا رافع سالم بن أيب 
  .إنا لنحسد حممدا على النبوة حيث خرجت من بين هارون، إنه ملرسل، ويهود ال تطاوعين على هذا: احلقيق يقول

  .ولنا منه ذحبان، واحد بيثرب وآخر خبيرب
قلت لسالم ميلك االرض ؟ قال نعم والتوراة اليت أنزلت على موسى وما أحب أن تعلم يهود بقويل : ارثقال احل

  .فيه
فلما فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب انصرف إىل وادي القرى، فحاصر أهلها : فصل قال ابن إسحاق

  .ليال مث انصرف راجعا إىل املدينة
ه سهم غارب فقتله، وقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه مث ذكر من قصة مدعم وكيف جاء

  ".كال والذي نفسي بيده إن الشملة اليت أخذها يوم خيرب مل يصبها املقاسم لتشتعل عليه نارا " وسلم 
  .وقد تقدم يف صحيح البخاري حنو ما ذكره ابن إسحاق واهللا أعلم

  .بوادي القرى وسيأيت ذكر قتاله عليه السالم
  حدثنا: قال االمام أمحد

أن رجال من أشجع من أصحاب : حيىي بن سعيد، عن حممد بن حيىي بن حبان عن أيب عمرة عن زيد بن خالد اجلهين
صلوا على صاحبكم " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف يوم خيرب، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود ما " إن صاحبكم غل يف سبيل اهللا " ن ذلك، فقال فتغري وجوه الناس م" 
  ).١(يساوي درمهني 

  .وهكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث حيىي ابن سعيد القطان
  .ورواه أبو داود وبشر بن املفضل وابن ماجه من حديث الليث بن سعد ثالثتهم عن حيىي بن سعيد االنصاري به

أن بين فزارة أرادوا أن يقاتلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرجعه من خيرب وجتمعوا لذلك : وقد ذكر البيهقي
معينا فلما حتققوا ذلك هربوا كل مهرب، وذهبوا من طريقه كل مذهب وتقدم ) ٢(فبعث إليهم يواعدهم موضعا 

ها دخل هبا مبكان يقال له سد الصهباء يف أثناء طريقه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا حلت صفية من استربائ
إىل املدينة، وأومل عليها حبيس، وأقام ثالثة أيام يبىن عليه هبا، وأمسلت فأعتقها وتزوجها وجعل عناقها صداقها، 
  .وكانت إحدى أمهات املؤمنني كما فهمه الصحابة ملا مد عليها احلجاب وهو مردفها وراءه رضي اهللا عنها



أو ببعض الطريق  -ملا أعرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصفية خبيرب : حممد بن إسحاق يف السرية قال وذكر
  وكانت اليت مجلتها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سليم بنت ملحان أم -

__________  
  .آالف مقاتل= 

  ).٦٧٥/  ٢مغازي الواقدي (كذبت : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
 ٤٥٨/  ٢ومالك يف املوطأ يف اجلهاد، باب الغلول  ١٩٢/  ٥و  ١١٤/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(

  .وأبو داود يف اجلهاد باب يف تعظيم الغلول
  .باب الصالة على من غل ٦٦والنسائي يف كتاب اجلنائز 

  .باب الغلول ٢٤وابن ماجه يف اجلهاد 
  وهو ماء من مياه بين فزارة بني خيرب وفدك : جنفا: واملوضع ٢٤٨/  ٤لبيهقي يف الدالئل ذكره ا) ٢(

أنس بن مالك، وبات هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قبة له وبات أبو أيوب متوشحا بسيفه حيرس رسول اهللا 
مالك يا أبا " عليه وسلم مكانه قال صلى اهللا عليه وسلم ويطيف بالقبة، حىت أصبح، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا 

  قال خفت عليك من هذه املرأة وكانت امرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها، وكانت" أيوب ؟ 
اللهم احفظ أبا أيوب كما بات " حديثة عهد بكفر فخفتها عليك، فزعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

بن املسيب فذكر نومهم عن صالة الصبح مرجعهم من خيرب وأن رسول حدثين الزهري عن سعيد : مث قال" حيفظين 
قال يا رسول اهللا أخذ بنفسي الذي " ماذا صنعت بنا يا بالل ؟ " اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان أوهلم استيقاظا فقال 

  .مث اقتاد ناقته غري كثري مث نزل فتوضأ وصلى كما كان يصليها قبل ذلك" صدقت " أخذ بنفسك، قال 
  .وهكذا رواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسال وهذا مرسل من هذا الوجه

حدثنا أمحد بن صاحل ثنا ابن وهب أخربين يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن أيب : وقد قال أبو داود
) ١(رس هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قفل من غزوة خيرب، فسار ليلة حىت إذا أدركنا الكرى ع

قال فغلبت بالال عيناه وهو مستند إىل راحلته فلم يستيقظ النيب صلى اهللا عليه ) ٢" (اكال لنا الليل " وقال لبالل 
وسلم وال بالل وال أحد من أصحابه حىت ضربتهم الشمس، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوهلم استيقاظا 

أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأيب أنت وأمي يا : قال" ا بالل ي" ففزع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 
رسول اهللا، قال فاقتادوا رواحلهم شيئا مث توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر بالال فأقام الصالة وصلى هلم 

) ة لذكريوأقم الصال(من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها فإن اهللا تعاىل يقول " الصبح، فلما أن قضى الصالة قال 
  .قال يونس وكان ابن شهاب يقرأها كذلك) ٣(

  .وهكذا رواه مسلم عن حرملة بن حيىي عن عبد اهللا بن وهب به وفيه أن ذلك كان مرجعهم من خيرب
ويف حديث شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرمحن بن أيب علقمة عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعهم من 

  ).٤(ال هو الذي كان يكلؤهم، ويف رواية عنه أنه هو الذي كان يكلؤهم احلديبية، ففي رواية عنه أن بال
  .فيحتمل أن ذلك كان مرتني: قال احلافظ البيهقي

ويف حديث عمران بن حصني وأيب قتادة نومهم عن الصالة وفيه حديث امليضاة فيحتمل أن ذلك إحدى هاتني : قال
  .املرتني أو مرة ثالثة

  .أيب قتادة أن ذلك كان مرجعهم من غزوة تبوكقال وذكر الواقدي يف حديث 



قال وروى زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد عن عبد الرمحن عن ابن مسعود أن ذلك كان مرجعهم 
  ).٥(من تبوك فاهللا أعلم 

  مث أورد البيهقي ما رواه
__________  

  .نزول املسافرين آخر الليل للنوم واالستراحة: التعريس) ١(
  .هو النزول أي وقت كان من ليل أو هنار: و زيدقال أب

  .أي ارقبه وأحفظه وأحرسه) ٢(
  .٢٧٢/  ٤واحلديث نقله البيهقي يف الدالئل  ١٤: سورة طه) ٣(

  .وقوله
  .أقم الصالة لذكري: كان يقرأها كذلك أي

  ).٣٠٩: ح(باب  ٥٥كتاب املساجد  ٥وأخرجه مسلم يف 
  ).١٢٢/  ١(ص ) ٤٤٧: ح(أخرجه أبو داود يف الصالة ) ٤(
   ٢٧٥/  ٤دالئل البيهقي ) ٥(

صاحب الصحيح من قصة عوف االعرايب عن أيب رجاء عن عمران بن حصني يف قصة نومهم عن الصالة وقصة 
  .املرأة صاحبة السطيحتني وكيف أخذوا منهما ماء روى اجليش بكماله ومل ينقص ذلك منهما شيئا

ين عن عبد اهللا بن رباح عن أيب قتادة وهو حديث طويل وفيه نومهم عن مث ذكر ما رواه مسلم من حديث ثابت البنا
  ).١(الصالة وتكثري املاء من تلك امليضاة 

  .وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة
ملا : حدثنا موسى بن امساعيل، ثنا عبد الواحد عن عاصم عن أيب عثمان عن أيب موسى االشعري قال: وقال البخاري
 صلى اهللا عليه وسلم خيربا، وقال ملا توجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل خيرب أشرف الناس غزا رسول اهللا

أربعوا على " اهللا أكرب ال إله إال اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : على واد فرفعوا أصواهتم بالتكبري
وأنا خلف دابة رسول اهللا صلى اهللا " وهو معكم أنفسكم إنكم ال تدعون أصم وال غائبا إنكم تدعون مسيعا قريبا 

" قلت لبيك يا رسول اهللا قال " يا عبد اهللا بن قيس " عليه وسلم فسمعين وأنا أقول ال حول وال قوة إال باهللا، فقال 
  ".ال حول وال قوة إال باهللا " قلت بلى يا رسول اهللا فداك أيب وأمي قال " أال ادلك على كلمة من كنز اجلنة 

قد رواه بقية اجلماعة من طرق عن عبد الرمحن بن مل أيب عثمان النهدي عن أيب موسى االشعري، والصواب أنه و
  .كان مرجعهم من خيرب فإن أبا موسى إمنا قدم بعد فتح خيرب كما تقدم

تتح خيرب قد أعطى ابن لقيم العبسي حني اف -فيما بلغين  -وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن اسحاق
  :ما هبا من دجاجة أو داجن، وكان فتح خيرب يف صفر، فقال ابن لقيم يف فتح خيرب

ورجال أسلم وسطها * واستيقنت بالذل ملا شيعت ) ٢(شهباء ذات مناكب وفقار * رميت نطاة من الرسول بفيلق 
إال الدجاج * فلم تدع والشق أظلم أهله بنهار جرت بأبطحها الذيول * وغفار صبحت بين عمرو بن زرعة غدوة 

* من عبد االشهل أو بين النجار ومهاجرين قد اعلموا سيماهم * تصيح باالسحار ولكل حصن شاغل من خيلهم 
* فرت يهود عند ذلك يف الوغى ) ٣(وليثوين هبا إىل أصفار * فوق املغافر مل ينوا لفرار ولقد علمت ليغلنب حممد 

  )٤(حتت العجاج غمائم االبصار 



__________  
باب ذكر حديث عمران بن حصني وما ظهر يف خرب النيب صلى اهللا عليه : راجع تفاصيل اخلربين يف الدالئل) ١(

  .٢٧٦/  ٤وسلم عن صاحبة املزادتني ج 
  .ويف باب ذكر حديث أيب قتادة االنصاري يف أمر امليضأة

  .٢٨٢/  ٤ج 
  .الكتيبة: حصن خبيرب، وقيل عني هبا، والفيلق: نطاة) ٢(
  .شديدة: رفقا
  .مجع صفر: أصفار) ٣(
  .جفون العني: الغمائم) ٤(

فتحت من : فرت: وهو بيت مشكل، غري أن يف بعض النسخ وهي قليلة عن ابن هشام انه قال: وقال السهيلي
  .إذا فتحت فاها: فرت الدابة: قولك

  .من أصحاب املغازي فصل من استشهد خبيرب من الصحابة على ما ذكره ابن اسحاق بن يسار رمحه اهللا وغريه
ورفاعة بن سروح ) ١(فمن خري املهاجرين ربيعة بن أكثم بن سخربة االسدي موىل بين أمية، وثقيف بن عمرو 

بن أهيب بن سحيم بن غرية من بين سعد بن ليث حليف بين أسد وابن ) ٢(حلفاء بين أمية، وعبد اهللا بن اهلبيب 
من أكلة الشاة املسمومة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما  أختهم، ومن االنصار بشر بن الرباء بن معرور

  تقدم، وفضيل بن النعمان السلميان، ومسعود بن سعد بن
حارثة بن ثابت بن ) ٤(بن عامر بن زريق الزرقي، وحممود بن مسلمة االشهلي، وأبو ضياح ) ٣(قيس بن خالد 

وأنيف بن حبيب ) ٦(الفائد ] بن [ بن سراقة، وأوس بن مرة ) ٥(النعمان العمري، واحلارث بن حاطب، وعروة 
، وعمارة بن عقبة رمي بسهم فقتله، وعامر بن االكوع مث سلمة بن عمرو بن )٨(، وثابت بن أثلة وطلحة )٧(

  .االكوع أصابه طرف سيفه يف ركبته فقتله رمحه اهللا كما تقدم، واالسود الراعي
  .اها يف أوائل الغزوة وهللا احلمد واملنةوقد أفرد ابن اسحاق ها هنا قصته وقد أسلفن

وممن استشهد خبيرب فيما ذكره ابن شهاب من بين زهرة مسعود بن ربيعة حليف هلم من القارة، : قال ابن اسحاق
  .ومن االنصار مث من بين عمرو بن عوف أوس بن قتادة رضي اهللا عنهم أمجعني

ت خيرب كلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلجاج بن وملا فتح: خرب احلجاج بن عالط البهزي قال ابن اسحاق
  وكانت عنده، -يارسول اهللا إن يل مبكة ماال عند صاحبيت أم شيبة بنت أيب طلحة : عالط السلمي مث البهزي فقال

__________  
  .هي مفعول فرت: وغمائم االبصار= 

  .وهي جفون أعينهم
  ).الروض االنف(
  .ن مسيطثقف بن عمرو ب: يف الواقدي) ١(
  .عبد اهللا بن أيب أمية: يف الواقدي) ٢(
  .خلدة: يف ابن هشام) ٣(
  .عمري: قيل: النعمان، ويف االستيعاب: يف الطربي واالستيعاب) ٤(



  .عدي بن مرة: يف الواقدي) ٥(
  .أوس بن القائد: يف ابن هشام) ٦(

  .أوس الفارض واثبتنا ما يف االصابة: ويف االصل
  .بن وائلةأنيف : يف الواقدي) ٧(
  .وهو طلحة بن حيىي بن مليل بن ضمرة قاله أبو ذر يف شرح السرية) ٨(

  عمارة : وذكره الواقدي باسم

وماال متفرقا يف جتار أهل مكة، فأذن يل يا رسول اهللا فأذن له، فقال إنه البد يل يا  -له منها معوض بن احلجاج 
رجاال من ) ١(ىت إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء قل، قال احلجاج، فخرجت ح: رسول اهللا من أن أقول، قال

قريش يستمعون االخبار ويسألون عن أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وقد بلغهم أنه قد سار إىل خيرب، وقد 
احلجاج بن : عرفوا أهنا قرية احلجاز ريفا ومنعة ورجاال، وهم يتجسسون االخبار من الركبان، فلما رأوين قالوا

  .عنده واهللا اخلرب -قال ومل يكونوا علموا باسالمي  - عالط 
قد بلغين : قلت: أخربنا يا أبا حممد فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إىل خيرب، وهي بلد يهود وريف احلجاز ؟ قال

هزم هزمية مل : قلت: إيه يا حجاج ؟ قال: ذلك وعندي من اخلرب ما يسركم، قال فالتبطوا جبنيب ناقيت يقولون
  .سمعوا مبثلها قطت

فيقتلوه بني [ ال نقتله حىت نبعث به إىل مكة : وقد قتل أصحابه قتال مل تسمعوا مبثله قط، وأسر حممد أسرا وقالوا
قد جاءكم اخلرب، وهذا حممد إمنا : وقالوا) ٢] (فقاموا وصاحوا مبكة : أظهرهم مبن كان أصاب من رجاهلم قال
أعينوين على مجع مايل مبكة وعلى غرمائي، فاين أريد أن : قلت: أظهركم، قال تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بني

  .أقدم خيرب، فأصيب من فل حممد وأصحابه قبل أن يسبقين التجار إىل ما هنالك
) ٢] (يل [ مايل، وكان : وجئت صاحبيت فقلت: قال فقاموا فجمعوا يل ما كان يل كأحث مجع مسعت به، قال

فلما مسع العباس بن : لي احلق خبيرب فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقين التجار، قالعندها مال موضوع، فلع
يا حجاج ما هذا : عبد املطلب اخلرب وما جاءه عين، أقبل حىت وقف إىل جنيب وأنا يف خيمة من خيم التجار، فقال

استأخر حىت ألقاك على ف: قلت: قال! نعم : وهل عندك حفظ ملا وضعت عندك ؟ قال: قلت: الذي جئت به ؟ قال
  .خالء، فإين يف مجع مايل كما ترى فانصرف حىت أفرغ

حىت إذا فرغت من مجع كل شئ كان يل مبكة وأمجعت اخلروج لقيت العباس فقلت احفظ علي حديثي يا أبا : قال
  .أفعل: ما شئت، قال: الفضل فإين أخشى الطلب ثالثا مث قل

وقد افتتح خيرب وانتثل ما  -يعين صفية بنت حيي  -لى بنت ملكهم فإين واهللا تركت ابن أخيك عروسا ع: قلت
قال قلت أي واهللا فاكتم عين ولقد أسلمت وما جئت إال ! ما تقول يا حجاج ؟ : فيها وصارت له والصحابه، قال

  آلخذ مايل فرقا عليه
ان اليوم الثالث لبس من أن أغلب عليه، فإذا مضت ثالث فاظهر أمرك فهو واهللا على ما حتب، قال حىت إذا ك

العباس حلة له، وختلق وأخذ عصاه مث خرج حىت أتى الكعبة فطاف هبا، فلما رأوه قالوا يا أبا الفضل هذا واهللا 
قال كال واهللا الذي حلفتم به، لقد افتتح حممد خيرب ونزل عروسا على بنت ملكهم، وأحرز ! التجلد حلر املصيبة 

ابه قالوا من جاءك هبذا اخلرب ؟ قال الذي جاءكم مبا جاءكم به ولقد دخل أمواهلم وما فيها وأصبحت له والصح
عليكم مسلما وأخذ أمواله فانطلق ليلحق مبحمد وأصحابه فيكون معه، فقالوا يا لعباد اهللا انفلت عدو اهللا أما واهللا 



  لو علمنا لكان لنا
__________  

  ".يف كتاب السرية البيضاء ثنية التنعيم مبكة، هلا ذكر : " يف ياقوت) ١(
  .سقطت من االصل واستدركت من ابن هشام) ٢(

  .وله شأن، قال ومل ينشبوا أن جاءهم اخلرب بذلك
حدثنا عبد الرزاق، ثنا : هكذا ذكر ابن اسحاق هذه القصة منقطعة، وقد أسند ذلك االمام أمحد بن حنبل فقال

لى اهللا عليه وسلم خيرب قال احلجاج بن عالط يا ملا افتتح رسول اهللا ص: معمر، مسعت ثابتا حيدث عن أنس قال
رسول اهللا إن يل مبكة ماال وإن يل هبا أهال وإين أريد أن آتيهم أفأنا يف حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا ؟ فأذن له 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول ما شاء
أن أشتري من غنائم حممد وأصحابه فإهنم قد استبيحوا  امجعي يل ما كان عندك فإين أريد: فأتى امرأته حني قدم فقال

  .وأصيبت أمواهلم
قال وفشى ذلك مبكة فانقمع املسلمون وأظهر املشركون فرحا وسرورا، قال وبلغ اخلرب العباس فعقر وجعل ال 

  .يستطيع أن يقوم
ى ووضعه على صدره وهو فأخذ ابنا يقال له قثم واستلق: عن مقسم قال) ١(فأخربين عثمان اخلزرجي : قال معمر

  .يقول
مث أرسل غالما له إىل : بزعم من زعم قال ثابت عن أنس* بين ذي النعم * شبه ذي االنف االشم * حيب قثم 

أقرأ : ويلك ما جئت به وماذا تقول ؟ فما وعد اهللا خري مما جئت به، فقال حجاج بن عالط: حجاج بن عالط فقال
  ل يل يف بعض بيوته آلتيه فإن اخلرب على ما يسره، فجاء غالمه فلما بلغ الدار،فليخ: على أيب الفضل السالم وقل له

أبشر يا أبا الفضل، قال فوثب العباس فرحا حىت قبل بني عينيه، فأخربه ما قال حجاج فأعتقه، قال مث جاءه : قال
سهام اهللا يف أمواهلم،  احلجاج فأخربه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد افتتح خيرب، وغنم أمواهلم، وجرت

واصطفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفية بنت حيي واختذها لنفسه، وخريها أن يعتقها وتكون زوجه أو تلحق 
بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته، قال ولكين جئت ملال كان ها هنا أردت أن أمجعه فاذهب به فاستأذنت 

  .يل أن أقول ما شئت، فاخف علي ثالثا مث اذكر ما بدا لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأذن
قال فجمعت امرأته ما كان عندها من حلى أو متاع فجمعته ودفعته إليه مث انشمر به، فلما كان بعد ثالث أتى 

العباس امرأة احلجاج فقال ما فعل زوجك ؟ فأخربته أنه ذهب يوم كذا وكذا، وقالت ال حيزنك اهللا يا أبا الفضل 
أجل ال حيزنين اهللا ومل يكن حبمد اهللا إال ما أحببنا، فتح اهللا خيرب على رسوله، : قد شق علينا الذي بلغك، قالل

وجرت فيها سهام اهللا واصطفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفية لنفسه، فإن كانت لك حاجة يف زوجك 
  .فاحلقي به

على ما أخربتك، مث ذهب حىت أتى جمالس قريش وهم يقولون فإين صادق واالمر : أظنك واهللا صادقا ؟ قال: قالت
ال يصيبك إال خري يا أبا الفضل، قال مل يصبين إال خري حبمد اهللا، أخربين احلجاج بن عالط أن خيرب : إذا مر هبم

ليأخذ فتحها اهللا على رسوله وجرت فيها سهام اهللا واصطفى صفية لنفسه، وقد سألين أن أخفي عنه ثالثا، وإمنا جاء 
ماله وما كان له من شئ هاهنا مث يذهب، قال فرد اهللا الكآبة اليت كانت باملسلمني على املشركني، وخرج املسلمون 

  من



__________  
  .اجلزري: يف رواية البيهقي) ١(

كان دخل بيته مكتئبا حىت أتى العباس فأخربهم اخلرب، فسر املسلمون ورد ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على 
  ).١(ملشركني ا

وهذا االسناد على شرط الشيخني ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي عن اسحاق بن ابراهيم 
  .عن عبد الرزاق به حنوه

  .ورواه احلافظ البيهقي من طريق حممود بن غيالن عن عبد الرزاق
  .ر عن معمر به حنوهورواه أيضا من طريق يعقوب بن سفيان عن زيد بن املبارك عن حممد بن ثو

  أن قريشا: وكذلك ذكر موسى بن عقبة يف مغازيه
يظهر احلليفان ويهود خيرب، : كان بينهم تراهن عظيم وتبايع، منهم من يقول يظهر حممد وأصحابه، ومنهم من يقول

وكان وكان احلجاج بن عالط السلمي مث البهزي قد أسلم وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتح خيرب، 
أخت عبد الدار بن قصي، وكان احلجاج مكثرا من املال، وكانت له معادن أرض بين سليم، فلما ) ٢(حتته أم شيبة 

ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خيرب استأذن احلجاج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الذهاب إىل مكة 
  ).٣(جيمع أمواله فأذن له حنو ما نقدم واهللا أعلم 

مجعوا من مزارع * بئس ما قاتلت خيابر عما : ومما قيل من الشعر يف غزوة خيرب قول حسان: قال ابن إسحاق
ت موت اهلزال غري * وأقروا فعل الذميم الذليل أمن املوت يهربون فإن املو * وخنيل كرهوا املوت فاستبيح محاهم 

بكل فىت * وحنن وردنا خيربا وفروضه : نصاريمجيل وقال كعب بن مالك فيما ذكره ابن هشام عن أيب زيد اال
جرئ على االعداء يف كل مشهد عظيم رماد القدر يف * عاري االشاجع مزود جواد لدى الغايات ال واهن القوى 

من اهللا يرجوها وفوزا بأمحد يذود * ضروب بنصل املشريف املهند يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة * كل شتوة 
جيود بنفس دون نفس حممد يصدق * ويدفع عنه باللسان وباليد وينصره من كل أمر يريبه  *وحيمي عن ذمار حممد 
  يريد بذاك العز والفوز يف غد* باالنباء بالغيب خملصا 

__________  
والبيهقي يف  ٢١٦/  ٥ونقله الصاحلي يف السرية الشامية  ١٣٩ - ١٣٨/  ٣رواه االمام أمحد يف مسنده ) ١(

  .٢٦٦/  ٤الدالئل 
  .ن أنسع
  .أم شيبة بنت عمري بن هاشم أخت مصعب العبدي: يف الواقدي) ٢(
  .٢٦٥/  ٤رواه عن موسى بن عقبة وعروة البيهقي يف الدالئل ) ٣(

حدثين عبد الرمحن بن : فصل مروره صلى اهللا عليه وآله بوادي القرى وحماصرة اليهود ومصاحلتهم قال الواقدي
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب إىل : عن أيب هريرة قالعبد العزيز عن الزهري عن أيب سلمة 

وادي القرى وكان رفاعة بن زيد بن وهب اجلذامي قد وهب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبدا أسود يقال له 
دم إليها ناس من مدعم، وكان يرحل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما نزلنا بوادي القرى انتهينا إىل يهود وق

العرب، فبينا مدعم حيط رحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد استقبلتنا يهود بالرمي حني نزلنا ومل نكن على 



  .تعبية
  .وهم يصيحون يف آطامهم فيقبل سهم عاثر فأصاب مدعما فقتله، فقال الناس هنيئا له باجلنة

بيده إن الشملة اليت أخذها يوم خيرب من املغامن مل تصبها كال والذي نفسي " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .فلما مسع بذلك الناس جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشراك أو شراكني" املقاسم لتشتعل عليه نارا 

  ).١" (شراك من نار أو شراكان من نار : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
حديث مالك عن ثور بن يزيد عن أيب الغيث عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا وهذا احلديث يف الصحيحني من 

  .عليه وسلم بنحوه
فعىب رسول اهللا أصحابه للقتال وصفهم ودفع لواءه إىل سعد بن عبادة، وراية إىل احلباب بن املنذر، : قال الوادي

وأخربهم إن أسلموا أحرزوا أمواهلم  وراية إىل سهل بن حنيف، وراية إىل عباد بن بشر، مث دعاهم إىل االسالم
فربز رجل منهم فربز إليه الزبري بن العوام فقتله، مث برز آخر فربز إليه علي : وحقنوا دماءهم وحساهبم على اهللا، قال

فقتله، حىت قتل منهم أحد عشر رجال كل ما قتل منهم رجال دعي من بقي منهم إىل االسالم، ولقد كانت الصالة 
م فيصلي بأصحابه مث يعود فيدعوهم إىل االسالم وإىل اهللا عزوجل ورسوله، وقاتلهم حىت أمسى حتضر ذلك اليو

اهللا أمواهلم وأصابوا أثاثا ) ٢(وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حىت أعطوا بأيديهم، وفتحها عنوة وغنمهم 
  .ومتاعا كثريا

أيام، فقسم ما أصاب على أصحابه، وترك االرض وأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوادي القرى أربعة 
ما وطئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(والنخيل يف أيدي اليهود وعاملهم عليها، فلما بلغ يهود تيماء 

  خيرب وفدك ووادي القرى، صاحلوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اجلزية،
يهود خيرب وفدك ومل خيرج أهل تيماء ووادي القرى الهنما داخلتان  وأقاموا بأيديهم أمواهلم، فلما كان عمر أخرج

يف أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القرى إىل املدينة حجاز، ومن وراء ذلك من الشام، قال مث انصرف رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعا إىل املدينة بعد أن فرغ من خيرب ووادي

__________  
  .٧١٠/  ٢ مغازي الواقدي) ١(
  .وغنمه: يف املغازي) ٢(
  ) .٢٧٢/  ٢وفاء الوفاة ج (على مثاين مراحل من املدينة بينها وبني الشام : تيماء) ٣(

  .القرى وغنمه اهللا عزوجل
حدثين يعقوب بن حممد، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب صعصعة، عن احلارث ابن عبد اهللا بن : قال الواقدي

ال تطرقوا النساء بعد : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلرف وهو يقول: التكعب، عن أم عمارة ق
) ١(فذهب رجل من احلي فطرق أهله فوجد ما يكره، فخلى سبيلها ومل يهجر، وضن : قالت" صالة العشاء 

  .ى ما يكرهبزوجته أن يفارقها وكان له منها أوالد وكان حيبها، فعصى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأ
فصل ثبت يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا افتتح خيرب عامل يهودها عليها على شطر ما خيرج 

  .منها من متر أو زرع
" وقد ورد يف بعض ألفاظ هذا احلديث على أن يعملوها من أمواهلا، ويف بعضها وقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ".نقركم ما شئنا 



أنه كان يبعث عليهم عبد اهللا بن رواحة خيرصها عليهم عند استواء مثارها مث يضمنهم إياه، فلما قتل :  السننويف
  .عبد اهللا بن رواحة مبؤتة بعث جبار بن صخر كما تقدم

  .وموضع حترير ألفاظه وبيان طرقه كتاب املزارعة من كتاب االحكام إن شاء اهللا وبه الثقة
ألت ابن شهاب كيف أعطى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهود خيرب خنلهم ؟ فأخربين س: وقال حممد بن اسحاق

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم افتتح خيرب عنوة بعد القتال، وكانت خيرب مما أفاء اهللا
صلى اهللا عليه، مخسها وقسمها بني املسلمني، ونزل من نزل من أهلها على اجلالء بعد القتال، فدعاهم رسول اهللا 

إن شئتم دفعت إليكم هذه االموال على أن تعملوها، وتكون مثارها بيننا وبينكم، فأقركم ما : " عليه وسلم فقال
فقبلوا وكانوا على ذلك يعملوهنا، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبعث عبد اهللا بن رواحة " أقركم اهللا 

  .فيقسم مثرها ويعدل عليهم يف اخلرص
اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم أقرها أبو بكر بأيديهم، على املعاملة اليت عاملهم عليها رسول اهللا صلى اهللا  فلما توىف

عليه وسلم حىت تويف، مث أقرهم عمر بن اخلطاب صدرا من إمارته، مث بلغ عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ففحص عمر عن ذلك، حىت بلغه الثبت، " لعرب دينان ال جيتمعن جبزيرة ا" قال يف وجعه الذي قبضه اهللا فيه 

  .إن اهللا أذن يل يف إجالئكم: فأرسل إىل يهود فقال
فمن كان عنده عهد من " ال جيتمعن يف جزيرة العرب دينان : " وقد بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

كن عنده عهد فليتجهز للجالء، فأجلى عمر من مل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فليأتين به، أنفذه له، ومن مل ي
  ).٢] (منهم [ يكن عنده عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

  قد ادعى يهود خيرب يف أزمان متأخرة بعد الثلثمائة أن بأيديهم كتابا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قلت
__________  

  .هفخلى سبيله ومل يهج: العبارة يف الواقدي) ١(
  .٣٧١/  ٣من سرية ابن هشام ج ) ٢(

فيه أنه وضع اجلزية عنهم، وقد اغتر هبذا الكتاب بعض العلماء حىت قال باسقاط اجلزية عنهم، من الشافعية الشيخ 
أبو علي بن خريون وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل ال أصل له، وقد بينت بطالنه من وجوه عديدة يف كتاب 

اله مجاعة من االصحاب يف كتبهم كأبن الصباغ يف مسائله، والشيخ أيب حامد يف مفرد، وقد تعرض لذكره وإبط
تعليقته، وصنف فيه ابن املسلمة جزءا منفردا للرد عليه، وقد حتركوا به بعد السبعمائة وأظهروا كتابا فيه نسخة ما 

وقد كان مات قبل  ذكره االصحاب يف كتبهم، وقد وقفت عليه فإذا هو مكذوب، فإن فيه شهادة سعد بن معاذ
زمن خيرب، وفيه شهادة معاوية بن أيب سفيان ومل يكن أسلم يومئذ، ويف آخره وكتبه علي بن أبو طالب وهذا حلن 

  وخطأ، وفيه وضع اجلزية ومل تكن شرعت بعد، فإهنا إمنا شرعت أول ما شرعت وأخذ من أهل
  .جنران

  .وذكروا أهنم وفدوا يف حدود سنة تسع واهللا أعلم
خرجت أنا والزبري ابن العوام واملقداد : وحدثين نافع موىل عبد اهللا بن عمر عن ابن عمر قال: ل ابن اسحاقمث قا

فعدي علي حتت الليل، وأنا نائم على : بن االسود إىل أموالنا خبيرب نتعاهدها، فلما قدمنا تفرقنا يف أموالنا، قال
من صنع هذا بك ؟ فقلت ال : فأتياين فسأالين فراشي ففدعت يداي من مرفقي، فلما استصرخت علي صاحباي

  .أدري، فأصلحا من يدي مث قدما يب على عمر، فقال هذا عمل يهود خيرب



أيها الناس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عامل يهود خيرب على أنا خنرجهم : مث قام يف الناس خطيبا فقال
على االنصاري قبله، ال نشك ) ١(ا يديه كما بلغكم مع عدوهتم إذا شئنا، وقد عدوا على عبد اهللا بن عمر، ففدعو

  .أهنم كانوا أصحابه، ليس لنا هناك عدو غريهم، فمن كان له مال من خيرب فليلحق به، فإين خمرج يهود فأخرجهم
 كان لعمر بن اخلطاب سهمه الذي خبيرب وقد كان وقفه يف سبيل اهللا وشرط يف الوقف ما أشار به رسول اهللا: قلت

  .صلى اهللا عليه وسلم كما هو ثابت يف الصحيحني، وشرط أن يكون النظر فيه لالرشد فاالرشد من بناته وبنيه
مجاع أبو اب السرايا اليت تذكر بعد فتح خيرب وقبل عمرة القضية وإن كان تاريخ : قال احلافظ البيهقي يف الدالئل

  .بعضها ليس بالواضح عند أهل املغازي
حدثنا هبز ثنا عكرمة بن عمار، ثنا أياس بن سلمة، حدثين أيب : صديق إىل بين فزارة قال االمام أمحدسرية أيب بكر ال

خرجنا مع أيب بكر بن أيب قحافة وأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علينا فغزونا بين فزارة، فلما دنونا من : قال
  بكر فشننا الغارة فقتلنا على املاء من مراملاء أمرنا أبو بكر فعرسنا، فلما صلينا الصبح أمرنا أبو 

__________  
  .عدوهم: يف ابن هشام) ١(

من الناس فيه من الذرية والنساء حنو اجلبل وأنا أعدو يف آثارهم فخشيت ) ١(مث نظرت إىل عنق : قبلنا، قال سلمة
  فجئت هبم: أن يسبقوين إىل اجلبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبني اجلبل، قال

ىل أيب بكر حىت أتيته على املاء وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة هلا من أحسن العرب، أسوقهم إ
قال فنفلين أبو بكر بنتها، قال فما كشفت هلا ثوبا حىت قدمت املدينة مث بت فلم اكشف هلا ثوبا، قال فلقيين رسول 

واهللا يا رسول اهللا لقد أعجبتين : فقلت: قال" هب يل املرأة يا سلمة " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السوق فقال يل 
فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتركين حىت إذا كان من الغد لقيين رسول اهللا : وما كشفت هلا ثوبا، قال

 وما يا رسول اهللا واهللا لقد أعجبتين: فقلت: قال" يا سلمة هب يل املرأة " صلى اهللا عليه وسلم يف السوق فقال 
فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتركين حىت إذا كان من الغد لقيين رسول اهللا صلى : كشفت هلا ثوبا، قال

يا رسول اهللا واهللا ما كشفت هلا ثوبا : قلت: قال" يا سلمة هب يل املرأة هللا أبوك " اهللا عليه وسلم يف السوق فقال 
 صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل مكة ويف أيديهم أسارى من املسلمني وهي لك يا رسول اهللا، قال بعث هبا رسول اهللا

  .وقد رواه مسلم والبيهقي من حديث عكرمة بن عمار به) ٢(ففداهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتلك املرأة 
ده أن رسول وراء مكة بأربعة أميال مث أورد البيهقي من طريق الواقدي بأساني) ٣(سرية عمر بن اخلطاب إىل تربة 

ومعه ) ٤] (إىل عجز هوازن بتربة [ اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يف ثالثني راكبا 
دليل من بين هالل، وكانوا يسريون الليل ويكمنون النهار، فلما انتهوا إىل بالدهم هربوا منهم وكر عمر راجعا إىل 

؟ فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يأمرين إال بقتال هوازن يف  املدينة، فقيل له هل لك يف قتال خثعم
  ).٥(أرضهم 

سرية عبد اهللا بن رواحة إىل يسري بن رزام اليهودي مث أورد من طريق ابراهيم بن هليعة، عن أيب االسود عن عروة، 
اهللا بن رواحة يف ثالثني راكبا  ومن طريق موسى بن عقبة عن الزهري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث عبد

  فيهم عبد اهللا بن رواحة
__________  

  .مجاعة: عنق من الناس) ١(



من حديث ) ٤٦: ح(باب  ١٤كتاب اجلهاد  ٣٢: ومسلم يف صحيحه ٢٩٠/  ٤رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(
  .عمر بن يونس عن عكرمة بن عمار

  .من مكة طريق صنعاء وجنرانموضع بناحية العبالء على أربع ليال : تربة) ٣(
  .من الواقدي والبيهقي) ٤(
  .٧٢٢/  ٢اخلرب يف املغازي للواقدي ج ) ٥(

  .وقال كانت يف شعبان سنة سبع
  .٢٩٢/  ٤ونقل البيهقي عنه يف الدالئل ج 

م، فأتوه إىل يسري بن رزام اليهودي حىت أتوه خبيرب، وبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه جيمع غطفان ليغزوه هب
  .فقالوا أرسلنا إليك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ليستعملك على خيرب، فلم يزالوا به حىت تبعهم يف ثالثني رجال مع كل رجل منهم رديف من املسلمني، فلما بلغوا 
ففطن له  وهي من خيرب على ستة أميال ندم يسري بن رزام فأهوى بيده إىل سيف عبد اهللا بن رواحة،) ١(قرقرة نيار 

عبد اهللا بن رواحة فزجر بعريه مث اقتحم يسوق بالقوم حىت استمكن من يسري ضرب رجله فقطعها، واقتحم يسري 
  .من شوحط فضرب به وجه عبد اهللا بن رواحة فشجه شجة مأمومة) ٢(ويف يده خمراش 

ومل يصب من املسلمني وانكفأ كل رجل من املسلمني على رديفه فقتله غري رجل واحد من اليهود أعجزهم شدا 
  .فلم تقيح ومل تؤذه حىت مات) ٣(أحد، وبصق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف شجة عبد اهللا بن رواحة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بشري بن : سرية أخرى مع بشري بن سعد روي من طريق الواقدي باسناده
استاق نعمهم، فقاتلوه وقتلوا عامة من معه وصرب هو يومئذ صربا سعد يف ثالين راكبا إىل بين مرة من أرض فدك ف

  .هبا عند رجل من اليهود، مث كر راجعا إىل املدينة) ٤(عظيما، وقاتل قتاال شديدا، مث جلأ إىل فدك فبات 
فذكر مث بعث إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالب بن عبد اهللا ومعه مجاعة من كبار الصحابة : قال الواقدي

منهم أسامة بن زيد، وأبا مسعود البدري، وكعب بن عجرة مث ذكر مقتل أسامة ابن زيد ملرداس بن هنيك حليق بين 
  ال إله إال اهللا، وأن الصحابة: مرة وقوله حني عاله بالسيف

ن وقد ذكر هذه القصة يونس بن بكري عن ابن اسحاق ع) ٥(الموه على ذلك حىت سقط يف يده وندم على ما فعل 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث غالب بن عبد اهللا الكليب إىل أرض : شيخ من بين سلمة عن رجال من قومه

  .بين مرة فأصاب مرداس بن هنيك حليفا هلم من احلرقة فقتله أسامة
أنا ورجل  أدركته: فحدثين حممد بن أسامة بن حممد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال: قال ابن اسحاق

أشهد أن ال إله إال اهللا، فلم ننزع عنه حىت : فلما شهرنا عليه السيف قال -يعين مرداس بن هنيك  -من االنصار 
  .قتلناه

  يا أسامة من: " فلما قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربناه فقال
__________  

  .ثبار: يف البيهقي ومعجم البلدان) ١(
  .خمرش وهو عصا معوجة الرأس: يف البيهقي) ٢(
عبد اهللا بن أنيس الذي أصيب وليس ابن رواحة : وفيه: ٢٩٤/  ٤رواية موسى بن عقبة يف دالئل البيهقي ج ) ٣(

  .٢٦٦/  ٤وهو كذلك يف سرية ابن هشام ج 



  .أقام عند يهودي بفدك أياما حىت ارتفع من اجلراح: يف الواقدي) ٤(
   ٢٩٥/  ٢ا عنه البيهقي يف الدالئل ج ورواه ٧٢٤/  ٢مغازي الواقدي ) ٥(

فوالذي " فمن لك يا أسامة بال إله إال اهللا : " يا رسول اهللا إمنا قاهلا تعوذا من القتل، قال: فقلت" لك بال إله إال اهللا 
  .بعثه باحلق ما زال يرددها علي حىت متنيت أن ما مضى من إسالمي مل يكن، وأين أسلمت يومئذ ومل أقتله

  ).١(فقلت بعدك " بعدي يا أسامة : "  أعطي اهللا عهدا أن ال أقتل رجال يقول ال إله إال اهللا أبدا، فقالإين: فقلت
بعثنا : مسعت أسامة بن زيد حيدث قال: حدثنا هشيم بن بشري، أنبأنا حصني، عن أيب ظبيان قال: قال االمام أمحد

صبحناهم وكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلرقة من جهينة، قال ف
ال إله إال اهللا، : فغشيته أنا ورجل من االنصار، فلما تغشيناه قال: أشدهم علينا، وإذا أدبروا كان حاميتهم، قال

 يا أسامة أقتلته بعدما قال ال إله إال" فكف عنه االنصاري وقتلته، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  يا رسول اهللا إمنا كان متعوذا من القتل، قال فكررها علي حىت: قلت: قال" اهللا ؟ 

  ).٢(متنيت أين مل أكن أسلمت إال يومئذ 
  .وأخرجه البخاري ومسلم من حديث هشيم به حنوه

 بعث: حدثين يعقوب بن عتبة، عن مسلم بن عبد اهللا اجلهين، عن جندب ابن مكيث اجلهين قال: وقال ابن إسحاق
كلب ليث إىل بين امللوح بالكديد وأمره أن يغري عليهم  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالب بن عبد اهللا الكليب 

إين إمنا جئت : وكنت يف سريته، فمضينا حىت إذا كنا بالقديد لقينا احلارث بن مالك بن الربصاء الليثي فأخذناه فقال
ا جئت لتسلم فال يضريك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غري ذلك السلم، فقال له غالب بن عبد اهللا إن كنت إمن

أمكث معه حىت منر عليك فإن نازعك : استوثقنا منك، قال فأوثقه رباطا وخلف عليه روجيال أسود كان معنا وقال
  .فاحتز رأسه

طلعين على احلاضر ومضينا حىت أتينا بطن الكديد فنزلنا عشية بعد العصر، فبعثين أصحايب إليه، فعمدت إىل تل ي
  .فانبطحت عليه، وذلك قبل غروب الشمس، فخرج رجل منهم فنظر فرآين منبطحا على التل) ٣(

فقال المرأته، إين الرى سوادا عى هذا التل ما رأيته يف أول النهار، فانظري ال تكون الكالب اجترت بعض 
وسي وسهمني من نبلي فناولته فرماين بسهم يف واهللا ما أفقد منها شيئا، قال فناوليين ق: أوعيتك ؟ فنظرت فقالت

جنيب أو قال يف جبيين فنزعته فوضعته ومل أحترك، مث رماين باآلخر فوضعه يف رأس منكيب فنزعته فوضعته ومل أحترك، 
أما واهللا لقد خالطه سهماي ولو كان ريبة لتحرك، فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما ال متضغهما : فقال المرأته

كالب، قال فأمهلنا حىت إذا راحت رواحيهم وحىت احتلبوا وعطنوا وسكنوا وذهبت عتمة من الليل، شننا علي ال
عليهم الغارة فقتلنا واستقنا النعم ووجهنا قافلني به وخرج صريخ القوم إىل قومهم بقربنا، قال وخرجنا سراعا حىت 

  منر باحلارث بن مالك بن الربصاء وصاحبه، فانطلقنا به معنا
__________  

  .٢٩٧/  ٤، ودالئل البيهقي ٢٧١/  ٤سرية ابن هشام ) ١(
  .أخرجه مسلم يف كتاب االميان عن يعقوب الدورقي، والبخاري يف املغازي) ٢(

  .٥١٧/  ٧فتح الباري 
  .اجلماعة من الناس النازلون على املاء: احلاضر) ٣(



  بيننا وبينهم إال بطن الوادي من وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما ال قبل لنا به، حىت إذا مل يكن
قديد، بعث اهللا من حيث شاء ماء ما رأينا قبل ذلك مطرا وال حاال، وجاء مبا ال يقدر أحد أن يقدم عليه، فلقد 

شك النفيلي فذهبنا سراعا  -رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه، وحنن جند هبا أو حندوها 
  ).١( املسلك، مث حذرنا عنه حىت أعجزنا القوم مبا يف أيدينا حىت أسندنا هبا يف

وقد رواه أبو داود من حديث حممد بن اسحاق يف روايته عبد اهللا بن غالب، والصواب غالب بن عبد اهللا كما 
  .تقدم

  .وكان معه من الصحابة مائة وثالثون رجال: وذكر الواقدي هذه القصة باسناد آخر وقال فيه
هقي من طريق الواقدي سرية بشري بن سعد أيضا إىل ناحية خيرب فلقوا مجعا من العرب وغنموا نعما مث ذكر البي

كثريا، وكان بعثه يف هذه السرية باشارة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، وكان معه من املسلمني ثالمثائة رجل 
  . خيربودليله حسبل بن نويرة وهو الذي كان دليل النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل

  ).٢(قاله الواقدي 
وغزوته إىل الغابة ) ٣(كان من حديث قصة أيب حدرد : سرية بين حدرد إىل الغابة قال يونس عن حممد بن اسحاق
: تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها مائيت درهم، قال: ما حدثين جعفر بن عبد اهللا بن أسلم، عن أيب حدرد قال

: " مائيت درهم، فقال: فقلت" كم أصدقت ؟ " م أستعينه على نكاحي فقال فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
فلبثت أياما مث أقبل رجل من " واهللا لو كنتم تأخذوهنا من واد ما زدمت، واهللا ما عندي ما أعينك به ! سبحان اهللا 

بقومه ومن معه يف بطن عظيم من جشم حىت نزل  -أو قيس بن رفاعة  -رفاعة بن قيس : جشم بن معاوية يقال له
: بالغابة يريد أن جيمع قيسا على حماربة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان ذا اسم وشرف يف جشم، قال

اخرجوا إىل هذا الرجل حىت تأتوا منه " من املسلمني فقال ] معي [ فدعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورجلني 
  ".خبرب وعلم 

عليه أحدنا، فواهللا ما قامت به ضعفا حىت دعمها الرجال من خلفها بأيديهم، حىت وقدم لنا شارفا عجفاء، فحمل 
فخرجنا ومعنا سالحنا من النبل والسيوف حىت إذا جئنا قريبا من " تبلغوا على هذه " استقلت وما كادت، وقال 

م، وقلت احلاضر مع غروب الشمس فكمنت يف ناحية، وأمرت صاحيب، فكمنا يف ناحية أخرى من حاضر القو
  إذا مسعتماين قد كربت وشددت يف العسكر فكربا وشدا: هلما

__________  
  .٢٩٨/  ٤ورواه البيهقي عنه يف الدالئل ج  ٢٥٧/  ٤سرية ابن هشام ج ) ١(

  .٧٢٦/  ٢والواقدي يف املغازي ج 
  .وفيه سرية بشري بن سعد إىل اجلناب سنة سبع: ٧٢٧/  ٢مغازي الواقدي ج ) ٢(

  .٣٠١/  ٤عنه يف الدالئل ج  ونقله البيهقي
  .من بالد فزارة: من أرض غطفان، وقال احلازمي: واجلناب

كذا قال خليفة، وقال علي بن ..اختلف يف امسه فقيل سالمة بن عمري بن سالمة: هو أبو حدرد االسلمي) ٣(
  .امسه عبيد: املديين

  ).٤٢/  ٤(له ترمجة يف االصابة 



ى غرة أو نرى شيئا وقد غشينا الليل حىت ذهبت فحمة العشاء، وقد كان هلم معي، فواهللا إنا كذلك ننتظر أن نر
راع قد سرح يف ذلك البلد، فأبطأ عليهم وختوفوا عليه، فقام صاحبهم رفاعة بن قيس، فأخذ سيفه فجعله يف عنقه 

ال إال أنا، : ، فقالواهللا التيقنن أمر راعينا ولقد أصابه شر، فقال نفر ممن معه، واهللا ال تذهب حنن نكفيك: فقال
  .قالوا حنن معك

واهللا ال يتبعين منكم أحد، وخرج حىت مر يب فلما أمكنين نفحته بسهم فوضعته يف فؤاده، فواهللا ما تكلم : فقال
فوثبت إليه، فاحتززت رأسه مث شددت ناحية العسكر وكربت، وشد صاحباي وكربا، فواهللا ما كان إال التجا ممن 

قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أمواهلم، واستقنا إبال عظيمة وغنما  كان فيه، عندك بكل ما
كثرية فجئنا هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجئت برأسه أمحله معي، فأعطاين من تلك االبل ثالثة عشر 

  .يف صداقي فجمعت إيل أهلي) ١(بعريا 
حدثين يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن ابن : بن االضبط قال ابن إسحاق السرية اليت قتل فيها حملم بن جثامة عامر

يف نفر من املسلمني ) ٣(بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أضم : عبد اهللا بن أيب حدرد عن أبيه قال) ٢(
عامر بن االضبط  منهم، أبو قتادة احلارث بن ربعي وحملم بن جثامة بن قيس، فخرجنا حىت إذا كنا ببطن أضم مر بنا

له ووطب من لنب، فسلم علينا بتحية االسالم، فأمسكنا عنه، ومحل عليه ) ٤(االشجعي على قعود له، معه متيع 
  حملم بن جثامة فقتله لشئ كان بينه وبينه وأخذ بعريه ومتيعه، فلما قدمنا مع

الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا يا أيها (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربناه اخلرب فنزل فينا القرآن 
وال تقولوا ملن ألقى عليكم السالم لست مؤمنا تبتغون عرض احلياة الدنيا فعند اهللا مغامن كثرية كذلك كنتم من قبل 

 هكذا رواه االمام أمحد عن يعقوب عن أبيه]  ٩٤: النساء) [ فمن اهللا عليكم فتبينوا إن اهللا كان مبا تعملون خبريا
  .عن حممد بن اسحاق عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط عن القعقاع بن عبد اهللا بن أيب حدرد عن أبيه فذكره

  )٥(حدثين حممد بن جعفر مسعت زياد بن ضمرية بن سعد الضمري : قال ابن اسحاق
__________  

  .٣٠٣/  ٤نس بن بكري ج روى اخلرب البيهقي يف الدالئل عن ابن اسحاق من طريق أمحد بن عبد اجلبار عن يو) ١(
سرية أيب قتادة بن ربعي إىل خضرة وهي أرض حمارب بنجد يف شعبان سنة مثان من : واخلرب يف ابن سعد وفيه

  .كان السهم اثنا عشر بعريا: اهلجرة، يف مخسة عشر نفر، ويف الواقدي
  .والبعري يعدل عشرا من الغنم

  ).٧٧٩/  ٢مغازي الواقدي  - ١٣٢/  ٢طبقات ( كانت يف رمضان سنة مثان وكانوا مثانية نفر: وقال
  .القعقاع بن عبد اهللا: يف ابن هشام) ٢(

  .عبد الرمحن بن عبد اهللا: ويف الواقدي
  .وهي فيما بني ذي خشب وذي املروة: إضم) ٣(

  .وبينها وبني املدينة ثالثة برد
  ).١٣٩/  ٢: ابن سعد(
  .تصغري متاع: ملتيعالبعري يقتعده الراعي يف كل حاجة، وا: القعود) ٤(

  .وعاء اللنب: والرطب
  .السلمي: يف ابن هشام) ٥(



فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : قاال -وكانا شهدا حنينا  -حيدث عن عروة بن الزبري عن أبيه وعن جده قاال 
الشجعي وسلم صالة الظهر، فقام إىل ظل شجرة فقعد فيه فقام إليه عيينة بن بدر، فطلب بدم عامر بن االضبط ا

: فقال عيينة بن بدر" هل لكم أن تأخذوا منا اآلن مخسني بعريا ومخسني إذا رجعنا إىل املدينة ؟ ) ١(وهو سيد عامر 
ابن مكيتل وهو : مثل ما أذاق نسائي، فقال رجل من بين ليث يقال له) ٢(واهللا ال أدعه حىت أذيق نساءه من احلزن 

) ٣(جد هلذا القتيل شبها يف غرة االسالم إال كغنم وردت فشربت يا رسول اهللا ما أ: قصري من الرجال فقال
هل لكم أن تأخذوا " اليوم وغري غدا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٤(اوالها، فنفرت أخراها اسنت 
  مخسني بعريا اآلن ومخسني

امة إيتوا به حىت يستغفر له رسول اهللا فلم يزل هبم حىت رضوا بالدية، فقال قوم حملم بن جث" إذا رجعنا إىل املدينة ؟ 
فجاء رجل طوال ضرب اللحم يف حلة قد هتيأ فيها للقتل، فقام بني يدي النيب صلى اهللا : صلى اهللا عليه وسلم قال

  .قاهلا ثالثا، فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه" اللهم ال تغفر مللحم " عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .زعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك: مد بن اسحاققال حم

وهكذا رواه أبو داود من طريق محاد بن سلمة عن ابن اسحاق، ورواه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن أيب 
خالد االمحر، عن ابن إسحاق، عن حممد بن جعفر، عن زيد بن ضمرية عن أبيه وعمه فذكر بعضه، والصواب كما 

  .عن أبيه وعن جده) ٥(ق عن حممد بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضمرية رواه ابن إسحا
وهكذا رواه أبو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرمحن بن أيب الزناد، وعن عبد الرمحن ابن احلارث، عن حممد 

  .بن جعفر عن زياد بن سعد بن ضمرية عن أبيه وجده بنحوه كما تقدم
يا : مل يقبلوا الدية حىت قام االقرع بن حابس فخال هبم، وقال): ٦(لنضر أنه قال حدثين سامل أبو ا: وقال ابن اسحاق

معشر قيس سألكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتيال تتركونه ليصلح به بني الناس فمنعتموه إياه، أفأمنتم أن 
ى اهللا عليه وسلم يغضب عليكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيغضب اهللا لغضبه ويلعنكم رسول اهللا صل

فيلعنكم اهللا بلعنته لكم، لتسلمنه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو آلتني خبمسني من بين متيم كلهم يشهدون 
  .أن القتيل كافر ما صلى قط فال يطلنب دمه، فلما قال ذلك هلم أخذوا الدية

  .وهذا منقطع معضل
  أن حملما :وقد روى ابن اسحاق عمن ال يتهم عن احلسن البصري

__________  
  .سيد قيس: رئيس غطفان، ويف رواية البيهقي عن ابن اسحاق: يف ابن هشام) ١(
  .من احلرقة: يف ابن هشام والبيهقي) ٢(
  .فرميت: يف ابن هشام) ٣(
  .أي أحكم اليوم لنا بالدم يف أمرنا هذا، وأحكم غدا بالدية ملن شئت: اسنن اليوم) ٤(
  .ضمرية بن سعد زياد بن: يف ابن هشام) ٥(
  .أن عيينة بن حصن: وأخربنا سامل أبو النضر أنه حدث: يف ابن هشام) ٦(

مث دعا عليه، قال احلسن فواهللا ما مكث حملم إال " أمنته مث قتلته ؟ " ملا جلس بني يديه عليه الصالة والسالم قال له 
االرض، فرضموا عليه من احلجارة حىت سبعا حىت مات فلفظته االرض مث دفنوه فلفظته االرض مث دفنوه فلفظته 

إن االرض لتطابق على من هو شر منه ولكن اهللا أراد أن : " واروه فبلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال



  ).١" (يعظكم يف حرم ما بينكم ملا أراكم منه 
هللا صلى اهللا عليه بعث رسول ا: ثنا وكيع ثنا جرير عن ابن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: وقال ابن جرير

 -وكانت بينهم هنة يف اجلاهلية  -وسلم حملم بن جثامة مبعثا فلقيهم عامر بن االضبط فحياهم بتحية االسالم 
يا : فرماه حملم بسهم فقتله فجاء اخلرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتكلم فيه عيينة واالقرع فقال االقرع

ال واهللا حىت تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائي فجاء حملم يف بردين : ل عيينةرسول اهللا سن اليوم وغري غدا، فقا
ال غفر اهللا لك " فجلس بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليستغفر له فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اؤوا النيب صلى اهللا عليه فقام وهو يتلقى دموعه بربديه، فما مضت له سابعة حىت مات فدفنوه فلفظته االرض فج" 
" إن االرض لتقبل من هو شر من صاحبكم ولكن اهللا أراد أن يعظكم من حرمتكم " وسلم فذكروا ذلك له فقال 

  .اآلية) يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا(مث طرحوه يف جبل فألقوا عليه من احلجارة ونزلت 
ي ورواه شعيب عن الزهري عن عبد اهللا بن وهب عن قبيصة بن ذؤيب حنو وقد ذكره موسى بن عقبة عن الزهر

هذه القصة، إال أنه مل يسم حملم بن جثامة وال عامر بن االضبط وكذلك رواه البيهقي عن احلسن البصري بنحو 
  ).٢(اآلية ) يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم يف سبيل اهللا فتبينوا(هذه القصة وقال وفيه نزل قوله تعاىل 

  .وقد تكلمنا يف سبب نزول هذه اآلية ومعناها يف التفسري مبا فيه الكفاية وهللا احلمد واملنة: قلت
من طريق االعمش عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد ): ٤(ثبت يف الصحيحني ) ٣(سرية عبد اهللا بن حذافة السهمي 

  الرمحن
  ه وسلم رجال من االنصار على سرية بعثهماستعمل النيب صلى اهللا علي: احلبلى، عن علي بن أيب طالب قال

__________  
  .٣٠٨/  ٤والبيهقي يف الدالئل عن ابن اسحاق ج  ٢٧٦/  ٤سرية ابن هشام ) ١(
ونقل رواية احلسن البصري من غري  ٣٠٩/  ٤رواية موسى بن عقبة عن الزهري، نقلها البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

  .ن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرجل م: ذكر اسم حملم وال عامر إمنا قال
  .يف نسخ املطبوعة حزافة حتريف) ٣(

والصواب حذافة، وهو من املسلمني االوائل، هاجر إىل احلبشة فيمن هاجر ثانيا، قيل شهد بدرا، محل كتاب رسول 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل كسرى

باب ) ٨(كتاب االمارة  ٣٣ومسلم يف  ٥٨/  ٨لباري باب فتح ا ٥٩كتاب املغازي  ٦٤احلديث يف البخاري ) ٤(
  ).٤٠: ح(

أوقدوا نارا فأوقدوا مث : امجعوا يل حطبا فجمعوا فقال: وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، قال فأغضبوه يف شئ فقال
فنظر : فادخلوها قال: بلى، قال: أمل يأمركم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تسمعوا يل وتطيعوا ؟ قالوا: قال

إمنا فررنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من النار، قال فسكن غضبه وطفئت النار، : بعضهم إىل بعض، وقالوا
لو دخلوها ما خرجوا منها إمنا الطاعة يف املعروف " فلما قدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال 

طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبري عن ابن عباس وقد تكلمنا على  وهذه القصة ثابتة أيضا يف الصحيحني من" 
  .هذه مبا فيه كفاية يف التفسري وهللا احلمد واملنة

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم عمرة القضاء ويقال القصاص
عمرة القضية، فاالوىل قضاء عما كان أحصر عام احلديبية والثاين من قوله تعاىل : ورجحه السهيلي ويقال



والثالث من املقاضاة اليت كان قاضاهم عليها على أن يرجع عنهم عامه هذا مث يأيت يف العام ) احلرمات قصاصو(
السالح وأن ال يقيم أكثر من ثالثة أيام وهذه العمرة هي املذكورة يف قوله ) ١(القابل، وال يدخل مكة إال يف جلبان 

  تعاىل يف سورة الفتح
الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني حملقني رؤسكم ومقصرين ال لقد صدق اهللا رسوله (املباركة 
  .اآلية) ختافون

وقد تكلمنا عليها مستقصى يف كتابنا التفسري مبا فيه الكفاية وهي املوعود هبا يف قوله عليه الصالة والسالم لعمر بن 
" بلى أفأخربتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ " به ؟ قال  أمل تكن حتدثنا أنا سنأيت البيت ونطوف: اخلطاب حني قال له

وهي املشار إليها يف قول عبد اهللا بن رواحة حني دخل بني يدي رسول اهللا " فإنك آتيه ومطوف به : " ال، قال: قال
 اليوم نضربكم على تأويله* خلوا بين الكفار عن سبيله : صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة يوم عمرة القضاء وهو يقول

كما ضربناكم على تنزيله أي هذا تأويل الرؤيا اليت كان رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاءت مثل فلق 
  .الصبح

فلما رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب إىل املدينة أقام هبا شهري ربيع ومجاديني ورجبا : قال ابن اسحاق
سراياه مث خرج من ذي القعدة يف الشهر الذي صده فيه  وشعبان وشهر رمضان وشواال يبعث فيما بني ذلك

  .املشركون معتمرا عمرة القضاء مكان عمرته اليت صدوه عنها
  قال ابن

__________  
  .شبه اجلراب من اجللد يوضع فيه السيف، وقيل القوس: جلبان) ١(

الهنم صدوا رسول اهللا صلى  ويقال هلا عمرة القصاص) ١(واستعمل على املدينة عويف بن االضبط الدئلي : هشام
اهللا عليه وسلم يف ذي القعدة يف الشهر احلرام من سنة ست فاقتص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم فدخل 

فأنزل اهللا تعاىل يف : مكة يف ذي القعدة يف الشهر احلرام الذي صدوه فيه من سنة سبع، بلغنا عن ابن عباس أنه قال
معتمر بن سليمان عن أبيه يف مغازيه ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وقال ) واحلرمات قصاص(ذلك 

خيرب أقام باملدينة وبعث سراياه حىت استهل ذي القعدة فنادى يف الناس أن جتهزوا للعمرة فتجهزوا وخرجوا إىل 
  .مكة

فلما مسع به أهل مكة  وخرج معه املسلمون ممن كان صد معه يف عمرته تلك، وهي سنة سبع،: وقال ابن اسحاق
  .خرجوا عنه، وحتدثت قريش بينها أن حممدا يف عسرة وجهد وشدة

صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإىل أصحابه : فحدثين من ال أهتم عن عبد اهللا بن عباس قال: قال ابن اسحاق
رحم اهللا امرءا : " مىن مث قالفلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده الي

مث استلم الركن مث خرج يهرول ويهرول أصحابه معه حىت إذا واراه البيت منهم " أراهم اليوم من نفسه قوة 
واستلم الركن اليماين مشى حىت يستلم الركن االسود مث هرول كذلك ثالثة أطواف ومشى سائرها فكان ابن 

  .عليهم كان الناس يظنون أهنا ليست: عباس يقول
وذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا صنعها هلذا احلي من قريش للذي بلغه عنهم حىت حج حجة الوداع 

  .فلزمها فمضت السنة هبا
: عن أيوب عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال -هو ابن زيد  -وقال البخاري ثنا سليمان بن حرب ثنا محاد 



إنه يقدم عليكم وقد وهنهم محى يثرب، فأمرهم : لم وأصحابه فقال املشركونقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يرملوا االشواط الثالث وأن ميشوا ما بني الركنني، ومل مينعه أن يأمرهم أن يرملوا 

  .االشواط كلها إال االبقاء عليهم
ملا قدم النيب : عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس قال -ة يعين محاد بن سلم -قال أبو عبد اهللا ورواه أبو سلمة 

  .واملشركون من قبل قعيقعان" ارملوا لريى املشركون قوتكم " صلى اهللا عليه وسلم لعامهم الذي استأمن قال 
  ).٢(ورواه مسلم عن أيب الربيع الزهراين عن محاد بن زيد وأسند البيهقي طريق محاد بن سلمة 

ملا اعتمر : علي بن عبد اهللا، ثنا سفيان، ثنا امساعيل بن أيب خالد، مسع ابن أيب أوىف يقول ثنا) ٣(وقال البخاري 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سترناه من غلمان املشركني ومنهم أن يؤذوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .وسيأيت بقية الكالم على هذا املقام
   بكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني دخل مكة يفوحدثين عبد اهللا بن أيب: قال ابن إسحاق

__________  
  .استعمل على املدينة أبا رهم الغفاري: يف ابن سعد) ١(
  ).١٦٠٢(باب احلديث ) ٥٥(كتاب احلج ) ٢٥(احلديث أخرجه البخاري يف ) ٢(

  .١٧٨/  ٢نه والنسائي يف املغازي وأبو داود يف سن) ٢٤٠: ح(باب  ٢٩كتاب احلج  ١٥ومسلم يف 
  .٤٢٥٥احلديث رقم  ٥٠٨/  ٧فتح الباري ) ٣(

خلوا فكل اخلري يف * خلوا بين الكفار عن سبيله : تلك العمرة دخلها وعبد اهللا بن رواحة آخذ خبطام ناقته يقول
با كما قتلناكم على تنزيله ضر* أعرف حق اهللا يف قبوله حنن قتلناكم على تأويله * رسوله يا رب إين مؤمن بقيله 

حنن قتلناكم على تأويله إىل آخر االبيات لعمار بن : ويذهل اخلليل عن خليله قال ابن هشام* يزيل اهلام عن مقيله 
  .قاله السهيلي -ياسر يف غري هذا اليوم يعين يوم صفني 

  .والدليل على ذلك أن ابن رواحة إمنا أراد املشركني: قال ابن هشام
  .ا يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل، وفيما قاله ابن هشام نظرواملشركون مل يقروا بالتنزيل وإمن

ملا دخل النيب صلى : عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال: فإن احلافظ البيهقي روى من غري وجه
خلوا : اهللا عليه وسلم مكة يف عمرة القضاء مشى عبد اهللا بن رواحة بني يديه ويف رواية وهو آخذ بغرزه وهو يقول

حنن قاتلناكم على تأويله ويف رواية * بأن خري القتل يف سبيله ) ١(قد نزل الرمحن يف تنزيله * بين الكفار عن سبيله 
ويذهل * اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل اهلام عن مقيله * خلوا بين الكفار عن سبيله : هبذا االسناد بعينه

أن رسول : وقال يونس بن بكري عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم) ٢( اخلليل عن خليله يا رب إين مؤمن بقيله
  .مبحجنه) ٣(اهللا صلى اهللا عليه وآله دخل عام القضية مكة فطاف بالبيت على ناقنه واستلم الركن 

بسم * بسم الذي ال دين إال دينه : قال ابن هشام من غري علة، واملسلمون يشتدون حوله وعبد اهللا بن رواحة يقول
  )٤(لذي حممد رسوله خلوا بين الكفار عن سبيله ا

  مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من العام القابل من عام: قال موسى بن عقبة عن الزهري
__________  

  .القرآن: يف نسخة البيهقي املطبوعة) ١(
  .٣٢٢/  ٤دالئل النبوة ج ) ٢(



  .احلجر: يف رواية البيهقي) ٣(
  .٣٢٥/  ٤الدالئل  نقله البيهقي يف) ٤(

احلديبية معتمرا يف ذي القعدة سنة سبع، وهو الشهر الذي صده املشركون عن املسجد احلرام حىت إذا بلغ يأجج 
احلجف واجملان والرماح والنبل ودخلوا بسالح الراكب السيوف وبعث رسول اهللا صلى اهللا ) ١(وضع االداة كلها 

 ميمونة بنت احلارث العامرية، فخطبها عليه فجعلت أمرها إىل العباس عليه وسلم بني يديه جعفر بن أيب طالب إىل
وكان حتته أختها أم الفضل بنت احلارث، فزوجها العباس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما قدم رسول اهللا 

م وقوهتم لريى املشركون جلده" اكشفوا عن املناكب واسعوا يف الطواف " صلى اهللا عليه وسلم أمر أصحابه قال 
وكان يكايدهم بكل ما استطاع فاستكف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت و عبد اهللا ابن رواحة يرجتز بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متوشحا 

يف صحف تتلى * أنا الشهيد أنه رسوله قد أنزل الرمحن يف تنزيله * خلوا بين الكفار عن سبيله : بالسيف وهو يقول
ويذهل اخلليل عن * كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل اهلام عن مقيله * على رسوله فاليوم نضربكم على تأويله 

  .وتغيب رجال من أشراف املشركني أن ينظروا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: خليله قال
  .ا، ونفاسة وحسداغيظا وحنق

وخرجوا إىل اخلندمة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة وأقام ثالث ليال، وكان ذلك آخر القضية يوم 
احلديبية، فلما أتى الصبح من اليوم الرابع، أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى، ورسول اهللا صلى اهللا 

  بن عبادة، فصاح حويطبعليه وسلم يف جملس االنصار يتحدث مع سعد 
كذبت ال أم : نناشدك اهللا والعقد ملا خرجت من أرضنا فقد مضت الثالث، فقال سعد بن عبادة: ابن عبد العزى

  .لك ليس بأرضك وال بأرض آبائك واهللا ال خيرج
أمكث إن قد نكصت فيكم امرأة، ال يضركم أن : " مث نادى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سهيال وحويطبا فقال

فقالوا نناشدك اهللا والعقد إال خرجت عنا، فأمر رسول اهللا " حىت أدخل هبا ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا 
صلى اهللا عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل، وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزل ببطن سرف وأقام 

ع ليحمل ميمونة، وأقام بسرف حىت قدمت عليه ميمونة املسلمون وخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبن راف
وقد لقيت ميمونة ومن معها عناء وأذى من سفهاء املشركني ومن صبياهنم، فقدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم بسرف فبىن هبا مث أدجل فسار حىت أتى املدينة، وقدر اهللا أن يكون موت ميمونة بسرف بعد ذلك حبني، فماتت 
  .ىن هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمحيث ب

الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات (وأنزل اهللا عزوجل يف تلك العمرة : مث ذكر قصة ابنة محزة إىل أن قال
  .فاعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشهر احلرام الذي صد فيه) قصاص

  ريوقد روى ابن هليعة عن أيب االسود عن عروة بن الزب
__________  

  .وخلف على السالح أوس بن خويل االنصاري يف مائة رجل: قال صاحب الطبقات) ١(
  يف مائيت رجل : ويف الواقدي



من طريق فليح بن : حنوا من هذا السياق، وهلذا السياق شواهد كثرية من أحاديث متعددة ففي صحيح البخاري
 عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبني سليمان، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا

البيت، فنحر هديه وحلق رأسه باحلديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام املقبل وال حيمل سالحا إال سيوفا، وال يقيم 
  .فخرج هبا إال ما أحبوا، فاعتمر من العام املقبل فدخلها كما كان صاحلهم، فلما أن أقام هبا ثالثا أمروه أن خيرج

مل تكن هذه عمرة قضاء وإمنا كانت شرطا على : حدثين عبد اهللا بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: وقال الواقدي
  .املسلمني أن يعتمروا من قابل يف الشهر الذي صدهم فيه املشركون

أبا حاضر  مسعت: ثنا النفيلي، ثنا حممد بن سلمة، عن حممد بن اسحاق، عن عمرو بن ميمون: وقال أبو داود
  احلمريي حيدث أن ميمون بن مهران

فلما انتهينا إىل : خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبري مبكة، وبعث معي رجال من قومي هبدي، قال: قال
أهل الشام منعونا أن ندخل احلرم، قال فنحرت اهلدي مكاين، مث أحللت مث رجعت، فلما كان من العام املقبل 

أبدل اهلدي، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر : يت، فأتيت ابن عباس فسألته فقالخرجت القضي عمر
  ).١(أصحابه أن يبدلوا اهلدي الذي حنروا عام احلديبية يف عمرة القضاء 

  .تفرد به أبو داود من حديث أيب حاضر عثمان بن حاضر احلمريي عن ابن عباس فذكره
: م أنبأنا االصم، ثنا أمحد بن عبد اجلبار، ثنا يونس بن بكري، عن ابن إسحاقأنبأنا احلاك: وقال احلافظ البيهقي

كان أيب يسأل كثريا أهل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبدل هديه الذي حنر : حدثين عمرو بن ميمون قال
: ذلك، فقال لهحني صده املشركون عن البيت ؟ وال جيد يف ذلك شيئا، حىت مسعته يسأل أبا حاضر احلمريي عن 

على اخلبري سقطت، حججت عام ابن الزبري يف احلصر االول فأهديت هديا، فحالوا بيننا وبني البيت، فنحرت يف 
يل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسوة، فلما كان العام املقبل حججت فلقيت : احلرم ورجعت إىل اليمن، وقلت

نعم فأبدل، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وأصحابه قد : قالابن عباس فسألته عما حنرت علي بدله أم ال ؟ 
أبدلوا اهلدي الذي حنروا عام صدهم املشركون فأبدلوا ذلك يف عمرة القضاء، فعزت االبل عليهم فرخص هلم 

  ).٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يف البقر 
جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه : ينار عن ابن عمر قالحدثين غامن بن أيب غامن عن عبد اهللا بن د) ٣: (وقال الواقدي

وسلم ناجية بن جندب االسلمي على هديه يسري باهلدي أمامه يطلب الرعي يف الشجر معه أربعة فتيان من أسلم، 
  .وقد ساق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمرة القضية ستني بدنة

  .كنت مع صاحب البدن أسوقها: ريرة قالفحدثين حممد بن نعيم اجملمر، عن أبيه، عن أيب ه
  قال

__________  
  .٤٨٥/  ١ورواه احلاكم يف املستدرك  ٣١٩/  ٤روى احلديث البيهقي يف الدالئل ) ١(
هذا حديث صحيح : وقال ٤٨٦ - ٤٨٥/  ١وأخرجه احلاكم يف املستدرك  ٣٢٠/  ٤دالئل البيهقي ) ٢(

  .يمن مقبول صدوق، ووافقه الذهيباالسناد ومل خيرجاه، وابن حاضر شيخ من أهل ال
  ..جعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حدثين غامن بن أيب غامن، عن عبيداهللا بن نيار، قال: عبارة الواقدي) ٣(

وسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يليب واملسلمون معه يلبون، ومضى حممد بن مسلمة باخليل إىل مر : الواقدي
هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصبح هذا : را من قريش، فسألوا حممد بن مسلمة ؟ فقالالظهران فيجد هبا نف



املنزل غدا إن شاء اهللا، ورأوا سالحا كثريا مع بشري بن سعد، فخرجوا سراعا حىت أتوا قريشا فأخربوهم بالذي 
ففيم يغزونا حممد ) ١(كتابنا وهدنتنا واهللا ما أحدثنا حدثا وإنا على : رأوا من السالح واخليل، ففزعت قريش وقالوا

يف أصحابه ؟ ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر الظهران وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السالح إىل 
بطن يأجج حيث ينظر إىل أنصاب احلرم، وبعثت قريش مكرز بن حفص بن االحنف يف نفر من قريش حىت لقوه 

يا حممد ما عرفت : هللا عليه وسلم يف أصحابه واهلدي والسالح قد تالحقوا، فقالواببطن يأجج ورسول اهللا صلى ا
صغريا وال كبريا بالغدر، تدخل بالسالح يف احلرم على قومك، وقد شرطت، هلم أن ال تدخل إال بسالح املسافر، 

هذا : مكرز بن حفصفقال " إين ال أدخل عليهم السالح " السيوف يف القرب، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .الذي تعرف به الرب والوفاء، مث رجع سريعا بأصحابه إىل مكة

فلما أن جاء مكرز بن حفص خبرب النيب صلى اهللا عليه وسلم خرجت قريش من مكة إىل رؤوس اجلبال وخلوا مكة، 
حىت حبس بذي طوى، ال ننظر إليه وال إىل أصحابه، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باهلدي أمامه : وقالوا

وهو على ناقته القصواء وهم حمدقون به يلبون ] رمحهم اهللا [ وخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه 
واملسلمون حوله، مث دخل من الثنية [ وهم متوشحون السيوف، فلما انتهى إىل ذي طوى وقف على ناقته القصواء 

خلوا : وهو يرجتز بشعره ويقول[ وابن رواحة آخذ بزمامها ) ٢] (اليت تطلعه على احلجون على راحلته القصواء 
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويف الصحيحني من حديث ابن عباس قال) ٣] (بين الكفار عن سبيله إىل آخره 
إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم : فقال املشركون -يعين من ذي القعدة سنة سبع  -وسلم وأصحابه صبيحة رابعة 

  محى يثرب، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرملوا االشواط الثالثة، وأن ميشوا بني الركنني، ومل مينعه أن
  .يرملوا االشواط كلها إال االبقاء عليهم

حدثنا حممد بن الصباح ثنا امساعيل ابن زكريا عن عبد اهللا بن عثمان، عن أيب الطفيل عن ابن : قال االمام أمحد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل مر الظهران من عمرته بلغ أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه  عباس أن

لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من حلومه وحسونا من : ما يتباعثون من العجف، فقال أصحابه: وسلم أن قريشا تقول
ولكن امجعوا يل من أزوادكم فجمعوا له  ال تفعلوا" مرقه أصبحنا غدا حني ندخل على القوم وبنا مجامة، فقال 

  وبسطوا االنطاع
__________  

  .ومدتنا: يف الواقدي) ١(
  .ما بني معكوفني من الواقدي) ٢(
  .العبارة بني معكوفني ليست يف الواقدي) ٣(
  ) ٧٣٣/  ٢انظر اخلرب يف مغازيه (

لى اهللا عليه وسلم حىت دخل املسجد، فأكلوا حىت تركوا، وحشى كل واحد منهم يف جرابه، مث أقبل رسول اهللا ص
فاستلم الركن مث رمل، حىت إذا " ال يرى القوم فيكم غميزة " وقعدت قريش حنو احلجر فاضطبع بردائه مث قال 

ما يرضون باملشي أما أهنم لينفرون نفر الظباء، ففعل : تغيب بالركن اليماين مشى إىل الركن االسود، فقالت قريش
  .نت سنةذلك ثالثة أطواف فكا

  .وأخربين ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك يف حجة الوداع: قال أبو الطفيل
  .تفرد به أمحد من هذا الوجه



قلت : أنبأنا أبو عاصم الغنوي، عن أيب الطفيل قال -يعين ابن سلمة  -ثنا أبو سلمة موسى ثنا محاد : وقال أبو داود
صدقوا : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة ؟ فقاليزعم قومك أن رس: البن عباس

وكذبوا، قلت ما صدقوا وما كذبوا ؟ قال صدقوا رمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكذبوا ليس بسنة، إن 
ئوا من ، فلما صاحلوه على أن جيي)١(دعوا حممدا وأصحابه حىت ميوتوا موت النغف : قريشا زمن احلديبية قالت

العام املقبل فيقيموا مبكة ثالثة أيام، فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملشركون من قبل قعيقعان، فقال رسول 
  ).٢(قال وليس بسنة " ارملوا بالبيت ثالثا " اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحابه 

  وقد رواه مسلم من حديث سعيد اجلريري وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب
  .حسني وعبد امللك بن سعيد بن أجبر ثالثتهم عن أيب الطفيل عامر بن واثلة عن ابن عباس به حنوه

وكون الرمل يف الطواف سنة مذهب اجلمهور، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمل يف عمرة القضاء ويف عمرة 
بن خثيم عن أيب الطفيل عن ابن عباس  اجلعرانة أيضا كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد اهللا بن عثمان

  .فذكره
وثبت يف حديث جابر عند مسلم وغريه أنه عليه السالم رمل يف حجة الوداع يف الطواف، وهلذا قال عمر بن 

اخلطاب فيم الرمالن وقد أطال اهللا االسالم ؟ ومع هذا ال نترك شيئا فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وموضع 
  .االحكام تقرير هذا كتاب

وكان ابن عباس يف املشهور عنه ال يرى ذلك سنة كما ثبت يف الصحيحني من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو 
إمنا سعى النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبيت وبالصفا واملروة لريى املشركني : بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال

  .قوته
  .لفظ البخاري
اهللا صلى اهللا عليه وسلم نسكه يف القضاء دخل البيت فلم يزل فيه حىت أذن بالل ملا قضى رسول : وقال الواقدي

لقد أكرم : الظهر فوق ظهر الكعبة، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره بذلك، فقال عكرمة بن أيب جهل
لذي أذهب أيب قبل أن يرى احلمد هللا ا: وقال صفوان بن أمية! اهللا أبا احلكم حني مل يسمع هذا العبد يقول ما يقول 

  .هذا
  .احلمد هللا الذي أمات أيب ومل يشهد هذا اليوم حىت يقوم بالل ينهق فوق البيت: وقال خالد بن أسيد

  وأما سهيل
__________  

  .دود يسقط من أنوف الدواب: النغف) ١(
  .نغفة: واحدته

  .ما هو إال نفغة: إذا ضعف الرجل واستضعف يقال له
  ).١٧٧/  ٢ص ) (١٨٨٥: ح(أيب داود يف كتاب املناسك، باب يف الرمل  احلديث يف سنن) ٢(

  ).٢٣٧: احلديث(باب ) ٣٩(كتاب احلج  - ١٥وأخرجه مسلم يف 

  ).١(ابن عمرو ورجال معه ملا مسعوا بذلك غطوا وجوههم 
  .قد أكرم اهللا أكثرهم باالسالم: قال احلافظ البيهقي

أن هذا كان يف عمرة القضاء، واملشهور أن ذلك كان يف عام الفتح كذا ذكره البيهقي من طريق الواقدي : قلت



  .واهللا أعلم
حدثين أبان بن صاحل وعبد اهللا بن أيب جنيح، عن عطاء وجماهد، : قصة تزوجيه عليه السالم مبيمونة فقال ابن إسحاق

وهو حرام، وكان الذي عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة بنت احلارث يف سفره ذلك 
  .زوجه إياها العباس بن عبد املطلب

كانت جعلت أمرها إىل أختها أم الفضل، فجعلت أم الفضل أمرها إىل زوجها العباس، فزوجها : قال ابن هشام
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصدقها عنه أربعمائة درهم

اجلمل وما عليه : اهللا عليه وسلم هلا وهي راكبة بعريا قالت وذكر السهيلي أنه ملا انتهت إليها خطبة رسول اهللا صلى
  .لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنيب إن أراد النيب أن يستنكحها خالصة لك من دون : (قال وفيها نزلت اآلية
  ).٢) (املؤمنني

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة وقد روى البخاري من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رس
  ).٣(وهو حمرم، وبىن هبا وهو حالل، وماتت بسرف 

  ).٤(قال السهيلي 
وروى الدارقطين من طريق أيب االسود يتيم عروة ومن طريق مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حالل
قتلوا ابن عفان اخلليفة حمرما : ة ابن عباس االوىل أنه كان حمرما أي يف شهر حرام كما قال الشاعرقال وتأولوا رواي

  ).٥(فدعا فلم أر مثله خمذوال أي يف شهر حرام * 
ويف هذا التأويل نظر، الن الرواية متظافرة عن ابن عباس خبالف ذلك وال سيما قوله تزوجها وهو حمرم وبىن : قلت

  .قد كان يف شهر ذي القعدة أيضا وهو شهر حرامهبا وهو حالل، و
  ال يلتفت إىل قول أهل: قال يل الثوري: ثنا عبد الرزاق قال: وقال حممد بن حيىي الذهلي

__________  
  .وأمر بالال فأذن فوق الكعبة يومئذ مرة ومل يعد بعد وهو الثبت: زاد الواقدي ٧٣٨/  ٢مغازي الواقدي ) ١(

  .٣٢٨/  ٤الدالئل ورواه البيهقي عنه يف 
  .١٤/  ٤واخلرب يف سرية ابن هشام  ٥٠: اآلية: سورة االحزاب) ٢(
  .٤٢٥٨باب احلديث  ٤٣أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٣(

  .٥٠٩/  ٧فتح الباري 
  .البيهقي: يف نسخ البداية املطبوعة) ٤(
حمرم، أي يف احلرم ويعين انه : احلرميقال ملن هو يف : " هذا قول اجلوهري يف الصحاح، وقال القاضي وغريه) ٥(

  ".تزوجها يف احلرم وهو حالل 

  .املدينة
أخربين عمرو عن أيب الشعثاء عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج وهو حمرم، قال أبو عبد اهللا 

بن خثيم عن سعيد بن روى سفيان احلديثني مجيعا عن عمرو، عن أيب الشعثاء عن ابن عباس، وا: قلت لعبد الرزاق
وأما حديث عمرو فحدثنا مث  -يعين باليمن  -نعم، أما حديث ابن خثيم فحدثنا هاهنا : جبري عن ابن عباس ؟ قال



  ).١(وأخرجاه يف الصحيحني من حديث عمرو بن دينار به  -يعين مبكة  -
لى اهللا عليه وسلم تزوج ويف صحيح البخاري من طريق االوزاعي أنبأنا عطاء عن ابن عباس أن رسول اهللا ص

  .ميمونة وهو حمرم
  ).٢(وهم ابن عباس وإن كانت خالته، ما تزوجها إال بعد ما أحل : فقال سعيد بن املسيب

هذا عبد اهللا بن عباس يزعم أن رسول اهللا : وقال يونس عن ابن اسحاق حدثين بقية عن سعيد بن املسيب أنه قال
رم فذكر كلمته، إمنا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة فكان احلل صلى اهللا عليه وسلم نكح ميمونة وهو حم
  .والنكاح مجيعا فشبه ذلك على ابن عباس

تزوجين : من طرق عن يزيد بن االصم العامري عن خالته ميمونة بنت احلارث قالت: وروى مسلم وأهل السنن
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن حالل بسرف

روى غري واحد هذا احلديث عن يزيد بن االصم مرسال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ذيلكن قال الترم
  ).٣(تزوج ميمونة 

أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا االصفهاين الزاهد، ثنا إمساعيل : وقال احلافظ البيهقي
محاد بن زيد، ثنا مطر الوراق عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا 

تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميمونة وهو حالل وبىن هبا وهو حالل : سليمان بن يسار عن أيب رافع قال
  .وكنت الرسول بينهما

حسن وال نعلم أحدا أسنده عن وهكذا رواه الترمذي والنسائي مجيعا عن قتيبة عن محاد بن زيد به، مث قال الترمذي 
  .محاد عن مطر ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسال، ورواه سليمان بن بالل عن ربيعة مرسال

  .وكانت وفاهتا بسرف سنة ثالث وستني ويقال سنة ستني رضي اهللا عنها: قلت
ن عقبة أن قريشا بعثوا إليه من مكة بعد قضاء عمرته قد تقدم ما ذكره موسى ب) صلى اهللا عليه وسلم(ذكر خروجه 

لريحل عنهم كما وقع به الشرط، فعرض عليهم أن يعمل وليمة ) ٤(حويطب بن عبد العزى بعد مضي أربعة أيام 
  عرسه مبيمونة عندهم وإمنا

__________  
  .باب ١٢كتاب الصيد  ٢٨أخرجه البخاري يف ) ١(

  .٤٦باب احلديث  ٤كتاب النكاح  ١٦ومسلم يف 
  .كتاب الصيد ٥١/  ٥ي فتح البار) ٢(
  .باب) ١٢(
  .أخرجه أبو داود يف احلج باب احملرم يتزوج) ٣(

  .غريب: وأخرجه الترمذي يف احلج باب ما جاء يف الرخصة يف ذلك وقال
وقال وليس يف هذه االخبار تعارض، وال ابن : وابن حبان يف صحيحه عن ابن خزمية بسنده عن محاد بن زيد به

  .تزوج وهو حمرم أي داخل يف احلرم: أعلم من غريه ولكن عندي ان معىن قولهعباس وهم النه احفظ و
  = فلما كان عند الظهر يوم الرابع، أتى سهيل بن عمرو : بعد ثالثة أيام، ويف الواقدي: يف ابن هشام) ٤(

حدثنا : أراد تأليفهم بذلك فأبوا عليه، وقالوا بل أخرج عنا، فخرج وكذلك ذكره ابن اسحاق وقال البخاري
اعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ذي القعدة : عبيداهللا بن موسى، عن اسرائيل، عن أيب إسحاق عن الرباء قال



فأىب أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حىت قاضاهم على أن يقيموا هبا ثالثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما 
لو نعلم أنك رسول اهللا ما منعناك شيئا ولكن أنت حممد بن عبد اهللا ال نقر هبذا : قاضى عليه حممد رسول اهللا، قالوا

قال ال واهللا ال أحموك " أمح رسول اهللا " مث قال لعلي بن أيب طالب " أنا رسول اهللا وأنا حممد بن عبد اهللا " قال 
حممد بن عبد أبدا، فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكتاب وليس حيسن يكتب، فكتب هذا ما قاضى عليه 

إال السيف يف القراب، وأن ال خيرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه، وأن ال مينع ) ١] (السالح [ ال يدخل مكة : اهللا
عنا فقد ) ٢(قل لصاحبك فليخرج : من أصحابه أحدا أراد أن يقيم هبا، فلما دخل ومضى االجل أتوا عليا، فقالوا

يا عم يا عم، فتناوهلا علي، فأخذ بيدها : وسلم فتبعته ابنة محزة تناديمضى االجل، فخرج النيب صلى اهللا عليه 
  وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فحملتها

ابنة عمي، وخالتها حتيت، وقال : أنا أخذهتا وهي ابنة عمي، وقال جعفر: فاختصم فيها وعلي وزيد وجعفر فقال علي
  .لتهاابنة أخي فقضى هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم خلا: زيد

" وقال لزيد " اشبهت خلقي وخلقي " وقال جلعفر " أنت مين وأنا منك " وقال لعلي " اخلالة مبنزلة االم " وقال 
  ".إهنا ابنة أخي من الرضاعة " قال علي أال تتزوج ابنة محزة، قال ) ٣" (أنت أخونا وموالنا 

حدثين ابن أيب حبيبة عن داود بن احلصني، : قالتفرد به البخاري من هذا الوجه وقد روى الواقدي قصة ابنة محزة ف
أن عمارة ابنة محزة بن عبد املطلب وأمها سلمى بنت عميس كانت مبكة، فلما قدم : عن عكرمة، عن ابن عباس

عالم نترك ابنة عمنا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلم علي بن أيب طالب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
راين املشركني، فلم ينه النيب صلى اهللا عليه وسلم عن إخراجها، فخرج هبا فتكلم زيد بن حارثة وكان يتيمة بني ظه

وصي محزة، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد آخى بينهما حني آخى بني املهاجرين، فقال أنا أحق هبا ابنة أخي، 
أال أراكم : لتها عندي أمساء بنت عميس وقال علياخلالة والدة، وأنا أحق هبا ملكان خا: فلما مسع بذلك جعفر قال

دوين، وأنا أحق هبا منكم ) ٤(ختتصمون هي ابنة عمي وأنا أخرجتها من بني أظهر املشركني، وليس لكم إليها سبب 
وأما أنت يا علي [ أنا أحكم بينكم، أما أنت يا زيد فموىل اهللا وموىل رسول اهللا، " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  فأخي
__________  

  .من البخاري) ١..(وحويطب بن عبد العزى= 
  .اخرج: من البخاري، ويف االصل) ٢(
/  ٧(فتح الباري ) ٤٢٥١(باب عمرة القضاء، احلديث ) ٤٣(كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٣(

  .عمارة بنت محزة بن عبد املطلب وأمها سلمى بنت عميس: ، وابنة محزة امسها)٤٩٩
  .نسب:  الواقدييف) ٤(

وأما أنت يا جعفر فتشبه خلقي وخلقي، وأنت يا جعفر أوىل هبا حتتك خالتها وال تنكح املرأة على ) ١] (وصاحيب 
  .فقضى هبا جلعفر" خالتها وال على عمتها 

  فلما قضى هبا جلعفر قام: قال الواقدي
فقال يا رسول اهللا كان النجاشي " فر ؟ ما هذا يا جع" جعفر فحجل حول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال 

فزوجها " ابنة أخي من الرضاعة " إذا أرضى أحدا قام فحجل حوله، فقال للنيب صلى اهللا عليه وسلم تزوجها فقال 
" هل جزيت سلمة " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سلمة بن أيب سلمة، فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 



)٢.(  
الواقدي وغريه أنه هو الذي زوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأمه أم سلمة، النه كان أكرب من  النه ذكر: قلت

  .أخيه عمر بن أيب سلمة واهللا أعلم
  .ورجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة يف ذي احلجة، وتوىل املشركون تلك احلجة: قال ابن اسحاق
لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق (العمرة فيما حدثين أبو عبيدة قوله تعاىل وأنزل اهللا يف هذه : قال ابن هشام

لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني حملقني رؤوسكم ومقصرين ال ختافون فعلم ما مل تعلموا فجعل من دون 
  ).٣] (يعين خيرب ) [ ذلك فتحا قريبا

ذكر البيهقي هاهنا سرية ابن أيب العوجاء السلمي إىل ) ٤( ]سرية ابن أيب العوجاء السلمي إىل بين سليم [ فصل 
ملا رجع رسول اهللا : قال: حدثين حممد بن عبد اهللا بن مسلم عن الزهري: بين سليم، مث ساق بسنده عن الواقدي

صلى اهللا عليه وسلم من عمرة القضية رجع يف ذي احلجة من سنة سبع، فبعث ابن أيب العوجاء السلمي يف مخسني 
رسا فخرج العني إىل قومه فحذرهم وأخربهم فجمعوا مجعا كثريا وجاءهم ابن أيب العوجاء والقوم معدون، فلما أن فا

رأوهم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورأوا مجعهم دعوهم إىل االسالم، فرشقوهم بالنبل، ومل يسمعوا 
ة وجعلت االمداد تأيت حىت أحدقوا هبم من كل جانب، ال حاجة لنا إىل ما دعومت إليه، فرموهم ساع: قوهلم وقالوا

فقاتل القوم قتاال شديدا حىت قتل عامتهم، وأصيب ابن أيب العوجاء جبراحات كثرية فتحامل حىت رجع إىل املدينة 
  مبن بقي معه من أصحابه يف أول يوم من

__________  
  .من الواقدي) ١(
ن سلمة كان قد زوج أمه، أم سلمة من رسول اهللا صلى اهللا عليه من الواقدي، ويف االصل أبا سلمة، وذلك أ) ٢(

  .وسلم
  .من ابن هشام) ٣(
  .عنوان استدركناه لاليضاح، وابن أيب العوجاء امسه االخرم، له ترمجة يف االصابة) ٤(

  .أبو العوجاء وهو بعيد : وقال الذهيب فيه

  ).١(شهر صفر سنة مثان 
رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ابنته زينب  -يعين سنة سبع  -السنة قال الواقدي يف احلجة من هذه : فصل

على زوجها أيب العاص بن الربيع وقد قدمنا الكالم على ذلك، وفيها قدم حاطب بن أيب بلتعة من عند املقوقس 
  .ومعه مارية وسريين وقد أسلمتا يف الطريق، وغالم خصي

 عليه وسلم منربه درجتني ومقعده، قال والثبت عندنا أنه عمل يف سنة وفيها اختذ رسول اهللا صلى اهللا: قال الواقدي
  .مثان

بسم اهللا الرمحن الرحيم رب يسر وأعن حبولك وقوتك سنة مثان من اهلجرة النبوية إسالم عمرو بن العاص وخالد 
يهودي وذلك يف بن الوليد وعثمان بن طلحة قد تقدم طرف من ذلك فيما ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أيب رافع ال

أنبأنا عبد : سنة مخس من اهلجرة، وإمنا ذكره احلافظ البيهقي ها هنا بعد عمرة القضاء فروى من طريق الواقدي
كنت لالسالم جمانبا معاندا، حضرت بدرا مع املشركني : قال عمرو بن العاص] قال [ احلميد بن جعفر، عن أبيه 

؟ واهللا ) ٢(فقلت يف نفسي كم أوضع : فنجوت، قال فنجوت، مث حضرت أحدا فنجوت، مث حضرت اخلندق



فلما حضر احلديبية  -أي من لقائهم  -مبايل بالرهط وأقللت من الناس ) ٣(فلحقت ! ليظهرن حممدا على قريش 
يدخل حممد قابال مكة : وانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصلح، ورجعت قريش إىل مكة، جعلت أقول

مبنزل وال الطائف، وال شئ خري من اخلروج، وأنا بعد نائي عن االسالم، وأرى لو أسلمت قريش  بأصحابه، ما مكة
  كلها مل أسلم، فقدمت مكة ومجعت رجاال من قومي وكانوا يرون رأيي ويسمعون مين

: أمر، قالوبركة ) ٥(يف مين نفسه ) ٤(ذو رأينا ومدرهنا : كيف أنا فيكم ؟ قالوا: ويقدمونين فيما ناهبم، فقلت هلم
: وما هو ؟ قلت: تعلمون أين واهللا الرى أمر حممد أمرا يعلو االمور علوا منكرا، وإين قد رأيت رأيا، قالوا: قلت

  نلحق بالنجاشي فنكون معه، فإن يظهر حممد كنا عند
__________  

بلغ رسول اهللا صلى اهللا وأصيب صاحبهم ابن أيب العوجاء جرحيا مع القتلى، مث حتامل حىت : العبارة يف الواقدي) ١(
  .أصيب هبا هو وأصحابه مجيعا: عليه وسلم أما الطربي فقال

  ).أحداث السنة السابعة ١٠١/  ٣(
  ).النهاية(إذا محله على سرعة السري : أوضع البعري راكبه) ٢(
  .فخلفت مايل بالرهط، وأفلت يعين من الناس: كذا يف االصل والبيهقي، ويف الواقدي) ٣(
  ).القاموس احمليط(السيد الشريف، واملقدم يف اللسان واليد عند اخلصومة والقتال : املدره: مدرهنا) ٤(
  مع مين وبركة أمر : يف الواقدي) ٥(

النجاشي، نكون حتت يد النجاشي أحب إلينا من أن نكون حتت يد حممد، وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفوا، 
  .هذا الرأي: قالوا
فحملنا أدما كثريا حىت قدمنا على  -وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا االدم  -ديه له فامجعوا ما هن: قلت: قال

النجاشي، فواهللا إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بعثه بكتاب 
هذا عمرو بن أمية، ولو : ، فدخل عليه مث خرج من عنده فقلت الصحايب)١(كتبه يزوجه أم حبيبة بنت أيب سفيان 

قد دخلت على النجاشي فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك سرت قريش وكنت قد أجزأت عنها 
مرحبا بصديقي أهديت يل من : حىت قتلت رسول حممد، فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع، فقال

  .لك أدما كثريا نعم أيها امللك، أهديت: قلت: بالدك شيئا ؟ قال
مث قدمته فأعجبه وفرق منه شيئا بني بطارقته، وأمر بسائره فأدخل يف موضع، وأمر أن يكتب وحيتفظ به، فلما رأيت 

أيها امللك، إين قد رأيت رجال خرج من عندك وهو رسول عدو لنا، قد وترنا وقتل أشرافنا : طيب نفسه قلت
يده فضرب هبا أنفي ضربة ظننت أنه كسره، فابتدر منخراي، وخيارنا فأعطنيه فأقتله، فغضب من ذلك ورفع 

  فجعلت أتلقى الدم بثيايب فأصابين من الذل ما لو انشقت يب
يا : االرض دخلت فيها فرقا منه، مث قلت أيها امللك لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتك، قال فاستحيا وقال

  .تيه الناموس االكرب الذي كان يأيت موسىمن يأ) ٢] (رسول اهللا [ عمرو تسألين أن أعطيك رسول 
عرف هذا احلق : فغري اهللا قليب عما كنت عليه، وقلت يف نفسي: والذي كان يأيت عيسى لتقتله ؟ قال عمرو
نعم، أشهد به عند اهللا يا عمرو فأطعين : أتشهد أيها امللك هبذا ؟ قال: والعرب والعجم وختالف أنت ؟ مث قلت

من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده، قلت أتبايعين له ) ٣(لى احلق، وليظهرن على واتبعه، فواهللا إنه لع
وكانت  -نعم، فبسط يده فبايعين على االسالم، مث دعا بطست فغسل عين الدم وكساين ثيابا : على االسالم ؟ قال



  .ثيايب قد امتالت بالدم
هل أدركت من صاحبك ما : ي سروا بذلك، وقالوامث خرجت على أصحايب فلما رأوا كسوة النجاش -فألقيتها 

  .الرأي ما رأيت: كرهت أن أكلمه يف أول مرة وقلت أعود إليه، فقالوا: أردت ؟ فقلت هلم
، قال فركبت )٤(ففارقتهم وكأين أعمد إىل حاجة فعمدت إىل موضع السفن، فأجد سفينة قد شحنت تدفع : قال

وخرجت من السفينة ومعي نفقة، فابتعت بعريا وخرجت أريد املدينة  )٥(معهم ودفعوها حىت انتهوا إىل الشعبة 
  حىت مررت على مر الظهران، مث

__________  
  .انه جاء يف شأن جعفر بن أيب طالب وأصحابه: تقدم عن ابن اسحاق) ١(

  .أنه جاء بكتاب من النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل النجاشي يدعوه فيه إىل االسالم: وقال السهيلي
  .من الواقدي) ٢(
  .على كل ذين خالفه: يف الواقدي) ٣(
  ).القاموس(شجرة عظيمة : برقع، ورقع مجع رقعة: يف الواقدي) ٤(
  ).١٨٤/  ٢معجم ما استعجم (وهي على شاطئ البحر بطريق اليمن : الشعيية: يف الواقدي) ٥(

ال وأحدمها داخل يف اخليمة واآلخر ميسك مضيت حىت إذا كنت باهلدة، فإذا رجالن قد سبقاين بغري كثري يريدان منز
الراحلتني، قال فنظرت فإذا خالد بن الوليد، قال قلت أين تريد ؟ قال حممدا، دخل الناس يف االسالم فلم يبق أحد 

  ، واهللا لو أقمت الخذ برقابنا كما يؤخذ)١(به طعم 
، فخرج عثمان بن طلحة فرحب يب فنزلنا برقبة الضبع يف مغارهتا، قلت وأنا اهللا قد أردت حممدا وأردت االسالم

يا رباح يا رباح يا : حىت أتينا املدينة فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أيب عتبة يصيح) ٢(مجيعا يف املنزل، مث اتفقنا 
قد أعطت مكة املقادة بعد هذين، وظننت أنه يعنيين ويعين : رباح، فتفاءلنا بقوله وسرنا، مث نظر إلينا فأمسعه يقول

الد بن الوليد ووىل مدبرا إىل املسجد سريعا فظننت أنه بشر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقدومنا فكان كما خ
عليه، وإن لوجهه هتلال ) ٣(ظننت، واخننا باحلرة فلبسنا من صاحل ثيابنا، مث نودي بالعصر فانطلقنا على أظلعنا 

  .واملسلمون حوله قد سروا باسالمنا
ليد فبايع، مث تقدم عثمان بن طلحة فبايع، مث تقدمت فواهللا ما هو إال أن جلست بني يديه فما فتقدم خالد بن الو

  .استطعت أن أرفع طريف حياء منه
إن االسالم جيب ما كان قبله، واهلجرة " قال فبايعته على أن يغفر يل ما تقدم من ذنيب ومل حيضرين ما تأخر، فقال 

عدل يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخبالد بن الوليد أحدا من أصحابه يف  فواهللا ما: قال" جتب ما كان قبلها 
أمر حزبه منذ أسلمنا، ولقد كنا عند أيب بكر بتلك املنزلة، ولقد كنت عند عمر بتلك احلالة وكان عمر على خالد 

  .كالعاتب
أخربين راشد : حبيب فقال) ٤] (أيب [ فذكرت هذا احلديث ليزيد بن : قال عبد احلميد بن جعفر شيخ الواقدي

  .موىل حباب بن أيب أوس الثقفي عن مواله حبيب عن عمرو بن العاص حنو ذلك
كذلك رواه حممد بن اسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن راشد عن مواله حبيب قال حدثين عمرو بن العاص : قلت

  .ط وأحسنمن فيه، فذكر ما تقدم يف سنة مخس بعد مقتل أيب رافع، وسياق الواقدي أبس
ال إال أنه : وقت لك مىت قدم عمرو وخالد ؟ قال: فقلت ليزيد بن أيب حبيب: قال الواقدي عن شيخه عبد احلميد



، وسيأيت )٥(فإن أيب أخربين أن عمرا وخالدا وعثمان بن طلحة قدموا هلالل صفر سنة مثان : قال قبل الفتح، قلت
مه وكيفية حسن صحبته لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند وفاة عمرو من صحيح مسلم ما يشهد لسياق إسال

  مدة حياته، وكيف مات وهو
__________  

  .طمع: يف الواقدي) ١(
  .ترافقنا: يف الواقدي) ٢(
  .فانطلقنا مجيعا حىت طلعنا عليه: حىت أطلعنا عليه، ويف الواقدي: يف البيهقي) ٣(
  .من الواقدي والبيهقي) ٤(
ودالئل البيهقي بسنده عن  ٢٩٠ - ٢٨٩/  ٣وسرية ابن هشام ج  ٧٤٤ - ٧٤١/  ٢مغازي الواقدي ) ٥(

  .ذكر اسالم عمرو بن العاص: يف باب ٣٤٣/  ٤الواقدي ج 

  .يتأسف على ما كان منه يف مدة مباشرته االمارة بعده عليه الصالة والسالم، وصفة موته رضي اهللا عنه
مسعت : ىي بن املغرية بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام قالحدثين حي: طريق إسالم خالد بن الوليد قال الواقدي

: ملا أراد اهللا يب ما أراد من اخلري قذف يف قليب االسالم، وحضرين رشدي، فقلت: أيب حيدث عن خالد بن الوليد قال
 قد شهدت هذه املواطن كلها على حممد صلى اهللا عليه وسلم، فليس يف موطن أشهده إال أنصرف وأنا أرى يف

نفسي أين موضع يف غري شئ، وأن حممدا سيظهر، فلما خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلديبية خرجت 
يف خيل من املشركني فلقيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أصحابه بعسفان، فقمت بإزائه وتعرضت له فصلى 

فاطلع على ما يف أنفسنا من  -وكانت فيه خرية  -لنا فهممنا أن نغري عليهم، مث مل يعزم ) ١(بأصحابه الظهر أمامنا 
الرجل ممنوع فاعتزلنا، وعدل عن : اهلم به فصلى بأصحابه صالة العصر صالة اخلوف، فوقع ذلك منا موقعا وقلت

أي شئ بقي : وأخذ ذات اليمني، فلما صاحل قريشا باحلديبية ودافعته قريش بالرواح قلت يف نفسي) ٢(سري خيلنا 
فقد أتبع حممدا وأصحابه عنده آمنون، فأخرج إىل هرقل فأخرج من ديين إىل نصرانية ! ذهب إىل النجاشي ؟ أين أ

أو يهودية، فأقيم يف عجم، فأقيم يف داري مبن بقي فأنا يف ذلك إذ دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة يف 
قد دخل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف  عمرة القضية، فتغيب ومل أشهد دخوله، وكان أخي الوليد بن الوليد

بسم اهللا الرمحن الرحيم أما بعد، فإين مل أر أعجب من : عمرة القضية، فطلبين فلم جيدين فكتب إيل كتابا فإذا فيه
  ومثل االسالم! ذهاب رأيك عن االسالم، وعقلك عقلك 

مثله : " خالد ؟ فقلت يأيت اهللا به، فقالجهله أحد ؟ وقد سألين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنك وقال اين 
كان خريا له، ولقدمناه على غريه ) ٣] (على املشركني [ جهل االسالم ؟ ولو كان جعل نكايته وجده مع املسلمني 

  .مواطن صاحلة) ٤] (فقد فاتتك [ فاستدرك يا أخي ما قد فاتك " 
، وسرين سؤال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فلما جاءين كتابه نشطت للخروج، وزادين رغبة يف االسالم

عين، وأرى يف النوم كأين يف بالد ضيقة جمدبة فخرجت يف بالد خضراء واسعة، فقلت إن هذه لرؤيا، فلما أن 
  .خمرجك الذي هداك اهللا لالسالم: قدمت املدينة قلت الذكرهنا اليب بكر، فقال
اخلروج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت من  فلما أمجعت: والضيق الذي كنت فيه من الشرك، قال

يا أبا وهب، أما ترى ما حنن فيه ؟ إمنا : أصاحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فلقيت صفوان بن أمية فقلت
  حنن



__________  
  .آمنا منا ويف دالئل البيهقي فكاالصل: يف الواقدي) ١(
  .أي عن وجهه: ن خيلناوافترقنا، وعدل عن سن: يف الواقدي) ٢(
  ).الصحاح(
  .من الواقدي) ٣(
  .من الواقدي) ٤(

وقد ظهر حممد على العرب والعجم، فلو قدمنا على حممد واتبعناه فإن شرف حممد لنا شرف ؟ فأىب ) ١(كأضراس 
  .لو مل يبق غريي ما اتبعته أبدا: أشد االباء فقال
يت عكرمة بن أيب جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر، فلق: فافترقنا وقلت

  .ال أذكره: أمية، فقال يل مثل ما قال صفوان بن أمية، قلت فأكتم علي قال
إن هذا يل صديق فلو ذكرت : فخرجت إىل منزيل فأمرت براحليت فخرجت هبا إىل أن لقيت عثمان بن طلحة فقلت

وما علي وأنا راحل من ساعيت فذكرت له ما : أن أذكره، مث قلتله ما أرجو، مث ذكرت من قتل من آبائه فكرهت 
وا مما قلت صار االمر إليه فقلت إمنا حنن مبنزلة ثعلب يف جحر، لو صب فيه ذنوب من ماء خلرج، وقلت له حن

مناخة، قال ) ٣(لقد غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو، وهذه راحليت بفخ ) ٢(فأسرع االجابة، وقال : لصاحيب
  فاتعدت أنا وهو يأجج، إن سبقين أقام وإن سبقته أقمت عليه،

بن العاص هبا، فأدجلنا سحرا فلم يطلع الفجر حىت التقينا بيأجج، فغدونا حىت انتهينا إىل اهلدة، فنجد عمرو : قال
الدخول : وما أخرجك ؟ فقال وما أخرجكم ؟ قلنا: وبك، فقال إىل أين مسريكم ؟ فقلنا: مرحبا بالقوم فقلنا: قال

يف االسالم واتباع حممد صلى اهللا عليه وسلم، قال وذاك الذي أقدمين، فاصطحبنا مجيعا حىت دخلنا املدينة فأخننا 
 صلى اهللا عليه وسلم فسر بنا، فلبست من صاحل ثيايب مث عمدت إىل رسول بظهر احلرة ركابنا فأخرب بنا رسول اهللا
أسرع فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أخرب بك فسر بقدومك : فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلقيين أخي

نبوة فرد علي وهو ينتظركم، فأسرعنا املشي فاطلعت عليه فما زال يتبسم إيل حىت وقفت عليه، فسلمت عليه بال
مث قال رسول اهللا صلى اهللا " تعال " السالم بوجه طلق، فقلت إين أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا، فقال 

قلت يا رسول اهللا " احلمد هللا الذي هداك قد كنت أرى لك عقال رجوت أن ال يسلمك إال إىل خري " عليه وسلم 
عليك معاندا للحق فأدعو اهللا أن يغفرها يل، فقال رسول اهللا صلى اهللا  إين قد رأيت ما كنت أشهد من تلك املواطن

اللهم إغفر خلالد بن الوليد كل ما " قلت يا رسول اهللا على ذلك، قال " االسالم جيب ما كان قبله " عليه وسلم 
يه وسلم قال وتقدم عثمان وعمرو فبايعا رسول اهللا صلى اهللا عل: قال خالد" أوضع فيه من صد عن سبيل اهللا 

واهللا ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعدل يب أحدا من أصحابه فيما : وكان قدومنا يف صفر سنة مثان، قال
  .حزبه

حدثين ابن أيب سربة، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب : قال الواقدي) ٤(سرية شجاع بن وهب االسدي إىل هوازن 
  فروة، عن عمر بن
__________  

  .إمنا حنن أكلة رأس: لواقدييف ا) ١(
  .وهو حتريف..وقلت له إين: من الواقدي، ويف االصل) ٢(



  .من الواقدي، ويف االصل بفج وهو حتريف) ٣(
  .واد مبكة: وفخ

  = السي ناحية ركبة من وراء املعدن، وهي من املدينة على مخس : بالسي قال ابن سعد: إىل هوازن: يف الواقدي) ٤(

  ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شجاع بن وهب يف أربعة وعشرين رجال إىل مجع منبعث رس: احلكم، قال
هوازن، وأمره أن يغري عليهم، فخرج وكان يسري الليل ويكمن النهار حىت جاءهم وهم غارين، وقد أوعز إىل 

فكانت ) ١( أصحابه أن ال متعنوا يف الطلب، فأصابوا نعما كثريا وشاء، فاستاقوا ذلك حىت إذا قدموا املدينة
مث قدم أهلوهم مسلمني فشاور النيب صلى اهللا عليه وسلم أمريهم يف ردهن ) ٢(سهامهم مخسة عشر بعريا كل رجل 

إليهم، فقال نعم فردوهن وخري اليت عنده اجلارية فاختارت املقام عنده، وقد تكون هذه السرية هي املذكورة فيما 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية قبل جند فكان فيهم : رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر

عبد اهللا بن عمر، قال فأصبنا إبال كثريا فبلغت سهامنا إثنا عشر بعريا ونفلنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعريا 
 كلهم من حديث مالك، ورواه مسلم أيضا من حديث الليث ومن حديث عبد اهللا) ٣(بعريا أخرجاه يف الصحيحني 
  .عن نافع عن ابن عمر بنحوه

بعث رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا هناد، حدثنا عبدة عن حممد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: وقال أبو داود
عليه وسلم سرية إىل جند فخرجت فيها فأصبنا نعما كثريا فنفلنا أمرينا بعريا بعريا لكل إنسان، مث قدمنا على رسول 

عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعريا بعد اخلمس وما حاسبنا رسول اهللا  اهللا صلى اهللا
  ).٤(صلى اهللا عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا وال عاب عليه ما صنع فكان لكل منا ثالثة عشر بعريا بنفله 

بعث رسول اهللا : الزهري قال] عن [  حدثنا حممد بن عبد اهللا: سرية كعب بن عمري إىل بين قضاعة قال الواقدي
الشام، ] أرض [ صلى اهللا عليه وسلم كعب بن عمري الغفاري يف مخسة عشر رجال حىت انتهوا إىل ذات اطالح من 

فوجدوا مجعا من مجعهم كثريا، فدعوهم إىل االسالم فلم يستجيبوا هلم ورشقوهم بالنبل، فلما رأى ذلك أصحاب 
ه وسلم قاتلوهم أشد القتال حىت قتلوا، فارتث منهم رجل جريح يف القتلى، فلما أن برد رسول اهللا صلى اهللا علي

  ).٥(عليه الليل حتامل حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهم بالبعثة إليه فبلغه أهنم ساروا إىل موضع آخر 
__________  

  .ليال= 
  ).٧٥٣/  ٢مغازي الواقدي (
  .الغنيمة واقتسموا: زاد ابن سعد) ١(
: فحدثت هذا احلديث حممد بن عبد اهللا بن عمر بن عثمان فقال: قال ابن أيب سربة: ومتام العبارة يف الواقدي) ٢(

 ٥٧أخرجه البخاري يف ) ٣..(كانوا قد أصابوا نسوة فاستاقوهن، وكانت فيهن جارية وضيئة فقدموا هبا املدينة
  .باب) ١٥(كتاب فرض اخلمس 

  .ومالك يف املوطأ يف كتاب اجلهاد باب جامع النفل يف الغزو) ٣٥: ح(باب ) ١٢(جلهاد كتاب ا ٣٢ومسلم يف 
  .٣٥٦/  ٤اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ٤(
  .٣٥٧/  ٤ودالئل البيهقي  ١٢٧/  ٢وابن سعد  ٧٥٢/  ٢مغازي الواقدي ج ) ٥(



  .اء من أرض الشاموهي سرية زيد بن حارثة يف حنو من ثالثة آالف إىل أرض البلق) ١(غزوة مؤتة 
  .قال حممد بن اسحاق بعد قصة عمرة القضية

واحملرم وصفرا  -ووىل تلك احلجة املشركون  -فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة بقية ذي احلجة 
  .وشهري ربيع وبعث يف مجادى االوىل بعثه إىل الشام الذين أصيبوا مبؤتة

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه إىل مؤتة يف : عروة بن الزبري قال فحدثين حممد بن جعفر بن الزبري، عن
إن أصيب زيد فجعفر بن أيب طالب على الناس، " مجادى االوىل من سنة مثان واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال 

  .آالففتجهز الناس مث هتيئوا للخروج وهم ثالثة " فإن أصيب جعفر فعبد اهللا بن رواحة على الناس 
جاء النعمان بن فنحص اليهودي : قال) ٣(بن احلكم عن أبيه ) ٢(حدثين ربيعة بن عثمان عن عمر : وقال الواقدي

زيد بن حارثة أمري " فوقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع الناس، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فر فعبد اهللا بن رواحة، فإن قتل عبد اهللا بن رواحة فلريتض الناس، فإن قتل زيد فجعفر بن أيب طالب، فإن قتل جع

  ".املسلمون بينهم رجال فليجعلوه عليهم 
أبا القاسم إن كنت نبيا فلو مسيت من مسيت قليال أو كثريا أصيبوا مجيعا، وإن االنبياء يف بين إسرائيل : فقال النعمان

ففالن، فلو مسوا مائة أصيبوا مجيعا، مث جعل يقول لزيد، كانوا إذا مسوا الرجل على القوم فقالوا إن أصيب فالن 
  .اعهد فإنك ال ترجع أبدا إن كان حممد نبيا

  :فقال زيد
  .أشهد أنه نيب صادق بار

  ).٤(رواه البيهقي 
فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلموا عليهم، فلما ودع : قال ابن إسحق
أما واهللا ما يب حب الدنيا وال صبابة : ما يبكيك يا بن رواحة ؟ فقال: واحة مع من ودع بكى، فقالواعبد اهللا بن ر

  .بكم
وإن منكم إال واردها كان (ولكين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ آية من كتاب اهللا يذكر فيها النار 

  فلست أدري]  ٧١: سورة مرمي) [ على ربك حتما مقضيا
__________  

  .يف شهر ربيع االول سنة مثان: وقال الواقدي= 
  .وذات اطالح من أرض الشام، وهي من وراء وادي القرى: قال ابن سعد

) ١٦٩/  ١(أنساب االشراف ) ١٢٨/  ٢(طبقات ابن سعد ) ١٥/  ٤(سرية ابن هشام : انظر يف غزوة مؤتة) ١(
  ).١٩٨/  ٢(يون االثر ع) كتاب املغازي(صحيح البخاري ) ١٠٧/  ٣(تاريخ الطربي 

وتسمى أيضا غزوة جيش االمراء، وذلك لكثرة جيش املسلمني فيها وما ال قوه من قتال شديد مع الكفار وما 
  ).النهاية -شرح أيب ذر اخلشين  -الروض االنف (عانوه يف هذه الغزوة 

  .من الواقدي، ويف االصل عمرو) ٢(
  .سقط من الواقدي) ٣(

  .ه عن الواقديوذكره البيهقي يف روايت
  .٣٦١/  ٤ونقله عنه البيهقي يف الدالئل ج  ٧٥٦/  ٢اخلرب يف الواقدي ) ٤(



: صحبكم اهللا ودفع عنكم وردكم إلينا قال عبد اهللا بن رواحة: حلف يل بالصدر بعد الورود ؟ فقال املسلمون
حبربة تنفذ االحشاء والكبدا * وضربة ذات فرع تقذف الزبدا طعنة بيدي حران جمهزة * لكنين أسأل الرمحن مغفرة 

مث أن القوم هتيئوا للخروج فأتى : أرشده اهللا من غاز وقد رشدا قال ابن إسحق* حىت يقال إذا مروا على جدثي 
  :عبد اهللا بن رواحة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فودعه مث قال

اهللا يعلم أين ثابت * يك اخلري نافلة تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا إين تفرست ف* يثبت اهللا ما آتاك من حسن 
مث خرج القوم وخرج :: والوجه منه فقد أزرى به القدر قال ابن اسحق* أنت الرسول فمن حيرم نوافله ) ٢(البصر 

خلف السالم على : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشيعهم حىت إذا ودعهم وانصرف، قال عبد اهللا بن رواحة
حدثنا عبد اهللا بن حممد، ثنا أبو خالد االمحر، عن : ري مشبع وخليل وقال االمام أمحديف النخل خ* امرئ ودعته 

احلجاج، عن احلكم، عن مقسم عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل مؤتة فاستعمل زيدا، 
هللا عليه وسلم فرآه فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فأبن رواحة، فتخلف ابن رواحة فجمع مع النيب صلى ا

  ".لغدوة أو روحة خري من الدنيا وما فيها : قال" فقال أمجع معك " فقال له ما خلفك ؟ 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن أبو معاوية، ثنا احلجاج عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: وقال أمحد

أختلف الصلي مع رسول اهللا : فقدم أصحابه وقال: لوسلم عبد اهللا بن رواحة يف سرية فوافق ذلك يوم اجلمعة، قا
ما منعك أن " فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رآه فقال : صلى اهللا عليه وسلم اجلمعة مث أحلقهم، قال

لو : " فقال أردت أن أصلي معك اجلمعة مث أحلقهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" تغدو مع أصحابك ؟ 
  ".يف االرض مجيعا ما أدركت غدوهتم أنفقت ما 

مث علله الترمذي مبا حكاه  -وهو ابن أرطاة  -وهذا احلديث قد رواه الترمذي من حديث أيب معاوية عن احلجاج 
  .عن شعبة أنه قال مل يسمع احلكم عن مقسم إال مخسة أحاديث وليس هذا منها

  ود من إيراد هذا احلديث أنهقلت واحلجاج بن أرطاة يف روايته نظر واهللا أعلم، واملقص
__________  

  .واسعة: ذات فرغ) ١(
  ).شرح السرية(هنا رغوة الدم : والزبد

  .يف البيت إقواء ) ٢(

  .يقتضي أن خروج االمراء إىل مؤتة كان يف يوم مجعة
  .واهللا أعلم

ب، من أرض البلقاء يف مث مضوا حىت نزلوا معانا من أرض الشام، فبلغ الناس أن هرقل قد نزل مآ: قال ابن اسحاق
مائة ألف من الروم، وانضم إليه من خلم وجذام والقني وهبراء وبلى مائة ألف منهم عليهم رجل من بلى، مث أحد 

أراشة يقال له مالك بن رافلة، ويف رواية يونس عن ابن إسحاق فبلغهم أن هرقل نزل مبآب يف مائة ألف من الروم 
نكتب إىل : ذلك املسلمني أقاموا على معان ليلتني ينظرون يف أمرهم، وقالوا ومائة ألف من املستعربة، فلما بلغ

: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خنربه بعدد عدونا، فإما أن ميدنا بالرجال، وإما أن يأمرنا بأمره، فنمضي له، قال
بون الشهادة، وما نقاتل يا قوم، واهللا إن اليت تكرهون لليت خرجتم تطل: فشجع الناس عبد اهللا بن رواحة وقال

الناس بعدد وال قوة وال كثرة، ما نقاتلهم إال هبذا الدين الذي أكرمنا اهللا به، فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنيني، إما 
قد واهللا صدق ابن رواحة، فمضى الناس، فقال عبد اهللا بن رواحة يف حمبسهم : ظهور وإما شهادة، قال فقال الناس



أزل كأن صفحته * حذوناها من الصوان سبتا ) ١(تعر من احلشيش هلا العكوم * ن أجأ وفرع جلبنا اخليل م: ذلك
تنفس يف مناخرها مسوم * فرحنا واجلياد مسومات ) ٣(فأعقب بعد فترهتا مجوم * أقامت ليلتني على معان ) ٢(أدمي 

بذي جلب ) ٤(س والغبار هلا يرمي عواب* وإن كانت هبا عرب وروم فعبأنا أعنتها فجاءت * فال وأيب مآب لنأتينها 
: فتنكح أو تئيم قال ابن إسحاق) ٥(اسنتنا * إذا برزت قوانسها النجوم فراضية املعيشة طلقتها * كأن البيض فيه 

كنت يتيما لعبداهللا بن رواحة يف حجره، فخرج يب يف : فحدثين عبد اهللا بن أيب بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال
* إذا أدنيتين ومحلت رحلى : حقيبة رحله، فواهللا إنه ليسري ليلتئذ مسعته وهو ينشد أبياته هذه سفره ذلك مرديف على
  مسرية أربع بعد احلساء

__________  
  .من ابن هشام) ١(

  .إىل العكوم: ويف االصل
  .أحد جبلي طيئ: أجأ
  .موضع: فرع

  .أطول جبل بأجأ وأوسطه: قال ياقوت
  .لود املدبوغةالنعال اليت تصنع من اجل: سبت) ٢(
  .الضعف والسكون: الفترة) ٣(

  .اجتماع القوة والنشاط: واجلموم
  .كل ما فيه لونان خمتلطان فهو برمي: برمي) ٤(
  .أسنتها: يف ابن هشام) ٥(

  .إذا مل تتزوج: اليت تبقى دون زوج، آمت املرأة: تئيم

بأرض الشام مشتهي الشواء * وغادروين  وجاء املسلمون) ١(وال أرجع إىل أهلي ورائي * فشأنك أنعم وخالك ذم 
فلما : وال خنل أسافلها رواء قال* إىل الرمحن منقطع االخاء هنالك ال أبايل طلع بعل * وردك كل ذي نسب قريب 

ما عليك يا لكع أن يرزقين اهللا الشهادة وترجع بني شعبيت الرحل ؟ مث قال : مسعتهن منه بكيت، فخفقين بالدرة وقال
  .رواحة يف بعض سفره ذلك وهو يرجتزعبد اهللا بن 

مث مضى الناس حىت إذا كانوا بتخوم : قال ابن اسحاق) ٢(تطاول الليل هديت فانزل * يا زيد زيد اليعمالت الذبل 
البلقاء لقيتهم مجوع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال هلا مشارف، مث دنا العدو واحناز املسلمون 

هلا مؤتة، فالتقى الناس، عندها فتعيب هلم املسلمون، فجعلوا على ميمنتهم رجال من بين عذرة يقال له  إىل قرية يقال
  .قطبة بن قتادة، وعلى ميسرهتم رجال من االنصار يقال له عباية بن مالك

كون رأينا شهدت مؤتة فلما دنا منا املشر: حدثين ربيعة بن عثمان، عن املقربي، عن أيب هريرة قال: وقال الواقدي
ما ال قبل الحد به من العدة والسالح والكراع والديباج واحلرير والذهب، فربق بصري، فقال يل ثابت بن أرقم 

قال إنك مل تشهد بدرا معنا، إنا مل ننصر بالكثرة رواه ! يا أبا هريرة كأنك ترى مجوعا كثرية ؟ قلت نعم ): ٣(
  ).٤(البيهقي 

  اقتتلوا، فقاتلقال ابن اسحاق مث التقى الناس ف
يف رماح القوم، مث أخذها جعفر فقاتل القوم ) ٥(زيد بن حارثة براية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت شاط 



  .حىت قتل، فكان جعفر أول املسلمني عقر يف االسالم
ين وكان أحد وحدثين حيىي بن عباد ابن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه عباد، حدثين أيب الذي ارضع: وقال ابن اسحاق

واهللا لكأين أنظر إىل جعفر حني اقتحم عن فرس له شقراء : بين مرة بن عوف، وكان يف تلك الغزوة غزوة مؤتة قال
طيبة وباردا شراهبا والروم روم قد دنا * يا حبذا اجلنة واقتراهبا : مث قاتل القوم حىت قتل وهو يقول) ٦(مث عقرها 

  إن القيتها ضراهبا علي* كافرة بعيدة أنساهبا * عذاهبا 
__________  

  .جمزوم على الدعاء: قال أبو ذر يف شرح السرية: وال أرجع) ١(
  .النوق السريعة: اليعمالت) ٢(

  .اليت أضعفها وأوهنها السري: الذبل
  .أقرم: كذا يف االصل والواقدي، ويف رواية البيهقي وابن اسحاق) ٣(

ن البلوي مث االنصاري قتل يف حرب الردة سنة احدى عشرة وقيل وهو ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجال
  .سنة اثنيت عشرة

  .٣٦٢/  ٤ودالئل البيهقي  ٧٦٠/  ٢: مغازي الواقدي) ٤(
  .إذا سال دمه فهلك: شاط الرجل) ٥(
  .أي قطع عرقوهبا، وعرقوب الدابة يف رجلها مبنزلة الركبة يف يدها: قال يف الصحاح: عرقبها: يف الواقدي) ٦(

وهذا احلديث قد رواه أبو داود من حديث أيب اسحاق ومل يذكر الشعر، وقد استدل من جواز قتل احليوان خشية 
أن ينتفع به العدو كما يقول أبو حنيفة يف االغنام إذا مل تتبع يف السري، وخيشى من حلوق العدو وانتفاعهم هبا أهنا 

  .تذبح وحترق ليحال بينهم وبني ذلك واهللا أعلم
ومل ينكر أحد على جعفر، فدل على جوازه إال إذا أمن أخذ العدو له وال يدخل ذلك يف النهي عن : السهيلي قال

  .قتل احليوان عبثا
أن جعفر أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، : وحدثين من أثق به من أهل العلم: قال ابن هشام

سنة، فأثابه اهللا بذلك جناحني يف اجلنة يطري هبما حيث يشاء،  فاحتضنه بعضديه حىت قتل وهو ابن ثالث وثالثني
  إن رجال من الروم: ويقال

  .ضربه يومئذ ضربة، فقطعه بنصفني
حدثين أيب الذي أرضعين وكان : قال ابن اسحاق وحدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه عباد، قال

خذ عبد اهللا بن رواحة الراية مث تقدم هبا وهو على فرسه فجعل يستنزل فلما قتل جعفر أ: أحد بين مرة بن عوف قال
* لتنزلن أو لتكرهنه إن أجلب الناس وشدوا الرنه * أقسمت يا نفس لتنزلنه : نفسه ويتردد بعض التردد ويقول

  .هل أنت إال نطفة يف شنة* مايل أراك تكرهني اجلنة قد طال ما قد كنت مطمئنة 
إن تفعلي فعلهما * هذا محام املوت قد صليت وما متنيت فقد أعطيت * ن ال تقتلي متويت يا نفس إ: وقال أيضا

  .هديت يريد صاحبيه زيدا وجعفرا، مث نزل
شد هبذا صلبك، فإنك قد لقيت يف أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من : فلما نزل أتاه ابن عم له بعرق من حلم فقال

  .يده فانتهس منه هنسة
ألقاه من يده مث أخذ سيفه مث تقدم فقاتل حىت قتل " وأنت يف الدنيا، مث : يف ناحية الناس فقال )١(مث مسع احلطمة 



  .رضي اهللا عنه
  .مث أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بين العجالن: قال
  .يا معشر املسلمني اصطلحوا على رجل منكم: فقال
  .أنت: قالوا
هبم مث احناز واحنيز ) ٢(وليد، فلما أخذ الراية دافع القوم وخاشى ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على خالد بن ال: قال

  .عنه حىت انصرف بالناس
أخذ الراية زيد ابن حارثة  -فيما بلغين  -وملا أصيب القوم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن إسحق

  مث :فقاتل هبا حىت قتل شهيدا، مث أخذها جعفر فقاتل هبا حىت قتل شهيدا، قال
__________  

  .زحام الناس، أراد هنا التحام الناس يف النزال والقتال: احلطمة) ١(
  .وهي احملاجزة وهي مفاعلة من اخلشية، يعين خشي على املسلمني لقلة عددهم: من املخاشاة: خاشى) ٢(

  .يعين احناز هبم إىل ناحية: حاشى هبم: ويف رواية
  ).راجع الروض االنف(

اهللا عليه وسلم حىت تغريت وجوه االنصار، وظنوا أنه قد كان يف عبد اهللا بن رواحة بعض  صمت رسول اهللا صلى
اجلنة ) ١] (يف [ لقد رفعوا إيل : أخذها عبد اهللا بن رواحة فقاتل هبا حىت قتل شهيدا، مث قال: ما يكرهون، مث قال

رارا عن سريري صاحبيه، فقلت عم فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت يف سرير عبد اهللا بن رواحة ازو
  ).٢(مضيا وتردد عبد اهللا بن رواحة بعض التردد مث مضى : هذا ؟ فقيل يل

ثنا أمحد بن واقد، ثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن محيد بن : هكذا ذكر ابن اسحاق هذا منقطعا، وقد قال البخاري
ى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نع: هالل، عن أنس بن مالك

أخذ الراية زيد فأصيب، مث أخذها جعفر فأصيب، مث أخذها ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حىت : خرب، فقال
  ).٣(أخذ الراية سيف من سيوف اهللا حىت فتح اهللا عليهم 

  .ا يسرهم أهنم عندناوم: تفرد به البخاري ورواه يف موضع آخر وقال فيه وهو على املنرب
عن عبد اهللا بن  -وليس باحلرامي  -ثنا أمحد بن أيب بكري، ثنا مغرية بن عبد الرمحن املخزومي ) ٤(وقال البخاري 

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال : سعيد، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر، قال
لم إن قتل زيد فجعفر، وأن قتل جعفر فعبد اهللا بن رواحة، قال عبد اهللا كنت فيهم يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أيب طالب فوجدناه يف القتلى ووجدنا يف جسده بضعا وتسعني من ضربة ورمية تفرد 
  .به البخاري أيضا

هو سعيد بن أيب هالل  -أيب هالل ] ابن [  ثنا ابن وهب، عن ابن عمرو، عن: حدثنا أمحد: وقال البخاري أيضا
وأخربين نافع أن ابن عمر أخربه أنه وقف على جعفر بن أيب طالب يومئذ وهو قتيل فعددت به : قال -الليثي 

  .مخسني بني طعنة وضربة ليس منها شئ يف دبره، وهذا أيضا من أفراد البخاري
مر اطلع على هذا العدد، وغريه اطلع على أكثر من ذلك، وان أن ابن ع: ووجه اجلميع بني هذه الرواية واليت قبلها

هذه يف قبله أصيبها قبل أن يقتل، فلما صرع إىل االرض ضربوه أيضا ضربات يف ظهره، فعد ابن عمر ما كان يف 
  .قبله وهو يف وجوه االعداء قبل أن يقتل رضي اهللا عنه



ثنا حممد بن أيب بكر، ثنا : اللواء مث مشاله ما رواه البخاريومما يشهد ملا ذكره ابن هشام من قطع ميينه وهي ممسكة 
  :عن عامر قال) ٥(عمر بن علي، عن امسعيل بن أيب خالد 
  .السالم عليك يا بن ذي اجلناحني: كان ابن عمر إذا حي ابن جعفر قال

ثنا أبو ) ٦(لبخاري من حديث يزيد بن هرون عن إمساعيل بن أيب خالد، وقال ا: ورواه أيضا يف املناقب والنسائي
  نعيم

__________  
  .من ابن هشام) ١(
  .٢٢ - ٢١/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ٢(
  .٥١٢/  ٧: فتح الباري) ٤٢٦٢: ح(باب غزوة مؤتة ) ٤٤(كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٣(
  .٥١٠/  ٧: فتح الباري) ٤(
  .أيب طالبمن البخاري، يف كتاب املناقب باب مناقب جعفر بن ) ٥(

  .خالد وهو حتريف: ويف االصل
  .٥١٥/  ٧فتح الباري ج ) ٦(

لقد دق يف يدي يوم مؤتة تسعة : مسعت خالد بن الوليد يقول: ثنا سفيان، عن امسعيل، عن قيس بن أيب حازم قال
  .أسياف فما بقي يف يدي إال صفحة ميانية

لقد دق يف يدي يوم مؤتة : مسعت خالد بن الوليد يقولمث رواه عن حممد بن املثىن عن حيىي بن امسعيل حدثين قيس، 
  .تسعة أسياف وصربت يف يدي صفحة ميانية انفرد به البخاري

ثنا أبو خليفة الفضل بن احلباب ) ١(ثنا أبو نصر بن قتادة، ثنا أبو عمرو مطر : قال احلافظ أبو بكر البيهقي
قدم علينا عبد اهللا بن رباح : الد بن مسري، قالاجلمحي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا االسود بن شيبان، عن خ

أبو قتادة فارس رسول اهللا ] حدثنا [ االنصاري، وكانت االنصار تفقهه، فغشيه الناس فغشيته فيمن غشيه فقال 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيش االمراء، وقال عليكم زيد بن حارثة، : قال) صلى اهللا عليه وسلم(

ما ! يا رسول اهللا : فوثب جعفر وقال: زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد اهللا بن رواحة، قالإن أصيب : وقال
امض فإنك ال تدري أي ذلك خري، فانطلقوا فلبثوا ما شاء اهللا، فصعد : كنت أرهب أن تستعمل زيدا علي قال

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنرب فأمر فنودي الصالة جامعة، فاجتمع الناس عل
أخربكم عن جيشكم هذا، إهنم انطلقوا فلقوا العدو فقتل زيد شهيدا فاستغفر له، مث أخذ اللواء جعفر : وسلم فقال

  فشد على القوم حىت قتل شهيدا
مث أخذ شهدا له بالشهادة واستغفر له، مث أخذ اللواء عبد اهللا بن رواحة فأثبت قدميه حىت قتل شهيدا فاستغفر له، 

اللهم إنه سيف " اللواء خالد بن الوليد ومل يكن من االمراء، هو أمر نفسه مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).٢(فمن يومئذ مسي خالد سيف اهللا " من سيوفك أنت تنصره 

أنه عليه الصالة  ورواه النسائي من حديث عبد اهللا بن املبارك عن االسود بن شيبان به حنوه، وفيه زيادة حسنة وهو
  .باب خري باب خري وذكر احلديث: والسالم ملا اجتمع إليه الناس قال

  .حدثين عبد اجلبار بن عمارة بن غزية، عن عبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم: وقال الواقدي
ينه وبني الشام، فهو ملا التقى الناس مبؤتة جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب وكشف اهللا له ما ب: قال



ينظر إىل معتركهم، فقال أخذ الراية زيد بن حارثة فجاء الشيطان فحبب إليه احلياة وكره إليه املوت، وحبب إليه 
اآلن استحكم االميان يف قلوب املؤمنني حتبب إيل الدنيا، فمضى قدما حىت استشهد، فصلى عليه رسول : الدنيا فقال

  .استغفروا له، فقد دخل اجلنة وهو شهيد اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
وحدثين حممد بن صاحل عن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ملا قتل : قال الواقدي

  .أخذ الراية جعفر بن أيب طالب: زيد
كم االميان يف قلوب اآلن حني استح: احلياة وكره إليه املوت ومناه الدنيا فقال) ٣(فجاءه الشيطان فحبب إليه 

  املؤمنني مينيين الدنيا، مث مضى قدما
__________  

) ٢: (أخربنا أبو عمرو بن مطر، قال: أخربنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، قال: يف الدالئل) ١(
، وذكره الزهري ، ورواه احلاكم يف املستدرك عن أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري٣٦٧/  ٤دالئل النبوة للبيهقي ج 
  .وعروة، وموسى بن عقبة

  .فمناه: يف الواقدي) ٣(

حىت استشهد، فصلى عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال استغفروا الخيكم فإنه شهيد، دخل اجلنة وهو 
خل اجلنة مث أخذ الراية عبد اهللا بن رواحة فاستشهد مث د: يطري يف اجلنة جبناحني من ياقوت حيث يشاء يف اجلنة، قال

  .معترضا
  .ملا أصابته اجلراح نكل: يا رسول اهللا ما اعترضه ؟ قال: فشق ذلك على االنصار، فقيل

  .فعاتب نفسه فتشجع، واستشهد ودخل اجلنة فسري عن قومه
ملا أخذ خالد بن الوليد الراية قال رسول : عن أبيه قال) ١(قال الواقدي وحدثين عبد اهللا بن احلارث بن الفضيل 

  ).٢(اآلن محي الوطيس ) صلى اهللا عليه وسلم( اهللا
ملا قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد فلما أصبح غدا، وقد : فحدثين العطاف بن خالد قال: قال الواقدي

فأنكروا ما كانوا يعرفون من : قال) ٣] (وميسرته ميمنته [ جعل مقدمته ساقته، وساقته مقدمته، وميمنته ميسرته 
  .فقتلوا مقتلة مل يقتلها قوم: قد جاءهم مدد، فرعبوا وانكشفوا منهزمني، قال: هيئتهم، وقالواراياهتم و

بعد عمرة احلديبية مث صدر رسول اهللا صلى اهللا : فإنه قال: وهذا يوافق ما ذكره موسى بن عقبة رمحه اهللا يف مغازيه
مؤتة، وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب عليه وسلم إىل املدينة، فمكث هبا ستة أشهر مث إنه بعث جيشا إىل 

فجعفر بن أيب طالب أمريهم، فإن أصيب جعفر فعبد اهللا بن رواحة أمريهم، فانطلقوا حىت إذا لقوا ابن أيب سربة 
الغساين مبؤتة وهبا مجوع من نصارى العرب والروم هبا تنوخ وهبراء فأغلق ابن أيب سربة دون املسلمني احلصن ثالثة 

على زرع أمحر فاقتتلوا قتاال شديدا، فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقتل، مث أخذه جعفر فقتل، مث ) ٤(مث التقوا  أيام،
أخذه عبد اهللا بن رواحة فقتل مث اصطلح املسلمون بعد أمراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خالد بن الوليد 

ثهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مجادى االوىل يعين سنة وبع: املخزومي فهزم اهللا العدو وأظهر املسلمني، قال
وزعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال مر علي جعفر يف املالئكة يطري كما : قال موسى بن عقبة -مثان 

  .يطريون وله جناحان
وسلم خبرب أهل مؤتة، فقال له قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٥(أن يعلى بن أمية  -واهللا أعلم  -قال وزعموا 

فأخربهم : إن شئت فأخربين وإن شئت أخربك، قال أخربين يا رسول اهللا قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



والذي بعثك باحلق ما تركت من حديثهم حرفا مل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خربهم كله ووصفه هلم، فقال
  .تذكره، وإن أمرهم لكما ذكرت

  رسول اهللا فقال
__________  

  .عبد اهللا بن الفضيل: يف الواقدي) ١(
، وقال صاحب )القاموس(من جوامع كلمه صلى اهللا عليه وسلم يعين اآلن اشتدت احلرب : محي الوطيس) ٢(

  .التنور، وقيل هو الضراب يف احلرب، وقيل هو الوطئ الذي يطس الناس أي يدقهم: الوطيس: " النهاية
  .و حجارة مدورة إذا محيت مل يقدر أحد يطؤهاه: وقال االصمعي

  .من الواقدي) ٣(
  .٧٦٤و  ٧٦٢و  ٧٦١/  ٢واخلرب يف مغازيه 

  .٣٧٠ - ٣٦٩/  ٤ونقله البيهقي يف الدالئل عن الواقدي ج 
  .وهو الزعفران:: ردع: مث خرجوا فالتقوا على ذرع أمحر، ويف نسخة: يف رواية البيهقي عن ابن عقبة) ٤(
  .يعلى بن منيه: قي عن ابن عقبةيف البيه) ٥(

فهذا السياق فيه فوائد كثرية ليست عند ابن " إن اهللا رفع يل االرض حىت رأيت معتركهم " صلى اهللا عليه وسلم 
  .اسحاق وفيه خمالفة ملا ذكره ابن إسحاق من أن خالد إمنا حاش بالقوم حىت ختلصوا من الروم وعرب النصارى فقط

مصرحان بأهنم هزموا مجوع الروم والعرب الذين معهم وهو ظاهر احلديث املتقدم عن  وموسى بن عقبة والواقدي
  .أنس مرفوعا، مث أخذ الراية سيف من سيوف اهللا ففتح اهللا على يديه

  ).١(ورواه البخاري وهذا هو الذي رجحه ومال إليه احلافظ البيهقي بعد حكاية القولني ملا ذكر من احلديث 
 قول ابن اسحاق وبني قول الباقني وهو أن خالد ملا أخذ الراية حاش بالقوم املسلمني حىت وميكن اجلمع بني: قلت

خلصهم من أيدي الكافرين من الروم واملستعربة، فلما أصبح وحول اجليش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة كما 
  .زموهم بأذن اهللا واهللا أعلمذكره الواقدي توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إىل املسلمني، فلما محل عليهم خالد ه

ملا أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين حممد بن جعفر عن عروة قال: وقد قال ابن اسحاق
ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقبل مع القوم على دابة : قال[ وسلم واملسلمون معه 

  .هم واعطوين ابن جعفرخذوا الصبيان فامحلو: فقال
يا فرار فررمت يف سبيل اهللا، : فجعلوا حيثون عليهم بالتراب ويقولون) ٢] (فأيت بعبد اهللا فأخذه فحمله بني يديه 

وهذا مرسل من هذا " ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء اهللا عزوجل " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال
ابن إسحاق قد وهم يف هذا السياق فظن أن هذا اجلمهور اجليش، وإمنا كان للذين الوجه وفيه غرابة، وعندي أن 

فروا حني التقى اجلمعان، وأما بقيتهم فلم يفروا بل نصروا كما أخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  للمسلمني وهو على

ا كان املسلمون ليسموهنم فرارا بعد ذلك املنرب يف قوله مث أخذ الراية سيف من سيوف اهللا ففتح اهللا على يديه، فم
وإمنا تلقوهم إكراما وإعظاما، وإمنا كان التأنيب، وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك، وقد كان فيهم عبد 

  .اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
عن عبد اهللا بن عمر حدثنا حسن، ثنا زهري، ثنا يزيد بن أيب زياد، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، : قال االمام أمحد



كنت يف سرية من سرايا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص، فقلنا كيف : قال
نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ مث قلنا لو دخلنا املدينة قتلنا، مث قلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول اهللا 

من القوم ؟ قال قلنا حنن : توبة وإال ذهبنا، فأتيناه قبل صالة الغداة، فخرج فقالصلى اهللا عليه وسلم فإن كانت لنا 
  .فرارون، فقال ال بل أنتم الكرارون، أنا فئتكم وأنا فئة املسلمني، قال فأتيناه حىت قبلنا يده

فررنا فأردنا أن كنا يف سرية ف: مث رواه غندر، عن شعبة، عن يزيد بن أيب زياد، عن ابن أيب ليلى عن ابن عمر قال
  نركب البحر، فأتينا رسول اهللا

__________  
  .٣٧٥/  ٤راجع دالئل البيهقي ) ١(
  .ما بني معكوفني سقط من االصل واستدرك من ابن هشام) ٢(

) ١] (أبو داود و [ يا رسول اهللا حنن الفرارون، فقال ال بل أنتم العكارون ورواه : صلى اهللا عليه وسلم فقلنا
  .من حديث يزيد بن أيب زياد وقال الترمذي حسن ال نعرفه إال من حديثه: ماجه الترمذي وابن
حدثنا شريك، عن يزيد بن أيب زياد، عن عبد الرمحن : حدثنا إسحاق بن عيسى، وأسود بن عامر قاال: وقال أمحد

عدو اهنزمنا يف أول غادية، بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سرية، فلما لقينا ال: بن أيب ليلى عن ابن عمر قال
فقدمنا املدينة يف نفر ليال فاختفينا مث قلنا لو خرجنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واعتذرنا إليه، فخرجنا إليه 

وأنا فئة كل " قال االسود " بل أنتم العكارون وأنا فئتكم " قلنا حنن الفرارون يا رسول اهللا قال ) ٢(فلما لقيناه 
أن أم : حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن عمرو بن حزم، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري: ال ابن اسحاقوق" مسلم 

مايل ال أرى : املغرية) ٣] (العاص بن [ سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت المرأة سلمة بن هشام بن 
  سلمة حيضر الصالة مع

قالت ما يستطيع أن خيرج، كلما خرج صاح به الناس يا فرار،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومع املسلمني ؟
  .فررمت يف سبيل اهللا، حىت قعد يف بيته ما خيرج

  .وكان يف غزاة مؤتة
وكانوا على أكثر من أضعاف االضعاف فإهنم كانوا  -الروم (لعل طائفة منهم فروا ملا عاينوا كثرة مجوع : قلت

كروه مائيت ألف، ومثل هذا يسوغ الفرار على ما قد تقرر، فلما فر هؤالء العدو على ما ذ) ٤] (ثالثة آالف وكان 
ثبت باقيهم وفتح اهللا عليهم وختلصوا من أيدي أولئك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، كما ذكره الواقدي وموسى بن 

ين صفوان بن حدثنا الوليد بن مسلم، حدث: ما رواه االمام أمحد) ٥(عقبة من قبله، ويؤيد ذلك ويشاكله بالصحة 
خرجت مع من خرج مع زيد : عمرو، عن عبد الرمحن بن جبري ابن نفري عن أبيه، عن عوف بن مالك االشجعي قال

من اليمن ليس معه غري سيفه، فنحر رجل من ) ٦] (ووافقين مددي [ بن حارثة من املسلمني يف غزوة مؤتة، 
طاه إياه فاختذه كهيئة الدرقة، ومضينا فلقينا مجوع الروم من جلده فأع) ٧] (املددي طائفة [ املسلمني جزورا فسأله 

وفيهم رجل على فرس له اشقر عليه سرج مذهب وسالح مذهب، فجعل الرومي يغري باملسلمني، وقعد له املددي 
خلف صخرة فمر به الرومي فعرقبه فخر وعاله فقتله، وحاز فرسه وسالحه، فلما فتح اهللا للمسلمني بعث إليه 

  لوليد يأخذ من السلب، قال عوفخالد بن ا
__________  

  .من سرية ابن كثري) ١(



  .مث التقيناه وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .من ابن هشام) ٣(
  .سقطت من االصل ومن نسخ البداية املطبوعة واستدركت من السرية النبوية البن كثري) ٤(
  .أيضا ويزيده قوة ويشهد له بالصحةومما يؤيد ذلك : العبارة يف سرية ابن كثري) ٥(
  .من املسند، ويف االصل مدوي حتريف) ٦(

  .رجال من املدد الذين جاءوا ميدون املسلمني: واملددي
  .رجل من إمداد محري: ويف الواقدي ٢٩ - ٢٨/  ٦وصححت يف احلديث كله املددي من املسند ج 

  حتريف املدوي طابقة وهو : من املسند والواقدي، ويف االصل) ٧(

بلى ولكين استكثرته، : يا خالد أما علمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ؟: فأتيته فقلت
  .فقلت ؟ فقلت لتردنه إليه أو العرفنكها عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأىب أن يرد عليه

عليه قصة املددي وما فعل خالد فقال رسول فاجتمعنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقصصت : قال عوف
فقلت دونك يا خالد أمل أف لك ؟ فقال : قال عوف" يا خالد رد عليه ما أخذت منه " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا خالد ال ترد " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما ذاك فأخربته فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 
سألت ثورا عن هذا احلديث فحدثين : قال الوليد" كوا أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره عليه هل أنتم تار

  .عن خالد بن معدان عن جبري بن نفري عن عوف بنحوه
ورواه مسلم وأبو داود من حديث جبري بن نفري عن عوف بن مالك به حنوه وهذا يقتضي أهنم غنموا منهم وسلبوا 

م، وقد تقدم فيما رواه البخاري أن خالدا رضي اهللا عنه قال اندقت يف يدي يوم من أشرافهم وقتلوا من أمرائه
مؤتة تسعة أسياف وما ثبت يف يدي إال صفحة ميانية، وهذا يقتضى أهنم اثخنوا فيهم قتال ولو مل يكن كذلك ملا 

  .قدروا على التخلص منهم، وهذا وحده دليل مستقل واهللا أعلم
  .ة والواقدي والبيهقي وحكاه ابن هشام عن الزهريوهذا هو اختيار موسى بن عقب

اختلف أهل املغازي يف فرارهم واحنيازهم، فمنهم من ذهب إىل ذلك ومنهم من زعم أن : قال البيهقي رمحه اهللا
  .املسلمني ظهروا على املشركني وأن املشركني اهنزموا

يدل على ظهورهم " خالد ففتح اهللا عليه مث أخذها " قال وحديث أنس بن مالك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ).١(عليهم واهللا أعلم 

محل على مالك بن زافلة  -وكان رأس ميمنة املسلمني  -وقد ذكر ابن اسحاق أن قطبة بن قتادة العذري : قلت
  .ويقال رافلة

 احنطم ضربت برمح مضى فيه مث* طعنت ابن رافلة بن االراش : وهو أمري أعراب النصارى فقتله وقال يفتخر بذلك
وهذا يؤيد ما ) ٢(غداة رقوقني سوق النعم * فمال كما مال غصن السلم وسقنا نساء بين عمه * على جيده ضربة 

  حنن فيه، الن من عادة أمري اجليش إذا قتل أن يفر أصحابه، مث إنه صرح يف
__________  

  .٧٦٤/  ٢ومغازي الواقدي ج  ٣٧٥/  ٤دالئل النبوة للبيهقي ) ١(
وليست غزوة مؤتة الكربى جزء من السياسة اخلفية الشمالية فقط : ٧٩٨ص : ات يف كتابه حممد يف املدينةقال و

  .بل هي غريبة يف ذاهتا



اجتهت الغزوة حنو الشمال، وعلمت عند معان أن جيشا قويا بيزنطيا يضم عددا من عرب القبائل كان بانتظارها، 
  .ومع ذلك قررت االستمرار يف السري

ن املسلمني فروا هاربني مث انضم إليهم ثابت بن االقرم وخالد بن الوليد، فعادوا إىل القتال الذي اهنزم فيه ويقال أ
  .العدو وأركن للفرار

  .فقرر خالد العودة باجليش إىل املدينة
 ومل يتخذ خالد قرار العودة بسبب خطر العدو أو اجلنب بل بسبب مدة الغياب عن القاعدة أو رمبا جلهل خالد

  .باالسباب احلقيقية للغزو
  .موضع، ويروى رقوفني: رقوقني) ٢(

  .شعره بأهنم سبوا من نسائهم وهذا واضح فيما ذكرناه واهللا أعلم
وأما ابن اسحاق فإنه ذهب إىل أنه مل يكن إال املخاشاة والتخلص من أيدي الروم ومسى هذا نصرا وفتحا أي باعتبار 

) ١(تراكمهم وتكاثرهم وتكاتفهم عليهم، فكان مقتضى العادات أن يصطلحوا ما كانوا فيه من إحاطة العدو هبم و
بالكلية، فلما ختلصوا منهم وإحنازوا عنهم كان هذا غاية املرام يف هذا املقام وهذا حمتمل لكنه خالف الظاهر من 

وقد قال : إليه فقالواملقصود أن ابن اسحاق يستدل على ما ذهب " ففتح اهللا عليهم " قوله عليه الصالة والسالم 
فيما كان أمر الناس وأمر خالد بن الوليد وخماشاته بالناس وانصرافه هبم قيس بن اجملسر اليعمري يعتذر مما صنع 

وقفت هبا ال مستحيزا ) ٢(على موقفي واخليل قابعة قبل * فواهللا ال تنفك نفسي تلومين : يومئذ وصنع الناس يقول
أال خالد يف القوم ليس له مثل وجاشت ايل * ه القتل على أنين آسيت نفسي خبالد وال مانعا من كان حم ل* فنافذا 

مهاجرة ال مشركون وال عزل * مبؤتة إذ ال ينفع النابل النبل وضم إلينا حجزتيهم كليهما * النفس من حنو جعفر 
املوت، وحقق احنياز  فبني قيس ما اختلف فيه الناس من ذلك يف شعره أن القوم حاجزوا وكرهوا: قال ابن اسحاق
  .خالد مبن معه
  -فيما بلغنا عنه  -وأما الزهري فقال : قال ابن هشام

  ).٣(أمر املسلمون عليهم خالد بن الوليد ففتح اهللا عليهم، وكان عليهم حىت رجع إىل املدينة 
ابن جعفر بن أيب حدثين عبد اهللا بن أيب بكر عن أم عيسى اخلزاعية عن أم جعفر بنت حممد : فصل قال ابن إسحاق

ملا أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : طالب عن جدهتا أمساء بنت عميس قالت
" وعجنت عجيين وغسلت بين ودهنتهم ونظفتهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٤(وقد دبغت أربعني منا 

يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي ما يبكيك أبلغك عن جعفر : ، فقلتفأتيته هبم فشمهم وذرفت عيناه" إئتين ببين جعفر 
فقمت أصيح واجتمع إيل النساء وخرج رسول اهللا صلى اهللا : قالت" نعم أصيبوا هذا اليوم " وأصحابه شئ ؟ قال 

  ال تغفلوا عن آل جعفر" عليه وسلم إىل أهله فقال 
__________  

  .يفيف نسخة البداية املطبوعة يصطلحوا حتر) ١(
  .يقال قأع الفحل على الناقة إذا وثب عليها قاله أبو ذر: منقبضة وتروى قائعة: قابعة) ٢(

  .مجع أقبل وقبالء: وقبل
  .وهو الذي مييل عينه يف النظر إىل جهة العني االخرى

  .حىت قفل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: يف ابن هشام) ٣(



  .من شرح أيب ذر، ويف االصل مناء) ٤(
  .الذي يوزن به وهو الرطل: املنا: بو ذرقال أ

  .وتعين أربعني رطال من الدباغ
  .معناه اجللد ما دام يف الدباغ: ويف اللسان منيئة

وهكذا رواه االمام أمحد من حديث ابن إسحاق، ورواه ) ١" (أن تصنعوا هلم طعاما فإهنم قد شغلوا بأمر صاحبهم 
أم عيسى، عن أم عون بنت حممد ابن جعفر، عن أمساء فذكر االمر  ابن اسحاق من طريق عبد اهللا بن أيب بكر عن
  .بعمل الطعام، والصواب أهنا أم جعفر وأم عون

ملا جاء نعي جعفر حني قتل : حدثنا سفيان، ثنا جعفر بن خالد، عن أبيه عن عبد اهللا بن جعفر قال: وقال االمام أمحد
وهكذا " طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم، أو أتاهم ما يشغلهم  اصنعوا آلنل جعفر" قال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد بن سارة املخزومي املكي، عن 
  .أبيه، عن عبد اهللا بن جعفر وقال الترمذي حسن

  مث قال
ملا أتى : ، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالتحدثين عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه: حممد بن إسحاق

  .نعي جعفر عرفنا يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلزن
قالت فذهب مث " أرجع اليهن فأسكتهن " قالت فدخل عليه رجل فقال يا رسول اهللا إن النساء عييننا وفتننا، قال 

فاذهب فأسكتهن فإن أبني : قالت قال -يعين أهله  -ر التكلف ورمبا ض] يقول [ رجع فقال له مثل ذلك، قالت 
فواهللا ما تركت نفسك وما أنت مبطيع رسول اهللا ! وقلت يف نفسي أبعدك اهللا : قالت" فاحثوا يف أفواههن التراب 
  .وعرفت أنه ال يقدر حيثي يف أفواههن التراب: صلى اهللا عليه وسلم قالت

  ).٢(ه وليس يف شئ من الكتب إنفرد به ابن اسحاق من هذا الوج
ملا : مسعت عائشة تقول: أخربتين عمرة، قالت: مسعت حيىي بن سعيد قال: ثنا قتيبة، ثنا عبد الوهاب: وقال البخاري

قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أيب طالب وعبد اهللا بن رواحة جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعرف يف وجهه 
أي رسول اهللا إن نساء جعفر وذكر : فأتاه رجل فقال -شق  -اطلع من صاير الباب وأنا : احلزن، قالت عائشة

قد هنيتهن وذكر أنه مل يطعنه قال فأمر أيضا فذهب : مث أتى فقال[ فذهب الرجل : بكاءهن، فأمره أن ينهاهن قالت
" ث يف أفواههن من التراب فاح" واهللا لقد غلبتنا، فزعمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : مث أتى فقال] 

أرغم اهللا أنفك، فواهللا ما أنت تفعل ذلك وما تركت رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقلت: قالت عائشة رضي اهللا عنها
  ).٣(وسلم من العناء 

  .وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن حيىي بن سعيد االنصاري عن عمرة عنها
ب بن جرير، ثنا أيب، مسعت حممد بن أيب يعقوب حيدث عن احلسن بن سعد، عن عبد حدثنا وه: وقال االمام أمحد
إن قتل زيد أو " بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال : اهللا بن جعفر قال

أخذ الراية زيد فقاتل حىت فلقوا العدو ف" استشهد فأمريكم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأمريكم عبد اهللا بن رواحة 
  قتل، مث أخذ الراية جعفر فقاتل حىت قتل، مث أخذها عبد اهللا بن

__________  
  .٣٧٠/  ٤ونقله البيهقي يف الدالئل عنه ج  ٢٢/  ٤سرية ابن هشام ج ) ١(



  .٢٣/  ٤ما بني معكوفني يف احلديث من سرية ابن هشام ) ٢(
  .غزوة مؤتة باب -أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٣(

  .وما بني معكوفني من الفتح
  .٤١٤/  ٧ج 

  زاد البيهقي يف
  .جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد: روايته

رواحة فقاتل حىت قتل مث أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح اهللا عليه، وأتى خربهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فخرج 
إن إخوانكم لقوا العدو، وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حىت قتل أو استشهد مث : " لإىل الناس فحمد اهللا وأثىن عليه وقا

أخذ الراية بعده جعفر بن أيب طالب فقاتل حىت قتل أو استشهد، مث أخذ الراية عبد اهللا بن رواحة فقاتل حىت قتل أو 
مث أمهل آل جعفر ثالثا أن يأهتم،  قال" استشهد، مث أخذ الراية سيف من سيوف اهللا خالد بن الوليد ففتح اهللا عليه 

ادعوا يل " قال فجئ بنا كأننا أفرخ، فقال " ال تبكوا على أخي بعد اليوم، أدعوا يل بين أخي " مث أتاهم فقال 
أما حممد فشبيه عمنا أيب طالب، وأما عبد اهللا فشبيه خلقي وخلقي " فجئ باحلالق فحلق رؤوسنا، مث قال " احلالق 

  .قاهلا ثالث مرات" اللهم اخلف جعفرا يف أهله، وبارك لعبد اهللا يف صفقة ميينه " شاهلا وقال مث أخذ بيدي فأ" 
" العيلة ختافني عليهم وأنا وليهم يف الدنيا واآلخرة ؟ " قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تفرح له فقال 

ير به، وهذا يقتضي أنه عليه الصالة ورواه أبو داود ببعضه، والنسائي يف السري بتمامه من حديث وهب بن جر
  .والسالم أرخص هلم يف البكاء ثالثة أيام مث هناهم عنه بعدها

ولعله معىن احلديث الذي رواه االمام أمحد من حديث احلكم بن عبد اهللا بن شداد عن أمساء أن رسول اهللا صلى اهللا 
تفرد به أمحد فيحتمل أنه أذن هلا يف التسلب " ئت تسليب ثالثا مث اصنعي ما ش" عليه وسلم قال هلا ملا أصيب جعفر 

وهو املبالغة يف البكاء وشق الثياب، ويكون هذا من باب التخصيص هلا هبذا لشدة حزهنا على جعفر أيب أوالدها 
وقد حيتمل أن يكون أمرا هلا بالتسلب وهو املبالغة يف االحداد ثالثة أيام، مث تصنع بعد ذلك ما شاءت مما يفعله 

  .عتدات على أزواجهن من االحداد املعتاد واهللا أعلمامل
  .وهذا خبالف الرواية االخرى واهللا أعلم -أي تصربي ثالثا  -ويروى تسلي ثالثا 

حدثنا يزيد، ثنا حممد بن طلحة، ثنا احلكم بن عيينة عن عبد اهللا بن شداد، عن : فأما احلديث الذي قال االمام أمحد
ال حتدي بعد : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقالدخل ر: أمساء بنت عميس قالت

  .يومك هذا
  فإنه من أفراد أمحد

  .أيضا
وإسناده ال بأس به ولكنه مشكل إن محل على ظاهره النه قد ثبت يف الصحيحني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

د على ميتها أكثر من ثالثة أيام إال على زوج أربعة أشهر ال حيل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حت" وسلم قال 
فإن كان ما رواه االمام أمحد حمفوظا فتكون خمصوصة بذلك أو هو أمر باملبالغة يف االحداد هذه الثالثة أيام " وعشرا 

  .كما تقدم واهللا أعلم
عليك وال ينفك جلدي * نة فآليت ال تنفك نفسي حزي: ورثت أمساء بنت عميس زوجها بقصيدة تقول فيها: قلت

أكر وأمحي يف اهلياج وأصربا مث مل تنشب أن انقضت عدهتا فخطبها أبو بكر * أغربا فلله عينا من رأى مثله فىت 



الصديق رضي اهللا عنه فتزوجها فأومل وجاء الناس للوليمة فكان فيهم علي بن أيب طالب، فلما ذهب الناس استأذن 
  علي أبا بكر رضي اهللا عنهما

على وجه البسط :  أن يكلم أمساء من وراء الستر فأذن له، فلما اقترب من الستر نفحه ريح طيبها فقال هلا علييف
عليك وال ينفك جلدي أغربا ؟ قالت دعنا منك يا أبا * فآليت ال تنفك نفسي حزينة : من القائلة يف شعرها -

ولدته بالشجرة بني مكة واملدينة ورسول اهللا  احلسن فإنك امرؤ فيك دعابة، فولدت للصديق حممد بن أيب بكر،
صلى اهللا عليه وسلم ذاهب إىل حجة الوداع، فأمرها أن تغتسل وهتل وسيأيت يف موضعه، مث ملا تويف الصديق تزوجها 

  .بعده علي بن أيب طالب وولدت له أوالدا رضي اهللا عنه وعنها وعنهم أمجعني
فلما دنوا من املدينة تلقاهم : بن الزبري، عن عروة بن الزبري قالفحدثين حممد بن جعفر : فصل قال ابن إسحاق

ولقيهم الصبيان يشتدون، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقبل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون، قال
فحمله بني يديه، فأيت بعبد اهللا بن جعفر " خذوا الصبيان فامحلوهم، وأعطوين ابن جعفر " مع القوم على دابة، فقال 

  قال وجعل الناس حيثون على اجليش التراب، ويقولون يا
" ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء اهللا : " قال فيقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! فرار فررمت يف سبيل اهللا 

  .وهذا مرسل
كان رسول اهللا : اهللا بن جعفر قال ثنا أبو معاوية، ثنا عاصم، عن مؤرق العجلي، عن عبد: وقد قال االمام أمحد

صلى اهللا عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقى الصبيان من أهل بيته، وأنه قدم من سفر فسبق يب إليه، قال فحملين بني 
  .إما حسن وإما حسني، فأردفه خلفه فدخلنا املدينة ثالثة على دابة" جئ بأحد بين فاطمة " يديه مث قال 

  .د والنسائي وابن ماجة من حديث عاصم االحول عن مؤرق بهوقد رواه مسلم وأبو داو
لو رأيتين : أن أباه أخربه أن عبد اهللا بن جعفر قال: ثنا روح، حدثنا ابن جريج، ثنا خالد بن سارة: وقال االمام أمحد

عوا هذا إيل، ارف" وقثما وعبيداهللا ابن العباس وحنن صبيان نلعب إذ مر النيب صلى اهللا عليه وسلم على دابة فقال 
فجعله وراءه، وكان عبيد اهللا أحب إىل عباس من قثم فما استحى من " ارفعوا هذا إيل " فحملين أمامه وقال لقثم 

قال قلت " اللهم اخلف جعفرا يف ولده " عمه أن محل قثما وتركه قال، مث مسح على رأسه ثالثا وقال كلما مسح 
  .أجل: اهللا ورسوله أعلم باخلري ؟ قال: قلت :لعبد اهللا ما فعل قثم ؟ قال استشهد ؟ قال

  .ورواه النسائي يف اليوم والليلة من حديث ابن جريج به
ثنا امساعيل، ثنا حبيب : وهذا كان بعد الفتح فإن العباس إمنا قدم املدينة بعد الفتح فأما احلديث رواه االمام أمحد[ 

أتذكر إذ تلقينا رسول اهللا صلى اهللا :  بن جعفر البن الزبريقال عبد اهللا: بن الشهيد، عن عبد اهللا بن أيب مليكة قال
  .نعم فحملنا وتركك: عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس ؟ قال

وهبذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم من حديث حبيب بن الشهيد وهذا يعد من االجوبة املسكتة، ويروى أن عبد 
  .صة قصة أخرى كانت بعد الفتح كما قدمنا بيانهاهللا بن عباس أجاب به ابن الزبري أيضا، وهذه الق

  ].واهللا أعلم 

فصل يف فضل هؤالء االمراء الثالثة زيد وجعفر وعبد اهللا رضي اهللا عنهم أما زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب 
بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن كنانة بن بكر بن عوف بن 

  ذرة بن زيد الالت بن رفيدةع



بن نور بن كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قضاعة الكليب القضاعي موىل رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم

فأخذوه فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خدجية بنت ) ٢(ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم خيل ) ١(وذلك أن أمه 
ه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلا فوهبته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل النبوة خويلد، وقيل اشترا

فوجده أبوه فاختار املقام عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعتقه وتبناه، فكان يقال له زيد بن حممد، وكان 
وايل، ونزل فيه آيات من القرآن منها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيبه حبا شديدا، وكان أول من أسلم من امل

] [ ادعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا [ وقوله تعاىل ]  ٤: االحزاب] [ وما جعل أدعياءكم أبناءكم [ قوله تعاىل 
وإذ تقول للذي [ وقوله ]  ٤٠: االحزاب] [ ما كان حممد أبا أحد من رجالكم [ وقوله تعاىل ]  ٥: االحزاب

عمت عليه أمسك عليك زوجك واتق اهللا وختفي يف نفسك ما اهللا مبديه وختشى الناس واهللا أحق أنعم اهللا عليه وأن
  ]. ٣٧: االحزاب[ اآلية ] أن ختشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 

يف أمجعوا أن هذه اآليات أنزلت فيه، ومعىن أنعم اهللا عليه أي باالسالم، وأنعمت عليه أي بالعتق، وقد تكلمنا عليها 
  .التفسري

واملقصود أن اهللا تعاىل مل يسم أحدا من الصحابة يف القرآن غريه، وهداه إىل االسالم وأعتقه رسول اهللا صلى اهللا 
وامسها بركة فولدت له أسامة بن زيد، فكان يقال له احلب بن احلب، مث ) ٣(عليه وسلم وزوجه موالته أم أمين 

وبني عمه محزة بن عبد املطلب وقدمه يف االمرة على ابن عمه جعفر  زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش وآخى بينه
  .بن أيب طالب يوم مؤتة كما ذكرناه

ثنا حممد بن عبيد عن وائل بن داود  -وهذا لفظه  -وقد قال االمام أمحد واالمام احلافظ أبو بكر بن أيب شيبة 
 عليه وسلم زيد بن حارثة يف سرية إال أمره ما بعث رسول اهللا صلى اهللا: مسعت البهي حيدث أن عائشة كانت تقول

  .عليهم، ولو بقي بعد الستخلفه
  .ورواه النسائي عن أمحد بن سلمان عن حممد بن عبيد الطنافسي به

  .وهذا اسناد جيد قوي على شرط الصحيح
  .وهو غريب جدا

  .واهللا أعلم
أن رسول اهللا صلى اهللا : ابن عمر رضي اهللا عنهثنا سليمان، ثنا امسعيل، أخربين ابن دينار، عن : وقال االمام أمحد
  عليه وسلم بعث

__________  
  .امسها سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت بن سلسلة من بين معن من طئ) ١(
  .خيل لبين القني بن جسر، وكان ذلك يف اجلاهلية) ٢(
زيد ورقية، مث تزوج درة بنت أيب هلب تزوج زيد أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط، فولدت له : قال ابن سعد) ٣(

  مث طلقها وتزوج هند بنت العوام مث زوجه النيب صلى اهللا عليه وسلم أم أمين 

ان تطعنوا " بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس يف أمرته، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
ل، وأمي اهللا إن كان خلليقا لالمارة وإن كان ملن أحب الناس إيل وأن يف إمرته فقد كنتم تطعنون يف إمرة أبيه من قب

 -هو ابن جعفر بن أيب كثري املدين  -وأخرجاه يف الصحيحني عن قتيبة عن امسعيل " هذا ملن أحب الناس إىل بعده 



  .عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر فذكره ورواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سامل عن أبيه
ورواه البزار من حديث عاصم بن عمر عن عبيداهللا بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر مث استغربه من هذا 

ملا : ثنا عمر بن امسعيل، عن جمالد، عن الشعيب، عن مسروق، عن عائشة قالت: الوجه، وقال احلافظ أبو بكر البزار
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدمعت عينا رسول اهللا أصيب زيد بن حارثة وجئ بأسامة بن زيد وأوقف بني يدي رس

وهذا " أالقي منك اليوم ما لقيت منك أمس " صلى اهللا عليه وسلم فأخر مث عاد من الغد فوقف بني يديه فقال 
  .احلديث فيه غرابة واهللا أعلم

ذ الراية زيد فأصيب، مث أخ" وقد تقدم يف الصحيحني أنه ملا ذكر مصاهبم وهو عليه السالم فوق املنرب جعل يقول 
  .أخذها جعفر فأصيب

قال وإن عينيه لتذرفان، وقال " مث أخذها عبد اهللا بن رواحة فأصيب، مث أخذها سيف من سيوف اهللا ففتح اهللا عليه 
  .وما يسرهم أهنم عندنا

  .ويف احلديث اآلخر أنه شهد هلم بالشهادة فهم ممن يقطع هلم باجلنة
واذكري يف الرخاء أهل * عني جودي بدمعك املنزور : زيد بن حارثة وابن رواحة وقد قال حسان بن ثابت يرثي

نعم مأوى الضريك * يوم راحوا يف وقعة التغوير حني راحوا وغادروا مث زيدا * القبور واذكري مؤتة وما كان فيها 
ذاك حزين له معا * سواه  سيد الناس حبه يف الصدور ذاكم أمحد الذي ال* حب خري االنام طزا مجيعا ) ١(واملأسور 
  وسروري

قد ) ٣(سيدا كان مث غري نزور * ليس أمر املكذب املغرور مث جودي للخزرجي بدمع * إن زيدا قد كان منا بأمر 
فبحزن نبيت غري سرور وأما جعفر بن أيب طالب بن عبد املطلب بن هاشم فهو ابن عم * أتانا من قتلهم ما كفانا 

وسلم وكان أكرب من أخيه علي بعشر سنني، وكان عقيل أسن من جعفر بعشر سنني، رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وكان طالب أسن من عقيل بعشر سنني، أسلم جعفر قدميا وهاجر إىل احلبشة وكانت له هناك مواقف مشهورة، 

م على ومقامات حممودة، وأجوبة سديدة، وأحوال رشيدة، وقد قدمنا ذلك يف هجرة احلبشة وهللا احلمد، وقد قد
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم خيرب فقال عليه

__________  
  .الفقري: الضريك) ١(
  .يقصد عبد اهللا بن رواحة: اخلزرجي) ٢(

  .والبيت ليس يف الديوان

وقام إليه واعتنقه وقبل بني عينيه، وقال له " ما أدري أنا بأيهما أسر، أبقدوم جعفر أم بفتح خيرب " الصالة والسالم 
فيقال إنه حجل عند ذلك فرحا كما تقدم يف موضعه وهللا " أشبهت خلقي وخلقي " وم خرجوا من عمرة القضية ي

  .احلمد واملنة
ما بني ) ١(لزيد بن حارثة، وملا قتل وجدوا فيه بضعا وتسعني  -أي نائبا  -وملا بعثه إىل مؤتة جعل يف االمرة مصليا 

يف ذلك كله مقبل غري مدبر، وكانت قد طعنت يده اليمىن مث  ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، وهو
  .اليسرى وهو ممسك للواء فلما فقدمها احتضنه حىت قتل وهو كذلك

فيقال إن رجال من الروم ضربه بسيف فقطعه باثنتني رضي اهللا عن جعفر ولعن قاتله، وقد أخرب عنه رسول اهللا صلى 
  .له باجلنةاهللا عليه وسلم بأنه شهيد، فهو ممن يقطع 



  .وجاء باالحاديث تسميته بذي اجلناحني
السالم عليك يا ابن ذي : وروى البخاري عن ابن عمر، أنه كان إذا سلم على ابنه عبد اهللا بن جعفر يقول

  .اجلناحني، وبعضهم يرويه عن عمر بن اخلطاب نفسه، والصحيح ما يف الصحيح عن ابن عمر
  .جبناحني يف اجلنة وقد تقدم بعض ما روى يف ذلكالن اهللا تعاىل عوضه عن يديه : قالوا
  قال

حدثنا علي بن حجر، ثنا عبد اهللا بن جعفر، عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن : احلافظ أبو عيسى الترمذي
 وتقدم يف حديث أنه رضي اهللا" رأيت جعفرا يطري يف اجلنة مع املالئكة " قال صلى اهللا عليه وسلم : أيب هريرة قال

  .عنه قتل وعمره ثالث وثالثني سنة
  .وقال ابن االثري يف الغابة كان عمره يوم قتل إحدى وأربعني، قال وقيل غري ذلك

وعلى ما قيل إنه كان أسن من علي بعشر سنني يقتضي أن عمره يوم قتل تسع وثالثون سنة الن عليا أسلم : قلت
سنة، وهاجر وعمره إحدى وعشرين سنة، ويوم مؤتة كان  وهو ابن مثان سنني على املشهور فأقام مبكة ثالث عشرة

  .يف سنة مثان من اهلجرة واهللا أعلم
وقد كان يقال جلعفر بعد قتله الطيار ملا ذكرنا، وكان كرميا جوادا ممدحا، وكان لكرمه يقال له أبا املساكني 

  .الحسانه إليهم
ما احتذى النعال وال انتعل، : ، عن أيب هريرة قالوحدثنا عفان بن وهيب، ثنا خالد، عن عكرمة: قال االمام أمحد

وال ركب املطايا وال لبس الثياب من رجل بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل من جعفر بن أيب طالب وهذا 
إسناد جيد إىل أيب هريرة وكأنه إمنا يفضله يف الكرم، فأما يف الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصديق والفاروق بل 

  ان بن عفان أفضل منه،وعثم
__________  

  .تسعني ضربة بني طعنة برمح وضربة بسيف: قال الفضل بن دكني: قال يف الطبقات) ١(
  .اثنتني وسبعني ضربة: وقال حممد بن عمر

  .بضع وتسعون: وقال نافع عن ابن عمر
  .أكثر من ستني جرحا وطعنة قد أنفذته: وعن عبد اهللا بن أيب بكر

ضربه رجل من الروم فقطعه بنصفني فوقع أحد نصفيه يف كرم فوجد يف نصفه ثالثون أو بضعة : وعن عمر بن علي
  .وثالثون جرحا

وأما أخوه علي رضي اهللا عنهما فالظاهر أهنما متكافئان أو علي أفضل منه، وإمنا أراد أبو هريرة تفضيله يف الكرم 
ابراهيم بن دينار، أبو عبد اهللا اجلهين، عن ابن أيب ذئب،  ثنا أمحد بن أيب بكر، ثنا حممد بن: بدليل ما رواه البخاري

  عن سعيد املقربي عن أيب هريرة، أن الناس كانوا
يقولون أكثر أبو هريرة وأين كنت ألزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشبع بطين خبز ال آكل اخلمري وال ألبس 

ء من اجلوع، وإن كنت الستقرئ الرجل اآلية هي معي احلرير وال خيدمين فالن وفالنة، وكنت ألصق بطين باحلصبا
كي ينقلب يب فيطعمين، وكان خري الناس للمساكني جعفر بن أيب طالب، وكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيته 

  .حىت إن كان ليخرج إلينا العكة اليت ليس فيها شئ فنشقها فنلعق ما فيها
حب النيب على الربية كلها * ولقد بكيت وعز مهلك جعفر : عفراتفرد به البخاري وقال حسان بن ثابت يرثي ج



ضربا * بالبيض حني تسل من أغمادها ) ١(من للجالد لدى العقاب وظلها * ولقد جزعت وقلت حني نعيت يل 
* رزءا وأكرمها مجيعا حمتدا ) ٢(خري الربية كلها وأجلها * وإهنال الرماح وعلها بعد ابن فاطمة املبارك جعفر 

فضال * كذبا وأنداها يدا وأقلها فحشا وأكثرها إذا ما جيتدى * زها متظلما وأذهلا للحق حني ينوب غري تنحل وأع
وأما ابن رواحة فهو عبد اهللا بن ) ٤(حي من أحياء الربية كلها * بالعرف غري حممد المثله ) ٣(وأنداها يدا وأبلها 

س االكرب بن مالك بن االغر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القي
بن احلارث بن اخلزرج أبو حممد ويقال أبو رواحة، ويقال أبو عمرو االنصاري اخلزرجي وهو خال النعمان بن 

بشري، أخته عمرة بنت رواحة أسلم قدميا وشهد العقبة وكان أحد النقباء ليلتئذ لبين احلارث بن اخلزرج وشهد بدرا 
حدا واخلندق واحلديبية وخيرب وكان يبعثه على خرصها كما قدمنا وشهد عمرة القضاء ودخل يومئذ وهو ممسك وأ

خلوا بين الكفار عن سبيله * وهو يقول  -يعين الركاب  -بزمام ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقيل بغرزها 
  .االبيات كما تقدم* 

  ا تقدم وقد شجع املسلمني للقاءوكان أحد االمراء الشهداء يوم مؤتة كم
__________  

  .اسم راية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: العقاب) ١(
  .هي فاطمة بنت أسد بن هاشم مث أم جعفر وعلي ابنا أيب طالب: فاطمة) ٢(
  .فضال، وابذهلا ندى، وأبلها: وعجزه يف الديوان) ٣(
  بشر يعد من الربية جلها * على خري بعد حممد ال شبهه : البيت يف ديوانه) ٤(

الروم حني اشتوروا يف ذلك وشجع نفسه أيضا حىت نزل بعدما قتل صاحباه، وقد شهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم بالشهادة فهو ممن يقطع له بدخول اجلنة

* اك من حسن فثبت اهللا ما آت: ويروى أنه ملا أنشد النيب صلى اهللا عليه وسلم شعره حني ودعه الذي يقول فيه
قال هشام بن " وأنت فثبتك اهللا " تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .فثبته اهللا حىت قتل شهيدا ودخل اجلنة: عروة
أن عبد اهللا ابن رواحة أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى محاد بن زيد، عن ثابت، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى

فجلس مكانه خارجا من املسجد حىت فرغ الناس من خطبته، فبلغ " اجلسوا " وسلم وهو خيطب فسمعه يقول 
وقال البخاري يف " زادك اهللا حرصا على طواعية اهللا وطواعية رسوله " ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  .اجلس بنا نؤمن ساعة: وقال معاذ: صحيحه
  .لك عن عبد اهللا بن رواحة بنحو ذلكوقد ورد احلديث املرفوع يف ذ

كان عبد اهللا بن رواحة إذا لقي : حدثنا عبد الصمد، عن عمارة، عن زياد النحوي، عن أنس قال: فقال االمام أمحد
يا رسول اهللا أال : تعال نؤمن بربنا ساعة، فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء فقال: الرجل من أصحابه يقول
رحم اهللا ابن رواحة إنه حيب " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ! ب عن إميانك إىل إميان ساعة ترى ابن رواحة، يرغ

  .وهذا حديث غريب جدا" اجملالس اليت تتباهى هبا املالئكة 
ثنا احلاكم ثنا أبو بكر، ثنا حممد بن أيوب، ثنا أمحد بن يونس ثنا شيخ من أهل املدينة، عن صفوان بن : وقال البيهقي

تعال حىت نؤمن ساعة، قال أو لسنا مبؤمنني ؟ : أن عبد اهللا بن رواحة قال لصاحب له: ، عن عطاء بن يسارسليم
  .قال بلى ولكنا نذكر اهللا فنزداد إميانا



  وقد روى احلافظ أبو القاسم
بيد  من حديث أيب اليمان عن صفوان بن سليم عن شريح بن عبيد أن عبد اهللا بن رواحة كان يأخذ) ١(الاللكائي 

  .قم بنا نؤمن ساعة فنجلس يف جملس ذكر: الرجل من أصحابه فيقول
  .وهذا مرسل من هذين الوجهني وقد استقصينا الكالم على ذلك يف أول شرح البخاري وهللا احلمد واملنة

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر يف حر شديد وما فينا : ويف صحيح البخاري عن أيب الدرداء قال
صائم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعبد اهللا بن رواحة رضي اهللا عنه، وقد كان من شعراء الصحابة 

إذا انشق * وفينا رسول اهللا نتلوا كتابه : املشهورين، ومما نقله البخاري من شعره يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  معروف من الفجر ساطع

__________  
حلسن بن منصور الطربي الرازي احلافظ الفقيه، حمدث بغداد، قال اخلطيب كان حيفظ ويفهم هو هبة اهللا بن ا) ١(

  .ه ٤١٨وكتابا يف رجال الصحيحني، عاجلته املنية، خرج إىل الدينور مات يف رمضان سنة  -صنف كتابا يف السنة 
كائي، ومل جنده فيما ويف االصل الال) ٢١١/  ٣شذرات الذهب  - ١٠٨٣/  ٣انظر ترمجته يف تذكرة احلفاظ (

  .بأيدنا من مراجع واثبتنا ما يف تذكرة احلفاظ، ويف اللباب اللكي نسبة إىل اللك بلدة من نواحي برقة

به موقنات أن ما قال * إذا استثقلت باملشركني املضاجع أتى باهلدى بعد العمى فقلوبنا * يبيت جيايف جنبه عن فراشه 
ن ميسرة، ثنا حممد بن فضيل، عن حصني، عن عامر، عن النعمان بن بشري حدثنا عمران ب: واقع وقال البخاري

أغمي على عبد اهللا بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي، واجباله واكذا وأكذا تعدد عليه فقال حني أفاق ما : قال
:  قالقلت شيئا إال قيل يل أنت كذلك ؟ حدثنا قتيبة، ثنا خيثمة، عن حصني، عن الشعيب عن النعمان بن بشري

  .أغمي على عبد اهللا بن رواحة، هبذا
  .فلما مات مل تبك عليه وقد قدمنا ما رثاه به حسان بن ثابت مع غريه

وزيد * كفى حزنا أين رجعت وجعفر : وقال شر ؟ من املسلمني ممن رجع من مؤتة مع من رجع رضى اهللا عنهم
  للبلوى مع املتنري ؟ وخلفت* وعبد اهللا يف رمس أقرب قضوا حنبهم ملا مضوا لسبيلهم 

وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل بقية ما رثي به هؤالء االمراء الثالث من شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي اهللا 
  .عنهما وأرضامها

فصل يف من استشهد يوم مؤتة فمن املهاجرين جعفر بن أيب طالب، وموالهم زيد بن حارثة الكليب، ومسعود بن 
  .نضلة العدوي، ووهب بن سعد بن أيب سرح، فهؤالء أربعة نفر االسود ابن حارثة بن

ومن االنصار عبد اهللا بن رواحة، وعباد بن قيس اخلزرجيان، واحلارث بن النعمان بن أساف بن نضلة النجاري، 
  .وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء املازين، أربعة نفر
  .ى ما ذكره بن اسحاقفمجموع من قتل من املسلمني يومئذ هؤالء الثمانية عل

أبو كليب وجابر ابنا عمرو بن زيد بن : وممن استشهد يوم مؤتة فيما ذكره ابن شهاب الزهري: لكن قال ابن هشام
عوف بن مبذول املازنيان ومها شقيقان الب وأم، وعمرو وعامر ابنا سعد بن احلارث بن عباد بن سعد بن عامر بن 

من االنصار أيضا فاجملموع على القولني اثنا عشر رجال وهذا عظيم جدا أن  ثعلبة بن مالك بن أفصى فهؤالء أربعة
يتقاتل جيشان متعاديان يف الدين أحدمها وهو الفئة اليت تقاتل يف سبيل اهللا عدهتا ثالثة آالف، وأخرى كافرة وعدهتا 

  .مائتا ألف مقاتل، من الروم مائة ألف



ون مث مع هذا كله ال يقتل من املسلمني إال اثنا عشر رجال وقد ومن نصارى العرب مائة الف، يتبارزون ويتصاول
  ).١(قتل من املشركني خلق كثري 

  هذا خالد وحده يقول لقد اندقت يف يدي يومئذ تسعة أسياف وما صربت
__________  

عن ألف جزء من الدفاع  ١٠٠ميكن أن يكون تضخيم عدد العدو إىل : " حممد يف املدينة: ذكروات يف كتاب) ١(
  .حدث لقاء مع قوة للعدو -: تبقى لدينا املسائل التالية) يف رجوعه باجليش إىل املدينة(عمل خالد 

  = قتل زيد 

  .يف يدي إال صفحة ميانية
فماذا ترى قد قتل هبذه االسياف كلها ؟ دع غريه من االبطال والشجعان من محلة القرآن، وقد حتكموا يف عبدة 

  .، يف ذلك الزمان ويف كل أوانالصلبان عليهم لعائن الرمحن
وقد كان لكم يف فئتني التقتا فئة تقاتل يف سبيل اهللا وأخرى كافرة تروهنم مثليهم رأي (وهذا مما يدخل يف قوله تعاىل 

  العني واهللا يؤيد بنصره من يشاء إن يف ذلك لعربة الوىل
  ]. ١٣: آل عمران) [ االبصار

ة وهم زيد بن حارثة، وجعفر بن أيب طالب، وعبد اهللا بن رواحة رضي حديث فيه فضيلة عظيمة المراء هذه السري
  .اهللا عنهم

وهو كتاب  -قال االمام العامل احلافظ أبو زرعة عبد اهللا بن عبد الكرمي الرازي نضر اهللا وجهه يف كتابه دالئل النبوة 
  .حدثنا صفوان بن صاحل الدمشقي، ثنا الوليد، ثنا ابن جابر -جليل 

ثنا ابن جابر مسعت : قاال -يعين ابن عبد الواحد  -الرمحن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد وعمرو  وحدثنا عبد
بينا أنا نائم " سليم بن عامر اخلبائري، يقول أخربين أبو أمامة الباهلي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

إنا سنسهله لك قال : ال اطيقه فقاال: عد، فقلتاص: إذا أتاين رجالن فأخذا بضبعي فأتيا يب جبال وعرا فقاال
عواء أهل النار : ما هؤالء االصوات ؟ فقاال: فصعدت حىت إذا كنت يف سواء اجلبل، إذا أنا بأصوات شديدة فقلت

هؤالء الذين : مث انطلقا يب فإذا بقوم معلقني بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت ما هؤالء ؟ فقاال
قال سليم مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أم " ن قبل حتلة صومهم فقال خابت اليهود والنصارى يفطرو

مث انطلقا يب فإذا قوم أشد شئ انتفاخا وأننت شئ رحيا كأن رحيهم املراحيض قلت من هؤالء ؟ قاال " من رأيه ؟ 
ئ رحيا كان رحيهم املراحيض قلت من هؤالء ؟ قال هؤالء قتلى الكفار مث انطلقا يب فإذا بقوم أشد انتفاخا وأننت ش

هؤالء الاليت مينعن : هؤالء الزانون والزواين مث انطلقا يب فإذا بنساء ينهش ثديهن احليات فقلت ما بال هؤالء ؟ قاال
مث أشرفا هؤالء ذراري املؤمنني : من هؤالء ؟ قاال: أوالدهن ألباهنن مث انطلقا يب فإذا بغلمان يلعبون بني حبرين قلت

هذا جعفر بن أيب طالب، وزيد بن حارثة وعبد : يب شرفا فإذا بنفر ثالثة يشربون من مخر هلم فقلت من هؤالء ؟ قاال
هذا ابراهيم وموسى وعيسى : من هؤالء ؟ قاال: اهللا بن رواحة مث أشرفا يب شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثالثة فقلت

  .عليهم السالم وهم ينتظرونك
__________  

  .وجعفر وعبد اهللا ومل يقتل كثري غريهم= 
  .عاد اجليش إىل املدينة بقيادة خالد دون أن يتكبد خسائر جسيمة



  .أما ما عدا ذلك فمشكوك فيه
  .ومل حيدث اللقاء مع جمموع اجليش املعارض

  الن اخلسائر قليلة جدا يف معركة بني
ن إذن أن يكون االصطدام من جانب آخر فيمك ٣٠٠٠أو  ١٠٠٠٠أو  ٢٠٠٠٠رجل من رجل و  ٣٠٠٠

  ".عبارة عن مناوشة 
  ).٨١وات ص (

تأوبين ليل بيثرب : وكان مما بكي به أصحاب مؤتة قول حسان: ما قيل من االشعار يف غزوة مؤتة قال ابن أسحاق
سفوحا وأسباب البكاء التذكر بلى إن * وهم إذا ما نوم الناس مسهر لذكرى حبيب هيجت يل عربة * أعسر 
شعوبا وخلفا بعدهم يتأخر * وكم من كرمي يبتلى مث يصرب رأيت خيار املسلمني تواردوا * احلبيب بلية  )١(فقدان 

مجيعا وأسباب * مبؤتة منهم ذو اجلناحني جعفر وزيد وعبد اهللا حني تتابعوا ) * ٣(فال يبعدن اهللا قتلى تتابعوا ) ٢(
أيب إذا * ون النقيبة أزهر أغر كضوء البدر من آل هاشم إىل املوت ميم* املنية ختطر غداة مضوا باملؤمنني يقودهم 

جنان * فصار مع املستشهدين ثوابه ) ٤(مبعترك فيه القنا متكسر * سيم الظالمة جمسر فطاعن حىت مال غري مؤسد 
وفاء وأمرا حازما حني يأمر وما زال يف االسالم من آل * وملتف احلدائق أخضر وكنا نرى يف جعفر من حممد 

هباليل منهم ) ٥(رضام إىل طود يروق ويبهر * دعائم عز ال يزلن ومفخر مهوا جبل االسالم والناس حوهلم  *هاشم 
عقيل وماء العود من حيث يعصر هبم * علي ومنهم أمحد املتخري ومحزة والعباس منهم ومنهموا * جعفر وابن أمه 

عليهم، وفيهم ذا * أولياء اهللا أنزل حكمه  هم) ٦(عماس إذا ما ضاق بالناس مصدر * تفرج الالواء يف كل مأزق 
  الكتاب املطهر

  :وقال كعب بن مالك رضي اهللا عنه
__________  

  .بالء وفقدان: يف الديوان) ١(
  .شعوب وقد خلفت فيمن يؤخر: رواية العجز يف الديوان) ٢(

  .مجع شعب وهي القبيلة: شعوب بضم الشني: قال أبو ذر
  .اسم للمنية: وشعوب بالفتح

  .يف االصل تبايعوا، وهي كذلك يف البيت التايل، وما اثبتناه من ابن هشام) ٣(
  .فيه القنا يتكسر: يف الديوان) ٤(
  .ويقهر: مجع رضم وهي حجارة يتراكم بعضها فوق بعض، ويبهر، يف ابن هشام: الرضام) ٥(
  .الشدة: الالواء) ٦(

  .املظلم: العماس

طورا أخن * يف ليلة وردت علي مهومها ) ١(ف الطباب املخضل سحاكما وك* نام العيون ودمع عينك يهمل 
مما تأوبين * ببنات نعش والسماك موكل وكأمنا بني اجلوانح واحلشا * واعتادين حزن فبت كأنين ) ٢(وتارة أمتهل 

ى وسق* يوما مبؤتة أسندوا مل ينقلوا صلى االله عليهم من فتية * شهاب مدخل وجدا على النفر الذين تتابعوا 
فنق * حذر الردى وخمافة أن ينكلوا فمضوا أمام املسلمني كأهنم * عظامهم الغمام املسبل صربوا مبؤتة لالله نفوسهم 



فتغري القمر املنري لفقده ) ٤(حيث التقى وعث الصفوف جمدل * إذ يهتدون جبعفر ولوائه ) ٣(عليهن احلديد املرفل 
فرعا أشم وسؤددا ما ينقل قوم هبم عصم االله * من هاشم والشمس قد كسفت وكادت تأفل قرم عال بنيانه * 

  وتغمدت أحالمهم من جيهل* وعليهم نزل الكتاب املنزل فضلوا املعاشر عزة وتكرما * عباده 
تندى إذا اعتذر * وترى خطيبهم حبق يفصل بيض الوجوه ترى بطون أكفهم * ال يطلقون إىل السفاه حبامهوا 
نصر النيب املرسل بسم اهللا الرمحن الرحيم كتاب بعث ) ٥(وجبدهم * االله خللقه الزمان املمحل ويهديهم رضي 

إىل ملوك اآلفاق وكتبه إليهم ذكر الواقدي أن ذلك كان يف آخر سنة ست يف ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
  . أعلمذي احلجة بعد عمرة احلديبية، وذكر البيهقي هذا الفصل يف هذا املوضع بعد غزوة مؤتة واهللا

وال خالف بينهم أن بدء ذلك كان قبل فتح مكة وبعد احلديبية لقول أيب سفيان هلرقل حني سأله هل يغدر فقال ال 
  .وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو صانع فيها

  ويف لفظ البخاري وذلك يف املدة اليت ماد فيها أبو سفيان رسول اهللا
__________  

  .الضباب، وما أثبتناه من شرح أيب ذر والسهيلي: يف االصل وبعض نسخ ابن هشام) ١(
  .مجع طبابة وهي سري بني خرزتني يف املزادة فإذا كان غري حمكم وكف منه املاء: والطباب

  .أي أنقلب متربما مبضجعي: أمتهل، ويف ابن هشام أمتلمل) ٢(
  .مجع فنيق، فحل االبل: فنق) ٣(
  .ب اخلالص من بينهااختالطها والتحامها حىت يصع: وعث الصفوف) ٤(
  .جبدهم، قال أبو ذر وتروى وحبدهم معناه بشجاعتهم وإقدامهم) ٥(

  .صلى اهللا عليه وسلم
  .كان ذلك ما بني احلديبية ووفاته عليه السالم: وقال حممد بن اسحاق

  .وحنن نذكر ذلك ها هنا وإن كان قول الواقدي حمتمال
  .واهللا أعلم

عين، عن عبد اال على، عن سعيد ابن أيب عروبة، عن قتادة عن أنس بن وقد روى مسلم عن يوسف بن محاد امل
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب قبل مؤتة إىل كسرى وقيصر وإىل النجاشي وإىل كل جبار يدعوهم : مالك

ي حدثين الزهر: وقال يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق) ١(إىل اهللا عزوجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه 
  :حدثين أبو سفيان من فيه إىل يف قال: عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عبد اهللا بن عباس

بيننا وبني  -هدنة احلديبية  -كنا قوما جتارا وكانت احلرب قد حصرتنا حىت هنكت أموالنا، فلما كانت اهلدنة 
ىل الشام مع رهط من قريش فواهللا ما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال نأمن إن وجدنا أمنا، فخرجت تاجرا إ

علمت مبكة امرأة وال رجال إال وقد محلين بضاعة، وكان وجه متجرنا من الشام غزة من أرض فلسطني فخرجنا 
حىت قدمناها وذلك حني ظهر قيصر صاحب الروم على من كان يف بالده من الفرس فأخرجهم منها ورد عليه 

فلما أن بلغه ذلك وقد كان منزله حبمص من الشام، فخرج منها ميشي  صليبه االعظم وقد كان استلبوه إياه،
متشكرا إىل بيت املقدس ليصلي فيه تبسط له البسط ويطرح عليها الرياحني، حىت انتهى إىل إيلياء فصلى هبا فأصبح 

قال أجل، أيها امللك لقد أصبحت مهموما ؟ ف: ذات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إىل السماء، فقالت له بطارقته
واهللا ما نعلم أمة من االمم ختتنت إال اليهود : فقالوا وما ذاك ؟ فقال أريت يف هذه الليلة أن ملك اخلتان ظاهر، فقالوا



وهم حتت يديك ويف سلطانك، فإن كان قد وقع ذلك يف نفسك منهم فابعث يف مملكتك كلها فال يبقى يهودي إال 
  .ضربت عنقه، فتستريح من هذا اهلم

أيها : يف ذلك من رأيهم يديرونه بينهم إذ أتاهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع إليهم، فقال فإهنم
امللك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء واالبل حيدثك عن حدث كان ببالده فاسأله عنه، فلما انتهى إليه 

هو رجل من العرب من قريش خرج يزعم أنه  :سله ما هذا اخلرب الذي كان يف بالده ؟ فسأله فقال: قال لترمجانه
  .نيب وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون، وقد كانت بينهم مالحم يف مواطن فخرجت من بالدي وهم على ذلك

  .هذا واهللا الذي قد أريت ال ما تقولون، أعطه ثوبه: جردوه فإذا هو خمتنت فقال: فلما أخربه اخلرب قال
  .انطلق لشأنك

قلب يل الشام ظهرا لبطن حىت تأيت برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه، قال أبو : رطته فقال لهمث إنه دعا صاحب ش
فواهللا إين وأصحايب لبغزة إذ هجم علينا فسألنا ممن أنتم ؟ فأخربناه، فساقنا إليه مجيعا فلما انتهينا إليه قال أبو : سفيان
فلما انتهينا إليه : قال -يريد هرقل  -لك االغلف فواهللا ما رأيت من رجل قط أزعم أنه كان أدهى من ذ: سفيان
: أيكم أمس به رمحا ؟ فقلت أنا، قال ادنوه مين، قال فاجلسين بني يديه مث أمر أصحايب فأجلسهم خلفي وقال: قال

  فلقد عرفت أين لو: إن كذب فردوا عليه، قال أبو سفيان
  لكذب وعرفت أن أدىن ما يكون يفكذبت ما ردوا علي ولكين كنت امرءا سيدا أتكرم وأستحي من ا

__________  
  .١٣٩٧ص ) ٧٥: احلديث(باب  ٢٧كتاب اجلهاد  ٣٢أخرجه مسلم يف ) ١(

أخربين عن هذا الرجل الذي خرج فيكم، فزهدت له : ذلك أن يرووه عين مث يتحدثونه عين مبكة فلم أكذبه، فقال
فقلت سلين عما ) ١] (أخربين عما أسألك من امره  :فواهللا ما التفت إىل ذلك مين وقال[ شأنه وصغرت له أمره، 

فأخربين هل كان من أهل بيته أحد يقول مثل : بدا لك ؟ قال كيف نسبه فيكم ؟ فقلت حمضا من أوسطنا نسبا، قال
له ملك فاسلبتموه إياه فجاء هبذا احلديث لتردوه ) ٢] (كان [ فأخربين هل : ال قال: قوله فهو يتشبه به ؟ فقلت

فأخربين عن اتباعه من هم ؟ فقلت االحداث والضعفاء واملساكني فأما أشرافهم وذووا : ال قال: فقلتعليه ؟ 
ما صحبه رجل ففارقه، : فأخربين عمن صحبه أحيبه ويكرمه أم يقليه ويفارقه ؟ قلت: منهم فال، قال) ٣(االنساب 

  .عليهسجال يدال علينا وندال : فأخربين عن احلرب بينكم وبينه ؟ فقلت: قال
  .ال وحنن منه يف مدة وال نأمن غدره فيها: فأخربين هل يغدر فلم أجد شيئا أغره به إال هي، قلت: قال

زعمت أنه من أحمضكم نسبا وكذلك يأخذ اهللا النيب ال : فأعاد علي احلديث، قال: فواهللا ما التفت إليها مين قال
يقول مثل قوله فهو يتشبه به فقلت ال، وسألتك هل  يأخذه إال من أوسط قومه، وسألتك هل كان من أهل بيته أحد

ال، وسألتك عن اتباعه فزعمت أهنم : كان له ملك فاسلبتموه إياه فجاء هبذا احلديث لتردوا عليه ملكه فقلت
االحداث واملساكني والضعفاء وكذلك أتباع االنبياء يف كل زمان، وسألتك عمن يتبعه أحيبه ويكرمه أم يقليه 

ت أنه قل من يصحبه فيفارقه وكذلك حالوة االميان ال تدخل قلبا فتخرج منه، وسألتك كيف احلرب ويفارقه فزعم
بينكم وبينه فزعمت أهنا سجال يدال عليكم وتداولون عليه وكذلك يكون حرب االنبياء وهلم تكون العاقبة، 

اتني، ولوددت أين عنده وسألتك هل يغدر فزعمت أنه ال يغدر فلئن كنت صدقتين ليغلنب على ما حتت قدمي ه
يا عباد اهللا لقد : فقمت وأنا أضرب إحدى يدي على االخرى وأقول: احلق بشأنك، قال: فأغسل عن قدميه، مث قال

  أمر أمر ابن أيب كبشة، وأصبح ملوك بين االصفر



  ).٤(خيافونه يف سلطاهنم 
قدم دحية بن خليفة : ك الزمان قالحدثين أسقف من النصارى قد أدرك ذل: وحدثين الزهري قال: قال ابن اسحاق

بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل هرقل عظيم : على هرقل بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه
  .الروم، سالم على من أتبع اهلدى

  .أما بعد فاسلم تسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني، فإن أبيت فإن إمث االكاريني عليك
إليه كتابه، وقرأه أخذه فجعله بني فخذه وخاصرته مث كتب إىل رجل من أهل رومية كان يقرأ من  فلما انتهى: قال

  إنه النيب: العربانية ما يقرأ خيربه عما جاء من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكتب إليه
__________  

  .ما بني معكوفني سقط من نسخة البداية املطبوعة) ١(
  .من رواية البيهقي) ٢(
  .االسنان: يف رواية البيهقي عن ابن اسحاق) ٣(
  .٣٨٣/  ٤اخلرب نقله البيهقي يف الدالئل ج ) ٤(

عليهم ) ١(الذي ينتظر ال شك فيه فاتبعه، فأمر بعظماء الروم فجمعوا له يف دسكرة ملكه مث أمر هبا فأشرحت 
كتاب أمحد وإنه واهللا النيب الذي كنا يا معشر الروم إنه قد جاءين : واطلع عليهم من علية له وهو منهم خائف فقال

ننتظر وجممل ذكره يف كتابنا نعرفه بعالماته وزمانه، فأسلموا واتبعوه تسلم لكم دنياكم وآخرتكم فنخروا خنرة 
ردوهم علي فردوهم عليه فقال : رجل واحد وابتدروا أبو اب الد سكرة فوجدوها مغلقة دوهنم، فخافهم، وقال

إمنا قلت لكم هذه املقالة أختربكم هبا النظر كيف صالبتكم يف دينكم ؟ فلقد رأيت منكم ما  يا معشر الروم إين: هلم
  ).٢(سرين فوقعوا له سجدا مث فتحت هلم أبو اب الدسكرة فخرجوا 

وقد روى البخاري قصة أيب سفيان مع هرقل بزيادات أخر أحببنا أن نوردها بسندها وحروفها من الصحيح ليعلم 
  . من التباين وما فيهما من الفوائدما بني السياقني

أخربين : عن الزهري) ٤(حدثنا أبو اليمان احلكم بن نافع، ثنا شعيب : من صحيحه) ٣(قال البخاري قبل االميان 
عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أن عبد اهللا بن عباس أخربه أن أبا سفيان أخربه أن هرقل أرسل إليه يف 

  نوا جتارا بالشام يف املدة اليتركب من قريش، وكا
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بايلياء، فدعاهم يف جملسه وحوله 

: أيكم أقرب نسبا هبذا الرجل الذي يزعم أنه نيب ؟ قال أبو سفيان: عظماء الروم، مث دعاهم ودعا بالترمجان فقال
  .أدنوه مين وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره: نسبا، قال أنا أقرهبم: فقلت

) ٥] (احلياء من [ فواهللا لوال ] قال [ إين سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبين فكذبوه، : قل هلم: مث قال لترمجانه
  .سبكيف نسبه فيكم ؟ قلت هو فينا ذو ن: أن يؤثروا عين كذبا لكذبت عنه، مث كان أول ما سألين عنه أن قال

: ال قال: فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت: ال قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت: قال
: بل يزيدون، قال: أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت: بل ضعفاؤهم، قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قلت

هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما ف: ال، قال: فهل يرتد أحد منهم سخطه لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت
  .ال وحنن منه يف مدة ال ندري ما هو فاعل فيها: فهل يغدر ؟ قلت: قال: ال: قال ؟ قلت

فكيف كان قتالكم : نعم، قال: فهل قاتلتمونه ؟ قلت: ومل ميكين كلمة أدخل فيها شيئا غري هذه الكلمة، قال: قال



يقول اعبدوا اهللا وحده وال : ماذا يأمركم ؟ قلت: نال منا وننال منه، قالإياه ؟ قلت احلرب بيننا وبينه سجال ي
قل له سألتك : تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة، فقال للترمجان

  عن نسبه
__________  

  .أي أغلقت: فأشرجت عليهم: يف البيهقي عن الزهري) ١(
  .٣٨٤/  ٤البيهقي عن ابن اسحاق عن الزهري يف الدالئل نقل اخلرب ) ٢(
  .٢٦/  ١يف كتاب بدء الوحي فتح الباري ج ) ٣(
  .هو شعيب بن أيب محزة دينار احلمصي وهو من أثبات أصحاب الزهري: شعيب) ٤(
  .ما بني معكوفني من البخاري) ٥(

  .فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها
ل قال أحد منكم هذا القول قبله فذكرت أن ال فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل وسألتك ه

  يتأسى بقول قيل قبله،
فذكرت أن ال فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك ) ١] (من ملك [ وسألتك هل كان من آبائه 

رت أن ال، فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذك
على الناس ويكذب على اهللا، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع 
الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أهنم يزيدون وكذلك أمر االميان حىت يتم، وسألتك أيرتد أحد منهم 

دخل فيه فذكرت أن ال وكذلك االميان حني ختالط بشاشته القلوب، وسألتك هل يغدر سخطة لدينه بعد أن ي
، وسألتك مبا يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا اهللا وال تشركوا به )٢(فذكرت أن ال وكذلك الرسل ال تغدر 

قا فسيملك موضع شيئا وينهاكم عن عبادة االوثان، ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف، فإن كان كما تقول ح
  .قدمي هاتني

وقد كنت أعلم أنه خارج مل أكن أظن أنه منكم فلو أعلم أين أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت 
  .عن قدميه

مث دعا بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي بعث به مع دحية إىل عظيم بصرى فدفعه إىل هرقل فإذا فيه، 
يم من حممد بن عبد اهللا ورسوله إىل هرقل عظيم الروم، سالم على من اتبع اهلدى أما بعد، فإين بسم اهللا الرمحن الرح

يا أهل ) (٣(أدعوك بدعاية االسالم، أسلم تسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني، فإن توليت فإن عليك إمث االريسيني 
به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من  الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهللا وال نشرك

فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر : قال أبو سفيان) دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون
أنه خيافه ) ٤(عنده الصخب وارتفعت االصوات وأخرجنا، فقلت الصحايب حني خرجنا لقد أمر أمر ابن أيب كبشة 

  ما زلتملك بين االصفر، ف
__________  

  .من البخاري) ١(
هذه االشياء اليت سأل عنها هرقل ليست قاطعة على النبوة إال أنه حيتمل أهنا كانت عنده عالمات : قال املازين) ٢(

  .قد كنت أعلم أنه خارج ومل أكن أظن انه منكم: على هذا النيب بعينه النه قال بعد ذلك



  .هو ظاهروما أورده احتماال جزم به ابن بطال و
  .مجع أريسي وهو منسوب إىل أريس بوزن فعيل: االريسيني) ٣(

  االكار أي الفالح عند: االريس: قال ابن سيده
  .االمري: ثعلب، وعند كراع االريس

  .قال اجلوهري هي لغة شامية وانكر ابن فارس أن تكون عربية
  .تقليدا له الن االصاغر اتباع االكابرأراد أن عليك أمث الضعفاء واالتباع إذا مل يسلموا : وقال اخلطايب

  .أراد به النيب صلى اهللا عليه وسلم: ابن أيب كبشة) ٤(
الن أبا كبشة أحد أجداده وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إىل جد غامض قال أبو احلسن النسابة اجلرجاين هو 

  .جد وهب جد النيب المه
  .اهللا عليه وسلم اسم أمه عاتكة بنت االوقص بن مرة وهذا فيه نظر الن وهب جد النيب صلى: قال ابن حجر(

وقيل هو جد عبد املطلب المه وفيه نظر الن أم عبد املطلب سلمى بنت عمرو بن زيد اخلزرجي ومل يقل أحد من 
  .أهل النسب أن عمرو يكىن بأيب كبشة

  = قيل هو أبوه من الرضاعة وامسه 

قال وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقف على نصارى موقنا أنه سيظهر حىت أدخل اهللا علي االسالم، 
أن هرقل حني قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك ؟ قال : الشام، حيدث
إين رأيت حني نظرت يف النجوم ملك اخلتان : وكان هرقل حزاء ينظر يف النجوم، فقال هلم حني سألوه: ابن الناطور

قد ظهر فمن خيتنت من هذه االمم ؟ قالوا ليس خيتنت إال اليهود وال يهمنك شأهنم، واكتب إىل مدائن ملكك فليقتلوا 
من فيهم من اليهود، فبينما هم على أمرهم أتى هرقل برجل أرسل به ملك غسان فخربهم عن خرب رسول اهللا صلى 

ا أخمتنت هو أم ال ؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه خمتنت، وسأله اذهبوا فانظرو: اهللا عليه وسلم، فلما استخربه هرقل قال
  .عن العرب فقال هم خيتتنون، فقال هرقل، هذا ملك هذه االمة قد ظهر

وسار هرقل إىل محص فلم يرم حبمص حىت أتاه كتاب من  -وكان نظريه يف العلم  -مث كتب إىل صاحب له برومية 
اهللا عليه وسلم وهو نيب، فآذن هرقل لعظماء الروم يف دسكرة له  صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النيب صلى

  .حبمص مث أمر بأبواهبا فغلقت
يا معشر الروم هل لكم يف الفالح والرشد وأن يثبت لكم ملككم ؟ فتتابعوا هلذا النيب، فحاصوا : مث اطلع فقال

  .ردوهم علي: يس من االميان قالحيصة محر الوحش إىل االبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرهتم وأ
  .إين إمنا قلت مقاليت آنفا أخترب هبا شدتكم على دينكم فقد رأيت، فسجدوا له ورضوا عنه: وقال

  .فكان ذلك آخر شأن هرقل
  .ورواه صاحل بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري: قال البخاري

  وقد رواه البخاري
  .ؤهايف مواضع كثرية يف صحيحه بألفاظ يطول استقصا

  .وأخرجه بقية اجلماعة إال ابن ماجه من طرق عن الزهري
وقد تكلمنا على هذا احلديث مطوال يف أول شرحنا لصحيح البخاري مبا فيه كفاية وذكرنا فيه من الفوائد والنكت 

  .املعنوية واللفظية وهللا احلمد واملنة



يان بن حرب إىل الشام تاجرا يف نفر من خرج أبو سف: االسود عن عروة قال) ١] (أيب [ عن : وقال ابن هليعة
قريش، وبلغ هرقل شأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأراد أن يعلم ما يعلم من شأن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم فأرسل إىل صاحب العرب الذي بالشام يف ملكه، يأمره أن يبعث إليه برجال من العرب يسأهلم عنه، فأرسل 

أرسلت : نهم أبو سفيان بن حرب، فدخلوا عليه يف كنيسة إيلياء اليت يف جوفها، فقال هرقلإليه ثالثني رجال م
فأخربوين من أعلمكم به : إليكم لتخربوين عن هذا الذي مبكة ما أمره ؟ قالوا ساحر كذاب وليس بنيب، قال

هبم فأخرجوا عنه مث أجلس أبا  هذا أبو سفيان ابن عمه وقد قاتله، فلما أخربوه ذلك أمر: وأقربكم منه رمحا ؟ قالوا
إين ال أريد شتمه ولكن كيف : سفيان فاستخربه، قال أخربين يا أبا سفيان ؟ فقال هو ساحر كذاب، فقال هرقل

  نسبه فيكم ؟ قال هو واهللا من
__________  

  .احلرث بن عبد العزى قاله أبو الفتح االزدي وابن ماكوال= 
  .ال ابن قتيبة هو رجل من خزاعةوكانت له بنت تسمى كبشة يكىن هبا وق

  .امسه وجزب عامر بن غالب: خالف قريش يف عبادة االوثان فعبد الشعري فنسبوه إليه، وكذا قال الزبري وقال
  من البيهقي يف روايته عن عروة ) ١(

  .له رأي قط) ١(كيف عقله ورأيه ؟ قال مل يغب : بيت قريش، قال
لعله يطلب ملكا أو شرفا : ال واهللا ما كان كذلك، قال: يف أمره ؟ قالهل كان حالفا كذابا خمادعا : قال هرقل

ال، قال : ال، مث قال من يتبعه منكم هل يرجع إليكم منهم أحد ؟ قال: كان الحد من أهل بيته قبله ؟ قال أبو سفيان
  .ال إال أن يغدر مدته هذه: هل يغدر إذا عاهد ؟ قال: هرقل

إن كنتم : ه ؟ قال إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه وهو باملدينة، قال هرقلوما ختاف من مدته هذ: فقال هرقل
  أنتم بدأمت فأنتم أغدر، فغضب أبو سفيان وقال مل يغلبنا إال مرة واحدة وأنا يومئذ غائب وهو يوم

بل : قا ؟ فقالكذابا تراه أم صاد: بدر، مث غزوته مرتني يف بيوهتم نبقر البطون وجنذع اآلذان والفروج، فقال هرقل
  ).٢(إن كان فيكم نيب فال تقتلوه فإن أفعل الناس لذلك اليهود، مث رجع أبو سفيان : هو كاذب، فقال

  .ففي هذا السياق غرابة وفيه فوائد ليست عند ابن اسحاق وال البخاري
  .وقد أورد موسى بن عقبة يف مغازيه قريبا مما ذكره عروة بن الزبري واهللا أعلم

إن هرقل : حدثنا ابن محيد ثنا سلمة ثنا حممد بن اسحاق عن بعض أهل العلم قال): ٣(ر يف تارخيه وقال ابن جري
واهللا إين العلم أن صاحبك نيب : قال لدحية بن خليفة الكليب حني قدم عليه بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نفسي، ولوال ذلك التبعته، فاذهب إىل مرسل، وأنه الذي كنا ننتظر وجنده يف كتابنا ولكين أخاف الروم على 
صغاطر االسقف فاذكر له أمر صاحبكم فهو واهللا يف الروم أعظم مين وأجود قوال عندهم مين، فانظر ماذا يقول 

لك ؟ قال فجاء دحية فأخربه مبا جاء به من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل هرقل ومبا يدعو إليه، فقال صغاطر 
رسل نعرفه بصفته وجنده يف كتابنا بامسه، مث دخل وألقى ثيابا كانت عليه سودا وليس ثيابا بياضا واهللا صاحبك نيب م

يا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب من أمحد يدعونا فيه إىل اهللا : مث أخذ عصاه فخرج على الروم يف الكنيسة فقال
  .وأين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن أمحد عبده ورسوله

  .إليه وثبة رجل واحد فضربوه حىت قتلوهقال فوثبوا 
قد قلت لك إنا خنافهم على أنفسنا، فصغاطر واهللا كان أعظم : فلما رجع دحية إىل هرقل فأخربه اخلرب قال: قال



  .عندهم وأجوز قوال مين
بعثين : وقد روى الطرباين من طريق حيىي بن سلمة بن كهيل عن أبيه، عن عبد اهللا بن شداد، عن دحية الكليب قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قيصر صاحب الروم بكتاب فقلت استأذنوا لرسول رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أدخله، فأدخلين : وسلم، فأتى قيصر فقيل له إن على الباب رجال يزعم أنه رسول رسول اهللا ففزعوا لذلك وقال

الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل قيصر صاحب الروم،  عليه وعنده بطارقته فأعطيته الكتاب فإذا فيه، بسم اهللا
فنخر ابن أخ له أمحر أزرق سبط فقال ال تقرأ الكتاب اليوم فإنه بدأ بنفسه وكتب صاحب الروم ومل يكتب ملك 

  الروم، قال فقرئ الكتاب حىت فرغ منه مث أمرهم فخرجوا من عنده مث بعث إيل
__________  

  .له عقال قط وال رأيا قط مل نعب: يف البيهقي) ١(
  .، ونقل رواية موسى بن عقبة من طريق ابن أيب أويس٣٨٤/  ٤نقله البيهقي عن عروة يف الدالئل ج ) ٢(
  .٨٨ - ٨٧/  ٣تاريخ الطربي ) ٣(

وكان صاحب أمرهم يصدرون عن رأيه وعن قوله  -فدخلت عليه فسألين فأخربته، فبعث إىل االسقف فدخل عليه 
  .هو واهللا الذي بشرنا به موسى وعيسى الذي كنا ننتظر: كتاب قال االسقففلما قرأ ال -

أعرف أنه كذلك ولكن ال أستطيع أن : قال قيصر فما تأمرين ؟ قال االسقف أما أنا فإين مصدقه ومتبعه، فقال قيصر
  .أفعل إن فعلت ذهب ملكي وقتلين الروم

ملا أراد هرقل اخلروج من أرض : ماء أهل الشام قالوبه قال حممد بن إسحاق عن خالد بن يسار عن رجل من قد
يا معشر الروم إين عارض عليكم : الشام إىل القسطنطينية ملا بلغه من أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم مجع الروم فقال

اليت أمورا فانظروا فيما أردت هبا ؟ قالوا ما هي ؟ قال تعلمون واهللا إن هذا الرجل لنيب مرسل جنده نعرفه بصفته 
حنن نكون حتت أيدي العرب وحنن أعظم الناس ملكا، : وصف لنا فهلم فلنتبعه فتسلم لنا دنيانا وآخرتنا فقالوا

  .وأكثره رجاال
  .قال فهلم أعطيه اجلزية كل سنة أكسر شوكته وأستريح من خربه مبا أعطيه إياه! وأقصاه بلدا ؟ 

نا وحنن أكثر الناس عددا، وأعظمه ملكا، وأمنعه بلدا، ال حنن نعطي العرب الذل والصغار خيرج يأخذونه م: قالوا
واهللا ال نفعل هذا أبدا، قال فهلم فالصاحله على أن أعطيه أرض سورية ويدعين وأرض الشام، قال وكانت أرض 

سورية، وما كان وراء الدرب ) ١] (من أرض [ سورية، فلسطني واالردن ودمشق ومحص وما دون الدرب 
الشام ال نفعل هذا أبدا، فلما أبوا عليه، ) ٢(فقالوا حنن نعطيه أرض سورية وقد عرفت أهنا سرة  عندهم فهو الشام،

  .أنكم قد ظفرمت إذا امتنعتم منه يف مدينتكم) ٣(أما واهللا لترون : قال
السالم عليك يا أرض : قال مث جلس على بغل له فانطلق حىت إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام مث قال

  .ية تسليم الوداع، مث ركض حىت دخل قسطنطينيةسور
  .واهللا أعلم

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا : إرساله صلى اهللا عليه وسلم إىل ملك العرب من النصارى بالشام قال ابن اسحاق
  عليه وسلم شجاع بن وهب أخا بين أسد بن خزمية إىل
  ).٤(املنذر بن احلارث بن أيب مشر الغساين صاحب دمشق 

وكتب معه، سالم على من اتبع اهلدى وآمن به، وأدعوك إىل أن تؤمن باهللا وحده ال شريك له يبقى : الواقديقال 



  .لك ملكك
  .ومن ينتزع ملكي ؟ إين سأسري إليه: فقدم شجاع بن وهب فقرأه عليه فقال

__________  
  .من الطربي) ١(
٨٨/  ٣.  
  .لشامأهنا أرض سوريا وا: ويف االصل ٨٨/  ٣من الطربي ) ٢(
  .لتودن: من الطربي ويف االصل) ٣(
  .وبعث شجاع بن وهب االسدي إىل احلارث بن أيب مشر الغساين، ملك ختوم الشام: يف سرية ابن هشام) ٤(

  ).٢٥٤/  ٤السرية (بعث شجاع بن وهب إىل جبلة بن االيهم الغساين : ويف رواية ابن هشام

ث الليث عن يونس عن الزهري عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن من حدي: بعثه إىل كسرى ملك الفرس وروى البخاري
عتبة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بكتابه مع رجل إىل كسرى وأمره أن يدفعه إىل عظيم 

فدعا عليهم : فحسبت أن ابن املسيب قال: البحرين فدفعه عظيم البحرين إىل كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه قال
  ).١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ميزقوا كل ممزق رسول 

وقال عبد اهللا بن وهب عن يونس عن الزهري حدثين عبد الرمحن بن عبد القاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أما بعد فإين أريد أن أبعث بعضكم إىل : " وسلم قام ذات يوم على املنرب خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه وتشهد مث قال

يارسول اهللا إنا ال : فقال املهاجرون" االعاجم فال ختتلفوا علي كما اختلفت بنو اسرائيل على عيسى بن مرمي ملوك 
خنتلف عليك يف شئ أبدا فمرنا وابعثنا، فبعث شجاع بن وهب إىل كسرى فأمر كسرى بايوانه أن يزين مث اذن 

بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن  لعظماء فارس، مث أذن لشجاع بن وهب، فلما أن دخل عليه أمر كسرى
ال حىت أدفعه أنا إليك كما أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال : يقبض منه، فقال شجاع بن وهب

ادنه فدنا فناوله الكتاب مث دعا كاتبا له من أهل احلرية فقرأه فإذا فيه، من حممد عبد اهللا ورسوله إىل : كسرى
  .كسرى عظيم فارس

  :لقا
فأغضبه حني بدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه، وأمر 

واهللا ما أبايل على أي الطريقني أكون إذ : بشجاع بن وهب فأخرج، فلما رأى ذلك قعد على راحلته مث سار مث قال
  .أديت كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عن كسرى سورة غضبه بعث إىل شجاع ليدخل عليه فالتمس فلم يوجد، فطلب إىل احلرية فسبق، وملا ذهب : قال
فلما قدم شجاع على النيب صلى اهللا عليه وسلم أخربه مبا كان من أمر كسرى ومتزيقه لكتاب رسول اهللا صلى اهللا 

عن عبد : مد بن اسحاقوروى حم) ٢" (مزق كسرى ملكه " عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بكتابه إىل كسرى ؟ ) ٣(اهللا بن أيب بكر عن أيب سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث عبد اهللا بن حذافة 

حدثنا أمحد بن ) ٤(وقال ابن جرير " مزق ملكه " فلما قرأه مزقه، فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
وبعث عبد اهللا بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد : ق، عن زيد بن أيب حبيب قالمحيد، ثنا سلمة، ثنا ابن اسحا

بن سهم إىل كسرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه، بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل كسرى 
ه، وأن حممدا عظيم فارس، سالم على من اتبع اهلدى، وآمن باهللا ورسوله وشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل



  عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء اهللا، فإين أنا رسول اهللا إىل الناس كافة
__________  

  ).١٠٨/  ٦(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد فتح الباري ) ١(
  .٣٨٧/  ٤نقل اخلرب البيهقي يف الدالئل بإسناده ج ) ٢(
  .٢٥٥/  ٤سرية ابن هشام ج ) ٣(
  . معكوفني يف اخلرب من الطربيوما بني ٩٠/  ٣تاريخ الطربي ) ٤(

  .النذر من كان حيا وحيق القول على الكافرين
  .فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إمث اجملوس عليك

وهو نائبه على ) ١(مث كتب كسرى إىل باذام : قال! يكتب إيل هبذا وهو عبدي ؟ : فلما قرأه شقه وقال: قال
 -از رجلني من عندك جلدين فليأتياين به، فبعث باذام قهرمانه باحلج] الذي [ أن ابعث إىل هذا الرجل : اليمن

، وكتب معهما إىل رسول اهللا )٢(بكتاب فارس وبعث معه رجال من الفرس يقال له خرخرة  -وكان كاتبا حاسبا 
  صلى اهللا عليه وسلم يأمره أن ينصرف معهما إىل كسرى

ربه، فخرجا حىت قدما الطائف فوجدا رجال من قريش يف إيت بالد هذا الرجل وكلمه وائتين خب) ٣(الباذويه : وقال
  .وفرحوا -يعين وقريش هبما  -أرض الطائف فسألوه عنه فقال هو باملدينة، واستبشر أهل الطائف 

وقال بعضهم لبعض أبشروا فقد نصب له كسرى ملك امللوك كفيتم الرجل، فخرجا حىت قدما على رسول اهللا 
شاهنشاه ملك امللوك كسرى قد كتب إىل امللك باذام يأمره أن يبعث : ا ذويه فقالصلى اهللا عليه وسلم فكلمه أب

اليك من يأتيه بك وقد بعثين اليك لتنطلق معي، فإن فعلت كتب لك إىل ملك امللوك ينفعك ويكفه عنك، وإن 
  .أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك ومهلك قومك وخمرب بالدك

ويلكما من " ه وسلم وقد حلقا حلامها وأعفيا شوارهبما فكره النظر إليهما وقال ودخال على رسول اهللا صلى اهللا علي
ولكن ريب أمرين باعفاء " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -يعنيان كسرى  -قاال أمرنا ربنا " أمركما هبذا ؟ 

 عليه وسلم اخلرب من السماء قال وأتى رسول اهللا صلى اهللا" ارجعا حىت تأتياين غدا " مث قال " حلييت وقص شاريب 
بأن اهللا قد سلط على كسرى ابنه شريويه فقتله يف شهر كذا وكذا يف ليلة كذا وكذا من الليل سلط عليه ابنه 

  .شريويه فقتله
هل تدري ما تقول ؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا فنكتب عنك هبذا وخنرب : فدعامها فأخربمها فقاال: قال

إن ديين وسلطاين سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إىل اخلف : نعم أخرباه ذاك عىن وقوال له" م ؟ قال امللك باذا
مث أعطى خرخرة منطقة فيها " واحلافر، وقوال له إن أسلمت أعطيتك ما حتت يديك وملكتك على قومك من االبناء 

واهللا ما هذا : فأخرباه اخلرب فقال ذهب وفضة كان أهداها له بعض امللوك فخرجا من عنده حىت قدما على باذام،
بكالم ملك، وإين الرى الرجل نبيا كما يقول وليكونن ما قد قال، فلئن كان هذا حقا فهو نيب مرسل، وإن مل يكن 

  .فسنرى فيه رأيا
فلم ينشب باذام أن قدم عليه كتاب شريويه أما بعد، فإين قد قتلت كسرى وما أقتله إال غضبا لفارس ملا كان 

يف ثغورهم، فإذا جاءك كتايب هذا فخذ يل الطاعة ممن قبلك، وانطلق إىل ) ٤(من قتل أشرافهم وحنرهم  استحل
  .الرجل الذي كان كسرى قد كتب فيه فال هتجه حىت يأتيك أمري فيه

  إن هذا الرجل لرسول فأسلم وأسلمت االبناء من فارس من كان منهم: فلما انتهى كتاب شريويه إىل باذام قال



__________  
  .باذان: يف الطربي) ١(
  .خرخسرة: يف الطربي) ٢(
  .بابويه وهو قهرمان باذان: يف الطربي) ٣(
  .وجتمريهم يف ثغورهم: يف الطربي) ٤(

  .باليمن
  .ال: هل معه شرط ؟ قال: ما كلمت أحدا أهيب عندي منه، فقال له باذام: وقد قال باذويه لباذام: قال

تل كسرى على يدي ابنه شريويه ليلة الثالثاء لعشر ليال مضني من مجادى اآلخرة وكان ق: قال الواقدي رمحه اهللا
ويف شعر بعضهم ما يرشد أن قتله كان يف شهر : قلت: من سنة سبع من اهلجرة لست ساعات مضت منها) ١(

): ٢(فتوىل مل ميتع بكفن وقال بعض شعراء العرب * قتلوا كسرى بليل حمرما : احلرام وهو قول بعض الشعراء
أتى ولكل حاملة متام وروى احلافظ * بأسياف كما اقتسم اللحام متخضت املنون له بيوم * وكسرى إذ تقامسه بنوه 

أن رجال من أهل فارس أتى رسول اهللا : من حديث محاد بن سلمة، عن محيد، عن احلسن، عن أيب بكرة: البيهقي
) ٣] (يعين كسرى " [ إن ريب قد قتل الليلة ربك "  صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".ال يفلح قوم متلكهم امرأة " إنه قد استخلف ابنته فقال  -يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم  -وقيل له : قال
أنه ملا رجع من عند قيصر وجد عند رسول اهللا صلى اهللا ] الكليب [ وروى يف حديث دحية بن خليفة : قال البيهقي

أال تكفيين أمر رجل قد : ، وذلك أن كسرى بعث يتوعد صاحب صنعاء ويقول له)٤(وسلم رسل كسرى  عليه
فلما قرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب [ ظهر بأرضك يدعوين إىل دينه، لتكفينه أو الفعلن بك، فبعث إليه 

" أن ريب قد قتل ربه الليلة أخربوه ) ٥] (اذهبوا إىل صاحبكم : صاحبهم تركهم مخس عشرة ليلة مث قال هلم
  .فوجدوه كما قال

من طريق أيب بكر بن عياش عن داود : مث روى البيهقي) ٦(قال وروى داود بن أيب هند عن عامر الشعيب حنو هذا 
  إن: " أقبل سعد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: بن أيب هند، عن أبيه عن أيب هريرة قال

لعن اهللا كسرى أول الناس هالكا فارس مث العرب " فقال " يا رسول اهللا هلك كسرى  فقال" يف وجه سعد خربا 
."  

  الظاهر أنه ملا أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبالك كسرى لذينك الرجلني يعين االمريين: قلت
__________  

  .مجادى االوىل: يف الطربي نقال عن الواقدي) ١(
  .اين من كتابنا ونسبا إىل خالد بن حق الشيباينورد البيتان يف اجلزء الث) ٢(
  .من دالئل البيهقي) ٣(
وجد عنده رسل عامل كسرى على صنعاء وذلك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد كان : العبارة يف الدالئل) ٤(

  .فقال لرسله: من الدالئل، ويف االصل) ٥..(كتب إىل كسرى فكتب كسرى إىل صاحبه بصنعاء يتوعده
  .باذان: ويف رواية الشعيب مسي العامل الذي كتب إليه كسرى فقال ٣٩١ - ٣٩٠/  ٤الئل النبوة ج د) ٦(



اللذين قدما من نائب اليمن باذام، فلما جاء اخلرب بوفق ما أخرب به عليه الصالة والسالم وشاع يف البالد وكان سعد 
فأخربه بوفق إخباره عليه السالم وهكذا بنحو بن أيب وقاص أول من مسع جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .هذا التقدير ذكره البيهقي رمحه اهللا
أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن أنه بلغه أن كسرى بينما هو يف دسكرة : مث روى البيهقي من غري وجه عن الزهري

يا :  يده عصا فقالعارض يعرض عليه احلق فلم يفجأ كسرى إال برجل ميشي ويف -أو قيض له  -ملكه بعث له 
نعم ال تكسرها، فوىل الرجل فلما ذهب : كسرى هل لك يف االسالم قبل أن أكسر هذه العصا ؟ فقال كسرى

فغضب : كذبتم، قال: ما دخل عليك أحد، فقال: من أذن هلذا الرجل علي ؟ فقالوا: أرسل كسرى إىل حجابه فقال
  .مث تركهم) ١(عليهم وهتددهم 

يا كسرى هل لك يف االسالم قبل أن أكسر هذه : حلول أتى ذلك الرجل ومعه العصا، قالفلما كان رأس ا: قال
نعم ال تكسرها، فلما انصرف عنه دعا حجابه قال هلم كاملرة االوىل، فلما كان العام املستقبل أتاه : العصا ؟ قال

  هل لك يا كسرى يف االسالم قبل أن أكسر: ذلك الرجل معه العصا فقال له
  .، فأهلك اهللا كسرى عند ذلك)٢(ال ال تكسرها ال تكسرها فكسرها العصا فق

أنبأنا ابن عيينة عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا : وقال االمام الشافعي
نفقن إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده، فوالذي نفسي بيده لت: " عليه وسلم قال

  .أخرجه مسلم من حديث ابن عيينة وأخرجاه من حديث الزهري به) ٣" (كنوزمها يف سبيل اهللا 
" وملا أيت كسرى بكتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مزقه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال الشافعي
م ووضعه يف مسك، فقال رسول اهللا وحفظنا أن قيصر أكرم كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل" ميزق ملكه 

قال الشافعي وغريه من العلماء وملا كانت العرب تأيت الشام والعراق للتجارة " ثبت ملكه " صلى اهللا عليه وسلم 
إذا هلك " فأسلم من أسلم منهم شكوا خوفهم من ملكي العراق والشام إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

قال فباد ملك االكاسرة بالكلية وزال ملك قيصر عن " إذا هلك قيصر فال قيصر بعده كسرى فال كسرى بعده، و
الشام بالكلية، وإن ثبت هلم ملك يف اجلملة بربكة دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم حني عظموا كتابه واهللا 

  ).٤(أعلم 
  .امويف هذا بشارة عظيمة بأن ملك الروم ال يعود أبدا إىل أرض الش: قلت

وكانت العرب تسمي قيصر ملن ملك الشام مع اجلزيرة من الروم، وكسرى ملن ملك الفرس، والنجاشي ملن ملك 
احلبشة، واملقوقس ملن ملك االسكندرية، وفرعون ملن ملك مصر كافرا، وبطليموس ملن ملك اهلند وهلم أعالم 

  .أجناس غري ذلك وقد ذكرناها يف غري هذا املوضع واهللا أعلم
  وروى

__________  
  .وتلتلهم: يف البيهقي) ١(
  .ال تكسرها، فكسرها: يف البيهقي) ٢(

  .٣٩٢ - ٣٩١/  ٤واخلرب يف الدالئل ج 
  .٣٩٣/  ٤ونقله البيهقي يف الدالئل ج ) ٢٢٢٧/  ٤(ص ) ٧٧: ح(كتاب الفنت  ٥٢صحيح مسلم يف ) ٣(
  .اظه نقل اخلرب البيهقي من طريق الربيع بن سليمان باختالف يف ألف) ٤(



" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن قتيبة وغريه عن أيب عوانة عن مساك عن جابر بن مسرة قال: مسلم
  وروى أسباط عن مساك عن) ١" (لتفتحن عصابة من املسلمني كنوز كسرى يف القصر االبيض 

  ).٢(وكنت أنا وأيب فيهم فأصبنا من ذلك ألف درهم : جابر بن مسرة مثل ذلك وزاد
بعثه صلى اهللا عليه وسلم إىل املقوقس صاحب مدينة االسكندرية وامسه جريج بن مينا القبطي قال يونس بن بكري 

بن عبد القاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث ) ٣(حدثين الزهري، عن عبد الرمحن : عن ابن اسحاق
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه، فقبل حاطب بن أيب بلتعة إىل املقوقس صاحب االسكندرية فمضى بكتاب ر

، وأهدى له مع حاطب كسوة وبغلة )صلى اهللا عليه وسلم(الكتاب وأكرم حاطبا وأحسن نزله وسرحه إىل النيب 
بن قيس ) ٤(بسرجها وجاريتني إحدامها أم ابراهيم وأما االخرى فوهبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حملمد 

  .العبدي
  .رواه البيهقي

مث روى من طريق عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، ثنا حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب، عن أبيه عن جده 
فجئته بكتاب : بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املقوقس ملك االسكندرية، قال: حاطب بن أيب بلتعة قال

إين سائلك عن : ده، مث بعث إيل وقد مجع بطارقته وقالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانزلين يف منزله وأقمت عن
بل هو رسول اهللا، : أخربين عن صاحبك أليس هو نيب ؟ قلت: هلم، قال: قلت: كالم فأحب أن تفهم عين، قال

عيسى ابن مرمي : فقلت: فما له حيث كان هكذا مل يدع على قومه حيث أخرجوه من بلده إىل غريها ؟ قال: قال
فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه أال يكون دعا عليهم بأن : بلى قلت: رسول اهللا ؟ قالأليس تشهد أنه 

أنت حكيم قد جاء من عند حكيم هذه هدايا أبعث هبا : يهلكهم اهللا حيث رفعه اهللا إىل السماء الدنيا ؟ فقال يل
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث فأهدى إىل ر: معك إىل حممد وأرسل معك ببذرقة يبذرقونك إىل مأمنك، قال

وواحدة وهبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليب [ جوار منهن أم ابراهيم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
حلسان بن ثابت االنصاري، ) صلى اهللا عليه وسلم(وواحدة وهبها رسول اهللا ) ٥] (جهم بن حذيفة العدوي 

  .وأرسل إليه بطرف من طرفهم
وذكر ابن اسحاق أنه أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع جوار إحداهن مارية أم ابراهيم واالخرى 

  .سريين اليت وهبها حلسان بن ثابت فولدت له عبد الرمحن بن حسان
__________  

  .٣٨٨/  ٤رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  ).٧٨(باب احلديث ) ١٨(كتاب الفنت  ٥٢ومسلم يف 

  .٣٨٩/  ٤رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .ويف اوصل عبد اهللا حتريف: من رواية البيهقي) ٣(
  .جهم بن قيس فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر: ٣٩٥/  ٤يف البيهقي ) ٤(
  .٣٩٦/  ٤سقطت من االصل واستدركت من دالئل البيهقي ) ٥(

  .٢٦٠/  ١يتني مارية وأختها سريين، بعث إليه جبار: وقال ابن سعد

وكان يف مجلة اهلدية غالم أسود خصي، امسه مابور، وخفني ساذجني أسودين وبغلة بيضاء امسها الدلدل، : قلت
بادي االمر فصار يدخل على مارية كما كان من عاداهتم ببالد مصر، ) ١(وكان مابور هذا خصيا ومل يعلموا بأمره 



يهما يسبب ذلك وال يعلمون حبقيقة احلال وأنه خصي حىت قال بعضهم إنه الذي أمر فجعل بعض الناس يتكلم ف
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب بقتله فوجده خصيا فتركه واحلديث يف صحيح مسلم من 

  ).٢..(طريق
صاحب اليمامة وبعث وبعث سليط بن عمرو بن عبدود أخا بين عامر بن لؤي إىل هوذة بن علي، : قال ابن اسحاق

  ).٣(العالء بن احلضرمي إىل جيفر بن اجللندي وعمار بن اجللندي االزديني صاحيب عمان 
ذكرها احلافظ البيهقي هاهنا قبل غزوة الفتح، فساق من طريق موسى بن عقبة وعروة ) ٤(غزوة ذات السالسل 

إىل ذات السالسل من مشارف الشام يف بلي  بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن العاص: بن الزبري قاال
  .ومن يليهم من قضاعة) ٥(وعبد اهللا 

وبنو بلي أخوال العاص بن وائل، فلما صار إىل هناك خاف من كثرة عدوه فبعث إىل رسول : قال عروة بن الزبري
فانتدب أبو بكر وعمر اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستمده، فندب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املهاجرين االولني 

يف مجاعة من سراة املهاجرين رضي اهللا عنهم أمجعني، وأمر عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا عبيدة بن 
ملا قدموا على : قال موسى بن عقبة] وعمرو يومئذ يف سعد اهللا وتلك الناحية من قضاعة : قال عروة[ اجلراح 

  عمرو قال أنا أمريكم وأنا
بل أنت أمري أصحابك وأبو عبيدة أمري : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أستمده بكم، فقال املهاجرونأرسلت إىل 

  وكان رجال حسن -إمنا أنتم مدد أمددته، فلما رأى ذلك أبو عبيدة : املهاجرين، فقال عمرو
__________  

  .٧٥٨١ترمجته رقم  ٣٣٤/  ٣انظر ترمجته يف االصابة ج ) ١(
  .رواه مسلم من طريق محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك: ل، ويف االصابةبياض يف االص) ٢(
وبعث سليط بن عمرو أحد بين عامر بن لؤي إىل مثامة بن أثال وهوذة بن : ٢٥٤/  ٤العبارة يف ابن هشام ) ٣(

  .علي احلنفيني ملكي اليمامة
وبعث عمرو بن العاص السهمي إىل جيفر  وبعث العالء بن احلضرمي إىل املنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين

بعث عمرو بن العاص يف ذي القعدة سنة مثان إىل جيفر : وعياذ ابين اجللندي االزديني، ملكي عمان ويف ابن سعد
  .وعبد ابين اجللندي، وامللك منهما جيفر

زي الواقدي مغا) ٢٧٢/  ٤(سرية ابن هشام ) ١٣١/  ٢(طبقات ابن سعد : انظر يف غزوة ذات السالسل) ٤(
/  ٣(السرية احللبية ) ٣٥٩/  ٢(الروض االنف ) ٢٠٤/  ٢(عيون االثر ) ١٠٤/  ٣(تاريخ الطربي ) ٧٦٩/  ٢(

  ).٢٧٨/  ٣(شرح املواهب ) ١٩٠
  .رمل بالبادية: السني االوىل مفتوحة جزم به أبو عبيد البكري: والسالسل

  .قال ابن سعد كانت يف مجادى اآلخرة سنة مثان
  .وسعد اهللا: يهقييف الب) ٥(

تعلم يا عمرو أن آخر ما عهد : قال] سعى المر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه وعهده [ اخللق لني الشيمة 
  .وإنك إن عصيتين الطيعنك" إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا : " إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن قال
  .)١(فسلم أبو عبيدة االمارة لعمرو بن العاص 

بعث رسول اهللا صلى اهللا : حدثين حممد ابن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلصني التميمي قال: وقال حممد بن اسحاق



وذلك أن أم العاص بن وائل كانت من بين بلي فبعثه ) ٢(عليه وسلم عمرو بن العاص يستنفر العرب إىل االسالم 
وبه  -ىت إذا كان على ماء بأرض جذام يقال له السالسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم يتألفهم بذلك، ح

فلما كان عليه وخاف بعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستمده : قال -مسيت تلك الغزوة ذات السالسل 
  فبعث إليه

فخرج أبو " ال ختتلفا " أبا عبيدة بن اجلراح يف املهاجرين االولني فيهم أبو بكر وعمر، وقال اليب عبيدة حني وجهه 
ال، ولكين على ما أنا عليه، وأنت : إمنا جئت مددا يل، فقال له أبو عبيدة: عبيدة حىت إذا قدم عليه، قال له عمرو

  .على ما أنت عليه
  .وكان أبو عبيدة رجال لينا سهال، هينا عليه أمر الدنيا

وإنك إن " ال ختتلفا " قال يل يا عمرو إن رسول اهللا ص قد : أنت مددي، فقال له أبو عبيدة: فقال له عمرو
فدونك فصلى عمرو بن العاص بالناس : فإين أمري عليك وإمنا أنت مدد يل، قال: عصيتين أطعتك، فقال له عمرو

)٣.(  
أن أبا عبيدة ملا آب إىل عمرو بن العاص فصاروا : حدثين ربيعة ابن عثمان، عن يزيد بن رومان: وقال الواقدي

، وكلما انتهى إىل موضع بلغه أنه قد كان هبذا )٤(نهار حىت وطئ بالد بلي ودوخها مخسمائة فساروا الليل وال
املوضع مجع فلما مسعوا بك تفرقوا حىت انتهى إىل أقصى بالد بلي وعذرة وبلقني ولقي يف آخر ذلك مجعا ليس 

ومحل املسلمون عليهم  بالكثري، فاقتتلوا ساعة، وتراموا بالنبل ساعة، ورمي يومئذ عامر بن ربيعة وأصيب ذراعه،
فهزموا، وأعجزوا هربا يف البالد وتفرقوا ودوخ عمرو ما هناك، وأقام أياما ال يسمع هلم جبمع وال مكان صاروا 

  .فيه، وكان يبعث أصحاب اخليل فيأتون بالشاء والنعم
  ).٥(غنائم تقسم ] هلم [ فكانوا ينحرون ويذحبون، ومل يكن يف ذلك أكثر من ذلك، ومل تكن 

ثنا ابن املثىن، ثنا وهب بن جرير، ثنا أيب، مسعت حيىي بن أيوب حيدث عن يزيد بن أيب حبيب عن : قال أبو داودو
  .عمران بن أيب أنس، عن عبد الرمحن بن جبري، عن عمرو بن العاص

فتيممت مث صليت : احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات السالسل فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك، قال: قال
" يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ " حايب الصبح فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال بأص
  إين مسعت: فأخربته بالذي منعين من االغتسال وقلت: قال

__________  
  .٣٩٩ - ٣٩٨/  ٤ما بني معكوفني من البيهقي، واخلرب يف الدالئل ج ) ١(
  .ئل البيهقي عن ابن اسحاق إىل االسالم وهو الصوابيف ابن هشام إىل الشام، ويف دال) ٢(
  .٢٧٢/  ٤سرية ابن هشام ج ) ٣(
  ).الصحاح(قهرها واستوىل على أهلها : دوخ البالد) ٤(
  . ٤٠١/  ٤وما بني معكوفني من رواية البيهقي عن الواقدي  ٧٧١/  ٢مغازي الواقدي ) ٥(

فضحك نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل ]  ٢٩: النساء) [ اوال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيم(اهللا يقول 
ثنا ابن هليعة وعمرو بن احلارث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن ] حدثنا ابن وهب [ يقل شيئا، حدثنا حممد بن سلمة 

ذكر  -وكان على سرية  -عمران بن أيب أنس، عن عبد الرمحن بن جبري عن أيب قيس موىل عمرو ابن العاص 
  .فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصالة مث صلى هبم، فذكر حنوه ومل يذكر التيمم: بنحوه قال احلديث



  ).١(وروى هذه القصة عن االوزاعي عن حسان بن عطية وقال فيه فتيمم : قال أبو داود
كان عمرو : حدثين أفلح بن سعيد، عن ابن عبد الرمحن بن رقيش، عن أيب بكر بن حزم قال): ٢(وقال الواقدي 

ما ترون ؟ واهللا احتلمت فإن : بن العاص حني قفلوا احتلم يف ليلة باردة كأشد ما يكون من الربد، فقال الصحابه
اغتسلت مت، فدعا مباء فتوضأ وغسل فرجه وتيمم، مث قام فصلى هبم، فكان أول من بعث عوف بن مالك بريدا، 

وهو يصلي يف بيته فسلمت عليه فقال رسول فقدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف السحر : قال عوف
" صاحب اجلزور ؟ " فقلت عوف بن مالك يا رسول اهللا، قال " عوف بن مالك ؟ " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .نعم: قلت
فأخربته مبا كان من مسرينا وما كان من أيب عبيدة وعمرو " أخربين " ومل يزد على هذا بعد ذلك شيئا مث قال 

مث أخربته أن : قال" يرحم اهللا أبا عبيدة بن اجلراح " بيدة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومطاوعة أيب ع
، فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه )٣(عمرا صلى بالناس وهو جنب ومعه ماء مل يزد على أن غسل فرجه وتوضأ 

والذي بعثك باحلق إين لو : خربه فقالوسلم فلما قدم عمرو على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأله عن صالته فأ
  .اغتسلت ملت، مل أجد بردا قط مثله

فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يبلغنا : قال) وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما(وقد قال تعاىل 
  ).٤(أنه قال شيئا 

كنت يف الغزوة اليت بعث فيها : قالحدثين يزيد بن أيب حبيب، عن عوف بن مالك االشجعي، : وقال ابن اسحاق
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن العاص، وهي غزوة ذات السالسل، فصحبت أبا بكر وعمر، فمررت 

  بقوم وهم على جزور قد حنروها، وهم ال يقدرون
نعم، : الواعلى أن أقسمها بينكم ؟ ق) ٥(تعطوين منها عشرا : على أن يبعضوها، وكنت امرءا جازرا، فقلت هلم

: فأخذت الشفرة فجزأهتا مكاين، وأخذت منها جزءا، فحملته إىل أصحايب فاطبخناه وأكلناه، فقال أبو بكر وعمر
ال واهللا ما أحسنت حني أطعمتنا هذا، مث قاما يتقيآن ما يف بطوهنما : أىن لك هذا اللحم يا عوف ؟ فأخربهتما، فقاال

  منه، فلما أن قفل الناس من ذلك
__________  

وما بني معكوفني  ٤٠٣و  ٤٠٢/  ٤اخلرب نقله البيهقي يف الدالئل من طريق أيب بكر بن داسة عن أيب داود ج ) ١(
  ).٥٦/  ١(زيادة من سنن أيب داود 

  .وتيمم: يف الواقدي) ٣..(حدثين أفلح بن سعد، عن سعيد بن عبد الرمحن بن رقيش: ٧٦٩/  ٢: يف املغازي) ٢(
  .، وفيه أفلح بن سعيد٤٠٢/  ٤ورواه البيهقي عنه يف الدالئل  ٧٧٤ - ٧٧٣/  ٢مغازي الواقدي ) ٤(
  .عشريا، والعشري النصيب، فاجلزور كانت تقسم على عشرة أجزاء، كل جزء منها عشري: يف ابن هشام) ٥(

ا السالم عليك ي: السفر، كنت أول قادم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجئته وهو يصلي يف بيته فقلت
" صاحب اجلزور ؟ " نعم بأيب أنت وأمي فقال : فقلت" أعوف بن مالك ؟ " رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته، فقال 

  .ومل يزدين على ذلك شيئا
  .هكذا رواه حممد بن اسحاق عن يزيد بن أيب حبيب عن عوف بن مالك وهو منقطع بل معضل

أيوب، عن يزيد بن أيب حبيب عن ربيعة بن لقيط عن مالك  وقد رواه ابن هليعة وسعيد بن أيب: قال احلافظ البيهقي
قد : فعرضته على عمر فسألين عنه، فأخربته فقال: أظنه عن عوف بن مالك فذكر حنوه إال أنه قال) ١(بن زهدم 



  .تعجلت أجرك ومل يأكله
  .مث حكى عن أيب عبيدة مثله ومل يذكر فيه أبا بكر ومتامه كنحو ما تقدم

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب : أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ أبو سعيد بن أيب عمرو قاال: هقيوقال احلافظ البي
مسعت عمرو بن العاص : االصم، ثنا حيىي بن أيب طالب، ثنا علي بن عاصم، ثنا خالد احلذاء، عن أيب عثمان النهدي

 القوم أبو بكر وعمر، فحدثت نفسي بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جيش ذات السالسل ويف: يقول
  أنه مل يبعثين على أيب بكر وعمر إال ملنزلة يل

إين لست : قلت" عائشة ؟ " يا رسول اهللا من أحب الناس إليك قال : فأتيته حىت قعدت بني يديه فقلت: عنده، قال
قلت يف نفسي ال : هطا قالمث من ؟ حىت عدد ر: قلت" عمر " مث من ؟ قال : قلت" فأبوها " أسألك عن أهلك قال 

، وهذا احلديث خمرج يف الصحيحني من طريق خالد بن مهران احلذاء عن أيب عثمان )٢(أعود أسأل عن هذا 
النهدي، وأمسه عبد الرمحن ابن مل، حدثين عمرو بن العاص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه على جيش 

قلت مث " أبو ها " قلت فمن الرجال ؟ قال " عائشة " يك ؟ قال أي الناس أحب إل: ذات السالسل، فأتيته فقلت
  ).٣(فعدد رجاال " مث عمر بن اخلطاب " من ؟ قال 

  .وهذا لفظ البخاري ويف رواية قال عمرو
  ".فسكت خمافة أن جيعلين يف آخرهم 

اهللا صلى اهللا  بعث رسول: سرية أيب عبيدة إىل سيف البحر قال االمام مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال
وأنا فيهم، فخرجنا حىت إذا : عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن اجلراح وهم ثلثمائة قال جابر

كنا ببعض الطريق فين الزاد فأتوا أبا عبيدة بأزواد ذلك اجليش فجمع كله فكان مزودي متر، فكان يفوتنا كل يوم 
  .لقد وجدنا فقدها حني فنيت: وما تغين مترة ؟ فقال: فقلت: ا إال مترة مترة، قالقليال قليال حىت فين ومل يكن يصيبن

  :مث انتهينا إىل البحر فإذا حوت مثل الظرب، قال: قال
__________  

  .يف باب ما جاء يف اجلزور اليت حنرت يف غزوة ذات السالسل ٤٠٤/  ٤هدم انظر اخلرب ج : يف الدالئل) ١(
  .٤٠١ / ٤دالئل النبوة ج ) ٢(
أخرجه البخاري يف املناقب باب فضائل أيب بكر، ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أيب بكر ) ٣(

  ).١٨٥٦(ص ) ٨(احلديث 

فأكل منه ذلك اجليش مثاين عشرة ليلة، مث أمر أبو عبيدة بضلعني من أضالعه فنصبا، مث أمر براحلته فرحلت مث مر 
  .حتتها فلم يصبهما

  .من حديث مالك بنحوه) ١(صحيحني أخرجاه يف ال
  بعثنا رسول: وهو يف الصحيحني أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر قال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثلثمائة راكب وأمرينا أبو عبيدة بن اجلراح، نرصد عريا لقريش، فأصابنا جوع شديد 
وحنر رجل ثالث جزائر مث حنر ثالث جزائر مث ثالثا : ، قال)٢(خلبط حىت أكلنا اخلبط، فسمي ذلك اجليش جيش ا

وألقى البحر دابة يقال هلا العنرب، فأكلنا منها نصف شهر وادهنا حىت ثابت إلينا أجسامنا : فنهاه أبو عبيدة، قال
بل صلح فقوله يف احلديث نرصد عريا لقريش دليل على أن هذه السرية كانت ق) ٣(وصلحت مث ذكر قصة الضلع 

  .واهللا أعلم) ٤(احلديبية 



  .والرجل الذي حنر هلم اجلزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضي اهللا عنهما
أنبأنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا إمساعيل بن قتيبة، ثنا حيىي بن حيىي، ثنا أبو خيثمة، وهو زهري بن : وقال احلافظ البيهقي

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عريا لقريش بعثنا رسو: معاوية، عن أيب الزبري عن جابر قال
  .وزودنا جرابا من متر مل جيد لنا غريه، فكان أبو عبيدة يعطينا مترة مترة

كنا منصها كما ميص الصيب، مث نشرب عليها املاء فتكفينا يومنا إىل : فقلت كيف كنتم تصنعون هبا ؟ قال: قال
فانطلقنا إىل ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر : ا اخلبط مث نبله باملاء فنأكله، قالالليل، وكنا نضرب بعصين

ال بل حنن رسل رسول اهللا : ميتة، مث قال: كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا به دابة تدعى العنرب، فقال أبو عبيدة
عليه شهرا وحنن ثلثمائة حىت مسنا، ولقد كنا فأقمنا : صلى اهللا عليه وسلم ويف سبيل اهللا وقد اضطررمت فكلوا، قال

نغرف من وقب عينه بالقالل الدهن، ونقتطع منه القدر كالثور أو كقدر الثور، ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عشر 
رجال فأقعدهم يف عينه، وأخذ ضلعا من أضالعه، فأقامها مث رحل أعظم بعري منها فمر حتتها وتزودنا من حلمها 

هو رزق أخرجه اهللا " فلما قدمنا املدينة أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ) ٥(وشايق 
  ).٦(فأرسلنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأكل منه : قال" لكم فهل معكم شئ من حلمه تطعمونا ؟ 

__________  
  .اعيل بن أيب أويسمن طريق امس ٤٠٧/  ٤احلديث رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(

  ).٢١: ح(باب ) ٤(وأخرجه البخاري يف الذبائح، ومسلم يف الصيد والذبائح 
سرية اخلبط، واخلبط ورق ينفض باملخابط وجيفف ويطحن وخيلط : وردت يف ابن سعد والواقدي حتت عنوان) ٢(

  .بدقيق أو غريه ويوخف باملاء
  ).القاموس(

  :ة، قال ابن سعدوكانت إىل سيف البحر، إيل حي من جهين
  .بالقبلية وبينها وبني املدينة مخس ليال

باب ) ٤(ومسلم يف الذبائح ) ٧٧/  ٨(فتح الباري ) ٤٣٦١احلديث (باب ) ٦٥(البخاري يف كتاب املغازي ) ٣(
  ).١٥٣٦(ص ) ١٨(احلديث 

  .كانت يف رجب سنة مثان: يف ابن سعد) ٤(
  .ج وحيمل يف االسفارهي من اللحم يؤخذ فيغلى، دون أن ينض: وشايق) ٥(
  .٤٠٨/  ٤رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٦(

  .كتاب الصيد) ٣١(ومسلم يف 
  .باب) ٤(

   ١٧احلديث 

ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي وأمحد بن يونس وأبو داود عن النفيلي ثالثتهم عن أيب خيثمة، زهري ابن معاوية 
  .املكي، عن جابر بن عبد اهللا االنصاري بهاجلعفي الكويف، عن أيب الزبري، حممد بن مسلم بن تدرس 

ومقتضى أكثر هذه السياقات أن هذه السرية كانت قبل صلح احلديبية ولكن أوردناها ها هنا تبعا للحافظ : قلت
  .البيهقي رمحه اهللا فإنه أوردها بعد مؤتة وقبل غزوة الفتح واهللا أعلم

حدثنا عمرو بن حممد ثنا :  احلرقات من جهينة فقالوقد ذكر البخاري بعد غزوة مؤتة سرية أسامة بن زيد إىل



بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مسعت أسامة بن زيد يقول: هشيم، أنبأنا حصني بن جندب، ثنا أبو ظبيان قال
 ال إله إال اهللا،: إىل احلرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، وحلقت أنا ورجل من االنصار رجال منهم فلما غشيناه قال

يا أسامة أقتلته بعد ما " فكف االنصاري وطعنته برحمي حىت قتلته، فلما قدمنا بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  .قلت كان متعوذا، فما زال يكررها حىت متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم" قال ال إله إال اهللا ؟ 

  .وقد تقدم هذا احلديث والكالم عليه فيما سلف
غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : لبخاري من حديث يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن االكوع قالمث روى ا

وسلم سبع غزوات وخرجت فيما يبعث من البعوث تسع غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة بن زيد رضي اهللا 
  .عنهما

نعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له مث ذكر احلافظ البيهقي ها هنا موت النجاشي صاحب احلبشة على االسالم و
  .إىل املسلمني وصالته عليه

  من طريق مالك، عن الزهري،: فروى
عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعى إىل الناس النجاشي يف اليوم الذي مات 

  .فيه، وخرج هبم إىل املصلى فصف هبم وكرب أربع تكبريات
من حديث مالك وأخرجاه أيضا من حديث الليث عن عقيل عن الزهري عن سعيد وأيب سلمة عن أيب أخرجاه 

  .هريرة بنحوه
مات اليوم رجل " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وأخرجاه من حديث ابن جريج عن عطاء عن جابر قال

  .يها وهللا احلمدوقد تقدمت هذه االحاديث أيضا والكالم عل) ٢" (صاحل فصلوا على أصحمة 
والظاهر أن موت النجاشي كان قبل الفتح بكثري فإن يف صحيح مسلم أنه ملا كتب إىل ملوك اآلفاق كتب إىل : قلت

  .النجاشي وليس هو باملسلم، وزعم آخرون كالواقدي أنه هو
  .واهللا أعلم

  بيه، عن، عن موسى بن عقبة، عن أ)٣(وروى احلافظ البيهقي من طريق مسلم بن خالد الزجني 
__________  

كتاب اجلنائز ) ١١(باب ومسلم يف ) ٤(كتاب اجلنائز  ٢٣وأخرجه البخاري يف  ٤١٠/  ٤دالئل النبوة ) ١(
  ).٦٢: ح(باب ) ٢٢(

  .كتاب اجلنائز: ومالك يف املوطأ
  .باب) ٦٥(كتاب اجلنائز  ٢٣أخرجه البخاري يف ) ٢(

  .باب) ٢٢(كتاب اجلنائز ) ١١(ومسلم يف 
ن خالد الزجني، وهو مسلم بن خالد بن سعيد بن قرفة وإمنا مسي الزجني حلمرته وكان هو الذي يفيت مسلم ب) ٣(

  .مبكة بعد ابن جريج

قد أهديت إىل النجاشي أواق من مسك وحلة " ملا تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أم سلمة قال : أم كلثوم قالت
قال " قسمتها بينكن أو فهي لك  -أظنه قال  -فإن ردت علي  وإين الراه قد مات، وال أرى اهلدية إال سترد علي

فكان كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مات النجاشي وردت اهلدية فلما ردت عليه أعطى امرأة من نسائه 
  .أوقية، من ذلك املسك، وأعطى سائره أم سلمة، وأعطاها احللة



  ).١(واهللا أعلم 
  اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم بسم اهللا الرمحن الرحيم وصلى

ال (غزوة الفتح االعظم وكانت يف رمضان سنة مثان وقد ذكرها اهللا تعاىل يف القرآن يف غري موضع فقال تعاىل 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد اهللا 

  .اآلية) احلسىن
إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا فسبح حبمد ربك (وقال تعاىل ]  ١٠: احلديد [

  ].سورة النصر ) [ واستغفره إنه كان توابا
حدثين الزهري، عن عروة ابن الزبري، عن املسور : وكان سبب الفتح بعد هدنة احلديبية ما ذكره حممد بن اسحاق

كان يف صلح احلديبية أنه من شاء أن يدخل يف عقد حممد : ن بن احلكم، أهنما حدثاه مجيعا قاالبن خمرمة ومروا
وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم فتواثبت خزاعة وقالوا حنن ندخل يف عقد حممد وعهده، 

و السبعة أو الثمانية عشر وتواثبت بنو بكر وقالوا حنن ندخل يف عقد قريش وعهدهم فمكثوا يف تلك اهلدنة حن
  .شهرا

مث إن بين بكر وثبوا على خزاعة ليال مباء يقال له الوتري وهو قريب من مكة، وقالت قريش ما يعلم بنا حممد وهذا 
الليل وما يرانا من أحد، فأعانوهم عليهم بالكراع والسالح وقاتلوهم معهم للضغن على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

سامل ركب عندما كان من أمر خزاعة وبين بكر بالوتري حىت قدم على رسول اهللا صلى اهللا  وسلم، وأن عمرو بن
يا رب إين : عليه وسلم خيرب اخلرب وقد قال أبيات شعر، فلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنشدها إياه

  )٢(أسلمنا فلم ننزع يدا مثت * حلف أبيه وأبينا اال تلدا قد كنتموا ولدا وكنا والدا * ناشد حممدا 
__________  

  .٤١٢/  ٤احلديث يف الدالئل ج ) ١(
قوله وال أراه إال قد مات يريد واهللا أعلم قبل بلوغ اهلدية إليه وهذا القول صدر منه قبل موته مث ملا : وقال البيهقي

  .مات نعاه يف اليوم الذي مات فيه وصلى عليه
  اعة، وكذلك قصي أمه فاطمة بنت سعد اخلزاعية يريد أن بين عبد مناف أمهم من خز) ٢(

  وادع عباد اهللا يأتوا مددا* فانصر رسول اهللا نصرا أبدا 
إن قريشا أخلفوك املوعدا * إن سيم خسفا وجهه تربدا يف فيلق كالبحر جيري مزبدا * فيهم رسول اهللا قد جتردا 
فهم أذل وأقل عددا هم بيتونا * ست أدعو أحدا وجعلوا يل يف كداء رصدا وزعموا أن ل* ونقضوا ميثاقك املؤكدا 

فما " نصرت يا عمرو بن سامل " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(وقتلونا ركعا وسجدا * بالوتري هجدا 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر بين " برح حىت مرت بنا عنانة يف السماء، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس باجلهاز وكتمهم خمرجه وسأل اهللا أن يعمى على قريش خربه وأمر ر" كعب 
  .حىت يبغتهم يف بالدهم

وكان السبب الذي هاجهم أن رجال من بين احلضرمي امسه مالك بن عباد، من حلفاء االسود بن : قال ابن اسحاق
وه، وأخذوا ماله، فعدت بنو بكر على رجل من بين رزن خرج تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتل

بين كنانة وأشرافهم، ) ٢(خزاعة فقتلوه، فعدت خزاعة قبيل االسالم على بين االسود بن رزن الدئلي، وهم مفخر 
  .سلمى وكلثوم وذؤيب فقتلوهم بعرفة عند أنصاب احلرم



ونودي [ يودون يف اجلاهلية ديتني ديتني  كان بنو االسود بن رزن: وحدثين رجل من الدئل قال: قال ابن إسحاق
فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك إذ حجز بينهم االسالم، فلما كان : قال ابن اسحاق) ٣] (دية دية، لفضلهم فينا 

  .يوم احلديبية ودخل بنو بكر يف عقد قريش ودخلت خزاعة يف عقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
دئل من بين بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرا من أولئك النفر، فخرج نوفل بن وكانت اهلدنة، اغتنمها بنو ال

ماء  -معاوية الدئلي يف قومه وهو يومئذ سيدهم وقائدهم، وليس كل بين بكر تابعه، فبيت خزاعة وهم على الوتري 
عهم من قريش من قاتل فأصابوا رجال منهم وحتاوزوا واقتتلوا، ورفدت قريش بين بكر بالسالح، وقاتل م -هلم 

إنا قد دخلنا احلرم، إهلك إهلك، : بالليل مستخفيا حىت حاوزوا خزاعة إىل احلرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر
كلمة عظيمة ال إله اليوم يا بين بكر أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون يف احلرم أفال تصيبون ثأركم ؟ : فقال

  ورقاء مبكة وإىل دار وجلأت خزاعة إىل دار بديل بن
رددنا بين * أال هل أتى قصوى االحابيش أننا : موىل هلم يقال له رافع، وقد قال االخرز بن لعط الدئلي يف ذلك

  )٤(كعب بأفوق ناصل 
__________  

  .اسم ماء بأسفل مكة خلزاعة: الوتري) ١(
  .ويريد املتقدمني فيهم: منخر: يف ابن هشام) ٢(
  .من ابن هشام) ٣(
  .كل من حالف قريشا ودخل يف عهدها من القبائل: االحابيش )٤(

شفينا النفوس منهم * وعند بديل حمبسا غري طائل بدار الذليل اآلخذ الضيم بعدما * حبسناهم يف دارة العبد رافع 
ى أسود تبار* نفخنا هلم من كل شعب بوابل نذحبهم ذبح التيوس كأننا * باملناصل حبسناهم حىت إذا طال يومهم 

* وكانوا لدى االنصاب أول قاتل كأهنم باجلزع إذ يطردوهنم * فيهم بالقواصل هم ظلمونا واعتدوا يف مسريهم 
وكان يقال له ) ٢(قال فأجابه بديل بن عبد مناة بن سلمة بن عمرو بن االجب ) ١(قفا ثور حفان النعام اجلوافل 

* سيدا يندوهم غري نافل أمن خيفة القوم االوىل تزدريهم هلم * تعاقد قوم يفخرون ومل ندع : بديل بن أم أصرم فقال
) ٣(لعقل وال حيىب لنا يف املعاقل وحنن صبحنا بالتالعة * جتيز الوتري خائفا غري آيل ويف كل يوم حنن حنبو حباءنا 

الغميم إىل خيف رضوى من جمر القبائل ويوم * بأسيافنا يسبقن لوم العواذل وحنن منعنا بني بيض وعتود * داركم 
جبعموسها تنزون إن مل نقاتل * أإن أمجرت يف بيتها أم بعضكم ) ٤(عبيس فجعناه جبلد حالحل * قد تكفت ساعيا 

)٥(  
فحدثين عبد اهللا بن أيب سلمة أن : ولكن تركنا أمركم يف بالبل قال ابن اسحاق* كذبتم وبيت اهللا ما إن قتلتموا 

قال ابن " بأيب سفيان قد جاءكم يشد يف العقد ويزيد يف املدة كأنكم " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
مث خرج بديل بن ورقاء يف نفر من خزاعة حىت قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه مبا : إسحاق

 أصيب منهم ومظاهرة قريش بين بكر عليهم، مث انصرفوا راجعني حىت لقوا أبا سفيان بعسفان، قد بعثته قريش إىل
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشد العقد ويزيد يف املدة وقد رهبوا للذي صنعوا، فلما لقي أبو سفيان بديال قال 

سرت يف خزاعة يف هذا الساحل، : من أين أقبلت يا بديل ؟ وظن أنه قد أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .يف بطن هذا الوادي

  :ناقته، فأخذ من بعرها ففته فراى فيه النوى فقالفعمد أبو سفيان إىل مربك : قال



__________  
  .جبل مبكة وقفاه وراءه: ثور: قفاثور) ١(

  .موضع بنجد: وتروى فاثور
  .االخنس: يف االستيعاب) ٢(

هو أحد املنسوبني إىل أمهاهتم، وهو بديل بن سلمة بن خلف بن عمرو بن االخنس بن مقياس بن : وقال يف نسبه
  .بن سلول بن كعب اخلزاعي حبتر بن عدي

  .من ابن هشام، ويف االصل بالبالغة دارهم) ٣(
  .ماء لبين كنانة باحلجاز: والتالعة

  .حاد عن طريقه: تكفت) ٤(
  .القوي: واجللد
  .السيد: احلالحل

  .العذرة: اجلعموس) ٥(
  .رمت به بسرعة: أمجرت

لى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة، فدخل أحلف باهللا لقد جاء بديل حممدا، مث خرج أبو سفيان حىت قدم ع
يا بنية، ما أدري : على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طوته، فقال

هو فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنت مشرك : أرغبت يب عن هذا الفراش أو رغبت به عين ؟ فقلت
مث خرج حىت أتى رسول اهللا [ يا بنية واهللا لقد أصابك بعدي شر، : جتلس على فراشه، فقال جنس، فلم أحب أن

مث ذهب إىل أيب بكر، فكلمه أن يكلم له رسول اهللا صلى اهللا ] صلى اهللا عليه وسلم فكلمه، فلم يرد عليه شيئا 
أشفع لكم إىل رسول اهللا صلى اهللا  أنا: ما أنا بفاعل، مث أتى عمر بن اخلطاب فكلمه، فقال عمر: عليه وسلم فقال

  عليه وسلم ؟ فواهللا لو مل أجد لكم إال الذر
جلاهدتكم به، مث خرج فدخل على علي بن أيب طالب وعنده فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندها 

ئت يف حاجة فال يا علي إنك أمس القوم يب رمحا وأقرهبم مين قرابة، وقد ج: حسن غالم يدب بني يديهما، فقال
واهللا لقد عزم ! وحيك أبا سفيان : فقال! أرجعن كما جئت خائبا، فاشفع يل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا بنت حممد، هل لك : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه، فالتفت إىل فاطمة فقال
واهللا ما بلغ ببين ذلك أن جيري : يكون سيد العرب إىل آخر الدهر ؟ فقالتأن تأمري بنيك هذا فيجري بني الناس، ف

يا أبا احلسن، إين أرى االمور قد اشتدت علي : بني الناس وما جيري أحد على النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال
: احلق بأرضك، فقالواهللا ما أعلم شيئا يغين عنك، ولكنك سيد بين كنانة، فقم فأجر بني الناس مث : فانصحين ؟ قال

  .ال واهللا ما أظن ولكن ال أجد لك غري ذلك: أو ترى ذلك مغنيا عين شيئا ؟ قال
  .فقام أبو سفيان يف املسجد

: أيها الناس إين قد أجرت بني الناس، مث ركب بعريه فانطلق، فلما أن قدم على قريش قالوا ما وراءك ؟ قال: فقال
شيئا مث جئت ابن أيب قحافة فواهللا ما وجدت فيه خريا، مث جئت عمر فوجدته جئت حممدا فكلمته، فواهللا ما رد علي 

أعدى عدو، مث جئت عليا فوجدته ألني القوم، وقد أشار علي بأمر صنعته، فواهللا ما أدري هل يغين عنا شيئا أم ال ؟ 
وحيك ما : ال، قالوا: قاالأمرين أن أجري بني الناس ففعلت، قالوا هل أجاز ذلك حممد ؟ : مباذا أمرك ؟ قال: قالوا



  ).١(ال واهللا ما وجدت غري ذلك : زادك الرجل على أن لعب بك فما يغين عنا ما قلت، فقال
  .ذكرها السهيلي) فائدة(

فتكلم على قول فاطمة يف هذا احلديث، وما جيري أحد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ما جاء يف احلديث 
وجه اجلمع بينهما بأن املراد باحلديث من جيري واحدا ونفرا يسريا، وقول : قال" اهم وجيري على املسلمني أدن" 

  .فاطمة فمن جيري عددا من غزو االمام إياهم فليس له ذلك
قد أجرنا من " إن أمان املرأة موقوف على إجازة االمام لقوله الم هانئ : قال كان سحنون وابن املاجشون يقوالن

  .ويروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد قال" أجرت يا أم هانئ 
  ما يقتضي دخول" وجيري عليهم أدناهم " ال جيوز أمان العبد ويف قوله عليه السالم : وقال أبو حنيفة

__________  
   ١٢ - ١١/  ٥، ونقله عنه البيهقي يف الدالئل ٣٨/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ) ١(

عن أيب سلمة عن أيب ) ١(وى البيهقي من طريق محاد بن سلمة عن حممد بن عمرو العبد واملرأة واهللا أعلم وقد ر
* حلف أبينا وأبيه اال تلدا فانصر هداك اهللا نصرا أعتدا * اللهم إين ناشد حممدا ) ٢(قالت خزاعة : هريرة قال قالت

 الدئل أغاروا على بين كعب، مث إن بين نفاثة من بين: وادع عباد اهللا يأتوا مددا وقال موسى بن عقبة يف فتح مكة
وهم يف املدة اليت بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني قريش، وكانت بنو كعب يف صلح رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم، وكانت بنو نفاثة يف صلح قريش، فأعانت بنو بكر بين نفاثة وأعانتهم قريش بالسالح والرقيق، 
هد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف بين الدئل رجالن ووفوا بالع: واعتزلتهم بنو مدجل
بن االسود وكلثوم بن االسود، ويذكرون أن ممن أعاهنم صفوان بن أمية، وشيبة بن ) ٣(مها سيداهم، سلمى 

 -الرجال  زعموا نساء وصبيان وضعفاء -عثمان، وسهيل بن عمرو، فأغارت بنو الدئل على بين عمرو وعامتهم 
فأجلؤهم وقتلوهم حىت أدخلوهم إىل دار بديل بن ورقاء مبكة، فخرج ركب من بين كعب حىت أتوا رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم فذكروا له الذي أصاهبم، وما كان من أمر قريش عليهم يف ذلك، فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

و سفيان من مكة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وختوف الذي وخرج أب" ارجعوا فتفرقوا يف البلدان " وسلم 
ولذلك قدمت، هل كان " يا حممد اشدد العقد وزدنا يف املدة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : كان، فقال

رسول  معاذ اهللا حنن على عهدنا وصلحنا يوم احلديبية ال نغري وال نبدل، فخرج من عند: فقال" من حدث قبلكم ؟ 
جواري يف جوار رسول اهللا : جدد العقد وزدنا يف املدة ؟ فقال أبو بكر: اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأتى أبا بكر فقال

صلى اهللا عليه وسلم، واهللا لو وجدت الذر تقاتلكم العنتها عليكم، مث خرج فأتى عمر بن اخلطاب فكلمه فقال 
اهللا، وما كان منه مثبتا فقطعه اهللا، وما كان منه مقطوعا فال ما كان من حلفنا جديد فأخلقه : عمر بن اخلطاب

  .وصله اهللا
جواري يف جوار : ، مث دخل على عثمان فكلمه فقال عثمان)٤(جزيت من ذي رحم شرا : فقال له أبو سفيان

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث اتبع أشراف قريش يكلمهم،
اهللا عليه وسلم، فلما يئس مما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول اهللا  عقدنا يف عقد رسول اهللا صلى: فكلهم يقول

فأمري : إمنا أنا امرأة وإمنا ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال هلا: صلى اهللا عليه وسلم فكلمها فقالت
: لم عليا، فقال لهأنت فكلمه، فك: فكلمي عليا، فقالت: إهنما صبيان ليس مثلهما جيري، قال: أحد ابنيك، فقالت

  يأبا سفيان إنه ليس أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفتات



__________  
  .وهو حممد بن عمرو بن وقاص الليثي) ١(
  .من البيهقي، ويف االصل بنو كعب) ٢(

  .١٣/  ٥انظر الدالئل ج 
  .سلم: يف البيهقي عن موسى بن عقبة) ٣(
  سوءا : يف البيهقي عنه) ٤(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

صدقت : على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جبوار، وأنت سيد قريش وأكربها وأمنعها فأجر بني عشريتك، قال
على النيب صلى وأنا كذلك، فخرج فصاح أال إين قد أجرت بني الناس وال واهللا ما اظن أن خيفرين أحد، مث دخل 

" يا حممد إين قد أجرت بني الناس وال واهللا ما أظن أن خيفرين أحد وال يرد جواري ؟ فقال : اهللا عليه وسلم فقال
أن رسول اهللا صلى  -واهللا أعلم  -فخرج أبو سفيان على ذلك فزعموا " يا أبا حنظلة ) ١] (ذلك [ أنت تقول 

اللهم خذ على أمساعهم وأبصارهم فال يرونا إال بغتة وال يسمعوا بنا إال  "اهللا عليه وسلم قال حني أدبر أبو سفيان 
ما وراءك هل جئت بكتاب من حممد أو عهد ؟ قال ال واهللا لقد أىب : وقدم أبو سفيان مكة فقالت له قريش" فجأة 

التمس : قال يلعلي وقد تتبعت أصحابه فما رأيت قوما مللك عليهم أطوع منهم له، غري أن علي بن أيب طالب قد 
جوار الناس عليك وال جتري أنت عليه وعلى قومك وأنت سيد قريش وأكربها وأحقها أن ال ختفر جواره فقمت 

أنت تقول : ما أظن أن ختفرين ؟ فقال: باجلوار مث دخلت على حممد فذكرت له أين قد أجرت بني الناس، وقلت
، وجئتنا مبا ال يغين عنا وال عنك شيئا وإمنا لعب بك علي رضيت بغري رضى -جميبني له  -ذلك يأبا حنظلة، فقالوا 

قبحك اهللا من وافد : لعمر اهللا ما جوارك جبائز وإن إخفارك عليهم هلني، مث دخل على امرأته فحدثها احلديث فقالت
  )صلى اهللا عليه وسلم(قوم فما جئت خبري، قال ورأى رسول اهللا 

فمكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما شاء اهللا أن " صر بين كعب بن) ٢(إن هذه السحاب لتبض " سحابا فقال 
أبو سفيان، مث أخذ يف اجلهاز وأمر عائشة أن جتهزه وختفي ذلك، مث خرج رسول ] من عنده [ ميكث بعد ما خرج 

سف اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املسجد أو إىل بعض حاجاته، فدخل أبو بكر على عائشة فوجد عندها حنطة تن
أيريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يغزو ؟ : يا بنية مل تصنعني هذا الطعام ؟ فسكتت فقال: وتنقى، فقال هلا

  .فصمتت
فصمتت ] فذكر من ذلك أمرا فيه منهم بعض املكروه يف ذلك الزمان [ ؟  -وهم الروم  -يريد بين االصفر : فقال
  .؟ فصمتت] من ذلك فذكر منهم حنوا [ فلعله يريد أهل جند : قال
يا رسول اهللا أتريد أن خترج : فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له: فلعله يريد قريشا ؟ فصمتت قال: قال

ال، قال فلعلك تريد قريشا : أتريد أهل جند ؟ قال: ال، قال: فلعلك تريد بين االصفر ؟ قال: نعم، قال: خمرجا ؟ قال
: قال" ! أمل يبلغك ما صنعوا ببين كعب " رسول اهللا أليس بينك وبينهم مدة ؟ قال  نعم، قال أبو بكر يا: ؟ قال

يف الناس بالغزو، وكتب حاطب بن أيب بلتعة إىل قريش وأطلع اهللا رسوله ) صلى اهللا عليه وسلم(وأذن رسول اهللا 
  ).٣(صلى اهللا عليه وسلم على الكتاب وذكر القصة كما سيأيت 

  دثين حممد بن جعفرح: وقال حممد بن اسحاق
__________  

  .من البيهقي) ١(
  .لينصب: يف رواية البيهقي) ٢(
ونقلها البيهقي بتمامها يف الدالئل ) ٢١٢ - ٢١١(رواية موسى بن عقبة رواها ابن عبد الرب خمتصرة يف الدرر ) ٣(



الدالئل عن موسى  وصححت الرواية من الدالئل وما بني معكوفني فيها زيادات استدركت من) ١٢ - ٩/  ٥ج (
  بن عقبة 

أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تغربل حنطة فقال ما هذا ؟ أمركم رسول اهللا صلى اهللا : عن عروة عن عائشة
  .ما مسى لنا شيئا غري أنه قد أمرنا باجلهاز: وإىل أين ؟ قالت: نعم فتجهز قال: عليه وسلم باجلهاز ؟ قالت

" ى اهللا عليه وسلم أعلم الناس أنه سائر إىل مكة وأمر باجلد والتهيؤ وقال مث إن رسول اهللا صل: قال ابن اسحاق
  فتجهز الناس" اللهم خذ العيون واالخبار عن قريش حىت نبغتها يف بالدها 

) ١(رجال بين كعب حتز رقاهبا * عناين ومل أشهد ببطحاء مكة : فقال حسان حيرض الناس ويذكر مصاب خزاعة
سهيل بن عمرو حرها * وقتلى كثري مل جتن ثياهبا أال ليت شعري هل تنالن نصريت * وفهم بأيدي رجال مل يسلوا سي

إذا * فهذا أوان احلرب شد عصاهبا فال تأمننا يا بن أم جمالد ) * ٢(وعقاهبا وصفوان عودا حز من شفر استه 
باهبا قصة حاطب بن أيب بلتعة  هلا وقعة باملوت يفتح* وال جتزعوا منها فإن سيوفنا ) ٣(احتلبت صرفا وأعصل ناهبا 

ملا أمجع رسول اهللا : حدثين حممد بن جعفر، عن عروة بن الزبري، وغريه من علمائنا قالوا: قال حممد بن اسحاق) ٤(
صلى اهللا عليه وسلم املسري إىل مكة كتب حاطب بن أيب بلتعة كتابا إىل قريش خيربهم بالذي أمجع عليه رسول اهللا 

من االمر يف السري إليهم، مث أعطاه امرأة، زعم حممد بن جعفر أهنا من مزينة، وزعم يل غريه  صلى اهللا عليه وسلم
أهنا سارة، موالة لبعض بين عبد املطلب، وجعل هلا جعال على أن تبلغه قريشا، فجعلته يف رأسها، مث فتلت عليه 

  قروهنا، مث خرجت به، وأتى رسول اهللا
__________  

  .رعاة اخل..غبنا فلم نشهد ببطحاء مكة: صدره يف الديوان) ١(
  .وصفوان عودحن: يف ابن هشام) ٢(
  .إذا لقحت حرب وأعصل ناهبا: عجزه يف الديوان) ٣(

  .وابن أم جمالد هو عكرمة بن أيب جهل
  .قرية بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة، ومنها ميقات أهل املدينة: احلليفة) ٤(

  .وتروى خليفة بالفاء" اخلليقة " أبو ذر خليقة ورواه : ويف ابن هشام
  .اسم موضع: قال أبو ذر
  .منزل على اثين عشر ميال من املدينة بينها وبني ديار بين سليم: خليقة: قال ياقوت

حاطب بن أيب بلتعة من ولد خلم بن عدي يكىن أبا عبد اهللا وقيل يكىن أبا حممد واسم أيب بلتعة عمرو بن راشد ) ٥(
مي حليف قريش قاله ابن عبد الرب يف االستيعاب وقيل انه من مذحج وقيل هو حليف للزبري بن العوام بن معاذ اللخ

  ويقال كان عبدا لعبيداهللا بن محيد بن زهري بن احلرث بن أسد بن عبد العزى بن قصي فكاتبه وأدى كتابته يوم
  .الفتح

  .كندريةبعثه رسول اهللا صلى اهللا سنة ست بكتاب إىل املقوقس صاحب االس
  .شهد بدرا واحلديبية ومات سنة ثالثني باملدينة وهو ابن مخس وستني سنة وصلى عليه عثمان بن عفان

/  ١شذرات الذهب  ٣٠٠/  ١االصابة  ٣٠٠/  ٣ -املستدرك  - ١١٤/  ٣انظر ترمجته يف طبقات ابن سعد (
  ) ٣٠٣/  ٩جممع الزوائد  ٣٧



أدركا " نع حاطب، فبعث علي بن أيب طالب والزبري بن العوام فقال صلى اهللا عليه وسلم اخلرب من السماء مبا ص
فخرجا حىت أدركاها " امرأة قد كتب معها حاطب بن أيب بلتعة بكتاب إىل قريش حيذرهم ما قد أمجعنا له من أمرهم 

إين أحلف باهللا ما : ليحليفة بين أيب أمحد، فاستنزالها فالتمساه يف رحلها، فلم جيدا فيه شيئا، فقال هلا ع) ٦(باحلليفة 
كذب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال كذبنا ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك، فلما رأت اجلد منه، 

أعرض، فأعرض، فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب منها، فدفعته إليه، فأتى به رسول اهللا صلى اهللا : قالت
يا رسول اهللا : فقال" يا حاطب ما محلك على هذا ؟ " وسلم حاطبا فقال عليه وسلم فدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أما واهللا إين ملؤمن باهللا وبرسوله، ما غريت وال بدلت، ولكنين كنت امرءا ليس يل يف القوم من أصل وال عشرية، 
  .وكان يل بني أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليهم

ضرب عنقه فإن الرجل قد نافق ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه يا رسول اهللا، دعين فال: فقال عمر بن اخلطاب
" اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم : وما يدريك يا عمر لعل اهللا قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر، فقال" وسلم 

 أول سورة) (يأيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم باملودة(وأنزل اهللا يف حاطب 
  .إىل آخر القصة) املمتحنة

  .هكذا أورد ابن اسحاق هذه القصة مرسلة
أن رسول اهللا قد توجه إليكم جبيش كالليل يسري كالسيل وأقسم باهللا : وقد ذكر السهيلي أنه كان يف كتاب حاطب

  .لو سار إليكم وحده لنصره اهللا عليكم فإنه منجز له ما وعده
  ).١(، إن حممدا قد نفر فإما إليكم وإما إىل غريكم فعليكم احلذر قال ويف تفسري ابن سالم أن حاطبا كتب

ثنا قتيبة، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار أخربين احلسن بن حممد أنه مسع عبيد اهللا بن أيب رافع : وقد قال البخاري
  بعثين: مسعت عليا يقول

فإن هبا ظعينة ) ٣(قوا حىت تأتوا روضة خاخ انطل" فقال ) ٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا والزبري واملقداد 
فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حىت أتينا الروضة فإذا حنن بالظعينة، فقلنا أخرجي الكتاب، " معها كتاب فخذوه منها 

  .فقالت ما معي، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقني الثياب
سلم فإذا فيه من حاطب بن أيب بلتعة إىل ناس مبكة فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول اهللا صلى اهللا عليه و: قال

يا رسول اهللا ال : فقال" يا حاطب ما هذا ؟ " من املشركني، خيربهم ببعض أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
  ومل أكن من أنفسها وكان من -يقول كنت حليفا  -يف قريش ) ٤(تعجل علي إين كنت امرءا ملصقا 

__________  
صفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو، وعكرمة بن أيب : كتب حاطب إىل ثالثة نفر: ء يف مغازي الواقديجا) ١(

إن رسول اهللا قد أذن يف الناس بالغزو، وال أراه يريد غريكم، وقد أحببت أن تكون يل عندكم يد بكتايب : " جهل
  ".إليكم 

  .ودفع الكتاب إىل امرأة من مزينة من أهل العرج يقال هلا كنود
: ففي رواية: اختلفت الروايات فيمن أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلحق باملرأة ليأيت بكتاب ابن أيب بلتعة) ٢(

  .علي والزبري واملقداد، ويف رواية أيب عبد الرمحن السلمي، علي وأبا مرثد الغنوي والزبري
  .علي والزبري ووافقه الطربي يف تارخيه: ويف رواية الواقدي

  .علي واملقداد: ن سعدويف اب



  .على بريد من املدينة: روضة خاخ) ٣(
  .الغريب: كنت عريرا، والعرير: الرجل املقيم يف احلي واحلليف هلم، وقال السهيلي: امللصق) ٤(

حيمون هبا أهليهم وأمواهلم، فأحببت إذا فاتين ذلك من النسب فيهم أن ] مبكة [ معك من املهاجرين من هلم قرابات 
قرابيت، ومل أفعله ارتدادا عن ديين وال رضا بالكفر بعد االسالم، فقال رسول اهللا ] هبا [ دهم يدا حيمون أختذ عن

إنه قد " يا رسول اهللا دعين أضرب عنق هذا املنافق ؟ فقال : فقال عمر" أما إنه قد صدقكم " صلى اهللا عليه وسلم 
فأنزل اهللا ) ١" (فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم شهد بدرا وما يدريك لعل اهللا قد اطلع على من شهد بدرا 

وأخرجه بقية اجلماعة ) فقد ضل سواء السبيل(إىل قوله ) يأيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء(سورة 
  .إال ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة

  .وقال الترمذي حسن صحيح
  وقال االمام أمحد ثنا حجني ويونس

أن حاطب بن أيب بلتعة كتب إىل أهل مكة يذكر أن : ا ليث بن سعد، عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللاحدثن: قاال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أراد غزوهم، فدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املرأة اليت معها الكتاب 

ال نعم، قال أما إين مل أفعله غشا لرسول اهللا ق" يا حاطب أفعلت ؟ " فأرسل إليها، فأخذ كتاهبا من رأسها وقال 
  .صلى اهللا عليه وسلم وال نفاقا

قد علمت أن اهللا مظهر رسوله ومتم له أمره غري أين كنت غريبا بني ظهرانيهم وكانت والديت معهم فأردت أن أختذ 
يك لعل اهللا قد اطلع إىل أتقتل رجال من أهل بدر وما يدر" أال أضرب رأس هذا ؟ فقال : يدا عندهم، فقال له عمر

  ).٢" (أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
  .تفرد هبذا احلديث من هذا الوجه االمام أمحد وإسناده على شرط مسلم وهللا احلمد

فحدثين حممد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عبيداهللا بن عبد اهللا ابن عتبة عن ابن عباس : فصل قال ابن إسحاق
صلى اهللا عليه وسلم لسفره، واستخلف على املدينة أبا رهم، كلثوم بن حصني بن عتبة بن مث مضى رسول اهللا : قال

بني ) ٤(، وخرج لعشر مضني من شهر رمضان فصام وصام الناس معه، حىت إذا كان بالكديد )٣(خلف الغفاري 
كان معه : الزبريعسفان وأمج أفطر، مث مضى حىت نزل من الظهران يف عشرة آالف من املسلمني، وقال عروة بن 

  .اثنا عشر ألفا
  .وكذا قال الزهري وموسى بن عقبة، فسبعت سليم، وبعضهم يقول ألفت سليم، وألفت مزينة

ويف كل القبائل عدد وإسالم، وأوعب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املهاجرون واالنصار، فلم يتخلف عنه 
  منهم

__________  
) ٤٨٩٠: ح(ويف تفسري سورة املمتحنة ) ٣٠٠٧: ح(باب اجلاسوس  -د أخرجه البخاري يف كتاب اجلها) ١(

  .باب) ٤٦(ويف كتاب املغازي 
  ).١٦١: ح(باب  ٣٦وأخرجه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة 

وأبو داود يف اجلهاد، والترمذي يف تفسري سورة املمتحنة، وأبو يعلى واحلاكم وعبد بن محيد والواقدي وابن 
  .مردويه

  .٧٩/  ١مام أمحد ج مسند اال) ٢(



  .عبد اهللا بن أم مكتوم: يف ابن سعد) ٣(
  .موضع بني مكة واملدينة بني منزليت أمج وعسفان، وهو اسم ماء، وهو أقرب إىل مكة من عسفان: الكديد) ٤(

  ).١(أحد 
  .عن حممود، عن عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري حنوه: وروى البخاري

أخربين عبيداهللا بن عبد : بن علي، عن الليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري من حديث عاصم: وقد روى البيهقي
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا غزوة الفتح يف رمضان: اهللا، عن ابن عباس

ومسعت سعيد بن املسيب يقول مثل ذلك، ال أدري أخرج يف ليال من شعبان، فاستقبل رمضان، أو خرج يف : قال
صام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ؟ غري أن عبيد اهللا بن عبد اهللا أخربين أن ابن عباس قال رمضان بعدما دخل

  ).٢(أفطر، فلم يزل يفطر حىت انصرم الشهر  -املاء الذي بني قديد وعسفان  -حىت بلغ الكديد 
  .انورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف عن الليث غري أنه مل يذكر الترديد بني شعبان ورمض

سافر : ثنا علي بن عبد اهللا، ثنا جرير، عن منصور، عن جماهد، عن طاووس عن ابن عباس قال: وقال البخاري
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان، فصام حىت بلغ عسفان مث دعا بإناء فشرب هنارا لرياه الناس، فأفطر 

  .حىت قدم مكة
  .اهللا عليه وسلم يف السفر وأفطر، فمن شاء صام، ومن شاء أفطرصام رسول اهللا صلى : قال وكان ابن عباس يقول

مضى رسول اهللا صلى اهللا : وقال يونس عن ابن إسحاق عن الزهري عن عبيداهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس قال
عليه وسلم لسفرة الفتح واستعمل على املدينة أبا رهم كلثوم بن احلصني الغفاري وخرج لعشر مضني من رمضان، 

ام، وصام الناس معه حىت أتى الكديد بني عسفان وأمج فأفطر، ودخل مكة مفطرا فكان الناس يرون آخر فص
  .االمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الفطر، وأنه نسخ ما كان قبله

فقوله خرج لعشر من رمضان مدرج يف احلديث، وكذلك ذكره عبد اهللا بن ادريس عن ابن اسحاق، : قال البيهقي
خرج رسول اهللا : عن حيىي عن صدقة عن ابن إسحاق أنه قال) ٣(من طريق يعقوب بن سفيان، عن جابر : مث روى

  .صلى اهللا عليه وسلم لعشر مضني من رمضان سنة مثان
من حديث أيب إسحاق الفزاري، عن حممد بن أيب حفصة، عن الزهري، عن عبيداهللا بن عبد اهللا : مث روى البيهقي
  .كان الفتح لثالث عشر خلت من شهر رمضان: العن ابن عباس ق
من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري : وهذا االدراج وهم إمنا هو من كالم الزهري، مث روى: قال البيهقي

  غزا: قال
فخرج من املدينة يف رمضان، ومعه من املسلمني عشرة  -فتح مكة  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة الفتح 

  .ذلك على رأس مثاين سنني ونصف سنة من مقدمه املدينةآالف، و
  .وافتتح مكة لثالث عشرة بقني من رمضان

وروى البيهقي من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس أن رسول 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج يف رمضان ومعه عشرة أالف من

__________  
ونقله البيهقي  ٤٢٧٦باب احلديث ) ٤٧(، وأخرجه البخاري يف كتاب املغازي ٤٢/  ٤سرية ابن هشام ج ) ١(

  .٢١/  ٥يف الدالئل ج 



  ).٤٢٧٥احلديث (باب ) ٤٧(والبخاري يف كتاب املغازي  ٢١/  ٥دالئل النبوة ج ) ٢(
  .عن حامد بن حيىي: يف البيهقي) ٣(

  .املسلمني، فصام حىت بلغ الكديد مث أفطر
  .وإمنا يؤخذ باالحدث فاالحدث: الزهري) ١(فقال 

فصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة لثالث عشرة ليلة خلت من رمضان، مث عزاه إىل : قال الزهري
  .من طريق عبد الرزاق واهللا أعلم) ٢(الصحيحني 

عن أيب ) ٣] (ة بن حيىي عن قزع[ من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن عطية بن قيس : وروى البيهقي
آذننا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالرحيل عام الفتح لليلتني خلتا من رمضان، فخرجنا : سعيد اخلدري قال

منهم الصائم ) ٤(صواما حىت بلغنا الكديد، فأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالفطر، فأصبح الناس مرحى 
  ).٦(أمرنا بالفطر فأفطرنا أمجعني ) ٥] (فيه [ زل الذي نلقى العدو ومنهم املفطر، حىت إذا بلغنا املن

عن أيب املغرية عن سعيد بن عبد العزيز، حدثين عطية بن قيس، عمن حدثه عن أيب سعيد : وقد رواه االمام أمحد
لكديد فأمرنا آذننا رسول اهللا بالرحيل عام الفتح لليلتني خلتا من رمضان فخرجنا صواما حىت بلغنا ا: اخلدري قال

رسول اهللا بالفطر فأصبح الناس منهم الصائم ومنهم املفطر حىت إذا بلغ أدىن منزل يلقى العدو أمرنا بالفطر فأفطرنا 
  .أمجعون
فعلى ما ذكره الزهري من أن الفتح كان يوم الثالث عشر من رمضان، وما ذكره أبو سعيد من أهنم خرجوا : قلت

  يقتضي أن مسريهم كان بني مكة واملدينة يفمن املدينة يف ثاين شهر رمضان 
  .إحدى عشرة ليلة

عن أيب احلسني بن الفضل، عن عبد اهللا بن جعفر، عن يعقوب بن سفيان، عن احلسن بن : ولكن روى البيهقي
الربيع، عن ابن إدريس، عن حممد بن إسحاق، عن الزهري وحممد بن علي بن احلسني، وعاصم بن عمر بن قتادة، 

كان فتح مكة يف عشر بقيت من شهر رمضان سنة مثان : شعيب، وعبد اهللا بن أيب بكر وغريهم قالواوعمرو بن 
)٧.(  

خرج رسول اهللا : ثنا وهيب، عن جعفر بن حممد عن أبيه، عن جابر عن عبد اهللا قال): ٨(قال أبو داود الطيالسي 
) ١(عه مشاة وركبانا وذلك يف شهر رمضان صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح صائما حىت أتى كراع الغميم والناس م

وكان الفطر آخر االمرين، وإمنا يؤخذ من أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اآلخر : قال االزهري: يف البيهقي
  .فاآلخر

  .وهو أيضا كذلك يف البخاري
: ح(باب ) ١٥(كتاب الصيام، ) ١٣(ومسلم يف ) ٤٢٧٦(باب احلديث ) ٤٧(يف البخاري يف كتاب املغازي ) ٢(

  .يف الصحيحني وهو حتريف: وجاء يف نسخ البداية املطبوعة) ٨٨
  .مرضى: شرجني، ويف سرية ابن كثري: ويف البيهقي) ٤: (سقطت من االصل، واستدركت من دالئل البيهقي) ٣(
  .من دالئل البيهقي) ٥(
: باب وقال) ١٣(كتاب اجلهاد  ٢٤وأخرجه الترمذي يف صحيحه  ٢٤/  ٥اخلرب يف دالئل النبوة للبيهقي ج ) ٦(

  .حديث حسن صحيح



  .٢٤/  ٥دالئل البيهقي ) ٧(
  .حدثنا وهيب، عن جعفر بن حمرز عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا: قال: يف رواية البيهقي عن أيب داود) ٨(

 عليه فقيل يا رسول اهللا إن الناس قد اشتد عليهم الصوم وإمنا ينظرون كيف فعلت ؟ فدعا رسول اهللا صلى اهللا
وسلم بقدح فيه ماء فرفعه فشرب والناس ينظرون، فصام بعض الناس، وأفطر البعض حىت أخرب النيب صلى اهللا عليه 

وقد رواه مسلم من حديث ) ١" (أولئك العصاة " وسلم أن بعضهم صائم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .الثقفي والدراوردي عن جعفر بن حممد

  من حديث حممد بن: وروى االمام أمحد
  .خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح يف رمضان: اسحاق حدثين بشري بن يسار عن ابن عباس قال

فصام وصام املسلمون معه، حىت إذا كان بالكديد دعا مباء يف قعب وهو على راحلته فشرب والناس ينظرون 
  .يعلمهم أنه قد أفطر، فأفطر املسلمون، تفرد به أمحد

فصل يف إسالم العباس بن عبد املطلب عم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب ابن 
عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية املخزومي أخي أم سلمة أم املؤمنني وهجرهتم إىل 

  .الطريق وهو ذاهب إىل فتح مكة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجدوه يف أثناء
وقد كان العباس بن عبد املطلب لقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببعض الطريق، قال ابن : قال ابن اسحاق

لقيه باجلحفة مهاجرا بعياله، وقد كان قبل ذلك مقيما مبكة على سقايته، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : هشام
  .ب الزهريعنه راض فيما ذكره ابن شها

وقد كان أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وعبد اهللا بن أيب أمية قد لقيا رسول اهللا صلى اهللا : قال ابن اسحاق
يا : عليه وسلم أيضا بنيق العقاب، فيما بني مكة واملدينة والتمسا الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما فقالت

ال حاجة يل هبما أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عميت " ال رسول اهللا إن ابن عمك وابن عمتك وصهرك ق
واهللا ليأذنن يل : قال فلما خرج إليهما اخلرب بذلك ومع أيب سفيان بين له فقال) ٢" (فهو الذي قال يل مبكة ما قال 

  .أو آلخذن بيد بين هذا مث لنذهنب يف االرض مث منوت عطشا وجوعا
  ، وأنشد أبو سفيان قوله يف)٣(يه وسلم رق هلما مث أذن هلما فدخال عليه فأسلما فلما بلغ ذلك النيب صلى اهللا عل

__________  
  .هكذا هو مكرر مرتني" أولئك العصاة أولئك العصاة : " يف مسلم) ١(

  .وهذا حممول على من تضرر بالصوم
قديرين ال يكون الصائم اليوم يف أو اهنم امروا بالفطر أمرا جازما، ملصلحة بيان جوازه، فخالفوا الواجب، وعلى الت

  .السفر، عاصيا إذا مل يتضرر به
واهللا ال آمنت بك حىت تتخذ سلما إىل السماء فتعرج فيه وأنا انظر، مث تأيت بصك وأربعة من : قال له يومذاك) ٢(

  .املالئكة يشهدون ان اهللا قد أرسلك
  ).٢٦٧/  ٢الروض (قاله السهيلي 

  .بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاداه معاداة مل يعاد أحد قط ملا: وقال الواقدي يف مغازيه
  ومل يكن دخل الشعب وهجا
  .رسول اهللا وهجا أصحابه



عشرين سنة عدوا لرسول اهللا، ال يتخلف عن موضع تسري فيه قريش لقتال رسول اهللا ) على قول الواقدي(ومكث 
  .صلى اهللا عليه وسلم

وقال الواقدي وجها آخر السالم أيب سفيان  ٨١٠/  ٢ومغازي الواقدي ج  ٤٢ / ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ) ٣(
  = رواه من 

لتغلب خيل الالت خيل حممد لكا ملدجل احلريان * لعمرك أين يوم أمحل راية : إسالمة واعتذر إليه مما كان مضى منه
أصد ) ١(هللا من طردت كل مطرد مع ا* فهذا أواين حني أهدى وأهتدى هدا يب هاد غري نفسي ونالين * أظلم ليله 

وإن كان ذا رأي يلم * وأدعى وإن مل أنتسب من حممد مهوا ما مهوا من مل يقل هبواهم * وأنأى جاهدا عن حممد 
وقل لثقيف تلك * مع القوم ما مل أهد يف كل مقعد فقل لثقيف ال أريد قتاهلا * ويفند أريد الرضيهم ولست بالئط 

وما كان عن جري لساين وال يدي قبائل جاءت من بالد بعيدة * يش الذي نال عامر عريي أوعدي فما كنت يف اجل
فزعموا أنه حني أنشد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن اسحاق) ٢(نزائع جاءت من سهام وسردد * 

طردتين  أنت" ونالين مع اهللا من طردت كل مطرد، ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده يف صدره وقال 
  ".كل مطرد 

عن حيىي بن بكري : فصل وملا انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مر الظهران نزل فيه فأقام كما روى البخاري
كنا : عن الليث، ومسلم عن أيب الطاهر عن ابن وهب كالمها عن يونس عن الزهري عن أيب سلمة عن جابر قال

" ، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال )٣(الظهران جنتين الكباث مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبر 
" نعم وهل من نيب إال وقد رعاها : " يا رسول اهللا أكنت ترعى الغنم ؟ قال: قالوا" عليكم باالسود منه فإنه أطيب 

  عن احلاكم، عن االصم، عن أمحد بن عبد: وقال البيهقي
ورجعوا ) ٤(ملا فرغ أهل مؤتة : إمسعيل، عن أيب الوليد سعيد بن مينا قال اجلبار، عن يونس بن بكري، عن سنان بن

أمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملسري إىل مكة، فلما انتهى إىل مر الظهران نزل بالعقبة، فأرسل اجلناة 
فجعل أحدهم : ، قالفانطلق ابن مسعود فيمن جيتين: جيتنون الكباث، فقلت لسعيد وما هو ؟ قال مثر االراك، قال

  إذا أصاب حبة طيبة قذفها يف فيه، وكانوا ينظرون
__________  

  .طريق عبد الرمحن بن سابط= 
  .٨٠٦/  ٢راجع املغازي 

  .بل اهللا طردك كل مطرد: ملا التقى به رسول اهللا يف نيق العقاب ذكره به قائال) ١(
  .بالعفو واحللم يا رسول اهللا هذا قول قلته جبهالة وأنت أوىل الناس: فقال

  .موضعان من أرض عك: سهام وسردد) ٢(
  .النضيج من مثر االراك، حبة فويق حب الكزبرة يف القدر: الكباث) ٣(
  .أهل مكة ولعله سهو من الناسخ: ويف االصل: من البيهقي) ٤(

تعجبون من " : إىل دقة ساقي ابن مسعود وهو يرقى يف الشجرة فيضحكون، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وكان ابن مسعود ما اجتىن من شئ جاء به وخياره إىل " دقة ساقيه فوالذي نفسي بيده هلما أثقل يف امليزان من أحد 

ويف ) ١(إذ كل جان يده إىل فيه * هذا جناي وخياره فيه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يف ذلك



ظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذهتا فأتيت هبا أبا طلحة أنفجنا أرنبا وحنن مبر ال: الصحيحني عن أنس قال
  .فذحبها، وبعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله

ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر الظهران، وقد عميت االخبار عن قريش، فال يأتيهم : وقال ابن اسحاق
ه وسلم وال يدرون ما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعل، وخرج يف تلك الليايل خرب عن رسول اهللا صلى اهللا علي

أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتجسسون االخبار وينظرون هل جيدون خربا أو يسمعون به 
)٢.(  

ديه عيونا خيال يقتصون وذكره ابن هليعة عن أيب االسود عن عروة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بني ي
  العيون وخزاعة ال تدع أحدا ميضي وراءها، فلما جاء أبو سفيان وأصحابه

  ).٣(أخذهتم خيل املسلمني وقام إليه عمر جيأ يف عنقه حىت أجاره العباس بن عبد املطلب وكان صاحبا اليب سفيان 
واهللا ! واصباح قريش : مر الظهران، قلتوقال العباس حني نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن اسحاق

لئن دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه هلالك قريش إىل آخر الدهر، قال 
لعلي أجد : فجلست على بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البيضاء، فخرجت عليها حىت جئت االراك فقلت

نب أو ذا حاجة يأيت مكة، فيخربهم مبكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرجوا إليه بعض احلطابة أو صاحب ل
فواهللا إين السري عليها وألتمس ما خرجت له، إذ مسعت كالم أيب : فيستأمنوه قبل أن يدخل عليهم عنوة، قال

  .وال عسكرا ما رأيت كالليلة نريانا قط: سفيان، وبديل بن ورقاء، ومها يتراجعان وأبو سفيان يقول
خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نرياهنا : هذه واهللا خزاعة محشتها احلرب، قال يقول أبو سفيان: قال يقول بديل

  .وعسكرها
نعم، قال مالك فدى لك أيب : قال فعرفت صوته فقلت يأبا حنظلة ؟ فعرف صويت، فقال أبو الفضل ؟ قال قلت

واصباح قريش واهللا، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الناس، فقال وحيك يا أبا سفيان هذا: وأمي ؟ قال قلت
واهللا لئن ظفر بك ليضربن عنقك فاركب يف عجز هذه البغلة حىت آيت بك : فما احليلة فداك أيب وأمي ؟ قال قلت

  ).٤(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأستأمنه لك، قال فركب خلفي ورجع صاحباه 
  إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلما وجعل يستخربمها بل ذهبا: وقال عروة

__________  
  .صحيح االسناد ومل خيرجاه: وقال ٣١٧/  ٣ورواه احلاكم يف املستدرك  ٢٩/  ٥دالئل النبوة للبيهقي ) ١(

  .صحيح: وقال الذهيب
  .٤٢/  ٤سرية ابن هشام ج ) ٢(
  .٣٦/  ٥اخلرب نقله البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(
  .٤٤/  ٤ة ابن هشام سري) ٤(

  ).١(عن أهل مكة 
  ).٢(بل دخلوا مع العباس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال الزهري وموسى بن عقبة

  قال فجئت به كلما مررت بنار من نريان املسلمني قالوا من هذا ؟: قال ابن اسحاق
عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلة : فإذا رأوا بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا عليها، قالوا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حىت مررت بنار عمر بن اخلطاب فقال من هذا ؟ وقام إيل، فلما رأى أبا سفيان 



أبو سفيان عدو اهللا احلمد هللا الذي أمكن منك بغري عقد وال عهد ؟ وزعم عروة ابن الزبري : على عجز الدابة قال
  .أ يف رقبة أيب سفيان وأراد قتله فمنعه منه العباسأن عمر وج

وهكذا ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن عيون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذوهم بأزمة مجاهلم فقالوا من 
أنتم ؟ قالوا وفد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلقيهم العباس فدخل هبم على رسول اهللا فحادثهم عامة الليل مث 

ما أعلم : اهم إىل شهادة أن ال إله إال اهللا فشهدوا وأن حممدا رسول اهللا فشهد حكيم وبديل وقال أبو سفياندع
وكانت بأعال مكة  -من دخل دار أيب سفيان فهو آمن : " ذلك مث أسلم بعد الصبح مث سألوه أن يؤمن قريشا فقال

مث : قال العباس" من أغلق بابه فهو آمن و -وكانت بأسفل مكة  -ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن  -
خرج عمر يشتد حنو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته مبا تسبق الدابة البطيئة الرجل البطئ، 

يا رسول اهللا هذا : فاقتحمت عن البغلة، فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودخل عليه عمر، فقال: قال
يا رسول إين قد أجرته، مث : مكن اهللا منه بغري عقد وال عهد، فدعين فالضرب عنقه ؟ قال قلتأبو سفيان قد أ

جلست إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت واهللا ال يناجيه الليلة دوين رجل، فلما أكثر عمر 
ما قلت هذا، ولكنك قد عرفت أنه مهال يا عمر فواهللا أن لو كان من رجال بين عدي بن كعب : يف شأنه قال قلت

من رجال بين عبد مناف، فقال مهال يا عباس، فواهللا السالمك يوم أسلمت كان أحب إيل من إسالم اخلطاب لو 
لو [ أسلم، وما يب إال أين قد عرفت أن إسالمك كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من إسالم اخلطاب 

فذهبت به إىل رحلي، : قال" اذهب به يا عباس إىل رحلك، فإذا أصبحت فأتين به  "، فقال رسول اهللا )٣] (أسلم 
وحيك يا أبا سفيان أمل ] " رآه قال [ فبات عندي فلما أصبح غدوت به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما 

ك واهللا لقد ظنتت أن لو فقال بأيب أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصل" يأن لك أن تعلم أنه ال إله إال اهللا ؟ 
بأيب : قال" وحيك يا أبا سفيان أمل يأن لك أن تعلم أين رسول اهللا ؟ " كان مع اهللا غريه لقد أغىن عين شيئا بعد، قال 

  أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك
  وحيك أسلم واشهد: وأوصلك أما هذه واهللا فإن يف النفس منها حىت اآلن شيئا، فقال له العباس

__________  
  .٣٧/  ٥ونقل اخلرب البيهقي يف الدالئل ) ٢١٦(الدرر البن عبد الرب ) ١(
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) الثالثة(دخلوا مع العباس : قال: وهذه رواية الواقدي عن ابن عباس) ٢(

  .فمكثوا عنده عامة الليل يستخربهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودعاهم إىل االسالم
  .كيم وبديل فأسلما، وأما أبو سفيان فأرجأهافأما ح

٨١٥/  ٢.  
  .من ابن هشام ) ٣(

: فقلت: فشهد شهادة احلق فأسلم، قال العباس: أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا قبل أن تضرب عنقك ؟ قال
" أيب سفيان فهو آمن نعم من دخل دار : " يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل حيب هذا الفخر، فاجعل له شيئا ؟ قال

ومن أغلق عليه " وهكذا قال موسى بن عقبة عن الزهري " ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن : زاد عروة
يا عباس " فلما ذهب لينصرف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد فهو آمن 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا " جنود اهللا فرياها أحبسه مبضيق الوادي عند خطم اجلبل حىت متر به 
اليوم : سفيان وبديال وحكيم بن حزام كانوا وقوفا مع العباس عند خطم اجلبل، وذكر أن سعدا ملا قال اليب سفيان



  .يوم امللحمة
صار وأعطاها الزبري اليوم تستحل احلرمة، فشكى أبو سفيان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعزله عن راية االن

مكة فلقيه بنو بكر وهذيل ) ٢(فدخل هبا من أعال مكة وغرزها باحلجون، ودخل خالد من أسفل ) ١(بن العوام 
حىت بلغ قتلهم باب املسجد ) ٤(ومن هذيل ثالثة أو أربعة واهنزموا فقتلوا باحلزورة ) ٣(فقتل من بين بكر عشرين 

ته مبضيق الوادي حيث أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن فخرجت بأيب سفيان حىت حبس: قال العباس
يا عباس من هؤالء ؟ فأقول سليم فيقول مايل : أحبسه، قال ومرت القبائل على راياهتا كلما مرت قبيلة قال

ا متر به ولسليم، مث متر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤالء ؟ فأقول مزينة فيقول مايل وملزينة، حىت نفذت القبائل م
قبيلة إال سألين عنها، فإذا أخربته قال مايل ولبين فالن حىت مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كتيبته اخلضراء 

  وفيها املهاجرون واالنصار
يف ) هذا رسول اهللا ص: سبحان اهللا يا عباس من هؤالء ؟ قال قلت: ال يرى منهم إال احلدق من احلديد فقال

ما الحد هبؤالء من قبل وال طاقة، واهللا يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة : ر، قالاملهاجرين واالنصا
فنعم إذن، قال قلت النجاء إىل قومك، حىت إذا جاءهم صرخ بأعال : يأبا سفيان إهنا النبوة، قال: قلت: قال! عظيما 

خل دار أيب سفيان فهو آمن، فقامت إليه صوته يا معشر قريش، هذا حممد قد جاءكم فيما ال قبل لكم به، فمن د
ويلكم : اقتلوا احلميت الدسم االمحس قبح من طليعة قوم، فقال أبو سفيان: هند بنت عتبة، فأخذت بشاربه، فقالت

قاتلك اهللا : ال تغرنكم هذه من أنفسكم، فإنه قد جاءكم ما ال قبل لكم به، من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، قالوا
  .دارك ؟ قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد فهو آمن وما تغين عنا

  .فتفرق الناس إىل دورهم وإىل املسجد
إين الرى وجوها كثرية ال : وذكر عروة بن الزبري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا مر بأيب سفيان قال له

  أعرفها لقد كثرت هذه الوجوه علي ؟
__________  

ويقال ان رسول اهللا : ان رسول اهللا عزله وأعطاها ابنه قيس بن سعد، ويف رواية أخرى له، قال: قدييف الوا) ١(
  .أعطاها عليا بن أيب طالب فغرزها عند الركن

  ).معجم ما استعجم(من الليط، وهو موضع بأسفل مكة : يف الواقدي) ٢(
  .قتل أربعة وعشرين رجال من قريش: يف الواقدي) ٣(
  .سوق مكة وقد دخلت يف املسجد ملا زيد فيه: احلزورة) ٤(
  ).معجم البلدان(

مث شكى " أنت فعلت هذا وقومك إن هؤالء صدقوين، إذ كذبتموين ونصروين إذ أخرجتموين : " فقال له رسول اهللا
  .اليوم يوم امللحمة، اليوم تستحل احلرمة: يا أبا سفيان: إليه قول سعد بن عبادة حني مر عليه فقال

وذكر عروة أن أبا سفيان " كذب سعد بل هذا يوم يعظم اهللا فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة : " ل اهللافقال رسو
ملا أصبح صبيحة تلك الليلة اليت كان عند العباس ورأى الناس جينحون للصالة وينتشرون يف استعمال الطهارة 

للصالة، فلما حضرت الصالة ورآهم يركعون خاف وقال للعباس ما باهلم ؟ قال إهنم مسعوا النداء فهم ينتشرون 
  بركوعه

نعم واهللا لو أمرهم بترك الطعام والشراب : يا عباس ما يأمرهم بشئ إال فعلوه ؟ قال: ويسجدون بسجوده قال



  .الطاعوه
وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أنه ملا توضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جعلوا يتكففون، فقال يا عباس ما 

  ).١(ت كالليلة وال ملك كسرى وقيصر رأي
عن احلاكم وغريه، عن االصم، عن أمحد بن اجلبار، عن يونس بن بكري، عن ابن : وقد روى احلافظ البيهقي

حدثين احلسني بن عبد اهللا بن عبيداهللا بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس فذكر هذه القصة بتمامها كما : اسحاق
  .سحاق منقطعة فاهللا أعلمأوردها زياد البكائي عن ابن إ

من طريق أيب بالل االشعري عن زياد البكائي، عن حممد بن اسحاق، عن الزهري عن : على أنه قد روى البيهقي
جاء العباس بأيب سفيان إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فذكر القصة إال أنه : عبيد اهللا عن ابن عباس قال

بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنه ملا قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه  ذكر أنه أسلم ليلته قبل أن يصبح
" ومن دخل الكعبة فهو آمن " قال أبو سفيان وما تسع داري ؟ فقال " من دخل دار أيب سفيان فهو آمن " وسلم 

ومن أغلق عليه بابه فهو  "قال وما يسع املسجد فقال " ومن دخل املسجد فهو آمن " قال وما تسع الكعبة ؟ فقال 
  .هذه واسعة: فقال أبو سفيان" آمن 

ملا سار رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا عبيد بن امسعيل، ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: وقال البخاري
وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا خرج أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، يلتمسون اخلرب 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقبلوا يسريون حىت أتوا مر الظهران فإذا هم بنريان كأهنا نريان عرفة، فقال أبو 
ما هذه كأهنا نريان عرفة ؟ فقال بديل بن ورقاء نريان بين عمرو، فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك، : سفيان

أدركوهم فأخذوهم فأتوا هبم رسول اهللا صلى اهللا عليه فرآهم ناس من حرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ف
فحبسه " احبس أبا سفيان عند خطم اجلبل حىت ينظر إىل املسلمني " وسلم فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس 

العباس فجعلت القبائل متر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متر كتيبة كتيبة على أيب سفيان، فمرت كتيبة فقال 
مايل ولغفار، مث مرت جهينة فقال مثل ذلك، مث مرت سعد بن هذمي فقال : يا عباس من هذه ؟ قال هذه غفار قال

مثل ذلك، ومرت سليم فقال مثل ذلك، حىت أقبلت كتيبة مل ير مثلها فقال من هذه ؟ قال هؤالء االنصار عليهم 
  سعد بن عبادة معه الراية،

__________  
  .٣٨/  ٥لبيهقي يف الدالئل ج رواية عروة نقلها ا) ١(

  .٤٠/  ٥ونقلها عنه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢١٧(ورواية ابن عقبة أخرجها ابن عبد الرب يف الدرر 

  .اليوم يوم امللحمة، اليوم تستحل الكعبة: يا أبا سفيان: فقال سعد بن عبادة
تائب فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا عباس حبذا يوم الذمار مث جاءت كتيبة وهي أقل الك: فقال أبو سفيان

وأصحابه وراية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع الزبري بن العوام، فلما مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأيب 
كذب سعد ولكن هذا يوم يعظم " أمل تعلم ما قال سعد بن عبادة فقال ؟ ما قال ؟ قال كذا وكذا فقال : سفيان قال
  .وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تركز رايته باحلجون" ويوم تكسى فيه الكعبة " بة اهللا الكع
هاهنا أمر رسول اهللا صلى اهللا : أخربين نافع بن جبري بن مطعم قال مسعت العباس يقول للزبري بن العوام: قال عروة

عليه وسلم خالد بن الوليد أن يدخل من  وأمر رسول اهللا صلى اهللا: نعم، قال: عليه وسلم أن تركز الراية ؟ قال
أعال مكة من كداء ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من كدى فقتل من خيل خالد بن الوليد يومئذ رجالن 



  .وكرز بن جابر الفهري) ١(حنيش بن االشعر 
مد بن اسحاق، عن عن حم: ادريس) ٢] (ابن [ ثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا حيىي بن آدم، ثنا : وقال أبو داود

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس : الزهري عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس
بن عبد املطلب بأيب سفيان ابن حرب فأسلم مبر الظهران، فقال له العباس يا رسول اهللا إن أبا سفيان رجل حيب هذا 

  ).٣" (نعم من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن "  الفخر فلو جعلت له شيئا ؟ قال
أن رسول اهللا : صفة دخوله صلى اهللا عليه وسلم مكة ثبت يف الصحيحني من حديث مالك عن الزهري عن أنس

عبة إن ابن خطل متعلق بأستار الك: صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه املغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال
  .ومل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما نرى واهللا أعلم حمرما: قال مالك) ٤" (اقتلوه : فقال

ثنا عفان، ثنا محاد، أنبأ أبو الزبري، عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل يوم فتح مكة : وقال أمحد
  .وعليه عمامة سوداء

  بن سلمة وقال الترمذي حسن ورواه أهل السنن االربعة من حديث محاد
  .صحيح

ورواه مسلم عن قتيبة وحيىي بن حيىي عن معاوية بن عمار الدهين، عن أيب الزبري، عن جابر، أن رسول اهللا صلى اهللا 
  ).٥(عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء من غري إحرام 

  كأىن أنظر إىل: ريث عن أبيه قالوروى مسلم من حديث أيب أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن ح
__________  

  .حبيش بن االشقر وهو حبيش بن خالد بن ربيعة بن االشقر الكعيب أخو أم معبد: يف رواية البيهقي عنه) ١(
  .خالد االشقر اخلزاعي: ويف ابن سعد

  .من سنن أيب داود، سقطت من االصل) ٢(
/  ٣(ص ) ٣٠٢١احلديث (رة باب ما جاء يف خرب مكة كتاب اخلراج واالما -أخرجه أبو داود يف سننه ) ٣(

١٦٢.(  
  .باب) ١٨(كتاب جزاء الصيد  ٢٨أخرجه البخاري يف ) ٤(

  ).٤٥٠(باب احلديث ) ٨٤(كتاب احلج  ١٥وأخرجه مسلم يف 
بالزيادة، ومل يذكرها ) ٤٢٣/  ١(ص ) ٢٤٧(باب احلديث ) ٨١(كتاب احلج ) ٢٠(وأخرجه مالك يف املوطأ يف 

  .صحيحنيصاحبا ال
  .٦٣/  ٥ونقله البيهقي يف الدالئل ج 

  .باب) ٨٤(من كتاب احلج  ٤٥١صحيح مسلم احلديث ) ٥(
  .٦٧/  ٥ونقله البيهقي يف دالئله ج 

  ).١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة حرقانية سوداء قد أرخى طرفها بني كتفيه 
ي من حديث عمار الدهين عن أيب الزبري عن جابر أن رسول اهللا صلى وروى مسلم يف صحيحه والترمذي والنسائ

  .اهللا عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء
وروى أهل السنن االربعة من حديث حيىي بن آدم عن شريك القاضي عن عمار الدهين عن أيب الزبري عن جابر 

  .ضكان لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم دخل مكة أبي: قال



كان لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح أبيض : وقال ابن اسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر عن عائشة
  ).٢(ورايته سوداء تسمى العقاب، وكانت قطعة من مرط مرجل 

ول اهللا رأيت رس: مسعت عبد اهللا بن مغفل يقول: ثنا أبو الوليد ثنا شعبة، عن عبد اهللا بن قرة قال: وقال البخاري
صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع وقال لوال أن جيتمع الناس حويل لرجعت 

  ).٣(كما رجع 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا انتهى إىل ذي طوى وقف : حدثين عبد اهللا بن أيب بكر: وقال حممد بن اسحاق

  وأن) ٤(ة محراء على راحلته معتجرا بشقة برد حرب
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا هللا حني رأى ما أكرمه اهللا به من الفتح حىت أن عثنونه ليكاد 

  .ميس واسطة الرحل
أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأ دعلج بن أمحد، ثنا أمحد بن علي االبار، ثنا عبد اهللا بن أيب بكر : وقال احلافظ البيهقي

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة يوم الفتح : ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال) ٥(دمي املق
  .وذقنه على راحلته متخشعا

صاعد ثنا إمساعيل ] حممد بن [ بن بالويه، ثنا أمحد بن ] حممد بن أمحد [ وقال أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ، ثنا أبو بكر 
ن عون، ثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس عن ابن مسعود أن رجال كلم رسول اهللا بن أيب احلارث، ثنا جعفر ب

هون عليك فإمنا أنا ابن امرأة ] " النيب صلى اهللا عليه وسلم [ صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح فأخذته الرعدة، فقال 
حيىي ابن زهري عن إمساعيل بن  وهكذا رواه حممد بن سليمان بن فارس وأمحد بن: قال) ٦" (من قريش تأكل القديد 
  .أيب احلارث موصوال

مث رواه عن أيب زكريا املزكي، عن أيب عبد اهللا حممد بن يعقوب، عن حممد بن عبد الوهاب، عن جعفر بن عون عن 
  قيس مرسال) ٧(إمساعيل عن 

__________  
  .باب) ٨٤( -كتاب احلج  -صحيح مسلم ) ١(

  .٤٥٣: حديث
  ).٢١١/  ٨( وأخرجه النسائي يف سننه
  .٦٨/  ٥والبيهقي يف الدالئل ج 

  .٦٨/  ٥ونقل اخلرب البيهقي  ١٩/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ) ٢(
أخرجه البخاري عن أيب الوليد يف املغازي، وعن مسلم بن ابراهيم يف التفسري وعن حجاج بن منهال يف كتاب ) ٣(

  .باب، وأخرجه مسلم يف كتاب الصالة) ٥٠(فضائل القرآن وعن أمحد بن أيب سريج يف كتاب التوحيد 
  .باب ذكر قراءة النيب صلى اهللا عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة

  .٤٧/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ) ٤(
  .ضرب من ثياب اليمن: واحلربة

  .٦٨/  ٥ونقل اخلرب عنه البيهقي يف الدالئل ج 
  .٦٨/  ٥من دالئل البيهقي ) ٥(

  .املقدسي: ويف االصل



  .اخلرب يف الدالئل) ٦(
  .٦٩/  ٥وما بني معكوفني فيه، زيادة استدركت منها انظر ج 

  .من الدالئل، ويف االصل بن حتريف) ٧(

وهو احملفوظ وهذا التواضع يف هذا املوطن عند دخوله صلى اهللا عليه وسلم مكة يف مثل هذا اجليش الكثيف 
 -أي ركع  -روا أن يدخلوا باب بيت املقدس وهم سجود العرمرم خبالف ما اعتمده سفهاء بين اسرائيل حني أم

  .يقولون حطة فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة يف شعرة
أن : ثنا القاسم بن خارجة، ثنا حفص بن ميسرة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عائشة أخربته: وقال البخاري

  .كداء اليت بأعال مكة، تابعه أبو أسامة ووهب يف كداءرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل عام الفتح من 
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح من أعال : حدثنا عبيد بن إمساعيل ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه

كورة مكة من كداء وهو أصح إن أراد أن املرسل أصبح من املسند املتقدم انتظم الكالم، واال فكداء باملد هي املذ
  .يف الروايتني وهي يف أعال مكة وكدى مقصور يف أسفل مكة وهذا هو املشهور واالنسب

وقد تقدم أنه عليه السالم بعث خالد بن الوليد من أعال مكة ودخل هو عليه السالم من أسفلها من كدى وهو يف 
  .صحيح البخاري واهللا أعلم

با أمحد بن عبيد الصفار، ثنا عبد اهللا بن ابراهيم بن املنذر بن عبد ان، أن) ١(أنبا أبو احلسن : وقد قال البيهقي
ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا : ، عن نافع، عن ابن عمر قال)٢(احلزامي، ثنا معن، ثنا عبد اهللا بن عمر بن حفص 

بكر كيف  يا أبا: " فتبسم إىل أيب بكر وقال) ٣] (باخلمر [ عليه وسلم عام الفتح وأتى النساء يلطمن وجوه اخليل 
تثري النقع من كتفي كداء ينازعن االعنة * عدمت بنييت إن مل تروها : فأنشده أبو بكر رضي اهللا عنه" قال حسان ؟ 

  ".ادخلوها من حيث قال حسان " يلطمهن باخلمر النساء فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم * مسرجات 
ملا :  بن الزبري، عن أبيه، عن جدته أمساء بنت أيب بكر قالتحدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا: وقال حممد بن اسحاق

أي بنية اظهري يب على أيب : وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذي طوى قال أبو قحافة البنة له من أصغر ولده
: لأي بنية ماذا ترين ؟ قالت أرى سوادا جمتمعا قا: قبيس، قالت وقد كف بصره، قالت فأشرفت به عليه، فقال

يعين الذي  -أي بنية ذلك الوازع : وأرى رجال يسعى بني يدي ذلك السواد مقبال ومدبرا، قال: تلك اخليل، قالت
  قد واهللا: مث قالت -يأمر اخليل ويتقدم إليها 
قد واهللا إذن دفعت اخليل فأسرعي يب إىل بييت فاحنطت به، وتلقاه اخليل قبل أن يصل إىل بيته، : انتشر السواد، فقال

  فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقها،) ٤(ويف عنق اجلارية طوق من ورق : قال
__________  

  .من دالئل البيهقي، ويف االصل أبو احلسني) ١(
حدثنا عبد : حدثنا معن قال: حدثنا ابراهيم بن املنذر قال: ثنا عبد اهللا بن الصقر قال: العبارة يف دالئل البيهقي) ٢(

  .فصاهللا بن عمر بن جعفر بن ح
  .سقطت من االصل واستدركت من الدالئل) ٣(

  .٦٦/  ٥ج 
  .أي قالدة من فضة: ورق) ٤(

  .قريبة: قال الواقدي واسم بنت أيب قحافة



فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة، ودخل املسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول : قالت
يا رسول اهللا هو : قال أبو بكر" ت الشيخ يف بيته حىت أكون أنا آتيه فيه ؟ هال ترك" اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .أحق أن ميشي إليك من أن متشي أنت إليه
  .ودخل به أبو بكر وكأن رأسه كالثغامة بياضا: اسلم فأسلم، قالت: فاجلسه بني يديه، مث مسح صدره مث قال

أنشد اهللا : مث قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال" شعره  غريوا هذا من) " صلى اهللا عليه وسلم(فقال رسول اهللا 
أي أخية احتسيب طوقك، فواهللا إن االمانة يف الناس اليوم : فقال) ١(واالسالم طوق أخيت ؟ فلم جيبه أحد، قالت 

  .لقليل
لناس ولعل يعين به الصديق ذلك اليوم على التعيني الن اجليش فيه كثرة وال يكاد أحد يلوي على أحد مع انتشار ا

  .الذي أخذه تأول أنه من حريب واهللا أعلم
عبد اهللا احلافظ، أنبا أبو العباس االصم، أنبا حبر بن نصر، أنبا ابن وهب، ) ٢] (أبو [ أنبا : وقال احلافظ البيهقي

عليه  أن عمر بن اخلطاب أخذ بيد أيب قحافة فأتى به النيب صلى اهللا: أخربين ابن جريج، عن أيب الزبري، عن جابر
قال ابن وهب وأخربين " غريوه وال تقربوه سوادا " وسلم فلما وقف به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  ).٣(أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنأ ابا بكر باسالم أبيه : عمر بن حممد، عن زيد بن أسلم
اهللا عليه وسلم حني فرق جيشه من ذي طوى،  فحدثين عبد اهللا بن أيب جنيح أن رسول اهللا صلى: قال ابن إسحاق

  ، وكان الزبري على اجملنبة)٤(أمر الزبري بن العوام أن يدخل يف بعض الناس من كداء 
  ).٥(اليسرى، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل يف بعض الناس من كدى 

، اليوم تستحل احلرمة اليوم يوم امللحمة: فزعم بعض أهل العلم أن سعدا حني وجه داخال قال: قال ابن اسحاق
يا رسول اهللا أتسمع ما : إنه عمر بن اخلطاب، فقال: قال ابن هشام يقال) ٦] (من املهاجرين [ فسمعها رجل 

أدركه " لعلي ) صلى اهللا عليه وسلم(يقول سعد بن عبادة ؟ ما نأمن أن يكون له يف قريش صولة، فقال رسول اهللا 
  ".فخذ الراية منه فكن أنت تدخل هبا 

وذكر غري حممد بن اسحاق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا شكى إليه أبو سفيان قول سعد ابن عبادة : قلت
فقال النيب صلى اهللا عليه  -يعين الكعبة  -يا أبا سفيان اليوم يوم امللحمة، اليوم تستحل احلرمة : حني مر به، وقال

  أن تؤخذ من سعد -راية االنصار  -ية وأمر بالرا" بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة " وسلم 
__________  

  .من ابن هشام ويف االصل قال حتريف) ١(
  .من دالئل البيهقي، سقطت من االصل) ٢(
  .٩٦/  ٥دالئل البيهقي ج ) ٣(

  .وخرب اسالم أيب قحافة يف مسند االمام والطرباين برجال ثقات ٣٥٢/  ٥ونقله الصاحلي يف السرية الشامية ج 
  ).٣١٠/  ١٧(وهناية االرب  ٨٢٤/  ٢عن أمساء  والواقدي

  .كدى وهوموضع بأسفل مكة: يف ابن هشام) ٤(
  .وكداء موضع بأعلى مكة وهي الثنية اليت عند املقربة وتسمى تلك الناحية املعالة

  .دخل النيب مكة" كداء " ومنها 



  .كداء: يف ابن هشام) ٥(
  .من ابن هشام) ٦(

  .ل إهنا دفعت إىل ابنه قيس بن سعدابن عبادة كالتأديب له، ويقا
  .وقال موسى بن عقبة عن الزهري دفعها إىل الزبري بن العوام فاهللا أعلم

وذكر احلافظ ابن عساكر يف ترمجة يعقوب بن اسحاق بن دينار، ثنا عبد اهللا بن السري االنطاكي، ثنا عبد الرمحن 
  .بن أيب الزناد

دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الراية يوم : ابر بن عبد اهللا قالوحدثين موسى بن عقبة عن أيب الزبري عن ج
  :فتح مكة إىل سعد بن عبادة فجعل يهزها ويقول

  .اليوم يوم امللحمة يوم تستحل احلرمة
قال فشق ذلك على قريش وكرب يف نفوسهم، قال فعارضت امرأة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسريه 

ر * إن سعدا يريد قاصمة الظه ) ٢(ض وعاداهم إله السماء * ضاقت عليهم سعة االر  حني): ١(وأنشأت تقول 
ود * ظ رمانا بالنسر والعواء فاهنينه فإنه االسد االس * بأهل احلجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الغي 

بقعة القاع يف * البطاح قريش يا محاة اللواء أهل اللواء لتكونن ب* والليث والغ يف الدماء فلئن أقحم اللواء ونادى 
فلما مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ي صموت كاحلية الصماء قال* أكف االماء إنه مصلت يريد هلا الرأ 

: هذا الشعر دخله رمحة هلم ورأفة هبم، وأمر بالراية فأخذت من سعد بن عبادة ودفعت إىل ابنه قيس بن سعد، قال
الم أحب أن ال خييبها إذ رغبت إليه واستغاثت به، وأحب أن ال يغضب سعد فأخذ فريوى أنه عليه الصالة والس

  .الراية منه فدفعها إىل ابنه
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر خالد بن الوليد فدخل من : وذكر ابن أيب جنيح يف حديثه: قال ابن اسحاق

مىن، وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل الليط أسفل مكة يف بعض الناس، وكان خالد على اجملنبة الي
من قبائل العرب، وأقبل أبو عبيدة بن اجلراح بالصف من املسلمني ينصب ملكة بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ).٤(حىت نزل بأعال مكة فضربت له هنالك قبته ) ٣(وسلم ودخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أذاخر 
من حديث الزهري عن علي بن احلسني، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد أنه قال زمن : ريوروى البخا

ال يرث الكافر املؤمن وال " مث قال " وهل ترك لنا عقيل من رباع " يا رسول اهللا أين تنزل غدا ؟ فقال : الفتح
  ).٥" (املؤمن الكافر 

__________  
  ).٢٧١/  ٢انظر الروض ص (ن اخلطاب نسب السهيلي هذه االبيات إىل ضرار ب) ١(
  ونودوا بالصيلم الصلعاء* والتقت حلقتا البطان على القوم : بعده يف الروض) ٢(
  ).معجم ما استعجم(ثنية بني مكة واملدينة، : أذاخر) ٣(
  .٤٩/  ٤: اخلرب يف سرية ابن هشام) ٤(
  .باب) ٨٠(كتاب احلج  ١٥يف ، وأخرجه مسلم )٤٢٨٢(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي احلديث ) ٥(

 =  



عن عبد الرمحن عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه ) ١(مث قال البخاري ثنا أبو اليمان ثنا شعيب ثنا أبو الزناد 
وقال االمام أمحد ثنا يونس ثنا ) ٢" (منزلنا إن شاء اهللا إذا فتح اهللا، اخليف حيث تقامسوا على الكفر " وسلم قال 

" عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -عين ابن سعد ي -ابراهيم 
ورواه البخاري من حديث ابراهيم بن سعد ) ٣" (منزلنا غدا إن شاء اهللا خبيف بين كنانة حيث تقامسوا على الكفر 

  .به حنوه
أيب بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أيب جهل  وحدثين عبد اهللا بن أيب جنيح وعبد اهللا بن: وقال ابن اسحاق

وسهيل بن عمرو كانوا قد مجعوا ناسا باخلندمة ليقاتلوا، وكان محاس بن قيس بن خالد أخو بين بكر يعد سالحا قبل 
حملمد وأصحابه، : قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويصلح منه، فقالت له امرأته ملاذا تعد ما أرى ؟ قال

  .واهللا إين الرجو أن أخدمك بعضهم: اهللا ما أرى يقوم حملمد وأصحابه شئ، قالو: فقالت
هذا سالح كامل واله وذو غرارين سريع السلة قال مث شهد اخلندمة مع * إن يقبلوا اليوم فما يل عله : مث قال

بن جابر أحد صفوان وعكرمة وسهيل فلما لقيهم املسلمون من أصحاب خالد ناوشوهم شيئا من قتال، فقتل كرز 
بن خالد بن ربيعة ابن أصرم حليف بين منقذ وكانا يف جيش خالد، فشذا عنه، ) ٤(بين حمارب بن فهو وحنيش 

وقتل من خيل خالد أيضا سلمة بن امليالء : قاال) ٥(فسلكا غري طريقه فقتال مجيعا، وكان قتل كرز قبل حنيش 
ة عشر مث اهنزموا فخرج محاس منهزما حىت دخل بيته مث اجلهين وأصيب من املشركني قريب من اثين عشر أو ثالث

  :فأين ما كنت تقول ؟ فقال: قال المرأته أغلق علي بايب، قالت
واستقبلتهم بالسيوف املسلمه * إذ فر صفوان وفر عكرمه وأبو يزيد قائم كاملؤمته * إنك لو شهدت يوم اخلندمه 

)٦(  
__________  

  .٢٠٢و  ٢٠١/  ٥نده ج وأخرجه أمحد يف مس) ٤٤٠(احلديث = 
  .باب ٢٦وابن ماجه يف كتاب املناسك 

  .من صحيح البخاري، ويف االصل أبو الزبري حتريف) ١(
  .٤٢٨٤احلديث رقم  ١٤/  ٨فتح الباري : أخرجه البخاري) ٢(

  .واخليف ما احندر عن غلظ اجلبل وارتفع عن مسيل املاء -
أن ال يبايعوا بين هاشم وال يناكحوهم وال يؤوهم وحصروهم يف  أي قريشا ملا حتالفت: قوله تقامسوا على الكفر -

  .الشعب
  .٢٠٢/  ٥ج : مسند االمام أمحد) ٣(
  .خنيس، والصواب كما تقدم حبيش: يف ابن هشام) ٤(
  .قتل خنيس بن خالد قبل كرز، فجعله كرز بني رجليه، مث قاتل عنه حىت قتل: يف ابن هشام) ٥(
  .عمرويقصد سهيل بن : أبو يزيد) ٦(

  .االسطوانة من قوهلم ومت وأمت إذا ثبت: واملؤمتة
  .وتروى املومتة

  = ومعناها 



مل تنطقي يف اللوم أدىن كلمة قال * ضربا فال يسمع إال غمغمه هلم هنيت خلفنا ومههمه * يقطعن كل ساعد ومججمه 
تح وحنني والطائف يا بين عبد وتروى هذه االبيات للرعاش اهلذيل، قال وكان شعار املهاجرين يوم الف: ابن هشام

  .الرمحن، وشعار اخلزرج يا بين عبد اهللا، وشعار االوس يا بين عبيد اهللا
وقال الطرباين ثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا أبو حسان الزيادي، ثنا شعيب بن صفوان، عن عطاء بن السائب، عن 

ن اهللا حرم هذا البلد يوم خلق السموات إ: " طاووس، عن ابن عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
واالرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر وما حياله من السماء حرام، وأنه ال حيل الحد قبلي، وإمنا حل يل ساعة 

قم يا فالن فأت خالد بن الوليد فقل له " فقيل له هذا خالد بن الوليد يقتل ؟ فقال " من هنار مث عاد كما كان 
  فأتاه الرجل" لقتل فلريفع يديه من ا

فقال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول أقتل من قدرت عليه، فقتل سبعني إنسانا فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم 
جاءين فالن فأمرين أن أقتل من قدرت عليه، : فقال" أمل أهنك عن القتل ؟ " فذكر ذلك له، فأرسل إىل خالد فقال 

  .أردت أمرا وأراد اهللا أمرا فكان أمر اهللا فوق أمرك، وما استطعت إال الذي كان قال" أمل آمرك ؟ " فأرسل إليه 
  .فسكت عنه النيب صلى اهللا عليه وسلم فما رد عليه شيئا

وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد إىل أمرائه أن ال يقاتلوا إال من قاتلهم، غري أنه : قال ابن إسحاق
دوا حتت أستار الكعبة وهم، عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح كان قد أسلم وكتب الوحي أهدر دم نفر مساهم وإن وج

مث ارتد، فلما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة وقد أهدر دمه فر إىل عثمان وكان أخاه من الرضاعة، فلما 
فلما انصرف مع عثمان قال " نعم " جاء به ليستأمن له صمت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طويال مث قال 

" أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إىل هذا حني رآين قد صمت فيقتله " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن حوله 
إنه ال ينبغي لنيب أن تكون له " ويف رواية " إن النيب ال يقتل باالشارة " فقالوا يا رسول اهللا هال أومأت إلينا ؟ فقال 

  .وقد حسن إسالمه بعد ذلك وواله عمر بعض أعماله مث واله عثمان: ابن هشام قال" خائنة االعني 
  .ومات وهو ساجد يف صالة الصبح أو بعد انقضاء صالهتا يف بيته كما سيأيت بيانه: قلت

  .وعبد اهللا بن خطل رجل من بين تيم بن غالب: قال ابن إسحاق
كذلك مث ملا أسلم مسي عبد اهللا وملا أسلم بعثه رسول اهللا ويقال إن امسه عبد العزى بن خطل وحيتمل أنه كان : قلت

صلى اهللا عليه وسلم مصدقا وبعث معه رجال من االنصار، وكان معه موىل له فغضب عليه غضبة فقتله، مث ارتد 
  وصاحبتها فكانتا تغنيان) ١(مشركا، وكان له قينتان فرتىن 

__________  
  .االمي اليت مات عنها زوجها= 

  ).٢٧٢/  ٢(هيلي يف الروض قاله الس
  .فرتنا وأرنبة: قرينا وقريبة، قال، ويقال: امسامها: يف الواقدي) ١(

هبجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمني، فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة، 
  قينتيه واستؤمن اشترك يف قتله أبو برزة االسلمي وسعيد بن حريث املخزومي وقتلت إحدى

  ).١(لالخرى 
قال واحلويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد قصي وكان ممن يؤذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة، وملا حتمل 
العباس بفاطمة وأم كلثوم ليذهب هبما إىل املدينة يلحقهما برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أول اهلجرة خنس هبما 



ومقيس بن : ا عليه فسقطتا إىل االرض، فلما أهدر دمه قتله علي ابن أيب طالب، قالاحلويرث هذا اجلمل الذي مه
  .صبابة النه قتل قاتل أخيه خطأ بعدما أخذ الدية مث ارتد مشركا، قتله رجل من قومه يقال له منيلة بن عبد اهللا

 صلى اهللا عليه وسلم وهي قال وسارة موالة لبين عبد املطلب ولعكرمة ابن أيب جهل الهنا كانت تؤذي رسول اهللا
  .مبكة
وقد تقدم عن بعضهم أهنا اليت حتملت الكتاب من حاطب بن أيب بلتعة وكأهنا عفى عنها أو هربت مث أهدر : قلت

  .دمها واهللا أعلم
فهربت حىت استؤمن هلا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمنها فعاشت إىل زمن عمر فأوطأها رجل فرسا 

  .فماتت
  .سهيلي أن فرتىن أسلمت أيضاوذكر ال

وأما عكرمة بن أيب جهل فهرب إىل اليمن، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت احلارث بن هشام : قال ابن اسحاق
واستأمنت له من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمنه فذهبت يف طلبه حىت أتت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .فأسلم
اهر حممد بن حممد بن حممس الفقيه، أنبا أبو بكر حممد بن احلسني القطان، أنبا أمحد بن أنبا أبو ط: وقال البيهقي

عن مصعب بن سعد عن أبيه : يوسف السلمي، ثنا أمحد بن املفضل، ثنا أسباط بن نصر اهلمداين، قال زعم السدي
  .ة نفر وامرأتنيمكة أمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس إال أربع] فتح [ ملا كان يوم : قال

وهم عكرمة بن أيب جهل، وعبد اهللا بن خطل، ومقيس بن " اقتلوهم وإن وجدمتوهم متعلقني بأستار الكعبة " وقال 
  .صبابة، وعبد اهللا بن سعد ابن أيب سرح

فأما عبد اهللا بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد 
  .ارا وكان أشب الرجلني فقتلهعم

وأما مقيس فأدركه الناس يف السوق فقتلوه، وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم قاصف فقال أهل السفينة الهل 
واهللا لئن مل ينج يف البحر إال االخالص فإنه : أخلصوا فإن آلتهكم ال تغىن عنكم شيئا ها هنا، فقال عكرمة: السفينة

اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتين مما أنا فيه أن آيت حممدا حىت أضع يدي يف يده ال ينجي يف الرب غريه، 
  فالجدنه عفوا كرميا، فجاء فأسلم، وأما عبد اهللا بن سعد بن أيب

سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس إىل البيعة جاء به حىت أوقفه 
يا رسول اهللا بايع عبد اهللا، فرفع رأسه فنظر إليه ثالثا كل ذلك يأىب، فبايعه : لى اهللا عليه وسلم فقالعلى النيب ص

  أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إىل هذا حني رآين" بعد ثالث مث أقبل على أصحابه فقال 
__________  

إىل أيام عثمان، وكسر ضلع من قتلت أرنبة، واستؤمن لفرتىن وآمنت وعاشت  ٨٦٠/  ٢يف مغازي الواقدي ) ١(
  .اضالعها فماتت منه فقضى فيها عثمان مثانية آالف درهم

إنه ال : " ما يدرينا يا رسول اهللا ما يف نفسك هال أومأت إلينا بعينك ؟ فقال: فقالوا" كففت يدي عن بيعته فيقتله ؟ 
  ).١" (ينبغي لنيب أن تكون له خائنة االعني 

  .من حديث أمحد بن املفضل به حنوهورواه أبو داود والنسائي 
وقال البيهقي أنبا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبا أبو العباس االصم، أنبا أبو زرعة الدمشقي، ثنا احلسن بن بشر الكويف، 



أمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس يوم فتح : ثنا احلكم بن عبد امللك، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال
  .، عبد العزى بن خطل، ومقيس بن صبابةمكة إال أربعة

ونذر : وعبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، وأم سارة، فأما عبد العزى بن خطل فإنه قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، قال
  .أن يقتل عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح إذا رآه] من االنصار [ رجل 

صلى اهللا عليه وسلم ليشفع له، فلما أبصر به االنصاري  وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة، فأتى به رسول اهللا
اشتمل على السيف مث أتاه فوجده يف حلقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل يتردد ويكره أن يقدم عليه، 

قال يا رسول اهللا " قد انتظرتك أن تويف بنذرك ؟ " فبسط النيب صلى اهللا عليه وسلم فبايعه، مث قال لالنصاري 
  ".إنه ليس للنيب أن يومض " أفال أومضت إيل ؟ قال  هبتك

وأما مقيس بن صبابة فذكر قصته يف قتله رجال مسلما بعد إسالمه مث ارتداده بعد ذلك، قال وأما أم سارة فكانت 
موالة لقريش، فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فشكت إليه احلاجة فأعطاها شيئا، مث بعث معها رجل بكتاب إىل 

  ).٢(كة فذكر قصة حاطب بن أيب بلتعة أهل م
وروى حممد ابن إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم أن مقيس بن صبابة قتل أخوه هشام 

  يوم بين املصطلق قتله رجل من املسلمني وهو يظنه مشركا فقدم مقيس مظهرا لالسالم
تله ورجع إىل مكة مشركا، فلما أهدر رسول اهللا صلى اهللا ليطلب دية أخيه، فلما أخذها عدا على قاتل أخيه فق

: عليه وسلم دمه قتل وهو بني الصفا واملروة وقد ذكر ابن إسحاق والبيهقي شعره حني قتل قاتل أخيه وهو قوله
تلم * يضرج ثوبيه دماء االخادع وكانت مهوم النفس من قبل قتله * شفي النفس من قد بات بالقاع مسندا 

سراة بين النجار أرباب فارع حللت به نذري وأدركت * طاء املضاجع قتلت به فهرا وغرمت عقله وتنسيين و
وقيل إن القينتني اللتني أهدر دمهما كانتا ملقيس بن صبابة هذا وأن ابن : وكنت إىل االوثان أول راجع قلت* ثوريت 

  عمه قتله بني
__________  

  .٦٠ - ٥٩/  ٥أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة ج ) ١(
  .٦٠/  ٥أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

  .وهو عبد الرمحن بن عمرو الدمشقي: أبو زرعة -
  .ما بني معكوفني من الدالئل -
  .أومأت إيل بدال من أومضت يف املكانني: يف الدالئل -

  .الصفا واملروة
  .قتل ابن خطل الزبري بن العوام رضي اهللا عنه: وقال بعضهم

: حدثين سعيد بن أيب هند، عن أيب مرة، موىل عقيل بن أيب طالب، أن أم هانئ ابنة أيب طالب قالت :قال ابن اسحاق
مها : قال ابن هشام -ملا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأعال مكة فر إيل رجالن من أمحائي من بين خمزوم 

وكانت عند هبرية بن أيب وهب املخزومي، : قال ابن اسحاق -) ١(احلارث بن هشام وزهري بن أيب أمية بن املغرية 
واهللا القتلهما فأغلقت عليهما باب بييت مث جئت رسول اهللا صلى : قالت فدخل علي أخي علي بن أيب طالب فقال

اهللا عليه وسلم وهو بأعال مكة فوجدته يغتسل من جفنة إن فيها الثر العجني، وفاطمة ابنته تستره بثوبه، فلما 
مرحبا وأهال بأم هانئ ما جاء " توشح به، مث صلى مثاين ركعات من الضحى، مث انصرف إيل فقال اغتسل أخذ ثوبه ف



  فأخربته خرب" بك ؟ 
ثنا أبو الوليد، ثنا : وقال البخاري" قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فال يقتلهما " الرجلني وخرب علي، فقال 

خربنا أحد أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي الضحى ما أ: شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أيب ليلى قال
اغتسل يف بيتها مث صلى مثان ركعات، ] أن النيب صلى اهللا عليه وسلم [ غري أم هانئ فإهنا ذكرت يوم فتح مكة 

  ).٢(قالت ومل أره على صالة أخف منها غري أنه يتم الركوع والسجود 
أن : أيب حبيب عن سعد بن أيب هند أن أبا مرة موىل عقيل حدثه ويف صحيح مسلم من حديث الليث عن يزيد بن

أنه ملا كان عام الفتح فر إليها رجالن من بين خمزوم فأجارهتما، قالت فدخل علي : أم هانئ بنت أيب طالب حدثته
ما جاء "  علي فقال أقتلهما، فلما مسعته أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بأعال مكة فلما رآين رحب وقال

قد " قلت يا نيب اهللا كنت أمنت رجلني من أمحائي فأراد علي قتلهما، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " بك ؟ 
مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل غسله فسترت عليه فاطمة مث أخذ ثوبا " أجرنا من أجرت يا أم هانئ 

  ).٣(فالتحف به مث صلى مثاين ركعات سبحة الضحى 
مرحبا " قالت أم هانئ قال " من هذه ؟ " ويف رواية أهنا دخلت عليه وهو يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب، فقال 

  يا رسول اهللا زعم ابن أم علي بن أيب: قالت" بأم هانئ 
__________  

رمحن شقيق أبو جهل احلارث بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم القرشي املخزومي أبو عبد ال) ١(
  .من مسلمة الفتح استشهد يف خالفة عمر

والثاين زهري بن أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم أخو أم سلمة، كان ممن نقض الصحيفة اسلم 
  .وحسن اسالمه

  .ةوقيل اهنما احلارث وهبرية بن أيب وهب، واملعروف أن هبرية هرب عند الفتح وقيل جعدة بن هبري
  .قال الزرقاين كان صغري عام الفتح

  ).٣٢٧/  ٢راجع شرح املواهب اللدنية (
  .باب الصالة يف الثوب الواحد ملتحفا به) ٤(كتاب الصالة  ٨اخرجه البخاري يف ) ٢(

هند، أسلمت عام اهلجرة هلا صحبة، بقيت إىل زمن : هي بنت أيب طالب اهلامشية امسها فاختة، وقيل: أم هاين -
  ).٣٢٦/  ٢شرح املواهب للزرقاين (وهلا أحاديث معاوية 

  .٨٣و  ٨٢باب حديث ) ١٣(كتاب صالة املسافرين  ٦صحيح مسلم يف ) ٣(

قالت مث صلى مثاين ركعات وذلك " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ " طالب أنه قاتل رجلني قد أجرهتما ؟ فقال 
  .ضحى فظن كثري من العلماء أن هذه كانت صالة الضحى

ل آخرون بل كانت هذه صالة الفتح وجاء التصريح بأنه كان يسلم من كل ركعتني وهو يرد على السهيلي وقا
وغريه ممن يزعم أن صالة الفتح تكون مثانيا بتسليمة واحدة، وقد صلى سعد بن أيب وقاص يوم فتح املدائن يف إيوان 

  .كسرى مثاين ركعات يسلم من كل ركعتني وهللا احلمد
وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري، عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن أيب ثور، عن صفية بنت شيبة أن : قال ابن إسحاق

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل مبكة واطمأن الناس، خرج حىت جاء البيت فطاف به سبعا على راحلته 
فتاح الكعبة، ففتحت له فدخلها، يستلم الركن مبحجن يف يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه م



له الناس يف ) ١(فوجد فيها محامة من عيدان، فكسرها بيده مث طرحها، مث وقف على باب الكعبة وقد استكف 
  .املسجد

وقال موسى بن عقبة مث سجد سجدتني مث انصرف إىل زمزم فاطلع فيها ودعا مباء فشرب منها وتوضأ والناس 
وأخر  -يعين مثل هذا  -بون من ذلك، ويقولون ما رأينا ملكا قط وال مسعنا به يبتدرون وضوءه واملشركون يتعج

  .املقام إىل مقامه اليوم وكان ملصقا بالبيت
ال : " فحدثين بعض أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: قال حممد بن اسحاق

ونصر عبده وهزم االحزاب وحده، أال كل مأثرة أو دم أو مال يدعى إله إال اهللا وحده ال شريك له، صدق وعده، 
فهو موضوع حتت قدمي هاتني إال سدانة البيت وسقاية احلاج، أال وقتيل اخلطأ شبه العمد بالسوط والعصا، ففيه 

وة اجلاهلية الدية مغلظة، مائة من االبل، أربعون منها يف بطوهنا أوالدها، يا معشر قريش إن اهللا قد أذهب عنكم خن
اآلية ) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى(مث تال هذه اآلية " وتعظمها باآلباء، الناس من آدم وآدم من تراب 

اذهبوا فأنتم : " قالوا خريا أخ كرمي وابن أخ كرمي، قال" يا معشر قريش ما ترون أين فاعل فيكم ؟ " كلها مث قال 
يف املسجد، فقام إليه علي بن أيب طالب ومفتاح الكعبة يف ) لى اهللا عليه وسلمص(مث جلس رسول اهللا " الطلقاء 
  يا رسول اهللا امجع لنا احلجابة: يده، فقال

" فدعي له، فقال " أين عثمان بن طلحة ؟ " مع السقاية صلى اهللا عليك ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حدثنا سفيان، عن ابن جدعان، عن القاسم بن : وقال االمام أمحد) ٢(" هاك مفتاحك يا عثمان اليوم يوم بر ووفاء 

احلمد هللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة: ربيعة، عن ابن عمر قال
من الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم االحزاب وحده، أال إن قتيل العمد اخلطأ بالسوط أو العصا فيه مائة 

  مغلظة" وقال مرة أخرى " االبل 
__________  

  .صاروا حواليه: استكفوه: يف اللسان: استكف) ١(
  .استدار: استجمع، قال وجيوز أن يكون املعىن: استكف له الناس: إذا أحدقوه به وقال أبو ذر: واستكف به الناس

  .٥٥، ٥٤/  ٤: سرية ابن هشام) ٢(

وما حتت قدمي " وقال مرة " ، أال إن كل مأثرة كانت يف اجلاهلية ودم ودعوى فيها أربعون خلفة يف بطوهنا أوالدها
  ).١" (هاتني إال ما كان من سقاية احلاج وسدانة البيت فإهنما أمضيتهما الهلهما على ما كانت 

وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة بن جوشن 
  .غطفاين عن ابن عمر بهال

وحدثين بعض أهل العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور : قال ابن هشام
ما كان ابراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من (املالئكة وغريهم، ورأى ابراهيم واالزالم 

  .كلها فطمستمث أمر بتلك الصور ) املشركني
كان يف الكعبة : حدثنا سليمان، أنبا عبد الرمحن، عن موسى بن عقبة، عن أيب الزبري عن جابر قال: وقال االمام أمحد

  .أن ميحوها قبل عمر ثوبا وحماها به) صلى اهللا عليه وسلم(صور فأمر رسول اهللا 
  .فدخلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما فيها منها شئ

 -اري حدثنا صدقه ابن الفضل، ثنا ابن عيينة، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن أيب معمر، عن عبد اهللا وقال البخ



دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلثمائة نصب، : قال -هو ابن مسعود 
  ).٢" (ما يبدي الباطل وما يعيد جاء احلق وزهق الباطل، جاء احلق و" فجعل يطعنها بعود يف يده ويقول 

  .وقد رواه مسلم من حديث ابن عيينة
  وروى البيهقي عن ابن إسحاق عن عبد اهللا

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح مكة : ابن أيب بكر عن علي بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه قال
، مث )٣( الصنم وهو يهوي حىت مر عليها كلها إىل] به [ وعلى الكعبة ثلثمائة صنم، فأخذ قضيبه فجعل يهوي 

عن القاسم بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر أن رسول اهللا ) ٤] (سعيد [ يروي من طريق سويد بن 
جاء احلق وزهق (صلى اهللا عليه وسلم ملا دخل مكة وجد هبا ثلثمائة وستني صنما فأشار إىل كل صنم بعصا وقال 

فكان ال يشري إىل صنم إال ويسقط من غري أن ميسه بعصاه، مث ]  ٨١: االسراء) [ الباطل كان زهوقاالباطل إن 
  ).٦(وإن كان ضعيفا فالذي قبله يؤكده ) ٥] (االسناد [ وهذا : قال

 ملا أفتتح: أنبأ أبو الربيع، عن يعقوب القمي، ثنا جعفر ابن أيب املغرية عن ابن أبزى قال: وقال حنبل بن إسحاق
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة جاءت عجوز مشطاء حبشية

__________  
  .١٨٧/  ٢مسند االمام أمحد ج ) ١(
  .باب هل تكسر الدنان اليت فيها اخلمر) ٣٢(كتاب املظامل  ٤٦أخرجه البخاري يف ) ٢(

  ).٨٧(حلديث باب إزالة االصنام ا) ٣٢(كتاب اجلهاد ) ٣٢(وأخرجه مسلم عن أيب بكر يب أيب شيبة يف 
  .٧٢/  ٥دالئل البيهقي ج ) ٣(

  .وما بني معكوفني من الدالئل
  .رواه الطرباين ورجاله ثقات: وقال ١٧٦/  ٦ورواه البزار باختصار، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .بياض يف االصل، ويف البيهقي سويد) ٤(
  .واستدرك النقص من سرية ابن كثري

  .من الدالئل سقطت من االصل واستدركت) ٥(
رواه الطرباين يف االوسط : وقال ١٧٦/  ٦ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد  ٧٢/  ٥اخلرب يف دالئل البيهقي ) ٦(

  .خيطئ وخيالف وبقية رجاله ثقات: والكبري بنحوه وفيه عاصم بن عمر العمري وهو متروك ووثقه ابن حبان وقال

" ى اهللا عليه وسلم تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا ختمش وجهها وتدعو بالويل، فقال رسول اهللا صل
)١.(  

[ حدثين من أثق به من أهل الرواية يف إسناد له عن ابن شهاب، عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة : وقال ابن هشام
اف عليها دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته، فط: أنه قال) ٢] (عن ابن عباس 

  وحول الكعبة أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم
فما أشار إىل صنم منها " جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا " يشري بقضيب يف يده إىل االصنام ويقول 

وقع، فقال متيم بن أسد يف وجهه إال وقع لقفاه، وال أشار إىل قفاه إال وقع لوجهه، حىت ما بقي منها صنم إال 
بن فروخ عن ) ٣(ملن يرجو الثواب أو العقابا ويف صحيح مسلم عن شيبان * ويف االصنام معترب وعلم : اخلزاعي

وأقبل رسول اهللا صلى اهللا : سليمان بن املغرية عن ثابت عن عبد اهللا بن رباح عن أيب هريرة يف حديث فتح مكة قال



استلمه وطاف بالبيت وأتى إىل صنم إىل جنب البيت كانوا يعبدونه ويف يد عليه وسلم حىت أقبل على احلجر ف
جاء " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوس وهو آخذ بسيتها فلما أتى على الصنم فجعل يطعن يف عينه ويقول 

يت فرفع يديه فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعال عليه حىت نظر إىل الب" احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 
  .وجعل حيمد اهللا ويدعو مبا شاء أن يدعو

ثنا اسحاق بن منصور، ثنا عبد الصمد، ثنا أيب، ثنا أيوب، عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا : وقال البخاري
يل صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم مكة أىب أن يدخل البيت وفيه اآلهلة، فأمر هبا فأخرجت فأخرج صورة ابراهيم وامساع

مث دخل البيت فكرب يف " قاتلهم اهللا لقد علموا ما استقسما هبا قط " عليهما السالم ويف أيديهما االزالزم، فقال 
  .نواحي البيت وخرج ومل يصل
  ).٤(تفرد به البخاري دون مسلم 

وسلم دخل الكعبة ثنا عبد الصمد، ثنا مهام، ثنا عطاء عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال االمام أمحد
  .وفيها ست سواري، فقام إىل كل سارية ودعا ومل يصل فيه

  .ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن مهام بن حيىي العوذي عن عطاء به
حدثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث أن بكريا حدثه عن كريب عن : وقال االمام أمحد

أما هم " اهللا عليه وسلم حني دخل البيت وجد فيه صورة إبراهيم وصورة مرمي فقال ابن عباس أن رسول اهللا صلى 
  ".فقد مسعوا أن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة هذا ابراهيم مصورا فما باله يستقسم ؟ 

  .وقد رواه البخاري والنسائي من حديث ابن وهب به
  وقال االمام

__________  
  .٧٥/  ٥ رواه البيهقي يف الدالئل ج) ١(
  .٥٩/  ٤من سرية ابن هشام ) ٢(
  .من صحيح مسلم، ويف االصل سنان حتريف) ٣(

  ).١٤٠٦(ص ) ٨٤احلديث (كتاب اجلهاد  ٣٢واخلرب يف الصحيح 
  .باب أين ركز النيب صلى اهللا عليه وسلم الراية يوم الفتح -أخرجه البخاري يف املغازي ) ٤(

  .كعبةباب من كرب من نواحي ال -ويف كتاب احلج 

دخل رسول اهللا : ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، أخربين عثمان اخلزرجي أنه مسع مقسما حيدث عن ابن عباس قال: أمحد
  .صلى اهللا عليه وسلم البيت فدعا يف نواحيه مث خرج فصلى ركعتني

  .تفرد به أمحد
 صلى اهللا عليه وسلم صلى يف ثنا إمساعيل، أنبأ ليث، عن جماهد، عن ابن عمر أن رسول اهللا: وقال االمام أمحد
  .البيت ركعتني
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبل : وقال الليث، ثنا يونس، أخربين نافع، عن عبد اهللا بن عمر: قال البخاري

يوم الفتح من أعال مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد، ومعه عثمان بن طلحة من احلجبة حىت أناخ يف املسجد 
يؤتى مبفتاح الكعبة، فدخل ومعه أسامة بن زيد وبالل وعثمان بن طلحة فمكث فيه هنارا طويال مث خرج  فأمر أن

فاستبق الناس، فكان عبد اهللا بن عمر أول من دخل فوجد بالال وراء الباب قائما، فسأله أين صلى رسول اهللا صلى 



  ).١(ونسيت أن أسأله كم صلى من سجدة : اهللا عليه وسلم ؟ فأشار له إىل املكان الذي صلى فيه قال عبد اهللا
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه : ورواه االمام أمحد، عن هشيم ثنا غري واحد وابن عون عن نافع عن ابن عمر قال

وسلم ومعه الفضل بن عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبالل فأمر بالال فأجاف عليهم الباب فمكث فيه ما 
  .شاء اهللا مث خرج

قال ابن عمر فكان أول من لقيت منهم بالال فقلت أين صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال ها هنا بني 
  .االسطوانتني

وقد ثبت يف صحيح البخاري وغريه أنه عليه السالم صلى يف الكعبة تلقاء وجهة باهبا من وراء ظهره فجعل : قلت
ة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، وكان بينه وبني عمودين عن ميينه وعمودا عن يساره وثالثة أعمد

حدثنا إمساعيل أنبأ ليث، عن جماهد عن ابن عمر أن رسول اهللا : وقال االمام أمحد: احلائط الغريب مقدار ثالثة أذرع
  .صلى اهللا عليه وسلم صلى يف البيت ركعتني

  قال
هللا عليه وسلم دخل الكعبة عام الفتح ومعه بالل فأمره أن وحدثين بعض أهل العلم أن رسول اهللا صلى ا: ابن هشام

لقد أكرم اهللا : يؤذن، وأبو سفيان بن حرب، وعتاب بن أسيد واحلارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة، فقال عتاب
ال أما واهللا لو أعلم أنه حمق التبعته، فق: أسيدا أن ال يكون مسع هذا، فسمع منه ما يغيظه، فقال احلارث بن هشام

: ال أقول شيئا لو تكلمت الخربت عين هذه احلصا، فخرج عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: أبو سفيان
نشهد أنك رسول اهللا ما اطلع على هذا أحد : مث ذكر ذلك هلم، فقال احلارث وعتاب" قد علمت الذي قلتم " 

  ).٢(كان معنا، فنقول أخربك 
حدثين والدي، حدثين بعض آل جبري بن مطعم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : اقوقال يونس بن بكري، عن ابن إسح

: وسلم ملا دخل مكة أمر بالال فعال على الكعبة على ظهرها فأذن عليها بالصالة، فقال بعض بين سعيد بن العاص
  ).٣(لقد أكرم اهللا سعيدا إذ قبضه قبل أن يسمع هذا االسود على ظهر الكعبة 

  أبن أيب: قال: قال: ق، عن معمر، عن أيوبوقال عبد الرزا
__________  

  .١٨/  ٨باب فتح الباري  ٤٧أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ١(
  .٥٦/  ٤سرية ابن هشام ) ٢(
  .قبل أن يرى هذا االسود: ، وفيه٧٨/  ٥، ونقله البيهقي عنه يف الدالئل ج ٢٧/  ٢اخلرب يف سرية ابن هشام ) ٣(

هللا صلى اهللا عليه وسلم بالال فأذن يوم الفتح فوق الكعبة، فقال رجل من قريش للحارث ابن أمر رسول ا: مليكة
  .دعه فإن يكن اهللا يكرهه فسيغريه: أال ترى إىل هذا العبد أين صعد ؟ فقال: هشام

لفتح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بالال عام ا: وقال يونس بن بكري وغريه عن هشام بن عروة عن أبيه
  ).١(فأذن على الكعبة ليغيظ به املشركني 

  ).٢(عن الواقدي : وقال حممد بن سعد
أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالسا : عن حممد بن حرب، عن إمساعيل بن أيب خالد عن أيب اسحاق

ليه وسلم بني كتفيه لو مجعت حملمد مجعا ؟ فإنه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول اهللا صلى اهللا ع: فقال يف نفسه
ما أيقنت أنك : قال فرفع رأسه فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم على رأسه فقال" إذا خيزيك اهللا " وقال 



  .نيب حىت الساعة
  أنبأ أبو حامد أمحد -إجازة  -وقد أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ : قال البيهقي

السلمي، ثنا حممد بن يوسف الفريايب، ثنا يونس بن أيب إسحاق، بن احلسن املقري، أنبأ أمحد بن يوسف ] علي [ 
رأى أبو سفيان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميشي والناس يطئون عقبه، فقال : عن أيب السفر عن ابن عباس قال

ره لو عاودت هذا الرجل القتال ؟ فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ضرب بيده يف صد: بينه وبني نفسه
  ).٣(فقال أتوب إىل اهللا وأستغفر اهللا ما تفوهت به " إذا خيزيك اهللا " فقال 

] حممد [ من طريق ابن خزمية وغريه عن أيب حامد بن الشرقي، عن حممد بن حيىي الذهلي، ثنا : مث روى البيهقي
ملا كان ليلة : العن سعيد بن املسيب ق] عن الزهري [ موسى بن أعني اجلزري، ثنا أيب، عن إسحاق بن راشد 

أتري هذا : دخل الناس مكة ليلة الفتح مل يزالوا يف تكبري وهتليل وطواف بالبيت حىت أصبحوا، فقال أبو سفيان هلند
مث أصبح أبو سفيان فغدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا : من اهللا ؟ قالت نعم هذا من اهللا، قال

أشهد أنك عبد : فقال أبو سفيان) ٤" (هلند أتري هذا من اهللا ؟ قالت نعم هذا من اهللا قلت " صلى اهللا عليه وسلم 
  .اهللا ورسوله، والذي حيلف به ما مسع قويل هذا أحد من الناس غري هند

ثنا إسحاق، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج أخربين حسن بن مسلم عن جماهد أن رسول اهللا صلى اهللا : وقال البخاري
إن اهللا حرم مكة يوم خلق السموات واالرض فهي حرام حبرام اهللا إىل يوم القيامة ال حتل الحد " قال عليه وسلم 

قبلي وال حتل الحد بعدي ومل حتلل يل إال ساعة من الدهر ال ينفر صيدها وال يعضد شوكها وال خيتلى خالؤها وال 
  يا رسول اهللا) ٥(فقال العباس بن عبد املطلب إال االذخر " حتل لقطتها إال ملنشد 

__________  
/  ٥اخلربان نقلهما البيهقي يف الدالئل يف باب ما روي يف تأذين بالل بن رباح يوم الفتح على ظهر الكعبة ج ) ١(

  .٧٩و  ٧٨
وهو وهم من الناسخ، واخلرب رواه ابن سعد عن أيب اسحاق السبيعي عن حممد بن : هكذا يف االصل) ٢(

  .عن ابن عباس واحلاكم يف االكليل..عبيد
  .١٠٢/  ٥ونقله البيهقي يف الدالئل ج 

  ).٣٧٠/  ٥(ونقله الصاحلي عن البيهقي وعن احلاكم، يف السرية الشامية  ١٠٢/  ٥دالئل النبوة ج ) ٣(
  .إال اهللا عزوجل وهند: العبارة يف الدالئل) ٤(

  .من دالئل البيهقيزيادات استدركت  -وما بني معكوفتني يف اخلربين  ١٠٣/  ٥دالئل النبوة ج 
  .نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح، له أصل مندفن وقضبان دقاق ينبت يف السهل واحلزن: االذخر) ٥(

  = وأهل 

هو  -وعن ابن جريج أخربين عبد الكرمي " إال االذخر فإنه حالل " فإنه البد منه للدفن والبيوت ؟ فسكت مث قال 
  .باس مبثل هذا أو حنو هذاعن عكرمة عن ابن ع -ابن مالك اجلزري 

ورواه أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم تفرد به البخاري من هذا الوجه االول وهو مرسل، ومن هذا الوجه 
  .الثاين أيضا

  .وهبذا وأمثاله استدل من ذهب إىل أن مكة فتحت عنوة، وللوقعة اليت كانت يف اخلندمة كما تقدم
  .نفسا من املسلمني واملشركني وهي ظاهرة يف ذلك وهو مذهب مجهور العلماءوقد قتل فيها قريب من عشرين 



من دخل دار أيب " واملشهور عن الشافعي أهنا فتحت صلحا الهنا مل تقسم، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم ليلة الفتح 
ة يف كتاب وموضع تقرير هذه املسأل" سفيان فهو آمن، ومن دخل احلرم فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن 

  .االحكام الكبري إن شاء اهللا تعاىل
ثنا سعيد بن شرحبيل ثنا الليث عن املقربي عن أيب شريح اخلزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو : وقال البخاري

إئذن يل أيها االمري أحدثك قوال قام به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغد من يوم الفتح : يبعث البعوث إىل مكة
إن مكة حرمها اهللا ومل حيرمها " أذناي ووعاه قليب وأبصرته عيناي حني تكلم به، أنه محد اهللا وأثىن عليه مث قال مسعته 

الناس ال حيل المرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك هبا دما، وال يعضد هبا شجرا فإن أحد ترخص بقتال رسول 
له ومل يأذن لكم، وإمنا أذن يل فيها ساعة من هنار وقد عادت إن اهللا أذن لرسو: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقولوا

أنا أعلم : قال: فقيل اليب شريح ماذا قال لك عمرو ؟ قال" حرمتها اليوم كحرمتها باالمس، فليبلغ الشاهد الغائب 
  ).١(بذلك منك يأبا شريح، إن احلرم ال يعيذ عاصيا وال نارا بدم، وال نارا خبربة 

  .ومسلم عن قتيبة عن الليث بن سعد به حنوه وروى البخاري أيضا
، فلما كان )٢(وذكر ابن إسحاق أن رجال يقال له ابن االثوغ قتل رجال يف اجلاهلية من خزاعة يقال له أمحر بأسا 

يا معشر " يوم الفتح قتلت خزاعة ابن االثوغ وهو مبكة قتله خراش بن أمية، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وحدثين عبد : قال ابن إسحاق" رفعوا أيديكم عن القتل لقد كثر القتل إن نفع لقد قتلتم رجال الدينه خزاعة ا

  الرمحن بن حرملة االسلمي عن سعيد بن
  وقال ابن" إن خراشا لقتال " ملا بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما صنع خراش بن أمية قال : املسيب قال

__________  
البيوت بني اخلشب ويسدون به اخللل بني اللبنات يف القبور ويستعملونه بدال من احللفاء يف مكة يسقفون به = 

  .الوقود
  .من البخاري، ويف االصل جبزية حتريف: خبربة) ١(

  .واخلربة بفتح اخلاء واسكان الراء، وأصلها سرقة االبل، وتطلق على كل خيانة
  .هي الفساد يف الدين من اخلارب، وهو العاصي املفسد يف االرض: البلية، وقال اخلليل: اخلربة: قال أبو عبد اهللا

باب ال يعضد شجرة احلرم،  -ورواه يف كتاب احلج  ٤٩٢٥واحلديث أخرجه البخاري يف كتاب املغازي احلديث 
  .عن قتيبة

  ).٤٤٦: ح(باب حترمي مكة وصيدها ) ٨٢(كتاب احلج ) ١٥(ومسلم يف 
  .ركب كتأبط شراءقال أبو ذر اسم م: أمحر بأسا) ٢(

  .جنيدب بن االدلع اهلذيل: وابن االثوغ يف ابن هشام ابن االثوع ويف الواقدي

مكة لقتال ) ١(ملا قدم عمرو بن الزبري : وحدثين سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أيب شريح اخلزاعي قال: اسحاق
ى اهللا عليه وسلم حني افتتح مكة، فلما كان أخيه عبد اهللا بن الزبري جئته فقلت له يا هذا إنا كنا مع رسول اهللا صل

الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا 
يأيها الناس إن اهللا قد حرم مكة يوم خلق السموات واالرض فهي حرام من حرام اهللا إىل يوم القيامة، " خطيبا فقال 
مرئ يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يسفك فيها دما وال يعضد فيها شجرا، مل حتل الحد كان قبلي، وال حتل فال حيل ال

الحد يكون بعدي، ومل حتل يل إال هذه الساعة غضبا على أهلها، أال مث قد رجعت كحرمتها باالمس، فليبلغ الشاهد 



إن اهللا قد أحلها لرسوله ومل : قد قاتل فيها فقولوا إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: منكم الغائب، فمن قال لكم
حيلها لكم يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل، فلقد كثر إن نفع، لقد قتلتم قتيال الدينه، فمن قتل بعد مقامي 

لك مث ودى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذ" إن شاؤوا فدم قاتله وإن شاؤوا فعقله : هذا فأهله خبري النظرين
  انصرف أيها: الرجل الذي قتلته خزاعة، فقال عمرو اليب شريح

إين : الشيخ، فنحن أعلم حبرمتها منك، إهنا ال متنع سافك دم، وال خالع طاعة، وال مانع جزية، فقال أبو شريح
فأنت كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد أبلغتك، 

  .وشأنك
يوم الفتح جنيدب بن االكوع قتله بنو ) صلى اهللا عليه وسلم(وبلغين أن أول قتيل وداه رسول اهللا : قال ابن هشام

  ).٢(كعب فوداه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبائة ناقة 
مكة على رسول ملا فتحت : حدثنا حيىي، عن حسني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: وقال االمام أمحد

كفوا " فأذن هلم حىت صلى العصر مث قال " كفوا السالح إال خزاعة من بين بكر " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
فلقي رجل من خزاعة رجال من بين بكر من غد باملزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه " السالح 

إن أعدى الناس على اهللا من قتل يف احلرم، "  -ه إىل الكعبة قال فرأيته وهو مسند ظهر -وسلم فقام خطيبا فقال 
  .وذكر متام احلديث وهذا غريب جدا" أو قتل غري قاتله أو قتل بذحول اجلاهلية 

وقد روى أهل السنن بعض هذا احلديث فأما ما فيه من أنه رخص خلزاعة أن تأخذ بثأرها من بين بكر إىل العصر من 
   يف هذا احلديث وكأنه إن صح منيوم الفتح فلم أره إال

__________  
  .عمرو بن سعيد بن العاصي بن أمية وهو االشدق: هذا وهم من ابن هشام وصوابه: قال السهيلي) ١(
  ).٢٧٧/  ٢الروض (

كان عمرو بن سعيد بن العاص أمريا على املدينة من قبل يزيد بن معاوية، وكان عمرو : قال ابن االعثم يف الفتوح
من أشد الناس عداوة له، وكان بنو أمية يكرمونه فدعاه عمرو بن سعيد فعقد  -أخا عبد اهللا بن الزبري  -بري بن الز

له عقدا وضم إليه جيشا كثيفا ووجه به حملاربة أخيه عبد اهللا بن الزبري، واقتتال وكان عمرو فيمن أسر يومذاك فقال 
  .قبحك اهللا من أخ وذي رحم: له عبد اهللا

  ).٢٨٥ - ٢٨٤/  ٥ج (
ونقل ابن أيب احلديد يف شرح النهج عن املسعودي اخلرب لكنه ذكر أن أمري املدينة كان الوليد بن عتبة بن أيب سفيان 

  ).٤٩٥/  ٤ج (
  .٥٨ - ٥٧/  ٥سرية ابن هشام ج ) ٢(

  .باب االختصاص هلم مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتري واهللا أعلم
  وروى االمام أمحد عن حيىي بن

يد، وسفيان بن عيينة، ويزيد بن هرون، وحممد بن عبيد كلهم عن زكريا بن أيب زائدة عن عامر الشعيب، عن سع
ال تغزى هذه بعد " احلارث بن مالك بن الربصا اخلزاعي مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يوم فتح مكة 

  .سعيد القطان به وقال حسن صحيحورواه الترمذي عن بندار عن حيىي بن " اليوم إىل يوم القيامة 
فإن كان هنيا فال إشكال، وإن كان نفيا فقال البيهقي معناه على كفر أهلها ويف صحيح مسلم من حديث : قلت



قال رسول اهللا : زكريا بن أيب زائدة عن عامر الشعيب عن عبد اهللا بن مطيع عن أبيه مطيع ابن االسود العدوي قال
والكالم عليه كاالول ) ١" (ال يقتل قرشي صربا بعد اليوم إىل يوم القيامة " ح مكة صلى اهللا عليه وسلم يوم فت

  .سواء
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني افتتح مكة ودخلها قام ) ٢] (عن حيىي بن سعيد [ وبلغين : قال ابن هشام

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ فتح  أترون: وقد أحدقت به االنصار، فقالوا فيما بينهم] اهللا [ على الصفا يدعو 
قالوا ال شئ يا رسول اهللا، فلم يزل هبم " ماذا قلتم ؟ : " اهللا عليه أرضه وبلده يقيم هبا ؟ فلما فرغ من دعائه قال

  .حىت أخربوه
ام قد أسنده وهذا الذي علقه ابن هش" معاذ اهللا احمليا حمياكم واملمات مماتكم " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .حدثنا سليمان بن املغرية عن ثابت: االمام أمحد بن حنبل يف مسنده فقال ثنا هبز وهاشم قاال
وفدت وفود إىل معاوية أنا فيهم وأبو هريرة وذلك يف : وقال هاشم حدثين ثابت البناين ثنا عبد اهللا بن رباح قال

ة يكثر ما يدعونا، قال هاشم يكثر أن يدعونا إىل رمضان، فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام، قال وكان أبو هرير
: رحله، قال فقلت أال أصنع طعاما فأدعوهم إىل رحلي ؟ قال فأمرت بطعام يصنع فلقيت أبا هريرة من العشاء قال

  .نعم فدعوهتم فهم عندي: قلت: قال هاشم) ٤(عندي الليلة قال استبقين ) ٣(يا أبا هريرة الدعوة : قلت
فذكر فتح مكة قال أقبل رسول اهللا صلى : أال أعلمكم حبديث من حديثكم يا معشر االنصار قالفقال أبو هريرة 

فبعث الزبري على أحد اجملنبتني وبعث خالدا على اجملنبة االخرى وبعث أبا عبيدة : اهللا عليه وسلم فدخل مكة قال
بته، وقد وبشت قريش أوباشها، وأخذوا بطن الوادي ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف كتي) ٥(على اجلسر 

  قالوا نقدم هؤالء فإن كان هلم شئ كنا معهم وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا، قال أبو هريرة فنظر: قال
  اهتف يل باالنصار وال يأتيين إال" فقلت لبيك رسول اهللا، فقال " يا أبا هريرة " فرآين فقال 

__________  
  .٧٦و  ٧٥/  ٥والبيهقي يف الدالئل ج ) ٨٨احلديث (باب  ٣٣كتاب اجلهاد  ٣٢أخرجه مسلم يف ) ١(
  .سقطت من االصل واستدركت من ابن هشام) ٢(

  .٥٩/  ٤ج 
  .الدعوى: يف االصل) ٣(
  .يف االصل استبقين) ٤(
  .على احلسر: يف الواقدي) ٥(

"  صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا: فهتفت هبم فجاؤوا فأطافوا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال" أنصاري 
" أحصدوهم حصدا حىت توافوين بالصفا " مث قال بيديه إحدامها على االخرى " أترون إىل أوباش قريش واتباعهم ؟ 

فانطلقنا فما يشاء واحد منا أن يقتل منهم ما شاء، وما أحد منهم يوجه إلينا منهم شيئا، قال : فقال أبو هريرة: قال
ل اهللا أبيحت خضراء قريش ال قريش بعد اليوم، قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا رسو: فقال أبو سفيان

قال فغلق الناس أبو اهبم، قال وأقبل رسول اهللا " من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أيب سفيان فهو آمن " 
ة القوس، قال فأتى يف طوافه صلى اهللا عليه وسلم إىل احلجر فاستلمه مث طاف بالبيت قال ويف يده قوس آخذ بسي

جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان " على صنم إىل جنب البيت يعبدونه قال فجعل يطعن هبا يف عينه ويقول 
قال مث أتى الصفا فعاله حيث ينظر إىل البيت فرفع يديه فجعل يذكر اهللا مبا شاء أن يذكره ويدعوه، قال " زهوقا 



  .أما الرجل فأدركته رغبة يف قريته ورأفة بعشريته: م لبعضواالنصار حتت قال يقول بعضه
وجاء الوحي وكان إذا جاء مل خيف علينا، فليس أحد من الناس يرفع طرفه إىل رسول اهللا صلى اهللا : قال أبو هريرة

  .عليه وسلم حىت يقضى
أدركته رغبة يف قريته ورأفة يا معشر االنصار أقلتم أما الرجل ف: " فلما قضي الوحي رفع رأسه مث قال: قال هاشم
فما أمسي إذا، كال إين عبد اهللا ورسوله هاجرت إىل اهللا وإليكم " قالوا قلنا ذلك يا رسول اهللا، قال " بعشريته ؟ 

فأقبلوا إليه يبكون ويقولون واهللا ما قلنا الذي قلنا إال الضن باهللا ورسوله، قال : قال" فاحمليا حمياكم واملمات مماتكم 
  ولفقال رس

وقد رواه مسلم والنسائي من حديث سليمان " إن اهللا ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ابن املغرية زاد النسائي وسالم بن مسكني ورواه مسلم أيضا من حديث محاد بن سلمة ثالثتهم عن ثابت عن عبد 

  .اهللا بن رباح االنصاري نزيل البصرة عن أيب هريرة به حنوه
أراد قتل النيب  -يعين الليثي  -أن فضالة بن عمري بن امللوح  -يعين بعض أهل العلم  -وحدثين : وقال ابن هشام

أفضالة ) " صلى اهللا عليه وسلم(وهو يطوف بالبيت عام الفتح، فلما دنا منه قال رسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم(
: ال شئ كنت أذكر اهللا، قال: قال" ت حتدث به نفسك ؟ ماذا كن" نعم فضالة يا رسول اهللا، قال : قال" ؟ 

: مث وضع يده على صدره، فسكن قلبه فكان فضالة يقول" استغفر اهللا " فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال 
واهللا ما رفع يده عن صدري حىت ما من خلق اهللا شئ أحب إيل منه، قال فضالة فرجعت إىل أهلي فمررت بامرأة 

يأىب * قالت هلم إىل احلديث فقلت ال : دث إليها فقالت هلم إىل احلديث ؟ فقال ال، وانبعث فضالة يقولكنت أحت
والشرك * بالفتح يوم تكسر االصنام لرأيت دين اهللا أضحى بينا * عليك اهللا واالسالم أو ما رأيت حممدا وقبيله 

  :قالت) ١(بري، عن عروة، عن عائشة وحدثين حممد بن جعفر بن الز: يغشى وجهه االظالم قال ابن اسحق
__________  

  .سقطت من ابن هشام) ١(

يا نيب اهللا إن صفوان بن أمية سيد : خرج صفوان بن أمية يريد جدة لريكب منها إىل اليمن، فقال عمري بن وهب
فقال يا " ن هو آم" قومه، وقد خرج هاربا منك ليقذف نفسه يف البحر، فأمنه يا رسول اهللا صلى اهللا عليك فقال 

رسول اهللا فاعطين آية يعرف هبا أمانك ؟ فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمامته اليت دخل فيها مكة، 
يا صفوان فداك أيب وأمي اهللا اهللا يف نفسك أن : فخرج هبا عمري حىت أدركه وهو يريد أن يركب يف البحر فقال

أي : ويلك أعزب عين فال تكلمين قال: وسلم وقد جئتك به، قالهتلكها، هذا أمان من رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  صفوان، فداك أيب وأمي أفضل

إين أخافه : الناس وأبر الناس، وأحلم الناس وخري الناس ابن عمك عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك ؟ قال
  .هو أحلم من ذلك وأكرم: على نفسي، قال

" إن هذا يزعم أنك قد أمنتين ؟ قال : عليه وسلم فقال صفوانفرجع معه، حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا 
أن : مث حكى ابن اسحاق عن الزهري" أنت باخليار أربعة أشهر " قال فاجعلين باخليار فيه شهرين ؟ قال " صدق 

 فاختة بنت الوليد، امرأة صفوان وأم حكيم بنت احلارث بن هشام، امرأة عكرمة بن أيب جهل وقد ذهبت وراءه إىل
  .اليمن فاسترجعته فأسلم، فلما أسلما أقرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتتهما بالنكاح االول

رمى حسان بن الزبعرى وهو بنجران : وحدثين سعيد بن عبد الرمحن بن حسان بن ثابت قال: قال ابن اسحاق



فلما بلغ ذلك ابن الزبعري ) ١(م جنران يف عيش أحذ لئي* ال تعد من رجال أحلك بغضه : ببيت واحد ما زاد عليه
راتق ما فتقت إذ أنا * يا رسول املليك إن لساين : خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وقال حني أسلم

مث قليب الشهيد أنت * آمن اللحم والعظام لريب ) ٢(ي ومن مال ميله مثبور * بور إذ أباري الشيطان يف سنن الغي 
وقال عبد اهللا بن الزبعري أيضا حني : من لؤي وكلهم مغرور قال ابن اسحاق* اجر مث حيا النذير إنين عنك ز

  .والليل معتلج الرواق هبيم مما أتاين* منع الرقاد بالبل ومهوم : أسلم
إين ملعتذر ) ٣(عريانة سرح اليدين غشوم * فيه فبت كأنين حمموم يا خري من محلت على أوصاهلا * أن امحد المين 

  أسديت إذ أنا يف الضالل أهيم* من الذي إليك 
__________  

  .املنقطع القليل: أحذ) ١(
  ).شرح أيب ذر(عيش لئيم جدا : وقد يكون معناه

  .مغرور وتروى مثبور أي هالك) ٢(
  .الناقة الشديدة والنشيطة واليت تشبه العري يف نشاطه: عريانة) ٣(

أمر الغواة وأمرهم مشؤوم فاليوم * وأمد أسباب الردى ويقودين  سهم وتأمرين هبا خمزوم* أيام تأمرين بأغوى خطة 
ودعت أواصر بيننا وحلوم فاغفر فدى * قليب وخمطئ هذه حمروم مضت العداوة وانقضت أسباهبا * آمن بالنيب حممد 

حمبة  نور أغر وخامت خمتوم أعطاك بعد* زللي فإنك راحم مرحوم وعليك من علم املليك عالمة * لك والدي كالمها 
حق وأنك يف املعاد جسيم واهللا يشهد أن أمحد * شرفا وبرهان االله عظيم ولقد شهدت بأن دينك صادق * برهانه 

وبعض : فرع متكن يف الذرى وأروم قال ابن هشام* مستقبل يف الصاحلني كرمي قرم عال بنيانه من هاشم * مصطفى 
  .أهل العلم بالشعر ينكرها له

لزبعرى السهمي من أكرب أعداء االسالم ومن الشعراء الذين استعملوا قواهم يف هجاء كان عبد اهللا بن ا: قلت
  .املسلمني، مث من اهللا عليه بالتوبة واالنابة والرجوع إىل االسالم والقيام بنصره والذب عنه

ل وكان مجيع من شهد فتح مكة من املسلمني عشرة آالف، من بين سليم سبعمائة ويقو: فصل قال ابن اسحاق
ومن مزينة ألف وثالثة نفر، وسائرهم من قريش ) ١] (ومن أسلم أربعمائة [ بعضهم ألف، ومن بين غفار أربعمائة 

  ).٢(واالنصار وحلفائهم وطوائف العرب من متيم وقيس وأسد 
كان املسلمون يوم الفتح الذين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثنا : وقال عروة والزهري وموسى بن عقبة

  .عشر ألفا فاهللا أعلم
  ):٣(وكان مما قيل من الشعر يف يوم الفتح قول حسان بن ثابت : قال ابن اسحاق

  )٤(إىل عذراء منزهلا خالء * عفت ذات االصابع فاجلواء 
__________  

  .من ابن هشام) ١(
بعمائة ومن جهينة سبعمائة من املهاجرين وأربعة آالف من االنصار ومزينة يف ألف وأسلم أر: ذكر الواقدي) ٢(

  .عشرة آالف: مثامنائة ومن بين كعب بن عمرو مخسمائة، قال وكانوا
بزيادة أبيات، وتغيري يف ترتيب بعض االبيات واختالف يف االلفاظ وسنالحظ : القصيدة يف ديوانه باختالف) ٣(

  .ذلك فيما سيأيت



  .مواضع بالشام: االصابع واجلواء والعذراء) ٤(
  .احلارث بن أيب مشر الغساينوباجلواء كان منزل 

خالل مروجها نعم وشاء فدع * تعفيها الروامس والسماء وكانت ال يزال هبا أنيس * ديار من بين احلسحاس قفر 
كأن خبيئة من ) ١(فليس لقلبه منها شفاء * يؤرقين إذا ذهب العشاء لشعثاء اليت قد تيمته * هذا ولكن من لطيف 

فهن لطيب الراح الفداء نوليها املالمة إن * إذا ما االشربات ذكرن يوما ) ٢(اء يكون مزاجها عسل وم* بيت رأس 
* وأسدا ما ينهنها اللقاء عدمنا خيلنا إن مل تروها * ونشر هبا فتتركنا ملوكا ) ٣(إذا ما كان مغت أو خلاء * أملنا 

يلطمهن * ظل جيادنا متمطرات على أكتافها االسل الظماء ت* تشري النقع موعدها كداء ينازعن االعنة مصغيات 
اهللا فيه ) ٤(يعز * وكان الفتح وانكشف الغطاء وإال فأصربوا جلالد يوم * باخلمر النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا 

  وروح القدس ليس له كفاء* من يشاء وجربيل رسول اهللا فينا 
فقلتم ال نقوم وال نشاء * صدقوه ) ٥(يقول احلق إن نفع البالء شهدت به فقوموا * وقال اهللا قد أرسلت عبدا 
سباب أو قتال أو هجاء فنحكم * هم االنصار عرضتها اللقاء لنا يف كل يوم من معد * وقال اهللا قد سريت جندا 

مغلغلة فقد برح اخلفاء بأن سيوفنا تركتك * ونضرب حني ختتلط الدماء أال أبلغ أبا سفيان عين * بالقوايف من هجانا 
  وعند اهللا يف ذاك اجلزاء* هجوت حممدا فأجبت عنه ) ٦(ر سادهتا االماء وعبد الدا* عبدا 

__________  
  .شعثاء هي بنت سالم بن مشكم اليهودي كما يف السهيلي، وقيل هي امرأة من خزاعة قاله ابن االعرايب) ١(
من التفاح * غض على أنياهبا أو طعم : موضع باالرض مشهور باخلمر اجليدة، وبعده يف ديوانه: بيت رأس) ٢(

  .فعلنا ما نستحق عليه اللوم: املنا) ٣(هصره اجتناء 
  .السباب: الضرب باليد، اللحاء: واملغت

  .بعني اهللا: ويف رواية) ٤(
  .وقومي: يف الديوان) ٥(
  فأنت جموف خنب هواء * أال أبلغ أبا سفيان عين : البيت يف الديوان وروايته فيه) ٦(

أمني اهللا شيمته الوفاء أمن يهجو * كما خلريكما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا فشر* أهتجوه ولست له بكف ء 
لعرض حممد منكم وقاء لساين صارم ال غيب * وميدحه وينصره سواء فإن أيب ووالده وعرضي * رسول اهللا منكم 

  وحبري ال تكدره الدالء* فيه 
  .قاهلا حسان قبل الفتح: قال ابن هشام

ه ملا يف اثناء هذه القصيدة مما يدل على ذلك وأبو سفيان املذكور يف البيت هو أبو سفيان بن والذي قاله متوج: قلت
  .احلارث بن عبد املطلب

ملا رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم النساء يلطمن اخليل باخلمر : وبلغين عن الزهري أنه قال: قال ابن هشام
  .تبسم إىل أيب بكر رضي اهللا عنه

وقال أنس بن زنيم الدئلي يعتذر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما كان قال فيهم عمرو بن : قال ابن اسحاق
بل اهللا يهديهم وقال لك * أأنت الذي هتدى معد بأمره : كما تقدم -يعين ملا جاء يستنصر عليهم  -سامل اخلزاعي 

إذا راح كالسيف * خري وأسبغ نائال  أبر وأوىف ذمة من حممد أحث على* اشهد وما محلت من ناقة فوق رحلها 



* وأعطى لرأس السابق املتجرد تعلم رسول اهللا أنك مذركي * قبل ابتذاله ) ١(الصقيل املهند وأكسى لربد اخلال 
على كل صرم متهمني ومنجد تعلم أن الركب ركب * وأن وعيدا منك كاالخذ باليد تعلم رسول اهللا أنك قادر 

فال محلت سوطي إيل إذن يدي سوى أنين * خلفوا كل موعد ونبوا رسول اهللا أين هجوته مهوا الكاذبون امل* عومير 
كفاء فعزت عربيت وتبلدي * أصيبوا بنحس ال بطلق وأسعد أصاهبموا من مل يكن لدمائهم * قد قلت ويل أم فتية 

مجيعا فإن ال تدمع العني * بعبد بن عبد اهللا وابنة مهود ذؤيب وكلثوم وسلمى تتابعوا * وإنك قد أخربت أنك ساعيا 
هرقت تبني * فتقت وال دما ) ٢(وإخوته وهل ملوك كأعبد ؟ فإين ال ذنبا * أكمد وسلمى وسلمى ليس حي كمثله 

  :وقال جبري بن زهري بن أيب سلمى يف يوم الفتح: عامل احلق واقصد قال ابن إسحاق
__________  

  .ابضرب من برود اليمن، وهو من رفيع الثي: اخلال) ١(
  .ال دينا: يف ابن هشام) ٢(

يب اخلري بالبيض اخلفاف * مزينة غدوة وبنو خفاف ضربناهم مبكة يوم فتح الن * كل فج ) ١(نفى أهل احلبلق 
ورشقا باملريشة اللطاف ترى بني * وألف من بين عثمان واف نطأ أكتافهم ضربا وطعنا * صبحناهم بسبع من سليم 

بأرماح مقومة الثقاف فأبنا * فرحنا واجلياد جتول فيهم ) ٢(الفواق من الرصاف  كما انصاع* الصفوف هلا حفيفا 
مواتقنا على حسن التصايف وقد مسعوا مقالتنا * وآبوا نادمني على اخلالف وأعطينا رسول اهللا منا * غامنني مبا اشتهينا 

منا مبكة يوم فتح : يف فتح مكةغداة الروع منا بانصراف وقال ابن هشام وقال عباس بن مرداس السلمي * فهموا 
وشعارهم يوم اللقاء مقدم يف منزل ثبتت به * ألف تسيل به البطاح مسوم نصروا الرسول وشاهدوا آياته * حممد 

حىت استقام هلا احلجاز االدهم اهللا مكنه له وأذله * ضنك كأن اهلام فيه احلنتم جرت سنابكها بنجد قبلها * أقدامهم 
متطلع ثغر املكارم خضرم وذكر ابن هشام يف سبب * د مزحم عود الرياسة شامخ عرنينه حكم السيوف لنا وج* 

إسالم عباس بن مرداس أن أباه كان يعبد صنما من حجارة يقال له ضمار فلما حضرته الوفاة أوصاه به، فبينما هو 
وعاش أهل املسجد إن أودى ضمار * قل للقبائل من سليم كلها : يوما خيدمه إذ مسع صوتا من جوفه وهو يقول

  بعد ابن مرمي من قريش مهتدي* الذي ورث النبوة واهلدى 
قبل الكتاب إىل النيب حممد قال فحرق عباس ضمار مث حلق برسول اهللا صلى اهللا * أودى ضمار وكان يعبد مدة 

  . احلمد واملنةعليه وسلم فأسلم، وقد تقدمت هذه القصة بكماهلا يف باب هواتف اجلان مع أمثاهلا وأشكاهلا وهللا
__________  

  .أرض يسكنها قبائل من مزينة وقيس: قال السهيلي: احلبلق) ١(
  .أصحاب الغنم: أهل احلبلق: الغنم الصغار ولعله أراد بقوله: واحلبلق

  .بطن من سليم: وبنو خفاف
  السهم مجع رصفة وهي عصبة تلوى على فوق : هنا، طرف السهم الذي يلي الوتر، والرصاف: الفواق) ٢(

فحدثين حكيم بن حكيم بن : بعثه عليه السالم خالد بن الوليد بعد الفتح إىل بين جذمية من كنانة قال ابن إسحاق
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد حني افتتح : عباد بن حنيف، عن أيب جعفر حممد بن علي قال
رب وسليم بن منصور، ومدجل بن مرة فوطئوا بين جذمية بن عامر بن مكة داعيا ومل يبعثه مقاتال، ومعه قبائل من الع

قال ابن : ضعوا السالح فإن الناس قد أسلموا: عبد مناة بن كنانة، فلما رآه القوم أخذوا السالح، فقال خالد



ا ملا أمرنا خالد أن نضع السالح قال رجل من: وحدثين بعض أصحابنا من أهل العلم من بين جذمية قال: اسحاق
ويلكم يا بين جذمية إنه خالد واهللا ما بعد وضع السالح إال االسار، وما بعد االسار إال ضرب : يقال له جحدم

  .االعناق، واهللا ال أضع سالحي أبدا
  .يا جحدم أتريد أن تسفك دماءنا ؟ إن الناس قد أسلموا ووضعت احلرب: فأخذه رجال من قومه، فقالوا: قال

  .به حىت نزعوا سالحه، ووضع القوم سالحهم لقول خالدوأمن الناس، فلم يزالوا 
فلما وضعوا السالح أمر هبم خالد فكتفوا مث عرضهم : فقال حكيم بن حكيم عن أيب جعفر قال: قال ابن إسحاق

" على السيف فقتل من قتل منهم، فلما انتهى اخلرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رفع يديه إىل السماء مث قال 
حدثين بعض أهل العلم أنه انفلت رجل من القوم فأتى : هم إين أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد قال ابن هشامالل

: فقال" هل أنكر عليه أحد ؟ " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه اخلرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  نعم قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة فنهمه

أما االول : ه، وأنكر عليه رجل آخر طويل مضطرب فاشتدت مراجعتهما، فقال عمر بن اخلطابخالد فسكت عن
  .يا رسول اهللا فابين عبد اهللا، وأما اآلخر فسامل موىل أيب حذيفة

مث دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب : فحدثين حكيم بن حكيم عن أيب جعفر قال: قال ابن اسحاق
فخرج علي حىت " علي، أخرج إىل هؤالء القوم فانظر يف أمرهم، واجعل أمر اجلاهلية حتت قدميك  يا" طالب فقال 

جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فودى هلم الدماء، وما أصيب هلم من االموال، حىت 
معه بقية من املال، فقال هلم علي حني أنه ليدي ميلغة الكلب، حىت إذا مل يبق شئ من دم وال مال إال وداه، بقيت 

ال، قال فإين أعطيكم هذه البقية من هذا املال احتياطا : هل بقي لكم دم أو مال مل يود لكم ؟ قالوا: فرغ منهم
  .لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما ال يعلم وال تعلمون

مث قام رسول اهللا صلى " أصبت وأحسنت " ل ففعل، مث رجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه اخلرب، فقا
اللهم إين أبرأ إليك مما صنع " اهللا عليه وسلم فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه حىت إنه لريى ما حتت منكبيه يقول 

  .ثالث مرات" خالد بن الوليد 
 بن حذافة السهمي ما قاتلت حىت أمرين بذلك عبد اهللا: وقد قال بعض من يعذر خالدا أنه قال: قال ابن إسحاق

  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أمرك أن تقاتلهم المتناعهم من االسالم: وقال
  ).١(صبأنا صبأنا : ملا أتاهم خالد بن الوليد قالوا: قال أبو عمرو املديين: قال ابن هشام

  .وهذه مرسالت ومنقطعات
  وقد قال االمام

__________  
  .٧٣/  ٤مية يف سرية ابن هشام خرب إرسال خالد إىل جذ) ١(

بعث رسول اهللا : حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر عن ابن عمر قال: أمحد
جذمية فدعاهم إىل االسالم فلم حيسنوا أن يقولوا  -أحسبه قال  -صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد إىل بين 

أنا صبأنا، وخالد يأخذ هبم أسرا وقتال، قال ودفع إىل كل رجل منا أسريا حىت إذا أصبح أسلمنا فجعلوا يقولون صب
واهللا ال أقتل أسريي وال يقتل أحد من أصحايب : يوما أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسريه، قال ابن عمر فقلت

صلى اهللا عليه وسلم ورفع يديه  أسريه، قال فقدموا على النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكروا صنيع خالد فقال النيب



  "اللهم إين أبرأ إليك مما صنع خالد " 
  .مرتني

  .والنسائي من حديث عبد الرزاق به حنوه) ١(ورواه البخاري 
يا بين جذمية ضاع الضرب قد كنت حذرتكم مما : وقد قال هلم جحدم ملا رأى ما يصنع خالد: قال ابن إسحاق

  .وقعتم فيه
كالم يف ذلك فقال له عبد الرمحن  -فيما بلغين  -ن بني خالد وبني عبد الرمحن بن عوف وقد كا: قال ابن إسحاق

عملت بأمر اجلاهلية يف االسالم ؟ فقال إمنا ثأرت بأبيك، فقال عبد الرمحن كذبت، قد قتلت قاتل أيب، ولكنك 
مهال يا " عليه وسلم فقال ثأرت بعمك الفاكه بن املغرية، حىت كان بينهما شر، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا 

خالد، دع عنك أصحايب، فواهللا لو كان لك أحد ذهبا مث أنفقته يف سبيل اهللا ما أدركت غدوة رجل من أصحايب وال 
مث ذكر ابن إسحاق قصة الفاكه بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم عم خالد بن الوليد يف خروجه هو " روحته 

حلارث بن زهرة، ومعه ابنه عبد الرمحن وعفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس وعوف بن عبد عوف بن عبد ا
ومعه ابنه عثمان يف جتارة إىل اليمن، ورجوعهم ومعهم مال لرجل من بين جذمية كان هلك باليمن فحملوه إىل ورثته 

] ن يصلوا إىل أهل امليت قبل أ[ فادعاه رجل منهم يقال له خالد بن هشام، ولقيهم بأرض بين جذمية فطلبه منهم 
فأبوا عليه، فقاتلهم فقاتلوه حىت قتل عوف والفاكه وأخذت أمواهلما وقتل عبد الرمحن قاتل أبيه خالد بن ) ٢(

هشام، وفر منهم عفان ومعه ابنه عثمان إىل مكة، فهمت قريش بغزو بين جذمية فبعث بنو جذمية يعتذرون إليهم بأنه 
، يعىن فلهذا قال خالد لعبد الرمحن إمنا )٣(م القتيلني وأمواهلما ووضعوا احلرب بينهم مل يكن عن مال منهم وودوا هل

ثأرت أبيك يعين حني قتلته بنو جذمية، فأجابه بأنه قد أخذ ثأره وقتل قاتله ورد عليه بأنه إمنا ثأر بعمه الفاكه بن 
يئا من ذلك وإمنا يقال هذا يف وقت املخاصمة املغرية حني قتلوه وأخذوا أمواله، واملظنون بكل منهما أنه مل يقصد ش

  فإمنا أراد خالد بن الوليد نصرة االسالم وأهله وإن كان قد أخطأ يف أمر، واعتقد
__________  

وكانوا بأسفل مكة على ليلة ناحية يلملم يف شوال سنة مثان، وهو يوم الغميصاء، : قال ابن سعد يف الطبقات) ١(
  .ئة ومخسني رجال، من املهاجرين واالنصار وبين سليموخرج خالد إليهم يف ثالمثا

  .قتل منهم قريبا من ثالثني رجال: قال ٨٨٤ص : ويف رواية له) ١٤٧/  ٢(
 - ٨٨٠/  ٢، ورواه الواقدي يف مغازيه )٤٣٣٩(باب احلديث ) ٥٨(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ١(

٨٨١.  
  .من ابن هشام) ٢(
  .٧٤/  ٤سرية ابن هشام ج ) ٣(

أهنم ينتقصون االسالم بقوهلم صبأنا صبأنا، ومل يفهم عنهم أهنم أسلموا فقتل طائفة كثرية منهم وأسر بقيتهم، وقتل 
أكثر االسرى أيضا، ومع هذا مل يعزله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بل استمر به أمريا وإن كان قد تربأ منه يف 

ففيه دليل الحد القولني بني العلماء يف أن خطأ االمام يكون يف  صنيعه ذلك وودى ما كان جناه خطأ يف دم أو مال
  .بيت املال ال يف ماله واهللا أعلم

وهلذا مل يعزله الصديق حني قتل مالك بن نويرة أيام الردة، وتأول عليه ما تأول حني ضرب عنقه، واصطفى امرأته 
ال أغمد سيفا سله اهللا على املشركني : الصديقأعزله فإن يف سيفه رهقا فقال : أم متيم فقال له عمر بن اخلطاب



: حدثين يعقوب بن عتبة بن املغرية بن االخنس، عن الزهري، عن ابن أيب حدرد االسلمي قال: وقال ابن اسحاق
كنت يومئذ يف خيل خالد بن الوليد، فقال فىت من بين جذمية، وهو يف سين، وقد مجعت يداه إىل عنقه برمة، ونسوة 

هل أنت آخذ هبذه الرمة فقائدي إىل هذه النسوة، حىت أقضي : ما تشاء ؟ قال: يا فىت، قلت: بعيد منهجمتمعات غري 
واهللا ليسري ما طلبت، فأخذت برمته فقدته هبا، حىت : قلت: إليهن حاجة مث تردين بعد، فتصنعوا ما بدالكم ؟ قال

حبلية أو ألفيتكم * البتكم فوجدتكم أريتك إذ ط: العيش] من [ اسلمي حبيش على نفد : وقفته عليهن فقال
* فال ذنب يل قد قلت إذ أهلنا معا ) ٢(تكلف إدالج السرى والودائق * أمل يك أهال أن ينول عاشق ) ١(باخلوانق 

وينأى االمري باحلبيب املفارق فإين ال ضيعت سر * أثييب بود قبل إحدى الصفائق أثييب بود قبل أن يشحط النوى 
: قالت) ٣(عن الود إال أن يكون التوامق * يين عنك بعدك رائق سوى أن ما نال العشرية شاغل وال راق ع* أمانة 

  .وأنت فحييت عشرا وتسعا وترا ومثانية تترى
  مث انصرفت به فضربت: قال
  .عنقه

: فحدثين أبو فراس بن أيب سنبلة االسلمي، عن أشياخ منهم، عمن كان حضرها منهم، قالوا: قال ابن إسحاق
  ).٤(إليه حني ضربت عنقه فأكبت عليه، فما زالت تقبله حىت ماتت عنده  فقامت

من طريق احلميدي، عن سفيان بن عيينة، عن عبد امللك بن نوفل بن مساحق، أنه مسع رجال : وروى احلافظ البيهقي
  كان رسول اهللا: عن أبيه قال) ٥(من مزينة يقال له ابن عصام 

__________  
  .ضعان بتهامةمو: حلية واخلوانق) ١(
  .حلية(

  .واد بتهامة أعاله هلذيل وأسفله لكنانة
  ).معجم ما استعجم -واخلوانق بلد يف ديار فهم معجم البلدان 

  .مجع وديقة: الودائق) ٢(
  .وهي شدة احلر يف نصف النهار

  .احلب والود: التوامق) ٣(
  .يف هذا البيت والذي قبله إقواء

  .٨٧٩/  ٢لواقدي خربه مطوال باختالف بسيط وروى ا ٧٦/  ٤سرية ابن هشام ج ) ٤(
  .عبد اهللا بن عصام املزين : يف ابن سعد) ٥(

فبعثنا رسول اهللا : قال" إذا رأيتم مسجدا أو مسعتم مؤذنا فال تقتلوا أحدا " صلى اهللا عليه وسلم إذا بعث سرية قال 
: رجال يسوق بظعائن فقلنا له أسلم، فقالصلى اهللا عليه وسلم يف سرية وأمرنا بذلك فخرجنا قبل هتامة، فأكدرنا 

فهل : قلنا نقتلك، فقال: أفرأيتم إن مل أفعل ما أنتم صانعون ؟ قال: وما االسالم ؟ فأخربناه به فإذا هو ال يعرفه، قال
اسلمي حبيش قبل نفاد : فأدرك الظعائن فقال: قلنا نعم وحنن مدركوك، قال: أنتم منظري حىت أدرك الظعائن ؟ قال

  .اسلم عشرا وتسعا وترا ومثانيا تترى: ش، فقالت االخرىالعي
فقدمناه فضربنا عنقه : وينأى االمري باحلبيب املفارق، مث رجع إلينا فقال شأنكم قال: مث ذكر الشعر املتقدم إىل قوله

  .فاحندرت االخرى من هودجها فجثت عليه حىت ماتت: قال



ئي، ثنا حممد بن علي بن حرب املروزي، ثنا علي بن احلسني بن من طريق أيب عبد الرمحن النسا: مث روى البيهقي
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث سرية فغنموا : واقد عن أبيه عن يزيد النحوي، عن عكرمة عن ابن عباس

ا إين لست منهم إين عشقت امرأة فلحقتها، فدعوين أنظر إليها نظرة، مث اصنعوا يب ما بد: وفيهم رجل، فقال هلم
  لكم،
  .أسلمي حبيش قبل نفاد العيش: فإذا امرأة أدماء طويلة، فقال هلا: قال

  .مث ذكر البيتني مبعنامها
فقدموه فضربوا عنقه فجاءت املرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة أو شهقتني، مث : نعم فديتك، قال: فقالت: قال

  ).١" (أما كان فيكم رجل رحيم " فقال  ماتت، فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربوه اخلرب
  .وكان هدمها خلمس بقني من رمضان عامئذ): ٢(بعث خالد بن الوليد هلدم العزى قال ابن جرير 

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خالد بن الوليد إىل العزى وكانت بيتا بنخلة يعظمه قريش : قال ابن إسحاق
ا من بين شيبان من بين سليم حلفاء بين هاشم، فلما مسع حاجبها السلمي وكنانة ومضر، وكان سدنتها وحجاهب

أيا عز شدي شدة ال : يف اجلبل الذي هي فيه وهو يقول) ٣(مبسري خالد بن الوليد إليها علق سيفه عليها مث اشتد 
فلما : أو تنصري قالفبوئي بإمث عاجل * على خالد ألقي القناع ومشري أيا عز إن مل تقتلي املرء خالدا * شوى هلا 

  .انتهى خالد إليها هدمها مث رجع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  وقد روى الواقدي
__________  

  .١١٨ - ١١٧/  ٥اخلربان أخرجهما البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  .فجعلت ترشفه حىت ماتت عليه: ويف هنايته قال ١٤٩/  ٢وأخرج ابن سعد خرب ابن مساحق ج 

  .يعين اللحم -أة كثرية النحض وكانت امر
  .١٣٣/  ٣تاريخ الطربي ) ٢(
  .أي ارتفع فيه: اسند: يف الطربي وابن هشام والواقدي) ٣(

  .سادهنا امسه أفلح بن نضر الشيباين من بين سليم: وقال الواقدي

ما " سلم فقال وغريه أنه ملا قدمها خالد خلمس بقني من رمضان فهدمها ورجع فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه و
قال مل أر شيئا فأمره بالرجوع فلما رجع خرجت إليه من ذلك البيت امرأة سوداء ناشرة شعرها تولول " رأيت ؟ 

  اهللا قد أهانك) ١(إين رأيت * يا عزى كفرانك ال سبحانك : فعالها بالسيف وجعل يقول
 عنه وأرضاه، مث رجع فأخرب رسول مث خرب ذلك البيت الذي كانت فيه وأخذ ما كان فيه من االموال رضي اهللا

أنبأ حممد بن أيب بكر الفقيه، أنبأ حممد بن : وقال البيهقي" تلك العزى وال تعبد أبدا " اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
ملا فتح رسول : أيب جعفر، أنبأ أمحد بن علي، ثنا أبو كريب، عن ابن فضيل، عن الوليد بن مجيع، عن أيب الطفيل قال

صلى اهللا عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إىل خنلة وكانت هبا العزى، فأتاها وكانت على ثالث مسرات  اهللا
ارجع فإنك مل " فقطع السمرات، وهدم البيت الذي كان عليها مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فقال 

يا عزى خبليه يا : معنوا هربا يف اجلبل وهم يقولونفرجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وهم حجاهبا أ" تصنع شيئا 
  .عزى عوريه وإال فمويت برغم

فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها حتثو التراب على رأسها ووجهها فعممها بالسيف حىت قتلها مث : قال



  ).٥" (تلك العزى : " رجع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربه فقال
امته عليه السالم مبكة ال خالف أنه عليه الصالة والسالم أقام بقية شهر رمضان يقصر الصالة فصل يف مدة إق

إن املسافر إذا مل جيمع االقامة فله أن يقصر ويفطر إىل مثاين عشر يوما يف : ويفطر، وهذا دليل من قال من العلماء
  .أحد القولني ويف القول اآلخر كما هو مقرر يف موضعه

: ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان ح وحدثنا قبيصة ثنا سفيان، عن حيىي بن أيب إسحاق عن أنس بن مالك قال: قال البخاري
أقمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرا يقصر الصالة وقد رواه بقية اجلماعة من طرق متعددة عن حيىي بن 

  .أيب إسحاق احلضرمي البصري عن أنس به حنوه
أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، ثنا عبد اهللا أنبأ عاصم عن عكرمة عن ابن عباس قالقال البخاري ثنا عبد ان

  ).١(وسلم تسعة عشر يوما يصلي ركعتني 
وأبو حصني كالمها وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث : ورواه البخاري أيضا من وجه آخر زاد البخاري

  ).٤(به ويف لفظ اليب داود سبعة عشر يوما  عاصم بن سليمان االحول، عن عكرمة عن ابن عباس
  وحدثنا أمحد بن يونس، ثنا أمحد بن شهاب، عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس

__________  
  .إين وجدت: يف الواقدي) ١(

  .٨٧٤ - ٨٧٣/  ٢وانظر اخلرب فيه مطوال ج 
/  ٦(حاق يف السرية الشامية ونقل الصاحلي عنه وعن الواقدي وابن سعد وابن اس ٧٧/  ٥دالئل النبوة ج ) ٢(

٣٠٠.(  
  .باب فتح مكة -كتاب املغازي  ٤٢٩٩حديث رقم  ٢١/  ٨فتح الباري ) ٣(
  ).١٢٣٠(احلديث رقم  ١٠/  ٢وسنن أيب داود  ٢١/  ٨فتح الباري ) ٤(

  .أقمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر تسع عشرة نقصر الصالة: قال
  .ا بقينا بني تسع عشرة، فإذا زدنا أمتمنافنحن نقصر م: قال ابن عباس
: ثنا ابراهيم بن موسى، ثنا ابن علية، ثنا علي بن زيد، عن أيب نضرة، عن عمران بن حصني قال: وقال أبو داود

يا " غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام مثاين عشرة ليلة ال يصلي إال ركعتني يقول 
وهكذا رواه الترمذي من حديث علي بن زيد بن جدعان وقال هذا ) ١" (سفر ] قوم [ لوا أربعا فإنا أهل البلد ص
  .حديث حسن

أقام رسول اهللا صلى : من حديث حممد بن إسحاق عن الزهري، عن عبيداهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس قال: مث رواه
ال رواه غري واحد عن ابن إسحاق مل يذكروا ابن اهللا عليه وسلم عام الفتح محس عشرة ليلة يقصر الصالة مث ق

  ).٢(عباس 
وقال ابن ادريس عن حممد بن اسحاق عن الزهري وحممد بن علي بن احلسني وعاصم بن عمرو بن قتادة وعبد اهللا 

  .أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة مخس عشرة ليلة: وعمرو بن شعيب وغريهم قالوا) ٣(بن أيب بكر 
حدثنا عبد اهللا بن مسلم، عن مالك بن شهاب، عن : ا حكم عليه السالم مبكة من االحكام قال البخاريفصل فيم

عروة، عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال الليث، حدثين يونس، عن ابن شهاب أخربين عروة بن الزبري 
وليدة زمعة، وقال عتبة إنه ابين، فلما  كان عتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد أن يقبض ابن: أن عائشة قالت



قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة يف الفتح أخذ سعد بن أيب وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل به إىل رسول اهللا 
هذا ابن أخي عهد إيل أنه ابنه، قال عبد بن : صلى اهللا عليه وسلم وأقبل معه عبد بن زمعة فقال سعد بن أيب وقاص

سول اهللا هذا أخي هذا ابن زمعة ولد على فراشه، فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ابن وليدة يا ر: زمعة
هو لك هو أخوك يا عبد بن " زمعة فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أيب وقاص، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وسلم وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه" زمعة من أجل أنه ولد على فراشه 
  .ملا رأى من شبه عتبة بن أيب وقاص" احتجيب منه يا سودة " 

قال ابن " الولد للفراش وللعاهر احلجر " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت عائشة: قال ابن شهاب
  ).٤(وكان أبو هريرة يصرح بذلك : شهاب

  .ة عن الليث بهوقد رواه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والترمذي مجيعا عن قتيب
  .وابن ماجه من حديثه وانفرد البخاري بروايته له من حديث مالك عن الزهري

ثنا حممد بن مقاتل، أنبأ عبد اهللا، أنا يونس، عن ابن شهاب أخربين عروة بن الزبري أن امرأة سرقت : مث قال البخاري
  أسامة بن زيد يستشفعونه يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة الفتح ففزع قومها إىل

__________  
  ).١٢٢٩(احلديث ) ١٠ - ٩/  ٢ج (سنن أيب داود ) ١(
  ).١٢٣١احلديث رقم ( ١٠/  ٢سنن أيب داود ج ) ٢(
  .عاصم بن عمر بن قتادة وعبد اهللا بن أيب رهم: وفيه ١٠٦/  ٥اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ٣(
  عبد اهللا بن مسلمة : ويف بدايته قال) ٢٤/  ٨(فتح الباري ) ٤٣٠٢(رواه البخاري يف كتاب املغازي احلديث ) ٤(

أتكلمين يف حد من حدود اهللا " فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال : قال عروة
أثىن على اهللا فقال أسامة استغفر يل يا رسول اهللا، فلما كان العشي قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا ف" ؟ 

أما بعد فإمنا هلك الناس قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم " مبا هو أهله مث قال 
مث أمر رسول اهللا " الضعيف أقاموا عليه احلد، والذي نفس حممد بيده لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها 

  .دهاصلى اهللا عليه وسلم بتلك املرأة فقطعت ي
كانت تأيت بعد ذلك فأرفع حاجتها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، قالت عائشة

  ).١(وسلم 
  .وقد رواه البخاري يف موضع آخر ومسلم من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة به

ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملتعة عام الفتح أمرن: ويف صحيح مسلم من حديث سربة بن معبد اجلهين قال
  .حني دخل مكة مث مل خيرج حىت هنى عنها

ويف رواية يف مسند أمحد والسنن أن ذلك " أال إهنا حرام حرام من يومكم هذا إىل يوم القيامة " ويف رواية فقال 
  .كان يف حجة الوداع فاهللا أعلم

  عن يونس بن حممد، عن عبد الواحد بن ويف صحيح مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة
رخص لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : زياد، عن أيب العميس عن أياس بن سلمة بن االكوع عن أبيه أنه قال

  .عام أوطاس يف متعة النساء ثالثا مث هنانا عنه
  ).٢(وعام أوطاس هو عام الفتح فهو وحديث سربة سواء : قال البيهقي



لنهي عنها يف غزوة خيرب قال إهنا ابيحت مرتني، وحرمت مرتني، وقد نص على ذلك الشافعي من أثبت ا: قلت
  .وغريه

  .وقد قيل إهنا أبيحت وحرمت أكثر من مرتني فاهللا أعلم
وقيل إهنا إمنا حرمت مرة واحدة وهي هذه املرة يف غزوة الفتح، وقيل إهنا إمنا أبيحت للضرورة فعلى هذا إذا 

وهذا رواية عن االمام أمحد وقيل بل مل حترم مطلقا وهي على االباحة هذا هو املشهور عن  وجدت ضرورة أبيحت
  .ابن عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع حترير ذلك يف االحكام

حدثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج، أنبأ عبد اهللا بن عثمان بن خثيم أن حممد بن االسود بن : فصل قال االمام أمحد
أن أباه االسود رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبايع الناس يوم الفتح، قال جلس عند قرن : ربهخلف أخ
  فبايع الناس على االسالم والشهادة قلت وما الشهادة ؟ قال أخربين) ٣(مستقبله 

__________  
  .٢٤/  ٨فتح الباري  ٤٣٠٤باب احلديث ) ٥٣(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ١(

  .ه يف كتاب االنبياءوأخرج
  .باب) ٥٤(

  .باب) ١٢(وأخرجه يف كتاب احلدود 
  ).٨احلديث رقم (باب قطع السارق الشريف وغريه ) ٢(كتاب احلدود  ٢٩وأخرجه مسلم يف 

  ).١٨(باب نكاح املتعة احلديث ) ٣(كتاب النكاح  ١٦احلديث يف صحيح مسلم يف ) ٢(
  .لةمسفلة، ويف أسد الغابة مصق: يف البيهقي) ٣(

  .وهي حملة بأسفل مكة: مسفلة: مسقلة، ويف تاج العروس: ويف مسند أمحد
  الذي إليه بيوت ابن أيب مثامة، وهو دار ابن مسرة وما حوهلا : وقرن مسفلة: وقال البيهقي

به  حممد بن االسود بن خلف أنه بايعهم على االميان باهللا وشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله تفرد
  .فجاءه الناس الكبار والصغار والرجال والنساء فبايعهم على االسالم والشهادة: وعند البيهقي) ١(أمحد 

  مث اجتمع الناس مبكة لبيعة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على االسالم: وقال ابن جرير
لناس السمع والطاعة هللا على الصفا وعمر بن اخلطاب أسفل من جملسه، فأخذ على ا -فيما بلغين  -فجلس هلم 

فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة حلدثها، ملا : ولرسوله فيما استطاعوا، قال
كان من صنيعها حبمزة فهي ختاف أن يأخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبدثها ذلك، فلما دنني من رسول اهللا 

واهللا إنك لتأخذ علينا ما ال : فقالت هند" بايعنين على أن ال تشركن باهللا شيئا " بايعهن قال صلى اهللا عليه وسلم لي
واهللا إين كنت أصبت من مال أيب سفيان اهلنة بعد اهلنة وما كنت أدري : فقالت" وال تسرقن " تأخذه من الرجال ؟ 

أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه يف  -ول وكان شاهدا ملا تق -أكان ذلك علينا حالال أم ال ؟ فقال أبو سفيان 
نعم فاعف عما سلف عفا اهللا عنك مث : قالت" وإنك هلند بنت عتبة ؟ " حل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

قد ربيناهم صغارا : قالت" وال تقتلن أوالدكن " يا رسول اهللا وهل تزين احلرة ؟ مث قال : فقالت" وال يزنني " قال 
  .فضحك عمر بن اخلطاب حىت استغرق) ٢(م أنت وأصحابك ببدر كبارا حىت قتلته

  .واهللا إن إتيان البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل: فقلت" وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن وأرجلهن " مث قال 
بايعهني واستغفر هلن " يف معروف، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر ): ٣(فقالت " وال يعصينين " مث قال 



فبايعهن عمر وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يصافح النساء وال ميس إال امرأة " اهللا إن اهللا غفور رحيم 
  .أحلها اهللا له أو ذات حمرم منه

د ال واهللا ما مست يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي: وثبت يف الصحيحني عن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت
ويف الصحيحني " إمنا قويل المرأة واحدة كقويل ملائة امرأة " امرأة قط ويف رواية ما كان يبايعهن إال كالما ويقول 

يا رسول اهللا إن أبا : عن عائشة أن هندا بنت عتبة امرأة أيب سفيان أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت
ويكفي بين فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغري علمه ؟  سفيان رجل شحيح ال يعطيين من النفقة ما يكفيين

  .قال خذي من ماله باملعروف ما يكفيك ويكفي بنيك
وروى البيهقي من طريق حيىي بن بكري، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن هند بنت 

أحب إيل من أن يذلوا  -الشك من أيب بكر  -باء يا رسول اهللا ما كان مما على وجه االرض أخباء أو خ: عتبة قالت
مث ما أصبح اليوم على ظهر االرض أهل أخباء أو خباء أحب إيل من أن يعزوا من  -أو خبائك  -من أهل أخبائك 

  أهل
  .أخبائك، أو خبائك

  يا رسول: قالت" وأيضا والذي نفس حممد بيده " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  

  .٤١٥/  ٣مسند االمام أمحد ج ) ١(
  .٩٤/  ٥ودالئل البيهقي ج 

  .قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا فأنت وهم أعلم: العبارة يف الطربي) ٢(
  ما جلسنا هذا اجمللس وحنن نريد أن نعصيك يف معروف : وال تعصينين يف معروف، قالت: العبارة يف الطربي) ٣(

ورواه ) ٢" (ال باملعروف " فهل علي حرج أن أطعم من الذي له ؟ قال ) ١(يح اهللا إن أبا سفيان رجل شح
ثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا : البخاري عن حيىي بن بكري بنحوه وتقدم ما يتعلق باسالم أيب سفيان وقال أبو داود

: " م يوم فتح مكةقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: جرير، عن منصور، عن جماهد، عن طاوس عن ابن عباس قال
ورواه البخاري عن عثمان بن أيب شيبة، ومسلم عن ) ٣" (ال هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرمت اال فانفروا 

  .حيىي بن حيىي عن جرير
أنه قيل له إنه ال يدخل اجلنة : ثنا عفان، ثنا وهب، ثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن صفوان بن أمية: وقال االمام أمحد

ال هجرة بعد فتح " ال أدخل منزيل حىت أسأل رسول اهللا ما سأله فأتيته فذكرت له فقال : جر فقلت لهإال من ها
  .تفرد به أمحد" مكة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرمت فانفروا 

ثنا حممد بن أيب بكر، ثنا الفضيل بن سليمان، ثنا عاصم، عن أيب عثمان النهدي، عن جماشع بن : وقال البخاري
مضت اهلجرة الهلها أبايعه " انطلقت بأيب معبد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليبايعه على اهلجرة فقال : المسعود ق

  ).٤(صدق جماشع : فلقيت أبا معبد فسألته فقال" على االسالم واجلهاد 
  .وقال خالد عن أيب عثمان عن جماشع أنه جاء بأخيه جمالد

أتيت رسول اهللا : حدثين جماشع قال: هري، ثنا عاصم، عن أيب عثمان قالثنا عمرو بن خالد، ثنا ز: وقال البخاري
فقلت " ذهب أهل اهلجرة مبا فيها " يا رسول اهللا جئتك بأخي لتبايعه على اهلجرة قال : بأخي بعد يوم الفتح فقلت
أكربمها سنا فسألته فلقيت أبا معبد بعد وكان " أبايعه على االسالم واالميان واجلهاد " على أي شئ تبايعه ؟ قال 



  .صدق جماشع: فقال
  ثنا حممد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن: وقال البخاري

ال هجرة ولكن انطلق فأعرض نفسك : أريد أن أهاجر إىل الشام ؟ فقال: قلت البن عمر: أيب بشر عن جماهد قال
  .فإن وجدت شيئا وإال رجعت

أو بعد رسول اهللا  -ال هجرة اليوم : قلت البن عمر فقال: دا قالوقال أبو النصر أنا شعبة أنا أبو بشر مسعت جماه
  .مثله -صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا إسحاق بن يزيد، ثنا حيىي بن محزة، حدثين أبو عمرو االوزاعي عن عبدة بن أيب لبابة عن جماهد ابن جبري أن 
  .ال هجرة بعد الفتح: عبد اهللا بن عمر قال

زرت عائشة مع عبيد : بن يزيد أنا حيىي بن محزة أنا االوزاعي عن عطاء بن أيب رباح قالثنا إسحاق : وقال البخاري
  .بن عمري فسأهلا عن اهلجرة فقالت ال هجرة اليوم

وكان املؤمنون يفر أحدهم بدينه إىل اهللا عزوجل وإىل رسوله خمافة أن يفنت عليه، فأما اليوم فقد أظهر اهللا االسالم 
  .يشاء ولكن جهاد ونية فاملؤمن يعبد ربه حيث

__________  
  .رجل ممسك: يف البيهقي) ١(
  .ال إال باملعروف: وفيه ١٠٠/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

  ).٦٦٤١(باب احلديث ) ٨٣(كتاب االميان والنذور  ٨٣ورواه البخاري يف 
  .باب ال هجرة بعد الفتح ١٩٤ -كتاب اجلهاد  ٥٦احلديث أخرجه البخاري يف ) ٣(

  ).٨٥(باب احلديث ) ٢٠(كتاب االمارة  ٣٣وأخرجه مسلم يف 
  .باب) ٥٣(كتاب املغازي  ٦٤أخرجه البخاري يف ) ٤(

  .٨٤وأخرجه مسلم يف كتاب االمارة حديث 

وهذه االحاديث واآلثار دالة على أن اهلجرة إما الكاملة أو مطلقا قد انقطعت بعد فتح مكة الن الناس دخلوا يف 
وظهر االسالم، وثبتت أركانه ودعائمه فلم تبق هجرة، اللهم إال أن يعرض حال يقتضي اهلجرة  دين اهللا أفواجا

بسبب جماورة أهل احلرب وعدم القدرة على إظهار الدين عندهم فتجب اهلجرة إىل دار االسالم، وهذا ما ال 
اجلهاد واالنفاق يف سبيل اهللا خالف فيه بني العلماء ولكن هذه اهلجرة ليست كاهلجرة قبل الفتح، كما أن كال من 
  .مشروع ورغب فيه إىل يوم القيامة وليس كاالنفاق وال اجلهاد قبل الفتح فتح مكة

ال يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا (قال اهللا تعاىل 
  اآلية) وكال وعد اهللا احلسىن

ثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة عن أيب البختري : وقد قال االمام أمحد]  ١٠: سورة احلديد[ 
إذا جاء نصر " أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ملا نزلت هذه السورة ) ١(الطائي عن 
ال هجرة بعد الفتح " وقال "  الناس خري وأنا وأصحايب خري: " قرأها رسول اهللا حىت ختمها وقال" اهللا والفتح 

رافع بن خديج وزيد بن ثابت قاعدان معه على السرير، فقال : فقال له مروان كذبت، وعنده" ولكن جهاد ونية 
لو شاء هذان حلدثاك ولكن هذا خياف أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا خيشى أن تنزعه عن الصدقة، : أبو سعيد

  .ا رأيا ذلكفرفع مروان عليه الدرة ليضربه فلم



  .صدق: قاال
  .تفرد به أمحد
كان عمر : ثنا موسى بن إمساعيل، ثنا أبو عوانة، عن أيب بشر، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: وقال البخاري

إنه ممن قد : يدخلين مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد يف نفسه فقال مل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر
هم ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه أدخلين فيهم يومئذ إال لرييهم، فقال ما تقولون يف قول اهللا علمتم، فدعا

أمرنا أن حنمد اهللا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت : فقال بعضهم) إذا جاء نصر اهللا والفتح(عزوجل 
هو أجل رسول اهللا : ال ما تقول ؟ فقلتأكذاك تقول يا بن عباس ؟ فقلت ال، فق: بعضهم فلم يقل شيئا، فقال يل

فسبح حبمد ربك واستغفره إنه (فذلك عالمة أجلك ) إذا جاء نصر اهللا والفتح(صلى اهللا عليه وسلم أعلمه له قال 
  ).٢(ال أعلم منها إال ما يقول : قال عمر بن اخلطاب) كان توابا

لك بنعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تفرد به البخاري وهكذا روي من غري وجه عن ابن عباس أنه فسر ذ
  .أجله

  .وبه قال جماهد وأبو العالية والضحاك وغري واحد كما قال ابن عباس وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما
نزلت : ثنا حممد بن فضيل، ثنا عطاء، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال ملا: فأما احلديث الذي قال االمام أمحد

  .بأنه مقبوض يف تلك السنة" نعيت إيل نفسي " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) اهللا والفتحإذا جاء نصر (
  تفرد به االمام أمحد
__________  

أبو البختري مل يسمع من أيب سعيد واحلديث : هكذا سياق احلديث يف نسخة دار الكتب والتيمورية، أقول) ١(
  .١٠٩/  ٥نقله البيهقي هبذا االسناد يف الدالئل ج 

  ).٧٣٤/  ٨(فتح الباري  ٤٩٧٠باب احلديث ) ٤(أخرجه البخاري يف كتاب التفسري ) ٢(

ويف إسناده عطاء بن أيب مسلم اخلراساين وفيه ضعف تكلم فيه غري واحد من االئمة ويف لفظه نكارة شديدة وهو 
ضان منها كما تقدم بيانه وهذا ما ال قوله بأنه مقوبض يف تلك السنة، وهذا باطل فإن الفتح كان يف سنة مثان يف رم

  .خالف فيه
وقد تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ربيع االول من سنة إحدى عشرة بال خالف أيضا، وهكذا احلديث 

ثنا ابراهيم بن أمحد بن عمر الوكيعي، ثنا أيب، ثنا جعفر بن عون، : الذي رواه احلافظ أبو القاسم الطرباين رمحه اهللا
آخر سورة نزلت : يب العميس، عن أيب بكر بن أيب اجلهم، عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس قالعن أ

  .من القرآن مجيعا إذا جاء نصر اهللا والفتح
  .فيه نكارة أيضا ويف إسناده نظر أيضا

  .وحيتمل أن يكون أهنا آخر سورة نزلت مجيعها كما قال واهللا أعلم
  . هذه السورة الكرمية مبا فيه كفاية وهللا احلمد واملنةوقد تكلمنا على تفسري

قال يل أبو  -ثنا سليمان بن حرب، ثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن عمرو بن سلمة : وقال البخاري
س ما للناس ؟ قال كنا مباء ممر الناس، وكان مير بنا الركبان فنسأهلم ما للنا -أال تلقاه فنسأله فلقيته فسألته : قالبة

  .ما هذا الرجل ؟ فيقولون يزعم أن اهللا أرسله وأوحى إليه كذا
فكنت أحفظ ذاك الكالم فكأمنا يغرى يف صدري، وكانت العرب تلوم باسالمهم الفتح فيقولون أتركوه وقومه فإنه 



مي باسالمهم، إن ظهر عليهم فهو نيب صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم باسالمهم، وبدر أيب قو
  .جئتكم واهللا من عند النيب حقا: فلما قدم قال

قال صلوا صالة كذا يف حني كذا، وصالة كذا يف حني كذا، فإذا حضرت الصالة فليؤذن أحدكم وليؤمكم 
أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مين ملا كنت أتلقى من الركبان، فقدموين بني أيديهم وأنا ابن ست 

أال تغطون عنا است قارئكم ؟ : ع سنني، وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عين، فقالت امرأة من احليأو سب
  .فاشتروا فقطعوا يل قميصا فما فرحت بشئ فرحي بذلك القميص

  .تفرد به البخاري دون مسلم
عجبتكم كثرتكم فلم لقد نصركم اهللا يف مواطن كثرية ويوم حنني إذ أ(قال اهللا تعاىل ) ١(غزوة هوازن يوم حنني 

  تغن
عنكم شيئا وضاقت عليكم االرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين مث أنزل اهللا سكينته على رسوله وعلى املؤمنني وأنزل 

جنودا مل تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين مث يتوب اهللا من بعد ذلك على من يشاء واهللا غفور 
  ]. ٢٧ - ٢٥: التوبة) [ رحيم

  ر حممد بن اسحاق بنوقد ذك
__________  

  .حنني واد بينه وبني مكة ثالث ليال) ١(
أقامت هوازن سنة جتمع : ومسيت بغزوة هوازن الهنم الذين جتمعوا لقتال النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أبو الزناد

  .اجلموع وتسري رؤساؤهم يف العرب جتمعهم
عيون  ١٤٩/  ٢طبقات ابن سعد  ٨٨٥/  ٢ازي الواقدي ، مغ٨٠/  ٤: سرية ابن هشام: انظر يف هذه الغزوة

  .صحيح البخاري -صحيح مسلم ) ٥/  ٣(شرح املواهب للزرقاين  ٢٤٢/  ٢االثر 
  .٤٥٩/  ٥السرية الشامية  ١٢١/  ٣السرية احللبية 

  .زاد املعاد
  ) دار قاموس احلديث( ١٢٥/  ٣تاريخ الطربي 

إىل هوازن بعد الفتح يف خامس شوال سنة مثان، وزعم  عليه وسلم أن خروج رسول اهللا صلى اهللا: يسار يف كتابه
أن الفتح كان لعشر بقني من شهر رمضان قبل خروجه إليهم مخس عشرة ليلة، وهكذا روي عن ابن مسعود وبه 

  .قال عروة بن الزبري واختاره أمحد وابن جرير يف تارخيه
  .خلون من شوال فانتهى إىل حنني يف عاشرهخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل هوازن لست : وقال الواقدي

  .فاهنزموا فكان أول من أهنزم بنو سليم مث أهل مكة مث بقية الناس! وقال أبو بكر الصديق لن نغلب اليوم من قلة 
وملا مسعت هوازن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وما فتح اهللا عليه من مكة مجعها ملكها مالك : قال ابن إسحاق

نصري، فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها، واجتمعت نصر وجشم كلها، وسعد بن بكر، وناس من بين بن عوف ال
  .هالل وهم قليل، ومل يشهدها من قيس عيالن إال هؤالء

وغاب عنها ومل حيضرها من هوازن كعب وكالب، ومل يشهدها منهم أحد له اسم، ويف بين جشم دريد بن الصمة 
إال التيمن برأيه ومعرفته باحلرب، وكان شيخا جمربا، ويف ثقيف سيدان هلم، ويف ، ليس فيه شئ )١(شيخ كبري 

االحالف قارب بن االسود بن مسعود بن معتب، ويف بين مالك ذواخلمار سبيع بن احلارث وأخوه أمحر بن احلارث، 



  ومجاع أمر الناس إىل مالك بن عوف
ه وسلم أحضر مع الناس أمواهلم ونساءهم وأبناءهم، فلما النصري، فلما أمجع السري إىل رسول اهللا صلى اهللا علي

بأي واد أنتم ؟ : له يقاد به، فلما نزل قال) ٣(اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة يف شجار ) ٢(نزل بأوطاس 
 ال حزن ضرس، وال سهل دهس، مايل أمسع رغاء البعري، وهناق احلمري،! نعم، جمال اخليل : بأوطاس، قال: قالوا

أين مالك ؟ : ساق مالك بن عوف مع الناس أمواهلم ونساءهم وأبناءهم، قال: وبكاء الصغري، ويعار الشاء ؟ قالوا
يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من االيام، : هذا مالك ودعي له، قال: قالوا

سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأمواهلم، : عار الشاء ؟ قالمايل أمسع رغاء البعري وهناق احلمري، وبكاء الصغري، وي
راعي ضأن : ، مث قال)٤(فأنقض به : ومل ؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم، قال: قال

واهللا، هل يرد املنهزم شئ ؟ إهنا إن كانت لك مل ينفعك إال رجل بسيفه ورحمه، وإن كانت عليك فضحت يف أهلك 
غاب احلد واجلد، لو كان يوم عالء : مل يشهدها منهم أحد، قال: ما فعلت كعب وكالب ؟ قال: مالك، مث قال

  ورفعة مل تغب عنه كعب وكالب، ولوددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكالب، فمن
__________  

  .كان عمره مائة وستني سنة، وقد ذهب بصره يومذاك: قال الواقدي) ١(
  .ديار هوازن كانت فيه وقعة حننيأوطاس واد يف ) ٢(
  .مركب مكشوف دون اهلودج: قال يف النهاية: شجار) ٣(
  ) عن النهاية(أي صفق بإحدى يديه على االخرى حىت يسمع هلما نقيض، أي صوت : فأنقض بيده: يف الواقدي) ٤(

و

: فعان وال يضران، مث قالذانك اجلذعان من عامر ال ين: شهدها منكم ؟ قالوا عمرو بن عامر، وعوف بن عامر، قال
ارفعهم إىل : يا مالك إنك مل تصنع بتقدمي البيضة بيضة هوازن إىل حنور اخليل شيئا، مث قال دريد ملالك ابن عوف

متمنع بالدهم وعليا قومهم، مث الق الصبا على متون اخليل فإن كانت لك حلق بك من ورائك، وإن كانت عليك 
  الفاك ذلك وقد أحرزت أهلك

واهللا لتطيعنين يا معشر هوازن أو التكئن : واهللا ال أفعل، إنك قد كربت وكرب عقلك، مث قال مالك: قال ومالك،
: أطعناك فقال دريد: فقالوا -وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي  -على هذا السيف حىت خيرج من ظهري 

كأهنا شاة صدع مث قال * ود وطفاء الزمع أخب فيها وأضع أق* يا ليتين فيها جذع : هذا يوم مل أشهده ومل يفتين
  .إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، مث شدوا شدة رجل واحد: مالك للناس

أن مالك بن عوف بعث عيونا من رجاله، : وحدثين أمية بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان أنه حدث: قال ابن إسحاق
وا رأينا رجاال بيضا على خيل بلق، فواهللا ما متاسكنا أن فأتوه وقد تفرقت أوصاهلم، فقال ويلكم ما شأنكم ؟ قال

  .أصابنا ما ترى، فواهللا ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد
وملا مسع هبم نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إليهم عبد اهللا بن أيب حدرد االسلمي وأمره أن : قال ابن إسحاق

هم مث يأتيه خبربهم، فانطلق ابن أيب حدرد، فدخل فيهم، حىت مسع وعلم ما يدخل يف الناس فيقيم فيهم حىت يعلم علم
قد أمجعوا له من حرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومسع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، مث أقبل حىت أتى 

لسري إىل هوازن، ، فلما أمجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا)١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه اخلرب 
يا أبا أمية أعرنا سالحك " ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا له وسالحا فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك فقال 

ليس : قال" بل عارية مضمونة حىت نؤديها إليك " فقال صفوان أغصبا يا حممد ؟ قال " هذا نلقى فيه عدونا غدا 



من السالح، فزعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأله أن يكفيهم هبذا بأس، فأعطاه مائة درع مبا يكفيها 
  ).٢(محلها ففعل 

  .هكذا أورد هذا ابن اسحاق من غري إسناد
وقد روى يونس بن بكري عن ابن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا عن 

  .أبيه
ن أيب بكر بن عمرو بن حزم وغريهم قصة حنني فذكر حنو ما تقدم، وعن عمرو بن شعيب والزهري وعبد اهللا ب

  وقصة االدراع كما تقدم وفيه أن
__________  

 ٣وشرح الزرقاين على املواهب اللدنية  ٨٩٣/  ٢زاد يف نسخة البن هشام، وهو مذكور يف مغازي الواقدي ) ١(
  .كذب ابن أيب حدرد: ه مبا قال، فقالفدعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمر بن اخلطاب، فأخرب: ٨/ 

  لئن: فقال ابن أيب حدرد
  .صدق، كنت ضاال فهداك اهللا: يا رسول اهللا، امسع ما يقول ابن أيب حدرد، قال: فقال! كذبتين لرمبا كذبت باحلق 

  .٨٩٣ - ٨٩١/  ٢ومغازي الواقدي باختالف  ٨٣ - ٨٠/  ٤اخلرب بتمامه يف ابن اسحاق ج ) ٢(

د ملا رجع فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرب هوازن كذبه عمر بن اخلطاب، فقال له ابن أيب ابن أيب حدر
  .حدرد

قد كنت ضاال فهداك " لئن كذبتين يا عمر فرمبا كذبت باحلق، فقال عمر أال تسمع ما يقول يا رسول اهللا ؟ فقال 
  ".اهللا 

  .بن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان بن أمية ثنا يزيد بن هارون، أنبأ شريك: وقد قال االمام أمحد
بل " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعار من أمية يوم حنني أدراعا فقال أغصبا يا حممد ؟ فقال : عن أبيه

أنا اليوم يا : فضاع بعضها فعرض عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يضمنها له فقال: قال" عارية مضمونة 
  .سول اهللا يف االسالم أرغبر

ورواه أبو داود والنسائي من حديث يزيد بن هارون به وأخرجه النسائي من رواية إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع 
عن ابن أيب مليكة عبد الرمحن بن صفوان بن أمية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعار من صفوان دروعا 

  .فذكره
ن حجاج عن عطاء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعار من صفوان أدراعا ورواه من حديث هشيم، ع

  .وأفراسا وساق احلديث
ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من آل عبد اهللا بن صفوان : وقال أبو داود

" بل عارية " قال عارية أم غصبا، قال " ح ؟ يا صفوان هل عندك من سال" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
فأعار ما بني الثالثني إىل االربعني درعا وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنينا فلما هزم املشركون مجعت دروع 

قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرم " صفوان ففقد منها أدراعا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصفوان 
  .ال يا رسول اهللا إن يف قليب اليوم ما مل يكن فيه يومئذ: قال" ؟ لك 

  .وهذا مرسل أيضا
مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آالف من أصحابه : قال ابن إسحاق



  .الذين خرجوا معه ففتح اهللا هبم مكة فكانوا اثين عشر ألفا
  وموسى بن عقبة يكون جمموع اجليشني اللذين سار هبما إىل وعلى قول عروة والزهري: قلت

  .هوازن أربعة عشر ألفا، النه قدم باثين عشر ألفا إىل مكة على قوهلم وأضيف ألفان من الطلقاء
بن أيب ) ١(وذكر ابن إسحاق أنه خرج من مكة يف خامس شوال قال واستخلف على أهل مكة عتاب بن أسيد 

  .س االمويالعيص بن أمية بن عبد مش
وكان عمره إذ ذاك قريبا من عشرين سنة، قال ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد لقاء هوازن : قلت

مين رسالة نصح فيه * أبلغ هوازن أعالها وأسفلها : وذكر قصيدة العباس بن مرداس السلمي يف ذلك منها قوله
واملسلمون * رض أركان فيهم سليم أخوكم غري تارككم جيشا له يف فضاء اال* تبيان إين أظن رسول اهللا صاحبكم 

  واالجربان بنو عباس وذبيان* عباد اهللا غسان ويف عضادته اليمىن بنو أسد 
__________  

  .استعمل على مكة عتاب بن أسيد يصلي هبم، ومعاذ بن جبل يعلمهم السنن والفقه : يف الواقدي) ١(

  .أوس وعثمان قبيال مزينة: وس وعثمان قال ابن إسحاقويف مقدمه أ* تكاد ترجف منه االرض رهبته 
خرجنا : احلارث بن مالك قال) ١(وحدثين الزهري، عن سنان بن أيب سنان الدئلي عن أيب واقد الليثي وهو : قال

وكانت : مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حنني وحنن حديثو عهد باجلاهلية، قال فسرنا معه إىل حنني، قال
قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال هلا ذات أنواط يأتوهنا كل سنة، فيعلقون أسلحتهم  لكفار

فرأينا وحنن نسري مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سدرة : عليها، ويذحبون عندها، ويعكفون عليها يوما، قال
لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط ؟ فقال يا رسول اهللا اجعل : فتنادينا من جنبات الطريق: خضراء عظيمة، قال

اجعل لنا إهلا كما : اهللا أكرب قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى ملوسى" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ).٢" (هلم آهلة، قال إنكم قوم جتهلون، إهنا السنن لتركنب سنن من كان قبلكم 

د الرمحن املخزومي عن سفيان والنسائي عن حممد بن رافع عن وقد روى هذا احلديث الترمذي عن سعيد بن عب
  عبد الرزاق عن معمر كالمها عن الزهري كما رواه ابن اسحاق

  .عنه، وقال الترمذي حسن صحيح
  .ورواه ابن أيب حامت يف تفسريه من طريق كثري بن عبد اهللا بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا

ة ثنا معاوية بن سالم، عن زيد بن سالم أنه مسع أبا سالم عن السلويل أنه حدثه سهل بن ثنا أبو توب: وقال أبو داود
احلنظلية أهنم ساروا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني فأطنبوا السري حىت كان العشية، فحضرت صالة 

إين انطلقت بني أيديكم حىت يا رسول اهللا : الظهر عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء رجل فارس، فقال
طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا هبوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم وبنعمهم وشائهم اجتمعوا إىل حنني، فتبسم رسول 

) ٣(قال أنس " من حيرسنا الليلة " مث قال " تلك غنيمة املسلمني غدا إن شاء اهللا " اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 
فاركب، فركب فرسا له وجاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له : ل اهللا، قالأنا يا رسو: بن أيب مرثد

فلما أصبحنا " استقبل هذا الشعب حىت تكون يف أعاله وال نغرن من قبلك الليلة " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قالوا يا رسول " م فارسكم ؟ هل أحسست: " خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مصاله فركع ركعتني مث قال

اهللا ما أحسسنا، فثوب بالصالة، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي ويلتفت إىل الشعب حىت إذا قضى 
فجعل ينظر إىل خالل الشجر يف الشعب، وإذا هو قد جاء حىت وقف " ابشروا فقد جاءكم فارسكم " صالته قال 



إين انطلقت حىت إذا كنت يف أعال هذا الشعب حيث أمرين رسول اهللا : العلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فق
صلى اهللا عليه وسلم فلما أصبحت طلعت الشعبني كليهما فنظرت فلم أر أحدا، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  قال ال إال مصليا أو قاضي حاجة،" هل نزلت الليلة ؟ " وسلم 
__________  

  .ورواية البيهقي: من رواية الواقدي) ١(
  .ويف االصل أن وهو حتريف

  .فاحلارث بن مالك يكىن بأيب واقد الليثي
  .٨٤/  ٤وسرية ابن هشام ج  ١٢٤/  ٥ودالئل البيهقي  ٨٩٠/  ٢اخلرب يف الواقدي ) ٢(

  .٢١٨٠باب احلديث ) ١٨(وأخرجه الترمذي يف كتاب الفنت 
  .أنيس: يف الواقدي) ٣(

وهكذا رواه النسائي عن ) ١" (قد أوجبت فال عليك أال تعمل بعدها " عليه وسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا 
  .حممد بن حيىي عن حممد بن كثري احلراين عن أيب توبة الربيع بن نافع به

حدثين : الوقعة وما كان أول االمر من الفرار مث العاقبة للمتقني قال يونس بن بكري وغريه عن حممد بن إسحاق
فخرج مالك بن عوف مبن معه إىل حنني : قتادة عن عبد الرمحن بن جابر بن عبد اهللا عن أبيه قال عاصم بن عمر بن

فسبق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليها فأعدوا وهتيئوا يف مضايق الوادي وأحنائه وأقبل رسول اهللا وأصحابه 
جوههم اخليل فشدت عليهم وانكفأ الناس ، فلما احنط الناس ثارت يف و)٢(حىت احنط هبم الوادي يف عماية الصبح 

أين أيها الناس ؟ هلموا " منهزمني ال يقبل أحد على أحد، واحناز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات اليمني يقول 
، وركبت االبل بعضها بعضا فلما رأى )٣(فال شئ : قال" إيل أنا رسول اهللا، انا رسول اهللا أنا حممد بن عبد اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم أمر الناس ومعه رهط من أهل بيته علي بن أيب طالب، وأبو سفيان بن احلارث بن  رسول اهللا
عبد املطلب، وأخوه ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب، والفضل بن العباس وقيل الفضيل بن أيب سفيان، وأمين بن أم 

ط من املهاجرين منهم أبو بكر وعمر والعباس أمين وأسامة بن زيد، ومن الناس من يزيد فيهم قثم بن العباس وره
آخذ حبكمة بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها، قال ورجل من هوازن على مجل له أمحر بيده راية سوداء يف رأس 
رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برحمه، وإذا فاته الناس رفع رحمه ملن وراءه فاتبعوه، قال فبينما 

ك إذ هوى له علي بن أيب طالب ورجل من االنصار يريدانه، قال فيأيت علي من خلفه، فضرب عرقويب هو كذل
اجلمل فوقع على عجزه ووثب االنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فاجنعف عن رحله، قال 

 عند رسول اهللا صلى اهللا واجتلد الناس فواهللا ما رجعت راجعة الناس من هزميتهم حىت وجدوا االسارى مكتفني
  ).٤(عليه وسلم 

  .ورواه االمام أمحد عن يعقوب ابن إبراهيم الزهري، عن أبيه عن حممد بن إسحاق
  والتفت رسول اهللا: قال ابن إسحاق

__________  
  .باب يف فضل احلرس -أخرجه أبو داود يف كتاب اجلهاد ) ١(

  .١٢٦ - ١٢٥/  ٥ونقله البيهقي يف الدالئل ج ) ٢٥٠١(احلديث 
  .ظالمه قبل أن يتبني: عماية الصبح) ٢(



  .فالي شئ: يف شرح املواهب) ٣(
  .٨٨ - ٨٧/  ٤سرية ابن هشام ج ) ٤(

عن احلارثة بن : وذكر النووي أن الذين ثبتوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اثنا عشر رجال، وقال الواقدي
  .نعمان فحزرهتم مائة

وثالثون من املهاجرين وسبعة وستون من االنصار، ويفهم من شعر للعباس بن عبد  ثالثة: ويقال: قال الواقدي
وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا * نصرنا رسول اهللا يف احلرب تسعة : املطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط قال

  ملا مسه يف اهللا ال يتوجع * وعاشرنا القى احلمام بنفسه 

سفيان بن احلارث بن عبد املطلب وكان ممن صرب يومئذ وكان حسن االسالم حني صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب 
  .قال ابن أمك يا رسول اهللا" من هذا ؟ " بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ) ١(أسلم، وهو آخذ بثفر 

ل أبو سفيان صخر وملا اهنزم الناس تكلم رجال من جفاة االعراب مبا يف أنفسهم من الضغن، فقا: قال ابن إسحاق
ال تنتهي هزميتهم دون البحر، : قال -يعين وكان اسالمه بعد مدخوال وكانت االزالم بعد معه يومئذ  -بن حرب 

وهو مشرك يف املدة اليت جعل له رسول اهللا  -يعين المه  -وصرخ كلدة بن احلنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية 
  .أال بطل السحر اليوم: صلى اهللا عليه وسلم

  .اسكت فض اهللا فاك فواهللا لئن يربين رجل من قريش أحب إيل من أن يربين رجل من هوازن: فقال له صفوان
حدثنا عفان بن مسلم، ثنا محاد بن سلمة أنبأ إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن : وقال االمام أمحد

فجعلوها صفوفا يكثرون على رسول اهللا صلى أن هوازن جاءت يوم حنني بالنساء والصبيان واالبل والغنم : مالك
يا عباد " اهللا عليه وسلم، فلما التقوا وىل املسلمون مدبرين كما قال اهللا تعاىل فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهللا أنا عبد اهللا ورسوله
  .بسيف ومل يطعن برمحفهزم اهللا املشركني ومل يضرب : قال" يا معشر االنصار أنا عبد اهللا ورسوله " مث قال 
قال فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين " من قتل كافرا فله سلبه " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ : قال

يا رسول اهللا إين ضربت رجال على حبل العاتق وعليه درع له فأجهضت : ، وقال أبو قتادة)٢(رجال وأخذ أسالهبم 
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنا أخذهتا فارضه منها وأعطنيها، قال: قالفقام رجل ف: عنه فانظر من أخذها قال

  وسلم ال يسأل شيئا إال أعطاه أو سكت فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
) ٣" (صدق عمر " واهللا ال يفئها اهللا على أسد من أسد اهللا ويعطيكها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمر
لقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال أبو طلحة ما هذا ؟ فقالت إن دنا مين بعض املشركني أن أبعج يف قال و

يا رسول اهللا : أما تسمع ما تقول أم سليم ؟ فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت: بطنه، فقال أبو طلحة
وقد روى مسلم منه ) ٤" (فى وأحسن يا أم سليم إن اهللا قد ك: " أقتل من بعدها من الطلقاء اهنزموا بك، فقال

  .كالمها من حديث محاد بن سلمة به" من قتل قتيال فله سلبه " قصة خنجر أم سليم، وأبو داود قوله 
  .وقول عمر يف هذا مستغرب واملشهور أن ذلك أبو بكر الصديق

أبو غالب، شهد أنس بن مالك فقال العالء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا أيب، ثنا نافع : وقال االمام أمحد
ابن أربعني : إذ بعث ؟ فقال) صلى اهللا عليه وسلم(يا أبا محزة بسن أي الرجال كان رسول اهللا : بن زياد العدوي

  .سنة، قال مث كان ماذا ؟ قال مث كان مبكة عشر سنني وباملدينة عشر سنني فتمت له ستون سنة، مث قبضه اهللا إليه
  الرجال هوقال بسن أي 



__________  
  .السري يف مؤخر السرج: الثفر) ١(
  .رواه البيهقي يف الدالئل من طريق عبد الواحد بن غياث عن محاد) ٢(

  .١٥٠/  ٥ج 
  .١٤٨/  ٥روى البيهقي اخلرب يف دالئله ج ) ٣(
  .١٥٠/  ٥، والبيهقي يف الدالئل ١٣٤باب حديث  ٥٧كتاب اجلهاد  ٣٢رواه مسلم يف الصحيح ) ٤(

يومئذ ؟ قال كأشب الرجال وأحسنه وأمجله وأحلمه، قال يا أبا محزة وهل غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم ؟ قال نعم غزوت معه يوم حنني فخرج املشركون بكرة فحملوا علينا حىت رأينا خيلنا وراء ظهورنا ويف 

 صلى اهللا عليه وسلم نزل فهزمهم اهللا فولوا، املشركني رجل حيمل علينا فيدقنا وحيطمنا، فلما رأى ذلك رسول اهللا
فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رأى الفتح فجعل جياء هبم أسارى رجل رجل فيبايعونه على االسالم، 
فقال رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إن علي نذرا لئن جئ بالرجل الذي كان منذ اليوم حيطمنا 

سكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجئ بالرجل فلما رأى نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم الضربن عنقه، قال ف
  وأمسك نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبايعه ليويف: يا نيب اهللا تبت إىل اهللا ؟ قال: قال

اهللا عليه وسلم،  وجعل ينظر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ليأمره بقتله ويهاب رسول اهللا صلى: اآلخر نذره، قال
مل أمسك عنه منذ اليوم " فلما رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم إنه ال يصنع شيئا بايعه فقال يا نيب اهللا نذري ؟ قال 

  ".إنه ليس لنيب أن يومي " فقال يا رسول اهللا أال أومأت إيل ؟ قال " إال لتويف نذرك 
  .تفرد به أمحد

كان من دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم : ل عن أنس بن مالك قالوقال أمحد حدثنا يزيد ثنا محيد الطوي
إسناده ثالثي على شرط الشيخني ومل خيرجه أحد من " اللهم إنك إن تشاء ال تعبد يف االرض بعد اليوم " حنني 

  .أصحاب الكتب من هذا الوجه
وسأله رجل من قيس  -مسع الرباء بن عازب  ثنا حممد بن بشار، ثنا غندر، ثنا شعبة عن أيب إسحاق: وقال البخاري

لكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يفر، كانت : فقال -أفررمت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني ؟ 
  .هوازن رماة وأنا ملا محلنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلتنا بالسهام

أنا : آخذ بزمامها وهو يقول) ١(وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان  ولقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه
أنا النيب ال كذب أنا ابن عبد املطلب قال : النيب ال كذب، ورواه البخاري عن أيب الوليد عن شعبة به وقال

  .وقال اسرائيل وزهري عن أيب إسحاق عن الرباء مث نزل عن بغلته: البخاري
  .عن بندارورواه مسلم والنسائي 

  .زاد مسلم، وأيب موسى كالمها عن غندر به
اللهم : " وروى مسلم من حديث زكريا بن أيب زائدة عن أيب اسحاق عن الرباء قال مث نزل فاستنصر وهو يقول

  ".نزل نصرك 
  .)٢(ولقد كنا إذا محي البأس نتقي برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن الشجاع الذي حياذي به : قال الرباء

  أنا ابن: " وروى البيهقي من طرق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يومئذ
__________  



  .وهو أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب، وهو ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم) ١(
  .٤٣١٥، وأخرجه يف املغازي احلديث ٢٨٧٤، واحلديث ٢٨٦٤أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد احلديث 

  .٧٨باب احلديث  ٢٨كتاب اجلهاد  ٣٢لم يف ومس
  ).١٤٠٣(ص  ٧٩مسلم يف كتاب اجلهاد احلديث ) ٢(

ثنا عباس بن الفضل االسفاطي، ثنا عمرو بن عوف الواسطي، ثنا هشيم، أنبأ حيىي بن : وقال الطرباين" [ العواتك 
هللا صلى اهللا عليه وسلم قال سعيد، عن عمرو بن سعيد بن العاص، عن شبابة، عن ابن عاصم السلمي أن رسول ا

ثنا عبد اهللا بن يوسف، أنبأ مالك، عن حيىي بن سعيد، عن : وقال البخاري) ١" ] (أنا ابن العواتك : " يوم حنني
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمرو بن كثري بن أفلح، عن أيب حممد موىل أيب قتادة عن أيب قتادة قال

ا كانت للمسلمني جولة، فرأيت رجال من املشركني قد عال رجال من املسلمني، فضربته من عام حنني، فلما التقين
ورائة على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمين ضمة وجدت منها ريح املوت، مث أدركه املوت 

ى اهللا عليه وسلم أمر اهللا، ورجعوا وجلس رسول اهللا صل: ما بال الناس ؟ فقال: فأرسلين فلحقت عمر، فقالت
من يشهد يل، مث جلست فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقمت فقلت" من قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه " فقال 

وسلم مثله، فقلت من يشهد يل، مث جلست فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثله، فقلت من يشهد يل مث 
: فأخربته فقال رجل" ما لك يا أبا قتادة ؟ " م مثله فقمت فقال جلست، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
إذا تعمد إىل أسد من أسد اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله ) ٢(الها اهللا : صدق، سلبه عندي فأرضه مين، فقال أبو بكر

سلمة فإنه  فأعطانيه فابتعت به خمرافا يف بين" صدق فأعطه " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ! فيعطيك سلبه ؟ 
  ).٣(الول مال تأثلته يف االسالم 

  .ورواه بقية اجلماعة إال النسائي من حديث حيىي بن سعيد به
وقال الليث بن سعد، حدثين حيىي بن سعيد، عن عمرو بن كثري بن أفلح، عن أيب حممد موىل أيب : قال البخاري

سلمني يقاتل رجال من املشركني وآخر من املشركني ملا كان يوم حنني نظرت إىل رجل من امل: قتادة أن أبا قتادة قال
خيتله من ورائه ليقتله، فأسرعت إىل الذي خيتله فرفع يده ليضربين فأضرب يده فقطعتها، مث أخذين فضمين ضما 

شديدا حىت ختوفت، مث ترك فتحلل فدفعته مث قتلته، واهنزم املسلمون فاهنزمت معهم، فإذا بعمر بن اخلطاب يف الناس 
من أقام بينة على قتيل فله " لت له ما شأن الناس ؟ قال أمر اهللا، مث تراجع الناس إىل رسول اهللا فقال رسول اهللا فقا

فقمت اللتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا يشهد يل فجلست، مث بدا يل فذكرت أمره لرسول اهللا صلى اهللا " سلبه 
  سالح: عليه وسلم فقال رجل من جلسائه

__________  
وأخرجه سعيد بن منصور، والطرباين يف الكبري  ١٣٦/  ٥أخرجه البيهقي يف الدالئل عن شبابة بن عاصم ج ) ١(

أنا ابن : عن شبابة بن منصور، وما يف االصل عن ابن عاصم حتريف ولعل إقحام عن وهم من الناسخ، قال املنذري
مل يرد بقوله فخرا بل : ه تسع وقال احلليميالعواتك من جدات: قال يف الصحاح) من سليم(مجع عاتكة : العواتك

  .تعريف منازل املذكورات
  .أنا ابن الفواطم: ويف رواية البن عساكر

  .امرأة عاتكة وهي املصفرة بالزعفران والطيب: قال السهيلي
  .العاتكة يف اللغة الطاهرة: وعند ابن سعد



  .ها اهللا ما فعلت كذا: ها للتنبيه وقد يقسم هبا يقال: قال اجلوهري: الها اهللا) ٢(
  .فيه شاهد على جواز االستغناء عن واو القسم حبرف التنبيه: وقال ابن مالك

  .وال يكون ذلك إال مع اهللا: قال
  .٣٢٦/  ٥وأمحد يف مسنده ) ٣٢٢/  ٤(باب فتح الباري ) ٣٧(أخرجه البخاري يف البيوع ) ٣(

  .هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مين
  .من قريش ويدع أسدا من أسد اهللا يقاتل عن اهللا ورسوله) ١(ال ال يعطيه أضيبع ك: فقال أبو بكر

فكان أول ما تأثلته، وقد رواه البخاري يف مواضع أخر ) ٢(قال فقام رسول اهللا فأداه إيل فاشتريت به خمرافا 
أن القائل لذلك عمر ومسلم كالمها عن قتيبة عن الليث بن سعد به، وقد تقدم من رواية نافع أيب غالب عن أنس 

  .بن اخلطاب فلعله قاله متابعة اليب بكر الصديق ومساعدة وموافقة له، أو قد اشتبه على الراوي واهللا أعلم
أنبأ احلاكم، أنبأ االصم، أنبأ أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، : وقال احلافظ البيهقي

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد اهللاحدثين عاصم بن عمر عن عبد الرمحن 
فأجابوه لبيك ) ٣" (يا عباس ناد يا معشر االنصار يا أصحاب الشجرة " يوم حنني حني رأى من الناس ما رأى 

ه مث يؤم لبيك، فجعل الرجل يذهب ليعطف بعريه فال يقدر على ذلك، فيقذف درعه عن عنقه، ويأخذ سيفه وترس
الصوت حىت اجتمع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم مائة، فاستعرض الناس فاقتتلوا وكانت الدعوة أول 

ما كانت لالنصار، مث جعلت آخرا للخزرج وكانوا صربا عند احلرب، وأشرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف 
إال واالسارى عند رسول ) ٤(فواهللا ما راجعه الناس : قال" س اآلن محي الوطي" ركايبه فنظر إىل جمتلد القوم فقال 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكتفون،

] ونساءهم [ فقتل اهللا منهم من قتل، وأهنزم منهم من اهنزم، وأفاء اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم أمواهلم 
  .وأبناءهم) ٥(

  .وقال ابن هليعة عن أيب االسود عن عروة
بن عقبة يف مغازيه عن الزهري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا فتح اهللا عليه مكة وأقر هبا عينه، وذكر موسى 

خرج إىل هوازن وخرج معه أهل مكة مل يغادر منهم أحدا ركبانا ومشاة حىت خرج النساء ميشني على غري دين، 
ة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نظارا ينظرون، ويرجعون الغنائم، وال يكرهون مع ذلك أن تكون الصدم

وأصحابه، قالوا وكان معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وكانت امرأته مسلمة وهو مشرك مل يفرق بينهما، 
قالوا وكان رئيس املشركني يومئذ مالك بن عوف النصري ومعه دريد بن الصمة يرعش من الكرب، ومعه النساء 

هللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن أيب حدرد عينا فبات فيهم فسمع مالك بن والذراري والنعم، فبعث رسول ا
إذا أصبحتم فامحلوا عليهم محلة رجل واحد، واكسروا أغماد سيوفكم واجعلوا مواشيكم : عوف يقول الصحابه

الدائرة، صفا ونساءكم صفا، فلما أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكيم بن حزام وراءهم ينظرون ملن تكون 
  وصف الناس بعضهم

__________  
  .ويكىن به عن الضعيف) الضبع(تصغري أضبع، وهو القصري الضيع : أضيبع) ١(

  .وهو نوع من الطيور: أصيبغ: وتروى
  ).٤٠٧/  ٦(القسطالين 



  .السكة، والطريق بني صفني من النخل: خمراف) ٢(
  .يا أصحاب السمرة: يف الدالئل) ٣(
  .جعت راجعة الناسما ر: يف الدالئل) ٤(
  .من الدالئل) ٥(

  .١٢٩/  ٥ج 

لبعض وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بغلة له شهباء فاستقبل الصفوف فأمرهم وحضهم على القتال، 
فبينما هم كذلك إذ محل املشركون على املسلمني محلة رجل واحد، فجال  -إن صربوا  -وبشرهم بالفتح 

لقد حزرت من بقي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ، فقال حارثة بن النعماناملسلمون جولة مث ولوا مدبرين
  ومر رجل من قريش بصفوان بن أمية فقال: حني أدبر الناس فقلت مائة رجل، قالوا

تبشرين بظهور االعراب، فواهللا لرب من قريش : ابشر هبزمية حممد وأصحابه فواهللا ال جيتربوهنا أبدا، فقال له صفوان
  .إيل من رب من االعراب، وغضب صفوان لذلك أحب

يا بين عبد الرمحن يا بين : امسع ملن الشعار ؟ فجاءه فقال مسعتهم يقولون: وبعث صفوان غالما له فقال: قال عروة
  .ظهر حممد وكان ذلك شعارهم يف احلرب: عبد اهللا، يا بين عبيداهللا، فقال

ا غشيه القتال قام يف الركابني وهو على البغلة فرفع يديه إىل اهللا وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل: قالوا
يا ) " ١(ونادى أصحابه وزمرهم " اللهم إين أنشدك ما وعدتين، اللهم ال ينبغي هلم أن يظهروا علينا " يدعوه يقول 

 وأنصار رسوله، يا بين يا أنصار اهللا" ويقال حرضهم فقال " اهللا اهللا الكرة على نبيكم ! أصحاب البيعة يوم احلديبية 
وقبض قبضة من احلصباء فحصب هبا : وأمر من أصحابه من ينادي بذلك، قالوا" اخلزرج يا أصحاب سورة البقرة 

وأقبل أصحابه إليه سراعا يبتدرون، وزعموا أن رسول " شاهت الوجوه " وجوه املشركني ونواصيهم كلها وقال 
فهزم اهللا أعداءه من كل ناحية حصبهم منها واتبعهم املسلمون " الوطيس  اآلن محي" اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

، وفر مالك بن عوف، حىت دخل حصن الطائف هو وأناس من أشراف )٢(يقتلوهنم وغنمهم اهللا نساءهم وذراريهم 
  ).٣(نه قومه، وأسلم عند ذلك ناس كثري من أهل مكة حني رأوا نصر اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم وإعزازه دي

قال : أخربين يونس عن الزهري أخربين كثري بن العباس بن عبد املطلب، قال: وقال ابن وهب: رواه البيهقي
  .شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني فلزمته أنا وأبو سفيان ابن احلارث ال نفارقه: العباس

فروة بن نفاثة اجلذامي، فلما التقى الناس وىل املسلمون  ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلة بيضاء أهداها له
وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة : مدبرين فطفق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، قال العباس

  .أن ال تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قال فواهللا لكأمنا عطفتهم حني مسعوا صويت " أي عباس ناد أصحاب السمرة " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا : يا لبيكاه يا لبيكاه، قال فاقتتلوا هم والكفار والدعوة يف االنصار وهم يقولون: عطفة البقر على أوالدها، فقالوا
ن اخلزرج فنظر رسول اهللا معشر االنصار، مث قصرت الدعوة على بين احلارث بن اخلزرج فقالوا يا بين احلارث ب

  صلى اهللا عليه وسلم وهو على بغلته كاملتطاول عليها إىل
__________  

  .أغراهم بأعدائهم: زمرهم) ١(
  .وذمرهم: ويف رواية البيهقي عنه



  .وشاءهم: زاد البيهقي يف روايته) ٢(
  .٢٢٦؟ باختصار ص ...رواية موسى بن عقبة رواها ابن عبد الرب يف) ٣(

   ١٣٢ - ١٢٩/  ٥يهقي يف الدالئل ج ورواها الب

" اهنزموا ورب حممد " مث أخد حصيات فرمى هبن يف وجوه الكفار، مث قال " هذا حني محي الوطيس " قتاهلم فقال 
فواهللا ما هو إال أن رماهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى، قال: قال

  ).١(ت أرى حدهم كليال، وأمرهم مدبرا حبصياته فما زل
  .ورواه مسلم عن أيب الطاهر عن ابن وهب به حنوه

  .ورواه أيضا عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري حنوه
غزونا مع رسول اهللا صلى : وروى مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن االكوع عن أبيه قال

نينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلين رجل من املشركني فأرميه بسهم، وتوارى اهللا عليه وسلم ح
عين، فما دريت ما صنع، مث نظرت إىل القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة رسول اهللا صلى 

ا وعلي بردتان متزرا بأحدامها مرتديا اهللا عليه وسلم فوىل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأرجع منهزم
باالخرى، قال فاستطلق إزاري فجمعتها مجعا ومررت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنا منهزم وهو على بغلته 

فلما غشوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل عن البغلة مث قبض " لقد رأى ابن االكوع فزعا " الشهباء، فقال 
فما خلى اهللا منهم إنسانا إال مال عينيه " شاهت الوجوه " رض واستقبل به وجوههم وقال قبضة من تراب من اال

  ).٢(فهزمهم اهللا وقسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غنائمهم بني املسلمني : ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين
عن عبد اهللا بن يسار، عن أيب عبد ثنا محاد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، : وقال أبو داود الطيالسي يف مسنده

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حنني فسرنا يف يوم قايظ شديد احلر فنزلنا حتت : الرمحن الفهري قال
ظالل السمر، فلما زالت الشمس لبست الميت وركبت فرسي فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف 

  سول اهللا ورمحة اهللا وبركاته، قد حانالسالم عليك يا ر: فسطاطه، فقلت
فثار من حتت مسرة كأن ظله " يا بالل " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " أجل " الرواح يا رسول اهللا ؟ قال 

فأتاه بدفتني من ليف ليس فيهما أشر وال " أسرج يل فرسي : " لبيك وسعديك وأنا فداؤك ؟ فقال: ظل طائر فقال
  .بطر
ب فرسه فسرنا يومنا فلقينا العدو وتسامت اخليالن، فقاتلناهم فوىل املسلمون مدبرين كما قال اهللا تعاىل، فرك: قال

واقتحم رسول اهللا صلى اهللا عليه " يا عباد اهللا أنا عبد اهللا ورسوله " فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  .وسلم عن فرسه

قال يعلى " شاهت الوجوه " حفنة من التراب فحثى هبا وجوه العدو وقال وحدثين من كان أقرب إليه مين أنه أخذ 
ما بقي أحد إال امتالت عيناه وفمه من التراب، ومسعنا صلصلة من : بن عطاء فحدثنا أبناؤهم عن آبائهم قالوا

  ).٣(السماء كمر احلديد على الطست احلديد فهزمهم اهللا عزوجل 
  .عن موسى بن إمساعيل عن محاد بن سلمة به حنوه :ورواه أبو داود السجستاين يف سننه

ثنا عفان، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا احلارث بن حصني، ثنا القاسم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا : وقال االمام أمحد
  بن مسعود

__________  



  .٧٦باب احلديث  ٢٨أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد ) ١(
  .١٣٩ - ١٣٧/  ٥ورواه البيهقي يف الدالئل ج 

  ).٨١(باب غزوة حنني احلديث  -رواه مسلم من طريق زهري بن حرب يف كتاب اجلهاد ) ٢(
  .١٤٢ - ١٤١/  ٥أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده ونقله عنه بأسانيده البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(

ني فوىل عنه الناس وثبت كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حن: قال عبد اهللا بن مسعود: عن أبيه قال
معه مثانون رجال من املهاجرين واالنصار، فنكصنا على أعقابنا حنوا من مثانني قدما ومل نوهلم الدبر، وهم الذين أنزل 
اهللا عليهم السكينة، قال ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على بغلته ميضي قدما، فحادت به بغلته فمال عن السرج 

أين " فضرب به وجوههم فامتالت أعينهم ترابا قال " ناولين كفا من تراب " اهللا فقال فقلت له ارتفع رفعك 
فهتفت هبم فجاؤوا سيوفهم بأمياهنم كأهنا الشهب ووىل " أهتف هبم " قلت هم أوالء قال " املهاجرين واالنصار ؟ 

  ).١(املشركون أدبارهم 
  .تفرد به أمحد
فظ، أخربين أبو احلسني حممد بن أمحد بن متيم القنطري، ثنا أبو قالبة ثنا أبو أنبأنا أبو عبد اهللا احلا: وقال البيهقي

  عاصم ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الطائفي، أخربين عبد اهللا بن
عياض بن احلارث االنصاري، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى هوازن يف اثين عشر ألفا فقتل من 

ل من قتل يوم بدر، قال وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفا من حصى فرمى هبا يف أهل الطائف يوم حنني مث
  .وجوهنا فاهنزمنا

  .ورواه البخاري يف تارخيه ومل ينسب عياضا
ملا التقينا : ثنا جعفر ابن سليمان، ثنا عوف بن عبد الرمحن، موىل أم برثن، عمن شهد حنينا كافرا قال: وقال مسدد

صلى اهللا عليه وسلم مل يقوموا لنا حلب شاة، فجئنا هنش سيوفنا بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه  حنن ورسول اهللا
شاهت الوجوه فارجعوا، فهزمنا من ذلك : وسلم حىت إذ غشيناه، فإذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه فقالوا

  ).٢(الكالم 
  .رواه البيهقي

بو سعيد عبد الرمحن بن إبراهيم، ثنا الوليد بن مسلم، حدثين حممد بن وقال يعقوب بن سفيان، ثنا أبو سفيان، ثنا أ
عبد اهللا الشعيب، عن احلارث بن بدل النصري، عن رجل من قومه شهد ذلك يوم حنني وعمرو بن سفيان الثقفي 

: ارث، قالاهنزم املسلمون يوم حنني فلم يبق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال عباس وأبو سفيان بن احل: قاال
فاهنزمنا، فما خيل إلينا إال أن : فقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبضة من احلصباء فرمى هبا يف وجوههم، قال

  ).٣(فأعجزت على فرسي حىت دخلت الطائف : كل حجر أو شجر فارس يطلبنا، قال الثقفي
يبق مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  وروى يونس بن بكري يف مغازيه، عن يوسف بن صهيب بن عبد اهللا أنه مل

  .يوم حنني إال رجل واحد امسه زيد
وروى البيهقي من طريق الكدميي، ثنا موسى بن مسعود ثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائفي عن السائب بن 

ار وأخذ يوم حنني فتبعهم الكف) ٤(عند انكشافة انكشفها املسلمون : يسار عن يزيد بن عامر السوائي أنه قال
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبضة من االرض، مث

__________  



أمحد والبزار : رواه: " وقال) ١٨٠/  ٦(وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  ٤٥٤/  ١مسند االمام أمحد ج ) ١(
  ".والطرباين ورجال أمحد رجال الصحيح، غري احلارث بن حصرية، وهو ثقة 

  .١٤٢/  ٥ل ج رواه البيهقي يف الدالئ) ٢(
ونقله  ١٤٣/  ٥رواه مسدد يف مسنده، وابن عساكر عن عبد الرمحن موىل أم برثن، والبيهقي يف الدالئل ج ) ٣(

  .١٥/  ٣الزرقاين يف شرح املواهب اللدنية 
  ١٤٣/  ٥نقله البيهقي يف الدالئل ج ) ٤(
  .عند انكشافه انكشف املسلمون: يف البيهقي) ٥(

فما أحد يلقى أخاه اال وهو يشكو قذى يف " ارجعوا شاهت الوجوه " هبا وجوههم وقال  أقبل على املشركني فرمى
  .عينيه

مث روي من طريقني آخرين عن أيب حذيفة ثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائفي، حدثين أيب السائب بن يسار 
فنحن نسأله عن الرعب الذي : قال -وكان شهد حنينا مع املشركني مث أسلم بعد  -مسعت يزيد بن عامر السوائي 

فكان يأخذ لنا حبصاة فريمي هبا يف الطست فيطن، قال كنا : ألقى اهللا يف قلوب املشركني يوم حنني كيف كان ؟ قال
  .جند يف أجوافنا مثل هذا

عباس ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا ال: أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن الفضل قاال: وقال البيهقي
بن جابر عن صدقة بن سعيد عن مصعب بن ) ٢(بن بكري احلضرمي، ثنا أيوب ) ١] (حدثنا حممد : قال[ بن حممد 

خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني واهللا ما أخرجين إسالم وال معرفة به، : شيبة عن أبيه قال
يا شيبة إنه " ا رسول اهللا إين أرى خيال بلقا، فقال ي: ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش فقلت وأنا واقف معه

مث " اللهم أهد شيبة " مث ضرهبا الثانية فقال " اللهم اهد شيبة " فضرب يده يف صدري مث قال " ال يراها إال كافر 
خلق اهللا قال فواهللا ما رفع يده عن صدري يف الثالثة حىت ما كان أحد من " اللهم اهد شيبة " ضرهبا الثالثة مث قال 

  .أحب إيل منه
مث ذكر احلديث يف التقاء الناس واهنزام املسلمني ونداء العباس واستنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت هزم 

  .اهللا املشركني
أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ، ثنا أبو حممد أمحد بن عبد اهللا املزين، ثنا يوسف بن موسى، ثنا هشام بن : وقال البيهقي

حدثين عبد اهللا بن املبارك عن أيب بكر اهلذيل عن عكرمة موىل ابن عباس، عن شيبة بن : ثنا الوليد بن مسلم خالد،
ذكرت أيب وعمي وقتل علي ومحزة :: ملا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني قد عري: عثمان قال

، قال فذهبت الجيئه عن ميينه فإذا بالعباس ابن إيامها، فقلت اليوم أدرك ثأري من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عبد املطلب قائم عليه درع بيضاء كأهنا فضة ينكشف عنها العجاج، فقلت عمه ولن خيذله، قال مث جئته عن يساره 

  فإذا أنا بأيب سفيان بن احلارث بن عبد املطلب فقلت ابن عمه ولن خيذله،
سورة بالسيف إذ رفع شواظ من نار بيين وبينه كأنه برق فخفت أن قال مث جئته من خلفه فلم يبق إال أن أساوره 

يا شيب " ميحشين، فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى، فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 
يا شيب : " فرفعت إليه بصري وهلو أحب إيل من مسعي وبصري، فقال: قال" أدن مين، اللهم اذهب عنه الشيطان 

وقال شيبة ابن عثمان بن أيب طلحة أخو بين عبد الدار قلت اليوم أدرك ثأري : وقال ابن اسحاق) ٣" (كفار قاتل ال
  وكان أبوه قد -) ٤] (من حممد [ 



__________  
  .سقطت من االصل واستدركت من الدالئل) ١(
  .أبو أيوب: أيوب، ويف االصل: من الدالئل) ٢(
رمي النيب صلى اهللا عليه وسلم وجوه الكفار والرعب الذي : دالئل يف بابأخرجه البيهقي هذه االخبار يف ال) ٣(

  .١٤٦ - ١٤٣/  ٥ألقي يف قلوهبم ج 
  من ابن هشام ) ٤(

فأدرت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القتله فأقبل شئ حىت تغشى : اليوم أقتل حممدا، قال -قتل يوم أحد 
  ).١(فؤادي، فلم أطق ذاك، وعلمت أنه ممنوع مين 

إنا ملع رسول اهللا : وحدثين والدي إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبري بن مطعم قال: وقال حممد بن إسحاق
صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني والناس يقتتلون إذا نظرت إىل مثل البجاد االسود يهوي من السماء حىت وقع بيننا 

ورواه ) ٣( هزمية القوم، فما كنا نشك أهنا املالئكة قد مال الوادي فلم يكن إال) ٢(وبني القوم، فإذا منل منثور 
  .البيهقي عن احلاكم عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار عن يونس بن بكري عن ابن اسحاق به

رأينا سوادا منكر اللون أخصفا * وملا دنونا من حنني ومائه : يعين يف ذلك -وزاد فقال خديج بن العوجا النصري 
إذا ما لقينا * ولو أن قومي طاوعتين سراهتم ) ٤(مشاريخ من عروى إذا عاد صفصفا * وا هبا مبلمومة شهباء لو قذف

  مثانني ألفا واستمدوا خبندقا* العارض املتكشفا إذا ما لقينا جند آل حممد 
: وقد ذكر ابن إسحاق من شعر مالك بن عوف النصري رئيس هوازن يوم القتال وهو يف حومة الوغا يرجتز ويقول

مث احزألت زمر بعد زمر * مثلي على مثلك حيمي ويكر إذا أضيع الصف يوما والدبر * جماج إنه يوم نكر  أقدم
وأطعن النجالء تعوي * حني يذم املستكن املنجحر ) ٥(قد أطعن الطعنة تقذي بالسرب * كتائب يكل فيهن البصر 

يا زين يا بن مههم أين * امل فيها منكسر تفهق تارات وحينا تنفجر وثعلب الع* وهتر هلا من اجلوف رشاش منهمر 
إذ خترج احلاصن * قد علم البيض الطويالت اخلمر أين يف أمثاهلا غري غمر * تفر قد أنفذ الضرس وقد طال العمر 

وذكر البيهقي من طريق يونس بن بكري عن ابن إسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضا حني وىل ) ٦(من حتت الستر 
  :لك قوله بعدما أسلم وقيل هي لغريهأصحابه منهزمني وذ
__________  

  .٨٧/  ٤سرية ابن هشام ) ١(
  .مبثوث: يف ابن هشام) ٢(

  .يعين متفرق رآه ينزل من السماء
  .١٤٦/  ٥ورواه البيهقي يف الدالئل ج  ٩١/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ) ٣(
  .من عروى: من عود، بدل: يف البيهقي) ٤(

  .من عزوى: ويف ابن هشام
  .عروى وهنا اسم رجل: وقال أبو ذر

  .يعيا عن إدراك هنايتها لكثرة عددها: يكل فيهن البصر) ٥(
  .يف االصل احلاضن وهي اليت حتضن ولدها) ٦(

  أي العفيفة املمتنعة : احلاصن: وأثبتنا ما يف ابن هشام



يوم حنني عليه التاج * أحد ومالك فوقه الرايات ختتفق ومالك مالك ما فوقه ) * ١(أذكر مسريهم والناس كلهم 
  عليهم البيض واالبدان والدرق* يأتلق حىت لقوا الناس حني البأس يقدمهم 

فالقوم منهزم منا * حول النيب وحىت جنه الغسق حىت تنزل جربيل بنصرهم * فضاربوا الناس حىت مل يروا أحدا 
بطعنة * عمر الفاروق إذ هزموا ) ٤(وقد وىف ) ٣(ق ملنعتنا إذا أسيافنا الفل* منا ولو غري جربيل يقاتلنا ) ٢(ومعتلق 

: وملا هزم املشركون وأمكن اهللا رسوله منهم قالت امرأة من املسلمني: منها سرجه العلق قال ابن اسحق) ٥(كان 
قد : وقد أنشدنيه بعض أهل الرواية للشعر: واهللا أحق بالثبات قال ابن هشام* قد غلبت خيل اهللا خيل الالت 

فلما اهنزمت هوازن استحر القتل من ثقيف يف : وخيله أحق بالثبات قال ابن إسحاق* اهللا خيل الالت  غلبت خيل
، فلما قتل أخذها عثمان بن عبد اهللا )٦(بين مالك، فقتل منهم سبعون رجال حتت رايتهم، وكانت مع ذي اخلمار 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ب بن االسودبن ربيعة بن احلارث بن حبيب فقاتل هبا حىت قتل، فأخربين عامر بن وه

وذكر ابن اسحاق عن يعقوب ابن عتبة أنه قتل مع " أبعده اهللا فإنه كان يبغض قريشا : " وسلم ملا بلغه قتله قال
يا معشر العرب إن : عثمان هذا غالم له نصراين، فجاء رجل من االنصار ليسلبه فإذا هو أغرل، فصاح بأعال صوته

فأخذت بيده وخشيت أن تذهب عنا يف العرب، فقلت ال تقل كذلك فداك : ال املغرية بن شعبة الثقفيثقيفا غرل، ق
أيب وأمي إمنا هو غالم لنا نصراين، مث جعلت أكشف له القتلى فأقول له أال تراهم خمتتنني كما ترى ؟ قال ابن 

رايته إىل شجرة وهرب هو وبنو عمه  وكانت راية االحالف مع قارب بن االسود، فلما اهنزم الناس أسند: اسحاق
وقومه فلم يقتل من االحالف غري رجلني، ورجل من بين غرية يقال له وهب ورجل من بين كبة يقال له اجلالح 

  قتل اليوم سيد شباب ثقيف إال ما" ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بلغه قتل اجلالح )٧(
__________  

من السماء فمهزوم : عجزه يف ابن هشام) ٢..(أذكر مسريهم للناس إذا مجعوا: بن هشامالصدر يف البيهقي وا) ١(
  .ومعتنق

  مجع عتيق، وهو النفيس: العتق: الغلق، ويف ابن هشام: يف البيهقي) ٣(
  .وفاتنا: يف ابن هشام) ٤(
  .بل منها: يف ابن هشام والبيهقي) ٥(
  .وهو عوف بن الربيع: ذواخلمار) ٦(

  .قتل منهم قريب من مائة رجل: قال الواقدي
كانت كنة امرأة من غامد ميانية قد ولدت يف قبائل العرب وكانت : اللجالج، من بين كنة وقال: يف الواقدي) ٧(

  .أمة، فاعتق احلارث كل مملوك من بين كنة
  " كبة بالباء، وهو الصواب : " قال أبو ذر اخلشين

  .)١(يعين احلارث بن أويس " كان من ابن هنيدة 
قال ابن اسحاق فقال العباس بن مرداس يذكر قارب بن االسود وفراره من بىن أبيه وذا اخلمار وحبسه نفسه وقومه 

وقوال غري قولكما يسري بأن * وسوف إخال يأتيه اخلبري وعروة إمنا أهدى جوابا * أال من مبلغ غيالن عين : للموت
فكل فىت خبايره خمري وبئس االمر أمر بين قسي * مثل موسى  لرب ال يضل وال جيوز وجدناه نبيا* حممدا عبد رسول 

جنود * أمري والدوائر قد تدور فجئنا أسد غابات إليهم * أضاعوا أمرهم ولكل قوم ) ٢(بوج إذا تقسمت االمور * 
نود ومل إليهم باجل* على حنق نكاد له نطري وأقسم لو مهوا مكثوا لسرنا * اهللا ضاحية تسري نؤم اجلمع مجع بين قسي 



فأقلع والدماء به متور من * ويوم كان قبل لدى حنني ) ٣(أحبناها وأسلمت النصور * يغوروا فكنا أسدلية مث حىت 
على راياهتا واخليل زور ومل يك ذو * ومل يسمع به قوم ذكور قتلنا يف الغبار بين حطيط * االيام مل تسمع كيوم 

  هلم عقل يعاقب أو نكري* اخلمار رئيس قوم 
وقتل منهم بشر كثري وال ) * ٤(وقد بانت ملبصرها االمور فأفلت من جنا منهم حريضا * ام هبم على سنن املنايا أق

أمورهم وأفلتت الصقور بنو * أحاهنم وحان وملكوه ) ٥(وال الغلق الصريرة احلصور * يغين االمور أخو التواين 
تقسمت املزارع والقصور ولكن الرياسة * رب وبنو أبيه أهني هلا الفصافص والشعري فلوال قا* عوف مييح هبم جياد 

  وأحالم إىل عز تصري* على مين أشار به املشري أطاعوا قاربا وهلم جدود * عمموها 
__________  

  .احلارث بن عبد اهللا بن يعمر بن إياس بن أوس بن ربيعة بن احلارث: يف الواقدي) ١(
  .اسم واد بالطائف قبل حنني: وج) ٢
  .موضع قريب من الطائف :لية) ٣(

  ).قاله السهيلي(من هوازن، وهم رهط مالك بن عوف النصري : والنصور
  .جريضا، يعين املختنق بريقه: يف ابن هشام) ٤(
  .تصغري الصرورة، وهو الذي ال يأيت النساء : الصريرة) ٥(

حبرب اهللا ليس هلم نصري * أذان  أنوف الناس ما مسر السمري فإن مل يسلموا فهموا* فإن يهدوا إىل االسالم يلفوا 
إىل االسالم ضائنة ختور فقلنا * برهط بين غزية عنقفري كأن بين معاوية بن بكر ) * ١(كما حكمت بين سعد وجرت 

من البغضاء بعد السلم عور فصل وملا * وقد برأت من االحن الصدور كأن القوم إذ جاؤا إلينا * أسلموا إنا أخوكم 
  كهم مالك بن عوف النصري على ثنية مع طائفة من أصحابهاهنزمت هوازن وقف مل

  .قفوا حىت جتوز ضعفاؤكم وتلحق أخراكم: فقال
نرى : ماذا ترون ؟ قالوا: فبلغين أن خيال طلعت ومالك وأصحابه على الثنية، فقال الصحابه): ٢(قال ابن إسحاق 

و سليم وال بأس عليكم منهم، فلما أقبلوا قوما واضعي رماحهم بني آذان خيلهم، طويلة بوادهم، فقال هؤالء بن
ماذا ترون ؟ قالوا نرى قوما عارضي رماحهم : سلكوا بطن الوادي، مث طلعت خيل أخرى تتبعها، فقال الصحابه

أغفاال على خيلهم، فقال هؤالء االوس واخلزرج وال بأس عليكم منهم، فلما انتهوا إىل أصل الثنية سلكوا طريق 
نرى فارسا طويل الباد واضعا رحمه على عاتقه عاصبا : ماذا ترون ؟ فقالوا: رس فقال الصحابهبين سليم، مث طلع فا

هذا الزبري بن العوام وأقسم بالالت ليخالطنكم فأثبتوا له، فلما انتهى الزبري إىل أصل : ، قال)٣(رأسه مبالءة محراء 
  .الثنية أبصر القوم فصمد هلم فلم يزل يطاعنهم حىت أزاحهم عنها

وأمر رسول اهللا صلى اهللا بالغنائم فجمعت من االبل والغنم والرقيق وأمر أن تساق إىل اجلعرانة فتحبس ] فصل  [
  .وجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري: هناك، قال ابن اسحاق

  عليه وسلم مر يومئذ بامرأة قتلها خالدوحدثين بعض أصحابنا أن رسول اهللا صلى اهللا : قال ابن اسحاق] فصل [ 
__________  

  .يف سرية ابن هشام قال ابن هشام) ٢..(كما حكت بين سعد وحرب: يف ابن هشام صدره) ١(
  .يف الواقدي، مالءة صفراء) ٣(



 إن رسول اهللا صلى اهللا عليه: أدرك خالدا فقل له" عليها فقال لبعض أصحابه ) ١(ابن الوليد والناس متقصفون 
  .هكذا رواه ابن إسحاق منقطعا) ٢" (ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عسيفا  -وسلم 

  ثنا أبو عامر عبد امللك بن عمرو، ثنا املغرية بن عبد الرمحن، عن أيب الزناد،: وقد قال االمام أمحد
سول اهللا صلى اهللا عليه حدثين املرقع بن صيفي عن جده رباح بن ربيع أخي بين حنظلة الكاتب أنه أخربه أنه رجع ر

وسلم يف غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فمر رباح وأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على 
امرأة مقتولة مما أصابت املقدمة، فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حىت حلقهم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فقال " ما كانت هذه لتقاتل " ف عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال وسلم على راحلته فانفرجوا عنها فوق
وكذلك رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث " احلق خالدا فقل له ال يقتلن ذرية وال عسيفا " الحدهم 

  .املرقع بن صيفي به حنوه
الرئيس مالك بن عوف النصري فلجأوا إىل غزوة أوطاس وكان سببها أن هوازن ملا اهنزمت ذهبت فرقة منهم فيهم 

الطائف فتحصنوا هبا، وسارت فرقة فعسكروا مبكان يقال له أوطاس فبعث إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
سرية من أصحابه عليهم أبو عامر االشعري فقاتلوهم فغلبوهم، مث سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنفسه 

  .ئف كما سيأيتالكرمية فحاصر أهل الطا
وملا اهنزم املشركون يوم حنني أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم بأوطاس، : قال ابن إسحاق

وتوجه بعضهم إىل خنلة، ومل يكن فيمن توجه حنو خنلة إال بنو غرية من ثقيف، وتبعت خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه 
دريد بن  -وهي أمه  -السلمي ويعرف بابن الدغنة ) ٣(ع بن أهان فأدرك ربيعة بن رفي: وسلم من سلك الثنايا قال

الصمة فأخذ خبطام مجله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه يف شجار هلم، فإذا برجل، فأناخ به، فإذا شيخ كبري، وإذا 
ا ربيعة بن قال أن! ومن أنت : أقتلك، قال: ماذا تريد يب ؟ قال: دريد بن الصمة وال يعرفه الغالم، فقال له دريد
خذ سيفي هذا من مؤخر رحلي يف ! بئس ما سلحتك أمك : رفيع السلمي، مث ضربه بسيفه فلم يغن شيئا، قال

الشجار، مث أضرب به، وارفع عن العظام، واخفض عن الدماغ، فإين كذلك كنت أضرب الرجال، مث إذا أتيت 
ملا ضربته : نساءك، فزعم بنو سليم أن ربيعة قالأمك فأخربها أنك قتلت دريد بن الصمة، قرب واهللا يوم منعت فيه 

  وبطون) ٤(فوقع تكشف، فإذا عجانه 
__________  

  .مزدمحون: متقصفون) ١(
  .االجري، والعبد املستعان به: العسيف) ٢(
  .ابن أهبان بن ثعلبة بن ربيعة بن يربوع بن مسال بن عوف بن امرئ القيس: يف ابن هشام) ٣(
  .ية والدبرما بني اخلص: عجانه) ٤(

أما واهللا لقد أعتق : فخذيه مثل القراطيس، من ركوب اخليل أعراء، فلما رجع ربيعة إىل أمه أخربها بقتله إياه فقالت
  .أمهات لك ثالثا

فظل * قالوا قتلنا دريدا قلت قد صدقوا : مث ذكر ابن إسحاق ما رثت به عمرة بنت دريد أباها فمن ذلك قوهلا
رأت سليم وكعب كيف يأمتر إذن لصبحهم غبا وظاهرة * لوال الذي قهر االقوام كلهم  دمعي على السربال ينحدر

وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آثار من توجه قبل : حيث استقرت نواهم جحفل ذفر قال ابن اسحاق* 
فقتل، فأخذ الراية أبو أوطاس أبا عامر االشعري، فأدرك من الناس بعض من أهنزم، فناوشوه القتال، فرمي أبو عامر 



موسى االشعري وهو ابن عمه، فقاتلهم ففتح اهللا عليهم وهزمهم اهللا عزوجل، ويزعمون أن سلمة بن دريد هو 
ملن ) ١(ابن مسادير * إن تسألوا عين فإين سلمه : الذي رمى أبا عامر االشعري بسهم فأصاب ركبته فقتله وقال

أن أبا : وحدثين من أثق به من أهل العلم بالشعر وحديثه: إسحاقتومسه أضرب بالسيف رؤس املسلمه قال ابن 
عامر االشعري لقي يوم أوطاس عشرة أخوة من املشركني، فحمل عليه أحدهم، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه 

اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر، مث محل عليه آخر، فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إىل : إىل االسالم ويقول
اللهم اشهد عليه فقتله أبو عامر، مث جعلوا حيملون عليه وهو يقول ذلك، حىت قتل تسعة، وبقي : االسالم ويقول

: العاشر فحمل على أيب عامر ومحل عليه أبو عامر وهو يدعوه إىل االسالم ويقول اللهم اشهد عليه، فقال الرجل
  اللهم ال تشهد علي فكف

هذا شريد أيب : " حسن إسالمه، فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا رآه قالعنه أبو عامر، فأفلت، فأسلم بعد ف
العالء وأوىف ابنا احلارث، من بين جشم بن معاوية فأصاب أحدمها قلبه، : ورمى أبا عامر، أخوان: قال" عامر 

) ٢] (ن معاوية ب[ واآلخر ركبته فقتاله، ووىل الناس أبا موسى، فحمل عليهما فقتلهما، فقال رجل من بين جشم 
  )٣(وقد كان داهية أربدا * ء وأوىف مجيعا ومل يسندا مها القاتالن أبا عامر * إن الرزية قتل العال : يرثيهما

__________  
  .أم سلمة بن دريد: مسادير) ١(
  .من ابن هشام) ٢(
  .ذا هبة، وهبة السيف اهتزازه: يف ابن هشام) ٣(

: أقل عثارا وأرمى يدا وقال البخاري* فلم ير يف الناس مثليهما ) ١(سدا كأن على عطفه جم* مها تركاه لدى معرك 
ملا فرغ رسول : بن عبد اهللا، عن أيب بردة، عن أيب موسى قال) ٢(ثنا حممد بن العالء، وحدثنا أبو أسامة، عن يزيد 

فقتل دريد وهزم اهللا اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حنني بعث أبا عامر على جيش إىل أوطاس فلقي دريد بن الصمة 
: وبعثين مع أيب عامر، فرمي أبو عامر يف ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته يف ركبته، قال: أصحابه، قال أبو موسى

ذاك قاتلي الذي رماين، فقصدت له، فلحقته فلما : فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك ؟ فأشار إىل أيب موسى فقال
اليب : أال تستحي أال تثبت ؟ فكف فاختلفنا ضربتني بالسيف فقتلته، مث قلت: رآين وىل فاتبعته وجعلت أقول له

  .فانتزع هذا السهم، فنزعته فنزا منه املاء: عامر قتل اهللا صاحبك، قال
استغفر يل، واستخلفين أبو عامر على الناس : يا ابن أخي اقرئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السالم وقل له: قال

مات، فرجعت فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته على سرير مرمل وعليه فراش  فمكث يسريا مث
  قل له استغفر: قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخربته خبربنا وخرب أيب عامر وقوله

اللهم اجعله "  قال ورأيت بياض إبطيه مث" اللهم اغفر لعبيد أيب عامر " فدعا مباء فتوضأ مث رفع يديه فقال : يل، قال
اللهم اغفر لعبد اهللا بن قيس ذنبه : " فقلت ويل فاستغفر، فقال" أو من الناس  -يوم القيامة فوق كثري من خلقك 
  ).٣(إحدامها اليب عامر واالخرى اليب موسى رضي اهللا عنهما : قال أبو بردة" وأدخله يوم القيامة مدخال كرميا 
حدثنا : عن أيب أسامة به حنوه وقال االمام أمحد) ٤(ن العالء وعبد اهللا بن براد ورواه مسلم عن أيب كريب حممد ب

أصبنا نساء : عن عثمان البيت، عن أيب اخلليل، عن أيب سعيد اخلدري قال -هو الثوري  -عبد الرزاق، أنبأ سفيان 
عليه وسلم فنزلت هذه اآلية  من سيب أوطاس وهلن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن وهلن أزواج، فسألنا النيب صلى اهللا

  .قال فاستحللنا هبا فروجهن]  ٢٤: النساء) [ واحملصنات من النساء إال ما ملكت أميانكم(



  .وهكذا رواه الترمذي والنسائي من حديث عثمان البيت به
  .وأخرجه مسلم يف صحيحه من حديث شعبة عن قتادة عن أيب اخلليل عن أيب سعيد اخلدري

محد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث سعيد بن أيب عروبة، زاد مسلم وشعبة والترمذي من وقد رواه االمام أ
  حديث مهام

__________  
  .الثوب املصبوغ باجلساد، وهو الزعفران: اجملسد) ١(
  .من البخاري ويف االصل يزيد بن عبد اهللا) ٢(
  .٤١/  ٨لباري فتح ا ٤٣٢٣باب احلديث ) ٥٥(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٣(

  .باب) ٣٨(ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة 
  ).١٦٥(احلديث 

  .١٥٣ - ١٥٢/  ٥ج : ورواه البيهقي يف الدالئل يف باب ما جاء يف جيش أوطاس
  .من صحيح مسلم، ويف االصل عبد اهللا بن أيب براد وهو حتريف) ٤(

  وعبد اهللا بن براد هو أبو عامر االشعري 

أن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا : ادة، عن أيب اخلليل عن أيب علقمة اهلامشي عن أيب سعيدعن حيىي ثالثتهم عن قت
عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أوطاس هلن أزواج من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وهذا لفظ )  ما ملكت أميانكمواحملصنات من النساء إال(وسلم كفوا وتأمثوا من غشياهنن، فنزلت هذه اآلية يف ذلك 
  أمحد بن حنبل فزاد يف هذا االسناد أبا علقمة اهلامشي وهو ثقة

  .وكان هذا هو احملفوظ واهللا أعلم
  .وقد استدل مجاعة من السلف هبذه اآلية الكرمية على أن بيع االمة طالقها

ن املسيب واحلسن البصري روى ذلك عن ابن مسعود وأيب بن كعب وجابر بن عبد اهللا وابن عباس وسعيد ب
وخالفهم اجلمهور مستدلني حبديث بريرة حيث بيعت مث خريت يف فسخ نكاحها أو إبقاءه، فلو كان بيعها طالقها هلا 

ملا خريت، وقد تقصينا الكالم على ذلك يف التفسري مبا فيه كفاية وسنذكره إن شاء اهللا يف االحكام الكبري، وقد 
باحة االمة املشركة هبذا احلديث يف سبايا أوطاس، وخالفهم اجلمهور وقالوا هذه استدل مجاعة من السلف على إ

  .قضية عني فلعلهن أسلمن أو كن كتابيات وموضع تقرير ذلك يف االحكام الكبري إن شاء اهللا تعاىل
) ١(، وزيد من استشهد يوم حنني وأوطاس أمين ابن أم أمين موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أمين بن عبيد

بن زمعة بن االسود ابن املطلب بن أسد مجح به فرسه الذي يقال له اجلناح فمات، وسراقة بن مالك بن احلارث بن 
  .عدي االنصاري من بين العجالن، وأبو عامر االشعري أمري سرية أوطاس، فهؤالء أربعة رضي اهللا عنهم

حني * لوال االله وعبده وليتم : زهري بن أيب سلمى ما قيل من االشعار يف غزوة هوازن فمن ذلك قول جبري بن
من بني ساع ثوبه يف كفه ) ٣(وسوابح يكبون لالذقان * باجلزع يوم حبالنا أقراننا ) ٢(استخف الرعب كل جبان 

وأذهلم * وأعزنا بعبادة الرمحن واهللا أهلكهم وفرق مجعهم * واهللا أكرمنا وأظهر ديننا ) ٤(ومقطر بسنابك ولبان * 
  بادة الشيطانبع

__________  
انظر ابن حزم (رقيم بن ثعلبة بن زيد بن لوذان : يزيد، والواقدي وابن سعد مل يذكراه بل ذكرا: يف ابن هشام) ١(



  ).١٥٢/  ٢طبقات ابن سعد  - ٩٢٢/  ٣ومغازي الواقدي 
  .القلب: جيان، وتروى جنان، واجلنان) ٢(
  .ما انعطف من الوادي: اجلزع) ٣(
  .مجع سنبك وهو طرف مقدم احلافر: مرمي على قطره، وهو جنبه، والسنابك: مقطر) ٤(

  الصدر : واللبان

يا لكتيبة االميان أين الذين هم أجابوا : يدعون* إذ قام عم نبيكم ووليه : قال ابن هشام ويروي فيها بعض الرواة
وما يتلو * لسوابح يوم مجع فإين وا: وقال عباس بن مرداس السلمي) ١(يوم العريض وبيعة الرضوان * رهبم 

* جبنب الشعب أمس من العذاب هم رأس العدو من أهل جند * الرسول من الكتاب لقد أحببت ما لقيت ثقيف 
بأوطاس * وحلت بركها ببين رئاب وصرما من هالل غادرهتم * فقتلهم ألذ من الشراب هزمنا اجلمع مجع بين قسي 

إىل االورال تنحط * لقام نساؤهم والنقع كايب ركضنا اخليل فيهم بني بس * تعفر بالتراب ولو القني مجع بين كالب 
يا خامت النباء إنك : كتيبته تعرض للضراب وقال عباس بن مرداس أيضا* بذي جلب رسول اهللا فيهم ) ٢(بالتهاب 

فوا مبا عاهدهتم يف خلقه وحممدا مساكا مث الذين و* باحلق كل هدى السبيل هداكا إن االله بىن عليك حمبة * مرسل 
ملا تكنفه العدو يراكا يغشى ذوي النسب القريب * السالح كأنه ) ٣(جند بعثت عليهم الضحاكا رجال به ذرب * 

  حتت العجاجة يدمغ االشراكا* يبغي رضا الرمحن مث رضاكا أنبئك أين قد رأيت مكره * وإمنا 
ضربا وطعنا يف العدو * بنو سليم معنقون أمامه و) ٤(يفري اجلماجم صارما فتاكا * طورا يعانق باليدين وتارة 

  إال لطاعة رهبم وهواكا* أسد العرين أردن مث عراكا ما يرجتون من القريب قرابة * دراكا ميشون حتت لوائه وكأهنم 
__________  

  .واد باملدينة: العريض) ١(
  .ة املطبوعة أوراد وهو حتريفأجيل ثالثة سود، ويف نسخ البداي: موضع يف أرض بين جشم، واالورال: بس) ٢(
  .حدته ومضاؤه، ويف نسخ البداية املطبوعة درب بالدال وهو حتريف: ذرب السالح) ٣(
  منه الذي عاينت كان شفاكا * يغشى به هام الكماة ولو ترى : بعده يف ابن هشام) ٤(

عفا جمدل من أهله فمتالع ): ١(معروفة وولينا موالكا وقال عباس بن مرداس أيضا * هذي مشاهدنا اليت كانت لنا 
رخي وصرف الدهر للحي جامع حبيبة ألوت * ديار لنا يا مجل إذ جل عيشنا ) ٢(فمطال أريك قد خال فاملصانع * 

فإين وزير للنيب وتابع دعانا إليه * لبني فهل ماض من العيش راجع فإن تبتغي الكفار غري ملومة * هبا غربة النوى 
لبوس هلم من نسج داود رائع نبايعه * املرار منهم وواسع فجئنا بألف من سليم عليهم خزمية و* خري وفد علمتهم 
بأسيافنا والنقع كاب وساطع عالنية * يد اهللا بني االخشبني نبايع فجسنا مع املهدي مكة عنوة * باالخشبني وإمنا 

إلينا وضاقت بالنفوس  *محيم وآن من دم اجلوف ناقع ويوم حنني حني سارت هوازن * واخليل يغشى متوهنا 
  االضالع

) ٣(لواء كخذروف * قراع االعادي منهم والوقائع أمام رسول اهللا خيفق فوقنا * صربنا مع الضحاك ال يستفزنا 
نذود أخانا عن أخينا ولو ترى ) ٤(بسيف رسول اهللا واملوت كانع * السحابة المع عشية ضحاك بن سفيان معتص 

رضينا به فيه اهلدى والشرائع أقام به بعد الضاللة * بع ولكن دين اهللا، دين حممد مصاال لكنا االقربني نتا) * ٥(
وقد ) ٦(بعاقبة واستبدلت نية خلفا * تقطع باقي وصل أم مؤمل : وليس المر محه اهللا دافع وقال عباس أيضا* أمرنا 



  فما صدقت فيه وال برت احللفا* حلفت باهللا ال تقطع القوى 
__________  

  .القصائد من هنا إىل آخرها سقطت من نسخة التيموريةهذه ) ١(
  .امساء مواضع: جمدل ومتالع وأربك) ٢(
  .سرعة حترك هذا اللواء واضطرابه: طرفها، يريد به: خذروف السحابة) ٣(
  .قريب: ضارب، وكانع: معتص) ٤(
  .يريد أنه من بين سليم) ٥(

  .كما أن هوازن من قيس: وسليم من قيس
  .نويه االنسان من وجه ويقصدهما ي: النية) ٦(

  .البعد: النية من النوى: وقال السهيلي

فقد زودت قليب على * فإن تتبع الكفار أم مؤمل ) ١(وحتتل يف البادين وجرة فالعرفا * خفافية بطن العقيق مصيفها 
وفينا ومل يستوفها *  حممد أبينا ومل نطلب سوى ربنا حلفا وإنا مع اهلادي النيب* نأيها شغفا وسوف ينبئها اخلبري بأننا 

* أطاعوا فما يعصون من أمره حرفا خفاف وذكوان وعوف ختاهلم * معشر ألفا بفتيان صدق من سليم أعزة 
  مصاعب زافت يف طروقتها كلفا

وزدنا على احلي * أسودا تالقت يف مراصدها غضفا بنا عز دين اهللا غري تنحل * كأن نسيج الشهب والبيض ملبس 
إذا * عقاب أرادت بعد حتليقها خطفا على شخص االبصار حتسب بينها * فا مبكة إذ جئنا كأن لواءنا الذي معه ضع

المر رسول اهللا عدال وال صرفا مبعترك ال يسمع * غداة وطئنا املشركني ومل جند ) ٢(هي جالت يف مراودها عزقا 
وتقطف أعناق الكماة هبا قطفا فكائن * قرها لنا زمحة إال التذامر والنقفا ببيض تطري اهلام عن مست* القوم وسطه 

وهللا ما يبدو مجيعا وما * وأرملة تدعو على بعلها هلفا رضا اهللا ننوي ال رضا الناس نبتغي * تركنا من قتيل ملحب 
عني ) ٣(مثل احلماطة أغضى فوقها الشفر * ما بال عينك فيها عائر سهر : خيفى وقال عباس أيضا رضي اهللا عنه

تقطع السلك منه فهو منتثر يا بعد * فاملاء يغمرها طورا وينحدر كأنه نظم در عند ناظمه * شجوها أرق تأوهبا من 
وىل الشباب وزار * دع ما تقدم من عهد الشباب فقد ) ٤(ومن أتى دونه الصمان فاحلفر * منزل من ترجو مودته 

* خر مفتخر قوم مهوا نصروا الرمحن واتبعوا ويف سليم الهل الف* واذكر بالء سليم يف مواطنها ) ٥(الشيب والزعر 
  وال ختاور يف مشتاهم البقر* دين الرسول وأمر الناس مشتجر ال يغرسون فسيل النخل وسطهم 

__________  
  .امساء مواضع: العقيق ووجرة والعرف) ١(
  .يلجيوز أن يكون مجع مراد، وهو حيث ترود اخل: مجع مرود وهو الوتد، قال السهيلي: مراود) ٢(
  .كل ما أعل العني من رمد أو قذى: العائر) ٣(

  .تنب الذرة: واحلماطة
  .موضعان: الصمان واحلفر) ٤(أصل منبت الشعر يف اجلفن : والشغر

  .قلة الشعر: الزعر) ٥(



وحي ذكوان ال * تدعى خفاف وعوف يف جوانبها ) ١(يف دارة حوهلا االخطار والعكر * إال سوابح كالعقبان مقربة 
خنل * ببطن مكة واالرواح تبتدر حىت رفعنا وقتالهم كأهنم * الضاربون جنود الشرك ضاحية ) ٢( ضجر ميل وال

* للدين عزا وعند اهللا مدخر إذ نركب املوت خمضرا بطائنه * بظاهرة البطحاء منقعر وحنن يوم حنني كان مشهدنا 
شى الليث يف غاباته اخلدر يف مأزق من جمر كما م* واخليل ينجاب عنها ساطع كدر حتت اللواء مع الضحاك يقدمنا 

هللا ننصر من شئنا وننتصر حىت تأوب * تكاد تأفل منه الشمس والقمر وقد صربنا بأوطاس أسنتنا * احلرب كلكلها 
إال وقد أصبح منا فيهم أثر وقال * لوال املليك ولوال حنن ما صدروا فما ترى معشرا قلوا وال كثروا * أقوام منازهلم 

إما أتيت على النيب فقل ) ٣(وجناء جممرة املناسم عرمس * يا أيها الرجل الذي هتوي به : يضا رضي اهللا عنهعباس أ
فوق التراب إذا تعد االنفس إنا وفينا بالذي * حقا عليك إذا اطمأن اجمللس ياخري من ركب املطي ومن مشى * له 

حىت صبحنا ) ٤(مجع تظل به املخارم ترجس * ة كلها واخليل تقدع بالكماة وتضرس إذ سال من أفناء هبث* عاهدتنا 
بيضاء حمكمة الدخال وقونس يروي * شهباء يقدمها اهلمام االشوس من كل أغلب من سليم فوقه * أهل مكة فيلقا 

  وخناله أسدا إذا ما يعبس* القناة إذا جتاسر يف الوغى 
ألف أمد به الرسول * نني قد وىف من مجعنا وعلى ح) ٥(عضب يقد به ولدن مدعس * يغشى الكتيبة معلما وبكفه 

  عرندس
__________  

  .االبل الكثرية: مغرية أثبتنا مقربة من ابن هشام، والعكر: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .اجلماعات من االبل: واالخطار

  .قبائل: خفاف وعوف وذكوان) ٢(
  .و مقدم طرف خف البعريمجع منسم وه: الناقة الضخمة الوجنات، واملناسم: الوجناء) ٣(

  .العرمس الشديدة القوية
  .حي من سليم: هبثة) ٤(

  .الطرق يف اجلبال: واملخارم
  .السيف القاطع: السريع الطعن، وغصب: مدعس) ٥(

واهللا ليس بضائع من * منصي وحيرسنا االله حبفظه ) ١(والشمس يومئذ عليهم أمشس * كانوا أمام املؤمنني دريئة 
كفت العدو وقيل منها * رضي اآلله به فنعم احملبس وغداة أوطاس شددنا شدة * باملناقب حمبسا حيرس ولقد حبسنا 

عري تعاقبه السباع * ثدي متد به هوازن أيبس حىت تركنا مجعهم وكأنه * يا احبسوا تدعو هوازن باالخوة بيننا 
شد حيث ميما دعا ربه واستنصر اهللا رسول االله را* من مبلغ االقوام أن حممدا : مفرس وقال أيضا رضي اهللا عنه

يؤم بنا أمرا من اهللا حمكما متاروا بنا يف الفجر حىت * فأصبح قد وىف إليه وأنعما سرينا وواعدنا قديدا حممدا * وحده 
  ورجال كدفاع االيت عرمرما* على اخليل مشدودا علينا دروعنا ) ٢(مع الفجر فتيانا وغابا مقوما * تبينوا 

أطاعوا فما يعصونه ما * سليم وفيهم منهم من تسلما وجند من االنصار ال خيذلونه * إن كنت سائال فإن سراة احلي 
تصيب به يف احلق من * وقدمته فإنه قد تقدما جبند هداه اهللا أنت أمريه * تكلما فإن تك قد أمرت يف القوم خالدا 

وحب إلينا أن نكون * وقال نيب املؤمنني تقدموا  فأكملتها ألفا من اخليل ملجما* كان أظلما حلفت ميينا برة حملمد 
وحىت صبحنا * بنا اخلوف إال رغبة وحتزما أطعناك حىت أسلم الناس كلهم * املقدما وبتنا بنهي املستدير ومل يكن 

وال يطمئن الشيخ حىت يسوما مسونا هلم ورد القطا زفه * يضل احلصان االبلق الورد وسطه ) ٣(اجلمع أهل يلملما 



حنينا وقد سالت دوامعه دما إذا شئت من * وكل تراه عن أخيه قد أحجما لدن غدوة حىت تركنا عشية * ضحى 
  وحب إليها أن خنيب وحنرما* وفارسها يهوي ورحما حمطما وقد أحرزت منا هوازن سرهبا * كل رأيت طمرة 

__________  
  .الكتيبة املدافعة: دريئة) ١(
  .هنا الرماح: الغاب) ٢(
  .ميقات احلاج القادم من جهة اليمن، وهو جبل على مرحلتني من مكة : يلملم) ٣(

هكذا أورد االمام حممد بن إسحاق هذه القصائد من شعر عباس بن مرداس السلمي رضي اهللا عنه وقد تركنا بعض 
ن ذلك ما أورده من القصائد خشية االطالة وخوف املالمة، مث أورد من شعر غريه أيضا وقد حصل ما فيه كفاية م

  .واهللا أعلم
  بسم اهللا الرمحن الرحيم غزوة الطائف

قاتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني وحاصر الطائف يف شوال : قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري
وملا قدم فل ثقيف الطائف أغلقوا عليهم أبو اب مدينتها وصنعوا الصنائع للقتال : وقال حممد بن إسحاق: سنة مثان

يتعلمان صنعة الدبابات ) ١(مل يشهد حنينا وال حصار الطائف عروة بن مسعود وال غيالن بن سلمة كانا جبرش و
قال مث سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف حني فرغ من حنني فقال كعب بن ): ٢(واجملانيق والضبور 

دوسا أو : قواطعهن* يوفا خنربها ولو نطقت لقالت وخيرب مث أمجعنا الس* قضينا من هتامة كل ريب : مالك يف ذلك
وتصبح دوركم منكم خلوفا * بساحة داركم منا ألوفا وننتزع العروش ببطن وج * ثقيفا فلست حلاضن إن مل تروها 

هلا مما أناخ هبا رجيفا بأيديهم قواضب * يغادر خلفه مجعا كثيفا إذا نزلوا بساحتكم مسعتم * ويأتيكم لنا سرعان خيل 
ختال جدية االبطال ) ٣(قيون اهلند مل تضرب كتيفا * يزرن املصطلني هبا احلتوقا كأمثال العقائق أخلصتها * رهفات م

* من االقوام كان بنا عريفا خيربهم بأنا قد مجعنا * أجدهم أليس هلم نصيح ) ٤(غداة الزحف جاديا مدوفا * فيها 
* حييط بسور حصنهم صفوفا رئيسهم النيب وكان صلبا * بزحف وأنا قد أتيناهم ) ٥(عتاق اخليل والنجب الطروفا 
  نقي القلب مصطربا عزوفا

__________  
  .من خماليف اليمن من جهة مكة: جرش) ١(
جلد : الضرب: ويف اللسان) قاله اخلليل(جلود يغشى هبا خشب يتقى هبا يف احلرب عند االنسحاب : الضبور) ٢(

  .ون لقتال أهلهايغشى خشبا فيها رجال تقرب إىل احلص
  .هي الدبابات اليت تقرب للحصون، لتنقب من حتتها: وقال

  .مجع كتيفة وهي الصفيحة الصغرية: كتيف) ٣(
  .املبلول، املخلوط بغريه: املدوف) ٤(

  .الزعفران: واجلادي
  .الكرام من اخليل: الطروف) ٥(

هو الرمحن كان بنا رؤفا فإن تلقوا * ع ربا وحلم مل يكن نزقا خفيفا نطيع نبينا ونطي* رشيد االمر ذا حكم وعلم 
وال يك أمرنا رعشا ضعيفا جنالد ما بقينا * وجنعلكم لنا عضدا وريفا وإن تابوا جناهدكم ونصرب * إلينا السلم نقبل 



وا وكم من معشر ألب) ١(أأهلكنا التالد أم الطريفا * إىل االسالم إذعانا مضيفا جناهد ال نبايل ما لقينا * أو تنيبوا 
* فجدعنا املسامع واالنوفا بكل مهند لني صقيل * صميم اجلذم منهم واحلليفا أتونا ال يرون هلم كفاء * علينا 

ونسليها * يقوم الدين معتدال حنيفا وتنسى الالت والعزى وود * نسوقهم هبا سوقا عنيفا المر اهللا واالسالم حىت 
فأجابه كنانة بن عبد : ال ميتنع يقبل خسوفا وقال ابن اسحاق ومن* القالئد والشنوفا فأمسوا قد أقروا واطمأنوا 

وقد وفد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك يف وفد ثقيف : قلت: ياليل بن عمرو بن عمري الثقفي
  .فأسلم معهم

مل يسلم بل صار قاله موسى بن عقبة وأبو إسحاق وأبو عمر بن عبد الرب وابن االثري وغري واحد، وزعم املدايين أنه 
فإنا بدار معلم ال نرميها وجدنا هبا اآلباء من قبل ما ترى * من كان يبغينا يريد قتالنا : إىل بالد الروم فتنصر ومات هبا

  وكانت لنا أطواؤها وكرومها* 
 إذا ما أتت* أننا  -إن قالت احلق  -فأخربها ذو رأيها وحليمها وقد علمت * وقد جربتنا قبل عمرو بن عامر 

* ويعرف للحق املبني ظلومها علينا دالص من تراث حمرق ) * ٢(صعر اخلدود نقيمها نقومها حىت يلني شريسها 
: قال ابن إسحاق) ٤(إذا جردت يف غمرة ال نشيمها * نرفعها عنا ببيض صوارم ) ٣(كلون السماء زينتها جنومها 

  :وسلم إىل الطائفوقال شداد بن عارض اجلشمي يف مسري رسول اهللا صلى اهللا عليه 
__________  

  .اجلديد: القدمي، والطريف: التالد) ١(
  .الشديد: الشريس) ٢(
  .الدروع اللينة: دالص) ٣(

  ).قاله السهيلي(يريد عمرو بن عامر وهو أول من حرق العرب بالنار : حمرق
  ال نقيمها : ال نشيمها) ٤(

ومل تقاتل * ينتصر إن اليت حرقت بالسد فاشتعلت  وكيف ينصر من هو ليس* ال تنصروا الالت إن اهللا مهلكها 
فسلك رسول : يظعن وليس هبا من أهلها بشر قال ابن إسحاق* لدى أحجارها هدر إن الرسول مىت ينزل بالدكم 

) ٣(مث على املليح ) ٢(مث على قرن ) ١(على خنلة اليمانية  -يعين من حنني إىل الطائف  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .من ليلة فابتىن هبا مسجدا فصلى فيه) ٤(حبرة الرغاء مث على 

فحدثين عمرو بن شعيب أنه عليه السالم أقاد يومئذ ببحرة الرغاء، حني نزهلا، بدم، وهو أول دم : قال ابن إسحاق
ة أقيد به يف االسالم، رجل من بين ليث قتل رجال من هذيل فقتله به وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو بلي

  .حبصن مالك بن عوف فهدم
: مث سلك يف طريق يقال هلا الضيقة فلما توجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سأل عن امسها فقال: قال ابن إسحاق

حىت نزل حتت سدرة يقال ) ٥(ما اسم هذه الطريق ؟ فقيل الضيقة فقال بل هي اليسرى، مث خرج منها على خنب 
  ن ثقيف، فأرسل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إما أن خترج إلينا وإما أنهلا الصادرة قريبا من مال رجل م

  .خنرب عليك حائطك، فأىب أن خيرج، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باخرابه
عن امساعيل بن أمية عن جبري بن أيب جبري مسعت عبد اهللا بن عمرو مسعت رسول اهللا صلى اهللا : وقال إبن إسحاق

هذا قرب أيب رغال " لم يقول حني خرجنا معه إىل الطائف فمررنا بقرب فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عليه وس
وهو أبو ثقيف وكان من مثود وكان هبذا احلرم يدفع عنه فلما خرج أصابته النقمة اليت أصابت قومه هبذا املكان 



قال فابتدره الناس فاستخرجوا معه " نه أصبتموه فدفن فيه وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم ع
  .الغصن

  .ورواه أبو داود عن حيىي بن معني عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه عن حممد بن إسحاق به
  .من حديث يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن إمساعيل بن أمية به: ورواه البيهقي
وسلم حىت نزل قريبا من الطائف، فضرب به عسكره فقتل  مث مضى رسول اهللا صلى اهللا عليه: قال ابن اسحاق

ناس من أصحابه بالنبل، وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا إىل موضع مسجده عليه السالم اليوم 
بالطائف الذي بنته ثقيف بعد إسالمها، بناه عمرو بن أمية بن وهب وكانت فيه سارية ال تطلع عليها الشمس 

وم إال مسع هلا نقيض فيما يذكرون، قال فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة، قال ابن هشام ويقال سبع صبيحة كل ي
  عشرة ليلة،

__________  
واد يصب فيه يدعان وبه مسجد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبه عسكرت هوازن يوم حنني : خنلة اليمانية) ١(
  ).معجم البلدان(
  .د ومخسون ميالقرية بينها وبني مكة أح: قرن) ٢(
  ).معجم البلدان(
  ).معجم البلدان(واد بالطائف : املليح) ٣(
  ).معجم ما استعجم(موضع يف لية من ديار بين نصر : حبرة الرغاء) ٤(
  .واد بالطائف: خنب) ٥(

نة مث سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف وترك السىب باجلعرا: وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري
وملئت عرش مكة منهم، فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باالكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم 

  ويقاتلونه من وراء حصنهم ومل خيرج إليه أحد منهم غري أيب بكرة بن مسروح
هبم ليغيظوهم هبا، أخي زياد المه، فأعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكثرت اجلراح، وقطعوا طائفة من أعنا

  .ال تفسدوا االموال فإهنا لنا أو لكم: فقالت هلم ثقيف
) ١(أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كل رجل من املسلمني أن يقطع مخس خنالت ومخس حبالت : وقال عروة

أيب سفيان وبعث مناديا ينادي من خرج إلينا فهو حر، فاقتحم إليه نفر فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن 
  ).٢(المه، فأعتقهم ودفع كل رجل منهم إىل رجل من املسلمني يعوله وحيمله 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ثنا يزيد، ثنا حجاج، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس: وقال االمام أمحد
  .كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف رجلني

حاصر : ثنا عبد القدوس ابن بكر بن خنيس، ثنا احلجاج، عن احلكم، عن مقسم عن ابن عباس قال: وقال أمحد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل الطائف فخرج إليه عبد ان فأعتقهما أحدمها أبو بكرة وكان رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وسلم يعتق العبيد إذا خرجوا إليه
قال رسول اهللا : ثنا نصر بن رئاب، عن احلجاج، عن احلكم، عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: وقال أمحد أيضا

فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكرة " من خرج إلينا من العبيد فهو حر " صلى اهللا عليه وسلم يوم الطائف 
جاج بن أرطاة وهو ضعيف، فأعتقهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا احلديث تفرد به أمحد ومداره على احل



لكن ذهب االمام أمحد إىل هذا فعنده أن كل عبد جاء من دار احلرب إىل دار االسالم عتق حكما شرعيا مطلقا 
عاما، وقال آخرون إمنا كان هذا شرطا ال حكما عاما ولو صح احلديث لكان التشريع العام أظهر كما يف قوله عليه 

) ٣(حدثين عبد اهللا بن املكرم : وقد قال يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق "من قتل قتيال فله سلبه " السالم 
ملا حاصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل الطائف خرج إليه رقيق من رقيقهم أبو بكرة عبد : الثقفي قال

وحينس ووردان اللحارث ابن كلدة واملنبعث وكان امسه املضطجع فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املنبعث، 
  .يف رهط من رقيقهم فأسلموا

" ال أولئك عتقاء اهللا : " فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلموا قالوا يا رسول اهللا رد علينا رقيقنا الذين أتوك ؟ قال
  ).٤(ورد على ذلك الرجل والء عبده فجعله له 

وهو أول  -أبا عثمان قال مسعت سعدا مسعت : ثنا حممد بن بشار، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن عاصم: وقال البخاري
  من رمى بسهم يف سبيل اهللا وأبا بكرة وكان تسور حصن الطائف يف أناس فجاء

__________  
  .مخس خنالت أو حبالت من كرومهم: يف رواية البيهقي عنه) ١(
/  ٥لدالئل ج ، ورواها البيهقي يف ا)٢٢٨(رواية موسى بن عقبة ذكرها ابن عبد الرب يف الدرر خمتصرة ص ) ٢(

١٥٨ - ١٥٧.  
  .من ابن هشام) ٣(

  .ويف االصل املكرم وهو حتريف
  . ١٥٩/  ٥رواه البيهقي عن ابن اسحاق يف الدالئل ج ) ٤(

من ادعى إىل غري أبيه " مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قاال -إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .رواه مسلم من حديث عاصم بهو" وهو يعلمه فاجلنة عليه حرام 

مسعت سعدا وأبا بكرة : وقال هشام أنبأ معمر، عن عاصم، عن أيب العالية أو أيب عثمان النهدي قال: قال البخاري
قلت لقد شهد عندك رجالن حسبك هبما، قال أجل أما أحدمها فأول : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عاصم

  .اآلخر فنزل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث ثالثة وعشرين من الطائف من رمى بسهم يف سبيل اهللا، وأما
فضرب ) ١(وكان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأتان من نسائه إحدامها أم سلمة : قال حممد ابن اسحاق

  .هلما قبتني فكان يصلي بينهما، فحاصرهم وقاتلهم قتاال شديدا وتراموا بالنبل
  .ورماهم باملنجنيق: امقال ابن هش

  .فحدثين من أثق به أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أول من رمى يف االسالم باملنجنيق رمى به أهل الطائف
وذكر ابن إسحق أن نفرا من الصحابة دخلوا حتت دبابة مث زحفوا ليحرقوا جدار أهل الطائف فأرسلت عليهم 

يف بالنبل، فقتلوا منهم رجاال، فحينئذ أمر رسول اهللا صلى اهللا سكك احلديد حمماة، فخرجوا من حتتها فرمتهم ثق
وتقدم أبو سفيان بن حرب واملغرية بن شعبة مناديا : عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف فوقع الناس فيها يقطعون، قال

السباء إذا  ثقيفا باالمان حىت يكلموهم فأمنوهم فدعوا نساء من قريش وبين كنانة ليخرجن إليهم ومها خيافان عليهن
أال أدلكما على خري مما جئتما له ؟ إن مال أيب االسود حيث : فتح احلصن، فأبني، فقال هلما أبو األسود بن مسعود

قد علمتما، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نازال بواد يقال له العقيق وهو بني مال بين االسود وبني الطائف 
  شد مؤونة وال أبعد عمارة منه، وأنوليس بالطائف مال أبعد رشاء، وال أ



  .حممدا إن قطعه مل يعمر أبدا فكلماه فليأخذه لنفسه أو ليدعه هللا وللرحم
  .فزعموا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تركه هلم

وقد روى الواقدي عن شيوخه حنو هذا وعنده أن سلمان الفارسي هو الذي أشار باملنجنيق وعمله بيده وقيل قدم 
  .بابتني فاهللا أعلمبه وبد

أن عيينة بن حصن استأذن رسول اهللا صلى اهللا : من طريق ابن هليعة، عن أيب االسود عن عروة: وقد أورد البيهقي
عليه وسلم يف أن يأيت أهل الطائف فيدعوهم إىل االسالم فأذن له، فجاءهم فأمرهم بالثبات يف حصنهم وقال ال 

ما قلت هلم " م طويل، فلما رجع قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهولنكم قطع ما قطع من االشجار يف كال
صدقت يا : فقال" كذبت بل قلت هلم كذا وكذا " قال دعوهتم إىل االسالم وأنذرهتم النار وذكرهتم باجلنة، فقال " 

  ).٢(رسول اهللا أتوب إىل اهللا وإليك من ذلك 
د بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري عن هشام الدستوائي، عن عن احلاكم، عن االصم، عن أمح: وقد روى البيهقي

  قتادة، عن
__________  

  .أم سلمة وزينب: ذكرمها الواقدي) ١(
يف باب استئذان عيينة بن حصن بن بدر يف جميئه ثقيفا، ورواه أبو نعيم  ١٦٣/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

  ) ٥٦٢/  ٥( السرية الشامية ونقله عنهما الصاحلي يف) ٤٦٥(يف الدالئل ص 

بن أيب طلحة، عن ابن أيب جنيح السلمي وهو عمرو بن عبسة رضي اهللا عنه ) ١(سامل بن أيب اجلعد، عن سعدان 
من " حاصرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قصر الطائف فسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال

من رمى بسهم يف سبيل اهللا فهو عدل " بلغت يومئذ ستة عشر سهما، ومسعته يقول ف" بلغ بسهم فله درجة يف اجلنة 
حمرر، ومن شاب شيبة يف سبيل اهللا كانت له نورا يوم القيامة وأميا رجل أعتق رجال مسلما فإن اهللا جعل كل عظم 

ظم من عظامها وقاء من عظامه وقاء كل عظم بعظم، وأميا امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن اهللا جاعل كل ع
  ).٢" (كل عظم من عظامها من النار 

  .ورواه أبو داود والترمذي وصححه النسائي من حديث قتادة به
دخل علي : وقال البخاري ثنا احلميدي، مسع سفيان، ثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت

  أرأيت إن فتح اهللا: ل لعبد اهللا بن أيب أميةرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعندي خمنث فسمعه يقو
ال " عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيالن فإهنا تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .املخنث هيت: قال ابن عيينة وقال ابن جريج) ٣" (يدخلن هؤالء عليكن 
عروة عن أبيه به ويف لفظ وكانوا يرونه من غري أوىل  وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من طرق عن هشام بن

أال أرى هذا يعلم ما ها هنا ال يدخلن عليكن " االربة من الرجال، ويف لفظ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
) أو الطفل الذين مل يظهروا على عورات النساء[ يعين إذا كان ممن يفهم ذلك فهو داخل يف قوله تعاىل " هؤالء 

املراد باملخنث يف عرف السلف الذي ال مهة له إىل النساء وليس املراد به الذي يؤتى إذ لو كان كذلك لوجب و
قتله حتما كما دل عليه احلديث وكما قتله أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه، ومعىن قوله تقبل بأربع وتدبر بثمان 

كل واحدة ثنتني إذا أدبرت، وهذه املرأة هي بادية بنت يعين بذلك عكن بطنها فإهنا تكون أربعا إذا أقبلت مث تصري 
  .غيالن بن سلمة من سادات ثقيف، وهذا املخنث قد ذكر البخاري عن ابن جريج أن امسه هيت وهذا هو املشهور



وكان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موىل خلالته بنت عمرو بن عايد : لكن قال يونس عن ابن اسحاق قال
ه مانع يدخل على نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته، وال نرى أنه يفطن لشئ من أمور خمنث يقال ل

يا خالد إن افتتح رسول : النساء مما يغطن إليه رجال، وال يرى أن له يف ذلك إربا فسمعه وهو يقول خلالد بن الوليد
ن فإهنا تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول اهللا اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطائف فال تنفلنت منكم بادية بنت غيال

  ال يدخلن" احلديث مث قال لنسائه " أال أرى هذا يفطن هلذا " صلى اهللا عليه وسلم حني مسع هذا منه 
__________  

  .من دالئل البيهقي، ويف االصول معدان) ١(
  .١٥٩/  ٥دالئل البيهقي ج ) ٢(
، وأخرجه يف كتاب النكاح، ٤٣/  ٨فتح الباري ) ٤٣٢٤(ب احلديث با) ٥٦(أخرجه البخاري يف املغازي ) ٣(

  .ويف اللباس
  ).٣٢(باب احلديث ) ١٣(وأخرجه مسلم يف كتاب السالم 

  وأخرجه ابن ماجة يف النكاح ويف احلدود، وأبو داود يف االدب كالمها عن أيب بكر بن أيب شيبة 

  وقال البخاري ثنا علي بن عبد اهللا ثنا سفيان، عن) ١(فحجب عن بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " عليكم 
ملا حاصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله الطائف : عمرو، عن أيب العباس الشاعر االعمى عن عبد اهللا بن عمرو قال

لى اغدوا ع" فنقل عليهم وقالوا نذهب وال نفتح ؟ فقال " إنا قافلون غدا إن شاء اهللا " فلم ينل منهم شيئا قال 
فأعجبهم فضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم " إنا قافلون غدا إن شاء اهللا " فغدوا فأصاهبم جراح فقال " القتال 

  ).٢(وقال سفيان مرة فتبسم 
ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة به وعنده عن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب واختلف يف نسخ البخاري ففي 

  .رو بن العاصنسخة كذلك عن عبد اهللا بن عم
  .واهللا أعلم

ملا مضت مخس عشرة من حصار : الوليد بن رباح، عن أيب هريرة قال) ٣(حدثين كثري بن زيد عن : وقال الواقدي
" يا نوفل ما ترى يف املقام عليهم ؟ " الطائف استشار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نوفل بن معاوية الدئلي فقال 

  .يف جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته مل يضرك يا رسول اهللا ثعلب: قال) ٤(
يا أبا بكر إين " وقد بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اليب بكر وهو حماصر ثقيفا : قال ابن إسحاق

ما أظن أن تدرك : فقال أبو بكر رضي اهللا عنه" رأيت أين أهديت يل قعبة مملوءة زبدا فنقرها ديك فهراق ما فيها 
بنت ) ٥(مث إن خولة : قال" وأنا ال أرى ذلك " نهم يومك هذا ما تريد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم م

يا رسول اهللا أعطين إن فتح اهللا عليك حلى بادية بنت غيالن : حكيم السلمية وهي امرأة عثمان بن مظعون قالت
فذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -ف وكانت من أحلى نساء ثقي -بن سلمة أو حلى الفارعة بنت عقيل 

فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر بن اخلطاب، فدخل على رسول " وإن كان مل يؤذن يف ثقيف يا خويلة " قال هلا 
قال أو ما " قد قلته : " يا رسول اهللا ما حديث حدثتنيه خولة زعمت أنك قلته ؟ قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  أذن
__________  

  .١٦٠/  ٥روى اخلرب البيهقي عنه يف الدالئل ج ) ١(



  .٤٤/  ٧فتح الباري  ٤٣٢٥باب احلديث  ٥٦أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٢(
  .باب) ٦٨(ويف كتاب االدب 

  .باب) ٣١(كتاب التوحيد  ٩٧ويف 
  .ويف مجيع الروايات عن عبد اهللا بن عمر

  .عن عبد اهللا بن عمرو) ٨٢(يث باب احلد) ٢٩(وأخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد 
والصواب عبد اهللا بن عمر بن ) عبد اهللا بن عمرو(وقع يف رواية الكشميهين والنسفي واالصيلي : قال ابن حجر

  .اخلطاب
ال، : ابن عمرو ؟ قال -وهو حيدث  -قيل لسفيان : ورواه االمام أمحد عن سفيان بن عيينة وجاء يف بداية روايته

  .ثهوتابع حدي..ابن عمر
  .وقول سفيان صراحة انه عبد اهللا بن عمر يقطع كل شك يف انه ابن عمر بن اخلطاب وليس ابن عمرو بن العاص

  .حدثنا هبذا احلديث سفيان ومل يقل مرة عبد اهللا بن عمرو بن العاص: وقال البيهقي عن علي بن املديين
  .من مغازي الواقدي، ويف االصل بن حتريف) ٣(
  .ما تقول ؟ أو ترى ٩٣٧/  ٣ويف الطربي عن الواقدي، والعبارة يف املغازي ج  هكذا يف االصل،) ٤(
  .خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن االوقص السلمية: يف ابن هشام) ٥(

  .خولة: ويف ابن سعد
  .وذكر متام نسبها 

  .بلى، فأذن عمر بالرحيل: أفال اؤذن بالرحيل ؟ قال: ال، قال: فيهم ؟ قال
يقول عيينة بن : أال إن احلي مقيم، قال: ل الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن أيب عمرو بن عالجفلما استقب

حصن أجل واهللا جمده كراما، فقال له رجل من املسلمني قاتلك اهللا يا عيينة، أمتدح املشركني باالمتناع من رسول 
ت القاتل ثقيفا معكم، ولكين أردت أن يفتح حممد إين واهللا ماجئ: اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد جئت تنصره ؟ فقال

  .مناكري) ١] (قوم [ الطائف، فأصيب من ثقيف جارية أطؤها لعلها تلد يل رجال فإن ثقيفا 
عن أيب االسود، عن عروة قصة خولة بنت حكيم وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما : وقد روى ابن هليعة

  .قال
ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس أن ال يسرحوا ظهرهم فلما أصبحوا ارحتل وتأذين عمر بالرحيل، قال وأم

وروى ) ٢" (اللهم أهدهم واكفنا مؤنتهم " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ودعا حني ركب قافال فقال 
 أحرقتنا نبال ثقيف يا رسول اهللا: الترمذي من حديث عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن أيب الزبري عن جابر قالوا

  .مث قال هذا حديث حسن غريب" اللهم اهد ثقيفا " فادع اهللا عليهم فقال 
عمن أدركوا من أهل العلم ) ٣(حدثين عبد اهللا بن أيب بكر، وعبد اهللا بن املكدم : وروى يونس عن ابن إسحاق

با من ذلك، مث انصرفوا عنهم ومل يؤذن حاصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل الطائف ثالثني ليلة أو قري: قالوا
  فيهم، فقدم املدينة فجاءه وفدهم يف

  .رمضان فأسلموا
  .وسيأيت ذلك مفصال يف رمضان من سنة تسع إن شاء اهللا

وهذه تسمية من استشهد من املسلمني بالطائف فيما قاله ابن إسحاق فمن قريش، سعيد بن سعيد بن العاص بن 



  .أمية
لبين أمية بن االسد بن الغوث، وعبد اهللا ابن أيب بكر الصديق رمي بسهم فتويف منه  وعرفطة بن حباب حليف

باملدينة بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعبد اهللا بن أيب أمية بن املغرية املخزومي من رمية رميها يومئذ، 
ن عدي السهمي وأخوه عبد اهللا، وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة حليف لبين عدي، والسائب بن احلارث بن قيس ب

ثابت بن اجلذع االسلمي، واحلارث بن : وجليحة بن عبد اهللا من بين سعد بن ليث، ومن االنصار مث من اخلزرج
سهل بن أيب صعصعة املازين، واملنذر بن عبد اهللا من بين ساعدة، ومن االوس رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن 

ميع من استشهد يومئذ اثنا عشر رجال سبعة من قريش وأربعة من االنصار، ورجل ، فج)٤(لوذان بن معاوية فقط 
  .من بين ليث رضي اهللا عنهم أمجعني

وملا نصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعا عن الطائف قال جبري بن زهري بن أيب سلمى : قال ابن إسحاق
  :يذكر حنينا والطائف

__________  
  .من ابن هشام) ١(

  .ذوي دهاء وفطنة: ريومناك
  .١٦٩ - ١٦٨/  ٥نقل اخلرب بتمامه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(
  .من دالئل البيهقي) ٣(

  .١٦٩/  ٥ج 
  .مل يذكره الواقدي، وذكر من بين أسد يزيد بن زمعة بن االسود، مجح به فرسه إىل حصن الطائف فقتلوه ) ٤(

فتبددوا كالطائر املتمزق مل * ق مجعت باغواء هوازن مجعها وغداة أوطاس ويوم االبر* كانت عاللة يوم بطن حنني 
فاستحصنوا منا بباب مغلق ترتد * إال جدارهم وبطن اخلندق ولقد تعرضنا لكيما خيرجوا * مينعوا منا مقاما واحدا 

  )١(حصنا لظل كأنه مل خيلق * شهباء تلمع باملنايا فيلق ملمومة خضراء لو قذفوا هبا * حسرانا إىل رجراجة 
كالنهي هبت رحيه * قدر تفرق يف القياد ويلتقي يف كل سابغة إذا ما استحصنت * مشي الضراء على اهلراس كأننا 

ثنا عمر بن اخلطاب، أبو : وقال أبو داود) ٢(من نسج داود وآل حمرق * املترقرق جدل متس فضوهلن نعالنا 
ثنا عثمان بن أيب حازم عن أبيه عن جده  -أيب حازم  هو ابن عبد اهللا بن -حفص، ثنا الفريايب، ثنا أبان ثنا عمرو 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا ثقيفا فلما أن مسع ذلك صخر ركب يف  -هو أيب العيلة االمحسي  -صخر 
خيل ميد النيب صلى اهللا عليه وسلم فوجده قد انصرف ومل يفتح، فجعل صخر حينئذ عهد وذمة ال أفارق هذا 

لوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يفارقهم حىت نزلوا على حكم رسول اهللا صلى اهللا القصر حىت ينز
عليه وسلم وكتب إليه صخر، أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول اهللا وأنا مقبل هبم وهم يف خيلي 

اللهم بارك المحس يف خيلها " ت فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصالة جامعة فدعا المحس عشر دعوا
  ".ورجاهلا 

يا رسول اهللا إن صخرا أخذ عميت ودخلت فيما دخل فيه املسلمون، فدعاه : وأتى القوم فتكلم املغرية بن شعبة فقال
فدفعها إليه وسأل رسول اهللا " يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأمواهلم فادفع إىل املغرية عمته " فقال 
يا رسول اهللا أنزلنيه أنا وقومي ؟ : ى اهللا عليه وسلم ماء لبين سليم قد هربوا عن االسالم وتركوا ذلك املاء فقالصل

يعين االسلميني، فأتوا صخرا فسألوه أن يدفع إليهم املاء فأىب فأتوا رسول اهللا صلى اهللا  -فأنزله وأسلم " نعم " قال 



يا صخر إن القوم إذا " وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا فأىب علينا، فقال يا رسول اهللا أسلمنا : عليه وسلم فقالوا
نعم يا نيب اهللا فرأيت وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال" أسلموا أحرزوا أمواهلم ودماءهم فادفع إليهم ماءهم 

  .وسلم يتغري عند ذلك محرة حياء من أخذه اجلارية وأخذه املاء
  .اده اختالفتفرد به أبو داود ويف إسن

وكانت احلكمة االهلية تقتضي أن يؤخر الفتح عامئذ ليال يستأصلوا قتال النه قد تقدم أنه عليه السالم ملا كان : قلت
خرج إىل الطائف فدعاهم إىل اهللا تعاىل وإىل أن يؤووه حىت يبلغ رسالة ربه عزوجل وذلك بعد موت عمه أيب طالب 

  فلم يستفق إال عند فردوا عليه قوله وكذبوه فرجع مهموما
__________  

  .حضنا بدل حصنا: يف ابن هشام) ١(
  .اسم جبل بأعلى جند: وحضن

  آل حمرق هم آل عمرو بن هند ملك احلرية ) ٢(

يا حممد إن ربك يقرأ عليك السالم وقد : قرن الثعالب، فإذا هو بغمامة وإذا فيها جربيل فناداه ملك اجلبال فقال
" ا عليك فإن شئت أن أطبق عليهم االخشبني ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع قول قومك لك وما ردو

فناسب قوله بل أستأين هبم أن ال " بل أستأين هبم لعل اهللا أن خيرج من أصالهبم من يعبده وحده ال يشرك به شيئا 
ضان من العام املقبل كما يفتح حصنهم لئال يقتلوا عن آخرهم وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمني يف رم

  .سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل
مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مرجعه عليه السالم من الطائف وقسمة غنائم هوازن قال ابن إسحاق

حىت نزل اجلعرانة فيمن معه من املسلمني ومعه من هوازن سيب كثري، وقد ) ١(حني انصرف عن الطائف على دحنا 
مث : قال" اللهم اهد ثقيفا وائت هبم " يا رسول اهللا ادع عليهم فقال : ه رجل من أصحابه يوم ظعن عن ثقيفقال ل

أتاه وفد هوازن باجلعرانة وكان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سيب هوازن ستة آالف من الذراري والنساء 
  .ومن االبل والشاء ما ال يدرى عدته

: عمرو بن شعيب ويف رواية يونس بن بكري عنه قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فحدثين: قال ابن اسحاق
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبنني فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أمواهلم وسباياهم أدركه وفد 

ء ما مل خيف عليك فامنن يا رسول اهللا إنا أصل وعشرية، وقد أصابنا من البال: هوازن باجلعرانة وقد أسلموا فقالوا
يا رسول اهللا إمنا يف احلظائر من السبايا خاالتك : علينا من اهللا عليك وقام خطيبهم زهري بن صرد، أبو صرد، فقال

البن أيب مشر أو النعمان بن املنذر مث أصابنا منهما مثل الذي ) ٣(الاليت كن يكفلنك ولو أنا ملحنا ) ٢(وحواضنك 
أمنن علينا رسول اهللا يف كرم : هتما وعطفهما وأنت رسول اهللا خري املكفولني، مث أنشا يقولأصابنا منك رجونا عائد

  ممزق مشلها يف دهرها غري* قد عاقها قدر ) ٥(أمنن على بيضة ) ٤(فإنك املرء نرجوه وننتظر * 
  على قلوهبم الغماء والغمر* هتافا على حزن ) ٦(أبقت لنا الدهر 

__________  
  .خماليف الطائفمن : دحنا) ١(
  .إشارة إىل حاضنته، حليمة، وكانت من بين سعد بن بكر من هوازن وكانت ظئرا له) ٢(
  .ما حلنا: قال ابن هشام: ملحنا) ٣(



  .أي أرضعنا
  .وندخر: يف رواييت الواقدي والبيهقي) ٤(
  .نسوة: يف الواقدي) ٥(
  .والبيت مل يذكره الواقدي: احلرب: يف البيهقي) ٦(

إذ فوك * حني خيترب أمنن على نسوة قد كنت ترضعها ) ١(يا أرجح الناس حلما * كها نعماء تنشرها إن مل تدار
ال جتعلنا كمن ) ٣(وإذ يزنيك ما تأيت وما تذر * أمنن على نسوة قد كنت ترضعها ) ٢(متلؤه من خمضها الدرر 

وعندنا بعد هذا اليوم مدخر قال  *واستبق منا فإنا معشر زهر إنا لنشكر آالء وإن كفرت ) * ٤(شالت نعامته 
فقالوا يا رسول اهللا خريتنا " نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟ " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أما ما كان يل ولبين " بني أحسابنا وأموالنا ؟ بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هو لكم، وإذا أنا صليت بالناس فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عبد املطلب ف

" املسلمني، وباملسلمني إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أبنائنا ونسائنا فإين سأعطيكم عند ذلك وأسال لكم 
وا ما أمرهم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس الظهر، قاموا فقال

وما كان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال املهاجرون" أما ما كان يل ولبين عبد املطلب فهو لكم " فقال 
أما أنا وبنو : وما كان لنا، فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال االقرع بن حابس: وسلم وقالت االنصار

أما أنا وبنو سليم فال، فقالت بنو : أما أنا وبنو فزارة فال، وقال العباس بن مرداس السلمي: فال، وقال عيينةمتيم 
  بل ما كان لنا فهو لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،: سليم
ه، من أمسك منكم حبق" وهنتموين ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : يقول عباس بن مرداس لبين سليم: قال

  .فردوا إىل الناس نساءهم وأبناءهم" فله بكل إنسان ستة فرائض، من أول فئ نصيبه 
يا رسول اهللا اقسم علينا فيئنا، حىت اضطروه إىل : مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأتبعه الناس يقولون

كان لكم عندي عدد شجر أيها الناس ردوا علي ردائي فوالذي نفسي يف يده لو " شجرة فانتزعت رداءه فقال 
مث قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل " هتامة نعما لقسمته عليكم مث ما ألفيتموين خبيال وال جبانا وال كذابا 
أيها الناس واهللا مايل من فيئكم وال هذه الوبرة " جنب بعري فأخذ من سنامه وبرة فجعلها بني إصبعيه مث رفعها فقال 

فجاء " ردود عليكم فأدوا اخلياط واملخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة إال اخلمس، واخلمس م
فقال رسول " يا رسول اهللا، أخذت هذه الخيط هبا برذعة بعري يل دبر : رجل من االنصار بكبة من خيوط شعر فقال

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .حىت: يف الواقدي) ١(
  .الدفعات الكثرية من اللنب: إذ فوك مملوءة من حمضها الدرر، واحملض: ييف الواقد) ٢(
إذ : وإذ يزينك ما تأيت وما تذر وصدره يف السهيلي* الالئي إذ كنت طفال كنت ترضعها : البيت يف الواقدي) ٣(

  .كنت طفال صغريا كنت ترضعها
  ) القاموس(أي تفرقت كلمتهم، أو ذهب عزهم : شالت نعامته) ٤(



  .أما إذا بلغ االمر فيها فال حاجة يل هبا فرمى هبا من يده: فقال الرجل" ا حقي منها فلك أم" 
وهذا السياق يقتضي أنه عليه السالم رد إليهم سبيهم قبل القسمة كما ذهب إليه حممد بن إسحاق ابن يسار خالفا 

  .ملوسى بن عقبة وغريه
هري، عن عروة عن املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم من طريق الليث، عن عقيل، عن الز: ويف صحيح البخاري

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام حني جاءه وفد هوازن مسلمني فسألوا أن ترد إليهم أمواهلم ونساؤهم فقال 
معي من ترون وأحب احلديث إيل أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتني إما السيب " هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ما املال ؟ وقد كنتوإ
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حىن قفل من الطائف، فلما تبني هلم " استأنيت بكم 

إنا خنتار سبينا، فقام رسول اهللا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غري راد إليهم أمواهلم إال إحدى الطائفتني قالوا
أما بعد فإن إخوانكم هؤالء قد جاؤا تائبني " املسلمني وأثىن على اهللا مبا هو أهله، مث قال صلى اهللا عليه وسلم يف 

وإين قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حىت 
إنا ال ندري من " ول اهللا فقال هلم قد طيبنا ذلك يا رس: فقال الناس" نعطيه إياه من أول مال يفئ اهللا علينا فليفعل 

فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم مث رجعوا إىل " أذن منكم ممن مل يأذن فارجعوا حىت يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربوه بأهنم قد طيبوا وأذنوا

  ).١(فهذا ما بلغنا عن سيب هوازن 
  .عيينة وقومهما بل سكت عن ذلك واملثبت مقدم على النايف فكيف الساكتومل يتعرض البخاري ملنع االقرع و

من حديث الزهري أخربين عمر بن حممد بن جبري بن مطعم عن أبيه، أخربه جبري بن مطعم أنه : وروى البخاري
هللا عليه بينما هو مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه الناس مقفله من حنني علقت االعراب برسول اهللا صلى ا

أعطوين " وسلم يسألونه حىت اضطروه إىل شجرة فخطفت رداءه فوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال 
  .تفرد به البخاري" ردائي فلو كان عدد هذه العضاة نعما لقسمته بينكم مث ال جتدوين خبيال وال كذوبا وال جبانا 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى علي ابن : سعديوحدثين أبو وجزة يزيد بن عبيد ال: وقال ابن إسحاق
أيب طالب جارية، يقال هلا ريطة بنت هالل بن حيان بن عمرية، وأعطى عثمان بن عفان جارية يقال هلا زينب بنت 

  .حيان بن عمرو بن حيان، وأعطى عمر جارية فوهبها من ابنه عبد اهللا
بعثت هبا إىل أخوايل من بين مجح، ليصلحوا يل منها : ن عمر قالفحدثين نافع عن عبد اهللا ب: وقال ابن إسحاق

فجئت من املسجد حني فرغت، : ويهيئوها حىت أطوف بالبيت، مث آتيهم، وأنا أريد أن أصيبها إذا رجعت إليها، قال
تلكم : ، قلتما شأنكم ؟ قالوا رد علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءنا وابناءنا: فإذا الناس يشتدون، فقلت

  ).٢(صاحبتكم يف بين مجح فاذهبوا فخذوها فذهبوا إليها فأخذوها 
  :قال ابن إسحاق

__________  
  .باب) ٥٤(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ١(

  .٢٧ - ٢٦/  ٨فتح الباري 
  وأخرجه البخاري يف الوكالة، ويف

  .كتاب اخلمس، ويف كتاب اهلبة خمتصرا



  .يف فداء االسري باملال: اجلهاد، بابوأخرجه أبو داود يف كتاب 
  .١٣٣ - ١٣٢/  ٤اخلرب يف أمر أموال هوازن وسباياها وعطاياها يف سرية ابن هشام ج ) ٢(

أوى عجوزا إين الحسب هلا يف احلي نسبا، : وأما عيينة بن حصن فأخذ عجوزا من عجائز هوازن، وقال حني أخذها
أيب أن يردها، فقال له ) ١(لى اهللا عليه وسلم السبايا بست فرائض وعسى أن يعظم فداؤها، فلما رد رسول اهللا ص

خذها عنك فواهللا ما فوها ببارد، وال ثديها بناهد، وال بطنها بوالد، وال زوجها بواجد، وال درها : زهري بن صرد
ا قسم رسول ومل: ، إنك ما أخذهتا واهللا بيضاء غريرة وال نصفا وثرية فردها بست فرائض قال الواقدي)٢(مباكد 

  ).٣(اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغنائم باجلعرانة أصاب كل رجل أربع من االبل وأربعون شاة 
واهللا إين السري إىل جنب : أن رجال ممن شهد حنني قال: وقال سلمة عن حممد بن إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب بكر

ظة، إذ زمحت ناقيت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ناقة يل، ويف رجلي نعل غلي
أوجعتين : " وسلم ويقع حرف نعلي على ساق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأوجعه، فقرع قدمي بالسوط وقال

هذا واهللا ملا كنت : قلت: فانصرفت فلما كان الغد إذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلتمسين قال" فتأخر عين 
إنك أصبت رجلي باالمس " جل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باالمس، قال فجئته وأنا أتوقع فقال أصبت من ر

فأعطاين مثانني نعجة بالضربة اليت ضربين، واملقصود " فأوجعتين فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك العوضك منها 
ما دل عليه السياق وغريه، وظاهر من هذا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رد إىل هوازن سبيهم بعد القسمة ك

سياق حديث عمرو بن شعيب الذي أورده حممد بن إسحاق عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
رد إىل هوازن سبيهم قبل القسمة، وهلذا ملا رد السيب وركب علقت االعراب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ردوا علي ردائي أيها الناس فوالذي " ضطروه إىل مسرة فخطفت رداءه فقال يقولون له أقسم علينا فيئنا حىت ا
كما رواه " نفسي بيده لو كان لكم عدد هذه العضاة نعما لقسمته فيكم مث ال جتدوين خبيال وال جبانا وال كذابا 

  .البخاري عن جبري بن مطعم بنحوه
  م وأطفاهلم فسألوه قسمة ذلك فقسمها عليه الصالةوكأهنم خشوا أن يرد إىل هوازن أمواهلم كما رد إليهم نساءه

والسالم باجلعرانة كما أمره اهللا عزوجل وآثر أناسا يف القسمة وتألف أقواما من رؤساء القبائل وأمرائهم فعتب عليه 
 أناس من االنصار حىت خطبهم وبني هلم وجه احلكمة فيما فعله تطبيبا لقلوهبم، وتنقد بعض من ال يعلم من اجلهلة

  .واخلوارج كذي اخلويصرة وأشباهه قبحه اهللا كما سيأيت تفصيله وبيانه يف االحاديث الواردة يف ذلك وباهللا املستعان
ثنا السميط السدوسي عن أنس بن مالك : حدثنا عارم، ثنا معتمر بن سليمان، مسعت أيب يقول: قال االمام أمحد

  :قال
__________  

ري املأخوذ يف الزكاة، مسي فريضة النه فرض على رب املال، مث اتسع فيه حىت مجع فريضة، وهو البع: الفرائض) ١(
  .مسي البعري فريضة

  .غزير: ماكد) ٢(
أربع من االبل أو أربعون شاة، فإن كان فارسا أخذ اثنيت عشرة من االبل أو عشرين ومائة : العبارة يف الواقدي) ٣(

  .٩٤٩/  ٣شاة، وإن كان معه أكثر من فرس مل يسهم له، 



فتحنا مكة مث إنا غزونا حنينا فجاء املشركون بأحسن صفوف رأيت، فصفت اخليل مث صفت املقاتلة، مث صفت 
) ٢(وعلى جمنبة ) ١(وحنن بشر كثري قد بلغنا ستة آالف : النساء من وراء ذلك، مث صفت الغنم، مث النعم، قال

فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت : نا، قالخلف ظهور) ٣(فجعلت خيلنا تلوذ : خيلنا خالد بن الوليد، قال
يا للمهاجرين يا ) ٤(فنادى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا للمهاجرين : االعراب، ومن نعلم من الناس، قال

وتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال قلنا لبيك يا رسول اهللا قال -) ٥(قال أنس هذا حديث عمية  -لالنصار ؟ 
اهللا ما أتيناهم حىت هزمهم اهللا قال فقبضنا ذلك املال مث انطلقنا إىل الطائف فحاصرناهم أربعني ليلة وسلم، قال وأمي 

مث رجعنا إىل مكة، قال فنزلنا فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطي الرجل املائة ويعطي الرجل املائتني، قال 
فرفع احلديث إىل رسول اهللا صلى اهللا ! قاتله فال يعطيه ؟ فتحدث االنصار بينها أما من قاتله فيعطيه، وأما من مل ي

" أو االنصار  -ال يدخلن علي إال أنصاري " عليه وسلم مث أمر بسراة املهاجرين واالنصار أن يدخلوا عليه مث قال 
  أو" يا معشر االنصار " قال فدخلنا القبة حىت مالناها قال نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

" قالوا ما أتاك يا رسول اهللا، قال " ما حديث أتاين " قالوا ما أتاك يا رسول اهللا قال " حديث أتاين ؟  ما" كما قال 
رضينا يا رسول اهللا، قال : قالوا" أال ترضون أن يذهب الناس باالموال وتذهبون برسول اهللا حىت تدخلوه بيوتكم ؟ 

ن سليمان وفيه من الغريب قوله أهنم كانوا يوم وهكذا رواه مسلم من حديث معتمر ب) ٦(فرضوا أو كما قال 
هوازن ستة آالف وإمنا كانوا يف اثين عشر ألفا، وقوله إهنم حاصروا الطائف أربعني ليلة وإمنا حاصروها قريبا من 

  .شهر ودون العشرين ليلة فاهللا أعلم
قال ناس من : نس بن مالك قالثنا عبد اهللا بن حممد، ثنا هشام، ثنا معمر، عن الزهري حدثين أ: وقال البخاري

االنصار حني أفاء اهللا على رسوله ما أفاء من أموال هوازن فطفق النيب صلى اهللا عليه وسلم يعطي رجاال املائة من 
يغفر اهللا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ؟ قال أنس : االبل، فقالوا
  ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبقالتهم،فحدث رس: بن مالك

__________  
هذا : أظنه يريد االنصار، وقال القاضي: نقل اخلرب البيهقي يف الدالئل وعلمه على قوله ستة آالف قال) ١) (١(

  .وهم من الراوي عن االنس
  .اجملنبة هي الكتيبة من اخليل اليت تأخذ جانب الطريق: قال مشر: جمنبة) ٢(

  .ميمنة، وميسرة جبانيب الطريق، والقلب بينهما: نومها جمنبتا
  .تلوي: يف مسلم) ٣(
  .يال بالم مفصولة مفتوحة: يال املهاجرين: يف مسلم) ٤(

  .وتفتح الالم يف املستغاث به
  .عمته حتريف: من مسلم، ويف االصل) ٥(

  .عمية، وعمية أي حدثين به عمي: ضبطت على أوجه: قال القاضي
  .وفسره بعموميت، أي حديث فضل أعمامي: عمية بتشديد الياء: اجلماعة وقال احلميدي :العم: وقال اخلليل

  .باب) ٤٦(ومسلم يف الزكاة  ١٥٨/  ٣احلديث يف مسند االمام أمحد ج ) ٦(
  ) ١٣٦(احلديث 



" فقال فأرسل إىل االنصار فجمعهم يف قبة أدم ومل يدع معهم غريهم، فلما اجتمعوا قام النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  أما رؤساؤنا يا رسول اهللا فلم يقولوا شيئا،: قال فقهاء االنصار" ما حديث بلغين عنكم ؟ 

وأما ناس منا حديثة أسناهنم فقالوا يغفر اهللا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
جاال حديثي عهد بكفر أتألفهم أما ترضون أن يذهب فإين العطي ر" دمائهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا قد رضينا : قالوا" الناس باالموال وتذهبون بالنيب إىل رحالكم ؟ فواهللا ملا تنقلبون به خري مما ينقلبون به 
" حلوض فستجدون أثرة شديدة فاصربوا حىت تلقوا اهللا ورسوله فإين على ا" فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  ).١(فلم يصربوا : قال أنس
عن هشام بن زيد، عن جده ) ٢(من حديث ابن عون : تفرد به البخاري من هذا الوجه، مث رواه البخاري ومسلم

ملا كان يوم حنني التقى هوازن ومع النيب صلى اهللا عليه وسلم عشرة آالف والطلقاء فأدبروا : أنس بن مالك قال
  .لبيك يا رسول اهللا وسعديك لبيك حنن بني يديك: الواق" يا معشر االنصار " فقال 

فاهنزم املشركون فأعطى الطلقاء واملهاجرين ومل " أنا عبد اهللا ورسوله " فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 
هبون أما ترضون أن تذهب الناس بالشاة والبعري وتذ" يعط االنصار شيئا، فقالوا، فدعاهم فأدخلهم يف قبته فقال 

لو سلك الناس واديا " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ] قالوا بلى [ صلى اهللا عليه وسلم " برسول اهللا ؟ 
  ".وسلكت االنصار شعبا لسلكت شعب االنصار 

ويف رواية للبخاري من هذا الوجه قال ملا كان يوم حنني أقبلت هوازن وغطفان وغريهم بن عمهم وذراريهم ومع 
صلى اهللا عليه وسلم عشرة آالف والطلقاء، فأدبروا عنه حىت بقي وحده فنادى يومئذ نداءين مل خيلط  رسول اهللا

قالوا لبيك يا رسول اهللا أبشر حنن معك، مث التفت عن يساره " يا معشر االنصار ؟ " بينهما، التفت عن ميينه فقال 
أنا عبد : " ن معك، وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقالفقالوا لبيك يا رسول اهللا أبشر حن" يا معشر االنصار ؟ " فقال 

  .فاهنزم املشركون، وأصاب يومئذ مغامن كثرية فقسم بني املهاجرين والطلقاء" اهللا ورسوله 
إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطى الغنيمة غرينا فبلغه ذلك فجمعهم يف : ومل يعط االنصار شيئا، فقالت االنصار

يا معشر االنصار أال ترضون أن يذهب الناس " فسكتوا فقال " نصار، ما حديث بلغين ؟ يا معشر اال" قبة فقال 
لو سلك الناس واديا وسلكت االنصار : " بلى، فقال: قالوا" بالدنيا وتذهبون برسول اهللا حتوزونه إىل بيوتكم ؟ 

  ".شعبا لسلكت شعب االنصار 
  مث رواه البخاري ومسلم) ٣(أغيب عنه  قلت يأبا محزة وأنت شاهد ذلك ؟ قال وأين: قال هشام

  إن" مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االنصار فقال : من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: أيضا
__________  

  .باب) ١٩(كتاب اخلمس  ٥٧أخرجه البخاري يف ) ١(
  .باب) ٤٦(ومسلم يف كتاب الزكاة 

  ).١٣٢(احلديث 
  .ابن عوف حتريف: صلمن البخاري ومسلم ويف اال) ٢(
  .باب غزوة الطائف) ٥٦(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٣(

  ) ١٣٥(باب اعطاء املؤلفة قلوهبم احلديث ) ٤٦(ومسلم يف الزكاة 



عهد جباهلية ومصيبة، وإين أردت أن أجربهم وأتألفهم أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا، ) ١(قريشا حديثوا 
لو سلك الناس واديا وسلكت االنصار شعبا لسلكت وادي " بلى، قال : بيوتكم ؟ قالوا وترجعون برسول اهللا إىل

من حديث شعبة، عن أيب التياح يزيد بن محيد، عن أنس بنحوه : وأخرجاه أيضا) ٢" (االنصار أو شعب االنصار 
، فخطبهم وذكر حنو ما واهللا إن هذا هلو العجب إن سيوفنا لتقطر من دمائهم، والغنائم تقسم فيهم: وفيه فقالوا

  .تقدم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى أبا : ثنا عفان، ثناد محاد، ثنا ثابت، عن أنس بن مالك: وقال االمام أمحد

يا رسول اهللا سيوفنا تقطر من : سفيان وعيينة واالقرع وسهيل بن عمرو يف آخرين يوم حنني، فقالت االنصار
فيكم " ؟ فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فجمعهم يف قبة له حىت فاضت فقال دمائهم وهم يذهبون باملغنم 

نعم، : قالوا" أقلتم كذا وكذا ؟ " مث قال " ابن اخت القوم منهم " قالوا ال إال أبن اختنا، قال " أحد من غريكم ؟ 
هبون برسول اهللا صلى اهللا عليه أنتم الشعار والناس الدثار أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعري وتذ" قال 

االنصار كرشي وعيبيت لو سلك الناس واديا وسلكت االنصار شعبا " بلى، قال : قالوا" وسلم إىل دياركم ؟ 
أعطى مائة من االبل فسمى كل : قال محاد: وقال) ٣" (لسلكت شعبهم، ولوال اهلجرة لكنت امرءا من االنصار 

  .واحد من هؤالء
  .ا الوجه وهو على شرط مسلمتفرد به أمحد من هذ
يا معشر : " حدثنا ابن أيب عدي، عن محيد، عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وقال االمام أمحد

االنصار أمل آتكم ضالال فهداكم اهللا يب ؟ أمل آتكم متفرقني فجمعكم اهللا يب، أمل آتكم أعداء فألف اهللا بني قلوبكم ؟ 
  اهللا قال قالوا بلى يا رسول" 
  .قالوا بل هللا املن علينا ولرسوله" أفال تقولون جئتنا خائفا فأمناك، وطريدا فأويناك، وخمذوال فنصرناك ؟ " 

  .وهذا إسناد ثالثي على شرط الصحيحني فهذا احلديث كاملتواتر عن أنس بن مالك
  .وقد روي عن غريه من الصحابة

ثنا عمرو بن حيىي، عن عباد بن متيم، عن عبد اهللا بن زيد بن عاصم ثنا موسى بن امساعيل، ثنا وهيب : قال البخاري
ملا أفاء اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني قسم يف الناس يف املؤلفة قلوهبم ومل يعط االنصار شيئا : قال

  .فكأهنم وجدوا يف أنفسهم إذ مل يصيبهم
أجدكم ضالال فهداكم اهللا يب ؟ وكنتم متفرقني فألفكم اهللا يب  يا معشر االنصار أمل" ما أصاب الناس، فخطبهم فقال 

  اهللا ورسوله أمن،: كلما قال شيئا قالوا" ؟ وعالة فأغناكم اهللا يب ؟ 
__________  

  .أي كانوا قريب عهد جباهلية، يعين أن زماهنم قريب من زمان الكفر: حديثو عهد جباهلية) ١(
  .واملعروف حديثو عهد" حديث عهد " ني وقع باالفراد يف الصحيح: قال ابن حجر

  .وفعيل يستوي فيه االفراد وغريه
  .باب) ١٩(كتاب فرض اخلمس  ٥٧أخرجه البخاري يف ) ٢(

  ).١٣٤(و ) ١٣٣: حديث(باب ) ٤٦(ومسلم يف كتاب الزكاة 
  .٢٢٢/  ٣ح : مسند االمام أمحد) ٣(



س بالشاء والبعري وتذهبون برسول اهللا إىل رحالكم ؟ لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا أما ترضون أن يذهب النا" قال 
  .لوال اهلجرة لكنت امرءا من االنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي االنصار وشعبها

  ".، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين على احلوض )١(االنصار شعار والناس دثار 
ازين به وقال يونس بن بكري، عن حممد ابن إسحاق، حدثين عاصم بن عمر ورواه مسلم من حديث عمرو بن حيىي امل

ملا أصاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغنائم يوم حنني : بن قتادة، عن حممود بن لبيد عن أيب سعيد اخلدري قال
جد هذا احلي من وقسم للمتألفني من قريش، وسائر العرب ما قسم ومل يكن يف االنصار منها شئ قليل وال كثري، و

لقي واهللا رسول اهللا قومه، فمشى سعد بن عبادة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : االنصار يف أنفسهم، حىت قال قائلهم
فيما كان : قال" فيم ؟ " يا رسول اهللا إن هذا احلي من االنصار قد وجدوا عليك يف أنفسهم ؟ فقال : وسلم فقال

  من
سائر العرب، ومل يكن فيهم من ذلك شئ، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قسمك هذه الغنائم يف قومك ويف 

فامجع " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما أنا إال امرؤ من قومي، قال: قال" فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ " 
احلظرية فجاء رجل فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم يف تلك " يل قومك يف هذه احلظرية، فإذا اجتمعوا فاعلمين 

يا : من املهاجرين فاذن له فدخلوا وجاء آخرون فردهم، حىت إذا مل يبق من االنصار أحد إال اجتمع له أتاه فقال
رسول اهللا قد اجتمع لك هذا احلي من االنصار حيث أمرتين أن أمجعهم، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا معشر االنصار أمل آتكم ضالال فهداكم اهللا، وعالة : " ا هو أهله مث قالفقام فيهم خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه مب
أال جتيبون يا " بلى مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالوا" فأغناكم اهللا، وأعداء فألف اهللا بني قلوبكم ؟ 

واهللا لو شئتم لقلتم : " وله قالوما نقول يا رسول اهللا ؟ ومباذا جنيبك ؟ املن هللا ولرس: قالوا" معشر االنصار ؟ 
املن هللا : فقالوا" فصدقتم وصدقتم جئتنا طريدا فأويناك، وعائال فآسيناك، وخائفا فأمناك، وخمذوال فنصرناك 

أوجدمت يف نفوسكم يا معشر االنصار يف لعاعة من الدنيا تألفت هبا " ولرسوله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كم إىل ما قسم اهللا لكم من االسالم، أفال ترضون يا معشر االنصار أن يذهب الناس إىل رحاهلم قوما أسلموا، ووكلت

بالشاء والبعري وتذهبون برسول اهللا إىل رحالكم فوالذي نفسي بيده لو أن الناس سلكوا شعبا وسلكت االنصار 
لهم ارحم االنصار وأبناء االنصار ، ال)٣(االنصار، ولوال اهلجرة لكنت امرءا من االنصار ) ٢(شعبا لسلكت شعب 
  :قال" وأبناء أبناء االنصار 
__________  

  .الشعار الثوب الذي يلي اجلسد، والدثار فوقه: قال أهل اللغة) ١(
  .ومعىن احلديث أن االنصار هم البطانة واخلاصة واالصفياء

  .وألصق الناس يب من سائر الناس
  .بلني، وقال ابن السكني، هو الطريق يف اجلبلالشعب هو ما انفرج بني ج: قال اخلليل) ٢(

أي  -الوادي  -وحيتمل أنه يريد بالشعب : واملعىن أنه صلى اهللا عليه وسلم أراد أنه مع االنصار قال اخلطايب
  .املذهب

  .تأليف االنصار واستطابة نفوسهم والثناء عليهم يف دينهم: أراد: قال اخلطايب) ٣(
  .معناه لتسميت : وقال القرطيب



  ).١(رضينا باهللا ربا ورسوله قسما مث انصرف وتفرقوا : فبكى القوم حىت أخضلوا حلاهم وقالوا
من حديث إبن اسحاق ومل يروه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه وهو صحيح : وهكذا رواه االمام أمحد
ويف، عن أيب سعيد اخلدري عن حيىي بن بكري، عن الفضل بن مرزوق، عن عطية بن سعد الع: وقد رواه االمام أمحد

أما واهللا لقد كنت أحدثكم أنه لو استقامت االمور قد آثر عليكم، قال فردوا عليه : قال رجل من االنصار الصحابه
بلى يا رسول اهللا، : ردا عنيفا فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءهم فقال هلم أشياء ال أحفظها قالوا

  .بلى يا رسول اهللا مث ذكر بقية اخلطبة كما تقدم: وكلما قال هلم شيئا قالوا" خليل وكنتم ال تركبون ا" قال 
  .تفرد به أمحد أيضا

وهكذا رواه االمام أمحد منفردا به من حديث االعمش عن أيب صاحل عن أيب سعيد بنحوه ورواه أمحد أيضا عن 
  .موسى بن عقبة عن ابن هليعة عن أيب الزبري عن جابر خمتصرا

سفيان بن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده وقال 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطى املؤلفة قلوهبم من سيب حنني مائة من االبل، وأعطى أبا : رافع بن خديج

  .سفيان بن حرب مائة
  .ن مائةوأعطى صفوان بن أمية مائة، وأعطى عيينة بن حص

وأعطى االقرع بن حابس مائة، وأعطى علقمة بن عالثة مائة، وأعطى مالك بن عوف مائة، وأعطى العباس بن 
فما كان ) ٢(يد بني عيينة واالقرع * أجتعل هنيب وهنب العب : مرداس دون املائة، ومل يبلغ به أولئك فأنشأ يقول

ومن ختفض اليوم ال يرفع وقد كنت يف * امرئ منهما يفوقان مرداس يف اجملمع وما كنت دون * حصن وال حابس 
  .فلم أعط شيئا ومل أمنع قال فأمت له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة* احلرب ذا تدرئ 

ويف رواية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبري ) ٣(رواه مسلم من حديث ابن عيينة بنحوه وهذا لفظ البيهقي 
إذا هجع * وإيقاظي احلي أن يرقدوا ) ٤(بكري على املهر يف االجرع * ابا تالفيتها كانت هن: وابن اسحاق فقال

  الناس مل أهجع
__________  

  بامسكم وانتسبت إليكم ملا كانوا يتناسبون باحللف، لكن خصوصية اهلجرة وترتيبها سبقت فمنعت ما سوى= 
  .ذلك، وهي أعلى وأشرف فال تبدل بغريها

  .١٧٨ - ١٧٦/  ٥ونقله البيهقي يف الدالئل ج  ١٤٣ - ١٤١/  ٤هشام اخلرب يف سرية ابن ) ١(
  .اسم فرس عباس بن مرداس: العبيد) ٢(
  .ومسلم يف كتاب الزكاة ١٧٩ - ١٧٨/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(

  .١٣٧احلديث 
  املكان السهل : مجع هنب، وهو ما ينهب ويغنم، واالجرع: النهاب) ٤(

فلم أعط شيئا ومل أمنع إال أفايل * يد بني عيينة واالقرع وقد كنت يف احلرب ذا تدرئ *  فأصبح هني وهنب العب
وما كنت دون ) ٢(يفوقان مرداس يف اجملمع * وما كان حصن وال حابس ) ١(عديد قوائمها االربع * أعطيتها 

رسول اهللا صلى اهللا  فبلغ ذلك: ومن تضع اليوم ال يرفع قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري* امرئ منهما 
ما هكذا قال يا : فقال أبو بكر" أنت القائل أصبح هنيب وهنب العبيد بني االقرع وعيينة ؟ " عليه وسلم فقال له 

فأنشده أبو بكر فقال رسول اهللا صلى " كيف قال ؟ " رسول اهللا ولكن واهللا ما كنت بشاعر وما ينبغي لك، فقال 



" اقطعوا عين لسانه " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " رك بأيهما بدأت مها سواء ما يض" اهللا عليه وسلم 
، وقال )٣(فخشي بعض الناس أن يكون أراد املثلة به وإمنا أراد النيب صلى اهللا عليه وسلم العطية، قال وعبيد فرسه 

كنت عند النيب : عن أيب موسى قالحدثنا حممد بن العالء، ثنا أسامة، عن بريد بن عبد اهللا، عن أيب بردة : البخاري
ومعه بالل، فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٤(صلى اهللا عليه وسلم وهو نازل باجلعرانة بني مكة واملدينة 

فأقبل على أيب موسى ! قد أكثرت على من أبشر : فقال" ابشر " أال تنجز يل ما وعدتين ؟ فقال له : أعرايب فقال
مث دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه مث " رد البشرى فأقبال أنتما " فقال  وبالل كهيئة الغضبان

فأخذا القدح ففعال، فنادت أم سلمة من وراء الستر " اشربا منه وافرغا على وجوهكما وحنوركما وابشرا : " قال
  .أن أفضال المكما
  فأفضال هلا منه

  .طائفة
  .هكذا رواه

كنت أمشي مع : ىي بن بكري، ثنا مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا، عن أنس بن مالك قالحدثنا حي: وقال البخاري
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه برد جنراين غليظ احلاشية فأدركه أعرايب فجذبه جذبة شديدة حىت نظرت إىل 

مر يل من مال اهللا : قال صفحة عاتق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته،
  .الذي عندك، فالتفت إليه فضحك مث أمر له بعطاء

أبو سفيان صخر : وقد ذكر ابن إسحاق الذين أعطاهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ مائة من االبل وهم
  بن كلدة أخو بين عبد) ٥(بن حرب، وابنه معاوية، وحكيم بن حزام، واحلارث 

__________  
  .مجع أفيل: ايلاالف) ١(

  .وهو الصغري من االبل
  .شيخي بدال من مرداس: يف رواية عروة وابن عقبة وابن إسحاق) ٢(

  .هو أبو عيينة: وحصن
  .ونقلها البيهقي يف الدالئل عن ابن عقبة ١٣٦/  ٤اخلرب واالبيات يف سرية ابن هشام ج ) ٣(

  .١٨١/  ٥ج 
  .ة يزيد وهو حتريفمن صحيح البخاري، ويف نسخ البداية املطبوع) ٤(
  .وهو وهم والصواب بني مكة والطائف، وبه جزم النووي وغريه: قال الداودي: قال القسطالين) ٥(

  .اجلعرانة ماء بني مكة والطائف وهي إىل مكة أقرب: وقال ياقوت
  .بينه وبني مكة مثانية عشر ميال: وقال الباجي

  .نصري: ن هشاماحلارث بن احلارث بن كلدة، وقال اب: يف السرية) ٦(
  .النضري: وعند الواقدي

الثقفي حليف بين زهرة، واحلارث بن هشام، وجبري بن مطعم ) ١(الدار، وعلقمة بن عالثة، والعالء بن حارثة 
، ومالك بن عوف النصري، وسهيل بن عمرو، وحويطب بن عبد العزى، وعيينة بن حصن، وصفوان بن أمية، )٢(

أن قائال قال لرسول اهللا صلى : وحدثين حممد بن ابراهيم بن احلارث التيمي: قواالقرع بن حابس، قال ابن إسحا



؟ ) ٣(يا رسول اهللا أعطيت عيينة واالقرع مائة مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمري : اهللا عليه وسلم من أصحابه
رض كلهم مثل عيينة أما والذي نفس حممد بيده جلعيل خري من طالع اال" فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! 

مث ذكر ابن اسحاق من أعطاه رسول اهللا " واالقرع، ولكن تألفتهما ليسلما، ووكلت جعيل بن سراقة إىل إسالمه 
  صلى اهللا عليه وسلم

  .دون املائة ممن يطول ذكره
ائم حنني ما زال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعطيين من غن: ويف احلديث الصحيح عن صفوان بن أمية أنه قال

  .وهو أبغض اخللق إيل حىت ما خلق اهللا شيئا أحب إيل منه
وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوفد هوازن : قدوم مالك بن عوف النصري على الرسول قال ابن إسحاق

 أخربوه إنه إن أتاين مسلما رددت إليه" وسأهلم عن مالك بن عوف ما فعل ؟ فقالوا هو بالطائف مع ثقيف فقال 
فلما بلغ ذلك مالكا انسل من ثقيف حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " أهله وماله وأعطيته مائة من االبل 

  ).٤(وهو باجلعرانة 
ما إن : فأسلم وحسن إسالمه، فرد عليه أهله وماله وملا أعطاه مائة فقال مالك بن عوف رضي اهللا عنه -أو مبكة 

ومىت تشأ خيربك عما يف غد * كلهم مبثل حممد أوىف وأعطى للجزيل إذا اجتدى  يف الناس* رأيت وال مسعت مبثله 
وسط اهلباءة خادر يف * فكأنه ليث على أشباله ) ٦(بالسمهري وضرب كل مهند * وإذا الكتيبة عردت أنياهبا ) ٥(

  مثالة وسلمةقال واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على من أسلم من قومه وتلك القبائل ) ٧(مرصد 
__________  

  .ابن جارية: يف ابن هشام) ١(
  .أعطاه مخسني بعريا: ويف الواقدي

  .مل يذكره ابن إسحاق يف السرية، وال الواقدي) ٢(
  .قيس بن عدي فيمن أعطوا مائة: وذكر الواقدي

  .يل بن ضمرةنسب ابن إسحاق جعيال إىل ضمرة، وهو معدود يف غفار الن غفارا هم بنو مل: قال السهيلي) ٣(
  .جزم الواقدي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان قد ركب من اجلعرانة) ٤(
  ).شرح أيب ذر(أي طلب منه اجلدوى، وهو العطية : اجتدى) ٥(
  .، ويف الواقدي باملشريف بدل بالسمهري)قاله أبو ذر(عوجت : عردت) ٦(

  .أرض العرب تدنو من الريف نسب السيوف املشرفية إيل مشارف، وهي قرى من: قال أبو عبيدة
  .يقال سيف مشريف وال يقال مشاريف: قال يف الصحاح

  .الغبار: اهلباءة) ٧(
  .االسد الداخل يف خدره أي عرينه: اخلادر

  .واخلدر هنا غابة االسد

  .، فكان يقاتل هبم ثقيفا ال خيرج هلم سرج إال أغار عليه حىت ضيق عليهم)١(وفهم 
أعطى رسول اهللا : ن امساعيل ثنا جرير بن حازم ثنا احلسن حدثين عمرو بن تغلب قالثنا موسى ب: وقال البخاري

إين أعطى قوما أخاف هلعهم وجزعهم وأكل قوما " صلى اهللا عليه وسلم قوما ومنع آخرين فكأهنم عتبوا عليه فقال 
ب أن يل بكلمة رسول اهللا فما أح: قال عمرو" إىل ما جعل اهللا يف قلوهبم من اخلري والغىن منهم عمرو بن تغلب 



مسعت احلسن ثنا عمرو بن تغلب أن رسول اهللا صلى اهللا : صلى اهللا عليه وسلم محر النعم، زاد أبو عاصم عن جرير
  .فقسمه هبذا -عليه وسلم أيت مبال أو سيب 

ترك عتبوا  فأعطى رجاال وترك رجاال فبلغه أن الذين -أو بشئ  -أيت رسول اهللا مبال : ويف رواية للبخاري قال
  .فذكره مثله سواء" أما بعد " فخطبهم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال 

تفرد به البخاري وقد ذكر ابن هشام أن حسان بن ثابت رضي اهللا عنه قال فيما كان من أمر االنصار وتأخرهم عن 
هيفاء ال ذنن * اء هبكنة سحا إذا حفلته عربة درر وجدا بشماء إذ مش* فماء العني منحدر ) ٢(ذر اهلموم : الغنيمة

نزرا وشر وصال الواصل النزر وائت الرسول وقل يا خرب * دع عنك مشاء إذ كانت مودهتا ) ٣(فيها وال خور 
) ٥(قدام قوم مهوا آووا وهم نصروا * البشر عالم تدعى سليم وهي نازحة ) ٤(للمؤمنني إذا ما عدد * مؤمتن 

للنائبات وما * وعوان احلرب تستعر وسارعوا يف سبيل اهللا واعترضوا دين اهلدى * مساهم اهللا أنصارا بنصرهم 
إال السيوف وأطراف القناوزر جتالد الناس ال نبقي على ) * ٦(خانوا وما ضجروا والناس إلب علينا فيك ليس لنا 

رددنا ببدر  وحنن حني تلظى نارها سعر كما) * ٧(وال نضيع ما توحي به السور وال هتز جناة احلرب نادينا * أحد 
  إذ حزبت بطرا أحزاهبا مضر* أهل النفاق وفينا ينزل الظفر وحنن جندك يوم النعف من أحد * دون ما طلبوا 

  منا عثارا وكل الناس قد عثروا* فما ونينا وما مخنا وما خربوا 
__________  

  .هوازن وفهم: قال الواقدي) ١(
  .تحواملعروف يف قبائل قيس سلمة بالف: " وقال السهيلي

  .إال أن يكونوا من االزد، فإن مثالة املذكورين معهم حي من االزد، وفهم من دوس وهم من االزد أيضا
."  
  .زادت مهوم: يف ابن هشام) ٢(
  .ذنن، ويف ديوانه دنس) ٣(

  .ذنن القذر: قال أبو ذر
  .معناه تطامن بالصدر: وتروى دنن

  .عدل: يف الديوان) ٤(
  .قدام أمام بدال من: يف الديوان) ٥(
  .مث ليس لنا: يف الديوان) ٦(
  .وال يهر جناب احلرب جملسنا، وما قبله غري مذكور يف الديوان: صدره يف الديوان) ٧(

ثنا قبيصة ثنا سفيان عن االعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا : اعترض بعض أهل الشقاق على الرسول قال البخاري
فأتيت رسول : ما أراد هبا وجه اهللا، قال: حنني قال رجل من االنصارملا قسم النيب صلى اهللا عليه وسلم قسمة : قال

  ".رمحة اهللا على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصرب " اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته فتغري وجهه مث قال 
  .ورواه مسلم من حديث االعمش به

ملا كان يوم حنني آثر النيب : ئل عن عبد اهللا قالمث قال البخاري ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا جرير، عن منصور، عن ايب وا
صلى اهللا عليه وسلم ناسا، أعطى االقرع بن حابس مائة من االبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى ناسا فقال 

  .ما أريد هبذه القسمة وجه اهللا: رجل



د أوذي بأكثر من هذا فصرب رحم اهللا موسى ق" فقال ) ١] (فأخربته [ الخربن النيب صلى اهللا عليه وسلم، : فقلت
."  

  .وهكذا رواه من حديث منصور عن املعتمر به
واهللا إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه اهللا، فقلت واهللا الخربن : فقال رجل: ويف رواية البخاري

رحم اهللا موسى قد  !من يعدل إذا مل يعدل اهللا ورسوله ؟ " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتيته فأخربته فقال 
  ).٢" (أوذي بأكثر من هذا فصرب 

  وقال حممد
وحدثين أبو عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر، عن مقسم، أيب القاسم، موىل عبد اهللا بن احلارث بن : ابن إسحاق
علقا خرجت أنا وتليد بن كالب الليثي، حىت أتينا عبد اهللا بن عمرو ابن العاص، وهو يطوف بالبيت، م: نوفل قال

نعم جاء رجل : نعله بيده، فقلنا له هل حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني كلمه التميمي يوم حنني ؟ قال
يا حممد قد رأيت ما صنعت يف هذا : من بين متيم، يقال له ذو اخلويصرة، فوقف عليه وهو يعطي الناس فقال له

فغضب النيب صلى : قال مل أرك عدلت، قال" ف رأيت ؟ أجل فكي" اليوم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
" أال نقتله ؟ فقال : فقال عمر بن اخلطاب" وحيك إذا مل يكن العدل عندي فعند من يكون ؟ " اهللا عليه وسلم فقال 

دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون يف الدين حىت خيرجوا منه كما خيرج السهم من الرمية ينظر يف النصل، فال 
وقال الليث بن سعد، " فال يوجد شئ سبق الفرث والدم ) ٣(د شئ مث يف القدح فال يوجد شئ، مث يف الفوق، يوج

أتى رجل باجلعرانة النيب صلى اهللا عليه وسلم منصرفه : عن حيىي بن سعيد، عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد اهللا قال
يا حممد اعدل، : لم يقبض منها ويعطي الناس، فقالمن حنني، ويف ثوب بالل فضة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وس

دعين يا : فقال عمر بن اخلطاب" ويلك ومن يعدل إذا مل أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا مل أكن أعدل : " قال
  رسول اهللا فأقتل

__________  
  .من صحيح البخاري) ١(
باب ما كان النيب صلى اهللا  -اخلمس باب غزوة حنني، ويف كتاب فرض  -أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٢(

  .عليه وسلم يعطي املؤلفة قلوهبم
  .باب) ٤٦(ورواه مسلم يف الزكاة 

  ).١٤٠(احلديث 
  .السهم: القدح) ٣(

  .طرف السهم الذي يباشر الوتر: والفوق
  .١٣٩/  ٤واخلرب يف سرية ابن هشام ج 

حايب، إن هذا وأصحابه يقرؤن القرآن ال يتجاوز معاذ اهللا أن يتحدث الناس أين أقتل أص" هذا املنافق ؟ فقال 
  .ورواه مسلم عن حممد بن رمح عن الليث) ١" (حناجرهم ميرقون منه كما ميرق السهم من الرمية 

بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم : ثنا أبو عامر، ثنا قرة، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: وقال أمحد
  لقد شقيت إذ مل" ه رجل فقال اعدل، فقال مغامن حنني إذ قام إلي

  .ورواه البخاري عن مسلم بن ابراهيم عن قرة بن خالد السدوسي به) ٢" (أعدل 



بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه : ويف الصحيحني من حديث الزهري، عن أيب سلمة عن أيب سعيد قال
يا رسول اهللا اعدل، فقال رسول اهللا صلى اهللا : متيم فقالوسلم وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو اخلويصرة رجل من بين 

: فقال عمر ابن اخلطاب" ويلك ومن يعدل إن مل أعدل لقد خبت وخسرت، إذ مل أعدل فمن يعدل ؟ " عليه وسلم 
دعه فإن له أصحابا حيقر أحدكم " يا رسول اهللا إيذن يل فيه فأضرب عنقه ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم يقرؤن القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من االسالم كما ميرق السهم من صال
فال  -وهو قدحه  -الرمية، ينظر إىل نصله فال يوجد فيه شئ مث إىل رصافه فال يوجد فيه شئ مث ينظر إىل نضيه 

والدم آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي  يوجد فيه شئ مث ينظر إىل قذذه فال يوجد فيه شئ قد سبق الفرث
فأشهد أين مسعت هذا من رسول : قال أبو سعيد" املرأة أو مثل البضعة تدر در وخيرجون على حني فرقة من الناس 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أيب طالب قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل فألتمس فأيت به حىت 
  ).٣(ى نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي نعت نظرت إليه عل

  .ورواه مسلم أيضا من حديث القاسم بن الفضل عن أيب نضرة عن أيب سعيد به حنوه
وحدثين بعض بين سعد بن : جمئ أخت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الرضاعة عليه باجلعرانة قال ابن اسحاق

 -رجل من بين سعد بن بكر  -) ٤(إن قدرمت على جناد " لم قال يوم هوازن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: بكر
  وكان قد أحدث حدثا، فلما" فال يفلتنكم 

__________  
/  ٥ونقله البيهقي يف الدالئل ج ) ١٤٢(باب ذكر اخلوارج احلديث ) ٤٧" (رواه مسلم يف كتاب الزكاة ) ١(

١٨٦ - ١٨٥.  
  .٣٣٢/  ٣مسند االمام أمحد ج ) ٢(
  .باب عالمات النبوة يف االسالم) ٢٥(أخرجه البخاري يف كتاب املناقب ) ٣(

  ).١٤٨احلديث (باب ذكر اخلوارج ) ٤٧(وأخرجه مسلم يف كتاب الزكاة 
  .مدخل النصل من السهم: الرصاف: يف احلديث

  .السهم بال نصل وال ريش: والنفي
  .ريش السهم: والقذذ
  .تضطرب وتتحرك وتذهب وجتئ: وتدردر

  .يف ابن هشام والواقدي جباد، وكان قد أتاه رجل مسلم، فأخذه جباد فقطعه عضوا عضوا مث حرقه بالنار )٤(
وبعد رحيل الشيماء إىل قومها عادت وكلمته : فكان قد عرف جرمه فهرب، فأخذته اخليل، مث ضموه إىل الشيماء

  .صلى اهللا عليه وسلم أن يهبها جباد ويعفو عنه ففعل
  .٩١٣ - ٣: مغازي الواقدي

ظفر به املسلمون ساقوه وأهله وساقوا معه الشيماء بنت احلارث بن عبد العزى، أخت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
تعلمون واهللا إين الخت صاحبكم من الرضاعة : فعنفوا عليها يف السوق فقالت للمسلمني: وسلم من الرضاعة، قال

  .ليه وسلم؟ فلم يصدقوها حىت أتوا هبا رسول اهللا صلى اهللا ع
فلما انتهي هبا إىل رسول اهللا صلى اهللا : قال -هو أبو وجزة  -فحدثين يزيد بن عبيد السعدي : قال ابن إسحاق
قالت عضة عضضتنيها يف " وما عالمة ذلك ؟ : " يا رسول اهللا إين أختك من الرضاعة، قال: عليه وسلم قالت



ليه وسلم العالمة فبسط هلا رداءه فأجلسها عليه وخريها فعرف رسول اهللا صلى اهللا ع: ظهري وأنا متوركتك، قال
بل متتعين : قالت" إن أحببت فعندي حمببة مكرمة، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إىل قومك فعلت ؟ " وقال 

وتردين إىل قومي، فمتعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وردها إىل قومها، فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غالما يقال 
  ).١(مكحول، وجارية، فزوجت أحدمها اآلخر فلم يزل فيهم من نسلهما بقية له 

ملا كان يوم فتح هوازن جاءت جارية إىل رسول اهللا : وروى البيهقي من حديث احلكم بن عبد امللك، عن قتادة قال
ين صادقة فإن بك إن تكو" يا رسول اهللا أنا أختك أنا شيماء بنت احلارث، فقال هلا : صلى اهللا عليه وسلم فقالت

وأنت صغري فعضضتين هذه ) ٢] (محلتك [ نعم يا رسول اهللا : فكشف عن عضدها فقالت: قال" مين أثر ال يبلى 
  ".سلي تعطي واشفعي تشفعي " فبسط هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رداءه، مث قال : العضة، قال
ثنا أبو عاصم ثنا جعفر ) ٣(مساعيل بن عبد السلمي ثنا مسلم أنبأ أبو نصر ابن قتادة، أنبأ عمرو بن ا: وقال البيهقي

كنت غالما أمحل عضو البعري، ورأيت : بن حيىي ابن ثوبان أخربين عمي عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل أخربه قال
  من: فجاءته امرأة فبسط هلا رداءه، فقلت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم نعما باجلعرانة، قال

  ).٤(قالوا أمه اليت أرضعته  هذه ؟
هذا حديث غريب ولعله يريد أخته وقد كانت حتضنه مع أمها حليمة السعدية وإن كان حمفوظا فقد عمرت حليمة 

دهرا فان من وقت أرضعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل وقت اجلعرانة أزيد من ستني سنة، وأقل ما كان 
لم ثالثني سنة، مث اهللا أعلم مبا عاشت بعد ذلك، وقد ورد حديث مرسل فيه عمرها حني أرضعته صلى اهللا عليه وس

  .أن أبو يه من الرضاعة قدما عليه واهللا أعلم بصحته
ثنا أمحد بن سعيد اهلمداين، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو بن احلارث أن عمر بن السائب ) ٥(قال أبو داود يف املراسيل 

 عليه وسلم كان جالسا يوما فجاءه أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه حدثه أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا
  فقعد عليه، مث أقبلت أمه فوضع هلا شق

__________  
  .١٠١ - ١٠٠/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ) ١(
  .وانظر: من الدالئل) ٢(

  .٢٠٠ - ١٩٩/  ٥اخلرب فيها ج 
  .أنبأنا أبو مسلم: بو عمرو إمساعيل بن جنيد السلمي، قالأنبأنا أ: أخربنا نصر بن قتادة، قال: يف الدالئل) ٣(
  .٣٣٧/  ٤باب يف بر الوالدين  -وأخرجه أبو داود يف كتاب االدب  ١٩٩/  ٥دالئل البيهقي ) ٤(

  .هي حليمة السعدية، وبه جزم السيوطي يف شرح الترمذي): ٨١/  ٢٠(وقال يف بذل اجملهود 
  .بر الوالدين: يف باب ٥١٤٥احلديث  ٣٣٧/  ٤احلديث أخرجه أبو داود يف االدب ) ٥(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

ثوبه من جانبه اآلخر فجلست عليه، مث جاءه أخوه من الرضاعة فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأجلسه بني 
زن، فقال خطيبهم يديه، وقد تقدم أن هوازن بكماهلا متوالية برضاعته من بين سعد بن بكر وهم شرذمة من هوا

: يا رسول اهللا إمنا يف احلظائر أمهاتك وخاالتك وحواضنك فامنن علينا من اهللا عليك وقال فيما قال: زهري بن صرد
وإذ يزينك ما * إذ فوك ميلؤه من حمضها درر أمنن على نسوة قد كنت ترضعها * أمنن على نسوة قد كنت ترضعها 

بكرة أبيهم فعادت فواضله عليه السالم عليهم قدميا وحديثا خصوصا  تأيت وما تذر فكان هذا سبب إعتاقهم عن
  .وعموما

  كان: عن إبراهيم بن حممد بن شرحبيل عن أبيه قال: وقد ذكر الواقدي
احلمد هللا الذي من علينا باالسالم، ومن علينا مبحمد صلى : النضري بن احلارث بن كلدة من أمجل الناس فكان يقول

  .منت على ما مات عليه اآلباء، وقتل عليه االخوة، وبنو العم اهللا عليه وسلم، ومل
مث ذكر عداوته للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأنه خرج مع قومه من قريش إىل حنني وهم على دينهم بعد، قال وحنن 

عليه إن  نريد إن كانت دائرة على حممد أن نغري عليه فلم ميكنا ذلك، فلما صار باجلعرانة فواهللا إين لعلى ما أنا
هلك لك إىل خري مما أردت يوم " قلت لبيك، قال " أنضري ؟ " شعرت إال برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

قلت قد " قد آن لك أن تبصر ما كنت فيه توضع " قال فأقبلت إليه سريعا فقال " حنني مما حال اهللا بينك وبينه ؟ 
وإين أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، فقال رسول اهللا صلى أدري أن لو كان مع اهللا غريه لقد أغىن شيئا، 

  .فوالذي بعثه باحلق لكأن قليب حجر ثباتا يف الدين، وتبصرة باحلق: قال النضري" اللهم زده ثباتا " اهللا عليه وسلم 
  ).١" (احلمد هللا الذي هداه " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سألت : ثنا مهام بن حيىي، ثنا قتادة قال: ثنا هبز وعبد الصمد املعىن قاال: القعدة قال االمام أمحد عمرة اجلعرانة يف ذي
  .حجة واحدة، واعتمر أربع مرات: كم حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: أنس بن مالك قلت

ذي القعدة، حيث قسم غنيمة حنني، عمرته زمن احلديبية وعمرته يف ذي القعدة من املدينة، وعمرته من اجلعرانة يف 
  ).٢(وعمرته مع حجته 

  .ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من طرق عن مهام بن حيىي به
  .وقال الترمذي حسن صحيح

إعتمر رسول : عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال -يعين العطار  -ثنا أبو النضر، ثنا داود : وقال االمام أمحد
  اهللا

__________  
  .٢٠٥/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  .باب) ٣٥(ومسلم يف كتاب احلج ) ٤١٤٨(باب احلديث ) ٣٥(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٢(

  ).٢١٧(احلديث 



  صلى اهللا عليه وسلم أربع عمر، عمرة احلديبية، وعمرة القضاء، والثالثة من اجلعرانة، والرابعة اليت مع
  .حجته

  .اود والترمذي وابن ماجه من حديث داود بن عبد الرمحن العطار املكي عن عمرو بن دينار بهورواه أبو د
  .وحسنه والترمذي
عن  -ثنا حيىي بن زكريا بن أيب زائدة ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : وقال االمام أمحد

اهللا عليه وسلم ثالث عمر، كل ذلك يف ذي القعدة إعتمر رسول اهللا صلى : قال -عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
  .يليب حىت يستلم اجلحر

غريب من هذا الوجه وهذه الثالث عمر الاليت وقعن يف ذي القعدة ما عدا عمرته مع حجته فإهنا وقعت ) احلجر(
نه صد عنها ومل يف ذي احلجة مع احلجة وإن أراد ابتداء االحرام هبن يف ذي القعدة فلعله مل يرد عمرة احلديبية ال

  .يفعلها
  .واهللا أعلم

وقد كان نافع ومواله ابن عمر ينكران أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتمر من اجلعرانة بالكلية : قلت
أن عمر بن اخلطاب : ثنا أبو النعمان، ثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر: وذلك فيما قال البخاري

هللا إنه كان علي اعتكاف يوم يف اجلاهلية فأمره أن يفي به، قال وأصاب عمر جاريتني من سيب حنني يا رسول ا: قال
فوضعهما يف بعض بيوت مكة، قال فمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على سيب حنني فجعلوا يسعون يف 

سلم على السيب، قال اذهب يا عبد اهللا انظر ما هذا ؟ قال من رسول اهللا صلى اهللا عليه و: السكك، فقال عمر
  .فأرسل اجلاريتني

ومل يعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اجلعرانة ولو اعتمر مل خيف على عبد اهللا، وقد رواه مسلم : قال نافع
  .من حديث أيوب السختياين عن نافع عن ابن عمر به

ذكر عند ابن عمر عمرة : عن نافع قال ورواه مسلم أيضا عن أمحد بن عبدة الضيب عن محاد ابن زيد، عن أيوب،
  .مل يعتمر منها: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اجلعرانة فقال

وهذا غريب جدا عن ابن عمرو عن مواله نافع يف إنكارمها عمرة اجلعرانة وقد أطبق النقلة ممن عدامها على رواية 
  .ازي والسنن كلهمذلك من أصحاب الصحاح والسنن واملسانيد وذكر ذلك أصحاب املغ

وهذا أيضا كما ثبت يف الصحيحني من حديث عطاء بن أيب رباح عن عروة عن عائشة أهنا أنكرت على ابن عمر 
يغفر اهللا اليب عبد الرمحن ما اعتمر رسول اهللا : قوله إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتمر يف رجب وقالت

  .يف رجب قط صلى اهللا عليه وسلم إال وهو شاهد، وما اعتمر
  ثنا ابن منري، ثنا االعمش، عن جماهد قال سأل عروة بن الزبري ابن عمر يف أي: وقال االمام أمحد

قال يف رجب فسمعتنا عائشة فسأهلا ابن الزبري وأخربها بقول ابن عمر : شهر اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقد شهدها وما اعتمر عمرة قط إال يف ذي القعدة، وأخرجه يرحم اهللا أبا عبد الرمحن ما اعتمر عمرة إال : فقالت

  .البخاري ومسلم من حديث جرير عن منصور عن جماهد به حنوه
ورواه أبو داود والنسائي أيضا من حديث زهري عن أيب اسحاق عن جماهد سئل ابن عمركم اعتمر رسول اهللا صلى 

ن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتمر ثالثا سوى اهللا عليه وسلم ؟ فقال مرتني، فقالت عائشة لقد علم اب
  .اليت قرهنا حبجة الوداع



دخلت مع عروة بن الزبري املسجد فإذا ابن : قال االمام أمحد ثنا حيىي بن آدم، ثنا مفضل، عن منصور عن جماهد قال
  عمر مستند إىل حجرة عائشة وأناس

هذه الصالة ؟ قال بدعة، فقال له عروة أبا عبد الرمحن كم اعتمر أبا عبد الرمحن ما : يصلون الضحى، فقال عروة
رسول اهللا ؟ فقال أربعا إحداهن يف رجب، قال ومسعنا استنان عائشة يف احلجرة، فقال هلا عروة إن أبا عبد الرمحن 

صلى اهللا عليه  يرحم اهللا أبا عبد الرمحن ما اعتمر النيب: يزعم أن رسول اهللا اعتمر أربعا إحداهن يف رجب ؟ فقلت
  ).١(وسلم إال وهو معه، وما اعتمر يف رجب قط 

  .وهكذا رواه الترمذي عن أمحد بن منيع عن احلسن بن موسى عن شيبان عن منصور وقال حسن صحيح غريب
: ثنا روح ثنا ابن جريج أخربين مزاحم بن أيب مزاحم عن عبد العزيز بن عبد اهللا عن خمرش الكعيب: وقال االمام أمحد

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج من اجلعرانة ليال حني أمسى معتمرا فدخل مكة ليال يقضي عمرته، مث أ
خرج من حتت ليلته فأصبح باجلعرانة كبائت حىت إذا زالت الشمس خرج من اجلعرانة يف بطن سرف، حىت جاء مع 

  ).٢(ري من الناس فلذلك خفيت عمرته على كث: بسرف قال خمرش -طريق املدينة  -الطريق 
عن حيىي بن سعيد، عن ابن جريج كذلك وهو من إفراده واملقصود أن عمرة اجلعرانة ثابتة : ورواه االمام أمحد

  .بالنقل الصحيح الذي ال ميكن منعه وال دفعه ومن نفاها ال حجة معه يف مقابلة من أثبتها واهللا أعلم
د غزوة الطائف وقسم غنائم حنني، وما رواه احلافظ أبو القاسم مث وهم كاجملمعني على أهنا كانت يف ذي القعدة بع

  حدثنا احلسن بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أيب: الطرباين يف معجمه الكبري قائال
شيبة، ثنا حممد بن احلسن االسدي ثنا ابراهيم بن طهمان، عن أيب الزبري، عن عمري موىل عبد اهللا بن عباس عن ابن 

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الطائف نزل اجلعرانة فقسم هبا الغنائم مث إعتمر منها وذلك ملا : عباس قال
  .لليلتني بقيتا من شوال فإنه غريب جدا ويف إسناده نظر واهللا أعلم

خربه ثنا يعقوب بن ابراهيم، ثنا امساعيل، ثنا ابن جريج أخربين عطاء أن صفوان ابن يعلى بن أمية أ: وقال البخاري
ليتين أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني ينزل عليه، قال فبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه : أن يعلى كان يقول

وسلم باجلعرانة وعليه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه اعرايب عليه جبة متضمخ بطيب، قال 
يعلى فأدخل رأسه فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم حممر الوجه فأشار عمر بن اخلطاب إىل يعلى بيده، أن تعال فجاء 

أما " فالتمس الرجل فأيت به، قال " أين الذي يسألين عن العمرة آنفا ؟ " يغط كذلك ساعة مث سرى عنه فقال 
ورواه مسلم " الطيب الذي بك فاغسله ثالث مرات، وأما اجلبة فانزعها مث اصنع يف عمرتك كما تصنع يف حجك 

  .حديث ابن جريج وأخرجاه من وجه آخر عن عطاء كالمها عن صفوان بن يعلى ن أمية بهمن 
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام : ثنا أبو أسامة، أنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: وقال االمام أمحد

  .الفتح من كداء من أعلى مكة ودخل يف العمرة من كدى
لمة، ثنا محاد، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن ثنا موسى أبو س: وقال أبو داود

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من
__________  

  ) .٢٢٠(ومسلم يف صحيحه يف كتاب احلج، احلديث ) ٢٠٦/  ٢ج (أخرجه أبو داود يف سننه ) ١(



  .عا وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم مث قذفوها على عواتقهم اليسرىاجلعرانة فرملوا بالبيت ثالثا ومشوا أرب
  .تفرد به أبو داود ورواه أيضا وابن ماجه من حديث ابن خثيم عن أيب الطفيل عن ابن عباس خمتصرا

أمحد ثنا حيىي بن سعيد، عن ابن جريج، حدثين احلسن بن مسلم، عن طاوس أن ابن عباس أخربه أن : وقال االمام
رأيته يقصر عنه مبشقص عند : قصرت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبشقص أو قال: ربه قالمعاوية أخ

  .املروة
  .وقد أخرجاه يف الصحيحني من حديث ابن جريج به

  من حديث سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجري، عن: ورواه مسلم أيضا
  .طاوس، عن ابن عباس عن معاوية به

  .ضا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه بهورواه أبو داود والنسائي أي
حدثين عمرو بن حممد الناقد، ثنا أبو أمحد الزبريي، ثنا سفيان، عن جعفر بن حممد، : وقال عبد اهللا بن االمام أمحد

  .قصرت عن رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند املروة: عن أبيه عن ابن عباس عن معاوية قال
د أن هذا إمنا يتوجه أن يكون يف عمرة اجلعرانة وذلك أن عمرة احلديبية مل يدخل إىل مكة فيها بل صد عنها واملقصو

كما تقدم بيانه، وأما عمرة القضاء فلم يكن أبو سفيان أسلم ومل يبق مبكة من أهلها أحد حني دخل رسول اهللا صلى 
عليه السالم هبا تلك الثالثة االيام، وعمرته اليت كانت مع اهللا عليه وسلم بل خرجوا منها، وتغيبوا عنها مدة مقامه 

حجته مل يتحلل منها باالتفاق، فتعني أن هذا التقصري الذي تعاطاه معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنهما من رأس 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند املروة إمنا كان يف عمرة اجلعرانة كما قلنا واهللا تعاىل أعلم

  .ل حممد بن إسحاق رمحه اهللاوقا
  .الفئ فحبس مبجنة بناحية مر الظهران) ١(مث خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اجلعرانة معتمرا وأمر ببقاء 

  .الظاهر أنه عليه السالم إمنا استبقى بعض املغنم ليتألف به من يلقاه من االعراب فيما بني مكة واملدينة: قلت
فرغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عمرته انصرف راجعا إىل املدينة واستخلف عتاب فلما : قال ابن إسحاق

  .يفقه الناس يف الدين ويعلمهم القرآن) ٢(بن أسيد على مكة وخلف معه معاذ بن جبل 
وذكر عروة وموسى بن عقبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف معاذا مع عتاب مبكة قبل خروجه إىل هوازن 

  . خلفهما هبا حني رجع إىل املدينةمث
وبلغين عن زيد بن أسلم أنه قال ملا استعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عتاب بن أسيد على : وقال ابن هشام

أيها الناس أجاع اهللا كبد من جاع على درهم، فقد رزقين : مكة رزقه كل يوم درمها فقام فخطب الناس فقال
  .وسلم درمها كل يوم فليست يل حاجة إىل أحدرسول اهللا صلى اهللا عليه 

وكانت عمرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذي القعدة وقدم املدينة يف بقية ذي القعدة أو يف : قال ابن إسحاق
  .أول ذي احلجة
  )٣(قدمها لست : قال ابن هشام

__________  
  .ببقايا: يف ابن هشام) ١(
  .ا موسى االشعري يعلمان الناس القرآن والفقه يف الدينأنه خلف معاذ وأب: يف الواقدي) ٢(
  لثالث بقني من ذي القعدة يوم اجلمعة : يف الواقدي) ٣(



  .بقني من ذي القعدة فيما قال أبو عمرو املديين
وحج الناس ذلك العام على ما كانت العرب حتج عليه وحج باملسلمني تلك السنة عتاب بن أسيد : قال ابن إسحاق

  .مثانوهي سنة 
  .قال وأقام أهل الطائف على شركهم وامتناعهم يف طائفهم ما بني ذي القعدة إىل رمضان من سنة تسع

وملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه : بانت سعاد قال ابن إسحاق: إسالم كعب بن زهري بن أيب سلمى وذكر قصيدته
أخيه البويه كعب بن زهري خيربه أن رسول اهللا وسلم من منصرفه عن الطائف كتب جبري بن زهري ابن أيب سلمى إىل 

صلى اهللا عليه وسلم قتل رجاال مبكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش، ابن الزبعري وهبرية بن 
أيب وهب هربوا يف كل وجه فإن كانت لك يف نفسك حاجة فطر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه ال يقتل 

  .ائبا وإن أنت مل تفعل فانج إىل جنائك من االرضأحدا جاءه ت
فيما قلت وحيك هل لكا فبني لنا إن كنت لست بفاعل ) ١(فوحيك * أال بلغا عين جبريا رسالة : وكان كعب قد قال

عليه وما تلقى عليه أبا لكا فإن أنت مل تفعل فلست * على أي شئ غري ذلك دلكا على خلق مل ألف يوما أبا له * 
: قال ابن هشام) ٢(فأهنلك املأمون منها وعلكا * وال قائل إما عثرت لعالكا سقاك هبا املأمون كأسا روية * بآسف 

فهل لك فيما قلت باخليف هل لكا شربت مع املأمون * من مبلغ عين جبريا رسالة : وأنشدين بعض أهل العلم بالشعر
على أي شئ ويب غريك دلكا على خلق * واتبعته  فأهنلك املأمون منها وعلكا وخالفت أسباب اهلدى* كأسا روية 

  وال قائل إما عثرت لعالكا* عليه ومل تدرك عليه أخا لكا فان أنت مل تفعل فلست بآسف ) * ٣(مل تلف أما وال أبا 
وبعث هبا إىل جبري، فلما أتت جبري أكره أن يكتمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنشده إياها، : قال ابن إسحاق

  "صدق وإنه لكذوب أنا املأمون " ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا مسع سقاك هبا املأمون فق
__________  

  .فهل لك فيما قلت وحيك هل لكا: يف ابن هشام) ١(
  .الشرب االول: النهل) ٢(

  .الشرب الثاين: والعلل
  . قبل مبعثهواملأمون يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم كانت قريش تسميه به وباالمني

  .قال السهيلي) ٣(
  .إمنا قال ذلك الن أمهما واحدة، وهي كبشة بنت عمار السحيمية، فيما ذكر ابن الكليب

  .وملا مسع على خلق مل تلف أما وال أبا عليه
* من مبلغ كعبا فهل لك يف اليت : قال مث كتب جبري إىل كعب يقول له) ١" (أجل مل يلف عليه أباه وال أمه " قال 
فتنجو إذا كان النجاء وتسلم لدى يوم ال ينجو * لوم عليا باطال وهي أحزم إىل اهللا ال العزى وال الالت وحده ت

ودين أيب سلمى علي حمرم قال فلما * من الناس إال طاهر القلب مسلم فدين زهري وهو ال شئ دينه * وليس مبفلت 
من كان يف حاضره من عدوه وقالوا هو مقتول، بلغ كعب الكتاب ضاقت به االرض وأشفق على نفسه وأرجف به 

فلما مل جيد من شئ بدا قال قصيدته اليت ميدح فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر فيها خوفه وإرجاف 
الوشاة به من عدوه، مث خرج حىت قدم املدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر يل فغدا 

 صلى اهللا عليه وسلم يف صالة الصبح فصلى مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أشار له إىل به إىل رسول اهللا
أنه قام إىل رسول اهللا صلى اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال هذا رسول اهللا فقم إليه فاستأمنه، فذكر يل



يا رسول اهللا إن : عليه وسلم ال يعرفه فقالعليه وسلم فجلس إليه ووضع يده يف يده، وكان رسول اهللا صلى اهللا 
كعب بن زهري قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن جئتك به ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .فقال إذا أنا يا رسول اهللا كعب بن زهري" نعم " وسلم 
  يا رسول: من االنصار فقالأنه وثب عليه رجل : فحدثين عاصم بن عمر بن قتادة: قال ابن إسحاق

: قال" دعه عنك فإنه جاء تائبا نازعا " اهللا، دعين وعدو اهللا أضرب عنقه ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فغضب كعب بن زهري على هذا احلي من االنصار ملا صنع به صاحبهم، وذلك أنه مل يتكلم فيه رجل من املهاجرين 

* بانت سعاد فقليب اليوم متبول : يت قال حني قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإال خبري، فقال يف قصيدته ال
هيفاء مقبلة ) ٣(إال أغن غضيض الطرف مكحول * مل يفد مكبول وما سعاد غداة البني إذ رحلوا ) ٢(متيم عندها 

نه مهل بالراح معلول كأ* جتلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت ) ٤(ال يشتكي قصر منها وال طول * عجزاء مدبرة 
  )٦(صاف بأبطح أضحى وهو مشمول * شجت بذي شيم من ماء حمنية ) ٥(

__________  
من لقي منكم : زاد الزرقاين عن ابن االنباري أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا بلغه االبيات أهدر دمه وقال) ١(

  .كعب بن زهري فليقتله
  .أثرها: يف ابن هشام والعقد الفريد) ٢(
  .اسقمه احلب وأضناه لبعده عن حبيبته سعاد: متبولو

  .هي إمرأته وبنت عمه: قال الزرقاين
  .الظيب الصغري الذي يف صوته غنة: أغن) ٣(
  .سقط البيت من االصل، واستدرك من ابن هشام والعقد الفريد) ٤(
  .مجع عارض أو عارضة وهي االسنان: عوارض) ٥(

  .ماء االسنان ورقتها وبياضها: والظلم
  الذي ضربته ريح الشمال حىت برد، وهي أشد تربيدا للماء من غريها : مشمول) ٦(

بوعدها أو لو آن * فيا هلا خلة لو أهنا صدقت ) ١(من صوب عادية بيض يعاليل * تنفي الرياح القدى عنه وأفرطه 
كما * حال تكون هبا فما تدوم على ) ٢(فجع وولع وإخالف وتبديل * النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها 

إال كما ميسك املاء الغرابيل فال يعرنك ما منت وما وعدت * تلون يف أثواهبا الغول وما متسك بالعهد الذي زعمت 
  إن االماين واالحالم تضليل* 

وما هلن أخال الدهر * أرجو وآمل أن تدنو مودهتا ) ٣(وما مواعدها إال االباطيل * كانت مواعيد عرقوب هلا مثال 
فيها على االبن * إال العتاق النجيبات املراسيل ولن يبلغها إال عذافرة * أمست سعاد بأرض ال تبلغها ) ٤(عجيل ت

ترمي الغيوب بعيين ) ٦(عرضتها طامس االعالم جمهول * من كل نضاحة الذفري إذا عرقت ) ٥(إرقال وتبغيل 
يف خلقها عن بنات الفحل تفضيل حرف * دها ضخم مقلدها فعم مقي) ٧(إذا توفدت احلزان وامليل * مفرد هلق 

منها لبان وأقراب زهاليل * ميشي الفراد عليها مث يزلقه ) ٨(وعمها خاهلا قوداء مشليل * أخوها أبوها من مهجنة 
عتق * فنواء يف حريتها للبصري هبا ) ١٠(مرفقها عن بنات الزور مفتول * عريانة قذفت بالنحض عن عرض ) ٩(

  )١١(تسهيل مبني ويف اخلدين 
__________  



  .املطر: الصوب) ١(
  .احلباب الذي يعلو وجه املاء: اليعاليل

  .أي خلط بلحمها ودمها: سيط) ٢(
  .رجل اشتهر باخالف الوعد، فضرب به املثل يف ذلك: عرقوب) ٣(
  .وما أخال لدينا منك تنويل: يف ابن هشام) ٤(
  .الناقة الصلبة العظيمة: عذافرة) ٥(

  .ضربان من السري السريع: بغيلواالرقال والت
  .الغزيرة: النضاخة) ٦(

  .النقرة اليت خلف أذن الناقة: الذفرى
  .الثور الوحشي الذي تفرد يف مكان: املفرد) ٧(

  .االبيض: اللهق
  .اخلفيفة والسريعة: الشمليل) ٨(

  .الناقة الضامرة أو الصلبة والقوية: واحلرف
* يف دفها سعه قدامها ميل وجلدها من أطوم ما يؤيسه * علكوم مذكرة غلباء وجناء : ويف ابن هشام قبله بيتان

  طبلح بضاحية املتنني مهزول
  .اخلواصر: االقراب) ٩(

  .مجع زحلول وهو االملس: والزهاليل
  .الناقة النشيطة السريعة: العريانة) ١٠(

  .ما يتصل بالصدر مما حوله من االضالع وغريها: بنات الزور
  .ة االنف وهو عيب يف الفرس، وقد قاله الشاعر يف موضع املدح حمدودب: قنواء) ١١(

يف غادر مل * متر مثل عسيب النخل ذا خصل ) ١(من خطمها ومن اللحيني برطيل * كأمنا فات عينيها ومذحبها 
يوما تظل به احلرباء مصطخدا ) ٣(ذوابل وقعهن االرض حتليل * هتوي على يسرات وهي الهية ) ٢(ختونه االحاليل 

) ٥(ورق اجلنادب يركضن احلصا قيلوا * وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ) ٤(كأن ضاحيه بالشمس حملول * 
ملا نعى بكرها * قامت فجاء هبا نكر مثاكيل نواحة رخوة الضبعني ليس هلا ) * ٦(أوب يدي فاقد مشطاء معولة 

* تسعى الغواة جنابيها وقوهلم ) ٨(ابيل مشقق عن تراقيها رع* تفري اللبان بكفيها ومدرعها ) ٧(الناعون معقول 
ال أهلينك إين عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي ال * وقال لكل صديق كنت آمله ) ٩(إنك يا ابن أيب سلمى ملقتول 

نبئت أن ) ١٠(يوما على آلة حدباء حممول * فكل ما قدر الرمحن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سالمته * أبالكم 
القرآن فيه مواعيظ * مهال هداك الذي أعطاك نافلة ) ١١(والعفو عند رسول اهللا مأمول  *رسول اهللا أوعدين 

  وتفصيل
__________  

  .حجر مستطيل صلب: برطيل) ١(
  .اي على ضرع: ويف غارز) ٢(

  .خمارج اللنب: االحاليل



  .ختدي أن تسرع: هتوي، وتروى) ٣(
  .القوائم اخلفاف: يسرات

  .فهي تسرع فيه من غري اغتراث ومباالة) ٤(عن السري  الحقة، أي غافلة: الهية وتروى
  .حمترقا حبر الشمس: مصطخدا) ٥(

  .ما برز للشمس منه: ضاحيه
  .وهو املوضوع يف امللة: مذاب، وتروى مملول: حملول

  .وهي الرماد احلار
  .مجع أورق أو ورقاء: ورق) ٦(

  .اليت يضرب لوهنا إىل السواد
  .وهي الكثرية الثكل: مجع مثكال: شد النهار ذراعا عيطل نصف املثاكل: رواية الشطر يف ابن هشام) ٧(

  .اليت خالطها الشيب: الشمطاء
  .الرافعة صوهتا بالبكاء: واملعولة

  .مسترخية العضدين: رخوة الضبعني) ٨(
  .القميص: املدرع) ٩(

  .مجع رعبول، قطع متفرقة، املمزقة: رعابيل
  .ه إشارة إىل أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أهدر دمهتثنية جناب، حوهلا، وفي: جنابيها) ١٠(

النعش الذي : آلة حدباء) ١١(بأنك يا ابن أيب سلمى ملقتول * تسعى الغواة بدفيها وقيلهم : والبيت يف البيهقي
  .حيمل عليه املوت

من  -والوصف بعدما مهد فيما سبق من الغزل  -شرع الشاعر من هذا البيت يف الدخول إىل ما قصد منه ) ١٢(
هنا يبدأ يف التنصل مما نسب إليه وما اهتم به، ويطلب العطف والرمحة ويرجو رسول اهللا أن يغفر له ذنبه ويعفو عن 

  .مساوئه وأخطائه

أرى وأمسع ما قد * لقد أقوم مقاما لو يقوم به ) ١(أذنب ولو كثرت يف االقاويل * ال تأخذين بأقوال الوشاة ومل 
يف كف * من الرسول بإذن اهللا تنويل حىت وضعت مييين ما أنازعها ) * ٢(د من وجد موارده يسمع الفيل لظل يرع

وقيل إنك منسوب ومسئول من ضيغم بضراء االرض خمدره * ذي نقمات قوله القيل فلهو أخوف عندي إذ أكلمه 
إذا يساور ) ٤(ديل حلم من الناس معفور خرا* يغدو فيلحم ضرغامني عيشهما ) ٣(يف بطن عثر غيل ذونه غيل * 

  أن يترك القرن إال وهو مغلول* قرنا ال حيل له 
مضرج البز والدرسان * وال يزال بواديه أخو ثقة ) ٥(وال متشي بواديه االراجيل * منه تظل محري الوحش نافرة 

طن بب* مهند من سيوف اهللا مسلول يف عصبة من قريش قال قائلهم * إن الرسول لنور يستضاء به ) ٦(مأكول 
ميشون مشي اجلمال ) ٨(عند اللقاء وال ميل معازيل * زالوا فما زال أنكاس وال كشف ) ٧(مكة ملا أسلموا زولوا 

من نسج داود يف اهليجا سرابيل * ضرب إذا عرد السود التنابيل شم العرانني أبطال لبوسهم * الزهر يعصمهم 
قوما وليسوا * ليسوا معاريج إن نالت رماحهم ) ٩(كأهنا حلق القفعاء جمدول * بيض موابغ قد شكت هلا حلق 

  وال هلم عن حياض املوت هتليل* جمازيعا إذا نيلوا ال يقع الطعن إال يف حنورهم 
__________  



  .يف البيت تذلل وتضرع، وفيه رجاء اال يستباح دمه بسبب أقوال الوشاة واملفسدين) ١(
  .لظل يرعد إال أن يكون له: يف ابن هشام) ٢(

  .التأمني: يلالتنو
  .االرض اليت فيها شجر: ضراء االرض) ٣(

  .اسم مكان مشهور بكثرة السباع: عثر
  .الشجر الكثري امللتف: الغيل

  .امللقى يف الترب: املعفور) ٤(
  .قطع صغار: واخلراديل

  .منه تظل سباع اجلو نافرة: يف ابن هشام) ٥(
  .اسم موضع: اجلو

  .واالراجيل مجاعات الرجال
  .الثياب اخللقة: السالح، والدرسان: البز) ٦(
  .فعل أمر من زال: زولوا) ٧(

  .يريد حتوهلم من مكة إىل املدينة
  .مجع نكس وهو اجلبان والرجل الضعيف: االنكاس) ٨(

  .مجع أكشف وهو الذي ال ترس معه: والكشف
  .الذي ال سالح معهم: املعازيل

  .قفعاء ضرب من احلسك تشبه به حلق الدار ) ٩(

هكذا أورد حممد بن إسحاق هذه القصيدة ومل يذكر هلا إسنادا، وقد رواها احلافظ البيهقي يف دالئل : هشام قال ابن
أنا أبو عبد اهللا احلافظ، انا أبو القاسم عبد الرمحن بن احلسن بن أمحد االسدي هبمذان، : النبوة بإسناد متصل فقال

مي، ثنا احلجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرمحن بن كعب بن زهري ثنا إبراهيم بن احلسني، ثنا ابراهيم بن املنذر احلزا
: فقال جبري لكعب) ١(خرج كعب وجبري ابنا زهري، حىت أتيا أبرق العزاف : بن أيب سلمى عن أبيه عن جده قال

فأمسع ما يقول فثبت كعب  -يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -أثبت يف هذا املكان حىت آيت هذا الرجل 
أال أبلغا عين : رج جبري فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرض عليه االسالم فأسلم فبلغ ذلك كعبا فقالوخ

عليه ومل تدرك عليه أخالكا * على خلق مل تلف ء أما وال أبا ) ٢(على أي شئ ويب غريك دلكا * جبريا رسالة 
لغت االبيات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهدر وأهنلك املأمون منها وعلكا فلما ب* سقاك أبو بكر بكأس روية 

فكتب بذلك جبري إىل أخيه وذكر له أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أهدر " من لقي كعبا فليقتله " دمه وقال 
أعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يأتيه : النجاء وما أراك تنفلت، مث كتب إليه بعد ذلك: دمه ويقول له

حد يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا إال قبل ذلك منه، وأسقط ما كان قبل ذلك، فإذا جاءك كتايب أ
فأسلم كعب وقال قصيدته اليت ميدح فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أقبل حىت : هذا فأسلم وأقبل، قال

دخل املسجد ورسول اهللا مع أصحابه كاملائدة بني أناخ راحلته بباب مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث 
  .متحلقون معه حلقة خلف حلقة يلتفت إىل هؤالء مرة فيحدثهم، وإىل هؤالء مرة فيحدثهم] والقوم [ القوم 

فعرفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصفة، ] مث دخلت املسجد [ فأخنت راحليت بباب املسجد، : قال كعب



ومن " أشهد أن ال إله إال اهللا، وإنك حممد رسول اهللا االمان يا رسول اهللا، قال : مت، وقلتحىت جلست إليه فأسل
فقال ] إىل أيب بكر [ مث التفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " الذي يقول " كعب بن زهري، قال : قال" أنت ؟ 

  :فأنشده أبو بكر" كيف قال يا أبا بكر ؟ " 
فكيف قلت " وأهنلك املأمون منها وعلكا قال يا رسول اهللا ما قلت هكذا، قال * روية كأسا ) ٣(سقاك هبا املأمون 

  :قال قلت" ؟ 
__________  

ماء لبين أسد بن خزمية بن مدركة، وهو يف طريق القاصد إىل املدينة من البصرة، مسي العزاف : ابرق العزاف) ١(
  .الهنم يسمعون فيه عزيف اجلن

العزاف من املدينة على اثين عشر ميال إىل املدينة : ويقال أبرق احلنان ويف هامشه: ريوقال البك) معجم البلدان(
  ).معجم ما استعجم(
  .على أي شئ غري ذلك دلكا: يف دالئل البيهقي) ٢(
  .أبو بكر: يف دالئل البيهقي) ٣(

مأمون واهللا "  عليه وسلم وأهنلك املأمون منها وعلكا فقال رسول اهللا صلى اهللا* كأسا روية ) ١(سقاك هبا املأمون 
متيم عندها مل * بانت سعاد فقليب اليوم متبول : مث أنشده القصيدة كلها حىت أتى على آخرها وهي هذه القصيدة" 

  .رمحهما اهللا عز وجل) ٢(يفد مكبول وقد تقدم ما ذكرناه من الرمز ملا اختلف فيه إنشاد ابن إسحاق والبيهقي 
مهند من * إن الرسول لنور يستضاء به : يف كتاب االستيعاب أن كعبا ملا انتهى إىل قولهوذكر أبو عمر بن عبد الرب 

فأشار رسول اهللا صلى اهللا : والعفو عند رسول اهللا مأمول قال* سيوف اهللا مسلول نبئت أن رسول اهللا أوعدين 
  .عليه وسلم إىل من معه أن امسعوا

  .وهللا احلمد واملنة قبله موسى بن عقبة يف مغازيه) ٣(وقد ذكر ذلك 
ورد يف بعض الروايات أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعطاه بردته حني أنشده القصيدة، وقد نظم ذلك : قلت

الصرصري يف بعض مدائحه وهكذا ذكر ذلك احلافظ أبو احلسن بن االثري يف الغابة قال وهي الربدة اليت عند 
  .اخللفاء
  .دا ولكن مل أر ذلك يف شئ من هذه الكتب املشهورة باسناد أرتضيه فاهللا أعلموهذا من االمور املشهورة ج: قلت

بانت سعاد ومن سعاد ؟ قال زوجيت يا رسول اهللا، : وقد روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له ملا قال
ا أراد البينوتة احلسية ال قال مل تنب ولكن مل يصح ذلك وكأنه على ذلك توهم أن بأسالمه تبني امرأته والظاهر أنه إمن

  .احلكمية واهللا تعاىل أعلم
إذا عرد السود التنابيل وإمنا  -يعين يف قصيدته  -وقال عاصم بن عمر بن قتادة فلما قال كعب : قال ابن إسحاق

وخص املهاجرين من قريش مبدحته غضبت عليه ) ٤] (ما صنع [ يريدنا معشر االنصار، ملا كان صاحبنا صنع به 
  :صار، فقال بعد أن أسلم ميدح االنصار، ويذكر بالءهم من رسول صلى اهللا عليه وسلم وموضعهم من اليمناالن

__________  
  .أبو بكر: يف دالئل البيهقي) ١(

  .املأمور: وميمون الثانية يف البيهقي
  .مأمور واهللا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



وما  ٢٠٧/  ٥يف قدوم كعب بن زهري على النيب صلى اهللا عليه وسلم ج  اخلرب يف دالئل النبوة باب ما جاء) ٢(
  .بعدها

يف فتية من : نقل البيهقي يف الدالئل ما ذكره ابن عقبة، فذكر البيت االول أما الثاين ففيه قوله) ٣(
  .من ابن هشام) ٤..(اخل..قريش

إن اخليار مهوا بنوا * املكارم كابرا عن كابر  ورثوا) ١(يف مقنب من صاحلي االنصار * من سره كرم احلياة فال يزل 
كاجلمر غري كليلة * كسوالف اهلندي غري قصار والناظرين بأعني حممرة * االخيار املكرهني السمهري بأذرع 
بدماء من علقوا من * يتطهرون يرونه نسكا هلم ) ٢(للموت يوم تعانق وكرار * االبصار والبائعني نفوسهم لنبيهم 

أصبحت * وإذا حللت لينعوك إليهم ) ٣(غلب الرقاب من االسود ضواري * ا كما دربت بطون خفية الكفار دربو
  )٤(عند معاقل االعفار 

فيهم لصدقين الذين أماري قوم * دانت لوقعتها مجيع نزار لو يعلم االقوام علمي كله * ضربوا عليا يوم بدر ضربة 
ويقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن هشام) ٥(ى للطارقني النازلني مقار* إذا خوت النجوم فإهنم 

فقال كعب هذه االبيات وهي يف قصيدة " لو ذكرت االنصار خبري فإهنم لذلك أهل " قال له حني أنشده بانت سعاد 
  .له

د بانت أن كعب بن زهري أنشد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسج: قال وبلغين عن علي ابن زيد بن جدعان
  .سعاد فقليب اليوم متبول

وقد رواه احلافظ البيهقي باسناده املتقدم إىل ابراهيم بن املنذر احلزامي، حدثين معن بن عيسى، حدثين حممد بن عبد 
  .عن ابن جدعان فذكره وهو مرسل) ٦(الرمحن االفطس 

صحاب بعد ما أورد طرفا من ترمجة وقال الشيخ أبو عمر بن عبد الرب رمحه اهللا يف كتاب االستيعاب يف معرفة اال
وقد كان كعب بن زهري شاعرا جمودا كثري الشعر مقدما يف طبقته هو وأخوه جبري : كعب بن زهري إىل أن قال

لو كنت أعجب من شئ العجبين : وكعب أشعرمها وأبو مها زهري فوقهما ومما يستجاد من شعر كعب بن زهري قوله
فالنفس واحدة واهلم منتشر واملرء ما عاش * يسعى الفىت المور ليس يدركها سعي الفىت وهو خمبوء له القدر * 

  )٧(ال تنتهي العني حىت ينتهي االثر * ممدود له أمل 
__________  

  .اجلماعة من اخليل: مقنب) ١(
  .ويريد هبم القوم على ظهور جيادهم

  .تعوذا: دربوا) ٣(نا اخلطار باملشريف وبالق* والقائدين الناس عن أدياهنم : بعده يف ابن هشام) ٢(
  .غالظ االعناق: غلب الرقاب

  .مجع عفر، وهو ولد الوعل: االعفار) ٤(
  .مجع مقراة، وهي اجلفنة اليت يصنع فيها الطعام لالضياف: املقاري) ٥(
  .االوقص: يف الدالئل) ٦(

  .٢١١/  ٥ج 
  .٣٠٠/  ٣االبيات يف االستيعاب على هامش االصابة ) ٧(



ن عبد الرب أشعارا كثرية يطول ذكرها ومل يؤرخ وفاته، وكذا مل يؤرخها أبو احلسن بن االثري يف كتاب مث أورد له اب
  .الغابة يف معرفة الصحابة ولكن حكى أن أباه تويف قبل املبعث بسنة فاهللا أعلم

لناقة االدماء جتري به ا: وقال السهيلي ومما أجاد فيه كعب بن زهري قوله ميدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ما يعلم اهللا من دين ومن كرم احلوادث * بالربد كالبدر جلى ليلة الظلم ففي عطافيه أو أثناء بردته * معتجرا 

املشهورة يف سنة مثان والوفيات فكان يف مجادى منها وقعة مؤتة، ويف رمضان غزوة فتح مكة، وبعدها يف شوال 
  .غزوة هوازن حبنني، وبعده كان حصار الطائف

  .مث كانت عمرة اجلعرانة يف ذي القعدة مث عاد إىل املدينة يف بقية السنة
  .رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة لليايل بقني من ذي احلجة يف سفرته هذه: قال الواقدي
ين اجللندي ويف هذه السنة بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بن العاص إىل جيفر وعمرو اب: قال الواقدي

من االزد، وأخذت اجلزية من جموس بلدمها ومن حوهلا من االعراب، قال وفيها تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكاليب يف ذي القعدة فاستعاذت منه عليه السالم ففارقها، وقيل بل خريها 

  .فاختارت الدنيا ففارقها
ولد ابراهيم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مارية القبطية فاشتدت غرية أمهات قال ويف ذي احلجة منها 

املؤمنني منها حني رزقت ولدا ذكرا وكانت قابلتها فيه سلمى موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخرجت إىل 
دفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه أيب رافع فأخربته فذهب فبشر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاه مملوكا و

وسلم إىل أم برة بنت املنذر بن أسيد بن خداش ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وزوجها الرباء بن أوس بن 
خالد بن اجلعد بن عوف بن مبذول، وكانت فيها وفاة من ذكرنا من الشهداء يف هذه الوقائع وقد قدمنا هدم خالد 

  .العزى تعبد فيه بنخلة بني مكة والطائف وذلك خلمس بقني من رمضان منهابن الوليد البيت الذي كانت 
وفيها كان هدم سواع الذي كانت تعبده هذيل برهاط، هدمه عمرو بن العاص رضي اهللا عنه ومل جيد : قال الواقدي

  يف خزائنه شيئا، وفيها هدم مناة باملشلل، كانت االنصار أوسها وخزرجها
يد االشهلي رضي اهللا عنه وقد ذكرنا من هذا فصال مفيدا مبسوطا يف تفسري سورة النجم يعظمونه، هدمه سعد بن ز

  ).أفرأيتم الالت والعزى ومناة الثالثة االخرى(عند قوله تعاىل 
وقد ذكر البخاري بعد فتح مكة قصة ختريب خثعم البيت الذي كانت تعبده ويسمونه الكعبة اليمانية : قلت

  -ولتلك ) ٢(ويسمون اليت مبكة الكعبة الشامية  مضاهية للكعبة اليت مبكة
__________  

دفعه : ويف رواية البن سعد..أم بردة بنت املنذر بن زيد بن لبيد بن خداش: يف تاريخ الطربي نقال عن الواقدي) ١(
  .أبو سيف: إىل أم سيف امرأة قني باملدينة يقال له

  = كذا فيه قيل وهو غلط والصواب اليمانية فقط مسوها بذلك : رقال ابن حج: الكعبة اليمانية والكعبة الشامية) ٢(

  .الكعبة اليمانية
، عن جرير قال قال )قيس(ثنا يوسف بن موسى، ثنا أبو أسامة، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قبس : فقال البخاري

) ٢(لقت يف مخسني ومائة بلى فانط: فقلت) ٣" (أال ترحيين من ذي اخللصة ؟ " يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وكانوا أصحاب خيل وكنت ال أثبت على اخليل، فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(فارس من أمحس 

قال فما وقعت عن " اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا " فضرب يده يف صدري حىت رأيت أثر يده يف صدري وقال 



  .فرس بعد
  .عم وجبيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة اليمانيةقال وكان ذو اخللصة بيتا باليمن خلث

  .فلما قدم جرير اليمن: فأتاها فحرقها يف النار وكسرهتا، قال: قال
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك، : كان هبا رجل يستقسم باالزالم، فقيل له

لتكسرهنا وتشهد أن ال إله إال اهللا أو الضربن عنقك ؟ فكسرها  :قال فبينما هو يضرب هبا إذ وقف عليه جرير فقال
  .وشهد

فلما أتى رسول : إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يبشره بذلك، قال) ٤(مث بعث جرير رجال من أمحس يكىن أرطاة 
فبارك : ، قاليا رسول اهللا والذي بعثك باحلق ما جئت حىت تركتها كأهنا مجل أجرب: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خيل أمحس ورجاهلا مخس مرات
ورواه مسلم من طرق متعددة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا البجلي بنحوه 

)٥.(  
  البن كثريمت واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات اجلزء الرابع من تاريخ البداية والنهاية 

" على اخليل، فذكرت ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم فضرب يده يف صدري حىت رأيت أثر يده يف صدري وقال 
  .قال فما وقعت عن فرس بعد" اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا 

  .قال وكان ذو اخللصة بيتا باليمن خلثعم وجبيلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة اليمانية
  .فلما قدم جرير اليمن: فحرقها يف النار وكسرهتا، قالفأتاها : قال

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ها هنا فإن قدر عليك ضرب عنقك، : كان هبا رجل يستقسم باالزالم، فقيل له
لتكسرهنا وتشهد أن ال إله إال اهللا أو الضربن عنقك ؟ فكسرها : قال فبينما هو يضرب هبا إذ وقف عليه جرير فقال

  .شهدو
فلما أتى رسول : إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم يبشره بذلك، قال) ٤(مث بعث جرير رجال من أمحس يكىن أرطاة 

فبارك : يا رسول اهللا والذي بعثك باحلق ما جئت حىت تركتها كأهنا مجل أجرب، قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ا مخس مراترسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خيل أمحس ورجاهل

ورواه مسلم من طرق متعددة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا البجلي بنحوه 
)٥.(  

مت واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات اجلزء الرابع من تاريخ البداية والنهاية البن كثري ويتلوه اجلزء اخلامس 
  .اوأوله ذكر غزوة تبوك يف رجب منه

__________  
مضاهاة للكعبة، والكعبة البيت احلرام بالنسبة ملن يكون جهة اليمن شامية، فسموا الىت مبكة شامية واليت عندهم = 

  .ميانية تعزيقا بينهما
  .وكان يقال هلا شامية باعتبار اهنم جعلوا باهبا مقابل الشام

  .اخللصة نبات له حب أمحر كخرز العقيق: ذواخللصة) ١(
  .اسم للبيت الذي كان فيه الصنم: لصةوذو اخل

  .ذواخللصة: وقيل اسم البيت اخللصة واسم الصنم



  .كانوا سبعمائة وروايته ضعيفة: قال الطرباين) ٢(
وهم رهط جرير بن عبد اهللا وهم أخوة جبيلة ينتسبون إىل أمحس بن الغوث بن أمنار، وهناك أمحس : أمحس) ٣(

  .يعة بن نزارأخرى ينتسبون إىل بين ضبيعة بن رب
  .واسم أيب ارطأة حصني بن ربيعة بن عامر بن االزور البجلي له صحبة، مل يرد ذكره إال يف هذا احلديث) ٤(
) ٤٣٥٥(احلديث : ويف مواضع) ٤٣٥٦احلديث (باب غزوة اخللصة  ٦٢أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٥(

   ١٣٧احلديث  -اب ب ٢٩وأخرجه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة ) ٣٠٢٠(واحلديث 

  ٥ابن كثري ج  -البداية والنهاية 
  البداية والنهاية

  ٥ابن كثري ج 

  البداية والنهاية

ه حققه ودقق اصوله وعلق  ٧٧٤البداية والنهاية لالمام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي املتويف سنة 
  حواشيه علي شريي اجلزء اخلامس دار احياء التراث العريب

  م ١٩٨٨ه  ١٤٠٨عة جديدة حمققة الطبعة االوىل طب

يا أيها الذين * (يف رجب منها قال اهللا تعاىل ) ١(بسم اهللا الرمحن الرحيم سنة تسع من اهلجرة ذكر غزوة تبوك 
آمنوا إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن 

ن اهللا عليم حكيم قاتلوا الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله وال يدينون شاء إ
  روي عن ابن]  ٢٩ - ٢٨: التوبة) * [ دين احلق من الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون

أنه ملا أمر اهللا تعاىل أن مينع املشركون من قربان : معباس وجماهد وعكرمة وسعيد بن جبري وقتادة والضحاك وغريه
  .املسجد احلرام يف احلج وغريه

لينقطعن عنا املتاجر واالسواق أيام احلج وليذهنب ما كنا نصيب منها، فعوضهم اهللا عن ذلك باالمر : قالت قريش
  .بقتال أهل الكتاب حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قتال الروم، الهنم أقرب الناس إليه وأوىل الناس بالدعوة إىل احلق فعزم ر: قلت
  .لقرهبم إىل االسالم وأهله

  يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم* (وقد قال اهللا تعاىل 
__________  

/  ٨(فتح الباري ) ١٥٩/  ٤(ابن هشام  سرية) دار القاموس ١٤٢/  ٣(تاريخ الطربي : انظر يف غزوة تبوك) ١(
السرية ) ٦٢/  ٣(شرح املواهب اللدنية للزرقاين ) ٢٧٥/  ٢(عيون االثر ) ٩٨٩/  ٣(مغازي الواقدي ) ٩٠

  ).٦٢٦/  ٥(الشامية 
  ).١٦٥/  ٢(طبقات ابن سعد 

  .ة اثنتا عشرة مرحلةبفتح الفوقية وضم املوحدة، وهي يف طرف الشام من جهة القبلة، بينها وبني املدين: وتبوك



  .مسيت الغزوة بعني تبوك: قال السهيلي
نزلوا على عني فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ان ال أحد ميس من مائها، فسبق إليها رجالن : قال ياقوت

زلتما ما : وهي تبض بشئ من ماء فجعال يدحالن فيها سهمني ليكثر ماؤها فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  .تبوكان منذ اليوم، فسميت بذلك تبوك

  .ادخال اليد يف الشئ وحتريكه: والبوك
  .ومنه باك احلمار االتان إذا نزا عليها، يبوكها بوكا

  ).١٤/  ٢معجم البلدان (هي موضع بني وادي القرى والشام : وقال ياقوت

فلما عزم رسول اهللا صلى اهللا عليه ]  ١٢٣: وبةالت) * [ من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن اهللا مع املتقني
وسلم على غزو الروم عام تبوك وكان ذلك يف حر شديد وضيق من احلال، جلى للناس أمرها ودعى من حوله من 
أحياء االعراب للخروج معه فأوعب معه بشر كثري كما سيأيت قريبا من ثالثني ألفا وختلف آخرون فعاتب اهللا من 

ذر من املنافقني واملقصرين، والمهم ووخبهم وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد الفضيحة وأنزل ختلف منهم لغري ع
فيهم قرآنا يتلى وبني أمرهم يف سورة براءة كما قد بينا ذلك مبسوطا يف التفسري وأمر املؤمنني بالنفر على كل 

  .حال
  فقال تعاىل

بيل اهللا ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون، لو كان عرضا انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف س* (
قريبا وسفرا قاصدا التبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون باهللا لو استطعنا خلرجنا معكم يهلكون أنفسهم 

افة وما كان املؤمنون لينفروا ك* (مث قال تعاىل : مث اآليات بعدها]  ٤٢ - ٤١: التوبة) * [ واهللا يعلم إهنم لكاذبون
: التوبة) * [ فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون

  .فقيل إن هذه ناسخة لتلك وقيل ال فاهللا أعلم]  ١٢٢
نة تسع يعين من س -مث أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة ما بني ذي احلجة إىل رجب : قال ابن إسحاق

  .مث أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم -
ويزيد بن رومان، وعبد اهللا بن أيب بكر، وعاصم بن عمر بن قتادة، وغريهم من علمائنا كل ) ١(فذكر الزهري 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر : حيدث عن غزوة تبوك ما بلغه عنها، وبعض القوم حيدث ما مل حيدث بعض
غزو الروم، وذلك يف زمان عسرة من الناس، وشدة من احلر، وجدب من البالد، وحني طابت أصحابه بالتهيؤ ل

احلال من الزمان الذي هم عليه، وكان ) ٢(الثمار، فالناس حيبون املقام يف مثارهم وظالهلم، ويكرهون الشخوص يف 
من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قل ما خيرج يف غزوة إال كىن عنها، إال ما كان 

  .لبعد الشقة، وشدة الزمان، وكثرة العدو الذي يصمد إليه، ليتأهب الناس لذلك أهبته
  .وأخربهم أنه يريد الروم) ٣(فأمرهم باجلهاد 

يا جد، هل لك " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم وهو يف جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بين سلمة 
يا رسول اهللا أو تأذن يل وال تفتين، فو اهللا لقد عرف قومي أنه ما رجل بأشد : فقال" م يف جالد بين االصفر ؟ العا

عجبا بالنساء مين، وإين اخشى إن رأيت نساء بين االصفر أن ال أصرب، فأعرض عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا وإن ( *ففي اجلد أنزل اهللا هذه اآلية " قد أذنت لك " وقال 

  ]. ٤٩: التوبة) * [ جهنم حمليطة بالكافرين



ال تنفروا يف احلر، زهادة يف اجلهاد، وشكا يف احلق، وإرجافا بالرسول صلى : وقال قوم من املنافقني بعضهم لبعض
  وقالوا ال تنفروا يف* (اهللا عليه وسلم فأنزل اهللا فيهم 

__________  
  .وقد ذكر لنا الزهري: يف ابن هشام) ١(
  .على احلال: يف ابن هشام) ٢(
  .فأمر الناس باجلهاز: يف ابن هشام) ٣(

: التوبة) * [ احلر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا جزاء مبا كانوا يكسبون
٨٢ - ٨١ .[  

عمن حدثه، عن حممد بن طلحة بن عبد الرمحن، عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد اهللا بن  حدثين الثقة: قال ابن هشام
بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ناسا من املنافقني جيتمعون يف بيت سويلم : حارثة، عن أبيه عن جده قال

يف غزوة تبوك فبعث إليهم يثبطون الناس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -وكان بيته عند جاسوم  -اليهودي 
  .طلحة بن عبيد اهللا يف نفر من أصحابه وأمره أن حيرق عليهم بيت سويلم، ففعل طلحة

: فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فأفلتوا فقال الضحاك يف ذلك
أنوء على رجلى * بقت كبس سويلم يشيط هبا الضحاك وابن أبريق وظلت وقد ط* كادت وبيت اهللا نار حممد 

مث إن رسول اهللا : أخاف ومن تشمل به النار حيرق قال ابن إسحاق* سالم عليكم ال أعود ملثلها ) ١(كسريا ومرفق 
وحص أهل الغىن على النفقة واحلمالن يف ) ٢(صلى اهللا عليه وسلم جد يف سفره وأمر الناس باجلهاز واالنكماش 

  .أهل الغىن واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة مل ينفق أحد مثلها سبيل اهللا، فحمل رجال من
  .أن عثمان أنفق يف جيش العسرة يف غزوة تبوك ألف دينار: فحدثين من أثق به: قال ابن هشام

  ).٢" (اللهم أرض عن عثمان فإين عنه راض " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
هارون بن معروف، ثنا ضمرة، ثنا عبد اهللا بن شوذب، عن عبد اهللا بن القاسم، عن  حدثنا: وقد قال االمام أمحد

عثمان بن عفاف إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بألف دينار يف ثوبه : موىل عبد الرمحن بن مسرة قال جاء) ٤(كثري 
عليه وسلم فجعل النيب فصبها يف حجر النيب صلى اهللا : حني جهز النيب صلى اهللا عليه وسلم جيش العسرة قال

ورواه الترمذي عن حممد بن " ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم " صلى اهللا عليه وسلم يقلبها بيده ويقول 
  .إمساعيل عن احلسن بن واقع، عن ضمرة به

  .وقال حسن غريب
  وقاله

  .عبد اهللا بن أمحد يف مسند أبيه
لوارث، حدثين سكن بن املغرية، حدثين الوليد بن أيب هشام، حدثين أبو موسى العنزي، حدثنا عبد الصمد بن عبد ا
  .عن فرقد أيب طلحة، عن عبد الرمحن بن خباب السلمي

خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقال عثمان بن عفان علي مائة بعري بأحالسها : قال
ي مائة اخرى بأحالسها وأقتاهبا قال فرأيت رسول اهللا عل: وأقتاهبا، قال مث نزل مرقاة من املنرب مث حث فقال عثمان

  ما" صلى اهللا عليه وسلم يقول بيده هكذا حيركها، وأخرج عبد الصمد يده كاملتعجب 
__________  



  .علوت: طبقت) ١(
  .البيت الصغري من طني: الكبس

  .االسراع: االنكماش) ٢(
  .أعجل وأسرع: كمش وتكمش كانكمش: يف القاموس

  .١٦١/  ٤بن هشام ج سرية ا) ٣(
  .من املسند والبيهقي) ٤(

  ).٦/  ٣(وهو كثري بن أيب كثري روى عن مواله ومجاعة وروى عنه قتادة ومجاعة وثق وكاشف الذهيب 
  .ويف االصل كثة وهو حتريف

  ).٦٢٦/  ٥(ص ) ٣٧٠٢(باب مناقب عثمان احلديث  ١٩واحلديث رواه الترمذي يف كتاب املناقب 

وهكذا رواه الترمذي عن حممد بن يسار عن أيب داود الطيالسي عن سكن بن ) ١" (بعد هذا  على عثمان ما عمل
  .املغرية أيب حممد موىل آلل عثمان به وقال غريب من هذا الوجه

به وقال ثالث مرات وأنه التزم بثالمثائة بعري ) ٢(من طريق عمرو بن مرزوق عن سكن بن املغرية : ورواه البيهقي
  .اهبابأحالسها وأقت
أو قال  -ما ضر عثمان بعدها " فأنا شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول وهو على املنرب : قال عبد الرمحن

حدثنا أبو عوانة، عن حصني بن عبد الرمحن، عن عمرو بن جاوان، عن : وقال أبو داود الطيالسي" بعد اليوم  -
أنشدكم باهللا هل : بن أيب وقاص وعلي والزبري وطلحة مسعت عثمان بن عفاف يقول لسعد: االحنف بن قيس قال

فجهزهتم حىت ما يفقدون " من جهز جيش العسرة غفر اهللا له : " تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٣(ورواه النسائي من حديث حصني به ! اللهم نعم : خطاما وال عقاال ؟ قالوا

  فصل
وإذا أنزلت سورة أن آمنوا باهللا وجاهدوا مع رسوله * (ريهم قال اهللا تعاىل فيمن ختلف معذورا من البكائني وغ

استأذنك أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع على قلوهبم فهم ال 
ولئك هم املفلحون، أعد يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم وأولئك هلم اخلريات وأ

اهللا هلم جنات جتري من حتتها االهنار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، وجاء املعذرون من االعراب ليؤذن هلم وقعد 
الذين كذبوا اهللا ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على 

ا نصحوا هللا ورسوله ما على احملسنني من سبيل واهللا غفور رحيم، وال على الذين الذين ال جيدون ما ينفقون حرج إذ
إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن ال جيدوا ما ينفقون، إمنا 

) * على قلوهبم فهم ال يعلمون السبيل على الذين يستأ ذنونك وهم اغنياء رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع اهللا
قد تكلمنا على تفسري هذا كله يف التفسري مبا فيه كفاية وهللا احلمد واملنة، واملقصود ذكر ]  ٩٣ - ٨٦: براءة[ 

البكائني الذين جاؤوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحملهم حىت يصحبوه يف غزوته هذه، فلم جيدوا عنده 
  يه فرجعوا وهم يبكون تأسفامن الظهر ما حيملهم عل

__________  
  .٧٥/  ٤مسند االمام أمحد ج ) ١(

هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وال : " وقال) ٦٢٥/  ٥(ص ) ٣٧٠٠(والترمذي املصدر السابق ح 



  ".نعرفه إال من حديث السكن بن املغرية، ويف الباب عن عبد الرمحن بن مسرة 
  .وفيه عن السكن بن أيب كرمية ٢١٤/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(
، والنسائي يف حديث طويل أخرجه يف كتاب االحباس، باب وقف ٢١٥/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(

  ).٢٣٤/  ٦(املساجد 

  .على ما فاهتم من اجلهاد يف سبيل اهللا والنفقة فيه
سامل بن عمري، وعلبة بن زيد : رو بن عوفوكانوا سبعة نفر من االنصار وغريهم، فمن بين عم: قال ابن إسحاق

  أخو بين حارثة، وأبو ليلى
عبد الرمحن بن كعب أخو بين مازن بن النجار، وعمرو بن احلمام بن اجلموح أخو بين سلمة، وعبد اهللا بن املغفل 

عرباض بن بل هو عبد اهللا بن عمرو املزين، وهرمي بن عبد اهللا أخو بين واقف، و: املزين، وبعض الناس يقولون
  ).١(سارية الفزاري 
بن كعب النضري لقي أبا ليلى وعبد اهللا بن مغفل ومها يبكيان، ) ٢(فبلغين أن ابن يامني بن عمري : قال ابن إسحاق

جئنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليحملنا فلم جند عنده ما حيملنا عليه، وليس عندنا ما : فقال ما يبكيكما ؟ قاال
خلروج معه، فأعطامها ناضجا له فارحتاله وزودمها شيئا من متر، فخرجا مع النيب صلى اهللا عليه نتقوى به على ا

وأما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء اهللا مث بكى : وسلم زاد يونس بن بكري عن ابن إسحاق
ومل جتعل يف يد رسولك ما حيملين عليه اللهم إنك أمرت باجلهاد ورغبت فيه مث مل جتعل عندي ما أتقوى به، : وقال

وإين أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابين فيها يف مال أو جسد أو عرض مث أصبح مع الناس، فقال رسول 
فقام إليه فأخربه " أين املتصدق فليقم " فلم يقم أحد مث قال " أين املتصدق هذه الليلة " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٣" (أبشر فو الذي نفسي بيده لقد كتبت يف الزكاة املتقبلة " ى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صل
حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثنا أبو العباس : وقد أورد احلافظ البيهقي ها هنا حديث أيب موسى االشعري فقال

: عن أيب بردة، عن أيب موسى قالحدثنا أبو أسامة، عن بريد، ) ٤(حممد بن يعقوب، ثنا أمحد بن عبد احلميد املازين 
غزوة ) ٥(أرسلين أصحايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسأله هلم احلمالن، إذ هم معه يف جيش العسرة وهي 

ووافقته وهو " واهللا ال أمحلكم على شئ " إن أصحايب أرسلوين إليك لتحملهم، فقال ! يا نيب اهللا : تبوك، فقلت
حزينا من منع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومن خمافة أن يكون رسول اهللا قد وجد  غضبان وال أشعر، فرجعت

يف نفسه علي فرجعت إىل أصحايب فأخربهتم بالذي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلم ألبث إال سويعة إذ 
ليه وسلم يدعوك، فلما أتيت أجب رسول اهللا صلى اهللا ع: مسعت بالال ينادي أين عبد اهللا بن قيس ؟ فأجبته، فقال

  لستة أبعرة" وهذين القرينني وهذين القرينني ) ٦(خذ هذين القرينني " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
__________  

  .ففي رواية ابن عقبة ستة نفر، وسارية مل يذكره: يف تسمية البكائني خالف) ١(
  .عمر بن عثمة: ومن بين سلمة ذكر

  سلمة بن صخر وشكك يف ابن املغفل،: رو بن عتبة، وذكر من بين زريقعم: وذكر الواقدي
  .هؤالء أثبت ما مسعنا: وقال

  ).الواقدي -ابن سعد  -انظر الزرقاين (
  .لقي يامني بن عمرو: يف شرح املواهب للزرقاين) ٢(



  .لقي يامني بن عمري: ويف الواقدي
نقلها  -رواية يونس بن بكري  -والقسم االخري منه  ١٦٣/  ٤اجلزء االول من احلديث يف سرية ابن هشام ج ) ٣(

  .٢١٨/  ٥البيهقي يف الدالئل ج 
  .احلارثي: يف دالئل البيهقي) ٤(
  .من دالئل البيهقي، وسقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٥(
  .يف نسخ البداية املطبوعة القربتني وهو حتريف) ٦(

  .روالقرينان البعريان املشدودان أحدمها إىل اآلخ

[ إن اهللا أو إن رسول اهللا حيملكم على هؤالء : انطلق هبن إىل أصحابك فقل" ابتاعهن حينئذ من سعد فقال 
  .فاركبوهن

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيملكم على هؤالء، ولكن : فقلت) ١] (فانطلقت إىل أصحايب : قال أبو موسى
مقالة رسول اهللا حني سألته لكم، ومنعه يل يف أول مرة، مث واهللا ال أدعكم حىت ينطلق معي بعضكم إىل من مسع 

واهللا إنك عندنا ملصدق، ولنفعلن ما أحببت، : إعطائه إياي بعد ذلك ال تظنوا أين حدثتكم شيئا مل يقله، فقالوا يل
إياهم، مث  فانطلق أبو موسى بنفر منهم، حىت أتوا الذين مسعوا مقالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من منعه: قال

  ).٢(إعطائه بعد، فحدثوهم مبا حدثهم به أبو موسى سواء 
أتيت رسول اهللا : وأخرجه البخاري ومسلم مجيعا عن أيب كريب عن أيب أسامة ويف رواية هلما عن أيب موسى قال

قال مث جئ " فقال واهللا ما أمحلكم وما عندي ما أمحلكم عليه " صلى اهللا عليه وسلم يف رهط من االشعريني ليحملنا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنهب أبل فأمر لنا بست ذودعر الذرى فأخذناها مث قلنا يعقلنا رسول اهللا صلى اهللا 

إين واهللا إن شاء اهللا " مث قال " ما أنا محلتكم ولكن اهللا محلكم " عليه وسلم ميينه واهللا ال يبارك لنا، فرجعنا له فقال 
  ".غريها خريا منها إال أتيت الذي هو خري وحتللتها ال أحلف على ميني فأرى 

حىت ختلفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٣(وقد كان نفر من املسلمني أبطأت هبم الغيبة : قال ابن إسحاق
  من غري شك وال ارتياب، منهم كعب بن مالك بن أيب كعب أخو بين سلمة، ومرارة بن

ل بن أمية أخو بين واقف، وأبو خثيمة أخو بين سامل بن عوف، وكانوا نفر ربيع، أخو بين عمرو بن عوف، وهال
  .صدق ال يتهمون يف إسالمهم

وعلى الثالثة * (أما الثالثة االول فستأيت قصتهم مبسوطة قريبا إن شاء اهللا تعاىل وهم الذين أنزل اهللا فيهم : قلت
) * يهم أنفسهم وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إال إليهالذين خلفوا حىت إذا ضاقت عليهم االرض مبا رحبت وضاقت عل

  .وأما أبو خيثمة فإنه عاد وعزم على اللحوق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما سيأيت
  .مث استتب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سفره، وأمجع السري: فصل قال يونس بن بكري عن ابن إسحاق

ثنية الوداع ومعه زيادة على ثالثني ألفا من الناس، وضرب عبد اهللا بن فلما خرج يوم اخلميس ضرب عسكره على 
  فلما سار رسول -وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين  -أيب عدو اهللا عسكره أسفل منه 

__________  
  .ما بني معكوفني سقط من االصل، واستدركت من دالئل البيهقي) ١(
  .٢١٧ - ٢١٦/  ٥احلديث يف دالئل النبوة للبيهقي ج ) ٢(

ومسلم يف كتاب ) ٩٠/  ٨(فتح الباري  ٤٤١٥: باب احلديث) ٧٨( -وأخرجه البخاري يف كتاب املغازي 



  ).٨(باب احلديث ) ٣(االميان 
  .النية: يف ابن هشام) ٣(

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم ختلف عنه عبد اهللا بن أيب، يف طائفة من املنافقني وأهل الريب
وذكر : خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املدينة حممد بن مسلمة االنصاري قالواست: قال ابن هشام
  .أنه استخلف عليها عام تبوك سباع بن عرفطة: الدراوردي

وخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب على أهله وأمره باالقامة فيهم، فأرجف : قال ابن إسحاق
  .خلفه إال استثقاال له وختففا منهبه املنافقون، وقالوا، ما 

فأخربه ) ١(فلما قالوا ذلك أخذ علي سالحه مث خرج حىت حلق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو نازل باجلرف 
كذبوا ولكين خلفتك ملا تركت ورائي، فارجع فاخلفين يف أهلي وأهلك، أفال ترضى يا علي أن : " مبا قالوا فقال

  فرجع" من موسى، إال أنه ال نيب بعدي  تكون مين مبنزلة هارون
  .علي ومضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفره

  .مث قال ابن إسحاق
  .حدثين حممد بن طلحه بن يزيد بن ركانة

  .أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي هذه املقالة: عن ابراهيم بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه سعد
من طريق شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابراهيم بن سعد بن أيب وقاص : ي ومسلم هذا احلديثوقد روى البخار

  ).٢(عن أبيه به 
خلف رسول اهللا : وقد قال أبو داود الطيالسي يف مسنده حدثنا شعبة عن احلكم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال

أما " اهللا أختلفين يف النساء والصبيان ؟ فقال يا رسول : صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب يف غزوة تبوك فقال
  ".ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 

  .وأخرجاه من طرق عن شعبة حنوه، وعلقه البخاري أيضا من طريق أيب داود عن شعبة
: ر عن عامر بن سعد، عن أبيهحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حامت بن إمساعيل عن بكري بن مسما: وقال االمام أمحد

فقال علي يا رسول اهللا ختلفين مع  -وخلفه يف بعض مغازيه  -مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول له 
ورواه " يا علي أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى أال أنه ال نيب بعدي " النساء والصبيان ؟ فقال 
  .سلم وحممد بن عباد كالمها عن حامت بن إمساعيل بهزاد م: مسلم والترمذي عن قتيبة

  .وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه
مث إن أبا خيثمة رجع بعد ما سار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أياما إىل أهله يف يوم حار، فوجد : قال ابن إسحاق

يشها، وبردت فيه ماء، وهيأت له فيه طعاما امرأتني له يف عريشني هلما يف حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عر
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الضح : فلما دخل قام على باب العريش، فنظر إىل امرأتيه وما صنعتا له فقال

واهللا ال أدخل ! والريح واحلر وأبو خيثمة يف ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء يف ماله مقيم، ما هذا بالنصف 
  .منكما حىت أحلق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهيئا زادا ففعلتاعريش واحدة 

  مث قدم ناضحه فارحتله، مث خرج يف طلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أدركه حني نزل
__________  

  .موضع على ثالثة أميال من املدينة: اجلرف) ١(



/  ٥(ليه وآله باب مناقب علي بن أيب طالب أخرجه البخاري يف كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا ع) ٢(
٢٢.(  

  ).٩١/  ٨ج (ويف كتاب املغازي باب غزوة تبوك فتح الباري 
  باب احلديث) ٤(ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة 

)٣٢ - ٣١ - ٣٠.(  

حىت تبوك، وكان أدرك أبا خيثمة عمري بن وهب اجلمحي يف الطريق، يطلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فترافقا 
إن يل ذنبا فال عليك أن ختلف عين حىت آيت رسول اهللا صلى اهللا : إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمري بن وهب

عليه وسلم ففعل حىت إذا دنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل، فقال 
  .يا رسول اهللا هو واهللا أبو خيثمة: الوافق" كن أبا خيثمة " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مث أخرب رسول اهللا اخلرب " أوىل لك يا أبا خيثمة " فلما بلغ أقبل فسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له 
  .فقال خريا ودعا له خبري

وذكر أن وقد ذكر عروة بن الزبري وموسى بن عقبة قصة أيب خيثمة بنحو من سياق حممد بن إسحاق وأبسط 
  .خروجه عليه السالم إىل تبوك كان يف زمن اخلريف

  .فاهللا أعلم
أتيت اليت كانت * ملا رأيت الناس يف الدين نافقوا : قال ابن هشام وقال أبو خيثمة وامسه مالك بن قيس يف ذلك

صفايا * صرمة فلم أكتسب إمثا مل أغش حمرما تركت خضيبا يف العريش و* أعف وأكرما وبايعت باليمىن يدي حملمد 
: إىل الدين نفسي شطره حيث ميما قال يونس بن بكري* وكنت إذا شك املنافق أمسحت ) ١(كراما بسرها قد حتمما 

ملا سار : ، عن سفيان، عن حممد بن كعب القرظي، عن عبد اهللا بن مسعود قال)٢(عن حممد بن إسحاق، عن بريدة 
" يا رسول اهللا ختلف فالن فيقول : يزال الرجل يتخلف، فيقولون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل تبوك جعل ال

حىت قيل يا رسول اهللا ختلف أبو " دعوه إن يك فيه خري فسيلحقه اهللا بكم، وإن يك غري ذلك فقد أراحكم اهللا منه 
فتلوم " منه دعوه إن يك فيه خري فسيلحقه اهللا بكم، وإن يك غري ذلك فقد أراحكم اهللا " ذر وأبطأ به بعريه فقال 

أبو ذر بعريه فلما أبطأ عليه، أخذ متاعه فجعله على ظهره، مث خرج يتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ماشيا، 
يا رسول اهللا إن هذا الرجل : ونزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض منازله، ونظر ناظر من املسلمني فقال

يا رسول اهللا هو : فلما تأمله القوم، قالوا" كن أبا ذر "  عليه وسلم ماش على الطريق، فقال رسول اهللا صلى اهللا
  واهللا أبو

قال " يرحم اهللا أبا ذر ميشي وحده، وميوت وحده ويبعث وحده " ذر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إذا مت : مه فقالضربه، وسري أبو ذر إىل الربذة فلما حضره املوت أوصى امرأته وغال) ٣] (الدهر من [ فضرب 

هذا أبو ذر، فلما مات : فاغسالين وكفناين من الليل مث ضعاين على قارعة الطريق فأول ركب ميرون بكم فقولوا
فعلوا به كذلك فاطلع ركب فما علموا به حىت كادت ركاهبم تطأ سريره، فإذا ابن مسعود يف رهط من أهل الكوفة 

صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرحم : ابن مسعود يبكى وقال ما هذا ؟ فقيل جنازة أيب ذر، فاستهل: فقال
  اهللا أبا ذر ميشي وحده وميوت وحده ويبعث وحده، فنزل

__________  
  .املرأة املخضوبة: اخلضيب) ١(



  .هنا مجاعة النخل: والصرمة
  .كثرية الثمر: الصفايا

فيه نظر، وضعفه النسائي : خاري يف التاريخ الكبريقال الب: " بريدة بن سفيان، ويف هامشه: يف رواية البيهقي) ٢(
  .وأبو داود وأمحد والدار قطين

  .بياض باالصل، والزيادة من رواية البيهقي) ٣(

  ).١(فوليه بنفسه حىت أجنه 
حدثنا عبد الرزاق، أخربنا معمر، أخربنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل يف : إسناده حسن ومل خيرجوه قال االمام أمحد

خرجوا يف غزوة تبوك، الرجالن : قال]  ١١٧: التوبة) * [ الذين اتبعوه يف ساعة العسرة] * (عز وجل [ قوله 
والثالثة على بعري واحد وخرجوا يف حر شديد فأصاهبم يف يوم عطش حىت جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها 

أخربين : ، قال عبد اهللا بن وهب)٢(الظهر ويشربوا ماءها، فكان ذلك عسرة يف املاء وعسرة يف النفقة وعسرة يف 
بن أيب هالل، عن عتبة بن أيب عتبة، عن نافع بن جبري، عن عبد اهللا بن عباس أنه ) ٣(عمرو بن احلارث، عن سعيد 

خرجنا إىل تبوك يف قيظ شديد، فنزلنا منزال وأصابنا : قيل لعمر بن اخلطاب حدثنا عن شأن ساعة العسرة فقال عمر
ظننا أن رقابنا ستنقطع حىت أن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرحل فال يرجع حىت يظن أن رقبته  فيه عطش حىت

يا : ستنقطع، حىت أن الرجل لينحر بعريه، فيعتصر فرثه فيشربه، مث جيعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق
  فرفع يديه حنو: قال! نعم : قال" ذلك ؟ أو حتب " رسول اهللا إن اهللا قد عودك يف الدعاء خريا فادع اهللا لنا فقال 

السماء فأطلت مث سكبت، فمالوا ما معهم مث ذهبنا ننظر فلم جندها جاوزت ) ٤(السماء فلم يرجعهما حىت قالت 
  ).٥(العسكر 

  .اسناده جيد ومل خيرجوه من هذا الوجه
كانت وهم باحلجر، وأهنم  أن هذه القصة: وقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من قومه

فقال سحابة مارة، وذكر أن ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه ! قالوا لرجل معهم منافق وحيك هل بعد هذا من شئ ؟ 
"  -وكان عنده  -وسلم ضلت فذهبوا يف طلبها فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمارة بن حزم االنصاري 

نيب وخيربكم خرب السماء وهو ال يدري أين ناقته، وإين واهللا ال أعلم إال ما علمين إن رجال قال هذا حممد خيربكم أنه 
فانطلقوا فجاؤوا هبا فرجع عمارة إىل رحله " اهللا وقد دلين اهللا عليها، هي يف الوادي قد حبستها شجرة بزمامها 

إمنا قال ذلك : يف رحل عمارةفحدثهم عما جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خرب الرجل فقال رجل ممن كان 
وكان يف رحل عمارة قبل أن يأيت فأقبل عمارة على زيد جيأ يف عنقه ويقول إن يف رحلي ) ٦(زيد بن اللصيت 

  .لداهية وأنا ال أدري، أخرج عين يا عدو اهللا فال تصحبين
  .فقال بعض الناس إن زيدا تاب، وقال بعضهم مل يزل متهما بشر حىت هلك

  وقد روينا من حديث ابن مسعود شبيها بقصة الراحلة مث روى من: بيهقيقال احلافظ ال
__________  

  .٢٢٢ - ٢٢١/  ٥ونقله البيهقي يف الدالئل ج  ١٦٨/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ١(
  .٢٢٧/  ٥اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ٢(
  .سعد: يف دالئل البيهقي) ٣(
  ).سالقامو(مبعىن استعدت وهتيأت : قالت) ٤(



  .٢٣١/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٥(
  .رواه البزار، والطرباين يف االوسط، ورجال البزار ثقات: وقال ١٩٥ - ١٩٤/  ٦واهليثمي يف جممع الزوائد 

  .لصيب: يقال لصيب، ويف االصابة لصيت وقيل لصيب، ويف الطربي: قال ابن هشام) ٦(

معاوية، عن االعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة أو عن أيب سعيد حديث االعمش وقد رواه االمام أمحد عن أيب 
  قا ملا كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس جماعة -شك االعمش  -اخلدري 
" افعلوا " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(يا رسول اهللا لو أذنت فننحر نواضحنا فأكلنا وادهنا ؟ : فقالوا

إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم وادع اهللا هلم فيها بالربكة لعل اهللا  فجاء عمر فقال يا رسول اهللا
فدعا بنطع فبسطه مث عاد بفضل أزوادهم، فجعل الرجل جيئ بكف ! " نعم " أن جيعل فيها الربكة، فقال رسول اهللا 

شئ يسري، فدعا رسول ذرة، وجيئ اآلخرة بكف من التمر، وجيئ اآلخر بكسرة حىت اجتمع على النطع من ذلك 
فأخذوا يف أوعيتهم حىت ما تركوا يف العسكر " خذوا يف أوعيتكم " اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالربكة مث قال هلم 

أشهد أن ال إله إال اهللا " وعاء إال ملؤوها، وأكلوا حىت شبعوا، وفضلت فضله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ورواه مسلم عن أيب كريب عن أيب معاوية عن " هبا عبد غري شاك فيحجب عن اجلنة  وأين رسول اهللا ال يلقى اهللا

  .االعمش به
  .ورواه االمام أمحد من حديث سهيل عن أبيه عن أيب هريرة به ومل يذكر غزوة تبوك بل قال كان يف غزوة غزاها

وكان رسول اهللا صلى اهللا : سحاقمروره صلى اهللا عليه وسلم يف ذهابه إىل تبوك مبساكن مثود باحلجر قال ابن إ
ال " عليه وسلم حني مر باحلجر، نزهلا واستقى الناس من بئرها، فلما راحوا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

تشربوا من مياهها شيئا وال تتوضأوا منه للصالة، وما كان من عجني عجنتموه فاعلفوه االبل، وال تأكلوا منه شيئا 
  .حاق بغري إسنادهكذا ذكره ابن إس" 

حدثنا يعمر بن بشر، حدثنا عبد اهللا بن املبارك، أخربنا معمر، عن الزهري أخربين سامل بن عبد اهللا : وقال االمام أمحد
ال تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إال أن " عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا مر باحلجر قال 

  .وتقنع بردائه وهو على الرجل" صاهبم تكونوا باكني أن يصيبكم ما أ
  .ورواه البخاري من حديث عبد اهللا بن املبارك، وعبد الرزاق كالمها عن معمر باسناده حنوه

ال تدخلوا " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الصحابه : عن عبد اهللا بن دينار، عن ابن عمر: وقال مالك
  ).٣" (كني فإن مل تكونوا باكني فال تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصاهبم على هؤالء املعذبني إال أن تكونوا با

  .ورواه البخاري من حديث مالك، ومن حديث سليمان بن بالل كالمها عن عبد اهللا بن دينار
  .ورواه مسلم من وجه آخر عن عبد اهللا بن دينار حنوه

  :وقال االمام أمحد
  نزل رسول: عن نافع عن ابن عمر قال -جويرية هو ابن  -حدثنا عبد الصمد، حدثنا صخر 

__________  
  .أي اختذنا دهنا من شحومها: وادهنا) ١(
باب الدليل على أن من مات على  -، ومسلم يف كتاب االميان ١١/  ٣رواه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

  .التوحيد دخل اجلنة قطعا
  ).٤٥(احلديث 



ومسلم يف  ٣٨١/  ٨و  ٥٣٠/  ٦، وأخرجه البخاري يف فتح الباري ١٦٥/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ٣(
  .٢٢٨٥/  ٤الصحيح 

  .٢٣٣/  ٥ورواه البيهقي من طرق متعددة ج 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالناس عام تبوك احلجر عند بيوت مثود فاستقى الناس من اآلبار اليت كانت تشرب منها 
رهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجني االبل مثود، فعجنوا ونصبوا القدور باللحم، فأم

[ مث ارحتل هبم حىت نزل هبم على البئر اليت كانت تشرب منها الناقة، وهناهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا 
شرط الصحيحني وهذا احلديث اسناده على " إين أخشى أن يصيبكم مثل ما أصاهبم فال تدخلوا عليهم ] " فقال 

من هذا الوجه ومل خيرجوه وإمنا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن عياض، عن أيب ضمرة، عن عبيد اهللا 
  .بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به

  .قال البخاري وتابعه أسامة عن عبيد اهللا
  ).١(ورواه مسلم من حديث شعيب بن إسحاق عن عبيد اهللا عن نافع به 

ملا : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن أيب الزبري عن جابر قال: محدوقال االمام أ
ال تسألوا اآليات فقد سأهلا قوم صاحل فكانت ترد من هذا الفج وتصدر " مر النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلجر قال 

يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذهتم صيحة  من هذا الفج فعتوا عن أمر رهبم فعقروها، وكانت تشرب ماءهم
هو أبو " قيل من هو يا رسول اهللا ؟ قال " أمهد اهللا من حتت أدمي السماء منهم إال رجال واحدا كان يف حرم اهللا 

  .إسناده صحيح ومل خيرجوه" رغال فلما خرج من احلرم أصابه ما أصاب قومه 
، أخربنا املسعودي عن إمساعيل بن واسط، عن حممد بن أيب كبشة االمناري حدثنا يزيد بن هارون: وقال االمام أمحد

  ملا كان يف غزوة تبوك تسارع الناس إىل أهل احلجر، يدخلون عليهم، فبلغ ذلك رسول: عن أبيه قال
ك فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ممس: الصالة جامعة قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنودي يف الناس

أفال أنبئكم بأعجب " فناداه رجل نعجب منهم ؟ قال " ما تدخلون على قوم غضب اهللا عليهم : " بعريه، وهو يقول
من ذلك ؟ رجل من أنفسكم ينبئكم مبا كان قبلكم، وما هو كائن بعدكم فاستقيموا وسددوا، فإن اهللا ال يعبأ 

  .اسناده حسن ومل خيرجوه )٢" (بعذابكم شيئا، وسيأيت قوم ال يدفعون عن أنفسهم شيئا 
حدثين عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي : وقال يونس بن بكري، عن ابن إسحاق

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني مر باحلجر ونزهلا استقى الناس من  -أو عن العباس بن سعد الشك مين  -
ال تشربوا من مائها شيئا وال تتوضأوا منه " هللا صلى اهللا عليه وسلم للناس بئرها فلما راحوا منها قال رسول ا

للصالة، وما كان من عجني عجنتموه فاعلفوه االبل، وال تأكلوا منه شيئا، وال خيرجن أحد منكم الليلة إال ومعه 
دة، خرج أحدمها ففعل الناس ما أمرهم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال رجلني من بين ساع" صاحب له 

حلاجته، وخرج اآلخر يف طلب بعري له، فأما الذي ذهب حلاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي ذهب يف طلب 
  بعريه فاحتملته الريح
__________  

باب ) ١٧(كتاب االنبياء  ٦٠، والبخاري يف ٤٠باب احلديث ) ١(كتاب الزهد : أخرجه مسلم يف صحيحه) ١(
  . مثود أخاهم صاحلاوإىل: قول اهللا تعاىل

رواه أمحد، وفيه عبد الرمحن بن عبد اهللا : " وقال) ١٩٤/  ٦(احلديث ذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٢(



  ".املسعودي وقد اختلط 
  .ورواه البيهقي من طريق أيب النصر هاشم بن القاسم

 أهنكم أن خيرج رجل إال ومعه صاحب أمل: " حىت ألقته حببل طئ، فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك فقال
مث دعا للذي أصيب على مذهبه فشفي، وأما اآلخر فإنه وصل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تبوك " له 

  .ويف رواية زياد عن ابن إسحاق أن طيئا أهدته إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني رجع إىل املدينة
د اهللا بن أيب بكر أن العباس بن سهل مسى له الرجلني، لكنه استكتمه إيامها فلم وقد حدثين عب: قال ابن إسحاق

  ).١(حيدثين هبما 
حدثنا عفان، حدثنا وهيب بن خالد ثنا عمرو بن حيىي، عن العباس بن سهل بن سعد : وقد قال االمام أمحد

  الساعدي، عن أيب محيد الساعدي قال خرجنا
عام تبوك حىت جئنا وادي القرى، فإذا امرأة يف حديقة هلا فقال رسول اهللا صلى  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فخرص القوم وخرص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشرة أوسق، وقال " أخرصوا : " اهللا عليه وسلم الصحابه
فخرج حىت قدم : الق" احصي ما خيرج منها حىت أرجع إليك أن شاء اهللا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للمرأة

إهنا ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فال يقومن فيها رجل، فمن كان " تبوك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
فعقلناها فلما كان من الليل هبت علينا ريح شديدة فقام فيها رجل فألقته يف : قال أبو محيد" له بعري فليوثق عقاله 

إيلة فأهدى لرسول اهللا بغلة بيضاء، وكساه رسول اهللا بردا وكتب له جيريهم  جبل طئ، مث جاء رسول اهللا ملك
قالت عشرة أوسق خرص " كم جاءت حديقتك ؟ " مث أقبل وأقبلنا معه حىت جئنا وادي القرى قال للمرأة ) ٢(

رجنا معه قال فخرج رسول اهللا وخ" إين متعجل فمن أحب منكم أن يتعجل فليفعل " رسول اهللا، فقال رسول اهللا 
  ".هذه طابة : " حىت إذا أوىف على املدينة قال

خري " قلنا بلى يا رسول اهللا قال " حيبنا وحنبه، أال أخربكم خبري دور االنصار ؟ ) ٣(هذا أحد " فلما رأى أحدا قال 
  ).٥" (، مث دار بين ساعدة، مث يف كل دور االنصار خري )٤(دور االنصار بنو النجار، مث دار بين عبد االشهل 

  .وأخرجه البخاري ومسلم من غري وجه عن عمرو بن حيىي به حنوه
أهنم خرجوا مع : وقال االمام مالك رمحه اهللا عن أيب الزبري، عن أيب الطفيل عامر بن واثلة، أن معاذ بن جبل أخربه
فأخر الصالة : ء، قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام تبوك، فكان جيمع بني الظهر والعصر، وبني املغرب والعشا

إنكم ستأتون غذا " يوما مث خرج فصلى الظهر والعصر مجيعا، مث دخل مث خرج فصلى املغرب والعشاء مجيعا، مث قال 
  "إن شاء اهللا عني تبوك، وإنكم لن تأتوهنا حىت يضحى ضحى النهار فمن جاءها فال ميس من مائها شيئا حىت آيت 

__________  
  .١٦٥ - ١٦٤/  ٤هشام ج  اخلرب يف سرية ابن) ١(

  .٢٤٠/  ٥ونقله البيهقي يف الدالئل من طريق أمحد بن عبد اجلبار ج 
  .يف االصل خيربهم وهو حتريف، وما اثبتناه من ابن هشام) ٢(
  .هذا أحد، وهو جبل: يف رواية البيهقي) ٣(
  .مث دار بين احلارث بن اخلزرج: زاد البيهقي) ٤(
  .باب) ٣( -كتاب الفضائل رواه مسلم يف الصحيح، يف ) ٥(



  ).١١(احلديث 
  ).٣٤٣/  ٣(فتح الباري ) ١٤٨١(باب احلديث ) ٥٤(يف الزكاة : والبخاري يف الصحيح

قال فجئناها وقد سبق مائها رجالن والعني مثل الشراك تبض بشئ من ماء، فسأهلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ما شاء اهللا أن يقول، مث غرفوا من العني قليال قليال : بهما وقال هلمانعم فس: ، قاال"هل مسستما من مائها شيئا " 

حىت اجتمع يف شئ، مث غسل رسول اهللا فيه وجهه ويديه، مث أعاده فيها فجرت العني مباء كثري، فاستقى الناس مث 
أخرجه " جنانا يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ).١(مسلم من حديث مالك به 
عن أيب النضر هاشم بن القاسم، ويونس : ذكر خطبته صلى اهللا عليه وسلم إىل تبوك إىل خنلة هناك روى االمام أمحد

بن حممد املؤدب وحجاج بن حممد ثالثتهم عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب اخلري عن أيب 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند : يد اخلدري أنه قالاخلطاب، عن أيب سع
أال أخربكم خبري الناس وشر الناس، إن من خري الناس رجال عمل يف سبيل اهللا على ظهر " ظهره إىل خنلة فقال 

جرا جريئا يقرأ كتاب اهللا ال فرسه، أو على ظهر بعريه، أو على قدميه حىت يأتيه املوت، وإن من شر الناس رجال فا
  .ورواه النسائي عن قتيبة عن الليث به وقال أبو اخلطاب ال أعرفه) ٢" (يرعوي إىل شئ منه 

) ٣(من طريق يعقوب بن حممد الزهري، عن عبد العزيز بن عمران، حدثنا مصعب بن عبد اهللا عن : وروى البيهقي
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : عامر اجلهين منظور بن مجيل بن سنان أخربين أيب، مسعت عقبة بن

أمل أقل لك " غزوة تبوك، فاسترقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يستيقظ حىت كانت الشمس قيد رمح، قال 
 فانتقل رسول اهللا صلى: فقال يا رسول اهللا ذهب يب من النوم مثل الذي ذهب بك، قال" يا بالل اكال لنا الفجر 

اهللا عليه وسلم من منزله غري بعيد، مث صلى وسار بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك، فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله 
أيها الناس أما بعد، فإن أصذق احلديث كتاب اهللا، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخري امللل ملة ابراهيم، " مث قال 

  وخري السنن
وشر االمور ) ٤(، وأحسن القصص هذا القرآن، وخري االمور عوازمها سنة حممد، وأشرف احلديث ذكر اهللا

حمدثاهتا، وأحسن اهلدى هدى االنبياء وأشرف املوت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضاللة بعد اهلدى، وخري 
كفى االعمال ما نفع، وخري اهلدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خري من اليد السفلى، وما قل و

  .خري مما كثر وأهلى، وشر املعذرة حني حيضر املوت، وشر الندامة يوم القيامة، ومن الناس من ال يأيت اجلمعة إال دبرا
  ومن الناس من ال يذكر

__________  
  ).١٠(باب احلديث ) ٣(كتاب فضائل النيب صلى اهللا عليه وآله،  ٤٣رواه مسلم يف ) ١(

  .حيىي بن بكري ورواه البيهقي يف الدالئل من طريق
  .ال يدعو إىل شئ: وقال هاشم بن القاسم يف روايته: ٥٨، و ٤١، ٣٧/  ٣رواه أمحد يف مسنده ج ) ٢(
  .عبد اهللا بن مصعب بن منظور بن مجيل بن سنان: يف دالئل البيهقي) ٣(
  ).عن النهاية(ا عزم االمور ذوات عزمها اليت فيه: الفرائض اليت عزم اهللا عليك بفعلها، واملع ؟ ىن: عوازمها) ٤(



  .اهللا إال هجرا
ومن أعظم اخلطايا اللسان الكذوب، وخري الغىن غىن النفس، وخري الزاد التقوى، ورأس احلكمة خمافة اهللا عزوجل، 

[ وخري ما وقر يف القلوب اليقني، واالرتياب من الكفر، والنياحة من عمل اجلاهلية، والغلول من حثاء جهنم 
والشعر من إبليس، واخلمر مجاع االمث، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من ) ١( ]والسكركي من النار 

اجلنون، وشر املكاسب كسب الربا، وشر املآكل أكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغريه، والشقي من شقي يف 
امته، وشر الروايا روايا بطن أمه، وأمنا يصري أحدكم إىل موضع أربعة أذرع واالمر إىل اآلخرة، ومالك العمل خو

الكذب، وكل ما هو آت قريب، وسباب املؤمن فسوق، وقتال املؤمن كفر، وأكل حلمه من معصية اهللا، وحرمة 
  .ماله كحرمة دمه، ومن يتأىل على اهللا يكذبه، ومن يستغفره يغفر له، ومن يعف يعف اهللا عنه

السمعة يسمع اهللا به، ) ٣(ة يعوضه اهللا، ومن يبتغي يأجره اهللا، ومن يصرب على الرزي) ٢] (الغيظ [ ومن يكظم 
ومن يصرب يضعف اهللا له، ومن يعص اهللا يعذبه اهللا، اللهم اغفر يل والميت، اللهم اغفر يل والميت، اللهم اغفر يل 

  قاهلا ثالثا مث" والميت 
  . أعلم بالصوابوهذا حديث غريب وفيه نكارة ويف اسناده ضعف واهللا) ٤" (استغفر اهللا يل ولكم : " قال

  .وقال أبو داود ثنا أمحد بن سعيد اهلمداين، وسليمان بن داود
أخربنا ابن وهب، أخربين معاوية، عن سعيد بن غزوان عن أبيه أنه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد، : قاال

 عليه وسلم نزل سأحدثك حديثا فال حتدث به ما مسعت أين حي، إن رسول اهللا صلى اهللا: فسألته عن أمره فقال
فأقبلت وأنا غالم اسعى حىت مررت بينه وبينها، فقال قطع : هذه قبلتنا مث صلى إليها، قال: بتبوك إىل خنلة فقال
  .صالتنا قطع اهللا أثره

عبد العزيز التنوخي، عن موىل ) ٦(من حديث سعيد بن : مث رواه أبو داود) ٥(قال فما قمت عليها إىل يومي هذا 
  .ن، عن يزيد بن منرانليزيد بن منرا

: " مررت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا على محار وهو يصلي فقال: رأيت بتبوك مقعدا فقال: قال
  ).٧" (اللهم اقطع أثره فما مشيت عليها بعد 

  ".قطع صالتنا قطع اهللا أثره " ويف رواية 
حديث يزيد بن هارون أخربنا العالء أبو حممد الثقفي، من : روى البيهقي) ٨(الصالة على معاوية بن أيب معاوية 

  مسعت: قال
__________  

  .سقطت من االصل واستدركت من الدالئل) ١(
  .من دالئل البيهقي) ٢(
  .يتبع: يف الدالئل) ٣(
  .٢٤٢ - ٢٤١/  ٥احلديث يف دالئل النبوة للبيهقي ج ) ٤(
من أيب داود، ويف ) ٦) (١٨٨/  ١(ص ) ٧٠٧(حلديث كتاب الصالة باب ما يقطع الصالة ا: سنن أيب داود) ٥(

  .االصل عن عبد العزيز حتريف
  ).٧٠٦(واحلديث ) ١٨٨/  ١(ص  ٧٠٥سنن أيب داود كتاب الصالة احلديث ) ٧(



  .هكذا يف االصل ابن أيب معاوية) ٨(
  = وذكره البيهقي معاوية بن معاوية الليثي، وهو معاوية بن معاوية املزين تويف 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتبوك، فطلعت الشمس بضياء وهلا شعاع ونور، مل : الك، قالأنس بن م
  يا جربيل مايل أرى الشمس اليوم: " أرها طلعت فيما مضى، فأتى جربيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

أيب معاوية الليثي مات باملدينة ذلك أن معاوية بن : قال" طلعت بيضاء ونور وشعاع مل أرها طلعت فيما مضى 
) * قل هو اهللا أحد* (بكثرة قراءته : قال" ومم ذاك ؟ " اليوم، فبعث اهللا إليه سبعني ألف ملك يصلون عليه قال 

نعم " بالليل والنهار، ويف ممشاه ويف قيامه وقعوده، فهل لك يا رسول اهللا أن أقبض لك االرض فتصلي عليه ؟ قال 
  .مث رجع قال فصلى عليه! " 

  .وهذا احلديث فيه غرابة شديدة ونكارة، والناس يسندون أمرها إىل العالء بن زيد هذا وقد تكلموا فيه
بن علي أخربنا ) ١(أخربنا علي بن أمحد بن عبدان، أخربنا أمحد بن عبيد الصفار، حدثنا هاشم : مث قال البيهقي

يا حممد مات :  ميمونة عن أنس قال جاء جربيل فقالعثمان بن اهليثم، حدثنا حمبوب بن هالل، عن عطاء بن أيب
فضرب جبناحه فلم يبق من شجرة وال أكمة إال ! " نعم " معاوية بن أيب معاوية املزين، أفتحب أن تصلي عليه ؟ قال 

يا جربيل مبا نال " تضعضعت له، قال فصلى وخلفه صفان من املالئكة يف كل صف سبعون ألف ملك، قال قلت 
  .يقرأها قائما وقاعدا، وذاهبا وجائيا، وعلى كل حال) * قل هو اهللا أحد* (قال حببه " لة من اهللا ؟ هذه املنز
فسألت أيب أين كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال بغزوة تبوك بالشام، ومات معاوية باملدينة، ورفع : قال عثمان

  .ذا الوجهوهذا أيضا منكر من ه): ٢(له سريره حىت نظر إليه وصلى عليه 
حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا حيىي : قدوم رسول قيصر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتبوك قال االمام أمحد

، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أيب راشد قال لقيت التنوخي رسول اهللا هرقل إىل )٣(بن سليم 
  .أو قرب) ٤( شيخنا كبريا قد بلغ العقد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حبمص وكان جارا يل

فقلت أال ختربين عن رسالة هرقل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 
قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تبوك فبعث دحية الكليب إىل هرقل فلما أن جاءه كتاب : هرقل ؟ قال بلى

   عليه وسلم دعا قسيسي الروم وبطارقتها مث أغلق عليهرسول اهللا صلى اهللا
__________  

على ) ٣٩١/  ٣(يف حياة النيب صلى اهللا عليه وآله، اختلفوا يف اسم أبيه، ذكره ابن عبد الربيف االستيعاب = 
  ).٤٣٦/  ٣(هامش االصابة، وذكره ابن حجر يف االصابة 

  .أبو معاوية: ولعل كنية أبيه
  .هشام: يف الدالئل) ١(
  .ما روي يف صالته بتبوك على معاوية بن معاوية الليثي: يف باب ٢٤٦ - ٢٤٥/  ٥اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ٢(

أسانيد هذه االحاديث ليست بالقوية، ولو أهنا يف االحكام مل : وذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب يف ترمجته وقال
  .ال ينكروفضل قل هو اهللا أحد ...يكن يف شئ منها حجة

  .سليمان: يف املسند) ٣(
قد أفند النه يتكلم : الكذب، وأفند تكلم بالفند، مث قالوا للشيخ إذا هرم: والفند يف االصل: يف املسند الفند) ٤(



  .إذا أوقعه يف الفند: باحملرف من الكالم عن سنن الصحة، وأفنده الكرب
  ).عن النهاية(

يث رأيتم ؟ وقد أرسل إيل يدعوين إىل ثالث خصال، يدعوين أن أتبعه قد نزل هذا الرجل ح: وعليهم الدار فقال
  .على دينه، أو على أن نعطيه مالنا على أرضنا واالرض أرضنا، أو نلقى إليه احلرب

فهلم فلنتبعه على دينه أو نعطيه مالنا على ) ١] (ما حتت قدمي [ واهللا لقد عرفتم فيما تقرأون من الكتب ليأخذن 
تدعونا إىل أن نذر النصرانية أو نكون عبيدا : خنرة رجل واحد حىت خرجوا من برانسهم وقالوا أرضنا، فنخروا

  .العرايب جاء من احلجاز
إمنا قلت ذلك العلم صالبتكم : ومل يكد وقال) ٢(فلما ظن أهنم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رقأهم 
ادع يل رجال حافظا للحديث، عريب : العرب قالعلى أمركم مث دعا رجال من عرب جتيب كان على نصارى 

اذهب بكتايب إىل هذا الرجل، فما : اللسان أبعثه إىل هذا الرجل جبواب كتابه، فجاء يب فدفع إيل هرقل كتابا فقال
مسعته من حديثه فاحفظ يل منه ثالث خصال، انظر هل يذكر صحيفته إيل اليت كتب بشئ، وانظر إذا قرأ كتايب فهل 

  .يل، وانظر يف ظهره هل به شئ يريبكيذكر الل
قال فانطلقت بكتابه حىت جئت تبوكا فإذا هو جالس بني ظهراين أصحابه حمتبيا على املاء، فقلت أين صاحبكم ؟ 

فقلت أنا " ممن أنت " قيل ها هو ذا، فأقبلت أمشي حىت جلست بني يديه، فناولته كتايب فوضعه يف حجره مث قال 
قلت إين رسول قوم وعلى دين قوم ال أرجع " إىل االسالم احلنيفية ملة أبيكم ابراهيم ؟ هل لك " أخو تنوخ قال 

إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء وهو أعلم باملهتدين، يا " عنه حىت أرجع إليهم، فضحك وقال 
  أخا تنوخ إين كتبت بكتاب إىل

حيفة فخرقها واهللا خمرقه وخيرق ملكه، وكتبت إىل صاحبك كسرى واهللا ممزقه وممزق ملكه وكتبت إىل النجاشي بص
قلت هذه إحدى الثالث اليت أوصاين هبا " بصحيفة فأمسكها فلن يزال الناس جيدون منه بأسا ما دام يف العيش خري 

صاحيب، فأخذت سهما من جعبيت فكتبته يف جنب سيفي مث إنه ناول الصحيفة رجال عن يساره قلت من صاحب 
معاوية فإذا يف كتاب صاحيب تدعوين إىل جنة عرضها السموات واالرض أعدت : ذي يقرأ لكم ؟ قالواكتابكم ال

فأخذت : قال" سبحان اهللا أين الليل إذا جاء النهار " للمتقني فأين النار ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إن لك حقا وإنك لرسول، فلو وجدت " ال سهما من جعبيت فكتبته يف جلد سيفي، فلما أن فرغ من قراءة كتايب ق

فناداه رجل من طائفة الناس قال أنا أجوزه، ففتح رحله فإذا هو : قال" عندنا جائزة جوزناك هبا، إنا سفر مرملون 
أيكم ينزل " عثمان، مث قال رسول اهللا : يأيت حبلة صفورية فوضعها يف حجري، قلت من صاحب اجلائزة ؟ قيل يل

أنا، فقام االنصاري وقمت معه حىت إذا خرجت من طائفة اجمللس ناداين : ال فىت من االنصارفق" هذا الرجل ؟ 
فأقبلت أهوي حىت كنت قائما يف جملسي الذي كنت بني يديه، فحل حبوته " تعال يا أخا تنوخ " رسول اهللا فقال 
  هاهنا امض ملا أمرت" عن ظهره وقال 

__________  
  .من مسند أمحد) ١(
  .تقرب إليهم: سكنهم، ويف املسند رفأهم :رقأهم) ٢(



  .الضخمة) ١(فجلت يف ظهره فإذا أنا خبامت يف موضع غضون الكتف مثل احلمحمة " به 
  ).٢(هذا حديث غريب واسناده ال بأس به تفرد به االمام أمحد 

ا انتهى رسول ومل: عليه السالم ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح قبل رجوعه من تبوك قال ابن إسحاق) ٣(مصاحلته 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل تبوك أتاه حينة بن رؤبة، صاحب أيلة فصاحل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعطاه 

وأعطوه اجلزية، كتب هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتابا فهو عندهم، ) ٤(اجلزية، وأتاه أهل جرباء وأذرح 
  هللا الرمحن الرحيم،بسم ا: وكتب ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة

[ هلم ذمة اهللا : هذه أمنة من اهللا وحممد النيب رسول اهللا ليحنة بن رؤبة وأهل ايلة سفنهم وسيارهتم يف الرب والبحر
حممد النيب، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه ال ) ٥] (وذمة 

  .حيول ماله دون نفسه
  .ملن أخذه من الناس، وأنه ال حيل أن مينعوا ماء يردونه، وال طريقا يردونه من بر أو حبروأنه طيب 

  .زاد يونس بن بكري عن ابن إسحاق بعد هذا، وهذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول اهللا
  .قال يونس عن ابن أسحاق
ب من حممد النيب رسول اهللا الهل جرباء وأذرح، أهنم بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتا: وكتب الهل جرباء وأذرح

، ومائة أوقية طيبة، وأن اهللا عليهم كفيل )٦(آمنون بأمان اهللا وأمان حممد، وأن عليهم مائة دينار يف كل رجب 
  .بالنصح واالحسان إىل املسلمني، ومن جلأ إليهم من املسلمني

فاشتراه بعد ذلك أبو العباس عبد : ده مع كتابه أمانا هلم، قالوأعطى النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل أيلة بر: قال
  .اهللا بن حممد بثلثمائة دينار

مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا خالد : بعثة عليه السالم خالد بن الوليد إىل اكيدر دومة قال ابن أسحاق
  بن الوليد، فبعثه إىل أكيدر دومة، وهو

__________  
احلجمة، ويف نسخة العجمة وهي االكثر مناسبة، والعجمة بالضم والكسر ما تعقد من الرمل أو  :يف املسند) ١(

  .كثرة الرمل
  ).القاموس احمليط(ولعل املراد ناتئ قليال 

  .٣٤٢ - ٣٤١/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(
  .كتابه صلى اهللا عليه وآله ليحنة: ويف النسخة التيمورية) ٣(
  .ينة بالشام على النصف ما بني مصر ومكة على ساحل البحرمد: أيلة) ٤(

  .بلدة بالشام تلقاء السراة: جرباء
  .جبنب جربا: مدينة بالشام، قيل هي فلسطني، قال يف القاموس: أذرح

  .من ابن هشام) ٥(
  .يف كل رجب وافية طيبة: يف الواقدي والبيهقي نقال عن ابن اسحاق) ٦(
/  ٥دالئل البيهقي  - ١٠٣٢/  ٣مغازي الواقدي  ١٦٩/  ٤ه وآله سرية ابن هشام انظر يف كتبه صلى اهللا علي(

٢٤٨ - ٢٤٧.(  



كان ملكا عليها وكان نصرانيا، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ١(أكيدر بن عبد امللك، رجل من بين كنانة 
لعني، ويف ليلة مقمرة صائفة، فخرج خالد حىت إذا كان من حصنه مبنظر ا" إنك ستجده يصيد البقر " وسلم خلالد 

  ).٢(وهو على سطح له ومعه امرأته 
فمن يترك : ال واهللا، قالت: هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال: وباتت البقر حتك بقروهنا باب القصر، فقالت له امرأته

ن، فركب ال أحد فنزل فأمر بفرسه، فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته، فيهم أخ له يقال له حسا: هذا ؟ قال
  ).٣(وخرجوا معه مبطاردهم 

فلما خرجوا تلقتهم خيل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخذته وقتلوا أخاه وكان عليه قباء من ديباج خموص بالذهب، 
فحدثين عاصم بن عمر بن : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل قدومه عليه، قال) ٤(فاستلبه خالد فبعث به 
رأيت قباء أكيدر حني قدم به على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل املسلمون : لك قالقتادة، عن أنس بن ما

] فوالذي نفسي بيده [ أتعجبون من هذا : " يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".ملناديل سعد بن معاذ يف اجلنة أحسن من هذا ) ٥(

د بن الوليد ملا قدم بأكيدر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حقن له دمه فصاحله مث إن خال: قال ابن أسحاق
تبارك سائق : ، فقال رجل من بين طئ يقال له جبري بن جبرة يف ذلك)٦(على اجلزية، مث خلى سبيله فرجع إىل قريته 

ا باجلهاد وقد حكى البيهقي أن فإنا قد أمرن* رأيت اهللا يهدي كل هاد فمن يك حائدا عن ذي تبوك * البقرات إين 
سنة ما حترك له فيها ) ٧(فأتت عليه سبعون " ال يفضض اهللا فاك " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلذا الشاعر 

  .ضرس وال سن
وقد روى ابن هليعة عن أيب االسود، عن عروة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث خالدا مرجعه من تبوك يف 

  وعشرين فارسا إىل أكيدر دومة فذكر حنو ماأربعمائة 
__________  

  .رجل من كندة، قال الواقدي وهو ابن عبد امللك بن عبد اجلن: يف ابن هشام) ١(
  ).قاله الواقدي(امسها الرباب بنت أنيف بن عامر من كندة ) ٢(
  ).اللسان(ش مجع املطرد، وزن منرب، وهو رمح قصري يطرد به، وقيل يطرد به الوح: املطارد) ٣(
  .بعثه مع عمرو بن أمية الضمري) ٤(
  .من ابن هشام ومغازي الواقدي) ٥(
قال الواقدي وابن سعد وكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله كتابا فيه أماهنم وما صاحلهم وختمه يومئذ ) ٦(

ب إىل االسالم وخلع بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد رسول اهللا الكيدر حني أجا: " بظفره ونصفه
  .االنداد واالصنام، مع خالد بن الوليد سيف اهللا، يف دومة اجلندل وأكنافها

وان لنا الضاحية من الضحل، والبور، واملعامي، وأغفال االرض، واحللقة، والسالح واحلافر واحلصن، ولكم 
د فاردتكم، وال حيظر عليكم النبات، الضامنة من النخل، واملعني من املعمور بعد اخلمس، ال تعدل سارحتكم وال تع
  .وال يؤخذ منكم عشر البتات تقيمون الصالة لوقتها، وتؤتون الزكاة حلقها

  .عليكم بذلك العهد وامليثاق، ولكم بذلك الصدق والوفاء، شهد اهللا ومن حضر معه من املسلمني
."  
  .تسعون سنة: ٢٥١/  ٥يف دالئل البيهقي ج ) ٧(



ا كره حىت أنزله من احلصن، وذكر أنه قدم مع أكيدر إىل رسول اهللا مثامنائة من السيب، وألف تقدم إال أنه ذكر أنه م
بعري، وأربعمائة درع، وأربعمائة رمح، وذكر أنه ملا مسع عظيم أيلة حينة بن رؤبة بقضية أكيدر أقبل قادما إىل رسول 

  ).١(عليه وسلم بتبوك فاهللا أعلم اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصاحله فاجتمعا عند رسول اهللا صلى اهللا 
أن أبا بكر الصديق كان على املهاجرين يف غزوة دومة : وروى يونس بن بكري عن سعد بن أوس، عن بالل بن حيىي

  ).٢(اجلندل، وخالد بن الوليد على االعراب يف غزوة دومة اجلندل، فاهللا أعلم 
م بضع عشرة ليلة مل جياوزها، مث انصرف قافال إىل فأقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: فصل قال ابن إسحاق

وكان يف الطريق ماء خيرج من وشل يروي الراكب والراكبني والثالثة بواد يقال له وادي املشقق، : املدينة، قال
 فسبقه إليه: قال" من سبقنا إىل ذلك املاء فال يستقني منه شيئا حىت نأتيه : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  نفر من املنافقني فاستقوا ما فيه، فلما أتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقف عليه فلم ير فيه
، فقال أو مل أهنهم أن يستقوا منه حىت )٣(فقيل له يا رسول اهللا فالن وفالن " من سبقنا إىل هذا املاء ؟ " شيئا فقال 

، فجعل يصب يف يده ما شاء اهللا أن يصب، مث )٤( آتيه، مث لعنهم ودعا عليهم، مث نزل فوضع يده حتت الوشل
ما أن له حسا كحس  -كما يقول من مسعه  -نضحه به ومسحه بيده، ودعا مبا شاء اهللا أن يدعو، فاخنرق من املاء 

لئن بقيتم أو من بقي منكم " الصواعق، فشرب الناس واستقوا حاجتهم منه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".ذا الوادي وهو أخصب ما بني يديه وما خلفه ليسمعن هب

قمت من : وحدثين حممد بن ابراهيم بن احلارث التيمي، أن عبد اهللا بن مسعود كان حيدث قال: قال ابن إسحاق
فإذا : جوف الليل وأنا مع رسول اهللا يف غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار يف ناحية العسكر فاتبعتها انظر إليها، قال

 وأبو بكر وعمر وإذا عبد اهللا ذو البجادين قد مات وإذا هم قد حفروا له، ورسول اهللا يف حفرته، وأبو رسول اهللا
اللهم إين قد أمسيت " فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه قال " أدنيا إيل أخاكما " بكر وعمر يدليانه إليه، وإذا هو يقول 

  .كنت صاحب احلفرةيا ليتين : قال يقول ابن مسعود" راضيا عنه فارض عنه 
إمنا مسي ذو البجادين، النه كان يريد االسالم فمنعه قومه وضيقوا عليه حىت خرج من بينهم وليس : قال ابن هشام

  عليه إال
__________  

  .٢٥٢/  ٥نقل اخلرب البيهقي يف الدالئل مطوال ج ) ١(
  .٢٥٣/  ٥روى احلديث البيهقي يف دالئل النبوة ج ) ٢(
معتب بن قشري، واحلارث بن يزيد الطائي، ووديعة بن ثابت، وزيد : أربعة من املنافقني: ي قالذكرهم الواقد) ٣(

  .بن اللصيت
  .الوشل) ٤(

  .حجر أو جبل يقطر منه املاء قليال قليال
  ).شرح أيب ذر(القليل من املاء : والوشل أيضا

ى، مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشقه باثنني فائتزر بواحدة وارتدى باالخر -وهو الكساء الغليظ  -جباد 
  .فسمي ذو البجادين
  وذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي، عن ابن أخي أيب رهم: قال ابن إسحاق

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا : يقول -وكان من أصحاب الشجرة  -الغفاري أنه مسع أبا رهم كلثوم بن احلصني 



وطفقت أستيقظ وقد دنت ) ١(ذات ليلة معه وحنن باالخضر والقى اهللا علي النعاس عليه وسلم غزوة تبوك فسرت 
راحليت من راحلة النيب صلى اهللا عليه وسلم فيفزعين دنوها منه خمافة أن أصيب رجله يف الغرز، فطفقت أحوز 

" أستيقظ إال بقوله راحليت عنه، حىت غلبتين عيين يف بعض الطريق، فزامحت راحليت راحلته ورجله يف الغرز، فلم 
فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألين عمن ختلف عنه " سر " يا رسول اهللا استغفر يل، قال : فقلت" حس 

  .من بين غفار فأخربه به
فحدثته بتخلفهم، " الذين ال شعر هلم يف وجوههم ؟ ) ٢(ما فعل النفر احلمر الطوال الثطاط " فقال وهو يسألين 

بلى الذين هلم نعم بشبكة " واهللا ما أعرف هؤالء منا قال : قلت: قال" ل النفر السود اجلعاد القصار فما فع" قال 
يا : فتذكرهتم يف بين غفار، فلم أذكرهم حىت ذكرت أهنم رهط من أسلم كانوا حلفاء فينا، فقلت) ٣" (شدخ 

  .رسول اهللا أولئك رهط من أسلم حلفاء فينا
ما منع أحد أولئك حني ختلف أن حيمل على بعري من إبله امرءا نشيطا يف " يه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عل

  ".سبيل اهللا، إن أعز أهلي علي أن يتخلف عين املهاجرون واالنصار وغفار وأسلم 
ة ملا قفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من تبوك إىل املدين: قال ابن هليعة عن أيب االسود عن عروة بن الزبري قال

هم مجاعة من املنافقني بالفتك به وأن يطرحوه من رأس عقبة يف الطريق، فأخرب خبربهم فأمر الناس باملسري من الوادي 
وصعد هو العقبة وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثموا، وأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمار بن ياسر 

اقة، وحذيفة يسوقها، فبينما هم يسريون إذ مسعوا بالقوم قد وحذيفة بن اليمان أن ميشيا معه، عمار آخذ بزمام الن
غشوهم، فغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبصر حذيفة فرجع إليهم ومعه حمجن، فاستقبل وجوه رواحلهم 
مبحجنه، فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد أظهر على ما أضمروه من االمر العظيم فأسرعوا حىت خالطوا الناس، وأقبل 

يفة حىت أدرك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمرمها فأسرعا حىت قطعوا العقبة ووقفوا ينتظرون الناس، مث قال حذ
ما عرفت إال رواحلهم يف ظلمة الليل : قال" هل عرفت هؤالء القوم ؟ " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلذيفة 

ال، فأخربمها مبا كانوا متالوا عليه ومساهم : قاال" ب ؟ علمتما ما كان من شأن هؤالء الرك" حني غشيتهم، مث قال 
  هلما واستكتمهما

__________  
  .وحنن باالخضر قريبا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وألقى علينا النعاس: العبارة يف ابن هشام) ١(
  ).قاله السهيلي(مجع ثط، وهو صغري نبات شعر اللحية : الثطاط) ٢(
  .السلم من بين غفارماء : شبكة شدخ) ٣(

  .كما عند ياقوت
  .موضع باحلجاز يف ديار غفار: شبكة جرح: ويف النهاية واللسان

وقد ) ١" (أكره أن يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه " ذلك ؟ فقاال يا رسول اهللا أفال تأمر بقتلهم ؟ فقال 
م إمنا أعلم بامسائهم حذيفة بن اليمان وحده ذكر ابن إسحاق هذه القصة إال أنه ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسل

يعين أهل الكوفة  -أليس فيكم : وهذا هو االشبه واهللا أعلم ويشهد له قول أيب الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود
 -يعين حذيفة  -أليس فيكم صاحب السر الذي ال يعلمه غريه  -يعين ابن مسعود  -صاحب السواد والوساد  -

وروينا عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  -يعين عمارا  -اره اهللا من الشيطان على لسان حممد أليس فيكم الذي أج
يعين حىت ال يكون  -أقسمت عليك باهللا أنا منهم ؟ قال ال وال أبرئ بعدك أحدا : رضي اهللا عنه أنه قال حلذيفة



  .-مفشيا سر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
وقيل كانوا اثين عشر رجال، وذكر ابن إسحاق أن رسول اهللا صلى اهللا عليه  وقد كانوا أربعة عشر رجال،: قلت

وسلم بعث إليهم حذيفة بن اليمان فجمعهم له فأخربهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا كان من أمرهم ومبا 
  .متاالوا عليه

  ]. ٧٤: التوبة) * [ اومهوا مبا مل ينالو: * (مث سرد ابن إسحاق أمساءهم قال وفيهم أنزل اهللا عزوجل
عن أيب إسحاق، عن االعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب البختري، ) ٢(وروى البيهقي من طريق حممد بن مسلمة 

 -كنت آخذا خبطام ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقود به، وعمار يسوق الناقة : عن حذيفة بن اليمان قال
نا بالعقبة إذا باثىن عشر رجال قد اعترضوه فيها، قال فأنبهت رسول اهللا حىت إذا ك -أو أنا أسوق وعمار يقود به 

ال يا رسول اهللا قد : قلنا" هل عرفتم القوم ؟ " صلى اهللا عليه وسلم فصرخ هبم فولوا مدبرين، فقال لنا رسول اهللا 
  كانوا متلثمني، ولكنا قد عرفنا الركاب، قال

أرادوا أن يزمحوا رسول اهللا يف العقبة : " ال قال: قلنا" تدرون ما أرادوا ؟ هؤالء املنافقون إىل يوم القيامة، وهل " 
ال، " يا رسول اهللا أو ال تبعث إىل عشائرهم حىت يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم ؟ قال : قلنا" فيلقوه منها 

اللهم " مث قال " قتلهم أكره أن يتحدث العرب بينها أن حممدا قاتل لقومه، حىت إذا أظهره اهللا هبم أقبل عليهم ي
" هي شهاب من نار تقع على نياط قلب أحدهم فيهلك " قلنا يا رسول اهللا وما الدبيلة ؟ قال ) ٣" (ارمهم بالدبيلة 

)٤.(  
  .من طريق شعبة، عن قتادة، عن أيب نضرة، عن قيس بن عبادة: ويف صحيح مسلم

ما : رأي رأيتموه أم شئ عهده إليكم رسول اهللا ؟ فقالقال، قلت لعمار أرأيتم صنيعكم هذا فيما كان من أمر علي أ
  عهد

__________  
  .مطوال باختالف بسيط يف بعض ألفاظه وتعابريه ٢٥٨ - ٢٥٦/  ٥روى اخلرب البيهقي يف دالئله ج ) ١(

ن ورواه االمام أمحد يف مسنده عن أيب الطفيل، وابن سعد عن جبري بن مطعم والواقدي يف مغازيه من طريق صاحل ب
  .كيسان

  .سلمة، عن حممد بن إسحاق: يف الدالئل) ٢(
  .خراج أو دمل كبري يظهر يف اجلوف تقتل صاحبها غالبا: الدبيلة) ٣(
  .٢٦١ - ٢٦٠/  ٥رواه البيهقي يف دالئله ج ) ٤(

اهللا إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا مل يعهده إىل الناس كافة، ولكن حذيفة أخربين عن رسول اهللا صلى 
) ١" (يف أصحايب أثنا عشر منافقا منهم مثانية ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط : " عليه وسلم أنه قال

إن يف أميت أثين عشر منافقا ال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط، " ويف رواية من وجه آخر عن قتادة 
  ".ار يظهر بني أكتافهم حىت ينجم من صدورهم مثانية منهم يكفيكهم الدبيلة، سراج من الن

وأشهد باهللا أن اثين عشر  -أو مخسة عشر  -وروينا عن حذيفة أهنم كانوا أربعة عشر ): ٢(قال احلافظ البيهقي 
ما مسعنا املنادي وال علمنا مبا : منهم حرب هللا ولرسوله يف احلياة الدنيا ويوم يقوم االشهاد، وعذر ثالثة أهنم قالوا

  .ادأر
أخربنا الوليد بن عبد اهللا بن  -هو ابن هارون  -حدثنا يزيد : وهذا احلديث قد رواه االمام أمحد يف مسنده قال



  مجيع
  .عن أيب الطفيل

ملا أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول اهللا آخذ بالعقبة فال يأخذها : قال
 صلى اهللا عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل أحد، فبينما رسول اهللا

فغشوا عمارا وهو يسوق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول اهللا 
فلما هبط ورجع  حىت هبط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوادي،" قد قد " صلى اهللا عليه وسلم حلذيفة 

هل تدري ما أرادوا " قال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون قال " يا عمار هل عرفت القوم ؟ " عمار قال 
قال فسار عمار رجال من أصحاب النيب " أرادوا أن ينفروا برسول اهللا فيطرحوه : " قال اهللا ورسوله أعلم، قال" ؟ 

 كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال أربعة عشر رجال، فقال إن كنت فيهم نشدتك باهللا: صلى اهللا عليه وسلم فقال
فقد كانوا مخسة عشر، قال فعذر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم ثالثة قالوا ما مسعنا منادي رسول اهللا وما 

  .علمنا ما أراد القوم
  .اة الدنيا ويوم يقوم االشهادالباقني حرب هللا ولرسوله يف احلي) ٣(أشهد أن االثين عشر : فقال عمار

والذين اختذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني وإرصادا ملن حارب * (قصة مسجد الضرار قال اهللا تعاىل 
  اهللا ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إال احلسىن واهللا يشهد إهنم لكاذوبون، ال تقم فيه

__________  
وعن حممد بن ) ٩: احلديث(كتاب املنافقني ) ٥٠(ه عن أيب بكر بن أيب شيبة يف احلديث رواه مسلم يف صحيح) ١(

  .بشار
  ).١٠(احلديث 

  ).٢١٤٣/  ٤(ص 
  .٢٦٢/  ٥دالئل النبوة ج ) ٢(

  .وال علمنا مبا أراد القوم: وآخره
  .ليس فيهم قرشي، وهو اجملتمع عليه عندنا: قال الواقدي) ٣(

مل يعرف له : قال يف زاد املعاد(حاق امساءهم، عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح ونقل البيهقي يف الدالئل، عن ابن اس
وجممع بن  -واجلالس بن سويد بن الصامت  -) الراهب(وأبو عامر  -وعامر  -وأبو حاضر االعرايب ) إسالم
  .ومرة بن ربيع -وعبد اهللا بن عيينة  -وطعمة بن أبريق  -وحصني بن منري  -وفليح التيمي  -جارية 

  ).٢٥٨/  ٥ج (

أبدا ملسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال حيبون أن يتطهروا واهللا حيب املطهرين أفمن 
أسس بنيانه على تقوى من اهللا ورضوان خري أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فاهنار به يف نار جهنم واهللا ال 

: التوبة) * [ لذي بنوا ريبة يف قلوهبم إال أن تقطع قلوهبم واهللا عليم حكيميهدي القوم الظاملني، ال يزال بنينهم ا
  .وقد تكلمنا على تفسري ما يتعلق هبذه اآليات الكرمية يف كتابنا التفسري مبا فيه كفاية وهللا احلمد]  ١١٠ - ١٠٦

عليه وسلم خبرابه مرجعه من  وذكر ابن إسحاق كيفية بناء هذا املسجد الظامل أهله وكيفية أمر رسول اهللا صلى اهللا
تبوك قبل دخوله املدينة، ومضمون ذلك أن طائفة من املنافقني بنوا صورة مسجد قريبا من مسجد قباء وأرادوا أن 
يصلي هلم رسول صلى اهللا عليه وسلم فيه حىت يروج هلم ما أرادوه من الفساد والكفر والعناد، فعصم اهللا رسوله 



 -الة فيه وذلك أنه كان على جناح سفر إىل تبوك، فلما رجع منها فنزل بذي أوان صلى اهللا عليه وسلم من الص
والذين اختذوا مسجدا * (نزل عليه الوحي يف شأن هذا املسجد وهو قوله تعاىل  -مكان بينه وبني املدينة ساعة 

  .اآلية) * ضرارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني وإرصادا ملن حارب اهللا ورسوله من قبل
ا قوله ضرارا فالهنم أرادوا مضاهاة مسجد قباء، وكفرا باهللا ال لالميان به، وتفريقا للجماعة عن مسجد قباء أم

وإرصادا ملن حارب اهللا ورسوله من قبل وهو أبو عامر الراهب الفاسق قبحه اهللا وذلك أنه ملا دعاه رسول اهللا صلى 
فاستنفرهم، فجاؤوا عام أحد فكان من أمرهم ما قدمناه، فلما اهللا عليه وسلم إىل االسالم فأىب عليه، ذهب إىل مكة 

مل ينهض أمره ذهب إىل ملك الروم قيصر ليستنصره على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان أبو عامر على دين 
هرقل ممن تنصر معهم من العرب وكان يكتب إىل إخوانه الذين نافقوا يعدهم ومينيهم وما يعدهم الشيطان إال 

ورا، فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حني، فبنوا هذا املسجد يف الصورة الظاهرة وباطنه دار حرب ومقر غر
  .ملن يفد من عند أيب عامر الراهب، وجممع ملن هو على طريقتهم من املنافقني

إن أردنا * (ين بنوه أي الذ) * وليحلفن* (مث قاتل ) * وإرصادا ملن حارب اهللا ورسوله من قبل* (وهلذا قال تعاىل 
  .أي إمنا أردنا ببنائه اخلري) * إال احلسىن

فنهاه عن القيام فيه ) * ال تقم فيه أبدا* (مث قال اهللا تعاىل إىل رسوله ) * واهللا يشهد إهنم لكاذبون* (قال اهللا تعاىل 
  لئال يقرر أمره مث أمره وحثه على القيام يف املسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم

وهو مسجد قباء ملا دل عليه السياق واالحاديث الواردة يف الثناء على تطهري أهله مشرية إليه، وما ثبت يف صحيح 
مسلم من أنه مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال ينايف ما تقدم النه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى 

الفضل منه وأقوى، وقد أشبعنا القول يف ذلك يف من أول يوم فمسجد الرسول أوىل بذلك وأحرى، وأثبت يف 
  .التفسري وهللا احلمد

أو أخاه  -واملقصود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا نزل بذي أوان دعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدي 
ا فحرقاه رضي اهللا عنهما فأمرمها أن يذهبا إىل هذا املسجد الظامل أهله فيحرقاه بالنار، فذهب -عاصم بن عدي 

  .بالنار، وتفرق عنه أهله
  ويف جنب داره -وكان الذين بنوه اثين عشر رجال وهم، خذام بن خالد : قال ابن إسحاق

ومعتب بن قشري، وأبو حبيبة بن االزعر، وعباد بن حنيف أخو سهل بن : وثعلبة بن حاطب -كان بناء هذا املسجد 
بن احلارث، وخيرج وهو إىل بين ضبيعة، وجباد بن عثمان وهو  حنيف، وجارية بن عامر، وابناه جممع وزيد، ونبتل
  ).١] (بن زيد [ من بين ضبيعة، ووديعة بن ثابت وهو إىل بين أمية 

ويف غزوة تبوك هذه صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف عبد الرمحن بن عوف صالة الفجر أدرك : قلت
لى اهللا عليه وسلم ذهب يتوضأ ومعه املغرية بن شعبة فابطأ على معه الركعة الثانية منها، وذلك أن رسول اهللا ص

الناس، فأقيمت الصالة فتقدم عبد الرمحن بن عوف، فلما سلم الناس أعظموا ما وقع فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا 
  .وذلك فيما رواه البخاري رمحه اهللا قائال حدثنا" أحسنتم وأصبتم " عليه وسلم 

أمحد بن حممد، حدثنا عبد اهللا بن املبارك، أخربنا محيد الطويل، عن أنس بن مالك أن رسول حدثنا : وقال البخاري
إن باملدينة أقواما ما سرمت مسريا وال قطعتم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من املدينة فقال

تفرد به من هذا " وهم باملدينة حبسهم العذر " فقالوا يا رسول اهللا وهم باملدينة ؟ قال " واديا إال كانوا معكم 
  ).٢(الوجه 



أقبلنا : حدثنا خالد بن خملد، حدثنا عمرو بن حيىي، عن العباس بن سهل بن سعد، عن أيب محيد قال: قال البخاري
  مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من

ورواه مسلم من حديث ) ٣" (حيبنا وحنبه هذه طابة، وهذا أحد جبل " غزوة تبوك حىت إذا أشرفنا على املدينة قال 
  .سليمان بن بالل به حنوه

أذكر أين خرجت مع : حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: قال البخاري
  ).٤(الصبيان نتلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك 

  .اود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة به، وقال الترمذي حسن صحيحورواه أبو د
: مسعت ابن عائشة يقول: وقال البيهقي أخربنا أبو نصر بن قتادة، أخربنا أبو عمرو بن مطر، مسعت أبا خليفة يقول

من ثنيات * علينا  طلع البدر: ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة جعل النساء والصبيان والوالئد يقلن
  الوداع

__________  
  .من ابن هشام) ١(

  .١٧٤ - ١٧٣/  ٤وسرية ابن هشام  ١٠٤٨ - ١٠٤٧/  ٣وخرب مسجد الضرار يف مغازي الواقدي 
وأخرجه يف كتاب  ١٢٦/  ٨فتح الباري ) ٤٤٢٣(باب، احلديث ) ٨١(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٢(

  .باب) ٣٥(اجلهاد 
  ).٤٦/  ٦(فتح الباري 

، ٣٠٠، ١٨٢، ١٠٦، ١٠٣/  ٣(واالمام أمحد يف مسنده ) ٢٥٠٨(وأخرجه أبو داود يف اجلهاد، واحلديث 
  ).٢٧٦٤(باب، احلديث ) ٦(وابن ماجه يف اجلهاد ) ٣٤١

  ).١٢٥/  ٨(فتح الباري ) ٤٤٢٢(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي، احلديث ) ٣(
  ).٢٧٧٩(وأبو داود يف اجلهاد، احلديث ) ٣٠٨٢(اب، احلديث ب) ١٩٦(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد ) ٤(

وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمه املدينة من مكة ال أنه ملا قدم : ما دعا هللا داع قال البيهقي* وجب الشكر علينا 
  .املدينة من ثنيات الوداع عند مقدمه من تبوك واهللا أعلم

  ).١(فذكرناه ها هنا أيضا 
حدثنا حيىي بن بكري، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن : هللا حديث كعب بن مالك رضي اهللا عنهقال البخاري رمحه ا

  شهاب عن
 -وكان قائد كعب من بنيه حني عمي  -عبد الرمحن بن عبد اهللا بن كعب بن مالك أن عبد اهللا بن كعب بن مالك 
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه مل أختلف : قال مسعت كعب بن مالك حيدث حني ختلف عن قصة تبوك قال كعب

وسلم يف غزوة غزاها إال يف غزوة تبوك، غري أين كنت ختلفت يف غزوة بدر، ومل يعاتب أحدا ختلف عنها، إمنا خرج 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد عري قريش، حىت مجع اهللا بينهم وبني عدوهم على غري ميعاد، ولقد شهدت مع 

على االسالم وما أحب أن يل هبا مشهد بدر، وإن كانت ) ٢(وسلم ليلة العقبة حىت تواثبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
بدر أذكر يف الناس منها، كان من خربي أين مل أكن قط أقوى وال أيسر حني ختلفت عنه يف تلك الغزوة، واهللا ما 

يريد غزوة إال ورى بغريها، حىت  اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حىت مجعتهما يف تلك الغزاة، ومل يكن رسول اهللا
كانت تلك الغزوة غزاها رسول اهللا يف حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وعددا وعدادا كثريا فجلى للمسلمني أمرهم 



ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخربهم بوجهه الذي يريد، واملسلمون مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كثري وال جيمعهم 
فما رجل يريد أن يتغيب إال ظن أن يستخفي له ما مل ينزل فيه وحي : قال كعب -يوان يريد الد -كتاب حافظ 

حني طابت الثمار والظالل، وجتهز رسول اهللا صلى ) ٣] (تلك الغزوة [ اهللا، وغزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أنا قادر : فأقول يف نفسي اهللا عليه وسلم واملسلمون معه فطفقت أغدو لكي أجتهز معهم، فارجع ومل اقض شيئا،

عليه فلم يزل يتمادى يب حىت اشتد بالناس اجلد، فأصبح رسول اهللا واملسلمون معه ومل اقض من جهازي شيئا فقلت 
أجتهز بعد يوم أو يومني مث أحلقهم، فغدوت بعد أن فصلوا الجتهز، فرجعت ومل أقض شيئا، مث غدوت مث رجعت ومل 

فلم يقدر يل  -وليتين فعلت  -عوا وتفارط الغزو، ومهمت أن أرحتل فأدركهم أقض شيئا، فلم يزل يب حىت اسر
ذلك، فكنت إذا خرجت يف الناس بعد خروج رسول اهللا فطفت فيهم أحزنين أين ال أرى إال رجال مغموصا عليه 

وك، فقال وهو النفاق، أو رجال ممن عذر اهللا من الضعفاء، ومل يذكرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بلغ تب
يا رسول اهللا حبسه برداه ونظره يف عطفيه، : فقال رجل من بين سلمة" ما فعل كعب ؟ " جالس يف القوم بتبوك 
بئس ما قلت، واهللا يا رسول اهللا ما علمنا عليه إال خريا، فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال معاذ بن جبل

  توجه قافال حضرين مهيفلما بلغين أنه : قال: وسلم قال كعب بن مالك
  وطفقت أتذكر الكذب وأقول مباذا أخرج غدا من سخطه واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من

__________  
  ).٦٧٣/  ٥(ونقله الصاحلي يف السرية الشامية  ٢٦٦/  ٥دالئل النبوة ج ) ١(
  .حىت تواثقنا: يف البخاري) ٢(
  ..من البخاري) ٣(

اهللا عليه وسلم قد أظل قادما زاح عين الباطل وعرفت أين لن أخرج منه أبدا  أهلي، فلما قيل إن رسول اهللا صلى
بشئ فيه كذب، فأمجعت صدقه وأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قادما، فكان إذا قدم من سفر بدأ باملسجد 

ه وكانوا بضعة فركع فيه ركعتني مث جلس للناس، فلما فعل ذلك جاء املخلفون فطفقوا يعتذرون إليه، وحيلفون ل
ومثانني رجال، فقبل منهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عالنيتهم وبايعهم واستغفر هلم ووكل سرائرهم إىل اهللا عز 

فجئت أمشي حىت جلست بني يديه، فقال يل " تعال " وجل، فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم املغضب، مث قال 
لت بلى إين واهللا لو جلست عند غريك من أهل الدنيا لرأيت أن فق" ما خلفك ؟ أمل تكن قد ابتعت ظهرك " 

ولكين واهللا لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى  -ولقد أعطيت جدال  -سأخرج من سخطه بعذر 
به عين ليوشكن اهللا أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق جتد علي فيه إين الرجو فيه عفو اهللا، ال واهللا ما 

: ن عذر، وواهللا ما كنت قط أقوى وال أيسر مين حني ختلفت عنك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمكان يل م
واهللا ما علمناك : فقمت فثار رجال من بين سلمة فاتبعوين فقالوا يل" أما هذا فقد صدق، فقم حىت يقضي اهللا فيك " 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا اعتذر إليه كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن ال تكون اعتذرت إىل رس
املخلفون، وقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لك، فواهللا ما زالوا يؤنبونين حىت مهمت 

نعم رجالن، قاال مثل ما قلت وقيل هلما مثل : أن أراجع فأكذب نفسي، مث قلت هلم هل لقي هذا معي أحد ؟ قالوا
، فقلت من مها، قالوا مرارة بن الربيع العمري، وهالل بن أمية الواقفي فذكروا يل رجلني صاحلني قد ما قيل لك
فيهما أسوة فمضيت حني ذكرومها وهنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسلمني عن كالمنا ] يل : [ شهدا بدرا

  أيها الثالثة من بني من ختلف،



رت يف نفسي االرض فما هي اليت اعرف، فلبثنا على ذلك مخسني ليلة، فأما فاجتنبنا الناس وتغريوا لنا حىت تنك
صاحباي فاستكانا وقعدا يف بيوهتما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصالة مع 

و يف جملسه املسلمني وأطوف يف االسواق وال يكلمين أحد، وآيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم عليه وه
بعد الصالة، وأقول يف نفسي هل حرك شفتيه برد السالم علي أم ال، مث أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت 

على صاليت أقبل إيل وإذا التفت حنوه أعرض عين حيت إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حىت تسورت 
فسلمت عليه فواهللا ما رد علي السالم فقلت يا أبا  - وهو ابن عمي وأحب الناس إيل -جدار حائط أيب قتادة 

قتادة أنشدك باهللا هل تعلمين أحب اهللا ورسوله ؟ فسكت فعدت له فنشدته فسكت، فعدت له فنشدته فقال اهللا 
  .ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتوليت حىت تسورت اجلدار

ام ممن قدم بطعام يبيعه باملدينة يقول من يدلين على وبينا أنا أمشي بسوق املدينة إذا نبطي من أنباط أهل الش: قال
  يف سرقة من) [ ١(كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشريون له، حىت إذا جاءين دفع إيل كتابا من ملك غسان 

__________  
  .هو جبلة بن االيهم حزم بذلك ابن عائذ، وعند الواقدي باحلرث بن أيب مشر) ١(

فإنه قد بلغين أن صاحبك قد جفاك، ومل جيعلك اهللا بدر هوان، وال مضيعة، فاحلق بنا  فإذا فيه، أما بعد،) ١] (حرير 
  .نواسيك

وهذا أيضا من البالء فتيممت هبا التنور فسجرته هبا فأقمنا على ذلك حىت إذا مضت أربعون ليلة : فقلت ملا قرأهتا
، )٢(ول اهللا يأمرك أن تعتزل امرأتك رس: من اخلمسني إذا رسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأتيين فقال

احلقي : ال بل اعتزهلا وال تقرهبا، وأرسل إىل صاحيب مبثل ذلك، فقلت المرأيت: أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال: فقلت
  .بأهلك فكوين عندهم حىت يقضي اهللا يف هذا االمر

هالل بن أمية شيخ ضائع ليس له فجاءت امرأة هالل بن أمية إىل رسول اهللا فقالت يا رسول اهللا إن : قال كعب
قالت إنه واهللا ما به حركة إىل شئ، واهللا ما زال يبكي منذ " ال ولكن ال يقربك " خادم فهل تكره أن أخدمه، قال 

  لو أستأذنت رسول اهللا يف امرأتك كما استأذن: كان من أمره ما كان إىل يومه هذا، فقال يل بعض أهلي
واهللا ال أستأذن فيها رسول اهللا، وما يدريين ما يقول رسول اهللا إذا استأذنته فيها : هالل بن أمية أن ختدمه، فقلت

فلبثت بعد ذلك عشر ليال حىت كملت لنا مخسون ليلة من حني هنى رسول اهللا عن كالمنا، : وأنا رجل شاب، قال
احلال اليت ذكر اهللا فلما صليت الفجر صبح مخسني ليلة، وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على 

] يقول [ عزوجل قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي االرض مبا رحبت مسعت صوت صارخ أوىف على جبل سلع 
بتوبة اهللا علينا ] للناس [ يا كعب أبشر، فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول اهللا : بأعلى صوته

صاحيب مبشرون، وركض رجل إيل فرسا، وسعى  حني صلى صالة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل
ساع من أسلم فأوىف على اجلبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءين الذي مسعت صوته يبشرين نزعت له 

فلبستهما وانطلقت إىل رسول اهللا ) ٣(ثويب فكسوته إيامها ببشراه واهللا ما أملك غريمها يومئذ، واستعرت ثوبني 
  .ليهنك توبة اهللا عليك: فتلقاين الناس فوجا فوجا يهنئوين بالتوبة، يقولون صلى اهللا عليه وسلم

حىت دخلت املسجد فإذا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إيل طلحة بن عبيد : قال كعب
فلما : ة، قال كعباهللا يهرول حىت صافحين وهنأين، واهللا ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه، وال أنساها لطلح

" سلمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يربق وجهه من السرور 



ال بل من عند " أمن عندك يا رسول اهللا أم عند اهللا ؟ قال : قال قلت" أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك 
إذا سر استنار وجهه حىت كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فلما  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" اهللا 

  .جلست بني يديه
امسك عليك بعض " قلت يا رسول اهللا إن من توبيت أن أخنلع من مايل صدقة إىل اهللا وإىل رسوله، قال رسول اهللا 

  إمنا جناينفإين أمسك سهمي الذي خبيرب، وقلت يا رسول اهللا إن اهللا : قلت" مالك فهو خري لك 
__________  

  .زيادة من الواقدي، ومن رواية ابن مردويه) ١(
  .عبد اهللا وعبيد ومعبد: وهي عمرية بنت جبري بن صخر بن أمية االنصارية وهي أم أوالده الثالثة) ٢(
  .استعارمها من أيب قتادة: يف الواقدي) ٣(

ا أعلم أحدا من املسلمني أباله اهللا يف صدق احلديث بالصدق، وإن من توبيت أال احتدث إال صدقا ما بقيت، فواهللا م
منذ ذكرت ذلك لرسول اهللا أحسن مما أبالين، ما شهدت منذ ذكرت ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل 

لقد تاب اهللا * (يومي هذا كذبا، واين الرجو أن حيفظين اهللا فيما بقيت، وأنزل اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم 
فواهللا ما أنعم ]  ١١٩ - ١١٧: التوبة) * [ وكونوا مع الصادقني* (إىل قوله ) * النيب واملهاجرين واالنصار على

اهللا علي من نعمة قط بعد أن هداين لالسالم أعظم يف نفسي من صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال أكون 
ين كذبوا حني أنزل الوحي شر ما قال الحد، قال اهللا كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا فإن اهللا تعاىل قال للذ

) * فان اهللا ال يرضى عن القوم الفاسقني* (إىل قوله ) * سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم* (تعاىل 
حلفوا له وكنا ختلفنا أيها الثالثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول اهللا حني : قال كعب]  ٩٦ - ٩٥: التوبة[ 

وعلى الثالثة الذين * (واستغفر هلم وأرجأ رسول اهللا أمرنا حىت قضى اهللا فيه فبذلك قال اهللا تعاىل ) ١(فبايعهم 
ليس الذي ذكر اهللا مما خلفنا من الغزو وإمنا هو ختليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل ) * خلفوا
  .ق الزهري بنحوه، وهذا رواه مسلم من طري)٢(منهم 

وهكذا رواه حممد بن اسحاق عن الزهري مثل سياق البخاري، وقد سقناه يف التفسري من مسند االمام أمحد وفيه 
  .زيادات يسرية وهللا احلمد واملنة

وآخرون * (الواليب، عن ابن عباس يف قوله تعاىل ) ٣(ذكر أقوام ختلفوا من العصاة غري هؤالء قال علي بن طلحة 
: التوبة) * [ بذنوهبم خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا عسى اهللا أن يتوب عليهم إن اهللا هو التواب الرحيم اعترفوا
كانوا عشرة رهط ختلفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك، فلما حضروا رجوعه : قال]  ١٠٢

قالوا أبا لبابة وأصحاب له " من هؤالء ؟ " أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري املسجد، فلما مر هبم رسول اهللا قال 
وأنا أقسم باهللا ال أطلقهم وال أعذرهم حىت يكون اهللا عز وجل هو الذي " ختلفوا عنك حىت تطلقهم وتعذرهم قال 

وحنن ال نطلق أنفسنا حىت يكون : فلما أن بلغهم ذلك قالوا" يطلقهم، رغبوا عين وختلفوا عن الغزو مع املسلمني 
  .ذي يطلقنااهللا هو ال

  فانزل اهللا عز وجل
__________  

  .ويف ابن هشام والواقدي فعذرهم) ١(
  .باب) ٧٩(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٢(



وأخرجه يف الوصايا ويف اجلهاد، ويف صفة النيب صلى اهللا عليه وآله ) ١١٣/  ٨(فتح الباري ) ٤٤١٨(احلديث 
  .ويف فود االنصار

  .ازي، ويف التفسريويف االستئذان، ويف املغ
  ).٢١٢٨ - ٢١٢٠/  ٤(ص ) ٥٣(باب، احلديث ) ٩(وأخرجه مسلم يف كتاب التوبة، 

  ).١٨١ - ١٧٥/  ٤ج (وابن هشام يف السرية ) ١٠٥٦ - ١٠٤٩/  ٣(ورواه الواقدي يف املغازي 
  .وما بني معكوفني يف احلديث زيادة استدركت من صحيح البخاري -
  .يب طلحةابن أ: يف دالئل البيهقي) ٣(

  .اآلية) * وآخرون اعترفوا بذنوهبم* (
  .من اهللا واجب) * عسى* (و 

يا رسول اهللا هذه أموالنا فتصدق هبا : فلما أنزلت أرسل إليهم رسول اهللا فأطلقهم وعذرهم، فجاؤوا بأمواهلم وقالوا
دقة تطهرهم ونزكيهم هبا خذ من أمواهلم ص* (فأنزل اهللا " ما أمرت أن آخذ أموالكم " عنا واستغفر لنا، فقال 

وآخرون مرجون المر اهللا * (إىل قوله ]  ١٠٣: التوبة) * [ وصل عليهم إن صالتك سكن هلم وان اهللا مسيع عليم
لقد تاب * (وهم الذين مل يربطوا أنفسهم بالسواري فارجئوا حىت نزل قوله تعاىل ) * إما يعذهبم وإما يتوب عليهم
  .إىل آخرها]  ١١٧: التوبة) * [ نصار الذين خلفوااهللا على النيب واملهاجرين واال

  ).١(وكذا رواه عطية بن سعيد العويف عن ابن عباس بنحوه 
وقد ذكر سعيد بن املسيب، وجماهد، وحممد بن إسحاق قصة أيب لبابة وما كان من أمره يوم بين قريظة وربط نفسه 

حىت تاب اهللا عليه، وأراد أن ينخلع من ماله كله حىت تيب عليه، مث إنه ختلف عن غزوة تبوك فربط نفسه أيضا 
* وفيه نزل : قال جماهد وابن اسحاق" يكفيك من ذلك الثلث " صدقة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

مث مل ير منه بعد ذلك يف االسالم إال خريا رضي اهللا عنه : قال سعيد بن املسيب: اآلية) * وآخرون اعترفوا بذنوهبم(
  .اهوأرض
  ولعل هؤالء الثالثة مل يذكروا معه بقية أصحابه واقتصروا على أنه كان كالزعيم هلم: قلت

  .كما دل عليه سياق ابن عباس واهللا أعلم
من طريق أيب أمحد الزبريي، عن سفيان الثوري، عن سليمة بن كهيل، عن عياض بن عياض، : وروى احلافظ البيهقي

إن منكم منافقني فمن مسيت فليقل قم " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال خطبنا : عن أبيه عن ابن مسعود قال
منافقني فسلوا اهللا  -أو أن منكم  -إن فيكم " حىت عد ستة وثالثني، مث قال " يا فالن، قم يا فالن، قم يا فالن 

مبا قال رسول اهللا صلى اهللا  ما شأنك ؟ فأخربه: فمر عمر برجل متقنع وقد كان بينه وبينه معرفة فقال: قال" العافية 
  ).٢(عليه وسلم، فقال بعدا لك سائر اليوم 

كان املتخلفون عن غزوة تبوك أربعة اقسام، مأمورون مأجورون كعلي بن أيب طالب وحممد بن مسلمة، وابن : قلت
أبو لبابة أم مكتوم، ومعذورون وهم الضعفاء واملرضى، واملقلون وهم البكاؤون، وعصاة مذنبون وهم الثالثة، 

  .وأصحابه املذكورون، وآخرون ملومون مذمومون وهم املنافقون
حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ، إمالء، أخربنا أبو العباس : ما كان من احلوادث بعد منصرفه من تبوك قال احلافظ البيهقي

  حممد بن
__________  



  .٢٧٢ - ٢٧١/  ٥نقل اخلرب البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  .٢٨٤ - ٢٨٣/  ٥يهقي يف الدالئل ج رواه الب) ٢(

، حدثنا زكريا بن حيىي، حدثنا عم أيب زخر بن حصن، عن جده )١(يعقوب، حدثنا أبو البحتري عبد اهللا بن شاكر 
هاجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسعت جدي خرمي بن أوس بن حارثة بن الم يقول: قال) ٢(محيد بن منهب 

فقال رسول ! يا رسول اهللا إين أريد أن أمتدحك : عت العباس بن عبد املطلب يقولوسلم منصرفه من تبوك، فسم
ي مستودع حيث  -* من قبلها طبت يف الضالل وف : فقال" قل ال يفضض اهللا فاك " اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

أجلم نسرا * وال علق بل نطفة تركب السفني وقد ) ٣(أنت وال نطفة * خيصف الورق مث هبطت البالد البشر 
  وأهله الغرق

خندق علياء حتتها النطق وأنت * إذا مضى عامل بدا طبق حىت احتوى بينك املهيمن من * تنقل من صالب إىل رحم 
) ٤(نور وسبل الرشاد خيترق  -* ض فضاءت بنورك االفق فنحن يف ذلك الضياء ويف الن * ملا ولدت أشرقت االر 

  .لسكن، زكريا بن حيىي الطائي وهو يف جزء له مروي عنهورواه البيهقي من طريق أخرى عن أيب ا
هذه احلرية البيضاء رفعت يل، وهذه الشيماء بنت نفيلة " مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال البيهقي وزاد

تصف يا رسول اهللا إن حنن دخلنا احلرية فوجدهتا كما : فقلت" االزدية على بغلة شهباء معتجرة خبمار أسود ) ٥(
مث كانت الردة فما ارتد أحد من طئ، وكنا نقاتل من يلينا من العرب على االسالم : قال" هي لك " فهي يل ؟ قال 

فكنا نقاتل قيسا وفيها عيينة بن حصن، وكنا نقاتل بين أسد وفيهم طلحة بن خويلد، وكان خالد بن الوليد ميدحنا، 
* مبعترك االبطال خري جزاء مهوا أهل رايات السماحة والندى * ها جزى اهللا عنا طيئا يف ديار: وكان فيما قال فينا

مث سار خالد : أجابوا منادي ظلماء ؟ وعماء قال* إذا ما الصبا ألوت بكل خباء مهوا ضربوا قيسا على الدين بعدما 
ة يف جيش هو إىل مسيلمة الكذاب فسرنا معه فلما فرغنا من مسيلمة أقبلنا إىل ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظم

  من العجم أعدى للعرب) ٦(أكرب من مجعنا، ومل يكن أحد 
__________  

  .عبد اهللا بن حممد بن شاكر: يف الدالئل) ١(
  .ابن منيب: الدالئل) ٢(
  .وال مضغة: يف الدالئل) ٣(
بيهقي يف وسبل الرشاد خنترق روى اخلرب واالبيات ال* فنحن من ذلك النور يف الضياء : البيت يف الدالئل) ٤(

  ).٨٤/  ٣(، ورواه الطرباين، والزرقاين يف شرح املواهب ٢٦٨/  ٥دالئل النبوة ج 
  .من الدالئل، ويف االصل بقيلة) ٥(
  .ومل يكن أحد من الناس: يف الدالئل) ٦(

 واالسالم من هرمز، فخرج إليه خالد ودعاه إىل الرباز فربز له فقتله خالد وكتب خيربه إىل الصديق فنفله سلبه
: فبلغت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم، وكانت الفرس إذا شرف فيها الرجل جعلت قلنسوته مبائة ألف درهم، قال
مث قفلنا على طريق الطف إىل احلرية فأول من تلقانا حني دخلناها الشيماء بنت نفيلة كما قال رسول اهللا صلى اهللا 

هبا وقلت هذه وهبها يل رسول اهللا، فدعاين خالد عليها عليه وسلم على بغلة شهباء معتجرة خبمار أسود، فتعلقت 
بالبينة فأتيته هبا، وكانت البينة حممد بن مسلمة وحممد بن بشري االنصاري فسلمها إيل، فنزل إيل أخوها عبد املسيح 



يل لو يريد الصلح فقال بعنيها، فقلت ال أنقصها واهللا عن عشرة مائة درهم، فأعطاين ألف درهم وسلمتها إليه، فق
  ).١(ما كنت أحسب أن عددا أكثر من عشر مائة : قلت مائة ألف لدفعها اليك، فقلت

قدوم وفد ثقيف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان من سنة تسع تقدم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني وسلم ملا ارحتل عن ثقيف سئل أن يدعو عليهم فدعا هلم باهلداية، وقد تقدم أن رسول 

أسلم مالك بن عوف النضري أنعم عليه وأعطاه وجعله أمريا على من أسلم من قومه، فكان يغزو بالد ثقيف 
ويضيق عليهم حىت أجلأهم إىل الدخول يف االسالم، وتقدم أيضا فيما رواه أبو داود عن صخر بن العيلة االمحسي أنه 

نهم على حكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأقبل هبم إىل املدينة النبوية بأذن مل يزل بثقيف حىت أنزهلم من حص
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له يف ذلك

وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة من تبوك يف رمضان، وقدم عليه يف ذلك الشهر : وقال ابن اسحاق
  .صلى اهللا عليه وسلم ملا انصرف عنهم وفد من ثقيف، وكان من حديثهم أن رسول اهللا

اتبع أثره عروة بن مسعود حىت أدركه قبل أن يصل إىل املدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إىل قومه باالسالم، فقال له 
وعرف رسول اهللا أن فيهم خنوة االمتناع للذي كان منهم، فقال " إهنم قاتلوك "  -كما يتحدث قومه  -رسول اهللا 

اهللا، أنا أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم كذلك حمببا مطاعا، فخرج يدعو قومه إىل االسالم  يا رسول: عروة
  رجاء أن ال خيالفوه ملنزلته فيهم، فلما أشرف على عيلة

له، وقد دعاهم إىل االسالم وأظهر هلم دينه، رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله، فتزعم بنو مالك أنه قتله 
أخو بين سامل بن مالك، ويزعم االحالف أنه قتله رجل منهم من بين عتاب ) ٢(قال له أوس بن عوف رجل منهم ي

؟ قال كرامة أكرمين اهللا هبا، وشهادة ساقها اهللا إيل ) ٣(ما ترى يف دينك : يقال له وهب بن جابر، فقيل لعروة
وسلم قبل أن يرحتل عنكم، فادفنوين معهم، فليس يف إال ما يف الشهداء الذين قتلوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  فدفنوه معهم فزعموا أن
__________  

  .٢٨/  ٥اخلرب يف دالئل النبوة ج ) ١(
  .وهو اال ثبت عندنا: زاد الواقدي) ٢(
  .ما ترى يف دمك: يف ابن هشام) ٣(

كذا ذكر موسى بن عقبة ؟ " إن مثله يف قومه كمثل صاحب يس يف قومه " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فيه 
قصة عروة ولكن زعم أن ذلك كان بعد حجة أيب بكر الصديق، وتابعه أبو بكر البيهقي يف ذلك وهذا بعيد، 

  ).١(والصحيح أن ذلك قبل حجة أيب بكر كما ذكره ابن إسحاق واهللا أعلم 
ا أنه ال طاقة هلم حبرب من حوهلم مث أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهرا، مث إهنم ائتمروا بينهم، رأو: قال ابن اسحاق

من العرب وقد بايعوا وأسلموا، فائتمروا فيما بينهم وذلك عن رأي عمرو بن أمية أخي بين عالج فائتمروا بينهم مث 
أمجعوا على أن يرسلوا رجال منهم فأرسلوا عبد يا ليل بن عمرو بن عمري ومعه اثنان من االحالف وثالثة من بين 

ن عمرو بن وهب بن معتب، وشرحبيل بن غيالن بن سلمة بن معتب، وعثمان بن أيب العاص، مالك، وهم احلكم ب
  .وأوس بن عوف أخو بين سامل، ومنري بن خرشة بن ربيعة

وفيهم عثمان بن  -وهو رئيسهم  -رجال فيهم كنانة بن عبد ياليل ) ٢(كانوا بضعة عشر : وقال موسى بن عقبة
  .أيب العاص وهو أصغر الوفد



فلما دنوا من املدينة ونزلوا قناة، ألفوا املغرية بن شعبة يرعى يف نوبته ركاب أصحاب رسول اهللا : بن اسحاققال ا
صلى اهللا عليه وسلم، فما رآهم ذهب يشتد ليبشر رسول اهللا بقدومهم، فلقيه أبو بكر الصديق فأخربه عن ركب 

   شروطا ويكتبوا كتاباثقيف أن قدموا يريدون البيعة واالسالم، إن شرط هلم رسول اهللا
يف قومهم، فقال أبو بكر للمغرية أقسمت عليك ال تسبقين إىل رسول اهللا حىت أكون أنا أحدثه، ففعل املغرية، فدخل 

أبو بكر فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقدومهم، مث خرج املغرية إىل أصحابه فروح الظهر معهم، وعلمهم 
 عليه وسلم فلم يفعلوا إال بتحية اجلاهيلة، وملا قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه كيف حييون رسول اهللا صلى اهللا

  .وسلم ضربت عليهم قبة يف املسجد، وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي ميشي بينهم وبني رسول اهللا
  .كتب هلم كتاهبمفكان إذا جاءهم بطعام من عنده مل يأكلوا منه حىت يأكل خالد بن سعيد قبلهم، وهو الذي 

وكان مما اشترطوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدع هلم الطاغية ثالث سنني، فما برحوا يسألونه : قال
سنه سنة ويأىب عليهم حىت سألوه شهرا واحدا بعد مقدمهم ليتألفوا سفهاءهم فأىب عليهم أن يدفعها شيئا مسمى إال 

غرية ليهدماها، وسألوه مع ذلك أن ال يصلوا وأن ال يكسروا أصنامهم أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب وامل
  فقالوا" أما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك، وأما الصالة فال خري يف دين ال صالة فيه " بأيديهم فقال 

__________  
: ومجيعهم قالوا ٩٦٠/  ٣ومغازي الواقدي ج  ٣١٢/  ١وابن سعد ج  ١٨٢/  ٤اخلرب يف سرية هشام ج ) ١(

  .كان ذلك بعد رجوعه صلى اهللا عليه وآله من حصار الطائف وقدومه املدينة
  .٣٠٠ - ٢٩٩/  ٥ونقل البيهقي رواية عروة بن الزبري، وموسى بن عقبة يف الدالئل ج 

  ).٢٤٧ص (وابن عبد الرب يف الدرر  ٣٠٤و 
د اهللا وهذا ما جزم به ابن سعد، والذي قال يف كانوا ستة، ويقال بضعة عشر فيهم سفيان بن عب: يف الواقدي) ٢(

فساروا يف سبعني رجال : واخلمسة الذين ذكرهم ابن اسحاق(خرج مع عبد ياليل وابناه كنانة وربيعة : رواية أخرى
  .وهؤالء الستة رؤوسائهم

  ).٩٦٣/  ٣مغازي الواقدي  - ٣١٣/  ١ابن سعد (

  ).١(سنؤتيكها وإن كانت دناءة 
أن وفد ثقيف : حدثنا عفان، حممد بن مسلمة، عن محيد، عن احلسن، عن عثمان بن أيب العاص: أمحدوقد قال االمام 

قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنزهلم املسجد ليكون أرق لقلوهبم، فاشترطوا على رسول اهللا صلى اهللا 
" هم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليه وسلم أن ال حيشروا وال يعشروا وال جيبوا وال يستعمل عليهم غري

  وال جتبوا وال يستعمل عليكم) ٢(لكم أن ال حتشروا 
يا رسول اهللا علمين القرآن واجعلين إمام : وقال عثمان بن أيب العاص) ٣" (غريكم، وال خري يف دين ال ركوع فيه 

  .قومي
  .مة، عن محيد بهعن محاد بن سل: وقد رواه أبو داود من حديث أيب داود الطيالسي

حدثنا احلسن بن الصباح، ثنا إمساعيل بن عبد الكرمي، حدثين ابراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه، : وقال أبو داود
اشترطت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال صدقة : عن وهب سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال

" سيتصدقون وجياهدون إذا أسلموا "  عليه وسلم يقول بعد ذلك عليها وال جهاد، وأنه مسع رسول اهللا صلى اهللا
)٤.(  



  وكان -أمر عليهم عثمان بن أيب العاص ) ٥(فلما أسلموا وكتب هلم كتاهبم : قال ابن اسحاق
__________  

  .االنتداب إىل املغازي: احلشر) ٢( ١٨٥ - ١٨٤/  ٤سرية ابن هشام ج ) ١(
ورواه أبو داود يف كتاب اخلراج باب ما جاء يف خرب الطائف  ٢١٨/  ٤ رواه االمام أمحد يف مسنده ج) ٣(

  ).٣٠٢٦(احلديث 
  ).١٦٣/  ٣(ص ) ٣٠٢٥(أخرجه أبو داود، احلديث ) ٤(
بسم : " هذا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله لثقيف: ذكره أبو عبيد يف االموال عن عروة بن الزبري، قال) ٥(

أن هلم ذمة اهللا الذي ال إله إال هو، : اب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله لثقيف، كتباهللا الرمحن الرحيم، هذا كت
  .وذمة حممد بن عبد اهللا النيب

عضاه، وصيده، وظلم فيه، وسرق فيه، أو : أن واديهم حرام حمرم هللا كله: على ما كتب عليهم يف هذه الصحيفة
  .إساءة

  .وثقيف أحق الناس بوج وال يعرب طائفهم
  .دخله عليه أحد من املسلمني يغلبهم عليهوال ي

وما شاؤوا أحدثوا يف طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم، ال حيشرون وال يعشرون، وال يستكرهون مبال وال نفس، 
وهم أمة من املسلمني يتوجلون من املسلمني حيثما شاؤوا، وأين توجلوا وجلوا، وما كان هلم من أسري فهو هلم، هم 

وما كان  -ه حىت يفعلوا به ما شاؤوا، وما كان هلم من دين يف رهن فبلغ أجله فإن لواط مربأ من اهللا أحق الناس ب
  .من دين يف رهن رواء عكاظ فإنه يقضي إىل عكاظ برأسه

  .وما كان لثقيف من دين يف صحفهم اليوم الذي أسلموا عليه يف الناس، فإنه هلم
، أو نفس غنمها مودعها، أو أضاعها، أال فإهنا مؤداة، وما كان لثقيف وما كان لثقيف من وديعة يف الناس، أو مال

  من نفس غائبة أو مال، فإن له
من االمن ما لشاهدهم، وما كان لثقيف من حليف أو تاجر، فأسلم فإن له مثل قضية أمر ثقيف، وإن طعن طاعن 

  .على ثقيف أو ظلمهم ظامل، فإنه ال يطاع فيهم يف مال وال نفس
  .ول ينصرهم على من ظلمهم، واملؤمنونوإن الرس

  .ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فإنه ال يلج عليهم
على بين مالك أمريهم، وعلى : وأن السوق والبيع بأفنية البيوت، وأن ال يؤمر عليهم إال بعضهم على بعض

  .االخالف أمريهم
  .وما سقت ثقيف من أعناب قريش فإن شطرها ملن سقاها

من دين يف رهن مل يلط فإن وجد ؟ أهله قضاء قضوا، وإن مل جيدوا قضاء فإنه إىل مجادى االوىل من عام  وما كان هلم
  .قابل، من بلغ أجله يقضه فإنه قد الطه

 =  

يا رسول اهللا إين رأيت هذا الغالم من أحرصهم على التفقه يف االسالم، وتعلم : الن الصديق قال -أحدثهم سنا 
  .القرآن

عقبة أن وفدهم كانوا إذا أتوا رسول اهللا خلفوا عثمان بن أيب العاص يف رحاهلم فإذا رجعوا وسط  وذكر موسى بن



النهار جاء هو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله عن العلم فاستقرأه القرآن فإن وجده، نائما ذهب إىل أيب 
  .هللا صلى اهللا عليه وسلم حبا شديداوأحبه رسول ا) ١(بكر الصديق، فلم يزل دأبه حىت فقه يف االسالم 

  .حدثين سعيد بن أيب هند، عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري، عن عثمان بن أيب العاص: قال ابن اسحاق
يا عثمان جتوز يف الصالة، " ثقيف قال كان من آخر ما عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بعثين إىل : قال

حدثنا عفان، حدثنا محاد : وقال االمام أمحد" وأقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبري والصغري والضعيف وذا احلاجة 
قلت يا رسول اهللا : بن سلمة، أخربنا سعيد اجلريري، عن أيب العالء، عن مطرف، عن عثمان بن أيب العاص قال

رواه أبو داود " أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واختذ مؤذنا ال يأخذ على أذانه أجرا : " ، قالاجعلين إمام قومي
والترمذي من حديث محاد بن سلمة به ورواه ابن ماجة عن أيب بكر بن أيب شيبة عن إمساعيل بن علية عن حممد بن 

  .اسحاق كما تقدم
ة كالمها عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن عن عفان، عن وهب، وعن معاوية بن عمرو عن زائد: وروى أمحد

إذا " داود بن أيب عاصم، عن عثمان بن أيب العاص أن آخر ما فارقه رسول اهللا حني استعمله على الطائف أن قال 
  صليت بقوم فخفف هبم حىت

شعبة، عن حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا : وقال أمحد" وقت يل أقرأ باسم ربك الذى خلق، وأشباهها من القرآن 
  .حدث عثمان بن أيب العاص: عمرو بن مرة، مسعت سعيد بن املسيب قال

ورواه مسلم عن حممد بن مثىن ) ٢" (إذا أممت قوما فخفف هبم الصالة : " آخر ما عهد إيل رسول اهللا أن قال: قال
  .وبندار كالمها عن حممد بن جعفر عن عبد ربه

بد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الطائفي، عن عبد اهللا بن احلكم أنه مسع أبو أمحد الزبريي، ثنا ع: وقال أمحد حدثنا
" عثمان بن أيب العاص يقول استعملين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الطائف، فكان آخر ما عهد إيل أن قال 

  .تفرد به من هذا الوجه" خفف عن الناس الصالة 
  و بنحدثنا حيىي بن سعيد، أخربنا عمر: وقال أمحد

__________  
  .وما كان هلم يف الناس من دين فليس عليهم إال رأسه= 

  .وما كان هلم من أسري باعه ربه فإن له بيعه، وما مل يبع فإن فيه ست قالئص نصفني
  .لبون كرام مسان

  .٨٧كتاب االموال ص " " وما كان له بيع اشتراه فإن له بيعه 
  .٥٠٧رقم 

  .٢٦٣/  ٢عنه ص  ونقله االمحدي يف مكاتيب الرسول
/  ١والكامل البن االثري ج ) الطائف(وياقوت يف معجم البلدان  ٦٧وأوعز إليه البالذري يف فتوح البلدان ص 

  .١٣٥/  ١وطبقات ابن سعد، والعقد الفريد ج  ٢٤٦
  .لهوكان يكتم ذلك من أصحابه، فأعجب ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ: زاد البيهقي يف رواية ابن عقبة) ١(

  .٣٠١/  ٥دالئل النبوة 
من طريق  ٣٠٦/  ٥ورواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١٨٧(احلديث ) ٣٧(أخرجه مسلم يف كتاب الصالة ) ٢(

  .يونس بن حبيب



أن عثمان بن أيب العاص حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره  -هو ابن طلحة  -عثمان، حدثين موسى 
قوما فليخفف هبم فإن فيهم الضعيف والكبري وذا احلاجة، فإذا صلى وحده فليصل  من أم: " أن يؤم قومه مث قال

  .ورواه مسلم من حديث عمرو بن عثمان به" كيف شاء 
حدثنا عثمان : حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن النعمان بن سامل، مسعت أشياخا من ثقيف قالوا: وقال أمحد

  هللا صلى اهللا عليه وسلم وأم قومك وإذا أممت قوما فخفف هبم الصالةبن أيب العاص أنه قال قال يل رسول ا
حدثنا ابراهيم بن إمساعيل، عن : وقال أمحد" فإنه يقوم فيها الصغري والكبري والضعيف واملريض وذو احلاجة 

: " ، قاليا رسول اهللا حال الشيطان بيين وبني صاليت وقراءيت: اجلريري عن أيب العالء بن الشخري أن عثمان قال
ففعلت ذلك فأذهبه : قال" ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ باهللا منه، واتفل عن يسارك ثالثا 

  ).١(اهللا عين 
  .ورواه مسلم من حديث سعيد اجلريري به

 وروى مالك وأمحد ومسلم وأهل السنن من طرق عن نافع بن جبري بن مطعم عن عثمان بن أيب العاص أنه شكى إىل
ضع يدك على الذي يأمل من جسدك وقل بسم اهللا " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعا جيده يف جسده فقال له 

ويف بعض الروايات ففعلت ذلك فأذهب اهللا " ثالثا، وقل سبع مرات أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 
  ).٢(ما كان يب فلم أزل آمر به أهلي وغريهم 

، ثنا حممد بن عبد اهللا االنصاري، حدثين عيينة بن عبد الرمحن )٣(حدثنا حممد بن يسار : د اهللا بن ماجهوقال أبو عب
  .حدثين أيب، عن عثمان بن أيب العاص -وهو ابن جوشن  -
ملا استعملين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الطائف جعل يعرض يل شئ يف صاليت حىت ما أدري ما : قال

يا رسول ! قلت نعم " ابن أيب العاص ؟ " أيت ذلك رحلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أصلي فلما ر
ذاك الشيطان " قلت يا رسول اهللا عرض يل شئ يف صاليت حىت ما أدري ما أصلي قال " ما جاء بك ؟ " قال ! اهللا 
" أخرج عدو اهللا " مي وقال فضرب صدري بيده وتفل يف ف: فدنوت منه فجلست على صدور قدمي، قال" أدن 

  ".احلق بعملك " فعل ذلك ثالث مرات مث قال 
  ).٣(فلعمري ما أحسبه خالطين بعد : قال فقال عثمان
  .تفرد به ابن ماجه
كان بالل : وحدثين عيسى بن عبد اهللا، عن عطية بن سفيان بن ربيعة الثقفي عن بعض وفدهم قال: قال ابن اسحاق

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بقي من شهر رمضان بفطورنا وسحورنا فيأتينا  يأتينا حني أسلمنا وصمنا
قد تركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتسحر لتأخري : بالسحور فإنا لنقول إنا لنرى الفجر قد طلع ؟ فيقول

 أكل رسول اهللا صلى السحور، ويأتينا بفطرنا وإنا لنقول ما نرى الشمس ذهبت كلها بعد، فيقول ما جئتكم حىت
  .اهللا عليه وسلم، مث يضع يده يف اجلفنة فيلقم منها

  وروى
__________  

  ).٦٨(باب احلديث ) ٢٥(كتاب السالم  ٣٩أخرجه مسلم يف ) ١(
  .٣٠٧/  ٥وأخرجه البيهقي يف الدالئل ج 

  .٦٧احلديث ) ٢٤(أخرجه مسلم يف كتاب السالم ) ٢(



  .وأخرجه أبو داود يف الطب
  ).٣٨٩١(الرقى احلديث باب كيف 

  .حسن صحيح: وأخرجه الترمذي يف الطب، وقال
  .حممد بن بشار: وفيه) ٣٥٤٨: احلديث(باب الفزع واالرق ) ٤٦(أخرجه ابن ماجة يف كتاب الطب ) ٣(

االمام أمحد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبد اهللا بن عبد الرمحن بن يعلى الطائفي، عن عثمان بن عبد اهللا بن 
قدمنا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد ثقيف، قال فنزلت : س، عن جده أوس بن حذيفة قالأو

االحالف على املغرية بن شعبة، وأنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين مالك يف قبة له كل ليلة يأتينا بعد العشاء 
فأكثر ما حيدثنا ما لقي من قومه من قريش، مث يقول  حيدثنا قائما على رجليه حىت يراوح بني رجليه من طول القيام،

ال آسى وكنا مستضعفني مستذلني مبكة، فلما خرجنا إىل املدينة كانت سجال احلرب بيننا وبينهم ندال عليهم " 
ه إن: " فلما كانت ليلة أبطأ عنا الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت علينا الليلة ؟ فقال" ويدالون علينا 

قال أوس سألت أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " طرئ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجئ حىت أمته 
  .كيف جيزئون القرآن ؟ فقالوا ثالث، ومخس، وسبع، وتسع وإحدى عشر، وثالث عشرة

  .وحزب املفصل وحده لفظ أبو داود
راجعني، بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم فلما فرغوا من أمرهم، وتوجهوا إىل بالدهم : قال ابن اسحاق

أبا سفيان بن حرب واملغرية بن شعبة يف هدم الطاغية، فخرجا مع القوم، حىت إذا قدموا الطائف أراد املغرية أن يقدم 
، فلما )١(ادخل أنت على قومك، وأقام أبو سفيان مباله بذي اهلدم : أبا سفيان فأىب ذلك عليه أبو سفيان وقال

خل املغرية عالها يضرهبا باملعول، وقام قومه بين معتب دونه، خشية أن يرمي أو يصاب كما أصيب عروة بن د
) ٢(لنبكني دفاع، أسلمها الرضاع، مل حيسنوا املصاع : * مسعود، قال وخرج نساء ثقيف حسرا يبكني عليها ويقلن

ها لك آها لك، فلما هدمها املغرية وأخذ ماهلا واملغرية يضرهبا بالفأس وآ: ويقول أبو سفيان: قال ابن إسحاق* 
  إن رسول اهللا قد أمرنا أن نقضي عن: وحليها أرسل إىل أيب سفيان فقال

  .عروة بن مسعود وأخيه االسود بن مسعود والد قارب بن االسود دينهما من مال الطاغية يقضي ذلك عنهما
تأليفا وإكراما لولده قارب بن االسود رضي اهللا كان االسود قد مات مشركا ولكن أمر رسول اهللا بذلك : قلت
  .عنه

وذكر موسى بن عقبة أن وفد ثقيف كانوا بضعة عشر رجال، فلما قدموا أنزهلم رسول اهللا املسجد ليسمعوا القرآن، 
قالوا " اهدموها " فسألوه عن الربا والزنا واخلمر فحرم عليهم ذلك كله فسألوه عن الربة ما هو صانع هبا ؟ قال 

وحيك يا بن عبد ياليل ما أجهلك، : هيهات لو تعلم الربة أنك تريد أن هتدمها قتلت أهلها، فقال عمر بن اخلطاب
  إمنا الربة حجر

__________  
  .ماء وراء وادي القرى: اهلدم، ويف نسخ البداية املطبوعة اهلرم حتريف، واهلدم) ١(
  ).١٤٥٤/  ٢مراصد االطالع (
  .لتبكني: يف ابن هشام) ٢(

  .تدفع عنهم الضرر -بزعمهم  -مسوها بذلك الهنا : ودفاع
  .املضاربة بالسيوف: اللئيم املصاع: الرضاع



" يا رسول اهللا تول أنت هدمها، أما حنن فإنا لن هندمها أبدا، فقال : إنا مل نأتك يا بن اخلطاب، مث قالوا: فقالوا
ه أن يسبقوا رسله إليهم، فلما جاؤوا قومهم فكاتبوه على ذلك واستأذنو" سأبعث إليكم من يكفيكم هدمها 

تلقوهم فسألوهم ما وراءكم فأظهروا احلزن، وأهنم إمنا جاؤوا من عند رجل فظ غليظ قد ظهر بالسيف حبكم ما 
يريد وقد دوخ العرب، قد حرم الربا والزنا واخلمر، وأمر هبدم الربة، فنفرت ثقيف وقالوا ال نطيع هلذا أبدا، قال 

مث ألقى اهللا يف قلوهبم الرعب فرجعوا وأنابوا  -أو ثالثة  -تال وأعدوا السالح، فمكثوا على ذلك يومني فتأهبوا للق
فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناه أتقى الناس وأوفاهم : ارجعوا إليه فشارطوه على ذلك وصاحلوه عليه قالوا: وقالوا

فلم : ضيناه، فافهموا القضية واقبلوا عافية اهللا، قالواوأرمحهم وأصدقهم، وقد بورك لنا ولكم يف مسرينا إليه وفيما قا
كتمتمونا هذا أوال ؟ قالوا أردنا أن ينزع اهللا من قلوبكم خنوة الشيطان، فأسلموا مكاهنم ومكثوا أياما مث قدم عليهم 

  رسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد أمر عليهم
إىل الالت، وقد استكفت ثقيف رجاهلا ونساءها والصبيان حىت خالد بن الوليد، وفيهم املغرية بن شعبة، فعمدوا 

خرج العواتق من احلجال وال يرى عامة ثقيف أهنا مهدومة ويظنون أهنا ممتنعة، فقام املغرية بن شعبة فأخذ الكرزين 
 واهللا الضحكنكم من ثقيف، فضرب بالكرزين مث سقط يركض برجله فارتج أهل: وقال الصحابه -يعين املعول  -

الطائف بصيحة واحدة وفرحوا وقالوا أبعد اهللا املغرية قتلته الربة، وقالوا الولئك من شاء منكم فليقترب، فقام 
واهللا يا معشر ثقيف إمنا هي لكاع حجارة ومدر، فاقبلوا عافية اهللا واعبدوه، مث إنه ضرب الباب : املغرية فقال
  .فكسره

: هدموهنا حجرا حجرا حىت سووها باالرض، وجعل سادهنا يقولمث عال سورها وعال الرجال معه، فما زالوا ي
دعين أحفر أساسها فحفروه حىت أخرجوا تراهبا ومجعوا : ليغضنب االساس فليخسفن هبم، فلما مسع املغرية قال خلالد

ومحدوا ماءها وبناءها، وهبتت عند ذلك ثقيف، مث رجعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقسم أمواهلا من يومه 
  ).١(اهللا تعاىل على اعتزاز دينه ونصرة رسوله 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد : وكان كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كتب هلم: قال ابن اسحاق
وصيده ال يعضد من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه جيلد وتنزع ) ٢(إن عضاه وج : النيب رسول اهللا إىل املؤمنني

وإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النيب حممدا وإن هذا أمر النيب حممد، وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول  ثيابه،
  .حممد بن عبد اهللا فال يتعداه أحد، فيظلم نفسه فيما أمر به حممد رسول اهللا

 -اهللا بن إنسان  حدثين حممد بن عبد -من أهل مكة خمزومي  -حدثنا عبد اهللا بن احلارث : وقد قال االمام أمحد
  أقبلنا مع: عن أبيه، عن عروة بن الزبري قال -وأثىن عليه خريا 

__________  
، )٢٤٧(لفظ موسى بن عقبة وروى اخلرب عروة بن الزبري مبعناه، والرواية اختصرها ابن عبد الرب يف الدرر ) ١(

  .٣٠٣/  ٥ونقلها البيهقي يف الدالئل ج 
  .وك، ووج أرض الطائفواحدته عضة، شجر له ش: عضاه) ٢(

  .وتقدم قريبا نص الكتاب بتمامه، فلرياجع

حىت إذا كنا عند السدرة، وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من لية 
  طرف القرن حذوها

" اهه حرم حمرم هللا إن صيدوج وعض" ووقف حىت اتفق الناس كلهم مث قال  -يعين واديا  -فاستقبل حمبسا ببصره 



من حديث حممد بن عبد اهللا بن انسان الطائفي وقد : وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا، وقد رواه أبو داود
  .ذكره ابن حبان يف ثقاته

  .وقال ابن معني ليس به بأس
  .هللا أعلمتكلم فيه بعضهم وقد ضعف أمحد والبخاري وغريمها هذا احلديث، وصححه الشافعي وقال مبقتضاه وا

  .حدثين الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد: موت عبد اهللا بن أيب، قبحه اهللا قال حممد بن إسحاق
دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عبد اهللا بن أيب يعوده يف مرضه الذي مات فيه، فلما عرف فيه : قال

قد أبغضهم أسعد بن : فقال" الهناك عن حب يهود  أما واهللا إن كنت" املوت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .؟) ٢(زرارة فمه 

مرض عبد اهللا بن أيب يف ليال بقني من شوال، ومات يف ذي القعدة، وكان مرضه عشرين ليلة، : وقال الواقدي
جيود فكان رسول اهللا يعوده فيها، فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو 

يا رسول اهللا ليس : قد أبغضهم أسعد بن زرارة فما نفعه ؟ مث قال: فقال" قد هنيتك عن حب يهود " بنفسه فقال 
هذا احلني عتاب هو املوت فاحضر غسلي وأعطين قميصك الذي يلي جلدك فكفين فيه وصل علي واستغفر يل، 

  ).٣(ففعل ذلك به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .من حديث سامل بن عجالن عن سعيد بن جبري عن ابن عباس حنوا مما ذكره الواقدي فاهللا أعلم: وروى البيهقي

ملا تويف عبد اهللا بن : قلت اليب أسامة أحدثكم عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر قال): ٤(وقد قال اسحاق بن راهويه 
سأله أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه فأعطاه، مث أيب بن سلول جاء ابنه عبد اهللا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و

يا : سأله أن يصلي عليه فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي عليه فقام عمر بن اخلطاب فأخذ بثوبه فقال
إن ريب خريين فقال استغفر هلم أو ال تستغفر هلم، إن " رسول اهللا تصلي عليه وقد هناك اهللا عنه، فقال رسول اهللا 

* فقال إنه منافق أتصلي عليه ؟ فأنزل اهللا عز وجل " هلم سبعني مرة فلن يغفر اهللا هلم وسأزيد على السبعني تستغفر 
فأقر به أبو ]  ٨٤: التوبة) * [ وال تصل على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه إهنم كفروا باهللا ورسوله(

  أسامة وقال
  :، ويف رواية للبخاري وغريه قال عمر)٥(ة وأخرجاه يف الصحيحني من حديث أيب أسام! نعم 

__________  
  .ناحية من نواحي الطائف: لية) ١(
  .٢٨٥/  ٥نقل اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ٢(
  .٢٨٨و  ٢٨٥/  ٥ونقله البيهقي عنه يف الدالئل ج ) ١٠٥٧/  ٣(رواه الواقدي يف مغازيه ) ٣(
  .اسحاق بن ابراهيم: يف رواية البيهقي) ٤(
، ومسلم يف كتاب )٤٦٧٠(باب، احلديث ) ١٢(جه البخاري يف كتاب التفسري، تفسري سورة براءة أخر) ٥(

  ).٣: احلديث(صفات املنافقني 
  .٢٨٧/  ٥ونقله البيهقي من طريق ابراهيم بن أيب طالب ج 

عين يا عمر د" فقال ! ! فقلت يا رسول اهللا تصلي عليه وقد قال يف يوم كذا وكذا، وقال يف يوم كذا وكذا وكذا 
وال تصل * (مث صلى عليه فأنزل اهللا عز وجل " فإين بني خريتني، ولو أعلم أين إن زدت على السبعني غفر له لزدت 

  .اآلية) * على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قربه



  .فعجبت من جرأيت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا ورسوله أعلم: قال عمر
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم قرب عبد : ينة عن عمرو بن دينار مسع جابر بن عبد اهللا يقولوقال سفيان بن عي

ونفث عليه من ريقه وألبسه  -أو فخذيه  -اهللا بن أيب بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه 
  .قميصه

  ).١(فاهللا أعلم 
ا ألبسه قميصه مكافأة ملا كان كسى العباس قميصا حني قدم ويف صحيح البخاري هبذا االسناد مثله وعنده إنه إمن

  ).٢(املدينة فلم جيدوا قميصا يصلح له إال قميص عبد اهللا بن أيب 
، وقد حررنا ذلك يف )٣(وقد ذكر البيهقي ها هنا قصة ثعلبة بن حاطب وكيف افتنت بكثرة املال ومنعه الصدقة 

  .اآلية) * اهللا لئن أتانا من فضلهومنهم من عاهد * (التفسري عند قوله تعاىل 
  ]. ٧٥: التوبة[ 

وكانت غزوة تبوك آخر غزوة غزاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال حسان بن ثابت : فصل قال ابن إسحاق
رضي اهللا عنه يعدد أيام االنصار مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويذكر مواطنهم معه يف أيام غزوه، قال ابن 

  :روى البنه عبد الرمحن بن حسانهشام وت
مع الرسول فما * و ؟ شرا إن مهوا عموا وإن حصلوا قوم مهوا شهدوا بدرا بأمجعهم * ألست خري معد كلها نفرا 

* ويوم صبحهم يف الشعب من أحد ) ٤(منهم ومل يك يف إميانه دخل * ألوا وما خذلوا وبايعوه فلم ينكث به أحد 
وذا العشرية ) ٥(على اجلياد فما خانوا وما نكلوا * يوم ذي قرد يوم استثار هبم ضرب رصني كحر النار مشتعل و

  باخليل حىت هنانا احلزن واجلبل* مع الرسول عليها البيض واالسل ويوم ودان أجلوا أهله رقصا * جاسوها خبيلهم 
__________  

  .مساعيلعن مالك بن ا ١٢٧٠باب احلديث ) ٢٢(أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز ) ١(
  ).٢احلديث (ومسلم يف كتاب املنافقني 

  ).٢٨٦/  ٥(ونقله البيهقي يف الدالئل من طريق سعدان بن نصر 
  ).٣٠٠٨(باب احلديث ) ١٤٢(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد ) ٢(

  .٢٨٦/  ٥ونقله البيهقي يف الدالئل ج 
من طريق عطية بن سعد عن  ٢٨٩/  ٥ار ج باب قصة حاطب بن ثعلبة وما ظهر فيها من اآلث -دالئل النبوة ) ٣(

  .ابن عباس
  .يف إمياهنم: يف ابن هشام) ٤(
  .فما خاموا بدال من فما خانوا: يف ابن هشام) ٥(

فيها يعلهم يف احلرب إذ هنلوا وغزوة * هللا واهللا جيزيهم مبا عملوا وليلة حبنني جالدوا معه * وليلة طلبوا فيها عدوهم 
كما يفرق دون املشرب * الرسول هبا االسالب والنفل وغزوة القاع فرقنا العدو به  مع* يوم جند مث كان هلم 

مرابطني فما * على اجلالد فآسوة وما عدلوا وغزوة الفتح كانوا يف سريته * الرسل ويوم بويع كانوا أهل بيعته 
  ميشون كلهم مستبسل بطل* طاشوا وما عجلوا ويوم خيرب كانوا يف كتيبته 

إىل تبوك وهم راياته * تعوج بالضرب أحيانا وتعتدل ويوم سار رسول اهللا حمتسبا * االميان عارية بالبيض نرعش 
قومي أصري * حىت بدا هلم االقبال والقفل أولئك القوم أنصار النيب وهم * االول وساسة احلرب إن حرب بدت هلم 



إذ قتلوا ذكر بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه  وقتلهم يف سبيل اهللا* إليهم حني أتصل ماتوا كراما ومل تنكث عهودهم 
وسلم أبا بكر الصديق أمريا على احلج سنة تسع ونزول سورة براءة قال ابن إسحاق بعد ذكره وفود أهل الطائف 

  .إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رمضان كما تقدم بيانه مبسوطا
ضان وشواال وذا القعدة، مث بعث أبا بكر أمريا على احلج من أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقية شهر رم: قال

سنة تسع ليقيم للمسلمني حجهم، وأهل الشرك على منازهلم من حجهم مل يصدوا بعد عن البيت ومنهم من له عهد 
مؤقت إىل أمد، فلما خرج أبو بكر رضي اهللا عنه مبن معه من املسلمني وفصل عن البيت أنزل اهللا عز وجل هذه 

براءة من اهللا ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني فسيحوا يف االرض أربعة * (يات من أول سورة التوبة اآل
إىل ) * وأذان من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج االكرب إن اهللا برئ من املشركني ورسوله* (إىل قوله ) * أشهر

  .آخر القصة
بسطنا الكالم عليها يف التفسري وهللا احلمد واملنة، واملقصود أن مث شرح ابن إسحاق يتكلم على هذه اآليات وقد 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث عليا رضي اهللا عنه بعد أيب بكر الصديق ليكون معه ويتوىل علي بنفسه ابالغ 
  .الرباءة إىل املشركني نيابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكونه ابن عمه من عصبته

ملا نزلت براءة على رسول : حدثين حكيم بن عباد بن حنيف، عن أيب جعفر حممد بن علي أنه قال: سحاققال ابن إ
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه ليقيم للناس احلج، قيل له يا رسول اهللا صلى 

" مث دعا علي بن أيب طالب فقال " جل من أهل بييت ال يؤدي عين إال ر" اهللا عليه وسلم لو بعثت هبا إىل بكر فقال 
اخرج هبذه القصة من صدر براءة وأذن يف الناس يوم النحر إذا اجتمعوا مبىن، أال إنه ال يدخل اجلنة كافر، وال حيج 

  وال يطوف بالبيت عريان، ومن: بعد العام مشرك

طالب على ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج علي بن أيب " كان له عند رسول اهللا عهد فهو له إىل مدته 
أمري أو مأمور ؟ فقال بل مأمور، مث مضيا فأقام أبو بكر : العضباء حىت أدرك أبا بكر الصديق، فلما رآه أبو بكر قال

 للناس احلج، والعرب إذ ذاك يف تلك السنة على منازهلم من احلج، اليت كانوا عليها يف اجلاهلية، حىت إذا كان يوم
) ١] (الناس [ النحر، قام علي بن أيب طالب فأذن يف الناس بالذي أمره به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأجل 

أربعة أشهر من يوم أذن فيهم، لريجع كل قوم إىل مأمنهم أو بالدهم، مث ال عهد ملشرك وال ذمة إال أحد كان له 
ته فلم حيج بعد ذلك العام مشرك، ومل يطف بالبيت عريان، عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد فهو له إىل مد

  ).٢(مث قدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .وهذا مرسل من هذا الوجه

حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا : باب حج أيب بكر رضي اهللا عنه بالناس سنة تسع: وقد قال البخاري
أن أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه بعثه يف احلجة اليت : رمحن عن أيب هريرةفليح، عن الزهري عن محيد بن عبد ال

أمره عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل حجة الوداع يف رهط يؤذن يف الناس أن ال حيج بعد العام مشرك، وال 
  .يطوفن يف البيت عريان

أخربين محيد بن : ين عقيل، عن ابن شهابحدثنا عبد اهللا بن يوسف، ثنا الليث، حدث: وقال البخاري يف موضع آخر
بعثين أبو بكر الصديق يف تلك احلجة يف املؤذنني بعثهم يوم النحر يؤذنون مبىن أن ال : عبد الرمحن أن أبا هريرة قال

  .حيج بعد العام مشرك، وال يطوفن بالبيت عريان
أبو هريرة فأذن معنا علي يف أهل مىن : ة قالقال محيد مث أردف النيب صلى اهللا عليه وسلم بعلي فأمره أن يؤذن برباء



  ).٣(يوم النحر برباءة أن ال حيج بعد العام مشرك وال يطوفن بالبيت عريان 
أخربين محيد بن عبد الرمحن أن أبا : حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب، عن الزهري: وقال البخاري يف كتاب اجلهاد

  .يوم النحر مبىن، ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف بالبيت عريان بعثين أبو بكر الصديق فيمن يؤذن: هريرة قال
ويوم احلج االكرب يوم النحر، وإمنا قيل االكرب من أجل قول الناس العمرة احلج االصغر، فنبذ أبو بكر إىل الناس يف 

  .ذلك العام، فلم حيج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشرك
  .ه مسلم من طريق الزهري به حنوهوروا

  .حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن مغرية، عن الشعيب، عن حمرز بن أيب هريرة عن أبيه: وقال االمام أمحد
كنت مع علي بن أيب طالب حني بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ما كنتم تنادون ؟ قالوا كنا ننادي : قال

 مؤمن، وال يطوف يف البيت عريان، ومن كان بينه وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد أنه ال يدخل اجلنة إال
  إىل أربعة أشهر، فإذا مضت االربعة أشهر -أو أمده  -فإن أجله 

__________  
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .١٠٧٧/  ٣غازي ج وبنحو سياقه رواه الواقدي يف امل ١٩٠/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ٢(
  ).٤٦٥٥(احلديث ...باب فسيحوا يف االرض) ٢٢(تفسري سورة التوبة  -أخرجه البخاري يف كتاب التفسري ) ٣(

  .فإن اهللا برئ من املشركني ورسوله، وال حيج هذا البيت بعد العام مشرك
  ).١(قال فكنت أنادي حىت صحل صويت 

اوي إن من كان له عهد فأجله إىل أربعة أشهر، وقد ذهب إىل هذا وهذا إسناد جيد لكن فيه نكارة من جهة قول الر
ذاهبون ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله إىل أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد 

تأجيل وهذا بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر، بقي قسم ثالث وهو من له أمد يتناهى إىل أقل من أربعة أشهر من يوم ال
حيتمل أن يلتحق باالول، فيكون أجله إىل مدته وإن قل، وحيتمل أن يقال إنه يؤجل إىل أربعة أشهر النه أوىل ممن 

  .ليس له عهد بالكلية واهللا تعاىل أعلم
حدثنا عفان، ثنا محاد، عن مساك، عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث : وقال االمام أمحد

  .فبعث هبا مع علي بن أيب طالب" ال يبلغها إال أنا أو رجل من أهل بييت " ة مع أيب بكر فلما بلغ ذا احلليفة قال براء
  .وقد رواه الترمذي من حديث محاد بن سلمة وقال حسن غريب من حديث أنس

ل اهللا صلى عن علي أن رسو) ٢(عن لوين، عن حممد بن جابر، عن مساك عن حلس : وقد روى عبد اهللا بن أمحد
يا رسول اهللا نزل يف شئ ؟ : اهللا عليه وسلم ملا أردف أبا بكر بعلي فأخذ منه الكتاب باجلحفة رجع أبو بكر فقال

وهذا ضعيف االسناد ومتنه فيه نكارة " ال ولكن جربيل جاءين فقال ال يؤدي عنك إال أنت أو رجل منك " قال 
  .واهللا أعلم
  وقال االمام

سألنا عليا بأي شئ بعثت يوم : قال -رجل من مهدان  -) ٣(ن أيب اسحاق عن زيد بن يثيع حدثنا سفيان ع: أمحد
بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أيب بكر يف احلجة ؟ قال بأربع، ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة وال يطوف 

  ).٤(شركون بعد عامهم هذا بالبيت عريان، ومن كان بينه وبني رسول اهللا عهد فعهده إىل مدته وال حيج امل
عن أيب اسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع عن علي به  -هو ابن عيينة  -وهكذا رواه الترمذي من حديث سفيان 



  .وقال حسن صحيح
مث قال وقد رواه شعبة عن أيب إسحاق فقال عن زيد بن أثيل، ورواه الثوري عن أيب إسحاق عن بعض أصحابه عن 

  .علي
  .ير من حديث معمر، عن أيب إسحاق عن احلارث عن عليورواه ابن جر: قلت

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم أخربنا أبو زرعة وهب اهللا بن رأشد أخربنا حيوة بن شريح : وقال ابن جرير
سألت علي : أخربنا ابن صخر أنه مسع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول مسعت أبا الصهباء البكري وهو يقول

ن أيب طالب عن يوم احلج االكرب فقال إن رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم بعث أبا بكر بن أيب قحافة يقيم للناس ب
: احلج، وبعثين معه بأربعني آية من براءة حىت أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة، فلما قضى خطبته التفت إيل فقال

  قم يا علي فأد رسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم
__________  

  .أي حىت بح: صحل صويت) ١(
  .٢٩٩/  ٢واخلرب يف مسند االمام أمحد ج 

كذا باالصل حلس، والصواب حنش وهو حنش بن املعتمر أو ابن ربيعة بن املعتمر الكناين الكويف، يروي عن ) ٢(
  ).٨١/ خالصة التهذيب ...(علي وأيب ذر، وعنه احلكم ومساك بن حرب

  .أثيع: يف املسند) ٣(
  .٧٩/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٤(

فقمت فقرأت عليهم أربعني آية من براءة مث صدرنا فأتينا مىن فرميت اجلمرة وحنرت البدنة مث حلقت رأسي 
وعلمت أن أهل اجلمع مل يكونوا حضورا كلهم خطبة أيب بكر رضي اهللا عنه يوم عرفة، فطفت أتتبع هبا الفساطيط 

  .أقرؤها عليهم
  .من مث أخال حسبتم أنه يوم النحر، أال وهو يوم عرفةقال علي ف

  وقد تقصينا الكالم على هذا املقام يف التفسري وذكرنا أسانيد االحاديث واآلثار
  .يف ذلك مبسوطا مبا فيه كفاية وهللا احلمد واملنة

بن عوف، وخرج  وقد كان خرج مع أيب بكر من املدينة ثلثمائة من الصحابة منهم عبد الرمحن) ١(قال الواقدي 
أبو بكر معه خبمس بدنات، وبعث معه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعشرين بدنة مث أردفه بعلي فلحقه بالعرج 

  .فنادى برباءة امام املوسم) ٢(
  .من االمور احلادثة غزوة تبوك يف رجب كما تقدم بيانه -أعين يف سنة تسع  -فصل كان يف هذه السنة 
  .منها مات النجاشي صاحب احلبشة ونعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس قال الواقدي ويف رجب

توفيت أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغسلتها أمساء بنت  -أي من هذه السنة  -ويف شعبان منها 
  .عميس وصفية بن عبد املطلب، وقيل غسلها نسوة من االنصار فيهن أم عطية

ال : " بت يف الصحيحني، وثبت يف احلديث أيضا أنه عليه السالم ملا صلى عليها وأراد دفنها قالوهذا ثا: قلت
فامتنع زوجها عثمان لذلك ودفنها أبو طلحة االنصاري رضي اهللا عنه وحيتمل أنه " يدخله أحد قارف الليلة أهله 

بة كأيب عبيدة وأيب طلحة ومن شاهبهم فقال أراد هبذا الكالم من كان يتوىل ذلك ممن يتربع باحلفر والدفن من الصحا
إذ يبعد أن عثمان كان عنده غري أم كلثوم بنت رسول اهللا صلى " ال يدخل قربها إال من مل يقارف أهله من هؤالء " 



اهللا عليه وسلم، هذا بعيد واهللا أعلم وفيها صاحل ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح وصاحب دومة اجلندل كما تقدم 
  .له يف مواضعهإيضاح ذلك ك

وفيها هدم مسجد الضرار الذي بناه مجاعة املنافقني صورة مسجد وهو دار حرب يف الباطن فأمر به عليه السالم 
  .فحرق

  .ويف رمضان منها قدم وفد ثقيف فصاحلوا عن قومهم ورجعوا إليهم باالمان وكسرت الالت كما تقدم
تويف معاوية بن معاوية ) ٣(لعنه اهللا يف أواخرها، وقبله بأشهر  وفيها تويف عبد اهللا بن أيب بن سلول رأس املنافقني

  وهو الذي صلى عليه رسول -أو املزين  -الليثي 
__________  

  .١٠٧٧/  ٣مغازي الواقدي ) ١(
  ).املراصد(قرية جامعة يف واد من نواحي الطائف، وقيل واد به : العرج) ٢(
  ابن أيب مات يف ذي القعدة، ومعاوية بن معاوية مات باملدينةقوله بأشهر، ويف نسخة بشهر، واملعروف أن ) ٣(

  .بعيدا" شهر " وهذا جيعل قول من قال  -وكانت تبوك يف رجب  -ورسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بتبوك 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو نازل بتبوك إن صح اخلرب يف ذلك
  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له يف ذلكوفيها حج أبو بكر رضي اهللا عنه بالناس عن إذن رس

وفيها كان قدوم عامة وفود أحياء العرب ولذلك تسمى سنة تسع سنة الوفود، وها حنن نعقد لذلك كتابا برأسه 
  .اقتداء بالبخاري وغريه

صلى اهللا ملا افتتح رسول اهللا : الواردين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حممد بن إسحاق) ١(كتاب الوفود 
: عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، قال ابن هشام

وإمنا كانت العرب تربص : حدثين أبو عبيدة أن ذلك يف سنة تسع، وأهنا كنت تسمى سنة الوفود، قال ابن إسحاق
س وهاديتهم وأهل البيت واحلرم وصريح ولد إمساعيل بأسالمها أمر هذا احلي من قريش، الن قريشا كانوا إمام النا

بن ابراهيم وقادة العرب ال ينكرون ذلك، وكانت قريش هي اليت نصبت احلرب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وخالفه، فلما افتتحت مكة ودانت به قريش ودوخها االسالم، عرفت العرب أهنم ال طاقة هلم حبرب رسول اهللا 

يضربون إليه من كل وجه، ) * أفواجا* (وسلم وال عداوته فدخلوا يف دين اهللا كما قال عز وجل صلى اهللا عليه 
إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا * (يقول اهللا تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 
من دينك، واستغفره إنه كان توابا، وقد  أي فامحد اهللا على ما ظهر) * فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا

اتركوه وقومه فإنه إن ظهر : كانت العرب تلوم باسالمهم الفتح، فيقولون: قدمنا حديث عمرو بن مسلمة قال
باسالمهم، فلما  -أي قومي  -عليهم فهو نيب صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم باسالمهم وبدر 

ند النيب حقا، قال صلوا صالة كذا يف حني كذا، وصالة كذا يف حني كذا، فإذا حضرت قدم قال جئتكم واهللا من ع
  .الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، وذكر متام احلديث وهو يف صحيح البخاري

هم وقد ذكر حممد بن إسحاق مث الواقدي والبخاري مث البيهقي بعدهم من الوفود ما هو متقدم تاريخ قدوم: قلت
  .على سنة تسع بل وعلى فتح مكة

ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح قاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد * (وقد قال اهللا تعاىل 



ال هجرة ولكن " وتقدم قوله صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح ]  ١٠: احلديد) * [ وقاتلوا وكال وعد اهللا احلسىن
  ييزفيجب التم" جهاد ونية 

__________  
  ).٢٠٦/  ٤(سرية ابن هشام ) ٢٥٩(تاريخ الطربي، ابن حزم ) ٢٩١/  ١ابن سعد : (انظر يف تلك الوفود) ١(

  ).٣٠٩/  ٥(ودالئل البيهقي ) ٣٨٦/  ٦(السرية الشامية 

د اهللا خريا بني السابق من هؤالء الوافدين على زمن الفتح ممن يعد وفوده هجرة، وبني الالحق هلم بعد الفتح ممن وع
  .وحسىن، ولكن ليس يف ذلك كالسابق له يف الزمان والفضيلة واهللا أعلم

على أن هؤالء االئمة الذين اعتنوا بايراد الوفود قد تركوا فيما أوردوه أشياء مل يذكروها وحنن نورد حبمد اهللا ومنه 
أمهلوه إن شاء اهللا وبه الثقة وعليه  ما ذكروه وننبه على ما ينبغي التنبيه عليه من ذلك، ونذكر ما وقع لنا مما

  .التكالن
كان أول من وفد على : حدثنا كثري بن عبد اهللا املزين، عن أبيه، عن جده، قال: وقد قال حممد بن عمر الواقدي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مضر أربعمائة من مزينة وذاك يف رجب سنة مخس فجعل هلم رسول اهللا صلى 
فرجعوا إىل بالدهم، مث " أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إىل أموالكم : " م اهلجرة يف دارهم وقالاهللا عليه وسل

أن أول من قدم من مزينة خزاعي بن عبد هنم ومعه عشرة من قومه : ذكر الواقدي عن هشام بن الكليب باسناده
  . جيدهم كما ظن فيهم فتأخروا عنهفبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إسالم قومه، فلما رجع إليهم مل

فلما ) ١(فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حسان بن ثابت أن يعرض خبزاعي من غري أن يهجوه، فذكر أبياتا 
بلغت خزاعيا شكى ذلك إىل قومه فجمعوا له وأسلموا معه وقدم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما كان يوم 

إىل خزاعي هذا، قال وهو أخو عبد  -وكانوا يومئذ ألفا  -لى اهللا عليه وسلم لواء مزينة الفتح دفع رسول اهللا ص
  .اهللا ذو البجادين

حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن أيب صخرة، عن صفوان بن حمرز : باب وفد بين متيم: وقال البخاري رمحه اهللا
  اقبلوا" النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال، أتى نفر من بين متيم إىل : املازين، عن عمران بن حصني، قال

: " يا رسول اهللا قد بشرتنا فأعطنا، فرئي ذلك يف وجهه مث جاء نفر من اليمن فقال: قالوا" البشرى يا بين متيم 
  .قبلنا يا رسول اهللا: قالوا" اقبلوا البشرى إذ مل يقبلها بنو متيم 

ام بن يوسف، أن ابن جريج أخربه عن ابن أيب مليكة، أن عبد حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هش: مث قال البخاري
أمر القعقاع بن : أنه قدم ركب من بين متيم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو بكر: اهللا بن الزبري أخربهم

 ما أردت: بل أمر االقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إال خاليف فقال عمر: معبد بن زرارة، فقال عمر
حىت ) * يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله* (خالفك فتماريا حىت ارتفعت أصواهتما، فنزلت 

  .انقضت
ال * (ورواه البخاري أيضا من غري وجه عن ابن أيب مليكة بألفاظ أخرى قد ذكرنا ذلك يف التفسري عند قوله تعاىل 

  .اآلية) * ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب
وملا قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفود العرب قدم عليه عطارد بن حاجب : حممد بن إسحاق وقال

أحد بين  -االقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر التميمي : بن زرارة بن عدس التميمي يف أشراف بين متيم منهم
  بن يزيد، ونعيم بن يزيد،) ٢(وعمرو بن االهتم، واحلتحات  -سعد 



__________  
يف نسخة ) ٢(بأن الذم يغسله الوفاء * أال أبلغ خزاعيا رسوال : ومنها ٢٩٢/  ١ذكرها ابن سعد يف الطبقات ) ١(

  = احلتات وهو الذي آخي رسول اهللا : احلجاب، ويف سرية ابن هشام احلبحاب، وقال ابن هشام

  .وقيس بن احلارث، وقيس بن عاصم أخو بين سعد يف وفد عظيم من بىن متيم
ومعهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، وقد كان االقرع بن حابس وعيينة شهدا مع : قال ابن إسحاق

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتح مكة وحنني والطائف، فلما قدم وفد بين متيم كانا معهم، وملا دخلوا، املسجد 
أخرج إلينا يا حممد، فآذى ذلك رسول اهللا صلى اهللا نادوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من وراء حجراته أن 

  .يا حممد جئناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا: عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم فقالوا
  احلمد اهللا الذي له علينا الفضل واملن وهو: فقام عطارد بن حاجب فقال" قد أذنت خلطيبكم فليقل : " قال

لنا أمواال عظاما نفعل فيها املعروف، وجعلنا أعزة أهل املشرق وأكثره عددا أهله، الذي جعلنا ملوكا ووهب 
  .وأيسره عدة

فمن مثلنا يف الناس، ألسنا برؤس الناس وأويل فضلهم، فمن فاخرنا فليعدد ما عددنا، وإنا لو نشاء الكثرنا الكالم 
  ).٢] (بذلك [ من االكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف ) ١(ولكن خنشى 

  .هذا الن تأتوا مبثل قولنا، وأمر أفضل من أمرنا، مث جلسأقول 
قم، فأجب الرجل يف : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لثابت بن قيس بن مشاس أخي بين احلارث بن اخلزرج

احلمد اهللا الذي السموات واالرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ومل يك : فقام ثابت فقال" خطبته 
ئ قط إال من فضله، مث كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خريته رسوال أكرمه نسبا وأصدقه حديثا ش

وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابا وائتمنه على خلقه فكان خرية اهللا من العاملني، مث دعا الناس إىل االميان به فآمن 
  .سابا، وأحسن وجوها، وخري الناس فعاالبرسول اهللا املهاجرون من قومه وذوي رمحه، أكرم الناس اح

مث كان أول اخللق إجابة، واستجاب هللا حني دعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنن، فنحن أنصار اهللا ووزراء 
رسوله، نقاتل الناس حىت يؤمنوا، فمن آمن باهللا ورسوله منع ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه يف اهللا أبدا وكان قتله 

  .، أقول قويل هذا واستغفر اهللا يل ولكم وللمؤمنني واملؤمنات، والسالم عليكمعلينا يسريا
وكم قسرنا من االحياء ) ٣(منا امللوك وفينا تنصب البيع * حنن الكرام فال حي يعادلنا : فقام الزبرقان بن بدر فقال

مبا ترى ) ٤(مل يؤنس القزع  من الشواء إذا* عند النهاب وفضل العز يتبع وحنن يطعم عند القحط مطعمنا * كلهم 
  )٥(للنازلني إذا ما أنزلوا شعبوا * من كل أرض هويا مث نصطنع فننحر الكوم عبطا يف أرومتنا * الناس تأتينا سراهتم 
__________  

  .صلى اهللا عليه وآله بينه وبني معاوية بن أيب سفيان= 
  .واختاره أيضا السهيلي

  .ولكنا حنيا: يف ابن هشام) ١(
  .ابن هشام من) ٢(
  .مجع بيعة، وهي موضع الصالة: البيع) ٣(
  .السحاب الرقيق: القزع) ٤(
  .مجع كوماء، وهي الناقة العظيمة السنام: الكوم) ٥(



فريجع القوم واالخبار * إال استفادوا وكانوا الرأس تقتطع فمن يفاخرنا يف ذاك نعرفه * فما ترانا إىل حي نفاخرهم 
وكان حسان بن ثابت غائبا فبعث : إنا كذلك عند الفخر ترتفع قال ابن إسحاق* لنا أحد تستمع إنا أبينا ومل يأىب 

انتهيت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقام شاعر القوم فقال ما قال : إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
: اهللا عليه وسلم حلسان بن ثابت أعرضت يف قوله وقلت على حنو ما قال، فلما فرغ الزبرقان قال رسول اهللا صلى

  ".قم يا حسان فأجب الرجل فيما قال " 
تقوى * قد بينوا سنة للناس تتبع يرضى هبا كل من كانت سريرته * إن الذوائب من فهر وأخوهتم : فقال حسان

تلك منهم أو حاولوا النفع يف أشياعهم نفعوا سجية * قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم ) ١(االله وكل اخلري يصطنع 
فكل سبق الدىن سبقهم تبع ال * شرها البدع إن كان يف الناس سباقون بعدهم  -فأعلم  -إن اخلالئق * غري حمدثة 

أو وازنوا أهل * عند الدفاع وال يوهون ما رقعوا إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم * يرفع الناس ما أوهت أكفهم 
* ال يطعمون وال يرديهم طمع ال يبخلون على جار بفضلهم * فتهم أعفه ذكرت يف الوحي ع) ٢(جمد بالندى منعوا 

نسموا إذا احلرب نالتنا ) ٣(كما يدب إىل الوحشية الذرع * وال ميسهم من مطمع طبع إذا نصبنا حلي مل ندب هلم 
  إذا الزعانف من أظفارها خشعوا* خمالبها 

أسد حبلية يف * أهنم يف الوغى واملوت مكتنع وإن أصيبوا فال خور وال هلع ك* ال يفخرون إذا نالوا عدوهم 
فاترك  -وال يكن مهك االمر الذي منع ؟ وا فإن يف حرهبم * أرساعها فدع خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا 

إذا تفاوتت االهواء والشيع أهدى هلم * شرا خياض عليه السم والسلع أكرم بقوم رسول اهللا شيعتهم *  -عداوهتم 
إن جد يف الناس جد القول أو * فيما أحب لسان حائك صنع فإهنم أفضل االحياء كلهم * ره مدحيت قلب يؤاز

  أن الزبرقان ملا قدم على: وأخربين بعض أهل العلم بالشعر من بين متيم: وقال ابن هشام) ٤(مشعوا 
__________  

  .تقوى االله وباالمر الذي شرعوا: رواية العجز يف الديوان) ١(
  .متعوا: ميف ابن هشا) ٢(
  .ولد البقرة الوحشية: الذرع) ٣(
  .أي كثرية الطرب: ضحكوا، ومنها جارية مشوع: مشعوا، وتروى مسعوا، قال السهيلي) ٤(

عند ) ١(إذا اختلفوا * أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد بين متيم قام فقال
* وأن ليس يف أرض احلجاز كدارم وأنا نذود املعلمني إذا انتخوا * يف كل موطن احتضار املواسم بأنا فروع الناس 

تغري بنجد أو بأرض االعاجم قال فقام حسان فأجابه * ونضرب رأس االصيد املتفاقم وإن لنا املرباع يف كل غارة 
على أنف * النيب حممدا  وجاه امللوك واحتمال العظائم نصرنا وآوينا* هل اجملد إال السؤدد العود والندى : فقال

  جبابية اجلوالن وسط االعاجم* راض من معد وراغم حبي حريد أصله وثراؤه 
وطبنا له نفسا بفئ املغامن وحنن * بأسيافنا من كل باغ وظامل جعلنا بنينا دونه وبناتنا * نصرناه ملا حل بني بيوتنا 
ولدنا نيب اخلري من آل * ن ولدنا من قريش عظيمها على دينه باملرهفات الصوارم وحن* ضربنا الناس حىت تتابعوا 

لنا خول من * يعود وباال عند ذكر املكارم هبلتم علينا تفخرون وأنتم * بين دارم ال تفخروا إن فخركم ) ٢(هاشم 
وال * وأموالكم أن تقسموا يف املقاسم فال جتعلوا هللا ندا وأسلموا * بني ظئر وخادم فان كنتم جئتم حلقن دمائكم 
  .تلبسوا زيا كزي االعاجم قال ابن إسحاق

وأيب، إن هذا ملؤتى له، خلطيبه أخطب من خطيبنا، : فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله، قال االقرع بن حابس



  .ولشاعره أشعر من شاعرنا، والصواهتم أعال من أصواتنا
جوائزهم، وكان عمرو بن االهتم فلما فرغ القوم أسلموا، وجوزهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأحسن : قال

يا رسول  -وكان يبغض عمرو بن االهتم  -قد خلفه القوم يف رحاهلم، وكان أصغرهم سنا، فقال قيس بن عاصم 
اهللا، إنه كان رجل منا يف رحالنا وهو غالم حدث وأزرى به، فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ما أعطى 

عند الرسول فلم * ظللت مفترش اهللباء تشتمين :  بلغه أن قيسا قال ذلك يهجوهالقوم، قال عمرو بن االهتم حني
  باد نواجذه مقع على الذنب* تصدق ومل تصب سدناكم سؤددا رهوا وسؤددكم 

__________  
  .احتفلوا: يف ابن هشام) ١(
عمرو النجارية  يف البيت إشارة أن أم عبد املطلب جد النيب كانت جارية من االنصار، وهي سلمى بنت) ٢(

  .اخلزرجية

  من طريق يعقوب بن سفيان، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا: وقد روى احلافظ البيهقي
  .محاد بن يزيد، عن حممد بن الزبري احلنظلي

  .قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، وعمرو بن االهتم: قال
: وأراه كان عرف قيسا، قال فقال" خربين عن الزبرقان، فأما هذا فلست أسألك عنه أ: " فقال لعمرو بن االهتم

  .مطاع يف أذنيه شديد العارضة، مانع ملا وراء ظهره
واهللا ما علمتك إال زبر املروءة، ضيق : قد قال ما قال وهو يعلم أين أفضل مما قال، قال فقال عمرو: فقال الزبرقان

يا رسول اهللا قد صدقت فيهما مجيعا أرضاين فقلت بأحسن ما أعلم فيه، : ال، مث قالالعطن، أمحق االب، لئيم اخل
  .وأسخطين فقلت بأسوء ما أعلم

  .وهذا مرسل من هذا الوجه" إن البيان سحرا : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
ملستملي، ثنا حممد بن حممد بن حممد أنبأنا أبو جعفر كامل بن أمحد ا: قال البيهقي وقد روي من وجه آخر موصوال

العالف ببغداد، حدثنا علي بن حرب ) ٢(بن أمحد بن عثمان البغدادي، ثنا حممد بن عبد اهللا بن احلسن ) ١(
بن اهليثم بن حمفوظ عن أيب املقوم حيىي بن يزيد االنصاري عن احلكم، عن مقسم، عن ) ٣(الطائي، أنبأنا أبو سعد 

  .ابن عباس
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيس بن عاصم، والزبرقان بن بدر، وعمرو بن االهتم التميميون، جلس إىل: قال

يا رسول اهللا أنا سيد متيم واملطاع فيهم واجملاب، أمنعهم من الظلم وآخذ هلم حبقوقهم، وهذا : ففخر الزبرقان، فقال
  .ديد العارضة، مانع جلانبه، مطاع يف أذنيهإنه لش: قال عمرو بن االهتم -يعين عمرو بن االهتم  -يعلم ذلك 

: واهللا يا رسول اهللا لقد علم مين غري ما قال، وما منعه أن يتكلم إال احلسد، فقال عمرو بن االهتم: فقال الزبرقان
أنا أحسدك فواهللا إنك للئيم اخلال، حديث املال، أمحق الوالد، مضيع يف العشرية، واهللا يا رسول اهللا لقد صدقت 

  .ا قلت أوال، وما كذبت فيما قلت آخرافيم
ولكين رجل إذا رأيت قلت أحسن ما علمت، وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت، ولقد صدقت يف االوىل 

  .واالخرى مجيعا
  .وهذا اسناد غريب جدا) ٤" (إن من البيان سحرا " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ا قد جهزوا السالح على خزاعة فبعث إليهم رسول اهللا صلى اهللا وقد ذكر الواقدي سبب قدومهم وهو أنه كانو



عليه وسلم عيينة بن بدر يف مخسني ليس فيهم أنصاري وال مهاجري، فأسر منهم أحد عشر رجال وإحدى عشرة 
  امرأة وثالثني صبيا فقدم رؤساهم بسبب أسرائهم ويقال قدم منهم

لزبرقان، وقيس بن عاصم، وقيس بن احلارث، ونعيم بن سعد، رجال يف ذلك منهم عطارد وا -أو مثانني  -تسعني 
  واالقرع بن حابس، ورباح بن احلارث وعمرو بن االهتم، فدخلوا املسجد وقد

__________  
  .احلسني: يف الدالئل) ٢...(حممد بن حممد بن أمحد: يف الدالئل) ١(
  .أبو سعد اهليثم: يف الدالئل) ٣(
احلكم بن : ورواه املزي يف حتفة االشراف وقال ٣١٦ - ٣١٥/  ٥ال وموصوال ج اخلرب يف دالئل النبوة مرس) ٤(

  .عتيبة مل يسمع من مقسم سوى مخسة أحاديث

أذن بالل الظهر، والناس ينتظرون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليخرج إليهم فعجل هؤالء فنادوه من وراء 
وشاعرهم وأنه عليه الصالة والسالم أجازهم على كل احلجرات، فنزل فيهم ما نزل، مث ذكر الواقدي خطيبهم 

  ).١(رجل اثين عشر أوقية ونشا إال عمرو بن االهتم فإمنا أعطي مخس أواق حلداثة سنه واهللا أعلم 
إن الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون، * (ونزل فيهم من القرآن قوله تعاىل : قال ابن إسحاق

حدثنا أبو : قال ابن جرير]  ٤: احلجرات) * [ خترج إليهم لكان خريا هلم واهللا غفور رحيمولو أهنم صربوا حىت 
عمار احلسني بن حريث املروزي، حدثنا الفضل بن موسى، عن احلسني بن واقد عن أيب إسحاق عن الرباء يف قوله 

  ) *.إن الذين ينادونك من وراء احلجرات* (
  .يا حممد إن محدي زين، وذمي شني:  عليه وسلم فقالجاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا: قال
  .وهذا إسناد جيد متصل" ذاك اهللا عز وجل : " فقال

حدثنا عفاف، : وقد روي عن احلسن البصري وقتادة مرسال عنهما، وقد وقع تسمية هذا الرجل فقال االمام أمحد
بن حابس أنه نادى رسول اهللا صلى اهللا  ثنا وهب، ثنا موسى بن عقبة، عن أيب سلمة عن عبد الرمحن عن االقرع

  .يا حممد يا حممد، ويف رواية يا رسول اهللا فلم جيبه: عليه وسلم فقال
  .يا رسول اهللا إن محدي لزين، وإن ذمي لشني: فقال
  ".ذاك اهللا عز وجل : " فقال

قعقاع، عن أيب زرعة، حدثنا زهري بن حرب، حدثنا جرير، عن عمارة بن ال: حديث يف فضل بين متيم قال البخاري
  .عن أيب هريرة

هم أشد أميت على : " ال أزال أحب بين متيم بعد ثالث مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوهلا فيهم: قال
هذه : " وجاءت صدقاهتم فقال" أعتقيها فإهنا من ولد إمساعيل : " وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال" الدجال 

  .وهكذا رواه مسلم عن زهري بن حرب به) ٢" ( -مي أو قو -صدقات قوم 
متيم بطرق اللوم : وهذا حديث يرد على قتادة ما ذكره صاحب احلماسة وغريه من شعر من ذمهم حيث يقول

  رأته متيم من بعيد لولت* ولو سلكت طرق الرشاد لضلت ولو أن برغوثا على ظهر قملة * أهدى من القطا 
__________  

إن الذين ينادونك من وراء : * (، قال وفيهم أنزل اهللا تعاىل٢٩٤ - ٢٩٣/  ١بقات ابن سعد ج اخلرب يف ط) ١(



  ) *.احلجرات أكثرهم ال يعقلون
  .٤٣٦٦باب احلديث ) ٦٨(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٢(

حدثنا أبو عامر ) ١(باب وفد عبد القيس حدثنا أبو إسحاق : وفد بين عبد القيس مث قال البخاري بعد وفد بين متيم
إن يل جرة ينتبذ يل فيها فاشربه حلوا يف جر إن : قلت البن عباس: قال) ٢(العقدي، حدثنا قرة، عن أيب مجرة 

قدم وفد عبد القيس على رسول اهللا صلى : أكثرت منه فجالست القوم فأطلت اجللوس خشيت أن أفتضح ؟ فقال
يا رسول اهللا إن بيننا وبينك املشركني من مضر، : فقال" وال الندامى  مرحبا بالقوم غري خزايا" اهللا عليه وسلم فقال 

  .من االمر إن عملنا به دخلنا اجلنة وندعوا به من وراءنا) ٣(وإنا ال نصل إليك إال يف الشهر احلرام فحدثنا جبميل 
أن ال إله إال اهللا، وإقام  آمركم بأربع، وأهناكم عن أربع، االميان باهللا هل تدرون مع االميان باهللا شهادة: " قال

  .الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من املغامن اخلمس
  وأهنلكم عن أربع، ما ينتبذ يف

  ).٤" (الدباء والنقري واحلنتم واملزفت 
  .وهكذا رواه مسلم من حديث قرة بن خالد عن أيب مجرة وله طرق يف الصحيحني عن أيب مجرة

إن وفد عبد القيس ملا قدم : حدثنا شعبة عن أيب مجرة مسعت ابن عباس يقول: السي يف مسندهوقال أبو داود الطي
  .قالوا من ربيعة" ممن القوم ؟ " على رسول اهللا صلى اهللا عليه قال 

 إنا حي من ربيعة وإنا نأتيك شقة بعيدة، وإنه: فقالوا يا رسول اهللا" مرحبا بالوفد غري اخلزايا وال الندامى : " قال
حيول بيننا وبينك هذا احلي من كفار مضر، وإنا ال نصل إليك يف شهر حرام فمرنا بأمر فصل ندعوا إليه من وراءنا 

  .وندخل به اجلنة
آمركم بأربع وأهناكم عن أربع، آمركم باالميان باهللا وحده أتدرون ما : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

اهللا وأن حممد رسول اهللا، وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من  االميان باهللا شهادة أن ال إله إال
فاحفظوهن وادعوا  -ورمبا قال واملقري  -املغامن اخلمس، وأهناكم عن أربع، عن الدباء واحلنتم والنقري واملزفت 

  ه مسلم منوقد أخرجاه صاحبا الصحيحني من حديث شعبة بنحوه، وقد روا) ٥" (اليهن من وراءكم 
__________  

  .اسحاق: يف البخاري) ١(
  .أيب محزة: من البخاري، ويف االصل) ٢(
  .بأمر فصل: جبمل من االمر، ويف مسلم: يف البخاري) ٣(
  ).٤٣٦٨(أخرجه البخاري يف املوضع السابق حديث ) ٤(

وكأنه أراد : ء اخلمس، قالكان االربع ما عدا أدا: يف قوله آمركم بأربع، وإمنا ذكر مخسا قال القاضي عياض -
إعالمهم بقواعد االميان وفروض االعيان، مث أعلمهم مبا يلزمهم اخراجه إذا وقع هلم جهاد الهنم كانوا بصدد حماربة 

  .كفار مضر، ومل يقصد إىل ذكرها بعينها الهنا مسببة عن اجلهاد
وإمنا هو عطف على ..." آمركم بأربع" وله أما قوله أن يؤدوا مخسا من املغنم فليس عطفا على ق: أما النووي فقال

  .القرع وهو مجع والواحدة دباءة: الدباء -...قوله بأربع فيكون مضافا إىل االربع ال واحدا منها
  .اجلرار جيلب فيها اخلمر: احلنتم
  .جذع ينقرون وسطه وينبذون فيه: النقري



بة عن سليمان بن حرب، ويف كتاب السنة عن أمحد بن أخرجه أبو داود يف االشر) ٥...(املزفت املطلي بالغار: املقري
  .حنبل

  = وأخرجه الترمذي يف 

حديث سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد حبديث فصتهم مبثل هذا السياق، وعنده أن رسول 
ويف ) ١" (م واالناة إن فيك خللتني حيبهما اهللا عز وجل، احلل" اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الشج عبد القيس 

فقال " جبلك اهللا عليهما : " فقال يا رسول اهللا ختلقتهما أم جبلين اهللا عليهما ؟ فقال" حيبهما اهللا ورسوله " رواية 
  .احلمد هللا الذي جبلين على خلقني حيبهما اهللا ورسوله

عت هند بنت الوازع أهنا مسعت حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم، حدثنا مطر بن عبد الرمحن، مس: وقال االمام أمحد
ومعهم رجل  -أو عامر بن املنذر  -أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واالشج املنذر بن عامر : الوازع يقول

مصاب فانتهوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رأوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وثبوا من رواحلهم 
عليه وسلم فقبلوا يده، مث نزل االشج فعقل راحلته وأخرج عيبته ففتحها، فأخرج ثوبني  فأتوا رسول اهللا صلى اهللا

يا أشج إن فيك : " أبيضني من ثيابه فلبسهما، مث أتى رواحلهم فعقلها فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
: " لقتهما أو جبلين اهللا عليهما ؟ فقالفقال يا رسول اهللا أنا خت" خصلتني حيبهما اهللا عز وجل ورسوله، احللم واالناة 

  ".بل اهللا جبلك عليهما 
  .قال احلمد اهللا الذي جبلين على خلقني حيبهما اهللا عز وجل ورسوله
فصنعت مثل ما صنع : قال" أين هو آتيين به : " فقال الوازع يا رسول اهللا إن معي خاال يل مصابا فادع اهللا له فقال

" أخرج عدو اهللا " ه فأخذ من ورائه يرفعها حىت رأينا بياض إبطه، مث ضرب بظهره فقال االشج البسته ثوبيه وأتيت
  ).٢(فوىل وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح 

  ).٣(من طريق هود بن عبد اهللا بن سعد، أنه مسع جده مزيدة العبدي : وروى احلافظ البيهقي
سيطلع من هاهنا ركب هم خري أهل املشرق " ال هلم قال بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيدث أصحابه إذ ق

فما أقدمكم : من بين عبد القيس، قال: فقام عمر فتوجه حنوهم فتلقى ثالثة عشر راكبا، فقال من القوم ؟ فقالوا" 
ىت أما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد ذكركم آنفا فقال خريا، مث مشوا معه ح: ال قال: هذه البالد التجارة ؟ قالوا

وهذا صاحبكم الذي تريدون، فرمى القوم بأنفسهم عن ركائبهم : أتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال عمر للقوم
فمنهم من مشى ومنهم من هرول، ومنهم من سعى حىت أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذوا بيده فقبلوها، 

  وختلف االشج يف الركاب حىت أناخها ومجع متاع
إن " جاء ميشي حىت أخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبلها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم  القوم، مث

  فيك خلتني حيبهما
__________  

  .االشربة وقال حسن صحيح= 
  .والنسائي يف العلم، واالميان
  .وما لك يف املوطأ يف االشربة

ب اخلمس، ويف كتاب العلم، والصالة، والزكاة، ويف يف االميان، ويف كتا: وأخرجه البخاري يف أكثر من موضع
  .االدب



  .والتوحيد
  ).٢٦(باب احلديث ) ٦(كتاب االميان ) ١(أخرجه مسلم يف ) ١(

  .وأبو يعلى والطرباين بسند جيد
  .٢٠٦/  ٤مسند االمام أمحد ج ) ٢(
  .هود بن عبد اهللا بن سعد، انه مسع مزبدة العصري: يف البيهقي) ٣(
  ).٤١٧/  ٤و  ٩٦/  ١مزبدة يف أسد الغابة ج انظر ترمجة (

  ".اهللا ورسول 
احلمد اهللا الذي جبلين على ما حيب اهللا ورسوله : بل جبل فقال: أن ختلقا مين ؟ قال] عليه [ جبل جبلت : قال

)١.(  
  .وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلارود بن عمرو بن حنش، أخو عبد القيس: وقال ابن إسحاق

وحدثين من ال : وهو اجلارود بن بشر بن املعلى يف وفد عبد القيس وكان نصرانيا، قال ابن إسحاق: ل ابن هشامقا
ملا انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمه، فعرض عليه االسالم، ودعاه إليه، ورغبه : أهتم عن احلسن قال

دينك أفتضمن يل ديين ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه يا حممد إين كنت على دين وإين تارك ديين ل: فيه، فقال
فأسلم وأسلم أصحابه، مث سأل رسول اهللا صلى : قال" نعم، أنا ضامن أن قد هداك اهللا إىل ما هو خري منه : " وسلم

  ".واهللا ما عندي ما أمحلكم عليه : " اهللا عليه وسلم احلمالن فقال
ال إياك وإياها، فإمنا : أفنتبلغ عليها إىل بالدنا، قال: ضواال من ضوال الناس يا رسول اهللا إن بيننا وبني بالدنا: قال

  .متلك حرق النار
قال فخرج اجلارود راجعا إىل قومه، وكان حسن االسالم صلبا على دينه حىت هلك، وقد أدرك الردة، فلما رجع 

النعمان بن املنذر، قام اجلارود فتشهد  بن املنذر بن) ٢(من قومه من كان أسلم منهم إىل دينهم االول مع الغرور 
  أيها الناس إين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، وأكفر: شهادة احلق ودعا إىل االسالم فقال

  .من مل يشهد
وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث العالء بن احلضرمي قبل فتح مكة إىل املنذر بن ساوى العبدي، 

فحسن إسالمه، مث هلك بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل ردة أهل البحرين، والعالء عنده أمريا فأسلم 
  ).٣(لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على البحرين 

  .عن ابن عباس) ٤(من حديث ابراهيم بن طهمان، عن أيب مجرة : وهلذا روى البخاري
من البحرين، ) ٥(هللا عليه وسلم يف مسجد عبد القيس جبوانا أول مجعة مجعت يف مسجد رسول اهللا صلى ا: قال

وروى البخاري عن أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخر الركعتني بعد الظهر بسبب وفد عبد القيس 
  ).٦(حىت صالمها بعد العصر يف بيتها 

__________  
  .طرباين بسند جيد، ورواه أبو يعلى وال٣٢٧/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  .مسي الغرور النه غر قومه يوم حرب الردة: وامسه املنذر، قال السهيلي: الغرور) ٢(
  .٢٢٢ - ٢٢١/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ٣(
  .أيب محزة حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٤(



  .من البخاري، ويف االصل حواثي باجلاء، حتريف) ٥(
  ).٤٣٧١(ديث انظر اخلرب يف املغازي احل

  ).٤٣٧٠(باب احلديث ) ٦٩(أخرجه البخاري يف املغازي ) ٦(
إحدامها قبل الفتح، وهلذا قالوا للنيب صلى اهللا : والذي يتبني لنا انه كان لعبد القيس وفادتان: قال احلافظ ابن حجر

  .وكان ذلك قدميا إما يف سنة مخس أو قبلها" بينا وبينك كفار مضر : " عليه وآله
دد الوفد االول ثالثة عشر رجال، وفيها سألوا عن االميان وعن االشربة، وكان فيهم االشج،،، ثانيتهما وكان ع

  .وكان عددهم حينئذ أربعني رجال، وكان فيهم اجلارود العبدي -سنة تسع  -كانت يف سنة الوفود 
  .ما يل أرى ألوانكم قد تغريت :أن النيب صلى اهللا عليه وآله قال هلم...ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان: قال

لكن يف سياق ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل فتح مكة لقوهلم وبيننا وبينك هذا : قلت
  .احلي من مضر ال نصل إليك إال يف شهر حرام

  .واهللا أعلم
حدثنا : وقصة مثامة بن أثال باب وفد بين حنيفة: قصه مثامة ووفد بين حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب قال البخاري

  عبد اهللا بن يوسف،
بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم خيال قبل جند : حدثنا الليث بن سعد، حدثين سعيد بن أيب سعيد مسع أبا هريرة قال

فجاءت برجل من بين حنيفة يقال له مثامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري املسجد، فخرج إليه النيب صلى اهللا 
  .؟ قال عندي خري، يا حممد إن تقتلين تقتل ذا دم" ما عندك يا مثامة : " وسلم فقال عليه

  .وان تنعم تنعم على شاكر، وان كنت تريد املال فسل منه ما شئت
عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه : ؟ فقال) ما عندك يا مثامة: " فتركه حىت كان الغد، مث قال له

  .؟ فقال عندي ما قلت لك" ما عندك يا مثامة : " الحىت بعد الغد فق
  .فانطلق إىل خنل قريب من املسجد، فاغتسل مث دخل املسجد" أطلقوا مثامة : " فقال
أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، يا حممد واهللا ما كان على وجه االرض وجه أبغض إيل من : فقال

إيل، واهللا ما كان دين أبغض إيل من دينك فأصبح دينك بأحب الدين  وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه
إيل، واهللا ما كان من بلد أبغض إيل من بلدك، فأصبح بلدك أحب البالد إيل، وإن خيلك أخذتين، وأنا أريد العمرة 

ال : بوت ؟ قالفماذا ترى ؟ فبشره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل أص
ولكن أسلمت مع حممد صلى اهللا عليه وسلم وال واهللا ال تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حىت يأذن فيها النيب صلى ! 

  ).١(اهللا عليه وسلم 
  .وقد رواه البخاري يف يف موضع آخر ومسلم وأبو داود والنسائي كلهم عن قتيبة عن الليث به

د نظر وذلك أن مثامة مل يفد بنفسه، وإمنا أسر وقدم به يف الوثاق فربط ويف ذكر البخاري هذه القصة يف الوفو
  .بسارية من سواري املسجد مث يف ذكره مع الوفود سنه تسع نظر آخر

وذلك أن الظاهر من سياق قصته أهنا قبيل الفتح الن أهل مكة عريوه باالسالم وقالوا أصبوت فتوعدهم بأنه ال يفد 
ة مرية حىت يأذن فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدل على أن مكة كانت إذ ذاك إليهم من اليمامة حبة حنط

دار حرب، مل يسلم أهلها بعد واهللا أعلم، وهلذا ذكر احلافظ البيهقي قصة مثامة بن أثال قبل فتح مكة وهو أشبه 
  .ولكن ذكرناه هاهنا إتباعا للبخاري رمحه اهللا



قدم : قال: ثنا شعيب، عن عبد اهللا بن أيب حسني، ثنا نافع بن جبري عن ابن عباس حدثنا أبو اليمان،: وقال البخاري
  إن جعل يل حممد: على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل القول) ٢(مسيلمة الكذاب 

__________  
  ).٤٣٧٢(باب احلديث ) ٧٠(اخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ١(
ادعى النبوة ستة عشر، كنيته : حبيب بن احلرث من بين حنيفة، قال ابن اسحاق مسيلمة بن مثامة بن كبري بن) ٢(

  .أبو مثامة
  .وقيل إن مسيلمة لقب وامسه مثامة

  .إن كان هذا حمفوظا فيكون ممن توافقت كنيته وامسه: قال ابن حجر

وسلم ومعه ثابت بن قيس بن  االمر من بعده اتبعته، وقدم يف بشر كثري من قومه فأقبل إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه
  .مشاس ويف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قطعة جريد حىت وقف على مسيلمة يف أصحابه

لو سألتين هذه القطعة ما أعطيتها، ولن تعدو أمر اهللا فيك، ولئن أدبرت ليقرنك اهللا، وإين الراك الذي : " فقال له
  .انصرف عنه مث" رأيت فيه ما أريت، وهذا ثابت جييبك عين 

: فسألت عن قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنك الذي رأيت فيه ما أريت، فأخربين أبو هريرة: قال ابن عباس
بينا أنا نائم رأيت يف يدي سوارين من ذهب فأمهين شأهنما، فأوحى إيل : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
واآلخر مسيلمة ) ١(أحدمها االسود العنسي : فأولتهما كذابني خيرجان بعدييف املنام إن أنفخهما، فنفختهما فطارا، 

) "٢.(  
أنه مسع أبا هريرة ) ٤(ثنا عبد الرزاق، أخربين معمر، عن مهام بن منبه ) ٣(حدثنا إسحاق بن نصر : مث قال البخاري

فوضع يف كفي سواران من ذهب بينا أنا نائم أتيت خبزائن االرض، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول
فكربا علي فأوحي إيل أن أنفخهما، فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابني اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء، وصاحب 

  ).٥" (اليمامة 
) ٦(ثنا سعيد بن حممد اجلرمي، ثنا يعقوب بن ابراهيم، حدثنا أيب، عن صاحل عن ابن عبيدة بن : مث قال البخاري

  .أن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة -يف موضع آخر امسع عبد اهللا  وكان -نشيط 
بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم املدينة فنزل يف دار بنت احلارث وكان حتته بنت احلارث بن كريز وهي أم عبد : قال

الذي يقال له  بن كريز فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن مشاس وهو) ٧(اهللا بن احلارث 
خطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضيب فوقف عليه فكلمه فقال له 

  .مسيلمة إن شئت خليت بينك وبني االمر، مث جعلته لنا بعدك
ت فيه ما رأيت لو سألتين هذا القضيب ما أعطيتكه وإين الراك الذي رأي" فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ، وهذا ثابت بن قيس وسيجيبك)٨(
__________  

  .ذو اخلمار: االسود العنسي وامسه عبهلة بن كعب كان يقال له) ١(
  .وهو من بين عنس

  .خرج بصنعاء وادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء املهاجر بن أيب أمية
  .باب) ٢٥(تاب املناقب ، ويف ك)٤٣٧٣(باب، احلديث ) ٧٠(أخرجه البخاري يف املغازي ) ٢(



  ).٢١(باب احلديث ) ٤(وأخرجه مسلم يف كتاب الرؤيا 
  .من البخاري، ويف االصل منصور حتريف) ٣(
  .من البخاري، ويف االصل هشام بن أمية حتريف) ٤(
  .٤٣٧٥احلديث رقم  ٧٣/  ٨فتح الباري ) ٥(
  .عن نشيط، وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٦(
  .أم عبد اهللا بن عامر بن كريز: ييف البخار) ٧(

  .الصواب أم أوالد عبد اهللا بن عامر الهنا زوجته ال أمه، واسم أمه ليلى بنت أيب حثمة العدوية: قال ابن حجر
نزلوا يف دار رملة بنت احلارث، وكان منزهلا معدا للوفود، وهو أكثر احتماال الن بنت احلارث : قال ابن سعد

  .ذاك باملدينة وإمنا كانت باليمامة وملا قتل مسيلمة تزوجها ابن عمها عبد اهللا بن عامرزوجة مسيلمة مل تكن إذ 
  .واين الراك الذي أريت فيه ما أريت: يف البخاري) ٨(

عبد اهللا سألت ابن عباس عن رؤيا ) ١] (عبيد اهللا بن [ فانصرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال " عين 
بينا : " ذكر يل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: سلم الذي ذكر فقال ابن عباسرسول اهللا صلى اهللا عليه و

وكرهتهما فأذن يل فنفختهما فطارا فأولتهما ) ٢(أنا نائم رأيت أنه وضع يف يدي سواران من ذهب فقطعتهما 
  ).٤(آلخر مسيلمة الكذاب فريوز باليمن وا) ٣] (أمحدمها العنسي الذي قتله : [ فقال عبيد اهللا" كذابني خيرجان 

قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفد بين حنيفة فيهم مسيلمة بن مثامة بن كثري بن : وقال حممد بن إسحاق
حبيب بن احلارث بن عبد احلارث بن مهاز بن ذهل بن الزوال بن حنيفة ويكىن أبا مثامة وقيل أبا هارون وكان قد 

رمحان اليمامة وكان عمره يوم قتل مائة ومخسني سنة، وكان يعرف أبوابا من تسمى بالرمحان فكان يقال له 
  النريجات فكان يدخل البيضة إىل القارورة وهو أول من فعل ذلك، وكان
  .يقص جناح الطري مث يصله ويدعي أن ظبية تأتيه من اجلبل فيحلب منها

  .وسنذكر أشياء من خربه عند ذكر مقتله لعنه اهللا: قلت
وكان منزهلم يف دار بنت احلارث امرأة من االنصار مث من بين النجار، فحدثين بعض علمائنا من : إسحاققال ابن 

أهل املدينة أن بين حنيفة أتت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تستره بالثياب، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
انتهى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  جالس يف أصحابه معه عسيب من سعف النخل يف رأسه خوصات، فلما

" لو سألتين هذا العسيب ما أعطيتكه " وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .وحدثين شيخ من بين حنيفة من أهل اليمامة أن حديثه كان على غري هذا: قال ابن إسحاق

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفوا مسيلمة يف رحاهلم، فلما أسلموا ذكروا وزعم أن وفد بين حنيفة أتوا رسول 
فأمر له رسول اهللا صلى : مكانه، فقالوا يا رسول اهللا إنا قد خلفنا صاحبا لنا يف رحالنا ويف ركائبنا حيفظها لنا، قال

ه ضيعة أصحابه، ذلك الذي أي حلفظ" أما أنه ؟ يس بشركم مكانا " اهللا عليه وسلم مبثل ما أمر به للقوم، وقال 
مث انصرفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاؤوا مسيلمة مبا : يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما انتهوا إىل اليمامة ارتد عدو اهللا وتنبأ وتكذب هلم
أما إنه ليس بشركم : أمل يقل لكم حني ذكرمتوين له: الذين كانوا معهإين أشركت يف االمر معه، وقال لوفده : وقال

مكانا، ما ذاك إال ملا كان يعلم أين قد أشركت يف االمر معه، مث جعل يسجع هلم السجعات، ويقول هلم فيما يقول 
  .لقد أنعم اهللا على احلبلى، أخرج منها نسمة تسعى، من بني صفاق وحشا: مضاهاة للقرآن



  .اخلمر والزنا، ووضع عنهم الصالة، وهو مع هذا يشهد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأنه نيبوأحل هلم 
  .معه بنو حنيفة على ذلك) ٥(فأصفقت 

__________  
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .يف االصل ففظعتهما، والصواب من البخاري) ٢(
  .ما بني معكوفني من البخاري) ٣(
  ).٤٣٧٨(باب احلديث ) ٧١(ري يف املغازي أخرجه البخا) ٤(
  .أمجعوا عليه وتابعوه: أصفقت معه) ٥(

  ).١(فاهللا أعلم أي ذلك كان : قال ابن إسحاق
وكان قد أسلم وتعلم شيئا من القرآن  -وأمسه هنار بن عنفوة  -وذكر السهيلي وغريه أن الرحال بن عنفوة 

ر عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس مع أيب وصحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مدة، وقد م
فلم يزاال خائفني حىت ارتد الرحال مع " أحدكم ضرسه يف النار مثل أحد : " هريرة وفرات بن حيان فقال هلم

مسيلمة وشهد له زورا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشركه يف االمر معه، وألقى إليه شيئا مما كان حيفظه من 
لقرآن فادعاه مسيلمة لنفسه فحصل بذلك فتنة عظيمة لبين حنيفة وقد قتله زيد بن اخلطاب يوم اليمامة كما ا

  .سيأيت
وكان مؤذن مسيلمة يقال له حجري، وكان مدبر احلرب بني يديه حمكم بن الطفيل، وأضيف إليهم : قال السهيلي

حشة، واسم مؤذهنا زهري بن عمرو وقيل جنبة بن سجاح وكانت تكىن أم صادر تزوجها مسيلمة وله معها أخبار فا
طارق، ويقال إن شبث بن ربعي أذن هلا أيضا مث أسلم وقد أسلمت هي أيضا أيام عمر بن اخلطاب فحسن إسالمها، 

وقد كان مسيلمة بن حبيب كتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من : وقال يونس بن بكري عن ابن إسحاق
فإين قد أشركت يف االمر معك، فإن لنا نصف االمر، :  حممد رسول اهللا، سالم عليك، أما بعدمسيلمة رسول اهللا إىل

  ).٢(ولقريش نصف االمر، ولكن قريشا قوم يعتدون 
  .فقدم عليه رسوالن هبذا الكتاب

ذاب، من حممد رسول اهللا إىل مسيلمة الك: فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد فإن االرض يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني

قال يونس بن بكري عن ابن إسحاق فحدثين سعد  -يعين ورود هذا الكتاب  -قال وكان ذلك يف آخر سنة عشر 
ه وسلم حني جاءه رسوال مسعت رسول اهللا صلى اهللا علي: بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال

أما واهللا لوال أن الرسل ال : فقال! نعم : قاال" وأنتما تقوالن مثل ما يقول ؟ : " مسيلمة الكذاب بكتابه يقول هلما
  ).٣(تقتل لضربت أعناقكما 
  .حدثنا املسعودي، عن عاصم، عن أيب وائل عن عبد اهللا بن مسعود: وقال أبو داود الطيالسي

  .احة وابن أثال رسولني ملسيلمة الكذاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمجاء ابن النو: قال
" نشهد أن مسيلمة رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقاال" أتشهدان أين رسول اهللا : " فقال هلما

  قال عبد اهللا بن مسعود" آمنت باهللا ورسله، ولو كنت قاتال رسوال لقتلتكما 
  .ة بأن الرسل ال تقتلفمضت السن



  .فأما ابن أثال فقد كفاه اهللا، وأما ابن النواحة فلم يزل يف نفسي منه حىت أمكن اهللا منه: قال عبد اهللا
  .بن أثال فأنه أسلم وقد مضى احلديث يف اسالمه) ٤(قال احلافظ البيهقي أما أسامة 

  )٥] (منه  فإن ابن مسعود قتله بالكوفة حني أمكن اهللا[ وأما ابن النواحة 
__________  

  .٢٢٣ - ٢٢٢/  ٤سرية ابن هشام ج ) ١(
  .ال يعتدون وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .٢٤٧/  ٤نص الكتابني يف سرية ابن هشام ج ) ٣(
  .يف الدالئل، مثامة) ٤(
  .٣٣٢/  ٥ما بني معكوفني سقط من االصل واستدرك من دالئل البيهقي ج ) ٥(

  = لنسائي عن واخلرب أخرجه ا

أنبانا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب، ثنا حممد بن عبد الوهاب، ثنا ) ١(فأخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق املزكي 
إين : جاء رجل إىل عبد اهللا بن مسعود فقال: جعفر بن عون، أنبأنا إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، قال

والطاحنات طحنا، : رأون قراءة ما أنزهلا اهللا على حممد صلى اهللا عليه وسلممررت ببعض مساجد بين حنيفة وهم يق
  .والعاجنات عجنا، واخلابزات خبزا، والثاردات ثردا، والالقمات لقما

فأمر به عبد اهللا فقتل، مث : فأرسل إليهم عبد اهللا فأتى هبم وهم سبعون رجال ورأسهم عبد اهللا بن النواحة، قال: قال
  ).٢(مبحرزين الشيطان من هؤالء ولكن حنوزهم إىل الشام لعل اهللا أن يكفيناهم ما كنا : قال

وقال الواقدي كان وفد بين حنيفة بضعة عشر رجال عليهم سلمى بن حنظلة وفيهم الرحال بن عنفوة وطلق بن 
ضيافة علي، وعلي بن سنان، ومسيلمة بن حبيب الكذاب، فأنزلوا يف دار مسلمة بنت احلارث وأجريت على ال

  .فكانوا يؤتون بغداء وعشاء مرة خبزا وحلما، ومرة خبزا ولبنا، ومرة خبزا، ومره خبزا ومسنا، ومره مترا ينزهلم
فلما قدموا املسجد أسلموا وقد خلفوا مسيلمة يف رحاهلم، ملا أرادوا االنصراف أعطاهم جوائزهم مخس أواق من 

فلما رجعوا إليه " أما أنه ليس بشركم مكانا " ه يف رحاهلم فقال فضة، وأمر ملسيلمة مبثل ما أعطاهم، ملا ذكروا أن
  إمنا قال ذلك النه عرف االمر: أخربوه مبا قال عنه فقال

  .يل من بعده، وهبذه الكلمة تشبث قبحه اهللا حىت ادعى النبوة
رهم أن يهدموا وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث معهم بأداوة فيها فضل طهوره، وأم: قال الواقدي

  ).٣(بيعتهم وينضحوا هذا املاء مكانه ويتخذوه مسجدا ففعلوا 
وسيأيت ذكر مقتل االسود العنسي يف آخر حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومقتل مسيلمة الكذاب يف أيام 

  .الصديق، وما كان من أمر بين حنيفة إن شاء اهللا تعاىل
ثنا عباس بن احلسني، ثنا حيىي بن آدم، عن اسرائيل، عن أيب إسحاق عن حد: قال البخاري) ٤(وفد أهل جنران 

  .صلة بن زفر عن حذيفة
فقال أحدمها : جاء العاقب والسيد صاحبا جنران إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريدان أن يالعناه، قال: قال

إنا نعطيك ما سألتنا، وأبعث : من بعدنا، قاالال تفعل فواهللا لئن كان نبيا فالعناه ال نفلح حنن وال عقبنا : لصاحبه
فاستشرف هلا أصحاب " البعثن معكم رجال أمينا حق أمني : " معنا رجال أمينا، وال تبعث معنا إال رجال أمينا، فقال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  أمني هذه هذا: " وقال قم يا أبا عبيدة اجلراح، فلما قام قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  ).٤٨/  ٧(عبد الرمحن، عن سفيان، وأشار إليه املزي يف حتفة االشراف = 
  .من البيهقي، ويف االصل املزين) ١(
  .٣٣٣/  ٥دالئل البيهقي ج ) ٢(
  .٣١٧ - ٣١٦/  ١اخلرب نقله ابن سعد عن الواقدي يف الطبقات ج ) ٣(
على سبع مراحل من مكة إىل جهة اليمن يشتمل على ثالث  بلد كبري: بفتح النون وسكون اجليم: جنران) ٤(

  .وسبعني قرية

  .وقد رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث شعبة عن أيب إسحاق به) ١" (االمة 
ثنا أبو العباس : أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل قاال: وقال احلافظ أبو بكر البيهقي

قال  -عن أبيه عن جده ) ٢(، ثنا أمحد بن عبد اجلبار، ثنا يونس بن بكري، عن سلمة بن عبد يشوع حممد بن يعقوب
  جنران قبل أن] أهل [ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتب إىل  -يونس وكان نصرانيا فأسلم 

[ إىل أسقف جنران  ، باسم إله ابراهيم وإسحاق ويعقوب، من حممد النيب رسول اهللا)٣(ينزل عليه طس سليمان 
أسلم أنتم فإين أمحد إليكم إله ابراهيم وإسحاق ويعقوب، أما بعد، فإين أدعوكم إىل عبادة اهللا ) ٤] (وأهل جنران 

  .من عبادة العباد، وأدعوكم إىل والية اهللا من والية العباد، فإن أبيتم فاجلزية، فإن أبيتم آذنتكم حبرب والسالم
رأه فظع به وذعر به ذعرا شديدا، وبعث إىل رجل من أهل جنران يقال له شرحبيل بن فلما أتى االسقف الكتاب فق

، وال السيد وال )٥(مهدان ومل يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله، ال االهتم ] أهل [ وكان من  -وداعة 
يا أبا مرمي ما : فدفع االسقف كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل شرحبيل فقرأه، فقال االسقف -العاقب 

قد علمت ما وعد اهللا ابراهيم يف ذرية إمساعيل من النبوة فما تؤمن أن يكون هذا هو ذاك : رأيك ؟ فقال شرحبيل
الرجل، ليس يل يف النبوة رأي، ولو كان أمر من أمور الدنيا الشرت عليك فيه برأي، وجهدت لك، فقال له 

  .االسقف تنح فاجلس، فتنحى شرحبيل فجلس ناحيته
عبد اهللا بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح من محري، فأقرأه الكتاب : فبعث االسقف إىل رجل من أهل جنران يقال له

تنح فاجلس فتنحى فجلس ناحيته، وبعث االسقف : وسأله عن الرأي، فقال له مثل قول شرحبيل، فقال له االسقف
ث بن كعب أحد بين احلماس، فأقرأه الكتاب جبار بن بن فيض من بين احلار: إىل رجل من أهل جنران يقال له

  .وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثل قول شرحبيل وعبد اهللا، فأمره االسقف فتنحى فجلس ناحيته
فلما اجتمع الرأي منهم على تلك املقالة مجيعا، أمر االسقف بالناقوس فضرب به، ورفعت النريان واملسوح يف 

فزعوا بالنهار، وإذا كان فزعهم ليال ضربوا بالناقوس ورفعت النريان يف الصوامع، وكذلك كانوا يفعلون إذا 
الصوامع، فاجتمع حني ضرب بالناقوس، ورفعت املسوح أهل الوادي أعاله وأسفله، وطول الوادي مسرية يوم 

  للراكب السريع وفيه ثالث وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف
__________  

  ).٤٣٨١(و ) ٤٣٨٠(باب ) ٧٢(زي أخرجه البخاري يف كتاب املغا) ١(
  .بن يسوع حتريف: يف املطبوعة) ٢(
  :وقد وقع يف هذه الرواية هذا، وقال: " اآلية االوىل من سورة النمل، وقد عقب ابن القيم يف زاد املعاد فقال) ٣(



تفاق، وذلك غلط على غلط، فإن هذه السوره مكية با) طس تلك آيات القرآن وكتاب مبني(قبل أن ينزل عليه 
  .وكتابه إىل جنران بعد مرجعه من تبوك

."  
  .ما بني معكوفني من الدالئل) ٤(

  ).وهو املناسب...(إن أسلمتم فإين أمحد إليكم اهللا: والعبارة يف الدالئل
  .االيهم: االهتم كذا يف االصل، ويف ابن هشام االهبم، ويف الدالئل) ٥(

يه وسلم وسأهلم عن الرأي فيه، فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على مقاتل، فقرأ عليهم كتاب رسول اهللا صلى اهللا عل
أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة اهلمداين، وعبد اهللا بن شرحبيل االصبحي وجبار بن فيض احلارثي فيأتوهم خبرب رسول 

حلال هلم  فانطلق الوفد حىت إذا كانوا باملدينة وضعوا ثياب السفر عنهم ولبسوا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
جيروهنا من حربة، وخواتيم الذهب، مث انطلقوا حىت أتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسلموا عليه، فلم يرد 
عليهم السالم، وتصدوا لكالمه هنار طويال فلم يكلمهم وعليهم تلك احللل واخلواتيم الذهب، فانطلقوا يتبعون 

  .فوجدومها يف ناس من املهاجرين واالنصار يف جملس) ١(فوهنما عثمان بن عفان وعبد الرمحن بن عوف، وكانوا يعر
إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فاقبلنا جميبني له، فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سالمنا، ! يا عثمان ويا عبد الرمحن : فقالوا

علي بن أيب طالب، وهو يف وتصدينا لكالمه هنار طويال فأعيانا أن يكلمنا فما الرأي منكما، أترون أن نرجع ؟ فقاال ل
القوم ما ترى يا أبا احلسن يف هؤالء القوم ؟ فقال علي لعثمان ولعبد الرمحن أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم 

  .ويلبسوا ثياب سفرهم مث يعودوا إليه، ففعلوا فسلموا فرد سالمهم
، مث ساءهلم وسائلوه فلم تزل به وهبم املسألة والذي بعثين باحلق لقد أتوين املرة االوىل وأن ابليس ملعهم: " مث قال

  .ما تقول يف عيسى ؟ فإنا نرجع إىل قومنا وحنن نصارى ليسرنا إن كنت نبيا أن نسمع ما تقول فيه: حىت قالوا
" ما عندي فيه شئ يومي هذا، فأقيموا حىت أخربكم مبا يقول اهللا يف عيسى " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إن مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن * (غد وقد أنزل اهللا عز وجل هذه اآلية فأصبح ال
فيكون احلق من ربك فال تكن من املمترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 

  وأبناءكم ونساءنا
فأبوا أن يقروا ]  ٦١ - ٥٩: آل عمران) * [ على الكاذبني ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا

بذلك، فلما أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغد بعد ما أخربهم اخلرب أقبل مشتمال على احلسن واحلسني يف 
إذا قد علمتما أن الوادي : مخيل له وفاطمة متشي عند ظهره للمالعنة وله يؤمئذ عدة نسوة، فقال شرحبيل لصاحبيه

اجتمع أعاله وأسفله مل يردوا ومل يصدروا إال عن رأيي، وإين واهللا أرى أمرا ثقيال، واهللا لئن كان هذا الرجل ملكا 
متقويا فكنا أول العرب طعن يف عيبته ورد عليه أمره ال يذهب لنا من صدره وال من صدور أصحابه حىت يصيبونا 

هذا الرجل نبيا مرسال فالعناه ال يبقى على وجه االرض منا شعر جبائحة وإنا أدىن العرب منهم جوارا، ولئن كان 
فما الرأي يا أبا مرمي ؟ فقال رأيي أن أحكمه فإين أرى رجال ال حيكم شططا : وال ظفر إال هلك، فقال له صاحباه

من  إين قد رأيت خريا: فتلقى شرحبيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: أبدا، فقاال له أنت وذاك، قال
؟ فقال حكمك اليوم إىل الليل وليلتك إىل الصباح، فما حكمك فينا فهو جائز، فقال " وما هو " مالعنتك، فقال 

  فقال" لعل وراءك أحد يثرب عليك ؟ " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
__________  



اهلية فيشتروا هلما من بزها ومثرها وكانا معرفة هلم، كانا جيدعان العتائر إىل جنران يف اجل: العبارة يف الدالئل) ١(
  ..وذرهتا

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه [ ما ترد الوادي وال يصدر إال عن رأي شرحبيل، : سل صاحيب، فقاال: شرحبيل
فرجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلم يالعنهم حىت إذا كان الغد ) ١] (جاحد موفق : كافر أو قال: وسلم

بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا ما كتب حممد النيب االمي رسول اهللا لنجران أن كان : ا الكتابأتوه فكتب هلم هذ
ورقيق، فافضل عليهم، وترك ذلك كله على ألفي حلة ] وسوداء [ عليهم حكمه يف كل مثرة وكل صفراء وبيضاء 

  ).٢(ط ، يف كل رجب ألف حلة، ويف كل صفر ألف حلة، وذكر متام الشرو]من حلل االواقي [ 
إىل أن شهد أبو سفيان بن حرب وغيالن بن عمرو، ومالك بن عوف من بين نصر واالقرع بن حابس احلنظلي، 

، وكتب حىت إذا قبضوا كتاهبم انصرفوا إىل جنران ومع االسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من )٣(واملغرية 
  النسب يقال له بشر بن معاوية

اب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل االسقف، فبينما هو يقرأه وأبو علقمة معه وكنيته أبو علقمة، فدفع الوفد كت
ومها يسريان إذ كبت ببشر ناقته فتعس بشر غري أنه ال يكين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال له االسقف 

حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا ال جرم واهللا ال أحل عنها عقدا : قد واهللا تعست نبيا مرسال، فقال له بشر: عند ذلك
افهم عين إمنا قلت هذا ليبلغ عين : عليه وسلم، فضرب وجه ناقته حنو املدينة وثىن االسقف ناقته عليه، فقال له

هلذا الرجل مبا مل تنجع به العرب حنن أعزهم ) ٤(العرب خمافة أن يروا أنا أخذنا حقه أو رضينا بصوته أو جنعنا 
ال واهللا ال أقبل ما خرج من رأسك أبدا، فضرب بشر ناقته وهو مويل االسقف ظهره : بشروأمجعهم دارا، فقال له 

  :وارجتز يقول
__________  

  .من دالئل البيهقي) ١(
ومع كل حلة أوقية من الفضة فما زادت على اخلراج أو نقصت عن االواقي :...متام الكتاب يف الدالئل) ٢(

ركاب أو عروض أخذ منهم باحلساب، وعلى جنران مؤنة رسلي،  فباحلساب، وما قضوا من دروع أو خيل أو
ومتعتهم ما بني عشرين يوما فدونه، وال حتبس رسلي فوق شهر، وعليهم عارية ثالثني درعا وثالثني فرسا وثالثني 

بعريا إذا كان كيد ومعرة، وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان على رسلي حىت 
إليهم، ولنجران وحاشيتها جوار اهللا وذمة حممد النيب على أنفسهم وملتهم ؟ ؟ ضيهم وأمواهلم وغائبهم يؤدوه 

وشاهدهم وعشريهتم وبيعهم وان ال يغريوا مما كانوا عليه وال يغري حق من حقوقهم وال ملتهم، وال يغريوا أسقف 
حتت أيديهم من قليل أو كثري، وليس عليهم دنية عن اسقفيته وال راهب من رهبانيته، وال واقها من وقيهاه، وكلما 

وال دم جاهلية وال حيشرون وال يعشرون وال يطأ أرضهم جيش، ومن سأل فيهم حقا فبينهم النصف غري ظاملني وال 
مظلومني بنجران، ومن أكل ربا من ذي قبل فذميت منة بريئة، وال يؤخذ منهم رجل بظلم آخر، وعلى ما يف هذه 

هللا عز وجل وذمة حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أبدا حىت يأيت اهللا بأمره، ما نصحوا الصحيفة جوار ا
  .وأصلحوا فيما عليهم غري مثقلني بظلم

مجهرة رسائل العرب  ١٨٧أبو عبيد يف االموال ص ) ٧٦(فتوح البلدان  ٣٥٨/  ١راجع نصه يف طبقات ابن سعد 
  .٦٧/  ٢عقويب ج وتاريخ الي ٧٢اخلراج اليب يوسف  ٧٦/  ١ج 

  كتبه علي ابن أيب طالب: كتب هلم هذا الكتاب عبد اهللا بن أيب بكر، ويف اليعقويب: قال أبو يوسف يف اخلراج) ٣(



  .شهد عليه عثمان بن عفان وثقيقيب: ويف االموال اليب عبيد
  .فبخعنا يف املوضعني: يف الدالئل) ٤(

الفا دين النصارى دينها حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، معترضا يف بطنها جنينها خم* إليك تغدوا وضينها 
  .فأسلم ومل يزل معه حىت قتل بعد ذلك

إن نبيا بعث بتهامة فذكر : قال ودخل الوفد جنران فأيت الراهب بن أيب مشر الزبيدي، وهو يف رأس صومعته فقال له
ه عرض عليهم املالعنة فأبوا وإن بشر بن معاوية دفع ما كان من وفد جنران إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن

فأنزلوه فأخذ معه هدية وذهب إىل رسول : إليه فأسلم فقال الراهب أنزلوين وإال ألقيت نفسي من هذه الصومعة قال
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم منها هذا الربد الذي يلبسه اخللفاء وقعب وعصا

يه وسلم يسمع الوحي مث رجع إىل قومه ومل يقدر له االسالم ووعد أنه سيعود فأقام مدة عند رسول اهللا صلى اهللا عل
فلم يقدر له حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن االسقف أبا احلارث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ذا الكتاب والساقفة ومعه السيد والعاقب ووجوه قومه فأقاموا عنده يسمعون ما ينزل اهللا عليه وكتب لالسقف ه
بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد النيب لالسقف أيب احلارث وأساقفة جنران وكهنتهم ورهباهنم وكل ما : جنران بعده

حتت أيديهم من قليل وكثري جوار اهللا ورسوله ال يغري أسقف من أسقفته وال راهب من رهبانيته، وال كاهن من 
 سلطاهنم وال ما كانوا عليه من ذلك، جوار اهللا ورسوله أبدا ما أصلحوا كهانته، وال يغري حق من حقوقهم، وال

  ).١(ونصحوا عليهم غري مبتلني بظلم وال ظاملني وكتب املغرية بن شعبة 
وهم العاقب : أن وفد نصارى جنران كانوا ستني راكبا يرجع أمرهم إىل أربعة عشر منهم: وذكر حممد بن إسحاق

وهو االهتم وأبو حارثة بن علقمة وأوس بن احلارث وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وامسه عبد املسيح والسيد 
وعمرو وخالد وعبد اهللا وحينس وأمر هؤالء االربعة عشر يؤل إىل ثالثة منهم وهم العاقب وكان أمري القوم وذا 

  رأيهم وصاحب مشورهتم والذي ال يصدرون
أبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وخريهم وكان رجل من إال عن رأيه والسيد وكان مثاهلم وصاحب رحلهم و

العرب من بكر بن وائل ولكن دخل يف دين النصرانية فعظمته الروم وشرفوه وبنوا له الكنائس ومولوه وخدموه ملا 
يعرفون من صالبته يف دينهم وكان مع ذلك يعرف أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكن صده الشرف واجلاه 

  .اع احلقمن اتب
  .وقال يونس بن بكري عن ابن إسحاق حدثين بريدة بن سفيان عن ابن البيلماين عن كرز بن علقمة

قدم وفد نصارى جنران ستون راكبا منهم أربعة وعشرون رجال من أشرافهم واالربعة والعشرون منهم ثالثة : قال
ائل أسقفهم وصاحب مدارستهم وكانوا قد نفر إليهم يؤول أمرهم العاقب والسيد وأبو حارثة أحد بين بكر بن و

شرفوه فيهم ومولوه وأكرموه، وبسطوا عليه الكرامات وبنوا له الكنائس ملا بلغهم عنه من علمه واجتهاده يف 
  دينهم، فلما توجهوا من جنران جلس أبو حارثة على بغلة له وإىل جنبه أخ له يقال له كرز بن

__________  
/  ٥باب وفد جنران وشهادة االساقفة لنبينا صلى اهللا عليه وآله ج  -النبوة للبيهقي اخلرب مطوال يف دالئل ) ١(

  .وما بعدها ٣٨٢



  .-يريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -تعس االبعد : علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أيب حارثة فقال كرز
للنيب الذي كنا ننتظره فقال له كرز وما بل أنت تعست فقال له كرز ومل يا أخي فقال واهللا أنه : فقال أبو حارثة

  .مينعك وأنت تعلم هذا
ما صنع بنا هؤالء القوم شرفونا ومولونا واخدمونا وقد أبوا إال خالفه، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى : فقال له

  .قال فاضمر عليها منه أخوه كرز حىت أسلم بعد ذلك
خلوا يف جتمل وثياب حسان وقد حانت صالة العصر فقاموا وذكر ابن إسحاق أهنم ملا دخلوا املسجد النبوي د

  .يصلون إىل املشرق
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعوهم فكان املتكلم هلم أبا حارثة بن علقمة والسيد والعاقب حىت نزل فيهم 

يدة بن اجلراح كما صدر من سورة آل عمران واملباهلة فأبوا ذلك وسألوا أن يرسل معهم أمينا فبعث معهم أبا عب
  .تقدم يف رواية البخاري وقد ذكرنا ذلك مستقصى يف تفسري سورة آل عمران وهللا احلمد واملنة

وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وفد بين عامر وقصة عامر بن الطفيل واربد بن مقيس قال ابن إسحاق
  وفد بين عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن

بن سلمى بن مالك بن جعفر، وكان هؤالء الثالثة رؤساء القوم ) ٢(بن خالد وجبار ) ١(بن جعفر  مقيس بن جزء
  .وشياطينهم

يا أبا : وقدم عامر بن الطفيل عدو اهللا، على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يريد الغدر به، وقد قال له قومه
  .عامر إن الناس قد أسلموا فأسلم

إن : يت أال أنتهي حىت تتبع العرب عقيب، فانا أتبع عقب هذا الفىت من قريش ؟ مث قال الربدواهللا لقد كنت آل: قال
قدمنا على الرجل فإين سأشغل عنك وجهه، فإذا فعلت ذلك فأعله بالسيف، فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم
وجعل يكلمه : يا حممد خالين، قال: قال" هللا وحده ال واهللا حىت تؤمن با: " يا حممد خالين قال: قال عامر بن الطفيل

" يا حممد خالين، قال : وينتظر من أربد ما كان أمره به، فجعل أربد ال حيري شئيا، فلما رأى عامر ما يصنع أربد قال
  .فلما أىب عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" ال حىت تؤمن باهللا وحده ال شريك له 

اللهم اكفين عامر بن " ا عليك خيال ورجاال، فلما وىل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما واهللا المالهن: قال
أين ما كنت أمرتك به ؟ : فلما خرجوا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عامر بن الطفيل الربد" الطفيل 

  .ك بعد اليوم أبداواهللا ما كان على ظهر االرض رجل أخوف على نفسي منك، وأمي اهللا ال أخاف
ال أبالك ال تعجل علي واهللا ما مهمت بالذي أمرتين به إال دخلت بيين وبني الرجل حىت ما أرى غريك : قال

أفأضربك بالسيف ؟ وخرجوا راجعني إىل بالدهم، حىت إذا كانوا ببعض الطريق بعث اهللا عز وجل على عامر بن 
يا بين عامر أغدة كغدة البكر يف : رأة من بين سلول، فجعل يقولالطفيل الطاعون يف عنقه، فقتله اهللا يف بيت ام

  بيت امرأة من بين سلول ؟
__________  

  .ابن خالد بن جعفر: يف ابن هشام) ١(
  .حيان بن مسلم بن مالك: يف رواية البيهقي عن ابن اسحاق) ٢(



  ).١(ويقال أغدة كغدة االبل وموت يف بيت سلولية : قال ابن هشام
من طريق الزبري بن بكار، حدثتين فاطمة بنت عبد العزيز بن مؤمل عن أبيها عن جدها : ظ البيهقيوروى احلاف

: فقال" يا عامر أسلم " أتى عامر بن الطفيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له : قال) ٢(مؤمل بن مجيل 
  م على أن يل الوبر ولك املدر،أسل: أسلم، فقال: مث قال" ال : " قال: أسلم على أن يل الوبر ولك املدر

  .واهللا يا حممد المالهنا عليك خيال جردا، ورجاال مردا، والربطن بكل خنلة فرسا: ال فوىل وهو يقول: قال
  .اللهم اكفين عامرا واهد قومه: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فنزل عن فرسه، ونام يف بيتها، فأخذته  سلولية: فخرج حىت إذا كان بظهر املدينة صادف امرأة من قومه يقال هلا
عدة يف حلقه، فوثب على فرسه وأخذ رحمه، وأقبل جيول، وهو يقول غدة كغدة البكر، وموت يف بيت سلولية، فلم 

  ).٣(تزل تلك حاله حىت سقط عن فرسه ميتا 
وءلة بن كثيف الضبايب وذكر احلافظ أبو عمر بن عبد الرب يف االستيعاب يف أمساء الصحابة موءلة هذا فقال هو م

الكاليب العامري من بين عامر بن صعصعة، أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن عشرين سنة فأسلم وعاش 
يف االسالم مائة سنة وكان يدعى ذا اللسانني من فصاحته، روى عنه ابنه عبد العزيز وهو الذي روى قصة عامر بن 

  .ت سلوليةالطفيل غدة كغدة البعري وموت يف بي
حدثتين ظميا بنت عبد العزيز بن موءلة بن كثيف بن مجيل بن خالد بن عمرو بن معاوية، وهو : قال الزبري بن بكار

حدثين أيب عن أبيه عن موءلة أنه أتى رسول اهللا صلى اهللا : الضباب بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة قالت
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومسح ميينه وساق إبله إىل رسول عليه وسلم فأسلم وهو ابن عشرين سنة، وبايع ر

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصدقها بنت لبون مث صحب أبا هريرة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعاش يف 
  .االسالم مائة سنة وكان يسمى ذا اللسانني من فصاحته

وإن كان ابن إسحاق والبيهقي قد ذكراها بعد الفتح،  قلت والظاهر أن قصة عامر بن لطفيل متقدمة على الفتح،
عن احلاكم عن االصم، أنبأنا حممد بن إسحاق، أنبأنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو : وذلك ملا رواه احلافظ البيهقي

إسحاق الفزاري، عن االوزاعي عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس يف قصة بئر معونة وقتل عامر بن 
حرام بن ملحان خال أنس بن مالك وغدره بأصحاب بئر معونة حىت قتلوا عن آخرهم سوى عمرو بن أمية  الطفيل

  .كما تقدم
اللهم : فمكث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو على عامر بن الطفيل ثالثني صباحا: قال االوزاعي قال حيىي

  .اهللا عليه الطاعوناكفين عامر بن الطفيل مبا شئت، وابعث عليه ما يقتله فبعث 
  وروي عن مهام عن إسحاق بن عبد اهللا عن أنس يف قصة ابن

__________  
  .٣١٨/  ٥، ونقله البيهقي يف الدالئل ج ٢١٣/  ٤سرية ابن هشام ج ) ١(
موءلة بن كثيف بن : عبد العزيز بن موءلة عن أبيها عن جدها موءلة، ويف القاموس: من الدالئل، ويف االصل) ٢(

  .ابن محيل: االصابة محل، ويف
  .٣٢٠/  ٥اخلرب يف دالئل النبوة للبيهقي ج ) ٣(

يكون : أخريك بني ثالث خصال: وكان عامر بن الطفيل قد أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: ملحان قال
، لك أهل السهل، ويكون يل أهل الوبر، وأكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء



غدة كغدة البعري وموت يف بيت امرأة من بين فالن، ائتوين بفرسي فركب فمات : فطعن يف بيت امرأة، فقال: قال
  ).١(على ظهر فرسه 

فقالوا وما : قال ابن إسحاق مث خرج أصحابه حني واروه حىت قدموا أرض بين عامر شاتني، فلما قدموا أتاهم قومهم
لقد دعانا إىل عبادة شئ لوددت لو أنه عندي اآلن، فأرميه بالنبل حىت أقتله اآلن، واهللا : وراءك يا أربد ؟ قال ال شئ

  .فأرسل اهللا عليه وعلى مجله صاعقة فأحرقتهما) ٢(فخرج بعد مقالته بيوم أو يومني معه مجل له يبيعه 
املنون من أحد ) ٣(ي ما أن تعد: وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة المه فقال لبيد يبكي أربد: قال ابن إسحاق

* أرهب نوء السماك واالسد فعني هال بكيت أربد إذ * ال والد مشفق وال ولد أخشى على أربد احلتوف وال * 
مر * أو يقصدوا يف احلكوم يقتصد حلو أريب ويف حالوته * قمنا وقام النساء يف كبد إن يشغبوا ال يبال شغبهم 

حىت * وأصبحت القحا مصرمة ) ٤(ألوت رياح الشتاء بالعضد * إذ  لصيق االحشاء والكبد وعني هال بكيت أربد
ليلة متسى اجلياد * ذو هنمة يف العال ومنتقد ال تبلغ العني كل هنمتها * جتلت غوابر املدد أشجع من ليث غابة حلم 

  )٥(كالقدد 
رس يوم الكريهة النجد * مثل الظباء االبكار باجلرد فجعين الربق والصواعق بالفا * الباعث النوح يف مآمته 

ينبت غيث الربيع ذو * يعفو على اجلهد والسؤال كما ) ٦(جاء نكيبا وإن يعد يعد * واحلارب اجلابر احلريب إذا 
  قل وإن كثروا من العدد* الرصد كل بين حرة مصريهم 

__________  
باب ) ٢٨(ام يف كتاب املغازي وأخرج اجلزء الثاين منه البخاري عن مه ٣٢٠/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(

  ).٣٨٥/  ٧(فتح الباري ) ٤٠٩١(غزوة الرجيع، احلديث 
  .يتبعه: يف ابن هشام) ٢(
  .تعدى أي تترك: من ابن هشام) ٣(

  .الشجر ذهبت الريح بأوراقه: العضد) ٤(ويف االصل تعزي، ويف املطبوعة تعري 
  .يل بالسري يف النحول والضعفمجع قدة وهي السري يقطع من اجللد يشبه به اخل: القدد) ٥(
  .املسلوب: السالب، واحلريب: احلارب) ٦(

  .املنكوب املصاب: والنكيب

عن لبيد أشعارا كثرية يف رثاء أخيه : يوما فهم للهالك والنفد وقد روى ابن إسحاق* إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا 
  .املوفق للصوابالمه أربد بن قيس تركناها اختصارا واكتفاء مبا أوردناه واهللا 

اهللا * (قال ابن هشام وذكر زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال فأنزل اهللا عز وجل يف عامر وأربد 
يعلم ما حتمل كل انثى وما تغيض االرحام وما تزداد وكل شئ عنده مبقدار عامل الغيب والشهادة الكبري املتعال 

ن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بني يده ومن خلفه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به وم
وإذا * (يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم مث ذكر أربد وقتله فقال اهللا تعاىل ]  ٨: الرعد) * [ حيفظونه من أمر اهللا

نشئ السحاب الثقال أراد اهللا بقوم سوءا فال مرد له وماهلم من دونه من وال هو الذى يريكم الربق خوفا وطعما وي
  ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب هبا

  ]. ١١: سورة الرعد) * [ من يشاء وهم جيادلون يف اهللا وهو شديد احملال
قلت وقد تكلمنا على هذه اآليات الكرميات يف سورة الرعد وهللا احلمد واملنة، وقد وقع لنا إسناد ما علقه ابن 



حدثنا : ه اهللا فروينا من طريق احلافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين يف معجمه الكبري حيث قالهشام رمح
مسعدة بن سعد العطار، حدثنا ابراهيم بن املنذر احلزامي، حدثين عبد العزيز بن عمران، حدثين عبد الرمحن وعبد 

أن أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر بن : اساهللا ابنا زيد بن أسلم، عن أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عب
كالب وعامر بن الطفيل بن مالك قا ؟ ؟ املدينة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا 

لك ما : " يا حممد ما جتعل يل إن أسلمت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال عامر بن الطفيل: بني يديه
  ".لمني وعليك ما عليهم للمس

  .أجتعل يل االمر إن أسلمت من بعدك: قال عامر
  ".ليس ذلك لك وال لقومك ولكن لك أعنة اخليل : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .أنا اآلن يف أعنة خيل جند، أجعل يل الوبر ولك املدر: قال
من عنده، قال عامر أما واهللا المالهنا عليك خيال ) ١(فلما قفل " ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا أربد أنا أشغل : فلما خرج أربد وعامر قال عامر" مينعك اهللا : " ورجاال، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عنك حممدا باحلديث فاضربه بالسيف فإن الناس إذا قتلت حممدا مل يزيدوا على أن يرضوا بالدية، ويكرهوا احلرب 

  .نعطيهم الدية، قال أربد افعلفس
يا حممد قم معي أكلمك فقام معه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخليا إىل اجلدار، : فأقبال راجعني إليه، فقال عامر

ووقف معه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكلمه، وسل أربد السيف فلما وضع يده على السيف يبست يده على 
سل السيف، فأبطأ أربد على عامر بالضرب، فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم السيف، فلم يستطيع 

فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما، فلما خرج أربد وعامر من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا كانا 
وا اهللا لعنكما اهللا، فقال أشخصا يا عد: باحلرة، حرة واقم نزال فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن احلضري فقاال

  عامر من هذا
__________  

  قفا : من سرية ابن كثري، ويف االصل) ١(

  يا سعد ؟ قال أسيد بن حضري الكتائب فخرجا حىت إذا كانا بالرقم أرسل اهللا على أربد صاعقة
ة من بين سلول، فجعل فقتلته، وخرج عامر حىت إذا كان باحلرة أرسل اهللا قرحة فأخذته فأدركه بالليل يف بيت امرأ

أن ميوت يف بيتها مث ركب فرسه ) ١(غدة كغدة اجلمل يف بيت سلولية يرغب : ميس قرحته يف حلقه ويقول
إىل ) * اهللا يعلم ما حتمل كل انثى وما تغيض االرحام وما تزداد* (فأحضرها حىت مات عليه راجعا فأنزل اهللا فيهما 

* يعين حممدا صلى اهللا عليه وسلم مث ذكر أربد وما قتله به فقال ) * هله معقبات من بني يديه ومن خلف* (قوله 
اآلية، ويف هذا السياق داللة على ما تقدم من قصة عامر وأربد، وذلك ) * ويرسل الصواعق فيصيب هبا من يشاء(

  .لذكر سعد بن معاذ فيه واهللا أعلم
صلى اهللا عليه وسلم مبكة وإسالمه وكيف جعل  وقد تقدم وفود الطفيل بن عامر الدوسي رضي عنه على رسول اهللا

اهللا له نورا بني عينيه مث سأل اهللا فحوله له إىل طرف سوطه وبسطنا ذلك هنالك فال حاجة إىل إعادته هاهنا كما 
  .صنع البيهقي وغريه

بن نويفع، قال ابن إسحاق حدثين حممد بن الوليد ) ٢] (عن قومه بين سعد بن بكر [ قدوم ضمام بن ثعلبة وافدا 
  .عن كريب عن ابن عباس



بعث بنو سعيد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقدم إليه وأناخ بعريه على : قال
باب املسجد، مث عقله، مث دخله املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس يف أصحابه، وكان ضمام رجال 

  .قبل حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أصحابهجلدا أشعر ذا غديرتني، فأ
: يا حممد قال: فقال" أنا ابن عبد املطلب " أيكم ابن عبد املطلب ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال
  .نعم
  .يا بن عبد املطلب، إين سائلك ومغلظ عليك يف املسألة فال جتدن يف نفسك: قال
أنشدك إهلك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آهللا : فقال" سي فسل عما بدالك ال أجد يف نف" قال 

فأنشدك اهللا إهلك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آهللا : قال! " اللهم هنم : " بعثك إلينا رسوال ؟ قال
! اللهم نعم : كان آباؤنا يعبدون ؟ قالأمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده وال نشرك به شيئا وان خنلع هذه االنداد اليت 

  .فأنشدك اهللا إهلك وإله من كان قبلك، وإله من هو كائن بعدك آهللا أمرك أن نصلي هذه الصلوات اخلمس: قال
الزكاة، والصيام، واحلج، وشرائع االسالم كلها، : مث جعل يذكر فرائض االسالم فريضة فريضة: قال! " نعم " قال 

  منها كما ينشده عند كل فريضة
فإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا، وسأؤدي هذه : ينشده يف اليت قبلها، حىت إذا فرغ قال

  .الفرائض واجتنب ما هنيتين عنه مث ال أزيد وال أنقص مث انصرف إىل بعريه راجعا
فأتى بعريه فأطلق عقاله مث : قال" نة إن صدق ذو العقيصتني دخل اجل" فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

  بئست الالت: خرج حىت قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم أن قال
__________  

  .يكره: يرغب) ١(
  .وافدا على قومه: من ابن هشام، ويف االصل) ٢(

  .والعزى
  .مه يا ضمام اتق الربص، اتق اجلذام، اتق اجلنون: فقالوا
  .ما واهللا ال يضران وال ينفعان، إن اهللا قد بعث رسوال وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيهويلكم إهن: فقال

  .واين أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله
  .وقد جئتكم من عنده مبا أمركم به وما هناكم عنه

  .وال امرأة إال مسلمافواهللا ما أمسى من ذلك اليوم ويف حاضره رجل : قال
  ).١(يقول ابن عباس فما مسعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة : قال

عن يعقوب بن ابراهيم الزهري، عن أبيه، عن ابن إسحاق فذكره، وقد روى هذا احلديث : وهكذا رواه االمام أمحد
وحممد بن الوليد بن نويفع عن من طريق سلمة بن الفضل عن حممد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل : أبو داود

كريب عن ابن عباس بنحوه ويف هذا السياق ما يدل على أنه رجع إىل قومه قبل الفتح الن العزى خرهبا خالد بن 
  .الوليد أيام الفتح
حدثين أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب سربة، عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر، عن كريب، عن ابن : وقد قال الواقدي

  .عباس
بعثت بنو سعد بن بكر يف رجب سنة مخس ضمام بن ثعلبة وكان جلدا أشعر ذا غديرتني وافدا إىل رسول اهللا : قال



صلى اهللا عليه وسلم فأقبل حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله فأغلظ يف املسألة سأله عمن 
اهللا عليه وسلم يف ذلك كله فرجع إىل قومه مسلما أرسله ومبا أرسله ؟ عن شرائع االسالم فأجابه رسول اهللا صلى 

قد خلع االنداد فأخربهم مبا أمرهم به وهناهم عنه، فما أمسى يف ذلك اليوم يف حاضره رجل وال امرأة إال مسلما 
  ).٢(وبنو املساجد وأذنوا بالصالة 

  .ثابت، عن أنس بن مالك عن -يعين ابن املغرية  -حدثنا هاشم بن القاسم، ثنا سليمان : وقال االمام أمحد
كنا هنينا أن نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شئ فكان يعجبنا أن جيئ الرجل من أهل البادية العاقل : قال

: يسأله وحنن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال يا حممد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن اهللا أرسلك قال
اهللا قال فمن نصب هذه اجلبال : فمن خلق االرض ؟ قال: اهللا، قال: ت ؟ قالفمن خلق السموا: قال! صدق 

  .اهللا: وجعل فيها ما جعل ؟ قال
وزعم رسولك أن علينا : قال! نعم : فبالذي خلق السماء وخلق االرض ونصب هذه اجلبال آهللا أرسلك ؟ قال: قال

قال وزعم رسولك أن ! نعم :  أمرك هبذا ؟ قالفبالذي أرسلك آهللا: صدق، قال: مخس صلوات يف يومنا وليلتنا قال
  .صدق: علينا زكاة يف أموالنا قال

صدق، : قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر يف سنتنا قال! نعم : فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا ؟ قال: قال
  .ستطاع إليه سبيالوزعم رسولك أن علينا حج البيت من ا: قال! نعم : فبالذي أرسلك آهللا أمرك هبذا ؟ قال: قال
  .مث وىل فقال والذي بعثك باحلق ال أزيد عليهن شيئا وال أنقص عليهن شيئا: صدق، قال: قال

  ".إن صدق ليدخلن اجلنة " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  وهذا

__________  
ائي عن ثابت عن ورواه االمام أمحد، والترمذي والنس ٢٢٠ - ٢١٩/  ٤اخلرب رواه ابن هشام يف السرية ج ) ١(

  .أنس، والبخاري ومسلم
  .ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن شريك عن أنس

  .٢٩٩/  ١انظر اخلرب يف طبقات ابن سعد عن الواقدي ج ) ٢(

  .احلديث خمرج يف الصحيحني وغريمها بأسانيد وألفاظ كثرية عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه
شم بن القاسم، عن سليمان بن املغرية وعلقه البخاري من طريقه وأخرجه وقد رواه مسلم من حديث أيب النضر ها

  .من وجه آخر بنحوه
حدثنا حجاج، ثنا ليث، حدثين سعيد بن أيب سعيد، عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر، أنه مسع : فقال االمام أمحد

سجد، دخل رجل على مجل، فأناخه بينا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جلوس يف امل: أنس بن مالك يقول
  .يف املسجد مث عقله مث قال

  هذا الرجل االبيض: فقلنا: أيكم حممد ؟ ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متكئ بني ظهرانيهم، قال
  .املتكئ

 يا حممد إين سائلك: يا بن عبد املطلب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل: فقال الرجل
  .سل ما بدا لك: فمشتد عليك يف املسألة فال جتد علي يف نفسك، فقال

أسألك بربك ورب من كان قبلك آهللا أرسلك إىل الناس كلهم ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال الرجل



  .قال فأنشدك اهللا! " اللهم نعم " وسلم 
أنشدك اهللا، : قال" [ اللهم نعم " اهللا عليه وسلم آهللا أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ فقال رسول اهللا صلى 

اللهم :: " آهللا أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
قال الرجل آمنت مبا جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بين سعد بن ) ١! ] (نعم 
  .ربك

عن عبد اهللا بن يوسف، عن الليث بن سعد، عن سعيد املقربي به وهكذا رواه أبو داود : وقد رواه البخاري
  .والنسائي وابن ماجه عن الليث به

حدثين ابن عجالن وغريه من أصحابنا عن سعيد املقربي : والعجب أن النسائي رواه من طريق آخر عن الليث قال
وقد رواه النسائي أيضا من حديث عبيد اهللا العمري عن سعيد املقربي عن أيب  عن شريك عن أنس بن مالك فذكره

  .هريرة فلعله عن سعيد املقربي من الوجهني مجيعا
عن حيىي بن آدم عن حفص بن غياث، عن داود بن أيب هند، عن سعيد بن : فصل وقد قدمنا ما رواه االمام أمحد

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة قبل اهلجرة وإسالمه وإسالم جبري عن ابن عباس يف قدوم ضماد االزدي على ر
  .قومه كما ذكرنا مبسوطا مبا أغىن عن إعادته ها هنا وهللا احلمد واملنة

وهو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب، أبو مكنف الطائي، وكان من أحسن [ وفد طئ مع زيد اخليل رضي اهللا عنه 
  العرب وأطوله

__________  
  .ني معكوفتني سقط من نسخ البداية املطبوعةما ب) ١(

  .رجال
  ).١(مسي زيد اخليل خلمس أفراس كن له 

  ).٢] (وهلن أمساء ال حيضرين اآلن حفظها : قال السهيلي
وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفد طئ وفيهم زيد اخليل، وهو سيدهم، فلما انتهوا : قال ابن اسحاق

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االسالم، فأمسلوا فحسن إسالمهم إليه كلموه وعرض عليهم
حدثين من ال أهتم من رجال طئ، ما ذكر رجل من العرب بفضل مث " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما 

ه وسلم زيد جاءين إال رأيته دون ما يقال فيه إال زيد اخليل فإنه مل يبلغ الذي فيه مث مساه رسول اهللا صلى اهللا علي
اخلري، وقطع له فيدا وأرضني معه، وكتب له بذلك فخرج من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راجعا إىل قومه 

وقد مساها رسول اهللا صلى اهللا عليه " إن ينج زيد من محى املدينة فإنه قال " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
قال فلما انتهى من بلد جند إىل ماء من مياهه يقال له فردة  - يثبته مل -وسلم باسم غري احلمى، وغري أم ملدم 

واترك يف بيت بفردة منجد االرب * أمر حتل قومي املشارق غدوة : أصابته احلمى فمات هبا وملا أحس باملوت قال
عقلها ودينها  وملا مات عمدت امرأته جبلهلها وقلة: قال) ٣(عوائد من مل يرب منهن جيهد * يوم لو مرضت لعادين 

  .إىل ما كان معه من الكتب فحرقتها بالنار
  .أن علي بن أيب طالب بعث: وقد ثبت يف الصحيح عن أيب سعيد: قلت

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اليمن بذهبية يف تربتها فقسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أربعة زيد 
  .بس، وعتبة بن بدر احلديثاخليل، وعلقمة بن عالثة، واالقرع بن حا



  .وسيأيت ذكره يف بعث علي إىل اليمن إن شاء اهللا تعاىل
حدثنا موسى بن إمساعيل، : يف الصحيح وفد طئ وحديث عدي بن حامت: قصة عدي بن حامت الطائي قال البخاري

  .ثنا أبو عوانة، ثنا عبد امللك بن عمري، عن عمرو بن حريث، عن عدي بن حامت
بلى، : أما تعرفين يا أمري املؤمنني ؟ قال: ر ابن اخلطاب يف وفد فجعل يدعو رجال رجال يسميهم فقلتأتينا عم: قال

  .أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ نكروا
  فقال

__________  
  ).ساسي ٤٩/  ١٦(اهلطال، والكميت، والورد، وكامل، ودؤول، والحق : قال صاحب االغاين منها) ١(
  .ما بني معكوفتني سقط من نسخ البداية املطبوعة) ٢(
وأترك يف * أمر حتل صحيب املشارق غدوة : كذا يف االصول وابن هشام، ويف كتاب شعراء اسالميون ذكر) ٣(

* فما دون أرمام فما فوق منشد هنالك لو أين مرضت لعادين * بيت بفردة منجد سقى اهللا ما بني القفيل فطابة 
  وليت اللوايت غنب عين عودي * من مل يشف منهن جمهد فليت اللوايت عدنين مل يعدنين  عوائد

ما رجل من العرب كان : وأما عدي بن حامت فكان يقول، فيما بلغين: ، وقال ابن إسحاق)١(ال أبايل إذا : عدي
فا وكنت نصرانيا وكنت أشد كراهة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني مسع به مين، أما أنا فكنت أمرءا شري

وكنت يف نفسي على دين، وكنت ملكا يف قومي ملا كان يصنع يب، فلما مسعت برسول ) ٢(أسري يف قومي باملرباع 
ال أبالك أعدد يل من إبلي أمجاال ذلال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم كرهته، فقلت لغالم كان يل عريب وكان راعيا البلي

يا : إذا مسعت جبيش حملمد قد وطئ هذه البالد فآذين ففعل، مث إنه أتاين ذات غداة فقالمسانا فاحتبسها قريبا مين، ف
  .عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل حممد فاصنعه اآلن

  .هذه جيوش حممد: فإين قد رأيت رايات، فسألت عنها فقالوا
  .قلت: قال

ديين من النصارى بالشام، فسلكت احلوشية  أحلق بأهل: فقرب إيل أمجايل فقرهبا، فاحتملت بأهلي وولدي، مث قلت
حلامت يف احلاضر، فلما قدمت الشام أقمت هبا، وختالفين خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٤(وخلفت بنتا ) ٣(

فتصيبت ابنة حامت فيمن أصابت فقدم هبا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سبايا من طئ وقد بلغ رسول اهللا 
  .ليه وسلم هريب إىل الشامصلى اهللا ع

قال فجعلت ابنة حامت يف حظرية بباب املسجد كانت السبايا حتبس هبا فمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .فقامت إليه وكانت امرأة جزلة

  .فامنن علي من اهللا عليك: يا رسول اهللا هلك الوالد وغاب الوافد: فقالت
مث مضى وتركين حىت إذا كان الغد : قالت: الفار من اهللا ورسوله: ، قالعدي بن حامت: ومن وافدك ؟ قالت: قال

مر يب فقلت له مثل ذلك وقال يل مثل ما قال باالمس، قالت حىت إذا كان بعد الغد مر يب وقد يئست فأشار إيل 
  .رجل خلفه أن قومي فكلميه

  يا رسول اهللا هلك الوالد: فقمت إليه فقلت: قالت
  .لي من اهللا عليكوغاب الوافد فامنن ع

فقال صلى اهللا عليه وسلم قد فعلت فال تعجلي خبروج حىت جتدي من قومك كم يكون لك ثقة حىت يبلغك إىل 



فقمت حىت قدم : علي بن أيب طالب قالت: بالدك مث آذنيين، فسألت عن الرجل الذي أشار إىل أن كلميه فقيل يل
لشام، فجئت فقلت يا رسول اهللا قد قدم رهط من قومي يل فيهم وإمنا أريد أن آيت أخي با: من بلي أو قضاعة قالت

  .ثقة وبالغ
  .فكساين ومحلين وأعطاين نفقة فخرجت معهم حىت قدمت الشام: قالت

ابنة حامت قال فإذا هي هي : فقلت: فواهللا إين لقاعد يف أهلي، فنظرت إىل ظعينة تصوب إىل قومنا قال: قال عدي
القاطع الظامل، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك ؟ قال : ولتق) ٥(فلما وقفت علي انتحلت 

مث نزلت فأقامت عندي فقلت : أي أخية ال تقويل إال خريأ فواهللا ما يل من عذر، لقد صنعت ما ذكرت قال: قلت
  وكانت امرأة حازمة ماذا ترين يف أمر هذا الرجل، قالت: هلا

__________  
  ).١٠٢/  ٨(فتح الباري  ٤٣٩٤باب، احلديث ) ٧٦(غازي أخرجه البخاري يف امل) ١(
  .أي آخذ ربع الغنائم، الين سيدهم: باملرباع) ٢(
  .جبل للضباب قرب صرية، من أرض جند، بينها وبني الشام: احلوشية) ٣(
  .بنت حامت هي سفانة كما رجحه السهيلي) ٤(

  .إذ مل يعرف له غريها
  .أي جرت بالكالم -من ابن هشام  -لت انسح: استحلت، وأثبتنا: يف االصل) ٥(

أرى واهللا أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تزل يف عز اليمن وأنت 
  .أنت
فخرجت حىت أقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة فدخلت عليه : قلت واهللا إن هذا الرأي قال: قال

  .سلمت عليهوهو يف مسجده ف
من الرجل ؟ فقلت عدي بن حامت، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وانطلق يب إىل بيته فواهللا إنه لعامد : فقال

قلت يف نفسي واهللا ما هذا : يب إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبرية فاستوقفته فوقف هلا طويال تكلمه يف حاجتها قال
  .مبلك
ى اهللا عليه وسلم حىت إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم حمشوة ليفا فقذفها إيل مث مضى يب رسول اهللا صل: قال

  .بل أنت فاجلس عليها: قال قلت" اجلس على هذه " فقال 
  فجلست وجلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" بل أنت " قال 

قال ) " ١( أمل تك ركوسيا إيه يا عدي بن حامت" واهللا ما هذا بأمر ملك، مث قال : قلت يف نفسي: باالرض، قال
فإن ذلك مل يكن حيل لك يف دينك " قال ! بلى : قلت: قال" أو مل تكن تسري يف قومك باملرباع : " قال! بلى : قلت

  .واهللا! أجل : قال قلت" 
لعلك يا عدي إمنا مينعك من دخول يف هذا الدين ما ترى من " وعرفت أنه نيب مرسل يعلم ما جيهل مث قال : قال
جتهم، فواهللا ليوشكن املال أن يفيض فيهم حىت ال يوجد من يأخذه، ولعلك إمنا مينعك من دخول فيه ما ترى من حا

كثرة عدوهم وقلة عددهم، فواهللا ليوشكن أن تسمع باملرأة خترج من القادسية على بعريها حىت تزور هذا البيت ال 
السلطان يف غريهم، وأمي اهللا ليوشكن أن تسمع ختاف، ولعلك إمنا مينعك من دخول فيه إنك ترى أن امللك و

  ".بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم 



مضت اثنتان وبقيت الثالثة، واهللا لتكونن وقد رأيت القصور البيض من : فكان عدي يقول: فأسلمت، قال: قال
ا البيت، وأمي اهللا لتكونن الثالثة أرض بابل قد فتحت، ورأيت املرأة خترج من القادسية على بعريها ال ختاف حىت هذ

  ).٢(ليفيض املال حىت ال يوجد من يأخذه 
  .هكذا أورد ابن إسحاق رمحه اهللا هذا السياق بال اسناد وله شواهد من وجوه أخر

حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة، مسعت مساك بن حرب، مسعت عباد بن حبيش، حيدث عن : فقال االمام أمحد
  .عدي بن حامت

فأخذوا عميت وناسا فلما أتوا هبم رسول اهللا ) ٣(جاءت خيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا بعقرب : لقا
  .صلى اهللا عليه وسلم قال فصفوا له

  .يا رسول اهللا بان الوافد وانقطع الولد، وأنا عجوز كبرية ما يب من خدمة فمن علي من اهللا عليك: قالت
فمن علي فلما رجع ورجل إىل : الذي فر من اهللا ورسوله ؟ قالت: ن حامت، قالعدي ب: ومن وافدك ؟ قالت: فقال
فأتتين فقالت لقد فعلت فعلة ما كان أبوك : قال سليه محالنا، قال فسألته فأمر هلا عدي -ترى أنه علي  -جنبه 

  .يفعلها وقالت إيته راغبا أو راهبا فقد أتاه فالن فأصاب منه، وأتاه فالن فأصاب منه
  .فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صيب، فذكر قرهبم منه، فعرفت أنه ليس ملك كسرى وال قيصر :قال
  فقال

__________  
  .من الركوسية وهم قوم دينهم بني دين النصارى والصابئني: الركوسي) ١(
  .٢٢٧ - ٢٢٥/  ٤سرية ابن هشام ج ) ٢(
  .دينة اجلوالن وهي كورة بدمشقعقرب هكذا باالصل، ولعل الصواب عقرباء، وهي اسم م) ٣(

يا عدي بن حامت ما أفرك ؟ أفرك أن يقال ال إله إال اهللا فهل من إله إال اهللا، ما أفرك ؟ أفرك أن يقال اهللا أكرب : له
إن املغضوب عليهم اليهود، وإن : فهل شئ هو أكرب من اهللا عز وجل، فأسلمت فرأيت وجهه استبشر، وقال

  .الضالني النصارى
أما بعد فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل ارتضخ أمرؤ بصاع، :  سألوه فحمد اهللا وأثىن عليه مث قالمث: قال

  .ببعض صاع، بقبضة، ببعض قبضة
وإن أحدكم القى اهللا فقائل، ما أقول أمل أجعلك مسيعا بصريا  -بتمرة، بشق مترة : وأكثر علمي أنه قال -قال شعبة 

فينظر من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله فال جيد شيئا، فما يتقي : اذا قدمتأمل أجعل لك ماال وولدا فم
النار إال بوجهه، فاتقوا النار ولو بشق مترة، فان مل جتدوه فبكلمة لينة، إين ال أخشى عليكم الفاقة لينصرنكم اهللا 

أكثر ما خياف السرق على ظعينتها  حىت تسري الظعينة بني احلرية ويثرب، إن -أو ليفتحن عليكم  -وليعطينكم 
)١.(  

وقد رواه الترمذي من حديث شعبة وعمرو بن أيب قيس كالمها عن مساك مث قال حسن غريب ال نعرفه إال من 
  .حديث مساك

  .وقال االمام أمحد
  .عن رجل -هو ابن حذيفة  -أيضا حدثنا يزيد، أنبأنا هشام بن حسان، عن حممد بن سريين عن أيب عبيدة 

ملا بلغين خروج رسول اهللا صلى اهللا ! نعم : حديث بلغين عنك أحب أن أمسعه منك قال: قلت لعدي بن حامت قال



ويف رواية حىت قدمت على قيصر  -عليه وسلم كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت حىت وقعت ناحية الروم 
ا الرجل، فإن كان كاذبا مل واهللا لو أتيت هذ: فكرهت مكاين ذلك أشد من كراهيت خلروجه قال قلت: قال -

فقدمت فأتيته فلما قدمت قال الناس عدي بن حامت ؟ فدخلت على رسول اهللا : يضرين وإن كان صادقا علمت، قال
  .إين على دين: يا عدي بن حامت أسلم تسلم ثالثا قال قلت: صلى اهللا عليه وسلم فقال يل

ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك ؟ ! نعم : لقال أنا أعلم بدينك منك فقلت أنت تعلم بديين مين ؟ قا
أما أين أعلم الذي مينعك : فلم يعد أن قاهلا فتواضعت هلا قال! نعم : قال هذا ال حيل لك يف دينك قال! بلى : قلت

  من االسالم تقول إمنا اتبعه
مسعت هبا قال فوالذي نفسي  مل أرها وقد: ضعفة الناس ومن ال قوة هلم وقد رمتهم العرب، أتعرف احلرية ؟ قلت

بيده ليتمن اهللا هذا االمر حىت خترج الظعينة من احلرية حىت تطوف بالبيت يف غري جوار أحد، وليفتحن كنوز 
  .كسرى بن هرمز، وليبذلن املال حىت ال يقبله أحد! نعم : كنوز ابن هرمز ؟ قال: كسرى بن هرمز، قال قلت

من احلرية تطوف بالبيت يف غري جوار ولقد كنت فيمن فتح ) ! ٢] (ج ختر[ فهذه الظعينة : قال عدي بن حامت
  .كنوز كسرى، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة الن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قاهلا

  حدثنا يونس بن حممد، حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب عن حممد بن سريين، عن أيب عبيدة بن حذيفة: مث قال أمحد
__________  

، والترمذي يف تفسري سورة الفاحتة احلديث )٣٧٩ - ٣٧٨/  ٤(أخرجه االمام أمحد مطوال يف مسنده ) ١(
)٢٩٥٣.(  
  .من املسند) ٢(

  .عن رجل
  .وقال محاد وهشام عن حممد بن أيب عبيدة ومل يذكر عن رجل

فذكر ! نعم : سألته فقالفأتيته ف: كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حامت وهو إىل جنيب وال أسأله، قال: قال
  .احلديث

وقال احلافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا أبو عمرو االديب، أنبأنا أبو بكر االمساعيلي، أخربين احلسن بن سفيان، حدثنا 
  .إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر بن مشيل أنبأنا اسرائيل، أنبأنا سعد الطائي أنبأنا حمل بن خليفة عن عدي بن حامت

  .ا أنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيلبين: قال
فإن طالت بك حياة لترين الظعينة : يا عدي بن حامت هل رأيت احلرية ؟ قلت مل أرها وقد أنبئت عنها قال: قال

  .جلترحتل من احلرية حىت تطوف بالكعبة ال ختاف أحدا إال اهللا عز و
ولئن طالت بك حياة ليفتحن كنوز كسرى بن هرمز،  -الذين سعروا البالد  -فإن ذعار طيئ : قال قلت يف نفسي

كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل خيرج مبلء كفه من ذهب أو : كسرى بن هرمز ؟ قال: قلت
  كم يوم يلقاه ليس بينه وبني ترمجان، فينظر عنفضة يطلب من يقبله منه فال جيد أحدا يقبله منه، وليلقني اهللا أحد

  .ميينه فال يرى إال جهنم وينظر عن مشاله قال يرى إال جهنم
اتقوا النار ولو بشق مترة، فإن مل جتدوا شق مترة فبكلمة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال عدي

 تطوف بالبيت ال ختاف إال اهللا عز وجل، وكنت فيمن فقد رأيت الظعينة ترحتل من الكوفة حىت: قال عدي" طيبة 
  ).١(افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم 



  .وقد رواه البخاري عن حممد بن احلكم عن النضر بن مشيل به بطوله
  .الطائي، عن حمل بن خليفة عن عدي بهوقد رواه من وجه آخر عن سعدان بن بشر، عن سعد أيب جماهد 

  .ورواه االمام أمحد والنسائي من حديث شعبة عن سعد أيب جماهد الطائي به
  .عامر بن شرحبيل الشعيب فذكر حنوه: وممن روى هذه القصة عن عدي

  ).٢(ال ختاف إال اهللا والذئب على غنمها : وقال
  .وثبت يف صحيح البخاري من حديث شعبة

حديث زهري بن معاوية كالمها عن أيب اسحاق عن عبد اهللا بن معقل بن مقرن املزين عن عدي بن وعند مسلم من 
  .حامت
من استطاع منكم أن يستتر " ولفظ مسلم " اتقوا النار ولو بشق مترة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .طريق أخرى فيها شاهد ملا تقدم" من النار ولو بشق مترة فليفعل 
حممد بن عبد اهللا بن يوسف، ثنا أبو سعيد ) ٣(وقد قال احلافظ البيهقي أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثين أبو بكر 

عبيد بن كثري بن عبد الواحد الكويف، ثنا ضرار بن صرد، ثنا عاصم بن محيد، عن أيب محزة الثمايل عن عبد الرمحن 
  .بن جندب، عن كميل بن زياد النخعي

ما أزهد كثريا من الناس خري، عجبا لرجل جييئه أخوه املسلم يف ! يا سبحان اهللا : ي بن أيب طالبقال عل: قال
  احلاجة فال يرى نفسه للخري أهال، فلو كان ال يرجو ثوابا وال خيشى عقابا لكان ينبغي له

__________  
  .٣٤٤ - ٣٤٣/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(

  .٣٤٥/  ٥نقله البيهقي يف الدالئل ج ) ٢) (٣٥٩٥(باب، احلديث ) ٢٥(والبخاري يف كتاب املناقب 
  .أبو بكر بن حممد حتريف، وأثبتنا ما ورد يف الدالئل: يف االصل) ٣(

فداك أيب وأمي يا أمري املؤمنني : أن يسارع يف مكارم االخالق فإهنا تدل على سبيل النجاح، فقام إليه رجل فقال
  ملا أيت بسبايا طيئ وقفت: وما هو خري منه! نعم : عليه وسلم قال مسعته من رسول اهللا صلى اهللا

جارية محراء لعساء ذلفاء عيطاء مشاء االنف، معتدلة القامة واهلامة، درماء الكعبني، خدلة الساقني لفاء الفخذين، 
  .مخيصة اخلصرين، ضامرة الكشحني مصقولة املتنني

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيعلها يف فيئي فلما تكلمت أنسيت  فلما رأيتها أعجبت هبا وقلت الطلنب إىل: قال
  .من فصاحتها) ١] (ملا رأيت [ مجاهلا 
يا حممد إن رأيت أن ختلي عنا، وال تشمت بنا أحياء العرب، فإين ابنة سيد قومي، وإن أيب كان حيمي : فقالت

ف، ويطعم الطعام ويفشي السالم، ومل يرد طالب الذمار، ويفك العاين، ويشبع اجلائع، ويكسو العاري، ويقري الضي
يا جارية هذه صفة املؤمنني حقا لو كان أبوك : حاجة قط، أنا ابنة حامت طيئ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .مسلما لترمحنا عليه، خلوا عنها فإن أباها كان حيب مكارم االخالق واهللا حيب مكارم االخالق
  .فقام أبو بردة بن نيار

والذي نفسي بيده ال يدخل أحد اجلنة إال حبسن " فقال رسول اهللا ) ٢(يا رسول اهللا حتب مكارم االخالق : فقال
  ".اخللق 

  .هذا حديث حسن املنت غريب االسناد جدا عزيز املخرج



مت إىل وقد ذكرنا ترمجة حامت طيئ أيام اجلاهلية عند ذكرنا من مات من أعيان املشهورين فيها وما كان يسديه حا
وهو ممن مل يقل يوما من الدهر رب ) ٣(الناس من املكارم واالحسان إال أن نفع ذلك يف اآلخرة معذوق باالميان 

  .اغفر يل خطيئيت يوم الدين
وقد زعم الواقدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث علي بن أيب طالب يف ربيع اآلخر من سنة تسع إىل بالد 

فيهم أخت عدي بن حامت وجاء معه بسيفني كانا يف بيت الصنم يقال الحدمها الرسوب  طيئ فجاء معه بسبايا
  .قد نذرمها لذلك الصنم) ٤(واآلخر املخذم كان احلارث بن أيب مسر 

هو عبد اهللا بن  -قصة دوس والطفيل بن عمرو حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن ابن ذكوان : قال البخاري رمحه اهللا
جاء الطفيل بن عمرو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : بد الرمحن االعرج، عن أيب هريرة قالعن ع -) ٥(زياد 

  .فقال إن دوسا قد هلكت، وعصت وأبت فادع اهللا عليهم
  اللهم اهد دوسا وأت: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .من الدالئل) ١(
  .اهللا حيب مكارم االخالق ؟! ول اهللا يا رس: كذا يف االصل، ويف الدالئل) ٢(
  .أي معلق: معذوق) ٣(
  .ابن أيب مشر: نقال عن الواقدي: ١٤٨/  ٣كذا يف االصل، ويف تاريخ الطربي ) ٤(
  .هو عبد اهللا أبو الزناد: قال ابن حجر يف الفتح) ٥(

  ".هبم 
  .انفرد به البخاري من هذا الوجه

ملا قدمت على النيب : أسامة، حدثنا إمساعيل، عن قيس عن أيب هريرة قال حدثنا حممد بن العالء حدثنا أبو: مث قال
على أهنا من دارة الكفر جنت وأبق يل غالم يف * يا ليلة من طوهلا وعنائها : صلى اهللا عليه وسلم قلت يف الطريق

فقال يل النيب صلى اهللا الطريق، فلما قدمت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وبايعته فبينا أنا عنده إذ طلع الغالم، 
  .يا أبا هريرة، هذا غالمك: عليه وسلم

  ).١(هو حر لوجه اهللا عز وجل فأعتقته 
انفرد به البخاري من حديث إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن حازم وهذا الذي ذكره البخاري من قدوم الطفيل 

بل الفتح الن دوسا قدموا ومعهم أبو هريرة بن عمرو فقد كان قبل اهلجرة مث إن قدر قدومه بعد اهلجرة فقد كان ق
وكان قدوم أيب هريرة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حماصر خيرب مث ارحتل أبو هريرة حىت قدم على رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم خيرب بعد الفتح فرضخ هلم شيئا من الغنيمة وقد قدمنا ذلك كله مطوال يف مواضعه
قدوم االشعريني وأهل اليمن مث روى من حديث شعبة، عن سليمان بن مهران االعمش، عن : قال البخاري رمحه اهللا

أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة : " ذكوان أيب صاحل السمان، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
" السكينة والوقار يف أهل الغنم وألني قلوبا، االميان ميان، واحلكمة ميانية، والفخر واخليالء يف أصحاب االبل، و

  .ورواه مسلم من حديث شعبة
مث رواه البخاري عن أيب اليمان، عن شعيب، عن أيب الزناد، عن االعرج عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه 

  أتاكم أهل اليمن أضعف قلوبا وأرق" وسلم، قال 



  .أفئدة
  ".الفقه ميان، واحلكمة ميانية 

  .عن أيب هريرة) ٢(عن سليمان، عن ثور عن أيب الغيث  مث روى عن إمساعيل،
ورواه مسلم " االميان ميان، والفتنة ها هنا، ها هنا يطلع قرن الشيطان : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة
: ن أيب مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالمث روى البخاري من حديث شعبة، عن إمساعيل، عن قيس، ع

االميان ها هنا وأشار بيده إىل اليمن، واجلفاء وغلظ القلوب يف الفدادين عند أصول أذناب االبل، من حديث " 
وهكذا رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس " يطلع قرنا الشيطان ربيعة ومضر 

  .زم، عن أيب مسعود عقبة بن عمروبن أيب حا
  .مث روى من حديث سفيان الثوري، عن أيب صخرة جامع بن شداد، ثنا صفوان بن حمرز عن عمران بن حصني

  أما إذ: فقالوا" ابشروا يا بين متيم " جاءت بنو متيم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال : قال
__________  

  ).٤٣٩٣(و ) ٤٣٩٢(باب، احلديث ) ٧٥(غازي أخرجه البخاري يف كتاب امل) ١(
  .أبو املغيث، ويف البخاري أبو الغيث وامسه سامل: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(

اقبلوا البشرى إذ مل : " بشرتنا فأعطنا فتغري وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجاء ناس من أهل اليمن فقال
وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري به وهذا كله مما ) ١(ول اهللا قبلنا يا رس: فقالوا" يقبلها بنو متيم 

يدل على فضل وفود أهل اليمن وليس فيه تعرض لوقت وفودهم، ووفد بين متيم وإن كان متأخرا قدومهم ال يلزم 
يب موسى من هذا أن يكون مقارنا لقدوم االشعريني بل االشعريني متقدم وفدهم على هذا فإهنم قدموا صحبة أ

االشعري يف صحبة جعفر بن أيب طالب، وأصحابه من املهاجرين الذين كانوا باحلبشة، وذلك كله حني فتح رسول 
واهللا ما أدري : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب كما قدمناه مبسوطا يف موضعه، وتقدم قوله صلى اهللا عليه وسلم

  .حانه وتعاىل أعلمواهللا سب" بأيهما أسر أبقدوم جعفر أو بفتح خيرب 
قصة عمان والبحرين حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا سفيان مسع حممد بن املنكدر مسع جابر بن عبد ): ٢(قال البخاري 

  قال: اهللا يقول
ثالثا فلم يقدم " لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا : " يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

من كان له عند : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما قدم على أيب بكر أمر مناديا فنادى مال البحرين حىت قبض
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم دين أو عدة فليأتين

لو قد جاء مال البحرين أعطيتك : " فجئت أبا بكر فأخربته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال جابر
عين قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطين مث أتيته فلم يعطين مث  فأعرض: قال" هكذا وهكذا ثالثا 

  .قد أتيتك فلم تعطين، مث أتيتك فلم تعطين، فأما أن تعطين وإما أن تبخل عين: أتيته الثالثة فلم يعطين فقلت له
إال وأنا أريد أن أعطيك وهكذا  وأي داء أدوأ من البخل ؟ قاهلا ثالثا ما منعتك من مرة: قلت تبخل عين ؟ قال: قال

وعن عمرو : رواه البخاري ها هنا وقد رواه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة به مث قال البخاري بعده
: عدها فعددهتا فوجدهتا مخسمائة، فقال: جئته فقال يل أبو بكر: مسعت جابر بن عبد اهللا يقول: عن حممد بن علي
  .خذ مثلها مرتني



البخاري أيضا عن علي بن املديين، عن سفيان هو ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن حممد بن علي أيب  وقد رواه
جعفر الباقر، عن جابر كروايته له عن قتيبة ورواه أيضا هو ومسلم من طرق أخر عن سفيان بن عيينة عن عمرو، 

  .عن حممد بن علي، عن جابر بنحوه
بيديه من دراهم فعدها فإذا هي مخسمائة فأضعفها له مرتني يعين فكان مجلة ما أنه أمره فحثى : ويف رواية أخرى له

  .أعطاه ألفا ومخسمائة درهم
__________  

 ٤٣٨٦(باب قدوم االشعريني وأهل اليمن االحاديث من ) ٧٤(االحاديث رواها البخاري يف كتاب املغازي ) ١(
  .عن أيب اليمان، عن شعيب عن الزهري) ٨٩(باب احلديث ) ٢١(ومسلم يف كتاب االميان ) ٤٣٩٠ -
  .باب قصة عمان والبحرين) ٧٣(يف كتاب املغازي ) ٢(

وقدم فروة بن مسيك املرادي : وفود فروة بن مسيك املرادي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ابن إسحاق
ن بني قومه مراد وبني مهدان وقعة مفارقا مللوك كندة ومباعدا هلم، إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد كا) ١(

  قبيل االسالم أصابت مهدان من قومه حىت
أثخنوهم وكان ذلك يف يوم يقال له الردم وكان الذي قاد مهدان إليهم االجدع بن مالك قال ابن هشام ويقال 

  .مالك بن خرمي اهلمداين
) ٢(ينازعن االعنة ينتحينا * ص مررن على لفات وهن خو: قال ابن إسحاق فقال فروة بن مسيك يف ذلك اليوم

منايانا وطعمة آخرينا كذاك الدهر * وان نغلب فغري مغلبينا وما إن طبنا جنب ولكن * فإن نغلب فغالبون قدما 
ولو لبست غضارته سنينا إذا انقلبت به كرات * تكز صروفه حينا فحينا فبينا ما نسر به ونرضى * دولته سجال 

جيد ريب الزمان له خؤنا فلو خلد امللوك إذا * ا طحينا فمن يغبط بريب الدهر منهم فألفى يف االوىل غبطو* دهر 
كما أفىن القرون االولينا قال ابن إسحاق وملا توجه * ولو بقى الكرام إذا بقينا فأفىن ذلكم سروات قومي * خلدنا 

* أيت ملوك كندة أعرضت ملا ر: فروة بن مسيك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مفارقا ملوك كندة قال
فلما انتهى : قال) ٣(أرجو فواضلها وحسن ثرائها * كالرجل خان الرجل عرق نسائها قربت راحليت أؤم حممدا 

  .يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم -فيما بلغين  -: فروة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له
ومه ما أصاب قومي يوم الردم ال يسوءه ذلك ؟ فقال له رسول اهللا صلى يا رسول اهللا من ذا الذي يصيب ق: فقال

واستعمله على مراد وزبيد ومذحج كلها، وبعث " أما إن ذلك مل يزد قومك يف االسالم إال خريا : " اهللا عليه وسلم
  ).٤(وسلم  معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، فكان معه يف بالده حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه

__________  
  .١٨٠/  ٤انظر ترمجته يف االصابة وأسد الغابة ) ١(

 ٢٢٨/  ٤وسرية ابن هشام ) ٣٢٨/  ١(وراجع خرب قدومه إىل النيب صلى اهللا عليه وآله يف طبقات ابن سعد 
  .٣٦٨/  ٥ودالئل البيهقي  ٢٣٩/  ٢وهناية االرب  ٣٠٥/  ٢وعيون االثر 

  ).معجم ما استعجم(موضع بني مكة واملدينة : بالكسر: فاتمن ديار مراد، ول: لفات) ٢(
  .أرجو فواضله وحسن ثنائها: قال أبو عبيدة) ٣(

  .وحسن ثراها: ويف االغاين
  .٣٦٨/  ٥، ونقله عنه البيهقي يف الدالئل ج ٢٢٨/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ٤(



كان عمرو بن معدي كرب قال لقيس بن وقد : قدوم عمر بن معد يكرب يف أناس من زبيد قال إبن إسحاق
يا قيس إنك سيد قومك وقد ذكر لنا أن : مكشوح املرادي حني انتهى إليهم أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إنه نيب فانطلق بنا إليه حىت نعلم علمه، فإن كان نبيا كما ) ١(رجال من قريش يقال له حممد قد خرج باحلجاز يقال 
علينا، إذا لقيناه اتبعناه، وإن كان غري ذلك علمنا علمه، فأىب عليه قيس ذلك وسفه رأيه، فركب يقول فإنه لن خيفى 

عمرو بن معدي كرب حىت قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وصدقه وآمن به، فلما بلغ ذلك قيس 
  .خالفين وترك امري ورأيي: بن مكشوح أوعد عمرا وقال
* أمرتك باتقاء اهللا وال ) ٢(عاء أمرا باديا رشده  -* أمرتك يوم ذي صن : يف ذلكفقال عمرو بن معدي كرب 

عليه جالسا أسده علي مفاضة * محري غره وتده متناين على فرس  -* معروف تتعده خرجت من املىن مثل ال  -
ت ليثا  -* للقي فلو القيتين ) ٣(سنان عوائرا قصده  -* هني أخلص ماءه جدده ترد الرمح منثىن ال  -* كالن 

* تيممه فيعتضده فيأخذه فريفعه * يسامي القرن إن قرن ) ٤(براثن ناشزا كتده  -* فوقه لبده تالقى شنبثا شثن ال 
  فيخمضه فيزدرده* فيخفضه فيقتصده فيدمغه فيحطمه 

ين زبيد، فأقام عمرو بن معد يكرب يف قومه من ب: رزت أنيابه ويده قال ابن إسحاق -* ظلوم الشرك فيما أح 
وعليهم فروة بن مسيك فلما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرتد عمرو بن معدي كرب فيمن ارتد وهجا 

  )٥(محار ساف منخره بثفر * وجدنا ملك فروه شر ملك : فروة بن مسيك فقال
__________  

  .يقول: يف ابن هشام) ١(
  .اسم موضع: ذو صنعاء) ٢(
  .متطايرة: عوائر) ٣(

  .مجع قصدة وهي ما تكسر من الرمح والقصد
  .االسد: الشنبث) ٤(

  .الغليظ االصابع: الشثن
  .شم: ساف) ٥(

  .يف احليوان مبنزلة الرحم من االنسان: والثفر

مث رجعت إىل االسالم وحسن إسالمه وشهد : ترى احلوالء من خبث وغدر قلت* وكنت إذا رأيت أبا عمري 
لفاروق رضي اهللا عنهما وكان من الشجعان املذكورين واالبطال املشهورين فتوحات كثرية يف أيام الصديق وعمر ا

والشعراء اجمليدين تويف سنة إحدى وعشرين بعدما شهد فتح هناوند وقيل بل شهد القادسية وقتل يومئذ قال أبو 
ه ابن إسحاق عمر بن عبد الرب وكان وفوده إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة تسع وقيل سنة عشر فيما ذكر

  .والواقدي
  .ويف كالم الشافعي ما يدل عليه: قلت

  .فاهللا أعلم
: وقد قيل إن عمرو بن معدي كرب مل يأت النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد قال يف ذلك: قال يونس عن ابن إسحاق

بان مكانا جاء بالناموس  هم إىل اهللا حني* سي وإن مل أر النيب عيانا سيد العاملني طرا وأدنا * إنين بالنيب موقنة نف 
  فاهتدينا بنورها من عمانا* كان االمني فيه املعانا حكمة بعد حكمه وضياء * من لدن اهللا و 



للجهاالت نعبد االوثانا وائتلفنا * ناه جديدا بكرهنا ورضانا وعبدنا االله حقا وكنا  -* وركبنا السبيل حني ركب 
حيث كنا من البالد وكانا إن نكن مل نر النيب فإنا * يه السالم والسالم منا فرجعنا به معنا إخوانا فعل* به وكنا عدوا 

قد تبعنا سبيله إميانا قدوم االشعث بن قيس يف وفد كندة قال ابن اسحاق وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه * 
لوا على رسول اهللا وسلم االشعث بن قيس، يف وفد كندة فحدثين الزهري أنه قدم يف مثانني راكبا من كندة، فدخ

صلى اهللا عليه وسلم مسجده قد رجلوا مجمهم وتكحلوا عليهم جبب احلربة، قد كففوها باحلرير، فلما دخلوا على 
: قال فما بال هذا احلرير يف أعناقكم ؟ قال! بلى : أمل تسلموا ؟ قالوا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلم

  .فشقوه منها فألقوه
يا رسول اهللا حنن بنوا آكل املرار وأنت ابن آكل املرار، قال، فتبسم رسول اهللا صلى : عث بن قيسمث قال له االش

) ١(ناسبوا هبذا النسب العباس بن عبد املطلب، وربيعة بن احلارث، وكانا تاجرين إذا شاعا : اهللا عليه وسلم وقال
ان إىل كندة ليعزا يف تلك البالد الن كندة كانوا حنن بنو آكل املرار يعين ينسب: يف العرب فسئال ممن أنتما ؟ قاال

بن ) ٢(ملوكا، فاعتقدت كندة أن قريشا منهم لقول عباس وربيعة حنن بنو آكل املرار وهو احلارث بن عمرو 
  معاوية بن احلارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن

__________  
  .إذا سارا: ويف رواية البيهقي عنه) ١(
  ...ارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاويةاحل: يف ابن هشام) ٢(

  .مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم -ويقال ابن كندة  -معاوية بن كندى 
  ".أمنا وال ننتفي من أبينا ) ١(ال حنن بنو النضر بن كنانة ال نقفوا " 

  .اننيفقال هلم االشعث بن قيس واهللا يا معشر كندة ال أمسع رجال يقوهلا إال ضربته مث
حدثنا محاد بن سلمة، حدثين : حدثنا هبز وعفان قاال: وقد روي هذا احلديث متصال من وجه آخر فقال االمام أمحد

  عقيل بن طلحة وقال عفان يف حديثه أنبأنا عقيل بن
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد : عن مسلم بن هيضم، عن االشعث بن قيس أنه قال: طلحة السلمي

  .أنا ابن عم إنكم منا: ال يروين أفضلهم، قال قلت يا رسول اهللا -قال عفان  -ة كند
  ".حنن بنو النضر بن كنانة ال نفقوا أمنا وال ننتفي من أبينا : " قال فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢(فواهللا ال أمسع أحد نفى قريشا من النضر بن كنانة إال جلدته احلد : قال وقال االشعث
  .وقد رواه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن يزيد بن هارون، وعن حممد بن حيىي عن سليمان بن حرب

  .وعن هارون بن حيان، عن عبد العزيز بن املغرية ثالثتهم عن محاد بن سلمة به حنوه
  .نا االشعث بن قيسحدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أنبأنا جمالد، عن الشعيب، حدث: وقال االمام أمحد

هل لك من ولد ؟ قلت غالم ولد يل يف : قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد كندة فقال يل: قال
  .خمرجي إليك من ابنة مجد ولوددت أن مكانه شبع القوم

  .جملبنة حمزنة ال تقولن ذلك فإن فيهم قرة عني وأجرا إذا قبضوا، مث ولئن قلت ذاك أهنم جملبنة حمزنة إهنم: قال
  ).٣(تفرد به أمحد وهو حديث حسن جيد االسناد 

حدثين العباس بن عبد العظيم : قدوم أعشى بن مازن على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عبد اهللا بن االمام أمحد
ريف بن حدثين اجلنيد بن أمني بن ذروة بن نضلة بن ط: العنربي، ثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرمحن احلنفي، قال



أن رجال منهم يقال له االعشى، وامسه عبد اهللا : هنصل احلرمازي، حدثين أيب أمني عن أبيه ذروة عن أبيه نضلة
االعور كانت عنده امرأة يقال هلا معاذة، خرج يف رجب ميري أهله من هجر فهربت امرأته بعده ناشزا فعادت برجل 

بن ذلف بن أهضم بن عبد اهللا بن احلرماز فجعلها ) ٥(بن كعب بن قميثع ) ٤(منهم يقال له مطرف بن هنشل 
  خلف ظهره، فلما قدم مل جيدها يف بيته وأخرب أهنا

__________  
  .ال نتبع يف نسبنا أمنا: ال نقفوا أمنا) ١(

وقد كان من جدات النيب صلى اهللا عليه وآله من هي من كندة، قيل هي دعد بنت سرير بن ثعلبة بن احلارث 
  ).قاله السهيلي(أم كالب بن مرة، وقيل بل هي جدة كالب، أم أمه هند الكندي، وهي 

  .٣٧١/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل من طريق امساعيل بن حرب وحجاج ج ) ٢(
  ويف مسند االمام أمحد ج

٢١٢، ٢١١/  ٥.  
  .٢١٢، ٢١١/  ٥مسند االمام أمحد ج ) ٣(
  .هبصلةمطرف بن : ويف االصابة..مطرف بن هبصل: يف املسند) ٤(
  .قشع: قميشع ويف االصابة: يف املسند) ٥(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

ليست عندي، : يا بن عم، أعندك امرأيت فادفعها إيل قال: نشزت عليه، وأهنا عاذت مبطرف بن هنشل، فأتاه فقال
صلى اهللا عليه فخرج االعشى حىت أتى النيب : ولو كانت عندي مل أدفعها إليك، قال وكان مطرف أعز منه قال

يف ظل ) ١(إليك أشكو ذربة من الذرب كالذئبة العنساء * يا سيد الناس وديان العرب : وسلم، فعاذ به فأنشأ يقول
أخلفت الوعد ولطت بالذنب وقذفتين بني عصر * خرجت أبغيها الطعام يف رجب فخلفتين بنزاع وهرب * السرب 
  ".وهن شر غالب ملن غلب : " هللا عليه وسلم عند ذلكوهن شر غالب ملن غلب فقال النيب صلى ا* مؤتشب 

  .فشكى إليه امرأته وما صنعت به واهنا عند رجل منهم يقال له مطرف بن هنشل
إىل مطرف انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه، فأتاه كتاب النيب صلى اهللا عليه : فكتب له النيب صلى اهللا عليه وسلم

خذ يل : معاذة هذا كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فيك فأنا دافعك إليه، فقالتيا : وسلم فقرئ عليه، فقال هلا
: عليه العهد وامليثاق وذمة نبيه، أن ال يعاقبين فيما صنعت فأخذ هلا ذلك عليه ودفعها مطرف إليه فأنشأ يقول

غواة الرجال إذ * ا يغريه الواشي وال قدم العهد وال سوء ما جاءت به إذ أزاهل* لعمرك ما حيب معاذة بالذي 
يناجوهنا بعدي قدوم صرد بن عبد اهللا االزدي يف نفر من قومه مث وفود أهل جرش بعدهم قال ابن إسحاق وقدم 
صرد بن عبد اهللا االزدي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد من االزد، فأسلم وحسن إسالمه، وأمره 

  من قومه وأمره أن جياهد مبن أسلم، من يليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على من أسلم
  .من أهل الشرك من قبائل اليمن

وهبا قبائل من اليمن وقد ضوت إليهم خثعم، حني مسعوا مبسريه إليهم فأقام عليهم قريبا ) ٢(فذهب فحاصر جرش 
قد وىل عنهم منهزما  يقال له شكر فظنوا أنه: من شهر، فامتنعوا فيها منه مث رجع عنهم حىت إذا كان قريبا من جبل

فخرجوا يف طلبه فعطف عليهم فقتلهم قتال شديدا وقد كان أهل جرش بعثوا منهم رجلني إىل رسول اهللا صلى اهللا 
يا رسول اهللا : عليه وسلم إىل املدينة فبينما مها عنده بعد العصر إذ قال بأي بالد اهللا شكر فقام اجلرشيان فقاال

تسمية أهل جرش فقال أنه ليس بكشر ولكنه شكر قاال فما شأنه يا رسول اهللا  ببالدنا جبل يقال له كشر وكذلك
فقال إن بدن اهللا لتنحر عنده اآلن، قال فجلس الرجالن إىل أيب بكر أو إىل عثمان فقال هلما، وحيكما إن رسول اهللا 

فع عن قومكما فقاما إليه فسأاله صلى اهللا عليه وسلم اآلن لينعى إليكما قومكما فقوما إليه فاسأاله أن يدعو اهللا فري
  فرجعا فوجدا قومهما قد أصيبوا يوم أخرب" اللهم أرفع عنهم : " ذلك فقال

__________  
  .الغبشاء: يف املسند) ١(
  ).٢٠٢/  ٢انظر اخلرب يف مسند االمام أمحد ج (
  ).معجم البلدان(خمالف من خماليف اليمن : جرش) ٢(

لم وجاء وفد أهل جرش مبن بقي منهم حىت قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
  .وسلم فأسلموا وحسن إسالمهم ومحى هلم حول قريتهم

  .قدوم رسول ملوك محري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الواقدي وكان ذلك يف رمضان سنة تسع



احلارث بن عبد : ري ورسلهم باسالمهم مقدمه من تبوك وهموقدم على رسول اهللا كتاب ملوك مح: قال ابن إسحاق
ذي رعني ومعافر ومهدان، وبعث إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة ) ١(كالل، ونعيم بن عبد كالل والنعمان قيل 

بسم اهللا الرمحن : " الرهاوي باسالمهم ومفارقتهم الشرك وأهله، فكتب إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٢(
حيم من حممد رسول اهللا النيب إىل احلارث بن عبد كالل ونعيم بن عبد كالل والنعمان، قيل ذي رعني ومعافر الر

من أرض ) ٤(رسولكم منقلبنا ) ٣(ومهدان، أما بعد ذلكم فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، فإنه قد وقع نبأ 
  ا قبلكم،الروم، فلقينا باملدينة فبلغ ما أرسلتم به، وخربنا م

وأنبأنا باسالمكم وقتلكم املشركني، وأن اهللا قد هداكم هبداه، إن أصلحتم وأطعتم اهللا ورسوله وأقمتم الصالة، 
وآتيتم الزكاة، وأعطيتم من املغامن مخس اهللا، وسهم النيب صلى اهللا عليه وسلم وصفيه، وما كتب على املؤمنني يف 

نصف العشر، وأن يف االبل يف ) ٥(السماء، وعلى ما سقى الغرب الصدقة من العقار عشر ما سقت العني وسقت 
االربعني ابنة لبون، ويف ثالثني من االبل ابن لبون ذكر، ويف كل مخس من االبل شاة، ويف كل عشر من االبل 

  .شاتان، ويف كل أربعني من البقر بقرة، ويف كل ثالثني تبيع، جذع أو جذعة
دها شاة، وإهنا فريضة اهللا اليت فرض على املؤمنني يف الصدقة، فمن زاد خريا فهو ويف كل أربعني من الغنم سائمة وح

خري له، ومن أدى ذلك، وأشهد على إسالمه وظاهر املؤمنني على املشركني فإنه من املؤمنني، له ما هلم وعليه ما 
نني له ما هلم، وعليه ما عليهم، عليهم، وله ذمة اهللا وذمة رسوله، وإنه من أسلم من يهودي أو نصراين فإنه من املؤم

ومن كان على يهوديته أو نصرانيته، فإنه ال يرد عنها، وعليه اجلزية على كل حامل ذكر وأنثى، حر أو عبد دينار 
  .ثيابا) ٦(واف، من قيمة املعافري أو عرضه 

له، أما بعد فإن رسول اهللا فمن أدى ذلك إىل رسول اهللا فأن له ذمة اهللا وذمة رسوله، ومن منعه فإنه عدو هللا ولرسو
  معاذ بن جبل: حممدا النيب أرسل إىل زرعة ذي يزن أن إذ إتاك رسلي فأوصيكم هبم خريا

__________  
  .لقب، وهو امللك الذي دون امللك االكرب، واجلمع أقيال: قيل) ١(
  .ابن مرارة: يف الواقدي) ٢(
  .وقع بنا: يف الواقدي وابن هشام) ٣(
  .قفلنام: يف الواقدي) ٤(

  .والقفول الرجوع من السفر
  .الدلو العظيمة اليت تتخذ من جلد الثور: املغرب بامليم، والغرب: يف الطربي) ٥(
  .أو عوضه: يف ابن هشام) ٦(

وعبد اهللا بن زيد ومالك بن عبادة وعقبة بن منر ومالك بن مرة وأصحاهبم، وأن امجعوا ما عندكم من الصدقة 
  غوها رسلي، وإن أمريهم معاذ بن جبل فال ينقلنب إالواجلزية من خماليفكم وأبل

راضيا، أما بعد فإن حممدا يشهد أن ال إله إال اهللا وأنه عبده ورسوله مث أن مالك بن مرة الرهاوي قد حدثين أنك 
 أسلمت من أول محري، وقتلت املشركني، فابشر خبري وآمرك حبمري خريا وال ختونوا وال ختاذلوا فإن رسول اهللا هو

موىل غنيكم وفقريكم، وأن الصدقة ال حتل حملمد وال الهل بيته، وإمنا هي زكاة يزكى هبا على فقراء املسلمني وابن 
السبيل، وإن مالكا قد بلغ اخلرب وحفظ الغيب فآمركم به خريا، وأين قد أرسلت إليكم من صاحلي أهلي وأويل 

وقد قال االمام ) ١" (م والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته دينهم وأويل علمهم فآمركم هبم خريا، فإهنم منظور إليه



أن مالك ذي يزن أهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا حسن، حدثنا عمارة عن ثابت عن أنس بن مالك: أمحد
  .عليه وسلم حلة قد أخذها بثالثة وثالثني بعريا وثالثة وثالثني ناقة

  .عن عمارة بن زاذان الصيدالين، عن ثابت البناين عن أنس به عن عمرو بن عون الواسطي،: ورواه أبو داود
أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو : حديث كتاب عمرو بن حزم فقال -) ٢(وقد روى احلافظ البيهقي ها هنا 

كر، عن حدثين عبد اهللا بن أيب ب: العباس االصم، ثنا أمحد بن عبد اجلبار، ثنا يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق
هذا كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عندنا الذي كتبه لعمرو بن : أبيه أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم قال

: حزم حني بعثه إىل اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة، ويأخذ صدقاهتم فكتب له كتابا وعهدا وأمره فيه أمره، فكتب
 ورسوله يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود عهدا من رسول اهللا لعمرو بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من اهللا" 

بتقوى اهللا يف أمره كله، فإن اهللا مع الذين اتقوه والذين هم حمسنون، وأمره أن : بن حزم حني بعثه إىل اليمن أمره
يفقههم يف الدين، وأن ينهى يأخذ باحلق، كما أمره اهللا، وأن يبشر الناس باخلري ويأمرهم به، ويعلم الناس القرآن و

الناس فال ميس أحد القرآن إال وهو طاهر، وأن خيرب الناس بالذي هلم والذي عليهم، ويلني هلم يف احلق ويشتد 
  عليهم يف الظلم، فإن اهللا حرم الظلم

__________  
  .٢٣٦ - ٢٣٥/  ٤اخلرب ونص الكتاب يف ابن هشام ج ) ١(

 ١، وأجزاء منه يف طبقات ابن سعد ٢٥٨/  ٣، والسرية احللبية ٨٢لبلدان ، وفتوح ا٣٨١/  ٢وانظره يف الطربي 
  .١٤٦/  ٢، وأسد الغابة ٢٧ - ١٣، أبو عبيد يف االموال ص ٣٥٦/ 

مهدان بطن من كهالن، وهم بنو مهدان بن مالك بن زيد، سكنوا اليمن يف خمالف  -: يف شرح مفردا ؟ ؟ وتعابريه
  .وسراة مشايل صنعاءمهدان وهو ما بني الغائط وهتامة 

  .أسلموا سنة عشر
قبيلة باليمن، وهو معافر بن يعفر بن مالك، بطن من كهالن، وملوك معافر آل الكرندى من سبأ االصغر، : معافر -

  .خمالفهم باليمن مسي بامسهم
  .أهنم من القحطانية: قال يف النهاية

  .٤١٣/  ٥دالئل النبوة ج ) ٢(

، وأن يبشر الناس باجلنة ) *ال لعنة اهللا على الظاملني الذين يصدون عن سبيل اهللاأ] * (تعاىل : [ وهنى عنه فقال
وبعملها، وينذر الناس النار وعملها، ويستأنف الناس حىت يتفقهوا يف الدين، ويعلم الناس معامل احلج، وسننه 

س أن يصلي الرجل يف ثوب وأن ينهى النا: وفرائضه، وما أمره اهللا به واحلج االكرب احلج واحلج االصغر العمرة
واحد صغري إال أن يكون واسعا فيخالف بني طرفيه على عاتقيه، وينهى أن حيتيب الرجل يف ثوب واحد ويفضي 

شعر رأسه إذا عفى يف قفاه، وينهى الناس إن كان بينهم هيج أن يدعو إىل ) ١(بفرجه إىل السماء، وال ينقض 
وحده ال شريك له، فمن مل يدع إىل اهللا ودعى إىل العشائر والقبائل القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم إىل اهللا 

بالسيف حىت يكون دعاؤهم إىل اهللا وحده ال شريك له، ويأمر الناس باسباغ الوضوء ) ٢] (فيه [ فليعطفوا 
وجوههم وأيديهم إىل املرافق، وأرجلهم إىل الكعبني وأن ميسحوا رؤوسهم كما أمرهم اهللا عز وجل، وأمروا 

وأن يغلس بالصبح وأن يهجر باهلاجرة حىت متيل الشمس وصالة ) ٣(الصالة لوقتها وإمتام الركوع والسجود ب
العصر والشمس يف االرض مبدرة واملغرب حني يقبل الليل ال تؤخر حىت تبدو النجوم يف السماء، والعشاء أول 



وأمره أن يأخذ من املغامن مخس ) ٤] (ح إليها وأمره بالسعي إىل اجلمعة إذا نودي هبا، والغسل عند الروا[ الليل، 
وفيما سقت السماء العشر وما سقى الغرب ) ٥(اهللا وما كتب على املؤمنني من الصدقة من العقار فيما سقى املغل 

  فنصف العشر، ويف كل عشر من االبل شاتان، ويف عشرين أربع شياه ويف أربعني من البقر بقرة ويف كل
أو تبيعة جذع أو جذعة ويف كل أربعني من الغنم سائمة وحدها شاة فإهنا فريضة اهللا اليت  ثالثني من البقر تبيع
فمن زاد فهو خري له، ومن أسلم من يهودي أو نصراين إسالما خالصا من ) ٦] (يف الصدقة [ افترض على املؤمنني 

على يهوديته أو نصرانيته، فإنه ال يغري  نفسه فدان دين االسالم فانه من املؤمنني له ما هلم وعليه ما عليهم، ومن كان
من الثياب فمن أدى ذلك فإن له ذمة اهللا ) ٧(عنها وعلى كل حامل ذكر وأنثى حر أو عبد دينار واف أو عرضه 

ورسوله، ومن منع ذلك فإنه عدو اهللا ورسوله واملؤمنني مجيعا، صلوات اهللا على حممد والسالم عليه ورمحة اهللا 
  ".وبركاته 
وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن : افظ البيهقيقال احل

  ).٨(جده هذا احلديث موصوال بزيادات كثرية ونقصان عن بعض ما ذكرناه يف الزكاة والديات وغري ذلك 
__________  

  .يعقص: يف ابن هشام) ١(
  .يعقد: ويف الدالئل

  .من الدالئل) ٢(
  .الركوع والسجود واخلشوع: الركوع واخلشوع، ويف ابن هشام: يف الدالئل )٣(
  .سقطت من االصل، واستدركت من الدالئل وابن هشام) ٤(
  .العني: كذا يف االصل املغل، ويف الدالئل) ٥(

  .ما سقت العني: وابن هشام
  .من الدالئل) ٦(
  .عوضه: يف ابن هشام والدالئل) ٧(
  .١٢٨/  ١٠و  ١٨٩/  ٨و  ٣٠٩، ٨٨/  ١ سنن البيهقي الكربى) ٨(

  = وفتوح البلدان  ٣٨٨/  ٢والكتاب يف الطربي 

ومن هذا الوجه رواه احلافظ أبو عبد الرمحن النسائي يف سننه مطوال، وأبو داود يف كتاب املراسيل وقد : قلت
نيب صلى اهللا عليه وسلم ذكرت ذلك بأسانيده وألفاظه يف السنن وهللا احلمد واملنة، وسنذكر بعد الوفود بعث ال

االمراء إىل اليمن لتعليم الناس وأخذ صدقاهتم وأمخاسهم معاذ بن جبل وأبو موسى وخالد بن الوليد وعلي بن أيب 
  .طالب رضي اهللا عنهم أمجعني

  قدوم جرير بن عبد اهللا البجلي وإسالمه
  .حدثنا أبو قطن، حدثين يونس، عن املغرية بن شبل): ١(قال االمام أمحد 

ملا دنوت من املدينة أخنت راحليت، مث حللت عيبيت، مث لبست حليت، مث دخلت فإذا رسول اهللا : قال جرير: قال
صلى اهللا عليه وسلم خيطب فرماين الناس باحلدق، فقلت جلليسي يا عبد اهللا هل ذكرين رسول اهللا صلى اهللا عليه 

له يف خطبته وقال يدخل عليكم من هذا الباب أو  ذكرك بأحسن الذكر بينما هو خيطب إذ عرض! نعم : وسلم قال
  .فحمدت اهللا عز وجل على ما أبالين: من هذا الفج من خري ذي مين، إال أن على وجهه مسحة ملك قال جرير



  .فقلت له مسعته منه أو مسعته من املغرية بن شبل: قال أبو قطن
وأخرجه النسائي من حديث الفضل بن موسى  مث رواه االمام أمحد عن أيب نعيم، وإسحاق بن يوسف! قال نعم 

عن عوف البجلي الكويف عن  -ويقال ابن شبيل  -ثالثتهم عن يونس عن أيب اسحاق السبيعي عن املغرية بن شبل 
  .جرير بن عبد اهللا وليس له عنه غريه

: " عن جرير بقصته وقد رواه النسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم
  .احلديث وهذا على شرط الصحيحني" يدخل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك 

  .حدثنا حممد بن عبيد، ثنا إمساعيل، عن قيس عن جرير: وقال االمام أمحد
  .ما حجبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ أسلمت وال رآين إال تبسم يف وجهي: قال

  .اعة إال أبا داود من طرق عن إمساعيل بن خالد، عن قيس بن أيب حازم عنهوقد رواه اجلم
  .ويف الصحيحني زيادة وشكوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين ال أثبت على اخليل فضرب بيده يف صدري

  ) ".٢(اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا : " وقال
يدخل عليكم من هذا الباب  -إمساعيل عن قيس عنه وزاد فيه ورواه النسائي عن قتيبة عن سفيان بن عيينة عن 
  .رجل على وجهه مسحة ملك، فذكر حنو ما تقدم

  عثمان بن أمحد السماك،: أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثنا أبو عمرو: قال احلافظ البيهقي
__________  

أخرجه يف أول كتاب الزكاة  ، وأبو داود٩/  ١٠وصبح االعشى  ٦٢/  ١ويف اجلمهرة  ٨٠للبالذري ص = 
أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارمي، وابن عبد الرب يف االستيعاب وابن : وأوعز إليه يف االصابة وقال

  .٩٩/  ٤االثري يف أسد الغابة 
  .ورواه الطرباين برجال ثقات ٣٤٦/  ٥وأخرجه البيهقي يف الدالئل ج  ٣٦٤ - ٣٦٠/  ٤مسند االمام ج ) ١(
باب احلديث ) ٦٢(، ويف كتاب املغازي )٣٠٢٠(احلديث ) ١٥٤(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد ) ٢(
)٤٣٥٥.(  

  ).١٣٧(باب احلديث ) ٢٩(ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة 

بن عمر االمحسي، حدثنا ) ١(حدثنا احلسن بن سالم السواق، حدثنا حممد بن مقاتل اخلراساين، حدثنا حصني 
  .عن جرير بن عبد اهللا -قيس بن أيب حازم ) ٢(أو  -الد إمساعيل بن أيب خ

أسلم على يديك يا : يا جرير الي شئ جئت ؟ قلت: فقال] فأتيته [ بعث إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
يا جرير : مث قال" إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه " فألقى علي كساء مث أقبل على أصحابه فقال : رسول اهللا قال

  .دعوك إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا وأن تؤمن باهللا واليوم اآلخر والقدر خريه وشرهأ
، هذا )٣(وتصلي الصالة املكتوبة وتؤدي الزكاة املفروضة ففعلت ذلك فكان بعد ذلك ال يراين إال تبسم يف وجهي 

  .حديث غريب من هذا الوجه
د القطان، حدثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن جرير بن حدثنا حيىي بن سعي: وقال االمام أمحد

  .عبد اهللا
  .بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم: قال

  .وأخرجاه يف الصحيحني من حديث إمساعيل بن أيب خالد به



  .ن جرير بهوهو يف الصحيحني من حديث زياد بن عالثة ع
  .عن جرير -أبا وائل  -حدثنا أبو سعيد، حدثنا زائدة، ثنا عاصم، عن سفيان يعين : وقال االمام أمحد

أبايعك على أن تعبد اهللا وحده ال تشرك به شيئا، : " قال قلت يا رسول اهللا اشترط علي فأنت أعلم بالشرط قال
  ".الشرك وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتنصح املسلم، وتربأ من 

ورواه النسائي من حديث شعبة، عن االعمش، عن أيب وائل، عن جرير ويف طريق أخرى عن االعمش عن منصور 
  .عن أيب وائل عن أيب خنيلة عن جرير به فاهللا أعلم

ورواه أيضا عن حممد بن قدامة، عن جرير، عن مغرية عن أيب وائل والشعيب عن جرير به ورواه عن جرير عبد اهللا 
رية رواه أمحد منفردا به وابنه عبيد اهللا بن جرير أمحد أيضا منفردا به وأبو مجيلة وصوابه خنيلة ورواه أمحد بن عم

والنسائي ورواه أمحد أيضا عن غندر عن شعبة عن منصور عن أيب وائل عن رجل عن جرير فذكره، والظاهر أن 
  .هذا الرجل هو أبو خنيلة البجلي

  .واهللا أعلم
  وقد ذكرنا

لنيب صلى اهللا عليه وسلم له حني أسلم إىل ذي اخللصة بيت كان يعبده خثعم وجبيلة وكان يقال له الكعبة بعث ا
اليمانية يضاهون به الكعبة اليت مبكة ويقولون لليت ببكة الكعبة الشامية ولبيتهم الكعبة اليمانية فقال له رسول اهللا 

شكى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ال يثبت على اخليل  صلى اهللا عليه وسلم أال ترحيين من ذي اخللصة فحينئذ
  ".اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا : " فضرب بيده الكرمية يف صدره حىت أثرت فيه وقال

فلم يسقط بعد ذلك عن فرس ونفر إىل ذي اخللصة يف مخسني ومائة راكب من قومه من أمحس فخرب ذلك البيت 
أبو أرطاة فبشره بذلك : الجرب، وبعث إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم بشريا يقال لهوحرقه حىت تركه مثل اجلمل ا

فربك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خيل أمحس ورجاهلا مخس مرات واحلديث مبسوط يف الصحيحني 
  وغريمها كما قدمناه بعد الفتح استطرادا بعد ذكر ختريب بيت العزى على يدي خالد بن

__________  
  .حسني: يف الدالئل) ١(
  .عن قيس: يف الدالئل) ٢(
  .، ورواه الطرباين وابن سعد عن جرير٣٤٧/  ٥دالئل البيهقي ج ) ٣(

  .الوليد رضي اهللا عنه
  .مبقدار جيد) ١(والظاهر أن اسالم جرير رضي اهللا عنه كان متأخرا عن الفتح 

عبد اهللا بن عالثة بن عبد الكرمي بن مالك اجلزري عن  حدثنا هشام بن القاسم، حدثنا زياد بن: فإن االمام أمحد قال
  .جماهد عن جرير بن عبد اهللا البجلي

  .إمنا أسلمت بعدما أنزلت املائدة وأنا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسح بعدما أسلمت: قال
لصحيحني أن أصحاب عبد اهللا تفرد به أمحد وهو إسناد جيد اللهم إال أن يكون منقطعا بني جماهد وبينه، وثبت يف ا

بن مسعود كان يعجبهم حديث جرير يف مسح اخلف الن إسالم جرير إمنا كان بعد نزول املائدة، وسيأيت يف حجة 
الوداع أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له استنصت الناس يا جرير وإمنا أمره بذلك النه كان صبيا وكان ذا 

  .اع، وكان من أحسن الناس وجها وكان مع هذا من أغض الناس طرفاشكل عظيم كانت نعله طوهلا ذر



سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال أطرق : وهلذا روينا يف احلديث الصحيح عنه أنه قال
  .بصرك

 صلى اهللا هنيد أحد ملوك اليمن على رسول اهللا) ٢(وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر احلضرمي ابن 
كان أحد أقيال حضرموت وكان أبوه من ملوكهم، ويقال إن رسول اهللا : عليه وسلم قال أبو عمر بن عبد الرب

صلى اهللا عليه وسلم بشر أصحابه قبل قدومه به وقال يأتيكم بقية أبناء امللوك فلما دخل رحب به، وأدناه من نفسه 
واستعمله على االقيال من " يف وائل وولده وولده ولده اللهم بارك : " وقرب جملسه وبسط له رداءه وقال

  .حضرموت وكتب معه ثالث كتب، منها كتاب إىل املهاجر بن أيب أمية
  .وكتاب إىل االقيال والعباهلة وأقطعه أرضا وأرسل معه معاوية بن أيب سفيان

  .عين ذلك لو جعلتين ردفاوما يغين : انتعل ظل الناقة فقال: فخرج معه راجال فشكى إليه حر الرمضاء فقال
اسكت فلست من أرداف امللوك مث عاش وائل بن حجر حىت وفد على معاوية وهو أمري املؤمنني : فقال له وائل

فعرفه معاوية فرحب به وقربه وأدناه وأذكره احلديث وعرض عليه جائزة سنية فأىب أن يأخذها، وقال أعطها من هو 
  ).٣(أحوج إليها مين 
  لبيهقي بعض هذا وأشار إىل أن البخاريوأورد احلافظ ا

__________  
  .أبا عبد اهللا: جابر بن عبد اهللا بن جابر بن مالك بن نضر بن ثعلبة البجلي الصحايب يكىن أبا عمرو، وقيل يكىن) ١(

واالستيعاب البن عبد الرب على  ٢٣٢/  ١االصابة ج : اختلف يف وقت إسالمه، انظر الروايات املختلفة يف ذلك
  .٢٧٩/  ١وأسد الغابة ج  ٢٣٢/  ١مش االصابة ها
  .يف االستيعاب وأسد الغابة، أبو هنيدة) ٢(
  .٦٢٨/  ٣واالصابة  ٨٠/  ٥وانظر ترمجته يف أسد الغابة  ٦٤٢/  ٣اخلرب يف االستيعاب على هامش االصابة ) ٣(

ورواه الطرباين، والبزار ) ١٧٦ - ١٧٥/  ٤(، وانظر التاريخ الكبري للبخاري ٣٤٩/  ٥ودالئل النبوة للبيهقي ج 
  .وأبو نعيم بنحوه

  .يف وفد حضرموت ٣٤٩/  ١وابن سعد يف الطبقات 
، ومعجم ٢٤٣من املعجم الصغري للطرباين ص  -: أما الكتب اليت كتبها النيب صلى اهللا عليه وسلم لوائل بن حجر

  : فيه) يبعث(البلدان مادة 

  .يف التاريخ روى يف ذلك شيئا
  ام أمحد حدثنا حجاج أنبأنا شعبة عن مساك بنوقد قال االم

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقطعه أرضا قال وأرسل معي معاوية أن : حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه
قال فقال معاوية أردفين خلفك فقلت ال تكون من أرداف امللوك قال فقال  -أو قال أعلمها إياه  -أعطيها إياه 

 -انتعل ظل الناقة قال فلما استخلف معاوية أتيته فاقعدين معه على السرير فذكرين احلديث أعطين نعلك فقلت 
  .فقال وددت أين كنت محلته بني يدي -قال مساك 

  .وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث شعبة وقال الترمذي صحيح
كتب : يه وسلم قال عبد اهللا بن االمام أمحدوفادة لقيط بن عامر املنتفق أيب رزين العقيلي إىل رسول اهللا صلى اهللا عل

كتبت إليك هبذا احلديث وقد عرضته ومسعته : إيل ابراهيم بن محزة بن حممد بن محزة بن مصعب بن الزبري الزبريي



  على ما كتبت به إليك فحدث
__________  

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم= * 
  .معشر أبناء ضمعاج، أقول شنوءةمن حممد رسول اهللا إىل املهاجر بن أيب أمية البناء 

مبا كان هلم فيها من ملك وموامر وعمران، وحبر وملحح وحمجر، وما كان هلم من مال أترثوه بايعت، وماهلم فيها 
  .أعالها وأسفلها، مين الذمة واجلوار، اهللا هلم جوار، واملؤمنون على ذلك أنصار: من مال حبضرموت

  .أقوال شبوة: الصواب -
  .ال مجع قيل، ملك بلغة محريوتروى االقي

  .مزاهر: الصواب مرامر، وهو االراضي العامرة، ويف النهاية ومعجم البلدان: قوله موامر -
 ٢٢٠، والعقد الفريد باب الوفود، وهناية االرب للقلقشندي ص ٢١/  ٢من البيان والتبيني للجاحظ ج  -

  .٣٨/  ٣وأسد الغابة  ٢٨٧/  ١والطبقات الكربى البن سعد  ٢٤٣ومعجم الطرباين الصغري ص 
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم* 

من حممد رسول اهللا إىل االقيال العباهلة من أهل حضرموت، بإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، على التيعة السائمة شاة، 
والتيمة لصاحبها، ويف السيوب اخلمس، ال خالط، وال وراط، وال شناق، وال شغار، وال جلب، وال جنب، 

  .يهم العونوعل
  .لسرايا املسلمني، على كل عشرة ما حتمل العراب فمن أجىب فقد أرىب وكل مسكر حرام

  .اسم الدىن ما جيب فيه الزكاة من احليوان: التيعة -: شرح مفرداته
  .الشاة الزائدة على االربعني حىت تبلغ الفريضة االخرى: التيمة -
خلط الرجل ابله بإبل : خالط -ال املدفون يف اجلاهلية، أو املعدن يريد به امل: الركاز، قال الزخمشري: السيوب -

  .هو ما بني اخلمس إىل التسع: اخفاء الغنم عن املصدق، والشناق: وراط -غريه 
  .نكاح معروف يف اجلاهلية: والشغار

  .٣٤٩و  ٢٨٧/  ١من طبقات ابن سعد ج  -
انك أسلمت وجعلت لك ما يف يديك من  هذا كتاب من حممد النيب لوائل بن حجر قيل حضرموت وذلك* 

االرضني واحلصون وانه يؤخذ منك من كل عشرة واحد ينظر يف ذلك ذو عدل وجعلت لك أن ال تظلم فيها ما 
  .قام الدين والنيب واملؤمنون عليه أنصار

  .بذلك عين
ي القبائي، من بين عمرو قال حدثين عبد الرمحن بن املغرية احلزامي، حدثين عبد الرمحن بن عياش السمعي االنصار

بن عوف، عن دهلم بن االسود بن عبد اهللا بن حاجب بن عامر بن املنتفق العقيلي، عن أبيه، عن عمه لقيط بن عامر 
وحدثنيه أيب االسود، عن عاصم بن لقيط أن لقيطا خرج وافدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه : قال دهلم

صم بن مالك بن املنتفق قال لقيط فخرجت أنا وصاحيب حىت قدمنا على رسول اهللا هنيك بن عا: صاحب له يقال له
صلى اهللا عليه وسلم املدينة انسالخ رجب فأتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوافيناه حني انصرف من صالة 

  .الغداة فقام يف الناس خطيبا
فقالوا " يام، أال المسعنكم أال فهل من امرئ بعثه قومه أيها الناس أال إين قد خبأت لكم صويت منذ أربعة أ: " فقال



أعلم لنا ما يقول رسول اهللا أال مث لعله أن يلهيه حديث نفسه، أو حديث صاحبه، أو يلهيه الضالل أال إين مسؤول 
فجلس الناس وقمت أنا وصاحيب حىت إذا فرغ لنا ) قال(هل بلغت أال فامسعوا تعيشوا أال اجلسوا أال أجلسوا 

  .يا رسول اهللا ما عندك من علم الغيب ؟ فضحك لعمر اهللا وهز رأسه وعلم أين ابتغي لسقطه: ؤاده وبصره، قلتف
وأشار بيده قلت وما هي ؟ قال علم املنية " ضن ربك عز وجل مبفاتيح مخس من الغيب ال يعلمها إال اهللا : " فقال

  .قد علم مىت منية أحدكم وال تعلمونه
  ون يف الرحم قداملين حني يك[ وعلم 

ما يف غد وما أنت طاعم غدا وال تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلني مسنتني ] علمه وال تعلمون وعلم 
  ".فيظل يضحك قد علم أن غريكم إىل قريب ) ١(

  .وعلم يو الساعة -قلت لن نعدم من رب يضحك خريا : قال لقيط
اس ومما تعلم، فإنا من قبيل ال يصدقون تصديقنا أحد، من مذحج اليت يا رسول اهللا علمنا مما ال يعلم الن): ٢(قلنا 

تلبثون ما لبثتم مث يتوىف نبيكم، مث تلبثون ما لبثتم مث : تربوا علينا وخثعم اليت توالينا وعشريتنا اليت حنن منها قال
أصبح ربك عز وجل تبعث الصائحة، لعمر إهلك ما تدع على ظهرها من شئ إال مات، واملالئكة الذين مع ربك ف

يطوف باالرض وقد خلت عليه البالد، فأرسل ربك السماء هتضب من عند العرش، فلعمر إهلك ما تدع على 
ظهرها من مصرع قتيل وال مدفن ميت إال شقت القرب عنه ختلقه من عند رأسه، فيستوي جالسا فيقول ربك عز 

  .باحلياة يتحسبه حديثا بأهله يا رب أمس اليوم، فلعهده: يقول -وجل مهيم ؟ ملا كان فيه 
  .يا رسول اهللا كيف جيمعنا بعدما تفرقنا الرياح والبلى والسباع: قلت
  .انبئك مبثل ذلك يف آالء اهللا يف االرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت ال حتي أبدا: فقال

واحدة فلعمر إهلك ) ٣(رية أياما حىت أشرفت عليها وهي ش] إال [ مث أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عليك 
ومن مصارعكم فنتظرون ) ٤(هلو أقدر على أن جيمعكم من املاء على أن جيمع نبات االرض فتخرجون من االصواء 

  .إليه وينظر إليكم
  يا رسول اهللا: قلت: قال

__________  
  .أي القحط -من أصابتهم السنة : الشدة، واملسنتني: االزل) ١(
  .رسول اهللا علمنا مما تعلم الناس وما تعلميا : قلت: يف املسند) ٢(
  .الطريقة: شجر احلنظل، والشرية بفتح الراء: الشرية) ٣(
  القبور : االصواء) ٤(

أنبئك مبثل ذلك يف آالء اهللا : وكيف وحنن ملء االرض، وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه فقال
ساعة واحدة ال تضارون يف رؤيتهما، ولعمر إهلك هلو أقدر على الشمس والقمر آية منه صغرية تروهنما ويريانكم 

  .أن يراكم وترونه من أن تروهنما ويريانكم ال تضارون يف رؤيتهما
  ربنا إذا لقيناه ؟ قال تعرضون عليه بادية له] بنا [ يا رسول اهللا فما يفعل : قلت

من املاء فينضح قبلكم هبا، فلعمر إهلك ما  صحائفكم وال خيفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة
البيضاء وأما الكافر فتخطمه مبثل احلمم ) ١(خيطئ وجه أحدكم منها قطرة فأما املسلم فتدع على وجهه مثل الريطة 

االسود أال مث ينصرف نبيكم، وينصرف على أثره الصاحلون فتسلكون جسرا من النار فيطأ أحدكم اجلمر فيقول 



فتطلعون على حوض الرسول على أطماء واهللا ناهلة عليها ما رأيتها قط، ) ٢(ز وجل أوانه حس فيقول ربك ع
فلعمر إهلك ال يبسط واحد منكم يده إال وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول واالذى وحتبس الشمس 

ه، وذلك مع طلوع يا رسول اهللا فيم نبصر ؟ قال مثل بصرك ساعتك هذ: والقمر، فال ترون منهما واحدا قال قلت
  .الشمس يف يوم أشرقته االرض وواجهته اجلبال

  .يا رسول فيم جنزي من سيآتنا وحسناتنا: قال قلت
  .احلسنة بعشر أمثاهلا، والسيئة مبثلها إال أن يعفو: قال

  .يا رسول اهللا أما اجلنة وأما النار: قال قلت
وان للجنة [ إال يسري الراكب بينهما سبعني عاما ) ٣] (بابان [ لعمر إهلك إن للنار سبعة أبواب ما منهن : قال

: يا رسول اهللا فعالم نطلع من اجلنة قال: قلت] لثمانية أبواب ما منها بابان إال يسري الراكب بينهما سبعني عاما 
ن على أهنار من عسل مصفى وأهنا من كأس، ما هبا من صداع وال ندامة وأهنار من لنب مل يتغري طعمه وماء غري آس

يا رسول اهللا ولنا فيها أزواج أو منهن : وفاكهة لعمر إهلك، ما تعلمون وخري من مثله معه، وأزواج مطهرة قلت
  .الصاحلات للصاحلني تلذوهنن مثل لذاتكم يف الدنيا، ويلذونكم غري أن ال توالد: مصلحات قال

يا رسول اهللا عالم : قلت] اهللا عليه وسلم فلم جيبه النيب صلى [ قلت أقصى ما حنن بالغون ومنتهون إليه : قال لقيط
  .يده وقال على إقام الصالة وإيتاء الزكاة وزيال الشرك، وأن ال تشرك باهللا إهلا غريه] النيب [ أبايعك فبسط 

وإن لنا ما بني املشرق واملغرب فقبض النيب صلى اهللا عليه وسلم يده وبسط أصابعه وظن أين مشترط : قال قلت
  .هشيئا ال يعطيني

وذلك لك حتل حيث شئت وال : حتل منها حيث شئنا وال جيين منها امرؤ إال على نفسه، فبسط يده وقال: قال قلت
  .جتئ عليك إال نفسك قال فانصرفنا عنه

له كعب بن اخلدارية أحد بين كالب : االوىل واآلخرة فقال] يف [ أتقى الناس ] لعمر إهلك [ إن هذين من : مث قال
  فانصرفنا: اهللا بنو املنتفق أهل ذلك منهم ؟ قاليا رسول : منهم

  يا رسول اهللا هل الحد ممن مضى خري يف: فقلت -وذكر متام احلديث إىل أن قال  -وأقبلت عليه 
__________  

  .الثوب اللني الرقيق: الريطة) ١(
  .احلني والزمان: االوان) ٢(
  .باب: من مسند أمحد، ويف االصل) ٣(

فلكأنه وقع حر بني جلديت وجهي : واهللا إن أباك املنتفق لفي النار، قال: ل من عرض قريشفقال رج: جاهليته قال
  .وحلمي مما قال

وأهلك ؟ : الين على رؤس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول اهللا مث إذا االخرى أمجل فقلت يا رسول اهللا
أرسلين إليك حممد فأبشرك : شي من مشرك فقلمن قرب عامري أو قر) ١] (عليه [ وأهلي لعمر اهللا، ما أتيت : قال

  .مبا يسوءك جتر على وجهك، وبطنك يف النار
يا رسول اهللا ما فعل هبم ذلك وقد كانوا على عمل ال حيسنون إال إياه وقد كانوا حيسبون أهنم : قال قلت
  .مصلحون

من الضالني ومن أطاع نبيه كان فمن عصى نبيه كان  -يعين نبيا  -ذلك بأن اهللا يبعث يف آخر كل سبع أمم : قال



  .من املهتدين
هذا حديث غريب جدا وألفاظه يف بعضها نكارة وقد أخرجه احلافظ البيهقي يف كتاب البعث والنشور، وعبد احلق 

االشبيلي يف العاقبة والقرطيب يف كتاب التذكرة يف أحوال اآلخرة وسيأيت يف كتاب البعث والنشور إن شاء اهللا 
  .تعاىل

أمحد [ االسد اباذي هبا أنبأنا أبو بكر ) ٢(أنبأنا أبو أمحد : زياد بن احلارث رضي اهللا عنه قال احلافظ البيهقيوفادة 
حدثنا أبو عبد الرمحن املقرئ عن عبد ] بشر بن موسى : أبو علي: حدثنا[ بن مالك القطيعي ] بن جعفر بن محدان 

  .مي، مسعت زياد بن احلارث الصدائي حيدثالرمحن بن زياد بن أنعم، حدثين زياد بن نعيم احلضر
يا : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبايعته على االسالم، فأخربت أنه قد بعث جيشا إىل قومي، فقلت: قال

  .رسول اهللا أردد اجليش وأنا لك باسالم قومي وطاعتهم
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجال إن راحليت قد كلت، فبعث ر! يا رسول اهللا : اذهب فردهم، فقلت: فقال يل
  .فردهم
  قال

إنك ! يا أخا صداء : وكتبت إليهم كتابا فقدم وفدهم باسالمهم، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الصدائي
بلى يا رسول اهللا، فكتب يل : قلت" أفال أومرك عليهم : " ملطاع يف قومك، فقلت بل هو اهللا هداهم لالسالم فقال

  .أمرين كتابا
  .فقلت

  .فكتب يل كتابا آخر! نعم : يا رسول اهللا مر يل بشئ من صدقاهتم، قال
  .وكان ذلك يف بعض أسفاره: قال الصدائي

أخذنا بشئ كان بيننا : فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منزال فأتاه أهل ذلك املنزل يشكون عاملهم، ويقولون
  .وبني قومه يف اجلاهلية

: فالتفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أصحابه وأنا فيهم فقال! نعم : أو فعل ذلك ؟ قالوا: فقال رسول اهللا
يا رسول اهللا أعطين، فقال : فدخل قوله يف نفسي، مث أتاه آخر فقال: ال خري يف االمارة لرجل مؤمن، قال الصدائي

  ".ع يف الرأس وداء يف البطن من سأل الناس عن ظهر غىن فصدا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
مل يرض يف الصدقات حبكم نيب وال غريه حىت حكم ] اهللا [ أعطين من الصدقة، فقال رسول اهللا إن : فقال السائل

  هو فيها، فجزأها مثانية أجزاء، فإن كنت من تلك
__________  

االسد أبادي وامسه احلسني بن ) ٢( ١٤، ١٣/  ٤ما وقع بني معكوفتني يف احلديث من مسند االمام أمحد ج ) ١(
  .علوش بن حممد بن نصر

  .االجزاء أعطيتك
من أول ) ١(مث إن رسول اهللا اعتشى : فدخل ذلك يف نفسي أين غين وإين سألته من الصدقة، قال: قال الصدائي

ان أوان الليل فلزمته، وكنت قريبا، فكان أصحابه ينقطعون عنه، ويستأخرون منه ومل يبق معه أحد غريي، فلما ك
ال، : أقيم يا رسول اهللا ؟ فجعل ينظر ناحية املشرق إىل الفجر، ويقول: صالة الصبح، أمرين فأذنت، فجعلت أقول

ال إال : هل من ماء يا أخا صداء ؟ قلت: حىت إذا طلع الفجر نزل فتربز، مث انصرف إيل وهو متالحق أصحابه فقال



فرأيت بني أصبعني من أصابعه : ين به، ففعلت فوضع كفه يف املاء قالاجعله يف إناء مث ائت: شئ قليل ال يكفيك، فقال
ناد يف " لوال أين استحي من ريب عز وجل لسقينا واستقينا : " عينا تفور، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يه وسلم إىل أصحايب من له حاجة يف املاء، فناديث فيهم فأخذ من أراد منهم شيئا مث قام رسول اهللا صلى اهللا عل
  إن أخا: الصالة فأراد بالل أن يقيم فقال له رسول اهللا

  ".صداء أذن ومن أذن فهو يقيم 
  .فأقمت، فلما قضى رسول اهللا الصالة أتيته بالكتابني، فقلت يا رسول اهللا أعفين من هذين: قال الصدائي

رجل مؤمن، وأنا أو من باهللا وبرسوله ال خري يف االمارة ل: ما بدا لك ؟ فقلت مسعتك يا رسول اهللا تقول: فقال
  .من سأل الناس عن ظهر غىن فهو صداع يف الرأس وداء يف البطن، وسألتك وأنا غين: ومسعتك تقول للسائل

فدلين على رجل أؤمره عليكم : هو ذاك فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع فقلت أدع فقال يل رسول اهللا: فقال
يا رسول اهللا إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا : ا عليه فأمره عليهم، مث قلنافدللته على رجل من الوفد الذين قدمو

ماؤها، واجتمعنا عليها، وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على مياه حولنا، فقد أسلمنا وكل من حولنا عدو، 
: بيده ودعا فيهن، مث قال فدعا سبع حصيات فعركهن! فادع اهللا لنا يف بئرنا فيسعنا ماؤها فنجتمع عليه وال نتفرق 

  .اذهبوا هبذه احلصيات فإذا أتيتم البئر فالقوا واحدة واحدة واذكروا اهللا
  ).٢(يعين البئر  -ففعلنا ما قال لنا فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إىل قعرها : قال الصدائي

  .وهذا احلديث له شواهد يف سنن أيب داود والترمذي وابن ماجه
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان بعث بعد عمرة اجلعرانة قيس بن سعد بن عبادة يف وقد ذكر الواقدي أ

أربعمائة إيل بالد صداء فيوطئها، فبعثوا رجال منهم فقال جئتك لترد عن قومي اجليش وأنا لك هبم، مث قدم وفدهم 
ي عن عبد الرمحن بن زياد بن عن الثور: مخسة عشر رجال، مث رأى منهم حجة الوداع مائة رجل، مث روى الواقدي

  .أنعم، عن زياد بن نعيم عن زياد بن احلارث الصدائي قصته يف االذان
__________  

  .أي سار وقت العشاء: اعتشى) ١(
ورواه البغوي وابن عساكر وحسنه، ونقله الصاحلي يف  ٣٥٥/  ٥خرب قدوم زياد رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

  .٥٣٢/  ٦السرية الشامية 
  .٣٢٧ - ٣٢٦/  ١وعن الواقدي روى ابن سعد يف الطبقات ج 

  .أجزاء منه

حدثنا زيد بن احلباب، حدثين : وفادة احلارث بن حسان البكري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال االمام أمحد
  سالم بن سليمان النحوي،: أبو املنذر

  .يحدثنا عاصم بن أيب النجود، عن أيب وائل عن احلارث البكر
خرجت أشكو العالء بن احلضرمي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز من بين متيم : قال

  .منقطع هبا
فحملتها فأتيت املدينة فإذا املسجد غاص : يا عبد اهللا إن يل إىل رسول اهللا حاجة فهل أنت مبلغي إليه ؟ قال: فقالت

ما شأن الناس ؟ : ل متقلد السيف بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلتبأهله، وإذا راية سوداء ختفق وبال
  .يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها: قالوا



هل كان بينكم وبني متيم شئ : فجلست منزله أو قال رحله، فاستأذنت عليه، فأذن يل فدخلت فسلمت، فقال: قال
ن بين متيم منقطع هبا فسألتين أن أمحلها إليك وها هي وكانت الدائرة عليهم ومررت بعجوز م! نعم : ؟ قلت

  .بالباب، فأذن هلا فدخلت
: يا رسول اهللا إن رأيت أن جتعل بيننا وبني متيم حاجزا فاجعل الدهناء، فحميت العجوز واستوفزت، وقالت: فقلت

ذه وال أشعر أهنا إن مثلي ما قال االول معزى محلت حتفها محلت ه: يا رسول اهللا أين يضطر مضرك قال قلت
  .كانت يل خصما أعوذ باهللا ورسوله أن أكون كوافد عاد

  .هي وما وافد عاد ؟ وهي أعلم باحلديث منه ولكن تستطعمه: قالت
إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا هلم يقال له قيل فمر مبعاوية بن بكر، فأقام عنده شهرا يسقيه اخلمر وتغنيه : قلت

اللهم انك تعلم مل أجئ إىل مريض : فقال) ١(ا مضى الشهر خرج إىل جبال مهرة جاريتان يقال اجلرادتان، فلم
  .فأداويه، وال إىل أسري فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه

خذها رمادا رمددا، ال تبقي : فمرت به سحابات سود فنودي منها اختر فأومأ إىل سحابة منها سوداء فنودي منها
  .من عاد أحدا

 -أبو وائل وصدق  -ين أنه أرسل عليهم من الريح إال بقدر ما جيري يف خامتي هذا حىت هلكوا قال فما بلغ: قال
  .ال يكن كوافد عاد: وكانت املرأة أو الرجل إذا بعثوا وافدا هلم قالوا

ة وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث أيب املنذر سالم بن سليمان به، ورواه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيب
عن أيب بكر بن عياش، عن عاصم بن أيب النجود، عن احلارث البكري، ومل يذكر أبا وائل وهكذا رواه االمام أمحد 

  ).٢(عن أيب بكر بن عياش عن عاصم عن احلارث والصواب عن عاصم عن أيب وائل عن احلارث كما تقدم 
  مع قومه) ٣(وفادة عبد الرمحن بن أيب عقيل 

  نبأنا أبو عبد اهللا إسحاق بن حممد بن يوسف السوسي، أنبأنا أبوأ: قال أبو بكر البيهقي
__________  

  .جبال هتامة: يف رواية أيب وائل) ١(
  .٤٨٢و  ٤٨١/  ٣مسند االمام أمحد ج ) ٢(
هو عبد الرمحن بن أيب عقيل بن مسعود بن معتب بن مالك كعب بن عمرو بن : اخنلفوا يف نسبه، قال الكليب) ٣(

 =  

عبد العزيز، ثنا أمحد بن يونس، ثنا زهري، ثنا ) ١(بن حممد بن عبد اهللا البغدادي، أنبأنا علي بن اجلعد  حممد: جعفر
  .أبو خالد يزيد االسدي، ثنا عون بن أيب جحيفة، عن عبد الرمحن بن علقمة الثقفي، عن عبد الرمحن بن أيب عقيل

يناه فأخننا بالباب، وما يف الناس رجل أبغض إلينا من انطلقت يف وفد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأت: قال
  .رجل نلج عليه، فلما دخلنا وخرجنا فما يف الناس رجل أحب إلينا من رجل دخلنا عليه

فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه : يا رسول اهللا أال سألت ربك ملكا كملك سليمان ؟ قال: فقال قائل منا: قال
د اهللا أفضل من ملك سليمان، إن اهللا عز وجل مل يبعث نبيا إال أعطاه دعوة، فلعل صاحبك عن: " وسلم مث قال

فمنهم من اختذها دنيا فأعطيها، ومنهم من دعا هبا على قومه إذ عصوه فأهلكوا هبا، وإن اهللا أعطاين دعوة فاختبأهتا 
  ).٢" (عند ريب شفاعة الميت يوم القيامة 

من طريق أيب جناب الكليب، عن جامع بن شداد احملاريب، : افظ البيهقيقدوم طارق بن عبيد اهللا وأصحابه روى احل



إين لقائم بسوق ذي اجملاز، إذ أقبل رجل عليه جبة وهو : حدثين رجل من قومي يقال له طارق بن عبد اهللا قال
أيها الناس إنه كذاب يا " وهو يقول " يا أيها الناس قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا ورجل يتبعه يرميه باحلجارة : " يقول

  .من هذا الذي يفعل به هذا: فقلت من هذا ؟ فقالوا هذا غالم من بين هاشم، يزعم أنه رسول اهللا قال قلت" 
فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الربذة نريد املدينة منتار من مترها، فلما : هذا عمه عبد العزى، قال: قالوا

  من أين: نزلنا فلبسنا ثيابا غري هذه، إذا رجل يف طمرين، فسلم علينا وقاللو : دنونا من حيطاهنا وخنلها، قلت
  .وأين تريدون ؟ قلنا، نريد هذه املدينة: من الربذة، قال: أقبل القوم ؟ قلنا

أتبيعوين مجلكم هذا : ومعنا ظعينة لنا ومعنا مجل أمحر خمطوم، فقال: منتار من مترها، قال: ما حاجتكم منها ؟ قلنا: قال
  .بكذا وكذا صاعا من متر! نعم : قلنا ؟

فما استوضعنا مما قلنا شيئا، وأخذ خبطام اجلمل وانطلق، فلما توارى عنا حبيطان املدينة وخنلها، قلنا ما صنعنا : قال
مر تقول املرأة اليت معنا واهللا لقد رأيت رجال كأن وجهه شقة الق: واهللا ما بعنا مجلنا ممن يعرف وال أخذنا له مثنا قال

رسول اهللا إليكم، هذا متركم فكلوا واشبعوا ] أنا : [ ليلة البدر أنا ضامنة لثمن مجلكم، إذ أقبل الرجل فقال
واكتالوا واستوفوا، فأكلنا حىت شبعنا واكتلنا فاستوفينا، مث دخلنا املدينة، فدخلنا املسجد فإذا هو قائم على املنرب 

تصدقوا فإن الصدقة خري لكم، اليد العليا خري من اليد السفلى،  : "خيطب الناس، فأدركنا من خطبته وهو يقول
  .أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك

  إذ
__________  

  .سعد بن عوف بن ثقيف، وامجعوا على انه من ثقيف وان له صحبة= 
  .له صحبة صحيحة: قال يف االستيعاب

  .علي بن عبد العزيز: يف الدالئل) ١(
  .٣٥٨/  ٥ل للبيهقي ج اخلرب يف الدالئ) ٢(

  .ورواه ابن منده والطرباين والبزار برجال ثقات

  .يا رسول اهللا لنا يف هؤالء دماء يف اجلاهلية: رجل من االنصار فقال: أقبل رجل من بين يربوع أو قال
  ).١" (إن أبا ال جيين على ولد ثالث مرات : " فقال

عن الفضل بن موسى، عن يزيد بن زياد بن أيب اجلعد،  وقد روى النسائي فضل الصدقة منه عن يوسف بن عيسى،
  .عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد اهللا احملاريب ببعضه

ورواه احلافظ البيهقي أيضا عن احلاكم، عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري، عن يزيد بن زياد، 
  .طارق بطوله كما تقدم) ٢(عن جامع عن 

  .ال تالوموا فلقد رأيت وجه رجل ال يغدر، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه: الظعينةوقال فيه فقالت 
  قدوم وافد فروة بن عمرو اجلذامي صاحب بالد معان

وبعث فروة بن عمرو بن النافرة اجلذامي، مث النفاثي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسوال : قال ابن إسحاق
ه بغلة بيضاء، وكان فروة عامال للروم على من يليهم من العرب، وكان منزله معان وما حوهلا من باسالمه وأهدى ل

  .أرض الشام، فلما بلغ الروم ذلك من إسالمه طلبوه حىت أخذه فحبسوه عندهم
صد اخليال وساءه ما قد ) ٣(والروم بني الباب والقروان * طرقت سليمى موهنا أصحايب : فقال يف حمبسه ذلك



سلمى وال تدين لالتيان ولقد علمت أبا كبيشة * ومهمت أن أغفى وقد أبكاين ال تكحلن العني بعدي إمثدا * ى رأ
ولئن بقيت ليعرفن مكاين ولقد مجعت أجل ما * وسط االعزة ال حيصن لساين فلئن هلكت لتفقدن أخاكم * أنين 

  .لبه على ماء هلم يقال له عفرى بفلسطنيفلما أمجعت الروم على ص: من جودة وشجاعة وبيان قال* مجع الفىت 
* مل يضرب الفحل أمها ) ٤(على ماء عفرى فوق إحدى الرواحل على ناقة * أال هل أتى سلمى بأن حليلها : قال

سلم لريب * بلغ سراة املسلمني بأنين : وزعم الزهري أهنم ملا قدموه ليقتلوه قال: أطرافها باملناجل قال) ٥(مشذبة 
  .قال مث ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك املاء، رمحة اهللا ورضي عنه وأرضاه وجعل اجلنة مثواهأعظمي ومقامى 

__________  
  .٣٨١ - ٣٨٠/  ٥اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ١(
  .حتريف" بن " من الدالئل، ويف االصل ونسخ البداية املطبوعة ) ٢(
  .لغ فيه الدوابوهو حوض من خشب تسقى فيه الدواب وت: مجع قرو: القروان) ٣(
  .على بكرة: يف دالئل البيهقي) ٤(
  .يشد به: يف نسخ البداية املطبوعة) ٥(

  .اليت أزيلت أغصاهنا: واملشذبة

قدوم متيم الداري على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خروج النيب صلى اهللا عليه وسلم وإميان من آمن به 
املروزي بنيسابور، أنبأنا أبو بكر حممد بن أمحد بن احلسن القاضي، أخربنا أبو عبد اهللا سهل بن حممد بن نصرويه 

أنبأنا أبو سهل أمحد بن حممد بن زياد القطان، حدثنا حيىي بن جعفر بن الزبري، أنبأنا وهب بن جرير، حدثنا أيب، 
ه وسلم قدم على رسول اهللا صلى اهللا علي: مسعت غيالن بن جرير حيدث عن الشعيب عن فاطمة بنت قيس، قالت

متيم الداري فأخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ركب البحر فتاهت به سفينته فسقطوا إىل جزيرة فخرجوا 
ال : فأخربنا، قال: قالوا) ١(أنا اجلساسة : من أنت ؟ قال: إليها يلتمسون املاء فلقي إنسانا جير شعره، فقال له
ما فعل : من أنتم ؟ قلنا ناس من العرب، قال: ذا رجل مقيد، فقالأخربكم ولكن عليكم هبذه اجلزيرة، فدخلناها فإ

  .قد آمن به الناس واتبعوه وصدقوه: هذا النيب الذي خرج فيكم ؟ قلنا
ما فعلت ؟ فأخربناه عنها، فوثب وثبة كاد أن خيرج من ) ٢(أفال ختربوين عن عني زغر : ذلك خري هلم، قال: قال

أما لو قد أذن يل : بيسان هل أطعم بعد، فأخربناه أنه قد أطعم، فوثب مثلها مث قال ما فعل خنل: وراء اجلدار، مث قال
  .يف اخلروج لوطئت البالد كلها غري طيبة

وقد روى هذا ) ٣(هذه طيبة وذاك الدجال : فأخرجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحدث الناس، فقال: قالت
عن عامر بن شراحيل الشعيب، عن فاطمة بنت قيس وقد أورد  احلديث االمام أمحد ومسلم وأهل السنن، من طرق

  .له االمام أمحد شاهدا من رواية أيب هريرة وعائشة أم املؤمنني وسيأيت هذا احلديث بطرقه وألفاظه يف كتاب الفنت
  .وذكر الواقدي وفد الدارين من خلم وكانوا عشرة

صلى اهللا عليه وسلم يف أول سنة تسع وفد بين أسد  أنه قدم على رسول اهللا: وفد بين أسد وهكذا ذكر الواقدي
وكانوا عشرة، منهم ضرار بن االزور، ووابصة بن معبد، وطليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة بعد ذلك مث أسلم 

  ).٤(وحسن إسالمه، ونفادة بن عبد اهللا بن خلف 
  .يم، يف سنة شهباء، ومل تبعث إلينا بعثاحضرمي بن عامر يا رسول اهللا أتيناك نتدرع الليل البه: فقال له رئيسهم

  فنزل فيهم



) * [ مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي اسالمكم بل اهللا مين عليكم أن هداكم لالسالم إن كنتم صادقني* (
  ]. ١٧: احلجرات

  فغري امسهم فقال أنتم بنو) ٥(وكان فيهم قبيلة يقال هلم بنو الرتية 
__________  

  .ساسة لتجسسها االخبار للدجال، وعن عمرو بن العاص أهنا دابة االرض املذكورة يف القرآنمسيت باجل) ١(
  .بضم أوله وفتح ثانيه: عني زغر) ٢(

  .قرية مبشارف الشام
  .٤١٧ - ٤١٦/  ٥أخرج احلديث البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(

  .مطوال) ١١٩(واحلديث ) ١٢١(باب، احلديث ) ٢٤(ورواه مسلم يف كتاب الفنت 
  .نقادة بالقاف، وله ترمجة يف االصابة، وذكره بالقاف وبالفاء: يف طبقات ابن سعد) ٤(
  .بين الزنية: يف ابن سعد عن الواقدي) ٥(

الرشدة، وقد استهدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نفادة بن عبد اهللا بن خلف ناقة تكون جيدة للركوب 
بها فلم جيدها إال عند ابن عم له، فجاء هبا فأمر رسول اهللا صلى اهللا وللحلب من غري أن يكون هلا ولد معها فطل

يا رسول اهللا وفيمن : فقال" اللهم بارك فيها وفيمن منحها : " عليه وسلم حبلبها فشرب منها وسقاه سؤره مث قال
  ".وفيمن جاء هبا " جاء هبا فقال 

أنا : " اقدي فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلمأهنم كانوا تسعة نفر ومساهم الو: وفد بين عبس ذكر الواقدي
وأمر طلحة بن عبيد اهللا فعقد هلم لواء وجعل شعارهم يا عشرة، وذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه " عاشركم 

وسلم سأهلم عن خالد بن سنان العبسي الذي قدمنا ترمجته يف أيام اجلاهلية، فذكروا أنه ال عقب له، وذكر أن 
لى اهللا عليه وسلم بعثهم يرصدون عريا لقريش قدمت من الشام وهذا يقتضي تقدم وفادهتم على رسول اهللا ص

  .الفتح واهللا أعلم
  .حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عمر اجلمحي، عن أيب وجزة السعدي: وفد بين فزارة قال الواقدي

  عة عشر رجال، فيهم،ملا رجع رسول اهللا من تبوك وكان سنة تسع قدم عليه وفد بين فزارة بض: قال
خارجة بن حصن، واحلارث بن قيس بن حصن، وهو أصغرهم، على ركاب عجاف، فجاؤو مقرين باالسالم، 

  .وسأهلم رسول اهللا عن بالدهم
، وغرث عيالنا، فادع اهللا لنا، )١(يا رسول اهللا أسننت بالدنا، وهلكت مواشينا وأجدب جناتنا : فقال أحدهم

اللهم اسق بالدك وهبائمك وانشر رمحتك وأحي بلدك امليت، اللهم اسقنا غيثا : " عا فقالفصعد رسول اهللا املنرب ود
مغيثا مريا مريعا طبقا واسعا عاجال غري آجل نافعا غري ضار، اللهم اسقنا سقيا رمحة وال سقيا عذاب وال هدم، وال 

  ".غرق، وال حمق، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على االعداء 
اللهم حوالينا وال علينا على اآلكام : " فصعد رسول اهللا املنرب فدعا فقال) ٢(رأوا السماء سبتا قال فمطرت فما 

  ).٣" (والظراب وبطون االدوية ومنابت الشجر، فاجنابت السماء عن املدينة اجنياب الثوب 
ال منهم احلارث بن إهنم قدموا سنة تسع، عند مرجعه من تبوك، وكانوا ثالثة عشر رج: وفد بين مرة قال الواقدي

  عوف، فأجازهم عليه السالم بعشر أواق من فضة، وأعطى احلارث بن عوف ثنيت عشرة
__________  



  .الناحية: يف ابن سعد جنابنا، واجلناب) ١(
  .أي جاع: أي أصابتها السنة أي أجدبت ؟ ؟ وغرث: وأسننت

  .ستا: يف ابن سعد) ٢(
و  ٢٩٢/  ١فزارة ذكره ابن سعد يف الطبقات عن الواقدي يف ج خرب قدوم وفود بين أسد وبين عبس وبين ) ٣(

  .٢٩٦و  ٢٩٥

  .أوقية، وذكروا أن بالدهم جمدبة فدعا هلم
فلما رجعوا إىل بالدهم، وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا هلم فيه رسول اهللا " اللهم اسقهم الغيث : " فقال

  .صلى اهللا عليه وسلم
  .حدثين موسى بن حممد بن إبراهيم عن رجل من بين ثعلبة عن أبيه :وفد بين ثعلبة قال الواقدي

حنن رسل من خلفنا : ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من اجلعرانة سنة مثان، قدمنا عليه أربعة نفر، فقلنا: قال
  من قومنا، وهم يقرون باالسالم، فأمر لنا بضيافة، وأقمنا أياما مث جئناه لنودعه فقال

ليس عندنا : من فضة، فأعطى كل رجل منا مخس أواق، وقال) ١(أجزهم كما جتيز للوفد، فجاء ببقر : لبالل
  .دراهم، وانصرفنا إىل بالدنا
  .حدثين حممد بن صاحل عن أيب وجزة السعدي: وفد بين حمارب قال الواقدي

رث، وابنه خزمية بن سواء، سواء بن احلا: قدم وفد حمارب سنة عشر يف حجة الوداع، وهم عشرة نفر فيهم: قال
حنن على من وراءنا، ومل يكن أحد : فأنزلوا دار رملة بنت احلارث، وكان بالل يأتيهم بغداء وعشاء، فأسلموا وقالوا

يف تلك املواسم أفظ وال أغلظ على رسول اهللا منهم، وكان يف الوفد رجل منهم فعرفه رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .ذي أبقاين حىت صدقت بكاحلمد اهللا ال: وسلم فقال

ومسح رسول اهللا وجه خزمية بن سواء " إن هذه القلوب بيد اهللا عز وجل : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢(فصارت غرة بيضاء، وأجازهم كما جييز الوفد، وانصرفوا إىل بالدهم 

لبيد بن ربيعة الشاعر، وجبار بن : منهمأهنم قدموا سنة تسع وهم ثالثة عشر رجال، : وفد بين كالب ذكر الواقدي
سلمى، وكان بينه وبني كعب بن مالك خلة، فرحب به وأكرمه وأهدى إليه، وجاؤوا معه إىل رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم فسلموا عليه بسالم االسالم، وذكروا له أن الضحاك بن سفيان الكاليب سار فيهم بكتاب اهللا وسنة 
  .هبا ودعاهم إىل اهللا فاستجابوا له وأخذ صدقاهتم من أغنيائهم فصرفها على فقرائهمرسوله اليت أمره اهللا 
  أن رجال يقال له عمرو بن مالك بن قيس بن جبيد بن رؤاس بن: كالب مث ذكر الواقدي) ٣(وفد بين رؤاس بن 
__________  

  .بنقر: يف ابن سعد عن الواقدي) ١(
  ).عن النهاية(توسع أو مساها بذلك الهنا تسع بقرة بتمامها قدر كبرية واسعة، من التبقر أي ال: وبقر

  .إىل أهلهم: عن الواقدي ٢٩٩/  ١يف ابن سعد ) ٢(
  .من: من طبقات ابن سعد ويف االصل) ٣(

كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصة، قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم مث رجع إىل قومه فدعاهم إىل 
نصيب من بين عقيل مثل ما أصابوا منا، فذكر مقتلة كانت بينهم وأن عمرو بن مالك هذا قتل حىت : اهللا فقالوا



فشددت يدي يف غل وأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبلغه ما صنعت فقال لئن : رجال من بين عقيل قال
عن ميينه فأعرض عين أتاين الضرب ما فوق الغل من يده فلما جئت سلمت فلم يرد علي السالم وأعرض فأتيته 

فأتيته عن يساره فأعرض عين فأتيته من قبل وجهه فقلت يا رسول اهللا إن الرب عز وجل لريتضى فريضى فأرض 
  .عين رضي اهللا عنك

  ".قد رضيت : " قال
عقيق  -أهنم قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقطعهم العقيق : وفد بين عقيل بن كعب ذكر الواقدي

بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أعطى حممد رسول : " وهي أرض فيها خنيل وعيون وكتب بذلك كتابا -يل بين عق
، أعطاهم العقيق ما أقاموا الصالة وآتوا الزكاة ومسعوا وطاعوا، ومل يعطهم حقا ملسلم )١(اهللا ربيعا ومطرفا وأنسا 

."  
  .فكان الكتاب يف يد مطرف

عامر بن املنتفق بن عامر بن عقيل وهو أبو رزين فأعطاه ماء يقال له النظيم وبايعه وقدم عليه أيضا لقيط بن : قال
  .على قومه، وقد قدمنا قدومه وقصته وحديثه بطوله وهللا احلمد واملنة

) ٣] (عامر بن [ حنني، فذكر فيهم، قرة بن هبرية بن ) ٢(وفد بين قشري بن كعب وذلك قبل حجة الوداع، وقبل 
شري فأسلم فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكساه بردا وأمره أن يلي صدقات قومه فقال سلمة اخلري بن ق
* وأمكنها من نائل غري منفد فأضحت بروض اخلضر وهي حثيثة * حباها رسول اهللا إذ نزلت به : قرة حني رجع

  )٤(ملتردد يروى المر العاجز ا* وقد أجنحت حاجاهتا من حممد عليها فىت ال يردف الذم رجله 
  وفد بين البكاء ذكر أهنم قدموا سنة تسع وأهنم كانوا ثالثني رجال، فيهم معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء

__________  
  .٢٥٨٣هو الربيع بن معاوية بن خفاجة بن عمرو بن عقيل اخلفاجي له ترمجة يف االصابة : ربيع) ١(

وأنس هو ابن قيس  ٨٠١٧رقم /  ٣العقيلي ترمجته يف االصابة مطرف بن عبد اهللا بن االعلم بن عمرو بن ربيعة 
  .٢٧٦رقم  ١بن املنتفق بن عامر عقيل االصابة ج 

  .وبعد حنني: يف ابن سعد) ٢(
  .من االصابة) ٣(
  .تروك المر العاجز املتردد: يف ابن سعد) ٤(

تربك مبسك، وقد كربت وابين هذا بر يب يا رسول اهللا إين ا: وهو يومئذ ابن مائة سنة ومعه ابن له يقال له بشر فقال
فامسح وجهه، فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجهه وأعطاه أعنزا عفرا وبرك عليهن، فكانوا ال يصيبهم 

  .بعد ذلك قحط وال سنة
ذ ودعا له باخلري والربكات أعطاه أمحد إ* وأيب الذي مسح الرسول برأسه : حممد بن بشر بن معاوية يف ذلك: وقال

ويعود ذاك امللء بالغدوات بوركن من * ميالن وفد احلي كل عشية ) ١(عفرا نواحل لسن باللحيات * أتاه أعنزا 
أن واثلة بن االسقع الليثي قدم : وعليه مىن ما حييت صاليت وفد كنانة روى الواقدي بأسانيده* منح وبورك ماحنا 

ك فصلى معه الصبح، مث رجع إىل قومه فدعاهم وأخربهم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتجهز إىل تبو
  .عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

واهللا ال أمحلك أبدا ومسعت أخته كالمه فأسلمت وجهزته حىت سار مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال أبوه



سلم مع خالد إىل أكيدر دومة إىل تبوك وهو راكب على بعري لكعب بن عجرة، وبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  فلما رجعوا عرض واثلة على كعب بن عجرة ما كان شارطه عليه من سهم الغنيمة فقال له كعب إمنا محلتك هللا

  .عز وجل
بن رخيلة فنزلوا شعب ) ٢(أهنم قدموا عام اخلندق، وهم مائة رجل ورئيسهم مسعود : وفد أشجع ذكر الواقدي

ر هلم بأمحال التمر، ويقال بل قدموا بعد ما فرغ من بين قريظة وكانوا سبع مائة سلع فخرج إليهم رسول اهللا وأم
  .رجل فوادعهم ورجعوا مث أسلموا بعد ذلك
  .بعد الفتح فأسلم) ٣(وفد باهلة قدم رئيسهم مطرف بن الكاهن 

  وأخذ لقومه أمانا وكتب له كتابا فيه
__________  

  .عفرا ثواجل لسن باللجبات: ويف االصابة عفرا نواجل ليس باللجبات،: يف ابن سعد) ١(
  .عظام البطون: وثواجل

وهو مسعود بن رخيلة بن عابد بن مالك بن حبيب بن نبيح بن ثعلبة بن قنفذ بن حالوة بن سبيع بن بكر بن ) ٢(
  .اشجع االشجعي

  .قال الطربي قاد اشجع يوم االحزاب وهو مشرك
  .٣٥٧/  ٤(له ترمجة يف أسد الغابة 

  ).٤١٠/  ٣االصابة 
  .وهو مطرف بن خالد بن نضلة الباهلي من بين قراض بن معن) ٣(

  ).هناية االرب للقلقشندي(وبنو قراض داخل يف بين باهلة وليس منهم، منهم باهليون باالدخال باالصل 
: الغابة ، قسم منه يف االصابة وأوعز إليه يف أسد٢٨٤/  ١كتب له النيب صلى اهللا عليه وآله نصه كما يف الطبقات 

  .هذا كتاب من حممد رسول اهللا، ملطرف بن الكاهن وملن سكن بيشه من باهلة
  ان من احىي أرضا مواتا بيضاء 

  .الفرائض وشرائع االسالم كتبه عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
) ١(قيس بن نشبة : وقدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل من بين سليم يقاله له: وفد بين سليم قال

فسمع كالمه وسأله عن أشياء فأجابه ووعى ذلك كله، ودعاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل االسالم فأسلم، 
  مسعت ترمجة الروم وهينمة فارس وأشعار العرب، وكهانة الكهان وكالم: ورجع إىل قومه بين سليم فقال

وا بنصيبكم منه، فلما كان عام الفتح خرجت مقاول محري، فما يشبه كالم حممد شيئا من كالمهم، فأطيعوين وخذ
  .مائة) ٢(بنو سليم، فلقوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقديد وهم سبع 

ويقال كانوا ألفا وفيهم العباس بن مرداس ومجاعة من أعياهنم فأسلموا وقالوا اجعلنا يف مقدمتك، واجعل لواءنا أمحر 
  .وشعارنا مقدما ففعل ذلك هبم

  .الفتح والطائف وحنينافشهدوا معه 
* أرب يبول الثعلبان برأسه : وقد كان راشد بن عبد ربه السلمي يعبد صنما فرآه يوما وثعلبان يبوالن عليه فقال

لقد ذل من بالت عليه الثعالب مث شد عليه فكسره مث جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأسلم وقال له 
  .امسك ؟ قال غاوى بن عبد العزىرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما 



بل أنت راشد بن عبد ربه واقطعه موضعا يقال له رهاط فيه عني جتري يقال هلا عني الرسول وقال هو خري : فقال
  .بين سليم وعقد له على قومه وشهد الفتح وما بعدها

اهللا عليه وسلم عبد  عبد عوف بن أصرم، فأسلم ومساه رسول اهللا صلى: وفد بين هالل بن عامر وذكر يف وفدهم
اهللا، وقبيصة بن خمارق الذي له حديث يف الصدقات، وذكر يف وفد بين هالل زياد بن عبد اهللا بن مالك بن جنري 

بن اهلدم بن رويبة بن عبد اهللا بن هالل بن عامر فلما دخل املدينة ميم منزل خالته ميمونة بنت احلارث فدخل ) ٣(
  .هللا عليه وسلم منزله رآه فغضب ورجععليها فلما دخل رسول اهللا صلى ا

فدخل مث خرج إىل املسجد، ومعه فصلى الظهر مث أدنا زيادا فدعا له ووضع ) ٤(يا رسول اهللا انه ابن أخيت : فقالت
  .ما زلنا نتعرف الربكة يف وجه زياد: يده على رأسه مث حدرها على طرف أنفه فكانت بنو هالل تقول

  :وقال الشاعر لعلي بن زياد
__________  
فيها م ؟ اخ االنعام ومراح، فهي له، وعليهم يف كل ثلثني من البقر فارض ويف كل أربعني من الغنم عتود، ويف = 

  .كل مخسني من االبل ثاغية مسنة، وليس للمصدق ان يصدقها إال يف مراعيها، وهم آمنون بأمان اهللا
  .٢٦٠/  ٣االصابة وله ترمجة قيس بن نسيبة، وقيس بن نشبة السلمي يف : يف ابن سعد) ١(
  .تسعمائة: يف ابن سعد) ٢(
  .ابن جبري بن اهلزم: يف ابن سعد) ٣(
  .عزة: غرة بنت احلارث، وذكرها يف االصابة: ذكرها ابن سعد قال) ٤(

أو متهم ) ٢(من عابر * ودعا له باخلري عند املسجد أعين زيادا ال أريد سواءه * مسح الرسول برأسه ) ١(إن الذي 
أهنم ملا قدموا : حىت تبوأ بيته يف ملحد وفد بين بكر بن وائل ذكر الواقدي* منجد ما زال ذاك النور يف عرنينه  أو

  .سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قس بن ساعدة
ليس ذاك منكم ذاك رجل من إياد حتنف يف اجلاهلية فواىف عكاظ والناس جمتمعون فكلمهم بكالمه الذي : فقال
  .عنه حفظ
  .وعبد اهللا بن مرثد وحسان بن خوط) ٣(وكان يف الوفد بشري بن اخلصاصية : قال

رسول بكر كلها إىل النيب وفد بين تغلب ذكر أهنمو كانوا * أنا وحسان بن خوط وأيب : فقال رجل من ولد حسان
ول اهللا صلى اهللا ستة عشر رجال مسلمني ونصارى عليهم صلب الذهب، فنزلوا دار رمله بنت احلارث فصاحل رس

  .أوالدهم يف النصرانية وأجاز املسلمني منهم) ٤(عليه وسلم النصارى على أن ال يضيعوا 
أهنم قدموا سنة تسع، وأهنم كانوا ثالثة رجال فأجازهم أكثر ما : ذكر الواقدي) ٥(وفد جتيب : وفادات أهل اليمن

يه وسلم ما حاجتك ؟ فقال يا رسول اهللا أدع اهللا يغفر أجاز غريهم، وأن غالما منهم قال له رسول اهللا صلى اهللا عل
  .يل ويرمحين وجيعل غنائي يف قليب

  ".اللهم اغفر له وارمحه، واجعل غناه يف قلبه : " فقال
  .فكان بعد ذلك من أزهد الناس

  )٦(وفد خوالن 
  يه وسلم عنذكر أهنم كانوا عشرة، وأهنم قدموا يف شعبان سنة عشر، وسأهلم رسول اهللا صلى اهللا عل

__________  



  .من عاثر: يف ابن سعد) ٢...(يا بن الذي: يف االصابة) ١(
وهو بشري بن معبد بن شراحيل بن سبع بن ضبارى بن سدوس بن سنان بن ذهل السدوسي، واخلصاصية أمه، ) ٣(

  ).االصابة(هي جدته : قال ابن عبد الرب
  .يصبغوا: يف ابن سعد عن الواقدي) ٤(

بالدهم باجلزيرة الفراتية جبهات سنجار ونصيبني وتعرف ديارهم بديار ربيعة، : يف هناية االرب وقال القلقشندي
  .وكانت النصرانية غالبة عليهم جملاورة الروم

  ).١٧٦ص (
  .أمهم: بطن من كندة وهم بنو أشرس بن شبيب بن السكون بن كندة، وجتيب: بنو جتيب) ٥(
نية، وهم بنو خوالن بن مالك بن احلارث بن مرة بن أدد بن زيد بن بطن من كهالن من القحطا: بنو خوالن) ٦(

  .يشجب عن عريب بن زيد بن كهالن، وبالدهم يف بالد اليمن من شرقيه
  ).٢٣١: هناية االرب(

أبدلناه خريا منه ولو قد رجعنا هلدمناه، وتعلموا القرآن والسنن فلما : عم أنس، فقالوا: صنمهم الذي كان يقال له
  .دموا الصنم، وأحلوا ما أحل اهللا وحرموا ما حرم اهللارجعوا ه

ذكر أهنم كانوا حيرمون أكل القلب، فلما أسلم وفدهم أمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(وفد جعفي 
: حذه ويده ترعد فأكله وقال) ه ؟(بأكل القلب وأمر به فشوي وناوله رئيسهم وقال ال يتم إميانكم حىت تأكلوه 

وترعد حني مسته بناين بسم اهللا الرمحن الرحيم فصل يف قدوم االزد على رسول اهللا * أكلت القلب كرها  على أين
صلى اهللا عليه وسلم ذكر أبو نعيم يف كتاب معرفة الصحابة واحلافظ أبو موسى املديين من حديث أمحد بن أيب 

حدثين أيب عن : بن سويد االزدي، قال) ٢( حدثين علقمة بن مرثد: مسعت أبا سليمان الداراين قال: احلواري قال
  .جدي عن سويد بن احلارث

  وفدت سابع سبعة من قومي على: قال
ما أنتم ؟ قلنا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما دخلنا عليه وكلمناه فأعجبه ما رأى من مستنا وزينا فقال

قلنا مخس " حقيقة فما حقيقة قولكم وإميانكم  إن لكل قول" مؤمنون فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 
عشرة خصلة، مخس منها أمرتنا هبا رسلك أن نؤمن هبا، ومخس أمرتنا أن نعمل هبا، ومخس ختلقنا هبا يف اجلاهلية 

  .فنحن عليها إال أن تكره منها شيئا
أمرتنا أن نؤمن : قلنا" هبا ؟  ما اخلمسة اليت أمرتكم هبا رسلي أن تؤمنوا: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .باهللا ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد املوت
ال إله إال اهللا، ونقيم الصالة، ونؤيت الزكاة، : قلنا أمرتنا أن نقول" وما اخلمسة اليت أمرتكم أن تعملوا هبا ؟ : " قال

  .ونصوم رمضان، وحنج البيت من استطاع إليه سبيال
  ".ختلقتم هبا يف اجلاهلية ؟ ) ٣(يت وما اخلمسة ال: " فقال
الشكر عند الرخاء، والصرب عند البالء، والرضى مبر القضاء، والصدق يف مواطن اللقاء، وترك الشماتة : قالوا

  .باالعداء
وأنا أزيدكم : " مث قال" حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما تقولون، فال جتمعوا ما ال تأكلون، وال تبنوا ما تسكنون، وال تنافسوا مخسا ف



  يف شئ أنتم عنه غدا تزولون، واتقوا اهللا الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما
__________  

وفد منهم إىل النيب صلى اهللا عليه وآله  بطن من سعد العشرية من القحطانية والنسبة إليهم جعفي،: بنو جعفى) ١(
  .٣٢٥/  ١قيس بن سلمة، وسلمة بن يزيد، وكتب لقيس كتابا ذكره ابن سعد يف الطبقات ج 

  .وبنو جعفى يف خمالفهم باليمن بينه وبني اليمن اثنان ومثانون فرسخا
  .علقمة بن يزيد: يف أسد الغابة واالصابة) ٢(
  .الذي: من أسد الغابة، ويف االصل) ٣(

  ".عليه تقدمون، وفيه ختلدون 
  .فانصرف القوم من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحفظوا وصيته وعملوا هبا

  وفد كندة وأهنم كانوا بضعة عشر راكبا عليهم االشعث بن قيس وأنه أجازهم بعشر أواق وأجاز: مث ذكر
  .االشعث ثنيت عشرة أوقية وقد تقدم

بضعة عشر راكبا فصادفوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب على املنرب، فجلسوا قدموا يف ) ١(وفد الصدف 
السالم عليك أيها النيب : فقاموا قياما فقالوا" فهال سلمتم " قال ! نعم : قالوا" أمسلمون أنتم ؟ : " ومل يسلموا فقال
  .ورمحة اهللا وبركاته

  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن أوقات الصلواتفجلسوا وسألوا رس" وعليكم السالم، أجلسوا : " فقال
) ٢(وقدم أبو ثعلبة اخلشين ورسول اهللا جيهز إىل خيرب فشهد معه خيرب، مث قدم بعد ذلك بضعة : وفد خشني قال

  .عشر رجال منهم فأسلموا
  .ينيوفد بين سعد مث ذكر وفد بين سعد هذمي وبلي وهبراء وبين عذرة وسالمان وجهينة وبين كلب واجلرم

  .وقد تقدم احلديث عمرو بن سلمة اجلرمي يف صحيح البخاري
، ووفد الداريني والرهاووين، وبين )٣(وفد االزد وغسان واحلارث بن كعب ومهدان وسعد العشرية وقيس : وذكر

  .عامر واملسجع وجبيلة وخثعم وحضرموت
  ).٤(ا وأبضعه وذكر فيهم وائل بن حجر وذكر فيهم امللوك االربعة محيدا وخموسا ومشرج

  .وتكلم الواقدي كالما فيه طول) ٥(وقد ورد يف مسند أمحد لعنهم مع أختهم العمردة 
__________  

  .حي من حضرموت: بنو الصدف) ١(
والصدف هو ابن مالك بن مراتع بن كندة، مسي الصدف النه صدف عن قومه حني أتاهم سيل العرم، مث حلق بكندة 

  .فنزل هبم، والنسبة إليهم صديف
  ).٦٨القلقشندي  -هناية االرب (
  .سبعة نفر: يف ابن سعد) ٢(

وبنو خشني بطن من قضاعة من القحطانية، وهم بنو خشني بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلايف بن 
  .قضاعة

  ).٢٢٩هناية االرب (
  .وعنس: يف رواية ابن سعد عن الواقدي) ٣(



  .بضعة وهم ملوك بين وليعةمحدة وخموس ومشرح وأ: يف ابن سعد) ٤(
  .مع أخيهم الغمر، وأثبتنا ما يف القاموس ولعله االصح: يف االصل) ٥(

  ).٢(وأسلم وجذام ومهرة ومحري وجنران وحيسان ) ١(وذكر وفد أزد عمان وغافق وبارق ومثالة واحلدار 
  .ردناه كفاية واهللا أعلموبسط الكالم على هذه القبائل بطول جدا، وقد قدمنا بعض ما يتعلق بذلك وفيما أو

  .مث قال الواقدي
بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وفد السباع حدثين شعيب بن عبادة عن املطلب بن عبد اهللا بن حنظب قال

  .جالس باملدينة يف أصحابه أقبل ذئب فوقف بني يديه فعوى
أحببتم أن تفرضوا له شيئا ال يعدوه إىل غريه  هذا وافد السباع إليكم، فإن: " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".وإن أحببتم تركتموه وحتذرمت منه فما أخذ فهو رزقه 
أي خالسهم : يا رسول اهللا ما تطيب أنفسنا له بشئ، فأومأ إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بأصابعه الثالث: قالوا

  .فوىل وله عسالن
حدثنا يزيد بن : لذئب الذي ذكر يف احلديث الذي رواه االمام أمحدوهذا مرسل من هذا الوجه ويشبه هذا الذئب ا

  .، عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري)٣(هارون أنبأنا القاسم بن الفضل احلداين 
أال تتقي اهللا تنزع مين : عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبها الراعي، فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه فقال: قال

  .يا عجبا ذئب مقع على ذنبه يكلمين كالم االنس:  إيل، فقالرزقا ساقه اهللا
أال أخربك بأعجب من ذلك ؟ حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيثرب خيرب الناس بأنباء ما قد : فقال الذئب

  .سبق
لى اهللا عليه فأقبل الراعي يسوق غنمه، حىت دخل املدينة فزاواها إىل زاوية من زواياها مث أتى رسول اهللا ص: قال

أخربهم، : الصالة جامعة، مث خرج فقال لالعرايب: وسلم فأخربه، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنودي
صدق والذي نفس حممد بيده ال تقوم الساعة حىت تكلم السباع " فأخربهم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٤" (فخذه مبا أحدث أهله بعده االنس وتكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وختربه 
وقد رواه الترمذي عن سفيان بن وكيع بن اجلراح، عن أبيه عن القاسم بن الفضل به، وقال حسن غريب صحيح 

  ال نعرفه إال من حديث
  .القاسم بن الفضل به وهو ثقة مأمون عند أهل احلديث وثقه حيىي وابن مهدي

و اليمان، أنبأنا شعيب هو ابن أيب محزة حدثين عبد اهللا بن أيب احلسني، حدثنا أب: وقد رواه االمام أمحد أيضا: قلت
  .حدثين مهران، أنبأنا أبو سعيد اخلدري حدثه، فذكر هذه القصة بطوهلا بأبسط من هذا السياق

  حدثنا أبو النضر، ثنا عبد احلميد بن هبرام، ثنا شهر،: مث رواه أمحد
__________  

  .واحلدان يف ابن سعد) ١(
  .٣٥٩ - ٣٢٩/  ١جيشان يف رواية الواقدي، وقد ذكر وفاداهتم ابن سعد يف طبقاته عن الواقدي ج  )٢(
  .يف نسخ البداية املطبوعة احلراين، حتريف) ٣(

  .واحلداين نسبة إىل حملة بالبصرة نزهلا لطن من االزد يقال هلم حدان
  .٢٨٤/  ١اللباب 



باب ما جاء يف  -، وروى الترمذي جزء منه يف كتاب الفنت ٨٤ - ٨٣/  ٣رواه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٤(
  .٤١/  ٦، ورواه البيهقي يف الدالئل ج )٤٧٦/  ٤(كالم السباع 

  ).١(وحدث أبو سعيد فذكره وهذا السياق أشبه واهللا أعلم وهو إسناد على شرط أهل السنن ومل خيرجوه : قال
* تقصينا الكالم يف ذلك عند قوله تعاىل يف سورة االحقاف فصل وقد تقدم ذكر وفود اجلن مبكة قبل اهلجرة، وقد 

فذكرنا ما ورد من االحاديث يف ذلك واآلثار وأوردنا حديث ) * وإذ صرفنا إليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن(
  .سواد بن قارب الذي كان كاهنا فأسلم

وشدها * عجبت للجن واجناسها : قال لهحني ) ٢] (الرئي [ وما رواه عن رئيه الذي كان يأتيه باخلرب حني أسلم 
واسم بعينيك * ما مؤمن اجلن كأرجاسها فاهنض إىل الصفوة من هاشم * العيس بأحالسها هتوي إىل مكة تبغي اهلدى 

  :إىل راسها مث قوله
صفوة ليس قدامها كأذناهبا فاهنض إىل ال* وشدها العيس باقتاهبا هتوي إىل مكة تبغى اهلدى * عجبت للجن وتطالهبا 

هتوي إىل مكة تبغي : وشدها العيس بأكوارها مث قوله* واسم بعينيك إىل باهبا عجبت للجن وختبارها * من هاشم 
ما مؤمنوا اجلن ككفارها وهذا وأمثاله مما يدل * ليس ذوو الشر كأخيارها فاهنض إىل الصفوة من هاشم * اهلدى 

  .ا فيه كفاية وهللا احلمد واملنة وبه التوفيقعلى تكرار وفود اجلن إىل مكة وقد قررنا ذلك هنالك مب
وقد أورد احلافظ أبو بكر البيهقي هاهنا حديثا غريبا جدا بل منكرا أو موضوعا ولكن خمرجه عزيز أحببنا أن نورده 

بن القيس بن ) ٤(قدوم هامة بن هيم ] ما روي يف [ باب ): ٣(كما أورده والعجب منه فإنه قال يف دالئل النبوة 
  .على النيب صلى اهللا عليه وسلم وإسالمه إبليس

حممد بن احلسني بن داود العلوي رمحه اهللا أنبأنا أبو نصر حممد بن محدويه بن سهل القاري ) ٥(أخربنا أبو احلسني 
  املروزي، ثنا

__________  
  .٨٨/  ٣رواه أمحد يف مسنده ج ) ١(

ها المحد، والبن سعد والبزار، وللحاكم وعزا) ٦١/  ٢(ونقل قصة الذئب السيوطي يف اخلصائص الكربى 
  .وللبيهقي واليب نعيم من طرق عن أيب سعيد اخلدري

  .من سرية ابن كثري) ٢(
  .، وما بني معكوفتني يف اخلرب زيادة استدركت من الدالئل٤١٨/  ٥دالئل النبوة ج ) ٣(
  .من الدالئل، ويف االصل هيثم) ٤(
  .أبو احلسن: من الدالئل ويف االصل) ٥(

  .بد اهللا بن محاد اآلملي، ثنا حممد بن أيب معشر، أخربين أيب، عن نافع عن ابن عمرع
بينا حنن قعود مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على جبل من جبال هتامة إذ أقبل شيخ : قال عمر رضي اهللا عنه: قال
  بيده

قال " غمة جن وغمغمتهم من أنت ؟ ن: " مث قال] عليه السالم [ عصا، فسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم فرد 
  .أنا هامة بن هيم بن القيس بن إبليس

قد افنيت الدنيا : قال" فما بينك وبني إبليس إال أبوان، فكم أتى لك من الدهر : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم



، وآمر بافساد الطعام، عمرها إال قليال ليايل قتل قابيل هابيل كنت غالما ابن أعوام أفهم الكالم، وأمر باآلكام
  .وقطيعة االرحام

قال ذرين من الترداد إين " بئس عمل الشيخ املتوسم، والشباب املتلوم : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
تائب إىل اهللا عز وجل، إين كنت مع نوح يف مسجده مع من آمن به من قومه، فلم أزل أعاتبه على دعوته على 

  .ال جرم إين على ذلك من النادمني، وأعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني: ، وقالقومه حىت بكى وأبكاين
يا هام : يا نوح إين كنت ممن اشترك يف دم السعيد الشهيد هابيل بن آدم فهل جتد يل عندك توبة ؟ قال: قلت: قال

د تاب إىل اهللا بالغ أمره ما بلغ هم باخلري وافعله قبل احلسرة والندامة، إين قرأت فيما أنزل اهللا علي أنه ليس من عب
  .إال تاب اهللا عليه، قم فتوضأ وأسجد هللا سجدتني

  .ففعلت من ساعيت ما أمرين به: قال
وكنت مع هود يف مسجده مع من : أرفع رأسك فقد نزلت توبتك من السماء فخررت هللا ساجدا، قال: فناداين

ال جرم إين على ذلك من : بكى عليهم وأبكاين، فقال آمن به من قومه فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حىت
وكنت مع صاحل يف مسجده، مع من آمن به من قومه فلم أزل : النادمني وأعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني، قال

أنا على ذلك من النادمني، وأعوذ باهللا أن أكون من اجلاهلني، : أعاتبه على دعوته على قومه حىت بكى وأبكاين وقال
ت أزور يعقوب، وكنت مع يوسف يف املكان االمني، ومنت ألقى الياس يف االودية وأنا القاه اآلن، وإين لقيت وكن

  .إن لقيت عيسى ابن مرمي فأقره مين السالم: موسى بن عمران فعلمين من التوراة وقال
اهللا عليه وسلم فأقرئه  إن لقيت حممدا صلى: وإين لقيت عيسى ابن مرمي فأقرأته عن موسى السالم، وإن عيسى قال
وعلى عيسى السالم، ما دامت الدنيا، : مين السالم، فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عينيه فبكى مث قال

  .وعليك السالم يا هام بأدائك االمانة
لم إذا فعلمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: يا رسول اهللا افعل يب ما فعل موسى إنه علمين من التوراة، قال: قال

  :وقعت الواقعة واملرسالت، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت، واملعوذتني، وقل هو اهللا أحد، وقال
  ".ارفع إلينا حاجتك يا هامة، وال تدع زيارتنا " 

: فقبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يعد إلينا فال ندري اآلن أحي هو أم ميت ؟ مث قال البيهقي: قال عمر
  .عشر هذا قد روى عنه الكبار إال أن أهل العلم باحلديث يضعفونهابن أيب م

  ).١(وقد روي هذا احلديث من وجه آخر هو أقوى منه واهللا أعلم 
__________  

  .ال أصل له: رواه العقيلي يف الضعفاء وقال) ١(
  .زوائد الزهد وابن مردويه يف التفسري، وأبو نعيم يف احللية والدالئل، و عبد اهللا بن االمام أمحد يف

   ١٧٤/  ١والسيوطي يف الاللئ املصنوعة ) الوفاء(وأورده ابن اجلوزي يف املوضوعات، وأشار إليه يف مقدمة كتابه 

مث بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سنة عشر من اهلجرة باب بعث رسول اهللا خالد بن الوليد قال ابن إسحاق
مجادى االوىل سنة عشر إىل بين احلارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم خالد بن الوليد يف شهر ربيع اآلخر أو 

  .إىل االسالم، قبل أن يقاتلهم، ثالثا فإن استجابوا فاقبل منهم وإن مل يفعلوا فقاتلهم
: أيها الناس: فخرج خالد حىت قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون يف كل وجه، ويدعون إىل االسالم ويقولون

وا، فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم االسالم وكتاب اهللا وسنة نبيه صلى أسلموا تسلم



  .اهللا عليه وسلم كما أمره رسول اهللا إن هم أسلموا ومل يقاتلوا
من  بسم اهللا الرمحن الرحيم، حملمد النيب رسول اهللا: مث كتب خالد بن الوليد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أما بعد يا : السالم عليك يا رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته، فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو: خالد بن الوليد
رسول اهللا صلى اهللا عليك، فإنك بعثتين إىل بين احلارث بن كعب، وأمرتين إذا أتيتهم أن ال أقاتلهم ثالثة أيام، وأن 

قبلت منهم، وعلمتهم معامل االسالم وكتاب اهللا وسنة نبيه ) ١] (أقمت هبم و [ أدعوهم إىل االسالم، فإن أسلموا 
: [ وإن مل يسلموا قاتلتهم، وإين قدمت عليهم فدعوهتم إىل االسالم ثالثة أيام كما أمرين رسول، وبعثت فيهم ركبانا

ظهرهم آمرهم مبا أمرهم اهللا به يا بين احلارث أسلموا تسلموا فأسلموا ومل يقاتلوا، وأنا مقيم بني أ) ٢] (قالوا 
  وأهناهم عما هناهم اهللا عنه وأعلمهم معامل

االسالم وسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم، حىت يكتب إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والسالم عليك يا رسول 
  .اهللا ورمحة اهللا وبركاته

من حممد النيب رسول اهللا إىل خالد بن : الرحيمبسم اهللا الرمحن : " فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .الوليد، سالم عليك، فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو

أما بعد، فإن كتابك جاءين مع رسولك خيرب أن بين احلارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم، وأجابوا إىل ما 
أن حممدا عبده ورسوله، وأن قد هداهم اهللا هبداه، فبشرهم دعوهتم إليه من االسالم، وشهدوا أن ال إله إال اهللا، و

  ".وأنذرهم، وأقبل، وليقبل معك وفدهم، والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته 
فأقبل خالد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقبل معه وفد بين احلارث بن كعب، منهم قيس بن احلصني ذو 

اهللا القناين، ) ٤(الزيادي، وشداد بن عبيد ) ٣(بن احملجل، و عبد اهللا بن قراد الغصة، ويزيد بن عبد املدان، ويزيد 
  ).٥(وعمرو بن عبد اهللا الضبايب 

  فلما قدموا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .من ابن هشام) ١(
  .من ابن هشام) ٢(
  .قداذ: لغابةقداد، ويف أسد ا: قراد، ويف الطربي قريظ، ويف االصابة: قوله) ٣(
  .عبد اهللا: يف ابن هشام والطربي) ٤(
  .يف بين بكر: وبالفتح يف نسب النابغة الذبياين، وبالضم: بكسر الضاد، قال السهيلي: الضبايب) ٥(

  .ورآهم
يا رسول اهللا هؤالء بنو احلارث بن كعب، فلما وقفوا على : قال من هؤالء القوم الذين كأهنم رجال اهلند ؟ قيل

  .نشهد أنك رسول اهللا وأنه ال إله إال اهللا:  صلى اهللا عليه وسلم سلموا عليه وقالوارسول اهللا
  .فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا

ثة فلم يراجعه فسكتوا فلم يراجعه منهم أحد، مث أعادها الثانية مث الثال" أنتم الذين إذا زجروا استقدموا : " مث قال
  .منهم أحد، مث أعادها الرابعة

  .حنن الذين إذا زجروا استقدموا قاهلا أربع مرات! نعم يا رسول اهللا : قال يزيد بن عبد املدان
لو أن خالدا مل يكتب إيل أنكم أسلمتم ومل تقاتلوا، اللقيت رؤوسكم حتت : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  ".أقدامكم 
  أما واهللا ما محدناك وال: بن عبد املدان فقال يزيد
  .محدنا خالدا

  .صدقتم: قال فمن محدمت ؟ قالوا محدنا اهللا الذي هدانا بك يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ممل نك نغلب أحدا، قال بلى، كنتم تغلبون من قاتلك: مب كنتم تغلبون من قاتلكم يف اجلاهلية ؟ قالوا: مث قال
مث أمر عليهم " صدقتم : " كنا نغلب من قاتلنا يا رسول اهللا إنا كنا جنتمع وال نتفرق، وال نبدأ أحدا بظلم قال: قالوا

  .قيس بن احلصني
مث بعث إليهم بعد أن وىل وفدهم : مث رجعوا إىل قومهم يف بقية شوال أو يف صدر ذي القعدة، قال: قال ابن إسحاق

لدين، ويعلمهم السنة ومعامل االسالم، ويأخذ منهم صدقاهتم، وكتب له كتاب عهد إليه عمرو بن حزم ليفقههم يف ا
من طريق البيهقي وقد رواه النسائي ) ١(فيه عهده وأمره أمره، مث أورده ابن أسحاق وقد قدمناه يف وفد ملوك محري 

  .نظري ما ساقه حممد بن إسحاق بغري إسناد
باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل : المراء إىل أهل اليمن قال البخاريبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا

  .حجة الوداع
بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن : حدثنا موسى، ثنا أبو عوانة ثنا عبد امللك، عن أيب بردة قال

يسرا وال تعسرا وبشرا : " ، مث قالواليمن خمالفان: وبعث كل واحد منهما على خمالف، قال: جبل إىل اليمن قال
وكان كل واحد منهما إذا سار : وتطاوعا وال ختتلفا وانطلق كل واحد منهما إىل عمله، قال: ويف رواية" وال تنفرا 

فسار معاذ يف أرضه قريبا من صاحبه أيب ) ٢] (فسلم عليه [ يف أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا 
لته حىت انتهى إليه، فإذا هو جالس وقد اجتمع الناس إليه، وإذا رجل عنده قد مجعت موسى، فجاء يسري على بغ

ال أنزل حىت يقتل، : هذا رجل كفر بعد إسالمه، قال: يداه إىل عنقه، فقال له معاذ يا عبد اهللا بن قيس أمي هذا قال
  .ما أنزل حىت يقتل فأمر به فقتل مث نزل: إمنا جئ به لذلك، فانزل، قال: قال
  يا عبد اهللا كيف تقرأ: فقال

__________  
  .٨٩انظر الكتاب يف هذا اجلزء ص ) ١(
  .٨باب فتح الباري ج ) ٦٠(كتاب املغازي  ٦٤: من البخاري يف) ٢(

فكيف تقرأ أنت يا معاذ ؟ قال أنام أول الليل، فأقوم وقد قضيت جزئي من : تفوقا قال) ١(أتفوقه : القرآن ؟ قال
  ).٢(اهللا يل، فأحتسب نوميت كما أحتسب قوميت  النوم، فاقرأ ما كتبت

  .انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه
  .ثنا إسحاق، ثنا خالد، عن الشيباين، عن سعيد بن أيب بردة، عن أبيه، عن أيب موسى االشعري: مث قال البخاري

البتع واملزر فقلت : فقال ما هي ؟ قالأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه إىل اليمن فسأله عن أشربة تصنع هبا 
  .ما البتع ؟ قال نبيذ العسل، واملزر نبيذ الشعري: اليب بردة

  ).٣(رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباين عن أيب بردة " كل مسكر حرام : " فقال
  .ورواه مسلم من حديث سعيد بن أيب بردة

بن أيب إسحاق، عن حيىي بن عبد اهللا بن صيفي، عن أيب معبد  حدثنا حبان، أنبأنا عبد اهللا، عن زكريا: وقال البخاري



إنك : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل حني بعثه إىل اليمن: موىل ابن عباس عن ابن عباس قال
هم أطاعوا  ستأيت قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، فان

لك بذلك، فأخربهم أن اهللا فرض عليهم مخس صلوات كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخربهم أن اهللا 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم، فان هم أطاعوا لك بذلك فاياك وكرائم أمواهلم، واتق 

  ).٤" (دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب 
  .وقد أخرجه بقية اجلماعة من طرق متعددة

ثنا أبو املغرية، ثنا صفوان، حدثين راشد بن سعد، عن عاصم بن محيد السكوين، عن معاذ بن : وقال االمام أمحد
  .جبل
ملا بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب، ورسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

يا معاذ إنك عسى أن ال تلقاين بعد عامي هذا، ولعلك أن متر مبسجدي : ميشي حتت راحلته، فلما فرغ قال وسلم
إن أوىل : " هذا وقربي، فبكى معاذ خشعا لفراق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث التفت بوجهه حنو املدينة فقال

مان، عن صفوان بن عمرو، عن راشد بن سعد، عن مث رواه عن أيب الي" الناس يب املتقون من كانوا وحيث كانوا 
أن معاذ ملا بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب : عاصم بن محيد السكوين

إنك عسى أن ال تلقاين بعد عامي هذا، ولعلك أن متر " ورسول اهللا ميشي حتت راحلته، فلما فرغ قال يا معاذ 
  مبسجدي
ال تبك يا معاذ، للبكاء أوان، البكاء " فبكى معاذ خشعا لفراق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال " قربي هذا و

  ).٥" (من الشيطان 
  حدثنا أبو املغرية، ثنا صفوان، حدثين أبو زياد حيىي بن: وقال االمام أمحد

__________  
وهي ان حتلب : ئ وحينا بعد حني، مأخوذ من فواق الناقةأي أالزم قراءته ليال وهنارا شيئا بعد ش: أتفوقه تفوقا) ١(

  .مث تترك ساعة حىت تدر مث حتلب
  .٤٣٤١احلديث  ٦٠/  ٨فتح الباري ج ) ٢(
  .٤٣٤٢فتح الباري احلديث ) ٣(

  .٦١/  ٨ج 
  .٤٣٤٧فتح الباري احلديث ) ٤(

  .٦٤/  ٨ج 
  .٢٣٥/  ٥مسند االمام أمحد ج ) ٥(

: بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن، فقال: عن معاذ أنه كان يقول عبيد الغساين، عن يزيد بن قطيب،
لعلك أن متر بقربي ومسجدي فقد بعثتك إىل قوم رقيقة قلوهبم يقاتلون على احلق مرتني، فقاتل مبن أطاعك منهم " 

فانزل بني احليني السكون  من عصاك، مث يفيئون إىل االسالم حىت تبادر املرأة زوجها والولد والده واالخ أخاه،
  ".والسكاسك 

وهذا احلديث فيه إشارة وظهور وإمياء إىل أن معاذا رضي اهللا عنه، ال جيتمع بالنيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك، 
وكذلك وقع فإنه أقام باليمن حىت كانت حجة الوداع، مث كانت وفاته عليه السالم بعد أحد ومثانني يوما من يوم 



  .احلج االكرب
: حدثنا وكيع عن االعمش عن أيب ظبيان، عن معاذ أنه ملا رجع من اليمن قال: فأما احلديث الذي قال االمام أمحد

لو كنت آمر بشرا أن يسجد لبشر : " يا رسول اهللا رأيت رجاال باليمن يسجد بعضهم لبعض أفال نسجد لك قال
مسعت أبا ظبيان حيدث عن رجل من :  عن االعمشوقد رواه أمحد، عن ابن منري" المرت املرأة أن تسجد لزوجها 
  .يا رسول اهللا إين رأيت رجاال: أقبل معاذ من اليمن فقال: االنصار عن معاذ بن جبل قال

  .فذكر معناه
ملا قدم معاذ من الشام : فقصد دار على رجل منهم ومثله ال حيتج به وال سيما وقد خالفه غريه ممن يعتد به فقالوا

  ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا إمساعيل بن عياش، كذلك رواه أمحد
  .عن عبد الرمحن بن أيب حسني، عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل

ثنا وكيع، وثنا : وقال أمحد" مفاتيح اجلنة شهادة أن ال إله إال اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .، عن معاذسفيان، عن حبيب بن أيب ثابت، عن ميمون بن أيب شبيب

قال وكيع " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يا معاذ اتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس خبلق حسن 
حدثنا إمساعيل، : وهو السماع االول، وقال سفيان مرة عن معاذ مث قال االمام أمحد: وجدته يف كتايب، عن أيب ذر

  .أيب شبيب عن معاذ عن ليث، عن حبيب بن أيب ثابت، عن ميمون بن
زدين، : زدين قال اتبع السيئة احلسنة متحها، قال: اتق اهللا حيثما كنت، قال: " يا رسول اهللا أوصين، فقال: أنه قال
  ".خالف الناس خبلق حسن : قال

  .حسن: عن حممود بن غيالن، عن وكيع، عن سفيان الثوري به وقال: وقد رواه الترمذي يف جامعه
  .طراف وتابعه فضيل بن سليمان، عن ليث بن أيب سليم، عن االعمش عن حبيب بهقال شيخنا يف اال

ثنا أبو اليمان، ثنا إمساعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري احلضرمي، : وقال أمحد
  .عن معاذ بن جبل

ك باهللا شيئا وإن قتلت وحرقت، وال ال تشر: " أوصاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعشر كلمات قال: قال
وإن أمراك أن خترج من مالك وأهلك، وال تتركن صالة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صالة ) ١] (والديك [ تعقن 

مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة اهللا، وال تشربن مخرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك واملعصية فإن باملعصية حيل 
  ار من الزحف وإن هلكسخط اهللا، وإياك والفر

__________  
  .من مسند أمحد) ١(

الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، وال ترفع عنهم عصاك أدبا، 
ثنا يونس، ثنا بقية، عن السري بن ينعم، عن شريح، عن مسروق عن : وقال االمام أمحد" وأحبهم يف اهللا عز وجل 

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بعثه إىل اليمن :معاذ بن جبل
يعين  -ثنا سليمان بن داود اهلامشي، ثنا أبو بكر : وقال أمحد" إياك والتنعم، فإن عباد اهللا ليسوا باملتنعمني : " قال

  بعثين رسول: ثنا عاصم، عن أيب وائل عن معاذ قال -ابن عياش 
وأمرين أن آخذ من كل حامل دينارا أو عد له من املعافر، وأمرين أن آخذ من كل اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن 

أربعني بقرة مسنة ومن كل ثالثني بقرة تبيعا حوليا وأمرين فيما سقت السماء العشر، وما سقى بالدوايل نصف 



  .ش كذلكوقد رواه أبو داود من حديث أيب معاوية والنسائي من حديث حممد بن إسحاق عن االعم" العشر 
ثنا معاوية عن : وقد رواه أهل السنن االربعة من طرق عن االعمش عن أيب وائل عن مسروق عن معاذ وقال أمحد

ثنا عبد اهللا بن وهب عن حيوة عن يزيد بن أيب حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن : عمرو وهارون بن معروف قاال
  .حيىي بن احلكم
عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرين أن آخذ من البقر من كل ثالثني  بعثين رسول اهللا صلى اهللا: أن معاذا قال

ومن كل أربعني مسنة، فعرضوا على أن آخذ ما بني االربعني  -والتبيع اجلذع أو جذعة  - تبيعا قال هارون 
  .واخلمسني وما بني الستني والسبعني وما بني الثمانني والتسعني فأبيت ذلك

ى اهللا عليه وسلم عن ذلك، فقدمت فأخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأمرين أن أسأل رسول اهللا صل: وقلت هلم
آخذ من كل ثالثني تبيعا، ومن كل أربعني مسنة، ومن الستني تبيعني، ومن السبعني مسنة وتبيعا ومن الثمانني 

بيعا ومن العشرين ومائة مسنتني، ومن التسعني ثالثة أتباع، ومن املائة مسنة وتبيعني ومن العشرة ومائة مسنتني وت
وأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ال أخذ فيما بني ذلك شيئا إال أن : ثالث مسننات أو أربعة أتباع، قال

  .ال فريضة فيها) ١(يبلغ مسنة أو جذع وزعم أن االوقاص 
صلى اهللا عليه وسلم والصحيح وهذا من أفراد أمحد، وفيه داللة على أنه قدم بعد مصريه إىل اليمن على رسول اهللا 

  .إنه مل ير النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك كما تقدم يف احلديث
كان معاذ بن جبل شابا مجيال : أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أيب بن كعب بن مالك، قال: وقد قال عبد الرزاق

ماله فكلم رسول اهللا يف أن يكلم مسحا من خري شباب قومه ال يسأل شيئا إال أعطاه حىت كان عليه دين أغلق 
  .غرماءه ففعل

فدعاه رسول : فلم يضعوا له شيئا، فلو ترك الحد بكالم أحد لترك ملعاذ بكالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .اهللا فلم يربح أن باع ماله وقسمه بني غرمائه

فكان أول من جتر يف هذا املال : اليمن قالفلما حج رسول اهللا بعث معاذا إىل : فقام معاذ وال مال له، قال: قال
  فقدم على أيب بكر الصديق من اليمن وقد تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء عمر ؟: معاذ، قال

مل أدفعه إليه وإمنا بعثين : هل لك أن تطيعين، فتدفع هذا املال إىل أيب بكر، فإن أعطاكه فاقبله، قال فقال معاذ: فقال
  أرسل إىل: يجريين، فلما أىب عليه انطلق عمر إىل أيب بكر فقالرسول اهللا ل

__________  
  .ما بني الفريضتني يف الزكاة: االوقاص) ١(

  .هذا الرجل فخذ منه ودع له
  .ما كنت الفعل، وإمنا بعثه رسول اهللا ليجريه، فلست آخذ منه شيئا: فقال أبو بكر

فيما حيسب  -أرى إال فاعل الذي قلت، إين رأيتين البارحة يف النوم ما : فلما أصبح معاذ انطلق إىل عمر فقال: قال
فانطلق إىل أيب أبكر بكل شئ جاء به حىت جاءه بسوطه : أجر إىل النار وأنت آخذ حبجزيت، قال -عبد الرزاق قال 

  .وحلف له أنه مل يكتمه شيئا
  ).١(هو لك ال آخذ منه شيئا : فقال أبو بكر رضي اهللا عنه: قال

حىت إذا كان : عن معمر عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك فذكره إال أنه قال) ٢(واه أبو ثور وقد ر
عام فتح مكة، بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على طائفة من اليمن أمريا، فمكث حىت قبض رسول اهللا، مث 



  .قدم يف خالفة أيب بكر، وخرج إىل الشام
ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استخلفه مبكة مع عتاب بن أسيد ليعلم أهلها، وأنه وقد قدمنا أ: قال البيهقي

شهد غزوة تبوك، فاالشبه أن بعثه إىل اليمن كان بعد ذلك واهللا أعلم، مث ذكر البيهقي لقصة منام معاذ شاهدا من 
م أبا بكر، فلما رد اجلميع عليه طريق االعمش عن أيب وائل عن عبد اهللا وأنه كان من مجلة ما جاء به عبيد فأتى هب

  .رجع هبم، مث قام يصلي، فقاموا كلهم يصلون معه فلما انصرف
  .قال ملن صليتم

  ).٣(فأنتم له عتقاء فأعتقهم : هللا قال: ؟ قالوا
ثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أيب عون، عن احلارث بن عمرو بن أخي املغرية بن شعبة، عن : وقال االمام أمحد

كيف : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني بعثه إىل اليمن قال: من أصحاب معاذ من أهل محص عن معاذناس 
فسنة رسول اهللا : فإن مل يكن يف كتاب اهللا ؟ قال: تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال أقضي مبا يف كتاب اهللا، قال

  .هد وإين ال آلواجت: فإن مل يكن يف سنة رسول اهللا ؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم قال
  .٤" (احلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا ملا يرضي رسول اهللا : " قال فضرب رسول اهللا صدري مث قال

  .عن وكيع، عن عفان، عن شعبة باسناده ولفظه: وقد رواه أمحد
  وأخرجه أبو

  .عندي مبتصل داود والترمذي من حديث شعبة به وقال الترمذي ال نعرفه إال من هذا الوجه وليس إسناده
 -وهو املصلوب أحد الكذابني  -وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه إال أنه من طريق حممد بن سعد بن حسان 

عن عياذ بن بشر، عن عبد الرمحن، عن معاذ به حنوه، وقد روى االمام أمحد عن حممد بن جعفر، وحيىي بن سعيد، 
  .يدة، عن حيىي بن معمر، عن أيب االسود الدئليعن شعبة عن عمرو بن أيب حكيم عن عبد اهللا بن بر

  كان معاذ باليمن: قال
__________  

، ٢٣١/  ١، وأخرجه بتمامه أبو نعيم يف حلية االولياء ٤٠٦ - ٤٠٥/  ٥اخلرب رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  ).٢٧٣/  ٣(وأخرجه احلاكم خمتصرا يف مستدركه 

  .أبو ثور: خة للدالئلابن ثور، ويف نس: يف دالئل البيهقي) ٢(
  .٨٧/  ٩هو حممد بن ثور الصنعاين، أبو عبد اهللا العابد الثقة، له ترمجة يف التهذيب : ويف احلاشية

  ).٤٠٥/  ٥دالئل النبوة ج (
رواه مرسال، ووصله احلاكم يف  ٢٣٢/  ١، وحلية االولياء اليب نعيم ج ٤٠٥/  ٥دالئل البيهقي ج ) ٣(

  .٢٧٣/  ٣املستدرك 
  .٢٤٢و  ٢٣٦و  ٢٣٠/  ٥ند االمام أمحد ج مس) ٤(

  .فارتفعوا إليه يف يهودي مات وترك أخا مسلما
  .فورثه" إن االسالم يزيد وال ينقص : " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال معاذ

  .من حديث ابن بريدة به: ورواه أبو داود
اه عن حيىي بن معمر القاضي، وطائفة من السلف وإليه ذهب وقد حكى هذا املذهب عن معاوية بن أيب سفيان، ورو

إسحاق بن راهويه وخالفهم اجلمهور، ومنهم االئمة االربعة وأصحاهبم حمتجني مبا ثبت يف الصحيحني عن أسامة بن 



رضي  واملقصود أن معاذ" ال يرث الكافر املسلم وال املسلم الكافر " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : زيد قال
اهللا عنه كان قاضيا للنيب صلى اهللا عليه وسلم باليمن وحاكما يف احلروب ومصدقا إليه تدفع الصدقات كما دل 

حدثنا : عليه حديث ابن عباس املتقدم، وقد كان بارزا للناس يصلي هبم الصلوات اخلمس كما قال البخاري
جبري، عن عمرو بن ميمون، أن معاذا ملا قدم سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن حبيب بن أيب ثابت، عن سعيد بن 

  اليمن صلى هبم الصبح
  ).١(لقد قرت عني إبراهيم : فقال رجل من القوم) * واختذ اهللا ابراهيم خليال: * (فقرأ

  .انفرد به البخاري
من قبل بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب وخالد بن الوليد إىل الي) ٢(باب : مث قال البخاري

بن أيب إسحاق، ] بن اسحاق [ حجة الوداع حدثنا أمحد بن عثمان، ثنا شريح بن مسلمة، ثنا ابراهيم بن يوسف 
بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع خالد بن الوليد إىل : حدثين أيب، عن أيب اسحاق مسعت الرباء بن عازب قال

أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء مر : مث بعث عليا بعد ذلك مكانه قال: اليمن قال
فغنمت أواقي ذات عدد انفرد به البخاري من هذا الوجه مث قال البخاري : فليقبل فكنت فيمن عقب معه قال

حدثنا حممد بن بشار، ثنا روح بن عبادة، ثنا علي بن سويد بن منجوف، عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه قال بعث 
اهللا عليه وسلم عليا إىل خالد بن الوليد ليقبض اخلمس، وكنت أبغض عليا فأصبح وقد اغتسل فقلت النيب صلى 

تبغض ] أ [ يا بريدة : " خلالد أال ترى إىل هذا ؟ فلما قدمنا على النيب صلى اهللا عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال
  ).٣( "ال تبغضه، فإن له يف اخلمس أكثر من ذلك : " نعم فقال: عليا ؟ فقلت

  .انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه
ثنا حيىي بن سعيد، ثنا عبد اجلليل قال انتهيت إىل حلقة فيها أبو جملز وابنا بريدة فقال عبد اهللا بن : وقال االمام أمحد

ال على وأحببت رجال من قريش مل أحبه إ: أبغضت عليا بغضا مل أبغضه أحدا قط، قال: حدثين أبو بريدة قال: بريدة
بغضه عليا قال فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إال على بغضه عليا قال فأصبنا سبيا قال فكتب إىل 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبعث إلينا من خيمسه قال فبعث إلينا عليا ويف السيب وصيفة من أفضل السيب
  فخمس وقسم فخرج: قال

__________  
  .باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن) ٦٠(يف املغازي أخرجه البخاري ) ١(

  .٦٥/  ٨فتح الباري 
  .٦٥/  ٨باب فتح الباري ج  ٦١ -كتاب املغازي ) ٢(
  .٤٣٥٠ - ٤٣٤٩احلديثان  ٦٦ - ٦٥/  ٨فتح الباري ) ٣(

  .وما بني معكوفتني من الفتح

ة اليت كانت يف السيب، فإين قسمت، ومخست يا أبا احلسن ما هذا ؟ فقال أمل تروا إىل الوصيف: ورأسه يقطر فقلنا
فصارت يف اخلمس، مث صارت يف أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم مث صارت يف آل علي ووقعت هبا، قال، 
: فكتب الرجل إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت أبعثين فبعثين مصدقا فجعلت أقرأ الكتاب وأقوله صدق قال

فال تبغضه وإن كنت حتبه فازدد له حبا " قلت نعم ؟ قال : قال" أتبغض عليا : " لفأمسك يدي والكتاب فقا
فما كان من الناس أحد بعد قول : قال" فوالذي نفس حممد بيده لنصيب آل علي يف اخلمس أفضل من وصيفة 



  .النيب صلى اهللا عليه وسلم أحب إيل من علي
 وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث غري أيب بريدة قال عبد اهللا بن بريدة فوالذي ال إله غريه ما بيين

)١.(  
  .تفرد به هبذا السياق عبد اجلليل بن عطية الفقيه أبو صاحل البصري وثقه ابن معني وابن حبان

 ثنا أبان بن صاحل، عن عبد اهللا بن نيار االسلمي عن خاله: إمنا يهم يف الشئ وقال حممد بن إسحاق: وقال البخاري
  .عمرو بن شاس االسلمي وكان من أصحاب احلديبية

كنت مع علي بن أيب طالب يف خيله اليت بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن فجفاين علي بعض : قال
  .اجلفاء

فوجدت يف نفسي عليه فلما قدمت املدينة، اشتكيته يف جمالس املدينة وعند من لقيته، فأقبلت يوما ورسوله اهللا 
إنه واهللا يا عمرو بن : " الس يف املسجد، فلما رآين أنظر إىل عينيه نظر إيل حىت جلست إليه فلما جلست إليه قالج

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون، أعوذ باهللا واالسالم أن أوذي رسول اهللا: فقلت" شاس لقد آذيتين 
] صاحل، عن [ ابن إسحاق عن أبان بن  عن: وقد رواه البيهقي من وجه آخر" من آذى عليا فقد آذاين : " فقال

  ).٢(الفضل بن معقل بن سنان عن عبد اهللا بن نيار عن خاله عمرو بن شاس فذكره مبعناه 
مسعت : املوىل ثنا عبيدة بن أيب السفر) ٣(أنبأنا حممد بن عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو إسحاق : وقال احلافظ البيهقي

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث : ن أبيه، عن أيب إسحاق عن الرباءإبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق، ع
  .خالد بن الوليد إىل أهل اليمن يدعوهم إىل االسالم

فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إىل االسالم فلم جييبوه، مث إن رسول : قال الرباء
مع خالد، فأحب ] ميم [ يب طالب وأمره أن يقفل خالدا، إال رجال كان ممن اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث علي بن أ

  .أن يعقب مع علي فليعقب معه
  قال
فكنت فيمن عقب مع علي، فلما دنونا من القوم خرجوا إلينا، مث تقدم فصلى بنا علي مث صفنا صفا واحدا مث : الرباء

ليه وسلم فأسلمت مهدان مجيعا، فكتب علي إىل رسول اهللا تقدم بني أيدينا وقرأ عليهم كتاب رسول اهللا صلى اهللا ع
: " صلى اهللا عليه وسلم بإسالمهم فلما قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكتاب خر ساجدا مث رفع رأسه فقال

  ".السالم على مهدان السالم على مهدان 
  رواه البخاري خمتصرا من وجه: قال البيهقي

__________  
  .٣٥٩و  ٣٥١/  ٥م أمحد ج مسند االما) ١(
  .٤٨٣/  ٣، وأخرجه االمام أمحد يف مسنده ٣٩٥/  ٥اخلرب يف دالئل البيهقي ج ) ٢(

  .وما بني معكوفني من الدالئل
أمحد بن علي : ابراهيم بن حممد بن حيىي املزكي، أنبأنا أبو عبد اهللا: حدثنا أبو اسحاق: العبارة يف الدالئل) ٣(

  ...يدة بن أيب السفراجلوزجاين، حدثنا أبو عب

  ).١(آخر عن ابراهيم بن يوسف 
[ حممد بن الفضل القطان، أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان، ] حممد بن احلسني [ أنبأنا أبو احلسني : وقال البيهقي



ثنا إمساعيل بن أيب أويس، حدثين أخي، عن سليمان بن بالل، عن ] امساعيل بن إسحاق القاضي : حدثنا أبو اسحاق
  .عد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن أيب سعيد اخلدريس

  .بعث رسول اهللا علي بن أيب طالب إىل اليمن: أنه قال
وكنا قد  -قال أبو سعيد، فكنت فيمن خرج معه، فلما أخذ من إبل الصدقة، سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا 

  .إمنا لكم فيها سهم كما للمسلمني: نا، وقالفأىب علي -رأينا يف إبلنا خلال 
قال، فلما فرغ علي وانطفق من اليمن راجعا، أمر علينا إنسانا وأسرع هو وأدرك احلج، فلما قضى حجته، قال له 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
منعنا إياه ففعل، وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي : قال أبو سعيد" ارجع إىل أصحابك حىت تقدم عليهم " 

  .فلما عرف يف إبل الصدقة أهنا قد ركبت، ورأى أثر الركب، قدم الذي أمره والمه
  .أما أن اهللا علي لئن قدمت املدينة الذكرن لرسول اهللا، والخربنه ما لقينا من الغلظة والتضييق: فقلت
أفعل ما كنت حلفت عليه، فلقيت أبا  فلما قدمنا املدينة غدوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أريد أن: قال

  .بكر خارجا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رآين وقف معي، ورحب يب وساءلين وساءلته
قدمت البارحة، فرجع معي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل، وقال هذا سعد : وقال مىت قدمت ؟ فقلت

  .بن مالك بن الشهيد
يا : خلت، فحييت رسول اهللا وحياين، وأقبل علي وسألين عن نفسي وأهلي وأحفى املسألة، فقلتائذن له فد: فقال

رسول اهللا ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فاتئد رسول اهللا وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه، 
يا سعد بن مالك ابن : " حىت إذا كنت يف وسط كالمي، ضرب رسول اهللا على فخذي، وكنت منه قريبا وقال

  ".مه، بعض قولك الخيك علي، فواهللا لقد علمت أنه أحسن يف سبيل اهللا : الشهيد
أال أراين كنت فيما يكره منذ اليوم، وال أدري ال جرم واهللا ال  -فقلت يف نفسي ثكلتك أمك سعد بن مالك : قال

  .أذكره بسوء أبدا سرا وال عالنية
  ).٢(سائي ومل يروه أحد من أصحاب الكتب الستة وهذا إسناد جيد على شرط الن

، عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن )٣(حدثين حيىي بن عبد اهللا بن أيب عمر : عن حممد بن إسحاق: وقد قال يونس
طالب الذين كانوا معه باليمن، الهنم حني أقبلوا خلف عليهم رجال، ] أيب [ ركانة قال إمنا وجد جيش علي بن 

فعمد الرجل فكسى كل رجل حلة، فلما دنوا خرج عليهم علي : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وتعجل إىل رسول
  .يستلقيهم فإذا عليهم احللل

فما دعاك إىل هذا قبل أن تقدم على رسول اهللا فيصنع ما شاء فنزع : قال: كسانا فالن: ما هذا ؟ قالوا: قال علي
  لذلك، وكانوا قد صاحلوا رسول اهللا، وإمنااحللل منهم، فلما قدموا على رسول اهللا اشتكوه 

__________  
  .٣٩٦/  ٥دالئل البيهقي ج ) ١(

  .باب وقد تقدم) ٦١(والبخاري يف كتاب املغازي 
  .٨٦/  ٣اخلرب رواه البيهقي يف الدالئل، والزيادات بني معكوفني منه، ورواه خمتصرا االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(
  .بد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب عمرةحيىي بن ع: يف ابن هشام) ٣(



  .بعث عليا إىل جزية موضوعة
هذا السياق أقرب من سياق البيهقي وذلك إن عليا سبقهم الجل احلج، وساق معه هديا وأهل باهالل النيب : قلت

  .إين سقت اهلدي وقرنت: صلى اهللا عليه وسلم فأمره أن ميكث حراما ويف رواية الرباء بن عازب أنه قال له
  واملقصود أن عليا ملا كثر فيه القيل والقال من ذلك اجليش بسبب منعه إياهم

استعمال إبل الصدقة واسترجاعه منهم احللل اليت أطلقها هلم نائبه، وعلي معذور فيما فعل، لكن اشتهر الكالم فيه 
  .يف احلجيج

من مناسكه ورجع إىل املدينة، فمر  فلذلك واهللا أعلم ملا رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حجته، وتفرغ
بغدير خم قام يف الناس خطيبا فربأ ساحة علي ورفع من قدره ونبه على فضله ليزيل ما وقر يف نفوس كثري من 

  .الناس، وسيأيت هذا مفصال يف موضعه إن شاء اهللا وبه الثقة
، حدثين عبد الرمحن بن أيب نعم، مسعت ثنا قتيبة، ثنا عبد الواحد، عن عمارة بن القعقاع بن شربمة: وقال البخاري

بعث علي بن أيب طالب إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من اليمن بذهيبة يف أدمي مقروظ مل : أبا سعيد اخلدري يقول
  .حتصل من تراهبا

وإما  ، واالقرع بن حابس، وزيد اخليل، والرابع إما علقمة بن عالثة)١(فقسمها بني أربعة، بني عيينة بن بدر : قال
  ).٢(عامر بن الطفيل 

  .كنا حنن أحق هبذا من هؤالء: فقال رجل من أصحابه
أال تأمنوين ؟ وأنا أمني من يف السماء، يأتيين خرب السماء صباحا : " فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .الرأس، مشمر االزارفقام رجل غائر العينني مشرف الوجنتني، ناشز اجلبهة كث اللحية، حملوق : قال" ومساء 
مث وىل الرجل قال خالد بن : أن يتقي اهللا ؟ قال) ٣(ويلك أو لست أحق الناس : فقال! يا رسول اهللا اتق اهللا : فقال
وكم من مصل يقول بلسانه ما : ال لعله أن يكون يصلي قال خالد: يا رسول اهللا أال أضرب عنقه ؟ قال: الوليد

  .ليس يف قلبه
  .ى اهللا عليه وسلم إين مل أومر أن انقب عن قلوب الناس وال أشق بطوهنمفقال رسول اهللا صل

هذا قوم يتلون كتاب اهللا رطبا ال جياوز حناجرهم ) ٤(إنه خيرج من ضئضئي : " مث نظر إليه وهو مقف فقال: قال
  .- )٣(لئن أدركتهم القتلنهم قتل مثود : أظنه قال -" ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 

وقد رواه البخاري يف مواضع أخر من كتابه ومسلم يف كتاب الزكاة من صحيحه من طرق متعددة إىل عمارة بن 
  .القعقاع به

  ثنا حيىي عن االعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب البختري عن: مث قال االمام أمحد
__________  

  .ته إىل جده االعلىوهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، ونسبه يف رواي) ١(
  .ذكر عامر بن الطفيل غلط من عبد الواحد فإنه كان مات قبل ذلك: قال ابن حجر) ٢(
  .أحق أهل االرض: يف البخاري) ٣(
  .النسل والعقب: ضئضئ) ٤(
  .٤٣٥١احلديث : فتح الباري) ٥(



  .علي
تبعثين إىل قوم يكون بينهم : قلتف: بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن وأنا حديث السن، قال: قال

  .أحداث وال علم يل بالقضاء
  ).١(فما شككت يف قضاء بني اثنني : قال" إن اهللا سيهدي لسانك ويثبت قلبك : " قال

  .ورواه ابن ماجه من حديث االعمش به
  .حدثنا أسود بن عامر، ثنا شريك عن مساك، عن حنش، عن علي: وقال االمام أمحد

يا رسول اهللا تبعثين إىل قوم أسن مين، وأنا حدث : فقلت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن قالبعثين رسول : قال
  .ال أبصر القضاء

اللهم ثبت لسانه وأهد قلبه، يا علي إذا جلس إليك اخلصمان فال تقض بينهما : " قال فوضع يده على صدري وقال
أو ما  -قال فما اختلف علي قضاء بعد " ذلك تبني لك حىت تسمع من اآلخر ما مسعت من االول فإنك إذا فعلت 

  .أشكل علي قضاء بعد
ورواه أمحد أيضا وأبو داود من طرق عن شريك والترمذي من حديث زائدة كالمها عن مساك بن حرب، عن حنش 

  .بن املعتمر، وقيل ابن ربيعة الكناين الكويف عن علي به
ن االجلح، عن الشعيب، عن عبد اهللا بن أيب اخلليل عن زيد بن أرقم أن حدثنا سفيان بن عيينة، ع: وقال االمام أمحد

فقاال ال فأقبل على اآلخرين فقال أتطيبان نفسا ) ٢(الثنني اتطيبان نفسا لذا : نفرا وطئوا امرأة يف طهر فقال علي
  .أنتم شركاء متشاكسون: فقال! ال : لذا فقاال
ي الدية وألزمته الولد، قال فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم إين مقرع بينكم فأيكم قرع أغرمته ثلث: فقال
  .ال أعلم إال ما قال علي: فقال

أن عليا : ثنا شريح بن النعمان، ثنا هشيم، أنبأنا االجلح عن الشعيب، عن أيب اخلليل، عن زيد بن أرقم: وقال أمحد
فضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية وجعل الولد  أيت يف ثالثة نفر إذ كان يف اليمن اشتركوا يف ولد فأقرع بينهم

  .له
  .فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فأخربته بقضاء علي، فضحك حىت بدت نواجذه: قال زيد بن أرقم
  عن مسدد، عن حيىي القطان والنسائي عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر كالمها عن: ورواه أبو داود

الشعيب، عن عبد اهللا بن اخلليل، وقال النسائي يف رواية عبد اهللا بن أيب اخلليل عن االجلح بن عبد اهللا، عن عامر 
  .زيد بن أرقم

كنت عند النيب صلى اهللا عليه وسلم فجاء رجل من أهل اليمن فقال إن ثالثة نفر أتوا عليا خيتصمون يف ولد، : قال
  .وقعوا على امرأة يف طهر واحد فذكر حنو ما تقدم

  .يب صلى اهللا عليه وسلمفضحك الن: وقال
عن أيب اخلليل، أو ابن : من حديث شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن الشعيب: وقد روياه أعين أبا داود والنسائي

  .اخلليل عن علي قوله فأرسله ومل يرفعه
بن وقد رواه االمام أمحد أيضا عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن االجلح عن الشعيب، عن عبد خري، عن زيد 

  .أرقم فذكر حنو ما تقدم
وأخرجه أبو داود والنسائي مجيعا عن حنش بن أصرم، وابن ماجه عن إسحاق بن منصور كالمها عن عبد الرزاق 



  عن سفيان الثوري، عن
__________  

  .٢٦/  ٢وابن ماجه  ٢٣٧/  ٢وابن سعد يف الطبقات  ٨٣/  ١رواه أمحد يف مسنده ) ١(
 ٣٢٧/  ٣ورواه أبو داود  ١٥٦، ١٤٩، ١٣٦، ١١١، ٨٨/  ١أمحد يف ومن طرق وأسانيد متصلة رواه 

  .حسن صحيح: وقال ٢٧٧/  ٢والترمذي 
  .نفساكما: ويف نسخة التيمورية) ٢(

  .صاحل اهلمداين، عن الشعيب، عن عبد خري عن زيد بن أرقم به
فعلى هذا يقوى : وي امسه قلتقال شيخنا يف االطراف لعل عبد خري هذا هو عبد اهللا بن اخلليل ولكن مل يضبط الرا

احلديث، وإن كان غريه كان أجود ملتابعته له لكن االجلح بن عبد اهللا الكندي فيه كالم ما، وقد ذهب إىل القول 
  .بالقرعة يف االنساب االمام أمحد وهو من أفراده

سول اهللا إىل اليمن فانتهينا بعثين ر: ثنا أبو سعيد، ثنا اسرائيل ثنا مساك، عن حنش عن علي قال: وقال االمام أمحد
إىل قوم قد بنوا زبية لالسد فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر مث تعلق آخر بآخر حىت صاروا 

  .فيها أربعة فجرحهم االسد، فانتدب له رجل حبربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم
تريدون أن تقاتلوا : تتلوا فأتاهم علي على تعبية ذلك فقالفقام أولياء االول إىل أولياء اآلخر فأخرجوا السالح ليق

  ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي أين أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم فهو القضاء وإال أحجز بعضكم
عن بعض حىت تأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فال حق له، امجعوا 

لذين حضروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية والدية كاملة فلالول الربع النه هلك والثاين من قبائل ا
ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع الدية، فأبوا أن يرضوا، فأتوا النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو عند مقام 

  .إبراهيم فقصوا عليه القصة
يا رسول اهللا إن عليا قضى علينا فقصوا عليه القصة فأجازه رسول : من القومأنا أحكم بينكم، فقال رجل : فقال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث رواه االمام أمحد أيضا عن وكيع، عن محاد بن سلمة، عن مساك بن حرب، عن حنش عن 
  .علي فذكره

نه عليه الصالة والسالم كتاب حجة الوداع يف سنة عشر ويقال هلا حجة البالغ وحجة االسالم وحجة الوداع ال
ودع الناس فيها ومل حيج بعدها، ومسيت حجة االسالم النه عليه السالم مل حيج من املدينة غريها، ولكن حج قبل 

  .اهلجرة مرات قبل النبوة وبعدها
  .وقد قيل إن فريضة احلج نزلت عامئذ

بالغ النه عليه السالم بلغ الناس وقيل سنة تسع، وقيل سنة ست، وقيل قبل اهلجرة وهو غريب، ومسيت حجة ال
شرع اهللا يف احلج قوال وفعال، ومل يكن بقي من دعائم االسالم وقواعده شئ إال وقد بينه عليه السالم فلما بني هلم 

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت * (شريعة احلج، ووضحه وشرحه أنزل اهللا عز وجل عليه وهو واقف بعرفة 
  ]. ٣: املائدة) * [ سالم ديناعليكم نعميت ورضيت لكم اال

وسيأيت ايضاح هلذا كله واملقصود ذكر حجته عليه السالم كيف كانت، فإن النقلة اختلفوا فيها اختالفا كثريا جدا 
حبسب ما وصل إىل كل منهم من العلم وتفاوتوا يف ذلك تفاوتا كثريا السيما من بعد الصحابة رضي اهللا عنهم، 



نه، وحسن توفيقه ما ذكره االئمة يف كتبهم من هذه الروايات وجنمع بينهما مجعا يثلج وحنن نورد حبمد اهللا وعو
  قلب من تأمله، وأنعم النظر فيه، ومجع بني

طريقيت احلديث وفهم معانيه إن شاء اهللا وباهللا الثقة وعليه التكالن، وقد اعتىن الناس حبجة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  االئمة ومتأخريهم، وقد صنف العالمة أبو حممد بن حزم وسلم اعتناء كثريا من قدماء

  .االندلسي رمحه اهللا جملدا يف حجة الوداع أجاد يف أكثره ووقع له فيه أوهام سننبه عليها يف مواضعها وباهللا املستعان
لبخاري باب بيان أنه عليه والسالم مل حيج من املدينة إال حجة واحدة وإنه اعتمر قبلها ثالث عمر كما رواه ا

  .عن هدبة، عن مهام، عن قتادة عن أنس: ومسلم
  .اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع عمر كلهن يف ذي القعدة إال اليت يف حجته: قال

  .احلديث
وقد رواه يونس بن بكري، عن عمر بن ذر، عن جماهد عن أيب هريرة مثله وقال سعد بن منصور، عن الدراوردي، 

  .عن أبيه عن عائشةعن هشام بن عروة، 
عمرة يف شوال وعمرتني يف ذي القعدة وكذا رواه ابن : اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث عمر: قالت
  .عن مالك عن هشام بن عروة: بكري

من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول اهللا اعتمر ثالث عمر كلهن يف ذي : وروى االمام أمحد
  .القعدة
  .عن عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس -يعين العطار  -ثنا أبو النضر ثنا داود : محدوقال أ
  .اعتمر رسول اهللا أربع عمر عمرة احلديبية وعمرة القضاء والثالثة من اجلعرانة والرابعة اليت مع حجته: قال

  .ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث داود العطار وحسنه الترمذي
  .الفصل عند عمرة اجلعرانة وقد تقدم هذا

  .وسيأيت يف فصل من قال إنه عليه السالم حج قارنا وباهللا املستعان
  .فاالوىل، من هذه العمرة عمرة احلديبية اليت صد عنها

  .مث بعدها عمرة القضاء ويقال عمرة القصاص ويقال عمرة القضية
وقد قدمنا ذلك كله يف مواضعه، والرابعة عمرته  مث بعدها عمرة اجلعرانة مرجعه من الطائف حني قسم غنائم حنني،

مع حجته وسنبني اختالف الناس يف عمرته هذه مع احلجة هل كان متمتعا بأن أوقع العمرة قبل احلجة وحل منها أو 
منعه من االحالل منها سوقه اهلدي أو كان قارنا هلا مع احلجة كما نذكره من االحاديث الدالة على ذلك أو كان 

وهذا هو الذي يقوله من يقول باالفراد كما هو املشهور عن : ا عن احلجة بأن أوقعها بعد قضاء احلجة قالمفردا هل
  الشافعي وسيأيت بيان هذا عند ذكرنا إحرامه صلى اهللا عليه وسلم كيف كان مفردا أو

  .متمتعا أو قارنا
بن أرقم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم غزا  ثنا عمرو بن خالد، ثنا زهري، ثنا أبو إسحاق، حدثين زيد: قال البخاري

  تسع عشرة غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، قال أبو إسحاق

  ).١(ومبكة أخرى 
  .وقد رواه مسلم من حديث زهري وأخرجاه من حديث شعبة



  .زاد البخاري وإسرائيل ثالثتهم عن أيب إسحاق عمرو بن عبد اهللا السبيعي، عن زيد به
ل أبو إسحاق من أنه عليه السالم حج مبكة حجة أخرى أي أراد أنه مل يقع منه مبكة إال حجة واحدة وهذا الذي قا

: فإنه عليه السالم كان بعد الرسالة حيضر مواسم احلج ويدعو الناس إىل اهللا ويقول) ٢(ما هو ظاهر لفظه فهو بعيد 
حىت قيض اهللا مجاعة " غ كالم ريب عز وجل من رجل يؤويين حىت أبلغ كالم ريب فإن قريشا قد منعوين أن أبل" 

االنصار يلقونه ليلة العقبة أي عشية يوم النحر، عند مجرة العقبة ثالث سنني متتاليات، حىت إذا كانوا آخر سنة 
بايعوه ليلة العقبة الثانية، وهي ثالث اجتماعه هلم به مث كانت بعدها اهلجرة إىل املدينة كما قدمنا ذلك مبسوطا يف 

  .هموضع
  .واهللا أعلم

  .ويف حديث جعفر بن حممد بن علي بن احلسني، عن أبيه، عن جابر بن عبد اهللا
أقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة تسع سنني مل حيج، مث أذن يف الناس باحلج فاجتمع باملدينة بشر : قال

و الربع، فلما كان بذي احلليفة صلى مث كثري، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلمس بقني من ذي القعدة أ
  .استوى على راحلته فلما أخذت به يف البيداء لىب، وأهللنا ال ننوي إال احلج

من طريق أمحد بن حنبل عن إبراهيم بن ) ٣(وسيأيت احلديث بطوله وهو يف صحيح مسلم وهذا لفظ البيهقي 
  .طهمان عن جعفر بن حممد به

دينة حلجة الوداع بعد ما استعمل عليها أبا دجانة بن حرشة الساعدي، ويقال سباع باب خروجه عليه السالم من امل
فلما دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذو القعدة من سنة عشر : بن عرفطة الغفاري قال حممد بن إسحاق

  جتهز للحج،
د، عن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وأمر الناس باجلهاز له فحدثين عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه القاسم بن حمم

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل احلج خلمس ليال بقني من ذي القعدة وهذا إسناد جيد، : وسلم قالت
  .عن حيىي بن سعيد االنصاري، عن عمرة، عن عائشة: وروى االمام مالك يف موطائه

  .سعيد االنصاري، عن عمرة عنهاورواه االمام أمحد عن عبد اهللا بن منري، عن حيىي بن 
  من طرق عن حيىي بن: وهو ثابت يف الصحيحني وسنن النسائي وابن ماجه ومصنف ابن أيب شيبة

__________  
  .٤٤٠٤فتح الباري باب حجة الوداع احلديث ) ١(
ن إقامة احلج كانت قريش يف اجلاهلية مل يكونوا يتركون احلج، إال من مل يكن مبكة أو عاقه ضعف، وكانوا يرو) ٢(

إنه صلى اهللا عليه وآله مل يترك : من مفاخرهم اليت امتازوا هبا على العرب، فكيف بالنيب أن يتركه ؟ قال ابن حجر
  .احلج وهو مبكة قط

  .٤٣٢/  ٥دالئل النبوة ج ) ٣(

  .سعيد االنصاري عن عمرة عن عائشة
  .احلج احلديث بطوله كما سيأيتخرجنا مع رسول اهللا خلمس بقني من ذي القعدة ال نرى إال : قالت

أخربين كريب عن ابن : حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة: وقال البخاري
  .عباس
انطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم من املدينة بعدما ترجل وأدهن، ولبس إزاره ورداءه، ومل ينه عن شئ من : قال



فأصبح بذي احلليفة ركب راحلته حىت استوى على البيداء ) ١(إال املزعفرة اليت تردع اجللد  االردية وال االزر،
وذلك  -خلون من ذي احلجة تفرد به البخاري فقوله ) ٢(وذلك خلمس بقني من ذي القعدة فقدم مكة خلمس 

واه أنه صلى اهللا عليه إن أراد به صبيحة يومه بذي احلليفة صح قول ابن حزم يف دع -خلمس بقني من ذي القعدة 
وسلم خرج من املدينة يوم اخلميس وبات بذي احلليفة ليلة اجلمعة وأصبح هبا يوم اجلمعة وهو اليوم اخلامس 

والعشرين من ذي القعدة وإن أراد ابن عباس بقوله وذلك خلمس من ذي القعدة يوم انطالقه عليه السالم من 
ءه كما قالت عائشة وجابر أهنم خرجوا من املدينة خلمس بقني من ذي املدينة بعدما ترجل وأدهن ولبس إزاره وردا

  القعدة بعد قول ابن حزم وتعذر
املصري إليه وتعني القول بغريه ومل ينطبق ذلك إال على يوم اجلمعة إن كان شهر ذي القعدة كامال وال جيوز أن يكون 

حدثنا موسى بن إمساعيل ثنا وهيب، ثنا أيوب، : يخروجه عليه السالم من املدينة كان يوم اجلمعة ملا روى البخار
  .عن أيب قالبة عن أنس بن مالك

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن معه الظهر باملدينة أربعا والعصر بذي احلليفة ركعتني مث بات هبا : قال
  .ج وعمرةحىت أصبح مث ركب حىت استوت به راحلته على البيداء محد اهللا عز وجل وسبح مث أهل حب

وقد رواه مسلم والنسائي مجيعا عن قتيبة، عن محاد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس بن مالك أن رسول 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر باملدينة أربعا والعصر بذي احلليفة ركعتني

اهيم بن ميسرة عن أنس بن مالك أن وإبر -يعين ابن املنكدر  -وقال أمحد حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن حممد 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر باملدينة أربعا والعصر بذي احلليفة ركعتني

  .عن أيب نعيم، عن سفيان الثوري به: ورواه البخاري
ن أنس من حديث سفيان بن عيينة، عن حممد بن املنذر، وابراهيم بن ميسرة، ع: وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي

  .به
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثنا حممد بن بكري، ثنا ابن جريج، عن حممد بن املنذر، عن أنس قال: وقال أمحد

وسلم باملدينة الظهر أربعا والعصر بذي احلليفة ركعتني، مث بات بذي احلليفة حىت أصبح فلما ركب راحلته 
  .واستوت به أهل

: ، عن حممد بن إسحاق حدثين حممد بن املنذر التيمي، عن أنس بن مالك االنصاريثنا يعقوب، ثنا أيب: وقال أمحد
قال صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر يف مسجده باملدينة أربع ركعات مث صلى بنا العصر بذي احلليفة 

لى شرط الصحيح وهذه ركعتني آمنا ال خياف يف حجة الوداع تفرد به أمحد من هذين الوجهني اآلخرين ومها ع
  ينفي كون خروجه عليه السالم يوم اجلمعة قطعا وال جيوز على هذا

__________  
  .تغري اللون إىل الصفرة: الردع) ١(
  .الربع: يف البخاري) ٢(

  .كتاب احلج) ١٥٤٥(انظر احلديث رقم 

القعدة النه ال خالف أن  أن يكون خروجه يوم اخلميس كما قال ابن حزم النه كان يوم الرابع والعشرين من ذي
  أول ذي احلجة كان يوم اخلميس ملا ثبت بالتواتر واالمجاع من أنه عليه السالم وقف

بعرفة يوم اجلمعة وهو تاسع ذي احلجة بال نزاع، فلو كان خروجه يوم اخلميس الرابع والعشرين من ذي القعدة 



  .ثنني والثالثاء واالربعاء فهذه ست لياللبقي يف الشهر ست ليال قطعا ليلة اجلمعة والسبت واالحد واال
أنه خرج خلمس بقني من ذي القعدة وتعذر أنه يوم اجلمعة حلديث أنس فتعني : وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر

على هذا أنه عليه السالم خرج من املدينة يوم السبت وظن الراوي أن الشهر يكون تاما فاتفق يف تلك السنة 
الربعاء واستهل شهر ذي احلجة ليلة اخلميس ويؤيده ما وقع يف رواية جابر خلمس بقني أو نقصانه فانسلخ يوم ا

  .أربع وهذا التقرير على هذا التقدير ال حميد عنه والبد منه
  .واهللا أعلم

حدثنا ابراهيم بن املنذر، ثنا أنس بن عياض : باب صفة خروجه عليه السالم من املدينة إىل مكة للحج قال البخاري
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيرج من طريق : عبيد اهللا هو ابن عمر عن نافع عن عبد اهللا بن عمر عن

، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج إىل مكة يصلي يف )١(الشجرة، ويدخل من طريق املعرس 
  ).٢(بح مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي احلليفة ببطن الوادي، وبات حىت يص

  .تفرد به البخاري من هذا الوجه
عن عمرو بن مالك، عن يزيد بن زريع، عن هشام، عن عروة، عن : وقال احلافظ أبو بكر البزار وجدت يف كتايب

  .ثابت عن مثامة عن أنس
  .حج على رحل رث وحتته قطيفة وقال حجة ال رياء فيها وال مسعة: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وقال حممد بن أيب بكر املقدمي، حدثنا يزيد بن زريع، عن عروة عن ثابت عن : خاري يف صحيحه فقالوقد علقه الب
حج أنس على رحل رث ومل يكن شحيحا وحدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حج على رحل : مثامة قال

  .وكانت زاملته
أنبأنا أبو : ه احلافظ البيهقي يف سننه فقالهكذا ذكره البزار والبخاري معلقا مقطوع االسناد من أوله وقد أسند

احلسن علي بن حممد بن علي املقرئ أنبأنا أبو احلسن علي بن حممد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا 
  .حممد بن ايب بكر ثنا يزيد زريع فذكره

  .وقد رواه احلافظ أبو يعلى املوصلي يف مسنده من وجه آخر عن أنس بن مالك
  نافقال حدث

  حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: علي بن اجلعد أنبأنا الربيع بن صبيح، عن يزيد الرقاشي، عن أنس قال
__________  

موضعان معروفان على طريق مكة املدينة، وكل من الشجرة واملعرس على ستة أميال من : الشجرة واملعرس) ١(
  .املدينة واملعرس أقرب

  .٣٩٢/  ٣فتح الباري  ١٥٣٣باب احلديث ) ١٥(حلج أخرجه البخاري يف كتاب ا) ٢(

  .أربعة دراهم -أو ال تساوي  -على رحل رث وقطيفة تساوي 
  ).١" (اللهم حجة ال رياء فيها : " فقال

من حديث أيب داود الطيالسي، وسفيان الثوري وابن ماجه من حديث وكيع ) ٢(وقد رواه الترمذي يف الشمائل 
بيع بن صبيح به وهو إسناد ضعيف، من جهة يزيد بن أبان الرقاشي فإنه غري مقبول بن اجلراح ثالثتهم عن الر

  .الرواية عند االئمة
  .حدثنا هاشم، ثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه: وقال االمام أمحد



  ).٣(صدرت مع ابن عمر، فمرت بنا رفقة ميانية ورحاهلم االدم، وخطم إبلهم اخلرز : قال
ينظر إىل أشبه رفقة وردت العام برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إذا قدموا يف  من أحب أن: فقال عبد اهللا

  .حجة الوداع فلينظر إىل هذه الرفقة
  .عن هناد، عن وكيع، عن إسحاق، عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر: ورواه أبو داود

اهللا احلافظ، وأبو طاهر الفقيه، وأبو زكريا بن أيب إسحاق، وأبو بكر بن  أنبأنا أبو عبد: وقال احلافظ أبو بكر البيهقي
ثنا أبو العباس هو االصم، أنبأنا حممد بن عبد اهللا بن احلكم، أنبأنا سعيد بن : احلسن وأبو سعيد بن أيب عمرو قالوا

  .بشر بن قدامة الضبايب عن -رجل من أهل اليمن من مواليهم  -بشري القرشي، حدثنا عبد اهللا بن حكيم الكناين 
أبصرت عيناي حبييب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقفا بعرفات مع الناس على ناقة له محراء قصواء حتته : قال

  ".وال مسعة ) ٤(اللهم اجعلها حجة غري رياء وال مما : " قطيفة بوالنية وهو يقول
  .والناس يقولون هذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .حدثنا عبد اهللا بن إدريس، ثنا ابن إسحاق، عن حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن أبيه: المام أمحدوقال ا
نزل رسول اهللا ) ٥(خرجنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حجاجا حىت أدركنا بالعرج : أن أمساء بنت أيب بكر قالت

  هللا عليه وسلم، وجلست إىلصلى اهللا عليه وسلم فجلست عائشة إىل جنب رسول اهللا صلى ا
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزمالة أيب بكر واحدة مع غالم أيب بكر، فجلس أبو ) ٦(جنب أيب، وكانت زمالة 

  .بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع عليه وليس معه بعريه
سول اهللا صلى اهللا عليه بعري واحد تضله فطفق يضربه ور: أين بعريك ؟ فقال أضللته البارحة، فقال أبو بكر: فقال

  ".انظروا إىل هذا احملرم وما يصنع : " وسلم يبتسم ويقول
  .وكذا رواه أبو داود عن أمحد بن حنبل وحممد بن عبد العزيز أيب رزمة

  .وأخرجه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة ثالثتهم عن عبد اهللا بن إدريس به
حدثنا إمساعيل بن حفص، ثنا حيىي بن اليمان، ثنا محزة : نده قائالفأما احلديث الذي رواه أبو بكر البزار يف مس

  الزيات،
__________  

  .زاد ال رياء فيها وال مسعة: يف رواية البيهقي عن أيب يعلى) ١(
  .٤٤٤/  ٥دالئل النبوة ج 

  .١٢٠/  ٢باب ما جاء يف تواضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ج  -الشمائل ) ٢(
  .من النجيل منظوم من أعاله إىل أسفلهنبات : اخلرز) ٣(
ويف سرية ابن " اللهم غري رياء وال مسعة : " هكذا يف االصول، وال هنا، ويف االصابة يف ترمجة بشر بن قدامة) ٤(

  .وال مباهاة ولعلها االقرب للصواب: كثري
  .منزل بطريق مكة: العرج) ٥(
  ).النهاية(سفر املركوب واالداة، وما كان معهما يف ال: الزمالة) ٦(

  .عن محران بن أعني، عن أيب الطفيل عن أيب سعيد
  .حج النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه مشاة من املدينة إىل مكة قد ربطوا أوساطهم ومشيهم خلط اهلرولة: قال

  .فإنه حديث منكر ضعيف االسناد



  .ومحزة بن حبيب الزيات ضعيف وشيخه متروك احلديث
روى إال من هذا الوجه وإن كان إسناده حسنا عندنا، ومعناه أهنم كانوا يف عمرة إن ثبت وقد قال البزار ال ي

  .احلديث النه عليه السالم إمنا حج حجة واحدة وكان راكبا وبعض أصحابه مشاة
 يف ومل يعتمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شئ من عمره ماشيا ال يف احلديبية وال يف القضاء وال اجلعرانة وال: قلت

حجة الوداع، وأحواله عليه السالم أشهر وأعرف من أن ختفى على الناس بل هذا احلديث منكر شاذ ال يثبت مثله 
  .واهللا أعلم

فصل تقدم أنه عليه السالم صلى الظهر باملدينة أربعا مث ركب منها إىل احلليفة وهي وادي العقيق، فصلى هبا العصر 
ارا يف وقت العصر، فصلى هبا العصر قصرا وهي من املدينة على ثالثة أميال مث ركعتني، فدل على أنه جاء احلليفة هن

صلى هبا املغرب والعشاء وبات هبا حىت أصبح فصلى بأصحابه وأخربهم أنه جاءه الوحي من الليل مبا يعتمده يف 
ن عبد اهللا بن عمر، عن حدثنا حيىي بن آدم، ثنا زهري عن موسى بن عقبة، عن سامل ب: االحرام كما قال االمام أمحد

  .أنه أتى يف املعرس من ذي احلليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة: عبد اهللا بن عمر، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .حدثنا احلميدي ثنا الوليد وبشر بن بكر: وأخرجاه يف الصحيحني من حديث موسى بن عقبة به وقال البخاري

مسعت رسول اهللا بوادي : عمر يقول) ١( عكرمة أنه مسع ابن عباس أنه مسع ثنا االوزاعي ثنا حيىي، حدثين: قاال
تفرد به دون ) ٢" (أتاين الليلة آت من ريب فقال صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة : " العقيق يقول

صالة الظهر الن االمر  مسلم فالظاهر إن أمره عليه السالم بالصالة يف وادي العقيق هو أمر باالقامة به إىل أن يصلي
إمنا جاءه يف الليل وأخربهم بعد صالة الصبح فلم يبق إال صالة الظهر فأمر أن يصليها هنالك وأن يوقع االحرام 

أتاين الليلة آت من ريب عز وجل فقل صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة، وقد احتج : بعدها وهلذا قال
وهو من أقوى االدلة على ذلك كما سيأيت بيانه قريبا واملقصود أنه عليه السالم أمر به على االمر بالقرآن يف احلج 

باالقامة بوادي العقيق إىل صالة الظهر، وقد امتثل صلوات اهللا وسالمه عليه ذلك، فأقام هنالك وطاف على نسائه 
سيأيت يف حديث أيب يف تلك الصبيحة وكن تسع نسوة وكلهن خرج معه ومل يزل هنالك حىت صلى الظهر، كما 

  حسان االعرج، عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى
__________  

  .من البخاري، ويف االصل ابن عمر) ١(
  .١٥٣٤باب احلديث  ٦١يف كتاب احلج ) ٢(

  .الظهر بذي احلليفة مث أشعر بدنته مث ركب فأهل وهو عند مسلم
  :وهكذا قال االمام أمحد

هو ابن عبد امللك، عن احلسن، عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -أشعث  حدثنا روح ثنا
  .صلى الظهر مث ركب راحلته فلما عال شرف البيداء أهل

ورواه أبو داود عن أمحد بن حنبل والنسائي عن إسحاق بن راهويه، عن النضر بن مشيل، عن أشعث مبعناه، وعن 
عبد اهللا االنصاري عن أشعث امت منه، وهذا فيه رد على ابن حزم حيث زعم أن ذلك  أمحد بن االزهر عن حممد بن

أن رسول اهللا بات بذي : من طريق أيوب عن رجل عن أنس: يف صدر النهار وله أن يعتضد مبا رواه البخاري
  .احلليفة حىت أصبح فصلى الصبح مث ركب راحلته حىت إذا استوت به البيداء أهل العمرة وحج

  .يف إسناده رجل مبهم والظاهر أنه أبو قالبة واهللا أعلم ولكن



يعين ابن احلارث، ثنا شعبة عن إبراهيم بن حممد  -حدثنا حيىي بن حبيب احلارثي، ثنا خالد : قال مسلم يف صحيحه
كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث يطوف على : بن املنتشر، مسعت أيب حيدث عن عائشة أهنا قالت

  .ئه مث يصبح حمرما ينضح طيبانسا
وقد رواه البخاري من حديث شعبة وأخرجاه من حديث أيب عوانة زاد مسلم ومسعر وسفيان بن سعيد الثوري 

  .أربعتهم عن ابراهيم بن حممد بن املنتشر به
ب مث يصبح سألت عبد اهللا بن عمر عن الرجل يتطي: ويف رواية ملسلم عن ابراهيم بن حممد بن املنتشر عن أبيه قال

  .حمرما
  .ما أحب أين أصبح حمرما أنضح طيبا الن أطلي القطران أحب إيل من أن أفعل ذلك: قال

  .أنا طيبت رسول اهللا عند إحرامه مث طاف يف نسائه مث أصبح حمرما: فقالت عائشة
ليكون ذلك وهذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان صلى اهللا عليه وسلم يتطيب قبل أن يطوف على نسائه 

  .أطيب لنفسه وأحب اليهن، مث ملا اغتسل من اجلنابة ولالحرام تطيب أيضا لالحرام طيبا آخر
: كما رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه

  .ال الترمذي حسن غريبأنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جترد الهالله واغتسل وق
وقال االمام أمحد حدثنا زكريا بن عدي، أنبأنا عبيد اهللا بن عمرو، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن عروة عن 

ودهنه بشئ ) ١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن حيرم غسل رأسه خبطمى واشنان : عائشة قالت
  .من زيت غري كثري
  د وقال أبو عبد اهللا حممد بن إدريساحلديث تفرد به أمح

طيبت رسول : مسعت عائشة تقول: مسعت أيب يقول: الشافعي، رمحه اهللا، أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عثمان بن عروة
  .بأطيب الطيب: اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلرمه وحلله قلت هلا بأي طيب ؟ قالت

  .من حديث سفيان بن عيينة: وقد رواه مسلم
  .البخاري من حديث وهب عن هشام بن عروة عن أخيه، عثمان، عن أبيه عروة، عن عائشة به وأخرجه

  .حدثنا عبد اهللا بن يوسف، أنبأنا مالك، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة: وقال البخاري
  كنت أطيب: قالت

__________  
  .نوعان من النبات: خطمى وأشنان) ١(

  .ه وسلم الحرامه حني حيرم، وحلله أن يطوف بالبيترسول اهللا صلى اهللا علي
حدثنا عبد به محيد، أنبأنا حممد بن أيب بكر، أنبأنا ابن جريج أخربين عمر بن عبد اهللا بن عروة، أنه مسع : وقال مسلم

  .يف حجة الوداع للحل واالحرام) ١(طيبت رسول اهللا بيدي بذريرة : عروة والقاسم خيربانه عن عائشة قالت
طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ى مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالتورو

  .وسلم بيدي هاتني حلرمه حني أحرم وحلله أن يطوف بالبيت
ثنا هشيم، أنبأنا منصور، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن : حدثين أمحد بن منيع، ويعقوب الدورقي قاال: وقال مسلم

كنت أطيب النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل أن حيرم وحيل ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت : عائشة قالت أبيه عن
  .بطيب فيه مسك



  ).٢(حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، وزهري بن حرب : وقال مسلم
 مفرق كأين أنظر إىل وبيص املسك يف: ثنا وكيع، ثنا االعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق عن عائشة قالت: قاال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يليب
كأين : عن احلسن بن عبيد اهللا عن ابراهيم، عن االسود، عن عائشة قالت: مث رواه مسلم من حديث الثوري وغريه

  .أنظر إىل وبيص املسك يف مفرق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم
حديث االعمش كالمها عن منصور عن ابراهيم عن االسود  ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري ومسلم من

  .عنها
  .وأخرجاه يف الصحيحني من حديث شعبة عن احلكم بن ابراهيم عن االسود عن عائشة

  .أنبأنا أشعث عن منصور عن ابراهيم عن االسود عن عائشة: وقال أبو داود الطيالسي
  .صلى اهللا عليه وسلم وهو حمرم قالت كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف أصول شعر رسول اهللا

  .حدثنا عفان: وقال االمام أمحد
  .ثنا محاد بن سلمة، عن إبراهيم النخعي، عن االسود، عن عائشة

  .كأين أنظر إىل وبيص الطيب يف مفرق النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد أيام وهو حمرم: قالت
  .وقال عبد اهللا بن الزبري احلميدي

  .ا عطاء بن السائب، عن إبراهيم النخعي، عن االسود عن عائشةثنا سفيان بن عيينة، ثن
  .رأيت الطيب يف مفرق رسول اهللا بعد ثالثة وهو حمرم: قالت

فهذه االحاديث دالة على أنه عليه السالم تطيب بعد الغسل، إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب به الغسل وملا 
  .حرامبقي له أثر والسيما بعد ثالثة أيام من يوم اال

ابن عمر إىل كراهة التطيب عند االحرام، وقد روينا هذا احلديث من طريق ابن : وقد ذهب طائفة من السلف منهم
أنبأنا أبو احلسن علي بن حممد  -ببغداد  -أنبأنا أبو احلسني بن بشران : عمر عن عائشة فقال احلافظ البيهقي

بن أيب العمر، ثنا يعقوب بن عبد الرمحن عن موسى بن عقبة  املصري، ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل، ثنا عبد الرمحن
  .عن نافع عن ابن عمر عن عائشة

  .طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالغالية اجليدة عند إحرامه: أهنا قالت
  .وهذا إسناد غريب عزيز املخرج

  مث
__________  

  .ء به من اهلندهي فتات قصب طيب جيا: نوع من الطيب، قال النووي: ذريرة) ١(
  .١٠١/  ٨اخل كتاب احلج شرح النووي ج :...وأبو سعيد االشج قالوا: زاد مسلم) ٢(

  .إنه عليه السالم لبد رأسه ليكون أحفظ ملا فيه من الطيب وأصون له من استقرار التراب والغبار
  .قال مالك عن نافع عن ابن عمر

ول اهللا ما شأن الناس حلوا من العمرة ومل حتل أنت من يا رس: إن حفصة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
  .عمرتك

  ".إين لبدت رأسي، وقلدت هدي فال أحل حىت أحنر : " قال



  .وأخرجاه يف الصحيحني من حديث مالك وله طرق كثرية عن نافع
عبد االعلى ثنا حممد بن  أنبأنا احلكام، أنبأنا االصم، أنبأنا حيىي، ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري، ثنا: قال البيهقي

  .إسحاق، عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لبد رأسه بالعسل
  اهلدي وقلده وكان معه بذي) ١(وهذا إسناد جيد مث أنه عليه السالم أشعر 

  .احلليفة
حجة الوداع بالعمرة إىل  قال الليث عن عقيل عن الزهري عن سامل عن أبيه متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

  .احلج وأهدى فساق معه اهلدي من ذي احلليفة
  .وسيأيت احلديث بتمامه وهو يف الصحيحني والكالم عليه إن شاء اهللا

حدثنا حممد بن املثىن، ثنا معاذ بن هشام، هو الدستوائي، حدثين أيب، عن قتادة، عن أيب حسان عن ابن : وقال مسلم
اهللا عليه وسلم ملا أتى ذا احلليفة دعا بناقته فأشعرها يف صفحة سنامها االمين، وسلت أن رسول اهللا صلى : عباس

  .الدم وقلدها نعلني مث ركب راحلته
  .وقد رواه أهل السنن االربعة من طرق عن قتادة

ة اهلدي وهذا يدل على أنه عليه السالم تعاطى هذا االشعار والتقليد بيده الكرمية يف هذه البدنة وتوىل إشعار بقي
وتقليده غري، فإنه قد كان هدي كثري أما مائة بدنة أو أقل منها بقليل، وقد ذبح بيده الكرمية ثالثا وستني بدنة 

ويف حديث جابر أن عليا قدم من اليمن ببدن للنيب صلى اهللا عليه وسلم ويف سياق ) ٢(وأعطى عليا فذبح ما غرب 
  .ه واهللا أعلمابن إسحاق أنه عليه السالم أشرك عليا يف بدن

وذكر غريه أنه ذبح هو وعلي يوم النحر مائة بدنة فعلى هذا يكون قد ساقها معه من ذي احلليفة وقد يكون اشترى 
  .بعضها بعد ذلك وهو حمرم

باب بيان املوضع الذي أهل منه عليه السالم واختالف الناقلني لذلك وترجيح احلق يف ذلك تقدم احلديث الذي 
  .ديث االوزاعي عن حيىي بن أيب كثري، عن عكرمة عن ابن عباس عن عمررواه البخاري من ح

صل يف هذا الوادي املبارك : أتاين آت من ريب فقال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوادي العقيق يقول
  .وقل عمرة يف حجة

  باب االهالل عند مسجد ذي) ٣(وقال البخاري 
__________  

هو جرح اهلدي يف صفحة سنامها اليمىن حبربة أو سكني أو حديدة أو حنوها وأصل االشعار : أشعر اهلدي) ١(
  .االشعار والشعور االعالم والعالمة، وإشعار اهلدي لكونه عالمة له، ليعلم أنه هدي

  .ما بقي: ما غرب) ٢(
  .١٥٤١باب احلديث  ٢٠ -يف كتاب احلج ) ٣(

  .موسى بن عقبة مسعت سامل بن عبد اهللا حدثنا علي بن عبد اهللا، ثنا سفيان، ثنا -احلليفة 
ما أهل رسول : وحدثنا عبد اهللا بن مسلمة، ثنا مالك، عن موسى بن عقبة، عن سامل بن عبد اهللا أنه مسع أباه يقول

  .يعين مسجد ذي احلليفة -اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال من عند املسجد 
قبة ويف رواية ملسلم عن موسى بن عقبة عن سامل، ونافع، وقد رواه اجلماعة إال ابن ماجه من طرق عن موسى بن ع

  .ومحزة بن عبد اهللا بن عمر ثالثتهم عن عبد اهللا بن عمر فذكره



  .وزاد فقال لبيك
هذه اليت ) ١(بيداؤكم : ويف رواية هلما من طريق مالك عن موسى بن عقبة عن سامل قال قال عبد اهللا بن عمر

هللا عليه وسلم، أهل رسول اهللا من عند املسجد وقد روي عن ابن عمر خالف تكذبون فيها على رسول اهللا صلى ا
من طريق مالك عن سعيد املقربي عن عبيد بن جريج، : هذا كما يأيت يف الشق اآلخر وهو ما أخرجاه يف الصحيحني

ه وسلم يهل حىت وأما االهالل فإين مل أر رسول اهللا صلى اهللا علي: عن ابن عمر فذكر حديثا فيه أن عبد اهللا قال
  .تنبعث به راحلته
حدثين خصيف بن عبد الرمحن اجلزري، عن سعيد بن : حدثنا يعقوب، حدثنا أيب، عن ابن إسحاق: وقال االمام أمحد

  .جبري
لعبد اهللا بن عباس يا أبا العباس عجبا الختالف أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف إهالل : قال قلت

  .ليه وسلم حني أوجبرسول اهللا صلى اهللا ع
إين العلم الناس بذلك، إمنا كانت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج : فقال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حاجا فلما صلى يف مسجده بذي احلليفة ركعتيه، أوجب يف جملسه فأهل باحلج حني 
فظوا عنه، مث ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه قوم فح

إمنا أهل رسول اهللا حني استقلت : وذلك أن الناس إمنا كانوا يأتون أرساال فسمعوه حني استقلت به ناقته يهل فقالوا
هل رسول اهللا حني عال أمنا أ: به ناقته، مث مضى رسول اهللا فما عال شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا

  . شرف البيداءشرف البيداء، وأمي اهللا لقد أوجب يف مصاله، وأهل حني استقلت به ناقته، وأهل حني عال
  .فمن أخذ بقول عبد اهللا بن عباس أنه أهل يف مصاله إذا فرغ من ركعتيه

وقد رواه الترمذي والنسائي مجيعا عن قتيبة، عن عبد السالم بن حرب، عن خصيف به حنوه وقال الترمذي حسن 
  غريب ال نعرف أحد رواه غري

وكذلك رواه احلافظ  -طريق حممد ابن إسحاق عنه عبد السالم كذا قال وقد تقدم رواية االمام أمحد له من 
البيهقي، عن احلاكم، عن القطيعي، عن عبد اهللا بن أمحد، عن أبيه مث قال خصيف اجلزري غري قوي، وقد رواه 

  .الواقدي باسناد له عن ابن عباس
  .مسانيدها قوية ثابتة إال أنه ال ينفع متابعة الواقدي واالحاديث اليت وردت يف ذلك عن عمر وغريه: قال البيهقي

  .واهللا تعاىل أعلم
__________  

  ).قاله البكري يف معجم ما استعجم(موضع فوق ذي احلليفة ملن صعد من الوادي : املراد ببيداء هنا) ١(

فلو صح هذا احلديث، لكان فيه مجع ملا بني االحاديث من االختالف وبسط لعذر من نقل خالف الواقع : قلت
عف مث قد روي عن ابن عباس وابن عمر خالف ما تقدم عنهما كما سننبه عليه ونبينه وهكذا ولكن يف إسناده ض

  .أنه عليه السالم أهل حني استوت به راحلته: ذكر من قال
حدثنا عبد اهللا بن حممد، ثنا هشام بن يوسف، أنبأنا ابن جريج، حدثين حممد بن املنكدر عن أنس بن : قال البخاري

  .مالك
يب صلى اهللا عليه وسلم باملدينة أربعا وبذي احلليفة ركعتني، مث بات حىت أصبح بذي احلليفة فلما صلى الن: قال

  .ركب راحلته واستوت به أهل



وقد رواه البخاري ومسلم وأهل السنن من طرق عن حممد بن املنكدر، وابراهيم بن ميسرة، عن أنس، وثابت يف 
  .عبيد بن جريج، عن ابن عمرالصحيحني من حديث مالك عن سعيد املقربي، عن 

وأما االهالل فإين مل أر رسول اهللا يهل حىت تنبعث به راحلته وأخرجا يف الصحيحني من رواية ابن وهب عن : قال
  .أن رسول اهللا كان يركب راحلته بذي احلليفة مث يهل حني تستوي به قائمة: يونس عن الزهري عن سامل عن أبيه

  .حني استوت به راحلته باب من أهل): ١(وقال البخاري 
  .حدثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، أخربين صاحل بن كيسان عن نافع عن ابن عمر

  .أهل النيب صلى اهللا عليه وسلم حني استوت به راحلته قائمة: قال
  .وقد رواه مسلم والنسائي من حديث ابن جريج به

  .عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا علي بن مسهر، عن: وقال مسلمم
وانبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي ) ٢(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا وضع رجله يف الغرز : قال

  .احلليفة
  انفرد به

  .مسلم من هذا الوجه، وأخرجاه من وحه آخر عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عنه
كان : قال أبو معمر حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن نافع قال: لةمث قال البخاري باب االهالل مستقبل القب

ابن عمر إذا صلى الغداة بذي احلليفة أمر براحلته فرحلت مث ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما مث يليب 
ن رسول اهللا حىت يبلغ احلرم، مث ميسك حىت إذا جاء ذا طوى بات به حىت يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أ

  .صلى اهللا عليه وسلم فعل ذلك
  ).٣(تابعه إمساعيل عن أيوب يف الغسل : مث قال

وقد علق البخاري أيضا هذا احلديث يف كتاب احلج عن حممد بن عيسى، عن محاد بن زيد، وأسنده فيه عن يعقوب 
  .بن ابراهيم الدورقي، عن إمساعيل هو ابن علية

إمساعيل وعن أيب الربيع الزهراين وغريه عن محاد بن زيد ثالثتهم عن أيوب،  ورواه مسلم عن زهري بن حرب د عن
  .عن أيب متيمة السختياين به

  .ورواه أبو داود عن أمحد بن حنبل عن إمساعيل بن علية به
 كان ابن عمر إذا أراد اخلروج إىل مكة أدهن: حدثنا سليمان أبو الربيع، ثنا فليح، عن نافع قال: مث قال البخاري

: بدهن ليس له رائحة طيبة، مث يأيت مسجد ذي احلليفة فيصلي، مث يركب فإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، مث قال
  هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .١٥٥٢باب احلديث  ٢٨يف كتاب احلج ) ١(
  .د أو خشب، وقيل هو الكور مطلقاركاب كور البعري إذا كان من جل: فتح الغني واسكان الراء: الغرز) ٢(

  .٩٧/  ٨وانظر صحيح مسلم شرح النووي 
  .١٥٥٣كتاب احلج احلديث  -فتح الباري ) ٣(

  ).١(يفعل 
  .تفرد به البخاري من هذا الوجه



بيداؤكم هذه اليت : وروى مسلم عن قتيبة، عن حامت بن إمساعيل، عن موسى بن عقبة، عن سامل عن أبيه قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها واهللا ما أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال من عند الشجرة  تكذبون على رسول
  .حني قام به بعريه

وهذا احلديث جيمع بني رواية ابن عمر االوىل وهذه الروايات عنه، وهو أن االحرام كان من عند املسجد، ولكن 
  رض، وذلك قبل أن يصل إىل املكان املعروف بالبيداء،بعد ما ركب راحلته واستوت به على البيداء، يعين اال

حدثنا حممد بن أيب بكر املقدمي، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة، ): ٢(مث قال البخاري يف موضع آخر 
انطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم من املدينة بعدما ترجل وأدهن ولبس : حدثين كريب عن عبد اهللا بن عباس قال

هو وأصحابه، ومل ينه عن شئ من االردية واالزر تلبس، إال املزعفرة اليت تردع على اجللد، فأصبح بذي  إزاره
من ذي [ احلليفة، ركب راحلته حىت استوت على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنه، وذلك خلمس بقني 

  .من ذي احلجة) ٣] (القعدة، فقدم مكة الربع خلون 
لصفا واملروة، ومل حيل من أجل بدنه النه قلدها، مل تزل بأعال مكة عند احلجون وهو مهل فطاف بالبيت وسعى بني ا

باحلج، ومل يقرب الكعبة بعد طوافه هبا حىت رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبني الصفا واملروة، مث 
معه امرأته فهي له حالل والطيب يقصروا من رؤوسهم مث حيلوا، وذلك ملن مل يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت 

  .والثياب
  .انفرد به البخاري

  .أخربين: عن هبز بن أسد، وحجاج، وروح بن عبادة، وعفان بن مسلم كلهم عن شعبة قال: وقد روى االمام أمحد
  .مسعت أبا حسان االعرج االجرد وهو مسلم بن عبد اهللا البصري عن ابن عباس: قتادة، قال

لى اهللا عليه وسلم الظهر بذي احلليفة مث دعا ببدنته فأشعر صفحة سنامها االمين وسلت صلى رسول اهللا ص: قال
  .الدم عنها وقلدها نعلني، مث دعا براحلته فلما استوت على البيداء أهل باحلج

  .ورواه أيضا عن هشيم أنبأنا أصحابنا منهم شعبة فذكر حنوه
سي ووكيع بن اجلراح كلهم عن هشام الدستوائي عن قتادة به مث رواه االمام أمحد أيضا عن روح وأيب داود الطيال

  .حنوه
ومن هذا الوجه رواه مسلم يف صحيحه وأهل السنن يف كتبهم فهذه الطرق عن ابن عباس من أنه عليه السالم أهل 

حني استوت به راحلته أصح وأثبت من رواية خصيف اجلزري عن سعيد بن حبري عنه واهللا أعلم وهكذا الرواية 
ملثبتة املفسرة أنه أهل حني استوت به الراحلة مقدمة على االخرى الحتمال أنه أحرم من عند املسجد حني استوت ا

  .به راحلته، ويكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على االخرى واهللا أعلم
طريق جعفر الصادق،  ورواية أنس يف ذلك ساملة عن املعارض وهكذا رواية جابر بن عبد اهللا يف صحيح مسلم من

  عن أبيه، عن أيب احلسني زين العابدين، عن جابر يف
__________  

  .٤١٣/  ٣ج  ١٥٥٤احلديث  -فتح الباري ) ١(
  .٤٠٥/  ٣فتح الباري  ١٥٤٥حديث  -باب ما يلبس احملرم من الثياب واالردية  ٢٣يف كتاب احلج، ) ٢(
  .صلما بني معكوفني زيادة من البخاري، سقطت من اال) ٣(



حديثه الطويل الذي سيأيت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل حني استوت به راحلته ساملة عن املعارض واهللا 
  .أعلم

أن إهالل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : من طريق االوزاعي مسعت عطاء، عن جابر بن عبد اهللا: وروى البخاري
  .من ذي احلليفة حني استوت به راحلته

  .حلديث الذي رواه حممد بن إسحاق بن يسار عن أيب الزناد، عن عائشة بنت سعدفأما ا
أهل إذا استقلت به راحلته وإذا ) ١(قالت قال سعد، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أخذ طريق الفرع 

  .أخذ طريقا أخرى أهل إذا عال على شرف البيداء
  .وفيه غرابة ونكارة واهللا أعلم فرواه أبو داود والبيهقي من حديث ابن إسحاق

فهذه الطرق كلها دالة على القطع أو الظن الغالب أنه عليه السالم أحرم بعد الصالة وبعد ما ركب راحلته 
  .وابتدأت به السري زاد ابن عمر يف روايته وهو مستقبل القبلة

رواية عائشة أم املؤمنني ) ٢(أو القران باب بسط البيان ملا أحرم به عليه السالم يف حجته هذه من االفراد والتمتع 
أن : أنبأنا مالك عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة: قال أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي: يف ذلك

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفرد احلج
  .ورواه مسلم عن إمساعيل عن أيب أويس، وحيىي بن حيىي بن مالك

  .محد عن عبد الرمحن بن مهدي عن مالك بهورواه االمام أ
حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثين املنكدر بن حممد، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن القاسم بن حممد : وقال أمحد
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفرد احلج: عن عائشة

  .عن عائشة ثنا شريح، ثنا ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن عروة: وقال االمام أمحد
  .وعن علقمة بن أيب علقمة عن أمه عن عائشة

تفرد به أمحد من هذه : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفرد احلج: وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
  .الوجوه عنها

  حدثين عبد االعلى بن محاد،: وقال االمام أمحد
__________  

  .ية برد على طريق مكةقرية بينها وبني املدينة مثان: الفرع) ١(
  .االفراد أن حيرم باحلج يف أشهره ويفرغ منه مث يعتمر: قال النووي: االفراد) ٢(

  .ويف غري أشهره أيضا عند من جييزه: وزاد ابن حجر
  .واالعتمار بعد الفراغ من أعمال احلج ملن شاء

ة واالهالل باحلج يف تلك السنة، زاد هو االعتمار يف أشهر احلج مث التحلل من تلك العمر: التمتع، قال ابن حجر
  .دون العودة إىل امليقات: الكرماين

  .ويطلق التمتع يف عرف السلف على القرآن أيضا: وزاد ابن حجر
يف رواية أيب ذر االقران، وهو غلط من حيث اللغة كما قاله عياض وغريه، وصورته االهالل باحلج والعمرة : القران

  .خالف يف جوازهوهذا ال : معا، قال ابن حجر
  ).أي احلج والعمرة(أن حيرم هبما : وقال الكرماين



وتباينت أراء وأقوال العلماء يف أي من هذه االنواع الثالثة أفضل ؟ وتفاوتت أيضا وتباينت اراؤهم يف حجة النيب 
  .صلى اهللا عليه وآله هل كان مفردا أم متمتعا أم قارنا

ا على العديد من االحاديث اليت سنقف عليها مبختلف رواياهتا وكل فئة منهم رجحت نوعا مستندة يف حجته
  .وطرقها فيما سيأيت من أبواب

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفرد : قرأت على مالك بن أنس، عن أيب االسود، عن عروة عن عائشة: قال
  .احلج
عن  -وكان يتيما يف حجر عروة  -حدثنا روح، ثنا مالك، عن أيب االسود حممد بن عبد الرمحن بن نوفل : وقال

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفرد احلج: عروة بن الزبري عن عائشة
  .ورواه ابن ماجه عن أيب مصعب عن مالك كذلك

  .أن رسول اهللا أهل باحلج: ورواه النسائي عن قتيبة، عن مالك عن أيب االسود عن عروة عن عائشة
  .ن، عن مالك، عن أيب االسود عن عروة عن عائشةثنا عبد الرمح: وقال أمحد أيضا

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنا من أهل باحلج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل باحلج : قالت
والعمرة وأهل رسول اهللا باحلج، فأما من أهل بالعمرة، فأحلوا حني طافوا بالبيت وبالصفا واملروة، وأما من أهل 

  .أو باحلج والعمرة فلم حيلوا إىل يوم النحرباحلج 
  .وهكذا رواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف والقعيين وإمساعيل بن أيب أويس عن مالك

  .ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك به
  عن الزهري، عن: حدثنا سفيان: وقال أمحد

  .ناس باحلج والعمرة وأهل ناس بالعمرةأهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلج وأهل : عروة عن عائشة
  .ورواه مسلم عن ابن أيب عمر، عن سفيان بن عيينة به حنوه

ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن حممد، عن علقمة بن أيب علقمة، عن أمه : فأما احلديث الذي قال االمام أمحد
الوداع فقال من أحب أن يبدأ بعمرة قبل احلج أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر الناس يف حجة : عن عائشة

  .فليفعل، وأفرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلج ومل يعتمر
  .فإنه حديث غريب جدا

  .فلم يعتمر: تفرد به أمحد بن حنبل وإسناده ال بأس به، ولكن لفظه فيه نكارة شديدة وهو قوله
ول من ذهب إىل االفراد، وإن أريد أنه مل يعتمر بالكلية ال قبل فإن أريد هبذا أنه مل يعتمر مع احلج وال قبله هو ق

احلج وال معه وال بعده، فهذا مما ال أعلم أحدا من العلماء قال به، مث هو خمالف ملا صح عن عائشة وغريها من أنه 
  .صلى اهللا عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن يف ذي القعدة إال اليت مع حجته

  .فصل القرآن مستقصى واهللا أعلموسيأيت تقرير هذا يف 
حدثنا روح، ثنا صاحل بن أيب االخضر، ثنا ابن شهاب ان : وهكذا احلديث الذي رواه االمام أمحد قائال يف مسنده

أهل رسول اهللا باحلج والعمرة يف حجة الوداع وساق : عروة أخربه أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
  .ه بالعمرة وساقوا اهلدي، وأهل ناس بالعمرة ومل يسوقوا هديامعه اهلدي، وأهل ناس مع

من كان منكم : وكنت ممن أهل بالعمرة ومل أسق هديا، فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قالت عائشة
حر أهل بالعمرة فساق معه اهلدي فليطف بالبيت وبالصفا واملروة، وال حيل منه شئ حرم منه حىت يقضي حجه وين



هديه يوم النحر، ومن كان منكم أهل بالعمرة ومل يسق معه هديا فليطف بالبيت وبالصفا واملروة مث ليقصر وليحلل 
  .مث ليهل باحلج وليهد، فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع إىل أهله

  .فقدم رسول اهللا احلج الذي خاف فوته وأخر العمرة: قالت عائشة
ن أفراد االمام أمحد ويف بعض ألفاظه نكارة ولبعضه شاهد يف الصحيح، وصاحل بن أيب االخضر ليس فهو حديث م

  .من علية أصحاب الزهري ال سيما إذا خالفه غريه كما ههنا يف بعض ألفاظ سياقه هذا
  وقوله فقدم احلج

  اد أنه أهل هبماالذي خياف فوته وأخر العمرة ال يلتئم مع أول احلديث أهل باحلج والعمرة، فإن أر
يف اجلملة وقدم أفعال احلج مث بعد فراغه أهل بالعمرة كما يقول من ذهب إىل االفراد فهو ما حنن فيه ههنا، وإن 
أراد أنه أخر العمرة بالكلية بعد إحرامه هبا فهذا ال أعلم أحدا من العلماء صار إليه، وإن أراد أنه املقضي بأفعال 

العمرة يف احلج، فهذا قول من ذهب إىل القرآن وهم يؤولون قول من روى أنه احلج عن أفعال العمرة ودخلت 
النه قد روى القرآن كل : عليه الصالة والسالم أفرد احلج أي أفرد أفعال احلج وإن كان قد نوى معه العمرة قالوا

  .من روى االفراد كما سيأيت بيانه
  .واهللا تعاىل أعلم

  .رواية جابر بن عبد اهللا يف االفراد
أهل رسول اهللا صلى اهللا : قال: حدثنا أبو معاوية ثنا االعمش، عن أيب سفيان، عن جابر بن عبد اهللا: قال االمام أمحد

  .عليه وسلم يف حجته باحلج
  .إسناده جيد على شرط مسلم

فيان ورواه البيهقي عن احلاكم وغريه عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار، عن أيب معاوية عن االعمش، عن أيب س
  .عن جابر

أهل رسول اهللا يف حجته باحلج ليس معه عمرة، وهذه الزيادة غريبة جدا ورواية االمام أمحد بن حنبل أحفظ : قال
  .واهللا أعلم

  .ويف صحيح مسلم من طريق جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر
  .وأهللنا باحلج لسنا نعرف العمرة: قال

دراوردي وحامت بن إمساعيل كالمها عن جعفر بن حممد، عن أبيه عن عن هشام بن عمار عن ال: وقد روى ابن ماجه
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفرد احلج، وهذا إسناد جيد: جابر

أن رسول : عن عطاء حدثين جابر بن عبد اهللا -يعين املعلم  -ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا حبيب : وقال االمام أمحد
  .هل هو وأصحابه باحلج ليس مع أحد منهم هدي إال النيب صلى اهللا عليه وسلم وطلحةاهللا صلى اهللا عليه وسلم أ

  .وذكر متام احلديث وهو يف صحيح البخاري بطوله كما سيأيت عن حممد بن املثىن عن عبد الوهاب
  .رواية عبد اهللا بن عمر لالفراد

حدثين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر، عن  - يعين ابن عباد -حدثنا إمساعيل بن حممد ثنا عباد : قال االمام أمحد
  .نافع، عن ابن عمر

  .أهللنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم باحلج مفردا: قال
أن : ورواه مسلم يف صحيحه عن عبد اهللا بن عون، عن عباد بن عباد، عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر



  .ارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل باحلج مفرد
  .ثنا احلسن بن عبد العزيز وحممد بن مسكني: وقال احلافظ أبو بكر البزار

  ثنا بشر بن بكر، ثنا سعيد بن: قاال
اسناده  -يعين مفردا  -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهل باحلج : عبد العزيز بن زيد بن أسلم، عن ابن عمر

  .جيد ومل خيرجوه
  .رواية ابن عباس لالفراد

  .من حديث روح بن عبادة، عن شعبة، عن أيوب، عن أيب العالية الرباء عن ابن عباس: فظ البيهقيروى احلا
  .أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلج، فقدم الربع مضني من ذي احلجة فصلى بنا الصبح بالبطحاء: أنه قال
  .من شاء أن جيعلها عمرة فليجعلها: مث قال
  .م بن دينار، عن ابن روحرواه مسلم عن ابراهي: مث قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر بذي : وتقدم من رواية قتادة عن أيب حسان االعرج عن ابن عباس
  احلليفة مث أتى ببدنة

فأشعر صفحة سنامها االمين، مث أتى براحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أهل باحلج، وهو يف صحيح مسلم 
  .أيضا
ثنا احلسني بن إمساعيل، ثنا أبو هشام، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا أبو حصني، عن : احلافظ أبو احلسن الدارقطين وقال

  .عبد الرمحن بن االسود عن أبيه
  .حججت مع أيب بكر فجرد، ومع عمر فجرد، ومع عثمان فجرد: قال

ء االئمة رضي اهللا عنهم إمنا يفعلون هذا عن تابعه الثوري عن أيب حصني وهذا إمنا ذكرناه ههنا الن الظاهر أن هؤال
  .توقيف واملراد بالتجريد ههنا االفراد واهللا أعلم

  .ثنا أبو عبيد اهللا القاسم بن امساعيل وحممد بن خملد: وقال الدارقطين
ن ابن ثنا علي بن علي بن حممد بن معاوية الرزاز، ثنا عبد اهللا بن نافع، عن عبد اهللا بن عمر، عن نافع، ع: قاال
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمل عتاب بن أسيد على احلج فأفرد، مث استعمل أبا بكر سنة تسع فأفرد : عمر

احلج، مث حج النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة عشر فأفرد احلج، مث تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستخلف 
د احلج، وتويف أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرمحن بن أبو بكر فبعث عمر فأفرد احلج، مث حج أبو بكر فأفر

  .عوف فأفرد احلج، مث حج فأفرد احلج، مث حصر عثمان فأقام عبد اهللا بن عباس للناس فأفرد احلج
  .يف أسناده عبد اهللا بن عمر العمري وهو ضعيف لكن قال احلافظ البيهقي له شاهد بإسناد صحيح

  وسلم حج متمتعا ذكر ما قاله إنه صلى اهللا عليه
حدثنا حجاج، ثنا ليث، حدثين عقيل، عن ابن شهاب عن سامل بن عبد اهللا أن عبد اهللا بن عمر : قال االمام أمحد

متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج، وأهل فساق اهلدي من ذي احلليفة، : قال
ل بالعمرة مث أهل باحلج، وكان من الناس من أهدى فساق اهلدي من ذي وبدا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأه

  .احلليفة ومنهم من مل يهد
من كان منكم أهدى فإنه ال حيل من شئ حرم منه حىت : " فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة قال للناس

ل مث ليهل باحلج وليهد فمن مل جيد يقضي حجه ومن مل يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر وليحل



  ".هديا فليصم ثالثة أيام وسبعة إذا رجع إىل أهله 
وطاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قدم مكة، استلم احلجر أول شئ مث خب ثالثة أشواط من السبع، 

ى الصفا فطاف ومشى أربعة أطواف مث ركع حني قضى طوافه بالبيت عند املقام ركعتني مث سلم فانصرف، فأت
بالصفا واملروة مث مل حيلل من شئ حرم منه حىت قضى حجه، وحنر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، وفعل مثل 

  .ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهدى فساق اهلدي من الناس
أن عائشة أخربته عن : بريوحدثنا حجاج، ثنا ليث، حدثين عقيل عن ابن شهاب، عن عروة بن الز: قال االمام أمحد

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف متتعه بالعمرة إىل احلج ومتتع الناس معه مبثل الذي أخربين سامل بن عبد اهللا عن 
عن حيىي بن بكري، ومسلم وأبو : عبد اهللا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد روى هذا احلديث البخاري

  عن الليث عن أبيه، والنسائي عن داود عن عبد امللك بن شعيب،

حممد بن عبد اهللا بن املبارك املخرمي، عن حجني بن املثىن ثالثتهم عن الليث بن سعد، عن عقيل عن الزهري، عن 
  .عروة عن عائشة كما ذكره االمام أمحد رمحه اهللا

بات عمرة أما قبل احلج أو وهذا احلديث من املشكالت على كل من االقوال الثالثة، أما قول االفراد ففي هذا إث
  .معه، وأما على قول التمتع اخلاص فالنه ذكر أنه مل حيل من إحرامه بعد ما طاف بالصفا واملروة

وليس هذا شأن املتمتع، ومن زعم أنه إمنا منعه من التحلل سوق اهلدي كما قد يفهم من حديث ابن عمر عن 
  من العمرة، ومل حتل أنت منيا رسول اهللا ما شأن الناس حلوا : حفصة أهنا قالت
  .إين لبدت رأسي، وقلدت هدي فال أحل حىت أحنر: عمرتك ؟ فقال

فقوهلم بعيد الن االحاديث الواردة يف إثبات القران ترد هذا القول، وتأىب كونه عليه السالم إمنا أهل أوال بعمرة مث 
له أحد بأسناد صحيح بل وال حسن وال بعد سعيه بالصفا واملروة أهل باحلج، فإن هذا على هذه الصفة مل ينق

  .ضعيف
متتع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع بالعمرة إىل احلج، إن أريد بذلك التمتع : وقوله يف هذا احلديث

اخلاص وهو الذي حيل منه بعد السعي فليس كذلك فإن يف سياق احلديث ما يرده مث يف إثبات العمرة املقارنة حلجه 
  .لسالم ما يأباه، وإن أريد به التمتع العام دخل فيه القرآن وهو املرادعليه ا
وبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأهل بالعمرة مث أهل باحلج، إن أريد به بدأ بلفظ العمرة على لفظ : وقوله

مرة أوال مث أدخل لبيك اللهم عمرة وحجا فهذا سهل وال ينايف القرآن وإن أريد به أنه أهل بالع: احلج بأن قال
عليها احلج متراخ ولكن قبل الطواف قد صار قارنا أيضا، وإن أريد به أنه أهل بالعمرة مث فرغ من أفعاهلا حتلل أو مل 

يتحلل بسوق اهلدي كما زعمه زاعمون، ولكنه أهل حبج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إىل مىن، فهذا مل 
ومن ادعاه من الناس فقوله مردود لعدم نقله وخمالفته االحاديث الواردة يف ينقله أحد من الصحابة كما قدمنا، 

  .إثبات القرآن كما سيأيت، بل واالحايث الواردة يف االفراد كما سبق واهللا أعلم
والظاهر واهللا أعلم أن حديث الليث هذا عن عقيل، عن الزهري، عن سامل عن ابن عمر يروى من الطريق االخرى 

إن الناس كائن بينهم شئ فلو أخرت احلج :  أفرد احلج ومن حماصرة احلجاج البن الزبري فقيل لهعن ابن عمر حني
  .عامك هذا

إذا أفعل كما فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم يعين زمن حصر عام احلديبية فأحرم بعمرة من ذي احلليفة، مث ملا : فقال
حبج معها فاعتقد الراوي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عال شرف البيداء قال ما أرى أمرمها إال واحدا، فأهل 



هكذا فعل سواء، بدأ فأهل بالعمرة مث أهل باحلج فرووه كذلك وفيه نظر ملا سنبينه وبيان هذا يف احلديث الذي رواه 
: ا وقالأخربين مالك بن أنس وغريه أن نافعا حدثهم أن عبد اهللا بن عمر خرج يف الفتنة معتمر: عبد اهللا بن وهب

إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرج فأهل بالعمرة، وسار حىت إذا ظهر 
  ما أمرمها إال واحد أشهدكم أين قد أوجبت احلج مع العمرة، فخرج: على ظاهر البيداء التفت إىل أصحابه فقال

  .يزد عليه، ورأى أن ذلك جمزيا عنه وأهدى حىت جاء البيت فطاف به وطاف بني الصفا واملروة سبعا مل
  .وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث مالك

  وأخرجاه من حديث عبيد اهللا عن نافع

  .به
هكذا فعل : ورواه عبد الرزاق، عن عبيد اهللا وعبد العزيز بن أيب رواد، عن نافع به حنوه، وفيه مث قال يف آخره

  .حدثنا قتيبة، ثنا ليث: البخاري حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وفيما رواه
إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا خناف أن : أن ابن عمر أراد احلج عام نزل احلجاج بابن الزبري، فقيل له: عن نافع
  .يصدوك

لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة إذا أصنع كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين أشهدكم أين : قال
  .أوجبت عمرة قد

ما أرى شأن احلج والعمرة إال واحدا أشهدكم أين أوجبت حجا مع : قال: مث خرج حىت إذا كان بظاهر البيداء
عمريت فأهدى هديا اشتراه بقديد، ومل يزد على ذلك، ومل ينحر ومل حيل من شئ حرم منه، ومل حيلق ومل يقصر، حىت 

  .ف احلج والعمرة بطوافه االولكان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طوا
  .قال ابن عمر كذلك فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أن ابن عمر دخل عليه ابنه عبد اهللا : حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع: وقال البخاري
  .ل فيصدوك عن البيت فلو أقمتإين ال آمن أن يكون العام بني الناس قتا: بن عبد اهللا وظهره يف املدار فقال

بيين وبينه أفعل ) ١(قال، قد خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبني البيت، فإن حيل 
  .كما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

دكم أين قد فقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين أشه
  .أوجبت مع عمريت حجا مث قدم فطاف هلما طوافا واحدا

  .عن أيب النعمان: وهكذا رواه البخاري
  .عن محاد بن زيد، عن أيوب بن متيمة السختياين عن نافع به

  .ورواه مسلم من حديثهما عن أيوب به
عند حصر العدو واالكتفاء بطواف فقد اقتدى ابن عمر رضي اهللا عنه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف التحلل 

واحد عن احلج والعمرة، وذلك النه كان قد أحرم أوال بعمرة ليكون متمتعا، فخشي أن يكون حصر فجمعهما 
يعين ال فرق بني أن حيصر  -ما أرى أمرمها إال واحدا : وأدخل احلج قبل العمرة قبل الطواف فصار قارنا، وقال

  فلما قدم مكة اكتفى عنهما -هما االنسان عن احلج أو العمرة أو عن
ورأى أن قد قضى طواف احلج والعمرة : بطوافه االول كما صرح به يف السياق االول الذي أفردناه، وهو قوله

  .بطوافه االول



 -يعين أنه اكتفى عن احلج والعمرة بطواف واحد  -كذلك فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال ابن عمر
عن حممد بن منصور، : ملروة، ويف هذا داللة على أن ابن عمر روى القران، وهلذا روى النسائييعين بني الصفا وا

أن ابن عمر قرن احلج والعمرة فطاف طوافا واحدا، مث رواه : عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع
يوب بن موسى، وأيوب النسائي عن علي بن ميمون الرقي، عن سفيان بن عيينة، عن إمساعيل بن أمية، وأ

  .أن ابن عمر أتى ذا احلليفة فأهل بعمرة فخشي أن يصد عن البيت: السختياين، وعبد اهللا بن عمر أربعتهم عن نافع
  .فذكر متام احلديث من إدخاله احلج على العمرة وصريورته قارنا

اهللا عليه وسلم، وقوله كذلك واملقصود أن بعض الرواة ملا مسع قول ابن عمر إذا أصنع كما صنع رسول اهللا صلى 
  .فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  اعتقد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدأ فأهل بالعمرة، مث أهل باحلج فأدخله
__________  

  .فإن حيل: ويف االصل: من البخاري) ١(

كرناه واهللا أعلم بالصواب، مث بتقدير عليها قبل الطواف فرواه مبعىن ما فهم، ومل يرد ابن عمر ذلك وامنا أراد ما ذ
أن يكون أهل بالعمرة أوال مث أدخل عليها احلج قبل الطواف فإنه يصري قارنا ال متمتعا التمتع اخلاص فيكون فيه 

  .داللة ملن ذهب إىل أفضلية التمتع واهللا تعاىل أعلم
مهام، عن قتادة، حدثين مطرف، عن  حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا: وأما احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحه

  .عمران
  .متتعنا على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم ونزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء: قال

فقد رواه مسلم عن حممد بن املثىن، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن مهام عن قتادة به، واملراد به املتعة اليت 
من حديث شعبة وسعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، : على ذلك ما رواه مسلمأعم من القران والتمتع اخلاص ويدل 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع بني حج : عن مطرف، عن عبد اهللا بن الشخري، عن عمران بن احلصني
  .وعمرة وذكر متام احلديث

  جاج بن حممد االعور عن شعبة،حدثنا قتيبة، ثنا ح: وأكثر السلف يطلقون املتعة على القران كما قال البخاري
  .عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن املسيب

أن تنهى عن أمر فعله ) ١(ما تريد إال : اختلف علي وعثمان رضي اهللا عنهما ومها بعسفان يف املتعة، فقال علي: قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي بن أيب طالب أهل هبما مجيعا

  .ن حديث شعبة أيضا عن احلكم بن عيينة، عن علي بن احلسني عن مروان بن احلكم عنهما بهورواه مسلم م
  .ما كنت الدع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقول أحد من الناس: وقال علي

 لقد علمت إمنا متتعنا مع: ورواه مسلم من حديث شعبة أيضا عن قتادة، عن عبد اهللا بن شقيق عنهما فقال له علي
  ).٢(ولكنا كنا خائفني ! رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال أجل 

من حديث غندر، عن شعبة، وعن عبيد اهللا بن معاذ، عن أبيه عن شعبة عن مسلم : وأما احلديث الذي رواه مسلم
لم حيل أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه حبج ف: مسع ابن عباس يقول) ٣(بن خمراق القري 

  .رسول اهللا وال من ساق اهلدي من أصحابه وحل بقيتهم
  .فقد رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده وروح بن عبادة عن شعبة عن مسلم القري عن ابن عباس



أهل رسول اهللا وأصحابه باحلج، فمن  -ويف رواية أيب داود  -أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلج : قال
  .له متعة هدي حل ومن كان معه هدي مل حيل احلديث كان منهم مل يكن

فإن صححنا الروايتني جاء القران وإن توقفنا يف كل منهما وقف الدليل، وان رجحنا رواية مسلم يف صحيحه يف 
رواية العمرة فقد تقدم عن ابن عباس أنه روى االفراد وهو االحرام باحلج فتكون هذه زيادة على احلج فيجئ 

  .ن السيما وسيأيت عن ابن عباس ما يدل على ذلكالقول بالقرا
أن رسول اهللا قال : من حديث غندر ومعاذ بن معاذ، عن شعبة، عن احلكم عن جماهد، عن ابن عباس: وروى مسلم

  هذه
__________  

  .من البخاري، ويف االصل إىل أن، وهي رواية سعيد بن املسيب) ١(
ار إىل عمرة القضية سنة سبع، لكن مل يكن يف تلك السنة حقيقة متتع قال النووي لعله أش: ولكنا كنا خائفني) ٢(

  .إمنا كان عمرة وحدها
  .أي من يكون أجر من أفرد أعظم من أجر من متتع: قوله خائفني: وقال القرطيب

  .من صحيح مسلم، ويف االصل املقربي وهو حتريف) ٣(

  قد دخلت العمرة يف احلج إىل يومعمرة استمتعنا هبا فمن مل يكن معه هدي فليحل احلل كله، ف
متتعت : عن آدم بن أيب اياس، ومسلم من حديث غندر كالمها عن شعبة عن أيب مجرة قال: القيامة، وروى البخاري

) ٢(حج مربور ومتعة ) ١] (يل [ فنهاين ناس، فسألت ابن عباس فأمرين هبا، فرأيت يف املنام كأن رجال يقول 
  .اهللا أكرب سنة أيب القاسم صلوات اهللا وسالمه عليه، واملراد باملتعة ههنا القران: المتقبلة، فأخربت ابن عباس فق

وقال القعيين وغريه عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن حممد بن عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن 
بن أيب سفيان يذكر التمتع أنه مسع سعد بن أيب وقاص، والضحاك بن قيس عام حج معاوية : عبد املطلب أنه حدثه

  .بالعمرة إىل احلج
  .ال يصنع ذلك إال من جهل أمر اهللا: فقال الضحاك
  .فإن عمر بن اخلطاب كان ينهى عنها: بئس ما قلت يا بن أخي، فقال الضحاك: فقال سعد
  .قد صنعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصنعناها معه: فقال سعد

  .قتيبة، عن مالكعن : ورواه الترمذي والنسائي
  .وقال الترمذي صحيح

حدثين غنيم بن قيس، : عن معتمر بن سليمان، وعبد اهللا بن املبارك كالمها عن سليمان التيمي: وقال عبد الرزاق
فعلتها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا يومئذ : عن التمتع بالعمرة إىل احلج قال: سألت سعد بن أيب وقاص

  .ويعين به معاوية -يعين مكة  -) ٣(كافر يف العرش 
مسعت : ورواه مسلم من حديث شعبة وسفيان الثوري وحيىي بن سعيد ومروان الفزاري أربعتهم عن سليمان التيمي

  .قد فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش: غنيم بن قيس، سألت سعدا عن املتعة فقال
باب إطالق التمتع على ما هو أعم من التمتع اخلاص، وهو وهذا كله من  -يعين معاوية  -ويف رواية حيىي بن سعيد 

االحرام بالعمرة والفراغ منها مث االحرام باحلج ومن القران بل كالم سعد فيه داللة على إطالق التمتع على 
االعتمار يف أشهر احلج وذلك أهنم اعتمروا ومعاوية بعد كافر مبكة قبل احلج أما عمرة احلديبية أو عمرة القضاء 



وهو االشبه، فأما عمرة اجلعرانة فقد كان معاوية أسلم مع أبيه ليلة الفتح وروينا أنه قصر من شعر النيب صلى اهللا 
  .عليه وسلم ميشقص يف بعض عمره وهي عمرة اجلعرانة ال حمالة

  .واهللا أعلم
قد تقدم ما : ي اهللا عنهذكر حجة من ذهب إىل أنه عليه السالم كان قارنا رواية أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رض

  رواه البخاري من حديث
مسعت حيىي بن أيب كثري، عن عكرمة، عن ابن عباس عن عمر بن اخلطاب قال مسعت رسول : أيب عمرو االوزاعي

  أتاين آت من ريب عز وجل فقال صل يف: اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوادي العقيق يقول
__________  

  .من البخاري) ١(
  .وعمرة: ييف البخار) ٢(
ويقال هلا عروش، : مسيت بيوت مكة عرشا الهنا عيدان تنصب وتظلل، قال: بيوت مكة، قال أبو عبيد: العرش) ٣(

  .واحدها عرش
  .واحدها عريش: ومن قال عرش

  .هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة
أنا أمحد بن سليمان قال قرئ على أنبأنا علي بن أمحد بن عمر بن حفص املقربي ببغداد، أنب: وقال احلافظ البيهقي

حدثنا أبو زيد اهلروي، ثنا علي بن املبارك، ثنا حيىي بن أيب كثري، ثنا عكرمة، حدثين : عبد امللك بن حممد وأنا أمسع
أتاين جربائيل عليه السالم وأنا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن عباس حدثين عمر بن اخلطاب قال

  .يف هذا الوادي املبارك ركعتني وقل عمرة يف حجة، فقد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة صل: بالعقيق فقال
  .مث قال البيهقي رواه البخاري عن أيب زيد اهلروي

ثنا هاشم، ثنا سيار، عن أيب وائل أن رجال كان نصرانيا يقال له الصىب بن معبد، فأراد اجلهاد : وقال االمام أمحد
حلج فأتى االشعري فأمره أن يهل باحلج والعمرة مجيعا ففعل، فبينما هو يليب إذ مر بزيد بن صوحان، فقيل له إبدأ با

  .وسلمان بن ربيعة
هلذا أضل من بعري أهله، فسمعها الصىب فكرب ذلك عليه فلما قدم أتى عمر بن اخلطاب فذكر : فقال أحدمها لصاحبه

  .ذلك له
  .عليه وسلمهديت لسنة نبيك صلى اهللا : فقال له عمر

  .قال ومسعته مرة أخرى يقول وفقت لسنة نبيك صلى اهللا عليه وسلم
عن حيىي بن سعيد القطان، عن االعمش، عن شقيق، عن أيب وائل، عن الصيب بن معبد، عن : وقد رواه االمام أمحد

  .عمر بن اخلطاب فذكره
  .إهنما مل يقوال شيئا، هديت لسنة نبيك صلى اهللا عليه وسلم: وقال
  .واه عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن منصور عن أيب وائل بهور

ورواه أيضا عن غندر عن شعبة، عن احلكم، عن أيب وائل، وعن سفيان بن عيينة عن عبدة بن أيب لبابة، عن أيب 
  .وائل

بن  الصىب بن معبد كنت رجال نصرانيا فأسلمت فأهللت حبج وعمرة فسمعين زيد بن صوحان وسلمان: قال قال



  .ربيعة وأنا أهل هبما
هلذا أضل من بعري أهله، فكأمنا محل علي بكلمتهما جبل، فقدمت على عمر فأخربته فأقبل عليهما فالمهما : فقاال

كثريا ما ذهبت أنا ومسروق إىل : هديت لسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عبدة قال أبو وائل: وأقبل علي فقال
  .هذه أسانيد جيدة على شرط الصحيحالصىب ابن معبد نسأله عنه و

  .وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيب وائل شقيق بن سلمة به
حدثنا حممد بن علي بن احلسن بن شقيق، ثنا أيب عن مجرة السكري، عن : وقال النسائي يف كتاب احلج من سننه

  .مطرف، عن سلمة بن كهيل، عن طاوس عن ابن عباس عن عمر
  .واهللا إين الهناكم عن املتعة وإهنا لفي كتاب اهللا وقد فعلها النيب صلى اهللا عليه وسلم إسناد جيد: ه قالأن

  .رواية أمريي املؤمنني عثمان وعلي رضي اهللا عنهما
  .حدثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن املسيب: قال االمام أمحد

ما تريد إىل أمر فعله رسول اهللا : فان وكان عثمان ينهى عن املتعة أو العمرة فقال علياجتمع علي وعثمان بعس: قال
  .دعنا منك: صلى اهللا عليه وسلم تنهى عنه، فقال عثمان

من حديث شعبة عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن : وقد أخرجاه يف الصحيحني: هكذا رواه االمام أمحد خمتصرا
  .املسيب
  .ومها بعسفان يف املتعةاختلف علي وعثمان : قال

  ما تريد إىل أن تنهى عن أمر فعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي بن أيب: فقال علي

  .طالب أهل هبما مجيعا وهكذا لفظ البخاري
  .ثنا حممد بن يسار، ثنا غندر، عن شعبة، عن احلكم، عن علي بن احلسني، عن مروان بن احلكم: وقال البخاري

  .لبيك بعمرة وحج: شهدت عثمان وعليا، وعثمان ينهى عن املتعة وأن جيمع بينهما، فلما رأى علي أهل هبما: قال
  .ما كنت الدع سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم لقول أحد: قال

  .ورواه النسائي من حديث شعبة به، ومن حديث االعمش، عن مسلم البطني، عن علي بن احلسني به
  .ثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة عن قتادة: دوقال االمام أمح

  .كان عثمان ينهى عن املتعة وعلي يأمر هبا: قال عبد اهللا بن شقيق: قال
  فقال

  .إنك لكذا وكذا: عثمان لعلي
  .لقد علمت أنا متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مث قال علي

  .أجل ولكنا كنا خائفني: قال
فهذا اعتراف من عثمان رضي اهللا مبا رواه علي رضي اهللا عنهما ومعلوم أن عليا ورواه مسلم من حديث شعبة 

رضي اهللا عنه أحرم عام حجة الوداع بإهالل كإهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان قد ساق اهلدي وأمره عليه 
  .السالم أن ميكث حراما وأشركه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هديه كما سيأيت بيانه

أن املقداد بن االسود دخل على علي بن أيب طالب بالسقيا : عن جعفر بن حممد، عن أبيه: مالك يف املوطأ وروى
  .له دقيقا وخبطا) ١(وهو ينجع بكرات 

ما  -هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بني احلج والعمرة، فخرج علي وعلى يده أمر الدقيق واخلبط : فقال



  .حىت دخل على عثمان -ذراعيه  أنسى أثر الدقيق واخلبط على
  .أنت تنهى أن يقرن بني احلج والعمرة: فقال

لبيك اللهم لبيك حبجة وعمرة معا وقد قال أبو داود يف : ذلك رأيي فخرج علي مغضبا وهو يقول: فقال عثمان
  .ثنا حيىي بن معني، ثنا حجاج، ثنا يونس، عن أيب إسحاق، عن الرباء بن عازب: سننه
  .علي حني أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على اليمن فذكر احلديث يف قدوم عليكنت مع : قال

  .فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف صنعت: قال علي
  .إمنا أهللت باهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال قلت

  .إين قد سقت اهلدي وقرنت: قال
بأنه مل يذكر : ناده وهو على شرط الشيخني، وعلله احلافظ البيهقيوقد رواه النسائي من حديث حيىي بن معني بإس

هذا اللفظ يف سياق حديث جابر الطويل وهذا التعليل فيه نظر النه قد روى القران من حديث جابر بن عبد اهللا 
  .كما سيأيت قريبا إن شاء اهللا تعاىل

  .وروى ابن حبان يف صحيحه عن علي بن أيب طالب
  . صلى اهللا عليه وسلم من املدينة وخرجت أنا من اليمنخرج رسول اهللا: قال

  .وقلت لبيك باهالل كإهالل النيب
  .فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم فإين أهللت باحلج والعمرة مجيعا

  .وقد رواه عنه مجاعة من التابعني وحنن نوردهم مرتبني على حروف املعجم: رواية أنس بن مالك رضي اهللا عنه
  .هللا املزين عنهبكر بن عبد ا
  .حدثنا هشيم، ثنا محيد الطويل، أنبأنا بكر بن عبد اهللا املزين: قال االمام أمحد

  مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يليب: مسعت أنس بن مالك حيدث قال: قال
__________  

  .يسقي: ينجع) ١(
  .االبل الفتية: بكرات
  .يق وغريه، مث تسقاه االبلورق الشجر ينفض وجيفف ويطحن وخيلط بدق: واخلبط

  .باحلج والعمرة مجيعا، فحدثت بذلك ابن عمر
  .لىب باحلج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر: فقال
  .ما تعدونا إال صبيانا: فقال

  .لبيك عمرة وحجا: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .ورواه البخاري عن مسدد، عن بشر بن الفضل عن محيد به

  .أخرجه مسلم عن شريح بن يونس عن هشيم بهو
  .وعن أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد اهللا املزين به

  .ثابت البناين عن أنس
لبيك : حدثنا وكيع، عن ابن أيب ليلى، عن ثابت، عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قال االمام أمحد
  .عابعمرة وحجة م



  .تفرد به من هذا الوجه احلسن البصري عنه
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة : ثنا روح، ثنا أشعث، عن أنس بن مالك: االمام أمحد: قال

وقد لبوا حبج وعمرة، فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعدما طافوا بالبيت وبالصفا واملروة أن حيلوا وأن 
  .ا عمرة فكأن القوم هابوا ذلكجيعلوه
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوال أين سقت هديا الحللت، فأحل القوم ومتتعوا: فقال

أن النيب : ثنا احلسن بن قزعة، ثنا سفيان بن حبيب، ثنا أشعث، عن احلسن عن أنس: وقال احلافظ أبو بكر البزار
مرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبالصفا واملروة، أمرهم صلى اهللا عليه وسلم أهل هو وأصحابه باحلج والع

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيلوا فهابوا ذلك
  .أحلوا فلوال أن معي اهلدي الحللت: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فحلوا حىت حلوا إىل النساء
  .لكالبزار ال نعلم رواه عن احلسن إال أشعث بن عبد امل: مث قال

  .محيد بن تريويه الطويل عنه
لبيك حبج وعمرة : حدثنا حيىي، عن محيد، مسعت أنسا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال االمام أمحد

  .وحج
: هذا أسناد ثالثي على شرط الشيخني، ومل خيرجاه وال أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه، لكن رواه مسلم

  .هشيم، عن حيىي بن أيب إسحاق وعبد العزيز بن صهيب ومحيد أهنم مسعوا أنس بن مالكعن حيىي بن حيىي، عن 
  .أهل هبما مجيعا لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .حدثنا يعمر بن يسر، ثنا عبد اهللا، أنبأنا محيد الطويل، عن أنس بن مالك: وقال االمام أمحد
  .لبيك بعمرة وحج وإين لعند فخذ ناقته اليسرى: اق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدنا كثرية وقالس: قال

  .تفرد به أمحد من هذا الوجه أيضا
  .محيد بن هالل العدوي البصري عنه
نس بن حدثنا حممد بن املثىن، ثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أيب قالبة عن أ: قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده

  .مالك
  .وحدثناه سلمة بن شبيب ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن أيوب، عن أيب قالبة ومحيد بن هالل، عن أنس

  .إين ردف أيب طلحة وان ركبته لتمس ركبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يليب باحلج والعمرة: قال
  .وهذا اسناد جيد قوي على شرط الصحيح ومل خيرجوه

  .ومل ينكر عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم: ه البزار على أن الذي كان يليب باحلج والعمرة أبو طلحة قالوقد تأول
وهذا التأويل فيه نظر وال حاجة إليه جملئ ذلك من طرق عن أنس كما مضى وكما سيأيت مث عود الضمري إىل أقرب 

  املذكورين أوىل وهو

  .يف هذه الصورة أقوى داللة
  .يأيت يف رواية سامل بن أيب اجلعد عن أنس صريح الرد على هذا التأويلواهللا أعلم وس

  .زيد بن أسلم عنه
  .قال احلافظ أبو بكر البزار روى سعيد بن عبد العزيز التنوخي، عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك



  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أهل حبج وعمرة
  .بن مسكنيحدثناه احلسن بن عبد العزيز اجلروي، وحممد 

  .حدثنا بشر بن بكر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن زيد بن أسلم، عن أنس: قاال
  .وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيح ومل خيرجوه من هذا الوجه: قلت

  .وقد رواه احلافظ، أبو بكر البيهقي بأبسط من هذا السياق
  .اضيأنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، وأبو بكر أمحد بن احلسن الق: فقال
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، أنبأنا العباس بن الوليد بن يزيد، أخربين أيب ثنا شعيب بن عبد العزيز، عن زيد : قاال

  .بن أسلم وغريه
  أهل باحلج فانصرف، مث أتاه: مب أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال ابن عمر: أن رجال أتى ابن عمر فقال

  .من العام املقبل
  .مب أهل رسول اهللا ؟ قال أمل تأتين عام أول :فقال
ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن قال ابن عمر إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن ! بلى : قال

  .مكشفات الرؤوس، وإين كنت حتت ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميسين لعاهبا امسعه يليب باحلج
  .لكويف عنهسامل بن أيب اجلعد الغطفاين ا

حدثنا حيىي بن آدم، ثنا شريك، عن منصور، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أنس بن مالك يرفعه إىل : قال االمام أمحد
  .لبيك بعمرة وحجة معا، حسن ومل خيرجوه: أنه مجع بني احلج والعمرة فقال: النيب صلى اهللا عليه وسلم

ثمان بن املغرية، عن سامل بن أيب اجلعد، عن سعد موىل احلسن بن ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، ثنا ع: وقال االمام أمحد
  .علي
  .خرجنا مع علي فأتينا ذا احلليفة: قال

لبيك حبجة وعمرة : إين أريد أن أمجع بني احلج والعمرة، فمن أراد ذلك فليقل كما أقول، مث لىب قال: فقال علي
  .معا

  .وقد أخربين أنس بن مالك: قال وقال سامل
  . إن رجلي لتمس رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنه ليهل هبما مجيعاواهللا: قال

وهذا أيضا إسناد جيد من هذا الوجه ومل خيرجوه، وهذا السباق يرد على احلافظ البزار ما تأول به حديث محيد بن 
  .هالل عن أنس كما تقدم

  .واهللا أعلم
  .سليمان بن طرخان التيمي عنه

حدثنا حيىي بن حبيب بن عريب، ثنا املعتمر بن سليمان، مسعت أيب، حيدث عن أنس بن : لبزارقال احلافظ أبو بكر ا
  .مالك
  .مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يليب هبما مجيعا: قال

  .مل يروه عن التيمي إال ابنه املعتمر ومل يسمعه إال من حيىي بن حبيب العريب عنه: مث قال البزار
  .ومل خيرجوهقلت وهو على شرط الصحيح 

  .سويد بن حجري عنه



كنت : حدثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أيب قزعة سويد بن حجري، عن أنس بن مالك قال: قال االمام أمحد
رديف أيب طلحة فكانت ركبة أيب طلحة تكاد أن تصيب ركبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم يهل هبما
  إسناد جيد تفرد به أمحد ومل وهذا

  .خيرجوه وفيه رد على احلافظ البزار صريح
  .عبد اهللا بن زيد أبو قالبة اجلرمي عنه

  حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا: قال االمام أمحد
  .كنت رديف أيب طلحة وهو يساير النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال: معمر، عن أيوب، عن أيب قالبة عن أنس

  .لتمس غرز النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمعته يليب باحلج والعمرة معافإن رجلي : قال
  .من طرق عن أيوب، عن أيب قالبة، عن أنس قال: وقد رواه البخاري

صلى صلى اهللا عليه وسلم الظهر باملدينة أربعا والعصر بذي احلليفة ركعتني، مث بات هبا حىت أصبح مث ركب راحلته 
  .د اهللا وسبح وكرب، وأهل حبج وعمرة وأهل الناس هبما مجيعاحىت استوت به على البيداء مح

  .كنت رديف أيب طلحة وأهنم ليصرخون هبما مجيعا احلج والعمرة: ويف رواية له
  .ويف رواية له عن أيوب عن رجل عن أنس

  .مث بات حىت أصبح فصلى الصبح مث ركب راحلته حىت إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحج: قال
  .عزيز بن صهيب تقدمت روايته عنه مع رواية محيد الطويل عنه عند مسلمعبد ال

  .علي بن زيد بن جدعان عنه
أن : حدثنا ابراهيم بن سعيد، ثنا علي بن حكيم، عن شريك، عن علي بن زيد، عن أنس: قال احلافظ أبو بكر البزار

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لىب هبما مجيعا
  .جه ومل خيرجه أحد من أصحاب السنن وهو على شرطهمهذا غريب من هذا الو

  .حدثنا هبز وعبد الصمد املعين: قال االمام أمحد: قتادة بن دعامة السدوسي عنه
  .أخربنا مهام بن حيىي، ثنا قتادة: قاال
جحة واحدة واعتمر أربع مرات : كم حج النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: سألت أنس بن مالك قلت: قال

زمن احلديبية وعمرته يف ذي القعدة من املدينة، وعمرته من اجلعرانة يف ذي القعدة حيث قسم غنيمة حنني  عمرته
  .وعمرته مع حجته

  .وأخرجاه يف الصحيحني من حديث مهام بن حيىي به
  .مصعب بن سليم الزبريي موالهم عنه

أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قولحدثنا وكيع، ثنا مصعب بن سليم، مسعت أنس بن مالك ي: قال االمام أمحد
  .وسلم حبجة وعمرة، تفرد به أمحد
  .حيىي بن إسحاق احلضرمي عنه

أنبأنا حيىي بن إسحاق وعبد العزيز بن صهيب، ومحيد الطويل عن أنس أهنم مسعوه : ثنا هشيم: قال االمام أمحد
يقول لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يليب باحلج والعمرة مجيعا : يقول

  .وقد تقدم أن مسلما رواه عن حيىي بن حيىي، عن هشيم به



  .ثنا عبد االعلى، عن حيىي عن أنس: وقال االمام أمحد أيضا
  .خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة قال فسمعته يقول لبيك عمرة وحجا: قال

  .حدثنا حسن، ثنا زهري: أبو الصيقل عنه قال االمام أمحد
  .وحدثنا أمحد بن عبد امللك، ثنا زهري، عن أيب إسحاق، عن أيب أمساء الصيقل، عن أنس بن مالك

  .خرجنا نصرخ باحلج فلما قدمنا مكة أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن جنعلها عمرة: قال
  لو استقبلت من أمري ما: وقال

  .اهلدي وقرنت احلج بالعمرة استدبرت جلعلتها عمرة ولكين سقت
مسعت : ورواه النسائي عن هناد، عن أيب االحوص، عن أيب إسحاق عن أيب أمساء الصيقل، عن أنس بن مالك قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يليب هبما
  .إن امسه حممد بن عبيد عن أنس: أبو قدامة احلنفي ويقال

  .ا شعبة، عن يونس بن عبيد، عن أيب قدامة احلنفيثنا روح بن عبادة، حدثن: قال االمام أمحد
مسعته سبع مرات يليب بعمرة وحجة، : النس بأي شئ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يليب فقال: قال قلت

تفرد به االمام أمحد، وهو اسناد جيد قوي وهللا احلمد واملنة وبه التوفيق والعصمة، وروى ابن حبان يف صحيحه عن 
  .لكأنس بن ما

  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرن بني احلج والعمرة وقرن القوم معه: قال
: وقد أورد احلافظ البيهقي بعض الطرق عن أنس بن مالك مث شرع يعلل ذلك بكالم فيه نظر وحاصله أنه قال

لم غريه كيف يهل واالشتباه وقع النس ال ملن دونه وحيتمل أن يكون مسعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يع
  .بالقران، ال أنه يهل هبما عن نفسه واهللا أعلم

وال خيفى ما يف هذا الكالم من النظر الظاهر ملن : وقد روي ذلك عن غري أنس بن مالك ويف ثبوته نظر، قلت: قال
كما رأيت  تأمله ورمبا أنه كان ترك هذا الكالم أوىل منه، إذ فيه تطرق احتمال إىل حفظ الصحايب مع تواتره عنه

  .آنفا وفتح هذا يفضي إىل حمذور كبري واهللا تعاىل أعلم
  .حديث الرباء بن عازب يف القران

أنبأنا أبو احلسني بن بشران، أنبأنا علي بن حممد املصري، حدثنا أبو غسان مالك بن : قال احلافظ أبو بكر البيهقي
  .إسحاق عن الرباء بن عازب حيىي، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا زكريا بن أيب زائدة عن أيب

  اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث: قال
  .عمر كلهن يف ذي القعدة

  .لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته اليت حج معها: فقالت عائشة
  .البيهقي ليس هذا مبحفوظ قلت سيأيت بأسناد صحيح إىل عائشة حنوه: قال

  .مارواية جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه
حدثنا أبو بكر بن أيب داود، وحممد بن جعفر بن رميس، والقاسم بن إمساعيل، أو : قال احلافظ أبو احلسن الدارقطين

  .عبيد، وعثمان بن جعفر اللبان وغريهم
حدثنا أمحد بن حيىي الصويف، ثنا زيد بن حباب، ثنا سفيان الثوري، عن جعفر بن حممد، عن أبيه عن جابر بن : قالوا

  .عبد اهللا



  .حج النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث حجج حجتني قبل أن يهاجر، وحجة قرن معها عمرة: قال
وقد روى هذا احلديث الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن سعيد الثوري به، وأما الترمذي فرواه عن عبد اهللا 

  .ال من حديث زيد بن احلبابغريب من حديث سفيان ال نعرفه إ: بن أيب زياد بن حباب عن سفيان به مث قال
ورأيت عبد اهللا بن عبد الرمحن، يعين الرازي، روى هذا احلديث يف كتبه عن عبد اهللا بن أيب زياد، وسألت حممدا 

  .عن هذا فلم يعرفه ورأيته ال يعده حمفوظا
  .وإمنا روي عن الثوري، عن أيب اسحاق، عن جماهد مرسال: قال

  سألت حممد بن: و عيسى الترمذيويف السنن الكبري للبيهقي قال أب

  .إمساعيل البخاري عن هذا احلديث فقال هذا حديث خطأ وإمنا روي هذا عن الثوري مرسال
وكان زيد بن احلباب إذا روى خطأ رمبا غلط يف الشئ وأما ابن ماجه فرواه عن القاسم بن حممد بن : قال البخاري

  ).١(عباد املهليب، عن عبد اهللا بن داود اخلرييب 
عن سفيان به وهذه طريق مل يقف عليها الترمذي وال البيهقي ورمبا وال البخاري حيث تكلم يف زيد بن احلباب ظانا 

  .أنه انفرد به وليس كذلك
  .واهللا أعلم

  .طريق أخرى عن جابر
  .حدثنا ابن أيب عمر حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أيب الزبري عن جابر: قال أبو عيسى الترمذي

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرن احلج والعمرة وطاف هلما طوافا واحداأن رسول 
مل يطف للنيب صلى اهللا : هذا حديث حسن ويف نسخة صحيح ورواه ابن حبان يف صحيحه عن جابر قال: مث قال

  .عليه وسلم إال طوافا واحدا حلجه ولعمرته
  .حجاج هذا هو ابن أرطاة: قلت

  وقد تكلم
ة، ولكن قد روي من جه آخر عن أيب الزبري، عن جابر بن عبد اهللا أيضا كما قال احلافظ أبو فيه غري واحد من االئم
حدثنا مقدم بن حممد، حدثين عمي القاسم بن حيىي بن مقدم، عن عبد الرمحن بن عثمان بن : بكر البزار يف مسنده

  .خيثم، عن أيب الزبري عن جابر
  .ني احلج والعمرة وساق اهلديأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم فقرن ب

  .من مل يقلد اهلدي فليجعلها عمرة: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وهذا الكالم ال نعلمه يروى عن جابر إال من هذا الوجه هبذا االسناد انفرد هبذه الطريق البزار يف : مث قال البزار

  .هذا الوجه مسنده وإسنادها غريبة جدا وليست يف شئ من الكتب الستة من
  .واهللا أعلم

  .رواية أيب طلحة زيد بن سهل االنصاري رضي اهللا عنه
  .عن احلسن بن سعد، عن ابن عباس -هو ابن أرطأة  -حدثنا أبو معاوية، ثنا حجاج : قال االمام أمحد

  .أخربين أبو طلحة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع بني احلج والعمرة: قال
ن علي بن حممد، عن أيب معاوية بإسناده ولفظه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قرن بني احلج ورواه ابن ماجه، ع

  .والعمرة



  .احلجاج بن أرطاة فيه ضعف واهللا أعلم
  .رواية سراقة بن مالك بن جعشم

  .مسعت عبد امللك الزراد -يعين ابن سويد  -حدثنا مكي بن إبراهيم ثنا داود : قال االمام أمحد
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت سراقة يقول: عت النزال بن سربة صاحب علي يقوليقول مس

  .دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة
  .قال وقرن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع

  .و القرانرواية سعد بن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه متتع باحلج والعمرة وه
  قال االمام مالك عن ابن شهاب، عن حممد بن عبد اهللا بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب، أنه حدثه أنه

__________  
  .ه ٢١١نسبة إىل حملة بالبصرة تدعى اخلريبة، وكانت وفاته سنة : اخلرييب) ١(

  .٣٥٩/  ١اللباب 

  .أيب سفيان يذكر التمتع بالعمرة إىل احلج مسع سعد بن أيب وقاص، والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن
  .ال يصنع ذلك إال جمهل أمر اهللا: فقال الضحاك
  بئس ما قلت يا بن: فقال سعد

  .أخي
قد صنعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فإن عمر بن اخلطاب كان ينهى عنها، فقال سعد: فقال الضحاك
  .وصنعناها معه

  .قتيبة عن مالك به ورواه الترمذي والنسائي مجيعا عن
  .الترمذي هذا حديث صحيح: وقال

  .حدثين غنيم -يعين التيمي  -ثنا حيىي بن سعيد، ثنا سليمان : وقال االمام أمحد
  .هكذا رواه خمتصرا -يعين معاوية  -فعلناها وهذا كافر بالعرش : سألت ابن أيب وقاص عن املتعة فقال: قال

ن بن سعيد الثوري، وشعبة ومروان الفزاري، وحيىي بن سعيد القطان وقد رواه مسلم يف صحيحه من حديث سفيا
قد فعلناها : أربعتهم عن سليمان بن طرخان التيمي مسعت غنيم بن قيس سألت سعد بن أيب وقاص عن املتعة ؟ فقال

  .وهذا يومئذ كافر بالعرش
بن سليمان وعبد اهللا بن املبارك كالمها ورواه عبد الرزاق عن معتمر  -يعين معاوية  -حيىي بن سعيد يف روايته : قال

  .عن التمتع بالعمرة إىل احلج: عن سليمان التيمي، عن غنيم بن قيس سألت سعدا
وهذا  -يعين مكة ويعين به معاوية  -فعلتها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش : فقال

ا ال اعتمادا واالول صحيح االسناد وهذا أصرح يف املقصود من احلديث الثاين أصح اسنادا وإمنا ذكرناه اعتضاد
  .هذا

  .واهللا أعلم
  .رواية عبد اهللا بن أيب أوىف

حدثنا سعيد بن حممد بن املغرية املصري، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا يزيد بن عطاء، عن إمساعيل : قال الطرباين
  .بن أيب خالد، عن عبد اهللا بن أيب أوىف



  .ع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني احلج والعمرة النه علم أنه مل يكن حاجا بعد ذلك العامإمنا مج: قال
  .رواية عبد اهللا بن عباس يف ذلك

اعتمر : عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال -يعين القطان  -ثنا أبو النضر، ثنا داود : قال االمام أمحد
عمرة احلديبية، وعمرة القضاء والثالثة من اجلعرانة والرابعة اليت مع : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع عمر

  .حجته
وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن داود بن عبد الرمحن العطار املكي، عن عمرو بن دينار، عن 

عن سفيان بن عن سعيد بن عبد الرمحن، : عكرمة عن ابن عباس به وقال الترمذي حسن غريب ورواه الترمذي
  .عيينة، عن عمرو، عن عكرمة مرسال

ورواه احلافظ البيهقي من طريق أيب احلسن علي بن عبد العزيز البغوي، عن احلسن بن الربيع، وشهاب بن عباد 
  كالمها عن داود بن

  .عبد الرمحن العطار فذكره
يس أحد يقول يف هذا احلديث عن ابن ل: الرابعة اليت قرهنا مع حجته مث قال أبو احلسن علي بن عبد العزيز: وقال

داود بن عبد الرمحن صدوق إال أنه رمبا يهم : عباس إال داود بن عبد الرمحن مث حكى البيهقي عن البخاري أنه قال
  .يف الشئ

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : وقد تقدم ما رواه البخاري من طريق ابن عباس عن عمر أنه قال
  .صل يف هذا الوادي املبارك وقل عمرة يف حجة: أتاين آت من ريب فقال :بوادي العقيق

  .فلعل هذا مستند ابن عباس فيما حكاه
  .واهللا أعلم

  .رواية عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
  .من طريق الليث، عن عقيل عن الزهري: قد تقدم فيما رواه البخاري ومسلم

  .عن سامل، عن ابن عمر
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع وأهدى فساق اهلدي من ذي احلليفة، وبدأ رسول اهللا  متتع رسول: أنه قال

  .صلى اهللا عليه وسلم فأهل بالعمرة مث أهل باحلج، وذكر متام احلديث يف عدم إحالله بعد السعي
نه حكى أنه عليه السالم مل يكن فعلم كما قررناه أوال إنه عليه السالم مل يكن متمتعا التمتع اخلاص وإمنا كان قارنا ال

  .متمتعا اكتفى بطوف واحد بني الصفا واملروة عن حجه وعمرته
  .وهذا شأن القارن على مذهب اجلمهور كما سيأيت بيانه واهللا أعلم

  .ثنا أبو خيثمة، ثنا حيىي بن ميان، عن سفيان، عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر: وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي
 -عين اهلدي  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طاف طوافا واحدا القرانه مل حيل بينهما واشترى من الطريق أن 

وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقاة، إال أن حيىي بن ميان وإن كان من رجال مسلم يف أحاديثه عن الثوري نكارة 
رواه إفراد أفعال احلج ال االفراد اخلاص الذي يصري شديدة واهللا أعلم، ومما يرجح أن ابن عمر أراد باالفراد الذي 

أنبأنا مالك، عن صدقة بن يسار : إليه أصحاب الشافعي وهو احلج مث االعتمار بعده يف بقية يف احلجة قول الشافعي
  .عن ابن عمر

  .الن أعتمر قبل احلج وأهدي أحب إيل من أن أعتمر بعد احلج يف ذي احلجة: أنه قال



  .بن عمرو رضي اهللا عنهمارواية عبد اهللا 
حدثنا يونس بن احلارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن  -يعين الزبريي  -حدثنا أبو أمحد : قال االمام أمحد

  جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا قرن
  .االمام أمحدإن مل يكن حجة فعمرة وهذا حديث غريب سندا ومتنا تفرد بروايته : خشية أن يصد عن البيت، وقال

وقد قال أمحد يف يونس بن احلارث الثقفي هذا كان مضطرب احلديث وضعفه وكذا ضعفه حيىي بن معني يف رواية 
عنه والنسائي، وأما من حيث املنت فقوله إمنا قرن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خشية أن يصد عن البيت فمن 

االسالم وفتح البلد احلرام وقد نودي برحاب مىن أيام ) ١( له الذي كان يصده عليه السالم عن البيت وقد أطد اهللا
املوسم يف العام املاضي أن ال حيج بعد العام مشرك وال يطوفن بالبيت عريان وقد كان معه عليه السالم يف حجة 

ان لعلي خشية أن يصد عن البيت، وما هذا بأعجب من قول أمري املؤمنني عثم: الوداع قريب من أربعني ألفا فقوله
أجل ولكنا كنا خائفني ولست أدري على : لقد علمت أنا متتعنا مع رسول اهللا فقال: بن أيب طالب حني قال له علي

م حيمل هذا اخلوف من أي جهة كان ؟ إال أنه تضمن رواية الصحايب ملا رواه ومحله على معىن ظنه فما رواه صحيح 
: يه وليس حبجة على غريه وال يلزم منه رد احلديث الذي رواهمقبول وما اعتقده ليس مبعصوم فيه فهو موقوف عل

  .هكذا قول عبد اهللا بن عمرو
  .لو صح السند إليه

  .واهللا أعلم
  .رواية عمران بن حصني رضي اهللا عنه

  ثنا حممد بن جعفر وحجاج: قال االمام أمحد
__________  

  .ثبت: أطد) ١(

إين حمدثك حديثا عسى اهللا أن : قال يل عمران بن حصني: القاال، ثنا شعبة، عن محيد بن هالل مسعت مطرفا ق
ينفعك به أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد مجع بني حجته وعمرته، مث مل ينه عنه حىت مات، ومل ينزل قرآن فيه 

  .حيرمه، وأنه كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عين فلما تركته عاد إيل
، وحممد بن يسار، عن غندر عن عبيد اهللا بن معاذ عن أبيه، والنسائي عن حممد وقد رواه مسلم عن حممد بن املثىن

  .بن عبد االعلى، عن خالد بن احلارث ثالثتهم عن شعبة، عن محيد بن هالل، عن مطرف عن عمران به
 من حديث شعبة، وسعيد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن مطرف بن عبد اهللا بن الشخري، عن عمران: ورواه مسلم
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع: بن احلصني

  .بني حج وعمرة احلديث
قال احلافظ أبو احلسن الدارقطين، حديث شعبة، عن محيد بن هالل، عن مطرف صحيح، وأما حديثه عن قتادة عن 

  .مطرف فإمنا رواه عن شعبة كذلك بقية بن الوليد
  .تادةوقد رواه غندر وغريه عن سعيد بن أيب عروبة عن ق

عن عمرو بن علي الفالس، عن خالد بن احلارث عن شعبة، ويف نسخة عن : وقد رواه أيضا النسائي يف سننه: قلت
  .سعيد بدل شعبة عن قتادة عن مطرف، عن عمران بن احلصني فذكره

  .واهللا أعلم



لى عهد رسول متتعنا ع: من حديث مهام، عن قتادة، عن مطرف عن عمران بن احلصني قال: وثبت يف الصحيحني
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث مل ينزل قرآن حيرمه، ومل ينه عنها حىت مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا عبد اهللا بن عمران بن علي أبو حممد من أهل : قال عبد اهللا بن االمام أمحد: رواية اهلرماس بن زياد الباهلي
  .لضريسالري وكان أصله أصبهاين، حدثنا حيىي بن ا

  .حدثنا عكرمة بن عمار، عن اهلرماس
وهذا " لبيك حبجة وعمرة معا : " كنت ردف أيب فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو على بعري وهو يقول: قال

  .على شرط السنن ومل خيرجوه
  .رواية حفصة بنت عمر أم املؤمنني رضي اهللا عنها

ن نافع، عن ابن عمر عن حفصة أهنا قالت للنيب صلى اهللا عليه حدثنا عبد الرمحن عن مالك، ع: قال االمام أمحد
وقد أخرجاه يف " إين لبدت رأسي وقلدت هديي فال أحل حىت أحنر : " مالك مل حتل من عمرتك ؟ قال: وسلم

الصحيحني من حديث مالك وعبيد اهللا بن عمر زاد البخاري وموسى بن عقبة زاد مسلم وابن جريج كلهم عن 
  .عمر بهنافع عن ابن 

إين قلدت : " يا رسول اهللا ما شأن الناس حلوا من العمرة ومل حتل أنت من عمرتك ؟ فقال: ويف لفظهما أهنا قالت
  .حدثنا شعيب بن أيب محزة: وقال االمام أمحد أيضا" رأسي فال أحل حىت أحنر ) ١(هديي ولبدت 
أن رسول اهللا صلى اهللا : نيب صلى اهللا عليه وسلمأخربتنا حفصة زوج ال: كان عبد اهللا بن عمر يقول: قال قال نافع

  .عليه وسلم أمر أزواجه أن حيللن عام حجة الوداع
  .ما مينعك أن حتل: فقالت له فالنة

  وقال أمحد" إين لبدت رأسي وقلدت هديي فلست أحل حىت أحنر هديي : " قال
__________  

  .تمع شعره لئل يشعث يف االحرامأن جيعل احملرم يف رأسه شيئا من الصمغ ليج: التلبيد) ١(
  .لبد الرجل إذا مجع شعره على رأسه ولطخه بالصمغ لئال يقع فيه القمل: ويقال

  .حدثنا يعقوب بن ابراهيم، حدثنا أيب، عن أيب إسحاق، حدثين نافع عن عبد اهللا بن عمر بن حفصة بنت عمر: أيضا
  .ه أن حيللن بعمرةملا أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساء: أهنا قالت

عن : مث رواه أمحد" إين أهديت ولبدت فال أحل حىت أحنر هديي : " فما مينعك يا رسول اهللا أن حتل معنا ؟ قال: قلنا
كثري بن هشام، عن جعفر بن برقان، عن نافع، عن ابن عمر عن حفصة فذكره فهذا احلديث فيه أن رسول اهللا 

ومل حيل منها، وقد علم مبا تقدم من أحاديث االفراد أنه كان قد أهل حبج صلى اهللا عليه وسلم كان متلبسا بعمرة 
  .أيضا فدل جمموع ذلك أنه قارن مع ما سلف من رواية من صرح بذلك

  .واهللا أعلم
  .رواية عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها

وج النيب صلى اهللا عليه حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة ز: قال البخاري
  .خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع فأهللنا بعمرة: وسلم قالت

مث قال النيب صلى اهللا عليه وسلم من كان معه هدي، فليهل باحلج مع العمرة، مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا، 
روة، فشكوت ذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت وال بني الصفا وامل



  .رأسك وامتشطي وأهلي باحلج ودعي العمرة) ١(وسلم فقال انقضي 
  .ففعلت، فلما قضيت احلج أرسلين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع عبد الرمحن بن أيب بكر إىل التنعيم فاعتمرت

  .هذه مكان عمرتك: فقال
بالعمرة بالبيت وبني الصفا واملروة مث حلوا، مث طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من فطاف الذين كانوا أهلوا : قالت

  ).٢(مىن، وأما الذين مجعوا احلج والعمرة، فإمنا طافوا طوافا واحدا 
  .وكذلك رواه مسلم عن حديث مالك، عن الزهري فذكره

خرجنا مع رسول : عن عائشة قالتمث رواه عن عبد بن محيد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن عروة 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام حجة الوداع، فأهللت بعمرة، ومل أكن سقت اهلدي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .من كان معه هدي فليهل باحلج مع عمرته، ال حيل حىت حيل منهما مجيعا وذكر متام احلديث كما تقدم: وسلم
  .ههنا قوله صلى اهللا عليه وسلم من كان معه هدي فليهل حبج وعمرةواملقصود من إيراد هذا احلديث 

  ومعلوم أنه عليه السالم قد كان معه هدي فهو أول وأوىل من أئتمر
  .هبذا الن املخاطب داخل يف عموم متعلق خطابه على الصحيح

  . الصفا واملروةوأما الذين مجعوا احلج والعمرة، فإمنا طافوا طوافا واحدا يعين بني: وأيضا فإهنا قالت
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا طاف بني الصفا واملروة طوافا واحدا، فعلم من هذا : وقد روى مسلم عنها

  .أنه كان قد مجع بني احلج والعمرة
فكان اهلدي مع : وقد روى مسلم من حديث محاد بن زيد، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة قالت

  لى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وذوي اليسار، وأيضا فإهنا ذكرت أنالنيب ص
__________  

حيتمل أن يكون الجل الغسل لتهل باحلج، السيما إن كانت ملبدة فتحتاج إىل : قال ابن حجر: انقضي رأسك) ١(
ه شئ مث تضفره كما نقض الضفر، وأما االمتشاط فلعل املراد به تسرحيها شعرها بأصابعها برفق حىت ال يسقط من

  .كان
  .١٥٥٦: احلديث -كتاب احلج  -فتح الباري ) ٢(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يتحلل من النسكني فلم يكن متمتعا وذكرت أهنا سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم أن يعمرها من التنعيم

أخيها عبد الرمحن بن أيب بكر فأعمرها من  يا رسول اهللا ينطلقون حبج وعمرة وأنطلق حبج، فبعثها مع: وقالت
  .التنعيم، ومل يذكر أنه عليه السالم اعتمر بعد حجته فلم يكن مفردا
  .فعلم أنه كان قارنا النه كان باتفاق الناس قد اعتمر يف حجة الوداع

  .واهللا أعلم
دة، عن أيب إسحاق، عن الرباء من طريق يزيد بن هارون، عن زكريا بن أيب زائ: وقد تقدم ما رواه احلافظ البيهقي

  .اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن عازب أنه قال
  .لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته اليت حج معها: ثالث عمر كلهن يف ذي القعدة فقالت عائشة

  .يف اخلالفيات: وقال البيهقي
صبهاين، أنبأنا إبراهيم بن شريك، أنبأنا أمحد بن يونس، أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه، أنبأنا أبو حممد بن حبان اال



  .سئل ابن عمر كم اعتمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال مرتني: ثنا زهري، ثنا أبو إسحاق، عن جماهد قال
ة فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتمر ثالثا سوى العمرة اليت قرهنا مع حج

  .الوداع
  .جماهد مل يسمع من عائشة يف قول بعض احملدثني -وهذا إسناد ال بأس به لكن فيه إرسال : مث قال البيهقي

  قلت كان شعبة ينكره، وأما
  .البخاري ومسلم فإهنما أثبتاه واهللا أعلم

أن رسول اهللا وقد روي من حديث القاسم بن عبد الرمحن بن أيب بكر، وعروة بن الزبري وغري واحد عن عائشة 
صلى اهللا عليه وسلم كان معه اهلدي عام حجة الوداع ويف إعمارها من التنعيم ومصادقتها له منهبطا على أهل مكة 

  .وبيتوته باحملصب حىت صلى الصبح مبكة، مث رجع إىل املدينة
  .نقلهوهذا كله مما يدل على أنه عليه السالم مل يعتمر بعد حجته تلك ومل أعلم أحدا من الصحابة 

ومعلوم أنه مل يتحلل بني النسكني، وال روى أحد أنه عليه السالم بعد طوافه بالبيت وسعيه بني الصفا واملروة حلق 
  .وال قصر وال حتلل بل استمر على إحرامه باتفاق، ومل ينقل أنه أهل حبج ملا سار إىل مىن فعلم أنه مل يكن متمتعا

ام حجة الوداع، فلم يتحلل بني النسكني وال أنشأ إحراما للحج وال وقد اتفقوا على أنه عليه السالم اعتمر ع
  .اعتمر بعد احلج فلزم القران، وهذا مما يعسر اجلواب عنه واهللا أعلم

وأيضا فإن رواية القران مثبتة ملا سكت عنه أو نفاه من روى االفراد والتمتع فهي مقدمة عليها كما هو مقرر يف 
  .علم االصول

  .أنه حج مع مع مواليهوعن أيب عمران 
  .ابدأ بأيهما شئت: يا أم املؤمنني إين مل احج قط، فأيهما أبدأ بالعمرة أم باحلج ؟ قالت: فأتيت أم سلمة فقلت: قال
يل مثل ما قالت يل، مث جئت أم سلمة فأخربهتا بقول صفية فقالت يل : مث أتيت صفية أم املؤمنني فسألتها فقالت: قال

  .يا آل حممد من حج منكم فليهل بعمرة يف حجة: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول : أم سلمة
رواه ابن حبان يف صحيحه وقد رواه ابن حزم يف حجة الوداع من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أيب حبيب، 

  .عن أسلم، عن أيب عمران عن أم سلمة به
  لسالم أفرد احلج مث رويتم عن هؤالءقد رويتم عن مجاعة من الصحابة أنه عليه ا: فصل إن قيل

  .بأعياهنم وعن غريهم أنه مجع بني احلج والعمرة فما اجلمع من ذلك
أن رواية من روى أنه أفرد احلج حممولة على أنه أفرد أفعال احلج، ودخلت العمرة فيه نية وفعال ووقتا : فاجلواب

  و مذهب اجلمهور يف القارن خالفا اليب حنيفةوهذا يدل على أنه اكتفى بطواف احلج، وسعيه عنه وعنها كما ه
رمحه اهللا حيث ذهب إىل أن القارن يطوف طوافني ويسعى سعيني واعتمد على ما روي يف ذلك عن علي بن أيب 

  .طالب ويف االسناد إليه نظر
متع اخلاص وأما من روى التمتع مث روى القران فقد قدمنا اجلواب عن ذلك بأن التمتع يف كالم السلف أعم من الت

  .والقران بل ويطلقونه على االعتمار يف أشهر احلج وإن مل يكن معه حج
يومئذ كافر بالعرش  -يعين معاوية  -متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهذا : كما قال سعد بن أيب وقاص

  .وإمنا يريد هبذا إحدى العمرتني، إما احلديبية أو القضاء -يعين مبكة  -
اجلعرانة فقد كان معاوية قد أسلم الهنا كانت بعد الفتح وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشر وهذا بني  فأما عمرة



  .واضح واهللا أعلم
  .فما جواهبا عن احلديث الذي رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده: فصل إن قيل

ل لنفر من أصحاب رسول ، وامسه صفوان بن خالد، أن معاوية قا)١(حدثنا هشام عن قتادة عن أيب سيح اهلنائي 
! اللهم نعم : النمور قالوا) ٢(أتعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن صفف : اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .قال
! اللهم نعم : قالوا) ٣(أتعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن لبس الذهب إال مقطعا : وأنا أشهد قال

واهللا إهنا : قال! اللهم ال : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى أن يقرن بني احلج والعمرة قالواأتعلمون أن رسو: قال
  .ملعهن

كنت يف مالء من أصحاب رسول اهللا : ثنا عفان ثنا مهام، عن قتادة، عن أيب سيح اهلنائي قال: وقال االمام أمحد
علمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هنى عن أنشدكم باهللا أت: صلى اهللا عليه وسلم عند معاوية فقال معاوية

اللهم نعم : وتعلمون أنه هنى عن لباس الذهب إال مقطعا قالوا: قال! اللهم نعم : جلود النمور أن يركب عليها قالوا
 -وتعلمون أنه هنى عن املتعة : قال! اللهم نعم : وتعلمون أنه هنى عن الشرب يف آنية الذهب والفضة قالوا: قال! 

ثنا حممد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أيب سيح اهلنائي أنه : وقال أمحد! اللهم ال : قالوا -يعين متعة احلج 
أتعلمون أن رسول اهللا هنى عن : شهد معاوية وعنده مجع من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال هلم معاوية

: قال! اللهم نعم : ل اهللا هنى عن لبس احلرير ؟ قالواتعلمون أن رسو: قال! نعم : ركوب جلود النمور قالوا
  اللهم: أتعلمون أن رسول اهللا هنى أن يشرب يف آنية الذهب والفضة ؟ قالوا

  قال فو اهللا إهنا! اللهم ال : قال أتعلمون أن رسول اهللا هنى عن مجع بني حج وعمرة ؟ قالوا! نعم 
__________  

  .السبائي: ٢٧٩/  ١: يف املشتبه) ١(
  .مجع صفة وهي ما يفرش حتت السرج: الصفف) ٢(
  ).عن النهاية(الشئ اليسري منه كاحللقة : املقطع) ٣(

  .ملعهن
وكذا رواه محاد بن سلمة، عن قتادة وزاد ولكنكم نسيتم، وكذا رواه أشعث بن نزار وسعيد بن أيب عروبة ومهام 

  .عن قتادة بأصله
  .سيح يف متعة احلجورواه مطر الوراق، وهبيس بن فهدان عن أيب 

  .فقد رواه أبو داود، والنسائي من طرق عن أيب سيح اهلنائي به وهو حديث جيد االسناد
ويستغرب منه رواية معاوية رضي اهللا عنه النهي عن اجلمع بني احلج والعمرة ولعل أصل احلديث النهي عن املتعة، 

يكن عند أولئك الصحابة رواية يف النهي عنها أو لعل فاعتقد الراوي أهنا متعة احلج، وإمنا هي متعة النساء، ولك 
النهي عن االقران يف التمر كما يف حديث ابن عمر فاعتقد الراوي أن املراد القران يف احلج وليس كذلك أو لعل 

يب معاوية رضي اهللا عنه قال إمنا قال أتعلمون أنه هني عن كذا فبناه مبا مل يسم فاعله فصرح الراوي بالرفع إىل الن
صلى اهللا عليه وسلم ووهم يف ذلك فإن الذي كان ينهى عن متعة احلج، إمنا هو عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، ومل 

يكن هنيه عن ذلك على وجه التحرمي واحلتم كما قدمنا، وامنا كان ينهى عنها لتفرد عن احلج، بسفر آخر ليكثر 
كثريا، فال يتجاسرون على خمالفته غالبا وكان ابنه عبد اهللا  زيارة البيت، وقد كان الصحابة رضي اهللا عنهم يهابونه



إن أباك كان ينهى عنها، فيقول لقد خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء قد فعلها رسول اهللا : خيالفه، فيقال له
عنه  صلى اهللا عليه وسلم أفسنة رسول اهللا تتبع أم سنة عمر بن اخلطاب، وكذلك كان عثمان بن عفان رضي اهللا

  .ينهى عنها، وخالفه علي بن أيب طالب كما تقدم
  .وقال ال أدع سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقول أحد من الناس

متتعنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث مل ينزل قرآن حيرمه، ومل ينه عنها رسول اهللا : وقال عمران بن حصني
  .لصحيحنيصلى اهللا عليه وسلم حىت مات أخرجاه يف ا

قد فعلناها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : أنه أنكر على معاوية إنكاره املتعة، وقال: ويف صحيح مسلم عن سعد
  وسلم وهذا

  .يومئذ كافر بالعرش يعين معاوية أنه كان حني فعلوها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كافرا مبكة يومئذ
ا مبا ذكرناه من االحاديث الواردة يف ذلك، ومل يكن بني حجة الوداع وقد تقدم أنه عليه السالم حج قارن: قلت

وبني وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد ومثانون يوما وقد شهد احلجة ما ينيف عن أربعني ألف صحايب قوال 
ة ويرده عليه منه وفعال فلو كان قد هنى عن القران يف احلج الذي شهده منه الناس مل ينفرد به واحد من الصحاب

مجاعة منهم ممن مسع منه ومل يسمع، فهذا كله مما يدل على أن هذا هكذا ليس حمفوظا عن معاوية رضي اهللا عنه واهللا 
  .أعلم

وقال أبو داود ثنا أمحد بن صاحل، ثنا ابن وهب، أخربين حيوة أخربين أبو عيسى اخلراساين، عن عبد اهللا بن القاسم 
ب أن رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أتى عمر بن اخلطاب فشهد أنه خراساين، عن سعيد بن املسي

مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل احلج وهذا االسناد ال خيلو عن 
  .نظر

  .ملتعة ال القرانمث إن كان هذا الصحايب عن معاوية فقد تقدم الكالم على ذلك ولكن يف هذا النهي عن ا
  .وان كان يف غريه فهو مشكل يف اجلملة لكن ال على القران

  .واهللا أعلم
  .أنه عليه الصالة والسالم أطلق االحرام ومل يعني حجا، وال عمرة أوال: ذكر مستند من قال

  .مث بعد ذلك صرفه إىل معني
  .وقد حكي عن الشافعي أنه االفضل إال أنه قول ضعيف

: أنبأنا سفيان، أنبأنا ابن طاوس، وابراهيم بن ميسرة، وهشام بن حجري مسعوا طاوسا يقول: ه اهللاقال الشافعي رمح
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املدينة ال يسمي حجا وال عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بني 

  .هدي أن جيعلها عمرةالصفا واملروة فأمر أصحابه من كان منهم من أهل باحلج ومل يكن معه 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ملا سقت اهلدي ولكن لبدت رأسي وسقت هديي، فليس يل حمل إال : " وقال

يا رسول اهللا أقض لنا قضاء كأمنا ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم : حمل هديي، فقام إليه سراقة بن مالك فقال
  .لالبد

فدخل علي من : قال" بل لالبد دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة : " عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا 
  .لبيك إهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم،: اليمن فسأله النيب صلى اهللا عليه وسلم مب أهللت ؟ فقال أحدمها

  لبيك حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم: وقال اآلخر



  .وهذا مرسل طاوس وفيه غرابة
  .الشافعي رمحه اهللا أنه ال يقبل املرسل مبجرده حىت يعتضد بغريهوقاعدة 

اللهم إال أن يكون عن كبار التابعني كما عول عليه كالمه يف الرسالة، الن الغالب أهنم ال يرسلون إال عن 
  .الصحابة
  .واهللا أعلم

فراد، وأحاديث التمتع، وهذا املرسل ليس من هذا القبيل بل هو خمالف لالحاديث املتقدمة كلها، أحاديث اال
  .وأحاديث القران وهي مسندة صحيحة

  .كما تقدم فهي مقدمة عليه والهنا مثبتة أمرا نفاه هذا املرسل واملثبت مقدم على النايف لو تكافئا
  .فكيف واملسند صحيح واملرسل من حيث ال ينهض حجة النقطاع سنده واهللا تعاىل أعلم

أنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو العباس االصم، حدثنا العباس بن حممد الدوري أنب: وقال احلافظ أبو بكر البيهقي
  .حدثنا حماضر، حدثنا االعمش، عن ابراهيم عن االسود عن عائشة

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال نذكر حجا وال عمرة فلما قدمنا أمرنا أن حنل فلما كانت ليلة : قالت
  .بنت حييالنفر حاضت صفية 

  .ما أراها إال حابستكم) ١" (حلقى عقرى : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فانفري: قال! نعم : هل كنت طفت يوم النحر ؟ قالت: قال

  .قال فخرج معها أخوها" فاعتمري من التنعيم : " يا رسول اهللا إين مل أكن أهللت قال: قالت قلت
  .ا وكذاموعدكن كذ: فلقينا مدجلا فقال: قالت

  .هكذا رواه البيهقي
خرجنا مع رسول اهللا : عن حممد، قيل هو ابن حيىي الذهلي، عن حماضر بن املورع به إال أنه قال: وقد رواه البخاري

صلى اهللا عليه وسلم ال نذكر إال احلج وهذا أشبه بأحاديثها املتقدمة لكن روى مسلم عن سويد بن سعيد، عن علي 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال : إبراهيم عن االسود عن عائشة قالتبن مسهر، عن االعمش عن 

  .نذكر حجا وال عمرة
  .من حديث منصور، عن ابراهيم، عن االسود عنها: وقد أخرجه البخاري ومسلم

  .خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال نرى إال أنه احلج وهذا أصح وأثبت: قالت
  .واهللا أعلم

  ويف
__________  

  .هكذا يرويه احملدثون بااللف اليت هي ألف التأنيث ويكتبونه بالياء وال ينونونه: قال النووي: عقرى حلقى) ١(
  .عقرها اهللا تعاىل، يعين عقر جسدها وأصاهبا بوجع يف حلقها: معىن عقرى: قال أبو عبيد

الشئ من غري إرادة وقوعه، وعقرى جتئ نعتا إمنا هو عقرا وحلقا وهذا على مذهب العرب يف الدعاء على : وقال
  .وهي ال جتوز يف الدعاء

رواية هلا من هذا الوجه خرجنا نليب، وال نذكر حجا وال عمرة وهو حممول على أهنم ال يذكرون ذلك من التلبية 
اللهم  لبيك: " وإن كانوا قد مسوه حال االحرام كما يف حديث أنس مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



  ".حجا وعمرة 
  .ومسعتهم يصرخون هبما مجيعا: وقال أنس

  .فأما احلديث الذي رواه مسلم من حديث داود بن أيب هند، عن أيب نضرة عن جابر وأيب سعيد اخلدري
  .قدمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نصرخ باحلج صراخا فإنه حديث مشكل على هذا: قاال

  .واهللا أعلم
أن تلبية : أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر: ية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الشافعيذكر تلب

  .لبيك اللهم لبيك: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: وكان عبد اهللا بن عمر يزيد فيها" لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك، وامللك لك ال شريك لك 

  .ك، واخلري يف يديك لبيك، والرغباء إليك والعمللبيك لك وسعدي
  .ورواه البخاري عن عبد اهللا بن يوسف، ومسلم عن حيىي بن حيىي كالمها عن مالك به

] و [ حدثنا حممد بن عباد، ثنا حامت بن إمساعيل، عن موسى بن عقبة، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، : وقال مسلم
محزة بن عبد اهللا بن عمر، عن عبد اهللا بن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه عن نافع موىل عبد اهللا بن عمرو و

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك : " كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي احلليفة أهل، فقال: وسلم
  ".لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك، وامللك لك ال شريك لك 

  .تلبية رسول اهللا) ١] ( هذه: [ وكان عبد اهللا يقول: قالوا
  .والرغباء إليك والعمل] لبيك [ لبيك لبيك لبيك، وسعديك واخلري بيديك : وكان عبد اهللا يزيد مع هذا: قال نافع

تلقفت التلبية، : أخربين نافع، عن ابن عمر قال) ٢] (عبيد اهللا [ حدثنا حممد بن املثىن، حدثنا حيىي بن سعيد، عن 
  .لى اهللا عليه وسلم فذكر مبثل حديثهمرسول اهللا ص] يف [ من 

  .حدثين حرملة بن حيىي، أخربنا ابن وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب
  .أخربين عن أبيه: سامل بن عبد اهللا بن عمر) ٣] (فإن : [ قال
 لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك،: " يقول) ٤(مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهل ملبدا : قال

  إن احلمد
كان رسول اهللا : ال يزيد على هؤالء الكلمات وان عبد اهللا بن عمر كان يقول" والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

صلى اهللا عليه وسلم يركع بذي احلليفة ركعتني، فإذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي احلليفة أهل هبؤالء 
  .الكلمات

خلطاب يهل باهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم من هؤالء الكلمات وهو كان عمر بن ا: وقال عبد اهللا بن عمر
  لبيك اللهم لبيك، وسعديك واخلري يف يديك لبيك والرغباء إليك: يقول

__________  
  .يف: من مسلم، ويف االصل) ١(
  .ويف االصل عبد اهللا: من مسلم) ٢(
  .قال: من مسلم، ويف االصل) ٣(
  .من مسلم، ويف االصل ملبيا) ٤(



  ).١(والعمل 
  .هذا لفظ مسلم

  .ويف حديث جابر من التلبية كما يف حديث ابن عمر وسيأيت مطوال قريبا رواه مسلم منفردا به
حدثنا حممد بن يوسف، ثنا سفيان، عن : وقال البخاري بعد إيراده من طريق مالك، عن نافع عن ابن عمر ما تقدم

  .االعمش، عن عمارة، عن أيب عطية عن عائشة
لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن : " إين العلم كيف كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يليب: تقال

أخربنا سليمان، مسعت خيثمة عن أيب عطية مسعت : تابعه أبو معاوية عن االعمش وقال شعبة" احلمد والنعمة لك 
  .عائشة

  .تفرد به البخاري
بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن سليمان بن مهران االعمش، عن عمارة عن عبد الرمحن : وقد رواه االمام أمحد

عن أيب معاوية، وعبد اهللا : بن عمري، عن أيب عطية الوادي، عن عائشة فذكر مثل ما رواه البخاري سواء ورواه أمحد
، عن بن منري عن االعمش كما ذكره البخاري سواء ورواه أيضا عن حممد بن جعفر وروح بن عبادة، عن شعبة

  .سليمان بن مهران االعمش به كما ذكره البخاري وكذلك رواه أبو داود الطيالسي يف مسنده عن شعبة سواء
  .حدثنا حممد بن فضيل، حدثنا االعمش، عن عمارة بن عمري، عن أيب عطية: وقال االمام أمحد
  .إين العلم كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يليب: قال قالت عائشة

  .مث مسعتها تليب :قال
  لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك: فقالت

  .لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك لك ال شريك لك
  .فزاد يف هذا السياق وحده وامللك ال شريك لك

زيز أخربين عبد الع: أخربنا احلاكم، أنبأنا االصم، ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، أنبأنا ابن وهب: وقال البيهقي
كان من : بن عبد اهللا بن أيب سلمة، أن عبد اهللا بن الفضل، حدثه عن عبد الرمحن االعرج، عن أيب هريرة أنه قال

  ".لبيك إله احلق : " تلبية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وقد رواه النسائي عن قتيبة، عن محيد بن عبد الرمحن، عن عبد العزيز بن أيب سلمة

  .بكر بن أيب شيبة وعلي بن حممد، كالمها عن وكيع عن عبد العزيز بهوابن ماجه عن أيب 
  .وال أعلم أحدا أسنده عن عبد اهللا بن الفضل إال عبد العزيز: قال النسائي

  .ورواه إمساعيل بن أمية مرسال
النيب صلى  كان: وقال الشافعي أنبأنا سعيد بن سامل القداح، عن ابن جريج، أخربين محيد االعرج عن جماهد أنه قال

  .اهللا عليه وسلم يظهر التلبية لبيك اللهم لبيك فذكر التلبية
  .لبيك إن العيش عيش اآلخرة: قال حىت إذا كان ذات يوم والناس يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيها

  .قال ابن جريج وحسبت أن ذلك يوم عرفة
  .هذا مرسل من هذا الوجه

أخربنا عبد اهللا احلافظ، أخربين أبو أمحد يوسف بن حممد بن حممد بن يوسف، : قيوقد قال احلافظ أبو بكر البيه
حدثنا حممد بن إسحاق بن خزمية، ثنا نصر بن علي اجلهضمي، ثنا حمبوب بن احلسن، ثنا داود، عن عكرمة عن ابن 



  .لبيك اللهم لبيك: عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب بعرفات فلما قال
  .ا اخلري خري اآلخرةإمن: قال

  .وهذا إسناد غريب وإسناده على شرط السنن ومل خيرجوه
__________  

  .٨٧/  ٨باب التلبية وصفاهتا  -كتاب احلج  -شرح النووي  -االحاديث أخرجها مسلم يف صحيحه ) ١(
  .وما بني معكوفتني زيادات استدركت من صحيح مسلم

بن زيد، حدثين عبد اهللا بن أيب لبيد، عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب، حدثنا روح، ثنا أسامة : وقال االمام أمحد
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين جربائيل برفع الصوت يف االهالل فإنه من شعائر : مسعت أبا هريرة يقول

  .احلج
  .تفرد به أمحد

احلكم، عن ابن وهب، عن أسامة بن  عن احلاكم، عن االصم، عن حممد بن عبد اهللا بن عبد: وقد رواه البيهقي
  زيد، عن حممد بن

عبد اهللا بن عمرو بن عثمان، وعبد اهللا بن أيب لبيد، عن املطلب، عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أخربنا الثوري، عن ابن أيب لبيد، عن املطلب بن حنطب، عن خالد، عن السائب، عن : فذكره وقد قال عبد الرزاق

مر أصحابك أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية فإهنا : جاء جربيل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: د بن خالد قالزي
  .شعار احلج

  .عن علي بن حممد، عن وكيع عن الثوري به: وكذا رواه ابن ماجه
  .وكذلك رواه شعبة وموسى بن عقبة عن عبد اهللا بن أيب لبيد به

يع، ثنا سليمان، عن عبد اهللا بن أيب لبيد، عن املطلب بن عبد اهللا بن حنطب، عن خالد حدثنا وك: وقال االمام أمحد
يا حممد مر : جاءين جربائيل فقال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن السائب، عن زيد بن خالد اجلهين قال

  .أصحابك فلريفعوا أصواهتم بالتلبية فإهنا شعار احلج
وقد رواه معاوية عن هشام وقبيصة عن سفيان الثوري، عن عبد : املزي يف كتابه االطرافقال شيخنا أبو احلجاج 

  .اهللا بن أيب لبيد، عن املطلب، عن خالد بن السائب، عن أبيه عن زيد بن خالد به
الد ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عبد امللك بن أيب بكر بن احلارث بن هشام، عن خ: وقال أمحد

مر أصحابك فلريفعوا : أتاين جربائيل فقال: بن السائب بن خالد، عن أبيه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أصواهتم باالهالل

ثنا مالك يعين ابن أنس، عن عبد اهللا بن : قرأت على عبد الرمحن بن مهدي، عن مالك، وحدثنا روح: وقال أمحد
بد اهللا بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، عن خالد بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، عن ع

أو من  -أتاين جربائيل فأمرين أن آمر أصحايب : السائب االنصاري، عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
واه أبو داود عن يريد أحدمها وكذلك رواه الشافعي عن مالك ور -أن يرفعوا أصواهتم بالتلبية أو باالهالل  -معي 

  .القعنيب عن مالك به
من حديث ابن جريج والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن عبد : ورواه االمام أمحد أيضا

  .اهللا بن أيب بكر به



  .وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
ذكره ومل يذكر أبا خالد يف إسناده قال كتب إىل عبد اهللا بن أيب بكر ف: وقال احلافظ البيهقي ورواه ابن جريج قال

والصحيح رواية مالك وسفيان بن عيينة عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عبد امللك، عن خالد بن السائب، عن أبيه 
  عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كذلك

  .قال البخاري وغريه كذا قال
أيب سهلة االنصاري، ثنا حممد بن بكر، أنبأنا ابن حدثنا السائب بن خالد بن سويد : وقد قال االمام أمحد يف مسنده

  .جريج
كتب إىل عبد اهللا بن أيب بكر حممد بن عمرو بن حزم، عن عبد امللك بن أيب بكر بن : وثنا روح ثنا ابن جريج قال

  .عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، عن خالد بن السائب االنصاري، عن أبيه السائب بن خالد
  أنه مسع

أتاين جربائيل فقال إن اهللا يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواهتم : صلى اهللا عليه وسلم يقولرسول اهللا 
  .بالتلبية واالهالل

  .وقال روح بالتلبية أو االهالل
  .ال أدري أينا وهل أنا أو عبد اهللا أو خالد يف االهالل أو التلبية هذا لفظ أمحد يف مسنده: قال

  .عن ابن جريج كرواية مالك وسفيان بن عيينة وكذلك ذكر شيخنا يف أطرافه
  .فاهللا أعلم

فصل يف إيراد حديث جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه يف حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو وحده منسك 
مستقل رأينا أن إيراده ههنا أنسب لتضمنه التلبية وغريها كما سلف، وما سيأيت فنورد طرقه وألفاظه مث نتبعه 

  .اهده من االحاديث الواردة يف معناه وباهللا املستعانبشو
  .حدثنا حيىي بن سعيد، ثنا جعفر بن حممد حدثين أيب: قال االمام أمحد

أتينا جابر بن عبد اهللا وهو يف بين سلمة، فسألناه عن حجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحدثنا أن رسول : قال
نة تسع سنني مل حيج، مث أذن يف الناس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكث يف املدي

  .حاج يف هذا العام
فنزل املدينة بشر كثري، كلهم يلتمس أن يأمت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويفعل ما يفعل فخرج رسول : قال

ا أتى ذا احلليفة نفست أمساء بنة بقني من ذي القعدة، وخرجنا معه حىت إذ) ١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلمس 
اغتسلي مث استثفري : عميس مبحمد بن أيب بكر، فأرسلت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كيف أصنع قال

مث أهلي فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك ) ٢(بثوب 
  .اللهم لبيك

  .لك لبيكلبيك ال شريك 
  .إن احلمد والنعمة لك
  .وامللك، ال شريك لك

ولىب الناس والناس يزيدون ذا املعارج وحنوه من الكالم، والنيب صلى اهللا عليه وسلم يسمع فلم يقل هلم شيئا 
  فنظرت مد بصري بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من



  .مثل ذلك راكب وماش ومن خلفه كذلك وعن ميينه مثل ذلك وعن مشاله
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أظهرنا عليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شئ : قال جابر

عملناه، فخرجنا ال ننوي إال احلج، حىت إذا أتينا الكعبة فاستلم نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلجر االسود مث رمل 
واختذوا من مقام ابراهيم * (ىل مقام إبراهيم، فصلى خلفه ركعتني مث قرأ ثالثة، ومشى أربعة حىت إذا فرغ عمد إ

  ]. ١٢٥: البقرة) * [ مصلى
فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، مث استلم احلجر وخرج  -يعين جعفرا  -وقال أبو عبد اهللا : قال أمحد

  ) *.إن الصفا واملروة من شعائر اهللا* (إىل الصفا مث قرأ 
  نبدأ مبا بدأ اهللا به فرقي على الصفا حىت إذا: مث قال]  ١٥٨: لبقرةا[ 

__________  
لعشر، وقد تقدم أنه خرج خلمس بقني من ذي القعدة، واالرجح أنه يوم السبت كما قال الواقدي : يف املسند) ١(

  .ومل يوقت مسلم خروجه
  .واستذفري: يف املسند) ٢(

وتأخذ خرقة عريضة جتعلها على حمل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن  واالستثفار هو أن تشد يف وسطها شدا،
  .ورائها، يف ذلك املشدود يف وسطها، وهو شبيه بثفر الدابة الذي جيعل حتت ذنبها

  .نظر إىل البيت كرب
 وحده، امللك وله احلمد، وهو على كل شئ قدير، ال إله إال اهللا] له [ ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، : مث قال

  .االحزاب وحده -أو غلب  -أجنز وعده وصدق وعده وهزم 
مث دعا مث رجع إىل هذا الكالم، مث نزل حىت إذا انصبت قدماه يف الوادي رمل، حىت إذا صعد مشى حىت إذا أتى 

  .املروة فرقي عليها حىت نظر إىل البيت فقال عليها كما قال على الصفا، فلما كان السابع عند املروة
يا أيها الناس إين لو استقبلت من أمري ما استدبرت، مل أسق اهلدي وجلعلتها عمرة فمن مل يكن معه هدي : قال

  .فليحل وليجعلها عمرة
يا رسول اهللا ألعامنا هذا أم لالبد ؟ : فحل الناس كلهم فقال سراقة بن مالك بن جعشم وهو يف أسفل الوادي

  .لالبد: فقال فشبك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصابعه
  .ثالث مرات

  .دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة: مث قال
وقد علي من اليمن هبدي وساق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معه من هدي املدينة هديا فإذا فاطمة قد : قال
  حلت

  .أمرين به أيب: ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت
  .قال جعفر قال إىل هذا احلرف مل يذكره جابر: ةقال علي بالكوف: قال

  .أستفيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الذي ذكرت فاطمة) ١(فذهبت حمرشا 
  .إن فاطمة لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وقالت أمرين أيب: قلت
  .صدقت صدقت أنا أمرهتا به: قال

  .مبا أهل به رسولك اللهم إين أهل: وقال جابر وقال لعلي مب أهللت ؟ قال قلت



  .فال حتل: ومعي اهلدي، قال: قال
وكان مجاعة اهلدي الذي أتى به علي من اليمن، والذي أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة فنحر : قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده ثالثا وستني، مث أعطى عليا فنحر ما غرب وأشركه يف هديه مث أمر من كل بدنة 
  .بضعة فجعلت يف قدر فأكال من حلمها وشربا من مرقهاب

  .وقفت ههنا: مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد حنرت ههنا ومىن كلها منحر، ووقف بعرفة فقال
  .وعرفة كلها موقف ووقف باملزدلفة

  .وقال وقفت ههنا
  .واملزدلفة كلها موقف

  ).٢(ره جدا هكذا أورد االمام أمحد هذا احلديث وقد اختصر آخ
ورواه االمام مسلم بن احلجاج يف املناسك من صحيحه عن أيب بكر بن أيب شيبة، وإسحاق بن ابراهيم كالمها عن 

حامت بن إمساعيل، عن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا 
  .فذكره

ق أمحد ومسلم إىل قوله عليه السالم لعلي صدقت صدقت، ماذا قلت وقد أعلمنا على الزيادات املتفاوتة من سيا
  .حني فرضت احلج

  .اللهم إين أهل مبا أهل به رسولك صلى اهللا عليه وسلم: قال قلت
  .فإن معي اهلدي: قال
فكان مجاعة اهلدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فال حتل قال: قال
  .مائة
فحل الناس كلهم وقصروا إال النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية توجهوا : قال

إىل مىن فأهلوا باحلج، وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر، 
  مث مكث قليال حىت طلعت الشمس وأمر بقية

__________  
  .التحريش االغراء، واملراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتاهبا: قال النووي: حمرشا) ١(
  .٣٢١ - ٣٢٠/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

  فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر) ١(له من شعر، فضربت له بنمرة 
ع يف اجلاهلية، فأجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى عرفة فوجد القبة قد احلرام، كما كانت قريش تصن

فأتى بطن الوادي، ) ٢] (فركب [ ضربت له بنمرة، فنزل هبا حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له 
  .فخطب الناس

م هذا، أال كل شئ من أمر إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدك: وقال
  .اجلاهلية حتت قدمي موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة

  .ربيعة بن احلارث كان مسترضعا يف بين سعد فقتلته هذيل) ٣(وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
يف النساء  ورباء اجلاهلية موضوع وأول ربا أضعه من ربانا ربا العباس بن عبد املطلب، فإنه موضوع كله واتقوا اهللا

فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ولكم عليهم أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن 



فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مربح، وهلن عليكم رزقهن وكسوهتن باملعروف، وقد تركت فيكم ما مل تضلوا 
  .نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت: ما أنتم قائلون ؟ قالواكتاب اهللا وأنتم تسألون عين ف: بعده إن اعتصمتم به

  .فقال بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكتها إىل الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد ثالث مرات
مث أقام فصلى الظهر مث أقام فصلى العصر، ومل يصل بينهما شيئا مث ركب رسول اهللا صلى اهللا ) ٤] (بالل [ مث أذن 
وجعل حبل املشاة بني يديه، واستقبل ) ٥(لم حىت أتى املوقف فجعل بطن ناقته القصوى إىل الصخرات عليه وس

القبلة فلم يزل واقفا حىت غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليال، حىت غاب القرص وأردف أسامة بن زيد خلفه 
رحله ويقول ) ٦(لتصيب مورك ودفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام، حىت أن رأسها 

  .بيده اليمىن
  .أيها الناس السكينة السكينة

من اجلبال أرخى هلا قليال حىت تصعد حىت أتى املزدلفة فصلى هبا املغرب والعشاء بأذان وإقامتني ) ٧(كلما أتى جبال 
جر حىت تبني له الصبح ومل يسبح بينهما شيئا مث اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت طلع الفجر فصلى الف

بأذان وإقامة، مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة فدعا فحمد اهللا وكربه وهلله ووحده، فلم 
يزل واقفا حىت أسفر جدا ودفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس وكان رجال حسن الشعر أبيض 

  وسلم مرت ظعن جبرين، فطفق وسيما فلما دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه
__________  

  .وهي موضع جبنب عرفات وليست من عرفات -بفتح النون وكسر امليم : منرة) ١(
  .من رواية جابر يف البيهقي) ٢(
  .وامسه آدم: قال السهيلي) ٣(

  .قال الدارقطين وهو تصحيف قال النووي امسه إياس وقيل حارثة وقيل امسه متام
آدم وكان طفال صغريا حيبو بني البيوت فأصابه حجر يف حرب كانت بني بين سعد وبين ليث  :قال الزبري بن بكار

  .بن بكر
  .من دالئل البيهقي) ٤(
  .وهي صخرات مفترشات يف أسفل جبل الرمحة وهو اجلبل الذي بوسط أرض عرفات) ٥(
  .قدام واسطة الرحل املورك واملوركة املوضع الذي يثين الراجب رجله عليه: قال أبو عبيد: مورك) ٦(
  .حبال من احلبال: يف مسلم) ٧(

  .التل اللطيف من الرمل الضخم: واحلبل

الفضل ينظر إليهن فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل يده إىل الشق اآلخر 
هه من الشق اآلخر ينظر فحول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده من الشق اآلخر على وجه الفضل فصرف وج

حىت إذا أتى بطن حمسر، فحرك قليال مث سلك الطريق الوسطى اليت خترج على اجلمرة الكربى، حىت أتى اجلمرة اليت 
عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة منها حصى اخلذف، رمى من بطن الوادي مث انصرف إىل 

ليا فنحر ما غرب وأشركه يف هديه مث أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت يف املنحر، فنحر ثالثا وستني بيده مث أعطى ع
قدر فطبخت، فأكال من حلمها وشربا من مرقها، مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأفاض إىل البيت فصلى 

كم الناس أنزعوا بين عبد املطلب فلوال أن يغلب: مبكة الظهر فأتى بين عبد املطلب، وهم يستقون على زمزم فقال



  .على سقايتكم لنزعت معكم
  ).١(فناولوه دلوا فشرب منه 

  .عن عمر بن حفص: مث رواه مسلم
  .عن أبيه عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر فذكره بنحوه

: وأنه كان يدفع بأهل اجلاهلية على محار عرى وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال) ٢(وذكر قصة أيب سيارة 
  .ىن كلها منحر فاحنروا يف رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا ومجع كلها موقفحنرت ههنا وم

وقد رواه أبو داود بطوله عن النفيلي وعثمان بن أيب شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرمحن ورمبا زاد 
  بعضهم على

واية مسلم وقد رمزنا لبعض زياداته عليه بعض الكلمة والشئ أربعتهم عن حامت بن إمساعيل عن جعفر بنحو من ر
  .ورواه أبو داود أيضا والنسائي عن يعقوب بن ابراهيم عن حيىي بن سعيد القطان عن جعفر به

عن حامت بن : ورواه النسائي أيضا عن حممد بن املثىن، عن حيىي بن سعيد ببعضه عن إبراهيم بن هارون البلخي
  .إمساعيل ببعضه

فيها صلى اهللا عليه وسلم وهو ذاهب من املدينة إىل مكة يف عمرته وحجته قال البخاري  ذكر االماكن اليت صلى
حدثنا حممد بن  -باب املساجد اليت على طريق املدينة واملواضع اليت صلى فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم  -) ٣(

ت سامل بن عبد اهللا يتحرى أماكن من رأي: ثنا موسى بن عقبة قال: ثنا فضيل بن سليمان، قال: أيب بكر املقدمي، قال
  .الطريق فيصلي فيها، وحيدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف تلك االمكنة

  .وحدثين نافع عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان يصلي يف تلك االمكنة
  إال أهنما وسألت ساملا فال أعلمه إال وافق نافعا يف االمكنة كلها

__________  
  .٨٩٢ - ٨٨٦ص  ١٤٧باب حجة النيب صلى اهللا عليه وآله احلديث ) ١٩(كتاب احلج  -صحيح مسلم ) ١(

  .١٩٥ - ١٧٠/  ٨وشرح النووي ج 
  .من صحيح مسلم، ويف االصل أيب سنان حتريف) ٢(
  .٥٦٧/  ١وما بعده فتح الباري ج  ٤٨٣باب احلديث  ٨٩يف كتاب الصالة ) ٣(

  ).١(ا يف مسجد بشرف الروحاء اختلف
أن رسول : ثنا موسى بن عقبة، عن نافع أن عبد اهللا أخربه: حدثنا ابراهيم بن املنذر، ثنا أنس بن عياض، قال: قال

اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينزل بذي احلليفة حني يعتمر ويف حجته حني حج حتت مسرة يف موضع املسجد الذي 
  .بذي احلليفة
جع من غزو كان يف تلك الطريق أو يف حج أو عمرة هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ وكان إذا ر

مث حىت يصبح، ليس عند املسجد الذي حبجارة وال على ) ٢(بالبطحاء اليت على شفري الوادي الشرقية فعرس 
  االكمة اليت عليها املسجد، كان مث خليج يصلي عبد اهللا عنده يف بطنه كثب كان

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث يصلي، فدحى السيل فيه بالبطحاء حىت دفن ذلك املكان الذي كان عبد اهللا رسو
يصلي فيه، وأن عبد اهللا بن عمر حدثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى حيث املسجد الصغري الذي دون املسجد 

ى فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول، مث عن الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد اهللا يعلم املكان الذي كان صل



ميينك حني تقوم يف املسجد تصلي، وذلك املسجد على حافة الطريق اليمىن، وأنت ذاهب إىل مكة بينه وبني املسجد 
الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق ) ٣(االكرب رمية حبجر أو حنو ذلك، وان ابن عمر كان يصلي إىل العرق 

على حافة الطريق دون املسجد الذي بينه وبني املنصرف وأنت ذاهب إىل مكة، وقد ابتىن مث مسجد انتهاء طرفه 
فلم يكن عبد اهللا يصلي يف ذلك املسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إىل العرق نفسه، وكان عبد 

هر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل اهللا يروح من الروحاء فال يصلي الظهر حىت يأيت ذلك املكان فيصلي فيه الظ
الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حىت يصلي هبا الصبح، وأن عبد اهللا حدثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

عن ميني الطريق ووجاه الطريق يف مكان بطح سهل حىت يفضي من ) ٤(كان ينزل حتت سرحة ضخمة دون الرويثة 
  . وقد انكسر أعالها فانثىن يف جوفها وهي قائمة على ساق ويف ساقها كثب كثريةأكمة دوين بريد الرويثة مبيلني

وأنت ذاهب إىل ) ٥(وان عبد اهللا بن عمر حدثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى يف طرف تلعة من وراء العرج 
ات الطريق، بني هضبة عند ذلك املسجد قربان أو ثالثة على القبور رضم من حجارة عن ميني الطريق عند سلم

  .أولئك السلمات كان عبد اهللا يروح من العرج بعد أن متيل الشمس باهلاجرة فيصلي الظهر يف ذلك املسجد
وان عبد اهللا بن عمر حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق يف مسيل دون 

لطريق قريب من غلوة، وكان عبد اهللا يصلي إىل سرحة بينه وبني ا) ٦(هرشى، ذلك املسيل الصق بكراع هرشى 
  هي أقرب السرحات إىل الطريق

__________  
  .قرية جامعة على ليلتني من املدينة، وهي آخر السيالة للمتوجه إىل مكة: شرف الروحاء) ١(
  .نزول استراحة لغري إقامة، وأكثر ما يكون يف آخر الليل: قال اخلطايب التعريس: عرس) ٢(
  .هو عرق الظبية: قال أبو عبيد البكري: العرق )٣(
  .قرية جامعة بينها وبني املدينة سبعة عشر فرسخا: الرويثة) ٤(
  .قرية جامعة بينها وبني الرويثة ثالثة عشر أو أربعة عشر ميال: بسكون الراء: العرج) ٥(
  ).قاله البكري(فها جبل على ملتقى طريق املدينة والشام قريب اجلحفة، وكراع هرشى طر: هرشى) ٦(

  .وهي أطوهلن
وان عبد اهللا بن عمر حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينزل يف املسيل الذي يف أدىن مر الظهران قبل 

ينزل يف بطن ذلك املسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إىل مكة ليس بني ) ١(املدينة حني يهبط من الصفراوات 
عليه وسلم وبني الطريق إال رمية حبجر، وأن عبد اهللا بن عمر حدثه أن رسول اهللا صلى  منزل رسول اهللا صلى اهللا

اهللا عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حىت يصبح يصلي الصبح حني يقدم مكة ومصلى رسول اهللا صلى اهللا 
  .غليظة عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس يف املسجد الذي بين مث ولكن أسفل من ذلك على أكمة

وأن عبد اهللا حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استقبل فرضيت اجلبل الذي بينه وبني اجلبل الطويل حنو 
الكعبة فجعل املسجد الذي بين مث يسار املسجد بطرف االكمة ومصلى النيب صلى اهللا عليه وسلم أسفل منه على 

مث تصلي مستقبل الفرضتني من اجلبل الذي بينك وبني االكمة السوداء تدع من االكمة عشرة أذرع أو حنوها 
  .الكعبة

وأن عبد اهللا بن عمر : تفرد البخاري رمحه اهللا هبذا احلديث بطوله وسياقه إال أن مسلما روى منه عند قوله يف آخره
عن  حدثه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينزل بذي طوى إىل آخر احلديث عن حممد بن إسحاق املسييب



  .أنس بن عياض
  .عن موسى بن عقبة، عن نافع

  .عن ابن عمر فذكره
  .وقد رواه االمام أمحد بطوله عن أيب قرة موشى بن طارق، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر به حنوه

العراب وهذه االماكن ال يعرف اليوم كثري منها أو أكثرها النه قد غري أمساء أكثر هذه البقاع اليوم عند هؤالء ا
  ).٢(الذين هناك فإن اجلهل قد غلب على أكثرهم 

وإمنا أوردها البخاري رمحه اهللا يف كتابه لعل أحدا يهتدي إليها بالتأمل والتفرس والتوسم أو لعل أكثرها أو كثريا 
  .منها كان معلوما يف زمان البخاري

  .واهللا تعاىل أعلم
حدثنا مسدد، ثنا حيىي بن عبد : ا اهللا عز وجل قال البخاريباب دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل مكة شرفه

  .اهللا، حدثين نافع عن ابن عمر
  :قال

  .بات النيب صلى اهللا عليه وسلم بذي طوى حىت أصبح، مث دخل مكة وكان ابن عمر يفعله
  .ورواه مسلم من حديث حيىي بن سعيد القطان به

  .وزاد حىت صلى الصبح أو قال حىت أصبح
  .ثنا أبو الربيع الزهراين :وقال مسلم

ثنا محاد عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر كان ال يقدم مكة إال بات بذي طوى حىت يصبح ويغتسل مث يدخل مكة 
  .هنارا ويذكر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه فعله

  .من حديث محاد بن زيد، عن أيوب به: ورواه البخاري
كان إذا دخل أدىن احلرم أمسك عن التلبية مث يبيت بذي : عن ابن عمر وهلما من طريق أخرى عن أيوب، عن نافع

  طوى وذكره وتقدم آنفا ما
__________  

  .مجع صفراء وهو مكان بعد مر الظهران: الصفراوات) ١(
هذه املساجد ال يعرف اليوم منها غري مسجدي ذي احلليفة، واملساجد اليت بالروحاء يعرفها : قال ابن حجر) ٢(

  .الناحية أهل تلك
  .صفة تلك املساجد -أخبار املدينة  -وقد بسط الزبري بن بكار يف 

أخرجاه من طريق موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يبيت بذي طوى 
رسول اهللا حىت يصبح فيصلي الصبح حىت يقدم مكة ومصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند أكمة غليظة وأن 

صلى اهللا عليه وسلم استقبل فرضيت اجلبل الذي بينه وبني اجلبل الطويل حنو الكعبة فجعل املسجد الذي بين مث يسار 
املسجد بطرف االكمة ومصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسفل منه على االكمة السوداء يدع من االكمة 

  .ن اجلبل الذي بينك وبني الكعبةعشرة أذرع أو حنوها مث يصلي مستقبل الفرضتني م
  .أخرجاه يف الصحيحني

وحاصل هذا كله أنه عليه السالم ملا انتهى يف مسريه إىل ذي طوى وهو قريب من مكة متاخم للحرم، أمسك عن 



التلبية النه قد وصل إىل املقصود بات لذلك املكان حىت أصبح فصلى هنالك الصبح يف املكان الذي وصفوه بني 
  .بل الطويل هنالكفرضيت اجل

ومن تأمل هذه االماكن املشار إليها بعني البصرية عرفها معرفة جيدة وتعني له املكان الذي صلى فيه رسول اهللا 
  .صلى اهللا عليه وسلم

مث اغتسل صلوات اهللا وسالمه عليه الجل دخول مكة مث ركب ودخلها هنارا جهرة عالنية من الثنية العليا اليت 
  ).١(بالبطحاء 

قال كذا لرياه الناس، ويشرف عليهم وكذلك دخل منها يوم الفتح كما ذكرناه، قال مالك، عن نافع، عن ابن وي
  عمر إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .دخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى أخرجاه يف الصحيحني من حديثه
  .عمرمن طريق عبيد اهللا بن عمر، عن نافع عن ابن : وهلما

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا اليت يف البطحاء وخرج من الثنية السفلى
  .من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل ذلك: وهلما أيضا

  .وملا وقع بصره عليه السالم على البيت
جريج أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى أخربنا سعيد بن سامل، عن ابن : ما رواه الشافعي يف مسنده: قال

اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكرميا ومهابة وزد من شرفه وكرمه فمن حجه : البيت رفع يديه وقال
  .واعتمره تشريفا وتكرميا وتعظيما وبرا

كان : عن مكحول قال قال احلافظ البيهقي هذا منقطع وله شاهد مرسل عن سفيان الثوري، عن أيب سعيد الشامي
اللهم أنت السالم ومنك السالم فحينا : النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكرب وقال

ربنا بالسالم، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكرميا ومهابة وبرا وزد من حجه أو اعتمره تكرميا وتشريفا 
حدثت عن مقسم عن ابن عباس عن النيب : أنا سعيد بن سامل، عن ابن جريج قالأنب: وتعظيما وبرا وقال الشافعي
ترفع االيدي يف الصالة وإذا رأى البيت وعلى الصفا واملروة وعشية عرفة وجبمع وعند : صلى اهللا عليه وسلم قال
  .اجلمرتني وعلى امليت
احلكم، عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع وقد رواه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن : قال احلافظ البيهقي

  .عن ابن عمر مرة موقوفا عليهما ومرة مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم دون ذكر امليت
  .قال وابن أيب ليلى هذا غري قوي

روينا عن ابن جريج عن عطاء بن أيب رباح : مث أنه عليه السالم دخل املسجد من باب بين شيبة قال احلافظ البيهقي
  .قال يدخل احملرم من حيث شاء

  .ودخل النيب صلى اهللا عليه وسلم من باب بين شيبة وخرج من باب بين خمزوم إىل الصفا: قال
  مث قال

__________  
  .البطحاء واالبطح وهي جبنب احملصب وهذه الثنية ينحدر منها إىل مقابر املدينة) ١(

  .وهذا مرسل جيد: البيهقي
تحباب دخول املسجد من باب بين شيبة مبا رواه من طريق أيب داود الطيالسي ثنا محاد وقد استدل البيهقي على اس



  .بن سلمة وقيس بن سالم كلهم عن مساك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي رضي اهللا عنه
  قال ملا اهندم البيت بعد جرهم بنته قريش فلما أرادوا

يدخل من هذا الباب، فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه  وضع احلجر تشاجروا من يضعه فاتفقوا أن يضعه أول من
وسلم من باب بين شيبة فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثوب فوضع احلجر يف وسطه وأمر كل فخذ أن 

يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه وأخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضعه وقد ذكرنا هذا مبسوطا يف باب 
  .ل البعثةبناء الكعبة قب

  .ويف االستدالل على استحباب الدخول من باب بين شيبة هبذا نظر
  .واهللا أعلم

حدثنا أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، أخربين عمرو بن حممد، : صفة طوافه صلوات اهللا وسالمه عليه قال البخاري
  .عن حممد بن عبد الرمحن

ني قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه توضأ مث طاف مث أن أول شئ بدأ به ح: قال ذكرت لعروة قال أخربتين عائشة
  .مل تكن عمرة مث حج أبو بكر وعمر مثله

  .مث حججت مع أيب الزبري فأول شئ بدأ به الطواف
  .مث رأيت املهاجرين واالنصار يفعلونه

  .وقد أخربتين أمي أهنا أهلت هي وأختها والزبري وفالن وفالن بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا
  .ا لفظههذ

  .وقد رواه يف موضع آخر عن أمحد بن عيسى ومسلم عن هارون بن سعيد ثالثتهم عن ابن وهب به
وقوهلا مث مل تكن عمرة يدل على أنه عليه السالم مل يتحلل بني النسكني مث كان أول ما ابتدأ به عليه السالم استالم 

  .ت معه استلم الركن فرمل ثالثا ومشى أربعاحىت إذا أتينا البي: احلجر االسود قبل الطواف كما قال جابر
  .ثنا حممد بن كثري، ثنا سفيان، عن االعمش، عن ابراهيم، عن عابس بن ربيعة: وقال البخاري

عن عمر أنه جاء إىل احلجر فقبله وقال إين العلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا 
  ).١(عليه وسلم يقبلك ما قبلتك 

  .عن حيىي بن حيىي: ورواه مسلم
  .وأيب بكر بن أيب شيبة، وزهري بن حرب، وابن أيب منري مجيعا عن أيب معاوية عن االعمش عن إبراهيم

العلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أين رأيت ) ٢(رأيت عمر يقبل احلجر ويقول إين : عن عابس بن ربيعة قال
  .بلك ما قبلتكرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق

: حدثنا االعمش، عن إبراهيم بن عابس بن ربيعة قال: حدثنا حممد بن عبيد وأبو معاوية قاال: وقال االمام أمحد
  رأيت عمر أتى احلجر فقال، أما واهللا العلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت رسول اهللا قبلك ما

__________  
مر الن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة االصنام، فخشي عمر أن يظن اجلهال أن إمنا قال ذلك ع: قال الطربي) ١(

استالم احلجر من باب تعظيم بعض االحجار كما كانت العرب تفعل يف اجلاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن 
اهلية تعتقده يف استالمه اتباع لفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ال الن احلجر ينفع ويضر بذاته كما كانت اجل



  .االوثان
  .أين أقبلك وأعلم: يف صحيح مسلم) ٢(

  .قبلتك مث دنا فقبله
  .فهذا السياق يقتضي أنه قال ما قال مث قبله بعد ذلك، خبالف سياق صاحيب الصحيح فاهللا أعلم

إين العلم  :أن عمر بن اخلطاب أتى احلجر فقال: ثنا وكيع وحيىي واللفظ لوكيع عن هشام، عن أبيه: وقال أمحد
  .أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت رسول اهللا يقبلك ما قبلتك وقال مث قبله

  .وهذا منقطع بني عروة بن الزبري وبني عمر
ثنا سعيد بن أيب مرمي، ثنا حممد بن جعفر بن أيب كثري، أخربين زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر : وقال البخاري أيضا

أما واهللا إين العلم أنك حجر ال تضر وال تنفع، ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه  :بن اخلطاب قال للركن
  .وسلم استلمك ما استلمتك فاستلمه

  .وما لنا والرمل إمنا كنا راءينا به املشركني ولقد أهلكهم اهللا: مث قال
  .شئ صنعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فال حنب أن نتركه: مث قال

  .ل على أن االستالم تأخر عن القولوهذا يد
  .ثنا أمحد بن سنان، ثنا يزيد بن هارون، ثنا ورقاء، ثنا زيد بن أسلم عن أبيه: وقال البخاري

  .لوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك: رأيت عمر بن اخلطاب قبل احلجر وقال: قال
ابن  -هو  -وعمرو  -ابن يزيد االيلي  -بن وهب، أخربين يونس هو ثنا حرملة، ثنا ا: وقال مسلم بن احلجاج

  .دينار
: أن أباه حديثه أنه قال: وحدثنا هارون بن سعيد االيلي، أنبأنا ابن وهب، أخربين عمرو، عن ابن شهاب، عن سامل

  .قبل عمر بن اخلطاب احلجر
  .صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتكأما واهللا لقد علمت أنك حجر، ولوال أين رأيت رسول اهللا : مث قال

  .عن عمر به -يعين  -زاد هارون يف روايته قال عمرو وحدثين مبثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم 
  .وهذا صريح يف أن التقبيل يقدم على القول

  .فاهللا أعلم
  .احلجر أنبانا عبد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر قبل: ثنا عبد الرزاق: وقال االمام أمحد

  :مث قال
  .قد علمت أنك حجر ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبلك ما قبلتك

  .هكذا رواه االمام أمحد
وقد أخرجه مسلم يف صحيحه عن حممد بن أيب بكر املقدمي، عن محاد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر 

  .أنك حجر، ولكين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلكأن عمر قبل احلجر وقال، إين القبلك وأين العلم 
  .ثنا خلف بن هشام واملقدمي وأبو كامل وقتيبة كلهم عن محاد: مث قال مسلم
  .ثنا محاد بن زيد، عن عاصم االحول، عن عبد اهللا بن سرجس: قال خلف

 العلم أنك حجر، وأنك ال تضر وال واهللا إين القبلك وإين: عمر يقبل احلجر ويقول -يعين  -رأيت االصلع : قال
  .تنفع، ولوال أين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقبلك ما قبلتك



  .رأيت االصلع وهذا من أفراد مسلم دون البخاري: ويف رواية املقدمي وأيب كامل
  .وقد رواه االمام أمحد عن أيب معاوية، عن عاصم االحول عن عبد اهللا بن سرجس به

  .د أيضا عن غندر عن شعبة، عن عاصم االحول بهورواه أمح
رأيت : ثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن سفيان عن ابراهيم بن عبد االعلى، عن سويد بن غفلة قال: وقال االمام أمحد

إين العلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولكين رأيت أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم بك : عمر يقبل احلجر ويقول
  .حفيا
  .واه أمحد عن وكيع عن سفيان الثوري بهمث ر

  .وزاد فقبله والتزمه
  وهكذا رواه مسلم من حديث عبد الرمحن بن مهدي بال

  .زيادة
  .ومن حديث وكيع هبذه الزيادة قبل احلجر والتزمه

  .وقال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بك حفيا
أن عمر : بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبري عن ابن عباسثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عبد اهللا : وقال االمام أمحد

إين العلم أنك حجر ولو مل أر حبييب صلى اهللا عليه وسلم قبلك واستلمك ما : بن اخلطاب أكب على الركن، وقال
  .وهذا إسناد جيد قوي ومل خيرجوه) لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة(استلمتك وال قبلتك 

رأيت حممد بن عباد بن جعفر قبل احلجر : ثنا جعفر بن عثمان القرشي من أهل مكة قال: طيالسيوقال أبو داود ال
  .وسجد عليه

  .رأيت خالك ابن عباس قبله وسجد عليه: مث قال
  .وقال ابن عباس رأيت عمر بن اخلطاب قبله وسجد عليه
  .مث قال عمر لو مل أر النيب صلى اهللا عليه وسلم قبله ما قبلته

  ا إسناد حسن ومل خيرجه إال النسائي عن عمرو بن عثمان، عنوهذا أيض
  .الوليد بن مسلم،

  .عن حنظلة بن أيب سفيان، عن طاوس، عن ابن عباس عن عمر فذكر حنوه
  .االمام أمحد أيضا من حديث يعلى بن أمية عنه: وقد روي هذا احلديث عن عمر
  .االشقر عن عمرمن طريق هشام بن حشيش بن : وأبو يعلى املوصلي يف مسنده

وقد أوردنا ذلك كله بطرقه وألفاظه وعزوه وعلله يف الكتاب الذي مجعناه يف مسند أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
  .رضي اهللا عنه وهللا احلمد واملنة

وباجلملة فهذا احلديث مروي من طرق متعددة عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهي تفيد القطع 
  . من أئمة هذا الشأن وليس يف هذه الروايات أنه عليه السالم سجد على احلجر إال ما أشعر بهعند كثري

  .رواية أيب داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان وليست صرحية يف الرفع
رأيت حممد بن عباد بن جعفر : من طريق أيب عاصم النبيل، ثنا جعفر بن عبد اهللا قال: ولكن رواه احلافظ البيهقي

  .احلجر وسجد عليه قبل
  .رأيت خالك ابن عباس قبله وسجد عليه: مث قال



  .رأيت عمر قبله وسجد عليه: وقال ابن عباس
  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل هكذا ففعلت: مث قال

ثنا حيىي بن سليمان أنبأنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان، أنبأنا الطرباين، أنبأنا أبو الزنباع، : وقال احلافظ البيهقي
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : اجلعفي، ثنا حيىي بن ميان، ثنا سفيان بن أيب حسني، عن عكرمة عن ابن عباس قال

  .وسلم سجد على احلجر
  .قال الطرباين مل يروه عن سفيان إال حيىي بن ميان

رأيت : ابن عمر عن استالم احلجر قالسأل رجل : ثنا مسدد، ثنا محاد، عن الزبري بن عريب قال: وقال البخاري
  .اجعل أرأيت باليمن: أرأيت إن زمحت أرأيت إن غلبت ؟ قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستلمه ويقبله قال

ثنا مسدد ثنا حيىي، عن : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستلمه ويقبله تفرد به دون مسلم وقال البخاري
ما تركت استالم هذين الركنني يف شدة وال رخاء منذ رأيت رسول اهللا : عن ابن عمر قال عبيد اهللا، عن نافع،

إمنا كان ميشي ليكون أيسر : أكان ابن عمر ميشي بني الركنني ؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم يستلمهما فقلت لنافع
  .الستالمه

يز بن أيب رواد، عن نافع، عن ابن عمر من حديث حيىي بن سعيد القطان، عن عبد العز: وروى أبو داود والنسائي
  ".كان ال يدع أن يستلم الركن اليماين واحلجر يف كل طوفة " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ثنا أبو الوليد، ثنا ليث، عن ابن: وقال البخاري

  .شهاب، عن سامل بن عبد اهللا عن أبيه
  .إال الركنني اليمانيني مل أر النيب صلى اهللا عليه وسلم يستلم من البيت: قال

  .ورواه مسلم عن حيىي بن حيىي، وقتيبة عن الليث بن سعد به
ما أرى النيب صلى اهللا عليه وسلم ترك استالم الركنني الشاميني إال أهنما مل يتمما على قواعد : ويف رواية عنه أنه قال

  .إبراهيم
ومن يتقي : عمرو بن دينار، عن أيب الشعثاء أنه قالوقال حممد بن بكر، أنبأنا ابن جريج، أخربين : وقال البخاري
  .شيئا من البيت

وكان معاوية يستلم االركان فقال له ابن عباس، إنه ال يستلم هذان الركنان فقال له ليس من البيت شئ مهجورا 
  .وكان ابن الزبري يستلمهن كلهن

  .انفرد بروايته البخاري رمحه اهللا تعاىل
أن : ين أبو الطاهر، ثنا ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث أن قتادة بن دعامة حدثهحدث: وقال مسلم يف صحيحه

مل أر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسالم يستلم غري الركنني : أبا الطفيل البكري حدثه، أنه مسع ابن عباس يقول
  .اليمانيني

لم الركنان الشاميان الهنما مل يتمما على انفرد به مسلم فالذي رواه ابن عمر موافق ملا قاله ابن عباس أنه ال يست
  .قواعد إبراهيم الن قريشا قصرت هبم النفقة فأخرجوا احلجر من البيت حني بنوه كما تقدم بيانه

وود النيب صلى اهللا عليه وسلم أن لو بناه فتممه على قواعد إبراهيم ولكن خشي من حداثة عهد الناس باجلاهلية 
مرة عبد اهللا بن الزبري هدم الكعبة وبناها على ما أشار إليه صلى اهللا عليه وسلم كما فتنكره قلوهبم، فلما كانت إ

  .أخربته خالته أم املؤمنني عائشة بنت الصديق



  .فإن كان ابن الزبري استلم االركان كلها بعد بنائه إياها على قواعد إبراهيم فحسن جدا وهو واهللا املظنون به
كان رسول اهللا صلى : حيىي، عن عبد العزيز بن أيب رواد، عن نافع عن ابن عمر قالثنا مسدد، ثنا : وقال أبو داود

عن حممد بن املثىن عن : ورواه النسائي" ال يدع أن يستلم الركن اليماين واحلجر يف كل طوافه " اهللا عليه وسلم 
بن جريج عن حيىي بن عبيد عن ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا حيىي بن سعيد القطان، عن ا: حيىي وقال النسائي

  .أبيه، عن عبد اهللا بن السائب
ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة * (بني الركن اليماين واحلجر : قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ]. ٢٠١: البقرة) * [ حسنة وقنا عذاب النار
  .به ورواه أبو داود عن مسدد عن عيسى بن يونس، عن ابن جريج

  ثنا حممود بن غيالن، ثنا حيىي بن: وقال الترمذي
ملا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم مكة دخل املسجد : آدم، ثنا سفيان، عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر قال

* [ ) واختذوا من مقام ابراهيم مصلى* (فاستلم احلجر مث مضى على ميينه فرمل ثالثا ومشى أربعا مث أتى املقام فقال 
فصلى ركعتني واملقام بينه وبني البيت، مث أتى احلجر بعد الركعتني فاستلمه، مث خرج إىل الصفا أظنه ]  ١٢٥: البقرة
  .هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم) * إن الصفا واملروة من شعائر اهللا: * (قال

  .وهكذا رواه إسحاق بن راهويه عن حيىي بن آدم
  .اين عن النسائي وغريه عن عبد االعلى بن واصل عن حيىي بن آدم بهورواه الطرب

حدثنا أصبغ بن الفرج، أخربين ابن وهب، عن : ذكر رمله عليه الصالة والسالم يف طوافه واضطباعه قال البخاري
  يونس عن ابن شهاب

الركن االسود اول ما يطوف  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني يقدم مكة إذا استلم: عن سامل عن أبيه قال
  .خيب ثالثة أشواط من السبع

  .ورواه مسلم عن أيب الطاهر بن السرح وحرملة كالمها عن ابن وهب به
  .ثنا حممد بن سالم، ثنا شريح بن النعمان، ثنا فليح، عن نافع عن ابن عمر: وقال البخاري

  . احلج والعمرة تابعه الليثسعى النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أشواط ومشى أربعة يف: قال
حدثين كثري بن فرقد، عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم انفرد به البخاري وقد روى النسائي عن 

حممد وعبد الرمحن ابين عبد اهللا بن عبد احلكم كالمها عن شعيب بن الليث عن أبيه الليث بن سعد، عن كثري بن 
  .به فرقد، عن نافع عن ابن عمر

ثنا إبراهيم بن املنذر، ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض، ثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد اهللا بن : وقال البخاري
  .عمر

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا طاف يف احلج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثالثة أطواف ومشى أربعة 
  .مث سجد سجدتني مث يطوف بني الصفا واملروة

  .ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة
  .ثنا إبراهيم بن املنذر، ثنا أنس، عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع عن ابن عمر: وقال البخاري

ثالثة أطواف وميشي أربعة، ) ١(كان إذا طاف بالبيت الطواف االول خيب : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ". الصفا واملروة وأنه كان يسعى بطن املسيل إذا طاف بني



  ورواه مسلم من حديث عبيد اهللا بن عمر
: قال مسلم، أنبأنا عبد اهللا بن عمر بن أبان اجلعفي، أنبأنا ابن املبارك، أنبأنا عبيد اهللا عن نافع، عن ابن عمر قال

  .رمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من احلجر إىل احلجر ثالثا ومشى أربعا
  .بن أخضر عن عبيد اهللا بنحوه مث رواه من حديث سليم

وقال مسلم أيضا حدثين أبو طاهر، حدثين عبد اهللا بن وهب أخربين مالك وابن جريج عن جعفر بن حممد عن أبيه 
  .عن جابر بن عبد اهللا

  .رمل ثالثة أشواط من احلجر إىل احلجر: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عن املناكب، وقد أطد اهللا االسالم، ونفى الكفر ومع ذلك ال نترك وقال عمر بن اخلطاب فيم الرمالن والكشف 

  .شيئا كما نفعله مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث هشام بن سعيد، عن زيد بن أسلم عن أبيه عنه

ن رسول اهللا إمنا فعله ملا قدم وهو وأصحابه وهذا كله رد على ابن عباس ومن تابعه من أن املرسل ليس بسنة ال
وقال املشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم محى يثرب فأمرهم رسول اهللا  -يعين يف عمرة القضاء  -صبيحة رابعة 

صلى اهللا عليه وسلم أن يرملوا االشواط الثالثة وأن ميشوا ما بني الركنني ومل مينعهم أن يرملوا االشواط كلها إال 
  .ة االبقاء عليهمخشي

وهذا ثابت عنه يف الصحيحني وتصرحيه لعذر سببه يف صحيح مسلم أظهر فكان ابن عباس ينكر وقوع الرمل يف 
  .حجة الوداع

وقد صح بالنقل الثابت كما تقدم بل فيه زيادة تكميل الرمل من احلجر إىل احلجر ومل ميش ما بني الركنني اليمانيني 
  .يها وهي الضعفلزوال تلك العلة املشار إل

  ).٢(وقد ورد يف احلديث الصحيح عن ابن عباس أهنم رملوا يف عمرة اجلعرانة واضطبعوا 
  وهو رد عليه فإن عمرة اجلعرانة مل يبق

__________  
  .الرمل واخلبب مبعىن واحد، وهو إسراع املشي مع تقارب اخلطا وال يثب وثبا: خيب) ١(
  = إبطه االمين ويرد طرفه على يساره، ويبدي منكبه االمين ويغطي  أن يدخل الرداء من حتت: االضطباع) ٢(

  .يف أيامها خوف الهنا بعد الفتح كما تقدم
رواه محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .طبعوا ووضعوا أرديتهم حتت آباطهم وعلى عواتقهموسلم وأصحابه اعتمروا من اجلعرانة فرملوا بالبيت واض
  .ورواه أبو داود من حديث محاد بنحوه

  ومن حديث عبد اهللا بن خثيم، عن أيب الطفيل، عن ابن عباس به فأما االضطباع يف
حجة الوداع فقد قال قبيصة والفريايب عن سفيان الثوري، عن ابن جريج عن عبد احلميد بن جبري بن شيبة، عن 

  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطوف بالبيت مضطبعا: ى بن أمية عن أمية قاليعل
  .حسن صحيح: رواه الترمذي من حديث الثوري وقال

طاف رسول اهللا مضطبعا : ثنا حممد بن كثري، ثنا سفيان، عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه قال: وقال أبو داود
  .برداء أخضر



عن وكيع، عن الثوري، عن ابن جريج عن ابن يعلى عن أبيه أن النيب صلى اهللا عليه : دوهكذا رواه االمام أمح
  .وسلم ملا قدم طاف بالبيت وهو مضطبع بربد له أخضر

  .وقال جابر يف حديثه املتقدم حىت إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثالثا ومشى أربعا
فجعل املقام بينه وبني البيت فذكر أنه صلى ) * مقام ابراهيم مصلىواختذوا من * (مث تقدم إىل مقام إبراهيم فقرأ 

  ) *.قل هو اهللا أحد* (ركعتني قرأ فيهما 
  ) *.وقل يا أيها الكافرون* (

فهل كان عليه السالم يف هذا الطواف راكبا أو ماشيا ؟ فاجلواب أنه قد ورد نقالن قد يظن أهنما : فإن قيل
ىل التوفيق بينهما ورفع اللبس عند من يتوهم فيهما تعارضا وباهللا التوفيق وعليه متعارضان وحنن نذكرمها ونشري إ
  .االستعانة وهو حسبنا ونعم الوكيل

ثنا ابن وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب : رمحه اهللا حدثنا أمحد بن صاحل، وحيىي بن سليمان قاال: قال البخاري
ف النيب صلى اهللا عليه وسلم على بعريه يف حجة الوداع يستلم طا: عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس قال

  .الركن مبحجن
  .وأخرجه بقية اجلماعة إال الترمذي من طرق عن ابن وهب

  .قال البخاري تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه
  .وهذه املتابعة غريبة جدا

  .لد احلذاء عن عكرمة عن ابن عباسثنا حممد بن املثىن، ثنا عبد الوهاب، ثنا خا: وقال البخاري
  .طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبيت على بعري كلما أتى الركن أشار إليه: قال

وقد رواه الترمذي من حديث عبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي، وعبد الوارث كالمها عن خالد بن مهران احلذاء، 
  .عن عكرمة، عن ابن عباس
  .هللا عليه وسلم على راحلته فإذا انتهى إىل الركن أشار إليهقال طاف رسول اهللا صلى ا

  .وقال حسن صحيح
طاف النيب : ثنا مسدد، ثنا خالد بن عبد اهللا، عن خالد احلذاء، عن عكرمة عن ابن عباس قال: مث قال البخاري

  .صلى اهللا عليه وسلم بالبيت على بعري، فلما أتى الركن أشار إليه بشئ كان عنده وكرب
  .ه إبراهيم بن طهمان عن خالد احلذاءتابع

  وقد أسند هذا
  .التعليق هاهنا يف كتاب الطواف عن عبد اهللا بن حممد، عن أيب عامر عن إبراهيم بن طهمان به

أن رسول اهللا : وروى مسلم عن احلكم بن موسى، عن شعيب بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة
  ة الوداع حول الكعبة على بعري يستلم الركن كراهية أنصلى اهللا عليه وسلم طاف يف حج

__________  
  .االيسر، مسي به البداء احد الضبعني= 

  .يضرب عنه الناس
فهذا إثبات أنه عليه السالم طاف يف حجة الوداع على بعري ولكن حجة الوداع كان فيها ثالثة أطواف االول 

فرض وكان يوم النحر والثالث طواف الوداع فلعل ركوبه طواف القدوم والثاين طواف االفاضة وهو طواف ال



  .صلى اهللا عليه وسلم كان يف أحد اآلخرين أو يف كليهما
  .فأما االول وهو طواف القدوم فكان ماشيا فيه

  .وقد نص الشافعي على هذا كله
  .واهللا أعلم وأحكم

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، أخربين أبو : ريوالدليل على ذلك ما قال احلافظ أبو بكر البيهقي يف كتابه السنن الكب
بكر حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى، ثنا الفضل بن حممد بن املسيب، ثنا نعيم بن محاد، ثنا عيسى بن يونس، 

عن أيب جعفر وهو حممد بن علي بن احلسني، عن جابر بن عبد اهللا  -ابن يسار رمحه اهللا  -عن حممد بن إسحاق هو 
ا مكة عند ارتفاع الضحى فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم باب املسجد فأناخ راحلته مث دخل املسجد دخلن: قال

فبدأ باحلجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء مث رمل ثالثا ومشى أربعا حىت فرغ فلما فرغ قبل احلجر ووضع يده 
  .عليه ومسح هبما وجهه

  .وهذا إسناد جيد
مسدد، ثنا خالد بن عبد اهللا، ثنا يزيد بن أيب زياد، عن عكرمة عن ابن عباس، أن  حدثنا: فأما ما رواه أبو داود

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، فلما أتى على الركن استلمه مبحجن، 
  .فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتني
  .تفرد به يزيد بن أيب زياد وهو ضعيف

نه يف حجة الوداع وال ذكر أنه يف الطواف االول من حجة الوداع ومل يذكر ابن عباس يف احلديث مث مل يذكر أ
  .الصحيح عنه عند مسلم

  .وكذا جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ركب يف طوافه لضعفه
  .شاء اهللا وإمنا ذكر لكثرة الناس وغشياهنم له وكان ال حيب أن يضربوا بني يديه كما سيأيت تقريره قريبا إن

  مث هذا التقبيل الثاين الذي ذكره ابن إسحاق يف روايته بعد الطواف وبعد
  .ركعتيه أيضا ثابت يف صحيح مسلم من حديث جابر

  .قال فيه بعد ذكر صالة ركعيت الطواف مث رجع إىل الركن فاستلمه
: ا عن أيب خالد قال أبو بكرحدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وابن منري مجيع: وقد قال مسلم بن احلجاج يف صحيحه

  .حدثنا أبو خالد االمحر، عن عبيد اهللا عن نافع
رأيت ابن عمر يستلم احلجر بيده، مث قبل يده قال وما تركته منذ رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
  .يفعله

  .م فعل هذا ملا ذكرنافهذا حيتمل أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض الطوافات أو يف آخر استال
  .أو أن ابن عمر مل يصل إىل احلجر لضعف كان به أو لئال يزاحم غريه فيحصل لغريه أذى به

حدثنا وكيع، ثنا سفيان، عن أيب يعفور : وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوالده ما رواه أمحد يف مسنده
  .العبدي
  .عن عمر بن اخلطابمسعت شيخا مبكة يف إمارة احلجاج حيدث : قال

يا عمر إنك رجل قوي ال تزاحم على احلجر فتؤذي الضعيف إن : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له
  .وجدت خلوة فاستلمه وإال فاستقبله وكرب



  .وهذا إسناد جيد لكن راويه عن عمر مهم مل يسم والظاهر أنه ثقة جليل
يعفور العبدي وامسه وقدان مسعت رجال من خزاعة حني قتل ابن  فقد رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن أيب

قال رسول اهللا لعمر يا أبا حفص إنك رجل قوي فال تزاحم على الركن، فإنك : الزبري وكان أمريا على مكة يقول
  .تؤذي الضعيف ولكن إن وجدت خلوة فاستلمه وإال فكرب وامض

  .ن احلجاج استعمله عليها منصرفه منها حني قتل ابن الزبريقال سفيان بن عيينة هو عبد الرمحن بن احلارث كا
وقد كان عبد الرمحن هذا جليال نبيال كبري القدر وكان أحد النفر االربعة الذين ندهبم عثمان بن عفان يف : قلت

  .كتابة املصاحف اليت نفذها إىل اآلفاق ووقع على ما فعله االمجاع واالتفاق
م بني الصفا واملروة روى مسلم يف صحيحه عن جابر يف حديثه الطويل املتقدم بعد ذكر طوافه صلى اهللا عليه وسل

  .ذكره طوافه عليه السالم بالبيت سبعا وصالته عند املقام ركعتني
إن الصفا واملروة من شعائر * (قال مث رجع إىل الركن فاستلمه مث خرج من الباب إىل الصفا فلما دنا من الصفا قرأ 

  أبدأ مبا بدأ]  ٢١: اباالحز) * [ اهللا
  .اهللا به

فبدأ بالصفا فرقي عليه حىت رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد اهللا وكربه وقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له 
  .امللك وله احلمد وهو على كل شئ قدير

  .ال إله إال اهللا أجنز وعده، ونصر عبده، وهزم االحزاب وحده
هذا ثالث مرات مث نزل حىت إذا انصبت قدماه يف الوادي رمل، حىت إذا صعد مشى مث دعا بني ذلك فقال مثل 

  .حىت أتى املروة فرقي عليها حىت نظر إىل البيت فقال عليها كما قال على الصفا
  .ثنا عمر بن هارون البلخي، أبو حفص، ثنا ابن جريج عن بعض بين يعلى بن أمية عن أبيه: وقال االمام أمحد

  .نيب صلى اهللا عليه وسلم مضطبعا بني الصفا واملروة بربد له جنراينرأيت ال: قال
ثنا يونس، ثنا عبد اهللا بن املؤمل، عن عمر بن عبد الرمحن، ثنا عطية، عن حبيبة بنت أيب جتراة : وقال االمام أمحد

وهو : روة قالتدخلت دار حصني يف نسوة من قريش والنيب صلى اهللا عليه وسلم يطوف بني الصفا وامل: قالت) ١(
  .يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول الصحابه اسعوا إن اهللا كتب عليكم السعي

ثنا شريح، ثنا عبد اهللا بن املؤمل، ثنا عطاء بن أيب رباح، عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت أيب : وقال أمحد أيضا
ا واملروة والناس بني يديه وهو وراءهم وهو يسعى رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يطوف بني الصف: جتراة قالت

  .حىت أرى ركبتيه من شدة السعي، يكور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي
  .تفرد به أمحد

وقد رواه أمحد أيضا عن عبد الرزاق، عن معمر، عن واصل موىل أيب عيينة، عن موسى بن عبيدة، عن صفية بنت 
  .شيبة

  .كتب عليكم السعي فاسعوا: أخربهتا أهنا مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم بني الصفا واملروة يقولأن امرأة 
  .وهذه املرأة هي حبيبة بنت جتراة املصرح بذكرها يف االسنادين االولني وعن أم ولد شيبة بن عثمان

  ).٢" (ال يقطع االبطح إال شدا " : أهنا أبصرت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يسعى بني الصفا واملروة وهو يقول
  رواه النسائي واملراد بالسعي هاهنا الذهاب من الصفا إىل املروة،

__________  



يف االصل غري منقوطة، ويف نسخ البداية املطبوعة جتزأة حتريف والصواب جتراة ما اثبتناه من هامش املشتبه ) ١(
  .١١٢/  ١للذهيب 

  .قال ابن حجروهي إحدى نساء بين عبد الدار كما 
  .االسدا حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(

ومنها إليها وليس املراد بالسعي ههنا اهلرولة واالسراع فإن اهللا مل يكتبه علينا حتما بل لو مشى االنسان على هينة 
  .فا يف ذلكيف السبع الطوافات بينهما ومل يرمل يف املسري أجزأه ذلك عند مجاعة العلماء ال نعرف بينهم اختال

  .وقد نقله الترمذي رمحه اهللا عن أهل العلم
رأيت ابن عمر ميشي : ثنا يوسف بن عيسى، ثنا ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن كثري بن جهمان قال: مث قال

لئن سعيت، فقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أمتشي يف السعي بني الصفا واملروة فقال: يف املسعى، فقلت
  .سعى ولئن مشيت لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميشي، وأنا شيخ كبريي

  .هذا حديث حسن صحيح: مث قال
  .وقد روى سعيد بن جبري عن ابن عباس حنو هذا

وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عطاء بن السائب، عن كثري بن جهمان السلمي الكويف، عن 
أنه رآه يسعى يف وقت : مر إنه شاهد احلالني منه صلى اهللا عليه وسلم حيتمل شيئني أحدمهاابن عمر فقول ابن ع

أنه رآه يسعى يف بعض الطريق وميشي يف بعضه، وهذا له قوة النه قد روى : ماشيا مل ميزجه برمل فيه بالكلية، والثاين
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  البخاري ومسلم من حديث عبيد اهللا بن عمر العمري، عن نافع عن ابن عمر

  .كان يسعى بطن املسيل إذا طاف بني الصفا واملروة
نزل من الصفا فلما انصبت قدماه يف الوادي رمل حىت إذا صعد مشى حىت : وتقدم يف حديث جابر أنه عليه السالم

  .أتى املروة
يستحب له أن  -وتقدم يف حديث جابر  -وهذا هو الذي تستحبه العلماء قاطبة إن الساعي بني الصفا واملروة 

يرمل يف بطن الوادي يف كل طوافه يف بطن املسيل الذي بينهما، وحددوا ذلك ما بني االميال اخلضر فواحد مفرد 
  .من ناحية الصفا مما يلي املسجد واثنان جمتمعان من ناحية املروة مما يلي املسجد أيضا

م أوسع من بطن املسيل الذي رمل فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال بعض العلماء ما بني هذه االميال اليو
إن : وأما قول حممد بن حزم يف الكتاب الذي مجعه يف حجة الوداع مث خرج عليه السالم إىل الصفا فقرأ: فاهللا أعلم

على بعري خيب ثالثا وميشي  الصفا واملروة من شعائر اهللا، أبدأ مبا بدأ اهللا به فطاف بني الصفا واملروة أيضا سبعا راكبا
أربعا فإنه مل يتابع على هذا القول ومل يتفوه به أحد قبله من أنه عليه السالم خب ثالثة أشواط بني الصفا واملروة 
ومل : ومشى أربعا مث مع هذا الغلط الفاحش مل يذكر عليه دليال بالكلية بل ملا انتهى إىل موضع االستدالل عليه قال

  جند عدد
  .ني الصفا واملروة منصوصا ولكنه متفق عليه هذا لفظهالرمل ب

فإن أراد بأن الرمل يف الثالث التطوافات االول على ما ذكر متفق عليه فليس بصحيح بل مل يقله أحد، وإن أراد أن 
على الرمل يف الثالث االول يف اجلملة متفق عليه فال جيدي له شيئا وال حيصل له شيئا مقصودا، فإهنم كما اتفقوا 

  .الرمل الثالث االول يف بعضها على ما ذكرناه كذلك اتفقوا على استحبابه يف االربع االخر أيضا
  .فتخصيص ابن حزم الثالث االول باستحباب الرمل فيها خمالف ملا ذكره العلماء واهللا أعلم



ر أن رسول اهللا صلى اهللا أنه عليه السالم كان راكبا بني الصفا واملروة فقد تقدم عن ابن عم: وأما قول ابن حزم
  .عليه وسلم كان يسعى بطن املسيل أخرجاه

  .وللترمذي عنه إن أسعى فقد رأيت رسول اهللا يسعى، وإن مشيت فقد رأيت رسول اهللا ميشي
  فلما انصبت قدماه يف الوادي رمل: وقال جابر
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .حىت إذا صعد مشى رواه مسلم
  .وقالت حبيبة بنت أيب جتراة يسعى يدور به إزاره من شدة السعي

  .رواه أمحد
  .ويف صحيح مسلم عن جابر كما تقدم أنه رقي على الصفا حىت رأى البيت

  .وكذلك على املروة
قدمناه من حديث حممد بن إسحاق عن أيب جعفر الباقر، عن جابر، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أناخ وقد 

بعريه على باب املسجد يعين حىت طاف مث مل يذكر أنه ركبه حال ما خرج إىل الصفا وهذا كله مما يقتضي أنه عليه 
انا ابن جريج  -يعين ابن بكر  -بن محيد، ثنا حممد ثنا عبد : السالم سعى بني الصفا واملروة ماشيا ولكن قال مسلم

طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع على راحلته : أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول
ه بالبيت وبني الصفا واملروة على بعري لرياه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه، ومل يطف النيب صلى اهللا علي

  .وسلم وال أصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا
عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن علي بن مسهر، وعن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، وعن : ورواه مسلم أيضا

  .حممد بن حامت عن حيىي بن سعيد كلهم عن ابن جريج به وليس يف بعضها وبني الصفا واملروة
بن حنبل، عن حيىي بن سعيد القطان، عن ابن جريج، أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن  وقد رواه أبو داود عن أمحد

  طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة: عبد اهللا يقول
  .الوداع على راحلته بالبيت وبني الصفا واملروة

  .ابن جريج به عن الفالس عن حيىي، وعن عمران بن يزيد، عن سعيد بن إسحاق كالمها عن: ورواه النسائي
فهذا حمفوظ من حديث ابن جريج وهو مشكل جدا الن بقية الروايات عن جابر وغريه تدل على أنه عليه السالم 

كان ماشيا بني الصفا واملروة، وقد تكون رواية أيب الزبري عن جابر هلذه الزيادة وهي قوله وبني الصفا واملروة 
  .مقحمة أو مدرجة ممن بعد الصحايب واهللا أعلم

أو أنه عليه السالم طاف بني الصفا واملروة بعض الطوفان على قدميه وشوهد منه ما ذكر فلما ازدحم الناس عليه 
  .وكثروا ركب كما يدل عليه حديث ابن عباس اآليت قريبا

وقد سلم ابن حزم أن طوافه االول بالبيت كان ماشيا ومحل ركوبه يف الطواف على ما بعد ذلك وادعى أنه كان 
النه مل يطف بينهما إال مرة واحدة مث تأول قول جابر حىت إذا انصبت قدماه : با يف السعي بني الصفا واملروة قالراك

يف الوادي رمل بأنه مل يصدق ذلك وان كان راكبا فإنه إذا انصب بعريه فقد انصب كله وانصبت قدماه مع سائر 
  .جسده
  .ا وهذا التأويل بعيد جداوكذلك ذكر الرمل يعين به رمل الدابة براكبه: قال

  .واهللا أعلم
يزعم : قلت البن عباس: ثنا أبو سلمة موسى، ثنا محاد، أنبأنا أبو عاصم الغنوي، عن أيب الطفيل قال: وقال أبو داود

  .قومك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد رمل بالبيت وأن ذلك من سنته



إن قريشا : صدقوا رمل رسول اهللا وكذبوا ليس بسنة: قال ما صدقوا وما كذبوا ؟: صدقوا وكذبوا فقلت: قال
قالت زمن احلديبية دعوا حممدا وأصحابه حىت ميوتوا موت النغف، فلما صاحلوه على أن حيجوا من العام املقبل، 
به فيقيموا مبكة ثالثة أيام فقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملشركون من قبل قعيقعان فقال رسول اهللا الصحا

  .أرملوا بالبيت ثالثا وليس بسنة
  يزعم قومك أن رسول اهللا طاف بني الصفا: قالت

  .واملروة على بعري وأن ذلك سنة
  .ما صدقوا وما كذبوا: صدقوا وكذبوا قلت: قال
صدقوا قد طاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الصفا واملروة على بعري، وكذبوا ليست بسنة، كان : قال

يدفعون عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال يصرفون عنه فطاف على بعري ليسمعوا كالمه ولريوا الناس ال 
  .عن أيب كامل، عن عبد الواحد بن زياد: وقد رواه مسلم: مكانه وال تناله أيديهم هكذا رواه أبو داود

  عن
  .ماجلريري، عن أيب الطفيل، عن ابن عباس فذكر فضل الطواف بالبيت بنحو ما تقد

: أخربين عن الطواف بني الصفا واملروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة، قال: مث قال قلت البن عباس
  .صدقوا وكذبوا

حىت خرج ! فما قولك صدقوا وكذبوا ؟ قال إن رسول اهللا كثر عليه الناس يقولون هذا حممد هذا حممد : قلت
  .لناس بني يديه، فلما كثر عليه الناس ركبالعواتق من البيوت وكان رسول اهللا ال يضرب ا

  .واملشي والسعي أفضل: قال ابن عباس
  .هذا لفظ مسلم، وهو يقتضي أنه إمنا ركب يف أثناء احلال

  .وبه حيصل اجلمع بني االحاديث واهللا أعلم
مللك بن سعيد، ثنا حممد بن رافع، ثنا حيىي بن آدم، ثنا زهري، عن عبد ا: وأما ما رواه مسلم يف صحيحه حيث قال

رأيته : فصفه يل قلت: أراين قد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قلت البن عباس: عن أيب الطفيل قال
ذاك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إهنم كانوا ال : عند املروة على ناقة وقد كثر الناس عليه فقال ابن عباس

  .يضربون عنه، وال يكرهون
، وليس فيه داللة على أنه عليه السالم سعى بني الصفا واملروة راكبا إذ مل يقيد ذلك حبجة فقد تفرد به مسلم

الوداع وال غريها وبتقدير أن يكون ذلك يف حجة الوداع فمن اجلائز أنه عليه السالم بعد فراغه من السعي 
ج إىل العمرة فحل الناس كلهم وجلوسه على املروة وخطبته الناس وأمره إياهم من مل يسق اهلدي منهم أن يفسخ احل

  .إال من ساق اهلدي كما تقدم يف حديث جابر
  .مث بعد هذا كله أتى بناقته فركبها وسار إىل منزلة باالبطح كما سنذكره قريبا
  .وحينئذ رآه أبو الطفيل عامر بن واثلة البكري، وهو معدود يف صغار الصحابة

أصحابه والثوري إىل أن القارن يطوف طوافني، ويسعى سعيني، وهو قلت قد ذهب طائفة من العراقيني كأيب حنيفة و
  .مروي عن علي وابن مسعود وجماهد والشعيب

وهلم أن حيتجوا حبديث جابر الطويل وداللة على أنه سعى بني الصفا واملروة ماشيا وحديثه هذا أن النيب صلى اهللا 
  .ة ماشيا ومرة راكباعليه وسلم سعى بينهما راكبا على تعداد الطواف بينهما مر



وقد روى سعيد بن منصور يف سند عن علي رضي اهللا عنه أنه أهل حبجة وعمرة فلما قدم مكة طاف بالبيت 
  .وبالصفا واملروة لعمرته مث عاد فطاف بالبيت وبالصفا واملروة حلجته مث أقام حراما إىل يوم النحر هذا لفظه

  ع بني احلج والعمرة فطاف هلما طوافني وسعىورواه أبو ذر اهلروي يف مناسكه عن علي أنه مج
  .هلما سعيني، وقال هكذا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعل

أنبأنا أبو بكر بن احلارث : وكذلك رواه البيهقي والدارقطين والنسائي يف خصائص علي فقال البيهقي يف سننه
اعد، ثنا حممد بن زنبور، ثنا فضيل بن عياض، عن منصور، الفقيه، أنبأنا علي بن عمر احلافظ، أنبأنا أبو حممد بن ص

  لقيت: عن إبراهيم، عن مالك بن احلارث أو منصور، عن مالك بن احلارث عن أيب نصر قال

  .عليا وقد أهللت باحلج وأهل هو باحلج والعمرة
أردت ذلك ؟  كيف أفعل إذا: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة قلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت ؟ قال: فقلت
تأخذ إداوة من ماء فتفيضها عليك مث هتل هبما مجيعا مث تطوف هلما طوافني وتسعى هلما سعيني، وال حيل لك : قال

  .حرام دون يوم النحر
  .ما كنا نفئ إال بطواف واحد، فأما اآلن فال نفعل: فذكرت ذلك جملاهد قال: قال منصور

  .ة، وسفيان الثوري، وشعبة عن منصور فلم يذكر فيه السعيقال احلافظ البيهقي وقد رواه سفيان بن عيين
  .وأبو نصر هذا جمهول: قال

  .وإن صح فيحتمل أنه أراد طواف القدوم وطواف الزيارة
قال وقد روي بأسانيد أخر عن علي مرفوعا وموقوفا ومدارها على احلسن بن عمارة وحفص بن أيب داود وعيسى 

  .كلهم ضعيف، ال حيتج بشئ مما رووه يف ذلك بن عبد اهللا، ومحاد بن عبد الرمحن
  .واهللا أعلم

أنه أهل بعمرة : واملنقول يف االحاديث الصحاح خالف ذلك فقد قدمنا عن ابن عمر يف صحيح البخاري: قلت
وأدخل عليها احلج، فصار قارنا وطاف هلما طوافا واحدا بني احلج والعمرة وقال هكذا فعل رسول اهللا صلى اهللا 

  .معليه وسل
  .وقد روى الترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث الدراوردي عن عبيد اهللا عن نافع عن ابن عمر

من مجع بني احلج والعمرة طاف هلما طوافا واحدا وسعى هلما سعيا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .واحدا

  .وهذا حديث حسن غريب: قال الترمذي
  .إسناده على شرط مسلم: قلت
كذا جرى لعائشة أم املؤمنني فإهنا كانت ممن أهل بعمرة لعدم سوق اهلدي معها، فلما حاضت أمرها رسول اهللا وه

صلى اهللا عليه وسلم أن تغتسل وهتل حبج مع عمرهتا فصارت قارنة فلما رجعوا من مىن طلبت أن يعمرها من يعد 
  .احلج فأعمرها تطييبا لقلبها كما جاء مصرحا به يف احلديث

  هو ابن -قال االمام أبو عبد اهللا الشافعي أنبأنا مسلم  وقد
طوافك بالبيت وبني الصفا واملروة يكفيك : الزجني عن ابن جريج عن عطاء أن رسول اهللا قال لعائشة -خالد 

  .حلجك وعمرتك
جنيح، عن عطاء  أخربنا ابن عيينة عن ابن أيب: وهذا ظاهره االرسال وهو مسند يف املعىن بدليل ما قال الشافعي أيضا



ورمبا قال سفيان، عن عطاء عن عائشة ورمبا قال عن عطاء : عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال الشافعي
ورواه ابن أيب عمر، عن سفيان بن عيينة : أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة فذكره قال احلافظ البيهقي

  .موصوال
  .ابن طاوس عن ابن عباس عن أبيه عن عائشة مبثله وقد رواه مسلم من حديث وهيب عن

وروى مسلم من حديث ابن جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يقول دخل رسول اهللا على عائشة وهي تبكي 
إن : أبكي إن الناس حلوا ومل أحل وطافوا بالبيت، ومل أطف وهذا احلج قد حضر قال: مالك تبكني ؟ قالت: فقال

طويف بالبيت وبني : به اهللا على بنات آدم، فاغتسلي وأهلي حبج، ففعلت ذلك، فلما طهرت، قالهذا أمر قد كت
يا رسول اهللا إين أجد يف نفسي من عمريت، أين مل أكن طفت : الصفا واملروة مث حللت من حجك وعمرتك قالت

  .اذهب هبا يا عبد الرمحن فأعمرها من التنعيم: حىت حججت قال
مل يطف النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه بني : يج أيضا أخربين أبو الزبري مسعت جابرا قالوله من حديث ابن جر

  الصفا واملروة إال طوافا واحدا، وعند أصحاب أيب حنيفة

رمحه اهللا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الذين ساقوا اهلدي كانوا قد قرنوا بني احلج والعمرة كما دل عليه 
  .ملتقدمةاالحاديث ا
  .واهللا أعلم

أنبأنا ابراهيم بن حممد، عن جعفر بن حممد، عن أبيه عن علي قال يف القارن يطوف طوافني ويسعى : وقال الشافعي
  .وقال بعض الناس طوفان وسعيان، واحتج فيه برواية ضعيفة عن علي: سعيني قال الشافعي

ثنا هارون بن عبد اهللا : يه وسلم لكن قال أبو داودقال جعفر يروى عن علي قولنا رويناه عن النيب صلى اهللا عل
  .وحممد بن رافع

رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم : ثنا أبو عاصم، عن معروف يعين ابن خربوذ املكي حدثنا أبو الطفيل قال: قاال
ة فطاف سبعا يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن مبحجن مث يقبله، زاد حممد بن رافع مث خرج إىل الصفا واملرو
  على راحلته وقد رواه مسلم يف صحيحه من حديث أيب داود الطيالسي عن معروف بن خربوذ به بدون

الزيادة اليت ذكرها حممد بن رافع وكذلك رواه عبيد اهللا بن موسى عن معروف بدوهنا ورواه احلافظ البيهقي عن 
زيد بن أيب حكيم، عن يزيد بن مالك، عن أيب أيب سعيد بن أيب عمرو، عن االصم، عن حيىي بن أيب طالب، عن ي

  .الطفيل بدوهنا فاهللا أعلم
ثنا أبو جعفر حممد بن علي بن : أنبأنا أبو بكر بن احلسن، وأبو زكريا بن أيب إسحاق قاال: وقال احلافظ البيهقي

ابل، عن قدامة بن عبد اهللا أنبأنا أمين بن ن: رحيم، ثنا أمحد بن حازم، أنبأنا عبيد اهللا بن موسى، وجعفر بن عون قاال
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسعى بني الصفا واملروة، على بعري ال ضرب وال طرد وال : بن عمار قال
  .إليك إليك

  .وحيتمل أن يكونا صحيحني: يرمي اجلمرة يوم النحر قال: وقد رواه مجاعة غري أمين فقالوا: وقال البيهقي كذا قاال
عن وكيع، وقران بن متام، وأيب قرة موسى بن طارف قاضي أهل اليمن، وأيب أمحد : م أمحد يف مسندهقلت رواه االما

حممد بن عبد اهللا الزبريي، ومعتمر بن سليمان، عن أمين بن نابل احلبشي أيب عمران املكي نزيل عسقالن موىل أيب 
ن عمار الكاليب، أنه رأى رسول اهللا صلى بكر الصديق، وهو ثقة جليل من رجال البخاري عن قدامة بن عبد اهللا ب

  .اهللا عليه وسلم يرمي اجلمرة يوم النحر من بطن الوادي على ناقة صهباء ال ضرب وال طرد وال إليك إليك



وهكذا رواه الترمذي عن أمحد بن منيع، عن مروان بن معاوية وأخرجه النسائي عن إسحاق بن راهويه، وابن ماجه 
  .، كالمها عن وكيع كالمها عن أمين بن نابل، عن قدامة كما رواه االمام أمحدعن أيب بكر بن أيب شيبة

  .حسن صحيح: وقال الترمذي
إين استقبلت من أمري ما استدبرت مل أسق : حىت إذا كان آخر طوافه عند املروة قال: فصل قال جابر يف حديثه

  .اهلدي
واملروة أربعة عشر كل ذهاب وإياب حيسب مرة قاله  رواه مسلم ففيه داللة على من ذهب إىل أن السعي بني الصفا

  .مجاعة من أكابر الشافعية
وهذا احلديث رد عليهم الن آخر الطواف عن قوهلم يكون عند الصفا ال عند املروة وهلذا قال أمحد يف روايته يف 

  دبرت مل أسقأيها الناس إين لو استقبلت من أمري ما است: حديث جابر فلما كان السابع عند املروة قال

  .اهلدي، وجعلتها عمرة فمن مل يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم
  .فحل الناس كلهم وقصروا إال النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن كان معه هدي: وقال مسلم

م هاهنا فصل روى أمره عليه السالم ملن مل يسق اهلدي بفسخ احلج إىل العمرة خلق من الصحابة يطول ذكرنا هل
  .وموضع سرد ذلك كتاب االحكام الكبري إن شاء اهللا

كان ذلك من خصائص الصحابة مث نسخ جواز : وقد اختلف العلماء يف ذلك فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي
الفسخ لغريهم ومتسكوا بقول أيب ذر رضي اهللا عنه مل يكن فسخ احلج إىل العمرة إال الصحاب حممد صلى اهللا عليه 

  .رواه مسلم، وأما االمام أمحد فرد ذلك وسلم
  .قد رواه أحد عشر صحابيا فأين تقع هذه الرواية من ذلك وذهب رمحه اهللا إىل جواز الفسخ لغري الصحابة: وقال

وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما بوجوب الفسخ على كل من مل يسق اهلدي بل عنده أنه حيل شرعا إذا طاف 
صار حالال مبجرد ذلك، وليس عنه النسك إال القران ملن ساق اهلدي، أو التمتع ملن مل بالبيت ومل يكن ساق هديا 

  .يسق، فاهللا أعلم
ثنا أبو النعمان، ثنا محاد بن زيد، عن عبد امللك بن جريج، عن عطاء، عن جابر، وعن طاوس عن ابن : قال البخاري

  .عباس
ة من ذي احلجة يهلون باحلج ال خيلطه شئ فلما قدمنا أمرنا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه صبح رابع: قاال

  .فجعلناها عمرة، وأن حنل إىل نسائنا ففشت تلك املقالة
  .فريوح أحدنا إىل مىن وذكره يقطر منيا: قال عطاء قال جابر

ا أبر وأتقى هللا بلغين أن قوما يقولون كذا وكذا واهللا الن: فبلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال -يكفه  -قال جابر 
  .منهم، ولو أين استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولوال أن معي اهلدي الحللت فقام سراقة بن جعشم

  .بل لالبد: فقال، يا رسول اهللا هي لنا أو لالبد ؟ فقال
  .ثنا قتيبة، ثنا الليث هو ابن سعد، عن أيب الزبري عن جابر: قال مسلم
حىت إذا قدمنا ) ١(رسول اهللا حبج مفرد وأقبلت عائشة بعمرة حىت إذا كنا بسرف عركت  أقبلنا مهلني مع: أنه قال

  .طفنا بالكعبة والصفا واملروة، وأمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيل منا من مل يكن معه هدي
يننا وبني عرفة إال أربع ليال فقلنا حل ماذا قال احلل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب، ولبسنا ثيابا وليس ب: قال

  فهذان احلديثان فيهما



التصريح بأنه عليه السالم قدم مكة عام حجة الوداع لصبح رابعة ذي احلجة وذلك يوم االحد حني ارتفع النهار 
وقت الضحاء الن أول ذي احلجة تلك السنة كان يوم اخلميس بال خالف الن يوم عرفة منه كان يوم اجلمعة بنص 

  .بن اخلطاب الثابت يف الصحيحني كما سيأيت حديث عمر
فلما قدم عليه السالم يوم االحد رابع الشهر بدأ كما ذكرنا بالطواف بالبيت مث بالسعي بني الصفا واملروة فلم 
انتهى طوافه بينهما عند املروة، أمر من مل يكن معه هدي أن حيل من إحرامه حتما فوجب ذلك عليهم ال حمالة، 

  م متأسف الجل أنه عليه السالم مل حيل من إحرامه الجل سوقه ؟ففعلوه وبعضه
__________  

  .حاضت: عركت) ١(

  .اهلدي، وكانوا حيبون موافقته عليه السالم والتأسي به، فلما رأى ما عندهم من ذلك
ليكم لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ملا سقت اهلدي وجلعلتها عمرة، أي لو أعلم أن هذا ليشق ع: قال هلم

لكنت تركت سوق اهلدي حىت أحل كما أحللتم، ومن هاهنا تتضح الداللة على أفضلية التمتع كما ذهب إليه 
ال أشك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان قارنا ولكن التمتع أفضل : االمام أمحد أخذا من هذا فإنه قال

كونه أفضل من القران يف حق من ساق اهلدي وإمنا لتأسفه عليه، وجوابه أنه عليه السالم مل يتأسف على التمتع ل
تأسف عليه لئال يشق على أصحابه يف بقائه على إحرامه وأمره هلم باالحالل، وهلذا واهللا أعلم ملا تأمل االمام أمحد 
هذا السر نص يف رواية أخرى عنه على أن التمتع أفضل يف حق من مل يسق اهلدي المره عليه السالم من مل يسق 

ي من أصحابه بالتمتع وأن القران أفضل يف حق من ساق اهلدي كما اختار اهللا عز وجل لنبيه صلوات اهللا اهلد
  .وسالمه عليه يف حجة الوداع وأمره له بذلك كما تقدم

  .واهللا أعلم
ي، فصل مث سار صلوات اهللا وسالمه عليه، بعد فراغه من طوافه بني الصفا واملروة وأمره بالفسخ ملن مل يسق اهلد

والناس معه حىت نزل باالبطح شرقي مكة، فأقام هنالك بقية يوم االحد ويوم االثنني والثالثاء واالربعاء حىت صلى 
  الصبح من يوم اخلميس كل ذلك يصلي بأصحابه هنالك ومل

  .يعد إىل الكعبة من تلك االيام كلها
حدثنا حممد : ة ويرجع بعد الطواف االولباب من مل يقرب الكعبة ومل يطف حىت خيرج إىل عرف): ١(قال البخاري 

قدم النيب : أخربين كريب، عن عبد اهللا بن عباس قال: بن أيب بكر، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا موسى بن عقبة قال
وسعى بني الصفا واملروة ومل يقرب الكعبة بعد طوافه هبا حىت رجع هبا ) ٢(صلى اهللا عليه وسلم مكة فطاف سبعا 

  .من عرفة
  .به البخاريانفرد 

علي من اليمن وكان  -يف هذا الوقت ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منيخ بالبطحاء خارج مكة  -فصل وقدم 
النيب صلى اهللا عليه وسلم قد بعثه كما قدمنا إىل اليمن أمريا بعد خالد بن الوليد رضي اهللا عنهما فلما قدم وجد 

سلم قد حلت كما حل أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زوجته فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه و
أيب، فذهب حمرشا عليها إىل : من أمرك هبذا ؟ قالت: والذين مل يسوقوا اهلدي، واكتحلت ولبست ثيابا صبيغا فقال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه أهنا حلت ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، وزعمت أنك أمرهتا بذلك يا 
  .صدقت، صدقت: ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالرسو



  مب أهللت حني أوجبت: صدقت مث قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .٤٨٥/  ٣فتح الباري ) ١٦٢٥(باب احلديث  ٧٠ -يف كتاب احلج ) ١(
  .سقطت عند البخاري) ٢(

فإن معي اهلدي فال حتل، فكان مجاعة اهلدي الذي جاء  :باهالل كإهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: احلج ؟ قال
به علي من اليمن والذي أتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املدينة واشتراه يف الطريق مائة من االبل 

  .واشتركا يف اهلدي مجيعا
  .وقد تقدم هذا كله يف صحيح مسلم رمحه اهللا

  .فظ أبو القاسم الطرباين رمحه اهللا من حديث عكرمة عن ابن عباسوهذا التقرير يرد الرواية اليت ذكرها احلا
  .أن عليا تلقى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل اجلحفة واهللا أعلم

وكان أبو موسى يف مجلة من قدم مع علي ولكنه مل يسق هديا فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن حيل بعد ما 
عمرة وصار متمتعا فكان يفيت بذلك يف أثنا خالفة عمر بن اخلطاب، فلما طاف للعمرة وسعى ففسخ حجه إىل ال
  رأى عمر بن اخلطاب أن يفرد احلج عن

  .العمرة ترك فتياه مهابة المري املؤمنني عمر رضي اهللا عنه وأرضاه
  .حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا سفيان، عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه: وقال االمام أمحد

  . يؤذن ويدور، ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه يف أذنهرأيت بالال: قال
  .ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قبة له محراء أراها من أدم: قال
  .فركزها فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ١(فخرج بالل بني يديه بالعنزة : قال

واملرأة واحلمار وعليه حلة محراء كأين انظر إىل بريق  بالبطحاء مير بني يديه الكلب: قال عبد الرزاق ومسعته مبكة قال
  .نراها حربة: ساقيه قال سفيان

  .ثنا وكيع، ثنا سفيان عن عون بن أيب جحيفة عن أبيه: وقال أمحد
  .أتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم باالبطح وهو يف قبة له محراء، فخرج بالل بفضل وضوئه فمن ناضح ونائل: قال
قال مث ركزت له عنزة فخرج رسول اهللا صلى  -يعين ميينا ومشاال  -فكنت اتتبع فاه هكذا وهكذا  فأذن بالل: قال

اهللا عليه وسلم وعليه جبة له محراء أو حلة محراء وكأين انظر إىل بريق ساقيه، فصلى بنا إىل عنزة الظهر أو العصر 
  .ني حىت أتى املدينةركعتني، متر املرأة والكلب واحلمار ال مينع مث مل يزل يصلي ركعت

  .فصلى الظهر ركعتني والعصر ركعتني وأخرجاه يف الصحيحني من حديث سفيان الثوري: وقال مرة
خرج رسول اهللا صلى اهللا : ثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة وحجاج عن احلكم مسعت أبا جحيفة قال: وقال أمحد أيضا

تني وبني يديه عنزة، وزاد فيه عون عن أبيه عن أيب عليه وسلم باهلاجرة إىل البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ركع
  .جحيفة وكان مير من ورائنا احلمار واملرأة

  .حجاج يف احلديث مث قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون هبا وجوههم: قال
  .قال، فأخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رحيا من املسك

  .ح من حديث شعبة بتمامهوقد أخرجه صاحبا الصحي
  .فصل فأقام عليه السالم باالبطح كما قدمنا، يوم االحد ويوم االثنني ويوم الثالثاء ويوم االربعاء



وقد حل الناس إال من ساق اهلدي وقدم يف هذه االيام علي بن أيب طالب من اليمن مبن معه من املسلمني وما معه 
  كعبة بعد ما طاف هبا، فلما أصبح عليهمن االموال، ومل يعد عليه السالم إىل ال

__________  
  .رميح بني العصا والرمح فيه زج: العنزة) ١(

  .ويقال له يوم مىن النه يسار فيه إليها) ١(السالم يوم اخلميس صلى باالبطح الصبح من يومئذ، وهو يوم التروية 
  .وقد روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خطب قبل هذا اليوم

  .ذي قبله فيما رأيته يف بعض التعاليق يوم الزينة النه يزين فيه البدن باجلالل وحنوهاويقال لل
  .فاهللا أعلم

أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أمحد بن حممد بن جعفر اجللودي، ثنا حممد بن إمساعيل بن : قال احلافظ البيهقي
  .عن نافع عن ابن عمر مهران، ثنا حممد بن يوسف، ثنا أبو قرة، عن موسى بن عقبة،

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب يوم التروية خطب الناس فأخربهم مبناسكهم، فركب عليه : قال
السالم قاصدا إىل مىن قبل الزوال وقيل بعده وأحرم الذين كانوا قد حلوا باحلج من االبطح حني توجهوا إىل مىن 

  .وانبعثت رواحلهم حنوها
قدمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأحللنا حىت كان يوم : عن عطاء، عن جابر بن عبد اهللا: قال عبد امللك

  .التروية، وجعلنا مكة منا بظهر، لبينا باحلج
  .ذكره البخاري تعليقا جمزوما

  .ثنا حممد بن حامت، ثنا حيىي بن سعيد، عن ابن جريج أخربين أبو الزبري عن جابر: وقال مسلم
  .ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا أحللنا أن حنرم إذا توجهنا إىل مىنأمرن: قال
  .وأهللنا من االبطح: قال

  .وقال عبيد بن جريج البن عمر رأيتك إذا كنت مبكة أهل الناس إذا رأوا اهلالل ومل هتل أنت حىت يوم التروية
  .فقال هلم أر النيب صلى اهللا عليه وسلم يهل حىت تنبعث به راحلته

  ).٢(رواه البخاري يف مجلة حديث طويل 
كان ابن عمر يليب يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى : وسئل عطاء عن اجملاوز مىن يليب باحلج فقال: قال البخاري

هكذا كان ابن عمر يصنع إذا حج معتمرا حيل من العمرة فإذا كان يوم التروية ال يليب حىت : على راحلته قلت
متوجها إىل مىن كما أحرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذي احلليفة بعد ما صلى الظهر  تنبعث به راحلته

وانبعثت به راحلته، لكن يوم التروية مل يصل النيب صلى اهللا عليه وسلم الظهر باالبطح وإمنا صالها يومئذ مبىن وهذا 
  .مما ال نزاع فيه
  .يةباب أين يصلي الظهر يوم الترو): ٣(قال البخاري 

سألت أنس بن مالك قال : حدثنا عبد اهللا بن حممد، ثنا إسحاق االزرق، ثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال
  .مبىن: من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين صلى الظهر والعصر يوم التروية ؟ قال) ٤(أخربين بشئ عقلته : قلت
  فأين: قلت

  .باالبطح: صلى العصر يوم النفر ؟ قال
افعل كما يفعل أمراؤك وقد أخرجه بقية اجلماعة إال ابن ماجه من طرق عن إسحاق بن يوسف االزرق عن : قال مث



  .سفيان الثوري به
  .وكذلك رواه االمام أمحد عن إسحاق بن يوسف االزرق به

  .وقال الترمذي حسن صحيح يستغرب من حديث االزرق عن الثوري
  .ر بن عياش ثنا عبد العزيز بن رفيعمث قال البخاري أنبأنا علي مسع أبا بك

  قال
__________  

وهو اليوم الثامن من ذي احلجة، مسي التروية الهنم كانوا يروون فيها إبلهم ويتروون من املاء الن : يوم التروية) ١(
  .تلك االماكن مل تكن إذ ذاك فيها آبار وال عيون

  .باب النعال السبتية وغريها -يف كتاب اللباس ) ٢(
  .٥٠٧/  ٣فتح الباري  ١٦٥٣باب احلديث  ٨٣ -يف كتاب احلج ) ٣(
  .من البخاري، ويف االصل عقلت، ويف النسخ املطبوعة) ٤(

  .علقت

خرجت إىل مىن يوم : لقيت أنس بن مالك وحدثين إمساعيل بن أبان، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز قال
لى النيب صلى اهللا عليه وسلم هذا اليوم الظهر ؟ فقال أنظر أين ص: التروية، فلقيت أنسا ذاهبا على محار فقلت

  .حيث يصلي أمراؤك فصل
  .ثنا أسود بن عامر، ثنا أبو كدينة، عن االعمش، عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس: وقال أمحد

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى مخس صلوات مبىن
و حمياة حيىي بن يعلى التيمي، عن االعمش، عن احلكم عن مقسم، عن حدثنا أسود بن عامر، ثنا أب: وقال أمحد أيضا

  .ابن عباس
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر يوم التروية مبىن، وصلى الغداة يوم عرفة هبا

وقد رواه أبو داود عن زهري بن حرب، عن أحوص، عن جواب، عن عمار بن زريق، عن سليمان بن مهران 
  .االعمش به

  .صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة مبىن: هولفظ
  .وأخرجه الترمذي عن االشج، عن عبد اهللا بن االجلح، عن االعمش مبعناه

  .وقال ليس هذا مما عده شعبة فيما مسعه احلكم عن مقسم
: اعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس قالثنا أبو سعيد االشج، ثنا عبد اهللا بن االجلح، عن إمس: وقال الترمذي

  .صلى بنا رسول اهللا مبىن الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر مث غدا إىل عرفات
  :مث قال

  .وإمساعيل بن مسلم قد تكلم فيه
  .ويف الباب عن عبد اهللا بن الزبري، وأنس بن مالك

أنه راح إىل مىن يوم التروية وإىل جانبه بالل بيده عود  عمن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم) ١(وقال االمام أمحد 
  .تفرد به أمحد -يعين من احلر  -عليه ثوب يظلل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وقد نص الشافعي على أنه عليه السالم ركب من االبطح إىل مىن بعد الزوال، ولكنه إمنا صلى الظهر مبىن فقد 



  .يستدل له هبذا احلديث
  . أعلمواهللا

  .وتقدم يف حديث جعفر بن حممد، عن أبيه عن جابر
فحل الناس كلهم وقصروا إال النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهو إىل : قال

 مىن فأهلوا باحلج، وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى هبا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر، مث
مكث قليال حىت طلعت الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال 
تشك قريش إال أنه واقف عند املشعر احلرام كما كانت قريش تصنع يف اجلاهلية، فأجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه 

حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له  وسلم حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل هبا
  .فأتى بطن الوادي فخطب الناس

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا، أال كل شئ من أمر : وقال
ارث، وكان اجلاهلية موضوع حتت قدمي، ودماء اجلاهلية موضوعة وان أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن احل

  .مسترضعا يف بين سعد فقتلته هذيل
__________  

عن أيب أمامة عمن رأى النيب صلى اهللا عليه  ١٧٨باب  ٣كتاب احلج  -بياض يف االصل، ويف الفتح الرباين ) ١(
اهللا يفيد أن أبا اسامة روى هذا احلديث عن النيب صلى : عمن رأى النيب صلى اهللا عليه وآله: علق البنا قال...وآله

عليه وآله بواسطة، وقد جاء احلديث عند الطرباين يف الكبري بغري واسطة، فيحتمل انه رواه مرتني، مرة بواسطة 
عمن رأى النيب صلى اهللا عليه وآله : ومرة عن النيب صلى اهللا عليه وآله بغري واسطة، وحيتمل أنه عىن نفسه بقوله

  ).٢١٤/  ١١الفتح الرباين ج (وأهبم نفسه لغرض واهللا أعلم 

وربا اجلاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد املطلب فإنه موضوع كله، واتقوا اهللا يف النساء 
فإنكم أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا ولكم عليهم أن ال يوطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن 

  م رزقهنفعلن ذلك فاضربوهن ضربا غري مربح، وهلن عليك
وكسوهتن باملعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به كتاب اهللا، وأنتم تسألون عين فما أنتم 

  .قائلون ؟ قالوا نشهد إنك قد بلغت وأديت ونصحت
  .بأصبعه السبابة يرفعها إىل السماء وينكتها على الناس، اللهم أشهد اللهم اشهد اللهم اشهد: فقال

  .ثالث مرات
أنبأنا علي بن حجر، عن مغرية، عن موسى بن زياد بن حذمي بن عمرو السعدي، عن : قال أبو عبد الرمحن النسائيو

  .أبيه عن جده
اعلموا أن دماءكم : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف خطبته يوم عرفة يف حجة الوداع: قال

  .ة شهركم هذا كحرمة بلدكم هذاوأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا كحرم
  .باب اخلطبة على املنرب بعرفة: وقال أبو داود

  .حدثنا هناد، عن ابن أيب زائدة، ثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بين ضمرة عن أبيه أو عمه
  .قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على املنرب بعرفة

  .وهذا االسناد ضعيف



  .فيه رجال مبهما مث تقدم يف حديث جابر الطويل أنه عليه السالم خطب على ناقته القصواء الن
أنه رأى : ثنا مسدد، ثنا عبد اهللا بن داود، عن سلمة بن نبيط، عن جل من احلي عن أبيه نبيط: مث قال أبو داود

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقفا بعرفة على بعري أمحر خيطب
  .بهم أيضاوهذا فيه م

  .ولكن حديث جابر شاهد له
  .حدثنا هناد بن السري، وعثمان بن أيب شيبة: مث قال أبو داود

  .ثنا وكيع عن عبد اجمليد بن أيب عمرو: قاال
  .قال حدثين العداء بن خالد بن هوذة

وسلم خيطب الناس رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال هناد عن عبد اجمليد، حدثين خالد بن العداء بن هوذة قال
  .يوم عرفة على بعري قائما يف الركابني

  .رواه ابن العالء عن وكيع كما قال هناد: قال أبو داود
  .وحدثنا عباس بن عبد العظيم، ثنا عثمان بن عمر، ثنا عبد اجمليد أبو عمرو، عن العداء بن خالد مبعناه

من مل جيد نعلني فليلبس : ليه وسلم خيطب بعرفاتمسعت رسول اهللا صلى اهللا ع: ويف الصحيحني عن ابن عباس قال
  .اخلفني ومن مل جيد إزارا فليلبس السراويل للمحرم

كان الرجل الذي يصرخ يف : حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه عباد قال: وقال حممد بن إسحاق
  .الناس بقول رسول اهللا وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف

هل تدرون أي شهر هذا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قل أيها الناس إن رسول اهللا يقول) ١] (قول له ي[ قال 
  قل هلم إن اهللا قد حرم عليكم دماءكم: الشهر احلرام، فيقول: ؟ فيقولون

  .وأموالكم كحرمة شهركم هذا
  .أيها الناس إن رسول اهللا يقول هل تدرون أي بلد هذا ؟: مث يقول قل

  .متام احلديث وذكر
بعثين عتاب بن : حدثين ليث بن أيب سليم، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة قال: وقال حممد بن إسحاق

  أسيد إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو
__________  

  .ما بني معكوفني من ابن هشام) ١(

أيها الناس إن اهللا : ع على رأسي فسمعته يقولليق) ١(واقف بعرفة يف حاجة فبلغته مث وقفت حتت ناقته وإن لعاهبا 
أدى إىل كل ذي حق حقه، وإنه ال جتوز وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر احلجر، ومن ادعى إىل غري أبيه، أو 

  ).٢(توىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل اهللا له صرفا وال عدال 
ائي وابن ماجه من حديث قتادة عن شهر بن حوشب، عن عبد الرمحن بن غنم، عن عمرو بن وراه الترمذي والنس

  .خارجة به
  .حسن صحيح قلت وفيه اختالف على قتادة واهللا أعلم: وقال الترمذي

وسنذكر اخلطبة اليت خطبها عليه السالم بعد هذه اخلطبة يوم النحر وما فيها من احلكم واملواعظ والتفاصيل 
  .لنبوية إن شاء اهللاواآلداب ا



حدثنا عبد اهللا بن يوسف، أنبأنا مالك، عن حممد : باب التلبية والتكبري إذا غدا من مىن إىل عرفة): ٣(قال البخاري 
كيف كنتم تصنعون يف هذا اليوم مع  -ومها غاديان من مىن إىل عرفة  -بن أيب بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك 

  .كان يهل منا املهل فال ينكر عليه، ويكرب املكرب منا فال ينكر عليه: لم ؟ فقالرسول اهللا صلى اهللا عليه وس
وأخرجه مسلم من حديث مالك وموسى بن عقبة كالمها عن حممد بن أيب بكر بن عوف بن رباح الثقفي احلجازي 

  .عن أنس به
أن عبد امللك بن مروان : اهللاثنا عبد اهللا بن مسلمة ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سامل بن عبد : وقال البخاري

أن يأمت بعبد اهللا بن عمر يف احلج، فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه حني ) ٤(كتب إىل احلجاج بن يوسف 
  .أين هذا ؟ فخرج إليه: فصاحل عند فسطاطه -أو زالت الشمس  -زاغت الشمس 

  .فقال اين عمر الرواح
  . حىت أفيض علي ماءأنظرين: فقال! نعم : اآلن ؟ قال: فقال

  فنزل ابن عمر حىت خرج، فسار بيين
  .صدق: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر اخلطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر: وبني أيب، فقلت

  .ورواه البخاري أيضا عن القعنيب عن مالك
  .وأخرجه النسائي من حديث أشهب وابن وهب عن مالك

أن احلجاج عام نزل : حدثين عقيل، عن ابن شهاب عن سامل: وقال الليث: ذا احلديثمث قال البخاري بعد روايته ه
  .يوم عرفة) ٥(إن كنت تريد السنة فهجر بالصالة : كيف تصنع يف هذا املوقف ؟ فقال: بابن الزبري، سأل عبد اهللا

  .صدق، إهنم كانوا جيمعون بني الظهر والعصر يف السنة: فقال ابن عمر
  ).٦(هل تبتغون بذلك إال سنة : ل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالأفع: فقلت لسامل

  ثنا أمحد بن حنبل، ثنا يعقوب، ثنا أيب: وقال أبو داود
__________  

  .لغامها، واللغام الرغوة اليت خترج على فم البعري: يف ابن هشام) ١(
  .٢٥٣ - ٢٥٢/  ٤سرية ابن هشام ج ) ٢(
  .٥١٠/  ٣فتح الباري ) ١٦٥٩(ب احلديث با ٨٦ -يف كتاب احلج ) ٣(
  .كان ذلك حني أرسل عبد امللك بن مروان احلجاج بن يوسف الثقفي لقتال ابن الزبري) ٤(
  .أي صل باهلاجرة وهي شدة احلر: هجر بالصالة) ٥(
  .وهل يتبعون بذلك إال سنته ؟: وآخره ١٦٦٢احلديث  ٥١٤/  ٣فتح الباري ) ٦(

عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غدا من مىن حني صلى الصبح  عوف عن ابن إسحاق عن نافع
صبيحة يوم عرفة، فنزل بنمرة وهي منزل االمام الذي ينزل به بعرفة، حىت إذا كان عند صالة الظهر راح رسول 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم مهجرا فجمع بني الظهر والعصر
مث أذن بالل مث أقام فصلى الظهر، مث أقام فصلى : اخلطبة املتقدمة قال وهكذا ذكر جابر يف حديثه بعد ما أورد

  .العصر، ومل يصل بينهما شيئا
  .وهذا يقتضي أنه عليه السالم خطب أوال مث أقيمت الصالة ومل يتعرض للخطبة الثانية

  .حجة الوداع أنبأنا إبراهيم بن حممد وغريه، عن جعفر بن حممد، عن أبيه وعن جابر يف: وقد قال الشافعي



فراح النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املوقف بعرفة فخطب الناس اخلطبة االوىل، مث أذن بالل مث أخذ النيب صلى : قال
  اهللا عليه وسلم يف اخلطبة الثانية ففرغ من اخلطبة وبالل من االذان، مث أقام بالل

  .فصلى الظهر، مث أقام فصلى العصر
  .م بن حممد بن أيب حيىيقال البيهقي تفرد به إبراهي

عن جابر مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى املوقف فجعل بطن ناقته القصواء إىل : قال مسلم
  .الصخرات، وجعل جبل املشاة بني يديه واستقبل القبلة

أن : ميمونةثنا حيىي بن سليمان، عن ابن وهب أخربين عمرو بن احلارث، عن بكري عن كريب عن : وقال البخاري
الناس شكوا يف صيام النيب صلى اهللا عليه وسلم فأرسلت إليه حبالب وهو واقف يف املوقف فشرب منه والناس 

  .ينظرون وأخرجه مسلم عن هارون بن سعيد االيلي عن ابن وهب به
عمري موىل ابن  أنبأنا عبد اهللا بن يوسف، أنبأنا مالك، عن أيب النضر موىل عمر بن عبيد اهللا، عن: وقال البخاري

: عباس عن أم الفضل بنت احلارث أن ناسا متاروا عندها يوم عرفة يف صوم النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال بعضهم
  .ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لنب وهو واقف على بعريه فيشربه: هو صائم، وقال بعضهم

  .ورواه مسلم من حديث مالك أيضا
  .ر بهوأخرجاه من طرق أخر عن أيب النض

  .قلت أم الفضل هي أخت ميمونة بنت احلارث أم املؤمنني وقصتهما واحدة واهللا أعلم
  .وصح إسناد االرسال إليها النه من عندها اللهم إال أن يكون بعد ذلك أو تعدد االرسال من هذه ومن هذه

  .واهللا أعلم
  .د بن جبري أم عن بنيه عنهال أدري أمسعته من سعي: ثنا إمساعيل، ثنا أيوب قال: وقال االمام أمحد

  .أتيت على ابن عباس وهو بعرفة وهو يأكل رمانا: قال
  .أفطر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفة وبعثت إليه أم الفضل بلنب فشربه: وقال

 أهنم متاروا يف صوم النيب صلى اهللا: ثنا وكيع، ثنا ابن أيب ذئب، عن صاحل موىل التؤمة عن ابن عباس: وقال أمحد
  .عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت أم فضل إىل رسول اهللا بلنب فشربه

دعا عبد اهللا بن عباس الفضل بن : قال عطاء: أنبأنا ابن جريج قال: ثنا عبد الرزاق وأبو بكر قاال: وقال االمام أمحد
حالب فيه لنب يوم  ال تصم فإن رسول اهللا قرب إليه: إين صائم، فقال عبد اهللا: عباس إىل الطعام يوم عرفة، فقال

  .عرفة فشرب منه، فال تصم فإن الناس مستنون بكم
  .إن الناس يستنون بكم: وقال ابن بكري وروح

بينا رجل : ثنا سليمان بن حرب، ثنا محاد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: وقال البخاري
حلته فوقصته أو قال فأوقصته فقال النيب صلى اهللا عليه واقف مع النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن را

  وسلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه يف ثوبني

  .وال متسوه طيبا وال ختمروا رأسه وال حتنطوه، فإن اهللا يبعثه يوم القيامة ملبيا
  .ورواه مسلم عن أيب الربيع الزهراين، عن محاد بن زيد

هو ابن راهويه، أخربنا وكيع، أنبأنا سفيان الثوري، عن بكري بن عطاء، عن أنبأنا إسحاق بن ابراهيم : وقال النسائي
شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفة وأتاه أناس من أهل جند فسألوه عن : عبد الرمحن بن يعمر الديلي قال



من ليلة مجع فقد مت  فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر) احلج عرفة(احلج فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .حجه

  .وقد رواه بقية أصحاب السنن من حديث سفيان الثوري
أنبأنا قتيبة، أنبأنا سفيان، عن عمرو بن دينار، أخربين : زاد النسائي وشعبة عن بكري بن عطاء به، وقال النسائي

املوقف، فأتانا ابن مربع  كنا وقوفا بعرفة مكانا بعيدا من: عمرو بن عبد اهللا بن صفوان أن يزيد بن شيبان قال
كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم : إين رسول رسول اهللا إليكم يقول لكم: االنصاري فقال

  .ابراهيم
  .وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة به

  .عمرو بن دينارهذا حديث حسن، وال نعرفه إال من حديث ابن عيينة عن : وقال الترمذي
  .وابن مربع امسه زيد بن مربع االنصاري، وإمنا يعرف له هذا احلديث الواحد

عن جعفر بن : وقد تقدم من رواية مسلم: وقال ويف الباب عن علي وعائشة وجبري بن معطم والشريد بن سويد
  .كلها موقف وقفت هاهنا وعرفة: حممد، عن أبيه، عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وارفعوا عن بطن عرفة: زاد مالك يف موطئه
قد تقدم أنه عليه السالم أفطر يوم عرفة فدل على أن : فصل فيما حفظ من دعائه عليه السالم وهو واقف بعرفة

االفطار هناك أفضل من الصيام، ملا فيه من التقوى على الدعاء النه املقصود االهم هناك، وهلذا وقف عليه السالم 
  .وهو راكب على الراحلة من لدن الزوال إىل أن غربت الشمس

عن حوشب بن عقيل، عن مهدي اهلجري، عن عكرمة عن أيب هريرة عن : وقد روى أبو داود الطيالسي يف مسنده
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه هنى عن صوم يوم عرفة بعرفة

  حدثنا: وقال االمام أمحد
دخلت : حوشب بن عقيل، حدثين مهدي احملاريب، حدثين عكرمة موىل ابن عباس قالعبد الرمحن بن مهدي، ثنا 

هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صوم عرفة : على أيب هريرة يف بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال
  .بعرفات

مهدي العبدي فذكره، عن وكيع، عن حوشب، عن : وكذلك رواه أمحد: وقال عبد الرمحن مرة عن مهدي العبدي
  .وقد رواه أبو داود عن سليمان بن ح حرب عن حوشب
  .والنسائي عن سليمان بن معبد عن سليمان بن حرب به

  .وعن الفالس عن ابن مهدي به
  .وابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة وعلي بن حممد كالمها عن وكيع عن حوشب

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، : ظ، وأبو سعيد بن أيب عمرو قاالأنبأنا أبو عبد اهللا احلاف: وقال احلافظ البيهقي
ثنا أبو أسامة الكليب، ثنا حسن بن الربيع، ثنا احلارث بن عبيد، عن حوشب بن عقيل، عن مهدي اهلجري، عن 

  هنى النيب صلى اهللا عليه وسلم: عكرمة عن ابن عباس قال

  .عن صوم يوم عرفة بعرفة
  .احلارث بن عبيد، واحملفوظ عن عكرمة عن أيب هريرةكذا قال : قال البيهقي

: عن عبد اهللا بن عمرو أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال: وروى أبو حامت حممد بن حبان البسيت يف صحيحه



حججت مع رسول اهللا فلم يصمه ومع أيب بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه وأنا فال أصومه وال آمر به وال أهنى 
  .عنه

أن رسول اهللا صلى اهللا : عن زياد بن أيب زياد موىل ابن عباس عن طلحة بن عبيد اهللا بن كريز: م مالكقال االما
  .أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له: عليه وسلم قال

  .قال البيهقي هذا مرسل
  .ناده ضعيفوقد روي عن مالك باسناد آخر موصوال وإس

  .وقد روى االمام أمحد والترمذي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده
أفضل الدعاء يوم عرفة، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شئ قدير
  .عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أيضاولالمام أمحد 

كان أكثر دعاء النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، : قال
  .وهو على كل شئ قدير

  .وقال أبو عبد اهللا بن منده
  أنبأنا أمحد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري، ثنا أمحد بن

ر االمحسي، ثنا أمحد بن إبراهيم املوصلي، ثنا فرج بن فضالة، عن حيىي بن سعيد، عن نافع عن ابن داود بن جاب
  .عمر

دعائي ودعاء االنبياء قبلي عشية عرفة ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .له امللك وله احلمد وهو على كل شئ قدير

ثنا يزيد يعين ابن عبد ربه اجلرجسي، ثنا بقية بن الوليد، حدثين جبري بن عمرو القرشي، عن أيب : دوقال االمام أمح
مسعت رسول اهللا : سعيد االنصاري، عن أيب حيىي، موىل آل الزبري بن العوام، عن الزبري بن العوام رضي اهللا عنه قال

نه ال إله إال هو واملالئكة وأولوا العلم قائما بالقسط ال شهد اهللا أ* (صلى اهللا عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه اآلية 
  .وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب]  ١٨: آل عمران) * [ إله إال هو العزيز احلكيم

ثنا احلسن بن مثىن بن معاذ العنربي، ثنا عفان بن مسلم، ثنا قيس بن : وقال احلافظ أبو القاسم الطرباين يف مناسكه
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفضل ما قلت أنا : بن الصباح، عن خليفة عن علي قال الربيع، عن االغر

  .ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شئ قدير: واالنبياء قبلي عشية عرفة
ن الربيع، وكان من بين أسد، ثنا حممد بن حامت املؤدب، ثنا علي بن ثابت، ثنا قيس ب: وقال الترمذي يف الدعوات

كان أكثر ما دعا به رسول اهللا صلى اهللا : عن االغر بن الصباح، عن خليفة بن حصني عن علي رضي اهللا عنه قال
اللهم لك احلمد كالذي نقول، وخري مما نقول اللهم لك صاليت ونسكي وحمياي : عليه وسلم يوم عرفة يف املوقف

  .من عذاب القرب ووسوسة الصدر وشتات االمروممايت، ولك رب تراثي، أعوذ بك 
  .اللهم إين أعوذ بك من شر ما هتب به الريح

  .غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي: مث قال
قال رسول اهللا : وقد رواه احلافظ البيهقي من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد اهللا بن عبيدة، عن علي قال

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له : اء من كان قبلي ودعائي يوم عرفة أن أقولصلى اهللا عليه وسلم إن أكثر دع



  .امللك وله احلمد وهو على كل شئ قدير
  .اللهم اجعل يف بصري نورا ويف مسعي نورا، ويف قليب نورا

  .اللهم اشرح يل صدري، ويسر يل أمري
القرب، وشر ما يلج يف الليل وشر ما يلج يف النهار اللهم إين أعوذ بك من وسواس الصدر، وشتات االمر، وشر فتنة 

  وشر ما هتب به الرياح وشر
  .بوائق الدهر

  .تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف: مث قال
حدثنا حيىي بن عثمان النصري، ثنا حيىي بن بكري، ثنا حيىي : وقال الطرباين يف مناسكه: وأخوه عبد اهللا مل يدرك عليا
كان فيما دعا به رسول اهللا : اعيل بن أمية، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن عباس قالبن صاحل االيلي، عن إمس

اللهم إنك تسمع كالمي وترى مكاين وتعلم سري وعالنييت، وال خيفى : صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع
أسألك مسألة املسكني، عليك شئ من أمري، أنا البائس الفقري املستغيث املستجري، الوجل املشفق املعترف بذنبه، 

من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عربته، وذل لك : وأبتهل إليك ابتهال الذليل، وأدعوك دعاء اخلائف الضرير
  .جسده ورغم لك أنفه

  .اللهم ال جتعلين بدعائك رب شقيا وكن يب رؤوفا رحيما، يا خري املسؤولني ويا خري املعطني
  .عبد امللك ثنا عطاء أنبأنا: حدثنا هشيم: وقال االمام أمحد

يدعو فمالت به ناقته فسقط : كنت رديف النيب صلى اهللا عليه وسلم بعرفات فرفع يديه: قال قال أسامة بن زيد
  .فتناول اخلطام باحدى يديه وهو رافع يده االخرى: خطامها قال

  .وهكذا رواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم، وقال احلافظ البيهقي
و عبد اهللا احلافظ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب، ثنا علي بن احلسن، ثنا عبد اجمليد بن عبد العزيز، ثنا ابن أنبأنا أب

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو : جريج، عن حسني بن عبد اهللا اهلامشي، عن عكرمة عن ابن عباس قال
  .بعرفة يداه إىل صدره كاستطعام املسكني

حدثنا عبد القاهر بن السري، حدثين ابن كنانة بن العباس بن مرداس، عن : ود الطيالسي يف مسندهوقال أبو دا
أبيه، عن جده عباس بن مرداس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا عشية عرفة المته باملغفرة والرمحة فأكثر 

يا رب : م فيما بيين وبينهم فقد غفرهتا، فقالالدعاء، فأوحى اهللا إليه إين قد فعلت إال ظلم بعضهم بعضا، وأما ذنوهب
إنك قادر على أن تثيب هذا املظلوم خريا من مظلمته، وتغفر هلذا الظامل فلم جيبه تلك العشية، فلما كان غداة 

  .املزدلفة أعاد الدعاء فأجابه اهللا تعاىل إين قد غفرت هلم
  .يا رسول اهللا تبسمت يف ساعة مل تكن تتبسم فيها: فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له بعض أصحابه

تبسمت من عدو اهللا إبليس إنه ملا علم أن اهللا عز وجل قد استجاب يل يف أميت أهوى يدعو بالويل والثبور، : قال
  .وحيثو التراب على رأسه

  عن عيسى بن إبراهيم: ورواه أبو داود السجستاين يف سننه
مها عن عبد القاهر بن السري، عن كنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده الربكي وأيب الوليد الطيالسي كال

  .خمتصرا
ورواه ابن ماجه عن أيوب بن حممد اهلامشي بن عبد القاهر بن السري، عن عبد اهللا بن كنانة بن عباس، عن أبيه عن 



قاهر بن السري، عن ابن يف تفسريه عن إمساعيل بن سيف العجلي، عن عبد ال: ورواه ابن جرير: جده به مطوال
  .كنانة يقال له أبو لبابة عن أبيه عن جده العباس بن مرداس فذكره

: ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عمن مسع قتادة يقول: وقال احلافظ أبو القاسم الطرباين
  ثنا جالس بن

  .عمرو، عن عبادة بن الصامت
أيها الناس إن اهللا تطول عليكم يف هذا اليوم، فغفر لكم إال :  عليه وسلم يوم عرفةقال قال رسول اهللا صلى اهللا

  .فيما بينكم، ووهب مسيئكم حملسنكم) ١(التبعات 
  .وأعطى حمسنكم ما سأل

  .فادفعوا بسم اهللا
  .فلما كانوا جبمع

يف االرض ) ٢( تفرق الرمحة إن اهللا قد غفر لصاحلكم وشفع لصاحليكم يف طاحليكم، تنزل الرمحة فتعمهم، مث: قال
  .فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده

وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع اهللا هبم، فإذا نزلت الرمحة دعا هو وجنوده بالويل والثبور، 
  .املغفرة فغشيتهم، فيتفرقون يدعون بالويل والثبور) ٣(كنت أستفزهم حقبا من الدهر 

ثنا جعفر بن عون، ثنا أبو العميس، عن : ى رسول اهللا من الوحي يف هذا املوقف قال االمام أمحدذكر ما نزل عل
  .قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب

يا أمري املؤمنني إنكم تقرأون آية يف كتابكم لو علينا معشر اليهود : جاء من اليهود إىل عمر بن اخلطاب فقال: قال
  .نزلت الختذنا ذلك اليوم عيدا

) اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا: * (قوله تعاىل: ل وأي آية هي ؟ قالقا
واهللا إين العلم اليوم الذي نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والساعة اليت : فقال عمر]  ٣: املائدة* [ 

  ).٤(فة يف يوم مجعة نزلت فيها على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشية عر
  .ورواه البخاري عن احلسن بن الصباح عن جعفر بن عون

  .وأخرجه أيضا مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن قيس بن مسلم به
فلم يزل واقفا حىت غربت : ذكر إفاضته عليه السالم من عرفات إىل املشعر احلرام قال جابر يف حديثه الطويل

ليال، حني غاب القرص فأردف أسامة خلفه، ودفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشمس، وذهبت الصفرة قليال ق
أيها الناس السكينة : وقد شنق لناقته القصواء الزمام حىت إن رأسها ليصيب مورك رجله، ويقول بيده اليمىن

ملغرب والعشاء بأذان كلما أتى جبال من اجلبال أرخى هلا قليال حىت تصعد حىت أتى املزدلفة، فصلى هبا ا! السكينة 
  .وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئا

  .رواه مسلم
  باب السري إذا دفع من) ٥(وقال البخاري 

__________  
  .الذي يتبعك حبق يطالبك به: ما يتبع املال من نوائب احلقوق، وهو من تبعت الرجل حبقي، والتبيع: التبعات) ١(

  .حقوق اآلدميني املتعلقة بالذمة ليطالب هبا حقا واملعىن أن اهللا تعاىل يغفر الذنوب كلها إال



  .املغفرة: يف رواية الترغيب) ٢(
  ).خوف املغفرة(بياض باالصل، ولعله ) ٣(
  ).٤٥(باب احلديث ) ٣٣(رواه البخاري يف كتاب االميان ) ٤(

  .باب اليوم أكملت لكم دينكم -ويف كتاب التفسري 
  ).٥(احلديث  -وأخرجه مسلم يف التفسري 

  .والنسائي يف كتاب احلج) ٢٥٠/  ٥(لترمذي يف تفسري سورة املائدة وا
  .١٦٦٦باب احلديث  ٩٢ -يف كتاب احلج ) ٥(

  .عرفة
  .حدثنا عبد اهللا بن يوسف، أنبأنا مالك، عن هشام بن عروة عن أبيه

كان : قال كيف كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسري يف حجة الوداع حني دفع ؟: سئل أسامة وأنا جالس: قال
  .، فإذا وجد فجوة نص)١(يسري العنق 
  .فوق العنق -والنص  -قال هشام 

  .ورواه االمام أمحد وبقية اجلماعة إال الترمذي من طرق عدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد
كنت : بن زيد قالثنا يعقوف، ثنا أيب، عن ابن إسحاق، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن أسامة : وقال االمام أمحد

فلما وقعت الشمس دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشية عرفة قال
  .فلما مسع حطمة الناس خلفه

  ).٢(رويدا أيها الناس عليكم السكينة إن الرب ليس بااليضاع : قال
  فكان: قال

الناس أعنق، وإذا وجد فرجة نص، حىت أتى املزدلفة فجمع فيها بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا التحم عليه 
  .الصالتني املغرب والعشاء اآلخرة

  .مث رواه االمام أمحد من طريق حممد بن إسحاق حدثين إبراهيم بن عقبة، عن كريب عن أسامة بن زيد فذكر مثله
: ء عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد قالثنا أبو كامل، ثنا محاد، عن قيس بن سعد، عن عطا: وقال االمام أمحد

ليكاد يصيب ) ٣(أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفة وأنا رديفه، فجعل يكبح راحلته حىت إن ذفراها 
  .قادمة الرحل

  .يا أيها الناس عليكم السكينة والوقار فإن الرب ليس يف إيضاع االبل: ويقول
  .ه ورواه النسائي من حديث محاد بن سلمة بهوكذا رواه عن عفان عن محاد بن سلمة ب

ورواه مسلم عن زهري بن حرب، عن يزيد بن هارون، عن عبد امللك بن أيب سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس عن 
  .أسامة بنحوه

  .فما زال يسري على هينة حىت أتى مجعا: قال وقال أسامة
ديك، عن ابن أيب ذئب، عن شعبة، عن ابن عباس، عن حدثنا أمحد بن احلجاج، ثنا ابن أيب ف: وقال االمام أمحد
  .أسامة بن زيد

  .أنه ردف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم عرفة حىت دخل الشعب مث أهراق املاء وتوضأ، مث ركب ومل يصل
  .ثنا عبد الصمد، ثنا مهام، عن قتادة، عن عروة، عن الشعيب، عن أسامة بن زيد أنه حدثه: وقال االمام أمحد



كنت رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أفاض من عرفات، فلم ترفع راحلته رجلها غادية حىت بلغ : قال
  .مجعا

أن النيب صلى : ثنا سفيان، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس أخربين أسامة بن زيد: وقال االمام أمحد
فبال ومل يقل أهراق املاء فصببت عليه فتوضأ وضوءا خفيفا  اهللا عليه وسلم أردفه من عرفة فلما أتى الشعب نزل

  .مث أتى املزدلفة فصلى املغرب مث حلوا رحاهلم مث صلى العشاء: قال: الصالة أمامك: الصالة ؟ فقال: فقلت
  .كذا رواه االمام أمحد عن كريب، عن ابن عباس عن أسامة بن زيد فذكر

  سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن عقبة،، عن )٤(ورواه النسائي عن احلسني بن حرب 
__________  

  .هو السري الذي بني االبطاء واالسراع: بفتح املهملة والنون: العنق) ١(
  .سري سريع: العنق: اخلطو الفسيح وقال القزاز: وقال الزخمشري

  .االسراع: االيضاع) ٢(
  .تثنية ذفرى وهي العظم الشاخص خلف االذن: ذفراه) ٣(
  ...حدثنا سفيان: حدثنا وكيع قال: وفيه ٤٦/  ٢يف سنن النسائي احلديث ) ٤(

  .وحممد بن أيب حرملة كالمها عن كريب عن ابن عباس عن أسامة
  .قال شيخنا أبو احلجاج املزي يف أطرافه والصحيح كريب عن أسامة

  .ة بن زيدثنا عبد اهللا بن يوسف، أنبأنا مالك، عن موسى بن عقبة عن كريب، عن أسام: وقال البخاري
دفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال مث توضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت : أنه مسعه يقول

  .الصالة أمامك: الصالة ؟ فقال: له
فجاء املزدلفة فتوضأ فأسبغ مث أقيمت الصالة فصلى املغرب مث أناخ كل انسان بعريه يف منزله مث أقيمت الصالة 

  .اء، ومل يصل بينهمافصلى العش
وهكذا رواه البخاري أيضا عن القعنيب، ومسلم عن حيىي بن حيىي، والنسائي عن قتيبة عن مالك عن موسى بن عقبة 

  .به
  .وأخرجاه من حديث حيىي بن سعيد االنصاري، عن موسى بن عقبة أيضا

  .أخيهما موسى بن عقبة عنهورواه مسلم من حديث إبراهيم بن عقبة، وحممد بن عقبة، عن كريب كنحو رواية 
  .، عن كريب، عن أسامة بن زيد)١(ثنا قتيبة، ثنا إمساعيل بن جعفر، عن حممد بن أيب حرملة : وقال البخاري أيضا

ردفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما بلغ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الشعب االيسر الذي دون : أنه قال
  .ء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفااملزدلفة أناخ فبال، مث جا

الصالة أمامك، فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى املزدلفة فصلى : الصالة يا رسول اهللا ؟ قال: فقلت
  .مث ردف الفضل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غداة مجع

  .اهللا عليه وسلم مل يزل يليب حىت بلغ اجلمرةأن رسول اهللا صلى : فأخربين عبد اهللا بن عباس عن الفضل: قال كريب
  .ورواه مسلم عن قتيبة، وحيىي بن حيىي، وحيىي بن أيوب، وعلي بن حجر أربعتهم عن إمساعيل بن جعفر به

  .ثنا وكيع، ثنا عمر بن ذر، عن جماهد، عن أسامة بن زيد: وقال االمام أمحد
  .أن رسول اهللا أردفه من عرفة



  .نا صاحبنا ما صنعسيخرب: قال فقال الناس
ملا دفع من عرفة فوقف، كف رأس راحلته حىت أصاب رأسها واسطة الرحل أو كاد يصيبه يشري : قال فقال أسامة

  إىل الناس بيده السكينة السكينة
سيخربنا صاحبنا مبا صنع رسول اهللا فقال : حىت أتى مجعا مث أردف الفضل بن عباس قال فقال الناس! ! السكينة 
  .يزل يسري سريا لينا كسريه باالمس، حىت أتى على وادي حمسر فدفع فيه حىت استوت به االرض مل: الفضل

، أخربين )٢(ثنا سعيد بن أيب مرمي، ثنا إبراهيم بن سويد، حدثين عمرو بن أيب عمرو، وموىل املطلب : وقال البخاري
  .سعيد بن جبري، موىل والبة الكويف، حدثين ابن عباس

ى اهللا عليه وسلم يوم عرفة فسمع النيب صلى اهللا عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا لالبل أنه دفع النيب صل
  .فإن الرب ليس بااليضاع! أيها الناس عليكم بالسكينة : فأشار بسوطه إليهم وقال

  .تفرد به البخاري من هذا الوجه
  .رباح عن ابن عباس، عن أسامة بن زيدوقد تقدم رواية االمام أمحد ومسلم والنسائي هذا من طريق عطاء بن أيب 

  .فاهللا أعلم
  .حدثنا إمساعيل بن عمر، ثنا املسعودي، عن احلكم، عن مقسم عن ابن عباس: وقال االمام أمحد

  ملا أفاض رسول اهللا من عرفات: قال
__________  

  .واليهحممد بن أيب حرملة املدين موىل آل حويطب وال يعرف اسم أبيه، وكان ينسب إىل جد م) ١(
  .املطلب هو ابن عبد اهللا بن حنطب) ٢(

  .أيها الناس ليس الرب بايضاع اخليل وال الركاب: أوضع الناس، فأمر رسول اهللا مناديا ينادي
  .فما رأيت من رافعة يديها غادية حىت نزل مجعا: قال

  .ثنا حسني وأبو نعيم: وقال االمام أمحد
مل ينزل رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين من مسع ابن عباس يقول: قال ثنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع،: قاال

  .وسلم من عرفات ومجع إال أريق املاء
كنت مع ابن عمر بعرفات فلما : ثنا يزيد بن هارون، أخربنا عبد امللك، عن أنس بن سريين قال: وقال االمام أمحد

صر مث وقف وأنا وأصحاب يل حىت أفاض االمام كان حني راح رحت معه، حىت االمام فصلى معه االوىل والع
فأفضنا معه حىت انتهينا إىل املضيق دون املأزمني فأناخ وأخننا، وحنن حنسب أنه يريد أن يصلي فقال غالمه الذي 

إنه ليس يريد الصالة ولكنه ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا انتهى إىل هذا املكان قضى : ميسك راحلته
  .حيب أن يقضي حاجتهحاجته، فهو 
  .ثنا موسى، ثنا جويرية، عن نافع: وقال البخاري

  كان عبد اهللا بن عمر جيمع بني املغرب والعشاء جبمع غري أنه مير بالشعب الذي أخذه: قال
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيدخل فينتقص ويتوضأ وال يصلي حىت جييئ مجعا

  .جهتفرد به البخاري رمحه اهللا من هذا الو
مجع النيب صلى اهللا عليه : ثنا آدم بن أيب ذئب، عن الزهري، عن سامل بن عبد اهللا عن ابن عمر قال: وقال البخاري

  .وسلم املغرب والعشاء جبمع كل واحدة منهما بإقامة، ومل يسح بينهما وال على إثر واحدة منهما



  .ابن عمر عن حيىي بن حيىي، عن مالك، عن الزهري، عن سامل عن: ورواه مسلم
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى املغرب والعشاء باملزدلفة مجيعا

حدثين حرملة، حدثين ابن وهب، أخربين يونس عن ابن شهاب أن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عمر : مث قال مسلم
غرب ثالث ركعات وصلى مجع رسول اهللا بني املغرب والعشاء جبمع ليس بينهما سجدة فصلى امل: أخربه أن أباه قال

  .العشاء ركعتني فكان عبد اهللا يصلي جبمع كذلك حىت حلق باهللا
  .مث روى مسلم من حديث شعبة عن احلكم وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبري

  .أنه صلى املغرب جبمع والعشاء باقامة واحدة مث حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك
  .يه وسلم صنع مثل ذلكوحدث ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عل

  .مث رواه من طريق الثوري عن سلمة عن سعيد بن جبري عن ابن عمر
مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني املغرب والعشاء جبمع صلى املغرب ثالثا والعشاء ركعتني باقامة : قال

  .واحدة
  .عيل بن أيب خالد، عن أيب إسحاقثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا عبد اهللا بن جبري، ثنا إمسا: مث قال مسلم

أفضنا مع ابن عمر حىت أتينا مجعا فصلى بنا املغرب والعشاء باقامة واحدة مث انصرف، : قال قال سعيد بن جبري
  .هكذا صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا املكان: فقال

 بن سعيد، حدثين عدي بن ثابت، حدثين عبد ثنا خالد بن خملد، ثنا سليمان بن بالل، حدثين حيىي: وقال البخاري
اهللا بن يزيد اخلطمي، حدثين أبو يزيد االنصاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجع يف حجة الوداع بني املغرب 

عن القعنيب عن مالك ومسلم من حديث سليمان بن بالل، : والعشاء باملزدلفة ورواه البخاري أيضا يف املغازي
  .د ثالثتهم عن حيىي بن سعيد االنصاري، عن عدي بن ثابتوالليث بن سع

  .ورواه النسائي أيضا عن الفالس، عن حيىي القطان، عن شعبة عن عدي بن ثابت به

  .باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما): ١(مث قال البخاري 
  حدثنا عمرو بن خالد، ثنا زهري بن

فأتينا املزدلفة حني االذان بالعتمة أو ) ٢(حج عبد اهللا : ولحرب، ثنا أبو إسحاق مسعت عبد الرمحن بن يزيد يق
قريبا من ذلك، فأمر رجال فأذن وأقام مث صلى املغرب، وصلى بعدها ركعتني، مث دعا بعشائه فتعشى، مث أمر رجال 

  .فأذن وأقام
  .ال أعلم الشك إال من زهري مث صلى العشاء ركعتني فلما طلع الفجر -: قال عمرو

  .نيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يصلي هذه الساعة إال هذه الصالة يف هذا املكان من هذا اليومإن ال: قال
  .مها صالتان حتوالن عن وقتهما، صالة املغرب بعد ما يأيت الناس املزدلفة، والفجر حني يبزغ الفجر: قال عبد اهللا

  .رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يفعله: قال
والفجر حني يبزغ الفجر أبني وأظهر من احلديث اآلخر الذي رواه البخاري عن حفص بن  وهذا اللفظ وهو قوله

  .عمر بن غياث عن أبيه عن االعمش عن عمارة عن عبد الرمحن عن عبد اهللا بن مسعود
 ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى صالة بغري ميقاهتا إال صالتني مجع بني املغرب والعشاء وصالة: قال

  .الفجر قبل ميقاهتا
  .ورواه مسلم من حديث أيب معاوية وجرير عن االعمش به



مث اضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت طلع الفجر، فصلى الفجر حني تبني له : وقال جابر يف حديثه
  .الصبح بأذان وإقامة

  .وقد شهد معه هذه الصالة عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن الم الطائي
أتيت النيب صلى اهللا : ثنا هشيم، ثنا ابن أيب خالد، وزكريا عن الشعيب أخربين عروة بن مضرس قال: االمام أمحد قال

يا رسول اهللا جئتك من جبلي طيئ أتعبت نفسي، وأنضيت راحليت واهللا ما تركت من : عليه وسلم وهو جبمع فقلت
الصالة يعين صالة الفجر جبمع، ووقف معنا حىت  من شهد معنا هذه: جبل إال وقفت عليه فهل يل من حج ؟ فقال

  ).٣(يفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليال أو هنارا فقد من حجه وقضى تفثه 
  .وقد رواه االمام أمحد أيضا وأهل السنن االربعة من طرق عن الشعيب عن عروة بن مضرس

  .حسن صحيح: وقال الترمذي
يه وسلم قدم طائفة من أهله بني يديه من الليل قبل حطمة الناس من املزدلفة فصل وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عل

  .إىل مىن
  .باب من قدم ضعفة أهله بالليل فيقفون باملزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر): ٤(قال البخاري 

  .حدثنا حيىي بن بكري، ثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب
  قال قال
  ).٥] (باملزدلفة [ ر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند املشعر احلرام كان عبد اهللا بن عم: سامل
  بليل

__________  
  .١٦٧٥باب احلديث  ٩٧ -يف كتاب احلج ) ١(
  .هو عبد اهللا بن مسعود) ٢(
  .الشعث وما كان من حنو قص االظفار والشارب وحلق العانة وغري ذلك: التفث) ٣(
  .١٦٧٨ - ١٦٧٧ - ١٦٧٦احلديث  -باب  ٩٨ -يف كتاب احلج ) ٤(
  .من البخاري) ٥(

قبل أن يقف االمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم مىن لصالة الفجر، ) ١(فيذكرون اهللا ما بدا هلم، مث يدفعون 
  .ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإن قدموا رموا اجلمرة

حرب، ثنا محاد بن زيد أرخص يف أولئك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا سليمان بن : وكان ابن عمر يقول
  .عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس

  .بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مجع بليل: قال
أنا ممن قدم النيب : ثنا علي بن عبد اهللا، ثنا سفيان، أخربين عبد اهللا بن أيب يزيد مسع ابن عباس يقول: وقال البخاري

  .أهلهصلى اهللا عليه وسلم ليلة املزدلفة يف ضعفة 
  .من حديث ابن جريج، أخربين عطاء عن ابن عباس: وروى مسلم

  .بعث يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مجع بسحر مع ثقله: قال
قدمنا رسول : عن ابن عباس قال) ٢(ثنا سفيان الثوري، ثنا سلمة بن كهيل، عن احلسن العرين : وقال االمام أمحد

أبين ال ترموا اجلمرة حىت تطلع : أفخاذنا بيده ويقول) ٣(راثنا فجعل يلطح اهللا أغيلمة بين عبد املطلب على ح



  .الشمس
  .ما أخال أحدا يرمي اجلمرة حىت تطلع الشمس: قال ابن عباس

  .وقد رواه أمحد أيضا عن عبد الرمحن بن مهدي، عن سفيان الثوري فذكره
  .عن حممد بن كثري، عن الثوري به: وقد رواه أبو داود

  .عن حممد بن عبد اهللا بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن سفيان الثوري بهوالنسائي 
عن أيب بكر بن أيب شيبة، وعلي بن حممد كالمها عن وكيع عن مسعر، عن سفيان الثوري : وأخرجه ابن ماجه

  .كالمها عن سلمة بن كهيل به
  .عيينة عن مقسم عن ابن عباسثنا حيىي بن آدم، ثنا أبو االحوص، عن االعمش، عن احلكم بن : وقال أمحد

  مر بنا: قال
أبين أفيضوا ال ترموا اجلمرة حىت تطلع : رسول اهللا ليلة النحر وعلينا سواد من الليل، فجعل يضرب أفخاذنا ويقول

  .الشمس
  .مث رواه االمام أمحد من حديث املسعودي، عن احلكم، عن مقسم، عن ابن عباس

لم ضعفة أهله من املزدلفة بليل فجعل يوصيهم أن ال يرموا مجرة العقبة حىت قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: قال
  .تطلع الشمس
  .ثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا الوليد بن عقبة، ثنا محزة الزيات بن حبيب، عن عطاء عن ابن عباس: وقال أبو داود

ين أن ال يرموا اجلمرة حىت تطلع يع -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم : قال
  .وكذا رواه النسائي عن حممود بن غيالن، عن بشر بن السري، عن سفيان، عن حبيب -الشمس 

  .الطرباين وهو ابن أيب ثابت عن عطاء عن ابن عباس فخرج محزة الزيات من عهدته وجاد إسناد احلديث: قال
ابن جريج حدثين عبد اهللا موىل أمساء عن أمساء أهنا نزلت ليلة  ثنا مسدد، عن حيىي عن: واهللا أعلم وقد قال البخاري

مجع عند املزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة مث قالت يا بين هل غاب القمر ؟ قلت ال فصلت ساعة مث قالت هل 
قالت فارحتلوا فارحتلنا فمضينا حىت رمت اجلمرة مث رجعت فصلت الصبح يف منزهلا ! نعم : غاب القمر ؟ قلت

  يا بين: ت هلا يا هنتاه ما أرانا إال قد غلسنا فقالتفقل
__________  

  .يرجعون، وما اثبتناه رواية مسلم وهي أوضح: يف البخاري) ١(
  .نسبة إىل عرينة بن نذير، بطن من جبيلة: العرين) ٢(

  .١٣٣/  ٢اللباب 
  .من اللطح يضرب ببطن الكف ضربا ليس بالشديد: يلطح) ٣(

  . عليه وسلم أذن للظعنإن رسول اهللا صلى اهللا
ورواه مسلم من حديث ابن جريج به فإن كانت أمساء بنت الصديق رمت اجلمار قبل طلوع الشمس كما ذكر 

: هاهنا عن توقيف فروايتها مقدمة على رواية ابن عباس الن إسناد حديثها أصح من إسناد حديثه، اللهم إال أن يقال
فلهذا أمر الغلمان بأن ال يرموا قبل طلوع الشمس، وأذن للظعن يف إن الغلمان أخف حاال من النساء وأنشط 

  .الرمي قبل طلوع الشمس الهنم أثقل حاال وأبلغ يف التستر
  .واهللا أعلم



  .وإن كانت أمساء مل تفعله عن توقيف فحديث ابن عباس مقدم على فعلها
  ثنا حممد بن خالد: لكن يقوي االول قول أيب دواد

إن رمينا اجلمرة : عن ابن جريج أخربين عطاء، أخربين خمرب عن أمساء أهنا رمت اجلمرة بليل قلتالباهلي، ثنا حيىي، 
  .إنا كنا نصنع هذا على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم: بليل قالت

ت نزلنا املزدلفة فاستأذن: حممد، عن عائشة قالت) ١(ثنا أبو نعيم، ثنا أفلح بن محيد، عن القاسم بن : وقال البخاري
فآذن هلا، فدفعت قبل حطمة  -وكانت امرأة بطيئة  -النيب صلى اهللا عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس 

الناس، وأقمنا حنن حىت أصبحنا، مث دفعنا بدفعه، فالن أكون استأذنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما 
  .استأذنت سودة أحب إيل من مفروح به

  .عن أفلح بن محيد بهوأخرجه مسلم عن القعنيب 
  .وأخرجاه يف الصحيحني من حديث سفيان الثوري عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به

عن هشام بن عروة،  -يعين ابن عثمان  -ثنا هارون بن عبد اهللا، ثنا ابن أيب فديك عن الضحاك : وقال أبو داود
  .عن أبيه عن عائشة

 عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت اجلمرة قبل الفجر، مث مضت فأفاضت أهنا قالت أرسل رسول اهللا صلى اهللا
  .-يعين عندها  -وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال أبو داود 

  .انفرد به أبو داود وهو إسناد جيد قوي رجاله ثقات
بن أيب شيبة، ثنا االحوص، عن حصني عن كثري بن مدرك ثنا أبو بكر : ذكر تلبيته عليه السالم باملزدلفة قال مسلم

  .عن عبد الرمحن بن يزيد
  .قال عبد اهللا وحنن جبمع مسعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول يف هذا املقام، لبيك اللهم لبيك: قال

دي حمسر قال اهللا فصل يف وقوفه عليه السالم باملشعر احلرام ودفعه من املزدلفة قبل طلوع الشمس وإيضاعه يف وا
: وقال جابر يف حديثه]  ١٩٨: البقرة[ اآلية ) * فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام* (تعاىل 

فصلى الفجر حني تبني له الصبح بأذان وإقامة، مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام، فاستقبل القبلة، فدعا اهللا 
لم يزل واقفا حىت أسفر جدا، ودفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عز وجل وكربه وهلله ووحده، ف

  .عباس وراءه
  وقال

__________  
  .حتريف، وهو القاسم بن حممد بن أيب بكر والد عبد الرمحن الراوي عنه" عن " يف نسخ البداية ) ١(

  ).١(ثنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة، عن أيب إسحاق : البخاري
إن املشركني كانوا ال يفيضون : شهدت عمر صلى جبمع الصبح،، مث وقف فقال: ن ميمون يقولقال مسعت عمرو ب

أفاض قبل أن ) ٢] (خالفهم، مث [ حىت تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبري، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .تطلع الشمس
  .ن عبد الرمحن بن يزيدثنا عبد اهللا بن رجاء، ثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، ع: وقال البخاري

كل صالة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما مث : خرجت مع عبد اهللا إىل مكة مث قدمنا مجعا فصلى صالتني: قال
إن رسول اهللا صلى : مث قال -مل يطلع الفجر : طلع الفجر وقائل يقول: قائل يقول -صلى الفجر حني طلع الفجر 



، فال تقدم الناس )٣] (والعشاء [ املغرب : صالتني حولتا عن وقتهما يف هذا املكانإن هاتني ال: اهللا عليه وسلم قال
  .وصالة الفجر هذه الساعة) ٤(مجعا حىت يعتموا 
  .مث وقف حىت أسفر

  .لو أن أمري املؤمنني أفاض اآلن أصاب السنة: مث قال
  .بة يوم النحرفال أدري أقوله كان أسرع أو دفع عثمان، فلم يزل يليب حىت رمى مجرة العق

أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب الشيباين، ثنا حيىي بن حممد بن : وقال احلافظ البيهقي
حيىي، ثنا عبد الرمحن بن املبارك العبسي، ثنا عبد الوارث بن سعيد، عن ابن جريج، عن حممد بن قيس بن خمرمة، 

  .عن املسور بن خمرمة
أما بعد فإن أهل الشرك واالوثان كانوا يدفعون من هاهنا : بنا رسول اهللا بعرفة فحمد اهللا وأثىن عليه مث قالخط: قال

  .عند غروب الشمس، حىت تكون الشمس على رؤوس اجلبال مثل عمائم الرجال على رؤسها، هدينا خمالف هلديهم
  .ال مثل عمائم الرجال على رؤوسهاوكانوا يدفعون من املشعر احلرام عند طلوع الشمس على رؤوس اجلب

  .هدينا خمالف هلديهم
  .قال ورواه عبد اهللا بن إدريس، عن ابن جريج، عن حممد بن قيس بن خمرمة مرسال

  .ثنا أبو خالد سليمان بن حيان، مسعت االعمش، عن احلكم، عن مقسم عن ابن عباس: وقال االمام أمحد
  .املزدلفة قبل طلوع الشمسأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفاض من 

  ثنا زهري بن حرب، ثنا وهب بن جرير، ثنا: وقال البخاري
  .أيب، عن يونس االيلي، عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عباس

  .أن أسامة كان ردف النيب صلى اهللا عليه وسلم من عرفة إىل املزدلفة، مث أردف الفضل من املزدلفة إىل مىن
  .ال مل يزل النيب صلى اهللا عليه وسلم يليب حىت رمى مجرة العقبةفكالمها ق: قال

من حديث الليث بن سعد، عن أيب الزبري، عن أيب معبد : ورواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وروى مسلم
  .عن ابن عباس عن الفضل بن عباس

عليكم بالسكينة : للناس حني دفعواوكان رديف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال يف عشية عرفة وغداة مجع 
  عليكم حبصى اخلذف الذي يرمي به اجلمرة: وهو كاف ناقته حىت دخل حمسرا وهو من مىن قال

__________  
  .من البخاري، وهو أبو اسحاق السبيعي، ويف االصل ابن اسحاق حتريف) ١(
  .١٦٨٤احلديث  -كتاب احلج  -فتح الباري : من البخاري) ٢(
  .االصل، واستدركت من البخاريسقطت من ) ٣(
  .من البخاري ويف االصل يقيموا حتريف) ٤(

  .أي يدخلوا يف العتمة وهو وقت العشاء اآلخرة: ويعتموا

  .ومل يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يليب حىت رمى اجلمرة: قال
أخربين أبو عمرو املقري، وأبو بكر أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، : وقال احلافظ البيهقي باب االيضاع يف وادي حمسر

ثنا حامت بن إمساعيل، ثنا جعفر بن : الوراق، أنبأنا احلسن بن سفيان، ثنا هشام بن عمار، وأبو بكر بن أيب شيبة قاال
  .حممد، عن أبيه، عن جابر يف حج النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .حىت إذا أتى حمسرا، حرك قليال: قال
  .يب بكر بن شيبةرواه مسلم يف الصحيح عن أ

  .من حديث سفيان الثوري، عن أيب الزبري عن جابر: مث روى البيهقي
أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة وأوضع يف وادي حمسر، وأمرهم أن : قال

  .خذوا عين مناسككم لعلي ال أراكم بعد عامي هذا: يرموا اجلمار مبثل حصى اخلذف وقال
من حديث الثوري، عن عبد الرمحن بن احلارث، عن زيد بن علي عن أبيه، عن عبيد اهللا بن أيب :  روى البيهقيمث

  .رافع عن علي
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفاض من مجع حىت أتى حمسرا، فقرع ناقته حىت جاوز الوادي فوقف، مث أردف 

  .الفضل مث أتى اجلمرة فرماها
  .هكذا رواه خمتصرا
  ثنا أبو أمحد حممد بن عبد اهللا الزبريي، ثنا سفيان بن: وقد قال االمام أمحد

  .عبد الرمحن بن احلارث بن عياش بن أيب ربيعة، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي
أفاض حني غابت إن هذا املوقف وعرفة كلها موقف، و: قال وقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعرفة فقال

  .الشمس وأردف أسامة فجعل يعنق على بعريه والناس يضربون ميينا ومشاال ال يلتفت إليهم
) ١(ويقول السكينة أيها الناس مث أتى مجعا فصلى هبم الصالتني املغرب والعشاء مث بات حىت أصبح مث أتى قزح 

  .هذا املوقف ومجع كلها موقف: فوقف على قزح فقال
حمسرا فوقف عليه فقرع دابته فخبت حىت جاز الوادي مث حبسها، مث أردف الفضل وسار حىت أتى  مث سار حىت أتى

  .اجلمرة فرماها مث أتى املنحر
  .هذا املنحر ومىن كلها منحر: فقال

  .قال واستفتته جارية شابة من خثعم
  ).٢(إن أيب شيخ كبري قد أفند : فقالت

  .فأدي عن أبيك! نعم : نه أن أودي عنه ؟ قالوقد ادركته فريضة اهللا يف احلج فهل جيزئ ع
رأيت شابا وشابة فلم آمن : يا رسول اهللا مل لويت عنق ابن عمك ؟ قال: قال ولوى عنق الفضل فقال له العباس

  .الشيطان عليهما
  .يا رسول اهللا حلقت قبل أن أحنر: مث جاءه رجل فقال: قال

  .قال أحنر وال حرج
  .مث أتاه آخر

  .أحلق أو قصر وال حرج: اهللا أين أفضت قبل أن أحلق قاليا رسول : فقال
  .يا بين عبد املطلب سقايتكم ولوال أن يغلبكم الناس عليها لنزعت معكم: مث أتى البيت فطاف مث أتى زمزم فقال

  .عن أمحد بن حنبل، عن حيىي بن آدم عن سفيان الثوري: وقد رواه أبو داود
  .الزبريي ورواه الترمذي عن بندار عن أيب أمحد

  .وابن ماجه عن علي بن حممد، عن حيىي بن آدم
  .وقال الترمذي حسن صحيح ال نعرفه من حديث علي إال من هذا الوجه



قلت وله شواهد من وجوه صحيحة خمرجة يف الصحاح وغريها فمن ذلك قصة اخلثعمية وهو يف الصحيحني من 
  طريق الفضل وتقدمت يف

__________  
  .الفند أصله الكذب، والفند، اهلرم حىت اخلرف: أفند) ٢..(فةجبل باملزدل: قزح) ١(

  .حديث جابر وسنذكر من ذلك ما تيسر
  .وقد حكى البيهقي باسناد عن ابن عباس أنه أنكر االسراع يف وادي حمسر

  .إمنا كان ذلك من االعراب: وقال
  واملثبت مقدم على النايف قلت: قال

  .ويف ثبوته عنه نظر
  .واهللا أعلم
ح ذلك عن مجاعة من الصحابة عن رسول اهللا وصح من صنيع الشيخني أيب بكر وعمر أهنما كانا يفعالن وقد ص

  .ذلك فروى البيهقي عن احلاكم عن النجاد وغريه
عن أيب علي حممد بن معاذ بن املستهل املعروف بدران عن القعنيب، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن 

خمالف دين النصارى دينها ذكر رميه ) * ١(إليك تعدوا قلقا وضينها : كان يوضع ويقولاملسور بن خمرمة أن عمر 
عليه السالم مجرة العقبة وحدها يوم النحر وكيف رماها ومىت رماها ومن أي موضع رماها وبكم رماها وقطعه 

مجعني، أنه عليه السالم التلبية حني رماها قد تقدم من حديث أسامة والفضل وغريمها من الصحابة رضي اهللا عنهم أ
  .مل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة

حممد بن إسحاق  -يعين إمام االئمة  -أنبأنا االمام أبو عثمان، أنبأنا أبو طاهر بن خزمية، أنبأنا جدي : وقال البيهقي
  .بن خزمية، ثنا علي بن حجر، ثنا شريك، عن عامر بن شقيق، عن أيب وائل عن عبد اهللا

  .لنيب صلى اهللا عليه وسلم فلم يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة بأول حصاةرمقت ا: قال
وبه عن ابن خزمية، ثنا عمر بن حفص الشيباين، ثنا حفص بن غياث، ثنا جعفر بن حممد عن أبيه، عن علي بن 

  .احلسني، عن ابن عباس عن الفضل
بة يكرب مع كل حصاة مث قطع التلبية مع أفضت مع رسول اهللا من عرفات فلم يزل يليب حىت رمى مجرة العق: قال

  .آخر حصاة
قال البيهقي وهذه زيادة غريبة ليست يف الروايات املشهورة عن ابن عباس عن الفضل وان كان ابن خزمية قد 

  .اختارها
  .حدثين أبان بن صاحل عن عكرمة: وقال حممد بن إسحاق

  .مجرة العقبة فلما قذفها أمسك أفضت مع احلسني بن علي فما أزال أمسعه يليب حىت رمى: قال
رأيت أيب علي بن أيب طالب يليب حىت رمى مجرة العقبة وأخربين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقلت ما هذا فقال

  .وسلم كان يفعل ذلك
  .وتقدم من حديث الليث عن أيب الزبري، عن أيب معبد عن ابن عباس عن أخيه الفضل

  .ر الناس يف وادي حمسر حبصى اخلذف الذي يرمى به اجلمرةأن النيب صلى اهللا عليه وسلم أم
  .رواه مسلم



  .عن ابن عباس حدثين الفضل: وقال أبو العالية
  قال قال

هات فألقط يل حصا فلقطت له حصيات مثل حصى اخلذف : يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غداة يوم النحر
  .وإياكم والغلو فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو يف الدينبأمثال هؤالء بأمثال هؤالء، : فوضعهن يف يده فقال

رواه البيهقي وقال جابر يف حديثه حىت أتى بطن حمسر، فحرك قليال مث سلك الطريق الوسطى اليت خترج على 
  اجلمرة الكربى، حىت أتى اجلمرة فرماها بسبع حصيات يكرب مع

__________  
  .كناية عن هزال الناقة املتسع،: حزام الرحل، والقلق: الوضني) ١(

  .كل حصاة منها مثل حصى اخلذف، رمى من بطن الوادي
  .رواه مسلم

وقال جابر رضي اهللا عنه رمى النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعدد ذلك بعد : وقال البخاري
  .الزوال

  .الزبري مسع جابرا وهذا احلديث الذي علقه البخاري أسنده مسلم من حديث ابن جريج أخربين أبو
  .رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس: قال

  .ويف الصحيحني من حديث االعمش عن إبراهيم، عن عبد الرمحن بن يزيد
  .يا أبا عبد الرمحن إن ناسا يرموهنا من فوقها: رمى عبد اهللا من بطن الوادي فقلت: قال
  .الذي ال إله غريه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة لفظ البخاريو: فقال

أنه أتى اجلمرة : من حديث شعبة، عن احلكم، عن إبراهيم، عن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن مسعود: ويف لفظ له
  .الكربى فجعل البيت عن يساره ومىن عن ميينه ورمى بسبع

  .البقرةهكذا أرمى الذي أنزلت عليه سورة : وقال
باب من رمى اجلمار بسبع يكرب مع كل حصاة قاله ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ): ١(مث قال البخاري 

وهذا إمنا يعرف يف حديث جابر من طريق جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر كما تقدم أنه أتى اجلمرة فرماها بسبع 
  .حصيات يكرب مع كل حصاة منها مثل حصى اخلذف

وى البخاري يف هذه الترمجة من حديث االعمش عن إبراهيم عن عبد الرمحن بن يزيد عن عبد اهللا بن مسعود وقد ر
  .أنه رمى اجلمرة من بطن الوادي بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة
  .مث قال من هاهنا والذي ال إله غري قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة

  .الزبري مسع جابر بن عبد اهللاوروى مسلم من حديث ابن جريج أخربين أبو 
  .رأيت رسول اهللا يرمي اجلمرة بسبع مثل حصى اخلذف: قال
  وقال

  .عن ابن عباس -يعين مقسما  -االمام أمحد، ثنا حيىي بن زكريا، ثنا حجاج، عن احلكم، عن أيب القاسم 
  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رمى اجلمرة مجرة العقبة يوم النحر راكبا

  .وقال حسن: ترمذي عن أمحد بن منيع، عن حيىي بن زكريا بن أيب زائدةورواه ال
  .عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن أيب خالد االمحر عن احلجاج بن أرطاة به: وأخرجه ابن ماجه



زياد، عن سليمان بن عمرو بن ) ٢] (أيب [ وقد روى أمحد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث يزيد بن 
  .مه أم جندب االزديةاالحوص، عن أ

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرمي اجلمار من بطن الوادي وهو راكب، يكرب مع كل حصاة ورجل : قالت
  .الفضل بن عباس فازدحم الناس: من خلفه يستره فسألت عن الرجل فقالوا

  .م اجلمرة فارموه مبثل حصى اخلذفيا أيها الناس ال يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميت: فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
رأيته عند مجرة العقبة راكبا ورأيت بني أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس ومل يقم : لفظ أيب داود ويف رواية له قالت

  .عندها
  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر عند مجرة العقبة وهو راكب على بغلة: والبن ماجه قالت

  .ر البغلة هاهنا غريب جداوذكر احلديث وذك
  رأيت: أخربين أبو الزبري مسعت جابر بن عبد اهللا يقول: وقد روى مسلم يف صحيحه من حديث ابن جريج

__________  
  .باب ١٣٨ -يف كتاب احلج ) ١(

  .١٧٥٠احلديث 
  .٣٠٩/  ١زيادة من سنن أيب داود ج ) ٢(

لتأخذوا مناسككم فإين ال أدري لعلي : يوم النحر، ويقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرمي اجلمرة على راحلته
  .ال أحج بعد حجيت هذه

حججت : وروى مسلم أيضا من حديث زيد بن أيب أنيسة، عن حيىي بن احلصني، عن جدته أم احلصني مسعتها تقول
راحلته يوم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حني رمى مجرة العقبة وانصرف وهو على 

  .لتأخذوا مناسككم فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد حجيت هذه: النحر وهو يقول
  .حججت مع رسول اهللا حجة الوداع: ويف رواية قالت

فرأيت أسامة وبالال أحدمها آخذ خبطام ناقة النيب صلى اهللا عليه وسلم واآلخر رافع ثوبه يستره من احلر حىت رمى 
  .مجرة العقبة
  ثنا أبو أمحد حممد بن عبد اهللا الزبريي، ثنا أمين بن: م أمحدوقال االما

  .نابل، ثنا قدامة بن عبد اهللا الكاليب
أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمى مجرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر على ناقة له صهباء، ال ضرب 

  .وال طرد وال إليك إليك
  .سليمان وأيب قرة موسى بن طارق الزبيدي ثالثتهم عن أمين بن نائل به عن وكيع ومعتمر بن: ورواه أمحد أيضا

  .ورواه أيضا عن أيب قرة عن سفيان الثوري عن أمين
  .وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث وكيع به

  .ورواه الترمذي عن أمحد بن منيع عن مروان بن معاوية عن أمين بن نابل به
  .وقال هذا حديث حسن صحيح

كان ابن عمر يرمي مجرة العقبة : عن نافع، قال -يعين العمري  -ثنا نوح بن ميمون، ثنا عبد اهللا : مام أمحدوقال اال
  .على دابته يوم النحر، وكان ال يأيت سائرها بعد ذلك إال ماشيا



  .وزعم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان ال يأتيها إال ماشيا ذاهبا وراجعا
  .عن عبد اهللا العمري به ورواه أبو داود عن القعنيب

مث انصرف إىل املنحر فنحر ثالثا وستني بيده، مث أعطى عليا فنحر ما غري وأشركه يف هديه، مث أمر : فصل قال جابر
  .من كل بدنة ببضعة فجعلت يف قدر فطبخت فأكال من حلمها وشربا من مرقها

  .وسنتكلم على هذا احلديث
رزاق، أنبأنا معمر، عن محيد االعرج، عن حممد بن ابراهيم التيمي، عن عبد ثنا عبد ال: وقال االمام أمحد بن حنبل

  .الرمحن بن معاذ عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم
لينزل املهاجرون هاهنا، وأشار إىل ميمنة القبلة، : خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن ونزهلم منازهلم فقال: قال

  .ىل ميسرة القبلةواالنصار هاهنا، وأشار إ
  .مث لينزل الناس حوهلم

  .وعلمهم مناسكهم ففتحت أمساع أهل مىن حىت مسعوه يف منازهلم: قال
عن أمحد بن حنبل إىل قوله مث لينزل : أرموا اجلمرة مبثل حصى اخلذف وكذا رواه أبو داود: قال فسمعته يقول

  .الناس حوهلم
عن مسدد، عن عبد الوارث، وابن : وارث عن أبيه، وأبو داودوقد رواه االمام أمحد عن عبد الصمد بن عبد ال

من حديث ابن املبارك، عن عبد الوارث، عن محيد بن قيس االعرج، عن حممد بن إبراهيم التيمي، عن عبد : ماجه
خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن مبىن ففتحت أمساعنا حىت كأنا نسمع ما : الرمحن بن معاذ التيمي قال

  .يقول احلديث
  ذكر جابر بن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشرك علي بن أيب طالب يف اهلدي وأن مجاعة اهلدي الذي قدم به علي : عبد اهللا
من اليمن، والذي جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة من االبل، وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنر 

  . بدنةبيده الكرمية ثالثا وستني
  .وذلك مناسب لعمره عليه السالم فإنه كان ثالثا وستني سنة: قال ابن حبان وغريه
ثنا حيىي بن آدم، ثنا زهري، ثنا حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن احلكم، عن مقسم، عن : وقد قال االمام أمحد

  .ابن عباس
ر منها بيده ستني وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل حنر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلج مائة بدنة حن: قال

  .بدنة بضعة فجمعت يف قدر فأكل منها وحسى من مرقها
  .وحنر يوم احلديبية سبعني فيها مجل أيب جهل فلما صدت عن البيت حنت كما حتن إىل أوالدها: قال

سفيان الثوري عن ابن أيب ليلى وقد روى ابن ماجه بعضه عن أيب بكر بن أيب شيبة، وعلي بن حممد، عن وكيع عن 
  .به

ثنا يعقوب، ثنا أيب، عن حممد بن إسحاق حدثين رجل عن عبد اهللا بن أيب جنيح، عن جماهد بن : وقال االمام أمحد
  .جرب، عن ابن عباس

  .أهدى رسول اهللا يف حجة الوداع مائة بدنة حنر منها ثالثني بدنة بيده، مث أمر عليا فنحر ما بقي منها: قال
قسم حلومها وجلودها وجالهلا بني الناس، وال تعطني جزارا منها شيئا وخذ لنا من كل بعري جدية من حلم، : الوق



  .واجعلها يف قدر واحدة حىت نأكل من حلمها وحنسو من مرقها ففعل
  .من حديث جماهد، عن ابن أيب ليلى، عن علي: وثبت يف الصحيحني

م أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وأن ال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قال
  .حنن نعطيه من عندنا: أعطي اجلزار منها شيئا وقال

ثنا حممد بن حامت، ثنا عبد الرمحن بن مهدي، ثنا عبد اهللا بن املبارك، عن حرملة بن عمران، عن عبد : وقال أبو داود
  .ارث الكندياهللا بن احلارث االزدي مسعت عرفة بن احل

  .أدع يل أبا حسن فدعي له علي: شهدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأتى بالبدن فقال: قال
خذ بأسفل احلربة، وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأعالها مث طعنا هبا البدن، فلما فرغ ركب بغلته : فقال

  .وأردف عليا
  .تفرد به أبو داود ويف إسناده ومتنه غرابة

  . أعلمواهللا
  حدثنا أمحد بن احلجاج، أنبأنا عبد اهللا، أنبأنا احلجاج بن أرطاة، عن احلكم عن أيب: وقال االمام أمحد

  .عن ابن عباس -يعين مقسما  -القسم 
  .رمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مجرة العقبة مث ذبح مث حلق: قال

  .بقرة وضحى هو بكبشني أملحني وقد ادعى ابن حزم أنه ضحى عن نسائه بالبقر وأهدى مبىن
ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن سامل : صفة حلقه رأسه الكرمي عليه الصالة والتسليم قال االمام أمحد

  .عن ابن عمر
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلق يف حجته

  .اقعن عبد الرز -هو ابن راهويه  -ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم 
حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه : ان عبد اهللا بن عمر يقول: قال نافع: ثنا أبو اليمان، ثنا شعيب قال: وقال البخاري
  .وسلم يف حجته

  .ورواه مسلم من حديث موسى بن عقبة عن نافع به
  .ن عمرثنا عبد اهللا بن حممد بن أمساء، ثنا جويرية بن أمساء، عن نافع أن عبد اهللا ب: وقال البخاري

  .حلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم: قال
  من حديث: ورواه مسلم

  .الليث، عن نافع به وزاد قال عبد اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرحم اهللا احمللقني مرة أو مرتني
  .يا رسول اهللا واملقصرين قال واملقصرين: قالوا

أهنا مسعت : أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا وكيع وأبو داود الطيالسي، عن حيىي بن احلصني عن جدتهثنا : وقال مسلم
  .رسول اهللا يف حجة الوداع دعا للمحلقني ثالثا وللمقصرين مرة ومل يقل وكيع يف حجة الوداع

أيب زرعة عن عن نافع، عن ابن عمر وعمارة عن ) ١(وهكذا روى هذا احلديث مسلم من حديث مالك وعبيد اهللا 
  .أيب هريرة والعالء بن عبد الرمحن، عن أبيه عن أيب هريرة

  .ثنا حيىي بن حيىي، ثنا حفص بن غياث، عن هشام، عن ابن سريين عن أنس بن مالك: وقال مسلم
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى مىن فأتى اجلمرة فرماها مث أتى منزله مبىن وحنر



  .ر إىل جانبه االمين مث االيسر مث جعل يعطيه الناسخذ وأشا: مث قال للحالق
  .ويف رواية أنه حلق شقه االمين فقسمه بني الناس من شعرة وشعرتني وأعطى شقه االيسر اليب طلحة

  .أنه أعطى االمين اليب طلحة وأعطاه االيسر وأمره أن يقسمه بني الناس: ويف رواية له
  .ثنا سليمان بن املغرية، عن ثابت عن أنس حدثنا سليمان بن حرب،: وقال االمام أمحد

  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واحلالق حيلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن يقع شعرة إال يف يد: قال
  .رجل

  .انفرد به أمحد
بته عائشة أم فصل مث لبس عليه السالم ثيابه وتطيب بعد ما رمى مجرة العقبة، وحنر هديه، وقبل أن يطوف بالبيت طي

  .املؤمنني
ثنا عبد الرمحن بن القاسم بن حممد،  -هو ابن عيينة  -ثنا علي بن عبد اهللا بن املديين، ثنا سفيان : قال البخاري

  .وكان أفضل أهل زمانه
إنه مسع عائشة تقول طيبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيدي هاتني : أنه مسع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول

  .أحرم، وحلله حني أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها حني
ثنا هشيم، أنبأنا منصور، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه : ثنا يعقوب الدورقي وأمحد بن منيع قاال: وقال مسلم
  .عن عائشة

فيه  كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن حيرم وحيل يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب: قالت
  .مسك

  .وروى النسائي من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة
  .طيبت رسول اهللا حلرمه حني أحرم وحلله بعدما رمى مجرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت: قالت

  .أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار عن سامل: وقال الشافعي
  . حلله وإحرامهأنا طيبت رسول اهللا: قال قالت عائشة

  .ورواه عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري، عن سامل عن عائشة فذكره
  .أخربين عمر بن عبد اهللا بن عروة أنه مسع عروة والقاسم خيربان عن عائشة: ويف الصحيحني من حديث ابن جريج

  .طيبت رسول اهللا بيدي بذريرة يف حجة الوداع للحل واالحرام: أهنا قالت
  .من حديث الضحاك بن عثمان، عن أيب الرجال عن أمه عمرة، عن عائشة به: ورواه مسلم

__________  
  .واالمام -ويف التيمورية عبيد اهللا : وعبد اهللا وأشار مصححه يف هامشه: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(

  .وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن احلسن العويف، عن ابن عباس
  .جلمرة فقد حللتم من كل شئ كان عليكم حراما إال النساء حىت تطوفوا بالبيتأنه قال، إذا رميتم ا

إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضمخ رأسه باملسك أفطيب : والطيب يا أبا العباس فقال له: فقال رجل
  نب بنت أمحدثين أبو عبيدة، عن عبد اهللا بن زمعة، عن أبيه وأمه زي: هو أم ال ؟ وقال حممد بن إسحاق

كانت الليلة اليت يدور فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة النحر فكان رسول اهللا : سلمة عن أم سلمة قالت
  .عندي فدخل وهب بن زمعة، ورجل من آل أيب أمية متقمصني



  .ال: أفضتما ؟ قاال: فقال هلما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فانزعا قميصيكما فنزعامها: قال

هذا يوم أرخص لكم فيه إذا رميتم اجلمرة وحنرمت هديا إن كان لكم فقد : ومل يا رسول اهللا ؟ فقال: فقال له وهب
حللتم من كل شئ حرمتم منه إال النساء حىت تطوفوا بالبيت فإذا رميتم ومل تفيضوا صرمت حرما كما كنتم أول مرة 

  .حىت تطوفوا بالبيت
  .حنبل، وحيىي بن معني كالمها عن ابن أيب عدي عن ابن إسحاق فذكره عن أمحد بن: وهكذا رواه أبو داود

  .عن احلاكم عن أيب بكر بن أيب إسحاق، عن أيب املثىن العنربي، عن حيىي بن معني وزاد يف آخره: وأخرجه البيهقي
  .وحدثتين أم قيس بنت حمصن: قال أبو عبيدة

متقمصني، عشية يوم النحر مث رجعوا إلينا عشيا  خرج من عندي عكاشة بن حمصن يف نفر من بين أسد: قالت
وقمصهم على أيديهم حيملوهنا فسألتهم فأخربوها مبثل ما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوهب بن زمعة 

  .وصاحبه وهذا احلديث غريب جدا
  .ال أعلم أحدا من العلماء قال به

] فأفاض [ مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ابرذكر إفاضته صلى اهللا عليه وسلم إىل البيت العتيق قال ج
  .إىل البيت فصلى مبكة الظهر، فأتى بين عبد املطلب وهم يسقون على زمزم) ١(

  .أنزعوا بين عبد املطلب فلوال أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه: فقال
نه عليه السالم ركب إىل مكة قبل الزوال فطاف بالبيت مث ملا فرغ صلى رواه مسلم ففي هذا السياق ما يدل على أ

  .الظهر هناك
  .أخربنا حممد بن نافع، أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر: وقال مسلم أيضا

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفاض يوم النحر مث رجع فصلى الظهر مبىن
ف حديث جابر وكالمها عند مسلم، فإن عللنا هبما أمكن أن يقال إنه عليه السالم صلى الظهر مبكة مث وهذا اخلال

  .رجع إىل مىن فوجد الناس ينتظرونه فصلى هبم واهللا أعلم
ورجوعه عليه السالم إىل مىن يف وقت الظهر ممكن الن ذلك الوقت كان صيفا والنهار طويل وإن كان قد صدر منه 

  م أفعال كثرية يف صدر هذا النهارعليه السال
فإنه دفع فيه من املزدلفة بعدما أسفر الفجر جدا ولكنه قبل طلوع الشمس، مث قدم مىن فبدأ يرمي مجرة العقبة بسبع 

  .حصيات
  مث جاء فنحر بيده ثالثا وستني بدنة وحنر على بقية املائة، مث أخذت

__________  
  .من صحيح مسلم) ١(

  .ضعت يف قدر وطبخت حىت نضجت فأكل من ذلك اللحم وشرب من ذلك املرقمن كل بدنة بضعة وو
ذلك حلق رأسه عليه السالم وتطيب، فلما فرغ من هذا كله ركب إىل البيت وقد خطب عليه ) ١(ويف غبون 

  .السالم يف هذا اليوم خطبة عظيمة ولست أدري أكانت قبل ذهابه إىل البيت أو بعد رجوعه منه إىل مىن
  .لمفاهللا أع

والقصد أنه ركب إىل البيت فطاف به سبعة أطواف راكبا ومل يطف بني الصفا واملروة كما ثبت يف صحيح مسلم 



  .عن جابر وعائشة رضي اهللا عنهما، مث شرب من ماء زمزم، ومن نبيذ متر من ماء زمزم
  .إنه عليه السالم صلى الظهر مبكة كما رواه جابر: فهذا كله مما يقوي قول من قال

  .تمل أنه رجع إىل مىن يف آخر وقت الظهر فصلى بأصحابه مبىن الظهر أيضاوحي
  .وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم، فلم يدر ما يقول فيه وهو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه

  .واهللا أعلم
  .ثنا علي بن حبر وعبد اهللا بن سعيد املعين: وقال أبو داود

  .حممد بن إسحاق، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه عن عائشةثنا أبو خالد االمحر، عن : قاال
أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من آخر يومه حني صلى الظهر مث رجع إىل مىن فمكث هبا ليايل أيام : قالت

  .التشريق يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس كل مجرة بسبع حصيات، ويكرب مع كل حصاة
عائشة قد اتفقا على أنه عليه السالم صلى الظهر يوم النحر مبكة ومها واهللا أعلم أضبط فهذا جابر و: قال ابن حزم

  .لذلك من ابن عمر
كذا قال وليس بشئ فإن رواية عائشة هذه ليست ناصة أنه عليه السالم صلى الظهر مبكة، بل حمتملة إن كان كان 

  .ى الظهرحىت صلى الظهر، وإن كانت الرواية حني صل: احملفوظ يف الرواية
وهو االشبه فإن ذلك دليل على أنه عليه السالم صلى الظهر مبىن قبل أن يذهب إىل البيت وهو حمتمل واهللا سبحانه 

  .وتعاىل أعلم
وعلى هذا فيبقى خمالفا حلديث جابر فإن هذا يقتضي أنه صلى الظهر مبىن قبل أن يركب إىل البيت وحديث جابر 

  يقتضي أنه ركب إىل البيت
  .يصلي الظهر وصالها مبكةقبل أن 

يعين طواف الزيارة إىل  -وقال أبو الزبري عن عائشة وابن عباس أخر النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقد قال البخاري
وهذا والذي علقه البخاري فقد رواه الناس من حديث حيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن مهدي، وفرج بن  -الليل 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أخر الطواف يوم : الزبري، عن عائشة وابن عباس ميمون، عن سفيان الثوري، عن أيب
  .النحر إىل الليل

  .ورواه أهل السنن االربعة من حديث سفيان به
  .وقال الترمذي حسن

 حدثنا حممد بن عبد اهللا، ثنا سفيان، عن أيب الزبري، عن عائشة وابن عمر، أن رسول اهللا صلى اهللا: وقال االمام أمحد
  .عليه وسلم زار ليال

  .فإن محل هذا على أنه أخر ذلك إىل ما بعد الزوال كأنه يقول إىل العشي صح ذلك
وأما إن محل على ما بعد الغروب فهو بعيد جدا وخمالف ملا ثبت يف االحاديث الصحيحة املشهورة من أنه عليه 

  .السالم طاف يوم النحر هنارا، وشرب من سقاية زمزم
  .لذي ذهب يف الليل إىل البيت بسببه فهو طواف الوداعوأما الطواف ا

  .ومن الرواة من يعرب عنه بطواف الزيارة كما سنذكره إن شاء اهللا
  .أو طواف زيارة حمضة قبل طواف الوداع وبعد طواف الصدر الذي هو طواف الفرض

  وقد ورد حديث



__________  
  .ويف غضون ذلك وهو مناسب أكثر :كذا يف االصول، ولعله حتريف، ويف سرية ابن كثري) ١(

  .سنذكره يف موضعه
  .أن رسول اهللا كان يزور البيت كل ليله من ليايل مىن وهذا بعيد أيضا

  .واهللا أعلم
أن رسول : من حديث عمرو بن قيس، عن عبد الرمحن، عن القاسم، عن أبيه عن عائشة: وقد روى احلافظ البيهقي

  .لنحر ظهرية، وزار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع نسائه ليالاهللا أذن الصحابه فزاروا البيت يوم ا
  .وهذا حديث غريب جدا أيضا

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخر الطواف يوم النحر إىل الليل: وهذا قول طاوس وعروة بن الزبري
الشه أنه كان قبل الزوال والصحيح من الروايات وعليه اجلمهور أنه عليه السالم طاف يوم النحر بالنهار، وا

  .وحيتمل أن يكون بعده واهللا أعلم
واملقصود أنه عليه السالم ملا قدم مكة طاف بالبيت سبعا وهو راكب مث جاء زمزم وبنوا عبد املطلب يستقون منها 

  .ويسقون الناس، فتناول منها دلوا فشرب منه وأفرغ عليه منه
  كما قال
، ثنا يزيد بن زريع، ثنا محيد الطويل، عن بكر بن عبد اهللا املزين، مسع ابن أخربنا حممد بن منهال الضرير: مسلم

قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فأتيناه باناء فيه : عباس يقول وهو جالس معه عند الكعبة
  .نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة

  .أحسنتم وأمجلتم هكذا فاصنعوا: وقال
  .ال نريد أن نغري ما أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ابن عباس فنحن

مايل أرى بين عمكم يسقون اللنب والعسل وأنتم تسقون النبيذ، أمن : ويف رواية عن بكر أن اعرابيا قال البن عباس
  .حاجة بكم أم من خبل ؟ فذكر له ابن عباس هذا احلديث

  .كر، عن عبد اهللا أن اعرابيا قال البن عباسحدثنا روح، ثنا محاد، عن محيد، عن ب: وقال أمحد
  .ما شأن آل معاوية يسقون املاء والعسل، وآل فالن يسقون اللنب، وأنتم تسقون النبيذ

أمن خبل بكم أم حاجة ؟ فقال ابن عباس ما بنا خبل وال حاجة ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جاءنا ورديفه 
  .فشرب منه وقال أحسنتم هكذا فاصنعوا -يعين نبيذ السقاية  -هذا أسامة بن زيد فاستسقى فسقيناه من 

عن روح وحممد بن بكر، عن ابن جريج، عن حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس، وداود بن علي : ورواه أمحد
  .بن عبد اهللا بن عباس عن ابن عباس فذكره

عن عكرمة عن ابن ) ٢] (احلذاء [ خالد عن ) ١] (حدثنا خالد [ عن إسحاق بن سليمان : وروى البخاري
  .عباس

فأت رسول اهللا بشراب من ) ٣(يا فضل اذهب إىل أمك : أن رسول اهللا جاء إىل السقاية فاستسقى فقال العباس
  .عندها
  .يا رسول اهللا إهنم جيعلون أيديهم فيه: فقال! اسقين : فقال
  .فيهافشرب منه، مث أتى زمزم وهم يسقون ويعملون ! اسقين : قال



  .اعملوا فإنكم على عمل صاحل: فقال
  .وأشار إىل عاتقه -يعين عاتقه  -لوال أن تغلبوا لنزعت حىت أضع احلبل على هذه : مث قال

سقيت النيب صلى اهللا عليه وسلم من زمزم فشرب وهو : وعنده من حديث عاصم عن الشعيب أن ابن عباس قال
  .قائم
  قال

__________  
  .الد هو خالد الطحانمن صحيح مسلم، وخ) ١(
  .٤٩١/  ٣فتح الباري  ١٦٣٥احلديث  -من البخاري ) ٢(
  .وهي لبابة بنت احلارث اهلاللية أم الفضل وعبد اهللا ابنا العباس) ٣(

  .ما كان يومئذ إال على بعري -عاصم فحلف عكرمة 
  .ويف رواية ناقته
عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثنا هشيم، ثنا يزيد بن أيب زياد، عن عكرمة : وقال االمام أمحد

  .طاف بالبيت وهو على بعري واستلم احلجر مبحجن كان معه
  .إن هذا خيوضه الناس ولكنا نأتيك به من البيت: فقالوا! أسقوين : قال وأتى السقاية فقال

  .ال حاجة يل فيه اسقوين مما يشرب الناس: فقال
  .لد الطحان، عن يزيد بن أيب زياد عن عكرمة، عن ابن عباسعن مسدد، عن خا: وقد روى أبو داود

  .قدم رسول اهللا مكة وحنن نستقي فطاف على راحلته احلديث: قال
ثنا محاد، عن قيس وقال عفان يف حديثه أنبأنا قيس، عن جماهد عن ابن : حدثنا روح وعفان قاال: وقال االمام أمحد

  .عباس
  .سلم إىل زمزم فنزعنا له دلوا فشرب، مث مج فيها مث أفرغناها يف زمزمجاء النيب صلى اهللا عليه و: أنه قال
  .انفرد به أمحد وإسناده على شرط مسلم -لوال أن تغلبوا عليها لنزعت بيدي : مث قال

  .فصل مث إنه صلى اهللا عليه وسلم مل يعد الطواف بني الصفا واملروة مرة ثانية بل اكتفى بطوافه االول
مل يطف النيب : أخربين أبو الزبري، مسعت جابر بن عبد اهللا يقول: حيحه من طريق ابن جريجكما روى مسلم يف ص

  .صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا
  .قلت واملراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا اهلدي وكانوا قارنني
وكانت أدخلت احلج على العمرة  -: قال لعائشة كما ثبت يف صحيح مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .يكفيك طوافك بالبيت وبني الصفا واملروة حلجك وعمرتك -فصارت قارنة 
  .وعند أصحاب االمام أمحد أن قول جابر وأصحابه عام يف القارنني واملتمتعني

  .نهما حتللوهلذا نص االمام أمحد على أن املتمتع يكفيه طواف واحد عن حجه وعمرته وإن حتلل بي
  .وهو قول غريب مأخذه ظاهر عموم احلديث

  .واهللا أعلم
وقال أصحاب أيب حنيفة يف املتمتع كما قال املالكية والشافعية إنه جيب عليه طوافان وسعيان حىت طردت احلنفية 

  .ذلك يف القارن وهو من إفراد مذهبهم أنه يطوف طوافني ويسعى سعيني ونقلوا ذلك عن علي موقوفا



عنه مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد قدمنا الكالم على ذلك كله عند الطواف وبينا أن أسانيد وروي 
  .ذلك ضعيفة خمالفة لالحاديث الصحيحة

  .واهللا أعلم
  .فصل مث رجع عليه السالم إىل مىن بعد ما صلى الظهر مبكة كما دل عليه حديت جابر

مها مسلم كما تقدم قريبا وميكن اجلمع بينهما بوقوع ذلك مبكة ومبىن رجع فصلى الظهر مبىن روا: وقال ابن عمر
  .واهللا أعلم

  .وتوقف ابن حزم يف هذا املقام فلم جيزم فيه بشئ وهو معذور لتعارض النقلني الصحيحني فيه فاهللا أعلم
لى اهللا عليه أفاض رسول اهللا ص: وقال حممد بن إسحاق، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت

وسلم من آخر يومه حني صلى الظهر مث رجع إىل مىن فمكث هبا ليايل أيام التشريق يرمي اجلمرات إذا زالت 
  .الشمس كل مجرة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاة

  .ورواه أبو داود منفردا به
  .وهذا يدل على أن ذهابه عليه السالم إىل مكة يوم النحر كان بعد الزوال

  .حديث ابن عمر قطعا ويف منافاته حلديث جابر نظروهذا ينايف 
  .واهللا أعلم

فصل وقد خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذا اليوم الشريف خطبة عظيمة تواترت هبا االحاديث وحنن 
  .نذكر منها ما يسره اهللا عز وجل

  .باب اخلطبة أيام مىن): ١(قال البخاري 
  .بن سعيد، ثنا فضيل بن غزوان، ثنا عكرمة عن ابن عباسحدثنا علي بن عبد اهللا، ثنا حيىي 

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس، يوم النحر
  .يوم حرام: يا أيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا: فقال
  .بلد حرام: فأي بلد هذا ؟ قالوا: قال
ضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فإن دماءكم وأموالكم وأعرا: شهر حرام قال: فأي شهر هذا ؟ قالوا: قال

  .يف بلدكم هذا يف شهركم هذا
فوالذي نفسي بيده إهنا : اللهم هل بلغت اللهم قد بلغت قال ابن عباس: فأعادها مرارا مث رفع رأسه فقال: قال

  .فليبلغ الشاهد الغائب ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض -لوصيته إىل أمته 
  .الفالس عن حيىي القطان به ورواه الترمذي عن
  .وقال حسن صحيح
، عن حممد بن سريين أخربين عبد الرمحن بن )٢(حدثنا عبد اهللا بن حممد، ثنا أبو عامر، ثنا قرة : وقال البخاري أيضا

  أيب بكرة، عن أبيه ورجل أفضل يف نفسي من عبد الرمحن
  .محيد بن عبد الرمحن، عن أيب بكرة رضي اهللا عنه

  .أتدرون أي يوم هذا ؟ قلنا اهللا ورسوله أعلم: النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر فقال خطبنا: قال
  .فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه

  .اهللا ورسوله أعلم: أي شهر هذا ؟ قلنا: قال! بلى : أليس هذا يوم النحر ؟ قلنا: قال



  .فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه
  .اهللا ورسوله أعلم: أي بلد هذا ؟ قلنا: قال! بلى : ؟ قلناأليس ذو احلجة : قال

  .فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه
فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم : قال! بلى : أليس بالبلدة احلرام ؟ قلنا: قال

  .هذا يف بلدكم هذا إىل يوم تلقون ربكم
اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فال ترجعوا بعدي : قال! نعم : أال هل بلغت ؟ قالوا

  .كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض
  .ورواه البخاري ومسلم من طرق عن حممد بن سريين به

  .من حديث عبد اهللا بن عون، عن ابن سريين، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه فذكره: ورواه مسلم
  .مث انكفأ إىل كبشني أملحني فذحبهما وإىل جذيعة من الغنم فقسمها بيننا: وزاد يف آخره

  .ثنا إمساعيل، أنبأنا أيوب، عن حممد بن سريين عن أيب بكرة: وقال االمام أمحد
أال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهللا السموات : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب يف حجته فقال

  سنة اثىن عشر شهرا منها أربعةواالرض، ال
__________  

  .باب ١٣٢ -يف كتاب احلج ) ١(
  .١٧٣٩احلديث 

  .أبو عامر هو العقدي، وقرة هو ابن خالد) ٢(

  .حرم، ثالثة متواليات ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب مضر الذي بني مجادى وشعبان
  .اهللا ورسوله أعلم: أال أي يوم هذا ؟ قلنا: مث قال
  .حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه فسكت

  .اهللا ورسوله أعلم: أي شهر هذا ؟ قلنا: مث قال! بلى : أليس يوم النحر ؟ قلنا: قال
  .فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه

  .اهللا ورسوله أعلم: أي بلد هذا ؟ قلنا: مث قال! قال أليس ذا احلجة ؟ قلنا بلى 
  .هفسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امس

قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة  -الحسبه  -فإن دماءكم وأموالكم : قال! بلى : أليست البلدة ؟ قلنا: قال
  يومكم هذا يف شهركم

هذا يف بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم أال ال ترجعوا بعدي ضالال يضرب بعضكم رقاب 
  .بعض، أال هل بلغت

  .ل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من مسعهأال ليبلغ الشاهد الغائب فلع
  .هكذا وقع يف مسند االمام أمحد عن حممد بن سريين عن أيب بكرة

  .وهكذا رواه أبو داود عن مسدد
  .عن أيوب عن ابن سريين عن أيب بكرة به -وهو ابن علية  -والنسائي عن عمرو بن زرارة كالمها عن إمساعيل 

جاه من غري وجه عن أيوب وغريه عن حممد بن سريين، عن عبد الرمحن بن وهو منقطع الن صاحبا الصحيح أخر



  .أيب بكرة عن أبيه به
  .ثنا حممد بن املثىن، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عاصم بن حممد بن زيد، عن أبيه عن ابن عمر: وقال البخاري أيضا

  .اهللا ورسوله أعلم: أتدرون أي يوم هذا ؟ قالوا: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم مبىن: قال
  .اهللا ورسوله أعلم: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا ؟ قالوا: قال
  .بلد حرام: قال
  .اهللا ورسوله أعلم: أفتدرون أي شهر هذا ؟ قالو: قال
  .شهر حرام: قال
  .هذافإن اهللا حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم : قال

وقد أخرجه البخاري يف أماكن متفرقة من صحيحه وبقية اجلماعة إال الترمذي من طرق عن حممد بن زيد بن عبد 
  .اهللا بن عمر، عن جده عبد اهللا بن عمر، فذكره قال البخاري

احلجة  وقف النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر بني اجلمرات يف: أخربين نافع عن ابن عمر: وقال هشام بن الغاز
  .اليت حج هبذا

  .هذا يوم احلج االكرب: وقال
  .اللهم أشهد: فطفق النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .هذه حجة الوداع: وودع الناس فقالوا
  .عن مؤمل بن الفضل، عن الوليد بن مسلم: وقد أسند هذا احلديث أبو داود

ن هشام بن الغاز بن ربيعة اجلرشي أيب العباس عن هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد كالمها ع: وأخرجه ابن ماجه
  ).١(الدمشقي به 

  .وقيامه عليه السالم هبذه اخلطبة عند اجلمرات حيتمل أنه بعد رميه اجلمرة يوم النحر وقبل طوافه
حدثنا عمرو : وحيتل أنه بعد طوافه ورجوعه إىل مىن ورميه باجلمرات لكن يقوي االول ما رواه النسائي حيث قال

عن زيد بن أيب أنيسة، عن حيىي بن حصني االمحسي، ) ٢(ام احلراين، ثنا حممد بن سلمة، عن أيب عبد الرحيم بن هش
  )٣(عن جدته أم حصني 
__________  

  .أيب عبد اهللا الدمشقي: يف اخلالصة) ١(
  .أبو عبد الرحيم وامسه خالد بن أيب يزيد وهو خال حممد بن مسلمة روى عنه وكيع وحجاج االعور) ٢(
هي االمحسية صحابية شهدت حجة الوداع مع النيب صلى اهللا عليه وآله روى عنها حيىي بن : أم احلصني) ٣(

  .احلصني، والعيزار بن حريث

حججت يف حجة النيب صلى اهللا عليه وسلم فرأيت بالال آخذا بقود راحلته، وأسامة بن زيد رافع عليه ثوبه : قالت
  .رة العقبةيظله من احلر وهو حمرم حىت رمى مج

  .مث خطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه وذكر قوال كثريا
حججت مع : من حديث زيد بن أيب أنيسة، عن حيىي بن احلصني، عن جدته أم احلصني قالت: وقد رواه مسلم

ر رسول اهللا حجة الوداع فرأيت أسامة وبالال أحدمها آخذ خبطام ناقة رسول اهللا، واآلخر رافع ثوبه يستره من احل
  .حىت رمى مجرة العقبة



  .فقال رسول اهللا قوال كثريا: قالت
  .يقودكم بكتاب اهللا فامسعوا له وأطيعوا -أسود : حسبتها قالت -إن أمر عليكم عبد جمدع : مث مسعته يقول

  .عن جابر -ذكوان السمان  -وهو  -ثنا حممد بن عبيد اهللا، ثنا االعمش، عن أيب صاحل : وقال االمام أمحد
  .يومنا هذا: أي يوم أعظم حرمة ؟ قالوا: طبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم النحر فقالقال خ
  .شهرنا هذا: أي شهر أعظم حرمة ؟ قالوا: قال
  .بلدنا هذا: أي بلد أعظم حرمة ؟ قالوا: قال
  .نعم: قالوا فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركم هذا هل بلغت: قال
  .اللهم اشهد: قال

  .انفرد به أمحد من هذا الوجه وهو على شرط الصحيحني
  .ورواه أبو بكر بن أيب شيبة عن أيب معاوية عن االعمش به

  .وقد تقدم حديث جعفر بن حممد، عن أبيه عن جابر يف خطبته عليه السالم يوم عرفة
  .فاهللا أعلم

  .عيسى بن يونس، عن االعمش، عن أيب صاحل عن أيب سعيد اخلدري ثنا علي بن حبر، ثنا: قال االمام أمحد
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع فذكر معناه: قال قال

  .عن هشام بن عمار، عن عيسى بن يونس به: وقد رواه ابن ماجه
  .وإسناده على شرط الصحيحني

  .فاهللا أعلم
  .ام، ثنا حفص، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة وأيب سعيدحدثنا أبو هش: وقال احلافظ أبو بكر البزار

  .يوم حرام: أي يوم هذا ؟ قالوا: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب فقال
  :قال

  .فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا
  .ن أيب صاحل، عن أيب هريرة، وأيب سعيدرواه أبو معاوية، عن االعمش، ع: مث قال البزار

  .ومجعهما لنا أبو هشام عن حفص بن غياث عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة وأيب سعيد
قلت وتقدم رواية أمحد له عن حممد بن عبيد الطنافسي، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن جابر بن عبد اهللا فلعله 

  .عند أيب صاحل عن الثالثة
  .واهللا أعلم

  .وقال هالل بن يساف، عن سلمة بن قيس االشجعي
إمنا هن أربع، ال تشركوا باهللا شيئا، وال تقتلوا النفس : قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع

  .اليت حرم اهللا إال باحلق، وال تزنوا، وال تسرقوا
من حديث :  عليه وسلم وقد رواه أمحد والنسائيفما أنا بأشح عليهن مين حني مسعتهن من رسول اهللا صلى اهللا: قال

  .منصور، عن هالل بن يساف
  .وكذلك رواه سفيان بن عيينة، والثوري عن منصور

  .وقال ابن حزم يف حجة الوداع



حدثنا أمحد بن عمر بن أنس العذري، ثنا أبو ذر عبد اهللا بن أمحد اهلروي االنصاري، ثنا أمحد بن عبدان احلافظ 
نا سهل بن موسى بن شريزاد، ثنا موسى بن عمرو بن عاصم، ثنا أبو العوام، ثنا حممد بن جحادة، عن باالهواز، ث

  .زياد بن عالقة، عن أسامة بن شريك
  أمك وأباك وأختك: شهدت رسول اهللا يف حجة الوداع وهو خيطب وهو يقول: قال

  .و يربوعيا رسول اهللا قبلنا بن: فجاء قوم فقالوا: وأخاك مث أدناك أدناك قال
  .فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال جتين نفس على أخرى

  .مث سأله رجل نسي أن يرمي اجلمار
  .ارم وال حرج: فقال

  .طف وال حرج: فقال: يا رسول اهللا نسيت الطواف: مث أتاه آخر فقال
  .اذبح وال حرج: مث أتاه آخر حلق قبل أن يذبح قال
  .ال حرج ال حرج: فما سألوه يومئذ عن شئ إال قال

  .قد أذهب اهللا احلرج إال رجال اقترض امرأ مسلما فذلك الذي حرج وهلك: مث قال
  .ما أنزل اهللا داء إال أنزل له دواء إال اهلرم: وقال

  .وقد روى االمام أمحد وأهل السنن بعض هذا السياق من هذه الطريق
  .حسن صحيح: وقال الترمذي

 شعبة، عن علي بن مدرك مسعت أبا زرعة حيدث عن جرير وهو جده عن النيب ثنا حجاج، حدثين: وقال االمام أمحد
  .صلى اهللا عليه وسلم
  يا جرير استنصت: قال يف حجة الوداع

  .الناس
  .ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض: مث قال يف خطبته
  .عن غندر وعن ابن مهدي كل منهما عن شعبة به: مث رواه أمحد
  .صحيحني من حديث شعبة بهوأخرجاه يف ال

استنصت الناس مث قال عند : بلغنا أن جريرا قال قال رسول اهللا: وقال أمحد ثنا ابن منري، ثنا إمساعيل، عن قيس قال
  .ذلك ال أعرفن بعد ما أرى ترجعون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

  .ورواه النسائي من حديث عبد اهللا بن منري به
  .ن السري، عن أيب االحوص، عن ابن غرقدة عن سليمان بن عمرو عن أبيهثنا هناد ب: وقال النسائي

  .أيها الناس ثالث مرات أي يوم هذا قالوا يوم احلج االكرب: شهدت رسول اهللا يف حجة الوداع يقول: قال
 فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا وال جيين جان على والده،: قال

أال إن الشيطان قد يئس أن يعبد يف بلدكم هذا ولكن سيكون له طاعة يف بعض ما حتتقرون من أعمالكم فريضى، 
  .أال وإن كل ربا من ربا اجلاهلية يوضع لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون، وذكر متام احلديث

  .يوم النحر) ١(باب من قال خطب : وقال أبو داود
: ثنا اهلرماس بن زياد الباهلي قال -هو ابن عمار  -اهللا، ثنا هشام بن عبد امللك، ثنا عكرمة حدثنا هارون بن عبد 

  .يوم االضحى مبىن) ٢(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس على ناقته العضباء 



  .ورواه أمحد والنسائي من غري وجه عن عكرمة بن عمار عن اهلرماس
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس مبىن يوم النحر على ناقته العضباء كان أيب مرديف فرأيت: قال

  .لفظ أمحد وهو من ثالثيات املسند وهللا احلمد
مسعت ) ٤] (الكالعي [ ثنا مؤمل الفضل احلراين، ثنا الوليد، ثنا ابن جابر، ثنا سليم بن عامر ) ٣(مث قال أبو داود 
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبىن يوم مسعت خطبة رسول: أبا أمامة يقول

__________  
  .خيطب: ، ويف االصل١٩٨/  ٢من سنن أيب داود ) ١(

  .١٩٥٤واحلديث 
  .مقطوعة االذن: العضباء) ٢(

  .كل قطع يف االذن فهو جدع، فإن جاوز الربع فهي عضباء: قال االصمعي
  .العضباء مشقوقة االذن: يلالعضباء اليت قطع نصف اذهنا فما فوق، وقال اخلل: وقال أبو عبيد
  .العضباء اسم هلا: وقال احلريب

  .٢٦٢، ٢٥١/  ٥، ورواه أمحد يف مسنده ج ١٩٥٥احلديث  -املصدر السابق ) ٣(
  .من سنن أيب داود) ٤(

  .ثنا عبد الرمحن، عن معاوية بن صاحل، عن سليم بن عامر الكالعي: النحر وقال االمام أمحد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يومئذ على اجلدعاء واضع رجليه يف الغرز مسعت : مسعت أبا أمامة يقول
  .يتطاول ليسمع الناس

اعبدوا ربكم، " يا رسول اهللا ماذا تعهد إلينا فقال : فقال بأعال صوته أال تسمعون ؟ فقال رجل من طوائف الناس
  .يا أبا أمامة مثل ما أنت يومئذ: فقلت" وصلوا مخسكم، وصوموا شهركم وأطيعوا إذا أمرمت تدخلوا جنة ربكم 

  .أنا يومئذ ابن ثالثني سنة أزاحم البعري أزحزحه قدما لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
عن زيد بن احلباب، عن معاوية بن صاحل، وأخرجه الترمذي عن موسى بن عبد الرمحن الكويف، : ورواه أمحد أيضا

  .عن زيد بن احلباب
  .وقال حسن صحيح

: ثنا أبو املغرية، ثنا إمساعيل بن عباس، ثنا شرحبيل بن مسلم اخلوالين، مسعت أبا أمامة الباهلي يقول: ال االمام أمحدق
يف خطبته عام حجة الوداع إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .م على اهللاوصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر احلجر، وحساهب
ومن ادعى إىل غري أبيه أو انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنه اهللا التابعة إىل يوم القيامة، ال تنفق امرأة من بيتها إال بأذن 

  .زوجها
  .فقيل يا رسول اهللا وال الطعام

  .ذاك أفضل أموالنا: قال
  ).١(عيم غارم العارية مؤداة واملنحة مردودة، والدين مقضى، والز: مث قال رسول اهللا

  .ورواه أهل السنن االربعة من حديث إمساعيل بن عياش
  .حسن: وقال الترمذي



  .يوم النحر) ٢(رمحه اهللا باب مىت خيطب : مث قال أبو داود
  .حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي، ثنا مروان، عن هالل بن عامر املزين، حدثين رافع بن عمرو املزين

 صلى اهللا عليه وسلم خيطب الناس مبىن حني ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي يعرب عنه رأيت رسول اهللا: قال
  .والناس بني قائم وقاعد

  .عن دحيم، عن مروان الفزاري به: ورواه النسائي
  .حدثنا أبو معاوية، ثنا هالل بن عامر املزين عن أبيه: وقال االمام أمحد

  .على بغلة وعليه برد أمحر رأيت رسول اهللا خيطب الناس مبىن: قال
  .ورجل من أهل بدر بني يديه يعرب عنه: قال
  فجئت حىت أدخلت يدي: قال

  .بني قدمه وشراكه
  .فجعلت أعجب من بردها: قال

  .حدثنا حممد بن عبيد ثنا شيخ من بين فزارة، عن هالل بن عامر املزين عن أبيه
  .رأيت رسول اهللا على بغلة شهباء وعلي يعرب عنه: قال

  .ورواه أبو داود من حديث أيب معاوية عن هالل بن عامر
حدثنا مسدد، ثنا عبد الوارث، عن محيد االعرج، عن : باب من يذكر االمام يف خطبته مبىن): ٣(مث قال أبو داود 

  .حممد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرمحن بن معاذ التيمي
ففتحت أمساعنا حىت كنا نسمع ما يقول وحنن يف منازلنا،  خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن مبىن: قال

  فطفق يعلمهم مناسكهم حىت بلغ
__________  

  .٢٦٧/  ٥و  ٢٣٨/  ٤مسند االمام أمحد ج ) ١(
  .١٩٥٦حديث  ١٩٨/  ٢ج : أي وقت خيطب: يف السنن) ٢(
  .١٩٨/  ٢ج  -يف كتاب املناسك ) ٣(

  .١٩٥٧: واحلديث رقم

  ).١(مث قال حصى اخلذف  اجلمار، فوضع السباحتني
  .مث أمر املهاجرين فنزلوا يف مقدم املسجد، وأمر االنصار فنزلوا من وراء املسجد مث نزل الناس بعد ذلك

  .وقد رواه أمحد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه
  .وأخرجه النسائي من حديث ابن املبارك عن عبد الوارث كذلك

عبد الرزاق عن معمر عن حممد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرمحن بن معاذ عن  له عن) أمحد(وتقدم رواية االمام 
  .رجل من الصحابة) ٢(

  .فاهللا أعلم
وثبت يف الصحيحني، من حديث ابن جريج، عن الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

كنت أحسب أن كذا وكذا قبل : إليه رجل فقالأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينا هو خيطب يوم النحر فقام 
  .كذا وكذا



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم افعل وال حرج: كنت أحسب أن كذا وكذا قبل كذا، فقال: مث قام آخر فقال
  .وأخرجاه من حديث مالك

  .زاد مسلم ويونس عن الزهري به
  .وله ألفاظ كثرية ليس هذا موضع استقصائها

  .وباهللا املستعان ويف لفظ الصحيحنيوحمله كتاب االحكام 
  .افعل وال حرج: قال فما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك اليوم عن شئ قدم وال أخر إال قال

  فصل
مث نزل عليه السالم مبىن حيث املسجد اليوم فيما يقال، وأنزل املهاجرين مينته، واالنصار يسرته، والناس حوهلم من 

  .بعدهم
أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا علي بن حممد بن عقبة الشيباين بالكوفة، ثنا إبراهيم بن : فظ البيهقيوقال احلا

إسحاق الزهري، ثنا عبيد اهللا بن موسى، أنبأنا إسرائيل، عن إبراهيم بن املهاجر، عن يوسف بن ماهك عن أم 
  .مسيكة عن عائشة

  .اء يظلكقيل يا رسول اهللا أال نبين لك مبىن بن: قالت
  .ال مىن مناخ من سبق: قال

  .وهذا إسناد ال بأس به وليس هو يف املسند وال يف الكتب الستة من هذا الوجه
 -أو أبو حريز ) ٣] (حدثين حريز [ ثنا أبو بكر حممد بن خالد الباهلي، ثنا حيىي، عن ابن جريج : وقال أبو داود

إنا نتبايع بأموال الناس فيأيت أحدنا مكة، : ل ابن عمر قالأنه مسع عبد الرمحن بن فروخ، يسأ -الشك من حيىي 
  .أما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبات مبىن وظل: فيبيت على املال فقال

  .انفرد به أبو داود
: ثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا ابن منري وأبو أسامة، عن عبيد اهللا، عن نافع عن ابن عمر قال): ٤(مث قال أبو داود 

  .ذن العباس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته فأذن لهاستأ
__________  

  .حبصى اخلذف: فوضع اصبعيه السبابتني، مث قال: العبارة عند أيب داود) ١(
ى احلديث روي احلديث بثالثة طرق ثبت هبا ان عبد الرمحن من الصحابة، وأنه رو: قال صاحب الفتح الرباين) ٢(

بدون واسطة بينه وبني النيب صلى اهللا عليه وآله، ورواه مرة بواسطة، وحيتمل انه هو، وأراد عدم التصريح باسم 
  .نفسه المر ما، فقال عن رجل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله يعين نفسه

  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٣(
  ).١٩٥٨(حديث  ١٩٨/  ٢ج  -كتاب املناسك  -واحلديث يف سنن أيب داود 

  .١٩٥٩حديث  -املصدر السابق ) ٤(
  .١٩٩/  ٢ج 

وأيب : وأيب ضمرة أنس بن عياض زاد مسلم: وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث عبد اهللا بن منري زاد البخاري
  .أسامة محاد بن أسامة

  .به وقد علقه البخاري عن أيب أسامة وعقبة بن خالد كلهم عن عبيد اهللا بن عمر



  وقد كان صلى اهللا عليه وسلم يصلي بأصحابه مبىن ركعتني كما ثبت عنه ذلك يف
  .الصحيحني من حديث ابن مسعود وحارثة بن وهب رضي اهللا عنهما

  .وهلذا ذهب طائفة من العلماء إىل أن سبب هذا القصر النسك كما هو قول طائفة من املالكية وغريهم
أمتوا فإنا قوم سفر فقد غلط إمنا قال ذلك رسول اهللا : ان يقول مبىن الهل مكةإنه عليه السالم ك: قالوا ومن قال

  .صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح وهو نازل باالبطح كما تقدم
  .واهللا أعلم

وكان صلى اهللا عليه وسلم يرمي اجلمرات الثالث يف كل يوم من أيام مىن بعد الزوال كما قال جابر فيما تقدم 
  .بن عمر فيما سلف كل مجرة بسبع حصيات يكرب مع كل حصاةماشيا كما قال ا

  .ويقف عند االوىل وعند الثانية يدعو اهللا عز وجل وال يقف عند الثالثة
ثنا أبو خالد االمحر، عن حممد بن إسحاق عن عبد : ثنا علي بن حبر وعبدد اهللا بن سعيد املعين قاال: قال أبو داود

أفاض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من آخر يومه حني صلى : ئشة قالتالرمحن بن القاسم، عن أبيه عن عا
أيام التشريق، يرمي اجلمرة إذا زالت الشمس، كل مجرة بسبع ) ١] (ليايل [ الظهر، مث رجع إىل مىن فمكث هبا 

  .هاحصيات ويكرب مع كل حصاة ويقف عند االوىل والثانية فيطيل املقام ويتضرع ويرمي الثالثة ال يقف عند
  .انفرد به أبو داود

  .عن يونس بن يزيد، عن الزهري عن سامل عن ابن عمر: وروى البخاري من غري وجه
أنه كان يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات يكرب على إثر كل حصاة مث يتقدم مث يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويال، 

فيقوم مستقبل القبلة ويدعو، ويرفع يديه  ويدعو ويرفع يديه، مث يرمي الوسطى، مث يأخذ ذات الشمال فيسهل
هكذا رأيت رسول : ويقوم طويال، مث يرمي مجرة ذات العقبة من بطن الوادي، وال يقف عندها مث ينصرف فيقول

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعله
  .قام ابن عمر عند العقبة، بقدر قراءة سورة البقرة: وقال وبرة بن عبد الرمحن

  .رت قيامه بعد قراءة سورة يوسف ذكرمها البيهقيوقال أبو جملز حز
  .حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن أبيه عن أيب القداح عن أبيه: وقال االمام أمحد

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما
ن جريج، أخربين حممد بن أيب بكر بن حممد بن عمرو، عن أبيه عن وقال أمحد ثنا حممد بن أيب بكر وأنبأ روح ثنا اب

  .أيب القداح بن عاصم بن عدي عن أبيه
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فريموا يوم النحر مث يدعوا يوما وليلة مث يرموا الغد

  ثنا عبد الرمحن، ثنا مالك عن: وقال االمام أمحد
  .بن بكر عن أبيه عن أيب القداح بن عاصم بن عدي عن أبيه عبد اهللا

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص لرعاء االبل يف البيتوتة مبىن حىت يرموا يوم النحر مث يرمون يوم النحر مث 
  ).١(يرمون الغد أو من بعد الغد ليومني مث يرمون يوم النفر 

  .وكذا رواه عن عبد الرزاق عن مالك بنحوه
  وقد رواه أهل السنن

__________  



  .١٩٧٣حديث رقم  ٢٠١/  ٢من سنن أيب داود ج ) ١(
  = الثامن يوم التروية، والتاسع عرفة، والعاشر : لستة أيام متوالية من أيام ذي احلجة أمساء: قال ابن حجر) ٢(

  .االربعة من حديث مالك ومن حديث سفيان بن عيينة به
  .حورواية مالك أص: قال الترمذي

  .وهو حديث حسن صحيح
فصل فيما ورد من االحاديث الدالة على أنه عليه السالم خطب الناس مبىن يف اليوم الثاين من أيام التشريق وهو 

حدثنا حممد بن العالء، أنبأنا ابن املبارك، عن إبراهيم بن نافع، عن ): ١(أوسطها قال أبو داود باب أي يوم خيطب 
  .جلني من بين بكرابن أيب جنيح عن أبيه عن ر

رأينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب بني أوسط أيام التشريق، وحنن عند راحلته وهي خطبة رسول اهللا : قاال
  .صلى اهللا عليه وسلم اليت خطب مبىن

  .إنفرد به أبو داود
حدثتين جديت سراء بنت ) ٢(ثنا حممد بن بشار، ثنا أبو عاصم، ثنا ربيعة بن عبد الرمحن بن حصني : مث قال أبو داود

  .-وكانت ربة بيت يف اجلاهلية  -نبهان 
: قال! اهللا ورسوله أعلم : أي يوم هذا ؟ قلنا: خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: قالت

  .أليس أوسط أيام التشريق
  .انفرد به أبو داود

  .خطب أوسط أيام التشريقأنه ) ٣(وكذلك قال عم أيب حرة الرقاشي : قال أبو داود
ثنا عثمان، ثنا محاد بن سلمة، أنبأنا علي بن زيد، عن : متصال مطوال فقال) ٤(وهذا احلديث قد رواه االمام أمحد 

  .أيب حرة الرقاشي عن عمه
  .كنت آخذا بزمام ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس: قال
يف يوم حرام وشهر حرام : الناس أتدرون يف أي شهر أنتم وىف أي يوم أنتم ويف أي بلد أنتم ؟ قالوا يا أيها: فقال

  .وبلد حرام
  فإن: قال

  .دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل أن تلقونه
موا أال ال تظلموا، إنه ال حيل مال امرء مسلم إال بطيب نفس امسعوا مين تعيشوا، أال ال تظلموا أال ال تظل: مث قال

) ٥(منه، أال إن كل دم ومال ومأثرة كانت يف اجلاهلية حتت قدمي هذه إىل يوم القيامة، وإن أول دم يوضع دم 
  .ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب كان مسترضعا يف بين سعد فقتلته هذيل

إن اهللا قضى أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد املطلب لكم رؤوس أموالكم أال إن كل ربا يف اجلاهلية موضوع و
إن عدة * (ال تظلمون وال تظلمون، أال وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق اهللا السموات واالرض مث قرأ 

  الشهور عند اهللا اثنا عشر شهرا يف كتاب اهللا يوم
__________  

  .ثاين عشر النفر االول، والثالث عشر النفر الثاينالنحر، واحلادي عشر القر، وال= 
  .انكره عليه النووي -وذكر مكي بن أيب طالب ان السابع يسمى يوم الزينة 



  .وأيام التشريق هي الثالثة االيام اليت بعد يوم النحر
  .يوم الرؤوس -الثاين منها  -وأوسطها 

  .مسي بذلك الهنم كانوا يأكلون فيه رؤوس االضاحي
  .باب أي يوم خيطب مبىن: كتاب املناسك -السنن  يف) ١(
  .ابن حصن: يف سنن أيب داود) ٢(
  .يف االصل أبو محزة، وما أثبتناه من السنن، وميزان االعتدال واخلالصة) ٣(
  .٧٢/  ٥ومسند االمام أمحد ج  ١٩٧/  ٢ج  -سنن أيب داود ) ٤(
  .كذا يف االصول دم ربيعة، وقد تقدم انه ابن ربيعة) ٥(

، ] ٣٧ - ٣٦التوبة [ ، ) *لق السموات واالرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فال تظلموا فيهن أنفسكمخ
أال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أال إن الشيطان قد يئس أن يعبده املصلون ولكنه يف 

النفسهن شيئا، وإن هلن عليكم حقا ولكم  ال ميلكن) ١(التحريش بينكم، واتقوا اهللا يف النساء فإهنن عندكم عوان 
  .عليهن حق أن ال يوطئن فرشكم أحد غريكم، وال يأذن يف بيوتكم الحد تكرهونه

فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف املضاجع واضربوهن ضربا غري مربح، وهلن رزقهن وكسوهتن 
  باملعروف، وإمنا أخذمتوهن بأمانة اهللا وأستحللتم فروجهن بكلمة

: مث قال! أال هل بلغت أال هل بلغت : هللا، أال ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها وبسط يده وقالا
  .ليبلغ الشاهد الغائب فإنه رب مبلغ أسعد من سامع

  ).٢(قد واهللا بلغوا أقواما كانوا أسعد به : قال محيد قال احلسن حني بلغ هذه الكلمة
عن موسى بن إمساعيل، عن محاد بن سلمة، عن علي بن زيد بن : ب النكاح من سننهوقد روى أبو داود يف كتا

  .عن عمه ببعضه يف النشوز -وامسه حنيفة  -جدعان، عن أيب حرة الرقاشي 
جاء أنه خطب يوم الرؤوس وهو اليوم الثاين من يوم النحر بال خالف عن أهل مكة، وجاء أنه أوسط : قال ابن حزم

: البقرة) * [ وكذلك جعلناكم أمة وسطا* (مل على أن أوسط مبعىن أشرف كما قال تعاىل أيام التشريق فيحت
١٤٣ .[  

  .وهذا املسلك الذى سلكه ابن حزم بعيد
  .واهللا أعلم

حدثنا الوليد بن عمرو بن مسكني، ثنا أبو مهام حممد بن الزبرقان، ثنا موسى بن : وقال احلافظ أبو بكر البزار
نزلت هذه السورة على رسول اهللا صلى : ن دينار، وصدقة بن يسار عن عبد اهللا بن عمر قالعبيدة، عن عبد اهللا ب

  .اهللا عليه وسلم مبىن وهو يف أوسط أيام التشريق يف حجة الوداع
فرحلت له مث ركب، فوقف الناس ) ٣(فعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء ) * إذا جاء نصر اهللا والفتح* (

  .ليه ما شاء اهللا من املسلمني، فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهلهبالعقبة فاجتمع إ
أما بعد أيها الناس، فإن كل دم كان يف اجلاهلية فهو هدر، وإن أول دمائكم أهدر دم ربيعة بن احلارث كان : مث قال

  .مسترضعا يف بين ليث فقتلته هذيل
عباس بن عبد املطلب، أيها الناس إن الزمان قد وكل ربا يف اجلاهلية فهو موضوع، وإن أول رباكم أضع ربا ال

مضر  -استدار كهيئة يوم خلق اهللا السموات واالرض، وإن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر منها أربعة حرم رجب 



  ذلك الدين* (الذي بني مجادى وشعبان، وذو القعدة وذو احلجة واحملرم  -
__________  

  .االسرى، مجع عان: العواين) ١(
رواه أمحد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معني، : وقال ٢٦٥/  ٢رواه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ٢(

  .وفيه علي بن زيد وفيه كالم
  .الناقة اليت قطع طرف اذهنا، ومل تكن ناقة النيب صلى اهللا عليه وآله قصواء وإمنا كان هذا لقبا هلا: القصواء) ٣(

  .ناقة تسمى العضباء، وأخرى تسمى اجلدعاء: ه كان لهوقد جاء يف احلديث ان
  .ويف حديث آخر صلماء

  فيحتمل أن
  .يكون اجلميع صفة ناقة واحدة

  .ويؤيد ذلك ما روي يف حديث علي حني بعثه النيب صلى اهللا عليه وآله يبلغ أهل مكة سورة براءة
  .رواية جابر العضباء ويف رواية غريمها اجلدعاءفرواه ابن عباس انه ركب ناقته صلى اهللا عليه وآله القصواء، ويف 

إمنا النسئ زيادة يف الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه ] * ( ٣٦: التوبة[ اآلية ) * القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم
 كانوا حيلون صفرا عاما وحيرمون احملرم عاما]  ٣٧: التوبة) * [ عاما وحيرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم اهللا

  .وحيرمون صفر عاما وحيلون احملرم عاما فذلك النسئ
يا أيها الناس من كان عنده وديعة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها، أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد ببالدكم 

  .آخر الزمان،
ندكم عوان وقد يرضى عنكم مبحقرات االعمال، فاحذروه على دينكم مبحقرات االعمال، أيها الناس إن النساء ع

  .أخذمتوهن بأمانة اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا
لكم عليهن حق وهلن عليكم حق، ومن حقكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم غريكم، وال يعصينكم يف معروف، فإن 

  .فعلن ذلك فليس لكم عليهن سبيل، وهلن رزقهن وكسوهتن باملعروف، فإن ضربتم فاضربوا ضربا غري مربح
مرء من مال أخيه إال ما طابت به نفسه، أيها الناس إين قد تركت فيكم ما إن أخذمت به مل تضلوا كتاب وال حيل ال

أي شهر هذا ؟ : بلد حرام قال: فأي بلد هذا ؟ قالوا: يوم حرام قال: اهللا فاعملوا به، أيها الناس أي يوم هذا ؟ قالوا
  .شهر حرام: قالوا
أعراضكم كحرمة هذا اليوم يف هذا البلد وهذا الشهر، أال ليبلغ شاهدكم فإن اهللا حرم دماءكم وأموالكم و: قال

  ).١(اللهم أشهد : غائبكم، ال نيب بعدي وال أمة بعدكم مث رفع يديه فقال
حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم يزور البيت كل ليلة من ليايل مىن قال البخاري يذكر عن أيب حسان عن ابن 

اهللا عليه وسلم كان يزور البيت يف أيام مىن، هكذا ذكره معلقا بصيغة التمريض وقد أن رسول اهللا صلى : عباس
: أخربناه أبو احلسن بن عبدان، أنبأنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا العمري، أنبأنا ابن عرعرة فقال: قال احلافظ البيهقي

  .مسعته من أيب ومل يقرأه: دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال
  .فيه عن قتادة عن أيب حسان عن ابن عباسفكان : قال

  أن رسول
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام مبىن



  .قال وما رأيت أحدا واطأه عليه
  .وروى الثوري يف اجلامع عن طاوس عن ابن عباس: قال البيهقي

  .وهذا مرسل -ىن يعين ليايل م -كان يفيض كل ليلة : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فصل اليوم السادس من ذي احلجة

النه يزين فيه البدن باجلالل وغريها، واليوم السابع يقال له يوم التروية الهنم ) ٢(يوم الزينة : قال بعضهم يقال له
هنم يتروون فيه من املاء وحيملون منه ما حيتاجون إليه حال الوقوف وما بعده، واليوم الثامن يقال له يوم مىن ال

  يرحلون فيه من االبطح
__________  

قلت يف الصحيح وغريه طرف منه، ورواه البزار وفيه : وقال ٢٠٦٧/  ٢رواه مطوال اهليثمي يف زوائده ) ١(
  .موسى بن عبيدة وهو ضعيف

  .تقدم التعليق قريبا وقول ابن حجر يف امسائها) ٢(
  .٢١٩ص 

هم فيه هبا، واليوم العاشر يقال له يوم النحر ويوم االضحى ويوم إىل مىن، واليوم التاسع يقال له يوم عرفة لوقوف
احلج االكرب، واليوم الذي يليه يقال له يوم القر الهنم يقرون فيه، ويقال له يوم الرؤوس الهنم يأكلون فيه رؤوس 

، وقيل هو اليوم الذي يوم النفر االول جلواز النفر فيه: االضاحي وهو أول أيام التشريق، وثاين أيام التشريق يقال له
  .يوم النفر اآلخر: يقال له يوم الرؤوس، واليوم الثالث من أيام التشريق يقال له

  ]. ٢٠٣: البقرة[ اآلية ) * فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه: * (قال اهللا تعاىل
ن يوم الثالثاء ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه فلما كان يوم النفر اآلخر وهو اليوم الثالث من أيام التشريق وكا

  .وسلم واملسلمون معه فنفر هبم من مىن فنزل احملصب وهو واد بني مكة ومىن فصلى به العصر
  .حدثنا حممد بن املثىن، ثنا إسحاق بن يوسف، ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع: كما قال البخاري

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أين صلى الظهر يوم ) ١(شئ عقلته أخربين عن : قال سألت أنس بن مالك
  .مبىن: التروية ؟ قال

  .، افعل كما يفعل أمراؤك)٢(باالبطح : فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال: قلت
  وقد روى أنه صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر يوم النفر باالبطح وهو

  .احملصب
  .فاهللا أعلم

ا عبد املتعال بن طالب، ثنا ابن وهب، أخربين عمرو بن احلارث، أن قتادة حدثه أن أنس بن حدثن: قال البخاري
والعشاء، ورقد رقدة يف ) ٣] (واملغرب [ أنه صلى الظهر والعصر : مالك حدثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .احملصب مث ركب إىل البيت فطاف به
  .-يعين طواف الوداع  -قلت 

  .عبد اهللا بن عبد الوهاب، ثنا خالد بن احلارث وقال البخاري ثنا
  .نزل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن احملصب فحدثنا عبيد اهللا عن نافع قال) ٤(سئل عبيد اهللا : قال

  .وعمر وابن عمر



أشك  ال: واملغرب قال خالد: والظهر والعصر أحسبه قال -يعين احملصب  -أن ابن عمر كان يصلي هبا : وعن نافع
  .يف العشاء مث يهجع هجعة ويذكر ذلك عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .ثنا نوح بن ميمون، أنبأنا عبد اهللا، عن نافع عن ابن عمر: وقال االمام أمحد
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان نزلوا احملصب هكذا رأيته يف مسند االمام أمحد من 

  .عمري عن نافعحديث عبد اهللا ال
وقد روى الترمذي هذا احلديث عن إسحاق بن منصور وأخرجه ابن ماجه عن حممد بن حيىي كالمها عن عبد 

  .الرزاق عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابن عمر
  .كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ينزلون االبطح: قال

  .ة وأيب رافع وابن عباس وحديث ابن عمر حسن غريبويف الباب عن عائش: قال الترمذي
  .وإمنا نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد اهللا بن عمر به

  عن حممد بن: وقد رواه مسلم
__________  

  .من البخاري، ويف االصل بشئ غفلته) ١(
ال هلا احملصب واملعرس أي البطحاء اليت بني مكة ومىن وهي ما انبطح من الوادي واتسع وهي اليت يق: االبطح) ٢(

  .وحدها ما بني اجلبلني إىل املقربة
  .كتاب احلج -من البخاري ) ٣(

  .٤٦٦/  ٣فتح الباري ج 
، وىف االصل عبد اهللا، وهو عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر ٤٦٧/  ٣من البخاري فتح الباري ) ٤(

  .بن اخلطاب

  .يوب، عن نافع عن ابن عمرمهران الرازي، عن عبد الرزاق، عن معمر عن أ
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون االبطح

  ورواه مسلم أيضا من حديث صخر بن جويرية، عن نافع عن
  .وكان يصلي الظهر يوم النفر باحلصبة) ١(أنه كان ينزل احملصب : ابن عمر
  .واخللفاء بعدهقد حصب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال نافع

: عن أيوب ومحيد، عن بكر بن عبد اهللا عن ابن عمر -يعين ابن سلمة  -حدثنا يونس، ثنا محاد : وقال االمام أمحد
يعين  -أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر والعصر واملغرب والعشاء بالبطحاء مث هجع هجعه، مث دخل 

  .فطاف بالبيت -مكة 
وكان ابن عمر : عفان عن محاد، عن محيد، عن بكر، عن ابن عمر فذكره وزاد يف آخره ورواه أمحد أيضا عن

  .يفعله
  .عن أمحد بن حنبل: وكذلك رواه أبو داود

  .ثنا احلميدي، ثنا الوليد، ثنا االوزاعي، حدثين الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة: وقال البخاري
حنن نازلون غدا خبيف بين كنانة حيث تقامسوا  -مبىن  -د يوم النحر قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الغ

  .احلديث -يعين بذلك احملصب  -على الكفر 



  .عن زهري بن حرب، عن الوليد بن مسلم، عن االوزاعي فذكر مثله سواء: ورواه مسلم
عمرو بن عثمان عن أسامة ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن الزهري، عن علي بن احلسني، عن : وقال االمام أمحد

  .بن زيد
حنن نازلون غدا إن : وهل ترك لنا عقيل منزال، مث قال: ؟ قال -يف حجته  -يا رسول اهللا أين تنزل غدا : قال قلت

حيث قامست قريشا على الكفر، وذلك أن بين كنانة حالفت قريشا على  -يعين احملصب  -شاء اهللا خبيف بين كنانة 
ال : " مث قال عند ذلك -يعين حىت يسلموا إليهم رسول اهللا  -وهم وال يبايعوهم وال يؤوهم بين هاشم أن ال يناكح

  .الوادي -واخليف  -قال الزهري " يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم 
أخرجاه من حديث عبد الرزاق، وهذان احلديثان فيهما داللة على أنه عليه السالم قصد النزول يف احملصب مراغمة 

ا كان متاال عليه كفار قريش ملا كتبوا الصحيفة يف مصارمة بين هاشم وبين املطلب حىت يسلموا إليهم رسول اهللا مل
  .صلى اهللا عليه وسلم كما قدمنا بيان ذلك يف موضعه

  .وكذلك نزله عام الفتح فعلى هذا يكون نزوله سنة مرغبا فيها، وهو أحد قويل العلماء
إمنا كان منزال ينزله : نعيم، أنبأنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالتثنا أبو : وقد قال البخاري

  .-يعين االبطح  -النيب صلى اهللا عليه وسلم ليكون أمسح خلروجه 
وأخرجه مسلم من حديث هشام به ورواه أبو داود عن أمحد بن حنبل، عن حيىي بن سعيد، عن هشام، عن أبيه، عن 

  صب ليكون أمسح خلروجه وليس بسنة،سول اهللا احملإمنا نزل ر: عائشة
  ).٢(فمن شاء نزله ومن شاء مل ينزله 

  .حدثنا علي بن عبد اهللا ثنا سفيان: وقال البخاري
إمنا هو منزل نزله رسول اهللا صلى اهللا ) ٣(ليس التحصيب بشئ : قال قال عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس قال

  .عليه وسلم
  .وغريه عن سفيان وهو ابن عيينة به ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة

  :وقال أبو داود
__________  

  .أنه كان يرى احملصب سنة: يف النسخة التيمورية) ١(
  .٢٠٠٨حديث  -كتاب املناسك  -سنن أيب داود ) ٢(
  .الذي يلزم فعله، قاله ابن املنذر -أي أن التحصيب ليس من أمر املناسك ) ٣(

ثنا سفيان، ثنا صاحل بن كيسان، عن سليمان بن يسار :  شيبة ومسدد املعين قالواثنا أمحد بن حنبل، وعثمان بن أيب
  .فيه فنزله) ١(أن أنزله، ولكن ضربت قبته  -يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -مل يأمرين : قال قال أبو رافع

  .-االبطح ) ٣] (يف [ يعين  -النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال عثمان ) ٢(وكان على ثقل : قال مسدد
  .ورواه مسلم عن قتيبة وأيب بكر وزهري بن حرب عن سفيان بن عيينة به

واملقصود أن هؤالء كلهم اتفقوا على نزول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احملصب ملا نفر من مىن، ولكن اختلفوا 
ن أشعر كالمه بقصده عليه السالم مل يقصد نزوله، وإمنا نزله اتفاقا ليكون أمسح خلروجه، ومنهم م: فمنهم من قال

نزوله، وهذا هو االشبه وذلك أنه عليه السالم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وكانوا قبل ذلك ينصرفون 
  .-يعين طواف الوداع  -من كل وجه كما قال ابن عباس فأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت 



ن املسلمني بالبني طواف الوداع، وقد نفر من مىن قريب الزوال، فلم فأراد عليه السالم أن يطوف هو ومن معه م
يكن ميكنه أن جيئ البيت يف بقية يومه، ويطوف به ويرحل إىل ظاهر مكة من جانب املدينة، الن ذلك قد يتعذر على 

قد عاقدت  هذا اجلم الغفري، فاحتاج أن يبيت قبل مكة ومل يكن منزل أنسب ملبيته من احملصب، الذي كانت قريش
بين كنانة على بين هاشم وبين املطلب فيه، فلم يربم اهللا لقريش أمرا بل كبتهم وردهم خائبني، وأظهر اهللا دينه ونظر 

نبيه وأعال كلمته، وأمت له الدين القومي، وأوضح به الصراط املستقيم، فحج بالناس وبني هلم شرائع اهللا وشعائره، 
  يف املوضع الذي تقامست قريش فيه على الظلم وقد نفر بعد إكمال املناسك، فنزل

والعدوان والقطيعة، فصلى به الظهر والعصر واملغرب والعشاء وهجع هجعة، وقد كان بعث عائشة أم املؤمنني مع 
أخيها عبد الرمحن ليعمرها من التنعيم، فإذا فرغت أتته، فلما قضت عمرهتا ورجعت أذن يف املسلمني بالرحيل إىل 

  .قالبيت العتي
أحرمت من التنعيم : حدثنا وهب بن بقية، ثنا خالد، عن أفلح، عن القاسم، عن عائشة قالت: كما قال أبو داود

بعمرة، فدخلت فقضيت عمريت، وانتظرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باالبطح حىت فرغت، وأمر الناس 
  .بالرحيل
  .وأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت

  ).٤(به مث خرج البيت فطاف 
 -يعين احلنفي  -ثنا حممد بن بشار ثنا أبو بكر : وأخرجاه يف الصحيحني من حديث أفلح بن محيد مث قال أبو داود

] يف [  -، -يعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -خرجت معه : قالت -عائشة ) ٥(ثنا أفلح عن القاسم، عن 
  .النفر اآلخر ونزل احملصب -) ٦(

  .فذكر ابن بشار بعثها إىل التنعيم: اودقال أبو د
  مث جئت سحرا، فأذن يف الصحابة بالرحيل، فارحتل: قالت

__________  
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .متاع: بفتح الثاء والقاف: ثقل) ٢(
  .من سنن أيب داود) ٣(

  .٢٠٩/  ٢ج  ٢٠٠٩كتاب املناسك رقم  -واحلديث يف 
  .٢٠٠٥اب املناسك حديث كت -سنن أيب داود ) ٤(
  .يعين حتريف: يف االصل) ٥(
  .من أيب داود) ٦(

  .فمر بالبيت قبل صالة الصبح فطاف به حني خرج، مث انصرف متوجها إىل املدينة
  .ورواه البخاري عن حممد بن بشار به

والطور * (رة والظاهر أنه عليه السالم صلى الصبح يومئذ عند الكعبة بأصحابه وقرأ يف صالته تلك بسو: قلت
  .السورة بكماهلا) * وكتاب مسطور يف رق منشور والبيت املعمور والسقف املرفوع والبحر املسجور

حدثنا إمساعيل، حدثين مالك، عن حممد بن عبد الرمحن بن نوفل، عن عروة بن : وذلك ملا رواه البخاري حيث قال
  الزبري، عن زينب بنت أيب سلمة، عن أم سلمة



  .اهللا عليه وسلمزوج النيب صلى 
شكوت إىل رسول اهللا أين أشتكي، قال طويف من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

  .وسلم يصلي حينئذ إىل جنب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مسطور
  .وأخرجه بقية اجلماعة إال الترمذي من حديث مالك بإسناد حنوه

ث هشام بن عروة، عن أبيه عن زينب، عن أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد رواه البخاري من حدي
إذا أقيمت صالة الصبح فطويف : " وهو مبكة وأراد اخلروج ومل تكن أم سلمة طافت وأرادت اخلروج فقال هلا: قال

ثنا هشام بن عروة، عن أبيه،  حدثنا أبو معاوية: فذكر احلديث فأما ما رواه االمام أمحد" على بعريك والناس يصلون 
  .عن زينب بنت أيب سلمة عن أم سلمة
أمرها أن توايف معه صالة الصبح يوم النحر مبكة فهو إسناد كما ترى على : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سخ شرط الصحيحني ومل خيرجه أحد من هذا الوجه هبذا اللفظ ولعل قوله يوم النحر غلط من الراوي أو من النا
  .وإمنا هو يوم النفر ويؤيده ما ذكرناه من رواية البخاري

  .واهللا أعلم
واملقصود أنه عليه السالم ملا فرغ من صالة الصبح طاف بالبيت سبعا ووقف يف امللتزم بني الركن الذي فيه احلجر 

  .االسود وبني باب الكعبة فدعا اهللا عز وجل وألزق جسده جبدار الكعبة
  .ىن بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جدهقال الثوري عن املث

  .رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلزق وجهه وصدره بامللتزم: قال
  .املثىن ضعيف

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة من : فصل مث خرج عليه السالم من أسفل مكة كما قالت عائشة
  .أعالها وخرج من أسفلها

  .أخرجاه
  .من الثنية العليا اليت بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى: بن عمر دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموقال ا

  .رواه البخاري ومسلم ويف لفظ دخل من كداء وخرج من كدى
خرج رسول اهللا صلى : ثنا حممد بن فضيل، ثنا أجلح بن عبد اهللا، عن أيب الزبري عن جابر قال: وقد قال االمام أمحد

 عليه وسلم من مكة عند غروب الشمس فلم يصل حىت أتى سرف وهي على تسعة أميال من مكة وهذا غريب اهللا
جدا، وأجلح فيه نظر، ولعل هذا يف غري حجة الوداع فإنه عليه السالم كما قدمنا طاف بالبيت بعد صالة الصبح 

  .فماذا أخره إىل وقت الغروب
اه ابن حزم صحيحا من أنه عليه السالم رجع إىل احملصب من مكة بعد هذا غريب جدا، اللهم إال أن يكون ما ادع

  طوافه بالبيت
  طواف الوداع ومل يذكر دليال على ذلك إال قول عائشة حني رجعت من اعتمارها من التنعيم فلقيته

  .بصعدة، وهو مهبط على أهل مكة أو منهبطه، وهو مصعد
من مكة وهو منهبط الهنا تقدمت إىل العمرة وانتظرها حىت الذي ال شك فيه أهنا كانت مصعدة : قال ابن حزم

  .جاءت، مث هنض عليه السالم إىل طواف الوداع فلقيها منصرفه إىل احملصب من مكة
باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة، وقال حممد بن عيسى، حدثنا محاد بن زيد، عن أيوب، : وقال البخاري



  .عن نافع عن ابن عمر
قبل بات بذي طوى حىت إذا أصبح دخل، وأذا نفر مر بذي طوى وبات هبا حىت يصبح، وكان يذكر أنه كان إذا أ

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل ذلك
  .هكذا ذكر هذا معلقا بصيغة اجلزم

  .وقد أسند هو ومسلم من حديث محاد بن زيد به لكن ليس فيه ذكر املبيت بذي طوى يف الرجعة
  .فاهللا أعلم

  .فائدة عزيزة
حدثنا : فيها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استصحب معه من ماء زمزم شيئا، قال احلافظ أبو عيسى الترمذي

أهنا كانت حتمل : أبو كريب، ثنا خالد بن يزيد اجلعفي، ثنا زهري بن معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة
 عليه وسلم كان حيمله، مث قال هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من من ماء زمزم وخترب أن رسول اهللا صلى اهللا

  .هذا الوجه
ثنا موسى بن عقبة عن سامل ونافع عن عبد  -هو ابن املبارك  -ثنا حممد بن مقاتل أخربنا عبد اهللا : وقال البخاري
و من العمرة، يبدأ فيكرب ثالث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو احلج أ: اهللا بن عمر

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شئ قدير، آيبون تائبون : مرات مث يقول
  .عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اهللا وعده، ونصر عبده، وهزم االحزاب وحده

  .واالحاديث يف هذه كثرية وهللا احلمد واملنة
احلديث الدال على أنه عليه السالم خطب مبكان بني مكة واملدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من  فصل يف إيراد

  -يقال له غدير خم  -اجلحفة 
فبني فيها فضل علي بن أيب طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن، بسبب ما كان 

ورا وتضييقا وخبال، والصواب كان معه يف ذلك، وهلذا ملا تفرغ عليه صدر منه إليهم من املعدلة اليت ظنها بعضهم ج
السالم من بيان املناسك ورجع إىل املدينة بني ذلك يف أثناء الطريق، فخطب خطبة عظيمة يف اليوم الثامن عشر من 

  .ذي احلجة عامئذ وكان يوم االحد بغدير خم حتت شجرة هناك، فبني فيها أشياء
  .مانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان يف نفوس كثري من الناس منهوذكر من فضل علي وأ

وحنن نورد عيون االحاديث الواردة يف ذلك ونبني ما فيها من صحيح وضعيف حبول اهللا وقوته وعونه، وقد اعتىن 
فيهما طرقه بأمر هذا احلديث أبو جعفر حممد بن جرير الطربي صاحب التفسري والتاريخ فجمع فيه جملدين أورد 

  وألفاظه، وساق الغث والسمني والصحيح والسقيم، على ما جرت به عادة كثري من احملدثني يوردون ما وقع

  .هلم يف ذلك الباب من غري متييز بني صحيحه وضعيفه
  .وكذلك احلافظ الكبري أبو القاسم بن عساكر أورد أحاديث كثرية يف هذه اخلطبة

ع إعالمنا أنه ال حظ للشيعة فيه وال متمسك هلم وال دليل ملا سنبينه وننبه عليه، وحنو نورد عيون ما روي يف ذلك م
  .فنقول وباهللا املستعان
حدثين حيىي بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب عمرة، عن يزيد بن  -يف سياق حجة الوداع  -قال حممد بن إسحاق 

  .طلحة بن يزيد بن ركانة
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبكة، تعجل إىل رسول اهللا واستخلف على جنده ملا أقبل علي من اليمن ليلق: قال



الذين معه رجال من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي، فلما 
  .دنا جيشه خرج ليلقاهم، فإذا عليهم احللل

  .إذا قدموا يف الناسكسوت القوم ليتجملوا به : ويلك ما هذا ؟ قال: قال
  .انزع قبل أن ينتهي به إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ويلك

  .وأظهر اجليش شكواه ملا صنع هبم: فانتزع احللل من الناس، فردها يف البز، قال: قال
ة، عن فحدثين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر بن حزم، عن سليمان بن حممد بن كعب بن عجر: قال ابن إسحاق

  .عن أيب سعيد -وكانت عند أيب سعيد اخلدري  -عمته زينب بنت كعب 
  أشتكى الناس عليا فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا: قال

] من أن يشكى [ أيها الناس ال تشكوا عليا فواهللا أنه الخشن يف ذات اهللا أو يف سبيل اهللا : خطيبا، فسمعته يقول
)١.(  

  .من حديث حممد بن إسحاق بهورواه االمام أمحد 
  .إنه الخشن يف ذات اهللا أو يف سبيل اهللا: وقال

، عن احلكم، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس عن )٢(وقال االمام أمحد حدثنا الفضل بن دكني، ثنا ابن أيب غنية 
وسلم ذكرت عليا غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه : بريدة قال

  .فتنقصته فرأيت وجه رسول اهللا يتغري
  ".من كنت مواله فعلي مواله : " قال! بلى يا رسول اهللا : فقال يا بريدة ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم، قلت

  .هوكذا رواه النسائي، عن أيب داود احلراين، عن أيب نعيم الفضل بن دكني، عن عبد امللك بن أيب غنية بإسناده حنو
  .وهذا إسناد جيد قوي رجاله كلهم ثقات

عن حممد بن املثىن، عن حيىي بن محاد، عن أيب معاوية عن االعمش عن حبيب بن أيب : وقد روى النسائي يف سننه
  .ثابت، عن أيب الطفيل، عن زيد بن أرقم

كأين قد دعيت  : "مث قال) ٣(ملا رجع رسول اهللا من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن : قال
فأجبت، إين قد تركت فيكم الثقلني كتاب اهللا وعتريت أهل بييت، فانظروا كيف ختلفوين فيهما، فإهنما لن يفترقا حىت 

من كنت مواله فهذا وليه، اللهم : اهللا موالي وأنا ويل كل مؤمن، مث أخذ بيد علي فقال: يردا علي احلوض، مث قال
لت لزيد مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال ما كان يف الدوحات فق" وال من وااله وعاد من عاداه 
  .أحد إال رآه بعينيه ومسعه بأذنيه
  .تفرد به النسائي من هذا الوجه

  قال شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب وهذا
__________  

  .من ابن هشام) ١(
  .ابن أيب عيينة عن احلسن: يف االصل عينة، ويف املسند) ٢(

  .ابن أيب غنية: ا ما يف اخلالصةوأثبتن
  .كنسن: قممن) ٣(



  .حديث صحيح
أنا أبو احلسني، أنبأنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن عدي : حدثنا علي بن حممد: وقال ابن ماجه

  .بن ثابت، عن الرباء بن عازب
الصالة جامعة : زل يف الطريق، فأمرأقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع اليت حج فن: قال

  ألست بأوىل: " فأخذ بيد علي فقال
فهذا ويل من أنا : قال! بلى : ألست بأوىل بكل مؤمن من نفسه ؟، قالوا: قال! بلى : باملؤمنني من أنفسهم ؟ قالوا

  ".مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
  .بن جدعان، عن عدي عن الرباء وكذا رواه عبد الرزاق، عن معمر عن علي بن زيد
ثنا هدبة، ثنا محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، وأيب هارون عن : وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي واحلسن بن سفيان

  .عدي بن ثابت عن الرباء
 كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع فلما أتينا على غدير خم كشح لرسول اهللا صلى اهللا: قال

عليه وسلم حتت شجرتني، ونودي يف الناس الصالة جامعة، ودعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا وأخذ بيده 
فإن هذا موىل من أنا مواله، اللهم : قال! بلى : ألست أوىل بكل امرئ من نفسه ؟ قالوا: " فأقامه عن ميينه فقال

  .هنيئا لك أصبحت وأمسيت موىل كل مؤمن ومؤمنة: الفلقيه عمر بن اخلطاب فق" وال من وااله وعاد من عاداه 
 -ورواه ابن جرير عن أيب زرعة عن موسى بن إمساعيل، عن محاد بن سلمة، عن علي بن زيد وأيب هارون العبدي 

  .عن عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب به -وكالمها ضعيف 
عن أيب إسحاق  -و ضعيف جدا وه -وروى ابن جرير هذا احلديث من حديث موسى بن عثمان احلضرمي 

  .السبيعي، عن الرباء وزيد بن أرقم
  .فاهللا أعلم

حدثنا ابن منري، ثنا عبد امللك، عن أيب عبد الرحيم الكندي، عن زاذان أيب عمر قال مسعت عليا : وقال االمام أمحد
يقول ما قال ؟ قال  وهو ينشد الناس من شهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم، وهو) ١(بالرحبة 

من كنت مواله فعلي : " فقام اثنا عشر رجال فشهدوا أهنم مسعوا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول
  .تفرد به أمحد وأبو عبد الرحيم هذا ال يعرف" مواله 

إسحاق، عن أخربنا شريك، عن أيب : حديث علي بن حكيم االودي: وقال عبد اهللا بن االمام أمحد يف مسند أبيه
نشد علي الناس يف الرحبة من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : سعيد بن وهب، وعن زيد بن يثيغ، قال

فقام من قبل سعيد ستة ومن قبل زيد ستة فشهدوا أهنم مسعوا رسول اهللا صلى : يوم غدير خم ما قال إال قام ؟ قال
اللهم من كنت : قال! بلى : اهللا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ؟ قالوا أليس" اهللا عليه وسلم يقول لعلي يوم غدير خم 

قال عبد اهللا وحدثين علي بن حكيم، أنا شريك، عن أيب " مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه 
  وانصر من نصره: " إسحاق، عن عمرو ذي أمر، مثل حديث أيب إسحاق يعين عن سعيد وزيد وزاد فيه

قال عبد اهللا وحدثنا علي ثنا شريك، عن االعمش عن حبيب بن أيب ثابت، عن أيب الطفيل عن " ذل من خذله واخ
  .زيد بن أرقم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله

حدثنا احلسني بن حرب، ثنا الفضل بن موسى، عن االعمش، عن أيب ": خصائص علي " وقال النسائي يف كتاب 
  .إسحاق عن سعيد بن وهب



إن اهللا ويل : " أنشد باهللا رجال مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم يقول: قال قال علي يف الرحبة
  املؤمنني

__________  
  .قرية حبذاء القادسية على مرحلة من الكوفة على يسار احلجاج إذا أرادوا مكة: الرحبة) ١(

وكذلك رواه شعبة عن أيب " د من عاداه، وانصر من نصره ومن كنت وليه فهذا وليه، اللهم وال من وااله، وعا
  .إسحاق وهذا إسناد جيد

  .ورواه النسائي أيضا من حديث إسرائيل عن أيب إسحاق عن عمرو ذي أمر
من كنت مواله فإن : " قال نشد علي الناس بالرحبة فقام أناس فشهدوا أهنم مسعوا رسول اهللا يقول يوم غدير خم

  .عليا مواله
  .وال من وااله، وعاد من عاداهاللهم 

عن أمحد بن منصور، عن عبد الرزاق، عن : ورواه ابن جرير" وأحب من أحبه، وابغض من أبغضه وانصر من نصره 
  .إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن زيد بن وهب وعبد خري عن علي

فطر بن خليفة عن أيب  عن -وهو شيعي ثقة  -عن أمحد بن منصور عن عبيد اهللا بن موسى : وقد رواه ابن جرير
  .أن عليا أنشد الناس بالكوفة وذكر احلديث: إسحاق، عن زيد بن وهب، وزيد بن يثيغ وعمرو ذي أمر

حدثين عبيد اهللا بن عمر القواريري، ثنا يونس بن أرقم، ثنا يزيد بن أيب زياد، عن عبد : وقال عبد اهللا بن أمحد
أشهد اهللا من مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم : د الناس فقالالرمحن بن أيب ليلى شهدت عليا يف الرحبة ينش

  .ملا قام فشهد" من كنت مواله فعلي مواله " غدير خم يقول 
فقام اثنا عشر رجال بدريا كأين أنظر إىل أحدهم فقالوا نشهد أنا مسعنا رسول اهللا يقول يوم غدير : قال عبد الرمحن

من كنت مواله فعلي : قال! بلى يا رسول اهللا : فسهم وأزواجي أمهاهتم، فقلناألست أوىل باملؤمنني من أن" خم 
  .إسناد ضعيف غريب" مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه 

حدثنا أمحد بن عمري الوكيعي، ثنا زيد بن احلباب، ثنا الوليد بن عقبة بن ضرار القيسي، : وقال عبد اهللا بن أمحد
  دخلت على عبد الرمحن بن أيب ليلى،: بن الوليد القيسي قال أنبأنا مساك، عن عبيد

أنشد باهللا رجال مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وشهده يوم غدير خم : فحدثين أنه شهد عليا يف الرحبة قال
لهم وال من ال" قد رأيناه ومسعناه حيث أخذ بيده يقول : إال قام وال يقوم إال من قد رآه فقام اثنا عشر رجال فقالوا

  .فقام إال ثالثة مل يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته" وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، وأخذل من خذله 
  .وروى أيضا عن عبد االعلى بن عامر التغليب وغريه عن عبد الرمحن بن أيب ليلى به

يب عاصم، عن سليمان الغاليب عن أيب عامر ثنا أمحد بن منصور، ثنا أبو عامر العقدي وروى ابن أ: وقال ابن جرير
أن رسول اهللا حضر الشجرة خبم فذكر : العقدي، ثنا كثري بن زيد، حدثين حممد بن عمر بن علي، عن أبيه عن علي

  .من كنت مواله فإن عليا مواله: احلديث وفيه
  .وقد رواه بعضهم عن أيب عامر، عن كثري، عن حممد بن عمر بن علي عن علي منقطعا

أنه شهد عليا : قال إمساعيل بن عمرو البجلي وهو ضعيف عن مسعر عن طلحة بن مصرف، عن عمرية بن سعدو
على املنرب يناشد أصحاب رسول اهللا من مسع رسول اهللا يوم غدير خم فقام اثنا عشر رجال منهم أبو هريرة وأبو 

ه فعلي مواله، اللهم وال من وااله، من كنت موال: " سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أهنم مسعوا رسول اهللا يقول



  .وقد رواه عبيد اهللا بن موسى" وعاد من عاداه 
  .عن هاين بن أيوب وهو ثقة عن طلحة بن مصرف به

حدثين حجاج بن الشاعر، ثنا شبابة، ثنا نعيم بن حكيم، حدثين أبو مرمي ورجل من جلساء : وقال عبد اهللا بن أمحد
  .علي عن علي

  أن

  ".من كنت مواله فعلي مواله : " هللا عليه وسلم قال يوم غدير خمرسول اهللا صلى ا
  .وال من وااله، وعاد من عاداه -فزاد الناس بعد : قال

  .روى أبو داود هبذا السند حديث املخرج
  .حدثنا حسني بن حممد وأبو نعيم املعين: وقال االمام أمحد

  .ثنا قطن عن أيب الطفيل: قاال
أنشد اهللا كل من مسع رسول اهللا صلى اهللا : فقال -يعين رحبة مسجد الكوفة  -حبة قال مجع علي الناس يف الر

أتعلمون أين : " عليه وسلم يقول يوم غدير خم ما مسع ملا قام فقام ناس كثري فشهدوا حني أخذ بيده فقال للناس
ه، اللهم وال من وااله، وعاد من كنت مواله فعلي موال: يا رسول اهللا قال! نعم : أوىل باملؤمنني من أنفسهم ؟ قالوا

  .قال فخرجت كأن يف نفسي شيئا فلقيت زيد بن أرقم" من عاداه 
  :فقلت له إين مسعت عليا يقول

  .كذا وكذا
  .قال فما تنكر ؟ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك له

  .هكذا ذكره االمام أمحد يف مسند زيد بن أرقم رضي اهللا عنه
  .من حديث االعمش، عن حبيب بن أيب ثابت، عن أيب الطفيل، عن زيد بن أرقم به وقد تقدمورواه النسائي 

 -عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل مسعت أبا الطفيل حيدث عن أيب سرحية : وأخرجه الترمذي
  .شك شعبة -أو زيد بن أرقم 

  .مواله من كنت مواله فعلي: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
عن أمحد بن حازم، عن أيب نعيم، عن كامل أيب العالء، عن حبيب بن أيب ثابت عن حيىي بن جعدة، : ورواه ابن جرير
  .عن زيد بن أرقم
  .حدثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن املغرية عن أيب عبيد، عن ميمون أيب عبد اهللا: وقال االمام أمحد

  .مع رسول اهللا منزال يقال له وادي خم فأمر بالصالة فصالها هبجرينزلنا : قال قال زيد بن أرقم وأنا أمسع
  .فخطبنا وظل رسول اهللا بثوب على شجرة ستره من الشمس: قال
فمن كنت مواله : قال! بلى : أين أوىل بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا -أو ألستم تشهدون  -ألستم تعلمون : " فقال

  ".د من عاداه فإن عليا مواله، اللهم وال من وااله وعا
  .عن غندر، عن شعبة، عن ميمون أيب عبد اهللا، عن زيد بن أرقم إىل قوله من كنت مواله فعلي مواله: مث رواه أمحد

اللهم وال من وااله، وعاد من : " قال ميمون حدثين بعض القوم عن زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".عاداه 

  .شرط السنن وقد صحح الترمذي هبذا السند حديثا يف الريث وهذا إسناد جيد رجاله ثقات على



جاء رهط : ثنا حيىي بن آدم، ثنا حنش بن احلارث بن لقيط االشجعي، عن رباح بن احلارث قال: وقال االمام أمحد
  .السالم عليك يا موالنا: إىل علي بالرحبة، فقالوا

  .كيف أكون موالكم وأنتم قوم عرب: قال
  .من كنت مواله فهذا مواله: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم غدير خم يقول مسعنا رسول: قالوا

  .نفر من االنصار منهم أبو أيوب االنصاري: فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤالء ؟ قالوا: قال رباح
  .ثنا حنش، عن رباح بن احلارث: وقال االمام أمحد

مواليك يا أمري املؤمنني فذكر : من القوم ؟ فقالوا: الرأيت قوما من االنصار قدموا على علي يف الرحبة فق: قال
  .معناه هذا لفظ وهو من أفراده

ثنا أمحد بن عثمان أبو اجلوزاء، ثنا حممد بن خالد بن عثمة، ثنا موسى بن يعقوب الزمعي وهو : وقال ابن جرير
صلى اهللا عليه وسلم  مسعت رسول اهللا: صدوق حدثين مهاجر بن مسمار عن عائشة بنت سعد مسعت أباها يقول

  :يقول
  .يوم اجلحفة وأخذ بيد علي فخطب

  فرفع يد علي! صدقت : أيها الناس إين وليكم قالوا: " مث قال

  ".فقال هذا وليي واملؤدي عين وإن اهللا موايل من وااله، ومعادي من عاداه 
  .وهذا حديث حسن غريب: قال شيخنا الذهيب
جعفر بن أيب كبري، عن مهاجر بن مسمار فذكر احلديث وأنه عليه السالم من حديث يعقوب بن : مث رواه ابن جرير

  .وقف حىت حلقه من بعده وأمر برد من كان تقدم فخطبهم احلديث
وجدته يف : قال شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب -وقال أبو جعفر بن جرير الطربي يف اجلزء االول من كتاب غدير خم 

حممود بن عوف الطائي، ثنا عبيد اهللا بن موسى، أنبأنا إمساعيل بن كشيط، حدثنا  -نسخة مكتوبة عن ابن جرير 
  .عن مجيل بن عمارة، عن سامل بن عبد اهللا بن عمر

وليس يف كتايب مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو آخذ بيد علي  -أحسبه قال عن عمر  -قال ابن جرير 
  ".ه، وعاد من عاداه من كنت مواله فهذا مواله، اللهم وال من واال" 

  .وهذا حديث غريب
  .بل منكر وإسناده ضعيف

  .قال البخاري يف مجيل بن عمارة هذا فيه نظر
كنا باجلحفة بغدير خم فخرج : عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، مسع جابر بن عبد اهللا يقول: وقال املطلب بن زياد

  .أخذ بيد عليعلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خباء أو فسطاط ف
  ".من كنت مواله فعلي مواله : " فقال

هذا حديث حسن وقد رواه ابن هليعة، عن بكر بن سوادة، وغريه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، : قال شيخنا الذهيب
  .عن جابر بنحوه
  .حدثنا حيىي بن آدم، وابن أيب بكري: وقال االمام أمحد

  .ن جنادةثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن حبشي ب: قاال
  .قال حيىي بن آدم وكان قد شهد حجة الوداع



رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي مين وأنا منه، وال يؤدي عين إال أنا أو علي وقال ابن أيب بكري ال : قال قال
  .يقضي عين ديين إال أنا أو علي

  .عن أيب أمحد الزبريي، عن إسرائيل: وكذا رواه أمحد أيضا
  .دثناه الزبريي، ثنا شريك، عن أيب إسحاق، عن حبشي بن جنادة مثلهقال االمام أمحد وح

  .وقف علينا على فرس يف جملسنا يف جبانة السبيع: أين مسعت منه ؟ قال: قال فقلت اليب إسحاق
  .عن أسود بن عامر، وحيىي بن آدم عن شريك: وكذا رواه أمحد

عن أيب بكر بن أيب شيبة، وسويد بن سعيد، ورواه الترمذي عن إمساعيل بن موسى، عن شريك، وابن ماجه 
  وإمساعيل بن موسى

  .ثالثتهم عن شريك به
  .عن أمحد بن سليمان، عن حيىي بن آدم، عن إسرائيل به: ورواه النسائي

  .وقال الترمذي حسن صحيح غريب
ليه وسلم عن أيب إسحاق عن حبش بن جنادة مسع رسول اهللا صلى اهللا ع -وهو متروك  -ورواه سليمان بن قرم 
  ".من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه : " يقول يوم غدير خم

  .وذكر احلديث
  .ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، أنبأنا شريك، عن أيب يزيد االودي عن أبيه: وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي

  .دخل أبو هريرة املسجد فاجتمع الناس إىل فقام إليه شاب: قال
قال " من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه : " فقال أنشدك باهللا أمسعت رسول اهللا يقول

عن أيب كريب، عن شاذان، عن شريك به تابعه إدريس االودي، عن أخيه أيب يزيد، وامسه : ورواه ابن جرير! نعم 
  .داود بن يزيد به

  .وداود عن أبيهما عن أيب هريرة فذكره من حديث إدريس: ورواه ابن جرير أيضا
  .فأما احلديث الذي رواه ضمرة عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب عن أيب هريرة

  قال ملا أخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم* (من كنت مواله فعلي مواله فأنزل اهللا عز وجل : " بيد علي قال
  ) *.نعميت

  .قال أبو هريرة وهو يوم غدير خم من صام يوم مثان عشرة من ذي احلجة كتب له صيام ستني شهرا
فإنه حديث منكر جدا بل كذب ملخالفته ملا ثبت يف الصحيحني عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أن هذه اآلية 

  .نزلت يف يوم اجلمعة يوم عرفة
اقف هبا كما قدمنا وكذا قوله إن صيام يوم الثامن عشر من ذي احلجة وهو يوم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و

غدير خم يعدل صيام ستني شهرا ال يصح النه قد ثبت ما معناه يف الصحيح أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر 
  .فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستني شهرا هذا باطل

  .بعد إيراده هذا احلديث هذا حديث منكر جدا :وقد قال شيخنا احلافظ أبو عبد اهللا الذهيب
  .ورواه حبشون اخلالل، وأمحد بن عبد اهللا بن أمحد النريي ومها صدوقان عن علي بن سعيد الرملي عن ضمرة

قال ويروى هذا احلديث من حديث عمر بن اخلطاب، ومالك بن احلويرث، وأنس بن مالك وأيب سعيد وغريهم 



  .بأسانيد واهية
حلديث متواتر أتيقن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاله وأما اللهم وال من وااله فزيادة قوية وصدر ا: قال

  االسناد وأما هذا
  .الصوم فليس بصحيح وال واهللا ما نزلت هذه اآلية إال يوم عرفة قبل غدير خم بأيام واهللا تعاىل أعلم

دثنا علي بن حممد املقدمي، حدثنا حممد بن عمر بن علي حدثنا علي بن إسحاق الوزير االصبهاين، ح: وقال الطرباين
املقدمي، حدثنا علي بن حممد بن يوسف بن شبان بن مالك بن مسمع، حدثنا سهل بن حنيف بن سهل بن مالك 

  .أخي كعب بن مالك عن أبيه عن جده
  .هللا وأثىن عليهقال ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة من حجة الوداع صعد املنرب فحمد ا

  .أيها الناس إن أبا بكر مل يسؤين قط، فاعرفوا ذلك له: مث قال
أيها الناس إين عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف واملهاجرين االولني راض 

  .فاعرفوا ذلك هلم
  .ة أحد منهمأيها الناس احفظوين يف أصحايب وأصهاري وأحبايب ال يطلبكم اهللا مبظلم

  .أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن املسلمني وإذا مات أحد منهم فقولوا فيه خريا
  ) *.بسم اهللا الرمحن الرحيم* (

سنة إحدى عشرة من اهلجرة استهلت هذه السنة وقد استقر الركاب الشريف النبوي باملدينة النبوية املطهرة مرجعه 
مور عظام من أعظمها خطبا وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حجة الوداع، وقد وقعت يف هذه السنة أ

ولكنه عليه السالم نقله اهللا عز وجل من هذه الدار الفانية إىل النعيم االبدي يف حملة عالية رفيعة ودرجة يف اجلنة ال 
: الضحى[  ) *ولآلخرة خري لك من االوىل ولسوف يعطيك ربك فترضى: * (أعلى منها وال أسىن كما قال تعاىل

وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة اليت أمره اهللا تعاىل بإبالغها، ونصح أمته ودهلم على خري ما يعلمه هلم، ]  ٤
  .وحذرهم وهناهم عما فيه مضرة عليهم يف دنياهم وأخراهم

كم دينكم اليوم أكملت ل* (وقد قدمنا ما رواه صاحبا الصحيح من حديث عمر بن اخلطاب أنه قال نزل قوله تعاىل 
يوم اجلمعة ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]  ٣: املائدة) * [ وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا

  .واقف بعرفة
  أن عمر بن اخلطاب حني نزلت هذه اآلية بكى فقيل: وروينا من طريق جيد

نيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أشار عليه إنه ليس بعد الكمال إال النقصان، وكأنه استشعر وفاة ال: ما يبكيك ؟ فقال
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : السالم إىل ذلك فيما رواه مسلم من حديث ابن جريج، عن أيب الزبري عن جابر

  وسلم
  .خذوا عين مناسككم فلعلي ال أحج بعد عامي هذا: وقف عند مجرة العقبة وقال لنا

بيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي، عن صدقة بن يسار عن ابن وقدمنا ما رواه احلافظان أبو بكر البزار وال
  .عمر
يف أوسط أيام التشريق فعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه ) * إذا جاء نصر اهللا والفتح* (نزلت هذه السورة : قال

  ).١(وسلم أنه الوداع فأمر براحلته القصواء فرحلت مث ذكر خطبته يف ذلك اليوم كما تقدم 
ل عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما لعمر بن اخلطاب حني سأله عن تفسري هذه السورة مبحضر كثري من وهكذا قا



  .الصحابة لرييهم فضل ابن عباس وتقدمه وعلمه حني المه بعضهم على تقدميه وإجالسه له مع مشايخ بدر
ذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت إ* (إنه من حيث تعلمون مث سأهلم وابن عباس حاضر عن تفسري هذه السورة : فقال

أمرنا إذا فتح لنا أن نذكر اهللا : فقالوا) * الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا
  .هو أجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعي إليه: ما تقول يا بن عباس ؟ فقال: وحنمده ونستغفره فقال

  ).٢(ا إال ما تعلم ال أعلم منه: فقال عمر
وقد ذكرنا يف تفسري هذه السورة ما يدل على قول ابن عباس من وجوه وإن كان ال ينايف ما فسر به الصحابة 

  .رضي اهللا عنهم وكذلك ما رواه االمام أمحد حدثنا وكيع، عن ابن أيب ذئب، عن صاحل موىل التوأمة عن أيب هريرة
  ".إمنا هي هذه احلجة مث الزمن ظهور احلصر : " ج بنسائه قالأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا ح

  .تفرد به أمحد من هذا الوجه
  .وقد رواه أبو داود يف سننه من وجه آخر جيد

واملقصود أن النفوس استشعرت بوفاته عليه السالم يف هذه السنة، وحنن نذكر ذلك ونورد ما روي فيما يتعلق به 
ستعان ولنقدم على ذلك ما ذكره االئمة حممد بن إسحاق بن يسار، وأبو جعفر بن من االحاديث واآلثار وباهللا امل

جرير، وأبو بكر البيهقي يف هذا موضع قبل الوفاة من تعداد حججه وغزواته وسراياه وكتبه ورسله إىل امللوك 
  .فلنذكر ذلك ملخصا خمتصرا مث نتبعه بالوفاة

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا : ، عن زيد بن أرقممن حديث أيب إسحاق السبيعي) ٣(ففي الصحيحني 
  .تسع عشرة غزوة، وحج بعدما هاجر حجة الوداع ومل حيج بعدها

  .قال أبو إسحاق وواحدة مبكة كذا قال أبو إسحاق السبيعي
 عليه أن رسول اهللا صلى اهللا: وقد قال زيد بن احلباب، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن حممد، عن أبيه عن جابر

  حجتني قبل أن يهاجر، وواحدة: وسلم حج ثالث حجات
  ).٤(بعدما هاجر معها عمرة وساق ستا وثالثني بدنة وجاء علي بتمامها من اليمن 

  وقد قدمنا من غري
__________  

  .٤٤٧/  ٥انظر دالئل النبوة للبيهقي ج ) ١(
  .باب) ٤(احلديث أخرجه البخاري يف كتاب التفسري ) ٢(

  ).٧٣٤/  ٨(فتح الباري ) ٤٩٧٠(احلديث 
  .٤٤٠٤باب احلديث ) ٧٧(كتاب املغازي  -يف البخاري ) ٣(

  ).٢١٨(باب احلديث ) ٣٥(كتاب احلج  ١٥ومسلم يف 
  .تقدم ان ما ساقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله معه من اهلدي ست وستون، وأتى علي بتمام املئة من اليمن) ٤(

اعتمر أربع عمر عمرة احلديبية وعمرة : الك يف الصحيحني أنه عليه السالمواحد من الصحابة منهم أنس بن م
  .القضاء وعمرة اجلعرانة والعمرة اليت مع حجة الوداع

  .عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن االكوع) ١(عن أيب عاصم النبيل : وأما الغزوات فروى البخاري
ات ومع زيد بن حارثة تسع غزوات يؤمره علينا رسول غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزو: قال

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  .عن سلمة) ٢(عن قتيبة، عن حامت بن إمساعيل عن يزيد : ويف الصحيحني
فيما يبعث من البعوث تسع ) ٣] (خرجت [ قال غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات و 

  .علينا أسامة بن زيدمرة علينا أبو بكر ومرة : غزوات
  .ويف صحيح البخاري من حديث إسرائيل عن أيب إسحاق عن الرباء

  .غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة غزوة: قال
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا تسع عشرة : ويف الصحيحني من حديث شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء

  .ا العشري أو العسريغزوة وشهد معه منها سبع عشرة أوهل
أنه غزا مع رسول اهللا : عن أمحد بن حنبل، عن معتمر، عن كهمس بن احلسن، عن ابن بريدة عن أبيه: وروى مسلم

  .صلى اهللا عليه وسلم ست عشرة غزوة
 أنه غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه: ويف رواية ملسلم من طريق احلسني بن واقد عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه

  .وسلم تسع عشرة غزوة قاتل منها يف مثان
ويف رواية عنه هبذا االسناد وبعث أربعا وعشرين سرية قاتل يوم بدر وأحد واالحزاب واملريسيع وخيرب ومكة 

  .وحنني
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزا إحدى وعشرين غزوة : من حديث أيب الزبري عن جابر: ويف صحيح مسلم
  ع عشرة غزوة ومل أشهد بدرا وال أحدا منعين أيب فلما قتل أيب يومغزوت معه منها تس

  .أحد مل أختلف عن غزاة غزاها
  .وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري

  .غزا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثان عشرة غزوة: مسعت سعيد بن املسيب يقول: قال
  .أدري أكان ذلك ومها أو شيئا مسعته بعد ذلك ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ومسعته مرة يقول أربعا وعشرين غزوة فال

  .غزا رسول اهللا تسع عشرة قاتل يف مثان منها، وبعث من البعوث أربعا وعشرين: وقال قتادة
  .فجميع غزواته وسراياه ثالث وأربعون

نه أ: وقد ذكر عروة بن الزبري والزهري وموسى بن عقبة وحممد إسحاق بن يسار وغري واحد من أئمة هذا الشأن
عليه السالم قاتل يوم بدر يف رمضان من سنة اثنتني، مث يف أحد يف شوال سنة ثالث، مث اخلندق وبين قريظة يف 

شوال أيضا من سنة اثنتني، مث يف أحد يف شوال سنة ثالث، مث اخلندق وبين قريظة يف شوال أيضا من سنة أربع وقيل 
مث يف خيرب يف صفر سنة سبع ومنهم من يقول سنة ست مخس، يف بين املصطلق باملريسيع يف شعبان سنة مخس، 

والتحقيق أنه يف أول سنة سبع وآخر سنة ست، مث قاتل أهل مكة يف رمضان سنة مثان وقاتل هوازن وحاصر أهل 
الطائف يف شوال وبعض ذي احلجة سنة مثان كما تقدم تفصيله، وحج يف سنة مثان بالناس عتاب بن أسيد نائب 

  .سع أبو بكر الصديق، مث حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملسلمني سنة عشرمكة، مث يف سنة ت
  وقال حممد بن

__________  
  .وامسه الضحاك بن خملد) ١(

  .٤٢٧٢، رقم ٥١٧/  ٧واحلديث يف فتح الباري 



  .يف نسخ البداية املطبوعة زيد حتريف) ٢(
  .من البخاري) ٣(

غزوة ودان : صلى اهللا عليه وسلم بنفسه الكرمية سبعا وعشرين غزوة وكان مجيع ما غزا رسول اهللا): ١(إسحاق 
وهي غزوة االبواء، مث غزوة بواط من ناحية رضوى، مث غزوة العشرية من بطن ينبع، مث غزوة بدر االوىل بطلب 

مث غزوة  كرز بن جابر، مث غزوة بدر العظمى اليت قتل اهللا فيها صناديد قريش، مث غزوة بين سليم حىت بلغ الكدر،
السويق بطلب أبا سفيان بن حرب، مث غزوة غطفان وهي غزوة ذي أمر، مث غزوة حبران معدن باحلجاز، مث غزوة 

أحد، مث محراء االسد، مث غزوة بين النضري، مث غزوة ذات الرقاع من خنل، مث غزوة بدر اآلخرة، مث غزوة دومة 
  اجلندل، مث غزوة اخلندق،
ة بين حليان من هذيل، مث غزوة ذي قرد، مث غزوة بين املصطلق من خزاعة، مث غزوة مث غزوة بين قريظة، مث غزو

احلديبية ال يريد قتاال، فصده املشركون، مث غزوة خيرب، مث غزوة القضاء، مث غزوة الفتح، مث غزوة حنني، مث غزوة 
  .الطائف، مث غزوة تبوك

واخلندق وقريظة واملصطلق وخيرب والفتح وحنني غزوة بدر وأحد : قاتل منها يف تسع غزوات: قال ابن إسحاق
  .والطائف

  .وقد تقدم ذلك كله مبسوطا يف أماكنه بشواهده وأدلته وهللا احلمد: قلت
وكانت بعوثه عليه السالم وسراياه مثانيا وثالثني من بني بعث وسرية، مث شرع رمحه اهللا يف ): ٢(قال ابن إسحاق 
  .ذكر تفصيل ذلك

  .و أكثره مفصال يف مواضعه وهللا احلمد واملنةوقد قدمنا ذلك كله أ
بعث عبيدة بن احلارث إىل أسفل ثنية املرة، مث بعث محزة بن عبد املطلب إىل : ولنذكر ملخص ما ذكره ابن إسحاق

الساحل من ناحية العيص، ومن الناس من يقدم هذا على بعث عبيدة كما تقدم فاهللا أعلم، بعث سعد بن أيب وقاص 
بعث عبد اهللا بن جحش إىل خنلة، بعث زيد بن حارثة إىل القردة، بعث حممد بن مسلمة إىل كعب بن  إىل اخلرار،

إىل الرجيع، بعث املنذر بن عمرو إىل بئر معونة، بعث أيب عبيدة إىل ] الغنوي [ االشرف، بعث مرثد بن أيب مرتد 
ىل اليمن، بعث غالب بن عبد اهللا الكليب ذي القصة، بعث عمر بن اخلطاب إىل برية يف أرض بين عامر، بعث علي إ

إىل الكديد فأصاب بين امللوح أغار عليهم يف الليل فقتل طائفة منهم فاستاق نعمهم فجاء نفرهم يف طلب النعم فلما 
  .اقتربوا حال بينهم واد من السيل وأسروا يف مسريهم هذا احلارث بن مالك بن الربصاء

تقدم بيانه، بعث علي بن أيب طالب إىل أرض فدك، بعث أيب العوجاء السلمي وقد حرر ابن إسحاق هذا ها هنا وقد 
إىل بين سليم أصيب هو وأصحابه، بعث عكاشة إىل الغمرة، بعث أيب سلمة بن عبد االسد إىل قطن وهو ماء بنجد 

أيضا إىل ناحية  لبين أسد، بعث حممد بن مسلمة إىل القرطاء من هوازن، بعث بشري بن سعد إىل بين مرة بفدك، وبعثه
  .حنني، بعث زيد بن حارثة إىل اجلموم من أرض بين سليم، بعث زيد بن حارثة إىل جذام من أرض بين خشني

  أن دحية بن خليفة ملا: وهي من أرض حسمى وكان سببها فيما ذكره ابن إسحاق وغريه: قال ابن هشام
__________  

  .٢٥٦/  ٤سرية ابن هشام ج ) ١(
  .٢٥٧/  ٤ج  سرية ابن هشام) ٢(

  .٤٦٨ - ٤٦٧/  ٥ونقلها عنه البيهقي يف الدالئل ج 



رجع من عند قيصر وقد أبلغه كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعوه إىل اهللا فأعطاه من عنده حتفا وهدايا 
  .انفلما بلغ واديا يف أرض بين جذام يقال له شنار أغار عليه اهلنيد بن عوص وابنه عوص بن اهلنيد الضليعي

منهم قد أسلموا فاستنقذوا ما كان قد أخذ لدحية فروده عليه ) ١(والضليع بطن من جذام فأخذا ما معه فنفر حي 
فلما رجع دحية إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربه اخلرب واستسقاه دم اهلنيد وابنه عوص، فبعث حينئذ زيد 

والج فأغار باملاقص من ناحية احلرة، فجمعوا ما وجدوا من مال بن حارثة يف جيش إليهم فساروا إليهم من ناحية اال
وناس وقتلوا اهلنيد وابنه ورجلني من بين االحنف، ورجال من بين خصيب فلما احتاز زيد أمواهلم وذراريهم اجتمع 

  .نفر منهم برفاعة بن زيد
عليهم رفاعة فاستجاب له طائفة  وكان قد جاءه كتاب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعوهم إىل اهللا فقرأه

منهم، ومل يكن زيد بن حارثة يعلم ذلك فركبوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة يف ثالثة أيام فأعطوه 
  .الكتاب فأمر بقراءته جهرة على الناس

  .رسول اهللا كيف أصنع بالقتلى ثالث مرات: مث قال
رو أطلق لنا يا رسول اهللا من كان حيا ومن قتل فهو حتت قدمي هذه فبعث فقال رجل منهم يقال له أبو زيد بن عم

إن زيدا ال يطيعين فأعطاه رسول اهللا صلى اهللا : معهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب فقال علي
فاء الفحلتني عليه وسلم سيفه عالمة فسار معهم على مجل هلم فلقوا زيدا وجيشه ومعهم االموال والذراري بفي

  ).٢(فسلمهم علي مجيع ما كان أخذ هلم مل يفقدوا منه شيئا 
بعث زيد بن حارثة أيضا إىل بين فزارة بوادي القرى فقتل طائفة من أصحابه وارتث هو من بني القتلى، فلما رجع 

ى اهللا عليه آىل أن ال ميس رأسه غسل من جنابة حىت يغزوهم أيضا، فلما استبل من جراحه بعثه رسول اهللا صل
وسلم ثانيا يف جيش فقتلهم بوادي القرى، وأسر أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عند مالك بن حذيفة بن 

، فأمر زيد بن حارثة قيس بن املسحر اليعمري فقتل أم قرفة واستبقى ]وعبد اهللا بن مسعدة [ بدر ومعها ابنة هلا 
ملثل يف عزها، وكانت بنتها مع سلمة بن االكوع فاستوهبها منه ابنتها وكانت من بيت شرف يضرب بأم قرفة ا

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاها إياه، فوهبها
  .رسول اهللا خلاله حزن بن أيب وهب فولدت له ابنه عبد الرمحن

طفان لغزو وكان جيمع غ) ٣(إحدامها اليت أصاب فيها اليسري بن رزام : بعث عبد اهللا بن رواحة إىل خيرب مرتني
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبعث رسول اهللا عبد اهللا بن رواحة يف نفر منهم عبد اهللا بن أنيس، فقدموا عليه 

، على ستة )٤(فلم يزالوا يرغبونه ليقدموه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسار معهم فلما كانوا بالقرقرة 
  وهو يريد -ن له عبد اهللا بن أنيس أميال من خيرب، ندم اليسري على مسريه ففط

__________  
  .وهم بنو الضبيب، رهط رفاعة بن زيد) ١(
  .٢٦٥ - ٢٦٠/  ٤اخلرب يف سرية ابن هشام ج ) ٢(
  .أسري بن زارم: رزام، ويف ابن سعد والواقدي: قال ابن هشام) ٣(
  .قرقرة ثبار: يف ابن سعد والواقدي) ٤(

  .ويف مغازي موسى بن عقبة قرقرة تيار
  .ثبار على ستة أميال من خيرب: وقال صاحب وفاء الوفا



من شوحط يف رأسه فأمه، ومال كل رجل من ) ١(فضربه بالسيف فأطن قدمه وضربه اليسري مبخرش  -السيف 
املسلمني على صاحبه من اليهود فقتله، إال رجال واحدا أفلت على قدميه، فلما قدم ابن أنيس تفل يف رأسه رسول 

  .جرحه ومل يؤذه) ٢( عليه وسلم فلم يقح اهللا صلى اهللا
  .إىل خيرب ملا بعثه عليه السالم خارصا على خنيل خيرب واهللا أعلم) ٣(وأظن البعث اآلخر : قلت

بعث عبد اهللا بن عتيك وأصحابه إىل خيرب فقتلوا أبا رافع اليهودي، بعث عبد اهللا بن أنيس إىل خالد بن سفيان بن 
  .نبيح فقتله بعرنة

وى ابن إسحاق قصته هاهنا مطولة وقد تقدم ذكرها يف سنة مخس واهللا أعلم، بعث زيد بن حارثة وجعفر وقد ر
إىل ذات أطالح من ) ٤(وعبد اهللا بن رواحة إىل مؤتة من أرض الشام فأصيبوا كما تقدم، بعث كعب بن عمري 

 العنرب من متيم فأغار عليهم فأصاب أرض الشام فأصيبوا مجيعا أيضا، بعث عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر إىل بين
  .منهم أناسا مث ركب وفدهم إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أسراهم فأعتق بعضا وفدى بعضا

  بعث غالب بن عبد اهللا أيضا إىل أرض بين مرة فأصيب هبا مرداس بن هنيك حليف هلم من
  .احلرقة من جهينة قتله أسامة بن زيد ورجل من االنصار

ال إله إال اهللا فلما رجعا المهما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشد اللوم فاعتذرا : كاه فلما شهرا السالح قالأدر
  .بأنه ما قال ذلك إال تعوذا من القتل

  .من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة: فقال السامة هال شققت عن قبله وجعل يقول السامة
  .وددت أن مل أكن أسلمت قبل ذلكفما زال يكررها حىت ل: قال أسامة

  .وقد تقدم احلديث بذلك
بعث عمرو بن العاص إىل دات السالسل من أرض بين عذرة يستنفر العرب إىل الشام، وذلك أن أم العاص بن 

وائل كانت من بلي، فلذلك بعث عمرا يستنفرهم ليكون أجنع فيهم فلما وصل إىل ماء هلم يقال له السلسل خافهم 
رسول اهللا، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرية فيهم أبو بكر وعمر وعليها أبو عبيدة بن  فبعث يستمد

اجلراح فلما انتهوا إليه تأمر عليهم كلهم عمرو وقال إمنا بعثتم مددا يل فلم ميانعه أبو عبيدة النه كان رجال سهال 
  .ي هبم كلهم وهلذا ملا رجعلينا هينا عند أمر الدنيا فسلم له وانقاد معه، فكان عمرو يصل

  .عائشة: يا رسول اهللا أي الناس أحب إليك ؟ قال: قال
  .أبوها: قال فمن الرجال ؟ قال

بعث عبد اهللا بن أيب حدرد إىل بطن أضم وذلك قبل فتح مكة وفيها قصة حملم بن جثامة وقد تقدم مطوال يف سنة 
  سبع، بعث ابن أيب حدرد أيضا إىل الغابة، بعث عبد

__________  
  .خمرش وتروى خمراش وهي عصا معوجة الرأس) ١(

  .ضرب من شجر يف اجلبال: والشوحط
  .فلم تقح بعد ذلك ومل تؤذين: فلم تقح ومل تؤذه، ويف الواقدي: يف ابن هشام) ٢(
  .غزا عبد اهللا بن رواحة خيرب مرتني: قال الواقدي يف مغازيه عن عروة بن الزبري) ٣(

فأقبلوا ...خيرب يف رمضان يف ثالثة نفر ينظر إىل خيرب وحال أهلها ما يريدون وما يتكلمون بهاالوىل بعثه النيب إىل 
  .ووعوا ما مسعوا من أسري وغريه مث عادوا بعد ثالثة أيام...حىت ناحية خيرب وتفرقوا



  .وأخربوا النيب صلى اهللا عليه وآله مبا رأوه ومسعوه
  ).٥٦٦/  ١(، والبعث اآلخر يف شوال وهو البعث الذي تقدم

  .يف االصل عمرو، وما أثبتناه من ابن هشام، وابن سعد) ٤(

  .الرمحن بن عوف إىل دومة اجلندل
  .حدثين من ال أهتم عن عطاء بن أيب رباح: قال حممد بن إسحاق

  مسعت رجال من أهل البصرة يسأل عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، عن إرسال العمامة: قال
  .من خلف الرجل إذا اعتم

أخربك إن شاء اهللا عن ذلك تعلم أين كنت عاشر عشرة رهط من أصحاب النيب صلى اهللا عليه : فقال عبد اهللا: قال
أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرمحن بن عوف وابن مسعود ومعاذ بن جبل وحذيفة بن : وسلم يف مسجده

ذ أقبل فىت من االنصار، فسلم على رسول اهللا اليمان وأبو سعيد اخلدري وأنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إ
  .مث جلس
  .أحسنهم خلقا: يا رسول اهللا أي املؤمنني أفضل ؟ قال: فقال
أكثرهم ذكرا للموت وأحسنهم استعدادا له، قبل أن ينزل به أولئك االكياس، مث : فأي املؤمنني أكيس ؟ قال: قال

  .سكت الفىت
وأعوذ باهللا أن  -يا معشر املهاجرين مخس خصال إذ نزلن بكم : سلم فقالوأقبل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه و

أنه مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حىت يغلبوا عليها إال ظهر فيهم الطاعون واالوجاع، اليت مل تكن يف  -تدركوهن 
طان، ومل مينعوا الزكاة أسالفهم الذين مضوا، ومل ينقصوا املكيال وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املؤنة وجور السل

من أمواهلم إال منعوا القطر من السماء، فلوال البهائم ما مطروا، وما نقضوا عهد اهللا وعهد رسوله إال سلط عيهم 
عدو من غريهم، فأخذ بعض ما كان يف أيديهم، وما مل حيكم أئمتهم بكتاب اهللا وجيربوا فيما أنزل اهللا إال جعل اهللا 

  .بأسهم بينهم
أمر عبد الرمحن بن عوف أن يتجهز لسرية بعثه عليها، فأصبح وقد اعتم مبعامة من كرابيس سوداء فأدناه مث : قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث نقضها مث عممه هبا، وأرسل من خلفه أربع أصابع أو حنوا من ذلك
يه اللواء فدفعه إليه، فحمد اهللا وصلى هكذا يا بن عوف فاعتم، فإنه أحسن وأعرف، مث أمر بالال أن يدفع إل: مث قال

خذه يا بن عوف اغزوا مجيعا يف سبيل اهللا، فقاتلوا من كفر باهللا، ال تغلوا، وال تغدروا، وال : على نفسه، مث قال
  .متثلوا، وال تقتلوا وليدا فهذا عهد اهللا وسرية نبيكم فيكم

  .فأخذ عبد الرمحن بن عوف اللواء
مة اجلندل، بعث أيب عبيدة بن اجلراح وكانوا قريبا من ثالمثائة راكب إىل سيف البحر، فخرج إىل دو: قال ابن هشام

وأكلهم كلهم منه ) ١(وزوده عليه السالم جرابا من متر وفيها قصة العنرب وهي احلوت العظيم الذي دسره البحر 
صلى اهللا عليه وسلم فأطعموه قريبا من شهر حىت مسنوا وتزودوا منه وشائق أي شرائح، حىت رجعوا إىل رسول اهللا 

  .منه فأكل منه كما تقدم بذلك احلديث
، بعث عمرو بن أمية الضمري لقتل أيب -يعين هاهنا  -) ٢(ومما مل يذكر ابن إسحاق من البعوث : قال ابن هشام

  سفيان صخر بن حرب بعد
ر بن صخر، ومل يتفق هلما قتل مقتل خبيب بن عدي وأصحابه، فكان من أمره ما قدمناه وكان مع عمرو بن أمية جبا



  أيب سفيان بل قتال رجال غريه وأنزال خبيبا عن جذعه، وبعث سامل بن عمري أحد
__________  

  .أي دفعه: دسره البحر) ١(
هو غلط منه، قد ذكره : " خطأ السهيلي ابن هشام فيما ادعاه على ابن اسحاق من اغفاله بعض البعوث، قال) ٢(

" عمرو بن أمية بن عمرو بن أمية فيما حدث أسد عن حيىي بن زكريا عن ابن اسحاق  ابن اسحاق، عن جعفر بن
  ).٢٦٣/  ٢الروض االنف ج (

البكائني إىل أيب عفك أحد بين عمرو بن عوف وكان قد جنم نفاقه حني قتل رسول اهللا احلارث بن سويد بن 
  .الصامت كما تقدم

من الناس دارا وال جممعا أبر * لقد عشت دهرا وما أن أرى : نالدخول يف الدي -قبحه اهللا  -فقال يرثيه ويذم 
يهد اجلبال ومل خيضعا فصدعهم راكب جاءهم * يعاقد فيهم إذا ما دعا من أوالد قيلة يف مجعهم * عهودا وأوىف ملن 

  .مأو امللك تابعتم تبعا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل* حالل حرام لشىت معا فلو أن بالعز صدقتم * 
* تكذب دين اهللا واملرء أمحدا : من يل هبذا اخلبيث، فانتدب له سامل بن عمري هذا فقتله فقالت أمامة املريدية يف ذلك

أبا عفك خذها على كرب السن وبعث * آخر الليل طعنة ) ٢(حباك حنيف ) ١(لعمرو الذي أمناك بئس الذي ميين 
ين أمية بن زيد كانت هتجو االسالم وأهله، وملا قتل أبو عمري بن عدي اخلطمي لقتل العصماء بنت مروان من ب

وعوف وباست بين اخلزرج أطعتم أتاوى * بأست بين مالك والنبيت : عفك املذكور أظهرت النفاق وقالت يف ذلك
  فال من مراد وال مذحج* من غريكم 

أمل املرجتي قال فأجاهبا حسان فيقطع من * كما يرجتي ورق املنضج أال آنف يبتغي غرة * ترجونه بعد قتل الرؤوس 
بعولتها واملنايا جتي * وخطمة دون بين اخلزرج مىت ما دعت سفها وحيها * بنو وائل وبنو واقف : بن ثابت فقال

وبعيد اهلدو فلم حيرج فقال رسول اهللا * كرمي املداخل واملخرج فضرجها من جنيع الدما * فهزت فىت ماجدا عرقه 
أال آخذ يل من ابنة مروان ؟ فسمع ذلك عمري بن عدي فلما أمسى من تلك : لغه ذلكصلى اهللا عليه وسلم حني ب

  .فقتلها) ٣] (يف بيتها [ الليلة سرى عليها 
  .يا رسول اهللا قتلتها: مث أصبح فقال

__________  
  .لعمر الذي أمناك أن بئس ما ميين: شطره يف ابن هشام) ١(
  .من ابن هشام، ويف االصل حفيف) ٢(
  .ابن هشاممن ) ٣(

  .نصرت اهللا ورسوله يا عمري: فقال
  .يا رسول اهللا هل علي من شأهنا: قال
  .ال تنتطح فيها عنزان: قال

  .فرجع عمري إىل قومه، وهم خيتلفون يف قتلها وكان هلا مخسة بنون
شر كثري، ملا أنا قتلتها فكيدوين مجيعا مث ال تنظرون فذلك أول يوم عز االسالم يف بين خطمة فأسلم منهم ب: فقال

  .رأوا من عز االسالم



  .مث ذكر البعث الدين أسروا مثامة بن أثال احلنفي وما كان من أمره يف إسالمه
  .وقد تقدم ذلك يف االحاديث الصحاح

املؤمن يأكل يف معى واحد والكافر يأكل يف : وذكر ابن هشام أنه هو الذي قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .سبعة أمعاء

ا كان من قلة أكله بعد إسالمه، وأنه ملا انفصل عن املدينة دخل مكة معتمرا وهو يليب فنهاه أهل مكة عن ذلك مل
فأىب عليهم وتوعدهم بقطع املرية عنهم من اليمامة فلما عاد إىل اليمامة منعهم املرية حىت كتب إليه رسول اهللا صلى 

  .اهللا عليه وسلم فأعادها إليهم
  :فةوقال بعض بين حني

برغم أيب سفيان يف االشهر احلرم وبعث علقمة بن جمزز املدجلي ليأخد بثأر أخيه وقاص * ومن الذي لىب مبكة حمرما 
بن جمزز يوم قتل بذي قرد فاستأذن رسول هللا لريجع يف آثار القوم فأذن له وأمره على طائفة من الناس فلما قفلوا 

د اهللا بن حذافة وكانت فيه دعابة فاستوقد نارا، وأمرهم أن يدخلوها أذن لطائفة منهم يف التقدم واستعمل عليهم عب
  .فلما عزم بعضهم على الدخول

  .قال إمنا كنت أضحك فلما بلغ النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .من أمركم مبعصية اهللا فال تطيعوه: قال

رو بن احلكم بن ثوبان واحلديث يف هذا ذكره ابن هشام عن الدراوردي، عن حممد بن عمرو بن علقمة، عن عم
عن أيب سعيد اخلدري، وبعث كرز بن جابر لقتل أولئك النفر الذين قدموا املدينة وكانوا من قيس من جبيلة، 

فاستومخوا املدينة واستوبؤها فأمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خيرجوا إىل إبله فيشربوا من أبواهلا وألباهنا، 
و يسار موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذحبوه وغرزوا الشوك يف عينيه واستاقوا فلما صحوا قتلوا راعيها وه

  .اللقاح
فبعث يف آثارهم كرز بن جابر يف نفر من الصحابة فجاؤوا بأولئك النفر من جبيلة مرجعه عليه السالم من غزوة ذي 

املذكورين يف حديث أنس املتفق عليه  قرد فأمر فقطع ايديهم وأرجلهم ومسلت أعينهم، وهؤالء النفر إن كانوا هم
  .أن نفرا مثانية من عكل أو عرينة قدموا املدينة احلديث، والظاهر أهنم هم فقد تقدم قصتهم مطولة

  .وإن كانوا غريهم فها قد أوردنا عيون ما ذكره ابن هشام
  .اليت غزاها مرتني) ١] (اليمن [ وغزوة علي بن أيب طالب : واهللا أعلم قال ابن هشام

  .بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا إىل اليمن، وخالدا يف جند آخر: قال أبو عمرو املدين
  .وقال إن اجتمعتم فاالمري علي بن أيب طالب

  .وقد ذكر ابن إسحاق: قال
  .بعث خالد ومل يذكره يف عدد البعوث والسرايا فينبغي أن تكون العدة يف قوله تسعا وثالثني

وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد بن زيد بن حارثة إىل الشام وأمره أن يوطئ : قال ابن إسحاق
  .اخليل ختوم البلقاء والداروم من أرض فلسطني، فتجهز الناس وأوعب مع أسامة املهاجرون االولون

  :قال ابن هشام
__________  

  .سقطت من االصل، واستدركت من ابن هشام) ١(



  .ثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموهو آخر بعث بع
  وقال البخاري حدثنا إمساعيل، ثنا مالك، عن عبد اهللا بن

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس يف : دينار، عن عبد اهللا بن عمر
فقد كنتم تطعنون يف إمارة أبيه من قبل وأمي اهللا إن تطعنوا يف إمارته : إمارته، فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .إن كان خلليقا لالمارة وإن كان ملن أحب الناس إيل وإن هذا ملن أحب الناس إيل بعده
  .ورواه الترمذي من حديث مالك

  .وقال حديث صحيح حسن
: بن اخلطاب ومن قال وقد انتدب كثري من الكبار من املهاجرين االولني واالنصار يف جيشه فكان من أكربهم عمر

  .إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط
فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اشتد به املرض وجيش أسامة خميم باجلرف وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
أبا بكر أن يصلي بالناس كما سيأيت فكيف يكون يف اجليش وهو إمام املسلمني بإذن الرسول من رب العاملني، ولو 

ض أنه قد انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه لالمامة يف الصالة اليت هي أكرب أركان فر
االسالم، مث ملا تويف عليه الصالة والسالم استطلق الصديق من أسامة عمر بن اخلطاب فأذن له يف املقام عند الصديق 

  .ه إن شاء اهللاونفذ الصديق جيش أسامة كما سيأيت بيانه وتفصيله يف موضع
فصل يف اآليات واالحاديث املنذرة بوفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكيف ابتدئ رسول اهللا صلى اهللا عليه 

) * [ إنك ميت وإهنم ميتون مث إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون: * (وسلم مبرضه الذي مات فيه قال اهللا تعاىل
  ]. ٣٤: االنبياء) * [ نا لبشر من قبلك اخللد أفائن مت فهم اخللدونوما جعل: * (وقال تعاىل]  ٣٠: الزمر

وإمنا توفون ] * ( ٣٥: االنبياء) * [ كل نفس ذائقة املوت ونبلوكم بالشر واخلري فتنة وإلينا ترجعون: * (وقال تعاىل
: آل عمران) * [ الغرور أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز وما احلياة الدنيا إال متاع

١٨٥ .[  
وما حممد إال رسول قد دخلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب : * (وقال تعاىل

  ]. ١٤٥ - ١٤٤: آل عمران) * [ على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا الشاكرين
هللا صلى اهللا عليه وسلم فلما مسعها الناس كأهنم مل يسمعوها وهذه اآلية هي اليت تالها الصديق يوم وفاة رسول ا

  .قبل
  :وقال تعاىل

) * إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا فسبح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا* (
  ]. ٣ - ١: النصر[ 

  .هو أجل رسول اهللا نعي إليه: قال عمر بن اخلطاب وابن عباس
ل ابن عمر نزلت أوسط أيام التشريق يف حجة الوداع فعرف رسول اهللا أنه الوداع، فخطب الناس خطبة أمرهم وقا

  .فيها وهناهم، اخلطبة املشهورة كما تقدم
  رأيت رسول اهللا: وقال جابر

  .يرمي اجلمار فوقف
  ".عين مناسككم فلعلي ال أحج بعد عامي هذا ) ١(لتأخذوا : " وقال



إن جربيل كان يعارضين بالقرآن يف كل سنة مرة وإنه عارضين به العام : " البنته فاطمة كم سيأيت وقال عليه السالم
  ".مرتني وما أرى ذلك إال اقتراب أجلي 

  .ويف صحيح البخاري من حديث أيب بكر بن عياش عن أيب حصني، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة
ام فلما كان من العام الذي تويف فيه اعتكف عشرين كان رسول اهللا يعتكف يف كل شهر رمضان عشرة أي: قال

  ).٣(، وكان يعرض عليه القرآن يف كل رمضان، فلما كان العام الذي تويف فيه عرض عليه القرآن مرتني )٢(يوما 
وقال حممد بن إسحاق رجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من حجة الوداع يف ذي احلجة فأقام باملدينة بقيته 

صفرا وبعث أسامة بن زيد فبينا الناس على ذلك ابتدئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشكواه الذي واحملرم و
من صفر أو يف أول شهر ربيع االول، فكان أول ) ٤(قبضه اهللا فيه إىل ما أراده اهللا من رمحته وكرامته يف ليال بقني 

الغرقد، من جوف الليل، فاستغفر هلم مث رجع إىل ما ابتدئ به رسول اهللا من ذلك فيما ذكر يل أنه خرج إىل بقيع 
  .أهله، فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه ذلك

موىل احلكم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن ) ٥(وحدثين عبد اهللا بن جعفر عن عبيد بن جرب : قال ابن إسحاق
  .موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) ٦(أيب مويهبة 

يا أبا مويهبة إين قد أمرت أن استغفر الهل هذا البقيع فانطلق معي، :  من جوف الليل فقالبعثين رسول اهللا: قال
  .فانطلقت معه فلما وقف بني أظهرهم

السالم عليكم يا أهل املقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفنت كقطع الليل املظلم، : قال
  .يتبع آخرها أوهلا
يا أبا مويهبة، إين قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا واخللد فيه، مث اجلنة، : االوىل، مث أقبل علي فقال اآلخرة شر من

  .فخريت بني ذلك وبني لقاء ريب واجلنة
  بأيب أنت وأمي،: قال قلت

  .فخذ مفاتيح خزائن الدنيا واخللد فيها، مث اجلنة
  .ال واهللا يا أبا مويهبة: قال

  .نة، مث استغفر الهل البقيع، مث انصرف فبدئ برسول اهللا وجعه الذي قبضه اهللا فيهلقد اخترت لقاء ريب واجل
  .مل خيرجه أحد من أصحاب الكتب

  وإمنا رواه أمحد عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن حممد بن
__________  

  .خذوا عين: وقال لنا: تقدم نص احلديث وفيه) ١(
 ٢٤٦٦وأبو داود يف الصوم احلديث ) ٢٠٤٤(باب احلديث  )١٧(أخرجه البخاري يف كتاب االعتكاف ) ٢(

  ).١٧٦٩(باب احلديث ) ٥٨(وابن ماجه يف الصيام 
  .والدارمي يف الصوم

  ).٣٥٥، ٣٣٦/  ٢(واالمام أمحد يف مسنده 
  .لليلتني بقيتا من صفر: قال الواقدي) ٤) (٤٩٩٨(باب احلديث ) ٧(البخاري يف كتاب فضائل القرآن ) ٣(
عبد اهللا بن عمر بن : عبد اهللا بن عمر عن عبيد بن جبري، ويف الطربي عن ابن اسحاق: هشاميف ابن ) ٥(



موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من مولدي مزينة شهد غزوة املريسيع، كان ممن يقود : أبو مويهبة) ٦...(علي
  ).١٨٨/  ٤(مجل عائشة انظر ترمجة له يف االصابة 

  ).١(إسحاق به 
  .ثنا أبو النضر، ثنا احلكم بن فضيل، ثنا يعلى بن عطاء، عن عبيد بن جرب عن أيب مويهبة: م أمحدوقال االما

يا : قال) ٢] (ليلة الثانية [ أمر رسول اهللا أن يصلي على أهل البقيع فصلى عليهم ثالث مرات فلما كانت : قال
  .أبا مويهبة أسرج يل دابيت

  .دابته وأمسكت الدابة فوقف قال فركب ومشيت حىت انتهى إليهم فنزل عن
ليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس، أتت الفنت كقطع الليل املظلم يتبع بعضها بعضا، : فقال -قام عليهم  -أو قال 

  .اآلخرة أشد من االوىل، فليهنكم ما أنتم فيه مما فيه الناس
  .يا أبا مويهبة إين أعطيت: مث رجع فقال

  .بأيب أنت وأمي فاخترنا: فتح على أميت من بعدي واجلنة أو لقاء ريب قال فقلتخريت بني مفاتيح ما ي: أو قال
  .الن ترد علي عقبها ما شاء اهللا فاخترت لقاء ريب، فما لبث بعد ذلك إال سبعا أو مثانيا حىت قبض: قال

  وقال عبد
ائن وخريت بني أن نصرت بالرعب وأعطيت اخلز: قال رسول اهللا: الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال

  .أبقى حىت أرى ما يفتح على أميت وبني التعجيل فاخترت التعجيل
قال ابن إسحاق وحدثين يعقوب بن عتبة، عن ) ٣(وهذا مرسل وهو شاهد حلديث أيب مويهبة : قال البيهقي

  .مسعود بن عائشة) ٤(الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن 
  .هللا عليه وسلم من البقيع فوجدين وأنا أجد صداعا يف رأسي وأن أقول وارأساهرجع رسول اهللا صلى ا: قالت
وما ضرك لو مت قبل فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك : مث قال: بل أنا واهللا يا عائشة وارأساه قالت: فقال

  .ودفنتك
  .واهللا لكأين بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إىل بييت فأعرست فيه ببعض نسائك: قالت قلت

فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونام به وجعه وهو يدور على نسائه حىت استعز به يف بيت ميمونة، : لتقا
  .فدعا نساءه، فاستأذهنن أن ميرض يف بييت فأذن له

االرض [ فخرج رسول اهللا بني رجلني من أهله أحدمها الفضل بن عباس ورجل آخر عاصبا رأسه ختط قدماه : قالت
  .ل بييتحىت دخ) ٥] (

  .أتدري من الرجل اآلخر ؟ هو علي بن أيب طالب: قال عبيد اهللا فحدثت به ابن عباس فقال
  .وهذا احلديث له شواهد ستأيت قريبا

: أنبأنا احلاكم، أنبأنا االصم، أنبأنا أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق: وقال البيهقي
  .ي، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عائشةحدثين يعقوب بن عتبة، عن الزهر

! بل أنا واهللا يا عائشة وارأساه : فقال! وارأساه : دخل علي رسول اهللا وهو يصدع وأنا أشتكي رأسي فقلت: قالت
  .وما عليك لو مت قبلي فوليت أمرك، وصليت عليك وواريتك: مث قال
  واهللا إين الحسب لو كان ذلك، لقد خلوت ببعض نسائك يف: فقلت

__________  



  .صحيح: صحيح على شرط مسلم، وقال الذهيب: وقال ٥٦ - ٥٥/  ٣أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ١(
  .١٩٠/  ٣ونقله الطربي عنه يف تارخيه 

  .فلما كانت الثالثة: ، ويف االصل٤٨٨/  ٣من مسند االمام أمحد ) ٢(
  .١٦٣/  ٧رواه البيهقي يف دالئله ج ) ٣(
  .ي، ويف االصل عن ابن مسعودمن ابن هشام والطرب) ٤(
  .١٩١/  ٣من الطربي ) ٥(

به ) ١(، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث متادى به وجعه فاستعز ]فأعرست هبا [ بيىت من آخر النهار 
  .وهو يدور على نسائه يف بيت ميمونة، فاجتمع إليه أهله

فأفاق رسول اهللا ) ٢(ذات اجلنب فهلموا فلنلده، فلدوه إنا لنرى برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال العباس
  .عمك العباس ختوف أن يكون بك ذات اجلنب: من فعل هذا ؟ فقالوا: صلى اهللا عليه وسلم، فقال

فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إهنا من الشيطان، وما كان اهللا ليسلطه علي، ال يبقى يف البيت أحد إال 
  .عباس، فلد أهل البيت كلهم، حىت ميمونةلددمتوه، إال عمي ال

وإهنا لصائمة يومئذ وذلك بعني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث استأذن أزواجه أن ميرض يف بييت، فأذن له، 
  ].إىل بيت عائشة [ ختط قدماه باالرض  -مل تسمه  -فخرج وهو بني العباس ورجل آخر 

  ).٣(علي بن أيب طالب  الرجل اآلخر: قال عبيد اهللا قال ابن عباس
  .حدثنا سعيد بن عفري، ثنا الليث، حدثين عقيل، عن ابن شهاب أخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة: قال البخاري

ملا ثقل رسول اهللا واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن ميرض يف : أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
  .ابن عبد املطلب وبني رجل آخر: الرجلني، ختط رجاله االرض بني عباس قال بييت فأذن له، فخرج وهو بني

  .بالذي قالت عائشة -يعين ابن عباس  -فأخربت عبد اهللا : قال عبيد اهللا
هو : قال ابن عباس! ال : هل تدري من الرجل اآلخر الذي مل تسم عائشة ؟ قال قلت: فقال يل عبد اهللا بن عباس
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم حتدث أن رسول اهللا ملا دخل بييت، واشتد به وجعه علي، فكانت عائشة زوج

  .هريقوا علي من سبع قرب مل حتلل أوكيتهن، لعلي أعهد إىل الناس: قال
فأجلسناه يف خمضب حلفصة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم مث طفقنا نصب عليه من تلك القرب، حىت طفق يشري 

  .إلينا بيده أن قد فعلنت
  ).٤(مث خرج إىل الناس فصلى هلم وخطبهم : قالت عائشة

  .وقد رواه البخاري أيضا يف مواضع أخر من صحيحه ومسلم من طرق عن الزهري به
  .حدثنا إمساعيل، ثنا سليمان بن بالل قال هشام بن عروة أخربين أيب عن عائشة: وقال البخاري

أين أنا غدا أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة : ضه الذي مات فيهأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يسأل يف مر
  .فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان يف بيت عائشة حىت مات عندها

  فمات يف اليوم الذي كان يدور علي فيه يف بييت، وقبضه اهللا وإن رأسه: قالت عائشة رضي اهللا عنها
  .لبني سحري وحنري وخالط ريقه ريقي

  .ل عبد الرمحن بن أيب بكر ومعه سواك يسنت به فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمودخ: قالت
أعطين هذا السواك يا عبد الرمحن، فأعطانيه فقضمته مث مضغته فأعطيته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقلت له



  ).٥(فاسنت به وهو مسند إىل صدري 
  انفرد به البخاري من هذا

__________  
  .استعز به املرض واستعز عليه اشتد وجعه وغلبه على نفسه: استعز) ١(
  .ما يسقاه املريض من االدوية يف أحد شقي فمه: اللدود) ٢(
  .وما بني معكوفني فيه استدراك من الدالئل ١٧٠ - ١٦٩/  ٧احلديث يف دالئل البيهقي ج ) ٣(
  ).٤٤٤٢(باب احلديث ) ٨٣(رواه البخاري يف كتاب املغازي ) ٤(

  ).٩٢(باب احلديث ) ٢١(ومسلم يف كتاب الصالة 
  .باب) ٨٣( -البخاري يف كتاب املغازي ) ٥(

  ).١٤٤/  ٨(فتح الباري ) ٤٤٥٠(احلديث 

  .الوجه
أخربنا عبد اهللا بن يوسف، ثنا الليث، حدثين ابن اهلاد عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن : وقال البخاري

  .عائشة
 عليه وسلم وأنه لبني حاقنيت وذاقنيت فال أكره شدة املوت الحد أبدا بعد النيب صلى اهللا مات النيب صلى اهللا: قالت

  .عليه وسلم
  .حدثنا حيان، أنبأنا عبد اهللا، أنبأنا يونس عن ابن شهاب قال أخربين عروة أن عائشة أخربته: وقال البخاري

باملعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه 
  .باملعوذات اليت كان ينفث وأمسح بيد النيب صلى اهللا عليه وسلم عنه) ١(الذي تويف فيه طفقت أنفث عليه 

  .ورواه مسلم من حديث ابن وهب عن يونس بن يزيد االيلي عن الزهري به
  .والفالس ومسلم عن حممد بن حامت كلهم

اجتمع نساء : ن حديث أيب عوانة، عن فراس، عن الشعيب، عن مسروق، عن عائشة قالتوثبت يف الصحيحني م
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عنده مل يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة متشي ال ختطئ، مشيتها مشية أبيها

  .مرحبا بابنيت فأقعدها عن ميينه أو مشاله: فقال
  .مث سارها بشئ فبكت، مث سارها فضحكت

  .فلما أن قامت! خصك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالسرار وأنت تبكني : لت هلافق
  .قلت أخربيين ما سارك

  .ما كنت الفشي سر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقالت
  .أسألك ملا يل عليك من احلق ملا أخربتيين: فلما تويف قلت هلا

  !أما اآلن فنعم : قالت
إن جربيل كان يعارضين يف القرآن كل سنة مرة، وقد عارضين يف هذا العام مرتني : قالت سارين يف االول قال يل

  .وال أرى ذلك إال القتراب أجلي، فاتقي اهللا وأصربي فنعم السلف أنا لك، فبكيت
  ).٢(أما ترضي أن تكوين سيدة نساء املؤمنني أو سيدة نساء هذه االمة فضحكت : مث سارين فقال

  .وله طرق عن عائشة



عن علي بن عبد اهللا، عن حيىي بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، عن موسى بن أيب عائشة، : د روى البخاريوق
  .عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن عائشة

لددنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه فجعل يشري إلينا أن ال تلدوين، فقلنا كراهية املريض للدواء : قالت
  .مل أهنكم أن ال تلدوين ؟ قلنا كراهية املريض للدواءأ: فلما أفاق قال

  .ال يبقى أحد يف البيت إال لد وأنا أنظر، إال العباس فإنه مل يشهدكم: فقال
  ).٣(ورواه ابن أيب الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم : قال البخاري
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول يف مرضه : وة قالت عائشةوقال يونس، عن الزهري قال عر: وقال البخاري

الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد أمل الطعام الذي أكلت خبيرب، فهذا أوان وجدت انقطاع أهبري من ذلك السم 
)٤.(  

  .هكذا ذكره البخاري معلقا
  وقد

__________  
  .أنفث على نفسه: يف البخاري) ١(
  .باب من ناجى بني يدي الناس) ٤٣(ستئذان كتاب اال: البخاري) ٢(

  ).٩٩(باب حديث ) ١٥(ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة 
  ).٢٤٧/  ٢(ورواه ابن سعد يف طبقاته ) ٢٨٢/  ٦(وأخرجه االمام أمحد يف مسنده 

  .٤٤٥٨كتاب املغازي حديث  -البخاري ) ٢(
  ).٤٤٢٨(حديث  -البخاري يف كتاب املغازي ) ٤(

  ).١٨/  ٦(وأمحد يف مسنده  ١٧٢/  ٧الئل ج والبيهقي يف الد

بن أمحد بن حيىي االشقر، عن يوسف بن موسى، عن ) ١(أسنده احلافظ البيهقي عن احلاكم، عن أيب بكر بن حممد 
  .أمحد بن صاحل، عن عنبسة، عن يونس بن يزيد االيلي، عن الزهري به

بن عبد اجلبار، عن أيب معاوية، عن االعمش، عن عبد اهللا بن أنبأنا احلاكم، أنبأنا االصم، أنبأنا أمحد : وقال البيهقي
  .مرة، عن أيب االحوص، عن عبد اهللا بن مسعود

  لئن أحلف تسعا: قال
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قتل قتال أحب إيل من أن أحلف واحدة أنه مل يقتل، وذلك أن اهللا اختذه نبيا 

  ).٢(واختذه شهيدا 
  .عن أيب محزة حدثين أيب عن الزهري) ٣(إسحاق بن بشر حدثنا شعيب ثنا : وقال البخاري

أن  -وكان كعب بن مالك أحد الثالثة الذين تيب عليهم  -أخربين عبد اهللا بن كعب بن مالك االنصاري : قال
يا أبا : أن علي بن أيب طالب خرج من عند رسول اهللا يف وجعه الذي تويف فيه فقال الناس: عبد اهللا بن عباس أخربه

  .أصبح حبمد اهللا بارئا: احلسن، كيف أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال
  .فأخذ بيده عباس بن عبد املطلب

أنت واهللا بعد ثالث عبد العصا، وإين واهللا الرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سوف يتوىف من وجعه : فقال له
  .وتهذا، إين العرف وجوه بين عبد املطلب عند امل



  .اذهب بنا إىل رسول اهللا فلنسأله فيمن هذا االمر ؟ إن كان فينا علمنا ذلك
  .وإن كان يف غرينا علمناه فأوصى بنا

  .إنا واهللا لئن سألناها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال علي
  .فمنعناها ال يعطيناها الناس بعده، وإين واهللا ال أسأهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ثنا قتيبة، ثنا سفيان، عن سليمان االحول عن سعيد بن جبري: انفرد به البخاري، وقال البخاري
  .يوم اخلميس وما يوم اخلميس ؟ اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعه: قال ابن عباس: قال
ما شأنه : فقالوا -تنازع وال ينبغي عند نيب  -بعده أبدا فتنازعوا ) ٤(ائتوين أكتب لكم كتابا ال تضلوا : فقال

  .استفهموه) ٥(أهجر 
  .فذهبوا يردون عنه

أخرجوا املشركني من جزيرة العرب، : دعوين، فالذي أنا فيه خري مما تدعوين إليه، فأوصاهم بثالث قال: فقال
  .وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها

  .م من حديث سفيان بن عيينة بهورواه البخاري يف موضع آخر ومسل
حدثنا علي بن عبد اهللا، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن : مث قال البخاري

هلموا : ملا حضر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويف البيت رجال فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: عباس قال
  .تضلوا بعده أبداأكتب لكم كتابا ال 

  إن رسول اهللا قد غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب اهللا، فاختلف أهل: فقال بعضهم
__________  

  .١٧٢/  ٧دالئل النبوة ج ) ٢...(أبو بكر حممد: يف البيهقي) ١(
  .حدثين اسحاق، أخربنا بشر بن شعيب بن أيب محزة: يف البخاري) ٣(

  .واسحاق هو ابن راهويه
  ح الباريفت(
١٤٢/  ٨.(  
  .لن تضلوا: يف البخاري) ٤(

  .١٣٢/  ٨فتح الباري 
  .من البخاري، ويف االصل يهجر) ٥(

أي هل تغري كالمه واختلط بسسبب املرض، ووقوع ذلك من النيب صلى اهللا عليه وآله مستحيل النه : أهجر
  ) *.وما ينطق عن اهلوى: * (معصوم يف صحته ومرضه لقوله تعاىل

  .ختصمواالبيت وا
  .فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا ال تضلوا بعده

  .ومنهم من يقول غري ذلك
  .قوموا: فلما أكثروا اللغو واالختالف قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني أن يكتب هلم : قال عبيد اهللا، قال
  ).١(ذلك الكتاب الختالفهم ولغطهم 



  .ورواه مسلم عن حممد بن رافع وعبد بن محيد كالمها عن عبد الرزاق بنحوه
  .وقد أخرجه البخاري يف مواضع من صحيحه من حديث معمر ويونس عن الزهري به

ريد أن يكتب يف وهذا احلديث مما قد توهم به بعض االغبياء من أهل البدع من الشيعة وغريهم كل مدع أنه كان ي
  .ذلك الكتاب ما يرمون إليه من مقاالهتم، وهذا هو التمسك باملتشابه

  .وترك احملكم وأهل السنة يأخذون باحملكم
ويردون ما تشابه إليه، وهذه طريقة الراسخني يف العلم كما وصفهم اهللا عز وجل يف كتابه، وهذا املوضع مما زل فيه 

أهل السنة فليس هلم مذهب إال اتباع احلق يدورون معه كيفما دار، وهذا  أقدام كثري من أهل الضالالت، وأما
  .الذي كان يريد عليه الصالة والسالم أن يكتبه قد جاء يف االحاديث الصحيحة التصريح بكشف املراد منه

  .حدثنا مؤمل، ثنا نافع، عن ابن عمرو ثنا ابن أيب مليكة، عن عائشة: فإنه قد قال االمام أمحد
ادعوا يل أبا بكر وابنه لكي ال يطمع يف " ا كان وجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي قبض فيه قال قالت مل

  .أمر أيب بكر طامع وال يتمناه متمن
  ".يأىب اهللا ذلك واملؤمنون : مث قال
  .مرتني

و معاوية، ثنا عبد الرمحن حدثنا أب: فأىب اهللا ذلك واملؤمنون، انفرد به أمحد من هذا الوجه وقال أمحد: قالت عائشة
  .بن أيب بكر القرشي، عن ابن أيب مليكة عن عائشة
ائتين بكتف أو لوح حىت أكتب اليب بكر كتابا ال خيتلف : " قالت ملا ثقل رسول اهللا قال لعبد الرمحن بن أيب بكر

  .عليه أحد، فلما ذهب عبد الرمحن ليقوم
  أىب اهللا واملؤمنون أن: " قال

  .انفرد به أمحد من هذا الوجه أيضا" با بكر خيتلف عليك يا أ
  .عن حيىي بن حيىي، عن سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد، عن القاسم بن حممد عن عائشة: وروى البخاري

  .لقد مهمت أن أرسل إىل أيب بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمىن متمنون: قال رسول اهللا: قالت
  .فع املؤمنون أو يدفع اهللا ويأىب املؤمنونأو يد -يأىب اهللا : فقال

  .ويف صحيح البخاري ومسلم من حديث إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن حممد بن جبري بن مطعم، عن أبيه
  .أتت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه: قال

  ".إن مل جتديين فأت أبا بكر  : "قال -كأهنا تقول املوت  -أرأيت إن جئت ومل أجدك : فقالت
والظاهر واهللا أعلم أهنا إمنا قالت ذلك له عليه السالم يف مرضه الذي مات فيه صلوات اهللا وسالمه عليه، وقد 
خطب عليه الصالة والسالم يف يوم اخلميس قبل أن يقبض عليه السالم خبمس أيام خطبة عظيمة بني فيها فضل 

  .كان قد نص عليه أن يؤم الصحابة أمجعني كما سيأيت بيانه مع حضورهم كلهمالصديق من سائر الصحابة مع ما 
ولعل خطبته هذه كانت عوضا عما أراد أن يكتبه يف الكتاب، وقد اغتسل عليه السالم بني يدي هذه اخلطبة 

  اديث يفالكرمية فصبوا عليه من سبع قرب مل حتلل أوكيتهن وهذا من باب االستشفاء بالسبع كما وردت هبا االح
__________  

  .١٣٢/  ٨فتح الباري ) ١(



غري هذا املوضع، واملقصود أنه عليه السالم اغتسل مث خرج فصلى الناس مث خطبهم كما تقدم يف حديث عائشة 
  .رضي اهللا عنها

  .ذكر االحاديث الواردة يف ذلك
بن بكري، عن حممد بن إسحاق، عن  أنبأنا احلاكم، أنبأنا االصم، عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس: قال البيهقي

  .الزهري عن أيوب بن بشري
  .أفيضوا علي من سبع قرب من سبع آبار شىت، حىت أخرج فأعهد إىل الناس: أن رسول اهللا قال يف مرضه

ففعلوا فخرج فجلس على املنرب فكان أول ما ذكر، بعد محد اهللا والثناء عليه، ذكر أصحاب أحد، فاستغفر هلم 
  .ودعا هلم

يا معشر املهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون، واالنصار على هيئتها ال تزيد، وإهنم عيبيت اليت أويت إليها، :  قالمث
  .فأكرموا كرميهم، وجتاوزوا عن مسيئهم

  أيها: مث قال عليه السالم
  .الناس إن عبدا من عباد اهللا قد خريه اهللا بني الدنيا، وبني ما عند اهللا

  .همها أبو بكر رضي اهللا عنه، من بني الناس فبكىفاختار ما عند اهللا، فف
  ).١(بل حنن نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا : وقال

أنظروا إىل هذه االبواب الشارعة يف املسجد ! على رسلك يا أبا بكر : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .يف الصحبة منه) ٢] (يدا [ فسدوها، إال ما كان من بيت أيب بكر فإين ال أعلم أحدا عندي أفضل 

  .هذا مرسل له شواهد كثرية
حدثين فروة بن زبيد بن طوسا، عن عائشة بنت سعد، عن أم ذرة، عن أم سلمة زوج النيب صلى : وقال الواقدي
  .اهللا عليه وسلم

  .خرج رسول اهللا عاصبا رأسه خبرقة فلما استوى على املنرب، حتدث الناس باملنرب واستكفوا: قالت
  .والذي نفسي بيده إين لقائم على احلوض الساعة: لفقا

  .مث تشهد فلما قضى تشهده كان أول ما تكلم به، أن أستغفر للشهداء الذين قتلوا بأحد
  .إن عبدا من عباد اهللا خري بني الدنيا، وبني ما عند اهللا فاختار العبد ما عند اهللا، فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه: مث قال
  .ي نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنابأيب وأم: وقال

  .فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو املخري وكان أبو بكر أعلمنا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٣(على رسلك : وجعل رسول اهللا يقول له

خطب : ن أيب سعيد قالحدثنا أبو عامر، ثنا فليح، عن سامل أيب النضر، عن بشر بن سعيد، ع: وقال االمام أمحد
  .إن اهللا خري عبدا بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند اهللا: رسول اهللا الناس فقال

  .فبكى أبو بكر: قال
  .فعجبنا لبكائه أن خيرب رسول اهللا عن عبد، فكان رسول اهللا هو املخري وكان أبو بكر أعلمنا به: قال

لي يف صحبته وماله أبو بكر، لو كنت متخذا خليال غري ريب الختذت أبا بكر إن أمن الناس ع: فقال رسول اهللا
  ).٤(خليال، ولكن خلة االسالم ومودته ال يبقى يف املسجد باب إال سد إال باب أيب بكر 

  .وهكذا رواه البخاري من حديث أيب عامر العقدي به



  مث رواه
__________  

  .سقطت عند البيهقي) ١(
  .١٧٨/  ٧قي ج من دالئل البيه) ٢(
  .١٧٨/  ٧نقله البيهقي عن الواقدي ) ٣(
  .باب هجرة النيب صلى اهللا عليه وآله وأصحابه إىل املدينة) ٤٥(أخرجه البخاري يف كتاب مناقب االنصار ) ٤(

  .باب من فضائل أيب بكر) ١١(ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة 
  = ورواه البيهقي يف  ١٨/  ٣واالمام أمحد يف مسنده ج 

  .االمام أمحد عن يونس عن فليح عن سامل أيب النضر، عن عبيد بن حنني وبشر بن سعيد عن أيب سعيد به
وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث فليح ومالك بن أنس، عن سامل، عن بشر بن سعيد، وعبيد بن حنني 

  .كالمها عن أيب سعيد بنحوه
  .ثنا أبو عوانة، عن عبد امللك، ابن أيب املعلى عن أبيهحدثنا أبو الوليد، ثنا هشام، : وقال االمام أمحد

إن رجال خريه ربه بني أن يعيش يف الدنيا ما شاء أن يعيش فيها يأكل من الدنيا ما : أن رسول اهللا خطب يوما فقال
  .شاء أن يأكل منها، وبني لقاء ربه فاختار لقاء ربه فبكى أبو بكر

أال تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول اهللا رجال صاحلا خريه : سلمفقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .ربه، بني البقاء يف الدنيا وبني لقاء ربه فاختار لقاء ربه، فكان أبو بكر أعلمهم مبا قال رسول اهللا

ينا يف ما من الناس أحد أمن عل: بل نفديك بأموالنا وأبنائنا فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال أبو بكر
صحبته، وذات يده من ابن أيب قحافة، ولو كنت متخذا خليال الختذت ابن أيب قحافة، ولكن ود وإخاء وإميان، 

  ).١(ولكن ود وإخاء وإميان، مرتني وإن صاحبكم خليل اهللا عز وجل 
  .تفرد به أمحد

  .فاهللا أعلم) ٢(وصوابه أبو سعيد بن املعلى : قالوا
ثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد اهللا بن  -هو ابن راهويه  -طريق إسحاق بن إبراهيم من : وقد روى احلافظ البيهقي

  .عمرو الرقي، عن زيد بن أيب أنيسة، عن عمرو بن مرة عن عبد اهللا بن احلارث، حدثين جندب
أبرأ  قد كان يل منكم أخوة وأصدقاء، وإين: أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يتوىف خبمس وهو يقول

إىل كل خليل من خلته ولو كنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر خليال، وإن ريب اختذين خليال كما اختذ 
إبراهيم خليال، وإن قوما ممن كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد فال تتخذوا القبور مساجد فإين 

  ).٣(أهناكم عن ذلك 
حاق بن راهويه بنحوه، وهذا اليوم الذي كان قبل وفاته عليه السالم خبمسة وقد رواه مسلم يف صحيحه عن إس

  .أيام هو يوم اخلميس الذي ذكره ابن عباس فيما تقدم
  .وقد روينا هذه اخلطبة من طريق ابن عباس

ن أنبأنا أبو احلسن علي بن حممد املقرئ، أنبأنا احلسن بن حممد بن إسحاق حدثنا يوسف ب: قال احلافظ البيهقي
  .-هو ابن عوانة االسفراييين  -يعقوب 

  ثنا حممد بن أيب بكر، ثنا وهب بن جرير،: قال



  .ثنا أيب، مسعت يعلى بن حكيم، حيدث عن عكرمة عن ابن عباس
خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه خبرقة، فصعد املنرب فحمد اهللا وأثىن : قال
  .عليه
  يس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من أيب بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليال، الختذت أباإنه ل: مث قال

__________  
  .١٧٤/  ٧الدالئل ج = 
  .باب مناقب أيب بكر الصديق -، والترمذي يف كتاب املناقب ٢١١/  ٤و  ٤٧٨/  ٣مسند االمام أمحد ج ) ١(

  .١٧٥/  ٧والبيهقي يف الدالئل ج 
  .أبو املعلى االنصاري: البيهقي بامسه وقال وذكره) ٢(
باب النهي عن بناء املساجد على القبور حديث ) ٣(ومسلم يف كتاب املساجد  ١٧٦/  ٧دالئل البيهقي ج ) ٣(
)٢٣.(  

  ).١(بكر خليال، ولكن خلة االسالم أفضل، سدوا عين كل خوخة يف املسجد غري خوخة أيب بكر 
  .حممد اجلعفي عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه بهرواه البخاري عن عبيد اهللا بن 

إىل املسجد غري خوخة أيب بكر إشارة إىل  -يعين االبواب الصغار  -ويف قوله عليه السالم سدوا عين كل خوخة 
  .اخلالفة أي ليخرج منها إىل الصالة باملسلمني

  .غسيل عن عكرمة عن ابن عباسوقد رواه البخاري أيضا من حديث عبد الرمحن بن سليمان بن حنظلة بن ال
أن رسول اهللا خرج يف مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بعصابة دمساء ملتحفا مبلحفة على منكبيه فجلس على 

فكان آخر جملس جلس فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه : املنرب فذكر اخلطبة، وذكر فيها الوصاة باالنصار إىل أن قال
  .خطبها عليه السالميعين آخر خطبة  -وسلم حىت قبض 

  .وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس بإسناد غريب ولفظ غريب
أنبأنا علي بن أمحد بن عبدان، أنبأنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا ابن أيب قماش، وهو حممد بن : فقال احلافظ البيهقي

ارث بن عبد امللك بن عبد اهللا عيسى، ثنا موسى بن إمساعيل، أبو عمران اجلبلي، ثنا معن بن عيسى القزاز، عن احل
الليثي، عن القاسم بن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس عن الفضل بن ) ٢(بن أناس 
  .عباس
  أتاين رسول: قال

  .خذ بيدي يا فضل: اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، وقد عصب رأسه فقال
  .على املنربفأخذت بيده حىت قعد : قال

  .ناد يف الناس يا فضل: مث قال
  .الصالة جامعة: فناديت
أما بعد أيها الناس إنه قد دىن مين خلوف من بني : فاجتمعوا، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطيبا فقال: قال

ال فمن كنت أظهركم ولن تروين يف هذا املقام فيكم، وقد كنت أرى أن غريه غري مغن عين حىت أقومه فيكم، أ
جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد، ومن كنت أخذت له ماال فهذا مايل فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا 
فهذا عرضي فليستقد، وال يقولن قائل أخاف الشحناء من قبل رسول اهللا، أال وإن الشحناء ليست من شأين وال من 



  .حللين فلقيت اهللا عز وجل وليس الحد عندي مظلمةخلقي، وان أحبكم إيل من أخذ حقا إن كان له علي أو 
  .يا رسول اهللا يل عندك ثالثة دراهم: فقام منهم رجل فقال: قال
  .أما أنا فال أكذب قائال: فقال

  .أما تذكر أنه مر بك سائل فأمرتين فأعطيته ثالثة دراهم: وال مستحلفه على ميني فيم كانت لك عندي ؟ قال
  .أعطه يا فضل: قال
  .وأمر به فجلس: قال

  .قال عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مقالته االوىل
  .يا أيها الناس من كان عنده من الغلول شئ فلريده، فقام رجل: مث قال
  .يا رسول اهللا عندي ثالثة دراهم غللتها يف سبيل اهللا: فقال
  .كنت إليها حمتاجا: فلم غللتها ؟ قال: قال
  .خذها منه يا فضل: قال
يا أيها الناس من أحس من نفسه شيئا فليقم أدعو اهللا : عاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مقالته االوىل وقال مث
  .له

  ).٣(يا رسول اهللا إين ملنافق وإين لكذوب وإين لنئوم : فقام إليه رجل فقال
  وحيك أيها: فقال عمر بن اخلطاب

__________  
  .باب من فضائل أيب بكر -كتاب فضائل الصحابة  ٦٢ه البخاري يف وأخرج ١٧٦/  ٧دالئل البيهقي ج ) ١(
  .إياس: يف البيهقي) ٢(
  .لشؤوم حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(

  .الرجل لقد سترك اهللا لو سترت على نفسك
صدقا  مه يا بن اخلطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح اآلخرة، اللهم ارزقه: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وأميانا وأذهب عنه النوم إذا شاء
  ).١(عمر معي وأنا مع عمر واحلق بعدي مع عمر : مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ويف إسناده ومتنه غرابة شديدة
 ثنا يعقوب، ثنا أيب: ذكر أمره عليه السالم أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه أن يصلي بالصحابة أمجعني قال االمام أمحد

حدثين عبد امللك بن أيب بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، : عن ابن إسحاق قال وقال ابن شهاب الزهري
  .عن عبد اهللا بن زمعة بن االسود بن املطلب بن أسد) ٢(عن أبيه 

  .سمروا من يصلي بالنا: ملا استعز برسول اهللا وأنا عنده يف نفر من املسلمني دعا بالل للصالة فقال: قال
  .قم يا عمر فصل بالناس: قال فخرجت فإذا عمر يف الناس، وكان أبو بكر غائبا فقلت

فأين : فقام فلما كرب عمر مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صوته وكان عمر رجال جمهرا فقال رسول اهللا: قال
  .أبو بكر ؟ يأىب اهللا ذلك واملسلمون، يأىب اهللا ذلك واملسلمون

  .يب بكر فجاء بعدما صلى عمر تلك الصالة فصلى بالناسفبعث إيل أ: قال
  .وقال عبد اهللا بن زمعة



وحيك ماذا صنعت يا بن زمعة واهللا ما ظننت حني أمرتين إال أن رسول اهللا أمرين بذلك، ولوال ذلك ما : قال يل عمر
  .صليت
  ).٣(ر بالصالة واهللا ما أمرين رسول اهللا ولكن حني مل أر أبا بكر رأيتك أحق من حض: قال قلت

  .وهكذا رواه أبو داود من حديث ابن إسحاق حدثين الزهري
حدثين يعقوب بن عتبة، عن أيب بكر بن عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن زمعة : ورواه يونس بن بكري عن ابن إسحاق

  .فذكره
محن بن إسحاق عن ابن أبو داود ثنا أمحد بن صاحل، ثنا ابن أيب فديك، حدثين موسى بن يعقوب، عن عبد الر: وقال

  .شهاب، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة أن عبد اهللا بن زمعة أخربه هبذا اخلرب
  .ملا مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم صوت عمر: قال

ال ال ال يصلي للناس إال ابن أيب : خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أطلع رأسه من حجرته مث قال: قال ابن زمعة
  .يقول ذلك مغضبا قحافة،

  .ثنا عمر بن حفص، ثنا أيب، ثنا االعمش، عن إبراهيم: وقال البخاري
  .كنا عند عائشة فذكرنا املواظبة على الصالة واملواظبة هلا: قال االسود

  .ملا مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصالة فأذن بالل: قالت
لناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك مل يستطع أن يصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصل با: فقال

  .وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة
  .إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس: فقال

  فخرج أبو بكر فوجد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف نفسه خفة
__________  

  .١٨٠ - ١٧٩/  ٧روي يف خطبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ج رواه البيهقي يف الدالئل باب ما ) ١(
  .حتريف وما أثبتناه من ابن هشام ومسند االمام أمحد...عن أبيه، عن عبد اهللا بن هشام عن أبيه: يف االصل) ٢(
  .٣٠٣/  ٤وسرية ابن هشام ج  ٣٢٢/  ٤مسند االمام أمحد ج ) ٣(

ه ختطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النيب صلى اهللا فخرج يهادي بني رجلني كأين أنظر إىل رجلي
  .عليه وسلم أن مكانك

  .مث أتى به حىت جلس إىل جنبه
فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصالته والناس يصلون بصالة أيب بكر ؟ : قيل لالعمش

جلس عن يسار : ود عن شعبة بعضه وزاد أبو معاوية عن االعمشرواه أبو دا: مث قال البخاري! فقال برأسه نعم 
  .أيب بكر فكان أبو بكر يصلي قائما

  .وقد رواه البخاري يف غري ما موضع من كتابه ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن االعمش به
  .عن أيب معاوية به منها ما رواه البخاري عن قتيبة ومسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة، وحيىي بن حيىي،

ثنا عبد اهللا بن يوسف أنبأنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أهنا قالت إن رسول اهللا : وقال البخاري
  ).١(مروا أبا بكر فليصل بالناس : صلى اهللا عليه وسلم قال يف مرضه

دت رسول اهللا يف ذلك وما محلين على لقد عاو: فأخربين عبيد اهللا بن عبد اهللا عن عائشة أهنا قالت: قال ابن شهاب



معاودته إال أين خشيت أن يتشاءم الناس بأيب بكر، وإال أين علمت أنه لن يقوم مقامه أحد إال تشاءم الناس به، 
  .فأحببت أن يعدل ذلك رسول اهللا عن أيب بكر إىل غريه

  .ويف صحيح مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
  .ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بييت: بن عبد اهللا بن عمر عن عائشة قالتقال وأخربين محزة 

  .مروا أبا بكر فليصل بالناس: قال
  .إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن ال ميلك دمعه، فلو أمرت غري أيب بكر: قالت قلت يا رسول اهللا

يقوم يف مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت  ما يب إال كراهية أن يتشاءم الناس بأول من! قالت واهللا 
  .فراجعته مرتني أو ثالثا

  ).٢(ليصل بالناس أبو بكر فإنكن صواحب يوسف : فقال
  .ويف الصحيحني من حديث عبد امللك بن عمري، عن أيب بردة عن أيب موسى عن أبيه

  مروا أبا: مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال
  .بالناسبكر فليصل 

  .فقالت عائشة يا رسول اهللا إن أبا بكر رجل رقيق، مىت يقم مقامك ال يستطيع أن يصلي بالناس
  .مروا أبا بكر يصل بالناس فإنكن صواحب يوسف: قال فقال

  ).٣(فصلى أبو بكر حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
، عن موسى بن أيب عائشة، عن عبيد اهللا بن ]بن قدامة [ ة ثنا عبد الرمحن بن مهدي، أنبأنا زائد: وقال االمام أمحد

  .عبد اهللا
ثقل برسول ! بلى : أال حتدثيين عن مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: دخلت على عائشة فقلت: قال

  .ال، هم ينتظرونك يا رسول اهللا: أصلى الناس ؟ قلنا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعه فقال
  .إيل ماء يف املخضب ففعلناصبوا : فقال
  .ال، هم ينتظرونك يا رسول اهللا: أصلى الناس ؟ قلنا: فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه، مث أفاق، فقال: قالت
  .ضعوا يل ماء يف املخضب ففعلنا: قال

ضعوا : قالال، هم ينتظرونك يا رسول اهللا : أصلى الناس ؟ قلنا: فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال
  .يل ماء يف املخضب ففعلنا

والناس : ال هم ينتظرونك يا رسول اهللا قالت: أصلى الناس ؟ قلنا: فاغتسل مث ذهب لينوء فأغمي عليه مث أفاق فقال
  عكوف

__________  
  ).٦٧٩(حديث  ١٦٤/  ٢فتح الباري  -يف كتاب االذان  -أخرجه البخاري ) ١(
  ).٣١٣/  ١(ص ) ٩٤(باب استخالف االمام احلديث ) ٢١( -كتاب الصالة  -صحيح مسلم ) ٢(
  ).٦٧٨(باب أهل العلم والفضل أحق باالمامة احلديث ) ٤٦(كتاب االذان  -أخرجه البخاري ) ٣(

يف املسجد ينتظرون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصالة العشاء فأرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب 
  .وكان أبو بكر رجال رقيقابكر بأن يصلي بالناس، 

أنت أحق بذلك فصلى هبم تلك االيام مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجد : يا عمر صل بالناس فقال: فقال



خفة، فخرج بني رجلني أحدمها العباس لصالة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه أن ال يتأخر، 
  .بو بكر يصلي قائما ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي قاعداوأمرمها فأجلساه إىل جنبه فجعل أ

: أال أعرض عليك ما حدثتين عائشة عن مرض رسول اهللا ؟ قال: فدخلت على ابن عباس فقلت: قال عبيد اهللا
  ).١(هو علي : ال، قال: مست لك الرجل الذي كان مع العباس قلت: هات فحدثته فما أنكر منه شيئا غري أنه قال

  .د رواه البخاري ومسلم مجيعا عن أمحد بن يونس عن زائدة بهوق
  ويف رواية فجعل أبو بكر يصلي بصالة رسول اهللا وهو قائم والناس

  .يصلون بصالة أيب بكر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعد
  .ته بصالتهأن النيب صلى اهللا عليه وسلم تقدم يف هذه الصالة وعلق أبو بكر صال: قال البيهقي ففي هذا

  .وكذلك رواه االسود وعروة عن عائشة: قال
حدثنا حيىي بن زكريا بن أيب : ما رواه االمام أمحد -يعين بذلك  -وكذلك رواه االرقم بن شرحبيل عن ابن عباس 

  .زائدة، حدثين أيب عن أيب إسحاق، عن االرقم بن شرحبيل عن ابن عباس
ر أبا بكر أن يصلي بالناس، مث وجد خفة فخرج فلما أحس به أبو بكر ملا مرض النيب صلى اهللا عليه وسلم أم: قال

أراد أن ينكص، فأومأ إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فجلس إىل جنب أيب بكر عن يساره واستفتح من اآلية اليت 
  .انتهى إليها أبو بكر رضي اهللا عنه

  .ن عباس بأطول من هذامث رواه أيضا عن وكيع عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن أرقم عن اب
  .وقال وكيع مرة فكان أبو بكر يأمت بالنيب صلى اهللا عليه وسلم والناس يأمتون بأيب بكر

ورواه ابن ماجه عن علي بن حممد، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق عن أرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس 
  .بنحوه

: ن نعيم بن أيب هند، عن أيب وائل عن مسروق عن عائشة قالتثنا شبابة بن سوار، ثنا شعبة ع: وقد قال االمام أمحد
صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلف أبا بكر قاعدا يف مرضه الذي مات فيه وقد رواه الترمذي والنسائي من 

  .حديث شعبة وقال الترمذي حسن صحيح
، عن أيب وائل، عن مسروق عن ثنا بكر بن عيسى، مسعت شعبة بن احلجاج، عن نعيم بن أيب هند: وقال أمحد
  .أن أبا بكر صلى بالناس ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصف: عائشة

أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان، أنبأنا عبد اهللا بن جعفر، أنبأنا يعقوب بن سفيان، حدثنا مسلم : وقال البيهقي
  .االسود عن عائشة بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن سليمان االعمش، عن إبراهيم عن

  ).٢(أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى خلف أبا بكر 
  .وهذا إسناد جيد ومل خيرجوه

  .وكذلك رواه محيد عن أنس بن مالك ويونس عن احلسن مرسال: قال البيهقي
  .مث أسند ذلك من طريق هشيم، أخربنا يونس عن احلسن

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج وأبو بكر يصلي بالناس، أن ر: وأنبأنا محيد، عن أنس بن مالك: قال هشيم
  فجلس

__________  
  .باب هبة الرجل المرأته واملرأة لزوجها) ١٤(أخرجه البخاري يف كتاب اهلبة ) ١(



  .٩١باب استخالف االمام احلديث ) ٢١(ومسلم يف كتاب الصالة 
  .٢٥١/  ٦و  ٥٢/  ٢واالمام أمحد يف مسنده 

  .١٩٢/  ٧قي ج دالئل البيه) ٢(

  .إىل جنبه وهو يف بردة قد خالف بني طرفيها، فصلى بصالته
  .وأخربنا علي بن أمحد بن عبدان: قال البيهقي

أنبأنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن شريك، أنبأنا ابن أيب مرمي، أنبأنا حممد بن جعفر، أخربين محيد أنه مسع أنسا 
  ).١(لى اهللا عليه وسلم مع القوم يف ثوب واحد ملتحفا به خلف أيب بكر آخر صالة صالها رسول اهللا ص: يقول

قلت وهذا إسناد جيد على شرط الصحيح ومل خيرجوه، وهذا التقييد جيد بأهنا آخر صالة صالها مع الناس 
  .صلوات اهللا وسالمه عليه

  .من طريق سليمان بن بالل، وحيىي بن أيوب عن محيد عن أنس: وقد ذكر البيهقي
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم صلى خلف أيب بكر يف ثوب واحد برد خمالفا بني طرفيه فلما أراد أن يقوم أن
  .أدع يل أسامة بن زيد، فجاء فأسند ظهره إىل حنره: قال

ففي هذا داللة إن هذه الصالة كانت صالة الصبح من يوم االثنني يوم : فكانت آخر صالة صالها قال البيهقي
  ).٢(آخر صالة صالها ملا ثبت أنه تويف ضحى يوم االثنني الوفاة الهنا 

  .وهذا الذي قاله البيهقي أخذه مسلما من مغازي موسى بن عقبة فإنه كذلك ذكر
وكذا روى أبو االسود عن عروة وذلك ضعيف بل هذه آخر صالة صالها مع القوم كما تقدم تقييده يف الرواية 

مقيده مث ال جيوز أن تكون هذه صالة الصبح من يوم االثنني يوم الوفاة االخرى واحلديث واحد فيحمل مطلقه على 
الن تلك مل يصلها مع اجلماعة بل يف بيته ملا به من الضعف، صلوات اهللا وسالمه عليه والدليل على ذلك ما قال 

النيب صلى اهللا حدثنا أبو اليمان، أنبأنا شعيب، عن الزهري، أخربين أنس بن مالك وكان تبع : البخاري يف صحيحه
  .عليه وسلم وخدمه وصحبه

أن أبا بكر كان يصلي هلم يف وجع النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي تويف فيه، حىت إذا كان يوم االثنني وهم صفوف 
يف الصالة، فكشف النيب صلى اهللا عليه وسلم ستر احلجرة، ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف تبسم 

فتنت من الفرح برؤية النيب صلى اهللا عليه وسلم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، يضحك، فهممنا أن ن
وظن أن النيب صلى اهللا عليه وسلم خارج إىل الصالة، فأشار إلينا صلى اهللا عليه وسلم أن أمتوا صالتكم وأرخى 

  ).٣(الستر وتويف من يومه صلى اهللا عليه وسلم 
  .بن كيسان، ومعمر عن الزهري عن أنس) ٤(عيينة وصاحل وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن 

  .ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، ثنا عبد العزيز، عن أنس بن مالك: مث قال البخاري
  مل خيرج النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالثا فأقيمت: قال

  ).٥(الصالة، فذهب أبو بكر يتقدم فقال نيب اهللا باحلجاب 
 صلى اهللا عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النيب صلى اهللا عليه فرفعه فلما وضح وجه النيب

  وسلم حني وضح لنا فأومأ النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده إىل أيب بكر أن يتقدم
__________  

  .املصدر السابق) ١(



  .اجلزء والصفحة
  .١٩٣/  ٧دالئل البيهقي ج ) ٢(
باب  ٢١وأخرجه مسلم يف كتاب الصالة  ٦٨٠باب احلديث ) ٤٥(ن كتاب االذا -أخرجه البخاري ) ٣(

  .٩٨احلديث 
  .٣١٥/  ١ص 

  .من مسلم، ويف االصل صبيح حتريف) ٤(
فرفع النيب صلى اهللا عليه : عليكم باحلجاب، وأثبتنا عبارة البخاري، وعبارة البيهقي: فقال نيب اهللا: يف االصل) ٥(

  .وآله احلجاب
  .باب) ٤٦(ي كتاب االذان واحلديث من صحيح البخار

  ).١٠٠(ومسلم املصدر السابق احلديث 

  .وأرخى النيب صلى اهللا عليه وسلم احلجاب فلم يقدر عليه حىت مات صلى اهللا عليه وسلم
  .ورواه مسلم من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه به

ح مع الناس، وأنه كان قد انقطع عنهم مل فهذا أوضح دليل على أنه عليه السالم مل يصل يوم االثنني صالة الصب
  .خيرج إليهم ثالثا

قلنا فعلى هذا يكون آخر صالة صالها معهم الظهر كما جاء مصرحا به يف حديث عائشة املتقدم، ويكون ذلك يوم 
اخلميس ال يوم السبت وال يوم االحد كما حكاه البيهقي عن مغازي موسى بن عقبة وهو ضعيف، وملا قدمنا من 

  .ه بعدها والنه انقطع عنهم يوم اجلمعة، والسبت، واالحد، وهذه ثالثة أيام كواملخطبت
  .وقال الزهري عن أيب بكر بن أيب سربة
  .أن أبا بكر صلى هبم سبع عشرة صالة
  .وقال غريه عشرين صالة فاهللا أعلم

ن ذلك آخر عهد مجهورهم به مث بدا هلم وجهه الكرمي صبيحة يوم االثنني فودعهم بنظرة كادوا يفتتنون هبا مث كا
فكيف ببني كن موعده احلشر والعجب * وكنت أرى كاملوت من بني ساعة : ولسان حاهلم يقول كما قال بعضهم

  .أن احلافظ البيهقي أورد هذا احلديث من هاتني الطريقني
  :مث قال ما حاصله

صلى خلف أيب بكر، كما قال عروة فلعله عليه السالم احتجب عنهم يف أول ركعة مث خرج يف الركعة الثانية ف
  .وموسى بن عقبة

  .وخفي ذلك على أنس بن مالك أو أنه ذكر بعض اخلرب وسكت عن آخره
  .فلم يقدر عليه حىت مات: وهذا الذي ذكره أيضا بعيد جدا الن أنسا قال

  .فكان ذلك آخر العهد به: ويف رواية قال
  .وقول الصحايب مقدم على قول التابعي واهللا أعلم

املقصود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قدم أبا بكر الصديق إماما للصحابة كلهم يف الصالة اليت هي أكرب و
  .أركان االسالم العملية

  .وتقدميه له أمر معلوم بالضرورة من دين االسالم: قال الشيخ أبو احلسن االشعري



  .يف اخلرب املتفق على صحته بني العلماء وتقدميه له دليل على أنه أعلم الصحابة واقرؤهم ملا ثبت: قال
يؤم القوم اقرؤهم لكتاب اهللا، فإن كانوا يف القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وهذا من كالم االشعري : فإن كانوا يف السنة سواء فأكربهم سنا، فإن كانوا يف السن سواء فأقدمهم مسلما قلت
مما ينبغي أن يكتب مباء الذهب مث قد اجتمعت هذه الصفات كلها يف الصديق رضي اهللا عنه وأرضاه  رمحه اهللا

وصالة الرسول صلى اهللا عليه وسلم خلفه يف بعض الصلوات كما قدمنا بذلك الروايات الصحيحة ال ينايف ما 
ص على ذلك الشافعي وغريه من روي يف الصحيح أن أبا بكر ائتم به عليه السالم الن ذلك يف صالة أخرى كما ن

  .االئمة رمحهم اهللا عز وجل
استدل مالك والشافعي ومجاعة من العلماء ومنهم البخاري بصالته عليه السالم قاعدا وأبو بكر مقتديا به : فائدة

  .قائما والناس بأيب بكر على نسخ قوله عليه السالم يف احلديث املتفق عليه حني صلى ببعض أصحابه قاعدا
  .وقع عن فرس فجحش شقة فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرفوقد 
  .كذلك والذي نفسي بيده تفعلون كفعل فارس والروم يقومون على عظمائهم وهم جلوس: قال

  وقال إمنا جعل االمام ليؤمت به فإذا كرب فكربوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا

  .صلى جالسا فصلوا جلوسا أمجعون رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا
  .مث إنه عليه السالم أمهم قاعدا وهم قيام يف مرض املوت فدل على نسخ ما تقدم: قالوا

  .واهللا أعلم
  وقد تنوعت مسالك الناس يف اجلواب عن هذا االستدالل على وجوه كثرية موضع ذكرها كتاب االحكام الكبري

  .إن شاء اهللا وبه الثقة وعليه التكالن
ملخص ذلك أن من الناس من زعم أن الصحابة جلسوا المره املتقدم وإمنا استمر أبو بكر قائما الجل التبليغ عنه و

  .صلى اهللا عليه وسلم
  .بل كان أبو بكر هو االمام يف نفس االمر كما صرح به بعض الرواة كما تقدم: ومن الناس من قال

عليه وسلم ال يبادره بل يقتدي به فكأنه عليه السالم صار إمام  وكان أبو بكر لشدة أدبه مع الرسول اهللا صلى اهللا
االمام فلهذا مل جيلسوا القتدائهم بأيب بكر وهو قائم، ومل جيلس الصديق الجل أنه إمام والنه يبلغهم عن النيب صلى 

  .اهللا عليه وسلم احلركات والسكنات واالنتقاالت واهللا أعلم
دئ الصالة خلف االمام يف حال القيام فيستمر فيها قائما وإن طرأ جلوس فرق بني أن يبت: ومن الناس من قال

  .االمام يف أثنائها كما يف هذه احلال وبني أن يبتدي الصالة خلف إمام جالس فيجب اجللوس للحديث املتقدم
  .واهللا أعلم

 منهما سائغ جائز هذا الصنيع واحلديث املتقدم دليل على جواز القيام واجللوس وإن كال: ومن الناس من قال
  .اجللوس ملا تقدم والقيام للفعل املتأخر

  .واهللا أعلم
ثنا أبو معاوية، ثنا االعمش، عن إبراهيم التيمي، عن احلارث بن : احتضاره ووفاته عليه السالم قال االمام أمحد

  .سويد، عن عبد اهللا هو ابن مسعود
  .ستهدخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يوعك فمس: قال
  .يا رسول اهللا إنك لتوعك وعكا شديدا: فقلت



  .إن لك أجرين: إين أوعك كما يوعك الرجالن منكم قلت! أجل : قال
والذي نفسي بيده ما على االرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إال حط اهللا عنه خطاياه كما ! نعم : " قال

  ".حتط الشجرة ورقها 
  .متعددة عن سليمان بن مهران االعمش به وقد أخرجه البخاري ومسلم من طرق

حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل، ثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن زيد بن : وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي يف مسنده
  .أسلم، عن رجل، عن أيب سعيد اخلدري

  .ن شدة محاكوضع يده على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال واهللا ما أطيق أن أضع يدي عليك م: قال
إنا معشر االنبياء يضاعف لنا البالء كما يضاعف لنا االجر، إن كان النيب من : " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

االنبياء ليبتلي بالقمل حىت يقتله، وإن كان الرجل ليبتلي بالعري حىت يأخذ العباءة فيجوهبا، وإن كانوا ليفرحون 
  .رجل مبهم ال يعرف بالكليةفيه " بالبالء كما يفرحون بالرخاء 

  .فاهللا أعلم
  وقد روى البخاري ومسلم من

ثالثتهم عن االعمش، عن أيب وائل، شقيق بن  -وجرير  -حديث سفيان الثوري، وشعبة بن احلجاج زاد مسلم 
  .سلمة عن مسروق، عن عائشة

  .ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت
  .من حديث يزيد بن اهلاد، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: صحيح البخاريويف 
مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني حاقنيت وذاقنيت، فال أكره شدة املوت الحد بعد النيب صلى اهللا : قالت

  .عليه وسلم
  :سول اهللاقال ر: قال -يف صحيحه  -] البخاري [ ويف احلديث اآلخر الذي رواه 

أشد الناس بالء االنبياء مث الصاحلون مث االمثل فاالمثل يبتلي الرجل على حسب دينه فإن كان يف دينه صالبة " 
  ".شدد عليه يف البالء 
حدثنا يعقوب، ثنا أيب، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثين سعيد بن عبيد بن السباق، عن حممد بن : وقال االمام أمحد

  .يه أسامة بن زيدأسامة بن زيد، عن أب
  .ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبطت وهبط الناس معي إىل املدينة فدخلت على رسول اهللا: قال

  .أعرف أنه يدعو يل) ١(وقد أصمت فال يتكلم فجعل يرفع يديه إىل السماء مث يصيبها علي 
  .حسن غريبورواه الترمذي، عن أيب كريب، عن يونس بن بكري، عن ابن إسحاق وقال 

كان من آخر ما تكلم : أنه مسع عمر بن عبد العزيز يقول: عن إمساعيل بن أيب حكيم: وقال االمام مالك يف موطائه
قاتل اهللا اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقني دينان : به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن قال

  .بأرض العرب
  . املؤمنني عمر بن عبد العزيز رمحه اهللاهكذا رواه مرسال عن أمري

  .وقد روى البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة عن عائشة وابن عباس
  .ملا نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طفق يطرح مخيصة له على وجهه فإذ اغتم كشفها عن وجهه: قاال

  ).٢(حيذر ما صنعوا " ليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنة اهللا على ا: " فقال وهو كذلك



أنبأنا أبو بكر بن أيب رجاء االديب، أنبأنا أبو العباس االصم، ثنا أمحد بن عبد اجلبار، ثنا أبو : وقال احلافظ البيهقي
  .بكر بن عياش، عن االعمش عن أيب سفيان عن جابر بن عبد اهللا

  ).٣(أحسنوا الظن باهللا : اهللا عليه وسلم يقول قبل موته بثالث مسعت رسول اهللا صلى: قال
  .ويف بعض االحاديث كما رواه مسلم من حديث االعمش عن أيب سفيان طلحة بن نافع عن جابر

  ال ميوتن: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا تعاىل 

  ".أنا عند ظن عبدي يب فليظن يب خريا : " تعاىلويف احلديث اآلخر يقول اهللا 
ثنا أبو خيثمة زهري بن حرب، ثنا جرير، : أنبأنا احلاكم، حدثنا االصم، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين: وقال البيهقي

  .عن سليمان التيمي، عن قتادة عن أنس
حىت " صالة وما ملكت أميانكم ال: " كانت عامة وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني حضره الوفاة: قال

  .وما يفصح هبا لسانه) ٤] (يف صدره [ جعل يغرغر هبا 
  .وقد رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه، عن جرير بن عبد احلميد به

  .وابن ماجه عن أيب االشعث عن معتمر بن سليمان عن أبيه به
  .عن أنس بن مالكحدثنا أسباط بن حممد، ثنا التيمي، عن قتادة : وقال االمام أمحد

كانت عامة وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني حضره املوت الصالة وما ملكت أميانكم حىت جعل : قال
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يغرغر هبا صدره وما

__________  
  .٢٠١/  ٥يف االصل يصيبها على وجهه، وأثبت ما يف مسند االمام أمحد ج ) ١(
  .٥٨١٥باب احلديث  ١٩ -كتاب اللباس : ري عن حيىي بن بكري يفأخرجه البخا) ٢(

  .ويف كتاب الصالة، ويف املغازي، ويف ذكر بين إسرائيل يف كتاب االنبياء
  ).٢٢: احلديث(باب النهي عن بناء املساجد على القبور ) ٣(وأخرجه مسلم يف كتاب املساجد 

  .٢٠٤/  ٧انظر احلاشية السابقة، ودالئل البيهقي ج ) ٣(
  .٢٠٥/  ٧سقطت من االصل، واستدركت من دالئل البيهقي ج ) ٤(

  .باب) ١(واحلديث أخرجه ابن ماجه يف كتاب الوصايا 
  .واسناده حسن) ٢٦٩٧(احلديث 

  .يكاد يفيض هبا لسانه
  .وقد رواه النسائي وابن ماجه من حديث سليمان بن طرخان وهو التيمي، عن قتادة عن أنس به

  .عن قتادة، عن صاحب له، عن أنس به ويف رواية للنسائي
  .ثنا بكر بن عيسى الراسيب، ثنا عمر بن الفضل، عن نعيم بن يزيد، عن علي بن أيب طالب: وقال أمحد

فخشيت أن : أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما ال تضل أمته من بعده، قال: قال
  .تفوتين نفسه
  .وأعيإين أحفظ : قال قلت

  .أوصي بالصالة والزكاة وما ملكت أميانكم: قال



  .تفرد به أمحد من هذا الوجه
  ثنا أبو النعمان حممد بن الفضل، ثنا أبو عوانة، عن: وقال يعقوب بن سفيان

كانت عامة وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند موته الصالة وما : قتادة، عن سفينة، عن أم سلمة قالت
  .م حىت جعل يلجلجها يف صدره، وما يفيض هبا لسانهملكت أميانك

وهكذا رواه النسائي عن محيد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، عن سعد بن أيب عروبة، عن قتادة، عن سفينة، عن أم 
  ).١(والصحيح ما رواه عفان، عن مهام، عن قتادة عن أيب اخلليل عن سفينة عن أم سلمة به : سلمة به قال البيهقي

من حديث يزيد بن هارون، عن مهام، عن قتادة، عن صاحل أيب اخلليل، عن : رواه النسائي أيضا وابن ماجه وهكذا
  .سفينة عن أم سلمة به

  .وقد رواه النسائي أيضا عن قتيبة، عن أيب عوانة، عن قتادة عن سفينة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره
  .حدثنا عن سفينة فذكر حنوه: عن يونس بن حممد قالعن حممد بن عبد اهللا بن املبارك، : مث رواه

رأيت : ثنا يونس، ثنا الليث، عن يزيد بن اهلاد، عن موسى بن سرجس عن القاسم، عن عائشة قالت: وقال أمحد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ميوت، وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده يف القدح، مث ميسح وجهه باملاء مث 

  ).٢(أعين على سكرات املوت  اللهم: يقول
  .ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث الليث به

  .وقال الترمذي غريب
حدثنا وكيع، عن إمساعيل، عن مصعب بن إسحاق بن طلحة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه : وقال االمام أمحد
  .ليهون علي أين رأيت بياض كف عائشة يف اجلنة: وسلم أنه قال

  .د به أمحد وإسناده ال بأس بهتفر
  .وهذا دليل على شدة حمبته عليه السالم لعائشة رضي اهللا عنها

وقد ذكر الناس معان كثرية يف كثرة احملبة ومل يبلغ أحدهم هذا املبلغ وما ذاك إال الهنم يبالغون كالما ال حقيقة له 
  .وهذا كالم حق ال حمالة وال شك فيه

  .عن ابن أيب مليكة عن أيوب: وقال محاد بن زيد
وتويف بني سحري وحنري وكان ) ٣] (ويومي [ تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بييت، : قال قالت عائشة

  يف الرفيق االعلى، يف الرفيق: جربيل يعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه، فرفع بصره إىل السماء وقال
__________  

اهللا اهللا الصالة وما : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يقول يف مرضه: لتنصه يف البيهقي عن أم سلمة قا) ١(
  .فجعل يتكلم به، وما يفيض: ملكت أميانكم، قالت

  ).١٥١، ٧٧، ٧٠، ٦٤/  ٦(أخرجه االمام أمحد يف مسند ) ٢) (٢٠٥/  ٧الدالئل ج (
  .باب) ٨(والترمذي يف كتاب اجلنائز 

  .٩٧٨حديث رقم 
  .باب) ٦٤(اجلنائز وابن ماجه يف كتاب 

  .١٦٢٣احلديث 
  .٢٠٦/  ٧من دالئل البيهقي ج ) ٣(



  .باب مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ووفاته) ٨٣(واحلديث أخرجه البخاري يف كتاب املغازي 
  ).٤٤٥١(احلديث 

  .االعلى ودخل عبد الرمحن بن أيب بكر، وبيده جريدة رطبة، فنظر إليها، فظننت أن له هبا حاجة
فأخذهتا فنفضتها فدفعتها إليه، فاسنت هبا أحسن ما كان مستنا، مث ذهب يناولنيها فسقطت من يده قالت : تقال

  .فجمع اهللا بني ريقي وريقه يف آخر يوم من الدنيا وأول يوم من اآلخرة
  .ورواه البخاري عن سليمان بن جرير عن محاد بن زيد به

أخربين أبو نصر أمحد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صاحل بن حممد احلافظ أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، : وقال البيهقي
عمرو بن زهري الضيب، ثنا عيسى بن يونس، عن عمر بن سعيد بن أيب حسني، أنبأنا ابن ) ١(البغدادي، ثنا داود بن 

ن رسول اهللا صلى إن من نعمة اهللا علي أ: أيب مليكة، أن أبا عمرو ذكوان موىل عائشة أخربه أن عائشة كانت تقول
  .اهللا عليه وسلم تويف يف يومي ويف بييت وبني سحري وحنري، وأن اهللا مجع بني ريقي وريقه عند املوت

  .دخل علي أخي بسواك معه، وأنا مسندة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل صدري فرأيته ينظر إليه: قالت
  .وقد عرفت أنه حيب السواك ويألفه

  .فلينته له فأمره على فيه! برأسه، أي نعم  آخذه لك فأشار: فقلت
  .وبني يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده يف املاء، فيمسح هبا وجهه: قالت

  .ال إله إال اهللا: مث يقول
يف الرفيق االعلى يف الرفيق االعلى حىت قبض ومالت : إن للموت لسكرات مث نصب أصبعه اليسرى، وجعل يقول

  ).٢(يده يف املاء 
  .ورواه البخاري عن حممد، عن عيسى بن يونس

كنا حندث أن النيب : مسعت عروة حيدث عن عائشة قالت: ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم: وقال أبو داود الطيالسي
  .ال ميوت حىت خيري بني الدنيا واآلخرة

  .فلما كان مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي مات فيه عرضت له حبة: قالت
  .مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا: فسمعته يقول
  ).٣(فظننا أنه كان خيري : قالت عائشة

  .وأخرجاه من حديث شعبة به
 كان رسول اهللا: وقال الزهري أخربين سعيد بن املسيب وعروة بن الزبري يف رجال من أهل العلم أن عائشة قالت

  إنه مل يقبض نيب حىت يرى: صلى اهللا عليه وسلم يقول وهو صحيح
  .مقعده من اجلنة مث خيري

غشي عليه ساعة، مث أفاق،  -ورأسه على فخدي  -فلما نزل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت عائشة
  .فأشخص بصره إىل سقف البيت

حدثناه، وهو صحيح أنه مل يقبض نيب قط، حىت يرى  اللهم الرفيق االعلى، فعرفت أنه احلديث الذي كان: وقال
  .مقعده من اجلنة مث خيري
  .إذا ال ختتارنا: قالت عائشة فقلت

  ).٤(كانت تلك الكلمة آخر كلمة تكلم هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرفيق االعلى : وقالت عائشة



  .أخرجاه من غري وجه عن الزهري به
  وقال سفيان هو الثوري عن

__________  
  .من البيهقي، ويف االصل عن حتريف) ١(
  .٢٠٧ - ٢٠٦/  ٧أخرجه البيهقي يف دالئله ج ) ٢(

  ).٤١٤٩(احلديث  ١٤٤/  ٨فتح الباري  -والبخاري يف 
  .باب) ٨٣(أخرجه البخاري يف كتاب املغازي ) ٣(

  ).٤٤٣٥(احلديث 
  .٢٠٨/  ٧ورواه البيهقي يف الدالئل ج 

  .رواه البخاري يف الصحيح عن بشر بن حممد بن املبارك: وقال ٢٠٨/  ٧الئل ج رواه البيهقي يف الد) ٤(
  .٤٤٣٧حديث  ١٣٦/  ٨فتح الباري 

  .وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري

أغمي على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يف حجري : إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب بردة، عن عائشة قالت
  .له بالشفاءفجعلت أمسح وجهه وأدعو 

  .ال، بل أسأل اهللا الرفيق االعلى االسعد مع جربيل وميكائيل وإسرافيل: فقال
  .رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به

ثنا أبو العباس االصم، ثنا حممد بن عبد اهللا بن عبد : ، قالوا)١(أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ وغريه : وقال البيهقي
ن هشام بن عروة، عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، أن عائشة أخربته أهنا مسعت رسول احلكم، ثنا أنس بن عياض، ع

اللهم اغفر يل وارمحين واحلقين : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن ميوت وهو مسند إىل صدرها يقول
  .بالرفيق

  .أخرجاه من حديث هشام بن عروة
حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه عباد، : ، عن ابن إسحاقحدثنا يعقوب، ثنا أيب: وقال االمام أمحد

مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني سحري وحنري ويف دوليت، ومل أظلم فيه أحدا فمن : مسعت عائشة تقول
  .سفهي وحداثة سين

ة، وقمت ألدم مع النساء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض وهو يف حجري مث وضعت رأسه على وساد
  وأضرب
  .وجهي

  .حدثنا حممد بن عبد اهللا بن الزبري، ثنا كثري بن زيد، عن املطلب بن عبد اهللا: وقال االمام أمحد
ما من نيب إال تقبض نفسه مث يرى الثواب مث ترد إليه : قال قالت عائشة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

 أن يلحق، فكنت قد حفظت ذلك منه فإين ملسندته إىل صدري فنظرت إليه حني مالت فيخري بني أن ترد إليه وبني
  .قد قضى فعرفت الذي قال، فنظرت إليه حني ارتفع فنظر: عنقه فقلت
  .إذا واهللا ال خيتارنا: قالت قلت

لصاحلني وحسن مع الرفيق االعلى يف اجلنة مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء وا: فقال



  .أولئك رفيقا
  .تفرد به أمحد ومل خيرجوه

  .حدثنا عفان، أنبأنا مهام، أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وقال االمام أمحد
  .قالت قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورأسه بني سحري وحنري

  .فلما خرجت نفسه مل أجد رحيا قط أطيب منها: قالت
  .لى شرط الصحيحني ومل خيرج أحد من أصحاب الكتب الستةوهذا إسناد صحيح ع

  .من حديث حنبل بن إسحاق عن عفان: ورواه البيهقي
أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو العباس االصم، ثنا أمحد بن عبد اجلبار، ثنا يونس، عن أيب معشر، : وقال البيهقي

على صدر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم مات  وضعت يدي: ، عن أم سلمة قالت)٢(عن حممد بن قيس 
  .فمرت يل مجع آكل، وأتوضأ، وما يذهب ريح املسك من يدي

  .ثنا سليمان بن املغرية، ثنا محيد بن هالل عن أيب بردة: حدثنا عفان وهبز قاال: وقال أمحد
إن : يدعون امللبدة فقالت قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا ما يصنع باليمن وكساء من اليت

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض يف هذين الثوبني
  .وقد رواه اجلماعة إال النسائي من طرق عن محيد بن هالل به

  .وقال الترمذي حسن صحيح
  .أنبأنا أبو عمران اجلوين، عن يزيد بن بابنوس: حدثنا هبز، ثنا محاد بن سلمة: وقال االمام أمحد
  ا وصاحب يل إىلقال ذهبت أن

__________  
  .أبو طاهر الفقيه، وأبو زكريا بن أيب اسحاق وأبو سعيد بن أيب عمرو ٢٠٩/  ٧ذكرهم يف الدالئل ج ) ١(

  ).٤٤٤٠(حديث رقم  ١٣٨/  ٨فتح الباري : واحلديث يف البخاري
  .عن حممد بن قيس عن أيب عروة عن أم سلمة: يف االصل) ٢(

  .٢١٩/  ٧ج وأثبت ما يف دالئل البيهقي 

  .عائشة فاستأذنا عليها فألقت لنا وسادة وجذبت إليها احلجاب
  يا أم املؤمنني ما: فقال صاحيب

  .تقولني يف العراك قالت وما العراك ؟ فضربت منكب صاحيب
  .مه آذيت أخاك: قالت

  .قولوا ما قال اهللا عز وجل يف احمليض! ما العراك احمليض : مث قالت
  . صلى اهللا عليه وسلم يتوشحين وينال من رأسي وبيين وبينه ثوب وأنا حائضكان رسول اهللا: مث قالت
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مر ببايب مما يلقى الكلمة ينفعين اهللا هبا فمر ذات يوم فلم يقل : مث قالت

  .بت رأسي فمر يبشيئا مث مر فلم يقل شيئا مرتني أو ثالثا فقلت يا جارية ضعي يل وسادة على الباب وعص
  .أشتكي رأسي: فقال يا عائشة ما شأنك فقلت

أنا وارأساه فذهب فلم يلبث إال يسريا حىت جئ به حمموال يف كساء فدخل علي وبعث إىل النساء، فقال إين : فقال
ا قد اشتكيت وإين ال أستطيع أن أدور بينكن فأذن يل فالكن عند عائشة فكنت أمرضه ومل أمرض أحدا قبله فبينم



) ١(رأسه ذات يوم على منكيب إذ مال رأسه حنو رأسي فظننت أنه يريد من رأسي حاجة فخرجت من فيه نقطة 
باردة فوقعت على نقرة حنري فاقشعر هلا جلدي فظننت أنه غشي عليه فسجيته ثوبا فجاء عمر واملغرية بن شعبة 

  .فاستأذنا فأذنت هلما وجذبت إيل احلجاب
: شياه ما أشد غشى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قاما فلما دنوا من الباب قال املغريةواغ: فنظر عمر إليه فقال

كذبت بل أنت رجل حتوسك فتنة إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : يا عمر مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت
  .وسلم ال ميوت حىت يفين اهللا املنافقني

إنا هللا وإنا إليه راجعون مات رسول اهللا صلى اهللا عليه : فنظر إليه فقال مث جاء أبو بكر فرفعت احلجاب: قالت
وسلم مث أتاه من قبل رأسه فحدرناه فقبل جبهته مث قال وانبياه مث رفع رأسه فحدرناه وقبل جبهته مث قال واصفياه مث 

ج إىل املسجد وعمر رفع رأسه وحدرناه وقبل جبهته وقال واخلياله مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخر
  .خيطب الناس ويتكلم ويقول إن رسول اهللا ال ميوت حىت يفين اهللا املنافقني

حىت فرغ ]  ٣٠: الزمر) * [ إنك ميت وإهنم ميتون* (فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال إن اهللا يقول : فتكلم أبو بكر
  .من اآلية

) * قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيهوما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو * (
فمن كان يعبد اهللا فإن اهللا حي ال ميوت ومن كان يعبد حممدا : حىت فرغ من اآلية مث قال]  ١٤٤: آل عمران[ 

  .فإن حممدا قد مات
  .أو إهنا يف كتاب اهللا ؟ ما شعرت أهنا يف كتاب اهللا: فقال عمر
  .املسلمني فبايعوه فبايعوه) ٢(بو بكر وهو ذو شيبة يا أيها الناس هذا أ: مث قال عمر

  وقد روى أبو داود والترمذي يف
  .الشمائل من حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار، عن أيب عمران اجلوين به ببعضه

ن، ثنا أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو بكر بن إسحاق، أخربنا أمحد بن إبراهيم بن ملحا: وقال احلافظ البيهقي
أن أبا بكر : حيىي بن بكري، ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب أخربين أبو سلمة عن عبد الرمحن أن عائشة أخربته

  أقبل على فرس من مسكنه بالسنح، حىت نزل فدخل املسجد فلم يكلم
__________  

  .نطفة: يف مسند أمحد) ١(
  .وما أثبتناه من سرية ابن كثري ذا شبة، ويف االصل ذو سبية،: يف النسخة التيمورية) ٢(

  .أقدمهم وأوالهم: وذو الشيبة

الناس، حىت دخل على عائشة فيمم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مسجى بربد حربة، فكشف عن وجهه مث 
  .أكب عليه فقبله مث بكى

  .وتة اليت كتبت عليك فقدمتهابأيب أنت وأمي يا رسول اهللا، واهللا ال جيمع اهللا عليك موتتني أبدا أما امل: مث قال
  .قال الزهري وحدثين أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس

  .فأىب عمر أن جيلس! اجلس يا عمر : فقال
  .اجلس يا عمر: فقال

  .فأىب عمر أن جيلس



  .فتشهد أبو بكر، فأقبل الناس إليه
د مات، ومن كان يعبد اهللا، فإن اهللا حي ال ميوت قال اهللا أما بعد فمن كان منكم يعبد حممدا فإن حممدا ق: فقال
  .اآلية) * وما حممد إال رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم: * (تعاىل
شر فواهللا لكأن الناس مل يعلموا أن اهللا أنزل هذه اآلية حىت تالها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم فما مسع ب: قال

  .من الناس إال يتلوها
واهللا ما هو إال أن مسعت أبا بكر تالها، فعرفت أنه احلق : أن عمر قال: قال الزهري وأخربين سعيد بن املسيب

فعقرت حىت ما تقلين رجالي، وحىت هويت إىل االرض، وعرفت حني مسعته تالها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ).١(وسلم قد مات 

  .حيىي بن بكري بهورواه البخارري عن 
من طريق ابن هليعة، ثنا أبو االسود، عن عروة بن الزبري يف ذكر وفاة رسول اهللا صلى اهللا : وروى احلافظ البيهقي

  .عليه وسلم
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقام عمر بن اخلطاب خيطب الناس ويتوعد من قال مات بالقتل والقطع، ويقول: قال

  م قتل وقطع، وعمرو بن قيس بن زائدة بن االصم بن أم مكتوموسلم يف غشية لو قد قا
اآلية والناس يف املسجد ) * وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل* (يف مؤخر املسجد يقرأ ) ٢] (قائم [ 

  .يبكون وميوجون ال يسمعون، فخرج عباس بن عبد املطلب على الناس
  .عهد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفاته فليحدثنايا أيها الناس، هل عند أحد منكم من : فقال
اشهدوا أيها الناس أن أحدا ال يشهد على : فقال العباس! ال : هل عندك يا عمر من علم ؟ قال: قال! ال : قالوا

  .وترسول اهللا بعهد عهده إليه يف وفاته، واهللا الذي ال إله إال هو لقد ذاق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امل
على دابته حىت نزل بباب املسجد، وأقبل مكروبا حزينا فاستأذن ) ٣(وأقبل أبو بكر رضي اهللا عنه من السنح : قال

يف بيت ابنته عائشة، فأذنت له فدخل، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد تويف على الفراش والنسوة حوله، 
شة، فكشف عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجثى فخمرن وجوههن، واستترن من أيب بكر إال ما كان من عائ

ليس ما يقوله ابن اخلطاب شيئا، تويف رسول اهللا والذي نفسي بيده رمحة اهللا عليك يا : عليه يقبله ويبكي ويقول
رسول اهللا ما أطيبك حيا وميتا، مث غشاه بالثوب مث خرج سريعا إىل املسجد يتخطى رقاب الناس حىت أتى املنرب، 

عمر حني رأى أبا بكر مقبال إليه وقام أبو بكر إىل جانب املنرب، ونادى الناس فجلسوا وأنصتوا فتشهد أبو وجلس 
  .بكر مبا علمه من التشهد

  إن اهللا عز وجل نعى نبيه إىل نفسه وهو حي بني أظهركم ونعاكم إىل أنفسكم وهو املوت حىت ال يبقى منكم: وقال
__________  

  ).٤٤٥٤(احلديث  ١٤٥/  ٨، وفتح الباري ٢١٦/  ٧لبيهقي احلديث يف دالئل ا) ١(
  .من البيهقي) ٢(
  .مكان يف عوايل املدينة وفيه منزل أيب بكر الصديق: السنح) ٣(

  .أحد إال اهللا عز وجل
هذه اآلية يف القرآن ؟ واهللا ما : اآلية فقال عمر) * وما حممد إال رسول اهللا قد خلت من قبله الرسل* (قال تعاىل 

) * [ إنك ميت وإهنم ميتون: * (مت أن هذه اآلية نزلت قبل اليوم وقد قال اهللا تعاىل حملمد صلى اهللا عليه وسلمعل



]  ٢٧ - ٢٦: الرمحن) * [ كل شئ هالك إال وجهه له احلكم وإليه ترجعون: * (وقال اهللا تعاىل]  ٣٠: الزمر
كل نفس : * (وقال]  ٨٨: القصص) * [ واالكرامكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل : * (وقال تعاىل

  ذائقة املوت إمنا توفون
إن اهللا عمر حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأبقاه حىت أقام دين : وقال]  ١٤٤: آل عمران) * [ أجوركم يوم القيامة

كم على الطريقة فلن اهللا، وأظهر أمر اهللا وبلغ رسالة اهللا، وجاهد يف سبيل اهللا، مث توفاه اهللا على ذلك، وقد ترك
يهلك هالك إال من بعد البينة والشفاء فمن كان اهللا ربه فإن اهللا حي ال ميوت، ومن كان يعبد حممدا وينزله إهلا فقد 

  .هلك إهله
فاتقوا اهللا أيها الناس، واعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم، فإن دين اهللا قائم، وإن كلمة اهللا تامة، وإن اهللا ناصر 

  .ومعز دينه، وأن كتاب اهللا بني أظهرنا وهو النور والشفاء من نصره
  .وبه هدى اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم

وفيه حالل اهللا وحرامه، واهللا ال نبايل من أجلب علينا من خلق اهللا، إن سيوف اهللا ملسلولة، ما وضعناها بعد 
  .لم فال يبغني أحد إال على نفسهولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

مث انصرف معه املهاجرون، إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر احلديث يف غسله وتكفينه والصالة عليه 
  ).١(ودفنه 

  .قلت كما سنذكره مفصال بدالئله وشواهده إن شاء اهللا تعاىل وذكر الواقدي عن شيوخه
  .ليه وسلموملا شك يف موت النيب صلى اهللا ع: قالوا

وقال بعضهم مل ميت، وضعت أمساء بنت عميس يدها على كتفي رسول اهللا صلى اهللا عليه ! فقال بعضهم مات 
قد تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد رفع اخلامت من بني كتفيه، فكان هذا الذي قد عرف به : وسلم فقالت

  .موته
من طريق الواقدي وهو ضعيف وشيوخه مل يسمون مث هو ) ٢(بوة هكذا أورده احلافظ البيهقي يف كتابه دالئل الن

  .منقطع بكل حال وخمالف ملا صح وفيه غرابة شديدة، وهو رفع خلامت فاهللا أعلم بالصواب
وقد ذكر الواقدي وغريه يف الوفاة أخبارا كثرية فيها نكارات وغرابة شديدة أضربنا عن أكثرها صفحا لضعف 

ال سيما ما يورده كثري من القصاص املتأخرين وغريهم فكثري منه موضوع ال حمالة ويف أسانيدها ونكارة متوهنا و
  .االحاديث الصحيحة واحلسنة املروية يف الكتب املشهورة غنية عن االكاذيب وماال يعرف سنده

  .واهللا أعلم
ا وأمينها بركة على فصل يف ذكر أمور مهمة وقعت بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم وقبل دفنه ومن أعظمها وأجله

  االسالم وأهله بيعة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
__________  

  .٢١٨ - ٢١٧/  ٧رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  .٢١٩/  ٧دالئل النبوة ج ) ٢(

وذلك النه عليه الصالة والسالم ملا مات كان الصديق رضي اهللا عنه قد صلى باملسلمني صالة الصبح وكان إذ ذاك 
فاق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إفاقة من غمرة ما كان فيه من الوجع وكشف ستر احلجرة ونظر إىل قد أ

املسلمني وهم صفوف يف الصالة خلف أيب بكر فأعجبه ذلك وتبسم صلوات اهللا وسالمه عليه، حىت هم املسلمون 



ليصل الصف، فأشار إليهم أن ميكثوا كما أن يتركوا ما هم فيه من الصالة لفرحهم به وحىت أراد أبو بكر أن يتأخر 
هم وأرخى الستارة وكان آخر العهد به عليه الصالة والسالم، فلما انصرف أبو بكر رضي اهللا عنه من الصالة 

ما أرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال قد أقلع عنه الوجع وهذا يوم بنت خارجة : دخل عليه، وقال لعائشة
ت ساكنة بالسنح شرقي املدينة فركب على فرس له وذهب إىل منزله وتويف رسول اهللا يعين إحدى زوجتيه وكان

  .صلى اهللا عليه وسلم حني اشتد الضحى من ذلك اليوم وقيل عند زوال الشمس
  .واهللا أعلم

فلما مات واختلف الصحابة فيما بينهم فمن قائل يقول مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن قائل مل ميت 
ب سامل بن عبيد وراء الصديق إىل السنح فأعلمه مبوت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء الصديق من منزله فذه

حني بلغه اخلرب فدخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منزله، وكشف الغطاء عن وجهه وقبله وحتقق أنه قد 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما قدمنا وأزاح مات خرج إىل الناس فخطبهم إىل جانب املنرب، وبني هلم وفاة رس

اجلدل وأزال االشكال، ورجع الناس كلهم إليه وبايعه يف املسجد مجاعة من الصحابة ووقعت شبهة لبعض االنصار 
وقام يف أذهان بعضهم جواز استخالف خليفة من االنصار وتوسط بعضهم بني أن يكون أمري من املهاجرين وأمري 

بني هلم الصديق أن اخلالفة ال تكون إال يف قريش فرجعوا إليه وأمجعوا عليه كما سنبينه وننبه  من االنصار، حىت
  .عليه

حدثين ابن شهاب عن : ثنا إسحاق بن عيسى الطباع، ثنا مالك بن أنس: قصة سقيفة بين ساعدة قال االمام أمحد
  الرمحن بن عوف رجع إىل عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخربه أن عبد

وذلك مبىن يف آخر حجة حجها  -قال ابن عباس وكنت أقرئ عبد الرمحن بن عوف فوجدين وأنا أنتظره  -رحله 
إن فالنا يقول لو قد مات عمر : إن رجال أتى عمر بن اخلطاب فقال: عمر بن اخلطاب فقال عبد الرمحن بن عوف

شاء اهللا يف الناس فمحذرهم هؤالء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم  إين قائم العشية إن: بايعت فالنا فقال عمر
  .أمرهم

يا أمري املؤمنني ال تفعل فإن املوسم جيمع رعاع الناس وغوغاءهم وأهنم الذين يغلبون على : فقلت: قال عبد الرمحن
مواضعها ولكن حىت تقدم جملسك إذا قمت يف الناس، فأخشى أن تقول مقالة يطري هبا أولئك فال يعوها وال يضعوها 

املدينة فإهنا دار اهلجرة والسنة وختلص بعلماء الناس وأشرافهم فتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعوها 
  .مواضعها
لئن قدمت املدينة صاحلا الكلمن هبا الناس يف أول مقام أقومه فلما قدمنا املدينة يف عقب ذي احلجة وكان : قال عمر

  لرواح صكة االعمى قلتيوم اجلمعة عجلت ا

  .؟ قال إنه ال يبايل أي ساعة خرج ال يعرف احلر والربد أو حنو هذا) ١(وما صكة االعمى : ملالك
فوجدت سعيد بن زيد، عند ركن املنرب االمين قد سبقين فجلست حذاءه حتك ركبيت ركبته فلم أنشب أن طلع عمر 

  .لة ما قاهلا عليه أحد قبلهليقولن العشية على هذا املنرب مقا: فلما رأيته قلت
ما عسيت أن يقول ما مل يقل أحد ؟ فجلس عمر على املنرب فلما سكت : فأنكر سعيد بن زيد ذلك وقال: قال

أما بعد أيها الناس فإين قائل مقالة وقد قدر يل أن أقوهلا ال أدري لعلها : فأثىن على اهللا مبا هو أهله مث قال: املؤذن قام
عاها وعقلها فليحدث هبا حيث انتهت به راحلته، ومن مل يعها فال أحل له أن يكذب علي، إن بني يدي أجلي فمن و

اهللا بعث حممدا باحلق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجم 



ول قائل ال جند آية الرجم يف كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورمجنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يق
اهللا فيضلوا بترك فريضة قد أنزهلا اهللا عز وجل، فالرجم يف كتاب اهللا حق على من زنا إذا أحصن من الرجال 

والنساء إذا قامت البينة أو كان احلبل أو االعتراف، أال وإنا قد كنا نقرأ ال ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن 
أال وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ال تطروين كما أطري عيسى بن مرمي فإمنا أنا عبد  ترغبوا عن آبائكم،

  عبد: فقولوا
  .اهللا ورسوله

وقد بلغين أن قائال منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فالنا فال يغترن امرؤ أن يقول إن بيعة أيب بكر كانت فلتة 
 وقى شرها وليس فيكم اليوم من تقطع إليه االعناق مثل أيب بكر، وأنه فتمت أال وأهنا كانت كذلك إال إن اهللا) ٢(

كان من خربنا حني تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن عليا والزبري ومن كان معهما ختلفوا يف بيت فاطمة بنت 
هاجرون إىل أيب بكر، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وختلف عنها االنصار بأمجعها يف سقيفة بين ساعدة واجتمع امل

يا أبا بكر انطلق بنا إىل إخواننا من االنصار، فانطلقنا نؤمهم حىت لقينا رجالن صاحلان فذكرا لنا الذي : فقلت له
  .ال عليكم: أين تريدون يا معشر املهاجرين ؟ فقلت نريد إخواننا من االنصار فقاال: صنع القوم فقاال

  .املهاجرينأن ال تقربوهم واقضوا أمركم يا معشر 
واهللا لنأتينهم فانطلقنا حىت جئناهم يف سقيفة بين ساعدة، فإذا هم جمتمعون وإذا بني ظهرانيهم رجل مزمل : فقلت

فأثىن على اهللا مبا هو أهله : وجع فلما جلسنا قام خطيبهم: سعد بن عبادة فقلت ماله قالوا: فقلت من هذا ؟ قالوا
  .أما بعد فنحن أنصار اهللا وكتيبة: وقال

من ) ٣(االسالم وأنتم يا معشر املهاجرين رهط نبينا وقد دفت دافة منكم تريدون أن ختتزلونا من أصلنا، وحتصنونا 
االمر فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتين أردت أن أقوهلا بني يدي أيب بكر وكنت أداري 

ن كلمة أعجبتين يف تزويري إال قاهلا يف بديهته وأفضل منه بعض احلد وهو كان أحكم مين، وأوقر واهللا ما ترك م
  .حني سكت

  أما بعد فما ذكرمت من خري فأنتم: فقال
__________  

  .صكة االعمى، ويف النهاية صكة عمى) ١(
  .والصكة شدة اهلاجرة، وعمى رجل من العمالقة أغار على قوم يف الظهرية فاجتاحهم، فقيل صكة عمى

  .فتنة: يف الكامل) ٢(
  ).ابن االثري -الطربي (يغصبونا ) ٣(

أهله، وما تعرف العرب هذا االمر إال هلذا احلي من قريش هم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد 
  .هذين الرجلني أيهما شئتم

ىل وأخذ بيدي وبيد أيب عبيدة بن اجلراح فلم أكره مما قال غريها كان واهللا أن أقدم فتضرب عنقي ال يقربين ذلك إ
  إمث أحب إيل أن أتأمر على قوم فيهم أبو

  .بكر إال أن تعري نفسي عند املوت
: منا أمري ومنكم أمري يا معشر قريش فقلت ملالك) ١(أنا جذيلها احملكك وعذيقها املرجب : فقال قائل من االنصار

  .كأنه يقول أنا داهيتها: ما يعين أنا جديلها احملكك وعذيقها املرجب ؟ قال



  .ر اللغط وارتفعت االصوات حىت خشينا االختالففكث: قال
أبسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه املهاجرون مث بايعه االنصار، ونزونا على سعد بن عبادة فقال : فقلت

  .قتلتم سعدا فقلت قتل اهللا سعدا: قائل منهم
يب بكر خشينا إن فارقنا القوم ومل تكن بيعة أن أما واهللا ما وجدنا فيما حضرنا أمرا هو أرفق من مبايعة أ: قال عمر

  .حيدثوا بعدنا بيعة فإما نبايعهم على ماال نرضى وإما أن خنالفهم فيكون فساد
  .أن يقتال) ٢(فمن بايع أمريا عن غري مشورة املسلمني فال بيعة له وال بيعة للذي بايعه تغرة 

  .ذين لقيامها عومي بن ساعدة ومعن بن عديأن الرجلني الل: فأخربين ابن شهاب عن عروة: قال مالك
  .وأخربين سعيد بن املسيب أن الذي قال أنا جذيلها احملكك وعذيقها املرجب هو احلباب بن املنذر: قال ابن شهاب

  .وقد أخرج هذا احلديث اجلماعة يف كتبهم من طرق عن مالك وغريه عن الزهري به
نا زائدة، ثنا عاصم، وحدثين حسني بن علي، عن زائدة، عن عاصم، حدثنا معاوية، عن عمرو، ث: وقال االمام أمحد

  .قال ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -هو ابن مسعود  -عن زر عن عبد اهللا 
يا معشر االنصار، ألستم تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا : منا أمري ومنكم أمري، فأتاهم عمر فقال: قالت االنصار

  .أبا بكر أن يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر عليه وسلم قد أمر
  .نعوذ باهللا أن نتقدم أبا بكر: فقالت االنصار

  .ورواه النسائي عن إسحاق بن راهويه، وهناد بن السري، عن حسني بن علي اجلعفي عن زائدة به
  .دة، عن عاصمورواه علي بن املديين، عن حسني بن علي وقال صحيح ال أحفظه إال من حديث زائ

وقد رواه النسائي أيضا من حديث سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أيب هند، عن نبيط بن شريط، عن سامل بن عبيد عن 
  .عمر مثله وقد روي عن عمر بن اخلطاب حنوه من طريق آخر

بن عباس عن وجاء من طريق حممد بن إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب بكر عن الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ا
  .عمر

يا معشر املسلمني إن أوىل الناس بأمر نيب اهللا ثاين اثنني إذ مها يف الغار وأبو بكر السباق املسن مث : أنه قال قلت
  أخذت بيده وبدرين رجل من االنصار فضرب على يده قبل أن أضرب

  .على يده، مث ضربت على يده وتبايع الناس
فضل، عن محاد بن زيد، عن حيىي بن سعيد، عن القاسم بن حممد فذكر حنوا عن عارم بن ال: وقد روى حممد بن سعد
  من هذه القصة ومسى هذا

__________  
  .عود ينصب للجرىب لتحتك به، يريد أنه يشتفي برأيه: اجلذيل) ١(

  .تصغري عذق، وهو النخلة مبا عليها: والعذيق
  .ا الريحواملرجب الذي ضم أعذاقه إىل سعفاته وشدت باخلوص لئل تنفضه

  .مصدر غررته إذا ألقيته يف الغرر، أي خوف التغرة: تغرة) ٢(

  .الرجل الذي بايع الصديق قبل عمر بن اخلطاب
  .هو بشري بن سعد والد النعمان بن بشري: فقال

حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، عن : اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصديق يوم السقيفة قال االمام أمحد



تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر رضي اهللا : بن عبد اهللا االودي، عن محيد بن عبد الرمحن قال داود
  .عنه يف صائفه من املدينة

  .فجاء فكشف عن وجهه فقبله: قال
  .فداك أيب وأمي ما أطيبك حيا وميتا، مات حممد ورب الكعبة: وقال

  .فذكر احلديث
عادان حىت أتوهم فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا أنزل يف االنصار وال ذكره رسول اهللا فانطلق أبو بكر وعمر يت: قال

  .من شأهنم إال ذكره
لو سلك الناس واديا وسلكت االنصار واديا سلكت : لقد علمتم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وقال

  .وادي االنصار
قريش والة هذا االمر فرب الناس تبع  -وأنت قاعد  -: م قالولقد علمت يا سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .لربهم وفاجرهم تبع لفاجرهم
  .صدقت حنن الوزراء وأنتم االمراء: فقال له سعد

حدثنا علي بن عباس، ثنا الوليد بن مسلم، أخربين يزيد بن سعيد بن ذي عضوان العبسي، عن : وقال االمام أمحد
  .عبد امللك بن عمري

  .وسألته عما قيل يف بيعتهم: رافع الطائي رفيق أيب بكر الصديق يف غزوة ذات السالسل قال اللخمي، عن
وهو حيدثه عما تقاولت به االنصار وما كلمهم به وما كلم به عمر بن اخلطاب االنصار وما ذكرهم به من : فقال

لتها منهم، وختوفت أن تكون فتنة إماميت إياهم بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه فبايعوين لذلك وقب
  .بعدها ردة

أنه رضي اهللا عنه إمنا قبل االمام ختوفا أن يقع فتنة أرىب من تركه قبوهلا رضي اهللا : وهذا إسناد جيد قوي ومعىن هذا
  .عنه وأرضاه

  قلت كان هذا يف بقية يوم
البيعة من املهاجرين واالنصار قاطبة  االثنني فلما كان الغد صبيحة يوم الثالثاء اجتمع الناس يف املسجد فتممت

  .وكان ذلك قبل جتهيز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليما
أخربين أنس بن مالك أنه مسع خطبة عمر : أنبأنا إبراهيم بن موسى، ثنا هشام، عن معمر، عن الزهري: قال البخاري

  .لى اهللا عليه وسلم وأبو بكر صامت ال يتكلماالخرية حني جلس على املنرب، وذلك الغد من يوم تويف رسول اهللا ص
فإن يك  -يريد بذلك أن يكون آخرهم  -كنت أرجو أن يعيش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت يدبرنا : قال

حممد قد مات فإن اهللا قد جعل بني أظهركم نورا هتتدون به هدى اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم وأن أبا بكر 
ى اهللا عليه وسلم وثاين اثنني وأنه أوىل املسلمني بأموركم، فقدموا فبايعوه وكانت طائفة قد صاحب رسول اهللا صل

  .بايعوه قبل ذلك يف سقيفة بين ساعدة وكانت بيعة العامة على املنرب
فلم يزل به حىت صعد املنرب فبايعه ! اصعد املنرب : قال الزهري عن أنس بن مالك مسعت عمر يقول يومئذ اليب بكر

  .حدثين الزهري، حدثين أنس بن مالك: مة الناس وقال حممد بن إسحاقعا
ملا بويع أبو بكر يف السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على املنرب، وقام عمر فتكلم قبل أيب بكر، فحمد اهللا : قال

وما ) ١] (ن رأيي إال ع[ أيها الناس إين قد كنت قلت لكم باالمس مقالة ما كانت : وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال



  وجدهتا يف كتاب
__________  

  .من الطربي) ١(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

 -اهللا وال كانت عهدا عهدها إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولكين كنت أرى أن رسول اهللا سيدبر أمرنا 
داكم اهللا ملا كان وأن اهللا قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول اهللا فإن اعتصمتم به ه -يقول يكون آخرنا 

هداه اهللا له، وأن اهللا قد مجع أمركم على خريكم صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وثاين اثنني إذ مها يف الغار 
فقوموا فبايعوه، فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة، مث تكلم أبو بكر فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو 

  .أهله
  .د أيها الناس فإين قد وليت عليكم ولست خبريكم، فإن أحسنت فأعينوين، وإن أسأت فقوموينأما بع: مث قال

قوي عندي حىت أزيح علته إن شاء اهللا، والقوي فيكم ضعيف ) ١(الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف منكم 
بالذل، وال يشيع قوم قط الفاحشة حىت آخذ منه احلق إن شاء اهللا، ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل اهللا إال ضرهبم اهللا 

  إال عمهم اهللا بالبالء،
  .أطيعوين ما أطعت اهللا ورسوله، فإذا عصيت اهللا ورسوله، فال طاعة يل عليكم، قوموا إىل صالتكم يرمحكم اهللا

من باب اهلضم والتواضع فإهنم جممعون على  -وليتكم ولست خبريكم  -: وهذا إسناد صحيح فقوله رضي اهللا عنه
  .أفضلهم وخريهم رضي اهللا عنهم أنه

أخربنا أبو احلسن علي بن حممد احلافظ االسفراييين، حدثنا أبو علي احلسني بن علي : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي
  .احلافظ، حدثنا أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية، وابن إبراهيم بن أيب طالب

  .حدثنا ميدار بن يسار: قاال
  .ومي، حدثنا وهيب، حدثنا داود بن أيب هند حدثنا أبو نضرة عن أيب سعيد اخلدريوحدثنا أبو هشام املخز

قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجتمع الناس يف دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر قال فقام : قال
من املهاجرين، وحنن  أتعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان من املهاجرين وخليفته: خطيب االنصار فقال

  .كنا أنصار رسول اهللا وحنن أنصار خليفته كما كنا أنصاره
  .أما لو قلتم على غري هذا مل نبايعكم، وأخذ بيد أيب بكر! صدق قائلكم : قال فقام عمر بن اخلطاب فقال

  .هذا صاحبكم فبايعوه: وقال
  .فبايعه عمر وبايعه املهاجرون واالنصار

  .رب فنظر يف وجوه القوم فلم ير الزبريفصعد أبو بكر املن: قال
  .فدعا بالزبري فجاء: قال
ال تثريب يا : قلت ابن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحواريه أردت أن تشق عصا املسلمني فقال: فقال

  .خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقام فبايعه
  .الب فجاءمث نظر وجوه القوم فلم ير عليا فدعا بعلي بن أيب ط

  .قلت ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا املسلمني: فقال
  .ال تثريب يا خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبايعه: قال

  .هذا أو معناه



عن هذا احلديث جاءين مسلم بن احلجاج فسألين : وقال أبو علي احلافظ، مسعت حممد بن إسحاق بن خزمية، يقول
وقد رواه البيهقي عن احلاكم وأيب حممد ! فكتبته له يف رقعة وقرأته عليه، وهذا حديث يسوي بدنة بل يسوي بدرة 

بن حامد املقري كالمها عن أيب العباس حممد بن يعقوب، االصم، عن جعفر بن حممد بن شاكر، عن عفان بن سلم 
  .طيب االنصار بدل عمرعن وهيب به ولكن ذكر أن الصديق هو القائل خل

هذا صاحبكم فبايعوه، مث انطلقوا فلما قعد أبو بكر على املنرب نظر يف : أن زيد بن ثابت أخذ بيد أيب بكر فقال: وفيه
  وجوه القوم فلم ير عليا، فسأله عنه فقام ناس من

__________  
  .فيكم: يف الطربي وابن االثري) ١(

  .مث ذكر قصة الزبري بعد علياالنصار فأتوا به فذكر حنو ما تقدم، 
  .فاهللا أعلم

وقد رواه علي بن عاصم عن اجلريري عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري فذكر حنو ما تقدم، وهذا إسناد صحيح 
حمفوظ من حديث أيب نضرة املنذر بن مالك بن قطعة، عن أيب سعيد سعد بن مالك بن سنان اخلدري وفيه فائدة 

  .ن أيب طالب أما يف أول يوم أو يف اليوم الثاين من الوفاةجليلة وهي مبايعة علي ب
وهذا حق فإن علي بن أيب طالب مل يفارق الصديق يف وقت من االوقات، ومل ينقطع يف صالة من الصلوات خلفه 

كما سنذكره وخرج معه إىل ذي القصة ملا خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة كما سنبينه قريبا، ولكن 
ا حصل من فاطمة رضي اهللا عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت متومهة من أهنا تستحق مرياث رسول اهللا مل

  .صلى اهللا عليه وسلم ومل تعلم مبا أخربها به الصديق رضي اهللا عنه
ا فحجبها وغريها من أزواجه وعمه عن املرياث هبذا النص الصريح كم" ال نورث من تركنا فهو صدقة : " أنه قال

  .سنبني ذلك يف موضعه، فسألته أن ينظر علي يف صدقة االرض اليت خبيرب وفدك فلم جيبها إىل ذلك
  .النه رأى أن حقا عليه أن يقوم يف مجيع ما كان يتواله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 -واجبة العصمة وهي امرأة من البشر ليست ب -هو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي اهللا عنه، فحصل هلا 
عتب وتغضب ومل تكلم الصديق حىت ماتت، واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشئ، فلما ماتت بعد ستة 
أشهر من وفاة أبيها صلى اهللا عليه وسلم رأى علي أن جيدد البيعة مع أيب بكر رضي اهللا عنه كما سنذكره من 

  .دم له من البيعة قبل دفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالصحيحني وغريمها فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل معما تق
ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة يف مغازيه عن سعد بن إبراهيم حدثين أيب، أن أباه عبد الرمحن بن عوف كان 

  .مع عمر، وأن حممد بن مسلمة كسر سيف الزبري
رة يوما وال ليلة، وال سألتها يف سر وال عالنية ما كنت حريصا على االما: مث خطب أبو بكر واعتذر إىل الناس وقال

  .فقبل املهاجرون مقالته
ما غضبنا إال النا أخرنا عن املشورة وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس هبا، إنه لصاحب الغار وإنا : وقال علي والزبري

  .لنعرف شرفه وخربه، ولقد أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي
  .إسناد جيد

  وهللا احلمد واملنة
فصل ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إمجاع الصحابة املهاجرين منهم واالنصار على تقدمي أيب بكر، وظهر برهان قوله 



  ".يأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر : " عليه السالم
الناس، ال اليب بكر كما قد زعمه وظهر له أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينص على اخلالفة عينا الحد من 

  .طائفة من أهل السنة، وال لعلي كما يقوله طائفة من الرافضة
  .قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إىل الصديق كما قدمنا وسنذكره! ولكن أشار إشارة 

ن أن عمر بن اخلطاب ملا طع: وهللا احلمد كما ثبت يف الصحيحني من حيث هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر
  .إن أستخلف فقد استخلف من هو خري مين: قيل له إال تستخلف يا أمري املؤمنني ؟ فقال

  رسول -وإن أترك فقد ترك من هو خري مين، يعين  -أبا بكر  -يعين 

  .-اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .فعرفت حني ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه غري مستخلف: قال ابن عمر

  .ري عن عمرو بن قيس عن عمرو بن سفيانوقال سفيان الثو
  .ملا ظهر علي على الناس: قال
يا أيها الناس، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يعهد إلينا يف هذه االمارة شيئا، حىت رأينا من الرأي أن : قال

مر فأقام واستقام يستخلف أبا بكر فأقام واستقام حىت مضى لسبيله، مث إن أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلف ع
  .إىل آخره -) ١(أو قال حىت ضرب الدين جبرانه  -حىت مضى لسبيله 
  .ثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن االسود بن قيس، عن عمرو بن سفيان: وقال االمام أمحد

، سبق رسول اهللا صلى اهللا )٢(هذا اخلطيب السجسج : خطب رجل يوم البصرة حني ظهر علي فقال علي: قال
  .م وصلى أبو بكر وثلث عمر، مث خبطتنا فتنة بعدهم يصنع اهللا فيها ما يشاءعليه وسل

أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو بكر حممد بن أمحد الزكي مبرو، ثنا عبد اهللا بن روح : وقال احلافظ البيهقي
  .عيب عن أيب وائلاملدائين، ثنا شبابة بن سوار، ثنا شعيب بن ميمون، عن حصني بن عبد الرمحن، عن الش

قيل لعلي بن أيب طالب، أال تستخلف علينا ؟ فقال ما استخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستخلف، : قال
  .ولكن إن يرد اهللا بالناس خريا فسيجمعهم بعدي على خريهم، كما مجعهم بعد نبيهم على خريهم

  .إسناد جيد ومل خيرجوه
  أن: ث الزهري عن عبد اهللا بن كعب بن مالك عن ابن عباسمن حدي: وقد قدمنا ما ذكره البخاري

عباسا وعليا ملا خرجا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رجل كيف أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .أصبح حبمد اهللا بارئا: وسلم ؟ فقال علي

هاشم املوت، واين الرى يف وجه رسول اهللا إنك واهللا عبد العصا بعد ثالث، إين العرف يف وجوه بين : فقال العباس
  .املوت فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن هذا االمر ؟ فإن كان فينا عرفناه، وإن كان يف غرينا أمرناه فوصاه بنا

  .إين ال أسأله ذلك، واهللا إن منعناها ال يعطيناها الناس بعده أبدا: فقال علي
  .وقد رواه حممد بن إسحاق عن الزهري به فذكره

  .فدخال عليه يف يوم قبض صلى اهللا عليه وسلم فذكره: وقال فيه
  .وقال يف آخره فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني اشتد الضحى من ذلك اليوم

  .فهذا يكون يف يوم االثنني يوم الوفاة، فدل على أنه عليه السالم تويف من غري وصية يف االمارة: قلت
أن الرزية كل الرزية ما حال بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني أن يكتب ويف الصحيحني عن ابن عباس 



ذلك الكتاب، وقد قدمنا أنه عليه السالم كان طلب أن يكتب هلم كتابا لن يضلوا بعده فلما أكثروا اللغط 
  .واالختالف عنده

  ".يأىب اهللا واملؤمنون إال أبا بكر : " د ذلكوقد قدمنا أنه قال بع" قوموا عين فما أنا يف خري مما تدعونين إليه : " قال
قيل لعائشة إهنم يقولون إن : ويف الصحيحني من حديث عبد اهللا بن عون، عن إبراهيم التيمي، عن االسود قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوصى إىل علي
  فمات) ٣(فاحننف مبا أوصى إىل علي ؟ لقد دعا بطست ليبول فيها وأنا مسندته إىل صدري : فقالت

__________  
  .قوي أمره واشتد: مقدم عنق البعري، واملراد هنا: اجلران) ١(
  .االرض اليت ليست بصلبة وال لينة: السجسج) ٢(
  .يف رواية البيهقي اخننث وقيل اخننس أي مال) ٣(

  .والبخاري يف الوصايا ٣٢/  ٦واحلديث يف مسند االمام أمحد 
  .باب) ٥(ومسلم يف كتاب الوصية 

  .وما شعرت، فيم يقول هؤالء إنه أوصى إىل علي ؟
سألت عبد اهللا بن أيب أوىف، هل أوصى : ويف الصحيحني من حديث مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف، قال

  .أوصى بكتاب اهللا عز وجل: قلت فلم أمرنا بالوصية، قال! ال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال
أبو بكر يتأمر على وصي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ود أبو ! هذيل بن شرحبيل  قال طلحة بن مصرف وقال

  بكر أنه وجد عهدا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخرم
  .أنفه خبرامة

  .ويف الصحيحني أيضا من حديث االعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه
  .خطبنا علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: قال

لصحيفة معلقة يف سيفه فيها أسنان االبل  -أنه عندنا شيئا نقرأه ليس يف كتاب اهللا وهذه الصحيفة فقال من زعم 
  .فقد كذب -وأشياء من اجلراحات 

من أحدث فيها حدثا أو آوى ) ١(املدينة حرم ما بني عري إىل ثور : " وفيها قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال، ومن ادعى إىل غري أبيه أو حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئ

انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه يوم القيامة صرفا وال عدال، وذمة 
واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهللا منه يوم القيامة  املسلمني واحدة يسعى هبا أدناهم يف أخفى مسلما فعليه لعنة اهللا

  ).٢" (صرفا وال عدال 
وهذا احلديث الثابت يف الصحيحني وغريمها عن علي رضي اهللا عنه يرد على فرقة الرافضة يف زعمهم أن رسول اهللا 

ن الصحابة فإهنم كانوا صلى اهللا عليه وسلم أوصى إليه باخلالفة، ولو كان االمر كما زعموا ملا رد ذلك أحد م
أطوع هللا ولرسوله يف حياته صلى اهللا عليه وسلم بعد وفاته من أن يقتاتوا عليه فيقدموا غري من قدمه ويؤخروا من 
قدمه بنصه، حاشا وكال وملا، ومن ظن بالصحابة رضوان اهللا عليهم ذلك فقد نسبهم بأمجعهم إىل الفجور والتواطؤ 

عليه وسلم ومضادهتم يف حكمه ونصه، ومن وصل من الناس إىل هذا املقام فقد خلع على معاندة الرسول صلى اهللا 
  .ربقة االسالم وكفر بإمجاع االئمة االعالم، وكان إراقة دمه أحل من إراقة املدام



مث لو كان مع علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه نص فلم ال كان حيتج به على الصحابة على إثبات إمارته عليهم 
هلم ؟ فإن مل يقدر على تنفيذ ما معه من النص فهو عاجز والعاجز ال يصلح لالمارة وإن كان يقدر ومل يفعله  وإمامته

  .فهو خائن واخلائن الفاسق مسلوب معزول عن االمارة، وإن مل يعلم بوجود النص فهو جاهل
  .مث وقد عرفه وعلمه من بعده هذا حمال وافتراء وجهل وضالل

هان اجلهلة الطغام واملغترين من االنام، يزينه هلم الشيطان بال دليل وال برهان، بل مبجرد وإمنا حيسن هذا يف أذ
التحكم واهلذيان واالفك والبهتان، عياذا باهللا مما هم فيه من التخليط واخلذالن والتخبيط والكفران، ومالذا باهللا 

على الثبات وااليقان وتثقيل امليزان، والنجاة من  بالتمسك بالسنة والقرآن والوفاة على االسالم واالميان، واملوافاة
  .النريان والفوز باجلنان إنه كرمي منان رحيم رمحن

  ويف هذا احلديث الثابت يف الصحيحني عن علي الذي قدمناه رد على متقولة كثري من الطرقية
__________  

  .جبالن باملدينة: عري وثور) ١(
  ).١٢٢ / ٤(البخاري يف باب ذمة املسلمني ) ٢(

  .٢١٦/  ٢وأبو داود يف املناسك  ٨١/  ١وأمحد يف مسنده 

والقصاص اجلهلة يف دعواهم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أوصى إىل علي بأشياء كثرية يسوقوهنا مطولة، يا علي 
  .أفعل كذا، يا علي ال تفعل كذا، يا علي من فعل كذا كان كذا وكذا

  .كثري منها صحفية ال تساوي تسويد الصحيفةبألفاظ ركيكة ومعان أكثرها سخيفة و
  .واهللا أعلم

عن السري بن خالد  -وهو أحد الكذابني الصواغني  -من طريق محاد بن عمرو النصييب : وقد أورد احلفظ البيهقي
  .عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جده عن علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) ١(

ية أحفظها فإنك ال تزال خبري ما حفظتها، يا علي إن للمؤمن ثالث عالمات الصالة يا علي أوصيك بوص: قال
  .والصيام والزكاة

فذكر حديثا طويال يف الرغائب واآلداب وهو حديث موضوع وقد شرطت يف أول الكتاب أن ال : قال البيهقي
  .رفيع، عن مكحول الشامي أخرج فيه حديثا أعلمه موضوعا، مث روى من طريق محاد بن عمرو، هذا عن زيد بن

  .هذا ما قال اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي بن أيب طالب حني رجع من غزوة حنني وأنزلت عليه سورة النصر: قال
فذكر حديثا طويال يف الفتنة وهو أيضا حديث منكر ليس له أصل، ويف االحاديث الصحيحة كفاية : قال البيهقي
  .وباهللا التوفيق

روى عن االعمش وغريه وعنه إبراهيم بن موسى، ) ٢(مجة محاد بن عمرو أيب إمساعيل النصييب ولنذكر ها هنا تر
  .وحممد بن مهران، وموسى بن أيوب وغريهم

  .هو ممن يكذب ويضع احلديث: قال حيىي بن معني
  .منكر احلديث ضعيف جدا: وقال عمرو بن علي الفالس وأبو حامت
  .ن يكذبكا: وقال إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين

  .منكر احلديث: وقال البخاري
  .واهي احلديث: وقال أبو زرعة



  .متروك: وقال النسائي
  .يضع احلديث وضعا: وقال ابن حبان
  .عامة حديثه مما ال يتابعه أحد من الثقات عليه: وقال ابن عدي
  .ضعيف: وقال الدارقطين

  .ساقط مبرة يروي عن الثقات أحاديث موضوعة، وهو: وقال احلاكم أبو عبد اهللا
  فأما احلديث الذي قال احلافظ

أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلافظ، أنبأنا محزة بن العباس العقيب ببغداد، ثنا عبد اهللا بن روح : البيهقي
ربي املدائين، ثنا سالم بن سليمان املدائين، ثنا سالم بن سليم الطويل، عن عبد امللك بن عبد الرمحن، عن احلسن املق

  .، عن االشعث بن طليق، عن مرة بن شراحيل، عن عبد اهللا بن مسعود)٣(
ملا ثقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجتمعنا يف بيت عائشة فنظر إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

، هداكم اهللا، نصركم مرحبا بكم حياكم اهللا: قد دنا الفراق، ونعى إلينا نفسه، مث قال: فدمعت عيناه، مث قال لنا
  .اهللا، نفعكم اهللا، وفقكم اهللا، سددكم اهللا، وقاكم اهللا، أعانكم اهللا

قبلكم اهللا، أوصيكم بتقوى اهللا، وأوصي اهللا بكم، وأستخلفه عليكم، إين لكم منه نذير مبني، أن ال تعلوا على اهللا 
  .يف عبادة وبالده

  ها للذين التلك الدار اآلخرة جنعل* (فإن اهللا قال يل ولكم 
__________  

  .خالد: ٢٢٦/  ٧يف دالئل البيهقي ) ١(
/  ١واجملروحني  ٣٠٨/  ١والضعفاء الكبري للعقيلي  ٢٨/  ٣من أهل نصيبني انظر ترمجة له يف التاريخ الكبري ) ٢(

  .٥٩٨/  ١وامليزان  ٢٥٢
  .٢٣٢ - ٢٣١/  ٧يف الدالئل ج : العرين) ٣(

  ]. ٨٣: القصص) * [ والعاقبة للمتقنييريدون علوا يف االرض وال فسادا 
  ]. ٦٨: العنكبوت) * [ أليس يف جهنم مثوى للمتكربين: * (وقال
قد دنا االجل، واملنقلب إىل اهللا والسدرة املنتهى والكأس االوىف والفرش : فمىت أجلك يا رسول اهللا ؟ قال: قلنا

  .االعلى
  .الدىن فاألدىن مع مالئكة كثرية يرونكم من حيث ال تروهنمفمن يغسلك يا رسول اهللا ؟ قال رجال أهل بييت ا: قلنا
  .يف ثيايب هذه إن شئتم أو يف ميينة أو يف بياض مصر: ففيم نكفنك يا رسول اهللا ؟ قال: قلنا
  .فمن يصلي عليك يا رسول اهللا ؟ فبكى وبكينا: قلنا
تموين وكفنتموين فضعوين على شفري غفر اهللا لكم، وجزاكم عن نبيكم خريا، إذا غسلتموين، وحنط! مهال : وقال
  .قربي

مث أخرجوا عين ساعة، فإن أول من يصلي علي خليالي وجليساي جربيل وميكائيل مث إسرافيل، مث ملك املوت مع 
  جنود من املالئكة عليهم السالم، وليبدأ بالصالة علي رجال أهل بييت مث نساؤهم مث ادخلوا علي أفواجا

ومن كان غائبا من أصحايب فأبلغوه عين ) ١(تؤذوين بباكية وال برنة وال بضجة أفواجا وفرادى فرادى، وال 
  .السالم، وأشهدكم بأين قد سلمت على من دخل يف االسالم، ومن تابعين يف ديين هذا منذ اليوم إىل يوم القيامة



رية يرونكم من حيث ال رجال أهل بييت االدىن فاالدىن مع مالئكة كث: فمن يدخلك قربك يا رسول اهللا ؟ قال: قلنا
  .تروهنم

  .مث قال البيهقي تابعه أمحد بن يونس عن سالم الطويل وتفرد به سالم الطويل
  .وهو سالم بن مسلم ويقال ابن سليم ويقال ابن سليمان واالول أصح التميمي السعدي الطويل: قلت

أمحد بن عبد اهللا بن يونس، : منهميروي عن جعفر الصادق ومحيد الطويل وزيد العمي ومجاعة، وعنه مجاعة أيضا 
  .وأسد بن موسى، وخلف بن هشام البزار، وعلي بن اجلعد، وقبيصة بن عقبة

وقد ضعفه علي بن املديين وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني والبخاري وأبو حامت وأبو زرعة واجلوزجاين والنسائي 
  .وغري واحد، وكذبه بعض االئمة، وتركه آخرون

حدثنا حممد بن : ديث هبذا السياق بطوله احلافظ أبو بكر البزار من غري طريق سالم هذا فقاللكن روى هذا احل
إمساعيل االمحسي ثنا عبد الرمحن بن حممد احملاريب عن ابن االصبهاين أنه أخربه عن مرة عن عبد اهللا فذكر احلديث 

  .بطوله
بة وعبد الرمحن بن االصبهاين مل يسمع هذا من مرة وقد روى هذا عن مرة من غري وجه بأسانيد متقار: مث قال البزار

  .وإمنا هو عمن أخربه عن مرة، وال أعلم أحدا رواه عن عبد اهللا بن مرة
__________  

  .بصيمة يف البيهقي) ١(

فصل يف ذكر الوقت الذي تويف فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومبلغ سنه حال وفاته ويف كيفية غسله عليه 
  .صالة عليه ودفنه، وموضع قربه صلوات اهللا وسالمه عليه ال خالف أنه عليه السالم تويف يوم االثننيالسالم وال

  ولد نبيكم صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني،: قال ابن عباس
  .ونبئ يوم االثنني، وخرج من مكة مهاجرا يوم االثنني

  .ودخل املدينة يوم االثنني، ومات يوم االثنني
  ).١(محد والبيهقي رواه االمام أ

  .وقال سفيان الثوري
قال يل أبو بكر أي يوم تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قلت : عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت

  .يوم االثنني
  .إين الرجو أن أموت فيه فمات فيه: فقال

  .رواه البيهقي من حديث الثوري به
  .مر، ثنا هرمي حدثين ابن إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشةحدثنا أسود بن عا: وقال االمام أمحد

  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني، ودفن ليلة االربعاء تفرد به أمحد: قالت
ه ملا اشتد برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجع: وقال عروة بن الزبري يف مغازيه وموسى بن عقبة عن ابن شهاب

أرسلت عائشة إىل أيب بكر، وأرسلت حفصة إىل عمر، وأرسلت فاطمة إىل علي، فلم جيتمعوا حىت تويف رسول اهللا 
  .يوم االثنني حني زاغت الشمس هلالل ربيع االول: صلى اهللا عليه وسلم وهو يف صدر عائشة ويف يومها

  .ثنا أبو خيثمة، ثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس: وقد قال أبو يعلى
آخر نظرة نظرهتا إىل رسول اهللا يوم االثنني كشف الستارة والناس خلف أيب بكر فنظرت إىل وجهه كأنه ورقة : قال



  .مصحف، فأراد الناس أن ينحرفوا فأشار إليهم أن أمكثوا وألقى السجف، وتويف من آخر ذلك اليوم
  .وهذا احلديث يف الصحيح وهو يدل على أن الوفاة وقعت بعد الزوال

  .هللا أعلموا
عن عبد احلميد بن بكار، عن حممد بن شعيب، وعن صفوان، عن عمر بن عبد الواحد : وروى يعقوب بن سفيان

  .مجيعا عن االوزاعي
  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني قبل أن ينتصف النهار: أنه قال

، ثنا احلسن بن علي البزار، ثنا حممد بن عبد )٢(امل أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أمحد بن ك: وقال البيهقي
  .االعلى، ثنا املعتمر بن سليمان عن أبيه وهو سليمان بن طرخان التيمي يف كتاب املغازي

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرض الثنتني وعشرين ليلة من صفر، وبدأه وجعه عند وليدة له، يقال هلا : قال
اليوم العاشر [ يوم السبت، وكانت وفاته عليه السالم ] فيه [ ليهود، وكان أول يوم مرض رحيانة، كانت من سيب ا

  ).٣(يوم االثنني لليلتني خلتا من شهر ربيع االول لتمام عشر سنني من مقدمه عليه السالم املدينة ] 
  .حدثنا أبو معشر عن حممد بن قيس: وقال الواقدي

  وسلم يوماشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال
__________  

  .٢٥٢/  ٣وفتح الباري  ٢٣٣/  ٧دالئل البيهقي ) ١(
  .ويف نسخ البداية املطبوعة حنبل حتريف ٢٣٤/  ٧من الدالئل ) ٢(
  .ما بني معكوفتني يف احلديث زيادة من الدالئل) ٣(

، فاجتمع االربعاء الحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة يف بيت زينب بنت جحش شكوى شديدة
  .عنده نساؤه كلهن، فاشتكى ثالثة عشر يوما، وتويف يوم االثنني لليلتني خلتا من ربيع االول سنة إحدى عشرة

وقالوا بدئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االربعاء لليلتني بقيتا من صفر وتويف يوم االثنني : وقال الواقدي
  .لثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع االول

  .ودفن يوم الثالثاء -زم به حممد بن سعد كاتبه، وزاد وهذا ج
أن رسول : وحدثين سعيد بن عبد اهللا بن أيب االبيض عن املقربي عن عبد اهللا بن رافع عن أم سلمة: قال الواقدي

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدئ يف بيت ميمونة
  .بن قيس حدثنا أمحد بن يونس ثنا أبو معشر عن حممد: وقال يعقوب بن سفيان

اشتكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة عشر يوما فكان إذا وجد خفة صلى وإذا ثقل صلى أبو بكر : قال
  .رضي اهللا عنه

تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الثنيت عشرة ليلة خلت من شهر ربيع االول، يف اليوم : وقال حممد بن إسحاق
  .كمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هجرته عشر سنني كواملالذي قدم فيه املدينة مهاجرا، واست

  .قال الواقدي وهو املثبت عندنا وجزم به حممد بن سعد كاتبه، وقال يعقوب بن سفيان عن حيىي بن بكري عن الليث
على رأس تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني لليلة خلت من ربيع االول وفيه قدم املدينة : إنه قال

  .عشر سنني من مقدمه
تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني لليلتني خلتا من ربيع االول لتمام : وقال سعد بن إبراهيم الزهري



  .عشر سنني من مقدمه املدينة، رواه ابن عساكر ورواه الواقدي عن أيب معشر عن حممد بن قيس مثله سواء
  .وقاله خليفة بن خياط أيضا

تويف رسول اهللا يوم االثنني مستهل ربيع االول سنة إحدى عشرة من مقدمه املدينة، : ال أبو نعيم الفضل بن دكنيوق
  .ورواه ابن عساكر أيضا

  .وقد تقدم قريبا عن عروة وموسى بن عقبة والزهري مثله فيما نقلناه عن مغازيهما
  .فاهللا أعلم

  .واملشهور قول ابن إسحاق والواقدي
حدثين إبراهيم بن يزيد عن ابن طاوس عن أبيه عن : دي عن ابن عباس عن عائشة رضي اهللا عنها فقالورواه الواق
  .ابن عباس

  وحدثين حممد بن عبد اهللا
  .عن الزهري عن عروة عن عائشة

  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني لثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع االول: قاال
  .وزاد ودفن ليلة االربعاء -عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم عن أبيه مثله  ورواه ابن إسحاق عن

  .وروى سيف بن عمر عن حممد بن عبيد اهللا العرزمي عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس
ملا قضى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة والوداع ارحتل فأتى املدينة فأقام هبا بقية ذي احلجة واحملرم : قال

  .مات يوم االثنني لعشر خلون من ربيع االولوصفرا، و
  .وروى أيضا عن حممد بن إسحاق عن الزهري عن عروة

ويف حديث فاطمة عن عمرة عن عائشة مثله إال أن ابن عباس قال يف أوله اليام مضني منه وقالت عائشة بعدما 
  ).١(مضى أيام منه 

  .قال أبو القاسم السهيلي يف الروض ما مضمونه: فائدة
يتصور وقوع وفاته عليه السالم يوم االثنني ثاين عشر ربيع االول من سنة إحدى عشرة وذلك النه عليه السالم ال 

  وقف يف حجة الوداع
__________  

سرية ابن  ٢٣٣/  ٧دالئل البيهقي ج  ٢٠٧/  ٣الطربي  ١١٢٠/  ٣املغازي للواقدي : انظر يف تاريخ وفاته) ١(
  .٢٧٢/  ٢ابن سعد  ٣٠٣/  ٤هشام 

سنة عشر يوم اجلمعة فكان أول ذي احلجة يوم اخلميس فعلى تقدير أن حتسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام 
  .وبعضها ناقص، ال يتصور أن يكون يوم االثنني ثاين عشر ربيع االول وقد اشتهر هذا االيراد على هذا القول

واحد وهو اختالف املطالع بأن يكون أهل مكة  وقد حاول مجاعة اجلواب عنه وال ميكن اجلواب عنه إال مبسلك
رأوا هالل ذي احلجة ليلة اخلميس، وأما أهل املدينة فلم يروه إال ليلة اجلمعة ويؤيد هذا قول عائشة وغريها خرج 

إىل حجة الوداع ويتعني مبا ذكرناه  -يعين من املدينة  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلمس بقني من ذي القعدة 
خرج يوم السبت وليس كما زعم ابن حزم انه خرج يوم اخلميس النه قد بقي أكثر من مخس بال شك وال جائز أنه 

أن يكون خرج يوم اجلمعة الن أنسا قال صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الظهر باملدينة أربعا والعصر بذي 
  .احلليفة ركعتني



ا رأى أهل املدينة هالل ذي احلجة ليلة اجلمعة وإذا كان أول فتعني أنه خرج يوم السبت خلمس بقني فعلى هذا إمن
  ذي احلجة عند أهل املدينة اجلمعة وحسبت الشهور بعده كوامل يكون أول ربيع االول يوم

  .اخلميس فيكون ثاين عشره يوم االثنني واهللا أعلم
كان رسول اهللا صلى : قال وثبت يف الصحيحني من حديث مالك عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن عن أنس بن مالك

وال باالدم وال باجلعد القطط وال ) ١(اهللا عليه وسلم ليس بالطويل البائن وال بالقصري وليس باالبيض االمهق 
، وباملدينة عشر سنني، وتوفاه اهللا على )٢(بالسبط بعثه اهللا عز وجل على رأس أربعني سنة، فأقام مبكة عشر سنني 

  .وحليته عشرون شعرة بيضاء رأس ستني سنة وليس يف رأسه
  .وهكذا رواه ابن وهب عن عروة عن الزهري عن أنس، وعن قرة بن ربيعة عن أنس مثل ذلك

  .حديث قرة عن الزهري غريب: قال احلافظ ابن عساكر
وأما من رواية ربيعة عن أنس فرواها عنه مجاعة كذلك مث أسند من طريق سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد وربيعة 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف وهو ابن ثالث وستني وكذلك رواه ابن الرببري، ونافع بن أيب : أنس عن
  .واحملفوظ عن ربيعة عن أنس ستون: نعيم، عن ربيعة عن أنس به قال

من طريق مالك واالوزاعي ومسعر وإبراهيم بن طهمان وعبد اهللا بن عمر، وسليمان بن : مث أورده ابن عساكر
  .بالل، وأنس بن بالل، وأنس بن عياض، والدراوردي وحممد بن قيس املدين كلهم عن ربيعة عن أنس

أنبأنا أبو احلسني بن بشران، ثنا أبو : تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ستني سنة وقال البيهقي: قال
، حدثنا عبد الوارث، ثنا أبو غالب الباهلي عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق ثنا أبو معمر عبد اهللا بن عمرو

  .كان ابن أربعني سنة: رسول اهللا إذ بعث ؟ قال] كان [ ابن أي الرجال : قلت النس بن مالك: قال
  قال مث كان ماذا ؟ قال كان مبكة عشر سنني

__________  
  .االبيض ال ختالطه محرة: االمهق) ١(

  .الشديد جعودة الشعر: والقطط
  .جلعودةوالسبط، ضد ا
  .أي مل يكن شديد اجلعودة وال شديد السبوطة بل بينهما: قال ابن االثري

فتر يف  -كما تقدم  -الصحيح انه أقام يف مكة ثالث عشرة سنة، ولكنه مل ينزل عليه إال يف عشر، فالوحي ) ٢(
  .ابتدائه سنتني ونصفا، وأقام ستة أشهر يرى رؤيا صاحلة

  .فهذه ثالث سنني مل يوح إليه
  .باب صفة النيب صلى اهللا عليه وآله) ٢٣(احلديث أخرجه البخاري يف كتاب املناقب و

  ).١١٣(باب يف صفة النيب صلى اهللا عليه وآله احلديث  ٣١ومسلم يف كتاب الفضائل 

الرجال وأحسنهم وأمجلهم ) ١(وباملدينة عشر سنني فتمت له ستون سنة يوم قبضه اهللا عز وجل وهو كأشد 
  .وأحلمهم

  .اه االمام أمحد عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه بهورو
، عن عثمان بن زائدة )٢(وقد روى مسلم عن أيب غسان حممد بن عمرو الرازي امللقب برشح عن حكام بن مسلم 

وأبو بكر [ قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني : عن الزبري بن عدي، عن أنس بن مالك قال



  .وقبض عمر وهو ابن ثالث وستني) ٣] (الث وستني وهو ابن ث
  .انفرد به مسلم

وهذا ال ينايف ما تقدم عن أنس الن العرب كثريا ما حتذف الكسر وثبت يف الصحيحني من حديث الليث بن سعد 
  .عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة

  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني سنة: قالت
قال الزهري وأخربين سعيد بن املسيب مثله وروى موسى بن عقبة وعقيل ويونس بن يزيد وابن جريج عن الزهري 

  .عن عروة عن عائشة
  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني: قالت

  .وأخربين سعيد بن املسيب مثل ذلك: قال الزهري
أن رسول اهللا : ن عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن عائشة وابن عباسثنا أبو نعيم، ثنا شيبا: وقال البخاري

  .صلى اهللا عليه وسلم مكث مبكة عشر سنني يتنزل عليه القرآن، وباملدينة عشرا
  .مل خيرجه مسلم

ة ثنا شعبة عن أيب إسحاق، عن عامر بن سعد، عن جرير بن عبد اهللا عن معاوي: وقال أبو داود الطيالسي يف مسنده
  .بن أيب سفيان

قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني، وأبو بكر وهو ابن ثالث وستني، وعمر وهو ابن : قال
  .ثالث وستني

  .وهكذا رواه مسلم من حديث غندر، عن شعبة وهو من إفراده دون البخاري
  .سعد عن جرير عن معاوية فذكره ومنهم من يقول عن عامر بن سعد عن معاوية والصواب ما ذكرناه عن عامر بن

  .وروينا من طريق عامر بن شراحيل، عن الشعيب، عن جرير بن عبد اهللا البجلي عن معاوية فذكره
  .من طريق القاضي أيب يوسف، عن حيىي بن سعيد االنصاري عن أنس: وروى احلافظ ابن عساكر

وتويف أبو بكر وهو ابن ثالث وستني، وتويف عمر تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وستني، : قال
  .وهو ابن ثالث وستني

تذاكر رسول اهللا وأبو بكر ميالدمها عندي فكان : عن أيب االسود، عن عروة عن عائشة قالت: وقال ابن هليعة
  .وستنيرسول اهللا أكرب من أيب بكر فتويف رسول اهللا وهو ابن ثالث وستني، وتويف أبو بكر بعده وهو ابن ثالث 

  وقال الثوري عن االعمش، عن
  .القاسم بن عبد الرمحن

  .تويف رسول اهللا وأبو بكر وعمر وهم بنو ثالث وستني: قال
  .وقال حنبل حدثنا االمام أمحد ثنا حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب

نة عشرا، وهذا غريب أنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث وأربعني فأقام مبكة عشرا وباملدي: قال
  .عنه وصحيح إليه

نبئ رسول اهللا وهو ابن أربعني سنة فمكث ثالث سنني، : ثنا هشيم، ثنا داود أيب هند، عن الشعيب قال: وقال أمحد
  مث بعث إليه جربيل بالرسالة مث مكث بعد ذلك عشر سنني مث هاجر إىل املدينة، فقبض

__________  



  .كأشب: ٢٣٧/  ٧: يف الدالئل) ١(
  .ابن سلم: مسلم) ٢(

  .امللقب بزنيج قال حدثنا حكام بن سامل: ويف رواية البيهقي
  .من صحيح مسلم) ٣(

  .٢٣٧/  ٧والبيهقي  ١٨٢٥/  ٤ج 

  .وهو ابن ثالث وستني سنة
  .الثابت عندنا ثالث وستون: قال االمام أبو عبد اهللا أمحد بن حنبل

  .إمساعيل بن أيب خالد عنهروى جماهد، عن الشعيب، وروى من حديث : قلت وهكذا
أن رسول : من حديث روح بن عبادة، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس: ويف الصحيحني

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكث مبكة ثالث عشرة وتويف وهو ابن ثالث وستني سنة
  .ابن عباسمن حديث روح بن عبادة أيضا عن هشام عن عكرمة عن : ويف صحيح البخاري

بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الربعني سنة فمكث مبكة ثالث عشرة مث أمر باهلجرة فهاجر عشر سنني : قال
  .مث مات وهو ابن ثالث وستني

عن روح بن عبادة، وحيىي بن سعيد، ويزيد بن هارون كلهم عن هشام بن حسان عن : وكذلك رواه االمام أمحد
  .عكرمة عن ابن عباس به

د رواه أبو يعلى املوصلي، عن احلسن بن عمر بن شقيق، عن جعفر بن سليمان، عن هشام بن حسان، عن حممد وق
  .بن سريين، عن ابن عباس فذكر مثله

  .مث أورده من طرق عن ابن عباس مثل ذلك
ام مبكة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أق: ورواه مسلم من حديث محاد بن سلمة، عن أيب محزة عن ابن عباس

  .وباملدينة عشرا ومات وهو ابن ثالث وستني سنة: ثالث عشرة يوحى إليه
  .وقد أسند احلافظ ابن عساكر من طريق مسلم بن جنادة، عن عبد اهللا بن عمر، عن كريب عن ابن عباس

  تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ثالث: قال
  .وستني

  .يب، عن ابن عباس مثله وهذا القول هو االشهر وعليه االكثرومن حديث أيب نضرة، عن سعيد بن املس
تويف رسول : ثنا إمساعيل عن خالد احلذاء، حدثين عمار موىل بين هاشم مسعت ابن عباس يقول: وقال االمام أمحد

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مخس وستني سنة
  .ورواه مسلم من حديث خالد احلذاء به

أن رسول اهللا صلى اهللا : بن موسى، ثنا محاد بن سلمة، عن عمارة بن أيب عمار عن ابن عباس وقال أمحد ثنا حسن
يرى الضوء ويسمع الصوت، ومثانية أو سبعا يوحى  -أو سبع  -عليه وسلم أقام مبكة مخس عشرة سنة مثاين سنني 

  .إليه، وأقام باملدينة عشرا
  .ورواه مسلم من حديث محاد بن سلمة به

  .حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس، عن عمار موىل بين هاشم: أيضاوقال أمحد 
ما كنت أرى مثلك يف قومه خيفى : سألت ابن عباس كم أتى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم مات ؟ قال: قال



  .عليك ذلك
  .إين قد سألت فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه: قال قلت

  .أمسك أربعني بعث هلا ومخس عشرة أقام مبكة يأمن وخياف وعشرا مهاجرا باملدينة: قال!  نعم: قال أحتسب ؟ قلت
وهكذا رواه مسلم من حديث يزيد بن زريع وشعبة بن احلجاج كالمها عن يونس بن عبيد عن عمار عن ابن عباس 

  .بنحوه
  .عن سعيد بن جبري وقال االمام أمحد ثنا ابن منري، ثنا العالء بن صاحل، ثنا املنهال بن عمرو،

  .أنزل على النيب صلى اهللا عليه وسلم عشرا مبكة وعشرا باملدينة: أن رجال أتى ابن عباس فقال
  .فقال من يقول ذلك ؟ لقد أنزل عليه مبكة مخس عشرة

  .وباملدينة عشرا مخسا وستني وأكثر وهذا من إفراد أمحد إسنادا ومتنا
  .زيد، عن يوسف بن مهران عن ابن عباس ثنا هشيم، نثا علي بن: وقال االمام أمحد

قبض النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن مخس وستني سنة تفرد به أمحد وقد روى الترمذي يف كتاب الشمائل : قال
  من حديث: وأبو يعلى املوصلي والبيهقي

لم قبض وهو ابن مخس أن النيب صلى اهللا عليه وس: قتادة، عن احلسن البصري عن دغفل بن حنظلة الشيباين النسابة
  .وستني

  .دغفل ال يعرف له مساعا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد كان يف زمانه رجال: مث قال الترمذي
  .وهذا يوافق رواية عمار ومن تابعه عن ابن عباس: وقال البيهقي

الصحيحة عن عروة  ورواية اجلماعة عن ابن عباس يف ثالث وستني أصح فهم أوثق وأكثر وروايتهم توافق الرواية
  عن عائشة

وإحدى الروايتني عن أنس والرواية الصحيحة عن معاوية وهي قول سعيد بن املسيب، وعامر الشعيب، وأيب جعفر 
  .حممد بن علي رضي اهللا عنهم

  .وعبد اهللا بن عقبة، والقاسم بن عبد الرمحن، واحلسن البصري وعلي بن احلسني وغري واحد: قلت
  .عن معاذ بن هشام، حدثين أيب عن قتادة: ة ما رواه خليفة بن خياطومن االقوال الغريب

  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن اثنتني وستني سنة: قال
  .عن حممد بن املثىن، عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة مثله: ورواه يعقوب بن سفيان

  .ورواه زيد العمي، عن يزيد عن أنس
  .حممد بن عابد، عن القاسم بن محيد، عن النعمان بن املنذر الغساين، عن مكحولومن ذلك ما رواه 

  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن اثنتني وستني سنة وأشهر: قال
  .عن عبد احلميد بن بكار، عن حممد بن شعيب، عن النعمان بن املنذر، عن مكحول: ورواه يعقوب بن سفيان

  . صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن اثنتني وستني سنة ونصفتويف رسول اهللا: قال
  .وأغرب من ذلك كله ما رواه االمام أمحد عن روح، عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة، عن احلسن

  .نزل القرآن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثاين سنني مبكة وعشرا بعدما هاجر: قال
وهو أنه عليه السالم أنزل عليه القرآن وعمره أربعون سنة فقد ذهب إىل  فإن كان احلسن ممن يقول بقول اجلمهور
  .أنه عليه السالم عاش مثانيا ومخسني سنة



  .وهذا غريب جدا، لكن روينا من طريق مسدد عن هشام بن حسان، عن احلسن
  .تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن ستني سنة: أنه قال

بعث رسول اهللا وهو ابن مخس وأربعني، فأقام : ا أبو عاصم، عن أشعث عن احلسن قالحدثن: وقال خليفة بن خياط
  .مبكة عشرا وباملدينة مثانيا وتويف وهو ابن ثالث وستني

  .وهذا هبذا الصفة غريب جدا
  .واهللا أعلم

ض يوم الثالثاء صفة غسله عليه السالم قد قدمنا أهنم رضي اهللا عنهم اشتغلوا ببيعة الصديق بقية يوم االثنني وبع
فلما متهدت وتوطدت ومتت شرعوا بعد ذلك يف جتهيز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مقتدين يف كل ما أشكل 

  .عليهم بأيب بكر الصديق رضي اهللا عنه
فلما بويع أبو بكر أقبل الناس على جهاز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الثالثاء وقد تقدم : قال ابن إسحاق

  يث ابن إسحاق عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه عنمن حد
  .أن رسول اهللا تويف يوم االثنني ودفن ليلة االربعاء: عائشة

  .حدثنا أبو معاوية، ثنا أبو بردة، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة عن أبيه: وقال أبو بكر بن أيب شيبة
وسلم ناداهم مناد من الداخل أن ال جتردوا عن رسول اهللا صلى ملا أخذوا يف غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

  .اهللا عليه وسلم قميصه
  .وامسه عمرو بن يزيد التميمي كويف -ورواه ابن ماجه من حديث أيب معاوية عن أيب بردة 

  وقال حممد بن

وا غسل النيب صلى اهللا ملا أراد: حدثين حيىي بن عباد بن عبد اهللا بن الزبري، عن أبيه، مسعت عائشة تقول: إسحاق
ما ندري أجنرد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ثيابه، كما جنرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه ؟ : عليه وسلم، قالوا

فلما اختلفوا ألقى اهللا عليهم النوم حىت ما منهم أحد إال وذقنه يف صدره، مث كلمهم مكلم من ناحية البيت ال 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدرون من هو، أن غسلوا 

  .فغسلوه وعليه قميص يصبون املاء فوق القميص فيدلكونه بالقميص دون أيديهم
  ).١(لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال نساؤه : فكانت عائشة تقول

  .أبو داود من حديث ابن إسحاقرواه 
  .حدثين حسني بن عبد اهللا، عن عكرمة عن ابن عباس: وقال االمام أمحد، حدثنا يعقوب، ثنا أيب، عن ابن إسحاق

اجتمع القوم لغسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس يف البيت إال أهله، عمه العباس بن عبد املطلب : قال
  .عباس وقثم بن العباس، وأسامة بن زيد بن حارثة وصاحل موالهوعلي بن أيب طالب، والفضل بن 

 -وكان بدريا  -فلما اجتمعوا لغسله نادى من وراء الناس أوس بن خويل االنصاري أحد بين عوف بن اخلزرج 
  .علي بن أيب طالب

  .يا علي ننشدك اهللا وحظنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال
فحضر غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يل من غسله شيئا، فأسنده علي إىل أدخل فدخل : فقال له علي

  .صدره وعليه قميصه، وكان العباس وفضل وقثم يقلبونه مع علي
وكان أسامة بن زيد وصاحل مواله مها يصبان املاء، وجعل علي يغسله ومل ير من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  .شيئا مما يرى من امليت
 -وكان يغسل باملاء والسدر  -بأيب وأمي ما أطيبك حيا وميتا، حىت إذا فرغوا من غسل رسول اهللا، : و يقولوه

  .جففوه مث صنع به ما يصنع بامليت
  .مث أدرج يف ثالثة أثواب ثوبني أبيضني وبرد حربة، قال مث دعا العباس رجلني

  ليذهب أحدكما إىل أيب: فقال
  .عبيدة يضرح الهل مكةوكان أبو  -عبيدة بن اجلراح 

  .وكان أبو طلحة يلحد الهل املدينة -وليذهب اآلخر إىل أيب طلحة بن سهل االنصاري 
قال فذهبا فلم جيد صاحب أيب عبيدة أبا عبيدة ووجد ! اللهم خر لرسولك : مث قال العباس حني سرحهما: قال

  ).٢(رد به أمحد صاحب أيب طلحة أبا طلحة فلحد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انف
كان علي والفضل يغسالن رسول : عن املنذر بن ثعلبة، عن الصلت عن العلباء بن أمحر قال: وقال يونس بن بكري

  .اهللا
  .فنودي علي أرفع طرفك إىل السماء وهذا منقطع

  .وقد روى بعض أهل السنن عن علي بن أيب طالب: قلت
  ".علي ال تبد فخذك، وال تنظر إىل فخذ حي وال ميت يا : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له

  .وهذا فيه إشعار بأمره له يف حق نفسه
  .واهللا أعلم

  أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا حممد بن يعقوب، ثنا: وقال احلافظ أبو بكر البيهقي
__________  

هذا حديث صحيح على : " وقال ٥٩ / ٣، وأخرجه احلاكم يف املستدرك ٢٤٢/  ٧رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  ".شرط مسلم ومل خيرجاه 

  .وعزاه البن سعد واليب داود والبيهقي ٢٧/  ٢ونقله السيوطي يف اخلصائص الكربى 
  .٢٧٠/  ٤والقسم االخري منه يف سرية ابن هشام ج  ٢٣٥٨مسند أمحد حديث رقم ) ٢(

  .ياد، ثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن املسيبثنا عبد الواحد بن ز) ١(حيىي بن حممد بن حيىي، ثنا ضمرة 
قال قال علي غسلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من امليت فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا 

  .وميتا صلى اهللا عليه وسلم
وقد : عيد بن املسيبوقد رواه أبو داود يف املراسيل وابن ماجه من حديث معمر به، زاد البيهقي يف روايته قال س

ويل دفنه عليه السالم أربعة علي والعباس والفضل وصاحل موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حلدوا له حلدا 
  .ونصبوا عليه اللنب نصبا

وقد روى حنو هذا عن مجاعة من التابعني منهم عامر الشعيب، وحممد بن قيس وعبد اهللا بن احلارث وغريهم بألفاظ 
  .ل بسطها ها هناخمتلفة يطو

أوصى رسول اهللا صلى اهللا عليه : وروى أبو عمرو بن كيسان، عن يزيد بن بالل مسعت عليا يقول: وقال البيهقي
  .وسلم أن ال يغسله أحد غريي

  .فإنه ال يرى أحد عوريت إال طمست عيناه



  .فكان العباس وأسامة يناوالين املاء من وراء الستر: قال علي
  ).٢(ت عضوا إال كأنه يقلبه معي ثالثون رجال حىت فرغت من غسله فما تناول: قال علي

  .وقد اسند هذا احلديث احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده
  .حدثنا حممد بن عبد الرحيم، ثنا عبد الصمد بن النعمان، ثنا كيسان أبو عمرو عن يزيد بن بالل: فقال
يه وسلم أن ال يغسله أحد غريي فإنه ال يرى أحد عوريت إال أوصاين النيب صلى اهللا عل: قال علي بن أيب طالب: قال

  .طمست عيناه
  .فكان العباس وأسامة يناوالين املاء من وراء الستر: قال علي

  .هذا غريب جدا: قلت
أنبأنا حممد بن موسى بن الفضل، ثنا أبو العباس االصم، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا احلسني بن حفص : وقال البيهقي

غسل النيب صلى اهللا عليه : قال -أبا جعفر  -سعمت حممد بن علي : ان، عن عبد امللك بن جريجعن سفي) ٣(
بقباء كانت لسعد بن خيثمة، ) ٤(وسلم بالسدر ثالثا، وغسل وعليه قميص، وغسل من بئر كان يقال هلا الغرس 

فجعل الفضل يقول ارحين وكان رسول اهللا يشرب منها، وويل غسله علي والفضل حيتضنه، والعباس يصب املاء، 
  .قطعت وتيين إين الجد شيئا يترطل علي

  .ثنا عاصم بن عبد اهللا احلكمي، عن عمر بن عبد احلكم: وقال الواقدي
  ".نعم البئر بئر غرس هي من عيون اجلنة وماؤها أطيب املياه " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .بئر غرسوكان رسول اهللا يستعذب له منها وغسل من 
ملا فرغ من القرب وصلى الناس الظهر، أخذ : وقال سيف بن عمر عن حممد بن عون، عن عكرمة عن ابن عباس قال

من ثياب ميانية صفاق يف جوف البيت، ) ٥(العباس يف غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضرب عليه كلة 
طيهما دعا أبا سفيان بن احلارث فأدخله ورجال من بين فدخل الكلة ودعا عليا والفضل فكان إذا ذهب إىل املاء ليعا

منهم أوس بن خوىل رضي اهللا عنهم : هاشم من وراء الكلة، ومن أدخل من االنصار حيث ناشدوا أيب وسألوه
  .أمجعني

  مث
__________  

  .حدثنا مسدد: ٢٤٣/  ٧يف الدالئل ) ١(
  .٢٧٦/  ٢ونقله السيوطي يف اخلصائص  ٢٧٧ / ٢وطبقات ابن سعد  ٢٤٤/  ٧انظر اخلرب يف الدالئل ج ) ٢(
  .جعفر: ٢٤٤/  ٧يف الدالئل ) ٣(
  .الغرث، والصواب ما أثبتناه وهي بئر معروفة باملدينة: يف الدالئل) ٤(
  .غشاء رقيق يتوقى به من البعوض: كلة) ٥(

ن العباس أدخل قال سيف، عن الضحاك بن يربوع احلنفي عن ماهان احلنفي عن ابن عباس، فذكر ضرب الكلة وأ
فيها عليا والفضل وأبا سفيان وأسامة، ورجال من بين هاشم من وراء الكلة يف البيت، فذكر أهنم ألقى عليهم 

النعاس فسمعوا قائال يقول ال تغسلوا رسول اهللا فإنه كان طاهرا فقال العباس أال بلى وقال أهل البيت صدق فال 
  .ندري ما هو ؟ وغشيهم النعاس ثانية فناداهم أن غسلوه وعليه ثيابهال ندع سنة لصوت ال : تغسلوه، فقال العباس
  .فقال أهل البيت أال ال



فشرعوا يف غسله وعليه قميص وجمول مفتوح، فغسلوه باملاء القراح وطيبوه بالكافور يف ! وقال العباس إال نعم 
مث احتملوه حىت ) ١(دا وندا مواضع سجوده ومفاصله، واعتصر قميصه وجموله مث أدرج يف أكفانه، ومجروه عو

  .وضعوه على سريره وسجوه وهذا السياق فيه غرابة جدا
ثنا الوليد بن مسلم، ثنا االوزاعي، حدثين الزهري، عن القاسم : صفة كفنه عليه الصالة والسالم قال االمام أمحد

  .عن عائشة
  .أدرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثوب حربة مث أخر عنه: قالت
  .إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد: ل القاسمقا

  .وهذا االسناد على شرط الشيخني
وإمنا رواه أبو داود عن أمحد بن حنبل والنسائي عن حممد بن مثىن وجماهد بن موسى فرومها كلهم عن الوليد بن 

  .مسلم به
  .عن أبيه عن عائشةثنا مالك، عن هشام بن عروة، : وقال االمام أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي

  ).٢(كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص وال عمامة : قالت
  .عن إمساعيل بن أيب أويس عن مالك: وكذا رواه البخاري
 ثالثة كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه عن عائشة: وقال االمام أمحد

  .أثواب سحولية بيض
  .من حديث سفيان بن عيينة: وأخرجه مسلم

  .عن أيب نعيم، عن سفيان الثوري كالمها عن هشام بن عروة به: وأخرجه البخاري
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثنا قتيبة، ثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: وقال أبو داود

  .أثواب بيض ميانية من كرسف، ليس فيها قميص وال عمامة وسلم كفن يف ثالثة
  يف ثوبني وبرد حربة، فقالت قد أتى بالربد ولكنهم ردوه ومل: فذكر لعائشة قوهلم: قال

  .يكفنوه فيه
  .وهكذا رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن حفص بن غياث به

ثنا هناد بن ) ٣(لفضل حممد بن إبراهيم، ثنا أمحد بن سلمة أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ أنبأنا أبو ا: وقال البيهقي
  .السري، ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة

  كفن رسول اهللا يف ثالثة: قالت
__________  

  .العنرب، وقيل أي نوع من الطيب: الند) ١(
  .باب) ١٩(احلديث أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز ) ٢(

  .باب ١٣٠ب اجلنائز ومسلم يف كتا
  .باب) ٢(ومالك يف املوطأ يف كتاب اجلنائز 
  .والنسائي وابن ماجه يف اجلنائز

  .٢٣١، ١٢٣، ١١٨، ٩٣، ٤٠/  ٦: وأمحد يف مسنده
  .مسلم حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(



س فيها إمنا اشتريت له أثواب بيض، سحولية من كرسف، ليس فيها قميص وال عمامة، فأما احللة فإمنا شبه على النا
  .حلة ليكفن فيها فتركت

  .الحبسنها حىت أكفن فيها: وأخذها عبد اهللا بن أيب بكر فقال
  .لو رضيها اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وسلم لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها: مث قال

ن احلاكم، عن االصم عن أمحد ع: رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن حيىي وغريه عن أيب معاوية، مث رواه البيهقي
  .بن عبد اجلبار، عن أيب معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة

، فكان عبد اهللا بن أيب )١(كفن رسول اهللا يف برد حربة كانت لعبد اهللا بن أيب بكر، ولف فيها مث نزعت عنه : قالت
  .بكر قد أمسك تلك احللة لنفسه، حىت يكفن فيها إذا مات

ما كنت أمسك لنفسي شيئا منع اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم أن يكفن فيه، فتصدق : سكهامث قال بعد أن أم
  .بثمنها عبد اهللا

كفن رسول اهللا صلى : حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: وقال االمام أمحد
  .اهللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب سحولية بيض

  .ن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاقع: ورواه النسائي
: حدثنا مسكني بن بكري، عن سعيد يعين ابن عبد العزيز قال قال مكحول حدثين عروة عن عائشة: قال االمام أمحد

  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفن يف ثالثة أثواب رياط ميانية
  .انفرد به أمحد

نصاري، ثنا عاصم بن هالل، إمام مسجد أيوب، ثنا أيوب عن نافع ثنا سهل بن حبيب اال: وقال أبو يعلى املوصلي
  عن

  .ابن عمر
  .كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثالثة أثواب بيض سحولية: قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفن يف ثالثة : وقال سفيان، عن عاصم بن عبيد اهللا عن سامل عن ابن عمر
  .وبرد حربة) ٢(ايات، ثوبني صحاريني أثواب، ووقع يف بعض الرو

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كفن يف : ثنا ابن إدريس، ثنا يزيد عن مقسم عن ابن عباس: وقال االمام أمحد
ورواه أبو داود عن أمحد بن حنبل وعثمان بن  -احللة ثوبان  -ثالثة أثواب يف قميصه الذي مات فيه، وحلة جنرانية 

ماجه عن علي بن حممد ثالثتهم عن عبد اهللا بن أدريس عن يزيد بن أيب زياد عن مقسم عن ابن عباس أيب شيبة وابن 
  .بنحوه

  .وهذا غريب جدا
: قال: حدثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان عن ابن أيب ليلى، عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس: وقال االمام أمحد أيضا

  .أبيضني وبرد محراءكفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثوبني 
  .انفرد به أمحد من هذا الوجه

يعين  -ثنا عيسى  -يعين ابن عبد الرمحن  -ثنا علي بن احلسن، ثنا محيد بن الربيع، ثنا بكر : وقال أبو بكر الشافعي
  .عن حممد بن عبد الرمحن هو ابن أيب ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس -املختار 
  .هللا يف ثوبني أبيضني وبرد محراءكفن رسول ا: قال



ثنا سليمان الشاذ كوين، ثنا حيىي بن أيب اهليثم، ثنا عثمان بن عطاء، عن أبيه عن ابن عباس عن : وقال أبو يعلى
  .الفضل
كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثوبني أبيضني سحوليني، زاد فيه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى : قال

  .وبرد أمحر
  وقد رواه غري واحد عن إمساعيل املؤدب عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه عن ابن عباس عن

__________  
  ).٢٤٨/  ٧(ولف فيهما مث نزعا عنه ...يف بردين حربة: يف البيهقي) ١(
هي بالد بين متيم : نسبة إىل صحار وهي مدينة باليمن كما يف لسان العرب، ويف معجم ما استعجم: صحاريني) ٢(

  .اليمامة أو ما يليهامن 

  .الفضل
  .كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثوبني أبيضني ويف رواية سحولية: قال

  .فاهللا أعلم
  .من طريق أيب طاهر املخلص، ثنا أمحد بن إسحاق البهلول، ثنا عباد بن يعقوب: وروى احلافظ ابن عساكر
  .ثنا شريك عن أيب إسحاق

يف كم كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : املطلب وهم متوافرون، فقلت هلموقعت على جملس بين عبد : قال
  كم أسر: يف ثالثة أثواب ليس فيها قميص وال قباء وال عمامة قلت: قالوا

  .العباس ونوفل وعقيل: منكم يوم بدر ؟ قالوا
سول اهللا يف ثالثة أثواب كفن ر: وقد روى البيهقي من طريق الزهري عن علي بن احلسني زين العابدين أنه قال

  .أحدها برد محراء حربة
  .وقد ساقه احلافظ ابن عساكر من طريق يف صحتها نظر عن علي بن أيب طالب

  .كفنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ثوبني سحوليني وبرد حربة: قال
هشام، عن قتادة، عن سعيد بن حدثنا إبراهيم بن الوليد ثنا حممد بن كثري، ثنا : وقد قال أبو سعيد بن االعرايب

  .املسيب عن أيب هريرة
  .كفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ريطتني وبرد جنراين: قال

  .وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن هشام وعمران القطان عن قتادة عن سعيد، عن أيب هريرة به
أن : قتادة ثنا ابن املسيب عن أم سلمةوقد رواه الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى، ثنا نصر بن طريف، عن 

  .رسول اهللا كفن يف ثالثة أثواب أحدها برد جنراين
  .وفيما روينا عن عائشة بيان سبب االشتباه على الناس وأن احلربة أخرت عنه: وقال البيهقي

دورقي، عن محيد واهللا أعلم، مث روى احلافظ البيهقي من طريق حممد بن إسحاق بن خزمية، ثنا يعقوب بن إبراهيم ال
  .بن عبد الرمحن الرؤاسي، عن حسن بن صاحل، عن هارون بن سعيد

  ).١(كان عند علي مسك فأوصى أن حينط به، وقال هو من فضل حنوط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
  .ورواه من طريق إبراهيم بن موسى عن محيد عن حسن عن هارون عن أيب وائل عن علي فذكره

ة عليه صلى اهللا عليه وسلم وقد تقدم احلديث الذي رواه البيهقي من حديث االشعث بن طليق، كيفية الصال



يف وصية النيب صلى اهللا عليه وسلم أن يغسله رجال : والبزار من حديث االصبهاين كالمها عن مرة عن ابن مسعود
إذا كفنوه يضعونه على شفري قربه مث كفنوين يف ثيايب هذه أو يف ميانية أو بياض مصر، وأنه : أهل بيته، وأنه قال

  .خيرجون عنه حىت تصلي عليه املالئكة، مث يدخل عليه رجال أهل بيته فيصلون عليه، مث الناس بعدهم فرادى
  .احلديث بتمامه ويف صحته نظر كما قدمنا

  .واهللا أعلم
  .عن ابن عباس حدثين احلسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عباس، عن عكرمة: وقال حممد بن إسحاق

ملا مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغري إمام أرساال حىت فرغوا، مث أدخل : قال
النساء فصلني عليه، مث أدخل الصبيان فصلوا عليه، مث أدخل العبيد فصلوا عليه أرساال، مل يأمهم على رسول اهللا 

  صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢(أحد 

  ملا أدرج: حدثين أيب بن عياش بن سهل بن سعد، عن أبيه عن جده قال: قديوقال الوا
__________  

  .٢٤٩/  ٧أخرجه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  .٣١٤/  ٤رواه ابن هشام يف السرية ج ) ٢(

  .٢٥٠/  ٧والبيهقي يف الدالئل ج 

 حفرته، مث كان الناس يدخلون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أكفانه وضع على سريره، مث وضع على شفري
  .عليه رفقاء رفقاء ال يؤمهم عليه أحد

وجدت كتابا خبط أيب، فيه أنه ملا كفن رسول اهللا صلى اهللا : حدثين موسى بن حممد بن إبراهيم قال: قال الواقدي
صار بقدر ما عليه وسلم ووضع على سريره، دخل أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما، ومعهما نفر من املهاجرين واالن

  .يسع البيت
السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، وسلم املهاجرون واالنصار كما سلم أبو بكر وعمر مث صفوا : فقاال

  .صفوفا ال يؤمهم أحد
اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ ما  -ومها يف الصف االول حيال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -فقال أبو بكر وعمر 

ليه، ونصح المته، وجاهد يف سيبل اهللا حىت أعز اهللا دينه ومتت كلمته، وأومن به وحده ال شريك له، فاجعلنا أنزل إ
إهلنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه، وأمجع بيننا وبينه حىت تعرفه بنا وتعرفنا به، فإنه كان باملؤمنني رؤوفا رحيما، ال 

  .ا أبدانبتغي باالميان به بديال، وال نشتري به مثن
  ).١(آمني آمني وخيرجون ويدخل آخرون حىت صلى الرجال، مث النساء، مث الصبيان : فيقول الناس

وقد قيل إهنم صلوا عليه من بعد الزوال يوم االثنني إىل مثله من يوم الثالثاء، وقيل إهنم مكثوا ثالثة أيام يصلون 
  .عليه كما سيأيت بيان ذلك قريبا

  .واهللا أعلم
  .، وهو صالهتم عليه فرادى مل يؤمهم أحد عليه أمر جممع عليه ال خالف فيه، وقد اختلف يف تعليلهوهذا الصنيع

  .فلو صح احلديث الذي أوردناه عن ابن مسعود لكان نصا يف ذلك، ويكون من باب التعبد الذي يعسر تعقل معناه
وا يف جتهيزه عليه السالم بعد متام بيعة أيب وليس الحد أن يقول النه مل يكن هلم إمام، النا قد قدمنا أهنم إمنا شرع



بكر رضي اهللا عنه وأرضاه، وقد قال بعض العلماء إمنا مل يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصالة عليه منه 
إليه، ولتكرر صالة املسلمني عليه مرة بعد مرة من كل فرد فرد من آحاد الصحابة رجاهلم ونساءهم وصبياهنم حىت 

  العبيد
  .االماءو

إن اهللا قد أخرب أنه ومالئكته يصلون عليه، وأمر كل واحد من املؤمنني أن يباشر : وأما السهيلي فقال ما حاصله
  .الصالة عليه منه إليه، والصالة عليه بعد موته من هذا القبيل

  .فإن املالئكة لنا يف ذلك أئمة: قال وأيضا
  .فاهللا أعلم

  .فعي يف مشروعية الصالة على قربه لغري الصحابةوقد اختلف املتأخرون من أصحاب الشا
الن جسده عليه السالم طري يف قربه الن اهللا قد حرم على االرض أن تأكل أجساد االنبياء كما ورد ! فقيل نعم 

ال يفعل الن السلف ممن بعد الصحابة مل يفعلوه، : بذلك احلديث يف السنن وغريها فهو كامليت اليوم، وقال آخرون
  .مشروعا لبادروا إليه ولثابروا عليه ولو كان
  .واهللا أعلم

وهو عبد العزيز  -حدثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج أخربين أيب : صفة دفنه عليه السالم وأين دفن قال االمام أمحد
  :بن جريج

__________  
  .١١٢٠/  ٣رواه الواقدي يف آخر مغازيه ) ١(

  .وا أين يقربوا النيب صلى اهللا عليه وسلمأن أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، مل يدر
مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول مل يقربين إال حيث ميوت، فأخروا فراشه وحفروا حتت : حىت قال أبو بكر

  .فراشه صلى اهللا عليه وسلم
  .وهذا فيه انقطاع بني عبد العزيز بن جريج وبني الصديق فإنه مل يدركه

  .من حديث ابن عباس وعائشة عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهم: لكن رواه احلافظ أبو يعلى
  .حدثنا أبو موسى اهلروي، ثنا أبو معاوية، ثنا عبد الرمحن بن أيب بكر، عن ابن أيب مليكة عن عائشة: فقال
 مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم: اختلفوا يف دفن النيب صلى اهللا عليه وسلم حني قبض، فقال أبو بكر: قالت
  .فقال أدفنوه حيث قبض" ال يقبض النيب إال يف أحب االمكنة إليه : " يقول

وهكذا رواه الترمذي عن أيب كريب عن أيب معاوية عن عبد الرمحن بن أيب بكر املليكي عن ابن أيب مليكة عن 
ول اهللا شيئا ما ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اختلفوا يف دفنه فقال أبو بكر مسعت من رس: عائشة قالت

  .نسيته
  ".ما قبض اهللا نبيا إال يف املوضع الذي حيب أن يدفن فيه : " قال

أدفنوه يف موضع فراشه، مث إن الترمذي ضعف املليكي مث قال وقد روى هذا احلديث من غري هذا الوجه رواه ابن 
  .عباس عن أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  عن ابن وقال االموي عن أبيه
إنه مل : " إن أبا بكر قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: إسحاق عن رجل حدثه عن عروة عن عائشة



حدثين حممد بن سهل التميمي، ثنا هشام بن عبد امللك : قال أبو بكر بن أيب الدنيا" يدفن نيب قط إال حيث قبض 
كان باملدينة حفاران فلما مات النيب : أبيه عن عائشة قالتالطيالسي، عن محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة عن 

صلى اهللا عليه وسلم قالوا أين ندفنه ؟ فقال أبو بكر رضي اهللا عنه يف املكان الذي مات فيه، وكان أحدمها يلحد 
  .واآلخر يشق، فجاء الذي يلحد فلحد للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .أبيه منقطعا وقد رواه مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن
حدثنا جعفر بن مهران، ثنا عبد االعلى، عن حممد بن إسحاق حدثين حسني بن عبد اهللا عن عكرمة : وقال أبو يعلى

عن ابن عباس قال ملا أرادوا أن حيفروا للنيب صلى اهللا عليه وسلم وكان أبو عبيدة اجلراح يضرح كحفر أهل مكة، 
: فر الهل املدينة وكان يلحد، فدعا العباس رجلني فقال الحدمهاوكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي كان حي

  .وقال لآلخر اذهب إىل أيب طلحة: اذهب إىل أيب عبيدة
  .اللهم خره لرسولك

فوجد صاحب أيب طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما فرغ من جهاز رسول : قال
  .ثالثاء، وضع على سريره يف بيته، وقد كان املسلمون اختلفوا يف دفنهاهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم ال
  .فقال قائل ندفنه يف مسجده

  .ندفنه مع أصحابه: وقال قائل
  ".ما قبض نيب إال دفن حيث قبض : " فقال أبو بكر إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

فيه فحفروا له حتته، مث أدخل الناس على رسول اهللا صلى اهللا  فرفع فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي تويف
الرجال حىت إذا فرغ منهم، أدخل النساء حىت إذا فرغ النساء، ) ١] (دخل [ عليه وسلم يصلون عليه أرساال 

  .أدخل الصبيان ومل يؤم الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحد
  .أوسط الليل ليلة االربعاء فدفن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من

وهكذا رواه ابن ماجه عن نصر بن علي اجلهضمي، عن وهب بن جرير، عن أبيه عن حممد بن إسحاق فذكر 
  .بإسناده مثله

  وزاد يف آخره ونزل يف حفرته علي بن أيب طالب
__________  

  .٣١٤/  ٤من سرية ابن هشام ج ) ١(

  .هللا صلى اهللا عليه وسلموالفضل وقثم ابنا عباس وشقران موىل رسول ا
وحظنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه ! أنشدك اهللا : لعلي بن أيب طالب -وهو أبو ليلى  -قال أوس بن خوىل 
  انزل وكان شقران مواله أخذ: وسلم، قال له علي

فدفنت مع !  قطيفة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلبسها فدفنها يف القرب وقال واهللا ال يلبسها أحد بعدك
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عن حسني بن حممد، عن جرير بن حازم، عن ابن إسحاق خمتصرا: وقد رواه االمام أمحد
  .وكذلك رواه يونس بن بكري وغريه عن إسحاق به

ول وروى الواقدي عن ابن أيب حبيبة، عن داود بن احلصني عن عكرمة، عن ابن عباس عن أيب بكر الصديق عن رس
  ".ما قبض اهللا نبيا إال ودفن حيث قبض : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم



عن احلاكم، عن االصم، عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق، عن : وروى البيهقي
  .أو حممد بن جعفر بن الزبري) ١(حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلصني 

كيف ندفنه، مع الناس أو يف بيوته ؟ فقال أبو : صلى اهللا عليه وسلم اختلفوا يف دفنه فقالوا ملا مات رسول اهللا: قال
  ".ما قبض اهللا نبيا إال دفن حيث قبض : " بكر إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .فدفن حيث كان فراشه رفع الفراش وحفر حتته
يعين ابن  -عثمان بن حممد االخنسي، عن عبد الرمحن بن سعيد  حدثنا عبد احلميد بن جعفر، عن: وقال الواقدي

  .ملا تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم اختلفوا يف موضع قربه: قال -يربوع 
  .يف مصاله: عند منربه، وقال قائل: يف البقيع فقد كان يكثر االستغفار هلم، وقال قائل: فقال قائل

  ".ما قبض نيب إال دفن حيث تويف : " وعلما، مسعت رسول اهللا يقول إن عندي من هذا خربا: فجاء أبو بكر فقال
وهو يف حديث حيىي بن سعيد، عن القاسم بن حممد، ويف حديث ابن جريج عن أبيه كالمها عن : قال احلافظ البيهقي

  .أيب بكر الصديق عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسال
عبد اجلبار، عن يونس بن بكري، عن سلمة بن نبيط بن شريط،  عن احلاكم عن االصم عن أمحد بن: وقال البيهقي

  .-وكان من أصحاب الصفة  -عن أبيه عن سامل بن عبيد 
تويف رسول اهللا صلى اهللا : دخل أبو بكر على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث مات مث خرج، فقيل له: قال

جتيئون عصبا عصبا : ي عليه وكيف نصلي عليه ؟ قالأنصل: فعلموا أنه كما قال وقيل له! نعم : عليه وسلم قال
  .فتصلون فعلموا أنه كما قال

حيث قبض اهللا روحه فإنه مل يقبض روحه إال يف مكان طيب، فعلموا أنه كما قال : هل يدفن وأين ؟ قال: قالوا
)٢.(  

  .بمن حديث سفيان بن عيينة، عن حيىي بن سعيد االنصاري عن سعيد بن املسي: وروى البيهقي
إن : رأيت ثالثة أقمار وقعن يف حجري، فقال هلا: عرضت عائشة على أبيها رؤيا وكان من أعرب الناس، قالت: قال

  صدقت رؤياك
هذا خري أقمارك : دفن يف بيتك من خري أهل االرض ثالثة، فلما قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يا عائشة

)٣.(  
  .شة منقطعاورواه مالك عن حيىي بن سعيد عن عائ

  :ويف الصحيحني عنها أهنا قالت
__________  

  .احلسني: ٢٦٠/  ٧يف الدالئل ) ١(
  .له عدة طرق موصولة ومرسلة: عن ابن سعد وعن البيهقي، وقال ٢٧٨/  ٢واحلديث نقله السيوطي 

  .٢٧٨/  ٢ونقله السيوطي يف خصائصه  ٢٧٥/  ٢وابن سعد  ٢٥٩/  ٧دالئل البيهقي ) ٢(
  .٢٦٢/  ٧نبوة دالئل ال) ٣(

  ".هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه : " وقال ٦٠/  ٣وأخرجه احلاكم يف املستدرك 

تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بييت ويف يومي وبني سحري وحنري ومجع اهللا بني ريقي وريقه يف آخر ساعة من 
  .الدنيا، وأول ساعة من اآلخرة



  .أيب عوانة من هالل الوراق، عن عروة عن عائشة ويف صحيح البخاري، من حديث
لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا : " قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مرضه الذي مات فيه يقول

  ".قبور أنبيائهم مساجد 
  .قالت عائشة، ولوال ذلك البرز قربه غري أنه خشي أن يتخذ مسجدا

ن غيالن، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا مبارك بن فضالة حدثين محيد الطويل، عن أنس حدثنا حممود ب: وقال ابن ماجه
  .بن مالك

رجل يلحد واآلخر يضرح فقالوا نستخري اهللا ) ١(ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان باملدينة : قال
  . صلى اهللا عليه وسلمونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنيب

  .عن أيب النضر هاشم بن القاسم به: تفرد به ابن ماجه، وقد رواه االمام أمحد
ثنا عبيد بن طفيل، ثنا عبد الرمحن بن أيب مليكة، ) ٢(حدثنا عمر بن شبة عن عبيدة بن زيد : وقال ابن ماجه أيضا

  .حدثين ابن أيب مليكة عن عائشة
  .اهللا عليه وسلم اختلفوا يف اللحد والشق حىت تكلموا يف ذلك وارتفعت أصواهتمملا مات رسول اهللا صلى : قالت

فأرسلوا إىل الشقاق  -أو كلمة حنوها  -ال تصخبوا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيا وال ميتا : فقال عمر
  .ماجه والالحد مجيعا فجاء الالحد فلحد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث دفن، تفرد به ابن

حدثنا وكيع، ثنا العمري عن نافع، عن ابن عمر وعن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه عن : وقال االمام أمحد
  .عائشة

  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحلد له
  .حلد تفرد به أمحد من هذين الوجهني

  .زة عن ابن عباسحدثنا حيىي بن شعبة، وابن جعفر، ثنا شعبة، حدثين أبو مح: وقال االمام أمحد
جعل يف قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم قطيفة محراء، وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة : قال
  .به

  .كان هذا خاصا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رواه ابن عساكر: وقد رواه وكيع عن شعبة وقال وكيع
أن رسول اهللا : صاري، ثنا أشعث بن عبد امللك احلمراين عن احلسنأنبأنا حممد بن عبد اهللا االن: وقال ابن سعد

  .وكانت أرضا ندية: صلى اهللا عليه وسلم بسط حتته قطيفة محراء كان يلبسها، قال
جعل يف قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم قطيفة محراء كان أصاهبا يوم حنني : وقال هشيم بن منصور عن احلسن قال

  .املدينة أرض سبخةجعلها الن : قال احلسن
ثنا محاد بن خالد اخلياط، عن عقبة بن أيب الصهباء مسعت احلسن يقول قال رسول اهللا صلى : وقال حممد بن سعد

  ).٣" (افرشوا يل قطيفة يف حلدي فإن االرض مل تسلط على أجساد االنبياء : " اهللا عليه وسلم
نا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب قال قال من حديث مسدد، ثنا عبد الواحد، ث: وروى احلافظ البيهقي

  .غسلت النيب صلى اهللا عليه وسلم فذهبت أنظر إىل ما يكون من امليت فلم أر شيئا، وكان طيبا حيا وميتا: علي
وويل دفنه عليه الصالة والسالم وإجنانه دون الناس أربعة، علي والعباس والفضل وصاحل موىل النيب صلى اهللا : قال
  .وسلم، وحلد للنيب صلى اهللا عليه وسلم حلدا، ونصب عليه اللنب نصبا عليه

  أنه نصب: وذكر البيهقي عن بعضهم



__________  
  .ملا تويف النيب صلى اهللا عليه وآله كان باملدينة: يف سنن ابن ماجه) ١(

  .١٥٥٧: حديث
  .من ابن ماجه، ويف االصل يزيد حتريف) ٢(
  .٢٩٩/  ٢خرب القطيفة يف ابن سعد ج ) ٣(

  .على حلده عليه السالم تسع لبنات
كان : عبد اهللا بن معبد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال) ١] (عباس بن [ عن ابن أيب سربة، عن : وروى الواقدي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موضوعا على سريره من حني زاغت الشمس من يوم االثنني، إىل أن زاغت 
  .الناس عليه، وسريره على شفري قربه الشمس يوم الثالثاء، يصلي

  .فلما أرادوا أن يقربوه عليه السالم حنوا السرير قبل رجليه، فأدخل من هناك
  .ودخل يف حفرته العباس وعلي وقثم والفضل وشقران

  وروى البيهقي من حديث إمساعيل
  .السدي، عن عكرمة عن ابن عباس

باس وعلي والفضل وسوى حلده رجل من االنصار وهو الذي دخل قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الع: قال
  .سوى حلود قبور الشهداء يوم بدر

  .صوابه يوم أحد: قال ابن عساكر
  .وقد تقدم رواية ابن إسحاق عن حسني بن عبد اهللا، عن عكرمة عن ابن عباس

أوس بن خوىل، وذكر  كان الذين نزلوا يف قرب رسول اهللا علي والفضل وقثم وشقران، وذكر اخلامس وهو: قال
  .قصة القطيفة اليت وضعها يف القرب شقران

أخربنا أبو طاهر احملمد آبادي، ثنا أبو قالبة، ثنا أبو عاصم، ثنا سفيان بن سعيد هو الثوري، : وقال احلافظ البيهقي
  .عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب قال حدثين أبو مرحب

  .لى اهللا عليه وسلم أربعة أحدهم عبد الرمحن بن عوفكأين أنظر إليهم يف قرب النيب ص: قال
  .عن حممد بن الصباح، عن سفيان، عن إمساعيل بن أيب خالد به: وهكذا رواه أبو داود

أهنم أدخلوا معهم عبد : مث رواه أمحد بن يونس، عن زهري، عن إمساعيل عن الشعيب حدثين مرحب أو أبو مرحب
  .إمنا يلي الرجل أهله: الرمحن بن عوف، فلما فرغ علي قال

  .وهذا حديث غريب جدا
  .وإسناده جيد قوي وال نعرفه إال من هذا الوجه

امسه سويد بن قيس، وذكر أبا مرحب آخر وقال ال أعرف : وقد قال أبو عمر بن عبد الرب يف استيعابه أبو مرحب
  .خربه

  .حدمها أو ثالثا غريمهافيحتمل أن يكون راوي هذا احلديث أ: الغابة] أسد [ قال ابن االثري يف 
  .وهللا احلمد

ثنا يعقوب، ثنا أيب، عن ابن إسحاق، حدثين أيب إسحاق : آخر الناس به عهدا عليه الصالة والسالم قال االمام أمحد
  .بن يسار، عن مقسم، أيب القاسم موىل عبد اهللا بن احلارث بن نوفل عن مواله عبد اهللا بن احلارث



عمر أو زمان عثمان فنزل على أخته أم هانئ بنت أيب طالب، فلما فرغ من عمرته  اعتمرت مع علي يف زمان: قال
يا أبا حسن جئناك : رجع فسكبت له غسال فاغتسل، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا

  .نسألك عن أمر حنب أن ختربنا عنه
عن ! أجل : برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالواأظن املغرية بن شعبة حيدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا : قال

  .ذلك جئنا نسألك
  .أحدث الناس عهدا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قثم بن عباس): ٢(قال 

  .تفرد به أمحد من هذا الوجه
شعبة  وكان املغرية بن: وقد رواه يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق به مثله سواء إال أنه قال قبله عن ابن إسحاق

  :يقول
__________  

  .من ابن سعد والبيهقي يف روايتهما عن الواقدي) ١(
  ).٢٩١/  ٢طبقات ابن سعد  - ٢٥٣/  ٧الدالئل (
  .يف ابن هشام والبيهقي عنه) ٢(

  .كذب: فقال

إن خامتي قد سقط يف القرب، : أخذت خامتي فألقيته يف قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقلت حني خرج القوم
  .وإمنا طرحته عمدا المس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأكون آخر الناس عهدا به

  .قال ابن إسحاق فحدثين والدي إسحاق بن يسار عن مقسم عن مواله عن عبد اهللا بن احلارث
  .اعتمرت مع علي فذكر ما تقدم: قال

قد يكون علي رضي اهللا عنه مل ميكنه من وهذا الذي ذكر عن املغرية بن شعبة ال يقتضي أنه حصل له ما أمله فإنه 
  .النزول يف القرب بل أمر غريه فناوله إياه، وعلى ما تقدم يكون الذي أمره مبناولته له قثم بن عباس

  .حدثين عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة: وقد قال الواقدي
  .قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألقى املغرية بن شعبة خامته يف: قال

  ).١(إمنا ألقيته لتقول نزلت يف قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فنزل فأعطاه أو أمر رجال فأعطاه : فقال علي
  .حدثنا هبز وأبو كامل: وقد قال االمام أمحد

إنه شهد الصالة على النيب : أو أيب غنم قال هبز) ٢(ثنا محاد بن سلمة، عن أيب عمران اجلوين عن أيب عسيب : قاال
ادخلوا أرساال أرسال، فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه : كيف نصلي ؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم قالوا

فادخل : قد بقي من رجليه شئ مل تصلحوه قالوا: مث خيرجون من الباب اآلخر، قال فلما وضع يف حلده قال املغرية
  .قدميه عليه السالم فأصلحه فدخل وأدخل يده فمس

  .اهيلوا علي التراب فأهالوا عليه حىت بلغ إىل أنصاف ساقيه مث خرج: فقال
  .أنا أحدثكم عهدا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فكان يقول

امرأة عبد اهللا بن ) ٣(حدثتين فاطمة بنت حممد : مىت وقع دفنه عليه الصالة والسالم وقال يونس عن ابن إسحاق
  .وأدخلين عليها حىت مسعته منها من عمرة عن عائشةأيب بكر 
  .ما علمنا بدفن النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت مسعنا صوت املساحي يف جوف ليلة االربعاء: إهنا قالت



  .وقال الواقدي حدثنا ابن أيب سربة، عن احلليس بن هشام، عن عبد اهللا بن وهب، عن أم سلمة
  نم ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيوتناقالت بينا حنن جمتمعون نبكي مل ن

  .يف السحر) ٤(وحنن نتسلى برؤيته على السرير، إذا مسعنا صوت الكرازين 
فصحنا وصاح أهل املسجد فارجتت املدينة صيحة واحدة، وأذن بالل بالفجر، فلما ذكر النيب صلى : قالت أم سلمة

الناس الدخول إىل قربه فغلق دوهنم، فيا هلا من مصيبة ما أصبنا اهللا عليه وسلم وبكى وانتحب، فزادنا حزن، وعاجل 
  .بعدها مبصيبة إال هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به صلى اهللا عليه وسلم

أن رسول اهللا : من حديث حممد بن إسحاق، عن عبد الرمحن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة: وقد روى االمام أمحد
  .ني ودفن ليلة االربعاء وقد تقدم مثله يف غري ما حديثصلى اهللا عليه وسلم تويف يوم االثن

  وهو الذي نص عليه غري واحد من االئمة سلفا وخلفا،
__________  

  .أمر علي ابنه احلسن فدخل فناول املغرية خامته: يف رواية البن سعد قال) ١(
)٣٠٢/  ٢.(  
  .٣٠٢/  ٢أبو عسيم : يف ابن سعد) ٢(
  .مارة، عن عمرة بنت عبد الرمحن بن اسعد بن زرارةفاطمة بنت ع: يف ابن هشام) ٣(
  .الكرازين مجع كرزين وهو الفأس الكبرية) ٤(

  .معهم سليمان بن طرخان التيمي، وجعفر بن حممد الصادق، وابن إسحاق، وموسى بن عقبة وغريهم
تويف رسول : قالبن بكار عن حممد بن شعيب عن االوزاعي أنه ) ١(وقد روى يعقوب بن سفيان، عن عبد احلميد 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني قبل أن ينتصف النهار، ودفن يوم الثالثاء
أخربت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مات يف : عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: وهكذا روى االمام أمحد

  .الضحى يوم االثنني ودفن من الغد يف الضحى
ان، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن جعفر بن حممد عن أبيه وعن ابن جريج عن حدثنا سفي) ٢(وقال يعقوب 

أن رسول اهللا تويف يوم االثنني، فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ويوم الثالثاء إىل آخر النهار، فهو قول : أيب جعفر
  .ليلة االربعاء غريب واملشهور عن اجلمهور ما أسلفناه من أنه عليه السالم تويف يوم االثنني ودفن

ومن االقوال الغريبة يف هذا أيضا ما رواه يعقوب بن سفيان، عن عبد احلميد بن بكار، عن حممد بن شعيب، عن أيب 
ولد رسول اهللا يوم االثنني، وأوحى إليه يوم االثنني، وهاجر يوم االثنني، وتويف يوم االثنني : النعمان عن مكحول قال

  ثالثة أيام ال يدفن يدخل لثنتني وستني سنة ونصف، ومكث
  .عليه الناس أرساال أرساال يصلون ال يصفون وال يؤمهم عليه أحد

فقوله إنه مكث ثالثة أيام ال يدفن غريبا، والصحيح أنه مكث بقية يوم االثنني ويوم الثالثاء بكماله ودفن ليلة 
  .االربعاء كما قدمنا

  .واهللا أعلم
  .تويف رسول اهللا يوم االثنني، وغسل يوم االثنني ودفن ليلة الثالثاء: لوضده ما رواه سيف عن هشام عن أبيه قا

  .وحدثنا حيىي بن سعيد مرة جبمعيه عن عائشة به، وهذا غريب جدا: قال سيف
  .حدثنا عبد اهللا بن جعفر، عن ابن أيب عون، عن أيب عتيق عن جابر بن عبد اهللا: وقال الواقدي



يه وسلم املاء رشا، وكان الذي رشه بالل بن رباح بقربة، بدأ من قبل رأسه من رش على قرب النيب صلى اهللا عل: قال
  ).٣(شقه االمين حىت انتهى إىل رجليه، مث ضرب باملاء إىل اجلدار مل يقدر على أن يدور من اجلدار 

  .وقال سعيد بن منصور عن الدراوردي عن يزيد بن عبد اهللا بن أيب مين، عن أم سلمة
حدثنا مسلم بن محاد، عن أبيه، عن عبد اهللا : اهللا يوم االثنني، ودفن يوم الثالثاء، وقال ابن خزميةتويف رسول : قالت

  .بن عمر، عن كريب عن ابن عباس
بن سهل بن سعد، عن ) ٤(تويف رسول اهللا يوم االثنني، ودفن يوم الثالثاء وقال الواقدي حدثين أيب بن عباس : قال
  .أبيه
اهللا عليه وسلم يوم االثنني، ودفن ليلة الثالثاء وقال أبو بكر بن أيب الدنيا عن حممد بن  تويف رسول اهللا صلى: قال
  .تويف رسول اهللا يوم االثنني لثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع االول، ودفن يوم الثالثاء: سعد

  ثنا) ٥(وقال عبد اهللا بن حممد بن أيب الدنيا، ثنا احلسن بن إسرائيل أبو حممد النهرتريي 
__________  

  .من البيهقي، ويف االصل عن حتريف) ١(
  .حدثنا يعقوب بن سفيان: يف البيهقي) ٢(
  .٣٠٦/  ٢وابن سعد بعضه  ٢٦٤/  ٧نقل اخلرب عن الواقدي البيهقي يف الدالئل ) ٣(
يوم فمكث يوم االثنني والثالثاء ودفن : وقال...عن أبيه عن جده: وفيه ٢٧٢/  ٢من ابن سعد عن الواقدي ) ٤(

  .االربعاء
  .نسبة إىل هنر تريى بلد من نواحى االهواز: النهرتريي) ٥(

  مات رسول: عيسى بن يونس، عن إمساعيل بن أيب خالد مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف يقول
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االثنني، فلم يدفن إال يوم الثالثاء

  .رمحن، وأبو جعفر الباقروهكذا قال سعيد بن املسيب، وأبو سلمة بن عبد ال
صفة قربه عليه الصالة والسالم قد علم بالتواتر أنه عليه الصالة والسالم دفن يف حجرة عائشة اليت كانت ختتص هبا 

  .شرقي مسجده يف الزاوية الغربية القبلية من احلجرة، مث دفن بعده فيها أبو بكر مث عمر رضي اهللا عنهما
أنه حدثه أنه رأى قرب النيب صلى : مقاتل، ثنا أبو بكر بن عياش، عن سفيان التمارثنا حممد بن : وقد قال البخاري

  ).١(اهللا عليه وسلم مسنما، تفرد به البخاري 
  .ثنا أمحد بن صاحل، ثنا ابن أيب فديك، أخربين عمرو بن عثمان بن هاين عن القاسم: وقال أبو داود

  .عن قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيهيا أمه اكشفي يل : دخلت على عائشة وقلت هلا: قال
  .فكشفت يل عن ثالثة قبور ال مشرفة وال الطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر رضي اهللا عنه عمر رضي اهللا عنه تفرد به أبو داود
  .عثمان عن القاسموقد رواه احلاكم والبيهقي من حديث ابن أيب فديك عن عمرو بن 

فرأيت النيب عليه السالم مقدما، وأبو بكر رأسه بني كتفي النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجل : قال
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢(وهذه الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة الن احلصباء ال تثبت إال على املسطح : قال البيهقي
رمحه اهللا فإنه ليس يف الرواية ذكر احلصباء بالكلية، وبتقدير ذلك فيمكن أن يكون مسنما  وهذا عجيب من البيهقي



  .وعليه احلصباء مغروزة بالطني وحنوه
  .جعل قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم مسطحا: وقد روى الواقدي عن الدراوردي، عن جعفر بن حممد عن أبيه قال

ملا سقط عليهم احلائط : ثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن عروة عن أبيه قالوقال البخاري ثنا فروة بن أيب املغراء، 
يف زمان الوليد بن عبد امللك أخذوا يف بنائه فبدت هلم قدم ففزعوا فظنوا أهنا قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم فما 

  ا هي إالوجد واحد يعلم ذلك حىت قال هلم عروة ال واهللا ما هي قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، م
  .قدم عمر

أهنا أوصت عبد اهللا بن الزبري ال تدفين معهم وادفين مع صواحيب بالبقيع ال أزكى : وعن هشام عن أبيه عن عائشة
  .به أبدا
  كان الوليد بن عبد امللك حني ويل االمارة يف سنة ست ومثانني قد شرع يف بناء جامع: قلت

__________  
  .٢٥٥/  ٣الباري  باب فتح) ٩٦(يف كتاب اجلنائز ) ١(
  .٢٦٣/  ٧وراه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

دمشق وكتب إىل نائبه باملدينة ابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يوسع يف مسجد املدينة فوسعه حىت من ناحية الشرق 
  ).١(فدخلت احلجرة النبوية فيه 

 املسجد النبوي أيام والية عمر بن وقد روى احلافظ ابن عساكر بسنده عن زاذان موىل الفرافصة، وهو الذي بىن
  .عبد العزيز على املدينة، فذكر عن سامل بن عبد اهللا حنو ما ذكره البخاري، وحكى صفه القبور كما رواه أبو داود

ثنا سليمان بن حرب، ثنا محاد بن زيد، ثنا : ما أصاب املسلمني من املصيبة بوفاته صلى اهللا عليه وسلم قال البخاري
  .سثابت عن أن

  .ملا ثقل النيب صلى اهللا عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب: قال
  .واكرب أبتاه: فقالت فاطمة

وا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس : فلما مات قالت" ليس على أبيك كرب بعد اليوم : " فقال هلا
  .مأواه، يا أبتاه إىل جربيل ننعاه

؟ تفرد به ) ٢(أنفسكم أن حتثوا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التراب يا أنس أطابت : فلما دفن قالت فاطمة
  .البخاري رمحه اهللا
  .حدثنا يزيد، ثنا محاد بن زيد، ثنا ثابت البناين: وقال االمام أمحد

 يا أنس أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول اهللا صلى اهللا: فلما دفن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت فاطمة: قال أنس
  .عليه وسلم يف التراب ورجعتم

  .وهكذا رواه ابن ماجه خمتصرا من حديث محاد بن زيد به
  .فكان ثابت إذا حدث هبذا احلديث بكى حىت ختتلف أضالعه: وعنده قال محاد

وهذا ال يعد نياحة بل هو من باب ذكر فضائله احلق عليه أفضل الصالة والسالم، وإمنا قلنا هذا الن رسول اهللا 
  . عليه وسلم هنى عن النياحةصلى اهللا

وقد روى االمام أمحد والنسائي من حديث شعبة، مسعت قتادة، مسعت مطرفا حيدث عن حكيم بن قيس بن عاصم 
  وال تنوحوا علي فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينح: أنه قال -فيما أوصى به إىل بنيه  -عن أبيه 



  .عليه
  .اضي يف النوادر عن عمرو بن ميمون عن شعبة بهوقد رواه إمساعيل بن إسحاق الق

مث رواه عن علي بن املديين، عن املغرية بن سلمة، عن الصعق بن حزن، عن القاسم بن مطيب، عن احلسن البصري 
  .عن قيس بن عاصم به

  .ال تنوحوا علي فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينح عليه، وقد مسعته ينهى عن النياحة: قال
  .رواه عن علي، عن حممد بن الفضل، عن الصعق، عن القاسم، عن يونس بن عبيد، عن احلسن، عن عاصم به مث

ثنا عقبة بن سنان، ثنا عثمان بن عثمان، ثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة عن أيب : وقال احلافظ أبو بكر البزار
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ينح عليه: هريرة

  .ثنا عفان، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا ثابت، عن أنس: ام أمحدوقال االم
ملا كان اليوم الذي قدم فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة أضاء منها كل شئ، فلما كان اليوم الذي : قال

  .مات فيه أظلم منها كل شئ
  ).٣(بنا وما نفضنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم االيدي حىت أنكرنا قلو: قال

  وهكذا رواه الترمذي
__________  

هبدم مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وهدم بيوت أزواج رسول اهللا  ٨٨أمر الوليد سنة : يف الطربي) ١(
  .صلى اهللا عليه وآله وادخاهلا يف املسجد

  .وفيها ابتدأ عمر بن عبد العزيز يف بناء املسجد
  .باب) ٨٣(أخرجه البخاري يف املغازي ) ٢(

  .٣١١/  ٢وابن سعد يف طبقاته 
وعزاه البن سعد واحلاكم  ٢٧٨/  ٢ونقله السيوطي يف اخلصائص  ٢٦٥/  ٧رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

  .والبيهقي

وابن ماجه مجيعا عن بشر بن هالل الصواف عن جعفر بن سليمان الضبعي به وقال الترمذي هذا حديث صحيح 
  .غريب
لصحيحني، وحمفوظ من حديث جعفر بن سليمان وقد أخرج له اجلماعة رواه الناس عنه وأسناده على شرط ا: قلت

  .كذلك
ثنا أبو الوليد هشام بن عبد امللك : وقد أغرب الكدميي وهو حممد بن يونس رمحه اهللا يف روايته له حيث قال

  .الطيالسي ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن ثابت، عن أنس
لى اهللا عليه وسلم أظلمت املدينة حىت مل ينظر بعضنا إىل بعض، وكان أحدنا يبسط يده ملا قبض رسول اهللا ص: قال

  .أو ال يبصرها، وما فرغنا من دفنه حىت أنكرنا قلوبنا -فال يراها 
وراه البيهقي من طريقه كذلك، وقد رواه من طريق غريه من احلفاظ عن أيب الوليد الطيالسي كما قدمنا وهو 

  احملفوظ واهللا
  .مأعل

وقد روى احلافظ الكبري وأبو القاسم بن عساكر من طريق أيب حفص بن شاهني، ثنا حسني بن أمحد بن بسطام 



  .باالبلة، ثنا حممد بن يزيد الرواسي، ثنا سلمة بن علقمة، عن داود بن أيب هند، عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري
ضاء منها كل شئ، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها ملا دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة أ: قال

  .كل شئ
ثنا إسحاق بن منصور، ثنا عبد الوهاب بن عطاء العجلي، عن ابن عون عن احلسن عن أيب بن : وقال ابن ماجه

  .كعب
  .كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإمنا وجهنا واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا: قال

حممد بن إبراهيم بن املطلب بن السائب بن أيب وداعة ) ١(ا ثنا إبراهيم بن املنذر احلزامي، ثنا خالد بن وقال أيض
السهمي، حدثين موسى بن عبد اهللا بن أيب أمية املخزومي، حدثين مصعب بن عبد اهللا عن أم سلمة بنت أيب أميه 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا قام املصلي يصلي كان الناس يف عهد ر: زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أهنا قالت
مل يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان أبو بكر فكان الناس إذا قام أحدهم 

يصلي مل يعد بصر أحدهم موضع جبينه فتويف أبو بكر وكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي مل يعد بصر 
  .ع القبلةأحدهم موض
  .وكان عثمان وكانت الفتنة فتلفت الناس ميينا ومشاال -فتويف عمر 

أن أم أمين بكت ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا : حدثنا عبد الصمد، ثنا محاد، عن ثابت عن أنس: وقال االمام أمحد
ن رسول اهللا سيموت، إين قد علمت أ: عليه وسلم فقيل هلا ما يبكيك ؟ على النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالت

  .ولكين إمنا أبكي على الوحي الذي رفع عنا
  .هكذا رواه خمتصرا
أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب، ثنا حممد بن نعيم وحممد بن النضر : وقد قال البيهقي

  .اجلاوردي
  .يب، ثنا سليمان بن املغرية عن ثابت عن أنسثنا عمرو بن عاصم الكال) ٢(ثنا احلسن بن علي اخلوالين : قاال
  .ذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أم أمين زائرا وذهبت معه، فقربت إليه شرابا: قال

  .فإما كان صائما وأما كان ال يريده، فرده
  .فأقبلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تضاحكه

  ه وسلمفقال أبو بكر بعد وفاة النيب صلى اهللا علي
__________  

  .ثنا خايل حممد: ، ويف االصل١٦٣٤من ابن ماجه حديث رقم ) ١(
  .حتريف

  .احللواين: ٢٦٦/  ٧يف الدالئل ) ٢(

  .انطلق بنا إىل أم مين نزورها، فلما انتهينا إليها بكت: لعمر
  .ما يبكيك ؟ ما عند اهللا خري لرسوله: فقاال هلا
أن ما عند اهللا خري لرسوله، ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء،  واهللا ما أبكي أن ال أكون أعلم: قالت

  ).١(فهيجتهما على البكاء فجعال يبكيان 
  .ورواه مسلم منفردا به عن زهري بن حرب عن عمرو بن عاصم به



  .وقال موسى بن عقبة يف قصة وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخطبة أيب بكر فيها
فرغ أبو بكر من اخلطبة وأم أمين قاعدة تبكي، فقيل هلا ما يبكيك ؟ قد أكرم اهللا نبيه صلى  ورجع الناس حني: قال

  .اهللا عليه وسلم فأدخله جنته، وأراحه من نصب الدنيا
  .إمنا أبكي على خرب السماء، كان يأتينا غضا جديدا كل يوم وليلة، فقد انقطع ورفع، فعليه أبكي: فقالت

  .فعجب الناس من قوهلا
  .قال مسلم بن احلجاج يف صحيحه وحدثت عن أيب أسامة وقد

وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد اجلوهري، ثنا أبو أسامة حدثين يزيد بن عبد اهللا عن أيب برد عن أيب موسى 
  .عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

فا يشهد هلا، وإذا أراد هلكة أمة إن اهللا إذا أراد رمحة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله هلا فرطا وسل: " قال
  ".عذهبا ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر إليها فأقر عينه هبلكها حني كذبوه وعصوا أمره 

  .تفرد به مسلم إسنادا ومتنا
حدثنا يوسف بن موسى، ثنا عبد احلميد بن عبد العزيز بن أيب رواد، عن سفيان، : وقد قال احلافظ أبو بكر البزار

  .هو ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم -السائب عن زاذان عن عبد اهللا  عن عبد اهللا بن
  ".إن هللا مالئكة سياحني يبلغوين عن أميت السالم : " قال
حيايت خري لكم حتدثون وحيدث لكم، ووفايت خري لكم تعرض علي : " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ".هللا عليه، وما رأيت من شر استغفرت اهللا لكم أعمالكم، فما رأيت من خري محدت ا
  .مث قال البزار مل نعرف آخره يروى عن عبد اهللا إال من هذا الوجه

فقد رواه النسائي من " إن هللا مالئكة سياحني يبلغوين عن أميت السالم : " وأما أوله وهو قوله عليه السالم: قلت
  .عن عبد اهللا بن السائب عن أبيه به طرق متعددة عن سفيان الثوري وعن االعمش كالمها

وقد قال االمام أمحد حدثنا حسني بن علي اجلعفي، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، عن أيب االسود الصنعاين عن 
  .أوس بن أوس

من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، ويف النفخة، : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  الصعقة، فأكثروا علي من الصالة فيه، فإن وفيه

  ".صالتكم معروضة علي 
  .-يعين قد بليت  -يا رسول اهللا كيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت : قالوا
  ".إن اهللا قد حرم على االرض أن تأكل أجساد االنبياء عليهم السالم : " قال

لي، والنسائي عن إسحاق بن منصور ثالثتهم عن وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن عبد اهللا، وعن احلسن بن ع
  .حسني بن علي به
بن ) ٣(، عن جرب، عن أيب االشعث عن شداد )٢(عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن حسني بن علي : ورواه ابن ماجه
  .أوس فذكره

  قال شيخنا أبو احلجاج املزي وذلك وهم من
__________  

  .باب )١٨(رواه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة ) ١(



  ).١٠٣(حديث 
  .عن احلسني بن علي عن عبد الرمحن بن يزيد عن جابر: يف ابن ماجه) ٢(
  .عن أوس بن أوس ١٦٣٦يف ابن ماجه حديث ) ٣(

  .ابن ماجه، والصحيح أوس بن أوس وهو الثقفي رضي اهللا عنه
  .وهو عندي يف نسخة جيدة مشهورة على الصواب: قلت

  .عن أوس بن أوس كما رواه أمحد وأبو داود والنسائي
حدثنا عمرو بن سواد املصري، ثنا عبد اهللا بن وهب، عن عمرو بن احلارث، عن سعيد بن أيب : مث قال ابن ماجه

  .هالل، عن زيد بن أمين، عن عبادة بن نسي عن أيب الدرداء
ملالئكة، وإن أحدا أكثروا الصالة علي يوم اجلمعة فإنه مشهود تشهده ا: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".علي إال عرضت علي صالته حىت يفرغ منها ) ١(لن يصلي 
نيب اهللا حي  -إن اهللا حرم على االرض أن تأكل أجساد االنبياء عليهم السالم : " وبعد املوت ؟ قال: قال قلت
  .وهذا من إفراد ابن ماجه رمحه اهللا) " ٢(ويرزق 

إيراد االحاديث املروية يف زيارة قربه الشريف صلوات اهللا وسالمه عليه  وقد عقد احلافظ ابن عساكر ها هنا بابا يف
  .دائما إىل يوم الدين، وموضع استقصاء ذلك يف كتاب االحكام الكبري إن شاء اهللا تعاىل

حدثنا الوليد بن عمرو بن السكني، ثنا أبو مهام، وهو : ما ورد من التعزية به عليه الصالة والسالم قال ابن ماجه
  .مد بن الزبرقان االهوازي ثنا موسى بن عبيدة ثنا مصعب بن حممد، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن عائشةحم

فإذا الناس يصلون وراء أيب  -أو كشف سترا  -فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابا بينه وبني الناس : قالت
  .بالذي رآهمبكر، فحمد اهللا على ما رأى من حسن حاهلم رجاء أن خيلفه فيهم 

يا أيها الناس أميا أحد من الناس أو من املؤمنني أصيب مبصيبة فليتعز مبصيبته يب، عن املصيبة اليت تصيبه : " فقال
  ).٣(تفرد به ابن ماجه " بغريي، فإن أحدا من أميت لن يصاب مبصيبة بعدي أشد عليه من مصيبيت 

حممد الفقيه، ثنا شافع بن حممد، ثنا أبو جعفر بن سالمة أخربنا أبو إسحاق إبراهيم بن : وقال احلافظ البيهقي
أن رجاال : الطحاوي، ثنا املزين ثنا الشافعي، عن القاسم بن عبد اهللا بن عمر بن حفص، عن جعفر بن حممد عن أبيه

  .من قريش دخلوا على أبيه علي بن احلسني
  .فحدثنا عن أيب القاسم!  بلى: أال أحدثكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالوا: فقال
يا حممد إن اهللا أرسلين إليك تكرميا لك، : ملا أن مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتاه جربيل فقال: قال

  .وتشريفا لك، وخاصة لك، أسألك عما هو أعلم به منك
وم الثاين فقال له، ذلك مث جاءه الي" أجدين يا جربيل مغموما، وأجدين يا جربيل مكروبا : " يقول كيف جتدك ؟ قال

فرد عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم كما رد أول يوم، مث جاءه اليوم الثالث فقال له كما قال أول يوم ورد عليه 
إمساعيل على مائة ألف ملك كل ملك على مائة ألف ملك، فاستأذن عليه، فسأل : كما رد، وجاء معه ملك يقال له

  .عنه
  وت يستأذن عليك، ماهذا ملك امل: مث قال جربيل

__________  
  .ليصل: من ابن ماجه ويف االصل) ١(



  .فنيب اهللا حي يرزق: ١٦٣٧يف ابن ماجه حديث ) ٢(
  .وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ١٥٩٩رواه ابن ماجه يف اجلنائز حديث ) ٣(

ه فأذن له فدخل فسلم عليه، مث إيذن ل: استأذن على آدمي قبلك، وال يستأذن على آدمي بعدك، فقال عليه السالم
  .يا حممد إن اهللا أرسلين إليك، فإن أمرتين أن أقبض روحك قبضت، وإن أمرتين أن أتركه تركته: قال

  .وبذلك أمرت، وأمرت أن أطيعك! نعم : قال" أو تفعل يا ملك املوت ؟ : " فقال رسول اهللا
  .فنظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل جربيل: قال

امض ملا : " يا حممد إن اهللا قد اشتاق إىل لقائك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مللك املوت: جربيلفقال له 
  فقبض روحه، فلما تويف" أمرت به 

النيب صلى اهللا عليه وسلم وجاءت التعزية مسعوا صوتا من ناحية البيت، السالم عليكم أهل البيت ورمحة اهللا 
ن كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فباهللا فثقوا، وإياه فارجوا، وبركاته، إن يف اهللا عزاء م

  .فإمنا املصاب من حرم الثواب
  ).١(أتدرون من هذا ؟ هذا اخلضر عليه السالم : فقال علي رضي اهللا عنه

ة، وتركه وهذا احلديث مرسال ويف إسناده ضعف حبال القاسم العمري هذا فإنه قد ضعفه غري واحد من االئم
  .بالكلية آخرون

 -فقط موصوال  -وقد رواه الربيع عن الشافعي عن القاسم عن جعفر عن أبيه عن جده فذكر منه قصة التعزية 
  .ويف االسناد العمري املذكور قد نبهنا على أمره لئال يغتر به

بن احلارث أو عبد الرمحن بن  على أنه قد رواه احلافظ البيهقي عن احلاكم عن أيب جعفر البغدادي، حدثنا عبد اهللا
عن جابر بن ) ٣] (عن أبيه [ ثنا أبو الوليد املخزومي ثنا أنس بن عياض، عن جعفر بن حممد ) ٢(املرتعد الصغاين 

  .عبد اهللا
  .يسمعون احلس وال يرون الشخص) ٤] (عزهتم املالئكة [ ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
  .هل البيت ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم أ: فقال

إن يف اهللا عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل فائت، ودركا من كل هالك، فباهللا فثقوا، وإياه فارجوا، فإمنا احملروم 
  .من حرم الثوب، والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

على أن له أصال من حديث جعفر  هذان االسنادان وإن كانا ضعيفني فأحدمها يتأكد باآلخر ويدل: مث قال البيهقي
  .واهللا أعلم

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنبأنا أبو بكر أمحد بن بالويه، ثنا حممد بن بشر بن مطر، ثنا كامل بن طلحة، ثنا عباد 
  .بن عبد الصمد، عن أنس بن مالك

معوا فدخل رجل أشهب اللحية ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدق به أصحابه، فبكوا حوله، واجت: قال
إن يف اهللا عزاء : جسيم صبيح، فتخطى رقاهبم فبكى، مث التفت إىل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

من كل مصيبة، وعوضا من كل فائت، وخلفا من كل هالك، فإىل اهللا فأنيبوا وإليه فارغبوا، ونظره إليكم يف الباليا 
  .جيرب، فانصرف فانظروا، فإن املصاب من مل

هذا أخو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلضر، ! نعم : فقال بعضهم لبعض تعرفون الرجل ؟ فقال أبو بكر وعلي
  .عباد بن عبد الصمد ضعيف وهذا منكر مبرة: مث قال البيهقي



  أنبأنا هشام بن: وقد روى احلارث بن أيب أسامة، عن حممد بن سعد
__________  

  .وعزاه البن سعد والبيهقي ٢٧٣/  ٢ونقل اخلرب السيوطي يف اخلصائص  ٢٦٧/  ٧قي دالئل البيه) ١(
  .عبد اهللا بن عبد الرمحن بن املرتعد الصنعاين: ٢٦٩/  ٧يف البيهقي ) ٢(
  .سقطت من االصل، واستدركت من الدالئل) ٣(
  .من الدالئل، سقطت من االصل) ٤(

أن رسول اهللا حني قبضه اهللا عز وجل دخل املهاجرون فوجا فوجا  :القاسم، ثنا صاحل املري، عن أيب حازم املدين
يصلون عليه وخيرجون، مث دخلت االنصار على مثل ذلك، مث دخل أهل املدينة حىت إذا فرغت الرجال دخلت 

فسكنت، فإذا قائل ) ١(النساء فكان منهم صوت وجزع كبعض ما يكون منهن، فسمعن هزة يف البيت فعرفن 
هللا عزاء من كل هالك، وعوض من كل مصيبة، وخلف من كل فائت، واجملبور من جربة الثواب إن يف ا: يقول

  .واملصاب من مل جيربه الثواب
حدثنا عبد اهللا بن : فصل فيما روي من معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته صلى اهللا عليه وسلم قال أبو بكر بن أيب شيبة

  .يب حازم، عن جرير بن عبد اهللا البجليإدريس، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أ
كنت باليمن، فلقينا رجلني من أهل اليمن، ذا كالع وذا عمرو، فجعلت أحدثهما عن رسول اهللا صلى اهللا : قال

  .إن كان ما تقول حقا فقد مضى صاحبك على أجله منذ ثالث: عليه وسلم قال فقاال يل
قبض رسول : املدينة فسألناهم فقالوا] قبل [ رفع لنا ركب من  فأقبلت وأقبال حىت إذا كنا يف بعض الطريق،: قال

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صاحلون
  .أخرب صاحبك أنا قد جئنا، ولعلنا سنعود إن شاء اهللا عز وجل: قال فقاال يل

  .قال ورجعا إىل اليمن، فلما أتيت أخربت أبا بكر حبديثهم
  .قال أفال جئت هبم

يا جرير إن لك علي كرامة، وإين خمربك خربا، أنكم معشر العرب لن تزالوا خبري ما : فلما كان بعد قال يل ذو عمرو
  .كنتم إذا هلك أمري تأمرمت يف آخر، وإذا كانت بالسيف كنتم ملوكا تغضبون غضب امللوك وترضون رضى امللوك

وهكذا رواه البيهقي عن احلاكم عن عبد اهللا بن جعفر  هكذا رواه االمام أمحد والبخاري عن أيب بكر بن أيب شيبة
  ).٢(عن يعقوب بن سفيان عنه 

  أنبأنا احلاكم، أنبأنا علي بن: وقال البيهقي
  .ثنا حممد بن يونس، ثنا يعقوب بن إسحاق احلضرمي، ثنا زائدة، عن زياد بن عالقة عن جرير) ٣(املتوكل 

  .بكم نبيا فقد مات يوم االثنني، هكذا رواه البيهقيإن كان صاح: لقيين حرب باليمن وقال يل: قال
  .حدثنا أبو سعيد، ثنا زائدة، ثنا زياد بن عالقة عن جرير: وقد قال االمام أمحد

  .إن كان صاحبكم نبيا فقد مات اليوم: قال قال يل حرب باليمن
ببغداد، أنبأنا أبو جعفر حممد بن  أنبأنا أبو احلسني بن بشران املعدل: فمات يوم االثنني، وقال البيهقي: قال جرير

، حدثين عبد احلميد بن كعب بن علقمة بن ]بن كعب [ عمرو، ثنا حممد بن اهليثم، ثنا سعيد بن أيب كثري بن عفري 
  ، عن]عن عمر بن احلارث بن علقمة بن كعب بن عدي التنوخي [ كعب بن عدي التنوخي 

__________  



واالمام أمحد يف  ٧٦/  ٨رواه البخاري يف املغازي فتح الباري ) ٢(عرفنا ل: من سرية ابن كثري، ويف االصل) ١(
أخربنا أبو عمرو بن أيب : أيب عبد اهللا احلافظ قال: وفيه عن ٢٧٠/  ٧والبيهقي يف الدالئل  ٣٦٣/  ٤مسنده 

  .املؤمل: يف الدالئل) ٣...(أخربنا احلسن بن سفيان: جعفر، قال
  .٢٧١/  ٧ج 

  .ناعم بن أجيل، عن كعب بن عديعمرو بن احلارث، عن 
  .أقبلت يف وفد من أهل احلرية إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

فعرض علينا االسالم فأسلمنا مث انصرفنا إىل احلرية، فلم نلبث أن جاءتنا وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم فارتاب 
  .لو كان نبيا مل ميت: أصحايب وقالوا

له، وثبت على إسالمي مث خرجت أريد املدينة، فمررت براهب كنا ال نقطع أمرا دونه، قد مات االنبياء قب: فقلت
  .أخربين عن أمر أردته، نفخ يف صدري منه شئ: فقلت له
القه يف هذا السفر لسفر أخرجه فألقيت الكعب فيه فصفح فيه، : إئت باسم من االمساء فأتيته بكعب فقال: فقال

فاشتدت بصرييت يف : وسلم كما رأيته وإذا هو ميوت يف احلني الذي مات فيه، قال فإذا بصفة النيب صلى اهللا عليه
إمياين، وقدمت على أيب بكر رضي اهللا عنه فأعلمته وقمت عنده، فوجهين إىل املقوقس فرجعت، ووجهين أيضا عن 

أعلمت أن الروم قتلت : عمر بن اخلطاب، فقدمت عليه بكتابه، فأتيته وكانت وقعة الريموك، ومل أعلم هبا فقال يل
  .العرب وهزمتهم ؟ فقلت كال

  ومل ؟ قلت إن اهللا وعد نبيه أن يظهره على الدين كله وليس مبخلف: قال
  .امليعاد قال فإن نبيكم قد صدقكم

  .قتلت الروم واهللا قتل عاد
  .مث سألين عن وجوه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته وأهدى إىل عمر وإليهم: قال

قال كعب وكنت شريكا لعمر يف البز يف  -وأحسبه ذكر العباس  -وكان ممن أهدى إليه علي وعبد الرمحن والزبري 
  ).١(اجلاهلية، فلما أن فرض الديوان فرض يل يف بين عدي بن كعب 

  .وهذا أثر غريب وفيه نبأ عجيب وهو صحيح
وسلم ارتدت العرب، واشرأبت اليهودية والنصرانية وملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه : فصل قال حممد بن إسحاق

وجنم النفاق، وصار املسلمون كالغنم املطرية يف الليلة الشاتية لفقد نبيهم، حىت مجعهم اهللا على أيب بكر رضي اهللا 
  .عنه

يه وسلم أن أكثر أهل مكة ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عل: وحدثين أبو عبيدة وغريه من أهل العلم: قال ابن هشام
  .مهوا بالرجوع عن االسالم وأرادوا ذلك، حىت خافهم عتاب بن أسيد رضي اهللا عنه فتوارى

إن : فقام سهيل بن عمرو رضي اهللا عنه، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث ذكر وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال
  .وكفوا عما مهوا به، فظهر عتاب بن أسيد ذلك مل يزد االسالم إال قوة، فمن رابنا ضربنا عنقه، فتراجع الناس

يعين حني أشار بقلع ثنيته حني  -فهذا املقام الذي أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله لعمر بن اخلطاب 
  .إنه عسى أن يقوم مقاما ال تذمنه -يوم بدر ) ٢(وقع يف االسارى 

ة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الردة يف أحياء كثرية وسيأيت عما قريب إن شاء اهللا ذكر ما وقع بعد وفا: قلت
  من العرب، وما كان من أمر مسيلمة بن حبيب املتنبئ باليمامة، واالسود العنسي باليمن،



__________  
  .٢٧١/  ٧ما بني معكوفني يف احلديث من دالئل البيهقي ) ١(

  .أخرجه البغوي: لتنوخي، وقاليف ترمجة كعب بن عدي ا ٢٩٨/  ٣ورواه ابن حجر يف االصابة 
  .يعين سهيل بن عمرو) ٢(

وما كان من أمر الناس حىت فاؤوا ورجعوا إىل اهللا تائبني نازعني عما كانوا عليه يف حال ردهتم من السفاهة واجلهل 
  العظيم الذي استفزهم الشيطان به، حىت نصرهم اهللا وثبتهم وردهم إىل دينه

  .يب بكر رضي اهللا عنه وأرضاه، كما سيأيت مبسوطا مبينا مشروحا إن شاء اهللاحلق على يدي اخلليفة الصديق أ
فصل وقد ذكر ابن إسحاق وغريه قصائد حلسان بن ثابت رضي اهللا عنه يف وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

سان بن ثابت ومن أجل ذلك وأفصحه وأعظمه، ما رواه عبد امللك بن هشام رمحه اهللا عن أيب زيد االنصاري أن ح
منري وقد تعفو الرسوم * بطيبة رسم للرسول ومعهد : رضي اهللا عنه قال يبكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وربع له * هبا منرب اهلادي الذي كان يصعد وواضح آيات وباقي معامل * وال متتحى اآليات من دار حرمة ) ١(ومتهد 
* من اهللا نور يستضاء ويوقد معارف مل تطمس على العهد آيها * فيه مصلى ومسجد هبا حجرات كان ينزل وسطها 

وقربا هبا واراه يف الترب ملحد ظللت هبا أبكي * أتاها البال فاآلي منها جتدد عرفت هبا رسم الرسول وعهده 
هلا حمصيا نفسي فنفسي * يذكرن آالء الرسول وال أرى ) ٢(عيون ومثالها من اجلن تسعد * الرسول فاسعدت 

ولكن لنفسي بعد ما * فظلت آلالء الرسول تعدد وما بلغت من كل أمر عشريه * مفجعة قد شفها فقد أمحد تبلد 
* على طلل القرب الذي فيه أمحد فبوركت يا قرب الرسول وبوركت * قد توجد أطالت وقوفا تذرف العني جهدها 

أسعد لقد غيبوا حلما  -وقد غارت بذلك  -عليه * هتيل عليه الترب أيد وأعني ) ٣(بالد ثوى فيها الرشيد املسدد 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد * عشية علوه الثرى ال يوسد وراحوا حبزن ليس فيهم نبيهم * وعلما ورمحة 

  ومن قد بكته االرض فالناس أكمد* ويبكون من تبكي السموات يومه 
__________  

  .، وهتمد٣١٧/  ٤: يف ابن هشام) ١(
  .فن تسعدمن اجل: يف ابن هشام) ٢(
  عليه بناء من صفيح منضد * وبورك حلد منك ضمن طيبا : بعده يف ابن هشام) ٣(

وقد كان ذا نور يغور وينجد * رزية يوم مات فيه حممد تقطع فيه منزل الوحي عنهم * وهل عدلت يوما رزية هالك 
معلم صدق إن * ق جاهدا وينقذ من هول اخلزايا ويرشد إمام هلم يهديهم احل* يدل على الرمحن من يقتدي به 

فمن * وإن حيسنوا فاهللا باخلري أجود وإن ناب أمر مل يقوموا حبمله * يطيعوه يسعدوا عفو عن الزالت يقبل عذرهم 
دليل به هنج الطريقة يقصد عزيز عليه أن جيوروا عن ) * ١(عنده تيسري ما يتشدد فبيناهم يف نعمة اهللا وسطهم 

إىل كنف حينوا عليهم وميهد فبيناهم يف * ويهتدوا عطوف عليهم ال يثىن جناحه حريص على أن يستقيموا * اهلدى 
يبكيه جفن املرسالت وحيمد * إىل نورهم منهم من املوت مقصد فأصبح حممودا إىل اهللا راجعا * ذلك النور إذ غدا 

فقيد * للحد ضافها لغيبة ما كانت من الوحي تعهد قفارا سوى معمورة ا* وأمست بالد احلرم وحشا بقاعها ) ٢(
* مقام ومقعد وباجلمرة الكربى له مث أوحشت ) ٣(خالء له فيها * يبكيه بالط وغرقد ومسجده فاملوحشات لفقده 

وال أعرفنك الدهر دمعك جيمد ومالك ال تبكني ذا * ديار وعرصات وربع ومولد فبكي رسول اهللا يا عني عربة 



  على الناس منها سابغ يتغمد* النعمة اليت 
وال مثله حىت القيامة * لفقد الذي ال مثله الدهر يوجد وما فقد املاضون مثل حممد * جودي عليه بالدموع وأعويل ف

إذا ضن معطاء مبا كان يتلد * وأقرب منه نائال ال ينكد وأبذل منه للطريف وتالد * يفقد أعف وأوىف ذمة بعد ذمة 
دعائم عز شاهقات * ا يسود وأمنع ذروات وأثبت يف العال وأكرم جدا أبطحي* وأكرم صيتا يف البيوت إذا انتمى 

على أكرم اخلريات * وعودا غذاه املزن فالعود أغيد رباه وليدا فاستتم متامه * تشيد وأثبت فرعا يف الفروع ومنبتا 
  فال العلم حمبوس وال الرأي يفند* رب ممجد تناهت وصاة املسلمني بكفه 

__________  
  .همبين: يف ابن هاشم) ١(
  .حق املرسالت: يف ابن هشام) ٢(

  .واملرسالت هنا املالئكة
  .أي املالئكة املستور أعني اآلدميني: وتروى جن املرسالت

  .فيه: يف ابن هشام) ٣(

لعلي به يف جنة * من الناس إال عازب القول مبعد وليس هوائي نازعا عن ثنائه * عائب ) ١(أقول وال يلفي ملا قلت 
ويف نيل ذاك اليوم أسعى وأجهد وقال احلافظ أبو القاسم السهيلي يف * صطفى أرجو بذاك جواره اخللد مبعد مع امل
أرقت فبات : وقال أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب يبكي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: آخر كتابه الروض

يب املسلمون به قليل لقد عظمت أص* وليل أخي املصيبة فيه طول وأسعدين البكاء وذاك فيما * ليلي ال يزول 
  عشية قيل قد قبض الرسول* مصيبتنا وجلت 

يروح به ويغدو جربئيل وذاك أحق * تكاد بنا جوانبها متيل فقدنا الوحي والتنزيل فينا * وأضحت أرضنا مما عراها 
يقول ويهدينا فال مبا يوحى إليه وما * تسيل نيب كان جيلو الشك عنا ) ٢(نفوس الناس أو كربت * ما سالت عليه 
وإن مل جتزعي ذاك السبيل فقرب أبيك سيد * علينا والرسول لنا دليل أفاطم إن جزعت فذاك عذر * خنشى ضالال 

وفيه سيد الناس الرسول باب بيان أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يترك دينارا وال درمها وال عبدا وال * كل قرب 
  .ث عنه، بل أرضا جعلها كلها صدقة هللا عز وجلأمة وال شاة وال بعريا وال شيئا يور

من أن يسعى هلا أو يتركها بعده مرياثا صلوات اهللا  -كما هي عند اهللا  -فإن الدنيا حبذافريها كانت أحقر عنده 
  .وسالمه عليه وعلى إخوانه من النبيني واملرسلني وسلم تسليما كثريا دائما إىل يوم الدين

  .ثنا أبو االحوص، عن أيب إسحاق عن عمرو بن احلارث حدثنا قتيبة،: قال البخاري
ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دينارا وال درمها وال عبدا وال أمة إال بغلته البيضاء اليت كان يركبها، : قال

  ).٣(وسالحه، وأرضا جعلها البن السبيل صدقة 
رق متعددة عن أيب االحوص وسفيان الثوري انفرد به البخاري دون مسلم، فرواه يف أماكن من صحيحه من ط

  وزهري بن معاوية، ورواه الترمذي من
__________  

  .وال يلقى لقويل عائب: يف ابن هشام) ١(
  .كادت تسيل: من السهيلي، ويف االصل) ٢(
  .٢٠٩/  ٦فتح الباري ) ٣٠٩٧(احلديث  -باب ) ٣(رواه البخاري يف كتاب فرض اخلمس ) ٣(



  سائي أيضا من حديث يونس بن أيب إسحاق كلهم عن أيب إسحاق،حديث إسرائيل، والن
عمرو بن عبد اهللا السبيعي، عن عمرو بن احلارث بن املصطلق بن أيب ضرار أخي جويرية بنت احلارث أم املؤمنني 

  .رضي اهللا عنهما به
  .مسروق عن عائشةحدثنا أبو معاوية ثنا االعمش وابن منري عن االعمش عن شقيق عن : وقد رواه االمام أمحد

  ).١(ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دينارا وال درمها وال شاة وال بعريا وال أوصى بشئ : قالت
وهكذا رواه مسلم منفردا به عن البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن سليمان بن مهران 

االجدع، عن أم املؤمنني عائشة الصديقة بنت الصديق االعمش، عن شقيق بن سلمة أيب وائل، عن مسروق بن 
  .حبيبة حبيب اهللا املربأة من فوق سبع مسوات رضي اهللا عنها وأرضاها

ما ترك : حدثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن عاصم عن زر بن حبيش، عن عائشة قالت: وقال االمام أمحد
  .أمة وال عبدا وال شاة وال بعريارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دينارا وال درمها وال 

ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دينارا وال : وحدثنا عبد الرمحن، عن سفيان، عن عاصم عن زر عن عائشة
  .درمها وال شاة وال بعريا

  .وأكثر علمي وأشك يف العبد واالمة: قال سفيان
  .ن مهدي بهوهكذا رواه الترمذي يف الشمائل عن بندار، عن عبد الرمحن ب

  .قال االمام أمحد
  .وحدثنا وكيع، ثنا مسعر، عن عاصم بن أيب النجود عن زر عن عائشة

  .ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دينارا وال درمها وال عبدا وال أمة وال شاة وال بعريا: قالت
  .هكذا رواه االمام أمحد من غري شك

حاق املزكى، عن أيب عبد اهللا حممد بن يعقوب، ثنا حممد بن عبد الوهاب، وقد رواه البيهقي عن أيب زكريا بن أيب إس
  .أنبأنا جعفر بن عون، أنبأنا مسعر عن عاصم عن زر

تسألوين عن مرياث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال قالت عائشة
  .دينارا وال درمها وال عبدا وال وليدة

  .أراه قال وال شاة وال بعريا: رقال مسع
  .وأنبأنا مسعر، عن عدي بن ثابت عن علي بن احلسني: قال
وقد ثبت يف الصحيحني من ) ٢(ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دينارا وال درمها وال عبدا وال وليدة : قال

يه وسلم اشترى طعاما من يهودي أن رسول اهللا صلى اهللا عل: حديث االعمش، عن إبراهيم، عن االسود عن عائشة
  .إىل أجل، ورهنه درعا من حديد

  .ويف لفظ للبخاري رواه، عن قبيصة، عن الثوري، عن االعمش، عن إبراهيم عن االسود عن عائشة رضي اهللا عنها
  ).٣(تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثالثني : قالت

  من حديث: ورواه البيهقي
  .بن هارون، عن الثوري، عن االعمش، عن إبراهيم عن االسود عنها يزيد
  ).٤(تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم ودرعه مرهونة بثالثني صاعا من شعري : قالت
  .رواه البخاري عن حممد بن كثري عن سفيان: مث قال



  )٥(أنبأنا علي بن أمحد بن عبدان، أنبأنا أبو بكر حممد بن محويه : مث قال البيهقي
__________  

  .١٢٥٦ص ) ١٨(باب احلديث ) ٥(أخرجه مسلم يف كتاب الوصية ) ١(
  .٢٧٤/  ٧باب ما جاء يف تركة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  -أخرجه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .أي صاعا من شعري: زاد يف البخاري) ٣(
  .٩٩/  ٦فتح الباري ) ٢٩١٦(ث باب احلدي) ٨٩(والبخاري يف كتاب اجلهاد  ٢٧٤/  ٧الدالئل ) ٤(
  .حممويه: ٢٧٥/  ٧يف الدالئل ) ٥(

  .العسكري، ثنا جعفر بن حممد القالنسي، ثنا آدم، ثنا شيبان عن قتادة، عن أنس
  ).١(لقد دعي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خبز شعري، وإهالة سنخة : قال

والذي نفس حممد بيده ما أصبح عند آل حممد : " ولولقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يق: قال أنس
  ".صاع بر وال صاع متر 

وإن له يومئذ تسع نسوة، ولقد رهن درعا له عند يهودي باملدينة، وأخذ منه طعاما فما وجد ما يفتكها به حىت مات 
  .صلى اهللا عليه وسلم

  .ة بهوقد روى ابن ماجه بعضه من حديث شيبان بن عبد الرمحن النحوي عن قتاد
حدثنا عبد الصمد، ثنا ثابت، ثنا هالل، عن عكرمة عن ابن عباس، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال االمام أمحد

  .نظر إىل أحد
والذي نفسي بيد ما يسرين أحدا آلل حممد ذهبا أنفقه يف سبيل اهللا، أموت يوم أموت وعندي منه ديناران : " فقال

  ".إال أن أرصدمها لدين 
مات فما ترك دينارا وال درمها وال عبدا وال وليدة، فترك درعه رهنا عند يهودي بثالثني صاعا من شعري وقد ف: قال

  .روى آخره ابن ماجه عن عبد اهللا بن معاوية اجلمحي، عن ثابت بن يزيد، عن هالل بن خباب العبدي الكويف به
  .والوله شاهد يف الصحيح من حديث أيب ذر رضي اهللا عنه

  .االمام أمحد حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان وقد قال
  .عن عكرمة عن ابن عباس -هو ابن خباب  -ثنا هالل  -هو ابن يزيد  -حدثنا ثابت : قالوا

  .أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل عليه عمرو وهو على حصري قد أثر يف جنبه
  يا نيب اهللا لو اختذت فراشا: فقال

 وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب سار يف يوم صائف فاستظل حتت شجرة مايل: " أوثر من هذا ؟ فقال
  ".ساعة من هنار مث راح وتركها 
  .تفرد به أمحد وإسناده جيد

وله شاهد من حديث ابن عباس عن عمر يف املرأتني اللتني تظاهرتا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقصة 
  .االيالء

ه مما شاكله يف بيان زهده عليه السالم وتركه الدنيا، وإعراضه عنها، وإطراحه هلا، وهو مما وسيأيت احلديث مع غري
  .يدل على ما قلناه من أنه عليه السالم مل تكن الدنيا عنده ببال

  .حدثنا سفيان، ثنا عبد العزيز بن رفيع: وقال االمام أمحد



ما ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال ما : اسدخلت أنا وشداد بن معقل، على ابن عباس فقال ابن عب: قال
  .بني هذين اللوحني

  .قال ودخلنا على حممد بن علي فقال مثل ذلك
  .عن قتيبة، عن سفيان بن عيينة به: وهكذا رواه البخاري

صلى سألت عبد اهللا بن أيب أوىف أأوصى النيب : وقال البخاري حدثنا أبو نعيم، ثنا مالك بن مغول، عن طلحة قال
  .اهللا عليه وسلم ؟ فقال ال

  .هبا ؟ قال أوصى بكتاب اهللا عز وجل) ٢(فقلت كيف كتب على الناس الوصية، أو أمروا 
  .وقد رواه البخاري أيضا ومسلم وأهل السنن إال أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به

  .وقال الترمذي حسن صحيح غريب ال نعرفه إال من حديث مالك بن مغول
قد ورد أحاديث كثرية سنوردها قريبا بعد هذا الفصل يف ذكر أشياء كان خيتص هبا صلوات اهللا وسالمه عليه : تنبيه

يف حياته من دور ومساكن نسائه وإماء وعبيد وخيول وإبل وغنم وسالح وبغلة ومحار وثياب وأثاث وخامت وغري 
  ذلك مما سنوضحه بطرقه ودالئله، فلعله عليه السالم تصدق

__________  
  .الزيت: االهالة) ١(

  .املتغرية الرائحة: والسنخة
  أو أمروا بالوصية ؟ : يف البخاري) ٢(

بكثري منها يف حياته منجزا، وأعتق من أعتق من إمائه وعبيده، وأرصد ما أرصده من أمتعته، مع ما خصه اهللا به من 
إن شاء اهللا، إال أنه مل خيلف من ذلك شيئا االرضني من بين النضري وخيرب وفدك يف مصاحل املسلمني على ما سنبينه 

  .يورث عنه قطعا ملا سنذكره قريبا وباهللا املستعان
  باب

حدثنا سفيان، عن أيب الزناد، عن االعرج عن أيب هريرة، يبلغ : بيان أنه عليه السالم قال ال نورث قال االمام أمحد
يقتسم ورثيت دينارا وال درمها، ما تركت بعد نفقة ال : " به، وقال مرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة 
وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من طرق عن مالك بن أنس عن أيب الزناد عبد اهللا بن ذكوان عن عبد الرمحن 

  .بن هرمز االعرج عن أيب هريرة
رثيت دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو ال يقتسم و: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .لفظ البخاري" صدقة 
أن أزواج النيب صلى : حدثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: مث قال البخاري

  .ليسألنه مرياثهناهللا عليه وسلم حني تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان إىل أيب بكر 
وهكذا رواه مسلم " ال نورث، ما تركنا صدقة ؟ " أليس قد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقالت عائشة

  .عن حيىي بن حيىي وأبو داود عن القعنيب، والنسائي عن قتيبة كلهم عن مالك به
 صلى اهللا عليه وسلم جعل ما تركه قد اعترفت أن رسول اهللا -إن لو قدر مرياث  -فهذه إحدى النساء الوارثات 

صدقة ال مرياثا، والظاهر أن بقية أمهات املؤمنني وافقنها على ما روت، وتذكرن ما قالت هلن من ذلك فإن عبارهتا 



  .تؤذن بأن هذا أمر مقرر عندهن
  .واهللا أعلم

  .ري عن عروة عن عائشةحدثنا إمساعيل بن أبان، ثنا عبد اهللا بن املبارك، عن يونس عن الزه: وقال البخاري
  ".ال نورث ما تركنا صدقة : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حدثنا عبد اهللا بن حممد، ثنا هشام، أنبأنا معمر : باب قول رسول اهللا ال نورث ما تركنا صدقة): ١(وقال البخاري 
نه يلتمسان مرياثهما من رسول اهللا أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر رضي اهللا ع: عن الزهري، عن عروة، عن عائشة

  .صلى اهللا عليه وسلم ومها حينئذ يطلبان أرضه من فدك وسهمه من خيرب
ال نورث ما تركنا صدقة، إمنا يأكل آل حممد من " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فقال هلما أبو بكر

  ".هذا املال 
فهجرته فاطمة : هللا صلى اهللا عليه وسلم يصنعه فيه إال صنعته، قالواهللا ال أدع أمرا رأيت رسول ا: قال أبو بكر

  .فلم تكلمه حىت ماتت
وهكذا رواه االمام أمحد، عن عبد الرزاق، عن معمر، مث رواه أمحد عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صاحل بن 

هللا مرياثها مما ترك مما أفاء اهللا كيسان، عن الزهري عن عروة، عن عائشة أن فاطمة سألت أبا بكر بعد وفاة رسول ا
  عليه، فقال هلا أبو

  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بكر
  .فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حىت توفيت" ال نورث ما تركنا صدقة : " قال
  وعاشت فاطمة بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة أشهر، وذكر متام: قال

__________  
  .٦٧٢٦و  ٦٧٢٥باب حديث  ٣يف كتاب الفرائض ) ١(

  .احلديث
  .هكذا قال االمام أمحد

وقد روى البخاري هذا احلديث يف كتاب املغازي من صحيحه عن ابن بكري، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري 
يها، وكان لعلي من عن عروة عن عائشة كما تقدم، وزاد، فلما توفيت دفنها علي ليال ومل يؤذن أبا بكر وصلى عل

الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصاحلة أيب بكر ومبايعته ومل يكن بايع تلك 
  .االشهر، فأرسل إىل أيب بكر إيتنا وال يأتنا معك أحد، وكره أن يأتيه عمر ملا علم من شدة عمر

  .واهللا ال تدخل عليهم وحدك: فقال عمر
  .وما عسى أن يصنعوا يب ؟ واهللا آلتينهم: كرقال أبو ب

فانطلق أبو بكر رضي اهللا عنه وقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك اهللا، ومل ننفس عليك خريا ساقه اهللا إليك، 
ولكنكم استبددمت باالمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن لنا يف هذا االمر نصيبا، فلم يزل 

  .يذكر حىت بكى أبو بكر رضي اهللا عنهعلي 
والذي نفسي بيده لقرابة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب إيل أن أصل من قرابيت، وأما الذي شجر : وقال

  .بينكم يف هذه االموال فإين مل آل فيها عن اخلري، ومل أترك أمرا صنعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال صنعته
رضي اهللا عنه الظهر رقي على املنرب فتشهد وذكر شأن علي وختلفه عن البيعة وعذره بالذي فلما صلى أبو بكر 



اعتذر به، وتشهد علي رضي اهللا عنه فعظم حق أيب بكر وذكر فضيلته وسابقته، وحدث أنه مل حيمله على الذي 
  .صنع نفاسة على أيب بكر، مث قام إىل أيب بكر رضي اهللا عنهما فبايعه

  .أحسنت، وكان الناس إىل علي قريبا حني راجع االمر باملعروف: على علي فقالوافأقبل الناس 
  .وقد رواه البخاري أيضا ومسلم وأبو داود والنسائي من طرق متعددة عن الزهري عن عروة عن عائشة بنحوه

 عنها، بيعة فهذه البيعة اليت وقعت من علي رضي اهللا عنه، اليب بكر رضي اهللا عنه، بعد وفاة فاطمة رضي اهللا
مؤكدة للصلح الذي وقع بينهما، وهي ثانية للبيعة اليت ذكرناها أوال يوم السقيفة كما رواه ابن خزمية وصححه 

  مسلم بن احلجاج، ومل يكن علي
جمانبا اليب بكر هذه الستة االشهر، بل كان يصلي وراءه وحيضر عنده للمشورة، وركب معه إىل ذي القصة كما 

  .سيأيت
أن أبا بكر رضي اهللا عنه صلى العصر بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بليال، مث : البخاريويف صحيح 

يا بأيب شبه النيب، : خرج من املسجد فوجد احلسن بن علي يلعب مع الغلمان، فاحتمله على كاهله وجعل يقول
  .ليس شبيها بعلي
  .وعلي يضحك

ض الرواة أن عليا مل يبايع قبلها فنفى ذلك، واملثبت مقدم على النايف كما ولكن ملا وقعت هذه البيعة الثانية اعتقد بع
  .تقدم وكما تقرر

  .واهللا أعلم
وأما تغضب فاطمة رضي اهللا عنها وأرضاها على أيب بكر رضي اهللا عنه وأرضاه فما أدري ما وجهه، فإن كان ملنعه 

وهو ما رواه عن أبيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه  إياها ما سألته من املرياث فقد اعتذر إليها بعذر جيب قبوله
وهي ممن تنقاد لنص الشارع الذي خفي عليها قبل سؤاهلا املرياث كما خفي على " ال نورث ما تركنا صدقة " قال 

أهنا أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت أخربهتن عائشة بذلك، ووافقنها عليه، وليس يظن بفاطمة رضي اهللا عنها 
اهتمت الصديق رضي اهللا عنه فيما أخربها به، حاشاها وحاشاه من ذلك، كيف وقد وافقه على رواية هذا احلديث 

  عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب، والعباس بن عبد املطلب، وعبد الرمحن بن عوف،

و هريرة، وعائشة رضي اهللا عنهم أمجعني كما وطلحة بن عبيد اهللا، والزبري بن العوام، وسعد بن أيب وقاص، وأب
  .سنبينه قريبا

ولو تفرد بروايته الصديق رضي اهللا عنه لوجب على مجيع أهل االرض قبول روايته واالنقياد له يف ذلك، وإن كان 
 غضبها الجل ما سألت الصديق إذ كانت هذه االراضي صدقة ال مرياثا أن يكون زوجها ينظر فيها، فقد اعتذر مبا

حاصله أنه ملا كان خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو يرى أن فرضا عليه أن يعمل مبا كان يعمله رسول اهللا 
وإين واهللا ال أدع أمرا كان يصنعه فيه رسول اهللا : صلى اهللا عليه وسلم، ويلي ما كان يليه رسول اهللا، وهلذا قال

  .اطمة فلم تكلمه حىت ماتتفهجرته ف: صلى اهللا عليه وسلم إال صنعته، قال
وهذا اهلجران واحلالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرا عريضا، وجهال طويال، وأدخلوا أنفسهم بسببه فيما ال 
يعنيهم ولو تفهموا االمور على ما هي عليه ليعرفوا للصديق فضله، وقبلوا منه عذره الذي جيب على كل أحد 

  قبوله، ولكنهم طائفة خمذولة، وفرقة
رذولة، يتمسكون باملتشابه، ويتركون االمور احملكمة املقدرة عند أئمة االسالم، من الصحابة والتابعني فمن بعدهم م



  .من العلماء املعتربين يف سائر االعصار واالمصار رضي اهللا عنهم وأرضاهم أمجعني
ىي بن بكري، ثنا الليث، عن عقيل حدثنا حي: بيان رواية اجلماعة ملا رواه الصديق وموافقتهم على ذلك قال البخاري

قال أخربين مالك بن أوس بن احلدثان وكان حممد بن جبري بن مطعم ذكر يل ذكرا من حديثه : عن ابن شهاب
انطلقت حىت أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفا فقال هل لك يف : ذلك، فانطلقت حىت دخلت عليه فسألته فقال
قال ! هل لك يف علي وعباس ؟ قال نعم : فأذن هلم مث قال! د ؟ قال نعم عثمان وعبد الرمحن بن عوف والزبري وسع

أنشدكم باهللا الذي بإذنه تقوم السماء واالرض هل تعلمون أن : يا أمري املؤمنني أقض بيين وبني هذا، قال: عباس
ليه وسلم نفسه ؟ يريد رسول اهللا صلى اهللا ع" ال نورث ما تركنا صدقة ؟ : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

هل تعلمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قال : قد قال ذلك، فأقبل على علي وعباس فقال: قال الرهط
  .قد قال ذلك: ذلك ؟ قاال

فإين أحدثكم عن هذا االمر، إن اهللا كان قد خص لرسول اهللا يف هذا الفئ بشئ مل يعطه أحدا : قال عمر بن اخلطاب
  .غريه
فكانت خالصة لرسول اهللا صلى اهللا عليه ) * قدير: * (إىل قوله]  ٧: احلشر) * [ ا أفاء اهللا على رسولهم: * (قال

وسلم، واهللا ما احتازها دونكم، وال استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حىت بقي منها هذا املال، فكان 
نفقة سنته، مث يأخذ ما بقي فيجعله جمعل مال اهللا، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينفق على أهله من هذا املال 

مث اقل لعلي ! نعم : فعمل بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حياته أنشدكم باهللا هل تعلمون ذلك ؟ قالوا
أنا ويل رسول اهللا : نعم فتوىف اهللا نبيه فقال أبو بكر رضي اهللا عنه: أنشدكما باهللا هل تعلمان ذلك ؟ قاال: وعباس

لى اهللا عليه وسلم فقبضها فعمل مبا عمل به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث توىف اهللا أبا بكر فقلت أنا ويل ص
ويل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبضتها سنتني أعمل فيها مبا عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر، 

  ين تسألين نصيبك من ابن أخيك، وجاءين هذامث جئتماين وكلمتكما واحدة وأمركما مجيع، حىت جئت

فواهللا الذي ! ليسألين نصيب امرأته من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مين قضاء غري ذلك 
بإذنه تقوم السماء واالرض ال أقضي فيها قضاء غري ذلك حىت تقوم الساعة، فإن عجزمتا فادفعاها إيل فأنا 

  ).١(أكفيكماها 
  .وقد رواه البخاري يف أماكن متفرقة من صحيحه، ومسلم وأهل السنن من طرق عن الزهري به

فوليها أبو بكر فعمل فيها مبا عمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا يعلم : ويف رواية يف الصحيحني فقال عمر
ى اهللا عليه وسلم وأبو بكر، واهللا يعلم أنه صادق بار راشد تابع للحق، مث وليتها فعملت فيها مبا عمل رسول اهللا صل

  .أين صادق بار راشد تابع للحق
مث جئتماين فدفعتها إليكما لتعمال فيها مبا عمل رسول اهللا وأبو بكر وعملت فيها أنا، أنشدكم باهللا أدفعتها إليهما 

  .نعم: بذلك ؟ قالوا
  .مث قال هلما

ال والذي بإذنه تقوم ! أفتلتمسان مين قضاء غري ذلك : قال نعم،: أنشدكما باهللا هل دفعتها إليكما بذلك ؟ قاال
  .السماء واالرض
مسعت عمر يقول لعبد الرمحن : حدثنا سفيان، عن عمرو، عن الزهري عن مالك بن أوس قال: وقال االمام أمحد

  . عليه وسلمنشدتكم باهللا الذي تقوم السماء واالرض بأمره أعلمتم أن رسول اهللا صلى اهللا: وطلحة والزبري وسعد



  .على شرط الصحيحني! قالوا نعم " ال نورث ما تركنا صدقة ؟ : " قال
هو أن يقسم بينهما النظر فيجعل لكل واحد  -بعد تفويض النظر إليهما واهللا أعلم  -وكل الذي سأاله : قلت

من الصحابة منهم عثمان  منهما نظر ما كان يستحقه باالرض لو قدر أنه كان وارثا، وكأهنما قدما بني أيديهما مجاعة
وابن عوف وطلحة والزبري وسعد، وكان قد وقع بينهما خصومة شديدة بسبب إشاعة النظر بينهما، فقالت 

  .يا أمري املؤمنني اقض بينهما، أو أرح أحدمها من اآلخر: الصحابة الذين قدموهم بني أيديهم
قسمة املرياث ولو يف الصورة الظاهرة حمافظة على  فكأن عمر رضي اهللا عنه حترج من قسمة النظر بينهما مبا يشبه

فامتنع عليهم كلهم وأىب من ذلك أشد االباء رضي " ال نورث ما تركنا صدقة " امتثال قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .اهللا عنه وأرضاه

عليها علي وتركها  مث إن عليا والعباس استمرا على ما كانا عليه ينظران فيها مجيعا إىل زمان عثمان بن عفان، فغلبه
  .له العباس بإشارة ابنه عبد اهللا رضي اهللا عنهما بني يدي عثمان، كما رواه أمحد يف مسنده

  .فاستمرت يف أيدي العلويني
  وقد تقصيت طرق هذا احلديث وألفاظه يف مسندي الشيخني أيب بكر وعمر رضي اهللا

ا رواه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورآه من عنهما، فإين وهللا احلمد مجعت لكل واحد منهما جملدا ضخما م
  .الفقه النافع الصحيح، ورتبته على أبواب الفقه املصطلح عليها اليوم

وقد روينا أن فاطمة رضي اهللا عنها احتجت أوال بالقياس وبالعموم يف اآلية الكرمية، فأجاهبا الصديق بالنص على 
  .ه ما قالاخلصوص باملنع يف حق النيب، وأهنا سلمت ل

  .وهذا هو املظنون هبا رضي اهللا عنها
من : حدثنا عفان، ثنا محاد بن سلمة، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة أن فاطمة قالت اليب بكر: وقال االمام أمحد

  مسعت: فما لنا ال نرث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال: يرثك إذا مت ؟ قال ولدي وأهلي، قالت
__________  

  .٦٧٢٨أخرجه البخاري يف كتاب الفرائض حديث  )١(
  .٦/  ١٢فتح الباري 

ولكين أعول من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " إن النيب ال يورث : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .يعول وأنفق على من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينفق

بن املثىن عن أيب الوليد الطيالسي، عن حممد بن عمرو، عن أيب سلمة عن أيب عن حممد : وقد رواه الترمذي يف جامعه
  .هريرة، فذكره بوصل احلديث

  .وقال الترمذي حسن صحيح غريب
حدثنا عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، ثنا حممد بن فضيل، عن الوليد بن مجيع : فأما احلديث الذي قال االمام أمحد

  .عن أيب الطفيل
ال : ض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسلت فاطمة إىل أيب بكر أأنت ورثت رسول اهللا أم أهله ؟ فقالملا قب: قال

إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : فأين سهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال أبو بكر: بل أهله، فقالت
  .فرأيت أن أرده على املسلمني" قوم من بعده إن اهللا إذا أطعم نبيا طعمة مث قبضه جعله للذي ي: " وسلم يقول

  .فأنت وما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت



  .عن عثمان بن أيب شيبة، عن حممد بن فضيل به: وهكذا رواه أبو داود
  .ففي لفظ هذا احلديث غرابة ونكارة، ولعله روي مبعىن ما فهمه بعض الرواة، وفيهم من فيه تشيع فليعلم ذلك

وأحسن ما فيه قوهلا أنت وما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا هو الصواب واملظنون هبا، والالئق 
  .بأمرها وسيادهتا وعلمها ودينها، رضي اهللا عنها

وكأهنا سألته بعد هذا أن جيعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة فلم جيبها إىل ذلك ملا قدمناه، فتعتبت عليه بسبب 
وهي امرأة من بنات آدم تأسف كما يأسفون وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول اهللا صلى اهللا عليه ذلك 

  وسلم، وخمالفة أيب بكر
أنه ترضا فاطمة وتالينها قبل موهتا فرضيت رضي اهللا : الصديق رضي اهللا عنها وقد روينا عن أيب بكر رضي اهللا عنه

  .عنها
بأنا أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب، حدثنا حممد بن عبد الوهاب، ثنا عبدان بن عثمان أن: قال احلافظ أبو بكر البيهقي

  .العتكي بنيسابور، أنبأنا أبو محزة، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب
يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك ؟ : ملا مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأدن عليها، فقال علي: قال

واهللا ما تركت الدار واملال واالهل : فأذنت له فدخل عليها يترضاها فقال! نعم : ب أن آذن له ؟ قالفقالت أحت
  ).١(والعشرية إال ابتغاء مرضاة اهللا، ومرضاة رسوله، ومرضاتكم أهل البيت، مث ترضاها حىت رضيت 

لي، وقد اعترف علماء أهل وهذا إسناد جيد قوي، والظاهر أن عامر الشعيب مسعه من علي، أو ممن مسعه من ع
  .البيت بصحة ما حكم به أبو بكر يف ذلك

أنبأنا حممد بن عبد اهللا احلافظ، حدثنا أبو عبد اهللا الصفار، ثنا إمساعيل بن إسحاق القاضي، ثنا : قال احلافظ البيهقي
  .نصر بن علي، ثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق

أما أنا فلو كنت مكان أيب بكر حلكمت مبا حكم به أبو : أيب طالبقال زيد بن علي بن احلسني بن علي بن : قال
  ).٢(بكر يف فدك 

__________  
  .٢٨١/  ٧دالئل البيهقي ج ) ١(
  .املصدر السابق واجلزء والصفحة) ٢(

 فصل وقد تكلمت الرافضة يف هذا املقام جبهل، وتكلفوا ما ال علم هلم به، وكذبوا ملا مل حييطوا بعلمه، وملا يأهتم
تأويله، وأدخلوا أنفسهم فيما ال يعنيهم، وحاول بعضهم أن يرد خرب أيب بكر رضي اهللا عنه فيما ذكرناه بأنه خمالف 

  ]. ١٦: النمل[ اآلية ) * وورث سليمان داود* (للقرآن حيث يقول اهللا تعاىل 
ل يعقوب واجعله رب فهب يل من لدنك وليا يرثين ويرث من آ: * (وحيث قال تعاىل إخبارا عن زكريا أنه قال

  ]. ٦ - ٥: مرمي) * [ رضيا
  .واستدالهلم هبذا باطل من وجوه

  ) *.وورث سليمان داود: * (أن قوله: أحدها
إمنا يعين بذلك يف امللك والنبوة، أي جعلناه قائما بعده فيما كان يليه من امللك وتدبري الرعايا، واحلكم بني بين 

كما مجع البيه امللك والنبوة كذلك جعل ولده بعده، وليس املراد هبذا وراثة إسرائيل، وجعلناه نبيا كرميا كأبيه و
املال الن داود كما ذكره كثري من املفسرين كان له أوالد كثريون يقال مائة، فلم اقتصر على ذكر سليمان من 



) وورث سليمان داود: * (ذا قالبينهم لو كان املراد وراثة املال ؟ إمنا املراد وراثة القيام بعده يف النبوة وامللك، وهل
  .وما بعدها من اآليات) * يأيها الناس علمنا منطق الطري وأوتينا من كل شئ إن هذا هلو الفضل املبني: * (وقال* 

  .وقد أشبعنا الكالم على هذا يف كتابنا التفسري مبا فيه كفاية وهللا احلمد واملنة كثريا
بياء الكرام، والدنيا كانت عنده أحقر من أن يسأل اهللا ولدا لريثه يف ماله، وأما قصة زكريا فإنه عليه السالم من االن

كيف ؟ وإمنا كان جنارا يأكل من كسب يده كما رواه البخاري، ومل يكن ليدخر منها فوق قوته حىت يسأل اهللا ولدا 
احل بين إسرائيل، ومحلهم وإمنا سأل ولدا صاحلا يرثه يف النبوة والقيام مبص -أن لو كان له مال  -يرث عنه ماله 
  .على السداد

كهيعص ذكر رمحة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إين وهن العظم مين : * (وهلذا قال تعاىل
واشتعل الرأس شيبا ومل أكن بدعائك رب شقيا، وإين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقرا فهب يل من 

  .القصة بتمامها) * آل يعقوب واجعله رب رضيالدنك وليا، يرثين ويرث من 
  .فقال وليا يرثين ويرث من آل يعقوب، يعين النبوة كما قررنا ذلك يف التفسري وهللا احلمد واملنة

  .وقد تقدم يف رواية أيب سلمة عن أيب هريرة عن أيب بكر
  .كل االنبياء وقد حسنه الترمذيوهذا اسم جنس يعم " النيب ال يورث : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".حنن معشر االنبياء ال نورث " ويف احلديث اآلخر 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد خص من بني االنبياء بأحكام ال يشاركونه فيها كما سنعقد له : والوجه الثاين

لكان ما رواه  -وليس االمر كذلك  - بابا مفردا يف آخر السرية إن شاء اهللا، فلو قدر أن غريه من االنبياء يورثون
من ذكرنا من الصحابة الذين منهم االئمة االربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مبينا لتخصيصه هبذا احلكم دون ما 

  .سواه
  أنه جيب العمل هبذا احلديث واحلكم مبقتضاه كما حكم به اخللفاء، واعترف: والثالث

  .م البصحته العلماء، سواء كان من خصائصه أ
" ما تركنا صدقة " إذ حيتمل من حيث اللفظ أن يكون قوله عليه السالم " ال نورث ما تركناه صدقة : " فإنه قال

أن يكون خربا عن حكمه أو حكم سائر االنبياء معه على ما تقدم وهو الظاهر، وحيتمل أن يكون إنشاء وصيته كأنه 
صيصه من حيث جواز جعله ماله كله صدقة، واالحتمال يقول ال نورث الن مجيع ما تركناه صدقة، ويكون خت

  .االول أظهر
  .وهو الذي سلكه اجلمهور

  .وقد يقوي املعىن الثاين مبا تقدم من حديث مالك وغريه عن أيب الزناد عن االعرج عن أيب هريرة
ومؤنة عاملي فهو ال تقتسم ورثيت دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

وهذا اللفظ خمرج يف الصحيحني، وهو يرد حتريف من قال من اجلهلة من طائفة الشيعة يف رواية هذا ) ١" (صدقة 
وهبذه ! نافية، فكيف يصنع بأول احلديث وهو قوله ال نورث ؟  -ما  -احلديث ما تركنا صدقة بالنصب، جعل 

وما شأن هذا إال كما حكى عن بعض املعتزلة أنه قرأ " فهو صدقة  ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي" الرواية 
وحيك كيف تصنع بقوله : بنصب اجلاللة، فقال له الشيخ) * وكلم اهللا موسى تكليما* (على شيخ من أهل السنة 

نورث ما ال " واملقصود أنه جيب العمل بقوله صلى اهللا عليه وسلم ) * فلما جاء موسى مليقاتنا فكلمه ربه* (تعاىل 
على كل تقدير احتمله اللفظ واملعىن فإنه خمصص لعموم آية املرياث، وخمرج له عليه السالم منها، " تركنا صدقة 



  .إما وحده أو مع غريه من إخوانه االنبياء عليه وعليهم الصالة والسالم
يا نساء النيب لسنت كأحد من ( : *باب زوجاته صلوات اهللا وسالمه عليه وأوالده صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تعاىل

النساء إن اتقينت فال ختضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض وقلن قوال معروفا، وقرن يف بيوتكن وال تربجن 
تربج اجلاهلية االوىل وأقمن الصالة وآتني الزكاة وأطعن اهللا ورسوله إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 

  :االحزاب) * [ رن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة إن اهللا كان لطيفا خبرياويطهركم تطهريا، واذك
ال خالف أنه عليه السالم تويف عن تسع وهن، عائشة بنت أيب بكر الصديق التيمية، وحفصة بنت ]  ٣٣ - ٣٢

زينب بنت جحش عمر بن اخلطاب العدوية، وأم حبيبة رملة بنت أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية االموية، و
االسدية، وأم سلمة هند بنت أيب أمية املخزومية، وميمونة بنت احلارث اهلاللية، وسودة بنت زمعة العامرية، 

وجويرية بنت احلارث بن أيب ضرار املصطلقية، وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية االسرائيلية اهلارونية، رضي 
  .اهللا عنهم وأرضاهن

  وكانت له
__________  

، ويف كتاب الفرائض حديث ٣٠٩٦باب حديث ) ٣(حلديث أخرجه البخاري يف كتاب فرض اخلمس ا) ١(
٦٧٢٩.  

فقيل اخلليفة بعده وهذا هو املعتمد، وقيل يريد بذلك العامل على ) عاملي(اختلف يف املراد بقوله : قال ابن حجر
  .النخل وبه جزم الطربي

  .حافر قربه، وهو بعيد: وقيل املراد
  .وقيل العامل على الصدقة، والعامل فيها كاالجريوقيل خادمه 

سريتان ومها، مارية بنت مشعون القبطية املصرية من كورة أنصنا وهي أم ولده إبراهيم عليه السالم، ورحيانة بنت 
  .مشعون القرظية أسلمت مث أعتقها فلحقت بأهلها) ١(

  .ومن الناس من يزعم أهنا احتجبت عندهم
  .واهللا أعلم
م على ذلك مفصال ومرتبا من حيث ما وقع أوال فأوال جمموعا من كالم االئمة رمحهم اهللا فنقول وباهللا وأما الكال
  .املستعان

  .من طريق سعيد بن أيب عروبة عن قتادة: روى احلافظ الكبري أبو بكر البيهقي
تمع عنده إحدى تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبمس عشرة امرأة، دخل منهن بثالث عشرة، واج: قال

  .مث ذكر هؤالء التسع الاليت ذكرناهن رضي اهللا عنهن) ٢(عشرة، ومات عن تسع 
  ).٣(ورواه سيف بن عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس واالول أصح 

  .ورواه سيف بن عمر التميمي، عن سعيد، عن قتادة عن أنس وابن عباس مثله
  .يكة، عن عائشة مثلهوروي عن سعيد بن عبد اهللا، عن عبد اهللا بن أيب مل

، فأما عمرة فإنه خال هبا وجردها )٤(قالت فاملرأتان اللتان مل يدخل هبما فهما، عمرة بنت يزيد الغفارية والشنباء 
فرأى هبا وضحا فردها وأوجب هلا الصداق وحرمت على غريه، وأما الشنباء فلما أدخلت عليه مل تكن يسرية 

  لو كان نبيا مل: ابنه إبراهيم على بغتة ذلك قالتفتركها ينتظر هبا اليسر، فلما مات 



فالاليت اجتمعن عنده، عائشة وسودة وحفصة : ميت ابنه، فطلقها وأوجب هلا الصداق وحرمت على غريه، قالت
  .وأم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزمية وجويرية وصفية وميمونة وأم شريك

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهن إحدى عن أنس أن : ويف صحيح البخاري: قلت
  .عشرة امرأة

واملشهور أن أم شريك مل يدخل هبا كما سيأيت بيانه ولكن املراد باالحدى عشرة الاليت كان يطوف عليهن التسع 
  .املذكورات واجلاريتان مارية ورحيانة
  وروى يعقوب بن سفيان الفسوي

__________  
قوله رحيانة بنت مشعون غلط، قال ابن سعد هي رحيانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة بن : االصليف هامش ) ١(

/  ٨مسعون بن زيد من بين النضري، وكانت متزوجة رجال من بين قريضة يقال له احلكم فنسبها الرواة إىل بين قريظة 
١٢٩.  

  .٢٨٩/  ٧اخلرب يف دالئل النبوة ج ) ٢(
  .حبري بن كثري عن قتادة عن أنس واالول أصحورواه : يف هامش االصل) ٣(
قال الزهري فاطمة بنت  -: اختلف يف املرأتني اللتني مل يدخل هبما رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قالوا) ٤(

  ).وافقه عائشة وابن مناح(الضحاك بن سفيان استعاذت منه فطلقها 
  .قال ابن أيب عون طلقها لبياض كان هبا -

  .ر إمنا ذكر عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن كالبوكذا قال ابن عم
  .أمساء بنت النعمان بن أيب اجلون الكندي استعاذت منه فطلقها: قال أبو أسيد الساعدي هي -

  .أمية بنت النعمان: ووافقه ابن ابزي، وعبد اهللا بن جعفر وقال
  .امساء، تعوذت منه فطلقها وذكرها ابن عباس

  .مل تكن إال كالبية واحدة اختلفوا يف امسها وهي عمرة بنت يزيد: قال ابن سعد
  .استعاذت منه

وقد علقه البخاري يف صحيحه عن  -عن احلجاج بن أيب منيع، عن جده عبيد اهللا بن أيب زياد الرصايف عن الزهري 
عنه أن أول امرأة تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجية  وأورد له احلافظ ابن عساكر طرفا -احلجاج هذا 

  .بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي، زوجه إياها أبوها قبل البعثة
  ويف

وكان عمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم تزوج خدجية إحدى وعشرين سنة، وقيل مخسا : رواية قال الزهري
  .وهلا مخس وأربعون سنة: ة وقال الواقدي وزادوعشرين سنة، زمان بنيت الكعب

  .كان عمره عليه السالم يومئذ ثالثني سنة: وقال آخرون من أهل العلم
  .وعن حكيم بن حزام

  .كان عمر رسول اهللا يوم تزوج خدجية مخسا وعشرين سنة، وعمرها أربعون سنة: قال
  .وعن ابن عباس كان عمرها مثانيا وعشرين سنة

  .رروامها ابن عساك



كان عليه اسالم ابن سبع وثالثني سنة، فولدت له القاسم وبه كان يكىن والطيب والطاهر، : وقال ابن جرير
  .وزينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة

  .وهي أم أوالده كلهم سوى إبراهيم فمن مارية كما سيأيت بيانه: قلت
أن زينب تزوجها العاص : زوجها، وحاصلهمث تكلم على كل بنت من بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن ت

بن الربيع بن عبد العزى بن عبد مشس بن عبد مناف وهو ابن أخت خدجية أمة هالة بنت خويلد فولدت له ابنا امسه 
علي، وبنتا امسها أمامة بنت زينب، وقد تزوجها علي بن أيب طالب بعد وفاة فاطمة ومات وهي عنده، مث تزوجت 

  .فل بن احلارث بن عبد املطلببعده باملغرية بن نو
وأما رقية فتزوجها عثمان بن عفان فولدت له ابنه عبد اهللا وبه كان يكىن أوال، مث اكتىن بابنه عمرو، وماتت رقية 
ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببدر، وملا قدم زيد بن حارثة بالبشارة وجدهم قد ساووا التراب عليها، وكان 

  .رضها، فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجرهعثمان قد أقام عندها مي
مث زوجه بأختها أم كلثوم، وهلذا كان يقال له ذو النورين، فتوفيت عنده أيضا يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فولدت  وسلم، وأما فاطمة فتزوجها ابن عمه علي بن أيب طالب بن عبد املطلب فدخل هبا بعد وقعة بدر كما قدمنا،
  .له حسنا وبه كان يكىن، وحسينا وهو املقتول شهيدا بأرض العراق

  .ويقال وحمسنا: قلت
قال وزينب وأم كلثوم، وقد تزوج زينب هذه ابن عمها عبد اهللا بن جعفر فولدت له عليا وعونا وماتت عنده، وأما 

، فتزوجت بعده ببين عمها جعفر أم كلثوم فتزوجها أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب فولدت له زيدا ومات عنها
واحدا بعد واحد، تزوجت بعون بن جعفر فمات عنها، فخلف عليها أخوه حممد فمات عنها، فخلف عليها أخومها 

  عبد اهللا بن جعفر
  .فماتت عنده
وقد كانت خدجية بنت خويلد تزوجت قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم برجلني، االول منهما : قال الزهري

  وهي أم حممد بن صيفي، والثاين أبو) ٢(بن خمزوم فولدت منه جارية ) ١(ن عابد عتيق ب
__________  

  .عابد كما يف االصل: يف رواية ابن هشام وابن سعد) ١(
  .وإمنا جعله ابن سعد بعد زواجها أيب هالة

  .عائذ: ويف السهيلي
  ).ابن سعد، شرح املواهب(له حممدا وامسها هند تزوجها صيفي بن أمية بن عابد وهو ابن عمها فولدت ) ٢(

) ٢(وقد مساه ابن إسحاق فقال مث خلف عليها بعد هالك عابد أبو هالة ) ١(هالة التميمي فولدت له هند بن هند 
النباش بن زرارة أحد بين عمرو بن متيم حليف بين عبد الدار فولدت له رجال وامرأة مث هلك عنها، فخلف عليها 

يه وسلم فولدت له بناته االربع، مث بعدهن القاسم والطيب والطاهر، فذهب الغلمة مجيعا رسول اهللا صلى اهللا عل
  .وهم يرضعون

ومل يتزوج عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مدة حياهتا امرأة، كذلك رواه عبد الرزاق عن معمر، عن : قلت
  .الزهري، عن عروة عن عائشة أهنا قالت ذلك

  .وضعه وذكرنا شيئا من فضائلها بدالئلهاوقد قدمنا تزوجيها يف م



مث تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد خدجية بعائشة بنت أيب بكر عبد اهللا بن أيب قحافة عثمان : قال الزهري
بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن متيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 

  .كرا غريهاكنانة، ومل يتزوج ب
ومل يولد له منها ولد، وقيل بل أسقطت منه ولدا مساه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا، وهلذا كانت : قلت

  .تكىن بأم عبد اهللا، وقيل إمنا كانت تكىن بعبد اهللا ابن اختها أمساء من الزبري بن العوام رضي اهللا عنهم
  .له ابن إسحاق وغريه كما قدمنا ذكر اخلالف يف ذلك فاهللا أعلموقد قيل إنه تزوج سودة قبل عائشة، قا: قلت

وقد قدمنا صفة تزوجيه عليه السالم هبما قبل اهلجرة وتأخر دخوله بعائشة إىل ما بعد اهلجرة، قال وتزوج حفصة 
بن سهم بن عمرو بن ) ٣(بنت عمر بن اخلطاب وكانت قبله حتت خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن حذافة 

  .ص بن كعب بن لؤي، مات عنها مؤمناهصي
قال وتزوج أم سلمة هند بنت أيب أمية بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم وكانت قبله حتت ابن عمها أبو 

سلمة عبد اهللا بن عبد االسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، قال وتزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد 
بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي وكانت قبله حتت السكران بن عمرو أخي سهيل بن  مشس بن عبدود بن نصر

عمرو بن عبد مشس مات عنها مسلما بعد رجوعه وإياها من أرض احلبشة إىل مكة رضي اهللا عنهما، قال وتزوج أم 
) ٤(ت عبد اهللا حبيبة رملة بنت أيب سفيان بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي وكانت قبله حت

  بن جحش بن رئاب من بين أسد بن خزمية مات بأرض احلبشة نصرانيا، بعث إليها رسول اهللا عمرو بن أمية
__________  

وهو هند بن أيب هالة التميمي الصحايب راوي حديث صفة النيب صلى اهللا عليه وآله وله ولد امسه أيضا هند ) ١(
  .خلدجية منه أيضا ولدا امسه هالة ، ويف ابن سعد كان٢٢٠/  ٣شرح املواهب 

أبو هالة وامسه هند بن النباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سالمة بن غوي بن جروة : ذكر ابن سعد نسبه) ٢(
  .بن أسيد بن عمرو بن متيم

  .سعد: يف ابن سعد) ٣(
  .كذا يف االصل عبد اهللا، ويف ابن هشام وابن سعد وشرح املواهب عبيد اهللا) ٤(

  .الصواب وهو

  .الضمري إىل أرض احلبشة فخطبها عليه فزوجها منه عثمان بن عفان، كذا قال
والصواب عثمان بن أيب العاص وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار، وبعث هبا مع شرحبيل بن حسنة وقد قدمنا 

  .ذلك كله مطوال وهللا احلمد
ا أميمة بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا صلى اهللا وتزوج زينب بنت جحش بن رئاب بن أسد بن خزمية وأمه: قال

عليه وسلم وكانت قبله حتت زيد بن حارثة مواله عليه الصالة والسالم، وهي أول نسائه حلوقا به، وأول من عمل 
عليها النعش صنعته أمساء بنت عميس عليها كما رأت ذلك بأرض احلبشة، قال وتزوج زينب بنت خزمية وهي من 

بن هالل بن عامر بن صعصعة ويقال هلا أم املساكني، وكانت قبله حتت عبد اهللا بن جحش بن رئاب بين عبد مناف 
  قتل يوم أحد فلم تلبث عنده عليه السالم إال يسريا حىت توفيت رضي اهللا عنها، وقال يونس، عن حممد بن

  ).١(ه الطفيل بن احلارث إسحاق كانت قبله عند احلصني بن احلارث بن عبد املطلب بن عبد مناف، أو عند أخي
وتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميمونة بنت احلارث بن حزن بن جبري بن اهلزم بن رؤيبة بن : قال الزهري



  .وهي اليت وهبت نفسها: عبد اهللا بن هالل بن عامر بن صعصعة قال
  . عمرة القضاءالصحيح أنه خطبها وكان السفري بينهما أبو رافع مواله كما بسطنا ذلك يف: قلت

  .قال الزهري
بن عمرو أحد ) ٢(وقد تزوجت قبله رجلني أوهلما ابن عبد ياليل، وقال سيف بن عمر يف روايته كانت حتت عمري 

بين عقدة بن ثقيف بن عمرو الثقفي مات عنها، مث خلف عليها أبو رهم بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبدود بن 
  .ؤينصر بن مالك بن حسل بن عامر بن ل

بن احلارث بن عامر بن مالك بن ) ٣(قال وسىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار 
املصطلق من خزاعة يوم املريسيع فأعتقها وتزوجها، ويقال بل قدم أبوها احلارث وكان ملك خزاعة فأسلم مث 

  ).٤( تزوجها منه، وكانت قبله عند ابن عمها صفوان بن أيب السفر
وكان هذا البطن من خزاعة حلفاء اليب : عن سعيد بن املسيب والشعيب وحممد بن إسحاق وغريهم قالوا: قال قتادة

  .سفيان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وحلف قريظة فيكم سواء وقال سيف بن عمر يف روايته عن * وحلف احلارث بن أيب ضرار : وهلذا يقول حسان
وكانت جويرية حتت ابن عمها مالك بن صفوان بن تولب : ، عن ابن أيب مليكة عن عائشة قالتسعيد بن عبد اهللا

  ذي الشفر بن أيب السرح بن مالك بن
__________  

يف رواية ابن هشام كانت قبله عند عبيدة بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف، وكانت قبل عبيدة عند جهم ) ١(
  .بن عمرو بن احلارث وهو ابن عمها

كانت قبله عند الطفيل بن احلارث بن املطلب بن عبد مناف فطلقها فتزوجها بعده عبيدة بن : وقال ابن سعد
  ).١١٥/  ٨(فقتل عنها شهيدا يوم بدر ) أخوه(احلارث 

  .مسعود بن عمرو، ومل يذكر ابن اسحاق غري أيب رهم فقط: يف ابن سعد) ٢(
  .بن مالك بن جذمية بن املصطلق من خزاعةابن حبيب بن عائذ : ذكر ابن سعد يف نسبها) ٣(
  .مسافع بن صفوان ذي الشفر بن سرح بن مالك بن جذمية: يف ابن سعد) ٤(

  .املصطلق
بن أيب احلقيق، وقد زعم ) ١(قال وسىب صفية بنت حيي بن أخطب من بين النضري يوم خيرب وهي عروس بكنانة 

  .م بن مشكمسيف بن عمر يف روايته أهنا كانت قبل كنانة عند سال
  .فاهللا أعلم

وقد قسم عمر بن اخلطاب يف خالفته لكل امرأة من أزواج النيب : قال فهذه إحدى عشرة امرأة دخل هبن، قال
  .صلى اهللا عليه وسلم اثنا عشر ألفا، وأعطى جويرية وصفية ستة آالف ستة آالف، بسبب أهنما سبيتا

  .وسلم وقسم هلماوقد حجبهما رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال الزهري
  .وقد بسطنا الكالم فيما تقدم يف تزوجيه عليه السالم كل واحدة من هذه النسوة رضي اهللا عنهن يف موضعه: قلت

  .وقد تزوج العالية بنت ظيبان بن عمرو من بين بكر بن كالب ودخل هبا وطلقها: قال الزهري
  .لقهاكذا يف كتايب ويف رواية غريه ومل يدخل هبا فط: قال البيهقي

حدثين رجل من بين أيب بكر بن كالب أن رسول : وقد قال حممد بن سعد عن هشام بن حممد بن السائب الكليب



اهللا صلى اهللا عليه وسلم تزوج العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كعب بن عبد بن أيب بكر بن كالب 
أيب منيع، عن جده عن الزهري عن  فمكثت عنده دهرا مث طلقها، وقد روى يعقوب بن سفيان، عن حجاج بن

أن الضحاك بن سفيان الكاليب هو الذي دل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها وأنا أمسع من : عروة عن عائشة
  .وراء احلجاب، قال يا رسول اهللا هل لك يف أخت أم شبيب، وأم شبيب مرأة الضحاك

مرأة من بين عمرو بن كالب فأنبئ أنبها بياضا فطلقها ومل وبه قال الزهري تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ا
  .يدخل هبا

  .الظاهر أن هذه هي اليت قبلها: قلت
  .واهللا أعلم

لقد عذت بعظيم، احلقي : " وهم حلفاء بين فزارة فاستعاذت منه فقال) ٢(وتزوج أخت بين اجلون الكندي : قال
  .فطلقها ومل يدخل هبا" بأهلك 
 صلى اهللا عليه وسلم سرية يقال هلا مارية فولدت له غالما امسه إبراهيم، فتويف وقد مال وكان لرسول اهللا: قال

أعتقها ) ٣(املهد، وكانت له وليدة يقال هلا رحيانة بنت مشعون من أهل الكتاب من خناقة وهم بطن من بين قريظة 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويزعمون أهنا قد احتجبت

ابن عساكر بسنده عن علي بن جماهد أن رسول اهللا تزوج خولة بنت اهلذيل بن هبرية التغليب وقد روى احلافظ 
  بنت) ٤(وأمها حرنق 

  خليفة أخت دحية بن خليفة فحملت إليه من الشام فماتت يف الطريق، فتزوج خالتها شراف بنت
__________  

  .كنانة بن الربيع بن أيب احلقيق) ١(
امساء بنت النعمان بن اجلون الكندية، وقال اتفقوا على تزوجيها من النيب صلى اهللا : ضمساها السهيلي يف الرو) ٢(

  .عليه وآله واختلفوا يف سبب فراقه هلا
امساء بنت النعمان بن أيب اجلون بن االسود بن احلارث بن شراحيل بن اجلون بن آكل املرار : وذكرها ابن سعد

  .الكندي
  .ت رحيانة قد تزوجت برجل امسه احلكم من بين قريظة فأحلقت هبم لذلكالصواب من بين النضري، وكان) ٣(
  .أن خرنق بنت خليفة كانت ربيبتها: قال هشام بن حممد بن السائب الكليب) ٤(

  .فضالة بن خليفة فحملت إليه من الشام فماتت يف الطريق أيضا
ليه وسلم تزوج أمساء بنت كعب اجلونية وقد كان رسول اهللا صلى اهللا ع: وقال يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق

فلم يدخل هبا حىت طلقها، وتزوج عمرة بنت زيد إحدى نساء بين كالب مث من بين الوحيد وكانت قبله عند 
  .الفضل بن عباس بن عبد املطلب فطلقها ومل يدخل هبا

  .يذكر العاليةفهاتان مها اللتان ذكرمها الزهري ومل يسمهما، إال أن ابن إسحاق مل : قال البيهقي
أنبأنا احلاكم، أنبأنا االصم، أنبأنا أمحد بن عبد اجلبار عن يونس بن بكري، عن زكريا بن أيب ): ١(وقال البيهقي 

وهنب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساء أنفسهن، فدخل ببعضهن وأرجى بعضهن، فلم : زائدة، عن الشعيب قال
ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من : * (أم شريك فذلك قوله تعاىل يقرهبن حىت تويف، ومل ينكحن بعده، منهن

  ]. ٥١: االحزاب) * [ تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك



  .وقد روينا عن هشام بن عروة عن أبيه: قال البيهقي
  .ممن وهنب أنفسهن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -يعين بنت حكيم  -كانت خولة : قال

الساعدي يف قصة اجلونية اليت استعاذت، فأحلقها بأهلها أن امسها ) ٢(وروينا يف حديث أيب أسيد : يهقيوقال الب
  .أميمة بنت النعمان بن شراحيل، كذا قال

حدثنا حممد بن عبد اهللا الزبريي، ثنا عبد الرمحن بن الغسيل، عن محزة بن أيب أسيد، عن أبيه : وقد قال االمام أمحد
مر بنا النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحاب له فخرجنا معه حىت انطلقنا إىل حائط : أبيه قاال وعباس بن سهل عن

  يقال له الشوط حىت انتهينا إىل حائطني
ودخل هو وقد أيت باجلونية فعزلت يف بيت أميمة " اجلسوا " فجلسنا بينهما، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

اية هلا، فلما دخل عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هيب يل نفسك، قالت بنت النعمان بن شراحيل ومعها د
  .وهل هتب امللكة نفسها للسوقة، وقالت إين أعوذ باهللا منك قال لقد عذت مبعاذ

  ".يا أبا أسيد اكسها دراعتني وأحلقها بأهلها : " مث خرج علينا فقال
  .ا أمينةوقال غري أيب أمحد امرأة من بين اجلون يقال هل

خرجنا مع رسول اهللا حىت : حدثنا أبو نعيم، ثنا عبد الرمحن بن الغسيل، عن محزة بن أيب أسيد قال: وقال البخاري
فدخل وقد أيت " اجلسوا ها هنا " انطلقنا إىل حائط يقال له الشوط، حىت انتهينا إىل حائطني جلسنا بينهما فقال 

ت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة هلا، فلما دخل عليها رسول اهللا باجلونية فأنزلت يف حمل يف بيت أميمة بن
  .صلى اهللا عليه وسلم

  ".هيب يل نفسك : " قال
  .قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت أعوذ باهللا منك! وهل هتب امللكة نفسها لسوقة ؟ : قالت
  ".لقد عذت مبعاذ : " قال

  ".ا أسيد أكسها رازقتني وأحلقها بأهلها يا أب: " مث خرج علينا فقال
وقال احلسني بن الوليد عن عبد الرمحن بن الغسيل، عن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه وأيب : قال البخاري

  .أسيد
  .تزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأهنا كرهت ذلك: قاال

  .أن جيهزها ويكسوها ثوبني رازقتني فأمر أبا أسيد
  حدثنا عبد اهللا بن حممد، ثنا إبراهيم بن الوزير ثنا عبد الرمحن بن محزة، عن أبيه، وعن: مث قال لبخاري

__________  
  .٢٨٧/  ٧: دالئل النبوة) ١(
  .من الدالئل وابن سعد، ويف االصل رشيد حتريف) ٢(

  .عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه هبذا
  .البخاري هبذه الروايات من بني أصحاب الكتب انفرد

ثنا احلميدي، ثنا الوليد، ثنا االوزاعي، سألت الزهري أي أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم : وقال البخاري
أعوذ باهللا منك، : أخربين عروة عن عائشة أن ابنة اجلون ملا أدخلت على رسول اهللا قالت: استعاذت منه ؟ فقال

وقال ورواه حجاج بن أيب منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخربه أن " ذت بعظيم، احلقي بأهلك لقد ع: " فقال



  .انفرد به دون مسلم) احلديث(عائشة قالت 
  ورأيت يف: قال البيهقي

  .أن اسم اليت استعاذت منه أميمة بنت النعمان بن شراحيل) ١(كتاب املعرفة البن منده 
  .الصحيح أهنا أميمة، و)٢(ويقال فاطمة بنت الضحاك 

  .واهللا أعلم
وزعموا أن الكالبية امسها عمرة وهي اليت وصفها أبوها بأهنا مل مترض قط، فرغب عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم
  .وقد روى حممد بن سعد عن حممد بن عبد اهللا، عن الزهري

  .أنا الشقية: البعر وتقول هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان استعاذت منه فطلقها، فكانت تلقط: قال
  ).٣(قال وتزوجها يف ذي القعدة سنة مثان، وماتت سنة ستني 

وذكر يونس عن ابن إسحاق فيمن تزوجها عليه السالم ومل يدخل هبا أمساء بنت كعب اجلونية وعمرة بنت يزيد 
  .الكالبية

  .أمساء بنت النعمان بن أيب اجلون: وقال ابن عباس وقتادة
  .فاهللا أعلم

ال يسؤك ذلك يا رسول اهللا فعندي أمجل : ل ابن عباس ملا استعاذت منه خرج من عندها مغضبا، فقال له االشعثقا
  .منها، فزوجه أخته قتيلة

  .وقال غريه كان ذلك يف ربيع سنة تسع
ك تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة امرأة، فذكر منهن أم شري: وقال سعيد بن أيب عروة عن قتادة

إين الحب أن أتزوج من االنصار ولكين أكره : " وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: االنصارية النجارية قال
  .ومل يدخل هبا" غريهتن 

بنت احلارث ) ٥(بنت الصلت من بين حرام مث من بين سلم ومل يدخل هبا، وخطب محزة ) ٤(قال وتزوج أمساء 
  .املزنية

تزوج رسول اهللا مثاين عشرة امرأة، فذكر :  النيسابوري وقال أبو عبيدة معمر بن املثىنوقال احلاكم أبو عبد اهللا
منهن قتيلة بنت قيس أخت االشعث بن قيس، فزعم بعضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين، وزعم آخرون أنه 

  .تزوجها يف مرضه
  .قال ومل يكن قدمت عليه وال رآها ومل يدخل هبا

عليه السالم أوصى أن ختري قتيلة فإن شاءت يضرب عليها احلجاب وحترم على املؤمنني، وزعم آخرون أنه : قال
  وإن شاءت فلتنكح من شاءت، فاختارت

__________  
  .ابن منبه: يف الدالئل) ١(
  .مليكة الليثية: ويقال إهنا: وزاد يف الدالئل ٢٨٨/  ٧دالئل النبوة ) ٢(
  .١٤١/  ٨طبقات ابن سعد ) ٣(
سنا بنت الصلت بن حبيب بن حارثة بن هالل بن حرام بن مساك بن عوف : ن سعد والطربيذكرها اب) ٤(



  .السلمي، ومات قبل أن يصل إليها
  :شنبا بنت امساء بن الصلت ويف رواية السهيلي: وذكرها ابن االثري

  .سىن بنت الصلت أو سنا بنت امساء بنت الصلت
  .صلت من بين حرام من بين سليمسبا بنت امساء بن ال: وقال الطربي يف رواية هي

هبا سوء، ومل يكن هبا، فرجع إليها : مجرة بنت احلارث بن أيب حارثة خطبها فقال أبوها: يف رواية الكامل) ٥(
  .فوجدها قد برصت

  ).١٨٠/  ٣الطربي  - ١٥٨/  ٢ابن االثري (

  .ت أن أحرق عليهمالقد مهم: النكاح فتزوجها عكرمة بن أيب جهل حبضرموت، فبلغ ذلك أبا بكر فقال
وزعم : ما هي من أمهات املؤمنني وال دخل هبا وال ضرب عليها احلجاب قال أبو عبيدة: فقال عمر بن اخلطاب

بعضهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يوص فيها بشئ، وأهنا ارتدت بعده فاحتج عمر على أيب بكر 
  .بارتدادها أهنا ليست من أمهات املؤمنني

  .منده أن اليت ارتدت هي الربحاء من بين عوف بن سعد بن ذيبان وذكر ابن
وقد روى احلافظ ابن عساكر من طرق عن داود بن أيب هند، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اهللا تزوج قتيلة 

  .أخت االشعث بن قيس، فمات قبل أن خيريها فربأها اهللا منه
عيب، أن عكرمة بن أيب جهل ملا تزوج قتيلة أراد أبو بكر أن وروى محاد بن سلمة عن داود بن أيب هند، عن الش

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يدخل هبا وأنا ارتدت مع أخيها، : يضرب عنقه، فراجعه عمر بن اخلطاب فقال
  .فربئت من اهللا ورسوله

  .فلم يزل به حىت كف عنه
  .سبأ بنت أمساء بن الصلت السلميةقال احلاكم وزاد أبو عبيدة يف العدد فاطمة بنت شريح، و

  .هكذا روى ذلك ابن عساكر من طريق ابن منده بسنده عن قتادة فذكره
  .وقال حممد بن سعد عن ابن الكليب مثل ذلك

  ).١(وهي سبأ : قال ابن سعد
  .ويقال سبأ بنت الصلت بن حبيب بن حارثة بن هالل بن حرام بن مساك بن عوف السلمي: قال ابن عساكر

كان يف نساء : حدثين العرزمي عن نافع عن ابن عمر قال: وأخربنا هشام بن حممد بن السائب الكليب: بن سعدقال ا
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبأ بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أيب بكر بن كالب

بن [ بنت يزيد بن عبيد إن رسول اهللا بعث أبا أسيد خيطب عليه امرأة من بين عامر يقال هلا عمرة : وقال ابن عمر
  .بن كالب، فتزوجها فبلغه أن هبا بياضا فطلقها) ٢] (رواس 

  .عن الواقدي حدثين أبو معشر: وقال حممد بن سعد
  :قال

تزوج رسول اهللا مليكة بنت كعب وكانت تذكر جبمال بارع، فدخلت عليها عائشة فقالت أال تستحني أن تنكحي 
  .فجاء قومهاقاتل أبيك ؟ فاستعاذت منه فطلقها، 

  .يا رسول اهللا إهنا صغرية، وال رأي هلا، وإهنا خدعت فارجتعها، فأىب: فقالوا
  .فاستأذنوه أن يزوجوها بقريب هلا من بين عذرة فأذن هلم، قال وكان أبوها قد قتله خالد بن الوليد يوم الفتح



خل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه د: وحدثين عبد العزيز اجلندعي عن أبيه عن عطاء بن يزيد قال: قال الواقدي
  .وسلم يف رمضان سنة مثان، وماتت عنده

  ).٣(قال الواقدي وأصحابنا ينكرون ذلك 
وقال احلافظ أبو القاسم بن عساكر أنبأنا أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد املاهاين، أنبأنا شجاع بن علي بن شجاع، 

مد بن حكيم املروزي، ثنا أبو املوجه حممد بن عمرو بن املوجه أنبأنا أبو عبد اهللا بن منده، أنبأنا احلسن بن حم
: أنبأنا عبد اهللا بن عثمان، أنبأنا عبد اهللا بن املبارك، أنبأنا يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري قال: الفزاري

  )٤(ذ تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خدجية بنت خويلد بن أسد مبكة، وكانت قبله حتت عتيق بن عائ
__________  

  .٣١٩صفحة  ٤سنا، وانظر احلاشية : يف الطبقات) ١(
  .١٤٣/  ٨من ابن سعد ) ٢(
  .١٤٨/  ٨يف زواجه مليكة بنت كعب الليثية انظر الطبقات ) ٣(
  .عابد: يف الطربي) ٤(

يس بن املخزومي، مث تزوج مبكة عائشة بنت أيب بكر، مث تزوج باملدينة حفصة بنت عمر، وكانت قبله حتت خن
حذافة السهمي، مث تزوج سودة بنت زمعة وكانت قبله حتت السكران بن عمرو أخي بين عامر بن لؤي، مث تزوج 
أم حبيبة بنت أيب سفيان وكانت قبله حتت عبيد اهللا بن جحش االسدي أحد بين خزمية، مث تزوج أم سلمة بنت أيب 

بن عبد االسد بن عبد العزي، مث تزوج زينب بنت خزمية أمية وكان امسها هند وكانت قبله حتت أيب سلمة عبد اهللا 
اهلاللية، وتزوج العالية بنت ظبيان من بين بكر بن عمرو بن كالب، وتزوج امرأة من بين احلون من كندة، وسىب 

  ابنة احلارث بن أيب ضرار من بين املصطلق من -يف الغزوة اليت هدم فيها مناة غزوة املريسيع  -جويرية 
ىب صفية بنت حيي بن أخطب من بين النضري وكانتا مما أفاء اهللا عليه فقسمهما له، واستسر مارية خزاعة، وس

القبطية فولدت له إبراهيم، واستسر رحيانة من بين قريظة مث أعتقها فلحقت بأهلها واحتجبت وهي عند أهلها، 
مرو بن كالب، وفارق أخت بين وطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العالية بنت ظبيان، وفارق أخت بين ع

اجلون الكندية من أجل بياض كان هبا، وتوفيت زينب بنت خزمية اهلاللية ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حي، 
وبلغنا أن العالية بنت ظبيان اليت طلقت تزوجت قبل أن حيرم اهللا النساء، فنكحت ابن عم هلا من قومها وولدت 

  .فيهم
  .فيه من ذكره تزويج سودة باملدينة، والصحيح أنه كان مبكة قبل اهلجرة كما قدمناه سقناه بالسند لغرابة ما

  .واهللا أعلم
  .قال يونس بن بكري عن حممد بن إسحاق

فماتت خدجية بنت خويلد قبل أن يهاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثالث سنني مل يتزوج عليها امرأة : قال
فتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد خدجية سودة بنت زمعة، مث تزوج حىت ماتت هي وأبو طالب يف سنة، 

بعد سودة عائشة بنت أيب بكر مل يتزوج بكرا غريها ومل يصب منها ولدا حىت مات، مث تزوج بعد عائشة حفصة 
يب سفيان، مث بنت عمر، مث تزوج بعد حفصة زينب بنت خزمية اهلاللية أم املساكني، مث تزوج بعدها أم حبيبة بنت أ

تزوج بعدها أم سلمة هند بنت أيب أمية، مث تزوج بعدها زينب بنت جحش، مث تزوج بعدها جويرية بنت احلارث بن 
  .أيب ضرار، قال مث تزوج بعد جويرية صفية بنت حيي بن أخطب، مث تزوج بعدها ميمونة بنت احلارث اهلاللية



  .فهذا الترتيب أحسن وأقرب مما رتبه الزهري
  .أعلم واهللا

تزوج رسول اهللا : وقال يونس بن بكري، عن أيب حيىي عن محيل بن زيد الطائي، عن سهل بن زيد االنصاري قال
، فدخل هبا فأمرها فنزعت ثوهبا، فرأى هبا بياضا من برص عند ثدييها، )١(صلى اهللا عليه وسلم امرأة من بين غفار 

  .فأكمل هلا صداقها" احلقي بأهلك " وأصبح فقال هلا " ثوبك  خذي: " فامناز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
وقد رواه أبو نعيم، من حديث محيل بن زيد عن سهل بن زيد االنصاري وكان ممن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .قال تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امرأة من غفار فذكر مثله
__________  

: الشنباء بنت عمرو الغفارية قال وبعضهم يزعم اهنا قرظية ويف سبب فراقه هلا قال: ذكرها الطربي ومساها) ١(
  .لو كان نبيا ما مات أحب الناس إليه: قالت ملا مات ابراهيم

  ).٣٠٩/  ٢: والكامل البن االثري ١٧٨/  ٣ج (

  .وممن تزوجها صلى اهللا عليه وسلم ومل يدخلها هبا أم شريك االزدية: قلت
  .واملثبت أهنا دوسية وقيل االنصارية، ويقال عامرية وأهنا خولة بنت حكيم السلمي: قال الواقدي
  .امسها غزية بنت جابر بن حكيم: وقال الواقدي

كان مجيع ما تزوج رسول : عن حكيم بن حكيم، عن حممد بن علي بن احلسني عن أبيه قال: قال حممد بن إسحاق
  .نهن أم شريك االنصارية وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلماهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس عشرة امرأة، م

  .وتزوج أم شريك االنصارية من بين النجار: وقال سعيد بن أيب عروبة عن قتادة
  .ومل يدخل هبا" إين أحب أن أتزوج من االنصار لكين أكره غريهتن " وقال 

لى اهللا عليه وسلم ليلى بنت اخلطيم تزوج ص: وقال ابن إسحاق عن حكيم عن حممد بن علي عن أبيه قال
  .االنصارية وكانت غيورا فخافت نفسها عليه فاستقالته فأقاهلا

بنت ) ١(فصل فيمن خطبها عليه السالم ومل يعقد عليها قال إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب عن أم هانئ فاختة 
خري نساء ركنب : " ية صغارا فتركها، وقالأيب طالب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبها فذكرت أن هلا صب

  ".االبل، صاحل نساء قريش، أحناه على ولد طفل يف صفره، وأرعاه على زوج يف ذات يده 
وقال عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري، عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين قد كربت ويل عيال يا رسول: خطب أم هانئ بنت أيب طالب فقالت
حدثنا عبد بن محيد، حدثنا عبد اهللا بن موسى، حدثنا إسرائيل، عن السدي، عن أيب صاحل، عن أم : وقال الترمذي

  .خطبين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرين: هانئ بنت أيب طالب قالت
ك أزواجك الاليت آتيت أجورهن وما ملكت ميينك مما أفاء اهللا عليك وبنات عمك إنا أحللنا ل* (مث أنزل اهللا 

  ]. ٥٠: االحزاب[ اآلية ) * وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خاالتك الاليت هاجرن معك
  .قالت فلم أكن أحل له الين مل أهاجر كنت من الطلقاء

  .مث قال هذا حديث حسن ال نعرفه إال من حديث السدي
  .تضي أن من مل تكن من املهاجرات ال حتل له صلى اهللا عليه وسلمفهذا يق

  وقد نقل هذا املذهب مطلقا القاضي املاوردي



  .يف تفسريه عن بعض العلماء
  .أي من القرابات املذكورات) * الاليت هاجرن معك* (وقيل املراد بقوله 

  .أي أسلمن معك) * الاليت هاجرن معك* (وقال قتادة 
رم عليه إال الكفار وحتل له مجيع املسلمات، فال ينايف تزوجيه من نساء االنصار إن ثبت ذلك، ولكن فعلى هذا ال حي

  .مل يدخل بواحدة منهن أصال
  .عن الشعيب أن زينب بنت خزمية أم املساكني أنصارية فليس جبيد: وأما حكاية املاوردي

  .فإهنا هاللية بال خالف كما تقدم بيانه
  .واهللا أعلم
  .عن هشام بن الكليب، عن أبيه، عن أيب صاحل، عن ابن عباس: د بن سعدوروى حمم

  أقبلت ليلى بنت اخلطيم إىل: قال
__________  

  .كذا يف االصل وابن سعد) ١(
  .هند: ويف الطربي

أنا : فقالت" من هذا أكله االسود : " منكبه فقال) ١] (على [ رسول اهللا وهو مول ظهره إىل الشمس، فضربت 
" قد فعلت : " الطري، ومباري الريح، أنا ليلى بنت اخلطيم، جئتك العرض عليك نفسي تزوجين ؟ قال بنت مطعم

أنت امرأة غريى ! بئس ما صنعت : قد تزوجت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا: فرجعت إىل قومها فقالت
  .أقلين يا رسول اهللا: تورسول اهللا صاحب نساء تغارين عليه، فيدعو اهللا عليك فاستقيليه، فرجعت فقال

  .فأقاهلا
فتزوجها مسعود بن أوس بن سواد بن ظفر فولدت له، فبينما هي يوما تغتسل يف بعض حيطان املدينة إذ وثب عليها 

  .ذئب أسود فأكل بعضها، فماتت
بن أن ضباعة بنت عامر بن قرط كانت حتت عبد اهللا بن جدعان فطلقها، فتزوجها بعده هشام : وبه عن ابن عباس

املغرية فولدت له سلمة، وكانت امرأة ضخمة مجيلة هلا شعر غزير جيلل جسمها، فخطبها رسول اهللا من ابنها سلمة، 
حىت استأمرها ؟ فاستأذهنا فقالت يا بين أيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تستأذن ؟ فرجع ابنها فسكت ومل : فقال

  ).٢(سكت النيب صلى اهللا عليه وسلم عنها يرد جوابا، وكأنه رأى أهنا قد طعنت يف السن، و
خطب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفية بنت بشامة بن نضلة العنربي، وكان أصاهبا : وبه عن ابن عباس قال

  .بل زوجي فأرسلها فلعنتها بنو متيم: فقالت" إن شئت أنا وإن شئت زوجك : " سيب فخريها رسول اهللا فقال
كانت أم شريك امرأة من : ا الواقدي، ثنا موسى بن حممد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قالأنبأن: وقال حممد بن سعد

  بين عامر بن لؤي قد وهبت نفسها من
وأنبأنا وكيع عن شريك عن جابر عن احلكم عن : رسول اهللا، فلم يقبلها فلم تتزوج حىت ماتت ؟ قال حممد بن سعد

  .وسلم تزوج أم شريك الدوسيةعلي بن احلسني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .الثبت عندنا أهنا من دوس من االزد: قال الواقدي

  ).٣(وامسها غزية بنت جابر بن حكيم : قال حممد بن سعد
عن هشام بن حممد عن أبيه قال قال متحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنيب صلى : وقال الليث بن سعد



  .اهللا عليه وسلم، وكانت امرأة صاحلة
ومل يكن  -إن هبا سوءا : بنت احلارث بن عون بن أيب حارثة املري فقال أبوها) ٤(ن خطبها ومل يعقد عليها محزة ومم
  .فرجع إليها وقد تربصت وهي أم شبيب بن الربصاء الشاعر -هبا 

  .هكذا ذكره سعيد بن أيب عروبة عن قتادة
  .من الرضاعة أرضعتهما ثوبية موالة أيب هلب وخطب حبيبة بنت العباس بن عبد املطلب فوجد أباها أخوه: قال

فهؤالء نساؤه وهن ثالثة أصناف، صنف دخل هبن ومات عنهن وهن التسع املبدأ بذكرهن، وهن حرام على الناس 
  .بعد موته عليه السالم باالمجاع احملقق املعلوم من الدين ضرورة، وعدهتن بإنقضاء أعمارهن

  تؤذوا رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عندوما كان لكم أن * (قال اهللا تعاىل 
__________  

  .١٥٠/  ٨من ابن سعد ) ١(
وليلى هي أخت قيس بن اخلطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو وهو النبيت 

  .بن مالك بن االوس
  .١٥٢/  ١اخلرب رواه ابن سعد يف الطبقات ) ٢(
  .١٥٥ - ١٥٤/  ١طبقات ابن سعد ) ٣(
  .يف الطربي مجرة) ٤(

  .قال يف القاموس والربصاء لقب أم شبيب الشاعر وامسها أمامة أو قرصافة

  ]. ٥٣: االحزاب) * [ اهللا عظيما
وصنف دخل هبن وطلقهن يف حياته فهل حيل الحد أن يتزوجهن بعد انقضاء عدهتن منه عليه السالم ؟ فيه قوالن 

  .اء، أحدمها ال لعموم اآلية اليت ذكرناهاللعلم
يأيها النيب قل الزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا وزينتها فتعالني * (والثاين نعم بدليل آية التخيري وهي قوله 

أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال، وإن كننت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإن اهللا أعد للمحصنات منكن أجرا 
  فلوال أهنا حتل لغريه أن يتزوجها بعد فراقه إياها مل: قالوا ) *عظيما

يكن يف ختيريها بني الدنيا واآلخرة فائدة إذ لو كان فراقه هلا ال يبحها لغريه مل يكن فيه فائدة هلا، وهذا قوي واهللا 
  .تعاىل أعلم

  .يتزوجها وأما الصنف الثالث وهي من تزوجها وطلقها قبل أن يدخل هبا، فهذه حتل لغريه أن
  .وال أعلم يف هذا القسم نزاعا

  .وأما من خطبها ومل يعقد عقده عليها فأوىل هلا أن تتزوج، وأوىل
  .وسيجئ فصل يف كتاب اخلصائص يتعلق هبذا املقام

  .واهللا أعلم
 فصل يف ذكر سراريه عليه السالم كانت له عليه السالم سريتان، إحدامها مارية بنت مشعون القبطية أهداها له

صاحب اسكندرية وامسه جريج بن مينا، وأهدى معها أختها شريين وذكر أبو نعيم أنه أهداها يف أربع جوار واهللا 
  .أعلم

وغالما خصيا امسه مابور، وبغلة يقال هلا الدلدل فقبل هديته واختار لنفسه مارية وكانت من قرية ببالد مصر يقال 



لبلدة معاوية بن أيب سفيان يف أيام إمارته اخلراج إكراما هلا من هلا حفن من كورة أنصنا، وقد وضع عن أهل هذه ا
وكانت مارية مجيلة : أجل أهنا محلت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بولد ذكر وهو إبراهيم عليه السالم، قالوا

  .م ولدهبيضاء أعجب هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأحبها وحضيت عنده، وال سيما بعدما وضعت إبراهي
وأما أختها شريين فوهبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد الرمحن بن حسان، 
وأما الغالم اخلصي وهو مابور فقد كان يدخل على مارية وشريين بال إذن كما جرت به عادته مبصر، فتكلم بعض 

  .ف احلال على ما سنبينه قريبا إن شاء اهللالناس فيها بسبب ذلك ومل يشعروا أنه خصي حىت انكش
  .وأما البغلة فكان عليه السالم يركبها، والظاهر واهللا أعلم أهنا اليت كان راكبها يوم حنني

وقد تأخرت هذه البغلة وطالت مدهتا حىت كانت عند علي بن أيب طالب يف أيام إمارته، ومات فصارت إىل عبد اهللا 
  .هلا الشعري لتأكله) ١(حىت كان جيش  بن جعفر بن أيب طالب، وكربت

حدثنا حممد بن زياد بن عبيد اهللا، أنبأنا سفيان بن عيينة، عن بشري بن املهاجر، عن عبد اهللا : قال أبو بكر بن خزمية
  .أهدى أمري القبط إىل رسول اهللا جاريتني أختني: بن بريدة بن اخلصيب، عن أبيه قال
  .وبغلة فكان يركب البغلة باملدينة

  .واختذ إحدى اجلاريتني فولدت له إبراهيم ابنه، ووهب االخرى
  حدثنا يعقوب بن: وقال الواقدي

__________  
  .يطحن: جيش) ١(

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعجب : حممد بن أيب صعصعة، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة قال
، فدخل عليهما رسول اهللا )٢(نزهلا وأختها على أم سليم بنت ملحان مبارية القبطية، وكانت بيضاء جعدة مجيلة، فأ

فأسلمتا هناك، فوطئ مارية بامللك، وحوهلا إىل مال له بالعالية كان من أموال بين النضري، ) ١(صلى اهللا عليه وسلم 
  .فكانت فيه يف الصيف، ويف خزافة النخل

ين حلسان بن ثابت فولدت له عبد الرمحن، وولدت فكان يأتيها هناك، وكانت حسنة الدين، ووهب أختها شري
مارية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غالما مساه إبراهيم، وعق عنه بشاة يوم سابعه، وحلق رأسه وتصدق بزنة 

موالة رسول ) ٣(شعره فضة على املساكني، وأمر بشعره فدفن يف االرض، ومساه إبراهيم، وكانت قابلتها سلمى 
 عليه وسلم، فخرجت إىل زوجها أيب رافع فأخربته بأهنا قد ولدت غالما، فجاء أبو رافع إىل رسول اهللا اهللا صلى اهللا

  .، وغار نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واشتد عليهن حني رزق منها الولد)٤(فبشره فوهب له عقدا 
ن زياد بن أيوب، عن سعيد بن زكريا عن أيب عبيد القاسم بن إمساعيل، ع: وروى احلافظ أبو احلسن الدار قطين

" ملا ولدت مارية قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : املدائين، عن ابن أيب سارة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال
  ".اعتقها ولدها 

  .تفرد به زياد بن أيوب وهو ثقة: مث قال الدارقطين
  . بن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس مبثلهمن حديث حسني بن عبد اهللا بن عبيد اهللا: وقد رواه ابن ماجه

  .ورويناه من وجه آخر
وقد أفردنا هلذه املسألة وهي بيع أمهات االوالد مصنفا مفردا على حدته، وحكينا فيه أقوال العلماء مبا حاصله 

  .يرجع إىل مثانية أقوال، وذكرنا مستند كل قول وهللا احلمد واملنة



حاق، عن إبراهيم بن علي بن أيب طالب، عن أبيه، عن جده علي بن أيب عن حممد بن إس: وقال يونس بن بكري
أكثروا على مارية أم إبراهيم يف قبطي ابن عم هلا يزورها وخيتلف إليها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : طالب قال

إذا أرسلتين  قلت يا رسول اهللا أكون يف أمرك: قال" خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله " وسلم 
كالسكة احملماة ال يثنيين شئ حىت أمضي ملا أمرتين به، أم الشاهد يرى ماال يرى الغائب ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا 

  فأقبلت متوشحا" بل الشاهد يرى ماال يرى الغائب " عليه وسلم 
ا مث رمى بنفسه على قفاه، السيف فوجدته عندها، فاخترطت السيف فلما رآين عرف أين أريده، فأتى خنلة فرقي فيه

مث شال رجليه فإذا به أجب أمسح ماله مما للرجال ال قليل وال كثري، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربته 
  ".احلمد هللا الذي صرف عنا أهل البيت : " فقال

قلت : طالب عن علي قال حدثنا حيىي بن سعيد، ثنا سفيان، حدثين حممد بن عمر بن علي بن أيب: وقال االمام أمحد
  الشاهد يرى" يا رسول اهللا إذا بعثتين أكون كالسكة احملماة أم الشاهد يرى ماال يرى الغائب ؟ قال 

__________  
  .كان أنزهلا أول ما قدم هبا يف بيت حلارثة بن النعمان: يف رواية البن سعد عن الواقدي) ١(
وكان جاء هبما من  -ان حاطب بن أيب بلتعة : عن الواقديكذا يف االصل، ويف رواية الطربي وابن سعد ) ٢(

  ).٩٩/  ٣الطربي  - ٢١٢/  ٨ابن سعد (قد دعامها إىل االسالم قبل أن يقدم هبما فأسلمتا هناك  -املقوقس 
  .وأم سلمى امرأة أيب رافع: يف القاموس) ٣(
  .عبدا: يف رواية ابن سعد) ٤(

  .هكذا رواه خمتصرا" ما ال يرى الغائب 
  .هو أصل احلديث الذي أوردناه وإسناده رجال ثقاتو

حدثين حممد بن عمرو بن خالد احلراين، حدثنا أيب، حدثنا ابن هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب، وعقيل : وقال الطرباين
ملا ولدت مارية إبراهيم كاد أن يقع يف النيب صلى اهللا عليه وسلم منه شئ حىت نزل : عن الزهري عن أنس قال

  .عليه السالم فقال السالم عليك يا أبا إبراهيم جربيل
حدثنا عبد اهللا بن حممد، حدثنا أبو بكر بن أيب عاصم، حدثنا حممد بن حيىي الباهلي، حدثنا يعقوب : وقال أبو نعيم

أهدى ملك من بطارقة : بن حممد، عن رجل مساه عن الليث بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت
مارية وأهدى معها ابن عم هلا شابا، فدخل رسول اهللا : ه املقوقس جارية قبطية من بنات امللوك يقال هلاالروم يقال ل

صلى اهللا عليه وسلم منها ذات يوم يدخل خلوته فأصاهبا محلت بإبراهيم، قالت عائشة فلما استبان محلها جزعت 
شترى هلا ضأنة لبونا تغذي منها الصيب، فصلح من ذلك فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلم يكن هلا لنب فا

" " يا عائشة كيف ترين الشبه ؟ : " إليه جسمه وحسن لونه، وصفا لونه، فجاءته ذات يوم حتمله على عاتقها فقال
  وال" ، فقال "ما أرى شبها : فقلت أنا وغريي

  .فقلت لعمري من تغذى بألبان الضأن ليحسن حلمه" اللحم ؟ 
فصلى عليها عمر ودفنها يف البقيع، وكذا قال املفضل بن ) ١(ت مارية يف احملرم سنة مخس عشرة مات: قال الواقدي

  ).٢(غسان الغاليب 
  .ماتت سنة ستة عشرة: وقال خليفة وأبو عبيدة ويعقوب بن سفيان

  .رمحها اهللا



  .ومنهن رحيانة بنت زيد من بين النضري ويقال من بين قريظة
  .نت زيد من بين النضري ويقال من بين قريظةكانت رحيانة ب: قال الواقدي
، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه )٣(كانت رحيانة بنت زيد من بين النضري وكانت مزوجة فيهم : قال الواقدي

وسلم قد أخذها لنفسه صفيا، وكانت مجيلة فعرض عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن تسلم فأبت إال 
فذكر له ذلك فقال ابن ) ٤(اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووجد يف نفسه، فأرسل إىل ابن شعبة اليهودية، فعزهلا رسول 

ال تتبعي قومك فقد رأيت ما أدخل عليهم حيي : شعبة فداك أيب وأمي هي تسلم، فخرج حىت جاءها فجعل يقول هلا
لى اهللا عليه وسلم يف بن أخطب فأسلمي يصطفيك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لنفسه، فبينا رسول اهللا ص

يا رسول اهللا قد : فجاء يقول" أن هاتني لنعال ابن شعبة يبشرين بإسالم رحيانة : " أصحابه إذ مسع وقع نعلني فقال
  .أسلمت رحيانة، فسر بذلك

ملا فتح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريظة اصطفى لنفسه رحيانة بنت عمرو بن خناقة : وقال حممد بن إسحاق
عنده حىت تويف عنها وهي يف ملكه، وكان عرض عليها االسالم ويتزوجها فأبت إال اليهودية مث ذكر من  فكانت

  .إسالمها ما تقدم
  قال الواقدي فحدثين عبد امللك بن سليمان، عن أيوب بن عبد الرمحن بن أيب

__________  
  .ست عشرة: يف رواية الطربي وابن سعد عن الواقدي) ١(
  ).١٨٨/  ٤، الطربي ٢١٦/  ٨ابن سعد (
  .نسب إىل امرأة، وهي أم خالد بن احلارث بن أوس بن النابغة: الغاليب) ٢(

  .١٨٤/  ٢عن اللباب 
  .يف رواية ابن سعد عن الواقدي مساه احلكم، والحظ ابن سعد أن احلكم من بين قريظة) ٣(
  .من ابن هشام وابن سعد) ٤(

  .عبةثعلبة بن ش: ويف االصل دون نقط، ويف االصابة
  .ثعلبة بن سعية: ويف رواية البيهقي عن ابن اسحاق هو

فأرسل هبا رسول اهللا إىل بيت سلمى بنت قيس أم املنذر، فكانت عندها : صعصعة، عن أيوب بن بشري املعاوي قال
  حىت حاضت حيضة مث طهرت من حيضها، فجاءت أم املنذر فأخربت

أحببت أن أعتقك وأتزوجك فعلت، وإن أحببت أن تكوين يف  إن" رسول اهللا، فجاءها يف منزل املنذر فقال هلا 
يا رسول اهللا إن أخف عليك وعلي أن أكون يف ملكك، فكانت يف ملك رسول : فقالت" ملكي أطأك بامللك فعلت 

  ).١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطأها حىت ماتت 
  .وحدثين ابن أيب ذئب: قال الواقدي

ال : كانت أمة رسول اهللا فأعتقها وتزوجها، فكانت حتتجب يف أهلها وتقول :قال سألت الزهري عن رحيانة فقال
  .يراين أحد بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وهذا أثبت احلديثني عندنا، وكان زوجها قبله عليه السالم احلكم: قال الواقدي
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رحيانة أعتق ر: وقال الواقدي ثنا عاصم بن عبد اهللا بن احلكم عن عمر بن احلكم قال

ال أستخلف بعده أحدا أبدا، : بنت زيد بن عمرو بن خنافة، وكانت عند زوج هلا، وكان حمبا هلا مكرما، فقالت



  .وكانت ذات مجال
فكنت فيمن عرض عليه فأمر يب : فلما سبيت بنو قريظة عرض السيب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالت

ان يكون له صفي يف كل غنيمة فلما عزلت خار اهللا يل فأرسل يب إىل منزل أم املنذر بنت قيس أياما فعزلت، وك
حىت قتل االسرى وفرق السيب، فدخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتجنبت منه حياء، فدعاين فأجلسين 

أختار اهللا ورسوله فلما أسلمت أعتقين  إين: إن اخترت اهللا ورسوله اختارك رسول اهللا لنفسه فقلت: بني يديه فقال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتزوجين وأصدقين اثنيت عشرة أوقية ونشا كما كان يصدق نساءه، وأعرس يب يف 

  .بيت أم املنذر، وكان يقسم يل كما يقسم لنسائه، وضرب علي احلجاب
تسأله شيئا إال أعطاها، فقيل هلا ولو كنت سألت  وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معجبا هبا، وكانت ال: قال

مل خيل يب حىت فرق السيب، ولقد كان خيلو هبا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين قريظة العتقهم، فكانت تقول
  .ويستكثر منها، فلم تزل عنده حىت ماتت مرجعه من حجة الوداع

  .فدفنها بالبقيع
  ).٢(من اهلجرة  وكان تزوجيه إياها يف احملرم سنة ست

واستسر رسول اهللا رحيانة من بين قريظة مث أعتقها فلحقت : وقال ابن وهب، عن يونس بن يزيد عن الزهري قال
  .بأهلها، وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن، كانت رحيانة بنت زيد بن مشعون من بين النضري

ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقيل وقال بعضهم من بين قريظة وكانت تكون يف خنل من خنل الصدقة، فك
  .عندها أحيانا، وكان سباها يف شوال سنة أربع

  كانت لرسول اهللا: ثنا أمحد بن املقدام، ثنا زهري، عن سعيد عن قتادة قال: وقال أبو بكر بن أيب خيثمة
قريظة، كانت عند ابن عم هلا وليدتان، مارية القبطية ورحيه أو رحيانة بنت مشعون بن زيد بن خنافة من بين عمرو بن 

  .يقال به عبد احلكم فيما بلغين، وماتت قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم
كانت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أربع والئد، مارية القبطية، ورحيانة القرظية، : وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن

  لنب عليه، وكانت له جارية نفيسة وهبتها له زينب،كانت له جارية أخرى مجيلة فكادها نساؤه وخفن أن تغ
__________  

  .١٣١/  ٨اخلرب يف ابن سعد ) ١(
  .١٢٩/  ٨طبقات ابن سعد ) ٢(

وكان هجرها يف شأن صفية بنت حيي ذا احلجة واحملرم وصفر، فلما كان شهر ربيع االول الذي قبض فيه رضي 
  .وهبتها له صلى اهللا عليه وسلمعن زينب ودخل عليها، فقالت ما أدري ما أجزيك ؟ ف

  .عن سعيد بن عبد اهللا عن ابن أيب مليكة عن عائشة: روى سيف بن عمر
  .أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقسم ملارية ورحيانة مرة، ويتركهما مرة

اب ودفنها توفيت رحيانة سنة عشرة وصلى عليها عمر بن اخلط: قال أبو حممد بن عمر الواقدي: وقال أبو نعيم
  .بالبقيع وهللا احلمد

فصل يف ذكر أوالده عليه الصالة والسالم ال خالف أن مجيع أوالده من خدجية بنت خويلد سوى إبراهيم فمن 
  .أنبأنا هشام بن الكليب أخربين أيب عن أيب صاحل عن ابن عباس: مارية بنت مشعون القبطية، قال حممد بن سعد

، مث عبد اهللا، مث أم كلثوم، مث فاطمة، )٢( صلى اهللا عليه وسلم القاسم، مث زينب ولد رسول اهللا) ١(كان أكرب : قال



قد انقطع : مث مات عبد اهللا فقال العاص بن وائل السهمي -وهو أول ميت من ولده مبكة  -مث رقية، فمات القاسم 
قال مث ولدت ) * ئك هو االبترإنا أعطيناك الكوثر فصل لربك واحنر إن شان* (نسله فهو أبتر، فأنزل اهللا عز وجل 

  .له مارية باملدينة إبراهيم يف ذي احلجة سنة مثان من اهلجرة، فمات ابن مثانية عشر شهرا
حدثين : ثنا عبد الباقي بن نافع، ثنا حممد بن زكريا، ثنا العباس بن بكار: وقال أبو الفرج املعاىف بن زكريا اجلريري
  حممد بن زياد والفرات بن السائب، عن
ولدت خدجية من النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن حممد، مث أبطأ عليه : ميمون بن مهران، عن ابن عباس قال

  .الولد من بعده، فبينا رسول اهللا يكلم رجال والعاص بن وائل ينظر إليه إذ قال له رجل من هذا ؟ قال له هذا االبتر
أي ) * إن شانئك هو االبتر* (من بعده قالوا هذا االبتر، فأنزل اهللا وكانت قريش إذا ولد للرجل مث أبطأ عليه الولد 

  .مبغضك هو االبتر من كل خري
قال مث ولدت له زينب، مث ولدت له رقية، مث ولدت له القاسم، مث ولدت الطاهر، مث ولدت املطهر، مث ولدت 

  .الطيب، مث ولدت املطيب، مث ولدت أم كلثوم، مث ولدت فاطمة
  .موكانت أصغره

  .وكانت خدجية إذا ولدت ولدا دفعته إىل من يرضعه
  .فلما ولدت فاطمة مل يرضعها غريها

كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا هشام بن عروة، عن سعيد بن املسيب، عن أبيه قال: وقال اهليثم بن عدي
  .ابنان، طاهر والطيب

  .وكان يسمي أحدمها عبد مشس
  .كارةواآلخر عبد العزى وهذا فيه ن

  .واهللا أعلم
أخربين الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، أن خدجية ولدت القاسم والطيب والطاهر : وقال حممد بن عائذ

  .ومطهر وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم
  أخربين عمي مصعب بن: وقال الزبري بن بكار
__________  

  .أول من ولد: يف ابن سعد) ١(
  .مث رقية مث قاطمة مث أم كلثوم مث ولد له يف االسالم فسمي الطيب، والطاهرزينب، : يف ابن سعد) ٢(
  ).١٣٣/  ١الطبقات ج (

ولدت خدجية القاسم والطاهر وكان يقال له الطيب، وولد الطاهر بعد النبوة، ومات صغريا وامسه : عبد اهللا قال
  .عبد اهللا، وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم

أن خدجية ولدت القاسم والطاهر : يم بن املنذر عن ابن وهب عن ابن هليعة عن أيب االسودقال الزبري وحدثين إبراه
  .والطيب وعبد اهللا وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم

ولدت خدجية القاسم وعبد اهللا، فأما القاسم فعاش : عن بعض من أدرك من املشيخة قال: وحدثين حممد بن فضالة
  .ات وهو صغري، وأما عبد اهللا فم)١(حىت مشى 

كانت خدجية تذكر يف اجلاهلية الطاهرة بنت خويلد، وقد ولدت لرسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال الزبري بن بكار



  وسلم القاسم وهو أكرب ولده وبه كان يكىن، مث زينب، مث عبد اهللا وكان يقال له الطيب، ويقال
  .له الطاهر، ولد بعد النبوة ومات صغريا

  .م، مث فاطمة، مث رقيةمث ابنته أم كلثو
  .هكذا االول فاالول
  .مث مات عبد اهللا -وهو أول ميت من ولده  -مث مات القاسم مبكة 

مث ولدت له مارية بنت مشعون إبراهيم وهي القبطية اليت أهداها املقوقس صاحب اسكندرية، وأهدى معها أختها 
  .دت له ابنه عبد الرمحنشريين وخصيا يقال له مابور، فوهب شريين حلسان بن ثابت، فول

  .وقد انقرض نسل حسان بن ثابت
يقال إن الطاهر هو الطيب وهو عبد اهللا، ويقال إن الطيب واملطيب ولدا يف بطن، والطاهر : وقال أبو بكر بن الرقي
  .واملطهر ولدا يف بطن

مكث القاسم بن : الحدثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، عن جماهد ق: وقال املفضل بن غسان عن أمحد بن حنبل
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم سبع ليال مث مات قال املفضل وهذا خطأ، والصواب أنه عاش سبعة عشر شهرا

  .قال جماهد مات القاسم وله سبعة أيام: وقال احلافظ أبو نعيم
  .وقال الزهري وهو ابن سنتني

  .عاش حىت مشى: وقال قتادة
عبد العزى وعبد مناف : كر الطيب والطاهر، فأما مشاخينا فقالواوضع أهل العراق ذ: وقال هشام بن عروة

  .والقاسم، ومن النساء رقية وأم كلثوم وفاطمة
  .هكذا رواه ابن عساكر وهو منكر، والذي أنكره هو املعروف

  .وسقط ذكر زينب وال بد منها
  .واهللا أعلم

زينب أكرب بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه  كانت: عن ابن جريج قال يل، غري واحد: فأما زينب فقال عبد الرزاق
وسلم، وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتزوج زينب أبو العاص بن الربيع 
  .فولدت منه عليا وأمامة، وهي اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيملها يف الصالة، فإذا سجد وضعها

  .وإذا قام محلها
ذلك كان بعد موت أمها سنة مثان من اهلجرة على ما ذكره الواقدي وقتادة وعبد اهللا بن أيب بكر بن حزم ولعل 

  .وغريهم، وكأهنا كانت طفلة صغرية
  .فاهللا أعلم

وقد تزوجها علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه بعد موت فاطمة على ما سيأيت إن شاء اهللا، وكانت وفاة زينب رضي 
  .مثاناهللا عنها يف سنة 

  .قاله قتادة عن عبد اهللا بن أيب بكر بن حزم وخليفة بن خياط وأبو بكر بن أيب خيثمة وغري واحد
  .وقال قتادة عن ابن حزم يف أول سنة مثان

وذكر محاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه أهنا ملا هاجرت دفعها رجل فوقعت على صخرة فأسقطت محلها، 
  .مث مل تزل وجعة حىت ماتت



  فكانوا يروهنا ماتت شهيدة، وأما رقية فكان قد تزوجها أوال ابن عمها عتبة بن أيب هلب كما تزوج أم كلثوم أخوه
__________  

  .مات وهو ابن سنتني: قال الواقدي) ١(

؟  تبت ؟* (عتيبة بن أيب هلب، مث طلقامها قبل الدخول هبما بغضة يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني أنزل اهللا 
) * أيب هلب وتب ما أغىن عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات هلب وامرأته محالة احلطب يف جيدها حبل من مسد

  .فتزوج عثمان بن عفان رضي اهللا عنه رقية، وهاجرت معه إىل أرض احلبشة، ويقال إنه أول من هاجر إليها
، فنقره ديك يف عينيه )١(عبد اهللا فبلغ ست سنني مث رجعا إىل مكة كما قدمنا وهاجرا إىل املدينة وولدت له ابنه 

فمات وبه كان يكىن أوال، مث اكتىن بابنه عمرو وتوفيت وقد انتصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببدر يوم 
  .الفرقان يوم التقى اجلمعان

التراب، وكان عثمان وجدهم قد ساووا على قربها  -وهو زيد بن حارثة  -وملا أن جاء البشري بالنصر إىل املدينة 
قد أقام عليها ميرضها بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضرب له بسهمه وأجره، وملا رجع زوجه بأختها أم 

  .كلثوم أيضا وهلذا كان يقال له ذو النورين، مث ماتت عنده يف شعبان سنة تسع ومل تلد له شيئا
ويف رواية قال رسول اهللا صلى " دي ثالثة لزوجتها عثمان لو كانت عن" وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

) ٢(وأما فاطمة فتزوجها ابن عمها علي بن أيب طالب يف صفر " لو كن عشرا لزوجتهن عثمان " اهللا عليه وسلم 
  .سنة اثنتني، فولدت له احلسن واحلسني، ويقال وحمسن، وولدت له أم كلثوم وزينب

واليته بأم كلثوم بنت علي بن أيب طالب من فاطمة وأكرمها إكراما زائدا  وقد تزوج عمر بن اخلطاب يف أيام
  .أصدقها أربعني ألف درهم الجل نسبها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فولدت له زيد بن عمر بن اخلطاب

ات عنها، وملا قتل عمر بن اخلطاب تزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر فمات عنها، فخلف عليها أخوه حممد فم
  .فتزوجها أخومها عبد اهللا بن جعفر فماتت عنده

وقد كان عبد اهللا بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت علي وماتت عنده أيضا وتوفيت فاطمة بعد رسول اهللا صلى 
  ).٣(اهللا عليه وسلم بستة أشهر على أشهر االقوال 

  .الباقر وعن الزهري بثالثة أشهر وهذا الثابت عن عائشة يف الصحيح، وقاله الزهري أيضا وأبو جعفر
  .وقال أبو الزبري بشهرين

  .وقال أبو بريدة عاشت بعده سبعني من بني يوم وليلة
  .وقال عمرو بن دينار مكثت بعده مثانية أشهر

  .وكذا قال عبد اهللا بن احلارث
  .ويف رواية عن عمرو بن دينار بأربعة أشهر

  وأما
  .، وكان ميالده يف ذي احلجة سنة مثانإبراهيم فمن مارية القبطية كما قدمنا

  .وقد روي عن ابن هليعة وغريه عن عبد الرمحن بن زياد
ملا حبل بإبراهيم أتى جربيل فقال السالم عليك يا أبا إبراهيم، إن اهللا قد وهب لك غالما من أم ولدك مارية، : قال

  .لدنيا واآلخرةوأمرك أن تسميه إبراهيم، فبارك اهللا لك فيه وجعله قرة عني لك يف ا
عن حممد بن مسكني، عن عثمان بن صاحل، عن ابن هليعة، عن عقيل، ويزيد بن أيب : وروى احلافظ أبو بكر البزار



ملا ولد للنيب صلى اهللا عليه وسلم ابنه إبراهيم وقع يف نفسه منه شئ، فأتاه : حبيب عن الزهري عن أنس قال
  السالم عليك يا أبا: جربيل، فقال

__________  
  .سنتني: يف طبقات ابن سعد) ١(
  .يف رجب: قال الواقدي) ٢(
وتوفيت ليلة الثالثاء لثالث خلون من شهر  -من قال بعده بستة أشهر  -وهو الثبت عندنا : قال الواقدي) ٣(

  .رمضان سنة إحدى عشرة وهي ابنة تسع وعشرين سنة أو حنوها

  .إبراهيم
سألت أنس بن مالك قلت كم بلغ إبراهيم بن النيب : الرمحن قالعن السدي وهو إمساعيل بن عبد : وقال أسباط

صلى اهللا عليه وسلم من العمر ؟ قال قد كان مال مهده، ولو بقي لكان نبيا ولكن مل يكن ليبق الن نبيكم صلى اهللا 
  .عليه وسلم آخر االنبياء
لو عاش إبراهيم : أنس بن مالك قالحدثنا عبد الرمحن بن مهدي، ثنا سفيان، عن السدي عن : وقد قال االمام أمحد

  .بن النيب صلى اهللا عليه وسلم لكان صديقا نبيا
ثنا حممد بن سعد، وحممد بن إبراهيم، ثنا حممد بن عثمان العبسي، ثنا منجاب، ثنا أبو : وقال أبو عبيد اهللا بن منده

اهللا عليه وسلم وهو ابن ستة عشر تويف إبراهيم بن النيب صلى : عامر االسدي، ثنا سفيان، عن السدي عن أنس قال
  .شهرا

ثنا أبو خيثمة، ثنا إمساعيل : وقال أبو يعلى" ادفنوه يف البقيع فإن له مرضعا يتم رضاعه يف اجلنة : " فقال رسول اهللا
  .ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول اهللا: بن إبراهيم، عن أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن أنس قال

ا يف عوايل املدينة، وكان ينطلق وحنن معه فيدخل إىل البيت وإنه ليدخن، وكان ظئره فينا كان إبراهيم مسترضع
  .فيأخذه فيقبله مث يرجع

  إن إبراهيم ابين، وإنه مات يف الثدي، وإن له: " فلما تويف إبراهيم قال رسول اهللا: قال عمرو
االعمش، عن مسلم بن صبيح، أيب  وقد روى جرير وأبو عوانة، عن) ١" (لظئرين تكمالن رضاعه يف اجلنة 

ادفنوه يف البقيع فإن له : " تويف إبراهيم بن رسول اهللا وهو ابن ستة عشر شهرا، فقال: الضحى، عن الرباء قال
  ".مرضعا يف اجلنة 

  .ورواه أمحد من حديث جابر عن عامر عن الرباء
  .ثلهوهكذا رواه سفيان الثوري عن فراس، عن الشعيب، عن الرباء بن عازب مب

وكذا رواه الثوري أيضا عن أيب إسحاق عن الرباء وأورد له ابن عساكر من طريق عتاب بن حممد بن شوذب، عن 
  ".يرضع بقية رضاعه يف اجلنة " تويف إبراهيم فقال رسول اهللا : عبد اهللا بن أيب أوىف قال
أو مسعته  -سألت ابن أيب أوىف : ل قالثنا زكريا بن حيىي الواسطي، ثنا هشيم، عن إمساعي: وقال أبو يعلى املوصلي

  .عن إبراهيم بن النيب صلى اهللا عليه وسلم -يسأل 
  .مات وهو صغري، ولو قضى أن يكون بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم نيب لعاش: فقال

بد وروى ابن عساكر من حديث أمحد بن حممد بن سعيد احلافظ، ثنا عبيد بن إبراهيم اجلعفي، ثنا احلسن بن أيب ع
  .اهللا الفراء، ثنا مصعب بن سالم، عن أيب محزة الثمايل، عن أيب جعفر حممد بن علي، عن جابر بن عبد اهللا



من حديث حممد بن : وروى ابن عساكر" لو عاش إبراهيم لكان نبيا : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ملا مات إبراهيم قال رسول اهللا صلى : أنس قال إمساعيل بن مسرة، عن حممد بن احلسن االسدي، عن أيب شيبة عن

فجاء فانكب عليه وبكى حىت اضطرب حلياه وجنباه صلى " ال تدرجوه يف أكفانه حىت أنظر إليه " اهللا عليه وسلم 
  .اهللا عليه وسلم

  .أبو شيبة هذا ال يتعامل بروايته: قلت
حوشب، عن أمساء بنت يزيد بن السكن  مث روى من حديث مسلم بن خالد الزجني، عن ابن خيثم، عن شهر بن

أنت أحق من علم اهللا حقه، فقال : ملا تويف إبراهيم بكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر: قالت
  تدمع العني وحيزن القلب،" 

__________  
  .١٣٩و  ١٣٦/  ١اخلرب يف ابن سعد ج ) ١(

وموعود جامع، وأن اآلخر منا يتبع االول، لوجدنا عليك يا وال نقول ما يسخط الرب، لوال أنه وعد صادق، 
ثنا أسود بن عامر، ثنا إسرائيل، عن : وقال االمام أمحد" إبراهيم وجدا أشد مما وجدنا، وإنا بك يا إبراهيم حملزونون 

  .جابر عن الشعيب، عن الرباء
  صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على: قال

  .ابن ستة عشر شهراابنه إبراهيم، ومات وهو 
  .وقد روي من حديث احلكم بن عيينة عن الشعيب، عن الرباء" إن له يف اجلنة من يتم رضاعه وهو صديق : " وقال

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثنا القواريري، ثنا إمساعيل بن أيب خالد، عن ابن أيب أوىف قال: وقال أبو يعلى
  .ه أربعاوسلم على ابنه، وصليت خلفه وكرب علي

مات إبراهيم بن : وقد روى يونس بن بكري، عن حممد بن إسحاق، حدثين حممد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال
  .رسول اهللا وهو ابن مثانية عشر شهرا، فلم يصل عليه

وروى ابن عساكر من حديث إسحاق بن حممد الفروي، عن عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب 
ملا تويف إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث علي بن أيب : أبيه، عن أيب جده عن علي قال طالب، عن

طالب إىل أمة مارية القبطية وهي يف مشربة، فحمله علي يف سفط وجعله بني يديه على الفرس، مث جاء به إىل رسول 
، فدفنه يف الزقاق الذي يلي دار حممد بن زيد، اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغسله وكفنه وخرج به، وخرج الناس معه

أما واهللا " فدخل علي يف قربه حىت سوى عليه ودفنه، مث خرج ورش على قربه، وأدخل رسول اهللا يده يف قربه فقال 
وبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبكى املسلمون حوله حىت ارتفع الصوت، مث قال رسول " إنه لنيب ابن نيب 

  .تدمع العني وحيزن القلب: " اهللا عليه وسلم اهللا صلى
  ".وال نقول ما يغضب الرب، وإنا عليك يا إبراهيم حملزونون 

مات إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم الثالثاء لعشر ليال خلون من ربيع االول سنة : وقال الواقدي
  .بنت املنذر، ودفن بالبقيع) ١(دار أم برزة  عشر، وهو ابن مثانية عشر شهرا يف بين مازن بن النجار يف

  .وقد قدمنا أن الشمس كسفت يوم موته، فقال الناس كسفت ملوت إبراهيم: قلت
إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا عز وجل، ال ينكسفان ملوت أحد وال : " فخطب رسول اهللا فقال يف خطبته

  .كرقاله احلافظ الكبري أبو القاسم بن عسا" حلياته 



باب ذكر عبيده عليه الصالة والسالم وإمائه وخدمه وكتابه وأمنائه ولنذكر ما أورده مع الزيادة والنقصان وباهللا 
  .املستعان

  فمنهم أسامة بن زيد بن حارثة أبو زيد الكليب، ويقال أبو يزيد ويقال أبو حممد موىل رسول
مه أم أمين، وامسها بركة كانت حاضنة رسول اهللا صلى اهللا اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن مواله، وحبه وابن حبه، وأ

عليه وسلم يف صغره، وممن آمن به قدميا بعد بعثته، وقد أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آخر أيام حياته، 
  وكان عمره إذ ذاك
__________  

  .١٤٤/  ١أم بردة : يف ابن سعد روى عن الواقدي) ١(

ة، وتويف وهو أمري على جيش كثيف منهم عمر بن اخلطاب، ويقال وأبو بكر الصديق وهو مثاين عشرة أو تسع عشر
  .ضعيف

الن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نصبه لالمامة، فلما تويف عليه السالم وجيش أسامة خميم باجلرف كما قدمناه، 
طلقه له، وأنفذ أبو بكر جيش أسامة استطلق أبو بكر من أسامة عمر بن اخلطاب يف االقامة عنده ليستضئ برأيه فأ
واهللا ال أحل راية عقدها رسول اهللا صلى : بعد مراجعة كثرية من الصحابة له يف ذلك، وكل ذلك يأىب عليهم ويقول

اهللا عليه وسلم، فساروا حىت بلغوا ختوم البلقاء من أرض الشام حيث قتل أبوه زيد، وجعفر بن أيب طالب وعبد اهللا 
  . عنهم، فأغار على تلك البالد وغنم وسىب وكر راجعا ساملا مؤيدا كما سيأيتبن رواحة رضي اهللا

  .السالم عليك أيها االمري: فلهذا كان عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ال يلقى أسامة إال قال له
: " ال فيهاوملا عقد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راية االمرة طعن بعض الناس يف إمارته، فخطب رسول اهللا فق

إن تطعنوا يف إمارته فقد طعنتم يف إمارة أبيه من قبل، وأمي اهللا إن كان خلليقا لالمارة، وإن كان ملن أحب اخللق إيل 
  .وهو يف الصحيح من حديث موسى بن عقبة عن سامل عن أبيه) ١" (بعده 

اهللا عليه وسلم يأخذين واحلسن كان رسول اهللا صلى : عن أسامة رضي اهللا عنه أنه قال: وثبت يف صحيح البخاري
وروي عن الشعيب عن عائشة مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٢" (اللهم إين أحبهما فأحبهما " فيقول 
وهلذا ملا فرض عمر بن اخلطاب للناس يف الديوان فرض " من أحب اهللا ورسوله فليحب أسامة بن زيد " يقول 

  .السامة يف مخسة آالف
  .د اهللا بن عمر يف أربعة آالفوأعطى ابنه عب

إنه كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منك، وأبوه كان أحب إىل رسول اهللا من : فقيل له يف ذلك فقال
  .أبيك

أن رسول اهللا أردفه خلفه على محار عليه : وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن عروة عن أسامة
  .ن عبادة، قبل وقعة بدرقطيفة حني ذهب يعود سعد ب

وهكذا أردفه وراءه على ناقته حني دفع من عرفات إىل املزدلفة كما قدمنا يف حجة الوداع وقد ذكر غري : قلت
واحد أنه رضي اهللا عنه مل يشهد مع علي شيئا من مشاهده، واعتذر إليه مبا قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة أقتلته بعد ما قال ال إله إال " إله إال اهللا، فقال حني قتل ذلك الرجل وقد قال ال 
  .احلديث" اهللا ؟ من لك بال إله إال اهللا يوم القيامة 

  .وذكر فضائله كثرية رضي اهللا عنه



  .وقد كان أسود كالليل، أفطس حلوا حسنا كبريا فصيحا عاملا ربانيا، رضي اهللا عنه
  .ذلك إال أنه كان أبيض شديد البياض، وهلذا طعن بعض من ال يعلم يف نسبه منهوكان أبوه ك

سبحان : وملا مر جمزز املدجلي عليهما ومها نائمان يف قطيفة وقد بدت أقدامهما، أسامة بسواده وأبوه زيد ببياضه قال
  .اهللا إن بعض هذه االقدام ملن بعض، أعجب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  أمل تر أن جمززا نظر آنفا إىل زيد بن حارثة وأسامة بن" ل على عائشة مسرورا تربق أسارير وجهه فقال ودخ
__________  

  .٣٧٣٠حديث رقم  ٨٦/  ٧فتح الباري ) ١(
  .٣٧٣٦حديث رقم  ٨٨/  ٧فتح الباري ) ٢(

  ".زيد فقال إن بعض هذه االقدام ملن بعض 
من هذا احلديث من حيث التقرير عليه واالستبشار به، العمل بقول  وهلذا أخذ فقهاء احلديث كالشافعي وأمحد

القافة يف اختالط االنساب واشتباهها كما هو مقرر يف موضعه، واملقصود أنه رضي اهللا عنه تويف سنة أربع ومخسني 
  .مما صححه أبو عمر

  .وقال غريه سنة مثان أو تسع ومخسني، وقيل مات بعد مقتل عثمان
  .فاهللا أعلم

  .وى له اجلماعة يف كتبهم الستةور
ومنهم أسلم وقيل إبراهيم وقيل ثابت وقيل هرمز أبو رافع القبطي أسلم قبل بدر ومل يشهدها النه كان مبكة مع 
  .سادته آل العباس، وكان ينحت القداح، وقصته مع اخلبيث أيب هلب حني جاء خرب وقعة بدر تقدمت وهللا احلمد

، وكان كاتبا، وقد كتب بني يدي علي بن أيب طالب بالكوفة، قاله املفضل بن مث هاجر وشهد أحدا وما بعدها
  .غسان الغاليب

وشهد فتح مصر يف أيام عمر، وقد كان أوال للعباس بن عبد املطلب فوهبه للنيب صلى اهللا عليه وسلم وعتقه 
  وزوجه موالته سلمى، فولدت له أوالدا وكان

  .لميكون على ثقل النيب صلى اهللا عليه وس
ثنا شعبة، عن احلكم، عن ابن أيب رافع عن أيب رافع أن رسول اهللا : وقال االمام أمحد ثنا حممد بن جعفر وهبز قاال

بعث رجال من بين خمزوم على الصدقة، فقال اليب رافع أصحبين كيما تصيب منها، فقال ال حىت آيت رسول اهللا 
وقد رواه " الصدقة ال حتل لنا، وإن موىل القوم منهم : " فقالصلى اهللا عليه وسلم فأسأله، فأتى رسول اهللا فسأله 

  .الثوري، عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن احلكم به
من كان له حلاف فليلحف من ال " وروى أبو يعلى يف مسنده عنه أنه أصاهبم برد شديد وهم خبيرب، فقال رسول اهللا 

ين معه، فأتيت رسول اهللا فألقى علي حلافه، فنمنا حىت أصبحنا، فوجد فلم أجد من يلحف: قال أبو رافع" حلاف له 
وروى له اجلماعة يف كتبهم، " يا أبا رافع أقتلها أقتلها : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند رجليه حية فقال

  .ومات يف أيام علي رضي اهللا عنه
ي السراة مهاجري شهد بدرا فيما ذكره عروة ، من مولد)١(ومنهم أنسة بن زيادة بن مشرح، ويقال أبو مسرح 

  .والزهري وموسى بن عقبة وحممد بن إسحاق والبخاري وغري واحد
قال قال علي بن : وكان ممن يأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا جلس، وذكر خليفة بن خياط يف كتابه: قالوا



استشهد يوم بدر أنسة : كرمة عن ابن عباس قالحممد، عن عبد العزيز بن أيب ثابت، عن داود بن احلصني، عن ع
  .موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أيضا وبقي زمانا وأنه تويف يف ) ٢(وليس هذا بثبت عندنا، ورأيت أهل العلم يثبتون أنه شهد أحدا : قال الواقدي
  .حياة أيب بكر رضي اهللا عنه أيام خالفته

ه ابن منده إىل عوف بن اخلزرج وفيه نظر، وهو ابن أم أمين بركة أخو ومنهم أمين بن عبيد بن زيد احلبشي ونسب
  .أسامة المه

  وكان على مطهرة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان ممن ثبت يوم: قال ابن إسحاق
__________  

بن  كردوى بن أشرنيده بن أدوهر: قبل أصله من عجم الفرس كانت أمه حبشية وأبوه فارسيا وامسه بالفارسية) ١(
  .مهردار بن كحنكان من بين مهجوار بن يوماست

  ).١٨١/  ٣تاريخ الطربي (
  شهد بدرا وأحدا واملشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : قال الطربي) ٢(

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة * (حنني، ويقال إن فيه ويف أصحابه نزل قوله تعاىل 
  ]. ١١٠: الكهف) * [ أحداربه 

  قتل أمين مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم: قال الشافعي
  .حنني

يعين بذلك ما رواه الثوري، عن منصور، عن جماهد، عن عطاء عن أمين احلبشي  -قال فرواية جماهد عنه منقطعة 
وقد رواه أبو القاسم  -يومئذ دينار  مل يقطع النيب صلى اهللا عليه وسلم السارق إال يف اجملن، وكان مثن اجملن: قال

البغوي يف معجم الصحابة عن هارون بن عبد اهللا، عن أسود بن عامر، عن احلسن بن صاحل، عن منصور، عن 
  .احلكم، عن جماهد، وعطاء عن أمين عن النيب صلى اهللا عليه وسلم حنوه
يث مدلسا عنه، وحيتمل أن يكون أريد غريه، وهذا يقتضي تأخر موته عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إن مل يكن احلد
  .واجلمهور كابن إسحاق وغريه ذكروه فيمن قتل من الصحابة يوم حنني

  .فاهللا أعلم
  ).١(والبنه احلجاج بن أمين مع عبد اهللا بن عمر قصة 

  .ومنهم باذام وسيأيت ذكره يف ترمجة طهمان
  .ال أبو عبد الكرمي، ويقال أبو عبد الرمحنومنهم ثوبان بن حبدد ويقال ابن جحدر أبو عبد اهللا، ويق

أصله من أهل السراة مكان بني مكة واليمن، وقيل من محري من أهل اليمن، وقيل من اهلان، وقيل من حكم بن سعد 
  .العشرية من مذحج أصابه سيب يف اجلاهلية

  .نهم أهل البيتفاشتراه رسول اهللا فأعتقه وخريه إن شاء أن يرجع إىل قومه، وإن شاء يثبت فإنه م
فأقام على والء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يفارقه حضرا وال سفرا حىت تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم
وشهد فتح مصر أيام عمر ونزل محص بعد ذلك وابتىن هبا دارا، وأقام هبا إىل أن مات سنة أربع ومخسني، وقيل سنة 

  .إنه مات مبصر، والصحيح حبمص كما قدمنا واهللا أعلموقيل  -وهو خطأ  -أربع وأربعني 



  .روى له البخاري يف كتاب االدب، ومسلم يف صحيحه وأهل السنن االربعة
ومنهم حنني موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو جد إبراهيم بن عبد اهللا بن حنني، وروينا أنه كان خيدم النيب صلى 

يب صلى اهللا عليه وسلم خرج بفضلة الوضوء إىل أصحابه، فمنهم من يشرب اهللا عليه وسلم ويوضئه، فإذا فرغ الن
" منه، ومنهم من يتمسح به، فاحتبسه حنني فخبأه عنده يف جرة حىت شكوه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له 

هل رأيتم غالما " فقال أدخره عندي أشربه يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال عليه السالم " ما تصنع به ؟ 
  .مث إن النيب صلى اهللا عليه وسلم وهبه لعمه العباس فأعتقه رضي اهللا عنهما" أحصى ما أحصى هذا ؟ 

  .ومنهم ذكوان يأيت ذكره يف ترمجة طهمان
__________  

دخل احلجاج املسجد فصلى صالة مل يتم ركوعه وال سجوده فقال له : ٢٢٥/  ٨رواها ابن سعد يف طبقاته ) ١(
لو : يا أخي انك مل تصل فعد لصالتك، وملا خرج سأل عنه فقيل له امسه احلجاج ابن أم أمين فقال: د اهللا بن عمرعب

  .رأى هذا رسول اهللا الحبه
  .٣٧٣٧ - ٣٧٣٦كتاب فضائل الصحابة حديث  -ورواه البخاري يف صحيحه 

  .ومنهم رافع أو أبو رافع ويقال له أبو البهي
ة كان اليب أحيحة سعيد بن العاص االكرب فورثه بنوه وأعت ثالثة منهم أنصباءهم وشهد قال أبو بكر بن أيب خيثم

معهم يوم بدر، فقتلوا ثالثتهم، مث اشترى أبو رافع بقية أنصباء بين سعيد مواله إال نصيب خالد بن سعيد، فوهب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنا موىل : خالد نصيبه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبله وأعتقه فكان يقول

  .وكذلك كان بنوه يقولون من بعده
ومنهم رباح االسود، وكان يأذن على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي أخذ االذن لعمر بن اخلطاب، حىت 
ليه دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف تلك املشربة يوم آىل من نسائه واعتزهلن يف تلك املشربة وحده ع

  .السالم، هكذا جاء مصرحا بامسه يف حديث عكرمة بن عمار، عن مساك بن الوليد، عن ابن عباس عن عمر
كان للنيب صلى اهللا : وقال االمام أمحد ثنا وكيع، ثنا عكرمة بن عمار، عن أياس بن سلمة بن االكوع، عن أبيه قال

  .عليه وسلم غالم يسمى رباح
الة والسالم، هكذا عده يف املوايل مصعب بن عبد اهللا الزبريي وأبو بكر بن أيب مواله عليه الص) ١(ومنهم رويفع 
  .وقد وفد ابنه على عمر بن عبد العزيز يف أيام خالفته ففرض له: خيثمة قاال

  .وال عقب له: قاال
ن يعرفهم كان عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا شديد االعتناء مبوايل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حيب أ: قلت

  .وحيسن إليهم
أن يفحص له عن موايل رسول اهللا صلى اهللا : وقد كتب يف أيام خالفته إىل أيب بكر بن حزم عامل أهل املدينة يف زمانه

  .عليه وسلم الرجال والنساء وخدامه
  .ةالغاب] أسد [ وقد ذكره أبو عمر خمتصرا وقال ال أعلم له رواية، حكاه ابن االثري يف : رواه الواقدي

ومنهم زيد بن حارثة الكليب وقد قدمنا طرفا من ذكره عند ذكر مقتله بغزوة مؤتة رضي اهللا عنه، وذلك يف مجادى 
  .من سنة مثان قبل الفتح بأشهر، وقد كان هو االمري املقدم، مث بعده جعفر، مث بعدمها عبد اهللا بن رواحة

لى اهللا عليه وسلم زيد بن حارثة يف سرية إال أمره ما بعث رسول اهللا ص: وعن عائشة رضي اهللا عنها أهنا قالت



  .عليهم، ولو بقي بعده الستخلفه
  .رواه أمحد

، قال أبو القاسم البغوي يف معجم الصحابة سكن املدينة، روى حديثا واحدا ال أعلم له )٢(ومنهم زيد أبو يسار 
  .غريه

نا حفص بن عمر الطائي، ثنا أبو عمر بن مرة ث -هو التبوذكي  -حدثنا حممد بن علي اجلوزجاين، ثنا أبو سلمة 
  مسعت بالل بن يسار بن زيد موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم مسعت

__________  
  .اعترب الطربي رويفع وأبو رافع واسلم واحدا، موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وهو أبو البهي) ١(
كما يف ( صلى اهللا عليه وآله يف غزوة بين عبد بن ثعلبة يسار وكان نوبيا وقع يف سهم رسول اهللا: يف الطربي) ٢(

  .فأعتقه وهو الذي قتله العرنيون الذين أغاروا على لقاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله) ابن سعد
  ).٤٩٨/  ١ابن سعد  - ١٨٢/  ٣تاريخ الطربي (

 إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه، من قال استغفر اهللا الذي ال: " أيب حدثين عن جدي أنه مسع رسول اهللا يقول
وأخرجه الترمذي عن حممد بن إمساعيل : وهكذا رواه أبو داود عن أيب سلمة" غفر له وإن كان فر من الزحف 

  .البخاري عن أيب سلمة موسى بن إمساعيل به
  .وقال الترمذي غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه

، وقيل عبس، وقيل أمحر، وقيل رومان، )١(البختري كان امسه مهران ومنهم سفينة أبو عبد الرمحن، ويقال أبو 
  .فلقبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسبب سنذكره، فغلب عليه

  .وكان موىل الم سلمة فأعتقته واشترطت عليه أن خيدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت ميوت، فقبل ذلك
  .ديث يف السننوقال لو مل تشترطي علي ما فارقته وهذا احل

  .وهو من مولدي العرب وأصله من أبناء فارس وهو سفينة بن مافنة
ثنا أبو النضر، ثنا حشرج بن نباتة العبسي كويف، حدثنا سعيد بن مجهان، حدثين سفينة قال قال : وقال االمام أمحد

  مث" اخلالفة يف أميت ثالثون سنة، مث ملكا بعد ذلك : " رسول اهللا
فوجدناها ثالثني : مسك خالفة أيب بكر، وخالفة عمر، وخالفة عثمان، وأمسك خالفة علي، مث قالأ: قال يل سفينة

  .سنة
  .مث نظرت بعد ذلك يف اخللفاء فلم أجده يتفق هلم ثالثون

قلت لسعيد أين لقيت سفينة ؟ قال ببطن خنلة يف زمن احلجاج، فأقمت عنده ثالث ليال أسأله عن أحاديث رسول 
  .اهللا

  .ا امسك ؟ قال ما أنا مبخربك، مساين رسول اهللا سفينةقلت له م
فبسطته، " أبسط كساك " قلت ومل مساك سفينة ؟ قال خرج رسول اهللا ومعه أصحابه، فثقل عليهم متاعهم فقال يل 

ين فلو محلت يومئذ وقر بعري أو بعري" امحل فإمنا أنت سفينة " فجعلوا فيه متاعهم مث محلوه علي، فقال يل رسول اهللا 
وهذا احلديث عن أيب داود والترمذي ) ٢(أو ثالثة أو أربعة أو مخسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي، إال أن حيفوا 

  .والنسائي
حدثنا هبز، ثنا محاد بن سلمة، عن : وقال االمام أمحد" خالفة النبوة ثالثون سنة، مث تكون ملكا " ولفظه عندهم 



  .سعيد بن مجهان، عن سفينة
 سفر، فكان كلما أعيا رجل ألقى علي ثيابه، ترسا أو سيفا حىت محلت من ذلك شيئا كثريا، فقال النيب كنا يف: قال

  .هذا هو املشهور يف تسميته سفينة" أنت سفينة " صلى اهللا عليه وسلم 
ثنا شريك بن : ثنا أبو الربيع سليمان بن داود الزهراين، وحممد بن جعفر الوركاين، قاال: وقد قال أبو القاسم البغوي

  .عبد اهللا النخعي، عن عمران البجلي، عن موىل الم سلمة
  .فكنت أعرب الناس -أو هنر  -كنا مع رسول اهللا فمررنا بواد : قال

  وهكذا رواه االمام أمحد عن أسود بن" ما كنت منذ اليوم إال سفينة " فقال يل رسول اهللا 
__________  

وكان للنيب : يقال امسه رباح، وذكر ابن سعد سفينة غالم له فأعتقه وقالو: ذكره ابن االثري يف الكامل قال) ١(
  .صلى اهللا عليه وآله غالم امسه رباح وكان يف ظهر النيب صلى اهللا عليه وآله الذي أغار عليه ابن عيينة بن حصن

  .وهو غري سفينة ومهران غالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حدث عنه صلى اهللا عليه وآله: وذكره الطربي قال
  .٥٨/  ٢وانظر ترمجة له يف االصابة 

  .يزيدوا ويبالغوا: حيفوا) ٢(
صحيح االسناد ومل : " وقال ٦٠٦/  ٣واحلاكم يف املستدرك  ٤٧/  ٦واحلديث أخرجه البيهقي يف الدالئل ج 

  .واقره الذهيب" خيرجاه 

  .عامر عن شريك
  ثنا عثمان بنثنا احلسن بن مكرم، : وقال أبو عبد اهللا بن منده

ركبت البحر يف سفينة فكسرت بنا، فركبت لوحا : عمر، ثنا أسامة بن زيد، عن حممد بن املنكدر عن سفينة قال
منها فطرحين يف جزيرة فيها أسد، فلم يرعين إال به، فقلت يا أبا احلارث أنا موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

  .يق، مث مههم فظننت أنه السالمفجعل يغمزين مبنكبه حىت أقامين على الطر
  .عن إبراهيم بن هانئ، عن عبيد اهللا بن موسى، عن رجل، عن حممد بن املنكدر عنه: وقد رواه أبو القاسم البغوي

  .ورواه أيضا عن حممد بن عبد اهللا املخرمي، عن حسني بن حممد
  .سفينة فذكرهقال قال عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة، عن حممد بن املنكدر، عن 

لقيين : حدثنا هارون بن عبد اهللا، ثنا علي بن عاصم، حدثين أبو رحيانة، عن سفينة موىل رسول اهللا قال: ورواه أيضا
  ).١(أنا سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فضرب بذنبه االرض وقعد : االسد فقلت

  .وروى له مسلم وأهل السنن
  .رواه االمام أمحد أنه كان يسكن بطن خنلة، وأنه تأخر إىل أيام احلجاجوقد تقدم يف احلديث الذي 

ومنهم سلمان الفارسي أبو عبد اهللا موىل االسالم، أصله من فارس وتنقلت به االحوال إىل أن صار لرجل من يهود 
صلى اهللا عليه وسلم  املدينة، فلما هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة أسلم سلمان، وأمره رسول اهللا

سلمان منا أهل " فكاتب سيده اليهودي، وأعانه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أداء ما عليه فنسب إليه وقال 
  ".البيت 

وقد قدمنا صفة هجرته من بلده وصحبته الولئك الرهبان واحدا بعد واحد حىت آل به احلال إىل املدينة النبوية، 
هللا عنه يف أوائل اهلجرة النبوية إىل املدينة وكانت وفاته يف سنة مخس وثالثني يف آخر أيام وذكر صفة إسالمه رضي ا



  .وقيل إنه تويف يف أيام عمر بن اخلطاب، واالول أكثر -أو يف أول سنة ست وثالثني  -عثمان 
فوا فيما زاد على وكان أهل العلم ال يشكون أنه عاش مائتني ومخسني سنة واختل: قال العباس بن يزيد البحراين

  .ذلك إىل ثالمثائة ومخسني
  .وقد ادعى بعض احلفاظ املتأخرين أنه مل جياوز املائة

  .فاهللا أعلم بالصواب
  .ومنهم شقران احلبشي وامسه صاحل بن عدي، ورثه عليه السالم من أبيه

  .ه وسلمكان لعبد الرمحن بن عوف فوهبه للنيب صلى اهللا علي: وقال مصعب الزبريي وحممد بن سعد
عن إسحاق بن عيسى عن أيب معشر أنه ذكره فيمن شهد بدرا، قال ومل يقسم له رسول : وقد روى أمحد بن حنبل
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

) ٢(وهكذا رواه حممد بن سعد فيمن شهد بدرا وهو مملوك، فلهذا مل يسهم له بل استعمله على االسرى، فحذاه 
  .أكثر من نصيب كاملكل رجل له أسري شيئا، فحصل له 

  قال وقد كان ببدر
__________  

  .٤٦ - ٤٥/  ٦خرب سفينة واالسد رواه البيهقي يف الدالئل من طرق عن ابن املنكدر عن سفينة يف الدالئل ) ١(
عن ابن سعد وأيب يعلى والبزار وابن منده واحلاكم وصححه والبيهقي وأيب  ٦٥/  ٢وذكره السيوطي يف اخلصائص 

  .عن سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلهنعيم كلهم 
  .أعطاه، واحلذوة العطية: حذاه) ٢(

ثالثة غلمان غريه، غالم لعبد الرمحن بن عوف، وغالم حلاطب بن أيب بلتعة، وغالم لسعيد بن معاذ، فرضخ هلم ومل 
  .يقسم

  . كتاب ابن إسحاقوليس له ذكر فيمن شهد بدرا يف كتاب الزهري، وال يف: قال أبو القاسم البغوي
استعمل رسول اهللا : عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب سربة عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب جهم قال: وذكر الواقدي

  .املتاع والسالح والنعم والشاء ومجع الذرية ناحية) ١(شقران مواله على مجيع ما وجد يف رحال املريسيع من رثة 
ن عامر، ثنا مسلم بن خالد، عن عمرو بن حيىي املازين، عن أبيه عن شقران موىل ثنا أسود اب: وقال االمام أمحد

متوجها إىل خيرب على محار يصلي  -يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم  -رأيته : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .عليه، يومئ إمياء

  .ويف هذه االحاديث شواهد أنه رضي اهللا عنه شهد هذه املشاهد
مسعت شقران : الترمذي عن زيد بن أخزم عن عثمان بن فرقد، عن جعفر بن حممد، أخربين ابن أيب رافع قال وروى
  .أنا واهللا طرحت القطيفة حتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف القرب: يقول

ى القطيفة الذي اختذ قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألق: وعن جعفر بن حممد، عن أبيه قال
  .شقران

  .مث قال الترمذي حسن غريب
وقد تقدم أنه شهد غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونزل يف قربه، وأنه وضع حتته القطيفة اليت كان يصلي 

  .واهللا ال يلبسها أحد بعدك: عليها وقال



  .موتا باملدينة يف أيام الرشيدالغابة أنه انقرض نسله فكان آخرهم ] أسد [ وذكر احلافظ أبو احلسن بن االثري يف 
  بن أيب ضمرية احلمريي، أصابه سيب يف اجلاهلية فاشتراه النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٢(ومنهم ضمرية 

  .وكانت له دار بالبقيع، وولد: فأعتقه، ذكره مصعب الزبريي قال
جده ضمرية أن رسول اهللا مر  قال عبد اهللا بن وهب عن ابن أيب ذئب عن حسني بن عبد اهللا بن ضمرية عن أبيه عن

يا رسول اهللا فرق بيين وبني ابين، : قالت" ما يبكيك ؟ أجائعة أنت، أعارية أنت : " بأم ضمرية وهي تبكي فقال هلا
مث أرسل إىل الذي عنده ضمرية فدعاه فابتاعه منه ببكر قال ابن أيب " ال يفرق بني الوالدة وولدها " فقال رسول اهللا 
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من حممد رسول اهللا اليب ضمرية وأهل بيته، أن : كتابا عندهذئب مث أقرأين 

رسول اهللا أعتقهم، وأهنم أهل بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند رسول اهللا، وإن أحبوا رجعوا إىل قومهم، فال 
  ).٣(يب بن كعب يعرض هلم إال حبق، ومن لقيهم من املسلمني فليستوص هبم خريا، وكتب أ

  .ومنهم طهمان، ويقال ذكوان
  .ويقال مهران ويقال ميمون، وقيل كيسان، وقيل باذام

__________  
  .ما يسقط من متاع البيت: الرثة) ١(
  .أبو ضمرية: يف الطربي وكامل ابن االثري) ٢(

  .قيل من عجم الفرس
له يف بعض وقائعه فأعتقه وكتب له كتابا امسه راح من ولد بشتاسب وقع يف قسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ

  .بالوصية
 ٦٧٠رقم  ٤وج  ٤٢٠٤رقم  ٢أوعز إليه يف االصابة ج  ٢٣٢/  ٥و  ٤٧/  ٣أسد الغابة : راجع النص يف) ٣(

  .عن املواهب اللدنية ٦٩/  ١يف ترمجة أيب ضمرية واجلمهرة 
  .٦٤واملعارف البن قتيبة ص 

رواه " إن الصدقة ال حتل يل وال الهل بييت، وإن موىل القوم من أنفسهم : " روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
عن منجاب بن احلارث وغريه، عن شريك، عن عطاء بن السائب، عن إحدى بنات علي بن أيب طالب : البغوي

  .حدثين موىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم يقال له طهمان أو ذكوان: وهي أم كلثوم بنت علي قالت
  .رسول اهللا قال قال
  .فذكره

  .ومنهم عبيد موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
عن عبيد موىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم ) ١(عن شعبة، عن سليمان التيمي عن شيخ : قال أبو داود الطيالسي

  .قلت هل كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأمر بصالة سوى املكتوبة ؟ قال صالة بني املغرب والعشاء: قال
  .ال أعلم روى غريه: ال أبو القاسم البغويق

  وليس: قال ابن عساكر
  .كما قال

حدثنا عبد االعلى بن محاد، ثنا محاد بن سلمة، عن سليمان التيمي، عن عبيد : مث ساق من طريق أيب يعلى املوصلي
 عليه وسلم بقدح فقال موىل رسول اهللا أن امرأتني كانتا صائمتني، وكانتا تغتابان الناس، فدعا رسول اهللا صلى اهللا



وقد رواه " إن هاتني صامتا عن احلالل وأفطرتا على احلرام " فقاءا قيحا ودما وحلما عبيطا مث قال " قيئا " هلما 
عن يزيد بن هارون، وابن أيب عدي عن سليمان التيمي، عن رجل حدثهم يف جملس أيب عثمان، عن : االمام أمحد

  .عبيد موىل رسول اهللا فذكره
 -أو عبيد  -كنت مع أيب عثمان فقال رجل حدثين سعيد : عن غندر، عن عثمان بن غياث قال: اه أمحد أيضاورو

  ).٢(عثمان يشك موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكره 
  .ومنهم فضالة موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

ب عمر بن عبد العزيز إىل أيب بكر حممد كت: حدثين عتبة بن خرية االشهلي قال: أنبأنا الواقدي: قال حممد بن سعيد
وكان فضالة : بن عمرو بن حزم أن افحص يل عن خدم رسول اهللا من الرجال والنساء ومواليه، فكتب إليه قال

  .موىل له مياين نزل الشام بعد
  .وكان أبو مويهبة مولدا من مولدي مزينة فأعتقه

  .من هذا الوجهمل أجد لفاضلة ذكرا يف املوايل إال : قال ابن عساكر
  .ومنهم قفيز أوله قاف وآخره زاي

أنبأنا سهل بن السري، ثنا أمحد بن حممد بن املنكدر، ثنا حممد بن حيىي، عن حممد بن : قال أبو عبد اهللا بن منده
  .سليمان احلراين، عن زهري بن حممد، عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أنيس

  .ما يقال له قفيز، تفرد به حممد بن سليمانكان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غال: قال
  ومنهم كركرة، كان على ثقل النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض غزواته وقد ذكره أبو بكر بن حزم فيما كتب

__________  
  .مرة عن شيخ عن عبيد، ومرة عن رجل عن عبيد ومل يذكر امسه: هكذا وقع يف االصابة يف ترمجته) ١(
)٤٤٨/  ٢.(  
وعبيد  ١٨٧ - ١٨٦/  ٦والبيهقي يف الدالئل من طرق عن عبيد ج ) ٤٣٠/  ٥(خرجه أمحد يف مسنده أ) ٢(

  .له صحبة وذكره ابن السكن يف الصحابة: ذكره ابن حبان قال

  .به إىل عمر بن عبد العزيز
على ثقل النيب  كان: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن سامل بن أيب اجلعد، عن عبد اهللا بن عمرو قال: قال االمام أمحد

فنظروا فإذا عليه عباءة قد غلها، أو كساء " هو يف النار " صلى اهللا عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال 
  .قد غله

  .رواه البخاري عن علي بن املديين عن سفيان
  .وقصته شبيهة بقصة مدعم الذي أهداه رفاعة من بين النصيب كما سيأيت: قلت

  .ومنهم كيسان
أتيت أم كلثوم بنت علي : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا ابن فضيل، عن عطاء بن السائب قال: بغويقال ال
حدثين موىل للنيب صلى اهللا عليه وسلم يقال له كيسان قال له النيب صلى اهللا عليه وسلم يف شئ من أمر : فقالت

  ".ا فال تأكل الصدقة إنا أهل بيت هنينا أن نأكل الصدقة، وإن موالنا من أنفسن" الصدقة 
  .ومنهم مابور القبطي اخلصي، أهداه له صاحب اسكندرية مع مارية وشريين والبغلة

  .وقد قدمنا من خربه يف ترمجة مارية رضي اهللا عنهما ما فيه كفاية



 أهداه رفاعة بن زيد اجلذامي، قتل يف حياة النيب صلى اهللا عليه) ١(ومنهم مدعم، وكان أسود من مولدي حسمى 
  .وسلم، وذلك مرجعهم من خيرب

فلما وصلوا إىل وادي القرى فبينما مدعم حيط عن ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رحلها، إذ جاءه سهم عاثر 
  .فقتله) ٢(

كال والذي نفسي بيده، إن الشملة اليت : " هنيئا له الشهادة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال الناس
فقال  -أو شراكني  -فلما مسعوا ذلك جاء رجل بشراك " لتشتعل عليه نارا  -مل تصبها املقاسم  -يرب أخذها يوم خ

من حديث مالك، عن ثور بن يزيد، عن : أخرجاه" شراك من نار، أو شراكان من نار " النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .أيب الغيث، عن أيب هريرة

نه أم كلثوم بنت علي يف حترمي الصدقة على بين هاشم ومواليهم ومنهم مهران ويقال طهمان، وهو الذي روت ع
  .كما تقدم

  .ومنهم ميمون وهو الذي قبله
  .ومنهم نافع مواله

أنبأنا أبو الفتح املاهاين، أنبأنا شجاع الصويف، أنبأنا حممد بن إسحاق، أنبأنا أمحد بن حممد : قال احلافظ ابن عساكر
بن مروان، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا أبو مالك االشجعي، عن يوسف بن ميمون  بن زياد، حدثنا حممد بن عبد امللك

  .عن نافع موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال يدخل اجلنة شيخ زان، وال مسكني متكرب، وال منان بعمله : " قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".على اهللا عز وجل 
  .وح، ويقال نافع بن مسروحومنهم نفيع، ويقال مسر

  والصحيح نافع بن احلارث بن
__________  

  ).معجم البلدان(أرض ببادية الشام بينها وبني وادي القرى ليلتان تنزهلا جذام : حسمى) ١(
  .سهم غرب: يف الطربي) ٢(

  .أي ال يعرف من رماه

  .هو ثقيف أبو بكرة الثقفيكلدة بن عمرو بن عالج بن سلمة بن عبد العزى بن غرية بن عوف بن قيس، و
  .وأمه مسية أم زياد

تدىل هو ومجاعة من العبيد من سور الطائف، فأعتقهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان نزوله يف بكرة فسماه 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبا بكرة

  . أيب برزة االسلميوكان رجال صاحلا آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني: قال أبو نعيم
وهو الذي صلى عليه بوصيته إليه، ومل يشهد أبو بكرة وقعة اجلمل، وال أيام صفني، وكانت وفاته يف سنة : قلت

  .إحدى ومخسني، وقيل سنة اثنتني ومخسني
  .ومنهم واقد، أو أبو واقد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عمرو بن محدان، ثنا احلسن بن سفيان، ثنا حممد بن حيىي بن عبد الكرمي،  حدثنا أبو: قال احلافظ أبو نعيم االصبهاين
، عن رجل من قريش من أهل املدينة عن )١(حدثنا احلسني بن حممد، ثنا اهليثم بن محاد عن احلارث بن غسان 



اهللا فقد ذكر  من أطاع: " زاذان عن واقد موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .اهللا

  ".وإن قلت صالته وصيامه وتالوته القرآن، ومن عصى اهللا فلم يذكره وإن كثرت صالته وصيامه وتالوته القرآن 
  .ومنهم هرمز أبو كيسان، ويقال هرمز أو كيسان، وهو الذي يقال فيه طهمان كما تقدم

: ة بنت علي، أو أم كلثوم بنت علي قالتوقد قال ابن وهب ثنا علي بن عباس، عن عطاء بن السائب، عن فاطم
  .مسعت موىل لنا يقال له هرمز يكىن أبا كيسان

إنا أهل بيت ال حتل لنا الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا فال : " قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ".تأكلوا الصدقة 

دخلت على أم كلثوم : عطاء بن السائب قالوقد رواه الربيع بن سليمان، عن أسد بن موسى، عن ورقاء، عن 
  فقالت

  ".إنا ال نأكل الصدقة : " إن هرمز أو كيسان حدثنا أن رسول اهللا قال
شهد : ثنا منصور بن أيب مزاحم، ثنا أبو حفص االبار، عن ابن أيب زياد عن معاوية قال: وقال أبو القاسم البغوي

: عليه وسلم يقال له هرمز فأعتقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدرا عشرون مملوكا، منهم مملوك للنيب صلى اهللا
  ".إن اهللا قد أعتقك، وإن موىل القوم من أنفسهم، وإنا أهل بيت ال نأكل الصدقة فال تأكلها " 

أنبأنا سليمان بن عبيد اهللا الرقي، أنبأنا حممد بن : ومنهم هشام موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حممد بن سعد
  .أيوب الرقي، عن سفيان، عن عبد الكرمي، عن أيب الزبري عن هشام موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

" فتمتع هبا " إهنا تعجبين، قال : قال" طلقها " جاء رجل فقال يا رسول اهللا إن امرأيت ال تدفع يد المس، قال : قال
زبري، عن موىل بين هاشم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ابن منده وقد رواه مجاعة عن سفيان الثوري، عن أيب ال

  .ومل يسمه
  .ورواه عبيد اهللا بن عمرو عن عبد الكرمي عن أيب الزبري عن جابر

  .ومنهم يسار
  .ويقال إنه الذي قتله العرنيون وقد مثلوا به

  وقد ذكر الواقدي بسنده عن
__________  

  .٢١٦/  ٤عتبان، يف ترمجة أيب واقد : يف االصابة) ١(

يعقوب بن عتبة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذه يوم قرقرة الكدر مع نعم بين غطفان وسليم، فوهبه الناس 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبله منهم، النه رآه حيسن الصالة فأعتقه، مث قسم يف الناس النعم فأصاب كل 

  .إنسان منهم سبعة أبعرة،، وكانوا مائتني
أبو احلمراء موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وخادمه، وهو الذي يقال إن امسه هالل بن احلارث، وقيل ابن  ومنهم

  .مظفر وقيل هالل بن احلارث بن ظفر السلمي، أصابه سيب يف اجلاهلية
ن يونس ثنا أمحد بن حازم، أنبانا عبد اهللا بن موسى، والفضل بن دكني، ع: وقال أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم

رابطت املدينة سبعة أشهر كيوم، فكان النيب صلى اهللا عليه : بن أيب إسحاق عن أيب داود القاص عن أيب احلمراء قال
الصالة الصالة، إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت : " وسلم يأيت باب علي وفاطمة كل غداة فيقول



  بيد اهللا بن موسى،قال أمحد بن حازم، وأنبأنا ع" ويطهركم تطهريا 
مر النيب صلى اهللا : عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب داود عن أيب احلمراء قال -واللفظ له  -والفضل بن دكني 

وقد رواه ابن ماجه " من من غشنا فليس منا ! غششته : " عليه وسلم برجل عنده طعام يف وعاء فأدخله يده، فقال
  .عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب نعيم به

  .وليس عنده سواه
  .وأبو داود هذا هو نفيع بن احلارث االعمى أحد املتروكني الضعفاء

أبو احلمراء صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم امسه هالل بن احلارث، كان : قال عباس الدوري، عن ابن معني
  .يكون حبمص، وقد رأيت هبا غالما من ولده وقال غريه كان منزله خارج باب محص

  .كان أبو احلمراء يف املوايل: ل أبو الوازع عن مسرةوقا
  .ومنهم أبو سلمى راعي النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويقال أبو سالم وامسه حريث

ثنا كامل بن طلحة، ثنا عباد بن عبد الصمد، حدثين أبو سلمة راعي النيب صلى اهللا عليه : قال أبو القاسم البغوي
من لقي اهللا يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول : " اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول اهللا صلى : وسلم قال

  ".اهللا، وآمن بالبعث واحلساب، دخل اجلنة 
أنا مسعت هذا منه غري : قلنا أنت مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فأدخل أصبعيه يف أذنيه مث قال

  .مرة، وال مرتني، وال ثالث، وال أربع
  .يورد له ابن عساكر سوى هذا احلديث مل

  .وقد روى له النسائي يف اليوم والليلة آخر، وأخرج له ابن ماجه ثالثا
  .ومنهم أبو صفية موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم

ثنا أمحد بن املقدام، ثنا معتمر، ثنا أبو كعب، عن جده بقية عن أيب صفية موىل النيب صلى : قال أبو القاسم البغوي
 عليه وسلم أنه كان يوضع له نطع وجياء بزبيل فيه حصى فيسبح به إىل نصف النهار، مث يرفع فإذا صلى االوىل اهللا

  .سبح حىت ميسي
  .ومنهم أبو ضمرية موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم والد ضمرية املتقدم، وزوج أم ضمرية

  .وقد تقدم يف ترمجة ابنه طرف من ذكرهم وخربهم يف كتاهبم
أنبأنا إمساعيل بن عبد اهللا بن أويس املدين، حدثين حسني بن عبد اهللا بن أيب ضمرية : حممد بن سعد يف الطبقاتوقال 

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: أن الكتاب الذي كتبه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اليب ضمرية
لعرب، وكانوا ممن أفاء اهللا على رسوله كتاب من حممد رسول اهللا اليب ضمرية وأهل بيته، إهنم كانوا أهل بيت من ا

  .فأعتقهم
  مث خري أبا ضمرية إن

  أحب أن يلحق بقومه فقد أذن له، وإن أحب أن ميكث مع رسول اهللا فيكونوا من أهل بيته، فاختار
  .اهللا ورسوله ودخل يف االسالم، فال يعرض هلم أحد إال خبري
فهو موىل رسول اهللا :  بن كعب قال إمساعيل بن أيب أويسومن لقيهم من املسلمني فليستوص هبم خريا، وكتب أيب

  .صلى اهللا عليه وسلم، وهو أحد محري
وخرج قوم منهم يف سفر ومعهم هذا الكتاب فعرض هلم اللصوص، فأخذوا ما معهم فأخرجوا هذا الكتاب إليهم 



  .فأعلموهم مبا فيه، فقرأوه فردوا عليهم ما أخذوا منهم ومل يغرضوا هلم
د حسني بن عبد اهللا بن أيب ضمرية إىل املهدي أمري املؤمنني وجاء معه بكتاهبم هذا، فأخذه املهدي فوضعه قال ووف

  .على بصره، وأعطى حسينا ثالمثائة دينار
  .ومنهم أبو عبيد مواله عليه الصالة والسالم

 عبيد أنه طبخ لرسول اهللا حدثنا عفان، ثنا أبان العطار، ثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أيب: قال االمام أمحد
ناولين : " فناولته فقال" ناولين ذراعها : " صلى اهللا عليه وسلم قدرا فيها حلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

والذي نفسي بيده لو : " فقلت يا نيب اهللا كم للشاة من ذراع ؟ قال" ناولين ذراعها " فناولته فقال " ذراعها 
ورواه الترمذي يف الشمائل عن بندار، عن مسلم بن إبراهيم، عن أبان بن " ا ما دعوت به سكت العطيتين ذراعه

  .يزيد العطار به
ومنهم أبو عشيب، ومنهم من يقول أبو عسيب، والصحيح االول، ومن الناس من فرق بينهما وقد تقدم أنه شهد 

  .ة بن شعبةالصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحضر دفنه، وروى قصة املغري
وقال احلارث بن أيب أسامة، ثنا يزيد بن هارون، ثنا مسلم بن عبيد، أبو نصرية، قال مسعت أبا عسيب موىل رسول 

أتاين جربيل باحلمى والطاعون، فأمسكت احلمى : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
وكذا رواه االمام " طاعون شهادة الميت ورمحة هلم ورجس على الكافر باملدينة وأرسلت الطاعون إىل الشام، فال

  .عن يزيد بن هارون: أمحد
وقال أبو عبد اهللا بن منده، أنبأنا حممد بن يعقوب، ثنا حممد بن إسحاق الصاغاين، ثنا يونس بن حممد، ثنا حشرج بن 

خرج رسول اهللا صلى :  عليه وسلم قالنباتة حدثين أبو نصرية البصري عن أيب عسيب موىل رسول اهللا صلى اهللا
اهللا عليه وسلم ليال فمر يب فدعاين مث مر بأيب بكر فدعاه فخرج إليه، مث مر بعمر فدعاه فخرج إليه، مث انطلق ميشي 

فجاء به موضعه فأكل رسول " أطعمنا بسرا : " حىت دخل حائطا لبعض االنصار، فقال رسول اهللا لصاحب احلائط
  فأخذ عمر العذق" إن هذا النعيم، لتسألن يوم القيامة عن هذا : " عا مث دعا مباء فشرب منه، مث قالاهللا وأكلوا مجي

نعم إال من ثالثة، " يا نيب اهللا إنا ملسؤولون عن هذا يوم القيامة ؟ قال : فضرب به االرض حىت تناثر البسر، مث قال
  .خرقة يستر هبا الرجل عورته

  ". -يعين من احلر والقر  -جر يدخل فيه أو كسرة يسد هبا جوعته، أو ح
  .عن شريح عن حشرج: ورواه االمام أمحد

مسعت ميمونة : عن موسى بن إمساعيل، حدثتنا سلمة بنت أبان الفريعية قالت: وروى حممد بن سعد يف الطبقات
وكان  كان أبو عسيب يواصل بني ثالث يف الصيام، وكان يصلي الضحى قائما فعجز،: بنت أيب عسيب قالت

  .يصوم أيام البيض
  .قالت وكان يف سريره جلجل فيعجز صوته حني يناديها به، فإذا حركه جاءت

  .ومنهم أبو كبشة االمناري من أمنار مذحج على املشهور، موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .يف امسه أقوال أشهرها أن امسه سليم، وقيل عمرو بن سعد، وقيل عكسه

  .وس، وكان ممن شهد بدرا، قاله موسى بن عقبة عن الزهريوأصله من مولدي أرض د
  .وذكره ابن إسحاق والبخاري والواقدي ومصعب الزبريي وأبو بكر بن أيب خيثمة

زاد الواقدي، وشهد أحدا وما بعدها من املشاهد، وتويف يوم استخلف عمر بن اخلطاب، وذلك يف يوم الثالثاء 



  .عشرة من اهلجرة لثمان بقني من مجادى اآلخرة سنة ثالث
ويف سنة ثالث وعشرين تويف أبو كبشة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد تقدم عن : وقال خليفة بن خياط

أيب كبشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا مر يف ذهابه إىل تبوك باحلجر جعل الناس يدخلون بيوهتم، فنودي 
ما يدخلكم على هؤالء القوم الذين : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن الصالة جامعة، فاجتمع الناس فقال

إال أنبئكم " نعجب منهم يا رسول اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فقال رجل" غضب اهللا عليهم ؟ 
  .احلديث" بأعجب من ذلك ؟ رجل من أنفسكم ينبئكم مبا كان قبلكم، وما هو كائن بعدكم 

حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن معاوية بن صاحل، عن أزهر بن سعيد احلرازي مسعت أبا كبشة : أمحدوقال االمام 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا يف أصحابه، فدخل مث خرج وقد اغتسل، فقلنا يا رسول : االمناري قال

فأتيت بعض أزواجي فأصبتها، فكذلك  أجل، مرت يب فالنة فوقع يف نفسي شهوة النساء: " اهللا قد كان شئ ؟ قال
  فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان

  .حدثنا وكيع، ثنا االعمش، عن سامل بن أيب اجلعد، عن أيب كبشة االمناري: وقال أمحد" احلالل 
قه يف حقه، مثل هذه االمة مثل أربعة نفر، رجل أتاه اهللا ماال وعلما فهو يعمل به يف ماله وينف" قال قال رسول اهللا 

  ".ورجل أتاه اهللا علما ومل يؤته ماال فهو يقول لو كان يل مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل 
فيه ) ١(فهما يف االجر سواء، ورجل أتاه اهللا ماال ومل يؤته علما فهو حيبط : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

" ما فهو يقول لو كان يل مثل مال هذا عملت يف مثل الذي يعمل ينفقه يف غري حقه، ورجل مل يؤته اهللا ماال وال عل
  ".فهما يف الوزر سواء : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وهكذا رواه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة، وعلي بن حممد كالمها عن وكيع
  .عن ابن أيب كبشة عن أبيه ورواه ابن ماجه أيضا من وجه آخر من حديث منصور، عن سامل بن أيب اجلعد،

  .ومساه بعضهم عبد اهللا بن أيب كبشة
حدثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا حممد بن حرب، ثنا الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن أيب عامر اهلورين، عن : وقال أمحد

من أطرق "  :أيب كبشة االمناري أنه أتاه فقال أطرقين من فرسك، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ".مسلما فعقب له الفرس كان كأجر سبعني محل عليه يف سبيل اهللا عز وجل 

عن حممد بن إمساعيل، عن أيب نعيم، عن عبادة بن مسلم، عن يونس بن خباب، عن سعيد أيب : وقد روى الترمذي
نقص مال عبد  ثالث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما: البختري الطائي، حدثين أبو كبشة أنه قال

صدقة، وما ظلم عبد مبظلمة فصرب عليها إال زاده اهللا هبا عزا، وال يفتح عبد باب مسألة إال فتح اهللا عليه باب فقر، 
  .احلديث

  .وقال حسن صحيح
  وقد

__________  
  .باحلاء أحبط اهللا عمله أبطله: حيبط) ١(

  .يسري على غري هدى: باخلاء: وتروى خبطه

  .ن شعبة عن االعمش عن سامل بن أيب اجلعد عنهرواه أمحد عن غندر ع
وروى أبو داود وابن ماجه من حديث الوليد بن مسلم، عن ابن ثوبان عن أبيه عن أيب كبشة االمناري أن رسول اهللا 



  .صلى اهللا عليه وسلم كان حيتجم على هامته وبني كتفيه
قال مسعت أبا  -وهو عبد اهللا بن بسر  - سعيد حدثنا محيد بن مسعدة، ثنا حممد بن محران، عن أيب: وروى الترمذي

  ).١(كانت كمام أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بطحا : كبشة االمناري يقول
ومنهم أبو مويهبة مواله عليه السالم، كان من مولدي مزينة اشتراه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه، وال 

  .يعرف امسه رضي اهللا عنه
  .صعب الزبريي شهد أبو مويهبة املريسيع، وهو الذي كان يقود لعائشة رضي اهللا عنها بعريهاوقال أبو م

وقد تقدم ما رواه االمام أمحد وبسنده عنه يف ذهابه مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الليل إىل البقيع، فوقف 
فيه بعض الناس، أتت الفنت كقطع الليل املظلم  ليهنكم ما أنتم فيه مما: " عليه السالم فدعا هلم واستغفر هلم مث قال

يا أبا مويهبة إين خريت مفاتيح ما : " مث رجع فقال" يركب بعضها بعضا، اآلخرة أشد من االوىل، فيهنكم أنتم فيه 
حىت  -أو مثانيا  -قال فما لبث بعد ذلك إال سبعا " يفتح على أميت من بعدي واجلنة أو لقاء ريب، فاخترت لقاء ريب 

  .قبض
  .فهؤالء عبيده عليه السالم

  .وأما إماؤه عليه السالم فمنهن أمة اهللا بنت رزينة
الصحيح أن الصحبة المها رزينة كما سيأيت، ولكن وقع يف رواية ابن أيب عاصم، حدثنا عقبة بن مكرم، ثنا حممد بن 

  .لنيب صلى اهللا عليه وسلمحدثين أيب عن أمة اهللا خادم ا: موسى، حدثتنا عليلة بنت الكميت العتكية قالت
  .أن رسول اهللا سبا صفية يوم قريظة والنضري فاعتقها وأمهرها رزينة أم أمة اهللا

  .وهذا حديث غريب جدا
  .ومنهن أميمة

  .قال ابن االثري وهي موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ورى حديثها أهل الشام

ال تشرك باهللا شيئا " فأتاه رجل يوما فقال له أوصين، فقال  روى عنها جبري بن نفري أهنا كانت توضئ رسول اهللا
وإن قطعت أو حرقت بالنار، وال تدع صالة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة اهللا وذمة رسوله، وال 

  .تشربن مسكرا فإنه رأس كل خطيئة
  ).٢" (وال تعصني والديك وإن أمراك أن ختتلي من أهلك ودنياك 

بن مالك بن سلمة ) ٣(ة أم أمين وأم أسامة بن زيد بن حارثة، وهي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصني ومنهن برك
  بن عمرو بن النعمان احلبشية، غلب عليها كنيتها أم أمين وهو ابنها

__________  
  .أي الزقة بالرأس غري ذاهبة يف اهلواء: بطحا: القلنسوة: كمام) ١(
  يف كتاب تعظيم قدر الصالة وأبو علي بن السكن واحلسن بن سفيان يف مسنده أخرج احلديث حممد بن نصر) ٢(

  .وأشار إليه الترمذي يف كتاب السري
  .حصن: يف االستيعاب) ٣(

من زوجها االول عبيد بن زيد احلبشي، مث تزوجها بعده زيد بن حارثة فولدت له أسامة بن زيد، وتعرف بأم الظباء، 
اهللا عنها، وهي حاضنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب رضي ) ١(قد هاجرت اهلجرتني 



  .وقد كانت ممن ورثها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أبيه، قاله الواقدي
  .بل ورثها من أمه، وقيل بل كانت الخت خدجية فوهبتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال غريه

  .أخرت بعد النيب صلى اهللا عليه وسلموآمنت قدميا وهاجرت، وت
وتقدم ما ذكرناه من زيارة أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما إياها بعد وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأهنا بكت 

بلى، ولكن أبكي الن الوحي قد : أما تعلمني أن ما عند اهللا خري لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقالت: فقاال هلا
  .السماء، فجعال يبكيان معهاانقطع من 

كانت أم : وقال عبد اهللا بن يوسف عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري قال: وقال البخاري يف التاريخ
أمين حتضن النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت كرب، فأعتقها مث زوجها زيد بن حارثة، وتوفيت بعد النيب صلى اهللا عليه 

  .ة أشهروسلم خبمسة أشهر، وقيل ست
  .وقيل إهنا بقيت بعد قتل عمر بن اخلطاب

كانت أم أمين احلبشية : وقد رواه مسلم عن أيب الطاهر وحرملة كالمها عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال
  .فذكره

  .توفيت أم أمين يف أول خالفة عثمان بن عفان: وقال حممد بن سعد عن الواقدي
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : ن دينار، عن شيخ من بين سعد بن بكر قالوأنبأنا حيىي بن سعيد ب: قال الواقدي

  ".هذه بقية أهل بييت " وكان إذا نظر إليها قال " يا أمه " وسلم يقول الم أمين 
أم أمين أمي : " كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: وقال أبو بكر بن أيب خيثمة، أخربين سليمان بن أيب شيخ قال

  ". بعد أمي
نظرت أم أمين إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يشرب فقالت اسقين، : عن أصحابه املدنيني قالوا: وقال الواقدي
ما خدمته أطول، فقال رسول اهللا صلى اهللا : فقالت! أتقولني هذا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : فقالت عائشة
  .فجاء باملاء فسقاها" صدقت " عليه وسلم 

ملا هاجرت أم أمين : مسعت عثمان بن القاسم قال: حدثنا وهب بن جرير، ثنا أيب قال: املفضل بن غسان وقال
  أمست باملنصرف دون الروحاء وهي صائمة، فأصاهبا عطش شديد حىت

جهدها، قال فدىل عليها دلو من السماء برشاء أبيض فيه ماء، قالت فشربت فما أصابين عطش بعد، وقد تعرضت 
  .لصوم يف اهلواجر فما عطشت بعدالعطش با

ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي، ثنا مسلم بن قتيبة، عن احلسني بن حرب، عن يعلى بن عطاء، : وقال احلافظ أبو يعلى
كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخارة يبول فيها فكان إذا : عن الوليد بن عبد الرمحن، عن أم أمين قالت

يا أم أمين " فقمت ليلة وأنا عطشى فشربت ما فيها، فقال رسول اهللا " ن صيب ما يف الفخارة يا أم أمي" أصبح يقول 
إنك لن تشتكي بطنك بعد " فقالت يا رسول اهللا قمت وأنا عطشى فشربت ما فيها فقال " صيب ما يف الفخارة 

  ).٢" (يومك هذا أبدا 
  ن ابنوروى حجاج بن حممد ع: الغابة] أسد [ قال ابن االثري يف 

__________  
  .كوهنا هاجرت إىل أرض احلبشة نظر: قال ابن حجر) ١(

هي أم أمين، إمنا هي بركة بنت يسار موالة أيب  -اليت هاجرت  -أظن بركة هذه : وقال ابن عبد الرب يف هجرهتا



ابن سفيان بن حرب هاجرت مع زوجها قيس بن عبد االسد، وهو ما ذكره ابن اسحاق وابن عقبة يف مغازيه و
  .سعد

  .ليس هلذه الرواية وأمثاهلا أي وزن، فهي يف حقيقتها منافية وبعيدة عن هدي الرسول وأوامره) ٢(

كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم قدح من عيدان : جريج عن حكيمة بنت أميمة عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت
  .به فلم جيده، فقيل شربته ؟ بركةفيبول فيه يضعه حتت السرير، فجاءت امرأة امسها بركة فشربته، فطل

وقيل إن اليت شربت بوله عليه السالم إمنا : قال احلافظ أبو احلسن بن االثري" لقد احتظرت من النار حبظار " فقال 
  .هي بركة احلبشية اليت قدمت مع أم حبيبة من احلبشة، وفرق بينهما

  .فاهللا أعلم
فكاتبوها فاشترهتا عائشة منهم فأعتقتها فثبت والؤها هلا ) ١(جحش فأما بريرة فإهنا كانت آلل أيب أمحد بن : قلت

  .كما ورد احلديث بذلك يف الصحيحني، ومل يذكرها ابن عساكر
كان : روى معاوية، عن هشام، عن سفيان، عن جعفر بن حممد، عن أبيه قال: ومنهن خضرة ذكرها ابن منده فقال

ثنا فائد موىل عبد اهللا عن عبد : ة وقال حممد بن سعد عن الواقديللنيب صلى اهللا عليه وسلم خادم يقال هلا خضر
  كان خدم رسول اهللا: بن علي بن أيب رافع عن جدته سلمى قالت) ٢(اهللا 

  ).٣(أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت أسعد، أعتقهن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلهن 
بنت الكميت ) ٤(روت حديثها عليلة : الغابة] أسد [ ومنهن خليسة موالة حفصة بنت عمر، قال ابن االثري يف 

عن جدهتا عن خليسة موالة حفصة يف قصة حفصة، وعائشة مع سودة بنت زمعة ومزحهما معها بأن الدجال قد 
  .خرج

فأخربتاه مبا كان من أمر " ما شأنكما ؟ : " فاختبأت يف بيت كانوا يوقدون فيه واستضحكتا، وجاء رسول اهللا فقال
فخرجت وجعلت تنفض " ال، وكأن قد خرج " يا رسول اهللا أخرج الدجال ؟ فقال : فذهبت إليها فقالتسودة، 

  .عنها بيض العنكبوت
هلا ذكر يف إسالم سلمان وإعتاقها إياه، وتعويضه عليه : خليسة موالة سليمان الفارسي وقال: وذكر ابن االثري

  .ييزاالسالم هلا بأن غرس هلا ثالمثائة فسيلة، ذكرهتا مت
  .ومنهن خولة خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم، كذا قال ابن االثري

وقد روى حديثها احلافظ أبو نعيم من طريق حفص بن سعيد القرشي عن أمه عن أمها خولة وكانت خادم النيب 
  .ا بهصلى اهللا عليه وسلم، فذكر حديثا يف تأخر الوحي بسبب جرو كلب مات حتت سريره عليه السالم ومل يشعرو

وهذا غريب، واملشهور يف سبب نزوهلا ) * والضحى والليل إذا سجى* (فلما أخرجه جاء الوحي، فنزل قوله تعاىل 
  .غري ذلك واهللا أعلم

  .ومنهن رزينة، قال ابن عساكر والصحيح أهنا كانت لصفية بنت حيي، وكانت ختدم النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

كانت موالة لقوم من االنصار، وكان : كانت موالة لبعض بين هالل، وقال ابن حجر: قال ابن عبد الرب) ١(
  ).٢٥١/  ٤انظر ترمجتها يف االصابة (زوجها موىل اليب أمحد بن جحش 

  .كذا يف االصل ورواية ابن سعد، ويف اخلالصة موىل عبادل وهو عبيد اهللا بن علي بن أيب رافع عنه) ٢(



  .٢٨٥/  ٤واالصابة  ٤٩٧/  ١طبقات ابن سعد ) ٣(
  .عليكة: يف االصابة) ٤(

  وقد تقدم يف ترمجة ابنتها أمة اهللا أنه عليه السالم أمهر صفية بنت حيي أمها رزينة،: قلت
ثنا أبو سعيد اجلشمي، حدثتنا عليلة بنت الكميت : فعلى هذا يكون أصلها له عليه السالم وقال احلافظ أبو يعلى

ثتين أمة اهللا بنت رزينة موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى حد: قالت مسعت أمي أمينة قالت
أشهد : اهللا عليه وسلم سىب صفية يوم قريظة والنضري حني فتح اهللا عليه، فجاء يقودها سبية، فلما رأت النساء قالت

  .أن ال إله إال اهللا، وأنك رسول اهللا
  .خطبها وتزوجها وأمهرها رزينة فأرسلها وكان ذراعها يف يده، فأعتقها مث

هكذا وقع يف هذا السياق، وهو أجود مما سبق من رواية ابن أيب عاصم ولكن احلق أنه عليه السالم اصطفى صفية 
من غنائم خيرب، وأنه أعتقها وجعل عتقها صداقها وما وقع يف هذه الرواية يوم قريظة والنضري ختبيط فإهنما يومان، 

  .بينهما سنتان
  .أعلمواهللا 

أخربنا ابن عبدان، أنبأنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا علي بن احلسن : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي يف الدالئل
  .السكري، ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري

يا أمة اهللا : قلت المة اهللا بنت رزينة موالة رسول اهللا: حدثتنا عليلة بنت الكميت العتكية عن أمها أمينة قالت
نعم كان يعظمه ويدعو برضعائه ورضعاء : عت أمك تذكر أهنا مسعت رسول اهللا يذكر صوم عاشوراء ؟ قالتأمس

  .له شاهد يف الصحيح" ال ترضعيهم إىل الليل : " ابنته فاطمة فيتفل يف أفواههم ويقول المهاهتم
ا سألت رسول اهللا صلى ومنهن رضوى، قال ابن االثري روى سعيد بن بشري، عن قتادة، عن رضوى بنت كعب أهن

  .رواه أبو موسى املديين" ما بذلك بأس : " اهللا عليه وسلم عن احلائض ختضب، فقال
  .ومنهن رحيانة بنت مشعون القرظية، وقيل النضرية، وقد تقدم ذكرها بعد أزواجه رضي اهللا عنهن

  .ومنهن رزينة والصحيح رزينة كما تقدم
عليه وسلم، روت عنه حديثا يف اللقطة، وعنها طارق بن عبد الرمحن روى  ومنهن سانية موالة رسول اهللا صلى اهللا

  .الغابة] أسد [ حديثها أبو موسى املديين هكذا ذكر ابن االثري يف 
  .ومنهن سديسة االنصارية، وقيل موالة حفصة بنت عمر

قال ابن االثري رواه " جهه إن الشيطان مل يلق عمر منذ أسلم إال خر لو: " روت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
عبد الرمحن بن الفضل بن املوفق عن أبيه عن إسرائيل عن االوزاعي عن سامل عن سديسة، ورواه إسحاق بن يسار 

  .عن الفضل
  .فقال عن سديسة عن حفصة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، فذكره رواه أبو نعيم وابن منده

صلى اهللا عليه وسلم، روت عنه حديثا يف فضل احلمل والطلق ومنهن سالمة حاضنة إبراهيم بن رسول اهللا 
والرضاع والسهر، فيه غرابة ونكارة من جهة إسناده ومتنه، رواه أبو نعيم وابن منده من حديث هشام بن عمار بن 

  .نصري خطيب دمشق عن أبيه عمرو بن سعيد اخلوالين عن أنس عنها
  .ذكرها ابن االثري



كنت أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه : مرأة أيب رافع كما رواه الواقدي عنها أهنا قالتومنهن سلمى وهي أم رافع ا
  .وسلم أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد فأعتقنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلنا

وىل ابن أيب قال االمام أمحد حدثنا أبو عامر وأبو سعيد موىل بين هاشم، ثنا عبد الرمحن بن أيب املوايل، عن فائد م
ما مسعت قط أحدا يشكوا إىل رسول اهللا صلى اهللا : رافع عن جدته سلمى خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

  ".أخضبهما باحلناء " ويف رجليه إال قال " احتجم " عليه وسلم وجعا يف رأسه إال قال 
ن حديث زيد بن اخلباب كالمها عن فائد من حديث ابن أيب املوايل والترمذي وابن ماجه م: وهكذا رواه أبو داود

  .عن مواله عبيد اهللا بن علي بن أيب رافع عن جدته سلمى به
  .وقال الترمذي غريب إمنا نعرف من حديث فائد

  .وقد روت عدة أحاديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يطول ذكرها واستقصاؤها
  .قال مصعب الزبريي وقد شهدت سلمى وقعة حنني

فتعجبه، وقد تأخرت إىل بعد موته عليه ) ١(د أهنا كانت تطبخ للنيب صلى اهللا عليه وسلم احلريرة وقد ور: قلت
السالم، وشهدت وفاة فاطمة رضي اهللا عنها، وقد كانت أوال لصفية بنت عبد املطلب عمته عليه السالم، مث 

  .صارت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بلت إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد شهدت غسل فاطمة وكانت قابلة أوالد فاطمة وهي اليت ق

  .وغسلتها مع زوجها علي بن أيب طالب وأمساء بنت عميس امرأة الصديق
حدثنا أبو النضر، ثنا إبراهيم بن سعد، عن حممد بن إسحاق، عن عبيد اهللا بن علي بن أيب : وقد قال االمام أمحد

اشتكت فاطمة عليها السالم شكواها الذي قبضت فيه، فكنت أمرضها، فأصبحت : رافع عن أبيه عن سلمى قالت
  يوم كمثل ما يأتيها يف شكواها ذلك، قالت

يا أمه اسكيب يل غسال، فسكبت هلا غسال فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تغتسل، : وخرج علي لبعض حاجته فقالت
مه قدمي يل فراشي وسط البيت، ففعلت واضطجعت يا أمه أعطين ثيايب اجلدد فلبستها، مث قالت يا أ: مث قالت

يا أمه إين مقبوضة اآلن وقد تطهرت فال يكشفين أحد، : فاستقبلت القبلة وجعلت يدها حتت خدها مث قالت
  .فقبضت مكاهنا

  .قالت فجاء علي فأخربته
  .وهو غريب جدا

وقدمنا أن املقوقس صاحب اسكندرية ومنهن شريين، ويقال سريين أخت مارية القبطية خالة إبراهيم عليه السالم، 
وامسه جريج بن مينا أهدامها مع غالم امسه مابور وبغلة يقال هلا الدلدل فوهبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .حلسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد الرمحن بن حسان
 صلى اهللا عليه وسلم عنقودة رواه ومنهن عنقودة أم مليح احلبشية جارية عائشة، كان امسها عنبة فسماها رسول اهللا

  .أبو نعيم
  ).٢(ويقال امسها غفرية 
__________  

  .العساء املطبوخ من الدقيق والدسم واملاء: احلريرة) ١(
عنبة مساها النيب صلى اهللا عليه وآله عنقودة، وجعل عنقودة أخرى جارية عائشة وهي اليت : يف االصابة قال) ٢(



  .ل عن املستغفري يف حديث ارسال معاذ إىل اليمن ووصية النيب صلى اهللا عليه وآله لهأوردها أبو موسى يف الذي
  .ومن طريق ابن عمر ذكرها غفرية

  ).٣٧١/  ٤االصابة (

* إذا أويت إىل فراشك فاقرئي : " قالت قال يل رسول اهللا -يعن مرضعه  -فروة ظئر النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .ذكرها أبو أمحد العسكري، قاله ابن االثري يف الغابة" ا براءة من الشرك فإهن) * قل يا أيها الكافرون(

فأما فضة النوبية فقد ذكر االثري يف الغابة أهنا كانت موالة لفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث أورد 
ابن عباس يف قوله تعاىل بإسناد مظلم عن حمبوب بن محيد البصري، عن القاسم بن هبرام، عن ليث، عن جماهد، عن 

أن احلسن واحلسني : مث ذكر ما مضمونه]  ٨: االنسان) * [ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا* (
إن برآ مما : مرضا فعادمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعادمها عامة العرب، فقالوا لعلي لو نذرت ؟ فقال علي

  الت فاطمة كذلك،هبما صمت هللا ثالثة أيام، وق
  .وقالت فضة كذلك

  .فألبسهما اهللا العافية فصاموا
وذهب علي فاستقرض من مشعون اخليربي ثالثة آصع من شعري، فهيأو منه تلك الليلة صاعا فلما وضعوه بني 

  .أطعموا املسكني أطعمكم اهللا على موائد اجلنة: أيديهم للعشاء وقف على الباب سائل فقال
ذلك الطعام وطووا، فلما كانت الليلة الثانية صنعوا هلم الصاع اآلخر فلما وضعوه بني أيديهم  فأمرهم علي فأعطوه

  .وقف سائل فقال أطعموا اليتيم فأعطوه ذلك وطووا
  .أطعموا االسري فأعطوه وطووا ثالثة أيام وثالث ليال: فلما كانت الليلة الثالثة قال

وهذا احلديث منكر، ) * ال نريد منكم جزاء وال شكورا* (إىل قوله * ) هل أتى على االنسان* (فأنزل اهللا يف حقهم 
ومن االئمة من جيعله موضوعا ويسند ذلك إىل ركة ألفاظه، وأن هذه السورة مكية واحلسن واحلسني إمنا ولدا 

  .باملدينة
  .واهللا أعلم

أر شيئا إال أين أجد ريح املسك ؟ ليلى موالة عائشة، قالت يا رسول اهللا إنك خترج من اخلالء فأدخل يف أثرك فلم 
  ".إنا معشر االنبياء تنبت أجسادنا على أرواح أهل اجلنة، فما خرج منا من ننت ابتلعته االرض : " فقال

  .رواه أبو نعيم من حديث أيب عبد اهللا املدين
  .عنها -وهو أحد اجملاهيل 

  .مارية القبطية أم إبراهيم تقدم ذكرها مع أمهات املؤمنني
  .رق ابن االثري بينها وبني مارية أم الرباب، قال وهي جارية للنيب صلى اهللا عليه وسلم أيضاوقد ف

تطأطأت للنيب صلى : حديثها عند أهل البصرة رواه عبد اهللا بن حبيب عن أم سلمى عن أمها عن جدهتا مارية قالت
  .اهللا عليه وسلم حىت صعد حائطا ليلة فر من املشركني

  .م النيب صلى اهللا عليه وسلمومارية خاد: مث قال
أهنا  -وكانت خادم النيب صلى اهللا عليه وسلم  -روى أبو بكر عن ابن عباس عن املثىن بن صاحل عن جدته مارية 

  .ما مسست بيدي شيئا قط ألني من كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قالت
  .ا أم الال أدري أهي اليت قبله: قال أبو عمر بن عبد الرب يف االستيعاب



هو ابن  -ثنا ثور  -هو ابن يونس  -ثنا عيسى ) ١(حدثنا علي بن حبر : ومنهن ميمونة بنت سعد، قال االمام أمحد
يا رسول أفتنا يف بيت : عن زياد بن أيب سودة عن أخيه أن ميمونة موالة النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت -يزيد 

أرأيت من مل يطق أن : قالت" فصلوا فيه، فإن صالة فيه كألف صالة أرض املنشر واحملشر، إئتوه : " املقدس ؟ قال
  فليهد إليه زيتا يسرح فيه، فإنه من: " يتحمل إليه أو يأتيه ؟ قال

__________  
  .علي بن حممد بن حمرز حتريف: يف النسخ املطبوعة) ١(

  ".أهدى له كان كمن صلى فيه 
لرقي، عن عيسى بن يونس، عن ثور، عن زياد، عن أخيه عثمان بن وهكذا رواه ابن ماجه عن إمساعيل بن عبد اهللا ا

  .أيب سودة عن ميمونة موالة النيب صلى اهللا عليه وسلم
وقد رواه أبو داود، عن الفضل بن مسكني بن بكري، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ثور عن زياد عن ميمونة مل 

  .يذكر أخاه فاهللا أعلم
ثنا إسرائيل عن زيد بن جبري، عن أيب يزيد الضيب عن ميمونة بنت سعد : م قاالوقال أمحد حدثنا حسني وأبو نعي

ال خري فيه، نعالن : " سئل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ولد الزنا قال: موالة النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت
  ).١" (أجاهد هبما يف سبيل اهللا أحب إيل من أن أعتق ولد الزنا 

ن عباس الدوري وابن ماجه من حديث أيب بكر بن أيب شيبة كالمها عن أيب نعيم الفضل بن وهكذا رواه النسائي ع
  .دكني به

ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا احملاريب ثنا موسى بن عبيدة، عن أيوب بن خالد عن : وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي
الرافلة يف الزينة يف غري أهلها، : " اهللا قال رسول: قالت -وكانت ختدم النيب صلى اهللا عليه وسلم  -ميمونة 

  ".كالظلمة يوم القيامة ال نور هلا 
  .ورواه الترمذي من حديث موسى بن عبيدة، وقال ال نعرفه إال من حديثه وهو يضعفه يف احلديث

  .وقد رواه بعضهم عنه فلم يرفعه
  .ومنهن ميمونة بنت أيب عسيبة أو عنبسة، قاله أبو عمرو بن منده

، كذلك روى حديثها املشجع بن مصعب أو )٢(و نعيم وهو تصحيف والصواب ميمونة بنت أيب عسيب قال أب
عبد اهللا العبدي عن ربيعة بنت يزيد، وكانت تنزل يف بين قريع عن منبه عن ميمونة بنت أيب عسيب، وقيل بنت أيب 

هللا عليه وسلم فنادت يا عائشة أغيثيين عنبسة موالة النيب صلى اهللا عليه وسلم أن امرأة من حريش أتت النيب صلى ا
ضعي يدك اليمىن على فؤادك فأمسحيه، وقويل بسم " بدعوة من رسول اهللا تسكنيين هبا وتطمنيين هبا، وأنه قال هلا 

  .قالت ربيعة فدعوت به فوجدته جيدا" اهللا اللهم داوين بدوائك، واشفين بشفائك، واغنين بفضلك عمن سواك 
  .أيب ضمرية، قد تقدم الكالم عليهم رضي اهللا عنهم ومنهن أم ضمرية زوج

  .ختدمها حني زوجها بعثمان بن عفان) ٣(ومنهن أم عياش بعثها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع ابنته 
  قال

 -حدثنا عكرمة، ثنا عبد الواحد بن صفوان، حدثين أيب صفوان، عن أبيه عن جدته أم عياش : أبو القاسم البغوي
  )٤(بعث هبا مع ابنته إىل عثمان، قالت كنت أمغث  -م النيب صلى اهللا عليه وسلم وكانت خاد

__________  



فرق ابن عبد الرب يف االستيعاب وأبو علي بن السكن بني ميمونة بنت سعد صاحبة حديث بيت املقدس ) ١(
  .وميمونة اليت روت حديث الزنا واعتربمها اثنتني

  ).٤١٣/  ٤االصابة (ثري اهنما واحدة وجزم ابن حجر وأبو نعيم وابن اال
  .ميمونة بنت أيب عنبسة: قال يف االستيعاب) ٢(
  .وهي رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله) ٣(
  .املرث والد لك: املغث) ٤(

لعثمان التمر غدوة فيشربه عشية، وأنبذه عشية فيشربه غدوة، فسألين ذات يوم فقال ختلطني فيه شيئا ؟ فقلت 
  .قال فال تعوديأجل، 

  .فهؤالء إماؤه رضي اهللا عنهن
سألت عائشة عن النبيذ : حدثنا وكيع، ثنا القاسم بن الفضل، حدثين مثامة بن حزن قال: وقد قال االمام أمحد

كنت أنبذ لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سقاء : هذه خادم رسول اهللا فسلها، جلارية حبشية، فقالت: فقالت
  .فإذا أصبح شرب منهعشاء فأوكيه، 

  .ورواه مسلم والنسائي من حديث القاسم بن الفضل به
هكذا ذكره أصحاب االطراف يف مسند عائشة، واالليق ذكره يف مسند جارية حبشية كانت ختدم النيب، وهي إما 

  .أن تكون واحدة ممن قدمنا ذكرهن، أو زائدة عليهن، واهللا تعاىل أعلم
ه وسلم الذين خدموه من الصحابة من غري مواليه فمنهم أنس بن مالك أنس بن فصل واما خدامه صلى اهللا علي

بن غنم بن عدي بن النجار االنصاري ) ١(مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عاصم 
  .النجاري أبو محزة املدين نزيل البصرة

، فما عاتبه على شئ أبدا، وال قال لشئ فعله مل خدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مدة مقامه باملدينة عشر سنني
  فعلته، وال لشئ مل يفعله أال

  .فعلته
وأمه أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام هي اليت أعطته رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقبله، وسألته 

  ".اللهم أكثر ماله وولده، وأطل عمره، وأدخله اجلنة : " أن يدعو له فقال
فقد رأيت اثنتني وأنا انتظر الثالثة، واهللا إن مايل لكثري، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على حنو من : أنسقال 

  .مائة، ويف رواية وإن كرمي ليحمل يف السنة مرتني، وإن ولدي لصليب مائة وستة أوالد
  .وقد اختلف يف شهوده بدرا

! وأين أغيب عن بدر ال أم لك : دت بدرا ؟ فقالقيل النس أشه: وقد روى االنصاري عن أبيه عن مثامة قال
  .واملشهور أنه مل يشهد بدرا لصغره، ومل يشهد أحدا أيضا لذلك

  .وشهد احلديبية وخيرب وعمرة القضاء والفتح وحنينا والطائف وما بعد ذلك
عين أنس بن مالك ي -ما رأيت أحدا أشبه صالة برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ابن أم سليم : قال أبو هريرة

-.  
وقال ابن سريين، كان أحسن الناس صالة يف سفره وحضره، وكانت وفاته بالبصرة وهو آخر من كان قد بقي فيها 

من الصحابة فيما قاله علي بن املديين، وذلك يف سنة تسعني، وقيل إحدى وقيل اثنتني وقيل ثالث وتسعني وهو 



  .االشهر، وعليه االكثر
فقد روى االمام أمحد يف مسنده حدثنا معتمر بن سليمان، عن محيد أن أنسا عمر مائة سنة غري وأما عمره يوم مات 

  .، وقيل ست، وقيل مائة وثالث سنني)٢(سنة، وأقل ما قيل ست وتسعون، وأكثر ما قيل مائة وسبع سنني 
  .فاهللا أعلم

__________  
  .عامر: يف أسد الغابة واالصابة) ١(
  .بن شبة عن حممد بن عبد اهللا االنصاري قاله البغوي عن عمر) ٢(

  .ومنهم رضي اهللا عنهم االسلع بن شريك بن عوف االعرجي
: ، قال الربيع بن بدر االعرجي عن أبيه عن جده عن االسلع قال)١(كان امسه ميمون بن سنباذ : قال حممد بن سعد

قال أصابتين جنابة يا " سلع قم فارحل يا أ" كنت أخدم النيب صلى اهللا عليه وسلم وأرحل معه، فقال ذات ليلة 
قال فتيممت وصليت، فلما " فقال قم يا أسلع فتيمم " رسول اهللا، قال فسكت ساعة وأتاه جربيل بآية الصعيد، 

قال فأراين التيمم فضرب رسول اهللا يديه إىل االرض مث نفضهما، مث " يا أسلع قم فاغتسل : " انتهيت إىل املاء قال
  مث ضرب بيديه االرض مث نفضهما فمسح هبما ذراعيه، باليمىنمسح هبما وجهه، 

  .على اليسرى، وباليسرى على اليمىن، ظاهرمها وباطنهما
  .وأراين أيب، كما أراه أبوه، كما أراه االسلع، كما أراه رسول اهللا: قال اجلميع
  .يصنع هكذا واهللا رأيت احلسن: فحدثت هبذا احلديث عوف بن أيب مجيلة فقال: قال الربيع

رواه ابن منده والبغوي يف كتابيهما معجم الصحابة من حديث الربيع بن بدر هذا، قال البغوي وال أعلمه روى 
  .غريه

املالكي املدجلي عن أبيه عن االسلع بن ) ٢(اهليثم بن رزيق  -يعين هذا احلديث  -قال ابن عساكر وقد روى 
  .شريك

ن سعد بن عبد اهللا بن عباد بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن ب) ٣(ومنهم رضي اهللا عنهم أمساء بن حارثة 
  .مالك بن أفصى االسلمي

  .وكان من أهل الصفة، قاله حممد بن سعد
  .وهو أخو هند بن حارثة، وكانا خيدمان النيب صلى اهللا عليه وسلم

هند بن حارثة، وكان هند من حدثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عبد الرمحن بن حرملة، عن حيىي بن : قال االمام أمحد
  .أصحاب احلديبية، وكان أخوه الذي بعثه رسول اهللا يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء، وهو أمساء بن حارثة

مر قومك بصيام هذا اليوم " فحدثين حيىي بن هند، عن أمساء بن حارثة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه فقال 
."  

  ".فليتموا آخر يومهم " عموا ؟ قال قال أرأيت إن وجدهتم قد ط
حدثين عبد اهللا بن أيب بكر، عن حبيب بن هند بن أمساء : وقد رواه أمحد بن خالد الوهيب، عن حممد بن إسحاق

مر قومك فليصوموا هذا اليوم، ومن وجدت " بعثين رسول اهللا إىل قوم من أسلم فقال : االسلمي، عن أبيه هند قال
  ".فليصم آخره منهم أكل يف أول يومه 

ما كنت : أنبأنا حممد بن نعيم بن عبد اهللا اجملمر، عن أبيه قال مسعت أبا هريرة يقول: قال حممد بن سعد عن الواقدي



  .أظن أن هندا وأمساء ابين حارثة إال مملوكني لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقد تويف أمساء بن حارثة يف سنة : حممد بن سعد كانا خيدمانه ال يربحان بابه مها وأنس بن مالك قال: قال الواقدي

  .ست وستني بالبصرة عن مثانني سنة
  ).٤(ومنهم بكري بن الشداخ الليثي 

  ذكر ابن منده من طريق أيب بكر اهلذيل عن عبد امللك بن
__________  

  .قال ابن منده عن علي بن سعيد العسكري أن اسم االسلع احلارث بن كعب) ١(
  .زريق: وأسد الغابة يف االصابة) ٢(
  ابن حارثة بن هند بن: وقال ابن عبد الرب...ابن سعيد بن عبد اهللا بن غياث بن سعد: عن الكليب قال) ٣(

  .وذكر هند يف نسبه غلط: قال ابن حجر...عبد اهللا
  .فهند أخوه

  = بن عامر بن  بكري بن شداد بن عامر بن امللوح بن يعمر الشداخ بن عوف بن كعب: قال الكليب يف نسبه) ٤(

: يعلى الليثي أن بكري بن شداخ الليثي كان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاحتلم فأعلم بذلك رسول اهللا وقال
فلما كان يف " اللهم صدق قوله، ولقه الظفر " إين كنت أدخل على أهلك وقد احتلمت اآلن يا رسول اهللا، فقال 

أنا : أنشد اهللا رجال عنده من ذلك علم ؟ فقام بكري فقال: خطيبا فقالزمان عمر قتل رجل من اليهود، فقام عمر 
  .قتلته يا أمري املؤمنني

فقال عمر بؤت بدمه فأين املخرج ؟ فقال يا أمري املؤمنني إن رجال من الغزاة استخلفين على أهله، فجئت فإذا هذا 
* ه ليل التمام أبيت على ترائبها وميسي خلوت بعرس* وأشعث غره االسالم مين : اليهودي عند امرأته وهو يقول

قال فصدق عمر قوله وأبطل ) ٢(فئام ينهضون إىل فئام * كأن جمامع الربالت منها ) ١(على جرد االعنة واحلزام 
  .دم اليهودي بدعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .لبكري مبا تقدم
  .ومنهم رضي اهللا عنهم بالل بن رباح احلبشى

موىل المية بن خلف، فاشتراه أبو بكر منه مبال جزيل الن كان أمية يعذبه عذابا شديدا لريتد عن  ولد مبكة وكان
االسالم فيأىب إال االسالم رضي اهللا عنه، فلما اشتراه أبو بكر أعتقه ابتغاء وجه اهللا، وهاجر حني هاجر الناس، 

  .وشهد بدرا وأحدا وما بعدمها من املشاهد رضي اهللا عنه
ببالل بن محامة وهي أمه، وكان من أفصح الناس ال كما يعتقده بعض الناس أن سينه كانت شينا، حىت  وكان يعرف

  .إن سني بالل شينا: إن بعض الناس يروي حديثا يف ذلك ال أصل له عن رسول اهللا أنه قال
  .وهو أحد املؤذنني االربعة كما سيأيت، وهو أول من أذن كما قدمنا

  .ى العيال، ومعه حاصل ما يكون من املالوكان يلي أمر النفقة عل
وملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان فيمن خرج إىل الشام للغزو، ويقال إنه أقام يؤذن اليب بكر أيام 

  .، واالول أصح وأشهر)٣(خالفته 
  .مات بدمشق سنة عشرين وله بضع وستون سنة: قال الواقدي

  ، وقيل إنه مات حبلب، والصحيح أن الذي مات حبلب)٤(ريا وقال الفالس قربه بدمشق، ويقال بدا



  .أخوه خالد
له شعر كثري، وكان ال يغري شيبه رضي اهللا ) ٥(قال مكحول حدثين من رأى بالل قال كان شديد االدمة حنيفا أجنأ 

  .عنه
  .رضي اهللا عنهما) ٦(ومنهم رضي اهللا عنهم حبة وسواء ابنا خالد 

  بوحدثنا أ: قال االمام أمحد
__________  

  .ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزمية الكناين الليثي= 
  .على قود االعنة واحلزام: يف أسد الغابة) ١(

  .عظام الصدر: والترائب
  .مجع ربلة وهي باطن الفخذ: الربالت) ٢(

  .اجلماعة من الناس: والفئام
ملا كان زمن عمر بن اخلطاب اذن له فخرج إىل : وقاالهذا ما جزم به الواقدي وابن االثري يف أسد الغابة، ) ٣(

  .الشام وبقي هبا حىت تويف
  .قرية كبرية من قرى دمشق بالغوطة: داريا) ٤(
  .من أشرف كاهله على صدره: االجنأ) ٥(
  .وهو خالد اخلزاعي ويقال العامري) ٦(

دخلنا على النيب صلى : ابنا خالد قاالمعاوية، قال وثنا وكيع، ثنا االعمش، عن سالم بن شرحبيل، عن حبة وسواء 
ال ينسأ من الرزق ما هتزهزت رؤوسكما، فإن االنسان تلده أمه " اهللا عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه، فقال 

  ".أحيمر ليس عليه قشرة، مث يرزقه اهللا عز وجل 
  .، ويقال ابن أختهومنهم رضي اهللا عنهم ذو خممر، ويقال ذو حمرب، وهو ابن أخي النجاشي ملك احلبشة

  .والصحيح االول
  .كان بعثه ليخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نيابة عنه

وكان رجال من احلبشة خيدم  -حدثنا أبو النضر، ثنا جرير، عن يزيد بن صليح، عن ذي خممر : قال االمام أمحد
  .وكان يفعل ذلك لقلة الزاد كنا معه يف سفر فأسرع السري حىت انصرف،: قال -النيب صلى اهللا عليه وسلم 

هل لكم " يا رسول اهللا قد انقطع الناس، قال فجلس وحبس الناس معه حىت تكاملوا إليه، فقال هلم : فقال له قائل
أنا جعلين اهللا فداك، : من يكلؤنا الليلة ؟ فقلت: فنزل ونزلوا فقالوا -أو قال له قائل  -" أن هنجع هجعة ؟ 

  فأخذت خبطام ناقة: قال" هاك ال تكونن لكعا " فأعطاين خطام ناقته فقال 
رسول اهللا وخطام ناقيت، فتنحيت غري بعيد فخليت سبيلهما ترعيان، فإين كذلك أنظر إليهما إذ أخذين النوم، فلم 

أشعر بشئ حىت وجدت حر الشمس على وجهي، فاستيقظت فنظرت ميينا ومشاال فإذا أنا بالراحلتني مين غري بعيد، 
م ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخبطام ناقيت، فأتيت أدىن القوم فأيقظته فقلت أصليت ؟ قال ال، فأخذت خبطا

يعين " يا بالل هل يف امليضاة ماء " فأيقظ الناس بعضهم بعضا حىت استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال 
نه التراب، فأمر بالال فأذن مث قام النيب صلى اهللا عليه نعم جعلين اهللا فداك، فأتاه بوضوء مل يلت م: االداوة، فقال

يا : وسلم فصلى الركعتني قبل الصبح وهو غري عجل، مث أمره فأقام الصالة فصلى وهو غري عجل، فقال له قائل



  ".ال، قبض اهللا أرواحنا وردها إلينا، وقد صلينا " قال : رسول اهللا أفرطنا
  .االسلمي أبو فراسومنهم رضي اهللا عنهم ربيعة بن كعب 

رسول اهللا ) ١(حدثين حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع : قال االوزاعي
، سبحان )٢(سبحان ريب وحبمده اهلوي " صلى اهللا عليه وسلم، فآتيه بوضوئه وحاجته، فكان يقوم من الليل فيقول 

فأعين على " قلت يا رسول اهللا مرافقتك يف اجلنة، قال " لك حاجة ؟  هل" فقال رسول اهللا " رب العاملني اهلوي 
  ".نفسك بكثرة السجود 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أيب، ثنا حممد بن إسحاق، حدثين حممد بن عمرو بن عطاء، عن : وقال االمام أمحد
يصلي عشاء اآلخرة فأجلس ببابه كنت أخدم رسول اهللا هناري أمجع، حىت : نعيم بن حممد، عن ربيعة بن كعب قال

: " إذا دخل بيته أقول لعلها أن حتدث لرسول اهللا حاجة، فما أزال أمسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .حىت أمل فأرجع" سبحان اهللا وحبمده 

قال " أعطك  يا ربيعة بن كعب سلين"  -ملا يرى من حقي له وخدميت إياه  -أو تغلبين عيناي فأرقد، فقال يل يوما 
  فقلت أنظر يف أمري يا رسول اهللا مث أعلمك ذلك، فقال ففكرت يف نفسي

__________  
  .على باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: يف االصابة وأسد الغابة) ١(
  .ساعة من الليل: اهلوي) ٢(

  رسول اهللا فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن يل فيها رزقا سكيفيين ويأتيين، قال فقلت أسأل
نعم يا رسول اهللا : قال فقلت" ما فعلت يا ربيعة ؟ : " الخريت فإنه من اهللا باملنزل الذي هو به، قال فجئته فقال

قال فقلت ال والذي بعثك " فقال من أمرك هبذا يا ربيعة ؟ " أسألك أن تشفع يل إىل ربك فيعتقين من النار، قال 
سلين أعطك وكنت من اهللا باملنزل الذي أنت به نظرت يف أمري فعرفت أن  باحلق ما أمرين به أحد، ولكنك ملا قلت

  .الدنيا منقطعة وزائلة، وأن يل فيها رزقا سيأتيين، فقلت أسأل رسول اهللا آلخريت
وقال " إين فاعل فأعين على نفسك بكثر السجود " فصمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طويال مث قال يل : قال

ى حدثنا أبو خيثمة، أنبأنا يزيد بن هارون، ثنا مبارك بن فضالة، ثنا أبو عمران اجلوين، عن ربيعة احلافظ أبو يعل
قال قلت يا " يا ربيعة أال تزوج ؟ " قال فقال يل ذات يوم  -وكان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم  -االسلمي 

  .ةرسول اهللا ما أحب أن يشغلين عن خدمتك شئ، وما عندي ما أعطي املرأ
  .قال فقلت بعد ذلك رسول اهللا أعلم مبا عندي مين يدعوين إىل التزويج، لئن دعاين هذه املرة الجيبنه

  .فقلت يا رسول اهللا ومن يزوجين ؟ ما عندي ما أعطي املرأة" يا ربيعة أال تزوج ؟ " قال فقال يل 
فأتيتهم، فقلت إن : اتكم فالنة، قالفقال يل انطلق إىل بين فالن فقل هلم إن رسول اهللا يأمركم أن تزوجوين فت

نعم، قالوا مرحبا برسول اهللا ومرحبا برسوله، : فالنة ؟ قال: رسول اهللا أرسلين إليكم لتزوجوين فتاتكم فالنة، قالوا
فزوجوين فأتيت رسول اهللا فقلت يا رسول اهللا أتيتك من خري أهل بيت صدقوين وزوجوين، فمن أين يل ما أعطي 

فجمعوها فأعطوين " امجعوا لربيعة يف صداقه يف وزن نواة من ذهب " ول اهللا لربيدة االسلمي صداقي ؟ فقال رس
" يا رسول اهللا قد قبلوا فمن أين يل ما أومل ؟ قال فقال رسول اهللا لربيدة : فأتيتهم فقبلوها، فأتيت رسول اهللا فقلت

" شة فقل هلا فلتدفع إليك ما عندها من الشعري انطلق إىل عائ" قال فجمعوا وقال يل " امجعوا لربيعة يف مثن كبش 
قال فأتيتها فدفعت إيل، فانطلقت بالكبش والشعري فقالوا أما الشعري فنحن نكفيك، وأما الكبش فمر أصحابك 



فليذحبوه، وعملوا الشعري فأصبح واهللا عندنا خبز وحلم، مث إن رسول اهللا أقطع أبا بكر أرضا له فاختلفنا يف عذق، 
  .يف أرضيفقلت هو 

: وقال أبو بكر هو يف أرضي، فتنازعنا فقال يل أبو بكر كلمة كرهتها، فندم فأحضرين فقال يل قل يل كما قلت، قال
  .فقلت ال واهللا ال أقول لك كما قلت يل، قال إذا آيت رسول اهللا

  فأتى رسول اهللا وتبعته فجاءين: قال
فالتفت إليهم فقلت تدرون من هذا، : ول اهللا فيشكو ؟ قالهو الذي قال لك، وهو يأيت رس: قومي يتبعونين فقالوا

هذا الصديق وذو شيبة املسلمني، أرجعوا ال يلتفت فرياكم فيظن أنكم إمنا جئتم لتعينوين عليه فيغضب، فيأيت رسول 
  .اهللا فيخربه فيهلك ربيعة

ما قلت له فأىب، فقال رسول اهللا  إين قلت لربيعة كلمة كرهتها، فقلت له يقول يل مثل: فأتى رسول اهللا فقال: قال
يا رسول اهللا واهللا ال أقول له كما قال يل، فقال : فقلت: قال" يا ربيعة ومالك وللصديق ؟ " صلى اهللا عليه وسلم 

  ).١" (ال تقل له كما قال لك، ولكن قل غفر اهللا لك يا أبا بكر " رسول اهللا 
__________  

ع النيب صلى اهللا عليه وآله حىت قبض فخرج من املدينة فنزل يف بالد أسلم كان ربيعة من أهل الصفة مل يزل م) ١(
  = على بريد من 

  .ومنهم رضي اهللا عنهم سعد موىل أيب بكر رضي اهللا عنه، ويقال موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
 - قال اليب بكر ثنا أبو عامر عن احلسن عن سعد موىل أيب بكر الصديق، أن رسول اهللا: قال أبو داود الطيالسي

فقال يا رسول اهللا مالنا خادم هاهنا " أعتق سعدا "  -وكان سعد مملوكا اليب بكر، وكان رسول اهللا يعجبه خدمته 
  ".أعتق سعدا أتتك الرجال أتتك الرجال " غريه، فقال 

  .وهكذا رواه أمحد عن أيب داود الطيالسي
قربت بني يدي رسول اهللا صلى اهللا : احلسن، عن سعد قال، عن )١(حدثنا أبو عامر : وقال أبو داود الطيالسي

  ).٢(عليه وسلم مترا، فجعلوا يقرنون فنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن القران 
  .ورواه ابن ماجه عن بندار عن أيب داود به
  .ومنهم رضي اهللا عنهم عبد اهللا بن رواحة

خلوا بين الكفار عن سبيله :  صلى اهللا عليه وسلم وهو يقولدخل يوم عمرة القضاء مكة وهو يقود بناقة رسول اهللا
ضربا يزيل اهلام عن مقيله ويشغل اخلليل عن خليله كما * اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله * 

  .قدمنا ذلك بطوله
  .وقد قتل عبد اهللا بن رواحة بعد هذا بأشهر يف يوم مؤتة كما تقدم أيضا

  .عنهم عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مشخ أبو عبد الرمحن اهلذيل ومنهم رضي اهللا
أحد أئمة الصحابة هاجر اهلجرتني وشهد بدرا وما بعدها، كما يلي محل نعلي النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويلي 

اجلم والفضل واحللم  طهوره، ويرحل دابته إذا أراد الركوب، وكانت له اليد الطوىل يف تفسري كالم اهللا، وله العلم
والذي نفسي بيده هلما يف " فقال  -وقد جعلوا يعجبون من دقة ساقيه  -ويف احلديث أن رسول اهللا قال الصحابه 

  ".امليزان أثقل من أحد 
  .هو كنيف ملئ علما: وقال عمر بن اخلطاب يف ابن مسعود



جللوس وكان يشبه بالنيب صلى اهللا عليه وذكروا أنه حنيف اخللق حسن اخللق، يقال إنه كان إذا مشى يسامت ا
وسلم يف هديه ودله ومسته، يعين أنه يشبه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف حركاته وسكناته وكالمه ويتشبه مبا 

  .استطاع من عبادته
تويف وثالثني باملدينة عن ثالث وستني سنة، وقيل إنه  -أو ثالث  -تويف رضي اهللا عنه يف أيام عثمان سنة اثنتني 

  .بالكوفة واالول أصح
  .ومنهم رضي اهللا عنهم عقبة بن عامر اجلهين

  ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ابن: قال االمام أمحد
__________  

 -االصابة (ومات باحلرة سنة ثالث وستني يف ذي احلجة  -أيام يزيد بن معاوية  -املدينة وبقي إىل أيام احلرة = 
  ).أسد الغابة

  .ستم اخلزازوهو صاحل بن ر) ١(
  .اجلمع بني مترتني يف االكل: القران يف التمر) ٢(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

بينما أقود برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف نقب من : جابر، عن القاسم أيب عبد الرمحن، عن عقبة بن عامر قال
زل رسول اهللا وركبت فن: فأشفقت أن تكون معصية، قال: قال" يا عقبة أال تركب ؟ " تلك النقاب، إذ قال يل 
بلى يا رسول اهللا، : قلت" يا عقب أال أعلمك سورتني من خري سورتني قرأ هبما الناس ؟ " هنيهة، مث ركب مث قال 

  .فأقرأين قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس
  .مث أقيمت الصالة فتقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقرأ هبما

  ".كلما منت وكلما قمت  إقرأ هبما" مث مر يب فقال 
وهكذا رواه النسائي من حديث الوليد بن مسلم، وعبد اهللا بن املبارك، عن ابن جابر، ورواه أبو داود والنسائي 

  أيضا من حديث ابن وهب عن معاوية بن صاحل، عن العالء بن احلارث، عن القاسم أيب عبد
  .الرمحن عن عقبة به

  .عبادة االنصاري اخلزرجي ومنهم رضي اهللا عنهم قيس بن سعد بن
كان قيس بن سعد بن عبادة من النيب صلى اهللا عليه وسلم مبنزلة صاحب الشرط من : روى البخاري عن أنس قال

االمري، وقد كان قيس هذا رضي اهللا عنه من أطول الرجال، وكان كوسجا ويقال إن سراويله كان يضعه على أنفه 
هل عندكم : الرض، وقد بعث سراويله معاوية إىل ملك الروم يقول لهمن يكون من أطول الرجال فتصل رجاله ا

  .رجل جيئ هذه السراويل على طوله ؟ فتعجب صاحب الروم من ذلك
  .وذكروا أنه كان كرميا ممدحا ذا رأي ودهاء، وكان مع علي بن أيب طالب أيام صفني

  .املسبحة يدعو رضى اهللا عنه وأرضاهكان قيس بن سعد ال يزال رافعا أصبعه : وقال مسعر عن معبد بن خالد
  .تويف باملدينة يف آخر أيام معاوية: وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغريمها

ثنا عمر بن اخلطاب السجستاين، ثنا علي بن يزيد احلنفي، ثنا سعيد بن الصلت، عن : وقال احلافظ أبو بكر البزار
من االنصار يلزمون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عشرون شابا : االعمش عن أيب سفيان، عن أنس قال

  .حلوائجه، فإذا أراد أمرا بعثهم فيه
  .ومنهم رضي اهللا عنهم املغرية بن شعبة الثقفي رضي اهللا عنه

كان مبنزلة السلحدار بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما كان رافعا السيف يف يده وهو واقف على 
فجعل كلما أهوى عمه عروة بن مسعود الثقفي حني قدم : عليه وسلم، يف اخليمة يوم احلديبيةرأس النيب صلى اهللا 

يقرع يده بقائمة  -على ما جرت به عادة العرب يف خماطباهتا  -يف الرسيلة إىل حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  . تصل إليكأخر يدك عن حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن ال: السيف ويقول

  .احلديث كما قدمناه
شهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وواله مع أيب سفيان االمرة حني : قال حممد بن سعد وغريه

  .ذهبا فخربا طاغوت أهل الطائف، وهي املدعوة بالربة، وهي الالت، وكان داهية من دهاة العرب
  .قطمسعته يقول ما غلبين أحد : قال الشعيب

صحبت املغرية بن شعبة فلو أن مدينة هلا مثانية أبواب ال خيرج من باب : وقال الشعيب مسعت قبيصة بن جابر يقول



  .منها إال مبكر خلرج من أبواهبا
القضاة أربعة، أبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو موسى، والدهاة أربعة، معاوية وعمرو بن العاص : وقال الشعيب

  واملغرية
  .وزياد
  الدهاة مخسة، معاوية وعمر واملغرية واثنان مع علي ومها قيس بن سعد بن: ل الزهريوقا

  .عبادة وعبد اهللا بن بديل بن ورقاء
كان املغرية بن شعبة رجال نكاحا للنساء، وكان يقول صاحب الواحدة إن حاضت حاض معها، : وقال االمام مالك

  .فكان ينكح أربعا ويطلقهن مجيعا: يشتعالن قالوإن مرضت مرض معها، وصاحب الثنايا ؟ ؟ بني نارين 
  .تزوج مثانني امرأة، وقيل ثالث مائة امرأة، وقيل أحصن بألف امرأة: وقال غريه

وقد اختلف يف وفاته على أقوال أشهرها وأصحها وهو الذي حكى عليه اخلطيب البغدادي االمجاع أنه تويف سنة 
  .مخسني

  .سود أبو معبد الكندي حليف بين زهرةومنهم رضي اهللا عنهم املقداد بن اال
حدثنا عفان، ثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن املقداد بن االسود : قال االمام أمحد

قدمت املدينة أنا وصاحبان، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، فأتينا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكرنا له، : قال
" احلبهن يا مقداد، وجزئهن أربعة جزاء، واعط كل إنسان جزءا " إىل منزله وعنده أربعة أعنز، فقال فذهب بنا 

: فكنت أفعل ذلك فرفعت للنيب صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة، فاحتبس واضطجعت على فراشي فقالت يل نفسي
هذه الشربة فلم تزل يب حىت قمت إن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد أتى أهل بيت من االنصار، فلو قمت فشربت 

  .فشربت جزأه، فلما دخل يف بطين ومعائي أخذين ما قدم وما حدث
  .فقلت جيئ اآلن النيب صلى اهللا عليه وسلم جائعا ظمآنا فال يرى يف القدح شيئا فسجيت ثوبا على وجهي

  .شف عنه فلم ير شيئاوجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلم تسليمة تسمع اليقظان وال توقظ النائم، فك
فاغتنمت دعوته وقمت فأخذت الشفرة " اللهم اسق من سقاين، وأطعم من أطعمين " فرفع رأسه إىل السماء فقال 

فدنوت إىل االعنز فجعلت أجسهن أيتهن أمسن الذحبها، فوقعت يدي على ضرع إحداهن فإذا هي حافل، ونظرت 
ما اخلرب " حفل، فحلبت يف االناء فأتيته به فقلت اشرب، فقال إىل االخرى فإذا هي حافل، فنظرت فإذا هن كلهن 

فقلت اشرب يا " اشرب " فشرب مث قال " بعض ؟ وتك يا مقداد " فقلت اشرب مث اخلرب ؟، فقال " يا مقداد ؟ 
ان فقلت ك" هيه " نيب اهللا، فشرب حىت تضلع مث أخذته فشربته، مث أخربته اخلرب فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  هذه بركة منزلة من" كذا وكذا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .فقلت إذا شربت الربكة أنا وأنت فال أبايل من أخطأت" السماء أفال أخربتين حىت أسقي صاحبيك ؟ 

عن أيب النضر، عن سليمان بن املغرية، عن ثابت، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى، عن : وقد رواه االمام أمحد أيضا
  .ملقداد فذكر ما تقدم، وفيه أنه حلب يف االناء الذي كانوا ال يطيقون أن حيلبوا فيه، فحلب حىت علته الرغوةا

فقلت اشرب يا رسول اهللا، فشرب مث ناولين " أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد ؟ " وملا جاء به قال بله رسول اهللا 
  .ا بقي مث شربتفقلت اشرب يا رسول اهللا، فشرب مث ناولين فأخذت م

إحدى " فلما عرفت أن رسول اهللا قد روى فأصابتين دعوته ضحكت حىت ألقيت إىل االرض، فقال رسول اهللا 
  .فقلت يا رسول اهللا كان من أمري كذا، صنعت كذا" سوأتك يا مقداد 



قلت والذي بعثك  قال" ما كانت هذه إال رمحة اهللا، أال كنت أذنتين توقظ صاحبيك هذين فيصيبان منها ؟ " فقال 
  .باحلق ما أبايل إذا أصبتها وأصبتها معك من أصاهبا من الناس

  .وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن املغرية به

  .موىل أم سلمة) ١(ومنهم رضي اهللا عنهم مهاجر 
حدثين إبراهيم بن عبد اهللا مسعت  حدثنا أبو الزنباع، روح بن الفرج، ثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري،: قال الطرباين

بكريا يقول مسعت مهاجرا موىل أم سلمة قال خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنني فلم يقل يل لشئ صنعته 
  .مل صنعته، وال لشئ تركته مل تركته

  .ويف رواية خدمته عشر سنني أو مخس سنني
  ).٢(ومنهم رضي اهللا عنهم أبو السمح 

ثنا جماهد بن موسى، ثنا عبد الرمحن بن مهدي، ثنا حيىي بن الوليد، حدثين : مد بن إسحاق الثقفيقال أبو العباس حم
ناولين أداويت، : كنت أخدم رسول اهللا، قال كان إذا أراد أن يغتسل قال: حمل بن خليفة، حدثين أبو السمح قال

يغسل من بول اجلارية، ويرش " فقال  فأناوله وأستتره، فأتى حبسن أو حسني فبال على صدره، فجئت الغسله: قال
  .وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن جماهد بن موسى" من بول الغالم 

ومنهم رضي اهللا عنهم أفضل الصحابة على االطالق أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه، توىل خدمته بنفسه يف سفرة 
  إىل املدينة كما تقدماهلجرة ال سيما يف الغار وبعد خروجهم منه حىت وصلوا 

  .ذلك مبسوطا وهللا احلمد واملنة
فصل اما كتاب الوحي وغريه بني يديه صلوات اهللا وسالمه عليه ورضي عنهم أمجعني فمنهم اخللفاء االربعة، أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم، وسيأيت ترمجة كل واحد منهم يف أيام خالفته إن شاء اهللا 

  .الثقة وبه
  .ومنهم رضي اهللا عنهم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي االموي

أسلم بعد أخويه خالد وعمرو، وكان إسالمه بعد احلديبية النه هو الذي أجار عثمان حني بعثه رسول اهللا صلى اهللا 
يف الصحيح من حديث أيب هريرة يف قسمة غنائم  عليه وسلم إىل أهل مكة يوم احلديبية، وقيل خيرب الن له ذكر

خيرب، وكان سبب إسالمه أنه اجتمع براهب وهو يف جتارة بالشام فذكر له أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
إذا رجعت إىل أهلك فاقرئه : فأنا أنعته لك، فوصفه بصفته سواء وقال: حممد، قال: فقال له الراهب ما امسه ؟ قال

  .السالم
  .بعد مرجعه وهو أخو عمرو بن سعيد االشدق الذي قتله عبد امللك بن مروان) ٣(سلم فأ

  كان أول من كتب: قال أبو بكر بن أيب شيبة
__________  

  .مهاجر يكىن أبا حذيفة شهد مصر واختط هبا مث حتول إىل طحا فسكنها إىل أن مات) ١(
  ).٤٦٦/  ٣االصابة (
  .زياد: ه أبو ذر، ويف أسد الغابةقال يف االصابة امس: أبو السمح) ٢(

يقال : وقال أبو عمر بن عبد الرب -وهو ما أثبتناه  -ال أعرف امسه وال أعرف له غري حديث واحد : قال أبو زرعة



  .انه قتل وال يدرى أين مات
  .أسلم بني احلديبية وخيرب، وهو الصحيح وشهد خيرب: قال ابن االثري يف أسد الغابة

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب بن كعب، فإذا مل حيضر كتب زيد بن ثابت، وكتب له عثمان الوحي بني يدي رسو
  .وخالد بن سعيد وأبان بن سعيد

وإال فالسور املكية مل يكن أيب بن كعب حال نزوهلا، وقد كتبها الصحابة مبكة رضي  -يعين باملدينة  -هكذا قال 
  .اللهه عنهم

هذا فقال موسى بن عقبة ومصعب بن الزبري والزبري بن بكار وأكثر أهل النسب  وقد اختلف يف وفاة أبان بن سعيد
  قتل يوم أجنادين، يعين يف

  .مجادى االوىل سنة ثنيت عشرة
  .وقال آخرون قتل يوم مرج الصفر سنة أربع عشرة

  .وقال حممد بن إسحاق قتل هو وأخوه عمرو يوم الريموك خلمس مضني من رجب سنة مخس عشرة
  .املصحف االمام على زيد بن ثابت مث تويف سنة تسع وعشرين) ١(تأخر إىل أيام عثمان وكان ميلي  وقيل إنه

  .فاهللا
  .أعلم

  .ومنهم أيب بن كعب بن قيس بن عبيد اخلزرجي االنصاري
  .أبو املنذر، ويقال أبو الطفيل، سيد القراء شهد العقبة الثانية وبدرا وما بعدها

  .واللحية ال يغري شيبهوكان ربعة حنيفا أبيض الرأس 
أيب بن كعب، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، ورجل من  -يعين من االنصار  -مجع القرآن أربعة : قال أنس

  .االنصار يقال له أبو يزيد أخرجاه
قال " إن اهللا أمرين أن أقرأ عليك القرآن " ويف الصحيحني عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال اليب 

  .قال فذرفت عيناه" نعم " ين لك يا رسول اهللا ؟ قال ومسا
ومعىن أن أقرأ عليك قراءة إبالغ وإمساع ال قراءة تعلم منه، هذا ال يفهمه أحد من أهل العلم، وإمنا نبهنا على هذا 

  .لئال يعتقد خالفه
من أهل الكتاب مل يكن الذين كفروا * (وقد ذكرنا يف موضع آخر سبب القراءة عليه وأنه قرأ عليه سورة 

وذلك أن أيب بن كعب ) * واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة رسول من اهللا يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة
" اقرأ يا أيب : " كان قد أنكر على رجل قراءة سورة على خالف ما كان يقرأ أيب، فرفعه أيب إىل رسول اهللا فقال

فأخذين من الشك : قال أيب" هكذا أنزلت " فقرأ فقال " اقرأ " لرجل مث قال لذلك ا" هكذا أنزلت : " فقرأ فقال
وال إذ كنت يف اجلاهلية، قال فضرب رسول اهللا يف صدري ففضضت عرقا وكأمنا أنظر إىل اهللا فرقا، فبعد ذلك تال 

  .عليه رسول اهللا هذه السورة كالتثبيت له والبيان له إن هذا القرآن حق وصدق
  .كثرية رمحة ولطفا بالعبادوإنه أنزل على أحرف 
  .هو أول من كتب الوحي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال ابن أيب خيثمة

مقتل ) ٢(وقد اختلف يف وفاته فقيل يف سنة تسع عشرة، وقيل سنة عشرين، وقيل ثالث وعشرين، وقيل قبل 
  .عثمان جبمعة



  .فاهللا أعلم
__________  

تفرد هبذه الرواية نعيم بن محاد عن الدراوردي، واملعروف أن املأمور بذلك سعيد : ابةقال ابن حجر يف االص) ١(
  .بن العاص بن سعيد بن العاص وهو ابن أخي أبان بن سعيد

)١٤/  ١.(  
وأثبت االقاويل عندنا أنه مات يف خالفة عثمان سنة ثالثني وذلك أن عثمان رضي اهللا عنه أمره : قال الواقدي) ٢(

أن زر بن حبيش لقيه : وهذا ما قال به يف أسد الغابة وأبو نعيم واحتجا -قرآن يف مجلة اثين عشر رجال أن جيمع ال
  .يف خالفة عثمان

بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم ) ١(ومنهم رضي اهللا عنهم أرقم بن أيب االرقم، وامسه عبد مناف بن أسد بن جندب 
  .املخزومي

صلى اهللا عليه وسلم مستخفيا يف داره عند الصفا وتعرف تلك الدار بعد  أسلم قدميا وهو الذي كان رسول اهللا
  .ذلك باخليزران

وهو ) ٢(وهاجر وشهد بدرا وما بعدها، وقد آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عبد اهللا بن أنيس 
وغريه، وذلك فيما رواه  الذي كتب أقطاع عظيم بن احلارث احملاريب بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بفخ

من طريق عتيق بن يعقوب الزبريي، حدثين عبد امللك بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، : احلافظ ابن عساكر
  .عن أبيه، عن جده عمرو بن حزم

قال : وقد تويف يف سنة ثالث وقيل مخس ومخسني وله مخس ومثانون سنة، وقد روى االمام أمحد له حديثني، االول
حدثنا عباد بن عباد املهليب، عن هشام بن زياد، عن عمار بن سعد، عن  -واللفظ المحد  -واحلسن بن عرفة  أمحد

إن : " أن رسول اهللا قال -وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عثمان بن أرقم بن أيب االرقم عن أبيه 
قال : والثاين" وج االمام كاجلار قصبه يف النار الذي يتخطى رقاب الناس يوم اجلمعة ويفرق بني االثنني بعد خر

حدثنا عصام بن خالد، ثنا العطاف بن خالد، ثنا حيىي بن عمران، عن عبد اهللا بن عثمان بن االرقم، عن جده : أمحد
ده قال أردت يا رسول اهللا ها هنا وأومأ بي" أين تريد ؟ : " االرقم أنه جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

" الصالة ها هنا " ال ولكن أردت الصالة فيه، قال : قال" ما خيرجك إليه أجتارة ؟ : " إىل حيز بيت املقدس، قال
  .وأومأ بيده إىل الشام" خري من ألف صالة " وأومأ بيده إىل مكة 

  .تفرد هبما أمحد
ويقال أبو حممد املدين خطيب  ومنهم رضي اهللا عنهم ثابت بن قيس بن مشاس االنصاري اخلزرجي أبو عبد الرمحن،

أنبأنا علي بن حممد املدايين بأسانيده عن : االنصار، ويقال له خطيب النيب صلى اهللا عليه وسلم قال حممد بن سعد
  قدم عبد اهللا بن: شيوخه يف وفود العرب على رسول اهللا، قالوا

ا بعد فتح مكة فأسلموا وبايعوا على عبس اليماين ومسلمة بن هاران احلدايب على رسول اهللا يف رهط من قومهم
قومهم، وكتب هلم كتابا مبا فرض عليهم من الصدقة يف أمواهلم، كتبه ثابت بن قيس بن مشاس وشهد فيه سعد بن 

  .معاذ وحممد بن مسلمة رضي اهللا عنهم
  .وهذا الرجل ممن ثبت يف صحيح مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشره باجلنة

نعم الرجل أبو بكر، نعم " أن رسول اهللا قال : ي يف جامعه بإسناد على شرط مسلم عن أيب هريرةوروى الترمذ



  .الرجل عمر
نعم الرجل أبو عبيدة بن اجلراح، نعم الرجل أسيد بن حضري، نعم الرجل ثابت بن قيس بن مشاس، نعم الرجل معاذ 

  ".بن عمرو بن اجلموح 
مة سنة اثنيت عشرة يف أيام أيب بكر الصديق، وله قصة سنوردها إن شاء اهللا وقد قتل رضي اهللا عنه شهيدا يوم اليما

  .إذا انتهينا إىل ذلك حبول اهللا وقوته وعونه ومعونته
__________  

  .وأسد يكىن أبا جندب: سقط جندب من ابن سعد واالصابة، قال ابن سعد) ١(
  .آخى بينه وبني طلحة زيد بن سهل: قال الواقدي) ٢(

اهللا عنهم حنظلة بن الربيع بن صيفي بن رياح بن احلارث بن خماشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن  ومنهم رضي
أسيد بن عمرو بن متيم التميمي االسيدي الكاتب، وأخوه رباح صحايب أيضا، وعمه أكثم بن صيفي كان حكيم 

  .العرب
  .كتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم كتابا: قال الواقدي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهل الطوائف يف الصلح، وشهد مع خالد حروبه بالعراق  وقال غريه بعثه
وغريها وقد أدرك أيام علي وختلف على القتال معه يف اجلمل وغريه، مث انتقل عن الكوفة ملا شتم هبا عثمان، ومات 

: جزعت عليه فالمها جاراهتا يف ذلك فقالت الغابة، أن امرأته ملا مات] أسد [ بعد أيام علي وقد ذكر ابن االثري يف 
أخربك قوال ليس بالكاذب إن * تبكي على ذي شيبة شاحب إن تسألينين اليوم ما شفىن * تعجبت دعد حملزونة 
  حزن على حنظلة الكاتب* سواد العني أودى به 

  .قال أمحد بن عبد اهللا بن الرقي
  .انكان معتزال للفتنة حىت مات بعد علي، جاء عنه حديث

مسعت : ثنا مهام، ثنا قتادة، عن حنظلة الكاتب قال: حدثنا عبد الصمد وعفان قاال: بل ثالثة، قال االمام أمحد: قلت
من حافظ على الصلوات اخلمس بركوعهن وسجودهن ووضوئهن : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

تفرد به أمحد وهو منقطع بني قتادة " بت له وج" أو قال " ومواقيتهن وعلم أهنن حق من عند اهللا دخل اجلنة 
  .وحنظلة واهللا أعلم

من حديث سعيد اجلريري، عن أيب عثمان النهدي عن : واحلديث الثاين رواه أمحد ومسلم والترمذي وابن ماجه
لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم املالئكة يف جمالسكم ويف طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة " حنظلة 
وقد رواه أمحد والترمذي أيضا من حديث عمران بن داود القطان، عن قتادة عن يزيد بن عبد اهللا بن "  وساعة

  .الشخري، عن حنظلة
والثالث رواه أمحد والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري، عن أيب الزناد، عن املرقع بن صيفي بن حنظلة 

  .عن جده يف النهي عن قتل النساء يف احلرب
رواه االمام أمحد عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال أخربت عن أيب الزناد، عن مرقع بن صيفي بن رياح بن لكن 

  .ربيع، عن جده رباح بن ربيع أخي حنظلة الكاتب فذكره
  .وكذلك رواه أمحد أيضا عن حسني بن حممد، وإبراهيم بن أيب العباس كالمها عن املغرية بن عبد الرمحن عن أبيه

  .بن منصور وأيب عامر العقدي كالمها عن املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزناد عن مرقع عن جده رباح وعن سعيد



  .ومن طريق املغرية رواه النسائي وابن ماجه كذلك
  .وروى أبو داود والنسائي من حديث عمر بن مرقع عن أبيه عن جده رباح فذكر

  .كان سفيان الثوري خيطئ يف هذا احلديث: أيب شيبة فاحلديث عن رباح ال عن حنظلة ولذا قال أبو بكر بن
  .وصح قول ابن الرقي أنه مل يرو سوى حديثني: قلت

  .واهللا أعلم
  ومنهم رضي اهللا عنهم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبدمشس بن عبدمناف، أبو

  .سعيد االموي
  ).١( أسلم قدميا يقال بعد الصديق بثالثة أو أربعة، وأكثر ما قيل مخسة

  .وذكروا أن سبب إسالمه أنه رأى يف النوم كأن واقفا على شفري جهنم فذكر من سعتها ما اهللا به عليم
  قال

وكأن أباه يدفعه فيها، وكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آخذ بيده ليمنعه من الوقوع، فقص هذه الرؤيا على 
  .هللا فاتبعه تنج مما خفتهلقد أريد بك خري، هذا رسول ا: أيب بكر الصديق فقال له

فجاء رسول اهللا فأسلم، فلما بلغ أباه إسالمه غضب عليه وضربه بعصاة يف يده حىت كسرها على رأسه وأخرجه 
من منزله ومنعه القوت، وهنى بقية إخوته أن يكلموه، فلزم خالد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليال وهنارا، مث 

س إىل أرض احلبشة هاجرا معهم مث كان هو الذي ويل العقد يف تزويج أم حبيبة أسلم أخوه عمرو، فلما هاجر النا
  .من رسول اهللا كما قدمنا

مث هاجرا من أرض احلبشة صحبة جعفر فقدما على رسول اهللا خبيرب وقد افتتحها، فأسهم هلما عن مشورة املسلمني، 
  .ول اهللا يوليهم االعمالوجاء أخومها أبان بن سعيد فشهد فتح خيرب كما قدمنا، مث كان رس

  .فلما كانت خالفة الصديق خرجوا إىل الشام للغزو فقتل خالد بأجنادين، ويقال مبرج الصفر
  ).٢(واهللا أعلم 

حدثين عبد امللك بن أيب بكر عن أبيه عن جده عن عمرو بن حزم، يعين أن خالد بن سعيد : قال عتيق بن يعقوب
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا ما أعطى حممد رسول اهللا راشد بن : كتابا كتب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، فمن حاقه فال حق )٤] (ال حياقه فيها أحد [ وغلوة حبجر برهاط ) ٣] (بسهم [ عبد رب السلمي أعطاه غلوتني 
  .له وحقه حق

  .وكتب خالد بن سعيد
عن حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن حدثين جعفر بن حممد بن خالد، : وقال حممد بن سعد، عن الواقدي

أقام خالد بن سعيد بعد أن قدم من أرض احلبشة باملدينة، وكان يكتب لرسول اهللا، وهو الذي كتب : عفان قال
  .كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف وسعى يف الصلح بينهم وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، أبو سليمان املخزومي وهو أمري اجليوش ) ٥(ومنهم رضي اهللا عنهم خالد بن الوليد 
  املنصورة االسالمية، والعساكر احملمدية، واملواقف املشهودة، وااليام

__________  
ابن أيب طالب : كان أيب خامسا يف االسالم، تقدمه: ذكر الواقدي عن أم خالد بنت خالد بنت سعيد قالت) ١(

  .وزيد بن حارثة وسعد بن أيب وقاصوابن أيب قحافة 



  .هاجر يف املرة الثانية إىل احلبشة وأقام هبا بضع عشرة سنة
  .كذا قاله الواقدي، يف احملرم سنة أربع عشرة يف خالفة عمر بن اخلطاب) ٢(
  .وأعطاه علوتني وعلوة حتريف: من ابن سعد، ويف االصل) ٣(

  .السهمني أو مسري احلجر حتديد ملا أعطاه راشدا أي مسري: وقوله غلوتني
  .غلوتني بسعجن، ومل أعثر عليه: ويف أعالم السائلني

  .موضع على ثالث ليال من مكة، وقيل قرية بواد هذيل، وقيل واد يقال له غران: ورهاط
  .املراصد

أي ومن خاصمه : أي ال خياصمه، ومن حاقه: ال حياقه ٢٧٤/  ١سقطت من االصل واستدركت من ابن سعد ) ٤(
  .س له حقفلي
  ...خالد بن الوليد بن املغرية: يف االصابة) ٥(

  .احملمودة
  .ذو الرأي السديد، والبأس الشديد، والطريق احلميد، أبو سليمان خالد بن الوليد

  .ويقال إنه مل يكن يف جيش فكسر ال يف جاهلية وال إسالم
وعمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة بن أيب  كانت إليه يف قريش القبة وأعنة اخليل، أسلم هو: قال الزبري بن بكار

  .طلحة بعد احلديبية وقيل خيرب، ومل يزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبعثه فيما يبعثه أمريا
مث كان املقدم على العساكر كلها يف أيام الصديق، فلما ويل عمر بن اخلطاب عزله وويل أبو عبيدة أمني االمة على 

  .سليمانأن ال خيرج عن رأي أيب 
بقرية على ميل  -واالول أصح  -مث مات خالد يف أيام عمر وذلك يف سنة إحدى وعشرين وقيل اثنتني وعشرين 

  .من محص
  .سألت عنها فقيل يل دثرت: وقال الواقدي
  .مات باملدينة: وقال دحيم
  .واالول أصح

  .وقد روى أحاديث كثرية يطول ذكرها
ن أيب بكر، عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن حزم أن هذه قطايع أقطعها حدثين عبد امللك ب: قال عتيق بن يعقوب

وصيده ) ١(أن صيدوح : بسم اهللا الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهللا إىل املؤمنني: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فإنه يؤخذ ال يعضد صيده وال يقتل، فمن وجد يفعل من ذلك شيئا فإنه جيلد وينزع ثيابه، وإن تعدى ذلك أحد 

فيبلغ به النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأن هذا من حممد النيب وكتب خالد بن الوليد بأمر رسول اهللا فال يتعداه أحد 
  .فيظلم نفسه فيما أمره به حممد

  ومنهم رضي اهللا عنهم الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، أبو
د الستة أصحاب الشورى الذين تويف رسول اهللا وهو عنهم راض وحواري عبد اهللا االسدي أحد العشرة، وأح

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد املطلب وزوج أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنه، روى 
ره به عتيق بن يعقوب بسنده املتقدم أن الزبري بن العوام هو الذي كتب لبين معاوية بن جرول الكتاب الذي أم

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكتبه هلم



  .وروى ابن عساكر بإسناد عن عتيق به
أسلم الزبري قدميا رضي اهللا عنه وهو ابن ست عشرة سنة، ويقال ابن مثان سنني، وهاجر اهلجرتني وشهد املشاهد 

  .كلها وهو أول من سل سيفا يف سبيل اهللا
، واخترق يومئذ صفوف الروم من أوهلم إىل آخرهم مرتني، وخيرج من وقد شهد الريموك وكان أفضل من شهدها

  .اجلانب اآلخر ساملا، لكن جرح يف قفاه بضربتني رضي اهللا عنه
وله " إن لكل نيب حواريا وحواري الزبري " وقال ) ٢(وقد مجع له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق أبويه 

يوم اجلمل، وذلك أنه كر راجعا عن القتال فلحقه عمرو بن جرموز، وفضالة فضائل ومناقب كثرية وكانت وفاته 
، فبدر إليه عمرو بن جرموز )٤(التميميون مبكان يقال له وادي السباع ) ٣(بن حابس ورجل ثالث يقال له نفيع 

  وهو نائم فقتله، وذلك يف يوم
__________  

جماري املياه من احلرار إىل السهل واحدها : والشراجقرية بشرقي املدينة تشرب من شراج احلرة، : صيدوح) ١(
  ).معجم البلدان(شرج 

  .ارم فداك أيب وأمي: أي قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله) ٢(
  .قاله ابن سعد -نفيع أو نفيل بن حابس التميمي ) ٣(
  .موضع يف طريق مكة بينه وبني الزبيدية ثالثة أميال: وادي السباع) ٤(
  ).لدانمعجم الب(

سنة ست وثالثني، وله من العمر يومئذ سبع وستون سنة، وقد خلف ) ١(اخلميس لعشر خلون من مجادى االوىل 
رضي اهللا عنه بعده تركة عظيمة فأوصى من ذلك بالثلث بعد إخراج ألفي ألف ومائيت ألف دينارا، فلما قضى دينه، 

ألف ألف ومائتا ألف،  -وكن أربعا  -نسائه  وأخرى ثلث ماله قسم الباقي على ورثته فنال كل امرأة من
وهذا كله من وجوه حل ) ٢(فمجموع ما ذكرناه مما تركه رضي اهللا عنه تسعة ومخسني ألف ألف ومثان مائة ألف 

  ناهلا يف حياته مما كان يصيبه من الفئ واملغامن،
عة الكثرية الرباهبا يف أوقات حاجاهتا ووجوه متاجر احلالل وذلك كله بعد إخراج الزكاة يف أوقاهتا، والصالة البار

فإنه قد شهد له سيد االولني واآلخرين ورسول  -وقد فعل  -رضي اهللا عنه وأرضاه وجعل جنات الفردوس مثواه 
  .رب العاملني باجلنة، وهللا احلمد واملنة

  .ذلك كلهوذكر ابن االثري يف الغابة أنه كان له ألف مملوك يؤدون إليه اخلراج، وأنه كان يتصدق ب
حواريه والقول بالفضل يعدل أقام * أقام على عهد النيب وهديه : وقال فيه حسان بن ثابت ميدحه ويفضله بذلك

يصول إذا ما كان يوم * يوايل ويل احلق واحلق أعدل هو الفارس املشهور والبطل الذي * على منهاجه وطريقه 
ومن نصرة االسالم * له من رسول اهللا قرىب قريبة ) ٣(ل ومن أسد يف بيته ملرس* حمجل وإن امرأ كانت صفية أمه 

* عن املصطفى واهللا يعطي وجيزل إذا كشفت عن ساقها احلزب حشها * جمد مؤثل فكم كربة ذب الزبري بسيفه 
وليس يكون الدهر ما دام يذبل قد تقدم أنه * إىل املوت يرفل فما مثل فيهم وال كان قبله ) ٤] (سباق [ بأبيض 
رو بن جرموز التميم بوادي السباع وهو نائم، ويقال بل قام من آثار النوم وهو دهش فركب وبارزه ابن قتله عم

  .جرموز، فلما صمم عليه الزبري أجنده صاحباه فضالة والنعر فقتلوه، وأخذ عمرو بن جرموز رأسه وسيفه
السيف طاملا فرج الكرب عن وجه إن هذا : فلما دخل هبما على علي قال علي رضي اهللا عنه ملا رأى سيف الزبري



  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .بشر قاتل ابن صفية بالنار: وقال علي فيما قال

  .فيقال إن عمرو بن جرموز ملا مسع ذلك قتل نفسه
والصحيح أنه عمر بعد علي حىت كانت أيام ابن الزبري فاستناب أخاه مصعبا على العراق، فاختفى عمرو بن جرموز 

  خوفا
__________  
  .مجادى اآلخرة: ابن سعد عن الواقدي) ١(
  .ذكر ابن سعد أن ثروته بلغت مخسة وثالثون ألف ألف ومائتا ألف) ٢(

  .وبلغ دينه ألفي ألف ومائيت ألف
  .ألف ألف ومائة ألف -وكن أربع  -قسم املبلغ املتبقي على ورثته، فكانت كل امرأة من نسائه 

  وذلك عدا االراضي
  .ور يف مصر والكوفة والبصرة واملدينةواخلطط والد

  ).١١٠ - ١٠٩/  ٣الطبقات (
  .ملرقل، أي املعظم واملسود: يف أسد الغابة) ٣(
  .٣٦٤/  ٥وابن عساكر  ١٩٨/  ٢من أسد الغابة ) ٤(

  .من سطوته أن يقتله بأبيه
وهذا من حلم مصعب وعقله  أبلغوه أنه آمن، أحيسب أين أقتله بأيب عبد اهللا ؟ كال واهللا ليسا سواء،: فقال مصعب

  .ورياسته
وقد روى الزبري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحاديث كثرية يطول ذكرها وملا قتل الزبري بن العوام بوادي 

غدر ابن جرموز : السباع كما تقدم قالت امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ترثيه رضي اهللا عنها وعنه
ال طائشا رعش اجلنان وال اليد كم غمرة قد * ء وكان غري معرد يا عمرو لو نبهته لوجدته يوم اللقا* بفارس هبمة 

فيمن مضى فيمن يروح * ظفرت مبثله ) ٢(ثكلتك أمك إن ) ١(عنها طراد يا بن فقع القردد * خاضها مل يثنه 
هم زيد بن ثابت بن حلت عليك عقوبة املتعمد ومنهم رضي اهللا عن* إن قتلت ملسلما ) ٣(ويغتدي واهللا ربك 

الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبيد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار االنصاري النجاري، أبو سعيد، 
ويقال أبو خارجة ويقال أبو عبد الرمحن املدين قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وهو ابن إحدى عشرة 

  . أحدا وأول مشاهده اخلندق، مث شهد ما بعدهاسنة فلهذا مل يشهد بدرا لصغره، قيل وال
وكان حافظا لبيبا عاملا عاقال، ثبت عنه يف صحيح البخاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب 

  .يهود ليقرأه على النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا كتبوا إليه
  .فتعلمه يف مخسة عشر يوما

ا سليمان بن داود، ثنا عبد الرمحن، عن أيب الزناد، عن خارجة بن زيد، أن أباه زيدا حدثن: وقد قال االمام أمحد
يا : ذهب يب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعجب يب، فقالوا: أخربه أنه ملا قدم رسول اهللا املدينة قال زيد

يا " فأعجب ذلك رسول اهللا وقال رسول اهللا هذا غالم من بين النجار معه مما أنزل اهللا عليك بضع عشرة سورة، 
  زيد تعلم يل كتاب يهود فإين واهللا ما آمن يهود



  ".على كتايب 
فتعلمت هلم كتاهبم ما مرت مخس عشرة ليلة حىت حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب : قال زيد

  .عنه إذا كتب
  .أبيه عن خارجة عن أبيه فذكر حنوه عن شريح بن النعمان، عن ابن أيب الزناد، عن: مث رواه أمحد

  .وقال خارجة بن زيد فذكره: وقد علقه البخاري يف االحكام عن خارجة بن زيد بن ثابت بصيغة اجلزم فقال
عن أمحد بن يونس والترمذي عن علي بن حجر كالمها عن عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه عن : ورواه أبو داود

  .خارجة عن أبيه به حنوه
  .ال الترمذي حسن صحيحوق

  .وهذا ذكاء مفرط جدا
  .وقد كان ممن مجع القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من القراء كما ثبت يف الصحيحني عن أنس

أرحم أميت بأميت أبو بكر، وأشدها يف " وروى أمحد والنسائي من حديث أيب قالبة، عن أنس بن رسول اهللا أنه قال 
  وأصدقها حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أيب طالب، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل،دين اهللا عمر، 

__________  
  .اجلبل: طرادك، والقردد: يف ابن سعد) ١(

  .البيضاء الرخوة من الكمأة: والفقع
  .هل: يف ابن سعد) ٢(
  .ثكلتك أمك: يف ابن سعد) ٣(

ومن احلفاظ من جيعله " ، وأمني هذه االمة أبو عبيدة بن اجلراح وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمني
  .مرسال إال ما يتعلق بأيب عبيدة، ففي صحيح البخاري من هذا الوجه

وقد كتب الوحي بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غري ما موطن، ومن أوضح ذلك ما ثبت يف الصحيح 
 ٩٥: النساء[ اآلية ) * يستوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدون يف سبيل اهللا ال* (ملا نزل قوله تعاىل : عنه أنه قال

.[  
" اكتب ال يستوي القاعدون من املؤمنني واجملاهدون يف سبيل اهللا " دعاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال 

سلم فثقلت فخذه على فجاء ابن أم مكتوم فجعل يشكو ضرارته، فنزل الوحي على رسول اهللا صلى اهللا عليه و
فإين العرف موضع ملحقها : فأمرين فأحلقتها، فقال زيد) * غري أول الضرر* (فخذي حىت كادت ترضها، فنزل 

  .احلديث -يعين من عظام  -عند صدع يف ذلك اللوح 
وقال له وقد شهد زيد اليمامة وأصابه سهم فلم يضره، وهو الذي أمره الصديق بعد هذا بأن يتتبع القرآن فيجمعه، 

  إنك
شاب عاقل ال نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فتتبع القرآن فامجعه، ففعل ما 

  .أمره به الصديق، فكان يف ذلك خري كثري وهللا احلمد واملنة
تنيبه على املدينة وقد استنابه عمر مرتني يف حجتني على املدينة، واستنابه ملا خرج إىل الشام، وكذلك كان عثمان يس

  .أيضا، وكان علي حيبه، وكان يعظم عليا ويعرف له قدره، ومل يشهد معه شيئا من حروبه
وتأخر بعده حىت تويف سنة مخس وأربعني، وقيل سنة إحدى وقيل مخس ومخسني، وهو ممن كان يكتب املصاحف 



لتالوة طبق رمسهن االمجاع واالتفاق كما قررنا االئمة اليت نفذ هبا عثمان بن عفان إىل سائر اآلفاق الالئي وقع على ا
  .ذلك يف كتاب فضائل القرآن الذي كتبناه مقدمة يف أول كتابنا التفسري وهللا احلمد واملنة

  .وفيه نظر -إن صح  -ومنهم السجل، كما ورد به احلديث املروي يف ذلك عن ابن عباس 
عن يزيد بن كعب، عن عمرو بن مالك، عن أيب اجلوزاء عن حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا نوح بن قيس، : قال أبو داود
السجل كاتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم وهكذا رواه النسائي عن قتيبة به عن ابن عباس أنه كان : ابن عباس قال

  .السجل الرجل]  ١٠٤: االنبياء) * [ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب* (يف هذه اآلية : يقول
عن ) * ! يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب* (أبو جعفر بن جرير يف تفسريه عند قوله تعاىل هذا لفظه ورواه 

  .نصر بن علي، عن نوح بن قيس وهو ثقة من رجال مسلم
  .وقد ضعفه ابن معني يف رواية عنه

 وأما شيخه يزيد بن كعب العويف البصري فلم يرو عنه سوى نوح بن قيس، وقد ذكره مع ذلك ابن حبان يف
  .الثقات

وقد عرضت هذا احلديث على شيخنا احلافظ الكبري أيب احلجاج املزي فأنكره جدا، وأخربته أن شيخنا العالمة أبا 
  .هو حديث موضوع، وإن كان يف سنن أيب داود: العباس ابن تيمية كان يقول

  .وأنا أقوله: فقال شيخنا املزي
مد بن سليمان امللقب ببومة عن حيىي بن عمرو عن مالك وقد رواه احلافظ ابن عدي يف كامله من حديث حم: قلت

كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كاتب يقال له السحل، : النكري عن أبيه عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس قال
  قال) * يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب: * (وهو قوله تعاىل

  .كما يطوي السجل للكتاب كذلك تطوى السماء
  عن أيب نصر بن قتادة، عن: رواه البيهقي وهكذا

  .أيب علي الرفا، عن علي بن عبد العزيز، عن مسلم بن إبراهيم، عن حيىي بن عمرو بن مالك به
  .وحيىي هذا ضعيف جدا فال يصلح للمتابعة

  .واهللا أعلم
غدادي املعروف وأغرب من ذلك أيضا ما رواه احلافظ أبو بكر اخلطيب وابن منده من حديث أمحد بن سعيد الب

كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم كاتب يقال له سجل، : عن هبز، عن عبيد اهللا، عن نافع عن ابن عمر قال: حبمدان
  .غريب تفرد به محدان: قال ابن منده) * يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب: * (فأنزل اهللا

  .-ن صح إ -قال أبو الفتح االزدي تفرد به ابن منري : وقال الربقاين
وهذا أيضا منكر عن ابن عمر كما هو منكر عن ابن عباس، وقد ورد عن ابن عباس وابن عمر خالف ذلك، : قلت

  .قال كطي الصحيفة على الكتاب: فقد روى الواليب والعويف عن ابن عباس أنه قال يف هذه اآلية
  .الصحيفةوكذلك قال جماهد، وقال ابن جرير هذا هو املعروف يف اللغة أن السجل هو 

قال وال يعرف يف الصحابة أحد امسه السجل، وأنكر أن يكون السجل اسم ملك من املالئكة كما رواه عن أيب 
يوم نطوي السماء كطي السجل : * (ثنا أبو الوفا االشجعي، عن أبيه عن ابن عمر يف قوله: كريب عن ابن ميان

  .اكتبها نورا السجل ملك فإذا صعد باالستغفار قال اهللا: قال) * للكتاب
  .عن مؤمل، عن سفيان مسعت السدي يقول، فذكر مثله: وحدثنا بندار



: فيما رواه أبو كريب، عن املبارك عن معروف بن خربوذ، عمن مسع أبا جعفر يقول: وهكذا قال أبو جعفر الباقر
يث يف ذلك السجل امللك، وهذا الذي أنكره ابن جرير من كون السجل اسم صحايب أو ملك قوي جدا، واحلد

  .منكر جدا
ومن ذكره يف أمساء الصحابة كابن منده وأيب نعيم االصبهاين وابن االثري يف الغابة إمنا ذكره إحسانا للظن هبذا 

  .احلديث، أو تعليقا على صحته واهللا أعلم
  .ومنهم سعد بن أيب سرح

  . سرح كما سيأيت قريبا إن شاء اهللاوقد وهم إمنا هو ابنه عبد اهللا بن سعد بن أيب) ١(فيما قاله خليفة بن خياط 
  .ومنهم عامر بن فهرية، موىل أيب بكر الصديق

أخربين عبد امللك بن مالك املدجلي، وهو ابن أخي : حدثنا عبد الرزاق، عن معمر قال قال الزهري: قال االمام أمحد
فقلت له :  عليه وسلم وقال فيهسراقة بن مالك أن أباه أخربه أنه مسع سراقة يقول، فذكر خرب هجرة النيب صلى اهللا

  إن قومك جعلوا
فيك الدية، وأخربهتم من أخبار سفرهم وما يريد الناس هبم، وعرضت عليهم الزاد واملتاع فلم يرزؤين منه شيئا ومل 
يسألوين إال أن أخف عنا، فسألته أن يكتب يل كتاب موادعة آمن به، فأمر عامر بن فهرية فكتب يف رقعة من أدم، 

  .ضىمث م
  .وقد تقدم احلديث بتمامه يف اهلجرة: قلت

  .وقد روى أن أبا بكر هو الذي كتب لسراقة هذا الكتاب فاهللا أعلم
  من مولدي االزاد أسود اللون، -ويكىن أبا عمرو  -وقد كان عامر بن فهرية 

__________  
  .يبدو أن ابن كثري غلط يف النقل عن خليفة وتبعه ابن حجر يف االصابة) ١(

  .٩٩تارخيه ص " عبد اهللا : " ذكر خليفة فقد

وكان أوال موىل للطفيل بن احلارث أخي عائشة المها أم رومان، فأسلم قدميا قبل أن يدخل رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم دار االرقم بن أيب االرقم اليت عند الصفا مستخفيا، فكان عامر يعذب مع مجلة املستضعفني مبكة لريجع 

  .، فاشتراه أبو بكر الصديق فأعتقه، فكان يرعى له غنما بظاهر مكةعن دينه فيأىب
وملا هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه أبو بكر كان معهما رديفا اليب بكر ومعهم الدليل الدئلي فقط كما 

بني أوس بن معاذ تقدم مبسوطا، وملا وردوا املدينة نزل عامر بن فهرية على سعد بن خيثمة، وآخى رسول اهللا بينه و
  .وشهد بدرا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة كما تقدم وذلك سنة أربع من اهلجرة، وكان عمره إذ ذاك أربعني سنة

  .فاهللا أعلم
وقد ذكر عروة وابن إسحاق والواقدي وغري واحد، أن عامرا قتله يوم بئر معونة رجل يقال له جبار بن سلمى من 

فزت ورب الكعبة، ورفع عامر حىت غاب عن االبصار حىت قال عامر بن : لبين كالب، فلما طعنه بالرمح قا
كان من أفضلنا ومن أول أهل بيت نبينا : لقد رفع حىت رأيت السماء دونه، وسئل عمرو بن أمية عنه فقال: الطفيل

  .فسألت الضحاك بن سفيان عما قال ما يعين به ؟ فقال يعين اجلنة: صلى اهللا عليه وسلم قال جبار
دعاين الضحاك إىل االسالم فأسلمت ملا رأيت من قتل عامر بن فهرية، فكتب الضحاك إىل رسول اهللا خيربه و

ويف الصحيحني عن أنس أنه قال قرأنا فيهم " وارته املالئكة وأنزل عليني " بإسالمي وما كان من أمر عامر، فقال 



  وقد تقدم ذلك وبيانه يف موضعه عند غزوة بئر قرآنا أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا،
  .معونة

من رجل منكم ملا قتل : حدثين هشام بن عروة، عن أبيه، أن عامر بن الطفيل كان يقول: وقال حممد بن إسحاق
  .رأيته رفع بني السماء واالرض حىت رأيت السماء دونه ؟ قالوا عامر بن فهرية

رفع عامر بن فهرية إىل السماء : عن الزهري، عن عروة عن عائشة قال حدثين حممد بن عبد اهللا،: وقال الواقدي
  .فلم توجد جثته، يرون أن املالئكة وارته

  .ومنهم رضي اهللا عنهم عبد اهللا بن أرقم بن أيب االرقم املخزومي
  .أسلم عام الفتح وكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  .جيدهوكان ينفذ ما يفعله ويشكره ويست: قال االمام مالك
وقال سلمة عن حممد بن إسحاق بن يسار، عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن عبد اهللا بن الزبري أن رسول اهللا 

استكتب عبد اهللا بن االرقم بن عبد يغوث، وكان جييب عنه امللوك، وبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إىل 
  .بعض امللوك فيكتب، وخيتم على ما يقرأه المانته عنده

  .وكتب اليب بكر وجعل إىل بيت املال، وأقره عليهما عمر بن اخلطاب، فلما كان عثمان عزله عنهما
وذلك بعدما استعفاه عبد اهللا بن أرقم، ويقال إن عثمان عرض عليه ثالمثائة ألف درهم عن أجرة عمالته فأىب : قلت

  .إمنا عملت هللا فأجري على اهللا عز وجل: أن يقبلها وقال
وكتب لرسول اهللا زيد بن ثابت، فإذا مل حيضر ابن االرقم وزيد بن ثابت كتب من حضر من : سحاققال ابن إ

الناس وقد كتب عمر وعلي وزيد واملغرية بن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وغريهم ممن مسي من 
  .العرب

قال عبد اهللا بن االرقم، وقد  قلت لشقيق بن سلمة من كان كاتب النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟: وقال االعمش
  جاءنا كتاب عمر بالقادسية ويف أسفله، وكتب عبد اهللا بن

  .االرقم
أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، ثنا حممد بن صاحل بن هانئ، حدثنا الفضل بن حممد البيهقي، ثنا عبد اهللا بن : وقال البيهقي

احد بن أيب عون، عن القاسم بن حممد، عن عبد اهللا بن صاحل، ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون، عن عبد الو
فكتب جوابه مث قرأه " أجب عين " أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم كتاب رجل، فقال لعبد اهللا بن االرقم : عمر قال

  .قال فلما ويل عمر كان يشاوره" أصبت وأحسنت، اللهم وفقه " عليه، فقال 
  ما رأيت أخشى هللا منه: وقد روى عن عمر بن اخلطاب أنه قال

  .أضر رضي اهللا عنه قبل وفاته -يعين يف العمال  -
ومنهم رضي اهللا عنهم عبد اهللا بن زيد بن عبد ربه االنصاري اخلزرجي، صاحب االذان، أسلم قدميا فشهد عقبة 

لى رسول اهللا السبعني، وحضر بدرا وما بعدها، ومن أكرب مناقبه رؤيته االذان واالقامة يف النوم، وعرضه ذلك ع
وقد قدمنا احلديث بذلك يف " إهنا لرؤيا حق فألقه على بالل، فإنه أندى صوتا منك " وتقريره عليه، وقوله له 

  .موضعه
وقد روى الواقدي بأسانيده عن ابن عباس أنه كتب كتابا ملن أسلم من جرش فيه، االمر هلم بإقامة الصالة، وإيتاء 

  .الزكاة، وإعطاء مخس املغنم



  .تويف رضي اهللا عنه سنة اثنتني وثالثني عن أربع وستني سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي اهللا عنهوقد 
  .ومنهم رضي اهللا عنهم عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، القرشي العامري، أخو عثمان المه من الرضاعة

  .أرضعته أم عثمان
وكان قد  -ا فتحها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكتب الوحي مث ارتد عن االسالم وحلق باملشركني مبكة، فلم

فجاء إىل عثمان بن عفان فاستأمن له، فأمنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما  -أهدر دمه فيمن أهدر من الدماء 
  .قدمنا يف غزوة الفتح، مث حسن إسالم عبد اهللا بن سعد جدا

بن احلسني بن واقد، عن أبيه عن يزيد النحوي، عن عكرمة  حدثنا أمحد بن حممد املروزي، ثنا علي: قال أبو داود
كان عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح يكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق : عن ابن عباس قال

  .بالكفار، فأمر به رسول اهللا أن يقتل، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .لنسائي من حديث علي بن احلسني بن واقد بهورواه ا
وكان على ميمنة عمرو بن العاص حني افتتح عمرو مصر سنة عشرين يف الدولة العمرية فاستناب عمر بن : قلت

اخلطاب عمرا عليها، فلما صارت اخلالفة إىل عثمان عزل عنها عمرو بن العاص وويل عليها عبد اهللا بن سعد سنة 
بغزو بالد أفريقية فغزاها ففتحها، وحصل للجيش منها مال عظيم كان قسم الغنيمة لكل مخس وعشرين، وأمره 

  .فارس من اجليش ثالثة آالف مثقال من ذهب، وللراجل ألف مثقال
وكان معه يف جيشه هذا ثالثة من العبادلة، عبد اهللا بن الزبري، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، مث غزا عبد 

  بعد أفريقية االساود من أرض النوبةاهللا بن سعد 
  .فهادهنم فهي إىل اليوم، وذلك سنة إحدى وثالثني

  .مث غزا غزوة الصواري يف البحر إىل الروم وهي غزوة عظيمة كما سيأيت بياهنا يف موضعها إن شاء اهللا
  .فلما اختلف الناس على عثمان خرج من مصر واستناب عليها ليذهب إىل عثمان لينصره

  -وقيل بالرملة  -تل عثمان أقام بعسقالن فلما ق

ودعا اهللا أن يقبضه يف الصالة، فصلى يوما الفجر وقرأ يف االوىل منها بفاحتة الكتاب والعاديات، ويف الثانية بفاحتة 
الكتاب وسورة، وملا فرغ من التشهد سلم التسليمة االوىل، مث أراد أن يسلم الثانية فمات بينهما رضي اهللا عنه، 

  .ك يف سنة ست وثالثني، وقيل سنة سبع، وقيل إنه تأخر إىل سنة تسع ومخسني، والصحيح االولوذل
  .ومل يقع له رواية يف الكتب الستة وال يف املسند لالمام أمحد: قلت

  .ومنهم رضي اهللا عنهم عبد اهللا بن عثمان، أبو بكر الصديق
  .اهللا عز وجل وبه الثقة وقد تقدم الوعد بأن ترمجته ستأيت يف أيام خالفته إن شاء

وقد مجعت جملدا يف سريته وما رواه من االحاديث وما روي عنه من اآلثار، والدليل على كتابته ما ذكره موسى بن 
عقبة عن الزهري عن عبد الرمحن بن مالك بن جعشم، عن أبيه عن سراقة بن مالك، يف حديثه حني اتبع رسول اهللا 

سأل رسول  -وكان من أمر فرسه ما كان  -فمروا على أرضهم، فلما غشيهم حني خرج هو وأبو بكر من الغار 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكتب له كتاب أمان، فأمر أبا بكر فكتب له كتابا مث ألقاه إليه

وقد روى االمام أمحد من طريق الزهري هبذا السند أن عامر بن فهرية كتبه، فيحتمل أن أبا بكر كتب بعضه مث أمر 
  .مواله عامرا فكتب باقيه واهللا أعلم

ومنهم رضي اهللا عنهم عثمان بن عفان أمري املؤمنني، وستأيت ترمجته يف أيام خالفته وكتابته بني يديه عليه السالم 



  .مشهورة
وقد روى الواقدي بأسانيده أن هنشل بن مالك الوائلي ملا قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر رسول اهللا 

  .ى اهللا عليه وسلم عثمان بن عفان فكتب له كتابا فيه شرائع االسالمصل
ومنهم رضي اهللا عنهم علي بن أيب طالب أمري املؤمنني، وستأيت ترمجته يف خالفته، وقد تقدم أنه كتب الصلح بني 

  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني قريش يوم احلديبية أن يأمن الناس، وأنه ال إسالل وال
  .ل، وعلى وضع احلرب عشر سننيإغال

  .وقد كتب غري ذلك من الكتب بني يديه صلى اهللا عليه وسلم
وأما ما يدعيه طائفة من يهود خيرب أن بأيديهم كتاب من النيب صلى اهللا عليه وسلم بوضع اجلزية عنهم ويف آخره 

وية بن أيب سفيان فهو كذب وكتب علي بن أيب طالب، وفيه شهادة مجاعة من الصحابة منهم سعد بن معاذ ومعا
وهبتان خمتلق موضوع مصنوع، وقد بني مجاعة من العلماء بطالنه، واغتر بعض الفقهاء املتقدمني فقالوا بوضع اجلزية 

  .عنهم وهذا ضعيف جدا
وقد مجعف يف ذلك جزءا مفردا بينت فيه بطالنه وأنه موضوع، اختلقوه وصنعوه وهم أهل لذلك، وبينته ومجعت 

  .م االئمة فيه وهللا احلمد واملنةمفرق كال
  .ومن الكتاب بني يديه صلى اهللا عليه وسلم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، وستأيت ترمجته يف موضعها

وقد أفردت له جملدا على حدة، وجملدا ضخما يف االحاديث اليت رواها عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واالثار 
  . عنه، وقد تقدم بيان كتابته يف ترمجة عبد اهللا بن االرقمواالحكام املروية عنه رضي اهللا

بن أكرب بن ربيعة بن ) ١(ومنهم رضي اهللا عنهم العالء بن احلضرمي واسم احلضرمي عباد، ويقال عبد اهللا بن عباد 
 بن مالك بن اخلزرج بن أياد بن الصدق بن زيد بن مقنع بن حضرموت بن قحطان، وقيل غري ذلك يف) ٢(عريقة 

  .نسبه وهو من حلفاء بين أمية
وقد تقدم بيان كتابته يف ترمجة أبان بن سعيد بن العاص، وكان له من االخوة عشرة غريه فمنهم، عمرو بن 

احلضرمي أول قتيل من املشركني قتله املسلمون يف سرية عبد اهللا بن جحش، وهي أول سرية كما تقدم، ومنهم 
لعنه اهللا فكشف عن عورته وناداه واعمراه حني اصطف املسلمون عامر بن احلضرمي الذي أمره أبو جهل 

  .واملشركون يوم بدر فهاجت احلرب وقامت على ساق وكان ما كان مما قدمناه مبسوطا يف موضعه
  .ومنهم شريح بن احلضرمي، وكان من خيار الصحابة

يقوم به آناء الليل والنهار وهلم كلهم يعين ال ينام ويتركه، بل " ذاك رجل ال يتوسد القرآن " قال فيه رسول اهللا 
  .أخت واحدة وهي الصعبة بنت احلضرمي أم طلحة بن عبيد اهللا

وقد بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم العالء بن احلضرمي إىل املنذر بن ساوى ملك البحرين، مث واله عليها أمريا 
  .حني افتتحها

  وأقره عليها الصديق، مث
  .حىت عزله عنها عمر بن اخلطاب وواله البصرة) ٣(ا عمر بن اخلطاب، ومل يزل هب

فلما كان يف أثناء الطريق تويف وذلك يف سنة إحدى وعشرين، وقد روى البيهقي عنه وغريه كرامات كثرية منها أنه 
سار جبيشه على وجه البحر ما يصل إىل ركب خيوهلم، وقيل إنه ما بل أسافل نعال خيوهلم، وأمرهم كلهم فجعلوا 

ن يا حليم يا عظيم، وأنه كان يف جيشه فاحتاجوا إىل ماء فدعا اهللا فأمطرهم قدر كفايتهم، وأنه ملا دفن مل ير له يقولو



  .أثر بالكلية، وكان قد سأل اهللا ذلك، وسيأيت هذا يف كتاب دالئل النبوة قريبا إن شاء اهللا عز وجل
حدثنا سفيان بن عيينة، حدثين عبد : ال االمام أمحدوله عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أحاديث االول، ق

الرمحن بن محيد بن عبد الرمحن بن عوف، عن السائب بن يزيد، عن العالء بن احلضرمي أن رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم

  .وقد أخرجه اجلماعة من حديثه" ميكث املهاجر بعد قضاء نسكه ثالثا : " قال
م ثنا منصور، عن ابن سريين، عن ابن العالء بن احلضرمي أن أباه كتب إىل النيب حدثنا هشي: قال أمحد: والثاين

  .صلى اهللا عليه وسلم فبدأ بنفسه، وكذا رواه أبو داود عن أمحد بن حنبل
  .رواه أمحد وابن ماجه من طريق حممد بن زيد عن حبان االعرج عنه: واحلديث الثالث

يكون بني االخوة فيسلم  -يعين البستان  -م من البحرين يف احلائط أنه كتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
  .أحدهم ؟ فأمره أن يأخذ العشر ممن أسلم

  .-يعين ممن مل يسلم  -واخلراج 
__________  

  .ضماد بن سلمى: يف ابن سعد) ١(
بن أيب بن  ابن مالك بن أكرب بن عويف بن مالك بن اخلزرج: عريقة سقط من االصابة وأسد الغابة وفيه) ٢(

  .الصدف
  .يرى الواقدي أن النيب صلى اهللا عليه وآله عزله عن البحرين وبعث أبان بن سعيد بن العاص عامال عليها) ٣(

  .حىت ويل أبو بكر فأعاده إليها
  .سنة احدى وعشرين -بعد أن اقره عليها أبو بكر وعمر  -يف حني قال يف أسد الغابة انه أقام عليها حىت وفاته 

  .ومل يأت على ذكره بعد ذلك ١٦و  ١٤الطربي على البحرين سنة وذكره 

كان كاتبا للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل أجد أحدا ذكره إال فيما : ومنهم العالء بن عقبة، قال احلافظ ابن عساكر
  .أخربنا

  مث ذكر إسناده إىل عتيق بن يعقوب حدثين عبد امللك بن أيب بكر بن حممد بن
ن أبيه، عن جده، عن عمرو بن حزم أن هذه قطائع أقطعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هؤالء عمرو بن حزم، ع

بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما أعطى النيب حممد عباس بن مرداس السلمي أعطاء : القوم فذكرها، وذكر فيها
  .فمن خافه فيها فال حق له، وحقه حق، وكتب العالء بن عقبة وشهد) ١(مدمورا 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا ما أعطى حممد رسول اهللا عوسجة بن حرملة اجلهين، من ذي املروة وما بني :  قالمث
  .فمن خافه فال حق له وحقه حق، وكتبه العالء بن عقبة) ٢(بلكثه إىل الظبية إىل اجلعالت إىل جبل القبلية 

قطع لبين سيح من جهينة وكتب كتاهبم بذلك العالء وروى الواقدي بأسانيده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أ
  .بن عقبة، وشهد

العالء بن عقبة كتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم، ذكره يف : وقد ذكر ابن االثري يف الغابة هذا الرجل خمتصرا فقال
  .يف كتابه -يعين املديين  -حديث عمرو بن حزم، ذكره جعفر أخرجه أبو موسى 

بن جريس بن خالد بن عدي بن جمدعة بن حارثة بن احلارث بن ) ٣(حممد بن مسلمة ومنهم رضي اهللا عنهم 
  .اخلزرج االنصاري احلارثي أبو عبد اهللا، ويقال أبو عبد الرمحن، ويقال أبو سعيد املدين حليف بين عبد االشهل



املدينة بينه وبني  أسلم على يدي مصعب بن عمري، وقيل سعد بن معاذ وأسيد بن حضري، وآخى رسول اهللا حني قدم
  .أيب عبيدة بن اجلراح، وشهد بدرا واملشاهد بعدها، واستخلفه رسول اهللا على املدينة عام تبوك

  :قال ابن عبد الرب يف االستيعاب
__________  

  .مدفوا ومن حاقه فالحق له، ويف أعالم السائلني مذمورا: يف الطبقات) ١(
  .ويف االصل غري منقوطة

  .مل اعثر عليهما
  .جدت يف معجم البلدان مدفار موضع يف بالد بين سليم أو هذيلو

  .ونص الكتاب
: يف االصل إىل بلنكثة إىل الطيبة إىل اجلعالت إىل جبل القبلة، والتصحيح من املعجم، ونص الكتاب يف الطبقات) ٢(
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: ٢٧١/  ١

ملروة، أعطاه ما بني بلكئة إىل املصنعة إىل اجلفالت إىل هذا ما أعطى الرسول عوسجة بن حرملة اجلهين من ذي ا
  .اجلد جبل القبلة ال حياقه أحد

  .عقبة وشهد] العالء بن [ ومن حاقه فال حق له وحق حق وكتب 
  .٣٤٠/  ٢ووفاء الوفاء ج  ٤٨واعالم السائلني ص ) ظبيه(وانظر النص يف معجم البلدان 

  بالكث امسان لقارة عظيمة فوق ذي املروة، بينه وبني ذي خشبقارة عظيمة فهي و: يف القاموس: بلكئة -
  .ببطن أضم جبانب برمة، بني خيرب ووادي القرى، وهي عيون وخنل لقريش

  .فهي يف نواحي ذمار باليمن -تصحيف  -الظبية، وهي موضع بديار جهينة، أما املصنعة  -
  .مروة اجلفالت أو اجلعالت مل أعثر عليها، ولعلها موضع بذي موضع -
وقال الزخمشري القبلية سراة فيما بني ) النهاية(ناحية من ساحل البحر بينها وبني املدينة مخسة أيام : جبل القبلية -

  .املدينة وينبع
  .سلمة: يف االصابة) ٣(

  .وسقط جريس من نسبه

واختذ سيفا من وكان من فضالء الصحابة، وكان ممن اعتزل الفتنة ) ١(كان شديد السمرة طويال أصلع ذا جثة 
  .خشب

  .ومات باملدينة سنة ثالث وأربعني على املشهور عند اجلمهور، وصلى عليه مروان بن احلكم
  .وقد روى حديثا كثريا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

عن علي بن حممد املدايين بأسانيده أن حممد بن مسلمة هو الذي كتب لوفد مرة كتابا عن أمر : وذكر حممد بن سعد
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول

ومنهم رضي اهللا عنهم معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية االموي وستأيت ترمجته يف أيام إمارته إن شاء 
  .اهللا

  .وقد ذكره مسلم بن احلجاج يف كتابه عليه السالم
ابن عباس أن أبا  من حديث عكرمة بن عمار، عن أيب زميل مساك بن الوليد، عن: وقد روى مسلم يف صحيحه



؟ قال تؤمرين حىت أقاتل الكفار كما كنت أقاتل املسلمني، " نعم " يا رسول اهللا ثالث أعطنيهن ؟ قال : سفيان قال
  .؟ احلديث" نعم " ؟ قال ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال " نعم " قال 

زويج أم حبيبة من رسول اهللا صلى اهللا وقد أفردت هلذا احلديث جزءا على حدة بسبب ما وقع فيه من ذكر طلبه ت
عليه وسلم، ولكن فيه من احملفوظ تأمري أيب سفيان وتوليته معاوية منصب الكتابة بني يديه صلوات اهللا وسالمه 

عليه، وهذا قدر متفق عليه بني الناس قاطبة، فأما احلديث قال احلافظ ابن عساكر يف تارخيه يف ترمجة معاوية ها هنا 
غالب بن البنا، أنبأنا أبو حممد اجلوهري، أنبأنا أبو علي حممد بن أمحد بن حيىي بن عبد اهللا العطشي، حدثنا  أخربنا أبو

أمحد بن حممد البوراين، ثنا السري بن عاصم، ثنا احلسن بن زياد، عن القاسم بن هبرام، عن أيب الزبري، عن جابر أن 
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .استكتبه فإنه أمني، فإنه حديث غريب بل منكر: ستكتاب معاوية فقالاستشار جربيل يف ا
  .والسري بن عاصم هذا هو أبو عاصم اهلمذاين وكان يؤدب املعتز باهللا، كذبه يف احلديث ابن خراش

  .كان يسرق احلديث: وقال ابن حبان وابن عدي
  .زاد ابن حبان ويرفع املوقوفات ال حيل االحتجاج به

فقد تركه غري واحد من  -إن كان اللؤلؤي  -كان ضعيف احلديث وشيخه احلسن بن زياد  وقال الدارقطين
  .االئمة، وصرح كثري منهم بكذبه، وإن كان غريه فهو جمهول العني واحلال

وأما القاسم بن هبرام فاثنان، أحدمها يقال له القاسم بن هبرام االسدي الواسطي االعرج أصله من أصبهان، روى له 
عن سعيد بن جبري عن ابن عباس حديث القنوت بطوله، وقد وثقه ابن معني وأبو حامت وأبو داود وابن  النسائي
  .حبان

  .والثاين القاسم بن هبرام أبو محدان قاضي هيت
  .قال ابن معني كان كذابا

ة قدره وباجلملة فهذا احلديث من هذا الوجه ليس بثابت وال يغتر به، والعجب من احلافظ ابن عساكر مع جالل
كيف يورد يف تارخيه هذا  -بل ومن تقدمه بدهر  -واطالعه على صناعة احلديث أكثر من غريه من أبناء عصره 

وأحاديث كثرية من هذا النمط مث ال يبني حاهلا، وال يشري إىل شئ من ذلك إشارة ال ظاهرة وال خفية، ومثل هذا 
  .الصنيع فيه نظر واهللا أعلم
  غرية بن شعبة الثقفي، وقد قدمت ترمجته فيمن كان خيدمه عليهومنهم رضي اهللا عنهم امل

__________  
  .من االستيعاب، ويف االصل ذا جنة) ١(

السالم من بني أصحابه من غري مواليه، وأنه كان سيافا على رأس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد روى ابن 
أن املغرية بن شعبة هو الذي كتب اقطاع حصني بن  عساكر بسنده عن عتيق بن يعقوب بإسناده املتقدم غري مرة

، فهؤالء كتابه الذين كانوا يكتبون بأمره )١(نضلة االسدي الذي أقطعه إياه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأمره 
  .بني يديه صلوات اهللا وسالمه عليه

قرشي الفهري أحد العشرة رضي اهللا فصل وقد ذكر ابن عساكر من أمنائه أبا عبيدة عامر بن عبد اهللا بن اجلراح ال
  .عنه، وعبد الرمحن بن عوف الزهري
  أما أبو عبيدة فقد روى البخاري من



لكل أمة أمني وأمني هذه االمة أبو عبيدة بن " حديث أيب قالبة عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .فبعث معهم أبا عبيدة" البعثن معكم أمينا حق أمني " ويف لفظ أن رسول اهللا قال لوفد عبد القيس جنران " اجلراح 

قال ومنهم معيقيب بن أيب فاطمة الدوسي موىل بين عبد الشمس، كان على خامته، ويقال كان خادمه، وقال غريه 
أسلم قدميا وهاجر إىل احلبشة يف الناس، مث إىل املدينة وشهد بدرا وما بعدها، وكان على اخلامت واستعمله الشيخان 

  .لى بيت املال، قالوا وكان قد أصابه اجلذام فأمر عمر بن اخلطاب فدووي باحلنظل فتوقف املرضع
  .وكانت وفاته يف خالفة عثمان وقيل سنة أربعني

  .فاهللا أعلم
عن أيب سلمة حدثين معيقيب أن رسول ) ٢(ثنا حيىي بن أيب بكري، ثنا شيبان عن حيىي بن أيب كثري : قال االمام أمحد

وأخرجاه " إن كنت ال بد فاعال فواحدة " ى اهللا عليه وسلم قال يف الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال اهللا صل
  .يف الصحيحني من حديث شيبان النحوي، زاد مسلم وهشام، الدستوائي

  .زاده الترمذي والنسائي وابن ماجه واالوزاعي ثالثتهم عن حيىي بن أيب كثري به، وقال الترمذي حسن صحيح
: ثنا خلف بن الوليد، ثنا أيوب، عن عتبة، عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة عن معيقيب قال: االمام أمحدوقال 

  .وتفرد به االمام أمحد" ويل لالعقاب من النار " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ح بن ربيعة عن إياس بن وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أيب عتاب سهل بن محاد الدالل، عن أيب مكني نو

كان خامت النيب صلى اهللا عليه : قال -وكان على خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم  -احلارث بن املعيقيب عن جده 
  .وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال فرمبا كان يف يدي

 الصحيحني وكان قد أما خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم فالصحيح أنه كان من فضة فصه منه كما سيأيت يف: قلت
مث اختذ هذا اخلامت من فضة فصه منه ونقشه حممد " واهللا ال ألبسه " اختذ قبله خامت ذهب فلبسه حينا مث رمى به وقال 

  رسول اهللا، حممد سطر، ورسول سطر، واهللا سطر، فكان يف يده عليه
__________  

صلى اهللا عليه وآله حلصني بن نضلة االسدي وكتب رسول اهللا : وفيه ٢٧٤/  ١ذكره ابن سعد يف الطبقات ) ١(
  .أن له أراما وكسه ال حياقه فيها أحد

  .وكتب املغرية بن شعبة
  .حتريف" بكري " من املسند، ويف االصل ) ٣(

السالم مث كان يف يد أيب بكر من بعده مث يف يد عمر مث كان يف يد عثمان فلبث يف يده ست سنني، مث سقط منه يف 
د يف حتصيله فلم يقدر عليه، وقد صنف أبو داود رمحة اهللا عليه كتابا مستقال يف سننه يف اخلامت بئر أريس فاجته

  .وحده، وسنورد منه إن شاء اهللا قريبا ما حنتاج إليه وباهللا املستعان
وأما لبس معيقيب هلذا اخلامت فيدل على ضعف ما نقل أنه أصابه اجلذام، كما ذكره ابن عبد الرب وغريه، لكنه 
مشهور فلعله أصابه ذلك بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو كان به وكان مما ال يعدى منه، أو كان ذلك من 

  .خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه أبو داود" كل ثقة باهللا، وتوكال عليه "  -ووضع يده يف القصعة  -لقوة توكله كما قال لذلك اجملذوم 
  .واهللا أعلم" فر من اجملذوم فرارك من االسد " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وقد ثبت يف صحيح مسلم أن رس

  .وأما أمراؤه عليه السالم فقد ذكرناهم عند بعث السرايا منصوصا على أمسائهم وهللا احلمد واملنة



ين ألف، وعن يبلغون مائة ألف وعشر: وأما مجلة الصحابة فقد اختلف الناس يف عدهتم، فنقل عن أيب زرعة أنه قال
تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون ممن مسع منه ورآه زهاء عن ستني ألف، : الشافعي رمحه اهللا أنه قال
  .يروى احلديث عن قريب من مخسة آالف صحايب: وقال احلاكم أبو عبد اهللا

مته فمن الصحابة تسعمائة وسبعة والذي روى عنهم االمام أمحد مع كثرة روايته واطالعه واتساع رحلته وإما: قلت
  .ومثانون نفسا

  .ووضع يف الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من ثالمثائة صحايب أيضا
وقد اعتىن مجاعة من احلفاظ رمحهم اهللا بضبط أمسائهم وذكر أيامهم ووفياهتم، من أجلهم الشيخ أبو عمر بن عبد 

اهللا حممد بن إسحاق بن منده، وأبو موسى املديين، مث نظم مجيع ذلك الرب النمري يف كتابه االستيعاب، وأبو عبد 
الغابة ) ١(احلافظ عز الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الكرمي اجلزري املعروف بابن الصحابية، صنف كتابه 

  بيف ذلك فأجاد وفاد، ومجع وحصل، ونال ما رام وأمل، فرمحه اهللا وأثابه ومجعه والصحابة آمني يا ر
مث سقط منه يف بئر أريس فاجتهد يف حتصيله فلم يقدر عليه، وقد صنف أبو داود رمحة اهللا عليه كتابا مستقال يف 

  .سننه يف اخلامت وحده، وسنورد منه إن شاء اهللا قريبا ما حنتاج إليه وباهللا املستعان
ذكره ابن عبد الرب وغريه، لكنه وأما لبس معيقيب هلذا اخلامت فيدل على ضعف ما نقل أنه أصابه اجلذام، كما 

مشهور فلعله أصابه ذلك بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم، أو كان به وكان مما ال يعدى منه، أو كان ذلك من 
  .خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ودرواه أبو دا" كل ثقة باهللا، وتوكال عليه "  -ووضع يده يف القصعة  -لقوة توكله كما قال لذلك اجملذوم 

  .واهللا أعلم" فر من اجملذوم فرارك من االسد " وقد ثبت يف صحيح مسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .وأما أمراؤه عليه السالم فقد ذكرناهم عند بعث السرايا منصوصا على أمسائهم وهللا احلمد واملنة

يبلغون مائة ألف وعشرين ألف، وعن : أنه قال وأما مجلة الصحابة فقد اختلف الناس يف عدهتم، فنقل عن أيب زرعة
تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واملسلمون ممن مسع منه ورآه زهاء عن ستني ألف، : الشافعي رمحه اهللا أنه قال
  .يروى احلديث عن قريب من مخسة آالف صحايب: وقال احلاكم أبو عبد اهللا

ايته واطالعه واتساع رحلته وإمامته فمن الصحابة تسعمائة وسبعة والذي روى عنهم االمام أمحد مع كثرة رو: قلت
  .ومثانون نفسا

  .ووضع يف الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من ثالمثائة صحايب أيضا
وقد اعتىن مجاعة من احلفاظ رمحهم اهللا بضبط أمسائهم وذكر أيامهم ووفياهتم، من أجلهم الشيخ أبو عمر بن عبد 

يف كتابه االستيعاب، وأبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن منده، وأبو موسى املديين، مث نظم مجيع ذلك  الرب النمري
الغابة ) ١(احلافظ عز الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عبد الكرمي اجلزري املعروف بابن الصحابية، صنف كتابه 

  أثابه ومجعه والصحابة آمني يا رب العاملنييف ذلك فأجاد وفاد، ومجع وحصل، ونال ما رام وأمل، فرمحه اهللا و
__________  

  .أسد الغابة وهو مطبوع: امسه) ١(

  ٦ابن كثري ج  -البداية والنهاية 
  البداية والنهاية

  ٦ابن كثري ج 



  .ه ٧٧٤البداية والنهاية لالمام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي املتوىف سنة 
  يه علي شريي اجلزء السادس دار إحياء التراث العريبحققه ودقق أصوله وعلق حواش

بسم اهللا الرمحن الرحيم باب آثار النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت كان خيتص هبا يف حياته من ثياب وسالح ومراكب 
ون ، ولنذكر عي)١(ذكر اخلامت الذي كان يلبسه عليه السالم وقد أفرد له أبو داود يف كتابه السنن كتابا على حدة 

  .ما ذكره يف ذلك مع ما نضيفه إليه، واملعول يف أصل ما نذكره عليه
حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي، حدثنا عيسى، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك ): ٢(قال أبو داود 

إال خبامت، فاختذ إهنم ال يقرؤن كتابا : أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يكتب إىل بعض االعاجم فقيل له: قال
حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهكذا رواه البخاري عن عبد االعلى بن محاد : خامتا من فضة، ونقش فيه

حدثنا وهب بن بقية، عن ): ٤(، مث قال أبو داود )٣(عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة به 
فكان يف يده حىت قبض، ويف يد أيب بكر : عيسى بن يونس، زاد خالد، عن سعيد، عن قتادة عن أنس مبعىن حديث

  حىت قبض، ويف يد عمر حىت قبض، ويف يد عثمان، فبينما هو عند بئر إذ سقط يف البئر فأمر هبا فنزحت، فلم يقدر
  .عليه

أنا ابن : قاالحدثنا قتيبة بن سعيد وأمحد بن صاحل : تفرد به أبو داود من هذا الوجه، مث قال أبو داود رمحه اهللا
  كان خامت: وهب، أخربين يونس، عن ابن شهاب، قال حدثين أنس قال

__________  
  .وما بعدها ٨٨/  ٤كتاب اخلامت ج  -سنن أيب داود ) ١(
  .٤٢١٤حديث  ٨٨/  ٤يف باب ما جاء يف اختاذ اخلامت ج ) ٢(
ن ويف يده خامت من ورق فقال له النيب ذكر ابن سعد يف سبب اختاذ النيب خامتا ان معاذ بن جبل قدم من اليم) ٣(

اكتب إىل الناس فأخاف أن يزاد فيها وينقض فاختذت خامتا أختم به : ما هذا اخلامت ؟ قال: صلى اهللا عليه وآله
  .حممد رسول اهللا: ونقشه

  .٤٢١٥حديث : املصدر السابق) ٤(

البخاري من حديث الليث، ومسلم ، وقد روى هذا احلديث )١(النيب صلى اهللا عليه وسلم من ورق فصه حبشي 
من حديث ابن وهب، وطلحة عن حيىي االنصاري، وسليمان بن بالل، زاد النسائي وابن ماجة وعثمان عن عمر 

حدثنا : حسن صحيح غريب من هذا الوجه، مث قال أبو داود: مخستهم عن يونس بن يزيد االيلي به، وقال الترمذي
كان خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم من فضة : لطويل، عن أنس بن مالك قالأمحد بن يونس، ثنا زهري، ثنا محيد ا

كله فصه منه، وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث زهري بن معاوية اجلعفي أيب خيثمة الكويف به، وقال 
يز بن ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، ثنا عبد العز: حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقال البخاري: الترمذي
  .صهيب

إنا اختذنا خامتا ونقشنا فيه نقشا فال : اصطنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا، فقال: عن أنس بن مالك قال
  .فإين أرى بريقه يف خنصره: ينقش عليه أحد، قال

اختذ ): ٢( ]قال [ حدثنا نصري بن الفرج، ثنا أبو أسامة، عن عبيد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر : مث قال أبو داود
، فاختذ "حممد رسول اهللا " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه، ونقش فيه 



حممد : " ال ألبسه أبدا، مث اختذ خامتا من فضة نقش فيه: الناس خوامت الذهب، فلما رآهم قد اختذوها رمى به وقال
  كر، مث لبسه بعد أيب بكر عمر، مث لبسه بعده، مث لبس اخلامت بعده أبو ب"رسول اهللا 

عثمان حىت وقع يف بئر أريس، وقد رواه البخاري عن يوسف بن موسى، عن أيب أسامة محاد بن أسامة به، مث قال 
حدثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر يف هذا اخلرب : أبو داود

خامتي هذا، ) ٣] (نقش [ ال ينقش أحد على : ، وقال"حممد رسول اهللا " لى اهللا عليه وسلم فنقش فيه عن النيب ص
حدثنا : وساق احلديث، وقد رواه مسلم وأهل السنن االربعة من حديث سفيان بن عيينة به حنوه، مث قال أبو داود

، عن ابن عمر يف هذا اخلرب عن النيب صلى اهللا حممد بن حيىي بن فارس، ثنا أبو عاصم، عن املغرية بن زياد، عن نافع
فكان خيتم به أو : ، قال"حممد رسول اهللا " فالتمسوه فلم جيدوه، فاختذ عثمان خامتا ونقش فيه : عليه وسلم قال

باب ما : يتختم به، ورواه النسائي عن حممد بن معمر عن أيب عاصم الضحاك بن خملد النبيل به، مث قال أبو داود
  يف ترك اخلامت حدثنا حممد بن سليمان لوين، عن ابراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك )٤(جاء 

__________  
  .فصه هنا فعل ماض أي صنعه رجل حبشي) ١(

  .٤٢١٦املصدر السابق حديث 
  .من سنن أيب داود) ٢(
  .من سنن أيب داود) ٣(
  .من سنن أيب داود) ٤(

ليه وسلم خامتا من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النيب صلى اهللا أنه رأى يف يد النيب صلى اهللا ع
، )١(رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال من ورق : عليه وسلم فطرح الناس، مث قال

س بن مالك حدثنا حيىي بن بكري، ثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، قال حدثين أن: وقد رواه البخاري: قلت
أنه رأى يف يد النيب صلى اهللا عليه وسلم خامتا من ورق يوما واحدا، مث إن الناس اصطنعوا اخلواتيم من ورق 

ولبسوها، فطرح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خامته، فطرح الناس خواتيمهم، مث علقه البخاري عن إبراهيم بن 
  سعد الزهري املدين وشعيب بن أيب محزة،

سعد اخلراساين، وأخرجه مسلم من حديثه، وانفرد أبو داود بعبد الرمحن بن خالد بن مسافر كلهم عن  وزياد بن
خامتا من ورق، والصحيح أن الذي لبسه يوما واحدا مث رمى به، إمنا هو خامت الذهب، : الزهري كما قال أبو داود

كان رسول اهللا يلبس خامتا : عن ابن عمر قال ال خامت الورق، ملا ثبت يف الصحيحني عن مالك عن عبد اهللا بن دينار
ال ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم، وقد كان خامت الفضة يلبسه كثريا، ومل يزل يف يده : من ذهب، فنبذه وقال

حىت تويف صلوات اهللا وسالمه عليه، وكان فصه منه يعين ليس فيه فص ينفصل عنه، ومن روى أنه كان فيه صورة 
  .حممد سطر: وأخطأ، بل كان فضة كله وفصه منه، ونقشه حممد رسول اهللا ثالثة أسطرشخص فقد أبعد 

رسول سطر، اهللا سطر، وكأنه واهللا أعلم كان منقوشا وكتابته مقلوبة ليطبع على االستقامة كما جرت العادة هبذا، 
إسنادا ال صحيحا إن كتابته كانت مستقيمة، وتطبع كذلك، ويف صحة هذا نظر، ولست أعرف لذلك : وقد قيل

وال ضعيفا، وهذه االحاديث اليت أوردناها أنه عليه السالم كان له خامت من فضة، ترد االحاديث اليت قدمناها يف 
سنين أيب داود والنسائي من طريق أيب عتاب سهل بن محاد الدالل عن أيب مكني نوح بن ربيعة، عن إياس بن 

كان خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، : احلارث بن معيقيب بن أيب فاطمة عن جده قال



ومما يزيده ضعفا احلديث الذي رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي، من حديث أيب طيبة عبد اهللا بن مسلم 
ه خامت من السلمي املروزي، عن عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه، أن رجال جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي

مايل أرى عليك حلية : مايل أجد منك ريح االصنام ؟ فطرحه، مث جاء وعليه خامت من حديد، فقال: فقال) ٢(شبه 
إختذه من ورق، وال تنمه مثقاال، وقد كان عليه : يا رسول اهللا من أي شئ أختذه ؟ قال: أهل النار ؟ فطرحه، مث قال

داود والترمذي يف الشمائل، والنسائي من حديث شريك، وأخربين أبو السالم يلبسه يف يده اليمىن كما رواه أبو 
سلمة بن عبد الرمحن القاضي، عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن حسن، عن أبيه، عن علي رضي اهللا عنه، 

  .عن رسول اهللا
يف اليسرى، رواه أبو  أن رسول اهللا كان بتختم يف ميينه، وروى: وأخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن: قال شريك

  داود من حديث عبد العزيز بن أيب داود، عن نافع
__________  

  .أي فضة: ورق) ١(
  .النحاس االصفر: الشبه) ٢(

: عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتختم يف يساره، وكان فصه يف باطن كفه، قال أبو داود
أن ابن عمر : يف ميينه، وحدثنا هناد، عن عبدة، عن عبيد اهللا، عن نافعرواه أبو إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع 

حدثنا عبد اهللا بن سعيد، ثنا يونس بن بكري، عن حممد بن : كان يلبس خامته يف يده اليسرى، مث قال أبو داود
ا هذا ؟ م: رأيت على الصلت بن عبد اهللا بن نوفل بن عبد املطلب خامتا يف خنصره اليمىن، فقلت: إسحاق قال

وال خيال ابن عباس إال قد كان يذكر أن : فقال رأيت ابن عباس يلبس خامته هكذا وجعل نصه على ظهرها، قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يلبس خامته كذلك، وهكذا رواه الترمذي من حديث حممد بن إسحاق به، مث 

لصلت حديث حسن، وقد روى الترمذي يف حديث ابن إسحاق عن ا: قال حممد بن إمساعيل يعين البخاري
عن أنس، وعن جابر، وعن عبد اهللا بن جعفر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتختم يف اليمني، : الشمائل

حدثنا حممد بن عبد اهللا االنصاري، ثنا أيب، عن مثامة، عن أنس بن مالك أن أبا بكر ملا استخلف : وقال البخاري
  .حممد سطر: امت ثالثة أسطركتب له وكان نقش اخل

  .ورسول سطر
كان خامت النيب صلى : ثنا االنصاري حدثين أيب ثنا مثامة، عن أنس قال: وزاد أبو أمحد: واهللا سطر، قال أبو عبد اهللا

فلما كان عثمان جلس على بئر أريس، : اهللا عليه وسلم يف يده، ويف يد أيب بكر، ويف يد عمر بعد أيب بكر، قال
فاختلفنا ثالثة أيام مع عثمان فنزح البئر فلم جيده، فأما احلديث الذي رواه : امت فجعل يعبث به فسقط، قالفأخذ اخل

الترمذي يف الشمائل، حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن أيب يسر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا 
  .فإنه حديث غريب جدا عليه وسلم، إختذ خامتا من فضة فكان خيتم به وال يلبسه،

ويف السنن من حديث ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل اخلالء 
  .نزع خامته

  ذكر سيفه عليه السالم
عن ثنا شريح، ثثنا ابن أيب الزناد، عن أبيه، عن االعمى عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، : قال االمام أمحد
، وهو الذي رأى الرؤيا يوم أحد، )١(تنفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر : ابن عباس قال



رأيت يف سيفي ذا الفقار فال فأولته فال يكون فيكم، ورأيت أين مردف كبشا، فأولته كبش الكتيبة، ورأيت : قال
بح، فبقر واهللا خري فبقر واهللا خري، فكان الذي قال رسول اهللا أين يف درع حصينة فأولتها املدينة، ورأيت بقرا تذ

  .صلى اهللا عليه وسلم، وقد رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه به
ال سيف إال ذو الفقار، وال فىت إال علي، وروى الترمذي من حديث هود : وقد ذكر أهل السنن أنه مسع قائل يقول

  دخل: بد اهللا بن سعيد، عن جده مزيدة بن جابر العبدي العصري رضي اهللا عنه، قالبن ع
__________  

  .ذو الفقار كان سيف منبه بن احلجاج السهمي) ١(

هذا حديث غريب، وقال الترمذي : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة وعلى سيفه ذهب وفضة، احلديث، مث قال
كانت : ار، ثنا معاذ بن هشام، ثنا أيب، عن قتادة، عن سعيد بن أيب احلسن، قالحدثنا حممد بن بش: يف الشمائل

سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فضة، وروى أيضا من حديث عثمان بن سعد عن ابن سريين ) ١(قبيعة 
وكان  صنعت سيفي على سيف مسرة، وزعم مسرة أنه صنع سيفه على سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

وقد صار إىل آل علي سيف من سيوف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما قتل احلسني بن علي رضي ) ٢(حنفيا 
اهللا عنهما بكربالء عند الطف كان معه فأخذه علي بن احلسني بن زين العابدين فقدم معه دمشق حني دخل على 

:  عن املسور بن خمرمة أنه تلقاه إىل الطريق، فقال لهيزيد بن معاوية، مث رجع معه إىل املدينة، فثبت يف الصحيحني
هل أنت معطى سيف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإين : ال، فقال: هل لك إيل من حاجة تأمرين هبا ؟ قال فقال

  .أخشى أن يغلبك عليه القوم، وأمي اهللا إن أعطيتنيه ال خيلص إليه أحد حىت يبلغ نفسي
كما روى غري واحد منهم ) ٣(عليه وسلم غري ذلك من السالح، من ذلك الدروع وقد ذكر للنيب صلى اهللا 

  ، ويف)٤(السائب بن يزيد، وعبد اهللا بن الزبري، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظاهر يوم أحد بني درعني 
وعلى  الصحيحني من حديث مالك، عن الزهري عن أنس، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل يوم الفتح

اقتلوه، وعند مسلم من حديث أيب : هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: رأسه املغفر، فلما نزعه قيل له
الزبري، عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وقال وكيع عن مساور 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الناس وعليه عمامة خطب : الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، قال
كان : دمساء، ذكرمها الترمذي يف الشمائل، وله من حديث الدراوردي، عن عبد اهللا، عن نافع، عن ابن عمر قال

حدثنا أبو : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا اعتم سدهلا بني كتفيه، وقد قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده
إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد، ثنا خمول بن إبراهيم، ثنا إسرائيل، عن عاصم، عن حممد بن سريين، عن أنس بن شيبة 

مالك أنه كانت عنده عصية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمات فدفنت معه بني جنبه وبني قميصه، مث قال 
  .ال نعلم رواه إال خمول بن راشد، وهو صدوق فيه شيعية: البزار

  واحتمل على ذلك، وقال
__________  

  .ما على مقبض السيف من حديث أو فضة: القبيعة) ١(
  .خيفيا له قرن: يف ابن سعد) ٢(

  .اخليف: وذكر ابن االثري سفيا للنيب ص امسه
سيفا قلعيا وسيف البتار وسيف : وذكروا أن النيب قدم من املدينة يوم بدر وسيفه العضب، وغنم يوم بين قينقاع



  .املخذم ورسوب: وأصاب من القلس) احلتف يف ابن سعد والطربي(ف اخلي
  ).ابن سعد -الطربي  -الكامل البن االثري (
  .فضة غنمها من بين قينقاع: ودرع يقال هلا) السعدية: يف ابن سعد والطربي(كان له درع يقال هلا الصعيدية ) ٣(

  .ذات الفضول كانت عليه يوم أحد: وكان له درع
  .ات الفضول وفضةذ: مها) ٤(

وهو من الشعية يأيت بأفراد عن إسرائيل ال يأيت هبا : احلافظ البيهقي بعد روايته هذا احلديث من طريق خمول هذا قال
  .غريه، والضعف على رواياته بني ظاهر

  ذكر نعله اليت كان ميشي فيها
، وهي اليت ال )١(نعال السبتية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يلبس ال: ثبت يف الصحيح عن ابن عمر

حدثنا حممد هو ابن مقاتل، حدثنا عبد اهللا، يعين ابن املبارك، أنا عيسى : شعر عليها، وقد قال البخاري يف صحيحه
هذه نعل النيب صلى اهللا عليه : خرج إلينا أنس بن مالك بنعلني هلما قباالن، فقال ثابت البناين: بن طهمان، قال

عن عبد اهللا بن حممد، عن أيب أمحد الزبريي، عن عيسى بن طهمان عن أنس، : كتاب اخلمسوسلم وقد رواه يف 
أخرج إلينا أنس نعلني جرداوين هلما قباالن، فحدثين ثابت البناين بعد عن أنس أهنما نعال النيب صلى اهللا عليه : قال

  .وسلم
حدثنا أبو : ريي به، وقال الترمذي يف الشمائلعن أمحد بن منيع، عن أيب أمحد الزب: وقد رواه الترمذي يف الشمائل

كان لنعل رسول اهللا : كريب، ثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد احلذاء، عن عبد اهللا بن احلارث، عن ابن عباس قال
ثنا إسحاق بن منصور، أنا عبد الرزاق عن معمر، عن : ، وقال أيضا)٢(صلى اهللا عليه وسلم قباالن مثين شراكهما 

كان لنعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قباالن، وقال : ب، عن صاحل موىل التوأمة، عن أيب هريرة قالابن أيب ذئ
ثنا عبد الرمحن بن قيس أبو معاوية، ثنا هشام، عن حممد، عن أيب هريرة : ثنا حممد بن مرزوق أبو عبد اهللا: الترمذي

  .بكر وعمر وأول من عقد عقدا واحدا عثمانكان لنعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قباالن وأيب : قال
  .الزمام الذي يكون بني االصبع الوسطى واليت تليها: قبال النعل بالكسر: قال اجلوهري

ابن أيب احلدرد، نعل مفردة ذكر أهنا : واشتهر يف حدود سنة ستمائة وما بعدها عند رجل من التجار يقال له: قلت
ا امللك االشرف موسى بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب منه مبال جزيل فأىب نعل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسامه

أن يبيعها، فاتفق موته بعد حني، فصارت إىل امللك االشرف املذكور، فأخذها إليه وعظمها، مث ملا بىن دار احلديث 
م كل شهرا أربعون درمها، االشرفية إىل جانب القلعة، جعلها يف خزانة منها، وجعل هلا خادما، وقرر له من املعلو

نثا أبو : ثنا حممد بن رافع وغري واحد قالوا: وهي موجودة إىل اآلن يف الدار املذكورة، وقال الترمذي يف الشمائل
كانت لرسول اهللا صلى اهللا : أمحد الزبريي، ثنا شيبان، عن عبد اهللا بن املختار، عن موسى بن أنس، عن أبيه قال

  .منها يتطيب) ٣(عليه وسلم سلة 
__________  

  .املتخذة من جلود البقر: النعال السبتية) ١(
  .هلا زمان شراكهما مثين يف العقدة: يف رواية ابن سعد عن احلارث) ٢(
  .اجلونة: السلة) ٣(



رأيت عند : حدثنا حيىي بن آدم، ثنا شريك، عن عاصم قال: صفة قدح النيب صلى اهللا عليه وسلم قال االمام أمحد
أخربنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا، : نيب صلى اهللا عليه وسلم فيه ضبة من فضة، وقال احلافظ البيهقيأنس قدح ال

أخربين أمحد بن حممد النسوي، ثنا محاد بن شاكر، ثنا حممد بن إمساعيل هو البخاري، ثنا احلسن بن مدرك، حدثين 
ح النيب صلى اهللا عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان رأيت قد: حيىي بن محاد أنا أبو عوانة، عن عاصم االحول قال

لقد سقيت رسول اهللا صلى اهللا : ، قال أنس)١(وهو قدح جيد عريض من نضار : قد انصدع فسلسله بفضة، قال
وقال ابن سريين إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن : عليه وسلم يف هذا القدح أكثر من كذا وكذا، قال

ال تغرين شيئا صنعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : قة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحةجيعل مكاهنا حل
كنا عند أنس فدعا بإناء فيه ثالث : حدثنا روح بن عبادة، ثنا حجاج بن حسان قال: فتركه، وقال االمام أمحد

وأمر أنس بن مالك  ضبات حديد وحلقة من حديد، فأخرج من غالف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع،
فجعل لنا فيه ماء فأتينا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على النيب صلى اهللا عليه وسلم انفرد به 

ثنا يزيد، أنا عبد اهللا بن منصور، عن عكرمة، عن : أمحد املكحلة اليت كان عليه السالم يكتحل منها قال االمام أمحد
، وقد )٢(اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكحلة يكتحل منها عند النوم ثالثا يف كل عني  كانت لرسول: ابن عباس، قال

قلت لعباد : مسعت حيىي بن سعيد يقول: رواه الترمذي وابن ماجة من حديث يزيد بن هارون، قال علي بن املديين
وقد بلغين :  عنه، قلتأخربنيه ابن أيب حيىي، عن داود بن احلصني: مسعت هذا احلديث من عكرمة، فقال: بن مصور

أن بالديار املصرية مزارا فيه أشياء كثرية من آثار النيب صلى اهللا عليه وسلم اعتىن جبمعها بعض الوزراء املتأخرين، 
  .فمن ذلك مكحلة وقيل ومشط وغري ذلك

  .فاهللا أعلم
حاق بن يسار يف قصة تبوك أن وأما الربد الذي عند اخللفاء فقد روينا عن حممد بن إس: الربدة قال احلافظ البيهقي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أعطى أهل أيلة بردة مع كتابه الذي كتب هلم أمانا هلم، فاشتراه أبو العباس عبد 
  يعين بذلك أول خلفاء بين العباس وهو السفاح رمحه -اهللا بن حممد بثلمائة دينار 

__________  
  .اخلشب واالثل: النضار) ١(

أن املقوقس اهدى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : د عن الزهري عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة قالوذكر ابن سع
  .وآله قدح زجاج كان يشرب فيه
  .وبه قال عطاء ومل يذكر املقوقس

٤٨٥/  ١.  
اليمىن  كان النيب صلى اهللا عليه وآله يكتحل يف عينه: ذكر ابن سعد يف رواية له عن عمران بن أيب أنس قال) ٢(

  .ثالث مرات واليسرى مرتني
٤٨٤/  ١.  

وقد توارث بنو العباس هذه الربدة خلفا عن سلف كان اخلليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه، ويأخذ القضيب  -اهللا 
يف إحدى يديه، فيخرج وعليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب، ) صلوات اهللا وسالمه عليه(املنسوب إليه 

االبصار، ويلبسون السواد يف أيام اجلمع واالعياد، وذلك إقتداء منهم بسيد أهل البدو واحلضر، ممن  ويبهر به
يسكن الوبر واملدر، ملا أخرجه البخاري ومسلم إماما أهل االثر، من حديث عن مالك عن الزهري، عن أنس أن 



عليه عمامة سوداء، ويف رواية قد أرخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه املغفر، ويف رواية و
ثنا مسدد، ثنا إمساعيل، ثنا أيوب، عن حممد، عن : طرفها بني كتفيه، صلوات اهللا وسالمه عليه، وقد قال البخاري

قبض روح النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذين، : أخرجت إلينا عائشة كساء وإزارا غليظا فقالت: أيب بردة قال
ملا نزل برسول اهللا صلى اهللا : لزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن عائشة وابن عباس قاالوللبخاري من حديث ا

لعنة اهللا على اليهود : عليه وسلم طفق يطرح مخيصة له على وجهه، فإذا أغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك
ثالثة ال يدري ما كان من أمرها وهذه االبواب ال: والنصارى، إختذوا قبور أنبيائهم مساجد، حيذر ما صنعوا، قلت

  بعد هذا، وقد تقدم أنه عليه
السالم طرحت حتته يف قربه الكرمي قطيفة محراء كان يصلي عليها، ولو تقصينا ما كان يلبسه يف أيام حياته لطال 

  .الفصل وموضعه كتاب اللباس من كتاب االحكام الكبري إن شاء اهللا وبه الثقة وعليه التكالن
كيبه عليه الصالة والسالم قال ابن إسحاق عن يزيد بن حبيب، عن مرثد بن عبد اهللا املزين، عن عبد أفراسه ومرا

كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم فرس يقال له املرجتز، ومحار يقال له عفري، وبغلة يقال : اهللا بن رزين، عن علي قال
  .هلا دلدل، وسيفه ذو الفقار، ودرعه ذو الفضول

وروينا يف كتاب السنن أمساء : من حديث احلكم، عن حيىي بن اجلزار، عن علي حنوه، قال البيهقيورواه البيهقي 
، والذي ركبه اليب طلحة يقال له )١(أفراسه اليت كانت عند الساعدبني، لزاز واللحيف وقيل اللخيف والظرب 

  .يضاء، والب)٣(، وبغلته الشهباء )٢(املندوب، وناقته القصواء والعضباء واجلدعاء 
  وليس يف شئ: قال البيهقى

__________  
  .السكب اشتراه من أعرايب وكان امسه الضرس: يف ذكر افراسه قيل) ١(

  .والسكب الكثري اجلري
  .املرجتز كان صاحبه من بين مرة

لزاز أهداه له املقوقس ومسي لزاز لشدة تلززه والظرب أهداه له فروة بن عمرو اجلذامي مسي الظرب لشدة خلقه 
  .اللحيف أهداه له ربيعة بن أيب الرباء ويقال اللخيفو

  .مسي اللحيف لطول ذنبه والورد أهداه له متيم الداري، وسيحة
  .ويعسوب مسي به النه أجود خيله

  .أمساء لناقة واحدة وهي من نعم بين احلريش) ٢(
  ).الكامل يف التاريخ -ابن سعد  -الطربي (
  .الشهباء اسم بغلته دلدل) ٣(

  .نده بغلة يقال هلا فضة أهداها له فروة بن عمرو اجلذامي فوهبها إىل أيب بكروكان ع

من الروايات أنه مات عنهن إال ما روينا يف بغلته البيضاء، وسالحه وأرض جعلها صدقة، ومن ثيابه، وبغلته، وخامته 
  .ما روينا يف هذا الباب

تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن سهل بن سعد قال ثنا زمعة بن صاحل، عن أيب حازم،: وقال أبو داود الطيالسي
حدثنا جماهد، عن : وسلم وله جبة صوف يف احلياكة، وهذا إسناد جيد، وقد روى احلافظ أبو يعلى يف مسنده

  موسى، ثنا علي بن ثابت،



ف، وهذا لقد قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنه لينسج له كساء من صو: ثنا غالب اجلزري عن أنس قال
  .شاهد ملا تقدم

حدثنا سعدان بن نصري، ثنا سفيان بن عيينة، عن الوليد بن كثري، عن حسني، عن : وقال أبو سعيد بن االعرايب
  .فاطمة بنت احلسني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض وله بردان يف اجلف يعمالن، وهذا مرسل

التستري، ثنا أبو أمية عمرو بن هشام احلراين، ثنا عثمان بن عبد  ثنا احلسن بن إسحاق: وقال أبو القاسم الطرباين
كان لرسول : الرمحن بن علي بن عروة، عن عبد اهللا بن أيب سليمان، عن عطاء وعمرو بن دينار، عن ابن عباس قال

) ١(داد اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيف قائمته من فضة وقبيعته، وكان يسميه ذا الفقار، وكان له قوس تسمى الس
وكانت له كنانة تسمى اجلمع وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضول، وكانت له حربة تسمى 

، وكان له فرس أدهم يسمى السكب )٢(السغاء، وكان له جمن يسمى الذقن، وكان له ترس أبيض يسمى املوجز 
ه ناقة تسمى القصواء، وكان له محار وكان له سرج يسمى الداج، وكان له بغلة شهباء يقال هلا دلدل، وكانت ل

يعفور، وكان له بساط يسمى الكرة، وكان له منرة تسمى النمر، وكانت له ركوة تسمى الصادر، وكانت : يقال له
قد : يسمى املمشوق، قلت) ٣(له مرآة تسمى املرآة، وكان له مقراض يسمى اجلاح، وكان له قضيب شوحط 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يترك دينارا، وال درمها، وال عبدا، وال أمة تقدم عن غري واحد من الصحابة أن ر
جعلها صدقة، وهذا يقتضي أنه عليه السالم جنز العتق يف مجيع ما ذكرناه من العبيد، واالماء،  -سوى بغلة وأرض 

 نورده، وأما بغلته فهي والصدقة يف مجيع ما ذكر من السالح، واحليوانات، واالثاث، واملتاع مما أوردناه وما مل
الشهباء، وهي البيضاء أيضا واهللا أعلم، وهي اليت أهداها له املقوقس، صاحب االسكندرية وإمسه، جريج بن ميناء 
فيما أهدى من التحف، وهي اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راكبها يوم حنني وهو يف حنور العدو ينوه 

ى اهللا عز وجل، فقد قيل إهنا عمرت بعده حىت كانت عند علي بن أيب طالب يف أيام بإمسه الكرمي شجاعة وتوكال عل
خالفته وتأخرت أيامها حىت كانت بعد علي عند عبد اهللا بن جعفر، فكان حيبش هلا الشعري حىت تأكله من ضعفها 

االحايني، وقد روى بعد ذلك، وأما محاره يعفور، ويصغر فيقال له عفري، فقد كان عليه السالم يركبه يف بعض 
  :أمحد

  من حديث حممد بن إسحاق، عن يزيد بن أيب حبيب، عن يزيد بن عبد اهللا العويف، عن
__________  

  .والصفراء -الروحاء، والبيضاء : ذكر الطربي للنيب ثالث قسي) ١(
  ).الكامل -ابن سعد (
  .كان له ترس فيه متثال رأس كبش: يف ابن سعد) ٢(
  .ذ منه القسيشجر تتخ: الشوحط) ٣(

، ورواه أبو )١(كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يركب محارا يقال له عفري : عبد اهللا بن رزين، عن علي قال
يعلى من حديث عون بن عبد اهللا عن ابن مسعود، وقد ورد يف أحاديث عدة أنه عليه السالم ركب احلمار، ويف 

جلس فيه عبد اهللا بن أيب بن سلول وأخالط من املسلمني الصحيحني أنه عليه السالم مر وهو راكب محارا مب
واملشركني عبدة االوثان واليهود، فنزل ودعاهم إىل اهللا عز وجل، ذلك قبل وقعة بدر، وكان قد عزم على عيادة 

بل أن ال أحسن مما تقول أيها املرء فإن كان حقا فال تغشنا به يف جمالسنا، وذلك ق: سعد بن عبادة، فقال له عبد اهللا
ال تؤذنا بننت محارك، فقال له عبد اهللا ابن : يظهر االسالم، ويقال إنه مخر أنفه ملا غشيتهم عجاجة الدابة وقال



  .واهللا لريح محار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أطيب من رحيك: رواحة
ومهوا أن يقتتلوا فسكنهم رسول بل يا رسول اهللا اغشنا به يف جمالسنا فإنا حنب ذلك، فتثاور احليان : وقال عبد اهللا

  .اهللا، مث ذهب إىل سعد بن عبادة فشكى إليه عبد اهللا بن أيب
ارفق به يا رسول اهللا، فوالذي أكرمك باحلق لقد بعثك اهللا باحلق، وإنا لننظم له اخلدر لنملكه علينا، فلما : فقال

خيرب، وجاء أنه أردف معاذا على محار، ولو جاء اهللا باحلق شرق بريقه، وقد قدمنا أنه ركب احلمار يف بعض أيام 
أوردناها بألفاظها وأسانيدها لطال الفصل واهللا أعلم، فأما ما ذكره القاضي عياض بن موسى السبيت يف كتابه 

الشفا، وذكره قبل إمام احلرمني يف كتابه الكبري يف أصول الدين وغريمها أنه كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
زياد بن شهاب وأن رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم كان يبعثه ليطلب له بعض أصحابه فيجئ إىل باب محار يسمى 

أحدهم فيقعقعه فيعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطلبه، وأنه ذكر للين صلى اهللا عليه وسلم أنه ساللة 
ه وسلم ذهب فتردى يف بئر فمات، فهو سبعني محارا كل منها ركبه نيب، وأنه ملا تويف رسول اهللا صلى اهللا علي

  حديث ال يعرف له إسناد بالكلية، وقد أنكره غري
واحد من احلفاظ منهم عبد الرمحن بن أيب حامت وأبوه رمحهما اهللا، وقد مسعت شيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي رمحه 

ثنا أبو بكر أمحد بن حممد بن موسى : بوةاهللا ينكره غري مرة إنكارا شديدا، وقال احلافظ أبو نعيم يف كتاب دالئل الن
العنربي، ثنا أمحد بن حممد بن يوسف، ثنا إبراهيم ابن سويد اجلذوعي، حدثين عبد اهللا بن أذين الطائي، عن ثور بن 

أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو خبيرب محار أسود فوقف بني : يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال
أنا عمرو بن فالن كنا سبعة إخوة كلنا ركبنا االنبياء وأنا أصغرهم، وكنت لك : من أنت ؟ قال: يديه، فقال

  .فملكين رجل من اليهود، فكنت إذا ذكرتك به فيوجعين ضربا
  .فأنت يعفور، هذا احلديث غريب جدا: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  االول يف: لشريفة، وذلك أربعة كتبفصل وهذا أوان ما بقى علينا من متعلقات السرية ا
__________  

  .عفري وقيل يعفور) ١(
  .عفري تصغري ترخيم االعفر، وهو االبيض بياضا غري خالص

  .ومنه يعفور، كأخضر، وخيضور

  .الشمائل
  .الثاين يف الدالئل

  .الثالث يف الفضائل
  .ة إال باهللا العزيز احلكيمالرابع يف اخلصائص، وباهللا املستعان، وعليه التكالن، وال حول وال قو

كتاب الشمائل مشائل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبيان خلقه الطاهر قد صنف الناس يف هذا قدميا وحديثا، 
أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة (كتبا كثرية مفردة وغري مفردة، ومن أحس من مجع يف ذلك فأجاد وأفاد االمام 

هذا املعىن كتابه املشهور بالشمائل، ولنا به مساع متصل إليه، وحنن نورد عيون ما أورده رمحه اهللا، أفرد يف ) الترمذي
فيه، ونزيد عليه أشياء مهمة ال يستغين عنها احملدث والفقيه، ولنذكر أوال بيان حسنه الباهر اجلميل، مث نشرع بعد 

  .ذلك يف إيراد اجلمل والتفاصيل، فنقول اهللا حسبنا ونعم الوكيل
ثنا أمحد بن سعيد أبو عبد اهللا، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا إبراهيم بن : ورد يف حسنه الباهر قال البخاري باب ما



كان النيب صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس : قال مسعت الرباء بن عازب يقول: يوسف، عن أبيه، عن أيب إسحاق
  ).١(وجها، وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن، وال بالقصري 

حدثنا جعفر بن عمر، ثنا شعبة، عن أيب : هكذا رواه مسلم عن أيب كريب عن إسحاق بن منصور، وقال البخاريو
  .إسحاق، عن الرباء ابن عازب

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مربوعا بعيد ما بني املنكبني، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته يف حلة محراء مل أر : قال
  ).٢(شيئا قط أحسن منه 

  .عن أبيه إىل منكبيه: قال يوسف بن أيب إسحاق
ما رأيت من ذي ملة أحسن يف حلة : عن الرباء قال: حدثنا وكيع، ثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق: وقال االمام أمحد

محراء من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بني املنكبني، ليس بالطويل وال بالقصري، 
  .واه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث وكيع بهوقد ر

ثنا أسود بن عامر، ثنا إسرائيل، أنا أبو إسحاق، ح وحدثنا حيىي بن أيب بكري، حدثنا إسرائيل، عن : وقال االمام أمحد
هللا عليه ما رأيت أحدا من خلق اهللا أحس يف حلة محراء من رسول اهللا صلى ا: مسعت الرباء يقول: أيب إسحاق قال

  .وسلم وإن مجته لتضرب إىل منكبيه، قال ابن أيب بكري، لتضرب قريبا من منكبيه
  وقد مسعته حيدث به مرارا ما -يعين ابن إسحاق  -قال 

__________  
  .٥٦٤/  ٦باب فتح الباري  ٢٣أخرجه البخاري يف كتاب املناقب ) ١(

  ).١٨١٩(صفحة  ٩٣باب حديث ) ٢٥(ومسلم يف كتاب الفضائل 
  ).١٨١٨(ومسلم ص  ٥٦٥/  ٦املصدر السابق فتح الباري ) ٣(

  .حدث به قط إال ضحك
  .وقد رواه البخاري يف اللباس، والترمذي يف الشمائل، والنسائي يف الزينة من حديث إسرائيل به

صلى اهللا سئل الرباء بن عازب أكان وجه رسول اهللا : حدثنا أبو نعيم، ثنا زهري، عن أيب إسحاق قال: وقال البخاري
، ورواه الترمذي من حديث زهري بن معاوية اجلعفي الكويف )١(ال بل مثل القمر : عليه وسلم مثل السيف ؟ قال
  عن أيب إسحاق السبيعي وإمسه

  .حسن صحيح: عمرو بن عبد اهللا الكويف عن الرباء بن عازب به وقال
الفضل القطان ببغداد، أنا عبد اهللا بن جعفر بن أخربنا أبو احلسن بن : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي يف الدالئل

، عن إسرائيل، عن مساك أنه مسع جابر بن )٢(درستوية، ثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم وعبد اهللا 
ال، بل مثل الشمس والقمر : أكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجهه مثل السيف ؟ قال: مسرة قال له رجل
ذا رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عبيد اهللا بن موسى به، وقد رواه االمام أمحد مطوال مستديرا، وهك

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد : ثنا عبد الرزاق، أنا إسرائيل، عن مساك أنه مسع جابر بن مسرة يقول: فقال
تبني، وكان كثري الشعر واللحية، فقال  مشط مقدم رأسه وحليته، فإذا أدهن ومشطهن مل ينبني، وإذا شعث رأسه

ورأيت خامته عند كتفه مثل بيضة : ال، بل مثل الشمس والقمر مستديرا، قال: وجهه مثل السيف ؟ قال: رجل
  .احلمامة يشبه جسده
اريب، ، أنا أبو حامد بن بالل، ثنا حممد بن إمساعيل االمحسي، ثنا احمل)٣(أنا أبو طاهر الفقيه : وقال احلافظ البيهقي



) ٤(رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة أضحيان : عن أشعث، عن أيب إسحاق، عن جابر بن مسرة قال
وعليه حلة محراء، فجعلت أنظر إليه وإىل القمر فلهو عندي أحسن من القمر، هكذا رواه الترمذي والنسائي مجيعا 

وهو ضعيف، وقد أخطأ والصواب : ر، قال النسائيعن هناد بن اليسري عن عيثر بن القاسم، عن أشعث بن سوا
هذا حديث حسن ال نعرفه إال من حديث أشعث بن سوار، وسألت حممد : أبو إسحاق عن الرباء، وقال الترمذي

حديث أيب إسحاق عن الرباء أصح أم حديثه عن جابر ؟ فرأى كال احلديثني : قلت -يعين البخاري  -بن إمساعيل 
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه : البخاري عن كعب بن مالك يف حديث التوبة قالصحيحا، وثبت يف صحيح 

حدثنا سعيد، ثنا : وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وقد تقدم احلديث بتمامه، وقال يعقوب بن سفيان
  ، عن ابن إسحاق)٥(يونس بن أيب يعفور العبدي 

__________  
  .٥٦٥/  ٦فتح الباري ) ١(

  .والدارمي يف املقدمة ٣٦٣٦ذي يف املناقب حديث والترم
  .١٠٤/  ٥و  ٢٨١/  ٤واالمام أمحد يف مسنده 

  .عبيد اهللا، وهو عبيد اهللا بن موسى: ١٩٥/  ١: يف الدالئل) ٢(
  .١٨٢٣/  ٤واحلديث يف صحيح مسلم 

  .أبو طاهر هو حممد بن حممد بن حممش الفقيه) ٣(
  .بالل البزازأمحد بن حممد بن حيىي بن : وأبو حامد

  .مقمرة مضيئة ال غيم فيها: اضحيان) ٤(
  .١٩٦/  ١واحلديث يف دالئل النبوة 

  .٢٨١١وأخرجه الترمذي يف االدب حديث رقم 
  .والدارمي يف املقدمة

  .٤٨٥/  ٤ضعفه أمحد وابن معني والنسائي امليزان : العبدي) ٥(
  .١٩٩/  ١واحلديث رواه البيهقي يف الدالئل 

  .مرأة من مهدان مساهااهلمداين، عن إ
حججت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأيته على بعري له يطوف بالكعبة بيده حمجن عليه بردان : قالت

شبهته ؟ : فقلت هلا: أمحران يكان ميس منكبه، إذا مر باحلجر استلمه باحملجن مث يرفعه إليه فيقبله، قال أبو إسحاق
حدثنا إبراهيم بن املنذر، ثنا عبد اهللا بن : له وال بعده مثله، وقال يعقوب بن سفيانكالقمر ليلة البدر مل أر قب: قالت

صفي يل : قلت للربيع بنت معوذ: موسى التيمي، ثنا أسامة بن زيد، عن أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر قال
البيهقي من حديث يعقوب بن  يا بين لو رأيته رأيت الشمس طالعة، ورواه: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالت

، وثبت يف )١(لو رأيته لقلت الشمس طالعة : حممد الزهري، عن عبد اهللا بن موسى التيمي بسنده فقالت
دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسرورا : الصحيحني من حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت

  .تربق أسارير وجهه
  ).٢(احلديث 

ثنا حيىي بن بكري، ثنا الليث، عن خالد هو ابن يزيد، عن : صلى اهللا عليه وسلم قال البخاري صفة لون رسول اهللا



مسعت أنس بن مالك يصف النيب صلى اهللا عليه : عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، قال -يعين ابن أيب هالل  -سعيد 
أبيض أمهق وال بآدم، ليس جبعد قطط كان ربعة من القوم ليس بالطويل وال بالقصري، أزهر اللون ليس ب: وسلم قال

وال سبط رجل، أنزل عليه وهو ابن أربعني، فلبث مبكة عشر سنني ينزل عليه وباملدينة عشر سنني وليس يف رأسه 
، )٣(أمحر من الطيب : فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أمحر، فسألت فقيل: وحليته عشرون شعرة بيضاء، قال ربيعة

اهللا بن يوسف، أخربنا مالك بن أنس، عن ربيعة بن أيب عبد الرمحن، عن أنس بن مالك  ثنا عبد: مث قال البخاري
  رضي اهللا عنه
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بالطويل البائن وال بالقصري، وليس باالبيض االمهق وال : أنه مسعه يقول

ني سنة، فأقام مبكة عشر سنني، وباملدينة عشر باآلدم، وليس باجلعد القطط، وال بالسبط، بعثه اهللا على رأس أربع
سنني، فتوفاه اهللا وليس يف رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء، وكذا رواه مسلم عن حيىي بن حيىي عن مالك، ورواه 
أيضا عن قتيبة وحيىي بن أيوب وعلي بن حجر، ثالثتهم عن إمساعيل بن جعفر، وعن القاسم بن زكريا، عن خالد بن 

  ليمان بنخملد، عن س
__________  

  .وعزاه للطرباين يف الكبري واالوسط ٢٨٠/  ٨ونقله اهليثمي يف الزوائد  ٢٠٠/  ١دالئل النبوة ) ١(
وأبو داود يف الطالق حديث ) ١٠٨١(ومسلم يف كتاب الرضاع صفحة  ٥٦/  ١٢و  ٥٦٥/  ٦فتح الباري ) ٢(

٢٢٦٧.  
  .الطالق والنسائي يف ٢١٢٩والترمذي يف الوالء واهلبة حديث 

  .٢٢٦، ٨٢/  ٦باب القافة وأمحد يف مسنده 
  .٣٥٦/  ١٠ويف  ٥٦٤/  ٦أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، فتح الباري ) ٣(

  ).١٨٢٥(صفحة ) ١٨٢٤(ومسلم يف الفضائل ص 
  .٩١٩ومالك يف املوطأ صفحة 

  .٣٦٢٣والترمذي يف املناقب حديث 
  .املتوسط الطول: الربعة: شرح املفردات

ليس شديد السمرة أي خيالط بياضه : الشديد البياض الذي ال خيالط بياضه شئ من احلمرة، وال آدم :االمهق
  .احلمرة
  ..املنبسط املسترسل: السبط

  .حسن صحيح: ؟ الل ثالثتهم عن ربيعة به، ورواه الترمذي والنسائي مجيعا عن قتيبة عن مالك به، وقال الترمذي
ورواه محيد كما أخربنا، مث ساق بإسناده : كان أزهر اللون، قال: ن أنس فقالورواه ثابت ع: قال احلافظ البيهقي

حدثنا خالد بن عبد اهللا، عن محيد الطويل، : عن يعقوب بن سفيان، حدثين عمرو بن عون وسعيد بن منصور قاال
حلافظ أبو بكر كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمسر اللون، وهكذا روى هذا احلديث ا: عن أنس بن مالك قال

حدثنا عبد الوهاب، : وحدثناه حممد بن املثىن قال: البزار عن علي عن خالد بن عبد اهللا عن محيد عن أنس، قال
مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالطويل وال بالقصري، وكان إذا مشى تكفأ : حدثنا محيد عن أنس قال: قال

  م رواه عن محيد إال خالدال نعل: وكان أمسر اللون، مث قال البزار
، ثنا حيىي بن جعفر، )١(وأخربنا أبو احلسني بن بشران، أنا أبو جعفر البزار : وعبد الوهاب، مث قال البيهقي رمحه اهللا



: قال: ثنا علي بن عاصم، ثنا محيد مسعت أنس بن مالك يقول فذكر احلديث يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم
وهذا السياق أحس من الذي قبله، وهو يقتضي أن السمرة اليت كانت تعلو : رة، قلتكان أبيض بياضه إىل السم

حدثين : وجهه عليه السالم من كثرة أسفاره وبروزه للشمس واهللا أعلم، فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوي أيضا
رأيت النيب : ل قالاجلريري، عن أيب الطفي) ٢(ثنا خالد بن عبد اهللا، عن : عمرو بن عون وسعيد بن منصور قاال

كان أبيض : صف لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: صلى اهللا عليه وسلم ومل يبق أحد رآه غريي، فقلنا له
  .مليح الوجه

  .ورواه مسلم عن سعيد بن منصور به
  .ورواه أيضا أبو داود من حديث سعيد بن أياس اجلريري

  .عن أيب الطفيل عامر بن واثلة الليثي
ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبيض مليحا، إذا مشى كأمنا ينحط يف صبوب، لفظ أيب داود، وقال ك: قال

ما بقي أحد : كنت أطوف مع أيب الطفيل فقال: اجلريري، قال) ٣] (حدثنا [ حدثنا يزيد بن هارون : االمام أمحد
  .رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غريي

، وقد رواه الترمذي )٤(كان أبيض مليحا مقصدا : كيف كانت صفته ؟ قال: قلت: النعم، ق: ورأيته ؟ قال: قلت
  .عن سفيان بن وكيع وحممد بن بشار كالمها عن يزيد بن هارون به

  أنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنا عبد اهللا بن جعفر، أو أبو الفضل حممد بن): ٥(وقال البيهقي 
__________  

  .زازالر: ٢٠٤/  ١يف الدالئل ) ١(
  .حتريف" بن " يف نسخ البداية املطبوعة ) ٢(
  .من املسند) ٣(
٤٥٤/  ٥.  

  .ويف النسخ املطبوعة زيد بن هارون اجلريري حتريف
  .املقصد من الرجال ليس جبسيم وال طويل: مقصدا

له واحلديث من طرقه عن أيب الطفيل مات سنة مائة وكان آخر من مات من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآ
  ).٤٨٦٤(وأخرجه أبو داود يف االدب حديث ) ١٨٢٠(قاله مسلم يف كتاب الفضائل صفحة 

: وقال ٣٧٧٧ويف املناقب حديث ) ٢٨٢٦(وأخرجه الترمذي يف االدب حديث  ٢٠٥/  ١دالئل النبوة ) ٥(
  .حديث حسن صحيح

  .١٨٢٢ومسلم يف الفضائل صفحة ) ٣٠٧/  ٤(وأمحد يف مسنده 
  .والبخاري يف املناقب

  باب
  .صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم

إبراهيم، ثنا أمحد ابن سلمة، ثنا واصل بن عبد االعلى االسدي، ثنا حممد بن فضيل، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن 
رواه : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبيض قد شاب، وكان احلسن بن علي يشبهه، مث قال: أيب جحيفة قال

بد االعلى، ورواه البخاري عن عمرو بن علي عن حممد بن فضيل، وأصل احلديث كما ذكر مسلم عن واصل بن ع



يف الصحيحني، ولكن بلفظ آخر كما سيأيت، وقال حممد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرمحن بن مالك بن 
و على ناقته، أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما دنوت منه وه: جعشم، عن أبيه أن سراقة بن مالك قال

واهللا لكأين أنظر إىل ساقه يف غرزة كأهنا مجارة، : جعلت أنظر إىل ساقه كأهنا مجارة، ويف رواية يونس عن ابن إسحاق
ثنا سفيان بن عيينة، عن إمساعيل بن أمية، : يعين من شدة بياضها كأهنا مجارة طلع النخل، وقال االمام أمحد: قلت

عن عبد العزيز بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد، عن رجل من خزاعة يقال  -حم مزاحم بن أيب مزا -عن موىل هلم 
حمرش أو خمرش، مل يكن سفيان يقف على امسه، ورمبا قال خمرش ومل أمسعه أنا، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : له

، )١(فرد به أمحد خرج من اجلعرانة ليال فاعتمر مث رجع فأصبح هبا كبائت فنظرت إىل ظهره كأهنا سبيكة فضة، ت
حدثنا إسحاق بن : وهكذا رواه يعقوب بن سفيان، عن احلميدي عن سفيان بن عيينة، وقال يعقوب بن سفيان

إبراهيم بن العالء، حدثين عمرو بن احلارث، حدثين عبد اهللا بن سامل، عن الزبريي، أخربين حممد بن مسلم، عن 
كان شديد البياض، وهذا إسناد :  صلى اهللا عليه وسلم فقالأنه مسع أبا هريرة يصف رسول اهللا: سعيد بن املسيب

ثنا حسن، ثنا عبد اهللا بن هليعة، ثنا أبو يونس سليم بن جبري موىل أيب هريرة : حسن، ومل خيرجوه، وقال االمام أمحد
ي يف ما رأيت شيئا أحسن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان كأن الشمس جتر: أنه مسع أبا هريرة يقول

جبهته، وما رأيت أحدا أسرع يف يف مشيته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كأمنا االرض تطوى له، إنا لنجهد 
: كأن الشمس جتري يف وجهه وقال: ، ورواه الترمذي عن قتيبة عن ابن هليعة به وقال)٢(أنفسنا وإنه لغري مكترث 

  غريب، ورواه
عن رشدين بن سعد املصري، عن عمرو بن احلارث، عن أيب يونس، عن أيب  البيهقي من حديث عبد اهللا بن املبارك

كأمنا الشمس جتري يف وجهه، وكذلك رواه ابن عساكر من حديث حرملة عن ابن وهب عن عمرو : هريرة، وقال
أنا علي بن : كأمنا الشمس جتري يف وجهه، وقال البيهقي: بن احلارث عن أيب يونس عن أيب هريرة فذكره وقال

محد بن عبدان، أنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا إبراهيم بن عبد اهللا، ثنا حجاج، ثنا محاد، عن عبد اهللا بن حممد بن أ
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أزهر اللون، : عن أبيه قال -يعين ابن احلنفية  -عقيل، عن حممد بن علي 
بن عبد اهللا بن هرمز، عن نافع بن جبري، عن علي بن أيب حدثنا املسعودي، عن عثمان : وقال أبو داود الطيالسي

  طالب
__________  

  ).١٠٤(وأخرجه النسائي يف كتاب احلج باب  ٣٨٠/  ٥و  ٦٩/  ٤و  ٤٢٦/  ٣مسند أمحد ) ١(
  .٣٨٠، ٣٥٠، ٢٩٥و  ٢٥٨/  ٢مسند أمحد ) ٢(

  ).٣٦٤٨(وأخرجه الترمذي يف املناقب حديث 
  .٧٢/  ١رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ونقله السيوطي يف اخلصائص و ٢٠٦/  ١: والبيهقي يف الدالئل

ثنا ابن االصبهاين، ثنا : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشربا وجهه محرة، وقال يعقوب بن سفيان: قال
ن كا: وصف لنا علي النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: شريك، عن عبد امللك بن عمري، عن نافع بن جبري، قال

هذا : أبيض مشرب احلمرة، وقد رواه الترمذي بنحوه من حديث املسعودي عن عثمان بن مسلم عن هرمز، وقال
رواه ابن جريج عن صاحل بن سعيد : وقد روي هكذا عن علي من وجه آخر، قلت: حديث صحيح، قال البيهقي

ا للشمس والرياح، وما حتت الثياب إن املشرب فيه محرة ما ضح: ويقال: عن نافع بن جبري، عن علي، قال البيهقي
  ).١(فهو االبيض االزهر 



فرقه وجبينه وحاجبيه وعينيه وأنفه وقد تقدم قول أيب : صفة وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر حماسنه
أكان وجه رسول اهللا صلى : الطفيل كان أبيض مليح الوجه، وقول أنس كان أزهر اللون، وقول الرباء وقد قيل له

ال، بل مثل القمر، وقول جابر بن مسرة وقد قيل له مثل : فقال -يعين يف صقاله  -هللا عليه وسلم مثل السيف ؟ ا
لو رأيته لقلت الشمس طالعة، ويف : ال، بل مثل الشمس والقمر مستديرا، وقول الربيع بنت معوذ: ذلك، فقال

  رواية لرأيت الشمس
ن مهدان حجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأهلا عنه طالعة، وقال أبو إسحاق السبيعي عن إمرأة م

كأن الشمس جتري يف وجهه، ويف رواية : كان كالقمر ليلة البدر مل أر قبله وال بعده مثله، وقال أبو هريرة: فقالت
حممد بن  ثنا محاد وهو ابن سلمة، عن عبد اهللا ابن: حدثنا عفان وحسن بن موسى قاال: يف جبهته، وقال االمام أمحد

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضخم الرأس، عظيم العينني، أهدب : عقيل، عن حممد بن علي، عن أبيه قال
الكفني والقدمني، إذا مشى كأمنا ميشي يف ) ٢(االشفار، مشرب العينني حبمرة، كث اللحية أزهر اللون، شثن 

  .صعد، وإذا التفت التفت مجيعا
حدثنا زكريا وحيىي الواسطي، ثنا عباد بن العوام، ثنا احلجاج، عن سامل املكي، عن ابن : يعلى تفرد به أمحد، وقال أبو

كان ال قصريا وال طويال، حسن الشعر رجله : احلنفية، عن علي أنه سئل عن صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
، مل أر قبله وال )٤(، طويل املسربة ، شثن الكعبني والقدمني، عظيم الرأس)٣(مشربا وجهه محرة، ضخم الكراديس 

  ).٥(بعده مثله، إذا مشى تكفأ كأمنا ينزل من صبب 
حدثين عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب، عن أبيه، عن جده، عن : وقال حممد بن سعد عن الواقدي

  بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن فإين: علي قال
__________  

  .٧٢/  ١ورواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق ونقله السيوطي يف اخلصائص  ٢٠٦/  ٢الئل البيهقي د) ١(
  .الغليظ االصابع من الكفني والقدمني: طويل االشفار، شثن: أهدب االشفار) ٢(
  .عظام املنكبني واملرفقني والوركني والركبتني: الكراديس) ٣(
  .اللبة إىل السرة ما بني) الدقيق(الشعر املستدق : املسربة) ٤(
  .الصبب احلدور: ينحدر من صبب) ٥(

صف لنا أبا القاسم، : الخطب يوما على الناس وحرب من أحبار يهود واقف يف يد سفر ينظر فيه، فلما رآين قال
رسول اهللا ليس بالقصري وال بالطويل البائن، وليس باجلعد القطط وال بالسبط، هو رجل الشعر أسوده، : فقال علي
لرأس، مشربا لونه محرة، عظيم الكراديس، شثن الكفني والقدمني، طويل املسربة، وهو الشعر الذي يكون ضخم ا

  من النحر إىل السرة، أهدب
احلاجبني، صلت اجلبني، بعيد ما بني املنكبني إذا مشى تكفأ كأمنا ينزل من صبب، مل أر قبله ) ١(االشفار، مقرون 

هذا ما حيضرين، قال احلرب يف عينيه : وماذا ؟ قال علي: سكت فقال يل احلرب مث: علي: مثله، وال بعده مثله، قال
: [ واهللا هذه صفته، قال احلرب: محرة، حسن اللحية، حسن الفم تام االذنني، يقبل مجيعا ويدبر مجيعا، فقال علي

ينزل من صبب،  هو الذي قلت لك كأمنا: وما هو ؟ قال احلرب وفيه جناء، قال علي: قال علي) ٢] (وشئ آخر 
وجنده يبعث يف حرم اهللا وأمنه وموضع بيته، مث يهاجر إىل حرم ) ٣(فإين أجد هذه الصفة يف سفر آبائي : قال احلرب

حيرمه هو ويكون له حرمة كحرمة احلرم الذي حرم اهللا، وجند أنصاره الذين هاجر إليهم قوما من ولد عمرو بن 



فإين : هو هو، وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال احلرب: ل عليعامر أهل خنل وأهل االرض قبلهم يهود، قا
  .أشهد أنه نيب وأنه رسول اهللا إىل الناس كافة، فعلى ذلك أحيا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء اهللا

فة أيب فكان يأيت عليا فيعلمه القرآن وخيربه بشرائع االسالم، مث خرج علي واحلرب من هنالك، حىت مات يف خال: قال
بكر وهو مؤمن برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مصدق به، وهذه الصفة قد وردت عن أمري املؤمنني علي بن أيب 

حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا خالد بن عبد اهللا، : طالب من طرق متعددة سيأيت ذكرها، وقال يعقوب بن سفيان
انعت لنا رسول : سئل أو قيل لعلي: بيه، عن جده قالعن عبيد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب، عن أ

وحدثنا عبد اهللا بن : كان أبيض مشربا بياضه محرة، وكان أسود احلدقة أهدب االشفار، قال يعقوب: اهللا، فقال
ثنا عيسى بن يونس، ثنا عمر بن عبد اهللا موىل عفرة، عن إبراهيم بن حممد عن ولد : سلمة وسعيد بن مصور قاال

  .كان يف الوجه تدوير أبيض أدعج العينني أهدب االشفار: كان علي إذا نعت رسول اهللا قال :علي قال
ثنا شعبة، أخربين مساك، مسعت جابر : الدعج شدة سواد العينني مع سعتها، وقال أبو داود الطيالسي: قال اجلوهري
  ).٤(ب ضليع الفم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشهل العينني منهوس العق: بن مسرة يقول

  كذا رواه يف رواية أيب
__________  

  .القرن أن يطول احلاجبان حىت يلتقي طرفامها: مقرون احلاجبني) ١(
  .الواضح املستوي البارز: الصلت: صلت اجلبني

  .٤١٣ - ٤١٢/  ١من ابن سعد، ) ٢(
  .من ابن سعد، ويف االصل إياي حتريف) ٣(
  ).١٨٢٠(أخرجه مسلم يف الفضائل ص ) ٤(

عظيم الفم، قالوا والعرب متدح بذلك، : ضليع الفم -: شرح املفردات) ٣٦٤٧(والترمذي يف املناقب حديث 
  = وتذم بصغر الفم وهو معىن قول ثعلب يف ضليع 

: والشهلة محرة يف سواد العني، والشكلة محرة يف بياض العني، قلت: داود عن شعبة أشهل العينني، قال أبو عبيد
  .حلديث مسلم يف صحيحه عن أيب موسى وبندار كالمها عن أمحد بن منيع عن أيب قطن عن شعبه بهوقد روى هذا ا

وقال أشكل العينني، وقال حسن صحيح، ووقع يف صحيح مسلم تفسري الشكلة بطول أشفار العينني، وهو من 
جاعة واهللا تعاىل أعلم، محرة يف بياض العني أشهر وأصح وذلك يدل على القوة والش: بعض الرواة، وقول أيب عبيد

ثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثين عمرو بن احلرث، حدثين عبد اهللا بن سامل، عن الزبيدي : وقال يعقوب بن سفيان
اجلبني أهدب ) ١(كان مفاض : حدثين الزهري، عن سعد بن املسيب أنه مسع أبا هريرة يصف رسول اهللا فقال

ان، ثنا مجيع بن عمر بن عبد الرمحن العجلي، حدثين رجل مبكة عن ثنا أبو غس: االشفار، وقال يعقوب بن سفيان
كان رسول اهللا واسع اجلبني أزج احلواجب سوابغ يف : ابن اليب هالة التميمي، عن احلسن بن علي، عن خاله قال

ليع الفم غري قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقىن العرنني، له نور يعلوه حيسبه من مل يتأمله أشم، سهل اخلدين، ض
  .أشنب، مفلج االسنان

وقال يعقوب، ثنا إبراهيم بن املنذر ثنا عبد العزيز بن أيب ثابت الزهري، ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن عمه 
كان رسول اهللا أفلج الثنيتني، وكان إذا تكلم رئي كالنور بني ثناياه : موسى بن عقبة، عن كريب عن ابن عباس قال

)٢.(  



  .عن عبد اهللا بن عبد الرمحن، عن إبراهيم بن املنذر به: مذيورواه التر
كنت إذا : ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا عباد بن حجاج، عن مساك، عن جابر بن مسرة قال: قال يعقوب بن سفيان

أكحل العينني وليس بأكحل، وكان يف ساقي رسول اهللا محوشة : نظرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قلت
  ثنا وكيع، حدثين جممع بن حيىي، عن عبد اهللا بن: كان ال يضحك إال تبسما، وقال االمام أمحدو

كان : عمران االنصاري، عن علي، واملسعودي عن عثمان بن عبد اهللا، عن هرمز، عن نافع بن جبري عن علي قال
  رسول اهللا ليس بالقصري وال بالطويل ضخم الرأس واللحية شثن الكفني

__________  
  .واسع الفم: الفم= 

  .عظيم الفم: وقال مشر
  .قليل حلم العقب: منهوس العقب -
  .واسع اجلبني: مفاض اجلبني) ١(

  .٣٣٦/  ١احلديث أخرجه ابن عساكر يف تارخيه 
عبد العزيز : وعزاه للطرباين وقال ٢٧٩/  ٨واهليثمي يف جممع الزوائد  ٤٣/  ١انظر شرح الشمائل للترمذي ) ٢(

  .ضعيف: بن أيب ثابت
دقة : الزجج: وقيل) النهاية(تقوس يف احلاجب مع طول يف طرفه وامتداد : أزج احلواجب -: شرح املفردات

  .احلاجبني وسبوغهما إىل حماذاة آخر العني مع تقوس
  .احلواجب التامة الطويلة: وسوابغ

  .ذلك العرق دماأي حيركه ويظهره، كان النيب صلى اهللا عليه وآله إذا غضب امتال : يدره الغضب -
  .طويل االنف: اقىن العرنني -

  .والقدمني والكراديس مشربا وجهه محرة طويل املسربة إذا مشى تكفأ كأمنا يقلع من صخر مل أر قبله وال بعده مثله
وقد رواه عبد اهللا بن داود اخلرييب عن جممع فأدخل بني ابن عمران وبني علي رجال غري مسمى مث : قال ابن عساكر

من طريق عمرو بن علي الفالس، عن عبد اهللا بن داود، نثا جممع بن حيىي االنصاري، عن عبد اهللا بن عمران أسند 
سألت علي بن أيب طالب وهو حمتب حبمالة سيفه يف مسجد الكوفة عن نعت رسول اهللا : عن رجل من االنصار قال

املسربة، سهل اخلد، كث اللحية، ذا وفرة كان أبيض اللون مشربا محرة أدعج العينني، سبط الشعر، دقيق : فقال
كأن عنقه إبريق فضة، له شعر من لبته إىل سرته كالقضيب ليس يف بطنه وال صدره شعر غريه شثن الكفني والقدم، 
إذا مشى كأمنا ينحدر من صبب وإذا مشى كأمنا يقتلع من صخر وإذا التفت التفت مجيعا ليس بالطويل وال بالقصري 

  كأن عرقه يف وجهه اللؤلؤ ولريح) ١(الالم  وال بالعاجز وال
ثنا نوح بن قيس : وقال يعقوب بن سفيان، ثنا سعيد بن منصور* عرقه أطيب من املسك االذفر مل أر قبله وال بعده 

يا أمري املؤمنني أنعت لنا رسول : احلراين، ثنا خالد بن خالد التميمي، عن يوسف بن مازن املازين أن رجال قال لعلي
ثنا أسود بن عامر، ثنا : وقال االمام أمحد* كان أبيض مشربا محرة ضخم اهلامة أغر أبلج أهدب االشفار : ، قالاهللا

عن نافع بن جبري عن أبيه عن علي : قال) عمن حدثه(قلت له عمن يا أبا عمري : شريك، عن ابن عمري قال شريك
قدمني، ضخم اللحية، طويل مل أر قبله مثله وال كان رسول اهللا ضخم اهلامة مشربا محرة، شثن الكفني وال: قال

وقال الواقدي، ثنا بكري بن مسمار عن زياد * بعده، وقد روى هلذا شواهد كثرية عن علي، وروى عن عمر حنوه 



ال وال هم به، كان شيبة يف عنفقته : سألت سعد بن أيب وقاص هل خضب رسول اهللا ؟ قال: قال) ٢(بن سعد 
كان رجال ليس بالطويل وال بالقصري، وال باالبيض : فما صفته ؟ قال: قلت* عدها لعددهتا وناصيته لو أشاء أن أ

االمهق، وال باالدم وال بالسبط وال بالقطط، وكانت حليته حسنة وجبينه صلتا، مشربا حبمرة، شثن االصابع، شديد 
هللا بن جعفر بن أمحد بن فارس، ثنا حيىي ثنا أبو حممد عبد ا: وقال احلافظ أبو نعيم االصبهاين* سواد الرأس واللحية 

بن حامت العسكري، ثنا بسر بن مهران، ثنا شريك، عن عثمان بن املغري، عن زيد بن وهب، عن عبد اهللا بن مسعود 
إن أول شئ علمته من رسول اهللا قدمت مكة يف عمومة يل فأرشدونا إىل العباس بن املطلب فانتهينا إليه، وهو : قال

، فجلسنا إليه فبينا حنن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه محرة، له وفرة جعدة إىل جالس إىل زمزم
أنصاف أذنيه، أقىن االنف، براق الثنايا أدعج العينني، كث اللحية، دقيق املسربة، شثن الكفني والقدمني، عليه ثوبان 

  .أبيضان كأنه القمر ليلة بدر
  سالموذكر متام احلديث وطوافه عليه ال

__________  
  .الشديد، ويف رواية البيهقي اللئيم وهي يف موقع غري مناسب: الالم) ١(

  .٣١٦/  ١واحلديث يف هتذيب تاريخ دمشق 
  .٤٣٣/  ١عن زياد موىل سعد : يف ابن سعد) ٢(

د بن عبد هذا هو ابن أخي حمم: بالبيت وصالته عنده هو وخدجية وعلي بن أيب طالب، وأهنم سألوا العباس عنه فقال
: ثنا جعفر، ثنا عوف بن أيب مجيلة، عن يزيد الفارسي قال: وقال االمام أمحد* اهللا وهو يزعم أن اهللا أرسله إىل الناس 

إين رأيت : فقلت البن عباس: وكان يزيد يكتب املصاحف، قال: رأيت رسول اهللا يف النوم يف زمن ابن عباس قال
إن الشيطان ال يستطيع أن : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول فإن: رسول اهللا يف النوم، قال ابن عباس

، رأيت رجال :نعم: قلت: هل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت ؟ قال" يتشبه يب، فمن رآين فقد رآين 
حلميته من  بني الرجلني جسمه وحلمه أمسر إىل البياض، حسن الضحك، أكحل العينني، مجيل دوائر الوجه، قد مالت

لو : فقال ابن عباس: ال أدري ما كان مع هذا من النعت، قال: قال عوف* هذه إىل هذه، حىت كادت متال حنره 
ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن : وقال حممد بن حيىي الذهلي* رأيته يف اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا 

أحسن الصفة وأمجلها كان ربعة إىل الطول، ما هو بعيد ما : لسئل أبو هريرة عن صفة رسول اهللا فقا: الزهري، قال
بني املنكبني، أسيل اخلدين، شديد سواد الشعر، أكحل العني، أهدب االشفار، إذ وطئ بقدمه وطئ بكلها، ليس هلا 

ثله أمخص إذا وضع رداءه على منكبيه فكأنه سبيكة فضة، وإذا ضحك كاد يتالال يف اجلدر، مل أر قبله وال بعده م
حدثين عمرو  -يعين الزبيدي  -ثنا إسحاق بن إبراهيم : وقد رواه حممد بن حيىي من وجه آخر متصل فقال) * ١(

بن احلارث، عن عبد اهللا بن سامل، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد بن املسيب، عن أيب هريرة فذكر حنو ما 
يل، عن صاحل، عن أيب االخضر، عن الزهري عن ورواه الذهلي عن إسحاق ابن راهوية، عن النضر بن مش* تقدم 

كان رسول اهللا كأمنا صيغ من فضة، رجل الشعر، مفاض البطن، عظيم مشاش : أيب سلمة، عن أيب هريرة قال
حدثين عبد امللك عن سعيد : ورواه الواقدي* املنكبني، يطأ بقدمه مجيعا، إذا أقبل أقبل مجيعا، وإذا أدبر أدبر مجيعا 

كان رسول اهللا شثن القدمني والكفني، ضخم الساقني عظيم الساعدين، : السباق، عن أيب هريرة قالبن عبيد بن 
ضخم العضدين واملنكبني بعيد ما بينهما، رحب الصدر، رجل الرأس، أهدب العينني، حسن الفم، حسن اللحية، 

  تام االذنني، ربعة من



وقال احلافظ أبو ) * ١(ويدبر معا، مل أر مثله ومل أمسع مبثله القوم، ال طويل وال قصري، أحسن الناس لونا، يقبل معا 
أنا أبو عبد الرمحن السلمي، ثنا أبو احلسن احملمودي املروزي، ثنا أبو عبد اهللا حمم بن علي احلافظ، ثنا : بكر البيهقي

يه حدثين جدي ، ثنا حرب بن سريج، صاحب احللواين، حدثين رجل بلعدو)٣(حممد بن املثىن، ثنا عثمان بن عمر 
  انطلقت إىل: قال

__________  
  .٣١٩/  ١اخلرب يف هتذيب تاريخ دمشق الكبري ) ١(
  .٤١٥/  ١أخرجه ابن سعد يف الطبقات ) ٢(
حدثين رجل من بلعدوية : حدثنا حرب بن شريح، صاحب اخللقان، قال: بعده ٢٤٨/  ١يف دالئل البيهقي ) ٣(

  .قال حدثين جدي

، دقيق االنف، دقيق )١(فإذا رجل حسن اجلسم، عظيم اجلمة : رؤية رسول اهللا قالاملدينة أذكر احلديث يف 
  .السالم عليك: احلاجبني، وإذا من لدن حنره إىل سرته كاخليط املدود، شعره ورأسه من طمرين فدنا مين وقال

: ابن عباس قالذكر شعره عليه السالم قد ثبت يف الصحيحني من حديث الزهري، عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن 
كان رسول اهللا حيب موافقة أهل الكتاب فيما مل يؤمر فيه بشئ، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان 

  .املشركون يفرقون رؤوسهم
ثنا محاد بن خالد، ثنا مالك، ثنا زياد : ، وقال االمام أمحد)٢(فسدل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث فرق بعده 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سدل ناصيته ما شاء أن يسدل مث فرق بعد : ، عن أنسبن سعد، عن الزهري
أنا : عن حممد بن جعفر بن الزبري، عن عروة عن عائشة قالت: ، تفرد به من هذا الوجه، وقال حممد بن إسحاق)٣(

وقد قال حممد بن : إسحاققال ابن * فرقت لرسول اهللا رأسه، صدعت فرقة عن يافوخه وأرسلت ناصيته بني عينيه 
) * ٤(ما هي إال سيما من سيما النصارى متسكت هبا النصارى من الناس : جعفر بن الزبري وكان فقيها مسلما

  عن الرباء أن رسول اهللا كان يضرب شعره إىل: وثبت يف الصحيحني
فإن الشعر تارة يطول وتارة منكبيه، وجاء يف الصحيح عنه وعن غريه إىل أنصاف أذنيه، وال منافاة بني احلالني، 

، عن )٥] (عبد الرمحن بن أيب الزناد [ ثنا ابن نفيل ثنا : يقصر منه فكل حكى حبسب ما رأى، وقال أبو داود
) ٦(كان شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوق الوفرة ودون اجلمة : هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

يع رأسه يف حجة الوداع وقد مات بعد ذلك بأحد ومثانني يوما صلوات اهللا وقد ثبت أنه عليه السالم حلق مج* 
ثنا : ثنا عبد اهللا بن مسلم وحيىي بن عبد احلميد قاال: وقال يعقوب بن سفيان* وسالمه عليه دائما إىل يوم الدين 

كة قدمة وله أربع غدائر قدم النيب صلى اهللا عليه وسلم م: قالت أم هانئ: سفيان، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، قال
  وثبت يف الصحيحني من حديث ربيعة،* وروى الترمذي من حديث سفيان بن عيينة  -تعين ضفائر  -

__________  
  .عظيم اجلبهة: يف البيهقي) ١(
  ).١٨١٧(ومسلم يف الفضائل ص  ٣٦١/  ١٠أخرجه البخاري فتح الباري ) ٢(

  ).٣٦٣٢( اللباس حديث وابن ماجة يف) ٤١٨٨(وأبو داود يف الترجل حديث 
  .٢١٥/  ٣مسند أمحد ) ٣(
  ).٤١٨٩(رواه أبو داود يف كتاب الترجل حديث رقم ) ٤(



  .ابن الرواد حتريف: ، ويف االصل)٤١٨٧(من سنن أيب داود حديث ) ٥(
الشعر إذا كان يصل إىل املنكبني فهو اجلمة، وإن كان يصل إىل شحمة االذن فهو الوفرة، وإن طال الشعر ) ٦(

  .االذن ومل يبلغ الكتفني فهو اللمة

وتوفاه اهللا وليس يف : عن أنس قال بعد ذكره شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إنه ليس بالسبط وال بالقطط قال
  .رأسه وحليته عشرون شعرة بيضاء

 ير من إنه مل: قلت النس أخضب رسول اهللا ؟ قال: ويف صحيح البخاري من حديث أيوب عن ابن سريين أنه قال
وكذا روى هو ومسلم من طريق محاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس وقال محاد بن سلمة، عن * الشيب إال قليال 
  ما شانه اهللا بالشيب ما كان يف رأسه إال سبع عشرة أو: هل كان شاب رسول اهللا ؟ فقال: ثابت قيل النس

أن رسول اهللا مل خيتضب إمنا كان : ادة، عن أنسوعند مسلم، من طريق املثىن بن سعيد، عن قت* مثاين عشرة شعرة 
ثنا أبو نعيم، ثنا مهام عن قتادة : وقال البخاري* مشط عند العنفقة يسريا، ويف الصدغني يسريا، ويف الرأس يسريا 

وروى البخاري * ال إمنا كان شئ يف صدغيه : سألت أنسا هل خضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: قال
: قلت لعبد اهللا بن بسر السلمي رأيت رسول اهللا أكان شيخا ؟ قال: ن خالد، عن جرير بن عثمان، قالعن عصام ب

وتقدم عن جابر بن مسرة مثله، ويف الصحيحني من حديث أيب إسحاق عن أيب * كان يف عنفقته شعرات بيض 
ثنا عبد اهللا بن عثمان، عن : انوقال يعقوب بن سفي -يعين عنفقته  -رأيت رسول اهللا هذه منه بيضاء : جحيفة قال

دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر : أيب محزة السكري، عن عثمان بن عبد اهللا بن موهب القرشي قال
، رواه البخاري عن إمساعيل بن موسى، عن سالم بن أيب مطيع، )١(رسول اهللا فإذا هو أمحر مصبوغ باحلناء والكتم 

أنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو العباس حممد بن : ب عن أم سلمة به، وقال البيهقيعن عثمان بن عبد اهللا بن موه
بن موهب ) ٢] (بن عبد اهللا [ يعقوب، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين، ثنا حيىي بن أيب بكري، ثنا إسرائيل عن عثمان 

إنسانا احلمى بعث إليها  كان عند أم سلمة جلجل من فضة ضخم، فيه من شعر رسول اهللا، فكان إذا أصاب: قال
وأشار إسرائيل  -فبعثين أهلي إليها فأخرجته، فإذا هو هكذا : فحضحضته فيه، مث ينضحه الرجل على وجهه، قال

وقال يعقوب بن * رواه البخاري عن مالك بن إمساعيل عن إسرائيل * وكان فيه مخس شعرات محر  -بثالث أصابع 
انطلقت مع أيب حنو رسول اهللا صلى اهللا : بن إياد، حدثين إياد عن أيب رمثة قالثنا أبو نعيم، ثنا عبيد اهللا : سفيان

إن هذا رسول اهللا، فاقشعررت حني قال ذلك، : ال، قال: هل تدري من هذا ؟ قلت: عليه وسلم فلما رأيته قال
ع من حناء، وعليه وكنت أظن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شئ ال يشبه الناس، فإذا هو بشر ذو وفرة هبا رد

ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عبيد اهللا بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أيب رمثة * بردان أخضران 
  غريب ال نعرفه إال: وإمسه حبيب بن حيان، ويقال رفاعة بن يثريب، وقال الترمذي

__________  
  .حب يشبه الفلفل: الكتم) ١(

  أو محرته إىل السواد، وإذا خلط مع احلناء يقوي يصبغ به الشعر فيكسر بياضه
  .الشعر

  .٢٣٦/  ١من دالئل البيهقي ) ٢(
  ).٤٠٦٥(واحلديث التايل رواه أبو داود يف اللباس حديث 

  ).٤٢٠٦(ويف الترجل حديث 



  .والترمذي يف االستئذان
  .والنسائي يف الصالة، وكتاب الزينة

أيضا من حديث سفيان الثوري، وعبد امللك بن عمري، كالمها عن وقد رواه النسائي * من حديث إياد كذا قال 
إياد بن لقيط به ببعضه، ورواه يعقوب بن سفيان أيضا عن حممد بن عبد اهللا املخرمي عن أيب سفيان احلمريي، عن 

لم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: الضحاك بن محزة، عن غيالن بن جامع، عن إياد بن لقيط عن أيب رمثة قال
ثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان : وقال أبو داود* خيضب باحلناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه 

، ثنا عمرو بن حممد، أنا ابن أيب داود، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يلبس )١(
ورواه النسائي عن عبدة بن عبد * ابن عمر يفعل ذلك  النعال السبتية ويصفر حليته بالورس والزعفران، وكان

أنا أبو عبد اهللا احلافظ ثنا أبو : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي* الرحيم املروزي عن عمرو بن حممد املنقري به 
ا أبو بن حممد بن زياد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا حيىي بن آدم، ح وأخربن) ٢(الفضل حممد بن إبراهيم، ثنا احلسني 

احلسني بن الفضل، أنا عبد اهللا بن جعفر، أنا يعقوب بن سفيان، حدثين أبو جعفر حممد بن عمر بن الوليد الكندي 
كان شيب رسول اهللا صلى : الكويف، ثنا حيىي ابن آدم، ثنا شريك، عن عبيد اهللا بن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال

رأيت شيب رسول اهللا حنوا من عشرين شعرة بيضاء يف : إسحاق اهللا عليه وسلم حنوا من عشرين شعرة، ويف رواية
الفقيه، ثنا هالل بن العالء الرقي، ثنا ) ٣(وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ، ثنا أمحد بن سليمان : قال البيهقي* مقدمه 

ك املدينة قدم أنس بن مال: الرقي، ثنا جعفر بن برقان، ثنا عبد اهللا بن حممد بن عقيل قال) ٤(حسني بن عياش 
سله هل خضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : وعمر بن عبد العزيز وال عليها، فبعث إليه عمر وقال للرسول

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد متع بالسواد ولو عددت ما : فإين رأيت شعرا من شعره قد لون، فقال أنس
  إحدى عشرة شيبة،أقبل علي من شيبه يف رأسه وحليته ما كنت أزيد على 

  .وإمنا هو الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الذي غري لونه
ونفي أنس للخضاب معارض مبا تقدم عن غريه من إثباته، والقاعدة املقررة أن االثبات مقدم على النفي الن : قلت

ا إثبات غريه لزيادة ما ذكر من السبب مقدم ال سيما عن ابن عمر وهكذ* املثبت معه زيادة علم ليست عند النايف 
الذي املظنون أنه تلقى ذلك عن أخته أم املؤمنني حفصة، فإن إطالعها أمت من إطالع أنس الهنا رمبا أهنا فلت رأسه 

  .الكرمي عليه الصالة والسالم
لم قد تقدم ما أخرج البخاري ومسلم من ما ورد يف منكبيه وساعديه وإبطيه وقدميه وكعبيه صلى اهللا عليه وس

  حديث شعبة عن أيب إسحاق عن الرباء بن عازب
__________  

  .يف االصل بن سفيان ٤٢٠٩من سنن أيب داود حديث ) ١(
  .، ويف االصل احلسن٢٣٨/  ١من دالئل البيهقي ) ٢(
  .، ويف االصل سلمان٢٣٩/  ١من الدالئل ) ٣(
  .من الدالئل ويف االصل عباس) ٤(

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بني املنكبني، وروى البخاري عن أيب النعمان عن جرير : قال
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ضخم الرأس والقدمني سبط الكفني، وتقدم من غري وجه : عن قتادة عن أنس قال



ثنا آدم : م الكفني والقدمني، وقال يعقوب بن سفيانأنه عليه السالم كان شثن الكفني والقدمني، ويف رواية، ضخ
كان أبو هريرة ينعت رسول اهللا صلى اهللا عليه : ثنا ابن أيب ذئب، ثنا صاحل موىل التوأمة قال: وعاصم بن علي قاال

: ويف حديث نافع بن جبري عن علي قال* كان شبح الذراعني بعيد ما بني املنكبني، أهدب أشفار العينني : وسلم قال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شثن الكفني والقدمني ضخم الكراديس طويل املسربة، وتقدم يف حديث 

كان يف ساقي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محوشة أي مل يكونا : حجاج عن مساك عن جابر بن مسرة قال
كأهنما  -يعين الركاب  -يف الغرز  فنظرت إىل ساقيه، ويف رواية قدميه: ضخمني، وقال سراقة بن مالك بن جعشم

  ويف صحيح مسلم عن جابر بن مسرة كان ضليع الفم، وفسره بأنه عظيم الفم،* مجارة أي مجارة النخل من بياضهما 
أشكل العينني، وفسره بأنه طويل شق العينني، منهوس العقب، وفسره بأنه قليل حلم العقب، وهذا أنسب وأحسن 

أخذت أم سلي ؟ م : ثنا عبد اهللا بن بكر، ثنا محيد، عن أنس قال: رث بن أيب أسامةوقال احلا* يف حق الرجال 
: يا رسول اهللا هذا أنس غالم كاتب خيدمك، قال: بيدي مقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة فقالت

ريرا ألني أسأت، وال بئس ما صنعت، وال مسست شيئا قط خزا وال ح: فخدمته تسع سنني فما قال لشئ صنعت
* من كف رسول اهللا، وال مشمت رائحة قط مسكا وال عنربا أطيب من رائحة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

وهكذا رواه معتمر بن سليمان، وعلي بن عاصم، ومروان بن معاوية الفزاري، وإبراهيم بن طهمان، كلهم عن 
عن : ويف حديث الزبيدي*  وسالمه عليه محيد، عن أنس يف لني كفه عليه السالم، وطيب رائحته صالة اهللا

الزهري، عن سعيد، عن أيب هريرة أن رسول اهللا كان يطأ بقدمه كلها ليس هلا أمخص، وقد جاء خالف هذا كما 
حدثتين عميت سارة بنت مقسم، عن ميمونة : حدثين عبد اهللا بن يزيد بن مقسم قال: وقال يزيد بن هارون* سيأيت 

رسول اهللا مبكة وهو على ناقة وأنا مع أيب وبيد رسول اهللا درة كدرة الكتاب، فدنا منه أيب رأيت : بنت كردم قالت
فما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه : فأخذ يقدمه، فأقر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالت

وعن أمحد * ث يزيد بن هارون ببعضه ورواه االمام أمحد عن يزيد بن هارون مطوال، ورواه أبو داود من حدي) * ١(
بن صاحل، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة عن خالته عنها، ورواه ابن ماجه من وجه آخر 

أنا علي بن أمحد بن عبد اهللا بن بشران، أنا إمساعيل بن حممد الصفار، ثنا حممد ): ٢(وقال البيهقي * عنها واهللا أعلم 
  كر، ثنا مسلمة بن حفص السعدي، ثنا حيىي بنبن إسحاق أبو ب

__________  
فيه من مل : وعزاه للطرباين، وقال ٢٨٠/  ٨واهليثمي يف زوائده  ٣٦٦/  ٦رواه االمام أمحد يف مسنده ) ١(

  .أعرفهم
  .٢٤٨/  ١دالئل النبوة ) ٢(

نصرة من رجله متظاهرة وهذا كانت إصبع لرسول اهللا خ: اليمان، ثنا إسرائيل، عن مساك، عن جابر بن مسرة قال
  .حديث غريب

كان رسول اهللا صلى اهللا : قوامه عليه السالم وطيب رائحته يف صحيح البخاري من حديث ربيعة عن أنس قال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال أبو إسحاق عن الرباء* عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل وال بالقصري 

  .وأحسنهم خلقا ليس بالطويل وال بالقصري وسلم أحسن الناس وجها
  .أخرجاه يف الصحيحني

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بالطويل وال بالقصري مل أر قبله وال بعده : وقال نافع بن جبري عن علي



  .مثله
يب طالب عن بن حممد بن عمر بن علي بن أ) ١] (عن عبيد اهللا [ وقال سعيد بن منصور، عن خالد بن عبد اهللا، 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليس بالطويل وال بالقصري وهو إىل الطول أقرب، : أبيه عن جده عن علي قال
وقال سعيد عن روح بن قيس، عن خالد بن خالد التميمي، عن يوسف بن مازن * وكان عرقة كاللؤلؤ، احلديث 

، وفوق الربعة، إذا جاء مع القوم غمرهم، وكان عرقه كان رسول اهللا ليس بالذاهب طوال: الراسيب عن علي قال
كان رسول اهللا ربعة وهو : وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد، عن أيب هريرة قال* يف وجهه كاللؤلؤ، احلديث 

وثبت يف البخاري من حديث محاد بن * إىل الطول أقرب، وكان يقبل مجيعا ويدبر مجيعا، مل أر قبله وال بعده مثله 
ما مسست بيدي ديباجا وال حريرا وال شيئا ألني من كف رسول اهللا، وال مشمت : عن ثابت عن أنس قال زيد،

رائحة أطيب من ريح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورواه مسلم من حديث سليمان بن املغرية، عن ثابت عن 
كان رسول : ن ثابت عن أنس قالمن حديث محاد بن سلمة، وسليمان بن املغرية، ع: أنس به، ورواه مسلم أيضا

اهللا أزهر اللون، كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، وما مسست حريرا وال ديباجا ألني من كف رسول اهللا، وال 
ثنا ابن أيب عدي، ثنا محيد : وقال أمحد* مشمت مسكا وال عنربا أطيب من رائحة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ط خزا وال حريرا ألني من كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وال مشمت رائحة ما مسست شيئا ق: عن أنس قال
أطيب من ريح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واالسناد ثالثي على شرط الصحيحني، ومل خيرجه أحد من أصحاب 

ه البيهقي من أنا عمرو بن محاد بن طلحة الفناد، وأخرج: وقال يعقوب بن سفيان* الكتب الستة من هذا الوجه 
  صليت مع: ثنا أسباط بن نصر عن مساك عن جابر بن مسرة قال: عنه، قال) ٢(حديث أمحد بن حازم بن أيب عروة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صالة االوىل، مث خرج إىل أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان، فجعل ميسح خدي 
  .وأما أنا فمسح خدي: قال* أحدهم واحدا واحدا 

  دت ليده بردا ورحيا كأمنا أخرجهافوج
__________  

  .من رواية البيهقي) ١(
  .أيب غرزة، رواه عن أيب طلحة القناد، يف الدالئل بالقاف: ٢٥٦/  ١يف الدالئل ) ٢(

ثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة : وقال االمام أمحد* ورواه مسلم عن عمرة بن محاد به حنوه * من جونة عطار 
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باهلاجرة إىل البطحاء : بة عن احلكم مسعت أبا جحيفة قالوحجاج، أخربين شع

فتوضأ وصلى الظهر ركعتني وبني يديه عنزة، زاد فيه عون عن أبيه مير من ورائها احلمار واملرأة، قال حجاج يف 
ت يده فوضعتها على وجهي، فإذا فأخذ: مث قام الناس فجعلوا يأخذون يده فيمسحون هبا وجوههم، قال: احلديث

وهكذا رواه البخاري عن احلسن بن منصور، عن حجاج بن حممد * هي أبرد من الثلج وأطيب رحيا من املسك 
  .االعور، عن شعبة فذكر مثله سواء

حدثنا يزيد بن هارون، أنا هشام بن حسان، وشعبة، : وقال االمام أمحد* وأصل احلديث يف الصحيحني أيضا 
صلى رسول اهللا صلى اهللا : قال -يعين يزيد بن االسود  -عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد، عن أبيه وشريك، 

ما منعكما أن تصليا : عليه وسلم مبىن، فاحنرف فرأى رجلني من وراء الناس، فدعا هبما فجيئا ترعد فرائصهما، فقال
فال تفعال إذا صلى أحدكم يف رحله مث أدرك : قال يا رسول اهللا إنا كنا قد صلينا يف الرحال،: مع الناس ؟ قاال

وهنض : فقال أحدمها استغفر يل يا رسول اهللا، فاستغفر له، قال: الصالة مع االمام فليصلها معه، فإهنا له نافلة، قال



فما زلت أزحم : الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهنضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده، قال
فما وجدت شيئا أطيب : ناس حىت وصلت إىل رسول اهللا فأخذت بيده فوضعتها إما على وجهي أو صدري، قالال

مث رواه أيضا عن أسود بن * وهو يومئذ يف مسجد اخليف : وال أبرد من يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
  السود عن أبيه أنه صلى مععامر وأيب النضر، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء مسعت جابر بن يزيد بن ا

: مث ثار الناس يأخذون بيده ميسحون هبا وجوههم، قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصبح فذكر احلديث قال
وقد رواه أبو داود من حديث * فأخذت بيده فمسحت هبا وجهي، فوجدهتا أبرد من الثلج وأطيب رحيا من املسك 

حدثنا : وقال االمام أمحد* حسن صحيح : يم عن يعلى به، وقال الترمذيشعبة والترمذي والنسائي من حديث هش
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثين أهلي عن أيب قال: أبو نعيم، ثنا مسعر، عن عبد اجلبار بن وائل بن حجر قال

ر، ففاح منها ريح وسلم بدلو من ماء فشرب منه، مث مج يف الدلو مث صب يف البئر، أو شرب من الدلو مث مج يف البئ
: وقال االمام أمحد) * ١(املسك، وهذا رواه البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان عن أيب نعيم وهو الفضل بن دكني 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم : ثنا هاشم، ثنا سليمان، عن ثابت، عن أنس قال
ورواه * أناء إال غمس يده فيها فرمبا جاءوه يف الغداة الباردة فيمس يده فيها املدينة بآنيتهم فيها املاء، فما يؤتى ب

يعين  -حدثنا حجني بن املثىن، ثنا عبد العزيز : وقال االمام أمحد* مسلم من حديث أيب النضر هاشم بن القاسم به 
  عن إسحاق بن عبد اهللا بن -ابن أيب سلمة املاجشون 

__________  
اسناده منقطع الن : " وقال يف الزوائد ٦٥٩وابن ماجة يف الطهارة حديث  ٣١٥/  ٤أمحد  احلديث يف مسند) ١(

  ".عبد اجلبار مل يسمع من أبيه شيئا، قاله ابن معني وغريه 
  .٢٥٧/  ١والبيهقي يف الدالئل 

  .يست فيهكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها ول: أيب طلحة، عن أنس قال
فجاءت وقد : هذا رسول اهللا نائم يف بيتك على فراشك، قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتت فقيل هلا: قال

عرق واستنقع عرقه على قطعة أدمي على الفراش ففتحت عبريهتا فجعلت تنشف ذلك العرق فتصره يف قواريرها 
: يا رسول اهللا نرجو بركته لصبياننا، قال: سليم ؟ فقالت ففزع النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال ما تصنعني يا أم

ثنا هاشم بن القاسم، ثنا سليمان، عن ثابت عن : ورواه مسلم عن حممد بن رافع عن حجني به، وقال أمحد* أصبت 
دخل علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت : أنس قال
  عرقك جنعله يف طيبنا وهو من: يا أم سليم ما هذا الذي تصنعني ؟ قالت: يها، فاستقيظ رسول اهللا فقالالعرق ف

ثنا إسحاق : وقال أمحد) ١* (ورواه مسلم عن زهري بن حرب عن أيب النضر هاشم بن القاسم به * أطيب الطيب 
كان رسول اهللا يقيل عند : عن أنس قالعن ثابت،  -يعين ابن زاذان  -ثنا عمارة،  -يعين السلويل  -بن منصور 

أم سليم، وكان من أكثر الناس عرقا فاختذت له نطعا وكان يقيل عليه، وحطت بني رجليه حطا وكانت تنشف 
فدعا هلا بدعاء حسن، : عرقك يا رسول اهللا أجعله يف طييب، قال: ما هذا يا أم سليم ؟ قالت: العرق فتأخذه فقال

كان رسول اهللا صلى اهللا : ثنا حممد بن عبد اهللا، ثنا محيد، عن أنس قال: وقال أمحد* ه تفرد به أمحد من هذا الوج
عليه وسلم إذا نام ذا عرق، فتأخذ عرقه بقطنة يف قارورة، فتجعله يف مسكها، وهذا إسناد ثالثي على شرط 

، أنا )٢(حدثنا أبو عمرو املغريب  أخربنا حممد بن عبد اهللا احلافظ،: الشيخني ومل خيرجاه وال أحد منهما، قال البيهقي
ثنا أبو بكر بن شيبة، ثنا عفان، ثنا وهيب ثنا أيوب عن : احلسن بن سفيان، ثنا أبو بكر ابن أيب شيبة، وقال مسلم



أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يأتيها فيقيل عندها فتبسط له نطعا فيقيل : أيب قالبة عن أنس عن أم سليم
  . العرق، فكانت جتمع عرقه فتجعله يف الطيب والقواريرعليه، وكان كثري

وقال * به طييب، لفظ مسلم ) ٣(عرقك أدوف : يا أم سليم ما هذا ؟ فقالت: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 ثنا بسر، ثنا حليس ابن غالب، ثنا سفيان الثوري، عن أيب الزناد عن االعرج عن أيب: أبو يعلى املوصلي يف مسنده

ما : يا رسول اهللا إين زوجت ابنيت، وأنا أحب أن تعينين بشئ، قال: جاء رجل إىل رسول اهللا، فقال: هريرة قال
: عندي شئ ولكن إذا كان غد فأتين بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة وآية بيين وبينك أن تدق ناحية الباب، قال

  .فأتاه بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة
لعرق من ذراعيه حىت امتالت القارورة، قال، فخذها، ومر ابنتك أن تغمس هذا العود يف فجعل يسلت ا: قال

  القارورة وتطيب به،
__________  

  ).١٨١٥(باب ص ) ٢٢(ومسلم يف الفضائل  ٢٩٠، ١٧٧/  ٣أخرجه أمحد يف مسنده ) ١(
  .املقرئ ٢٥٨/  ١: يف البيهقي) ٢(
  .أخلط: أدوف) ٣(

  .٢٨٧، ٢٣٩، ١٤٦/  ٣، ومسند أمحد )١٨١٦(اب الفضائل ص واحلديث يف صحيح مسلم كت

وقد قال * قال فكانت إذا تطيبت به شم أهل املدينة رائحة الطيب فسموا بيوت املطيبني، هذا حديث غريب جدا 
ثنا حممد بن هشام، ثنا موسى بن عبد اهللا، ثنا عمر بن سعيد، عن سعيد عن قتادة، عن أنس : احلافظ أبو بكر البزار

مر : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا مر يف طريق من طرق املدينة وجدوا منه رائحة الطيب، وقالوا: الق
وهذا احلديث رواه أيضا معاذ بن هشام عن أبيه، عن قتادة، عن أنس أن رسول : رسول اهللا يف هذا الطريق، مث قال

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طيبا ورحيه طيب وكان كان ر) ١(اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يعرف بريح الطيب 
ثنا أبو عبيدة عن سالم أيب املنذر عن ثابت عن أنس أن النيب صلى : قال االمام أمحد* مع ذلك حيب الطيب أيضا 

 ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم، ثنا سالم" حبب إيل النساء والطيب وجعل قرة عيين يف الصالة : " اهللا عليه وسلم قال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا حبب إيل من الدنيا النساء : أبو املنذر القاري عن ثابت عن أنس قال

وهكذا رواه النسائي هبذا اللفظ عن احلسني بن عيسىب القرشي، عن عفان بن * والطيب وجعل قرة عيين يف الصالة 
: وقد روي من وجه آخر بلفظ* ابت عن أنس فذكره مسلم، عن سالم بن سليمان أيب املنذر القاري البصري عن ث

حبب إيل من دنياكم ثالث الطيب والنساء وجعل قرة عيين يف الصالة، وليس مبحفوظ هبذا فإن الصالة ليست " 
  .من أمور الدنيا وأمنا هي من أهم شؤون اآلخرة

  .واهللا أعلم
) ٢(ثنا حممد بن عبيد اهللا، ثنا حامت عن اجلعيد : ريصفة خامت النبوة الذي بني كتفيه صلى اهللا عليه وسلم قال البخا

يا رسول اهللا، إن : ذهبت يب خاليت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: مسعت السائب بن يزيد يقول: قال
ابن أخيت وجع، فمسح رأسي ودعا يل بالربكة وتوضأ فشربت من وضوئه، مث قمت خلف ظهره فنظرت إىل خامت 

مث قال * عن قتيبة وحممد بن عباد كالمها عن حامت بن إمساعيل به : ثل زر احلجلة، وهكذا رواه مسلمبني كتفيه م
  .رز احلجلة: احلجلة من حجلة الفرس الذي بني عينيه، وقال إبراهيم بن محزة: البخاري

بيد اهللا، عن إسرائيل، عن ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا ع: وقال مسلم) * ٣(قال أبو عبد اهللا الرز الراء قبل الزاي 



  كان: مساك أنه مسع جابر بن مسرة يقول
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد مشط مقدم رأسه وحليته، وكان إذا ادهن مل يتبني وإذا شعث رأسه تبني، وكان 

رأيت ال بل كان املثل الشمس والقمر وكان مستديرا، و: وجهه مثل السيف ؟ قال: كثري شعر اللحية، فقال رجل
حدثنا حممد بن املثىن، ثنا حممد بن حزم، ثنا شعبة، عن مساك، * اخلامت عند كتفه مثل بيضة احلمامة يشبه جسده 

وحدثنا ابن منري، * رأيت خامتا يف ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنه بيضة محام : مسعت جابر بن مسرة قال
  ثنا عبيد اهللا بن موسى، ثنا حسن بن صاحل،

__________  
  .يعرف برائحة الطيب إذا أقبل: كذا بياض باالصل، ويف االعمش عن ابراهيم) ١(
  .من البخاري، وهو اجلعيد بن عبد الرمحن بن أويس) ٢(
  .بيض احلجلة: رز احلجلة) ٣(

 بن ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عاصم بن سليمان، عن عبد اهللا: وقال االمام أمحد* عن مساك هبذا االسناد مثله 
كلمت نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكلت معه ورأيت العالمة  -يعين نفسه  -ترون هذا الشيخ : سرجس قال

عليه خيالن ) مبعىن الكف اجملتمع، وقال بيده فقبضها(اليت بني كتفيه وهي يف طرف نغض كتفه اليسرى كأنه مجع 
ثنا شريك عن عاصم عن عبد اهللا بن : د بن عامر قاالحدثنا هاشم بن القاسم وأسو: وقال أمحد* كهيئة الثواليل 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسلمت عليه وأكلت معه وشربت من شرابه ورأيت خامت : سرجس قال

  .يف نغض كتفه اليسرى كأنه مجع فيه خيالن سود كأهنا الثآليل: النبوة، قال هاشم
بن سرجس فذكر احلديث وشك شعبة يف أنه هل هو يف نغض ورواه عن غندر عن شعبة عن عاصم عن عبد اهللا 

من حديث محاد بن زيد، وعلي ابن مسهر، وعبد الواحد بن زياد : وقد رواه مسلم* الكتف اليمىن أو اليسرى 
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأكلت معه خبزا وحلما أو : ثالثتهم عن عاصم عن عبد اهللا بن سرجس قال

نعم، ولكم، مث تال : أستغفر لك رسول اهللا ؟ قال: فقلت: ولك: يا رسول اهللا غفر اهللا لك، قال: قلتقال ثريدا، ف
مث درت خلفه فنظرت إىل خامت النبوة : قال]  ١٩: حممد) * [ واستغفر لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات* (هذه اآلية 

  بني كتفيه عند نغض كتفه اليسرى مجعا، عليه خيالن
أتيت رسول اهللا صلى : ثنا قرة بن خالد، ثنا معاوية بن قرة، عن أبيه قال: وقال أبو داود الطيالسي* كأمثال الثآليل 

أدخل يدك، فأدخلت يدي يف جربانه، فجعلت أملس أنظر إىل : يا رسول اهللا أرين اخلامت، فقال: اهللا عليه وسلم فقلت
  .اخلامت، فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة

ورواه النسائي عن أمحد بن سعيد، عن وهب بن جرير، عن * جعل يدعو يل وإن يدي لفي جربانه فما منعه ذاك أن 
: ثنا وكيع، ثنا سفيان عن إياد بن لقيط السدوسي عن أيب رمثة التيمي قال: وقال االمام أمحد* قرة بن خالد به 

ورأيت على كتفه مثل التفاحة  خرجت مع أيب حىت أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأيت برأسه ردع حناء
أما إنه ال : نعم قال: وقال اليب هذا ابنك ؟ قال: طبيبها الذي خلقها، قال: إين طبيب أفال أطبها لك، قال: فقال أيب

، حدثين أيب عن أيب )١(ثنا أبو نعيم، ثنا عبيد اهللا بن زياد : وقال يعقوب بن سفيان* جيين عليك وال جتين عليه 
يا رسول : قال انطلقت مع أيب حنو النيب صلى اهللا عليه وسلم، فنظر إىل مثل السلعة بني كتفيه فقال ربيعة أو رمثة،

  .ال، طبيبها الذي خلقها: اهللا إين كأطب الرجال، أفأعاجلها لك ؟ قال
دلة فإذا خلف كتفيه مثل التفاحة، وقال عاصم بن هب: وقال الثوري عن إياد بن لقيط يف هذا احلديث: قال البيهقي



مث روى البيهقي من حديث مساك بن حرب * كتفه مثل بعرة البعري أو بيضة احلمامة ) ٢(فإذا يف نغض : عن أيب رمثة
  يا سلمان: رداءه وقال) ٣] (إيل [ أتيت رسول اهللا فألقى : عن سالمة العجلي، عن سلمان الفارسي، قال

__________  
  .إياد: ٢٦٥/  ١يف البيهقي ) ١(
  .العظم الرقيق على طرفه حيث تذهب وجتئ: نغض الكتف) ٢(
  .٢٦٦/  ١من دالئل البيهقي ) ٣(

وروى يعقوب بن سفيان، عن احلميدي، * فرأيت اخلامت بني كتفيه مثل بيضة احلمامة : انظر إىل ما أمرت به، قال
ول اهللا صلى اهللا عن سعيد ابن أيب راشد، عن التنوخي الذي بعثه هرقل إىل رس) ١(عن حيىي بن سليم عن أيب خيثم 

ههنا : فحل حبوته عن ظهره، مث قال: عليه وسلم وهو بتبوك، فذكر احلديث كما قدمناه يف غزوة تبوك أىل أن قال
  فجلت يف: امض ملا أمرت به، قال

ثنا مسلم بن : وقال يعقوب بن سفيان) * ٢(ظهره، فإذا أنا خبامت يف موضع غضروف الكتف مثل احلجمة الضخمة 
اخلامت الذي بني كتفي النيب صلى اهللا عليه وسلم : نا عبد اهللا بن ميسرة، ثنا عتاب مسعت أبا سعيد يقولإبراهيم، ث
حدثنا شريح، ثنا أبو ليلى عبد اهللا بن ميسرة اخلراساين، عن غياث البكري : وقال االمام أمحد) * ٣(حلمة نابتة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كان بني كتفيه، كنا جنالس أبا سعيد اخلدري باملدينة فسألته عن خامت : قال
وقد ذكر * باصبعه السبابة هكذا حلم ناشز بني كتفيه صلى اهللا عليه وسلم تفرد به أمحد من هذا الوجه : فقال

عن أيب عبد اهللا حممد بن علي بن  -التنوير يف مولد البشري النذير  -احلافظ أبو اخلطاب بن دحية املصري يف كتابه 
كان اخلامت الذي بني كتفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنه : احلسني بن بشر املعروف باحلكيم الترمذي أنه قال

وهذا غريب : مث قال* بيضة محامة مكتوب يف باطنها اهللا وحده، ويف ظاهرها توجه حيث شئت فإنك منصور 
ىي بن مالك بن عائذ يف كتابه تنقل االنوار، وحكى وقيل كان من نور، ذكره االمام أبو زكريا حي: قال* واستنكره 

ومن أحسن ما ذكره ابن دحية رمحه اهللا وغريه من العلماء قبله يف احلكمة يف كون اخلامت * أقواال غريبة غري ذلك 
  .كان بني كتفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إشارة إىل أنه ال نيب بعدك يأيت من ورائك

هو املوضع الذي يدخل الشيطان منه إىل االنسان، فكان هذا عصمة له : كتفه النه يقال وقيل كان على نغض: قال
وقد ذكرنا االحاديث الدالة على أنه ال نيب بعده عليه السالم وال رسول، : قلت) * ٤(عليه السالم من الشيطان 

النبيني وكان اهللا بكل شئ  ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت: * (عند تفسري قوله تعاىل
باب أحاديث متفرقة وردت يف صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد تقدم يف ]  ٤٠: االحزاب) * [ عليما

حدثنا عبد : مل أر قبله وال بعده مثله، وقال يعقوب بن سفيان: رواية نافع بن جبري عن علي بن أيب طالب، أنه قال
  بن) ٦(بن منصور، ثنا عمر  القعنيب وسعيد) ٥(اهللا بن مسلم 

__________  
  .ابن خثيم: يف رواية البيهقي) ١(
  .تقدم احلديث يف اجلزء اخلامس والتعليق عليه) ٢(

  .احملجمة: وفيه احلجمة ويف دالئل البيهقي ٤٤١/  ٣انظر مسند أمحد ج 
  .ناتئة: يف رواية البيهقي) ٣(
  .٤٢٥/  ١، وابن سعد يف طبقاته ٢٥٩/  ١يف دالئله يف صفة خامت النبوة أفرد البيهقي بابا خاصا ) ٤(



  .مسلمة: يف رواية البيهقي) ٥(
  .عيسى: يف البيهقي) ٦(

كان علي إذا نعت رسول : من ولد علي، قال) ١(يونس، ثنا عمر بن عبد اهللا موىل عفرة، حدثين إبراهيم بن حممد 
لقصري املتردد، وكان ربعة من القوم، ومل يكن باجلعد مل يكن بالطويل املمغط وال با: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

القطط، وال بالسبط، كان جعدا رجال، ومل يكن باملطهم وال املكلثم، وكان يف الوجه تدوير أبيض مشربا، أدعج 
العينني، أهدب االشفار جليل املشاش والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفني والقدمني إذا مشى تقلع كأمنا ميشي يف 

ب وإذا التفت التفت معا، بني كتفيه خامت النبوة، أجود الناس كفا وأرحب الناس صدرا، وأصدق الناس هلجة، صي
عشرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته مل ) ٢(وأوىف الناس ذمة، وألينهم عريكة، وألزمهم 

مث روى عن * عبيد القاسم بن سالم يف كتاب الغريب  وقد روى هذا احلديث االمام أبو* أر قبله وال بعده مثله 
أن املطهم هو املمتلئ اجلسم، : الكسائي واالصمعي وأيب عمرو تفسري غريبه، وحاصل ما ذكره مما فيه غرابة

  .واملكلثم شديد تدوير الوجه
ير بل فيه سهولة، يعين مل يكن بالسمني الناهض، ومل يكن ضعيفا بل كان بني ذلك، ومل يكن وجهه يف غاية التدو

وهي أحلى عند العرب ومن يعرف، وكان أبيض مشربا محرة وهي أحسن اللون، وهلذا مل يكن أمهق اللون، 
واالدعج هو شديد سواد احلدقة، وجليل املشاش هو عظيم رؤوس العظام مثل الركبتني واملرفقني واملنكبني، والكتد 

غليظهما، وتقلع يف مشيته، أي شديد املشية، وتقدم الكالم : شثن الكفني أي: الكاهل وما يليه من اجلسد وقوله
على الشكلة والشهلة والفرق بينهما، واالهدب طويل أشفار العني، وجاء يف حديث أنه كان شبح الذراعني، يعين 

  .غليظهما واهللا أعلم
ليها رسول اهللا صلى اهللا حديث أم معبد يف ذلك قد تقدم احلديث بتمامه يف اهلجرة من مكة إىل املدينة حني ورد ع

  عليه وسلم ومعه أبو
هل عندها لنب أو حلم يشترونه منها ؟ فلم : بكر ومواله عامر بن فهرية ودليلهم عبد اهللا بن أريقط الديلي، فسألوها

لو كان عندنا شئ ما أعوزكم القرى، وكانوا ممحلني فنظر إىل شاة يف كسر خيمتها : جيدوا عندها شيئا، وقالت
إن كان هبا حلب فاحلبها، : أتأذنني أن أحلبها ؟ فقالت: ا هذه الشاة يا أم معبد ؟ فقالت خلفها اجلهد، فقالم: فقال

فدعا بالشاة فمسحها وذكر اسم اهللا، فذكر احلديث يف حلبه منها ما كفاهم أمجعني مث حلبها وترك عندها إناءها 
من أين لك هذا يا أم معبد وال حلوبة يف البيت : لمالى وكان يربض الرهط، فلما جاء بعلها استنكر اللنب وقا

ال واهللا إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، فقال، صفيه يل فو اهللا إين : والشاة عازب ؟ فقالت
رأيت رجال ظاهر الوضاءة حسن اخللق، مليح الوجه، مل تعبه ثجلة، ومل : الراه صاحب قريش الذي تطلب فقالت

  قسيم وسيم، يف عينيه دعج، ويف أشفارهتزربه صعلة، 
__________  

  .وهو ابراهيم بن حممد بن احلنفية) ١(
  .وأكرمهم: ٢٧٠/  ١دالئل البيهقي ) ٢(

وطف، ويف صوته صحل، أحور، أكحل، أزج، أقرن، يف عنقه سطع، ويف حليته كثاثة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا 
ال نزر وال هذر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرن، أهبى الناس وأمجله  تكلم مسا وعاله البهاء، حلو املنطق، فصل



من بعيد، وأحاله وأحسنه من قريب، ربعة ال تشنؤه عني من طول، وال تقتحمه عني من قصر، غصن بني غصنني، 
أمره حمفود  فهو أنضر الثالثة منظرا، وأحسنهم قدا، له رفقاء حيفون به، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر تبادروا إىل

هذا واهللا صاحب قريش الذي تطلب، ولو صادفته اللتمست أن أصحبه، : فقال بعلها* حمشود، ال عابس وال مفند 
قال وأصبح صوت مبكة عال بني السماء واالرض يسمعونه وال يرون من * والجهدن إن وجدت إىل ذلك سبيال 

فأفلح من * حال خيميت أم معبد مها نزال بالرب وارحتال به رفيقني * جزى اهللا رب الناس خري جزائه : يقوله وهو يقول
  )١(أمسى رفيق حممد 

فإنكموا إن تسألوا * به من فعال ال جتازى وسؤدد سلوا أختكم عن شاهتا وإنائها * فيال قصى ما زوى اهللا عنكم 
يدر هلا يف مصدر * الب له بصريح ضرة الشاة مزبد فغادره رهنا لديها حل* الشاة تشهد دعاها بشاة حائل فتحلبت 

واملقصود أن احلافظ البيهقي روى * مث مورد وقد قدمنا جواب حسان بن ثابت هلذا الشعر املبارك مبثله يف احلسن 
ثنا احلسن بن الصباح عن أيب معبد اخلزاعي فذكر : هذا احلديث من طريق عبد امللك بن وهب املذحجي قال

رواه احلافظ يعقوب بن سفيان الفسوي واحلافظ أبو نعيم يف كتابه دالئل  وقد* احلديث بطوله كما قدمناه بألفاظه 
فبلغين أن أبا معبد أسلم بعد ذلك، وأن أم معبد هاجرت وأسلمت، مث إن احلافظ البيهقي : النبوة، قال عبد امللك

ظاهر : قوهلااتبع هذا احلديث بذكر غريبه وقد ذكرناه يف احلواشي فيا سبق وحنن نذكر ههنا نكتا من ذلك، ف
هو كرب البطن وقال : الوضاءة، أي ظاهر اجلمال، أبلج الوجه، أي مشرق الوجه مضيئه مل تعبه ثجلة قال أبو عبيد
  .غريه كرب الرأس، ورد أبو عبيدة رواية من روى مل تعبه حنلة يعين من النحول وهو الضعف

إنه كرب الرأس لكان قويا، : ة، ولو قيلوهذا هو الذي فسر به البيهقي احلديث والصحيح قول أيب عبيد: قلت
صعل، لصغر رأسه، ويقال : ومل تزر به صعلة وهو صغر الرأس بال خالف ومنه يقال لولد النعامة: وذلك لقوهلا بعده

، يريد )٢(الظليم، وأما البيهقي فرواه مل تعبه حنلة يعين من الضعف كما فسره، ومل تزر به صعلة وهو احلاصرة : له
  .ويروى مل تعبه ثجلة وهو كرب البطن: الرجال ليس مبنتفخ وال ناحل، قال أنه ضرب من

  ومل تزر به صعلة وهو صغر الرأس، وأما
__________  

: يف البيهقي) ٢(فقد فاز من أمسى رفيق حممد * مها نزال باهلدى واهتدت به : البيت يف دالئل البيهقي) ١(
  .اخلاصرة

  أيضا، والدعج شدة سواد احلدقة، والوطف طول أشفارالوسيم فهو حسن اخللق وكذلك القسيم 
  .العينني، ورواه القتييب يف أشفاره عطف وتبعه البيهقي يف ذلك

ويف * وال أعرف ما هذا النه وقع يف روايته غلط فحار يف تفسريه والصواب ما ذكرناه واهللا أعلم : قال ابن قتيبة
وبالصحل يوصف الظباء، : يكون حادا، قال أبو عبيد صوته صحل وهو حبة يسرية وهي أحلى يف الصوت من أن

  .ومن روى يف صوته صهل فقد غلط فإن ذلك ال يكون إال يف اخليل وال يكون يف االنسان: قال
  .قلت وهو الذي أورده البيهقي

  .قال ويروى صحل، والصواب قول أيب عبيد
يه وسلم وهو قبل يف العني يزينها ال يشينها أحور فمستغرب يف صفة النيب صلى اهللا عل: واهللا أعلم، وأما قوهلا

أقرن : وأما قوهلا: أزج، قال أبو عبيد هو املتقوس احلاجبني، قال: أكحل، قد تقدم له شاهد، وقوهلا: كاحلول، وقوهلا
: وال يعرف هذا يف صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم إال يف هذا احلديث قال: فهو التقاء احلاجبني بني العينني قال



: نور قلت: أي طول، وقال غريه: املعروف يف صفته عليه السالم أنه أبلج احلاجبني، يف عنقه سطع قال أبو عبيدو
واجلمع ممكن بل متعني، وقوهلا إذا صمت فعليه الوقار، أي اهليبة عليه يف احلال صمته وسكوته وإذا تكلم مسا أي 

طق فصل أي فصيح بليغ يفصل الكالم ويبينه، ال نزر وال عال على الناس وعاله البهاء أي يف حال كالمه حلو املن
هذر، أي ال قليل وال كثري، كأن منطقه خرزات نظم، يعين الذي من حسنه وبالغته وفصاحته وبيانه وحالوة 

لسانه، أهبى الناس وأمجله من بعيد وأحاله وأحسنه من قريب، أي هو مليح من بعيد ومن قريب، وذكرت أنه ال 
 بل هو أحسن من هذا ومن هذا، وذكرت أن أصحابه يعظمونه وخيدمونه ويبادرون إىل طاعته وما طويل وال قصري

ذلك إال جلاللته عندهم وعظمته يف نفوسهم وحمبتهم له وأنه ليس بعابس أي ليس يعبس، وال يفند أحدا أي يهجنه 
  .صلى اهللا عليهويستقل عقله بل مجيل املعاشرة حسن الصحبة صاحبه كرمي عليه وهو حبيب إليه 

حديث هند بن أيب هالة يف ذلك وهند هذا هو ربيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمه خدجية بنت خويلد وأبوه 
  .أبو هالة كما قدمنا بيانه

حدثنا سعيد بن محاد االنصاري املصري، وأبو غسان مالك بن : قال يعقوب بن سفيان الفسوي احلافظ رمحه اهللا
  حدثين: ثنا مجيع بن عمر بن عبد الرمحن العجلي، قال: الإمساعيل اهلندي قا

عن  -وكان وصافا  -سألت خايل هند بن أيب هالة : رجل مبكة عن ابن اليب هالة التميمي عن احلسن بن علي قال
كان رسول اهللا صلى : فقال -وأنا أشتهي أن يصف يل منها شيئا أتعلق به  -حلية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

 عليه وسلم فخما مفخما، يتالال وجهه تاللؤ القمر ليلة البدر، أطول من املربوع، وأقصر من املشذب، عظيم اهللا
  فرق وإال فال جياوز شعره شحمة) ١(اهلامة رجل الشعر، إذا تفرقت عقيصته 

__________  
  .عقيقته: يف رواية البيهقي) ١(

واجب سوابغ يف غري قرن، بينهما عرق يدره الغضب أقىن أذنيه، ذا وفرة، أزهر اللون، واسع اجلبني، أزج احل
العرنني، له نور يعلوه حيسبه من مل يتأمله أشم، كث اللحية، أدعج سهل اخلدين، ضليع الفم، أشنب مفلج االسنان، 

معتدل اخللق، بادن متماسك، سواء البطن والصدر،  -يعين الفضة  -دقيق املسربة كأن عنقه جيد دمية يف صفاء 
يض الصدر، بعيد ما بني املنكبني، ضخم الكراديس أنور املتجرد، موصول ما بني اللبة والسرة بشعر جيري عر

كاخلط، عاري الثديني والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعني واملنكبني وأعايل الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة 
ني، مسيح القدمني ينبو عنهما املاء إذا زال سبط الغضب، شثن الكفني والقدمني، سابل االطراف، مخصان االمخص

زال قلعا خيطو تكفيا وميشي هونا ذريع املشية إذا مشى كأمنا ينحط من صبب، وإذا التفت التفت مجيعا خافض 
* الطرف، نظره إىل االرض أطول من نظره إىل السماء، جل نظره املالحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقيه بالسالم 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متواصل االحزان دائم الفكرة، ليست له راحة ال : قال صف يل منطقه،: قلت
ال فضول وال : يتكلم يف غري حاجة، طويل السكوت يفتتح الكالم وخيتمه بأشداقه يتكلم جبوامع الكلم، فصل

  .تقصري
وال ميدحه وال يقوم لغضبه إذا تعرض ) ١(ليس باجلايف وال املهني يعظم النعمة وإن دقت، ال يذم منها شيئا : دمث

ال تغضبه الدنيا وما كان هلا، فإذا تعرض للحق مل يعرفه أحد، ومل يقم لغضبه : للحق شئ حىت ينتصر له، ويف رواية
شئ حىت ينتصر له، ال يغضب لنفسه وال ينتصر هلا، إذا أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا حتدث يصل هبا، 

  مىنيضرب براحته الي



إهبامه اليسرى، وإذا عضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل ) ٢(باطن 
بن علي زمانا مث حدثته فوجدته قد سبقين إليه فسأله عما سألته ) ٣(فكتمها احلسني : قال احلسن* حب الغمام 

  .منه شيئا عنه، ووجدته قد سأل أباه عن مدخله وخمرجه وجملسه وشكله فلم يدع
كان دخوله لنفسه مأذون له يف ذلك، : سألت أيب عن دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال احلسن

جزءا هللا وجزءا لنفسه، مث جزأ جزأه بني الناس فرد ذلك على : وكان إذا أوى إىل منزله جزأ دخوله ثالثة أجزاء
إيثار أهل الفضل بأدبه وقسمه على قدر : يف جزء االمة العامة واخلاصة ال يدخر عنهم شيئا، وكان من سريته

فضلهم يف الدين، فمنهم ذو احلاجة، ومنهم ذو احلاجتني، ومنهم ذو احلوائج، فيتشاغل هبم ويشغلهم فيما أصلحهم 
ي ليبلغ الشاهد الغائب، وأبلغوين حاجة من ال يستطيع إبالغ: واالمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي ويقول

حاجته، فإنه من بلغ سلطانا حاجة من ال يستطيع إبالغها إياه ثبت اهللا قدميه يوم القيامة، ال يذكر عنده إال ذلك، 
  .وال يقبل من أحد غريه

  يدخلون عليه زوارا، وال يفترقون إال
__________  

  .ال يذم ذواقا وال ميدحه: زاد ٢٨٨/  ١: يف رواية البيهقي) ١(
  .يكن ذواقا وال مدحة مل: ويف رواية العلوي

  .بطن: يف رواية البيهقي) ٢(
  .احلسن، والصواب ما أثبتناه من رواية البيهقي: يف االصل) ٣(

  .وال يتفرقون إال عن ذوق، وخيرجون أدلة يعين فقهاء: عن ذواق ويف رواية
لسانه إال مبا يعنيهم  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيزن: وسألته عن خمرجه كيف كان يصنع فيه، فقال: قال

ويؤلفهم وال ينفرهم، ويكرم كرمي كل قوم ويوليه عليهم، وحيذر الناس، وحيترس منهم من غري أن يطوي عن أحد 
، يتفقد أصحابه، ويسأل الناس عما يف الناس، وحيسن احلسن ويقويه، ويقبح القبيح )١(منهم بشره وال خامته 

  .ل خمافة أن يغفلوا أو مييلواويوهيه، معتدل االمر غري خمتلف، ال يغف
لكل حال عنده عتاد، ال يقصر عن احلق وال جيوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، 

  .وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة
  فسألته عن جملسه: قال

م إال على ذكر، وال يوطن االماكن وينهى كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال جيلس وال يقو: كيف كان ؟ فقال
عن إيطاهنا وإذا انتهى إىل قوم جلس حيث ينتهي به اجمللس، ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه نصيبه، ال حيسب 

جليسه، أن أحدا أكرم عليه منه، من جالسه أو قاومه يف حاجة صابره حىت يكون هو املنصرف، ومن سأله حاجة مل 
ور من القول، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار هلم أبا، وصاروا عنده يف احلق سواء، يرده إال هبا، أو مبيس
فيه احلرم، وال تنشى فلتاته، ) ٣(وحياء وصرب وأمانة، ال ترفع فيه االصوات، وال تؤبن ) ٢(جملسه جملس حكم 

غري يؤثرون ذا احلاجة، وحيفظون ، متواضعني يوقرون فيه الكبري، ويرمحون الص)٤(متعادلني يتفاضلون فيه بالتقوى 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دائم البشر، سهل اخللق، : فسألته عن سريته يف جلسائه فقال: الغريب، قال

  .لني اجلانب ليس بفظ وال غليظ، وال سخاب وال فحاش وال عياب وال مزاح
  .املراء، واالكثار وما ال يعنيه: من ثالثيتغافل عما ال يشتهي، وال يؤيس منه وال خييب فيه قد ترك نفسه 



كان ال يذم أحدا، وال يعريه، وال يطلب عورته، وال يتكلم إال فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم : وترك الناس من ثالث
أطرق جلساؤه كأمنا على رؤوسهم الطري، فإذا سكت تكلموا، وال يتنازعون عنده، يضحك مما يضحكون منه، 

) ٥(منه، ويصرب للغريب على اجلفوة يف منطقه ومسألته، حىت إذا كان أصحابه ليستجلبوهنم ويتعجب مما يتعجبون 
إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه، وال يقبل الثناء إال من مكافئ، وال يقطع على أحد حديثه حىت : يف املنطق ويقول

  .جيوز فيقطعه بانتهاء أو قيام
  .احللم واحلذر والتقدير والتفكر: على أربع كان سكوته: فسألته كيف كان سكوته ؟ قال: قال

  .فأما تقديره ففي تسويته النظر واالستماع بني الناس
  وأما تذكره أو قال
__________  

  .خلقه: يف البيهقي) ١(
  .حلم: يف رواية البيهقي) ٢(
  .وال تؤبه: يف البيهقي) ٣(
  .ربني يتفاضلون بالتقوىوصاروا عنده يف احلق متقا: يف رواية العقيقي نقلها البيهقي) ٤(

  .سقط منها ما بينهما
  حىت إذا كان أصحابه: يستحلونه، وأثبتنا ما يف البيهقي: يستحلبونه، ويف التيمورية: يف االصل) ٥(

  .ليستجلبوهنم

أخذه : احللم والصرب فكان ال يغضبه شئ وال يستفزه، ومجع له احلذر يف أربع: تفكره ففيما يبقى ويفىن، ومجع له هللا
وقد روى هذا احلديث بطوله احلافظ * ، والقيام هلم فيما مجع هلم الدنيا واآلخرة صلى اهللا عليه وسلم )١(احلسىن ب

أبو عيسى الترمذي رمحه اهللا يف كتاب مشائل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن سفيان بن وكيع بن اجلراح عن 
أيب هالة زوج خدجية يكىن أبا عبد اهللا مساه غريه يزيد بن حدثين رجل من ولد : مجيع بن عمر بن عبد الرمحن العجلي

سألت خايل فذكره وفيه حديثه عن أخيه احلسني عن أبيه علي بن : عمر عن ابن اليب هالة عن احلسن بن علي قال
أنا : يهوقد رواه احلافظ أبو بكر البيهقي يف الدالئل عن أيب عبد اهللا احلاكم النيسابوري لفظا وقراءة عل* أيب طالب 

بن ) ٣] (بن علي بن احلسني [ بن احلسني ) ٢(أبو حممد احلسن بن حممد بن حيىي بن احلسن بن جعفر بن عبد اهللا 
صاحب كتاب النسب ببغداد، حدثنا إمساعيل بن حممد بن إسحاق بن جعفر بن ) ٤(علي بن أيب طالب القعنيب 

ملدينة سنة ست وستني ومائتني، حدثين علي بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب أبو حممد با
قال : قال) ٥] (عن أبيه حممد بن علي عن علي بن احلسني [ حممد عن أخيه موسى بن جعفر عن جعفر بن حممد 

  .سألت خايل هند بن أيب هالة فذكره: احلسن
وروى : ما تقدم من هاتني الطريقنيقال شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي رمحه اهللا يف كتابه االطراف بعد ذكره 

إمساعيل بن مسلم بن قعنب القعنيب، عن إسحاق بن صاحل املخزومي، عن يعقوب التيمي، عن عبد اهللا بن عباس أنه 
صف لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر بعض هذا : -وكان وصافا لرسول اهللا  -قال هلند بن أيب هالة 

من طريق صبيح بن عبد اهللا الفرغاين وهو ضعيف عن عبد العزيز بن عبد ) ٦(يهقي احلديث، وقد روى احلافظ الب
الصمد عن جعفر بن حممد عن أبيه، وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديثا مطوال يف صفة النيب صلى اهللا 

  .عليه وسلم قريبا من حديث هند بن أيب هالة



وروى البخاري * ه من الغريب وفيما ذكرناه غنية عنه واهللا تعاىل أعلم وسرده البيهقي بتمامه ويف أثنائه تفسري ما في
  عن أيب عاصم الضحاك عن عمر بن سعيد بن أمحد بن
صلى أبو بكر العصر بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم : حسني، عن ابن أيب مليكة عن عقبة بن احلارث قال

  ب مع الغلمان، قال فاحتمله أبو بكر علىبليال فخرج هو وعلي ميشيان، فإذا احلسن بن علي يلع
__________  

  .ليقتدى به، وتركه القبيح ليتناهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته: ٤٢٣/  ١زاد ابن سعد يف الطبقات ) ١(
  .عبيد اهللا: يف البيهقي) ٢(
  .٢٨٥/  ١من دالئل البيهقي ) ٣(
  .ه ٣٥٨سنة العقيقي، وهو احلسن العلوي مات : يف الدالئل) ٤(

تنقيح املقال ) ٤٢١/  ٧: تاريخ بغداد) (٥٢١/  ١امليزان (املثالب وكتاب يف النسب ترجم له : نسابة من آثاره
  .٢٥٧/  ٢٣أعيان الشيعة ) ٣٠٩/  ١(
  .عن علي بن احلسني بن علي عن أبيه حممد بن علي بن احلسني حتريف: من البيهقي، ويف االصل) ٥(
  .٢٩٨/  ١يف دالئل النبوة ج ) ٦(

ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك منهما رضي اهللا عنهما وقال ) ١] (بأيب، شبيه بالنيب : [ كاهله وجعل يقول
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان : ثنا أمحد بن يونس، ثنا زهري، ثنا إمساعيل عن أيب جحيفة قال: البخاري

بن شوذب الواسطي، ) ٢(روذباري عن عبد اهللا بن جعفر وروى البيهقي عن أيب علي ال* احلسن بن علي يشبهه 
عن شعيب بن أيوب الصريفيين، عن عبيد اهللا بن موسى، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق عن هانئ عن علي رضي اهللا 

احلسن أشبه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بني الصدر إىل الرأس، واحلسني أشبه برسول اهللا صلى : عنه قال
  .يه وسلم ما كان أسفل من ذلكاهللا عل

باب ذكر أخالقه ومشائله الطاهرة صلى اهللا عليه وسلم قد قدمنا طيب أصله وحمتده، وطهارة نسبه ومولده، وقد 
  ]. ١٢٤: االنعام) * [ اهللا أعلم حيث جيعل رسالته: * (قال اهللا تعاىل
ن سعيد املقربي عن أيب هريرة أن رسول اهللا حدثنا قتيبة، ثنا يعقوب بن عبد الرمحن، عن عمرو، ع: وقال البخاري

) ٣" (بعثت من خري قرون بين آدم قرنا بعد قرن حىت كنت من القرن الذي كنت فيه : " صلى اهللا عليه وسلم قال
  ويف صحيح مسلم عن واثلة بن* 

طفى بين هاشم من إن اهللا اصطفى قريشا من بين إمساعيل، واص: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: االسقع قال
إن * ما أنت بنعمة ربك مبجنون * ن والقلم وما يسطرون : * (وقال اهللا تعاىل" قريش، واصطفاين من بين هاشم 

*  -يف قوله تعاىل : قال العويف عن ابن عباس] *  ٤ - ١: القلم) * [ لك الجرا غري ممنون وإنك لعلى خلق عظيم
وهكذا قال جماهد وابن مالك والسدي * وهو االسالم  -ى دين عظيم وإنك لعل -يعين ) * وإنك لعلى خلق عظيم(

وقد ثبت يف صحيح مسلم من حديث * لعلى أدب عظيم : والضحاك وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وقال عطية
أخربيين عن خلق : سألت عائشة أم املؤمنني فقلت: أوىف عن سعد بن هشام قال) ٤] (أيب [ قتادة، عن زرارة بن 

وقد روى * كان خلقه القرآن : بلى، فقالت: أما تقرأ القرآن ؟ قلت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالت رسول
وسئلت عائشة عن خلق رسول اهللا : االمام أمحد بن إمساعيل بن علية، عن يونس بن عبيد، عن احلسن البصري قال

عبد الرمحن بن مهدي والنسائي من  وروى االمام أمحد عن* كان خلقه القرآن : صلى اهللا عليه وسلم فقالت



  حديثه، وابن جرير من حديث ابن وهب كالمها
__________  

  .٣٥٤٢من البخاري حديث ) ١(
  .ياباي شبه النيب: ويف االصل

  .وأخرج البخاري احلديث يف كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله باب مناقب احلسن واحلسني
  .عمر: ٣٠٧/  ١يف البيهقي ) ٢(
  .٥٦٦/  ٦فتح الباري ) ٣(

  .وهو صفة من صفاته صلى اهللا عليه وآله ومل خيرجه إال البخاري
  ).٥١٢(ص ) ١٣٩(من مسلم، حديث ) ٤(

  .١١١، ٩١، ٥٤/  ٦واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده 
  .١٣٤٢وأبو داود يف الصالة حديث 

  .والنسائي يف قيام الليل) ٢٣٣٣(وابن ماجة يف االحكام حديث 
  ).٤٦٦(وابن حبان يف صحيحه حديث  ٤٩٩/  ٢م يف املستدرك واحلاك

حججت فدخلت على عائشة فسألتها عن خلق : عن معاوية بن صاحل، عن أيب الزاهرية عن جبري بن نفري قال
ومعىن أنه عليه السالم مهما أمره به القرآن امتثله، * كان خلقه القرآن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

  .اه عنه تركهومهما هن
  هذا ما جبله اهللا عليه من االخالق اجلبلية االصلية

العظيمة اليت مل يكن أحد من البشر وال يكون على أمجل منها، وشرع له الدين العظيم الذي مل يشرعه الحد قبله، 
م والشجاعة وهو مع ذلك خامت النبيني فال رسول بعده وال نيب صلى اهللا عليه وسلم، فكان فيه من احلياء والكر

ثنا سليمان : وقال يعقوب بن سفيان* واحللم والصفح والرمحة وسائر االخالق الكاملة ما ال حيد وال ميكن وصفه 
، ثنا عبد الرمحن ثنا احلسن بن حيىي، ثنا زيد بن واقد، عن بشر بن عبيد اهللا، عن أيب إدريس اخلوالين، عن أيب )١(

كان خلقه القرآن يرضى لرضاه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالتسألت عائشة عن خلق رسول : الدرداء قال
أنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنا أمحد بن سهل الفقيه ببخارى، أنا قيس بن أنيف، ثنا : وقال البيهقي* ويسخط لسخطه 

املؤمنني كيف قلنا لعائشة يا أم : قال) ٢(قتيبة بن سعيد، ثنا جعفر بن سليمان، عن أيب عمران عن زيد بن بابنوس 
: كان خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القرآن مث قالت: كان خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالت

  .قد أفلح املؤمنون، إىل العشر: أتقرأ سورة املؤمنني ؟ إقرأ
خاري من وروى الب* وهكذا رواه النسائي عن قتيبة * هكذا كان خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قالت

خذ العفو وأمر باملعروف وأعرض عن : * (حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عبد اهللا بن الزبري يف قوله تعاىل
  ]. ١٩٩: االعراف) * [ اجلاهلني

حدثنا سعيد بن : وقال االمام أمحد* أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخالق الناس : قال
: يز بن حممد، عن حممد بن عجالن، عن القعقاع بن حكيم، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قالمنصور، ثنا عبد العز

  .تفرد به أمحد" إمنا بعثت المتم صاحل االخالق " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
خاري من وتقدم ما رواه الب* وإمنا بعثت المتم مكارم االخالق : ورواه احلافظ أبو بكر اخلرائطي يف كتابه فقال



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس وجها، وأحسن : حديث أيب إسحاق عن الرباء بن عازب قال
ما خري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني : وقال مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أهنا قالت* الناس خلقا 

أبعد الناس منه، وما انتقم لنفسه إال أن تنتهك حرمة اهللا  أمرين إال أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا فإن كان إمثا كان
وروى مسلم عن أيب كريب، عن أيب أسامة، عن * ورواه البخاري ومسلم من حديث مالك ) * ٣(فينتقم هللا هبا 

  هشام عن أبيه عن
__________  

  .سليمان بن عبد الرمحن: ٣٠٩/  ١يف رواية البيهقي ) ١(
  .بابنوس: من البيهقي، ويف االصل) ٢(

  .ويزيد بن بابنوس بصري روى عن عائشة وروى عنه أبو عمران اجلوين
  .٥٤٨/  ٥" الثقات " ذكره ابن حبان يف 

  .٨٦/  ١٢، ٥٢٤/  ١٠، ٥٦٦/  ٦فتح الباري : احلديث رواه البخاري) ٣(
  .ومالك يف املوطا يف كتاب حسن اخللق) ٧٧: ح(ومسلم يف الفضائل 

  .مذي يف املناقبوأبو داود يف االدب والتر
  ).٢٦٢، ٢٠٩، ١١٦، ١١٤، ١١٣، ٨٥/  ٦(وأمحد يف مسنده 

ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده شيئا قط ال عبدا وال إمرأة وال خادما إال أن جياهد يف : عائشة قالت
وقد قال ) * ١(وجل  سبيل اهللا، وال نيل منه شئ فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شئ من حمارم اهللا فينتقم هللا عز

  .حدثنا عبد الرزاق، أنا معمر: االمام أمحد
ما ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده خادما له قط وال إمرأة، : عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت

 يكون وال ضرب بيده شيئا إال أن جياهد يف سبيل اهللا، وال خري بني شيئني قط إال كان أحبهما إليه أيسرمها، حىت
إمثا، فإذا كان إمثا كان أبعد الناس من االمث، وال انتقم لنفسه من شئ يؤتى إليه حىت تنتهك حرمات اهللا فيكون هو 

مسعت : ثنا شعبة، عن أيب إسحاق، مسعت أبا عبد اهللا اجلديل يقول: وقال أبو داود الطيالسي* ينتقم هللا عز وجل 
مل يكن فاحشا وال متفحشا، وال سخابا يف : عليه وسلم فقالت عائشة وسألتها عن خلق رسول اهللا صلى اهللا

  .االسواق، وال جيزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أو قال يعفو ويغفر
ثنا آدم : وقال يعقوب بن سفيان* حسن صحيح : ورواه الترمذي من حديث شعبة وقال) * ٢(شك أبو داود 

كان يقبل : كان أبو هريرة ينعت رسول اهللا قال: صاحل موىل التوأمة قال ثنا ابن أيب ذئب، ثنا: وعاصم بن علي قاال
زاد آدم ومل أر مثله قبله ومل أر * مجيعا ويدبر مجيعا بأيب وأمي مل يكن فاحشا وال متفحشا وال سخابا يف االسواق 

عن عبد اهللا بن  ثنا عبدان، عن أيب محزة، عن االعمش، عن أيب وائل، عن مسروق: وقال البخاري* مثله بعده 
) ٣(إن من خياركم أحسنكم : مل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم فاحشا وال متفحشا وكان يقول: عمرو قال

وقد روى البخاري من حديث فليح بن سليمان، عن هالل بن * ورواه مسلم من حديث االعمش به * أخالقا 
  علي، عن عطاء بن يسار عن
يا أيها النيب إنا أرسلناك * (ول اهللا موصوف بالتوراة مبا هو موصوف يف القرآن، إن رس: عبد اهللا بن عمرو أنه قال
وحرزا لالميني أنت عبدي ورسويل مسيتك املتوكل ليس بفظ وال غليظ وال سخاب يف ) * شاهدا ومبشرا ونذيرا

ال إله إال : ء بأن يقولواوال جيزى بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه حىت يقيم به امللة العوجا: االسواق



: وقال البخاري* وقد روي عن عبد اهللا بن سالم وكعب االحبار " اهللا ويفتح أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا 
كان النيب صلى اهللا عليه : ثنا مسدد، ثنا حيىي، عن شعبة، عن قتادة، عن عبد اهللا بن أيب عتبة، عن أيب سعيد قال

  ثنا شعبة مثله وإذا كره: حدثنا ابن بشار ثنا حيىي وعبد الرمحن قاال) * ٤(ذراء يف خدرها وسلم أشد حياء من الع
__________  

  ).٧٩: ح(كتاب الفضائل : مسلم) ١(
  .٢٣٦/  ٦مسند أمحد ج ) ٢(
  .أحاسنكم: يف رواية مسلم) ٣(

  .١٨١٠ص  ٦٨واحلديث فيه يف الفضائل حديث 
  .٤٥٦، ٤٥٢/  ١٠و  ١٠٢/  ٧و  ٥٦٦/  ٦فتح الباري : ورواه البخاري

 ١٨٠٩ص ) ٦٧: ح(ومسلم يف الفضائل  ٥٢١، ٥١٣/  ١٠و  ٥٦٦/  ٦أخرجه البخاري فتح الباري ) ٤(
  .٩٢، ٩١، ٧٩، ٧٧/  ٣وابن ماجة يف الزهد، واالمام أمحد يف املسند 

فليح، عن هالل بن  ثنا أبو عامر، ثنا: وقال االمام أمحد* شيئا عرف ذلك يف وجهه، ورواه مسلم من حديث شعبة 
مل يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبابا وال لعانا وال فاحشا، كان يقول الحدنا : علي، عن أنس بن مالك قال

  .ماله تربت جبينه: عند املعاتبة
من حديث محاد بن زيد، عن ثابت، : ويف الصحيحني، واللفظ ملسلم* ورواه البخاري عن حممد بن سنان عن فليح 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد : س قالعن أن
فزع أهل املدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول اهللا راجعا وقد سبقهم إىل الصوت وهو على 

وجدناه حبرا، أو إنه لبحر، قال وكان  :مل تراعوا مل تراعوا، قال: فرس اليب طلحة عرى يف عنقه السيف وهو يقول
  ثنا بكر بن أيب شيبة، ثنا وكيع،: مث قال مسلم) * ١(فرسا يبطأ 

كان فزع باملدينة فاستعار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرسا اليب طلحة يقال : عن سعيد، عن قتادة عن أنس قال
كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول اهللا صلى اهللا : الما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا، ق: له مندوب فركبه فقال

ملا كان يوم بدر اتقينا : وقال أبو إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب، عن علي بن أيب طالب قال* عليه وسلم 
وتقدم يف غزوة * رواه أمحد والبيهقي ) * ٢(املشركني برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان أشد الناس بأسا 

أنا النيب : أنه عليه السالم ملا فر مجهور أصحابه يومئذ ثبت وهو راكب بغلته وهو ينوه بإمسه الشريف يقول هوزان
  .ال كذب، أنا ابن عبد املطلب، وهو مع ذلك يركضها إىل حنور االعداء

يث من حد: ويف صحيح مسلم* وهذا يف غاية ما يكون من الشجاعة العظيمة والتوكل التام صلوات اهللا عليه 
ملا قدم رسول اهللا املدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بنا إىل رسول : إمساعيل ابن علية، عن عبد العزيز عن أنس قال

فخدمته يف السفر واحلضر، واهللا ما قال يل لشئ صنعته : يا رسول اهللا إن أنسا غالم كيس فليخدمك قال: اهللا فقال
وله من حديث سعيد بن أيب بردة، عن أنس * تصنع هذا هكذا ؟  مل صنعت هذا هكذا ؟ وال لشئ مل أصنعه مل مل

وله من * مل فعلت كذا وكذا ؟ وال عاب علي شيئا قط : خدمت رسول اهللا تسع سنني فما أعلمه قال يل قط: قال
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلين : حديث عكرمة بن عمار عن إسحاق قال أنس

فخرجت  -ويف نفسي أن أذهب ملا أمرين به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -واهللا ال أذهب : حلاجة فقلتيوما 
: حىت أمر على صبيان وهم يلعبون يف السوق فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي قال



  .نا أذهب يا رسول اهللانعم أ: يا أنيس ذهبت حيث أمرتك ؟ فقلت: فنظرت إليه وهو يضحك فقال
واهللا لقد خدمته تسع سنني ما علمته قال لشئ صنعته مل صنعت كذا وكذا أو لشئ تركته هال فعلت كذا : قال أنس

خدمت النيب : ثنا كثري، ثنا هشام، ثنا جعفر، ثنا عمران القصري، عن أنس بن مالك قال: وقال االمام أمحد* وكذا 
  ا أمرين بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فالمين، وإن المين أحد من أهله إالصلى اهللا عليه وسلم عشر سنني فم

__________  
  .١٨٠٢ص ) ٤٨: ح(، ومسلم يف كتاب الفضائل ٤٥٥/  ١٠و  ٩٥/  ٦فتح الباري ) ١(
  .٨٦/  ١ومسند أمحد ج  ٣٢٤/  ١دالئل النبوة ج ) ٢(

د عن علي بن ثابت، عن جعفر، هو ابن برقان، مث رواه أمح* أن يكون كان  -أو قال قضي  -دعوه فلو قدر : قال
ثنا عبد الصمد، ثنا : وقال االمام أمحد* عن عمران البصري، وهو القصري، عن أنس فذكره، تفرد به االمام أمحد 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان يل أخ يقال له أبو : أيب، ثنا أبو التياح، ثنا أنس قال
أبا عمري ما : فكان إذا جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرآه قال: فطيما، قال: أحسبه قال: ، قال)١(عمري 

فرمبا حتضر الصالة وهو يف بيتنا فيأمر بالبساط الذي حتته فيكنس مث ينضح : فعل النغري، قال نغر كان يلعب به، قال
وقد رواه * وكان بساطهم من جريد النخل : بنا، قالمث يقوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونقوم خلفه يصلي 

من حديث : وثبت يف الصحيحني* اجلماعة إال أبا داود من طرق عن أيب التياح، يزيد بن محيد، عن أنس بنحوه 
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس، : الزهري، عن عبيداهللا بن عبد اهللا بن عتبة، عن ابن عباس قال

د ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل فيدارسه القرآن، فلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود باخلري وكان أجو
حدثنا أبو كامل، ثنا محاد بن زيد، ثنا سلم العلوي، مسعت أنس بن : وقال االمام أمحد) * ٢(من الريح املرسلة 

لو أمرمت هذا أن يغسل عنه : ل فلما قام قالأن النيب صلى اهللا عليه وسلم رأى على رجل صفرة فكرهها قا: مالك
  .هذه الصفرة

وقد رواه أبو داود والترمذي يف الشمائل، والنسائي يف اليوم والليلة * وكان ال يكاد يواجه أحدا بشئ يكرهه : قال
  .من حديث محاد بن زيد عن سلم بن قيس العلوي البصري

يبصر يف النجوم، وقد شهد عند عدي بن أرطأة على رؤية وليس من ولد علي بن أيب طالب، وكان : قال أبو داود
ثنا عثمان ابن أيب شيبة، ثنا حيىي بن عبد احلميد احلماين، ثنا االعمش، عن : وقال أبو داود* اهلالل فلم جيز شهادته 

ن كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا بلغه عن رجل شئ مل يقل ما بال فال: مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت
ال : وثبت يف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال* ما بال أقوام يقولون كذا وكذا : يقول ولكن يقول

عن إسحاق بن عبد اهللا بن : وقال مالك* يبلغين أحد عن أحد شيئا، إين أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر 
هللا عليه وسلم وعليه برد غليظ احلاشية، فأدركه كنت أمشي مع النيب صلى ا: أيب طلحة، عن أنس بن مالك قال

  أعرايب فجبذ
بردائه جبذا شديدا، حىت نظرت إىل صفحة عاتق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا قد أثرت هبا حاشية الربد من 

  وسلم فالتفت إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه: يا حممد مر يل من مال اهللا الذي عندك، قال: شدة جبذته، مث قال
__________  

أبو عمري زيد بن سهل بن أيب طلحة االنصاري وهو أخو أنس بن مالك المه، أمهما أم سليم مات على عهد ) ١(
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله



  .واحلديث رواه البخاري يف االدب
  .٥٢٦/  ١٠و  ٥٧٢/  ٩فتح الباري 

حسن : وقال ٣٣٣والترمذي يف الصالة ح  )٤٩٦٩(باب وأبو داود يف االدب ح ) ٥(ومسلم يف االدب 
  .صحيح

  .٣٧٢٠وابن ماجة يف االدب ح 
  .٢٠١، ١٩٠، ١٨٨، ١١٩، ١١٥/  ٣وأمحد يف املسند 

ومسلم يف الفضائل  ٤٤٥/  ١٠، ٤٣/  ٩، ٥٦٦/  ٦، ١١٦/  ٤، ٣٠/  ١أخرجه البخاري فتح الباري ) ٢(
  .والنسائي يف باب الفضل ١٨٠٣ص ) ٥٠(ح 

  .٢٣١/  ١وأمحد يف املسند 

  ).١(فضحك مث أمر له بعطاء 
ثنا زيد بن احلباب، أخربين حممد بن هالل القرشي، عن أبيه أنه مسع : وقال االمام أمحد* أخرجاه من حديث مالك 

اعطين يا : كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد فلما قام قمنا معه فجاء أعرايب فقال: أبا هريرة يقول
: فكانت ميينه: دعوه قال مث أعطاه، قال: فهموا به فقال: ال وأستغفر اهللا، فجذبه حبجزته فخدشه، قال :حممد، فقال

ال وأستغفر اهللا، وقد روى أصل هذا احلديث أبو داود والنسائي وابن ماجة من طرق عن حممد بن هالل بن أيب 
ثنا عبيداهللا ابن موسى، عن شيبان، : فيانوقال يعقوب بن س* هالل موىل بين كعب، عن أبيه عن أيب هريرة بنحوه 
كان رجل من االنصار يدخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن االعمش، عن مثامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال

ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتاه ملكان ) ٢(وسلم ويأمتنه، وأنه عقد له عقدا وألقاه يف بئر، فصرع 
أن فالنا عقد له عقدا وهي يف بئر فالن، ولقد اصفر املاء من شدة عقده، فأرسل النيب صلى اهللا يعودانه، فأخرباه 

عليه وسلم فاستخرج العقد، فوجد املاء قد اصفر فحل العقد، ونام النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلقد رأيت الرجل 
قلت ) * ٣(لى اهللا عليه وسلم حىت مات بعد ذلك يدخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم فما رأيته يف وجه النيب ص

  أن لبيد بن االعصم اليهودي هو الذي سحر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف: واملشهور يف الصحيح
: مشط ومثاقة يف جف طلعة ذكر حتت بئر ذروان، وأن احلال استمر حنو ستة أشهر أنزل اهللا سوريت املعوذتني ويقال

د ذلك الذي سحر فيه كان إحدى عشرة عقدة، وقد بسطنا ذلك يف كتابنا إن آياهتما إحدى عشرة آية وأن عق
ثنا أبو نعيم، ثنا عمران بن زيد أبو حيىي املالئي، ثنا زيد : وقال يعقوب بن سفيان* التفسري مبا فيه كفاية واهللا أعلم 
رجل، ال ينزع يده من كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا صافح أو صافحه ال: العمي، عن أنس بن مالك قال

يده حىت يكون الرجل ينزع يده، وإن استقبله بوجه ال يصرفه عنه حىت يكون الرجل ينصرف عنه، وال يرى مقدما 
ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث عمران بن زيد الثعليب أيب حيىي الطويل ) * ٤(ركبتيه بني يدي جليس له 

ثنا أمحد بن منيع، ثنا أبو قطن، ثنا مبارك بن : وقال أبو داود* ه الكويف عن زيد بن احلواري العمي عن أنس ب
ما رأيت رجال قط التقم أذن النيب صلى اهللا عليه وسلم فينحي : فضالة، عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك قال

رجل رأسه حىت يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رسول اهللا آخذا بيده رجل فترك يده حىت يكون ال
  ).٥(هو الذي يدع يده 
  :ثنا شعبة قال ابن جعفر يف حديثه قال: وحدثنا حممد بن جعفر وحجاج قاال: قال االمام أمحد* تفرد به أبو داود 

__________  



  .باب) ٦٨(ويف كتاب االدب  ٢٧٥/  ١٠و  ٢٥١/  ٦أخرجه البخاري فتح الباري ) ١(
  .١٢٨ومسلم يف كتاب الزكاة ح 

  .يف االدب وأخرجه أبو داود
  .والنسائي يف القسامة

  .٢١٠، ١٥٣/  ٣وأمحد يف املسند 
  .فصدع: يف رواية البيهقي) ٢(
  .١٩٩/  ٢وأخرجه الذهيب يف التاريخ وابن سعد يف الطبقات  ٣١٩/  ١اخلرب يف دالئل النبوة للبيهقي ) ٢(
  .غريب: والترمذي يف الزهد، وقال ٣٢٠/  ١رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(

  .رجه ابن ماجة يف االدبوأخ
  .٤٧٩٤أخرجه أبو داود يف االدب باب يف حسن العشرة ح ) ٥(

أنس بن مالك إن كانت الوليدة من والئد أهل املدينة لتجئ فتأخذ بيد رسول اهللا : مسعت علي بن يزيد قال قال
ن حديث شعبة، وقال ورواه ابن ماجة م* صلى اهللا عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حىت تذهب به حيث شاءت 

  إن كانت االمة: ثنا هشيم، ثنا محيد عن أنس بن مالك قال: االمام أمحد
وقد رواه البخاري يف كتاب * من أهل املدينة لتأخذ بيد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتنطلق به يف حاجتها 

ثنا أبو : وقال الطرباين* كره ثنا هشيم فذ: وقال حممد بن عيسى هو ابن الطباع: االدب من صحيحه معلقا فقال
شعيب احلراين، ثنا حيىي بن عبد اهللا البابليت، ثنا أيوب بن هنيك، مسعت عطاء بن أيب رباح، مسعت ابن عمر، مسعت 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى صاحب بز فاشترى منه قميصا بأربعة دراهم فخرج وهو عليه فإذا رجل من 

 اكسين قميصا كساك اهللا من ثياب اجلنة فنزع القميص فكساه إياه مث رجع إىل صاحب يا رسول اهللا: االنصار فقال
ما يبكيك ؟ : احلانوت فاشترى منه قميصا بأربعة دراهم وبقي معه درمهان، فإذا هو جبارية يف الطريق تبكي فقال

ول اهللا الدرمهني الباقيني مث يا رسول اهللا دفع إيل أهلي درمهني أشتري هبما دقيقا فهلكا، فدفع إليها رس: فقالت
أخاف أن يضربوين، فمشى معها إىل أهلها : انقلب وهو تبكي فدعاها فقال ما يبكيك وقد أخذت الدرمهني ؟ فقالت
نعم ولكن : أمسعتم أول السالم ؟ قالوا: فسلم فعرفوا صوته مث عاد فسلم مث عاد فسلم مث عاد فثلث فردوا، فقال

هي : أشفقت هذه اجلارية أن تضربوها، فقال صاحبها: م فما أشخصك بأبينا وأمنا، فقالأحببنا أن تزيدنا من السال
  .حرة لوجه اهللا ملمشاك معها، فبشرهم رسول اهللا باخلري واجلنة

كسا اهللا نبيه قميصا ورجال من االنصار قميصا وأعتق اهللا منها رقبة وأمحد اهللا هو : لقد بارك اهللا يف العشرة: مث قال
هكذا رواه الطرباين ويف إسناده أيوب بن هنيك احلليب وقد ضعفه أبو حامت، وقال أبو زرعة * نا هذا بقدرته الذي رزق

أن إمرأة كان يف : ثنا عفان، ثنا محاد، عن ثابت، عن أنس: وقال االمام أمحد* منكر احلديث، وقال االزدي متروك 
فالن انظري أي الطرق شئت، فقام معها يناجيها حىت يا أم : يا رسول اهللا إن يل حاجة، فقال: عقلها شئ فقالت

وثبت يف الصحيحني من حديث االعمش عن * ، وهكذا رواه مسلم من حديث محاد بن سلمة )١(قضت حاجتها 
وقال * ما عاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإال تركه : أيب حازم عن أيب هريرة قال

: أتانا رسول اهللا يف منزلنا فذحبنا له شاة فقال: عن جابر قال) ٢(د بن قيس عن شيخ العويف الثوري عن االسو
  كأهنم علموا أنا حنب اللحم احلديث، وقال حممد بن إسحاق عن يعقوب ابن عتبة، عن عمر بن

  ا جلسكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ: عبد العزيز، عن يوسف بن عبد اهللا بن سالم عن أبيه قال



__________  
  .١٨١٢ص ) ٧٦(رواه مسلم يف الفضائل ح ) ١(

  .٢٨٥/  ٣وأمحد يف مسنده 
لعله شقيق الكويف، وهو شقيق بن سلمة االسدي أبو وائل الكويف أحد : " قال يف هامش النسخة املطبوعة) ٢(

  .سادة التابعني، وقد أخذ عنه االسود بن قيس
  ".حممود االمام 

، وهكذا رواه أبو داود يف كتاب االدب من سننه من حديث حممد بن )٣(طرفه إىل السماء  يتحدث، كثريا ما يرفع
حدثنا سلمة بن شعيب، ثنا عبد اهللا بن إبراهيم، ثنا إسحاق بن حممد االنصاري، عن : وقال أبو داود* إسحاق به 

ليه وسلم كان إذا جلس احتىب ربيح بن عبد الرمحن، عن أبيه عن جده أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا ع
ثنا حفص بن : كان إذا جلس نصب ركبتيه واحتىب بيديه، مث قال أبو داود: ورواه البزار يف مسنده ولفظه* بيده 

ثنا عبد الرمحن بن حسان العنربي، حدثين جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة قال : عمر وموسى بن إمساعيل قاال
قيلة بنت خمرمة وكانت جدة أبيهما أهنا أخربهتما أهنا رأت رسول اهللا صلى اهللا عليه  موسى ابنة حرملة وكانتا ربيبيت
ورواه الترمذي يف * فلما رأيت رسول اهللا املتخشع يف اجللسة أرعدت من الفرق : وسلم وهو قاعد القرفصاء قالت

  .الشمائل ويف اجلامع عن عبد بن محيد، عن عفان بن مسلم بن عبد اهللا بن حسان به
ثنا احلسن بن الصباح : وقال البخاري* وهو قطعة من حديث طويل قد ساقه الطرباين بتمامه يف معجمه الكبري 

كان حيدث حديثا لوعده : البزار، ثنا سفيان عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .العاد الحصاه
أال أعجبك : شهاب أخربين عروة بن الزبري عن عائشة أهنا قالت حدثين يونس، عن ابن: وقال الليث: قال البخاري

أبو فالن جاء فجلس إىل جانب حجريت حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمعين ذلك وكنت أسبح فقام 
قبل أن أقضي سبحيت ولو أدركته لرددت عليه إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يسرد احلديث كسردكم 

عن علي بن إسحاق، ومسلم عن حرملة، وأبو داود عن سليمان بن داود كلهم عن ابن وهب : د رواه أمحدوق* 
  حدثنا وكيع، عن: وقال االمام أمحد* أال أعجبك من أيب هريرة فذكرت حنوه : عن يونس بن يزيد به، ويف روايتهم

صلى اهللا عليه وسلم فصال يفهمه كل  كان كالم النيب: سفيان، عن أسامة، عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
ثنا عبد اهللا بن حممد بن : وقال أبو يعلى* وقد رواه أبو داود عن ابن أيب شيبة عن وكيع * أحد مل يكن يسرد سردا 

كان يف كالم النيب : يقول -أو ابن عمر  -أمساء، ثنا عبد اهللا بن مسعر، حدثين شيخ أنه مسع جابر بن عبد اهللا 
حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد اهللا بن املثىن، عن : وقال االمام أمحد) * ٢(وسلم ترتيل أو ترسيل  صلى اهللا عليه

مثامة، عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة رددها ثالثا وإذا أتى قوما يسلم عليهم 
سعيد بن أيب مرمي، ثنا عبد اهللا بن املثىن،  ثنا أبو: وقال أمحد* سلم ثالثا، ورواه البخاري من حديث عبد الصمد 

كان إذا تكلم : مسعت مثامة بن أنس يذكر أن أنسا كان إذا تكلم تكلم ثالثا ويذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
عن عبد اهللا بن املثىن، عن مثامة، عن أنس أن : تكلم ثالثا، وكان يستأذن ثالثا وجاء يف احلديث الذي رواه الترمذي

* ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا تكلم يعيد الكلمة ثالثا لتعقل عنه، مث قال الترمذي حسن صحيح غريب رسو
  قال االمام أمحد* أوتيت جوامع الكلم وأختصر احلكم اختصارا : ويف الصحيح أنه قال

__________  



  .٤٨٣٧كتاب االدب حديث  -سنن أيب داود ) ١(
  .٣٢١/  ١ودالئل البيهقي 

  .٤٨٣٨كتاب االدب حديث  -سنن أيب داود ) ٢(

مسعت : حدثنا حجاج، حدثنا ليث، حدثين عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن أبا هريرة قال
بعثت جبوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبينا أنا نائم أوتيت مبفاتيح خزائن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

حدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا : وقال أمحد* ، وهكذا رواه البخاري من حديث الليث )١(االرض فوضعت يف يدي 
نصرت بالرعب، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ابن هليعة عن عبد الرمحن االعرج عن أيب هريرة قال

أمحد من هذا  تفرد به) * ٢(وأوتيت جوامع الكلم، وبينا أنا نائم أتيت مبفاتيح خزائن االرض فوضعت يف يدي 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا يزيد، ثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة عن أيب هريرة قال: الوجه، وقال أمحد

  وسلم نصرت بالرعب، وأوتيت جوامع الكلم، وجعلت يل االرض مسجدا وطهورا، وبينا أنا نائم أتيت
: وثبت يف الصحيحني* ذا الوجه وهو على شرط مسلم مبفاتيح خزائن االرض فتلت يف يدي، تفرد به أمحد من ه

ما رأيت : من حديث ابن وهب، عن عمرو بن احلرث، حدثين أبو النضر، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت
ثنا : وقال الترمذي) * ٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حىت أرى منه هلواته إمنا كان يتبسم 

ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول : هليعة عن عبد اهللا بن املغرية عن عبد اهللا بن احلرث بن جزء قالقتيبة، ثنا ابن 
: مث رواه من حديث الليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن عبد اهللا بن احلرث بن جزء قال* اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ثنا حيىي بن حيىي، ثنا أبو : وقال مسلم* حيح ما كان ضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال تبسما، مث قال ص
نعم كثريا : أكنت جتالس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: خيثمة، عن مساك بن حرب قلت جلابر بن مسرة

قام، وكانوا ) ٤] (فإذا طلعت الشمس [ كان ال يقوم من مصاله الذي يصلي فيه الصبح حىت تطلع الشمس 
: وقال أبو داود الطيالسي* اجلاهلية فيضحكون ويتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتحدثون فيأخذون يف أمر 

أكنت جتالس النيب صلى اهللا عليه وسلم : قلت جلابر بن مسرة: ثنا شريك وقيس بن سعد، عن مساك بن حرب، قال
ا قال الشئ من أمورهم نعم كان قليل الصمت، قليل الضحك فكان أصحابه رمبا يتناشدون الشعر عنده ورمب: ؟ قال

ثنا : أنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو، قاال: وقال احلافظ أبو بكر البيهقي* فيضحكون ورمبا يتبسم 
حممد بن يعقوب، ثنا حممد بن إسحاق، أنا أبو عبد الرمحن املقري، ثنا الليث بن سعد، عن الوليد بن أيب : أبو العباس

حدثنا : أن نفرا دخلوا على أبيه فقالوا -يعين ابن ثابت  -خارجة أخربه عن خارجة بن زيد  الوليد أن سليمان بن
  عن

__________  
  ).١٢٢(باب  -والبخاري يف اجلهاد  ٣٧١/  ١أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(

  .٤٥٥، ٢٦٤/  ٢: وأمحد يف مسنده
  .٤، ؟ ؟ ٣١٤، ٢٦٨/  ٢مسند أمحد ج ) ٢(
  .٥٠٤/  ١٠وكتاب االدب  ٥٧٨/  ٨لتفسري فتح الباري أخرجه البخاري يف كتاب ا) ٣(

  .٦٦/  ٦واالمام أمحد يف املسند  ٥٠٩٨وأبو داود يف االدب حديث ) ٦١٦(ومسلم يف االستسقاء ص 
  .٤٦٣/  ١سقطت من االصل واستدركت من صحيح مسلم ) ٤(



ي بعث إيل فأتيه فأكتب كنت جاره فكان إذا نزل الوح: بعض أخالق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .الوحي، وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا اآلخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا

ورواه الترمذي يف الشمائل عن عباس الدوري عن أيب عبد الرمحن، عن عبد اهللا بن ) * ١(فكل هذا حندثكم عنه 
  .يزيد املقري به حنوه
: م تقدم ما أخرجاه يف الصحيحني من طريق الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس قالكرمه عليه السال

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون يف شهر رمضان حني يلقاه جربيل بالوحي 
رسلة، وهذا التشبيه يف غاية ما يكون من فيدارسه القرآن فلرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجود باخلري من الريح امل

ويف الصحيحني من حديث سفيان بن * البالغة يف تشبيهه الكرم بالريح املرسلة يف عمومها وتواترها وعدم انقطاعها 
ما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا قط : سعيد الثوري، عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا قال

حدثنا ابن أيب عدي، عن محيد، عن موسى بن أنيس، عن أنس أن رسول اهللا صلى : وقال االمام أمحد*  )٢(فقال ال 
فأتاه رجل فأمر له بشاء كثري بني جبلني من شاء : اهللا عليه وسلم مل يسأل شيئا على االسالم إال أعطاه، قال

  ).٣(ء ما خيشى الفاقة يا قوم اسلموا فإن حممدا يعطي عطا: فرجع إىل قومه فقال: الصدقة، قال
ثنا عفان، ثنا محاد، ثنا ثابت، عن : وقال أمحد* ورواه مسلم عن عاصم بن النضر عن خالد بن احلارث عن محيد 

يا قوم اسلموا، فإن حممدا : أنس أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعطاه غنما بني جبلني فأتى قومه فقال
كان الرجل ليجئ إىل رسول اهللا ما يريد إال الدنيا، فما ميسي حىت يكون دينه يعطي عطاء ما خيلف الفاقة، فإن 

  .ورواه مسلم من حديث محاد بن سلمة به* أحب إليه وأعز عليه من الدنيا وما فيها 
وهذا العطاء ليؤلف به قلوب ضعيفي القلوب يف االسالم، ويتألف آخرين ليدخلوا يف االسالم كما فعل يوم حنني 

تلك االموال اجلزيلة من االبل والشاء والذهب والفضة يف املؤلفة، ومع هذا مل يعط االنصار ومجهور حني قسم 
  املهاجرين شيئا، بل أنفق فيمن كان حيب أن يتألفه على االسالم، وترك

ب من أولئك ملا جعل اهللا يف قلوهبم من الغىن واخلري، وقال مسليا ملن سأل عن وجه احلكمة يف هذه القسمة ملن عت
: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعري، وتذهبون برسول اهللا حتوزونه إىل رحالكم ؟ قالوا: مجاعة االنصار

وهكذا أعطى عمه العباس بعدما أسلم حني جاءه ذلك املال من البحرين فوضع بني يديه يف * رضينا يا رسول اهللا 
خذ، فنزع ثوبه : فاديت نفسي يوم بدر وفاديت عقيال، فقاليا رسول اهللا اعطين فقد : املسجد رجاء العباس فقال

  عنه وجعل
__________  

  .والترمذي يف الشمائل ٣٢٤/  ١دالئل النبوة للبيهقي ج ) ١(
  ).٢١٣/  ٣(حتفة االشراف للمزي 

  .أخرجه البخاري يف االدب) ٢(
  .ومسلم يف فضائل النيب

  .والترمذي يف الشمائل عن بندار عن ابن مهدي
  .يف باب الفضل واجلود ١٢٥/  ٤والنسائي ) ١٨٠٣(ومسلم يف الفضائل ص  ٢٣١/  ١سند أمحد م) ٣(

مر بعضهم لريفعه : ال أفعل، فقال: ارفعه علي، قال: يضع فيه من ذلك املال مث قام ليقله فلم يقدر فقال لرسول اهللا
مر بعضهم برفعه فلم يفعل، فوضع منه مث ال، فوضع منه شيئا مث عاد فلم يقدر فسأله أن يرفعه أو أن يأ: علي، فقال



وقد : قلت* احتمل الباقي وخرج به من املسجد ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتبعه بصره عجبا من حرصه 
وقد ذكره * كان العباس رضي اهللا عنه رجال شديدا طويال نبيال، فأقل ما احتمل شئ يقارب أربعني ألفا واهللا أعلم 

يا أيها النيب قل ملن : * ( مواضع معلقا بصيغة اجلزم وهذا يورد يف مناقب العباس لقوله تعاىلالبخاري يف صحيحه يف
) * [ يف أيديكم من االسرى إن يعلم اهللا يف قلوبكم خريا ويؤتكم خريا مما أخذ منكم ويغفر لكم واهللا غفور رحيم

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الوقد تقدم عن أنس بن مالك خادمه عليه السالم أنه ق] *  ٧٠: االنفال
وكيف ال يكون كذلك وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجملبول على * أجود الناس، وأشجع الناس، احلديث 

وما لكم أال تنفقوا : * (أكمل الصفات، الواثق مبا يف يدي اهللا عز وجل، الذي أنزل اهللا عليه يف حمكم كتابه العزيز
وما أنفقتم من شئ فهو خيلفه وهو خري : * (وقال تعاىل* اآلية ) * هللا مرياث السموات واالرضيف سبيل اهللا و

أنفق : " وهو عليه السالم القائل ملؤذنه بالل وهو الصادق املصدوق يف الوعد واملقال]  ٣٩: سبأ) * [ الرازقني
  بالل وال ختش من
اللهم أعط : م تصبح العباد فيه إال وملكان يقول أحدمهاما من يو" وهو القائل عليه السالم " ذي العرش إقالال 

ال توعي فيوعي اهللا : " ويف احلديث اآلخر أنه قال لعائشة" اللهم أعط ممسكا تلفا : منفقا خلفا، ويقول اآلخر
فق ابن آدم أنفق أن: * (يقول اهللا تعاىل: ويف الصحيح أنه عليه السالم قال" * عليك، وال توكي فيوكي اهللا عليك 

فكيف ال يكون أكرم الناس وأشجع الناس، وهو املتوكل الذي ال أعظم منه يف توكله، الواثق برزق اهللا ) * عليك
ونصره، املستعني بربه يف مجيع أمره ؟ مث قد كان قبل بعثته وبعدها وقبل هجرته، ملجأ الفقراء واالرامل، وااليتام 

* ا قدمناه من القصيدة املشهورة وما ترك قوم ال أبالك سيدا والضعفاء، واملساكني، كما قال عمه أبو طالب فيم
مثال اليتامى عصمة لالرامل يلوذ به اهلالل من آل * حيوط الذمار غري ذرب موكل وأبيض يستسقي الغمام بوجهه 

فهم عنده يف نعمة وفواضل ومن تواضعه ما روى االمام أمحد من حديث محاد بن سلمة عن ثابت زاد * هاشم 
أن رجال قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا، فقال رسول اهللا  -ومحيد عن أنس  -ئي النسا

يا أيها الناس قولوا بقولكم وال يستهوينكم الشيطان، أنا حممد بن عبد اهللا ورسوله، واهللا ما : صلى اهللا عليه وسلم
قال رسول اهللا ال تطروين كما : ن عمر بن اخلطاب قالويف صحيح مسلم ع* أحب أن ترفعوين فوق ما رفعين اهللا 

حدثنا حيىي عن شعبة، : وقال االمام أمحد* عبد اهللا ورسوله : أطرت النصارى عيسى بن مرمي، فإمنا أنا عبد، فقولوا
ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصنع يف أهله ؟ : قلت لعائشة: حدثين احلكم عن إبراهيم عن االسود قال

  كان يف مهنة أهله، فإذا حضرت الصالة خرج إىل: قالت

قلت : حدثنا شعبة، عن احلكم، عن إبراهيم عن االسود قال: وحدثنا وكيع وحممد بن جعفر قاال) * ١(الصالة 
كان يكون يف مهنة أهله، فإذا حضرت : ما كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته ؟ قالت: لعائشة

حدثنا عبدة، ثنا هشام بن عروة عن : وقال االمام أمحد* ورواه البخاري عن آدم عن شعبة * فصلى الصالة خرج 
  ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سئلت عائشة: رجل قال

وقد قال عبد * كان يرقع الثوب وخيصف النعل وحنو هذا، وهذا منقطع من هذا الوجه : يصنع يف بيته ؟ قالت
سأل رجل عائشة هل كان رسول اهللا صلى : ر عن الزهري عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه قالأنا معم: الرزاق

رواه ) * ٢(نعم، كان خيصف نعله، وخييط ثوبه كما يعمل أحدكم يف بيته : اهللا عليه وسلم يعمل يف بيته ؟ قالت
 -) ٣(فر حممد بن عمرو بن البختري أنا أبو احلسني بن بشران، أنا أبو جع: وقال البيهقي* البيهقي فاتصل االسناد 

صاحل، حدثين معاوية بن صاحل، عن حيىي بن سعيد عن ) ٤(حدثنا حممد بن إمساعيل السلمي، حدثنا أبو  -إمالء 



كان رسول اهللا صلى : ما كان يعمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته ؟ قالت: لعائشة) ٥(قلت : عمرة قالت
ورواه الترمذي يف الشمائل عن حممد بن * البشر، يفلي ثوبه، وحيلب شاته، وخيدم نفسه  اهللا عليه وسلم بشرا من

قيل لعائشة ما كان يعمل : إمساعيل عن عبد اهللا بن صاحل، عن معاوية بن صاحل، عن حيىي بن سعيد، عن عمرة قالت
سامة، عن حارثة بن حممد وروى ابن عساكر من طريق أيب أ* رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيته احلديث 

كان ألني : كيف كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أهله ؟ قالت: قلت لعائشة: االنصاري عن عمرة قالت
ثنا شعبة، حدثين مسلم أبو عبد اهللا االعور، : وقال أبو داود الطيالسي* الناس، وأكرم الناس، وكان ضحاكا بساما 

ى اهللا عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو، ويركب احلمار، ويلبس الصوف، كان رسول اهللا صل: مسع أنسا يقول
ويف الترمذي وابن ماجة من حديث مسلم * وجييب دعوة اململوك، ولو رأيته يوم خيرب على محار خطامه من ليف 

كر حممد بن ثنا أبو ب -إمالء  -أنا أبو عبد اهللا احلافظ : وقال البيهقي* بن كيسان املالئي عن أنس بعض ذلك 
، ثنا أمحد بن نصر بن مالك اخلزاعي، ثنا )٦(جعفر اآلدمي القاري ببغداد، ثنا عبد اهللا بن أمحد بن إبراهيم الدروري 

كان رسول : مسعت عبد اهللا بن أيب أوىف يقول: مسعت حيىي بن عقيل يقول: علي بن احلسني بن واقد، عن أبيه قال
  ويقل اللغو، ويطيل الصالة، اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر الذكر،

__________  
  .٢٠٦، ١٢٦، ٤٩/  ٦مسند أمحد ) ١(

  .والبخاري يف االذان
  .٥٠٧/  ٩ويف النفقات  ١٦٢/  ٢فتح الباري 
  .ويف االدب

  .٤٦١/  ١٠فتح الباري 
  .وقال هذا حديث صحيح ٢٤٨٩والترمذي يف صفة القيامة حديث 

  .٢٦٠، ١٦٧، ١٢١/  ٦مسند أمحد ) ٢(
  .البحتري حتريف: نسخ البداية املطبوعةيف ) ٣(
  ".ابن صاحل : " ، ويف نسخ البداية املطبوعة٣٢٨/  ١يف دالئل البيهقي ) ٤(
  .قيل: يف البيهقي) ٥(
  .الدروقي: يف البيهقي) ٦(

ورواه النسائي ) * ١(ويقصر اخلطبة، وال يستنكف أن ميشي مع العبد، وال مع االرملة، حىت يفرغ هلم من حاجاهتم 
عن حممد بن عبد العزيز، عن أيب زرعة، عن الفضل بن موسى، عن احلسني بن واقد، عن حيىي بن عقيل اخلزاعي 

إمساعيل بن حممد بن إمساعيل : أنا أبو عبد اهللا احلافظ، ثنا أبو بكر: وقال البيهقي* البصري عن ابن أيب أوىف بنحوه 
نا هاشم بن القاسم، ثنا شيبان أبو معاوية، عن أشعث بن أيب الفقيه بالري، ثنا أبو بكر حممد بن الفرج االزرق، ث

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يركب احلمار، ويلبس الصوف، : قال) ٢(الشعثاء عن أيب بردة عن أيب موسى 
 وروى حممد بن سعد،* ويعتقل الشاة، ويأيت مراعاة الضيف، وهذا غريب من هذا الوجه، ومل خيرجوه وإسناده جيد 

، أنه كان نصرانيا من أهل )٤(، عن سهل موىل عتيبة )٣(عن إمساعيل بن أيب فديك، عن موسى بن يعقوب الزمعي 
لعمي، فإذا فيه ورقة بغري اخلط وإذا ) ٦(قرأت يوما يف مصحف : ، وأنه كان يف حجر عمه، وأنه قال)٥(مريس 

و ضفريتني، بني كتفيه خامت، يكثر االحتباء، وال ال قصري وال طويل أبيض ذ: فيها نعت حممد، صلى اهللا عليه وسلم



يقبل الصدقة، ويركب احلمار والبعري، وحيتلب الشاة، ويلبس قميصا مرقوعا، ومن فعل ذلك فقد برئ من الكرب، 
  .وهو من ذرية إمساعيل إمسه أمحد

إنه مل يأت : محد، فقالإن فيها نعت أ: مالك وفتح هذه، فقلت: فلما جاء عمي ورآين قد قرأهتا ضربين وقال: قال
ما رأيت أحدا كان أرحم : ثنا إمساعيل، ثنا أيوب، عن عمرو، عن سعيد، عن إنس قال: وقال االمام أمحد* بعد 

بالعيال من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذكر احلديث، ورواه مسلم عن زهري بن حرب عن إمساعيل بن علية 
  مود بن غيالن، ثنا أبو داود عن شعبة عن االشعث بن سليم،ثنا حم: وقال الترمذي يف الشمائل* به 
ارفع إزارك فأنه أنقى : بينا أنا أمشي باملدينة إذا إنسان خلفي يقول: مسعت عميت حتدث عن عمها قال] قال [ 

إزاره أمالك يف أسوة ؟ فإذا : يا رسول اهللا إمنا هي بردة ملحاء، قال: فإذا هو رسول اهللا، فقلت] فنظرت [ وأبقى، 
ثنا سويد بن نصر، ثنا عبد اهللا بن املبارك، عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن : مث قال* إىل نصف ساقيه 

وقال * هكذا كانت أزرة صاحيب صلى اهللا عليه وسلم : كان عثمان بن عفان متزرا إىل أنصاف ساقيه قال: أبيه قال
  ثنا يوسف بن عيسى، ثنا: أيضا

__________  
  .٣٢٩/  ١ئل النبوة ج دال) ١(

  .٢٩٠/  ٤وأخرجه النسائي يف الصالة حتفة االشراف 
  ".هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه : " وقال ٦١٤/  ٢واحلاكم يف املستدرك 

  .ويف االصل الربعي ٣٦٣/  ١من ابن سعد ) ٣:...(عن أيب بردة قال: ٣٢٩/  ١يف البيهقي ) ٢(
  .ل عتبةمن ابن سعد، ويف االص) ٤(
  .وهي جزيرة يف بالد النوبة: لعلها املريسة كما يف معجم البلدان قال: مريس) ٥(
حىت مرت يب ورقة، فأنكرت كتابتها ...فأخذت مصحفا لعمي فقرأته: وانه كان يقرأ االجنيل، قال: يف ابن سعد) ٦(

فتقتها فإذا فيها نعت حممد ف: فنظرت فإذا فصول الورقة ملصق بغراء، قال: حني مرت يب ومسستها بيدي، قال
  .٣٦٣/  ١الطبقات :..صلى اهللا عليه وآله

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكثر : وكيع، ثنا الربيع بن صبيح، ثنا يزيد بن أبان، عن أنس بن مالك قال
  .القناع، كأن ثوبه ثوب زيات، وهذا فيه غرابة ونكارة

عن ثابت عن أنس أن ) ١] (سيار بن احلكم [ عد، عن شعبة، عن وروى البخاري، عن علي بن اجل* واهللا أعلم 
  .ورواه مسلم من وجه آخر عن شعبة* رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مر على صبيان يلعبون فسلم عليهم 

: حدثين عمارة بن غزية، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس قال: مزاحه عليه السالم وقال ابن هليعة
  وقد تقدم حديثه يف مالعبته أخاه أبا) * ٢(ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أفكه الناس مع صيب كان رسو

بذلك كما جرت به عادة الناس ) ٣(عمري، وقوله أبا عمري ما فعل النغري، يذكره مبوت نغر كان يلعب به ليخرجه 
، ثنا خالد بن عبد اهللا، عن محيد الطويل، ثنا خلف بن الوليد: وقال االمام أمحد* من املداعبة مع االطفال الصغار 

إنا : أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستحمله فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك
وهل تلد : يا رسول اهللا ما أصنع بولد ناقة ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حاملوك على ولد ناقة، فقال

ورواه أبو داود عن وهب بن بقية، والترمذي عن قتيبة كالمها عن خالد بن عبد اهللا * ؟ ) ٤(نوق االبل إال ال
ثنا حيىي بن معني، ثنا حجاج بن : وقال أبو داود يف هذا الباب* الواسطي الطحان به، وقال الترمذي صحيح غريب 



استأذن أبو : عن النعمان بن بشري قال ،)٥(حممد، ثنا يونس بن أيب إسحاق، عن أيب إسحاق، عن العيزار بن حريث 
أال : بكر على النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمع صوته عائشة عاليا على رسول اهللا، فلما دخل تناوهلا ليلطمها وقال

، فجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم حيجزه، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال !أراك ترفعني صوتك على رسول اهللا 
كيف رأيتيين أنقذتك من الرجل ؟ فمكث أبو بكر أياما مث استأذن على رسول اهللا : بو بكررسول اهللا حني خرج أ
  .فوجدمها قد اصطلحا

قد فعلنا قد فعلنا : أدخالين يف سلمكما كما أدخلتماين يف حربكما، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال هلما
مسلم، عن عبد اهللا بن العالء عن بشر بن عبيد اهللا، عن أيب  ثنا مؤمل بن الفضل، ثنا الوليد بن: وقال أبو داود* 

  .أتيت رسول اهللا يف غزوة تبوك وهو يف قبة من أدم: إدريس اخلوالين عن عوف بن مالك االشجعي قال
وحدثنا صفوان بن صاحل، ثنا الوليد * كلك، فدخلت : أكلي يا رسول اهللا فقال: ادخل، فقلت: فسلمت فرد وقال

  بن
__________  

  .من البخاري ومسلم، ويف االصل يسار أيب احلكم حتريف) ١(
  .باب التسليم على الصبيان -أخرجه البخاري يف كتاب االستئذان 

  ).١٧٠٨(ومسلم يف السالم ص 
  .٣٣١/  ١رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .لعلها ليمازحه) ٣(
  .٤٩٩٨باب ما جاء يف املزاح حديث  -سنن أيب داود ) ٤(
  .، ويف االصل حرب٤٩٩٩حديث : سنن أيب داودمن ) ٥(

ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا : مث قال أبو داود* من صغر القبة " أدخل كلي : " إمنا قال) ١(عثمان بن أيب العاتكة 
ومن هذا القبيل ما : قلت* قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا ذا االذنني : شريك عن عاصم عن أنس قال

ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن ثابت، عن أنس أن رجال من أهل البادية كان إمسه زاهرا وكان : أمحد رواه االمام
يهدي النيب صلى اهللا عليه وسلم اهلدية من البادية، فيجهزه النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن خيرج، فقال 

اهللا عليه وسلم حيبه، وكان رجال دميما فأتاه إن زاهرا باديتنا وحنن حاضروه، وكان رسول اهللا صلى : رسول اهللا
أرسلين، من هذا ؟ : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وال يبصره الرجل، فقال

فالتفت فعرف النيب صلى اهللا عليه وسلم فجعل ال يألو ما ألصق ظهره بصدر النيب صلى اهللا عليه وسلم حني عرفه، 
يا رسول اهللا إذن واهللا جتدين كاسدا، فقال : من يشتري العبد فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولوجعل رسول 

وهذا إسناد رجاله * لكن عند اهللا أنت غال : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لكن عند اهللا لست بكاسد أو قال
* حاق بن منصور عن عبد الرزاق كلهم ثقات على شرط الصحيحني ومل يروه إال الترمذي يف الشمائل عن إس

ومن هذا القبيل ما رواه البخاري من صحيحه أن رجال كان يقال له عبد )...٢(ورواه ابن حبان يف صحيحه عن 
وكان يضحك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان يؤتى به يف الشراب، فجئ به يوما فقال  -ويلقب محارا  -اهللا 
ومن " * ال تلعنه فإنه حيب اهللا ورسوله : " ه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلملعنه اهللا ما أكثر ما يؤتى ب: رجل

ثنا حجاج، حدثين شعبة عن ثابت البناين عن أنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم : هذا ما قال االمام أمحد
يا أجنشة وحيك، ارفق : فقال فكان نساؤه يتقدمن بني يديه،: كان يف مسري وكان حاد حيدو بنسائه أو سائق، قال



كان للنيب صلى اهللا عليه وسلم حاد حيدو بنسائه يقال له : وهذا احلديث يف الصحيحني عن أنس، قال* بالقوارير 
وحيك يا أجنشة ارفق بالقوارير، ومعىن القوارير : أجنشة، فحدا فأعنقت االبل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .صلوات اهللا وسالمه عليه دائما إىل يوم الدين النساء وهي كلمة دعابة
ومن مكارم أخالقه ودعابته وحسن خلقه استماعه عليه السالم حديث أم زرع من عائشة بطوله، ووقع يف بعض 

  ومن هذا ما رواه* الروايات أنه عليه السالم هو الذي قصه على عائشة 
به، حدثنا جمالد بن سعيد، عن عامر عن  -اهللا بن عقيل الثقفي  يعين عبد -ثنا أبو النضر، ثنا أبو عقيل : االمام أمحد

حدث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نساءه ذات ليلة حديثا، فقالت إمرأة منهن، يا : مسروق، عن عائشة قالت
أتدرين ما خرافة ؟ إن خرافة كان : رسول اهللا كان احلديث حديث خرافة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

رجال من عذرة أسرته اجلن يف اجلاهلية، فمكث فيهم دهرا طويال، مث ردوه إىل االنس، فكان حيدث الناس مبا رأى 
وقد رواه الترمذي يف الشمائل عن احلسن بن الصباح البزار، * حديث خرافة : فيهم من االعاجيب، فقال الناس

  عن أيب النضر
__________  

  .صل العاليةويف اال ٥٠٠١من أيب داود حديث ) ١(
  .بياض بنسخة دار الكتب) ٢(

  .وهو من غرائب االحاديث وفية نكارة: قلت* هاشم بن القاسم به 
وقال الترمذي يف باب خراج النيب صلى اهللا عليه وسلم عن كتابه * وجمالد بن سعيد يتكلمون فيه فاهللا أعلم 

أتت عجوز النيب صلى اهللا : ن فضالة عن احلسن قالثنا عبد بن محيد، ثنا مصعب بن القدام، ثنا املبارك ب: الشمائل
يا أم فالن إن اجلنة ال يدخلها عجوز، فولت : يا رسول اهللا أدع يل أن يدخلين اهللا اجلنة، قال: عليه وسلم فقالت

إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن * (العجوز تبكي، فقال أخربوها أهنا ال تدخلها وهي عجوز فإن اهللا تعاىل يقول 
ثنا عباس ابن حممد الدوري، ثنا علي بن : وقال الترمذي* وهذا مرسل من هذا الوجه ]  ٣٥: الواقعة) * [ راأبكا

قالوا يا رسول : احلسن بن شقيق، ثنا عبد اهللا بن املبارك، عن أسامة بن زيد، عن سعيد املقربي عن أيب هريرة قال
  .إين ال أقول إال حقا: اهللا إنك تداعبنا، قال

وهذا حديث مرسل : وهكذا رواه الترمذي يف جامعه يف باب الرب هبذا االسناد مث قال -يعين متازحنا  -تداعبنا 
وال متدن عينيك إىل ما متعنا به أزواجا : * (باب زهده عليه السالم وإعراضه عن هذه الدار قال اهللا تعاىل* حسن 

واصرب نفسك مع : * (وقال تعاىل]  ١٣١: طه ) * [منهم زهرة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خري وأبقى
  الذين يدعون رهبم

بالغداة والعشي يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قبله عن ذكرنا واتبع 
ياة الدنيا فأعرض عمن توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احل: * (وقال تعاىل]  ٢٨: الكهف) * [ هواه وكان أمره فرطا
ولقد آتيناك سبعا من املثاىن والقرآن العظيم ال متدن عينيك إىل : * (وقال]  ٢٩: النجم) * [ ذلك مبلغهم من العلم

  .واآليات يف هذا كثرية) * ما متعنا به أزواجا منهم وال حتزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنني
عن الزبيدي، عن الزهري ) ١(حيوة بن شريح، أنا بقية حدثين أبو العباس : وأما االحاديث، فقال يعقوب بن سفيان

كان ابن عباس حيدث أن اهللا أرسل إىل نبيه ملكا من املالئكة معه جربيل، فقال : عن حممد بن عبد اهللا بن عباس قال
يل فالتفت رسول اهللا إىل جرب" إن اهللا خيريك بني أن تكون عبدا نبيا وبني أن تكون ملكا نبيا : " امللك لرسوله



بل أكون عبدا نبيا، : أن تواضع، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: كاملستشري له، فأشار جربيل إىل رسول اهللا
وهكذا رواه البخاري يف التاريخ عن ) * ٢(قال، فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حىت لقي اهللا عز وجل 

  حيوة بن شريح، وأخرجه النسائي عن عمرو بن
__________  

  .وهو بقية بن الوليد: بقية) ١(
وهو حممد بن الوليد بن عامر احلافظ االمام احلجة القاضي أبو اهلذيل الزبيدي قاضي محص ولد يف خالفة : الزبيدي
  .عبد امللك

  .٢٣١/  ٢وابن أيب حامت، وأمحد يف مسنده عن أيب هريرة ) ١٢٤/  ١/  ١(رواه البخاري يف التاريخ الكبري ) ٢(

: وقال االمام أمحد* مها عن بقية بن الوليد به، وأصل هذا احلديث يف الصحيح بنحو من هذا اللفظ عثمان كال
جلس جربيل إىل رسول : قال -وال أعلمه إال عن أيب هريرة  -حدثنا حممد بن فضيل، عن عمارة، عن أيب زرعة 

إن هذا امللك ما نزل منذ يوم خلق قبل : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنظر إىل السماء، فإذا ملك ينزل، فقال جربيل
هكذا وجدته بالنسخة ) * ١(أفملكا نبيا جيعلك أو عبدا رسوال : يا حممد أرسلين إليك ربك: الساعة، فلما نزل قال

من حديث ابن عباس، عن عمر : وثبت يف الصحيحني* اليت عندي باملسند مقتصرا وهو من إفراده من هذا الوجه 
  بن اخلطاب يف حديث

يالء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أزواجه أن ال يدخل عليهن شهرا واعتزل عنهن يف علية، فلما دخل عليه إ
عمر يف تلك العلية فإذا ليس فيها سوى صربة من قرظ، وأهبة معلقة، وصربة من شعري، وإذا هو مضطجع على 

يا رسول اهللا أنت صفوة اهللا من خلقه، : مالك، فقلت: رمال حصري قد أثر يف جنبه، فهملت عينا عمر، فقال
أولئك قوم : أو يف شك أنت يا ابن اخلطاب ؟ مث قال: وكسرى وقيصر فيما مها فيه، فجلس حممرا وجهه فقال

  .عجلت له طيباهتم يف حياهتم الدنيا
د اهللا عز وجل، مث فامح: بلى يا رسول اهللا، قال: ويف رواية ملسلم أما ترضى أن تكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة ؟ فقلت
يا أيها النيب قل الزواجك إن كننت تردن : * (ملا انقضى الشهر أمره اهللا عز وجل أن خيري أزواجه وأنزل عليه قوله

احلياة الدنيا وزينتها فتعالني أمتعكن وأسرحكن سراحا مجيال وإن كنت تردن اهللا ورسوله والدار اآلخرة فإن اهللا أعد 
  ]. ٢٩ - ٢٨: االحزاب) * [ اللمحسنات منكن أجرا عظيم

إين ذاكر لك أمرا فال عليك أن ال تعجلي حىت : وقد ذكرنا هذا مبسوطا يف كتابنا التفسري وأنه بدأ بعائشة، فقال هلا
فقلت أيف هذا أستأمر أبوي ؟ فإين أختار اهللا ورسوله والدار اآلخرة، : تستأمري أبويك، وتال عليها هذه اآلية، قالت

: وقال مبارك بن فضالة، عن احلسن، عن أنس قال) * ٢(ر أزواجه عليه السالم ورضي عنهن وكذلك قال سائ
دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على سرير مزمول بالشريط، وحتت رأسه وسادة من أدم حشوها 

يف جنبه فبكى، فقال ليف، ودخل عليه عمر وناس من الصحابة فاحنرف رسول اهللا احنرافة، فرأى عمر أثر الشريط 
ومايل ال أبكي وكسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من الدنيا، وأنت على احلال : ما يبكيك يا عمر ؟ قال: له

  .هو كذلك: بلى، قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة ؟ قال: الذي أرى، فقال
: ثنا مبارك، عن احلسن، عن أنس بن مالك قال] دثنا أبو النضر ح: [ وقال االمام أمحد) * ٣(هكذا رواه البيهقي 

دخلت على رسول اهللا وهو على سرير مضطجع مزمل بشريط، وحتت قدمي رأسه وسادة من أدم حشوها ليف 
فدخل عليه نفر من أصحابه، ودخل عمر فاحنرف رسول اهللا احنرافة فلم ير عمر بني جنبه وبني الشريط ثوبا وقد أثر 



  الشريط
__________  

  .بل عبدا رسوال: تواضع لربك يا حممد، قال: قال جربيل: ومتامه) ١(
  .٢٧٨/  ٩أخرجه البخاري يف النكاح فتح الباري ) ٢(

  .١١١٣ص  ٣٥ومسلم يف الطالق حديث 
  .، وانظر احلاشية السابقة٣٣٧/  ١دالئل البيهقي ) ٣(

ما يبكيك يا عمر ؟ قال واهللا ما أبكي أال :  عليه وسلمجبنب رسول اهللا، فبكى عمر، فقال له رسول اهللا صلى اهللا
أكون أعلم أنك أكرم على اهللا من كسرى وقيصر ومها يعيشان يف الدنيا فيما يعيشان فيه ؟ وأنت يا رسول اهللا يف 

) * ١(بلى، قال، فإنه كذلك : أما ترضى أن تكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة ؟ قال: املكان الذي أرى، فقال رسول اهللا
اضطجع : وقال أبو داود الطيالسي، ثنا املسعودي عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، عن علقمة عن مسعود قال

رسول اهللا على حصري، فأثر احلصري جبلده، فجعلت أمسحه وأقول بأيب أنت وأمي إال آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك 
كراكب استظل حتت شجرة مث راح ) ٢] (ا أنا والدنيا إمن[ مايل وللدنيا، ما أنا والدنيا : منه تنام عليه ؟ فقال

  .ورواه ابن ماجة عن حيىي بن حكيم عن أيب داود الطيالسي به* وتركها 
  .وأخرجه الترمذي عن موسى بن عبد الرمحن الكندي عن زيد بن احلباب كالمها عن املسعودي به

حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد : باس، فقالوقد رواه االمام أمحد من حديث ابن ع* وقال الترمذي حسن صحيح 
ثنا ثابت، ثنا هالل عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا دخل عليه عمر وهو على حصري قد أثر : وعفان قالوا

مايل وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إال كراكب : يا رسول اهللا لو اختذت فراشا، أوثر من هذا، فقال: يف جنبه، فقال
: ويف صحيح البخاري* تفرد به أمحد ) * ٣(ف فاستظل حتت شجرة ساعة من هنار مث راح وتركها سار يف يوم صائ

لو أن يل مثل أحد : بن عبد اهللا بن عتبة عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال) ٤(من حديث الزهري، عن عبيد اهللا 
 الصحيحني من حديث عمارة ويف* ذهبا ما سرين أن تأيت علي ثالث ليال وعندي منه شئ، إال شئ أرصده لدين 

اللهم اجعل رزق آل حممد قوتا : بن القعقاع، عن أيب زرعة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فأما احلديث الذي رواه ابن ماجة من حديث يزيد بن سنان، عن ابن املبارك، عن عطاء عن أيب سعيد أن ) * ٥(

  اللهم أحيين مسكينا وأمتين مسكينا واحشرين يف زمرة: لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قا
  .املساكني، فإنه حديث ضعيف ال يثبت من جهة إسناده الن فيه يزيد بن سنان أبا فروة الرهاوي وهو ضعيف جدا

ثنا ثابت بن حممد العابد : حدثنا عبد االعلى بن واصل الكويف: وقد رواه الترمذي من وجه آخر فقال* واهللا أعلم 
اللهم أحيين مسكينا : لكويف، حدثنا احلارث بن النعمان الليثي، عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالا

  وأمتين مسكينا واحشرين يف زمرة املساكني يوم القيامة،
__________  

  .١٤٠/  ٣أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .، ويف االصل إال كراكب)٤١٠٩(من ابن ماجة حديث ) ٢(

  ).٢٣٧٧(ث أخرجه الترمذي يف الزهد رقم واحلدي
  .٤٤١/  ١أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٣(
  .، ويف االصل عبد اهللا حتريف٢٦٤/  ١١من البخاري فتح الباري ) ٤(



ويف ) ٢٢٨١(صفحة ) ١٨: ح(ومسلم يف الزهد  ٢٨٣/  ١١أخرجه البخاري يف الرقاق فتح الباري ) ٥(
  ).٧٣٠(ص : الزكاة

  .بن ماجة يف الزهدوأخرجه الترمذي، وا
  .٤٤٦، ٢٣٢/  ٢وأمحد يف املسند 

إهنم يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم بأربعني خريفا يا عائشة ال تردي املسكني ولو : مل يا رسول اهللا ؟ قال: فقالت عائشة
  .بشق مترة

ويف إسناده ضعف : قلت* هذا حديث غريب : مث قال* يا عائشة حيب املساكني وقربيهم فإن اهللا يقربك يوم القيامة 
عبد  -يعين  -ثنا أبو عبد الرمحن ] قال حد [ حدثنا عبد الصمد، : وقال االمام أمحد* ويف متنه نكارة واهللا أعلم 

فقال له ما رأى  -يعين احلوارى  -هل رأى النقى بعينه : اهللا بن دينار، عن أيب حازم، عن سعيد بن سعد أنه قيل له
ما : هل كانت لكم مناخل على عهد رسول اهللا ؟ فقال: اهللا عز وجل، فقيل له رسول اهللا النقى بعينه حىت لقي

وهكذا رواه * ما طار ] منه [ ننفخه فيطري : فكيف كنتم تصنعون بالشعري ؟ قال: كانت لنا مناخل، فقيل له
وقد رواه * الترمذي من حديث عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار به وزاد مث نذريه ونعجنه، مث قال حسن صحيح 

  .مالك عن أيب حازم
  وقد رواه البخاري عن سعيد بن أيب مرمي، عن حممد بن مطرف بن غسان املدين، عن أيب حازم عن: قلت

سهل بن سعد به، ورواه البخاري أيضا والنسائي عن شيبة، عن يعقوب بن عبد الرمحن القاري، عن أيب حازم عن 
د الدوري، ثنا حيىي بن أيب بكري، ثنا جرير بن عثمان، عن سليم بن حدثنا عباس بن حمم: سهل به، وقال الترمذي

: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خبز الشعري، مث قال: عامر مسعت أبا أمامة يقول
با رأيت أ: ثنا حيىي بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، حدثين أبو حازم قال: وقال االمام أمحد* حسن صحيح غريب 

والذي نفسي أيب هريرة بيده ما شبع نيب اهللا وأهله ثالثة أيام تباعا من خبز حنطة حىت : هريرة يشري بأصبعه مرارا
من حديث جرير بن : ويف الصحيحني* فارق الدنيا، ورواه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث يزيد بن كيسان 

ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم منذ : شة قالتعبد احلميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن االسود عن عائ
حدثنا هاشم، ثنا حممد بن : وقال االمام أمحد) * ١(قدموا املدينة ثالثة أيام تباعا من خبز بر حىت مضى لسبيله 

ما شبع آل حممد ثالثا من خبز بر حىت قبض وما رفع من مائدته : طلحة، عن إبراهيم، عن االسود عن عائشة قالت
قد مضى : ثنا حممد بن عبيد، ثنا مطيع الغزال عن كردوس عن عائشة قالت: وقال أمحد* قط حىت قبض كسرة 

ثنا حسن، ثنا زويد، عن أيب سهل عن : وقال االمام أمحد* رسول اهللا لسبيله وما شبع أهله ثالثة أيام من طعام بر 
ي بعث حممدا باحلق ما رأى منخال وال والذ: عن عروة عن عائشة أهنا قالت -موىل عروة  -سليمان بن رومان 

  .إىل أن قبض] عز وجل [ أكل خبزا منخوال منذ بعثه اهللا 
عن : وروى البخاري* تفرد به أمحد من هذا الوجه ) * ٢(كنا نقول أف : كيف كنتم تأكلون الشعري ؟ قالت: قلت

  حممد بن كثري، عن الثوري، عن عبد الرمحن بن عابس بن ربيعة، عن
__________  

  .٢٨٢/  ١١، ويف الرقاق فتح الباري ٥٤٩/  ٩أخرجه البخاري يف االطعمة فتح الباري ) ١(
  ).٢٢٨١(صفحة : ومسلم يف الزهد

  .والنسائي يف الضحايا



  .وابن ماجة يف االطعمة
، ٢٥٥، ١٨٧، ١٥٦، ١٢٨/  ٦و  ٤٤٢/  ٤و  ٤٣٤، ٩٢/  ٢هذا احلديث وما قبله يف مسند أمحد ) ٢(

٢٧٧.  

  ومل تفعلون: بعد مخسة عشر يوما فنأكله، قلت) ١(إن كنا لنخرج الكراع : شة قالتأبيه عن عائ
وقال * ما شبع آل حممد صلى اهللا عليه وسلم من خبز مأدوم حىت حلق باهللا عز وجل : ذلك ؟ فضحكت وقالت

ن فيه نارا ليس إال كان يأيت على آل حممد الشهر ما يوقدو: ثنا حيىي، ثنا هشام، أخربين أيب عن عائشة قالت: أمحد
إن : من حديث هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة أهنا قالت: ويف الصحيحني* التمر واملاء إال أن يؤتى باللحم 

كنا آل حممد ليمر بنا اهلالل ما نوقد نارا إمنا هو االسودان، التمر واملاء إال أنه كان حولنا أهل دور من االنصار 
ورواه أمحد عن بريدة، عن حممد بن ) * ٢(نائحهم فيشرب ويسقينا من ذلك اللنب يبعثون إىل رسول اهللا بلنب م

حدثنا عبد اهللا، حدثين أيب، ثنا حسني، ثنا حممد بن مطرف، : وقال االمام أمحد* عمرو، عن أيب سلمة عنها بنحوه 
يف بيت من بيوت رسول  كان مير بنا هالل وهالل ما يوقد: عن أيب حازم عن عروة بن الزبري أنه مسع عائشة تقول

على االسودين التمر واملاء : يا خالة على أي شئ كنتم تعيشون ؟ قالت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم نار، قال قلت
عن شعبة، عن أيب إسحاق، عن عبد الرمحن بن يزيد، عن االسود عن : وقال أبو داود الطيالسي* تفرد به أمحد 
، وقد رواه مسلم )٣( عليه وسلم من خبز شعري يومني متتابعني حىت قبض ما شبع رسول اهللا صلى اهللا: عائشة قالت

  .من حديث شعبة
: قالت عائشة: حدثنا عبد اهللا، حدثين أيب، ثنا هبز، ثنا سليمان بن املغرية، عن محيد بن هالل قال: وقال االمام أمحد

أمسك رسول اهللا : هللا عليه وسلم أو قالتأرسل إلينا آل أيب بكر بقائمة شاة ليال فأمسكت وقطع رسول اهللا صلى ا
هذا على غري مصباح ويف رواية لو كان عندنا مصباح  -تقول للذي حتدثه  -صلى اهللا عليه وسلم وقطعت قالت 

إنه ليأيت على آل حممد الشهر ما خيتبزون خبزا وال يطبخون قدرا، وقد رواه أيضا : قالت عائشة: ال تدمنا به، قال
ثنا خلف، ثنا أبو : وقال االمام أمحد* ن سليمان بن املغرية، ويف رواية شهرين تفرد به أمحد عن هبز بن أسد، ع
كان مير بآل رسول اهللا هالل مث هالل ال يوقدون يف : عن أيب هريرة قال -هو ابن أيب سعيد  -معشر، عن سعيد 

االسودان التمر واملاء، وكان هلم : ة ؟ قالبأي شئ كانوا يعيشون يا أبا هرير: بيوهتم النار ال خببز وال بطبخ، قالوا
ويف صحيح مسلم من * جريان من االنصار جزاهم اهللا خريا هلم منائح يرسلون إليهم شيئا من لنب، تفرد به أمحد 

  حديث منصور بن عبد الرمحن احلجيب، عن أمه، عن عائشة
حدثنا سويد بن سعيد، ثنا : وقال ابن ماجة*  )٤(التمر واملاء : تويف رسول اهللا وقد شبع الناس من االسودين: قالت

  أيت: علي بن مسهر، عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال
__________  

  .٥٦٣و  ٥٥٢/  ٩أخرجه البخاري يف االطعمة فتح الباري ) ١(
  .٣٣١٣: وابن ماجة يف االطعمة ح) ١٥١١(ح : والترمذي يف االضاحي

  .طعام، مستدق الساق: والكراع
  .١٠٨/  ٦أخرجه البخاري يف الرقاق ومسلم يف الزهد وأمحد يف املسند ) ٢(
  .٣٤٣/  ١رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(



  ).٢٢٨٢(ص ) ٢٢(ح : ومسلم يف الزهد
  ).٢٢٨٣(ص ) ٣٠(كتاب الزهد حديث  -صحيح مسلم ) ٤(

ما دخل بطين طعام سخن منذ ) احلمد هللا: (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما بطعام سخن فأكل فلما فرغ قال
: أبو هاشم صاحب الزعفراين، عن أنس بن مالك] عمار [ ثنا عبد الصمد، ثنا : وقال االمام أمحد) * ١(كذا وكذا 

أن فاطمة ناولت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كسرة من خبز الشعري فقال، هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثالثة 
وروى االمام أمحد عن عفان والترمذي وابن ماجة مجيعا عن عبد اهللا بن معاوية كالمها عن  *، تفرد به أمحد )٢(أيام 

ثابت بن يزيد، عن هالل بن خباب العبدي الكويف، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وقال * الشعري، وهذا لفظ أمحد كان يبيت الليايل املتتابعة طاويا وأهله ال جيدون عشاء، وكان عامة خبزهم خبز 

ثنا عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، ثنا عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن حممد بن أيب : الترمذي يف الشمائل
رأيت رسول اهللا أخذ : حيىي االسلمي، عن يزيد، عن أيب أمية االعور، عن أيب يوسف بن عبد اهللا بن سالم قال

ويف الصحيحني من حديث الزهري * هذه إدام هذه وأكل : فوضع عليها مترة، وقالشعري ] خبز ال [ كسرة من 
وروى البخاري من حديث قتادة عن * كان أحب الشراب إىل رسول اهللا احللو البارد : عن عروة عن عائشة قالت

) * ٣(طا بعينه قط ما أعلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حىت حلق باهللا، وال شاة مسي: أنس قال
ما أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على خوان وال سكرجة وال خبز له مرقق، فقلت : ويف رواية له عنه أيضا

  فعلى ما كانوا يأكلون ؟: النس
أنه مشى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خببز : وله من حديث قتادة أيضا عن أنس) * ٤(على السفر : قال

ما أمسى عند : سنخة ولقد رهن درعه من يهودي فأخذ الهله شعريا، ولقد مسعته ذات يوم يقول) ٥( شعري وإهالة
أن : ثنا عفان، ثنا أبان بن يزيد، ثنا قتادة عن أنس بن مالك: وقال االمام أمحد* آل حممد صاع متر وال صاع حب 

ورواه الترمذي يف * م إال على ضفف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل جيتمع له غداء وال عشاء من خبز وحل
وقال أبو داود * الشمائل عن عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي، عن عفان، وهذا االسناد على شرط الشيخني 

مسعت عمر بن اخلطاب خيطب فذكر ما : حدثنا شعبة، عن مساك بن حرب، مسعت النعمان بن بشري يقول: الطيالسي
د رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلتوي من اجلوع ما جيد من من الدقل ما ميال لق: فتح اهللا على الناس، فقال

  ،)٦(بطنه 
__________  

  .اسناد حسن، وسويد خمتلف فيه: ويف الزوائد قال ٤١٥٠ابن ماجة يف الزهد حديث ) ١(
  .٢١٣/  ٣يف مسند االمام أمحد ) ٢(
  .شاة مسموطة) باب(، ويف االطعمة ٢٨٢/  ١١احلديث أخرجه البخاري يف الرقاق فتح الباري ) ٣(

  .الكتف
  ).٣٣٣٩(وابن ماجة يف االطعمة ح 

  .١٣٠، ١٢٨/  ٣واالمام أمحد يف املسند 
، والترمذي يف االطعمة ح ٢٧٣/  ١١ويف الرقاق  ٥٣٠/  ٩أخرجه البخاري يف االطعمة فتح الباري ) ٤(
  .وابن ماجة يف االطعمة) ١٧٨٨(

  .١٢٠/  ٣ واالمام أمحد يف املسند



  .الودك كما يف الصحاح: االهالة) ٥(
  .هي االلية تقطع مث تذاب: وقال اخلليل
  .املتغرية الطعم والرائحة من طول الزمان: والسنخة

  .كتاب الزهد -صحيح مسلم ) ٦(
  ).٢٢٨٤(ص ) ٣٤(ح 

  .التمر الردئ: الدقل

ليم، لقد مسعت صوت رسول اهللا صلى يا أم س: ويف الصحيح أن أبا طلحة قال* وأخرجه مسلم من حديث شعبة 
أن أبا بكر وعمر : اهللا عليه وسلم أعرف فيه اجلوع، وسيأيت احلديث يف دالئل النبوة ويف قصة أيب اهليثم بن التيهان

والذي نفسي : اجلوع، فقال: ما أخرجكما ؟ فقاال: خرجا من اجلوع فبينما مها كذلك إذ خرج رسول اهللا، فقال
  ذي أخرجكما، فذهبوا إىلبيده لقد أخرجين ال

حديقة اهليثم بن التيهان فأطعمهم رطبا وذبح هلم شاة فأكلوا وشربوا املاء البارد، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ثنا عبد اهللا بن أيب زياد، ثنا سيار، ثنا يزيد بن أسلم عن : وقال الترمذي* هذا من النعيم الذي تسألون عنه : وسلم

شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اجلوع ورفعنا عن : عن أنس عن أيب طلحة قال يزيد بن أيب منصور،
وثبت يف * عن حجرين، مث قال غريب ] عن بطنه [ بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ى اهللا عليه وسلم الصحيحني من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أهنا سئلت عن فراش رسول اهللا صل
ثنا عباد بن عباد املهليب، عن جمالد بن سعيد، عن : وقال احلسن بن عرفة) * ١(كان من أدم حشوه ليف : فقالت

دخلت علي إمرأة من االنصار، فرأت فراش رسول اهللا عباءة مثنية، : الشعيب، عن مسروق عن عائشة قالت
يا رسول : قلت: ما هذا يا عائشة ؟ قالت: ول اهللا فقالفانطلقت فبعثت إيل بفراش حشوة الصوف، فدخل علي رس

فلم أرده وأعجبين أن : رديه قالت: فالنة االنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت إيل هبذا فقال: اهللا
فقال رديه يا عائشة فو اهللا لو شئت ال جرى اهللا معي جبال : يكون يف بييت، حىت قال ذلك ثالث مرات، قالت

حدثنا أبو اخلطاب زياد بن حيىي البصري، ثنا عبد اهللا بن مهدي، : وقال الترمذي يف الشمائل) * ٢(الفضة الذهب و
من : سئلت عائشة ما كان فراش رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيتك ؟ قالت: ثنا جعفر بن حممد، عن أبيه قال

مسحا نثنيه ثنيتني فينام : ليه وسلم ؟ قالتأدم حشوه ليف، وسئلت حفصة ما كان فراش رسول اهللا صلى اهللا ع
ما " لو ثنيته بأربع ثنيات كان أوطأ له، فثنيناه له بأربع ثنيات، فلما أصبح قال : عليه، فلما كان ذات ليلة قلت

نه ردوه حلالته االوىل، فإ: قلنا هو فراشك إال أنا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك، قال: فرشتم يل الليلة ؟ قالت
حدثنا حممد بن أبان االصبهاين، حدثنا حممد بن عبادة الواسطي، حدثنا : وقال الطرباين* منعتين وطأته صاليت الليلة 

يعقوب بن حممد الزهري، حدثنا حممد بن إبراهيم، حدثنا ابن هليعة، عن أيب االسود، عن عروة عن حكيم بن حزام 
ها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فردها، فبعتها فاشتراها فلبسها خرجت إىل اليمن فابتعت حلة ذي يزن فأهديت: قال

  :مث خرج على أصحابه وهي عليه فما رأيت شيئا أحسن منه فيها، فما ملكت نفسي أن قلت
  )٣(بدا واضح من غرة وحجول * ما ينظر احلكام بالفضل بعدما 

__________  
  .٦٤٥٦أخرجه البخاري يف الرقاق ح ) ١(

  .١٦٥٠ص  ٣٧اس ح ومسلم يف اللب



  .٣٤٥/  ١رواه البيهقي يف الدالئل من طريق امساعيل الصفار ج ) ٢(
  .بياض يف اجلبهة: الغرة) ٣(

  .بياض يف القوائم: واحلجول والتحجيل

فسمعها النيب صلى اهللا عليه وسلم فالتفت إيل ) ١(مبستفرع ماض الذباب سجيل * إذا قايسوه اجلد أرىب عليهم 
علي، عن زائدة عن عبد امللك بن ] حسني بن [ حدثه : وقال االمام أمحد* اها أسامة بن زيد يتبسم مث دخل فكس

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ساهم : ربعي بن خراش عن أم سلمة قالت] حدثين : قال[ عمري 
ال، ولكن : ؟ فقاليا رسول اهللا أراك ساهم الوجه، أفمن وجع : فحسبت ذلك من وجع، فقلت: الوجه، قالت

  ) ".٢(ومل ننفقها نسيتها يف خضم الفراش ] أمس أمسينا [ الدنانري السبعة اليت أتينا هبا 
بن مضر، ثنا موسى بن جبري، عن أيب أمامة ) ٣] (أنا بكر : قال[ ثنا أبو سلمة، : وقال االمام أمحد* تفرد به أمحد 
لو رأيتما نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم : ائشة فقالتدخلت أنا وعروة بن الزبري يوما على ع: بن سهل قال

فأمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه : وكان له عندي ستة دنانري، قال موسى أو سبعة، قالت: يف مرض مرضه ؟ قالت
عنها  مث سألين: فشغلين وجع نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت عافاه اهللا عز وجل، قالت: وسلم أن أفرقها، قالت

فدعا هبا مث صفها يف كفه، : ال واهللا لقد شغلين عنها وجعك، قالت: أو السبعة، قلت: ما فعلت الستة ؟ قال: فقال
  .ما ظن نيب اهللا لو لقي اهللا وهذه عنده: فقال

 كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال: ثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس قال: وقال قتيبة* تفرد به أمحد 
وهذا احلديث يف الصحيحني، واملراد أنه كان ال يدخر شيئا لغد مما يسرع إليه الفساد ) * ٤(يدخر شيئا لغد 

كانت أموال بين النضري مما أفاء اهللا على رسوله مما مل : كاالطعمة وحنوها ملا ثبت يف الصحيحني عن عمر أنه قال
هله سنة مث جيعل ما بقي يف الكراع والسالح عدة يف يوجف املسلمون عليها خبيل وال ركاب فكان يعزل نفقة أ

  حدثنا: ومما يؤيد ما ذكرناه ما رواه االمام أمحد* سبيل اهللا عز وجل 
مسعت أنس بن مالك وهو يقول أهديت ]: قال [ هالل بن سويد أبو معلى ] أخربين : قال[ مروان بن معاوية، 

م خادمه طائرا فلما كان من الغد أتته به، فقال هلا رسول اهللا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثة طوائر فأطع
  ).٥(يأيت برزق كل غد ] عز وجل [ أمل أهنك أن ترفعي شيئا لغد، فإن اهللا : صلى اهللا عليه وسلم

ثنا أبو احلسني بن بشران، أنا أبو حممد بن جعفر بن نصري، ثنا إبراهيم بن عبد : حديث بالل يف ذلك قال البيهقي
  أن: البصري، ثنا بكار بن حممد، أنا عبد اهللا بن عون، عن ابن سريين عن أيب هريرة اهللا

__________  
  .قاطع احلد: السيف ماضي الذباب: مستفرع) ١(

  .الذي يريق الدم: سحيل
  .٢٩٣/  ٦وما بني معكوفني زيادة من املسند، ورواه بنحوه عن أم سلمة  ٣١٤/  ٦مسند أمحد ج ) ٢(
  .١٠٤/  ٦د ج من مسند أمح) ٣(
  .وأخرج احلديث الترمذي يف الزهد) ٤(

  .غريب، وقد روى عن جعفر، عن ثابت، عن النيب صلى اهللا عليه وآله مرسال: وقال) ٢٣٦٢(ح 
  .وما بني معكوفني زيادات استدركت من نص املسند ١٩٨/  ٣مسند االمام أمحد ج ) ٥(



متر أدخره، قال وحيك يا بالل، : ما هذا يا بالل ؟ قال: لرسول اهللا دخل على بالل فوجد عنده صربا من متر، فقا
  ).١(أنفق بالل وال ختش من ذي العرش إقالال ! أو ما ختاف أن تكون له خبار يف النار 

قال البيهقي بسنده عن أيب داود السجستاين وأيب حامت الرازي كالمها عن أيب توبة الربيع بن نافع، حدثين معاوية بن 
لقيت بالال مؤذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال) ٣(بن سالم، حدثين عبد اهللا اهلوزين ) ٢(سالم عن يزيد 
ما كان له شئ إال أنا الذي : يا بالل حدثين كيف كانت نفقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: حبلب، فقلت

، يأمرين فأنطلق فأستقرض )٤(ملسلم فرآه عاريا كنت أيل ذلك منه منذ بعثه اهللا إىل أن تويف، فكان إذا أتاه االنسان ا
يا بالل، إن عندي سعة فال : فأشتري الربدة والشئ فأكسوه وأطعمه، حىت اعترضين رجل من املشركني، فقال

  تستقرض من أحد إال مين، ففعلت، فلما كان ذات يوم توضأت، مث قمت الؤذن بالصالة فإذا
قلت يا لبيه، فتجهمين، وقال قوال عظيما أو غليظا، : يا حبشي، قال: قالاملشرك يف عصابة من التجار، فلما رآين 

إمنا بينك وبينه أربع ليال فاخذك بالذي يل عليك، فإين مل : قريب، قال: أتدري كم بينك وبني الشهر ؟ قلت: وقال
يف الغنم كما أعطك الذي أعطيتك من كرامتك وال من كرامة صاحبك، وإمنا أعطيتك لتصري يل عبدا فأذرك ترعى 

كنت قبل ذلك، قال فأخذين يف نفسي ما يأخذ يف أنفس الناس، فانطلقت فناديت بالصالة، حىت إذا صليت العتمة 
يا رسول اهللا بأيب أنت وأمي إن : ورجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أهله فاستأذنت عليه فأذن يل، فقلت

ال كذا وكذا، وليس عندك ما يقضي عين، وال عندي، وهو املشرك الذي ذكرت لك أين كنت أتدين منه قد ق
فاضحي، فأذن يل أن آيت إىل بعض هؤالء االحياء الذين قد أسلموا حىت يرزق اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم ما 
  .يقضي عين، فخرجت حىت أتيت منزيل فجعلت سيفي وحرايب ورحمي ونعلي عند رأسي، فاستقبلت بوجهي االفق

: نتبهت، فإذا رأيت علي ليال منت حىت انشق عمود الصبح االول، فأردت أن أنطلق فإذا إنسان يدعوفكلما منت ا
يا بالل، أجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فانطلقت حىت آتيه، فإذا أربع ركائب عليهن أمحاهلن، فأتيت رسول 

أمل متر على الركائب : ، فحمدت اهللا وقالأبشر، فقد جاءك اهللا بقضاء دينك: اهللا فأستأذنت، فقال يل رسول اهللا
  .املناخات االربع ؟

فاقبضهن  -فإذا عليهن كسوة وطعام أهداهن له عظيم فدك  -فإن لك رقاهبن وما عليهن : بلى، قال: قال قلت
  )٥(ففعلت، فحططت عنهن أمحاهلن، مث علفتهن : إليك مث اقض دينك، قال

__________  
  .٣٤٧/  ١دالئل البيهقي ج ) ١(
  .٣٤٨/  ١من دالئل البيهقي ) ٢(
من الدالئل، ويف االصل اهلوريين، واهلوزين أبو عامر وامسه عبد اهللا بن حلي احلمصي، ثقة، خمضرم من الثانية ) ٣(
  ).٤٤٤/  ٥٧٣/  ١تقريب التهذيب (
  .من الدالئل، ويف االصل عائال) ٤(
  .مث عقلتهن: يف الدالئل) ٥(

ح، حىت إذا صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرجت إىل البقيع، فجعلت مث عمدت إىل تأذين صالة الصب
من كان يطلب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دينا فليحضر، فما زلت أبيع : فقلت] فناديت [ أصبعي يف أذين 

تان أو وأقضي، وأعرض حىت مل يبق على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دين يف االرض، حىت فضل عندي أوقي
أوقية ونصف، مث انطلقت إىل املسجد، وقد ذهب عامة النهار، فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاعد يف املسجد 



قد قضى اهللا كل شئ كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ما فعل ما قبلك ؟ قلت: وحده، فسلمت عليه، فقال يل
انظر أن ترحيين منهما، فلست بداخل على أحد من أهلي : النعم ديناران، ق: فضل شئ ؟ قلت: فلم يبق شئ، قال

حىت ترحيين منهما، فلم يأتنا أحد، فبات يف املسجد حىت أصبح، وظل يف املسجد اليوم الثاين، حىت إذا كان يف آخر 
بلك ؟ ما فعل الذي ق: النهار، جاء راكبان فانطلقت هبما، فكسوهتما وأطعمتهما، حىت إذا صلى العتمة دعاين، فقال

قد أراحك اهللا منه، فكرب ومحد اهللا شفقا من أن يدركه املوت وعنده ذلك، مث اتبعته حىت جاء أزاوجه فسلم : قلت
حدثنا هارون بن موسى : وقال الترمذي يف الشمائل) * ١(على إمرأة امرأة، حىت أتى مبيته، فهذا الذي سألتين عنه 

سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن اخلطاب أن رجال جاء بن أيب علقمة املديين، حدثين أيب عن هشام بن 
ما عندي ما أعطيك، ولكن ابتع علي شيئا فإذا جاءين : إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال

يه وسلم يا رسول اهللا قد أعطيته، فما كلفك اهللا ما ال تقدر عليه، فكره النيب صلى اهللا عل: شئ قضيته، فقال عمر
يا رسول اهللا انفق وال ختف من ذي العرش إقالال، فتبسم رسول اهللا صلى اهللا : قول عمر، فقال رجل من االنصار

هبذا أمرت، ويف احلديث أال إهنم ليسألوين ويأىب اهللا : عليه وسلم، وعرف التبسم يف وجهه لقول االنصاري وقال
واهللا لو أن عندي عدد هذه العضاه نعما لقسمتها فيكم مث ال : ئموقال يوم حنني حني سألوه قسم الغنا* علي البخل 

ثنا علي بن حجر، ثنا شريك، عن عبد اهللا : وقال الترمذي* جتدوين خبيال وال ضانا وال كذابا صلى اهللا عليه وسلم 
عطاين أتيت رسول اهللا بقناع من رطب، وأجرز عنب، فأ: بن حممد بن عقيل، عن الربيع بنت معوذ بن عمر قالت

حدثنا سفيان، عن مطرف، عن عطية، عن أيب سعيد، عن النيب صلى اهللا : وقال االمام أمحد* ملء كفه حليا أو ذهبا 
  كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحىن جبهته: عليه وسلم قال

اهللا ونعم الوكيل على  حسبنا* (قولوا : يا رسول اهللا فما نقول ؟ قال: وأصغى مسعه ينتظر مىت يؤمر، قال املسلمون
  .ورواه الترمذي عن ابن أيب عمر، عن سفيان بن عيينة، عن مطرف]  ١٧٣: آل عمران) * [ اهللا توكلنا

ومن حديث خالد بن طهمان، كالمها عن عطية وأيب سعيد العويف البجلي، وأبو احلسن الكويف عن أيب سعيد 
  .قلت* اخلدري، وقال الترمذي حسن 

  .ر عنه ومن حديث ابن عباس كما سيأيت يف موضعهوقد روي من وجه آخ
  .ومن تواضعه عليه الصالة والسالم

  حدثنا أمحد بن حممد بن): ٢(قال أبو عبد اهللا بن ماجه 
__________  

  .٣٥٠ - ٣٤٨/  ١روى احلديث البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  .٤١٢٧باب حديث  ٧يف كتاب الزهد ) ٢(

وكان قارئ  -ن حممد، ثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن أيب سعد االزدي حيىي بن سعيد القطان، ثنا عمرو ب
) وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه: * (عن أيب الكنود، عن خباب يف قوله تعاىل -االزد 
ينة بن حصن جاء االقرع بن حابس التميمي، وعي: قال) * فتكون من الظاملني* (إىل قوله ]  ٥٢: االنعام* [ 

الفزاري، فوجدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع صهيب وبالل وعمار وخباب، قاعدا يف ناس من الضعفاء من 
نريد أن جتعل لنا منك جملسا، تعرف لنا به : املؤمنني، فلما رأوهم حول رسول اهللا حقروهم، فأتوا فخلوا به فقالوا

أن ترانا العرب مع هذه االعبد، فإذا حنن جئناك فأقمهم عنك، فإذا  العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحي
  .حنن فرغنا، فاقعد معهم إن شئت



فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب، وحنن قعود يف ناحية، فنزل جربيل : فاكتب لنا عليك كتابا، قال: قال نعم، قالوا
ي يريدون وجهه ما عليك من حساهبم من شئ وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعش: * (عليه السالم فقال

: * مث ذكر االقرع بن حابس وعيينة بن حصن فقال) * وما من حسابك عليهم من شئ فتطردهم فتكون من الظاملني
]  ٥٣: االنعام) * [ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من اهللا عليهم من بيننا أليس اهللا بأعلم بالشاكرين(

  ا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقلوإذ: * (مث قال
فدنونا منه حىت وضعنا ركبنا على ركبته، : قال]  ٥٤: االنعام) * [ سالم عليكم كتب ربكم على نفسه الرمحة

واصرب : * (فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيلس معنا، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل اهللا عز وجل
وال * (وال جتالس االشراف ) * م بالغداة والعشي يريدون وجهه وال تعد عيناك عنهمنفسك مع الذين يدعون رهب
أمر : هالكا، قال: قال) * واتبع هواه وكان أمره فرطا* (يعين عيينة واالقرع ) * تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا

مع رسول اهللا صلى اهللا عليه  فكنا نقعد: عيينة واالقرع، مث ضرب هلم مثل الرجلني ومثل احلياة الدنيا، قال خباب
حدثنا حيىي بن حكيم، ثنا أبو ): ١(مث قال ابن ماجة * وسلم فإذا بلغنا الساعة اليت يقوم قمنا وتركناه حىت يقوم 

  .نزلت هذه اآلية فينا: قال) ٢(داود، ثنا قيس بن الربيع، عن املقدام بن شريح، عن أبيه عن سعد 
  .ر واملقداد وبالليف ويف ابن مسعود وصهيب وعما: ستة

  .يا رسول اهللا إنا ال نرضى أن نكون أتباعا هلم: قال قالت قريش
فاطردهم عنك، قال، فدخل قلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من ذلك ما شاء اهللا أن يدخل، فأنزل اهللا عز 

أنا أبو : افظ البيهقيوقال احل* اآلية ) * وال تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه: * (وجل
خلف بن حممد الواسطي الدوسي : عبد اهللا بن يوسف االصفهاين، أنا أبو سعيد بن االعرايب، ثنا أبو احلسن: حممد

عن [ يعين عن العالء بن بشري املازين  -، ثنا يزيد بن هارون، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، ثنا املعلى بن زياد )٣(
  عن -أيب الصديق الناجي ] 

__________  
  .٤١٢٨حديث  -املصدر السابق ) ١(
  .يعين سعد بن أيب وقاص) ٢(
  .كردوس: ٣٥١/  ١يف الدالئل ) ٣(

كنت يف عصابة من املهاجرين جالسا معهم وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقارئ لنا : أيب سعيد اخلدري قال
احلمد هللا الذي جعل من أميت من أمرت أن أصرب  :إىل كتاب اهللا، فقال رسول اهللا) ١(يقرأ علينا، فكنا نستمع 

] مث جلس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسطنا ليعدل نفسه فينا، مث قال بيده هكذا [ معهم نفسي، قال 
  فما عرف رسول اهللا أحدا: فاستدارت احللقة وبرزت وجوههم، قال

] اجلنة [ يوم القيامة، تدخلون ] التام [ لنور أبشروا معاشر صعاليك املهاجرين با: منهم غريي، فقال رسول اهللا
وقد روى االمام أمحد وأبو داود والترمذي من حديث محاد بن ) ٢(قبل االغنياء بنصف يوم، وذلك مخسمائة عام 

وكانوا إذا رأوه : سلمة عن محيد عن أنس قال مل يكن شخص أحب إليهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
  .يعلمون من كراهيته لذلك مل يقوموا ملا

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصوم حىت نقول ال : فصل عبادته عليه السالم واجتهاده يف ذلك قالت عائشة
: يفطر، ويفطر حىت نقول ال يصوم، وكان ال تشاء تراه من الليل قائما إال رأيته، وال تشاء تراه نائما إال رأيته، قالت



لى اهللا عليه وسلم يف رمضان ويف غريه احدى عشرة ركعة، يصلي أربعا، فال تسأل عن وما زاد رسول اهللا ص
  .حسنهن وطوهلن، مث يصلي أربعا، فال تسأل عن حسنهن وطوهلن، مث يوتر بثالث

ولقد : وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ السورة فريتلها حىت تكون أطول من أطول منها، قالت: قالت
وذكر ابن مسعود أنه صلى معه ليلة فقرأ يف الركعة االوىل بالبقرة والنساء *  أرثي له من شدة قيامه كان يقوم حىت

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام : وعن أيب ذر* وآل عمران مث ركع قريبا من ذلك، ورفع حنوه وسجد حنوه 
* رواه أمحد ) * غفر هلم فانك أنت العزيز احلكيمإن تعذهبم فاهنم عبادك وإن ت: * (ليلة حىت أصبح يقرأ هذه اآلية

وقد ثبت يف * وكل هذا يف الصحيحني وغريمها من الصحاح، وموضع بسط هذه االشياء يف كتاب االحكام الكبري 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الصحيحني من حديث سفيان بن عيينة، عن زياد بن عالقة، عن املغرية بن شعبة

أفال أكون عبدا شكورا : أليس قد غفر اهللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: طرت قدماه، فقيل لهقام حىت تف
  وتقدم يف حديث) * ٣(

__________  
  .نسمع: من الدالئل، يف االصل) ١(
  .وما بني معكوفتني يف احلديث استدركت من الدالئل ٣٥٢ - ٣٥١/  ١رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(

  .وقال حسن صحيح) ٢٣٥٣(ذي يف الزهد ح ورواه الترم
  .٤١٢٢وابن ماجة يف الزهد كالمها عن أيب هريرة ح 

  ).١١٨(والدارمي يف الرقاق باب 
  .٣٦٦/  ٥ - ٥١٩، ٥١٣، ٣٤٣، ٢٩٦/  ٢وأمحد يف املسند 

  .أخرجه الستة سوى أيب داود واالمام أمحد) ٣(
  .٨١ومسلم يف املنافقني ح  ٥٨٤/  ٨و  ١٤/  ٣كتاب التهجد فتح الباري  -يف البخاري 

  .٢٦٨/  ٢والترمذي يف الصالة 
  .والنسائي يف قيام الليل

  .١٤٢٠وابن ماجة يف إقامة الصالة حديث 

حبب إيل الطيب والنساء : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: سالم بن سليمان، عن ثابت، عن أنس بن مالك
  .وجعلت قرة عيين يف الصالة

ثنا عفان، ثنا محاد بن سلمة، أخربين علي بن زيد عن يوسف بن مهران، : وقال االمام أمحد* نسائي رواه أمحد وال
" * قد حبب إليك الصالة فخذ منها ما شئت : " أن جربيل قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عباس

ه وسلم يف شهر رمضان يف حر شديد، خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا علي: وثبت يف الصحيحني عن أيب الدرداء قال
  .وما فينا صائم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعبد اهللا بن رواحة

سألت عائشة هل كان رسول اهللا خيص شيئا من : ويف الصحيحني من حديث منصور، وعن إبراهيم عن علقمة قال
  .ال، كان عمله دمية: االيام ؟ قالت

وثبت يف الصحيحني من حديث أنس * ؟ ) ١( صلى اهللا عليه وسلم يستطيع وأيكم يستطيع ما كان رسول اهللا
وعبد اهللا بن عمر وأيب هريرة وعائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يواصل وهنى أصحابه عن الوصال 

عنويان والصحيح أن هذا االطعام والسقيا م) * ٢(إين لست كأحدكم، إين أبيت عند ريب يطعمين ويسقيين : وقال



ال تكرهوا مرضاكم على : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال...كما ورد يف احلديث الذي رواه ابن عاصم عن
عن * هلا أحاديث من ذكراك يشغلها : وما أحس ما قال بعضهم* الطعام والشراب، فإن اهللا يطعمهم ويسقيهم 

قال رسول : عمرو، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة قال الشراب ويلهيها عن الزاد وقال النضر بن مشيل عن حممد بن
عن الفريايب، عن : وروى البخاري) ٣(إين الستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم مائة مرة : اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .الثوري
اقرأ : تاقرأ علي، فقل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن االعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة عن عبد اهللا قال

  :إين أحب أن أمسعه من غريي، قال: عليك وعليك أنزل ؟ فقال
: اآلية) * [ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا: * (فقرأت سورة النساء حىت بلغت

لى أنه عليه السالم كان جيد التمرة ع: وثبت يف الصحيح) * ٤(حسبك، فالتفت فإذا عيناه تذرفان : قال]  ٤١
  .لوال أين أخشى أن تكون من الصدقة الكلتها: فراشه فيقول

حدثنا وكيع، ثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا : وقال االمام أمحد
  يا: عليه وسلم وجد حتت جنبه مترة من الليل، فأكلها فلم ينم تلك الليلة، فقال بعض نسائه

__________  
  .كتاب الرقاق ٢٩٤/  ١١، و ٢٣٥/  ٤أخرجه البخاري يف الصوم فتح الباري ) ١(

  ).٥٤١(ومسلم يف صالة املسافرين ص 
 ٣٥٥/  ١والبيهقي يف الدالئل  ١٨٩، ١٧٤، ٥٥، ٤٣/  ٦واالمام أمحد ) ١٣٧٠(وأبو داود يف الصالة ح 

  .٢٩٩/  ٤والسنن الكربى 
  ).٤٩(أخرجه البخاري يف الصوم باب ) ٢(

  ).٣٠١(ومالك يف املوطأ صفحة ) ١١(لم يف الصيام باب ومس
  .٣١٥، ٢٤٤، ٢٣٧، ٢٣١/  ٢واالمام أمحد يف املسند 

  .٣٥٦/  ١رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(
  .٢٤٧ح  ٤٠ومسلم يف صالة املسافرين باب  ٩٤/  ٩أخرجه البخاري يف فضائل القرآن فتح الباري ) ٤(

وجدت حتت جنيب مترة فأكلتها، وكان عندنا متر من متر الصدقة، فخشيت أن إين : رسول اهللا أرقت الليلة، قال
  .تكون منه، تفرد به أمحد

  .وأسامة بن زيد هو الليثي من رجال مسلم
والذي نعتقد أن هذه التمرة مل تكن من متر الصدقة لعصمته عليه السالم ولكن من كمال ورعه عليه السالم أرق 

  .التقاكم هللا وأعلمكم مبا أتقى] واهللا إين : [ الصحيح أنه قالتلك الليلة، وقد ثبت عنه يف 
وقال محاد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف بن عبد اهللا * دع ما يريبك إىل ما ال يريبك : ويف احلديث اآلخر أنه قال
، ويف )١(أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي وجلوفه أزيز كأزيز املرجل : بن الشخري، عن أبيه قال

  ).٢(ويف صدره أزيز كأزيز الرحا من البكاء : رواية
وروى البيهقي من طريق أيب كريب حممد بن العالء اهلمداين، ثنا معاوية بن هشام، عن شيبان، عن أيب إسحاق، عن 

  يا رسول اهللا أراك شبت،: قال أبو بكر: عكرمة عن ابن عباس قال
  ).٣(م يتساءلون وإذا الشمس كورت شيبتين هود والواقعة واملرسالت وع: فقال



قال عمر بن : ويف رواية له عن أيب كريب عن معاوية بن هشام، عن شيبان، عن فراس، عن عطية عن أيب سعيد قال
الواقعة وعم يتساءلون وإذا الشمس : شيبتين هود وأخواهتا: يا رسول اهللا أسرع إليك الشيب، فقال: اخلطاب
  .كورت

: * ذكرت يف التفسري عن بعض من السلف أنه استنبط من قوله تعاىل)  عليه وسلمصلى اهللا(فصل يف شجاعته 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]  ٨٨: النساء) * [ فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك وحرض املؤمنني(

وقد كان ) * سكال تكلف إال نف* (كان مأمورا أن ال يفر من املشركني إذا واجهوه ولو كان وحده من قوله 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أشجع الناس وأصرب الناس وأجلدهم، ما فر قط من مصاف ولو توىل عنه 

  .أصحابه
كنا إذا اشتد احلرب ومحى الناس، نتقي برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففي يوم بدر رمى ألف : قال بعض أصحابه

شاهت الوجوه، وكذلك يوم حنني كما تقدم، وفر أكثر أصحابه : المشرك بقبضة من حصا فنالتهم أمجعني حني ق
  .يف ثاين احلال يوم أحد وهو ثابت يف مقامه مل يربح منه ومل يبق معه إال اثنا عشر قتل منهم سبعة وبقي اخلمسة

  .ويف هذا الوقت قتل أيب بن خلف لعنه اهللا فعجله اهللا إىل النار
ومئذ اثنا عشر ألفا وثبت هو يف حنو من مائة من الصحابة وهو راكب يومئذ ويوم حنني وىل الناس كلهم وكانوا ي

  .أنا النيب ال كذب، أنا ابن عبد املطلب: بغلته وهو يركض هبا إىل حنو العدو، وهو ينوه بامسه ويعلن بذلك قائال
  حىت جعل العباس وعلي وأبو سفيان يتعلقون يف تلك البغلة ليبطئوا سريها

__________  
  ).١٣/  ٣(والنسائي يف كتاب السهو  ٢٥/  ٢٤خرجه االمام أمحد يف املسند أ) ١(
  .٩٠٤أخرجه أبو داود يف الصالة ح ) ٢(
  .٣٥٨/  ١رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

  .٣٢٩٧والترمذي يف تفسري القرآن ح 
  .فقه الذهيبووا" هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومل خيرجاه : " وقال ٣٤٢/  ٢واحلاكم يف املستدرك 

  .خوفا عليه من أن يصل أحد من االعداء إليه
  وما زال كذلك حىت نصره اهللا وأيده يف مقامه ذلك

  .وما تراجع الناس إال واالشالء جمندلة بني يديه صلى اهللا عليه وسلم
يد بن حدثنا سع -يعين ابن حممد  -حدثنا العباس بن الوليد بن صبح الدمشقي، حدثنا مروان : وقال أبو زرعة

  .قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضلت على الناس بشدة البطش: بشري، عن قتادة عن أنس بن مالك قال
فصل فيما يذكر من صفاته عليه السالم يف الكتب املأثورة عن االنبياء االقدمني قد أسلفنا طرفا صاحلا من ذلك يف 

روى البخاري والبيهقي واللفظ له من حديث فليح بن  البشارات قبل مولده، وحنن نذكر هنا غررا من ذلك، فقد
أخربين عن صفة رسول اهللا : لقيت عبد اهللا بن عمرو فقلت: سليمان، عن هالل بن علي، عن عطاء بن يسار قال

يا أيها النيب ): ١(أجل واهللا إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف الفرقان : صلى اهللا عليه وسلم يف التوراة، فقال
املتوكل ليس بفظ وال غليظ وال : ا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا لالميني أنت عبدي ورسويل مسيتكإن

باالسواق، وال يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حىت أقيم به امللة العوجاء، أن ) ٢(صخاب 
  .قلوبا غلفاوأفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، و) ال إله إال اهللا: (يقولوا



عمويا، واذانا [ فسألته، فما اختلفا يف حرف إال أن كعبا قال أعينا ) ٣(قال عطاء بن يسار مث لقيت كعبا احلرب 
عبد اهللا : هو ابن رجاء، وقيل: ورواه البخاري أيضا عن عبد اهللا غري منسوب، قيل) * ٤] (صمومي، وقلوبا غلوىف 

  .أيب سلمة املاجشون، عن هالل بن علي به بن صاحل، وهو االرجح، عن عبد العزيز بن
  .وقال سعيد، عن هالل، عن عطاء، عن عبد اهللا بن سالم كذا علقه البخاري: قال البخاري

حدثين  -هو عبد اهللا بن صاحل كاتب الليث  -حدثنا أبو صاحل : وقد روى البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان
إنا لنجد صفة : مة، عن عطاء بن يسار عن ابن سالم أنه كان يقولخالد بن يزيد، عن سعيد بن أيب هالل، عن أسا

املتوكل ليس بفظ : أنت عبدي ورسويل، مسيته) * إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا* (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  وال غليظ، وال سخاب يف

__________  
  .القرآن: يف البخاري) ١(
  .سخب: يف البيهقي) ٢(
  .االحبار كعب: يف البيهقي) ٣(
  .٣٧٤/  ١ما بني معكوفتني من دالئل البيهقي ) ٤(

  .ليست يف البخاري...والفقرة من قال عطاء
  .٥٨٥/  ٨، ويف التفسري فتح الباري ٢١٢٥واجلزء االول من احلديث أخرجه البخاري يف البيوع ح 

بأن : بضه حىت يقيم امللة العوجاءأق) ٢(ويتجاوز، ولن ) ١) (ويغفر(االسواق، وال جيزى بالسيئة مثلها، ولكن يعفو 
وأخربين الليثي : يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، قال عطاء ابن يسار) * أن ال إله إال اهللا* (تشهد 

  .أنه مسع كعب االحبار يقول مثل ما قال ابن سالم): ٣(
 -أخرم الطائي البصري، ثنا أبو قتيبة حدثنا زيد بن : وقد روي عن عبد اهللا بن سالم من وجه آخر فقال الترمذي

، حدثين أبو مودود املدين، ثنا عثمان الضحاك، عن حممد بن يوسف، عن عبد اهللا بن سالم، عن -مسلم بن قتيبة 
قد بقي يف البيت : فقال أبو مودود" حممد وعيسى بن مرمي يدفن معه " مكتوب يف التوراة : أبيه عن جده قال

  .هذا حديث حسن: ذيموضع قرب، مث قال الترم
هكذا قال الضحاك واملعروف الضحاك بن عثمان املدين، وهكذا حكى شيخنا احلافظ املزي يف كتابه االطراف عن 

وهو شيخ آخر أقدم من الضحاك بن عثمان ذكره ابن أيب حامت عن : ابن عساكر أنه قال مثل قول الترمذي، مث قال
اهللا بن سالم، وهو من أئمة أهل الكتاب ممن آمن وعبد اهللا بن عمرو  أبيه فيمن امسه عثمان، فقد روي هذا عن عبد

بن العاص، وقد كان له اطالع على ذلك من جهة زاملتني كان أصاهبما يوم الريموك، فكان حيدث منهما عن أهل 
كان الكتاب، وعن كعب االحبار، وكان بصريا بأقوال املتقدمني على ما فيها من خلط وغلط، وحتريف وتبديل، ف

يقوهلا مبا فيها من غري نقد، ورمبا أحسن بعض السلف هبا الظن فنقلها عنه مسلمة، ويف ذلك من املخالفة لبعض ما 
  .بأيدينا من احلق مجلة كثرية، لكن ال يتفطن هلا كثري من الناس

  ك، كما أنمث ليعلم أن كثريا من السلف يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب املتلوة عندهم، أو أعم من ذل
خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه : لفظ القرآن يطلق على كتابنا خصوصا ويراد به غريه، كما يف الصحيح

  .فتسرح فيقرأ القرآن مقدار ما يفرغ، وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع واهللا أعلم
ري، عن ابن إسحاق، حدثين حممد وقال البيهقي عن احلاكم، عن االصم، عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بك



كيف جتدون صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت لكعب احلرب: بن ثابت بن شرحبيل عن أم الدرداء قالت
جنده حممد رسول اهللا، امسه املتوكل، ليس بفظ وال غليظ، وال سخاب باالسواق، وأعطي املفاتيح : يف التوراة ؟ قال

، ويسمع به آذانا وقرا، ويقيم به ألسنا معوجة حىت تشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال )٤(ليبصر اهللا به أعينا عميا 
  .شريك له، يعني املظلوم ومينعه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عائشة) ٥(وبه عن يونس بن بكري عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث 
  يف االسواق، وال جيزي ال فظ، وال غليظ وال سخاب: وسلم مكتوب يف االجنيل

__________  
  .٣٤٣/  ١، وروى احلديث ابن عساكر يف تارخيه ٣٧٦/  ١من الدالئل للبيهقي ) ١(
  .من الدالئل ويف االصل وليس) ٢(
  .الليثي هو أبو واقد الليثي من الصحابة له ترمجة يف االصابة) ٣(
  .أعينا عورا ٣٧٧/  ١يف الدالئل ) ٤(
  .خريب: ويف االصل ٣٧٧/  ١من الدالئل ) ٥(

  .بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح
أوحى اهللا عز : البجلي، حدثنا سالم بن مسكني، عن مقاتل بن حيان قال) ١(ثنا قيس : وقال يعقوب بن سفيان
  .وجل إىل عيسى بن مرمي

عاملني، فإياي جد يف أمري وال هتزل، وامسع وأطع يا ابن الطاهر البتول، إين خلقتك من غري فحل، وجعلتك آية لل
، صدقوا بالنيب العريب، صاحب )٢(فاعبد، وعلي فتوكل، فبني الهل سوران أين أنا احلق القائم الذي ال أزول 

اجلمل واملدرعة والعمامة والنعلني واهلراوة، اجلعد الرأس، الصلت اجلبني، املقرون احلاجبني، االدعج العينني، االقىن 
حية، عرقه يف وجهه كاللؤلؤ، رحيه املسك ينفخ منه، كأن عنقه إبريق فضة، الكث الل) ٣(االنف الواضح اخلدين 

  وكأن الذهب جيري يف تراقيه، له
شعرات من لبته إىل سرته جتري كالقضيب، ليس على صدره وال بطنه شعر غريه، شثن الكفني والقدم، إذا جاء مع 

وروى احلافظ البيهقي ) * ٤(و النسل القليل الناس غمرهم، وإذا مشى كأمنا ينقلع من الصخر، وينحدر يف صبب ذ
خري : رب إين أجد يف التوراة أمة: إن اهللا عز وجل ملا قرب موسى جنيا، قال: بسنده عن وهب بن منبه اليمامي قال

: تلك أمة أمحد، قال: أمة أخرجت للناس، يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، ويؤمنون باهللا، فاجعلهم أميت، قال
تلك أمة : أجد يف التوراة أمة هم خري االمم اآلخرون من االمم، السابقون يوم القيامة، فاجعلهم أميت، قالرب إين 
يا رب إين أجد يف التوراة أناجيلهم يف صدورهم يقرؤهنا، وكان من قبلهم يقرؤن كتبهم نظرا وال : أمحد، قال

يف التوراة أمة يؤمنون بالكتاب االول واآلخر  رب إين أجد: تلك أمة أمحد، قال: حيفظوهنا، فاجعلهم أميت، قال
رب إين أجد يف : تلك أمة أمحد، قال: ويقاتلون رؤوس الضاللة، حىت يقاتلوا االعور الكذاب، فاجعلهم أميت، قال

التوراة أمة يأكلون صدقاهتم يف بطوهنم، وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث اهللا عليها نارا فأكلتها، فان مل تقبل 
رب إين أجد يف التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة مل تكتب : تلك أمة أمحد، قال: تقرهبا النار، فاجعلهم أميت، قال ال

عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم أحدهم حبسنة ومل يعملها كتبت له حسنة، فإن علمها كتب له 
رب إين أجد يف التوراة أمة هم : تلك أمة أمحد، قال: ضعف، فاجعلهم أميت، قال) ٥(عشر أمثاهلا إىل سبعمائة 

  .تلك أمة أمحد: املستجيبون واملستجاب هلم، فاجعلهم أميت، قال



إنه سيأيت من بعدك نيب : يا داود: يف قصة داود عليه السالم وما أوحى إليه يف الزبور: قال وذكر وهب بن منبه
  أمحد وحممد، صادقا سيدا، ال: امسه

__________  
  .فيض: ٣٧٨/  ١يف دالئل البيهقي ) ١(
  .فسر الهل سوران بالسريانة: ٣٧٨/  ١العبارة يف دالئل البيهقي ) ٢(

  .أين أنا اهللا احلي القيوم الذي ال أزول: بلغ من بني يديك
  .الواضح اجلبني، االهدب االشفار: يف الدالئل) ٣(
  .٣٤٤/  ١تارخيه باختصار  وأورده ابن عساكر يف ٣٧٨/  ١رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(
  .مائة ضعف: يف الدالئل) ٥(

أغضب عليه أبدا، وال يغضبين أبدا، وقد غفرت له قبل أن يعصيين ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أمته مرحومة، 
أعطيهم من النوافل مثل ما أعطيت االنبياء، وافترضت عليهم الفرائض اليت افترضت على االنبياء والرسل، حىت 

بوم القيامة ونورهم مثل نور االنبياء، وذلك اين افترضت عليهم أن يتطهروا إىل كل صالة، كما افترضت يأتوين 
على االنبياء قبلهم، وأمرهتم بالغسل من اجلنابة كما أمرت االنبياء قبلهم، وأمرهتم باحلج كما أمرت االنبياء قبلهم، 

  .وأمرهتم باجلهاد كما أمرت الرسل قبلهم
ال آخذهم : لت حممدا وأمته على االمم كلها، أعطيتهم ست خصال مل أعطها غريهم من االمميا داود إين فض

باخلطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غري عمد إن استغفروين منه غفرته هلم، وما قدموا آلخرهتم من شئ ضيبة 
ذلك وأعطيتهم، على  به أنفسهم جعلته هلم أضعافا مضاعفة وهلم يف املدخر عندي أضعاف مضاعفة وأفضل من

إنا هللا وإنا إليه راجعون، الصالة والرمحة واهلدى إىل جنات النعيم، فإن دعوين : املصائب يف الباليا إذا صربوا وقالوا
من لقيين ! استجبت هلم، فإما أن يروه عاجال، وإما أن أصرف عنهم سوءا، وإما أن أدخره هلم يف اآلخرة، يا داود 

 إله إال اهللا وحده ال شريك له صادقا هبا، فهو معي يف جنيت وكراميت، ومن لقيين وقد كب من أمة حممد يشهد أن ال
حممدا أو كذب مبا جاء به، واستهزأ بكتايب صببت عليه يف قربه العذاب صبا، وضربت املالئكة وجهه ودبره عند 

  ).١(منشره من قربه، مث أدخله يف الدرك االسفل من النار 
أخربنا الشريف أبو الفتح العمري، ثنا عبد الرمحن بن أيب شريح اهلروي، ثنا حيىي بن حممد بن : يوقال احلافظ البيهق

يعين ابن حممد بن جبري بن  -، حدثين حممد بن عمر بن سعيد ]الربعي [ صاعد، ثنا عبد اهللا بن شبيب أبو سعيد 
مسعت أيب جبري بن : أبيها عن أبيه قالحدثتين أم عثمان بنت سعيد بن حممد بن جبري بن مطعم، عن : قال -مطعم 

ملا بعث اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم وظهر أمره مبكة، خرجت إىل الشام، فلما كنت ببصرى أتتىن : مطعم يقول
  فتعرف هذا: نعم، قالوا: أمن احلرم أنت ؟ قلت: مجاعة من النصارى فقالوا يل

أنظر هل ترى : لوين ديرا هلم فيه متاثيل وصور، فقالوا يلفأخذوا بيدي فأدخ: نعم، قال: الذي تنبأ فيكم ؟ قلت
ال أرى صورته، فأدخلوين ديرا أكرب من ذلك : صورة هذا النيب الذي بعث فيكم ؟ فنظرت فلم أر صورته، قلت
انظر هل ترى صورته ؟ فنظرت فإذا أنا بصفة : الدير، فإذا فيه متاثيل وصورا أكثر مما يف ذلك الدير، فقالوا يل

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصورته، وإذا أنا بصفة أيب بكر وصورته وهو آخذ بعقب رسول اهللا صلى اهللا عليه رسو
وأشاروا إىل صفة رسول اهللا صلى اهللا عليه  -هو هذا ؟ : نعم، قالوا: هل ترى صفته ؟ قلت: وسلم، فقالوا يل

نشهد أن هذا : نعم، قالوا: ذي آخذ بعقبه ؟ قلتأتعرف هذا ال: نعم، أشهد أنه هو، قالوا) اللهم: (قلت -وسلم 



  ).٢(صاحبكم وأن هذا اخلليفة من بعده 
  ورواه البخاري يف التاريخ عن حممد غري منسوب، عن حممد بن عمر هذا باسناده

__________  
  .٣٨١ - ٣٨٠/  ١دالئل النبوة ج ) ١(
  .١٧٩/  ١/  ١ريخ الكبري والبخاري يف التا ٣٨٥ - ٣٨٤/  ١رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

وقد ذكرنا يف كتابنا التفسري عند قوله * إنه مل يكن نيب إال بعده نيب إال هذا النيب : فذكره خمتصرا، وعنده فقالوا
الذين يتبعون الرسول النيب االمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واالجنيل : * (تعاىل يف سورة االعراف
  .اآلية) * اهم عن املنكريأمرهم باملعروف وينه

بعثت أنا ورجل من : ذكرنا ما أورده البيهقي وغريه من طريق أيب أمامة الباهلي، عن هشام بن العاص االموي قال
حني ذكروا اهللا عز ) ١(قريش إىل هرقل صاحب الروم ندعوه إىل االسالم، فذكر اجتماعهم به وأن عرفته تنغصت 

ستدعاهم بعد ثالث فدعا بشئ حنو الربعة العظيمة فيها بيوت صغار عليها أبواب، وجل، فأنزهلم يف دار ضيافته مث ا
وإذا فيها صور االنبياء ممثلة يف قطع من حرير من آدم إىل حممد صلوات اهللا عليهم أمجعني، فجعل خيرج هلم واحدا 

ل اهللا صلى اهللا عليه واحدا وخيربهم عنه، وأخرج هلم صورة آدم مث نوح مث إبراهيم مث تعجل إخراج صورة رسو
أتعرفون هذا ؟ : مث فتح بابا آخر فإذا فيها صورة بيضاء، وإذا واهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال: وسلم قال

  نعم: واهللا إنه هلو ؟ قلنا: واهللا يعلم أنه قام قائما مث جلس وقال: وبكينا قال: نعم، حممد رسول اهللا، قال: قلنا
أما إنه كان آخر البيوت ولكين عجلته لكم النظر ما : يه، فأمسك ساعة ينظر إليها مث قالإنه هلو كما ننظر إل

من أين لك : عندكم، مث ذكر متام احلديث يف إخراجه بقية صور االنبياء وتعريفه إيامها هبم، وقال يف آخره قلنا له
نا رأينا صورة نبينا عليه السالم مثله، هذه الصور ؟ النا نعلم أهنا ما على صورت عليه االنبياء عليهم السالم، ال

إن آدم عليه السالم سأل ربه أن يريه االنبياء من ولده، فأنزل عليه صورهم، فكانت يف خزانة آدم عليه : فقال
أما واهللا إن : السالم عند مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنني من مغرب الشمس فدفعها إىل دانيال، مث قال

مث أجازنا فأحسن جائزتنا : ن ملكي، وأين كنت عبدا الشركم ملكة حىت أموت، قالنفسي طابت باخلروج م
: فبكى أبو بكر فقال: وسرحنا، فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه حدثناه مبا رأينا وما قال لنا وما أجازنا، قال

وسلم أهنم واليهود جيدون نعت حممد أخربنا رسول اهللا صلى اهللا عليه : مسكني لو أراد اهللا به خريا لفعل مث قال
  ).٢(صلى اهللا عليه وسلم عندهم 

مسعت زيد بن عمرو بن نفيل : حدثين علي بن عيسى احلكيمي عن أبيه، عن عامر بن ربيعة قال: وقال الواقدي
شهد أنا أنتظر نبيا من ولد إمساعيل، مث من بين عبد املطلب وال أراين أدركه وأنا أو من به وأصدقه وأ: يقول

  .برسالته، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مين السالم، وسأخربك ما نعته حىت ال خيفي عليك
هو رجل ليس بالطويل وال بالقصري، وال بكثري الشعر وال بقليله، وليست تفارق عينيه محرة، : هلم، قال: قلت

قوم منها ويكرهون ما جاء به حىت يهاجر إىل  وخامت النبوة بني كتفيه، وامسه أمحد، وهذا البلد مولده ومبعثه مث خيرجه
  يثرب

__________  
  .وأن غرفته تنفضت: يف البيهقي) ١(



  .وهو مناسب أكثر
  .وابن كثري يف التفسري ٣٩٠ - ٣٨٦/  ١رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(

ليهود والنصارى فيظهر أمره، فإياك أن ختدع عنه، فإين طفت البالد كلها أطلب دين إبراهيم، فكل من سأل من ا
  .قال عامر بن ربيعة* هذا الدين وذاك، وينعتونه مثل ما نعته لك،، ويقولون مل يبق نيب غريه : واجملوس يقولون

  فلما أسلمت أخربت النيب صلى اهللا عليه وسلم، قول زيد بن عمرو بن نفيل
  .يسحب ذيوال قد رأيته يف اجلنة: واقرائه منه السالم، فرد عليه السالم وترحم عليه، وقال

فمن املعنوية إنزال القرآن عليه، وهو أعظم املعجزات، وأهبر اآليات، : كتاب دالئل النبوة وهي معنوية وحسية
وأبني احلجج الواضحات، ملا اشتمل عليه من التركيب املعجز الذي حتدى به االنس واجلن أن يأتوا مبثله فعجزوا 

  .هعن ذلك، مع توافر دواعي أعدائه على معارضت
وفصاحتهم وبالغتهم، مث حتداهم بعشر سور منه فعجزوا، مث تنازل إىل التحدي بسورة من مثله، فعجزوا عنه وهم 

قل لئن اجتمعت : * (يعلمون عجزهم وتقصريهم عن ذلك، وأن هذا ما ال سبيل الحد إليه أبدا، قال اهللا تعاىل
]  ٨٨: االسراء) * [ ولو كان بعضهم لبعض ظهريا االنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله

أم يقولون تقوله بل ال يؤمنون فليأتوا حبديث مثله إن كانوا : * (وهذه اآلية مكية وقال يف سورة الطور وهي مكية
أي إن كنتم صادقني يف أنه قاله من عنده فهو بشر مثلكم فأتوا مبثل ما جاء به فإنكم ]  ٣٣: الطور) * [ صادقني

  .همثل
وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة : * (-معيدا للتحدي  -وقال تعاىل يف سورة البقرة وهي مدنية 

من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن كنتم صادقني، فان مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار اليت وقودها الناس 
أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله : * (وقال تعاىل]  ٢٤ - ٢٣: البقرة) * [ واحلجارة أعدت للكافرين

  .مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني
]  ١٤ - ١٣: هود) * [ فان مل يستجيبوا لكم فاعلموا أمنا أنزل بعلم اهللا وأن ال إله إال هو فهل أنتم مسلمون

رى من دون اهللا ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل الكتاب ال ريب وما كان هذا القرآن أن يفت: * (وقال تعاىل
بل * أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اهللا إن كنتم صادقني * فيه من رب العاملني 

: يونس) * [ الظاملني كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملا يأهتم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة
فبني تعاىل أن اخللق عاجزون عن معارضة هذا القرآن، بل عن عشر سور مثله، بل عن سورة منه، ]  ٣٩ - ٣٧

  أي فإن مل تفعلوا يف املاضي ولن) * فان مل تفعلوا ولن تفعلوا: * (وأهنم ال يستطيعون ذلك أبدا كما قال تعاىل
ان وهو أنه ال ميكن معارضتهم له ال يف احلال وال يف املآل، ومثل هذا تستطيعوا ذلك يف املستقبل، وهذا حتد ث

التحدي إمنا يصدر عن واثق بأن ما جاء به ال ميكن للبشر معارضته وال االتيان مبثله، ولو كان من متقول من عند 
ب أن حممدا نفسه خلاف أن يعارض، فيفتضح ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له، ومعلوم لكل ذي ل

صلى اهللا عليه وسلم من أعقل خلق اهللا بل أعقلهم وأكملهم على االطالق يف نفس االمر، فما كان ليقدم على هذا 
  االمر إال وهو عامل بأنه ال ميكن معارضته،

ظري وهكذا وقع، فإنه من لدن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل زماننا هذا مل يستطيع أحد أن يأيت بنظريه وال ن
سورة منه، وهذا ال سبيل إليه أبدا، فإنه كالم رب العاملني الذي ال يشبهه شئ من خلقه ال يف ذاته وال يف صفاته وال 



وإذا تتلى : * (يف أفعاله، فأىن يشبه كالم املخلوقني كالم اخلالق ؟ وقول كفار قريش الذي حكاه تعاىل عنهم يف قوله
كذب منهم ]  ٣١: االنفال) * [ لقلنا مثل هذا إن هذا إال أساطري االولني عليهم آياتنا قالوا قد مسعنا لو نشاء

دعوى باطلة بال دليل وال برهان وال حجة وال بيان، ولو كانوا صادقني التوا مبا يعارضه، بل هم يعلمون كذب 
: الفرقان) * [ يالأساطري االولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأص* (أنفسهم، كما يعلمون كذب أنفسهم يف قوهلم 

أي ]  ٦: الفرقان) * [ قل أنزله الذي يعلم السر يف السموات واالرض إنه كان غفورا رحيما* (قال اهللا تعاىل ]  ٥
أنزله عامل اخلفيات، رب االرض والسموات، الذي يعلم ما كان وما يكون وما مل يكن لو كان كيف يكون، فانه 

مي، الذي كان ال حيسن الكتابة وال يدريها بالكلية، وال يعلم شيئا من علم تعاىل أوحى إىل عبده ورسوله النيب اال
االوائل وأخبار املاضني، فقص اهللا عليه خرب ما كان وما هو كائن على الوجه الواقع سواء بسواء، وهو يف ذلك 

ك من أنباء الغيب تل: * (يفصل بني احلق والباطل الذي اختلف يف إيراده مجلة الكتب املتقدمة، كما قال تعاىل
كذلك نقص : * (وقال تعاىل) * نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت وال قومك من قبل هذا فاصرب إن العاقبة للمتقني

من أعرض عنه فانه حيمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء * عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا 
  وأنزلنا عليك الكتاب باحلق: * (وقال تعاىل]  ١٠٠ - ٩٩: طه) * [ هلم يوم القيامة محال

وما كنت تتلو من قبله من : * (اآلية وقال تعاىل]  ٤٨: املائدة) * [ مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه
نا إال بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم وما جيحد بآيات* كتاب وال ختطه بيمينك إذا الرتاب املبطلون 

أو مل يكفهم أنا أنزلنا * وقالوا لوال أنزل عليه آيات من ربه قل إمنا اآليات عند اهللا وإمنا أنا نذير مبني * الظاملون 
قل كفى باهللا بيين وبينكم شهيدا يعلم ما يف * عليك الكتاب يتلى عليهم إن يف ذلك لرمحة وذكرى لقوم يؤمنون 

فبني ] *  ٥٢ - ٤٧: العنكبوت) * [ ل وكفروا باهللا اولئك هم اخلاسرونالسموات واالرض والذين آمنوا بالباط
تعاىل أن نفس إنزال هذا الكتاب املشتمل على علم ما كان وما يكون وحكم ما هو كائن بني الناس على مثل هذا 

الذين ال يرجون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال : * (النيب االمي وحده، كان من الداللة على صدقه، وقال تعاىل
لقاءنا ائت بقرآن غري هذا أو بدله قل ما يكون يل أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إال ما يوحى إيل إين أخاف إن 

قل لو شاء اهللا ما تلوته عليكم وال أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفال * عصيت ريب عذاب يوم عظيم 
يقول ]  ١٧ - ١٥: يونس) * [  كذبا أو كذب بآياته إنه ال يفلح اجملرمونومن أظلم ممن افترى على اهللا* تعقلون 

إين ال أطيق تبديل هذا من تلقاء نفسي، وإمنا اهللا عز وجل هو الذي ميحو ما يشاء ويثبت وأنا مبلغ عنه، وأنتم : هلم
  ،تعلمون صدقي فيما جئتكم به، الين نشأت بني أظهركم وأنتم تعلمون نسيب وصدقي وأمانيت

وأين مل أكذب على أحد منكم يوما من الدهر، فكيف يسعين أن أكذب على اهللا عز وجل، مالك الضر والنفع، 
الذي هو على كل شئ قدير، وبكل شئ عليم ؟ وأي ذنب عنده أعظم من الكذب عليه، ونسبة ما ليس منه إليه، 

، مث لقطعنا منه الوتني، فما منكم من أحد عنه ولو تقول علينا بعض االقاويل، الخذنا منه باليمني: * (كما قال تعاىل
أي لو كذب علينا النتقمنا منه أشد االنتقام، وما استطاع أحد من أهل االرض أن حيجزنا عنه ومينعنا ) * حاجزين

ومن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحى إيل ومل يوح إليه شئ، ومن قال سأنزل مثل ما : * (منه، وقال تعاىل
  نزل اهللا ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطو أيديهم أخرجواأ

 ٩٣: االنعام) * [ أنفسكم اليوم جتزون عذاب اهلون مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق وكنتم عن آياته تستكربون
) * لقرآن النذركم به ومن بلغقل أي شئ أكرب شهادة قل اهللا شهيد بيين وبينكم وأوحى إيل هذا ا: * (وقال تعاىل] 
وهذا الكالم فيه االخبار بأن اهللا شهيد على كل شئ، وأنه تعاىل أعظم الشهداء، وهو مطلع علي ]  ١٩: االنعام[ 



وعليكم فيما جئتكم به عنه، وتتضمن قوة الكالم قسما به أنه قد أرسلين إىل اخللق النذرهم هبذا القرآن، فمن بلغه 
ومن يكفر به من االحزاب فالنار موعده فال تك يف مرية منه إنه احلق من ربك : * (ا قال تعاىلمنهم فهو نذير له كم

ففي هذا القرآن من االخبار الصادقة عن اهللا ومالئكته وعرشه ]  ١٧: هود) * [ ولكن أكثر الناس ال يؤمنون
ظيمة كثرية مربهنة باالدلة القطعية وخملوقاته العلوية والسفلية كالسموات واالرضني وما بينهما وما فيهن أمور ع

ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل : * (املرشدة إىل العلم بذلك من جهة العقل الصحيح، كما قال تعاىل
وتلك االمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال : * (وقال تعاىل]  ٨٩: االسراء) * [ فأىب أكثر الناس اال كفورا

ولقد صرفنا للناس يف هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون : * (وقال تعاىل]  ٤٣: كبوتالعن) * [ العاملون
ويف القرآن العظيم االخبار عما مضى على الوجه احلق ]  ٢٧: الزمر) * [ قرآنا عربيا غري ذي عوج لعلهم يتقون

يعرف الكتابة، ومل يعان يوما وبرهانه ما يف كتب أهل الكتاب من ذلك شاهدا له، مع كونه نزل على رجل أمي، ال 
من الدهر شيئا من علوم االوائل، وال أخبار املاضني، فلم يفجأ الناس إال بوحي إليه عما كان من االخبار النافعة، 

اليت ينبغي أن تذكر لالعتبار هبا من أخبار االمم مع االنبياء، وما كان منهم من أمورهم معهم، وكيف جنى اهللا 
افرين، بعبارة ال يستطيع بشر أن يأيت مبثلها أبد اآلبدين، ودهر الداهرين، ففي مكان تقص املؤمنني وأهلك الك

القصة موجزة يف غاية البيان والفصاحة، وتارة تبسط، فال أحلى وال أجلى وال أعلى من ذلك السياق حىت كأن 
وما كنت جبانب الطور إذ نادينا * (: التايل أو السامع مشاهد ملا كان، حاضر له، معاين للخرب بنفسه كما قال تعاىل
: * وقال تعاىل]  ٤٤: آل عمران) * [ ولكن رمحة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون

  وما كنت لديهم إذ يلقون أقالمهم أيهم يكفل مرمي وما كنت(
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك * (يف سورة يوسف، : وقال تعاىل]  ٤٤: آل عمران) * [ لديهم إذا خيتصمون

  وما أكثر الناس ولو حرصت* وما كنت لديهم إذ أمجعوا أمرهم وهم ميكرون 
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

لقد كان * (إىل أن قال يف آخرها ]  ١٠٢: يوسف) * [ وما تسأهلم عليه من أجر إن هو إال ذكر للعاملني* مبؤمنني 
كل شئ وهدى ورمحة يف قصصهم عربة الوىل االلباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بني يديه وتفصيل 

وقالوا لوال يأتينا بآية من ربه أو مل تأهتم بينة ما يف الصحف : * (وقال تعاىل]  ١١١: يوسف) * [ لقوم يؤمنون
قل أرأيتم إن كان من عند اهللا مث كفرمت به من أضل ممن هو يف شقاق : * (وقال تعاىل]  ١٣٣: طه) * [ االوىل

) * [ نفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أو مل يكف بربك أنه على كل شئ شهيدبعيد، سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أ
القرآن وصدقه وصدق من جاء به مبا خيلقه يف اآلفاق من : وعد تعاىل أنه سيظهر اآليات]  ٥٣ - ٥٢: فصلت

شبههم، اآليات الدالة على صدق هذا الكتاب، ويف نفس املنكرين له املكذبني ما فيه حجة عليهم وبرهان قاطع ل
أو مل يكف بربك أنه : * (حىت يستيقنوا أنه منزل من عند اهللا على لسان الصادق، مث أرشد إىل دليل مستقل بقوله

أي يف العلم بأن اهللا يطلع على هذ االمر كفاية يف صدق هذا املخرب عنه، ]  ٥٣: فصلت) * [ على كل شئ شهيد
  .ما تقدم بيان ذلكإذ لو كان مفتريا عليه لعاجله بالعقوبة البليغة ك

ويف هذا القرآن إخبار عما وقع يف املستقبل طبق ما وقع سواء بسواء، وكذلك يف االحاديث حسب ما قررناه يف 
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون يف : * (كتابنا التفسري، وما سنذكره من املالحم والفنت كقوله تعاىل

وهذه السورة من أوائل ما نزل مبكة ]  ٢٠: املزمل) * (ن يف سبيل اهللاالرض يبتغون من فضل اهللا وآخرون يقاتلو
سيهزم اجلمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم : * (وكذلك قوله تعاىل يف سورة اقتربت وهي مكية بال خالف

مور إىل أمثال هذا من اال* وقع مصداق هذه اهلزمية يوم بدر بعد ذلك ]  ٤٥: القمر) * [ والساعة أدهى وأمر
ويف القرآن * البينة الواضحة، وسيأيت فصل فيما أخرب به من االمور اليت وقعت بعده عليه السالم طبق ما أخرب به 

  االحكام العادلة أمرا وهنيا، املشتملة على احلكم البالغة اليت إذا تأملها ذو
حيم بعباده، الذي يعاملهم بلطفه ورمحته، الفهم والعقل الصحيح قطع بأن هذه االحكام إمنا أنزهلا العامل باخلريات، الر

أي صدقا يف االخبار وعدال يف ]  ١١٥: االنعام) * [ ومتت كلمة ربك صدقا وعدال* (وإحسانه، قال تعاىل 
أي ]  ١: هود) * [ آلر كتاب أحكمت آياته مث فصلت من لدن حكيم خبري* (االوامر والنواهي، وقال تعاىل 

أي ]  ٢٨: الفتح) * [ هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق* (وقال تعاىل أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، 
هو كتاب : وهكذا روي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه أنه قال لكميل بن زياد* العلم النافع والعمل الصاحل 

وهللا (تفسري مبا فيه كفاية وقد بسطنا هذا كله يف كتابنا ال* اهللا فيه خرب ما قبلكم، وحكم ما بينكم، ونبأ ما بعدكم 
من فصاحته، وبالغته، ونظمه، وتراكيبه، وأساليبه، وما تضمنه : فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثرية) احلمد واملنة

من االخبار املاضية واملستقبلة، وما اشتمل عليه من االحكام احملكمة اجللية، والتحدي ببالغة ألفاظة خيص فصحاء 
 -وهي أعظم يف التحدي عند كثري من العلماء  -اشتمل عليه من املعاين الصحيحة الكاملة العرب، والتحدي مبا 

  أهل[ يعم مجيع 

من امللتني، أهل الكتاب وغريهم من عقالء اليونان واهلند والفرس والقبط وغريهم من أصناف بين آدم ] االرض 
  .يف سائر االقطار واالمصار



از إمنا هو من صرف دواعي الكفرة عن معارضته مع إنكار ذلك، أو هو أن االعج: وأما من زعم من املتكلمني
سلب قدرهتم على ذلك، فقول باطل وهو مفرع على اعتقادهم أن القرآن خملوق، خلقه اهللا يف بعض االجرام، وال 

اهللا غري هذا كفر وباطل وليس مطابقا ملا يف نفس االمر، بل القرآن كالم : فرق عندهم بني خملوق وخملوق، وقوهلم
خملوق، تكلم به كما شاء تعاىل وتقدس وتنزه عما يقولون علوا كبريا، فاخللق كلهم عاجزون حقيقة ويف نفس االمر 

عن االتيان مبثله ولو تعاضدوا وتناصروا على ذلك، بل ال تقدر الرسل الذين هم أفصح اخللق وأعظم اخللق 
يبلغه الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا، أسلوب ] الذي  [وأكملهم، أن يتكلموا مبثل كالم اهللا وهذا القرآن 

كالمه ال يشبه أساليب كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأساليب كالمه عليه السالم احملفوظة عنه بالسند 
  الصحيح إليه ال يقدر أحد من الصحابة وال من بعدهم أن يتكلم

من املعاين بألفاظه الشريفة، بل وأسلوب كالم الصحابة أعلى من  مبثل أساليبه يف فصاحته وبالغته، فيما يرويه
  .أساليب كالم التابعني، وهلم جرا إىل زماننا

علماء السلف أفصح وأعلم، وأقل تكلفا، فيما يرونه من املعاين بألفاظهم من علماء اخللف وهذا يشهده من ] و [ 
ب يف زمن اجلاهلية، وبني أشعار املولدين الذين كانوا بعد له ذوق بكالم الناس كما يدرك تفاوت ما بني أشعار العر

حجاج، ثنا ليث، حدثين ] حدثنا : [ ذلك، وهلذا جاء احلديث الثابت يف هذا املعىن وهو فيما رواه االمام أمحد قائال
إال قد أعطي  ما من االنبياء نيب: سعيد بن أيب سعيد، عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

من اآليات ما مثله آمن عليه البشر، وإمنا كان الذي أوتيت وحيا أوحاه اهللا إيل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
  ).١(القيامة 

  .وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث الليث بن سعد به
دقه وصحة ما جاء به عن ربه ومعىن هذا أن االنبياء عليهم السالم كل منهم قد أويت من احلجج والدالئل على ص

ما فيه كفاية وحجة لقومه الذين بعث إليهم سواء آمنوا به ففازوا بثواب إمياهنم أو جحدوا فاستحقوا العقوبة، 
وإمنا كان الذي أوتيت، أي جله وأعظمه، الوحي الذي أوحاه إليه، وهو القرآن، احلجة املستمرة الدائمة : وقوله

ن الرباهني اليت كانت لالنبياء انقرض زماهنا يف حياهتم ومل يبق منها إال اخلرب عنها، وأما القائمة يف زمانه وبعده، فإ
القرآن فهو حجة قائمة كأمنا يسمعه السامع من يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحجة اهللا قائمة به يف حياته 

القيامة، أي الستمرار ما آتاين اهللا من احلجة فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم : عليه السالم وبعد وفاته، وهلذا قال
  .البالغة والرباهني الدامغة، فلهذا يكون يوم القيامة أكثر االنبياء تبعا

__________  
  .٤٩٨١أخرجه البخاري يف فضائل القرآن حديث ) ١(

  .وأعاده يف االعتصام عن عبد العزيز بن عبد اهللا
  .باب) ٧١(وأخرجه مسلم يف االميان 

  .عن قتيبة بن سعيد ١٣٤/  ١ص  ٢٣٩حديث 
  .٤٥١، ٣٤١/  ٢واالمام أمحد يف مسنده ج 

  فصل
ومن الدالئل املعنوية أخالقه عليه السالم الطاهرة، وخلقه الكامل، وشجاعته وحلمه وكرمه وزهده وقناعته وإيثار 

  .ومجيل صحبته، وصدقه وأمانته، وتقواه وعبادته، وكرم أصله، وطيب مولده ومنشئه ومرباه



كما قدمناه مبسوطا يف مواضعه، وما أحسن ما ذكره شيخنا العالمة أبو العباس بن تيمية رمحه اهللا يف كتابه الذي رد 
فيه على فرق النصارى واليهود وما أشبههم من أهل الكتاب وغريهم، فإنه ذكر يف آخره دالئل النبوة، وسلك فيها 

  .ن تأمله وفهمهمسالك حسنة صحيحة منتجة بكالم بليغ خيضع له كل م
فصل وسرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأخالقه وأقواله وأفعاله من آياته، أي : قال يف آخر هذا الكتاب املذكور

  .من دالئل نبوته
قال وشريعته من آياته، وأمته من آياته، وعلم أمته من آياته، ودينهم من آياته، وكرامات صاحلي أمته من آياته، 

ريته من حني ولد إىل أن بعث، ومن حني بعث إىل أن مات، وتدبر نسبه وبلده وأصله وفصله، وذلك يظهر بتدبر س
فإنه كان من أشرف أهل االرض نسبا من صميم ساللة إبراهيم، الذي جعل اهللا يف ذريته النبوة والكتاب، فلم يأت 

 التوراة هذا وهذا، وبشر يف التوراة إمساعيل وإسحاق، وذكر يف: بعد إبراهيم نيب إال من ذريته، وجعل اهللا له ابنني
مبا يكون من ولد إمساعيل، ومل يكن من ولد إمساعيل من ظهر فيه ما بشرت به النبوات غريه، ودعا إبراهيم لذرية 

  .إمساعيل بأن يبعث اهللا فيهم رسوال منهم
ش، ومن مكة أم القرى مث الرسول صلى اهللا عليه وسلم من قريش صفوة بين إبراهيم، مث من بين هاشم صفوة قري

وبلد البيت الذي بناه إبراهيم ودعا الناس إىل حجه، ومل يزل حمجوبا من عهد إبراهيم، مذكروا يف كتب االنبياء 
  .بأحسن وصف

] ومكارم االخالق [ وكان صلى اهللا عليه وسلم من أكمل الناس تربية ونشأة، مل يزل معروفا بالصدق والرب 
م وكل وصف مذموم، مشهودا له بذلك عند مجيع من يعرفه قبل النبوة، ومن آمن به والعدل وترك الفواحش والظل

ومن كفر بعد النبوة، وال يعرف له شئ يعاب به ال يف أقواله وال يف أفعاله وال أخالقه، وال جرب عليه كذبة قط، 
وأمجعها للمحاسن وال ظلم وال فاحشة، وقد كان صلى اهللا عليه وسلم خلقه وصورته من أحسن الصور وأمتها 

  الدالة على كماله، وكان أميا من قوم أميني ال يعرف هو وال هم ما يعرفه
التوراة واالجنيل، ومل يقرأ شيئا من علوم الناس، وال جالس أهلها، ومل يدع نبوة إىل أن أكمل ] من [ أهل الكتاب 

 يسمع االولون واآلخرون بنظريه، وأخرب له أربعني سنة، فأتى بأمر هو أعجب االمور وأعظمها، وبكالم مل] اهللا [ 
بأمر مل يكن يف بلده وقومه من يعرف مثله، مث أتبعه أتباع االنبياء وهم ضعفاء الناس، وكذبه أهل الرياسة وعادوه، 

وسعوا يف هالكه من اتبعه بكل طريق، كما كان الكفار يفعلون باالنبياء وأتباعهم، والذين أتبعوه مل يتبعوه لرغبة وال 
رهبة فإنه مل يكن عنده مال يعطيهم، وال جهات يوليهم إياها، وال كان له سيف، بل كان السيف واجلاه واملال مع ل

  أعدائه وقد آذوا أتباعه بأنواع االذى وهم صابرون حمتسبون ال يرتدون عن دينهم، ملا خالط قلوهبم

م فيجتمع يف املوسم قبائل العرب فيخرج من حالوة االميان واملعرفة، وكانت مكة حيجها العرب من عهد إبراهي
إليهم يبلغهم الرسالة، ويدعوهم إىل اهللا صابرا على ما يلقاه من تكذيب املكذب، وجفاء اجلايف، وإعراض املعرض، 

إىل أن اجتمع بأهل يثرب وكانوا جريان اليهود، وقد مسعوا أخباره منهم وعرفوه فلما دعاهم علموا أنه النيب املنتظر 
ربهم به اليهود، وكانوا مسعوا من أخباره أيضا ما عرفوا به مكانته فإن أمره كان قد انتشر وظهر يف بضع الذى خي

  .عشرة سنة
فآمنوا به وبايعوه على هجرته، وهجرة أصحابه إىل بلدهم، وعلى اجلهاد معه، فهاجر هو ومن اتبعه إىل املدينة، وهبا 

نيوية، وال برهبة إال قليال من االنصار أسلموا يف الظاهر مث حسن املهاجرون واالنصار ليس فيهم من آمن برغبة د
إسالم بعضهم، مث أذن له يف اجلهاد، مث أمر به، ومل يزل قائما بأمر اهللا على أكمل طريقة وأمتها، من الصدق والعدل 



  .والوفاء
وأوفاهم بالعهد مع ال حيفظ له كذبة واحدة، وال ظلم الحد، وال غدر بأحد، بل كان أصدق الناس وأعدهلم 

وخوف، وغىن وفقر، وقدرة وعجز، ومتكن وضعف، وقلة وكثرة، ] وأمن [ اختالف االحوال، من حرب وسلم، 
وظهور على العدو تارة، وظهور العدو تارة، وهو على ذلك كله الزم الكمل الطرق وأمتها، حىت ظهرت الدعوة يف 

ن، ومن أخبار الكهان، وطاعة املخلوق يف الكفر باخلالق، مجيع أرض العرب اليت كانت مملوءة من عبادة االوثا
  وسفك الدماء احملرمة، وقطيعة االرحام، ال يعرفون آخرة وال

: معادا، فصاروا أعلم أهل االرض وأدينهم وأعدهلم وأفضلهم، حىت أن النصارى ملا رأوهم حني قدموا الشام قالوا
  .ما كان الذين صحبوا املسيح أفضل من هؤالء

  .آثار علمهم وعملهم يف االرض وآثار غريهم تعرف العقالء فرق ما بني االمرين وهذه
وهو صلى اهللا عليه وسلم مع ظهور أمره، وطاعة اخللق له، وتقدميهم له على االنفس واالموال، مات ومل خيلف 

ثني وسقا من شعري درمها وال دينارا، وال شاة وال بعريا، إال بغلته وسالحه ودرعه مرهونة عند يهودي على ثال
ابتاعها الهله، وكان بيده عقار ينفق منه على أهله، والباقي يصرفه يف مصاحل املسلمني، فحكم بأنه ال يورث وال 

يأخذ ورثته شيئا من ذلك وهو يف كل وقت يظهر من عجائب اآليات وفنون الكرامات ما يطول وصفه، وخيربهم 
هم عن املنكر، وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث، ويشرع مبا كان وما يكون، ويأمرهم باملعروف وينها

الشريعة شيئا بعد شئ، حىت أكمل اهللا دينه الذي بعثه به، وجاءت شريعته أكمل شريعة، مل يبق معروف تعرف 
ر به، وال ليته مل يأم: العقول أنه معروف إال أمر به، وال منكر تعرف العقول أنه منكر إال هنى عنه، مل يأمر بشئ فقيل

ليته مل ينه عنه، وأحل هلم الطيبات مل حيرم منها شيئا كما حرم يف شريعة غريه، وحرم اخلبائث مل : هنى عن شئ فقيل
حيل منها شيئا كما استحل غريه، ومجع حماسن ما عليه االمم، فال يذكر يف التوراة واالجنيل والزبور نوع من اخلرب 

خر إال وقد جاء به على أكمل وجه، وأخرب بأشياء ليست يف الكتب وليس يف عن اهللا وعن املالئكة وعن اليوم اآل
الكتب إجياب لعدل وقضاء بفضل وندب إىل الفضائل وترغيب يف احلسنات إال وقد جاء به ومبا هو أحسن منه، 

احلدود  وإذا نظر اللبيب يف العبادات اليت شرعها وعبادات غريه من االمم ظهر له فضلها ورجحاهنا، وكذلك يف
  واالحكام وسائر الشرائع، وأمته

أكمل االمم يف كل فضيلة، وإذا قيس علمهم بعلم سائر االمم ظهر فضل علمهم، وإن قيس دينهم وعبادهتم 
وطاعتهم هللا بغريهم ظهر أهنم أدين من غريهم، وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم يف سبيل اهللا وصربهم على املكاره 

م جهادا وأشجع قلوبا، وإذا قيس سخاؤهم وبرهم ومساحة أنفسهم بغريهم، ظهر أهنم يف ذات اهللا، ظهر أهنم أعظ
  .أسخى وأكرم من غريهم

  وهذه الفضائل
به نالوها، ومنه تعلموها، وهو الذي أمرهم هبا، مل يكونوا قبال متبعني لكتاب جاء هو بتكميله، كما جاء املسيح 

يح وعلومهم بعضها من التوراة، وبعضها من الزبور، وبعضها من بتكميل شريعة التوراة، فكانت فضائل أتباع املس
النبوات، وبعضها من املسيح وبعضها ممن بعده من احلواريني ومن بعض احلواريني، وقد استعانوا بكالم الفالسفة 

ين يف دين املسيح أمورا من أمور الكفار املتناقضة لد -دين املسيح ] من [ ملا غريوا  -وغريهم حىت أدخلوا 
  .املسيح

وأما أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فلم يكونوا قبله يقرؤن كتابا، بل عامتهم ما آمنوا مبوسى وعيسى وداود 



والتوراة واالجنيل والزبور إال من جهته، وهو الذي أمرهم أن يؤمنوا جبميع االنبياء، ويقروا جبميع الكتب املنزلة من 
قولوا آمنا باهللا وما : * (د من الرسل، فقال تعاىل يف الكتاب الذي جاء بهعند اهللا، وهناهم عن أن يفرقوا بني أح

أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واالسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون 
تولوا فإمنا هم يف  من رهبم ال نفرق بني أحد منهم وحنن له مسلمون فان آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن

آمن الرسول مبا أنزل : * (وقال تعاىل]  ١٣٧ - ١٣٦: البقرة) * [ شقاق فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم
إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله، وقالوا مسعنا وأطعنا، 

 - ٢٨٥: البقرة) * [  نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبتغفرانك ربنا وإليك املصري، ال يكلف اهللا
وأمته عليه السالم ال يستحلون أن يوجدوا شيئا من الدين غري ما جاء به، وال يبتدعون بدعة ما * اآلية ]  ٢٨٦

  .االنبياء وأممهم أنزل اهللا هبا من سلطان، وال يشرعون من الدين ما مل يأذن به اهللا، لكن ما قصه عليهم من أخبار
اعتربوا به، وما حدثهم أهل الكتاب موافقا ملا عندهم صدقوه، وما مل يعلم صدقه وال كذبه أمسكوا عنه، وما عرفوا 

بأنه باطل كذبوه، ومن أدخل يف الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة اهلند والفرس واليونان أو غريهم، كان 
  .عندهم من أهل االحلاد واالبتداع

ذا هو الدين الذي كان عليه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والتابعون، وهو الذي عليه أئمة الدين وه
الذين هلم يف االمة لسان صدق، وعليه مجاعة املسلمني وعامتهم، ومن خرج عن ذلك كان مذموما مدحورا عند 

  الذذين قال اجلماعة، وهو مذهب أهل السنة واجلماعة، الظاهرين إىل قيام الساعة،
ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خالفهم وال من : " فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  وقد يتنازع بعض املسلمني مع اتفاقهم على هذا االصل الذي هو) ١" (خذهلم حىت تقوم الساعة 
__________  

  ).٢٢١٥(ص  ١٩ديث احل) ٥(احلديث أخرجه ملسم يف كتاب الفنت باب ) ١(
  .عن أيب الربيه وقتيبة عن محاد بن زيد به

دين الرسل عموما، ودين حممد صلى اهللا عليه وسلم خصوصا، ومن خالف يف هذا االصل كان عندهم ملحدا 
مذموما، ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا دينا ما قام به أكابر علمائهم وعبادهم وقاتل عليه ملوكهم، ودان به 

، وهو دين مبتدع ليس هو دين املسيح، وال دين غريه من االنبياء، واهللا سبحانه أرسل رسله بالعلم النافع، مجهورهم
والعمل الصاحل، فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا واآلخرة، وإمنا دخل يف البدع من قصر يف اتباع االنبياء 

، ]من أمته [ هلدى ودين احلق، تلقى ذلك عنه املسلمون وملا بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم با* علما وعمال 
فكل علم نافع وعمل صاحل عليه أمة حممد، أخذوه عن نبيهم كما ظهر لكل عاقل أن أمته أكمل االمم يف مجيع 
الفضائل، العلمية والعملية، ومعلوم أن كل كمال يف الفرع املتعلم هو يف االصل املعلم، وهذا يقتضي أنه عليه 

إين رسول : " وهذه االمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا يف قوله* كان أكمل الناس علما ودينا  السالم
مل يكن كاذبا مفتريا، فإن هذا القول ال يقوله إال من هو من خيار الناس وأكملهم، إن كان " اهللا إليكم مجيعا 

من كمال علمه ودينه يناقض الشر واخلبث  صادقا، أو من هو من أشر الناس وأخبثهم إن كان كاذبا، وما ذكر
إين رسول اهللا : * (واجلهل، فتعني أنه متصف بغاية الكمال يف العلم والدين، وهذا يستلزم أنه كان صادقا يف قوله

الن الذي مل يكن صادقا إما أن يكون متعمدا للكذب أو خمطئا واالول يوجب ]  ١٥٨: االعراف) * [ إليكم مجيعا
غاويا، والثاين يقتضي أنه كان جاهال ضاال، وحممد صلى اهللا عليه وسلم كان عمله ينايف جهله،  أنه كان ظاملا



وكمال دينه ينايف تعمد الكذب، فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه مل يكن يتعمد الكذب ومل يكن جاهال يكذب بال 
  نزهه اهللا علم، وإذا انتفى هذا وذاك تعني أنه كان صادقا عاملا بأنه صادق وهلذا

والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن اهلوى، إن هو إال : * (عن هذين االمرين بقوله تعاىل
إنه لقول رسول كرمي ذي قوة عند ذي : * (وقال تعاىل عن امللك الذي جاء به]  ٤ - ١: النجم) * [ وحي يوحى

ولقد رآه باالفق : وما صاحبكم مبجنون: * (مث قال عنه]  ٢١ - ١٩: التكوير) * [ العرش مكني مطاع مث أمني
: التكوير) * [ املبني وما هو على الغيب بضنني، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إال ذكر للعاملني

ان وإنه لتنزيل رب العاملني، نزل به الروح االمني، على قلبك لتكون من املنذرين، بلس* (وقال تعاىل ]  ٢٧ - ٢٢
هل أنبئكم على من تنزل الشياطني، تنزل على كل أفاك : * (إىل قوله]  ١٩٥ - ١٩٢: الشعراء) * [ عريب مبني

بني سبحانه أن الشيطان إمنا ينزل على من ]  ٢٢٣ - ٢٢١: الشعراء) * [ أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون
لفجور، وال يقصد الصدق والعدل، فال يقترن يناسبه ليحصل به غرضه، فإن الشيطان يقصد الشر، وهو الكذب وا

كما قال ابن مسعود : إال مبن فيه كذب إما عمدا وإما خطأ وفجورا أيضا فإن اخلطأ يف الدين هو من الشيطان أيضا
واهللا ورسوله : أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن اهللا، وأن يكن خطأ فمين ومن الشيطان: ملا سئل عن مسألة

  إن رسول اهللا برئ من تنزل الشياطني عليه يف العمد واخلطأ، خبالف غري الرسول فإنه قدبريئان منه، ف

خيطئ ويكون خطؤه من الشيطان، وإن كان خطؤه مغفورا له، فإذا مل يعرف له خربا أخرب به كان فيه خمطئا، وال 
رمي، وهلذا قال يف اآلية االخرى عن أمرا أمر به كان فيه فاجرا علم أن الشيطان مل ينزل عليه وإمنا ينزل عليه ملك ك

إنه لقول رسول كرمي، وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون، وال بقول كاهن قليال ما تذكرون، تنزيل من : * (النيب
  ]. ٤٣ - ٤٠: احلاقة) * [ رب العاملني

  اقتربت الساعة وانشق: * (باب دالئل النبوة احلسية ومن أعظم ذلك كله انشقاق القمر املنري فرقتني، قال اهللا تعاىل
القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من 

وقد اتفق العلماء مع بقية االئمة على أن ]  ٥ - ١: القمر) * [ االنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغىن النذر
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد وردت االحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند انشقاق القمر كان يف عهد رس

  .االمة
سأل أهل مكة النيب : ثنا معمر عن قتادة عن أنس قال: حدثنا عبد الرزاق: قال االمام أمحد* رواية أنس بن مالك 

  ).١) * (نشق القمراقتربت الساعة وا: * (صلى اهللا عليه وسلم آية فانشق القمر مبكة فرقتني، فقال
  .ورواه مسلم عن حممد بن رافع عن عبد الرزاق

حدثين عبد اهللا بن عبد الوهاب، ثنا بشر بن املفضل، ثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أنس بن : وقال البخاري
  .حراء بينهمامالك أن أهل مكة سألوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقني، حىت رأوا 

  .وأخرجاه يف الصحيحني من حديث شيبان عن قتادة، ومسلم من حديث شعبة عن قتادة
حدثنا حممد بن كثري، ثنا سليمان بن كثري، عن حصني بن عبد الرمحن، عن حممد بن : رواية جبري بن مطعم قال أمحد
فرقة على هذا : يه وسلم فصار فرقتنيانشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عل: جبري بن مطعم، عن أبيه قال

  إن كان سحرنا فإنه ال: سحرنا حممد، فقالوا: اجلبل وفرقة على هذا اجلبل، فقالوا
__________  

  .٨٢/  ٤و  ٢٧٨، ٢٧٥/  ٣و  ٤٤٧، ٤١٣، ٣٧٧/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(



  .ن عن قتادة عن أنسعن شيبا ٣٦٢٧والبخاري يف املناقب حديث  ٢١٥٩/  ٤ومسلم يف صحيحه 
وأعاده يف تفسري  ١٨٣/  ٧عن سعيد بن أيب عروبة فتح الباري  ٣٨٦٨وأعاده يف كتاب مناقب االنصار حديث 

  .٦١٧/  ٨وانشق القمر فتح الباري 

  .عن حصني بن عبد الرمحن به) ١(ورواية ابن جرير والبيهقي من طرق * تفرد به أمحد * يستطيع أن يسحر الناس 
  ة بن اليمانرواية حذيف

: حدثين يعقوب، حدثين ابن علية، أنا عطاء بن السائب، عن أيب عبد الرمحن السلمي قال: قال أبو جعفر بن جرير
إن اهللا تعاىل : نزلنا املدائن فكنا منها على فرسخ فجاءت اجلمعة فحضر أيب وحضرت معه، فخطبنا حذيفة فقال

ن الساعة قد اقتربت، أال وإن القمر قد انشق، أال وإن الدنيا قد أال وإ) * إقتربت الساعة وانشق القمر: * (يقول
  .آذنت بفراق، أال وإن اليوم املضمار وغدا السباق

يا بين إنك جلاهل، إمنا هو السباق باالعمال، مث جاءت اجلمعة االخرى : أتستبق الناس غدا ؟ فقال: فقلت اليب
أال وإن الدنيا قد آذنت ) * قتربت الساعة وانشق القمرا: * (أال إن اهللا يقول: فحضرها فخطب حذيفة، فقال

بفراق، ورواه أبو زرعة الرازي يف كتاب دالئل النبوة من غري وجه عن عطاء بن السائب عن أيب عبد الرمحن عن 
أال وإن القمر قد انشق على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أال وإن املضمار وغدا : حذيفة فذكر حنوه، وقال

  .سباق، أال وإن الغاية النار، والسابق من سبق إىل اجلنةال
ثنا حيىي بن بكري، ثنا بكر، عن جعفر، عن عراك بن مالك، عن عبيد اهللا بن : رواية عبد اهللا بن عباس قال البخاري
  ).٢(انشق القمر يف زمان النيب صلى اهللا عليه وسلم : عبد اهللا بن عتبة عن ابن عباس قال

  .أيضا ومسلم من حديث بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة بهورواه البخاري 
ثنا ابن مثىن، ثنا عبد االعلى، ثنا داود بن أيب هند عن علي بن أيب طلحة عن ابن : قال ابن جرير -طريق أخرى 
قد مضى ذلك، : قال" اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر : " عباس يف قوله

  .قبل اهلجرة انشق القمر حىت رأوا شقيه كان
  .وروى العويف عن ابن عباس حنوا من هذا

ثنا أمحد بن عمرو البزار، ثنا حممد بن حيىي : وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس فقال أبو القاسم الطرباين
كسف القمر على  :القطيعي، ثنا حممد بن بكري، ثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية : * (سحر القمر، فنزلت: عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
  وقد يكون حصل للقمر مع انشقاقه كسوف فيدل على أن* وهذا سياق غريب ) * يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

  .انشقاقه إمنا كان يف ليايل إبداره واهللا أعلم
__________  

من طرق عن حصني، من طريق ابراهيم طهمان، وهشيم كالمها عن  ٢٦٨/  ٢رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .حصني بن عبد الرمحن

  ).٢١٥٩/  ٤(ص ) ٤٨(باب ح ) ٨(ومسلم يف املنافقني ) ٤٨٦٦(أخرجه البخاري عن التفسري ح ) ٢(

أنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن : البيهقيرواية عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب قال احلافظ أبو بكر 
[ ثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن االعمش : ثنا أبو العباس االصنم، ثنا العباس بن حممد الدوري: القاضي قاال



لك وقد كان ذ: قال) * اقتربت الساعة وانشق القمر: * (يف قوله] بن اخلطاب [ عن عبد اهللا بن عمر ] عن جماهد 
على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انشق فلقتني فلقة من دون اجلبل، وفلقة من خلف اجلبل فقال رسول اهللا 

وهكذا رواه مسلم والترمذي من طرق عن شعبة عن االعمش عن جماهد ) ١(اللهم أشهد : صلى اهللا عليه وسلم
  .حسن صحيح: مذيمسلم كرواية جماهد عن أيب معمر عن ابن مسعود وقال التر: قال

ثنا سفيان، عن ابن أيب جنيح، عن جماهد، عن أيب معمر عن ابن مسعود : رواية عبد اهللا بن مسعود قال االمام أمحد
انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شقتني حىت نظروا إليه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال

  ).٢(وسلم أشهدوا 
سلم من حديث سفيان بن عيينة، وأخرجاه من حديث االعمش عن إبراهيم عن أيب معمر عبد ورواه البخاري وم

  .اهللا بن سخربة عن ابن مسعود به
  .وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد اهللا مبكة: قال البخاري

عن أيب  حدثنا أبو عوانة عن املغرية: وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده أبو داود الطيالسي يف مسنده، فقال
انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت : الضحى، عن مسروق، عن عبد اهللا بن مسعود قال

  :فقالوا: هذا سحر ابن أيب كبشة، قال: قريش
  ).٣(فجاء السفار فقالوا ذلك : انظروا ما يأتينا به السفار فإن حممدا ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم، قال

، عن مغرية، )٤(قي عن احلاكم، عن االصم، عن ابن عباس الدوري، عن سعيد بن سليمان، عن هشيم وروى البيه
: أنشق القمر مبكة حىت صار فرقتني، فقالت كفار قريش أهل مكة: عن أيب الضحى عن مسروق عن عبد اهللا قال

د صدق، وإن كانوا مل يروا ما هذا سحر سحركم به ابن أيب كبشة، انظروا املسافرين فإن كانوا رأوا ما رأيتم فق
  .رأيناه: فقالوا -وقدموا من كل وجه  -فسئل السفار : رأيتم فهو سحر سحركم به، قال

حدثنا : وقال االمام أمحد) * * اقتربت الساعة وانشق القمر: * (فأنزل اهللا: ورواه ابن جرير من حديث املغرية وزاد
  مؤمل، عن

__________  
وما بني معكوفني يف احلديث من  ٢١٥٩/  ٤ومسلم يف صحيحه  ٢٦٧/  ٢الئل ج رواه البيهقي يف الد) ١(

  .الدالئل
 ٤٥٦/  ١ومن طريق االعمش عن ابراهيم عن أيب معمر ج  ٣٧٧/  ١رواه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

  .٣٨٦٩ويف مناقب االنصار ح ) ٣٦٢٦(وأخرجه البخاري يف كتاب التفسري ح 
  .٢١٥٨/  ٤ومسلم ج 

  .٢٦٦/  ٢والبيهقي يف دالئله ) ٢٣٤(اه أبو نعيم يف الدالئل رو) ٣(
  .هشام: ويف االصل ٢٦٦/  ٢من دالئل البيهقي ) ٤(

انشق القمر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : إسرائيل، عن مساك، عن إبراهيم، عن االسود عن عبد اهللا قال
  .وسلم حىت رأيت اجلبل بني فرقيت القمر

نبئت أن ابن مسعود كان : يعقوب الدوري عن ابن علية، عن أيوب عن حممد بن سريين قال وروى ابن جرير عن
الروم، واللزام، : مخس قد مضني: لقد انشق القمر، ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه كان يقول: يقول

حدثنا : يف الدالئل والبطشة والدخان والقمر، يف حديث طويل عنه مذكور يف تفسري سورة الدخان، وقال أبو زرعة



انشق القمر مبكة والنيب صلى اهللا : عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد، عن االوزاعي عن ابن بكري قال
سحره ابن أيب كبشة، وهذا مرسل من هذا الوجه فهذه طرق : عليه وسلم قبل اهلجرة فخر شقتني فقال املشركون

  .هذا االمر تغين يف إسناده مع وروده يف الكتاب العزيز عن هؤالء اجلماعة من الصحابة، وشهرة
  وما يذكره بعض القصاص من أن القمر دخل يف

جيب النيب صلى اهللا عليه وسلم وخرج من كمه، وحنو هذا الكالم فليس له أصل يعتمد عليه، والقمر يف حال 
ء جبل حراء، واالخرى من الناحية انشقاقه مل يزايل السماء بل انفرق باثنتني وسارت إحدامها حىت صارت ورا

االخرى، وصار اجلبل بينهما، وكلتا الفرقتني يف السماء وأهل مكة ينظرون إىل ذلك، وظن كثري من جهلتهم أن 
هذا شئ سحرت به أبصارهم، فسألوا من قدم عليهم من املسافرين فأخربوهم بنظري ما شاهدوه، فعلموا صحة ذلك 

  .وتيقنوه
ف هذا يف مجيع أقطار االرض ؟ فاجلواب ومن ينفي ذلك، ولكن تطاول العهد والكفرة جيحدون فلم مل يعر: فإن قيل

بآيات اهللا، ولعلهم ملا أخربوا أن هذا كان آية هلذا النيب املبعوث، تداعت آراؤهم الفاسدة على كتمانه وتناسيه، 
عليه أنه بين يف الليلة اليت انشق القمر  على أنه قد ذكر غري واحد من املسافرين أهنم شاهدوا هيكال باهلند مكتوبا

  .فيها
مث ملا كان انشقاق القمر ليال قد خيفي أمره على كثري من الناس المور مانعة من مشاهدته يف تلك الساعة، من غيوم 

غري متراكمة كانت تلك الليلة يف بلداهنم، ولنوم كثري منهم، أو لعله كان يف أثناء الليل حيث ينام كثري من الناس و
  .ذلك من االمور واهللا أعلم

  .وقد حررنا هذا فيما تقدم يف كتابنا التفسري
فأما حديث رد الشمس بعد مغيبها فقد أنبأين شيخنا املسند الرحلة هباء الدين القاسم بن املظفر بن تاج االمناء بن 

أخربنا أبو : ر بالنسابة، قالأخربنا احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عساكر املشهو: وقال] إذنا [ عساكر 
ثنا أبو عثمان احملرب أنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسن الد ؟ ا : املظفر بن القشريي وأبو القاسم املستملي قاال

  .هبا، أنا حممد بن أمحد بن حمبوب) ١(؟ عا ؟ ى 
ل احلافظ أبو القاسم بن عساكر وأنا ثنا أبو العباس احملبويب، ثنا سعيد بن مسعود ح، قا: ويف حديث ابن القشريي

أبو الفتح املاهاين، أنا شجاع بن علي، أنا أبو عبد اهللا بن منده، أنا عثمان بن أمحد الننسي، أنا أبو أمية حممد بن 
  حدثنا عبيد اهللا بن موسى، ثنا: إبراهيم قال

__________  
  .عكذا يف االصل دون إعجام ومل اعثر عليه فيما لدينا من مراج) ١(

  فضيل بن مرزوق عن إبراهيم بن احلسن، زاد أبو أمية بن احلسن عن فاطمة بنت احلسني عن
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوحى إليه ورأسه يف حجر علي فلم يصل العصر حىت : أمساء بنت عميس قالت

ال، : صليت يا علي ؟ قال: غربت الشمس، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صليت العصر ؟ وقال أبو أمية
اللهم إنه كان يف طاعتك : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال أبو أميه

  .رسولك، فاردد عليه الشمس: وطاعة نبيك، وقال أبو أمية
  .فرأيتها غربت مث رأيتها طلعت بعدما غربت: قالت أمساء

ن اجلوزي يف املوضوعات من طريق أيب عبد اهللا بن مندة كما تقدم ومن طريق أيب وقد رواه الشيخ أبو الفرج ب



وهذا حديث موضوع، : ثنا أمحد بن داود، ثنا عمار بن مطر، ثنا فضيل بن مرزوق فذكره، مث قال: جعفر العقيلي
عبد الرمحن  وقد اضطرب الرواة فيه فرواه سعيد بن مسعود، عن عبيد اهللا بن موسى، عن فضيل بن مرزوق، عن

  .بن عبد اهللا بن دينار، عن علي بن احلسن، عن فاطمة بنت علي عن أمساء
  .وهذا ختليط يف الرواية

وعمار بن * وأمحد بن داود ليس بشئ، قال الدار قطين متروك كذاب، وقال ابن حبان كان يضع احلديث : قال
  .متروك احلديث: عديكان حيدث عن الثقات باملناكري، وقال ابن : مطر قال فيه العقيلي

يروي املوضوعات وخيطئ عن الثقات، وبه قال احلافظ بن : وفضيل بن مرزوق قد ضعفه حيىي، قال ابن حبان: قال
  .عساكر
وأخربنا أبو حممد، عن طاوس، أنا عاصم بن احلسن أنا أبو عمرو بن مهدي، أنا أبو العباس بن عقدة، ثنا أمحد : قال

دخلت على فاطمة : لرمحن بن شريك، حدثين أيب عن عروة بن عبد اهللا بن قشري قالبن حيىي الصويف، حدثنا عبد ا
ما هذا ؟ : فقلت هلا -وهي عجوز كبرية  -بنت علي، فرأيت يف عنقها خرزة، ورأيت يف يديها مسكتني غليظتني 

ن أيب طالب دفع إىل أن علي ب: إنه يكره للمرأة أن تتشبه بالرجال، مث حدثتين أن أمساء بنت عميس حدثتها: فقالت
غابت أو كادت : النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد أوحى إليه فجلله بثوبه فلم يزل كذلك حىت أدبرت الشمس يقول

ال، فقال النيب صلى اهللا عليه : أصليت يا علي ؟ قال: أن تغيب، مث إن نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم سرى عنه فقال
وقال أيب حدثين موسى : جعت حىت بلغت نصف املسجد، قال عبد الرمحناللهم رد على علي الشمس، فر: وسلم

  .اجلهين حنوه
  .هذا حديث منكر، وفيه غري واحد من اجملاهيل: مث قال احلافظ ابن عساكر
  وقال الشيخ أبو الفرج بن
تهم به وهذا باطل، وامل: وقد روى ابن شاهني هذا احلديث عن ابن عقدة فذكره، مث قال: اجلوزي يف املوضوعات

ثنا علي بن حممد بن نصر، مسعت محزة بن يوسف : ابن عقدة، فانه كان رافضيا حيدث مبثالب الصحابة، قال اخلطيب
كان ابن : الشيخني فتركته، وقال الدار قطين: ميلي مثالب الصحابة أو قال) ١(كان ابن عقدة جبامع براثا : يقول

ابن عقدة ال يتدين باحلديث النه كان حيمل : أيب غالب يقولمسعت أبا بكر بن : عقدة رجل سوء، وقال ابن عدي
  شيوخا

__________  
  .حملة كانت يف طرف بغداد يف قبلة الكرخ، ومل يعد هلا أثر: براثا) ١(
  ).معجم البلدان(

وقال * شيخ بالكوفة ) ١(بالكوفة على الكذب فيسوي هلم نسخا ويأمرهم أن يرووها، وقد بينا كذبه عن غري 
حدثنا إسحاق بن يونس، ثنا سويد بن سعيد، ثنا املطلب بن ": الذرية الطاهرة " أبو بشر الدواليب يف كتابه  احلافظ

كان رأس رسول اهللا : زياد عن إبراهيم بن حبان، عن عبد اهللا بن حسن، عن فاطمة بنت احلسني، عن احلسني قال
نحو ما تقدم، إبراهيم بن حبان هذا تركه الدار صلى اهللا عليه وسلم يف حجر علي وهو يوحى إليه فذكر احلديث ب

: هذا احلديث موضوع، قال شيخنا احلافظ أبو عبد اهللا الذهيب: قطين وغريه، وقال حممد بن ناصر البغدادي احلافظ
عن أيب هريرة ) ٢(وقد رواه ابن مردويه من طريق حديث داود بن فراهيج : وصدق ابن ناصر، وقال ابن اجلوزي

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورأسه يف حجر علي ومل يكن صلى العصر حىت غربت الشمس فلما قام نام رسو: قال



  .رسول اهللا دعا له فردت عليه الشمس حىت صلى مث غابت ثانية
وداود ضعفه شعبة، مث قال ابن اجلوزي ومن تغفيل واضح هذا احلديث أنه نظر إىل صورة فضله ومل يتلمح : مث قال

إن صالة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء فرجوع الشمس ال يعيدها أداء، ويف الصحيح عن عدم الفائدة، ف
  .أن الشمس مل حتبس على أحد إال ليوشع: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هذا احلديث ضعيف ومنكر من مجيع طرقه فال ختلو واحدة منها عن شيعي وجمهول احلال وشيعي ومتروك : قلت
ال يقبل فيه خرب واحد إذا اتصل سنده، النه من باب ما تتوفر الدواعي على نقله فال بد من نقله ومثل هذا احلديث 

  بالتواتر واالستفاضة ال أقل من ذلك، وحنن ال ننكر هذا يف قدرة اهللا تعاىل وبالنسبة
م حاصر بيت إىل جناب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقد ثبت يف الصحيح أهنا ردت ليوشع بن نون، وذلك يو

املقدس، واتفق ذلك يف آخر يوم اجلمعة وكانوا ال يقاتلون يوم السبت فنظر إىل الشمس وقد تنصفت للغروب 
  .إنك مأمورة، وأنا مأمور: فقال

  .اللهم احبسها علي، فحبسها اهللا عليه حىت فتحوها
نون، بل من سائر االنبياء على  ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعظم جاها وأجل منصبا وأعلى قدرا من يوشع بن

وال نسند إليه ما ليس بصحيح، ولو صح لكنا من أول القائلني ] عنه [ االطالق ولكن ال نقول إال ما صح عندنا 
  .به، واملعتقدين له وباهللا املستعان

فإن قال قائل من " إثبات إمامة أيب بكر الصديق " قال احلافظ أبو بكر حممد بن حامت بن زجنويه البخاري يف كتابه 
كان : على إمامته ما روى عن أمساء بنت عميس قالت] دليل [ إن أفضل فضيلة اليب احلسن وأدل : الروافض

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوحى إليه ورأسه يف حجر علي بن أيب طالب فلم يصل العصر حىت غربت 
اللهم إنه كان يف طاعتك : ال، فقال رسول اهللا: الصليت ؟ ق: الشمس، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي
  .فرأيتها غربت مث رأيتها طلعت بعد ما غربت: وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس، قالت أمساء

كيف لنا لو صح هذا احلديث فنحتج على خمالفينا من اليهود والنصارى، ولكن احلديث ضعيف جدا ال : قيل له
  وافض، ولو ردت الشمس بعدماأصل له، وهذا مما كسبت أيدي الر

__________  
  .يف االصول من عند، ولعل ما أثبتناه الصواب) ١(
  .االمام وسريد فراهيج بعد قليل -كذا، ويف التيمورية برسم فراع : يف االصل واهح، ويف هامش املطبوعة) ٢(

  .ردت الشمس بعدما غربت غربت لرآها املؤمن والكافر ونقلوا إلينا أن يف يوم كذا من شهر كذا يف سنة كذا
أجيوز أن ترد الشمس اليب احلسن حني فاتته صالة العصر، وال ترد لرسول اهللا وجلميع املهاجرين : مث يقال للروافض

  .واالنصار وعلي فيهم حني فاتتهم صالة الظهر والعصر واملغرب يوم اخلندق ؟
  .اجرين واالنصار حني قفل من غزوة خيربوأيضا مرة أخرى عرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بامله: قال

فلم يرد الليل على رسول اهللا وعلى أصحابه، : فذكر نومهم عن صالة الصبح وصالهتم هلا بعد طلوع الشمس، قال
  ولو كان هذا فضال أعطيه رسول اهللا وما كان اهللا ليمنع رسوله: قال

قلت حملمد بن عبيد : راهيم بن يعقوب اجلوزجاينوقال إب: مث قال -يعين أعطيه علي بن أيب طالب  -شرفا وفضال 
من قال هذا فقد : رجعت الشمس على علي بن أيب طالب حىت صلى العصر ؟ فقال: الطنافسي ما تقول فيمن يقول
إن عليا وصي : إن ناسا عندنا يقولون: سألت يعلى بن عبيد الطنافسي قلت: كذب، وقال إبراهيم بن يعقوب



  .كذب هذا كله: ه وسلم ورجعت عليه الشمس، فقالرسول اهللا صلى اهللا علي
" أبو القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللا بن أمحد احلسكاين يصنف فيه " إيراد هذا احلديث من طرق متفرقة " فصل 

قد روي ذلك من طريق أمساء بنت عميس وعلي بن أيب : وقال" تصحيح رد الشمس وترغيم النواصب الشمس 
عيد اخلدري مث رواه من طريق أمحد بن صاحل املصري، وأمحد بن الوليد االنطاكي، واحلسن طالب وأيب هريرة وأيب س

بن داود ثالثتهم عن حممد بن إمساعيل بن أيب فديك، وهو ثقة أخربين حممد بن موسى الفطري املدين وهو ثقة أيضا 
جعفر بن أيب طالب عن جدهتا وهو ابن حممد بن احلنفية عن أمه أم جعفر بنت حممد بن : عن عون بن حممد، قال

أمساء بنت عميس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى الظهر بالصهباء من أرض خيرب مث أرسل عليا يف حاجة 
فجاء وقد صلى رسول اهللا العصر فوضع رأسه يف حجر علي ومل حيركه حىت غربت الشمس فقال رسول اهللا صلى 

فطلعت الشمس حىت : تبس نفسه على نبيه فرد عليه شرقها، قالت أمساءاللهم إن عبدك عليا اح: اهللا عليه وسلم
  .رفعت على اجلبال فقام علي فتوضأ وصلى العصر مث غابت الشمس

وهذا االسناد فيه من جيهل حاله فإن عونا هذا وأمه ال يعرف أمرمها بعدالة وضبط يقبل بسببهما خربمها فيما هو 
هذا االمر العظيم الذي مل يروه أحد من أصحاب الصحاح وال السنن وال دون هدا املقام، فكيف يثبت خبربمها 

  .املسانيد املشهورة فاهللا أعلم
وال ندري أمسعت أم هذا من جدهتا أمساء بنت عميس أو ال، مث أورده هذا املص من طريق احلسني بن احلسن االشقر 

  .وهو شيعي جلد وضعفه غري واحد عن الفضيل بن مرزوق
  .ن احلسني بن احلسنعن إبراهيم ب

  .عن فاطمة بنت احلسني الشهيد عن أمساء بنت عميس فذكر احلديث
  قال وقد رواه عن فضيل بن

  .مرزوق مجاعة منهم، عبيد اهللا بن موسى، مث أورده من طريق أيب جعفر الطحاوي من طريق عبد اهللا
بيد اهللا بن موسى العبسي، وهو من وقد قدمنا روايتنا له من حديث سعيد بن مسعود وأيب أمية الطرسوسي عن ع

  .الشيعة
مث أورده هذا املص من طريق أيب جعفر العقيلي عن أمحد بن داود، عن عمار بن مطر، عن فضيل بن مرزوق، 
ال أعلم : واالغر الرقاشي ويقال الرواسي أبو عبد الرمحن الكويف موىل بين عنزة وثقة الثوري وابن عيينة، وقال أمحد

ال بأس به، وقال أبو حامت صدوق : صاحل ولكنه شديد التشيع، وقال مرة: ثقة، وقال مرة: ابن معنيإال خريا وقال 
  .صاحل احلديث يهم كثريا يكتب حديثه وال حيتج به

  .أرجو أن ال بأس به: ضعيف، وقال ابن عدي: إنه ضعيف، وقال النسائي: يقال: وقال عثمان بن سعيد الدارمي
  .يث جدا كان خيطئ على الثقات ويروي عن عطية املوضوعاتمنكر احلد: وقال ابن حبان

  .وقد روى له مسلم وأهل السنن االربعة
فمن هذه ترمجته ال يهتم بتعمد الكذب ولكنه قد يتساهل وال سيما فيما يوافق مذهبه فريوي عمن ال يعرفه أو 

ذي جيب االحتراز فيه وتوقي حيسن به الظن فيدلس حديثه ويسقطه ويذكر شيخه وهلذا قال يف هذا احلديث ال
 -بصيغة التدليس،، ومل يأت بصيغة التحديث فلعل بينهما من جيهل أمره، على أن شيخه هذا " عن " الكذب فيه 

ليس بذلك املشهور يف حاله ومل يرو له أحد من أصحاب الكتب  -إبراهيم بن احلسن بن علي بن أيب طالب 
زوق هذا وحيىي بن املتوكل، قاله أبو حامت وأبو زرعة الرازيان ومل يتعرضا املعتمدة، وال روى عنه غري الفضيل بن مر



  .جلرح وال تعديل
فحديثها مشهور روى هلا أهل السنن  -وهي أخت زين العابدين  -وأما فاطمة بنت احلسني بن علي بن أيب طالب 

الثقات ولكن ال يدري أمسعت  االربعة، وكانت فيمن قدم هبا مع أهل البيت بعد مقتل أبيها إىل دمشق، وهي من
  .هذا احلديث من أمساء أم ال ؟ فاهللا أعلم

ثنا حممد بن عمر القاضي هو اجلعايب، حدثين حممد بن القاسم بن : مث رواه هذا املصنف من حديث أيب حفص الكناين
  جعفر العسكري من أصل كتابه، ثنا أمحد بن حممد بن

يعين  -الرزاق سفيان الثوري، عن أشعث أيب الشعثاء عن أمه عن فاطمة يزيد بن سليم، ثنا خلف بن سامل، ثنا عبد 
عن أمساء أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا لعلي حىت ردت عليه الشمس، وهذا إسناد غريب  -بنت احلسني 

  .جدا
و عن عبد وحديث عبد الرزاق وشيخه الثوري حمفوظ عند االئمة ال يكاد يترك منه شئ من املهمات فكيف مل ير

الرزاق مثل هذا احلديث العظيم إال خلف بن سامل مبا قبله من الرجال الذين ال يعرف حاهلم يف الضبط والعدالة 
  .كغريهم ؟ مث إن أم أشعث جمهولة فاهللا أعلم
عن علي بن  -وهو شيعي وضعيف كما تقدم  -ثنا حسني االشقر : مث ساقه هذا املص من طريق حممد بن مرزوق

عن عبد الرمحن بن  -كان غالبا يف التشيع يروي املناكري عن املشاهري : وقد قال فيه ابن حبان -لثريد هاشم بن ا
عبد اهللا بن دينار عن علي بن احلسني بن احلسن، عن فاطمة بنت علي، عن أمساء بنت عميس فذكره، وهذا إسناد 

  .ال يثبت
  ن عبد اهللا عن فاطمة بنت علي عن أمساء بنتمث أسنده من طريق عبد الرمحن بن شريك عن أبيه عن عروة ب

عميس فذكر احلديث كما قدمنا إيراده من طريق ابن عقدة عن أمحد بن حيىي الصويف عن عبد الرمحن بن شريك، 
  .عن عبد اهللا النخعي

ث وقد روى عنه البخاري يف كتاب االدب وحدث عنه مجاعة من االئمة وقال فيه أبو حامت الرازي كان واهي احلدي
رمبا أخطأ، وأرخ ابن عقدة وفاته سنة سبع وعشرين ومائتني وقد ]: قال [ وذكره ابن حبان يف كتاب الثقات و 

إمنا اهتم بوضعه أبا العباس بن عقدة، مث أورد كالم االئمة فيه بالطعن : قدمنا أن الشيخ أبا الفرج بن اجلوزي قال
  .واجلرح وأنه كان يسوي النسخ للمشايخ فريويهم إياها

  .واهللا أعلم
يف سياق هذا االسناد عن أمساء أن الشمس رجعت حىت بلغت نصف املسجد، وهذا يناقض ما تقدم من أن : قلت

  .ذلك كان بالصهباء من أرض خيرب، ومثل هذا يوجب توهني احلديث وضعفه والقدح فيه
ثنا عبادة بن يعقوب الرواجي، ثنا ثنا علي بن العباس بن الوليد، : مث سرده من حديث حممد بن عمر القاضي اجلعايب

عن حسني املقتول عن فاطمة عن أمساء بنت  -أيب جعفر  -علي بن هاشم، عن صباح، عن عبد اهللا بن احلسن 
  ملا كان يوم شغل علي ملكانه من قسم: عميس قالت

فدعا اهللا  ال،: أما صليت ؟ قال: املغنم حىت غربت الشمس أو كادت، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فارتفعت الشمس حىت توسطت السماء فصلى علي، فلما غربت الشمس مسعت هلا صريرا كصرير امليشار يف 

  .احلديد
وهذا أيضا سياق خمالف ملا تقدم من وجوه كثرية مع أن إسناده مظلم جدا فإن صباحا هذا ال يعرف وكيف يروي 



اء بنت عميس ؟ هذا ختبيط إسنادا ومتنا، ففي هذا أن احلسني بن علي املقتول شهيدا عن واحد عن واحد عن أمس
عليا شغل مبجرد قسم الغنيمة، وهذا مل يقله أحد وال ذهب إىل جواز ترك الصالة لذلك ذاهب، وإن كان قد جوز 
بعض العلماء تأخري الصالة عن وقتها لعذر القتال كما حكاه البخاري عن مكحول واالوزاعي وأنس بن مالك يف 

صحابه، واحتج هلم البخاري بقصة تأخري الصالة يوم اخلندق وأمره عليه السالم أن ال يصلي أحد منهم مجاعة من أ
العصر، إال يف بين قريظة، وذهب مجاعة من العلماء إىل أن هذا نسخ بصالة اخلوف، واملقصود أنه مل يقل أحد من 

 صنيع علي رضي اهللا عنه، وهو الراوي عن العلماء إنه جيوز تأخري الصالة بعذر قسم الغنيمة حىت يسند هذا إىل
ثابتا على ما رواه هؤالء اجلماعة وكان ] هذا [ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن الوسطى هي العصر، فإن كان 

علي متعمدا لتأخري الصالة لعذر قسم الغنيمة وأقره عليه الشارع صار هذا وحده دليال على جواز ذلك، ويكون 
ا ذكره البخاري، الن هذا بعد مشروعية صالة اخلوف قطعا، النه كان خبيرب سنة سبع، وصالة أقطع يف احلجة مم

اخلوف شرعت قبل ذلك، وإن كان علي ناسيا حىت ترك الصالة إىل الغروب فهو معذور فال حيتاج إىل رد الشمس 
  .بل وقتها بعد الغروب واحلالة هذه إذن كما ورد به احلديث

مما يدل على ضعف هذا احلديث، مث إن جعلناه قضية أخرى وواقعة غري ما تقدم، فقد تعدد  وهذا كله* واهللا أعلم 
رد الشمس غري مرة ومع هذا مل ينقله أحد من أئمة العلماء وال رواه أهل الكتب املشهورة وتفرد هبذه الفائدة 

  .هؤالء الرواة الذين ال خيلو إسناد منها عن جمهول ومتروك ومتهم واهللا أعلم
  أورد هذا املص من طريق أيب العباس بن مث

سألت عبد اهللا بن حسن بن حسني بن : حدثنا حيىي بن زكريا، ثنا يعقوب بن سعيد، ثنا عمرو بن ثابت قال: عقدة
  هل يثبت عندكم ؟: عن حديث رد الشمس على علي بن أيب طالب] بن أيب طالب [ علي 

ولكين أحب أن أمسعه منك، ) جعلين اهللا فداك(صدقت : مس، قلتما أنزل اهللا يف كتابه أعظم من رد الش: فقال يل
أقبل علي بن أيب طالب ذات يوم وهو يريد أن : عن أمساء بنت عميس أهنا قالت -احلسن  -حدثين أيب : فقال

يصلي العصر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوافق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد انصرف ونزل عليه 
أصليت : حىت أفاق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال] فلم يزل مسنده إىل صدره [ أسنده إىل صدره الوحي ف

جئت والوحي ينزل عليك فلم أزل مسندك إىل صدري حىت الساعة، فاستقبل رسول اهللا : العصر يا علي ؟ قال
 طاعتك فارددها عليه، قالت اللهم إن عليا كان يف: وقال -وقد غربت الشمس  -صلى اهللا عليه وسلم القبلة 

فأقبلت الشمس وهلا صرير كصرير الرحى حىت كانت يف موضعها وقت العصر، فقام علي متمكنا فصلى، : أمساء
  .فلما فرغ رجعت الشمس وهلا صرير كصرير الرحى، فلما غابت اختلط الظالم وبدت النجوم

ات، وعمرو بن ثابت هذا هو املتهم بوضع هذا احلديث وهذا منكر أيضا إسنادا ومتنا وهو مناقض ملا قبله من السياق
أو سرقته من غريه، وهو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري الكويف موىل بكر بن وائل، ويعرف بعمرو بن املقدام 
احلداد، روى عن غري واحد من التابعني وحدث عنه مجاعة منهم سعيد بن منصور وأبو داود وأبو الوليد الطيا 

ال حتدثوا عنه فإنه كان يسب السلف، وملا مرت به جنازته توارى : تركه عبد اهللا بن املبارك وقال: لسيان، قال
  .ليس بثقة وال مأمون وال يكتب حديثه: عنها، وكذلك تركه عبد الرمحن بن مهدي، وقال أبو معني والنسائي

ئ الرأي شديد التشيع ال يكتب وكان رد: كان ضعيفا، زاد أبو حامت: وقال مرة أخرى هو وأبو زرعة وأبو حامت
كان من شرار الناس كان رافضيا خبيثا رجل سوء : ليس بالقوي عندهم، وقال أبو داود: حديثه، وقال البخاري

كفر الناس إال مخسة، وجعل أبو : وملا مات مل أصل عليه، النه قال ملا مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال هنا



والضعف على حديثه بني، : وقال ابن عدي] عن االثبات [ يروي املوضوعات : داود يذمه، وقال ابن حبان
وكان عبد اهللا بن حسن وأبوه : وأرخوا وفاته يف سنة سبع وعشرين ومائة، وهلذا قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية

قيل بن احلسن وأما حديث أيب هريرة فأخربنا ع: أجل قدرا من أن حيدثا هبذا احلديث قال هذا املصنف املنصف
  العسكري، أنا أبو حممد صاحل بن

الفتح النسائي، ثنا أمحد بن عمري بن حوصاء، ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، ثنا حيىي بن يزيد بن عبد امللك النوفلي 
  .عن أبيه، ثنا داود بن فراهيج، وعن عمارة بن برد وعن أيب هريرة فذكره

ده مظلم وحيىي بن يزيد وأبوه وشيخه داود بن فراهيج كلهم اختصرته من حديث طويل، وهذا إسنا: وقال
مضعفون، وهذا هو الذي أشار ابن اجلوزي إىل أن ابن مردويه رواه من طريق داود ابن فراهيج عن أيب هريرة 

  .وضعف داود هذا شعبة والنسائي وغريمها
  وأما: قال) واهللا أعلم(عر والذي يظهر أن هذا مفتعل من بعض الرواة، أو قد دخل على أحدهم وهو ال يش

أنا حممد بن : أن أبا طاهر حممد بن علي الواعظ أخربهم: حديث أيب سعيد فأخربنا حممد بن إمساعيل اجلرجاين كتابة
حدثين أيب عن : [ أمحد بن متيم، أنا القاسم بن جعفر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب

دخلت على : قال احلسني بن علي مسعت أبا سعيد اخلدري يقول: ] اهللا عن أبيه عمر قالأبيه حممد عن أبيه عبد 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا رأسه يف حجر علي
ال يا رسول اهللا ما صليت : يا علي أصليت العصر ؟ قال: وقد غابت الشمس فانتبه النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال

يا علي ادع يا علي أن ترد عليك الشمس، فقال : وأنت وجع، فقال رسول اهللا كرهت أن أضع رأسك من حجري
يا رب إن عليا يف طاعتك وطاعة نبيك فاردد عليه الشمس، قال أبو : علي يا رسول اهللا ادع أنت وأنا أؤمن، فقال

  .فو اهللا لقد مسعت للشمس صريرا كصرير البكرة حىت رجعت بيضاء نقية: سعيد
أيضا ومتنه منكر، وخمالف ملا تقدمه من السياقات، وكل هذا يدل على أنه موضوع مصنوع وهذا إسناد مظلم 

مفتعل يسرقه هؤالء الرافضة بعضهم من بعض، ولو كان له أصل من رواية أيب سعيد لتلقاه عنه كبار أصحابه كما 
  .ليأخرجا يف الصحيحني من طريقه حديث قتال اخلوارج، وقصة املخدج وغري ذلك من فضائل ع

وأما حديث أمري املؤمنني علي فاخربنا أبو العباس الفرغاين، أنا أبو الفضل الشيباين، ثنا رجاء بن حيىي الساماين، : قال
ثنا هارون بن سعدان بسامرا سنة أربعني ومائتني، ثنا عبد اهللا بن عمرو بن االشعث، عن داود بن الكميت، عن 

  خرجت مع: عن جويرية بنت شهر قالت عمه املستهل بن زيد، عن أبيه زيد بن سلهب
يا جويرية إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يوحى إليه ورأسه يف حجري فذكر : علي بن أيب طالب فقال

احلديث، وهذا االسناد مظلم وأكثر رجاله ال يعرفون والذي يظهر واهللا أعلم أنه مركب مصنوع مما عملته أيدي 
كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعجل له ما توعده الشارع من العذاب  الروافض قبحهم اهللا ولعن من

  .من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: والنكال حيث قال وهو الصادق يف املقال
وكيف يدخل يف عقل أحد من أهل العلم أن يكون هذا احلديث يرويه علي بن أيب طالب وفيه منقبة عظيمة له 

جزة باهرة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث ال يروي عنه إال هبذا االسناد املظلم املركب على رجال ال وداللة مع
ال، مث هو عن امرأة جمهولة العني واحلال فأين ) واهللا أعلم(يعرفون، وهل هلم وجود يف اخلارج أم ال ؟ الظاهر 

شعيب وأضراهبم، مث يف ترك االئمة كمالك أصحاب علي الثقات كعبيدة السلماين وشريح القاضي وعامر ال
وأصحاب الكتب الستة وأصحاب املسانيد والسنن والصحاح واحلسان رواية هذا احلديث وإيداعه يف كتبهم أكرب 



دليل على أنه ال أصل له عندهم وهو مفتعل مأفوك بعدهم، وهذا أبو عبد الرمحن النسائي قد مجع كتابا يف خصائص 
يذكره، وكذلك مل يروه احلاكم يف مستدركه وكالمها ينسب إىل شئ من التشيع وال رواه من  علي بن أيب طالب ومل

رواه من الناس املعتربين إال على سبيل االستغراب والتعجب، وكيف يقع مثل هذا هنارا جهرة وهو مما تتوفر 
  الدواغي على نقله، مث ال يروى إال من طرق ضعيفة منكرة وأكثرها مركبة موضوعة

ود ما فيها ما قدمناه من طريق أمحد بن صاحل املصري، عن ابن أيب فديك، عن حممد بن موسى الفطري، عن وأج
  .عون بن حممد، عن أمه أم جعفر، عن أمساء على ما فيها من التعليل الذي أشرنا إليه فيما سلف

عن : يف كتابه مشكل احلديث وقد اغتر بذلك أمحد بن صاحل رمحه اهللا ومال إىل صحته، ورجح ثبوته، قال الطحاوي
ال ينبغي ملن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ : علي بن عبد الرمحن، عن أمحد بن صاحل املصري أنه كان يقول

  .حديث أمساء يف رد الشمس، النه من عالمات النبوة
  .وهكذا مال إليه أبو جعفر الطحاوي أيضا فيما قيل

  عود الشمس بعد مغيبها آكد حاال: بد اهللا البصري املتكلم املعتزيل أنه قالونقل أبو القاسم احلسكاين هذا عن أيب ع
فيما يقتضي نقله، النه وإن كان فضيلة المري املؤمنني فإنه من أعالم النبوة وهو مقارن لغريه يف فضائله يف كثري من 

  .أعالم النبوة
وهذا حق لو كان احلديث صحيحا، ولكنه مل  وحاصل هذا الكالم يقتضي أنه كان ينبغي أن ينقل هذا نقال متواترا،
  .ينقله كذلك فدل على أنه ليس بصحيح يف نفس االمر واهللا أعلم

واالئمة يف كل عصر ينكرون صحة هذا احلديث ويردونه ويبالغون يف التشنيع على رواته كما قدمنا عن غري : قلت
ن يعقوب اجلوزجاين خطيب دمشق وكأيب بكر واحد من احلفاظ، كمحمد ويعلى بن عبيد الطنافسيني، وكابراهيم ب

حممد بن حامت البخاري املعروف بابن زجنويه، وكاحلافظ أيب القاسم بن عساكر والشيخ أيب الفرج بن اجلوزي 
وغريهم من املتقدمني واملتأخرين، وممن صرح بأنه موضوع شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي والعالمة أبو العباس بن 

ثنا عبد : قرأت على قاضي القضاة أيب احلسن حممد بن صاحل اهلامشي: اكم أبو عبد اهللا النيسابوريتيمية، وقال احل
مخسة أحاديث يرووهنا وال أصل : مسعت أيب يقول: املديين قال] بن [ اهللا بن احلسني بن موسى، ثنا عبد اهللا بن علي 
أفلح من رده، وحديث ال وجع إال وجع العني، لو صدق السائل ما : هلا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديث

وال غم إال غم الدين، وحديث أن الشمس ردت على علي بن أيب طالب، وحديث أنا أكرم على اهللا من أن يدعين 
  .حتت االرض مائيت عام، وحديث أفطر احلاجم واحملجوم إهنما كانا يغتابان

روى عن أيب حنيفة رمحه اهللا إنكاره والتهكم مبن رواه، قال والطحاوي رمحه اهللا وإن كان قد اشتبه عليه أمره فقد 
لقي أبو حنيفة : ثنا جعفر بن حممد بن عمري، ثنا سليمان بن عباد، مسعت بشار بن دراع قال: أبو العباس بن عقدة
يا سارية اجلبل، فهذا : عن غري الذي رويت عنه: عمن رويت حديث رد الشمس ؟ فقال: حممد بن النعمان فقال

بو حنيفة رمحه اهللا وهو من االئمة املعتربين وهو كويف ال يتهم على حب علي بن أيب طالب وتفضيله مبا فضله اهللا به أ
ورسوله وهو مع هذا ينكر على راويه وقول حممد بن النعمان له ليس جبواب بل جمرد معارضة مبا ال جيدي، أي أنا 

فهو يف الغرابة نظري ما رويته أنت يف فضل عمر بن اخلطاب رويت يف فضل علي هذا احلديث وهو إن كان مستغربا 
  .يا سارية اجلبل: يف قوله

  وهذا ليس بصحيح من حممد بن النعمان، فإن هذا ليس كهذا إسنادا وال متنا، وأين مكاشفة إمام
  بأمر خري من رد الشمس طالعة بعد مغيبها الذي هو أكرب) قد شهد الشارع له بأنه حمدث(



عة ؟ والذي وقع ليوشع بن نون ليس ردا للشمس عليه، بل حبست ساعة قبل غروهبا مبعىن تباطأت عالمات السا
  .يف سريها حىت أمكنهم الفتح واهللا تعاىل أعلم

وتقدم ما أورده هذا املص من طرق هذا احلديث عن علي وأيب هريرة وأيب سعيد وأمساء بنت عميس، وقد وقع يف 
من حديث احلسني بن علي، والظاهر أنه عنه عن أيب سعيد اخلدري كما : ية الطاهرةكتاب أيب بشر الدواليب يف الذر

  .تقدم واهللا أعلم
وقد قال شيخ الرافضة مجال الدين يوسف بن احلسن امللقب بابن املطهر احللي يف كتابه يف االمامة الذي رد عليه فيه 

اسع رجوع الشمس مرتني إحدامها يف زمن النيب صلى الت: أبو العباس ابن تيمية قال ابن املطهر] العالمة [ شيخنا 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نزل عليه : اهللا عليه وسلم والثانية بعده، أما االوىل فروى جابر وأبو سعيد

جربيل يوما يناجيه من عنده اهللا، فلما تغشاه الوحي توسد فخذ أمري املؤمنني فلم يرفع رأسه حىت غابت الشمس، 
سل اهللا أن يرد عليك الشمس : علي العصر باالمياء فلما استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لهفصلى 

  .فتصلي قائما
  .فدعا فردت الشمس فصلى العصر قائما

وأما الثانية فلما أراد أن يعرب الفرات ببابل اشتغل كثري من الصحابة بدواهبم وصلى لنفسه يف طائفة من أصحابه 
ردت عليه : كثريا منهم فتكلموا يف ذلك فسأل اهللا رد الشمس فردت قال وقد نظمه احلمريي فقالالعصر وفات 

للعصر مث هوت هوى الكوكب * وقت الصالة وقد دنت للمغرب حىت تبلج نورها يف وقتها * الشمس ملا فاته 
فضل علي : رمحه اهللا] ية ابن تيم[ أخرى وما ردت خللق مقرب قال شيخنا أبو العباس * وعليه قد رت ببابل مرة 

وواليته وعلو منزلته عند اهللا معلوم وهللا احلمد بطرق ثابتة أفادتنا العلم اليقيين ال حيتاج معها إىل ما ال يعلم صدقه أو 
يعلم أنه كذب، وحديث رد الشمس قد ذكره طائفة كأيب جعفر الطحاوي والقاضي عياض وغريمها وعدوا ذلك 

  اهللا عليه وسلم، لكن احملققون من أهل العلم واملعرفة باحلديث يعلمون أنمن معجزات رسول اهللا صلى 
كما قدمنا وناقش أبا القاسم احلسكاين فيما تقدم، ] واحدة [ هذا احلديث كذب موضوع، مث أورد طرقه واحدة 

  .وقد أوردنا كل ذلك وزدنا عليه ونقصنا منه واهللا املوفق
بأنه اغتر بسنده، وعن الطحاوي بأنه مل يكن عنده ] هذا احلديث [ حيحه واعتذر عن أمحد بن صاحل املصري يف تص

  .والذي يقطع به أنه كذب مفتعل: نقل جيد لالسانيد كجهابذة احلفاظ، وقال يف عيون كالمه
  .وإيراد ابن املطهر هلذا احلديث من طريق جابر غريب: قلت

عا برد الشمس يف االوىل والثانية، وأما إيراده لقصة د] هو الذي [ ولكن مل يسنده ويف سياقه ما يقتضي أن عليا 
من وضع الزنادقة من الشيعة وحنوهم، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) واهللا أعلم(بابل فليس هلا إسناد وأظنه 

وأصحابه يوم اخلندق قد غربت عليهم الشمس ومل يكونوا صلوا العصر بل قاموا إىل بطحان وهو واد هناك 
وصلوا العصر بعد ما غربت الشمس، وكان علي أيضا فيهم ومل ترد هلم، وكذلك كثري من الصحابة الذين  فتوضاؤا

  ساروا إىل بين قريظة فاتتهم العصر يومئذ حىت غربت الشمس ومل ترد هلم،

وكذلك ملا نام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه عن صالة الصبح حىت طلعت الشمس صلوها بعد ارتفاع 
النهار ومل يرد هلم الليل، فما كان اهللا عز وجل ليعطي عليا وأصحابه شيئا من الفضائل مل يعطها رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم وأصحابه
حجة بل هو كهذيان بن املطهر هذا ال يعلم ما يقول من النثر وهذا ال يدري ] فيه [ وأما نظم احلمريي فليس 



من كثرة التخليط أين من أنه واملشهور عن * إن كنت أدري فعلى بدنه : الشاعر صحة ما ينظم بل كالمها كما قال
أنه مر بأرض بابل وقد حانت صالة العصر فلم : علي يف أرض بابل ما رواه أبو داود رمحه اهللا يف سننه عن علي

  .هناين خليلي صلى اهللا عليه وسلم أن أصلي بأرض بابل فاهنا ملعونة: يصل حىت جاوزها، وقال
وقد قال أبو حممد بن حزم يف كتابه امللل والنحل مبطال لرد الشمس على علي بعد كالم ذكره رادا على من أدعى 

باطال من االمر فقال وال فرق بني من أدعى شيئا مما ذكرنا لفاضل وبني دعوى الرافضة رد الشمس على علي بن 
  :أيب طالب مرتني حىت ادعى بعضهم أن حبيب بن أوس قال

* بشمس هلم من جانب اخلدر تطلع نضا ضوءها صبغ الدجنة وانطوى * علينا الشمس والليل راغم فردت 
له أم كان يف القوم يوشع هكذا أورده ابن * فو اهللا ما أدري علي بدا لنا فردت ) ١(لبهجتها نور السماء املرجع 

  .علمحزم يف كتابه، وهذا الشعر تظهر عليه الركة والتركيب وأنه مصنوع واهللا أ
المته حني تأخر املطر ] عز وجل [ ومما يتعلق باآليات السماوية يف باب دالئل النبوة، استسقاؤه عليه السالم ربه 

  .فأجابه إىل سؤاله سريعا حبيث مل ينزل عن منربه إال واملطر يتحادر على حليته عليه السالم وكذلك استصحاؤه
مسعت ابن عمر : ثنا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن دينار عن أبيه قال ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو قتيبة،: قال البخاري

وقال أبو : قال البخاري) ٢(مثال اليتامى عصمة لالرامل * وأبيض يستسقي الغمام بوجهه : يتمثل بشعر أيب طالب
 صلى اهللا ثنا سامل عن أبيه رمبا ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إىل وجه رسول اهللا: عقيل الثقفي عن عمر بن محزة

  .عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حىت جييش كل ميزاب
تفرد به البخاري وهذا الذي * مثال اليتامى عصمة لالرامل وهو قول أيب طالب * وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 

  علقه قد أسنده ابن ماجة يف سننه فرواه
__________  

  .الدجنةتغري، واملراد هنا أن ضوءها أزال ظلمة : نضا اللون) ١(
  .مغيثهم والقائم بأمرهم وتدبري شؤوهنم: مثال اليتامى) ٢(

  ).١(عن أمحد بن االزهر عن أيب النضر عن أيب عقيل، عن عمر بن محزة، عن سامل عن أبيه 
ثنا أبو ضمرة، ثنا شريك بن عبد اهللا بن أيب منر أنه مسع أنس بن مالك  -هو ابن سالم  -ثنا حممد : وقال البخاري

ن رجال دخل املسجد يوم مجعة من باب كان وجاه املنرب ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم خيطب، أ: يذكر
  يا رسول اهللا هلكت االموال، وتقطعت: فاستقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائما فقال

[ هم اسقنا، اللهم اسقنا، الل: فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه فقال: السبل، فادع اهللا لنا يغيثنا، قال
ما نرى يف السماء من سحاب وال قزعة وال شيئا، وما بيننا وبني سلع من ] واهللا [ وال : قال أنس] اللهم اسقنا 

واهللا ما : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت، قال: بيت وال دار، قال
ن ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائم خيطب، رأينا الشمس ستا، مث دخل رجل م

فرفع رسول اهللا صلى : يا رسول اهللا هلكت االموال وانقطعت السبل، ادع اهللا ميسكها، قال: فاستقبله قائما، وقال
  .اللهم حوالينا وال علينا: اهللا عليه وسلم يديه مث قال
  .ومنابت الشجر] والظراب [ اللهم على اآلكام واجلبال 

ال أدري : فسألت أنسا أهو الرجل الذي سأل أوال ؟ قال: فانقطعت وخرجنا منشي يف الشمس، قال شريك: قال
  .وهكذا رواه البخاري أيضا ومسلم من حديث إمساعيل بن جعفر عن شريك به) ٢(



سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم بينما ر: ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن قتادة عن أنس قال: وقال البخاري
يا رسول اهللا قحط املطر، فادع اهللا أن يسقينا، فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إىل منازلنا، : مجعة إذ جاء رجل فقال

يا رسول اهللا ادع اهللا أن يصرفه عنا، فقال : فقام ذلك الرجل أو غريه، فقال: فما زلنا منطر إىل اجلمعة املقبلة، قال
فلقد رأيت السحاب يتقطع ميينا ومشاال ميطرون وال : اللهم حوالينا وال علينا، قال: سول اهللا صلى اهللا عليه وسلمر

  .، تفرد به البخاري من هذا الوجه)٣(املدينة ] أهل [ ميطر 
رجل إىل جاء : ثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن شريك بن عبد اهللا بن أيب منر، عن أنس قال: وقال البخاري

هلكت املواشي وتقطعت السبل، فادع اهللا، فدعا فمطرنا من اجلمعة إىل : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
اللهم، على : فقال] فادع اهللا أن ميسكها [ هتدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت املواشي : اجلمعة مث جاء فقال

  اآلكام والظراب واالودية ومنابت
__________  

  .١٢٧٢كتاب إقامة الصالة والسنة فيها حديث : وابن ماجة يف سننه ٤٩٢/  ٢اه البخاري يف فتح الباري رو) ١(
  .أي يتدفق املاء، من جاش البحر إذا عال، والعني إذا فاضت، والوادي إذا جرى: جييش -
  .٥٠١/  ٢فتح الباري ) ٢(

  .، وما بني معكوفني من الفتح١٠١٣حديث 
  .سحاب متفرق: قافبفتح الزاي وال: قزعة -

  .القزع قطع من السحاب رقاق: قال ابن سيدة
  زاد أبو
  .وأكثر ما جيئ يف اخلريف: عبيد

  .جبل معروف باملدينة: سلع -
  .مجع ظرب: الظراب -

  .الرابية الصغرية: اجلبل املنبسط ليس بالعايل، وقال اجلوهري: قال القزاز
  .١٠١٥حديث  ٥٠٨/  ٢فتح الباري ) ٣(

  ).١(ابت عن املدينة اجنياب الثوب الشجر، فاجن
ثنا حممد بن مقاتل، ثنا عبد اهللا ثنا االوزاعي، ثنا إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة االنصاري، : وقال البخاري

أصابت الناس سنة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فبينا رسول اهللا صلى اهللا : حدثين أنس بن مالك قال
يا رسول اهللا هلك املال، وجاع العيال، فادع اهللا أن : املنرب يوم اجلمعة، فقام أعرايب فقال عليه وسلم خيطب على

فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه وما يف السماء قزعة فو الذي نفسي بيده ما وضعها حىت : يسقينا، قال
  .ى حليتهثار سحاب أمثال اجلبال مث مل ينزل عن منربه حىت رأيت املطر يتحادر عل

فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إىل اجلمعة االخرى، فقام ذلك االعرايب أو قال غريه، : قال
اللهم : يا رسول اهللا هتدم البناء، وغرق املال فادع اهللا لنا، فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يديه فقال: فقال

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشري بيده إىل ناحية من السماء إال انفرجت حىت فما جعل ر: حوالينا وال علينا، قال
  ).٢(شهرا، ومل جيئ أحد من ناحية إال حدث باجلود  -قناة  -صارت املدينة يف مثل اجلوية وسال الوادي 

  .ورواه البخاري أيضا يف اجلمعة ومسلم من حديث الوليد عن االوزاعي



: قال حيىي بن سعيد: حدثين أبو بكر بن أيب أويس عن سليمان بن بالل قال: ن سليمانوقال أيوب ب: وقال البخاري
أعرايب من أهل البدو إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اجلمعة ] رجل [ أتى : مسعت أنس بن مالك قال

ليه وسلم يديه يدعو، يا رسول اهللا هلكت املاشية، هلك العيال، هلك الناس، فرفع رسول اهللا صلى اهللا ع: فقال
فما خرجنا من املسجد حىت مطرنا فما زلنا : ورفع الناس أيديهم مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعون قال

يا رسول اهللا بشق املسافر : منطر حىت كانت اجلمعة االخرى، فأتى الرجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  -حدثين حممد بن جعفر : -يعين عبد اهللا  -االويسي وقال : قال البخاري* ومنع الطريق 
عن حيىي بن سعيد وشريك، مسعا أنسا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم رفع يديه حىت رأيت بياض  -هو ابن كثري 

  ).٣(إبطيه 
 ثنا حممد بن أيب: وقال البخاري* هكذا علق هذين احلديثني ومل يسندمها أحد من أصحاب الكتب الستة بالكلية 

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب : حدثنا معتمر، عن عبيد اهللا، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: بكر قال
يا رسول اهللا قحط املطر، وامحرت الشجر، وهلكت البهائم، فادع اهللا أن : يوم مجعة فقام الناس فصاحوا فقالوا

سماء قزعة من سحاب، فنشأت سحابة وأمطرت، ونزل عن اللهم اسقنا مرتني، وأمي اهللا ما نرى يف ال: يسقينا، فقال
  .املنرب فصلى

__________  
  .١٠١٦حديث  ٥٠٨/  ٢فتح الباري ) ١(
  ).٦١٤(ص ) ٩(ومسلم يف صالة االستسقاء ح  ١٠٣٣حديث  ٥١٩/  ٢فتح الباري ) ٢(
  .١٠٣٠ - ١٠٢٩حديث رقم  ٥١٦/  ٢فتح الباري ) ٣(

  .أي مل: بشق -
  .شتد عليه الضرر، وقال إمنا هي لثق وبشق ليس بشئا: بشق: وقال اخلطايب

  .أي صارت الطريق زلفة: وحيتمل أن تكون مشق
  .مل أجد ليشق يف اللغة معىن: وقال ابن بطال
  .تأخر ومل يتقدم: بشق: وقال كراع

  .هو عبد العزيز بن عبد اهللا قاله ابن حجر: االويسي -

هتدمت : ا، فلما قام النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب صاحوا إليهفلما انصرف مل تزل متطر إىل اجلمعة اليت تليه
اللهم حوالينا : فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال: البيوت وانقطعت السبل، فادع اهللا حيبسها عنا، قال

ا لفي مثل االكليل وال علينا، فتكشطت املدينة فجعلت متطر حوهلا، وال متطر باملدينة قطرة، فنظرت إىل املدينة وإهن
)١.(  

حدثنا ابن : وقال االمام أمحد* وقد رواه مسلم من حديث معتمر بن سليمان عن عبيد اهللا وهو ابن عمر العمري به 
يا : قيل له يوم مجعة: سئل أنس هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرفع يديه ؟ فقال: أيب عدي، عن محيد قال

فرفع يديه حىت رأيت بياض إبطيه فاستسقى، ولقد رفع : ت االرض، وهلك املال، قالرسول اهللا قحط املطر، وأجدب
  يديه فاستسقى ولقد رفع يديه وما نرى يف السماء سحابة، فما قضينا الصالة حىت أن الشاب قريب الدار

واحتبست الركبان، يا رسول اهللا هتدمت البيوت : فلما كانت اجلمعة اليت تليها قالوا: ليهمه الرجوع إىل أهله، قال
فتكشطت عن : اللهم حوالينا وال علينا، قال: فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سرعة ماللة ابن آدم وقال



  ).٢(املدينة 
  .وهذا إسناد ثالثي على شرط الشيخني ومل خيرجوه

صهيب، عن أنس بن مالك، ثنا مسدد، ثنا محاد بن زيد، عن عبد العزيز بن : وقال البخاري وأبو داود واللفظ له
أصاب أهل املدينة قحط على عهد رسول اهللا صلى : وعن يونس بن عبيد، عن ثابت، عن أنس رضي اهللا عنه قال
يا رسول اهللا هلكت الكراع، هلكت الشاء، فادع اهللا : اهللا عليه وسلم، فبينا هو خيطب يوم مجعة إذ قام رجل فقال

  .يسقينا، فمد يده ودعا
السماء ملثل الزجاجة، فهاجت الريح، أنشأت سحابا، مث اجتمع، مث أرسلت السماء عز إليها فخرجنا وإن : قال أنس

يا رسول اهللا : خنوض املاء حىت أتينا منازلنا فلم تزل متطر إىل اجلمعة االخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غريه فقال
  .هتدمت البيوت فادع اهللا حيبسه
حوالينا وال علينا، فنظرت إىل السحاب يتصدع حول املدينة كأنه : وسلم مث قال فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه

  ).٣(إكليل 
  .فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك الهنا تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن

وقال البيهقي باسناده من غري وجه إىل أيب معمر سعيد بن أيب خيثم اهلاليل، عن مسلم املالئي عن أنس بن مالك 
أتيناك والعذراء : يا رسول اهللا واهللا لقد أتيناك، وما لنا بعري يبسط وال صيب يصطبح وأنشد: جاء أعرايب فقال: الق

من اجلوع ضعفا قائما وهو ال خيلي * وقد شغلت أم الصيب عن الطفل وألقى بكفيه الفىت الستكانة * يدمي لباهنا 
وأين فرار * عامي والعلهز الفسل وليس لنا إال إليك فرارنا سوى احلنظل ال* وال شئ مما يأكل الناس عندنا ) ٤(

  الناس إال إىل الرسل
__________  

  .١٠٢١حديث  ٥١٢/  ٢ -فتح الباري ) ١(
  .٢٧١، ٢٦١، ١٩٤، ١٨٧، ١٠٤/  ٣أخرجه أمحد يف مسنده ) ٢(
  .٥٠٨حديث  ٥٠٨/  ٢فتح الباري ) ٣(
  .مير وال خيليمن اجلوع ضعفا ما : ١٤١/  ٦يف دالئل البيهقي ) ٤(

  .فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مرئيا : وهو جير رداءه حىت صعد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث رفع يديه حنو السماء وقال

بعد [ رض مريعا سريعا غدقا طبقا عاجال غري رائث، نافعا غري ضار متال به الضرع، وتنبت به الزرع، وحتىي به اال
  .وكذلك خترجون] موهتا 
يا رسول اهللا : ، وجاء أهل البطانة يصيحون)١(فو اهللا ما ورد يده إىل حنره حتلى ألقت السماء بأوراقها : قال

اللهم حوالينا وال علينا، فاجناب السحاب عن املدينة حىت أحدق هبا : الغرق الغرق، فرفع يديه إىل السماء وقال
هللا در أيب طالب لو كان حيا قرت : اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه مث قالكاالكليل فضحك رسول 

وأبيض يستسقى الغمام : يا رسول اهللا كأنك أردت قوله: عيناه، من ينشد قوله ؟ فقام علي بن أيب طالب فقال
فواضل كذبتم وبيت اهللا فهم عنده يف نعمة و* مثال اليتامى عصمة لالرامل يلوذ به اهلالك من آل هاشم * بوجهه 

وقام رجل من : ونذهل عن أبنائنا واحلالئل قال* وملا نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حىت نصرع حوله * يبزى حممد 
إليه وأشخص منه * سقينا بوجه النيب املطر دعا اهللا خالقه دعوة * لك احلمد واحلمد ممن شكر : بين كنانة فقال



أغاث به اهللا عينا ) * ٣(وأسرع حىت رأينا الدرر رقاق العوايل عم البقاع *  الرداء) ٢(البصر فلم يك إال كلف 
وهذا العيان كذاك اخلرب فمن * أبو طالب أبيض ذو غرر به اهللا يسقي بصوب الغمام * مضر وكان كما قاله عمه 

إن يك شاعر حيسن : لمفقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: ومن يكفر اهللا يلقى الغري قال* يشكر اهللا يلقى املزيد 
  وهذا السياق فيه غرابة وال* فقد أحسنت 

يشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة املتواترة عن أنس فإن كان هذا هكذا حمفوظا فهو قصة أخرى غري ما تقدم 
  .واهللا أعلم

 بن مصعب، ثنا عبد أنا أبو بكر بن احلارث االصبهاين، ثنا أبو حممد بن حبان، ثنا عبد اهللا: وقال احلافظ البيهقي
اجلبار، ثنا مروان بن معاوية، ثنا حممد بن أيب ذئب املدين عن عبد اهللا بن حممد عمر بن حاطب اجلمحي، عن أىب 

ملا قفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد بين فزارة فيهم : وجزة يزيد بن عبيد السلمي قال
  بضعة عشر رجال فيهم

__________  
  .بأبراقها: يف الدالئل) ١(
  .كإلقاء: يف الدالئل) ٢(
  .جم البعاق: يف الدالئل) ٣(

ابن أخي عيينة بن حصن، فنزلوا يف دار رملة بنت احلارث  -وهو أصغرهم  -خارجة بن احلصني، واحلر بن قيس 
لم مقرين باالسالم، من االنصار، وقدموا على إبل ضعاف عجاف وهم مسنتون، فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

أحياؤنا، ) ١(يا رسول اهللا، أسنتت بالدنا، وأجدبت : فسأهلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بالدهم قالوا
وعريت عيالنا، وهلكت مواشينا، فادع ربك أن يغيثنا، وتشفع لنا إىل ربك ويشفع ربك إليك، فقال رسول اهللا 

هذا ما شفعت إىل ريب، فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه، ال إله إال اهللا وسع سبحان اهللا، ويلك، : صلى اهللا عليه وسلم
  .كرسيه السموات واالرض وهو يئط من عظمته وجالله كما يئط الرجل اجلديد

: وقرب غياثكم، فقال االعرايب) ٢(إن اهللا يضحك من شفقتكم وأزلكم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لن نعدم يا رسول اهللا من رب يضحك خريا، فضحك : نعم، فقال االعرايب: ؟ قالويضحك ربنا يا رسول اهللا 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من قوله، فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصعد املنرب وتكلم بكالم، ورفع 
ورفع يديه حىت  -اء وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يرفع يديه يف شئ من الدعاء إال يف االستسق -يديه 

اللهم اسق بلدك وهبائمك، وانشر رمحتك وأحي بلدك امليت، اللهم : رئي بياض إبطيه، وكان مما حفظ من دعائه
اسقنا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجال غري آجل نافعا غري ضار، اللهم سقيا رمحة وال سقيا عذاب وال هدم وال 

  غرق وال
يا رسول اهللا إن التمر يف املرابد، : نصرنا على االعداء، فقام أبو لبابة بن عبد املنذر، فقالحمق، اللهم اسقنا الغيث وا

: التمر يف املرابد، ثالث مرات، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اللهم اسقنا، فقال أبو لبابة: فقال رسول اهللا
فال واهللا ما يف السماء من قزعة وال سحاب : ره، قالاللهم اسقنا حىت يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده بازا

وما بني املسجد وسلع من بناء وال دار، فطلعت من وراء سلع سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت 
وهم ينظرون مث أمطرت، فو اهللا ما رأوا الشمس ستا، وقام أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بازاره لئال خيرج التمر 

يا رسول اهللا هلكت االموال وانقطعت السبل، فصعد النيب صلى اهللا عليه وسلم املنرب فدعا ورفع : ه، فقال رجلمن



اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على اآلكام والظراب وبطون االودية، ومنابت : يديه حىت رئي بياض إبطيه، مث قال
  ).٣(الشجر، فاجنابت السحابة عن املدينة كاجنياب الثوب 

وهذا السياق يشبه سياق مسلم املالئي عن أنس، ولبعضه شاهد يف سنن أيب داود، ويف حديث أيب رزين العقيلي 
  .شاهد لبعضه واهللا أعلم

أنا أبو بكر حممد بن احلسني بن علي بن املؤمل، أنا أبو أمحد حممد بن حممد : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي يف الدالئل
ن بن أيب حامت، ثنا حممد بن محاد الظهراين، أنا سهل بن عبد الرمحن املعروف بالسدي بن احلافظ، أنا عبد الرمح

  عبدويه عن عبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب أويس املدين عن عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب عن أيب
__________  

  .وأجدبت جنابنا، وحربت عيالنا: يف الدالئل) ١(
  .عثكم وأذاكممن ش: يف الدالئل) ٢(
  .١٤٤ - ١٤٣/  ٦رواه البيهقي يف دالئل النبوة ج ) ٣(

اللهم اسقنا، : استسقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم مجعة وقال: بن عبد املنذر االنصاري قال) ١(لبابة 
راه، فقال رسول اهللا يا رسول اهللا إن التمر يف املرابد، وما يف السماء من سحاب ن: اللهم اسقنا، فقام أبو لبابة فقال

يا رسول اهللا إن التمر يف املرابد، فقال رسول اهللا صلى اهللا : اللهم اسقنا، فقام أبو لبابة فقال: صلى اهللا عليه وسلم
  اللهم اسقنا، حىت يقوم أبو لبابة يسد ثعلب مربده بازاره،: عليه وسلم

يا : يقولون له) ٢(م مث طاف االنصار بأيب لبابة فاستهلت السماء ومطرت، وصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل
أبا لبابة، إن السماء واهللا لن تقلع حىت تقوم عريانا فتسد ثعلب مربدك بازارك، كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .فقام أبو لبابة عريانا يسد ثعلب مربده بازاره فأقلعت السماء: وسلم، قال
  .أهل الكتب واهللا أعلموهذا إسناد حسن ومل يروه أمحد وال 

أخربين عمرو بن احلارث : وقد وقع مثل هذا االستسقاء يف غزوة تبوك يف أثناء الطريق كما قال عبد اهللا بن وهب
  .عن سعيد بن أيب هالل، عن عتبة بن أيب عتبة، عن نافع بن جبري

خرجنا إىل تبوك يف قيظ : ال عمرحدثنا عن شأن ساعة العسرة، فق: أنه قيل لعمر بن اخلطاب: عن عبد اهللا بن عباس
شديد فنزلنا منزال وأصابنا فيه عطش حىت ظننا أن رقابنا ستنقطع، حىت أن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرحل فال 
جيده حىت يظن أن رقبته ستنقطع حىت أن الرجل لينحر بعريه فيعصر فرته فيشربه مث جيعل ما بقي على كبده، فقال 

نعم، : أو حتب ذلك ؟ قال: اهللا إن اهللا قد دعوك يف الدعاء خريا، فادع اهللا لنا، فقال يا رسول: أبو بكر الصديق
فرفع يديه حنو السماء فلم يرجعهما حىت قالت السماء فأطلت مث سكبت فمالوا ما معهم مث ذهبنا ننظر فلم : قال

  .جندها جاوزت العسكر
ع املسلمني يف هذه الغزوة إثنا عشر ألف بعري ومثلها وقد قال الواقدي كان م* وهذا إسناد جيد قوي ومل خيرجوه 

ونزل من املطر ماء أغدق االرض حىت صارت الغدران تسكب : من اخليل، وكانوا ثالثني ألفا من املقاتلة، قال
  .بعضها يف بعض وذلك يف محأة القيظ أي شدة احلر البليغ، فصلوات اهللا وسالمه عليه

  . غري ما حديث صحيح وهللا احلمدوكم له عليه السالم من مثل هذا يف
وقد تقدم أنه ملا دعا على قريش حني استعصت أن يسلط اهللا عليها سبعا كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل 
شئ حىت أكلوا العظام والكالب والعلهز، مث أتى أبو سفيان يشفع عنده يف أن يدعو اهللا هلم، فدعا هلم فرفع ذلك 



  .عنهم
احلسن بن حممد، ثنا حممد بن عبد اهللا االنصاري، ثنا أيب عبد اهللا بن املثىن، عن مثامة بن عبد ثنا : وقد قال البخاري

اللهم إنا كنا نتوسل : اهللا بن أنس، عن أنس بن مالك أن عمر بن اخلطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس وقال
  .تفرد به البخاري) * ٣(إليك بنينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون 

__________  
  .أبو امامة: يف الدالئل) ١(

والصواب ما أثبتناه وهو أبو لبابة االنصاري املدين، امسه بشري وقيل رفاعة بن عبد املنذر صحايب مشهور وكان أحد 
  ).٤٦٧/  ٢تقريب التهذيب (النقباء 

  .فأتى أبا لبابة: ، ويف االصل١٤٤/  ٦ج : من الدالئل) ٢(
  .٤٩٤/  ٢فتح الباري  ١٠١٠أخرجه البخاري يف االستسقاء حديث  )٣(

فمن املتعلق باجلمادات : فصل وأما املعجزات االرضية فمنها ما هو متعلق باجلمادات، ومنها ما هو متعلق باحليوانات
أنسب باتباع ما  تكثريه املاء يف غري ما موطن على صفات متنوعة سنوردها بأسانيدها إن شاء اهللا، وبدأنا بذلك النه

  .أسلفنا ذكره من استسقائه وإجابة اهللا له
: ثنا عبد اهللا بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس بن مالك قال: قال البخاري

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحانت صالة العصر والتمس الناس الوضوء فلم جيدوه، فأتى رسول اهللا 
اهللا عليه وسلم بوضوء فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده يف ذلك االناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه صلى 

، وقد رواه مسلم والترمذي )١(فرأيت املاء ينبع من حتت أصابعه فتوضأ الناس حىت توضأوا من عند آخرهم 
  .حسن صحيح: والنسائي من طرق عن مالك به وقال الترمذي

حدثنا أنس بن مالك : حدثنا يونس بن حممد، ثنا حزم، مسعت احلسن يقول: ن أنس قال االمام أمحدطريق أخرى ع
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج ذات يوم لبعض خمارجه معه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسريون فحضرت 

به، ورأى يف وجوه أصحابه كراهية يا رسول اهللا ما جند ما نتوضأ : الصالة فلم جيد القوم ما يتوضأون به فقالوا
ذلك، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسري، فأخذ نيب اهللا فتوضأ منه، مث مد أصابعه االربع على القدح 

: سئل أنس كم بلغوا ؟ قال: هلموا فتوضأوا، فتوضأ القوم حىت بلغوا فيما يريدون من الوضوء، قال احلسن: مث قال
  سبعني أو

  .)٢(مثانني 
  .وهكذا رواه البخاري عن عبد الرمحن بن املبارك العنسي عن حزم بن مهران القطيعي به

أنا محيد املعين، عن أنس بن مالك : حدثنا ابن أيب عدي عن محيد ويزيد قال: طريق أخرى عن أنس قال االمام أمحد
ار فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه نودي بالصالة فقام كل قريب الدار من املسجد وبقي من كان أهله نائي الد: قال

: وسئل أنس: وسلم مبخصب من حجارة فصغر أن يبسط كفه فيه قال فضم أصابعه قال فتوضأ بقيتهم، قال محيد
  .مثانني أو زيادة: كم كانوا ؟ قال

  عن عبد اهللا بن: وقد روى البخاري
__________  

ومسلم  ١٢١/  ٤والبيهقي يف الدالئل  ٥٨٠/  ٦فتح الباري  ٣٥٧٣أخرجه البخاري يف املناقب حديث ) ١(



  ).١٧٨٣(يف الفضائل ص : عن اسحاق بن موسى االنصاري، عن معن عن مالك
  .وأخرجه النسائي يف الطهارة
  .حسن صحيح: والترمذي يف املناقب وقال

  .٥٨١/  ٦عالمات النبوة يف االسالم فتح الباري  -أخرجه البخاري يف املناقب ) ٢(

حضرت الصالة فقام من كان قريب الدار من املسجد : ن هارون، عن محيد، عن أنس بن مالك قالمنري، عن يزيد ب
يتوضأ، وبقي قوم فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبخضب من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر املخضب أن 

كانوا مثانني : وا ؟ قالكم كان: يبسط فيه كفه فضم أصابعه فوضعها يف املخضب، فتوضأ القوم كلهم مجيعا قلت
  ).١(رجال 

حدثنا حممد بن جعفر، ثنا سعيد إمالء عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول اهللا : طريق أخرى عنه قال االمام أمحد
فأتى بإناء فيه ماء ال يغمر أصابعه فأمر أصحابه أن يتوضأوا فوضع كفه يف ) ٢(صلى اهللا عليه وسلم كان بالزوراء 

كنا : كم كنتم ؟ قال: فقلت النس: اء ينبع من بني أصابعه وأطراف أصابعه حىت توضأ القوم، قالاملاء، فجعل امل
ومسلم عن أيب موسى، عن غندر كالمها عن سعيد بن : وهكذا رواه البخاري عن بندار بن أيب عدي) ٣(ثلثمائة 

  أيب عروبة، وبعضهم يقول عن شعبة، والصحيح
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإناء وهو يف الزوراء فوضع يده يف االناء فجعل أيت رس: سعيد عن قتادة عن أنس قال

كم كنتم ؟ قال ثلثمائة أو زهاء ثلثمائة لفظ : املاء ينبع من بني أصابعه فتوضأ القوم، قال قتادة فقلت النس
  .البخاري

عن أيب إسحاق، عن الرباء بن ثنا مالك بن إمساعيل، ثنا إسرائيل، : حديث الرباء بن عاذب يف ذلك قال البخاري
كنا يوم احلديبية أربع عشرة مائة، واحلديبية بئر فنزحناها حىت مل نترك فيها قطرة، فجلس رسول اهللا : عازب قال

صلى اهللا عليه وسلم على شفري البئر فدعا مباء فمضمض ومج يف البئر فمكثنا غري بعيد مث استقينا حىت روينا وروت 
  ).٤(أو صدرت ركابنا 

  .تفرد به البخاري إسنادا ومتنا
حدثنا عفان وهاشم، حدثنا سليمان بن املغرية، حدثنا محيد بن : حديث آخر عن الرباء بن عاذب قال االمام أمحد

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن الرباء قال -هو ابن عبيدة موىل حممد بن القاسم  -هالل، حدثنا يونس 
فنزل فيها ستة إناس أنا سادسهم ماحة فأدليت إلينا دلو : ي ذمة يعين قليلة املاء قالوسلم يف سفر فأتينا على رك

  .قال
  ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على شفيت الركي فجعلنا فيها نصفها أو قراب ثلثيها فرفعت إىل

__________  
  ).٥٨١/  ٦(ص ) ٣٥٧٥(عالمات النبوة يف االسالم ح  -فتح الباري ) ١(
  .مكان معروف باملدينة عند السوق: راءالزو) ٢(
  ).٥٨٠/  ٦(ص ) ٣٥٧٢(فتح الباري عالمات النبوة يف االسالم، ح ) ٣(

  ).١٧٨٣(ومسلم يف الفضائل باب يف معجزات النيب صلى اهللا عليه وآله ص 
  .٤٤١/  ٧ص ) ٤١٥٠(غزوة احلديبية ح  -فتح الباري ) ٤(



فكدت بأنائي هل أجد شيئا أجعله يف حلقي ؟ فما وجدت فرفعت الدلو  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال الرباء
: وأعيدت إلينا الدلو مبا فيها، قال: إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فغمس يده فيها فقال ما شاء اهللا أن يقول

  تفرد به االمام -يعين جرت هنرا  -مث ساحت : فلقد رأيت أحدنا أخرج بثوب خشبة الغرق قال
  .، وإسناده جيد قوي، والظاهر أهنا قصة أخرى غري يوم احلديبية واهللا أعلمأمحد

ثنا اجلعد أبو  -يعين ابن سليمان  -ثنا سنان بن حامت، ثنا جعفر : حديث آخر عن جابر يف ذلك قال االمام أمحد
هللا عليه وسلم اشتكى أصحاب رسول اهللا صلى ا: عثمان، ثنا أنس بن مالك عن جابر بن عبد اهللا االنصاري قال

استقوا، : إليه العطش قال فدعا بعس فصب فيه شئ من املاء ووضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه يده وقال
  .فكنت أرى العيون تنبع من بني أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فاستقى الناس قال

ن إمساعيل عن أيب حرزة، يعقوب بن جماهد، من حديث حامت ب) ١(تفرد به أمحد من هذا الوجه، ويف إفراد مسلم 
سرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن عبادة بن الوليد بن عبادة، عن جابر بن عبد اهللا يف حديث طويل قال فيه

وسلم حىت نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته باداوة من ماء، فنظر 
ير شيئا يستتر به، وإذا بشجرتني بشاطئ الوادي، فانطلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل رسول اهللا فلم 

الذي يصانع ) ٢(انقادي علي باذن اهللا، فانقادت معه كالبعري املخشوش : إحدامها، فأخذ بغصن من أغصاهنا، فقال
حىت إذا ] كذلك [ فانقادت معه ]  بإذن اهللا[ انقادي علي : قائده، حىت أتى االخرى فأخذ بغصن من أغصاهنا فقال

فخرجت : التئما علي بإذن اهللا، فالتأمتا، قال جابر: فقال -يعين مجعهما  -كان باملنتصف مما بينهما الم بينهما 
خمافة أن حيس رسول اهللا بقريب، فيبتعد فجلست أحدث نفسي فحانت مين لفتة، فإذا أنا برسول اهللا ) ٣(أحضر 

وإذا بالشجرتني قد افترقتا فقامت كل واحدة منهما على ساق، فرأيت رسول اهللا وقف وقفة صلى اهللا عليه وسلم 
نعم يا رسول اهللا، : يا جابر هل رأيت مقامي ؟ قلت: ميينا ومشاال، مث أقبل فلما انتهى إيل قال: فقال برأسه هكذا

إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن انطلق إىل الشجرتني فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل هبما، حىت : قال
؟ ؟ ؟ ذلق يل فأتيت الشجرتني ) ٤(فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحددته : ميينك وغصنا عن مشالك، قال جابر

فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، مث أقبلت حىت قمت مقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسلت غصنا عن 
  فعلت ياقد : مييين وغصنا عن يساري، مث حلقت فقلت

__________  
  .باب) ١٨(يف كتاب الزهد ) ١(

  ).٢٣٠٩ - ٢٣٠٦(ص 
  .الذي جيعل يف أنفه خشاش وهو عود جيعل يف أنف البعري ويشد به حبل لينقاد به: البعري املخشوش) ٢(
  .أي أعدو وأسعى سعيا شديدا: خرجت أحضر) ٣(
  .دته حبيث صار كالسكنيأي حنيت عنه ما مينع ح -ويف رواية مسلم وحسرته  -وحددته ) ٤(

  .صار حادا: وانذلق يل

ذلك عنهما ما ) ١(إين مررت بقربين يعذبان، فأحببت بشفاعيت أن يرفع : فلم ذاك ؟ قال: رسول اهللا، قال فقلت
أال : يا جابر ناد الوضوء، فقلت: فأتينا العسكر فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: دام الغصنان رطبني، قال

قلت يا رسول اهللا ما وجدت يف الركب من قطرة، وكان رجل من االنصار يربد : ضوء أال وضوء ؟ قالوضوء أال و
انطلق إىل فالن االنصاري فانظر هل ترى : فقال يل: من جريد قال) ٣(له على محارة ) ٢(لرسول اهللا يف أشجاب 



لو أين  -شجب منها ) ٤(يف عزالء  فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إال قطرة: يف أشجابه من شئ ؟ قال
يا رسول اهللا مل أجد فيها إال قطرة يف عزالء شجب منها، لو أين : أفرغته لشربه يابسه، فأتيت رسول اهللا فقلت

اذهب فأتين به، فأتيته فأخذه بيده فجعل يتكلم بشئ ال أدري ما هو، وغمرين بيده مث : أفرغته لشربه يابسة قال
يا جفنة الركب، فأتيت هبا حتمل فوضعتها بني يديه، فقال رسول اهللا بيده : ر ناد جبفنة، فقلتيا جاب: أعطانيه فقال

  .يف اجلفنة هكذا
بسم اهللا، فصببت عليه : خذ يا جابر فصب علي وقل: فبسطها وفرق بني أصابعه مث وضعها يف قعر اجلفنة وقال

صلى اهللا عليه وسلم، مث فارت اجلفنة ودارت حىت بسم اهللا، فرأيت املاء يفور من بني أصابع رسول اهللا : وقلت
هل بقي أحد له : يا جابر ناد من كانت له حاجة مباء، قال فأتى الناس فاستقوا حىت رووا، فقلت: امتالت فقال

  .حاجة ؟ فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده من اجلفنة وهي مالى
  .عسى اهللا أن يطعمكم، فأتينا سيف البحر: لم اجلوع، فقالوشكى الناس إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: قال

فدخلت أنا : زجرة فألقى دابة، فأورينا على شقها النار، فطبخنا واشتوينا وأكلنا وشبعنا، قال جابر) ٥(فزجر 
عينها ما يرانا أحد، حىت خرجنا وأخذنا ضلعا من أضالعها ) ٦(وفالن وفالن وفالن حىت عد مخسة يف حماجر 

  اه مثفقوسن
  .يف الركب وأعظم حل يف الركب وأعظم كفل يف الركب فدخل حتتها ما يطأطئ رأسه) ٧(دعونا بأعظم رجل 

ثنا موسى بن إمسعيل، ثنا عبد العزيز بن مسلم، ثنا حصني، عن سامل بن أيب اجلعد عن جابر بن عبد : وقال البخاري
فجهش الناس حنوه، ] منها [ وسلم بني يديه ركوة يتوضأ عطش الناس يوم احلديبية والنيب صلى اهللا عليه : اهللا قال
ليس عندنا ماء نتوضأ وال نشرب إال ما بني يديك، فوضع يده يف الركوة فجعل املاء يفور من : مالكم ؟ قالوا: قال

  بني أصابعه كأمثال العيون،
__________  

  .أي خيفف: يرفه عنهما: يف مسلم) ١(
  .الذي قد أخلق وبلي وصار شنا مجع شجب، وهو السقاء: أشجاب) ٢(

  .شاجب أي يابس، وهو من الشجب الذي هو اهلالك: يقال
  .أعواد تعلق عليها أسقية املاء: محارة) ٣(
  .فم القربة: غرال، وعزالء: من مسلم، ويف االصل) ٤(
  .أي عال موجه: فزخر البحر زخرة: يف مسلم) ٥(
  .يف حجاج عينها: يف مسلم) ٦(
  .مجل: االصلمن مسلم، ويف ) ٧(

  ).١(كم كنتم ؟ قال لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا مخس عشرة مائة : فشربنا وتوضأنا، قلت
  .وهكذا رواه مسلم من حديث حصني وأخرجاه من حديث االعمش

: وقال االمام أمحد* زاد مسلم وشعبة ثالثتهم عن جابر بن سامل بن جابر، ويف رواية االعمش كنا أربع عشرة مائة 
غزونا أو : ثنا أبو عوانة عن االسود بن قيس عن شقيق العبدي أن جابر بن عبد اهللا قال] بن محاد [ حيىي  حدثنا

سافرنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن يومئذ بضع عشر ومائتان فحضرت الصالة فقال رسول اهللا صلى 
يها شئ من ماء، قال فصبه رسول اهللا صلى اهللا هل يف القوم من ماء ؟ فجاءه رجل يسعى باداوة ف: اهللا عليه وسلم



عليه وسلم يف قدح، قال فتوضأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأحسن الوضوء مث انصرف وترك القدح فركب 
  على رسلكم حني مسعهم يقولون ذلك،: الناس القدح متسحوا ومتسحوا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: بسم اهللا، مث قال: اهللا عليه وسلم كفه يف املاء مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضع رسول اهللا صلى: قال
فو الذي هو ابتالين ببصري لقد رأيت العيون عيون املاء يومئذ خترج من بني أصابع : اسبغوا الوضوء، قال جابر

  ).٢(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما رفعها حىت توضأوا أمجعون 
  .وظاهره كأنه قصة أخرى غري ما تقدم* د جيد تفرد به أمحد وهذا إسنا

قدمنا احلديبية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن أربع عشرة : ويف صحيح مسلم عن سلمة بن االكوع قال
: المائة أو أكثر من ذلك وعليها مخسون رأسا ال يرويها فقعد رسول اهللا على شفا الركية فإما دعا وإما بصق فيها ق

  ).٣(فجاشت فسقينا واستقينا 
ويف صحيح البخاري من حديث الزهري، عن عروة، عن املسور ومروان بن احلكم يف حديث صلح احلديبية 

الطويل فعدل عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت نزل بأقصى احلديبية على مثد قليل املاء يتربضه تربضا فلم 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته مث أمرهم أن يلبثه الناس حىت نزحوه وشكى إىل 

وقد تقدم احلديث بتمامه يف صلح احلديبية، فأغىن ) * ٤(جيعلوه فيه فو اهللا ما زال جييش هلم بالري حىت صدروا عنه 
الرباء : قال وقيلعن إعادته، وروى ابن إسحاق عن بعضهم أن الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب سائق البدن، 

  .بن عازب
  .مث رجح ابن إسحاق االول

ثنا حسني االشقر، ثنا أبو كدينة، عن عطاء عن أيب الضحى، : حديث آخر عن ابن عباس يف ذلك قال االمام أمحد
يا رسول : أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم وليس يف العسكر ماء فأتاه رجل فقال: عن ابن عباس

  فأتين، فأتاه بإناء فيه شئ من ماء: نعم، قال: هل عندك شئ ؟ قال: يف العسكر ماء، قالاهللا ليس 
__________  

  .٥٨١/  ٦أخرجه البخاري يف عالمات النبوة يف االسالم فتح الباري ) ١(
ه ، وأخرجه الدارمي يف باب ما أكرم اهللا النيب صلى اهللا عليه وآل١٩٣، ١٦٩/  ٢أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٢(

  .٢١/  ١من تفجري املاء بني أصابعه من املقدمة 
  ).١٤٣٣(باب غزوة ذي قرد ص  -جزء من حديث طويل أخرجه مسلم يف اجلهاد ) ٣(
  .١١٢/  ٤والبيهقي يف الدالئل  ٢٦٧/  ٣ورواه ابن هشام يف السرية  -تقدم احلديث يف اجلزء الرابع ) ٤(

م أصابعه يف فم االناء وفتح أصابعه، قال فانفجرت من بني أصابعه فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قليل، قال
  ).١(ناد يف الناس الوضوء املبارك : عيون وأمر بالال فقال

  .تفرد به أمحد، ورواه الطرباين من حديث عامر الشعيب عن ابن عباس بنحوه
و أمحد الزبريي، ثنا إسرائيل، عن ثنا حممد بن املثىن، ثنا أب: حديث عن عبد اهللا بن مسعود يف ذلك قال البخاري
كنا نعد اآليات بركة وأنتم تعدوهنا ختويفا، كنا مع رسول اهللا : منصور، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد اهللا قال

اطلبوا فضلة من ماء، فجاؤا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده يف االناء مث : صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فقل املاء فقال
فلقد رأيت املاء ينبع من بني أصابع رسول اهللا صلى : لى الطهور املبارك والربكة من اهللا عز وجل، قالحي ع: قال

  ).٢(اهللا عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل 



  .حسن صحيح: ورواه الترمذي عن بندار عن أيب أمحد وقال
: ، مسعت أبا رجاء قال)٣(ليد، ثنا سلم بن زرير ثنا أبو الو: حديث عن عمران بن حصني يف ذلك قال البخاري

حدثنا عمران بن حصني أهنم كانوا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مسري فأدجلوا ليلتهم حىت إذا كان وجه 
الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حىت ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أو بكر، وكان ال يوقظ 

هللا عليه وسلم من منامه حىت يستيقظ، فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكرب ويرفع رسول اهللا صلى ا
صوته حىت استيقظ النيب صلى اهللا عليه وسلم فنزل وصلى بنا الغداة، فاعتزل رجل من القوم مل يصل معنا، فلما 

يتيمم بالصعيد مث صلى، وجعلين  أصابتين جنابة، فأمره أن: انصرف قال يا فالن ما مينعك أن تصلي معنا ؟ قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ركوب بني يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما حنن نسري مع رسول اهللا 

كم : فقلنا: إنه ال ماء: أين املاء ؟ قالت: فقلنا هلا) ٤(صلى اهللا عليه وسلم إذا حنن بامرأة سادلة رجليها بني مزادتني 
وما رسول اهللا ؟ : انطلقي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالت: يوم وليلة، فقلنا: املاء ؟ قالتبني أهلك وبني 

فلم منلكها من أمرها حىت استقبلنا هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم، فحدثته مبثل الذي حدثتنا غري أهنا حدثته أهنا مومتة 
  ا أربعنيفشربنا عطاش) ٥(فأمر مبزاديتها فمسح يف العزالوين 

  رجال حىت روينا، ومالنا كل قربة معنا وإداوة، غري أنه مل نسق بعريا وهي تكاد تفضي من امللء،
__________  

  .١٢٨/  ٤ونقله البيهقي يف الدالئل  ٢٥١/  ١رواه أمحد يف مسنده ) ١(
ذي يف املناقب والترم ٥٨٧/  ٦فتح الباري  ٣٥٧٩أخرجه البخاري يف باب عالمات النبوة يف االسالم ح ) ٢(

  .عن حممد بن بشار عن أيب أمحد الزبيدي عن اسرائيل
  .من البخاري، ويف االصل مسلم بن زيد) ٣(
  .املزادة أكرب من القربة، واملزادتان محل بعري: مزادتني) ٤(
  .تثنية عزالء، وهو فم القربة واجلمع عزاىل: العزالوين) ٥(

أتيت أسحر الناس أو هو نيب كما : والتمر حىت أتت أهلها، قالت هاتوا ما عندكم، فجمع هلا من الكسر: مث قال
  ).١(زعموا، فهدى اهللا ذاك الصرم بتلك املرأة فأسلمت وأسلموا 

 -وكذلك رواه مسلم من حديث سلم بن رزين، وأخرجاه من حديث عوف االعرايب، كالمها عن رجاء العطاردي 
اذهيب هبذا معك لعيالك واعلمي أنا مل :  رواية هلما فقال هلاويف* عن عمران بن حصني به  -وامسه عمران بن تيم 

  .وفيه أنه ملا فتح العزالوين مسى اهللا عز وجل* نرزأك من مائك شيئا غري أن اهللا سقانا 
ثنا يزيد بن هارون، ثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد اهللا بن : حديث عن أيب قتادة يف ذلك قال االمام أمحد

إنكم إن ال تدركوا املاء غدا : كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فقال:  قتادة قالرباح، عن أيب
تعطشوا، وانطلق سرعان الناس يريدون املاء، ولزمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمالت برسول اهللا صلى اهللا 

مث مال، فدعمته فادعم، مث مال حىت كاد عليه وسلم راحلته فنعس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدعمته فادعم 
منذ : منذ كم كان مسريك ؟ قلت: أبو قتادة، قال: من الرجل ؟ فقلت: أن ينجفل عن راحلته فدعمته فانتبه فقال

انظر هل ترى أحدا ؟ : لو عرسنا، فمال إىل شجرة فنزل فقال: حفظك اهللا كما حفظت رسوله، مث قال: الليلة، قال
  :ن راكبان، حىت بلغ سبعة، فقالهذا راكب، هذا: قلت

احفظوا علينا صالتنا، فنمنا فما أيقظنا إال حر الشمس فانتبهنا فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسار وسرنا 



: فأتيته هبا فقال: ائت هبا، قال: نعم معي ميضأة فيها شئ من ماء، قال: قلت: أمعكم ماء ؟ قال: هنيهة، مث نزل فقال
ازدهر هبا يا أبا قتادة فإنه سيكون هلا نبأ، مث أذن بالل : ا منها، فتوضأ القوم وبقيت جرعة فقالمسوا منها مسو

فرطنا يف صالتنا، فقال رسول : وصلوا الركعتني قبل الفجر مث صلوا الفجر، مث ركب وركبنا فقال بعضهم لبعض
يا رسول اهللا : كان أمر دينكم فإيل، قلناما تقولون ؟ إن لك أمر دنياكم فشأنكم، وإن : اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: فرطنا يف صالتنا، فقال ال تفريط يف النوم، إمنا التفريط يف اليقظة، فإذا كان ذلك فصلوها ومن الغد وقتها، مث قال
فلما أصبح الناس وقد : إن ال تدركوا املاء غدا تعطشوا، فالناس باملاء، قال: إنك قلت باالمس: ظنوا بالقوم، قالوا

أيها : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملاء ويف القوم أبو بكر وعمر، فقاال: قدوا نبيهم، فقال بعضهم لبعضف
الناس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يكن ليسبقكم إىل املاء وخيلفكم، وإن يطع الناس أبا بكر وعمر 

يا رسول اهللا هلكنا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوايرشدوا، قاهلا ثالثا، فلما اشتدت الظهرية رفع هلم رسول 
احلل يل غمري : يا أبا قتادة أئت بامليضأة، فأتيته هبا، فقال: ال هلك عليكم، مث قال: عطشا، تقطعت االعناق، فقال

 فحللته فأتيته به، فجعل يصب فيه ويسقى الناس فازدحم الناس عليه فقال رسول اهللا صلى اهللا -يعين قدحه  -
  عليه وسلم يا أيها الناس أحسنوا املال، فكلكم

__________  
  .٤٧٤/  ١ومسلم يف املساجد  ٣٥٧١أخرجه البخاري يف عالمات النبوة ح ) ١(

  .سيصدر عن ري، فشرب القوم حىت مل يبق غريي وغري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فصب يل
ول اهللا، قال إن ساقي القوم آخرهم، فشربت وشرب اشرب أنت يا رس: قلت: اشرب يا أبا قتادة، قال: فقال

فسمعين عمران بن حصني وأنا أحدث : بعدي وبقي يف امليضأة حنو مما كان فيها، وهم يومئذ ثلثمائة، قال عبد اهللا
القوم أعلم حبديثهم، : أنا عبد اهللا بن رباح االنصاري، قال: من الرجل ؟ قلت: هذا احلديث يف املسجد اجلامع فقال

ما كنت أحسب أحدا حيفظ هذا احلديث غريي : ظر كيف حتدث فإين أحد السبعة تلك الليلة، فلما فرغت قالان
  قال محاد بن) ١(

وحدثنا محيد الطويل عن بكر بن عبد اهللا املزين عن عبد اهللا بن رباح، عن أيب قتادة املوصلي عن النيب صلى : سلمة
هللا صلى اهللا عليه وسلم إذا عرس وعليه ليل توسد ميينه، وإذا عرس كان رسول ا: اهللا عليه وسلم مبثله وزاد قال

وقد رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن املغرية عن * الصبح وضع رأسه على كفه اليمىن وأقام ساعده 
ده ثابت عن عبد اهللا بن رباح، عن أيب قتادة احلرب ربعي االنصاري بطوله وأخرج من حديث محاد بن سلمة بسن

  .االخري أيضا
ثنا شيبان، ثنا سعيد بن سليمان : حديث آخر عن أنس يشبه هذا روى البيهقي من حديث احلافظ أيب يعلي املوصلي

: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جهز جيشا إىل املشركني فيهم أبو بكر فقال هلم: الضبعي، ثنا أنس بن مالك
  .جدوا السري فإن بينكم وبني املشركني ماء

إن يسبق املشركون إىل ذلك املاء شق على الناس وعطشتم عطشا شديدا أنتم ودوابكم، وختلف رسول اهللا صلى 
نعم يا رسول : هل لكم أن نعرس قليال مث نلحق بالناس ؟ قالوا: اهللا عليه وسلم يف مثانية أنا تاسعهم، وقال الصحابه

: اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستيقظ أصحابه، فقال هلم اهللا، فعرسوا فما أيقظهم إال حر الشمس، فاستيقظ رسول
هل مع أحد منكم ماء ؟ : تقدموا واقضوا حاجاتكم، ففعلوا مث رجعوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال هلم

عليه  فجاء هبا، فأخذها نيب اهللا صلى اهللا: فجئ هبا: يا رسول اهللا معي ميضأة فيها شئ من ماء، قال: قال رجل منهم



تعالوا فتوضأوا، فجاؤا وجعل يصب عليهم رسول اهللا : وسلم فمسحها بكفيه ودعا بالربكة فيها، وقال الصحابه
صلى اهللا عليه وسلم حىت توضأوا كلهم، فأذن رجل منهم وأقام، فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلم وقال 

ما ترون الناس : ول اهللا قبل الناس وقال الصحابهلصاحب امليضأة ازدهر مبيضأتك، فسيكون هلا شأن، وركب رس
  .اهللا ورسوله أعلم: فعلوا ؟ فقالوا

فيهم أبو بكر وعمرو سريشد الناس، فقدم الناس وقد سبق املشركون إىل ذلك املاء فشق ذلك على : فقال هلم
: احب امليضأة ؟ قالواأين ص: الناس وعطشوا عطشا شديدا ركاهبم ودواهبم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

تعالوا فاشربوا، فجعل يصب هلم : هو هذا يا رسول اهللا، قال جئين مبيضأتك، فجاء هبا وفيها شئ من ماء، فقال هلم
  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت شرب الناس كلهم وسقوا دواهبم وركاهبم ومالوا ما كان

__________  
  .٢٩٨/  ٥ام أمحد يف مسنده ج واالم ٤٧٢/  ١أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(

معهم من إداوة وقربة ومزادة، مث هنض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إىل املشركني، فبعث اهللا رحيا 
فضرب وجوه املشركني وأنزل اهللا نصره وأمكن من ديارهم فقتلوا مقتلة عظيمة، وأسروا أسارى كثرية، واستاقوا 

  ).١(صلى اهللا عليه وسلم والناس وافرين صاحلني  غنائم كثرية، ورجع رسول اهللا
  .وقد تقدم قريبا عن جابر ما يشبه هذا وهو يف صحيح مسلم

  .وقدمنا يف غزوة تبوك ما رواه مسلم من طريق مالك عن أيب الزبري، عن أيب الطفيل، عن معاذ بن جبل
إنكم ستأتون : - صلى اهللا عليه وسلم يعين رسول اهللا -وقال : فذكر حديث مجع الصالة يف غزوة تبوك إىل أن قال

غدا إن شاء اهللا عني تبوك، وإنكم لن تأتوها حىت يضحى ضحى النهار، فمن جاءها فال ميس من مائها شيئا حىت 
: فجئناها وقد سبق إليها رجالن والعني مثل الشراك تبض بشئ، فسأهلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: آيت، قال

ما شاء اهللا أن يقول مث غرفوا من العني قليال قليال حىت : نعم، فسبهما وقال هلما: شيئا ؟ قاال هل مسستما من مائها
اجتمع يف شئ، مث غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجهه ويديه مث أعاده فيها فجرت العني مباء كثري، فاستقى 

  .ت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانايا معاذ يوشك إن طال: الناس مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وذكرنا يف باب الوفود من طريق عبد الرمحن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن احلارث الصدائي يف قصة وفادته فذكر 

يا رسول اهللا إن لنا بئرا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها واجتمعنا عليها، وإذا كان الصيف : حديثا طويال فيه، مث قلنا
اؤها فتفرقنا على مياه حولنا وقد أسلمنا، وكل من حولنا عدو، فادع اهللا لنا يف بئرنا فيسعنا ماؤها فنجتمع قل م

اذهبوا هبذه احلصيات فإذا أتيتم البئر فألقوا : عليه وال نتفرق، فدعا بسبع حصيات ففركهن بيده ودعا فيهن مث قال
 -لنا ما قال لنا، فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إىل قعرها ففع: واحدة واحدة واذكروا اهللا عز وجل، قال الصدائي

وأصل هذا احلديث يف املسند وسنن أيب داود والترمذي وابن ماجه وأما احلديث بطوله ففي دالئل  -يعين البئر 
  باب): ٣(وقال البيهقي * النبوة للبيهقي رمحه اهللا ) ٢(

 عليه وسلم أخربنا أبو احلسن حممد بن احلسني العلوي، ثنا أبو ما ظهر يف البئر اليت كانت بقباء من بركته صلى اهللا
حامد بن الشرقي، أنا أمحد بن حفص بن عبد اهللا، نا أيب، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن حيىي بن سعيد، أنه حدثه أن 

  لقد كانت هذه،: فدللته عليها، فقال: أنس بن مالك أتاهم بقباء فسأله عن بئر هناك، قال
__________  

  .١٣٥ - ١٣٤/  ٦احلديث يف دالئل النبوة للبيهقي ) ١(



  .١٢٧ - ١٢٤/  ٤دالئل النبوة للبيهقي ) ٢(
  ).١٩٩(وأخرجه الترمذي يف الصالة ح 

  ).٥١٤(وأبو داود يف الصالة حديث 
  ).٧١٧(وابن ماجة يف االذان ح 
  .٣٩٩/  ١، ٣٨١/  ١ورواه البيهقي يف السنن الكربى  ١٦٩/  ٤واالمام أمحد يف املسند 

  .١٣٦/  ٦دالئل النبوة ج ) ٣(

وإن الرجل لينضح على محاره فينزح فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأمر بذنوب فسقي، فإما أن يكون 
فرأيته بال مث جاء فتوضأ، : فما نزحت بعد، قال: توضأ منه، وإما أن يكون تفل فيه مث أمر به فأعيد يف البئر، قال

  .مث صلىومسح على جنبه 
: ثنا الوليد بن عمرو بن مسكني، ثنا حممد بن عبد اهللا بن مثىن عن أبيه عن مثامة عن أنس قال: وقال أبو بكر البزار

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنزلناه فسقيناه من بئر لنا يف دارنا كانت تسمى النزور يف اجلاهلية فتفل فيها 
  .فكانت ال تنزح بعد

  .م هذا يروى إال من هذا الوجهمث قال ال نعل
  .باب تكثريه عليه السالم االطعمة تكثريه اللنب يف مواطن أيضا

واهللا إن كنت العتمد بكبدي على : ثنا روح، ثنا عمر بن ذر عن جماهد أن أبا هريرة كان يقول: قال االمام أمحد
ما على طريقهم الذي خيرجون االرض من اجلوع، وإن كنت الشد احلجر على بطين من اجلوع، ولقد قعدت يو
فلم يفعل، فمر عمر رضي اهللا ) ١(منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب اهللا عز وجل ما سألته إال ليستتبعين 

عنه فسألته عن آية من كتاب اهللا ما سألته إال ليستتبعين فلم يفعل، فمر أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم فعرف ما 
  يف وجهي وما يف

من : احلق واستأذنت فأذن يل فوجدت لبنا يف قدح قال: لبيك يا رسول اهللا، فقال: أبا هريرة، قلت له: فقال نفسي
انطلق إىل : لبيك يا رسول اهللا، قال: أبا هر، قلت: أهداه لنا فالن أو آل فالن، قال: أين لكم هذا اللنب ؟ فقالوا

مل يأووا إىل أهل وال مال إذا جاءت رسول اهللا صلى اهللا أهل الصفة فادعهم يل، قال وأهل الصفة أضياف االسالم 
وأحزنين : قال -عليه وسلم هدية أصاب منها وبعث إليهم منها، وإذا جاءته الصدقة أرسل هبا إليهم ومل يصب منها 

 أنا الرسول، فإذا جاء القوم كنت: ذلك وكنت أرجو أن أصيب من اللنب شربة أتقوى هبا بقية يومي وليليت، وقلت
ما بيقى يل من هذا اللنب ومل يكن من طاعة اهللا وطاعة رسوله بد، فانطلقت فدعوهتم : أنا الذي أعطيهم، وقلت

أبا هر خذ فأعطهم، فأخذت القدح فجعلت أعطيهم فيأخذ : فأقبلوا فاستأذنوا هلم فأخذوا جمالسهم من البيت مث قال
ى آخرهم، ودفعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه الرجل القدح فيشرب حىت يروى، مث يرد القدح حىت أتيت عل

أبا هر، فقلت لبيك رسول : وسلم فأخذ القدح فوضعه يف يده وبقي فيه فضلة مث رفع رأسه ونظر إيل وتبسم وقال
: فقعدت فشربت مث قال يل: فاقعد فاشرب، قال: صدقت يا رسول اهللا قال: بقيت أنا وأنت، فقلت: اهللا قال

: ال والذي بعثك باحلق ما أجد له يف مسلكا، قال: اشرب فأشرب حىت قلت: ل يقول يلاشرب، فشربت، فما زا
  ).٢(ناولين القدح، فرددت إليه القدح فشرب من الفضلة 

  .ورواه البخاري عن أيب نعيم، وعن حممد بن مقاتل، عن عبد اهللا بن املبارك
  وأخرجه الترمذي عن عباد بن يونس بن



__________  
  .ليشبعين: يف البخاري) ١(
 ١١فتح الباري  ٦٤٥٢والبخاري يف الرقاق عن أيب نعيم حديث  ٥١٥/  ٢أخرجه االمام أمحد يف املسند ج ) ٢(
 /٢٨١.  

  .صحيح: بكري ثالثتهم عن عمر بن ذر وقال الترمذي
معيط،  كنت أرعى غنما لعقبة بن أيب: ثنا أبو بكر بن عياش، حدثين عن زر عن ابن مسعود قال: وقال االمام أمحد

: نعم ولكين مؤمتن، قال: فقلت: يا غالم هل من لنب ؟ قال: فمر يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر فقال
  فهل من شاة مل ينز عليها الفحل ؟ فأتيته بشاة فمسح ضرعها فنزل لنب فحلبه يف إناء فشرب وسقى

: يا رسول اهللا علمين من هذا القول، قال: فقلتمث أتيته بعد هذا : اقلص، فقلص، قال: أبا بكر، مث قال للضرع
  ).١(يا غالم يرمحك اهللا، فإنك عليم معلم : فمسح رأسي وقال

فأتيته بعناق : ورواه البيهقي من حديث أيب عوانة عن عاصم عن أيب النجود عن زر عن ابن مسعود، وقال فيه
فحلب فيها وسقى أبا بكر مث شرب، مث قال جذعة فاعتقلها مث جعل ميسح ضرعها ويدعو، وأتاه أبو بكر جبفنة 

إنك غالم معلم، فأخذت : يا رسول اهللا علمين من هذا القول، فمسح رأسي وقال: اقلص فقلص فقلت: للضرع
  .عنه سبعني سورة ما نازعنيها بشر

وغادر وتقدم يف اهلجرة حديث أم معبد وحلبه عليه السالم شاهتا، وكانت عجفاء ال لنب هلا فشرب هو وأصحابه 
  .عندها إناء كبريا من لنب حىت جاء زوجها

وتقدم يف ذكر من كان خيدمه من غري مواليه عليه السالم املقداد بن االسود حني شرب اللنب الذي كان قد جاء 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قام يف الليل ليذبح له شاة فوجد لبنا كثريا فحلب مامال منه إناء كبريا جدا، 

ثنا زهري عن أيب إسحاق عن ابنة حباب اهنا أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال أبو داود الطيالسي* يث احلد
: ائتين بأعظم إناء لكم، فأتيناه جبفنة العجني، فحلب فيها حىت مالها، مث قال: وسلم بشاة فاعتقلها وحلبها، فقال

  .أشربوا أنتم وجريانكم
بشران ببغداد، أنا إمسعيل بن حممد الصفار، أنا حممد بن الفرج االزرق، ثنا عصمة  أنا أبو احلسني بن: وقال البيهقي

كنا مع رسول : قال -وكانت له صحبة  -بن سليمان اخلزاز، ثنا خلف بن خليفة عن أيب هاشم الرماين عن نافع 
ماء، فشق ذلك على فنزلنا يف موضع ليس فيه ] رجل [ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر وكنا زهاء أربعمائة 

فجاءت شويهة هلا قرنان، فقامت بني يدي رسول اهللا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلم، قال: أصحابه، وقالوا
يا نافع املكها الليلة وما أراك : صلى اهللا عليه وسلم فحلبها فشرب حىت روي، وسقى أصحابه حىت رووا، مث قال

، مث ربطتها حببل مث قمت يف بعض الليل فلم أر الشاة، ورأيت احلبل مطروحا، فأخذهتا فوتدت هلا وتدا: متلكها، قال
ورواه حممد بن : قال البيهقي* يا نافع ذهب هبا الذي جاء هبا : فجئت رسول اهللا فأخربته من قبل أن يسألين، وقال

  ).٢(عن خلف بن خليفة عن أبان  -أيب الوليد االزدي  -سعد عن خلف بن الوليد 
  أنا أبو سعد املاليين، أنا: مث قال البيهقي* ث غريب جدا إسنادا ومتنا وهذا حدي

  أبو أمحد بن عدي، أنا ابن العباس بن حممد بن العباس، ثنا أمحد بن سعيد بن أيب مرمي، ثنا أبو
__________  

  .٥٣٧/  ٢والفسوي يف املعرفة والتاريخ  ٣٧٩/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(



  .١٧٢ - ١٧١/  ٢الدالئل والبيهقي يف 
  .ان أبا بكر اعتقلها وأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله الضرع: ويف روايته

  .١٣٧/  ٦باب ما جاء يف الشاة اليت ظهرت فحلبت فأروت ج  -رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(

قال : قال -أيب بكر  يعين موىل -حفص الرياحي، ثنا عامر بن أيب عامر اخلزاز، عن أبيه، عن احلسن بن سعد 
فأتيت فإذا العنز : وعهدي بذلك املوضع ال عنز فيه، قال: احلب يل العنز، قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا : فقلت] العنز [ فاشتغلنا بالرحلة ففقدت : فاحتلبتها واحتفظت بالعنز وأوصيت هبا، قال: حافل، قال
  .، وهذا أيضا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا ويف إسناده من ال يعرف حاله)١(با إن هلا ر: قد فقدت العنز، فقال

  .وسيأيت حديث الغزالة يف قسم ما يتعلق من املعجزات باحليوانات
حدثنا شيبان، ثنا حممد بن زيادة الربمجي، عن أيب طالل، : تكثريه عليه السالم السمن الم سليم قال احلافظ أبو يعلى

يا : فقالت) ٢(كانت هلا شاة فجمعت من مسنها يف عكة فمالت العكة مث بعثت هبا مع ربيبة : العن أنس عن أمه ق
ربيبة أبلغي هذه العكة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأتدم هبا، فانطلقت هبا ربيبة حىت أتت رسول اهللا صلى اهللا 

أفرغوا هلا عكتها، ففرغت : سليم، قال مسن بعثت هبا إليك أم] عكة [ هذه : يا رسول اهللا: عليه وسلم فقالت
العكة فدفعت إليها فانطلقت هبا وجاءت وأم سليم ليست يف البيت فعلقت العكة على وتد، فجاءت أم سليم فرأت 

قد فعلت، فإن مل : يا ربيبة أليس أمرتك أن تنطلقي هبا إىل رسول اهللا ؟ فقالت: العكة ممتلئة تقطر، فقالت أم سليم
يا رسول اهللا إين بعثت معها : ي فسلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فانطلقت ومعها ربيبة فقالتتصدقيين فانطلق

: والذي بعثك باحلق ودين احلق إهنا ملمتلئة تقطر مسنا، قال: قد فعلت، قد جاءت، قالت: إليك بعكة فيها مسن، قال
  كان اهللا أطعمك كما أطعمت يا أم سليم أتعجبني إن: فقال هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فجئت إىل البيت فقسمت يف قعب لنا وكذا وكذا وتركت فيها ما أئتدمنا به شهرا أو : نبيه ؟ كلي وأطعمي، قالت
  .شهرين

القطان، ثنا خلف ) ٣(أنا احلاكم، أنا االصم، ثنا عباس الدوري، ثنا علي بن حبر : حديث آخر يف ذلك قال البيهقي
سليت مسنا يل : م الرماين، عن يوسف بن خالد، عن أوس بن خالد، عن أم أوس البهزية قالتبن خليفة عن أيب هاش

  فجعلته يف عكة فأهديته لرسول اهللا فقبله وترك يف العكة قليال
__________  

  .١٣٨/  ٦املصدر السابق ج ) ١(
زينب بدل ربيبة، ويف : قالإال انه : رواه أبو يعلى والطرباين: وقال ٣٠٩/  ٨: رواه اهليثمي يف الزوائد) ٢(

  .اسنادمها اليشكري الربمجي وهو كذاب انتهى
: وقد عزاه للطرباين ويف حفظي ٣٢٠/  ٤ويف روايته زينب قال يف االصابة  ٢٠٤وأخرجه أبو نعيم يف الدالئل ص 

  .أن قوله زينب تصحيف وإمنا هي ربيبة
  .جنيح: ١١٥/  ٦يف دالئل البيهقي ) ٣(

فظننت أن رسول اهللا مل : ردوا عليها عكتها، فردوها عليها وهي مملوءة مسنا، قالت: كة مث قالونفخ فيها ودعا بالرب
اذهبوا : يا رسول اهللا إمنا سليته لك لتأكله، فعلم أنه قد استجيب له، فقال: يقبلها فجاءت وهلا صراخ، فقالت

اهللا عليه وسلم ووالية أيب بكر ووالية عمر، فلتأكل مسنها، وتدعو بالربكة، فأكلت بقية عمر النيب صلى : فقولوا هلا



  .ووالية عثمان، حىت كان من أمر علي ومعاوية ما كان
حديث آخر روى البيهقي عن احلاكم، عن االصم، عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري، عن عبد االعلى 

أم شريك، : ة من دوس يقال هلاكانت امرأ: بن املسور القرشي، عن حممد بن عمر بن عطاء، عن أيب هريرة قال
أسلمت يف رمضان، فذكر احلديث يف هجرهتا وصحبة ذلك اليهودي هلا، وأهنا عطشت فأىب أن يسقيها حىت هتود، 

  فنامت فرأت يف النوم من يسقيها
فاستيقظت وهي ريانة، فلما جاء رسول اهللا قصت عليه القصة، فخطبها إىل نفسها فرأت نفسها أقل من ذلك 

كلوا وال تكيلوا، وكانت معها عكة مسن : بل زوجين من شئت، فزوجها زيدا وأمر هلا بثالثني صاعا، وقال: وقالت
هدية لرسول اهللا، فأمرت جاريتها أن حتملها إىل رسول اهللا، ففرغت وأمرها رسول اهللا إذا ردهتا أن تعلقها وال 

قد : أن تذهيب هبا إىل رسول اهللا ؟ فقالت أمل آمرك: توكئها، فدخلت أم شريك فوجدهتا مالى، فقالت للجارية
فعلت، فذكروا ذلك لرسول اهللا فأمرهم أن ال يوكئوها فلم تزل حىت أوكتها أم شريك مث كالوا الشعري فوجدوه 

  ).١(ثالثني صاعا مل ينقص منه شئ 
مالك البهزية كانت ثنا حسن، ثنا ابن هليعة ثنا أبو الزبري عن جابر أن أم : حديث آخر يف ذلك قال االمام أمحد

هتدي يف عكة هلا مسنا للنيب صلى اهللا عليه وسلم فبينما بنوها يسألوهنا االدام وليس عندها شئ فعمدت إىل عكتها 
لو تركتيه ما زال ذلك : نعم قال: أعصرتيه ؟ فقلت: اليت كانت هتدي فيها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .مقيما
السناد عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه أتاه رجل يستطعمه فأطعمه شطر وسق مث روى االمام أمحد هبذا ا

شعري فما زال الرجل يأكل منه هو وامرأته وضيف هلم حىت كالوه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو مل 
  .الزبري عن جابر وقد روى هذين احلديثني مسلم من وجه آخر عن أيب) * ٢(تكيلوه الكلتم فيه ولقام لكم 

__________  
  .١٢٤ - ١٢٣/  ٦رواه البيهقي يف حديث طويل يف الدالئل ج ) ١(
  .٣٤٧ - ٣٤٠/  ٣روى االمام أمحد احلديثني يف مسنده ج ) ٢(

  .١٧٨٤/  ٤وروامها مسلم يف الفضائل ج  ٣٤٧ - ٣٣٧/  ٣والثاين يف 
  .١١٤/  ٦والبيهقي يف الدالئل 

ثنا عبد اهللا بن يوسف، أخربنا : ري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال البخاريذكر ضيافة أيب طلحة االنصا
لقد مسعت : قال أبو طلحة الم سليم: مالك، عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة أنه مسع أنس بن مالك يقول

  صوت رسول اهللا
مث أخرجت مخارا هلا فلفت  نعم، فأخرجت أقراصا من شعري: ضعيفا أعرف فيه اجلوع، فهل عندك من شئ ؟ قالت

فذهبت به : اخلبز ببعضه، مث دسته حتت يدي وال ثتين ببعضه، مث أرسلتين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فوجدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

: نعم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملن معه: بطعام ؟ قلت: قال: نعم: أرسلك أبو طلحة ؟ فقلت: وسلم
يا أم سليم، قد جاء رسول اهللا : قوموا، فانطلق وانطلقت بني أيديهم حىت جئت أبا طلحة فأخربته، فقال أبو طلحة

بو طلحة حىت لقي رسول اهللا ورسوله أعلم، فانطلق أ: صلى اهللا عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم، فقلت
هلم يا أم سليم، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول اهللا



ما عندك ؟ فأتت بذلك اخلبز، فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة فآدمته، مث قال 
ائذن : ائذن لعشرة، فأذن هلم، فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا، مث قال: يقول، مث قال رسول اهللا فيه ما شاء اهللا أن

: ائذن لعشرة فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا مث قال: لعشرة، فأذن هلم فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا، مث قال
  ).١(ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم والقوم سبعون أو مثانون رجال 

  .ري يف مواضع أخر من صحيحه ومسلم من غري وجه عن مالكوقد رواه البخا
ثنا هدبة بن خالد، ثنا مبارك بن فضالة، ثنا بكري وثابت : طريق آخر عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال أبو يعلى

ل إين رأيت رسو: البناين عن أنس أن أبا طلحة رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طاويا فجاء إىل أم سليم فقال
ما عندنا إال حنو من دقيق شعري قال، فاعجينه وأصلحيه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم طاويا فهل عندك من شئ ؟ قالت

عسى أن ندعو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيأكل عندنا، قال، فعجنته وخبزته فجاء قرصا فقال، يا أنس ادع 
يا رسول اهللا أبو طلحة : فقلت: بضعة ومثانون قال: سبه قالرسول اهللا، فأتيت رسول اهللا ومعه أناس، قال مبارك أح

  أجيبوا أبا طلحة، فجئت جزعا حىت أخربته أنه قد جاء: يدعوك، فقال الصحابه
__________  

  .٤٣، ويف الصالة خمتصرا باب ٥٨٦/  ٦فتح الباري  ٣٥٧٨أخرجه البخاري يف املناقب ج ) ١(
  .٦٦٨٨ويف االميان والنذور حديث 

  .مسلم عن حيىي بن حيىي يف االشربةوأخرجه 
  .١٦١٢ص 

  والترمذي يف املناقب
  .٨٩/  ٦والبيهقي يف الدالئل ) ٥٩٥/  ٥(

أي لفتين به، يقال الث : الثتين ببعضه -هو زيد بن سهل االنصاري زوج أم سليم والدة أنس : أبو طلحة -
  وال يثىن وال جيمع  لغة حجازية، وهي عندهم ال يؤنث: هلم -العمامة على راسه أي عصبها 

رسول اهللا أعلم مبا يف بييت مين، وقاال مجيعا عن أنس : فعدى قدمه وقال ثابت قال أبو طلحة: بأصحابه قال بكر
يا رسول اهللا ما عندنا شئ إال قرص، رأيتك طاويا فأمرت أم سليم فجعلت لك قرصا، : فاستقبله أبو طلحة فقال

فجاء : هل من مسن ؟ قال أبو طلحة قد كان يف العكة شئ، قال: يها وقالفدعا بالقرص ودعا جبفنة فوضعه ف: قال
فجعل رسول اهللا وأبو طلحة يعصراهنا حىت خرج شئ مسح رسول اهللا به سبابته مث مسح القرص فانتفخ : هبا، قال
  .بسم اهللا: وقال

ادع عشرة من : قالفانتفخ القرص فلم يزل يصنع كذلك والقرص ينتفخ حىت رأيت القرص يف اجلفنة مييع، ف
كلوا بسم اهللا، : فوضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده وسط القرص وقال: أصحايب، فدعوت له عشرة، قال

كلوا بسم : فأكلوا من حوايل القرص حىت شبعوا، مث قال، ادع يل عشرة أخرى، فدعوت له عشرة أخرى، فقال
دعو عشرة عشرة يأكلون من ذلك القرص حىت أكل منه اهللا، فأكلوا من حوايل القرص حىت شبعوا، فلم يزل ي

بضعة ومثانون من حوايل القرص حىت شبعوا وإن وسط القرص حيث وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده كم 
  .وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السنن ومل خيرجوه فاهللا أعلم* هو 

أخربين  -يعين ابن سعيد بن قيس  -هللا بن منري، ثنا سعد ثنا عبد ا: طريق أخرى عن أنس بن مالك قال االمام أمحد
بعثين أبو طلحة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدعوه وقد جعل له طعاما، فأقبلت : أنس بن مالك قال



قوموا، : أجب أبا طلحة، فقال للناس: فنظر إيل فاستحييت فقلت: ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع الناس، قال
  فمسها رسول اهللا ودعا فيها بالربكة، مث: يا رسول اهللا إمنا صنعت شيئا لك قال: أبو طلحة فقال
أدخل عشرة فأكلوا حىت : كلوا فأكلوا حىت شبعوا وخرجوا، وقال: أدخل نفرا من أصحايب عشرة، فقال: قال

 هيأها فإذا هي مثلها شبعوا فما زال يدخل عشرة وخيرج عشرة حىت مل يبق منهم أحد إال دخل فأكل حىت شبع مث
  ).١(حني أكلوا منها 

وقد رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد اهللا بن منري كالمها عن عبد اهللا بن منري وعن سعيد بن حيىي 
  .االموي عن أبيه كالمها عن سعد بن سعيد بن قيس االنصاري
د بن خملد، عن حممد بن موسى، عن عبد اهللا بن عبد طريق أخرى رواه مسلم يف االطعمة عن عبد بن محيد، عن خال

  .اهللا بن أيب طلحة عن أنس فذكر حنو ما تقدم
عن معاوية بن أيب مردد عن عبد اهللا بن عبد اهللا ] عن حامت [ وقد رواه أبو يعلى املوصلي عن حممد بن عباد املكي 

  .بن أيب طلحة عن أبيه عن أيب طلحة فذكره
  .واهللا أعلم

__________  
، ١٤٧/  ٣، واالمام أمحد يف مسنده )١٦١٣/  ٣(ص  ١٤٣كتاب االشربة حديث  -احلديث يف مسلم ) ١(

٢١٨.  

ثنا علي بن عاصم، ثنا حصني بن عبد الرمحن، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى : طريق أخرى عن أنس قال االمام أمحد
يا أنس انطلق أئت رسول : ه طعاما مث قال يلأتى أبو طلحة مبدين من شعري فأمر به فصنع ب: عن أنس بن مالك قال

فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه عنده : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فادعه وقد تعلم ما عندنا، قال
قوموا فقاموا، فجئت أمشي بني يديه حىت دخلت على أيب : إن أبا طلحة يدعوك إىل طعامه، فقام وقال للناس: فقلت

إين مل أستطع أن أرد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره، فلما انتهى : فضحتنا، قلت: ه، قالطلحة فأخربت
اقعدوا، ودخل عاشر عشرة فلما دخل أتى بالطعام تناول فأكل وأكل معه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلم

كم : قلت: القوم كلهم وأكلوا، قال قوموا، وليدخل عشرة مكانكم، حىت دخل: القوم حىت شبعوا، مث قال هلم
  كانوا نيفا ومثانني،: كانوا ؟ قال

وقد رواه مسلم يف االطعمة عن عمرو الناقد، عن عبد اهللا بن جعفر ) * ١(وفضل الهل البيت ما أشبعهم : قال
بو طلحة أم أمر أ: الرقي، عن عبيد اهللا بن عمرو عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن أنس قال

  .اصنعي للنيب صلى اهللا عليه وسلم لنفسه خاصة طعاما يأكل منه، فذكر حنو ما تقدم: سليم قال
ثنا شجاع بن خملد، ثنا وهب بن جرير، ثنا أيب، مسعت جرير بن يزيد حيدث : طريق أخرى عن أنس قال أبو يعلي

لحة رسول اهللا يف املسجد مضطجعا يتقلب رأى أبو ط: عن عمرو بن عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس بن مالك قال
رأيت رسول اهللا مضطجعا يف املسجد يتقلب ظهرا لبطن، فخبزت أم سليم قرصا، : ظهرا لبطن، فأتى أم سليم فقال

يا رسول اهللا يدعوك أبو طلحة، فقام : اذهب فادع رسول اهللا، فأتيته وعنده أصحابه فقلت: مث قال يل أبو طلحة
: جئت أسعى إىل أيب طلحة فأخربته أن رسول اهللا قد كان تبعه أصحابه، فتلقاه أبو طلحة، فقالف: قوموا، قال: وقال

هل من مسن : إن اهللا سيبارك فيه، فدخل رسول اهللا وجئ بالقرص يف قصعة، فقال: يا رسول اهللا إمنا هو قرص، فقال
ن بني أصابعي، فأكل القوم حىت كلوا م: ؟ فجئ بشئ من مسن فغور القرص بأصبعه هكذا، ورفعها، مث صب وقال



أدخل علي عشرة، فأكلوا حىت شبعوا، حىت أكل القوم فشبعوا وأكل رسول اهللا صلى اهللا عليه : شبعوا، مث قال
ورواه مسلم يف االطعمة من * وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنا حىت شبعنا وفضلت فضلة أهديت جلريان لنا 

ير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد، عن عمرو بن عبد اهللا بن أيب صحيحه عن حسن احللواين وعن وهب بن جر
  ).٢(طلحة عن أنس بن مالك فذكر حنو ما تقدم 

__________  
  .٢١٨/  ٣مسند االمام أمحد ) ١(

  .١٦١٣باب ص ) ٢٠(ومسلم يف االشربة 
  .١٦١٤يف االشربة ص  -رواه مسلم يف صحيحه ) ٢(

  طريق أخرى عن أنس
عن أنس  -يعين ابن سريين  -عن هشام عن حممد  -يعين ابن زيد  -ا يونس بن حممد، ثنا محاد ثن: قال االمام أمحد

عمدت أم سليم إىل نصف مد شعري فطحنته مث عمدت إىل عكة كان فيها شئ من : واجلعد قد ذكره، قال: قال محاد
إن : فأتيته وهو يف أصحابه فقلت :مث أرسلتين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: مسن فاختذت منه خطيفة قال

قد : فدخلت فقلت اليب طلحة: فجاء هو ومن معه، قال: أنا ومن معي، قال: أم سليم أرسلتين إليك تدعوك، فقال
: جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومن معه، فخرج أبو طلحة فمشى إىل جنب النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  .فوضع يده فيها: فدخل فأتى به، قال: اختذهتا أم سليم من نصف مد شعري، قال يا رسول اهللا إمنا هي خطيفة
أدخل عشرة، قال فدخل عشرة فأكلوا حىت شبعوا، مث دخل عشرة فأكلوا مث عشرة فأكلوا حىت أكل منها : مث قال

  ).١(فأكلنا : وبقيت كما هي، قال: أربعون كلهم أكلوا حىت شبعوا، قال
  .الطعمة عن الصلت بن حممد، عن محاد بن زيد، عن اجلعد أيب عثمان عن أنسوقد رواه البخاري يف ا

أن أم سليم عمدت إىل مد من شعري : وعن هشام بن حممد عن أنس وعن سنان بن ربيعة عن أيب ربيعة عن أنس
، جشته وجعلت منه خطيفة وعمدت إىل عكة فيها شئ من مسن فعصرته مث بعثتين إىل رسول اهللا وهو يف أصحابه

قال حممد بن : ثنا عمرو عن الضحاك، ثنا أيب، مسعت أشعث احلراين قال: ورواه أبو يعلى املوصلي* احلديث بطوله 
حدثين أنس بن مالك أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعام، فذهب فأجر : سريين

  .أن تعمله خطيفة نفسه بصاع من شعري فعمل يومه ذلك فجاء به وأمر أم سليم
  .وذكر احلديث

ثنا يونس بن حممد، ثنا حرب بن ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك : طريق آخر عن أنس قال االمام أمحد
إن رأيت أن تغدي عندنا فافعل، جئته فبلغته، : اذهب إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقل: قالت أم سليم: قال
فجئته فدخلت على أم سليم وأنا لدهش ملن أقبل مع رسول اهللا : اهنضوا، قال: م، قالنع: ومن عندي ؟ قلت: فقال

ما صنعت يا أنس ؟ فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إثر : فقالت أم سليم: صلى اهللا عليه وسلم، قال
  نعم، قد كان منه عندي: هل عندك مسن ؟ قالت: ذلك فقال

: بسم اهللا اللهم أعظم فيها الربكة، قال: فجئت هبا ففتح رباطها مث قال: هبا قالتفأت : عكة فيها شئ من مسن، قال
فقال اقلبيها، فقلبتها فعصرها نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يسمي، فأخذت نقع قدر فأكل منها بضع ومثانون 

  ).٢(كلي وأطعمي جريانك : رجال، وفضل فضلة فدفعها إىل أم سليم فقال
  .م يف االطعمة عن حجاج بن الشاعر عن يونس بن حممد املؤدب بهوقد رواه مسل



__________  
  .٢٩٧/  ٢مسند االمام أمحد ج ) ١(

  .٩٢ - ٩١/  ٦ونقله البيهقي يف الدالئل ج 
  .٩١/  ٦والبيهقي يف الدالئل  ١٦١٤/  ٣ومسلم يف االشربة ج  ٣٤٢/  ٣مسند االمام أمحد ج ) ٢(

ثنا علي بن املديين، ثنا عبد العزيز بن حممد الدراوردي، عن عمرو بن حيىي بن : غويطريق اخرى قال أبو القاسم الب
اذهب يا بين فادع : أن أمه أم سليم صنعت خزيرا فقال أبو طلحة: عمارة املازين، عن أبيه، عن أنس بن مالك

: فقام وقال للناس: ك، قالإن أيب يدعو: فجئته وهو بني ظهراين الناس، فقلت: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
يا أبت قد جاءك رسول اهللا صلى : فلما رأيته قام بالناس تقدمت بني أيديهم فجئت أبا طلحة فقلت: انطلقوا، قال

هلمه، فإن : يا رسول اهللا إمنا كان شيئا يسريا، فقال: فقام أبو طلحة على الباب وقال: اهللا عليه وسلم بالناس، قال
أدخل عشرة عشرة، : ، فجاء به فجعل رسول اهللا يده فيه، ودعا اهللا مبا شاء أن يدعو، مث قالاهللا سيجعل فيه الربكة

  .فجاء منهم مثانون فأكلوا وشبعوا
ورواه مسلم يف االطعمة عن عبد بن محيد، عن القعنيب، عن الدراوردي، عن حيىي بن عمارة بن أيب حسن االنصاري 

  .و ما تقدمعن أنس بن مالك بنح] عن أبيه [ املازين 
عن حرملة، عن ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن يعقوب بن : طريق اخرى ورواه مسلم يف االطعمة أيضا

مث أكل رسول اهللا : ويف بعض حديث هؤالء: قال البيهقي) * ١(عبد اهللا بن أيب طلحة عن أنس كنحو ما تقدم 
  اهنم، فهذه طرقصلى اهللا عليه وسلم وأكل أهل البيت وأفضلوا ما بلغ جري

متواترة عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه شاهد ذلك على ما فيه من اختالف عنه يف بعض حروفه، ولكن أصل 
القصة متواتر ال حمالة كما ترى، وهللا احلمد واملنة، فقد رواه عن أنس بن مالك إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة 

وسعد بن سعيد أخو حيىي بن سعيد االنصاري، ] واجلعد بن عثمان [ بناين وبكر بن عبد اهللا املزين وثابت بن أسلم ال
وسنان بن ربيعة وعبد اهللا بن عبد اهللا بن أيب طلحة وعبد الرمحن بن أيب ليلى وعمرو بن عبد اهللا بن أيب طلحة 

وقد تقدم *  وحممد بن سريين والنضر بن أنس، وحيىي بن عمارة بن أيب حسن، ويعقوب بن عبد اهللا بن أيب طلحة
غزوة اخلندق حديث جابر يف إضافته صلى اهللا عليه وسلم على صاع من شعري وعناق، فعزم عليه السالم على أهل 
اخلندق بكماهلم، فكانوا ألفا أو قريبا من ألف، فأكلوا كلهم من تلك العناق وذلك الصاع حىت شبعوا وتركوه كما 

  .مد واملنةكان، وقد أسلفناه بسنده ومتنه وطرقه وهللا احل
" يف كتاب  -املعروف بشكر  -ومن العجب الغريب ما ذكره احلافظ أبو عبد الرمحن بن حممد بن املنذر اهلروي 

ثنا حممد بن علي بن : ، يف هذا احلديث فإنه أسنده وساقه بطوله وذكر يف آخره شيئا غريبا فقال"العجائب الغريبة 
  شم ويكىن بأيب برزة مبكة يف املسجد احلرام، ثناطرخان، ثنا حممد بن مسرور، أنا هاشم بن ها

__________  
  .١٦١٤/  ٣رواه مسلم يف صحيحه ج ) ١(

أبو كعب البداح بن سهل االنصاري من أهل املدينة من الناقلة الذين نقلهم هارون إىل بغداد، مسعت منه باملصيصة 
أتى جابر بن عبد اهللا : أبيه كعب بن مالك قالعن أبيه سهل بن عبد الرمحن، عن أبيه عبد الرمحن بن كعب عن ) ١(

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرف يف وجهه اجلوع فذكر أنه رجع إىل منزله فذبح داجنا كانت عندهم 



وطبخها وثرد حتتها يف جفنة ومحلها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمره أن يدعو له االنصار فأدخلهم عليه 
ا كلهم وبقي مثل ما كان، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأمرهم أن يأكلوا وال يكسروا أرساال فأكلو

عظما، مث إنه مجع العظام يف وسط اجلفنة فوضع عليها يده مث تكلم بكالم ال أمسعه إال أين أرى شفتيه تتحرك، فإذا 
فأخذهتا ومضيت، وإهنا لتنازعين : ا، قالخذ شاتك يا جابر بارك اهللا لك فيه: الشاة قد قامت تنفض أذنيها فقال

  أذهنا حىت أتيت هبا البيت،
أنا : هذه واهللا شاتنا اليت ذحبناها لرسول اهللا، دعا اهللا فأحياها لنا، فقالت: ما هذا يا جابر ؟ فقلت: فقالت يل املرأة

  .شهد أنه رسول اهللا، أشهد أنه رسول اهللا، أشهد أنه رسول اهللا
 -ثنا شيبان، ثنا حممد بن عيسى بصري : معىن ما تقدم قال أبو يعلى املوصلي والباغنديحديث آخر عن أنس يف 

نعم يا ثابت : يا أنس أخربين بأعجب شئ رأيته، قال: ثنا ثابت البناين قلت النس بن مالك -وهو صاحب الطعام 
 اهللا صلى اهللا عليه خدمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عشر سنني فلم يعب علي شيئا أسأت فيه، وإن نيب

يا أنس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصبح عروسا وال : وسلم ملا تزوج زينب بنت جحش قالت يل أمي
يا أنس اذهب هبذا إىل نيب اهللا : أدري أصبح له غداء فهلم تلك العكة، فأتيتها بالعكة وبتمر فجعلت له حيسا فقالت

دعه ناحية البيت وادع :  عليه وسلم بتور من حجارة فيه ذلك احليس قالوامرأته، فلما أتيت رسول اهللا صلى اهللا
فجعلت : يل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان ونفرا من أصحابه، مث ادع يل أهل املسجد ومن رأيت يف الطريق، قال

يا : ، فقالأتعجب من قلة الطعام ومن كثرة ما يأمرين أن أدعو الناس وكرهت أن أعصيه حىت امتال البيت واحلجرة
هات ذلك التور، فجئت بذلك التور فوضعته قدامه، فغمس : ال يا رسول اهللا، قال: أنس هل ترى من أحد ؟ فقلت

ثالث أصابع يف التور فجعل التمر يربو فجعلوا يتغذون وخيرجون حىت إذا فرغوا أمجعون وبقي يف التور حنو ما جئت 
يا أبا محزة كم ترى كان : قلنا: بابا من جريد، قال ثابت ضعه قدام زينب، فخرجت وأسقفت عليهم: به، فقال

  .أحسب واحدا وسبعني أو اثنني وسبعني: الذين أكلوا من ذلك التور ؟ فقال
  .وهذا حديث غريب من هذا الوجه ومل خيرجوه

__________  
  ).معجم البلدان( مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بني انطاكية وبالد الروم تقارب طرموس: املصيصة) ١(

ثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا حامت بن إمساعيل، عن : حديث آخر عن أيب هريرة يف ذلك قال جعفر بن حممد الفريايب
  أنيس بن

أدع يل : خرج علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: أيب حيىي، عن إسحاق بن سامل، عن أيب هريره قال
ههم رجال رجال فجمعتهم فجئنا باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أصحابك من أصحاب الصفة، فجعلت أنب

فوضع رسول اهللا : فوضعت بني أيدينا صحفة أظن أن فيها قدر مد من شعري، قال: فاستأذنا فأذن لنا، قال أبو هريرة
رسول اهللا صلى اهللا  فأكلنا ما شئنا مث رفعنا أيدينا، فقال: كلوا بسم اهللا، قال: صلى اهللا عليه وسلم عليها يده وقال
قدر : والذي نفسي بيده ما أمسى يف آل حممد طعام ليس ترونه، قيل اليب هريرة: عليه وسلم حني وضعت الصحفة
  .مثلها حني وضعت إال أن فيها أثر االصابع: كم كانت حني فرغتم منها ؟ قال

  .وهذه قصة غري قصة أهل الصفة املتقدمة يف شرهبم اللنب كما قدمنا
ثنا أبو سلمة حيىي بن خلف، ثنا عبد االعلى، عن سعيد : خر عن أيب أيوب يف ذلك قال جعفر الفريايبحديث آ

صنعت لرسول اهللا صلى اهللا عليه : اجلريري، عن أيب الورد عن أيب حممد احلضرمي عن أيب أيوب االنصاري قال



اذهب فادع يل ثالثني : اهللا عليه وسلم وسلم واليب بكر طعاما قدر ما يكفيهما فأتيتهما به، فقال رسول اهللا صلى
  .فشق ذلك علي، ما عندي شئ أزيده: من أشراف االنصار، قال

اطعموا، فأكلوا : اذهب فادع يل ثالثني من أشراف االنصار، فدعوهتم فجاؤا فقال: ، فقال)١(فكأين تثاقلت : قال
اذهب فادع يل ستني من أشراف االنصار، : حىت صدروا مث شهدوا أنه رسول اهللا مث بايعوه قبل أن خيرجوا مث قال

فدعوهتم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تربعوا : فو اهللا النا بالستني أجود مين بالثالثني، قال: قال أبو أيوب
فاذهب فادع يل تسعني من االنصار، : فأكلوا حىت صدروا مث شهدوا أنه رسول اهللا وبايعوه قبل أن خيرجوا، قال

فدعوهتم فأكلوا حىت صدروا مث شهدوا أنه رسول اهللا وبايعوه : نا أجود بالتسعني والستني مين بالثالثني، قالفال: قال
  ).٢(فأكل من طعامي ذلك مائة ومثانون رجال كلهم من االنصار : قبل أن خيرجوا، قال

  .وهذا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا
  .دمي عن عبد االعلى بهوقد رواه البيهقي من حديث حممد بن أيب بكر املق

ثنا سهل بن احلنظلية، ثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثين : قصة أخرى يف تكثري الطعام يف بيت فاطمة قال احلافظ أبو يعلى
  ابن هليعة،

  عن حممد بن املنكدر، عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقام أياما مل يطعم طعاما حىت شق ذلك عليه،
__________  

  .تغافلت: يف رواية البيهقي) ١(
  .٩٤/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(

يا بنية هل عندك شئ آكله فإين جائع : فطاف يف منازل أزواجه فلم يصب عند واحدة منهن شيئا، فأتى فاطمة فقال
ا جارة هلا برغيفني ال واهللا بأيب أنت وأمي، فلما خرج من عندنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثت إليه: ؟ فقالت

واهللا الوثرن هبذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقطعة حلم فأخذته منها فوضعته يف جفنة هلا وغطت عليها وقالت
على نفسي ومن عندي، وكانوا مجيعا حمتاجني إىل شبعة طعام، فبعثت حسنا أو حسينا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

هلمي يا بنية، فكشفت عن اجلفنة : أيب أنت وأمي قد أتى اهللا بشئ فخبأته لك، قالب: وسلم فرجع إليها، فقالت له
فإذا هي مملوءة خبزا وحلما، فلما نظرت إليها هبتت وعرفت أهنا بركة من اهللا، فحمدت اهللا وصلت على نبيه صلى 

يا أبت هو من عند : نية ؟ قالتمن أين لك هذا يا ب: اهللا عليه وسلم وقدمته إىل رسول اهللا، فلما رآه محد اهللا وقال
احلمد هللا الذي جعلك يا بينة شبيهة سيدة نساء بين : اهللا، إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب، فحمد اهللا وقال
هو من عند اهللا إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب، : إسرائيل، فإهنا كانت إذا رزقها اهللا شيئا فسئلت عنه قالت

 عليه وسلم إىل علي مث أكل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي وفاطمة وحسن فبعث رسول اهللا صلى اهللا
وبقيت اجلفنة كما هي، : وحسني، ومجيع أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأهل بيته مجيعا حىت شبعوا، قالت

وقد * أيضا إسنادا ومتنا وهذا حديث غريب * فأوسعت بقيتها على مجيع جرياهنا، وجعل اهللا فيها بركة وخريا كثريا 
حديث ربيعة بن ماجد عن علي يف دعوته ) * وأنذر عشريتك االقربني: * (قدمنا يف أول البعثة حني نزل قوله تعاىل

فقدم إليهم طعاما من مد فأكلوا حىت شبعوا وتركوه كما هو،  -وكانوا حنوا من أربعني  -عليه السالم بين هاشم 
  .وتركوه كما هو ثالثة أيام متتابعة، مث دعاهم إىل اهللا وسقاهم من عس شرابا حىت رووا

  .كما تقدم
  قصة أخرى يف بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



بينما : ثنا علي بن عاصم، ثنا سليمان التيمي، عن أيب العالء بن الشخري عن مسرة بن جندب قال: قال االمام أمحد
فأكل وأكل القوم فلم يزالوا يتدا ولوهنا إىل : عة فيها ثريد، قالحنن عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أتى بقص

أما : هل كانت متد بطعام ؟ قال: فقال له رجل: قريب من الظهر، يأكل قوم مث يقومون وجيئ قوم فيتعا قبونه، قال
  ).١(من االرض فال، إال أن تكون كانت متد من السماء 

أن رسول اهللا أتى بقصعة فيها ثريد : عن أيب العالء، عن مسرةمث رواه أمحد عن يزيد بن هارون، عن سليمان 
فمن أين تعجب : هل كانت متد ؟ فقال له: فتعاقبوها إىل الظهر من غدوة، يقوم ناس ويقعد آخرون، قال له رجل

  ).٢(ما كانت متد إال من ههنا، وأشار إىل السماء 
ن، عن أبيه عن أيب العالء وامسه يزيد بن عبد اهللا بن وقد رواه الترمذي والنسائي أيضا من حديث معتمر بن سليما

  .الشخري عن مسرة بن جندب به
__________  

  .١٢/  ٥رواه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .١٨/  ٥مسند أمحد ج ) ٢(

ثنا موسى بن إمسعيل، : قصة قصعة بني الصديق ولعلها هي القصة املذكورة يف حديث مسرة واهللا أعلم قال البخاري
أن أصحاب الصفة كانوا أناسا : نا معتمر عن أبيه، ثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهماث

من كان عنده طعام اثنني فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام : فقراء، وأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال مرة
جاء بثالثة، وانطلق النيب صلى اهللا عليه وسلم بعشرة،  وإن أبا بكر: أربعة فليذهب خبامس أو سادس أو كما قال

وال أدري هل قال امرأيت وخادمي من بيتنا وبيت أيب بكر، وإن أبا بكر : فهو أنا وأيب وأمي: وأبو بكر بثالثة قال
يه تعشى عند النيب صلى اهللا عليه وسلم مث لبث حىت صلى العشاء، مث رجع فلبث حىت تعشى رسول اهللا صلى اهللا عل

أو ما : ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك ؟ قال: وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء اهللا، قالت له امرأته
  .أبوا حىت جتئ قد عرضوا عليهم فغلبوهم: عشيتيهم ؟ قالت

  فجدع -يا غنثر : فذهبت فاختبأت فقال
  .كلوا: وقال -وسب 
ربا من أسفلها أكثر منها حىت شبعوا وصارت أكثر مما كانت  ال أطعمه أبدا، واهللا ما كنا نأخذ من لقمة إال: وقال
  .فنظر أبو بكر فإذا هي شئ أو أكثر: قبل

فأكل منها أبو بكر : ال وقرة عيين، هي اآلن أكثر مما قبل بثالث مرار: يا أخت بين فراس ؟ قالت -فقال المرأته 
  .محلها إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأصبحت عندهمث أكل منها لقمة، مث  -يعين ميينه  -وقال، إمنا كان الشيطان 

وكان بيننا وبني قوم عهد، فمضى االجل فعرفنا اثىن عشر رجال مع كل رجل منهم أناس اهللا أعلم كم مع كل 
  ).١(فتفرقنا : فأكلوا منها أمجعون أو كما قال وغريهم يقول: رجل غري أنه بعث معهم، قال

ر من صحيحه ومسلم من غري وجه عن أيب عثمان عبد الرمحن بن مل النهدي عن هذا لفظه وقد رواه يف مواضع أخ
  .عبد الرمحن بن أيب بكر

ثنا حازم، ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن : حديث آخر عن عبد الرمحن بن أيب بكر يف هذا املعىن قال االمام أمحد
 صلى اهللا عليه وسلم ثالثني ومائة فقال النيب صلى كنا مع رسول اهللا: أيب عثمان عن عبد الرمحن بن أيب بكر أنه قال

هل مع أحد منكم طعام ؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو حنوه فعجن مث جاء رجل مشرق مشعان : اهللا عليه وسلم



ال، بل بيع، فاشترى : أم هدية ؟ قال: أبيعا أم عطية ؟ أو قال: طويل بغنم يسوقها، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
وأمي اهللا ما من الثالثني واملائة إال : شاة فصنعت، وأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى، قال منه

قد حز له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه، وإن كان غائبا خبأ له، 
  ا قصعتني، قال فأكلنا منهما أمجعون وشبعنا وفضل يف القصعتني فجعلناه على البعري، أووجعل منه: قال

__________  
، وأخرجه مسلم يف االشربة ٣٥٨١باب عالمات النبوة يف االسالم حديث  -أخرجه البخاري يف املناقب ) ١(

  .١٦٢٧ص  ١٧٦حديث 

  .ن سليمانوقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث معتمر ب) * ١(كما قال 
حدثنا فزارة بن عمرو، أنا فليح، عن سهيل بن أيب صاحل : حديث آخر يف تكثري الطعام يف السفر قال االمام أمحد

  عن أبيه عن
خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة غزاها فأرمل فيها املسلمون واحتاجوا إىل الطعام، : أيب هريرة قال

: ليه وسلم يف حنر االبل فأذن هلم، فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قالفاستأذنوا رسول اهللا صلى اهللا ع
يا رسول اهللا إبلهم حتملهم وتبلغهم عدوهم ينحروهنا ؟ ادع يا رسول اهللا بغربات الزاد فادع اهللا عز : فجاء فقال

 دعا اهللا عز وجل فيه بالربكة أجل، فدعا بغربات الزاد فجاء الناس مبا بقي معهم، فجمعه مث: وجل فيها بالربكة، قال
أشهد أن ال إله إال : ودعاهم بأوعيتهم فمالها وفضل فضل كثري، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند ذلك

  ).٢(اهللا وأشهد أين عبد اهللا ورسوله، ومن لقي اهللا عز وجل هبما غري شاك دخل اجلنة 
  .عبد العزيز بن أيب حازم عن أبيه سهيل به وكذلك رواه جعفر الفريايب عن أيب مصعب الزهري عن

ورواه مسلم والنسائي مجيعا عن أيب بكر بن أيب النضر عن أبيه عن عبيد اهللا االشجعي عن مالك بن مغول عن 
  .طلحة بن مصرف عن أيب صاحل، عن أيب هريرة به

شك  -حل سعيد، أو عن أيب هريرة ثنا زهري، ثنا أبو معاوية عن االعمش عن أيب صا: وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي
يا رسول اهللا لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا : ملا كانت غزوة تبوك أصاب الناس جماعة فقالوا: قال -االعمش 

يا رسول اهللا إن فعلوا قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم مث ادع هلم : افعلوا فجاء عمر فقال: وادهنا ؟ فقال
فجعل الرجل جيئ : اهللا أن جيعل يف ذلك الربكة، فأمر رسول اهللا بنطع فبسط ودعا أزوادهم، قال عليها بالربكة لعل

خذوا يف : بكف التمر واآلخر بالكسرة حىت اجتمع على النطع شئ من ذلك يسري، فدعا عليهم بالربكة مث قال
حىت شبعوا وفضلت فضلة، فقال أوعيتكم، فأخذوا يف أوعيتهم حىت ما تركوا يف العسكر وعاء إال ماله، وأكلوا 

أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، ال يلقى اهللا هبا عبد غري شاك فتحتجب عنه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٣(اجلنة 

وهكذا رواه مسلم أيضا عن سهل بن عثمان وأيب كريب كالمها عن أيب معاوية عن االعمش عن أيب صاحل عن أيب 
  .ريرة فذكر مثلهسعيد وأيب ه

  أنا االوزاعي، أنا -هو ابن املبارك  -ثنا علي بن إسحاق، ثنا عبد اهللا : حديث آخر يف هذه القصة قال االمام أمحد
__________  

  .عن عبيد اهللا بن معاذ ١٦٢٦ومسلم يف االشربة ص  ٢٣٠/  ٥أخرجه البخاري يف اهلبة فتح الباري ) ١(
  .١٩٨ - ١٩٧/  ١واالمام أمحد يف املسند 



  .٥٦ - ٥٥/  ١ومسلم يف االعيان ص  ٤٢١/  ٢أخرجه أمحد يف املسند ) ٢(
  .٥٦/  ١ص  ٤٥احلديث يف صحيح مسلم يف االميان حديث ) ٣(

كنا مع رسول اهللا : بن حنطب املخزومي، حدثين عبد الرمحن بن أيب عمرة االنصاري، حدثين أيب قال) ١(املطلب 
اب الناس خممصة فأستأذن الناس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حنر بعض صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة فأص

يبلغنا اهللا به، فلما رأى عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد هم أن يأذن هلم يف : ظهورهم وقالوا
ولكن إن رأيت يا رسول يا رسول اهللا كيف بنا إذا حنن لقينا العدو غدا جياعا رجاال ؟ : حنر بعض ظهورهم، قال

اهللا أن تدعو لنا ببقايا أزوادهم وجتمعها مث تدعو اهللا فيها بالربكة، فإن اهللا سيبلغنا بدعوتك، أو سيبارك لنا يف 
من الطعام وفوق ذلك، ) ٢(دعوتك، فدعا النيب صلى اهللا عليه وسلم ببقايا أزوادهم فجعل الناس جييئون باحلبة 

ن متر، فجمعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قام فدعا ما شاء اهللا أن يدعو مث فكان أعالهم من جاء بصاع م
دعا اجليش بأوعيتهم وأمرهم أن حيتثوا، فما بقي يف اجليش وعاء إال مالوه، وبقي مثله، فضحك رسول اهللا صلى 

، ال يلقى اهللا عبد يؤمن هبما أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أين رسول اهللا: اهللا عليه وسلم حىت بدت نواجذه وقال
  ).٣(إال حجبت عنه النار يوم القيامة 

  .وقد رواه النسائي من حديث عبد اهللا بن املبارك بإسناده حنو ما تقدم
ثنا أمحد بن املعلى االدمي، ثنا عبد اهللا بن رجاء، ثنا سعيد بن : حديث آخر يف هذه القصة قال احلافظ أبو بكر البزار

أيب ربيعة أنه ) ٥(عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن  -أظنه من ولد عمر بن اخلطاب  -) ٤(و بكر سلمة، حدثين أب
مسع أبا خنيس الغفاري أنه كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة هتامة حىت إذا كنا بعسفان جاءه 

نعم، فأخرب بذلك عمر بن اخلطاب : ليا رسول اهللا جهدنا اجلوع، فأذن لنا يف الظهر أن نأكله، قا: أصحابه فقالوا
  يا نيب اهللا ما صنعت ؟ أمرت الناس أن: فجاء رسول اهللا فقال

أرى أن تأمرهم أن يأتوا بفضل أزوادهم : فما ترى يا ابن اخلطاب ؟ قال: ينحروا الظهر، فعلى ما يركبون ؟ قال
أئتوا بأوعيتكم، فمال كل : عا هلم مث قالفتجمعه يف ثوب، مث تدعو هلم، فأمرهم فجمعوا فضل أزوادهم يف ثوب مث د

إنسان وعاءه، مث أذن بالرحيل، فلما جاوز مطروا فنزل ونزلوا معه وشربوا من ماء السماء، فجاء ثالثة نفر فجلس 
أال أخربكم عن النفر الثالثة ؟ أما واحد فاستحى من : اثنان مع رسول اهللا وذهب اآلخر معرضا، فقال رسول اهللا

  .اهللا منه، وأما اآلخر فأقبل تائبا فتاب اهللا عليه وأما اآلخر فأعرض فأعرض اهللا عنهاهللا فاستحى 
  :مث قال البزار

__________  
  .املطلب بن عبد اهللا بن حنطب: يف رواية البيهقي) ١(
  .باحلثية: يف املسند) ٢(
  .٤١٨/  ٣مسند االمام أمحد ج ) ٣(

حدثين عبد الرمحن بن أيب : ويف اليوم والليلة عن املطلب قال وأخرجه النسائي يف السنن الكربى عن أيب عمرة،
  .٢٣٦/  ٩كذا يف حتفة االشراف ...حدثين أيب: عمرة االنصاري قال

  .أبو بكر وهو بن عمرو بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب) ٤(
  .بن عبد اهللا بن أيب ربيعة: يف رواية البيهقي) ٥(



وقد رواه البيهقي عن احلسني بن بشران عن أيب بكر ) * ١(ال هذا احلديث هبذا االسناد ال نعلم روى أبو خنيس إ
ثنا إسحاق بن احلسن اخلرزي، أنا أبو رحاء، ثنا سعيد بن سلمة، حدثين أبو بكر بن عمرو بن عبد الرمحن : الشافعي

ربيعة أنه مسع أبا خنيس الغفاري  بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب عن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب
  .فذكره

، -حممد بن يزيد الرفاعي  -ثنا ابن هشام : حديث آخر عن عمر بن اخلطاب يف هذه القصة قال احلافظ أبو يعلى
  .ثنا ابن فضل، ثنا يزيد

 عليه كنا مع رسول اهللا صلى اهللا: عن عاصم بن عبيد اهللا بن عاصم عن أبيه عن جده عمر قال -وهو ابن أيب زياد 
  يا رسول اهللا إن العدو قد حضر وهم شباع والناس جياع، فقالت: وسلم يف غزاة فقلنا

من كان معه فضل طعام فليجئ : أال ننحر نواضحنا فنطعمها الناس ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: االنصار
عا وعشرين صاعا، فجلس النيب صلى به، فجعل الرجل جيئ باملد والصاع وأقل وأكثر، فكان مجيع ما يف اجليش بض

اهللا عليه وسلم إىل جنبه فدعا بالربكة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم خذوا وال تنتهبوا، فجعل الرجل يأخذ يف 
جرابه ويف غرارته، وأخذوا يف أوعيتهم حىت أن الرجل لريبط كم قميصه فيملؤه، ففرغوا والطعام كما هو، مث قال 

  .أشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، ال يأيت هبا عبد حمق وقاه اهللا حر النار: ه وسلمالنيب صلى اهللا علي
  .ووراه أبو يعلى أيضا عن إسحاق بن إمسعيل الطالقاين عن جرير عن يزيد بن أيب زياد فذكره

  .وما قبله شاهد له بالصحة كما أنه متابع ملا قبله
  .واهللا أعلم

ثنا حممد بن بشار، ثنا يعقوب بن إسحاق : وع يف ذلك قال احلافظ أبو يعلىحديث آخر عن سلمة بن االك
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : احلضرمي القاري، ثنا عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة عن أبيه قال

فتمطيت : قال فبسط نطعا نشرنا عليه أزوادنا -يعين من التمر  -غزوة خيرب فأمرنا أن جنمع ما يف أزوادنا 
فأكلنا مث تطاولت فنظرت فحزرته كربضة شاة، : فتطاولت فنظرت فحزرته كربضة شاة وحنن أربع عشرة مائة قال

فقبضها فجعلها يف : فجاء رجل بنقطة يف إداوته، قال: هل من وضوء ؟ قال: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا رسول اهللا أال وضوء ؟ : ع عشرة مائة قال فجاء أناس فقالوافتوضأنا كلنا ندغفقها دغفقة وحنن أرب: قدح، قال

  .قد فرغ الوضوء: فقال
وقد رواه مسلم عن أمحد بن يوسف السلمي، عن النضر بن حممد، عن عكرمة بن عمار، عن إياس، عن أبيه سلمة، 

  .فأكلنا حىت شبعنا مث حشونا جربنا: وقال
حدثين سعيد بن ميناء أنه قد حدث أن ابنة لبشري بن سعد : قال وتقدم ما ذكره ابن إسحاق يف حفر اخلندق حيث

أي بنية، : دعتين أمي عمرة بنت رواحة فأعطتين جفنة من متر يف ثويب مث قالت: قالت -أخت النعمان بن بشري  -
  اذهيب إىل أبيك وخالك

__________  
  .١٥٦/  ١ اجلزء االخري من احلديث أخرجه البخاري يف كتاب العلم فتح الباري) ١(

  .١٢٢/  ٦ورواه البيهقي يف الدالئل 

فأخذهتا فانطلقت هبا فمررت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا التمس أيب وخايل، : عبد اهللا بغدائهما قالت
قلت يا رسول اهللا هذا متر بعثتين به أمي إىل أيب بشري بن سعد وخايل عبد : تعايل يا بنية، ما هذا معك ؟ قالت: فقال



فصببته يف كفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما مالهتما مث أمر بثوب : هاتيه، قالت: هللا بن رواحة يتغديانه فقالا
اصرخ يف أهل اخلندق أن هلم إىل الغداء، فاجتمع : فبسط له مث دعا بالتمر فنبذ فوق الثوب، مث قال النسان عنده

  .حىت صدر أهل اخلندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوبأهل اخلندق عليه، فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد 
حدثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، حدثين : قصة جابر ودين أبيه وتكثريه عليه السالم التمر قال البخاري يف دالئل النبوة

ليس عامر، حدثين جابر أن أباه تويف وعليه دين فأتيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت، إن أيب ترك عليه دينا و
عندي إال ما خيرج خنله، وال يبلغ ما خيرج سنني ما عليه، فانطلق معي لكيال يفحش علي الغرماء، فمشى حول بيدر 

  ).١(أنزعوا فأوفاهم الذي هلم وبقي مثل ما أعطاهم : من بيادر التمر، فدعا مث آخر، مث جلس عليه فقال
  .هكذا رواه هنا خمتصرا

  .يل الشعيب عن جابروقد أسنده من طرق عن عامر بن شراح
وهذا احلديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بألفاظ كثرية، وحاصلها أنه بربكة رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم ودعائه له ومشيه يف حائطه وجلوسه على متره ويف اهللا دين أبيه، وكان قد قتل بأحد، وجابر كان ال يرجو 
  .فضل له من التمر أكثر فوق ما كان يؤمله ويرجوه وهللا احلمد واملنة وفاءه يف ذلك العام وال ما بعده، ومع هذا

  .قصة سلمان يف تكثريه صلى اهللا عليه وسلم القطعة من الذهب لوفاء دينه يف مكاتبته
رجل من ) ٢] (عن [  -حدثنا يعقوب، حدثنا أيب، عن ابن إسحاق، حدثين يزيد بن أيب حبيب : قال االمام أمحد

وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول اهللا ؟ أخذها رسول اهللا صلى اهللا عليه : ملا قلت: لمان قالعبد القيس، عن س
  ).٣(خذها فأوفهم منها، فأخذهتا فأوفيتهم منها حقهم أربعني أوقية : وسلم فقلبها على لسانه مث قال

__________  
  .٣٥٨٠املناقب فتح الباري ح  -أخرجه البخاري يف عالمات النبوة ) ١(

  .ورواه يف اجلهاد، ويف املغازي والنكاح واالشربة
  .وأخرجه يف البيوع عن عبدان، عن جرير، ويف االستقراض عن أيب عوانة عن مغرية

  .ويف املغازي عن عبيد اهللا بن موسى
  .عن جابر بنحوه ٥٦٣/  ٣وأخرج ابن سعد يف الطبقات ج 

  .عنه أطول منه ١٥٦وأبو نعيم يف الدالئل ص 
  .٤٤٤/  ٥سند من امل) ٢(
  .٢٤١/  ١وابن هشام يف السرية  ٤٤٤/  ٥اخلرب رواه أمحد يف مسنده ) ٣(

عن املهاجر، عن أيب  -يعين ابن زيد  -حدثنا يونس، حدثنا محاد : ذكر مزود أيب هريرة ومتره قال االمام أمحد
ادع اهللا يل فيهن ) ١] (قلت : [ أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما بتمرات فقال: العالية عن أيب هريرة قال

فحملت منه كذا كذا : اجعلهن يف مزود وأدخل يدك وال تنثره قال: فصفهن بني يديه مث دعا فقال يل: بالربكة قال
  .وسقا يف سبيل اهللا ونأكل ونطعم، وكان ال يفارق حقوي
ران بن موسى القزاز ورواه الترمذي عن عم) * ٢(فلما قتل عثمان رضي اهللا عنه انقطع عن حقوي فسقط 

  .البصري
  .عن محاد بن زيد، عن املهاجر عن أيب خملد، عن رفيع أيب العالية عنه

  .حسن غريب من هذا الوجه: وقال الترمذي



أخربنا أبو الفتح هالل بن حممد بن جعفر احلفار، أنا احلسني بن حيىي : طريق أخرى عنه قال احلافظ أبو بكر البيهقي
، ثنا سهل بن زياد، ثنا أيوب السختياين، عن حممد بن سريين، عن أيب )٣(حفص بن عمرو بن عباس القطان، ثنا 

يا أبا هريرة عندك شئ ؟ : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزاة فأصاهبم عوز من الطعام فقال: هريرة قال
ا، فجئت بالنطع فبسطته، هات نطع: فجئت باملزود، قال: جئ به، قال: قلت شئ من متر يف مزود يل، قال: قال

فجعل يضع كل مترة ويسمي، ) ٤] (بسم اهللا : مث قال[ فأدخل يده فقبض على التمر، فإذا هو واحد وعشرون، 
  حىت

ادع فالنا : ادع فالنا وأصحابه، فأكلوا حىت شبعوا وخرجوا، مث قال: أتى على التمر، فقال به هكذا فجمعه، فقال
ادع فالنا : ادع فالنا وأصحابه فأكلوا وشبعوا وخرجوا، مث قال: وا، مث قالوأصحابه، فأكلوا حىت شبعوا وخرج
وفضل متر فأدخلته : اقعد، فقعدت فأكل وأكلت، قال: ، وفضل، مث قال يل)٥(وأصحابه فأكلوا وشبعوا وخرجوا 

ا كنت أريد مترا فم: يا أبا هريرة إذا أردت شيئا فأدخل يدك وخذه وال تكفى فيكفى عليك، قال: يف املزود وقال يل
وكان معلقا خلف رحلي فوقع يف زمن عثمان : إال أدخلت يدي فأخذت منه مخسني وسقا يف سبيل اهللا، قال

  .فذهب
__________  

  .١٠٩/  ٦من رواية البيهقي ) ١(
  .٥٨٥/  ٥رواه الترمذي يف مناقب أيب هريرة ) ٢(

هو الوعاء من جلد وغريه جيعل : املزود - ١٥٥ وأبو نعيم يف الدالئل ص - ٣٥٢/  ٢واالمام أمحد يف مسنده ج 
  .فيه الزاد

  .وحقوي أي وسطي، واملراد موضع شد االزار
  .١١٠/  ٦من الدالئل ) ٣(
  .من الدالئل سقطت من االصل) ٤(
  .كررت فقط ثالث مرات...مث دعا: يف الدالئل العبارة) ٥(

سهل بن أسلم العدوي، عن يزيد بن أيب منصور، عن : طريق أخرى عن أيب هريرة يف ذلك روى البيهقي من طريقني
موت رسول اهللا صلى اهللا عليه : أصبت بثالث مصيبات يف االسالم مل أصب مبثلهن: عن أبيه، عن أيب هريرة قال

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا : وما املزود يا أيب هريرة ؟ قال: وسلم وكنت صوحيبه، وقتل عثمان، واملزود، قالوا
جئ به، فأخرجت مترا فأتيته به، : قلت متر يف مزود، قال: يا أبا هريرة أمعك شئ ؟ قال: سفر فقال عليه وسلم يف

ادع عشرة، فدعوت عشرة فأكلوا حىت شبعوا مث كذلك حىت أكل اجليش كله وبقي : فمسه ودعا فيه مث قال: قال
فأكلت منه حياة : يدك فيه وال تكفه قالمن متر معي يف املزود، فقال أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل 

  النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأكلت منه حياة أيب
) ١(بكر كلها، وأكلت منه حياة عمر كلها، وأكلت منه حياة عثمان كلها، فلما قتل عثمان انتهب ما يف يدي 

  .وانتهب املزود، أال أخربكم كم أكلت منه ؟ أكلت منه أكثر من مائيت وسق
: عن أيب املتوكل عن أيب هريرة قال -يعين ابن مسلم  -ثنا أبو عامر، ثنا إمسعيل : قال االمام أمحد طريق أخرى

أعطاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا من متر، فجعلته يف مكتل فعلقناه يف سقف البيت فلم نزل نأكل منه 
  .حىت كان آخره إصابة أهل الشام حيث أغاروا باملدينة



  .دتفرد به أمح
حديث عن العرباض بن سارية يف ذلك رواه احلافظ بن عساكر يف ترمجته من طريق حممد بن عمر الواقدي حدثين 

كنت ألزم باب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف احلضر : ابن أيب سربة عن موسى بن سعد عن العرباض قال
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد تعشى ومن عنده، والسفر، فرأينا ليلة وحنن بتبوك أو ذهبنا حلاجة فرجعنا إىل رسو

أين كنت منذ الليلة ؟ فأخربته، وطلع جعال بن سراقة وعبد اهللا بن معقل املزين، فكنا ثالثة كلنا جائع، : فقال
هل من شئ ؟ فأخذ : فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيت أم سلمة فطلب شيئا نأكله فلم جيده، فنادى بالال

كلوا باسم اهللا، فأكلنا، : نقفها فاجتمع سبع مترات فوضعها يف صحفة ووضع عليهم يده ومسى اهللا وقالاجلرب ي
فأحصيت أربعا ومخسني مترة، كلها أعدها ونواها يف يدي االخرى وصاحباي يصنعان ما أصنع، فأكل كل منها 

يف جرابك، فلما كان الغد وضعهن يف مخسني مترة، ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هن، يا بالل ارفعهن 
لوال أين : كلوا بسم اهللا، فأكلنا حىت شبعنا وإنا لعشرة مث رفعنا أيدينا وإهنن كما هن سبع، فقال: الصحفة وقال

  أستحي من ريب عز وجل الكلت من هذه التمرات حىت نرد إىل املدينة عن آخرنا، فلما
__________  

  .بييت: ١١١ - ١١٠/  ٦يف دالئل البيهقي ) ١(

  .رجع إىل املدينة طلع غليم من أهل املدينة فدفعهن إىل ذلك الغالم فانطلق يلوكهن
  حديث آخر

لقد تويف رسول اهللا : روى البخاري ومسلم من حديث أيب أسامة عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت له
 رف يل فأكلت منه حىت طال علي فكلته صلى اهللا عليه وسلم وما يف بييت شئ يأكله ذو كبد إال شطر شعري يف

  .ففين
حديث آخر روى مسلم يف صحيحه، عن سلمة بن شبيب، عن احلسن بن أعني، عن معقل، عن أيب الزبري، عن 

أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعري فما زال الرجل يأكل منه وامرأته : جابر
  .لو مل تكله الكلتم منه ولقام لكم: النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوضيفهما حىت كاله فأتى 

وهبذا االسناد عن جابر أن أم مالك كانت هتدي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عكتها مسنا فيأتيها بنوها 
م فتجد فيه مسنا فيسألون االدم وليس عندها شئ فتعمد إىل اليت كانت هتدي فيه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

نعم، فقال : أعصرتيها ؟ قالت: فما زال يقيم هلا أدم بيتها حىت عصرهتا، فأتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ).١(لو تركتيها ما زالت قائمة 

  .وقد روامها االمام أمحد عن موسى
  .عن ابن هليعة، عن أيب الزبري، عن جابر

اهللا احلافظ، أنا أبو جعفر البغدادي، ثنا حيىي بن عثمان بن صاحل، ثنا حسان أنا أبو عبد : حديث آخر قال البيهقي
بن عبد اهللا، ثنا ابن هليعة، ثنا يونس بن يزيد، ثنا أبو إسحق، عن سعيد بن احلرث بن عكرمة عن جده نوفل بن 

ده فبعث رسول اهللا أنه استعان رسول اهللا يف التزويج فأنكحه امرأة فالتمس شيئا فلم جي: احلرث بن عبد املطلب
صلى اهللا عليه وسلم أبا رافع وأبا أيوب بدرعه فرهناها عند رجل من اليهود بثالثني صاعا من شعري، فدفعه رسول 

فذكرت ذلك : فطعمنا منه نصف سنة مث كلناه فوجدناه كما أدخلناه، قال نوفل: اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه، قال
  ).٢(لو مل تكله الكلت منه ما عشت : فقاللرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  أنا عبد اهللا بن يوسف االصفهاين، أنا أبو سعيد بن: حديث آخر قال احلافظ البيهقي يف الدالئل
__________  

  .١٧٨٤/  ٤روامها مسلم يف صحيحه، يف كتاب الفضائل ) ١(
  .٣٤٧ / ٣والقسم االخري منه  ٣٤٧، ٣٣٧/  ٣واجلزء االول رواه أمحد يف مسنده 

  .١١٤/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(

يعين ابن  -االعرايب، ثنا عباس بن حممد الدوري، أنا أمحد بن عبد اهللا بن يونس، أنا أبو بكر بن عياش، عن هشام 
أتى رجل أهله فرأى ما هبم من احلاجة، فخرج إىل الربية، فقالت : عن ابن سريين عن أيب هريرة قال -حسان 
: فإذا اجلفنة مالى مخريا والرحا تطحن، والتنور مالى خبزا وشواء، قال: للهم ارزقنا ما نعتجن وخنتبز، قالا: امرأته

نعم رزق اهللا، فرفع الرحا فكنس ما حوله، فذكر ذلك للنيب صلى اهللا : عندكم شئ ؟ قالت: فجاء زوجها فقال
  .لو تركها لدارت إىل يوم القيامة: عليه وسلم فقال
بن أمحد بن عبدان، أنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا أبو إمسعيل الترمذي، ثنا أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل،  وأخربنا علي

أن رجال من االنصار كان ذا حاجة، فخرج، : حدثين الليث بن سعد، عن سعيد بن أيب سعيد املقربي، عن أيب هريرة
علت يف تنوري سعفات فسمع جرياين صوت لو حركت رحاي وج: وليس عند أهله شئ، فقالت امرأته] يوما [ 

الرحا ورأوا الدخان، فظنوا أن عندنا طعاما وليس بنا خصاصة ؟ فقامت إىل تنورها فأوقدته وقعدت حترك الرحا، 
ماذا كنت تطحنني ؟ فأخربته، فدخال وإن : فأقبل زوجها ومسع الرحا، فقامت إليه لتفتح له الباب، فقال: قال

قا، فلم يبق يف البيت وعاء إال ملئ، مث خرجت إىل تنورها فوجدته مملوءا خبزا، فأقبل رحامها لتدور وتصب دقي
رفعتها ونفضتها، فقال رسول اهللا : فما فعلت الرحا ؟ قال: زوجها فذكر ذلك للنيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

  .حلديث غريب سندا ومتناوهذا ا) * ١(لو تركتموها ما زالت لكم حيايت، أو قال حياتكم : صلى اهللا عليه وسلم
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة: حديث آخر وقال مالك

  ، مث أخرى فشرب حالهبا، مث أخرى)٢(ضافه ضيف كافر فأمر بشاة فحلبت فشرب حالهبا 
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر له بشاة فشرب حالهبا، حىت شرب حالب سبع شياه، مث إنه أصبح فأسلم فأتى رس

فحلبت فشرب حالهبا، مث أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن املسلم يشرب يف 
  .ورواه مسلم من حديث مالك) * ٣(معا واحد، والكافر بشرب يف سبعة أمعاء 

بن عبدان، ثنا أمحد بن عبيد الصفار، حدثين حممد بن الفضل أخربنا علي بن أمحد : حديث آخر قال احلافظ البيهقي
  .، ثنا احلسني بن عبد االول، ثنا حفص بن غياث، ثنا االعمش)٤(بن حامت 

__________  
  .يف باب ما جاء يف دعاء املرأة بالرزق ١٠٦ - ١٠٥/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .احلالب االناء الذي حيلب فيه اللنب: حالهبا) ٢(
  .١٦٣٢/  ٣ص  ٢٠٦٢كتاب االشربة ح  -رواه مسلم يف صحيحه ) ٣(
  .جابر: ١١٧/  ٦يف الدالئل للبيهقي ) ٤(

فطلب له شيئا فلم جيد إال كسرة : ضاف النيب صلى اهللا عليه وسلم أعرايب، قال: عن أيب صاحل، عن أيب هريرة قال
  .قال فأكل فأفضل! كل : ودعا عليها وقالفجزأها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أجزاء، : يف كوة قال



مث رواه * إنك لرجل صاحل : يا حممد إنك لرجل صاحل، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم أسلم، فقال: قال فقال
  .البيهقي من حديث سهل بن عثمان عن حفص بن غياث باسناده حنوه

أبو علي احلسني بن علي احلافظ، قال وفيما ذكر أنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنا : حديث آخر قال احلافظ البيهقي
  .عبدان االهوازي، ثنا حممد بن زياد الربمجي، ثنا عبيد اهللا بن موسى، عن مسعر

أضاف النيب صلى اهللا عليه وسلم ضيف، فأرسل إىل أزواجه يبتغي : عن زبيد عن مرة، عن عبد اهللا بن مسعود قال
اللهم إين أسألك من فضلك ورمحتك فإنه ال ميلكها إال أنت، : ا، فقالعندهن طعاما فلم جيد عند واحدة منهن شيئ

  .هذا من فضل اهللا وحنن ننتظر الرمحة: فأهديت له شاة مصلية فقال: قال
  والصحيح عن زبيد مرسال، حدثناه: حدثنيه حممد بن عبدان االهوازي عنه، قال: قال أبو علي

االهوازي، أنا عبيد اهللا بن موسى، عن مسعر، عن زبيد فذكره  حممد بن عبدان حدثنا أيب، ثنا احلسن بن احلرث
  ).١(مرسال 

أنا أبو عبد الرمحن السلمي، ثنا أبو عمرو بن محدان، أنا احلسن بن سفيان، ثنا إسحاق بن : حديث آخر قال البيهقي
أيب السائب، ثنا واثلة منصور، ثنا سليمان بن عبد الرمحن، ثنا عمرو بن بشر بن السرح، ثنا الوليد بن سليمان بن 

حضر رمضان وحنن يف أهل الصفة فصمنا فكنا إذا أفطرنا أيت : بن اخلطاب، عن أبيه، عن جده واثلة بن االسقع قال
، وأتت علينا )٢(كل رجل منا رجل من أهل البيعة فانطلق به فعشاه فأتت علينا ليلة مل يأتنا أحد، وأصبحنا صياما 

لقنا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربناه بالذي كان من أمرنا، فأرسل إىل كل القابلة فلم يأتنا أحد، فانط
ما أمسى يف بيتها ما يأكل ذو كبد، : امرأة من نسائه يسأهلا هل عندها شئ فما بقيت منهن امرأة إال أرسلت تقسم

من فضلك ورمحتك، فاهنا بيدك ال  اللهم إين أسألك: فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاجتمعوا فدعا وقال
ميلكها أحد غريك، فلم يكن إال ومستأذن يستأذن فإذا بشاة مصلية ورغف، فأمر هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه 

إنا سألنا اهللا من فضله : وسلم فوضعت بني أيدينا، فأكلنا حىت شبعنا، فقال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٣(ادخر لنا عنده رمحته ورمحته، فهذا فضله، وقد 

__________  
 ١٢٨/  ٦...دالئل النبوة باب ما جاء يف إجابة اهللا تعاىل دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حني ضافه ضيف) ١(

- ١٢٩.  
  .ويف االصل صباحا ١٢٩/  ٦من الدالئل ) ٢(
  .ورواه الطرباين واسناده حسن ١٢٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

، حدثين رجل من بين )١] (حيىي بن أيب كثري عن أيب إسحاق [ حدثنا إمساعيل، ثنا : الذراع قال االمام أمحد حديث
حدثين فالن أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيت بطعام من خبز وحلم : غفار يف جملس سامل بن عبد اهللا، قال

  أعلمه إال هكذا، مث ال: قال حيىي] فأكلها [ ناولين الذراع فنوول ذراعا : فقال
يا رسول اهللا إمنا مها ذراعان، فقال وأبيك : ناولين الذراع، فقال: ناولين الذراع، فنوول ذراعا فأكلها مث قال: قال

قال : أما هذه فال، مسعت عبد اهللا بن عمر يقول: لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت به، فقال سامل
  .إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حدثنا ): ٢(قال االمام أمحد * هكذا وقع إسناد هذا احلديث وهو عن مبهم عن مثله، وقد روي من طرق أخرى 
عن شرحبيل عن أيب رافع موىل النيب صلى اهللا عليه وسلم،  -يعين الرازي  -خلف بن الوليد، حدثنا أبو جعفر 



شاة : ما هذا يا أبا رافع ؟ قال:  القدر فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالأهديت له شاة فجعلها يف: قال
ناولين الذراع : ناولين الذراع يا أبا رافع، فناولته الذراع، مث قال: أهديت لنا يا رسول اهللا فطبختها يف القدر، فقال

رسول اهللا إمنا للشاة ذراعان، فقال رسول اهللا يا : ناولين الذراع اآلخر، فقال: اآلخر فناولته الذراع اآلخر، مث قال
أما إنك لو سكت لناولتين ذراعا فذراعا ما سكت، مث دعا مباء فمضمض فاه، وغسل أطراف : صلى اهللا عليه وسلم

  .أصابعه مث قام فصلى، مث عاد إليهم فوجد عندهم حلما باردا فأكل مث دخل املسجد فصلى ومل ميس ماء
ثنا مؤمل ثنا محاد، حدثين عبد الرمحن بن أيب رافع، عن عمته، عن أيب : قال االمام أمحد طريق أخرى عن أيب رافع

يا أبا رافع ناولين الذراع، فناولته، مث : صنع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة مصلية فأتى هبا فقال يل: رافع قال
يا رسول اهللا وهل للشاة إال : ولين الذراع، فقلتيا أبا رافع نا: يا أبا رافع ناولين الذراع فناولته، مث قال: قال

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعجبه الذراع : لو سكت لناولتين منها ما دعوت به، قال: فقال! ذراعان ؟ 
وهلذا ملا علمت اليهود عليهم لعائن اهللا خبيرب مسوه يف الذراع يف تلك الشاة اليت أحضرهتا زينب : ، قلت)٣(

  .ة فأخربه الذراع مبا فيه من السم، ملا هنس منه هنسة، كما قدمنا ذلك يف غزوة خيرب مبسوطااليهودي
ثنا أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا زيد بن احلباب، حدثين قائد موىل عبيد اهللا بن أيب : طريق أخرى قال احلافظ أبو يعلى

  يا أبا رافع:  مكتل فقالأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم اخلندق بشاة يف: رافع، قال
__________  

  .حيىي بن اسحاق: ، ويف االصل٤٨/  ٢من مسند أمحد ) ١(
  .٣٩٢/  ٦يف املسند ) ٢(
  .٨/  ٦مسند االمام أمحد ج ) ٣(

يا رسول : يا أبا رافع ناولين الذراع، فقلت: يا أبا رافع ناولين الذراع فناولته، مث قال: ناولين الذراع فناولته، مث قال
  .لو سكت ساعة ناولتنيه ما سألتك: هللا أللشاة إال ذراعان ؟ فقالا

ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي، ثنا فضيل بن سليمان، ثنا قايد موىل : وقال أبو يعلى أيضا* فيه انقطاع من هذا الوجه 
رافع بشاة، وذلك يوم  عبيد اهللا، حدثين عبيد اهللا أن جدته سلمى أخربته أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل أيب

اخلندق فيما أعلم، فصالها أبو رافع ليس معها خبز مث انطلق هبا، فلقيه النيب صلى اهللا عليه وسلم راجعا من اخلندق 
يا أبار رافع ناولين : يا أبا رافع ناولين الذراع فناولته، مث قال: يا أبا رافع ضع الذي معك، فوضعه مث قال: فقال

لو سكت : يا رسول اهللا هل للشاة غري ذراعني ؟ فقال: يا أبا رافع ناولين الذراع، فقلت: قالالذراع فناولته، مث 
  .وقد روي من طريق أيب هريرة* لناولتين ما سألتك 
ثنا الضحاك، ثنا ابن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة أن شاة طبخت فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال االمام أمحد

يا رسول اهللا إمنا : أعطين الذراع، فقال: أعطين الذراع فناولته إياه، مث قال: فناولته إياه، فقال وسلم أعطين الذراع،
  ).١(أما إنك لو التمستها لوجدهتا : للشاة ذراعان، قال

أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : حدثنا وكيع عن دكني بن سعيد اخلثعمي، قال: حديث آخر قال االمام أمحد
يا رسول اهللا ما : قم فأعطهم، فقال: عون وأربعمائة نسأله الطعام، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمروحنن أرب

يا رسول اهللا : قم فأعطهم، قال: القيظ يف كالم العرب أربعة أشهر، قال: عندي إال ما يقيظين والصبية، قال وكيع
فإذا يف : خرج املفتاح من حجزته ففتح الباب، قال دكنيفقام عمر وقمنا فصعد بنا إىل غرفة له فأ: مسعا وطاعة، قال

  الغرفة من التمر شبيه بالفصيل الرابض،



  ).٢(فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء مث التفت وإين ملن آخرهم فكأنا مل نرزأ منه مترة : شأنكم، قال: قال
عن  -وهو ابن أيب حازم  -قيس  عن -وهو ابن أيب خالد  -مث رواه أمحد عن حممد ويعلى أيب عبيد عن إمساعيل 

  .دكني به
  .ورواه أبو داود عن عبد الرحيم بن مطرف الرواسي عن عيسى بن يونس عن إمساعيل به

خرج : ثنا أبو نعيم، ثنا حشرج بن نباتة، ثنا أبو نضرة، حدثين أبو رجاء قال: حديث آخر قال علي بن عبد العزيز
ئطا لبعض االنصار، فإذا هو برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت دخل حا

إين أجهد أن أرويه فما أطيق ذلك، : ما جتعل يل إن أرويت حائطك هذا ؟ قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 صلى اهللا نعم، فأخذ رسول اهللا: فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جتعل يل مائة مترة أختارها من مترك ؟ قال

  عليه وسلم
__________  

  .٥١٧/  ٢مسند االمام أمحد ) ١(
  .١٧٤/  ٤مسند االمام أمحد ج ) ٢(

غرقت حائطي، فاختار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مترة مائة : الغرب، فما لبث أن أرواه حىت قال الرجل
  .أخذها فأكل هو وأصحابه حىت شبعوا مث رد عليه مائة مترة، كما: مترة، قال

هذا حديث غريب أورده احلافظ ابن عساكر يف دالئل النبوة من أول تارخيه بسنده عن علي بن عبد العزيز البغوي، 
  .كما أوردناه

وقد تقدم يف ذكر إسالم سلمان الفارسي ما كان من أمر النخيل اليت غرسها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده 
  .حدةالكرمية لسلمان فلم يهلك منهن وا

بل أجنب اجلميع وكن ثلثمائة، وما كان من تكثريه الذهب حني قلبه على لسانه الشريف حىت قضى منه سلمان ما 
  .كان عليه من جنوم كتابته وعتق رضي اهللا عنه وأرضاه

باب انقياد الشجر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد تقدم احلديث الذي رواه مسلم من حديث حامت بن إمسعيل، 
سرنا مع النيب صلى اهللا : ن أيب حزرة يعقوب بن جماهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن جابر بن عبد اهللا قالع

  عليه وسلم حىت نزلنا واديا
أفيح فذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقضي حاجته فاتبعته باداوة من ماء فنظر فلم ير شيئا يستتر به، وإذا 

انقادي علي بإذن اهللا، فانقادت معه : طلق إىل إحدامها فأخذ بغصن من أغصاهنا، وقالشجرتان بشاطئ الوادي فان
انقادي علي بإذن : كالبعري املخشوش الذى يصانع قائده، حىت أتى الشجرة االخرى فأخذ بغصن من أغصاهنا وقال

يعين  -ينهما الم بينهما اهللا، فانقادت معه كالبعري املخشوش الذي يصانع قائده، حىت إذا كان باملنتصف فيما ب
فخرجت أحضر خمافة أن حيس بقريب فيبعد، فجلست : التئما علي بإذن اهللا فالتأمتا، قال جابر: ، وقال-مجعهما 

أحدث نفسي فحانت مين لفتة، فإذا أنا برسول اهللا مقبل، وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على 
  .وقال برأسه هكذا ميينا ومشاالساق، فرأيت رسول اهللا وقف وقفة 

  .وذكر متام احلديث يف قصة املاء وقصة احلوت الذي دسره البحر كما تقدم وهللا احلمد واملنة
: عن أنس قال -وهو طلحة بن نافع  -حدثنا أبو معاوية، ثنا االعمش عن أيب سفيان : حديث آخر قال االمام أمحد

لم ذات يوم وهو جالس حزين قد خضب بالدماء من ضربة بعض أهل جاء جربيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس



: فقال: فقال له جربيل أحتب أن أريك آية ؟ قال: فعل يب هؤالء وفعلوا، قال: مالك ؟ فقال: فقال له: مكة، قال
فجاءت متشي حىت قامت بني : ادع تلك الشجرة، فدعاها قال: فنظر إىل شجرة من وراء الوادي فقال: نعم، قال

  .مرها فلترجع فأمرها فرجعت إىل مكاهنا: ديه، فقالي
  ).١(حسيب : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وهذا إسناد على شرط مسلم ومل يروه إال ابن ماجة عن حممد بن طريف عن أيب معاوية
__________  

هذا اسناد صحيح إن : الويف الزوائد ق ٤٠٢٨ورواه ابن ماجة يف الفنت ح  ١١٣/  ٣مسند االمام أمحد ج ) ١(
  .كان أبو سفيان وامسه طلحة بن نافع مسع من جابر

  حديث أخر روى البيهقي من حديث محاد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أيب رافع، عن عمر بن
اللهم أرين اليوم آية ال أبايل من كذبين : اخلطاب أن رسول اهللا كان على احلجون كئيبا ملا أذاه املشركون، فقال

مث أمرها فرجعت : فأمر فنادى شجرة من قبل عقبة املدينة، فأقبلت ختد االرض حىت انتهت إليه، قال: دها، قالبع
  .ما أبايل من كذبين بعدها من قومي: فقال: إىل موضعها، قال
، عن ثنا االصم، ثنا أمحد بن عبد اجلبار عن يونس بن بكري: أنا احلاكم وأبو سعيد بن عمرو، قاال: مث قال البيهقي

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل بعض شعاب مكة وقد دخله من الغم ما : مبارك بن فضالة عن احلسن قال
ادع إليك : يا رب أرين ما أطمئن إليه ويذهب عين هذا الغم، فأوحى اهللا إليه: شاء اهللا من تكذيب قومه إياه، فقال
ع من مكانه مث خد يف االرض حىت جاء رسول اهللا صلى اهللا فدعا غصنا فانتز: أي أغصان هذه الشجرة شئت، قال

ارجع إىل مكانك، فرجع، فحمد اهللا رسول اهللا وطابت نفسه، وكان قد قال : عليه وسلم فقال له رسول اهللا
: الزمر[ اآليات ) * أفغري اهللا تأمروين أعبد أيها اجلاهلون: * (أفضلت أباك وأجدادك يا حممد، فأنزل اهللا: املشركون

  ).١(وهذا املرسل يشهد له ما قبله : قال البيهقي] *  ٦٤
عن ابن عباس  -وهو حصني بن جندب  -ثنا أبو معاوية، ثنا االعمش عن أيب ظبيان : حديث آخر قال االمام أمحد

من يا رسول اهللا أرين اخلامت الذي بني كتفيك، فإين : أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل من بين عامر فقال: قال
ادع : فنظر إىل خنلة فقال: بلى، قال: أال أريك آية ؟ قال: أطب الناس، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ارجع، فرجع إىل مكانه، فقال : ذلك العذق، فدعاه فجاء ينقز بني يديه، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢(ر من هذا يا آل بين عامر، ما رأيت كاليوم رجال اسح: العامري

هكذا رواه االمام أمحد، وقد أسنده البيهقي من طريق حممد بن أيب عبيدة عن أبيه، عن االعمش، عن أيب ظبيان عن 
إن عندي طبا وعلما فما تشتكي : جاء رجل من بين عامر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: ابن عباس، قال

فإنك لتقول قوال فهل لك من آية ؟ : أدعو إىل اهللا واالسالم، قال: ال؟ هل يريبك من نفسك شئ إىل ما تدعو ؟ ق
تعاىل يا غصن، فانقطع الغصن من الشجرة، مث : نعم، إن شئت أريتك آية، وبني يديه شجرة، فقال لغصن منها: قال
  أقبل

 ألومك على شئ يا آل عامر بن صعصعة ال: ارجع إىل مكانك فرجع، فقال العامري: ينقز حىت قام بني يديه، فقال
  ).٣(قلته أبدا 

  .وهذا يقتضي أنه سامل االمر ومل جيب من كل وجه
  وقد



__________  
  .١٤ - ١٣/  ٦دالئل البيهقي ج ) ١(
  .٢٢٣/  ١مسند االمام أمحد ج ) ٢(
  .١٦/  ٦دالئل البيهقي ج ) ٣(

ثنا ابن أيب قماش ثنا ابن عائشة عن  أنا أبو احلسن علي بن أمحد بن عبدان، أنا أمحد بن عبيد الصفار،: قال البيهقي
ما : جاء رجل إىل رسول اهللا فقال: عبد الواحد بن زياد، عن االعمش، عن سامل بن أيب اجلعد عن ابن عباس قال

هل لك أن أريك آية ؟ : فقال رسول اهللا: وحول رسول اهللا أعذاق وشجر، قال: هذا الذي يقول أصحابك ؟ قال
منها فأقبل خيد االرض حىت وقف بني يديه خيد االرض ويسجد ويرفع رأسه حىت وقف فدعا عذقا : نعم، قال: قال

  ).١(يا آل عامر بن صعصعة واهللا ال أكذبه بشئ يقوله أبدا : العامري وهو يقول: بني يديه مث أمره فرجع، قال
امد بن حممد بن الوفا أخربنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو علي ح: طريق أخرى فيها أن العامري أسلم قال البيهقي

، أنا علي بن عبد العزيز، ثنا حممد بن سعيد بن االصبهاين، أنا شريك، عن مساك، عن أيب ظبيان عن ابن عباس )٢(
أرأيت إن دعوت هذا : مبا أعرف أنك رسول اهللا ؟ قال: جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال

نعم، قال فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخلة حىت سقط : رسول اهللا ؟ قالالعذق من هذه النخلة أتشهد أين 
أشهد أنك رسول : ارجع، فرجع حىت عاد إىل مكانه، فقال: يف االرض، فجعل ينقز حىت أتى رسول اهللا، مث قال له

ولعله قال أوال إنه  :، قلت)٣(قال البيهقي، رواه البخاري يف التاريخ عن حممد بن سعيد االصبهاين * اهللا، وآمن 
  .سحر مث تبصر لنفسه فأسلم وآمن ملا هداه اهللا عز وجل واهللا أعلم

أنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا الوراق، أنا : حديث آخر عن ابن عمر يف ذلك قال احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري
، ثنا حممد بن فضيل، عن أيب حيان، عن بن سفيان، أنا أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن أبان اجلعفي) ٤(احلسني 

: كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فأقبل أعرايب فلما دنا قال له رسول اهللا: عطاء عن ابن عمر قال
تشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : ما هو ؟ قال: هل لك إىل خري ؟ قال: إىل أهلي، قال: أين تريد ؟ قال
هذه الشجرة، فدعاها رسول اهللا صلى اهللا عليه : هل من شاهد على ما تقول ؟ قال: بده ورسوله، قالوأن حممدا ع

  وسلم وهي على شاطئ الوادي فأقبلت ختد
__________  

  .١٧/  ٦دالئل البيهقي ) ١(
رواه ) ٣...(أنبأنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأنا أبو علي حامد بن حممد الرفاء: يف الدالئل) ٢(

هذا حديث صحيح على شرط مسلم : " وقال ٦٢٠/  ٢، واحلاكم يف املستدرك ١٥/  ٦البيهقي يف الدالئل ج 
  ".ومل خيرجاه 

  .١٥ - ١٤/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل من طريق احلاكم، وفيه احلسن بن سفيان ) ٤(

مث إهنا رجعت إىل منبتها ورجع االعرايب إىل  االرض خدا، فقامت بني يديه، فاستشهدها ثالثا فشهدت أنه كما قال،
  .إن يتبعوين أتيتك هبم وإال رجعت إليك وكنت معك: قومه، فقال

  .وهذا إسناد جيد ومل خيرجوه وال رواه االمام أمحد
  .واهللا أعلم



فيد باب حنني اجلذع شوقا إىل رسول اهللا وشغفا من فراقه وقد ورد من حديث مجاعة من الصحابة بطرق متعددة ت
  .القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا امليدان

  حدثنا إبراهيم بن حممد،: احلديث االول عن أيب بن كعب قال االمام أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي رمحه اهللا
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم : أخربين عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن الطفيل بن أيب كعب عن أبيه قال: قال

يا رسول اهللا : يصلي إىل جذع خنلة إذ كان املسجد عريشا، وكان خيطب إىل ذلك اجلذع، فقال رجل من أصحابه
نعم، فصنع له ثالث درجات هن : هل لك أن جنعل لك منربا تقوم عليه يوم اجلمعة فتسمع الناس خطبتك ؟ قال

ه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بدا للنيب املنرب، فلما صنع املنرب ووضع موضعه الذي وضعه في) ١(الاليت أعلى 
صلى اهللا عليه وسلم أن يقوم على ذلك املنرب فيخطب عليه، فمر إليه، فلما جاوز ذلك اجلذع الذي كان خيطب 

إليه خار حىت تصدع وانشق، فنزل النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا مسع صوت اجلذع فمسحه بيده مث رجع إىل املنرب، 
جد أخذ ذلك اجلذع أيب بن كعب رضي اهللا تعاىل عنه، فكان عنده حىت بلي وأكلته االرضة وعاد فلما هدم املس

  ).٢(رفاتا 
وهكذا رواه االمام أمحد بن حنبل عن زكريا بن عدي عن عبيد اهللا بن عمرو الرقي، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، 

  .عن الطفيل بن أيب بن كعب فذكره
مث رجع إىل املنرب، وكان إذا صلى صلى إليه، والباقي مثله، وقد رواه ابن ماجة عن وعنده فمسحه بيده حىت سكن 

  .إمساعيل بن عبد اهللا الرقي عن عبيد اهللا بن عمرو الرقي به
ثنا عكرمة : ثنا أبو خيثمة، ثنا عمر بن يونس احلنفي: احلديث الثاين عن أنس بن مالك قال احلافظ أبو يعلى املوصلي

  أن رسول اهللا كان يوم: حاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، حدثنا أنس بن مالكبن عمار، ثنا إس
__________  

  .من ابن ماجة، ويف االصل على) ١(
  .١٤١٤وابن ماجة يف إقامة الصالة حديث  ١٣٨/  ٥رواه االمام أمحد يف مسنده، ) ٢(

  .٦٧/  ٦والبيهقي يف الدالئل 

أال أصنع لك شيئا تقعد عليه : خيطب الناس، فجاءه رومي فقال اجلمعة يسند ظهره إىل جذع منصوب يف املسجد
كأنك قائم ؟ فصنع له منربا درجتان ويقعد على الثالثة، فلما قعد نيب اهللا على املنرب خار كخوار الثور، ارتج خلواره 

والذي نفس حممد : حزنا على رسول اهللا، فنزل إليه رسول اهللا من املنرب فالتزمه وهو خيور فلما التزمه سكت مث قال
  بيده لو مل التزمه ملا زال هكذا حىت يوم القيامة

، وقد رواه الترمذي عن حممود بن غيالن )١(حزنا على رسول اهللا، فأمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدفن 
  .صحيح غريب من هذا الوجه: عن عمر بن يونس به وقال

ثنا هدبة، ثنا محاد، عن ثابت، عن أنس عن النيب صلى : يف مسنده طريق أخرى عن أنس قال احلافظ أبو بكر البزار
اهللا عليه وسلم أنه كان خيطب إىل جذع خنلة، فلما اختذ املنرب حتول إليه، فحن فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٢(لو مل أحتضنه حلن إىل يوم القيامة : حىت احتضنه فسكن، وقال
بكر بن خالد، عن هبز بن أسد، عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس وعن محاد، وهكذا رواه ابن ماجه عن أيب 

  .عن عمار بن أيب عمار، عن ابن عباس به
  .وهذا إسناد على شرط مسلم



كان رسول : حدثنا هاشم، ثنا املبارك، عن احلسن، عن أنس بن مالك قال: طريق أخرى عن أنس قال االمام أمحد
أراد  -ابنوا يل منربا : ذا خطب يوم اجلمعة يسند ظهره إىل خشبة، فلما كثر الناس قالاهللا صلى اهللا عليه وسلم إ

فأخرب أنس بن مالك أنه مسع اخلشبة حتن حنني : فبنوا له عتبتني، فتحول من اخلشبة إىل املنرب، قال -أن يسمعهم 
، فمشى إليها فاحتضنها فسكنت فما زالت حتن حىت نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املنرب: الواله، قال

)٣.(  
تفرد به أمحد، وقد رواه أبو القاسم البغوي عن شيبان بن فروخ، عن مبارك بن فضالة، عن احلسن عن أنس فذكره 

يا عباد اهللا اخلشبة حتن إىل رسول اهللا شوقا إليه ملكانه من : فكان احلسن إذا حدث هبذا احلديث بكى مث قال: وزاد
  ).٤(أن تشتاقوا إىل لقائه اهللا، فأنتم أحق 

  .وقد رواه احلافظ أبو نعيم من حديث الوليد بن مسلم، عن سامل بن عبد اهللا اخلياط، عن أنس بن مالك فذكره
__________  

  ).٩(والترمذي يف املناقب باب  ٥٥٨/  ٢رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
/  ٢طريق محاد عن عمار عن ابن عباس يف الدالئل  ، والبيهقي من٥رواه ابن ماجة يف إقامة الصالة حديث ) ٢(

  من احلنني، وهو صوت كاالنني يكون عند الشوق ملن يهواه إذا فارقه، ويوصف به االبل: حن اجلذع - ٥٥٨
  .كثريا

  .٢٢٦/  ٣رواه أمحد يف مسنده ج ) ٣(
  .سن عن أنس بهمن طريق ابن املبارك عن ابن فضالة عن احل ٥٥٩/  ٢رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(

ثنا أبو بكر بن خالد، ثنا احلارث بن حممد بن أيب أسامة، ثنا يعلى بن عباد، ثنا : طريق أخرى عن أنس قال أبو نعيم
لو مل : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب إىل جذع فحن اجلذع فاحتضنه وقال: احلكم عن أنس قال

  ).١(أحتضنه حلن إىل يوم القيامة 
حدثنا وكيع، ثنا عبد الواحد بن أمين، عن أبيه، عن جابر : ثالث عن جابر بن عبد اهللا قال االمام أمحداحلديث ال

وكان هلا غالم  -فقالت امرأة من االنصار : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب إىل جذع خنلة قال: قال
: فاختذ له منربا، قال: بلى، قال: ا ختطب عليه ؟ قاليا رسول اهللا إن يل غالما جنارا أفآمره أن يتخذ لك منرب: -جنار 

فأن اجلذع الذي كان يقوم عليه كما يئن الصيب، فقال النيب صلى اهللا : فلما كان يوم اجلمعة خطب على املنرب، قال
 ثنا عبد الواحد بن أمين،: هكذا رواه أمحد، وقد قال البخاري) * ٢(إن هذا بكى ملا فقد من الذكر : عليه وسلم

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقوم يوم اجلمعة إىل شجرة أو خنلة، : مسعت أيب عن جابر بن عبد اهللا: قال
إن شئتم، فجعلوا له منربا، فلما كان يوم : يا رسول اهللا أال جنعل لك منرب ؟ قال: فقالت امرأة من االنصار أو رجل

صيب، مث نزل النيب صلى اهللا عليه وسلم فضمه إليه يئن أنني الصيب، اجلمعة دفع إىل املنرب، فصاحت النخلة صياح ال
وقد ذكره البخاري يف غري ما موضع ) * ٣(كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها : قال: الذي يسكن

ابر من صحيحه من حديث عبد الواحد بن أمين عن أبيه وهو أمين احلبشي املكي موىل ابن أيب عمرة املخزومي عن ج
  .به

  طريق اخرى عن جابر
ثنا إمساعيل، حدثين أخي عن سليمان بن بالل عن حيىي بن سعيد، حدثين حفص بن عبيد اهللا بن أنس : قال البخاري

كان املسجد مسقوفا على جذوع من خنل، فكان النيب صلى : أنه مسع جابر بن عبد اهللا االنصاري يقول: بن مالك



 جذع منها، فلما صنع له املنرب وكان عليه فسمعنا لذلك اجلذع صوتا كصوت اهللا عليه وسلم إذا خطب يقوم إىل
  .العشار، حىت جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت

  ).٤(تفرد به البخاري 
__________  

  ).١٤٢(رواه أبو نعيم يف الدالئل ص ) ١(
  .٣٠٠/  ٣رواه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(
، ويف البيوع عن خالد بن حيىي أيضا، ويف عالمات النبوة يف ٥٤٣/  ١خاري يف الصالة فتح الباري أخرجه الب) ٣(

  .٦٠١/  ٦االسالم عن أيب نعيم فتح الباري 
  .٣٩٧/  ٢فتح الباري  ٩١٨يف كتاب اجلمعة، حديث ) ٤(

  .٦٠٢/  ٦ويف عالمات النبوة يف االسالم فتح الباري 
 =  

بو بكر البزار، ثنا حممد بن املثىن، ثنا أبو املساور، ثنا أبو عوانة، عن االعمش عن أيب طريق أخرى عنه قال احلافظ أ
كانت خشبة يف املسجد : عن جابر بن عبد اهللا وعن إسحاق عن كريب عن جابر قال -وهو ذكوان  -صاحل 

عل فحنت اخلشبة كما حتن لو اختذنا لك مثل الكرسي تقوم عليه ؟ فف: خيطب إليها النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا
  .الناقة احللوج، فأتاها فاحتضنها فوضع يده عليها فسكنت

وأحسب أنا قد حدثناه عن أيب عوانة عن االعمش عن أيب صاحل عن جابر، وعن أيب إسحاق : قال أبو بكر البزار
  .عن كريب عن جابر هبذه القصة اليت رواها أبو املساور عن أيب عوانة

مان بن كرامة، ثنا عبيد اهللا بن موسى، عن إسرائيل، عن أيب إسحق عن سعيد بن أيب كريب وحدثناه حممد بن عث
  .عن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

  .والصواب إمنا هو سعيد بن أيب كريب، وكريب خطأ وال يعلم يروي عن سعيد بن أيب كريب إال أبا إسحاق
  .ومل خيرجوه من هذا الوجه وهو جيد: قلت
ثنا حيىي بن آدم، ثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن سعيد بن أيب كريب عن : ريق اخرى عن جابر قال االمام أمحدط

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب إىل خشبة فلما جعل له منرب حنت حنني الناقة فأتاها : جابر بن عبد اهللا قال
  .فوضع يده عليها فسكنت

  .تفرد به أمحد
ثنا حممد بن معمر، ثنا حممد بن كثري، ثنا سليمان بن كثري، عن : ابر قال احلافظ أبو بكر البزارطريق اخرى عن ج

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقوم إىل جذع قبل أن : الزهري عن سعيد بن املسيب، عن جابر بن عبد اهللا قال
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده عليه فسكن جيعل له املنرب فلما جعل املنرب حن اجلذع حىت مسعنا حنينه، فمسح رسول

وهذا إسناد جيد رجاله على شرط الصحيح، ومل : قلت* ال نعلم رواه عن الزهري إال سليمان بن كثري : قال البزار
  .ورواه عبد الرزاق: يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقال احلافظ أبو نعيم يف الدالئل

ن جابر مث أورده من طريق أيب عاصم بن علي، عن سليمان بن كثري عن عن معمر، عن الزهري عن رجل مساه ع
  .حيىي بن سعيد، عن سعيد بن املسيب عن جابر مثله

ثنا أبو بكر بن خالد، ثنا أمحد بن علي اخلراز، حدثنا عيسى بن املساور، ثنا الوليد بن مسلم، عن االوزاعي : مث قال



أن رسول اهللا كان خيطب إىل جذع فلما بىن املنرب حن جلذع فاحتضنه عن حيىي بن أيب كثري عن أيب سلمة عن جابر 
  لو أحتضنه حلن إىل يوم: فسكن، وقال

__________  
  .١٩٥/  ٣ورواه البيهقي يف السنن الكربى = 

مث رواه من حديث أيب عوانة عن االعمش عن أيب صاحل عن جابر، وعن أيب إسحاق عن كريب عن جابر * القيامة 
  .مثله

أخربين أبو : حدثنا ابن جريج: ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج وروح قال: أخرى عن جابر قال االمام أمحدطريق 
  كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب يستند إىل جذع خنلة من: الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول

كحنني الناقة حىت مسعها أهل املسجد،  سواري املسجد، فلما صنع له منربه واستوى عليه فاضطربت تلك السارية
  ).١(حىت نزل إليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاعتنقها فسكنت 

  .وهذا إسناد على شرط مسلم ومل خيرجوه* فسكتت : وقال روح
كان رسول : ثنا ابن أيب عدي، عن سليمان عن أيب نضرة، عن جابر قال: طريق اخرى عن جابر قال االمام أمحد

فحن اجلذع، قال جابر حىت : إىل جذع، مث اختذ منربا قال: لى اهللا عليه وسلم يقوم يف أصل شجرة، أو قالاهللا ص
لو مل يأته حلن إىل يوم : مسعه أهل املسجد حىت أتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمسحه فسكن، فقال بعضهم

  ).٢(القيامة 
 بن خلف، عن ابن أيب عدي، عن سليمان التيمي عن أيب وهذا على شرط مسلم ومل يروه إال ابن ماجه عن بكري

  .نضرة املنذر بن مالك بن قطفة العبدي النضري عن جابر به
أتوا سهل بن : ثنا سفيان بن عيينة عن أيب حازم قال: احلديث الرابع عن سهل بن سعد قال أبو بكر بن أيب شيبة

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستند : وسلم فقالمن أي شئ منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه : سعد، فقالوا
إىل جذع يف املسجد يصلي إليه إذا خطب، فلما اختذ املنرب فصعد حن اجلذع حىت أتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ).٣(وسلم فوطنه حىت سكن 
فديك عن عبد وأصل هذا احلديث يف الصحيحني وإسناده عن شرطهما، وقد رواه إسحاق بن راهويه وابن أيب 

املهيمن بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه عن جده، ورواه عبد اهللا بن نافع وابن وهب، عن عبد اهللا بن عمر، 
  .عن ابن عباس بن سهل عن أبيه فذكره

__________  
  .١٠٢/  ٣باب مقام االمام يف اجلمعة  -أخرجه النسائي يف كتاب اجلمعة ) ١(
  .إسناده صحيح وابن أيب عدي ثقة: وقال يف الزوائد ١٤١٧صالة حديث رواه ابن ماجة يف إقامة ال) ٢(

  .وقد تقدم -وقد أخرجه النسائي عن جابر بسند آخر : وقال
  .من طريق سفيان أخرجه البخاري يف الصالة، باب الصالة يف السطوح واملنرب واخلشب) ٣(

  .٩١٧يف اجلمعة ح عن أيب بكر بن أيب شيبة، ورواه البخاري  ٦٣ومسلم يف الصالة باب 
  .٣٨٦/  ١ومسلم يف املساجد ص 

  .١٤١٦وابن ماجة يف الصالة ح 



  .ورواه ابن هليعة عن عمارة بن عرفة، عن ابن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بنحوه
حدثنا عفان، ثنا محاد، عن عمار بن أيب عمار، عن ابن : احلديث اخلامس عن عبد اهللا بن عباس قال االمام أمحد

ي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب إىل جذع قبل أن يتخذ املنرب، فلما اختذ املنرب عباس رض
وهذا االسناد على شرط ) * ١(ولو مل أحتضنه حلن إىل يوم القيامة : وحتول إليه حن عليه فأتاه فاحتضنه فسكن، قال

  .مسلم ومل يروه إال ابن ماجه من حديث محاد بن سلمة
ثنا حممد بن املثىن، حدثنا حيىي بن كثري أبو غسان، ثنا أبو : ديث السادس عن عبد اهللا بن عمر قال البخارياحل

: مسعت نافعا عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: قال -أخو أيب عمرو بن العالء  -حفص وامسه عمر بن العالء 
  .إليه، فحن اجلذع فأتاه فمسح يده عليه كان النيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب إىل جذع فلما اختذ املنرب

  .أنا عثمان بن عمر، أنا معاذ بن العالء عن نافع هبذا: وقال عبد احلميد
  ).٢(ورواه أبو عاصم عن ابن أيب رواد، عن نافع عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ان بن عمرو وحيىي بن كثري، عن وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي الفالس، عن عثم* هكذا ذكره البخاري 
  .حسن صحيح غريب: أيب غسان العنربي كالمها عن معاذ بن العالء به وقال

ورواه علي بن نصر بن علي اجلهضمي، وأمحد بن خالد اخلالل، : قال شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي يف أطرافه
يعين  -وعبد احلميد هذا : عاذ بن العالء قالوعبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي يف آخرين عن عثمان بن عمر عن م

  .إنه عبد بن محيد واهللا أعلم: يقال -الذي ذكره البخاري 
عن أيب حفص وامسه عمرو بن العالء، وهم، والصواب معاذ بن العالء كما : وقد قيل إن قول البخاري: قال شيخنا

 أر يف النسخ اليت كتبت منها تسميته بالكلية وليس هذا ثابتا يف مجيع النسخ، ومل: قلت* وقع يف رواية الترمذي 
  .واهللا أعلم

  وقد روى هذا احلديث احلافظ أبو نعيم من حديث عبد اهللا بن رجاء، عن عبيد اهللا بن
قال متيم الداري أال نتخذ لك : عمر، ومن حديث أيب عاصم عن ابن أيب رواد كالمها عن نافع عن ابن عمر قال

  .منربا
  .فذكر احلديث

__________  
  .١٤١٥وابن ماجة يف الصالة ح  ٣٦٣، ٢٦٧، ٢٤٩/  ١مسند أمحد ) ١(
وهبذا االسناد أخرجه الترمذي  ٦٠١/  ٦عالمات النبوة يف االسالم فتح الباري  -أخرجه البخاري يف املناقب ) ٢(

  .٣٧٩/  ٢ص ) ١٠(يف صالة اجلمعة، باب 
احلافظ املشهور وكان امسه عبد احلميد، وقيل له عبد ختفيفا وعبد احلميد، جزم املزي ومن تبعه بأنه عبد بن محيد  -

  .واحلديث غري موجود يف مسنده
  .ابن أيب رواد وامسه عبد العزيز، ورواد امسه ميمون -
  .١٠٩/  ٢أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٣(

عن أبيه  -حية وهو حيىي بن أيب  -ثنا حسني، ثنا خلف عن أيب خباب : طريق أخرى عن ابن عمر قال االمام أمحد
كان جذع خنلة يف املسجد يسند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ظهره إليه إذا كان يوم : عن عبد اهللا بن عمر قال

ال عليكم أن : أال جنعل لك يا رسول اهللا شيئا كقدر قيامك ؟ قال: مجعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس، فقالوا



فحار اجلذع كما ختور البقرة جزعا على رسول اهللا : فجلس عليه، قال: قال تفعلوا، فصنعوا له منربا ثالث مراقي،
  .صلى اهللا عليه وسلم فالتزمه ومسحه حىت سكن

  .تفرد به أمحد
ثنا علي بن عاصم، عن اجلريري، عن أيب نضرة : احلديث السابع عن أيب سعيد اخلدري قال عبد بن محيد الليثي

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب يوم اجلمعة إىل جذع خنلة، فقال  :العبدي، حدثين أبو سعيد اخلدري قال
وإهنم ليحبون أن يروك، فلو اختذت منربا تقوم عليه  -يعين املسلمني  -يا رسول اهللا إنه قد كثر الناس : له الناس

إن شاء : نعم، ومل يقل: عله ؟ قالجت: أنا، قال: نعم، من جيعل لنا هذا املنرب ؟ فقام إليه رجل فقال: لرياك الناس ؟ قال
  :فالن، قال: ما امسك ؟ قال: اهللا، قال

إن شاء : نعم، ومل يقل: جتعله، قال: أنا، قال: من جيعل لنا هذا املنرب ؟ فقام إليه رجل فقال: أقعد، فقعد مث عاد فقال
أنا، : ا املنرب ؟ فقام إليه رجل فقالمن جيعل لنا هذ: اقعد، فقعد، مث عاد فقال: فالن، قال: اهللا، قال ما أمسك ؟ قال

من جيعل لنا : فالن، قال اقعد فقعد، مث عاد فقال: ما امسك ؟ قال: إن شاء اهللا، قال: نعم، ومل يقل: جتعله، قال: قال
اجعله، : إبراهيم، قال: ما امسك ؟ قال: أنا، قال جتعله، قال نعم إن شاء اهللا، قال: هذا املنرب، فقام إليه رجل فقال

فلما كان يوم اجلمعة اجتمع الناس للنيب صلى اهللا عليه وسلم يف آخر املسجد فلما صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه 
فنزل رسول اهللا : وسلم املنرب فاستوى عليه فاستقبل الناس وحنت النخلة حىت أمسعتين وأنا يف آخر املسجد، قال

إن هذه : سكنت مث عاد إىل املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال صلى اهللا عليه وسلم عن املنرب فاعتنقها، فلم يزل حىت
  .النخلة إمنا حنت شوقا إىل رسول اهللا، ملا فارقها فو اهللا مل أنزل إليها فأعتنقها ملا سكنت إىل يوم القيامة

  .وهذا إسناد على شرط مسلم، ولكن يف السياق غرابة
  .واهللا تعاىل أعلم

ثنا مسروق بن املرزبان، ثنا زكريا، عن جمالد، عن أيب الوداك وهو : حلافظ أبو يعلىطريق أخرى عن أيب سعيد قال ا
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يقوم إىل خشبة يتوكأ عليها خيطب كل مجة حىت : جرب بن نوف، عن أيب سعيد قال

فجعل له : نعم، قال: إن شئت جعلت لك شيئا إذا قعدت عليه كنت كأنك قائم، قال: أتاه رجل من الروم فقال
  املنرب، فلما جلس عليه حنت اخلشبة حنني الناقة على ولدها، حىت نزل

جاء رسول : ما هذا ؟ قالوا: النيب صلى اهللا عليه وسلم فوضع يده عليها، فلما كان الغد رآيتها قد حولت، فقلنا
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر البارحة فحولوها

  .وهذا غريب أيضا
احلديث الثامن عن عائشة رضي اهللا عنها رواه احلافظ من حديث علي بن أمحد احلوار، عن قبيصة، عن حبان بن 

  علي، عن صاحل بن حبان، عن عبد اهللا بن بريدة عن عائشة فذكر احلديث بطوله وفيه أنه خريه بني الدنيا
  .واآلخرة فاختار اجلذع اآلخرة وغار حىت ذهب فلم يعرف

  .ب إسنادا ومتناهذا حديث غري
من طريق شريك القاضي، وعمرو بن أيب قيس، ومعلى : احلديث التاسع عن أم سلمة رضي اهللا عنها روى أبو نعيم

كان لرسول اهللا صلى اهللا : عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أم سلمة قالت) ١(بن هالل ثالثتهم عن عمار الدهين 
ع له كرسي أو منرب فلما فقدته خارت كما خيور الثور، حىت مسع أهل عليه وسلم خشبة يستند إليها إذا خطب، فصن

  ).٢(املسجد، فأتاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسكنت 



أهنا كانت من دوم، وهذا إسناد جيد ومل خيرجوه، وقد روى االمام : هذا لفظ شريك، ويف رواية معلى بن هالل
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قوائم : سلمة عن أم سلمة قالتأمحد والنسائي من حديث عمار الدهين عن أيب 

، )٤(ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة : وروى النسائي أيضا هبذا االسناد) * ٣(منربي يف زاوية يف اجلنة 
النظر والتأمل  فهذه الطرق من هذه الوجوه تفيد القطع بوقوع ذلك عند أئمة هذا الفن، وكذا من تأملها وأنعم فيها

أنا أبو عبد اهللا احلافظ، أخربين أبو : وقد قال احلافظ أبو بكر البيهقي* مع معرفته بأحوال الرجال وباهللا املستعان 
قال عمرو  -يعين أبا حامت الرازي  -قال أيب : أمحد بن أيب احلسن، ثنا عبد الرمحن بن حممد بن إدريس الرازي قال

أعطى عيسى إحياء : ا أعطى اهللا نبيا ما أعطى حممدا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت لهم: بن سواد، قال يل الشافعي
أعطى حممدا اجلذع الذي كان خيطب إىل جنبه حىت هئ له املنرب، فلما هئ له املنرب حن اجلذع حىت : املوتى، فقال

  ).٥(مسع صوته، فهذا أكرب من ذلك 
__________  

  .ذهيبمن دالئل البيهقي، ويف االصل ال) ١(
/  ٤٤٦/  ٢تقريب التهذيب (وهو عمار بن معاوية الدهين، أبو معاوية البجلي الكويف صدوق يتشيع من اخلامسة 

٤٨.(  
  .٥٦٣/  ٢رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(
  .٣١٨، ٢٩٢، ٢٨٩/  ٦قوائم منربي رواتب يف اجلنة ج : رواه أمحد يف املسند وفيه) ٣(

  .٣٦ - ٣٥/  ٢سجد النيب صلى اهللا عليه وآله والنسائي يف املساجد باب فضل م
  .باب) ٥(رواه البخاري يف الصالة يف مسجد مكة ) ٤(

  .باب) ٩٢(عن مسدد ومسلم يف كتاب احلج 
  احلديث
٥٠٢.  

  .٦٨/  ٦دالئل النبوة ) ٥(

أمحد بن أنا أبو احلسن علي بن : باب تسبيح احلصى يف كفه عليه الصالة والسالم قال احلافظ أبو بكر البيهقي
عبدان، أنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا الكدميي، ثنا قريش بن أنس، ثنا صاحل بن أيب االخضر، عن الزهري، عن رجل 

ال أذكر عثمان إال خبري بعد شئ رأيته، كنت رجال أتبع : مسعت أبا ذر يقول: يقال له سويد بن يزيد السلمي، قال
يوما جالسا وحده، فاغتنمت خلوته فجئت حىت جلست إليه، فجاء  خلوات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأيته

أبو بكر فسلم عليه مث جلس عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث جاء عمر فسلم وجلس عن ميني أيب بكر، 
 تسع: مث جاء عثمان فسلم مث جلس عن ميني عمر، وبني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع حصيات، أو قال

حصيات، فأخذهن يف كفه، فسبحن حىت مسعت هلن حنينا كحنني النخل، مث وضعهن فحرسن مث أخذهن فوضعهن 
يف كف أيب بكر فسبحن حىت مسعت هلن حنينا كحنني النخل، مث وضعهن فخرسن، مث تناوهلن فوضعهن يف يد عمر 

عهن يف يد عثمان فسبحن حىت فسبحن حىت مسعت هلن حينيا كحنني النخل، مث وضعهن فخرسن، مث تناوهلن فوض
  .هذه خالفة النبوة: مسعت هلن حنينا كحنني النخل، مث وضعهن فخرسن، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

عن قريش بن أنس، عن صاحل بن أيب االخضر، وصاحل مل يكن ) ١(وكذلك رواه حممد بن بشار : قال البيهقي
قال ) ٢(ذكر الوليد بن سويد هذا احلديث عن أيب ذر هكذا : حافظا، واحملفوظ عن أيب محزة عن الزهري، قال



  .البيهقي
ذكر : حدثنا أبو اليمان، ثنا شعيب قال: وقد قال حممد بن حيىي الذهلي يف الزهريات اليت مجع فيها أحاديث الزهري

قاعد يوما يف  الوليد بن سويد أن رجال من بين سليم كبري السن كان ممن أدرك أبا ذر بالربذة ذكر أنه بينما هو
  فأنا: ذلك اجمللس وأبو ذر يف اجمللس إذ ذكر عثمان بن عفان يقول السلمي

أظن أن يف نفس أيب ذر على عثمان معتبة النزاله إياه بالربذة، فلما ذكر له عثمان عرض له أهل العلم بذلك، وهو 
 أشهد لقد رأيت منه منظرا وشهدت ال تقل يف عثمان إال خريا فإين: يظن أن يف نفسه عليه معتبة، فلما ذكره قال

  منه مشهدا ال أنساه حىت أموت، كنت رجال ألتمس خلوات
__________  

  .من البيهقي، ويف االصل يسار) ١(
وعزاه للبزار  ٧٤/  ٢ورواه السيوطي يف اخلصائص الكربى  ٦٥ - ٦٤/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(

  .الكدميي وهو حممد بن يونس الكدميي، متروك -: واخلرب فيهوالطرباين يف االوسط وأيب نعيم والبيهقي 
  .يتهم بالوضع: قال الدار قطين

  .وذكره ابن عراق يف الوضاعني عن ابن عدي وابن حبان
  .٢٨٨/  ٢ليس بشئ له ترمجة يف امليزان : صاحل بن أيب االخضر قال ابن معني -

جت يوما من االيام، فإذا النيب صلى اهللا عليه وسلم قد النيب صلى اهللا عليه وسلم المسع منه أو آلخذ عنه، فهر
خرج من بيته فسألت عنه اخلادم فأخربين أنه يف بيت، فأتيته وهو جالس ليس عنده أحد من الناس، وكأين حينئذ 

جاء يب اهللا ورسوله فأمرين أن أجلس، : ما جاء بك ؟ فقلت: أرى أنه يف وحي، فسلمت عليه فرد السالم، مث قال
ت إىل جنبه، ال أسأله عن شئ وال يذكره يل، فمكثت غري كثري، فجاء أبو بكر ميشي مسرعا فسلم عليه فرد فجلس

جاء يب اهللا ورسوله، فأشار بيده أن جيلس، فجلس إىل ربوة مقابل النيب صلى اهللا : ما جاء بك ؟ قال: السالم مث قال
لسا فأشار بيده فجلس إىل جنيب عن مييين، مث جاء عمر عليه وسلم بينه وبينها الطريق، حىت إذا استوى أبو بكر جا

ففعل مثل ذلك، وقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك، وجلس إىل جنب أيب بكر على تلك الربوة، مث 
جاء يب اهللا ورسوله، فأشار إليه بيده فقعد إىل الربوة مث : ما جاء بك ؟ قال: جاء عثمان فسلم فرد السالم وقال

  .ار بيده فقعد إىل جنب عمر، فتكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم بكلمة مل أفقه أوهلا غري أنه قالأش
قليل ما يبقني، مث قبض على حصيات سبع أو تسع أو قريب من ذلك، فسبحن يف يده حىت مسع هلن حنني كحنني 

   كف أيب بكر كما سبحن يف كفالنخل يف كف النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث ناوهلن أبا بكر وجاوزين فسبحن يف
النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث أخذهن منه فوضعهن يف االرض فخرسن فصرن حصا، مث ناوهلن عمر فسبحن يف كفه 

كما سبحن يف كف أيب بكر، مث أخذهن فوضعهن يف االرض فخرسن، مث ناوهلن عثمان فسبحن يف كفه حنو ما 
  .هن يف االرض فخرسنسبحن يف كف أيب بكر وعمر، مث أخذهن فوضع

عن رجل يقال له سويد بن يزيد السلمي، : رواه صاحل بن أيب االخضر عن الزهري، فقال: قال احلافظ ابن عساكر
  .وقول شعيب أصح

وقد روى داود بن أيب هند، عن الوليد بن عبد الرمحن احلرشي، عن جبري بن : وقال أبو نعيم يف كتاب دالئل النبوة
  .نفري عن أيب ذر مثله

  .ورواه شهر بن حوشب وسعيد بن املسيب عن أيب سعيد



  .وفيه عن أيب هريرة، وقد تقدم ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي اهللا عنه: قال
  .ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل: أنه قال

: قاص، قالحديث آخر يف ذلك روى احلافظ البيهقي من حديث عبد اهللا بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أيب و
قال رسول اهللا : حدثين أبو أمي مالك بن محزة بن أيب أسيد الساعدي، عن أبيه عن جده أيب أسيد الساعدي، قال

يا أبا الفضل ال ترم منزلك غدا أنت وبنوك حىت آتيكم فإن يل فيكم : صلى اهللا عليه وسلم للعباس بن عبد املطلب
وعليك السالم ورمحة اهللا : السالم عليكم، فقالوا: يهم فقالحاجة، فانتظروه حىت جاء بعد ما أضحى، فدخل عل

: أصبحنا خبري حنمد اهللا، فكيف أصبحت بأبينا وأمنا أنت يا رسول اهللا ؟ قال: كيف أصبحتم ؟ قالوا: وبركاته، قال
مبالءته  تقاربوا، تقاربوا، يزحف بعضكم إىل بعض، حىت إذا أمكنوه اشتمل عيهم: أصبحت خبري أمحد اهللا، فقال هلم

  يا رب هذا عمي وصنو أيب، وهؤالء أهل بييت فاسترهم من النار: وقال

  ).١(آمني آمني آمني : كستريت إياهم مبالءيت هذه، وقال فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت
عبد اهللا بن  وقد رواه أبو عبد اهللا بن ماجة يف سننه خمتصرا عن أيب إسحاق إبراهيم بن عبد اهللا بن حامت اهلروي عن

ال أعرفه، وقال أبو : عثمان بن إسحاق بن سعد بن أيب وقاص الوقاصي الزهري روى عنه مجاعة، وقد قال ابن معني
  .حامت يروي أحاديث مشبهة
ثنا حيىي بن أيب بكري، ثنا إبراهيم بن طهمان، حدثين مساك بن حرب، عن جابر بن : حديث آخر قال االمام أمحد

إين العرف حجرا مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إين العرفه : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول: مسرة قال
رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن حيىي بن أيب بكري به، ورواه أبو داود الطيالسي عن سليمان بن ) ٢(اآلن 

  .معاذ عن مساك به
) ٣(الوليد بن أيب ثور عن السدي عن عباد بن أيب يزيد ثنا عباد بن يعقوب الكويف، ثنا : حديث آخر قال الترمذي
كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة فخرجنا يف بعض نواحيها فما استقبله جبل : عن علي بن أيب طالب قال

وهذا حديث حسن غريب، وقد رواه غري واحد عن الوليد : مث قال* السالم عليك يا رسول اهللا : وال شجر إال قال
ورواه احلافظ أبو نعيم من حديث زياد بن * عن عباد بن أيب يزيد منهم فروة بن أيب الفراء : ثور، وقالوا بن أيب

خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل ال مير : خيثمة عن السدي عن أيب عمارة احليواين عن علي قال
م ملا رجع وقد أوحى إليه جعل ال مير حبجر وال على شجر وال حجر إال سلم عليه، وقدمنا يف املبعث أنه عليه السال

السالم عليك يا رسول اهللا، وذكرنا يف وقعة بدر ووقعة حنني رميه عليه السالم : شجر وال مدر وال شئ إال قال له
بتلك القبضة من التراب وأمره أصحابه أن يتبعوها باحلملة الصادقة فيكون النصر والظفر والتأييد عقب ذلك 

) * وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى: * (ا يف وقعة بدر فقد قال اهللا تعاىل يف سياقها يف سورة االنفالسريعا، أم
  .اآلية وأما يف غزوة حنني فقد ذكرناه يف االحاديث بأسانيده وألفاظه مبا أغىن عن إعادته ههنا وهللا احلمد واملنة

ليه وسلم ملا دخل املسجد احلرام فوجد االصنام حول حديث آخر ذكرنا يف غزوة الفتح أن رسول اهللا صلى اهللا ع
  الكعبة

__________  
وعنهما نقله السيوطي يف  ٣٧٠ورواه أبو نعيم يف الدالئل ص  ٧٢ - ٧١/  ٢رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(

  .٧٧/  ٢اخلصائص الكربى 
 ٥٩٣/  ٥) ٣٦٢٦(والترمذي يف املناقب حديث ) ١٧٨٢(ص ) ٢(أخرجه مسلم يف الفضائل حديث ) ٢(



  .٨٩/  ٥والدارمي يف املقدمة، واالمام أمحد يف مسنده 
  .عبد اهللا، وانظر احلاشية السابقة: ١٥٣/  ٢يف رواية البيهقي ) ٣(

جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قل جاء احلق وما يبدئ الباطل : فجعل يطعنها بشئ يف يده ويقول
أنا أبو عبد : إال سقط، وقال البيهقي: يشري إىل صنم منها إال خر لقفاه، ويف رواية وما يعيد، ويف رواية أنه جعل ال

ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا حبر بن نصر وأمحد بن عيسى : اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي قاال
 القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق أخربين: ثنا بشر بن بكري، أنا االوزاعي عن ابن شهاب أنه قال: اللخمي، قاال

إن : فهتكه مث قال] فيه صورة [ دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا مستترة بقرام : عن عائشة قالت
أتى رسول اهللا صلى اهللا : وقالت عائشة: ، قال االوزاعي)١(أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خبلق اهللا 

  .فيه متثال عقاب فوضع عليه يده فأذهبه اهللا عز وجل) ٢(عليه وسلم بترس 
حدثنا حسني : باب ما يتعلق باحليوانات من دالئل النبوة قصة البعري الناد وسجوده له وشكواه إليه قال االمام أمحد

كان أهل بيت من : ، ثنا خلف بن خليفة، عن حفص هو ابن عمر، عن عمه أنس بن مالك قال]بن حممد [ 
هلم مجل يسنون عليه وأنه استصعب عليهم فمنعهم ظهره وأن االنصار جاءوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه  االنصار

إنه كان لنا مجل نسين عليه، وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل، فقال : وسلم فقالوا
ط واجلمل يف ناحيته، فمشى النيب صلى اهللا قوموا، فقاموا فدخل احلائ: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحابه

ليس : يا رسول اهللا إنه صار مثل الكلب الكلب وإنا خناف عليك صولته، فقال: عليه وسلم حنوه، فقالت االنصار
علي منه بأس، فلما نظر اجلمل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقبل حنوه، حىت خر ساجدا بني يديه، فأخذ 

  يا رسول اهللا:  عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط، حىت أدخله يف العمل، فقال له أصحابهرسول اهللا صلى اهللا
ال يصلح لبشر أن يسجد لبشر، : أحق أن نسجد لك، فقال] نعقل فنحن [ هذه هبيمة ال تعقل تسجد لك، وحنن 

ذي نفسي بيده لو كان ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر المرت املرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، وال
  ).٤(بالقيح والصديد مث استقبلته فلحسته ما أدت حقه ) ٣(من قدمه إىل مفرق رأسه قرحة تتفجر 

  .وهذا إسناد جيد، وقد روى النسائي بعضه من حديث خلف بن خليفة به
__________  

  .ثوب رقيق: قرام - ٨١/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .تاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بربنسأ: يف رواية الدالئل) ٢(
  .تنبجس: يف املسند) ٣(
  .وما بني معكوفتني يف احلديث زيادة من املسند ١٥٩/  ٣رواه أمحد يف املسند ) ٤(

حدثنا مصعب بن سالم مسعته من أيب مرتني، ثنا االجلح، عن الذيال بن : رواية جابر يف ذلك قال االمام أمحد
أقبلنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من سفر حىت إذا دفعنا إىل حائط من : عبد اهللا قالحرملة، عن جابر بن 

فذكروا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه : حيطان بين النجار، إذا فيه مجل وال يدخل احلائط أحد إال شد عليه قال
فقال رسول اهللا : برك بني يديه، قال وسلم فجاء حىت أتى احلائط فدعا البعري فجاء واضعا مشفره إىل االرض حىت

إنه ليس شئ بني : مث التفت إىل الناس فقال: هاتوا خطاما، فخطمه ودفعه إىل صاحبه، قال: صلى اهللا عليه وسلم
  ).١(السماء واالرض إال يعلم أين رسول اهللا إال عاصي اجلن واالنس 



  .إن شاء اهللا وبه الثقةتفرد به االمام أمحد، وسيأيت عن جابر من وجه آخر بسياق آخر 
  ثنا بشر بن موسى، ثنا يزيد بن مهران أخو خالد اجليار،: رواية ابن عباس قال احلافظ أبو القاسم الطرباين

يا رسول : جاء قوم إىل رسول اهللا فقالوا: ثنا أبو بكر بن عياش عن االجلح عن الذيال بن حرملة عن ابن عباس قال
تعال، فجاء مطأطئا رأسه : حائط، فجاء إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يف) ٢(اهللا إن لنا بعريا قد ند 

يا رسول اهللا، كأنه علم أنك نيب، فقال رسول اهللا صلى اهللا : حىت خطمه وأعطاه أصحابه، فقال له أبو بكر الصديق
  .ما بني البتيها أحد إال يعلم أين نيب اهللا إال كفرة اجلن واالنس: عليه وسلم

ا من هذا الوجه عن ابن عباس غريب جدا، واالشبه رواية االمام أمحد عن جابر، اللهم إال أن يكون االجلح قد وهذ
  .رواه عن الذيال عن جابر عن ابن عباس واهللا أعلم

ثنا العباس بن الفضل االسفاطي، ثنا أبو عون الزيادي، : طريق أخرى عن ابن عباس قال احلافظ أبو القاسم الطرباين
أن رجال من االنصار كان له فحالن : ، عن أيب يزيد املديين، عن عكرمة عن ابن عباس)٣(أبو عزة الدباغ ثنا 

فاغتلما فأدخلهما حائطا فسد عليهما الباب، مث جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأراد أن يدعو له، والنيب 
اجة، فإن فحلني يل اغتلما، وإين أدخلتهما حائطا يا نيب اهللا إين جئت يف ح: قاعد معه نفر من االنصار، فقال

  وسددت عليهما الباب، فأحب أن تدعو يل أن يسخرمها
__________  

  .٣١٠/  ٣مسند االمام أمحد ج ) ١(
  .قطن أي أقام: ٣٠/  ٦يف رواية البيهقي ) ٢(

  .عن الذيال عن جابر) ٣٢٥(واحلديث رواه أبو نعيم يف الدالئل 
وعزاه للبيهقي واليب نعيم وللطرباين وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  ٥٦/  ٢صائص الكربى ورواه السيوطي يف اخل

أبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان وامسه احلكم ) ٣..(رواه الطرباين ورجاله ثقات، ويف بعضهم ضعف: وقال ٤/  ٩
  .بن طهمان

ح، فاشفق الرجل على النيب صلى اهللا عليه افت: قوموا معنا، فذهب حىت أتى الباب فقال: اهللا يل، فقال الصحابه
افتح، ففتح الباب فإذا أحد الفحلني قريبا من الباب، فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سجد : وسلم فقال

  ائت بشئ أشد رأسه وأمكنك منه، فجاء خبطام فشد رأسه وأمكنه: له، فقال رسول اهللا
ائتين بشئ أشد رأسه، : اآلخر، فلما رآه وقع له ساجدا، فقال للرجلمنه، مث مشى إىل أقصى احلائط إىل الفحل 

  .فشد رأسه وأمكنه منه، فقال
يا رسول اهللا هذان : اذهب فإهنما ال يعصيانك، فلما رأى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك قالوا
ا أن يسجد الحد المرت فحالن سجدا لك أفال نسجد لك ؟ قال ال آمر أحدا أن يسجد الحد ولو أمرت أحد

  .املرأة أن تسجد لزوجها
  .وهذا إسناد غريب ومنت غريب

عن أمحد بن محدان السحري عن عمر بن حممد بن : ورواه الفقيه أبو حممد عبد اهللا بن حامد يف كتابه دالئل النبوة
  .جبري البحتري، عن بشر بن آدم، عن حممد بن عون أيب عون الزيادي به

طريق مكي بن إبراهيم عن قائد أيب الورقاء عن عبد اهللا بن أيب أوىف عن النيب صلى اهللا عليه وقد رواه أيضا من 
  .وسلم بنحو ما تقدم عن ابن عباس



أخربنا أمحد بن محدان، أنا عمر بن حممد بن جبري، حدثنا : رواية أيب هريرة قال أبو حممد عبد اهللا بن حامد الفقيه
انطلقنا مع رسول اهللا صلى اهللا : ىي بن عبيد اهللا، عن أبيه، عن أيب هريرة قاليوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن حي

عليه وسلم إىل ناحية فأشرفنا إىل حائط فإذا حنن بناضح، فلما أقبل الناضح رفع رأسه فبصر برسول اهللا صلى اهللا 
أحق أن نسجد لك فنحن : عليه وسلم فوضع جرانه على االرض، فقال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

سبحان اهللا، أدون اهللا ؟ ما ينبغي الحد أن يسجد الحد دون اهللا، ولو أمرت أحدا أن : من هذه البهيمة، فقال
  .يسجد لشئ من دون اهللا المرت املرأة أن تسجد لزوجها

يعقوب عن  حدثنا يزيد، ثنا مهدي بن ميمون عن حممد بن أيب: رواية عبد اهللا بن جعفر يف ذلك قال االمام أمحد
ثنا مهدي، ثنا حممد بن أيب يعقوب عن احلسن بن : احلسن بن سعد عن عبد اهللا بن جعفر ح وثنا هبز وعفان قاال

أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم خلفه : عن عبد اهللا بن جعفر قال -موىل احلسن بن علي  -سعد 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب ما استتر به يف حاجته هدف أو  فأسر إيل حديثا ال أخرب به أحدا أبدا، وكان رسول

  حائش خنل، فدخل يوما حائطا من حيطان االنصار، فإذا مجل قد أتاه فجرجر
فلما رأى رسول اهللا حن وذرفت عيناه، فمسح رسول اهللا سراته وذفراه فسكن، : وذرفت عيناه، وقال هبز وعفان

هو يل يا رسول اهللا، فقال أما تتقي اهللا يف هذه البهيمة اليت : االنصار قالمن صاحب اجلمل ؟ فجاء فىت من : فقال
  ).١(ملككها اهللا لك إنه شكا إيل أنك جتيعه وتدئبه 

  وقد رواه
__________  

  .عن موسى بن إمساعيل) ٢٥٤٩(أخرجه أبو داود يف اجلهاد حديث ) ١(
  = ص ) ٧٩(ومسلم يف احليض حديث 

  .ون بهمسلم من حديث مهدي بن ميم
عن علي  -هو ابن سلمة  -ثنا محاد : ثنا عبد الصمد وعفان قاال: رواية عائشة أم املؤمنني يف ذلك قال االمام أمحد

بن زيد، عن سعيد بن املسيب، عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف نفر من املهاجرين واالنصار 
:  تسجد لك البهائم والشجر، فنحن أحق أن نسجد لك، فقاليا رسول اهللا: فجاء بعري فسجد له فقال أصحابه

اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد الحد المرت املرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن 
وهذا االسناد ) * ١(تنقل من جبل أصفر إىل جبل أسود ومن جبل أسود إىل جبل أبيض كان ينبغي هلا أن تفعله 

لو أمرت أحدا أن يسجد : رط السنن، وإمنا روى ابن ماجة عن أيب بكر بن أيب شيبة عن عفان عن محاد بهعلى ش
  .الحد المرت املرأة أن تسجد لزوجها إىل آخره

ثنا أبو سلمة اخلزاعي، ثنا محاد بن سلمة، عن عاصم : رواية يعلى بن مرة الثقفي، أو هي قصة أخرى قال االمام أمحد
كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مسري له : بن أيب جبرية، عن يعلى بن سيابة قال) ٢(بيب بن هبدلة، عن ج

فأراد أن يقضي حاجته فأمر وديتني فانضمت إحدامها إىل االخرى، مث أمرمها فرجعتا إىل منابتهما، وجاء بعري فضرب 
أتدرون ما يقول البعري ؟ إنه :  عليه وسلمجبرانه إىل االرض مث جرجر حىت ابتل ما حوله فقال رسول اهللا صلى اهللا

يا رسول اهللا : أواهبه أنت يل ؟ فقال: يزعم أن صاحبه يريد حنره، فبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
وأتى : ال جرم ال أكرم ماال يل كرامته يا رسول اهللا، قال: استوص به معروفا، فقال: مايل مال أحب إيل منه، فقال

  إنه يعذب يف غري كبري،: رب يعذب صاحبه فقالعلى ق



  .عسى أن خيفف عنه ما دامت رطبة: فأمر جبريدة فوضعت على قربه، وقال
عن ) ٣(ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن عطاء بن السائب، عن عبد اهللا بن حفص : طريق أخرى عنه قال االمام أمحد

  بينا حنن نسري: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمثالثة أشياء رأيتهن من رس: يعلى بن مرة الثقفي قال
__________  

  .كالمها من طريق مهدي بن ميمون ١٢٢/  ١ص ) ٣٤٠(وابن ماجة حديث  ٢٦٨/  ١= 
  .٢٠٤/  ١واالمام أمحد ج 
  .بستان خنل: وحائش خنل

  .٧٦/  ٦مسند االمام أمحد ج ) ١(
  ).١٨٥٢(وابن ماجة يف النكاح حديث 

ده علي بن زيد، وهو ضعيف لكن للحديث طرق أخر، ولد شاهدان من حديث طلق بن يف اسنا: " ويف الزوائد
  .علي

  .رواه الترمذي والنسائي
  ".ومن حديث أم سلمة رواه الترمذي وابن ماجة 

  .حسني عن أيب جبرية حتريف: ، ويف االصل١٧٢/  ٤من املسند ) ٢(
  .ويف االصل جعفر ١٧٣/  ٤من املسند ) ٣(

يسىن عليه، فلما رآه البعري جرجر، ووضع جرانه، فوقف عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال  معه إذ مررنا ببعري
ال بل هنبه لك إنه الهل : ال بل بعنيه، قال: ال بل أهبه لك، فقال: بعنيه، فقال: أين صاحب هذا البعري ؟ فجاء، فقال

  .بيت ما هلم معيشة غريه،
مث سرنا فنزلنا منزال فنام : كثرة العمل وقلة العلف فأحسنوا إليه، قال أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى: قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجاءت شجرة تشق االرض حىت غشيته مث رجعت إىل مكاهنا، فلما استيقظ 
، هي شجرة استأذنت رهبا عز وجل يف أن تسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأذن هلا: ذكرت له، فقال

أخرج إين حممد رسول اهللا، : قال فمررنا مباء فأتته امرأة بابن هلابه جنة فأخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم مبنخره فقال
ولنب فأمرها أن ترد اجلزر، وأمر أصحابه ) ١(مث سرنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك املاء فأتته امرأة جبزر : قال

  .والذي بعثك باحلق ما رأينا منه ريبا بعدك: قالتفشربوا من اللنب، فسأهلا عن الصيب ف
  طريق اخرى عنه
: ثنا عبد اهللا بن منري، ثنا عثمان بن حكيم، أخربين عبد الرمحن بن عبد العزيز، عن يعلى بن مرة قال: قال االمام أمحد

لقد خرجت معه يف  :لقد رأيت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالثا ما رآها أحد قبلي، وال يراها أحد بعدي
يا رسول اهللا هذا صيب أصابه بالء : سفر حىت إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صيب هلا فقالت

ناولينيه، فرفعته إليه فجعلته بينه وبني واسطة الرحل، مث : وأصابنا منه بالء، يؤخذ يف اليوم ما أدري كم مرة، قال
القينا يف الرجعة يف هذا : اهللا أنا عبد اهللا، اخسأ عدو اهللا، مث ناوهلا إياه، فقالبسم : فغرفاه فنفث فيه ثالثا وقال
ما فعل صبيك ؟ : فذهبنا ورجعنا فوجدناها يف ذلك املكان معها شياه ثالث، فقال: املكان فأخربينا ما فعل، قال

انزل فخذ منها واحدة ورد : لوالذي بعثك باحلق ما حسسنا منه شيئا حىت الساعة، فاجترر هذه الغنم، قا: فقالت
ما أرى : وحيك انظر هل ترى من شئ يواريين ؟ قلت: وخرجت ذات يوم إىل اجلبانة حىت إذا برزنا قال: البقية، قال



  .شيئا يواريك إال شجرة ما أراها تواريك
كما أن جتتمعا إن رسول اهللا يأمر: فاذهب إليهما فقل: شجرة مثلها أو قريب منها، قال: فما بقرهبا ؟ قلت: قال

إن رسول اهللا يأمركما أن ترجع كل : اذهب إليهما فقل هلما: فاجتمعتا فربز حلاجته مث رجع فقال: بإذن اهللا، قال
  .واحدة منكما إىل مكاهنا، فرجعت

حىت صوى جبرانه بني يديه مث ذرفت عيناه فقال وحيك ) ٢(وكنت معه جالسا ذات يوم إذ جاء مجل جنيب : قال
ما : فخرجت ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من االنصار فدعوته إليه فقال: ا اجلمل إن له لشأنا، قالانظر ملن هذ

  ال أدري واهللا ما شأنه،: شأن مجلك هذا ؟ فقال وما شأنه ؟ قال
__________  

  .الشاة اليت تصلح للذبح: جزر) ١(
  مجل خيبب حىت صوب جرانه : يف املسند) ٢(

فال تفعل، هبه يل أو : عجز عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم حلمه، قالعملنا عليه ونضحنا عليه حىت 
  ).١(بل هو لك يا رسول اهللا، فومسه بسمة الصدقة مث بعث به : بعنيه، فقال

ثنا وكيع، ثنا االعمش، عن املنهال بن عمرو، عن يعلى بن مرة عن النيب صلى : طريق اخرى عنه قال االمام أمحد
اخرج عدو اهللا أنا رسول : ه وسلم أنه أتته امرأة بابن هلا قد أصابه ملم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماهللا علي
خذ االقط والسمن : فقال رسول اهللا: فأهدت إليه كبشني وشيئا من أقط وشيئا من مسن، قال: فربأ، قال: اهللا، قال

ثنا أسود، ثنا أبو بكر بن : وقال أمحد) * ٢(كما تقدم وأحد الكبشني ورد عليها اآلخر، مث ذكر قصة الشجرتني 
ما أظن أن أحدا من الناس رأى من رسول اهللا : عياش، عن حبيب بن أيب عمرة، عن املنهال بن عمرو، عن يعلى قال

ما لبعريك يشكوك ؟ : صلى اهللا عليه وسلم إال دون ما رأيت فذكر أمر الصيب والنخلتني وأمر البعري إال أنه قال
صدقت والذي بعثك باحلق قد أردت ذلك، والذي بعثك : تنحره، قال] أن [ عم أنك سانيه حىت إذا كرب تريد ز

  ).٣(باحلق ال أفعل 
ثنا عباس بن حممد الدوري، ثنا محدان بن االصبهاين ثنا : طريق أخرى عنه روى البيهقي عن احلاكم وغري عن االصم

رأيت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : مرة، عن أبيه عن جده قال عن عمرو بن عبد اهللا بن يعلى بن) ٤(يزيد 
ثالثة أشياء ما رآها أحد قبلي، كنت معه يف طريق مكة، فمر بامرأة معها ابن هلا به ملم، ما رأيت ملما أشد منه، 

ناد جرانه يا رسول اهللا ابين هذا كما ترى، فقال إن شئت دعوت له، فدعا له، مث مضى فمر على بعري : فقالت
نتجت عندهم فاستعملوين، حىت إذا كربت : هذا يقول: علي بصاحب هذا البعري، فجئ به، فقال: يرغو، فقال

: إذهب فمرمها فليجتمعا يل، قال: مث مضى ورأى شجرتني متفرقتني فقال يل: عندهم أرادوا أن ينحروين، قال
 وهو يلعب مع الغلمان وقد ذهب ما به وهيأت مث مضى فلما انصرف مر على الصيب: فاجتمعتا فقضى حاجته، قال

ما من شئ إال : ما عاد إليه شئ من اللمم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: أمه أكبشا فأهدت له كبشني، وقالت
  ).٥(ويعلم أين رسول اهللا، إال كفرة أو فسقة اجلن واالنس 

  فهذه طرق جيدة متعددة
__________  

  .١٧١ - ١٧٠/  ٤مسند أمحد ج ) ١(
  .١٧١/  ٤مسند أمحد ج ) ٢(



  .١٧٣/  ٤مسند أمحد ج ) ٣(
  .عن شريك: يف الدالئل) ٤(
  .٢٣ - ٢٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٥(

  ) = ٣٣٩(سنن ابن ماجة حديث : وانظر يف الرواية عن يعلى بن مرة

ملة، وقد تفرد هبذا كله االمام نفيد غلبة الظن أو القطع عند املتبحرين أن يعلى بن مرة حدث هبذه القصة يف اجل
أمحد دون أصحاب الكتب الستة ومل يرو أحد منهم شيئا سوى ابن ماجه فإنه روى عن يعقوب بن محيد بن كاسب 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا : عن حيىي بن سليم عن خيثم عن يونس بن خباب، عن يعلى بن مرة
  .ذهب إىل الغائط أبعد

افظ أبو نعيم حبديث البعري يف كتابه دالئل النبوة، وطرقه من وجوه كثرية، مث أورد حديث عبد اهللا بن وقد اعتىن احل
جئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بست زود فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، وقد قدمت : قرط اليماين قال

  .احلديث يف حجة الوداع
ة الشجرتني، وذكرنا آنفا عن غري واحد من الصحابة حنوا من حديث قد أسلفنا عن جابر بن عبد اهللا حنو قص: قلت

  .هذا فاهللا أعلم] غري [ اجلمل لكن بسياق يشبه أن يكون 
  .وسيأيت حديث الصيب الذي كان يصرع ودعاؤه عليه السالم له وبرؤه يف احلال من طرق أخرى

 العباس االصم عن أمحد بن عبد اجلبار، عن عن أيب) ١(وقد روى احلافظ البيهقي عن أيب عبد اهللا احلاكم وغريه 
خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : يونس بن بكري، عن إمساعيل بن عبد امللك، عن أيب الزبري عن جابر قال

وسلم يف سفر، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد الرباز تباعد حىت ال يراه أحد، فنزلنا منزال بفالة من 
يا جابر خذ االداوة وانطلق بنا، فمالت االداوة ماء، وانطلقنا فمشينا : فيها علم وال شجر، فقال يل االرض ليس

يا جابر انطلق فقل هلذه : حىت ال نكاد نرى، فإذا شجرتان بينهما أذرع، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ت فرجعت فلحقت بصاحبتها، فجلس احلقي بصاحبتك حىت أجلس خلفكما، ففعل: يقول لك رسول اهللا: الشجرة

خلفهما حىت قضى حاجته، مث رجعنا فركبنا رواحلنا فسرنا كأمنا على رؤوسنا الطري تظلنا، وإذا حنن بامرأة قد 
  عرضت لرسول اهللا

يا رسول اهللا، إن ابين هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثالث : فقالت) ٢] (معها صيب حتمله [ صلى اهللا عليه وسلم 
اخسأ عدو اهللا، : دعه، فوقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتناوله فجعله بينه وبني مقدمة الرحل فقالمرات ال ي

أنا رسول اهللا، وأعاد ذلك ثالث مرات، مث ناوهلا إياه، فلما رجعنا وكنا بذلك املاء، عرضت لنا تلك املرأة ومعها 
ين هدييت، فو الذي بعثك باحلق إن عاد إليه بعد، فقال يا رسول اهللا اقبل م: كبشان تقودمها والصيب حتمله، فقالت

مث سرنا ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيننا، : خذوا أحدمها وردوا اآلخر، قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ب فجاء مجل ناد، فلما كان بني السماطني خر ساجدا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا أيها الناس من صاح

سنونا عليه منذ عشرين سنة فلما : فما شأنه ؟ قالوا: هو لنا يا رسول اهللا، قال: هذا اجلمل ؟ فقال فتية من االنصار
  كربت سنه وكانت عليه

__________  
  .باب) ٤(املقدمة : وسنن الدارمي= 

ل الذهيب يف هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه هبذه الصياغة وقا: وقال ٦١٧/  ٢احلاكم يف املستدرك 



  .صحيح: تلخيصه
  .٧ - ٥/  ٩وجممع الزوائد للهيثمي  ٣٢٩ - ٣٢٧وأبو نعيم يف الدالئل ص 

  .وأبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل: ذكره يف الدالئل) ١(
  .استدركت من الدالئل) ٢(

يا رسول اهللا هو لك، : شحيمة أردنا حنره لنقسمه بني غلمتنا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تبيعونيه ؟ قالوا
يا رسول اهللا حنن أحق أن أن نسجد لك من البهائم، فقال رسول اهللا : فأحسنوا إليه حىت يأتيه أجله، قالوا: قال

  ).١(ال ينبغي لبشر أن يسجد لبشر، ولو كان ذلك كان النساء الزواجهن : صلى اهللا عليه وسلم
ابن ماجه من حديث إمساعيل بن عبد امللك بن أيب الصفراء وقد روى أبو داود و* وهذا إسناد جيد رجاله ثقات 

  .عن أيب الزبري عن جابر أن رسول اهللا كان إذا ذهب املذهب أبعد
وحدثنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا احلسني بن علي بن زياد، ثنا أبو محنة، ثنا : مث قال البيهقي

ن أيب الزبري أنه مسع يونس بن خباب الكويف حيدث أنه مسع أبا عبيدة حيدث ع -هو ابن سعد  -أبو قرة عن زياد 
  أنه كان يف: عن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

فلم جيد شيئا يتوارى به، فبصر بشجرتني، فذكر : سفر إىل مكة فذهب إىل الغائط وكان يبعد حىت ال يراه أحد، قال
  .بنحو من حديث جابر قصة الشجرتني وقصة اجلمل

عن أيب  -أظنه ابن سعد  -وهذه الرواية ينفرد هبا زمعة بن صاحل عن زياد : وحديث جابر أصح، قال: قال البيهقي
  ).٢(الزبري 
وقد يكون هذا أيضا حمفوظا، وال ينايف حديث جابر ويعلى بن مرة، بل يشهد هلما ويكون هذا احلديث عند : قلت

  .بن تدرس املكي عن جابر أيب الزبري حممد بن مسلم
  .وعن يونس بن خباب عن أيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه واهللا أعلم

عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أسامة  -وهو ضعيف  -) ٣(وروى البيهقي من حديث معاوية بن حيىي الصديف 
يه قصة الصيب الذي كان يصرع وجمئ بن زيد حديثا طويال حنو سياق حديث يعلى بن مرة وجابر بن عبد اهللا، وف

ناوليين الذراع، فقلت كم : ناوليين الذراع فناولته، مث قال: ناوليين الذراع فناولته، مث قال: أمه بشاة مشوية فقال
مث ذكر قصة النخالت واجتماعهما * والذي نفسي بيده لو سكت لناولتيين ما دعوت : للشاة من ذراع ؟ فقال
  ).٤(ا حىت صارت احلجارة رمجا خلف النخالت وانتقال احلجارة معهم

  .وليس يف سياقه قصة البعري فلهذا مل يورده بلفظه وإسناده وباهللا املستعان
__________  

  .١٩ - ١٨/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .٣٣٥وابن ماجة يف الطهارة حديث  ١/  ١ورواه أبو داود يف أول الطهارة خمتصرا 

يف الصحيح بعضه، ورواه الطرباين والبزار : " باختالف وقال ٨ - ٧/  ٩ي يف الزوائد وذكره مطوال اهليثم
  ".باختصار كثريا 

رواه الطرباين يف االوسط والكبري : وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد وقال ٢٠/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
ه ويف اسناد االوسط زمعة بن صاحل وقد وثق على ورواه البزار بنحو...باختصار بنحوه إال أنه قال يف غزوة حنني

  ".ضعفه وبقية رجاله حديثهم حسن وأسانيد الطريقني ضعيفة 



  .من الدالئل، ويف االصل الصرييف: الصديف) ٣(
ومعاوية الصديف، أبو روح الدمشقي سكن الري ضعيف، وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالري من السابعة 

  ).٢٦١/  ١٢٤٥/  ٢تقريب (
  ).٣٣٧ - ٣٣٦(وأبو نعيم يف الدالئل  ٢٦ - ٢٥/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(

وقد روى احلافظ ابن عساكر ترمجة غيالن بن سلمة الثقفي بسنده إىل يعلى بن منصور الرازي عن شبيب بن شيبة، 
ا عجبا فذكر قصة خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرأين: عن بشر بن عاصم، عن غيالن بن سلمة قال

  .بسم اهللا أنا رسول اهللا: الشجرتني واستتاره هبما عند اخلالء، وقصة الصيب الذي كان يصرع، وقوله
مث ذكر قصة البعريين النادين وأهنما سجدا له بنحو ما تقدم يف البعري الواحد، فلعل هذه * أخرج عدو اهللا فعويف 
  .قصة أخرى، واهللا أعلم

يث جابر وقصة مجله الذي كان قد أعىي، وذلك مرجعهم من تبوك وتأخره يف أخريات وقد ذكرنا فيما سلف حد
القوم، فلحقه النيب صلى اهللا عليه وسلم فدعا له وضربه فسار سريا مل يسر مثله حىت جعل يتقدم أمام الناس، 

  .ما بيناهوذكرنا شراءه عليه السالم منه، ويف مثنه احتالف كثري وقع من الرواة ال يضر أصل القصة ك
وتقدم حديث أنس يف ركوبه عليه السالم على فرس أيب طلحة حني مسع الناس صوتا باملدينة فركب ذلك الفرس، 
وكان يبطئ، وركب الفرسان حنو ذلك الصوت، فوجدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد رجع بعدما كشف 

لن تراعوا لن : وهو متقلد سيفا، فرجع وهو يقول ذلك االمر، فلم جيد له حقيقة، وكان قد ركبه عريا ال شئ عليه
  .تراعوا، ما وجدنا من شئ، وإن وجدناه لبحرا

وكان ذلك الفرس يبطأ قبل تلك الليلة فكان بعد ذلك ال جياري وال يكشف له غبار وذلك كله * أي لسابقا 
  .بربكته عليه الصالة والسالم

وهو جملد " دالئل النبوة " عبد اهللا بن حامد الفقيه يف كتابه  حديث آخر غريب يف قصة البعري قال الشيخ أبو حممد
أخربين أبو علي الفارسي، حدثنا أبو سعيد، عن عبد العزيز بن شهالن القواس، حدثنا أبو : كبري حافل كثري الفوائد

زياد بن أيب عمرو عثمان بن حممد بن خالد الراسيب، حدثنا عبد الرمحن بن علي البصري، حدثنا سالمة بن سعيد بن 
كنا جلوسا مع رسول اهللا : قال -يعين الرازي  -هند الرازي، حدثين أيب، عن أبيه عن جده، حدثنا غنيم بن أوس 

صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل بعري يعدو حىت وقف على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فزعا فقال رسول اهللا صلى 
  صادقا فلك صدقك، وإنأيها البعري اسكن، فإن تك : اهللا عليه وسلم

يا رسول اهللا ما يقول هذا البعري ؟ : تك كاذبا فعليك كذبك، مع أن اهللا تعاىل قد أمن عائذنا، وال خياف الئذنا، قلنا
هذا بعري هم أهله بنحره فهرب منهم فاستغاث بنبيكم، فبينا حنن كذلك إذا أقبل أصحابه يتعادون فلما نظر : قال

يا رسول اهللا هذا بعرينا هرب منا منذ ثالثة أيام : ة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالواإليهم البعري عاد إىل هام
يا رسول اهللا ما يقول ؟ : يشكو مر الشكاية، فقالوا: فلم نلقه إال بني يديك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

موضع الكال فإذا كان الشتاء رحلتم إىل يقول إنه ريب يف إبلكم جوارا وكنتم حتملون عليه يف الصيف إىل : قال
يا رسول اهللا : ما جزاء العبد الصاحل من مواليه ؟ قالوا: قد كان ذلك يا رسول اهللا، فقال: موضع الدفء، فقالوا

  فقد استغاث فلم تغيثوه، وأنا أوىل بالرمحة منكم، الن اهللا نزع الرمحة: فإنا ال نبيعه وال ننحره، قال



أيها البعري : وأسكنها يف قلوب املؤمنني، فاشتراه النيب صلى اهللا عليه وسلم مبائة درهم، مث قالمن قلوب املنافقني 
آمني مث رغا الثانية : رسول اهللا: انطلق فأنت حر لوجه اهللا، فرغا على هامة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

يا رسول اهللا ما : ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلناآمني، مث رغا الرابعة فبكى رس: فقال آمني، مث رغا الثالثة فقال
سكن اهللا رعب : آمني، قال: جزاك اهللا أيها النيب عن االسالم والقرآن خريا، قلت: يقول: يقول هذا البعري ؟ قال

: حقن اهللا دماء أمتك من أعدائها كما حقنت دمي، قلت: آمني قال: أمتك يوم القيامة كما سكنت رعيب قلت
هذه خصال سألت ريب فأعطانيها ومنعين واحدة وأخربين : ال جعل اهللا بأسها بينها، فبكيت وقلت: الآمني، ق

  .جربيل عن اهللا أن فناء أمتك بالسيف فجرى القلم مبا هو كائن
هذا احلديث غريب جدا مل أر أحدا من هؤالء املصنفني يف الدالئل أورده سوى هذا املصنف، وفيه غرابة : قلت

  .إسناده ومتنه أيضاونكارة يف 
  .واهللا أعلم

حدثنا : قال حيىي بن صاعد: حديث يف سجود الغنم له صلى اهللا عليه وسلم قال أبو حممد عبد اهللا بن حامد أيضا
  حممد بن عوف احلمصي، حدثنا إبراهيم بن العالء الزبيدي، حدثنا عباد بن يوسف الكندي أبو عثمان، حدثنا

دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم حائطا لالنصار ومعه : أنس، عن أنس بن مالك قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن
يا رسول اهللا كنا حنن أحق : أبو بكر وعمر ورجل من االنصار، ويف احلائط غنم فسجدت له، فقال أبو بكر

الحد  إنه ال ينبغي أن يسجد أحد الحد، ولو كان ينبغي الحد أن يسجد: بالسجود لك من هذه الغنم، فقال
  .غريب وىف إسناده من ال يعرف* المرت املرأة أن تسجد لزوجها 

حدثنا يزيد، ثنا القاسم بن الفضل احلداين عن أيب نضرة، عن أيب : قصة الذئب وشهادته بالرسالة قال المام أمحد
أال تتقي : فقال عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقعى الذئب على ذنبه: سعيد اخلدري قال

أال أخربك بأعجب من : فقال الذئب! يا عجيب ذئب يكلمين كالم االنس : اهللا ؟ تنزع مين رزقا ساقه اهللا إيل ؟ فقال
فأقبل الراعى يسوق غنمه حىت دخل : ذلك ؟ حممد صلى اهللا عليه وسلم بيثرب خيرب الناس بأنباء ما قد سبق، قال

ها، مث أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه، فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه املدينة فزواها إىل زاوية من زوايا
: أخربهم فأخربهم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وسلم فنودي الصالة جامعة، مث خرج فقال للراعي

ه، وشراك نعله، صدق، والذي نفس حممد بيده ال تقوم الساعة حىت يكلم السباع االنس، ويكلم الرجل عذبة سوط
  ).١(وخيربه فخذه مبا أحدث أهله بعده 
  .وهذا إسناد على شرط الصحيح

  :وقد صححه البيهقي ومل يروه إال الترمذي من قوله
__________  

ورواه البيهقي وصححه يف  ٤٧٦/  ٤، وبعضه يف الترمذي يف الفنت ٨٤ - ٨٣/  ٣رواه أمحد يف مسنده ) ١(
  = الدالئل 

ال تقوم الساعة حىت يكلم السباع االنس إىل آخره، عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن القاسم بن والذي نفسي بيده 
  .الفضل
وهذا حديث حسن غريب صحيح ال نعرفه إال من حديث القاسم وهو ثقة مأمون عند أهل احلديث وثقه : مث قال

  .حيىي وابن مهدي



و اليمان، أنا شعيب، حدثين عبد اهللا بن أيب حسني، حدثنا أب: طريق أخرى عن أيب سعيد اخلدري قال االمام أمحد
  حدثين

بينا أعرايب يف بعض نواحي املدينة يف غنم له : شهر أن أبا سعيد اخلدري حدثه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه فأدركه االعرايب فاستنقذها منه وهجهجه فعانده الذئب ميشي، مث أقعى 

واهللا : فقال! واعجبا من ذئب مستذفر بذنبه خياطبين : أخذت رزقا رزقنيه اهللا، قال: تذفرا بذنبه خياطبه فقالمس
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النخلتني بني : وما أعجب من ذلك ؟ قال: إنك لتترك أعجب من ذلك، قال

فنعق االعرايب بغنمه حىت اجلأها إىل بعض املدينة : لاحلرتني حيدث الناس عن أنباء ما قد سبق وما يكون بعد ذلك، قا
أين : مث مشى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت ضرب عليه بابه، فلما صلى النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

حدث الناس مبا مسعت ومبا رأيت، : االعرايب صاحب الغنم ؟ فقام االعرايب، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
صدق، آيات : عرايب الناس مبا رأى من الذئب وما مسع منه، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم عند ذلكفحدث اال

تكون قبل الساعة، والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حىت خيرج أحدكم من أهله فيخربه نعله أو سوطه أو عصاه 
  ).١(مبا أحدث أهله بعده 

  .وهذا على شرط أهل السنن ومل خيرجوه
  .قرأت على معقل بن عبد اهللا بن شهر بن حوشب عن أيب سعيد فذكره: اه البيهقي من حديث النفيلي قالوقد رو

مث رواه احلاكم وأبو سعيد بن أيب عمرو، عن االصم، عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري عن عبد احلميد 
يم من طريق عبد الرمحن بن يزيد بن متيم ورواه احلافظ أبو نع* بن هبرام عن شهر بن حوشب عن أيب سعيد فذكره 

  .عن الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب سعيد فذكره
حدثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أشعث بن عبد امللك، عن شهر بن : حديث أيب هريرة يف ذلك قال االمام أمحد

فصعد : ىت انتزعها منه، قالجاء ذئب إىل راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي ح: حوشب عن أيب هريرة قال
  عمدت إىل رزق رزقنيه اهللا عز وجل: الذئب على تل فأقعى فاستذفر وقال

__________  
  .٤٢/  ٦هذا إسناد صحيح وله شاهد ومن وجه آخر عن أيب سعيد : وقال= 
  .٨٩/  ٣رواه أمحد يف مسنده ج ) ١(

  .٤٣ - ٤٢/  ٦والبيهقي يف الدالئل 
وعزاها المحد، والبن سعد، وللبزار واحلاكم وللبيهقي  ٦١/  ٢ اخلصائص الكربى ونقل قصة الذئب السيوطي يف

  واليب نعيم كلهم من طرق عن أيب
  .سعيد اخلدري

أعجب من هذا رجل يف النخالت بني : هللا إذا رأيت كاليوم ذئبا يتكلم، فقال الذئب: انتزعته مين، فقال الرجل
م، وكان الرجل يهوديا، فجاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسلم احلرتني خيربكم مبا مضى وما هو كائن بعدك

إهنا أمارة من أمارات بني يدي الساعة، قد أوشك : وخربه فصدقه النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث قال رسول اهللا
ط السنن ، تفرد به أمحد وهو على شر)١(الرجل أن خيرج فال يرجع حىت حتدثه نعاله وسوطه مبا أحدثه أهله بعده 

  .ومل خيرجوه، ولعل شهر بن حوشب قد مسعه من أيب سعيد وأيب هريرة أيضا
  .واهللا أعلم



ثنا عبد اهللا بن حممد بن جعفر، ثنا حممد بن حيىي بن منده، ثنا : حديث أنس يف ذلك قال أبو نعيم يف دالئل النبوة
: -هو الطرباين  -نس ح، وحدثنا سليمان علي بن احلسن بن سامل، ثنا احلسني الرفا عن عبد امللك بن عمري عن أ

ثنا عبد اهللا بن حممد بن ناجية، ثنا هشام بن يونس اللؤلؤي، ثنا حسني بن سليمان الرفا، عن عبد امللك بن عمري، 
كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك فشردت علي غنمي، فجاء الذئب فأخذ : عن أنس بن مالك قال

ما تعجبون من : فبهت القوم، فقال: طعمة أطعمينها اهللا تنزعوهنا مين ؟ قال: لرعاء خلفه، فقالمنها شاة، فاشتد ا
  .كالم الذئب وقد نزل الوحي على حممد فمن مصدق ومكذب

  .تفرد به حسني بن سليمان عن عبد امللك: مث قال أبو نعيم
عدي عن عبد امللك بن عمري أحاديث مث احلسني بن سليمان الرفا هذا يقال له الطلخي كويف أورد له ابن : قلت
  .ال يتابع عليها: قال

أخربنا أبو سعد املاليين، أنا أبو أمحد بن عدي، ثنا عبد اهللا بن أيب داود : حديث ابن عمر يف ذلك قال البيهقي
لة، السجستاين، ثنا يعقوب بن يوسف بن أيب عيسى، ثنا جعفر بن حسن، أخربين أبو حسن، ثنا عبد الرمحن بن حرم

  كان راع على عهد: قال ابن عمر: عن سعيد بن املسيب قال
أما : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاء الذئب فأخذ شاة ووثب الراعي حىت انتزعها من فيه، فقال له الذئب

أفال : العجب من ذئب يتكلم، فقال الذئب: تتقي اهللا أن متنعين طعمة أطعمنيها اهللا تنزعها مين ؟ فقال له الراعي
أدلك على ما هو أعجب من كالمي ؟ ذلك الرجل يف النخل خيرب الناس حبديث االولني واآلخرين أعجب من 

كالمي، فانطلق الراعي حىت جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخربه وأسلم، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .حدث به الناس: وسلم

بنو مكلم الذئب، وهلم أموال ونعم، : ولد هذا الراعي يقال هلم: كر بن أيب داودقال لنا أبو ب: قال احلافظ ابن عدي
فدل على : قال البيهقي* وحممد بن أشعث اخلزاعي من ولده : وهم من خزاعة، واسم مكلم الذئب أهبان، قال

  وقد روي من حديث حممد بن إمساعيل البخاري يف* اشتهار ذلك، وهذا مما يقوي احلديث 
__________  

  .٣٠٦/  ٢رواه أمحد يف مسنده ج ) ١(

التاريخ، حدثين أبو طلحة، حدثين سفيان بن محزة االسلمي، مسع عبد اهللا بن عامر االسلمي، عن ربيعة بن أوس، 
إسناده ليس : كنت يف غنم يل فكلمه الذئب وأسلم، قال البخاري: عن أنس بن عمرو بن أهبان بن أوس قال

  .بالقوي
: أيب عبد الرمحن السلمي، مسعت احلسني بن أمحد الرازي، مسعت أبا سليمان املقري يقولمث روى البيهقي عن 

خرجت يف بعض البلدان على محار فجعل احلمار حييد يب عن الطريق فضربت رأسه ضربات، فرفع رأسه إيل وقال 
كما تكلمين : قال! كلمك كالما يفهم : قلت له: اضرب يا أبا سليمان فإمنا على دماغك هو ذا يضرب، قال: يل

  ).١(وأكلمك 
ثنا حبان بن علي، ثنا عبد امللك بن عمري، عن أيب : حديث آخر عن أيب هريرة يف الذئب وقد قال سعيد بن مسعود

جاء الذئب فأقعى بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم وجعل يبصبص : احلارثي عن أيب هريرة قال) ٢(االوس 
: هذا وافد الذئاب، جاء ليسألكم أن جتعلوا له من أموالكم شيئا، قالوا:  عليه وسلمبذنبه، فقال رسول اهللا صلى اهللا

: واهللا ال نفعل، وأخذ رجل من القوم حجرا فرماه فأدبر الذئب وله عواء، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



  الذئب،
  .وما الذئب ؟

حممد بن مسلمة، عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن وقد رواه البيهقي عن احلاكم عن أيب عبد اهللا االصبهاين عن 
  .به) ٣(عبد امللك بن عمري عن رجل 

ورواه احلافظ أبو بكر البزار عن حممد بن املثىن، عن غندر عن شعبة عن عبد امللك بن عمري، عن رجل، عن 
  .مكحول، عن أيب هريرة فذكره

: ، عن أيب هريرة قال)٤(ن عمري، عن أيب االوبر وعن يوسف بن موسى، عن جرير بن عبد احلميد، عن عبد امللك ب
هذا الذئب وما الذئب ؟ جاءكم يسألكم أن تعطوه : صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما صالة الغداة مث قال
  .أو تشركوه يف أموالكم، فرماه رجل حبجر فمر أو وىل وله عواء

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنازة رجل : لوقال حممد بن إسحاق عن الزهري عن محزة بن أيب أسيد قا
هذا جاء : من االنصار بالبقيع، فإذا الذئب مفترشا ذراعيه على الطريق، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: كثري، قال: من كل سائمة شاة يف كل عام، قالوا: ترى رأيك يا رسول اهللا، قال: يستفرض فافرضوا له، قالوا
  وروى الواقدي عن رجل مساه عن املطلب بن) * ٥( الذئب أن خالسهم، فانطلق الذئب، رواه البيهقي فأشار إىل

__________  
  .٤٤ - ٤٣/  ٦انظر دالئل النبوة للبيهقي ) ١(
سعيد بن منصور، حدثنا حبان بن علي، حدثنا عبد امللك بن عمري، عن : ٤٠/  ٢يف رواية للبيهقي يف الدالئل ) ٢(

  .عن أيب هريرة وذكر احلديث -امسه زياد  -احلارثي  أيب االدبر
هو احلارثي أبو االدبر من بين احلارث بن كعب، يروي عن أيب هريرة، روى عنه عبد امللك بن عمري امسه زياد ) ٣(

  .٥٨٠/  ٥ثقات ابن حبان 
  .٣٩/  ٦انظر دالئل البيهقي 

  .و االدبرراجع احلاشية السابقة، وأبو االوبر حتريف والصواب أب) ٤(
  .من طريق حممد بن سلمة ٤٠/  ٦يف الدالئل النبوة ) ٥(

هذا : بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املدينة إذ أقبل ذئب فوقف بني يديه، فقال: عبد اهللا بن حنطب قال
مت منه فما أخذ وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن تفرضوا له شيئا ال يعدوه إىل غريه، وإن أحببتم تركتموه واحترز

  يا رسول اهللا ما تطيب أنفسنا له بشئ، فأومأ إليه: فهو رزقه، فقالوا
  .فوىل وله عواء: بأصابعه الثالث أن خالسهم، قال

ثنا سليمان بن أمحد، ثنا معاذ بن املثىن، ثنا حممد بن كثري، ثنا سفيان، ثنا االعمش، عن مشر بن : وقال أبو نعيم
أتت وفود الذئاب قريب من مائة ذئب حني صلى رسول اهللا صلى اهللا : جهينة قال عطية، عن رجل من مزينة أن

هذه وفود الذئاب، جئنكم يسألنكم لتفرضوا هلن من : عليه وسلم فأقعني، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فخرجن وهلن عواء: فأدبروهم قال: قوت طعامكم وتأمنوا على ما سواه، فشكوا إليه احلاجة، قال

وقد تكلم القاضي عياض على حديث الذئب فذكر عن أيب هريرة وأيب سعيد وعن أهبان بن أوس وأنه كان يقال 
وقد روى ابن وهب أنه جرى مثل هذا اليب سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، مع ذئب : مكلم الذئب، قال: له

أعجب من ذلك حممد بن عبد : الذئبوجداه أخذ صبيا فدخل الصيب احلرم فانصرف الذئب فعجبا من ذلك، فقال 



والالت والعزى الن ذكرت هذا مبكة ليتركنها : اهللا باملدينة يدعوكم إىل اجلنة وتدعونه إىل النار، فقال أبو سفيان
  .أهلوها

حدثنا أبو نعيم، ثنا : قصة الوحش الذي كان يف بيت النيب وكان حيترمه عليه السالم ويوقره وجيله قال االمام أمحد
كان آلل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحش، فإذا خرج : قالت عائشة رضي اهللا عنها: عن جماهد قال يونس

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعب واشتد، وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد دخل 
  ).١(ة أن يؤذيه ربض فلم يترمرم ما دام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف البيت كراهي

  .-وهو ابن أيب إسحاق السبيعي  -ورواه أمحد أيضا عن وكيع وعن قطن كالمها عن يونس 
  .وهذا االسناد على شرط الصحيح
  .ومل خيرجوه وهو حديث مشهور

  .واهللا أعلم
ينة قصة االسد وقد ذكرنا يف ترمجة سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حديثه حني انكسرت هبم السف

يا أبا احلارث إين سفينة موىل رسول اهللا : فركب لوحا منها حىت دخل جزيرة يف البحر فوجد فيها االسد، فقال له
  فضرب منكيب وجعل حياذيين حىت أقامين على الطريق، مث مههم ساعة: صلى اهللا عليه وسلم قال

__________  
ورواه اهليثمي يف  ١٥٠، ١١٣/  ٦محد يف مسنده أي سكن ومل يتحرك واحلديث أخرجه االمام أ: مل يترمرم) ١(

  وعزاه المحد وأيب يعلى ٣/  ٩الزوائد 
  .والبزار والطرباين يف االوسط

عن البيهقي وأيب نعيم وأمحد وأيب يعلى والبزار والطرباين يف  ٦٣/  ٢وذكره السيوطي يف اخلصائص الكربى 
  .االوسط والدار قطين وابن عساكر

أن سفينة موىل رسول اهللا صلى : قال عبد الرزاق ثنا معمر عن احلجيب عن حممد بن املنكدرو* فرأيت أنه يودعين 
اهللا عليه وسلم أخطأ اجليش بأرض الروم، أو أسر يف أرض الروم، فانطلق هاربا يلتمس اجليش، فإذا هو باالسد، 

ت وكيت، فأقبل االسد يبصبصه يا أبا احلارث إين موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان من أمري كي: فقال
حىت قام إىل جنبه، كلما مسع صوته أهوى إليه، مث أقبل ميشي إىل جنبه، فلم يزل كذلك حىت أبلغه اجليش مث رجع 

  ).١(رواه البيهقي * االسد عنه 
ثنا  -إمالء  -حدثنا سليمان بن أمحد : حديث الغزالة قال احلافظ أبو نعيم االصبهاين رمحه اهللا يف كتابه دالئل النبوة

حممد بن عثمان بن أيب شيبة، ثنا إبراهيم بن حممد بن ميمون، ثنا عبد الكرمي بن هالل اجلعفي عن صاحل املري، عن 
مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها على : ثابت البناين، عن أنس بن مالك قال

أين : أخذت ويل خشفان، فاستأذن يل أرضعهما وأعود إليهم، فقال يا رسول اهللا، إين: عمود فسطاط، فقالت
  .خلوا عنها حىت تأيت خشفيها ترضعهما وترجع إليكم: حنن يا رسول اهللا، قال: صاحب هذه ؟ فقال القوم

فأطلقوها فذهبت فأرضعت مث رجعت إليهم فأوثقوها، فمر هبم رسول اهللا صلى اهللا : من لنا بذلك ؟ قال أنا: فقالوا
هي لك يا رسول : تبيعونيها ؟ فقالوا: هو ذا حنن يا رسول اهللا، فقال: أين أصحاب هذه ؟ فقالوا: عليه وسلم فقال

  .خلو عنها، فأطلقوها فذهبت: اهللا، فقال
، ثنا أمحد بن موسى بن أنس بن نصر بن عبيد -من أصله  -حدثنا أبو أمحد حممد بن أمحد الغطريفي : وقال أبو نعيم



مد بن سريين بالبصرة، ثنا زكريا بن حيىي بن خالد، ثنا حبان بن أغلب بن متيم، ثنا أيب، عن هشام بن اهللا بن حم
بينا رسول اهللا صلى اهللا : حبان عن احلسن، عن ضبة بن حمصن، عن أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قالت

  ل اهللا، قال فالتفت فلم أر أحدا،يا رسول اهللا، يا رسو: عليه وسلم يف حجر من االرض إذا هاتف يهتف
فالتفت فلم أر أحدا، وإذا اهلاتف يهتف يب، : يا رسول اهللا، يا رسول اهللا، قال: فمشيت غري بعيد فإذا اهلاتف: قال

: فاتبعت الصوت وهجمت على ظبية مشدودة يف وثاق، وإذا أعرايب منجدل يف مشلة نائم يف الشمس، فقالت الظبية
ذا االعرايب صادين قبل، ويل خشفان يف هذا اجلبل، فإن رأيت أن تطلقين حىت أرضعهما مث أعود يا رسول اهللا، إن ه
  .عذبين اهللا عذاب العشار إن مل أفعل، فأطلقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وتفعلني ؟ قالت: إىل وثاقي ؟ قال

بأيب : لم يوثقها إذا انتبه االعرايب، فقالفبينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: فمضت فأرضعت اخلشفني وجاءت، قال
  .أنت وأمي يا، رسول اهللا، إين أصبتها قبيال

هي لك، فأطلقها فخرجت تعدو يف الصحراء فرحا وهي تضرب : نعم، قال: قلت: فلك فيها من حاجة ؟ قال
رواه آدم بن أيب إياس وقد : قال أبو نعيم* أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا : برجليها يف االرض وتقول

  حدثين حيب: فقال
__________  

  .٤٦/  ٦دالئل النبوة للبيهقي ج ) ١(

الصدوق، نوح بن اهليثم، عن حبان بن أغلب، عن أبيه، عن هشام بن حبان ومل جياوزه به، وقد رواه أبو حممد عبد 
بن أغلب بن متيم عن أبيه عن هشام اهللا بن حامد الفقيه يف كتابه دالئل النبوة من حديث إبراهيم بن مهدي، عن ا

إجازة  -أنبأين أبو عبد اهللا احلافظ : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي* بن حبان، عن احلسن بن ضبة بن أيب سلمة به 
الغفاري، ثنا علي بن قادم، ثنا ) ١(ثنا أمحد بن حازم بن أيب عروة : أنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين -

مر النيب صلى اهللا عليه وسلم بظبية مربوطة إىل خباء : خالد بن طهمان، عن عطية عن أيب سعيد، قال أبو العالء
: يا رسول اهللا خلين حىت أذهب فأرضع خشفي مث أرجع فتربطين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقالت

إال قليال حىت جاءت وقد نفضت ما فحلها، فما مكثت : فأخذ عليها فحلفت له، قال: صيد قوم وربيطة قوم، قال
يف ضرعها، فربطها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أتى خباء أصحاهبا، فاستوهبها منهم فوهبوها له فحلها، مث 

: قال البيهقي* قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو تعلم البهائم من املوت ما تعلمون، ما أكلتم منها مسينا أبدا 
  بن احلسن القاضي،) ٢(أخربنا أبو بكر حممد : خر ضعيفوروى من وجه آ

أنا أبو علي حامد بن حممد اهلروي، ثنا بشر بن موسى، ثنا أبو حفص عمر بن علي، ثنا يعلى بن إبراهيم الغزايل 
كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بعض سكك : ، ثنا اهليثم بن محاد عن أيب كثري عن يزيد بن أرقم قال)٣(

يا رسول اهللا، إن هذا االعرايب اصطادين، : فمررنا خبباء أعرايب، فإذا ظبية مشدودة إىل اخلباء فقالت: ينة، قالاملد
  .وإن يل خشفني يف الربية

وقد تعقد اللنب يف أخاليف، فال هو يذحبين فأستريح، وال هو يدعين فأرجع إىل خشفي يف الربية، فقال هلا رسول اهللا 
فأطلقها رسول اهللا : نعم وإال عذبين اهللا عذاب العشار، قال: إن تركتك ترجعني ؟ قالت: صلى اهللا عليه وسلم

صلى اهللا عليه وسلم فلم تلبث أن جاءت تلمض، فشدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اخلباء، وأقبل االعرايب 
ا رسول اهللا، فأطلقها رسول اهللا صلى هي لك ي: أتبيعنيها ؟ قال: ومعه قربة فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .فأنا واهللا رأيتها تسبح يف الربية: قال زيد بن أرقم* اهللا عليه وسلم 



  ).٤(ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا : وهي تقول
ويف بعضه نكارة : قلت* ثنا أبو علي حممد بن أمحد بن احلسن بن مطر، ثنا بشر بن موسى فذكره : ورواه أبو نعيم

وقد ذكرنا يف باب تكثريه عليه السالم اللنب حديث تلك الشاة اليت جاءت وهي يف الربية، فأمر رسول * أعلم  واهللا
اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلسن بن سعيد موىل أيب بكر حيلبها فحلبها، وأمره أن حيفظها فذهبت وهو ال يشعر، فقال 

  وهو مروي من*  ذهب هبا الذي جاء هبا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .غرزة: من الدالئل) ١(
  .من الدالئل، ويف االصل أمحد) ٢(

/  ١٥٤/  ٢تقريب التهذيب (وهو حممد بن احلسن بن عمران الواسطي القاضي أصله شامي ثقة من التاسعة 
١٤١.(  

  .الغزال: يف الدالئل) ٣(
  .٣٥ - ٣٤/  ٦ج رواه البيهقي يف الدالئل باب ما جاء يف كالم الظبية ) ٤(

عن أنس بن مالك وعن أم سلمة  ٦٠/  ٢ورواه السيوطي يف اخلصائص ) ٣٢٠(ورواه أبو نعيم يف الدالئل ص 
  .وغريمها

  .طريقني عن صحابيني كما تقدم
  .واهللا أعلم

  حديث الضب على ما فيه من النكارة والغرابة
قراءة عليه من أصل  -قرية نامني من ناحية بيهق أنا أبو منصور أمحد بن علي الدامغاين من ساكين : قال البيهقي

ثنا حممد ] جبرجان [  -وثلثمائة ] وستني [ يف شعبان سنة اثنتني  -ثنا أبو أمحد عبد اهللا بن عدي احلافظ  -كتابه 
بن الوليد السلمي، ثنا حممد بن عبد االعلى، ثنا معمر بن سليمان، ثنا كهمس، عن داود بن أيب هند، ] بن علي [ 
ابن عمر، عن عمر بن اخلطاب، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف حمفل من أصحابه إذا ] عن [ ن عامر ع

: جاء أعرايب من بين سليم قد صاد ضبا وجعله يف كمه ليذهب به إىل رحله فيشويه ويأكله، فلما رأى اجلماعة قال
والالت والعزى ما مشلت السماء على ذي هلجة : قالهذا الذي يذكر أنه نيب، فجاء فشق الناس ف: ما هذا ؟ قالوا

االسود : أبغض إيل منك، وال أمقت منك، ولوال أن يسميين قومي عجوال لعجلت عليك فقتلتك فسررت بقتلك
  .واالمحر واالبيض وغريهم
يكون نبيا ؟ مث أما علمت أن احلليم كاد أن ! يا عمر : يا رسول اهللا، دعين فأقوم فاقتله، قال: فقال عمر بن اخلطاب

: ما محلك على أن قلت ما قلت ؟ وقلت غري احلق ؟ ومل تكرمين يف جملسي ؟ فقال: أقبل على االعرايب وقال
والالت والعزى ال آمنت بك أو يؤمن بك هذا  -استخفافا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -وتكلمين أيضا ؟ 

فقال رسول اهللا صلى اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم وأخرج الضب من كمه وطرحه بني يدي رسول اهللا -الضب 
لبيك وسعديك يا زين من واىف القيامة : يا ضب، فأجابه الضب بلسان عريب مبني يسمعه القوم مجيعا: عليه وسلم

الذي يف السماء عرشه، ويف االرض سلطانه، ويف البحر سبيله، ويف اجلنة رمحته، ويف : من تعبد يا ضب ؟ قال: قال
رسول رب العاملني، وخامت النبيني، وقد أفلح من صدقك، وقد خاب من : فمن أنا يا ضب ؟ فقال: عقابه، قالالنار 

واهللا ال أتبع أثرا بعد عني، واهللا لقد جئتك وما على ظهر االرض أبغض إيل منك، وإنك : كذبك، فقال االعرايب



ارجي، وسري وعالنييت، وأشهد أن ال إله إال اليوم أحب إيل من والدي، ومن عيين ومين، وإين الحبك بداخلي وخ
احلمد هللا الذي هداك يب، إن هذا الدين يعلو وال يعلى، وال يقبل إال بصالة، : اهللا وأنك رسول اهللا، فقال رسول اهللا

زدين فما مسعت يف البسيط وال يف الوجيز : قل هو اهللا أحد، قال: فعلمين، فعلمه: وال تقبل الصالة إال بقرآن، قال
  إن هذا كالم اهللا، ليس بشعر،: يا أعرايب: أحسن من هذا، قال) ١(

قل هو اهللا أحد مرة كان لك كأجر من قرأ ثلث القرآن، وإن قرأهتا مرتني كان لك كأجر من قرأ : إنك إن قرأت
  .نعم االله إهلنا: ثلثي القرآن، وإذا قرأهتا ثالث مرات كان لك كأجر من قرأ القرآن كله، قال االعرايب

  .يقبل اليسري ويعطي اجلزيل
  ألك مال ؟: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .الرجز: يف البيهقي) ١(

  .ما يف بين سليم قاطبة رجل هو أفقر مين، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصحابه: فقال
رسول اهللا، إن له عندي ناقة عشراء، دون يا : فقام عبد الرمحن بن عوف فقال: أعطوه، فأعطوه حىت أبطروه، قال

البختية وفوق االعرى، تلحق وال تلحق أهديت إيل يوم تبوك، أتقرب هبا إىل اهللا عز وجل فأدفعها إىل االعرايب ؟ 
لك ناقة : نعم، قال: وصفت ناقتك، فأصف مالك عند اهللا يوم القيامة ؟ قال: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ء قوائمها من زبرجد أخضر، وعنقها من زبرجد أصفر، عليها هودج، وعلى اهلودج السندس من درة جوفا
  .واالستربق، ومتر بك على الصراط كالربق اخلاطف

  .قد رضيت: فقال عبد الرمحن" يغبطك هبا كل من رآك يوم القيامة 
أين تريدون : ف رمح، فقال هلمفخرج االعرايب فلقيه ألف أعرايب من بين سليم على ألف دابة، معهم ألف سيف وأل

  .نذهب إىل هذا الذي سفه آهلتنا فنقتله: ؟ قالوا
نشهد أن ال إله : ال تفعلوا، أنا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وحدثهم احلديث، فقالوا بأمجعهم: قال

اء، ونزلوا عن ركبهم يقبلون حيث ولوا إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، مث دخلوا، فقيل لرسول اهللا، فتلقاهم بال رد
  .مرنا بأمرك: يا رسول اهللا: عنه وهم يقولون ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، مث قالوا

  .فلم يؤمن من العرب وال من غريهم ألف غريهم* كونوا حتت راية خالد بن الوليد : قال
  ).١(باالجازة عن أيب أمحد بن عدي احلافظ  قد أخرجه شيخنا أو عبد اهللا احلافظ يف املعجزات: قال البيهقي

حدثنا حممد بن علي بن  -إمالء وقراءة  -قلت، ورواه احلافظ أبو نعيم يف الدالئل عن أيب القاسم بن أمحد الطرباين 
  .فذكر مثله: الوليد السلمي البصري أبو بكر بن كنانة

  .ورواه أبو بكر االمساعيلي عن حممد بن علي بن الوليد السلمي
  روي يف ذلك عن: قال البيهقي

  .وما ذكرناه هو أمثل االسانيد فيه وهو أيضا ضعيف، واحلمل فيه على هذا السلمي، واهللا أعلم: عائشة وأيب هريرة
أخربنا أبو احلسن أمحد : حديث احلمار وقد أنكره غري واحد من احلفاظ الكبار فقال أبو حممد بن عبد اهللا بن حامد

، أنا أبو عبد اهللا -إمالء  -دثنا عمر بن حممد بن جبري، حدثنا أبو جعفر حممد بن يزيد بن محدان السحر كي، ح
حممد بن عقبة بن أيب الصهباء، حدثنا أبو حذيفة عن عبد اهللا بن حبيب اهلذيل، عن أيب عبد الرمحن السلمي عن أيب 

ه أربعة أزواج بغال وأربعة أزواج ملا فتح اهللا على نبيه صلى اهللا عليه وسلم خيرب أصابه من سهم: منظور قال



فكلم النيب صلى اهللا عليه وسلم احلمار فكلمه : خفاف، وعشر اواق ذهب وفضة، ومحار أسود، ومكتل، قال
  يزيد بن: ما امسك، قال: احلمار، فقال له

__________  
  .٣٢٠، ورواه أبو نعيم يف الدالئل ص ٣٨ - ٣٦/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(

وعزاه للطرباين يف االوسط والصغري والبن عدي وللحاكم يف املعجزات  ٦٥/  ٢السيوطي يف اخلصائص  ونقله
  .وللبيهقي واليب نعيم والبن عساكر

  .وما بني معكوفتني يف احلديث زيادة استدركت من البيهقي

غريي، وال من االنبياء شهاب، أخرج اهللا من نسل جدي ستني محارا كلهم مل يركبهم إال نيب، مل يبق من نسل جدي 
غريك، وقد كنت أتوقعك أن تركبين، قد كنت قبلك لرجل يهودي، وكنت أعثر به عمدا، وكان جييع بطين 

: تشتهي االناث ؟ قال: لبيك، قال: مسيتك يعفور، يا يعفور، قال: ويضرب ظهري، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
اجته، فإذا نزل عنه بعث به إىل باب الرجل فيأيت الباب فيقرعه برأسه ال، فكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يركبه حل

فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما قبض النيب صلى اهللا عليه 
لى اهللا عليه وسلم جاء إىل بئر كان اليب اهليثم بن النبهان فتردى فيها فصارت قربه جزعا منه على رسول اهللا ص

  .وسلم
  ثنا املسعودي عن احلسن بن سعد، عن عبد الرمحن بن: حديث احلمرة وهو طائر مشهور قال أبو داود الطيالسي

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سفر فدخل رجل غيظة : ، قال)١] (عن عبد اهللا [ عبد اهللا بن مسعود 
: أيكم فجع هذه ؟ فقال رجل من القوم: ول اهللا وأصحابه، فقالفأخرج بيضة محرة فجاءت احلمرة ترف على رس

  ).٢(رده رده رمحة هبا : أنا أخذت بيضتها، فقال
ثنا أبو معاوية عن أيب إسحاق الشيباين : عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار) ٣(عن احلاكم وغريه : وروى البيهقي

مع رسول اهللا يف سفر فمررنا بشجرة فيها فرخا محرة  كنا: عن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه قال
من فجع هذه بفرخيها ؟ : فجاءت احلمرة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي تفرش، فقال: فأخذنامها، قال

  ).٤(ردومها، فرددنامها إىل موضعهما فلم ترجع : حنن، قال: فقلنا: قال
: ثنا: ا أبو عبد اهللا احلافظ وحممد بن احلسني بن داود العلوي قاالأن: حديث آخر يف ذلك وفيه غرابة قال البيهقي

أبو العباس حممد بن يعقوب االموي، ثنا حممد بن عبيد بن عتبة الكندي، ثنا حممد بن الصلت، ثنا حبان، ثنا أبو 
ذا أراد احلاجة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إ: سعيد البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال

ولبس أحدمها، فجاء طري فأخذ اخلف اآلخر فحلق به يف : فذهب يوما فقعد حتت مسرة ونزع خفيه، قال: أبعد، قال
  .السماء

هذه كرامة اكرمين اهللا هبا، اللهم إين أعوذ بك من : فانسلت منه أسود ساحل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ما ميشي على بطنهشر ما مشى على رجليه، ومن شر 

__________  
  .من أيب داود والبيهقي) ١(
  .٥٢٦٨ويف االدب بنفس االسناد حديث  ٢٦٧٥أخرجه أبو داود يف اجلهاد حديث ) ٢(
  .أبو سعيد حممد بن موسى: ذكره يف الدالئل) ٣(



يوطي يف اخلصائص ورواه الس) انظر احلاشية السابقة(، وأبو داود ٣٣ - ٣٢/  ٦أخرجه البيهقي يف الدالئل ) ٤(
  .وعزاه للبيهقي وأيب نعيم الشيخ يف كتاب العظمة كلهم عن ابن مسعود ٦٣/  ٢الكربى 

  حديث آخر
حدثنا أنس بن مالك أن رجلني من أصحاب : ثنا حممد بن املثىن، ثنا معاذ، حدثين أيب عن قتادة قال: قال البخاري

 عليه وسلم ومعهما مثل املصباحني بني أيديهما، فلما افترقا النيب صلى اهللا عليه وسلم خرجا من عند النيب صلى اهللا
  ).١(صار مع كل واحد منهما واحد حىت أتى أهله 

من االنصار ) ٢(أن أسيد بن حضري االنصاري ورجال آخر : أنا معمر، عن ثابت، عن أنس: وقال عبد الرزاق
لليل ساعة، وهي ليلة شديدة الظلمة، حىت خرجا حتدثا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حاجة هلما حىت ذهب من ا

من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينقلبان، وبيد كل واحد منهما عصية، فأضاءت عصى أحدمها هلما حىت 
مشيا يف ضوئها، حىت إذا افترقت هبما الطريق أضاءت لآلخر عصاه حىت مشى يف ضوئها حىت أتى كل منهما يف 

  ).٣(ه ضوء عصاه حىت بلغ أهل
  .وقد علقه البخاري

  .وقال معمر فذكره: فقال
أن عباد بن بشر وأسيد بن حضري خرجا من عند النيب : وعلقه البخاري أيضا عن محاد بن سلمة عن ثابت عن أنس

  ).٤(صلى اهللا عليه وسلم، فذكر مثله 
يزيد بن هارون كالمها عن  وقد رواه النسائي عن أيب بكر بن نافع، عن بشر بن أسيد، وأسنده البيهقي من طريق

  .محاد بن سلمة به
االصبهاين، ثنا أمحد بن ) ٥(أنا أبو عبد اهللا احلافظ، ثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا : حديث آخر قال البيهقي

  .مهران، ثنا عبيد اهللا بن موسى، أنا كامل بن العالء، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة
ى اهللا عليه وسلم العشاء وكان يصلي فإذا سجد وثب احلسن واحلسني على كنا نصلي مع رسول اهللا صل: قال

ظهره، فإذا رفع رأسه أخذمها فوضعهما وضعا رفيقا، فإذا عاد عادا، فلما صلى جعل واحدا ههنا وواحدا ههنا، 
كما، فما زاال احلقا بأم: فربقت برقة فقال) ٦] (ال : قال[ فجئته فقلت يا رسول اهللا أال أذهب هبما إىل أمهما ؟ 

  ).٧(ميشيان يف ضوئها حىت دخال 
  حدثين أمحد بن احلجاج، ثنا سفيان بن محزة، عن كثري بن: حديث آخر قال البخاري يف التاريخ

__________  
  .٦٣٢/  ٦فتح الباري  ٣٦٣٩عالمات النبوة يف االسالم حديث  -أخرجه البخاري يف املناقب ) ١(
  .يف املستدرك هكذا ذكره -هو عباد بن بشر ) ٢(
ونقله السيوطي يف " صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه : " وقال ٢٨٨/  ٣أخرجه احلاكم يف املستدرك ) ٣(

  .وعزاه البن سعد واحلاكم والبيهقي وأيب نعيم ٨٠/  ٢اخلصائص 
  ).٤٩٢(ورواه أبو نعيم يف الدالئل ص 

  ).٣٨٠٥(أخرجه البخاري يف مناقب االنصار حديث ) ٤(
  .٧٨/  ٦يف الدالئل ج  والبيهقي

  .عبد الوهاب: ٧٦/  ٦يف دالئل البيهقي ) ٥(



  .من الدالئل) ٦(
  .٧٦/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٧(

رواه أمحد ورجال : " وقال ١٨١/  ٩وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  ٥١٣/  ٢وأخرجه االمام أمحد يف مسنده 
  ".أمحد ثقات 

كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتفرقنا يف ليلة : و االسلمي عن أبيه قالعن حممد بن محزة بن عمر) ١(زيد 
  .ظلماء دمحسة، فأضاءت أصابعي حىت مجعوا عليها ظهرهم، وما هلك منهم، وإن أصابعي لتنري

  .ورواه البيهقي من حديث إبراهيم بن املنذر احلزامي
  .عن سفيان بن محزة

  .ن محزة الزهري عن سفيان بن محزة بهورواه الطرباين من حديث إبراهيم ب
أمحد بن عبد اهللا املدين، ثنا حممد بن عبد اهللا : حدثنا أبو عبد اهللا احلافظ، ثنا أبو حممد: حديث آخر قال البيهقي

احلضرمي، ثنا أبو كريب، ثنا زيد بن احلباب، ثنا عبد احلميد بن أيب عبس االنصاري من بين حارثة، أخربين ميمون 
ن أيب عبس، أخربين أيب أن أبا عبس، كان يصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصلوات مث يرجع إىل بن زيد ب

أبو عبس ممن : قال البيهقي* بين حارثة، فخرج يف ليلة مظلمة مطرية، فنور له يف عصاه حىت دخل دار بين حارثة 
  ).٢(شهد بدرا 

أنه كان يشهد الصالة جبامع دمشق من جسرين فرمبا أضاءت له  وروينا عن يزيد بن االسود وهو من التابعني: قلت
وقد قدمنا يف قصة إسالم الطفيل بن عمرو الدوسي مبكة قبل اهلجرة، وأنه سأل رسول * إهبام قدمه يف الليلة املظلمة 

  .نيهاهللا صلى اهللا عليه وسلم آية يدعو قومه هبا، فلما ذهب إليهم واهنبط من الثنية أضاء له نور بني عي
  .هو مثله: يقولوا] ال [ اللهم : فقال

  فحوله اهللا إىل طرف سوطه حىت جعلوا يرونه
  .مثل القنديل

من حديث عفان بن مسلم، عن محاد بن سلمة، عن : حديث آخر فيه كرامة لتميم الداري روى احلافظ البيهقي
: ة فجاء عمر إىل متيم الداري فقالخرجت نار باحلر: عن معاوية بن حرمل قال) ٣] (عن أيب العالء [ اجلريري، 

وتبعتهما، فانطلقا إىل : فلم يزل به حىت قام معه، قال: يا أمري املؤمنني ومن أنا وما أنا ؟ قال: قم إىل هذه النار، قال
ليس من رأى كمن : فجعل عمر يقول: النار، فجعل متيم حيوشها بيديه حىت دخلت الشعب ودخل متيم خلفها، قال

  .ثالثا مل ير، قاهلا
  .حديث فيه كرامة لويل من هذه االمة وهي معدودة من املعجزات الن كل ما يثبت لويل فهو معجزة لنبيه

  ثنا عبد اهللا بن إدريس، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب سربة: قال احلسن بن عروة
__________  

أبو حممد املدين، ابن مافنة صدوق خيطئ من البخاري والبيهقي، ويف االصل يزيد، وهو كثري بن زيد االسلمي، ) ١(
  .من السابعة مات يف آخر خالفة املنصور

  ).٨١/  ٢(ونقله السيوطي يف اخلصائص ) ٤٩٤(ودالئل أيب نعيم ص  ٧٩/  ٦واخلرب يف دالئل البيهقي 
  ".مرسل " وقال الذهيب  ٣٥٠/  ٣واحلاكم يف املستدرك  ٧٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .٨٠/  ٦دالئل البيهقي من ) ٣(



اللهم : أقبل رجل من اليمن فلما كان ببعض الطريق، نفق محاره فقام فتوضأ مث صلى ركعتني مث قال: النخعي، قال
جماهدا يف سبيلك وابتغاء مرضاتك، وأنا أشهد أنك حتيي املوتى وتبعث من يف القبور، ال ) ١(إين جئت من الدفينة 

هذا إسناد : ب إليك اليوم أن تبعث محاري، فقام احلمار ينفض أذنيه، قال البيهقيجتعل الحد علي اليوم منة، أطل
  .صحيح

  .ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة
وكذلك رواه حممد بن حيىي الذهلي وغريه عن حممد بن عبيد، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب : قال البيهقي

  .وكأنه عند إمساعيل عنهما
  .)٢(واهللا أعلم 

حدثنا إسحاق بن إمساعيل وأمحد بن جبري ": من عاش بعد املوت " طريق أخرى قال أبو بكر بن أيب الدنيا يف كتاب 
ثنا حممد بن عبيد، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب أن قوما أقبلوا من اليمن متطوعني يف سبيل : وغريمها قالوا

اللهم إين جئت من الدفينة : م فأىب، فقام فتوضأ وصلى مث قالاهللا فنفق محار رجل منهم فأرادوه أن ينطلق معه
جماهدا يف سبيلك وابتغاء مرضاتك، وإين أشهد أنك حتيي املوتى وتبعث من يف القبور، ال جتعل الحد علي منة، فإين 

مث ركبه  فقام احلمار ينفض أذنيه، فأسرجه وأجلمه،] فضربه [ أطلب إليك أن تبعث يل محاري، مث قام إىل احلمار 
فأنا رأيت احلمار بيع : قال الشعيب* شأين أن اهللا بعث محاري : ما شأنك ؟ قال: وأجراه فلحق بأصحابه، فقالوا له

  .-يعين بالكوفة  -أو يباع يف الكناسة 
وأخربين العباس بن هشام عن أبيه عن جده عن مسلم بن عبد اهللا بن شريك النخعي، أن : قال ابن أيب الدنيا

مار رجل من النخع، يقال له نباتة بن يزيد، خرج يف زمن عمر غازيا، حىت إذا كان يلقى عمرية نفق صاحب احل
فكيف أصنع ؟ : تبيع محارك وقد أحياه اهللا لك ؟ قال: فباعه بعد بالكناسة، فقيل له: محاره فذكر القصة، غري أنه قال

وقد مات منه كل عضو * أحيا االله محاره ومنا الذي : وقد قال رجل من رهطه ثالث أبيات فحفظت هذا البيت
وقد ذكرنا يف باب رضاعه عليه السالم، ما كان من محارة حليمة السعدية وكيف كانت تسبق ) ٣(ومفصل 

الركب يف رجوعها ملا ركب معها عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو رضيع، وقد كانت أدمت بالركب يف 
وشياههم ومسنهم  -وهي الناقة اليت كانوا حيلبوهنا  -كته عليهم يف شارفهم مسريهم إىل مكة، وكذلك ظهرت بر
  .وكثرة ألباهنا، صلوات اهللا وسالمه عليه

__________  
  .الدثنية: يف دالئل البيهقي) ١(
  .رواه البيهقي يف الدالئل من طريق امساعيل بن حممد الصفار عن احلسن بن عرفة، ويف أصول ابن كثري عروة) ٢(

  .تصحيفوهو 
  .وقد جاوز املئة ٢٥٧وهو احلسن بن عرفة بن يزيد العبدي، أبو علي البغدادي صدوق من العاشرة مات سنة 

  ).١٦٨/  ١تقريب التهذيب (
  .٤٩/  ٦ذكره البيهقي يف الدالئل من طريق أيب علي احلسني بن صفوان ) ٣(

حدثين خالد بن خداش بن عجالن املهليب : قصة أخرى مع قصة العالء بن احلضرمي قال أبو بكر بن أيب الدنيا
عدنا شابا من االنصار، فما : ثنا صاحل املري عن ثابت البناين عن أنس بن مالك قال: قاال) ١(وإمساعيل بن بشار 

نعم، : وقد مات ؟ قلنا: احتسبيه، قالت: كان بأسرع من أن مات، فأغمضناه ومددنا عليه الثوب، وقال بعضنا المه



اللهم إين آمنت بك، وهاجرت إىل رسولك، فإذا نزلت يب شدة دعوتك ففرجتها، : السماء وقالت فمدت يديها إىل
  .فكشف الثوب عن وجهه، فما برحنا حىت أكلنا وأكل معنا: فأسألك اللهم ال حتمل على هذه املصيبة، قال

) ٣] (الدميك عن عبيد اهللا  [املاليين عن ابن عبدي، عن حممد بن طاهر بن أيب ) ٢(وقد رواه البيهقي عن أيب سعد 
مع لني يف حديثه عن أنس فذكر القصة  -أحد زهاد البصرة وعبادها  -) ٤(بن عائشة عن صاحل بن بشري املري 

عن  -يعين فيه انقطاع  -وقد روي من وجه آخر مرسل : قال البيهقي* وفيه أن أم السائب كانت عجوزا عمياء 
أدركت يف : ريق عيسى بن يونس عن عبد اهللا بن عون، عن أنس قالمث ساقه من ط* ابن عدي وأنس بن مالك 

كنا يف الصفة عند رسول : ما هي يا أبا محزة ؟ قال: هذه االمة ثالثا لو كانت يف بين إسرائل ملا تقامسها االمم، قلنا
، وأضاف ابنها إلينا، فلم اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن هلا قد بلغ، فأضاف املرأة إىل النساء

يلبث أن أصابه وباء املدينة، فمرض أياما مث قبض، فغمضه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمر جبهازه، فلما أردنا أن 
: فجاءت حىت جلست عند قدميه فأخذت هبما، مث قالت: يا أنس ائت أمه فأعلمها، فأعلمتها، قال: نغسله، قال

فت االوثان زهدا، وهاجرت لك رغبة، اللهم ال تشمت يب عبدة االوثان، وال اللهم إين أسلمت لك طوعا، وخال
فو اهللا ما انقضى كالمها حىت حرك قدميه وألقى الثوب عن وجهه : حتملين من هذه املصيبة ماال طاقة يل حبملها، قال

طاب جيشا مث جهز عمر بن اخل: قال* وعاش حىت قبض اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وحىت هلكت أمه 
  وكنت يف: واستعمل عليهم العالء بن احلضرمي، قال أنس

بنا فعفوا آثار املاء، واحلر شديد، فجهدنا العطش ودوابنا وذلك ) ٥(غزاته فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد بدروا 
  .شيئايوم اجلمعة، فما مالت الشمس لغروهبا صلى بنا ركعتني مث مد يده إىل السماء، وما نرى يف السماء 

فو اهللا ما حط يده حىت بعث اهللا رحيا وأنشأ سحابا، وأفرغت حىت مالت الغدر والشعاب، فشربنا وسقينا : قال
يا علي، يا : ركابنا، واستقينا، مث أتينا عدونا وقد جاوزوا خليجا يف البحر إىل جزيرة، فوقف على اخلليج وقال

  :عظيم، يا حليم، يا كرمي، مث قال
__________  

  .امساعيل بن ابراهيم بن بسام:  رواية البيهقي عن ابن أيب الدنيايف) ١(
  .ويف االصل سعيد ٥٠/  ٦من الدالئل ) ٢(
  .ابن أيب الدميل عن عبد اهللا بن عائشة: من الدالئل ويف االصل) ٣(
  .املري من الدالئل ويف االصل املزين حتريف) ٤(
  .قد نذروا: يف البيهقي) ٥(

فقتلنا وأسرنا ) ١(فأجزنا ما يبل املاء حوافر دوابنا، فلم نلبث إال يسريا فأصبنا العدو غيلة  :أجيزوا بسم اهللا، قال
فلم نلبث إال يسريا حىت رمى يف : وسبينا، مث أتينا اخلليج، فقال مثل مقالته، فأجزنا ما يبل املاء حوافر دوابنا، قال

هذا خري البشر، : من هذا ؟ فقلنا: غنا من دفنه فقالفحفرنا له وغسلناه ودفناه، فأتى رجل بعد فرا: جنازته، قال
: إن هذه االرض تلفظ املوتى، فلو نقلتموه إىل ميل أو ميلني، إىل أرض تقبل املوتى، فقلنا: هذا ابن احلضرمي، فقال

ه، فاجتمعنا على نبشه، فلما وصلنا إىل اللحد إذا صاحبنا ليس في: ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع تأكله، قال
وقد روي عن أيب : قال البيهقي رمحه اهللا* فأعدنا التراب إىل اللحد مث ارحتلنا : وإذا اللحد مد البصر نور يتالال، قال

وذكر البخاري * هريرة يف قصة العالء بن احلضرمي يف استسقائه ومشيهم على املاء دون قصة املوت بنحو من هذا 
نده ابن أيب الدنيا عن أيب كريب عن حممد بن فضيل عن الصلت بن مطر يف التاريخ هلذه القصة إسنادا آخر، وقد أس



  .غزونا مع العالء بن احلضرمي، فذكره: العجلي عن عبد امللك بن سهم عن سهم بن منجاب قال
  وقال يف
 يا عليم، يا حليم، يا علي، يا عظيم، إنا عبيدك ويف سبيلك نقاتل عدوك، اسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ،: الدعاء

اخف جثيت : اجعل لنا سبيال إىل عدوك، وقال يف املوت: فإذا تركناه فال جتعل الحد فيه نصيبا غرينا، وقال يف البحر
  .واهللا أعلم) ٢(وال تطلع على عوريت أحدا فلم يقدر عليه 

ثنا ابن منري ، )٣(أنا احلسني بن بشران، أنا إمساعيل الصفار، ثنا احلسن بن علي بن عثمان : قصة أخرى قال البيهقي
بسم : انتهينا إىل دجلة وهي مادة واالعاجم خلفها، فقال رجل من املسلمني: عن االعمش عن بعض أصحابه قال

بسم اهللا مث اقتحموا فارتفعوا على املاء فنظر إليهم االعاجم : اهللا، مث اقتحم بفرسه، فارتفع على املاء، فقال الناس
فما فقد الناس إال قدحا كان معلقا بعذبة سرج، فلما خرجوا : قال* وههم ديوان ديوان، مث ذهبوا على وج: وقالوا

  ).٤(من يبادل صفراء ببيضاء : أصابوا الغنائم فاقتسموها فجعل الرجل يقول
أنا أبو عبد الرمحن السلمي، أنا أبو عبد اهللا بن حممد السمري، ثنا أبو العباس السراج، ثنا : قصة أخرى قال البيهقي

  ثنا أبو النضر، ثنا سليمان بن: ل وهارون بن عبد اهللا قاالالفضل بن سه
__________  

  .عليه: من البيهقي، ويف االصل) ١(
  .٥٣ - ٥١رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .عفان: يف الدالئل) ٣(
  .٥٤ - ٥٣/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٤(

خلشب من مدها، فمشى على املاء والتفت إىل أصحابه أن أبا مسلم اخلوالين جاء إىل دجلة وهي ترمي با: املغرية
  ).١(هذا إسناد صحيح : هل تفقدون من متاعكم شيئا فندعو اهللا عز وجل ؟ قال البيهقي: وقال
مع االسود العنسي حني ألقاه يف النار فكانت عليه  -وامسه عبد اهللا بن ثوب  -وستأيت قصة مسلم اخلوالين : قلت

  .لى اخلليل إبراهيم عليه السالمبردا وسالما كما كانت ع
قصة زيد بن خارجة وكالمه بعد املوت وشهادته بالرسالة حملمد صلى اهللا عليه وسلم وباخلالفة اليب بكر الصديق مث 

  .لعمر مث لعثمان رضي اهللا عنهم
: ، ثنا أبو عليأنا أبو صاحل بن أيب طاهر العنربي، أنا جدي حيىي بن منصور القاضي: قال احلافظ أبو بكر البيهقي

حممد بن عمرو بن كشمرد، أنا القعنيب، أنا سليمان بن بالل، عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب أن زيد بن 
خارجة االنصاري مث من بين احلارث بن اخلزرج تويف زمن عثمان بن عفان فسجي بثوبه، مث إهنم مسعوا جلجلة يف 

االول، صدق صدق أبو بكر الصديق الضعيف يف نفسه القوي يف أمر أمحد أمحد يف الكتاب : صدره مث تكلم مث قال
اهللا، يف الكتاب االول، صدق صدق عمر بن اخلطاب القوي االمني يف الكتاب االول، صدق صدق عثمان بن 

عفان على منهاجهم مضت أربع وبقيت ثنتان أتت بالفنت، وأكل الشديد الضعيف وقامت الساعة وسيأتيكم عن 
  .ئر أريس، وما بئر أريسجيشكم خرب، ب

إن أخا : مث هلك رجل من بين خطمة فسجي بثوبه، فسمع جلجلة يف صدره، مث تكلم فقال: قال سعيد: قال حيىي
بن ) ٢(مث رواه البيهقي عن احلاكم عن أيب بكر بن إسحاق، عن موسى * بين احلارث بن اخلزرج صدق صدق 

عبد اهللا بن أيب الدنيا : مث ساقه من طريق أيب بكر* وله شواهد هذا إسناد صحيح : احلسن عن القعنيب فذكره وقال



حدثنا أبو مسلم عبد الرمحن بن يونس، ثنا عبد اهللا بن إدريس، عن إمساعيل بن ": من عاش بعد املوت " يف كتاب 
  .أيب خالد

 -يعين إىل أمه  -بشري  جاء يزيد بن النعمان بن بشري إىل حلقة القاسم بن عبد الرمحن بكتاب أبيه النعمان بن: قال
بسم اهللا الرمحن الرحيم من النعمان بن بشري إىل أم عبد اهللا بنت أيب هاشم، سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال 

وهو  -إله إال هو، فانك كتبت إيل الكتب إليك بشأن، زيد بن خارجة، وأنه كان من شأنه أنه أخذه وجع يف حلقه 
فتويف بني صالة االوىل وصالة العصر، فأضجعناه لظهره وغشيناه بربدين  -أهل املدينة يومئذ من أصح الناس أو 

إن زيدا قد تكلم بعد وفاته، فانصرفت إليه : فقال) ٣(وكساء، فأتاين آت يف مقامي، وأنا أسبح بعد املغرب 
  مسرعا،

__________  
  .٥٤/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .قريش: يف الدالئل) ٢(
  .العصر ٥٦/  ٦يف الدالئل  )٣(

االوسط أجلد الثالثة الذي كان ال يبايل يف اهللا لومة : وقد حضره قوم من االنصار، وهو يقول أو يقال على لسانه
  .الئم، كان ال يأمر الناس، أن يأكل قويهم ضعيفهم، عبد اهللا أمري املؤمنني صدق صدق كان ذلك يف الكتاب االول

منني وهو يعايف الناس، من ذنوب كثرية، خلت اثنتان وبقي أربع، مث اختلف الناس وأكل عثمان أمري املؤ: مث قال
أقبلوا : كتاب اهللا وقدره، أيها الناس: وقال) ١] (وأبيحت االمحاء، مث ارعوى املؤمنون [ بعضهم بعضا فال نظام 

دورا، اهللا أكرب هذه اجلنة وهذه على أمري كم وامسعوا وأطيعوا، فمن توىل فال يعهدن دما وكان أمر اهللا قدرا مق
يا عبد اهللا بن رواحة هل أحسست يل خارجة البيه، وسعدا : سالم عليكم: النار، ويقولن النبيون والصديقون

 ١٩ - ١٦: املعارج) * [ كال إهنا لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتوىل ومجع فأوعى* (اللذين قتال يوم أحد ؟ 
أنصتوا أنصتوا، فنظر بعضنا إىل بعض : مسعناه يقول: عما سبقين من كالمه، فقالوا مث خفت صوته، فسألت الرهط] 

هذا أمحد رسول اهللا، سالم عليك يا رسول اهللا ورمحة : فكشفنا عن وجهه فقال: فإذا الصوت من حتت الثياب، قال
قويا يف أمر اهللا صدق صدق  أبو بكر الصديق االمني، خليفة رسول اهللا كان ضعيفا يف جسمه،: اهللا وبركاته، مث قال

  .وكان يف الكتاب االول
عن ] بن اجلنيد [ عن علي بن احلسني ) ٢(عن أيب نصر بن قتادة، عن أيب عمرو بن جبري : مث رواه احلافظ البيهقي

وقد روى * هذا إسناد صحيح : املعاىف بن سليمان، عن زهري بن معاوية، عن إمساعيل بن أيب خالد فذكره وقال
حدثين عمري بن هانئ، : عمار يف كتاب البعث عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر قال هشام بن

: قال* خارجة بن زيد فسجينا عليه ثوبا، فذكر حنو ما تقدم : تويف رجل منا يقال له: حدثين النعمان بن بشري قال
  وروي ذلك عن حبيب بن سامل عن النعمان بن بشري وذكر: البيهقي

  .بئر أريس، كما ذكرنا يف رواية املسيب
واالمر فيها أن النيب صلى اهللا عليه وسلم اختذ خامتا فكان يف يده، مث كان يف يد أيب بكر من بعده، مث : قال البيهقي

كان يف يد عمر، مث كان يف يد عثمان حىت وقع منه يف بئر أريس بعدما مضى من خالفته ست سنني فعند ذلك 
  .ظهرت أسباب الفنت كما قيل على لسان زيد بن خارجةتغريت عماله، و

  .وهي املرادة من قوله مضت اثنتان وبقي أربع أو مضت أربع وبقي اثنتان، على اختالف الرواية واهللا أعلم: قلت



زيد بن خارجة اخلزرجي االنصاري شهد بدرا، تويف زمن عثمان وهو الذي ): ٣(وقد قال البخاري يف التاريخ 
قال ابن أيب * وقد روى يف التكلم بعد املوت عن مجاعة بأسانيد صحيحة واهللا أعلم : قال البيهقي* ملوت تكلم بعد ا

  ثنا خلف بن هشام البزار، ثنا خالد الطحان عن حصني عن عبد اهللا بن عبيد: الدنيا
__________  

  .وانتجت االكما، مث ارعوى املؤمنني: من الدالئل، ويف االصل) ١(
  .جنيد: ئليف الدال) ٢(
  .٣٨٣/  ١/  ٢التاريخ الكبري ) ٣(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

: حممد رسول اهللا، أبو بكر الصديق، عثمان اللني الرحيم، قال: تكلم فقال) ١(أن رجال من بين سلمة : االنصاري
أنا أبو سعيد بن أيب : يكذا رواه ابن أيب الدنيا يف كتابه، وقد قال احلافظ البيهق* وال أدري إيش قال يف عمر 

عمرو، ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا حيىي بن أيب طالب، أنا علي بن عاصم، أنا حصني بن عبد الرمحن عن 
بينما هم يثورون القتلى يوم صفني أو يوم اجلمل، إذ تكلم رجل من االنصار من : عبد اهللا بن عبيد االنصاري قال

وقال هشام بن عمار ) * ٢(أبو بكر الصديق عمر الشهيد، عثمان الرحيم مث سكت حممد رسول اهللا : القتلى، فقال
  .يف كتاب البعث

  باب يف كالم االموات وعجائبهم حدثنا احلكم بن هشام الثقفي، حدثنا عبد احلكم بن عمري، عن ربعي بن خراش
: رفع الثوب عن وجهه مث قال مرض أخي الربيع بن خراش فمرضته مث مات فذهبنا جنهزه، فلما جئنا: العبسي قال

بلى ولكن لقيت بعدكم ريب ولقيين بروح ورحيان ورب غري : وعليك السالم، قدمت، قال: السالم عليكم، قلنا
غضبان، مث كساين ثيابا من سندس أخضر، وإين سألته أن يأذن يل أن أبشركم فأذن يل، وإن االمر كما ترون، 

مث أورد بأسانيد كثرية يف هذا الباب * لما قاهلا كانت كحصاة وقعت يف ماء فسددوا وقاربوا، وبشروا وال تنفروا، ف
  .وهي آخر كتابه

أنا علي بن أمحد بن عبدان، ثنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا حممد بن يونس الكدميي، : حديث غريب جدا قال البيهقي
حدثين معرض بن عبد اهللا  -ل هلا احلردة وانصرفنا من عدن بقرية يقا -) ٣(ثنا شاصونة بن عبيد أبو حممد اليماين 

حججت حجه الوداع فدخلت دارا مبكة فرأيت فيها رسول : بن معرض بن معيقيب اليماين، عن أبيه، عن جده قال
اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووجهه مثل دارة القمر، ومسعت منه عجبا، جاءه رجل بغالم يوم ولد، فقال له رسول اهللا 

إن الغالم مل يتكلم بعد : أنت رسول اهللا، قال صدقت، بارك اهللا فيك، مث قال: من أنا ؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم
  فكنا: ذلك حىت شب، قال أيب

__________  
  .من قتلى مسيلمة: يف الدالئل) ١(
  .قصة زيد بن خارجة رواها البيهقي من طرق) ٢(

  .٥٨ - ٥٥/  ٦لى اهللا عليه وسلم ج البيهقي يف الدالئل باب ما جاء يف شهادة امليت لرسول اهللا ص
  .اليمامي: يف البيهقي) ٣(

  ).١(وقد كنت أمر على معمر فال أمسع منه : نسميه مبارك اليمامة، قال شاصونة
هذا احلديث مما تكلم الناس يف حممد بن يونس الكدميي بسببه وأنكروه عليه واستغربوا شيخه هذا، وليس : قلت

يا أبا : فقد ثبت يف الصحيح يف قصة جريج العابد أنه استنطق ابن تلك البغي، فقال له هذا مما ينكر عقال وال شرعا،
  ابن الراعي، فعلم بنو إسرائيل براءة: يونس، ابن من أنت ؟ قال

  .وقد تقدم ذلك* عرض جريج مما كان نسب إليه 
أنا أبو سعد عبد : ل البيهقيقا* على أنه قد روي هذا احلديث من غري طريق الكدميي إال أنه باسناد غريب أيضا 



، ثنا العباس بن حمبوب -بثغر صيدا  -امللك بن أيب عثمان الزاهد، أنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن مجيع الغساين 
بن عثمان بن عبيد أبو الفضل، ثنا أيب، ثنا جدي شاصونة بن عبيد، حدثين معرض بن عبد اهللا بن معيقيب، عن أبيه، 

  .عن جده
جة الوداع فدخلت دارا مبكة فرأيت فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجهه كدارة القمر، حججت ح: قال

فسمعت منه عجبا أتاه رجل من أهل اليمامة بغالم يوم ولد، وقد لفه يف خرقة، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه 
: إن الغالم مل يتكلم بعدها، قال البيهقي بارك اهللا فيك، مث: أنت رسول اهللا، فقال له: يا غالم من أنا ؟ قال: وسلم

وقد ذكره شيخنا أبو عبد اهللا احلافظ عن أيب احلسن علي بن العباس الوراق، عن أيب الفضل أمحد بن خلف بن حممد 
وقد أخربين الثقة من أصحابنا : قال احلاكم* بن شاصونة به ) ٢(املقري القزويين عن أيب الفضل العباس بن حممد 

  .ملا دخلت اليمن دخلت حردة: الزاهد قال عن أيب عمر
وهلذا احلديث أصل : قال البيهقي* فسألت عن هذا احلديث فوجدت فيها لشاصونة عقبا، ومحلت إىل قربه فزرته 

  ).٣(من حديث الكوفيني بإسناد مرسل خيالفه يف وقت الكالم 
أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أيت : مث أورد من حديث وكيع، عن االعمش، عن مشر بن عطية، عن بعض أشياخه

  ).٤(أنت رسول اهللا : من أنا ؟ قال: بصيب قد شب مل يتكلم قط، قال
مث روى عن احلاكم، عن االصم، عن أمحد بن عبد اجلبار، عن يونس بن بكري، عن االعمش، عن مشر بن عطية عن 

إن ابين هذا مل يتكلم منذ ولد، فقال رسول يا رسول اهللا، : جاءت امرأة بابن هلا قد حترك فقالت: بعض أشياخه قال
  ).٥(أنت رسول اهللا : من أنا ؟ فقال: ادنيه مين، فأدنته منه، فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

قصة الصيب الذي كان يصرع فدعا له عليه السالم فربأ قد تقدم ذلك من رواية أسامة بن زيد وجابر بن عبد اهللا 
  ويعلى بن مرة الثقفي مع قصة

__________  
  .٥٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .حمبوب: يف الدالئل) ٢(
  .٦٠/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٣(
  .٦٠/  ٦دالئل النبوة ) ٤(
  .٦١/  ٦املصدر السابق ) ٥(

  .اجلمل احلديث بطوله
عن ابن عباس أن امرأة  حدثنا يزيد، ثنا محاد بن سلمة عن فرقد السنجي عن سعيد بن جبري: وقال االمام أمحد

يا رسول اهللا إن به ملما وانه يأخذه عند طعامنا فيفسد : جاءت بولدها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت
فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صدره ودعا له فثع ثعة فخرج منه مثل اجلرو االسود : علينا طعامنا، قال

  .يسعى، تفرد به أمحد
جي رجل صاحل ولكنه سئ احلفظ، وقد روى عنه شعبة وغري واحد واحتمل حديثه وملا رواه ههنا شاهد وفرقد السن

  .مما تقدم واهللا أعلم
  .وقد تكون هذه القصة هي كما سبق إيرادها وحيتمل أن تكون أخرى غريها

  .واهللا أعلم



يعين ابن موسى  -اهيم، ثنا صدقة ثنا حممد بن مرزوق، ثنا مسلم بن إبر: حديث آخر يف ذلك قال أبو بكر البزار
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة فجاءته : عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال -يعين السنجي  -ثنا فرقد  -

إن تصربي على ما أنت عليه جتيئني يوم : يا رسول اهللا إن هذا اخلبيث قد غلبين، فقال هلا: امرأة من االنصار فقالت
إين أخاف اخلبيث : والذي بعثك باحلق الصربن حىت القى اهللا، قالت: ذنوب وال حساب، قالتالقيامة ليس عليك 

  .أخسأ، فيذهب عنها: أن جيردين، فدعا هلا فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأيت أستار الكعبة فتعلق هبا وتقول له
وفرقد حدث عنه مجاعة من أهل ال نعلمه يروى هبذا اللفظ إال من هذا الوجه، وصدقة ليس به بأس، : قال البزار

  .العلم، منهم شعبة وغريه واحتمل حديثه على سوء حفظه فيه
قال يل ابن : حدثنا حيىي بن عمران أيب بكر، ثا عطاء بن أيب رباح قال: طريق أخرى عن ابن عباس قال االمام أمحد

  اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه السوداء أتت رسول: بلى، قال: أال أريك امرأة من أهل اجلنة ؟ قلت: عباس
إن شئت صربت ولك اجلنة، وإن شئت دعوت اهللا لك أن يعافيك، : إين أصرع وانكشف فادع اهللا يل، قال: فقالت
وهكذا رواه البخاري عن مسدد ) * ١(فدعا هلا : ال بل أصرب فادع اهللا أال انكشف وال ينكشف عين، قال: قالت

رجه مسلم عن القواريري عن حيىي القطان وبشر بن الفضل كالمها عن وأخ -وهو ابن سعيد القطان  -عن حيىي 
  .عمران بن مسلم أيب بكر الفقيه البصري عن عطاء بن أيب رباح عن ابن عباس فذكر مثله

أخربين عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء : حدثنا حممد، ثنا خملد عن ابن جريج قال: مث قال البخاري
  ).٢(ة على ستر الكعب

  وقد ذكر احلافظ ابن االثري يف الغابة أن أم زفر هذه كانت مشاطة خدجية بنت خويلد
__________  

ومسلم يف ) ١١٤/  ١٠(والبخاري يف كتاب املرضى فتح الباري  ٣٤٧/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  ).١٩٩٤(ص ) ٥٤(كتاب الرب والصلة حديث 

ه البخاري يف االدب املفرد، وخملد هو ابن يزيد، وأم زفر ذكرها يف االصابة حممد هو ابن سالم، صرح بامس) ٢(
  .ثبت ذكرها يف صحيح البخاري يف حديث ابن جريج، أخربين عطاء أنه رأى أم زفر: " وقال

  .وقيل ان امسها سعرية االسدية" 

بن يونس، ثنا قرة بن حبيب  أنا علي بن أمحد بن عبدان، أنا أمحد بن عبيد، ثنا حممد: حديث آخر قال البيهقي
جاءت احلمى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، ثنا إياس بن أيب متيمة، عن عطاء، عن أيب هريرة قال)١(الغنوي 

اذهيب إىل : يا رسول اهللا ابعثين إىل أحب قومك إليك، أو أحب أصحابك إليك، شك قرة، فقال: وسلم فقالت
يا رسول اهللا قد أتت احلمى : وا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوااالنصار، فذهبت إليهم فصرعتهم، فجاؤ

يا رسول اهللا ادع اهللا يل، فإن ملن : فاتبعته امرأة فقالت: علينا فادع اهللا لنا بالشفاء فدعا هلم، فكشفت عنهم، قال
، أو تصربين وجتب لك أيهما أحب إليك أن أدعو لك فيكشف عنك: االنصار فادع اهللا يل كما دعوت هلم، فقال

  حممد بن يونس) * ٢(ال واهللا يا رسول اهللا بل أصرب ثالثا وال أجعل واهللا جلنته خطرا : اجلنة ؟ فقالت
أنا علي بن أمحد بن عبدان، أنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا عبد اهللا بن أمحد بن : وقد قال البيهقي* الكدميي ضعيف 

ثنا عاصم االحول، عن أيب عثمان النهدي عن  -سنة مخس ومثانني ومائة  -حنبل، ثنا أيب، ثنا هشام بن الحق 
أنا احلمى، : من أنت ؟ قالت: استأذنت احلمى على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: سلمان الفارسي قال

لم وقد اذهيب إىل أهل قباء، فأتتهم فجاؤوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: أبري اللحم، وأمص الدم، قال



ما شئتم ؟ إن شئتم دعوت اهللا فيكشف عنكم، وإن شئتم : اصفرت وجوههم، فشكوا إليه احلمى فقال هلم
وهذا احلديث ليس هو يف مسند االمام أمحد ومل ) * ٣(بل ندعها يا رسول اهللا : تركتموها فأسقطت ذنوبكم، قالوا

  .يروه أحد من أصحاب الكتب الستة
  .اءه عليه السالم الهل املدينة أن يذهب محاها إىل اجلحفةوقد ذكرنا يف أول اهلجرة دع

فاستجاب اهللا له ذلك فإن املدينة كانت من أوبأ أرض اهللا فصححها اهللا مربكة حلوله هبا، ودعائه الهلها صلوات 
  .اهللا وسالمه عليه

بن خزمية بن ) ٥(عمارة  ، مسعت)٤(ثنا روح، ثنا شعبة عن أيب جعفر املديين : حديث آخر يف ذلك قال االمام أمحد
يا رسول اهللا ادع اهللا أن : أن رجال ضريرا أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: ثابت حيدث عن عثمان بن حنيف

  إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل آلخرتك، وإن شئت دعوت لك: يعافيين، فقال
__________  

  .الضوى: الغنوي من الدالئل، ويف االصل) ١(
  .١٦٠/  ٦ي يف الدالئل رواه البيهق) ٢(
  .٨٧/  ٢ونقله عنه السيوطي يف اخلصائص  ١٥٩/  ٦أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة ج ) ٣(
  .واملديين هو اخلطمي: اخلطمي قال: يف رواية البيهقي) ٤(
  .عامر وهو حتريف: يف البيهقي) ٥(

يتوضأ ويصلي ركعتني، وأن يدعو هبذا فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن : ال، بل ادع اهللا يل، قال: قال
  اللهم إين إسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة، يا حممد إين أتوجه بك يف حاجيت: الدعاء

  .هذه فتقضي وتشفعين فيه وتشفعه يف
  .فكان يقول هذا مرارا: قال

  .ففعل الرجل فربأ: أحسب أن فيها أن تشفعين فيه، قال: مث قال بعد
  .د أيضا عن عثمان بن عمرو بن شعبة بهوقد رواه أمح

  .اللهم شفعه يف، ومل يقل االخرى، وكأهنا غلط من الراوي واهللا أعلم: وقال
وهكذا رواه الترمذي والنسائي عن حممود بن غيالن، وابن ماجة عن أمحد بن منصور بن سيار، كالمها عن عثمان 

  .بن عمرو
  .ن حديث أيب جعفر اخلطميحسن صحيح غريب ال نعرفه إال م: وقال الترمذي

مث رواه أمحد أيضا عن مؤمل بن محاد بن سلمة بن أيب جعفر اخلطمي عن عمارة بن خزمية عن عثمان بن حنيف 
  .فذكر احلديث

  .وهكذا رواه النسائي عن حممد بن معمر عن حبان عن محاد بن سلمة به
بن هشام، عن أبيه، عن أيب جعفر، عن أيب أمامة بن مث رواه النسائي عن زكريا بن حيىي عن حممد بن املثىن، عن معاذ 

وهذه الرواية ختالف ما تقدم، ولعله عند أيب جعفر اخلطمي من * سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف 
حديث يعقوب بن سفيان عن أمحد بن شبيب، عن ) ٢(وقد روى البيهقي واحلاكم من ) * ١(الوجهني واهللا أعلم 

، عن روح بن القاسم، عن أيب جعفر املديين، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه سعيد احلنطيب، عن أبيه
يا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجاءه رجل ضرير، فشكا إليه ذهاب بصره، فقال: عثمان بن حنيف قال



فتوضأ مث صل ركعتني مث رسول اهللا ليس يل قائد، وقد شق علي، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ائت امليضأة 
اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة، يا حممد إين أتوجه بك إىل ريب فينجلي بصري، اللهم : قل

  .فشفعه يف وشفعين يف نفسي
ورواه : قال البيهقي* فو اهللا ما تفرقنا، وال طال احلديث بنا حىت دخل الرجل كأنه مل يكن به ضر قط : قال عثمان

  ).٣(يضا هشام الدستوائي عن أيب جعفر عن أيب أمامة بن سهل عن عمه عثمان بن حنيف أ
  ثنا حممد بن بشر، ثنا عبد العزيز بن عمر، حدثين رجل من بين: حديث آخر قال أبو بكر بن أيب شيبة

__________  
 ٣٥٧٨لدعوات حديث ، وأخرجه الترمذي يف سننه يف ا١٣٨/  ٤أخرجه االمام أمحد من طرقه يف مسنده ج ) ١(

  .وابن ماجة يف الصالة عن أمحد بن منصور بن سيار) ٥٦٩/  ٥(ص 
من حديث أيب حممد بن عبد العزيز بن عبد الرمحن الريايل مبكة، حدثنا حممد بن علي بن : ورواه يف الدالئل) ٢(

أبو عبد اهللا  -طي واحلب) ويف االصل احلنطيب حتريف(يزيد الصائغ، حدثنا أمحد بن شبيب بن سعيد احلبطي، 
ومتيم هو احلارث بن عمرو، واحلارث هو احلبط والنسبة إليه  -ينسب إىل احلبطات وهو بطن من متيم  -البصري 

  .احلبطي بكسر الباء
  .كما يف اللباب

ومل " فذكره بطوله : " ، وأشار إىل رواية يعقوب بن سفيان عن احلبطي وقال١٦٧/  ٦رواه يف الدالئل ج ) ٣(
  .بيهقي يف الدالئليروه ال

حدثها أن أباه خرج إىل رسول ) ٢(عن خاله أو أن خاله أو خاهلا حبيب بن مريط ) ١(سالمان وبين سعد عن أبيه 
ما أصابك ؟ فقال كنت أرعى مجال يل : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعيناه مبيضتان ال يبصر هبما شيئا أصال، فسأله

فنفث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عينيه فأبصر، فرأيته : قال فوقعت رجلي على بطن حية فأصبت ببصري،
  .وإنه ليدخل اخليط يف االبرة وإنه البن مثانني سنة، وإن عينيه ملبيضتان

وقد مضى يف هذا املعىن حديث قتادة بن النعمان : وغريه يقول، حبيب بن مدرك، قال: كذا يف كتابه: قال البيهقي
وقد تقدم ذلك : دقته فردها رسول اهللا إىل موضعها، فكان ال يدري أيهما أصيبت، قلتأنه أصيبت عينه فسالت ح

 -وقد انكسر ساقه  -يف غزوة أحد، وقد ذكرنا يف مقتل أيب رافع مسحه بيده الكرمية على رجل جابر بن عتيك 
وقد احترقت يده  -أنه صلى اهللا عليه وسلم مسح يد حممد بن حاطب : فربأ من ساعته، وذكر البيهقي بإسناده

  ).٣(فربأ من ساعته، وأنه عليه السالم نفث يف كف شرحبيل اجلعفي فذهبت من كفه سلعة كانت به  -بالنار 
  .وتقدم يف غزوة خيرب تفله يف عيين علي وهو أرمد فربأ: قلت

ح أنه قال ويف الصحي* وروى الترمذي عن علي حديثه يف تعليمه عليه السالم ذلك الدعاء حلفظ القرآن فحفظه 
فبسطته فلم أنس شيئا من مقالته : من يبسط رداءه اليوم فإنه ال ينسى شيئا من مقاليت، قال: اليب هريرة ومجاعة

  .ويف غريه فاهللا أعلم: كان ذلك حفظا من أيب هريرة لكل ما مسعه منه يف ذلك اليوم، وقيل: فقيل: تلك
  .ودعا لسعد بن أيب وقاص فربأ

  لعمه أيب طالب يف مرضة مرضها وطلب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو له ربهوروى البيهقي أنه دعا 
  .فدعا له فربأ من ساعته

  .واالحاديث يف هذا كثرية جدا يطول استقصاؤها



وقد أورد البيهقي من هذا النوع كثريا طيبا أشرنا إىل أطراف منه وتركنا أحاديث ضعيفة االسناد واكتفينا مبا وردنا 
  .ا تركنا وباهللا املستعانعم

حديث آخر ثبت يف الصحيحني من حديث زكريا بن أيب زائدة، زاد مسلم واملغرية كالمها عن شراحيل الشعيب، 
  .أنه كان يسري على مجل قد أعيا: عن جابر بن عبد اهللا

  .فأراد أن يسيبه
يسر مثله، ويف رواية فما زال بني يدي  فلحقين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فضربه ودعا يل، فسار سريا مل: قال

قد أصابته بركتك يا رسول : كيف ترى مجلك ؟ فقلت: االبل قدامها حىت كنت أحبس خطامه فال أقدر عليه، فقال
، واختلف الرواة يف مقدار مثنه على روايات كثرية، )٤(اهللا، مث ذكر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اشتراه منه 

النه إىل املدينة، مث ملا قدم املدينة جاءه باجلمل فنقده مثنه وزاده مث أطلق له اجلمل أيضا، احلديث وأنه استثىن مح
  .بطوله

__________  
  .عن أمه: يف رواية البيهقي عنه) ١(
  ).١٧٣/  ٦: الدالئل(
  .فويك: يف البيهقي) ٢(

  .ديثوذكر احل...قال ابن عبد الرب يف االستيعاب يف ترمجته فويك هكذا بالواو
  .١٧٩و  ١٧٦و  ١٧٤/  ٦راجع اخلربين يف دالئله ) ٣(
  ).٤(أخرجه البخاري يف الشروط، باب ) ٤(

  .٢١باب  -ومسلم يف املساقاة 
١٢٢٢/  ٣.  

حديث آخر روى البيهقي واللفظ له، وهو يف صحيح البخاري من حديث حسن بن حممد املروزي، عن جرير بن 
  .الكحازم، عن حممد بن سريين عن أنس بن م

  .فزغ الناس: قال
فركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرسا اليب طلحة بطيئا مث خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون 

  .خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).١(لن تراعوا إنه لبحر، قال فو اهللا ما سبق بعد ذلك اليوم : فقال

  حديث آخر
حامد بن حممد اهلروي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حممد بن عبد اهللا الرقاشي، أنا أبو بكر القاضي، أنا : قال البيهقي

غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا : ثنا رافع بن سلمة بن زياد، حدثين عبد اهللا بن أيب اجلعد، عن جعيل االشجعي، قال
لناس، فلحقين رسول فكنت يف أخريات ا: ضعيفة، قال) ٢(عليه وسلم يف بعض غزواته وأنا على فرس يل عجفاء 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فرفع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خمفقة : يا رسول اهللا عجفاء ضعيفة، قال: سر يا صاحب الفرس، فقلت: وقال

فلقد رأيتين أمسك برأسها أن تقدم الناس، ولقد بعت من بطنها باثين : اللهم بارك له، قال: معه فضرهبا هبا وقال
ورواه النسائي عن حممد بن رافع، عن حممد بن عبد اهللا الرقاشي فذكره، وهكذا رواه أبو بكر بن ) * ٣( عشر ألفا



وقال البخاري يف * أيب خيثمة، عن عبيد بن يعيش عن زيد بن اخلباب، عن رافع بن سلمة االشجعي فذكره 
  .بن أيب اجلعد أخي سامل عن جعيل فذكره حدثين أيب عبد اهللا: وقال رافع بن زياد بن اجلعد بن أيب اجلعد: التاريخ

أنا أبو احلسني بن الفضل القطان ببغداد، أنا أبو سهل بن زياد القطان، ثنا حممد بن شاذان : حديث آخر قال البيهقي
: ، ثنا مروان بن معاوية، عن يزيد بن كيسان، عن أيب حازم عن أيب هريرة قال)٤(اجلوهري، حدثنا زكريا بن عدي 

هال نظرت إليها فإن يف أعني االنصار شيئا : إين تزوجت امرأة، فقال: ىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالجاء رجل إ
كأهنم ينحتون الذهب والفضة من عرض هذه : على كم تزوجتها ؟ فذكر شيئا، قال: قد نظرت إليها، قال: ؟ قال
فبعث بعثا إىل بين عبس وبعث الرجل فيهم،  ما عندنا اليوم شئ نعطيكه، ولكن سأبعثك يف وجه تصيب فيه،: اجلبال

  فناوله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده كاملعتمد: يا رسول اهللا أعيتين ناقيت أن تنبعث، قال: فأتاه فقال
__________  

  .١٢٢/  ٦وأخرجه البخاري يف اجلهاد فتح الباري  ١٥٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .يف املوضعني وهو حتريف والثواب ما أثبتناه عجفاء وهي اهلزيلةجعفاء : يف الدالئل) ٢(
  .١٥٣/  ٦أخرجه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

  .٤٣٧/  ٢والنسائي يف السنن الكربى، انظر حتفة االشراف للمزي  ٢٤٨/  ٢/  ١والبخاري يف التاريخ الكبري 
  .بن الصلت التيمي أبو حيىي، نزيل بغدادبن علي، والصواب ما أثبتناه وهو زكريا بن عدي : يف الدالئل) ٤(

  ).١(والذي نفسي بيده لقد رأيتها تسبق به القائد : عليه للقيام، فأتاها فضرهبا برجله، قال أبو هريرة
  .رواه مسلم يف الصحيح عن حيىي بن معني عن مروان

مد بن يعقوب، ثنا أبو أمحد حممد ، أنا أبو عبد اهللا حم)٢(أنا أبو بكر بن أيب إسحق املزين : حديث آخر قال البيهقي
، أنا االعمش عن جماهد أن رجال اشترى بعريا فاتى رسول اهللا صلى اهللا )٣(بن عبد الوهاب، أنا أبو جعفر بن عون 

اللهم بارك له فيه، فلم يلبث إال يسريا أن : إين اشتريت بعريا فادع اهللا أن يبارك يل فيه، فقال: عليه وسلم فقال
إين اشتريت بعريا فادع اهللا أن يبارك يل : بعريا آخر فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال نفق، مث اشترى

: اللهم بارك له فيه، فلم يلبث حىت نفق، مث اشترى بعريا آخر فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: فيه، فقال
اللهم امحله عليه، : ما فادع اهللا أن حيملين عليه، فقاليا رسول اهللا قد اشتريت بعريين فدعوت اهللا أن يبارك يل فيه

  .فمكث عنده عشرين سنة
  .قال البيهقي، وهذا مرسل ودعاؤه عليه السالم صار إىل أمر اآلخرة يف املرتني االوليني

سعد  أنا أبو عبد الرمحن السلمي، أنا إمساعيل بن عبد اهللا امليكايل، ثنا علي بن: حديث آخر قال احلافظ البيهقي
العسكري، أنا أبو أمية عبد اهللا بن حممد بن خالد الواسطي، ثنا يزيد بن هرون، أنا املستلم بن سعيد، ثنا خبيب بن 

أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أنا : عبد الرمحن بن خبيب بن أساف عن أبيه عن جده خبيب بن أساف قال
ال، قال فإنا ال : أسلمتم ؟ قلنا: ن نشهد معك مشهدا، قالإنا نشتهي أ: ورجل من قومي يف بعض مغازيه فقلنا
فأسلمنا، وشهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأصابتين ضربة على : نستعني باملشركني على املشركني، قال

عاتقي فجافتين، فتعلقت يدي، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتفل فيها وألزقها، فالتأمت وبرأت وقتلت 
ال : ال عدمت رجال وشحك هذا الوشاح، فأقول: الذي ضربين، مث تزوجت ابنة الذي قتلته وضربين، فكانت تقول

  عدمت
وقد روى االمام أمحد هذا احلديث عن يزيد بن هارون بإسناده مثله ومل يذكر ) * ٤(رجال أعجل أباك إىل النار 



  .فتفل فيها فربأت
__________  

  ).١٠٤٠/  ٢(ص ) ٧٥(ومسلم يف النكاح حديث  ١٥٤/  ٦ئل رواه البيهقي يف الدال) ١(
  .املزكي: ١٥٤/  ٦يف الدالئل ) ٢(
جعفر بن عوف، والصواب جعفر بن عون وهو ابن جعفر بن عمرو بن حريث املخزومي من : يف الدالئل) ٣(

  ).٩١/  ١٣١/  ١تقريب التهذيب (التاسعة 
عن  ٤١٨/  ١ونقله يف االصابة  ٤٥٤/  ٣مام أمحد يف املسند وأخرجه اال ١٧٨/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(

  .أمحد بن منيع
تأخر اسالمه إىل أن خرج النيب صلى اهللا عليه وآله إىل بدر فلحقه يف الطريق فأسلم : قال الواقدي يف خبيب

  .وشهدها وما بعدها، ومات يف خالفة عمر بن اخلطاب

هاشم بن القاسم، عن ورقاء بن عمر السكري، عن : النضر من حديث أيب) ١(حديث آخر ثبت يف الصحيحني 
أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلالء فوضعت له وضوءا فلما خرج : عبد اهللا بن أيب يزيد عن ابن عباس، قال

وروى البيهقي عن احلاكم وغريه عن االصم * اللهم فقهه يف الدين : ابن عباس، قال: من صنع هذا ؟ قالوا: قال
عن زهري، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن ) ٣(عن احلسن بن موسى االشيب ) ٢(عباس الدورقي  عن

مث  -منكيب، شك سعيد : أو قال -جبري عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضع يده على كتفي 
ه صلى اهللا عليه وسلم هذه الدعوة يف ابن ، وقد استجاب اهللا لرسول)٤(اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل : قال

عمه، فكان إماما يهتدى هبداه ويقتدى بسناه يف علوم الشريعة، وال سيما يف علم التأويل وهو التفسري، فإنه انتهت 
  .إليه علوم الصحابة قبله، وما كان عقله من كالم ابن عمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما : قال عبد اهللا بن مسعود: عن مسروق قالوقد قال االعمش عن أيب الضحى 
  عاشره أحد

  ).٥(نعم ترمجان القرآن ابن عباس : منا، وكان يقول هلم
هذا وقد تأخرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد اهللا بن مسعود ببضع وثالثني سنة، فما ظنك مبا حصله بعده يف هذه 

خطب الناس ابن عباس يف عشية عرفة ففسر هلم سورة البقرة، أو قال : أصحابه أنه قالاملدة ؟ وقد روينا عن بعض 
  .سورة، ففسرها تفسريا لو مسعه الروم والترك والديلم السلموا، رضي اهللا عنه وأرضاه
، فكان كذلك حىت روى )٦(حديث آخر ثبت يف الصحيح أنه عليه السالم دعا النس بن مالك بكثرة املال والولد 

مسع أنس من النيب : قلت اليب العالية: ترمذي عن حممود بن غيالن، عن أيب داود الطيالسي، عن أيب خلدة، قالال
خدمه عشر سنني ودعا له، وكان له بستان حيمل يف السنة الفاكهة مرتني، وكان فيه : صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال
  ).٧(رحيان جيئ منه ريح املسك 
  لدوقد روينا يف الصحيح أنه و

__________  
  .، ومسلم عن زهري بن حرب عن أيب بكر بن أيب النضر٢٤٤/  ١فتح الباري  ١٠البخاري يف الوضوء باب ) ١(
  .الدوري: يف الدالئل) ٢(
  .من الدالئل، ويف االصل االسيب) ٣(



االسناد وهذا حديث صحيح : " وقال ٥٣٤/  ٣، واحلاكم يف املستدرك ١٩٢/  ٦أخرجه البيهقي يف الدالئل ) ٤(
  ".ومل خيرجاه 
  .صحيح: وقال الذهيب

  .٥٣٧/  ٣احلديث رواه احلاكم يف املستدرك ) ٥(
  .١٩٢٩/  ٤ص  ١٤٣ومسلم يف فضائل الصحابة ح  ٦٣٤٤و  ٦٣٣٤رواه البخاري يف الدعوات ح ) ٦(
  .وقال هذا حديث حسن ٦٨٣/  ٥ص  ٣٨٣٣كتاب املناقب ح  -صحيح الترمذي ) ٧(

اللهم أطل عمره، فعمر مائة، : أنه صلى اهللا عليه وسلم، قال: ة أو ما ينيف عليها، ويف روايةله لصلبه قريب من مائ
وقد دعا صلى اهللا عليه وسلم الم سليم واليب طلحة يف غابر ليلتهما، فولدت له غالما مساه رسول اهللا صلى اهللا 

وثبت يف صحيح مسلم * يف الصحيح عليه وسلم عبد اهللا، فجاء من صلبه تسعة كلهم قد حفظ القرآن، ثبت ذلك 
  أنه سأل من رسول اهللا: عن أيب هريرة) ١(من حديث عكرمة بن عمار عن أيب كثري الغربي 

صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو المه فيهديها اهللا فدعا هلا، فذهب أبو هريرة فوجد أمه تغتسل خلف الباب فلما 
مدا رسول اهللا، فجعل أبو هريرة يبكي من الفرح، مث ذهب أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حم: فرغت قالت

  .فأعلم بذلك رسول اهللا، وسأل منه أن يدعو هلما أن حيببهما اهللا إىل عباده املؤمنني فدعا هلما، فحصل ذلك
فليس مؤمن وال مؤمنة إال وهو حيبنا، وقد صدق أبو هريرة يف ذلك رضي اهللا عنه وأرضاه، ومن : قال أبو هريرة

م هذه الدعوة أن اهللا شهر ذكره يف أيام اجلمع حيث يذكره الناس بني يدي خطبة اجلمعة، وهذا من التقييض متا
  .القدري والتقدير املعنوي

وثبت يف الصحيح أنه عليه السالم، دعا لسعد بن أيب وقاص وهو مريض فعويف، ودعا له أن يكون جماب الدعوة، 
  .كان كذلك، فنعم أمري السرايا واجليوش كاناللهم أجب دعوته، وسدد رميته، ف: فقال

وقد دعا على أيب سعدة أسامة بن قتادة حني شهد فيه بالزور بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفنت، فكان ذلك، 
وثبت يف صحيح البخاري وغريه أنه ) ٢(شيخ كبري مفتون أصابتين دعوة سعد : فكان إذا سئل ذلك الرجل يقول

لم دعا للسائب بن يزيد ومسح بيده على رأسه فطال عمره حىت بلغ أربعا وتسعني سنة وهو تام صلى اهللا عليه وس
وقال ) * ٣(القامة معتدل، ومل يشب منه موضع أصابت يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومتع حبواسه وقواه 

قال يل رسول : د االنصاري، قالثنا جرير بن عمري، ثنا عروة بن ثابت ثنا علي بن أمحد، حدثين أبو زي): ٤(أمحد 
 -فبلغ بضعا ومائة : اللهم مجله وأدم مجاله قال: ادن مين، فمسح بيده على رأسي مث قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وما يف حليته بياض إال نبذة يسرية، ولقد كان منبسط الوجه مل ينقبض وجهه حىت مات -يعين سنة 
  قال السهيلي إسناد صحيح

__________  
من مسلم، وهو أبو كثري السحيمي اليمامي االعمى، قيل هو يزيد بن عبد الرمحن وقيل يزيد بن عبد اهللا بن ) ١(

  .أذينة أو ابن غفيلة، ويف نسخ البداية املطبوعة أبو كثري العنربي حتريف
  ).١٩٣٨(ص ) ١٥٨(واحلديث رواه مسلم يف فضائل الصحابة ح 

  .عن موسى عن أيب عوانة ٢٣٦/  ٢الباري  رواية البخاري يف االذان فتح) ٢(
  .٣٣٥/  ١ومسلم يف الصالة عن اسحاق بن ابراهيم 

  .١٨٢٣ص  ١١١ومسلم يف الفضائل ح  ٥٦١و  ٥٦٠/  ٦انظر البخاري يف املناقب فتح الباري ) ٣(



  واهليثمي يف
  ".وىل السائب، وهو ثقة أخرجه الطرباين يف الكبري، ورجال الكبري رجال الصحيح غري عطاء م: " الزوائد وقال

ثنا ) اليشكري(عزرة االنصاري ثنا علباء بن أمحد : ثنا حرمي بن عمارة، قال حدثين: ٧٧/  ٥يف مسند أمحد ) ٤(
وهو عمرو بن أخطب االنصاري اخلزرجي املدين االعرج من مشاهري الصحابة الذين نزلوا البصرة، غزا ...(أبو زيد

  ).مع النيب ثالث عشرة غزوة

  .موصول
  .ولقد أورد البيهقي هلذا نظائر كثرية يف هذا املعىن، تشفي القلوب، وحتصل املطلوب

  .-هو ابن سليمان  -ثنا عبد االعلى، ثنا معتمر : حدثنا عارم، ثنا معتمر، وقال حيىي بن معني: وقد قال االمام أمحد
فمر رجل يف : ه الذي مات فيه، قالكنت عند قتادة بن ملحان يف موضع: مسعت أيب حيدث عن أيب العالء قال: قال

وكنت : كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد مسح وجهه، قال: فرأيته يف وجهه قتادة، وقال: مؤخر الدار، قال
  ).١(قبل ما رأيته إال ورأيت كأن على وجهه الدهان 

عليه ذلك الدرع من  أنه عليه السالم دعا لعبد الرمحن بن عوف بالربكة حني رأى) ٢(وثبت يف الصحيحني 
الزعفران الجل العرس، فاستجاب اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم ففتح له يف املتجر واملغامن حىت حصل له مال 

  .جزيل حبيث إنه ملا مات صوحلت امرأة من نسائه االربع عن ربع الثمن على مثانني ألفا
عن عروة بن أيب اجلعد املازين، أن رسول اهللا صلى  وثبت يف احلديث من طريق شبيب بن غرقد أنه مسع احلي خيربون

: اهللا عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى به شاتني وباع إحدامها بدينار وأتاه بشاة ودينار، فقال له
  ).٣(فدعا له بالربكة يف البيع، فكان لو اشترى التراب لربح فيه : بارك اهللا لك يف صفقة ميينك، ويف رواية

ثنا عبد اهللا بن يوسف، أنا ابن وهب، ثنا سعيد بن أيب أيوب عن أيب عقيل أنه كان خيرج به جده : وقال البخاري
أشركنا يف بيعك فإن رسول اهللا : عبد اهللا بن هشام إىل السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبري وابن عمر فيقوالن

  ).٤(رمبا أصاب الراحلة كما هي فبعث هبا إىل املنزل صلى اهللا عليه وسلم قد دعا لك بالربكة فيشركهم، ف
  ، ثنا)٥(أنا أبو سعد املاليين، أنا ابن عدي، ثنا علي بن حممد بن سليمان احلليمي : وقال البيهقي

حممد بن يزيد املستملي، ثنا شبابة بن عبد اهللا، ثنا أيوب بن سيار عن حممد بن املنكدر، عن جابر عن أيب كرب عن 
أين الناس ؟ : أذنت يف غداة باردة، فخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم ير يف املسجد واحدا، فقال :بالل قال
تفرد به أيوب بن سيار، : مث قال البيهقي* اللهم أذهب عنهم الربد، فرأيتهم يتروحون : منعهم الربد، فقال: فقلت

  ).٦(ونظريه قد مضى يف احلديث املشهور عن حذيفة يف قصة اخلندق 
__________  

  .٢٢٥/  ٣وانظر االصابة  ٢١٧/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .باب الصداق) ١٢(عن محاد بن زيد ومسلم يف النكاح  ٥٦يف البخاري يف النكاح باب ) ٢(
وعزاه للبيهقي واليب نعيم وقد  ١٦٩/  ٢ونقله السيوطي يف اخلصائص  ٢٢٠/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

  .٣٩٥دالئله ص  رواه يف
من  ٢٢٣/  ٦والبيهقي يف الدالئل  ١٥١/  ١١فتح الباري  ٦٣٥٣أخرجه البخاري يف الدعوات حديث ) ٤(

  .طريق حممد بن إمساعيل



  .احلليب: يف الدالئل) ٥(
  .٢٢٤/  ٦: رواه البيهقي يف الدالئل) ٦(

عن حممد بن عبد اهللا ) ١(عبد اهللا  أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنا عبد العزيز بن: حديث آخر قال البيهقي
أنا أبو إمساعيل الترمذي حممد بن إمساعيل، ثنا عبد العزيز بن عبد اهللا االويسي، ثنا علي بن  -إمالء  -االصبهاين 

أيب علي اللهيب، عن أيب ذئب عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خرج وعمر بن اخلطاب 
يا رسول اهللا، إين امرأة مسلمة حمرمة ومعي زوج يل يف بييت مثل املرأة، فقال هلا : رأة، فقالتمعه، فعرضت له ام

ما تقول يف امرأتك يا عبد اهللا ؟ : ادعي يل زوجك، فدعته وكان خرازا، فقال له: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
احدة يف الشهر، فقال هلا رسول اهللا جاء مرة و: والذي أكرمك ما جف رأسي منها، فقالت امرأته: فقال الرجل

  :صلى اهللا عليه وسلم
ادنيا رؤوسكما، فوضع جبهتها على جبهة زوجها مث : نعم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أتبغضينه ؟ قالت

 مث مر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسوق النمط ومعه عمر* اللهم ألف بينهما وحبب أحدمها إىل صاحبه : قال
بن اخلطاب فطلعت املرأة حتمل أدما على رأسها، فلما رأت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طرحته وأقبلت فقبلت 

والذي أكرمك ما طارف وال تالد أحب إيل منه، فقال رسول اهللا : كيف أنت وزوجك ؟ فقالت: رجليه، فقال
تفرد به علي : قال أبو عبد اهللا* نك رسول اهللا وأنا أشهد أ: أشهد أين رسول اهللا، فقال عمر: صلى اهللا عليه وسلم

  .بن أيب اللهيب وهو كثري الرواية للمناكري
إال أنه مل  -يعين هذه القصة  -وقد روى يوسف بن حممد بن املنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد اهللا : قال البيهقي

  .يذكر عمر بن اخلطاب
ة، ثنا محاد بن سلمة، ثنا علي بن زيد بن جدعان، عن أيب ثنا كامل بن طلح: حديث آخر قال أبو القاسم البغوي

أن رجال ولد له غالم فأتى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدعا له بالربكة وأخذ جببهته فنبتت شعرة : الطفيل
 يف جبهته كأهنا هلبة فرس، فشب الغالم، فلما كان زمن اخلوارج أجاهبم فسقطت الشعرة عن جبهته، فأخذه أبوه

أمل تر إىل بركة رسول اهللا صلى اهللا عليه : فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له: فحبسه وقيده خمافة أن يلحق هبم، قال
  .فرد اهللا تلك الشعرة إىل جبهته إذ تاب: وسلم وقعت ؟ فلم نزل به حىت رجع عن رأيهم، قال

، )٢(سامة الكليب، عن سريج بن مسلم وقد وراه احلافظ أبو بكر البيهقي عن احلاكم وغريه عن االصم عن أيب أ
فراس : عن أيب حيىي إمساعيل بن إبراهيم التيمي، حدثين سيف بن وهب عن أيب الطفيل أن رجال من بين ليث يقال له

بن عمرو أصابه صداع شديد فذهب به أبوه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأجلسه بني يديه، وأخذ جبلدة بني 
  عينيه

__________  
يف ) ٢...(أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، حدثنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا االصبهاين: ٢٢٨/  ٦يف الدالئل ) ١(

  .شريح بن مسلمة: ٢٣٠/  ٦الدالئل 

  فنبتت يف موضع أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شعرة، وذهب عنه الصداع فلم) ١(فجذهبا حىت تبعصت 
  .يصدع

  .يف الشعرة كنحو ما تقدم وذكر بقية القصة



حدثنا هاشم بن القاسم احلراين، ثنا يعلى بن االشدق، مسعت عبد اهللا بن : حديث آخر قال احلافظ أبو بكر البزار
بلغنا : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنشدته من قويل: قال -يعين اجلعدي  -حراد العقيلي، حدثين النابغة 

أجل إن : أي اجلنة، قال: قلت: نا لنرجو فوق ذلك مظهرا قال أين املظهر يا أبا ليلى ؟ قالوإ* السماء عفة وتكرما 
بوادر حتمى صفوه أن يكدرا وال خري يف * وال خري يف حلم إذا مل يكن له : أنشدين، فأنشدته من قويل: شاء اهللا، قال

هكذا رواه البزار إسنادا * ضض اهللا فاك أحسنت ال يف: حليم إذا ما أورد االمر أصدرا قال* جهل إذا مل يكن له 
أخربنا أبو عثمان سعيد بن حممد بن حممد بن عبدان، أنا أبو : ومتنا، وقد رواه احلافظ البيهقي من طريق أخرى فقال

بكر بن حممد بن املؤمل، ثنا جعفر بن حممد بن سوار، ثنا إمساعيل بن عبد اهللا بن خالد السكري الرقي، حدثين يعلى 
أنشدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذا الشعر، : يقول -نابغة بين جعدة  -مسعت النابغة : شدق قالبن اال
أين املظهر يا أبا ليلى ؟ ]: إىل : يل[ وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال ) * ٢(بلغنا السما جمدنا وتراثنا : فأعجبه
  .اجلنة) ٣] (إىل : [ قلت
  .كذلك إن شاء اهللا: قال

حليم إذا ما أورد * بوادر حتمي صفوه أن يكدرا وال خري يف جهل إذا مل يكن له * يف حلم إذا مل يكن له وال خري 
فلقد رأيته أتى عليه نيف ومائة : أجدت ال يفضض اهللا فاك، قال يعلى: االمر أصدرا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

  عن عبد اهللا بن حراد وروي عن جماهد بن سليم: قال البيهقي* سنة وما ذهب له سن 
وإنا * بلغنا السماء عفة وتكرما : مسعين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أنشد من قويل: مسعت نابغة يقول

  لنرجو فوق ذلك مظهرا
__________  

  .تنقضت: يف الدالئل) ١(
  .جمدنا وثراءنا: يف رواية البيهقي) ٢(
  .ما بني معكوفني من الدالئل) ٣(

حديث آخر قال ) ١(فلقد رأيت سنه كأهنا الربد املنهل ما سقط له سن وال انفلت : قي مبعناه، قالمث ذكر البا
ثنا االصم، ثنا عباس الدوري، ثنا : بن يوسف أيب عمرو، قاال) ٢(أنا أبو بكر القاضي وأبو سعيد : احلافظ البيهقي

ن التيمي عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه علي بن حبر القطان، ثنا هشام بن يوسف، ثنا معمر، ثنا ثابت وسليما
اللهم أقبل بقلوهبم إىل طاعتك وحط من : مث قال -ال أدري بأيتهن بدأ  -وسلم، نظر قبل العراق والشام واليمن 

) * ٣(مث رواه عن احلاكم عن االصم عن حممد بن إسحق الصغاين عن علي بن حبر بن بري فذكره مبعناه * أوزارهم 
نظر رسول اهللا : ثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: اود الطيالسيوقال أبو د

اللهم أقبل بقلوهبم، مث نظر قبل : اللهم أقبل بقلوهبم، مث نظر قبل الشام فقال: صلى اهللا عليه وسلم قبل اليمن فقال
وهكذا وقع االمر، أسلم أهل اليمن قبل أهل ) * ٤(اللهم أقبل بقلوهبم، وبارك لنا يف صاعنا ومدنا : العراق فقال

الشام، مث كان اخلري والربكة قبل العراق، ووعد أهل الشام بالدوام على اهلداية والقيام بنصرة الدين إىل آخر االمر 
ال تقوم الساعة حىت يتحول خيار أهل العراق إىل الشام، ويتحول شرار أهل الشام إىل : وروى أمحد يف مسنده* 
  .لعراقا

  حدثين: فصل وروى مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة، عن زيد بن احلباب، عن عكرمة بن عمار
كل : إياس بن سلمة بن االكوع أن أباه حدثه أن رجال أكل عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشماله، فقال له



وقد رواه أبو داود ) * ٥(رفعها إىل فيه  فما: ال استطعت، ما مينعه إال الكرب، قال: ال أستطيع، قال: بيمينك، قال
  أبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الطيالسي عن عكرمة عن إياس عن أبيه قال

__________  
  .٢٣٣ - ٢٣٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(

  .عن البيهقي وأيب نعيم، وعزا رواية جماهد البن السكن ١٦٦/  ٢ونقله السيوطي يف اخلصائص 
  .وأبو سعيد بن أيب عمرو ٢٣٦/  ٦الدالئل  يف) ٢(
  .٢٣٦/  ٦روامها البيهقي يف الدالئل ) ٣(

  .وأحط من ورائهم: وحط من ورائهم، ويف رواية ابن بري: وفيه
رواه الطرباين يف الصغري واالوسط ورجاله رجال الصحيح غري علي بن : وقال ٥٧/  ١٠وذكره اهليثمي يف الزوائد 

  .حبر وهو ثقة
هذا حديث حسن صحيح : وقال أبو عيسى ٧٢٦/  ٥يف فضل اليمن ) باب(جه الترمذي يف املناقب أخر) ٤(

  .غريب ال نعرفه من حديث زيد بن ثابت إال من حديث عمران القطان
  .١٥٩٩/  ٣ص  ١٠٧باب ح  ١٣أخرجه مسلم يف االشربة ) ٥(

  .منده وأبو نعيم االصبهاين وابن ماكوالوقيل إن هذا الرجل هو بسر بن راعي العري االشجعي كما جاء عند ابن 

فما وصلت : ال استطعت، قال: ال أستطيع، قال: كل بيمينك، قال: بشر بن راعي العري وهو يأكل بشماله فقال
كنت ألعب مع الغلمان : وثبت يف صحيح مسلم من حديث شعبة عن أيب محزة عن ابن عباس قال* يده إىل فيه بعد 

عليه وسلم فاختبأت منه، فجاءين فحطاين حطوة أو حطوتني وأرسلين إىل معاوية يف  فجاء رسول اهللا صلى اهللا
: أتيته وهو يأكل، فقال: أتيته وهو يأكل، فأرسلين الثانية فأتيته وهو يأكل، فقلت: حاجة، فأتيته وهو يأكل، فقلت

بن علي، عن موسى بن  وقد روى البيهقي عن احلاكم، عن علي بن محشاد، عن هشام) * ١(ال أشبع اهللا بطنه 
كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول اهللا قد جاء : حدثين أبو عوانة عن أيب محزة، مسعت ابن عباس قال: إمساعيل
  ما جاء إال إيل، فذهبت فاختبأت على باب، فجاء فحطاين حطوة: فقلت
ه يأكل، فأتيت رسول اهللا إن: فذهبت فدعوته له فقيل: قال -وكان يكتب الوحي  -اذهب فادع يل معاوية : وقال

اذهب فادعه يل، فأتيته الثانية، فقيل إنه يأكل، فأتيت رسول اهللا : إنه يأكل، فقال: صلى اهللا عليه وسلم فقلت
وقد كان معاوية رضي اهللا عنه ال يشبع : ، قلت)٢(فما شبع بعدها : ال أشبع اهللا بطنه، قال: فأخربته فقال يف الثانية
: إنه كان يأكل يف اليوم سبع مرات طعاما بلحم، وكان يقول: لدعوة يف أيام إمارته، فيقالبعدها، ووافقته هذه ا

وقدمنا يف غزوة تبوك أنه مر بني أيديهم وهم يصلون غالم فدعا عليه فأقعد فلم يقم * واهللا ال أشبع وإمنا أعىي 
  .بعدها

لم يف كالم واختلج بوجهه، فقال رسول اهللا وجاء من طرق أوردها البيهقي أن رجال حاكى النيب صلى اهللا عليه وس
وقد ورد يف بعض الروايات أنه * كن كذلك، فلم يزل خيتلج ويرتعش مدة عمره حىت مات : صلى اهللا عليه وسلم

وقال مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد اهللا ) * ٣(احلكم بن أيب العاص، أبو مروان بن احلكم فاهللا أعلم 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة بين أمنار، فذكر احلديث يف الرجل الذي عليه ثوبان قد  خرجنا مع رسول: قال

ماله ؟ ضرب : خلقا، وله ثوبان يف القنية، فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلبسهما مث وىل، فقال رسول اهللا
يف سبيل اهللا، فقتل الرجل يف سبيل اهللا : سلميف سبيل اهللا، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و: اهللا عنقه، فقال الرجل



  .وقد ورد من هذا النوع كثري) * ٤(
وقد ثبت يف االحاديث الصحيحة بطرق متعددة عن مجاعة من الصحابة تفيد القطع كما سنوردها قريبا يف باب 

اجعل ذلك قربة له اللهم من سببته أو جلدته أو لعنته وليس لذلك أهال ف: فضائله صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  .تقربه هبا عندك يوم القيامة

  وقد قدمنا يف أول البعثة حديث ابن مسعود يف دعائه صلى اهللا عليه وسلم على أولئك النفر السبعة،
__________  

  .٢٠١٠/  ٤باب ص ) ٢٥(أخرجه مسلم يف كتاب الرب ) ١(
  .حطاين حطوة أي قفدين، يعين ضربه بيده وهي مبسوطة الكفني -
  .بو محزة هو أبو محزة عمران بن أيب عطاء القصاب وليس يف مسلم أبو محزة عن ابن عباس سواهأ -
  .٢٤٣/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .رواه البيهقي من طريق مالك بن دينار، وجزم أبو القاسم البغوي انه احلكم أيب مروان) ٣(
  .٢٤٤/  ٦ورواه البيهقي يف الدالئل ) ١(حديث  ٩١٠/  ٢أخرجه مالك يف املوطأ يف اللباس ص ) ٤(

الذين أحدهم أبو جهل بن هشام وأصحابه، حني طرحوا على ظهره عليه السالم سال اجلذور، وألقته عنه ابنته 
اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأيب جهل بن هشام، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، : فاطمة، فلما انصرف قال

فو الذي بعثه باحلق لقد رأيتهم صرعى يف القليب قليب : مسى بقية السبعة، قال ابن مسعود والوليد بن عتبة، مث
  .بدر، احلديث
  .وهو متفق عليه

كان : عن ثابت عن أنس بن مالك قال -يعين ابن املغرية  -حدثين هشام، ثنا سليمان : حديث آخر قال االمام أمحد
ان، وكان يكتب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فانطلق هاربا منا رجل من بين النجار قد قرأ البقرة وآل عمر

هذا كان يكتب حملمد، وأعجبوا به، فما لبث أن قصم اهللا عنقه فيهم، : فرفعوه وقالوا: حىت حلق بأهل الكتاب، قال
فحفروا له فواروه، فأصبحت االرض قد نبذته على وجهها، مث عادوا فحفروا له وواروه، فأصبحت االرض قد 

  .نبذته على وجهها فتركوه منبوذا
  .ورواه مسلم عن حممد بن راضي عن أيب النضر هاشم بن القاسم به

أن رجال كان يكتب للنيب صلى : حدثنا يزيد بن هرون، ثنا محيد عن أنس: طريق أخرى عن أنس قال االمام أمحد
 -يعين عظم  -رة وآل عمران عز فينا اهللا عليه وسلم وكان قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان الرجل إذا قرأ البق

عليما حكيما، فيقول له النيب صلى اهللا : غفورا رحيما، فيكتب: فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميلي عليه
: مسيعا بصريا، فيقول: عليما حكيما، فيكتب: اكتب كيف شئت، وميلي عليه: اكتب كذا وكذا فيقول: عليه وسلم

أنا أعلمكم مبحمد، وإين كنت ال : د ذلك الرجل عن االسالم فلحق باملشركني، وقالاكتب كيف شئت، قال فارت
فحدثين : إن االرض ال تقبله، قال أنس: أكتب إال ما شئت، فمات ذلك الرجل، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

قد : قالوا: هذا الرجل ما شأن: أبو طلحة أنه أتى االرض اليت مات فيها ذلك الرجل فوجده منبوذا، فقال أبو طلحة
  دفناه مرارا

  .وهذا على شرط الشيخني ومل خيرجوه) * ١(فلم تقبله االرض 
كان : ثنا أبو معمر، ثنا عبد الرزاق، ثنا عبد العزيز، عن أنس بن مالك قال: طريق أخرى عن أنس وقال البخاري



: ليه وسلم فعاد نصرانيا، وكان يقولرجل نصراين فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنيب صلى اهللا ع
ملا  -هذا فعل حممد وأصحابه : ال يدري حممد إال ما كتبت له، فأماته اهللا فدفنوه فأصبح وقد لفظته االرض، فقالوا

، فحفروا له فأعمقوا له يف االرض ما استطاعوا، فأصبحوا وقد لفظته -هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه 
  .س من الناس فألقوهاالرض، فعلموا أنه لي

__________  
  .١٢١ - ١٢٠/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(

باب املسائل اليت سئل عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأجاب عنها مبا يطابق احلق املوافق هلا يف الكتب 
دينة يسألوهنم عن أشياء يسألون املوروثة عن االنبياء قد ذكرنا يف أول البعثة ما تعنتت به قريش وبعتث إىل يهود امل

سلوه عن الروح، وعن أقوام ذهبوا يف الدهر فال يدري ما صنعوا، : عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالوا
وعن رجل طواف يف االرض بلغ املشارق واملغارب، فلما رجعوا سألوا عن ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

) * [ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب وما أوتيم من العلم إال قيال: * (اىلفأنزل اهللا عز وجل قوله تع
وأنزل سورة الكهف يشرح فيها خرب الفتية الذين فارقوا دين قومهم وآمنوا باهللا العزيز احلميد، ]  ٨٥: االسراء

قظهم اهللا بعد ثلثمائة سنة وتسع وأفردوه بالعبادة، واعتزلوا قومهم، ونزلوا غارا وهو الكهف، فناموا فيه، مث أي
سنني، وكان من أمرهم ما قص اهللا علينا يف كتابه العزيز، مث قص خرب الرجلني املؤمن والكافر، وما كان من أمرمها، 

ويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلو : * (مث ذكر خرب موسى واخلضر وما جرى هلما من احلكم واملواعظ، مث قال
  ، مث شرح، مث ذكر خربه وما وصل إليه من] ٨٣: الكهف) * [ عليكم منه ذكرا

املشارق واملغارب، وما عمل من املصاحل يف العامل، وهذا االخبار هو الواقع يف الواقع، وإمنا يوافقه من الكتب اليت 
أنزل بأيدي أهل الكتاب، ما كان منها حقا، وأما ما كان حمرفا مبدال فذاك مردود، فإن اهللا بعث حممدا باحلق، و

وأنزلنا : * (عليه الكتاب ليبني للناس ما اختلفوا فيه من االخبار واالحكام، قال اهللا تعاىل بعد ذكر التوراة واالجنيل
وذكرنا يف أول اهلجرة قصة ]  ٤٨املائدة ) * [ إليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة اجنفل الناس إليه فكنت فيمن  إسالم عبد اهللا بن سالم، وأنه قال ملا
أيها الناس، أفشوا : إن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما مسعته يقول): ١(اجنفل، فلما رأيت وجهه قلت 

  .السالم، وصلوا االرحام، وأطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا اجلنة بسالم
 صحيح البخاري وغريه من حديث إمساعيل بن عطية وغريه عن محيد عن أنس قصة سؤاله رسول اهللا صلى وثبت يف

ثالث ال يعلمهن إال نيب، ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل اجلنة ؟ وما ينزع الولد : اهللا عليه وسلم
أما أول أشراط الساعة : ين هبن جربيل آنفا، مث قالأخرب: إىل أبيه وإىل أمه ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فنار حتشر الناس من املشرق إىل املغرب، وأما أول طعام يأكله أهل اجلنة فزيادة كبد احلوت، وأما الولد فإذا سبق 
  ).٢(ماء الرجل ماء املرأة نزع الولد إىل أبيه، وإذا سبق ماء املرأة ماء الرجل نزع الولد إىل أمه 

  ه البيهقي عن احلاكم عن االصم، عنوقد روا
__________  

  .علمت: يف النسخة التيمورية) ١(
  .باب) ٥١(أخرجه البخاري يف مناقب االنصار ) ٢(

  .٢٧٢/  ٧فتح الباري 



: أمحد بن عبد اجلبار عن يونس بن بكري عن أيب معشر، عن سعيد املقربي، فذكر مسألة عبد اهللا بن سالم إال أنه قال
وأما السواد الذي يف القمر : لسواد الذي يف القمر، بدل أشراط الساعة، فذكر احلديث إىل أن قالفسأله عن ا

]  ١٢: االسراء) * [ وجعلنا الليل والنهار آيتني فمحونا آية الليل: * (فإهنما كانا مشسني فقال اهللا عز وجل
  ).١(إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا  أشهد أن ال إله: فالسواد الذي رأيت هو احملو، فقال عبد اهللا بن سالم

أمحد بن حممد بن  -أنا أبو زكريا حيىي بن إبراهيم املزكي، أنا أبو احلسن : حديث آخر يف معناه قال احلافظ البيهقي
ثنا عثمان بن سعيد، أنا الربيع بن نافع، أبو توبة، ثنا معاوية بن سالم عن زيد بن سالم أنه مسع أبا  -) ٢(عيدروس 

كنت قائما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءه : أخربين أبو أمساء الرحيب أن ثوبان حدثه قال: يقولسالم 
أال : قلت: مل تدفعين ؟ قال: السالم عليك يا حممد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، قال: حرب من أحبار اليهود، فقال

إن امسي الذي : به أهله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا مسيته بامسه الذي مساه: يا رسول اهللا ؟ قال: تقول
ينفعك شئ إن حدثتك ؟ : جئت أسألك، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مساين به أهلي حممد، فقال اليهودي

أين الناس يوم تبدل االرض غري االرض : سل، فقال له اليهودي: أمسع بأذين، فنكت بعود معه، فقال له: قال
فمن أول الناس إجازة ؟ : ، قال)٣(يف الظلمة دون اجلسر : السموات ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمو

وما غذاؤهم : زيادة كبد احلوت، قال: فما حتفتهم حني يدخلون اجلنة ؟ قال: فقراء املهاجرين، قال اليهودي: فقال
من عني فيها تسمى : فما شراهبم عليه ؟ قال: افها، قالينحر هلم ثور اجلنة الذي كان يأكل من أطر: على إثره ؟ قال
  .وجئت أسألك عن شئ ال يعلمه أحد من االرض إال نيب أو رجل أو رجالن: صدقتك، قال: سلسبيال، قال

ماء الرجل أبيض وماء املرأة أصفر، : جئت أسألك عن الولد، قال: أمسع بأذين، قال: ينفعك إن حدثتك ؟ قال: قال
: عال مين الرجل مين املرأة أذكرا بإذن اهللا، وإذا عال مين املرأة مين الرجل أنثا بإذن اهللا، فقال اليهوديفإذا اجتمعا ف

إنه سألين عنه وما أعلم شيئا منه حىت أتاين اهللا به : صدقت وإنك لنيب، مث انصرف، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
)٤.(  

عن أيب توبة الربيع بن نافع به، وهذا الرجل حيتمل أن يكون هو وهكذا رواه مسلم عن احلسن بن علي احللواين، 
  .عبد اهللا بن سالم، وحيتمل أن يكون غريه واهللا أعلم

__________  
  .٢٦٢ - ٢٦١/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  .عبدوس: يف الدالئل) ٢(
  .املراد به السراط: اجلسر) ٣(
  .وقال رواه مسلم ٢٦٤ - ٢٦٣/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٤(

  .باب) ٨(يف كتاب احليض 
  .٢٥٢/  ١ص  ٣٤حديث 

: حدثنا عبد احلميد بن هبرام، عن شهر بن حوشب، حدثين ابن عباس قال: حديث آخر قال أبو داود الطيالسي
ك يا رسول اهللا حدثنا عن خالل نسأل: حضرت عصابة من اليهود يوما عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالوا

سلوين عما شئتم، ولكن اجعلوا يل ذمة اهللا وما أخذ يعقوب على بنيه إن أنا حدثتكم : عنها ال يعلمها إال نيب، قال
أخربنا عن أربع خالل مث : لك ذلك، قال سلوا عما شئتم، قالوا: بشئ تعرفونه صدقا لتتابعين علي االسالم، قالوا

نفسه من قبل أن تنزل التوراة، وأخربنا عن ماء الرجل كيف نسألك، أخربنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على 



يكون الذكر منه حىت يكون ذكرا، وكيف تكون االنثى حىت تكون االنثى، وأخربنا عن هذا النيب يف النوم ومن 
 أنشدكم: فعليكم عهد اهللا لئن أنا حدثتكم لتتابعين، فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق، قال: وليك من املالئكة، قال

مرض مرضا شديدا طال سقمه فيه، فنذر  -يعقوب  -باهللا الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل 
هللا نذرا لئن شفاه اهللا من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الشراب إليه ألبان 

فأنشدكم اهللا : اللهم أشهد عليهم، قال: قال رسول اهللاللهم نعم، ف: االبل، وأحب الطعام إليه حلمان االبل ؟ قالوا
الذي ال إله إال هو، الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض، وأن ماء املرأة رقيق أصفر، 

املرأة ماء  فأيهما عال كان له الولد والشبه بإذن اهللا، وإن عال ماء الرجل ماء املرأة كان ذكرا بإذن اهللا، وإن عال ماء
وأنشدكم باهللا الذي ال إله : اللهم أشهد عليهم، قال: اللهم نعم، قال رسول اهللا: الرجل كان أنثى بإذن اهللا ؟ قالوا

: إال هو، الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن هذا النيب تنام عيناه وال ينام قلبه ؟ قالوا، اللهم نعم، قال
  اللهم أشهد
وليي جربيل عليه السالم، : نت اآلن حدثنا عن وليك من املالئكة فعندها جنامعك أو نفارقك، قالأ: عليهم، قالوا

فعندها نفارقك، لو كان وليك غريه من املالئكة لبايعناك وصدقناك، : ومل يبعث اهللا نبيا قط إال وهو وليه، فقالوا
قل من كان عدوا جلربيل فانه * (ل اهللا عز وجل إنه عدونا من املالئكة، فأنز: فما مينعكم أن تصدقوه ؟ قالوا: قال

  ).١(اآلية ) * فباءوا بغضب على غضب* (ونزلت ]  ٩٧: البقرة[ اآلية، ) * نزله على قلبك بإذن اهللا
حديث آخر قال االمام أمحد، ثنا يزيد، ثنا شعبة عن عمرو بن مرة، مسعت عبد اهللا بن سلمة حيدث عن صفوان بن 

ولقد آتينا موسى * (اذهب بنا إىل هذا النيب حىت نسأله عن هذه اآلية، : ال يهودي لصاحبهق: عسال املرادي، قال
  ال تقل له شيئا،: فقال]  ١٠١: االسراء) * [ تسع آيات بينات

__________  
 ٢٦٦/  ٦واخلرب أخرجه أبو داود الطيالسي يف مسنده وعنه نقله البيهقي يف الدالئل ج  ٩٠سورة البقرة اآلية ) ١(

  .من طريق يونس بن حبيب ٢٦٧ -

فانه لو مسعك لصارت له أربع أعني، فسأاله، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم ال تشركوا باهللا شيئا وال تسرقوا وال 
تزنوا وال تقتلوا النفس اليت حرم اهللا إال باحلق وال تسحروا وال تأكلوا الربا وال متشوا بربئ إىل ذي سلطان ليقتله 

وأنتم يا معشر يهود عليكم خاصة أو ال تعدوا  -شعبة الشاك  -ال تفروا من الزحف : صنة، أو قالوال تقذفوا حم
إن داود عليه السالم : فما مينعكما أن تتبعاين ؟ قاال: نشهد أنك نيب، قال: فقبال يديه ورجليه وقاال: يف السبت، قال

  ).١(ا يهود دعا أن ال يزال من ذريته نيب، وإنا خنشى إن أسلمنا أن تقتلن
حسن : وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير واحلاكم والبيهقي من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي

ويف رجاله من تكلم فيه، وكأنه اشتبه على الراوي التسع اآليات بالعشر الكلمات، وذلك أن : قلت* صحيح 
القدر بعدما خرجوا من ديار مصر وشعب بين إسرائيل حول الوصايا اليت أوصاها اهللا إىل موسى وكلمه هبا ليلة 

  الطور حضور، وهارون ومن معه وقوف على الطور أيضا، وحينئذ كلم اهللا موسى تكليما آمرا له هبذه
العشر كلمات، وقد فسرت يف هذا احلديث، وأما التسع اآليات فتلك دالئل وخوارق عادات أيد هبا موسى عليه 

 على يديه بديار مصر، وهي العصا واليد والطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم واجلدب السالم، وأظهرها اهللا
  .ونقص الثمرات، وقد بسطت القول على ذلك يف التفسري مبا فيه الكفاية

  .واهللا أعلم



خالصة من قل إن كانت لكم الدار اآلخرة عند اهللا * (فصل وقد ذكرنا يف التفسري عند قوله تعاىل يف سورة البقرة 
 ٩٤: البقرة) * [ ولن يتمنوه أبدا مبا قدمت أيديهم واهللا عليم بالظاملني* دون الناس فتمنوا املوت إن كنتم صادقني 

قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء هللا من دون الناس : * (ومثلها يف سورة اجلمعة وهي قوله]  ٩٥ -
]  ٧ - ٦: اجلمعة) * [ تمنونه أبدا مبا قدمت أيديهم واهللا عليم بالظاملنيوال ي* فتمنوا املوت إن كنتم صادقني 

وذكرنا أقوال املفسرين يف ذلك وأن الصواب أنه دعاهم إىل املباهلة وأن يدعو باملوت على املبطل منهم أو 
وهكذا دعا املسلمني، فنكلوا عن ذلك لعلمهم بظلم أنفسهم، وأن الدعوة تنقلب عليهم، ويعود وباهلا إليهم، 
فمن حاجك * (النصارى من أهل جنران حني حاجوه يف عيسى بن مرمي، فأمره اهللا أن يدعوهم إىل املباهلة يف قوله 

فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل 
قل * (وهكذا دعا على املشركني على وجه املباهلة يف قوله ]  ٦١ :آل عمران) * [ فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني

وقد بسطنا القول يف ذلك عند هذه اآليات يف كتابنا ]  ٧٥: مرمي) * [ من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن مدا
  .التفسري مبا فيه كفاية وهللا احلمد واملنة

__________  
 ٢٧٣٣والترمذي يف االستئذان حديث  ٣١٣/  ٥، ٣٣٩ - ٢٤٠ - ٢٣٩/  ٤أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ١(

  .٢٦٨/  ٦وأخرجه ابن ماجة يف االدب عن أيب بكر بن أيب شيبة ونقله البيهقي يف الدالئل 

  حديث آخر يتضمن اعتراف اليهود بانه رسول اهللا ويتضمن حتاكمهم ولكن بقصد منهم مذموم
هم اتبعوه، وإال فاحذروا ذلك، وقد ذمهم اهللا يف كتابه العزيز وذلك أهنم ائتمروا بينهم أنه إن حكم مبا يوافق هوا

كنت جالسا عند سعيد بن املسيب وعند : ثنا معمر عن الزهري قال: قال عبد اهللا بن املبارك* على هذا القصد 
قال : سعيد رجل وهو يوقره، وإذا هو رجل من مزينة، كان أبوه شهد احلديبية وكان من أصحاب أيب هريرة، قال

وقد زنا رجل منهم وامرأة  -كنت جالسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إذ جاء نفر من اليهود : أبو هريرة
اذهبوا بنا إىل هذا النيب فإنه نيب بعث بالتخفيف، فإن أفتانا حدا دون الرجم فعلناه : فقال بعضهم لبعض -

مرة عن الزهري، وإن أمرنا بالرجم عصيناه فقد عصينا واحتججنا عند اهللا حني نلقاه بتصديق نيب من أنبيائه، قال 
اهللا فيما كتب علينا من الرجم يف التوراة، فأتوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس يف املسجد يف أصحابه، 

إليهم يا أبا القاسم ما ترى يف رجل منا زنا بعد ما أحصن ؟ فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يرجع : فقالوا
شيئا، وقام معه رجال من املسلمني، حىت أتوا بيت مدراس اليهود فوجدوهم يتدارسون التوراة، فقال هلم رسول اهللا 

يا معشر اليهود، أنشدكم باهللا الذي أنزل التوراة على موسى، ما جتدون يف التوراة من : صلى اهللا عليه وسلم
لتجبية أن حيملوا اثنني على محار فيولوا ظهر أحدمها ظهر اآلخر، جنبيه، وا: العقوبة على من زنا إذا أحصن ؟ قالوا

وسكت حربههم وهو فىت شاب، فلما رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صامتا ألظ به النشدة، فقال : قال
فما أول ما : أما إذ نشدهتم فإنا جند يف التوراة الرجم على من أحصن، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: حربهم

زنا رجل منا ذو قرابة مبلك من ملوكنا، فأخر عنه الرجم، فزنا بعده آخر يف : ترخصتم أمر اهللا عز وجل ؟ فقال
ال واهللا ال نرمجه حىت يرجم فالنا ابن عمه، : أسرة من الناس فأراد ذلك امللك أن يرمجه فقام قومه دونه، فقالوا

فإين أحكم مبا حكم يف التوراة، فأمر : اهللا عليه وسلم فاصطلحوا بينهم على هذه العقوبة، فقال رسول اهللا صلى
إنا أنزلنا التوراة * (وبلغنا أن هذه اآلية نزلت فيهم : قال الزهري) * ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبما فرمجا 

عن ابن وله شاهد يف الصحيح ]  ٤٤: املائدة) * [ فيها هدى ونور حيكم هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا



يا أيها الرسول ال حيزنك الذين * (وقد ذكرنا ما ورد يف هذا السياق من االحاديث عند قوله تعاىل : عمر، قلت
  يسارعون يف الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومل تؤمن قلوهبم ومن الذين هادوا
) * [ إن أوتيتم هذا فخذوهمساعون للكذب مساعون لقوم آخرين مل يأتوك حيرفون الكلم عن مواضعه يقولون 

يعين اجللد والتحميم الذي اصطلحوا عليه وابتدعوه من عند أنفسهم، يعني إن حكم لكم حممد هبذا ]  ٤١: املائدة
ومن يرد اهللا * (، يعين وإن مل حيكم لكم بذلك فاحذروا قبوله، قال اهللا تعاىل ) *وإن مل تؤتوه فاحذروا* (فخذوه، 

  هللا شيئافتنته فلن متلك له من ا
__________  

  .٢٧٠ - ٢٦٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(

إىل أن ]  ٤٣: املائدة) * [ أولئك الذين مل يرد اهللا أن يطهر قلوهبم هلم يف الدنيا خزى وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم
فذمهم اهللا ) * مننيوكيف حيكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اهللا مث يتولون من بعد ذلك وما أولئك باملؤ* (قال 

تعاىل على سوء ظنهم وقصدهم بالنسبة إىل اعتقادهم يف كتاهبم، وأن فيه حكم اهللا بالرجم، وهم مع ذلك يعلمون 
  .صحته، مث يعدلون عنه إىل ما ابتدعوه من التحميم والتجبيه
املسيب أن أبا مسعت رجال من مزينة حيدث سعيد بن : وقد روى هذا احلديث حممد بن إسحاق عن الزهري قال

أنشدك باهللا وأذكرك أيامه عند بين : هريرة حدثهم فذكره، وعنده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البن صوريا
اللهم نعم، أما واهللا يا أبا القاسم : إسرائيل، هل تعلم أن اهللا حكم فيمن زنا بعد إحصانه بالرجم يف التوراة ؟ فقال

كنهم حيسدونك، فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأمر هبما فرمجا عند باب إهنم يعرفون أنك نيب مرسل، ول
يا أيها الرسول ال حيزنك * (مث كفر بعد ذلك ابن صوريا، فأنزل اهللا : مسجده يف بين متيم عند مالك بن النجار، قال

 حديث ابن عمري وغريه وقد ورد ذكر عبد اهللا بن صوريا االعور يف) * ١(اآليات ) * الذين يسارعون يف الكفر
  .بروايات صحيحة قد بيناها يف التفسري

ثنا ثابت عن أنس أن غالما يهوديا كان خيدم النيب صلى اهللا عليه وسلم فمرض : حديث آخر قال محاد بن سلمة
 عليه فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعوده، فوجد أباه عند رأسه يقرأ التوراة، فقال له رسول اهللا صلى اهللا

  :يا يهودي، أنشدك باهللا الذي أنزل التوراة على موسى، هل جتدون يف التوراة نعيت وصفيت وخمرجي ؟ فقال: وسلم
بلى واهللا يا رسول اهللا، إنا جند يف التوراة نعتك وصفتك وخمرجك، وإين أشهد أن ال إله إال اهللا : ال، فقال الفىت

  ).٢(وا هذا من عند رأسه، ولوا أخاكم أقيم: وأنك رسول اهللا، فقال النيب الصحابه
  .ورواه البيهقي من هذا الوجه هبذا اللفظ

حديث آخر قال أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا عفان، حدثنا محاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أيب عبيدة بن عبد 
النيب صلى اهللا عليه وسلم  إن اهللا ابتعث نبيه صلى اهللا عليه وسلم الدخال رجل اجلنة، فدخل: اهللا عن أبيه قال

ويف ناحيتها رجل مريض، فقال النيب صلى اهللا : كنيسة وإذا يهودي يقرأ التوراة، فلما أتى على صفته أمسك، قال
إهنم أتوا على صفة نيب فأمسكوا، مث جاء املريض حيبو حىت أخذ : ما لكم أمسكتم ؟ فقال املريض: عليه وسلم
هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد : ىت أتى على صفته، فقالارفع يدك، فقرأ ح: التوراة وقال

  ).٣(لوا أخاكم : أن حممدا رسول اهللا، مث مات، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .٢٧١ - ٢٧٠/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل عن احلاكم عن االصم ) ١(



  .من طريق مؤمل بن امساعيل عن محاد ٢٧٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .٢٧٣ - ٢٧٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

يا معشر يهود أسلموا، فو الذي ال إله : وقف على مدراس اليهود فقال: حديث آخر إن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .لك أريدذ: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال: إال هو إنكم لتعلمون أين رسول اهللا إليكم، فقالوا

فصل فالذي يقطع به من كتاب اهللا وسنة رسوله، ومن حيث املعىن، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد بشرت 
الذين يتبعون * (به االنبياء قبله، وأتباع االنبياء يعلمون ذلك، ولكن أكثرهم يكتمون ذلك وخيفونه، قال اهللا تعاىل 

  ندهم يف التوراة واالجنيلالرسول النيب االمي الذي جيدونه مكتوبا ع
يأمرهم، باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واالغالل اليت 

قل يا أيها الناس * كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون 
عا الذي له ملك السموات واالرض ال إله إال هو حييي ومييت فآمنوا باهللا ورسوله النيب إين رسول اهللا إليكم مجي

والذين آتيناهم : * (وقال تعاىل]  ١٥٧: االعراف) * [ االمي الذي يؤمن باهللا وكلماته واتبعوه لعلكم هتتدون
ين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما الذ: * (وقال تعاىل]  ١١٤: االنعام) * [ الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحلق

وقل للذين أوتوا : * (وقال تعاىل]  ١٤٦: البقرة) * [ يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون
: وقال تعاىل]  ٢٠: آل عمران) * [ الكتاب واالميني أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإمنا عليك البالغ

]  ١٩: االنعام) * [ النذركم به ومن بلغ: * (وقال تعاىل]  ٥٢: إبراهيم) * [ س ولينذروا بههذا بالغ للنا* (
لينذر من كان حيا وحيق : * (وقال تعاىل]  ١٧: هود) * [ ومن يكفر به من االحزاب فالنار موعده: * (وقال تعاىل

الكتاب وسائر اخللق من عرهبم فذكر تعاىل بعثته إىل االميني وأهل ]  ٧٠: يس) * [ القول على الكافرين
والذي نفسي بيده ال يسمع يب أحد من : وعجمهم، فكل من بلغه القرآن فهو نذير له، قال صلى اهللا عليه وسلم

  ).١(هذه االمة يهودي وال نصراين وال يؤمن يب إال دخل النار 
ت بالرعب مسرية شهر، نصر" أعطيت مخسا مل يعطهن أحد من االنبياء قبلي، : رواه مسلم، ويف الصحيحني

، وكان النيب )٢(وأحلت يل الغنائم ومل حتل الحد قبلي، وجعلت يل االرض مسجدا وطهورا، وأعطيت السماحة 
  إىل: إىل العرب والعجم، وقيل: بعثت إىل االسود واالمحر، قيل: يبعث إىل قومه وبعثت إىل الناس عامة، وفيهما

__________  
  .١٣٤باب ص ) ٧٠(االميان أخرجه مسلم يف صحيحه يف ) ١(
  .كذا يف االصل، ويف البخاري الشفاعة) ٢(

  ).٥٦(واحلديث أخرجه البخاري يف الصالة باب 
  .٣٧٠/  ١ص ) ٣(ومسلم يف املساجد حديث 

  .عن أيب ذر ١٣٢/  ١وأبو داود يف الصالة 
  .١٦٢ - ١٦١/  ٥واالمام أمحد يف مسنده مطوال 

  .باب) ١٢٢(وأعاده خمتصرا البخاري يف اجلهاد 

االنس واجلن، والصحيح أعم من ذلك، واملقصود أن البشارات به صلى اهللا عليه وسلم موجودة يف الكتب املوروثة 
عن االنبياء قبله حىت تناهت النبوة إىل أخر أنبياء بين إسرائيل، وهو عيسى بن مرمي، وقد قام هبذه البشارة يف بين 



وإذ قال عيسى بن مرمي يا بين إسرائيل إين رسول اهللا إليكم : * (عاىلإسرائيل، وقص اهللا خربه يف ذلك فقال ت
فأخبار حممد صلوات اهللا ]  ٦: الصف) * [ مصدقا ملا بني يدي من التوراة ومبشرا برسول يأيت من بعدي امسه أمحد

حاديث وسالمه عليه بأن ذكره موجود يف الكتب املتقدمة، فيما جاء به من القرآن، وفيما ورد عنه من اال
الصحيحة كما تقدم، وهو مع ذلك من أعقل اخللق باتفاق املوافق واملفارق، يدل على صدقه يف ذلك قطعا، النه لو 

مل يكن واثقا مبا أخرب به من ذلك، لكان ذلك من أشد املنفرات عنه، وال يقدم على ذلك عاقل، والغرض أنه من 
  .فس االمرأعقل اخللق حىت عند من خيالفه، بل هو أعقلهم يف ن

مث إنه قد انتشرت دعوته يف املشارق واملغارب، وعمت دولة أمته يف أقطار اآلفاق عموما مل حيصل المة من االمم 
قبلها، فلو مل يكن حممد صلى اهللا عليه وسلم نبيا، لكان ضرره أعظم من كل أحد، ولو كان كذلك حلذر عنه 

نفري، فإهنم مجيعهم قد حذروا من دعاة الضاللة يف كتبهم، وهنوا االنبياء أشد التحذير، ولنفروا أممهم منه أشد الت
وهو أول  -أممهم عن أتباعهم واالقتداء هبم، ونصوا على املسيح الدجال، االعور الكذاب، حىت قد أنذر نوح 

عنه بشئ قومه، ومعلوم أنه مل ينص نيب من االنبياء على التحذير من حممد، وال التنفري عنه، وال االخبار  -الرسل 
خالف مدحه، والثناء عليه، والبشارة بوجوده، واالمر باتباعه، والنهي عن خمالفته، واخلروج من طاعته، قال اهللا 

وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به : * (تعاىل
لوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن توىل بعد ولتنصرنه قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصرى قا

ما بعث اهللا نبيا إال أخذ عليه : قال ابن عباس رضي اهللا عنهما]  ٨١: آل عمران) * [ ذلك فأولئك هم الفاسقون
أحياء  امليثاق لئن بعث حممد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ على أمته امليثاق لئن بعث حممد وهم

  .ليؤمنن به وليتبعنه، رواه البخاري
  .وقد وجدت البشارات به صلى اهللا عليه وسلم يف الكتب املتقدمة وهي أشهر من أن تذكر، وأكثر من أن حتصر

  وقد قدمنا قبل مولده
ورد عليه السالم طرفا صاحلا من ذلك، وقررنا يف كتاب التفسري عند اآليات املقتضية لذلك آثارا كثرية، وحنن ن

ههنا شيئا مما وجد يف كتبهم اليت يعترفون بصحتها، ويتدينون بتالوهتا، مما مجعه العلماء قدميا وحديثا ممن آمن منهم، 
واطلع على ذلك من كتبهم اليت بأيديهم، ففي السفر االول من التوراة اليت بأيديهم يف قصة إبراهيم اخلليل عليه 

أن قم فاسلك : ى إىل إبراهيم عليه السالم، بعدما سلمه من نار النمروذإن اهللا أوح: السالم ما مضمونه وتعريبه
االرض مشارقها ومغارهبا لولدك، فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك لولدها منه، وحرصت على 

إبعاد هاجر وولدها، حىت ذهب هبما اخلليل إىل برية احلجاز وجبال فاران، وظن إبراهيم عليه السالم أن هذه 
  .لبشارة تكون لولده إسحاقا

  أما ولدك فإنه يرزق ذرية: ، حىت أوحى اهللا إليه ما مضمونه

عظيمة، وأما ولدك إمساعيل فإين باركته وعظمته، وكثرت ذريته، وجعلت من ذريته ماذ ماذ، يعين حممدا صلى اهللا 
اجر حني وضعها اخلليل عند عليه وسلم وجعلت يف ذريته اثنا عشر إماما، وتكون له أمة عظيمة، وكذلك بشرت ه

البيت فعطشت وحزنت على ولدها، وجاء امللك فأنبع زمزم، وأمرها باالحتفاظ هبذا الولد، فإنه سيولد له منه 
  .عظيم، له ذرية عدد جنوم السماء

ومعلوم أنه مل يولد من ذرية إمساعيل، بل من ذرية آدم، أعظم قدرا وال أوسع جاها، وال أعلى منزلة، وال أجل 
منصبا، من حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهو الذي استولت دولة أمته على املشارق واملغارب، وحكموا على سائر 



  .االمم
أن ولد إمساعيل تكون يده على كل االمم، وكل االمم حتت يده وجبميع : وهكذا يف قصة إمساعيل من السفر االول

وأيضا يف السفر * ة إال حملمد صلى اهللا عليه وسلم مساكن إخوته يسكن، وهذا مل يكن الحد يصدق على الطائف
سأقيم هلم نبيا من أقارهبم مثلك يا : أن قل لبين إسرائيل: الرابع يف قصة موسى، أن اهللا أوحى إىل موسى عليه السالم

  .موسى، وأجعل وحىي بفيه وإياه تسمعون
وذلك يف  - إسرائيل يف آخر عمره أن موسى عليه السالم خطب بين -وهو سفر امليعاد  -ويف السفر اخلامس 

: وذكرهم بأيام اهللا وأياديه عليهم، وإحسانه إليهم، وقال هلم فيما قال -السنة التاسعة والثالثني من سين التيه 
  واعملوا أن اهللا سيبعث لكم نبيا من أقاربكم مثل ما أرسلين

حيرم عليكم اخلبائث، فمن عصاه فله اخلزى يف إليكم، يأمركم باملعروف، وينهاكم عن املنكر، وحيل لكم الطيبات، و
جاء اهللا من طور سيناء، : وأيضا يف آخر السفر اخلامس وهو آخر التوراة اليت بأيديهم* الدنيا، والعذاب يف اآلخرة 

وظهر من ربوات قدسه، عن ميينه نور، وعن مشاله نار، عليه جتتمع : وأشرق من ساعري، واستعلن من جبال فاران
  .الشعوب

وأشرق من ساعري  -وهو اجلبل الذي كلم اهللا موسى عليه السالم عنده  -أي جاء أمر اهللا وشرعه من طور سيناء 
واستعلن أي ظهر وعال أمره من جبال  -احمللة اليت كان هبا عيسى بن مرمي عليه السالم  -وهي جبال بيت املقدس 

فذكر تعاىل هذه * سان حممد صلى اهللا عليه وسلم فاران، وهي جبال احلجاز بال خالف، ومل يكن ذلك إال على ل
االماكن الثالثة على الترتيب الوقوعي، ذكر حملة موسى، مث عيسى، مث بلد حممد صلى اهللا عليه وسلم، وملا أقسم 

: * تعاىل هبذه االماكن الثالثة ذكر الفاضل أوال، مث االفضل منه، مث االفضل منه، على قاعدة القسم فقال تعاىل
) وطور سينني* (واملراد هبا حملة بيت املقدس حيث كان عيسى عليه السالم ]  ٣ - ١: التني) * [ تني والزيتونوال(

وهو البلد الذي ابتعث منه حممدا صلى اهللا عليه ] وهذا البلد االمني * (وهو اجلبل الذي كلم اهللا عليه موسى * 
  .ت الكرمياتقاله غري واحد من املفسرين يف تفسري هذه اآليا* وسلم 

ويف زبور داود عليه السالم صفة هذه االمة باجلهاد والعبادة، وفيه مثل ضربه حملمد صلى اهللا عليه وسلم، بأنه ختام 
مثلي ومثل االنبياء قبلي كمثل رجل بىن دارا فأكملها إال ): " ١(القبة املبنية، كما ورد به احلديث يف الصحيحني 

  اموضع لبنة، فجعل الناس يطيفون هب
__________  

  .٥٥٨/  ٦ص  ٣٥٣٤يف البخاري عن حممد بن سنان يف املناقب حديث ) ١(
  .٣٦١/  ٣، وأخرجه االمام أمحد يف املسند ١٧٩١ص  ٢٣ومسلم يف الفضائل عن أيب بكر بن أيب شيبة ح 

) * [ لنبينيولكن رسول اهللا وخامت ا* (ومصداق ذلك أيضا يف قوله تعاىل " هال وضعت هذه اللبنة ؟ : ويقولون
ويف الزبور صفة حممد صلى اهللا عليه وسلم بأنه ستنبسط نبوته ودعوته وتنفذ كلمته من البحر إىل ]  ٤٠: االحزاب

البحر، وتأتيه امللوك من سائر االقطار طائعني بالقرابني واهلدايا، وأنه خيلص املضطر، ويكشف الضر عن االمم، 
  يه يف كلوينقذ الضعيف الذي ال ناصر له، ويصلي عل

  .وقت، ويبارك اهللا عليه يف كل يوم، ويدوم ذكره إىل االبد
ويف صحف شعيا يف كالم طويل فيه معاتبة لبين إسرائيل، وفيه * وهذا إمنا ينطبق على حممد صلى اهللا عليه وسلم 

مجيل، وأهب  فإين أبعث إليكم وإىل االمم نبيا أميا ليس بفظ وال غليظ القلب وال سخاب يف االسواق، أسدده لكل



له كل خلق كرمي، مث أجعل السكينة لباسه، والرب شعاره، والتقوى يف ضمريه، واحلكمة معقوله، والوفاء طبيعته، 
والعدل سريته، واحلق شريعته، واهلدى ملته، واالسالم دينه، والقرآن كتابه، أمحد امسه، أهدي به من الضاللة، 

ة، وأؤلف به بني القلوب املختلفة، وأجعل أمته خري أمة أخرجت للناس، وأرفع به بعد اخلمالة، وأمجع به بعد الفرق
ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو * (قرابينهم دماؤهم، أنا جيلهم يف صدورهم، رهبانا بالليل، ليوثا بالنهار 

، وينزل البالء يدوس االمم كدوس البيادر: ويف الفصل اخلامس من كالم شعيا]  ٢١: احلديد) * [ الفضل العظيم
  .مبشركي العرب، وينهزمون قدامه
ليفرح أرض البادية العطشى، ويعطي أمحد حماسن لبنان، ويرون جالل اهللا : ويف الفصل السادس والعشرين منه

أنه خرج مع مجاعة من أصحابه سائحا، فلما رأى العرب بأرض احلجاز : ويف صحف إلياس عليه السالم* مبهجته 
يا نيب اهللا فما الذي يكون : وا إىل هؤالء فإهنم هم الذين ميلكون حصونكم العظيمة، فقالواانظر: قال ملن معه

  .يعظمون رب العزة فوق كل رابية عالية: معبودهم ؟ فقال
إن عبدي خرييت أنزل عليه وحيي، يظهر يف االمم عديل، اخترته واصطفيته لنفسي، وأرسلته : ومن صحف حزقيل

  .إىل االمم بأحكام صادقة
ما الذي : أن نبيا من االنبياء مر باملدينة فأضافه بنو قريظة والنضري، فلما رآهم بكى، فقالوا له: ومن كتاب النبوات

فأراد اليهود قتله فهرب : نيب يبعثه اهللا من احلرة، خيرب دياركم ويسيب حرميكم، قال: يبكيك يا نيب اهللا ؟ فقال
  .منهم

من قبل أن صورتك يف االحشاء قدستك وجعلتك نبيا، وأرسلتك إىل : هللايقول ا: ومن كالم حزقيل عليه السالم
  .سائر االمم

افرحي يا عاقر هبذا الولد الذي يهبه لك ربك، فإن بربكته : ويف صحف شعيا أيضا، مثل مضروب ملكة شرفها اهللا
ينك ومشالك تتسع لك االماكن، وتثبت أوتادك يف االرض وتعلو أبواب مساكنك، ويأتيك ملوك االرض عن مي

  باهلدايا والتقادم، وولدك هذا يرث مجيع االمم، وميلك سائر
  .املدن واالقاليم، وال ختايف وال حتزين فما بقي يلحقك ضيم من عدو أبدا، ومجيع أيام ترملك تنسيها

  .وهذا كله إمنا حصل على يدي حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .ر يف هذا الكالم ال حمالةوإمنا املراد هبذه العاقر مكة، مث صارت كما ذك

ويف * ومن أراد من أهل الكتاب أن يصرف هذا ويتأوله على بيت املقدس وهذا ال يناسبه من كل وجه واهللا أعلم 
  كوكب ظهر من اجلنوب، أشعته: صحف أرميا

  .؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟، سهامه خوارق، دكت له اجلبال
إين مرتق إىل جنات العلى، : يقول عيسى عليه السالم ويف االجنيل* وهذا املراد به حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  .ومرسل إليكم الفار قليط روح احلق يعلمكم كل شئ، ومل يقل شيئا للقاء نفسه
ومبشرا برسول يأيت من * (واملراد بالفار قليط حممد صلوات اهللا وسالمه عليه، وهذا كما تقدم عن عيسى أنه قال 

هذا باب متسع، ولو تقصينا مجيع ما ذكره الناس لطال هذا الفصل جدا، و] *  ٦: الصف) * [ بعدي امسه أمحد
وقد أشرنا إىل نبذ من ذلك يهتدي هبا من نور اهللا بصريته وهداه إىل صراطه املستقيم، وأكثر هذه النصوص يعلمها 

  .كثري من علمائهم وأحبارهم، وهم مع ذلك يتكامتوهنا وخيفوهنا
  .الفضل، وحممد بن أمحد الصيدالين[ نا أبو عبد اهللا احلافظ وحممد بن موسى بن وقال احلافظ أبو بكر البيهقي، أ



ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا حممد بن عبيد اهللا بن أيب داود املنادي، ثنا يونس بن حممد املؤدب، ): ١] (قالوا 
نا جلوسا عند النيب صلى اهللا عليه ك: بن عاصم قال) ٢(ثنا صاحل بن عمر، ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الغليان 

وسلم، إذ شخص ببصره إىل رجل فدعاه، فأقبل رجل من اليهود جمتمع عليه قميص وسراويل ونعالن، فجعل 
أتشهد أين رسول اهللا ؟ فجعل ال يقول شيئا إال : يا رسول اهللا، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يقول
أتقرأ التوراة ؟ : شهد أين رسول اهللا ؟ فيأىب، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمأت: يا رسول اهللا، فيقول: قال
فأنشدك بالذي أنزل التوراة : نعم، والفرقان ورب حممد لو شئت لقرأته، قال: واالجنيل ؟ قال: نعم، قال: قال

نا نرجو أن يكون فينا، فلما جند مثل نعتك، خيرج من خمرجك، ك: خلقه هبا، جتدين فيهما ؟ قال) ٣(واالجنيل وأنشأ 
  جند من أمتك سبعني ألفا: من أين ؟ قال: خرجت رأينا أنك هو، فلما نظرنا إذا أنت لست به، قال

: فهلل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكرب، وهلل وكرب، مث قال: يدخلون اجلنة بغري حساب، وإمنا أنتم قليل، قال
  ).٤(ن من أميت الكثر من سبعني ألفا وسبعني وسبعني والذي نفس حممد بيده إنين النا هو، وإ

حدثنا عفان، ثنا محاد بن : جوابه صلى اهللا عليه وسلم ملن سأل عما سأل قبل أن يسأله عن شئ منه قال االمام أمحد
حدثين جلساؤه : قال -ومل يسمعه منه  -عبد السالم، عن أيوب بن عبد اهللا بن مكرز ) ٥(أبو : سلمة، أنا الزبري

أتيت رسول اهللا صلى اهللا : حدثين جلساؤه، قال: ثنا غري مرة ومل يقل: وقد رأيته عن وابصة االسدي، وقال عفان
عليه وسلم وأنا أريد أن ال أدع شيئا من الرب واالمث إال سألته عنه، وحوله عصابة من املسلمني يستفتونه، فجعلت 

  عوين فأدنو منه، فإنه أحب الناس إيلد: إليك وابصة عن رسول اهللا، فقلت: أختطاهم، فقالوا
__________  

الفلتان بن : يف الدالئل) ٢...(وحممد بن موسى بن الطفيل، قاال: ما بني معكوفتني من الدالئل، ويف االصل) ١(
  .عاصم

  .وأشياء حلفه هبا، جتدين فيهما: يف الدالئل) ٣(
  .٢٧٣/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(
  .بن حتريف: املطبوعةيف نسخ البداية ) ٥(

يا : فدنوت منه حىت قعدت بني يديه، فقال: دعوا وابصة، ادن يا وابصة، مرتني أو ثالثا، قال: أن أدنو منه، قال
نعم، فجمع أنامله : جئت تسأل عن الرب واالمث، فقلت: فقال: ال، بل أخربين: وابصة أخربك أم تسألين ؟ فقلت

الرب ما اطمأنت إليه ) ثالث مرات(صة استفت قلبك واستفت نفسك فجعل ينكت هبن يف صدري ويقول يا واب
  ).١(النفس، واالمث ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك 
  باب ما أخرب به صلى اهللا عليه وسلم من الكائنات املستقبلة يف حياته وبعده

ن حنن نشري إىل طرف منها وباهللا املستعان، وعليه وهذا باب عظيم ال ميكن استقصاء مجيع ما فيه لكثرهتا، ولك
  .التكالن، وال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم

*  -وهي من أوائل مما نزل مبكة  -وذلك منتزع من القرآن ومن االحاديث، أما القرآن فقال تعاىل يف سورة املزمل 
) * ن فضل اهللا وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللاعلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون يف االرض يبتغون م(

  .ومعلوم أن اجلهاد مل يشرع إال باملدينة بعد اهلجرة]  ٢٠: املزمل[ 
: القمر) * [ أم يقولون حنن مجيع منتصر سيهزم اجلمع ويولون الدبر* ( -وهي مكية  -وقال تعاىل يف سورة اقترب 

اهللا عليه وسلم وهو خارج من العريش ورماهم بقبضة من  ووقع هذا يوم بدر، وقد تالها رسول اهللا صلى]  ٤٤



ما أغىن عنه ماله وما * تبت يدا أيب هلب وتب : * (وقال تعاىل* احلصباء فكان النصر والظفر، وهذا مصداق ذاك 
فأخرب أن ]  ٥ - ١: املسد) * [ سيصلى نارا ذات هلب وامرأته محالة احلطب يف جيدها حبل من مسد* كسب 

لعزى بن عبد املطلب امللقب بأيب هلب سيدخل النار هو وإمرأته، فقدر اهللا عز وجل أهنما ماتا على عمه عبد ا
قل لئن اجتمعت االنس واجلن : * (شركهما مل يسلما، حىت وال ظاهرا، وهذا من دالئل النبوة الباهرة، وقال تعاىل

وقال تعاىل يف ]  ٨٨: االسراء) * [ ظهريا على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض
وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اهللا إن : * (سورة البقرة

، فأخرب أن مجيع اخلليقة لو اجتمعوا وتعاضدوا ] ٢٣: البقرة[ اآلية ) * كنتم صادقني فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا
تعاونوا على أن يأتوا مبثل هذا القرآن يف فصاحته وبالغته، وحالوته وإحكام أحكامه، وبيان حالله وتناصروا و

وحرامه، وغري ذلك من وجوه إعجازه، ملا استطاعوا ذلك، وملا قدروا عليه، وال على عشر سور منه، بل وال 
ثل هذا التحدي، وهذا القطع، وهذا سورة، وأخرب أهنم لن يفعلوا ذلك أبدا، ولن لنفي التأبيد يف املستقبل، وم

االخبار اجلازم، ال يصدر إال عن واثق مبا خيرب به، عامل مبا يقوله، قاطع أن أحدا ال ميكنه أن يعارضه، وال يأيت مبثل ما 
  جاء به عن

__________  
  .٢٩٣ - ٢٩٢/  ٦ونقله البيهقي يف الدالئل  ٢٢٨/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(

وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف االرض كما استخلف الذين : * (وجل، وقال تعاىلربه عز 
، وهكذا وقع ] ٥٥: النور[ اآلية ) * من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا

ر اآلفاق، وأنفذه وأمضاه، وقد فسر كثري من سواء بسواء، مكن اهللا هذا الدين وأظهره، وأعاله ونشره يف سائ
السلف هذه اآلية خبالفة الصديق، وال شك يف دخوله فيها، ولكن ال ختتص به، بل تعمه كما تعم غريه، كما ثبت يف 

إذا هلك قيصر فال قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فال كسرى بعده، والذي نفسي بيده لننفقن ) " ١(الصحيح 
، وقد كان ذلك يف زمن اخللفاء الثالثة أيب بكر وعمر وعثمان رضي اهللا عنهم وأرضاهم، " كنوزمها يف سبيل اهللا

: التوبة) * [ هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون: * (وقال تعاىل
ض ومغارهبا، وعلت كلمته يف وهكذا وقع وعم هذا الدين، وغلب وعال على سائر االديان، يف مشارق االر]  ٣٣

زمن الصحابة ومن بعدهم، وذلت هلم سائر البالد، ودان هلم مجيع أهلها، على اختالف أصنافهم، وصار الناس إما 
  .مؤمن داخل يف الدين، وإما مهادن باذل الطاعة واملال، وإما حمارب خائف وجل من سطوة االسالم وأهله

  ).٢(شارق االرض ومفارهبا، وسيبلغ ملك أميت ما زوى يل منها إن اهللا زوى يل م: وقد ثبت يف احلديث
: الفتح[ اآلية ) * قل للمخلفني من االعراب ستدعون إىل قوم أوىل بأس شديد تقاتلوهنم أو يسلمون: * (وقال تعاىل

غامن وعدكم اهللا م* (، وسواء كان هؤالء هوازن أو أصحاب مسيلمة، أو الروم، فقد وقع ذلك، وقال تعاىل ] ١٦
* كثرية تأخذوهنا فجعل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنني ويهديكم صراطا مستقيما 

وسواء كانت هذه ]  ٢٠: الفتح) * [ وأخرى مل تقدروا عليها قد أحاط اهللا هبا وكان اهللا على كل شئ قديرا
لقد صدق اهللا رسوله : * (وقال تعاىل االخرى خيرب أو مكة فقد فتحت وأخذت كما وقع به الوعد سواء بسواء،

الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني حملقني رؤوسكم ومقصرين ال ختافون فعلم ما مل تعلموا فجعل 
فكان هذا الوعد يف سنة احلديبية عام ست، ووقد إجنازه يف سنة سبع ]  ٢٧: الفتح) * [ من دون ذلك فتحا قريبا

  يا: اء كما تقدم، وذكرنا هناك احلديث بطوله، وفيه أن عمر قالعام عمرة القض



ال، قال : بلى، أفأخربتك أنك تأتيه عامك هذا ؟ قال: رسول اهللا أمل تكن ختربنا أنا سنأيت البيت ونطوف به ؟ قال
  .فإنك تأتيه وتطوف به

 ٧: االنفال) * [ الشوكة تكون لكم وإذ يعدكم اهللا إحدى الطائفتني أهنا لكم وتودون أن غري ذات: * (وقال تعاىل
وهذا الوعد كان يف وقعة بدر ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املدينة ليأخذ عري قريش، فبلغ قريش ] 

  خروجه إىل عريهم، فنفروا يف
__________  

  .يرةمن طريق سعيد بن املسيب عن أيب هر) ٢٢٢٧/  ٤(ص  ٧٧كتاب الفنت احلديث  -صحيح مسلم ) ١(
  .٢٢١٥/  ٤ص  ٢٨٨٩كتاب الفنت ح  -أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٢(

  .عن ثوبان
  .مجع: زوى -

قريب من ألف مقاتل، فلما حتقق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه قدومهم وعده اهللا إحدى الطائفتني أن 
ن يكون الوعد للعري، ملا فيه من أ -ممن كان معه  -سيظفره هبا، إما العري وإما النفري، فود كثري من الصحابة 

االموال وقلة الرجال، وكرهوا لقاء النفري ملا فيه من العدد والعدد، فخار اهللا هلم وأجنز هلم وعده يف النفري فأوقع هبم 
بأسه الذي ال يرد، فقتل من سراهتم سبعون وأسر سبعون وفادوا أنفسهم بأموال جزيلة، فجمع هلم بني خريي الدنيا 

وقد تقدم ]  ٧: االنفال) * [ ويريد اهللا أن حيق احلق بكلماته ويقطع دابر الكافرين: * (وهلذا قال تعاىل واآلخرة،
إن يعلم اهللا يف قلوبكم خريا ) ١(يا أيها النيب قل ملن يف أيديكم من االسارى : * (بيان هذا يف غزوة بدر، وقال تعاىل

وهكذا وقع فإن اهللا عوض من أسلم ]  ٧٠: االنفال) * [ حيميؤتكم خريا مما أخذ منكم ويغفر لكم واهللا غفور ر
  .منهم خبري الدنيا واآلخرة

يا رسول اهللا أعطين، فإين : ومن ذلك ما ذكره البخاري أن العباس جاء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
، ومث وضع منه مرة بعد مرة خذ، فأخذ يف ثوب مقدارا مل ميكنه أن يقله: فاديت نفسي، وفاديت عقيال، فقال له

وهذا من تصديق هذه اآلية الكرمية، * حىت أمكنه أن حيمله على كاهله، وانطلق به كما ذكرناه يف موضعه مبسوطا 
، وهكذا وقع عوضهم ] ٢٨: التوبة[ اآلية ) * وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن شاء: * (وقال تعاىل

  حجاج املشركني، مبا شرعه هلم من قتال أهل الكتاب، اهللا عما كان يغدو إليهم مع
وضرب اجلزية عليهم، وسلب أموال من قتل منهم على كفره، كما وقع بكفار أهل الشام من الروم وجموس 
: * الفرس، بالعراق وغريها من البلدان اليت انتشر االسالم على أرجائها، وحكم على مدائنها وفيفائها، قال تعاىل

وقال ]  ٣٣: التوبة) * [ سل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركونهو الذي أر(
، ] ٩٥: التوبة[ اآلية ) * سيحلفون باهللا لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إهنم رجس: * (تعاىل

عنه طائفة من املنافقني، فجعلوا حيلفون وهكذا وقع، ملا رجع صلى اهللا عليه وسلم من غزوة تبوك كان قد ختلف 
باهللا لقد كانوا معذورين يف ختلفهم، وهم يف ذلك كاذبون، فأمر اهللا رسوله أن جيري أحواهلم على ظاهرها، ال 

يفضحهم عند الناس، وقد أطلعه اهللا على أعيان مجاعة منهم أربعة عشر رجال كما قدمناه لك يف غزوة تبوك، فكان 
  .ممن يعرفهم بتعريفه إياه صلى اهللا عليه وسلم حذيفة بن اليمان

: االسراء) * [ وإن كادوا ليستفزونك من االرض ليخرجوك منها وإذا ال يلبثون خالفك إال قليال: * (وقال تعاىل
أو يقتلوه أو خيرجوه من بني أظهرهم، مث وقع الرأي على القتل، فعند : وهكذا وقع، ملا اشتوروا عليه ليثبتوه]  ٧٦



أمر اهللا رسوله باخلروج من بني أظهرهم، فخرج هو وصديقه أبو بكر، فكمنا يف غار ثور ثالثا، مث ارحتال بعدها  ذلك
إال تنصروه فقد نصره اهللا إذا أخرجه الذين كفروا ثاين اثنني إذ مها يف الغار إذ * (كما قدمنا، وهذا هو املراد بقوله 

 سكينته عليه وأيده جبنود مل تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى يقول لصاحبه ال حتزن إن اهللا معنا فأنزل اهللا
  ) *وكلمة اهللا هي العليا واهللا عزيز حكيم

__________  
  .كذا يف النسخ ولعلها قراءة سبعية) ١(

  .االسرى: وما يف التنزيل العزيز

يقتلوك أو خيرجوك وميكرون وميكر وإذ ميكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو * (وهو املراد من قوله ]  ٤٠: التوبة[ 
]  ٧٦: االسراء) * [ وإذا ال يلبثون خالفك إال قليال: * (وهلذا قال]  ٣٠: االنفال) * [ اهللا واهللا خري املاكرين

وقد وقع كما أخرب فإن املال الذين اشتوروا على ذلك مل يلبثوا مبكة بعد هجرته صلى اهللا عليه وسلم إال ريثما 
ريف باملدينة وتابعه املهاجرون واالنصار، مث كانت وقعة بدر فقتلت تلك النفوس، وكسرت تلك استقر ركابه الش

  الرؤوس، وقد كان صلى اهللا عليه وسلم يعلم ذلك قبل كونه من إخبار اهللا
 :أما إين مسعت حممدا صلى اهللا عليه وسلم يذكر أنه قاتلك، فقال: له بذلك، وهلذا قال سعد بن معاذ المية بن خلف

  .فإنه واهللا ال يكذب، وسيأيت احلديث يف بابه: نعم، قال: أنت مسعته ؟ قال
وقد قدمنا أنه عليه السالم جعل يشري الصحابه قبل الوقعة إىل مصارع القتلى، فما تعدى أحد منهم موضعه الذي 

  .أشار إليه، صلوات اهللا وسالمه
غلبهم سيغلبون يف بضع سنني هللا االمر من قبل ومن  آمل غلبت الروم يف أدىن االرض وهم من بعد: * (وقال تعاىل

وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده ولكن أكثر * بعد ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم 
وهذا الوعد وقع كما أخرب به، وذلك أنه ملا غلبت فارس الروم فرح ]  ٦ - ١: الروم) * [ الناس ال يعلمون

ون، واغتنم بذلك املؤمنون، الن النصارى أقرب إىل االسالم من اجملوس، فأخرب اهللا رسوله صلى اهللا عليه املشرك
وسلم بأن الروم ستغلب الفرس بعد هذه املدة بسبع سنني، وكان من أمر مراهنة الصديق رؤوس املشركني على أن 

ري، فوقع االمر كما أخرب به القرآن، غلبت الروم ذلك سيقع يف هذه املدة، ما هو مشهور كما قررنا يف كتابنا التفس
فارس بعد غلبهم غلبا عظيما جدا، وقصتهم يف ذلك يطول بسطها، وقد شرحناها يف التفسري مبا فيه الكفاية وهللا 

  .احلمد واملنة
كل شئ  سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أو مل يكف بربك أنه على: * (وقال تعاىل

وكذلك وقع، أظهر اهللا من آياته ودالئله يف أنفس البشر ويف اآلفاق مبا أوقعه من الناس ]  ٥٣: فصلت) * [ شهيد
بأعداء النبوة، وخمالفي الشرع ممن كذب به من أهل الكتابني، واجملوس واملشركني، ما دل ذوي البصائر والنهى 

الوحي عن اهللا صدق، وقد أوقع له يف صدور أعدائه وقلوهبم على أن حممدا رسول اهللا حقا، وأن ما جاء به من 
، وهذا من التأييد )١(نصرت بالرعب مسرية شهر : رعبا ومهابة وخوفا، كما ثبت عنه يف الصحيحني أنه قال

كان إذا عزم على غزوة قوم : والنصر الذي آتاه اهللا عز وجل، وكان عدوه خيافه وبينه وبينه مسرية شهر، وقيل
  .قبل جميئه إليهم، ووروده عليهم بشهر، صلوات اهللا وسالمه عليه دائما إىل يوم الدينأرعبوا 

  فصل وأما االحاديث الدالة على إخباره مبا وقع كما أخرب، فمن ذلك ما أسلفناه يف قصة الصحيفة



__________  
  .تقدم خترجيه قريبا فلرياجع) ١(

اشم وبين املطلب أن ال يؤووهم، وال يناكحوهم، وال يبايعوهم، اليت تعاقدت فيها بطون قريش، ومتاالوا على بين ه
حىت يسلموا إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فدخلت بنو هاشم وبنو املطلب، مبسلمهم وكافرهم شعب أيب 

لالمية اليت طالب أنفني لذلك ممتنعني منه أبدا، ما بقوا دائما، ما تناسلوا وتعاقبوا، ويف ذلك عمل أبو طالب قصيدته ا
ونذهل عن أبنائنا * وملا نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حىت نصرع حوله * كذبتم وبيت اهللا نبزي حممدا : يقول فيها

مثال * حيوط الذمار غري ذرب مواكل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه * واحلالئل وما ترك قوم ال أبا لك سيدا 
فهم عنده يف نعمة وفواضل وكانت قريش قد علقت صحيفة * شم اليتامى عصمة لالرامل يلوذ به اهلالك من آل ها

الزعامة يف سقف الكعبة، فسلط اهللا عليها االرضة فأكلت ما فيها من أمساء اهللا، لئال جيتمع مبا فيها من الظلم 
ه أبا إهنا أكلت ما فيها إال أمساء اهللا عز وجل، فأخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عم: والفجور، وقيل

إن ابن أخي قد أخربين خبرب عن صحيفتكم، فإن اهللا قد سلط عليها االرضة : طالب، فجاء أبو طالب إىل قريش فقال
فأحضروها، فأن كان كما قال وإال أسلمته إليكم، فأنزلوها ففتحوها : فأكلتها إال ما فيها من أمساء اهللا، أو كما قال
 عليه وسلم، فعند ذلك نقضوا حكمها ودخلت بنو هاشم وبنو املطلب فإذا االمر كما أخرب به رسول اهللا صلى اهللا

ومن ذلك حديث خباب بن االرت، حني * مكة، ورجعوا إىل ما كانوا عليه قبل ذلك، كما أسلفنا ذكره وهللا احلمد 
يدعو هلم جاء هو وأمثاله من املستضعفني يستنصرون النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهو يتوسد رداءه يف ظل الكعبة ف

إن من كان قبلكم كان أحدهم يشق بإثنتني ما يصرفه : ملا هم فيه من العذاب واالهانة، فجلس حممرا وجهه وقال
ثنا حممد : ومن ذلك احلديث الذي رواه البخاري* ذلك عن دينه، واهللا ليتمن اهللا هذا االمر ولكنكم تستعجلون 

  ، ثنا محاد بن)١(بن العالء 
بد اهللا بن أيب بردة عن أبيه عن جده أيب بردة عن أيب موسى، أراه عن النيب صلى اهللا عليه أسامة، عن يزيد بن ع

رأيت يف املنام أين أهاجر من مكة إىل أرض فيها خنل، فذهب وهلي إىل أهنا اليمامة أو هحر، فإذا هي : وسلم قال
ما أصيب من املؤمنني يوم أحد، مث املدينة يثرب، ورأيت يف رؤياي هذه أين هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو 

هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به من الفتح واجتماع املؤمنني، ورأيت فيها بقرا واهللا خري، فإذا 
ومن ذلك ) * ٢(هم املؤمنون يوم أحد، وإذا اخلري ما جاء اهللا به من اخلري وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر 

  اذ معقصة سعد بن مع
__________  

 -ثنا أبو اسامة عن بريد بن عبد اهللا بن أيب بردة عن أبيه عن جده أيب بردة عن أيب موسى : العبارة يف البخاري) ١(
، ٤٠٨١أخرجه البخاري يف غري موضع مقطعا يف املغازي حديث ) ٢:...(قال -أري عن النيب صلى اهللا عليه وآله 

  =  التعبري ويف -عالمات النبوة  -ويف املناقب 

  .أمية بن خلف حني قدم عليه مكة
ثنا أمحد بن إسحاق، ثنا عبيد اهللا بن موسى، ثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق عن عمرو بن ميمون عن : قال البخاري

انطلق سعد بن معاذ معتمرا فنزل على أمية بن خلف، أيب صفوان، وكان أمية إذا انطلق : عبد اهللا بن مسعود قال
انتظر حىت إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، : مر باملدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعدإىل الشام ف



تطوف : أنا سعد فقال أبو جهل: من هذا الذي يطوف بالكعبة ؟ فقال سعد: فبينا سعد يطوف فإذا أبو جهل، فقال
ال ترفع صوتك على أيب : فقال أمية لسعد نعم، فتالحيا بينهما،: بالكعبة آمنا وقد آويتم حممدا وأصحابه ؟ فقال

فجعل : واهللا لئن منعتين أن أطوف بالبيت القطعن متجرك بالشام، قال: احلكم فإنه سيد أهل الوادي، مث قال سعد
دعنا عنك، فإين مسعت حممدا صلى اهللا عليه : ال ترفع صوتك، وجعل ميسكه، فغضب سعد فقال: أمية يقول لسعد

أما : واهللا ما يكذب حممد إذا حدث، فرجع إىل امرأته فقال: نعم، قال: إياي ؟ قال: ، قالوسلم يزعم أنه قاتلك
فو اهللا ما : زعم أنه مسع حممدا يزعم أنه قاتلي، قالت: وما قال لك ؟ قال: تعلمني ما قال يل أخي اليثريب ؟ قالت

  ما: فلما خرجوا إىل بدر وجاء الصريخ، قالت له امرأته: يكذب حممد، قال
إنك من أشراف الوادي، فسر يوما : فأراد أن ال خيرج، فقال له أبو جهل: ذكرت ما قال لك أخوك اليثريب ؟ قال

ومن ذلك * وهذا احلديث من أفراد البخاري، وقد تقدم بأبسط من هذا السياق * أو يومني، فسار معهم فقتله اهللا 
إين سأقتلك عليه، : هللا صلى اهللا عليه وسلم يقولقصة أيب بن خلف الذي كان يعلف حصانا له، فإذا مر برسول ا

ومن ذلك * بل أنا أقتلك إن شاء اهللا، فقتله يوم أحد كما قدمنا بسطه : فيقول له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هذا : إخباره عن مصارع القتلى يوم بدر كما تقدم احلديث يف الصحيح أنه جعل يشري قبل الوقعة إىل حملها ويقول

فو الذي بعثه باحلق ما حاد أحد منهم عن مكانه الذي أشار : فالن غدا إن شاء اهللا، وهذا مصرع فالن، قال مصرع
ومن ذلك قوله لذلك الرجل الذي كان ال يترك للمشركني شاذة وال فادة * إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ما أغىن أحد : يف يوم حنني، فقال الناس: يح، وقيلخيرب وهو الصح: إال اتبعها ففراها بسيفه، وذلك يوم أحد، وقيل
أنا صاحبه، فاتبعه فجرح : إنه من أهل النار، فقال بعض الناس: إنه قرمان، فقال: اليوم ما أغىن فالن، يقال

أشهد أن ال إال : فاستعجل املوت فوضع ذباب سيفه يف صدره مث حتامل عليه حىت أنفذه، فرجع ذلك الرجل فقال
إن الرجل الذي ذكرت آنفا كان من أمره كيت وكيت، فذكر : وما ذاك ؟ فقال: نك رسول اهللا، فقالإال اهللا وأ

  *احلديث كما تقدم 
__________  

  .باب إذا رأى بقرا تنحر= 
  .١٧٧٩ص  ٢٠وأخرجه مسلم يف الرؤيا ح 

  .وأخرجه ابن ماجة يف تعبري الرؤيا عن حممود بن غيالن عن أيب اسامة
  .ومهي: وهلي -: شرح املفردات

  .مدينة معروفة وهي قاعدة البحرين: هجر
  .واهللا خري على املبتدأ واخلرب: قد ضبطنا هذا احلرف عن مجيع الرواة: قال القاضي عياض: واهللا خري -

ومن ذلك إخباره عن فتح مدائن كسرى وقصور الشام وغريها من البالد يوم حفر اخلندق، ملا ضرب بيده الكرمية 
ومن ذلك إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك * قت من ضربه، مث أخرى، مث أخرى كما قدمناه تلك الصخرة فرب

  الذراع أنه مسموم، فكان كما أخرب به، اعترف اليهود بذلك، ومات من
ومن ذلك ما ذكره عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا *  -بشر بن الرباء بن معرور  -أكل معه 
واحلديث بتمامه يف * قد استمرت : اللهم نج أصحاب السفينة، مث مكث ساعة، مث قال: سلم قال ذات يومعليه و

، وكانت تلك السفينة قد أشرفت على الغرق وفيها االشعريون الذين قدموا عليه وهو )١(دالئل النبوة للبيهقي 
الطائف وأن معه غصنا من ذهب،  ومن ذلك إخباره عن قرب أيب رغال، حني مر عليه وهو ذاهب إىل* خبيرب 



رواه أبو داود من حديث أيب إسحاق عن إمساعيل بن أمية * فحفروه فوجدوه كما أخرب، صلوات اهللا وسالمه عليه 
ومن ذلك قوله عليه السالم لالنصار، ملا خطبهم تلك اخلطبة مسليا * عن حبر بن أيب حبر عن عبد اهللا بن عمرو به 

بعضهم من االيثار عليهم يف القسمة ملا تألف قلوب من تألف من سادات العرب،  هلم عما كان وقع يف نفوس
أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعري، وتذهبون برسول اهللا حتوزونه إىل : ورؤوس قريش، وغريهم، فقال

ثرون وتقل إن الناس يك: وقال* إنكم ستجدون بعدي أثره فاصربوا حىت تلقوين على احلوض : وقال* رحالكم ؟ 
وقد وقع مجيع ذلك كما * بل احمليا حمياكم، واملمات مماتكم : وقال هلم يف اخلطبة قبل هذه على الصفا* االنصار 

  .أخرب به سواء بسواء
وأخربين سعيد بن املسيب عن أيب : ثنا حيىي بن بكري، ثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: وقال البخاري

إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر :  صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا: هريرة قال
ورواه مسلم عن حرملة عن ابن وهب عن يونس ) * ٢(بعده، والذي نفس حممد بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا 

إذا هلك كسرى فال : ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عبد امللك بن عمري عن جابر بن مسرة رفعه: وقال البخاري* به 
وقد رواه البخاري أيضا ) * ٣(لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا : كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده، وقال

ومسلم من حديث جرير، وزاد البخاري وابن عوانة ثالثتهم عن عبد امللك بن عمري به، وقد وقع مصداق ذلك 
، وعثمان، استوثقت هذه املمالك فتحا على أيدي املسلمني، وأنفقت بعده يف أيام اخللفاء الثالثة أيب بكر، وعمر

  .أموال قيصر ملك الروم، وكسرى ملك الفرس، يف سبيل اهللا، على ما سنذكره بعد إن شاء اهللا
  ويف هذا احلديث بشارة عظيمة للمسلمني، وهي أن ملك فارس
  لكوها بعد ذلك، وهللا احلمدقد انقطع فال عودة له، وملك الروم للشام قد زال عنها، فال مي

__________  
  .٢٩٨/  ٦راجع احلديث يف دالئل النبوة للبيهقي ) ١(

  .ومل يذكر يف الدالئل إىل أين قدموا عليه أو اين كان ملا أخربهم خبربها
  .بعد قوله قد استمرت فلما دنوا من املدينة: إمنا قال

  .٢٩١٨لم يف الفنت ح ومس ٣٦١٨ح  -باب  ٢٥ -أخرجه البخاري يف املناقب ) ٢(
  .٣٦١٩املصدر السابق ح ) ٣(

  .وأخرجه البخاري يف فرض اخلمس من رواية جرير

وفيه داللة على صحة خالفة أيب بكر، وعمر، وعثمان، والشهادة هلم بالعدل، حيث أنفقت االموال املغنومة * واملنة 
، ثنا حممد بن احلكم، ثنا النضر، ثنا إسرائيل، وقال البخاري* يف زماهنم يف سبيل اهللا على الوجه املرضي املمدوح 

بينا أنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم إذ أتاه رجل : ثنا سعد الطائي، أنا حمل بن خليفة عن عدي بن حامت، قال
مل أرها، وقد أنبئت : يا عدي هل رأيت احلرية ؟ قلت: فشكى إليه الفاقة، مث أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال

فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترحتل من احلرية حىت تطوف بالكعبة ما ختاف أحدا إال اهللا عز وجل : نها، قالع
ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز  -طئ الذين قد سعروا البالد ؟ ) ١(فأين دعار : قلت فيما بيين وبني نفسي -

ت بك حياة لترين الرجل خيرج ملء كفه من كسرى بن هرمز، ولئن طال: كسرى بن هرمز ؟ قال: كسرى، قلت
ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فال جيد أحدا يقبله منه، وليلقني اهللا أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترمجان 

: أمل أعطك ماال وأفضلت عليك ؟ فيقول: بلى، فيقول: أمل أبعث إليك رسوال فيبلغك ؟ فيقول: يترجم له فيقولن له



مسعت رسول اهللا صلى اهللا : عن ميينه فال يرى إال جهنم، وينظر عن يساره فال يرى إال جهنم، قال عدي بلى، فينظر
فرأيت الظعينة ترحتل من احلرية : اتقوا النار ولو بشق مترة، فإن مل جتد فبكلمة طيبة، قال عدي: عليه وسلم يقول

ح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة حىت تطوف بالكعبة فال ختاف إال اهللا عز وجل، وكنت فيمن افتت
 -مث رواه البخاري عن عبد اهللا بن حممد ) ٢(لترون ما قال النيب أبو القاسم صلى اهللا عليه وسلم خيرج ملء كفه 

  عن أيب عاصم النبيل، عن سعدان بن بشر، عن أيب -هو أبو بكر بن أيب شيبة 
د به البخاري من هذين الوجهني، ورواه النسائي من حديث عن حمل عنه به، وقد تفر -سعد الطائي  -جماهد 

وقد رواه البخاري من حديث شعبة، ومسلم من حديث زهري، * اتقوا النار ولو بشق مترة : شعبة عن حمل عنه
  .كالمها عن أيب إسحاق، عن عبد اهللا بن مغفل، عن عدي مرفوعا

من حديث االعمش عن خيثمة عن عبد الرمحن عن  :وكذلك أخرجاه يف الصحيحني* اتقوا النار ولو بشق مترة 
وهذه كلها شواهد الصل هذا احلديث * عدي، وفيها من حديث شعبة عن عمرو بن مرة، عن خيثمة عن عدي به 

الذي أوردناه، وقد تقدم يف غزوة اخلندق االخبار بفتح مدائن كسرى وقصوره وقصور الشام وغري ذلك من البالد 
أتينا رسول اهللا صلى اهللا عليه : دثنا حممد بن عبيد، ثنا إمساعيل، عن قيس عن خباب قالح: وقال االمام أمحد* 

فأمحر لونه أو تغري، : يا رسول اهللا، ادع اهللا لنا واستنصره، قال: وسلم وهو يف ظل الكعبة متوسدا بردة له، فقلنا
  ه فيشق ما يصرفه عن دينه، وميشطلقد كان من قبلكم حتفر له احلفرية وجياء بامليشار فيوضع على رأس: فقال

__________  
  .مجع داعر وهو الشاطر اخلبيث املفسد، واملراد قطاع الطريق: دعار) ١(
  .أي من املال فال جيد من يقبله: ملء كفه) ٢(

  .٦١٠/  ٦فتح الباري  ٣٥٩٥عالمات النبوة حديث  -واخلرب رواه البخاري يف املناقب 
  .صم يف الزكاةوأخرجه عن عبد اهللا عن أيب عا

بأمشاط احلديد ما دون عظم أو حلم أو عصب ما يصرفه عن دينه، وليتمن اهللا هذا االمر حىت يسري الراكب ما بني 
وهكذا رواه البخاري عن ) * ١(صنعاء إىل حضرموت ما خيشى إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون 

مث قال البخاري يف كتاب عالمات * يل بن أيب خالد به مسدد، وحممد بن املثىن، عن حيىي بن سعيد، عن إمساع
عن النيب صلى ) ٢(حدثنا سعيد بن شرحبيل، ثنا ليث، عن يزيد بن أيب حبيب، عن أيب احلسني، عن عتبة : النبوة

أنا فرطكم، وأنا : اهللا عليه وسلم أنه خرج يوما فصلى على أهل أحد صالته على امليت، مث انصرف إىل املنرب فقال
يد عليكم، إين واهللا النظر إىل حوضي اآلن، وإين قد أعطيت مفاتيح خزائن االرض، وإين واهللا ما أخاف بعدي شه
  أن

وقد رواه البخاري أيضا من حديث حيوة بن شريح، ومسلم من ) * ٣(تشركوا، ولكين أخاف أن تنافسوا فيها 
ففي هذا احلديث مما حنن بصدده أشياء، * نه حديث حيىي بن أيوب، كالمها عن يزيد بن أيب حبيب كرواية الليث ع

منها أنه أخرب احلاضرين أنه فرطهم، أي املتقدم عليهم يف املوت، وهكذا وقع، فإن هذا كان يف مرض موته عليه 
السالم، مث أخرب أنه شهيد عليهم وإن تقدم وفاته عليهم، وأخرب أنه أعطي مفاتيح خزائن االرض، أي فتحت له 

فذهب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنتم تفتحوهنا : يف حديث أيب هريرة املتقدم، قال أبو هريرةالبالد كما جاء 
كفرا كفرا، أي بلدا بلدا، وأخرب أن أصحابه ال يشركون بعده، وهكذا وقع واهللا احلمد واملنة، ولكن خاف عليهم 

* عنهما مث من بعدمها، وهلم جرا إىل وقتنا هذا أن ينافسوا يف الدنيا، وقد وقع هذا يف زمان علي ومعاوية رضي اهللا 



ثنا علي بن عبد اهللا، أنا أزهر بن سعد، أنا ابن عون، أنبأين موسى بن أنس بن مالك عن أنس أن : مث قال البخاري
يا رسول اهللا أعلم لك علمه ؟ فأتاه فوجده جالسا يف : النيب صلى اهللا عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل

شر، كان يرفع صوته فوق صوت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقد حبط : ما شأنك ؟ فقال: منكسا رأسه، فقال بيته
فرجع املرة اآلخرة ببشارة عظيمة، : عمله وهو من أهل النار، فأتى الرجل فأخربه أنه قال كذا وكذا، قال موسى

وقد قتل ثابت * ، تفرد به البخاري )٤(نة إنك لست من أهل النار، ولكن من أهل اجل: اذهب إليه فقل له: فقال
بن قيس بن مشاس شهيدا يوم اليمامة كما سيأيت تفصيله، وهكذا ثبت يف احلديث الصحيح البشارة لعبد اهللا بن 
سالم أنه ميوت على االسالم، ويكون من أهل اجلنة، وقد مات رضي اهللا عنه على أكمل أحواله وأمجلها، وكان 

وقد ثبت يف * نة يف حياته الخبار الصادق عنه بأنه ميوت على االسالم، وكذلك وقع الناس يشهدون له باجل
  الصحيح االخبار عن العشرة بأهنم من أهل اجلنة، بل

__________  
ويف كتاب ) ٣٨٥٢(، وأخرجه البخاري يف مناقب االنصار ح ٢٥٧/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(

  .باب عالمات النبوة) ٢٥(املناقب 
  .وأخرجه أبو داود يف اجلهاد عن عمرو بن عون

  .عن أيب اخلري، عن عقبة: يف البخاري) ٢(
  .وأبو اخلري هو مرثد بن عبد اهللا، وعقبة هو عقبة بن عامر اجلهين

  ).٢٢٩٦( ٣٠ومسلم يف الفضائل ح  ٣٥٩٦باب عالمات النبوة ح  -أخرجه البخاري يف املناقب ) ٣(
  .عالمات النبوة يف االسالم -اقب أخرجه البخاري يف املن) ٤(

  .٣٦١٣ح 

ثبت أيضا االخبار عنه صلوات اهللا وسالمه عليه بأنه ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة، وكانوا ألفا وأربعمائة، 
ومخسمائة، ومل ينقل أن أحدا من هؤالء رضي اهللا عنه عاش إال محيدا، وال مات إال على السداد واالستقامة : وقيل
  .وهذا من أعالم النبوات، ودالالت الرسالة* فيق، وهللا احلمد واملنة والتو

جاء : فصل يف االخبار بغيوب ماضية ومستقبلة روى البيهقي من حديث إسرائيل، عن مساك، عن جابر بن مسرة قال
ميت، فعاد الثالثة  مل: إن فالنا مات، فقال: مل ميت، فعاد الثانية فقال: يا رسول اهللا إن فالنا مات، فقال: رجل فقال

ومن ذلك الوجه * مث قال البيهقي تابعه زهري عن مساك * إن فالنا حنر نفسه مبشقص عنده، فلم يصل عليه : فقال
بن بشر، ) ٢(حدثنا أسود بن عامر، ثنا هرمي بن سفيان عن سنان : وقال أمحد) * ١(رواه مسلم خمتصرا يف الصالة 

وأصبح الرسول صلى اهللا : مرت يب جارية باملدينة فأخذت بكشحها، قال: عن قيس بن أيب حازم، عن أيب شهم قال
فبايعين : واهللا ال أعود، قال: قلت: صاحب اجلبيذة ؟ قال: فأتيته فلم يبايعين، فقال: عليه وسلم يبايع الناس، قال

سريج عن يزيد بن  ورواه النسائي عن حممد بن عبد الرمحن احلريب عن أسود بن عامر به، مث رواه أمحد عن) * ٣(
عن أيب نعيم، عن سفيان، عن عبد : ويف صحيح البخاري* عطاء عن بيان بن بشر عن قيس عن أيب شهم فذكره 

كنا نتقي الكالم واالنبساط إىل نسائنا يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر قال
أخربين عمرو بن احلرث، عن : وقال ابن وهب) * ٤(كلمنا وانبسطنا وسلم خشية أن ينزل فينا شئ، فلما تويف ت

واهللا لقد كان أحدنا يكف عن الشئ مع امرأته وهو : سعيد بن أيب هالل، عن أيب حازم عن سهل بن سعد أنه قال
ن إدريس، ثنا حممد بن العالء، ثنا اب: وقال أبو داود) * ٥(وإياها يف ثوب واحد ختوفا أن ينزل فيه شئ من القرآن 



  ثنا عاصم بن
  خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جنازة فرأيت رسول: كليب عن أبيه عن رجل من االنصار قال

__________  
وأخرجه النسائي يف اجلنائز ) ١٠٦٨(ح  ٣٧١/  ٣والترمذي يف اجلنائز  ٣٠٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(

  .باب ترك الصالة على من قتل نفسه
  ).١٠٧(وأخرجه مسلم يف اجلنائز ح 

  .بيان: يف املسند) ٢(
  .٢٩٤/  ٥أخرجه أمحد يف املسند ج ) ٣(

  .ونقله السيوطي يف اخلصائص وقال أخرجه احلاكم وصححه وابن سعد
  .باب) ٨٠(أخرجه البخاري يف النكاح ) ٤(

  ).١٦٣٢(وابن ماجة يف اجلنائز ح ) ٢٥٣/  ٩(فتح الباري ) ٥١٨٧(ح 
  .٦٢/  ٢المام أمحد يف مسنده وأخرجه ا

  .٣٠٧/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٥(

أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو على القرب يوصي احلافر
هللا صلى استقبله داعي امرأة، فجاء وجئ بالطعام، فوضع يده فيه ووضع القوم أيديهم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول ا

يا رسول اهللا : أجد حلم شاة أخذت بغري إذن أهلها، قال فأرسلت املرأة: اهللا عليه وسلم يلوك لقمة يف فيه، مث قال
أن أرسل هبا إيل بثمنها فلم : إين أرسلت إىل البقيع يشترى يل شاة فلم توجد، فأرسلت إىل جار يل قد اشترى شاة

  ).١(أطعميه االسارى : فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوجد، فأرسلت إىل امرأته فأرسلت إيل هبا،
من حديث : فصل يف ترتيب االخبار بالغيوب املستقبلة بعده صلى اهللا عليه وسلم ثبت يف صحيح البخاري ومسلم

ا إىل قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينا مقاما ما ترك فيه شيئ: قال: االعمش عن أيب وائل عن حذيفة بن اليمان
قيام الساعة إال ذكره، علمه من علمه، وجهله من جهله، وقد كنت أرى الشئ قد كنت نسيته فأعرفه كما يعرف 

ثنا حيىي بن موسى، حدثنا الوليد، حدثين ابن جابر، : وقال البخاري) * ٢(الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه 
  والين أنه مسع حذيفة بن اليمانحدثين بسر بن عبيد اهللا احلضرمي، حدثين أبو إدريس اخل

كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر خمافة أن يدركين، : يقول
: نعم، قلت: يا رسول اهللا إنا كنا يف جاهلية وشر، فجاء اهللا هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر ؟ قال: فقلت

قوم يهدون بغري هديي يعرف : وما دخنه ؟ فقال: ، قلت)٣(نعم، وفيه دخن : ؟ قال وهل بعد ذلك لشر من خري
نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها، : فهل بعد ذلك اخلري من شر ؟ قال: منهم ينكر، قلت

: ن أدركين ذلك ؟ قالفما أمرين إ: هم من جلدتنا، ويكلمون بألسنتنا، قلت: يا رسول اهللا صفهم لنا، قال: قلت
فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض : فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام قال: تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم، قلت

وقد رواه البخاري أيضا ومسلم عن حممد بن املثىن عن ) * ٤(بأصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك 
  قال البخاري، ثنا* الوليد عن عبد الرمحن بن يزيد عن جابر به 

__________  
  .خمتصرا ١٠٤/  ٢ونقله عن البيهقي السيوطي يف اخلصائص الكربى  ٣١٠/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(



  ).٤(أخرجه البخاري يف القدر، باب ) ٢(
  .وأخرجه مسلم يف الفنت

  .٢٢١٧/  ٤ص  ٢٣ح ) ٦(باب 
  .أيب شيبة وأخرجه أبو داود يف أول كتاب الفنت عن عثمان بن

  .أن يكون يف اللون ما يكدره من سواد، واملراد أن ال تصفو القلوب بعضها لبعض: الدخن) ٣(
  .٣٦٠٦باب عالمات النبوة ح  ٢٥ -أخرجه البخاري يف املناقب ) ٤(

  ).١٤٧٥(ص  ٥١ومسلم يف كتاب االمارة ح 

) * ١(وتعلمت الشر : علم أصحايب اخلريت: حممد بن مثىن، ثنا حيىي بن سعيد عن إمساعيل عن قيس عن حذيفة قال
لقد : تفرد به البخاري، ويف صحيح مسلم من حديث شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد اهللا بن يزيد عن حذيفة قال
) * ٢(حدثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا يكون حىت تقوم الساعة، غري أين مل أسأله ما خيرج أهل املدينة منها 

أخربنا رسول اهللا صلى اهللا : قال -عمرو بن أخطب  -من حديث علياء بن أمحر عن أيب يزيد ويف صحيح مسلم 
حىت دخل أهل اجلنة : ويف احلديث اآلخر) * ٣(عليه وسلم مبا كان ومبا هو كائن إىل يوم القيامة، فأعلمنا أحفظنا 

  وقد تقدم) * ٤(اجلنة، وأهل النار النار 
وكذا حديث عدي بن حامت يف ذلك، * ن اهللا هذا االمر ولكنكم تستعجلون واهللا ليتم: حديث خباب بن االرت

وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا * (وقال تعاىل ]  ٣٣: التوبة) * [ ليظهره على الدين كله: * (وقال اهللا تعاىل
عن أيب سعيد ويف صحيح مسلم من حديث أيب نضرة ] *  ٥٥: النور[ اآلية ) * الصاحلات ليستخلفنهم يف االرض

إن الدنيا حلوة خضرة، وإن اهللا مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
ما تركت ): ٦(ويف حديث آخر ) * ٥(فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء 

يف الصحيحني من حديث الزهري عن عروة عن املسور، عن عمرو و* بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء 
أبشروا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وفيه قال: بن عوف، فذكر قصة بعث أيب عبيدة إىل البحرين قال

وأملوا ما يسركم، فو اهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تنبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
ويف الصحيحني من حديث سفيان الثوري عن حممد ) * ٧(فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم  قبلكم

وأىن : قلت يا رسول اهللا: هل لكم من أمناط ؟ قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن املنكدر عن جابر قال
أمل يقل رسول : أقول المرأيت، حني عين أمناطك، فتقولفأنا : أما إهنا ستكون لكم أمناط، قال: يكون لنا أمناط ؟ فقال

  إهنا ستكون لكم أمناط ؟: اهللا
__________  

  .٣٦٠٧املصدر السابق ح ) ١(
  .٢٢٢٧/  ٤ص  ٢٤صحيح مسلم يف الفنت ح ) ٢(
  ).٢٢٢٧(ص  ٢٥املصدر السابق ح ) ٣(
  .عن نافع عن ابن عمر) ٢١٨٩(ص  ٤٢صحيح مسلم كتاب اجلنة ح ) ٤(
  ).٢٠٩٨(ص  ٩٩مسلم كتاب الدعاء ح  صحيح) ٥(

: خضرة -شرح املفردات  ٢٢/  ٣وأخرجه الترمذي وابن ماجة كالمها يف الفنت وأخرجه االمام أمحد يف املسند 
  .والثاين سرعة فنائها كالشئ االخضر -أحدمها حسنة للنفوس ونضارهتا ولذهتا : حيتمل أن املراد هبا شيئان



  .االفتتان هبا وبالنساءأي اجتنبوا : اتقوا الدنيا -
  .عن أسامة بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه وآله ٢٠٩٧/  ٤ص  ٩٧أخرجه مسلم يف الذكر والدعاء ح ) ٦(
  .والبخاري يف أول اجلزية ٢٢٧٤/  ٤ص ) ٦(أخرجه مسلم يف الصحيح كتاب الزهد ح ) ٧(

  .١٣٧/  ٤والترمذي يف القيامة وابن ماجة يف الفنت، واالمام أمحد يف املسند 

ويف الصحيحني واملسانيد والسنن وغريها من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد اهللا بن ) * ١(فأتركها 
تفتح اليمن فيأيت قوم يبثون فيتحملون : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الزبري، عن سفيان بن أيب زهري قال

كذلك رواه عن هشام بن عروة مجاعة كثريون وقد ) * ٢(يعلمون بأهليهم ومن أطاعهم، واملدينة خري هلم لو كانوا 
أسنده احلافظ ابن عساكر من حديث مالك وسفيان بن عيينة وابن جريج وأبو معاوية ومالك بن سعد بن احلسن 

ورواه أمحد عن * وأبو ضمرة أنس بن عياض وعبد العزيز بن أيب حازم وسلمة بن دينار وجرير بن عبد احلميد 
وعبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام، ومن حديث مالك بن هشام * محاد بن زيد عن هشام بن عروة  يونس عن
أخربين يزيد بن خصيفة أن بسر بن : مث روى أمحد عن سليمان بن داود اهلامشي عن إمساعيل بن جعفر* به بنحوه 

أن رسول اهللا صلى اهللا : ة وفيهايذكرون أن سفيان أخربهم، فذكر قص) ٣(سعيد أخربه أنه مسع يف جملس املكيني 
فيعجبهم ربعهم ورخاؤه  -يعين املدينة  -ويوشك الشام أن يفتح فيأتيه رجال من هذا البلد : عليه وسلم قال له

فيحملون بأهليهم ومن أطاعهم، واملدينة ) ٤(واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون، مث يفتح العراق فيأيت قوم يثبون 
وأخرجه ابن خزمية من طريق إمساعيل، ورواه احلافظ ابن عساكر من حديث أيب ذر عن * علمون خري هلم لو كانوا ي

منعت الشام مدها ودينارها، ومنعت : النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه، وكذا حديث ابن حوالة ويشهد لذلك
و يف الصحيح، وكذا وه) * ٥(العراق درمهها وقفيزها، ومنعت مصر أردهبا ودينارها، وعدمت من حيث بدأمت 

ميقات أهل العراق، ويشهد لذلك أيضا : املواقيت الهل الشام واليمن، وهو يف الصحيحني وعند مسلم: حديث
إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف : حديث

قال رسول :  إدريس اخلوالين عن عوف بن مالك أنه قالويف صحيح البخاري من حديث أيب* سبيل اهللا عز وجل 
  اعدد ستا بني يدي: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة تبوك

  مث كثرة املال، -وهو الوباء  -الساعة، فذكر موته عليه السالم، مث فتح بيت املقدس، مث موتان 
__________  

  .عالمات النبوة -أخرجه البخاري يف املناقب ) ١(
  .٣٩ح ) ٧(يف اللباس باب  ومسلم

  .من رغب عن املدينة) ٥(باب  -أخرجه البخاري يف فضائل املدينة ) ٢(
  .٤٩٦باب حديث ) ٩٠(ومسلم يف احلج 

  .٢٢٠/  ٥: وأخرجه االمام أمحد يف مسنده
  .يبسون بالسني أي يسوقون دواهبم سوقا لينا: ويف رواية أمحد: يبثون -
  .ثينياللي: ٢٢٠/  ٥يف مسند أمحد ) ٣(
  .يبسون: يف املسند) ٤(
  .٢٢٢٠/  ٤ص  ٣٣ح ) ٨(أخرجه مسلم يف الصحيح عن عبيد بن يعيش يف الفنت باب ) ٥(

  .القفيز مكيال معروف الهل العراق وهو مثانية مكاكيك واملكوك صاع ونصف: قفيزها -: شرح املفردات



  .مكيال معروف الهل الشام يسع مخسة عشر مكوكا: مديها -
  .مكيال معروف مبصر يسع أربعة وعشرين صاعا: االردب -

من حديث عبد الرمحن : ويف صحيح مسلم) * ١(مث فتنة، مث هدنة بني املسلمني والروم، وسيأيت احلديث فيما بعد 
إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القرياط فاستوصوا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن مشاسة عن أيب ذر قال

  .فإن هلم ذمة ورمحا، فإذا رأيت رجلني خيتصمان يف موضع لبنة فأخرج منها بأهلها خريا،
يعين ديار مصر  -) ٢(فمر بربيعة وعبد الرمحن بن شرحبيل بن حسنة خيتصمان يف موضع لبنة فخرج منها : قال

ن وروى ابن وهب عن مالك والليث عن الزهري عن اب* على يدي عمرو بن العاص يف سنة عشرين كما سيأيت 
إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خريا، فإن هلم ذمة : لكعب بن مالك، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

* عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه ) ٣(رواه البيهقي من حديث إسحاق بن راشد * ورمحا 
إن أم : من الناس من قال: ذمة ورمحا، فقال: عن سفيان بن عيينة أنه سئل عن قوله) ٤(وحكى أمحد بن حنبل 

  الصحيح الذي ال شك فيه أهنما: أم إبراهيم قلت: كانت قبطية، ومن الناس من قال -هاجر  -إمساعيل 
ذمة، يعين بذلك هدية املقوقس إليه وقبوله ذلك منه، وذلك نوع ذمام : قبطيتان كما قدمنا ذلك، ومعىن قوله

وتقدم ما رواه البخاري من حديث حمل بن خليفة عن عدي بن حامت يف فتح كنوز  *ومهادنة، واهللا تعاىل أعلم 
كسرى وإنتشار االمن، وفيضان املال حىت ال يتقبله أحد، ويف احلديث أن عديا شهد الفتح ورأى الظعينة ترحتل من 

لى اهللا عليه وسلم، من ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم ص: احلرية إىل مكة ال ختاف إال اهللا، قال
وحيتمل أن : ، قلت)٥(وقد كان ذلك يف زمن عمر بن عبد العزيز : قال البيهقي* كثرة املال حىت ال يقبله أحد 

يكون ذلك متأخرا إىل زمن املهدي كما جاء يف صفته، أو إىل زمن نزول عيسى بن مرمي عليه السالم بعد قتله 
تل اخلنزيز، ويكسر الصليب، ويفيض املال حىت ال يقبله أحد واهللا تعاىل الدجال، فأنه قد ورد يف الصحيح أنه يق

: ويف صحيح مسلم من حديث ابن أيب ذئب عن مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن جابر بن مسرة قال* أعلم 
قريش، مث ال يزال هذا الدين قائما ما كان اثنا عشر خليفة كلهم من : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

خيرج كذابون بني يدي الساعة، وليفتحن عصابة من املسلمني كنز القصر االبيض، قصر كسرى، وأنا فرطكم على 
  وتقدم حديث) * ٦(احلوض، احلديث مبعناه 

__________  
  .٢٧٧/  ٦أخرجه البخاري عن احلميدي عن الوليد بن مسلم يف اجلزية فتح الباري ) ١(
  .الصحابةأخرجه مسلم يف فضائل ) ٢(

  .١٩٧٠ص ) ٥٦(باب 
أسد، والصواب ما أثبتناه فهو اسحاق بن راشد اجلزري، أبو سليمان ثقة، يف حديث عن : يف الدالئل للبيهقي) ٣(

  ).٣٢٢/  ٦وانظر الدالئل  ٣٩٣/  ٥٧/  ١التقريب (الزهري بعض الوهم، من السابعة مات يف خالفة أيب جعفر 
  .١٧٤/  ٥مسند أمحد ج ) ٤(
  .٣٢٣/  ٦ر دالئل البيهقي انظ) ٥(
  ).١٤٥٤/  ٣(راجع نص احلديث كما أخرجه مسلم يف كتاب االمارة ص ) ٦(



  إذا هلك قيصر فال قيصر بعده، وإذا هلك: عبد الرزاق عن معمر عن مهام عن أيب هريرة مرفوعا
املراد : قال البيهقيأخرجاه، و* كسرى فال كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا عز وجل 

ثبت ملكه، وأما : زوال ملك قيصر، عن الشام، وال يبقى فيها ملكه على الروم، لقوله عليه السالم، ملا عظم كتابه
عن حممد بن عبيد، عن محاد عن يونس، : ، وقد روى أبو داود)١(مزق اهللا ملكه : ملك فارس فزال بالكلية، لقوله
ملا جئ بفروة  -ينا يف طريق أخرى عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ورو -عن احلسن أن عمر بن اخلطاب 

قل احلمد هللا الذي : كسرى وسيفه ومنطقته وتاجه وسواريه، ألبس ذلك كله لسراقة بن مالك بن جعشم، وقال
 إمنا ألبسه ذلك الن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: ألبس ثياب كسرى لرجل أعرايب من البادية، قال الشافعي

عن : وقال سفيان بن عيينة) * ٢(كأين بك وقد لبست سواري كسرى، واهللا أعلم : -ونظر إىل ذراعيه  -لسراقة 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثلت يل : إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم، عن عدي بن حامت قال

هي لك، : ، قال)٣(رسول اهللا هب يل ابنته نفيلة  يا: احلرية كأنياب الكالب وإنكم ستفتحوهنا، فقام رجل فقال
قد : ألف درهم، قال: فبكم ؟ أحكم ما شئت، قال: نعم، قال: أتبيعها ؟ قال: فأعطوه إياها، فجاء أبوها فقال

حدثنا عبد : وقال االمام أمحد* وهل عدد أكثر من ألف ؟ : لو قلت ثالثني ألفا الخذها، فقال: أخذهتا، فقالوا له
نزل علي عبد اهللا بن حوالة : بن مهدي، ثنا معاوية، عن ضمرة بن حبيب أن ابن زغب االيادي حدثه قالالرمحن 

بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حول املدينة على أقدامنا لنغنم، فرجعنا ومل نغنم شيئا، : االزدي فقال يل
عف، وال تكلهم إىل أنفسهم فيعجزوا عنها، وال اللهم ال تكلهم إيل فأض: وعرف اجلهد يف وجوهنا، فقام فينا فقال
لتفتحن لكم الشام والروم وفارس، أو الروم وفارس، وحىت يكون : تكلهم إىل الناس فيستأثروا عليهم، مث قال

الحدكم من االبل كذا وكذا، ومن البقر كذا وكذا، ومن الغنم كذا وكذا، وحىت يعطي أحدكم مائة دينار 
يا ابن حوالة، إذا رأيت اخلالفة قد نزلت االرض املقدسة : ى رأسي أو على هاميت فقالفيسخطها، مث وضع يده عل

ورواه ) * ٤(فقد دنت الزالزل والبالبل واالمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إىل الناس من يدي هذه من رأسك 
  حدثنا حيوة بن: وقال أمحد* أبو داود من حديث معاوية بن صاحل 

عن ابن حوالة ) ٥(ثنا بقية، حدثين جبري بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أيب قتيلة : د ربه قاالشريح، ويزيد بن عب
  سيصري االمر إىل أن تكون جنود جمندة،: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أنه قال

__________  
  .٣٢٥/  ٦دالئل البيهقي ) ١(
  .٣٢٥/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .وفيه ذكر اسم ابنته بقيلة: ٣٢٦/  ٦هقي يف الدالئل رواه البي) ٣(
  .٢٨٨/  ٥مسند االمام أمحد ج ) ٤(
  .أبو قتيلة، ويف نسخ البداية املطبوعة أبو قيلة حتريف) ٥(

  .وهو الشرعيب وامسه مرثد

عليك : جند بالشام، وجند باليمن، وجند بالعراق، فقال ابن حوالة، خر يل يا رسول اهللا إن أدركت ذلك، فقال
  .بالشام فإنه خرية اهللا من أرضه جيئ إليه خريته من عباده، فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسعوا من غدره

  .وهكذا رواه أبو داود عن حيوة بن شريح به) * ١(فإن اهللا تكفل يل بالشام وأهله 
ان بن مشري، عن وقد رواه أمحد أيضا عن عصام بن خالد وعلي بن عياش كالمها عن حريز بن عثمان، عن سليم



عبد اهللا بن حوالة، فذكر حنوه، ورواه الوليد بن مسلم الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول، وربيعة بن 
أنا أبو احلسني بن الفضل القطان، أنا عبد اهللا بن : وقال البيهقي* يزيد عن أيب إدريس عن عبد اهللا بن حوالة به 

يروي  -نصر بن علقمة  -اهللا بن يوسف، ثنا حيىي بن محزة، حدثين أبو علقمة جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد 
  .احلديث إىل جبري بن نفري) ٢(

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشكونا إليه العري والفقر، وقلة الشئ، : قال عبد اهللا بن حوالة: قال
ته، واهللا ال يزال هذا االمر فيكم حىت يفتح اهللا عليكم أبشروا فو اهللا النا بكثرة الشئ أخوفين عليكم من قل: فقال

أرض فارس وأرض الروم وأرض محري، وحىت تكونوا أجنادا ثالثة، جند بالشام، وجند : أرض الشام، أو قال
يا رسول اهللا ومن يستطيع الشام : قلت: بالعراق، وجند باليمن، وحىت يعطى الرجل املائة فيسخطها، قال ابن حوالة

  واهللا ليفتحها اهللا عليكم، وليستخلفنكم فيها حىت تطل: روم ذوات القرون ؟ قالوبه ال
  .العصابة البيض منهم، قمصهم امللحمية

: ، قال أبو علقمة)٣(أقباؤهم قياما على الروحيل، االسود منكم احمللوق ما أمرهم من شئ فعلوه، وذكر احلديث 
رسول اهللا نعت هذا احلديث يف جزء بن سهيل السلمي فعرف أصحاب : يقول) ٤(مسعت عبد الرمحن بن مهدي 

، وكان على االعاجم يف ذلك الزمان، فكانوا إذا رجعوا إىل املسجد نظروا إليه وإليهم قياما حوله فيعجبون )٥(
حدثنا حجاج، ثنا الليث بن سعد، حدثين يزيد بن : وقال أمحد* لنعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيه وفيهم 

من : يب، عن ربيعة بن لقيط النجييب عن عبد اهللا بن حوالة االزدي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأيب حب
) * ٦(مويت، ومن قتال خليفة مصطرب باحلق يعطيه، والدجال : ماذا يا رسول اهللا ؟ قال: جنا من ثالث فقد جنا، قالوا

أتيت على رسول : بد اهللا بن شقيق، عبد اهللا بن حوالة قالثنا إمساعيل بن إبراهيم، ثنا اجلريري، عن ع: وقال أمحد
  اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس يف ظل

__________  
  ).٤/  ٣(وأبو داود يف اجلهاد ج  ٢٨٨، ٣٤و  ٣٣/  ٥و  ١١٠/  ٤رواه االمام أمحد من طرق يف مسنده ) ١(
  .يرد: يف البيهقي) ٢(
والبيهقي يف الدالئل  ٢٤٨٣وأخرجه أبو داود يف اجلهاد ح  ٣٣/  ٥و  ١١٠/  ٤رواه االمام أمحد يف مسنده ) ٣(
٣٢٧/  ٦.  
  .جبري: يف البيهقي) ٤(
  .٢٣٤/  ١ذكره ابن حجر يف االصابة ) ٥(
  .٢٨٨، ٣٣/  ٥و  ١١٠/  ٤مسند أمحد ج ) ٦(

فأعرض عين وأكب  فيم يا رسول اهللا ؟: أال نكتبك يا ابن حوالة ؟ قلت: دومة، وهو عنده كاتب ميلي عليه، فقال
ال أدري ما خار اهللا يل ورسوله، فأعرض عين وأكب : أال نكتبك يا ابن حوالة ؟ قلت: على كاتبه ميلي عليه، مث قال
ال أدري ما خار اهللا يل ورسوله ؟ فأعرض عين : أال نكتبك يا ابن حوالة ؟ قلت: على كاتبه ميلي عليه، مث قال

أنكبتك : ال يكتب عمر إال يف خري، مث قال: رت فإذا يف الكتاب عمر، فقلتفنظ: وأكب على كاتبه ميلي عليه، قال
  يا ابن

؟ ) ١(يا ابن حوالة، كيف تفعل يف فتنة خترج يف أطراف االرض كأهنا صياصي نفر : نعم، فقال: حوالة ؟ قلت
ا انتفاجة أرنب ؟ فكيف تفعل يف أخرى خترج بعدها كأن االوىل منه: ال أدري ما خار اهللا يل ورسوله، قال: قلت



فانطلقت فسعيت وأخذت : ورجل مقفى حينئذ، قال: ابتغوا هذا، قال: ال أدري ما خار اهللا يل ورسوله، قال: قلت
فإذا هو عثمان بن عفان : نعم، قال: هذا ؟ قال: مبنكبه فأقبلت بوجهه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت

من حديث حيىي بن آدم عن زهري بن معاوية عن سهل عن أبيه عن أيب  وثبت يف صحيح مسلم) * ٢(رضي اهللا عنه 
منعت العراق درمهها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال

ومنعت مصر أردهبا ودينارها، وعدمت من حيث بدأمت، وعدمت من حيث بدأمت، وعدمت من حيث بدأمت، شهد على 
هذا من دالئل النبوة حيث أخرب عما ضربه : وقال حيىي بن آدم وغريه من أهل العلم* ذلك حلم أيب هريرة ودمه 

عمر على أرض العراق من الدراهم والقفزان، وعما ضرب من اخلراج بالشام ومصر قبل وجود ذلك، صلوات اهللا 
معناه أهنم يسلمون فيسقط : العراق اخل، فقيل منعت: وقد اختلف الناس يف معىن قوله عليه السالم* وسالمه عليه 

معناه أهنم يرجعون عن الطاعة وال يؤدون اخلراج املضروب عليهم، : ، وقيل)٣(عنهم اخلراج، ورجحه البيهقي 
إن االسالم : وعدمت من حيث بدأمت، أي رجعتم إىل ما كنتم عليه قبل ذلك، كما ثبت يف صحيح مسلم: وهلذا قال

حدثنا إمساعيل عن اجلريري : ويؤيد هذا القول ما رواه االمام أمحد) * ٤(غريبا فطوىب للغرباء  بدأ غريبا وسيعود
من : يوشك أهل العراق أن ال جيئ إليهم قفيز وال درهم، قلنا: كنا عند جابر بن عبد اهللا فقال: عن أيب نضرة قال
من : أن ال جيئ إليهم دينار وال مد، قلنا يوشك أهل الشام: من قبل العجم، مينعون ذلك، مث قال: أين ذلك ؟ قال
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مث سكت هنيهة، مث قال: من قبل الروم، مينعون ذلك، قال: أين ذلك ؟ قال

  فقلت اليب نضرة وأيب: يكون يف آخر أميت خليفة حيثي املال حثيا، ال يعده عدا، قال اجلريري
__________  

  .ربق: يف املسند) ١(
  .١٠٩/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(
  .٣٣٠/  ٦انظر دالئل النبوة ج ) ٣(
  .١٣١/  ١ص  ١٤٨أخرجه مسلم يف كتاب االميان ح ) ٤(

وقد رواه مسلم من حديث إمساعيل بن إبراهيم بن علية وعبد ) * ١(ال : أتريانه عمر بن عبد العزيز ؟ فقاال: العالء
سعيد بن إياس اجلريري عن أيب نضرة املنذر بن مالك بن قطفة العبدي عن جابر كما الوهاب الثقفي كالمها عن 

تقدم، والعجب أن احلافظ أبا بكر البيهقي احتج به على ما رجحه من أحد القولني املتقدمني، وفيما سلكه نظر، 
الهل املدينة ذا وثبت يف الصحيحني من غري وجه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقت * والظاهر خالفه 

والهل العراق ذات عرق، فهذا : اخلليفة، والهل الشام اجلحفة، والهل اليمن يلملم، ويف صحيح مسلم عن جابر
ويف * من دالئل النبوة، حيث أخرب عما وقع من حج أهل الشام واليمن والعراق، صلوات اهللا وسالمه عليه 

قال رسول اهللا صلى اهللا : ار، عن جابر عن أيب سعيد قالالصحيحني من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دين
هل فيكم من صحب رسول اهللا صلى : من الناس، فيقال هلم) ٢(عليه وسلم ليأتني على الناس زمان يغزو فيه فئام 

يكم من هل ف: نعم، فيفتح اهللا هلم، مث يأيت على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، فيقال هلم: اهللا عليه وسلم ؟ فيقال
نعم، فيفتح هلم، مث يأيت على الناس زمان يغزو فيه فئام : صحب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فيقال

من : وثبت يف الصحيحني) * ٣(نعم، فيفتح اهللا هلم : هل فيكم من صحب من صاحبهم ؟ فيقال: من الناس، فيقال
نا جلوسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأنزلت ك: حديث ثور بن زيد، عن أيب الغيث، عن أيب هريرة قال

من هؤالء يا رسول اهللا ؟ فوضع : فقال رجل]  ٣: اجلمعة) * [ وآخرين منهم ملا يلحقوا هبم* (عليه سورة اجلمعة 



، وهكذا وقع كما أخرب به )٤(لو كان االميان عند الثريا لناله رجال من هؤالء : يده على سلمان الفارسي وقال
قال : قال) ٥(وروى احلافظ البيهقي من حديث حممد بن عبد الرمحن بن عوف عن عبد اهللا بن بشر * ه السالم علي

والذي نفسي بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حىت يكثر الطعام فال يذكر عليه : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  من حديث: واحدوروى االمام أمحد والبيهقي وابن عدي وغري * إسم اهللا عز وجل 

ستبعث بعوث فكن يف : عن أخيه سهل، عن أبيه عبد اهللا بن بريدة بن اخلصيب مرفوعا: أوس بن عبد اهللا بن بريدة
) * ٦(ال يصيب أهلها سوء : بعث خراسان، مث اسكن مدينة مرو، فإنه بناها ذو القرنني، ودعا هلا بالربكة، وقال

  منوهذا احلديث يعد من غرائب املسند، ومنهم 
__________  

  .٢٢٣٤/  ٤ومسلم يف الفنت ج  ٣١٧/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .مجاعة من الناس: فئام) ٢(
  ).٧٦(باب : أخرجه البخاري يف اجلهاد) ٣(

  ).١٩٦٢(ص ) ٢٠٨(ح ) ٥٢(ومسلم يف فضائل الصحابة باب 
  .٧/  ٣م أمحد يف مسنده والترمذي يف أول فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله واالما

  .١٩٧٢ص  ٢٣١أخرجه البخاري يف تفسري سورة اجلمعة، ومسلم يف فضائل الصحابة ح ) ٤(
  .وأخرجه الترمذي يف تفسري سورة اجلمعة

  .حممد بن عبد الرمحن بن عرق عن عبد اهللا بن بسر: يف البيهقي) ٥(
  ).٣٢٦٣(حديث : االطعمة وابن ماجة خمتصرا يف ٣٣٤/  ٦روى احلديث البيهقي يف الدالئل 

 ١٠وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  ٣٥٧/  ٥واالمام أمحد يف مسنده ج  ٣٣٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٦(
 /٦٤   

وقد تقدم حديث أيب هريرة، من مجيع طرقه يف قتال الترك، وقد وقع ذلك كما أخرب به * جيعله موضوعا، فاهللا أعلم 
ويف صحيح البخاري من حديث شعبة، عن فرات القزاز، عن أيب حازم، عن أيب هريرة *  سواء بسواء، وسيقع أيضا

كلما هلك نيب، خلفه نيب، وإنه ال : كانت بنو إسرائيل تسوسهم االنبياء: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ببيعة االول فاالول، وأعطوهم  فوا: فما تأمرنا يا رسول اهللا ؟ قال: نيب بعدي، وإنه سيكون خلفاء فيكثرون، قالوا

: ويف صحيح مسلم من حديث أيب رافع عن عبد اهللا بن مسعود قال) * ١(حقهم، فإن اهللا سائلهم عما استرعاهم 
ما كان نيب إال كان له حواريون يهدون هبديه، ويستنون بسنته، مث يكون من : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وروى احلافظ البيهقي من حديث عبد اهللا بن ) * ٢(لون، ويعملون ما ينكرون بعدهم خلوف يقولون ماال يفع
  بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب) ٣(احلرث بن حممد بن حاطب اجلمحي، عن سهيل 

يكون بعد االنبياء خلفاء يعملون بكتاب اهللا، ويعدلون يف عباد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال
ن من بعد اخللفاء ملوك يأخذون بالثأر، ويقتلون الرجال، ويصطفون االموال، فمغري بيده، ومغري اهللا، مث يكو

ثنا جرير بن حازم، عن ليث، عن عبد الرمحن : وقال أبو داود الطيالسي* بلسانه، وليس وراء ذلك من االميان شئ 
إن : ، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالبن سابط، عن أيب ثعلبة اخلشين، عن أيب عبيدة بن اجلراح، ومعاذ بن جبل

اهللا بدأ هذا االمر نبوة ورمحة، وكائنا خالفة ورمحة، وكائنا ملكا عضوضا، وكائنا عزة وجربية وفسادا يف االمة، 
يستحلون الفروج واخلمور واحلرير، وينصرون على ذلك، ويرزقون أبدا حىت يلقوا اهللا عز وجل، وهذا كله واقع 



والنسائي من حديث سعيد بن مجهان  -وحسنه  -يث الذي رواه االمام أمحد وأبو داود والترمذي ويف احلد) * ٤(
ويف * اخلالفة بعدي ثالثون سنة، مث تكون ملكا : عن سفينة موىل رسول اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

هللا عنه كانت خالفته سنتني وأربعة أشهر ، وهكذا وقع سواء، فأن أبا بكر رضي ا)٥(مث يؤيت ملكه من يشاء : رواية
إال عشر ليال، وكانت خالفة عمر عشر سنني وستة أشهر وأربعة أيام، وخالفة عثمان إثنتا عشرة سنة إال إثنا عشر 

  يوما، وكانت خالفة علي بن أيب طالب
__________  

أوس بن عبد اهللا، ويف اسناد : الوسطرواه أمحد والطرباين يف الكبري واالوسط بنحوه، ويف اسناد أمحد وا: وقال= 
  .الكبري حسام بن مصك جممع على ضعفهما

  .١٤٧١/  ٣ص ) ١٠(ومسلم يف االمارة، باب ) ٥٠(أخرجه البخاري يف كتاب االنبياء، باب ) ١(
  .وأخرجه ابن ماجة يف اجلهاد

  .٢٩٧/  ٢واالمام أمحد يف املسند 
  .٤٦١، ٤٥٨/  ١أخرجه أمحد يف مسنده و ٧٠/  ١أخرجه مسلم يف صحيحه يف االميان ) ٢(
  .ويف االصل امساعيل حتريف ٣٤٠/  ٦من دالئل البيهقي ) ٣(

وهو سهيل، ذكوان السمان، أبو يزيد املدين صدوق روى له البخاري، من السادسة، مات يف خالفة املنصور 
  ).٣٣٨/  ١تقريب (
  .٣٤٠/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل عن أيب داود، ) ٤(
ونقله  ٥٠٣/  ٤والترمذي يف الفنت  ٤٤/  ٥واالمام أمحد يف املسند ) ٤٦٤٦(جه أبو داود يف السنة ح أخر) ٥(

   ٣٤١/  ٦البيهقي يف الدالئل 

وتكميل الثالثني خبالفة احلسن بن علي حنوا من ستة أشهر، حىت نزل عنها ملعاوية عام : مخس سنني إال شهرين، قلت
حدثين حممد بن فضيل، ثنا مؤمل، ثنا محاد : وقال يعقوب بن سفيان* ه وتفصيله أربعني من اهلجرة، كما سيأيت بيان

: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال) ١(بن سلمة عن علي بن زيد، عن عبد الرمحن بن أيب بكرة 
احلديث فيه رد صريح  وهذا) * ٢(رضينا بامللك : خالفة نبوة ثالثون عاما مث يؤيت اهللا ملكه من يشاء، فقال معاوية

على الروافض املنكرين خلالفة الثالثة، وعلى النواصب من بين أمية ومن تبعهم من أهل الشام، يف إنكار خالفة علي 
: فما وجه اجلمع بني حديث سفينة هذا وبني حديث جابر بن مسرة املتقدم يف صحيح مسلم: بن أيب طالب، فإن قيل

إن : إن من الناس من قال: يف الناس إثنا عشر خليفة كلهم من قريش ؟ فاجلوابال يزال هذا الدين قائما ما كان 
بل هذا احلديث : الدين مل يزل قائما حىت ويل إثنا عشر خليفة، مث وقع ختبيط بعدهم يف زمان بين أمية، وقال آخرون

تفق وقوع اخلالفة املتتابعة فيه بشارة بوجود إثين عشر خليفة عادال من قريش، وإن مل يوجدوا على الوالء، وإمنا ا
بعد النبوة يف ثالثني سنة، مث كانت بعد ذلك خلفاء راشدون، فيهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم االموي 

رضي اهللا عنه، وقد نص على خالفته وعدله وكونه من اخللفاء الراشدين، غري واحد من االئمة، حىت قال أمحد بن 
ول أحد من التابعني حجة إال قول عمر بن عبد العزيز، ومنهم من ذكر من هؤالء ليس ق: حنبل رضي اهللا عنه

املهدي بأمر اهللا العباسي، واملهدي املبشر بوجوده يف آخر الزمان منهم أيضا بالنص على كونه من أهل البيت، وامسه 
إمنا ينتظره اجلهلة من الروافض حممد بن عبد اهللا، وليس باملنتظر يف سرداب سامرا، فإن ذاك ليس مبوجود بالكلية، و

لقد : وقد تقدم يف الصحيحني من حديث الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال* 



: مهمت أن أدعو أباك وأخاك وأكتب كتابا لئال يقول قائل، أو يتمىن متمن، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ويف صحيح * وهكذا وقع، فإن اهللا واله وبايعه املؤمنون قاطبة كما تقدم ) * ٣(ا بكر يأىب اهللا واملؤمنون إال أب

  -كأهنا تعرض باملوت  -يا رسول اهللا أرأيت إن جئت فلم أجدك ؟ : أن امرأة قالت: البخاري
اهللا عليه وثبت يف الصحيحني من حديث ابن عمر وأيب هريرة أن رسول اهللا صلى * إن مل جتديين فأت أبا بكر : فقال

بينا أنا نائم رأيتين على قليب، فنزعت منها ما شاء اهللا، مث أخذها ابن أيب قحافة فنزع منها ذنوبا أو : وسلم قال
، فلم أر عبقريا من الناس يفري )٤(ذنوبني، ويف نزعه ضعف واهللا يغفر له، مث أخذها ابن اخلطاب فاستحالت غربا 

  شافعي رمحه، قال ال)٥(فريه، حىت ضرب الناس بعطن 
__________  

  .عن أبيه: زاد ٣٤٢/  ٦يف دالئل البيهقي ) ١(
  .٢٧٣/  ٤واالمام أمحد يف املسند  ٥٠٣/  ٤والترمذي يف الفنت  ٢١١/  ٤رواه أبو داود يف السنة ) ٢(
  ).١٨٥٧(ص ) ١١(باب ح ) ١(أخرجه مسلم يف فضائل الصحابة ) ٣(
  .الدلو اململؤة: الذنوب) ٤(

  .العظيمةالدلو : والغرب
  .أي أرووا إبلهم مث أووها إىل عطنها وهو املوضع الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح: ضرب الناس بعطن) ٥(

ويف نزعه ضعف، قصر مدته، وعجلة موته، وإشتغاله حبرب أهل الردة عن الفتح : رؤيا االنبياء وحي، وقوله: اهللا
فيه البشارة بواليتهما على الناس، فوقع كما أخرب سواء، وهذا : الذي ناله عمر بن اخلطاب يف طول مدته، قلت

من حديث ربعي بن خراش، عن : وهلذا جاء يف احلديث اآلخر الذي رواه أمحد والترمذي وابن ماجه وابن حبان
اقتدوا باللذين من بعدي، أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما، : حذيفة بن اليمان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

حسن، وأخرجه من حديث ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتقدم من طريق الزهري : قال الترمذيو
: عن رجل عن أيب ذر حديث تسبيح احلصى يف يد رسول اهللا، مث يد أيب بكر، مث عمر، مث عثمان، وقوله عليه السالم

صلى اهللا عليه وسلم حائطا فدىل رجليه يف  دخل رسول اهللا: ويف الصحيح عن أيب موسى قال* هذه خالفة النبوة 
افتح، : الكونن اليوم بواب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجلست خلف الباب فجاء رجل فقال: القف فقلت

افتح له وبشره باجلنة، مث جاء : أبو بكر، فأخربت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: من أنت ؟ قال: فقلت
اهللا املستعان : ائذن له وبشره باجلنة على بلوى تصيبه، فدخل وهو يقول: اء عثمان فقالعمر فقال كذلك، مث ج

  وثبت يف صحيح البخاري من حديث سعيد بن أيب) * ١(
صعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف : عروبة عن قتادة عن أنس قال

) * ٢(اثبت، فإمنا عليك نيب وصديق وشهيدان : هللا عليه وسلم برجله وقالهبم اجلبل، فضربه رسول اهللا صلى ا
أنا معمر، عن أيب حازم، عن سهل بن سعد أن حراء ارتج وعليه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو : وقال عبد الرزاق

قد : ل معمراثبت ما عليك إال نيب وصديق وشهيدان، قا: بكر وعمر وعثمان، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
، وقد روى مسلم عن قتيبة عن الدراوردي عن سهيل عن أبيه )٣(مسعت قتادة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة : عن أيب هريرة
) * ٤(اهدأ فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد : موالزبري، فتحركت الصخرة فقال النيب صلى اهللا عليه وسل

وهذا من دالئل النبوة، فإن هؤالء كلهم أصابوا الشهادة، واختص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأعلى مراتب 



  وقد ثبت يف الصحيح* الرسالة والنبوة، واختص أبو بكر بأعلى مقامات الصديقية 
__________  

  .عن ابن عمر ٣٦٨٢وحديث  ٣٦٧٦ فضائل الصحابة ح واحلديث أخرجه البخاري يف= 
  ).١٨٦٠(ص ) ١٧(ومسلم يف فضائل الصحابة ح 

  .٤٥٥/  ٥و  ٢٩، ٢٨/  ٢واالمام أمحد يف املسند ) ٢٢٨٩(والترمذي يف الرؤيا ح 
  ).٣(ومسلم يف فضائل الصحابة باب ) ٥(أخرجه البخاري يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله باب ) ١(
ويف  ٤٦٥١ويف سنن أيب داود ح  ٣٦٩٧ويف الترمذي كتاب املناقب ح  ٥٣، ٤٢، ٢٢/  ٧فتح الباري ) ٢(

  .٣٤٦، ٢٣١/  ٥مسند االمام أمحد 
حديث حسن : وقال ٣٧٥٧والترمذي يف املناقب ح ) ٤٦٤٨(أخرجه أبو داود يف السنة جزء من حديث ) ٣(

  .صحيح
  .١٨٨٠أخرجه مسلم يف فضائل الصحابة ص ) ٤(

وثلثمائة، : لشهادة للعشرة باجلنة بل جلميع من شهد بيعة الرضوان عام احلديبية، وكانوا ألفا وأربعمائة، وقيلا
وثبت يف صحيح * ومخسمائة، وكلهم استمر على السداد واالستقامة حىت مات رضي اهللا عنهم أمجعني : وقيل

  البخاري البشارة لعكاشة بأنه من أهل اجلنة فقتل شهيدا يوم
ويف الصحيحني من حديث يونس عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه * مامة الي

يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفا بغري حساب، تضئ وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، فقام عكاشة بن : وسلم يقول
اللهم : علين منهم، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلميا رسول اهللا ادع اهللا أن جي: حمصن االسدي جير منرة عليه، فقال

) * ١(سبقك هبا عكاشة : يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: أجعله منهم، مث قام رجل من االنصار فقال
وهذا احلديث قد روي من طرق متعددة تفيد القطع، وسنورده يف باب صفة اجلنة، وسنذكر يف قتال أهل الردة أن 

ة االسدي قتل عكاشة بن حمصن شهيدا رضي اهللا عنه، مث رجع طلحة االسدي عما كان يدعيه من النبوة وتاب طلح
وثبت يف الصحيحني من حديث أيب هريرة أن رسول * إىل اهللا، وقدم على أيب بكر الصديق واعتمر وحسن إسالمه 

أن : سواران فقطعتهما، فأوحى إيل يف املنام بينا أنا نائم رأيت كأنه وضع يف يدي: اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وقد تقدم يف الوفود أنه * انفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابني خيرجان، صاحب صنعاء، وصاحب اليمامة 

إن جعل يل حممد االمر من بعده اتبعته، فوقف عليه رسول اهللا صلى : قال ملسيلمة حني قدم مع قومه وجعل يقول
واهللا لو سألتين هذا العسيب ما أعطيتكه، ولئن أدبرت ليعقرنك اهللا، وإين الراك الذي : وقال له اهللا عليه وسلم

وهكذا وقع، عقره اهللا وأهانه وكسره وغلبه يوم اليمامة، كما قتل االسود العنسي بصنعاء، * أريت فيه ما أريت 
لقي : فضالة عن احلسن عن أنس قالوروى البيهقي من حديث مبارك بن * على ما سنورده إن شاء اهللا تعاىل 

: أتشهد أين رسول اهللا ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسيلمة فقال له مسيلمة
وقد ثبت يف ) * ٢(إن هذا رجل أخر هللكة قومه : آمنت باهللا وبرسله، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بسم اهللا الرمحن الرحيم، من مسيلمة : ة كتب بعد ذلك إىل النيب صلى اهللا عليه وسلماحلديث اآلخر أن مسيلم
رسول اهللا، إىل حممد رسول اهللا، سالم عليك، أما بعد فإين قد أشركت يف االمر بعدك، فلك املدر ويل الوبر، ولكن 

الرحيم، من حممد رسول اهللا إىل  بسم اهللا الرمحن: قريشا قوم يعتدون، فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .مسيلمة الكذاب، سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد فإن االرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني



  وقد جعل اهللا العاقبة حملمد وأصحابه، الهنم هم املتقون وهم العادلون
عنه صلى اهللا عليه وسلم يف االخبار عن الردة  وقد وردت االحاديث املروية من طرق* املؤمنون، ال من عداهم 

  اليت وقعت يف زمن الصديق فقاتلهم الصديق باجلنود احملمدية حىت رجعوا إىل دين اهللا أفواجا، وعذب
__________  

  .عكاشة قتل يف بزاخة يف خالفة أيب بكر، وقتله أحد املرتدين) ١(
  .١٩٧/  ١ومسلم يف االميان  ٤٠٥/  ١١وانظر احلديث يف الفتح 

  .٣٥٩/  ٦دالئل النبوة ج ) ٢(

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف * (ماء االميان كما كان بعد ما صار أجاجا، وقد قال اهللا تعاىل 
هم أبو بكر وأصحابه : اآلية، قال املفسرون) * يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني اعزة على الكافرين

وثبت يف الصحيحني من حديث عامر الشعيب عن مسروق عن عائشة يف قصة مسارة النيب صلى * هللا عنهم رضي ا
اهللا عليه وسلم ابنته فاطمة وإخباره إياها بأن جربيل كان يعارضه بالقرآن يف كل عام مرة، وأنه عارضين العام 

ا سيدة نساء أهل اجلنة، وأهنا أول أهله حلوقا مرتني، وما أرى ذلك إال القتراب أجلي، فبكت، مث سارها فأخربها بأهن
: واختلفوا يف مكث فاطمة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقيل: وكان كما أخرب، قال البيهقي) * ١(به 

: وأصح الروايات رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت: مثانية، قال: ستة، وقيل: ثالثة، وقيل: شهران، وقيل
  ).٢(وأخرجاه يف الصحيحني * وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ستة أشهر  مكثت فاطمة بعد

عن الغيوب املستقبلة فمن ذلك ما ثبت يف ) صلى اهللا عليه وسلم(ومن كتاب دالئل النبوة يف باب إخباره 
هللا عليه صلى ا(قال رسول اهللا : الصحيحني من حديث إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أيب سلمة، عن عائشة قالت

ثنا عبيد : وقال يعقوب بن سفيان) ٣* (إنه قد كان يف االمم حمدثون، فإن يكن يف أميت فعمر بن اخلطاب ): وسلم
  .عن الوليد بن العيزار، عن عمر بن ميمون عن علي رضي اهللا عنه -كويف  -اهللا بن موسى، أنا أبو إسرائيل 

، أن السكينة تنطق على لسان عمر، قال )اهللا عليه وسلمصلى (ما كنا ننكر وحنن متوافرون أصحاب حممد : قال
  ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة عن: وقال يعقوب بن سفيان) ٤* (تابعه زر بن حبيش والشعيب عن علي : البيهقي

وقد ) ٥* (كنا نتحدث أن عمر بن اخلطاب ينطق على لسان ملك : قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال
ر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أشياء كثرية، ومن مكاشفاته وما كان خيرب به من املغيبات كقصة ذكرنا يف سرية عم

من حديث فراس، عن الشعيب، عن : ومن ذلك ما رواه البخاري* سارية بن زنيم، وما شاكلها وهللا احلمد واملنة 
يا رسول اهللا : نده فقلن يومااجتمعن ع) صلى اهللا عليه وسلم(مسروق، عن عائشة رضي اهللا عنها أن نساء النيب 

هكذا وقع ) ٦* (أطولكن يدا، وكانت سودة أطولنا ذراعا، فكانت أسرعنا به حلوقا : أيتنا أسرع بك حلوقا ؟ فقال
  يف الصحيحني عند
__________  

  .أخرجه البخاري يف االستئذان) ١(
وابن سعد يف  ٢٨٢/  ٦مسنده وأخرج مثله االمام أمحد يف ) ١٩٠٥(ومسلم يف فضائل الصحابة ص ) ٤٣(باب 

  .٢٤٧/  ٢الطبقات 
  .من حديث طويل) ٣٨(أخرجه البخاري يف املغازي باب ) ٢(

  ).١٣٨٠(ص ) ٥٢(ومسلم يف اجلهاد ح 



ص ) ٢٣(ومسلم يف فضائل الصحابة ح  ٤٢/  ٧فتح الباري  ٣٦٨٩أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة ح ) ٣(
)١٨٦٤.(  
  .٣٦٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(
  .٣٧٠/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٥(
  .٢٨٥/  ٣أخرجه البخاري يف الزكاة فتح الباري ) ٦(

  = هذا احلديث : وعلق ابن اجلوزي على قول البخاري قال

فلما : البخاري أهنا سودة، وقد رواه يونس بن بكري عن زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب فذكر احلديث مرسال وقال
ب علمن أهنا كانت أطوهلن يدا يف اخلري والصدقة، والذي رواه مسلم عن حممود بن غيالن عن الفضل توفيت زين

بن موسى، عن طلحة بن حيىي بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنها، فذكرت 
ملشهور عن علماء التاريخ أن فكانت زينب أطولنا يدا، الهنا كانت تعمل بيدها وتصدق، وهذا هو ا: احلديث وفيه

توفيت سنة عشرين، : قال الواقدي* وفاة ) صلى اهللا عليه وسلم(زينب بنت جحش كانت أول أزواج النيب 
وأما سودة فإهنا توفيت يف آخر إمارة عمر بن اخلطاب أيضا، قاله ابن أيب : وصلى عليها عمر بن اخلطاب، قلت

  ومن* خيثمة 
سيد بن جابر، عن عمر بن اخلطاب يف قصة أويس القرين، وإخباره عليه السالم ذلك ما رواه مسلم من حديث أ

عنه بأنه خري التابعني وأنه كان به برص فدعا اهللا فأذهبه عنه، إال موضعا قدر الدرهم من جسده، وأنه بار بأمه 
فة والنعت الذي وأمره لعمر بن اخلطاب أن يستغفر له، وقد وجد هذا الرجل يف زمان عمر بن اخلطاب على الص

وقد ذكرت طرق هذا احلديث وألفاظه والكالم عليه مطوال يف الذي مجعته من مسند * ذكره يف احلديث سواء 
حدثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا : ومن ذلك ما رواه أبو داود* عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وهللا احلمد واملنة 

جرير بن عبد اهللا وعبد الرمحن بن خالد االنصاري، عن أم ورقة بنت وكيع، ثنا الوليد بن عبد اهللا بن مجيع، حدثين 
يا رسول اهللا ائذن يل يف الغزو معك أمرض مرضاكم، : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا غزا بدرا قالت: نوفل

، وكانت قد قري يف بيتك فإن اهللا يرزقك الشهادة، فكانت تسمى الشهيدة: لعل اهللا يرزقين بالشهادة، فقال هلا
قرأت القرآن، فاستأذنت النيب صلى اهللا عليه وسلم أن تتخذ يف بيتها مؤذنا يؤذن هلا، وكانت دبرت غالما هلا 

من عنده من : وجارية، فقاما إليها بالليل فغماها يف قطيفة هلا حىت مات وذهبا، فأصبح عمر فقام يف الناس وقال
وقد رواه ) ١* (، فأمر هبما فصلبا، وكانا أول مصلوبني باملدينة هذين علم أو من رآمها فليجئ هبما، فجئ هبما

ثنا الوليد بن مجيع، حدثين جديت عن أم ورقة بنت عبد اهللا بن احلارث وكان رسول : البيهقي من حديث أيب نعيم
لى اهللا صدق رسول اهللا ص: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، فذكر احلديث ويف آخره فقال عمر

ومن ذلك ما رواه البخاري من حديث أيب إدريس اخلوالين ) ٢* (انطلقوا بنا نزور الشهيدة : عليه وسلم كان يقول
  عن عوف بن مالك يف

__________  
  .غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف مل ينبه عليه وال أصحاب التعاليق= 

ميكن أن يقال فيما رواه البخاري املراد احلاضرات من : قوله قال وكان الطييب أكثر تساهال يف تربيره للبخاري
  .أزواجه دون زينب، وكانت سودة أوهلن موتا

  .أمجع أهل السري والتاريخ على أن زينب أول من مات من أزواجه: وقال حمي الدين



و نعيم على ما يف ، وأخرجه ابن السكن وابن منده وأب٣٨٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل عن أيب داود ج ) ١(
  ).٥٠٥/  ٤(االصابة 

  .٤٠٥/  ٦وأخرجه االمام أمحد يف مسنده  ٣٨١/  ٦دالئل النبوة ) ٢(

، وهذا قد وقع يف أيام عشر، )١(مث موتان بأحدكم كقصاص الغنم : حديثه عنه يف اآليات الست بعد موته وفيه
لصحابة، منهم معاذ بن جبل، وأبو عبيدة، وهو طاعون عمواس سنة مثاين عشرة، ومات بسببه مجاعات من سادات ا

ويزيد بن أيب سفيان، وشرحبيل بن حسنة، وأبو جندل سهل بن عمر وأبوه، والفضل بن العباس بن عبد املطلب، 
حدثنا وكيع، ثنا النهاس بن قهم، ثنا شداد أبو عمار عن معاذ بن : وقد قال االمام أمحد* رضي اهللا عنهم أمجعني 

ست من أشراط الساعة، مويت، وفتح بيت املقدس، وموت يأخذ يف : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول: جبل قال
الناس كقصاص الغنم، وفتنة يدخل حرهبا بيت كل مسلم، وأن يعطى الرجل ألف دينار فيسخطها، وأن يغزو الروم 

أنا أبو زكريا بن أيب إسحاق، : هقيوقد قال احلافظ البي) ٢* (فيسريون إليه بثمانني نبدا حتت كل نبد اثنا عشر ألفا 
ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا حبر بن نصر، ثنا ابن وهب، أخربين ابن هليعة عن عبد اهللا بن حبان أنه مسع 

يا أيها الناس، إمنا : سليمان بن موسى يذكر أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر عموسة فقام عمرو بن العاص فقال
يا أيها الناس، إين قد مسعت قول صاحبكم، وإين واهللا : وا عنه، فقام شرحبيل بن حسنة فقالهذا الوجع رجس فتنح

لقد أسلمت وصليت، وإن عمرا الضل من بعري أهله، وإمنا هو بالء أنزله اهللا عز وجل، فاصربوا، فقام معاذ بن جبل 
محة ربكم ودعوة نبيكم صلى اهللا عليه يا أيها الناس، إين قد مسعت قول صاحبيكم هذين، وإن هذا الطاعون ر: فقال

أرض : إنكم ستقدمون الشام فتنزلون أرضا يقال هلا: وسلم، وإين قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .عموسة، فيخرج بكم فيها خرجان له ذباب كذباب الدمل

ين قد مسعت هذا من رسول اهللا ، اللهم إن كنت تعلم أ)٣(يستشهد اهللا به أنفسكم وذراريكم ويزكي به أموالكم 
فطعن يف السبابة فجعل ينظر إليها : صلى اهللا عليه وسلم فارزق معاذا وآل معاذ منه احلظ االوىف وال تعافه منه، قال

احلق من ربك : * (اللهم بارك فيها، فإنك إذا باركت يف الصغري كان كبريا، مث طعن ابنه فدخل عليه فقال: ويقول
  :البقرة) * [ ترينفال تكونن من املم

من حديث االعمس وجامع بن : وثبت يف الصحيحني) ٤) * * (ستجدين إن شاء اهللا من الصابرين* (فقال ]  ١٤٧
أيكم حيفظ حديث رسول اهللا صلى اهللا : كنا جلوسا عند عمر فقال: أيب راشد، عن شقيق بن سلمة عن حذيفة قال

  ذكر: جلرئ، فقلت أنا، قال هات، إنك: عليه وسلم يف الفتنة ؟ قلت
__________  

  .هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شئ متوت فجأة: بضم العني املهملة: قعاص الغنم) ١(
  .ومنه أخذ االقعاص وهو الفتل مكانه: قال أبو عبيد

  .العقاص داء يأخذ يف الصدر كأنه يكسر العنق: وقال ابن فارس
  .واحلديث أخرجه البخاري يف اجلزية

  .وبعضه يف االدب يف سنن أيب داود ٤٠٤٢وابن ماجة يف الفنت ح  ٢٧٧/  ٦باري فتح ال
  .٢٢٨/  ٥رواه أمحد يف املسند ج ) ٢(
  .١٩٦ - ١٩٥/  ٤أخرجه أمحد يف املسند ج ) ٣(



  .١٠٢سورة الصافات اآلية ) ٤(
  .٣٨٥/  ٦واحلديث رواه البيهقي يف الدالئل 

ليس هذا : فرها الصالة والصدقة واالمر باملعروف والنهي املنكر، فقالفتنة الرجل يف أهله وماله وولده وجاره يك
وحيك، يفتح اهللا أم : يا أمري املؤمنني إن بينك وبينها بابا مغلقا، قال: أعين إمنا أعين اليت متوج موج البحر، فقلت

نعم، : من الباب ؟ قال فكان عمر يعلم: أجل، فقلنا حلذيفة: إذا ال يغلق أبدا، قلت: بل يكسر، قال: يكسر ؟ قلت
فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا ملسروق فسأله، فقال من بالباب ؟ : وإين حدثته حديثا ليس باالغاليط، قال

، وهكذا وقع من بعد مقتل عمر، وقعت الفنت يف الناس، وتأكد ظهورها مبقتل عثمان بن عفان رضي )١(عمر : قال
: يد، عن االعمش، عن سفيان، عن عروة بن قيس قال خطبنا خالد بن الوليد فقالوقد قال يعلى بن عب* اهللا عنهما 

إن أمري املؤمنني عمر بعثين إىل الشام فحني ألقى بوانيه بثنية وعسال أراد أن يؤثر هبا غريي ويبعثين إىل اهلند، فقال 
) ٢* (طاب حي فال، وإمنا ذاك بعده أما وابن اخل: اصرب أيها االمري، فإن الفنت قد ظهرت، فقال خالد: رجل من حتته

  حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سامل عن أبيه: وقد روى االمام أمحد
: بل غسيل، قال: أجديد ثوبك أم غسيل ؟ قال: أبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عمر ثوبا فقال: قال

وهكذا رواه ) ٣* (هللا قرة عني يف الدنيا واآلخرة ويرزقك ا: البس جديدا، وعش محيدا، ومت شهيدا، وأظنه قال
النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق به، مث قال النسائي، هذا حديث منكر، أنكره حيىي القطان على عبد 

ال أعلم أحدا رواه عن : الرزاق، وقد روي عن الزهري من وجه آخر مرسال، قال محزة بن حممد الكناين احلافظ
رجال إسناده وإتصاله على شرط الصحيحني وقد قيل : قلت* مر، وما أحسبه بالصحيح، واهللا أعلم الزهري غري مع

وهو  -الشيخان، تفرد معمر عن الزهري يف غري ما حديث، مث قد روى البزار هذا احلديث من طريق جابر اجلعفي 
وقع ما أخرب به يف هذا احلديث عن عبد الرمحن بن سابط عن جابر بن عبد اهللا مرفوعا مثله سواء، وقد  -ضعيف 

فإنه رضي اهللا عنه قتل شهيدا وهو قائم يصلي الفجر يف حمرابه من املسجد النبوي، على صاحبه أفضل الصالة 
هذه : وقد تقدم حديث أيب ذر يف تسبيح احلصا يف يد أيب بكر مث عمر مث عثمان، وقوله عليه السالم* والسالم 

ملا : ثنا عبد اهللا بن املبارك، أنا خرج بن نباتة، عن سعيد بن مجهان عن سفينة قال: ادوقال نعيم بن مح* خالفة النبوة 
بىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسجد املدينة جاء أبو بكر حبجر فوضعه، مث جاء عمر حبجر فوضعه، مث جاء 

وقد تقدم يف حديث عبد * عدى هؤالء يكونون خلفاء ب: عثمان حبجر فوضعه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ثالث من جنا منهن فقد جنا، مويت، وقتل خليفة مصطرب، والدجال، ويف : اهللا بن حوالة قوله صلى اهللا عليه وسلم

  وثبت يف الصحيحني من* حديثه اآلخر، االمر بإتباع عثمان عند وقع الفتنة 
__________  

  .أخرجه البخاري يف الفنت) ١(
  ).٤(باب 

  .لفنتومسلم يف ا
  ).٧(باب 

  .حدثنا االعمش عن شقيق عن عروة بن قيس: وفيه ٣٨٧/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .٨٩/  ٢أخرجه أمحد يف املسند ج ) ٣(



توضأت يف بييت، مث : حديث سليمان بن بالل عن شريك بن أيب منر عن سعيد بن املسيب عن أيب موسى قال
   صلى اهللا عليه وسلم، فجئت املسجد فسألت عنهالكونن اليوم مع رسول اهللا: خرجت فقلت

فمكثت عند باهبا حىت  -وما هبا من جريد  -خرج وتوجه ههنا، فخرجت يف أثره حىت جئت بئر أريس : فقالوا
علمت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد قضى حاجته وجلس، فجئته فسلمت عليه فإذا هو قد جلس على قف بئر 

الكونن بواب رسول اهللا صلى : يه يف البئر وكشف عن ساقيه، فرجعت إىل الباب وقلتأريس فتوسطه مث دىل رجل
على رسلك، وذهبت إىل النيب : أبو بكر، قلت: من هذا ؟ قال: اهللا عليه وسلم، فلم أنشب أن دق الباب فقلت

فخرجت : ، قالائذن يل وبشره باجلنة: يا رسول اهللا هذا أبو بكر يستأذن، فقال: صلى اهللا عليه وسلم فقلت
فدخل حىت جلس إىل : ادخل ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبشرك باجلنة، قال: مسرعا حىت قلت اليب بكر

جنب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف القف على ميينه ودىل رجليه وكشف عن ساقيه كما صنع النيب صلى اهللا عليه 
إن يرد اهللا بفالن : أنا على إثرك، فقلت: ن قال يلمث رجعت وقد كنت تركت أخي يتوضأ وقد كا: وسلم، قال

وجئت النيب : على رسلك، قال: عمر، قلت: من هذا ؟ قال: فسمعت حتريك الباب، فقلت: خريا يأت به، قال
: فجئت وأذنت له وقلت له: ائذن له وبشره باجلنة، قال: صلى اهللا عليه وسلم، فسلمت عليه وأخربته، فقال

فدخل حىت جلس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على : عليه وسلم يبشرك باجلنة، قالرسول اهللا صلى اهللا 
مث رجعت : يساره، وكشف عن ساقيه ودىل رجليه يف البئر كما صنع النيب صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر، قال

عثمان بن عفان، : قالمن هذا ؟ : إن يرد اهللا بفالن خريا يأت به، يريد أخاه، فإذا حتريك الباب، فقلت: فقلت
ائذن له وبشره باجلنة على بلوى : هذا عثمان يستأذن، فقال: على رسلك، وذهبت إىل رسول اهللا فقلت: قلت

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأذن لك ويبشرك باجلنة على بلوى أو بالء يصيبك، : فجئت فقلت: تصيبه، قال
قف جملسا فجلس وجاههم من شق البئر، وكشف عن ساقيه ودالمها اهللا املستعان، فلم جيد يف ال: فدخل وهو يقول

يف البئر، كما صنع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر، رضي اهللا عنهما، قال سعيد بن املسيب، 
وقد روى البيهقي من حديث عبد االعلى بن أيب املساور، عن * ، اجتمعت وانفرد عثمان )١(فأولتها قبورهم 

بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : م بن حممد بن حاطب، عن عبد الرمحن بن جبري، عن زيد بن أرقم قالإبراهي
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ عليك : انطلق حىت تأيت أبا بكر فتجده يف داره جالسا حمتبيا فقل: فقال

  ىأبشر باجلنة، مث انطلق حىت تأيت الثنية فتلق: السالم ويقول
أبشر باجلنة، مث انصرف حىت تأيت : إن رسول اهللا يقرأ عليك السالم ويقول: عمر راكبا على محار تلوح صلعته، فقل

  .إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ عليك السالم: عثمان فتجده يف السوق يبيع ويبتاع، فقل
  فوجد كال منهم كماأبشر باجلنة بعد بالء شديد، فذكر احلديث يف ذهابه إليهم : ويقول

__________  
  .باب) ٥(أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة ) ١(

  .وأخرجه مسلم يف فضائل الصحابة
  ).٣(باب 

  .بستان باملدينة معروف، وهو بالقرب من قباء: بئر أريس -
  .هو الداكة اليت جتعل حول البئر، وأصله ما غلظ من االرض وارتفع واجلمع قفاف: القف -



يف مكان كذا وكذا، فيذهب : أين رسول اهللا ؟ فيقول: اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكال منهم يقولذكر رسول 
يا رسول اهللا وأي بالء يصيبين ؟ والذي بعثك باحلق ما تغيب وال متنيت وال مسست : إليه، وأن عثمان ملا رجع قال

عبد االعلى ضعيف، فإن كان حفظ : يهقيهو ذاك مث قال الب: ذكري بيميين منذ بايعتك فأي بالء يصيبين ؟ فقال
هذا احلديث فيحتمل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إليهم زيد بن أرقم فجاء وأبو موسى االشعري جالس 

وهذا البالء الذي أصابه هو ما اتفق وقوعه على يدي من أنكر عليه من رعاع أهل ) * ١(على الباب كما تقدم 
ا سنذكره يف دولته إن شاء اهللا من حصرهم إياه يف داره حىت آل احلال بعد ذلك كله إىل االمصار بال علم، فوقع م

إضطهاده وقتله وإلقائه على الطريق أياما، ال يصلى عليه وال يلتفت إليه، حىت غسل بعد ذلك وصلى عليه ودفن 
كما قال * لبة ومثواه رضي اهللا عنه وأرضاه وجعل جنات الفردوس متق -بستان يف طريق البقيع  -حبش كوكب 

قال رسول اهللا صلى : االمام أمحد، حدثنا حيىي، عن إمساعيل عن قيس، عن أيب سهلة موىل عثمان عن عائشة قالت
ابن عمك علي ؟ : ال، قلت: عمر ؟ قال: ال، قلت: أبو بكر ؟ قال: ادعوا يل بعض أصحايب، قلت: اهللا عليه وسلم

: تنحى، فجعل يساره ولون عثمان يتغري، قال أبو سهلة: ا جاء عثمان قالنعم، فلم: عثمان ؟ قال: ال، قلت: قال
ال، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد : يا أمري املؤمنني أال تقاتل ؟ قال: فلما كان يوم الدار وحضر فيها، قلنا

عيل عن قيس عن عائشة تفرد به أمحد، مث قد رواه أمحد عن وكيع عن إمسا) * ٢(إيل عهدا وإين صابر نفسي عليه 
  فذكر

حدثنا عتاب بن بشري عن : وقال نعيم بن محاد يف كتابه الفنت واملالحم* مثله، وأخرجه ابن ماجه من حديث وكيع 
دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعثمان بني يديه : خصيف عن جماهد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

ظلما وعدوانا يا رسول اهللا ؟ فما دريت ما هو حىت قتل عثمان، : إال قول عثمانيناجيه، فلم أدرك من مقالته شيئا 
وما أحببت أن يصل إىل عثمان شئ إال : فعلمت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا عىن قتله، قالت عائشة

ى هودجها من النبل وصل إيل مثله غريه إن شاء اهللا علم أين مل أحب قتله، ولو أحببت قتله لقتلت، وذلك ملا رم
) ٣(ثنا إمساعيل بن جعفر، عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب : وقال أبو داود الطيالسي* حىت صار مثل القنفذ 

ال تقوم الساعة حىت تقتلوا إمامكم وجتتلدوا بأسيافكم، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن حذيفة قال
أنا أبو احلسني بن بشران، أنا علي بن حممد املصري، ثنا حممد بن : يوقال البيهق) * ٤(ويرث دنياكم شراركم 

  إمساعيل السلمي، ثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثين الليث، حدثين خالد بن يزيد، عن سعيد بن
__________  

  .٣٩١ - ٣٨٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .أخرجه االمام أمحد يف مسنده) ٢(
  .هكذا قال أبو داود: املطلب عن حذيفة، وقال البيهقي عن: يف رواية البيهقي) ٣(
  .أخرجه الترمذي يف الفنت) ٤(

  .٣٨٩/  ٥واالمام أمحد يف املسند ) ٤٠٤٣(وأخرجه ابن ماجة يف الفنت ح ) ٢١٧٠(ح ) ٩(باب 

: مسعت عبد اهللا بن عمر يقول: أيب هالل، عن ربيعة بن سيف أنه حدثه أنه جلس يوما مع شفي االصبحي فقال
سيكون فيكم اثنا عشر خليفة، أبو بكر الصديق، ال يلبث خلفي إال : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

عمر بن : ومن هو يا رسول اهللا ؟ قال: قليال، وصحاب رحى العرب يعيش محيدا وميوت شهيدا، فقال رجل
كساكه اهللا، والذي بعثين باحلق لئن خلعته  وأنت يسألك الناس أن ختلع قميصا: اخلطاب، مث التفت إىل عثمان فقال



حدثين جدي أبو : مث روى البيهقي من حديث موسى بن عقبة) * ١(ال تدخل اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط 
  أمي،

أبو حبيبة أنه دخل الدار وعثمان حمصور فيها، وأنه مسع أبا هريرة يستأذن عثمان يف الكالم فأذن له، فقام فحمد اهللا 
إنكم ستلقون بعدي فتنة وإختالفا، فقال له : إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ىن عليه، مث قالوأث

عليكم باالمني وأصحابه، وهو يشري إىل عثمان بذلك : فمن لنا يا رسول اهللا ؟ أو ما تأمرنا ؟ فقال: قائل من الناس
سى بن عقبة به، وقد تقدم يف حديث عبد اهللا بن حوالة وقد رواه االمام أمحد عن عفان، عن وهيب عن مو) * ٢(

حدثنا عبد الرمحن، عن سفيان، عن منصور عن ربعي عن الرباء : وقال االمام أمحد* شاهدان له بالصحة واهللا أعلم 
تدور رحى االسالم خلمس : عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال -هو ابن مسعود  -بن ناجية، عن عبد اهللا 

أو ست وثالثني، أو سبع وثالثني، فإن هلكوا فسبيل من قد هلك، وإن يقم هلم دينهم يقم هلم سبعني عاما وثالثني، 
ورواه أبو داود عن حممد بن سليمان االنباري عن عبد الرمحن بن مهدي * أمما مضى أو مما بقي ؟ : قلت: ، قال)٣(

عن الرباء بن ناجية الكاهلي عن عبد اهللا  به، مث رواه أمحد عن إسحاق، وحجاج عن سفيان عن منصور عن ربعي
إن رحى االسالم ستزول خلمس وثالثني، أو سبع وثالثني، : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن مسعود قال

  .فإن هتلك فسبيل من هلك، وإن يقم هلم دينهم يقم هلم سبعني عاما، قال
وهكذا رواه يعقوب بن سفيان، عن عبيد اهللا بن * مبا بقى  بل: يا رسول اهللا أمبا مضى أو مبا بقى ؟ قال: قال عمر

وقد تابع إسرائيل االعمش وسفيان الثوري : موسى، عن إسرائيل عن منصور به، فقال له عمر فذكره، قال البيهقي
اليت  وبلغين أن يف هذا إشارة إىل الفتنة اليت كان منها قتل عثمان سنة مخس وثالثني، مث إىل الفنت: عن منصور، قال

كانت يف أيام علي، وأراد بالسبعني ملك بين أمية، فإنه بقي بني ما استقر هلم امللك إىل أن ظهرت الدعاة خبراسان 
مث انطوت هذه احلروب أيام صفني، وقاتل : قلت) * ٤(وضعف أمر بين أمية ودخل الوهن فيه، حنوا من سبعني سنة 

  تفقعلي اخلوارج يف أثناء ذلك، كما تقدم احلديث امل
__________  

  .٣٩٣ - ٣٩٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .٣٤٥/  ٢ورواه االمام أمحد يف املسند  ٣٩٣/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .ورواه أبو داود يف أول كتاب الفنت ٤٥١، ٣٩٥، ٣٩٣، ٣٩٠/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٣(

  ورواه
  .وافقه الذهيب" صحيح االسناد ومل خيرجاه : " لوقا ٥٢١/  ٤احلاكم يف املستدرك 

  .٣٩٤/  ٦انظر الدالئل للبيهقي ج ) ٤(

حدثنا : حديث آخر قال االمام أمحد* على صحته، يف االخبار بذلك، ويف صفتهم وصفة الرجل املخدج فيهم 
االشتر، عن أبيه عن أم إسحاق بن عيسى، حدثين حيىي بن سليم، عن عبد اهللا بن عثمان، عن جماهد، عن إبراهيم بن 

ومايل ال أبكي وأنت متوت بفالة من االرض : ما يبكيك ؟ فقلت: ملا حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال: ذر قالت
وال يد يل بدفنك، وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه، قال فال تبكي وابشري، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا 

من االرض يشهده عصابة من املؤمنني، وليس من أولئك النفر أحد إال ليموتن رجل منك بفالة : عليه وسلم يقول
تفرد به أمحد رمحه اهللا، ) * ١(وقد مات يف قرية أو مجاعة، وإين أنا الذي أموت بالفالة، واهللا ما كذب وال كذبت 

يف موته رضي  وقد رواه البيهقي من حديث علي بن املديين، عن حيىي بن سليم الطائفي به مطوال، واحلديث مشهور



يف السياق ] وهو [ اهللا عنه بالربذة سنة ثنتني وثالثني، يف خالفة عثمان بن عفان، وكان يف النفر الذين قدموا عليه 
  .عبد اهللا بن مسعود وهو الذي صلى اهللا عليه مث قدم املدينة فأقام هبا عشر ليال ومات رضي اهللا عنه

صم، ثنا حممد بن إسحاق الصغاين، ثنا عمر بن سعيد الدمشقي، ثنا أنا احلاكم، أنا اال: حديث آخر قال البيهقي
  .سعيد بن عبد العزيز، عن إمساعيل بن عبيد اهللا، عن أيب عبد اهللا االشعري عن أيب الدرداء

  .أجل، ولست منهم: لريتدن أقوام بعد إمياهنم، قال: يا رسول اهللا بلغين أنك تقول: قلت: قال
ثنا صفوان، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا : وقال يعقوب بن سفيان) * ٢(بل أن يقتل عثمان فتويف أبو الدرداء ق: قال

مسعت أبا الدرداء : عبد اهللا أبو عبد الغفار بن إمساعيل بن عبيد اهللا عن أبيه أنه حدثه عن شيخ من السلف قال
  إين فرطكم على: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول

هل تدري ما أحدثوا بعدك : إنه من أميت، فيقال: علي منكم، فال ألفني أنازع أحدكم، فأقولاحلوض، أنتظر من يرد 
: فتخوفت أن أكون منهم، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ؟ قال أبو الدرداء) ٣(

  إنك لست منهم، قال فتويف أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان، وقبل أن
__________  

  .١٥٥/  ٥أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .٤٠١/  ٦ورواه البيهقي يف الدالئل مطوال ج 

رواه الطرباين ورجاله رجال : " وقال ٣٦٧/  ٩وذكره اهليثمي يف الزوائد  ٤٠٣/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  ".الصحيح غري أيب عبد اهللا االشعري، وهو ثقة 

رواه الطرباين يف االواسط والبزار : وقال ٣٦٧/  ٩واهليثمي يف الزوائد  ٤٠٣/  ٦ئل رواه البيهقي يف الدال) ٣(
  .بنحوه ورجاهلما ثقات

عن أيب الدرداء إىل ) ٢(مسلم بن مشكم ) ١(تابعه يزيد بن أيب مرمي عن أيب عبيد اهللا : قال البيهقي* تقع الفنت 
الدرداء لسنتني بقيتا من خالفة عثمان، وقال الواقدي  قال سعيد بن عبد العزيز تويف أبو: لست منهم، قلت: قوله

  .تويف سنة ثنتني وثالثني، رضي اهللا عنه: وأبو عبيد وغري واحد
ذكر إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن الفنت الواقعة يف آخر أيام عثمان وخالفة علي رضي اهللا عنهما ثبت يف 

روة، عن أسامة بن زيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه الصحيحني من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ع
هل ترون ما أرى ؟ إين الرى مواقع الفنت خالل بيوتكم كمواقع : وسلم أشرف على أطم من آطام املدينة فقال

: مسعت حذيفة بن اليمان يقول: وروى االمام أمحد ومسلم من حديث الزهري عن أيب إدريس اخلوالين) * ٣(القطر 
علم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيين وبني الساعة، وما ذاك أن يكون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واهللا إين ال

وهو حيدث  -: حدثين من ذلك شيئا أسره إيل مل يكن حدث به غريي، ولكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
يئا منهن كرياح الصيف منها صغار ومنها سئل عن الفنت وهو يعد الفنت فيهن ثالث ال تذوق ش -جملسا أنا فيه 

مات حذيفة بعد الفتنة : قال البيهقي* ، وهذا لفظ أمحد )٤(فذهب أولئك الرهط كلهم غريي : كبار، قال حذيفة
  االوىل بقتل

كانت وفاة حذيفة : قال العجلي وغري واحد من علماء التاريخ: عثمان، وقيل الفتنتني اآلخرتني يف أيام علي، قلت
لو كان قتل عثمان هدى الحتلبت به االمة لبنا، ولكنه كان ضاللة : قتل عثمان بأربعني يوما، وهو الذي قالبعد م

: وقال االمام أمحد* لو أن أحدا ارتقص ملا صنعتم بعثمان لكان جديرا أن يرقص : فاحتلبت به االمة دما، وقال



لمة، عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أيب سفيان، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة، عن زينب بنت أيب س
استيقظ : عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم قال سفيان أربع نسوة، قالت

ال إله إال اهللا ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح : النيب صلى اهللا عليه وسلم من نومه وهو حممر الوجه وهو يقول
يا رسول اهللا أهنلك وفينا : قلت -وحلق بأصبعه االهبام واليت تليها  -أجوج ومأجوج مثل هذه اليوم من ردم ي
  هكذا رواه االمام أمحد عن سفيان بن عيينة به،) * ٥(نعم، إذا كثر اخلبث : الصاحلون ؟ قال

__________  
  .أبو عبد اهللا: يف التقريب) ١(
  .ويف االصل يشكر حتريف ٤٠٤/  ٦من الدالئل ) ٢(

  ).١١٠٤/  ٢٤٧/  ٢التقريب (وهو أبو عبد اهللا الدمشقي اخلزاعي كاتب أيب الدرداء ثقة مقرئ من كبار الثالثة 
  ).٨(أخرجه البخاري يف فضائل املدينة، باب ) ٣(

  .ومسلم يف الفنت
  ).٣(باب 

  ).٢٢١٦/  ٤(ص ) ٢٢(أخرجه مسلم يف الفنت ح ) ٤(
  ).٧(أخرجه البخاري يف االنبياء، باب ) ٥(

  .٤٢٨/  ٦وأخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢٢٠٧/  ٤(ص ) ١(ح ) ١(ومسلم يف الفنت باب 

وكذلك رواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة وسعد بن عمرو واالشعثي وزهري بن حرب وابن أيب عمر كلهم عن 
كلهم عن سفيان بن : ورواه الترمذي عن سعيد بن عبد الرمحن املخزومي وغري واحد* سفيان بن عيينة به سواء 
حفظت من الزهري يف هذا : قال احلميدي عن سفيان: حسن صحيح، وقال الترمذي: عيينة، وقال الترمذي

االسناد أربع نسوة، قلت وقد أخرجه البخاري عن مالك بن إمساعيل ومسلم عن عمرو الناقد عن الزهري عن 
  عروة عن زينب عن أم حبيبة عن
يبة يف االسناد، وكذلك رواه عن الزهري شعيب وصاحل بن كيسان وعقيل زينب بنت جحش فلم يذكروا حب

فعلى ما رواه * وحممد بن إسحاق وحممد بن أيب عتيق، ويونس بن يزيد فلم يذكروا عنه يف االسناد حبيبة واهللا أعلم 
وة بن الزبري، وأربع أمحد ومن تابعه عن سفيان بن عيينة، يكون قد اجتمع يف هذا االسناد تابعيان، ومها الزهري وعر

عن أيب اليمان عن شعيب : مث قال البخاري بعد رواية احلديث املتقدم* صحابيات وبنتان وزوجتان وهذا عزيز جدا 
استيقظ رسول : وعن الزهري حدثتين هند بنت احلارث أن أم سلمة قالت: عن الزهري فذكره إىل آخره، مث قال

وقد أسنده البخاري ! *  ماذا أنزل من اخلزائن ؟ وماذا أنزل من الفنت ؟ سبحان اهللا: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
* حسن صحيح : ورواه الترمذي من حديث معمر عن الزهري وقال* يف مواضع أخر من طرق عن الزهري به 

ري وهو يتلو مسعنا الزب: ثنا الصلت بن دينار، ثنا عقبة بن صهبان وأبو رجاء العطاردي قاال: وقال أبو داود الطيالسي
لقد تلوت هذه اآلية زمنا : قال]  ٢٥: االنفال) * [ واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة* (هذه اآلية 

: وهذا االسناد ضعيف، ولكن روي من وجه آخر، فقال االمام أمحد) * ١(وما أراين من أهلها، فأصبحنا من أهلها 
نزلت هذه اآلية وحنن متوافرون مع : قال الزبري بن العوام: أنسا قالمسعت : حدثنا أسود بن عامر، ثنا جرير قال

ما هذه الفتنة ؟ وما : فجعلنا نقول) * واتقوا فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة* (النيب صلى اهللا عليه وسلم 
به، وقد قتل ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم، عن مهدي، عن جرير بن حازم * نشعر أهنا تقع حيث وقعت 



وقال أبو داود * الزبري بوادي السباع مرجعه من قتال يوم اجلمل على ما سنورده يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل 
عن منصور، عن هالل بن يساف، عن سعيد  -سالم بن سليم  -ثنا مسدد، ثنا أبو االحوص : السجستاين يف سننه

يا رسول اهللا لئن أدركتنا هذه : ذكر فتنة وعظم أمرها، فقلناكنا عند النيب صلى اهللا عليه وسلم ف: بن زيد، قال
تفرد به أبو داود، وقال أبو داود ) * ٢(فرأيت إخواين قتلوا : كال إن حبسبكم القتل، قال سعيد: لتهلكنا ؟ فقال
  .حدثنا احلسن بن علي، ثنا يزيد، أنا هشام عن حممد: السجستاين
ه الفتنة إال أنا أخافها عليه إال حممد بن مسلمة فإين مسعت رسول اهللا صلى ما أحد من الناس تدرك: حذيفة: قال قال

  :اهللا عليه وسلم يقول
__________  

  .٤٠٧/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(
  ).١٠٥/  ٤(ص ) ٤٢٧٧(أخرجه أبو داود يف الفنت باب ما يرجى يف القتل ح ) ٢(

مسعت أبا بردة : اود الطيالسي، ثنا شعبة عن أشعث بن أيب أشعثوقال أبو د* ، وهذا منقطع )١(ال تضرك الفتنة 
إين العرف رجال ال تضره الفتنة، فأتينا املدينة فإذا فسطاط : حيدث عن ثعلبة بن أيب ضبيعة مسعت حذيفة يقول

 ال أستقر مبصر من أمصارهم حىت تنجلي هذه الفتنة عن: مضروب، وإذا حممد بن مسلمة االنصاري، فسألته فقال
* عن عمرو بن مرزوق عن شعبة به  -يعين السجستاين  -ورواه أبو داود : قال البيهقي) * ٢(مجاعة املسلمني 
عن ضبيعة بن حصني الثعليب عن * ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أيب بردة : وقال أبو داود
حدثنا يزيد، ثنا محاد بن سلمة عن : ال االمام أمحدوق* هذا عندي أوىل : ، قال البخاري يف التاريخ)٣(حذيفة مبعناه 

حملمد بن مسلمة، فاستأذنت : ملن هذا ؟ فقيل: مررت بالربذة فإذا فسطاط، فقلت: علي بن زيد، عن أيب بردة قال
إن : رمحك اهللا إنك من هذا االمر مبكان، فلو خرجت إىل الناس فأمرت وهنيت، فقال: عليه فدخلت عليه فقلت

إهنا ستكون فتنة وفرقة وإختالف، فإذا كان ذلك فأت بسيفك أحدا فاضرب : صلى اهللا عليه وسلم قالرسول اهللا 
به عرضه، وكسر نبلك، واقطع وترك، واجلس يف بيتك حىت تأتيك يد خاطئة أو يعافيك اهللا، فقد كان ما قال 

قا بعمود الفسطاط واخترطه فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفعلت ما أمرين به، مث استنزل سيفا كان معل
أنا : وقال البيهقي* سيف من خشب فقال قد فعلت ما أمرين به واختذت هذا أرهب به الناس، تفرد به أمحد 

احلاكم، ثنا علي بن عيسى املدين، أنا أمحد بن حبرة القرشي، ثنا حيىي بن عبد احلميد، أنا إبراهيم بن سعد، ثنا سامل 
يا رسول اهللا : عبد الرمحن بن عوف عن أبيه عن حممود بن لبيد عن حممد بن مسلمة أنه قال بن صاحل بن إبراهيم بن

اخرج بسيفك إىل احلرة فتضرهبا به مث تدخل بيتك حىت تأتيك منية قاضية : كيف أصنع إذا اختلف املضلون ؟ قال
: ، ثنا أبو االشعث الصنعاين قالحدثنا عبد الصمد، ثنا زياد بن مسلم أبو عمر: وقال االمام أمحد* أو يد خاطئة 

  بعثنا
إن الناس قد صنعوا : فقال -نسي زياد امسه  -يزيد بن معاوية إىل ابن الزبري، فلما قدمت املدينة دخلت على فالن 

أوصاين خليلي أبو القاسم إن أدركت شيئا من هذه الفنت فاعمد إىل أحد فأكسر به حد : ما صنعوا فما ترى ؟ قال
يف بيتك، فإن دخل عليك أحد البيت فقم إىل املخدع، فإن دخل عليك املخدع فاجثو على ركبتيك سيفك مث اقعد 

) * ٤(بؤ بأمثي وإمثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني، فقد كسرت سيفي وقعدت يف بييت : وقل
ام امسه، وليس هو حملمد بن هكذا وقع إيراد هذا احلديث يف مسند حممد بن مسلمة عند االمام أمحد، ولكن وقع إهب

  مسلمة بل صحايب آخر، فإن حممد بن مسلمة رضي اهللا عنه ال خالف عند أهل التاريخ أنه تويف فيما بني



__________  
  ).٢١٦/  ٤(ص  ٤٦٦٤رواه أبو داود يف السنة ح ) ١(
  .لسيمن طريق ابراهيم بن مرزوق البصري عن الطيا ٤٠٧/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(
  .وصححه ٤٣٣/  ٣ورواه احلاكم يف املستدرك  ٤١٠/  ٦انظر دالئل البيهقي ) ٣(

  .ووافقه الذهيب
  .٢٢٦/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٤(

ثالث، وقيل، سبع وأربعني، ومل يدرك أيام يزيد بن معاوية وعبد اهللا بن : االربعني إىل اخلمسني، فقيل سنة ثنتني وقيل
حدثنا : وقال نعيم بن محاد يف الفنت واملالحم* ، فتعني أنه صحايب آخر خربه كخرب حممد بن مسلمة الزبري بال خالف

عبد الصمد بن عبد الوارث، عن محاد بن سلمة، ثنا أبو عمرو السلمي عن بنت أهبان الغفاري أن عليا أتى أهبان 
أن ستكون فرقة وفتنة : عليه وسلمأوصاين خليلي وابن عمك صلى اهللا : ما مينعك أن تتبعنا ؟ فقال: فقال

وقد وراه أمحد عن عفان وأسود * وإختالف، فإذا كان ذلك فاكسر سيفك واقعد يف بيتك واختذ سيفا من خشب 
واختذ سيفا من خشب واقعد يف : بن عامر ومؤمل ثالثتهم عن محاد بن سلمة به، وزاد مؤمل يف روايته بعد قوله

ورواه االمام أمحد أيضا والترمذي وابن ماجه من حديث عبد اهللا بن * قاضية  بيتك حىت تأتيك يد خاطئة أو منية
حسن غريب ال نعرفه إال من حديث عبد : عبيد الديلي عن عديسة بنت أهبان بن صيفي عن أبيها به، قال الترمذي

  وقال* اهللا بن عبيد، كذا قال، وقد تقدم من غري طريقه 
نا إبراهيم بن سعد، عن صاحل بن كيسان، عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب ثنا عبد العزيز االويسي، ث: البخاري

ستكون فنت القاعد : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأيب سلمة بن عبد الرمحن أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال
هلا تستشرفه، ومن وجد فيها خري من القائم والقائم فيها خري من املاشي، واملاشي فيها خري من الساعي، من تشرف 

حدثين أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث، عن عبد الرمحن بن : وعن ابن شهاب) * ١(ملجأ أو معاذا فليعذ به 
، وقد روى مسلم حديث أيب هريرة من )٢(مطيع بن االسود، عن نوفل بن معاوية مثل حديث أيب هريرة هذا 

حديث نوفل بن معاوية بإسناده البخاري ولفظه، مث قال  طريق إبراهيم بن سعد كما رواه البخاري، وكذلك
ثنا حممد بن كثري، أخربين سفيان عن االعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه : البخاري
 تؤدون احلق الذي عليكم وتسألون: يا رسول اهللا فما تأمرنا ؟ قال: ستكون أثرة وأمور تنكروهنا، فقالوا: وسلم قال

حدثنا روح، ثنا عثمان الشحام، ثنا : وقال االمام أمحد* ورواه مسلم من حديث االعمش به ) * ٣(اهللا الذي لكم 
إهنا ستكون فتنة مث تكون فتنة، : بن أيب بكرة عن أيب بكرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال) ٤(سلمة 

ا خري من القائم فيها، أال واملضطجع فيها خري من القاعد، أال أال فاملاشي فيها خري من الساعي إليها، والقاعد فيه
فإذا نزلت فمن كان له غنم فليلحق بغنمه، أال ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، أال ومن كانت له إبل فليلحق 

  صنع ؟يا نيب اهللا جعلين اهللا فداك، أرأيت من ليست له غنم وال أرض وال إبل كيف ي: بإبله، فقال رجل من القوم
__________  

  .٣٦٠١حديث  ٦١٢/  ٦أخرجه البخاري يف عالمات النبوة فتح الباري ) ١(
  .٣٦٠٢املصدر السابق حديث ) ٢(
  .٣٦٠٣املصدر السابق حديث ) ٣(
  .وفيه مسلم بن أيب بكرة ٤٨، ٣٩/  ٥أخرجه االمام أمحد يف املسند ) ٤(



  .ومسلم يف الفنت
  .٤٠٩ - ٤٠٨/  ٦هقي يف الدالئل ورواه البي) ٢٢١٢(ص ) ١٣(ح ) ٣(باب 

  ليأخذ سيفه مث ليعمد به إىل صخرة، مث ليدق على حده حبجر، مث لينج إن استطاع: قال
يا رسول اهللا جعلين اهللا فداك، أرأيت إن أخذ بيدي مكرها حىت ينطلق يب : النجاء، اللهم هل بلغت ؟ إذ قال رجل

: فيحذفين رجل بسيفه فيقتلين، ماذا يكون من شأين ؟ قال -شك عثمان  -إىل أحد الصفني أو إحدى الفئتني ؟ 
وهكذا رواه مسلم من حديث عثمان الشحام بنحوه، وهذا إخبار عن * يبوء بأمثك وإمثه ويكون من أصحاب النار 

ا مل: حدثنا حيىي بن إمساعيل، ثنا قيس قال: وقال االمام أمحد* إقبال الفنت، وقد وردت أحاديث كثرية يف معىن هذا 
أي ماء هذا : وبلغت مياه بين عامر ليال، نبحت الكالب فقالت -يعين يف مسريها إىل وقعة اجلمل  -أقبلت عائشة 

بل تقدمني فرياك املسلمون فيصلح اهللا : ما أظنين إال راجعة، فقال بعض من كان معها: ماء احلوأب، فقالت: ؟ قالوا
كيف باحداكن تنبح عليها كالب احلوأب : لم قال لنا ذات يومإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: ذات بينهم، قالت

مث رواه أمحد * ورواه أبو نعيم بن محاد يف املالحم عن يزيد بن هارون عن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم به ) * ١(
اح أن عائشة ملا أتت على احلوأب فسمعت نب: عن غندر عن شعبة عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم

أيتكن ينبح عليها كالب احلوأب، : ما أظنين إال راجعة، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لنا: الكالب فقالت
وهذا إسناد على شرط الصحيحني ومل خيرجوه ) * ٢(ترجعني ؟ عسى اهللا أن يصلح بك بني الناس : فقال هلا الزبري

بن كرامة، ثنا عبيد اهللا بن موسى، عن عصام بن قدامة البجلي،  ثنا حممد بن عثمان: وقال احلافظ أبو بكر البزار* 
ليت شعري أيتكن صاحبة اجلمل إال دبب : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عكرمة عن ابن عباس قال

ال نعلمه يروى عن ابن عباس : مث قال* تسري حىت تنبحها كالب احلوأب، يقتل عن ميينها وعن يسارها خلق كثري 
ثنا إبراهيم بن نائلة االصبهاين، ثنا إمساعيل بن عمرو البجلي، ثنا نوح بن دراج : وقال الطرباين*  هبذا االسناد إال

ملا بلغ أصحاب علي، حني : عن االجلح بن عبد اهللا، عن زيد بن علي، عن أبيه عن ابن احلسني عن ابن عباس قال
والذي ال : والزبري، شق عليهم، ووقع يف قلوهبم، فقال علي ساروا إىل البصرة، أن أهل البصرة قد اجتمعوا لطلحة

إله غريه ليظهرنه على أهل البصرة، وليقتلن طلحة والزبري، وليخرجن إليكم من الكوفة ستة آالف ومخسمائة 
  ومخسون رجال، أو مخسة آالف ومخسمائة ومخسون رجال، شك

النظرن، فإن كان كما يقول فهو : فة خرجت فقلتفوقع ذلك يف نفسي، فلما أتى الكو: االجلح، قال ابن عباس
أمر مسعه، وإال فهو خديعة احلرب، فلقيت رجال من اجليش فسألته، فو اهللا ما عتم أن قال ما قال علي، قال ابن 

أنا عبد اهللا احلافظ، ثنا أبو بكر حممد بن : وقال البيهقي* وهو ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيربه : عباس
  ، ثنا أمحد بن نصر، ثنا أبو نعيم الفضل،)٣(د اهللا اجلنيد عب

__________  
  .املصدر السابق) ٢(، ٩٧، ٥٢/  ٦رواه االمام أمحد يف املسند ج ) ١(
  ويف االصل احلفيد،  ٤١١/  ٦اجلنيد من الدالئل ) ٣(

ذكر النيب صلى اهللا عليه : قالت عن سامل بن أيب اجلعد، عن أم سلمة) ١(ثنا عبد اجلبار بن الورد، عن عمار الدهين 
انظري يا محرياء أن ال تكوين أنت، مث التفت إىل : وسلم خروج بعض أمهات املؤمنني، فضحكت عائشة، فقال هلا

وهذا حديث غريب جدا، وأغرب منه ما رواه البيهقي * يا علي إن وليت من أمرها شيئا فارفق هبا : علي وقال



) ٢(حممد بن إسحاق الصنعاين، عن أيب نعيم، عن عبد اجلبار بن العباس الشبامي أيضا عن احلاكم، عن االصم، عن 
قيل له ما مينعك أن ال تكون قاتلت على : عن أيب بكرة قال) ٣(عن عطاء بن السائب، عن عمر بن اهلجنع 

قائدهم خيرج قوم هلكي ال يفلحون، : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: نصرتك يوم اجلمل ؟ فقال
واحملفوظ ما رواه البخاري من حديث احلسن البصري عن أيب بكرة * ، وهذا منكر جدا )٤(امرأة، قائدهم يف اجلنة 

 -وبلغه أن فارس ملكوا عليهم امرأة كسرى  -نفعين اهللا بكلمة مسعتها من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال
حدثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة عن احلكم، مسعت أبا : ام أمحدوقال االم* لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة : فقال

إين العلم أهنا زوجته يف الدنيا : ملا بعث علي عمارا واحلسن إىل الكوفة يستنفرهم، خطب عمار فقال: وائل قال
أيام ورواه البخاري عن بندار عن غندر، وهذا كله وقع يف ) * ٥(واآلخرة، لكن اهللا ابتالكم لتتبعوه أو إياها 

اجلمل، وقد ندمت عائشة رضي اهللا عنها ما كان من خروجها، على ما سنورده يف موضعه، وكذلك الزبري بن 
  العوام أيضا،

أنا معمر عن : قال عبد الرزاق* تذكر وهو واقف يف املعركة أن قتاله يف هذا املوطن ليس بصواب، فرجع عن ذلك 
لو كان ابن صفية يعلم أنه على حق ما وىل، وذلك أن النيب : ا، فقالملا وىل الزبري يوم اجلمل بلغ علي: قتادة قال

فكيف بك إذا قاتلته : وما مينعين ؟ قال: أحتبه يا زبري ؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم لقيهما يف سقيفة بين ساعدة فقال
احلافظ البيهقي من  وقد أسنده* ، وهذا مرسل من هذا الوجه )٦(فريون أنه إمنا وىل لذلك : وأنت ظامل له ؟ قال

ثنا أبو عمرو بن مطر، أنا أبو العباس عبد اهللا بن حممد بن  -أمحد بن احلسن القاضي  -أنا أبو بكر : وجه آخر فقال
ومسعت : سوار اهلامشي الكويف، ثنا منجاب بن احلرث، ثنا عبد اهللا بن االجلح، ثنا أيب، عن يزيد الفقري، عن أبيه قال

  عن حرب بن أيب االسود الدئلي عن أبيه، دخل فضل بن فضالة حيدث أيب
__________  

  .من الدالئل ويف االصل الذهيب) ١(
  .حتريف

  .٥٣٣/  ٢من الدالئل، وقد ذكره العقيلي يف الضعفاء، وورد يف امليزان ) ٢(
  .من الدالئل ويف االصل اهلجيع حتريف: اهلجنع) ٣(

  .٣٤١/  ٤، وله ذكر يف لسان امليزان ١٩٦/  ٣وعمر بن اهلجنع ذكره العقيلي يف الضعفاء الكبري 
  .٤١٢و  ٤١١/  ٦روى البيهقي اخلربين يف الدالئل ) ٤(
بندار يف فضائل الصحابة احلديث = والبخاري عن حممد بن بشار  ٢٦٥/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٥(

  .عن عبد اهللا بن حممد ٥٣/  ١٣وأعاده يف الفنت فتح الباري  ٣٧٧٢
  .من طريق أمحد بن منصور الرمادي ٤١٤/  ٦ه البيهقي يف الدالئل روا) ٦(

ملا دنا علي وأصحابه من طلحة والزبري، ودنت الصفوف بعضها من بعض، : حديث أحدمها يف حديث صاحبه، قال
له ادعوا يل الزبري بن العوام، فأتى علي، فدعي : وخرج علي وهو على بغلة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنادى

يا زبري ناشدتك باهللا أتذكر يوم مر بك رسول اهللا صلى اهللا : الزبري فأقبل حىت اختلفت أعناق دواهبما، فقال علي
يا : أال أحب ابن خايل وابن عمي وعلى ديين ؟ فقال: يا زبري حتب عليا ؟ فقلت: عليه وسلم مكان كذا وكذا فقال

ىيا رسول اهللا أال أحب ابن عميت: علي أحتبه ؟ فقلت    وعل
بلى، واهللا لقد نسيته منذ مسعته من رسول اهللا : يا زبري، أما واهللا لتقاتلنه وأنت ظامل له، فقال الزبري: ديين ؟ فقال



صلى اهللا عليه وسلم مث ذكرته اآلن، واهللا ال أقاتلك، فرجع الزبري على دابته يشق الصفوف، فعرض له ابنه عبد اهللا 
: كرين علي حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مسعته وهو يقولذ: مالك ؟ فقال: بن الزبري فقال

قد : لتقاتلنه وأنت ظامل له، فال أقاتلنه، فقال وللقتال جئت ؟ إمنا جئت تصلح بني الناس ويصلح اهللا هذا االمر، قال
مه ووقف، فلما وقف حىت تصلح بني الناس، فأعتق غال) ١(فاعتق غالمك جرجس : حلفت أن ال أقاتله، قال

وأخربنا أبو عبد اهللا احلافظ ؟ أنا االمام أبو الوليد، ثنا : قال البيهقي) * ٢(اختلف أمر الناس ذهب على فرسه 
وهو عبد  -احلسن بن سفيان، ثنا قطن بن بشري، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا عبد اهللا بن حممد الرقاشي، ثنا جدي 

ناشدتك اهللا يا زبري، أما مسعت : مسعت عليا والزبري وعلي يقول له: زين، قالاملا) ٣(عن أيب جرو  -امللك بن مسلم 
وهذا غريب كالسياق * بلى ولكين نسيت : إنك تقاتلين وأنت يل ظامل ؟ قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

عود العبدي، عن عن عبد الرمحن بن مس -وفيه ضعف  -الذي قبله، وقد روى البيهقي من طريق اهلذيل بن بالل 
من سره أن ينظر إىل رجل يسبقه بعض أعضائه إىل اجلنة فلينظر إىل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: علي قال

وثبت يف الصحيحني من حديث مهام بن ) * ٤(قتل زيد هذا يف وقعة اجلمل من ناحية علي : زيد بن صوحان، قلت
ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان دعوامها : اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى: منبه عن أيب هريرة قال

* ورواه البخاري أيضا عن أيب اليمان، عن شعيب عن أيب الزناد عن االعرج عن أيب هريرة مثله ) * ٥(واحدة 
  وهاتان* ورواه البخاري أيضا عن أيب اليمان عن شعيب، عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة 

__________  
  .من الدالئل، ويف االصل خري حتريف) ١(
  .٤١٥/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢(
  .، ويف االصل وجرة٤١٥/  ٦من الدالئل ) ٣(

  .وأبو جرو بفتح اجليم وسكون الراء، واملازين
  ).١٠/  ٤٠٥/  ٢تقريب (مقبول من الثالثة 

  زيد بن: ، وقال٥٨٢/  ١يب يعلى يف االصابة ، ونقله ابن حجر عن أ٤١٦/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(
  .صوحان أدرك النيب صلى اهللا عليه وآله وله صحبة

  .ال أعلم له صحبة: وقال ابن عبد الرب يف االستيعاب
  ).٨(، ويف املرتدين باب )٢٥(أخرجه البخاري يف عالمات النبوة، ويف الفنت باب ) ٥(

  ).١٧(وأخرجه مسلم يف الفنت ح 
  .٣١٣/  ٢ند وأمحد يف املس

الفئتان مها أصحاب اجلمل، وأصحاب صفني، فإهنما مجيعا يدعون إىل االسالم، وإمنا يتنازعون يف شئ من أمور 
امللك، ومراعاة املصاحل العائد نفعها على االمة والرعايا، وكان ترك القتال أوىل من فعله، كما هو مذهب مجهور 

كان أهل الشام ستني : ثنا أبو اليمان، ثنا صفوان بن عمر وقال :وقال يعقوب بن سفيان* الصحابة كما سنذكره 
، ولكن كان علي )١(ألفا، فقتل منهم عشرون ألفا، وكان أهل العراق مائة وعشرين ألفا، فقتل منهم أربعون ألفا 

يح وأصحابه أدىن الطائفتني إىل احلق من أصحاب معاوية، وأصحاب معاوية كانوا باغني عليهم، كما ثبت يف صح
يعين أبا  -حدثين من هو خري مين : مسلم من حديث شعبة عن أيب سلمة عن أيب نضرة، عن أيب سعيد اخلدري قال

ورواه أيضا من حديث ابن علية عن * أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار، تقتلك الفئة الباغية  -قتادة 



يقتل عمارا الفئة الباغية، ويف : هللا صلى اهللا عليه وسلمقال رسول ا: ابن عون عن احلسن عن أمه عن أم سلمة قالت
وقد تقدم احلديث بطرقه عند بناء املسجد النبوي يف أول اهلجرة النبوية، وما يزيده ) * ٢(وقاتله يف النار : رواية

يه، بل هو من ال أناهلا اهللا شفاعيت يوم القيامة، فليس له أصل يعتمد عل: بعض الرافضة يف هذا احلديث من قوهلم بعد
وقد روى البيهقي من حديث أيب عبيدة بن حممد بن عمار بن ياسر عن موالة لعمار * إختالق الروافض قبحهم اهللا 

ما تبكون ؟ أختشون أن أموت : اشتكى عمار شكوى أرق منها، فغشي عليه فأفاق وحنن نبكي حوله، فقال: قالت
) * ٣(ه تقتلين الفئة الباغية، وأن آخر زادي يف الدنيا مذقة لنب على فراشي ؟ أخربين حبييب صلى اهللا عليه وسلم أن

: قال عمار يوم صفني: حدثين وكيع، ثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب البختري قال: وقال االمام أمحد
هبا مث تقدم آخر شربة تشرهبا من الدنيا شربة لنب، فشر: ائتوين بشربة لنب، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  وحدثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن سفيان، عن حبيب، عن أيب* فقتل 
آخر شراب : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يل: البختري، أن عمار بن ياسر أيت بشربة لنب فضحك وقال

ن مسعود مسعت وروى البيهقي من حديث عمار الدهين عن سامل بن أيب اجلعد، عن اب) * ٤(أشربه لنب حني أموت 
ومعلوم أن عمارا كان يف ) * ٥(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، إذا اختلف الناس كان ابن مسية مع احلق 

جيش علي يوم صفني، وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام، وكان الذي توىل قتله رجل يقال له أبو الغادية، رجل 
أبو عمر بن عبد الرب وغريه يف أمساء الصحابة وهو أبو الغادية مسلم، وقد ذكر * إنه صحايب : من أفناد الناس، وقيل

  مها اثنان، سكن الشام مث صار إىل: مزين، وقيل: ؟ سار بن أزيهر اجلهين من قضاعة، وقيل: وقيل
__________  

  .٤١٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  ).٢٢٣٦/  ٤(ص ) ٧٣(و ) ٧٢(أخرجه مسلم يف الفنت ح ) ٢(
  .٤٢١/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل  )٣(
  .٣٨٩/  ٣، واحلاكم يف املستدرك ٣١٩/  ٤روامها االمام أمحد يف مسنده ) ٤(
  .٤٢٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٥(

  .وصححه، ووافقه الذهيب ٣٩١/  ٣واحلاكم يف املستدرك 

ياسر، وكان يذكر صفة قتله لعمار ال  وهو قاتل عمار بن: واسط، روى له أمحد حديثا وله عند غريه آخر، قالوا
وقال * كان بدريا : يتحاشى من ذلك، وسنذكر ترمجته عند قتله لعمار أيام معاوية يف وقعة صفني، وأخطأ من قال

بينا : ابن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنزي قال] أسود [ حدثنا يزيد بن هارون، ثنا العوام، حدثين : االمام أمحد
: أنا قتلته، فقال عبد اهللا بن عمرو: إذ جاءه رجالن خيتصمان يف رأس عمار، يقول كل واحد منهما أنا عند معاوية

أال : تقتله الفئة الباغية، فقال معاوية: ليطب به أحدكما لصاحبه نفسا فإين مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
أطع أباك ما : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالإن أيب شكاين إىل : نح عنا جمنونك يا عمرو، فما بالك معنا، قال
ثنا أبو معاوية، ثنا االعمش، عن عبد الرمحن : وقال االمام أمحد) * ١(دام حيا وال تعصه، فأنا معكم ولست أقاتل 

  إين السري مع معاوية منصرفه من: بن زياد، عن عبد اهللا بن احلرث بن نوفل، قال
فقال عبد اهللا بن عمرو يا أبة، أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول  صفني، بينه وبني عمرو بن العاص،

ال : أال تسمع ما يقول هذا ؟ فقال معاوية: فقال عمرو ملعاوية: وحيك يا ابن مسية تقتلك الفئة الباغية ؟ قال: لعمار
د عن أيب نعيم عن الثوري عن االعمش عن مث رواه أمح* ، أو حنن قتلناه ؟ إمنا قتلة من جاءوا به )٣(يزال يأتينا هبنة 



  .عبد الرمحن بن أيب زياد فذكر مثله
إمنا قتله من قدمه إىل سيوفنا، تأويل بعيد جدا، إذ لو كان كذلك لكان أمري اجليش هو القاتل للذين : فقول معاوية

، أخربين عمرو بن دينار عن وقال عبد الرزاق أنا ابن عيينة* يقتلون يف سبيل اهللا، حيث قدمهم إىل سيوف االعداء 
وجاهدوا يف اهللا حق * (أما علمت أنا كنا نقرأ : ابن أيب مليكة عن املسور بن خمرمة قال عمر لعبد الرمحن بن عوف

ومىت ذلك يا أمري املؤمنني ؟ : يف آخر الزمام، كما جاهدمت يف أوله ؟ فقال عبد الرمحن]  ٧٨: احلج) * [ جهاده
ذكره البيهقي ههنا، وكأنه يستشهد به على ما عقد له ) * ٤(االمراء وبنو املغرية الوزراء إذا كان بنو أمية : قال

إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن ) ٥] (باب ما جاء يف : [ الباب بعده من ذكر احلكمني وما كان من أمرمها، فقال
ن عبيد الصفار، ثنا إمساعيل بن الفضل، احلكمني اللذين بعثا يف زمن علي أخربنا علي بن أمحد بن عبدان، أنا أمحد ب

  ثنا
__________  

رواه االمام أمحد يف ) ٢( ١٩٩، ١٩٧/  ٤ - ٢٢/  ٣ - ٢٠٦، ١٦٤/  ٢أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .١٦١/  ٢مسنده 

  .هنية: يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(
  .حتريف

  .٤٢٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٤(
  .يهقيمن دالئل الب) ٥(
٤٢٣/  ٦.  

: عن سويد بن غفلة قال) ١(قتيبة ابن سعيد، عن جرير، عن زكريا بن حيىي، عن عبد اهللا بن يزيد وحبيب بن يسار 
  إن بين إسرائيل: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إين المشي مع علي بشط الفرات فقال

وإن هذه االمة ستختلف فال يزال *  من اتبعهما اختلفوا فلم يزل اختالفهم بينهم حىت بعثوا حكمني فضال وأضال
هكذا أورده ومل يبني شيئا من أمره، وهو حديث منكر * اختالفهم بينهم حىت يبعثوا حكمني ضال وأضال من اتبعهما 

ليس بشئ، واحلكمان : قال حيىي بن معني -وهو الكندي احلمريي االعمى  -جدا، وآفته من زكريا بن حيىي هذا 
ار الصحابة، ومها عمرو بن العاص السهمي من جهة أهل الشام، والثاين أبو موسى عبد اهللا بن قيس كانا من خي

االشعري، من جهة أهل العراق، وإمنا نصبا ليصلحا بني الناس ويتفقا على أمر فيه رفق باملسلمني، وحقن لدمائهم، 
ين التحكيم، وخرجوا عليهما وكفرومها، وكذلك وقع ومل يضل بسببهما إال فرقة اخلوارج حيث أنكروا على االمري

حىت قاتلهم علي بن أيب طالب، وناظرهم ابن عباس، فرجع منهم شرذمة إىل احلق، واستمر بقيتهم حىت قتل أكثرهم 
  .بالنهروان وغريه من املواقف املرذولة عليهم كما سنذكره

أخربين : و اليمان، ثنا شعيب عن الزهري، قالثنا أب: إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن اخلوارج وقتاهلم قال البخاري
بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقسم : أبو سلمة بن عبد الرمحن أن أبا سعيد اخلدري قال

ويلك، ومن يعدل ؟ قد : يا رسول اهللا اعدل، فقال: فقال -وهو رجل من بين متيم  -قسما، أتاه ذو اخلويصرة 
دعه فإن له أصحابا : يا رسول اهللا ائذن يل فيه فأضرب عنقه، فقال: كن أعدل، فقال عمرخبت وخسرت إن مل أ

حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق 
وهو  -فيه شئ، مث ينظر إىل نضيه السهم من الرمية، ينظر إىل نصله فال يوجد فيه شئ مث ينظر إىل رصافه فال يوجد 



فال يوجد فيه شئ مث ينظر إىل قذذه فلم يوجد فيه شئ، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود، إحدى  -قدحه 
فأشهد أين مسعت : عضديه مثل ثدي املرأة أو مثل البضعة تدردر، وخيرجون على حني فرقة من الناس، قال أبو سعيد

لى اهللا عليه وسلم ؟ واشهد أن علي بن أيب طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل هذا احلديث من رسول اهللا ص
  وهكذا رواه مسلم) * ٢(فالتمس فأيت به حىت نظرت إليه على نعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي نعته 

__________  
  .ويف االصل بشار ٤٢٣/  ٦من الدالئل ) ١(
  .٦١٧/  ٦فتح الباري  ٣٦١٠بوة ح أخرجه البخاري يف عالمات الن) ٢(

  .٧٤٤/  ٢ص  ١٤٨ومسلم يف الزكاة ح 
  .أي حديدة السهم: نصله: شرح املفردات

  .بكسر الراء: رصافه
  .عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل

  .والرصاف مجع واحدته رصفة
  .عود السهم قبل أن يراش وينصل: نضيه

  .وقيل هو ما بني الريش والنصل
 =  

ورواه البخاري أيضا من حديث االوزاعي، عن الزهري، عن أيب سلمة والضحاك عن أيب * يد من حديث أيب سع
  .سعيد

وأخرجه البخاري أيضا من حديث سفيان بن سعيد الثوري عن أبيه، ومسلم عن هناد عن أيب االحوص سالم بن 
ى مسلم يف صحيحه من وقد رو* سليم عن سعيد بن مسروق، عن عبد الرمحن بن يعمر، عن أيب سعيد اخلدري به 

قال رسول اهللا صلى اهللا : حديث داود بن أيب هند، والقاسم بن الفضل، وقتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال
ورواه أيضا من حديث أيب إسحاق ) * ١(مترق مارقة عند فرقة املسلمني يقتلها أوىل الطائفتني باحلق : عليه وسلم

  .حاك املشرقي عن أيب سعيد مرفوعاالثوري، عن حبيب بن أيب ثابت، عن الض
سألت سهل بن : وروى مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن ابن مسهر، عن الشيباين، عن يسري بن عمر وقال

 -مسعته وأشار بيده حنو املشرق : حنيف، هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر هؤالء اخلوارج ؟ فقال
يقرؤون القرآن بألستنهم ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم خيرج قوم  -ويف رواية حنو العراق 

وروى مسلم من حديث محيد بن هالل عن عبد اهللا بن الصامت عن أيب در حنوه ) * ٢(من الرمية، حملقة رؤوسهم 
عن قتادة عن وكذلك رواه حممد بن كثري املصيصي عن االوزاعي * سيماهم التحليق، شر اخللق واخلليقة : وقال

ويف الصحيحني من حديث االعمش، عن * سيماهم التحليق، شر اخللق واخلليقة : أنس بن مالك مرفوعا، وقال
خيرج قوم يف آخر الزمان حدثاء : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: خيثمة، عن سويد بن غفلة عن علي

  ال جياوز إمياهنم حناجرهم، فأينمااالسنان، سفهاء االحالم، يقولون من قول خري الربية، 
وقد روى مسلم عن قتيبة، عن محاد، عن ) * ٣(لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم إىل يوم القيامة 

وأسنده من وجه آخر عن ابن عون * وهو ذو الثدية ) ٤(أيوب، عن حممد بن عبيدة، عن علي يف خرب مثدون اليد 
أنه حلف عليا على ذلك فحلف له أنه مسع ذلك من رسول اهللا صلى اهللا : عن علي وفيه عن ابن سريين عن عبيدة



ورواه مسلم عن عبد بن محيد، عن عبد الرزاق، عن عبد امللك بن أيب سليمان، عن زيد بن وهب عن * عليه وسلم 
، ورواه أبو داود ورواه من حديث عبيد اهللا بن أيب رافع عن علي* علي بالقصة مطولة وفيه قصة ذي الثدية 

  ورواه* والسحيمي عن علي يف قصة ذي الثدية ) ٥(الطيالسي عن محاد بن زيد، عن محيد بن مرة، عن أيب الوضئ 
__________  

  .مجع قذة وهي ريش السهم: القذذ= 
  ).٤٧(أخرجه مسلم يف الزكاة باب ) ١(

  .٧٤٦ - ٧٤٥/  ٢ص  ١٥٣و  ١٥١و  ١٥٠ح 
 ٧٥٠/  ٢ص  ١٥٨وعن أيب ذر حديث  ١٦٠وحديث  ١٥٩حديث ) ٤٩(ب أخرجه مسلم يف الزكاة با) ٢(

  .٢٤٣/  ٤ص  ٤٧٦٥وأخرجه أبو داود يف كتاب السنة باب يف قتال اخلوارج ح 
  .عالمات النبوة يف االسالم -أخرجه البخاري يف املناقب ) ٣(

  .٧٤٧ - ٧٤٦/  ٢ص  ١٥٥و  ١٥٤ح ) ٤٨(وأخرجه مسلم يف الزكاة، باب 
  .مؤذن الليل حتريف: داية املطبوعةيف نسخ الب) ٤(

  .صغري اليد: مثدون اليد
يف الدالئل أبو الوخي، ويف االصل العرضي حتريف والصواب ما أثبتناه من التقريب وهو عباد بن نسيب ) ٥(

  = مشهور 

ثنا : وقال يعقوب بن سفيان* عن علي بالقصة  -رجل من قومه  -الثوري عن حممد بن قيس، عن أيب موسى 
عن سعيد بن ) ١(عن بكر بن قرقاش : ميدي، ثنا سفيان حدثين العالء بن أيب العباس أنه مسع أبا الطفيل حيدثاحل

شيطان الردهة كراعي اخليل حيذره رجل من : ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذا الثدية فقال: أيب وقاص قال
قال سفيان، فأخربين عمار الدهين أنه جاء به رجل االشهب، أو ابن االشهب عالمة يف قوم ظلمة، : جبيلة يقال له
وحدثنا عبيد اهللا بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن : قال يعقوب بن سفيان* االشهب، أو ابن االشهب : منهم يقال له
  أيب إسحاث

 يريد واهللا -يعين املخدج  -قتل علي بن أيب طالب شيطان الردهة : عن حامد اهلمداين مسعت سعد بن مالك يقول
لقد علمت عائشة أن جيش املروة ): ٢(وقال علي بن عياش، عن حبيب عن سلمة قال * أعلم قتلة أصحاب علي 

) * ٣(جيش املروة قتلة عثمان : وأهل النهروان ملعونون على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن عياش
بن عبد اجلبار، حدثنا أبو معاوية، عن االعمش، عن أنا احلاكم، أنا االصم، ثنا أمحد : رواه البيهقي، مث قال البيهقي

إن منكم من : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: إمساعيل بن رجاء، عن أبيه، عن أيب سعيد اخلدري قال
 أنا هو يا: ال، فقال عمر: أنا هو يا رسول اهللا، قال: يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فقال أبو بكر

وقال يعقوب بن سفيان، عن عبيد اهللا بن معاذ، عن  -) ٤(يعين عليا  -ال، ولكن خاصف النعل : رسول اهللا، قال
كان الذين خرجوا على علي بالنهروان أربعة آالف يف احلديد، فركبهم : أبيه، عن عمران بن جرير، عن الحق قال

: قلت* إن شئت فاذهب إىل أيب برزة فإنه يشهد بذلك املسلمون فقتلوهم ومل يقتلوا من املسلمني إال تسعة رهط، و
االخبار بقتال اخلوارج متواترة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الن ذلك من طرق تفيد القطع عند أئمة هذا 

الشأن، ووقوع ذلك يف زمان علي معلوم ضرورة الهل العلم قاطبة، وأما كيفية خروجهم وسببه ومناظرة ابن 
  .ذلك، ورجوع كثري منهم إليه، فسيأيت بيان ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل عباس هلم يف



ثنا علي بن حبر، ثنا عيسى بن : إخباره صلى اهللا عليه وسلم مبقتل علي بن أيب طالب فكان كما اخرب قال االمام أمحد
) ٥] (القرظي عن حممد [ يونس، ثنا حممد بن إسحاق، حدثين يزيد بن حممد بن خيثم احملاريب، عن حممد بن كعب 

  بن خيثم عن
__________  

  ).٣٩٤/  ١تقريب التهذيب (بكنيته، ويقال امسه عبد اهللا ثقة من الثالثة = 
  .قرواش: يف دالئل البيهقي) ١(
/  ٦خرب يعقوب بن سفيان رواه من وجوهه البيهقي يف الدالئل ) ٣: (قال علي: قال: ٤٣٤/  ٦يف البيهقي ) ٢(

٤٣٤ - ٤٣٣.  
  .٤٣٦/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل  )٤(
  .٢٦٣/  ٤من مسند االمام أمحد ) ٥(

ملا يرى  -يا ابا تراب : -حني ويل غزوة العثرية  -قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي : عمار بن ياسر قال
الذي عقر الناقة،  بلى يا رسول اهللا، قال أحيمر مثود: أال أحدثك بأشقى الناس رجلني ؟ قلنا -عليه من التراب 

وروى البيهقي عن احلاكم عن *  -يعين حليته  -حىت يبل هذه  -يعين قرنه  -والذي يضربك يا علي على هذه 
االصم عن احلسن بن مكرم عن أيب النضر، عن حممد بن راشد، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل، عن فضالة بن أيب 

خرجت مع أيب عائدا لعلي بن أيب طالب يف مرض أصابه فثقل : قال -وكان أبوه من أهل بدر  -فضالة االنصاري 
فقال أيب ما يقيمك مبنزلك هذا ؟ فلو أصابك أجلك مل يكن إال أعراب جهينة، حتملك إىل املدينة، فإن : منه، قال

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد إيل أن ال أموت : أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك، فقال علي
) * ١(فقتل وقتل أبو فضالة مع علي يوم صفني  -يعين هامته  -من دم هذه  -يعين حليته  - ختضب هذه حىت

جاء رأس اخلوارج إىل علي : ثنا شريك، عن عثمان بن املغرية، عن زيد بن وهب قال: وقال أبو داود الطيالسي
ولكن مقتول من ضربة على هذه ختضب هذه  ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة،: اتق اهللا فأنك ميت، فقال: فقال له

وقد روى البيهقي بأسناد ) * ٢(عهد معهود، وقضاء مقضي، وقد خاب من افترى  -وأشار بيده إىل حليته  -
صحيح عن زيد بن أسلم عن أيب سنان املدركي عن علي يف إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتله، وروى من 

إن مما عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا : امل عن أيب إدريس االزدي عن علي قالعن إمساعيل بن س) ٣(حديث هشيم 
أن االمة ستغدر بك بعدي، مث ساقه من طريق قطر بن خليفة وعبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أيب : عليه وسلم

) * ٤(تغدر بك بعدي إنه لعهد النيب االمي إيل، إن االمة س: مسعت عليا يقول: ثابت عن ثعلبة بن يزيد احلمامي قال
ثعلبة هذا فيه نظر وال يتابع على حديثه هذا، وروي البيهقي عن احلاكم عن االصم عن حممد بن : قال البخاري

عن عمار بن رزيق، عن االعمش، عن حبيب بن أيب ) ٥] (اجلواب االحوص بن جواب [ إسحاق الصنعاين عن أيب 
  لقوالذي ف: قال علي: ثابت عن ثعلبة بن يزيد قال

واهللا يا أمري : احلبة وبرأ النسمة لتخضنب هذه من هذه، للحيته من رأسه، فما حيبس أشقاها، فقال عبد اهللا بن سبيع
أنشدك باهللا أن ال تقتل يب غري قاتلي، قالوا يا أمري املؤمنني : ، فقال)٦(املؤمنني لو أن رجال فعل ذلك الثرنا عشريته 

  ترككم ولكن أترككم كما: أال تستخلف ؟ قال
__________  

  .واسناده صحيح ١٠٢/  ١، واحلديث يف مسند أمحد ٤٣٨/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(



  .٣٤/  ٣عن البزار وأمحد، وأخرجه ابن سعد يف الطبقات  ١٣٦/  ٩ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد 
  .٤٣٩/  ٦أخرجه أبو داود الطيالسي ونقله عنه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .يف نسخ البداية املطبوعة هيثم حتريف )٣(
  .٤٤٠/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(
  .حتريف: أيب االجوب االحوص بن خباب: ، ويف االصل٤٣٩/  ٦من الدالئل ) ٥(
  .البرنا عترته: يف البيهقي) ٦(

هم استخلفين فيهم ما بدا الل: أقول: فما تقول لربك إذا تركتنا مهال ؟ قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالوا
وهكذا روى البيهقي هذا، وهو * لك، مث قبضتين وتركتك فيهم، فأن شئت أصلحتهم، وإن شئت أفسدهتم 

موقوف، وفيه غرابة من حيث اللفظ ومن حيث املعىن، مث املشهور عن علي أنه ملا طعنه عبد الرمحن بن ملجم 
لى يومني من طعنته، وحبس ابن ملجم، وأوصى علي إيل اخلارجي وهو خارج لصالة الصبح عند السدة، فبقي ع

ال جير على كما جتر اجلارية، فلما مات قتل : ابنه احلسن بن علي كما سيأيت بيانه وأمره أن يركب يف اجلنود وقال له
أيت حدا، واهللا أعلم، مث ركب احلسن بن علي يف اجلنود وسار إىل معاوية كما سي: عبد الرمحن بن ملجم قودا، وقيل

  .بيانه إن شاء اهللا تعاىل
إخباره صلى اهللا عليه وسلم بذلك وسيادة ولده احلسن بن علي يف تركه االمر من بعده وإعطائه ملعاوية قال 

  حدثنا عبد اهللا بن حممد، ثنا حيىي بن آدم، ثنا حسني: يف دالئل النبوة) ١(البخاري 
  .اجلعفي عن أيب موسى عن احلسن عن أيب بكرة قال

ولعل اهللا : إن إبين هذا سيد: النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم احلسن بن علي فصعد به على املنرب فقالأخرج 
حدثنا عبد اهللا بن حممد، ثنا سفيان عن أيب موسى : وقال يف كتاب الصلح* أن يصلح به بني فئتني من املسلمني 

أيب سفيان بكتائب أمثال اجلبال، فقال عمرو بن  استقبل واهللا احلسن بن علي معاوية بن: مسعت احلسن يقول: قال
أي عمرو إن قتل : إين الرى كتائب ال توىل حىت تقتل أقراهنا، فقال له معاوية، فكان واهللا خري الرجلني: العاص

هؤالء هؤالء، وهؤالء هؤالء، من يل بأمور الناس ؟ من يل بنسائهم ؟ من يل بضيعتهم ؟ فبعث إليه رجلني من قريش 
إذهبا إىل هذا الرجل فأعرضا عليه :  عبد مشس، عبد الرمحن بن مسرة، وعبد اهللا بن عامر بن كريز، فقالمن بين

إنا بنو عبد املطلب : وقوال له وأطلبا إليه، فأتياه فدخال عليه فتكلما وقاال له، وطلبا إليه، فقال هلما احلسن بن علي
فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك : دمائها، قاالقد أصبنا من هذا املال، وإن هذه االمة قد عاثت يف 

ولقد : حنن لك به، فصاحله، فقال احلسن: حنن لك به، فما سأهلما شيئا إال قاال: فمن يل هبذا ؟ قاال: ويسألك، قال
 رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب واحلسن بن علي إىل جنبه وهو يقبل على: مسعت أبا بكرة يقول

وقال * إن إبين هذا سيد، ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني : الناس مرة وعليه اخرى، ويقول
وقد رواه البخاري أيضا يف * إمنا ثبت لنا مساع احلسن بن أيب بكرة هبذا احلديث : قال يل علي بن عبد اهللا: البخاري

  فضل احلسن ويف كتاب
__________  

  .٦٢٨/  ٦فتح الباري ) ٣٦٢٩(باب عالمات النبوة يف االسالم ح  -ملناقب يف كتاب ا) ١(
  .ورواه يف كتاب الصلح بني الناس باب قول النيب صلى اهللا عليه وآله إن ابين هذا سيد



ورواه أبو  -الفنت عن علي بن املديين، عن سفيان بن عيينة، عن أيب موسى وهو إسرائيل بن موسى بن أيب إسحاق 
ترمذي من حديث أشعث، وأبو داود أيضا والنسائي من حديث علي بن زيد بن جدعان كلهم عن احلسن داود وال

صحيح، وله طرق عن احلسن مرسال، وعن احلسن وعن أم سلمة به، : البصري عن أيب بكرة به، وقال الترمذي
  وهكذا وقع االمر كما أخربه به

ملا صار إليه االمر بعد أبيه وركب يف جيوش أهل العراق، النيب صلى اهللا عليه وسلم سواء، فإن احلسن بن علي 
وسار إليه معاويه، فتصافا بصفني على ما ذكره احلسن البصري، فمال احلسن بن علي إىل الصلح، وخطب الناس 

وخلع نفسه من االمر وسلمه إىل معاوية، وذلك سنة أربعني، فبايعه االمراء من اجليشني، واستقل بأعباء االمة، 
ذلك العام عام اجلماعة، الجتماع الكلمة فيه على رجل واحد، وسنورد ذلك مفصال يف موضعه إن شاء اهللا  فسمي
وقد شهد الصادق املصدوق للفرقتني باالسالم، فمن كفرهم أو واحدا منهم جملرد ما وقع فقد أخطأ وخالف * تعاىل 

ى، وقد تكمل هبذه السنة املدة اليت أشار إليها النص النبوي احملمدي الذي ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوح
اخلالفة : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أهنا مدة اخلالفة املتتابعة بعده، كما تقدم يف حديث سفينة مواله أنه قال

رضينا هبا ملكا، وقد قال : بعدي ثالثون سنة، مث تكون ملكا، ويف رواية عضوضا، ويف رواية عن معاوية أنه قال
مسعت حممد بن فضيل عن السري بن إمساعيل عن عامر الشعيب عن سفيان بن : يم بن محاد يف كتابه الفنت واملالحمنع

ال تذهب : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت عليا يقول: مسعت حممد بن علي يقول: عيينة قال
م، ضخم البلغم، يأكل وال يشبع وهو عري، وهكذا االيام والليايل حىت جيتمع أمر هذه االمة على رجل واسع القد

وروي * ال تذهب االيام والليايل حىت جتتمع هذه االمة على معاوية : وقع يف هذه الرواية، ويف رواية هبذا االسناد
: قال معاوية: قال) ١(عن عبد امللك بن عمري  -وهو ضعيف  -البيهقي من حديث إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر 

مث قال * يا معاوية إن ملكت فأحسن : ا محلين على اخلالفة إال قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلواهللا م
وله شواهد، من ذلك حديث عمرو بن حيىي بن سعيد بن العاص عن جده سعيد أن معاوية أخذ االداوة : البيهقي

فما : ت أمرا فاتق اهللا واعدل، قال معاويةيا معاوية إن ولي: فتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنظر إليه فقال
ومنها حديث الثوري عن ثور بن يزيد، عن ) * ٢(زلت أظن أين مبتلى بعمل لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

إنك إن اتبعت عورات الناس : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: راشد بن سعد الداري عن معاوية قال
ن تفسدهم، مث يقول أبو الدرداء كلمة مسعها معاوية من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فنفعه أفسدهتم، أو كدت أ

  وروى* رواه أبو داود ) * ٣(اهللا هبا 
  البيهقي من طريق هشيم عن العوام بن حوشب عن سليمان بن أيب سليمان عن أبيه عن أيب هريرة

__________  
  .من الدالئل ويف االصل عمار) ١(
  .١٠١/  ٤وأخرجه االمام أمحد يف مسنده  ٤٤٦/  ٦ه البيهقي يف الدالئل روا) ٢(
  .٤٤٧/  ٦ورواه البيهقي يف الدالئل  ٢٧٢/  ٤ص  ٤٨٨٨أخرجه أبو داود يف كتاب االدب ح ) ٣(

بن حدثنا إسحاق : وقال االمام أمحد) * ١(اخلالفة باملدينة وامللك بالشام : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
عيسى، ثنا حيىي بن محزة عن زيد بن واقد، حدثين بسر بن عبيد اهللا، حدثين أبو إدريس اخلوالين عن أيب الدرداء 

بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب رفع احتمل من حتت رأسي، فظننت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
رواه ) ٢(بالشام ههنا  -حني تقع الفنت  -ال وإن االميان أنه مذهوب به، فأتبعته بصري، فعمد به إىل الشام، أ



وهذا إسناد : البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان عن عبد اهللا بن يوسف عن حيىي بن محزة السلمي به، قال البيهقي
مث ساقه من طريق عقبة بن علقمة عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي عن عطية بن * صحيح، وروي من وجه آخر 

إين رأيت أن عمود الكتاب انتزع من حتت : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن عمرو قالقيس، 
مث أورده البيهقي من * وساديت فنظرت فإذا نور ساطع عمد به إىل الشام، أال إن االميان إذا وقعت الفنت بالشام 

قال يل رسول : سرة، عن عبد اهللا بن عمرو قالطريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز، عن يونس بن مي
وإين أولت أن : فأتبعته بصري حىت ظننت أنه مذهوب به، قال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكر حنوه، إال أنه قال

حدثين عفري بن معدان أنه مسع سليم بن عامر حيدث عن أيب أمامة : قال الوليد* الفنت إذا وقعت، أن االميان بالشام 
حدثين نصر بن حممد بن سليمان : وقال يعقوب بن سفيان* ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك عن رس

حدثين عبد اهللا بن أيب قيس، مسعت عمر بن اخلطاب  -حممد بن سليمان السلمي  -احلمصي، ثنا أيب أبو ضمرة 
* ساطعا حىت استقر بالشام  رأيت عمودا من نور خرج من حتت رأسي: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: يقول

  اللهم: قال رجل يوم صفني: أنا معمر عن الزهري عن عبد اهللا بن صفوان قال: وقال عبد الرزاق
وقد روي من وجه * ال تسب أهل الشام مجا غفريا، فإن هبا االبدال، فإن هبا االبدال : العن أهل الشام، فقال له علي

: قال -يعين ابن عبيد احلضرمي  -أبو املغرية، ثنا صفوان، حدثين شريح  ثنا: قال االمام أمحد) * ٣(آخر عن علي 
ال، إين مسعت رسول اهللا : العنهم يا أمري املؤمنني، قال: ذكر أهل الشام عند علي بن أيب طالب وهو بالعراق فقالوا

اهللا مكانه رجال،  االبدال يكونون بالشام، وهم أربعون رجال، كلما مات رجل أبدل: صلى اهللا عليه وسلم يقول
تفرد به أمحد، وفيه انقطاع، * يستسقى هبم الغيث، وينتصر هبم على االعداء، ويصرف عن أهل الشام هبم العذاب 

فقد نص أبو حامت الرازي على أن شريح بن عبيد هذا مل يسمع من أيب أمامة وال من أيب مالك االشعري وأنه رواية 
  .ي بن أيب طالب، وهو أقدم وفاة منهماعنهما مرسلة، فما ظنك بروايته عن عل

__________  
  .ويف اسناده سليمان اهلامشي موىل ابن عباس ال يكاد يعرف ٤٤٧/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(

  .ال أعرفه: قال ابن معني
  .٤٤٧/  ٦والبيهقي يف الدالئل  ١٩٩/  ٥رواه االمام أمحد يف املسند ج ) ٢(
  .٤٤٩ - ٤٤٨/  ٦الئل البيهقي انظر هذه االخبار يف د) ٣(

إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن غزاة البحر إىل قربص قال مالك عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب طلحة، عن أنس 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت حتت عبادة بن : بن مالك

ه مث جلست تفلي رأسه، فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث استيقظ وهو الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمت
ناس من أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا يركبون ثبج : ما يضحكك يا رسول اهللا ؟ قال: فقلت: يضحك، قالت

هللا أن جيعلين يا رسول اهللا ادع ا: هذا البحر، ملوكا على االسرة، أو مثل امللوك على االسرة، شك إسحاق، فقلت
ناس من : قلت ما يضحكك يا رسول اهللا ؟ قال: منهم، فدعا هلا، مث وضع رأسه فنام مث استيقظ وهو يضحك، قالت

  أميت عرضوا علي غزاة يف سبيل اهللا، كما قال يف االوىل،
بنت ملحان فركبت أم حرام : أنت من االولني، قال: ادع اهللا أن جيعلين منهم، فقال: قلت يا رسول اهللا: قالت

رواه البخاري عن عبد اهللا بن ) * ١(البحر يف زمان معاوية فصرعت عن دابتها حني خرجت من البحر فهلكت 
يوسف ومسلم عن حيىي بن حيىي كالمها عن مالك به، وأخرجاه يف الصحيح من حديث الليث ومحاد بن زيد، 



  .كالمها عن حيىي بن سعيد
: مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان، فذكر احلديث إىل أن قالوعن حممد بن حيىي بن حبان عن أنس بن 

فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركبوا مع معاوية، أو أول ما ركب املسلمون البحر مع معاوية 
ورواه * بن أيب سفيان، فلما انصرفوا من غزاهتم قافلني فنزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت 

البخاري من حديث أيب إسحق الفزاري عن زائدة، عن أيب حوالة عبد اهللا بن عبد الرمحن عن أنس به، وأخرجه أبو 
باب ما قيل يف : وقال البخاري* داود من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أخت أم سليم 

ن محزة، حدثين ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، أن بن يزيد الدمشقي، ثنا حيىي ب) ٢(قتال الروم حدثنا إسحاق 
عمري بن االسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل إىل ساحل محص، وهو يف بناء له، ومعه أم 

أول جيش من أميت يغزون : فحدثتنا أم حرام أهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: حرام، قال عمري
مث قال النيب صلى اهللا : أنت فيهم، قالت: يا رسول اهللا أنا فيهم ؟ قال: فقلت: جبوا، قالت أم حرامالبحر قد أو
ال، تفرد به : أنا فيهم يا رسول اهللا ؟ قال: أول جيش من أميت يغزون مدينة قيصر مغفور هلم، قلت: عليه وسلم

  البخاري دون أصحاب الكتب
__________  

  ).٣(، باب أخرجه البخاري يف اجلهاد) ١(
  ).٤٩(وأخرجه مسلم يف االمارة باب 

  .هو اسحاق بن ابراهيم بن يزيد الفراديسي نسب جلده) ٢(

  وقد رواه البيهقي يف الدالئل عن احلاكم عن أيب عمرو بن أيب جعفر، عن احلسن بن* الستة 
وفيه من ) * ١(االول  سفيان، عن هشام بن عمار اخلطيب، عن حيىي بن محزة القاضي به وهو يشبه معىن احلديث

دالئل النبوة ثالث إحداها االخبار عن الغزوة االوىل يف البحر وقد كانت يف سنة سبع وعشرين مع معاوية بن أيب 
سفيان حني غزا قربص وهو نائب الشام عن عثمان بن عفان، وكانت معهم أم حرام بنت ملحان هذه صحبة 

عقبة، فتوفيت مرجعهم من الغزو قتل بالشام كما تقدم يف الرواية عند زوجها عبادة بن الصامت، أحد النقباء ليلة ال
توفيت بقربص سنة سبع وعشرين، والغزوة الثانية غزوة قسطنطينية مع أول جيش غزاها، : البخاري، وقال ابن زيد

بن زيد وكان أمريها يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، وذلك يف سنة ثنتني ومخسني، وكان معهم أبو أيوب، خالد 
االنصاري، فمات هنالك رضي اهللا عنه وأرضاه، ومل تكن هذه املرأة معهم، الهنا كانت قد توفيت قبل ذلك يف 

فهذا احلديث فيه ثالث آيات من دالئل النبوة، االخبار عن الغزوتني، واالخبار عن املرأة بأهنا من * الغزوة االوىل 
  .هللا وسالمه عليهاالولني وليست من اآلخرين، وكذلك وقع صلوات ا

وعد ؟ : حدثنا هشيم عن سيار بن حسني بن عبيدة، عن أيب هريرة قال: االخبار عن غزوة اهلند قال االمام أمحد
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة اهلند فإن استشهدت كنت من خري الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هرير احملرر 

وعدنا : جبري، عن أيب هريرة قال: نيسة عن يسار عن جرب، ويقالرواه النسائي من حديث هشيم وزيد بن أ* 
حدثنا حيىي بن إسحاق، ثنا الرباء عن احلسن عن أيب : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غزوة اهلند فذكره، وقال أمحد

مة بعث إىل يكون يف هذه اال: حدثين خليلي الصادق املصدوق، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: هريرة قال
السند واهلند، فإن أنا أدركته فاستشهدت فذاك، وإن أنا وإن أنا فذكر كلمة رجعت فأنا أبو هريرة احملدث قد 

تفرد به أمحد، وقد غزا املسلمون اهلند يف أيام معاوية سنة أربع وأربعني، وكانت هنالك أمور * أعتقين من النار 



بري اجلليل حممود بن سبكتكني، صاحب غزنة، يف حدود أربعمائة، سيأيت بسطها يف موضعها، وقد غرا امللك الك
  بالد اهلند فدخل فيها وقتل وأسر وسىب وغنم ودخل السومنات وكسر الند االعظم الذي يعبدونه، واستلب سيونه

  .وقالئده، مث رجع ساملا مؤيدا منصورا
__________  

   ٤٥٢/  ٦، ورواه البيهقي يف الدالئل ٢٩٢٤وم ح باب ما قيل يف قتال الر -أخرجه البخاري يف اجلهاد ) ١(

ثنا أبو اليمان، أنا شعيب، ثنا أبو الزناد، عن : فصل يف االخبار عن قتال الترك كما سنبينه إن شاء اهللا قال البخاري
حىت ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر، و: االعرج، عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

تقاتلوا الترك صغار االعني محر الوجوه، ذلف االنوف، كأن وجوههم اجملان املطرقة، وجتدون من خري الناس أشدهم 
خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف االسالم، وليأتني على أحدكم زمان : كراهية هلذا االمر حىت يقع فيه، والناس معادن
ثنا حيىي، ثنا عبد : مث قال البخاري* تفرد به من هذا الوجه * ماله الن يراين أحب إليه من أن يكون له مثل أهله و

ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا خوزا : الرزاق، عن معمر، عن مهام، عن أيب هريرة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
تابعه * الشعر  وكرمان من االعاجم، محر الوجوه، فطس االنوف، صغار االعني كأن وجوههم اجملان املطرقة، نعاهلم

خوزا، باخلاء، وإمنا هو : أخطأ عبد الرزاق يف قوله: ، وقد ذكر عن االمام أمحد أنه قال)١(غريه عن عبد الرزاق 
حدثنا سفيان عن الزهري عن : وقال االمام أمحد* باجليم جوزا وكرمان، مها بلدان معروفان بالشرق، فاهللا أعلم 

ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا قوما كأن وجوههم اجملان : اهللا عليه وسلم سعيد عن أيب هريرة فبلغ به النيب صلى
ثنا علي ): ٢(وقال البخاري * وقد رواه اجلماعة إال النسائي من حديث سفيان بن عيينة به * املطرقة، نعاهلم الشعر 

صحبت رسول اهللا : عنه فقالأتينا أبا هريرة رضي اهللا : أخربين قيس قال: قال إمساعيل: بن عبد اهللا، ثنا سفيان قال
وقال هكذا : صلى اهللا عليه وسلم ثالث سنني مل أكن يف سين أحرص على أن أعي احلديث مين فيهن، مسعته يقول

وهم أهل البارز، وقد رواه : وهو هذا البارز، وقال سفيان مرة* بيده بني يدي الساعة تقاتلون قوما نعاهلم الشعر 
  مة ووكيع كالمها عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيبمسلم عن أيب كريب، عن أيب أسا

  ال تقوم القيامة حىت تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر كأن: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حازم عن أيب هريرة قال
__________  

 ٦ي فتح البار ٣٥٩٠ - ٣٥٨٩ - ٣٥٨٨ - ٣٥٨٧عالمات النبوة حديث  -أخرجه البخاري يف املناقب ) ١(
 /٦٠٤.  

  .ورواه يف اجلهاد باب قتال الترك
أي صغارها، والعرب تقول أملح النساء الذلف، وقيل الذلف االستواء يف طرف : ذلف االنوف -: شرح املفردات

  .االنف، وقيل قصر االنف وانبطاحه، وقيل تشمري االنف عن الشفة العليا
  .بالد االهواز وهي من عراق العجم خوز قوم من العجم، وقيل مسوا خوزا نسبة إىل بلد من -

  .وكرمان بلدة مشهورة من بالد العجم بني خراسان وحبر اهلند
  .قال البيضاوي شبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرها وباملطرقة لغلظها وكثرة حلمها: وجوههم اجملان املطرقة -
  .قريبة من كرمان هبا جبال فيها أكراد قيل االكراد، وقيل هي ناحية: البارز - ٣٥٩١املصدر السابق حديث ) ٢(



أهنم هم أهل البارز فاملشهور : وأما قول سفيان بن عيينة: قلت* وجوههم اجملان املطرقة، محر الوجوه، صغار االعني 
وقال * يف الرواية تقدمي الراء على الزاي، ولعله تصحيف اشتبه على القائل البارز وهو السوق بلغتهم، فاهللا أعلم 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا : ثنا عمرو بن ثعلب قال: حدثنا عفان، ثنا جرير بن حازم مسعت احلسن قال: أمحد االمام
إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعاهلم الشعر، أو ينتعلون الشعر، وإن من أشراط الساعة : عليه وسلم يقول

ورواه البخاري عن سليمان بن حرب وأيب ) * ١(أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم اجملان املطرقة 
النعمان عن جرير بن حازم به، واملقصود أن قتال الترك وقع يف آخر أيام الصحابة، قاتلوا القان االعظم، فكسروه 

  .حبول اهللا وقوته وحسن توفيقه] إليه [ كسرة عظيمة على ما سنورده يف موضعه إذا انتهينا 
حدثنا إسحاق بن يوسف االزرق، ثنا ابن عون عن حممد هو ابن : قال االمام أمحد خرب آخر عن عبد اهللا بن سالم

  سريين
كنت يف املسجد فجاء رجل يف وجهه أثر خشوع فدخل فصلى ركعتني فأوجز فيهما، : بن عباد قال) ٢(عن بشر 
لما استأنس قلت هذا رجل من أهل اجلنة، فلما خرج اتبعته حىت دخل منزله فدخلت معه فحدثته، ف: فقال القوم

سبحان اهللا، واهللا ما ينبغي الحد أن يقول ما ال يعلم، : إن القوم ملا دخلت املسجد قالوا كذا وكذا، قال: له
وسأحدثك أين رأيت رؤيا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقصصتها عليه، رأيت كأين يف روضة خضراء 

ها عمود حديدا أسفله يف االرض وأعاله يف السماء، يف أعاله وسط -فذكر من خضرهتا وسعتها : قال ابن عون -
فرفع ثيايب من  -وهو الوصيف : قال ابن عون -ال أستطيع، فجاء بنصيف : أصعد عليه، فقلت: عروة، فقيل يل
: استمسك بالعروة، فاستيقظت وإهنا لفي يدي، قال: اصعد عليه، فصعدت حىت أخذت بالعروة، فقال: خلفي فقال
أما الروضة فروضة االسالم، وأما العمود فعمود االسالم، : لنيب صلى اهللا عليه وسلم، فقصصتها عليه فقالفأتيت ا

ورواه البخاري من ) * ٣(وهو عبد اهللا بن سالم : وأما العروة فهي العروة الوثقى، أنت على االسالم متوت، قال
  .حديث عون

عاصم بن هبدلة، عن املسيب بن رافع، عن خرشة بن احلر،  من حديث محاد بن سلمة عن: مث قد رواه االمام أمحد
حىت انتهيت إىل جبل زلق فأخذ بيدي ودحاين، فإذا أنا على : عن عبد اهللا بن سالم، فذكره مطوال، وفيه قال

ذروته، فلم أتقار ومل أمتاسك، وإذا عمود حديد يف يدي ذروته حلقة ذهب، فأخذ بيدي ودحاين حىت أخذت 
  وأخرجه مسلم يف صحيحه من حديث االعمش عن* متام احلديث  بالعروة، وذكر

__________  
  .٣٥٩٢ورواه البخاري يف عالمات النبوة ح  ٧٠/  ٥أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .قيس بن عباد: يف املسند) ٢(
  .والرجل عبد اهللا بن مسعود: ٢٩/  ٧يف رواية البيهقي يف الدالئل ) ٣(

  ).١(شة بن احلر عن عبد اهللا بن سالم فذكره سليمان بن مسهر عن خر
اصعد، فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على رأسي، حىت فعلت ذلك مرارا، : حىت أتى يب جبال فقال يل: وقال

  وهذه: وأما اجلبل فهو منزل الشهداء، ولن تناله قال البيهقي: وأن رسول اهللا قال له حني ذكر رؤياه
وهكذا وقع، فأنه مات سنة ثالث وأربعني فيما ذكره أبو عبيد * ال ينال الشهادة معجزة ثانية، حيث أخرب أنه 

  .القاسم بن سالم وغريه
أنا موسى بن إمساعيل، ثنا عبد الواحد بن : االخبار عن بيت ميمونة بنت احلارث بسرف قال البخاري يف التاريخ



ثقلت ميمونة مبكة وليس عندها من بين أختها : قالزياد، ثنا عبد اهللا بن عبد اهللا بن االصم، ثنا يزيد بن االصم 
أخرجوين من مكة فإين ال أموت هبا، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخربين أين ال أموت مبكة، : أحد، فقالت

فحملوها حىت أتوا هبا إىل سرف، الشجرة اليت بىن هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتتها يف موضع القبة، فماتت 
  .على الصحيح) ٢(وكان موهتا سنة إحدى ومخسني : ي اهللا عنها، قلترض

ما روي يف إخباره عن مقتل حجر بن عدي وأصحابه قال يعقوب بن سفيان ثنا ابن بكري، ثنا ابن هليعة، حدثين 
قتل يا أهل العراق، سي: مسعت علي بن أيب طالب يقول: الغافقي قال) ٣(احلارث بن يزيد، عن عبد اهللا بن زرير 

فقتل حجر بن عدي وأصحابه، وقال يعقوب بن * ، مثلهم كمثل أصحاب االخدود )٤(منكم سبعة نفر بعذراء 
قال أبو نعيم ذكر زياد بن مسية علي بن أيب طالب على املنرب فقبض حجر على احلصباء مث أرسلها وحصب : سفيان

ملنرب، فكتب إليه معاوية أن حيمل حجرا، فلما إن حجرا حصبين وأنا على ا: من حوله زيادا فكتب إىل معاوية يقول
ال يقول على مثل هذا إال أنه يكون : قرب من دمشق بعث من يتلقاهم، فالتقى معهم بعذراء فقتلهم، قال البيهقي

حدثنا حرملة ثنا ابن وهب، أخربين ابن هليعة : وقال يعقوب بن سفيان* مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  يا: ما محلك على قتل أهل عذراء حجرا وأصحابه ؟ فقال: دخل معاوية على عائشة فقالت: سود قالعن أيب اال

__________  
/  ٧والبخاري يف مناقب االنصار فتح الباري  ٤٥٢/  ٥احلديث أخرجه االمام أمحد من وجهني يف املسند ) ١(

  .٤٠١/  ١٢ة ويف التعليق بالعرو ٣٩٧/  ١٢وأعاده يف التعبري، فتح الباري  ١٢٩
  ).١٤٨(وأخرجه مسلم يف فضائل الصحابة ح 

  .٢٩ - ٢٨/  ٧والبيهقي يف الدالئل 
  ).١٤٠/  ٨ابن سعد (ذكر الواقدي أن موهتا كان سنة إحدى وستني عن مثانني أو إحدى ومثانني سنة ) ٢(
  .رزين حتريف: من دالئل البيهقي، ويف االصل) ٣(

  ).٤١٥/  ١تقريب التهذيب (ني أو بعدها وهو الغافقي املصري ثقة مات سنة مثان
  .قرية من قرى غوطة دمشق بالقرب منها راهط: عذراء) ٤(

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أم املؤمنني، إين رأيت قتلهم إصالحا لالمة، وأن بقاءهم فسادا، فقالت
ثنا عمرو بن عاصم، ثنا محاد بن : يانوقال يعقوب بن سف* سيقتل بعذراء ناس يغصب اهللا هلم وأهل السماء : يقول

دخلت مع معاوية على أم املؤمنني عائشة : سلمة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب عن مروان بن احلكم قال
يا معاوية قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الذي فعلت، أما خشيت أن أخبئ لك رجال : رضي اهللا عنها، فقالت

االميان قيد الفتك ال يفتك، ال : مان، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولال، إين يف بيت أ: فيقتلك ؟ قال
فدعيين وحجرا حىت نلتقي : صاحل، قال: يفتك مؤمن يا أم املؤمنني، كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك ؟ قالت

  ).١(عند ربنا عز وجل 
ثنا شعبة، عن أيب سلمة عن أيب نضرة عن أيب ثنا عبيد اهللا بن معاذ، ثنا أيب، : حديث آخر قال يعقوب بن سفيان

آخركم موتا يف النار، فيهم مسرة بن جندب، : هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعشرة من أصحابه
رواته ثقات إال أن أبا نضرة العبدي مل يثبت له من أيب هريرة : فكان مسرة آخرهم موتا، قال البيهقي: قال أبو نضرة
مث روي من طريق إمساعيل بن حكيم عن يونس بن عبيد، عن احلسن عن أنس بن حكيم ) * ٢( أعلم مساع واهللا

: كنت أمر باملدينة فألقى أبا هريرة فال يبدأ بشئ حىت يسألين عن مسرة، فلو أخربته حبياته وصحته فرح وقال: قال



آخركم موتا يف النار، : عضاديت الباب وقالإنا كنا عشرة يف بيت، وإن رسول اهللا قام علينا ونظر يف وجوهنا وأخذ ب
وله شاهد من ) * ٣(فقد مات منا مثانية ومل يبق غريي وغريه، فليس شئ أحب إيل من أن أكون قد ذقت املوت 

  ثنا حجاج بن منهال، ثنا محاد بن: وجه آخر، وقال يعقوب بن سفيان
يب حمذورة سألين عن مسرة، وإذا قدمت على كنت إذا قدمت على أ: سلمة، عن علي بن زيد عن أوس بن خالد قال
مالك إذا قدمت عليك تسألين عن مسرة، وإذا قدمت على مسرة : مسرة سألين عن أيب حمذورة، فقلت اليب حمذورة

آخركم موتا يف : إين كنت أنا ومسرة وأبو هريرة يف بيت فجاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: سألين عنك ؟ فقال
مسعت ابن : أنا معمر: وقال عبد الرزاق) * ٤(ات أبو هريرة مث مات أبو حمذورة مث مات مسرة فم: قال* النار 

  قال: طاوس وغريه يقولون
__________  

 - ٤٥٦/  ٦والبيهقي يف الدالئل  ٣٢١/  ٣روى خرب حجر يعقوب بن سفيان الفسوي يف املعرفة والتاريخ ) ١(
٤٥٧.  

  .٤٥٨/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
غريب جدا ومل يصح  ١٨٤/  ٣قال الذهيب يف سري أعالم النبالء  ٣٥٦/  ٣ورواه الفسوي يف املعرفة والتاريخ 

  .اليب نضرة مساع من أيب هريرة
  .املصدر السابق) ٣(

  .وبه أنس بن حكيم جمهول
  .٤٥٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(

آخركم موتا يف النار، فمات الرجل قبلهما : ولرجل آخر النيب صلى اهللا عليه وسلم اليب هريرة ومسرة بن جندب
مات مسرة، فإذا مسعه غشي عليه وصعق، : وبقي أبو هريرة ومسرة، فكان الرجل إذا أراد أن يغيظ أبا هريرة يقول

وقد ضعف البيهقي عامة هذه الروايات النقطاع بعضها * مث مات أبو هريرة قبل مسرة وقتل مسرة بشرا كثريا 
وحيتمل أن يورد النار بذنوبه مث ينجو : إن مسرة مات يف احلريق، مث قال: وقد قال بعض أهل العلم: ، مث قالوإرساله

مث أورد من طريق هالل بن العالء الرقي أن عبد اهللا بن * منها بإميانه فيخرج منها بشفاعة الشافعني، واهللا أعلم 
: ، قلت)١(نفسه وغفل أهله عنه حىت أخذته النار  معاوية حدثهم عن رجل قد مساه أن مسرة استجمر فغفل عن

وذكر غريه أن مسرة بن جندب رضي اهللا عنه أصابه كرار شديد، وكان يوقد له على قدر مملوءة ماءا حارا فيجلس 
، )٢(فوقها ليتدفأ ببخارها فسقط يوما فيها فمات رضي اهللا عنه، وكان موته سنة تسع ومخسني بعد أيب هريرة بسنة 

ن ينوب عن زياد بن مسية يف البصرة إذا سار إىل الكوفة، ويف الكوفة إذا سار إىل البصرة، فكان يقيم يف كل وقد كا
  منهما ستة أشهر من السنة، وكان شديدا على

هم شر قتلى حتت أدمي السماء، وقد كان احلسن البصري وحممد بن سريين : اخلوارج، مكثرا للقتل فيهم، ويقول
  .لبصرة يثنون عليه رضي اهللا عنهوغريمها من علماء ا

، ثنا حيىي بن )٣(خرب رافع بن خديج روى البيهقي من حديث مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن مرزوق الواشحي 
يوم أحد أو يوم حنني  -ال أدري أيهما قال : قال عمر -عبد احلميد بن رافع، عن جدته أن رافع بن خديج رمي 

يا رافع إن : يا رسول اهللا انزع يل السهم، فقال له: صلى اهللا عليه وسلم فقالبسهم يف ثندوته، فأتى رسول اهللا 
مجيعا، وإن شئت نزعت السهم وتركت القبضة وشهدت لك يوم القيامة أنك ) ٤(شئت نزعت السهم والقبضة 



ىت كانت فعاش ح: يا رسول اهللا، أنزع السهم واترك القبضة واشهد يل يوم القيامة أين شهيد، قال: شهيد، فقال
هكذا وقع يف هذه الرواية أنه مات يف إمارة معاوية، والذي ذكره * خالفة معاوية انتقض اجلرح فمات بعد العصر 
أربع وسبعني، ومعاوية رضي اهللا عنه كانت وفاته يف سنة ستني بال : الواقدي وغري واحد أنه مات سنة ثالث، وقيل

  .خالف، واهللا أعلم
__________  

  .٤٦٠/  ٦هقي دالئل البي) ١(
ذكر يف االصابة موته سنة ستني، وقال الواقدي مات أبو هريرة سنة تسع ومخسني أما ابن عبد الرب فذكر وفاة ) ٢(

  .مسرة سنة مثان ومخسني سقط يف قدر مملؤة ماء حارا كان يتعاجل منه من كزاز شديد أصابه
  .كذا يف الدالئل، ويف نسخ البداية املطبوعة الواضحي) ٣(
  .والقطبة: يف دالئل البيهقي) ٤(

  .٤٦٣/  ٦يف كل املواضع 

حدثنا حممد بن كثري، أخربين : إخباره صلى اهللا عليه وسلم ملا وقع من الفنت من بين هاشم بعد موته قال البخاري
ستكون أثرة وأمور : سفيان، عن االعمش، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وقال ) * ١(تؤدون احلق الذي عليكم، وتسألون اهللا الذي لكم : فما تأمرنا ؟ قال: يا رسول اهللا: ا، قالواتنكروهن
  ثنا: البخاري

حممد بن عبد الرحيم، أنا أبو معمر إمساعيل بن إبراهيم، ثنا أبو أسامة، ثنا شعبة، عن أيب التياح، عن أيب زرعة، عن 
فما تأمرنا يا رسول : يهلك الناس هذا احلي من قريش، قالوا:  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: أيب هريرة قال

قال : ورواه مسلم عن أيب بكر بن أيب شيبة عن أيب أسامة، وقال البخاري) * ٢(لو أن الناس اعتزلوهم : اهللا ؟ قال
حممد املكي، ثنا عمرو بن مسعت أبا زرعة، وحدثنا أمحد بن : ثنا أبو داود، أخربنا شعبة عن أيب التياح قال: حممود

مسعت الصادق : كنت مع مروان وأيب هريرة فسمعت أبا هريرة يقول: حيىي بن سعيد االموي عن جده قال
إن شئت أن أمسيهم : غلمة ؟ قال أبو هريرة: هالك أميت على يدي غلمة من قريش، فقال مروان: املصدوق يقول

ثنا روح، ثنا أبو أمية عمرو بن حيىي بن سعيد بن عمرو بن : محدوقال أ* تفرد به البخاري ) * ٣(فالن وبين فالن 
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : سعيد بن العاص، أخربين جدي سعيد بن عمرو بن سعيد عن أيب هريرة قال

: ، قالوهم معنا يف احللقة قبل أن يلي شيئا، فلعنة اهللا عليهم غلمة: هلكة أميت على يدي غلمة، قال مروان: يقول
بعد ما  -فكنت أخرج مع أيب وجدي إىل بين مروان : أما واهللا لو أشاء أن أقول بين فالن وبين فالن لفعلت، قال

عسى أصحابكم هؤالء أن يكونوا : فإذا هم يبايعون الصبيان، ومنهم من يبايع له وهو يف خرقة، قال لنا -ملكوا 
حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن : وقال أمحد) * ٤(ضها بعضا الذي مسعت أبا هريرة يذكر أن هذه امللوك يشبه بع

إن : مسعت حيب أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت أبا هريرة قال: مساك، حدثين عبد اهللا بن ظامل قال
مث رواه أمحد عن زيد بن اخلباب عن سفيان وهو الثوري عن مساك، * فساد أميت على يدي غلمة سفهاء من قريش 

  .ن مالك بن ظامل، عن أيب هريرة فذكرهع
: مسعت أبا هريرة، زاد روح: مث روى غندر وروح بن عبادة عن سفيان عن مساك بن حرب عن مالك بن ظامل قال

هالك أميت على يد : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الصادق املصدوق يقول: حيدث مروان بن احلكم، قال
  حدثنا أبو عبد الرمحن،: وقال االمام أمحد) * ٥(غلمة أمراء سفهاء من قريش 



__________  
  .٦١٢/  ٦فتح الباري  ٣٦٠٣أخرجه البخاري يف عالمات النبوة ح ) ١(
  ).٢٢٣٦/  ٤(ص ) ٧٤(ومسلم يف الفنت ح  ٣٦٠٤املصدر السابق حديث ) ٢(

  وأخرجه االمام أمحد يف مسنده
٣٠١/  ٢.  
  .٣٦٠٥املصدر السابق حديث ) ٣(
  .هالك أميت على يد غلمة من قريش: وفيه ٣٢٤/  ٢ه أمحد يف املسند أخرج) ٤(
  ، ٤٨٥، ٣٠٤، ٢٩٩، ٢٨٨/  ٢أخرجه أمحد يف مسنده ) ٥(

: أن الوليد بن قيس التجييب حدثه أنه مسع أبا سعيد اخلدري يقول: حدثنا حيوة، حدثين بشر بن أيب عمرو اخلوالين
أضاعوا الصالة، واتبعوا الشهوات [ كون خلف من بعد الستني سنة ي: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

مؤمن، ومنافق، وفاجر، : مث يكون خلف يقرؤون القرآن ال يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن ثالثة] فسوف يلقون غيا 
تفرد ) * ١(به املنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، واملؤمن يؤمن : ما هؤالء الثالثة ؟ قال: فقلت للوليد: وقال بشري

عن احلاكم، عن االصم، عن احلسن بن علي بن : وقد روى البيهقي* به أمحد، وإسناده جيد قوي على شرط السنن 
أيها الناس، ال تكوهوا إمارة معاوية : ملا رجع علي من صفني قال: عفان عن أيب أسامة، عن جمالد، عن الشعيب قال

مث روى عن احلاكم وغريه عن االصم، عن العباس * كواهلها كاحلنظل إنه لو فقدمتوه لقد رأيتم الرؤوس تنزو من 
كان أبو هريرة ميشي يف سوق املدينة : عن أبيه عن جابر عن عمري بن هانئ أنه حدثه أنه قال) ٢(بن الوليد بن مزيد 

صبيان، قال اللهم ال تدركين سنة الستني، وحيكم متسكوا بصدغي معاوية، اللهم ال تدركين إمارة ال: وهو يقول
وقال يعقوب بن * هذا الشئ مسعناه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعلي وأبو هريرة إمنا يقوالن: البيهقي
أنا عبد الرمحن بن عمرو احلزامي، ثنا حممد بن سليمان عن أيب متيم البعلبكي عن هشام بن الغاز عن ابن : سفيان

ال يزال هذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: دة بن اجلراح قالعن أيب ثعلبة اخلشين عن أيب عبي) ٣(مكحول 
وروى البيهقي من طريق عوف االعرايب عن أيب خلدة * االمر معتدال قائما بالقسط حىت يثلمه رجل من بين أمية 

ل من بين إن أول من يبدل سنيت رج: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن أيب العالية عن أيب ذر قال
  ، وهذا منقطع بني أيب العالية وأيب ذر وقد رجحه البيهقي حبديث أيب)٤(أمية 

الناس يف : قلت* ويشبه أن يكون هذا الرجل هو يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، واهللا أعلم : عبيدة املتقدم، قال
لنواصب، وأما الروافض فيشنعون يزيد بن معاوية أقسام فمنهم من حيبه ويتواله، وهم طائفة من أهل الشام، من ا

عليه ويفترون عليه أشياء كثرية ليست فيه ويتهمه كثري منهم بالزندقة، ومل يكن كذلك، وطائفة أخرى ال حيبونه وال 
يسبونه ملا يعلمون من أنه مل يكن زنديقا كما تقوله الرافضة، وملا وقع يف زمانه من احلوادث الفظيعة، واالمور 

الشنيعة، فمن أنكرها قتل احلسني بن علي بكربالء، ولكن مل يكن ذلك من علم منه، ولعله مل املستنكرة البشعة 
يرض به ومل يسؤه، وذلك من االمور املنكرة جدا، ووقعة احلرة كانت من االمور القبيحة باملدينة النبوية على ما 

  .سنورده إذا انتهينا إليه يف التاريخ إن شاء اهللا تعاىل
__________  

  .٤٦٥/  ٦ونقله عنه البيهقي يف الدالئل  ٣٩ - ٣٨/  ٣أخرجه أمحد يف املسند  )١(
  .ويف االصل زيد حتريف ٤٦٦/  ٦من الدالئل ) ٢(



  ).تقريب التهذيب(وهو ثقة صدوق مات وله مائة سنة 
غنيم  أخربنا عبد الرمحن بن عمرو احلراين، حدثنا حممد بن سليمان عن ابن ٤٦٧/  ٦العبارة يف البيهقي ) ٣(

  .٤٦٧/  ٦دالئل النبوة ج ) ٤...(البعلبكي عن هشام بن الغاز عن مكحول

حدثنا عبد : االخبار مبقتل احلسني بن علي رضي اهللا عنهما وقد ورد يف احلديث مبقتل احلسن فقال االمام أمحد
يأيت النيب صلى استأذن ملك املطر أن : عن ثابت عن أنس قال -يعين ابن زاذان  -الصمد بن حسان، ثنا عمارة 

ال يدخل علينا أحد، فجاء احلسني بن علي، فوثب : احفظي علينا الباب: اهللا عليه وسلم، فأذن له، فقال الم سلمة
أحتبه ؟ فقال النيب صلى اهللا عليه : حىت دخل، فجعل يصعد على منكب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال له امللك

فضرب بيده فأراه ترابا أمحر، : شئت أريتك املكان الذي يقتل فيه، قالفإن أمتك تقتله، وإن : نعم، قال: وسلم
ورواه البيهقي من ) * ١(فكنا نسمع يقتل بكربالء : فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصرته يف طرف ثوهبا، قال

  وكذلك رواه: حديث بشر بن موسى عن عبد الصمد عن عمارة، فذكره، مث قال
ة بن زاذان هذا هو الصيدالين أبو سلمة البصري اختلفوا فيه، وقد قال فيه أبو سفيان بن فروخ عن عمارة، وعمار

حامت، يكتب حديثه وال حيتج به ليس باملتني، وضعفه أمحد مرة ووثقه أخرى، وحديثه هذا قد روي عن غريه من 
ة عن عائشة رضي عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلم) ٢(وجه آخر، فرواه احلافظ البيهقي من طريق عمارة بن غزية 

أنا االصم، أنا عباس الدوري، ثنا حممد بن : ، قالوا)٣(أنا احلاكم يف آخرين : وقد قال البيهقي* اهللا عنها حنو هذا 
خالد بن خملد، ثنا موسى بن يعقوب، عن هاشم بن هاشم عن عتبة بن أيب وقاص عن عبد اهللا بن وهب بن زمعة، 

 عليه وسلم اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو حائر، مث اضطجع فرقد، مث أخربتين أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا
: استيقظ وهو حائر دون ما رأيت منه يف املرة االوىل، مث اضطجع واستيقظ ويف يده تربة محراء وهو يقلبها، فقلت

يا جربيل أرين  :قلت له -للحسني  -أخربين جربيل أن هذا يقتل بأرض العراق : ما هذه التربة يا رسول اهللا ؟ فقال
تابعه أبو موسى اجلهين، عن صاحل بن يزيد النخعي عن أم : مث قال البيهقي* تربة االرض اليت يقتل هبا، فهذه تربتها 

ثنا إبراهيم بن : وقال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده) * ٤(سلمة، وأبان عن شهر بن حوشب عن أم سلمة 
كان احلسني جالسا يف : احلكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال يوسف الصرييف، ثنا احلسني بن عيسى، ثنا

وكيف ال أحبه وهو مثرة فؤادي ؟ فقال ؟ أما إن أمتك : أحتبه ؟ فقال: حجر النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال جربيل
  مث قال* ستقتله، أال أريك من موضع قربه ؟ فقبض قبضة فإذا تربة محراء 

__________  
  .٢٦٥، ٢٤٢/  ٣مام أمحد يف املسند أخرجه اال) ١(

  .٤٦٩/  ٦والبيهقي يف الدالئل " رواه الطرباين واسناده حسن : " ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد وقال
  .من الدالئل، ويف االصل عرفة حتريف) ٢(

تقريب ( وهو ابن احلارث االنصاري املازين املدين ال بأس به روى عن أنس مرسله من السادسة مات سنة أربعني
  ).التهذيب

) ٤...(أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر أمحد بن احلسن القاضي، وأبو حممد بن أيب حامد املقري: يف الدالئل) ٣(
  .٤٦٨/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل 



ها عند ال نعلمه يروى إال هبذا االسناد، واحلسني بن عيسى قد حدث عن احلكم بن أبان بأحاديث ال نعلم: البزار
  .غريه
 -جمهول : هو احلسني بن عيسى بن مسلم احلنفي أبو عبد الرمحن الكويف أخو سليم القاري، قال البخاري: قلت

ليس بالقوي، : منكر احلديث، وقال أبو حامت: وإال فقد روى عنه سبعة نفر، وقال أبو زرعة -يعين جمهول احلال 
قليل احلديث، وعامة : حبان يف الثقات، وقال ابن عدي روي عن احلكم بن أبان أحاديث منكرة، وذكره ابن

حممد بن اهليثم : وروى البيهقي عن احلكم وغريه عن أيب االحوص* حديثه غرائب، ويف بعض أحاديثه املنكرات 
ثنا حممد بن مصعب، ثنا االوزاعي، عن أيب عمار شداد بن عبد اهللا، عن أم الفضل بنت احلارث أهنا ): ١(القاضي 
  .يا رسول اهللا إين رأيت حلما منكرا الليلة، قال: لى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالتدخلت ع

رأيت خريا، تلك فاطمة إن شاء : رأيت كأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت يف حجري، قال: وما هو ؟ قالت
صلى اهللا عليه اهللا تلد غالما فيكون يف حجرك، فولدت فاطمة احلسني، فكان يف حجري كما قال رسول اهللا 

: وسلم، فوضعته يف حجره مث حانت مين التفاتة فإذا عينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هتريقان الدموع، قالت
هذا : أتاين جربيل عليه السالم فأخربين أن أميت ستقتل ابين هذا، فقلت: قلت يا نيب اهللا بأيب أنت وأمي، مالك ؟ قال

وقد روى االمام أمحد، عن عفان، عن وهيب عن أيوب عن صاحل ) * ٢(ته محراء نعم، وأتاين بتربة من ترب: ؟ قال
إين رأيت يف : أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت: أيب اخلليل، عن عبد اهللا بن احلارث عن أم الفضل قالت
فولدت له فاطمة  تلد فاطمة إن شاء اهللا غالما فتكفلينه،: منامي أن يف بييت أو حجري عضوا من أعضائك، قال

حسينا، فدفعته إليها فأرضعته بلنب قثم، فأتيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما أزوره، فأخذه فوضعه على 
رمحك اهللا، : أوجعت ابين أصلحك اهللا، أو قال: صدره فبال فأصاب البول إزاره، فزخخت بيدي على كتفيه، فقال

ورواه أمحد أيضا عن حيىي ) * ٣(غسل بول اجلارية ويصب على بول الغالم إمنا ي: اعطين إزارك أغسله، فقال: فقلت
بن بكري عن إسرائيل عن مساك عن قابوس بن خمارق عن أم الفضل فذكر مثله سواء، وليس فيه االخبار بقتله فاهللا 

  وقال* أعلم 
  .حدثنا عفان، ثنا محاد، أنا عمار بن أيب عمارة عن ابن عباس: االمام أمحد

أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائل، أشعث أغرب، بيده قارورة فيها دم، ر: قال
فأحصينا : دم احلسني وأصحابه، مل أزل التقطه منذ اليوم، قال: بأيب أنت وأمي يا رسول اهللا، ما هذا ؟ قال: فقلت

قتل احلسني يوم اجلمعة، يوم عاشوراء سنة : قال قتادة ) *٤(ذلك اليوم فوجدوه قتل يف ذلك اليوم رضي اهللا عنه 
  *إحدى وستني، وله أربع ومخسون سنة وستة أشهر ونصف شهر 

__________  
  .كان قاضي عكربا وهي بليدة على دجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ كما يف املراصد) ١(
  .٤٦٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .٣٤٠، ٣٣٩/  ٦ده أخرجه االمام أمحد يف مسن) ٣(
  .٢٨٣، ٢٤٣/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٤(

إنه قتل يوم عاشوراء : وهكذا قال الليث وأبو بكر بن عياش الواقدي واخلليفة بن خياط وأبو معشر وغري واحد
 وقد ذكروا يف مقتله أشياء كثرية أهنا* عام إحدى وستني، ووزعم بعضهم أنه قتل يوم السبت، واالول أصح 

وقعت من كسوف الشمس يومئذ، وهو ضعيف، وتغيري آفاق السماء، ومل ينقلب حجر إال وجد حتته دم، ومنهم 



من خصص ذلك حبجارة بيت املقدس، وأن الورس استحال رمادا، وأن اللحم صار مثل العلقم وكان فيه النار، إىل 
مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو سيد وقد * غري ذلك مما يف بعضها نكارة، ويف بعضها إحتمال، واهللا أعلم 

ولد آدم يف الدنيا واآلخرة، ومل يقع شئ من هذه االشياء، وكذلك الصديق بعده، مات ومل يكن شئ من هذا، وكذا 
عمر بن اخلطاب قتل شهيدا وهو قائم يصلي يف احملراب صالة الفجر، وحصر عثمان يف داره وقتل بعد ذلك 

وقد روى *  طالب شهيدا بعد صالة الفجر، ومل يكن شئ من هذه االشياء، واهللا أعلم شهيدا، وقتل علي بن أيب
وهذا صحيح، * محاد بن سلمة عن عمار بن أيب عمارة عن أم سلمة أهنا مسعت اجلن تنوح على احلسني بن علي 

سبب قتل احلسني وكان * كنا عند أم سلمة فجاءها اخلرب بقتل احلسني فخرت مغشيا عليها : وقال شهر بن حوشب
  أنه كتب إليه أهل العراق

يطلبون منه أن يقدم إليهم ليبايعوه باخلالفة، وكثر تواتر الكتب عليه من العامة ومن ابن عمه مسلم بن عقيل، فلما 
ظهر على ذلك عبيد اهللا بن زياد نائب العراق ليزيد بن معاوية، فبعث إىل مسلم بن عقيل يضرب عنقه ورماه من 

العامة، فتفرق ملؤهم وتبددت كلمتهم، هذا وقد جتهز احلسني من احلجاز إىل العراق، ومل يشعر مبا وقع، القصر إىل 
، وقد هناه عن ذلك مجاعة من الصحابة، منهم أبو سعيد، )١(فتحمل بأهله ومن أطاعه وكانوا قريبا من ثلثمائة 

مر عن ذلك، واستدل له على أنه ال يقع ما وجابر، وابن عباس، وابن عمر، فلم يطعهم، وما أحسن ما هناه ابن ع
يريده فلم يقبل، فروى احلافظ البيهقي من حديث حيىي بن سامل االسدي ورواه أبو داود الطيالسي يف مسنده عنه 

كان ابن عمر قدم املدينة فأخرب أن احلسني بن علي قد توجه إىل العراق، فلحقه على : مسعت الشعيب يقول: قال
هذه : ال تأهتم، فقال: العراق ومعه طوامري وكتب، فقال: أين تريد ؟ قال: ثالث من املدينة، قالمسرية ليلتني أو 

إن اهللا خري نبيه صلى اهللا عليه وسلم بني الدنيا واآلخرة، فاختار اآلخرة ومل يرد الدنيا، : كتبهم وبيعتهم، فقال
حد منكم أبدا، وما صرفها عنكم إىل الذي هو خري وإنكم بضعة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا ال يليها أ

، وقد )٢(أستودعك اهللا من قتيل : فاعتنقه ابن عمر وقال: هذه كتبهم وبيعتهم، قال: منكم، فارجعوا، فأىب وقال
وقع ما فهمه عبد اهللا بن عمر من ذلك سواء، من أنه مل يل أحد من أهل البيت اخلالفة على سبيل االستقالل ويتم 

ورواه عنهما * مر، وقد قال ذلك عثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب إنه ال يلي أحد من أهل البيت أبدا له اال
  .أبو صاحل اخلليل بن أمحد بن عيسى بن الشيخ يف كتابه الفنت واملالحم

  :قلت
__________  

  .كان معه اثنان ومثانون رجال من شيعته وأهل بيته: يف فتوح ابن االعثم) ١(
  .٤٧١ - ٤٧٠/  ٦البيهقي يف الدالئل  رواه) ٢(

وأما اخللفاء الفاطميون الذين كانوا بالديار املصرية، فإن أكثر العلماء على أهنم أدعياء وعلي بن أيب طالب ليس من 
أهل البيت، ومع هذا مل يتم له االمر كما كان للخلفاء الثالثة قبله، وال اتسعت يده يف البالد كلها، مث تنكدت عليه 

  مور، وأما ابنه احلسن رضي اهللا عنه فإنه ملا جاء يف جيوشهاال
وتصايف هو وأهل الشام، ورأى أن املصلحة يف ترك اخلالفة، تركها هللا عز وجل، وصيانة لدماء املسلمني، أثابه اهللا 

تنقه مودعا ورضي عنه، وأما احلسني رضي اهللا عنه فإن ابن عمر ملا أشار عليه بترك الذهاب إىل العراق وخالفه، اع
أستودعك اهللا من قتيل، وقد وقع ما تفرسه ابن عمر، فإنه ملا استقل ذاهبا بعث إليه عبيداهللا بن زياد بكتيبة : وقال

بن سعد بن أيب وقاص، وذلك بعد ما استعفاه فلم يعفه، فالتقوا مبكان يقال له ) ١(فيها أربعة آالف يتقدمهم عمر 



ي وأصحابه إىل مقصبة هنالك، وجعلوها منهم بظهر، وواجهوا أولئك، وطلب كربالء بالطف، فالتجأ احلسني بن عل
إما أن يدعوه يرجع من حيث جاء، وإما أن يذهب إىل ثغر من الثغور فيقاتل فيه، أو : منهم احلسني إحدى ثالث

  .يتركوه حىت يذهب إىل يزيد بن معاوية فيضع يده يف يده
ال بد من قدومك على عبيد اهللا بن زياد فريى فيك رأيه، فأىب : ن، وقالوافيحكم فيه مبا شاء، فأبوا عليه واحدة منه

أن يقدم عليه أبدا، وقاتلهم دون ذلك، فقتلوه رمحه اهللا، وذهبوا برأسه إىل عبيداهللا بن زياد فوضعوه بني يديه، 
يبك، قد طال ما يا هذا، ارفع قض: فجعل ينكت بقضيب يف يده على ثناياه، وعنده أنس بن مالك جالس، فقال له

رأيت رسول اهللا يقبل هذه الثنايا، مث أمر عبيد اهللا بن زياد أن يسار بأهله ومن كان معه إىل الشام، إىل يزيد بن 
نفلق هاما من ): ٢(إنه بعث معهم بالرأس حىت وضع بني يدي يزيد فأنشد حينئذ قول بعضهم : معاوية، ويقال

ظلما مث أمر بتجهيزهم إىل املدينة النبوية، فلما دخلوها تلقتهم امرأة من علينا وهم كانوا أعق وأ) * ٣(رجال أعزة 
* ماذا تقولون إن قال النيب لكم : على رأسها تبكي وهي تقول) ٤(بنات عبد املطلب ناشرة شعرها، واضعة كفها 

  ماذا فعلتم وأنتم آخر االمم
__________  

  .من ابن االعثم، ويف االصل عمرو) ١(
١٥١/  ٥.  
يف مروج ) ٣(قواضب يف إمياننا تقطر الدما * أىب قومنا أن ينصفونا فأنصفت : البيت للحصني بن محام وقبله) ٢(

  .أحبة: الذهب
  .خرجت بنت عقيل بن أيب طالب يف نساء من قومها حواسر حائرات: كمها، ويف مروج الذهب: يف الطربي) ٤(

قائل : وامساء، ورملة، وزينب، وقال ابن أعثم يف فتوحه وقيل امسها أم لقمان بنت عقيل ومعها أخواهتا أم معاىف
  .االبيات علي بن احلسني

) * ٣(ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم ) ٢(منهم أسارى وقتلى ضرجوا بدم ) * ١(بعتريت وبأهلي بعد مفتقدي 
، وبه الثقة وعليه يف ذوي رمحي وسنورد هذا مفصال يف موضعه إذا أنتهينا إليه إن شاء اهللا) ٤(أن ختلفوين بشر 

: وقد رثاه الناس مبراث كثرية ومن أحسن ذلك ما أورده احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري وكان فيه تشيع* التكالن 
قتلوا جهارا عامدين رسوال * متزمال بدمائه تزميال فكأمنا بك يا ابن بنت حممد * جاءوا برأسك يا ابن بنت حممد 

قتلوا بك التكبري والتهليال ذكر *  قتلك التنزيل والتأويال ويكربون بأن قتلت وإمنا يف* قتلوك عطشانا ومل يترقبوا 
حدثين إبراهيم بن املنذر، حدثين ابن : االخبار عن وقعة احلرة اليت كانت يف زمن يزيد أيضا قال يعقوب بن سفيان

 صلى اهللا عليه وسلم خرج يف فليح عن أبيه، عن أيوب بن عبد الرمحن عن أيوب بن بشري املعافري أن رسول اهللا
سفر من أسفاره، فلما مر حبرة زهرة وقف فاسترجع، فساء ذلك من معه، وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم، فقال 

أما إن ذلك ليس من : يا رسول اهللا ما الذي رأيت ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر بن اخلطاب
هذا مرسل، وقد ) * ٥(يقتل هبذه احلرة خيار أميت بعد أصحايب :  ؟ قالفما هو يا رسول اهللا: سفركم هذا، قالوا

جاء : حدثين ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت جويرية: قال وهب بن جرير: قال يعقوب بن سفيان
 ١٤: حزاباال) * [ ولو دخلت عليهم من أقطارها مث سئلوا الفتنة التوها* (تأويل هذه اآلية على رأس ستني سنة 

وهذا إسناد صحيح إىل ابن عباس، ) * ٦(العطوها، يعين إدخال بين حارثة أهل الشام على أهل املدينة : قال] 
  وتفسري الصحايب يف



حدثنا أبو عبد الصمد العمي، ثنا : وقال نعيم بن محاد يف كتاب الفنت واملالحم* حكم املرفوع عند كثري من العلماء 
يا أبا ذر : قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: د اهللا بن الصامت عن أيب ذر قالأبو عمران اجلوين، عن عب

: اهللا ورسوله أعلم، قال: أرأيت إن الناس قتلوا حىت تغرق حجارة الزيت من الدماء، كيف أنت صانع ؟ قال قلت
إذا تشرك معهم، : ؟ قال وأمحل السالح: يأيت من أنت منه، قال قلت: فإن أتى علي ؟ قال: تدخل بيتك، قال قلت

إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة من ردائك على وجهك : فكيف أصنع يا رسول اهللا ؟ قال: قال قلت
  يبوء

__________  
  .منقليب: يف ابن االعثم) ١(
  .نصف أسارى ونصف ضرجوا بدم: يف مروج الذهب) ٢(
  .إذ نصحتكم: يف الفتوح) ٣(
  .بسوء: يف الفتوح) ٤(
  .٤٧٣/  ٦ونقله عنه البيهقي يف الدالئل  ٣٢٧/  ٣رواه يف تاريخ الفسوي  )٥(
  .٣٢٧/  ٣املعرفة والتاريخ ) ٦(

  .٤٧٤/  ٦ورواه البيهقي يف الدالئل 

عن أيب عمران اجلوين، فذكره  -هو ابن عبد العزيز  -ورواه االمام أمحد يف مسنده عن مرحوم * بأمثك وإمثه 
ة احلرة أن وفدا من أهل املدينة قدموا على يزيد بن معاوية بدمشق فأكرمهم وكان سبب وقع: قلت* مطوال 

قريبا من مائة ألف، فلما رجعوا ذكروا  -وهو عبد اهللا بن حنظلة بن أيب عامر  -وأحسن جائزهتم، وأطلق المريهم 
يت من أكربها ترك الهليهم عن يزيد ما كان يقع منه من القبائح يف شربه اخلمر، وما يتبع ذلك من الفواحش ال

الصالة عن وقتها، بسبب السكر، فاجتمعوا على خلعه، فخلعوه عند املنرب النبوي، فلما بلغه ذلك بعث إليهم 
مسرف بن عقبة، فلما ورد املدينة استباحها ثالثة : سرية، يقدمها رجل يقال له مسلم بن عقبة، وإمنا يسميه السلف

، وزعم بعض علماء السلف أنه )١(ريا حىت كاد ال يفلت أحد من أهلها أيام، فقتل يف غضون هذه االيام بشرا كث
  وقال عبد اهللا بن وهب* يف غضون ذلك ألف بكر فاهللا أعلم ) ٢(قتل 

وكان فيهم ثالثة من أصحاب : قتل يوم احلرة سبعمائة رجل من محلة القرآن، حسبت أنه قال: عن االمام مالك
مسعت سعيد بن كثري بن عفري : وقال يعقوب بن سفيان* يف خالفة يزيد  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذلك

قتل يوم احلرة عبد اهللا بن يزيد املازين ومعقل بن سنان االشجعي، ومعاذ بن احلارث القاري، وقتل : االنصاري يقول
كانت وقعة احلرة : لوحدثنا حيىي بن عبد اهللا بن بكري عن الليث قا: قال يعقوب* عبد اهللا بن حنظلة بن أيب عامر 

يوم االربعاء لثالث بقني من احلجة سنة ثالث وستني، مث انبعث مسرف بن عقبة إىل مكة قاصدا عبد اهللا بن الزبري 
ليقتله هبا، النه فر من بيعة يزيد، فمات يزيد بن معاوية يف غضون ذلك، واستفحل أمر عبد اهللا بن الزبري يف اخلالفة 

مصر، وبويع بعد يزيد البنه معاوية بن يزيد، وكان رجال صاحلا، فلم تطل مدته، مكث باحلجاز، مث أخذ العراق و
أربعني يوما، وقيل عشرين يوما، مث مات رمحه اهللا، فوثب مروان بن احلكم على الشام فأخذها، فبقي تسعة أشهر مث 

ا على املدينة من زمن معاوية مات، وقام بعده ابنه عبد امللك، فنازعه فيها عمرو بن سعيد بن االشدق وكان نائب
وأيام يزيد ومروان، فلما هلك مروان زعم أنه أوصى له باالمر من بعد ابنه عبد امللك، فضاق به ذرعا، ومل يزل به 

يف سنة سبعني، واستمرت أيام عبد امللك : حىت أخذه بعدما استفحل أمره بدمشق فقتله يف سنة تسع وستني، ويقال



ة ثالث وسبعني، قتله احلجاج بن يوسف الثقفي عن أمره مبكة، بعد حماصرة طويلة اقتضت حىت ظفر بإبن الزبري سن
أن نصب املنجنيق على الكعبة من أجل أن ابن الزبري جلأ إىل احلرم، فلم يزل به حىت قتله، مث عهد يف االمر إىل بنيه 

حدثنا أسود وحيىي بن أيب : قال االمام أمحدوقد * االربعة بعده الوليد، مث سليمان، مث يزيد، مث هشام بن عبد امللك 
  بكري، ثنا كامل

__________  
قتل من قريش بضع وتسعون ومثلهم من االنصار وأربعة اآلف من سائر الناس دون : ذكر يف مروج الذهب) ١(

  .من مل يعرف
ائر الناس ثالثة اآلف قتل من أبناء االنصار ألف وسبعمائة ومن العبيد واملوايل وس: وقال ابن االعثم يف الفتوح

  .ومخسمائة ومن أوالد املهاجرين ألف وثالمثائة
  .افتض ألف عذراء: يف البيهقي عن املغرية) ٢(

قال رسول اهللا صلى : مسعت أبا هريرة يقول: قال -أبو العالء، مسعت أبا صاحل وهو موىل ضباعة املؤذن وامسه مينا 
ال تذهب الدنيا حىت يظهر اللكع ابن لكع، : ، وإمارة الصبيان، وقالتعوذوا باهللا من رأس السبعني: اهللا عليه وسلم
وقد روى الترمذي من حديث أيب كامل، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة ) * ١(يعين اللئيم ابن اللئيم : وقال االسود

وقد *  حسن غريب: عمر أميت من ستني سنة إىل سبعني سنة، مث قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
: حدثين من مسع أبا هريرة يقول: روى االمام أمحد عن عفان وعبد الصمد، عن محاد بن سلمة عن علي بن يزيد

وقال عبد الصمد يف روايته ليزعقن جبار من جبابرة بين ) ٢(لينعقن : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
يرعف : فحدثين من رأى عمرو بن سعيد بن العاص: قالأمية على منربي هذا، زاد عبد الصمد حىت يسيل رعافه، 
علي بن يزيد بن جدعان يف روايته غرابة ونكارة وفيه : على منرب النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت سال رعافه، قلت

  ].يف الدنيا ال يف الدين [ االشدق، كان من سادات املسلمني وأشرافهم، : تشيع، وعمرو بن سعيد هذا، يقال له
عن مجاعة من الصحابة، منهم يف صحيح مسلم عن عثمان يف فصل الطهور، وكان نائبا على املدينة ملعاوية وروى 

والبنه يزيد بعده، مث استفحل أمره حىت كان يصاول عبد امللك بن مروان، مث خدعه عبد امللك حىت ظفر به فقتله 
املكارم أشياء كثرية من أحسنها أنه ملا حضرته وقد روى عنه من * يف سنة تسع وستني، أو سنة سبعني، فاهللا أعلم 

من يتحمل ما علي ؟ فبدر ابنه عمرو هذا : الوفاة قال لبنيه، وكانوا ثالثة، عمرو هذا، وأمية، وموسى، فقال هلم
نعم، قال وأخواتك ال تزوجهن إال باالكفاء ولو أكلن : ثالثون ألف دينار، قال: أنا يا أبة، وما عليك ؟ قال: وقال
أما لئن، : نعم، قال: وأصحايب من بعدي، إن فقدوا وجهي فال يفقدوا معرويف، قال: نعم، قال: الشعري، قال خبز

 -وقد ذكر البيهقي من طريق عبد اهللا بن صاحل * قلت ذلك، فلقد كنت أعرفه من محاليق وجهك وأنت يف مهدك 
حبيب أنه مسعه حيدث عن حممد بن يزيد بن  عن يزيد بن أيب) ٣] (عن أبيه [ عن حرملة بن عمران  -كاتب الليث 

اصطحب قيس بن خرشة وكعب حىت إذا بلغا صفني، وقف كعب االحبار فذكر كالمه فيما : أيب زياد الثقفي، قال
  يقع هناك من سفك دماء املسلمني، وأنه جيد ذلك يف التوراة،

يا قيس بن خرشة : يقول احلق، وقالوذكر عن قيس بن خرشة أنه بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن 
واهللا ال أبايعك على شئ : بعدي من ال تستطيع أن تقول باحلق معهم، فقال) ٤(عسى إن عذبك الدهر حىت يكبك 

  إذا ال يضرك بشر، فبلغ قيس إىل: إال وفيت لك به، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  



  .٤٤٨، ٣٥٥، ٣٢٦/  ٢ أخرجه االمام أمحد يف املسند) ١(
: لريتقني جبار، ويف رواية عبد الصمد: وفيه رواية عفان ٥٢٢و  ٣٨٥/  ٢أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٢(

  .لريعفن جبار
  .سقطت من الدالئل) ٣(
  .يليك: يف الدالئل) ٤(

ي زعم أنه ال يضرك بشر ؟ أنت الذ: أيام عبيد اهللا بن زياد بن أيب سفيان، فنقم عليه عبيد اهللا يف شئ فأحضره فقال
  ).١(فمال قيس عند ذلك فمات : لتعلمن اليوم أنك قد كذبت، ائتوين بصاحب العذاب، قال: نعم، قال: قال

أن بعض بين عبد اهللا سايره : معجزة أخرى روى البيهقي من طريق الدراوردي، عن ثور بن يزيد، موسى بن ميسرة
بد املطلب أنه بعث ابنه عبد اهللا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثين العباس بن ع: يف بعض طريق مكة، قال

يف حاجة، فوجده عنده رجال فرجع ومل يكلمه من أجل مكان الرجل، فلقي العباس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
بصره أتدري من ذلك الرجل ؟ ذاك جربيل، ولن ميوت حىت يذهب : نعم، قال: ورآه ؟ قال: فأخربه بذلك، فقال

وروى البيهقي من حديث * ، وقد مات ابن عباس سنة مثان وستني بعد ما عمي رضي اهللا عنه )٢(ويؤيت علما 
عن أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها، أن رسول ) ٣] (نباتة بن بنت بريد بن يزيد [ املعتمر بن سليمان، حدثتنا 

ليس عليك من مرضك بأس، ولكن كيف : به، قالاهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل على زيد يعوده يف مرض كان 
  :إذا تدخل اجلنة بغري حساب، قال: إذا أحتسب وأصرب، قال: بك إذا عمرت بعدي فعميت ؟ قال

  .فعمي بعد ما مات رسول اهللا، مث رد اهللا عليه بصره، مث مات
ى اهللا عليه وسلم أنه فصل وثبت يف الصحيحني عن أيب هريرة، وعند مسلم عن جابر بن مسرة عن رسول اهللا صل

أمحد بن [ وقال البيهقي عن املاليين عن أيب ) * ٤(إن بني يدي الساعة ثالثني كذابا دجاال، كلهم يزعم أنه نيب : قال
حدثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا حممد بن احلسن االسدي، ثنا شريك، عن أيب : عدي عن أيب يعلى املوصلي) ٥] (

ال تقوم الساعة حىت خيرج ثالثون كذابا، منهم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال إسحاق عن عبد اهللا بن الزبري
  .مسيلمة، والعنسي، واملختار

  حممد بن احلسن له إفرادات، وقد حدث عنه: وشر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف، قال ابن عدي
__________  

  .٤٧٧ - ٤٧٦/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
فيه : وعزاه للطرباين، وقال ٢٧٦/  ٩، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد ٤٧٨/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(

  .من مل أعرفه
  .وإمنا هي بناتة بنت بريد عن محاده: كذا وجدته يف كتايب: وقال البيهقي ٤٧٩/  ٦من الدالئل ) ٣(

  .ويف االصل حدثتنا سيابة بنت يزيد عن مخارة وهو حتريف
  .بناتة ومحادة وأنيسة: احلديث أخرجه الطرباين هبذا االسناد من طريق أمية بن بسطام وبه جمهوالتو
  .عالمات النبوة -أخرجه البخاري يف املناقب ) ٤(

  .٨٤و  ٨٣حديث ) ١٨(ومسلم يف الفنت باب 
  .٤٨١/  ٦من الدالئل ) ٥(



مث أورد من طريق أيب داود * تار شواهد صحيحة حلديثه يف املخ: الثقاة، ومل أر بتحديثه بأسا، وقال البيهقي
الطيالسي، حدثنا االسود بن شيبان عن أيب نوفل بن أيب عقرب عن أمساء بنت أيب بكر أهنا قالت للحجاج بن 

أما إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حدثنا أن يف ثقيف كذابا ومبريا، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما املبري : يوسف
ورواه مسلم من حديث االسود بن شيبان، وله طرق عن أمساء وألفاظ سيأيت : قال) * ١(لك إال إياه فال إخا

  أنا احلاكم وأبو: وقال البيهقي* إيرادها يف موضعه 
بن الزبري احلميدي، ثنا سفيان بن عيينة عن أيب احمليا عن ) ٢(عن عباس الدراوردي عن عبد اهللا * سعيد عن االصم 

يا أمه، إن أمري املؤمنني : قتل احلجاج عبد اهللا بن الزبري دخل احلجاج على أمساء بنت أيب بكر فقال ملا: أمه قالت
لست لك بأم، ولكين أم املصلوب على رأس الثنية، وما يل من حاجة، : أوصاين بك، فهل لك من حاجة ؟ فقالت

خيرج من ثقيف كذاب ومبري، فأما : لولكن انتظر حىت أحدثك ما مسعت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقو
حدثنا شريك عن أيب : وقال أبو داود الطيالسي* مبري املنافقني : الكذاب فقد رأيناه، وأما املبري فأنت، فقال احلجاج

إن يف ثقيف كذابا : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن ابن عمر قال -عبد اهللا بن عصمة  -علوان 
اتر خرب املختار بن أيب عبيد الكذاب الذي كان نائبا على العراق وكان يزعم أنه نيب، وأن جربيل ومبريا، وقد تو

  .كان يأتيه بالوحي، وقد قيل البن عمر وكان زوج أخت املختار وصفيه، إن املختار يزعم أن الوحي يأتيه
ثنا قرة بن خالد : أبو داود الطيالسي وقال) * * وإن الشياطني ليوحون إىل أوليائهم: * (صدق، قال اهللا تعاىل: قال

فدخلت عليه ذات يوم : كنت ألصق شئ باملختار الكذاب، قال: عن عبد امللك بن عمري، عن رفاعة بن شداد، قال
فأهويت إىل قائم السيف الضربه حىت ذكرت حديثا : دخلت وقد قام جربيل قبل من هذا الكرسي، قال: فقال

إذا أمن الرجل الرجل على دمه مث قتله : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال حدثنيه عمرو بن احلمق اخلزاعي،
وقد رواه أسباط بن نصر وزائدة والثوري عن إمساعيل السدي ) * ٣(رفع له لواء الغدر يوم القيامة، فكففت عنه 

ي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أبو بكر احلميد: وقال يعقوب بن سفيان* فذكر حنوه ) ٤(عن رفاعة بن شداد القتباين 
فاخرت أهل البصرة فغلبتهم أهل الكوفة، واالحنف ساكت ال يتكلم، فلما رآين : عن جمالد، عن الشعيب، قال

  :غلبتهم أرسل غالما له فجاء بكتاب فقال
__________  

  ).٢٢٩(ح ) ٥٨(ومسلم يف فضائل الصحابة باب  ٤٨١/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .عبيد اهللا وهو حتريف وما أثبتناه من التقريب: ل والدالئليف االص) ٢(

وهو عبد اهللا بن الزبري بن عيسى القرشي احلميدي املكي، أبو بكر ثقة من أجل أصحاب ابن عيينة من العاشرة، 
  ).٤١٥/  ١تقريب التهذيب (مات سنة تسع عشرة وقيل بعدها 

  .٤٨٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(
  .يب التهذيب، ويف االصل القباين حتريفمن تقر) ٤(

  .وهو رفاعة بن شداد بن عبد اهللا بن قيس، أبو عاصم الكويف
  .ثقة

، وأما احلجاج بن )١(أىن فينا مثل هذا : من املختار هللا يذكر أنه نيب، يقول االحنف: فقرأته فإذا فيه: هاك اقرأ
ترمجته إذا إنتهينا إىل أيامه، فإنه كان نائبا على العراق  يوسف فقد تقدم احلديث أنه الغالم املبري الثقفي، وسنذكر

لعبد امللك بن مروان، مث البنه الوليد بن عبد امللك، وكان من جبابرة امللوك، على ما كان فيه من الكرم والفصاحة 



قال عبد اهللا بن [ ثنا احلاكم عن أيب نضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، : وقد قال البيهقي* على ما سنذكره 
جاء رجل إىل عمر بن : أن معاوية بن صاحل حدثه عن شريح بن عبيد، عن أيب عذبة قال) ٢] (صاحل املصري 

اخلطاب فأخربه أن أهل العراق قد حصبوا أمريهم، فخرج غضبان فصلى لنا الصالة فسها فيها حىت جعل الناس 
من ههنا من أهل الشام ؟ فقام رجل مث قام آخر، : لناس فقالسبحان اهللا، سبحان اهللا فلما سلم أقبل على ا: يقولون

يا أهل الشام استعدوا الهل العراق، فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ، اللهم إهنم : مث قمت أنا ثالثا أو رابعا، فقال
تجاوز عن قد لبسوا علي فألبس عليهم بالغالم الثقفي حيكم فيهم حبكم أهل اجلاهلية، ال يقبل من حمسنهم، وال ي

ورواه الدارمي أيضا عن أيب * ولد احلجاج يومئذ ] ما [ و : وحدثين ابن هليعة مبثله، قال: قال عبد اهللا* مسيئهم 
: اليمان عن جرير بن عثمان عن عبد الرمحن بن ميسرة عن أيب عذبة احلمصي عن عمر فذكر مثله، قال أبو اليمان

فإن كان هذا نقله عمر عن رسول : بوه استعجل هلم العقوبة، قلتعلم عمر أن احلجاج خارج ال حمالة، فلما أغض
وقال عبد * اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقد تقدم له شاهد عن غريه، وإن كان عن حتديث، فكر امة الويل معجزة لنبيه 

هم كما الل: قال علي الهل الكوفة: عن مالك بن دينار، عن احلسن قال -يعين ابن سليمان  -أنا جعفر : الرزاق
  ائتمنتهم فخانوين، ونصحت هلم فغشوين، فسلط عليهم فىت ثقيف الذبال امليال، يأكل خضرهتا، ويلبس فروهتا،

وهذا منقطع وقد رواه البيهقي ) * ٣(فتويف احلسن وما خلق اهللا احلجاج يومئذ : وحيكم فيهم حبكم اجلاهلية، قال
مالك بن أوس بن احلدثان عن علي بن أيب طالب أنه  أيضا من حديث معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيوب، عن

الشاب الذبال أمري املصرين، يلبس فروهتا، ويأكل خضرهتا، ويقتل أشراف أهلها، يشتد منه الفرق، ويكثر منه : قال
أنا العوام بن حوشب، حدثين حبيب بن أيب ثابت : وله من حديث يزيد بن هارون* االرق، ويسلطه اهللا على شيعته 

: ليقالن له يوم القيامة: يا أمري املؤمنني وما فىت ثقيف ؟ فقال: ال مت حىت يدرك فىت ثقيف، فقيل: قال علي :قال
اكفنا زاوية من زوايا جهنم رجل ميلك عشرين سنة أو بضعا وعشرين سنة، ال يدع هللا معصية إال ارتكبها، حىت لو 

وهذا ) * ٤(ىت يرتكبها، يفنت مبن أطاعه من عصاه مل يبق معصية واحدة وكان بينه وبينها باب مغلق لكسره ح
  *معضل، ويف صحته عن علي نظر واهللا أعلم 

__________  
  .٤٨٣/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .زيادة استدركت من الدالئل وسقطت من االصل) ٢(
  .٤٨٨ - ٤٨٧/  ٦رواه البيهقي بوجهيه يف الدالئل ) ٣(
  .٤٨٩املصدر السابق ص ) ٤(

عن احلاكم عن احلسني بن احلسن بن أيوب، عن أيب حامت الرازي، عن عبد اهللا بن يوسف التنيسي : ل البيهقيوقا
لو جاءت كل أمة خببيثها، وجئناهم باحلجاج : قال عمر بن عبد العزيز: ، ثنا هشام بن حيىي الغساين قال)١(

* احلجاج ) ٣(ت هللا حرمة إال وقد ارتكبها ما بقي: وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أيب النجود* لغلبناهم 
فقطع دابر القوم الذين * (وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس أن أباه ملا حتقق موت احلجاج تال قوله تعاىل 

  .وقد تويف احلجاج سنة مخس وتسعني: قلت]  ٤٥: االنعام) * [ ظلموا واحلمد هللا رب العاملني
: ر بن عبد العزيز تاج بين أمية قد تقدم حديث أيب إدريس اخلوالين عن حذيفة قالاالشارة النبوية إىل دولة عم

وهل بعد ذلك الشر من خري ؟ : نعم، قلت: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هل بعد هذا اخلري من شر ؟ قال
  :نعم وفيه دخن، قلت: قال



عرف منهم وينكر، احلديث، فحمل البيهقي وغريه قوم يستنون بغري سنيت، ويهدون بغري هديي، ي: وما دخنه ؟ قال
) ٣(وروى عن احلاكم عن االصم عن العباس بن الوليد بن مزيد * هذا اخلري الثاين على أيام عمر بن عبد العزيز 

سئل االوزاعي عن تفسري حديث حذيفة حني سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الشر الذي : عن أبيه قال
هي الردة اليت كانت بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف مسألة : ري، فقال االوزاعييكون بعد ذلك اخل

فاخلري اجلماعة، ويف والهتم من يعرف : نعم، وفيه دخن، قال االوزاعي: حذيفة، فهل بعد ذلك الشر من خري ؟ قال
) * ٤(وسلم يف قتاهلم ما صلوا الصالة فلم يأذن رسول اهللا صلى اهللا عليه : سريته، وفيهم من ينكر سريته، قال

: وروى أبو داود الطيالسي عن داود الواسطي، وكان ثقة، عن حبيب بن سامل عن نعمان بن سامل عن حذيفة قال
إنكم يف النبوة ما شاء اهللا أن يكون، مث يرفعها لكم إذا شاء أن يرفعها، مث : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فقدم عمر بن عبد العزيز ومعه يزيد بن النعمان، فكتبت إليه أذكره احلديث : هاج النبوة، قالتكون خالفة على من
فأخذ يزيد الكتاب فأدخله على عمر فسر : ، قال)٥(إين أرجو أن تكون أمري املؤمنني بعد اجلربية : وكتبته إليه أقول

قال عمر بن عبد :  عروبة عن قتادة قالحدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن أيب: وقال نعيم بن محاد* به وأعجبه 
  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده عمر: العزيز

__________  
  .من الدالئل، ويف االصل الثنيين حتريف) ١(

  .وهو أبو حممد الكالمي أصله من دمشق، من أثبت الناس يف املوطأ ثقة متقن
  ).٤٦٣/  ١تقريب (من كبار العاشرة مات سنة مثان عشرة 

  .انتهكها: ٤٨٩/  ٦يف رواية البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .مرثد وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(
  .٤٩١/  ٦دالئل البيهقي ) ٤(
  .اخلريية حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٥(

ر هذه االمة أما إنك ستلي أم: ادن فدنوت حىت قمت بني يديه، فرفع بصره إيل وقال: وعثمان وعلي، فقال يل
  وسيأيت يف احلديث اآلخر إن شاء اهللا أن اهللا هلذه االمة على رأس* وستعدل عليهم 

* كل مائة سنة من جيدد هلا دينها، وقد قال كثري من االئمة إنه عمر بن عبد العزيز، فإنه توىل سنة إحدى ومائة 
أبو عيسى، ثنا أمحد بن إبراهيم، ثنا عفان بن أنا احلاكم، أنا أبو حامد أمحد بن علي املقري، ثنا : وقال البيهقي

بلغنا أن عمر بن : مسلم، ثنا عثمان بن عبد احلميد بن الحق عن جويرية بن أمساء عن نافع عن ابن عمر قال
وال أحسبه إال عمر بن : إن من ولدي رجال بوجهه شني يلي فيمال االرض عدال، قال نافع من قبله: اخلطاب قال
: وقد رواه نعيم بن محاد عن عثمان بن عبد احلميد به، وهلذا طرق عن ابن عمر أنه كان يقول) * ١(عبد العزيز 

وقد روي ذلك عن عبد * ليت شعري، من هذا الذي من ولد عمر بن اخلطاب يف وجهه عالمة ميال االرض عدال ؟ 
واليته وميالده بالكلية أنه الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب حنوا من هذا، وقد كان هذا االمر مشهورا قبل 

أشج بين مروان، وكانت أمه أروى بنت عاصم بن عمر بن اخلطاب، وكان أبوه : يلي رجل من بين أمية يقال له
عبد العزيز بن مروان نائبا الخيه عبد امللك على مصر، وكان يكرم عبد اهللا بن عمر، ويبعث إليه بالتحف واهلدايا 

مرة بألف دينار فأخذها، وقد دخل عمر بن عبد العزيز يوما إىل اصطبل أبيه وهو واجلوائز فيقبلها، وبعث إليه 
أما لئن كنت أشج بين مروان، إنك إذا : صغري، فرحمه فرس فشجه يف جبينه، فجعل أبوه يسلت عنه الدم ويقول



والناقص هو يزيد االشج والناقص أعدال بين مروان، فاالشج هو عمر بن عبد العزيز، : لسعيد، وكان الناس يقولون
شديدا بأعباء اخلالفة كاهله * رأيت اليزيد بن الوليد مباركا : بن الوليد بن عبد امللك، الذي يقول فيه الشاعر

وقد ويل عمر بن عبد العزيز بعد سليمان بن عبد امللك سنتني ونصفا، فمال االرض عدال، وفاض املال حىت : قلت
ل البيهقي احلديث املتقدم عن عدي بن حامت، على أيام عمر بن عبد كان الرجل يهمه ملن يعطي صدقته، وقد مح

حدثين أبو معن : وقد روى البيهقي من حديث إمساعيل بن أيب أويس* العزيز، وعندي يف ذلك نظر، واهللا أعلم 
علي : بينما عمر بن عبد العزيز ميشي إىل مكة بفالة من االرض إذ رأى حية ميتة فقال: االنصاري، ثنا أسيد قال

  رمحة اهللا: ال، مث أخذه مث لفه يف خرقة ودفنه، فإذا هاتف يهتف: نكفيك أصلحك اهللا، قال: مبحفار، فقالوا
أنا رجل من اجلن وهذا سرق، ومل يبق ممن : من أنت يرمحك اهللا ؟ قال: عليك يا سرق، فقال له عمر بن عبد العزيز

متوت يا : شهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولبايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غريي وغريه، وأ
  :وقد روي هذا من وجه آخر وفيه) * ٢(سرق بفالة من االرض ويدفنك خري أميت 

__________  
  .٤٩٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .٤٩٤ - ٤٩٣/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(

عليه وسلم، وفيه أن عمر بن عبد العزيز حلفه، فلما حلف بكى عمر بن أهنم كانوا تسعة بايعوا رسول اهللا صلى اهللا 
  .وقد رجحه البيهقي وحسنه، فاهللا أعلم* عبد العزيز 

حديث آخر يف صحته نظر يف ذكر وهب بن منبه باملدح، وذكر غيالن بالذم روى البيهقي من حديث هشام بن 
عن االحوص بن حكيم عن خالد بن معدان، ) ٢(لريقاين عن مروان بن سامل ا) ١(عمار وغريه عن الوليد بن مسلم 

وهب، يهب اهللا له : يكون يف أميت رجل يقال له: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبادة بن الصامت قال
وهذا ال يصح الن مروان بن سامل هذا متروك، وبه * غيالن، هو أضر على أميت من إبليس : احلكمة، ورجل يقال له

ينعق الشيطان : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: حدثنا ابن هليعة عن موسى بن وردان عن أيب هريرة قال: وليدإىل ال
ويف هذا وأمثاله إشارة إىل غيالن وما ظهر بالشام بسببه من : قال البيهقي* بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدر 

  .التكذيب بالقدر حىت قتل
أخربين أبو صخر عن : وعلمه بتفسري القرآن وحفظه قال حرملة عن ابن وهب االشارة إىل حممد بن كعب القرظي

خيرج : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عبد اهللا بن مغيث عن أيب بردة الظفري، عن أبيه عن جده قال
ن احلاكم وروى البيهقي ع) * ٣(يف أحد الكاهنني رجل قد درس القرآن دراسة ال يدرسها أحد يكون من بعده 

  عن االصم عن إمساعيل القاضي، ثنا أبو ثابت، ثنا ابن وهب، حدثين عبد اجلبار بن عمر، عن ربيعة بن أيب
يكون يف أحد الكاهنني رجل يدرس القرآن دراسة ال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عبد الرمحن قال

وقد * الكاهنان، قريظة والنضري : ي، قال أبو ثابتفكانوا يرون أنه حممد بن كعب القرظ: يدرسها أحد غريه، قال
ما رأيت : خيرج من الكاهنني رجل أعلم الناس بكتاب اهللا، وقد قال عون بن عبد اهللا: روى من وجه آخر مرسل

  ).٤(أحدا أعلم بتأويل القرآن من حممد بن كعب 
__________  

  .من الدالئل، ويف االصل أسلم) ١(
  .القرقساين: يف الدالئل) ٢(



  .٤٩٦/  ٦ج 
  .٤٩٨/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(
  .٤٩٩ - ٤٩٨/  ٦روى خرب حممد بن كعب البيهقي يف الدالئل ) ٤(

وحممد بن كعب بن سليم القرظي املدين من أئمة التفسري ثقة عامل متبحر، قيل كان جماب الدعوة كبري القدر تويف 
  .ه ١٠٨سنة 

عليه وسلم بعد مائة سنة من ليلة إخباره ثبت يف الصحيحني من حديث الزهري  ذكر االخبار بإخنرام قرنه صلى اهللا
صلى بنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن عبد اهللا بن عمر قال) ١(عن سامل وأيب بكر بن سليمان بن أيب حثمة 

سنة منها ال يبقى ممن هو  أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن رأس مائة: صالة العشاء ليلة يف آخر عمره، فلما سلم قام فقال
فوهل الناس من مقالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إىل ما حيدثون : اليوم على ظهر االرض أحد، قال ابن عمر

إمنا أراد رسول اهللا صلى : ، ويف رواية)٢(من هذه االحاديث من مائة سنة، وإمنا يريد بذلك أهنا خترم ذلك القرن 
أخربين أبو الزبري أنه مسع جابر بن عبد اهللا : ويف صحيح مسلم من حديث ابن جريج* نه اهللا عليه وسلم إخنرام قر

يسألون عن الساعة، وإمنا علمها عند اهللا، : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول قبل موته بشهر: يقول
وهذا احلديث وأمثاله مما حيتج به ) * ٣(فأقسم باهللا ما على ظهر االرض من نفس منفوسة اليوم، يأيت عليها مائة سنة 

من ذهب من االئمة إىل أن اخلضر ليس مبوجود اآلن، كما قدمنا ذلك يف ترمجته يف قصص االنبياء عليهم السالم، 
وهو نص على أن مجيع االحياء يف االرض ميوتون إىل متام مائة سنة من إخباره عليه السالم، وكذا وقع سواء، فما 

  ابه إىل ما جياوزنعلم تأخر أحد من أصح
مث قد طرد بعض العلماء هذا احلكم يف كل مائة سنة، وليس يف احلديث تعرض * هذه املدة، وكذلك مجيع الناس 

  .هلذا، واهللا أعلم
حدثين شريح بن يزيد، عن إبراهيم بن حممد بن زياد االهلاين عن أبيه عن : حديث آخر قال حممد بن عمر الواقدي

: هذا الغالم يعيش قرنا، قال: وضع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يده على رأسي وقال: عبد اهللا بن بسر، قال
وكان يف : وزاد غريه: وقد رواه البخاري يف التاريخ عن أيب حيوة شريح بن يزيد به فذكره، قال* فعاش مائة سنة 

وهذا إسناد * ول من وجهه وال ميوت حىت يذهب الثالول من وجهه، فلم ميت حىت ذهب الثال: وجهه ثالول، فقال
ورواه البيهقي عن احلاكم عن حممد بن املؤمل بن احلسن بن عيسى عن الفضل بن * على شرط السنن، ومل خيرجوه 

حمرز الشعراين، ثنا حيوة بن شريح عن إبراهيم بن حممد بن زياد االهلاين عن أبيه عن عبد اهللا بن بسر، أن رسول اهللا 
  تويف: قال الواقدي وغري واحد) * ٤(يعيش هذا الغالم قرنا، فعاش مائة سنة : هصلى اهللا عليه وسلم قال ل

__________  
  .من البيهقي، ويف االصل حيثمة) ١(
  .أخرجه البخاري يف مواقيت الصالة باب السمر يف الفقه واخلري بعد العشاء) ٢(

  .ومسلم يف فضائل الصحابة
  ).١٩٦٥(ص  ٢١٧حديث ) ٥٣(باب 

  .١٩٦٧ص ) ٢٢١(ح ) ٥٣(يف فضائل الصحابة باب  أخرجه مسلم) ٣(
  .٢٩٣/  ١واالمام أمحد يف مسنده 

  .٥٠٣/  ٦رواه البيهقي من طريق احلسني بن الفرج يف الدالئل ) ٤(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .عبد اهللا بن بسر حبمص سنة مثان ومثانني عن أربع وتسعني، وهو آخر من بقي من الصحابة بالشام
قال يعقوب بن االخبار عن الوليد مبا فيه له من الوعيد الشديد وإن صح فهو الوليد بن يزيد ال الوليد بن عبد امللك 

  حدثين حممد بن خالد بن العباس السكسكي، حدثين الوليد بن: سفيان
ولد الخي أم سلمة غالم فسموه : مسلم، حدثين أبو عمرو االوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب قال

ذه االمة رجل قد جعلتم تسمون بأمساء فراعنتكم، إنه سيكون يف ه: الوليد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فكان الناس يرون أنه الوليد : قال أبو عمرو االوزاعي* يقال له الوليد، هو أضر على أميت من فرعون على قومه 

بن عبد امللك، مث رأينا أنه الوليد بن يزيد، لفتنة الناس به، حىت خرجوا عليه فقتلوه، وانفتحت على االمة الفتنة 
حلاكم، وغريه عن االصم عن سعيد بن عثمان التنوخي عن بشر بن بكر عن وقد رواه البيهقي عن ا) * ١(واهلرج 

وقد رواه نعيم بن * وهذا مرسل حسن : االوزاعي عن الزهري عن سعيد، فذكره ومل يذكر قول االوزاعي، مث قال
بن عبد  إن استخلف الوليد بن يزيد، فهو هو، وإال فهو الوليد: محاد عن الوليد بن مسلم به، وعنده قال الزهري

سيكون : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ثنا هشيم عن أيب محزة عن احلسن قال: وقال نعيم بن محاد* امللك 
  .وهذا مرسل أيضا* رجل امسه الوليد، يسد به ركن من أركان جهنم وزاوية من زواياها 

قال رسول اهللا صلى اهللا : هريرة قالحديث آخر قال سليمان بن بالل عن العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه عن أيب 
رواه ) * ٢(إذا بلغ بنو أيب العاص أربعني رجال، اختذوا دين اهللا دغال، وعباد اهللا خوال، ومال اهللا دوال : عليه وسلم

ثنا بقية بن الوليد وعبد القدوس عن أيب بكر بن أيب مرمي عن راشد بن سعد : البيهقي من حديثه، وقال نعيم بن محاد
إذا بلغت بنو أمية أربعني، اختذوا عباد اهللا خوال، : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  ذر قالعن أيب

أنا جرير : وقال إسحاق بن راهويه* وهذا منقطع بني راشد بن سعد وبني أيب ذر * ومال اهللا حنال، وكتاب اهللا دغال 
إذا بلغ بنو أيب العاص ثالثني رجال : ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: عن االعمش عن عطية عن أيب سعيد قال

* ورواه أمحد عن عثمان بن أيب شيبة عن جرير به ) * ٣(اختذوا دين اهللا دغال، ومال اهللا دوال، وعباد اهللا خوال 
  :وقال البيهقي

__________  
  .٥٠٥/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل عن يعقوب ) ١(
  .٥٠٧/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .بنو أيب فالن: ، مل يذكر فيه بين أيب العاص، قال٨٠/  ٣: أخرجه االمام يف مسنده ج) ٣(

، ثنا كامل بن طلحة، -وهو حممد بن غالب  -) ١(أنا علي بن أمحد بن عبدان، أنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا بسام 
عاوية بن أيب سفيان فدخل عليه مروان فكلمه يف أخربه أنه كان عند م) ٢(ثنا ابن هليعة عن أيب قبيل أن ابن وهب 

اقض حاجيت يا أمري املؤمنني، فو اهللا إن مؤنيت لعظيمة، وإين البو عشرة، وعم عشرة، وأخو عشرة، : حاجته فقال
أنشدك باهللا يا ابن عباس، أما تعلم أن : قال معاوية -وابن عباس جالس مع معاوية على السرير  -فلما أدبر مروان 

إذا بلغ بنو احلكم ثالثني رجال اختذوا مال اهللا بينهم دوال، وعباد اهللا خوال، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالرسول 



: وتسعني وأربعمائة، كان هالكهم أسرع من لوك مثرة ؟ فقال ابن عباس) ٣(وكتاب اهللا دغال ؟ فإذا بلغوا سبعة 
لك إىل معاوية فكلمه فيها، فلما أدبر عبد امللك قال وذكر مروان حاجة له فرد مروان عبد امل: قال: اللهم نعم
أبو اجلبابرة االربعة ؟ : أنشدك باهللا يا ابن عباس، أما تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر هذا فقال: معاوية

مد عبد وقد قال أبو حم* اللهم نعم، وهذا احلديث فيه غرابة ونكارة شديدة، وابن هليعة ضعيف : فقال ابن عباس
ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا سعد بن زيد، أخو محاد بن زيد، عن علي بن احلكم البناين : اهللا بن عبد الرمحن الدارمي

جاء احلكم بن أيب العاص يستأذن النيب صلى اهللا عليه : عن أيب احلسن عن عمرو بن مرة، وكانت له صحبة، قال
د حية، عليه لعنة اهللا، وعلى من خيرج من صلبه إال املؤمنني، ائذنوا له، حية، أو ول: وسلم، فعرف كالمه فقال

وقليل ما هم، ليترفون يف الدنيا ويوضعون يف اآلخرة، ذوو مكر وخديعة، يعطون يف الدنيا وماهلم يف اآلخرة من 
مروان ثنا عبد اهللا بن : ، وقال نعيم بن محاد يف الفنت واملالحم)٤(قال الدارمي أبو احلسن هذا محصي * خالق 

املرواين، عن أيب بكر بن أيب مرمي عن راشد بن سعد أن مروان بن احلكم ملا ولد دفع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .وهذا حديث مرسل* ابن الزرقاء، هالك أميت على يديه ويدي ذريته : ليدعو له، فأىب أن يفعل مث قال

  ذكر االخبار عن خلفاء بين أمية مجلة من مجلة
عن العالء بن عبد  -يعين مسلم بن خالد  -ثنا أمحد بن حممد أبو حممد الزرقي، ثنا الزجني : ب بن سفيانقال يعقو

أو بين أيب  -رأيت يف املنام بين احلكم : الرمحن، عن أبيه عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وقال ) * ٥(سول اهللا مستجمعا ضاحكا حىت تويف فما رآين ر: ينزون على منربي كما تنزو القردة، قال -العاص 
  عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن املسيب: الثوري

__________  
  .متتام: يف البيهقي) ١(
  .موهب: يف البيهقي) ٢(
  .تسعة وتسعني: ٥٠٨/  ٦يف الدالئل ج ) ٣(
  .٥١٢/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٤(
فما رؤي النيب صلى اهللا عليه وآله مستجمعا ضاحكا : قال أبو هريرة: ٥١١/  ٦يف رواية البيهقي عن يعقوب ) ٥(

  .حىت تويف

إمنا هي دنيا أعطوها، : رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين أمية على منابرهم فساءه ذلك، فأوحي إليه: قال
  .يعين بالء للناس]  ٦٠: االسراء[  ) *وما جعلنا الرؤيا الىت أريناك إال فتنة للناس: * (فقرت به عينه وهي قوله

هو  -ثنا القاسم بن الفضل : وقال أبو داود الطيالسي* علي بن زيد بن جدعان ضعيف، واحلديث مرسل أيضا 
قام رجل إىل احلسن بن علي بعد ما بايع معاوية، فقال يا مسود وجوه : ثنا يوسف بن مازن الراسيب قال -احلدائي 

تؤنبين رمحك اهللا، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى بين أمية خيطبون على منربه  ال: املؤمنني، فقال احلسن
إنا أنزلناه يف ليلة : * (ونزلت -يعين هنرا يف اجلنة  -) * إنا أعطيناك الكوثر* (رجال رجال، فساءه ذلك فنزلت 

فحسبنا ذلك فإذا : قال القاسم* و أمية ميلكه بن) * القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خري من ألف شهر
وقد رواه الترمذي وابن جرير الطربي، واحلاكم يف مستدركه، ) * ١(هو ألف شهر ال يزيد يوما وال ينقص يوما 

والبيهقي يف دالئل النبوة، كلهم من حديث القاسم بن الفضل احلذاء، وقد وثقه حيىي بن سعيد القطان، وابن 
: يوسف بن مازن الراسيب، ويف رواية ابن جرير عيسى بن مازن، قال الترمذي: ويقالمهدي، عن يوسف بن سعد، 



  وهو رجل جمهول، وهذا احلديث
إن يوسف هذا جمهول، مشكل، والظاهر أنه أراد أنه جمهول احلال، فأنه قد روى : ال نعرفه إال من هذا الوجه، فقوله

هو مشهور، ويف رواية عنه : بن عبيد، وقال حيىي بن معني عنه مجاعة، منهم محاد بن سلمة، وخالد احلذاء، ويونس
ولكن يف شهوده قصة احلسن ومعاوية نظر، وقد يكون أرسلها : هو ثقة، فارتفعت اجلهالة عنه مطلقا، قلت: قال

هو : عمن ال يعتمد عليه، واهللا أعلم، وقد سألت شيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي رمحه اهللا عن هذا احلديث فقال
إنه حسب دولة بين أمية فوجدها ألف شهر، ال تزيد يوما وال : يث منكر وأما قول القاسم بن الفضل رمحه اهللاحد

تنقصه، فهو غريب جدا، وفيه نظر، وذلك النه ال ميكن إدخال دولة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، وكانت ثنتا 
، وذلك أهنا ممدوحة النه أحد اخللفاء الراشدين عشرة سنة، يف هذه املدة، ال من حيث الصورة وال من حيث املعىن

وهذا احلديث إمنا سيق لذم دولتهم، ويف داللة احلديث على * واالئمة املهديني الذين قضوا باحلق وبه كانوا يعدلون 
الذم نظر، وذلك أنه دل على أن ليلة القدر خري من ألف شهر اليت هي دولتهم، وليلة القدر ليلة خرية، عظيمة 

دار والربكة، كما وصفها اهللا تعاىل به، فما يلزم من تفضيلها على دولتهم ذم دولتهم، فليتأمل هذا فإنه دقيق املق
وأما إذا أراد أن ابتداء دولتهم منذ * يدل على أن احلديث يف صحته نظر، النه إمنا سيق لذم أيامهم واهللا تعاىل أعلم 

ان ذلك سنة أربعني، أو إحدى وأربعني، وكان يقال له عام ويل معاوية حني تسلمها من احلسن بن علي، فقد ك
وقد تقدم احلديث يف صحيح البخاري عن أيب بكرة أنه مسع * اجلماعة، الن الناس كلهم اجتمعوا على إمام واحد 

  إن ابين: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول للحسن بن علي
__________  

  .٥١٠ - ٥٠٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .تفسري سورة القدر -والترمذي يف التفسري 

  ).٤٤٤/  ٥(ص ) ٣٣٥٠(احلديث 

  .فكان هذا يف هذا العام، وهللا احلمد واملنة* هذا سيد، ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني 
تقل إىل بين العباس كما سنذكره، واستمر االمر يف أيدي بين أمية من هذه السنة إىل سنة ثنتني وثالثني ومائة، حىت ان

  وجمموع ذلك ثنتان وتسعون سنة، وهذا ال يطابق ألف شهر،
أنا أخرج منها والية ابن الزبري وكانت تسع سنني، : الن معدل ألف شهر ثالث ومثانون سنة وأربعة أشهر، فإن قال

إنه ال يكون ما بقي مطابقا اللف شهر فحينئذ يبقى ثالث ومثانون سنة، فاجلواب أنه وإن خرجت والية ابن الزبري، ف
حتديدا، حبيث ال ينقص يوما وال يزيده، كما قاله، بل يكون ذلك تقريبا، هذا وجه، الثاين أن والية ابن الزبري كانت 

باحلجاز واالهواز والعراق يف بعض أيامه، ويف مصر يف قول، ومل تنسلب يد بين أمية من الشام أصال، وال زالت 
ية يف ذلك احلني، الثالث أن هذا يقتضي دخول دولة عمر بن عبد العزيز يف حساب بين أمية، ومقتضى دولتهم بالكل

ما ذكره أن تكون دولته مذمومة، وهذا ال يقوله أحد من أئمة االسالم، وإهنم مصرحون بأنه أحد اخللفاء الراشدين، 
ضل ؟ هو أو معاوية بن أيب سفيان أحد الصحابة، وقد حىت قرنوا أيامه تابعة اليام االربعة، وحىت اختلفوا يف أيهما أف

ال أرى قول أحد من التابعني حجة إال قول عمر بن عبد العزيز، فإذا علم هذا، فإن أخرج أيامه : قال أمحد بن حنبل
وكل هذا مما يدل على * من حسابه إحنرم حسابه، وإن أدخلها فيه مذمومة، خالف االئمة، وهذا ماال حميد عنه 

حدثنا سفيان عن العالء بن أيب العباس، مسع أبا الطفيل، مسع : وقال نعيم بن محاد* ة هذا احلديث واهللا أعلم نكار
حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران عن سعد بن * ال يزال هذا االمر يف بين أمية ما مل خيتلفوا بينهم : عليا يقول



م حىت يقتلوا قتيلهم، ويتنافسوا بينهم، فإذا كان ذلك بعث اهللا االمر هل: سامل عن أيب سامل اجليشاين مسع عليا يقول
عليهم أقواما من املشرق يقتلوهم بددا وحيصروهم عددا، واهللا ال ميلكون سنة إال ملكنا سنتني، وال ميلكون سنتني 

وليد مسعت أم حدثنا الوليد بن مسلم عن حصني بن الوليد عن الزهري بن ال: وقال نعيم بن محاد* إال ملكنا أربعا 
إذا قتل اخلليفة الشاب من بين أمية بني الشام والعراق مظلوما، ما مل تزل طاعة : الدرداء مسعت أبا الدرداء يقول

  .ومثل هذه االشياء إمنا تقال عن توقيف -يعين الوليد بن يزيد  -يستخف هبا، ودوم مسفوك بغري حق 
  ان يف سنة ثنتني وثالثني ومائةاالخبار عن دولة بين العباس وكان ظهورهم من خراس

حدثين حممد بن خالد بن العباس، ثنا الوليد بن مسلم، حدثين أبو عبد اهللا عن الوليد بن : قال يعقوب بن سفيان
هشام املعيطي عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أيب معيط قال، قدم عبد اهللا بن عباس على معاوية وأنا حاضر، فأجازه 

  .فأحسن جائزته
  نعم، فاخربه،: لتخربين، قال: اعفين يا أمري املؤمنني، فقال: لكم دولة ؟ فقال] تكون [ يا أبا العباس هل : المث ق

: رواه البيهقي، وقال ابن عدي) * ١(أهل خراسان، ولبين أمية من بين هاشم بطحات : فمن أنصاركم ؟ قال: قال
عيد، أنا حجاج بن متيم، عن ميمون بن مهران، عن ابن مسعت ابن محاد، أنا حممد بن عبده بن حرب، ثنا سويد بن س

مررت بالنيب صلى اهللا عليه وسلم وإذا معه جربيل، وأنا أظنه دحية الكليب، فقال جربيل للنيب صلى اهللا : عباس قال
 عليه وسلم إنه لوسخ الثياب وسيلبس ولده من بعده السواد، وذكر متام احلديث يف ذهاب بصره، مث عوده إليه قبل

أنا احلاكم، ثنا أبو بكر بن إسحاق : وقال البيهقي* تفرد به حجاج بن متيم وليس بالقوي : قال البيهقي) * ٢(موته 
حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، ثنا حيىي بن معني، ثنا عبيد اهللا بن أيب : يف آخرين قالوا) ٣(وأبو بكر بن بالويه 

مسعت العباس قال كنت عند النيب صلى : عن أيب ميسرة موىل العباس قال) ٤(قرة، ثنا الليث بن سعيد عن أيب قبيل 
: الثريا، قال: ما ترى ؟ قلت: نعم، قال: انظر هل ترى يف السماء من شئ ؟ قلت: اهللا عليه وسلم ذات ليلة فقال

يتابع على  عبيد بن أيب قرة بغدادي مسع الليث، ال: قال البخاري* أما إنه سيملك هذه االمة بعددها من صلبك 
عن سهيل عن  -وهو ضعيف  -وروى البيهقي من حديث حممد بن عبد الرمحن العامري * حديثه يف قصة العباس 

وقال أبو بكر ) * ٥(فيكم النبوة وفيكم امللك : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للعباس: أبيه عن أيب هريرة
كما فتح اهللا : قال ابن عباس: عمرو بن دينار عن أيب معبد قال ثنا حيىي بن معني، ثنا سفيان، عن: بن أيب خيثمة

: وقال يعقوب بن سفيان* هذا إسناد جيد، وهو موقوف على ابن عباس من كالمه * بأولنا فأرجو أن خيتمه بنا 
سعيد بن عن املنهال بن عمرو عن ) ٦] (بن أيب غنية [ حدثين إبراهيم بن أيوب، ثنا الوليد، ثنا عبد امللك بن محيد 

  إثنا عشر: مسعت ابن عباس وحنن نقول: جبري قال
إن منا أهل البيت بعد ذلك، املنصور، والسفاح، ! ما أمحقكم ؟ : أمريا وإثنا عشر، مث هي الساعة، فقال ابن عباس

وهذا أيضا موقوف، وقد رواه البيهقي من طريق االعمش عن الضحاك ) * ٧(واملهدي، يرفعها إىل عيسى بن مرمي 
  .منا السفاح، واملنصور، واملهدي: ابن عباس مرفوعا عن

وقد قال عبد * وهذا إسناد ضعيف، والضحاك مل يسمع من ابن عباس شيئا على الصحيح، فهو منقطع واهللا أعلم 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : الرزاق عن الثوري عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوبان، قال

  تل عند كنزكم هذه ثالثة كلهم ولد خليفة، ال يصرييقت: وسلم
__________  

  .٥١٣/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ١(



  .٥١٨/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  .بالونة حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(
  .فضيل: ويف االصل ٥١٨/  ٦من الدالئل ) ٤(
  .٥١٨/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٥(
  .عن أيب عتبة: يف نسخ البداية املطبوعة) ٦(

  .٥١٤/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٧(حتريف 

إىل واحد منهم، مث تقبل الرايات السود من خراسان فيقتلوهنم مقتلة مل يروا مثلها، مث جيئ خليفة اهللا املهدي، فإذا 
أخرجه ابن ماجه عن أمحد بن يوسف ) * ١( مسعتم فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة اهللا املهدي

: السلمي، وحممد بن حيىي الذهلي، كالمها عن عبد الرزاق به، ورواه البيهقي من طرق عن عبد الرزاق، مث قال
ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أيب أمساء موقوفا : تفرد به عبد الرزاق، قال البيهقي

أنا علي بن أمحد بن عبدان، أنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا حممد بن غالب، ثنا كثري بن حيىي، ثنا : هقيمث قال البي* 
إذا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: شريك، عن علي بن زيد، عن أيب قالبة عن أيب أمساء عن ثوبان قال

  فإن فيها خليفةأقبلت الرايات السود من عقب خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج، 
حدثنا الفضل بن سهل، ثنا عبد اهللا بن داهر الرازي، ثنا أيب عن ابن : وقال احلافظ أبو بكر البزار) * ٢(اهللا املهدي 

أيب ليلى عن احلكم، عن إبراهيم، عن عبد اهللا بن مسعود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر فتية من بين 
وهذا احلديث ال : مث قال* فمن أدركها فليأهتا ولو حبوا على الثلج : يات، قالهاشم، فأغرورقت عيناه، وذكر الرا

نعلم رواه عن احلكم إال ابن أيب ليلى، وال نعلم يروى إال من حديث داهر بن حيىي، وهو من أهل الرأي صاحل 
بو هشام بن يزيد بن ثنا أ: وقال احلافظ أبو يعلى* احلديث، وإمنا يعرف من حديث يزيد بن أيب زياد عن إبراهيم 

: قال -هو ابن مسعود  -رفاعة، ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا يزيد بن أيب زياد، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد اهللا 
جتئ رايات سود من قبل املشرق، ختوض اخليل الدم إىل أن يظهروا العدل : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: وقال االمام أمحد* وهذا إسناد حسن * فيطلب منهم العدل فال يعطونه  ويطلبون العدل فال يعطونه، فيظهرون

حدثين يونس : ثنا رشدين بن سعد، قال حيىي بن غيالن يف حديثه قال: حدثنا حيىي بن غيالن، وقتيبة بن سعيد، قاال
 عليه وسلم، عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا -هو ابن ذؤيب اخلزاعي  -بن يزيد عن ابن شهاب عن قبيصة 

وقد رواه الترمذي عن قتيبة به ) * ٣(خيرج من خراسان رايات سود ال يردها شئ حىت تنصب بأيليا : أنه قال
  غريب، ورواه: وقال

__________  
  .هذا اسناد صحيح: ويف زوائده ١٣٦٧/  ٢ص  ٤٠٨٤أخرجه ابن ماجة يف الفنت ح ) ١(

  .رجاله ثقات
  .٥١٥/  ٦ورواه البيهقي يف الدالئل " صحيح على شرط الشيخني " : ورواه احلاكم يف املستدرك وقال

  .٥١٦/  ٦دالئل النبوة ) ٢(
  .عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا الرقاشي الضرير: وأبو قالبة امسه
  ".صدوق كثري اخلطأ : " قال الدار قطين

  .٥١٦/  ٦والبيهقي يف الدالئل ، ٥٣١/  ٤ورواه الترمذي يف الفنت  ٣٦٥/  ٢أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٣(



  .وفيه رشدين بن سعد املصري املهري، وقالوا فيه
  ".ضعيف : " ليس بشئ، وقال أبو زرعة: قال ابن معني
ال يبايل : " وقال أمحد" يقلب املناكري يف أخباره على مستقيم حديثه : " وقال ابن حبان" متروك : " وقال النسائي

  ".عمن روى 
  ).٤٩/  ٢(امليزان للذهيب ) ٣٠٣/  ١(اجملروحني البن حبان ) ٦٦/  ٢(عقيلي الضعفاء الكبري لل

تفرد به رشدين بن سعد، وقد : البيهقي واحلاكم من حديث عبد اهللا بن مسعود عن رشدين بن سعد، وقال البيهقي
دثنا حممد ح: مث روى من طريق يعقوب بن سفيان* روي قريب من هذا عن كعب االحبار ولعله أشبه واهللا أعلم 

تظهر رايات سود لبين : عن أيب املغرية عبد القدوس عن إمساعيل بن عياش عمن حدثه عن كعب االحبار قال) ١(
حدثنا عثمان بن أيب : وقال االمام أمحد* العباس حىت ينزلوا بالشام، ويقتل اهللا على أيديهم كل جبار وكل عدو هلم 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ن أيب سعيد اخلدري قالشيبة، ثنا جرير عن االعمش عن عطية العويف ع
ورواه ) * ٢(خيرج عند إنقطاع من الزمان، وظهور من الفنت، رجل يقال له السفاح، فيكون إعطاؤه املال حثوا 

عن االعمش به، وقال فيه خيرج رجل ) ٣(البيهقي عن احلاكم عن االصم، عن أمحد بن عبد الصمد عن أيب عوانة 
فهذه االخبار يف خروج * أهل بييت يقال له السفاح، فذكره، وهذا االسناد على شرط أهل السنن ومل خيرجوه  من

الرايات السود من خراسان ويف والية السفاح وهو أبو العباس عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن 
مث ظهر بأعوانه ومعهم الرايات السود، وشعارهم  عبد املطلب، وقد وقعت واليته يف حدود سنة ثالثني ومائة،

السواد، كما دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة يوم الفتح، وعلى رأسه املغفر وفوقه عمامة سوداء، مث بعث 
عمه عبد اهللا لقتال بين أمية، فكسرهم يف سنة إثنتني وثالثني ومائة، وهرب من املعركة آخر خلفائهم، وهو مروان 

مد بن مروان ويلقب مبروان احلمار، ويقال له مروان اجلعدي، الشتغاله على اجلعد بن درهم فيما قيل، ودخل بن حم
عمه دمشق واستحوذ على ما كان لبين أمية من امللك واالمالك واالموال، وجرت خطوب كثرية سنوردها مفصلة 

ر الرايات السود اليت خترج من خراسان مبا وقد ورد عن مجاعة من السلف يف ذك* يف موضعها إن شاء اهللا تعاىل 
يطول ذكره، وقد استقصى ذلك نعيم بن محاد يف كتابه، ويف بعض الروايات ما يدل على أنه مل يقع أمرها بعد، وأن 

وقد روى عبد * ذلك يكون يف آخر الزمان، كما سنورده يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل، وبه الثقة وعليه التكالن 
ال تقوم الساعة حىت تكون الدنيا للكع بن : مر عن الزهري، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمالرزاق عن مع
  لكع، قال أبو

واملقصود أنه حتولت الدولة من بين أمية إىل  -يعين الذي أقام دولة بين العباس  -هو أبو مسلم اخلراساين : معمر
العباس السفاح، مث أخوه أبو جعفر عبد اهللا املنصور باين مدينة  بين العباس يف هذه السنة، وكان أول قائم منهم أبو

السالم، مث من بعده ابنه املهدي حممد بن عبد اهللا، مث من بعده ابنه اهلادي، مث ابنه اآلخر هارون الرشيد، مث انتشرت 
أوردناها آنفا بالسفاح  وقد نطقت هذه االحاديث اليت* اخلالفة يف ذريته على ما سنفصله إذا وصلنا إىل تلك االيام 

واملنصور واملهدي، وال شك أن املهدي الذي هو ابن املنصور ثالث خلفاء بين العباس، ليس هو املهدي الذي 
  وردت

__________  
  .حدثنا حمدث: ٥١٧/  ٦يف البيهقي ) ١(



  .٥١٤/  ٦والبيهقي يف الدالئل  ٨٠/  ٣أخرجه أمحد يف مسنده ) ٢(
  .بن عبد اجلبار، حدثنا أبو معاوية عن االعمشعن أمحد : يف الدالئل) ٣(

االحاديث املستفيضة بذكره، وأنه يكون يف آخر الزمان، ميال االرض عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما، وقد 
أفردنا لالحاديث الواردة فيه جزءا على حدة، كما أفرده له أبو داود كتابا يف سننه، وقد تقدم يف بعض هذه 

وأما السفاح فقد تقدم أنه * ه يسلم اخلالفة إىل عيسى بن مرمي إذا نزل إىل االرض، واهللا أعلم االحاديث آنفا أن
يكون يف آخر الزمان، فيبعد أن يكون هو الذي بويع أول خلفاء بين العباس فقد يكون خليفة آخر، وهذا هو 

و املعافري من قدوم احلمريي مسع الظاهر، فإنه قد روى نعيم بن محاد عن ابن وهب عن ابن هليعة عن يزيد بن عمر
وقد تكون صفة للمهدي الذي : يعيش السفاح أربعني سنة امسه يف التوراة طائر السماء قلت: نفيع بن عامر يقول

يظهر يف آخر الزمان لكثرة ما يسفح أي يريق من الدماء القامة العدل، ونشر القسط، وتكون الرايات السود 
صحت هي اليت تكون مع املهدي، ويكون أول ظهور بيعته مبكة، مث تكون أنصاره املذكورة يف هذه االحاديث إن 

هذا كله تفريع على صحة هذه االحاديث، وإال فال خيلو * من خراسان، كما وقع قدميا للسفاح، واهللا تعاىل أعلم 
  .سند منها عن كالم، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب

ين كلهم من قريش وليسوا باالثين عشر الذين يدعون إمامتهم الرافضة، فإن االخبار عن االئمة االثين عشر الذ
هؤالء الذين يزعمون مل يل أمور الناس منهم إال علي بن أيب طالب وابنه احلسن، وآخرهم يف زعمهم املهدي املنتظر 

املخرب عنهم يف  يف زعمهم بسرداب سامرا وليس له وجود، وال عني، وال أثر، بل هؤالء من االئمة االثين عشر
احلديث، االئمة االربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، رضي اهللا عنهم، ومنهم عمر بن عبد العزيز بال خالف بني 

  .االئمة على كال القولني الهل السنة يف تفسري االثين عشر كما سنذكره بعد إيراد احلديث
عيينة، كالمها عن عبد امللك بن عمري عن  ثبت يف صحيح البخاري من حديث شعبة، ومسلم من حديث سفيان بن

يكون إثنا عشر خليفة، مث قال كلمة مل أمسعها، : مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: جابر بن مسرة قال
حدثنا : وقال أبو نعيم بن محاد يف كتاب الفنت واملالحم) * ١(قال كلهم من قريش : ما قال ؟ قال: فقلت اليب

قال رسول اهللا صلى اهللا : دثنا جمالد، عن الشعيب، عن مسروق، عن عبد اهللا بن مسعود قالعيسى بن يونس، ح
وقد روي مثل هذا عن عبد اهللا بن عمر وحذيفة وابن * يكون بعدي من اخللفاء عدة أصحاب موسى : عليه وسلم

معاوية، عن إمساعيل بن  حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا مروان بن: عباس وكعب االحبار من قوهلم، وقال أبو داود
  يقول ال يزال هذا االمر قائما: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: أيب خالد، عن أبيه، عن جابر بن مسرة قال

__________  
  ).٥١(أخرجه البخاري يف االحكام باب ) ١(

  ).١٤٥٢(ص ) ١(ومسلم يف االمارة، باب 

جيتمع عليهم االمة، ومسعت كالما من النيب صلى اهللا عليه وسلم مل  حىت يكون عليهم إثنا عشر خليفة أو أمريا كلهم
حدثنا ابن نفيل، حدثنا : وقال أبو داود أيضا) * ١(كلهم من قريش : يقول: ما يقول ؟ قال: أفهمه، فقلت اليب

سول اهللا قال ر: زهري بن معاوية، حدثنا زياد بن خيثمة، حدثنا االسود بن سعيد اهلمداين عن جابر بن مسرة قال
ال تزال هذه االمة مستقيما أمرها، ظاهرة على عدوها، حىت ميضي إثنا عشرة خليفة كلهم : صلى اهللا عليه وسلم

  فلما رجع إىل منزله أتته قريش: من قريش، قال



بيان ففي الرواية االوىل بيان العدد، ويف الثانية : قال البيهقي) * ٢(مث يكون اهلرج : مث يكون ماذا ؟ قال: فقالوا
املراد بالعدد، ويف الثالثة بيان وقوع اهلرج وهو القتل بعدهم، وقد وجد هذا العدد بالصفة املذكورة إىل وقت الوليد 

بن يزيد بن عبد امللك، مث وقع اهلرج والفتنة العظيمة كما أخرب يف هذه الرواية، مث ظهر ملك العباسية، كما أشار 
العدد املذكور يف اخلرب، إذا تركت الصفة املذكورة فيه أو عد منهم من كان  إليه يف الباب قبله، وإمنا يزيدون على

  .ال يزال هذا االمر يف قريش ما بقي من الناس إثنان: وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم* بعد اهلرج املذكور فيه 
ويف صحيح * كره مث ساقه من حديث عاصم بن حممد عن أبيه عن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فذ

قال رسول اهللا صلى : من طريق الزهري عن حممد بن جبري بن مطعم عن معاوية بن أيب سفيان قال): ٣(البخاري 
أي أقاموا : قال البيهقي* إن االمر يف قريش ال يعاديهم أحد إال كبه اهللا على وجهه ما أقاموا الدين : اهللا عليه وسلم

فهذا الذي سلكه * سهم، مث ساق أحاديث بقية ما ذكره يف هذا واهللا أعلم معامله وإن قصروا هم يف أعمال أنف
البيهقي وقد وافقه عليه مجاعة، من أن املراد باخللفاء االثين عشر املذكورين يف هذا احلديث هم املتتابعون إىل زمن 

فيه نظر، وبيان ذلك أن  الوليد بن يزيد بن عبد امللك الفاسق الذي قدمنا احلديث فيه بالذم والوعيد فإنه مسلك
اخللفاء إىل زمن الوليد بن اليزيد هذا أكثر من إثين عشر على كل تقدير، وبرهانه أن اخللفاء االربعة، أبو بكر وعمر 

مث بعدهم احلسن بن علي كما وقع، * اخلالفة بعدي ثالثون سنة : وعثمان وعلي، خالفتهم حمققة بنص حديث سفينة
يعه أهل العراق، وركب وركبوا معه لقتال أهل الشام حىت اصطلح هو ومعاوية، كما دل الن علينا أوصى إليه، وبا

عليه حديث أيب بكرة يف صحيح البخاري، مث معاوية، مث ابنه يزيد بن معاوية، مث ابنه معاوية بن يزيد، مث مروان بن 
ن بن عبد امللك، مث عمر بن عبد العزيز، احلكم، مث ابنه عبد امللك بن مروان، مث ابنه الوليد بن عبد امللك، مث سليما

مث يزيد بن عبد امللك، مث هشام بن عبد امللك، فهؤالء مخسة عشر، مث الوليد بن يزيد بن عبد امللك، فإن اعتربنا 
  والية

__________  
/  ٦نقله عنه البيهقي يف الدالئل ) ١٠٦/  ٤(ص  ٤٢٧٩ح  -كتاب املهدي  -أخرجه أبو داود يف السنن ) ١(

٥٢٠ - ٥١٩.  
والبيهقي يف  ٩٢/  ٥وأخرجه االمام أمحد يف مسنده  ٤٢٨١ - ٤٢٨٠ح  -كتاب املهدي  -سنن أيب داود ) ٢(

  .٥٢٠/  ٦الدالئل 
  .١١٣/  ١٣فتح الباري ) ٧١٣٩(ح  -يف كتاب االحكام ) ٣(

ز، فهذا الذي سلكه الزبري قبل عبد امللك صاروا ستة عشر، وعلى كل تقدير فهم إثنا عشر قبل عمر بن عبد العزي
على هذا التقدير يدخل يف االثين عشر يزيد بن معاوية، وخيرج منهم عمر بن عبد العزيز، الذي أطبق االئمة على 

شكره وعلى مدحه، وعدوه من اخللفاء الراشدين، وأمجع الناس قاطبة على عدله، وأن أيامه كانت من أعدل االيام 
أنا ال أعترب إال من اجتمعت االمة عليه، لزمه على هذا القول أن ال يعد علي : حىت الرافضة يعترفون بذلك، فإن قال

بن أيب طالب وال ابنه، الن الناس مل جيتمعوا عليهما وذلك أن أهل الشام بكماهلم مل يبايعومها، وعد حبيب معاوية 
المة مل جتتمع على واحد منهما، فعلى وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد ومل يقيد بأيام مروان وال ابن الزبري، كأن ا

هذا نقول يف مسلكه هذا عادا للخلفاء أيب بكر وعمر وعثمان مث معاوية مث يزيد بن معاوية مث عبد امللك مث الوليد 
بن سليمان مث عمر بن عبد العزيز مث يزيد مث هشام فهؤالء عشرة، مث من بعدهم الوليد بن يزيد بن عبد امللك 

ا ال ميكن أن يسلك، النه يلزم منه إخراج علي وابنه احلسن من هؤالء االثين عشر وهو خالف الفاسق، ولكن هذ



ما نص عليه أئمة السنة بل والشيعة، مث هو خالف ما دل عليه نصا حديث سفينة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
تفصيل هذه الثالثني سنة وقد ذكر سفينة * وسلم أنه قال، اخلالفة بعدي ثالثون سنة، مث تكون ملكا عضوضا 

فجمعها من خالفة االربعة، وقد بينا دخول خالفة احلسن وكانت حنوا من ستة أشهر فيها أيضا، مث صار امللك إىل 
معاوية ملا سلم االمر إليه احلسن بن علي، وهذا احلديث فيه املنع من تسمية معاوية خليفة، وبيان أن اخلالفة قد 

مطلقا، بل انقطع تتابعها، وال ينفي وجود خلفاء راشدين بعد ذلك، كما دل عليه  انقطعت بعد الثالثني سنة ال
حدثنا راشد بن سعد عن ابن هليعة عن خالد بن أيب عمران عن حذيفة : وقال نعيم بن محاد* حديث جابر بن مسرة 

  يكون بعد عثمان: بن اليمان قال
  .ل ملوكال ب: خلفاء ؟ قال: إثنا عشر ملكا من بين أمية، قيل له

كان أبو اجللد جارا يل، فسمعته : عن أيب حبر قال) ١] (ابن أيب صغرية [ وقد روى البيهقي من حديث حامت بن 
إن هذه االمة لن هتلك حىت يكون فيها إثنا عشر خليفة كلهم يعمل باهلدى ودين احلق، منهم  -حيلف عليه  -يقول 

مث شرع البيهقي يف رد ما قاله أبو اجللد مبا ال * خر ثالثني سنة رجال من أهل البيت، أحدمها يعيش أربعني سنة، واآل
حيصل به الرد، وهذا عجيب منه، وقد وافق أبا اجللد طائفة من العلماء، ولعل قوله أرجح ملا ذكرنا وقد كان ينظر 

راهيم بإمساعيل، وإنه إن اهللا تعاىل بشر إب: يف شئ من الكتب املتقدمة، ويف التوراة اليت بأيدي أهل الكتاب ما معناه
وهؤالء املبشر هبم يف : قال شيخنا العالمة أبو العباس بن تيمية* ينميه ويكثره وجيعل من ذريته اثين عشر عظيما 

حديث جابر بن مسرة، وقرر أهنم يكونون مفرقني يف االمة، وال تقوم الساعة حىت يوجدوا، وغلط كثري ممن تشرف 
  وقد قال* الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم باالسالم من اليهود فظنوا أهنم 

__________  
وهو أبو يونس البصري، وأبو صغرية امسه مسلم،  ٥٢٣/  ٦يف االصل حامت بن صفرة، وما أثبتناه من الدالئل ) ١(

  ).١٣٧/  ١تقريب التهذيب (وهو جده المه وقيل زوج أمه، ثقة، من السادسة 

إن اهللا وهب المساعيل من : عن أيب زياد عن كعب قال* ابن شوذب عن أيب املنهال  حدثنا ضمرة عن: نعيم بن محاد
حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن حيىي بن : وقال نعيم* صلبه إثين عشر قيما، أفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان 

  .ليس من اخللفاء من مل ميلك املسجدين املسجد احلرام واملسجد االقصى: عمرو الشيباين قال
حدثنا أبو جعفر عبد اهللا وحممد بن علي بن عبد اهللا بن : خبار عن أمور وقعت يف دولة بين العباس فمن ذلكاال

قال نعيم بن * عباس اخلليفة بعد أخيه اخلليفة السفاح وهو املنصور الباين ملدينة بغداد، يف سنة مخس وأربعني ومائة 
يا : عمن حدثه عن ابن عباس أنه أتاه رجل وعنده حذيفة فقال عن أيب املغرية، عن أرطأة بن املنذر: محاد يف كتابه

  .ابن عباس قوله محعسق
  فأطرق ساعة وأعرض عنه، مث كررها فلم جيبه

أن أنبئك، وقد عرفت مل كررها، إمنا نزلت يف رجل من أهل بيته يقال له عبد االله، أو عبد : بشئ، فقال له حذيفة
وقال * يبين عليه مدينتني يشق النهر بينهما شقا، جيتمع فيهما كل جبار عنيد  اهللا، ينزل على هنر من أهنار املشرق،

حدثنا أمحد بن عبد الوهاب بن جند احلوطي، حدثنا أبو املغرية، حدثنا عبد اهللا بن السمط، : أبو القاسم الطرباين
يريب أحدكم بعد أربع الن : حدثنا صاحل بن علي اهلامشي عن أبيه عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

هذا احلديث موضوع، واهتم به عبد : قال شيخنا الذهيب* ومخسني ومائة جرو كلب، خري من أن يريب ولدا لصلبه 
حدثنا أبو عمرو البصري : وقال نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ البخاري، يف كتابه الفنت واملالحم* اهللا بن السمط هذا 



إذا كانت سنة ستني ومائة انتقص فيها حلم ذوي االحالم، ورأي : كعب قال عن أيب بيان املعافري عن بديع عن
  .ذوي الرأي

حديث آخر فيه إشارة إىل مالك بن أنس االمام روى الترمذي من حديث ابن عيينة، عن ابن جريج عن أيب الزبري، 
 جيدون أحدا أعلم من يوشك أن يضرب الناس أكباد االبل يطلبون العلم فال: عن أيب صاحل عن أيب هريرة رواية

هو مالك بن أنس، وكذا : هذا حديث حسن وهو حديث ابن عيينة، وقد روي عنه أنه قال: مث قال* عامل املدينة 
  .وقد تويف مالك رمحه اهللا سنة تسع وسبعني ومائة: قال عبد الرزاق، قلت

ثنا جعفر بن سليمان، عن النضر حد: حديث آخر فيه إشارة إىل حممد بن إدريس الشافعي قال أبو داود الطيالسي
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: بن معبد الكندي أو العبديل عن اجلارود، عن أيب االحوص عن عبد اهللا قال

وقد رواه احلاكم * ال تسبوا قريشا فإن عاملها ميال االرض علما، اللهم إنك أذقت أوهلا وباال، فأذق آخرها نواال 
  من طريق
وهو الشافعي، قلت، وقد تويف الشافعي رمحه اهللا يف سنة أربع ومائتني : قال احلافظ أبو نعيم االصبهاين أيب هريرة،

  .وقد أفردنا ترمجته يف جملد وذكرناه معه تراجم أصحابه من بعده
خريكم بعد : حديث آخر روى رواد بن اجلراح، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي عن حذيفة مرفوعا

  .من ال أهل له وال مال وال ولد: وما خفيف احلاذ يا رسول اهللا ؟ قال: خفيف احلاذ، قالوا املائتني
حدثنا احلسن بن علي اخلالل، حدثنا عون بن عمارة، حدثين عبد اهللا بن املثىن، ثنا مثامة : حديث آخر قال ابن ماجه

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قتادة قالبن عبد اهللا بن أنس بن مالك عن أبيه عن جده أنس بن مالك عن أيب ) ١(
وحدثنا نصر بن علي اجلهضمي، حدثنا نوح بن قيس، حدثنا عبد اهللا بن مغفل، ) * ٢(اآليات بعد املائتني : وسلم

أميت على مخس طبقات، فأربعون : عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
 الذين يلوهنم إىل عشرين ومائة سنة أهل تراحم وتواصل، مث الذين يلوهنم إىل ستني ومائة، ستة أهل بر وتقوى، مث

  .أهل تدابر وتقاطع
  وحدثنا نصر بن علي، حدثنا حازم أبو حممد العنزي، حدثنا) * ٣(مث اهلرج اهلرج النجاء النجاء 

__________  
  . بن أنسيف ابن ماجة عبد اهللا بن املثىن بن مثامة بن عبد اهللا) ١(

ويف التقريب عبد اهللا بن املثىن بن عبد اهللا بن أنس بن مالك االنصاري أبو املثىن البصري صدوق كثري اخلطأ من 
  .السادسة

  .ومل أجد فيه عبد اهللا بن املثىن ابن مثامة
  ).١٣٤٨/  ٢(ص ) ٤٠٥٧(أخرجه ابن ماجة يف الفنت ح ) ٢(

  .لعبدي وهو ضعيفيف اسناده عون بن عمارة ا: وقال يف زوائده
  .هذا احلديث أورده ابن اجلوزي يف املوضوعات: وقال السيوطي

  .وأخرجه احلاكم يف املستدرك وقال صحيح
  .عون ضعفوه: وتعقبه الذهيب يف تلخيصه فقال

  .٤٠٥٨ح : املصدر السابق) ٣(
  .يف اسناده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف: ويف زوائده



أميت على مخس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ، عن أنس بن مالك قالاملسور بن احلسن عن أيب معن
كل طبقة أربعون عاما، فأما طبقيت وطبقة أصحايب فأهل علم وإميان، وأما الطبقة الثانية، ما بني االربعني إىل : طبقات

  ).١(الثمانني، فأهل بر وتقوى، مث ذكره حنوه 
ثنا وكيع : وقد قال االمام أمحد* جهني، وال خيلو عن نكارة واهللا أعلم هذا لفظه وهو حديث غريب من هذين الو

خري الناس : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن االعمش، حدثنا هالل بن بيان، عن عمران بن حصني قال
) * ٢(سألوها قرين مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث جيئ قوم يتسمنون حيبون السمن يعطون الشهادة قبل أن ي

ورواه الترمذي من طريق االعمش، وقد رواه البخاري ومسلم من حديث شعبة عن أيب مجرة عن زهدم بن مضرب 
خري أميت قرين مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهنم : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت عمران بن حصني قال

مث إن بعدكم قوما يشهدون وال يستشهدون، وخيونون  -ثالثة فال أدري أذكر بعد قرنه قرنني أو : قال عمران -
حدثنا حممد بن كثري، : ، لفظ البخاري وقال البخاري)٣(وال يؤمتنون، وينذرون وال يوفون، ويظهر فيهم السمن 

خري القرون : أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث جيئ قوم يسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته، قال قرين

وقد رواه بقية اجلماعة إال أبا دواد من طرق ) * ٤(وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد وحنن صغار : إبراهيم
  .متعددة عن منصور به

حدثنا أبو عمرو البصري، عن ابن هليعة، عن عبد الوهاب بن حسني، عن حممد بن : حديث آخر قال نعيم بن محاد
السابع من ولد : ثابت البناين، عن أبيه عن احلرث اهلمداين، عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

إين أسري فيكم : ا ؟ فيقولتريد أن خترجنا من معايشن: العباس يدعو الناس إىل الكفر فال جييبونه، فيقول له أهل بيته
بسرية أيب بكر وعمر، فيأبون عليه فيقتله عدو له من أهل بيته من بين هاشم، فإذا وثب عليه أختلفوا فيما بينهم 

وهذا احلديث ينطبق على عبد اهللا املأمون الذي دعا الناس إىل القول * فذكر إختالفا طويال إىل خروج السفياين 
  خبلق القرآن،
رها، كما سنورد ذلك يف موضعه، والسفياين رجل يكون آخر الزمان منسوب إىل أيب سفيان يكون من ووقى اهللا ش

  .ساللته، وسيأيت يف آخر كتاب املالحم
__________  

  ).٤٠٥٩(ح : املصدر السابق) ١(
  .يف اسناده ضعف، أبو معن واملسور بن احلسن وخازم جمهولون

  .٢٧٧/  ٤ - ٤٤٢، ٤٣٤، ٤٢٦، ٣٧٨/  ١أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٢(
ومسلم يف  ٣/  ٧فتح الباري ) ٣٦٥٠(أخرجه البخاري يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله ح ) ٣(

  ).١٩٦٤/  ٤(ص ) ٢١٤(ح ) ٥٢(فضائل الصحابة باب 
  .٣٦٥١ح  ٣/  ٧املصدر السابق فتح الباري ) ٤(

ية بن صاحل عن عبد الرمحن بن جبري عن أبيه مسعت أبا حدثنا هاشم، ثنا ليث عن معاو: حديث آخر قال االمام أمحد
ثعلبة اخلشين صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه مسعه يقول وهو بالفسطاط يف خالفة معاوية وكان معاوية 

واهللا ال تعجز هذه االمة من نصف يوم إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل : اغزى الناس القسطنطينية فقال
هكذا رواه أمحد موقوفا على أيب ثعلبة، وقد أخرجه أيب داود يف سننه من ) * ١(فعند ذلك فتح القسطنطينية بيته 



قال رسول اهللا صلى : حديث ابن وهب عن معاوية بن صاحل، عن عبد الرمحن بن جبري، عن أبيه، عن أيب ثعلبة قال
ثنا عمرو بن : رد به أبو داود مث قال أبو داودتف) * ٢(لن يعجز اهللا هذه االمة من نصف يوم : اهللا عليه وسلم

عثمان، ثنا أبو املغرية حدثين صفوان، عن شريح بن عبيد، عن سعد بن أيب وقاص عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه 
مخسمائة سنة : وكم نصف يوم ؟ قال: إين الرجو أن ال يعجز أميت عند رهبا أن يؤخرهم نصف يوم، قيل لسعد: قال

رد به أبو داود وإسناده جيد، وهذا من دالئل النبوة، فإن هذا يقتضي وقوع تأخري االمة نصف يوم وهو تف) * ٣(
مث ) * وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون: * (مخسمائة سنة كما فسره الصحايب، وهو مأخوذ من قوله تعاىل

يذكره كثري من الناس من أنه عليه السالم ال  هذا االخبار بوقوع هذه املدة ال ينفي وقوع ما زاده عليها، فأما ما
  يؤلف يف قربه، مبعىن ال ميضي عليه ألف سنة من

حديث آخر فيه * يوم مات إىل حني تقام الساعة، فإنه حديث ال أصل له يف شئ من كتب االسالم واهللا اعلم 
رى، وقد وقع هذا يف سنة أربع االخبار عن ظهور النار اليت كانت بأرض احلجاز حىت أضاءت هلا أعناق االبل ببص

  .ومخسني وستمائة
أخربين أبو هريرة أن : قال سعيد بن املسيب: ثنا أبو اليمان، ثنا شعيب عن الزهري قال: قال البخاري يف صحيحه

ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز تضئ هلا أعناق االبل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
تفرد به البخاري، وقد ذكر أهل التاريخ وغريهم من الناس، وتواتر وقوع هذا يف سنة أربع ومخسني ) ٤" (ببصرى 

وستمائة، قال الشيخ االمام احلافظ شيخ احلديث وإمام املؤرخني يف زمانه، شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل 
خرة سنة أربع ومخسني وستمائة، وأهنا إهنا ظهرت يوم اجلمعة يف خامس مجادى اآل: امللقب بأيب شامة يف تارخيه

  استمرت شهرا
__________  

  .١٩٣/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .١٢٥/  ٤ج  ٤٣٣٩ح  -أخرجه أبو داود يف املالحم ) ٢(
  ).٤٣٥٠: (املصدر السابق ح) ٣(
  .باب) ٢٤( -أخرجه البخاري يف الفنت ) ٤(

  .٧٨/  ١٣فتح الباري ) ٧١١٨(ح 

ه، وذكر كتبا متواترة عن أهل املدينة، يف كيفية ظهورها شرق املدينة من ناحية وادي شظا، تلقاء أحد، وأزيد من
وأهنا مالت تلك االودية، وأنه خيرج منها شرر يأكل احلجاز، وذكر أن املدينة زلزلت بسببها، وأهنم مسعوا أصوات 

، فلم تزل ليال وهنارا حىت ظهرت يوم )١(نني مزعجة قبل ظهورها خبمسة أيام، أول ذلك مستهل الشهر يوم االث
اجلمعة فانبجست تلك االرض عند وادي شظا عن نار عظيمة جدا صارت مثل طوله أربعة فراسخ يف عرض أربعة 

أميال وعمقه قامة ونصف، يسيل الصخر حىت يبقى مثل اآلنك، مث يصري كالفحم االسود، وذكر أن ضوءها ميتد إىل 
  على ضوئها يف الليل، وكأن يف بيت كل منهم مصباحا، ورأى الناس تيماء حبيث كتب الناس

وأما بصرى فأخربين قاضي القضاة صدر الدين علي بن أيب قاسم التيمي احلنفي : سناها من مكة شرفها اهللا، قلت
أخربين والدي، وهو الشيخ صفي الدين أمحد مدرسي بصرى، أنه أخربه غري واحد من االعراب صبيحة تلك : قال

الليلة من كان حباضرة بلد بصرى، أهنم رأوا صفحات أعناق إبلهم يف ضوء هذه النار اليت ظهرت من أرض 
احلجاز، وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أن أهل املدينة جلأوا يف هذه االيام إىل املسجد النبوي، وتابوا إىل اهللا من 



سلم مما سلف منهم وأعتقوا الغلمان، وتصدقوا على ذنوب كانوا عليها، واستغفروا عند قرب النيب صلى اهللا عليه و
فقد أحاطت بنا يا رب بأساء * يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا : فقرائهم وجمارحيهم وقد قال قائلهم يف ذلك

وكيف تقوى على * محال وحنن هبا حقا أحقاء زالزل ختشع الصم الصالد هلا * نشكو إليك خطوبا ال نطيق هلا 
عن منظر منه عني الشمس عشواء حبر من النار جتري فوقه سفن * ام سبعا يرج االرض فانصدعت الزلزال صماء أق

كأهنا دمية تنصب هطالء تنشق منها قلوب * من اهلضاب هلا يف االرض إرساء يرى هلا شرر كالقصر طائشة * 
عادت الشمس منها أن * رعبا وترعد مثل الشهب أضواء منها تكاثف يف اجلو الدخان إىل * الصخر إن زفرت 

ل اهللا يعقلها * فليلة التم بعد النور ليالء فياهلا آية من معجزات رسو * وهي دمهاء قد أثرت سعفة يف البدر لفحتها 
جارية يف الورى * سبحان من أصبحت مشيئته : القوم االلباء ومما قيل من هذه النار مع غرق بغداد يف هذه السنة

  مبقدار
__________  

قد خرجت نار باحلجاز باملدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة يف ليلة االربعاء بعد : رطيب يف التذكرةذكر الق) ١(
العتمة الثالث من مجادى اآلخرة سنة أربع ومخسني وستمائة واستمرت إىل ضحى النهار يوم اجلمعة فسكنت، 

  .وظهرت النار بقريظة بطرف احلرة

حدثنا أبو عامر، ثنا أفلح بن : ز بالنار حديث آخر قال االمام أمحدأحرق أرض احلجا* أغرق بغداد باملياه كما 
مسعت أبا هريرة : سعيد االنصاري، شيخ من أهل قبا من االنصار، حدثين عبد اهللا بن رافع موىل أم سلمة، قال

هللا إن طالت بكم مدة أوشك أن تروا قوما يغدون يف سخط ا: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يقول
، ورواه مسلم عن حممد بن عبد اهللا بن منري، عن زيد بن )١(ويروحون يف لعنته، يف أيديهم مثل أذناب البقر 

اخلباب، عن أفلح بن سعيد به، وروى مسلم أيضا عن زهري بن حرب، عن جرير، عن سهيل عن أبيه عن أيب هريرة 
بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون هبا  صنفان من أهل النار مل أرمها: قال صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .الناس، ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت
، )٢(رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة، وال جيدن رحيها، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا 

 زماننا هذا ومن قبله وقبل قبله وهذان الصنفان ومها اجلالدون الذين يسمون بالرجالة، واجلاندارية، كثريون يف
بدهر، والنساء الكاسيات العاريات أي عليهن لبس ال يواري سوأهتن، بل هو زيادة يف العورة، وأبداء للزينة، 

مائالت يف مشيهن مميالت غريهن إليهن، وقد عم البالء هبن يف زماننا هذا، ومن قبله أيضا، وهذ من أكرب دالالت 
أما إهنا ستكون لكم أمناط، :  اخلارج طبق ما أخرب به عليه السالم، وقد تقدم حديث جابرالنبوة إذ وقع االمر يف

  .وذكر متام احلديث يف وقوع ذلك وإحتجاج امرأته عليه هبذا
عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن داود بن أيب هند، وأخرجه البيهقي من حديثه : حديث آخر روى االمام أمحد

أنه قدم املدينة على رسول اهللا صلى اهللا عليه : سود الدؤيل عن طلحة بن عمرو البصريعن أيب حرب بن أيب اال
فحمد : ، قال)٣(يا رسول اهللا أحرق بطوننا التمر وحترقت عنا اخلنف : وسلم فبينما هو يصلي إذ أتاه رجل فقال

  لقد رأيتين وصاحيب وما لنا طعام: اهللا وأثىن عليه مث قال
__________  

  .باب) ١٣(وأخرجه مسلم يف الفنت،  ٣٢٣/  ٢أمحد يف مسنده  أخرجه) ١(
  .٢١٩٣/  ٤ص  ٥٣ح 



  .باب) ١٣(أخرجه مسلم يف الفنت، ) ٢(
  .٢١٩٢/  ٤ص ) ٥٢(ح 
  .يف اللسان دخيل يف العربية أعجمي معرب، وهي االبل اخلراسانية: البخت -

فوق رؤوسهن ومجع عقائصها هناك وتكثرها حىت واملراد بالتشبيه رؤوسهن كأسنمة البخت إمنا هو الرتفاع الغدائر 
  .متيل إىل ناحية من جوانب الرأس كما مييل السنام

  .من املسند ودالئل البيهقي، ويف االصل احليف حتريف) ٣(

حىت أتينا إخواننا من االنصار فآسونا من طعامهم وكان طعامهم التمر، والذي ال إله إال هو لو ) ١(غري الربير 
اخلرب والتمر الطعمتكموه، وسيأيت عليكم زمان أو من أدركه منكم يلبسون مثل أستار الكعبة،  قدرت لكم على

بل أنتم اليوم خري، أنتم اليوم : يا رسول اهللا أحنن يومئذ خري أم اليوم ؟ قال: ويغدي ويراح عليكم باجلفان، قالوا
ري عن حيىي بن سعيد عن أيب موسى ، وقد روى سفيان الثو)٢(إخوان، وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض 

وخدمتهم فارس والروم، سلط ) ٤(إذا مشت أميت املطيطا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال) ٣(حينس 
وقد أسنده البيهقي من طريق موسى بن عبيدة، عن عبد اهللا بن دينار عن ابن عمر عن ) * ٥(اهللا بعضهم على بعض 

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا سليمان بن داود املهري، ثنا ابن وهب، ثنا سعيد بن أيب أيوب عن شراحيل بن : حديث آخر قال أبو داود

إن اهللا يبعث هلذه االمة : يزيد املعافري عن أيب علقمة عن أيب هريرة فيما أعلم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
عبد الرمحن بن شريح االسكندراين مل حيدثه شراحيل : و داودقال أب* على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا أمر دينها 

تفرد به أبو داود، وقد ذكر كل طائفة من العلماء يف رأس كل مائة سنة عاملا من علمائهم ينزلون هذا ) * ٦(
احلديث عليه، وقال طائفة من العلماء هل الصحيح أن احلديث يشمل كل فرد فرد من آحاد العلماء من هذه 

ممن يقوم بفرض الكفاية يف أداء العلم عمن أدرك من السلف إىل من يدركه من اخللف كما جاء يف االعصار 
  احلديث من طرق مرسلة

وهذا موجود وهللا * حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني، وإنتحال املبطلني : وغري مرسلة
امن، واهللا املسئول أن خيتم لنا خبري وأن جيعلنا من عباده الصاحلني، احلمد واملنة إىل زماننا هذا، وحنن يف القرن الث

ال تزال طائفة من أميت : وسيأيت احلديث املخرج من الصحيح* ومن ورثة جنة النعيم آمني آمني يا رب العاملني 
خاري وهم ويف صحيح الب* ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم كذلك 

  أهنم أهل احلديث وهذا أيضا من دالئل النبوة فإن أهل احلديث بالشام: بالشام وقد قال كثري من علماء السلف
__________  

  .متر االراك: الربير) ١(
  .٥٢٤/  ٦والبيهقي يف الدالئل  ٤٨٧/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٢(

  .وابن حبان واحلاكم عن الطرباين ٢٣١/  ٢ونقله ابن حجر يف االصابة 
  .من الدالئل، ويف االصل حبلس حتريف) ٣(

  ).٢٤١/  ٢تقريب التهذيب (وهو حينس بن عبد اهللا أبو موسى موىل آل الزبري مقرئ ثقة من الثالثة 
  .مشية التبختر واخليالء والعجب: املطيطاء) ٤(



  .٥٢٦ / ٤، وأخرجه الترمذي يف الفنت ٥٢٥/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٥(
  .١٠٩/  ٤ص ) ٤٢٩١(أخرجه أبو داود يف املالحم، ح ) ٦(

أكثر من سائر أقاليم االسالم، وهللا احلمد، وال سيما مبدينة دمشق محاها اهللا وصاهنا، كما ورد يف احلديث الذي 
لى عن النواس بن مسعان أن رسول اهللا ص: سنذكره أهنا تكون معقل املسلمني عند وقوع الفنت، ويف صحيح مسلم

اهللا عليه وسلم أخرب عن عيسى بن مرمي أنه ينزل من السماء على املنارة البيضاء شرقي دمشق ولعل أصل لفظ 
احلديث على املنارة البيضاء الشرقية بدمشق وقد بلغين أنه كذلك يف بعض االجزاء ومل أقف عليه إىل اآلن واهللا 

مشق بعد ما أحرقها النصارى من أيامنا هذه بعد سنة أربعني امليسر، وقد جددت هذه املنارة البيضاء الشرقية جبامع د
وسبعمائة فأقاموها من أموال النصارى مقاصة على ما فعلوا من العدوان ويف هذا حكمة عظيمة وهو أن ينزل على 

  هذه
لصليب املبنية من أمواهلم عيسى بن مرمي نيب اهللا فيكذهبم فيما افتروه عليه من الكذب عليه وعلى اهللا ويكسر ا

ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية أي يتركها وال يقبل من أحد منهم وال من غريهم إال االسالم، يعين أو يقتله وقد أخرب 
هبذا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقرره عليه وسوغه له صلوات اهللا وسالمه عليه دائما إىل يوم الدين وعلى 

  .آله وصحبه أمجعني والتابعني هلم بإحسان
باب البينة على ذكر معجزات لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مماثلة ملعجزات مجاعة من االنبياء قبله، وأعلى منها، 

  .خارجة عما اختص به من املعجزات العظيمة اليت مل يكن الحد قبله منهم عليهم السالم
زيل من حكيم محيد، فإنه معجزة مستمرة فمن ذلك القرآن العظيم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تن

على اآلباد، وال خيفى برهاهنا، وال يتفحص مثلها، وقد حتدى به الثقلني من اجلن واالنس على أن يأتوا مبثله أو بعشر 
سور أو بسورة من مثله، فعجزوا عن ذلك كما تقدم تقرير ذلك يف أول كتاب املعجزات، وقد سبق احلديث املتفق 

 الصحيحني من حديث الليث بن سعد بن سعيد بن أيب سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة عن على إخراجه يف
ما من نيب إال وقد أويت من اآليات ما آمن على مثله البشر، وإمنا كان : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

واملعىن أن كل نيب أويت من خوارق * مة الذي أوتيت وحيا أوحاه اهللا إيل، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيا
املعجزات ما يقتضي إميان من رأى ذلك من أوىل البصائر والنهى، ال من أهل العناد والشقاء، وإمنا كان الذي 

أوتيته، أي جله وأعظمه وأهبره، القرآن الذي أوحاه اهللا إيل، فإنه ال يبيد وال يذهب كما ذهبت معجزات االنبياء 
أيامهم، فال تشاهد، بل خيرب عنها بالتواتر واآلحاد، خبالف القرآن العظيم الذي أوحاه اهللا إليه  وانقضت بإنقضاء

وقد تقدم يف * فإنه معجزة متواترة عنه، مستمرة دائمة البقاء بعده، مسموعة لكل من ألقى السمع وهو شهيد 
من االنبياء عليهم السالم، كما ثبت  اخلصائص ذكر ما اختص به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بقية إخوانه
أعطيت مخسا مل يعطهن أحد قبلي، : يف الصحيحني عن جابر بن عبد اهللا قال، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

نصرت بالرعب مسرية شهر، وجعلت يل االرض مسجدا وطهورا، فأينما رجل من أميت أدركته الصالة فليصل، 
  وأحلت

  د قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النيب يبعث إىل قومه، وبعثت إىل الناسيل الغنائم ومل حتل الح

  .وقد تكلمنا على ذلك وما شاكله فيما سلف مبا أغىن عن إعادته وهللا احلمد* عامة 
من االنبياء فهي معجزة خلامتهم حممد صلى اهللا عليه وسلم ] لنيب [ وقد ذكر غري واحد من العلماء أن كل معجزة 



وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب : * (منهم بشر مببعثه، وأمر مبتابعته، كما قال تعاىل وذلك أن كال
وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري قالوا أقررنا 

وقد ]  ٨١: آل عمران) * [ هم الفاسقونفمن توىل بعد ذلك فأولئك * قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 
ما بعث اهللا نيب من االنبياء إال أخذ عليه العهد وامليثاق : ذكر البخاري وغريه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال

وذكر غري واحد من العلماء أن كرامات االولياء معجزات * لئن بعث حممد وهو حي ليؤمنن به وليتبعنه ولينصرنه 
واملقصود أنه كان الباعث يل على عقد هذا * الن الويل إمنا نال ذلك بربكة متابعته لنبيه، وثواب إميانه  لالنبياء،

الباب أين وقفت على مولد اختصره من سرية االمام حممد بن إسحاق بن يسار وغريمها شيخنا االمام العالمة شيخ 
اكي، نسبه إىل أيب دجانة االنصاري مساك بن حرب بن االسالم كمال الدين أبو املعايل حممد بن علي االنصاري السم

حرشة االوسي، رضي اهللا عنه، شيخ الشافعية يف زمانه بال مدافعة، املعروف بابن الزملكاين عليه رمحة اهللا، وقد ذكر 
نبه يف أواخره شيئا من فضائل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعقد فصال يف هذا الباب فأورد فيه أشياء حسنة، و

على فوائد مجة، وفوائد مهمة، وترك أشياء أخرى حسنة، ذكرها غريه من االئمة املتقدمني، ومل أره استوعب الكالم 
إىل آخره، فأما أنه قد سقط من خطه، أو أنه مل يكمل تصنيفه، فسألين بعض أهله من أصحابنا ممن تتأكد أجابته، 

يبه، والزيادة عليه واالضافة إليه، فاستخرت اهللا حينا من الدهر، وتكرر ذلك منه، يف تكميله وتبويبه وترتيبه، وهتذ
مث نشطت لذلك ابتغاء الثواب واالجر، وقد كنت مسعت من شيخنا االمام العالمة احلافظ، أيب احلجاج املزي تغمده 

 عنه، وقد روى اهللا برمحته، أن أول من تكلم يف هذا املقام االمام أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي رضي اهللا
  احلافظ أبو بكر

البيهقي رمحه اهللا يف كتابه دالئل النبوة، عن شيخه احلاكم أيب عبد اهللا، أخربين أبو أمحد بن أيب احلسن، أنا عبد 
مثل ما أعطى اهللا نبيا ما أعطى حممدا : قال الشافعي): ١(الرمحن بن أيب حامت الرازي عن أبيه، قال عمرو بن سواد 

أعطى حممدا صلى اهللا عليه وسلم اجلذع الذي كان : أعطى عيسى إحياء املوتى، فقال: ه وسلم، فقلتصلى اهللا علي
* ، هذا لفظه رضي اهللا عنه )٢(خيطب إىل جنبه حني بين له املنرب حن اجلذع حىت مسع صوته، فهذا أكرب من ذلك 

بياءه عليهم السالم من اآليات البينات، واملراد من إيراد ما نذكره يف هذا الباب، البينة على ما أعطى اهللا أن
واخلوارق القاطعات، واحلجج الواضحات، وأن اهللا مجع لعبده ورسوله سيد االنبياء وخامتهم من مجيع أنواع احملاسن 

  واآليات،
__________  

  .من دالئل البيهقي، ويف االصل عمر بن سوار حتريف) ١(
/  ٢تقريب (لبصري، ثقة من احلادية عشرة مات سنة مخس وأربعني وهو ابن االسود بن عمرو العامري، أبو حممد ا

٧٢.(  
  .٦٨/  ٦دالئل البيهقي ) ٢(

مع ما اختصه اهللا به مما مل يؤت أحدا قبله، كما ذكرنا يف خصائصه ومشائله صلى اهللا عليه وسلم، ووقفت على 
بن عبد اهللا االصبهاين، وهو كتاب حافل يف فصل مليح يف هذا املعىن، يف كتاب دالئل النبوة للحافظ أيب نعيم، أمحد 

ثالث جملدات، عقد فيه فصال يف هذا املعىن، وكذا ذكر ذلك الفقيه أبو حممد عبد اهللا بن حامد، يف كتابه دالئل 
وكذا الصرصري الشاعر يورد يف بعض قصائده * النبوة، وهو كتاب كبري جليل حافل، مشتمل على فرائد نفيسة 

وها أنا أذكر بعون اهللا جمامع ما ذكرنا من هذه االماكن املتفرقة بأوجز عبارة، وأقصر * سيأيت أشياء من ذلك كما 



  .إشارة، وباهللا املستعان، وعليه التكالن، وال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم
اب السماء مباء منهمر، فدعا ربه أين مغلوب فانتصر ففتحنا أبو: * (القول فيما أويت نوح عليه السالم قال اهللا تعاىل

جتري بأعيننا جزاء ملن كان * ومحلناه على ذات ألواح ودسر * وفجرنا االرض عيونا فالتقى املاء على أمر قد قدر 
  ، وقد ذكرت القصة مبسوطة] ١٧ - ١٠: القمر) * [ ولقد تركناها آية فهل من مدكر* كفر 

اتبعه من املؤمنني فلم يهلك منهم أحد، وأغرق من خالفه  يف أول هذا الكتاب وكيف دعا على قومه فنجاه اهللا ومن
قال شيخنا العالمة أبو املعايل حممد بن علي االنصاري الزملكاين، * من الكافرين فلم يسلم منهم أحد حىت وال ولده 

جملدات  وبيان أن كل معجزة لنيب فلنبينا أمثاهلا، إذا مت يستدعي كالما طويال، وتفصيال ال يسعه: ومن خطه نقلت
عديدة، ولكن ننبه بالبعض على البعض، فلنذكر جالئل معجزات االنبياء عليهم السالم، فمنها جناة نوح يف السفينة 

باملؤمنني، وال شك أن محل املاء للناس من غري سفينة أعظم من السلوك عليه يف السفينة، وقد مشى كثري من 
، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على ذلك، روى االولياء على منت املاء، ويف قصة العالء بن زياد

، فدعا بثالث دعوات فاستجيبت له، فنزلنا منزال فطلب )١(غزونا مع العالء بن احلضرمي دارين : منجاب قال
 املاء فلم جيده، فقام وصلى ركعتني وقال، اللهم إنا عبيدك ويف سبيلك، نقاتل عدوك، اللهم اسقنا غيثا نتوضأ به

ونشرب، وال يكون الحد فيه نصيب غرينا، فسرنا قليال فإذا حنن مباء حني أقلعت السماء عنه، فتوضأنا منه 
نسيت : وتزودنا، ومالت إداويت وتركتها مكاهنا حىت أنظر هل استجيب له أم ال، فسرنا قليال مث قلت الصاحيب

حىت أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم، فقال، يا علي إداويت، فرجعت إىل ذلك املكان فكأنه مل يصبه ماء قط، مث سرنا 
يا حكيم، إنا عبيدك ويف سبيلك، نقاتل عدوك، اللهم فاجعل لنا إليهم سبيال، فدخلنا البحر فلم يبلغ املاء لبودنا، 

فينة ومشينا على منت املاء ومل يبتل لنا شئ، وذكر بقية القصة، فهذا أبلغ من ركوب السفينة، فإن محل املاء للس
  معتاد، وأبلغ من فلق البحر ملوسى، فإن هناك احنسر املاء حىت مشوا على

__________  
  .فرضة بالبحرين جيلب إليها املسك من اهلند، والنسبة إليها داري: دارين) ١(

اهللا االرض، فاملعجز إحنسار املاء، وها هنا صار املاء جسدا ميشون عليه كاالرض، وإمنا هذا منسوب إىل النيب صلى 
انتهى ما ذكره حبروفه فيما يتعلق بنوح عليه السالم، وهذه القصة اليت ساقها شيخنا ذكرها * عليه وسلم وبركته 

احلافظ أبو بكر البيهقي يف كتابه الدالئل من طريق أيب بكر بن أيب الدنيا عن أيب كريب عن حممد بن فضيل عن 
  م عنسه) ١(الصلت بن مطر العجلي عن عبد امللك ابن أخت 

وقد ذكرها البخاري يف التاريخ الكبري من وجه * غزونا مع العالء بن احلضرمي فذكره : سهم بن منجاب قال
، وساقها البيهقي من )٢(آخر، ورواها البيهقي من طريق أيب هريرة رضي اهللا عنه أنه كان مع العالء وشاهد ذلك 

أدركت يف هذه االمة ثالثا لو كانت يف بين : قالطريق عيسى بن يونس عن عبد اهللا بن عون، عن أنس بن مالك 
كنا يف الصفة عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتته : ما هن يا أبا محزة ؟ قال: إسرائيل ملا تقامسها االمم، قلنا

املدينة  امرأة مهاجرة ومعها ابن هلا قد بلغ، فأضاف املرأة إىل النساء، وأضاف ابنها إلينا، فلم يلبث أن أصابه وباء
يا أنس ائت أمه، : فمرض أياما مث قبض، فغمضه النيب صلى اهللا عليه وسلم وأمر جبهازه، فلما أردنا أن نغسله قال

اللهم إين أسلمت لك طوعا، : فجاءت حىت جلست عند قدميه، فأخذت هبما مث قالت: فأعلمتها، قال: فأعلمها
فو اهللا ما انقضى كالمها حىت حرك : ال طاقة يل حبمله، قال، فال حتملين من هذه املصيبة ما )٣(وخلعت االوثان 

مث : قدميه، وألقى الثوب عن وجهه، وعاش حىت قبض اهللا رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وحىت هلكت أمه، قال أنس



وكنت يف غزاته، فأتينا مغازينا فوجدنا : جهز عمر بن اخلطاب جيشا واستعمل عليهم العالء بن احلضرمي، قال أنس
بنا فعفوا آثار املاء، واحلر شديد، فجهدنا العطش ودوابنا، وذلك يوم اجلمعة، فلما مالت ) ٤(القوم قد بدروا 

فو اهللا ما حط يده حىت بعث : الشمس لغروهبا صلى بنا ركعتني مث مد يده إىل السماء وما نرى يف السماء شيئا، قال
مث أتينا عدونا وقد : اب، فشربنا وسقينا ركابنا واستقينا، قالاهللا رحيا وأنشأ سحابا وأفرغت حىت مالت الغدر والشع

أجيزوا بسم : يا علي يا عظيم، يا حليم يا كرمي، مث قال: جاوز خليجا يف البحر إىل جزيرة، فوقف على اخلليج وقال
ا وأسرنا وسبينا، مث ، فقتلن)٥(فأجزنا ما يبل املاء حوافر دوابنا، فلم نلبث إال يسريا فأصبنا العدو غيلة : اهللا، قال

أتينا اخلليج، فقال مثل مقالته، فأجزنا ما يبل املاء حوافر دوابنا، مث ذكر موت العالء ودفنهم إياه يف أرض ال تقبل 
  املوتى، مث إهنم حفروا عليه لينقلوه منها إىل غريها فلم جيدوه مث، وإذا اللحد يتالال نورا،

__________  
  .مللك بن سهمعبد ا: يف دالئل البيهقي) ١(
  .٥٣/  ٦اخلرب يف دالئل النبوة ج ) ٢(
يف ) ٤...(وخلعت االوثان زهدا، وهاجرت إليك رغبة، اللهم ال تشمت يب عبدة االوثان: بعدها يف الدالئل) ٣(

  .أي حذروا من قدومنا: قد نذروا: الدالئل
  .عليه، وهو حتريف: من الدالئل، ويف االصل) ٥(

فهذا السياق أمت، وفيه قصة املرأة اليت أحىي اهللا هلا ولدها بدعائها، وسننبه ) * ١(حتلوا فأعادوا التراب عليه مث ار
على ذلك فيما يتعلق مبعجزات املسيح عيسى بن مرمي، مع ما يشاهبها إن شاء اهللا تعاىل، كما سنشري إىل قصة العالء 

يف قصة فلق البحر لبين إسرائيل، وقد  هذه مع ما سنورده معها ههنا، فيما يتعلق مبعجزات موسى عليه السالم،
وقد  -قصة اخرى تشبه قصة العالء بن احلضرمي روى البيهقي يف الدالئل * أرشد إىل ذلك شيخنا يف عيون كالمه 

انتهينا إىل دجلة وهي مادة، : من طريق سليمان بن مروان االعمش عن بعض أصحابه، قال -تقدم ذلك أيضا 
بسم اهللا، مث : بسم اهللا، مث اقتحم بفرسه فارتفع على املاء، فقال الناس: ن املسلمنيواالعاجم خلفها، فقال رجل م

مث ذهبوا على وجوههم، قال  -أي جمانني  -ديوان، ديوان : اقتحموا فارتفعوا على املاء، فنظر إليهم االعاجم وقالوا
من : واقتسموا، فجعل الرجل يقول فما فقد الناس إال قدحا كان معلقا بعذبة سرج، فلما خرجوا أصابوا الغنائم

أن أول من اقتحم دجلة : ؟ وقد ذكرنا يف السرية العمرية وأيامها، ويف التفسري أيضا) ٢(يبادل صفراء ببيضاء 
أمري اجليوش يف أيام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وأنه ينظر إىل دجلة فتال قوله ) ٣(يومئذ أبو عبيدة النفيعي 

مث مسى اهللا تعاىل واقتحم ]  ١٤٥: آل عمران) * [ نفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجالوما كان ل: * (تعاىل
أي جمانني : ديوان ديوان: بفرسه املاء واقتحم اجليش وراءه، وملا نظر إليهم االعاجم يفعلون ذلك جعلوا يقولون

  .جمانني، مث ولوا مدبرين فقتلهم املسلمون وغنموا منهم مغامن كثرية
  أن أبا مسلم اخلوالين جاء: خرى شبيهة بذلك وروى البيهقي من طريق أيب النضر، عن سليمان بن املغريةقصة أ

هل تفقدون من متاعكم شيئا : إىل دجلة وهي ترمي اخلشب من مدها فمشى على املاء والتفت إىل أصحابه، وقال
فظ الكبري، أبو القاسم بن عساكر، يف وقد ذكر احلا: قلت) * ٤(هذا إسناد صحيح : فندعو اهللا تعاىل ؟ مث قال

حدثين حممد بن زياد، عن : ترمجة أيب عبد اهللا بن أيوب اخلوالين هذه القصة بأبسط من هذه من طريق بقية بن الوليد
أجيزوا بسم اهللا، قال ومير بني أيديهم فيمرون على : أيب مسلم اخلوالين أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال

  :وإذا جازوا قال للناس: ما يبلغ من الدواب إال إىل الركب، أو يف بعض ذلك، أو قريبا من ذلك، قالاملاء ف



__________  
  .٥٣ - ٥١/  ٦روى اخلرب البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .٥٤/  ٦اخلرب يف دالئل النبوة ج ) ٢(
  .الثقفي وسريد صحيحا يف الصفحة التالية: يف الطربي) ٣(
  .٥٤/  ٦يف الدالئل أخرجه البيهقي ) ٥(

خماليت وقعت : فألقى خمالة عمدا، فلما جاوزوا قال الرجل: هل ذهب لكم شئ ؟ من ذهب له شئ فأنا ضامن، قال
وقد رواه أبو داود من طريق * خذها : اتبعين، فإذا املخالة قد تعلقت ببعض أعواد النهر، فقال: يف النهر، قال له

حدثنا موسى بن إمساعيل، حدثنا سليمان بن املغرية : مث قال أبو داود* قية به االعرايب عنه عن عمرو بن عثمان عن ب
عن محيد أن أبا مسلم اخلوالين أتى على دجلة وهي ترمي باخلشب من مدها فوقف عليها مث محد اهللا وأثىن عليه 

هل فقدمت شيئا من : قالوذكر مسري بين إسرائيل يف البحر، مث هلز دابته فخاضت املاء وتبعه الناس حىت قطعوا، مث 
وقد رواه ابن عساكر من طريق أخرى عن عبد الكرمي بن رشيد عن محيد بن * متاعكم فأدعو اهللا أن يرده علي ؟ 

خرجت مع أيب مسلم يف جيش فأتينا على هنر عجاج منكر، فقلنا : حدثين ابن عمي أخي أيب قال: هالل العدوي
: انت ههنا خماضة ولكن املخاضة أسفل منكم على ليلتني، فقال أبو مسلمما ك: أين املخاضة ؟ فقالوا: الهل القرية

  اعربوا بسم اهللا، قال ابن: اللهم أجزت بين إسرائيل البحر، وإنا عبيدك ويف سبيلك، فأجزنا هذا النهر اليوم، مث قال
اخليل حىت عرب الناس  فو اهللا ما بلغ املاء بطون: الدفعنه أول الناس خلف فرسه، قال: وأنا على فرس فقلت: عمي

فهذه الكرامات * يا معشر املسلمني، هل ذهب الحد منكم شئ فأدعو اهللا تعاىل يرده ؟ : كلهم، مث وقف وقال
هلؤالء االولياء، هي معجزات لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما تقدم تقريره، الهنم إمنا نالوها بربكة متابعته، 

ين، أكيدة للمسلمني، وهي مشاهبة نوح عليه السالم يف مسريه فوق املاء بالسفينة ومين سفارته، إذ فيها حجة يف الد
اليت أمره اهللا تعاىل بعملها، ومعجزة موسى عليه السالم يف فلق البحر، وهذه فيها ما هو أعجب من ذلك، من جهة 

 على املاء القار الذي مسريهم على منت املاء من غري حائل، ومن جهة أنه ماء جار والسري عليه أعجب من السري
جياز، وإن كان ماء الطوفان أطم وأعظم، فهذه خارق، واخلارق ال فرق بني قليله وكثريه، فإن من سلك على وجه 
املاء اخلضم اجلاري العجاج فلم يبتل منه نعال خيوهلم، أو مل يصل إىل بطوهنا، فال فرق يف اخلارق بني أن يكون قامة 

هنرا أو حبرا، بل كونه هنرا عجاجا كالربق اخلاطف والسيل اجلاري، أعظم وأغرب، أو ألف قامة، أو أن يكون 
وكذلك بالنسبة إىل فلق البحر، وهو جانب حبر القلزم، حىت صار كل فرق كالطود العظيم، أي اجلبل الكبري، 

اخليول عليها بال فاحناز املاء ميينا ومشاال حىت بدت أرض البحر، وأرسل اهللا عليها الريح حىت أيبسها، ومشت 
فغشيهم من أليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما * (إنزعاج، حىت جاوزوا عن آخرهم، وأقبل فرعون جبنوده 

وذلك أهنم ملا توسطوه ومهوا باخلروج منه، أمر اهللا البحر فارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم، ]  ٧٨: طه) * [ هدى
ائيل واحد، ففي ذلك آية عظيمة بل آيات معدودات، كما بسطنا فلم يفلت منهم أحد، كما مل يفقد من بين إسر

واملقصود أن ما ذكرناه من قصة العالء بن احلضرمي، وأيب عبد اهللا الثقفي، وأيب * ذلك يف التفسري وهللا احلمد املنة 
  هم، هذا وهممسلم اخلوالين، من مسريهم على تيار املاء اجلاري، فلم يفقد منهم أحد، ومل يفقدوا شيئا من أمتعت

االحتياج إىل ذلك حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سيد ] كان [ أولياء، منهم صحايب وتابعيان فما الظن لو 
  االنبياء وخامتهم، وأعالهم منزلة ليلة االسراء، وإمامهم ليلتئذ ببيت املقدس الذي هو حمل



زلة يف اجلنة، وأول شافع يف احلشر، ويف اخلروج من واليتهم، ودار بدايتهم، وخطيبهم يوم القيامة، وأعالهم من
النار، ويف دخول اجلنة، ويف رفع الدرجات هبا، كما بسطنا أقسام الشفاعة وأنواعها، يف آخر الكتاب يف أهوال يوم 

  .القيامة، وباهللا املستعان
ها، وحنن اآلن فيما يتعلق وسنذكر يف املعجزات املوسوية ما ورد من املعجزات احملمدية، مما هو أظهر وأهبر من

مبعجزات نوح عليه السالم، ومل يذكر شيخنا سوى ما تقدم، وأما احلافظ إبو نعيم أمحد بن عبد اهللا االصبهاين، فإنه 
الفصل الثالث والثالثون يف ذكر موازنة االنبياء يف : قال يف آخر كتابه يف دالئل النبوة، وهو يف جملدات ثالث

، ومقابلة ما أوتوا من اآليات مبا أويت، إذ أويت ما أوتوا وشبهه ونظريه، فكان أول الرسل فضائلهم، بفضائل نبينا
نوح عليه السالم، وآيته اليت أويت شفاء غيظه، وإجابة دعوته، يف تعجيل نقمة اهللا ملكذبيه، حىت هلك من على 

ا آية جليلة، وافقت سابق قدر بسيط االرض من صامت وناطق، إال من آمن به ودخل معه يف سفينته، ولعمري إهن
اهللا وما قد علمه يف هالكهم، وكذلك نبينا صلى اهللا عليه وسلم ملا كذبه قومه وبالغوا يف أذيته، واالستهانة مبنزلته 

اللهم عليك باملال : من اهللا عز وجل، حىت ألقى السفيه عقبة بن أيب معيط سال اجلزور على ظهره وهو ساجد، فقال
ساق احلديث عن ابن مسعود كما تقدم، كما ذكرنا له يف صحيح البخاري وغريه يف وضع املال  ، مث)١(من قريش 

من قريش على ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة سال تلك اجلزور، واستضحاكهم من 
اطمة عليها السالم ذلك، حىت أن بعضهم مييل على بعض من شدة الضحك، ومل يزل على ظهره حىت جاءت ابنته ف

: فطرحته عن ظهره، مث أقبلت عليهم تسبهم، فلما سلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من صالته رفع يديه فقال
اللهم عليك بأيب جهل وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف : اللهم عليك باملال من قريش، مث مسى فقال
فوالذي بعثه باحلق لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، مث : ال عبد اهللا بن مسعودوعقبة بن أيب معيط وعمارة بن الوليد، ق

سحبوا إىل القليب قليب بدر، وكذلك ملا أقبلت قريش يوم بدر يف عددها وعديدها، فحني عاينهم رسول اهللا صلى 
اللهم أصبهم اللهم هذه قريش جاءتك بفخرها وخيالئها، جتادل وتكذب رسولك، : اهللا عليه وسلم قال رافعا يديه

  ، فقتل من سراهتم سبعون وأسر من أشرافهم)٢(الغداة 
سبعون، ولو شاء اهللا الستأصلهم عن آخرهم، ولكن من حلم وشرف نبيه أبقى منهم من سبق يف قدره أن سيؤمن 

  به وبرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد دعا على عتبة بن أيب هلب أن يسلط عليه كلبه بالشام،
__________  

فتح ) ٢٤٠(وأخرجه يف الوضوء ح  ٢٨٢/  ٦فتح الباري ) ٣١٨٥(احلديث أخرجه البخاري يف اجلزية ح ) ١(
  .٣٤٩/  ١الباري 

  ).١٤١٩/  ٣(ص ) ١٠٨(وأخرجه مسلم يف اجلهاد ح 
  .اللهم هذه قريش قد أقبلت خبيالئها وفخرها حتادك وتكذب رسولك اللهم فأحنهم الغداة: ويف السرية) ٢(
  .١٠٤درر يف اختصار املغازي والسرية ص انظر ال(

  ).٢وسرية ابن هشام ج 

، كسبع يوسف فقحطوا حىت )١(وكم له من مثلها ونظريها * فقتله االسد عند وادي الزرقاء قبل مدينة بصرى 
ج اهللا أكلوا العكرب، وهو الدم بالوتر، وأكلوا العظام وكل شئ، مث توصلوا إىل ترامحه وشفقته ورأفته، فدعا هلم، ففر

  .عنهم وسقوا الغيث بربكة دعائه
ذكر ما أويت نوح : -وهو كتاب حافل  -وقال االمام الفقيه أبو حممد عبد اهللا بن حامد يف كتاب دالئل النبوة * 



وبيان ما أويت حممد صلى اهللا عليه وسلم مما يضاهي فضائله ويزيد عليها، إن قوم نوح ملا : عليه السالم من الفضائل
رب ال تذر على : * (أذيته واالستخفاف به، وترك االميان مبا جاءهم به من عند اهللا، دعا عليهم فقالبلغوا من 

فاستجاب اهللا دعوته، وغرق قومه، حىت مل يسلم شئ من احليوانات ]  ٢٦: نوح) * [ االرض من الكافرين ديارا
: قلنا* ، وشفى صدره بأهالك قومه والدواب إال من ركب السفينة، وكان ذلك فضيلة أوتيها، إذ أجيبت دعوته

وقد أويت حممد صلى اهللا عليه وسلم مثله حني ناله من قريش ما ناله من التكذيب واالستخفاف، فأنزل اهللا إليه 
ملك اجلبال وأمره بطاعته فيما يأمره به من إهالك قومه، فأختار الصرب على أذيتهم، واالبتهال يف الدعاء هلم باهلداية 

أحسن، وقد تقدم احلديث بذلك عن عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يف قصة ذهابه إىل  وهذا: قلت* 
يا حممد إن ربك : الطائف، فدعاهم فآذوه فرجع وهو مهموم، فلما كان عند قرن الثعالب ناداه ملك اجلبال فقال

 -ن شئت أطبقت عليهم االخشبني قد مسع قول قومك وما ردوا عليك، وقد أرسلين إليك الفعل ما تأمرين به، فإ
  بل استأين: ، فقال)٢(يعين جبلي مكة اللذين يكتنفاهنا جنوبا ومشاال، أبو قبيس وزر 

فدعا : * (وقد ذكر احلافظ أبو نعيم يف مقابلة قوله تعاىل* هبم لعل اهللا أن خيرج من أصالهبم من ال يشرك باهللا شيئا 
) * [ ماء مباء منهمر، وفجرنا االرض عيونا فالتقى املاء على أمر قد قدرربه أين مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب الس

أحاديث االستسقاء عن أنس وغريه، كما تقدم ذكرنا لذلك يف دالئل النبوة قريبا أنه صلى ]  ١١ - ١٠: القمر
اللهم اسقنا، : اهللا عليه وسلم سأله ذلك االعرايب أن يدعو اهللا هلم، ملا هبم من اجلدب واجلوع، فرفع يديه فقال

اللهم اسقنا، فما نزل عن املنرب حىت رؤي املطر يتحادر على حليته الكرمية، صلى اهللا عليه وسلم، فاستحضر من 
مثال اليتامى * وأبيض يستسقي الغمام بوجهه  -: استحضر من الصحابة رضي اهللا عنهم قول عمه أيب طالب فيه

هم عنده يف نعمة وفواضل وكذلك استسقى يف غري ما موضع ف* عصمة لالرامل يلوذ به اهلالك من آل هاشم 
للجدب والعطش فيجاب كما يريد على قدر احلاجة املائية، وال أزيد وال أنقص، وهكذا وقع أبلغ يف املعجزة، 

  وأيضا فإن هذا ماء رمحة ونعمة، وماء
__________  

: هللا عليه وآله ملا رأى من الناس إدبارا قالكذا باالصل، والظاهر أن فيه سقطا، والسياق يقتضي قوله صلى ا) ١(
  .اللهم سبع كسبع يوسف

  .أبو قبيس وقعيقعان: االخشبان) ٢(

الطوفان ماء غضب ونقمة، وأيضا فإن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كان يستسقى بالعباس عم النيب صلى اهللا 
[ ان، يستسقون فيجابون فيسقون، و عليه وسلم فيسقون، وكذلك ما زال املسلمون يف غالب االزمان والبلد

ولبث نوح يف قومه ألف سنة إال مخسني عاما، فبلغ : قال أبو نعيم* ال جيابون غالبا وال يسقون وهللا احلمد ] غريهم 
الناس  -يف مدة عشرين سنة،  -مجيع من آمن رجاال ونساء، الذين ركبوا معه سفينته، دون مائة نفس، وآمن بنبينا 

انت له جبابرة االرض وملوكها، وخافت زوال ملكهم، ككسرى وقيصر، وأسلم النجاشي شرقا وغربا، ود
  واالقيال رغبة يف دين اهللا، والتزم من مل يؤمن به من عظماء االرض اجلزية، وااليادة عن صغار، أهل جنران، وهجر،

يديه شهرا، وفتح الفتوح، ودخل  وأيلة، وأنذر دومة، فذلوا له منقادين، ملا أيده اهللا به من الرعب الذي يسري بني
) إذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا: * (الناس يف دين اهللا أفواجا كما قال اهللا تعاىل

قلت، مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد فتح اهللا له املدينة وخيرب ومكة وأكثر اليمن ]  ٣ - ١: النصر* [ 
وقد كتب يف آخر حياته الكرمية إىل سائر ملوك االرض * وىف عن مائة ألف صحايب أو يزيدون وحضرموت، وت



يدعوهم إىل اهللا تعاىل، فمنهم من أجاب ومنهم من صانع ودارى عن نفسه، ومنهم من تكرب فخاب وخسر، كما 
اؤه من بعده، أبو فعل كسرى بن هرمز حني عىت وبغى وتكرب، فمزق ملكه، وتفرق جنده شذر مذر، مث فتح خلف

بكر مث عمر مث عثمان مث على التايل على االثر مشارق االرض ومغارهبا، من البحر الغريب إىل البحر الشرقي، كما 
زويت يل االوض فرأيت مشارقها ومغارهبا، وسيبلغ ملك أميت ما زوى يل منها : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ذا هلك قيصر فال قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فال كسرى بعده، والذي إ: وقال صلى اهللا عليه وسلم) * ١(
وكذا وقع سواء بسواء، فقد استولت املمالك االسالمية على ملك ) * ٢(نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا 

قتل عثمان قيصر وحواصله، إال القسطنطينية، ومجيع ممالك كسرى وبالد املشرق، وإىل أقصى بالد املغرب، إىل أن 
فكما عمت مجيع أهل االرض النقمة بدعوة نوح عليه السالم، ملا رآهم عليه * رضي اهللا عنه يف سنة ستة وثالثني 

من التمادي يف الضالل والكفر والفجور، فدعا عليهم غضبا هللا ولدينه ورسالته، فاستجاب اهللا له، وغضب لغضبه، 
بربكة رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم ودعوته، فآمن من آمن  وانتقم منهم بسببه، كذلك عمت مجيع أهل االرض

 ١٠٧: االنبياء) * [ وما ارسلناك إال رمحة للعاملني: * (من الناس، وقامت احلجة على من كفر منهم، كما قال تعاىل
يسى بن حدثين ع: وقال هشام بن عمار يف كتاب البعث* إمنا أنا رمحة مهداة : وكما قال صلى اهللا عليه وسلم] 

  عبد اهللا النعماين، حدثنا املسعودي عن سعيد بن أيب سعيد عن سعيد بن جبري
__________  

  .عن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه وآله) ٢٢١٦(ص ) ٢٠(ح ) ٥(أخرجه مسلم يف الفنت باب ) ١(
  .والبخاري يف عالمات النبوة يف االسالم ٢٨٤، ٢٧٨/  ٥و  ١٢٣/  ٤وأمحد يف مسنده ج 

  وأخرجه البخاري يف عالمات النبوة يف االسالم، واالمام أمحد يف) ٢٢٢٧/  ٤(أخرجه مسلم يف الفنت ص ) ٢(
  .٩٩، ٩٢/  ٥ - ٥٠١، ٢٤٠، ٢٣٣/  ٢: املسند

من آمن باهللا ورسله متت له الرمحة يف الدنيا : قال) * وما أرسلناك إال رمحة للعاملني: * (عن ابن عباس يف قوله
من باهللا ورسله عد فيمن يستحق تعجيل ما كان يصيب االمم قبل ذلك من العذاب والفنت واآلخرة، ومن مل يؤ
: إبراهيم) * [ أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار: * (وقال تعاىل* والقذف واخلسف 

يعين وكذلك كل من كذب به من  -النعمة حممد، والذين بدلوا نعمة اهللا كفرا كفار قريش : قال ابن عباس]  ٢٨
فقد : فإن قيل: قال أبو نعيم]  ١٧: هود) * [ ومن يكفر به من االحزاب فالنار موعده: * (كما قال -سائر الناس 

وقد : قلنا]  ٣: االسراء) * [ إنه كان عبدا شكورا: * (مسى اهللا نوحا عليه السالم بإسم من أمسائه احلسىن، فقال
وقد خاطب اهللا : قال) * باملؤمنني رؤوف رحيم: * (هللا عليه وسلم بإمسني من أمسائه فقالمسى اهللا حممدا صلى ا

يا نوح، يا إبراهيم، يا موسى يا داود، يا حيىي، يا عيسى، يا مرمي، وقال خماطبا حملمد صلى اهللا عليه : االنبياء بأمسائهم
وملا * ا املدثر، وذلك قائم مقام الكنية بصفة الشرف يا أيها الرسول، يا أيها النيب، يا أيها املزمل، يا أيه: وسلم

يا قوم ليس يب سفاهة ولكين : * (نسب املشركون أنبياءهم إىل السفه واجلنون، كل أجاب عن نفسه، قال نوح
وإين الظنك يا : * (وكذا قال هود عليه السالم، وملا قال فرعون]  ٦٧: االعراف) * [ رسول من رب العاملني

لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب السموات واالرض ] * (موسى [ ، قال ] ١٠١: االسراء* [  )موسى مسحورا
فإن اهللا تعاىل هو الذي : وأما حممد صلى اهللا عليه وسلم]  ١٠٢: االسراء) * [ بصائر وإين الظنك يا فرعون مثبورا

عليه الذكر إنك جملنون لو ما تأتينا باملالئكة وقالوا يا أيها الذي نزل : * (يتوىل جواهبم عنه بنفسه الكرمية، كما قال
) * ما ننزل املالئكة إال باحلق وما كانوا إذا منظرين: * (قال اهللا تعاىل]  ٧ - ٦: احلجر) * [ إن كنت من الصادقني



 أساطري االولني اكتتبها فهي متلي عليه بكرة وأصيال قل أنزله الذي يعلم السر يف: * (وقال تعاىل]  ٨: احلجر[ 
قل * أم يقولون شاعر نتربص به ريب املنون ] * * ( ٥: الفرقان) * [ السموات واالرض إنه كان غفورا رحيما

  تربصوا فأين معكم
وال بقول كاهن * وما هو بقول شاعر قليال ما تؤمنون : * (وقال تعاىل]  ٣١ - ٣٠: الطور) * [ من املتربصني

وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ] * * ( ٤٣ - ٤١: احلاقة* [ ) تنزيل من رب العاملني* قليال ما تذكرون 
) * [ وما هو إال ذكر للعاملني: * (قال اهللا تعاىل]  ٥١: القلم) * [ بأبصارهم ملا مسعوا الذكر ويقولون إنه جملنون

نون وإنك وإن والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك مبجنون وإن لك الجرا غري مم* (وقال تعاىل ]  ٥٢: القلم
ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون : * (وقال تعاىل]  ٤ - ١: القلم) * [ لعلى خلق عظيم

  ]. ١٠٣: النحل) * [ إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني
وقد كانت ريح  إن اهللا تعاىل أهلك قومه بالريح العقيم،: القول فيما أويت هود عليه السالم قال أبو نعيم ما معناه

يا أيها الذين آمنوا : * (غضب، ونصر اهللا تعاىل حممدا صلى اهللا عليه وسلم بالصبا يوم االحزاب، كما قال تعاىل
  اذكروا

: االحزاب) * [ نعمة اهللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا وجنودا مل تروها وكان اهللا مبا تعملون بصريا
م بن إسحاق، حدثنا حممد بن إسحاق بن خزمية ح وحدثنا عثمان بن حممد العثماين، أنا حدثنا إبراهي: مث قال]  ٩

حدثنا أبو سعيد االشج، حدثنا حفص بن عتاب عن داود بن أيب هند عن عكرمة عن : زكريا بن حيىي الساجي، قاال
صر حممدا رسول اهللا صلى انطلقي بنا نن: ملا كان يوم االحزاب انطلقت اجلنوب إىل الشمال فقالت: ابن عباس قال

فأرسلنا : * (إن احلرة ال ترى بالليل، فأرسل اهللا عليهم الصبا، فذلك قوله: اهللا عليه وسلم، فقالت الشمال للجنوب
ويشهد له احلديث املتقدم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ]  ٩: االحزاب) * [ عليهم رحيا وجنودا مل تروها

  .كت عاد بالدبورنصرت بالصبا وأهل: قال
فقد أخرج اهللا لصاحل ناقة من الصخرة جعلها اهللا له آية : فإن قيل: القول فيما أويت صاحل عليه السالم قال أبو نعيم

  .وحجة على قومه وجعل هلا شرب يوم، وهلم شرب يوم معلوم
  وقد أعطى اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم مثل: قلنا

تكلمه ومل تشهد له بالنبوة والرسالة، وحممد صلى اهللا عليه وسلم شهد له البعري ذلك، بل أبلغ الن ناقة صاحل مل 
بالرسالة، وشكى إليه ما يلقى من أهله، من أهنم جييعونه ويريدون ذحبه، مث ساق احلديث بذلك كما قدمنا يف دالئل 

ملسانيد، وقد ذكرنا مع ذلك النبوة بطرقه وألفاظه وغرره مبا أغىن عن إعادته ههنا، وهو يف الصحاح واحلسان وا
حديث الغزالة، وحديث الضب وشهادهتما له صلى اهللا عليه وسلم بالرسالة، كما تقدم التنبيه على ذلك والكالم 
فيه، وثبت احلديث يف الصحيح بتسليم احلجر عليه قبل أن يبعث، وكذلك سالم االشجار واالحجار واملدر عليه 

  .قبل أن يبعث صلى اهللا عليه وسلم
وأما مخود النار : القول فيما أويت إبراهيم اخلليل عليه السالم قال شيخنا العالمة أبو املعايل بن الزملكاين رمحه اهللا

البراهيم عليه الصالة والسالم، فقد مخدت لنبينا صلى اهللا عليه وسلم نار فارس ملولده صلى اهللا عليه وسلم، وبينه 
اهيم ملباشرته هلا، ومخدت نار فارس لنبينا صلى اهللا عليه وسلم وبينه وبينها وبني بعثته أربعون سنة، ومخدت نار إبر

مسافة أشهر كذا، وهذا الذي أشار إليه من مخود نار فارس ليلة مولده الكرمي، قد ذكرناه بأسانيده وطرقه يف أول 
قد ألقى بعض هذه االمة يف النار  مع أنه: السرية، عند ذكر املولد املطهر الكرمي، مبا فيه كفاية ومقنع، مث قال شيخنا



بينما االسود بن قيس العنسي باليمن، : فلم تؤثر فيه بربكة نبينا صلى اهللا عليه وسلم، منهم أبو مسلم اخلوالين، قال
ما : أتشهد أين رسول اهللا ؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن حممدا رسول اهللا ؟ قال: فأرسل إىل أيب مسلم اخلوالين فقال

لئن تركت : اد إليه، قال، ما أمسع، فأمر بنار عظيمة فأججت فطرح فيها أبو مسلم فلم تضره، فقيل لهأمسع، فأع
هذا يف بالدك أفسدها عليك، فأمره بالرحيل، فقدم املدينة وقد قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستخلف أبو 

  بكر، فقام إىل سارية من سواري

ما فعل اهللا بصاحبنا الذي حرق بالنار : من اليمن، قال: أين الرجل ؟ قال املسجد يصلي، فبصر به عمر فقال من
فقيل ما بني عينيه مث : اللهم نعم، قال: نشدتك باهللا أنت هو ؟ قال: ذاك عبد اهللا بن أيوب، قال: فلم تضره ؟ قال

يف أمة حممد صلى اهللا عليه  احلمد هللا الذي مل ميتين حىت أراين: جاء به حىت أجلسه بينه وبني أيب بكر الصديق وقال
  وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرمحن عليه

وهذا السياق الذي أورده شيخنا هبذه الصفة، وقد رواه احلافظ الكبري، أبو القاسم بن عساكر رمحه اهللا يف * السالم 
مد عن إمساعيل بن عياش ترمجة أيب مسلم عبد اهللا بن أيوب يف تارخيه من غري وجه، عن عبد الوهاب بن حم

حدثين شراحيل بن مسلم اخلوالين أن االسود بن قيس بن ذي احلمار العنسي تنبأ باليمن، فأرسل إىل أيب : احلطيمي
أتشهد أن حممدا رسول اهللا ؟ : ما أمسع، قال: مسلم اخلوالين فأيت به، فلما جاء به قال أتشهد أين رسول اهللا ؟ قال

فردد : نعم، قال: أتشهد أن حممدا رسول اهللا ؟ قال: ما أمسع، قال: رسول اهللا ؟ قال أتشهد أين: نعم، قال: قال
انفه عنك وإال أفسد عليك من : عليه ذلك مرارا مث أمر بنار عظيمة فأججت فألقي فيها فلم تضره، فقيل لالسود

لف أبو بكر، فأناخ أبو مسلم اتبعك، فأمره فأرحتل، فأتى املدينة وقد قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واستخ
ممن الرجل ؟ : راحلته بباب املسجد، مث دخل املسجد وقام يصلي إىل سارية، فبصر به عمر بن اخلطاب فأتاه فقال

فأنشدك : ذاك عبد اهللا بن أيوب، قال: ما فعل الرجل الذي حرقه الكذاب بالنار ؟ قال: من أهل اليمن، قال: فقال
احلمد اهللا : فاعتنقه مث ذهب به حىت أجلسه بينه وبني أيب بكر الصديق، فقال: نعم، قال اللهم: باهللا أنت هو ؟ قال

قال إمساعيل * الذي مل ميتين حىت أراين من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرمحن 
خوالن، رمبا متازحوا فيقول اخلوالنيون  فأنا أدركت رجاال من االمداد الذين ميدون إلينا من اليمن من: بن عياش
وروى احلافظ ابن عساكر أيضا من غري وجه عن * صاحبكم الكذاب حرق صاحبنا بالنار ومل تضره : للعنسيني

جعفر بن أيب وحشية  -حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد، أخربين سعيد بن بشري عن أيب بشر : إبراهيم بن دحيم
قومه على الكفر فألقوه يف نار فلم حيترق منه إال أمنلة مل يكن فيما مضى يصيبها الوضوء، أن رجال أسلم فأراده  -

أنت ألقيت يف النار فلم حتترق، فاستغفر له مث : أنت أحق قال أبو بكر: استغفر يل، قال: فقدم على أيب بكر فقال
مسلم اخلوالين، وهذه الرواية هبذه  خرج إىل الشام، وكانوا يسمونه بإبراهيم عليه السالم، وهذا الرجل هو أبو

وحرم : الزيادة حتقق أنه إمنا نال ذلك بربكة متابعته الشريعة احملمدية املطهرة املقدسة، كما جاء يف حديث الشفاعة
  وقد نزل أبو مسلم بداريا من* اهللا على النار أن تأكل مواضع السجود 

شق وقت الصبح، وكان يغازي ببالد الروم، وله أحوال غريب دمشق وكان ال يسبقه أحد إىل املسجد اجلامع بدم
وكرامات كثرية جدا، وقربه مشهور بداريا، والظاهر أنه مقامه الذي كان يكون فيه، فإن احلافظ ابن عساكر رجح 

 وقد وقع المحد بن أيب* يف أيام ابنه يزيد، بعد الستني واهللا أعلم : أنه مات ببالد الروم، يف خالفة معاوية، وقيل
  احلواري من غري وجه أنه جاء إىل أستاذه



أيب سليمان يعلمه بأن التنور قد سجروه وأهله ينتظرون ما يأمرهم به، فوجده يكلم الناس وهم حوله فأخربه بذلك 
اذهب فاجلس فيه، فذهب : فاشتغل عنه بالناس، مث أعلمه فلم يلتفت إليه، مث أعلمه مع أولئك الذين حوله، فقال

حلواري إىل التنور فجلس فيه وهو يتضرم نارا فكان عليه بردا وسالما، وما زال فيه حىت استيقظ أبو أمحد بن أيب ا
قوموا بنا إىل أمحد بن أيب احلواري، فإين أظنه قد ذهب إىل التنور فجلس فيه : سليمان من كالمه فقال ملن حوله

بو سليمان وأخرجه منه، رمحة اهللا عليهما ورضي إمتثاال ملا أمرته، فذهبوا فوجدوه جالسا فيه، فأخذ بيده الشيخ أ
من املنجنيق، فقد وقع يف حديث  -يعين إبراهيم عليه السالم  -وأما إلقاؤه : وقال شيخنا أبو املعايل* اهللا عنهما 

الرباء بن مالك يف وقعة مسيلمة الكذاب، وأن أصحاب مسيلمة انتهوا إىل حائط حفري فتحصنوا به وأغلقوا الباب، 
ضعوين على برش وأمحلوين على رؤوس الرماح مث ألقوين من أعالها داخل الباب، ففعلوا : ل الرباء بن مالكفقا

وقد ذكر ذلك مستقصى يف أيام الصديق : قلت* ذلك وألقوه عليهم فوقع وقام وقاتل املشركني، وقتل مسيلمة 
مائة ألف أو يزيدون، وكان ] من  [حني بعث خالد بن الوليد لقتال مسيلمة وبين حنيفة، وكانوا يف قريب 

خلصنا يا خالد، : املسلمون بضعة عشر ألفا، فلما التقوا جعل كثري من االعراب يفرون، فقال املهاجرون واالنصار
يا : فميزهم عنهم، وكان املهاجرون واالنصار قريبا من ألفني ومخسمائة، فصمموا احلملة يتدابرون ويقولون

سحر اليوم، فهزموهم بأذن اهللا وجلأوهم إىل حديقة هناك، وتسمى حديقة املوت، أصحاب سورة البقرة، بطل ال
ما ذكر من رفعه على  -وكان االكرب  -فتحصنوا هبا، فحصروهم فيها، ففعل الرباء بن مالك، أخو أنس بن مالك 

  االسنة فوق الرماح حىت متكن من أعلى
ل يقاتلهم وحده ويقاتلونه حىت متكن من فتح احلديقة سورها، مث ألقى نفسه عليهم وهنض سريعا إليهم، ومل يز

أي من مسرته  -ودخل املسلمون يكربون وانتهوا إىل قصر مسيلمة وهو واقف خارجه عند جدار كأنه مجل أزرق 
وهو الذي ينسب  -فابتدره وحشي بن حرب االسود، قاتل محزة، حبربته، وأبو دجانة مساك بن حرشة االنصاري  -

فسبقه وحشي فأرسل احلربة عليه من بعد فأنفذها منه، وجاء إليه أبو  -ا أبو املعايل بن الزملكاين إليه شيخنا هذ
إن عمر : واأمرياه، قتله العبد االسود، ويقال: دجانة فعاله بسيفه فقتله، لكن صرخت جارية من فوق القصر

وهذا ما ذكره شيخنا فيما * قبحه اهللا مسيلمة يوم قتل مائة وأربعني سنة، لعنه اهللا، فمن طال عمره وساء عمله 
  .يتعلق بإبراهيم اخلليل عليه السالم

فقد اختذ اهللا حممدا خليال : فإن إبراهيم اختص باخللة مع النبوة، قيل: فإن قيل: وأما احلافظ أبو نعيم فإنه قال
  .وحبيبا، واحلبيب ألطف من اخلليل

قال رسول اهللا : عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قالمث ساق من حديث شعبة عن أيب إسحاق بن أيب االحوص 
وقد رواه مسلم من * صلى اهللا عليه وسلم لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال، ولكن صاحبكم خليل اهللا 

 طريق شعبة والثوري عن أيب إسحاق، ومن طريق عبد اهللا بن مرة، وعبد اهللا بن أيب اهلديل، كلهم عن أيب االحوص،
  مسعت: عوف بن مالك اجلشيمي، قال

لو كنت متخذا خليال الختذت أبا بكر خليال، : عبد اهللا بن مسعود حيدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
هذا لفظ مسلم، ورواه أيضا منفردا به عن جندب بن عبد * ولكنه أخي وصاحيب، وقد اختذ اهللا صاحبكم خليال 

صل احلديث يف الصحيحني عن أيب سعيد، ويف إفراد البخاري عن ابن عباس وابن اهللا البجلي كما سأذكره، وأ
الزبري كما سقت ذلك يف فضائل الصديق رضي اهللا عنه، وقد أوردناه هنالك من رواية أنس والرباء وجابر وكعب 

مث إمنا رواه * هم أمجعني بن مالك وأيب احلسني بن العلى وأيب هريرة وأيب واقد الليثي وعائشة أم املؤمنني رضي اهللا عن



عهدي : أبو نعيم من حديث عبيد اهللا بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أيب أمامة عن كعب بن مالك أنه قال
  مل يكن نيب إال له خليل من أمته، وأن خليلي أبو بكر، وإن اهللا اختذ: نبيكم صلى اهللا عليه وسلم فسمعته يقول

قال رسول اهللا : ضعيف، ومن حديث حممد بن عجالن عن أبيه عن أيب هريرة قالوهذا االسناد * صاحبكم خليال 
وهو غريب من * وخليلي أبو بكر بن أيب قحافة، وخليل صاحبكم الرمحن : لكل نيب خليل: صلى اهللا عليه وسلم

ن بن هذا الوجه، ومن حديث عبد الوهاب بن الضحاك عن إمساعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرمح
إن اهللا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: جبري بن نفري، عن كثري بن مرة، عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص قال

* اختذين خليال كما اختذ إبراهيم خليال، ومنزيل ومنزل إبراهيم يف اجلنة جتاهني والعباس بيننا مؤمن بني خليلني 
حدثنا أبو بكر بن : وقال مسلم بن احلجاج يف صحيحه* نعيم رمحه اهللا  غريب ويف إسناده نظر، انتهى ما أورده أبو

حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد اهللا بن عمرو، حدثنا زيد بن أيب أنيسة عن : أيب شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، قاال
ليه وسلم قبل أن مسعت النيب صلى اهللا ع: عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن احلارث، حدثين جندب بن عبد اهللا قال

إين أبرأ إىل اهللا عز وجل أن يكون يل بينكم خليال فإن اهللا قد اختذين خليال كما اختذ اهللا : ميوت خبمس وهو يقول
إبراهيم خليال، ولو كنت متخذا من أميت خليال الختذت أبا بكر خليال، أال وإن من كان قبلكم يتخذون قبور 

وأما إختاذه حسينا خليال، فلم * خذوا القبور مساجد، إين أهناكم عن ذلك أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تت
حدثنا حيىي بن محزة احلضرمي وعثمان بن عالن : يتعرض السناده أبو نعيم، وقد قال هشام بن عمار يف كتابه املبعث

 أدرك يب االجل إن اهللا: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: حدثنا عروة بن رومي اللخمي: القرشي، قاال
: املرقوم وأخذين لقربه، وأحتضرين إحتضارا، فنحن اآلخرون، وحنن السابقون يوم القيامة، وأنا قائل قوال غري فخر

إبراهيم خليل اهللا، وموسى صفي اهللا، وأنا حبيب اهللا، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأن بيدي لواء احلمد، وأجارين 
وأما الفقيه أبو * هلككم بسنة، وأن يستبيحكم عدوكم، وأن ال جتمعوا على ضاللة اهللا عليكم من ثالث أن ال ي

اخلليل الذي يعبد ربه على الرغبة : ويقال: حممد عبد اهللا بن حامد فتكلم على مقام اخللة بكالم طويل إىل أن قال
أواه، واحلبيب الذي يعبد : من كثرة ما يقول]  ١١٤: التوبة) * [ إن إبراهيم الواه حليم: * (والرهبة، من قوله

  اخلليل الذي يكون معه إنتظار العطاء، واحلبيب الذي يكون معه إنتظار: ربه على الرؤية واحملبة، ويقال

وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات واالرض وليكون : * (اخلليل الذي يصل بالواسطة من قوله: اللقاء، ويقال
) فكان قاب قوسني أو أدىن: * (يب الذي يصل إليه من غري واسطة، من قولهواحلب]  ٧٥: االنعام) * [ من املوقنني

وقال اهللا ]  ٨٢: الشعراء) * [ الذي أطمع أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين: * (وقال اخلليل]  ٩: النجم* [ 
ختزين يوم وال : * (وقال اخلليل]  ٢: الفتح) * [ ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما تأخر: * (للحبيب حممد

وقال ]  ٨: التحرمي) * [ يوم ال خيزى اهللا النيب والذين آمنوا معه: * (وقال اهللا للنيب]  ٨٧: الشعراء) * [ يبعثون
يا أيها النيب : * (وقال اهللا حملمد]  ١٧٣: آل عمران) * [ حسيب اهللا ونعم الوكيل: * (اخلليل حني ألقي يف النار

) * [ إين ذاهب إىل ريب سيهدين: * (وقال اخلليل]  ٦٤: االنفال) * [ حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني
واجعل يل لسان : * (وقال اخلليل]  ٧: الضحى) * [ ووجدك ضاال فهدى: * (وقال اهللا حملمد]  ٩٩: الصافات

: * وقال اخلليل]  ٤: الشرح) * [ رفعنا لك ذكرك: * (وقال حملمد]  ٨٤: الشعراء) * [ صدق يف اآلخرين
إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل : * (وقال اهللا للحبيب]  ٣٥: إبراهيم) * [ واجنبين وبىن أن نعبد االصنام(

 ٨٥: الشعراء) * [ واجعلين من ورثة جنة النعيم: * (وقال اخلليل]  ٣٣: االحزاب) * [ البيت ويطهركم تطهريا
وذكر أشياء أخر، وسيأيت احلديث يف صحيح مسلم ] *  ١: رالكوث) * [ إنا أعطيناك الكوثر: * (وقال اهللا حملمد] 



إين سأقوم مقاما يوم القيامة يرغب إىل اخللق كلهم حىت : عن أيب بن كعب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ق فدل على أنه أفضل إذ هو حيتاج إليه يف ذلك املقام، ودل على أن إبراهيم أفضل اخلل* أبو هم إبراهيم اخلليل 

إن إبراهيم عليه السالم حجب عن : فإن قيل: مث قال أبو نعيم* بعده، ولو كان أحد أفضل من إبراهيم بعده لذكره 
فقد كان كذلك وحجب حممد صلى اهللا عليه وسلم عمن أرادوه خبمسة حجب، قال اهللا : منروذ حبجب ثالثة، قيل

فهذه ]  ٩: يس) * [ ا فأغشيناهم فهم ال يبصرونوجعلنا من بني أيديهم سدا ومن خلفهم سد: * (تعاىل يف أمره
  ) *وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبني الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا مستورا: * (ثالث، مث قال

وقد ذكر مثله * فهذه مخس حجب ]  ٨: يس) * [ فهي إىل االذقان فهم مقمحون: * (مث قال]  ٤٥: االسراء[ 
وهذا الذي قاله غريب، واحلجب اليت * د، وما أدري أيهما أخذ من اآلخر واهللا أعلم سواء الفقيه أبو حممد بن حام

ذكرها البراهيم عليه السالم ال أدري ما هي، كيف وقد ألقاه يف النار اليت جناه اهللا منها، وأما ما ذكره من احلجب 
 أهنم مصرفون عن احلق، ال يصل إليهم، إهنا مجيعها معنوية ال حسية، مبعىن: اليت استدل عليها هبذه اآليات، فقد قيل
وقالوا قلوبنا يف أكنة مما تدعونا إليه ويف آذاننا وقرو من بيننا وبينك : * (وال خيلص إىل قلوهبم، كما قال تعاىل

وقد حررنا ذلك يف التفسري، وقد ذكرنا يف السرية ويف التفسري أن أم مجيل امرأة أيب ]  ٥: فصلت) * [ حجاب
 -وهو احلجر الكبري  -ت السورة يف ذمها وذم زوجها، ودخوهلما النار، وخسارمها، جاءت بفهر هلب، ملا نزل

  لترجم النيب صلى اهللا عليه وسلم، فانتهت إىل أيب بكر وهو جالس عند النيب صلى اهللا عليه وسلم

: إنه هجاين، فقال: لتوماله ؟ فقا: أين صاحبك ؟ فقال: فلم تر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقالت اليب بكر
وكذلك * ودينه قلينا * مذمما أتينا : واهللا لئن رأيته الضربنه هبذا الفهر، مث رجعت وهي تقول: ما هجاك، فقالت

حجب ومنع أبا جهل حني هم أن يطأ برجله رأس النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجد، فرأى جدثا من نار وهوال 
مالك، وحيك ؟ فاخربهم مبا رأى، : القهقري وهو يتقي بيديه، فقالت له قريش عظيما وأجنحة املالئكة دونه، فرجع

وكذلك ملا خرج رسول اهللا صلى اهللا * وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم، لو أقدم الختطفته املالئكة عضوا عضوا 
ال خيرج، ومىت عاينوه عليه وسلم ليلة اهلجرة وقد أرصدوا على مدرجته وطريقه، وأرسلوا إىل بيته رجال حيرسونه لئ

: قتلوه، فأمر عليا فنام على فراشه، مث خرج عليهم وهم جلوس، فجعل يذر على رأس كل إنسان منهم ترابا ويقول
شاهت الوجوه، فلم يروه حىت صار هو وأبو بكر الصديق إىل غار ثور، كما بسطنا ذلك يف السرية، وكذلك ذكرنا 

يا رسول اهللا، لو نظر : هللا عليهم مكانه، ويف الصحيح أن أبا بكر قالأن العنكبوت سد على باب الغار ليعمي ا
؟ وقد قال بعض الشعراء يف ) ١(يا أبا بكر، ما ظنك بإثنني اهللا ثالثهما : أحدهم إىل موضع قدميه البصرنا، فقال

  :ذلك
بن جعشم روكان الفخار للعنكبوت وكذلك حجب ومنع من سراقة بن مالك * نسج داود ما محى صاحب الغا 

وذكر ابن حامد يف * حني اتبعهم، بسقوط قوائم فرسه يف االرض حىت أخذ منه أمانا كما تقدم بسطه يف اهلجرة 
كتابه يف مقابلة إضجاع إبراهيم عليه السالم ولده للذبح مستسلما المر اهللا تعاىل، ببذل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

العدو ما نالوا، من هشم رأسه، وكسر ثنيته اليمىن السفلى، كما وسلم نفسه للقتل يوم أحد وغريه حىت نال منه 
كان إبراهيم عليه السالم ألقاه قومه يف النار فجعلها اهللا بردا وسالما، : قالوا: مث قال* تقدم بسط ذلك يف السرية 

فصري ذلك السم يف وقد أويت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثله، وذلك أنه ملا نزل خبيرب مسته اخليربية، : قلنا
وقد تقدم احلديث : قلت* جوفه بردا وسالما إىل منتهى أجله، والسم عرق إذ ال يستقر يف اجلوف كما حترق النار 

بذلك يف فتح خيرب، ويؤيد ما قاله أن بشر بن الرباء بن معرور مات سريعا من تلك الشاة املسمومة، وأخرب ذراعها 



أودع فيه من السم، وكان قد هنش منه هنشة، وكان السم فيه أكثر، الهنم كانوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا 
يفهمون أنه صلى اهللا عليه وسلم حيب الذراع، فلم يضره السم الذي حصل يف باطنه بإذن اهللا عز وجل، حىت 

، صلى اهللا انقضى أجله صلى اهللا عليه وسلم، فذكر أنه وجد حينئذ من أمل ذلك السم الذي كان يف تلك االكلة
وقد ذكرنا يف ترمجة خالد بن الوليد املخزومي، فاتح بالد الشام، أنه أيت بسم فحثاه حبضرة االعداء * عليه وسلم 

فإن إبراهيم خصم منروذ بربهان نبوته : فإن قيل: مث قال أبو نعيم* لريهبهم بذلك، فلم ير بأسا، رضي اهللا عنه 
  :فبهته، قال اهللا تعاىل
__________  

  .أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة )١(
وأخرجه الترمذي يف التفسري حديث ) ٤٥(ويف مناقب االنصار باب ) ٨/  ٧(فتح الباري ) ٣٦٥٣(احلديث 

  ).٤/  ١(واالمام أمحد يف املسند ) ٢٧٨/  ٥(ص ) ٣٠٩٦(

عث، أيب بن خلف، حممد صلى اهللا عليه وسلم أتاه الكذاب بالب: قيل]  ٢٥٨: البقرة) * [ فبهت الذي كفر* (
قل * (فأنزل اهللا تعاىل الربهان الساطع ]  ٧٨: يس) * [ من حيىي العظام وهي رميم: * (بعظم بال ففركه وقال

وهذا : قلت* فانصرف مبهوتا بربهان نبوته ]  ٧٩: يس) * [ حيييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم
  الذي خلق اخللقأقطع للحجة، وهو إستدالله للمعاد بالبداءة، ف

أو ليس الذي خلق السموات واالرض بقادر على : * (بعد أن مل يكونوا شيئا مذكورا، قادر على إعادهتم كما قال
: * أي يعيدهم كما بدأهم كما قال يف اآلية االخرى]  ٨١: يس) * [ أن خيلق مثلهم بلى وهو اخلالق العليم

) * [ وهو الذي يبدأ اخللق مث يعيده وهو أهون عليه: * (وقال ] ٣٣: االحقاف) * [ بقادر على أن حيىي املوتى(
هذا وأمر املعاد نظري ال فطري ضروري يف قول االكثرين، فأما الذي حاج إبراهيم يف ربه فإنه معاند ]  ٢٧: الروم

 مكابر، فإن وجود الصانع مذكور يف الفطر، وكل واحد مفطور على ذلك، إال من تغريت فطرته، فيصري نظريا
عنده، وبعض املتكلمني جيعل وجود الصانع من باب النظر ال الضروريات، وعلى كل تقدير فدعواه أنه هو الذي 

حيىي املوتى، ال يقبله عقل وال مسع، وكل واحد يكذبه بعقله يف ذلك، وهلذا ألزمه إبراهيم باالتيان بالشمس من 
وكان ينبغي أن ]  ٢٥٨: البقرة) * [ القوم الظاملنيفبهت الذي كفر واهللا ال يهدي * (املغرب إن كان كما أدعى 

يذكر مع هذا أن اهللا تعاىل سلط حممدا على هذا املعاند ملا بارز النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد، فقتله بيده 
كان واهللا أن يب ملا لو : وحيك مالك ؟ فقال: الكرمية، طعنه حبربة فأصاب ترقوته فتردى عن فرسه مرارا، فقالوا له

وكان هذا لعنه اهللا أعد فرسا وحربة  -بل أنا أقتله ؟ واهللا لو بصق علي لقتلين : أمل يقل: بأهل ذي اجملاز ملاتوا أمجعني
مث قال أبو * فكان كذلك يوم أحد،  -بل أنا أقتله إن شاء اهللا : ليقتل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

فإن حممدا صلى اهللا عليه وسلم كسر : لسالم كسر أصنام قومه غضبا هللا، قيلفإن إبراهيم عليه ا: فإن قيل: نعيم
ثلثمائة وستني صنما، قد ألزمها الشيطان بالرصاص والنحاس، فكان كلما دنا منها مبخصرته هتوي من غري أن 

ا، مث أمر فتساقط لوجوهه]  ٨١: االسراء) * [ جاء احلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا: * (ميسها، ويقول
هبن فأخرجن إىل امليل، وهذا أظهر وأجلى من الذي قبله، وقد ذكرنا هذا يف أول دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

وقد ذكر غري واحد من علماء السري أن * مكة عام الفتح بأسانيده وطرقه من الصحاح وغريها، مبا فيه كفاية 
وأقوى يف املعجز من مباشرة كسرها، وقد تقدم أن نار فارس اليت االصنام تساقطت أيضا ملولده الكرمي، وهذا أبلغ 

كانوا يعبدوهنا مخدت أيضا ليلتئذ، ومل ختمد قبل ذلك بألف عام، وأنه سقط من شرفات قصر كسرى أربع عشر 



  شرفة، مؤذنة بزوال
ف سنة، وأما إحياء دولتهم بعد هالك أربعة عشر من ملوكهم يف أقصر مدة، وكان هلم يف امللك قريب من ثالثة آال

الطيور االربعة البراهيم عليه السالم، فلم يذكره أبو نعيم وال أبن حامد، وسيأيت يف إحياء املوتى على يد عيسى 
عليه السالم ما وقع من املعجزات احملمدية من هذا النمط ما هو مثل ذلك كما سيأيت التنبه عليه إذا انتهينا إليه، من 

  ه، وحننيإحياء أموات بدعوات أمت

وكذلك نرى : * (وأما قوله تعاىل* اجلذع، وتسليم احلجر والشجر واملدر عليه، وتكليم الذراع له وغري ذلك 
: * واآليات بعدها، فقد قال اهللا تعاىل]  ٧٥: االنعام) * [ إبراهيم ملكوت السموات واالرض وليكون من املوقنني

إىل املسجد االقصى الذي باركنا حوله، لنريه من آياتنا إنه هو سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام (
وقد ذكر ذلك ابن حامد فيما وقفت عليه بعد، وقد ذكرنا يف أحاديث االسراء ]  ١: االسراء) * [ السميع البصري

مكة إىل  من كتابنا هذا، ومن التفسري ما شاهده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به من اآليات فيما بني
بيت املقدس، وفيما بني ذلك إىل مساء الدنيا، مث عاين من اآليات يف السموات السبع وما فوق ذلك، وسدرة 
وقد  -املنتهى، وجنة املأوى، والنار اليت هي بئس املصري واملثوى، وقال عليه أفضل الصالة والسالم يف حديث املنام 

وذكر ابن حامد يف مقابلة أبتالء اهللا * يل كل شئ يل وعرفت فتجلى  -رواه أمحد والترمذي وصححه، وغريمها 
يعقوب عليه السالم بفقده ولده يوسف عليه السالم وصربه واستعانته ربه عز وجل، موت إبراهيم بن رسول اهللا 

تدمع العني وحيزن القلب، وال نقول إال ما يرضي ربنا، وإنا بك يا : صلى اهللا عليه وسلم، وصربه عليه، وقوله
رقية، وأم كلثوم، وزينب، وقتل عمه احلمزة، أسد اهللا وأسد : وقد مات بناته الثالثة: قلت* إبراهيم حملزونون 

وذكر يف مقابلة حسن يوسف عليه السالم ما ذكر من مجال رسول اهللا صلى * رسوله يوم أحد، فصرب واحتسب 
ا، كما تقدم يف مشائله من االحاديث الدالة على اهللا عليه وسلم، ومهابته وحالوته شكال ونفعا وهديا، ودال، ومين

وذكر يف مقابلة ما ابتلى به يوسف عليه * لو رأيته لرأيت الشمس طالعة : ذلك، كما قالت الربيع بنت مسعود
  السالم من الفرقة والغربة، هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مكة إىل املدينة، ومفارقته وطنه وأهله

: * القول فيما أويت موسى عليه السالم من اآليات وأعظمهن تسع آيات كما قال تعاىل* كانوا هبا  وأصحابه الذين
وقد شرحناها يف التفسري، وحكينا قول السلف فيها، ]  ١٠١: االسراء) * [ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات(

واليد، إذا أدخل يده يف جيب درعه  وإختالفهم فيها، وأن اجلمهور على أهنا هي العصا يف إنقالهبا حية تسعى،
أخرجها تضئ كقطعة قمر يتالال إضاءة، ودعاؤه على قوم فرعون حني كذبوه فأرسل عليهم الطوفان واجلراد 

والقمل والضفادع والدم، آيات مفصالت، كما بسطنا ذلك يف التفسري، وكذلك أخذهم اهللا بالسنني، وهي نقص 
باملوت الذريع وهو نقص االنفس، وهو الطوفان يف قول، ومنها فلق البحر وباجلدب وهو نقص الثمار، و: احلبوب

الجناء بين إسرائيل وإغراق آل فرعون، ومنها تضليل بين إسرائيل يف التيه، وإنزال املن والسلوى عليهم واستسقاؤه 
صاه خيرج من كل هلم، فجعل اهللا ماءهم خيرج من حجر حيمل معهم على دابة، له أربعة وجوه، إذا ضربه موسى بع

وجه ثالثة أعني لكل سبط عني، مث يضربه فينقلع، إىل غري ذلك من اآليات الباهرات، كما بسطنا ذلك يف التفسري، 
  ويف قصة موسى عليه السالم من كتابنا هذا يف قصص االنبياء منه، وهللا احلمد

أما العصا فقال شيخنا العالمة ابن * قرة كل من عبد العجل أماهتم مث أحياهم اهللا تعاىل، وقصة الب: واملنة، وقيل
وأما حياة عصا موسى، فقد سبح احلصا يف كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو مجاد، واحلديث يف : الزملكاين



ذلك صحيح، وهذا احلديث مشهور عن الزهري عن رجل عن أيب ذر، وقد قدمنا ذلك مبسوطا يف دالئل النبوة مبا 
إهنن سبحن يف كف أيب بكر مث عمر مث عثمان، كما سبحن يف كف رسول اهللا صلى اهللا : لأغىن عن إعادته، وقي

كان بيد أيب : وقد روى احلافظ بسنده إىل بكر بن حبيش عن رجل مساه قال* عليه وسلم، فقال هذه خالفة النبوة 
التفت على ذراعه وهي فاستدارت السبحة ف: فنام والسبحة يف يده، قال: مسلم اخلوالين سبحة يسبح هبا، قال

  هلم يا أم مسلم وانظري إىل أعجب: سبحانك يا منبت النبات، ويا دائم الثبات، فقال: تقول
وأصح من هذا كله وأصرح * فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح فلما جلست سكتت : االعاجيب، قال

وكذلك قد سلمت : قال شيخنا* ) ١(كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل : حديث البخاري عن ابن مسعود قال
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إين العرف : وهذا قد رواه مسلم عن جابر بن مسرة قال: عليه االحجار، قلت

: هو احلجر االسود، وقال الترمذي: قال بعضهم) * ٢(حجرا كان يسلم علي مبكة قبل أن أبعث، إين العرفه اآلن 
حدثنا الوليد بن أيب ثور عن السدي عن عباد بن يزيد عن علي بن أيب طالب رضي حدثنا عباد بن يعقوب الكويف، 

: كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة يف بعض نواحيها، فما استقبله جبل وال شجر إال قال: اهللا عنه قال
  .غريب: ، مث قال)٣(السالم عليك يا رسول اهللا 

خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا : عن أيب عمارة احليواين عن علي قالورواه أبو نعيم يف الدالئل من حديث السدي 
وأقبلت : السالم عليك يا رسول اهللا، قال: عليه وسلم فجعل ال مير حبجر وال شجر وال مدر وال شئ إال قال

 وكال* الشجرة عليه بدعائه، وذكر إجتماع تينك الشجرتني لقضاء حاجته من ورائهما مث رجوعهما إىل منابتهما 
إنقادا : احلديثني يف الصحيح، ولكن ال يلزم من ذلك حلول حياة فيهما، إذ يكونان ساقهما سائق، ولكن يف قوله

وأمر عذقا من : علي بإذن اهللا، ما يدل على حصول شعور منهما ملخاطبته، وال سيما مع إمتثاهلما ما أمرمها به، قال
أتشهد أين رسول اهللا ؟ فشهد بذلك ثالثا مث عاد إىل : ه فقالخنلة أن ينزل فنزل يبقر يف االرض حىت وقف بني يدي

مكانه، وهذا أليق وأظهر يف املطابقة من الذي قبله، ولكن هذا السياق فيه غرابة، والذي رواه االمام أمحد وصححه 
  الترمذي، ورواه البيهقي والبخاري يف التاريخ من رواية أيب

__________  
  ).٥٨٧/  ٦(عالمات النبوة يف االسالم فتح الباري  -ب أخرجه البخاري يف املناق) ١(

  ).٥٩٧/  ٥(ص ) ٣٦٣٣(وأخرجه الترمذي يف املناقب ح 
  .حسن صحيح: وقال

والدارمي يف ) ٥٩٣/  ٥(وأخرجه الترمذي يف املناقب ) ١٧٨٢(ص ) ٢(أخرجه مسلم يف الفضائل ح ) ٢(
  ).٨٩/  ٥(املقدمة، واالمام أمحد يف مسنده 

وفيه عباد بن  ١٥٣/  ٢ورواه البيهقي يف الدالئل ) ٥٩٣/  ٥(ص ) ٣٢٢٦(لترمذي يف املناقب ح أخرجه ا) ٣(
  ...عبد اهللا عن علي

جاء أعرايب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال، مب أعرف أنك : ظبيان حصني بن املنذر عن ابن عباس قال
فدعا العذق : نعم، قال: لة أتشهد أين رسول اهللا ؟ قالأرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه النخ: رسول اهللا ؟ قال

: فجعل العذق ينزل من النخلة حىت سقط يف االرض فجعل ينقز حىت أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال له
هذا لفظ البيهقي، وهو ظاهر يف أن الذي ) * ١(أشهد أنك رسول اهللا، وآمن به : ارجع، فرجع إىل مكانه، فقال

الرسالة هو االعرايب، وكان رجال من بين عامر، ولكن يف رواية البيهقي من طريق االعمش عن سامل بن أيب شهد ب



ما هذا الذي يقول أصحابك ؟ قال : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: اجلعد عن ابن عباس قال
نعم، فدعا غصنا منها فأقبل : يك آية ؟ قالهل أن أر: وحول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعذاق وشجر، فقال

فرجع العامري وهو يقول، يا آل : خيد االرض حىت وقف بني يديه وجعل يسجد ويرفع رأسه، مث أمره فرجع، قال
وتقدم فيما رواه احلاكم يف مستدركه متفردا به عن ابن ) * ٢(واهللا ال أكذبه بشئ يقوله أبدا : عامر بن صعصعة

هذه : هل من شاهد على ما تقول ؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم دعا رجال إىل االسالم فقالعمر أن رسول اهللا 
الشجرة، فدعاها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي على شاطئ الوادي فأقبلت ختد االرض خدا فقامت بني يديه 

إن يتبعوين أتيتك : قومه وقال فاستشهدها ثالثا فشهدت أنه كما قال، مث إهنا رجعت إىل منبتها ورجع االعرايب إىل
وأما حنني اجلذع الذي كان خيطب إليه النيب صلى اهللا عليه وسلم، : قال) * ٣(هبم وإال رجعت إليك وكنت معك 

فعمل له املنرب، فلما رقي عليه وخطب حن اجلذع إليه حنني العشار والناس يسمعون مبشهد اخللق يوم اجلمعة، ومل 
ه النيب صلى اهللا عليه وسلم فأعتنقه وسكنه وخريه بني أن يرجع غصنا طريا أو يغرس يف يزل يئن وحين حىت نزل إلي

فهو حديث مشهور معروف، قد رواه من * اجلنة يأكل منه أولياء اهللا، فأختار الغرس يف اجلنة وسكن عند ذلك 
ع كما قال، فإنه قد روى الصحابة عدد كثري متواتر، وكان حبضور اخلالئق، وهذا الذي ذكره من تواتر حنني اجلذ

هذا احلديث مجاعة من الصحابة، وعنهم أعداد من التابعني، مث من بعدهم آخرون عنهم ال ميكن تواطؤهم على 
  الكذب فهو مقطوع به يف اجلملة، وأما ختيري اجلذع كما ذكره

يف مسند أمحد، وسنن  شيخنا فليس مبتواتر، بل وال يصح إسناده، وقد أوردته يف الدالئل عن أيب بن كعب، وذكر
ابن ماجه، وعن أنس من مخس طرق إليه، صحح الترمذي إحداها، وروى ابن ماجه أخرى، وأمحد ثالثة، والبزار 

  .رابعة، وأبو نعيم خامسة
  .وعن جابر بن عبد اهللا يف صحيح البخاري

  من طريقني عنه، والبزار من ثالثة ورابعة، وأمحد من خامسة وسادسة، وهذه
__________  

والبخاري يف التاريخ عن حممد بن سعيد، والترمذي يف املناقب ح  ١٥/  ٦أخرجه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .هذا حديث غريب صحيح: وقال أبو عيسى ٥٩٤/  ٥ص ) ٣٦٢٨(

  .هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: وقال ٦٢٠/  ٢ورواه احلاكم يف املستدرك 
  .١٧/  ٦دالئل البيهقي ) ٢(
  ).٦٢٠/  ٢(رواه احلاكم يف املستدرك من طريق أيب حيان عن عطاء عن ابن عمر ) ٣(

على شرط مسلم، وعن سهل بن سعد يف مصنف ابن أيب شيبة على شرط الصحيحني، وعن ابن عباس يف مسند 
أمحد وسنن ابن ماجه بأسناد على شرط مسلم، وعن ابن عمر يف صحيح البخاري، ورواه أمحد من وجه آخر عن 

ن عمر، وعن أيب سعيد يف مسند عبد بن محيد بأسناد على شرط مسلم، وقد رواه أبو يعلى املوصلي من وجه آخر اب
عنه، وعن عائشة رواه احلافظ أبو نعيم من طريق علي بن أمحد اخلوارزمي، عن قبيصة بن حبان بن علي، عن صاحل 

وفيه أنه خريه بني الدنيا واآلخرة فاختار اجلذع  بن حبان، عن عبد اهللا بن بريدة عن عائشة، فذكر احلديث بطوله،
اآلخرة وغار حىت ذهب فلم يعرف، وهذا غريب إسنادا ومتنا، وعن أم سلمة رواه أبو نعيم بأسناد جيد، وقدمت 

االحاديث ببسط أسانيدها وحترير ألفاظها وغررها مبا فيه كفاية عن إعادته ههنا، ومن تدبرها حصل له القطع بذلك 
وهو حديث مشهور متواتر خرجه : قال القاضي عياض بن موسى السبيت املالكي يف كتابه الشفا* مد واملنة وهللا احل



  .أهل الصحيح
ورواه من الصحابة بضعة عشر، منهم أيب وأنس وبريدة وسهل بن سعد، وابن عباس، وابن عمر واملطلب بن أيب 

  فهذه مجادات: خناوداعة وأبو سعيد وأم سلمة رضي اهللا عنهم أمجعني، قال شي
وسنشري إىل هذا عند ذكر معجزات : قلت* ونباتات وقد حنت وتكلمت، ويف ذلك ما يقابل إنقالب العصا حية 

عيسى عليه السالم يف إحيائه املوتى بأذن اهللا تعاىل يف ذلك كما رواه البيهقي عن احلاكم عن أيب أمحد بن أيب احلسن 
ما أعطى اهللا نبيا ما أعطى حممدا : قال يل الشافعي: ن عمرو بن سوار قالعن عبد الرمحن بن أيب حامت عن أبيه ع

أعطى حممد اجلذع الذي كان خيطب إىل جنبه حىت : أعطى عيسى إحياء املوتى، فقال: صلى اهللا عليه وسلم، فقلت
شافعي رمحه وهذا إسناد صحيح إىل ال* هئ له املنرب، فلما هئ له حن اجلذع حىت مسع صوته، فهذا أكرب من ذلك 

اهللا، وهو مما كنت أمسع شيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي رمحه اهللا يذكره عن الشافعي رمحه اهللا وأكرم مثواه، وإمنا 
فهذا أكرب من ذلك الن اجلذع ليس حمال للحياة ومع هذا حصل له شعور ووجد ملا حتول عنه إىل املنرب فأن : قال

: هللا صلى اهللا عليه وسلم فاحتضنه وسكنه حىت سكن، قال احلسن البصريوحن حنني العشار حىت نزل إليه رسول ا
فهذا اجلذع حن إليه، فأهنم أحق أن حينوا إليه، وأما عود احلياة إىل جسد كانت فيه بأذن اهللا فعظيم، وهذا أعجب 

وقد ) تنبيه(العاملني وأعظم من إجياد حياة وشعور يف حمل ليس مألوفا لذلك مل تكن فيه قبل بالكلية فسبحان اهللا رب 
كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لواء حيمل معه يف احلرب خيفق يف قلوب أعدائه مسرية شهر بني يديه، وكانت 

له عنزة حتمل بني يديه فإذا أراد الصالة إىل غري جدار وال حائل ركزت بني يديه، وكان له قضيب يتوكأ عليه إذا 
يا عبد املسيح، إذا أكثرت التالوة، وظهر :  قوله البن أخيه عبد املسيح بن نفيلةمشى، وهو الذي عرب عنه سطيح يف

صاحب اهلراوة وغاضت حبرية ساوه، فليست الشام لسطيح شاما، وهلذا كان ذكر هذه االشياء عند إحياء عصا 
  إهنا وإنموسى وجعلها حية أليق، إذ هي مساوية لذلك، وهذه متعددة يف حمال متفرقة خبالف عصا موسى ف

مث ننبه على ذلك عند ذكر إحياء املوتى على يد عيسى الن هذه * تعدد جعلها حية، فهي ذات واحدة واهللا أعلم 
وأما أن اهللا كلم موسى تكليما، فقد تقدم حصول الكالم للنيب صلى اهللا : أعجب وأكرب وأظهر وأعلم، قال شيخنا

  ا أورده فيما يتعلق مبعجزاتهذ* عليه وسلم ليلة االسراء مع الرؤية وهو أبلغ 
فنوديت يا حممد قد كلفت فريضتني وخففت عن عبادي، وسياق بقية : موسى عليه السالم ليلة االسراء فيشهد له

القصة يرشد إىل ذلك، وقد حكى بعض العلماء االمجاع على ذلك، لكن رأيت يف كالم القاضي عياض نقل خالف 
الف مشهور بني اخللف والسلف، ونصرها من االئمة أبو بكر حممد بن إسحاق وأما الرؤية ففيها خ* فيه واهللا أعلم 

بن خزمية املشهور بأمام االئمة، واختار ذلك القاضي عياض والشيخ حمي الدين النووي، وجاء عن ابن عباس 
رنا تصديق الرؤية، وجاء عنه تفنيدها، وكالمها يف صحيح مسلم، ويف الصحيحني عن عائشة إنكار ذلك، وقد ذك
يف االسراء عن ابن مسعود وأيب هريرة وأيب ذر وعائشة رضي اهللا عنهم أن املرئي يف املرتني املذكورتني يف أول 

يا رسول اهللا هل رأيت ربك ؟ : قلت: سورة النجم، إمنا هو جربيل عليه السالم، ويف صحيح مسلم عن أيب ذر قال
دم بسط ذلك يف االسراء يف السرية ويف التفسري يف أول سورة وقد تق* رأيت نورا : نورا يل أراه، ويف رواية: فقال

وأيضا فإن اهللا * بين إسرائيل، وهذا الذي ذكره شيخنا فيما يتعلق باملعجزات املوسوية عليه أفضل الصالة والسالم 
هو باملال تعاىل كلم موسى وهو بطور سينا، وسأل الرؤية فمنعها، وكلم حممدا صلى اهللا عليه وسلم ليلة االسراء و

االعلى حني رفع ملستوى مسع فيه صريف االقالم، وحصلت له الرؤية يف قول طائفة كبرية من علماء السلف 
: * قال اهللا تعاىل ملوسى: مث رأيت ابن حامد قد طرق هذا يف كتابه وأجاد وأفاد وقال ابن حامد* واخللف واهللا أعلم 



قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم * (مد وقال حمل]  ٣٩: طه) * [ وألقيت عليك حمبة مىن(
وأما اليد اليت جعلها اهللا برهانا وحجة ملوسى على فرعون ] *  ٣١: آل عمران) * [ ذنوبكم واهللا غفور رحيم

أدخل يدك يف جيبك خترج بيضاء من غري سوء فذانك : * (وقومه كما قال تعاىل بعد ذكر صريورة العصا حية
آية أخرى لنريك من آياتنا : * (وقال يف سورة طه]  ٣٢: القصص) * [ نان من ربك إىل فرعون وملئهبرها

فقد أعطى اهللا حممدا انشقاق القمر بإشارته إليه فرقتني، فرقة من وراء جبل حراء، وأخرى ]  ٢٣: طه) * [ الكربى
اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية : * (أمامه، كما تقدم بيان ذلك باالحاديث املتواترة مع قوله تعاىل

  وال شك أن هذا أجل وأعظم]  ٢ - ١: القمر) * [ يعرضوا ويقولوا سحر مستمر
وكان : وقد قال كعب بن مالك يف حديثه الطويل يف قصة توبته* وأهبر يف املعجزات وأعم وأظهر وأبلغ من ذلك 

: وقال ابن حامد* أنه فلقة قمر، وذلك يف صحيح البخاري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا سر استنار وجهه ك
فقد أعطي حممد صلى اهللا عليه وسلم ما هو أفضل من ذلك نورا : فإن موسى أعطي اليد البيضاء، قلنا هلم: قالوا

كان يضئ عن ميينه حيث ما جلس، وعن يساره حيث ما جلس وقام، يراه الناس كلهم، وقد بقي ذلك النور إىل 
  اعة، أال ترى أنه يرى النور الساطع من قربه صلى اهللا عليه وسلمقيام الس

من مسرية يوم وليلة ؟ هذا لفظه، وهذا الذي ذكره من هذا النور غريب جدا، وقد ذكرنا يف السرية عند إسالم 
ه الطفيل بن عمرو الدوسي أنه طلب من النيب صلى اهللا عليه وسلم آية تكون له عونا على إسالم قومه من بيت

اللهم يف غري هذا املوضع فإهنم يظنونه مثله، فتحول النور إىل طرف : هناك، فسطع نور بني عينيه كاملصباح، فقال
سوطه فجعلوا ينظرون إليه كاملصباح فهداهم اهللا على يديه بربكة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبدعائه هلم يف 

وذكر أيضا حديث أسيد بن حضري وعباد * ذو النور لذلك : لاللهم اهد دوسا، وآت هبم، وكان يقال للطفي: قوله
بن بشر يف خروجهما من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة مظلمة فأضاء هلما طرف عصا أحدمها، فلما افترقا 

وقال أبو زرعة الرازي يف كتاب دالئل * أضاء لكل واحد منهما طرف عصاه، وذلك يف صحيح البخاري وغريه 
حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا محاد بن سلمة، عن ثابت بن أنس بن مالك أن عباد بن بشر وأسيد بن : النبوة

حضري خرجا من عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ليلة ظلماء حندس فأضاءت عصا أحدمها مثل السراج وجعال 
إبراهيم بن محزة بن حممد بن محزة  مث روى عن* ميشيان بضوئها، فلما تفرقا إىل منزهلما أضاءت عصا ذا وعصا ذا 

بن مصعب بن الزبري بن العوام، وعن يعقوب بن محيد املدين، كالمها عن سفيان بن محزة بن يزيد االسلمي، عن 
سرنا يف سفر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : كثري بن زيد، عن حممد بن محزة بن عمرو االسلمي عن أبيه قال

وروى * ضاءت أصابعي حىت مجعوا عليها ظهرهم وما هلك منهم، وإن أصابعي لتستنري يف ليلة ظلماء دمحسة فأ
حدثنا عبد االعلى بن حممد البكري، حدثنا جعفر بن سليمان البصري، حدثنا أبو التياح : هشام بن عمار يف البعث

  :الضبعي قال
ذات ليلة وهو على فرسه حىت إذا كان كان مطرف بن عبد اهللا يبدر فيدخل كل مجعة فرمبا نور له يف سوطه، فأدجل 

: هذا مطرف يأيت اجلمعة، فقلت هلم: فرأيت صاحب كل قرب جالسا على قربه، فقال: عند املقابر هدم به، قال
رب : يقول: وما يقول فيه الطري ؟ قالوا: نعم، ونعلم ما يقول فيه الطري، قلت: وتعلمون عندكم يوم اجلمعة ؟ قالوا

وأما دعاؤه عليه السالم بالطرفان، وهو املوت الذريع يف قول، وما بعده من اآليات والقحط * سلم سلم قوم صاحل 
: واجلدب، فإمنا كان ذلك لعلهم يرجعون إىل متابعته ويقلعون عن خمالفته، فما زادهم إال طغيانا كبريا، قال اهللا تعاىل

وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا * لهم يرجعون وما نرينهم من آية إال هي أكرب من أختها وأخذناهم بالعذاب لع* (



وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا هبا فما ] * * ( ٤٩ - ٤٨: الزخرف) * [ ربك مبا عهد عندك إننا ملهتدون
فأرسلنا عليهم الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصالت فاستكربوا وكانوا قوما * حنن لك مبؤمنني 

وملا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك مبا عهد عنك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك  *جمرمني 
فانتقمنا منهم فأغرقناهم يف * فلما كشفنا عنهم الرجز إىل أجل هم بالغوه إذا ينكثون * ولنرسلن معك بين إسرائيل 

وقد دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه ]  ١٣٦ - ١٣٢: االعراف) * [ أليم بأهنم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني
  وسلم على قريش حني متادوا على خمالفته بسبع كسبع يوسف فقحطوا حىت أكلوا كل

  .شئ، وكان أحدهم يرى بينه وبني السماء مثل الدخان من اجلوع
ذلك كما رواه ب]  ١٠: الدخان) * [ فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبني: * (وقد فسر ابن مسعود قوله تعاىل

البخاري عنه يف غري ما موضع من صحيحه، مث توسلوا إليه، صلوات اهللا وسالمه عليه، بقرابتهم منه مع أنه بعث 
وأما فلق * بالرمحة والرأفة، فدعا هلم فأقلع عنهم ورفع عنهم العذاب، وأحيوا بعد ما كانوا أشرفوا على اهللكة 

أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل  -حيث تراءى اجلمعان  -تعاىل البحر ملوسى عليه السالم حني أمره اهللا 
فرق كالطود العظيم، فإنه معجزة عظيمة باهرة، وحجة قاطعة قاهرة، وقد بسطنا ذلك يف التفسري ويف قصص 

  االنبياء من كتابنا هذا، ويف إشارته صلى اهللا عليه وسلم بيده
 وفق ما سأله قريش، وهم معه جلوس يف ليلة البدر، أعظم آية، وأمين الكرمية إىل قمر السماء فانشق القمر فلقتني

داللة وأوضح حجة وأهبر برهان على نبوته وجاهه عند اهللا تعاىل، ومل ينقل معجزة عن نيب من االنبياء من اآليات 
ذا أعظم من احلسيات أعظم من هذا، كما قررنا ذلك بأدلته من الكتاب والسنة، يف التفسري يف أول البعثة، وه

حبس الشمس قليال ليوشع بن نون حىت متكن من الفتح ليلة السبت، كما سيأيت يف تقرير ذلك مع ما يناسب ذكره 
عنده، وقد تقدم من سرية العالء بن احلضرمي، وأيب عبيد الثقفي وأيب مسلم اخلوالين، وسري اجليوش اليت كانت 

ة تقذف اخلشب من شدة جريها، وتقدم تقرير أن هذا أعجب معهم على تيار املاء ومنها دجلة وهي جارية عجاج
فإن موسى عليه السالم ضرب بعصاه : فإن قالوا: وقال ابن حامد* من فلق البحر ملوسى من عدة وجوه واهللا أعلم 

فقد أويت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثلها، قال علي : البحر فانفلق فكان ذلك آية ملوسى عليه السالم، قلنا
يا رسول اهللا : ملا خرجنا إىل خيرب فإذا حنن بواد سحت وقدرناه فإذا هو أربع عشرة قامة، فقالوا: رضي اهللا عنه

  .إنا ملدركون: العدو من ورائنا والوادي من أمامنا، كما قال أصحاب موسى
، فكان ذلك فتحا، فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعربت اخليل ال تبدي حوافرها واالبل ال تبدي أخفافها

* وهذا الذي ذكره بال إسناد وال أعرفه يف شئ من الكتب املعتمدة بإسناد صحيح وال حسن بل ضعيف فاهللا أعلم 
وإما تظليله بالغمام يف التيه، فقد تقدم ذكر حديث الغمامة اليت رآها حبريا تظله من بني أصحابه، وهو ابن اثنيت 

ادم إىل الشام يف جتارة، وهذا أهبر من جهة أنه كان وهو قبل أن يوحى عشرة سنة، صحبة عمه أيب طالب وهو ق
إليه، وكانت الغمامة تظلله وحده من بني أصحابه، فهذا أشد يف االعتناء، وأظهر من غمام بين إسرائيل وغريهم، 

ئل حني سئل النيب وأيضا فإن املقصود من تظليل الغمام إمنا كان الحتياجهم إليه من شدة احلر، وقد ذكرنا يف الدال
اللهم اسقنا، : صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو هلم ليسقوا ملا هم عليه من اجلوع واجلهد والقحط، فرفع يديه وقال

وال واهللا ما نرى يف السماء من سحاب وال قزعة، وما بيننا وبني سلع من بيت : اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، قال أنس
فال واهللا ما : مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت مث أمطرت، قال أنس وال دار، فأنشأت من ورائه سحابة

  ، وملا)١(رأينا الشمس سبتنا 



__________  
  .ستا: ويف رواية) ١(

اللهم حوالينا وال علينا، فما جعل يشري بيديه إىل ناحية إال احناز السحاب : سألوه أن يستصحي هلم رفع يده وقال
فهذا تظليل عام حمتاج إليه، آكد من احلاجة إىل * مثل االكليل ميطر ما حوهلا وال متطر إليها حىت صارت املدينة 

وأما إنزال املن * ذلك، وهو أنفع منه والتصرف فيه وهو يشري أبلغ يف املعجز وأظهر يف االعتناء واهللا أعلم 
ما موطن كما تقدم بيانه يف والسلوى عليهم فقد كثر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الطعام والشراب يف غري 

دالئل النبوة من إطعام اجلم الغفري من الشئ اليسري، كما أطعم يوم اخلندق من شويهة جابر بن عبد اهللا وصاعه 
وأطعم من حفنة قوما من الناس * الشعري، أزيد من ألف نفس جائعة صلوات اهللا وسالمه عليه دائما إىل يوم الدين 

وقد ذكر أبو نعيم وابن حامد أيضا ههنا أن * غري ذلك من هذا القبيل مما يطول ذكره وكانت متد من السماء، إىل 
املراد باملن والسلوى إمنا هو رزق رزقوه من غري كد منهم وال تعب، مث أورد يف مقابلته حديث حتليل املغنم وال حيل 

لبحر هلم عن دابة تسمى العنرب الحد قبلنا، وحديث جابر يف سريه إىل عبيدة وجوعهم حىت أكلوا اخلبط فحسر ا
فأكلوا منها ثالثني من يوم وليلة حىت مسنوا وتكسرت عكن بطوهنم، واحلديث يف الصحيح كما تقدم، وسيأيت عند 

  .ذكر املائدة يف معجزات املسيح بن مرمي
زادا فكانوا إذا قصة أيب موسى اخلوالين أنه خرج هو ومجاعة من أصحابه إىل احلج وأمرهم أن ال حيملوا زادا وال م

نزلوا منزال صلى ركعتني فيؤتون بطعام وشراب وعلف يكفيهم ويكفي دواهبم غداء وعشاء مدة ذهاهبم وإياهبم، 
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك احلجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم : * (وأما قوله تعاىل

  .ذكرنا بسط ذلك يف قصة موسى عليه السالم ويف التفسري اآلية فقد]  ٦٠: البقرة) * [ كل أناس مشرهبم
وقد ذكرنا االحاديث الواردة يف وضع النيب صلى اهللا عليه وسلم يده يف ذلك االناء الصغري الذي مل يسع بسطها 

يوم فيه، فجعل املاء ينبع من بني أصابعه أمثال العيون، وكذلك كثر املاء يف غري ما موطن، كمزاديت تلك املرأة، و
  احلديبية، وغري ذلك، وقد

استسقى اهللا الصحابه يف املدينة وغريها فأجيب طبق السؤال وفق احلاجة ال أزيد وال أنقص وهذا أبلغ يف املعجز، 
* ونبع املاء من بني أصابعه من نفس يده، على قول طائفة من العلماء، أعظم من نبع املاء من احلجر فإنه حمل لذلك 

إن موسى كان يضرب بعصاه احلجر فينفجر منه إثنتا عشرة عينا يف التيه، قد علم : فإن قيل: ظقال أبو نعيم احلاف
  .كل أناس مشرهبم

كان حملمد صلى اهللا عليه وسلم مثله أو أعجب، فإن نبع املاء من احلجر مشهور يف العلوم واملعارف، وأعجب : قيل
ج بني أصابعه يف حمصب فينبع من بني أصابعه املاء من ذلك نبع املاء من بني اللحم والدم والعظم، فكان يفر

مث روى من طريق املطلب بن عبد * فيشربون ويسقون ماء جاريا عذبا، يروي العدد الكثري من الناس واخليل واالبل 
  .حدثين عبد الرمحن بن أيب عمرة االنصاري، حدثين أيب: اهللا بن أيب حنطب

لم يف غزوة غزاها، فبات الناس يف خممصة فدعا بركوة فوضعت بني كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: قال
  يديه، مث دعا مباء فصبه فيها، مث مج فيها وتكلم ما شاء اهللا أن يتكلم، مث أدخل إصبعه

فيها، فأقسم باهللا لقد رأيت أصابع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تتفجر منها ينابيع املاء، مث أمر الناس فسقوا 
وأما قصة إحياء الذين قتلوا بسبب عبادة العجل وقصة البقرة، فيسأيت ما * الوا قرهبم وأداواهتم وشربوا وم



وقد ذكر أبو نعيم * يشاهبهما من إحياء حيوانات وأناس، عند ذكر إحياء املوتى على يد عيسى بن مرمي واهللا أعلم 
باب ما أعطي رسول ا صلى : يف كتابه املبعثوقال هشام ابن عمارة * ههنا أشياء أخر تركناها إختصارا وإقتصادا 

اهللا عليه وآله وما أعطي االنبياء قبله حدثنا حممد بن شعيب، حدثنا روح بن مدرك، أخربين عمر بن حسان التميمي 
أن موسى عليه السالم أعطي آية من كنوز العرش، رب ال توجل الشيطان يف قليب وأعذين منه ومن كل سوء، فإن 

وأعطي حممد صلى اهللا عليه : ان وامللك وامللكوت، دهر الداهرين وأبد اآلبدين آمني آمني، قاللك اليد والسلط
  آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه إىل: وسلم آيتان من كنوز العرش، آخر سورة البقرة

  .آخرها
لرمحن عليهم قصة حبس الشمس على يوشع بن نون بن أفرائم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل ا

السالم، وقد كان نيب بين إسرائيل بعد موسى عليه السالم، وهو الذي خرج ببين إسرائيل من التيه ودخل هبم بيت 
املقدس بعد حصار ومقاتلة، وكان الفتح قد ينجز بعد العصر يوم اجلمعة وكادت الشمس تغرب ويدخل عليهم 

اللهم احبسها علي، : إنك مأمورة وأنا مأمور، مث قال: فقالالسبت فال يتمكنون معه من القتال، فنظر إىل الشمس 
فحبسها اهللا عليه حىت فتح البلد مث غربت، وقد قدمنا يف قصة من قصص االنبياء احلديث الوارد يف صحيح مسلم 

فدنا غزا نيب من االنبياء : من طريق عبد الرزاق عن معمر بن مهام عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم امسكها علي شيئا، : من القرية حني صلى العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس

حدثنا : فحبست عليه حىت فتح اهللا عليه، احلديث بطوله، وهذا النيب هو يوشع بن نون، بدليل ما رواه االمام أمحد
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ريين عن أيب هريرة قالأسود بن عامر، حدثنا أبو بكر بن هشام، عن حممد بن س

تفرد به أمحد وإسناده ) * ١(إن الشمس مل حتبس لبشر إال ليوشع عليه السالم ليايل سار إىل بيت املقدس : وسلم
  إذا علم هذا فانشقاق القمر* على شرط البخاري 
__________  

  .٣٢٥/  ٢أخرجه أمحد يف مسنده ) ١(

وأخرى من دونه، أعظم يف املعجزة من حبس الشمس  -أعين حراء  -فلقة من وراء اجلبل  فلقتني حىت صارت
  .قليال

قال شيخنا * وقد قدمنا يف الدالئل حديث رد الشمس بعد غروهبا، وذكرنا ما قيل فيه من املقاالت فاهللا أعلم 
، فقد انشق القمر لنبينا صلى اهللا عليه وأما حبس الشمس ليوشع يف قتال اجلبارين: العالمة أبو املعايل بن الزملكاين

وسلم وانشقاق القمر فلقتني أبلغ من حبس الشمس عن مسريها، وصحت االحاديث وتواترت بإنشقاق القمر، 
هذا سحر أبصارنا، فوردت املسافرون وأخربوا أهنم رأوه : وأنه كان فرقة خلف اجلبل وفرقة أمامه، وأن قريشا قالوا

  مفترقا، قال اهللا
وقد : قال]  ١: القمر) * [ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر* اقتربت الساعة وانشق القمر : * (تعاىل

رواته ثقات، ومساهم : حبست الشمس لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرتني، إحدامها ما رواه الطحاوي وقال
يه ورأسه يف حجر علي رضي اهللا عنه فلم وعدهم واحدا واحدا، وهو أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يوحي إل

اللهم إنه كان : يرفع رأسه حىت غربت الشمس، ومل يكن علي صلى العصر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يف طاعتك وطاعة رسولك، فاردد عليه الشمس، فرد اهللا عليه الشمس حىت رؤيت، فقام علي فصلى العصر، مث 

اء فإنه صلى اهللا عليه وسلم أخرب قريشا عن مسراه من مكة إىل بيت املقدس، فسألوه والثانية صبيحة االسر* غربت 



إهنا : عن أشياء من بيت املقدس فجاله اهللا له حىت نظر إليه ووصفه هلم، وسألوه عن عري كانت هلم يف الطريق فقال
روى ذلك ابن * تصلى إليكم مع شروق الشمس، فتأخرت فحبس اهللا الشمس عن الطلوع حىت كانت العصر 

بكري يف زياداته على السنن، أما حديث رد الشمس بسبب علي رضي اهللا عنه، فقد تقدم ذكرنا له من طريق أمساء 
بنت عميس، وهو أشهرها، وابن سعيد وأيب هريرة وعلي نفسه، وهو مستنكر من مجيع الوجوه، وقد مال إىل تقويته 

وي، والقاضي عياض، وكذا صححه مجاعة من العلماء الرافضة أمحد بن صاحل املصري احلافظ، وأبو حفص الطحا
كابن املطهر وذويه، ورده وحكم بضعفه آخرون من كبار حفاظ احلديث ونقادهم، كعلي بن املديين، وإبراهيم بن 

يعقوب اجلوزجاين، وحكاه عن شيخه حممد ويعلى بن عبيد الطنافسيني، وكأيب بكر حممد بن حامت البخاري املعروف 
ن زجنويه أحد احلفاظ، واحلافظ الكبري أيب القاسم بن عساكر، وذكره الشيخ مجال الدين أبو الفرج بن اجلوزي باب

* يف كتاب املوضوعات، وكذلك صرح بوضعه شيخاي احلافظان الكبريان أبو احلجاج املزي، وأبو عبد اهللا الذهيب 
طلوع الشمس عن إبان طلوعها، فلم ير لغريه من وأما ما ذكره يونس بن بكري يف زياداته على السرية من تأخر 

العلماء، على أن هذا ليس من االمور املشاهدة، وأكثر ما يف الباب أن الراوي روى تأخري طلوعها ومل نشاهد 
وأغرب من هذا ما ذكره ابن املطهر يف كتابه املنهاج، أهنا ردت لعلي مرتني، فذكر احلديث * حبسها عن وقته 
  وأما الثانية فلما أراد أن يعرب الفرات ببابل، اشتغل كثري من: ر، مث قالاملتقدم، كما ذك

أصحابه بسبب دواهبم، وصلى لنفسه يف طائفة من أصحابه العصر، وفاتت كثري منهم فتكلموا يف ذلك، فسأل اهللا 
  وذكر أبو نعيم بعد موسى إدريس عليه السالم وهو: قال* رد الشمس فردت 

من أنبياء بين إسرائيل، وعند حممد بن إسحاق بن يسار وآخرين من علماء النسب قبل نوح عند كثري من املفسرين 
  .عليه السالم، يف عمود نسبه إىل آدم عليه السالم، كما تقدم التنبيه على ذلك

: الق) * ورفعناه مكانا عليا: * (القول فيما أعطي إدريس عليه السالم من الرفعة اليت نوه اهللا بذكرها فقال: فقال
والقول فيه أن نبينا حممدا صلى اهللا عليه وسلم أعطي أفضل وأكمل من ذلك، الن اهللا تعاىل رفع ذكره يف الدنيا 

: فليس خطيب وال شفيع وال صاحب صالة إال ينادي هبا]  ٤: الشرح) * [ ورفعنا لك ذكرك: * (واآلخرة فقال
 امسه بامسه، يف مشارق االرض ومغارهبا، وذلك مفتاحا أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فقرن اهللا

للصالة املفروضة، مث أورد حديث ابن هليعة عن دراج عن أيب اهلشيم عن أيب سعيد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ورواه ابن جرير وابن أيب * إذا ذكرت ذكرت : قال اهللا: قال جربيل: قال) * ورفعنا لك ذكرك: * (وسلم يف قوله

  .م من طريق دراجعاص
حدثنا أبو أمحد حممد بن أمحد الغطريفي، حدثنا موسى بن سهل اجلوين، حدثنا أمحد بن القاسم بن هبرام : مث قال

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : اهلييت، حدثنا نصر بن محاد، عن عثمان بن عطاء، عن الزهري عن أنس بن مالك قال
يا رب إنه مل يكن نيب قبلي إال قد كرمته، : به من أمر السموات واالرض قلت ملا فرغت مما أمرين اهللا تعاىل: وسلم

جعلت إبراهيم خليال، وموسى كليما، وسخرت لداود اجلبال، ولسليمان الريح والشياطني، وأحييت لعيسى 
أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله، أن ال أذكر إال ذكرت معي، وجعلت : املوتى، فما جعلت يل ؟ قال

ال حول وال قوة : دور أمتك أناجيل يقرؤن القرآن ظاهرا ومل أعطها أمة، وأنزلت عليك كلمة من كنوز عرشيص
  .إال باهللا

  وهذا إسناد فيه غرابة، ولكن أورد له شاهدا من طريق أيب القاسم ابن بنت منيع البغوي عن سليمان بن
وقد رواه * د بن جبري عن ابن عباس مرفوعا بنحوه داود املهراين، عن محاد بن زيد، عن عطاء بن السائب، عن سعي



حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، حدثنا : أبو زرعة الرازي يف كتاب دالئل النبوة بسياق آخر، وفيه انقطاع، فقال
الوليد بن مسلم، حدثنا شعيب بن زريق أنه مسع عطاء اخلراساين حيدث عن أيب هريرة وأنس بن مالك عن النيب 

  .يه وسلم من حديث ليلة أسرى بهصلى اهللا عل
يا ريب ائتين بأهلي، : ما هذا يا جربيل ؟ قال، هذه اجلنة، قلت: قال، ملا أراين اهللا من آياته فوجدت رحيا طيبة فقلت

لك ما وعدتك، كل مؤمن ومؤمنة مل يتخذ من دوين أندادا، ومن أقرضين قربته، ومن توكل علي : قال اهللا تعاىل
: أعطيته، وال ينقص نفقته، وال ينقص ما يتمىن، لك ما وعدتك، فنعم دار املتقني أنت، قلتكفيته، ومن سألين 

يا رب اختذت إبراهيم خليال، وكلمت : رضيت، فلما انتهينا إىل سدرة املنتهى خررت ساجدا فرفعت رأسي فقلت
ذكرك، وال جتوز المتك  فإين قد رفعت لك: موسى تكليما، وآتيت داود زبورا، وآتيت سليمان ملكا عظيما، قال

  خطبة حىت يشهدوا أنك رسويل، وجعلت قلوب أمتك أناجيل، وآتيتك خواتيم سورة

مث روي من طريق الربيع بن أنس، عن أيب العالية، عن أيب هريرة، حديث االسراء بطوله، * البقرة من حتت عرشي 
مث لقي أرواح االنبياء عليهم السالم فأثنوا : كما سقناه من طريق ابن جرير يف التفسري، وقال أبو زرعة يف سياقه

احلمد هللا الذي اختذين خليال، وأعطاين ملكا عظيما، وجعلين أمة قانتا هللا حمياي : على رهبم عز وجل، فقال إبراهيم
  .وممايت، وأنقذين من النار، وجعلها علي بردا وسالما

، واصطفاين برسالته وبكالمه، وقربين جنيا، وأنزل احلمد هللا الذي كلمين تكليما: مث إن موسى أثىن على ربه فقال
  .علي التوراة، وجعل هالك فرعون على يدي

احلمد هللا الذي جعلين ملكا وأنزل علي الزبور، وأالن يل احلديد، وسخر يل اجلبال : مث إن داود أثىن على ربه فقال
  .يسبحن معه والطري، وآتاين احلكمة وفصل اخلطاب

احلمد هللا الذي سخر يل الرياح واجلن واالنس، وسخر يل الشياطني يعملون يل ما : ى ربه فقالمث إن سليمان أثىن عل
  شئت من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات، وعلمين منطق الطري، وأسال يل عني القطر،

  .وأعطاين ملكا ال ينبغي الحد من بعدي
 الذي علمين التوراة واالجنيل، وجعلين أبرئ االكمه واالبرص احلمد هللا: مث إن عيسى أثىن على اهللا عز وجل فقال

وأحيي املوتى بأذن اهللا، وطهرين ورفعين من الذين كفروا، وأعاذين من الشيطان الرجيم، فلم يكن للشيطان علينا 
  .سبيل

مد هللا الذي كلكم أثىن على ربه، وأنا مثن على ريب، احل: مث إن حممدا صلى اهللا عليه وسلم أثىن على ربه فقال
  .أرسلين رمحة للعاملني

وكافة للناس بشريا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شئ، وجعل أميت خري أمة أخرجت للناس، وجعل 
أميت وسطا، وجعل أميت هم االولون وهم اآلخرون، وشرح يل صدري، ووضع عين وزري، ورفع يل ذكري، 

  .وجعلين فاحتا وخامتا
مث أورد إبراهيم احلديث املتقدم فيما رواه احلاكم والبيهقي * ذا فضلكم حممد صلى اهللا عليه وسلم هب: فقال إبراهيم

يا رب أسألك حبق : من طريق عبد الرمحن بن يزيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن اخلطاب مرفوعا يف قول آدم
ال : رأيت مكتوبا مع امسك على ساق العرشالين : وما أدراك ومل أخلقه بعد ؟ فقال: حممد إال غفرت يل، فقال اهللا

صدقت يا آدم، ولو ال : إله إال اهللا حممد رسول اهللا، فعرفت أنك مل تضف إىل امسك إال أحب اخللق إليك، فقال اهللا
رفع اهللا ذكره، وقرنه بامسه يف االولني واآلخرين، وكذلك يرفع قدره ويقيمه : وقال بعض االئمة* حممد ما خلقتك 



مودا يوم القيامة، يغبطه به االولون واآلخرون، ويرغب إليه اخللق كلهم حىت إبراهيم اخلليل، كما ورد يف مقاما حم
صحيح مسلم فيما سلف وسيأيت أيضا، فأما التنويه بذكره يف االمم اخلالية، والقرون السابقة، ففي صحيح البخاري 

ئن بعث حممد وهو حي ليؤمنن هبه وليتبعنه ولينصرنه، ما بعث هللا نبيا إال أخذ عليه امليثاق ل: عن ابن عباس قال
وأمره أن يأخذ على أمته العهد وامليثاق لئن بعث حممد وهم أحياء ليؤمنن به وليتبعنه، وقد بشرت بوجوده االنبياء 

حىت كان آخر من بشر به عيسى بن مرمي خامت أنبياء بين إسرائيل، وكذلك بشرت به االحبار الرهبان والكهان، 
ا قدمنا ذلك مبسوطا، وملا كانت ليلة االسراء رفع من مساء إىل مساء حىت سلم على إدريس عليه السالم، وهو كم

  يف السماء

  الرابعة، مث جاوزه إىل اخلامسة مث إىل السادسة فسلم على موسى هبا، مث جاوزه إىل السابعة فسلم
فرفع ملستوى مسع فيه صريف االقالم، وجاء سدرة  على إبراهيم اخلليل عند البيت املعمور، مث جاوز ذلك املقام،

املنتهى ورأى اجلنة والنار وغري ذلك من اآليات الكربى، وصلى باالنبياء، وشيعه من كل مقربوها، وسلم عليه 
رضوان خازن اجلنان، وملك خازن النار، فهذا هو الشرف، وهذه هي الرفعة، وهذا هو التكرمي والتنويه واالشهار 

  .العلو والعظمةوالتقدمي و
صلوات اهللا وسالمه عليه وعلى سائر أنبياء اهللا أمجعني، وأما رفع ذكره يف اآلخرين، فإن دينه باق ناسخ لكل دين، 
وال ينسخ هو أبد اآلبدين ودهر الداهرين إىل يوم الدين، وال تزال طائفة من أمته ظاهرين على احلق ال يضرهم من 

أشهد : ساعة، والنداء يف كل يوم مخس مرات على كل مكان مرتفع من االرضخذهلم وال من خالفهم حىت تقوم ال
أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا، وهكذا كل خطيب خيطب ال بد أن يذكره يف خطبته، وما أحسن قول 

  .حسان
قال يف اخلمس املؤذن  إذا* من اهللا مشهود يلوح ويشهد وضم االله اسم النيب إىل إمسه * أغر عليه للنبوة خامت 

* أمل تر أنا ال يصح أذاننا : فذو العرش حممود وهذا حممد وقال الصرصري رمحه اهللا* أشهد وشق له من إمسه ليجله 
واذكر عبدنا داود ذا االيد إنه : * (وال فرضنا إن مل نكرره فيهما القول فيما أويت داود عليه السالم قال اهللا تعاىل

وقال ]  ١٧: ص) * [ والطري حمشورة كل له أواب* بال معه يسبحن بالعشي واالشراق إنا سخرنا اجل* أواب 
ولقد آتينا داود منا فضال يا جبال أوىب معه والطري وألنا له احلديد أن أعمل سابغات وقدر يف السرد : * (تعاىل

 التفسري، وطيب صوته عليه وقد ذكرنا قصته عليه السالم يف]  ١٠: سبأ) * [ واعملوا صاحلا إين مبا تعملون بصري
السالم، وأن اهللا تعاىل كان قد سخر له الطري تسبح معه، وكانت اجلبال أيضا جتيبه وتسبح معه، وكان سريع 

القراءة، يأمر بدوابه فتسرح فيقرأ الزبور مبقدار ما يفرغ من شأهنا مث يركب، وكان ال يأكل إال من كسب يده، 
  ن نبينا صلى اهللا عليه وسلم حسنصلوات اهللا وسالمه عليه، وقد كا

قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املغرب بالتني والزيتون، : الصوت طيبه بتالوة القرآن، قال جبري بن مطعم
وأما * فما مسعت صوتا أطيب من صوته صلى اهللا عليه وسلم، وكان يقرأ ترتيال كما أمره اهللا عز وجل بذلك 

بيح اجلبال الصم أعجب من ذلك، وقد تقدم يف احلديث أن احلصا سبح يف كف رسول تسبيح الطري مع داود، فتس
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .معروف مشهور، وكانت االحجار واالشجار واملدر تسلم عليه صلى اهللا عليه وسلموهذا حديث : قال ابن حامد
يعين بني يدي النيب صلى اهللا  -لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل : ويف صحيح البخاري عن ابن مسعود قال

  وكلمه ذراع الشاة املسمومة، وأعلمه مبا فيه من السم، -عليه وسلم 



ات االنسية والوحشية، واجلمادات أيضا، كما تقدم بسط ذلك كله، وال شك أن صدور وشهدت بنبوته احليوان
ملا فيها التجاويف : التسبيح من احلصا الصغار الصم اليت ال جتاويف فيها، أعجب من صدور ذلك من اجلبال

 -كان إذا خطب : والكهوف، فإهنا وما شاكلها تردد صدى االصوات العالية غالبا، كما قال عبد اهللا بن الزبري
جتاوبه اجلبال، أبو قبيس وزرود، ولكن من غري تسبيح، فإن ذلك من معجزات  -وهو أمري املدينة باحلرم الشريف 

  .داود عليه السالم
وأما أكل * ومع هذا كان تسبيح احلصا يف كف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان، أعجب 

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يأكل من كسبه أيضا، كما كان يرعى غنما الهل داود من كسب يده، فقد كان ر
  .مكة على قراريط

  .وما من نيب إال وقد رعى الغنم: وقال
وقالوا ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف : * (وخرج إىل الشام يف جتارة خلدجية مضاربة، وقال اهللا تعاىل

معه نذيرا أو يلقي إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظاملون إن  االسواق لوال أنزل إليه ملك فيكون
إىل ]  ٧: الفرقان) * [ أنظر كيف ضربوا لك االمثال فضلوا فال يستطيعون سبيال* تتبعون إال رجال مسحورا 

أي ]  ٢٠: رقانالف) * [ وما أرسلنا قبلك من املرسلني إال أهنم ليأكلون الطعام وميشون يف االسواق: * (قوله
  .للتكسب والتجارة طلبا للربح احلالل

مث ملا شرع اهللا اجلهاد باملدينة، كان يأكل مما أباح له من املغامن اليت مل تبح قبله، ومما أفاء اهللا عليه من أموال الكفار 
:  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: اليت أبيحت له دون غريه، كما جاء يف املسند والترمذي عن ابن عمر قال

  بعثت بالسيف بني يدي الساعة حىت
يعبد اهللا وحده ال شريك له، وجعل رزقي حتت ظل رحمي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه 

وأما إالنة احلديد بغري نار كما يلني العجني يف يده، فكان يصنع هذه الدروع الداوودية، وهي * بقوم فهو منهم 
بغات، وأمره اهللا تعاىل بنفسه بعملها، وقدر يف السرد، أي أال يدق املسمار فيعلق، وال يعظله فيقصم، الزرديات السا

) * [ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون: * (كما جاء يف البخاري، وقال تعاىل
ر وكان الفخار * محى صاحب الغا نسيج داود ما : وقد قال بعض الشعراء يف معجزات النبوة]  ٨٠: االنبياء

للعنكبوت واملقصود املعجز يف إالنة احلديد، وقد تقدم يف السرية عند ذكر حفر اخلندق عام االحزاب، يف سنة 
فلم يقدروا على كسرها وال شئ منها،  -وهي الصخرة يف االرض  -مخس، أهنم عرضت هلم كدية : أربع، وقيل

فضرهبا ثالث ضربات،  -وقد ربط حجرا على بطنه من شدة اجلوع  -يه وسلم فقام إليها رسول اهللا صلى اهللا عل
ملعت االوىل حىت أضاءت له منها قصور الشام، وبالثانية قصور فارس، وثالثة، مث انسالت الصخرة كأهنا كثيب من 

النه كما قال  الرمل، وال شك أن انسيال الصخرة اليت ال تنفعل وال بالنار، أعجب من لني احلديد الذي إن أمحى
  )١] (الصلد [ بنفسي لالن اجلندل * فلو أن ما عاجلت لني فؤادها : بعضهم

__________  
  .سقطت من االصل) ١(

  .الصخر العظيم: واجلندل

مث قست قلوبكم : * (واجلندل الصخر، فلو أن شيئا أشد قوة من الصخر لذكره هذا الشاعر املبالغ، قال اهللا تعاىل
قل كونوا حجارة أو : * (وأما قوله تعاىل]  ٧٤: البقرة[ اآلية ) * جارة أو أشد قسوةمن بعد ذلك فهي كاحل



فذلك ملعىن آخر يف التفسري، وحاصله أن احلديد ]  ٥٠: االسراء[ اآلية ) * حديدا أو خلقا مما يكرب يف صدوركم
وقال * وال ينفعل احلجر واهللا أعلم  أشد امتناعا يف الساعة الراهنة من احلجر ما مل يعاجل، فإذا عوجل انفعل احلديد

لينت حملمد صلى : فقد لني اهللا لداود عليه السالم احلديد حىت سرد منه الدروع السوابغ، قيل: فإن قيل: أبو نعيم
  اهللا عليه وسلم احلجارة

جلبل وصم الصخور، فعادت له غارا استتر به من املشركني، يوم أحد، مال إىل اجلبل ليخفي شخصه عنهم فلني ا
وذلك بعد ظاهر باق يراه : حىت أدخل رأسه فيه، وهذا أعجب الن احلديد تلينه النار، ومل نر الناس تلني احلجر، قال

  .الناس
إليه فالن احلجر حىت ادرأ فيه بذراعيه وساعديه، ) ١(وكذلك يف بعض شعاب مكة حجر من جبل يف صاليه : قال

  .وذلك مشهور يقصده احلجاج ويرونه
  .وموضعه ميسونه الناس إىل يومنا هذا -الرباق  -خرة ليلة أسري به كهيئة العجني، فربط هبا دابته وعادت الص

وهذا الذي أشار إليه، من يوم أحد وبعض شعاب مكة غريب جدا، ولعله قد أسنده هو فيما سلف، وليس ذلك 
  .مبعروف يف السرية املشهورة

وأوتيت : وأما قوله* جربيل كما هو يف صحيح مسلم رمحه اهللا وأما ربط الدابة يف احلجر فصحيح، والذي ربطها 
احلكمة وفصل اخلطاب، فقد كانت احلكمة اليت أوتيها حممد صلى اهللا عليه وسلم والشرعة اليت شرعت له، أكمل 
ن من كل حكمة وشرعة كانت ملن قبله من االنبياء صلوات اهللا عليه وعليهم أمجعني، فإن اهللا مجع له حماسن من كا

أوتيت جوامع الكلم، : ما مل يؤت أحدا قبله، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم] وآتاه [ قبله، وفضله، وأكمله 
وال شك أن العرب أفصح االمم، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم أفصحهم * واختصرت يل احلكمة اختصارا 

فسخرنا له : * (عليه السالم قال اهللا تعاىل القول فيما أويت سليمان بن داود* نطقا، وأمجع لكل خلق مجيل مطلقا 
هذا عطاؤنا * والشياطني كل بناء وغواص وآخرين مقرنني يف االصفاد * الريح جتري بأمره رخاء حيث أصاب 

: * وقال تعاىل]  ٤٠ - ٣٦: ص) * [ وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب* فامنن أو أمسك بغري حساب 
ومن الشياطني من * إىل االرض اليت باركنا فيها وكنا بكل شئ عاملني ولسليمان الريح عاصفة جتري بأمره (

ولسليمان الريح : * (وقال تعاىل]  ٨١: االنبياء) * [ يغوصون له ويعملون عمال دون ذلك وكنا هلم حافظني
رنا غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عني القطر ومن اجلن من يعمل بني يديه بأذن ربه ومن يزغ منهم عن أم

يعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات اعملوا آل داود * نذقه من عذاب السعري 
  وقد بسطنا ذلك يف]  ١٢: سبأ) * [ شكرا وقليل من عبادي الشكور

  قصته، ويف التفسري أيضا، ويف احلديث الذي رواه االمام أمحد وصححه الترمذي وابن حبان

أن سليمان عليه السالم ملا فرغ من : ستدركه عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلمواحلاكم يف م
بناء بيت املقدس سأل اهللا خالال ثالثا، سأل اهللا حكما يوافق حكمه، وملكا ال ينبغي الحد من بعده، وأنه ال يأيت 

  .هذا املسجد أحد إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهللا عليكم إذ : * (يح لسليمان فقد قال اهللا تعاىل يف شأن االحزابأما تسخري الر

وقد تقدم يف ]  ٩: االحزاب) * [ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا وجنودا مل تروها وكان اهللا مبا تعملون بصريا
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : عن ابن عباس احلديث الذي رواه مسلم، من طريق شعبة، عن احلاكم، عن جماهد،

ورواه مسلم من طريق االعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد * نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور : وسلم قال



  .بن جبري عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله
  .نصرت بالرعب مسرية شهر: وثبت يف الصحيحني

ه وسلم كان إذا قصد قتال قوم من الكفار ألقى اهللا الرعب يف قلوهبم قبل وصوله ومعىن ذلك أنه صلى اهللا علي
غدوها شهر ورواحها شهر، بل هذا أبلغ يف التمكن والنصر : إليهم بشهر، ولو كان مسريه شهرا، فهذا يف مقابلة

ى رسول اهللا صلى اهللا والتأييد والظفر، وسخرت الرياح تسوق السحاب النزال املطر الذي امنت اهللا به حني استسق
فإن سليمان سخرت له الريح فسارت به يف بالد : فإن قيل: وقال أبو نعيم* عليه وسلم يف غري ما موطن كما تقدم 
  .اهللا وكان غدوها شهرا ورواحها شهرا

ة ما أعطي حممد صلى اهللا عليه وسلم أعظم وأكرب، النه سار يف ليلة واحدة من مكة إىل بيت املقدس مسري: قيل
شهر، وعرج به يف ملكوت السموات مسرية مخسني ألف سنة، يف أقل من ثلث ليلة، فدخل السموات مساء مساء، 
ورأى عجائبها، ووقف علي اجلنة والنار، وعرض عليه أعمال أمته، وصلى باالنبياء ومبالئكة السموات، واخترق 

  .احلجب، وهذا كله يف ليلة قائما، أكرب وأعجب
ني بني يديه تعمل ما يشاء من حماريب ومتاثيل وجفان كاجلواب وقدور راسيات، فقد أنزل اهللا وأما تسخري الشياط

املالئكة املقربني لنصرة عبده ورسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم يف غري ما موطن، يوم أحد وبدر، ويوم االحزاب 
  .ويوم حنني، كما تقدم ذكرناه ذلك مفصال يف مواضعه

  .ل وأعال تسخري الشياطنيوذلك أعظم وأهبر، وأج
  .وقد ذكر ذلك ابن حامد يف كتابه

إن عفريتا من : ويف الصحيحني من حديث شعبة عن حممد بن زياد عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
 اجلن تفلت علي البارحة، أو كلمة حنوها، ليقطع علي الصالة فأمكنين اهللا منه، فأردت أن أربطه إىل سارية من

رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي : سواري املسجد حىت يصبحوا وينظروا إليه، فذكرت دعوة أخي سليمان
  ).١(الحد من بعدي، قال روح فرده اهللا خاسئا 

مث أردت أخذه، واهللا لوال دعوة أخينا سليمان الصبح يلعب به : وملسلم عن أيب الدرداء حنوه، قال* لفظ البخاري 
  .نةولدان أهل املدي

وقد روى االمام أمحد بسند جيد عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام يصلي صالة الصبح وهو 
  لو رأيتموين: خلفه، فقرأ فالتبست عليه القراءة، فلما فرغ من صالته قال

__________  
  .٤٥٧/  ٦فتح الباري ) ٣٤٢٣(ح ) ٤٠(أخرجه البخاري يف أحاديث االنبياء، باب ) ١(

  ).٣٨٥(ص ) ٤٠(وح ) ٣٨٤(ص ) ٣٩(ح ) ٨(ومسلم يف املساجد، باب 

وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أختنقه حىت وجدت برد لعابه بني أصبعي هاتني، االهبام واليت تليها، ولوال دعوة 
اح وقد ثبت يف الصح) * ١(أخي سليمان الصبح مربوطا بسارية من سواري املسجد يتالعب به صبيان أهل املدينة 

إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب اجلنة وغلقت : واحلسان واملسانيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فهذا من بركة ما شرعه اهللا له من صيام شهر رمضان * مردة اجلن : أبواب النار وصفدت الشياطني، ويف رواية

سى بن مرمي عليه السالم، دعاء رسول اهللا صلى وقيامه، وسيأيت عند إبراء االكمه واالبرص من معجزات املسيح عي
  .اهللا عليه وسلم لغري ما واحد ممن أسلم من اجلن فشفي، وفارقهم خوفا منه ومهابة له، وامتثاال المره



صلوات اهللا وسالمه عليهم، وقد بعث اهللا نفرا من اجلن يستمعون القرآن فآمنوا به وصدقوه ورجعوا إىل قومهم 
د صلى اهللا عليه وسلم وحذروهم خمالفته، النه كان مبعوثا إىل االنس واجلن، فآمنت طوائف فدعوهم إىل دين حمم

من اجلن كثرية كما ذكرنا، ووفدت إليه منهم وفود كثرية وقرأ عليهم سورة الرمحن، وخربهم مبا ملن آمن منهم من 
  فدل على أنه بني هلماجلنان، وما ملن كفر من النريان، وشرع هلم ما يأكلون وما يطعمون دواهبم، 

وقد ذكر أبو نعيم ها هنا حديث الغول اليت كانت تسرق التمر من مجاعة من أصحابه * ما هو أهم من ذلك وأكرب 
صلى اهللا عليه وسلم، ويريدون إحضارها إليه فتمتنع كل االمتناع خوفا من املثول بني يديه، مث افتدت منهم 

ب قارئها الشيطان، وقد سقنا ذلك بطرقه وألفاظه عند تفسري آية الكرسي بتعليمهم قراءة آية الكرسي اليت ال يقر
وذكر أبو نعيم ها هنا محاية * والغول هي اجلن املتبدي بالليل يف صورة مرعبة * من كتابنا التفسري وهللا احلمد 

ائيل عن ميينه ومشاله جربيل له عليه السالم غري ما مرة من أيب جهل كما ذكرنا يف السرية، وذكر مقاتلة جربيل وميك
وأما ما مجع اهللا تعاىل لسليمان من النبوة وامللك كما كان أبوه من قبله، فقد خري اهللا عبده حممدا صلى * يوم أحد 

اهللا عليه وسلم بني أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسوال، فاستشار جربيل يف ذلك فأشار إليه وعليه أن يتواضع، 
  .وقد روى ذلك من حديث عائشة وابن عباس، وال شك أن منصب الرسالة أعلى فاختار أن يكون عبدا رسوال،

ولو شئت الجرى اهللا معي جبال االرض : وقد عرضت على نبينا صلى اهللا عليه وسلم كنوز االرض فأباها، قال
وهللا احلمد  ذهبا، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، وقد ذكرنا ذلك كله بأدلته وأسانيده يف التفسري ويف السرية أيضا

وقد أورد احلافظ أبو نعيم هاهنا طرفا منها من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد وأيب * واملنة 
بينا أنا نائم جئ مبفاتيح خزائن االرض فجعلت يف : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سلمة عن أيب هريرة قال

ن جابر مرفوعا أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق جاءين ومن حديث احلسني بن واقد عن الزبري ع* يدي 
عرض علي ريب ليجعل يل بطحاء مكة : ومن حديث القاسم عن أيب لبابة مرفوعا* به جربيل عليه قطيفة من سندس 

* ال يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك، وإذا شبعت محدتك وشكرتك : ذهبا فقلت
  :بو نعيمقال أ

__________  
وأخرجه عن جابر بن مسرة، وعن عبد اهللا بن مسعود يف املسند بنحوه  ٨٢/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .١٠٥و  ١٠٤/  ٥

وقال يأيها الناس علمنا منطق : * (سليمان عليه السالم كان يفهم كالم الطري والنملة كما قال تعاىل: فإن قيل
  فلما أتوا على وادي النمل قالت منلة يا أيها: * (اآلية وقال]  ١٦: النمل) * [ الطري

 ١٨: النمل) * [ فتبسم ضاحكا من قوهلا* النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون 
  .اآلية] 
لسباع وحنني قد أعطي حممد صلى اهللا عليه وسلم مثل ذلك وأكثر منه، فقد تقدم ذكرنا لكالم البهائم وا: قيل

اجلذع ورغاء البعري وكالم الشجر وتسبيح احلصا واحلجر، ودعائه إياه واستجابته المره، وإقرار الذئب بنبوته، 
وتسبيح الطري لطاعته، وكالم الظبية وشكواها إليه، وكالم الضب وإقراره بنبوته، وما يف معناه، كل ذلك قد تقدم 

  .يف الفصول مبا يغين عن إعادته
  .مهانتهى كال

وكذلك أخربه ذراع الشاة مبا فيه من السم وكان ذلك بأقرار من وضعه فيه من اليهود، وقال إن هذه : قلت



حني أنشده تلك القصيدة يستعديه فيها على بين بكر  -يعين اخلزاعي  -السحابة لتبتهل بنصرك يا عمرو بن سامل 
إين العرف حجرا : وقال صلى اهللا عليه وسلم الذين نقضوا صلح احلديبية، وكان ذلك سبب فتح مكة كما تقدم

فهذا إن كان كالما مما يليق حباله ففهم عنه الرسول ذلك، * كان يسلم علي مبكة قبل أن أبعث، إين العرفه اآلن 
فهو من هذا القبيل وأبلغ، النه مجاد بالنسبة إىل الطري والنمل، الهنما من احليوانات ذوات االرواح، وإن كان سالما 

خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : يا وهو االظهر، فهو أعجب من هذا الوجه أيضا، كما قال علينطق
السالم عليك يا رسول اهللا، فهذا النطق مسعه رسول : بعض شعاب مكة، فما مر حبجر وال شجر وال مدر إال قال

دثنا أمحد بن حممد بن احلارث العنربي، حدثنا ح: مث قال أبو نعيم* اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي رضي اهللا عنه 
أمحد بن يوسف بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن سويد النخعي، حدثنا عبد اهللا بن أذينة الطائي، عن ثور بن يزيد، عن 

من : محار أسود فوقف بني يديه فقال -وهو خبيرب  -أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم : خالد بن معالة بن جبل قال
أنا عمرو بن فهران، كنا سبعة إخوة ولكنا ركبنا االنبياء وأنا أصغرهم، وكنت لك فملكين رجل من : قالأنت ؟ ف

وهذا احلديث * اليهود، وكنت إذ اذكرك عثرت به فيوجعين ضربا، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم فأنت يعفور 
  .حة اليت فيها غنية عنهفيه نكارة شديدة وال حيتاج إىل ذكره مع ما تقدم من االحاديث الصحي

  .وقد روي على غري هذه الصفة، وقد نص على نكارته ابن أيب حامت عن أبيه، واهللا أعلم
  القول فيما أويت عيسى بن مرمي عليه السالم

: ملسح قدمه، وقيل، خلروجه من بطن أمه ممسوحا بالدهان، وقيل: ملسحه االرض، وقيل: ويسمى املسيح، فقيل
  .النه كان ال ميسح أحدا إال برأ: ملسح اهللا الذنوب عنه، وقيل: ة، وقيلملسح جربيل بالربك

  .حكاها كلها احلافظ أبو نعيم رمحه اهللا
ومن خصائصه أنه عليه السالم خملوق بالكلمة من أنثى بال ذكر، كما خلقت حواء من ذكر بال أنثى، وكما خلق 

  .كن فيكون: تراب مث قال لهآدم ال من ذكر وال من أنثى، وإمنا خلقه اهللا تعاىل من 
  وكذلك يكون عيسى

ومن خصائصه وأمه أن إبليس لعنه اهللا حني ولد ذهب يطعن فطعن * بالكلمة وبنفخ جربيل مرمي فخلق منها عيسى 
يف احلجاب كما جاء يف الصحيح، ومن خصائصه أنه حي مل ميت، وهو اآلن جبسده يف السماء الدنيا، وسينزل قبل 

املنارة البيضاء الشرقية بدمشق، فيمال االرض قسطا وعدال، كما ملئت جورا وظلما، وحيكم هبذه يوم القيامة على 
وقال شيخنا * الشريعة احملمدية مث ميوت ويدفن باحلجرة النبوية، كما رواه الترمذي وقد بسطنا ذلك يف قصته 

إحياء املوتى، وللنيب صلى اهللا عليه وسلم وأما معجزات عيسى عليه السالم، فمنها : العالمة ابن الزملكاين رمحه اهللا
من ذلك كثري، وإحياء اجلماد أبلغ من إحياء امليت، وقد كلم النيب صلى اهللا عليه وسلم الذراع املسمومة، وهذا 

  .االحياء أبلغ من إحياء االنسان امليت من وجوه
أنه أحياه وحده منفصال : لبدن، الثاينأحدها، أنه إحياء جزء من احليوان دون بقيته، وهذا معجز لو كان متصال با

أنه أعاد عليه احلياة مع االدراك والعقل، ومل يكن هذا احليوان : عن بقية أجزاء ذلك احليوان مع موت البقية، الثالث
، ويف هذا ما هو أبلغ من حياة الطيور اليت أحياها اهللا البراهيم عليه )١(يعقل يف حياته الذي هو جزؤه مما يتكلم 

ويف حلول احلياة واالدراك والعقل يف احلجر الذي كان خياطب النيب صلى اهللا عليه وسلم بالسالم : قلت* م السال
عليه، كما روي يف صحيح مسلم، من املعجز ما هو أبلغ من إحياء احليوان يف اجلملة، النه كان حمال للحياة يف 

يم االحجار واملدر عليه، وكذلك االشجار خبالف هذا حيث ال حياة له بالكلية قبل ذلك، وكذلك تسل: وقت



وقد مجع ابن أيب الدنيا كتابا فيمن عاش بعد املوت، وذكر منها * واالغصان وشهادهتا بالرسالة، وحنني اجلذع 
  دخلنا على رجل: كثريا، وقد ثبت عن أنس رضي اهللا عنه أنه قال

وسجيناه، وله أم عجوز كبرية عند رأسه،  من االنصار وهو مريض يعقل فلم نربح حىت قبض، فبسطنا عليه ثوبه
أحق : نعم، قالت: وما ذاك ؟ أمات ابين ؟ قلنا: يا هذه احتسيب مصيبتك عند اهللا فقالت: فالتفت إليها بعضنا وقال

اللهم إنك تعلم أين أسلمت وهاجرت إىل رسولك رجاء : نعم، فمدت يدها إىل اهللا تعاىل فقالت: ما تقولون ؟ قلنا
  .ند كل شدة ورخاء، فال حتملين هذه املصيبة اليومأن تعينين ع

وهذه القصة قد تقدم التنبيه عليها يف دالئل * فكشف الرجل عن وجهه وقعد، وما برحنا حىت أكلنا معه : قال
  .النبوة

وهذا السياق الذي أورده شيخنا ذكر بعضه باملعىن، وقد * وقد ذكر معجز الطوفان مع قصة العالء بن احلضرمي 
أحد زهاد البصرة  -أبو بكر بن أيب الدنيا، واحلافظ أبو بكر البيهقي من غري وجه عن صاحل بن بشري املري  رواه

  .ويف حديثه لني عن ثابت عن أنس فذكره -وعبادها 
ويف رواية البيهقي أن أمه كانت عجوزا عمياء مث ساقه البيهقي من طريق عيسى بن يونس، عن عبد اهللا بن عون عن 

  ، وسياقه أمت، وفيه)٢(قدم أنس كما ت
__________  

ومل يكن هذا احليوان الذي هو جزؤه يعقل يف " لعل الصواب : كذا باالصل، ويف هامش طبعة دار السعادة) ١(
  .حياته وال مما يتكلم

."  
  .٥٢ - ٥١/  ٦انظر اخلرب يف الدالئل ج ) ٢(

د رجاله ثقات، ولكن فيه إنقطاع بني عبد اهللا بن أن ذلك كان حبضرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهذا بإسنا
  .عون وأنس واهللا أعلم

: حدثنا عبد اهللا بن إدريس، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن أيب سربة النخعي قال: قصة أخرى قال احلسن بن عوفة
هم إين جئت من الل: أقبل رجل من اليمن، فلما كان يف بعض الطريق نفق محاره فقام وتوضأ مث صلى ركعتني مث قال

جماهدا يف سبيلك وابتغاء مرضاتك، وأنا أشهد أنك حتي املوتى وتبعث من يف القبور، ال جتعل الحد علي ) ١(املدينة 
  .اليوم منة، أطلب إليك اليوم أن تبعث محاري، فقام احلمار ينفض أذنيه

  هذا إسناد صحيح، ومثل هذا يكون: قال البيهقي
  .كرامة لصاحب الشريعة

وكذلك رواه حممد بن حيىي الذهلي، عن حممد بن عبيد، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن الشعيب وكأنه : بيهقيقال ال
  ).٢(عند إمساعيل من الوجهني 

فأنا رأيت احلمار : من طريق إمساعيل عن الشعيب فذكره قال الشعيب: كذلك رواه ابن أيب الدنيا: قلت* واهللا أعلم 
وقد أوردها ابن أيب الدنيا من وجه آخر، وأن ذلك كان يف زمن عمر بن  -ين بالكوفة يع -بيع أو يباع يف الكناسة 

وقد مات منه كل عضو ومفصل وأما قصة * ومنا الذي أحي االله محاره : اخلطاب، وقد قال بعض قومه يف ذلك
بالصدق فمشهورة زيد بن خارجة وكالمه بعد املوت وشهادته للين صلى اهللا عليه وسلم واليب بكر وعمر وعثمان 

  .مروية من وجوه كثرية صحيحة



زيد بن خارجة اخلزرجي االنصاري شهد بدرا وتويف يف زمن عثمان، وهو الذي : قال البخاري يف التاريخ الكبري
وروى احلاكم يف مستدركه والبيهقي يف دالئله وصححه كما تقدم من طريق العتيب عن سليمان * تكلم بعد املوت 
بن سعيد االنصاري عن سعيد بن املسيب أن زيد بن خارجة االنصاري مث من احلارث بن اخلزرج، بن بالل عن حيىي 

أمحد يف الكتاب االول : تويف زمن عثمان بن عفان فسجي بثوبه، مث إهنم مسعوا جلجلة يف صدره، مث تكلم فقال
صدق، عمر بن اخلطاب صدق صدق، أبو بكر الضعيف يف نفسه، القوي يف أمر اهللا، ويف الكتاب االول صدق 

القوي يف الكتاب االول، صدق صدق، عثمان بن عفان على منهاجهم مضت أربع وبقيت ثنتان، أتت الفنت وأكل 
مث : قال سعيد بن املسيب: قال حيىي بن سعيد* الشديد الضعيف، وقامت الساعة، وسيأتيكم عن جيشكم خري 
إن أخا بين حارث بن اخلزرج : ه، مث تكلم فقالهلك رجل من بين حطمة فسجى بثوبه فسمع جلجلة يف صدر

  .صدق صدق، ورواه ابن أيب الدنيا والبيهقي أيضا من وجهه آخر بأبسط من هذا وأطول، وصححه البيهقي
  وقد روى يف التكلم بعد املوت عن مجاعه: قال

__________  
  .١٥٤يف هذا اجلزء ص  الدفينة ذكرها ابن كثري: الدثنية، ويف رواية أخرى: يف رواية البيهقي) ١(
  .٤٨/  ٦دالئل البيهقي ) ٢(

قد ذكرت يف قصة سخلة جابر يوم اخلندق وأكل االلف منها ومن قليل شعري : قلت* بأسانيد صحيحة واهللا أعلم 
  .ما تقدم

وقد أورد احلافظ حممد بن املنذر املعروف بيشكر، يف كتابه الغرائب والعجائب بسنده، كما سبق أن رسول اهللا 
ومن : قال شيخنا* ى اهللا عليه وسلم مجع عظامها مث دعا اهللا تعاىل فعادت كما كانت فتركها يف منزله واهللا أعلم صل

  .معجزات عيسى االبراء من اجلنون
  .هذا آخر ما وجدته فيما حكيناه عنه -يعين من ذلك  -وقد أبرأ النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .فأما إبراء عيسى من اجلنون
وأما * فيه نقال خاصا، وإمنا كان يربئ االكمه واالبرص والظاهر ومن مجيع العاهات واالمراض املزمنة فما أعرف 

إبراء النيب صلى اهللا عليه وسلم من اجلنون، فقد روى االمام أمحد واحلافظ البيهقي من غري وجه عن يعلى بن مرة 
يا رسول اهللا ابين هذا كما ترى أصابه بالء، : التأن أمرأة أتت بابن هلا صغري به ملم ما رأيت ملما أشد منه، فق

ناولينيه، : مرة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وأصابنا منه بالء، يوجد منه يف اليوم ما يؤذي، مث قالت
وهلا إياه بسم اهللا، أنا عبد اهللا، اخسأ عدو اهللا، مث نا: فجعلته بينه وبني واسطة الرحل، مث فغرفاه ونفث فيه ثالثا وقال

حدثنا يزيد، حدثنا محاد بن سالمة، عن فرقد : وقال أمحد* فذكرت أنه برئ من ساعته وما راهبم شئ بعد ذلك 
يا : السبخي، عن سعيد بن جبري عن ابن عباس أن أمرأة جاءت بولدها إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت

د علينا طعامنا، قال فمسح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا إن به ملما، وإنه يأخذه عند طعامنا فيفس
غريب من هذا الوجه، وفرقد فيه كالم وإن * سغة فخرج منه مثل اجلور االسود فشفي ) ١(صدره ودعا له فسغ 

وروى البزار من طريق فرقد * كان من زهاد البصرة، لكن ما تقدم له شاهد وإن كانت القصة واحدة واهللا أعلم 
يا رسول اهللا : كان النيب صلى اهللا عليه وسلم مبكة فجاءته امرأة من االنصار فقالت: سعد بن عباس قال أيضا عن

تصربي على ما أنت عليه وجتيئي يوم القيامة ليس عليك ذنوب وال حساب ؟ : إن هذا اخلبيث قد غلبين، فقال هلا
أخاف اخلبيث أن جيردين، فدعا هلا، وكانت إذا فقالت، والذي بعثك باحلق ال صربن حىت ألقى اهللا، مث قالت، إين 



وهذا دليل على أن فرقد قد حفظ، * أخسأ، فيذهب عنها : أحست أن يأتيها تأيت أستار الكعبة فتتعلق هبا وتقول له
أال أريك امرأة : قال يل ابن عباس: فإن هذا له شاهد يف صحيح البخاري ومسلم من حديث عطاء بن أيب رباح قال

  نة ؟من أهل اجل
إين أصرع وأنكشف فادع اهللا يل، : بلى، قال، هذه السوداء أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت: قلت
ال بل أصرب، فادع اهللا أن ال أنكشف، : إن شئت صربت ولك اجلنة، وإن شئت دعوت اهللا أن يعافيك، قالت: قال
أخربين عطاء أنه : د، حدثنا خملد عن ابن جريج، قالحدثنا حمم: مث قال البخاري* فدعا هلا فكانت ال تنكشف : قال

  وذكر احلافظ ابن االثري يف كتاب أسد الغابة يف أمساء) * ٢(على ستر الكعبة  -امرأة طويلة سوداء  -رأى أم زفر 
__________  

  .٤٣٠/  ٥فثع ثعة، واخلرب يف مسند أمحد : يف رواية البيهقي) ١(
) ٥٤(ح ) ١٤(، ومسلم يف الرب والصلة، باب ١١٤/  ١٠فتح الباري ) ٦(أخرجه البخاري يف املرض، باب ) ٢(

  .١٥٦/  ٦ورواه البيهقي يف الدالئل  ٣٤٧/  ١واالمام أمحد يف مسنده ) ١٩٩٤(ص 

الصحابة، أن أم زفر هذه كانت ماشطة خلدجية بنت خويلد، وأهنا عمرت حىت رآها عطاء بن أيب راح رمحهما اهللا 
: يسى االكمه وهو الذي يولد أعمى، وقيل هو الذي ال يبصر يف النهار ويبصر يف الليل، وقيلوأما إبراء ع* تعاىل 

غري ذلك كما بسطنا ذلك يف التفسري، واالبرص الذي به هبق، فقد رد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد 
وأعادها إىل مقرها فاستمرت  عني قتادة بن النعمان إىل موضعها بعد ما سالت على خده، فأخذها يف كفه الكرمي

حباهلا وبصرها، وكانت أحسن عينيه رضي اهللا عنه، كما ذكر حممد بن إسحاق بن يسار يف السرية وغريه، وكذلك 
بسطناه مث وهللا احلمد واملنة، وقد دخل بعض ولده وهو عاصم بن عمر بن قتادة على عمر بن عبد العزيز فسأله عنه 

فردت بكف املصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت الول * لت على اخلد عينه أنا ابن الذي سا: فأنشأ يقول
شيبا مباء فعادا * تلك املكارم ال قعبان من لنب : فيا حسن ما عني ويا حسن ما خد فقال عمر بن عبد العزيز* أمرها 

ا على خديه، فردمها وقد روى الدار قطين أن عينيه أصيبتا معا حىت سالت* بعد أبو اال مث أجازه فأحسن جائزته 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل مكاهنما

  .واملشهور االول كما ذكر ابن إسحاق
حدثنا : حدثنا روح وعثمان بن عمر قاال: قصة االعمى الذي رد اهللا عليه بصره بدعاء الرسول قال االمام أمحد

أن رجال ضريرا أتى رسول : عثمان بن حنيفشعبة عن أيب جعفر املديين مسعت عمارة بن خزمية بن ثابت حيدث عن 
إن شئت أخرت ذلك فهو أفضل : يا رسول اهللا ادع اهللا يل أن يعافيين، فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي : بل ادع اهللا يل، قال: قال: آلخرتك، وإن شئت دعوت

اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد نيب الرمحة، إين أتوجه به يف حاجيت هذه : لدعاءركعتني وأن يدعو هبذا ا
حسن صحيح : ورواه الترمذي وقال* ففعل الرجل فربأ : فشفعه يف، قال: فتقضي، وقال يف رواية عثمان بن عمر

  .غريب ال نعرفه إال من حديث أيب جعفر اخلطمي
إىل أيب جعفر اخلطمي، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن  وقد رواه البيهقي عن احلاكم بسنده

  ).١(فواهللا ما تفرقنا وال طال احلديث بنا حىت دخل الرجل كأن مل يكن به ضر قط : حنيف فذكر حنوه، قال عثمان
__________  

) ٣٥٧٨(احلديث ) ١١٩(وأخرجه الترمذي يف الدعوات، باب  ١٣٨/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(



  .عن حممود بن غيالن) ٥٦٩/  ٥(ص 
  .١٦٧/  ٦وأخرجه ابن ماجة يف الصالة عن أمحد بن منصور بن سيار وأخرجه البيهقي يف الدالئل 

حدثنا حممد بن بشر، حدثنا عبد العزيز بن عمر، حدثين رجل من بين سالمان : قصة أخرى قال أبو بكر بن أيب شيبة
حدثها أن أباه خرج إىل رسول اهللا صلى اهللا ) ١(، أو أن خاله أو خاهلا حبيب بن قريط بن سعد عن أمه عن خاله

محال يل فوقعت رجلي على ) ٢(كنت : عليه وسلم وعيناه مبيضتان ال يبصر هبما شيئا، فقال له، ما أصابك ؟ قال
وإنه ليدخل اخليط يف  بيض حية فأصيب بصري، فنفث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عينيه فأبصر، فرأيته

وثبت يف الصحيح * وغريه يقول حبيب بن مدرك : االبرة، وإنه البن مثانني سنة، وإن عينيه ملبيضتان، قال البيهقي
  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفث يف عيين علي يوم خيرب

نكسرت رجله ليلة قتل أبا رافع وهو أرمد فربأ من ساعته، مث مل يرمد بعدها أبدا، ومسح رجل جابر بن عتيك وقد ا
يد حممد ) ٣(وروى البيهقي أنه صلى اهللا عليه وسلم مسح * فربأ من ساعته أيضا  -تاجر أهل احلجاز اخليربي  -

بن حاطب وكانت قد احترقت بالنار فربأ من ساعته، ومسح رجل سلمة بن االكوع وقد أصيبت يوم خيرب فربأت 
وروى البيهقي أن عمه أبا طالب مرض * ص أن يشفى من مرضه ذلك فشفى من ساعتها، ودعا لسعد بن أيب وقا

فسأل منه صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو له ربه فدعا له فشفى من مرضه ذلك، وكم له من مثلها وعلى مسلكها، 
لدعاء عليه وقد وقع يف كرامات االولياء إبراء االعمى بعد ا* من إبراء آالم، وإزالة أسقام، مما يطول شرحه وبسطه 

حدثنا عمر بن عثمان، : بالعمى أيضا، كما وراه احلافظ ابن عساكر من طريق أيب سعيد بن االعرايب عن أيب داود
: أن امرأة خبثت عليه امرأته، فدعا عليها فذهب بصرها فأتته فقالت: حدثنا بقية، عن حممد بن زياد، عن أيب مسلم
اللهم إن كانت صادقة فاردد عليها بصرها، : أعود ملثلها، فقال يا أبا مسلم، إين كنت فعلت وفعلت، وإين ال

حدثنا عبد الرمحن بن واقد، حدثنا ضمرة حدثنا عاصم، : ورواه أيضا من طريق أيب بكر بن أيب الدنيا* فأبصرت 
فإذا  فإذا بلغ وسط الدار كرب وكربت امرأته..كان أبو مسلم اخلوالين إذا دخل منزله: حدثنا عثمان بن عطاء قال

دخل البيت كرب وكربت امرأته فيدخل فينزع رداءه وحذاءه وتأتيه بطعام يأكل، فجاء ذات ليلة فكرب فلم جتبه، مث 
جاء إىل باب البيت فكرب وسلم فلم جتبه، وإذا البيت ليس فيه سراج، وإذا هي جالسة بيدها عود تنكت يف االرض 

اللهم : أتيت معاوية فيأمر لنا خبادم ويعطيك شيئا تعيش به، فقال مالك ؟ فقالت الناس خبري، وأتت لو: به، فقال هلا
لو كلمت زوجك ليكلم معاوية : وكانت أتتها امرأة فقالت المرأة أيب مسلم: من أفسد علي أهلي فأعم بصره، قال

  :فيخدمكم ويعطيكم ؟ قال
__________  

  .ابن فويك، وله ترمجة يف االستيعاب: يف رواية البيهقي) ١(
  .كنت أمرن مجال يل: بياض باالصل، ويف رواية االستيعاب للحديث) ٢(

  .كنت امرئ مجلي: ويف رواية البيهقي
  .تفل على يده: يف البيهقي) ٣(

إن اهللا : ال، قالت: سراجكم طفئ ؟ قالوا: فبينما هذه املرأة يف منزهلا والسراج مزهر، إذ أنكرت بصرها، فقالت
 مسلم فلم تزل تناشده وتتلطف إليه، فدعا اهللا فرد بصرها، ورجعت امرأته أذهب بصري، فأقبلت كما هي إىل أيب

إذ قال احلواريون يا عيسى بن مرمي هل : * (وأما قصة املائدة اليت قال اهللا تعاىل* على حاهلا اليت كانت عليها 



د أن نأكل منها وتطمئن قالوا نري* يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا اهللا إن كنتم مؤمنني 
قال عيسى بن مرمي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من * قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين 

قال اهللا إين منزهلا عليكم فمن يكفر * السماء تكون لنا عيدا الولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خري الرازقني 
وقد ذكرنا يف التفسري بسط ذلك ]  ١١٢: املائدة) * [  أعذبه أحدا من العاملنيبعد منكم فأين معذبه عذابا ال

واختالف املفسرين فيها هل نزلت أم ال على قولني، واملشهور عن اجلمهور أهنا نزلت، واختلفوا فيما كان عليها من 
أيام بين أمية وجد املائدة، ولكن الطعام على أقوال، وذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصري، الذي فتح البالد املغربية 

إهنا مائدة سليمان بن داود مرصعة باجلواهر وهي من ذهب فأرسل هبا إىل الوليد بن عبد امللك فكانت عنده : قيل
لكن يبعد هذا أن النصارى ال يعرفون املائدة كما قاله * إهنا مائدة عيسى : حىت مات، فتسلمها أخوه سليمان، وقيل

وقد كانت موائد ) ١(واملقصود أن املائدة سواء كانت قد نزلت أم مل تنزل * اء واهللا أعلم غري واحد من العلم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متد من السماء وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل بني يديه، وكم قد أشبع 

* ما دامت االرض والسموات من طعام يسري ألوفا ومئات وعشرات صلى اهللا عليه وسلم ما تعاقبت االوقات، و
وهذا أبو مسلم اخلوالين، وقد ذكر احلافظ ابن عساكر يف ترمجته من تارخيه أمرا عجيبا وشأنا غريبا، حيث روى من 

يا أبا مسلم أما تشتاق : أتى أبا مسلم اخلوالين نفر من قومه فقالوا: طريق إسحاق بن حيىي امللطي عن االوزاعي قال
لستم يل بأصحاب إمنا أصحايب قوم ال : حنن أصحابك، قال: لو أصبت يل أصحابا، فقالوابلى : إىل احلج ؟ قال

  إال ترون إىل: سبحان اهللا، وكيف يسافر أقوام بال زاد وال مزاد ؟ قال هلم: يريدون الزاد وال املزاد، فقالوا
حترث وال تزرع واهللا يرزقها ؟  الطري تغدو وتروح بال زاد وال مزاد واهللا يرزقها ؟ وهي ال تبيع وال تشتري، وال

فغدوا من غوطة دمشق ليس معهم زاد وال : فهبوا على بركة اهللا تعاىل، قال: فإنا نسافر معك، قال: فقالوا: قال
نعم، فسجا غري بعيد فيمم : فقال هلم: يا أبا مسلم طعام لنا وعلف لدوابنا، قال: مزاد، فلما انتهوا إىل املنزل قالوا

إهلي قد تعلم ما أخرجين من منزيل، وإمنا خرجت آمرا : ى فيه ركعتني، مث جثى على ركبتيه فقالمسجد أحجار فصل
لك، وقد رأيت البخيل من ولد آدم تنزل به العصابة من الناس فيوسعهم قرى، وإنا أضيافك وزوارك، فأطعمنا، 

، وجئ بقلتني من ماء، وجئ فأيت بسفرة مدت بني أيديهم، وجئ جبفنة من ثريد: واسقنا، واعلف دوابنا، قال
  بالعلف ال يدرون من يأيت به، فلم تزل تلك حاهلم منذ

__________  
  .كذا باالصل، والظاهر أن فيه سقطا) ١(

فهذه حال ويل من هذه االمة نزل عليه وعلى * خرجوا من عند أهاليهم حىت رجعوا، ال يتكلفون زادا وال مزادا 
  .ضاف إليها من املاء والعلوفة لدواب أصحابهأصحابه مائدة كل يوم مرتني مع ما ي

وأما قوله يف عيسى * وهذا اعتناء عظيم، وإمنا نال ذلك بربكة متابعته هلذا النيب الكرمي عليه أفضل الصالة والتسليم 
: نآل عمرا[ اآلية، ) * وأنبئكم مبا تأكلون وما تدخرون يف بيوتكم* (إنه قال لبين إسرائيل : بن مرمي عليه السالم

فهذا شئ يسري على االنبياء، بل وعلى كثري من االولياء، وقد قال يوسف الصديق لذينك الفتيني احملبوسني ]  ٤٩
  .اآلية) * ال يأتيكما طعام ترزقانه إال نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمين ريب: * (معه
خبار املاضية طبق ما وقع وعن االخبار احلاضرة وقد أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باال]  ٣٧: يوسف[ 

سواء بسواء كما أخرب عن أكل االرضة لتلك الصحيفة الظاملة اليت كانت بطون قريش قدميا كتبتها على مقاطعة بين 
هاشم وبين املطلب حىت يسلموا إليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها يف سقف 



فأكلت اسم اهللا منها تنزيها هلا أن تكون : سل اهللا االرضة فأكلتها إال مواضع اسم اهللا تعاىل، ويف روايةالكعبة، فأر
مع الذي فيها من الظلم والعدوان، فأخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمه أبا طالب وهم بالشعب، 

  فخرج
نعم، فأنزلوا : ما قال وإال فسلموه إلينا، فقالواإن كان ك: إليهم أبو طالب وقال هلم عما أخربهم به، فقالوا

الصحيفة فوجدوها كما أخرب عنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سواء بسواء، فأقلعت بطون قريش عما كانوا 
عليه لبين هاشم وبين املطلب، وهدى اهللا بذلك خلقا كثريا، وكم له مثلها كما تقدم بسطه وبيانه يف مواضع من 

فأين : ويف يوم بدر ملا طلب من العباس عمه فداء ادعى أنه ال مال له، فقال له* ها وهللا احلمد واملنة السرية وغري
واهللا يا رسول اهللا : إن قتلت فهو للصبية ؟ فقال: املال الذي دفنته أنت وأم الفضل حتت أسكفة الباب، وقلت هلا
وأخرب مبوت النجاشي يوم مات وهو باحلبشة، * جل إن هذا شئ مل يطلع عليه غريي وغري أم الفضل إال اهللا عز و

وصلى عليه، وأخرب عن قتل االمراء يوم مؤتة واحدا بعد واحد وهو على املنرب وعيناه تذرفان، وأخرب عن الكتاب 
الذي أرسل به حاطب بن بلتعة مع شاكر موىل بين عبد املطلب، وأرسل يف طلبها عليا والزبري واملقداد، فوجدوها 

ه يف عقاصها، ويف رواية يف حجزهتا، وقد تقدم ذلك يف غزوة الفتح، وقال المريي كسرى اللذين بعث هبما قد جعلت
إن ريب قد قتل الليلة ربكما، فأرخا تلك الليلة، : نائب اليمن لكسرى ليستعلما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ب اليمن، وكان سبب ملك اليمن لرسول اهللا صلى فإذا كسرى قد سلط اهللا عليه ولده فقتله، فأسلما وأسلم نائ
وأما إخباره صلى اهللا عليه وسلم عن الغيوب املستقبلة فكثرية جدا كما تقدم بسط ذلك، وسيأيت * اهللا عليه وسلم 

وذكر ابن حامد يف مقابلة جهاد عيسى عليه الصالة والسالم جهاد * يف أنباء التواريخ ليقع ذلك طبق ما كان سواء 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف مقابلة زهد عيسى عليه الصالة والسالم، زهادة رسول اهللا صلى اهللا عليه رسول 

وسلم عن كنوز االرض حني عرضت عليه فأباها، وقال، أجوع يوما وأشبع يوما وأنه كان له ثالث عشرة زوجة 
سودان التمر واملاء، ورمبا ربط على بطنه ميضي عليهن الشهر والشهران ال توقد عندهن نار وال مصباح إمنا هو اال

  احلجر اجلوع، وما شبعوا من خبز

بر ثالث ليال تباعا، وكان فراشه من أدم وحشوه ليف، ورمبا اعتقل الشاة فيحلبها، ورقع ثوبه، وخصف نعله بيده 
عام اشتراه الكرمية، صلوات اهللا وسالمه عليه، ومات صلى اهللا عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على ط

  الهله، هذا وكم آثر بآالف مؤلفة واالبل والشاء والغنائم واهلدايا، على نفسه
وذكر أبو نعيم يف مقابلة تبشري املالئكة ملرمي * وأهله للفقراء واحملاويج واالرامل وااليتام واالسرى واملساكني 

: حني محلت به يف منامها، وما قيل هلا الصديقة بوضع عيسى ما بشرت به آمنة أم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقد أورد احلافظ أبو نعيم * إنك قد محلت بسيد هذه االمة فسميه حممدا، وقد بسطنا ذلك يف املولد كما تقدم 

هاهنا حديثا غريبا مطوال باملولد أحببنا أن نسوقه ليكون اخلتام نظري االفتتاح، وباهللا املستعان، وعليه التكالن وهللا 
حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا حفص بن عمرو بن الصباح، حدثنا حيىي بن عبد اهللا البابلي، أنا أبو : فقال *احلمد 

  .بكر بن أيب مرمي عن سعيد بن عمر االنصاري عن أبيه
فكان من دالالت محل حممد صلى اهللا عليه وسلم أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك : قال ابن عباس: قال
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورب الكعبة، وهو أمان الدنيا وسراج أهلها، ومل يبق كاهن يف قد محل ر: الليلة

قريش وال قبيلة من قبائل العرب إال حجبت عن صاحبتها، وانتزع علم الكهنة منها، ومل يبق سرير ملك من ملوك 
ق إىل وحوش املغرب بالبشارات، الدنيا إال أصبح منكوسا، وامللك خمرسا ال ينطق يومه لذلك، وفرت وحوش املشر



أبشروا فقد : وكذلك أهل البحار بشر بعضهم بعضا، ويف كل شهر من شهوره نداء يف االرض ونداء يف السموات
وبقي يف بطن أمه تسعة أشهر، وهلك أبوه عبد اهللا وهو يف : آن اليب القاسم أن خيرج إىل االرض ميمونا مباركا قال

أنا له ويل وحافظ ونصري، : هلنا وسيدنا، بقي نبيك هذا يتيما، فقال اهللا تعاىل للمالئكةإ: بطن أمه، فقالت املالئكة
  .فتربكوا مبولده ميمونا مباركا

أتى يل آت حني مر يل من محله ستة : وفتح اهللا ملولده أبواب السماء وجناته، وكانت آمنة حتدث عن نفسها وتقول
  .إنك محلت خبري العاملني طرا، فإذا ولدتيه فسميه حممدا أو النيب، شأنك يا آمنة: أشهر فوكزين برجله يف املنام وقال

لقد أخذين ما يأخذ النساء ومل يعلم يب أحد من القوم، ذكر وال أنثى، وإين : وكانت حتدث عن نفسها وتقول: قال
ك، وذلك يوم فسمعت وجبة شديدة، وأمرا عظيما، فهالين ذل: لوحيدة يف املنزل وعبد املطلب يف طوافة، قالت

االثنني، ورأيت كأن جناح طري أبيض قد مسح على فؤادي فذهب كل رعب وكل فزع ووجل كنت أجد، مث 
التفت فإذا أنا بشربة بيضاء ظننتها لبنا، وكنت عطشانة، فتناولتها فشربتها فأصابين نور عال، مث رأيت نسوة 

  كالنخل الطوال،
واغوثاه، من أين علمن يب ؟ واشتد يب االمر وأنا : أنا أعجب وأقولكأهنن من بنات عبد املطلب حيدقن يب، فبينا 

خذوه عن أعني : أمسع الوجبة يف كل ساعة أعظم وأهول، وإذا أنا بديباج أبيض قد مد بني االرض، وإذا قائل يقول
حيا من رأيت رجاال وقفوا يف اهلواء بأيديهم أباريق فضة وأنا يرشح مين عرق كاجلمان، أطيب ر: الناس، قالت

ورأيت قطعة من الطري قد أقبلت من حيث ال : يا ليت عبد املطلب قد دخل علي، قالت: املسك االذفر، وأنا أقول
  أشعر حىت غطت حجريت، مناقريها من الزمرد، وأجنحتها من اليواقيت، فكشف اهللا يل عن بصرييت، فأبصرت

، علم باملشرق، وعلم باملغرب، وعلم على من ساعيت مشارق االرض ومغارهبا، ورأيت ثالث عالمات مضروبات
ظهر الكعبة، فأخذين املخاض واشتد يب الطلق جدا، فكنت كأين مسندة إىل أركان النساء، وكثرن علي حىت كأين 

مع البيت وأنا ال أرى شيئا، فولدت حممدا، فلما خرج من بطين درت فنظرت إليه فإذا هو ساجد وقد رفع أصبعيه 
 رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء تنزل حىت غشيته، فغيب عن عيين، فسمعت مناديا كاملتضرع املبتهل، مث

طوفوا مبحمد صلى اهللا عليه وسلم شرق االرض وغرهبا، وأدخلوه البحار كلها، ليعرفوه بامسه ونعته : ينادي يقول
ختلوا عنه يف أسرع وقت فإذا أنابه وصورته، ويعلموا أنه مسي املاحي، ال يبقى شئ من الشرك إال حمي به، قالت، مث 

مدرج يف ثوب صوف أبيض، أشد بياضا من اللنب، وحتته حريرة خضراء، وقد قبض حممد ثالثة مفاتيح من اللؤلؤ 
هكذا أورده وسكت * الرطب االبيض، وإذا قائل يقول، قبض حممد مفاتيح النصر، ومفاتيح الريح، ومفاتيح النبوة 

الشيخ مجال الدين أبو زكريا، حيىي بن يوسف بن منصور بن عمر االنصاري  وقال* عليه، وهو غريب جدا 
، املاهر احلافظ لالحاديث واللغة، ذو احملبة الصادقة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلذلك يشبه )١(الصرصري 

عليه وسلم، وقد  يف عصره حبسان بن ثابت رضي اهللا عنه، ويف ديوانه املكتوب عنه يف مديح رسول اهللا صلى اهللا
) ٢(كان ضرير البصر، بصري البصرية، وكانت وفاته ببغداد يف سنة ست ومخسني وستمائة، قتله التتار يف كل بنة 

  بغداد كما سيأيت ذلك يف موضعه، يف كتابنا هذا إن شاء اهللا تعاىل، وبه الثقة، وعليه التكالن، قال يف
يشيد ما أوهى الضالل ويصلح لئن سبحت * املبعوث للناس رمحة  حممد: قصيدته من حرف احلاء املهملة من ديوانه

وإن احلصا يف كفه ليسبح وإن * لداود أو الن احلديد املصفح فإن الصخور الصم النت بكفه * صم اجلبال جميبة 
ألو سليمان ال ت* فمن كفه قد أصبح املاء يطفح وإن كانت الريح الرخاء مطيعة * كان موسى أنبع املاء من العصا 

* برعب على شهر به اخلصم يكلح وإن أويت امللك العظيم وسخرت * تروح وتسرح فإن الصبا كانت لنصر نبينا 



أتته فرد الزاهد املترجح وإن كان إبراهيم اعطي * فإن مفاتيح الكنوز بأسرها ) ٣(له اجلن تشفي مارضيه وتلدح 
  وخصص بالرؤيا وباحلق أشرح* لم وموسى بتكليم على الطور مينح فهذا حبيب بل خليل مك* خلة 

__________  
الصرصري نسبة إىل صرصر وهي قرية قريبة من بغداد، اشتهر مبدائحه للرسول صلى اهللا عليه وآله وشعره ) ١(

  .طبقه عالية، كان فصيحا بليغا، كان ضريرا وقد قتله التتار فيما قاله الذهيب
  .كذا باالصل) ٢(
  .باليدمن اللدح وهو الضرب : تلدح) ٣(

عطاء ببشراه أقر * ويشفع للعاصني والنار تلفح وباملقعد االعلى املقرب عنده * وخصص باحلوض العظيم وباللوا 
له سائر * مراتب أرباب املواهب تلمح ويف جنة الفردوس أو داخل ) * ١(وأفرح وبالرتبة العليا االسيلة دوهنا 

عه من االخبار باملغيبات اليت وقعت إىل زماننا مما يدخل يف دالئل وهذا آخر ما يسر اهللا مج) ٢(االبواب باخلار تفتح 
  النبوة واهللا اهلادي، وإذا فرغنا إن شاء اهللا من إيراد احلادثات من بعد موته عليه السالم إىل

زماننا، نتبع ذلك بذكر الفنت واملالحم الواقعة يف آخر الزمان مث نسوق بعد ذلك أشراط الساعة مث نذكر البعث 
النشور، مث ما يقع يوم القيامة من االهوال وما فيه من العظمة ونذكر احلوض وامليزان والصراط مث نذكر صفة و

  .النار مث صفة اجلنة
كتاب تاريخ االسالم االول من احلوادث الواقعة يف الزمان، ووفيات املشاهري واالعيان سنة إحدى عشرة من 

ن وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف يوم االثنني وذلك لثاين عشر اهلجرة تقدم ما كان يف ربيع االول منها م
  .منه على املشهور وقد بسطنا الكالم يف ذلك مبا فيه كفاية وباهللا التوفيق

خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه وما فيها من احلوادث قد تقدم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تويف يوم 
فاشتغل الناس ببيعة أيب بكر الصديق يف سقيفة بين ساعدة مث يف املسجد البيعة العامة يف بقية االثنني وذلك ضحى 

يوم االثنني وصبيحة الثالثاء كما تقدم ذلك بطوله مث أخذوا يف غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتكفينه 
  .االربعاء كما تقدم ذلك مربهنا يف موضعه والصالة عليه صلى اهللا عليه وسلم تسليما بقية يوم الثالثاء ودفنوه ليلة

ملا بويع أبو بكر يف السقيفة وكان الغد : حدثين الزهري حدثين أنس بن مالك قال: وقال حممد بن إسحاق بن يسار
أيها الناس إين قد قلت لكم : جلس أبو بكر فقام عمر فتكلم قبل أيب بكر فحمد اهللا وأثىن عليه ملا هو أهله مث قال

قالة ما كانت وما وجدهتا يف كتاب اهللا وال كانت عهدا عهده إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولكين باالمس م
يكون آخرنا، وإن اهللا قد أبقى فيكم الذي به : قد كنت أرى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيدبر أمرنا، يقول
هللا ملا كان هداه اهللا، وإن اهللا قد مجع أمركم على هدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم ا

خريكم، صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وثاين اثنني إذ مها يف الغار، فقوموا فبايعوه، فبايع الناس أبا بكر 
  بعد بيعة

__________  
  .الناعمة الرقيقة: االسيلة) ١(
  .الغلبة اخلرية: اخلار) ٢(



أما بعد أيها الناس فإين قد وليت عليكم : فحمد اهللا وأثىن عليه بالذي هو أهله مث قالالسقيفة، مث تكلم أبو بكر 
ولست خبريكم فإن أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم عندي 

إن شاء اهللا، ال  حىت آخذ احلق منه) ٢] (عندي [ عليه حقه إن شاء اهللا، والقوي فيكم ضعيف ) ١(حىت أرجع 
يدع قوم اجلهاد يف سبيل اهللا إال خذهلم اهللا بالذل، وال تشيع الفاحشة يف قوم إال عمهم اهللا بالبالء، أطيعوين ما 

وهذا إسناد * أطعت اهللا ورسوله، فإذا عصيت اهللا ورسوله فال طاعة يل عليكم، قوموا إىل صالتكم يرمحكم اهللا 
عنهم على بيعة الصديق يف ذلك الوقت، حىت علي بن أيب طالب والزبري بن  صحيح وقد اتفق الصحابة رضي اهللا

أنبأنا أبو احلسني علي بن حممد بن علي : العوام رضي اهللا عنهما، والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال
ثنا بندار : يب طالب قاالاحلافظ االسفراييين، ثنا أبو علي احلسني بن علي احلافظ، ثنا أبو بكر بن خزمية وإبراهيم بن أ

قبض : بن يسار، ثنا أبو هشام املخزومي، ثنا وهيب، ثنا داود بن أيب هند، ثنا أبو نصرة عن أيب سعيد اخلدري قال
فقام خطيب : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واجتمع الناس يف دار سعد بن عبادة، وفيهم أبو بكر وعمر قال

فقام : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره، قال أتعلمون أنا أنصار: االنصار فقال
هذا صاحبكم فبايعوه، : صدق قائلكم ولو قلتم غري هذا مل نبايعكم فأخد بيد أيب بكر وقال: عمر بن اخلطاب فقال

فدعا : قوم فلم ير الزبري، قالفصعد أبو بكر املنرب فنظر يف وجوه ال: فبايعه عمر، وبايعه املهاجرون واالنصار، وقال
ال تثريب يا : ابن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أردت أن تشق عصا املسلمني، قال: قلت: الزبري فجاء قال

ابن عم : قلت: خليفة رسول اهللا، فقام فبايعه، مث نظر يف وجوه القوم فلم ير عليا، فدعا بعلي بن أيب طالب قال
ال تثريب يا خليفة رسول اهللا : ه وسلم وختنه على ابنته، أردت أن تشق عصا املسلمني، قالرسول اهللا صلى اهللا علي

جاءين مسلم بن احلجاج فسألين عن : مسعت ابن خزمية يقول: فبايعه، هذا أو معناه قال احلافظ أبو علي النيسابوري
يسوي بدنة، بل هذا يسوي : قلتهذا حديث يساوي بدنة، ف: هذا احلديث فكتبته له يف رقعة وقرأت عليه، فقال

  وقد رواه االمام أمحد عن الثقة عن وهيب خمتصرا، وأخرجه احلاكم يف مستدركه من* بدرة 
وروينا من طريق احملاملي عن القاسم بن سعيد بن املسيب، * طريق عفان بن مسلم عن وهيب مطوال كنحو ما تقدم 

سعيد فذكره مثله يف مبايعة علي والزبري رضي اهللا عنهما عن علي بن عاصم، عن احلريري عن أيب نصرة، عن أيب 
حدثين أيب أن أباه عبد الرمحن بن عوف كان مع عمر : وقال موسى بن عقبة يف مغازيه عن سعد بن إبراهيم* يومئذ 

واهللا ما كنت حريصا على : وأن حممد بن مسلمة كسر سيف الزبري، مث خطب أبو بكر واعتذر إىل الناس وقال
  ة يوما وال ليلة، وال سألتها اهللا يف سر وال عالنية، فقبل املهاجرون مقالته، وقال علي والزبري ما تأخرنا إالاالمار

__________  
  .حىت أريح: يف ابن هشام) ١(
  .من سرية ابن هشام) ٢(

  .الننا أخرنا عن املشورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس هبا
ريه، ولقد أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصالة بالناس وهو حي، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخ

وهذا الالئق بعلي رضي اهللا عنه والذي يدل عليه اآلثار من شهوده معه الصلوات، وخروجه معه إىل ذي القصة بعد 
ما يأيت من مبايعته  موت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كما سنورده، وبذله له النصيحة واملشورة، بني يديه، وأما

إياه بعد موت فاطمة، وقد ماتت بعد أبيها عليه السالم بستة أشهر، فذلك حممول على أهنا بيعة ثانية أزالت ما كان 
: قد وقع من وحشة بسبب الكالم يف املرياث ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله



وقد كتبنا هذه الطرق مستقصاة يف * ا تقدم إيراد أسانيده وألفاظه وهللا احلمد ال نورث ما تركنا فهو صدقة، كم
الكتاب الذي أفردناه يف سرية الصديق رضي اهللا عنه وما أسنده من االحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

التميمي عن أيب ضمرة وما روى عنه من االحكام مبوبة على أبواب العلم وهللا احلمد واملنة، وقال سيف بن عمر 
عن أبيه عن عاصم بن عدي، قال نادى منادي أيب بكر من الغد من متويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليتمم 

أال ال يبقني باملدينة أحد من جيش أسامة إال خرج إىل عسكره باجلرف، وقام أبو بكر يف الناس فحمد : بعث أسامة
إمنا أنا مثلكم وإين لعلكم تكلفونين ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يطيق، أيها الناس : اهللا وأثىن عليه، وقال
  إن اهللا اصطفى حممدا

على العاملني، وعصمه من اآلفات، وإمنا أنا متبع ولست مببتدع، فإن استقمت فبايعوين، وإن زغت فقوموين، وإن 
به مبظلمة ضربة سوط فما دوهنا، وإن يل شيطانا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبض وليس أحد من هذه االمة يطل

يعتريين فإذا أتاين فاجتذوين ال أؤثر يف أشعاركم وأبشاركم، وإنكم تغدون وتروحون يف أجل قد غيب عنكم علمه، 
وإن استطعتم أن ال ميضي إال وأنتم يف عمل صاحل فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إال باهللا، وسابقوا يف مهل آجالكم 

أن تسلمكم آجالكم إىل انقطاع االعمال، فإن قوما نسوا آجاهلم وجعلوا أعماهلم بعدهم، فإياكم أن تكونوا  من قبل
أمثاهلم، اجلد اجلد، النجاة النجاة، الوحا الوحا فإن وراءكم طالبا حثيثا، وأجال أمره سريع، احذروا املوت، 

وقام أيضا فحمد اهللا وأثىن : ال مبا تطيعوا به االموات، قالواعتربوا باآلباء واالبناء واالخوان، وال تطيعوا االحياء إ
إن اهللا ال يقبل من االعمال إال ما أريد به وجهه، فأريدوا اهللا بأعمالكم، فإمنا أخلصتم حلني فقركم : عليه مث قال

وم، أين وحاجتكم، اعتربوا عباد اهللا مبن مات منكم، وتفكروا فيمن كان قبلكم، أين كانوا أمس، وأين هم الي
اجلبارون الذين كان هلم ذكر القتال والغلبة يف مواطن احلروب، قد تضعضع هبم الدهر، وصاروا رميما، قد تولت 

عليهم العاالت، اخلبيثات للخبيثني، واخلبيثون للخبيثات، وأين امللوك الذين أثاروا االرض وعمروها ؟ قد بعدوا 
جل قد أبقى عليهم التبعات، وقطع عنهم الشهوات، ومضوا ونسي ذكرهم، وصاروا كال شئ، إال أن اهللا عز و

واالعمال أعماهلم، والدنيا دنيا غريهم، وبعثنا خلفا بعدهم، فإن حنن اعتربنا هبم جنونا، وإن احندرنا كنا مثلهم، أين 
بنوا  الوضاءة احلسنة وجوههم، املعجبون بشباهبم ؟ صاروا ترابا، وصار ما فرطوا فيه حسرة عليهم، أين الذين

املدائن وحصنوها باحلوائط، وجعلوا فيها االعاجيب ؟ قد تركوها ملن خلفهم، فتلك مساكنهم خاوية وهم يف 
  ظلمات القبور،

؟ أين من تعرفون من آبائكم وإخوانكم، قد انتهت هبم آجاهلم، ] حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا [ هل 
وة أو السعادة بعد املوت، إال إن اهللا ال شريك له ليس بينه وبني فوردوا على ما قدموا فحلوا عليه وأقاموا للشق

  أحد من خلقه سبب يعطيه به خريا، وال يصرف به عنه سوءا، إال
بطاعته واتباع أمره، واعلموا أنكم عبيد مدينون، وأن ما عنده ال يدرك إال بطاعته أما آن الحدكم أن حتسر عنه 

  .النار وال تبعد عنه اجلنة ؟
تنفيذ جيش اسامة بن زيد الذين كانوا قد أمرهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملسري إىل ختوم البلقاء  فصل يف

فيغتزوا على تلك االراضي، فخرجوا إىل اجلرف فخيموا : من الشام، حيث قتل زيد بن حارثة، وجعفر وابن رواحة
ناه رسول اهللا منهم للصالة، فلما ثقل رسول اهللا وأبو بكر الصديق فاستث: به، وكان بينهم عمر بن اخلطاب، ويقال

صلى اهللا عليه وسلم أقاموا هنالك، فلما مات عظم اخلطب واشتد احلال وجنم النفاق باملدينة، وارتد من ارتد من 
أحياء العرب حول املدينة، وامتنع آخرون من أداء الزكاة إىل الصديق، ومل يبق للجمعة مقام يف بلد سوى مكة 



ة، وكانت جواثا من البحرين أول قرية أقامت اجلمعة بعد رجوع الناس إىل احلق كما يف صحيح البخاري عن واملدين
ابن عباس كما سيأيت، وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على االسالم، مل يفروا وال ارتدوا، واملقصود أنه ملا وقعت 

سامة الحتياجه إليه فيما هو أهم، الن ما جهز هذه االمور أشار كثري من الناس على الصديق أن ال ينفذ جيش أ
بسببه يف حال السالمة، وكان من مجلة من أشار بذلك عمر بن اخلطاب، فامتنع الصديق من ذلك، وأىب أشد االباء، 

واهللا ال أحل عقدة عقدها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولو أن الطري ختطفنا، : إال أن ينفذ جيش أسامة، وقال
من حول املدينة ولو أن الكالب جرت بأرجل أمهات املؤمنني الجهزن جيش أسامة وآمر احلرس يكونون  والسباع

حول املدينة فكان خروجه يف ذلك الوقت من أكرب املصاحل واحلالة تلك، فساروا ال ميرون حبي من أحياء العرب إال 
فقاموا أربعني يوما ويقال سبعني يوما، مث أتوا ما خرج هؤالء من قوم إال وهبم منعة شديدة، : إرعبوا منهم، وقالوا

ساملني غامنني، مث رجعوا فجهزهم حينئذ مع االحياء الذين أخرجهم لقتال املرتدة، وما نعي الزكاة على ما سيأيت 
ملا بويع أبو بكر ومجع االنصار يف االمر الذي افترقوا : عن هشام بن عروة عن أبيه قال: تفصيله، قال سيف بن عمر

  ه، قال، ليتم بعث أسامة وقد ارتدت العرب إما عامة وإما خاصة، يف كلفي
قبيلة، وجنم النفاق واشرأبت اليهودية والنصرانية، واملسلمون كالغنم املطرية يف الليلة الشاتية، لفقد نبيهم صلى اهللا 

ا ترى قد انتقصت بك، إن هؤالء جل املسلمني والعرب على م: عليه وسلم، وقلتهم وكثرة عدوهم، فقال له الناس
والذي نفس أيب بكر بيده لو ظننت أن السباع ختطفين : وليس ينبغي لك أن تفرق عنك مجاعة املسلمني، فقال

  النفذت بعث أسامة كما أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولو مل يبق يف

ن حديث القاسم وعمرة عن القرى غريي النفذته، وقد روي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وم
وأشرأبت النفاق، واهللا لقد نزل يب ) ١(عائشة قالت، ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة 

ما لو نزل باجلبال الراسيات هلاضها، وصار أصحاب حممد صلى اهللا عليه سلم كأهنم معزى مطرية يف حش يف ليلة 
من رأى : اختلفوا يف نقطة إال طار أيب خبطلها وعناهنا وفصلها، مث ذكرت عمر فقالتمطرية بأرض مسبعة، فو اهللا ما 

وقال احلافظ أبو بكر * عمر علم أنه خلق غىن لالسالم، كان واهللا أحوذيا نسيج وحده قد أعد لالمور أقراهنا 
امليموين، ثنا الفريايب، ثنا عباد بن  أنا أبو عبد اهللا احلافظ، أنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا حممد بن علي: البيهقي

واهللا الذي ال إله إال هو لوال أن أبا بكر استخلف ما عبد اهللا، مث قال : كثري عن أيب االعرج عن أيب هريرة قال
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجه أسامة بن زيد يف : مه يا أبا هريرة ؟ فقال: الثانية، مث قال الثالثة، فقيل له

ائة إىل الشام، فلما نزل بذي خشب قبض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وارتدت العرب حول املدينة، سبعم
يا أبا بكر رد هؤالء، توجه هؤالء إىل الروم وقد ارتدت العرب حول املدينة : فاجتمع إليه أصحاب رسول اهللا فقالوا

هللا صلى اهللا عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه والذي ال إله غريه لو جرت الكالب بأرجل أزواج رسول ا: ؟ فقال
  .رسول اهللا، وال حللت لواء عقده رسول اهللا

لو ال أن هلؤالء قوة ما خرج مثل هؤالء من عندهم، : فوجه أسامة، فجعل ال مير بقبيل يريدون االرتداد إال قالوا
عباد بن  -، فثبتوا على االسالم ولكن ندعهم حىت يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم، ورجعوا ساملني

لرواية الفريايب عنه، وهو متقارب احلديث، فأما البصري الثقفي فمتروك احلديث واهللا  -كثري هذا أظنه الربمكي 
  وروى سيف بن عمر عن أيب ضمرة* أعلم 

قل : ار لعمرأن أبا بكر ملا صمم على جتهيز جيش أسامة قال بعض االنص: وأيب عمرو وغريمها عن احلسن البصري
ثكلتك أمك يا ابن اخلطاب، أؤمر : إنه أخذ بلحيته وقال: له فليؤمر علينا غري أسامة، فذكر له عمر ذلك، فيقال



غري أمري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ مث هنض بنفسه إىل اجلرف فاستعرض جيش أسامة وأمرهم باملسري، وسار 
يا خليفة رسول اهللا، إما أن : عوف يقود براحلة الصديق، فقال أسامة معهم ماشيا، وأسامة راكبا، وعبد الرمحن بن

 -واهللا لست بنازل ولست براكب، مث استطلق الصديق من أسامة عمر بن اخلطاب : تركب وإما أن أنزل، فقال
  .السالم عليك أيها االمري: فأطلقه له، فلهذا كان عمر ال يلقاه بعد ذلك إال قال -وكان مكتتبا يف جيشه 

__________  
هنا للمبالغة يف أعداد القبائل والناس الذين ارتدوا عن االسالم وأعلنوا نفاقهم، وليس املقصود هبا : قاطبة) ١(

  .الكل، الن العرب مل ترتد قاطبة إال إذا كان املقصود االعراب والبدو
ويف أيام أيب بكر تبع مسيلمة ...وكانت قبائل العرب خال قريش وثقيف قد ارتدت عن االسالم: قال يف مآثر االناقة

  ).٨٤/  ١(الكذاب خلق كثري، 
  .ارتدت العرب إال أهل املسجدين، ومن بينهما وأناسا من العرب: ويف مروج الذهب

النمريي، ثنا علي بن حممد ) ١(حدثين عمرو بن شبة : مقتل االسود العنسي، املتنيب الكذاب قال أبو جعفر بن جرير
أيب معشر ويزيد بن عياض عن جعد به، وغسان بن عبد احلميد وجويرية بن أمساء عن  عن -يعين املدائين  -

أمضى أبو بكر جيش أسامة بن زيد يف آخر ربيع االول، وأتى مقتل االسود يف آخر ربيع االول : مشيختهم قالوا
  .بعد خمرج أسامة، فكان ذلك أول فتح فتح أبو بكر وهو باملدينة

ه قد أسلفنا فيما تقدم أن اليمن كانت حلمري، وكانت ملوكهم يسمون التبابعة، وتكلمنا صفة خروجه ومتليكه ومقتل
  يف أيام اجلاهلية على طرف صاحل من هذا، مث إن ملك احلبشة بعث أمريين من قواده، ومها أبرهة

أرياط واستقل االشرم، وأرياط، فتملكا له اليمن من محري، وصار ملكها للحبشة، مث اختلف هذان االمريان، فقتل 
، الرتفاعها، وأورد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة، فجاء )٢(أبرهة بالنيابة، وبين كنيسة مساها العانس 

بعض قريش فأحدث يف هذه الكنيسة، فلما بلغه ذلك حلف ليخربن بيت مكة، فسار إليه ومعه اجلنود والفيل 
تقدم بسط ذلك يف موضعه، فرجع أبرهة ببعض من بقي من وقد * حممود، فكان من أمرهم ما قص اهللا يف كتابه 

جيشه يف أسوأ حال وشر خيبة، وما زال تسقط أعضاؤه أمنلة أمنلة، فلما وصل إىل صنعاء انصدع صدره فمات، 
إنه استمر ملك اليمن بأيدي : بن أبرهة مث أخوه مسروق بن أبرهة، فيقال) ٣(فقام بامللك بعده ولده بلسيوم 

مث ثار سيف بن ذي يزن احلمريي، فذهب إىل قيصر ملك الروم يستنصره عليهم، فأىب ) ٤(سنة،  احلبشة سبعني
فسار إىل كسرى ملك الفرس فاستغاث به، وله معه  -ملا بينه وبينهم من االجتماع يف دين النصرانية  -ذلك عليه 

ن بالسجون طائفة تقدمهم رجل مواقف ومقامات يف الكالم تقدم بسط بعضها، مث اتفق احلال على أن بعث معه مم
وهرز، فاستنقذ ملك اليمن من احلبشة، وكسر مسروق بن أبرهة وقتله، ودخلوا إىل صنعاء وقرروا : منهم يقال له

سيف بن ذي يزن يف امللك على عادة آبائه، وجاءت العرب هتنئه من كل جانب، غري أن لكسرى نوابا عن البالد، 
مث هاجر إىل املدينة فلما كتب : سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأقام مبكة ما أقامفاستمر احلال يف ذلك حىت بعث ر

  :كتبه إىل اآلفاق يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده ال شريك له، فكتب من مجلة ذلك إىل كسرى ملك الفرس
__________  

  .من الطربي، ويف االصل شيبة) ١(
  .م املفتوحة، ومنها القالنس الهنا يف أعلى الرؤوسيف ابن هشام القليس بضم القاف وتشديد الال) ٢(



  .يكسوم: يف الطربي وابن هشام) ٣(
  .اثنني وسبعني سنة: يف ابن هشام واملسعودي) ٤(

  بسم اهللا الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل كسرى عظيم الفرس، سالم على من اتبع
هذا كتاب جاء من عند رجل : ما هذا ؟ قالوا: ب قالاهلدى، أما بعد فأسلم تسلم، إىل آخره، فلما جاءه الكتا

جبزيرة العرب يزعم أنه نيب، فلما فتح الكتاب فوجده قد بدأ بامسه قبل اسم كسرى، غضب كسرى غضبا شديدا، 
أما بعد فإذا جاءك  -) ١(وكان امسه باذام  -وأخذ الكتاب فمزقه قبل أن يقرأه، وكتب إىل عامله على اليمن 

عث من قبلك أمريين إىل هذا الرجل الذي جبزيرة العرب، الذي يزعم أنه نيب، فابعثه إيل يف جامعة، كتايب هذا فاب
اذهبا إىل هذا الرجل، فانضرا ما هو، فإن كان : فلما جاء الكتاب إىل باذام، بعث من عنده أمريين عاقلني، وقال

رجعا إيل فأخرباين ما هو، حىت أنظر يف أمره، كاذبا فخذاه يف جامعة حىت تذهبا به إىل كسرى، وإن كان غري ذلك فا
فقدما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة، فوجداه على أسد االحوال وأرشدها، ورأيا منه أمورا 

ارجعا إىل : عجيبة، يطول ذكرها، ومكثا عنده شهرا حىت بلغا ما جاءا له، مث تقاضاه اجلواب بعد ذلك، فقال هلما
خرباه أن ريب قد قتل الليلة ربه، فأرخا ذلك عندمها مث رجعا سريعا إىل اليمن فأخربا باذام مبا قال هلما صاحبكما فأ

احصوا تلك الليلة، فإن ظهر االمر كما قال فهو نيب، فجاءت الكتب من عند ملكهم أنه قد قتل كسرى يف : فقال
بأسياف كما * وكسرى إذ تقامسه بنوه : ض الشعراءليلة كذا وكذا، لتلك الليلة، وكان قد قتله بنوه وهلذا قال بع

أىن ولكل حاملة متام وقام بامللك بعده ولده يزدجرد وكتب إىل باذام أن خذ * اقتسم اللحام متخضت املنون له بيوم 
يل البيعة من قبلك، واعمد إىل ذلك الرجل فال هتنه واكرمه، فدخل االسالم قلب باذام وذريته من أبناء فارس ممن 

اليمن، وبعث إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأسالمه، فبعث إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنيابة اليمن ب
بكماهلا، فلم يعزله عنها حىت مات، فلما مات استناب ابنه شهر بن باذام على صنعاء وبعض خماليف، وبعث طائفة 

شر، عليا وخالدا، مث أرسل معاذا وأبا موسى االشعري من أصحابه نوابا على خماليف أخر فبعث أوال يف سنة ع
وفرق عمالة اليمن بني مجاعة من الصحابة، فمنهم شهر بن باذام، وعامر بن شهر اهلمداين، على مهدان، وأبو موسى 

  على مارب، وخالد بن سعيد بن العاص على عامر جنران
على ) ٢(على عك واالشعريني، وعمرو بن حرام  ورفع وزبيد، ويعلى بن أمية على اجلند، والطاهر بن أيب هالة

بن أخضر، وعلى السكون ) ٣(جنران، وعلى بالد حضرموت زياد بن لبيد، وعلى السكاسك عكاشة بن مور 
  اليمن -معاوية بن كندة، وبعث معاذ بن جبل معلما الهل البلدين 

__________  
  .االصلباذان، ويف الطربي فك: يف ابن هشام وكامل ابن االثري) ١(
  .عمرو بن حزم: يف الطربي والكامل البن االثري) ٢(
  .عكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي: يف الطربي) ٣(

يتنقل من بلد إىل بلد، ذكره سيف بن عمر، وذلك كله يف سنة عشر، آخر حياة رسول اهللا صلى  -وحضرموت 
  .اهللا عليه وسلم فبينما هم على ذلك إذ جنم هذا العني االسود العنسي

يف سبعمائة مقاتل،  -كهف حنان : من بلد يقال هلا -) ١(خروج االسود العنسي وامسه عبهلة بن كعب بن غوث 
أيها املتمردون علينا، أمسكوا علينا ما أخذمت من أرضنا، ووفروا ما : وكتب إىل عمال النيب صلى اهللا عليه وسلم



وجه إىل جنران فأخذها بعد عشر ليال من خمرجه مث قصد مجعتم، فنحن أوىل به، وأنتم على ما أنتم عليه، مث ركب فت
إىل صنعاء، فخرج إليه شهر بن باذام فتقاتال، فغلبه االسود وقتله، وكسر جيشه من االبناء واحتل بلدة صنعاء 

خلمس وعشرين ليلة من خمرجه، ففر معاذ بن جبل من هنالك واجتاز بأيب موسى االشعري، فذهبا إىل حضرموت 
ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطاهر، ورجع عمر بن حرام وخالد بن سعيد بن العاص إىل واحناز عما

املدينة، واستوثقت اليمن بكماهلا لالسود العنسي، وجعل أمره يستطري استطارة الشرارة، وكان جيشه يوم لقي 
حصن احلارثي، ويزيد ) ٢(م بن شهرا سبعمائة فارس، وأمراؤه قيس بن عبد يغوث ومعاوية بن قيس ويزيد بن حمر

بن االفكل االزدي، واشتد ملكه، واستغلظ أمره، وارتد خلق من أهل اليمن وعامله املسلمون الذين هناك بالتقية، 
وكان خليفته على مذحج عمرو بن معدي كرب واسند أمر اجلند إىل قيس بن عبد يغوث، وأسند أمر االبناء إىل 

  بامرأة شهر بن باذامفريوز الديلمي وداذويه وتزوج 
، وكانت امرأة حسناء مجيلة، وهي مع ذلك مؤمنة باهللا ورسوله حممد )٣(وهي ابنة عم فريوز الديلمي، وامسها زاذ 

وبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كتابه، : صلى اهللا عليه وسلم، ومن الصاحلات، قال سيف بن عمر التميمي
يأمر املسلمني الذين هناك مبقاتلة االسود : وبر بن حينس الديلمي: له حني بلغه االسود العنسي مع رجل يقال

رملة، : العنسي ومصاولته، وقام معاذ بن جبل هبذا الكتاب أمت القيام، وكان قد تزوج امرأة من السكون يقال هلا
هللا عليه وسلم، فحزبت عليه السكون لصربه فيهم، وقاموا معه يف ذلك، وبلغوا هذا الكتاب إىل عمال النيب صلى ا

وكان قد غضب على االسود،  -ومن قدروا عليه من الناس، واتفق اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمري اجلند 
وكذلك كان أمر فريوز الديلمي، قد ضعف عنده أيضا، وكذا داذويه، فلما أعلم وبر  -واستخف به، وهم بقتله 

ا نزلوا عليه من السماء، ووافقهم على الفتك بن حينس قيس بن عبد يغوث، وهو قيس بن مكشوح، كان كأمن
باالسود وتوافق املسلمون على ذلك، وتعاقدوا عليه، فلما أيقن ذلك يف الباطن اطلع شيطان االسود لالسود على 

  يا قيس ما يقول: شئ من ذلك، فدعا قيس بن مكشوح، فقال له
__________  

  .العنسيعيهلة بن كعب بن عوف : يف الكامل البن االثري) ١(
  .ويزيد بن حصني احلارثي: يف الطربي) ٢(
  .آزاد: يف الطربي) ٣(

عمدت إىل قيس فأكرمته حىت إذا دخل منك كل مدخل، وصار يف العز مثلك، : وما يقول ؟ قال يقول: هذا ؟ قال
وخذ مال ميل عدوك، وحاول ملكك، وأضمر على الغدر، إنه يقول يا أسود يا أسود يا سواه يا سواه، فطف به 

  ).١(من قيس أعاله وإال سلبك وقطف قبتك 
النت أعظم يف نفسي وأجل عندي من أن أحدث بك نفسي، ) ٢(وذي اخلمار : فقال له قيس وحلف له فكذب

ما إخالك تكذب امللك فقد صدق امللك وعرف اآلن أنك تائب عما أطلع عليك منك، مث خرج : فقال له االسود
إنا كلنا على حذر، فما : ه فريوز وداذويه، وأخربهم مبا قال له ورد عليه، فقالواقيس من بني يديه فجاء إىل أصحاب

  الرأي، فبينما هم يشتورون إذ جاءهم رسوله فأحضرهم
ال : أقلنا مرتنا هذه، فقال: فماذا يبلغين عنكم، فقالوا: بلى، قال: أمل أشرفكم على قومكم ؟ قالوا: بني يديه، فقال

فخرجنا من عنده ومل نكد، وهو يف ارتياب من أمرنا، وحنن على خطر، فبينما حنن على : ليبلغين عنكم فأقيلكم، قا
ذلك إذ جاءتنا كتب من عامر بن شهر، أمري مهدان، وذي ظليم، وذي كالع، وغريهم من أمراء اليمن، يبذلون لنا 



ه وسلم حيثهم على مصاولة الطاعة والنصر، على خمالفة االسود، وذلك حني جاءهم كتاب رسول اهللا صلى اهللا علي
يا ابنة : فدخلت على امرأته ازاذ، فقلت: االسود العنسي، فكتبنا إليهم أن ال حيدثوا شيئا حىت نربم االمر، قال قيس

قتل زوجك، وطأطأ يف قومك القتل، وفضح النساء، فهل عندك مماالة : عمي قد عرفت بالء هذا الرجل عند قومك
نعم، واهللا ما خلق اهللا شخصا هو : أو قتله، قالت: أو قتله، قلت: ت إخراجه، قالتعلى أي أمر، قل: عليه ؟ قالت

أبغض إيل منه، فما يقوم هللا على حق وال ينتهي له عن حرمة، فإذا عزمتم أخربوين أعلمكم مبا يف هذا االمر، قال 
حىت بعث إليه االسود فدخل يف  فأخرج فإذا فريوز وداذويه، ينتظراين يريدون أن يناهضوه، فما استقر اجتماعه هبما

يا سوأة يا سوأة، إن مل تقطع من قيس يده : أمل أخربك باحلق وختربين بالكذابة ؟ إنه يقول: عشرة من قومه، فقال
إنه ليس من احلق، أن أهلك وأنت رسول اهللا، فقتلي أحب إيل : يقطع رقبتك العليا، حىت ظن قيس أنه قاتله، فقال

أعملوا عملكم، فبينما هم وقوف : م، فرق له وأمره باالنصراف، فخرج إىل أصحابه فقالمن موتات أموهتا كل يو
بالباب يشتورون، إذ خرج االسود عليهم وقد مجع له مائة ما بني بقرة وبعري، فقام وخط خطا وأقيمت من ورائه، 

: زهقت أرواحها، قال قيسوقام دوهنا، فنحرها، غري حمبسة وال معقلة، ما يقتحم اخلط منها شئ، فجالت إىل أن 
أحق ما بلغين عنك يا فريوز ؟ لقد مهمت أن : فما رأيت أمرا كان أفظع منه، وال يوما أوحش منه، مث قال االسود

اخترتنا لصهرك، وفضلتنا على االبناء، فلو مل تكن نبيا : أحنرك فأحلقك هبذه البهيمة، وأبدى له احلربة، فقال له فريوز
شئ، فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر اآلخرة والدنيا ؟ فال تقبل علينا أمثال ما يبلغك، فأنا حبيث ما بعنا نصيبنا منك ب

  حتب، فرضي عنه وأمره
__________  

  .رقبتك: قنتك ويف الكامل البن االثري: يف الطربي) ١(
  .االسود العنسي لقب به النه كان معتما متخمرا أبدا: ذو اخلمار) ٢(

ففرقها فريوز يف أهل صنعاء، مث أسرع اللحاق به، فإذا رجل حيرضه على فريوز ويسعى إليه بقسم حلوم تلك االنعام 
مه، : أنا قاتله غدا وأصحابه، فاغد علي به، مث التفت فإذا فريوز، فقال: فيه، واستمع له فريوز، فإذا االسود يقول

إىل أصحابه فأعلمهم مبا مسع ومبا  فأخربه فريوز مبا صنع من قسم ذلك اللحم، فدخل االسود داره، ورجع فريوز
إنه ليس : إليها فقالت -وهو فريوز  -قال وقيل له، فاجتمع رأيهم على أن عاودوا املرأة يف أمره، فدخل أحدهم 

من الدار بيت إال واحلرس حميطون به، غري هذا البيت، فإن ظهره إىل مكان كذا وكذا من الطريق، فإذا أمسيتم 
حلرس، وليس من دون قتله شئ، وإين سأضع يف البيت سراجا وسالحا، فلما خرج من فانقبوا عليه من دون ا

ما أدخلك على أهلي ؟ ووجأ رأسه، وكان االسود شديدا، فصاحت املرأة فأدهشته : عندها تلقاه االسود فقال له
فخرج على أصحابه  اسكيت ال أبا لك، قد وهبته لك،: ابن عمي جاءين زائرا، فقال: عنه، ولوال ذلك لقتله، وقالت

ال تنثنوا عما كنتم : النجاء النجاء، وأخربهم اخلرب، فحاروا ماذا يصنعون ؟ فبعثت املرأة إليهم تقول هلم: فقال
عازمني عليه، فدخل عليها فريوز الديلمي فاستثبت منها اخلرب، ودخلوا إىل ذلك البيت فنقبوا من داخله بطائن 

إنه أخي : وما هذا ؟ فقالت: عندها جهرة كالزائر، فدخل االسود فقال ليهون عليهم النقب من خارج، مث جلس
من الرضاعة، وهو ابن عمي، فنهره وأخرجه، فرجع إىل أصحابه، فلما كان الليل نقبوا ذلك البيت فدخلوا فوجدوا 

سده، وهو فيه سراجا حتت جفنة فتقدم إليه فريوز الديلمي واالسود نائم على فراش من حرير، قد غرق رأسه يف ج
وهو مع ذلك  -سكران يغط، واملرأة جالسة عنده، فلما قام فريوز على الباب أجلسه شيطانه وتكلم على لسانه 

مايل ومالك يا فريوز ؟ فخشي إن رجع يهلك وهتلك املرأة، فعاجله وخالطه وهو مثل اجلمل فأخذ : فقال -يغط 



: ليخرج إىل أصحابه ليخربهم، فأخذت املرأة بذيله وقالترأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه يف ظهره حىت قتله، مث قام 
  .أين تذهب عن حرمتك
  أخرج العلمهم بقتله،: فظنت أهنا مل تقتله، فقال

فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه، فحركه شيطانه فاضطرب، فلم يضبطوا أمره حىت جلس اثنان على ظهره، وأخذت 
بته، فخار كأشد خوار ثور مسع قط، فابتدر احلرس إىل املقصورة، املرأة بشعره، وجعل يرببر بلسانه فاحتز اآلخر رق

النيب يوحى إليه، فرجعوا، وجلس قيس وداذويه وفريوز يأمترون كيف : ما هذا ما هذا ؟ فقالت املرأة: فقالوا
لصباح يعلمون أشياعهم، فاتفقوا على أنه إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي بينهم وبني املسلمني، فلما كان ا

قام أحدهم، وهو قيس على سور احلصن فنادى بشعارهم، فاجتمع املسلمون والكافرون حول احلصن، فنادى قيس 
أشهد أن حممدا رسول اهللا، وأن عبهلة كذاب، وألقى إليهم رأسه فاهنزم أصحابه : وبر بن حينش، االذان: ويقال

هر االسالم وأهله، وتراجع نواب رسول اهللا صلى وتبعهم الناس يأخذوهنم ويرصدوهنم يف كل طريق يأسروهنم، وظ
اهللا عليه وسلم إىل أعماهلم وتنارع أولئك الثالثة يف االمارة، مث اتفقوا على معاذ بن جبل يصلي بالناس، وكتبوا 

  باخلرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد أطلعه اهللا على اخلرب من

أتى اخلرب إىل : عن ابن عمر) ١(أيب القاسم الشنوي عن العالء بن زيد ليلته، كما قال سيف بن عمر التميمي عن 
قتل العنسي البارحة قتله رجل : النيب صلى اهللا عليه وسلم من السماء الليلة اليت قتل فيها العنسي ليبشرنا، فقال

إىل أن قتل ثالثة إن مدة ملكه منذ ظهر : فريوز فريروز، وقد قيل: ومن ؟ قال: مبارك من أهل بيت مباركني، قيل
: قال: وقال سيف بن عمر عن املستنري عن عروة عن الضحاك عن فريوز* أربعة أشهر، فاهللا أعلم : أشهر، ويقال

قتلنا االسود، وعاد أمرنا يف صنعاء كما كان إال أنا أرسلنا إىل معاذ بن جبل فتراضينا عليه، فكان يصلي بنا يف 
أيام حىت أتانا اخلرب بوفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فانتقضت االمور، صنعاء، فواهللا ما صلى بنا إال ثالثة 

وأنكرنا كثريا مما كنا نعرف، واضطربت االرض، وقد قدمنا أن خرب العنسي جاء إىل الصديق يف أواخر ربيع االول 
هللا عليه وسلم واالول بل جاءت البشارة إىل املدينة صبيحة تويف رسول اهللا صلى ا: بعدما جهز جيش أسامة، وقيل

واملقصود أنه مل جيئهم فيما يتعلق مبصاحلهم واجتماع كلمتهم وتأليف ما بينهم والتمسك بدين * أشهر واهللا أعلم 
  االسالم إال الصديق رضي اهللا عنه، وسيأيت إرساله إليهم من ميهد االمور اليت اضطربت يف

فصل يف تصدي الصديق * سالم فيهم، رضي اهللا عنهم بالدهم ويقوي أيدي املسلمني، ويثبت أركان دعائم اال
لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة قد تقدم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا تويف ارتدت احياء كثرية من 

االعراب، وجنم النفاق باملدينة واحناز إىل مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثري باليمامة، والتفت على طليحة 
بنو أسد وطئ، وبشر كثري أيضا، وادعى النبوة أيضا كما أدعاها مسيلمة الكذاب، وعظم اخلطب االسدي 

واشتدت احلال، ونفذ الصديق جيش أسامة، فقل اجلند عند الصديق، فطمعت كثري من االعراب يف املدينة وراموا 
، فمن أمراء احلرس علي بن أيب أن يهجموا عليها، فجعل الصديق على أنقاب املدينة حراسا يبيتون باجليوش حوهلا

طالب، والزبري بن العوام، وطلحة بن عبد اهللا، وسعد بن أيب وقاص، وعبد الرمحن بن عوف، وعبد اهللا بن مسعود، 
  .وجعلت وفود العرب تقدم املدينة

ج بقوله يقرون بالصالة وميتنعون من أداء الزكاة، ومنهم من امتنع من دفعها إىل الصديق، وذكر أن منهم من احت
]  ١٠٣: التوبة) * [ خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم هبا وصل عليهم إن صالتك سكن هلم: * (تعاىل
فواعجبا ما * أطعنا رسول اهللا إذ كان بيننا : فلسنا ندفع زكاتنا إال إىل من صالته سكن لنا، وأنشد بعضهم: قالوا



  يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حىت بال ملك أيب بكر وقد تكلم الصحابة مع الصديق يف أن
__________  

  .زياد: يف الطربي) ١(

وقد روى اجلماعة يف كتبهم * مث هم بعد ذلك يزكون، فامتنع الصديق من ذلك وأباه : يتمكن االميان يف قلوهبم
قد قال رسول اهللا صلى اهللا عالم تقاتل الناس ؟ و: سوى ابن ماجة عن أيب هريرة أن عمر بن اخلطاب قال اليب بكر

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فإذا قالوها عصموا مين : عليه وسلم
  واهللا لو منعوين: دماءهم وأمواهلم إال حبقها ؟ فقال أبو بكر

م القاتلنهم على منعها، إن الزكاة حق املال، عقاال كانوا يؤدونه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: عناقا، ويف رواية
فما هو إال أن رأيت اهللا قد شرح صدر أيب بكر للقتال، : واهللا القاتلن من فرق بني الصالة والزكاة، قال عمر

) * [ فان تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم* (وقد قال اهللا تعاىل : قلت) * ١(فعرفت أنه احلق 
بين االسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وإقام : وثبت يف الصحيحني]  ٥: التوبة

وقد روى احلافظ ابن عساكر من طريقني عن شبابة بن * الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان 
لردة قام أبو بكر يف الناس فحمد اهللا ملا كانت ا: ثنا عيسى بن يزيد املديين، حدثين صاحل بن كيسان، قال: سوار

احلمد هللا الذي هدى فكفى، وأعطى فأغىن، إن اهللا بعث حممدا صلى اهللا عليه وآله، والعلم : وأثىن عليه مث قال
شريد واالسالم غريب طريد، قد رث حبله، وخلق عهده، وضل أهله منه، ومقت اهللا أهل الكتاب فال يعطيهم 

ف عنهم شرا لشر عندهم، قد غريوا كتاهبم، وأحلقوا فيه ما ليس منه، والعرب اآلمنون خريا خلري عندهم، وال يصر
حيسبون أهنم يف منعة من اهللا ال يعبدونه وال يدعونه، فأجهدهم عيشا، وأضلهم دنيا، يف ظلف من االرض مع ما فيه 

على غريهم، حىت قبض  من السحاب فختمهم اهللا مبحمد، وجعلهم االمة الوسطى، نصرهم مبن اتبعهم، ونصرهم
وما * (اهللا نبيه صلى اهللا عليه وآله فركب منهم الشيطان مركبه الذي أنزله عليه، وأخذ بأيديهم، وبغى هلكتهم 

حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر 
إن من حولكم من العرب منعوا شاهتم وبعريهم، ومل ]  ١٤٤: آل عمران[ ) * اهللا شيئا ويسجزى اهللا الشاكرين

أزهد منهم يومهم هذا، ومل تكونوا يف دينكم أقوى منكم يومكم هذا، على  -وإن رجعوا إليه  -يكونوا يف دينهم 
داه، وعائال ما قد تقدم من بركة نبيكم صلى اهللا عليه وآله، وقد وكلكم إىل املوىل الكايف، الذي وجده ضاال فه

، واهللا ال أدع أن أقاتل على ] ١٠٣: آل عمران[ اآلية ) * وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها* (فأغناه 
امر اهللا حىت ينجز اهللا وعده، ويويف لنا عهده، ويقتل من قتل منا شهيدا من أهل اجلنة، وبقى من بقي منها خليفته 

  قوله الذي ال خلف لهوذريته يف أرضه، قضاء اهللا احلق، و
وقال * ، مث نزل ] ٥٥: النور(االية ) * وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف االرض* (

  يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه: * (احلسن وقتادة وغريمها يف قوله تعاىل
__________  

ص ) ٨٣و  ٨٢(ومسلم يف االميان ح  ٨/  ٤ - ٣٧٧/  ٢ - ٣٥، ١٩، ١١/  ١أخرجه أمحد يف مسنده ) ١(
  .أخرجه االربعة إال ابن ماجة وابن حبان والبيهقي: قال يف الكنز) ١٥٦١(والبخاري ح ) ٥٢/  ١(



املراد بذلك أبو بكر وأصحابه، يف قتاهلم املرتدين، وما نعي : اآلية، قالوا) * فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه
  .ارتدت العرب عند وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله: مد بن إسحاقوقال حم* الزكاة 

ما خال أهل املسجدين، مكة، واملدينة، وارتدت أسد وغطفان وعليهم طليحة بن خويلد االسدي الكاهن، وارتدت 
سي كندة ومن يليها، وعليهم االشعث بن قيس الكندي، وارتدت مذحج ومن يليها، وعليهم االسود بن كعب العن

الكاهن، وارتدت ربيعة مع املعرور بن النعمان بن املنذر، وكانت حنيفة مقيمة على أمرها مع مسيلمة بن حبيب 
وقال * وارتدت سليم مع الفجأة، وامسه أنس بن عبد يا ليل، وارتدت بنو متيم مع سجاح الكاهنة * الكذاب 

بعثوا وفودا إىل املدينة، فنزلوا على وجوه اجتمعت أسد وغطفان وطئ على طليحة االسدي، و: القاسم بن حممد
الناس فأنزلوهم إال العباس، فحملوا هبم إىل أيب بكر، على أن يقيموا الصالة وال يؤتوا الزكاة، فعزم اهللا اليب بكر 

، فردهم فرجعوا إىل عشائرهم، فأخربوهم بقلة أهل املدينة، )١(لو منعوين عقاال جلاهدهتم : على احلق وقال
إن االرض : فيها، فجعل أبو بكر احلرس على أنقاب املدينة، وألزم أهل املدينة حبضور املسجد وقالوطمعوهم 

كافرة، وقد رأى وفدهم منكم قلة، وإنكم ال تدرون ليال يأتون أم هنارا، وأدناهم منكم على بريد، وقد كان القوم 
فما لبثوا إال ثالثا حىت طرقوا املدينة غارة، يؤملون أن نقبل منهم ونوادعهم وقد أبينا عليهم، فاستعدوا وأعدوا 

أن : ليكونوا ردءا هلم، وأرسل احلرس إىل أيب بكر خيربونه بالغارة، فبعث إليهم) ٢(وخلفوا نصفهم بذي حسى 
  .ألزموا مكانكم

 وخرج أبو بكر يف أهل املسجد على النواضح إليهم، فانفش العدو واتبعهم املسلمون على إبلهم، حىت بلغوا ذا
  حسى فخرج عليهم الردء فالتقوا مع

فيالعباد اهللا ما اليب بكر أيورثنا بكرا إذا مات ) * ٣(أطعنا رسول اهللا ما كان وسطنا : اجلمع فكان الفتح وقد قال
وهال خشيتم حس راعية البكر ؟ وإن اليت * وتلك لعمر اهللا قاصمة الظهر فهال رددمت وفدنا بزمانه ؟ * بعده 

لكالتمر أو أحلى إيل من التمر ويف مجادى اآلخرة ركب الصديق يف أهل املدينة وأمراء * سألوكمو فمنعتمو 
االنقاب، إىل من حول املدينة من االعراب الذين أغاروا عليها، فلما تواجه هو وأعداؤه من بين عبس، وبين مرة، 

القوم كانوا قد صنعوا مكيدة وذبيان، ومن ناصب معهم من بين كنانة، وأمدهم طليحة بابنه حبال، فلما تواجه 
  وهي أهنم عمدوا إىل أحناء فنفخوها مث أرسلوها من رؤوس اجلبال، فلما رأهتا إبل أصحاب

__________  
  .عليه وكان عقل الصدقة على أهل الصدقة مع الصدقة: زاد الطربي) ١(
  ).معجم البلدان(واد بأرض الشربة من ديار عبس وغطفان : ذو حسى) ٢(
  .ما كان بيننا: ييف الطرب) ٣(

الصديق نفرت وذهبت كل مذهب، فلم ميلكوا من أمرها شيئا إىل الليل، وحىت رجعت إىل املدينة، فقال يف ذلك 
إىل * عشية حيدى بالرماح أبو بكر ولكن يدهدى بالرجال فهبنه * فدى لبين ذبيان رحلي وناقيت : اخلطيل بن أوس

لتحسب فيما عد من عجب الدهر أطعنا رسول اهللا ما كان بيننا * مذاقه  قدر ما أن تقيم وال تسرى وهللا أجناد تذاق
فيالعباد اهللا ما اليب بكر فلما وقع ما وقع ظن القوم باملسلمني الوهن، وبعثوا إىل عشائرهم من نواحي أخر، * 

، وعلى ميمنته فاجتمعوا، وبات أبو بكر رضي اهللا عنه قائما ليله يعبئ الناس، مث خرج على تعبئة من آخر الليل
  النعمان بن مقرن، وعلى امليسرة أخوه عبد اهللا بن مقرن، وعلى الساقة أخومها

سويد بن مقرن، فما طلع الفجر إال وهم والعدو يف صعيد واحد، فما مسعوا للمسلمني حسا وال مهسا، حىت وضعوا 



وقتل حبال، واتبعهم أبو بكر  فيهم السيوف، فما طلعت الشمس حىت ولوهم االدبار، وغلبوهم على عامة ظهرهم،
حىت نزل بذي القصة، وكان أول الفتح، وذل هبا املشركون، وعز هبا املسلمون، ووثب بنو ذبيان وعبس على من 

فيهم من املسلمني فقتلوهم، وفعل من وراءهم كفعلهم، فحلف أبو بكر ليقتلن من كل قبيلة مبن قتلوا من املسلمني 
كما يسعى ملوتته حالل أراح على * غداة سعى أبو بكر إليهم : ن حنظلة التميميوزيادة، ففي ذلك يقول زياد ب

ككبكبة الغزي أناخوا على * أقمنا هلم عرض الشمال فكبكبوا : ومج هلن مهجته حبال وقال أيضا* نواهقها عليا 
وذبيان هننهنا * اجها صبيحة يسمو بالرجال أبو بكر طرقنا بين عبس بأدىن نب* الوفر فما صربوا للحرب عند قيامها 

بقاصمة الظهر فكانت هذه الوقعة من أكرب العون على نصر االسالم وأهله، وذلك أنه عز املسلمون يف كل قبيلة، 
وذل الكفار يف كل قبيلة، ورجع أبو بكر إىل املدينة، مؤيدا منصورا، ساملا غامنا، وطرقت املدينة يف الليل صدقات 

برقان، إحداها يف أول الليل، والثانية يف أوسطه والثالثة يف آخره، وقدم بكل ، وصفوان والز)١(عدي بن حامت 
واحدة منهن بشري من أمراء االنقاب، فكان الذي بشر بصفوان سعد بن أيب وقاص، والذي بشر بالزبرقان عبد 

* اهللا عنه أبو قتادة االنصاري رضي : الرمحن بن عوف، والذي بشر بعدي بن حامت عبد اهللا بن مسعود، ويقال
  وذلك على رأس

__________  
  وسربلنا جمدا عدي بن حامت * وفينا وفاء مل ير الناس مثله : يف ذلك قال احلارث بن مالك الطائي) ١(

  مث قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليال، فاستخلفه أبو بكر* ستني ليلة من متوىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
حيوا ظهرهم، مث ركب أبو بكر يف الذين كانوا معه، يف الوقعة املتقدمة، إىل ذي القصة، على املدينة، وأمرهم أن ير

واهللا ال أفعل، والواسينكم بنفسي، فخرج يف تعبئته، : لو رجعت إىل املدينة وأرسلت رجال، فقال: فقال له املسلمون
عليه، حىت نزل على أهل الربذة إىل ذي حسى وذي القصة، والنعمان وعبد اهللا وسويد بنو مقرن على ما كانوا 

وهناك مجاعه من بين عبس وذبيان، وطائفة من بين كنانة، فاقتتلوا فهزم اهللا احلارث وعوفا وأخذ ) ١(باالبرق 
: احلطيئة أسريا فطارت بنو عبس وبنو بكر، وأقام أبو بكر على االبرق أياما وقد غلب بين ذبيان على البالد، وقال

  .يتملكوا هذه البالد، إذ غنمناها اهللا ومحى االبرق خبيول املسلمني، وأرعى سائر بالد الربذة حرام على بين ذبيان أن
، وقد قال يف يوم االبرق زياد بن )٢(وملا فرت عبس وذبيان صاروا إىل مؤازرة طلحة وهو نازل على بزاخة 

مع الصديق إذ ترك العتابا * نسوف على ذبيان يلتهب التهابا أتيناهم بداهية * ويوم باالبارق قد شهدنا : حنظلة
خروجه إىل ذي القصة حني عقد ألوية االمراء االحد عشر وذلك بعد ما جم جيش أسامة واستراحوا، ركب 

الصديق أيضا يف اجليوش االسالمية شاهرا سيفه مسلوال، من املدينة إىل ذي القصة، وهي من املدينة على مرحلة، 
صديق رضي اهللا عنهما، كما سيأيت، فسأله الصحابة، منهم علي وغريه، وأحلوا وعلي بن أيب طالب يقود براحلة ال

عليه أن يرجع إىل املدينة، وأن يبعث لقتال االعراب غريه ممن يؤمره من الشجعان االبطال، فأجاهبم إىل ذلك، وعقد 
من حديث عبد الوهاب بن  وقد روى الدار قطين* هلم االلوية الحد عشر أمريا، على ما سنفصله قريبا إن شاء اهللا 

ملا برز أبو بكر إىل القصة : موسى الزهري عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب عن ابن عمر قال
إىل أين يا خليفة رسول اهللا ؟ أقول لك ما قال رسول : واستوى على راحلته، أخذ علي بن أيب طالب بزمامها وقال

ك وال تفجعنا بنفسك، وارجع إىل املدينة، فواهللا لئن فجعنا بك ال يكون مل سيف: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد
هذا حديث غريب من طريق مالك، وقد رواه زكريا الساجي من حديث عبد الوهاب * لالسالم نظام أبدا، فرجع 

  عن



روة عن الزهري أيضا عن أيب الزناد عن هشام بن ع] و [ موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرمحن بن عوف 
  خرج أيب شاهرا سيفه راكبا على راحلته إىل وادي: أبيه عن عائشة قالت
__________  

  .منزل من منازل بين عمرو بن ربيعة: االبرق) ١(
معجم (ماء لبين أسد كانت به وقعة عظيمة يف أيام أيب بكر الصديق مع طليحة بن خويلد االسدي : بزاخة) ٢(

  ).البلدان

إىل أين يا خليفة رسول اهللا ؟ أقول لك ما قال رسول اهللا :  طالب فأخذ بزمام راحلته فقالالقصة، فجاء علي بن أيب
مل سيفك وال تفجعنا بنفسك فواهللا لئن أصبنا بك ال يكون لالسالم بعدك نظام أبدا، فرجع وأمضى : يوم أحد
وجنده، وقد جاءت  ملا استراح أسامة: وقال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف عن القاسم بن حممد* اجليش 

فعقد أحد عشر لواء، عقد خلالد بن الوليد وأمره : صدقات كثرية تفضل عنهم، قطع أبو بكر البعوث، وعقد االلوية
  .بطليحة بن خويلد، فإذا فرغ سار إىل مالك بن نويرة بالبطاح إن أقام له

  .ولعكرمة بن أيب جهل، وأمره مبسيلمة
  .يلمة الكذاب، مث إىل بين قضاعةوبعث شرحبيل بن حسنة يف أثرة إىل مس

وذلك النه كان قد : قلت) * ١(وللمهاجر بن أيب أمية، وأمره جبنود العنسي ومعونة االبناء على قيس بن مكشوح 
  .نزع يده من الطاعة، على ما سيأيت

  .إىل مشارف الشام) ٢(وخلالد بن سعيد بن العاص : قال
  .ارثولعمرو بن العاص إىل مجاع قضاعة ووديعة واحل

  .وغري ذلك) ٣(وحلذيفة بن حمصن الغطفاين وأمره بأهل دبا وبعرفجة وهرمثة 
  .وأمره ببين سليم ومن معهم من هوازن) ٤(لطرفة بن حاجب 

  .ولسويد بن مقرن، وأمره بتهامة اليمن
كل  وقد كتب لكل أمري كتاب عهده على حدته، ففصل* وللعالء بن احلضرمي، وأمره بالبحرين رضي اهللا عنهم 

  .وهذه نسخته) ٥(أمري جبنده من ذي القصة، ورجع الصديق إىل املدينة، وقد كتب معهم الصديق كتابا إىل الربذة 
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم" 

  من أيب بكر خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل من بلغه كتايب هذا، من
أتبع اهلدى، ومل يرجع بعد اهلدى إىل الضاللة واهلوى عامة وخاصة، أقام على إسالمه أو رجع عنه، سالم على من 

، فإين أمحد اهللا إليكم الذي ال إله إال هو، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده )٦(
  .ورسوله، نقر مبا جاء به، ونكفر من أىب ذلك وجناهده

قه بشريا ونذيرا، وداعيا إىل اهللا بأذنه وسراجا منريا، لينذر باحلق من عنده، إىل خل] حممدا [ أما بعد فإن اهللا أرسل 
[ من كان حيا وحيق القول على الكافرين، فهدى اهللا باحلق من أجاب إليه، وضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نصح المته، من أدبر عنه، حىت صار إىل االسالم طوعا أو كرها، مث توىف اهللا رسوله، وقد نفذ المر اهللا، و] بإذنه 
  وقضى الذي عليه، وكان اهللا قد بني له ذلك، والهل االسالم

__________  
  .مث ميضي إىل كندة حبضرموت: زاد يف الطربي والكامل البن االثري) ١(



  .إىل احلمقتني من مشارف الشام: يف الطربي) ٢(
  .ولعرفجة بن هرمثة وأمره مبهرة: يف الطربي والكامل البن االثري) ٣(
  .ملعن بن حاجز: لطرفة بن حاجز، ويف الكامل البن االثري:  الطربييف) ٤(
  .وكتب إىل من بعث إليه من مجيع املرتدة كتابا واحدا: يف الطربي) ٥(

  .وكتب إىل مجيع املرتدين نسخة واحدة: ويف الكامل
  .والعمى: يف الطربي) ٦(

وما جعلنا لبشر من قبلك اخللد : * (وقال]  ٣٠: الزمر) * [ إنك ميت وإهنم ميتون* (يف الكتاب الذي أنزل فقال 
وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن * (وقال للمؤمنني ]  ٣٤: االنبياء) * [ أفأن مت فهم اخلالدون

آل ) * [ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهللا شيئا وسيجزي اهللا الشاكرين
فإن اهللا حي ال ] وحده [ فمن كان إمنا يعبد حممدا فإن حممدا قد مات، ومن كان إمنا يعبد اهللا ]  ١٤٤: عمران

  .ميوت، وال تأخذه سنة وال نوم، حافظ المره، منتقم من عدوه
وإين أوصيكم بتقوى اهللا وحظكم ونصيبكم وما جاءكم به نبيكم صلى اهللا عليه وسلم، وأن هتتدوا هبداه، وأن 

  ين اهللا، فإن كل من مل يهده اهللا ضال، وكل من مل يعنه اهللاتعتصموا بد
من يهد اهللا فهو املهتدي ومن يضلل فلن جتد له وليا * (، قال اهللا تعاىل )١(خمذول، ومن هداه غري اهللا كان ضاال 

، وقد ولن يقبل له يف الدنيا عمل حىت يقربه، ومل يقبل له يف اآلخرة صرف وال عدل]  ١٧: الكهف) * [ مرشدا
بلغين رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر باالسالم، وعمل به، اغترارا باهللا وجهال بأمره، وإجابة للشيطان، 

وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه : * (قال اهللا تعاىل
إن الشيطان لكم عدو : * (قال]  ٥٠: الكهف) * [ ملني بدالوذريته أولياء من دوين وهم لكم عدو بئس للظا

وإين بعثت إليكم يف جيش من ]  ٦: فاطر) * [ فاختذوه عدوا إمنا يدعوه حزبه ليكونوا من أصحاب السعري
 عز املهاجرين واالنصار، والتابعني بأحسان، وأمرته أن ال يقبل من أحد إال االميان باهللا، وال يقتله حىت يدعوه إىل اهللا

وجل، فإن أجاب وأقر وعمل صاحلا قبل منه، وأعانه عليه وإن أىب حاربه عليه حىت يفئ إىل أمر اهللا، مث ال يبقي على 
أحد منهم قدر عليه، وأن حيرقهم بالنار وأن يقتلهم كل قتلة، وأن يسيب النساء والذراري وال يقبل من أحد غري 

لن يعجز اهللا، وقد أمرت رسويل أن يقرأ كتابه يف كل جممع لكم، االسالم، فمن اتبعه فهو خري له، ومن تركه ف
والداعية االذان فإذا أذن املسلمون فكفوا عنهم، وإن مل يؤذنوا فسلوهم ما عليهم، فإن أبوا عاجلوهم، وإن أقروا 

  .مالكرواه سيف بن عمر عن عبد اهللا بن سعيد عن عبد الرمحن بن كعب بن ) * ٢(محل منهم على ما ينبغي هلم 
فصل يف مسرية االمراء من ذي القصة على ما عوهدوا عليه وكان سيد االمراء ورأس الشجعان الصناديد أبو 

روى االمام أمحد من طريق وحشي بن حرب، أن أبا بكر الصديق ملا عقد خلالد بن الوليد * سليمان خالد بن الوليد 
  عل قتال أهل الردة،
__________  

  .فمن هداه اهللا كان مهتديا ومن أضله كان ضاال :العبارة يف الطربي) ١(
وقد أعذر من أنذر، السالم : ٦/  ١ويف آخره زاد ابن االعثم يف الفتوح  ٢٢٦/  ٣نص الكتاب يف الطربي ) ٢(

  .على عباد اهللا املؤمنني، وال قوة إال باهللا العلي العظيم



وأخو العشرية، خالد بن الوليد، سيف من سيوف  نعم عبد اهللا: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
اهللا سله اهللا على الكفار واملنافقني، وملا توجه خالد من ذي القصة وفارقه الصديق، واعده أنه سليقاه من ناحية خيرب 

وأمره أن يذهب أوال إىل طليحة االسدي، مث يذهب بعده  -وأظهروا ذلك لريعبوا االعراب  -مبن معه من االمراء 
 بين متيم، وكان طليحة بن خويلد يف قومه بين أسد، ويف غطفان، وانضم إليهم بنو عبس وذبيان، وبعث إىل بين إىل

جديلة والغوث وطئ يستدعيهم إليه، فبعثوا أقواما منهم بني أيديهم، ليلحقوهم على أثرهم سريعا، وكان الصديق 
ومك ال يلحقوا بطليحة فيكون دمارهم، فذهب عدي أدرك ق: قد بعث عدي بن حامت قبل خالد بن الوليد، وقال له

يعنون أبا بكر  -ال نبايع أبا الفضل أبدا : إىل قومه بين طئ فأمرهم أن يبايعوا الصديق، وأن يراجعوا أمر اهللا، فقالوا
ل عدي واهللا ليأتينكم جيش فال يزالون يقاتلونكم حىت تعلموا أنه أبو الفحل االكرب، ومل يز: فقال -رضي اهللا عنه 

يفتل هلم يف الذروة والغارب حىت النوا، وجاء خالد يف اجلنود وعلى مقدمة االنصار الذين معه ثابت بن قيس بن 
، وعكاشة بن حمصن طليعة، فتلقامها طليحة وأخوه سلمة فيمن معهما، )١(مشاس، وبعث بني يديه ثابت بن أقرم 

بل كان قتل جباال قبل ذلك وأخذ ما معه، : طليحة، وقيلفلما وجدا ثابتا وعكاشة تبارزوا فقتل عكاشة جبال بن 
ومحل عليه طليحة فقتله وقتل هو وأخوه سلمة، ثابت بن أقوم، وجاء خالد مبن معه فوجدومها صريعني، فشق ذلك 

وعكاشة العمي حتت جمال أقمت له صدر * عشية غادرت ابن أقرم ثاويا : على املسلمني وقد قال طليحة يف ذلك
ويوم تراها يف ظالل عوايل وإن يك أوالد * معودة قبل الكماة نزال فيوم تراها يف اجلالل مصونة * هنا احلمالة إ

أنظرين ثالثة : فلم يذهبوا فرغا بقتل حبال ومال خالد إىل بين طئ، فخرج إليه عدي بن حامت فقال* أصنب ونسوة 
  يحة حىت يرجعوا إليهم، فإهنم خيشون إن تابعوكأيام، فأهنم قد استنظروين حىت يبعثوا إىل من تعجل منهم إىل طل

أن يقتل طليحة من سار إليه منهم، وهذا أحب إليك من أن يعجلهم إىل النار، فلما كان بعد ثالث جاءه عدي يف 
يا خالد، أجلين أياما حىت : مخسمائة مقاتل ممن راجع احلق، فانضافوا إىل جيش خالد وقصد خالد بين جديلة فقال له

لعل اهللا أن ينقذهم كما أنقذ طيئا، فأتاهم عدي فلم يزل هبم حىت تابعوه، فجاء خالدا باسالمهم، وحلق آتيهم ف
مث سار خالد : باملسلمني منهم ألف راكب، فكان عدي خري مولود وأعظمه بركة على قومه، رضي اهللا عنهم، قالوا

  بزاخة،: السدي مبكان يقال لههنالك والتقى مع طليحة ا) ٣(، وعىب جيشه )٢(حىت نزل بأجأ وسلمى 
__________  

  .سعيد بن عمرو املخزومي: أرقم وزاد عليهما: يف الفتوح) ١(
  .ومل يذكره الطربي

وجعل خالد بن الوليد يتأتى بطليحة ويرسل إليه الرسل وحيذره سفك دماء أصحابه، وطليحة : قال ابن االعثم) ٢(
 =  

من تكون الدائرة، وجاء طليحة فيمن معه من قومه ومن التف معهم  ووقفت أحياء كثرية من االعراب ينظرون على
وانضاف إليهم، وقد حضر معه عيينة بن حصن يف سبعمائة من قومه، بين فزارة، واصطف الناس، وجلس طليحة 

ال جيئ ملتفا يف كساء له يتنبأ هلم ينظر ما يوحى إليه فيما يزعم، وجعل عيينة يقاتل ما يقاتل، حىت إذا ضجر من القت
ال، فريجع فيقاتل، مث يرجع فيقول له مثل ذلك : أجاءك جربيل ؟ فيقول: إىل طليحة وهو ملتف يف كسائه فيقول

قال يل إن : فما قال لك ؟ قال: هل جاءك جربيل ؟ قال نعم، قال: ويرد عليه مثل ذلك، فلما كان يف الثالثة قال له
يا : ة، أظن أن قد علم اهللا سيكون لك حديث ال تنساه، مث قاللك رحاء كرحاه، وحديثا ال تنساه، قال يقول عيين

بين فزارة انصرفوا، واهنزم واهنزم الناس عن طليحة، فلما جاءه املسلمون ركب على فرس كان قد أعدها له، 



ما أوقع وأركب امرأته النوار على بعري له، مث اهنزم هبا إىل الشام وتفرق مجعه، وقد قتل اهللا طائفة ممن كان معه، فل
ندخل فيما خرجنا منه، ونؤمن باهللا ورسوله، ونسلم : اهللا بطليحة وفزارة ما أوقع، قالت بنو عامر وسليم وهوازن

وقد كان طليحة االسدي ارتد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلما مات : قلت* حلكمه يف أموالنا وأنفسنا 
  واهللا لنيب من: ينة بن حصن من بدر، وارتد عن االسالم، وقال لقومهرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام مبؤازرته عي

بين أسد أحب إيل من نيب من بين هاشم، وقد مات حممد وهذا طليحة فاتبعوه، فوافق قومه بنو فزارة على ذلك، 
عث ، وأسر خالد عيينة بن حصن، وب)١(فلما كسرمها خالد هرب طليحة بامرأته إىل الشام، فنزل على بين كلب 

: به إىل املدينة جمموعة يداه إىل عنقه، فدخل املدينة وهو كذلك فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم، ويقولون
واهللا ما كنت آمنت قط، فلما وقف بني يدي الصديق استتابه وحقن : أي عدو اهللا، ارتددت عن االسالم ؟ فيقول

هبرية، وكان أحد االمراء مع طليحة، فأسره مع عيينة،  دمه، مث حسن إسالمه بعد ذلك، وكذلك من على قرة بن
وأما طليحة فإنه راجع االسالم بعد ذلك أيضا، وذهب إىل مكة معتمرا أيام الصديق، واستحىي أن يواجهه مدة 

يعين معاملته  -أن استشره يف احلرب وال تؤمره : حياته، وقد رجع فشهد القتال مع خالد، وكتب الصديق إىل خالد
وهذا من فقه الصديق رضي اهللا عنه وأرضاه، وقد قال خالد بن  -قيض ما كان قصده من الرياسة يف الباطن له بن

إنه : أخربنا عما كان يقول لكم طليحة من الوحي، فقال: الوليد لبعض أصحاب طليحة ممن أسلم وحسن إسالمه
  غن ملكنا العراق والشام، إىل غرياحلمام واليمام والصرد والصوام، قد صمن قبلكم بأعوام ليبل: كان يقول

__________  
  .فعندها عزم خالد على حرب القوم: يأىب ذلك وجل يف طغيانه، قال= 
وكان على ميمنته عدي بن حامت، وعلى ميسرته زيد اخليل، وعلى اجلناح الزبرقان بن بدر : يف الفتوح) ٣(

  .التميمي
  .نقعومضى طليحة حىت نزل يف كلب على ال: يف الطربي) ١(

  .حىت صار إىل بين جفنة: مث نزل على كلب ويف فتوح ابن االعثم: ويف الكامل
  .وجاور يف بين حنيفة: ويف تاريخ اليعقويب

وقد كتب أبو بكر الصديق إىل خالد بن الوليد حني جاءه أنه كسر طليحة * ذلك من اخلرافات واهلذيانات السمجة 
دك ما أنعم اهللا به خريا واتق اهللا يف أمرك، فإن اهللا مع الذين اتقوا لنر: ومن كان يف صفه وقام بنصره فكتب إليه

والذين هم حمسنون، جد يف أمرك وال تلن وال تظفر بأحد من املشركني قتل من املسلمني إال نكلت به، ومن أخذت 
  ممن حاد اهللا أو ضاده ممن بري أن يف ذلك

ويصوب ويرجع إليها يف طلب الذين وصاه بسلبهم الصديق، فأقام خالد ببزاخة شهرا، يصعد فيها * صالحا فاقتله 
فجعل يتردد يف طلب هؤالء شهرا يأخذ بثأر من قتلوا من املسلمني الذين كانوا بني أظهرهم حني ارتدوا، فمنهم من 

حرقه بالنار، ومنهم من رضخه باحلجارة، ومنهم من رمى به من شواهق اجلبال، كل هذا ليعترب هبم من يسمع 
ملا قدم وفد : وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال* م من مرتدة العرب، رضي اهللا عنه خبربه

يا : على أيب بكر يسألونه الصلح، خريهم أبو بكر بني حرب جملية حطة خمزية، فقالوا -أسد وغطفان  -بزاخة 
تؤخذ منكم احللقة والكراع وتتركون : ؟ قالخليفة رسول اهللا أما احلرب اجمللية فقد عرفناها، فما احلطة املخزية 

أقواما يتبعون أذناب االبل حىت يرى اهللا خليفة نبيه واملؤمنني أمرا يعذرونكم به، وتؤدون ما أصبتم منا، وال نؤدي 
أما : ما أصبنا منكم، وتشهدون أن قتالنا يف اجلنة وأن قتالكم يف النار، وتدون قتالنا وال ندي قتالكم، فقال عمر



* نعم ما رأيت : تدون قتالنا، فإن قتالنا قتلوا على أمر اهللا ال ديات هلم، فامتنع عمر وقال عمر يف الثاين: لكقو
  .رواه البخاري من حيث الثوري بسنده خمتصرا

وقعة أخرى كان قد اجتمع طائفة كثرية من الفالل يوم بزاخة من أصحاب طليحة، من بين غطفان فاجتمعوا إىل 
وكانت من سيدات العرب، كأمها أم قرفة، وكان  -حذيفة ) ١(سلمى بنت ملك بن  -أم زمل : اامرأة يقال هل

يضرب بأمها املثل يف الشرف لكثرة أوالدها وعزة قبيلتها وبيتها، فلما اجتمعوا إليها ذمرهتم لقتال خالد، فهاجوا 
فا وتفحل أمر هذه املرأة، فلما لذلك، وناشب إليهم آخرون من بين سليم وطئ وهوازن وأسد، فصاروا جيشا كثي

مسع هبم خالد بن الوليد سار إليهم، واقتتلوا قتاال شديدا وهي راكبة على مجل أمها الذي كان يقال له من ميس 
  .مجلها فله مائة من االبل وذلك لعزها، فهزمهم خالد وعقر مجلها وقتلها وبعث بالفتح إىل الصديق رضي اهللا عنه

  قصة الفجاءة
  س بن عبد اهللا بن عبد ياليل بن عمرية بن خفاف من بين سليم، قاله ابن إسحاق،وامسه إيا

__________  
  .مالك: يف الطربي والكامل) ١(

وقد كان الصديق حرق الفجاءة بالبقيع يف املدينة، وكان سببه أنه قدم عليه فزعم أنه أسلم، وسأل منه أن جيهز معه 
ا، فلما سار جعل ال مير مبسلم وال مرتد إال قتله وأخذ ماله، فلما مسع جيشا يقاتل به أهل الردة، فجهز معه جيش

الصديق بعث وراءه جيشا فرده، فلما أمكنه بعث به إىل البقيع، فجمعت يداه إىل قفاه وألقي يف النار فحرقه وهو 
  .مقموط

ع الزكاة، ومنهم من بعث قصة سجاح وبين متيم كانت بنو متيم قد اختلفت آراؤهم أيام الردة، فمنهم من ارتد ومن
بأموال الصدقات إىل الصديق، ومنهم من توقف لينظر يف أمره، فبينما هم كذلك إذ أقبلت سجاح بنت احلارث بن 
سويد بن عقفان التغلبية من اجلزيرة، وهي من نصارى العرب، وقد ادعت النبوة ومعها جنود من قومها ومن التف 

ديق، فلما مرت ببالد بين متيم دعتهم إىل أمرها، فاستجاب هلا عامتهم، هبم، وقد عزموا على غزو أيب بكر الص
وكان ممن استجاب هلا مالك بن نويرة التميمي، وعطارد بن حاجب، ومجاعة من سادات أمراء بين متيم، وختلف 

ها، آخرون منهم عنها، مث اصطلحوا على أن ال حرب بينهم، إال أن مالك بن نويرة ملا وادعها ثناها عن عود
أعدوا : مبن نبدأ ؟ فقالت هلم فيما تسجعه: وحرضها على بين يربوع، مث اتفق اجلميع على قتال الناس، وقالوا

الركاب، واستعدوا للنهاب، مث أغريوا على الرباب، فليس دوهنم حجاب، مث إهنم تعاهدوا على نصرها، فقال قائل 
وكانت من * ة بين أبينا وأرست دعوة فينا سفاها جالئب من سرا) * ٢(أتتنا أخت تغلب يف رجال ): ١(منهم 

عشية حتشدون هلا * وما كانت لتسلم إذ أتينا أال سفهت حلومكم وضلت * عمائر آخرينا فما كنا لنرزيهم زباال 
  ثبينا

وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا مث إن سجاح قصدت * أمست نبيتنا أنثى نطيف هبا : وقال عطارد بن حاجب يف ذلك
إنه قد استفحل أمره وعظم، فقالت : اليمامة، لتأخذها من مسيلمة بن حبيب الكذاب، فهابه قومها، وقالوا جبنودها

فعمدوا : قال* ال تلحقكم بعدها مالمة * فأهنا غزوة صرامة * دفوا دفيف احلمامة * عليكم باليمامة : هلم فيما تقوله
وذلك أنه مشغول مبقاتلة مثامة بن أثال، وقد ساعده حلرب مسيلمة، فلما مسع مبسريها إليه خافها على بالده، 

عكرمة بن أيب جهل جبنود املسلمني، وهم نازلون ببعض بالده ينتظرون قدوم خالد كما سيأيت، فبعث إليها يستأمنها 
  ويضمن هلا أن يعطيها نصف االرض الذي كان لقريش لو عدلت، فقد رده



__________  
  .ربيهو االصم التميمي كما يف الط) ١(
  .أتتنا أخت تغلب فاستهدت: يف الطربي) ٢(

اهللا عليك فحباك به، وراسلها ليجتمع هبا يف طائفة من قومه، فركب إليها يف أربعني من قومه، وجاء إليها فاجتمعا 
مسع اهللا ملن مسع، : يف خيمة، فلما خال هبا وعرض عليها ما عرض من نصف االرض، وقبلت ذلك، قال مسيلمة

ري إذا طمع، وال يزال أمره يف كل ما يسر جمتمع، رأكم ربكم فحياكم، ومن وحشته أخالكم، ويوم وأطمعه باخل
دينه أجناكم فأحياكم، علينا من صلوات معشر أبرار، ال أشقياء وال فجار، يقومون الليل ويصومون النهار لربكم 

رهم صفت وأيديهم طفلت، قلت ملا رأيت وجوههم حسنت، وأبشا: وقال أيضا* الكبار، رب الغيوم واالمطار 
، فسبحان اهللا إذا جاءت احلياة كيف )١(ال النساء تأتون، وال اخلمر تشربون، ولكنكم معشر أبرار تصومون : هلم

حتيون، وإىل ملك السماء كيف ترقون، فلو أهنا حبة خردلة لقام عليها شهيد يعلم ما يف الصدور، والكثر الناس 
ة لعنه اهللا شرع ملن اتبعه أن االعزب يتزوج فإذا ولد له ذكر فيحرم عليه النساء وقد كان مسيلم* فيها الثبور 

حينئذ، إال أن ميوت ذلك الولد الذكر، فتحل له النساء حىت يولد له ذكر، هذا مما أقترحه لعنه اهللا، من تلقاء نفسه 
  إنه ملا خال: ويقال* 

أمل تر إىل : ء يبتدئن ؟ بل أنت ماذا أوحى إليك ؟ فقالوهل يكون النسا: بسجاح سأهلا ماذا يوحي إليها ؟ فقالت
  .ربك كيف فعل باحلبلى ؟ أخرج منها نسمة تسعى، من بني صفاق وحشا

إن اهللا خلق للنساء أفراجا، وجعل الرجال هلن أزواجا، فنوجل فيهن قعسا إيالجا، مث خنرجها : وماذا ؟ فقال: قالت
  .جاإذا نشاء إخراجا، فينتجن لنا سخاال إنتا

أال قومي : نعم، فقال: هل لك أن أتزوجك وآكل بقومي وقومك العرب ؟ قالت: أشهد أنك نيب، فقال هلا: فقالت
وإن شئت * وإن شئت ففي املخدع وإن شئت سلقناك * فإن شئت ففي البيت * فقد هيئ لك املضجع * إىل النيك 
بذلك أوحي إيل، وأقامت عنده ثالثة : مجع، فقالبل به أ: وإن شئت به أمجع فقالت* وإن شئت بثلثيه * على أربع 

إنه قبيح على مثلك أن تتزوج بغري : مل يصدقين شيئا، فقالوا: ما أصدقك ؟ فقالت: أيام، مث رجعت إىل قومها فقالوا
ناد يف : فقال -وهو شبت بن ربعي  -ارسلي إىل مؤذنك، فبعثته إليه : صداق فبعثت إليه تسأله صداقا، فقال

يعين صالة الفجر وصالة  -مسيلمة بن حبيب رسول اهللا قد وضع عنكم صالتني مما أتاكم به حممد إن : قومك
مث انثنت سجاح راجعة إىل بالدها وذلك حني بلغها دنو * فكان هذا صداقها عليه لعنهما اهللا  -العشاء اآلخرة 

  .راج أرضهخالد من أرض اليمامة فكرت راجعة إىل اجلزيرة بعدما قبضت من مسيلمة نصف خ
  .فأقامت يف قومها بين تغلب، إىل زمان معاوية فأجالهم منها عام اجلماعة كما سيأيت بيانه يف موضعه

__________  
  .تصومون يوما وتكلفون يوما: يف الطربي) ١(

فصل يف خرب مالك بن نويرة الريبوعي التميمي كان قد صانع سجاح حني قدمت من أرض اجلزيرة، فلما اتصلت 
ندم مالك بن نويرة على ما كان من أمره، وتلوم يف  -فلما كان ذلك  -ة لعنهما اهللا، مث ترحلت إىل بالدها مبسيلم

  إنا قد: البطاح، فقصدها خالد جبنوده وتأخرت عنه االنصار، وقالوا: شأنه، وهو نازل مبكان يقال له
، وفرصة ال بد من انتهازها، وإنه مل يأتين فيها إن هذا أمر ال بد من فعله: قضينا ما أمرنا به الصديق، فقال هلم خالد



  .كتاب، وأنا االمري وإيل ترد االخبار، ولست بالذي أجربكم على املسري، وأنا قاصد البطاح
فسار يومني مث حلقه رسول االنصار يطلبون منه االنتظار، فلحقوا به، فلما وصل البطاح وعليها مالك بن نويرة، 

اح يدعون الناس، فاستقبله أمراء بين متيم بالسمع والطاعة، وبذلوا الزكوات، إال ما كان فبث خالد السرايا يف البط
مالك بن نويرة فأنه متحري يف أمره، متنح عن الناس، فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه أصحابه، واختلفت السرية 

إهنم مل يؤذنوا وال صلوا، : وقال آخرونأهنم أقاموا الصالة،  -احلرث بن ربعي االنصاري  -فيهم، فشهد أبو قتادة 
، فظن القوم أنه )١(أن أدفئوا أسراكم : فيقال إن االسارى باتوا يف كبوهلم يف ليلة شديدة الربد، فنادى منادي خالد

: مالك بن نويرة، فلما مسع الداعية خرج وقد فرغوا منهم، فقال) ٢(أراد القتل، فقتلوهم، وقتل ضرار بن االزور 
واصطفى خالد امرأة مالك بن نويرة، وهي أم متيم ابنة املنهال، وكانت مجيلة، فلما حلت * اهللا أمرا أصابه  إذا أراد

بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأنبه على ما صدر منه من متابعة سجاح، وعلى منعه الزكاة، : بين هبا، ويقال
أهو صاحبنا وليس بصاحبك ؟ : كان يزعم ذلك، فقالإن صاحبكم : أمل تعلم أهنا قرينة الصالة ؟ فقال مالك: وقال

يا ضرار اضرب عنقه، فضربت عنقه، وأمر برأسه فجعل مع حجرين وطبخ على الثالثة قدرا، فأكل منها خالد تلك 
إن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إىل أن نضج حلم : الليلة لريهب بذلك االعراب، من املرتدة وغريهم، ويقال

غ الشعر لكثرته، وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع وتقاوال يف ذلك حىت ذهب أبو قتادة فشكاه القدر ومل تفر
اعزله فإن يف سيفه رهقا، فقال أبو بكر ال أشيم : وقال للصديق: إىل الصديق، وتكلم عمر مع أيب قتادة يف خالد

يق خالدا، وعمر يساعده وينشد الصديق ما سيفا سله اهللا على الكفار، وجاء متمم بن نويرة فجعل يشكو إىل الصد
من ) * ٣(وكنا كندماىن جذمية برهة : قال يف أخيه من املراثي، فوداه الصديق من عنده، ومن قول متمم يف ذلك

  الدهر حىت قيل لن يتصدعا
__________  

  .يف لغة كنانة تعين القتل: ادفئوا اسراكم) ١(
  .ند الكليب وابن االثري فكاالصلعبد بن االزور االسدي، وع: يف الطربي) ٢(
  .حقبة: يف الكامل البن االثري) ٣(

رفيقي * لقد المين عند العبور على البكى : لطول اجتماع مل نبت ليلة معا وقال أيضا* فلما تفرقنا كأين ومالكا 
السى يبعث لقرب ثوى بني اللوى فالدكادك فقلت له إن ا* لتذراف الدموع السوافك وقال أتبكي كل قرب رأيته 

فدعين فهذا كله قرب مالك واملقصود أنه مل يزل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه حيرض الصديق ويذمره على * االسى 
إن يف سيفه لرهقا، حىت بعث الصديق إىل خالد بن الوليد فقدم عليه املدينة، وقد : عزل خالد عن االمرة ويقول

اء، وغرز يف عمامته النشاب املضمخ بالدماء، فلما دخل لبس درعه اليت من حديد، وقد صدئ من كثرة الدم
أرياء قتلت امرأ مسلما مث نزوت : املسجد قام إليه عمر بن اخلطاب فانتزع االسهم من عمامة خالد فحطمها، وقال

  ).١(على امرأته، واهللا الرمجنك باجلنادل 
على أيب بكر فاعتذر إليه فعذره وجتاوز  وخالد ال يكلمه، وال يظن إال أن رأى الصديق فيه كرأي عمر، حىت دخل

هلم إيل يا : عنه ما كان منه يف ذلك وودى مالك بن نويرة، فخرج من عنده وعمر جالس يف املسجد، فقال خالد
، فلم يرد عليه وعرف أن الصديق قد رضي عنه، واستمر أبو بكر خبالد على االمرة، وإن كان قد )٢(ابن أم مشلة 

ن نويرة وأخطأ يف قتله، كما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا بعثه إىل أيب جذمية فقتل اجتهد يف قتل مالك ب
أسلمنا، فوداهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صبأنا صبأنا، ومل حيسنوا أن يقولوا: أولئك االسارى الذين قالوا



ا صنع خالد، ومع هذا مل يعزل خالد على اللهم إين أبرأ إليك مم: حىت رد إليهم مليغة الكلب، ورفع يديه وقال
  .االمرة

  مقتل مسيلمة الكذاب لعنه اهللا
وأوعب معه : إىل قتال بين حنيفة باليمامة) ٣(ملا رضي الصديق عن خالد بن الوليد وعذره مبا اعتذر به، بعثه 

هبم، وقد اجتاز خبيول  املسلمون، وعلى االنصار ثابت بن قيس بن مشاس، فسار ال مير بأحد من املرتدين إال نكل
الصحاب سجاح فشردهم وأمر باخراجهم من جزيرة العرب، وأردف الصديق خالدا بسرية لتكن ردءا له من 

ورائه وقد كان بعث قبله إىل مسيلمة عكرمة بن أيب جهل، وشرحبيل بن حسنة، فلم يقاوما بين حنيفة، الهنم يف حنو 
  جمئ صاحبه شرحبيل، فناجزهم فنكب، فانتظر خالدا، فلما مسعأربعني ألفا من املقاتلة، فجعل عكرمة قبل 

__________  
  .بأحجارك: يف الطربي والكامل) ١(
  .سلمة: يف الكامل البن االثري) ٢(
أن خالدا أقام بالبطاح من أرض بين متيم بعد قتله مالك بن نويرة ينتظر أمر  ٢٣/  ١قال ابن االعثم يف الفتوح ) ٣(

  .ومث كتب أبو بكر إىل خالد -أته أم متيم ومعه امر -أيب بكر 
  .٢٦/  ١انظر نصه يف كتاب الفتوح 

عقربا يف طرف اليمامة والريف وراء ظهورهم، وندب الناس وحثهم، : مسيلمة بقدوم خالد عسكر مبكان يقال له
كان الرجال فحشد له أهل اليمامة، وجعل على جمنبيت جيشه احملكم بن الطفيل، والرجال بن عنفوه بن هنشل، و

أنه قد أشرك معه مسيلمة بن حبيب يف : هذا صديقه الذي شهد له أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
االمر، وكان هذا امللعون من أكرب ما أضل أهل اليمامة، حىت أتبعوا مسيلمة، لعنهما اهللا، وقد كان الرجال هذا قد 

بقرة، وجاء زمن الردة إىل أيب بكر فبعثه إىل أهل اليمامة يدعوهم إىل اهللا وفد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقرأ ال
قال سيف بن عمر عن طلحة عن عكرمة عن أيب * ويثبتهم على االسالم، فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة 

ال ضرسه يف إن فيكم لرج: كنت يوما عند النيب صلى اهللا عليه وسلم يف رهط معنا الرجال بن عنفوة، فقال: هريرة
النار أعظم من واحد، فهلك القوم وبقيت أنا والرجال وكنت متخوفا هلا، حىت خرج الرجال مع مسيلمة وشهد له 

وقرب خالد وقد * رواه ابن إسحاق عن شيخ عن أيب هريرة * بالنبوة، فكانت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة 
  زيدا وأبا جعل على املقدمة شرحبيل بن حسنة، وعلى اجملنبتني

، عليهم جماعة بن مرارة، وكان قد ذهب )١(حذيفة، وقد مرت املقدمة يف الليل بنحو من أربعني، وقيل ستني فارسا 
الخذ ثأر له يف بين متيم وبين عامر وهو راجع إىل قومه فأخذوهم فلما جئ هبم إىل خالد عن آخرهم فاعتذروا إليه 

وكان  -لعلمه باحلرب واملكيدة  -ى جماعة فإنه استبقاه مقيدا عنده فلم يصدقهم، وأمر بضرب أعناقهم كلهم، سو
: ماذا تقولون يا بين حنيفة ؟ قالوا: إن خالدا ملا عرضوا عليه قال هلم: سيدا يف بين حنيفة، شريفا مطاعا، ويقال

ا بعدول هذا خريا أو أيها الرجل إن كنت تريد عد: نقول منا نيب ومنكم نيب، فقتلهم إال واحدا امسه سارية، فقال له
: فاستبقاه خالد مقيدا، وجعله يف اخليمة مع امرأته، وقال -يعين جماعة بن مرارة  -شرا فاستبق هذا الرجل 

اليوم يوم الغرية، اليوم إن هزمتم تستنكح النساء : استوصى به خريا، فلما تواجه اجليشان قال مسيلمة لقومه
أحسابكم وامنعوا نساءكم، وتقدم املسلمون حىت نزل هبم خالد على سبيات، وينكحن غري حظيات، فقاتلوا على 

كثيب يشرف على اليمامة، فضرب به عسكره، وراية املهاجرين مع سامل موىل أيب حذيفة، وراية االنصار مع ثابت 



املسلمون  بن قيس ين مشاس، والعرب على راياهتا، وجماعة بن مرارة مقيد يف اخليمة مع أم متيم امرأة خالد، فاصطدم
والكفار فكانت جولة واهنزمت االعراب حىت دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد ومهوا بقتل أم متيم، حىت 

نعمت احلرة هذه، وقد قتل الرجال بن عنفوة لعنه اهللا يف هذه اجلولة، قتله زيد بن اخلطاب، مث : أجارها جماعة وقال
اخلصنا يا : بئس ما عودمت أقرانكم، ونادوا من كل جانب: استذامر الصحابة بينهم وقال ثابت بن قيس بن مش

وكان إذا رأى احلرب أخذته العرواء فيجلس  -خالد، فخلصت ثلة من املهاجرين واالنصار ومحى الرباء بن معرور 
  على ظهر الرجال حىت يبول يف سراويله، مث يثور كما يثور االسد، وقاتلت بنو حنيفة قتاال مل يعهد مثله،

__________  
  .ثالثة وعشرون رجال: يف ابن االعثم) ١(

يا أصحاب سورة البقرة، بطل السحر اليوم، وحفر ثابت بن قيس : وجعلت الصحابة يتواصون بينهم ويقولون
  لقدميه يف االرض إىل أنصاف ساقيه، وهو حامل لواء االنصار بعدما حتنط وتكفن،

بئس حامل : أختشى أن نؤتى من قبلك ؟ فقال: سامل موىل أيب حذيفةفلم يزل ثابتا حىت قتل هناك، وقال املهاجرون ل
: أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا يف عدوكم وامضوا قدما، وقال: القرآن أنا إذا، وقال زيد بن اخلطاب

يا أهل : فةوقال أبو حذي* واهللا ال أتكلم حىت يهزمهم اهللا أو ألقى اهللا فأكلمه حبجيت، فقتل شهيدا رضي اهللا عنه 
القرآن زينوا القرآن بالفعال، ومحل فيهم حىت أبعدهم وأصيب رضي اهللا عنه، ومحل خالد بن الوليد حىت جاوزهم، 

أنا ابن : وسار جلبال مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله، مث رجع مث وقف بني الصفني ودعا الرباز، وقال
وجعل ال يربز هلم  -وكان شعارهم يومئذ يا حممداه  -شعار املسلمني الوليد العود، أنا ابن عامر وزيد، مث نادى ب

أحد إال قتله، وال يدنو منه شئ إال أكله، ودارت رحى املسلمني مث اقترب من مسيلمة فعرض عليه النصف 
والرجوع إىل احلق، فجعل شيطان مسيلمة يلوي عنقه، ال يقبل منه شيئا، وكلما أراد مسيلمة يقارب من االمر 

رفه عنه شيطانه، فانصرف عنه خالد وقد ميز خالد املهاجرين من االنصار من االعراب، وكل بين أب على ص
رايتهم، يقاتلون حتتها، حىت يعرف الناس من أين يؤتون، وصربت الصحابة يف هذا املوطن صربا مل يعهد مثله، ومل 

ر االدبار، واتبعوهم يقتلون يف أقفائهم، ويضعون يزالوا يتقدمون إىل حنور عدوهم حىت فتح اهللا عليهم، ووىل الكفا
وهو حمكم بن  -السيوف يف رقاهبم حيث شاءوا، حىت أجلأوهم إىل حديقة املوت، وقد أشار عليهم حمكم اليمامة 

بدخوهلا، فدخلوها وفيها عدو اهللا مسيلمة لعنه اهللا، وأدرك عبد الرمحن بن أيب بكر حمكم بن  -الطفيل لعنه اهللا 
، وأغلقت بنو حنيفة احلديقة عليهم، وأحاط هبم الصحابة، وقال )١(فرماه بسهم يف عنقه وهو خيطب فقتله  الطفيل

يا معشر املسلمني ألقوين عليهم يف احلديقة، فاحتملوه فوق اجلحف ورفعوها بالرماح حىت ألقوه : الرباء بن مالك
دخل املسلمون احلديقة من حيطاهنا وأبواهبا يقتلون عليهم من فوق سورها، فلم يزل يقاتلهم دون باهبا حىت فتحه، و

من فيها من املرتدة من أهل اليمامة، حىت خلصوا إىل مسيلمة لعنه اهللا، وإذا هو واقف يف ثلمة جدار كأنه مجل 
أورق، وهو يريد يتساند، ال يعقل من الغيظ، وكان إذا اعتراه شيطانه أزبد حىت خيرج الزبد من شدقيه، فتقدم إليه 

  حشي بن حرب موىل جبري بنو
فرماه حبربته فأصابه وخرجت من اجلانب اآلخر، وسارع إليه أبو دجانة مساك بن خرشة،  -قاتل محزة  -مطعم 

وا أمري الوضاءة، قتله العبد االسود، فكان مجلة من قتلوا يف : فضربه بالسيف فسقط، فنادت امرأة من القصر
: ، وقتل من املسلمني ستمائة، وقيل)٢(أحد وعشرون ألفا : ف مقاتل، وقيلاحلديقة ويف املعركة قريبا من عشرة آال

  ، فاهللا أعلم، وفيهم من)٣(مخسمائة 



__________  
  .قتله ثابت بن قيس االنصاري: يف الفتوح) ١(
  .وقتل من بين حنيفة يف الفضاء سبعة اآلف ويف حديقة املوت سبعة اآلف: يف الطربي والكامل) ٢(

  = ويف الطلب 

سادات الصحابة، وأعيان الناس من يذكر بعد، وخرج خالد وتبعه جماعة بن مرارة يرسف يف قيوده، فجعل يريه 
ال، واهللا هذا خري منه، هذا : أهذا هو ؟ قال: القتلى ليعرفه مبسيلمة، فلما مروا بالرجال بن عنفوة قال له خالد

  .، فقال)١(س مث مروا برجل أصفر أخن: الرجال بن عنفوة، قال سيف بن عمر
قبحكم اهللا على اتباعكم هذا، مث بعث خالد اخليول حول اليمامة يلتقطون ما حول : هذا صاحبكم، فقال خالد

حصوهنا من مال وسيب، مث عزم على غزو احلصون ومل يكن بقي فيها إال النساء والصبيان والشيوخ الكبار، فجدعه 
ين عنها، فصاحله خالد ملا رأى باملسلمني من اجلهد وقد كلوا من إهنا مالى رجاال ومقاتلة فهلم فصاحل: جماعة فقال

اذهب، فسار إليهم جماعة فأمر : دعين حىت أذهب إليهم ليوافقوين على الصلح، فقال: كثرة احلروب والقتال، فقال
نهم النساء أن يلبسن احلديد ويربزن على رؤوس احلصون، فنظر خالد فإذا الشرفات ممتلئة من رؤوس الناس فظ

كما قال جماعة فانتظر الصلح، ودعاهم خالد إىل االسالم فأسلموا عن آخرهم ورجعوا إىل احلق ورد عليهم خالد 
، وساق الباقني إىل الصديق، وقد تسرى علي بن أيب طالب جبارية منهم، وهي أم )٢(بعض ما كان أخذ من السيب 

فلو سئلت : وقد قال ضرار بن االزور يف غزوة اليمامة هذه حممد بن احلنفية رضي اهللا عنه،: ابنه حممد الذي يقال له
  حجارته فيه من القوم بالدم* عشية سالت عقرباء وملهم وسال بفرع الواد حىت ترقرقت * عنا جنوب الخربت 

  وال النبل إال املشريف املصمم* عشية ال تغين الرماح مكاهنا 
__________  

  .حنو منها= 
  .سبعمائة رجل كانوا حفاظ القرآن] ومنهم [ ومائيت رجل،  ألف: ٤٠/  ١يف الفتوح ) ٣(
  .روجيل أصيفر أخينس: يف الطربي) ١(
هذا ما قاضى عليه خالد بن الوليد : أورد الطربي نص كتاب الصلح بني خالد بن الوليد وجماعة بن مرارة وفيه) ٢(

بيضاء ونصف السيب واحللقة والكراع جماعة بن مرارة وسلمة بن عمري وفالنا وفالنا قاضاهم على الصفراء وال
وحائط من كل قرية ومزرعة على أن يسلموا مث أنتم آمنون بأمان اهللا ولكم ذمة خالد بن الوليد وذمة أيب بكر 

  .خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وذمم املسلمني على الوفاء
)٢٥٣/  ٣.(  

: وقد أرسل خالد كتابا إىل أيب بكر بشأن الصلح وفيه" على ثلث الكراع وربع السيب : " ويف فتوح ابن االعثم
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

لعبد اهللا بن عثمان خليفة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من خالد بن الوليد، أما بعد، فإن اهللا تبارك وتعاىل مل يرد 
اء وعلى ثلث الكراع وربع السيب بأهل اليمامة إال ما صاروا إليه، وقد صاحلت القوم على شئ من الصفراء والبيض

  .ولعل اهللا تبارك وتعاىل أن جيعل عاقبة صلحهم خريا والسالم
  .أما بعد فقد قرأت كتابك، وأما ما ذكرت فيه من صلح القوم: ورد أبو بكر جواب الكتاب

ل بين حنيفة فأخرج من فأمتم للقوم ما صاحلتهم عليه وال تغدر هبم وامجع الغنائم والسيب وما أفاء اهللا به عليك من ما



/  ١الفتوح (ذلك اخلمس ووجه به إلينا ليقسم فيمن حضرنا من املسلمني وأدفع إىل كل ذي حق حقه والسالم 
٤١.(  

وهللا باملرء اجملاهد أعلم * جنوب فأين تابع الدين مسلم أجاهد إذ كان اجلهاد غنيمة * فأن تبتغي الكفار غري مسليمة 
كانت وقعة اليمامة يف سنة إحدى عشرة، وقال ابن : مد بن جرير، وخلق من السلفوقد قال خليفة بن خياط، وحم

كانت يف سنة ثنيت عشرة، واجلمع بينها أن أبتداءها يف سنة إحدى : يف آخرها، وقال الواقدي وآخرون: قانع
  عشرة، والفراغ منها يف سنة ثنيت عشرة واهللا

أو تعفينا يا خليفة : أمسعونا من قرآن مسيلمة، فقالوا: ال هلموملا قدمت وفود بين حنيفة على الصديق ق* أعلم 
يا ضفدع بنت الضفدعني نقي لكم نقني، ال املاء تكدرين : كان يقول: ال بد من ذلك، فقالوا: رسول اهللا ؟ فقال

 واملبذرات زرعا، واحلاصدات حصدا،: ، وكان يقول)١(وال الشارب متنعني، رأسك يف املاء، وذنبك يف الطني 
والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، واخلابزات خبزا، والثاردات ثردا، والالقمات لقما، إهالة ومسنا، لقد فضلتم 

، وذكروا أشياء من )٢(على أهل الوبر، وما سبقكم أهل املدر، رفيقكم فامنعوه، واملعتر فآووه، والناعي فواسوه 
وحيكم، أين كان يذهب : إن الصديق قال هلم: ن، فيقالهذه اخلرافات اليت يأنف من قوهلا الصبيان وهم يلعبو
: والفيل وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل، وكان يقول: بقولكم ؟ إن هذا الكالم مل خيرج من أل، وكان يقول

لقد أنعم اهللا على احلبلى، أخرج : والليل الدامس، والذئب اهلامس، ما قطعت أسد من رطب وال يابس، وتقدم قوله
وقد أورد أبو * نسمة تسعى، من بني صفاق وحشي، وأشياء من هذا الكالم السخيف الركيك البارد السميج  منها

بكر بن الباقالين رمحه اهللا يف كتابه إعجاز القرآن أشياء من كالم هؤالء اجلهلة املتنبئني كمسيلمة وطليحة واالسود 
وقد روينا عن عمرو بن * على ضالهلم وحماهلم وسجاح وغريهم، مما يدل على ضعف عقوهلم وعقول من اتبعهم 

ماذا أنزل على صاحبكم يف هذا احلني ؟ فقال له : العاص أنه وفد إىل مسيلمة يف أيام جاهليته، فقال له مسيلمة
والعصر إن االنسان لفي خسر إال * (أنزل عليه : وما هي ؟ قال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، فقال: عمرو

: ففكر مسيلمة ساعة مث رفع رأسه فقال: قال) * وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب الذين آمنوا
يا وبر يا وبر، إمنا أنت ايراد وصدر، وسائرك حفر : وما هي ؟ فقال مسيلمة: ولقد أنزل علي مثلها، فقال له عمرو

  .نقر
وذكر علماء التاريخ أنه كان *  أعلم أنك تكذب واهللا إنك لتعلم أين: كيف ترى يا عمرو ؟ فقال له عمرو: مث قال

يتشبه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بصق يف بئر فغزر ماؤه، فبصق يف بئر 
ويف أخرى فصار ماؤه أجاجا، وتوضأ وسقى بوضوئه خنال فيبست وهلكت، وأتى بولدان يربك : فغاض ماؤه بالكلية

  ل ميسح رؤوسهم فمنهم من قرععليهم فجع
  وقال* إنه دعا لرجل أصابه وجع يف عينيه فمسحهما فعمى : رأسه، ومنهم من لثغ لسانه، ويقال

__________  
  .أعالك يف املاء وأسفلك يف الطني: يف الطربي) ١(
  .والباغي فناوئوه: يف الطربي) ٢(

أين مسيلمة ؟ : بيه أنه جاء إىل اليمامة فقالسيف بن عمر عن خليد بن زفر النمري، عن عمري بن طلحة عن أ
  .نعم: أنت مسيلمة ؟ فقال: ال حىت أراه، فلما جاء قال: مه رسول اهللا، فقال: فقال



يف ظلمة، فقال أشهد أنك كذاب وأن حممدا : أيف نور أم يف ظلمة ؟ فقال: ، قال)١(رجس : من يأتيك ؟ قال: قال
، واتبعه هذا االعرايب اجللف لعنه اهللا حىت قتل معه يوم )٢(ادق مضر صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من ص

  .عقربا، ال رمحه اهللا
ذكر ردة أهل البحرين وعودهم إىل االسالم كان من خربهم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان قد بعث 

هم االسالم والعدل، فلما تويف العالء بن احلضرمي إىل ملكها، املنذر بن ساوي العبدي، وأسلم على يديه وأقام في
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، تويف املنذر بعده بقليل، وكان قد حضر عنده يف مرضه عمرو بن العاص، فقال له

ماذا أصنع : نعم، الثلث، قال: يا عمرو هل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيعل للمريض شيئا من ماله ؟ قال
ت به على أقربائك، وإن شئت على احملاويج، وإن شئت جعلته صدقة من بعدك حبسا إن شئت تصدق: به ؟ قال

إين أكره أن أجعله كالبحرية والسائبة والوصيلة واحلام، ولكين أتصدق به، ففعل، ومات فكان عمرو : حمرما، فقال
  .نذر بن النعمان بن املنذربن العاص يتعجب منه، فلما مات املنذر ارتد أهل البحرين وملكوا عليهم الغرور، وهو امل

لو كان حممد نبيا ما مات، ومل يبق هبا بلدة على الثبات سوى قرية يقال هلا جواثا، كانت أول قرية : وقال قائلهم
أقامت اجلمعة من أهل الردة كما ثبت ذلك يف البخاري عن ابن عباس، وقد حاصرهم املرتدون وضيقوا عليهم، 

وعا شديدا حىت فرج اهللا، وقد قال رجل منهم يقال له عبد اهللا بن حذف، أحد حىت منعوا من االقوات وجاعوا ج
  -: بين بكر بن كالب، وقد اشتد عليه اجلوع

قعود يف جواثا حمصرينا كأن دماءهم يف كل * وفتيان املدينة أمجعينا فهل لكم إىل قوم كرام * أال أبلغ أبا بكر رسوال 
وقد قام فيهم رجل ) ٣(قد وجدنا الصرب للمتوكلينا * ا على الرمحن إنا شعاع الشمس يغشى الناظرينا توكلن* فج 

خطيبا وقد مجعهم  -وكان ممن هاجروا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -من أشرافهم، وهو اجلارود بن املعلى 
: سل، قال: ، فقالوايا معشر عبد القيس، إين سائلكم عن أمر فأخربوين إن علمتوه، وال جتيبوين إن مل تعلموه: فقال

: فما فعلوا ؟ قالوا: نعلمه، قال: تعلمونه أم ترونه ؟ قالوا: نعم، قال: أتعلمون أنه كان هللا أنبياء قبل حممد ؟ قالوا
  :ماتوا، قال

__________  
  ".رمحن : " يف الطربي) ١(
  .ولكن كذاب ربيعة أحب إيل من كذاب مضر: يف رواية الكليب) ٢(
  ".الصرب " بدل " النصر : " االثرييف الكامل البن ) ٣(

وحنن : فإن حممدا صلى اهللا عليه وسلم مات كما ماتوا وإين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فقالوا
أيضا نشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وأنت أفضلنا وسيدنا، وثبتوا على إسالمهم، وتركوا بقية الناس 

يه، وبعث الصديق رضي اهللا عنه كما قدمنا إليهم العالء بن احلضرمي، فلما دنا من البحرين جاء إليه مثامة فيما هم ف
بن أثال يف حمفل كبري، وجاء كل أمراء تلك النواحي فانضافوا إىل جيش العالء بن احلضرمي، فأكرمهم العالء 

لماء العباد جمايب الدعوة، اتفق له يف هذه وترحب هبم وأحسن إليهم، وقد كان العالء من سادات الصحابة الع
الغزوة أنه نزل منزال فلم يستقر الناس على االرض حىت نفرت االبل مبا عليها من زاد اجليش وخيامهم وشراهبم، 

ومل يقدروا منها على بعري واحد، فركب الناس من  -وذلك ليال  -وبقوا على االرض ليس معهم شئ سوى ثياهبم 
: حيد وال يوصف، وجعل بعضهم يوصي إىل بعض، فنادى منادي العالء فاجتمع الناس إليه، فقال اهلم والغم ماال

  أيها الناس ألستم املسلمني ؟ ألستم يف سبيل اهللا ؟



فأبشروا فواهللا ال خيذل اهللا من كان يف مثل حالكم، ونودي بصالة الصبح حني : بلى، قال: ألستم أنصار اهللا ؟ قالوا
الناس، فلما قضى الصالة جثا على ركبتيه وجثا الناس، ونصب يف الدعاء ورفع يديه وفعل طلع الفجر فصلى ب

الناس مثله حىت طلعت الشمس، وجعل الناس ينظرون إىل سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى وهو جيتهد يف 
الناس إليه فشربوا الدعاء فلما بلغ الثالثة إذا قد خلق اهللا إىل جانبهم غديرا عظيما من املاء القراح، فمشى 

واغتسلوا، فما تعاىل النهار حىت أقبلت االبل من كل فج مبا عليها، مل يفقد الناس من أمتعتهم سلكا، فسقوا االبل 
  .علال بعد هنل

وقد حشدوا ومجعوا خلقا  -فكان هذا مما عاين الناس من آيات اهللا هبذه السرية، مث ملا اقترب من جيوش املرتدة 
لوا، وباتوا متجاورين يف املنازل، فبينما املسلمون يف الليل إذ مسع العالء أصواتا عالية يف جيش نزل ونز -عظيما 

من رجل يكشف لنا خرب هؤالء ؟ فقام عبد اهللا بن حذف فدخل فيهم فوجدهم سكارى ال يعقلون : املرتدين، فقال
أولئك فقتلوهم قتال عظيما، وقل من  من الشراب، فرجع إليه فأخربه، فركب العالء من فوره واجليش معه فكبسوا

هرب منهم، واستوىل على مجيع أمواهلم وحواصلهم وأثقاهلم، فكانت غنيمة عظيمة جسيمة، وكان احلطم بن ضبيعة 
أخو بين قيس بن ثعلبة من سادات القوم نائما، فقام دهشا حني اقتحم املسلمون عليهم فركب جواده فانقطع ركابه 

أن أصلحها لك، ارفع رجلك، : من املسلمني يف الليل فقال) ١(ركايب ؟ فجاء رجل  من يصلح يل: فجعل يقول
ال أفعل، فوقع صريعا كلما مر به أحد : أجهز علي، فقال: فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه، فقال له

وجد رجله مقطوعة ندم على أنا احلطم فاقتلين فقتله، فلما : يسأله أن يقتله فيأىب، حىت مر به قيس بن عاصم فقال له
واسوأتاه، لو أعلم ما به مل أحركه، مث ركب املسلمون يف آثار املنهزمني، يقتلوهنم بكل مرصد وطريق، : قتله وقال

  وذهب من فر منهم أو أكثرهم يف البحر إىل دارين ركبوا إليها السفن، مث شرع العالء بن
__________  

  .كما يف الطربي) ١(
  .نذر أحد بين عمرو بن متيموامسه عفيف بن امل

  اذهبوا بنا إىل دارين: احلضرمي يف قسم الغنيمة ونقل االثقال وفرغ من ذلك وقال للمسلمني
لنغزو من هبا من االعداء، فأجابوا إىل ذلك سريعا، فاسر هبم حىت أتى ساحل البحر لريكبوا يف السفن، فرأى أن 

يا أرحم الرامحني، : ب أعداء اهللا، فاقتحم البحر بفرسه وهو يقولالشقة بعيدة ال يصلون إليهم يف السفن حىت يذه
  .يا حكيم يا كرمي، يا أحد يا صمد، يا حيي يا حمي، يا قيوم يا ذا اجلالل واالكرام ال إله إال أنت يا ربنا

) ١(ثة وأمر اجليش أن يقولوا ذلك ويقتحموا، ففعلوا ذلك فأجاز هبم اخلليج بإذن اهللا ميشون على مثل رملة دم
فوقها ماء ال يغمر أخفاف االبل، وال يصل إىل ركب اخليل، ومسريته للسفن يوم وليلة، فقطعه إىل الساحل اآلخر 
فقاتل عدوه وقهرهم واحتاز غنائمهم مث رجع فقطعه إىل اجلانب اآلخر فعاد إىل موضعه االول، وذلك كله يف يوم، 

عام واالموال، ومل يفقد املسلمون يف البحر شيئا سوى عليقة فرس ومل يترك من العدو خمربا، واستاق الذراري واالن
لرجل من امللسمني ومع هذا رجع العالء فجاءه هبا، مث قسم غنائم املسلمني فيهم، فأصاب الفارس ألفني والراجل 

ل ، مع كثرة اجليش، وكتب إىل الصديق فأعلمه بذلك، فبعث الصديق يشكره على ما صنع، وقد قال رج)٢(ألفا 
وأنزل بالكفار إحدى اجلالئل * أمل تر أن اهللا ذلل حبره : من املسلمني يف مرورهم يف البحر، وهو عفيف بن املنذر

بأعجب من فلق البحار االوائل وقد ذكر سيف بن عمر التميمي أنه كان مع * دعونا إىل شق البحار فجاءنا 
الء، وما أجرى اهللا على يديه من الكرامات، رجل من أهل املسلمني يف هذه املواقف واملشاهد اليت رأوها من أمر الع



، ملا )٣(خشيت إن مل أفعل أن ميسخين اهللا : ما دعاك إىل االسالم ؟ فقال: هجر راهب فأسلم حينئذ، فقيل له
اللهم أنت الرمحن : وما هو ؟ قال: وقد مسعت يف اهلواء وقت السحر دعاء، قالوا: شاهدت من اآليات، قال

، وخالق ما يرى وما ال )٤(إله غريك والبديع ليس قبلك شئ، والدائم غري الغافل، والذي ال ميوت  الرحيم، ال
فعلمت أن القوم مل يعانوا باملالئكة إال وهم على : يرى، وكل يوم أنت يف شأن، وعلمت اللهم كل شئ علما، قال

  .فحسن إسالمه وكان الصحابة يسمعون منه: أمر اهللا، قال
__________  

  .ميثاء: يف الطربي) ١(
  .للفارس ستة اآلف والراجل الفني: يف الطربي) ٢(
فيض يف الرمال، ومتهيد أثباج : ثالثة أشياء خشيت أن ميسخين اهللا بعدها إن أنا مل أفعل: يف الطربي والكامل) ٣(

  .واحلي الذي ال ميوت: يف الطربي) ٤...(البحر، ودعاء مسعته يف عسكرهم

ذو التاج، لقيط بن مالك االزدي، وكان : هرة اليمن أما أهل عمان فنبغ فيهم رجل يقال لهذكر ردة أهل عمان وم
يسمى يف اجلاهلية اجللندي، فادعى النبوة أيضا، وتابعه اجلهلة من أهل عمان، فتغلب عليها وقهر جيفرا وعبادا 

ه اخلرب واستجاشه، فبعث إليه وأجلأمها إىل أطرافها، من نواحي اجلبال والبحر، فبعث جيفر إىل الصديق فأخرب
الصديق بأمريين ومها حذيفة بن حمصن احلمريي، وعرفجة البارقي من االزد، حذيفة إىل عمان، وعرفجة إىل مهرة، 

وقد قدمنا * وأمرمها أن جيتمعا ويتفقا ويبتدئا بعمان، وحذيفة هو االمري، فإذا ساروا إىل بالد مهرة فعرفجة االمري 
ل ملا بعثه الصديق إىل مسيلمة وأتبعه بشرحبيل بن حسنة، عجل عكرمة وناهض مسيلمة قبل أن عكرمة بن أيب جه

جمئ شرحبيل ليفوز بالظفر وحده، فناله من مسيلمة قرح والذين معه، فتقهقر حىت جاء خالد بن الوليد، فقهر 
إال بعد بالء، وأمره أن ال أرينك وال أمسعن بك : مسيلمة كما تقدم، وكتب إليه الصديق يلومه على تسرعه، قال

يلحق حبذيفة وعرفجة إىل عمان، وكل منكم أمري على جيشه وحذيفة ما دمتم بعمان فهو أمري الناس، فإذا فرغتم 
فاذهبوا إىل مهرة، فإذا فرغتم منها فاذهب إىل اليمن وحضرموت فكن مع املهاجر بن أيب أمية، ومن لقيته من املرتدة 

فنكل به، فسار عكرمة ملا أمره به الصديق، فلحق حذيفة وعرفجة قبل أن يصال  بني عمان إىل حضرموت واليمن
إىل عمان، وقد كتب إليهما الصديق أن ينتهيا إىل رأي عكرمة بعد الفراغ من السري من عمان أو املقام هبا، فساروا 

  فلما اقتربوا من عمان راسلوا جيفرا، وبلغ لقيط بن مالك جمئ اجليش، فخرج يف
دبا، وهي مصر تلك البالد وسوقها العظمى، وجعل الذراري واالموال وراء : عسكر مبكان يقال لهمجوعه ف

ظهورهم، ليكون أقوى حلرهبم، واجتمع جيفر وعباد مبكان ويقال له صحار، فعسكرا به وبعثا إىل أمراء الصديق 
املسلمون وكادوا أن يولوا، فمن اهللا  فقدموا على املسلمني، فتقابل اجليشان هنالك، وتقاتلوا قتاال شديدا، وابتلى

، فلما )١(بكرمه ولطفه أن بعث إليهم مددا، يف الساعة الراهنة من بين ناجية وعبد القيس، يف مجاعة من االمراء 
وصلوا إليهم كان الفتح والنصر، فوىل املشركون مدبرين، وركب املسلمون ظهورهم فقتلوا منهم عشرة آالف 

أخذوا االموال والسوق حبذافريها، وبعثوا باخلمس إىل الصديق رضي اهللا عنه مع أحد مقاتل وسبوا الذراري و
  .االمراء، وهو عرفجة، مث رجع إىل أصحابه

وأما مهرة فإهنم ملا فرغوا من عمان كما ذكرنا، سار عكرمة بالناس إىل بالد مهرة، مبن معه من اجليوش ومن أضيف 
املصبح، أحد بين : أمري يقال له -وهم االكثر  -جدهم جندين على أحدمها إليها، حىت اقتحم على مهرة بالدها، فو
شخريت، ومها خمتلفان، وكان هذا االختالف رمحة على املؤمنني فراسل : حمارب، وعلى اجلند اآلخر أمري يقال له



  عكرمة شخريت فأجابه وانضاف إىل عكرمة فقوي بذلك املسلمون، وضعف
__________  

  .على بين ناجية اخلريت بن راشد: لكامليف الطربي وا) ١(
  .وعلى عبد القيس سيحان بن صوحان

جأش املصبح، فبعث إليه عكرمة يدعوه إىل اهللا وإىل السمع والطاعة، فاغتر بكثرة من معه وخمالفة لشخريت، 
تقدم، مث فتح اهللا فتمادى على طغيانه فسار إليه عكرمة مبن معه من اجلنود فاقتتلوا مع املصبح أشد من قتال دبا امل

بالظفر والنصر، ففر املشركون وقتل املصبح، وقتل خلق كثري من قومه، وغنم املسلمون أمواهلم، فكان يف مجلة ما 
غنموا ألفا جنيبة فخمس عكرمة ذلك كله وبعث خبمسة إىل الصديق مع شخريت، وأخربه مبا فتح اهللا عليه، 

]: احملاريب [ ابد من خمزوم، وقد قال يف ذلك رجل يقال له علجوم السائب، من بين ع: والبشارة مع رجل يقال له
ومل يرجها فيما يرجى * وفرضم إذ سارت إلينا احلالئب جزاء مسئ مل يراقب لذمة * جزي اهللا شخريتا وأفناء هامشا 

  االقارب
وحلت علينا يف * لضاقت عليكم بالفضاء املذاهب وكنا كمن اقتاد كفا بأختها * أعكرم لوال مجع قومي وفعلهم 

الدهور النوائب وأما أهل اليمن فقد قدمنا أن االسود العنسي لعنه اهللا ملا نبغ باليمن، أضل خلقا كثريا من ضعفاء 
العقول واالديان حىت ارتد كثري منهم أو أكثرهم عن االسالم، وأنه ملا قتله االمراء الثالثة قيس بن مكشوح وفريوز 

قدمنا ذكره، وملا بلغهم موت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ازداد بعض أهل اليمن الديلمي، وداذويه، وكان ما 
فيما كانوا فيه من احلرية والشك، أجارنا اهللا من ذلك، وطمع قيس بن مكشوح يف االمرة باليمن، فعمل لذلك، 

[ أهل اليمن أن يكونوا ، من )١(وارتد عن االسالم وتابعه عوام أهل اليمن، وكتب الصديق إىل االمراء والرؤساء 
فريوز واالبناء على قيس بن مكشوح حىت تأتيهم جنوده سريعا، وحرص قيس على قتل االمريين ] عونا إىل 

االخريين، فلم يقدر إال على داذويه، واحترز منه فريوز الديلمي، وذلك أنه عمل طعاما وأرسل إىل داذويه أوال، 
: فريوز ليحضر عنده فلما كان ببعض الطريق مسع امرأة تقول الخرىفلما جاءه عجل عليه فقتله، مث أرسل إىل 

وهذا أيضا واهللا مقتول كما قتل صاحبه، فرجع من الطريق وأخرب أصحابه بقتل داذويه، وخرج إىل أخواله خوالن 
فتحصن عندهم وساعدته عقيل، وعك وخلق، وعمد قيس إىل ذراري فريوز وداذويه واالبناء فأجالهم عن اليمن، 
وأرسل طائفة يف الرب وطائفة يف البحر فاحتد فريوز فخرج يف خلق كثري، فتصادف هو وقيس فاقتتلوا قتاال شديدا 

فهزم قيسا وجنده من العوام، وبقية جند االسود العنسى، فهزموا يف كل وجه وأسر قيس وعمرو بن معدي كرب، 
هاجر بن أيب أمية إىل أيب بكر أسريين، فعنفهما وكان عمرو قد ارتد أيضا، وبايع االسود العنسي، وبعث هبما امل

وأنبهما، فاعتذرا إليه فقبل منهما عالنيتهما، ووكل سرائرمها إىل اهللا عز وجل، وأطلق سراحهما وردمها إىل 
قومهما، ورجعت عمال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كانوا باليمن إىل أماكنهم اليت كانوا عليها يف حياته 

  لسالم بعد حروب طويلة، لو استقصينا إيرادها لطال ذكرها،عليه ا
__________  

إىل عمر ذي مران وإىل سعيد ذي زود وإىل مسيفع ذي الكالع وحوشب : كتب أبو بكر: يف الطربي والكامل) ١(
  ...ذي ظليم وإىل شهر ذي يناف



لناس، فبعث الصديق إليهم جيوشا وملخصها أنه ما من ناحية من جزيرة العرب إال وحصل يف أهلها ردة لبعض ا
وأمراء يكونون عونا ملن يف تلك الناحية من املؤمنني فال يتواجه املشركون واملؤمنون يف موطن من تلك املواطن إال 

غلب جيش الصديق ملن هناك من املرتدين، وهللا احلمد واملنة، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وغنموا مغامن كثرية، 
ن هنالك، ويبعثون بأمخاس ما يغنمون إىل الصديق فينفقه يف الناس فيحصل هلم قوة أيضا فيتقوون بذلك على م

ومل يزل االمر كذلك حىت * ويستعدون به على قتال من يريدون قتاهلم من االعاجم والروم، على ما سيأيت تفصيله 
ان وما جرى جمراهم، وهللا احلمد، مل يبق جبزيرة العرب إال أهل طاعة هللا ولرسوله، وأهل ذمة من الصديق، كأهل جنر

ولنذكر بعد إيراد هذه * وعامة ما وقع من هذه احلروب كان يف أواخر سنة إحدى عشرة وأوائل سنة إثنيت عشرة 
  .احلوادث من تويف يف هذه السنة من االعيان واملشاهري وباهللا املستعان، وفيها رجع معاذ بن جبل من اليمن

  .لصديق عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما، أبو بكر ا)١(وفيها استبقى 
ذكر من تويف يف هذه السنة أعين سنة إحدى عشرة من االعيان واملشاهري وذكرنا معهم من قتل باليمامة الهنا كانت 

تويف فيها رسول اهللا صلى * يف سنة إحدى عشرة على قول بعضهم، وإن كان املشهور أهنا يف ربيع سنة ثنيت عشرة 
حممد بن عبد اهللا سيد ولد آدم يف الدنيا واآلخرة، وذلك يف ربيعها االول يوم االثنني ثاين عشره اهللا عليه وسلم 

على املشهور، كما قدمنا بيانه، وبعده بستة أشهر على االشهر، توفيت ابنته فاطمة رضي اهللا عنها، وتكىن بأم أبيها، 
أما ترضني أن تكوين سيدة : وقا به، وقال هلا مع ذلكوقد كان صلوات اهللا وسالمه عليه عهد إليها أهنا أول أهله حل

نساء أهل اجلنة ؟ وكانت أصغر بنات النيب صلى اهللا عليه وسلم على املشهور ومل يبق بعده سواها، فلهذا عظم 
أجرها الهنا أصيبت به عليه السالم ويقال إهنا كانت توأما لعبد اهللا ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وليس له 

وقد روي أنه عليه السالم ليلة زفاف علي على فاطمة توضأ : ليه السالم نسل إال من جهتها، قال الزبري بن بكارع
  وصب عليه وعلى فاطمة

ودعا هلما أن يبارك يف نسلهما، وقد تزوجها ابن عمها علي بن أيب طالب بعد اهلجرة، وذلك بعد بدر وقيل بعد 
اهللا عليه وسلم عائشة بأربعة أشهر ونصف، وبىن هبا بعد ذلك بسبعة أشهر أحد، وقيل بعد تزويج رسول اهللا صلى 

سنة ومخسة أشهر، ) ٢(ونصف، فأصدقها درعه احلطمية وقيمتها أربعمائة درهم، وكان عمرها إذ ذاك مخس عشرة 
  .وكان علي أسن منها بست سنني

فولدت له حسنا وحسينا وحمسنا وأم  *وقد وردت أحاديث موضوعة يف تزويج علي بفاطمة مل نذكرها رغبة عنها 
حدثنا عفان، أنا عطاء بن السائب عن : وقد قال االمام أمحد -اليت تزوج هبا عمر بن اخلطاب بعد ذلك  -كلثوم 
  أبيه عن

__________  
  .استقضى، فكان عمر على القضاء أيام خالفته كلها: يف الطربي) ١(
  ).٢٢/  ٨سعد  طبقات ابن(مثاين عشرة سنة : قال الواقدي) ٢(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

علي أن رسول اهللا ملا زوجه فاطمة بعث معها خبميلة ووسادة من أدم حشوها ليف، ورحى وسقاء وجرتني، قال 
استخدميه، واهللا لقد سنوت حىت لقد اشتكيت صدري، وقد جاء اهللا أباك بسيب فاذهيب ف: علي لفاطمة ذات يوم

ما جاء بك أي بنية ؟ قالت : وأنا واهللا لقد طحنت حىت حملت يداي، فأتت النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: فقالت
استحييت أن أسأله، فأتياه مجيعا : ما فعلت ؟ قالت: ورجعت، فقال -واستحيت أن تسأله  -جئت السلم عليك 

لقد طحنت حىت حملت يداي، وقد : ت صدري، وقالت فاطمةيا رسول اهللا واهللا لقد سنوت حىت اشتكي: فقال علي
واهللا ال أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطوهنم ال أجد ما أنفق عليهم : جاءك اهللا بسيب وسعة فأخدمنا، فقال

، فرجعا فأتامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد دخال يف قطيفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما )١(
بلى، : أال أخربكما خبري مما سألتماين ؟ قاال: مكانكما، مث قال: ت أقدامهما تكشفت رؤوسهما، فثارا، فقالوإذا غط

قال، كلمات علمنيهن جربيل تسبحان اهللا يف دبر كل صالة عشرا، وحتمدان عشرا، وتكربان عشرا، وإذا آويتما 
أربعا وثالثني قال فواهللا ما تركتهن منذ علمنيهن  إىل فراشكما فسبحا ثالثا وثالثني، وامحدا ثالثا وثالثني وكربا

قاتلكم اهللا يا أهل العراق، نعم : وال ليلة صفني ؟ فقال: فقال له ابن الكوا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال
  وآخر هذا) * ٢(وال ليلة صفني 

ى جهد العيش وضيقه، ومل احلديث ثابت يف الصحيحني من غري هذا الوجه، فقد كانت فاطمة صابرة مع علي عل
يتزوج عليها حىت ماتت، ولكنه أراد أن يتزوج يف وقت بدرة بنت أيب جهل، فأنف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ال أحرم حالال وال أحل حراما، وإن فاطمة بضعة مين يريبين ما راهبا، ويؤذيين ما : من ذلك وخطب الناس فقال
، ولكن إين أحب ابن أيب طالب أن يطلقها ويتزوج بنت أيب جهل فإنه واهللا ال آذاها، وإين أخشى أن تفنت عن دمها

وملا مات رسول اهللا صلى اهللا * فترك علي اخلطبة : جتتمع بنت نيب اهللا وبنت عدو اهللا حتت رجل واحد أبدا، قال
نورث ما تركنا فهو ال : عليه وسلم سألت من أيب بكر املرياث فأخربها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

إين أعول من كان رسول اهللا يعول، وإين : صدقة، فسألت أن يكون زوجها ناظرا على هذه الصدقة فأىب ذلك وقال
أخشى إن تركت شيئا مما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعله أن أضل، وواهللا لقرابة رسول اهللا صلى اهللا 

كأهنا وجدت يف نفسها من ذلك، فلم تزل تبغضه مدة حياهتا، فلما عليه وسلم أحب إيل أن أصل من قرابيت، ف
واهللا ما تركت الدار واملال واالهل والعشرية إال ابتغاء : مرضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضاها وقال

بن  رواه البيهقي من طريق إمساعيل* مرضاة اهللا ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت، فرضيت رضي اهللا عنهما 
وملا حضرهتا الوفاة أوصت إىل أمساء بنت عميس * وهذا مرسل حسن بأسناد صحيح : أيب خالد عن الشعيب، مث قال

أن تغسلها فغسلتها هي وعلي بن أيب طالب وسلمى أم رافع، قيل والعباس بن عبد املطلب، وما  -امرأة الصديق  -
  روي من أهنا اغتسلت قبل وفاهتا وأوصت أن

__________  
  .ولكين أبيعهم وأنفق عليهم أمثاهنم: زاد ابن سعد) ١(
  .٢٥/  ٨ورواه ابن سعد يف الطبقات  ١٠٦/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٢(



وكان الذي صلى عليها زوجها علي، وقيل عمها العباس، * ال تغسل بعد ذلك فضعيف ال يعول عليه واهللا أعلم 
ليال وذلك ليلة الثالثاء لثالث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة وقيل وقيل أبو بكر الصديق فاهللا أعلم، ودفنت 

إهنا توفيت بعده عليه السالم بشهرين، وقيل بسبعني يوما، وقيل خبمسة وسبعني يوما، وقيل بثالثة أشهر، وقيل 
  بثمانية أشهر، والصحيح ما ثبت يف الصحيح

يب صلى اهللا عليه وسلم ستة أشهر، ودفنت ليال، من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة عاشت بعد الن
واختلف * ويقال إهنا مل تضحك يف مدة بقائها بعده عليه السالم، وأهنا كانت تذوب من حزهنا عليه، وشوقها إليه 

يف مقدار سنها يومئذ فقيل سبع وقيل مثان وقيل تسع وعشرون، وقيل ثالثون، وقيل مخس وثالثون سنة، وهذا بعيد 
ودفنت بالبقيع وهي أول من ستر سريرها، وقد ثبت يف الصحيح أن عليا كان له * أقرب منه واهللا أعلم  وما قبله

فرجة من الناس حياة فاطمة، فلما ماتت التمس مبايعة الصديق فبايعه كما هو مروي يف البخاري، وهذه البيعة 
لبيعة املتقدمة عليها كما قررنا واهللا الزالة ما كان وقع من وحشة حصلت بسبب املرياث وال ينفي ما ثبت من ا

مالك بن سلمة بن عمرو بن ) ١(وممن تويف هذه السنة أم أمين بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصني بن * أعلم 
النعمان موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورثها من أبيه، وقيل من أمه، وحضنته وهو صغري، وكذلك بعد ذلك 

، وقد أعتقها وزوجها عبيدا فولدت منه ابنها أمين )٢(لقد احتضرت حبضار من النار : اوقد شربت بوله فقال هل
فعرفت به، مث تزوجها زيد بن حارثة، موىل رسول اهللا، فولدت أسامة بن زيد، وقد هاجرت اهلجرتني إىل احلبشة 

عد أمي، وكذلك كان أبو بكر هي أمي ب: واملدينة وكانت من الصاحلات، وكان عليه السالم يزورها يف بيتها ويقول
وعمر يزوراهنا يف بيتها، كما تقدم ذلك يف ذكر املوايل وقد توفيت بعده عليه السالم خبمسة أشهر وقيل بستة أشهر 

)٣.(  
ومنهم ثابت بن أقرم بن ثعلبة ابن عدي بن العجالن البلوي حليف االنصار شهد بدرا وما بعدها، وكان ممن حضر 

  أنت أعلم: هللا بن رواحة دفعت الراية إليه فسلمها خلالد بن الوليد، وقالمؤتة، فلما قتل عبد ا
__________  

  .حصن: يف االصابة واالستيعاب) ١(
أظن بركة هذه هي بركة بنت يسار موالة أيب سفيان بن حرب : شكك ابن عبد الرب يف اهنا أم امين وقال) ٢(
  ).٢٥١/  ٤ج : االستيعاب على هامش االصابة(
  :ل الواقدي ماتت يف خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، ويؤيده حديث طارق أهنا قالت بعد مقتل عمروقا) ٣(

  .توفيت بعد عمر بعشرين يوما: اليوم وهي االسالم، وقال ابن منده

عشية غادرت : بالقتال مين، وقد تقدم أن طليحة االسدي قتله وقتل معه عكاشة بن حمصن وذلك حني يقول طليحة
وعكاشة الغنمي حتت جمال وذلك يف سنة إحدى عشرة، وقيل سنة ثنيت عشرة، وعن عروة أنه * أقرم ساويا ابن 

ومنهم ثابت بن قيس بن مشاس * قتل يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وهذا غريب، والصحيح االول واهللا أعلم 
صلى اهللا عليه وسلم وقد ثبت عنه عليه  االنصاري اخلزرجي أبو حممد خطيب االنصار ويقال له أيضا خطيب النيب

السالم أنه بشره بالشهادة، وقد تقدم احلديث يف دالئل النبوة، فقتل يوم اليمامة شهيدا، وكانت راية االنصار يومئذ 
نعم الرجل ثابت بن قيس بن : وروى الترمذي بأسناد على شرط مسلم عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال* بيده 

ثنا سليمان بن عبد الرمحن، ثنا الوليد بن مسلم، : ثنا أمحد بن املعلى الدمشقي: القاسم الطرباينمشاس، وقال أبو 
قدمت املدينة فسألت عمن حيدثين حبديث ثابت بن : حدثين عبد الرمحن بن يزيد بن جابر عن عطاء اخلراساين قال



ا أنزل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل: مسعت أيب يقول: قيس بن مشاس، فأرشدوين إىل ابنته، فسألتها فقالت
اشتدت على ثابت وغلق عليه بابه، وطفق يبكي فأخرب رسول اهللا فسأله ) * إن اهللا ال حيب كل خمتال فخور* (

إنك لست منهم، بل تعيش خبري : وأنا أسود قومي، فقال: أنا رجل أحب اجلمال: فأخربه مبا كرب عليه منها، وقال
يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت * (ك اهللا اجلنة، فلما أنزل على رسول اهللا ومتوت خبري، ويدخل

فعل مثل ذلك فأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فأرسل إليه فأخربه ]  ٢: احلجرات) * [ النيب وال جتهروا له بالقول
إنك لست منهم، بل تعيش : عمله، فقالمبا كرب عليه منها، وأنه جهري الصوت، وأنه يتخوف أن يكون ممن حبط 

محيدا وتقتل شهيدا ويدخلك اهللا اجلنة، فلما استنفر أبو بكر املسلمني إىل أهل الردة واليمامة ومسيلمة الكذاب، 
  سار ثابت فيمن

ما هكذا كنا : فلما لقوا مسيلمة وبين حنيفة هزموا املسلمني ثالث مرات، فقال ثابت وسامل موىل أيب حذيفة: سار
ورأى رجل : نقاتل مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعال النفسهما حفرة فدخال فيها فقاتال حىت قتال، قالت

إين ملا قتلت باالمس مر يب رجل من املسلمني فانترع مين درعا نفيسة : من املسلمني ثابت بن قيس يف منامه فقال
، وقد أكفأ على الدرع برمة، وجعل فوق الربمة رحال، يف طوله) ١(ومنزله يف أقصى العسكر وعند منزله فرس بنت 

وائت خالد بن الوليد فليبعث إيل درعي فليأخذها، فإذا قدمت على خليفة وسول اهللا فأعلمه أن علي من الدين 
فأتى خالدا فوجه إىل الدرع : هذا حلم فتضيعه، قال: كذا ويل من املال كذا وفالن من رقيقي عتيق، وإياك أن تقول

  ها كما ذكر، وقدم على أيب بكر فأخربه فأنفذ أبو بكر وصيته بعد موته فال نعلم أحدا جازتفوجد
__________  

  .يسنت: يف رواية البيهقي) ١(

: وهلذا احلديث وهذه القصة شواهد أخر، واحلديث املتعلق بقوله) * ١(وصيته بعد موته إال ثابت بن قيس بن مشاس 
عن ثابت عن أنس : وقال محاد بن مسلمة) * ٢(، يف صحيح مسلم عن أنس ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيب

اللهم إين أبرأ إليك مما جاء به ): ٣(أن ثابت بن قيس بن مشاس، جاء يوم اليمامة وقد حتنط ونشر أكفانه وقال 
درعي يف  أن: هؤالء وأعتذر إليك مما صنع هؤالء، فقتل وكانت له درع فسرقت فرآه رجل فيما يرى النائم فقال

، رواه )٤(قدر حتت الكانون يف مكان كذا وكذا وأوصاه بوصايا، فطلبوا الدرع فوجدوها وأنفذوا الوصايا 
أسلم عام : ومنهم حزن بن أيب وهب ابن عمرو بن عامر بن عمران املخزومي، له هجرة ويقال* الطرباين أيضا 

ال أغري امسا : يه وسلم أن يسميه سهال فامتنع وقالالفتح، وهو جد سعيد بن املسيب أراد رسول اهللا صلى اهللا عل
  .مسانيه أبواي، فلم تزل احلزونة فينا

  .استشهد يوم اليمامة وقتل معه أيضا ابناه عبد الرمحن ووهب، وابن ابنه حكيم بن وهب بن حزن
  وممن استشهد يف هذه السنة داذويه الفارسي أحد أمراء اليمن الذين

ه غيلة قيس بن مكشوح حني ارتد قبل أن يرجع قيس إىل االسالم فلما عنفه الصديق على قتلوا االسود العنسي، قتل
  .قتله أنكر ذلك فقبل عالنيته وإسالمه

ومنهم زيد بن اخلطاب ابن نفيل القرشي العدوي أبو حممد، وهو أخو عمر بن اخلطاب البيه، وكان زيدا أكرب من 
آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني معن بن عدي عمر، أسلم قدميا، وشهد بدرا، وما بعدها وقد 

االنصاري وقد قتال مجيعا باليمامة، وقد كانت راية املهاجرين يومئذ بيده، فلم يزل يتقدم هبا حىت قتل فسقطت، 
وقرأ فأخذها سامل موىل أيب حذيفة، وقد قتل زيد يومئذ الرجال بن عنفوة، وامسه هنار، وكان الرجال هذا قد أسلم 



البقرة مث ارتد ورجع فصدق مسيلمة وشهد له بالرسالة، فحصل به فتنة عظيمة، فكانت وفاته على يد زيد رضي 
يا أمري املؤمنني إن اهللا أكرم : اهللا عن زيد مث قتل زيدا رجل يقال له أبو مرمي احلنفي، وقد أسلم بعد ذلك وقال لعمر

  زيدا بيدي ومل يهين
__________  

رواه الطرباين وبنت ثابت بن قيس : وقال ٣٢٢/  ٩واهليثمي يف الزوائد  ٢٣٥/  ٣كم يف املستدرك رواه احلا) ١(
  .مل أعرفها، وبقية رجالة ثقات

  .١١٠/  ١ص ) ١٨٧(ح ) ٢٥(صحيح مسلم كتاب االميان باب ) ٢(
" صحيح : " لوقا ٢٣٤/  ٣رواه احلاكم يف املستدرك ) ٤...(بعد أن اهنزم أصحابه: وقال: يف املستدرك) ٣(

  .٣٢٢/  ٩ووافقه الذهيب، وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 

الن عمر استقضى أبا مرمي، : إمنا قتله سلمة بن صبيح ابن عم أيب مرمي هذا، ورجحه أبو عمر وقال: على يده، وقيل
 إىل احلسنيني أسلم سبقين: وقد قال عمر ملا بلغه مقتل زيد بن اخلطاب* وهذا ال يدل على نفي ما تقدم واهللا أعلم 

لو كنت : قبلي، واستشهد قبلي، وقال ملتمم بن نويرة حني جعل يرثي أخاه مالكا بتلك االبيات املتقدم ذكرها
لو أن أخي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت عليه، فقال له : أحسن الشعر لقلت كما قلت، فقال له متمم

  ما عزاين: عمر
  .هذا كان عمر يقول ما هبت الصبا إال ذكرتين زيد بن اخلطاب، رضي اهللا عنهأحد مبثل ما عزيتين به، ومع 
موىل أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وإمنا كان معتقا لزوجته ثبيتة بنت ) ١(ابن يعمل : ومنهم سامل بن عبيد ويقال

) * ادعوهم آلبائهم* (اهللا  وقد تبناه أبو حنيفة وزوجه بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة، فلما أنزل) ٢(يعاد 
يا رسول اهللا إن ساملا يدخل علي وأنا غفل، فأمرها أن : جاءت امرأة أيب حذيفة سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت

ترضعه فأرضعته فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة، وكان من سادات املسلمني، أسلم قدميا وهاجر إىل املدينة قبل 
م، فكان يصلي مبن هبا من املهاجرين، وفيهم عمر بن اخلطاب لكثرة حفظه القرآن، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

اسقرئوا القرآن من أربعة : وشهد بدرا وما بعدها وهو أحد االربعة الذين قال فيهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ملا حيا ملا جعلتها شورى، لو كان سا: ، فذكر منهم ساملا موىل أيب حذيفة، وروي عن عمر أنه قال ملا أحتضر)٣(

  .معناه أنه كان يصدر عن رأيه فيمن يوليه اخلالفة: قال أبو عمر بن عبد الرب
بئس : أختشى أن نؤتى من قبلك ؟ فقال: وملا أخذ الراية يوم اليمامة بعد مقتل زيد بن اخلطاب قال له املهاجرون

  .حامل القرآن أنا إذا
) وما حممد إال رسول قد خلت من قبله الرسل* (طعت فاحتضنها وهو يقول انقطعت يده اليمىن فأخذها بيساره، فق

فما : قتل، قال: ما فعل أبو حذيفة ؟ قالوا: فلما صرع قال الصحابه) * وكأين من نيب قاتل معه ربيون كثري* * (
  .فأضجعوين بينهما: قتل، قال: فعل فالن ؟ قالوا

  ).٤(إمنا اعتقته سائبة، فجعله عمر يف بيت املال : فردته وقالت" بثينة " وقد بعث عمر مبرياثه إىل موالته اليت أعتقته 
__________  

  .ابن يعقل: قال ابن عبد الرب) ١(
  .بثينة بنت يعار وقيل سلمى بنت حطمة: قال ابن حبان يقال هلا ليلى ويقال) ٢(

  .صاري من االوسكان عبدا لثبيتة بنت يعار بن زيد ين عبيد بن زيد االن: وقال يف االستيعاب



خذوا القرآن من : أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي من طريق مسروق عن عبد اهللا بن عمرو رفعه) ٣(
  .أربعة ابن مسعود، وسامل موىل أيب حذيفة وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل

  .أن عمرا أعطى مرياثه المه: قال ابن سعد) ٤(
  .نة اثنيت عشرة يوم اليمامةأن وفاته كانت يف س: وقال يف االستيعاب

ومنهم أبو دجانة مساك بن خرشة ويقال مساك بن أوس بن خرشة بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة بن اخلزرج 
  .بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج االنصاري اخلزرجي

طاه حقه وكان شهد بدرا وأبلى يوم أحد، وقاتل شديدا وأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ سيفا فأع
  .إن هذه ملشية يبغضها اهللا، إال يف هذا املوطن: يتبختر عند احلرب، فقال عليه السالم

  .وكان يعصب رأسه بعصابة محراء، شعارا له بالشجاعة
  .وشهد اليمامة ويقال إنه ممن اقتحم على بين حنيفة يومئذ احلديقة فانكسرت رجله، فلم يزل يقاتل حىت قتل يومئذ

فربك أعلم أينا : يلمة مع وحشي بن حرب رماه وحشي باحلربة وعاله أبو دجانة بالسيف، قال وحشيوقد قتل مس
  .قتله

  .وقد قيل إنه عاش حىت شهد صفني مع علي، واالول أصح
  .أما ما يروى عنه من ذكر احلرز املنسوب إىل أيب دجانة فإسناده ضعيف وال يلتفت إليه واهللا أعلم

  .بيعة االسدي، حليف بين عبد مشس، أسلم قدميا وهاجر وشهد بدرا وما بعدهاومنهم شجاع بن وهب ابن ر
  .وكان رسول رسول اهللا إىل احلارث بن أيب مشر الغساين فلم يسلم، وأسلم حاجبه سوى

  .واستشهد شجاع بن وهب يوم اليمامة عن بضع وأربعني سنة، كان رجال طواال حنيفا أحىن
غنم بن دوس الدوسي، أسلم قدميا ] فهر بن [ ن العاص بن ثعلبة بن سليم بن ومنهم الطفيل بن عمرو بن طريف اب

قبل اهلجرة، وذهب إىل قومه فدعاهم إىل اهللا فهداهم اهللا على يديه، فلما هاجر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة 
عمرو، فرأى الطفيل يف  جاءه بتسعني أهل بيت من دوس مسلمني، وقد خرج عام اليمامة مع املسلمني ومعه ابنه

  املنام كأن رأسه قد حلق، وكأن امرأة أدخلته يف فرجها، وكأن ابنه جيتهد أن
  .يلحقه فلم يصل

  .فأوهلا بأنه سيقتل ويدفن، وأن ابنه حيرص على الشهادة فال يناهلا عامه ذلك
  .وقد وقع االمر كما أوهلا، مث قتل ابنه شهيدا يوم الريموك كما سيأيت

بن بشر بن وقش االنصاري أسلم على يدي مصعب بن عمري قبل اهلجرة قبل إسالم معاذ، وأسيد بن  ومنهم عباد
  .احلضري، وشهد بدرا وما بعدها

  .وكان ممن قتل كعب بن االشرف، وكانت عصاه تضئ له إذا خرج من عند رسول اهللا يف ظلمة
  .عني سنة، وكان له بالء وعناءقتل يوم اليمامة شهيدا عن مخس وأرب: قال موسى بن عقبة عن الزهري

هتجد رسول : وقال حممد بن إسحاق عن حممد بن جعفر بن الزبري عن عباد بن عبد اهللا بن الزبري عن عائشة قالت
  .اللهم أغفر له: اهللا فسمع صوت عباد فقال

  .رمحه اهللا ،)١(ومنهم السائب بن عثمان بن مظعون بدري من الرماة، أصابه يوم اليمامة سهم فقتله وهو شاب 
  .ومنهم السائب بن العوام أخو الزبري بن العوام استشهد يومئذ رمحه اهللا



ومنهم عبد اهللا بن سهيل بن عمرو ابن عبد مشس بن عبدود القرشي العامري، أسلم قدميا وهاجر مث استضعف 
م اليمامة فلما حج أبو مبكة، فلما كان يوم بدر خرج معهم فلما تواجهوا فر إىل املسلمني فشهدها معهم، وقتل يو

إن الشهيد ليشفع لسبعني من أهله، : بلغين أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: بكر عزى أباه فيه، فقال سهيل
  .فأرجو أن يبدأ يب

ومنهم عبد اهللا بن عبد اهللا ابن أيب بن سلول االنصاري اخلزرجي، كان من سادات الصحابة وفضالئهم، شهد بدرا 
كان أبوه رأس املنافقني، وكان أشد الناس على أبيه، ولو أذن له رسول اهللا فيه لضرب عنقه، وكان امسه وما بعدها و

  .احلباب فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا، وقد استشهد يوم اليمامة رضي اهللا عنه
لطعام والشراب واالخبار إىل رسول اهللا إنه الذي كان يأيت با: ومنهم عبد اهللا بن أيب بكر الصديق أسلم قدميا، ويقال

صلى اهللا عليه وسلم وإىل أيب بكر ومها يف بغار ثور، ويبيت عندمها ويصبح مبكة كبائت، فال يسمع بأمر يكادان به 
  .إال أخربمها به

مات وقد شهد الطائف فرماه رجل يقال له أبا حمجن الثقفي بسهم فذوي منها فاندملت ولكن مل يزل منها محتا حىت 
  .يف شوال سنة إحدى عشرة) ٢(

بن غنم بن دودان بن أسد بن خزمية االسدي ) ٣(ومنهم عكاشة بن حمصن ابن حرثان بن قيس بن مرة بن كثري 
  حليف بين عبد مشس، يكىن أبا حمصن، وكان من سادات الصحابة وفضالئهم، هاجر وشهد بدرا

__________  
  .بضع ثالثني سنةوهو ابن : قال ابن عبد الرب وابن حجر) ١(
  .أن جرحه دمل حىت انتفض به فمات: وذكر ابن عبد الرب عن الواقدي) ٢(

  .أنه اصابه حجر يف حصار الطائف فمات شهيدا: وذكر املرزباين يف معجم الشعراء
  .بكري: كذا يف االصل واالستيعاب، ويف االصابة) ٣(

ئذ عرجونا فعاد يف يده سيفا أمضى من احلديد شديد وأبلى يومئذ بالء حسنا وانكسر سيفه فأعطاه رسول اهللا يوم
  .املنت

  .وكان ذلك السيف يسمى العون
  .وشهد أحدا واخلندق وما بعدها

وملا ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السبعني ألفا الذين يدخلون اجلنة بغري حساب فقال عكاشة يا رسول اهللا 
  .ادع اهللا أن جيعلين منهم

  .سبقك هبا عكاشة: يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين مهنم، فقال: منهم، مث قام رجل آخر فقال اللهم اجعله: فقال
  .واحلديث مروي من طرق تفيد القطع

وقد خرج عكاشة مع خالد يوم إمرة الصديق بذي القصة فبعثه وثابت بن أقرم بني يدي طليعة، فتلقامها طليحة 
اشة قبل مقتله حبال بن طليحة، مث أسلم طليحة بعد ذلك كما ذكرنا، االسدي وأخوه سلمة فقتالمها، وقد قتل عك

  .وكان عمر عكاشة يومئذ أربعا وأربعني سنة وكان من أمجل الناس رضي اهللا عنه
ومنهم معن بن عدي ابن اجلعد بن عجالن بن ضبيعة البلوي، حليف بين عمرو بن عوف، وهو أخو عاصم بن 

ندق وسائر املشاهد، وكان قد آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عدي شهد العقبة وبدرا وأحدا واخل
بكى : زيد بن اخلطاب فقتال مجيعا يوم اليمامة رضي اهللا عنهما، وقال مالك عن ابن شهاب عن سامل عن أبيه قال



ى أن نفتنت بعده، فقال واهللا وددنا أنا متنا قبله وخنش: الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني مات وقالوا
ومنهم الوليد وأبو عبيدة ابنا * لكين واهللا ما أحب أن أموت قبله الصدقه ميتا كما صدقته حيا : معن بن عدي

عمارة بن الوليد بن املغرية، قتال مع عمهما خالد بن الوليد بالبطاح وأبو مها عمارة بن الوليد وهو صاحب عمرو 
  .شهورةبن العاص إىل النجاشي، وقضيته م

ومنهم أبو حذيفة ين عتبة بن ربيعة ابن عبد مشس القرشي العبشمى أسلم قدميا قبل دار االرقم، وهاجر إىل احلبشة 
وإىل املدينة وشهد بدرا وما بعدها، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عباد بن بشر وقد قتال شهيدين 

  .يوم اليمامة
، وكان طويال حسن الوجه أثعل، وهو الذي له سن )١(الثا أو أربعا ومخسني سنة وكان عمر أيب حذيفة يومئذ ث

  .زائدة وكان امسه هشيم وقيل هاشم
وباجلملة فقد قتل من املسلمني يوم اليمامة أربعمائة ومخسون * ومنهم أبو دجانة وامسه مساك بن خرشة تقدم قريبا 

  .من محلة القرآن ومن الصحابة وغريهم
  .هؤالء لشهرهتم وباهللا املستعان وإمنا أوردنا

  مهاجري) ٢(وممن استشهد يومئذ من املهاجرين مالك بن عمرو حليف بين غنم : قلت
__________  

  .يف االصابة ست ومخسني) ١(
شهد بدرا من حلفاء بين عبد مشس مالك بن : حليف بين عبد مشس، وقال ابن اسحاق: يف الكامل واالستيعاب) ٢(

  .بن عمرو وكثري بن عمروعمرو وأخوه مدجل 

  بدري، ويزيد بن رقيش بن رباب االسدي بدري، واحلكم بن سعيد بن العاص بن أمية
االموي، وحسن بن مالك بن حبينة أخو عبد اهللا بن مالك االزدي، حليف بين املطلب بن عبد مناف، وعامر بن 

، وأبو أمية صفوان بن أمية بن عمرو، البكر الليثي حليف بين عدي بدري، ومالك بن ربيعة حليف بين عبد مشس
ويزيد بن أوس حليف بين عبد الدار، وحيي ويقال معلى بن حارثة الثقفي، وحبيب بن أسيد بن حارثة الثقفي، 
والوليد بن عبد مشس املخزومي، وعبد اهللا بن عمرو بن جبرة العدوي، وأبو قيس بن احلارث بن قيس السهمي، 

اهللا بن احلارث بن قيس، وعبد اهللا بن خمرمة بن عبد العزى بن أيب قيس بن عبدود وهو من مهاجرة احلبشة، وعبد 
بن نصر العامري، من املهاجرين االولني، شهد بدرا وما بعدها، وقتل يومئذ، وعمرو بن أويس بن سعد بن أيب سرح 

  .بن رحضة من بين عامر العامري، وسليط بن عمرو العامري، وربيعة بن أيب خرشة العامري، وعبد اهللا بن احلارث
ومنهم االنصار غري من ذكرنا ترامجهم عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان النجاري، وهو أخو عمرو بن حزم، كانت 

  .معه راية قومه يوم الفتح، وقد شهد بدرا وقتل يومئذ
  .وعقبة بن عامر بن نايب بن زيد بن حرام السلمي، شهد العقبة االوىل وشهد بدرا وما بعدها

  .ثابت بن هزال من بين سامل بن عوف بدريو
  .يف قول

وأبو عقيل بن عبد اهللا بن ثعلبة من بين جحجىب، شهد بدرا وما بعدها، فلما كان يوم اليمامة أصابه سهم فنزعه مث 
  .حتزم وأخذ سيفه فقاتل حىت قتل، وقد أصابته جراحات كثرية
  .شهليوعبد اهللا بن عتيك، ورافع بن سهل، وحاجب بن يزيد اال



  .وسهل بن عدي
  .ومالك بن أوس

وعمر بن أوس، وطلحة بن عتبة من بين جحجىب، ورباح موىل احلارث، ومعن بن عدي، وجزء بن مالك بن عامر 
من بين جحجىب، وورقة بن إياس بن عمرو واخلزرجي بدري، ومروان بن العباس، وعامر بن ثابت، وبشر بن عبد 

اهللا بن عتبان، وإياس بن وديعة، وأسيد بن يربوع، وسعد بن حارثة، وسهل  اهللا اخلزرجي، وكليب بن متيم، وعبد
بن محان، وحماسن بن محري، وسلمة بن مسعود، وقيل مسعود بن سنان، وضمرة بن عياض، وعبد اهللا بن أنيس، وأبو 

  حبة بن غزية املازين، وخباب بن زيد، وحبيب بن عمرو بن
  .ن، وعائذ بن ماعص، ويزيد بن ثابت بن الضحاك، أخو زيد بن ثابتحمصن، وثابت بن خالد، وفروة بن النعما

فجميع من استشهد من املهاجرين واالنصار يوم اليمامة مثانية ومخسون رجال، يعين وبقية : قال خليفة بن خياط
املسلمون  وقد قتل من الكفار فيما سقنا من املواطن اليت التقى فيها* االربعمائة واخلمسني من غريهم واهللا أعلم 

  .واملشركون يف هذه وأوائل اليت قبلها، ما ينيف على مخسني ألفا وهللا احلمد واملنة، وبه التوفيق والعصمة
فمن مشاهريهم االسود العنسي لعنه اهللا، وامسه عبهلة بن كعب بن غوث، خرج أول خمرجه من بلدة باليمن يقال 

  متلك صنعاء مث استوثقت له هلا كهف خبان ومعه سبعمائة مقاتل، فما مضى شهر حىت

  .اليمن حبذافريها يف أقصر مدة، وكان معه شيطان حيذق له ولكن خانه أحوج ما كان إليه
مث مل متض له ثالثة أشهر أو أربعة أشهر حىت قتله اهللا على يدي إخوان صدق، وأمراء حق، كما قدمنا ذكره وهم 

  .رادي، وذلك يف ربيع االول من سنة إحدى عشرةدازويه الفارسي، وفريوز الديلمي، وقيس بن مكشوح امل
وقد أطلع اهللا ورسوله ليلة قتله على ذلك * قبل وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بليال، وقيل بليلة فاهللا أعلم 

  .كما أسلفناه
مه بين حنيفة، ومنهم مسيلمة بن حبيب اليمامي الكذاب قدم املدينة وافدا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع قو

: إن جعل يل حممد االمر من بعده اتبعته، فقال له: وقد وقف عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسمعه وهو يقول
ما أعطيتكه، ولئن أدبرت ليعقرنك اهللا، وإين الراك الذي أريت فيه ما  -لعرجون يف يده  -لو سألتين هذا العود 

وسلم قد رأى يف املنام كأن يف يده سوارين من ذهب فأمهه شأهنما، فأوحى أريت، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .اهللا إليه يف املنام انفخهما، فنفخهما فطارا، فأوهلما بكذابني خيرجان، ومها صاحب صنعاء، وصاحب اليمامة

  .وهكذا وقع، فإهنما ذهبا وذهب أمرمها
دي وحشي بن حرب رماه باحلربة فأنفذه كما تعقر االبل، أما االسود فذبح يف داره، وأما مسيلمة فعقره اهللا على ي

  .وضربه أبو دجانة على رأسه ففلقه وذلك بعقر داره يف احلديقة اليت يقال هلا حديقة املوت
  وقد وقف عليه خالد بن الوليد وهو

اللون كأنه  كان أصفر أخينس وقيل كان ضخما أمسر: ، ويقال-أراه إياه من بني القتلى جماعة بن مرارة  -طريح 
  .مجل أورق، ويقال إنه مات وعمره مائة وأربعون سنة فاهللا أعلم

وقد قتل قبله وزيراه ومستشاراه لعنهما اهللا، ومها حمكم بن الطفيل الذي يقال له حمكم اليمامة، قتله عبد الرمحن بن 
عنفوة الذي يقال له الرجال بن أيب بكر، رماه بسهم وهو خياطب قومه يأمرهم مبصاحل حرهبم فقتله، واآلخر هنار بن 

عنفوة، وكان ممن أسلم مث ارتد وصدق مسيلمة لعنهما اهللا يف هذه الشهادة، وقد رزق اهللا زيد بن اخلطاب قتله قبل 
ومما يدل على كذب الرجال يف هذه الشهادة الضرورة يف دين االسالم، وما رواه * أن يقتل زيد رضي اهللا عنه 



بسم اهللا الرمحن الرحيم من مسيلمة رسول : كتب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم البخاري وغريه أن مسيلمة
أما بعد فإين قد أشركت معك يف االمر، فلك املدر ويل الوبر، ويروى فلكم : اهللا إىل حممد رسول اهللا سالم عليك

بسم اهللا : " يه وسلمنصف االرض ولنا نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون، فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عل
الرمحن الرحيم من حممد رسول اهللا إىل مسيلمة الكذاب، سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد فإن االرض هللا يورثها 

  ".من يشاء من عباده والعاقبة للمتقني 
زعم أنه وحي وقد قدمنا ما كان يتعاطاه مسيلمة ويتعاناه لعنه اهللا من الكالم الذي هو أسخف من اهلذيان، مما كان ي

من الرمحن تعاىل اهللا عما يقوله وأمثاله علوا كبريا، وملا مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زعم أنه استقل باالمر 
  :من بعده واستخف قومه فأطاعوه وكان يقول

هللا بعد وفاة وقام نيب بىن يعرب فلم ميهله ا* وبثى حماسن هذا النيب توىل نيب بين هاشم * خذي الدف يا هذه والعيب 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال قليال حىت سلط عليه سيفا من سيوفه، وحتفا من حتوفه فبعج بطنه، وفلق رأسه 

فمن أظلم ممن افترى على اهللا كذبا أو قال أوحى إيل ومل * (وعجل اهللا بروحه إىل النار فبئس القرار، قال اهللا تعاىل 
ما أنزل اهللا ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطو أيديهم يوح إليه شئ ومن قال سأنزل مثل 

  أخرجوا أنفسكم اليوم جتزون
فمسيلمة واالسود ]  ٩٣: االنعام) * [ عذاب اهلون مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق وكنتم عن آياته تستكربون

سنة ثنيت عشرة من * ة، وأوالهم هبذه العقوبة العظيمة وأمثاهلما لعنهم اهللا أحق الناس دخوال يف هذه اآلية الكرمي
اهلجرة النبوية استهلت هذه السنة وجيوش الصديق وأمراؤه الذين بعثهم لقتال أهل الردة جوالون يف البالد ميينا 

ه، ومشاال، لتمهيد قواعد االسالم وقتال الطغاة من االنام، حىت رد شارد الدين بعد ذهابه، ورجع احلق إىل نصاب
إن وقعة : ومتهدت جزيرة العرب، وصار البعيد االقصى كالقريب االدىن، وقد قال مجاعة من علماء السري والتواريخ

إهنا كانت يف أواخر اليت قبلها، واجلمع بني القولني أن ابتداءها : اليمامة كانت يف ربيع االول من هذه السنة، وقيل
ه السنة اآلتية، وعلى هذا القول ينبغي أن يذكروا يف السنة املاضية كما كان يف السنة املاضية، وانتهاءها وقع يف هذ

ذكرناه الحتمال أهنم قتلوا يف املاضية، ومبادرة إىل استيفاء ترامجهم قبل أن يذكروا مع من قتل بالشام والعراق يف 
اثا وعمان ومهرة وما كان إن وقعة جو: وقد قيل* هذه السنة على ما سنذكر إن شاء اهللا وبه الثقة وعليه التكالن 

) ٢(محد وحمروس ) ١(من الوقائع اليت أشرنا إليها إمنا كانت يف سنة ثنيت عشرة وفيها كان قتل امللوك االربعة 
  .وأبضعة ومشرحا، وأختهم العمردة الذين ورد احلديث يف مسند أمحد بلعنهم

  .وكان الذي قتلهم زياد بن االنصاري
اق ملا فرغ خالد بن الوليد من اليمامة، بعث إليه الصديق أن يسري إىل العراق، وأن بعث خالد بن الوليد إىل العر

يبدأ بفرج اهلند، ويف االبلة، ويأيت العراق من أعاليها، وأن يتألف الناس ويدعوهم إىل اهللا عز وجل، فإن أجابوا وإال 
ى املسري معه، وال يستعني مبن ارتد عن أخذ منهم اجلزية فإن امتنعوا عن ذلك قاتلهم، وأمره أن ال يكره أحدا عل

  .االسالم وإن كان عاد إليه
  وأمره أن يستصحب كل امرئ مر به

__________  
  .وهم ملوك بين عمرو بن معاوية احلضرميني وهم أخوة من ملوك كندة) ١(
  .خموس: خموص، ويف معجم البلدان: يف الطربي والكامل) ٢(



  .من املسلمني
  .السرايا والبعوث واجليوش إمدادا خلالد رضي اهللا عنه وشرع أبو بكر يف جتهيز

رجع من : مضى من وجهه ذلك من اليمامة إىل العراق، وقائل يقول: قال الواقدي اختلف يف خالد، فقائل يقول
  .اليمامة إىل املدينة مث سار إىل العراق من املدينة فمر على طريق الكوفة حىت انتهى إىل احلرية

  .ولواملشهور اال: قلت
وقد ذكر املدائين بأسناده أن خالدا توجه إىل العراق يف احملرم سنة اثنيت عشرة، فجعل طريقه البصرة وفيها قطبة بن 

  .قتادة، وعلى الكوفة املثىن بن حارثة الشيباين
  .وقال حممد بن إسحاق عن صاحل بن كيسان

العراق حىت نزل بقريات من السواد يقال هلا  إىل خالد أن يسري إىل العراق فمضى خالد يريد) ١(إن أبا بكر كتب 
  .بانقيا وبارومسا، وصاحبها حابان، فصاحله أهلها

  .وقد قتل منهم املسلمون قبل الصلح خلقا كثريا: قلت
يف رجب وكان الذي صاحله بصبهرى بن صلوبا، ويقال صلوبا * ، وقيل دينار )٢(وكان الصلح على ألف درهم 
وكتب هلم كتابا، مث أقبل حىت نزل احلرية فخرج إليه أشرافها مع بيصة بن إياس بن  بن بصبهري، فقبل منهم خالد

أدعوكم إىل اهللا وإىل االسالم فإن : وكان أمره عليها كسرى بعد النعمان بن املنذر فقال هلم خالد) ٣(حية الطائي 
ة فإن أبيتم فقد أتيتكم بأقوام هم أجبتم إليه فأنتم من املسلمني لكم ما هلم وعليكم ما عليهم، فإن أبيتم فاجلزي
  .أحرص على املوت منكم على احلياة، جاهدناكم حىت حيكم اهللا بيننا وبينكم

  .ما لنا حبربك من حاجة بل نقيم على ديننا ونعطيكم اجلزية: فقال له قبيصة
عريب واآلخر أعجمي تبا لكم إن الكفر فالة مضلة، فأمحق العرب من سلكها، فلقيه رجالن أحدمها : فقال هلم خالد

  واستدل بالعجمي، مث صاحلهم) ٤(فتركه 
__________  

من عبد اهللا أيب بكر خليفة رسول : نص كتاب أيب بكر إىل خالد وهو باليمامة وفيه ١٧٩/  ٩يف سنن البيهقي ) ١(
  .ساناهللا صلى اهللا عليه وآله إىل خالد بن الوليد والذين معه من املهاجرين واالنصار والتابعني باح

فاحلمد اهللا الذي أجنز وعده ونصر عبده، وأعز ! سالم عليكم فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد " 
  .وليه، وأذل عدوه، وغلب االحزاب فردا، فإن اهللا الذي ال إله إال هو

لذين من قبلهم وليمكنن وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف االرض كما استخلف ا: قال
  هلم دينهم الذي ارتضى هلم، وعدا منه ال خلف

  .له، ومقاال ال ريب فيه، وفرض اجلهاد على املؤمنني
فاستتموا بوعد اهللا إياكم وأطيعوه فيما فرض عليكم وإن عظمت فيه ...كتب عليكم القتال وهو كره لكم: فقال

يف ذلك باالموال واالنفس فإن ذلك يسري يف عظيم ثواب اهللا، املؤونة واستبدت الرزية، وبعدت املشقة، وفجعتم 
  .يف سبيل اهللا خفافا وثقاال وجاهدوا باموالكم وأنفسكم -رمحكم اهللا  -فاغزوا 

أال وقد أمرت خالد بن الوليد باملسري إىل العراق، فال يربحها حىت يأتيه أمري، فسريوا معه وال تثاقلوا عنه، فإنه 
  .االجر إن حسنت فيه نيته، وعظمت يف اخلري رغبته سبيل يعظم اهللا فيه

  .فإذا وقعتم العراق فكونوا هبا حىت يأتيكم أمري، كفانا اهللا وإياكم مهمات الدنيا واآلخرة



  ".والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 
  .على عشرة اآلف دينار سوى حرزة كسرى: يف الكامل) ٢(
  .يصةإياس بن قب: يف الكامل البن االثري) ٣(
  .كذا باالصل ويف الطربي) ٤(

، ويف رواية مائيت ألف درهم، فكانت أول حزية أخذت من العراق ومحلت إىل املدينة هي )١(على تسعني ألفا 
  .والقريات قبلها اليت صاحل عليها ابن صلوبا

، وكان )٢(قيلة وقد كان مع نائب كسرى على احلرية ممن وفد إىل خالد عمرو بن عبد املسيح بن حيان بن ب: قلت
من بطن أمي، : ومن أين خرجت ؟ قال: من ظهر أيب، قال: من أين أثرك ؟ قال: من نصارى العرب، فقال له خالد

وحيك تعقل : يف ثيايب، قال: وحيك ويف أي شئ أنت ؟ قال: على االرض، قال: وحيك على أي شئ أنت ؟ قال: قال
فما هذه : بل سلم، قال: أسلم أنت أم حرب، قال: أجيبك، قالوأنا : إمنا أسألك، قال: ؟ قال، نعم وأقيد، قال
بنيناها للسفيه حنبسه حىت جيئ احلليم فينهاه، مث دعاهم إىل االسالم أو اجلزية أو القتال، : احلصون اليت أرى ؟ قال

باملدائن  مث بعث خالد بن الوليد كتابا إىل أمراء كسرى* فأجابوا إىل اجلزية بتسعني أو مائيت ألف كما تقدم 
أقرأين بنو بقيلة كتاب خالد : ومرازبته ووزرائه، كما قال هشام بن الكليب عن أيب خمنف عن جمالد عن الشعيب قال

  من خالد بن الوليد إىل مرازبة أهل فارس، سالم: بن الوليد إىل أهل املدائن
كم، وان من صلى صالتنا على من اتبع اهلدى، أما بعد فاحلمد هللا الذي فض خدمكم وسلب ملككم ووهن كيد

واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم املسلم الذي له مالنا وعليه ما علينا، أما بعد فإذا جاءكم كتايب فابعثوا إىل 
  .بالرهن واعتقدوا مين الذمة، وإال فوالذي ال إله غريه البعثن إليكم قوما حيبون املوت كما حتبون أنتم احلياة

  .وا يتعجبونفلما قرأوا الكتباب أخذ
فرق خالد : قال -وكان قاضي أهل الكوفة  -) ٣(وقال سيف بن عمر عن طليحة االعلم عن املغرية بن عيينة 

خمرجه من اليمامة إىل العراق جنده ثالث فرق، ومل حيملهم على طريق واحدة، فسرح املثىن قبله بيومني ودليله 
الك بن عباد وسامل بن نصر، أحدمها قبل صاحبه بيوم، ظفر، وسرح عدي بن حامت وعصام بن عمرو، ودليالمها م

ودليله رافع فواعدهم مجيعا احلفري ليجتمعوا به، ويصادموا عدوهم، وكان فرج  -يعين يف آخرهم  -وخرج خالد 
وأشدها شوكة، وكان صاحبه حيارب العرب يف الرب واهلند يف البحر وهو هرمز، ) ٤(اهلند أعظم فروج فارس بأسا 

ه خالد فبعث هرمز بكتاب خالد إىل شريى بن كسرى، وأردشري بن شريى، ومجع هرمز، وهو نائب فكتب إلي
وقد تفرق اجليش  -ومها من بيت امللك  -كسرى مجوعا كثرية وسار هبم إىل كاظمة، وعلى جمنبتيه قباذ وأنوشجان 

ن شريفا يف الفرس وكان يف السالسل لئال يفروا، وكان هرمز هذا من أخبث الناس طوية وأشدهم كفرا، وكا
الرجل كلما ازداد شرفا زاد يف حليته، فكانت قلنسوة هرمز مبائة ألف، وقدم خالد مبن معه من اجليش وهم مثانية 

  :عشر ألفا فنزل جتاههم على غري ماء فشكى أصحابه ذلك، فقال
__________  

  .يف الطربي على مائة ألف وتسعني ألفا) ١(
)١٩٠.(  
  .د املسيح بن عمرو بن بقيلةعب: يف الطربي) ٢(



  .طلحة بن االعلم عن املغرية بن عتيبة: يف الطربي) ٣(
  .شأنا: يف الطربي) ٤(

جالد وهم حىت جتلوهم عن املاء، فإن اهللا جاعل املاء الصرب الطائفتني، فلما استقر باملسلمني املنزل وهم ركبان على 
  .ن من ماءخيوهلم، بعث اهللا سحابة فأمطرهتم حىت صار هلم غدرا

  فقوي
املسلمون بذلك، وفرحوا فرحا شديدا، فلما تواجه الصفان وتقاتل الفريقان، ترجل هرمز ودعا إىل النزال، فترجل 
خالد وتقدم إىل هرمز، فاختلفا ضربتني واحتضنه خالد، وجاءت حامية هرمز فما شغله عن قتله، ومحل القعقاع بن 

هل فارس وركب املسلمون أكتافهم إىل الليل واستحوذ املسلمون وخالد عمرو على حامية هرمز فأناموهم، واهنزم أ
على أمتعتهم وسالحهم فبلغ وقر ألف بعري، ومسيت هذه الغزوة ذات السالسل لكثرة من سلسل هبا من فرسان 

نزل وملا رجع الطلب نادى منادي خالد بالرحيل فسار بالناس وتبعته االثقال حىت * فارس، وأفلت قباذ وأنوشجان 
مبوضع اجلسر االعظم من البصرة اليوم، وبعث بالفتح والبشارة واخلمس، مع زر بن كليب، إىل الصديق، وبعث 

معه بفيل، فلما رآه نسوة أهل املدينة جعلن يقلن أمن خلق اهللا هذا أم شئ مصنوع ؟ فرده الصديق مع زر، وبعث 
قلنسوته مبائة ألف، وكانت مرصعة باجلوهر وبعث خالد  أبو بكر ملا بلغه اخلرب إىل خالد، فنفله سلب هرمز، وكانت

االمراء ميينا ومشاال حياصرون حصونا هنالك ففتحوها عنوة وصلحا، وأخذوا منها أمواال مجة، ومل يكن خالد يتعرض 
قعة مث كانت و] وقعة املذار أو الثين * [ وال أوالدهم بل للمقاتلة من أهل فارس  -من مل يقاتل منهم  -للفالحني 

  .املذار يف صفر من هذه السنة
وقعة الثىن، وهو النهر، قال ابن جرير ويومئذ قال الناس، صفر االصفار، فيه يقتل كل جبار، على جممع : ويقال هلا
  .االهنار

وكان سببها أن هرمزا كان قد كتب إىل أردشري وشريى، بقدوم خالد حنوه من اليمامة، فبعث إليه كسرى مبدد مع 
قارن بن قريانس، فلم يصل إىل هرمز حىت كان من أمره مع خالد ما تقدم وفر من فر من الفرس، : لهأمري يقال 

املذار، وعلى جمنبيت : فتلقاهم قارن، فالتفوا عليه فتذامروا واتفقوا على العود إىل خالد، فساروا إىل موضع يقال له
معه من أربعة أمخاس غنيمة يوم ذات السالسل قارن قباذ وأنوشجان، فلما انتهى اخلرب إىل خالد، قسم ما كان 

وأرسل إىل الصديق خبربه مع الوليد بن عقبة، وسار خالد مبن معه من اجليوش حىت نزل على املذار، وهو على 
تعبئته، فاقتتلوا قتال حنق وحفيظة، وخرج قارن يدعو إىل الرباز فربز إليه خالد وابتدره الشجعان من االمراء فقتل 

  معقل بن
عشى بن النباش قارنا، وقتل عدي بن حامت قباذ، وقتل عاصم أنوشجان، وفرت الفرس وركبهم املسلمون يف اال

ظهورهم فقتلوا منهم يومئذ ثالثني ألفا وغرق كثري منهم يف االهنار واملياه، وأقام خالد باملذار وسلم االسالب إىل من 
قية الغنيمة ومخسها، وبعث باخلمس والفتح والبشارة إىل ومجع ب* قتل، وكان قارن قد انتهى شرفه يف أبناء فارس 

الصديق، مع سعيد بن النعمان، أخي بين عدي بن كعب وأقام خالد هناك حىت قسم أربعة االمخاس وسىب ذراري 
  من حصره من املقاتلة، دون الفالحني فإنه أقرهم باجلزية وكان يف هذا السيب حبيب أبو احلسن البصري وكان

مث أمر على اجلند سعيد بن النعمان وعلى اجلزية سويد * افنة موىل عثمان وأبو زياد موىل املغرية بن شعبة نصرانيا وم
مث ] وقعة الوجلة * [ بن مقرن، وأمره أن ينزل احلفري ليجيب إليه االموال وأقام خالد يتجسس االخبار عن االعداء 



ابن جرير وذلك النه ملا انتهى اخلرب مبا كان باملذار من قبل كان أمر الوجلة يف صفر أيضا من هذه السنة، فيما ذكره 
، وكان من أبناء )١(قارن وأصحابه إىل أردشري وهو ملك الفرس يومئذ، بعث أمريا شجاعا يقال له االندر زغر 

: ل لهالسواد ولد باملدائن ونشأ هبا وأمده جبيش آخر مع أمري يقال له هبمن جاذويه، فساروا حىت بلغوا مكانا يقا
الوجلة، فسمع هبم خالد فسار مبن معه من اجلنود ووصى من استخلفه هناك باحلذر وقلة الغفلة، فنازل أنذر زغر 

ومن ناشب معه، واجتمع عند بالوجلة، فاقتتلوا قتاال شديدا وهو أشد مما قبله، حىت ظن الفريقان أن الصرب قد فرغ، 
وضعني، فما كان إال يسريا حىت خرج الكمينان من هاهنا ومن واستبطأ كمينه الذي كان قد أرصدهم وراءه يف م

هاهنا، فقرت صفوف االعاجم فأخذهم خالد من أمامهم والكمينان من ورائهم، فلم يعرف رجل منهم مقتل 
صاحبه، وهرب االندر زغر من الوقعة فمات عطشا، وقام خالد يف الناس خطيبا فرغبهم يف بالد االعاجم وزهدهم 

أال ترون ما هاهنا من االطعمات ؟ وباهللا لو مل يلزمنا اجلهاد يف سبيل اهللا والدعاء إىل االسالم : رب وقاليف بالد الع
  ومل يكن إال املعاش لكان

  .الرأي أن نقاتل على هذا الريف حىت نكون أوىل به، ونويل اجلوع واالقالل من تواله ممن أثاقل عما أنتم عليه
اسها بني الغامنني، وبعث اخلمس إىل الصديق، وأسر من أسر من ذراري املقاتلة، مث مخس الغنيمة، وقسم أربعة أمخ

بارز خالد يوم الوجلة رجال من االعاجم : وقال سيف بن عمر عن عمرو عن الشعيب، قال* وأقر الفالحني باجلزية 
مث كانت ] وقعة أليس * [ يعدل بألف رجل فقتله، مث اتكأ عليه وأيت بغدائه فأكله وهو متكئ عليه بني الصفني 

، من نصارى العرب )٢(وقعة أليس يف صفر أيضا وذلك أن خالدا كان قد قتل يوم الوجلة طائفة من بكر بن وائل 
ممن كان مع الفرس، فاجتمع عشائرهم وأشدهم حنقا عبد االسود العجلي، وكان قد قتل له ابن باالمس، فكاتبوا 

أليس، فبينما هم قد نصبوا هلم مساطا فيه طعام : عوا مبكان يقال لهاالعاجم فأرسل إليهم اردشري جيشا، فاجتم
  يريدون أكله، إذ غافلهم خالد

__________  
  .االندر زعز: يف الكامل البن االثري) ١(
  .أصاب خالد يف وقعة الوجلة ابنا جلابر بن جبري وابنا لعبد االسود من بين بكر بن وائل) ٢(
  .)الكامل البن االثري -الطربي (

بل ننهض إليه، فلم : جبيشه، فلما رأوه أشار من أشار منهم بأكل الطعام وعدم االعتناء خبالد، وقال أمري كسرى
  .يسمعوا منه

أين : أين فالن): ١(فلما نزل خالد تقدم بني يدي جيشه ونادى بأعلى صوته لشحعان من هنالك من االعراب 
يا ابن : بن قيس، من بين جذرة، فإنه برز إليه، فقال له خالد فالن ؟ فكلهم تلكأوا عنه إال رجال يقال له مالك

  .اخلبيثة ما جرأك على من بينهم وليس فيك وفاء ؟ فضربه فقتله
ونفرت االعاجم عن الطعام وقاموا إىل السالح فاقتتلوا قتاال شديدا جدا، واملشركون يرقبون قدوم هبمن مددا من 

  .يف القتال جهة امللك إليهم، فهم يف قوة وشدة وكلب
اللهم لك علي إن منحتنا أكتافهم أن ال أستبقي منهم أحدا أقدر عليه حىت : وصرب املسلمون صربا بليغا، وقال خالد

  .أجري هنرهم بدمائهم
  مث إن اهللا عز وجل منح املسلمني

م أفواجا يساقون االسر، االسر، ال تقتلوا إال من امتنع من االسر، فأقبلت اخليول هب: أكتافهم فنادى منادي خالد



سوقا، وقد وكل هبم رجاال يضربون أعناقهم يف النهر، ففعل ذلك هبم يوما وليلة ويطلبهم يف الغد ومن بعد الغد، 
إن : ولكما حضر منهم أحد ضربت عنقه يف النهر، وقد صرف ماء النهر إىل موضع آخر فقال له بعض االمراء

لدم فيجري معه فترب بيمينك، فأرسله فسال النهر دما عبيطا، فلذلك النهر ال جيري بدمائهم حىت ترسل املاء على ا
مسي هنر الدم إىل اليوم، فدارت الطواحني بذلك املاء املختلط بالدم العبيط ما كفى العسكر بكماله ثالثة أيام، وبلغ 

الذي كانوا قد عدد القتلى سبعني ألفا، وملا هزم خالد اجليش ورجع من رجع من الناس، عدل خالد إىل الطعام 
  .هذا نفل فأنزلوا فكلوا، فنزل الناس فأكلوا عشاء: وضعوه ليأكلوه فقال املسلمني

ما هذه الرقع ؟ : وقد جعل االعاجم على طعامهم مرققا كثريا فجعل من يراه من أهل البادية من االعراب يقولون
فهذا : بلى، قالوا: مسعتم رقيق العيش ؟ قالواأما : حيسبوهنا ثيابا، فيقول هلم من يعرف ذلك من أهل االرياف واملدن

وقد قال سيف بن عمر عن عمرو بن ) * ٢(رقيق العيش، فسموه يومئذ رقاقا، وإمنا كانت العرب تسميه العود 
حممد عن الشعيب عمن حدث عن خالد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نفل الناس يوم خيرب اخلبز والبطيخ 

، )٣(وكان كل من قتل هبذه الوقعة يوم أليس من بلدة يقال هلا أمغيشيا * ذلك غري متأثليه  والشواء وما أكلوا غري
فعدل إليها خالد وأمر خبراهبا واستوىل على ما هبا، فوجدوا هبا مغنما عظيما، فقسم بني الغامنني فأصاب الفارس بعد 

  .النفل ألفا ومخسمائة غري ما هتيأ له مما قبله
يق بالبشارة والفتح واخلمس من االموال والسيب مع رجل يقال له جندل من بين عجل، وكان وبعث خالد إىل الصد

يا معشر : دليال صارما، فلما بلغ الصديق الرسالة وأدى االمانة، أثىن عليه وأجازه جارية من السيب، وقال الصديق
  قريش إن أسدكم قد عدا على االسد

__________  
  .جل من أهل احلرية وتيم الالت وضبيعة وعرب الضاحيةوهم نصارى العرب من بين ع) ١(
  .القرى: يف الطربي) ٢(
  ).الكامل -الطربي (وقيل امسها منيشيا ) ٣(

  .، عجزت النساء أن يلدن مثل خالد بن الوليد)١] (فغلبه على خراذيله [ 
وال يهن وال حيزن، بل كلما  مث جرت أمور طويلة خلالد يف أماكن متعددة ميل مساعها، وهو مع ذلك ال يكل وال ميل

  .له يف قوة وصرامة وشدة وشهامة، ومثل هذا إمنا خلقه اهللا عزا لالسالم وأهله، وذال للكفر وشتات مشله
فصل مث سار خالد فنزل اخلورنق والسدير بالنجف وبث سراياه هاهنا وهاهنا، حياصرون احلصون من احلرية 

، وكان يف مجلة ما نزل بالصلح قوم من نصارى العرب فيهم ابن ويستنزلون أهلها قسرا وقهرا، وصلحا ويسرا
) ٢(بقيلة املتقدم ذكره، وكتب الهل احلرية كتاب أمان، فكان الذي راوده عليه عمرو بن عبد املسيح بن بقيلة 

هو سم ساعة، :: ، فقال ابن بقيلة-وفتحه خالد فوجد فيه شيئا  -ما يف هذا ؟ : ووجد خالد معه كيسا، فقال
ومل استصحبته معك ؟ فقال حىت إذا رأيت مكروها يف قومي أكلته فاملوت أحب إيل من ذلك، فأخذه خالد : قالف

بسم اهللا خري االمساء، رب االرض والسماء، الذي : إنه لن متوت نفس حىت تأيت على أجلها، مث قال: يف يده وقال
اء ليمنعوه منه فبادرهم فابتلعه، فلما رأى ذلك ابن وأهوى إليه االمر: ليس يضر مع امسه داء، الرمحن الرحيم، قال

مل أر كاليوم : واهللا يا معشر العرب لتملكن ما أردمت ما دام منكم أحد، مث التفت إىل أهل احلرية فقال: بقيلة قال
ة ، وأخذ منهم أربعمائ)٣(أوضح أقباال من هذا، مث دعاهم وسألوا خالدا الصلح فصاحلهم وكتب هلم كتابا بالصلح 

، )٤(ألف درهم عاجلة، ومل يكن صاحلهم حىت سلموا كرامة بنت عبد املسيح إىل رجل من الصحابة يقال له شويل 



يا رسول اهللا : وذلك أنه ملا ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قصور احلرية كان شرفها أنياب الكالب فقال له
وشهد له اثنني من الصحابة، فامتنعوا من تسليمها إليه  هي لك، فلما فتحت ادعاها شويل: هب يل ابنة بقيلة، فقال

  ادفعوين إليه فإين سأفتدي: ما تريد إىل امرأة ابنة مثانني سنة ؟ فقالت لقومها: وقالوا
__________  

  .من الطربي) ١(
  رج علىعمرو بن عبد املسيح بن قيس بن حيان بن احلارث وهو ابن بقيلة وإمنا مسي بقيلة النه خ: يف الطربي) ٢(

  .قومه يف بردين أخضرين فقالوا يا حار ما أنت إال بقيلة خضراء
بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عديا : وفيه ١٤/  ٤نقل الطربي نص الكتاب ) ٣(

هم و -وقال عبيد اهللا بن حريى  -وعمرو ابين عدي وعمرو بن عبد املسيح وإياس بن قبيصة وحريى بن أكال 
نقباء أهل احلرية ورضي بذلك أهل احلرية وأمروهم به عاهدهم على تسعني ومائة ألف درهم تقبل يف كل سنة جزاء 
عن أيديهم يف الدنيا رهباهنم وقسيسيهم إال من كان منهم على غري ذي يد حبيسا عن الدنيا تاركا هلا وسائحا تاركا 

  .حىت مينعهم وإن غدروا بفعل أو بقول بالذمة منهم بريئةللدنيا وعلى املنعة فإن مل مينعهم فال شئ عليهم 
  .وكتب يف شهر ربيع االول سنة اثنيت عشرة

  .خرمي بن أوس بن حارثة بن الم الطائي: هو ٢٩٨/  ٢يف فتوح البلدان ) ٤(

نا أفتدي منك ما تريد إىل امرأة بنت مثانني سنة ؟ وأ: منه، وإنه قد رآين وأنا شابة، فسلمت إليه فلما خال هبا قالت
واهللا ال أفديك بأقل من عشرة مائة فاستكثرهتا خديعة منها، مث أتت قومها فأحضروا له : فاحكم مبا أردت، فقال

وهل عدد أكثر من عشر مائة ؟ : لو طلبت أكثر من مائة ألف لدفعوها إليك، فقال: ألف درهم، والمه الناس وقالوا
أردت أمرا وأراد اهللا غريه، وإنا حنكم بظاهر قولك، : د، فقال خالدإمنا أردت أكثر العد: وذهب إىل خالد وقال

ملا افتتح خالد احلرية : وقال سيف بن عمر عن عمرو بن حممد عن الشعيب* ونيتك عند اهللا، كاذبا أنت أم صادقا 
: ا وأيام الردةصلى مثاين ركعات بتسليمة واحدة، وقد قال عمرو بن القعقاع يف هذه االيام ومن قتل من املسلمني هب

وبالثىن قرىن * الكوانف وحنن وطئنا بالكواظم هرمزا ) ١(وأخرى بأثباج النجاف * سقى اهللا قتلى بالفرات مقيمة 
على احلرية الروحاء إحدى املصارف حططناهم منها وقد كان * قارن باجلوارف ويوم أحطنا بالقصور تتابعت 

غبوق املنايا حول تلك احملارف * عليهم بالقبول وقد رأوا ) ٣(نا فعل اجلبان املخالف رمي) ٢(مييل هبم * عرشهم 
)٤(  

إىل الريف من أرض العريب املقانف وقد قدم جرير بن عبد اهللا البجلي على خالد بن * صبيحة قالوا حنن قوم تنزلوا 
ذلك النه كان قد بعثه الوليد وهو باحلرية بعد الوقعات املتعددة، والغنائم املتقدم ذكرها، ومل حيضر شيئا منها، و

الصديق مع خالد بن سعيد بن العاص إىل الشام، فاستأذن خالد بن سعيد يف الرجوع إىل الصديق ليجمع له قومه 
أتيتين لتشغلين عما هو أرضى هللا : من جبيلة فيكونوا معه، فلما قدم على الصديق فسأله ذلك غضب الصديق وقال

مث جاء ابن صلوبا فصاحل : قال سيف بأسانيده* إىل خالد بن الوليد بالعراق من الذي تدعوين إليه، مث سريه الصديق 
خالدا على بانقيا وبسما وما حول ذلك على عشرة آالف دينار، وجاءه دهاقني تلك البالد فصاحلوه على بلداهنم 

وذ على احلرية وأهاليهم كما صاحل أهل احلرية، واتفق يف تلك االيام اليت كان قد متكن بأطراف العراق واستح
وتلك البلدان وأوقع بأهل أليس والثىن وما بعدها بفارس ومن ناشب معهم ما أوقع من القتل الفظيع يف فرساهنم، 

أن عدت فارس على ملكهم االكرب أردشري وابنه شريين فقتلومها وقتلوا كل من ينسب إليهما، وبقيت الفرس 



غري أهنم قد جهزوا جيوشا تكون حائلة بني خالد وبني املدائن اليت  حائرين فيمن يولوه أمرهم، وأختلفوا فيما بينهم،
  فيها إيوان كسرى وسرير مملكته، فحينئذ كتب خالد إىل من هنالك من املرازبة

__________  
  .بأثباج الشام: يف غزوات ابن حبيش) ١(
  .متيل به: مييل به، ويف غزوات ابن حبيش: يف الطربي) ٢(
  .مننا: يف ابن حبيش) ٣(
  .املخارف: يف غزوات ابن حبيش) ٤(

واالمراء والدولة يدعوهم إىل اهللا وإىل الدخول إىل دين االسالم ليثبت ملكهم عليهم، وإال فليدفعوا اجلزية وإال 
، فجعلوا يعجبون من جرأة خالد )١(فليعلموا وليستعدوا لقدومه عليهم بقوم حيبون املوت كما حيبون هم احلياة 

ن من ذلك حلماقتهم ورعونتهم يف أنفسهم، وقد أقام خالد هنالك بعد صلح احلرية سنة يتردد وشجاعته، ويسخرو
  يف بالد فارس هاهنا وهاهنا، ويوقع بأهلها من

البأس الشديد، والسطوة الباهرة، ما يبهر االبصار ملن شاهد ذلك ويشنف أمساع من بلغه ذلك وحيري العقول ملن 
  .تدبره

وتسمى هذه الغزوات ذات العيون ركب خالد يف جيوشه فسار حىت انتهى إىل االنبار ، )٢(فتح خالد لالنبار 
وعليها رجل من أعقل الفرس وأسودهم يف أنفسهم، يقال له شريزاذ، فأحاط هبا خالد وعليها خندق وحوله أعراب 

م رأسا، وملا من قومهم على دينهم، واجتمع معهم أهل أرضهم، فمانعوا خالدا أن يصل إىل اخلندق فضرب معه
تواجه الفريقان أمر خالد أصحابه فرشقوهم بالنبال حىت فقأوا منهم ألف عني، فتصايح الناس، ذهبت عيون أهل 
االنبار، ومسيت هذه الغزوة ذات العيون، فراسل شريزاذ جلدا يف الصلح، فاشترط خالد أمورا فامتنع شريزاذ من 

ا االموال من االبل فذحبها حىت ردم اخلندق هبا وجاز هو وأصحابه قبوهلا، فتقدم خالد إىل اخلندق فاستدعى برذاي
فوقها، فلما رأى شريزاذ ذلك أجاب إىل الصلح على الشروط اليت اشترطها خالد، وسأله أن يرده إىل مأمنه فوىف له 

ب الكتابة بذلك، وخرج شريزاذ من االنبار وتسلمها خالد، فنزهلا واطمأن هبا، وتعلم الصحابة ممن هبا من العر
العربية، وكان أولئك العرب قد تعلموها من عرب قبلهم وهم بنو إياد، كانوا هبا من زمان خبتنصر حني أباح العراق 

أولو أقاموا فتهزل النعم قوم هلم باحة * قومي إياد لو أهنم أمم : للعرب، وأنشدوا خالدا قول بعض إياد ميتدح قومه
مث نقض أهل االنبار : مث صاحل خالد أهل البوازيج وكلواذى، قال) ٣(لقلم ساروا مجيعا واللوح وا* العراق إذا 

  ومن حوهلم عهدهم ملا
__________  

بسم اهللا الرمحن الرحيم من خالد بن الوليد إىل ملوك : نقل الطربي كتايب خالد إىل ملوك فارس وأمرائهم وفيها) ١(
فرق كلمتكم ولو مل يفعل ذلك بكم كان شرا لكم فارس أما بعد فاحلمد هللا الذي حل نظامكم ووهن كيدكم و

فأدخلوا يف أمرنا ندعكم وأرضكم وجنوزكم إىل غريكم وإال كان ذلك وأنتم كارهون على غلب على أيدي قوم 
  .حيبون املوت كما حتبون احلياة

  موا تسلموا وإالبسم اهللا الرمحن الرحيم من خالد بن الوليد إىل مرازبة فارس أما بعد فأسل: وكتب إىل املرازية
  ).١٨/  ٤(فاعتقدوا مين الذمة وأدوا اجلزية وإال فقد جئتكم بقوم حيبون املوت كما حتبون شرب اخلمر 

  .مسيت االنبار الن أهراء الطعام كانت هبا أنابري) ٢(



  .مسيت باالنبار الن أهراء العجم كانت هبا ٣٠١/  ٢قال البالذري يف فتوح البلدان 
  .لوح والقلموال: يف الطربي) ٣(

  .اضطربت بعض االحوال، ومل يبق على عهده سوى البوازيخ وبانقيا
ليس الحد من أهل السواد عهد قبل الوقعة، إال بنو : قال سيف عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أيب ثابت قال

  .رواصلوبا وهم أهل احلرية وكلوا ذى وقرى من قرى الفرات، غدروا حىت دعوا إىل الذمة بعدما غد
: أخذ السواد عنوة وكل أرض إال بعض القالع واحلصون ؟ قال: قلت للشعيب: وقال سيف عن حممد بن قيس

  .بعض صاحل وبعض غالب
ال، ولكنهم ملا دعوا ورضوا باخلراج وأخذ منهم صاروا : فهل الهل السواد ذمة اعتقدوها قبل احلرب ؟ قال: قلت
  .ذمة

نبار استناب عليها الزبرقان بن بدر، وقصد عني التمر وهبا يومئذ مهران بن هبرام وقعة عني التمر ملا استقل خالد باال
، وحوهلم من االعراب طوائف من النمر وتغلب وإياد ومن القاهم وعليهم عقة )١(جوبني يف مجع عظيم من العرب 

دونكم وإياهم، : ، فقال لهإن العرب أعلم بقتال العرب، فدعنا وخالدا: بن أيب عقة، فلما دنا خالد قال عقة ملهران
دعوهم فإن غلبوا خالدا فهو لكم، وإن غلبوا : وإن احتجتم إلينا أعناكم، فالمت العجم أمريهم على هذا، فقال

قاتلنا خالدا وقد ضعفوا وحنن أقوياء، فاعترفوا له بفضل الرأي عليهم، وسار خالد وتلقاه عقة فلما تواجهوا قال 
م فإين حامل، وأمر محاته أن يكونوا من ورائه، ومحل على عقة وهو يسوي الصفوف احفظوا مكانك: خالد جملنبتيه

فاحتضنه وأسره واهنزم جيش عقة من غري قتال فأكثروا فيهم االسر، وقصد خالد حصني عني التمر، فلما بلغ 
وه مهران هزمية عقة وجيشه، نزل من احلصن وهرب وتركه، ورجعت فالل نصارى االعراب إىل احلصن فوجد

  مفتوحا فدخلوه واحتموا به، فجاء خالد وأحاط هبم
وحاصرهم أشد احلصار، فلما رأوا ذلك سألوه الصلح فأىب إال أن ينزلوا على حكم خالد، فنزلوا على حكمه 

فجعلوا يف السالسل وتسلم احلصن مث أمر فضربت عنق عقة ومن كان أسر معه والذين نزلوا على حكمه أيضا 
ما يف ذلك احلصن، ووجد يف الكنيسة اليت به أربعني غالما يتعلمون االجنيل وعليهم باب مغلق، أمجعني، وغنم مجيع 

صار إىل عثمان بن عفان من اخلمس، ومنهم سريين ) ٢(فكسره خالد وفرقهم يف االمراء وأهل الغناء، وكان محران 
  .والد حممد بن سريين أخذه نس بن مالك) ٣(

  .اهري أراد هبم وبذراريهم خرياومجاعة آخرون من املوايل املش
وملا قدم الوليد بن عقبة على الصديق باخلمس رده الصديق إىل عياض بن غنم مددا له وهو حماصر دومة اجلندل 

  فلما
__________  

  .العجم: يف الطربي والكامل) ١(
  .وهو محران بن أبان بن خالد النمري) ٢(
من أهل جرجرايا، وإنه كان زائرا لقرابة له فأخذ يف الكنيسة وقيل إن سريين : ٣٠٣/  ٢يف فتوح البلدان ) ٣(

  .معهم



قدم عليه وجده يف ناحية من العراق حياصر قوما، وهم قد أخذوا عليه الطرق فهو حمصور أيضا، فقال عياض 
يش اكتب إىل خالد ميدك جب: إن بعض الرأي خري من جيش كثيف، ماذا ترى فيما حنن فيه ؟ فقال له الوليد: للوليد

من خالد : من عنده، فكتب إليه يستمده، فقدم كتابه على خالد عقب وقعة عني التمر وهو يستغيث به، فكتب إليه
  .إىل عياض، إياك أريد

حيملن آسادا عليها القاشب كتائب تتبعها كتائب خرب دومة اجلندل ملا فرغ خالد من * لبث قليال تأتك احلالئب 
بن الكاهن االسلمي، فلما مسع أهل دومة ) ١(واستخلف علي عني التمر عومير  عني التمر قصد إىل دومة اجلندل،

اجلندل مبسريه إليهم، بعثوا إىل أحزاهبم من هبراء وتنوخ وكلب وغسان والضجاعم، فأقبلوا إليهم وعلى غسان 
  وتنوخ ابن االيهم، وعلى الضجاعم بن

أنا أعلم : لك، واجلودي بن ربيعة، فاختلفا فقال أكيدراحلدرجان، ومجاع الناس بدومة إىل رجلني أكيدر بن عبد امل
الناس خبالد، ال أحد أمين طائر منه يف حرب وال أحد منه، وال يرى وجه خالد قوم أبدا، قلوا أم كثروا إال اهنزموا 

صم بن لن أمالئكم على حرب خالد وفارقهم، فبعث إليه خالد عا: عنه، فأطيعوين وصاحلوا القوم، فأبوا عليه، فقال
عمرو فعارضه فأخذه، فلما أتى به خالدا أمر فضربت عنقه وأخذ ما كان معه، مث تواجه خالد وأهل دومة اجلندل 
وعليهم اجلودي بن ربيعة، وكل قبيلة مع أمريها من االعراب، وجعل خالد دومة بينه وبني جيش عياض بن غنم، 

عياض، ومحل خالد على من قبله، ومحل عياض على وافترق جيش االعراب فرقتني، فرقة حنو خالد، وفرقة حنو 
أولئك، فأسر خالد اجلودي، وأسر االقرع بن حابس وديعة، وفرت االعراب إىل احلصن فمالوه وبقي منهم خلق 

ضاق عنهم، فعطفت بنو متيم على من هو خارج احلصن فأعطوهم مرية فنجا بعضهم، وجاء خالد فضرب أعناق من 
بضرب عنق اجلودي ومن كان معه من االسارى، إال أسارى بين كلب فإن عاصم بن وجده خارج احلصن، وأمر 

مايل وما لكم أحتفظون أمر اجلاهلية وتضيعون أمر : عمرو واالقرع بن حابس، وبين متيم أجاروهم، فقال هلم خالد
لباب فلم يزل عنه أحتسدوهنم العافية وحتوذوهنم الشيطان، مث أطاف خالد با: االسالم ؟ فقال له عاصم بن عمرو

حىت اقتلعه، واقتحموا احلصن فقتلوا من فيه من املقاتلة، وسبوا الذراري فبايعوهم بينهم فيمن يزيد، واشترى خالد 
يومئذ ابنة اجلودي، وكانت موصوفة باجلمال، وأقام بدومة اجلندل ورد االقرع إىل االنبار، مث رجع خالد إىل احلرية، 

  .مر بنا فهذا يوم فرح الشر: بالتقليس، فسمع رجال منهم يقول لصاحبه فتلقاه أهلها من أهل االرض
__________  

  .عومي: يف الطربي) ١(

وكان خالد أقام بدومة اجلندل فظن : خرب وقعيت احلصيد واملضيح قال سيف عن حممد وطلحة واملهلب قالوا
  دون انتزاعها من الزبرقان، وهو نائباالعاجم به وكاتبوا عرب اجلزيرة فاجتمعوا حلربه، وقصدوا االنبار يري

خالد عليها، فلما بلغ ذلك الزبرقان كتب إىل القعقاع بن عمرو نائب خالد على احلرية، فبعث القعقاع أعبد بن 
فدكي السعدي وأمره باحلصيد وبعث عروة بن أيب اجلعد البارقي وأمره باخلنافس، ورجع خالد من دومة إىل احلرية 

ة أهل املدائن حملة كسرى، لكنه يكره أن يفعل ذلك بغري إذن أيب بكر الصديق، وشغله ما قد وهو عازم على مصادم
اجتمع من جيوش االعاجم مع نصارى االعراب يريدون حربه، فبعث القعقاع بن عمرو أمريا على الناس، فالتقوا 

ل له زرمهر، فاقتتلوا قتاال مبكان يقال له احلصيد، وعلى العجم رجل منهم يقال له روزبه، وأمده أمري آخر قا
شديدا، وهزم املشركون وقتل منهم املسلمون خلقا كثريا، وقتل القعقاع بيد زرمهر، وقتل رجل يقال له عصمة بن 

  .عبد اهللا الضيب روزبه



وغنم املسلمون شيئا كثريا، وهرب من هرب من العجم، فلجأوا إىل مكان يقال له خنافس، فسار إليهم أبو ليلى بن 
، فلما استقروا هبا مبن معهم من االعاجم واالعارب )١(السعدي، فلما أحسوا بذلك ساروا إىل املضيح  فدكي

قصدهم خالد بن الوليد مبن معه من اجلنود، وقسم اجليش ثالث فرق، وأغار عليهم ليال وهم نائمون فأنامهم، ومل 
انتهينا يف هذه : ير عن عدي بن حامت قاليفلت منهم إال اليسري فما شبهوا إال بغنم مصرعة، وقد روى ابن جر

الغارة إىل رجل يقال له حرقوص بن النعمان النمري، وحوله بنوه وبناته وامرأته، وقد وضع هلم جفنة من مخر وهم 
اشربوا شرب وداع فما أرى أن : أحد يشرب هذه الساعة وهذه جيوش خالد قد أقبلت ؟ فقال هلم: يقولون

لعل منايانا قريب وال ندري ) * ٢(أال يا اسقياين قبل نائرة الفجر : ا وجعل يقولتشربوا مخرا بعدها، فشربو
فهجم الناس عليه فضرب رجل رأسه فإذا هو يف جفنته، وأخذت بنوه وبناته وامرأته، : القصيدة إىل آخرها، قال

بذلك املسلمون، ومها  وقد قتل يف هذه املعركة رجالن كانا قد أسلما ومعهما كتاب من الصديق باالمان ومل يعلم
عبد العزى بن أيب رهم بن قرواش، قتله جرير بن عبد اهللا البجلي، واآلخر لبيد بن جرير، قتله بعض املسلمني، فلما 

بلغ خربمها الصديق ودامها، وبعث بالوصاة بأوالدمها، وتكلم عمر بن اخلطاب يف خالد بسببهما، وقد تكلم فيه 
  كذلك يلقى من يساكن أهل احلرب يف ديارهم، أي: لصديقبسبب مالك بن نويرة، فقال له ا

  أنا برئ من كل من ساكن املشرك يف" الذنب هلما يف جماورهتما املشركني، وهذا كما يف احلديث 
__________  

  .املصيخ: ٣٩٦/  ٢: يف الكامل) ١(
  .اهلذيل بن عمران -كما يف الطربي والكامل  -وكان عليها 

* أال فاشربوا من قبل قاصمة الظهر : وبعده يف الطربي...أال سقياين قبل خيل أيب بكر :يف الطربي والكامل) ٢(
  حلني لعمري ال يزيد وال حيري * بعيد انتفاخ القوم بالعكر الدثر وقبل منايانا املصيبة بالقدر 

مث كانت * لة واحدة أي ال جيتمع املسلمون واملشركون يف حم) ٢" (ال ترى نارمها " ويف احلديث اآلخر ) ١" (داره 
وقعة الثىن والزميل وقد بيتوهم فقتلوا من كان هنالك من االعراب واالعاجم فلم يفلت منهم أحد وال انبعث خبرب، 

مث بعث خالد باخلمس من االموال والسيب إىل الصديق، وقد اشترى علي بن أيب طالب من هذا السيب جارية من 
  .، فاستولدها عمر ورقية رضي اهللا عنهم أمجعنيالعرب وهي ابنة ربيعة بن جبري التغليب

وقعة الفراض مث سار خالد مبن معه من املسلمني إىل وقعة الفراض وهي ختوم الشام والعراق واجلزيرة، فأقام هنالك 
شهر رمضان مفطرا لشغله باالعداء، وملا بلغ الروم أمر خالد ومصريه إىل قرب بالدهم، محوا وغضبوا ومجعوا مجوعا 

اعرب إلينا، وقال : ة، واستمدوا تغلب وإياد والنمر، مث ناهدوا خالدا فحالت الفرات بينهم فقالت الروم خلالدكثري
بل اعربوا أنتم، فعربت الروم إليهم، وذلك للنصف من ذي القعدة سنة ثنيت عشرة، فاقتتلوا هنالك : خالد للروم

لمون من اقتفائهم، فقتل يف هذه املعركة مائة ألف، وأقام خالد قتاال عظيما بليغا، مث هزم اهللا مجوع الروم ومتكن املس
بعد ذلك بالفراض عشرة أيام مث أذن بالقفول إىل احلرية، خلمس بقني من ذي القعدة، وأمر عاصم بن عمرو أن 
دة من يسري يف املقدمة وأمر شجرة بن االعز أن يسري يف الساقة، وأظهر خالد أنه يسري يف الساقة، وسار خالد يف ع

أصحابه وقصد شطر املسجد احلرام، وسار إىل مكة يف طريق مل يسلك من قبله قط، ويأيت له يف ذلك أمر مل يقع 
  لغريه، فجعل يسري معتسفا على غري

جادة، حىت انتهى إىل مكة فأدرك احلج هذه السنة، مث عاد فأدرك أمر الساقة قبل أن يصلوا إىل احلرية، ومل يعلم أحد 
ه السنة إال القليل من الناس ممن كان معه، ومل يعلم أبو بكر الصديق لذلك أيضا إال بعد ما رجع أهل حبج خالد هذ



احلج من املوسم، فبعث يعتب عليه يف مفارقته وكانت عقوبته عنده أن صرفه من غزو العراق إىل غزو الشام، وقال 
فليهنئك أبا سليمان النية واحلظوة، فأمتم يتمم  وإن اجلموع مل تشج بعون اهللا شجيك،: يقول له: له فيما كتب إليه

  .اهللا لك، وال يدخلنك عجب فتخسر وختذل، وإياك أن تدل بعمل فإن اهللا له املن وهو ويل اجلزاء
فصل فيما كان من احلوادث يف هذه السنة فيها أمر الصديق زيد بن ثابت أن جيمع القرآن من اللحاف والعسب 

استحر القتل يف القراء يوم اليمامة كما ثبت به احلديث يف صحيح البخاري، وفيها  وصدور الرجال، وذلك بعد ما
  تزوج علي بن أيب طالب بأمامة بنت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي من أيب العاص بن الربيع بن

__________  
  ).٢٧(أخرجه النسائي يف القسامة ) ١(

  ).١٧٠(وأبو داود يف اجلهاد 
  ).٢٧(، والنسائي يف القسامة باب )٩٥(رجه أبو داود يف اجلهاد باب أخ) ٢(

عبد مشس االموي، وقد تويف أبوها يف هذا العام، وهذه هي اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيملها يف 
  .الصالة فيضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام

ل، وهي ابنة عمه، وكان هلا حمبا وهلا معجبا، وكان ال وفيها تزوج عمر بن اخلطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفي
مينعها من اخلروج إىل الصالة ويكره خروجها، فجلس هلا ذات ليلة يف الطريق يف ظلمة فلما مرت ضرب بيده على 

عجزها، فرجعت إىل منزهلا ومل خترج بعد ذلك، وقد كانت قبله حتت زيد بن اخلطاب، فيما قيل، فقتل عنها، 
زيد حتت عبد اهللا بن أيب بكر فقتل عنها، وملا مات عمر تزوجها بعده الزبري، فلما قتل خطبها علي بن  وكانت قبل

إين أرغب بك عن املوت، وامتنعت عن التزوج حىت ماتت، وفيها اشترى عمر مواله أسلم مث : أيب طالب فقالت
  .لرفعاءصار منه أن كان أحد سادات التابعني، وابنه زيد بن أسلم أحد الثقات ا

  وفيها حج بالناس أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه، واستخلف على
  .املدينة عثمان بن عفان

: رواه ابن اسحاق عن العالء بن عبد الرمحن بن يعقوب موىل احلرقة عن رجل من بين سهم، عن ابن ماجدة، قال
ذن، وأن عمر حكم يف ذلك بأمر حج بنا أبو بكر يف خالفته سنة ثنيت عشرة، فذكر حديثا يف القصاص من قطع اال

  .الصديق
وقال بعض الناس مل حيج أبو بكر يف خالفته، وأنه بعث على املوسم سنة ثنيت عشرة عمر بن : قال ابن إسحاق

  .اخلطاب، أو عبد الرمحن بن عوف
هنا من تقدم فصل فيمن تويف يف هذه السنة قد قيل إن وقعة اليمامة وما بعدها كانت يف سنة ثنيت عشرة، فليذكر ها

  .ذكره يف سنة إحدى عشرة من قتل باليمامة وما بعدها، ولكن املشهور ما ذكره
بشري بن سعد بن ثعلبة اخلزرجي والد النعمان بن بشري، شهد العقبة الثانية، وبدرا وما بعدها، ويقال إنه أول من 

مع خالد حروبه إىل أن قتل بعني  أسلم من االنصار، وهو أول من بايع الصديق يوم السقيفة من االنصار، وشهد
  .التمر رضي اهللا عنه

  .وروى له النسائي حديث النحل
هاجر : والصعب بن جثامة الليثي أخو حمكم بن جثامة له عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، قال أبو حامت

  .وكان نزل ودان ومات يف خالفة الصديق



  ويقال بن حصني بن يربوع بن عمرو بن يربوبن خرشة بن) ١(أبو مرثد الغنوي وامسه معاذ بن احلصني 
__________  

  .كناز بن احلصني: كناز بن حصن، ويف االصابة: يف االستيعاب) ١(

أبو مرثد ) ١(سعد بن طريف بن خيالن بن غنم بن غىن بن أعصر بن سعد بن قيس بن غيالن بن مضر بن نزار 
دها رجل هو وابنه سوامها، واستشهد ابنه مرثد يوم الرجيع كما تقدم، الغنوي، شهد هو وابنه مرثد بدرا، ومل يشه

وابن ابنه أنيس بن مرثد بن أيب مرثد له صحبة أيضا، شهد الفتح وحنينا وكان عني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  يوم أوطاس فهم ثالثة نسقا، وقد كان أبو مرثد حليفا

ال تصلوا إىل : أنه قال) ٣(نيب صلى اهللا عليه وسلم حديث واحد بن عبد املطلب، وروي له عن ال) ٢(للعباس 
تويف سنة ثنيت عشرة، زاد غريه بالشام، وزاد غريه عن ست وستني سنة، : القبور وال جتلسوا إليها، قال الواقدي
كناز  ويف قبلي دمشق قرب يعرف بقرب كثري، والذي قرأته على قربه هذا قرب: وكان رجال طويال كثري الشعر، قلت

بن احلصني صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ورأيت على ذلك املكان روحا وجاللة، والعجب أن احلافظ 
  .ابن عساكر مل يذكره يف تاريخ الشام

  .فاهللا أعلم
أبو العاص بن الربيع ابن عبد العزى بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي القرشي : وممن تويف يف هذه السنة

أكرب بنات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زينب، وكان حمسنا إليها وحمبا هلا، وملا أمره املسلمون العبشمي زوج 
بطالقها حني بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أىب عليهم ذلك، وكان ابن أخت خدجية بنت خويلد واسم أمه 

هشيم، وقد شهد : مهشم وقيل: قيللقيط، وهو االشهر، و: هالة، ويقال هند بنت خويلد واختلف يف امسه فقيل
بدرا من ناحية الكفار فأسر، فجاء أخوه عمرو بن الربيع ليفاديه وأحضر معه يف الفداء قالدة كانت خدجية 
أخرجتها مع ابنتها زينب حني تزوج أبو العاص هبا، فلما رآها رسول اهللا رق هلا رقة شديدة وأطلقه بسببها، 

 املدينة فوىف له بذلك، واستمر أبو العاص على كفره مبكة إىل قبيل الفتح بقليل، واشترط عليه أن يبعث له زينب إىل
فخرج يف جتارة لقريش فاعترضه زيد بن حارثة يف سرية فقتلوا مجاعة من اصحابه وغنموا العري، وفر أبو العاص 

ه ما كان معه من أموال قريش، هاربا إىل املدينة فاستجار بامرأته زينب فأجارته، فأجاز رسول اهللا جوارها، ورد علي
فرجع هبا أبو العاص إليهم، فرد كل مال إىل صاحبه، مث تشهد شهادة احلق وهاجر إىل املدينة، ورد عليه رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم زينب بالنكاح االول وكان بني فراقها له وبني اجتماعها ست سنني وذلك بعد سنتني من وقت 
وقد ولد له من * شركني يف عمرة احلديبية، وقيل إمنا ردها عليه بنكاح جديد فاهللا أعلم حترمي املسلمات على امل

  زينب علي بن أيب العاص، وخرج مع علي إىل اليمن حني بعثه إليها رسول
__________  

ابن احلصني بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن : يف طبقات ابن سعد) ١(
  .غنم بن حيىي ين يعصر بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضرجالن بن 

)٤٧/  ٣.(  
بدرا من ناحية الكفار فأسر، فجاء أخوه عمرو بن الربيع ليفاديه وأحضر معه يف الفداء قالدة كانت خدجية 
 أخرجتها مع ابنتها زينب حني تزوج أبو العاص هبا، فلما رآها رسول اهللا رق هلا رقة شديدة وأطلقه بسببها،

واشترط عليه أن يبعث له زينب إىل املدينة فوىف له بذلك، واستمر أبو العاص على كفره مبكة إىل قبيل الفتح بقليل، 



فخرج يف جتارة لقريش فاعترضه زيد بن حارثة يف سرية فقتلوا مجاعة من اصحابه وغنموا العري، وفر أبو العاص 
فأجاز رسول اهللا جوارها، ورد عليه ما كان معه من أموال قريش، هاربا إىل املدينة فاستجار بامرأته زينب فأجارته، 

فرجع هبا أبو العاص إليهم، فرد كل مال إىل صاحبه، مث تشهد شهادة احلق وهاجر إىل املدينة، ورد عليه رسول اهللا 
 من وقت صلى اهللا عليه وسلم زينب بالنكاح االول وكان بني فراقها له وبني اجتماعها ست سنني وذلك بعد سنتني

وقد ولد له من * حترمي املسلمات على املشركني يف عمرة احلديبية، وقيل إمنا ردها عليه بنكاح جديد فاهللا أعلم 
  زينب علي بن أيب العاص، وخرج مع علي إىل اليمن حني بعثه إليها رسول

__________  
ن سعد بن عوف بن كعب بن ابن احلصني بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد ب: يف طبقات ابن سعد) ١(

  .جالن بن غنم بن حيىي ين يعصر بن سعد بن قيس بن عيالن بن مضر
)٤٧/  ٣.(  
  .كان حليفا حلمزة بن عبد املطلب: قال الواقدي والزهري) ٢(
رواه وائلة بن االسقع عنه وأخرحه مسلم والبغوي وغريمها من طريق بشر بن عبيد اهللا كما يف االصابة ) ٣(

  .واالستيعاب

حدثين فصدقين : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يثين عليه خريا يف صهارته، ويقول
  .وواعدين فوفاين، وقد تويف يف أيام الصديق سنة ثنيت عشرة

ل كان ويف هذه السنة تزوج علي بن أيب طالب بابنته أمامة بنت أيب العاص، بعد وفاة خالتها فاطمة، وما أدري ه
مت اجلزء السادس من البداية والنهاية ويليه اجلزء السابع وأوله سنة * ذلك قبل وفاة أيب العاص أو بعده فاهللا أعلم 

  ثالث عشرة من اهلجرة النبوية،

  ٧ابن كثري ج  -البداية والنهاية 
  البداية والنهاية

  ٧ابن كثري ج 

  البداية والنهاية

ه حققه ودقق اصوله وعلق  ٧٧٤ الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي املتوىف سنة البداية والنهاية لالمام احلافظ ايب
  حواشيه علي شريي اجلزء السابع دار إحياء التراث العريب

  م ١٩٨٨ه  ١٤٠٨مجيع احلقوق حمفوظة لدار احياء التراث العريب طبعة جديدة حمققة الطبعة االوىل 

جرة استهلت هذه السنة والصديق عازم على مجع اجلنود ليبعثهم بسم اهللا الرمحن الرحيم سنة ثالث عشرة من اهل
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار : * (إىل الشام، وذلك بعد مرجعه من احلج عمال بقوله تعاىل

  ]. ١٢٣: التوبة) * [ وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن اهللا مع املتقني
  ن ال يؤمنون باهللاقاتلوا الذي: * (وبقوله تعاىل



  ]. ٢٩: التوبة[ اآلية ) * وال باليوم اآلخر
حىت وصلها يف حر  -وذلك عام تبوك  -واقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه مجع املسلمني لغزو الشام 

  .شديد وجهد، فرجع عامه ذلك، مث بعث قبل موته أسامة بن زيد مواله ليغزو ختوم الشام كما تقدم
غ الصديق من أمر جزيرة العرب بسط ميينه إىل العراق، فبعث إليها خالد بن الوليد مث أراد أن يبعث إىل وملا فر

  .الشام كما بعث إىل العراق، فشرع يف مجع االمراء يف أماكن متفرقة من جزيرة العرب
: " تنفره إىل الشاموكان قد استعمل عمرو بن العاص على صدقات قضاعة معه الوليد بن عقبة فيهم، فكتب إليه يس

إين كنت قد رددتك على العمل الذي والكه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مرة، ومساه لك أخرى، وقد أحببت 
فكتب إليه " أبا عبد اهللا ن أفرغك ملا هو خري لك يف حياتك ومعادك منه، إال أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك 

اهللا الرامي هبا، واجلامع هلا، فانظر أشدها وأخشاها ) ١(، وأنت عبد إين سهم من سهام االسالم: عمرو بن العاص
  .فارم يب فيها) ٢(

  .وكتب إىل الوليد بن عقبة مبثل ذلك ورد عليه مثله، وأقبال بعد ما استخلفا يف عملهما، إىل املدينة
عليه أمر من هناك من  وقدم خالد بن سعيد بن العاص من اليمن فدخل املدينة وعليه جبة ديباج، فلما رآها عمر

  )٣(الناس بتحريقها عنه، فغضب خالد بن سعيد 
__________  

  .بعد: يف الطربي والكامل) ١(
  .وأفضلها: زاد الطربي والكامل) ٢(
ان خالد بن سعيد قدم من اليمن بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وتربص ببيعة أيب بكر : قال الطربي) ٣(

  .فاضطغنها عليه عمر...ال لعلي ما قالشهرين مل يبايعه وق
  ).٩٧/  ٤وابن سعد  ٤٠٢/  ٢والكامل يف التاريخ  - ٢٨/  ٤(ومل حيفلها عليه أبو بكر 

أمغالبة تراها أو : أغلبتم يا بين عبد مناف عن االمرة ؟ فقال له علي! يا أبا احلسن : أو قال لعلي بن أيب طالب
  .وىل منكمخالفة ؟ فقال ال يغلب على هذا االمر أ

  .أسكت فض اهللا فاك، واهللا ال تزال كاذبا ختوض فيما قلت مث ال تضر إال نفسك: فقال له عمر بن اخلطاب
  .وأبلغها عمر أبا بكر فلم يتأثر هلا أبو بكر

  وملا اجتمع عند الصديق من اجليوش ما أراد قام يف الناس خطيبا فأثىن
أال لكل أمر جوامع، فمن بلغها فهي حسبه، ومن عمل هللا : د فقالعلى اهللا مبا هو أهله، مث حث الناس على اجلها

، )١(كفاه اهللا، عليكم باجلد والقصد فإن القصد أبلغ، أال إنه ال دين الحد ال إميان له، وال إميان ملن ال خشية له 
للمسلم أن حيب أن خيص وال عمل ملن ال نية له، أال وإن يف كتاب اهللا من الثواب على اجلهاد يف سبيل اهللا ملا ينبغي 

  ).٤] (يف الدنيا واآلخرة [ اليت دل اهللا عليها، إذ جنى هبا من اخلزي، وأحلق هبا الكرامة ) ٣(، هي النجاة )٢(به 
، )٥(مث شرع الصديق يف تولية االمراء وعقد االلوية والرايات، فيقال إن أول لواء عقده خلالد بن سعيد بن العاص 

  .اه عنه وذكره مبا قالفجاء عمر بن اخلطاب فثن
يكون هبا فيمن معه من املسلمني " تيماء " فلم يتأثر به الصديق كما تأثر به عمر، بل عزله عن الشام وواله أرض 

  .حىت يأتيه أمره
مث عقد لواء يزيد بن أيب سفيان ومعه مجهور الناس، ومعه سهيل بن عمرو، وأشباهه من أهل مكة، وخرج معه ماشيا 



  .تمده يف حربه ومن معه من املسلمني، وجعل له دمشقيوصيه مبا اع
  .وبعث أبا عبيدة بن اجلراح على جند آخر، وخرج معه ماشيا يوصيه، وجعل له نيابة محص

  .وبعث عمرو بن العاص ومعه جند آخر وجعله على فلسطني
  .وأمر كل أمري أن يسلك طريقا غري طريق اآلخر، ملا حلظ يف ذلك من املصاحل

يا بين ال تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب (* يق اقتدى يف ذلك بنيب اهللا يعقوب حني قال لبنيه وكان الصد
 ٦٧: يوسف) * [ متفرقة وما أغىن عنكم من اهللا من شئ إن احلكم إال هللا عليه توكلت وعليه فليتوكل املتوكلون

.[  
  .فكان سلوك يزيد ابن أيب سفيان على تبوك

  .وكان بعث أيب بكر هذه اجليوش يف أول سنة ثالث عشرة: ده عن شيوخه قالواقال املدائين بإسنا
خرج أبو بكر ماشيا ويزيد ابن أيب سفيان راكبا فجعل، يوصيه، فلما : قال حممد بن إسحاق عن صاحل بن كيسان

  .أقرئك السالم وأستودعك اهللا، مث انصرف ومضى يزيد وأجد السري: فرغ قال
  .ة، مث أبو عبيدة مددا هلما، فسلكوا غري ذلك الطريقمث تبعه شرحبيل بن حسن

  .من أرض الشام) ٦(وخرج عمرو بن العاص حىت نزل العرمات 
  ويقال إن يزيد بن أيب

__________  
  .وال أجر ملن ال حسبة له: يف الطربي) ١(
  .أن حيض به: أن حيضره، ويف ابن عساكر: يف الكنز) ٢(
  .التجارة: يف الطربي) ٣(
  .مبثله ٢٠٧/  ٨وذكره يف الكنز  ١٣٣/  ١وأخرجه ابن عساكر يف  ٣٠/  ٤لطربي من ا) ٤(
  .يزيد بن أيب سفيان: قال الواقدي يف فتوح الشام) ٥(
  .بغمر العربات: يف الطربي) ٦(

  .سفيان نزل البلقاء أوال
  .ونزل شرحبيل باالردن، ويقال ببصرى

  .ونزل أبو عبيدة باجلابية
  .وش، وأمر كل واحد منهم أن ينضاف إىل من أحب من االمراءوجعل الصديق ميدهم باجلي

  .وقع بالشام) ١(ويقال إن أبا عبيدة ملا مر بأرض البلقاء قاتلهم حىت صاحلوه وكان أول صلح 
من أرض فلسطني، فوجه إليهم أبا ) ٢(ويقال إن أول حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا مبكان يقال له العرية 

  .يف سرية فقتلهم وغنم منهم، وقتل منهم بطريقا عظيما] الباهلي [ أمامة 
  .مث كانت بعد هذه وقعة مرج الصفراء استشهد فيها خالد بن سعيد بن العاص ومجاعة من املسلمني

  .ويقال إن الذي استشهد يف مرج الصفراء ابن خلالد بن سعيد، وأما هو ففر حىت احناز إىل أرض احلجاز
  .رفاهللا أعلم، حكاه ابن جري

وملا انتهى خالد بن سعيد إىل تيماء اجتمع له جنود من الروم يف مجع كثري من نصارى العرب، من : قال ابن جرير
، وتنوخ، وبين كلب، وسليح، وخلم وجذام، وغسان، فتقدم إليهم خالد بن سعيد، فلما اقترب منهم )٣(غريا 



لمه مبا وقع من الفتح، فأمره الصديق أن يتقدم وال تفرقوا عنه ودخل كثري منهم يف االسالم، وبعث إىل الصديق يع
حيجم، وأمده بالوليد بن عقبة وعكرمة بن أيب جهل ومجاعة، فسار إىل قريب من إيلياء فالتقى هو وأمري من الروم 

فكسره، وجلأ ماهان إىل دمشق، فلحقه خالد بن سعيد، وبادر اجليوش إىل حلوق دمشق وطلب ) ٤(يقال له ماهان 
فوصلوا إىل مرج الصفراء فانطوت عليه مساحل ماهان وأخذوا عليهم الطريق، وزحف ماهان ففر خالد بن  احلظوة،

  .سعيد، فلم يرد إىل ذي املروة
واستحوذ الروم على جيشهم إال من فر على اخليل، وثبت عكرمة بن أيب جهل، وقد تقهقر عن الشام قريبا وبقي 

  ردءا
نة من العراق من عند خالد بن الوليد إىل الصديق، فأمره على جيشه وبعثه إىل ملن نفر إليه، وأقبل شرحبيل بن حس

  .الشام، فلما مر خبالد بن سعيد بذي املروة، أخذ مجهور أصحابه الذين هربوا إىل ذي املروة
  .نمث اجتمع عند الصديق طائفة من الناس فأمر عليهم معاوية بن أيب سفيان وأرسله وراء أخيه يزيد بن أيب سفيا

  .وملا مر خبالد بن سعيد أخذ من كان بقي معه بذي املروة إىل الشام
  .كان عمر أعلم خبالد: مث أذن الصديق خلالد بن سعيد يف الدخول إىل املدينة وقال

  وقعة الريموك على ما ذكره سيف بن عمر يف هذه السنة قبل فتح دمشق، وتبعه على ذلك أبو جعفر بن
__________  

  .٣٩/  ٤ب وهي فسطاط ليست مبدينة وهي قرية من قرى البلقاء كما يف الطربي وهو صلح مآ) ١(
  .العربة: يف الطربي) ٢(

  .العربة موضع بفلسطني كانت به وقعة للمسلمني يف أول االسالم: ويف معجم البلدان
  .هبراء: يف الطربي) ٣(
  .ماهان: ن للبالذريباهان، ويف فتوح الشام للواقدي وفتوح البلدا: يف الطربي والكامل) ٤(

  .جرير رمحه اهللا
وأما احلافظ ابن عساكر رمحه اهللا فإنه نقل عن يزيد بن أيب عبيدة والوليد وابن هليعة والليث وأيب معشر أهنا كانت 

  .يف سنة مخس عشرة بعد فتح دمشق
  .كانت يف رجب سنة مخس عشرة: وقال حممد بن إسحاق

  .وقال خليفة بن خياط قال ابن الكليب
  .نت وقعة الريموك يوم االثنني خلمس مضني من رجب سنة مخس عشرةكا

  .ما قاله سيف من أهنا قبل فتح دمشق سنة ثالث عشرة فلم يتابع عليه) أما(قال ابن عساكر، وهذا هو احملفوظ و 
  .وهذا ذكر سياق سيف وغريه على ما أورده ابن جرير وغريه: قلت
أفزع ذلك الروم وخافوا خوفا شديدا، وكتبوا إىل هرقل يعلمونه مبا كان وملا توجهت هذه اجليوش حنو الشام : قال

  .من االمر
  .كان حج عامه ذلك إىل بيت املقدس: فيقال إنه كان يومئذ حبمص، ويقال

  .فلما انتهى إليه اخلرب
على نصف  وحيكم إن هؤالء أهل دين جديد، وإهنم ال قبل الحد هبم، فأطيعوين وصاحلوهم مبا تصاحلوهنم: قال هلم

  خراج الشام ويبقى لكم جبال الروم، وإن أنتم أبيتم ذلك



  .أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم
  .فنخروا من ذلك خنرة محر الوحش كما هي عاداهتم يف قلة املعرفة والرأي باحلرب والنصرة يف الدين والدنيا

حبة االمراء، يف مقابلة كل أمري من املسلمني جيش فعند ذلك سار إىل محص، وأمر هرقل خبروج اجليوش الرومية ص
  .يف تسعني ألفا من املقاتلة" تذارق " كثيف، فبعث إىل عمرو بن العاص أخا له البويه 

  .إىل ناحية يزيد بن أيب سفيان، فعسكر بإزائه يف مخسني ألفا أو ستني ألفا) ١(وبعث جرجه بن بوذيها 
  .وبعث الدراقص إىل شرحبيل بن حسنة

يف ستني ألفا إىل أيب عبيدة  -قال ابن إسحاق وهو خصي هرقل نسطورس  -ويقال القيقالن ) ٢(عث اللقيقار وب
  .بن اجلراح

  .واهللا لنشغلن أبا بكر عن أن يورد اخليول إىل أرضنا: وقالت الروم
  .ومجيع عساكر املسلمني أحد وعشرون ألفا سوى اجليش الذي مع عكرمة بن أيب جهل

فكتب االمراء إىل أيب بكر وعمر يعلموهنما مبا وقع من  -يف ستة آالف  -طرف الشام ردءا للناس  وكان واقفا يف
  .االمر العظيم

فكتب إليهم أن اجتمعوا وكونوا جندا واحدا والقوا جنود املشركني، فأنتم أنصار اهللا واهللا ينصر من نصره، وخاذل 
  .ذنوب فاحترسوا منها، وليصل كل رجل منكم بأصحابمن كفره، ولن يؤتى مثلكم عن قلة، ولكن من تلقاء ال

  .واهللا الشغلن النصارى عن وساوس الشيطان خبالد بن الوليد: وقال الصديق
وبعث إليه وهو بالعراق ليقدم إىل الشام فيكون االمري على من به، فإذا فرغ عاد إىل عمله بالعراق، فكان ما 

  .سنذكره
راءه من االجتماع، بعث إىل أمرائه أن جيتمعوا أيضا وأن ينزلوا باجليش منزال وملا بلغ هرقل ما أمر به الصديق أم

واسع العطن، واسع املطرد، ضيق املهرب، وعلى الناس أخوه تذارق، وعلى املقدمة جرجه، وعلى اجملنبتني ماهان 
  .والدراقص، وعلى البحر القيقالن

__________  
  .توذرا: بن توذر، ويف الطربي: يف الكامل) ١(
  .القيقار: الفيقار، ويف الكامل: يف الطربي) ٢(

إن املسلمني كانوا أربعة وعشرين ألفا، وعليهم أبو : وقال حممد بن عائد عن عبد االعلى عن سعيد بن عبد العزيز
  عبيدة، والروم كانوا عشرين ومائة ألف عليهم ماهان وسقالب يوم

  .الريموك
من أرمينية  -على الروم يومئذ يف مائة ألف، وعلى املقدمة جرجه وكذا ذكر ابن إسحاق أن سقالب اخلصي كان 

واملسلمون يف أربعة وعشرين ألفا، : عليهم جبلة بن االيهم) ١(يف اثين عشر ألفا، ومن املستعربة اثين عشر ألفا  -
  .فقاتلوا قتاال شديدا حىت قاتلت النساء من ورائهم أشد القتال

  .بعث هرقل مائيت ألف عليهم ماهان االرمين: محن بن جبري قالوقال الوليد عن صفوان عن عبد الر
  .فسارت الروم فنزلوا الواقوصة قريبا من الريموك، وصار الوادي خندقا عليهم: قال سيف

وبعث الصحابة إىل الصديق يستمدونه ويعلمونه مبا اجتمع من جيش الروم بالريموك، فكتب الصديق عند ذلك إىل 
  .ن يستنيب على العراق وأن يقفل مبن معه إىل الشام، فإذا وصل إليهم فهو االمري عليهمأ) ٢(خالد بن الوليد 



، ودليله رافع بن عمرية )٣(فاستناب املثىن بن حارثة على العراق وسار خالد مسرعا يف تسعة آالف ومخسمائة 
أحد، فاجتاب الرباري  الطائي، فأخذ به على السماق حىت انتهى إىل قراقر، وسلك به أراضي مل يسلكها قبله

وتصعد على اجلبال، وسار يف غري مهيع، وجعل رافع يدهلم يف مسريهم على الطريق وهو : والقفار، وقطع االودية،
، وقطع مشافرها وكعمها حىت ال جتتز رحل )٤(يف مفاوز معطشة، وعطش النوق وسقاها املاء علال بعد هنل 

حنرها فشربوا ما يف أجوافها من املاء، ويقال بل سقاه اخليل وشربوا ما أدبارها، واستاقها معه، فلما فقدوا املاء 
  .كانت حتمله من املاء وأكلوا حلومها

ووصل وهللا احلمد واملنة يف مخسة أيام، فخرج على الروم من ناحية تدمر فصاحل أهل تدمر وأركه، وملا مر بعذراء 
 سار حىت وصل إىل قناة بصرى فوجد الصحابة أباحها وغنم لغسان أمواال عظيمة وخرج من شرقي دمشق، مث

  .، فكانت أول مدينة فتحت من الشام وهللا احلمد)٥(حتارهبا فصاحله صاحبها وسلمها إليه 
__________  

  .يف أربعني ألفا من العرب املتنصرة باخليل والعدد والسالح والزينة: يف فتوح ابن االعثم) ١(
من عبد اهللا بن عثمان خليفة : لوليد مع عبد الرمحن بن حنبل اجلمحي وفيهأرسل أبو بكر كتاب إىل خالد بن ا) ٢(

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إىل خالد بن الوليد
  .أما بعد

  .فقد ورد علي من خرب الشام ما قد أقلقين وأرقين وضقت به ذرعا
العراق وخلف عليها من تثق به من  فإذا ورد عليك كتايب هذا وأنت قائم فال تقعد، وإن كنت راكبا فال تنزل، وذر

  أهلها الذين قدموا معك من اليمامة واحلجاز حىت تأيت الشام فتلقى أبا عبيدة بن اجلراح
ومن معه من املسلمني، فإن العدو قد مجع هلما مجعا عظيما وقد احتاجوا إىل معونتك، فإذا أنت أتيت املسلمني 

  .بالشام فأنت أمري اجلماعة والسالم
  ).١٣٣/  ١ الفتوح(
  .تسعة آالف: عشرة آالف، ويف الطربي: سبعة آالف، ويف الكامل: يف الفتوح) ٣(

  .مثان مئة: ويف فتوح البلدان
  .ويف فتوح الشام أربعة آالف

  .الشربة الثانية: العلل) ٤(
  .الشربة االوىل: والنهل

جلزية فعلى كل حامل دينارا وجريب صاحلوا على أن يؤمنوا على دمائهم وأمواهلم وأوالدهم على أن يؤدوا ا) ٥(
  ).١٣٤/  ١فتوح البلدان (حنطة 

وبعث خالد بأمخاس ما غنم من غسان مع بالل بن احلرث املزين إىل الصديق مث سار خالد وأبو عبيدة ومرثد 
  .وقد قصده الروم بأرض العربا من املعور فكانت واقعة أجنادين -وشرحبيل إىل عمرو بن العاص 

مخسا ) ١(فوز من قراقر إىل نوى * هللا عينا رافع أىن اهتدى : ن املسلمني يف مسريهم هذا مع خالدوقد قال رجل م
إن أنت : وقد كان بعض العرب قال له يف هذا املسري) ٢(ما سارها قبلك إنسي أرى * إذا ما سارها اجليش بكى 

ومن معك، فسار خالد مبن معه أصبحت عند الشجرة الفالنية جنوت أنت ومن معك، وإن مل تدركها هلكت أنت 
  .عند الصباح حيمد القوم السرى: وسروا سروة عظيمة فأصبحوا عندها، فقال خالد



  .فأرسلها مثال، وهو أول من قاهلا رضي اهللا عنه
حني اجتمعت الروم مع : ويقول غري ابن إسحاق كسيف بن عمر وأيب حنيف وغريمها يف تكميل السياق االول

انتقل الصحابة من منزهلم الذي كانوا فيه فنزلوا قريبا من الروم يف طريقهم الذي ليس هلم طريق أمرائها بالواقوصة و
  .أبشروا أيها الناس، فقد حصرت واهللا الروم، وقلما جاء حمصور خبري: غريه، فقال عمر بن العاص

ما : ك فجاء أبو سفيان فقالويقال إن الصحابة ملا اجتمعوا للمشورة يف كيفية املسري إىل الروم، جلس االمراء لذل
كنت أظن أين أعمر حىت أدرك قوما جيتمعون حلرب وال أحضرهم، مث أشار أن يتجزأ اجليش ثالثة أجزاء، فيسري 

  ثلثه فينزلون جتاه
الروم، مث تسري االثقال والذراري يف الثلث اآلخر، ويتأخر خالد بالثلث اآلخر حىت إذا وصلت االثقال إىل أولئك 

  .ونزلوا يف مكان تكون الربية من وراء ظهورهم لتصل إليهم الربد واملدسار بعدهم 
  .فامتثلوا ما أشار به ونعم الرأي هو

وذكر الوليد عن صفوان عن عبد الرمحن بن جبري أن الروم نزلوا فيما بني دير أيوب والريموك، ونزل املسلمون من 
  .املدد من املدينة وراء النهر من اجلانب اآلخر، وأذرعات خلفهم ليصل إليهم

ويقال إن خالدا إمنا قدم عليهم بعد ما نزل الصحابة جتاه الروم بعد ما صابروهم وحاصروهم شهر ربيع االول 
خالد هلا، فبعث إىل خالد فقدم : لقلة املاء بعثوا إىل الصديق يستمدونه فقال) ٣(بكماله، فلما انسلخ وأمكن القتال 
خالد إليهم أقبل ماهان مددا للروم ومعه القساقسة، والشمامسة والرهبان  عليهم يف ربيع اآلخر، فعند وصول

  .حيثوهنم، وحيرضوهنم على القتال لنصر دين النصرانية، فتكامل جيش الروم أربعون ومائتا ألف
  .مثانون ألفا مسلسل باحلديد واحلبال، ومثانون ألفا فارس، ومثانون ألفا راجل

  سلوا كل عشرة سلسلة لئال يفروا ثالثنيقال سيف وقيل بل كان الذين تسل
__________  

  .سوى: يف الكامل والطربي) ١(
كذا باالصول ) ٣(ما جازها قبلك من إنس يرى * ماء إذا ما رامه اجلبس انثىن : البيت يف فتوح البلدان) ٢(

  .والظاهر أن فيه سقطا، والعبارة بأكملها ساقطة من الطربي

  .، فاهللا أعلم)١(ألفا 
  .يف وقدم عكرمة مبن معه من اجليوش فتكامل جيش الصحابة ستة وثالثني ألفا إىل االربعني ألفاقال س

من ) ٢(وعند ابن إسحق واملدايين أيضا أن وقعة أجنادين قبل وقعة الريموك وكانت وقعة أجنادين لليلتني بقيتا 
  ).٣(م وقتل أمريهم القيقالن مجادى االوىل سنة ثالث عشرة، وقتل هبا بشر كثري من الصحابة، وهزم الرو

وجدت قوما رهبانا بالليل : جيس له أمر الصحابة، فلما رجع إليه قال) ٤(وكان قد بعث رجال من نصارى العرب 
  فرسانا بالنهار، واهللا لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه، أو

  .زىن لرمجوه
  .واهللا لئن كنت صادقا لبطن االرض خري من ظهرها: فقال له القيقالن

ووجد خالد اجليوش متفرقة فجيش أيب عبيدة وعمرو بن العاص ناحية، وجيش يزيد : وقال سيف بن عمر يف سياقه
  .وشرحبيل ناحية

  .فقام خالد يف الناس خطيبا



  .فأمرهم باالجتماع وهناهم عن التفرق واالختالف
الناس فحمد اهللا وأثىن عليه  فاجتمع الناس وتصافوا مع عدوهم يف أول مجادى اآلخرة وقال خالد بن الوليد يف

إن هذا يوم من أيام اهللا، ال ينبغي فيه الفخر وال البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا اهللا بعملكم، وإن هذا يوم : وقال
له ما بعده لو رددناهم اليوم إىل خندقهم فال نزال نردهم، وإن هزمونا ال نفلح بعدها أبدا، فتعالوا فلنتعاور االمارة 

ها بعضنا اليوم واآلخر غدا واآلخر بعد غد، حىت يتأمر كلكم، ودعوين اليوم إليكم، فأمروه عليهم وهم فليكن علي
يظنون أن االمر يطول جدا فخرجت الروم يف تعبئة مل ير مثلها قبلها قط وخرج خالد يف تعبئة مل تعبها العرب قبل 

  .ذلك
رجل عليهم أمري، وجعل أبا عبيدة يف القلب، وعلى فخرج يف ستة وثالثني كردوسا إىل االربعني كل كردوس ألف 

  .امليمنة عمرو بن العاص ومعه شرحبيل بن حسنة، وعلى امليسرة يزيد بن أيب سفيان
بن أشيم، وعلى االقباض عبد اهللا بن مسعود والقاضي ) ٥(وأمر على كل كردوس أمريا، وعلى الطالئع قباب 

هم على القتال أبو سفيان بن حرب وقارئهم الذي يدور على الناس يومئذ أبو الدرداء وقاصهم الذي يعظهم وحيث
  .فيقرأ سورة االنفال وآيات اجلهاد املقداد بن االسود

وذكر إسحاق بن يسار بإسناده أن أمراء االرباع يومئذ كانوا أربعة، أبو عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل بن 
وعلى امليمنة معاذ بن جبل، وعلى امليسرة نفاثة بن أسامة  حسنة ويزيد بن أيب سفيان، وخرج الناس على راياهتم

  الكناين، وعلى الرجالة هاشم بن عتبة بن أيب وقاص، وعلى اخليالة خالد بن الوليد وهو املشري يف احلرب الذي
__________  

  .أربعون ألفا: يف الطربي) ١(
يف فتوح الشام للواقدي كانت ليلة ست خلت الثنيت عشرة ليلة بقيت من مجادى االوىل، و: يف فتوح البلدان) ٢(

  .من مجادى االوىل
  .كان عليهم تذارق أخو هرقل البويه: القبقالر، ويف الكامل: يف الطربي) ٣(

  .كان عليهم قلفط أحد بطارقتهم: ويف الفتوح البن االعثم
  .أما علماء الشام فيزعمون امنا كان على الروم تذارق: وقال الطربي

  .ابن هزارف: رجل من قضاعة من تزيد بن حيدان يقال له :يف الطربي) ٤(
  .قباث: يف الطربي) ٥(

  .يصدر الناس كلهم عن رأيه
وملا أقبلت الروم يف خيالئها وفخرها قد سدت أقطار تلك البقعة سهلها ووعرها كأهنم غمامة سوداء يصيحون 

خالد يف اخليل بني يدي اجليش فساق بفرسه  بأصوات مرتفعة ورهباهنم يتلون االجنيل وحيثوهنم على القتال، وكان
  .قل ما أمرك اهللا أمسع لك وأطيع: إين مشري بأمر، فقال: إىل أيب عبيدة فقال له

فقال له خالد إن هؤالء القوم البد هلم من محلة عظيمة ال حميد هلم عنها، وإين أخشى على امليمنة وامليسرة وقد 
  .ء امليمنة وامليسرة حىت إذا صدموهم كانوا هلم ردءا فنأتيهم من ورائهمرأيت أن أفرق اخليل فرقتني وأجعلها ورا

  .نعم ما رأيت: فقال له
فكان خالد يف أحد اخليلني من وراء امليمنة وجعل قيس بن هبرية يف اخليل االخرى وأمر أبا عبيدة أن يتأخر عن 

القتال، فجعل أبو عبيدة مكانه يف القلب القلب إىل وراء اجليش كله لكي إذا رآه املنهزم استحى منه ورجع إىل 



سعيد بن زيد أحد العشرة رضي اهللا عنهم، وساق خالد إىل النساء من وراء اجليش ومعهن عدد من السيوف 
  .وغريها، فقال هلن من رأيتموه موليا فاقتلنه، مث رجع إىل موقفه رضي اهللا عنه

عباد اهللا انصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم، : سلمني فقالوملا تراءى اجلمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة امل
يا معشر املسلمني اصربوا فإن الصرب منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار، وال تربحوا مصافكم، وال 
ختطوا إليهم خطوة، وال تبدأوهم بالقتال وشرعوا الرماح واستتروا بالدرق والزموا الصمت إال من ذكر اهللا يف 

  .أنفسكم حىت آمركم إن شاء اهللا تعاىل
وخرج معاذ بن جبل على الناس فجعل يذكرهم ويقول يا أهل القرآن، ومتحفظي الكتاب وأنصار اهلدى : قالوا

واحلق، إن رمحة اهللا ال تنال وجنته ال تدخل باالماين، وال يؤيت اهللا املغفرة والرمحة الواسعة إال الصادق املصدق أمل 
وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف االرض كما استخلفت الذين : * (هللاتسمعوا لقول ا

  ]. ٥٥: النور[ اآلية ) * من قبلهم
  فاستحيوا رمحكم اهللا

  .من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم يف قبضته وليس لكم ملتحد من دونه وال عز بغريه
سلمون غضوا االبصار، واجثوا على الركب، واشرعوا الرماح، فإذا محلوا عليكم يا أيها امل: وقال عمرو بن العاص

فأمهلوهم حىت إذا ركبوا أطراف االسنة فثبوا إليهم وثبة االسد، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه وميقت الكذب 
كم مجوعهم وال وجيزي باالحسان إحسانا، لقد مسعت أن املسلمني سيفتحوهنا كفرا كفرا وقصرا قصرا، فال يهول

  .عددهم، فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أوالد احلجل
يا معشر املسلمني أنتم العرب وقد أصبحتم يف دار العجم منقطعني عن االهل نائني عن أمري : وقال أبو سفيان

ترمتوهم يف أنفسهم املؤمنني وأمداد املسلمني، وقد واهللا أصبحتم بإزاء عدو كثري عدده، شديد عليكم حنقه، وقد و
وبالدهم ونسائهم، واهللا ال ينجيكم من هؤالء القوم، وال يبلغ بكم رضوان اهللا غدا إال بصدق اللقاء والصرب يف 

  املواطن املكروهة، أال وإهنا سنة الزمة وأن

عدل إال االرض وراءكم، بينكم وبني أمري املؤمنني ومجاعة املسلمني صحارى وبراري، ليس الحد فيها معقل وال م
  .الصرب ورجاء ما وعد اهللا فهو خري معول، فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا ولتكن هي احلصون

يا معاشر أهل االسالم حضر ما ترون فهذا رسول اهللا واجلنة أمامكم، : مث ذهب إىل النساء فوصاهن مث عاد فنادى
  .والشيطان والنار خلفكم
  .مث سار إىل موقفه رمحه اهللا

سارعوا إىل احلور العني وجوار ربكم عز وجل يف جنات النعيم، ما : أبو هريرة أيضا فجعل يقولوقد وعظ الناس 
  .أنتم إىل ربكم يف موطن بأحب إليه منكم يف مثل هذا املواطن، أال وإن للصابرين فضلهم

من أهل إهنم قالوا كان يف ذلك اجلمع ألف رجل من الصحابة منهم مائة : قال سيف بن عمر إسناده عن شيوخه
  .بدر

) ١(العرب وأنصار االسالم، وإهنم دارة ) ١(اهللا اهللا إنكم دارة : وجعل أبو سفيان يقف على كل كردوس ويقول
  .الروم وأنصار الشرك، اللهم إن هذا يوم من أيامك، اللهم أنزل نصرك على عبادك

! ! ما أكثر الروم وأقل املسلمني : وملا أقبل خالد من العراق قال رجل من نصارى العرب خلالد بن الوليد: قالوا
  ويلك، أختوفين بالروم ؟ إمنا: فقال خالد



تكثر اجلنود بالنصر، وتقل باخلذالن ال بعدد الرجال، واهللا لوددت أن االشقر برأ من توجعه، وأهنم أضعفوا يف 
  .-وكان فرسه قد حفا واشتكى يف جميئه من العراق  -العدد 

بيدة ويزيد بن أيب سفيان ومعهما ضرار بن االزور، واحلارث بن هشام، وأبو جندل بن وملا تقارب الناس تقدم أبو ع
  .إمنا نريد أمريكم لنجتمع به، فأذن هلم يف الدخول على تذارق، وإذا هو جالس يف خيمة من حرير: سهيل، ونادوا
  .ى هذهوال جنلس عل: ال نستحل دخوهلا، فأمر هلم بفرش بسط من حرير، فقالوا: فقال الصحابة

فجلس معهم حيث أحبوا وتراضوا على الصلح، ورجع عنهم الصحابة بعد ما دعوهم إىل اهللا عز وجل فلم يتم 
  .ذلك

إنا قد : وذكر الوليد بن مسلم أن ماهان طلب خالدا ليربز إليه فيما بني الصفني فيجتمعا يف مصلحة هلم فقال ماهان
هلموا إىل أن أعطي كل رجل منكم عشرة دنانري وكسوة علمنا أن ما أخرجكم من بالدكم اجلهد واجلوع، ف

  .وطعاما وترجعون إىل بالدكم، فإذا كان من العام املقبل بعثنا لكم مبثلها
  .إنه مل خيرجنا من بالدنا ما ذكرت، غري أنا قوم نشرب الدماء، وأنه بلغنا أنه ال دم أطيب من دم الروم: فقال خالد
  .فجئنا لذلك

  .هذا واهللا ما كنا حندث به عن العرب: فقال أصحاب ماهان
  .أن ينشئا القتال -ومها على جمنبيت القلب  -قالو مث تقدم خالد إىل عكرمة بن أيب جهل والقعقاع بن عمرو 

  .ودعوا إىل الرباز، وتنازل االبطال، وجتاولوا ومحى احلرب وقامت على ساق) ٢(فبدرا يرجتزان 
  هذ

__________  
  .لعربذادة ا: يف الطربي) ١(
قد : قبل اعترام اجلحفل الوراد وأنت يف حلبتك الوراد وقال عكرمة* قال القعقاع يا ليتين ألقاك يف الطراد ) ٢(

  اين على مكرمة * علمت هتنكة اجلواري 

وخالد مع كردوس من احلماة الشجعان االبطال بني يدي الصفوف، واالبطال يتصاولون من الفريقني بني يديه، 
  ث إىل كل قوم من أصحابه مبا يعتمدونه من االفاعيل، ويدبر أمروهو ينظر ويبع
  .احلرب أمت تدبري

مث زحف ماهان فخرج أبو عبيدة، : وقال إسحاق بن بشري عن سعيد بن عبد العزيز عن قدماء مشايخ دمشق، قالوا
ة هاشم بن عتبة بن أيب بن أشيم الكناين، وعلى الرجال) ١(وقد جعل على امليمة معاذ بن جبل، وعلى امليسرة قباب 

عباد اهللا : وقاص، وعلى اخليل خالد بن الوليد، وخرج الناس على راياهتم، وسار أبو عبيدة باملسلمني، وهو يقول
أنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم، يا معاشر املسلمني اصربوا فإن الصرب منجاة من الكفر، ومرضاة للرب، 

وال ختطوا إليهم خطوة، وال تبدؤهم بالقتال، واشرعوا الرماح، واستتروا ومدحضة للعار، وال تربحوا مصافكم، 
  .بالدرق، والزموا الصمت إال من ذكر اهللا

يا أهل القرآن، ومستحفظي الكتاب، وأنصار اهلدى واحلق، إن رمحة : وخرج معاذ بن جبل فجعل يذكرهم، ويقول
ملغفرة والرمحة الواسعة إال للصادق املصدق، أمل تسمعوا لقول اهللا ال تنال، وجنته ال تدخل باالماين، وال يؤيت اهللا ا

إىل آخر اآلية ؟ فاستحيوا رمحكم اهللا من ربكم أن ) * وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات* (اهللا عز وجل 
  .يراكم فرارا من عدوكم، وأنتم يف قبضته، وليس لكم ملتحد من دونه



أيها املسلمون غضوا االبصار واجثوا على الراكب، واشرعوا الرماح، : هو يقولوسار عمرو بن العاص يف الناس و
فإذا محلوا عليكم فأمهلوهم حىت إذا ركبوا أطراف االسنة فثبوا وثبة االسد، فوالذي يرضي الصدق ويثيب عليه، 

  .وميقت الكذب وجيزي االحسان إحسانا
ا، فال يهولنكم مجوعهم وال عددهم، فإنكم لو لقد مسعت أن املسلمني سيفتحوهنا كفرا كفرا وقصرا قصر

  .صدقتموهم الشد لتطايروا تطاير أوالد احلجل
  .مث تكلم أبو سفيان فأحسن وحث على القتال فأبلغ يف كالم طويل

يا معشر أهل االسالم حضر ما ترون، فهذا رسول اهللا واجلنة أمامكم، والشيطان والنار : مث قال حني تواجه الناس
  .من رأيتنه فارا فاضربنه هبذه االحجار والعصي حىت يرجع: ض أبو سفيان النساء فقالخلفكم، وحر

  .وأشار خالد أن يقف يف القلب سعيد بن زيد، وأن يكون أبو عبيدة من وراء الناس لريد املنهزم
  وقسم خالد اخليل قسمني فجعل فرقة وراء امليمنة، وفرقة وراء امليسرة، لئال يفر الناس

  .دءا هلم من ورائهموليكونوا ر
  .افعل ما أراك اهللا، وامتثلوا ما أشار به خالد رضي اهللا عنه: فقال له أصحابه

وأقبلت الروم رافعة صلباهنا وهلم أصوات مزعجة كالرعد، والقساقسة والبطارقة حترضهم على القتال وهم يف عدد 
  .وعدد مل ير مثله، فاهللا املستعان وعليه التكالن

  د الريموك الزبري بن العوام، وهو أفضل من هناك من الصحابة، وكان منوقد كان فيمن شه
__________  

  .قباث: تقدم ذكره) ١(

إنكم ال : أال حتمل فنحمل معك ؟ فقال: فرسان الناس وشجعاهنم، فاجتمع إليه مجاعة من االبطال يومئذ فقالوا
جموا وأقدم هو فاخترق صفوف الروم حىت فحمل ومحلوا فلما واجهوا صفوف الروم أح! بلى : تثبتون، فقالوا

  .خرج من اجلانب اآلخر وعاد إىل أصحابه
  .مث جاؤا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل يف االوىل، وجرح يومئذ جرحني بني كتفيه، ويف رواية جرح

  .وقد روى البخاري معىن ما ذكرناه يف صحيحه
وأنزل : اللهم زلزل أقدامهم، وأرعب قلوهبم: ولوجعل معاذ بن جبل كلما مسع أصوات القسيسني والرهبان يق

  .علينا السكينة، وألزمنا كلمة التقوى، وجبب إلينا اللقاء، وأرضنا بالقضاء
، وكان عدو اهللا متنسكا فيهم، فحمل على امليمنة وفيها )١(وخرج ماهان فأمر صاحب امليسرة وهو الدبرجيان 

  .أعداء اهللا، مث ركبهم من الروم أمثال اجلبال) ٢(ا االزد ومذحج وحضرموت وخوالن، فثبتوا حىت صدقو
فزال املسلمون من امليمنة إىل ناحية القلب، وانكشف طائفة من الناس إىل العسكر، وثبت صور من املسلمني عظيم 

  .يقاتلون حتت راياهتم، وانكشف زبيد
باع من انكشف من الناس، واستقبل مث تنادوا فتراجعوا ومحلوا حىت هننهوا من أمامهم من الروم وأشغلوهم عن ات

يا هاربا عن نسوة : النساء من اهنزم من سرعان الناس يضربنهم باخلشب واحلجارة وجعلت خولة بنت ثعلبة تقول
  .فتراجع الناس إىل مواقفهم: قال) ٣* (وال حصيات وال رضيات * فعن قليل ما ترى سبيات * تقيات 

  .عن أبيهوقال سيف بن عمر عن أيب عثمان الغساين 
  قال



قاتلت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مواطن وأفر منكم اليوم ؟ مث : قال عكرمة بن أيب جهل يوم الريموك
من يبايع على املوت ؟ فبايعه عمه احلارث بن هشام، وضرار بن االزور يف أربعمائة من وجوه املسلمني : نادى

مجيعا جراحا، وقتل منهم خلق منهم ضرار بن االزور رضي اهللا وفرساهنم، فقاتلوا قدام فسطاط خالد حىت أثبتوا 
  .عنهم

وقد ذكر الواقدي وغريه أهنم ملا صرعوا من اجلراح استسقوا ماء فجئ إليهم بشربة ماء فلما قربت إىل أحدهم نظر 
لهم من واحد إىل ادفعها إليه، فتدافعوها ك: ادفعها إليها، فلما دفعت إليه نظر إليه اآلخر فقال: إليه اآلخر فقال

  .واحد حىت ماتوا مجيعا ومل يشرهبا أحد منهم، رضي اهللا عنهم أمجعني
__________  

  .أن الديرجان كان بطريقا على بصرى وهو الذي قاتل خالد وقتله عبد الرمحن بن أيب بكر: قال الواقدي) ١(
  .صدوا: كذا باالصل، ولعل الصواب) ٢(
متلك * هلا مجال وهلا ثبات تسلموهن إىل اهلنات * يا هاربا عن نساء ثقات ) مفتوح الشا(االبيات يف الواقدي ) ٣(

  ينلن منا أعظم الشتات * نواصينا مع البنات اعالج سوق فسق عتاة 

إين قد هتيأت المري فهل لك من : ويقال إن أول من قتل من املسلمني يومئذ شهيدا رجل جاء إىل أيب عبيدة فقال
يا رسول اهللا إنا قد وجدنا ما : نعم، تقرئه عين السالم وتقول: اهللا عليه وسلم ؟ قال حاجة إىل رسول اهللا صلى

  .وعدنا ربنا حقا
  .فتقدم هذا الرجل حىت قتل رمحه اهللا: قال
  .وثبت كل قوم على رايتهم حىت صارت الروم تدور كأهنا الرحا: قالوا

  .ائرة من ذلك املوطنخما ساقطا، ومعصما نادرا، وكفا ط) إال(فلم تر يوم الريموك 
مث محل خالد مبن معه من اخليالة على امليسرة اليت محلت على ميمنة املسلمني فأزالوهم إىل القلب فقتل من الروم يف 

والذي نفسي بيده مل يبق عندهم من الصرب واجللد غري ما رأيتم، وإين الرجو أن : محلته هذه ستة آالف منهم مث قال
  .مينحكم اهللا أكتافهم

  اعترضهم فحمل مبائة فارس معه على حنو من مائة ألف فما وصل إليهم مث
  .حىت انفض مجعهم، ومحل املسلمون عليهم محلة رجل واحد، فانكشفوا وتبعهم املسلمون ال ميتنعون منهم

 وبينما هم يف جولة احلرب وحومة الوغى واالبطال يتصاولون من كل جانب، إذ قدم الربيد من حنو احلجاز: قالوا
إن الصديق رضي اهللا عنه قد تويف : -فيما بينه وبينه  -ما اخلرب ؟ فقال له : فدفع إىل خالد بن الوليد فقال له

  .واستخلف عمر، واستناب على اجليوش أبا عبيدة عامر بن اجلراح
أحسنت، : فأسرها خالد ومل يبد ذلك للناس لئال حيصل ضعف ووهن يف تلك احلال، وقال له والناس يسمعون

وأخذ منه الكتاب فوضعه يف كنانته واشتغل مبا كان فيه من تدبري احلرب واملقاتلة، وأوقف الرسول الذي جاء 
  .إىل جانبه -بن زنيم ) ١(وهو منجمة  -بالكتاب 

  .كذا ذكره ابن جرير بأسانيده
فت أعناق قالوا وخرج جرجه أحد االمراء الكبار من الصف واستدعى خالد بن الوليد فجاء إليه حىت اختل

يا خالد أخربين فاصدقين وال تكذبين، فإن احلر ال يكذب، وال ختادعين فإن الكرمي ال خيادع : فرسيهما، فقال جرجه
! ال : إال هزمتهم ؟ قال) ٢(املسترسل باهللا، هل أنزل اهللا على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فال تسله على أحد 



 بعث فينا نبيه فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه مجيعا، مث إن بعضنا صدقه وتابعه، إن اهللا: فبم مسيت سيف اهللا ؟ قال: قال
: ، فقال يل)٣(وبعضنا كذبه وباعده، فكنت فيمن كذبه وباعده، مث إن اهللا أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه 

  .أنت سيف من سيوف اهللا سله اهللا على املشركني
  .هللا بذلك فأنا من أشد املسلمني على املشركنيودعا يل بالنصر، فسميت سيف ا

  إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده: يا خالد إىل ما تدعون ؟ قال: فقال جرجه
__________  

  .حممية: يف الطربي) ١(
  .قوم: يف الطربي) ٢(
  .فتابعناه: يف الطربي) ٣(

  .ورسوله واالقرار مبا جاء به من عند اهللا عز وجل
  .فاجلزية ومننعهم: فمن مل جييكم ؟ قال :قال
  .نؤذنه باحلرب مث نقاتله: فإن مل يعطها قال: قال
فما منزلة من جييكم ويدخل يف هذا االمر اليوم ؟ قال منزلتنا واحدة فيما افترض اهللا علينا، شريفنا ووضيعنا : قال

  .وأولنا وآخرنا
  .نعم وأفضل: من االجر والذخر ؟ قال فلمن دخل فيكم اليوم من االجر مثل ما لكم: قال جرجه

وبايعنا نبينا وهو حي بني أظهرنا ) ١(إنا قبلنا هذا االمر عنوة : وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ فقال خالد: قال
تأتيه أخبار السماء وخيربنا بالكتاب ويرينا اآليات، وحق ملن رأى ما رأينا، ومسع ما مسعنا أن يسلم ويبايع، وإنكم 

روا ما رأينا، ومل تسمعوا ما مسعنا من العجائب واحلجج، فمن دخل يف هذا االمر منكم حبقيقة ونية كان أنتم مل ت
  .وإن اهللا ويل ما سألت عنه) ٢(تاهللا لقد صدقتك : باهللا لقد صدقتين ومل ختادعين ؟ قال: أفضل منا ؟ فقال جرجه

عليه قربة ) ٣(فمال به خالد إىل فسطاطه فسن  علمين االسالم،: فعند ذلك قلب جرجه الترس ومال مع خالد وقال
  .من ماء مث صلى به ركعتني

ومحلت الروم مع انقالبه إىل خالد وهم يرون أهنا منه محلة فأزالوا املسلمني عن مواقفهم إال احملامية عليهم عكرمة بن 
  .أيب جهل واحلرث بن هشام

س وثابوا وتراجعت الروم إىل مواقفهم وزحف خالد فركب خالد وجرجه معه والروم خالل املسلمني، فتنادى النا
  .باملسلمني حىت تصافحوا بالسيوف فضرب فيهم خالد وجرجه من لدن ارتفاع النهار إىل جنوح الشمس للغروب

وصلى املسلمون صالة الظهر وصالة العصر إمياء، وأصيب جرجه رمحه اهللا ومل يصل هللا إال تلك الركعتني مع خالد 
  .رضي اهللا عنهما

  .وضعضعت الروم عند ذلك
مث هند خالد بالقلب حىت صار يف وسط خيول الروم، فعند ذلك هربت خيالتهم، وأسندت هبم يف تلك الصحراء، 

  .وأفرج املسلمون خبيوهلم حىت ذهبوا
وأخر الناس صاليت العشاءين حىت استقر الفتح، وعمد خالد إىل رحل الروم وهم الرجالة ففصلوهم عن آخرهم 

روا كأهنم حائط قد هدم مث تبعوا من فر من اخليالة واقتحم خالد عليهم خندقهم، وجاء الروم يف ظالم الليل حىت صا
  .، فجعل الذين تسلسلوا وقيدوا بعضهم ببعض إذا سقط واحد منهم سقط الذين معه)٤(إىل الواقوصة 



  قتل يففسقط فيها وقتل عندها مائة ألف وعشرون ألفا سوى من : قال ابن جرير وغريه
  .املعركة

  وقتلوا خلقا كثريا من الروم، وكن يضربن من) ٥(وقد قاتل نساء املسلمني يف هذا اليوم 
__________  

  .إنا دخلنا يف هذا االمر: يف الطربي) ١(
  .فش: يف الطربي) ٣...(وما يب إليك وال إىل أحد منكم وحشة: زاد الطربي) ٢(
  .الياقوصة: يف فتوح الواقدي) ٤(
خولة بنت االزور وخولة بنت ثعلبة االنصارية وكعوب بنت مالك بن عاصم وسلمى بنت هاشم ونعم : هنومن) ٥(

  .بنت فياض وهند بنت عتبة بن ربيعة ولبىن بنت جرير احلمريية وعفرية بنت غفار وسعيدة بنت عاصم اخلوالين

  .ميلك أحد نفسه حىت يرجع إىل القتالأين تذهبون وتدعوننا للعلوج ؟ فإذا زجرهنم ال : اهنزم من املسلمني ويقلن
إذا مل نقدر على نصر دين النصرانية فلنمت على : قال وجتلل القيقالن وأشراف من قومه من الروم بربانسهم وقالوا

  .دينهم
  .فجاء املسلمون فقتلوهم عن آخرهم

ن هشام، وعمرو بن سعيد، وقتل يف هذا اليوم من املسلمني ثالثة آالف منهم عكرمة وابنه عمرو، وسلمة ب: قالوا
وأبان بن سعيد، وأثبت خالد بن سعيد فال يدرى أين ذهب وضرار بن االزور، وهشام بن العاص وعمرو ابن 

  .الطفيل بن عمرو الدوسي، وحقق اهللا رؤيا أبيه يوم اليمامة
اء مث رجعوا حني وقد أتلف يف هذا اليوم مجاعة من الناس اهنزم عمرو بن العاص يف أربعة حىت وصلوا إىل النس

إن اهللا : * (زجرهم النساء، وانكشف شرحبيل بن حسنة وأصحابه مث تراجعوا حني وعظهم االمري بقوله تعاىل
  ]. ١١١: التوبة[ اآلية ) * اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم

ليك بتقوى اهللا والصرب يا بين ع: وثبت يومئذ يزيد بن أيب سفيان وقاتل قتاال شديدا، وذلك أن أباه مر به فقال له
! فإنه ليس رجل هبذا الوادي من املسلمني إال حمفوفا بالقتال، فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمور املسلمني ؟ 

  أولئك أحق الناس بالصرب والنصيحة، فاتق اهللا يا بين وال
  .نكيكونن أحد من أصحابك بأرغب يف االجر والصرب يف احلرب وال أجرأ على عدو االسالم م

  .أفعل إن شاء اهللا: فقال
  .فقاتل يومئذ قتاال شديدا وكان من ناحية القلب رضي اهللا عنه

يا نصر : هدأت االصوات يوم الريموك فسمعنا صوتا يكاد ميال العسكر يقول: وقال سعيد بن املسيب عن أبيه قال
  .يان حتت راية ابنه يزيدفنظرنا فإذا هو أبو سف: اهللا اقترب، الثبات الثبات يا معشر املسلمني، قال

هرب فيمن هرب، وباتت اخليول  -وهو أمري الروم كلهم يومئذ  -وأكمل خالد ليلته يف خيمة تدارق أخي هرقل 
جتول حنو خيمة خالد يقتلون من مر هبم من الروم حىت أصبحوا وقتل تدارق وكان له ثالثون سرادقا وثالثون رواقا 

  .ير، فلما كان الصباح حازوا ما كان هنالك من الغنائممن ديباج مبا فيها من الفرش واحلر
وما فرحوا مبا وجدوا بقدر حزهنم على الصديق حني أعلمهم خالد بذلك ولكن عوضهم اهللا بالفاروق رضي اهللا 

  .عنه
احلمد هللا الذي قضى على أيب بكر باملوت، وكان أحب إيل من عمر، : وقال خالد حني عزى املسلمني يف الصديق



  .د هللا الذي وىل عمر وكان أبغض إيل من أيب بكر وألزمين حبهواحلم
: حنن على عهدنا وصلحنا ؟ قال: وقد اتبع خالد من اهنزم من الروم حىت وصل إىل دمشق فخرج إليه أهلها فقالوا

  .نعم
كما صاحل مث اتبعهم إىل ثنية العقاب فقتل منهم خلقا كثريا مث ساق وراءهم إىل محص فخرج إليه أهلها فصاحلهم 

  .أهل دمشق
  .وبعث أبو عبيدة عياض بن غنم وراءهم أيضا فساق حىت وصل ملطية فصاحله أهلها ورجع

  فلما بلغ هرقل ذلك بعث إىل مقاتليها

فحضروا بني يديه وأمر مبلطية فحرقت وانتهت الروم منهزمة إىل هرقل وهو حبمص واملسلمون يف آثارهم يقتلون 
  .ويأسرون ويغنمون

أما الشام فال شام، : اخلرب إىل هرقل ارحتل من محص وجعلها بينه وبني املسلمني وترس هبا وقال هرقلفلما وصل 
  .وويل للروم من املولود املشئوم

كما فزنا بأيام العراق * أمل ترنا على الريموك فزنا : ومما قيل من االشعار يف يوم الريموك قول القعقاع بن عمرو
  على العتاق...ومرج الصفر* وعذراء املدائن قد فتحنا 

هناهبم بأسياف رقاق قتلنا الروم حىت * حمرمة اجلناب لدى النعاق قتلنا من أقام لنا وفينا * فتحنا قبلها بصرى وكانت 
غداة ) ١(على الواقوص بالبتر الرقاق * على الريموك معروق الوراق فضضنا مجعهم ملا استجالوا * ما تساوى 

* وكم قد أغرنا غارة بعد غارة : وقال االسود بن مقرن التميمي) ٢( أمر يعضل بالذواق إىل* هتافتوا فيها فصاروا 
لدى مأقط رجت علينا أوائله لقيناهم الريموك ملا * ولوال رجال كان عشو غنيمة ) ٣(يوما ويوما قد كشفنا أهاوله 

مها رام الذي ال حياوله وقال عمرو بن إذا را* مبن حل بالريموك منه محائله فال يعد من منا هرقل كتائبا * تضايقت 
بل نعصب * وحنن والروم مبرج نضطرب فإذن يعودوا هبا ال نصطحب * القوم خلم وجذام يف احلرب : العاص

ثنا أبو إمسعيل الترمذي ثنا أبو معاوية بن عمرو : الفرار بالضرب الكرب وروى أمحد بن مروان املالكي يف اجملالسة
صحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يثبت هلم العدو فواق ناقة عند اللقاء، فقال كان أ: عن أيب إسحق قال

ويلكم أخربوين عن هؤالء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا : هرقل وهو على إنطاكية ملا قدمت منهزمة الروم
  .بلى: مثلكم ؟ قالوا

  . كل موطنبل حنن أكثر منهم أضعافا يف: فأنتم أكثر أم هم ؟ قالوا: قال
  من أجل أهنم يقومون الليل ويصومون: فما بالكم تنهزمون ؟ فقال شيخ من عظمائهم: قال

__________  
  .على الواقوصة البتر الرقاق: يف معجم البلدان) ١(
  ).الواقوصة( ٣٥٤/  ٥االبيات يف معجم البلدان ) ٢(
  .الزينة والنقوش والتصاوير: أهاوله) ٣(

، ويأمرون باملعروف، وينهون عن املنكر، ويتناصفون بينهم، من أجل أنا نشرب اخلمر، النهار، ويوفون بالعهد
  .ونزين، ونركب احلرام، وننقض العهد، ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي اهللا ونفسد يف االرض

  .أنت صدقتين: فقال



ملا نزل املسلمون : جلني من قومه قاالأخربين من مسع حيىي بن حيىي الغساين حيدث عن ر: وقال الوليد بن مسلم
بناحية االردن، حتدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك، فبينا حنن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها 

  .نعم: وعلى النصرانية ؟ قلنا: قال! أنتما من العرب ؟ قلنا نعم : فجئناه فقال
  .القوم ورأيهم، وليثبت اآلخر على متاع صاحبه ليذهب أحدكما فليتجسس لنا عن هؤالء: فقال

جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيوال عتاقا أما الليل فرهبان، وأما : ففعل ذلك أحدنا، فلبث مليا مث جاءه فقال
النهار ففرسان، يريشون النبل ويربوهنا، ويثقفون القنا، لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك ملا عال من أصواهتم 

  .رآن والذكربالق
  .أتاكم منهم ماال طاقة لكم به: قال فالتفت إىل أصحابه وقال

انتقال إمرة الشام من خالد إىل أيب عبيدة بعد وقعة الريموك وصريورة االمرة بالشام إىل أيب عبيدة، فكان أبو عبيدة 
  .أول من مسي أمري االمراء

وم يوم الريموك، وأن خالدا كتم ذلك عن املسلمني لئال قد تقدم أن الربيد قدم مبوت الصديق واملسلمون مصافو الر
يقع وهن، فلما أصبحوا أجلى هلم االمر وقال ما قال، مث شرع أبو عبيدة يف مجع الغنيمة وختميسها، وبعث بالفتح 

بن أشيم إىل احلجاز، مث نودي بالرحيل إىل دمشق، فساروا حىت نزلوا مرج الصفر، وبعث ) ١(واخلمس مع قباب 
  .عبيدة بني يديه طليعة أبا أمامة الباهلي ومعه رجالن من أصحابهأبو 

فكمن هناك وسرت أنا وحدي حىت جئت باب ) ٢(فسرت فلما كان ببعض الطريق أمرت اآلخر : قال أبو أمامة
البلد، وهو مغلق يف الليل وليس هناك أحد، فنزلت وغرزت رحمي باالرض ونزعت جلام فرسي، وعلقت عليه خمالته 

، فلما أصبح الصباح قمت فتوضأت وصليت الفجر، فإذا باب املدينة يقعقع فلما فتح محلت على البواب ومنت
  فطعنته بالرمح

فقتلته، مث رجعت والطلب ورائي فلما انتهينا إىل الرجل الذي يف الطريق من أصحايب ظنوا أنه كمني فرجعوا عين، 
  ته مبا رأيت، فأقام أبومث سرنا حىت أخذنا اآلخر وجئت إىل أيب عبيدة فأخرب

__________  
  .الصواب قباث) ١(
  .كذا باالصل ولعل فيه سقطا) ٢(

دخلت الغوطة فحبستها بني أبياهتا وشجراهتا فقال أحد صاحيب قد بلغت حيث أمرت فانصرف : والعبارة يف الطربي
  ).٣٨/  ٤...(قف مكانك حىت تصبح أو اتيك فسرت حىت دفعت إىل باب املدينة: ال هتلكنا فقلت

عبيدة ينتظر كتاب عمر فيما يعتمده من أمر دمشق، فجاءه الكتاب يأمره باملسري إليها، فساروا إليها حىت أحاطوا 
  .هبا

  .يف خيل هناك) ١(واستخلف أبو عبيدة على الريموك بشري بن كعب 
وابنه على متليك  وقعة جرت بالعراق بعد جمئ خالد إىل الشام وذلك أن أهل فارس اجتمعوا بعد مقتل ملكهم

بن أزدشري بن شهريار واستغنموا غيبة خالد عنهم فبعثوا إىل نائبه املثىن بن حارثة جيشا كثيفا حنوا من ) ٢(شهريار 
إين قد بعثت إليك جندا من وحش أهل فارس : ، وكتب شهريار إىل املثىن)٣(عشرة آالف عليهم هرمز بن حادويه 
  .ست أقاتلك إال هبمإمنا هم رعاة الدجاج واخلنازير، ول

من املثىن إىل شهريار إمنا أنت أحد رجلني إما باغ لذلك شر لك وخري لنا، وإما كاذب فأعظم : فكتب إليه املثىن



الكاذبني عقوبة وفضيحة عند اهللا يف الناس امللوك، وأما الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إمنا اضطررمت إليهم، فاحلمد هللا 
  .الدجاج واخلنازير الذي رد كيدكم إىل رعاة

  .فجزع أهل فارس من هذا الكتاب، والموا شهريار على كتابه إليه واستهجنوا رأيه: قال
، اقتتلوا قتاال شديدا )٤(وسار املثىن من احلرة إىل بابل، وملا التقى املثىن وجيشهم مبكان عند عدوة الصراة االوىل 

املسلمني، فحمل عليه أمري املسلمني املثىن بن حارثة فقتله، جدا، وأرسل الفرس فيال بني صفوف اخليل ليفرق خيول 
وأمر املسلمني فحملوا، فلم تكن إال هزمية الفرس فقتلوهم قتال ذريعا، وغنموا منهم ماال عظيما، وفرت الفرس 

  حىت انتهوا إىل املدائن يف شر حالة، ووجدوا امللك قد مات فملكوا عليهم ابنة
فأقامت العدل، وأحسنت السرية، فأقامت سنة وسبع شهور، مث ماتت، فملكوا ) " ٥(بوران بنت أبرويز " كسرى 

، وجعلوا أمره إىل "سابور بن شهريار " فلم ينتظم هلم أمر، فملكوا عليهم " آزرميدخت زنان " عليهم أختها 
  .د من عبيدناإمنا هذا عب: فكرهت ذلك وقالت" آزرميدخت " الفرخزاذ بن البندوان فزوجه سابور بإبنة كسرى 

" فلما كان ليلة عرسها عليه مهوا إليه فقتلوه، مث ساروا إىل سابور فقتلوه أيضا، وملكوا عليهم هذه املرأة وهي 
  .إبنة كسرى" آزرميدخت 

ولعبت فارس مبلكها لعبا كثريا، وآخر ما استقر أمرهم عليه يف هذه السنة أن ملكوا امرأة وقد قال رسول اهللا صلى 
  ".لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " سلم اهللا عليه و

ويف هذه الوقعة اليت ذكرنا يقول عبدة بن الطبيب السعدي، وكان قد هاجر ملهاجرة حليلة له حىت شهد وقعة بابل 
  :هذه، فلما آيسته رجع إىل البادية وقال

__________  
  .وهو بشري بن كعب بن أيب احلمريي) ١(
  .شهريران: ملشهربراز ويف الكا: يف الطربي) ٢(
  .جاذويه: يف الطربي والكامل) ٣(
  .الصراة الدنيا: يف الطربي) ٤(
  .دخت زنان ابنة كسرى: يف الطربي والكامل) ٥(

وللنوى قبل يوم البني * أم أنت عنها بعيد الدار مشغول ولالحبة أيام تذكرها * هل حبل خولة بعد البني موصول 
منهم * فيها الديك والفيل يقارعون رؤس العجم ضاحية ) ١(دينة دون امل* تأويل حلت خويلة يف حي عهدهتم 

* وبيت املثىن قاتل الفيل عنوة : فوارس ال عزل وال ميل وقد قال الفرزدق يف شعره يذكر قتل املثىن ذلك الفيل
من حرب  ببابل إذ يف فارس ملك بابل مث إن املثىن بن حارثة استبطأ أخبار الصديق لتشاغله بأهل الشام، وما فيه

  الريموك
املتقدم ذكره، فسار املثىن بنفسه إىل الصديق، واستناب على العراق بشري بن اخلصاصية، وعلى املساحل سعيد بن 

  .مرة العجلي، فلما انتهى املثىن إىل املدينة وجد الصديق يف آخر مرض املوت
مت فال متسني حىت تندب الناس حلرب  إذا أنا: وقد عهد إىل عمر بن اخلطاب، وملا رأى الصديق املثىن قال لعمر

  .أهل العراق مع املثىن، وإذا فتح اهللا على أمرائنا بالشام فاردد أصحاب خالد إىل العراق فإهنم أعلم حبربه
فلما مات الصديق ندب عمر املسلمني إىل اجلهاد بأرض العراق لقلة من بقي فيه من املقاتلة بعد خالد بن الوليد، 

  .عليهم أبا عبيدة بن مسعود، وكان شابا شجاعا، خبريا باحلرب واملكيدةفانتدب خلقا وأمر 



  .وهذا آخر ما يتعلق خبرب العراق إىل آخر أيام الصديق وأول دولة الفاروق
خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كانت وفاة الصديق رضي اهللا عنه يف يوم االثنني عشية، وقيل بعد املغرب 

ثمان بقني من مجادى اآلخرة سنة ثالث عشرة بعد مرض مخسة عشر يوما، وكان عمر بن ودفن من ليلته، وذلك ل
اخلطاب يصلي عنه فيها باملسلمني، ويف أثناء هذا املرض عهد باالمر من بعده إىل عمر بن اخلطاب، وكان الذي 

فة الصديق سنتني كتب العهد عثمان بن عفان، وقرئ على املسلمني فأقروا به ومسعوا له وأطاعوا، فكانت خال
، وكان عمره يوم تويف ثالثا وستني سنة، للسن الذي تويف فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، )٢(وثالثة أشهر 

  .وقد مجع اهللا بينهما يف التربة، كما مجع بينهما يف احلياة، فرضي اهللا عنه وأرضاه
  .الصائغقال حممد بن سعد عن أيب قطن عمرو بن اهليثم، عن ربيع بن حسان 

  كان: قال
__________  

  .املدائن: يف الطربي) ١(
  .وعشر ليال: يف الطربي والكامل) ٢(

  .وعشرين يوما: ويف رواية املدايين
  .سنتني وأربعة أشهر إال أربع ليال: وقال أبو معشر
  .واالول أرجح

  ".نعم القادر اهللا " نقش خامت أيب بكر 
  هللا عنه،وهذا غريب وقد ذكرنا ترمجة الصديق رضي ا

  .وسريته وأيامه وما روي من االحاديث، وما روي عنه من االحكام يف جملد وهللا احلمد واملنة
  .فقام باالمر من بعده أمت القيام الفاروق أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  .وهو أول من مسي بأمري املؤمنني
ا بسطنا ذلك يف ترمجة عمر بن اخلطاب وسريته اليت أفردناها وكان أول من حياه هبا املغرية بن شعبة، وقيل غريه كم

  .يف جملد، ومسنده واآلثار املروية مرتبا على االبواب يف جملد آخر وهللا احلمد
وقد كتب بوفاة الصديق إىل أمراء الشام مع شداد بن أوس، وحممد بن جريح، فوصال والناس مصافون جيوش 

  .الروم يوم الريموك كما قدمنا
  .أمر عمر على اجليوش أبا عبيدة حني واله وعزل خالد بن الوليدوقد 

وذكر سلمة عن حممد بن إسحاق أن عمر إمنا عزل خالدا لكالم بلغه عنه، وملا كان من أمر مالك بن نويرة، وما 
  .كان يعتمده يف حربه

  .ال يلي يل عمال أبدا: فلما وىل عمر كان أول ما تكلم به أن عزل خالدا، وقال
عمر إىل أيب عبيدة إن أكذب خالد نفسه فهو أمري على ما كان عليه، وإن مل يكذب نفسه فهو معزول،  وكتب

  .فانزع عمامته عن رأسه وقامسه ماله نصفني
وكانت حتت  -فلما قال أبو عبيدة ذلك خلالد قال له خالد أمهلين حىت أستشري أخيت، فذهب إىل أخته فاطمة 

  .إن عمر ال حيبك أبدا، وإنه سيعزلك وإن كذبت نفسك:  ذلك، فقالت لهفاستشارها يف -احلارث بن هشام 
  ).١(صدقت واهللا : فقال هلا



  .نعليه وترك له االخرى، وخالد يقول مسعا وطاعة المري املؤمنني] إحدى [ فقامسه أبو عبيدة حىت أخذ 
 عبيدة حني واله وعزل خالدا أول كتاب كتبه عمر إىل أيب: عن صاحل بن كيسان أنه قال) ٢(وقد روى ابن جرير 

وأوصيك بتقوى اهللا الذي يبقى ويفىن ما سواه، الذي هدانا من الضاللة، وأخرجنا من الظلمات إىل : " أن قال
هلكة رجاء ] إىل [ النور، وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي حيق عليك، ال تقدم املسلمني 

بل أن تستر يده هلم وتعلم كيف مأتاه، وال تبعث سرية إال يف كثف من الناس، وإياك غنيمة، وال تنزهلم منزال ق
بصرك عن الدنيا، وأله قلبك عنها، وإياك أن ) ٣(وإلقاء املسلمني يف اهللكة، وقد أبالك اهللا يب وأبالين بك، فغض 

  .هتلكك كما أهلكت من كان قبلك، فقد رأيت مصارعهم
  ، وكان بعد ما بلغه) "٤(وأمرهم باملسري إىل دمشق 

  .اخلرب بفتح الريموك وجاءته به البشارة، ومحل اخلمس إليه
  وقد ذكر ابن إسحاق أن الصحابة

__________  
  .وأىب أن يكذب نفسه: زاد الطربي) ١(
  .٥٤/  ٤تاريخ الطربي ) ٢(
  .وغض عن الدنيا عينيك: فغمض، ويف فتوح الشام لالزدي: يف الطربي) ٣(
فقد رأيت مصارعهم وخربت سرائرهم وان بينك وبني اآلخرة ستر اخلمار، : ١٠٣يف فتوح ص  زاد االزدي) ٤(

  .وكأين بك منتظر سفرا من دار قد مضت نضارهتا، وذهبت زهرهتا، وأحزم الناس من يكون زاده التقوى

ي بذلك لكثرة ما لقوا قاتلوا بعد الريموك أجنادين مث بفحل من أرض الغور قريبا من بيسان مبكان يقال له الردغة مس
  .من االوحال فيها، فأغلقوها عليهم، وأحاط هبا الصحابة

وحينئذ جاءت االمارة اليب عبيدة من جهة عمر وعزل خالد، وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من جمئ االمارة : قال
  .اليب عبيدة يف حصار دمشق هو املشهور

ريموك فنزل باجلنود على مرج الصفر وهو عازم على حصار فتح دمشق قال سيف بن عمر ملا ارحتل أبو عبيدة من ال
دمشق إذ أتاه اخلرب بقدوم مددهم من محص، وجاءه اخلرب بأنه قد اجتمع طائفة كبرية من الروم بفحل من أرض 

  .فلسطني، وهو ال يدري بأي االمرين يبدأ
لكتهم، فاهند هلا واشغلوا عنكم فكتب إىل عمر يف ذلك، فجاء اجلواب أن ابدأ بدمشق فإهنا حصن الشام وبيت مم

أهل فحل خبيول تكون تلقاءهم، فإن فتحها اهللا قبل دمشق فذلك الذي حنب، وإن فتحت دمشق قبلها فسر أنت 
ومن معك واستخلف على دمشق، فإذا فتح اهللا عليكم فحل فسر أنت وخالد إىل محص واترك عمرا وشرحبيل 

  .على االردن وفلسطني
إىل فحل عشرة أمراء مع كل أمري مخسة أمراء وعلى اجلميع عمارة بن خمشى الصحايب،  فسرح أبو عبيدة: قال

فساروا من مرج الصفر إىل فحل فوجدوا الروم هنالك قريبا من مثانني ألفا، وقد أرسلوا املياه حوهلم حىت أردغت 
  االرض فسموا ذلك املوضع الردغة، وفتحها اهللا على

  .ل دمشق على ما سيأيت تفصيلهاملسلمني فكانت أول حصن فتح قب
يكون بني دمشق وبني فلسطني، وبعث ذا الكالع يف جيش يكون بني دمشق وبني ) ١(وبعث أبو عبيدة جيشا 

  .محص، لريد من يرد إليهم من املدد من جهة هرقل



مرو بن مث سار أبو عبيدة من مرج الصفر قاصدا دمشق، وقد جعل خالد بن الوليد يف القلب وركب أبو عبيدة وع
العاص يف اجملنبتني، وعلى اخليل عياض بن غنم، وعلى الرجالة شرحبيل بن حسنة، فقدموا دمشق وعليها نسطاس 
بن نسطوس، فنزل خالد بن الوليد على الباب الشرقي وإليه باب كيسان أيضا، ونزل أبو عبيدة على باب اجلابية 

ري، ونزل عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة على بقية الكبري، ونزل يزيد بن أيب سفيان على باب اجلابية الصغ
ونصبوا اجملانيق والدبابات، وقد أرصد أبو عبيدة أبا الدرداء على جيش بربزة يكونون ردءا له، ) ٢(أبواب البلد 

وكذا الذي بينه وبني محص وحاصروها حصارا شديدا سبعني ليلة، وقيل أربعة أشهر، وقيل ستة أشهر، وقيل أربعة 
  .شهرا فاهللا أعلمعشر 

يطلبون منه املدد فال  -وهو مقيم حبمص  -وأهل دمشق ممتنعون منهم غاية االمتناع، ويرسلون إىل ملكهم هرقل 
  ميكن

__________  
  .بقيادة علقمة بن حكيم ومسروق: يف رواية الطربي) ١(
  .الفراديس نزل عمر بن العاص على باب توما وشرحبيل على باب ١٤٤/  ١يف فتوح البلدان ) ٢(

عن دمشق  -وصول املدد إليهم من ذي الكالع، الذي قد أرصده أبو عبيدة رضي اهللا عنه بني دمشق وبني محص 
فلما أيقن أهل دمشق أنه ال يصل إليهم مدد أبلسوا وفشلوا وضعفوا، وقوي املسلمون واشتد حصارهم،  -ليلة 

فقدر اهللا الكبري املتعال، ذو العزة واجلالل، أن ولد وجاء فصل الشتاء واشتد الربد وعسر احلال وعسر القتال، 
  .لبطريق دمشق مولود يف تلك الليايل فصنع هلم طعاما وسقاهم بعده شرابا

وباتوا عنده يف وليمته قد أكلوا وشربوا وتعبوا فناموا عن مواقفهم، واشتغلوا عن أماكنهم، وفطن لذلك أمري 
وال يترك أحدا ينام، بل مراصد هلم ليال وهنارا، وله عيون وقصاد يرفعون احلرب خالد بن الوليد فإنه كان ال ينام 

  .إليه أحوال املقاتلة صباحا ومساء
  فلما رأى محدة تلك الليلة، وأنه ال يقاتل على السور أحد كان قد أعد سالليم من حبال فجاء هو

: أحضر جيشه عند الباب وقال هلم وأصحابه من الصناديد االبطال، مثل القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي، وقد
  .إذا مسعتم تكبرينا فوق السور فأرقوا إلينا

مث هند هو وأصحابه فقطعوا اخلندق سباحة بقرب يف أعناقهم، فنصبوا تلك السالمل وأثبتوا أعاليها بالشرفات، 
ري، وجاء املسلمون وأكدوا أسافلها خارج اخلندق، وصعدوا فيها، فلما استووا على السور رفعوا أصواهتم بالتكب

فصعدوا يف تلك السالمل واحندر خالد وأصحابه الشجعان من السور إىل البوابني فقتلوهم، وقطع خالد وأصحابه 
  .أغاليق الباب بالسيوف وفتحوا الباب عنوة، فدخل اجليش اخلالدي من الباب الشرقي

سور، ال يدرون ما اخلرب، فجعل كلما قدم أحد وملا مسع أهل البلد التكبري ثاروا وذهب كل فريق إىل أماكنهم من ال
  .من أصحاب الباب الشرقي قتله أصحاب خالد، ودخل خالد البلد عنوة فقتل من وجده

وقد كان املسلمون دعوهم إىل  -وذهب أهل كل باب فسألوا من أمريهم الذي عند الباب من خارج الصلح 
  .مفلما دعوهم إىل ذلك أجابوه -املشاطرة فيأبون عليهم 

  .ومل يعلم بقية الصحابة ما صنع خالد
إين : إنا قد أمناهم، فقال: فوجدوا خالدا وهو يقتل من وجده فقالوا له) ١(ودخل املسلمون من كل جانب وباب 

  .فتحتها عنوة



  .بالقرب من درب الرحيان اليوم) ٢(والتقت االمراء يف وسط البلد عند كنيسة املقسالط 
  .ه وهو املشهور أن خالدا فتح الباب قسراهكذا ذكره سيف بن عمر وغري

بل الذي فتحها عنوة أبو عبيدة وقيل يزيد بن أيب سفيان، وخالد صاحل أهل البلد فعكسوا املشهور : وقال آخرون
  ).٣(املعروف 
  .واهللا أعلم

__________  
ن مع الروم قتاال شديدا ان أبا عبيدة عاىن من فتح باب اجلابية واقتتل املسلمو ١٤٥/  ١ويف فتوح البلدان ) ١(

  .حىت فتح الباب عنوة ودخلوا منه
انه ملا اشتد احلصار على أهل دمشق سألوه أبا عبيدة الصلح فأجاهبم إىل ذلك ووقع : أما ابن االعثم يف الفتوح فقال

  .١٦١/  ١صلحهم وفتحت أبواب دمشق فدخلها املسلمون 
  .التقيا يف كنيسة مرمي: االعثم واليعقويب وهو موضع النحاسني بدمشق وهو الربيص، ويف ابن) ٢(
بسم اهللا الرمحن : هذا ما ذهب إليه البالذري يف فتوح البلدان وفيه نص كتاب خالد الهل دمشق بالصلح وفيه) ٣(

  .الرحيم
  أعطاهم أمانا على أنفسهم وأمواهلم وكنائسهم : هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها

  .-يعين على ما صاحلهم االمري يف نفس االمر وهو أبو عبيدة  -بة فقال قائلون هي صلح وقد اختلف الصحا
بل هي عنوة، الن خالدا افتتحها بالسيف أوال كما ذكرنا، فلما أحسوا بذلك ذهبوا إىل بقية االمراء : وقال آخرون

فها عنوة، فملك أهلها نصف ما ومعهم أبو عبيدة فصاحلوهم، فاتفقوا فيما بينهم على أن جعلوا نصفها صلحا ونص
  ).١(كان بأيديهم وأقروا عليه، واستقرت يد الصحابة على النصف 

ويقوي هذا ما ذكره سيف بن عمر من أن الصحابة كانوا يطلبون إليهم أن يصاحلوهم على املشاطرة فيأبون، فلما 
  .مأحسوا باليأس أنابوا إىل ما كانت الصحابة دعوهم إليه فبادروا إىل إجابته

  .ومل تعلم الصحابة مبا كان من خالد إليهم
  .واهللا أعلم

فاختذوا اجلانب الشرقي " بكنيسة يوحنا " وهلذا أخذ الصحابة نصف الكنيسة العظمى اليت كانت بدمشق وتعرف 
منها مسجدا، وأبقوا هلم نصفها الغريب كنيسة، وقد أبقوا هلم مع ذلك أربع عشرة كنيسة أخرى مع نصف الكنيسة 

  .، وهي جامع دمشق اليوم"بيوحنا " عروفة امل
: وقد كتب هلم بذلك خالد بن الوليد كتابا، وكتب فيه شهادته أبو عبيدة وعمرو بن العاص ويزيد وشرحبيل

إحداها كنيسة املقسالط اليت اجتمع عندها أمراء الصحابة، وكانت مبنية على ظهر السوق الكبري، وهذه القناطر 
  .ونيني من بقية القناطر اليت كانت حتتها، مث بادت فيما بعد وأخذت حجارهتا يف العماراتاملشاهدة يف سوق الصاب

وبعضها باق إىل يوم وقد : كنيسة كانت يف رأس درب القرشيني وكانت صغرية، قال احلافظ ابن عساكر: الثانية
  .تشعثت
  .كانت بدار البطيخ العتيقة: الثالثة
  .وأظنها هي املسجد الذي قبل هذا املكان املذكور، فإهنا خربت من دهروهي داخل البلد بقرب الكوشك، : قلت

  .واهللا أعلم



  .كانت بدرب بين نصر بني درب احلبالني ودرب التميمي: الرابعة
  .وقد أدركت بعض بنياهنا، وقد خرب أكثرها: قال احلافظ ابن عساكر

خرية وقد أدركت من بنياهنا بعض أساس وكانت غريب القيسارية الف: كنيسة بولص، قال ابن عساكر: اخلامسة
  .احلنية

  .كانت يف موضع دار الوكالة وتعرف اليوم بكنيسة القالنسيني: السادسة
  .والقالنسيني هي احلواحني اليوم: قلت

  اليت بدرب السقيل اليوم: السابعة
مساحق القرشي وتعرف بكنيسة محيد بن درة سابقا، الن هذا الدرب كان أقطاعا له وهو محيد بن عمرو بن 

  .العامري، ودرة أمه، وهي درة إبنة هاشم بن عتبة بن ربيعة، فأبوها خال معاوية
  وكان قد أقطع هذا الدرب فنسبت هذه الكنيسة إليه، وكان مسلما، ومل يبق هلم اليوم سواها، وقد

__________  
  .وسور مدينتهم ال يهدم وال يسكن شئ من دورهم= 

  .وله صلى اهللا عليه وآله واخللفاء واملؤمنني ال يعرض هلم إال خبري إذا أعطوا اجلزيةهلم بذلك عهد اهللا وذمة رس
قرأت كتاب خالد بن الوليد الهل دمشق فلم أر فيه أنصاف املنازل : قال الواقدي: قال حممد بن سعد) ١(

أن خالد فتح دمشق والكنائس، وقد روي ذلك وال أدري من اين جاء به من رواه ويروي الواقدي يف فتوح الشام 
وما  ٧٢/  ١فتوح الشام (عنوة وقد دار بينه وبني أيب عبيدة حماجة عنيفة نزل خالد بعدها على رأي أيب عبيدة 

  ).بعدها

  .خرب أكثرها
وبني درب طلحة  -وهو خالد بن أسيد بن أيب العيص  -ولليعقوبية منهم كنيسة داخل باب توما بني رحبة خالد 

، وهي الكنيسة الثامنة، وكانت لليعقوبيني كنيسة أخرى فيما بني درب التنوى وسوق بن عمرو بن مرة اجلهين
  .علي

  .قد بقي من بنائها بعضه، وقد خربت منذ دهر: قال ابن عساكر
  .وهي الكنيسة التاسعة

توما وهي باقية إىل اليوم بني الباب الشرقي وباب : وأما العاشرة فهي الكنيسة املصلبة قال احلافظ ابن عساكر
  .بقرب النيبطن عند السور

  .والناس اليوم يقولون النيطون
  .وقد خرب أكثرها هكذا قال: قال ابن عساكر

وقد خربت هذه الكنيسة وهدمت يف أيام صالح الدين فاتح القدس بعد الثمانني ومخسمائة بعد موت احلافظ ابن 
  .عساكر رمحه اهللا
  .كنيسة مرمي داخل الباب الشرقي: احلادية عشرة

  .قال ابن عساكر وهي من أكرب ما بقي بأيديهم
  .مث خربت بعد موته بدهر يف أيام امللك الظاهر ركن الدين بيربس البند قداري على ما سيأيت بيانه: قلت

  كنيسة اليهود اليت بأيديهم اليوم يف حارهتم، وحملها معروف بالقرب من اجلرب) ١(الثانية عشرة 



ط وكانت هلم كنيسة يف درب البالغة مل تكن داخلة يف العهد فهدمت فيما بعد وتسميه الناس اليوم بستان الق
  .وجعل مكاهنا املسجد املعروف مبسجد ابن السهروردي، والناس اليوم يقولون درب الشاذوري

وقد أخربت هلم كنيسة كانوا قد أحدثوها مل يذكرها أحد من علماء التاريخ ال ابن عساكر وال غريه، وكان : قلت
  .اهبا يف حدود سنة سبع عشرة وسبعمائة ومل يتعرض احلافظ ابن عساكر لذكر كنيسة السامرة مبرةإخر

كنيسة بناها أبو جعفر املنصور بىن قطيطا يف الفريق عند قناة  -يعين النصارى  -ومما أحدث : مث قال ابن عساكر
دا يعرف مبسجد اجلنيق وهو مسجد ، وقد أخربت فيما بعد وجعلت مسج)٢(صاحل قريبا من دازهبا وأرمن اليوم 

  .أيب اليمن
  .قال ومما أحدث كنيستا العباد إحدامها عند دار ابن املاشلي وقد جعلت مسجدا

  .واالخرى اليت يف رأس درب النقاشني وقد جعلت مسجدا
  .انتهى ما ذكره احلافظ ابن عساكر الدمشقي رمحه اهللا

وقع يف سنة ثالث عشرة ولكن نص سيف على ما نص  وظاهر سياق سيف بن عمر يقتضي أن فتح دمشق: قلت
  .عليه اجلمهور من أهنا فتحت يف نصف رجب سنة أربع عشرة

كذا حكاه احلافظ ابن عساكر من طريق حممد بن عائذ القرشي الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن حصني 
  .فتحت دمشق سنة أربع عشرة: بن غالق عن يزيد بن عبيدة قال

  .يم عن الوليدورواه دح
  .مسعت أشياخا يقولون إن دمشق فتحت سنة أربع عشرة: قال

وهكذا قال سعيد بن عبد العزيز وأبو معشر وحممد بن إسحاق ومعمر واالموي وحكاه عن مشاخيه وابن الكليب 
  .وخليفة بن خياط وأبو عبيد القاسم بن سالم، إن فتح دمشق كان يف سنة أربع عشرة

  عزيز وأبووزاد سعيد بن عبد ال
__________  

  .حتريف" عشر : " يف االصل) ١(
  .كذا باالصل) ٢(

  .وكانت الريموك بعدها بسنة: معشر واالموي
  .بل كان فتحها يف شوال سنة أربع عشرة: وقال بعضهم
  .حاصرهم أبو عبيدة يف رجب وشعبان ورمضان وشوال ومت الصلح يف ذي القعدة: وقال خليفة

  كانت وقعة أجنادين يف مجادى االوىل، ووقعة فحل يف ذي :وقال االموي يف مغازيه
حدثين االموي أن : وقال دحيم عن الوليد -يعين ووقعة دمشق سنة أربع عشرة  -القعدة من سنة ثالث عشرة 

وقعة فحل وأجنادين كانت يف خالفة أيب بكر مث مضى املسلمون إىل دمشق فنزلوا عليها يف رجب سنة ثالث عشرة 
  .ها يف سنة أربع عشرةيعين ففتحو

  .وكانت الريموك سنة مخس عشرة، وقدم عمر إىل بيت املقدس سنة ست عشرة
فصل واختلف العلماء يف دمشق هل فتحت صلحا أو عنوة ؟ فأكثر العلماء على أنه استقر أمرها على الصلح، 

حت صلحا، أو اتفق االستيالء من الهنم شكوا يف املتقدم على اآلخر أفتحت عنوة مث عدل الروم إىل املصاحلة، أو فت
  .اجلانب اآلخر قسرا ؟ فلما شكوا يف ذلك جعلوها صلحا احتياطا



وقيل بل جعل نصفها صلحا ونصفها عنوة، وهذا القول قد يظهر من صنع الصحابة يف الكنيسة العظمى اليت كانت 
  .أكرب معابدهم حني أخذوا نصفها وتركوا هلم نصفها

  .واهللا أعلم
أبا عبيدة هو الذي كتب هلم كتاب الصلح، وهذا هو االنسب واالشهر، فإن خالدا كان قد عزل عن إن : مث قيل

  .االمرة، وقيل بل الذي كتب هلم الصلح خالد بن الوليد، ولكن أقره على ذلك أبو عبيدة
  .فاهللا أعلم

بيدة يعزيه واملسلمني وذكر أبو حذيفه إسحاق بن بشر أن الصديق تويف قبل فتح دمشق، وأن عمر كتب إىل أيب ع
يف الصديق، وأنه قد استنابه على من بالشام، وأمره أن يستشري خالدا يف احلرب، فلما وصل الكتاب إىل أيب عبيدة 

يرمحك اهللا، ما منعك أن تعلمين حني : كتمه من خالد حىت فتحت دمشق بنحو من عشرين ليلة، فقال له خالد
ربك، وما سلطان الدنيا أريد، وال للدنيا أعمل، وما ترى سيصري إىل إين كرهت أن أكسر عليك ح: جاءك ؟ فقال

  .زوال وانقطاع، وإمنا حنن إخوان وما يضر الرجل أن يليه أخوه يف دينه ودنياه
حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد امللك بن حممد ثنا : ومن أعجب ما يذكر ههنا ما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي

بعث أبو بكر خالد بن الوليد إىل أهل : حدثين أبو عثمان الصنعاين شراحيل بن مرثد، قالراشد بن داود الصنعاين 
  اليمامة، وبعث يزيد بن أيب سفيان إىل الشام، فذكر

ومات أبو بكر واستخلف عمر فبعث أبا عبيدة إىل الشام فقدم دمشق : الراوي فقال خالد الهل اليمامة إىل أن قال
عمر إىل خالد بن الوليد أن يسري إىل أيب عبيدة بالشام، فذكر مسري خالد من العراق  فاستمد أبو عبيدة عمر فكتب

  .إىل الشام كما تقدم
  وهذا غريب جدا فإن الذي ال يشك فيه

أن الصديق هو الذي بعث أبا عبيدة وغريه من االمراء إىل الشام، وهو الذي كتب إىل خالد بن الوليد أن يقدم من 
ون مددا ملن به وأمريا عليهم، ففتح اهللا تعاىل عليه وعلى يديه مجيع الشام على ما سنذكره إن العراق إىل الشام ليك

  .شاء اهللا تعاىل
أخربين صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن بن جبري بن نفري أن املسلمني ملا : قال الوليد بن مسلم: وقال حممد بن عائذ

افدا إىل أيب بكر بشريا بالفتح فقدم املدينة فوجد أبا بكر قد تويف افتتحوا مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة بن اجلراح و
مرحبا : واستخلف عمر بن اخلطاب فأعظم أن يتأمر أحد من الصحابة عليه فواله مجاعة الناس فقدم عليهم فقالوا

  .مبن بعثناه بريدا فقدم علينا أمريا
ر بن احلارث وغري واحد عن يزيد بن أيب وقد روى الليث وابن هليعة وحيوة بن شريح ومفضل بن فضالة وعم

: حبيب عن عبد اهللا بن احلكم عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه بعثه أبو عبيدة بريدا بفتح دمشق قال
  .منذ كم مل تنزع خفيك ؟ فقلت من يوم اجلمعة وهذا يوم اجلمعة: فقدمت على عمر يوم اجلمعة فقال يل

  .أصبت السنة: فقال
به نأخذ، يعين أن املسح على اخلفني للمسافر ال يتأقت، بل له أن ميسح عليهما ما شاء، وإليه ذهب و: قال الليث

  .الشافعي يف القدمي
وقد روى أمحد وأبو داود عن أيب بن عمارة مرفوعا مثل هذا، واجلمهور على ما رواه مسلم عن علي يف تأقيت 

  .يلةاملسح للمسافر ثالثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم ول



ومن الناس من فصل بني الربيد ومن يف معناه وغريه، فقال يف االول ال يتأقت، وفيما عداه يتأقت حلديث عقبة 
  .وحديث علي
  .واهللا أعلم

  .فصل مث إن أبا عبيدة بعث خالد بن الوليد إىل البقاع ففتحه بالسيف
  وبعث سرية فالتقوا مع

حتدر على املسلمني من عقبة بريوت فقتل من املسلمني " سنان  "الروم بعني ميسنون، وعلى الروم رجل يقال له 
  .عني الشهداء" عني ميسنون " يومئذ مجاعة من الشهداء فكانوا يسمون 

  .كما وعده هبا الصديق) ١(واستخلف أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أيب سفيان 
  .بن خليفة إىل تدمر يف سرية ليمهدوا أمرها وبعث يزيد دحية

  .وحوران فصاحل أهلها) ٢(وبعث أبا الزهراء القشريي إىل البثينة 
  افتتح خالد دمشق صلحا، وهكذا سائر مدن: قال أبو عبيد القاسم بن سالم رمحه اهللا

__________  
  .٥٩/  ٤انظر الطربي ) ١(

بو عبيدة برجل من املسلمني فواله مدينة دمشق وخرج حىت حلق فدعا أ: ومل يسمه ابن االعثم يف الفتوح، قال
  .١٧٧/  ١بأصحابه يف فلسطني 

  ).١٥٠/  ١(أن يزيد بن أيب سفيان فتح البثنية وحوران صلحا : يف فتوح البلدان) ٢(
  .وقال الطربي أن أبا الزهراء القشريي صاحلهما على صلح أهل دمشق

  .الشام كانت صلحا دون أرضيها
  .ي يزيد بن أيب سفيان وشرحبيل بن حسنة وأيب عبيدةفعلى يد

أخربين غري واحد من شيوخ دمشق بينما هم على حصار دمشق إذ أقبلت خيل من عقبة : وقال الوليد بن مسلم
اليت أقبلوا منها، فهزموهم ) ١(السلمية خممرة باحلرير فثار إليهم املسلمون فالتقوا فيما بني بيت هليا والعقبة 

إىل أبواب محص، فلما رأى أهل محص ذلك ظنوا أهنم قد فتحوا دمشق فقال هلم أهل محص إنا نصاحلكم وطردوهم 
  .على ما صاحلتم عليه أهل دمشق ففعلوا

وقال خليفة بن خياط حدثين عبد اهللا بن املغرية عن أبيه قال افتتح شرحبيل بن حسنة االردن كلها عنوة ما خال 
  ).٢(طربية فإن أهلها صاحلوه 

  .هكذا قال ابن الكليبو
  ).٣(وقاال بعث أبو عبيدة خالدا فغلب على أرض البقاع وصاحله أهل بعلبك وكتب هلم كتابا 

  .وقال ابن املغرية عن أبيه وصاحلهم على أنصاف منازهلم وكنائسهم، ووضع اخلراج
يف ذي القعدة قال وقال ابن إسحاق وغريه ويف سنة أربع عشرة فتحت محص وبعلبك صلحا على يدي أيب عبيدة 

  .ويقال يف سنة مخس عشرة: خليفة
  )٤(وقعة فحل 

وقد ذكرها كثري من علماء السري قبل فتح دمشق وإمنا ذكرها االمام أبو جعفر بن جرير بعد فتح دمشق وتبع يف 
س خلف النا: ذلك سياق سيف بن عمر فيما رواه عن أيب عثمان يزيد بن أسيد الغساين وأيب حارثة القيسي قاال



  يزيد بن أيب سفيان يف خيله يف دمشق وساروا حنو فحل وعلى
__________  

  .الثنية: يف فتوح البلدان) ١(
وروى البالذري عن أيب خمنف أن أهل محص قاتلوا املسلمني مث جلأوا إىل املدينة وطلبوا االمان والصلح، فتم على 

  .مئة ألف وسبعني ألف دينار
  .٦٠/  ٤: الطربي) ٢(
بسم اهللا الرمحن : ح البلدان أن أبا عبيدة سار إىل بعلبك فصاحلهم وأمنهم على أنفسهم وكتب هلميف فتو) ٣(

الرحيم هذا كتاب أمان لفالن بن فالن وأهل بعلبك رومها وفرسها وعرهبا على أنفسهم وأمواهلم وكنائسهم 
م وبني مخسة عشر ميال وال ودورهم، داخل املدينة وخارجها وعلى أرحائهم، وللروم أن يرعوا سرحهم ما بينه

  .ينزلوا قرية عامرة
  .فإذا مضى شهر ربيع ومجادى االوىل ساروا إىل حيث شاءوا

ومن أسلم منهم فله مالنا وعليه ما علينا، ولتجارهم أن يسافروا إىل حيث أرادوا من البالد اليت صاحلنا عليها وعلى 
  .من أقام منهم اجلزية واخلراج

  ).١٥٤/  ١(هيدا شهد اهللا، وكفى باهللا ش
أما يف فتوح ابن االعثم فقال أن خالد بن الوليد مضى إىل بعلبك وقاتل الروم فيها من ضحوة النهار إىل قريب 

الظهر مث محل عليهم حىت امحرت االرض من دمائهم واحتوى خالد على أموال وسالح وخيل وسيب كثري فوجه به 
  .١٧٦/  ١ عليه من أمر بعلبك كله إىل أيب عبيدة يف دمشق وأخربه مبا فتح اهللا

فتوح الشام (وأقبل راجعا إىل أيب عبيدة فأخربه اخلرب  -إىل أن قال  -وافقه االزدي يف مسري خالد إليها وفتحها 
١١٠.(  

/  ٦معجم البلدان (اسم موضع بالشام كانت فيه وقعة للمسلمني مع الروم : بكسر أوله وسكون ثانيه: فحل) ٤(
٢٤٠.(  

  .ني طربية وبيسان بوادي هنر الريموكوقيل موضع ب
  .كانت به وقائع كثرية

الناس الذين هم بالغور شرحبيل بن حسنة وسار أبو عبيدة وقد جعل على املقدمة خالد بن الوليد وأبو عبيدة على 
 امليمنة وعمرو بن العاص على امليسرة، وعلى اخليل ضرار بن االزور، وعلى الرجالة عياض بن غنم فوصلوا إىل

  ، وأرسلوا مياه)١(فحل وهي بلدة بالغور وقد احناز الروم إىل بيسان 
تلك االراضي على هنالك من االراضي فحال بينهم وبني املسلمني، وأرسل املسلمون إىل عمر خيربونه مبا هم فيه 

على أهبة من مصابرة عدوهم وما صنعه الروم من تلك املكيدة، إال أن املسلمني يف عيش رغيد ومدد كبري، وهم 
  .من أمرهم

  .وأمري هذا احلرب شرحبيل بن حسنة وهو ال يبيت وال يصبح إال على تعبئة
بن خمراق، فهجموا ) ٢(وظن الروم أن املسلمني على غرة، فركبوا يف بعض الليايل ليبيتوهم، وعلى الروم سقالب 

م حىت الصباح وذلك اليوم بكماله إىل على املسلمني فنهضوا إليهم هنضة رجل واحد الهنم على أهبة دائما، فقاتلوه
  .الليل



فلما أظلم الليل فر الروم وقتل أمريهم سقالب وركب املسلمون أكتافهم وأسلمتهم هزميتهم إىل ذلك الوحل الذي 
مل ينج ) ٣(كانوا قد كادوا به املسلمني فغرقهم اهللا فيه، وقتل منهم املسلمني بأطراف الرماح ما قارب الثمانني ألفا 

  .م إال الشريد، وغنموا منهم شيئا كثريا وماال جزيالمنه
  .وانصرف أبو عبيدة وخالد مبن معهما من اجليوش حنو محص كما أمر أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب

واستخلف أبو عبيدة على االردن شرحبيل بن حسنة، فسار شرحبيل ومعه عمرو بن العاص فحاصر بيسان 
يمة، مث صاحلوه على مثل ما صاحلت عليه دمشق، وضرب عليهم اجلزية واخلراج فخرجوا إليه فقتل منهم مقتلة عظ

  .على أراضيهم وكذلك فعل أبو االعور السلمي بأهل طربية سواء
ما وقع بأرض العراق آنذاك من القتال وقد قدمنا أن املثىن بن حارثة ملا سار خالد من العراق مبن صحبه إىل الشام 

ف، وقيل بثالثة آالف، وقيل بسبعمائة وقيل بأقل، إال أهنم صناديد جيش العراق، فأقام وقد قيل إنه سار بتسعة آال
املثىن مبن بقي فاستقل عددهم وخاف من سطوة الفرس لوال اشتغاهلم بتبديل ملوكهم وملكاهتم، واستبطأ املثىن خرب 

الصديق عمر أن يندب الناس لقتال  الصديق فسار إىل املدينة فوجد الصديق يف السياق، فأخرب بأمر العراق، فأوصى
  .أهل العراق

فلما مات الصديق ودفن ليلة الثالثاء أصبح عمر فندب الناس وحثهم على قتال أهل العراق، وحرضهم ورغبهم يف 
  الثواب على

__________  
ر امللك بلد من أرض فلسطني مشايل نابلس، وإليها ينسب القاضي عبد الرحيم بن علي البيساين وزي: بيسان) ١(

  .الناصر يوسف بن أيوب
  .سقالر: يف الطربي والكامل) ٢(
  .كذا باالصل والطربي والكامل) ٣(

  .ستني ألفا: ويف فتوح ابن االعثم
  .بني الثالثني واالربعني ألفا): ١١٢ص (ويف فتوح االزدي 

  .ذلك، فلم يقم أحد الن الناس كانوا يكرهون قتال الفرس لقوة سطوهتم، وشدة قتاهلم
ندهبم يف اليوم الثاين والثالث فلم يقم أحد وتكلم املثىن بن حارثة فأحسن، وأخربهم مبا فتح اهللا تعاىل على يدي  مث

خالد من معظم أرض العراق، وماهلم هناك من االموال واالمالك واالمتعة والزاد، فلم يقم أحد يف اليوم الثالث فلما 
مني أبو عبيد بن مسعود الثقفي مث تتابع الناس يف االجابة، أمر عمر كان اليوم الرابع كان أول من انتدب من املسل
هال أمرت عليهم رجال من : ، هذا ومل يكن صحابيا، فقيل لعمر)طائفة من أهل املدينة وأمر على اجلميع أبا عبيد

الذي استجاب  إمنا أومر أول من استجاب، إنكم إمنا سبقتم الناس بنصرة هذا الدين، وإن هذا هو: الصحابة ؟ فقال
  .قبلكم

مث دعاه فوصاه يف خاصة نفسه بتقوى اهللا ومبن معه من املسلمني خريا، وأمره أن يستشري أصحاب رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم، وأن يستشري سليط بن قيس فإنه رجل باشر احلروب فسار املسلمون إىل أرض العراق وهم سبعة 

أن يرسل من كان بالعراق ممن قدم مع خالد إىل العراق فجهز عشرة ، وكتب عمر إىل أيب عبيدة )١(آالف رجل 
إىل العراق فقدم الكوفة مث ) ٢(آالف عليهم هاشم بن عتبة وأرسل عمر جرير بن عبد اهللا البجلي يف أربعة آالف 

جدوا خرج منها فواقع هرقران املدار فقتله واهنزم جيشه وغرق أكثرهم يف دجلة فلما وصل الناس إىل العراق و



بنت كسرى بعد ما قتلوا اليت " بوران " الفرس مضطربني يف ملكهم، وآخر ما استقر عليه أمرهم أن ملكوا عليهم 
وفوضت بوران أمر امللك عشر سنني إىل رجل منهم يقال له رستم بن فرخزاذ على أن " أزرميدخت " كانت قبلها 

  .يقوم بأمر احلرب، مث يصري امللك إىل آل كسرى فقبل ذلك
ما محلك على هذا ؟ يعنون وأنت تعلم أن هذا االمر : وكان رستم هذا منجما يعرف النجوم وعلمها جيدا، فقيل له

  ).٣(الطمع وحب الشرف : ال يتم لك فقال
ويقال لآلخر " حشنس ماه " وعلى جمنبتيه رجالن يقال الحدمها " جابان " وقعة النمارق بعث رستم أمريا يقال له 

بني احلرية والقادسية  -هو خصي أمري حاجب الفرس، فالتقوا مع أيب عبيد مبكان يقال له النمارق، و" مردانشاه " 
فاقتتلوا هنالك قتاال شديدا وهزم اهللا الفرس ) ٤(وعلى اخليل املثىن بن حارثة، وعلى امليسرة عمرو بن اهليثم  -

  .وأسر جابان ومردانشاه
حىت أطلقه فأمسكه املسلمون وأبوا ) ٦(وأما جابان فإنه خدع الذي أسره ، )٥(فأما مردانشاه فإنه قتله الذي أسره 

  أن يطلقوه،
__________  

  .أربعة آالف: يف فتوح ابن االعثم) ١(
  .يف سبعمائة: يف ابن االعثم) ٢(
  .٦٤ - ٦٢/  ٤اخلرب يف الطربي ) ٣(
  .وعلى ميمنته والق بن جيدارة: زاد الطربي) ٤(
  .بن مشاخ العكلي أسره أكتل: يف الطربي) ٥(
  .أسر جابان مطر بن فضة التيمي) ٦(

  ال إله إال اهللا : وكان يدعى بأمه، وقد هم مطر بذحبه فقال جابان من حتته

  .وإن كان االمري فإين ال أقتله: اقتله فإنه االمري فقال: إن هذا االمري وجاؤا به إىل أيب عبيد فقالوا: وقالوا
ب أبو عبيد يف آثار من اهنزم منهم وقد جلأوا إىل مدينة كسكر اليت البن خالة وقد أمنه رجل من املسلمني مث رك

كسرى وامسه نرسي فوازرهم نرسي على قتال أيب عبيد، فقهرهم أبو عبيد وغنم منهم شيئا كثريا وأطعمات كثرية 
  .جدا، وهللا احلمد

  ).١(ل يف ذلك رجل من املسلمني وبعث خبمس ما غنم من املال والطعام إىل عمر بن اخلطاب باملدينة وقد قا
جيوسوهنم ما بني * لقد صبحت باخلزي أهل النمارق بأيدي رجال هاجروا حنو رهبم * لعمري وما عمري علي هبني 

فالتقوا مبكان بني كسكر والسفاطية ) ٢(وبني اهلواين من طريق التدارق * درنا وبارق قتلناهم ما بني مرج مسلح 
  إبنا خاله بندويه وبريويه أوالدوعلى ميمنة نرسي وميسرته 

وكان رستم قد جهز اجليوش مع اجلالينوس، فلما بلغ أبو عبيد ذلك أعجل نرسي بالقتال قبل وصوهلم، ) ٣(نظام 
فاقتتلوا قتاال شديدا، فاهنزمت الفرس وهرب نرسي واجلالينوس إىل املدائن بعد وقعة جرت من أيب عبيد مع 

ا، فبعث أبو عبيد املثىن بن حارثة وسرايا أخر إىل متاخم تلك الناحية كنهر جور اجلالينوس مبكان يقال له بارومس
وحنوها ففتحها صلحا وقهرا وضربوا اجلزية واخلراج وغنموا االموال اجلزيلة وهللا احلمد واملنة وكسروا ) ٤(

  .اجلالينوس الذي جاء لنصرة جابان وغنموا جيشه وأمواله وكر هاربا إىل قومه حقريا ذليال
وقعة جسر أيب عبيد ومقتل أمري املسلمني وخلق كثري منهم ملا رجع اجلالينوس هاربا مما لقي من املسلمني تذامرت 



وأعطاه راية " حادويه ) ٥(هبمس " الفرس بينهم واجتمعوا إىل رستم فأرسل جيشا كثيفا عليهم ذا احلاجب 
  .افريدون وتسمى درفش كابيان وكانت الفرس تتيمن هبا

  ).٦(معهم راية كسرى وكانت من جلود النمور عرضها مثانية أذرع  ومحلوا
  إما أن تعربوا إلينا وإما إن: وبينهم النهر وعليه جسر فأرسلوا) ٧(فوصلوا إىل املسلمني 

__________  
  ).١٦٦/  ١فتوح ابن االعثم (فلم يقتله مطر = 
  .قاله الطربي -وهو عاصم بن عمرو ) ١(
  .وايف من طريف البذارقوبني اهل: يف الطربي) ٢(
  .بندويه وتريويه ابنا بسطام وهو خال كسرى: يف الطربي) ٣(
  .جوبر: يف الطربي) ٤(
  ".ويقال ان امسه رستم : " هبمن جاذويه ويف فتوح البلدان: يف الطربي والكامل) ٥(

  .ذا احلاجب النه كان يعصب حاجبيه بعصابة لريفعهما كربا: ويقال له
  .مهران ملك اذربيجان: ثم ذكرهويف فتوح ابن االع

  ).٤٣٨/  ٢(وطوهلا اثىن عشر ذراعا : زاد الكامل والطربي) ٦(
  .يف املروحة موضع الربج والعاقول: يف الطربي والكامل) ٧(

  .ويف فتوح ابن االعثم مبوضع يقال له بانقيا

  .نعرب إليكم
  .فقال املسلمون المريهم أيب عبيد أأمرهم فليعربوا هم إلينا

  ما هم بأجرأ على فقال
املوت منا مث اقتحم إليهم فاجتمعوا يف مكان ضيق هنالك فاقتتلوا قتاال شديدا مل يعهد مثله واملسلمون يف حنو من 
عشرة آالف، وقد جاءت الفرس معهم بأفيلة كثرية عليها اجلالجل، قائمة لتذعر خيول املسلمني فجعلوا كلما 

  .يلة ومما تسمع من اجلالجل اليت عليها وال يثبت منها إال القليل على قسرمحلوا على املسلمني فرت خيوهلم من الف
وإذا محل املسلمون عليهم ال تقدم خيوهلم على الفيلة ورشقتهم الفرس بالنبل، فنالوا منهم خلقا كثريا وقتل 

  .املسلمون منهم مع ذلك ستة آالف
فقتلوها عن آخرها، وقد قدمت الفرس بني أيديهم فيال  وأمر أبو عبيد املسلمني أن يقتلوا الفيلة أوال، فاحتوشوها

عظيما أبيض، فتقدم إليه أبو عبيد فضربه بالسيف فقطع ذلومه فحمى الفيل، وصاح صيحة هائلة ومحل فتخبطه 
برجليه فقتله ووقف فوقه فحمل على الفيل خليفة أيب عبيد الذي كان أوصى أن يكون أمريا بعده فقتل، مث آخر مث 

من ثقيف كان قد نص أبو عبيد عليهم واحدا بعد واحد، مث صارت إىل املثىن بن حارثة ) ١(قتل سبعة آخر حىت 
  .مبقتضى الوصية أيضا

  .وقد كانت دومة امرأة أيب عبيد رأت مناما يدل على ما وقع سواء بسواء
هب رحيهم، وولوا فلما رأى املسلمون ذلك وهنوا عند ذلك ومل يكن بقي إال الظفر بالفرس، وضعف أمرهم، وذ

مدبرين، وساقت الفرس خلفهم فقتلوا بشرا كثريا وانكشف الناس فكان أمرا بليغا وجاؤا إىل اجلسر فمر بعض 
  .الناس



  .مث انكسر اجلسر فتحكم فيمن وراءه الفرس فقتلوا من املسلمني وغرق يف الفرات حنوا من أربعة آالف
  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون

رثة فوقف عند اجلسر الذي جاؤا منه، وكان الناس ملا اهنزموا جعل بعضهم يلقي بنفسه يف الفرات وسار املثىن بن حا
  .فيغرق، فنادى املثىن

أيها الناس على هينتكم فإين واقف على فم اجلسر ال أجوزه حىت ال يبقى منكم أحد ههنا، فلما عدى الناس إىل 
  .ام حيرسهم هو وشجعان املسلمني، وقد جرح أكثرهم وأثخنواالناحية االخرى سار املثىن فنزل هبم أول منزل، وق

ومن الناس من ذهب يف الربية ال يدرى أين ذهب، ومنهم من رجع إىل املدينة النبوية مذعورا، وذهب باخلرب عبد 
زيد ؟ ما وراءك يا عبد اهللا بن : اهللا بن زيد بن عاصم املازين إىل عمر بن اخلطاب فوجده على املنرب، فقال له عمر

  أتاك اخلرب اليقني يا أمري املؤمنني، مث صعد إليه املنرب فأخربه اخلرب سرا، ويقال كان أول من قدم: فقال) ٢(
  ).٣(خبرب الناس عبد اهللا بن يزيد بن احلصني احلطمي 

  .فاهللا أعلم
__________  

ه ابنه جرب فقتل مث أخذه املثىن ذكر يف فتوح البلدان أنه بعد مقتل أيب عبيد، أخذ اللواء أخوه فقتل، فاخذ) ١(
قال أبو عبيد إن قتلت فأمريكم ابين وهب فإن قتل فابين مالك : ١٦٩/  ١ويف فتوح ابن االعثم  ٣٠٨/  ٢ساعة، 

  .فأن قتل فابين جرب، فإن اصيب فسليط بن مالك فأن اصيب فأبو حمجن فإن اصيب فاملثىن بن حارثة
  .عروة بن زيد: يف فتوح البلدان) ٢(

  .الطربي والكامل فكاالصل وىف
كذا يف رواية ابن اسحاق وكان اخلطمي من الذين تفرقوا وحلقوا باملدينة، أما عبد اهللا بن زيد فقد أرسله املثىن ) ٣(

  .بن حارثة بعد الوقعة باخلرب إىل عمر بن اخلطاب
   ١٧٠/  ١معاذ بن حصني االنصاري : ويف ابن االعشم

بعد الريموك بأربعني يوما فاهللا ) ١] (عشرة [ عة يف شعبان من سنة ثالث قال سيف بن عمر وكانت هذه الوق
أعلم، وتراجع املسلمون بعضهم إىل بعض وكان منهم من فر إىل املدينة فلم يؤنب عمر الناس بل قال أنا فيئكم 

  .وأشغل اهللا اجملوس بأمر ملكهم
، فركب )٢(ليه الفريزان، واختلفوا على فرقتني وذلك أن أهل املدائن عدوا على رستم فخلعوه مث ولوه وأضافوا إ

من أمرائهم يف جيشهم، ) ٣(الفرس إىل املدائن وحلقهم املثىن بن حارثة يف نفس من املسلمني، فعارضه أمريان 
  .فأسرمها وأسر معهما بشرا كثريا فضرب أعناقهم

باالمداد، وبعث إليه عمر بن اخلطاب مبدد  مث أرسل املثىن إىل من بالعراق من أمراء املسلمني يستمدهم، فبعثوا إليه
  .حىت كثر جيشه) ٤(كثري فيهم جرير بن عبد اهللا البجلى، يف قومه جبيلة بكماهلا، وغريه من سادات املسلمني 

وقعت البويب اليت اقتص فيها املسلمون من الفرس فلما مسع بذلك أمراء الفرس، وبكثرة جيوش املثىن، بعثوا إليه 
قريب من مكان الكوفة اليوم " البويب " جل يقال له مهران فتوافوا هم وإياهم مبكان يقال له جيشا آخر مع ر
  .وبينهما الفرات

  .إما أن تعربوا إلينا، أو نعرب إليكم: فقالوا
  .بل اعربوا إلينا: فقال املسلمون



  .فعربت الفرس إليهم فتواقفوا، وذلك يف شهر رمضان
طر فأفطروا عن آخرهم ليكون أقوى هلم، وعىب اجليش، وجعل مير على كل راية من فعزم املثىن على املسلمني يف الف

  رايات االمراء على القبائل ويعظهم
  .وحيثهم على اجلهاد والصرب والصمت

  .ويف القوم جرير بن عبد اهللا البجلي يف جبيلة ومجاعة من سادات املسلمني
  .إذا كربت الرابعة فامحلواإين مكرب ثالث تكبريات فتهيأوا، ف: وقال املثىن هلم

  .فقابلوا قوله بالسمع والطاعة والقبول
فلما كرب أول تكبرية عاجلتهم الفرس فحملوا حىت غالقوهم، واقتتلوا قتاال شديدا، ورأى املثىن يف بعض صفوفه 

  .عتدلوااليوم فا) ٥(ال تفضحوا العرب : االمري يقرأ عليكم السالم ويقول لكم: خلال، فبعث إليهم رجال يقول
  .أعجبه وضحك -وهم بنو عجل  -فلما رأى ذلك منهم 
  يا معشر املسلمني عاداتكم، انصروا اهللا: وبعث إليهم يقول
__________  

  .كانت وقعة اجلسر يوم السبت يف آخر شهر رمضان سنة ثالث عشرة: من الطربي، ويف فتوح البلدان) ١(
  .س على الفريزانفرقة الفهلوج على رستم وأهل فار: يف الطربي) ٢(
  .جابان ومردانشاه: ومها) ٣(

  .كما يف الطربي والكامل
بعث عمر جرير يف جبيلة، وعصمة بن عبد اهللا من بين : يف ابن االعثم صار جرير يف سبعمائة رجل، ويف الطربي) ٤(

اجلشمي مع جشم عبد بن احلارث الضيب فيمن تبعه من بين ضبة، وهالل بن علقمة التيمي مع الرباب، وابن املثىن 
سعد، وعبد اهللا بن ذي السهمني مع اناس من خثعم، وربعي يف بعض بين حنظلة، وربعي بن عامر بن خالد العنود 

  .على بعض بين عمرو وقرط بن مجاح على عبد القيس
  .، وأنس بن هالل النمري يف بىن النمر)٧٣/  ٤الطربي (وابن مردى التغليب يف اناس من بين تغلب 

  .املسلمني: طربييف ال) ٥(

  .ينصركم
  .وجعل املثىن واملسلمون يدعون اهللا بالظفر والنصر

فلما طالت مدة احلرب مجع املثىن مجاعة من أصحابه االبطال حيمون ظهره، ومحل على مهران فأزاله عن موضعه 
  .حىت دخل امليمنة، ومحل غالم من بين تغلب نصراين فقتل مهران وركب فرسه

  .ركذا ذكره سيف بن عم
وقال حممد بن إسحاق بل محل عليه املنذر بن حسان بن ضرار الضيب فطعنه واحتز رأسه جرير بن عبد اهللا البجلي، 

  ).١(واختصما يف سلبه فأخذ جرير السالح وأخذ املنذر منطقته 
  .وهربت اجملوس وركب املسلمون أكتافهم يفصلوهنم فصال

  وسبق املثىن بن حارثة إىل اجلسر فوقف عليه
  .نع الفرس من اجلواز عليه ليتمكن منهم املسلمونليم

فركبوا أكتافهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلة، ومن أبعد إىل الليل فيقال إنه قتل منهم يومئذ وغرق قريب من مائة 



  .ألف وهللا احلمد واملنة
  .نهوغنم املسلمون ماال جزيال وطعاما كثريا، وبعثوا بالبشارة واالمخاس إىل عمر رضي اهللا ع

وقد قتل من سادات املسلمني يف هذا اليوم بشر كثري أيضا وذلت هلذه الوقعة رقاب الفرس ومتكن الصحابة من 
  .الغارات يف بالدهم فيما بني الفرات ودجلة فغنموا شيئا عظيما ال ميكن حصره

  .وجرت أمور يطول ذكرها بعد يوم البويب وكانت هذه الواقعة بالعراق نظري الريموك بالشام
) ٢(واستبدلت بعد عبد القيس حسانا * هاجت العور دار احلي أحزانا  -: وقد قال االعور الشين العبدي يف ذلك

فقتل الزحف من * سار املثىن باخليول هلم ) ٣(إذ بالنخيلة قتلى جند مهرانا إذ كان * وقد أرانا هبا والشمل جمتمع 
دهم مثىن ووحدانا فصل مث بعث أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب حىت أبا* فرس وجيالنا مسا ملهران واجليش الذي معه 

سعد بن أيب وقاص الزهري أحد العشرة يف ستة آالف أمريا على العراق، وكتب إىل جرير بن عبد اهللا واملثىن بن 
املثىن يقول حارثة أن يكونا تبعا له وأن يسمعا له ويطيعا، فلما وصل إىل العراق كانا معه، وكانا قد تنازعا االمرة، ف

  .إمنا بعثك أمري املؤمنني مددا إيل: جلرير
  .إمنا بعثين أمريا عليك: ويقول جرير

  .فلما قدم سعد على أمر العراق انقطع نزاعهما
  .قال ابن إسحاق

  .كذا قال ابن إسحق: يف هذه السنة) ٤(وتويف املثىن بن حارثة 
__________  

ويقال إن احلصن بن معبد بن زرارة : بالذري يف فتوح البلدان، وزادكذا يف رواية الطربي عن ابن اسحاق، وال) ١(
  .بن عدس التميمي كان ممن قتله

  .خفانا: يف الطربي) ٢(
  .أزمان: يف الطربي) ٣(
وكان املثىن قد أصيب جبراحات يف وقعة اجلسر، فانتقضت عليه فمرض مرضا شديدا ومات وبلغ ذلك سعد ) ٤(

 =  

ا فوىل قضاء املدينة علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه واستناب على الشام أبا عبيدة عامر بقني من مجادى االخرة منه
بن عبد اهللا بن اجلراح الفهري، وعزل عنها خالد بن الوليد املخزومي، وأبقاه على شورى احلرب وفيها فتحت 

قدمنا واستنيب فيها بصرى صلحا وهي أول مدينة فتحت من الشام، وفيها فتحت دمشق يف قول سيف وغريه كما 
  .يزيد بن أيب سفيان فهو أول من وليها من أمراء املسلمني رضي اهللا عنهم

  .وفيها كانت وقعة فحل من أرض الغور وقتل هبا مجاعة من الصحابة وغريهم
و وفيها كانت وقعة جسر أيب عبيد فقتل فيها أربعة آالف من املسلمني منهم أمريهم أبو عبيد بن مسعود الثقفي، وه

  .والد صفية امرأة عبد اهللا بن عمر وكانت امرأة صاحلة رمحهما اهللا
  .ووالد املختار بن أيب عبيد كذاب ثقيف وقد كان نائبا على العراق يف بعض وقعات العراق كما سيأيت

ار إىل وفيها تويف املثىن بن حارثة يف قول ابن إسحاق، وقد كان نائبا على العراق استخلفه خالد ابن الوليد حني س
الشام، وقد شهد مواقف مشهورة وله أيام مذكورة والسيما يوم البويب بعد جسر أيب عبيد قتل فيه من الفرس 

  .وغرق بالفراة قريب من مائة ألف، الذي عليه اجلمهور أنه بقي إىل سنة أربع عشرة كما سيأيت بيانه



  .رمحن بن عوفوفيها حج بالناس عمر بن اخلطاب يف قول بعضهم وقيل بل حج عبد ال
  .وفيها استنفر عمر قبائل العرب لغزو العراق الشام فأقبلوا من كل النواحي فرمى هبم الشام والعراق

  .وفيها كانت وقعة أجنادين يف قول ابن اسحق يوم السبت لثالث من مجادى االوىل منها
املسلمني عمرو بن العاص، وهو يف  وأمري) ١(وكذا عند الواقدي فيما بني الرملة وبني جسرين على الروم القيقالن 

  .عشرين ألفا يف قول فقتل القيقالن واهنزمت الروم وقتل منهم خلق كثري
واستشهد من املسلمني أيضا مجاعة منهم هشام بن العاص والفضل ابن العباس، وأبان بن سعيد وأخواه وخالد 

 بن عمرو الذوسيان، وضرار بن االزور، وعمرو، ونعيم بن عبد اهللا بن النحام، والطفيل بن عمرو بن عبد اهللا
وعكرمة بن أيب جهل، وعمه سلمة بن هشام، وهبار بن سفيان، وصخر بن نصر، ومتيم وسعيد إبنا احلارث بن قيس 

  .رضي اهللا عنهم
  وأمه أروى بنت عبد املطلب عمة رسول) ٢(وقال حممد بن سعد قتل يومئذ طليب بن عمرو 

قتل يومئذ عبد اهللا بن الزبري بن عبد املطلب، وكان عمره يومئذ ثالثني سنة فيما  اهللا صلى اهللا عليه وسلم وممن
  .ومل يكن له رواية وكان ممن صرب يوم حنني: ذكره الواقدي قال

  .قال ابن جرير وقتل يومئذ عثمان بن طلحة بن أيب طلحة واحلارث بن أوس بن عتيك رضي اهللا عنهم
خليفة بن خياط وذلك لثنيت عشرة بقيت من مجادى االوىل وأمري الناس خالد وفيها كانت وقعة مرج الصفر يف قول 

  .بن سعيد بن العاص فقتل يومئذ وقيل إمنا قتل أخوه عمرو وقيل ابنه
  .فاهللا أعلم

  وكان أمري الروم قلقط فقتل من الروم مقتلة عظيمة حىت جرت طاحون: قال ابن إسحق
__________  

  .قالرالقي: يف الطربي والكامل) ١(
  .طليب بن عمري بن وهب بن عبد بن قصي ويكىن أبا عدي: كذا يف االصل والصواب) ٢(

ذكر اجتماع الفرس على يزدجرد بعد اختالفهم كان شرين قد مجع آل كسرى يف القصر االبيض وأمر بقتل 
نها وذهبوا به إىل ذكراهنم كلهم، وكانت أم يزدجرد فيهم معها ابنها وهو صغري، فواعدت أخواله فجاؤا وأخذوه م

بالدهم، فلما وقع ما وقع يوم البويب وقتل من قتل منهم كما ذكرنا، وركب املسلمون أكتافهم وانتصروا عليهم 
  .وعلى أخذ بلداهنم، وحماهلم وأقاليمهم

م مث مسعوا بقدوم سعد بن أيب وقاص من جهة عمر، اجتمعوا فيما بينهم وأحضروا االمريين الكبريين فيهم ومها رست
  .والفريزان فتذامروا فيما بينهم وتواصوا وقالوا هلما لئن مل تقوما باحلرب كما ينبغي لنقتلنكما ونشتفي بكما

مث رأوا فيما بينهم أن يبعثوا خلف نساء كسرى من كل فج ومن كل بقعة، فمن كان هلا ولد من آل كسرى ملكوه 
  .عليهم

تنكر ذلك خوفا على ولدها إن كان هلا ولد، فلم يزالوا حىت دلوا  فجعلوا إذا أتوا باملرأة عاقبوها هل هلا ولد وهي
على أم يزجرد، فأحضروها وأحضروا ولدها فملكوه عليهم وهو ابن إحدى وعشرين سنة، وهو من ولد شهريار 

بن كسرى وعزلوا بوران واستوثقت املمالك له، واجتمعوا عليه وفرحوا به، وقاموا بني يديه بالنصر أمت قيام، 
ستفحل أمره فيهم وقويت شوكتهم به، وبعثوا إىل االقاليم والرساتيق فخلعوا الطاعة للصحابة ونقضوا عهودهم وا

  وذممهم، وبعث



الصحابة إىل عمر باخلرب، فأمرهم عمر أن بتربزوا من بني ظهرانيهم وليكونوا على أطراف البالد حوهلم على املياه، 
  .إذا حدث حدث على قبيلة ال خيفى أمرها على جرياهنم وأن تكون كل قبيلة تنظر إىل االخرى حبيث

  .وتفاقم احلال جدا
وذلك يف ذي القعدة من سنة ثالث عشرة، وقد حج بالناس عمر يف هذه السنة وقيل بل حج هبم عبد الرمحن بن 

  .عوف ومل حيج عمر هذه السنة
  .واهللا أعلم

قدم تفصيلها ببالد العراق على يدي خالد بن الوليد من احلوادث كانت فيها وقائع ت) ١(ما وقع سنة ثالث عشرة 
رضي اهللا عنه، فتحت فيها احلرية واالنبار وغريمها من االمصار، وفيها سار خالد بن الوليد من العراق إىل الشام 

  .على املشهور
يطول ذكرهم  وفيها كانت وقعة الريموك يف قول سيف بن عمر واختيار ابن جرير، وقتل هبا من قتل من االعيان ممن

  .وترامجهم رضي اهللا عنهم أمجعني
  .وفيها تويف أبو بكر الصديق

  .وقد أفردنا سريته يف جملد وهللا احلمد
  وفيها ويل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوم الثالثاء لثمان

__________  
  ).١٧٤/  ١الفتوح (فأرسل إىل امرأته سلمى بنت حفصة التميمية فخطبها وتزوجها بعد انقضاء عدهتا = 

  .٤٥٢/  ٢ويف الكامل ان املثىن مات قبل وصول سعد 
  ".عشر : " يف املطبوعة) ١(

  .هناك من دمائهم
  .والصحيح أن وقعة مرج الصفر يف أول سنة أربع عشرة كما سيأيت

ذكر املتوفني يف هذه السنة مرتبني على احلروف كما ذكرهم احلافظ الذهيب أبان بن سعيد بن العاص بن أمية 
  .الموي أبو الوليد املكي صحايب جليلا

  .وهو الذي أجار عثمان بن عفان يوم احلديبية حىت دخل مكة الداء رسالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .أسلم بعد مرجع أخويه من احلبشة

  .خالد، وعمرو، فدعواه إىل االسالم فأجاهبما
  .وساروا فوجدوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد فتح خيرب

  أنسة موىل رسول* وقد استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة تسع على البحرين وقتل بأجنادين 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم املشهور أنه قتل ببدر فيما ذكره البخاري وغريه، وزعم الواقدي فيما نقله عن أهل العلم 

  .أنه شهد أحدا وأنه بقي بعد ذلك زمانا
  . الزناد عن حممد بن يوسف أن أنسة مات يف خالفة أيب بكر الصديق، وكان يكىن أبا مسروحوحدثين ابن أيب: قال

متيم بن احلارث بن قيس السهمي وأخوه قيس * وقال الزهري كان يأذن للناس على النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .اجرة احلبشةاحلارث بن أوس بن عتيك بن مه* صحابيان جليالن هاجرا إىل احلبشة وقتال بأجنادين 

خالد بن سعيد ابن العاص االموي، من السابقني االولني، ممن هاجر إىل احلبشة وأقام هبا بضع عشرة * قتل بأجنادين 



  .سنة ويقال إنه كان على صنعاء من جهة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هرب فلم ميكنه الصديق من  وأمره الصديق على بعض الفتوحات كما تقدم قتل يوم مرج الصفر يف قول، وقيل بل

  .دخول املدينة تعزيرا له، فأقام شهرا يف بعض ظواهرها حىت أذن له
سعد بن عبادة بن دليم * ويقال إن الذى قتله أسلم وقال رأيت له حني قتلته نورا ساطعا إىل السماء رضي اهللا عنه 

  ).١(بن حارثة بن أيب خزمية 
بن اخلزرج بن ساعدة بن كعب بن اخلزرج االنصاري اخلزرجي سيدهم،  ويقال حارثة بن خزمية بن ثعلبة بن طريف

أبو ثابت ويقال أبو قيس صحايب جليل كان أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدرا يف قول عروة وموسى بن عقبة 
  .والبخاري وابن ماكوال) ٢(

اية املهاجرين يوم بدر وروى ابن عساكر من طريق حجاج بن أرطاة عن احلكم عن مقسم عن ابن عباس أن ر
  .كانت مع علي وراية االنصار مع سعد بن عبادة رضي اهللا عنهما

  .واملشهور أن هذا كان يوم الفتح واهللا أعلم: قلت
مل يشهدها النه هنسته حية فشغلته عنها بعد أن جتهز هلا، فضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال الواقدي

  .ما بعدهابسهمه وأجره، وشهد أحدا و
  .وكذا قال خليفة بن خياط

  وكانت له جفنة تدور مع النيب صلى اهللا عليه وسلم حيث دار من بيوت نسائه
__________  

  .بن أيب حليمة: يف االستيعاب) ١(
  .مل يذكره ابن عقبة يف البدريني وال ابن اسحاق: قال يف االستيعاب) ٢(

  .اختلف يف شهوده بدرا: وقال يف االصابة

  .وثريد، أو لنب وخبز، أو خبز بسمن أو خبل وزيت، وكان ينادي عند أطمة كل ليلة ملن أراد القرىبلحم 
  .وكان حيسن الكتابة بالعريب، والرمي والسباحة، وكان ميسى من أحسن ذلك كامال

إىل وقد ذكر أبو عمر بن عبد الرب ما ذكره غري واحد من علماء التاريخ أنه ختلف عن بيعة الصديق حىت خرج 
  .الشام فمات بقرية من حوران سنة ثالث عشرة يف خالفة الصديق

  .قاله ابن إسحاق واملدائين وخليفة
  .وقيل يف أول خالفة عمر: قال

  .وقيل سنة أربع عشرة، وقيل سنة مخس عشرة
  .وقال الفالس وابن بكر سنة ست عشرة

  .صديق ما قاله من إن اخللفاء من قريشأما بيعة الصديق فقد روينا يف مسند االمام أمحد أنه سلم لل: قلت
  .وأما موته بأرض الشام فمحقق واملشهور أنه حبوران

أول مدينة فتحت من الشام بصرى، : قال حممد بن عائذ الدمشقي عن عبد االعلى عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال
  .وهبا تويف سعد بن عبادة

  .وهبا قرب مشهور به" املنيحة " شق، يقال هلا وعند كثري من أهل زماننا أنه دفن بقرية من غوطة دم
  .ومل أر احلافظ ابن عساكر تعرض لذكر هذا القرب يف ترمجته بالكلية



  .فاهللا أعلم
: ومل خيتلفوا أنه وجد ميتا يف مغتسله، وقد اخضر جسده ومل يشعروا مبوته حىت مسعوا قائال يقول: قال ابن عبد الرب

مسعت ) يقول(مسعت عطاء : قال ابن جريج) ١(رميناه بسهم فلم خيطئ فؤاده * قتلنا سيد اخلزرج سعد بن عباده 
  .أن اجلن قالوا يف سعد بن عبادة هذين البيتني

له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، وكان رضي اهللا عنه من أشد الناس غرية، ما تزوج امرأة إال بكرا، وال 
  .طلق امرأة فتجاسر أحد أن خيطبها بعده

د روي أنه ملا خرج من املدينة قسم ماله بني بنيه، فلما تويف ولد له ولد فجاء أبو بكر وعمر إىل ابنه قيس بن وق
سلمة بن هشام بن * سعد فأمراه أن يدخل هذا معهم، فقال إين ال أغري ما صنع سعد ولكن نصييب هلذا الولد 

احلبشة فلما رجع منها حبسه أخوه وأجاعه فكان املغرية، أخو أيب جهل بن هشام، أسلم سلمة قدميا وهاجر إىل 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعو له يف القنوت وجلماعة معه من املستضعفني

مث انسل فلحق برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملدينة بعد اخلندق، وكان معه هبا، وقد شهد أجنادين وقتل هبا 
  ، كان من الفرسانضرار بن االزور االسدي* رضي اهللا عنه 

  .املشهورين، واالبطال املذكورين، له مواقف مشهودة، وأحوال حممودة
  .ذكر عروة وموسى بن عقبة أنه قتل بأجنادين

طليب بن عمري بن وهب بن كثري بن هند بن * له حديث يف استحباب إبقاء شئ من اللنب يف الضرع عند احللب 
  .طلب عمة النيب صلى اهللا عليه وسلمقصي القرشي العبدي، أمه أروى بنت عبد امل

  .أسلم قدميا وهاجر إىل احلبشة اهلجرة الثانية، وشهد بدرا
  قاله ابن إسحاق والواقدي والزبري

__________  
  فلم خنطئ فؤاده * رج سعد بن عبادة رميناه بسهمني * حنن قتلنا سيد اخلز : يف االستيعاب) ١(

  .ابن بكار
وذلك أن أبا جهل سب النيب صلى اهللا عليه وسلم فضربه طليب بلحى مجل  ويقال إنه أول من ضرب مشركا،

  .فشجه
عبد اهللا بن الزبري بن عبد املطلب ابن هاشم القرشي اهلامشي، * استشهد طليب بأجنادين وقد شاخ رضي اهللا عنه 

م أجنادين بعد ما قتل ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم كان من االبطال املذكورين والشجعان املشهورين، قتل يو
  .عشرة من الروم مبارزة كلهم بطارقة أبطال

  .عبد اهللا بن عمرو الدوسي قتل بأجنادين* وله من العمر يومئذ بضع وثالثون سنة 
  .عثمان بن طلحة العبدري احلجيب* وليس هذا الرجل معروفا 

ابن أسيد بن أيب العيص بن أمية االموي أبو عتاب * قيل إنه قتل بأجنادين، والصحيح أنه تأخر إىل ما بعد االربعني 
عبد الرمحن أمري مكة نيابة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استعمله عليها عام الفتح، وله من العمر عشرون 

  .سنة، فحج بالناس عامئذ، واستنابه عليها أبو بكر بعده عليه السالم
  .نهماوكانت وفاته مبكة، قيل يوم تويف أبو بكر رضي اهللا ع

عكرمة بن أيب جهل عمرو بن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن * له حديث واحد رواه أهل السنن االربعة 



خمزوم أبو عثمان القرشي املخزومي، كان من سادات اجلاهلية كأبيه، مث أسلم عام الفتح بعد ما فر، مث رجع إىل 
  .احلق

  .هبم كما تقدمواستعمله الصديق على عمان حني ارتدوا فظفر 
  .إنه ال يعرف له ذنب بعدما أسلم: مث قدم الشام وكان أمريا على بعض الكراديس، ويقال

  .كالم ريب كالم ريب: وكان يقبل املصحف ويبكي ويقول
  .احتج هبذا االمام أمحد على جواز تقبيل املصحف ومشروعيته

  وقال
  .كان عكرمة حممود البالء يف االسالم: الشافعي
  .قتل بأجنادين :قال عروة
الفضل بن العباس بن عبد * بالريموك بعد ما وجد به بضع وسبعون ما بني ضربة وطعنة رضي اهللا عنه : وقال غريه

نعيم بن عبد اهللا بن النحام أحد بين * املطلب، قيل إنه تويف يف هذه السنة، والصحيح أنه تأخر إىل سنة مثاين عشرة 
: أ له هجرة إىل ما بعد احلديبية، وذلك النه كان فيه بر بأقاربه، فقالت له قريشعدي، أسلم قدميا قبل عمر ومل يتهي

  .أقم عندنا على أي دين شئت، فو اهللا ال يتعرضك أحد إال ذهبت أنفسنا دونك
بن أسد أبو االسود القرشي االسدي، ) ١(هبار بن االسود * استشهد يوم أجنادين وقيل يوم الريموك رضي اهللا عنه 

جل كان قد طعن راحلة زينب بنت النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم خرجت من مكة حىت أسقطت، مث أسلم هذا الر
املخزومي ابن أخي أم ) ٢(هبار بن سفيان ابن عبد االسود * بعد فحسن إسالمه، وقتل بأجنادين رضي اهللا عنه 

  .سلمة
هشام بن ) * ٣(يل قتل يوم مؤتة واهللا أعلم أسلم قدميا وهاجر إىل احلبشة واستشهد يوم أجنادين على الصحيح، وق

  .العاص بن وائل السهمي أخو عمرو بن العاص
وقد أسلم هشام قبل عمرو، وهاجر " إبنا العاص مؤمنان " روى الترمذي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .إىل احلبشة، فلما رجع منها احتبس مبكة
  مث هاجر بعد اخلندق، وقد أرسله

__________  
  .هبار بن االسود بن املطلب بن أسد: يف االصابة) ١(
  .عبد االسد: يف االصابة واالستيعاب) ٢(
واالشبه عندي أنه قتل بأجنادين الن ابن : قاله ابن سعد والزبري بن بكار وسيف بن عمر، وقال ابن عبد الرب) ٣(

  ).امش االصابةعلى ه ٦٠٩/  ٣االستيعاب (عقبة مل يذكره فيمن قتل يوم مؤته شهيدا 

  .الصديق إىل ملك الروم
  .وكان من الفرسان

أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه تقدم وله ترمجة مفردة * وقتل بأجنادين، وقيل بالريموك، واالول أصح واهللا أعلم 
  .وهللا احلمد

اد أهل سنة أربع عشرة من اهلجرة استهلت هذه السنة واخلليفة عمر بن اخلطاب حيث الناس وحيرضهم على جه
  العراق، وذلك ملا بلغه من قتل أيب عبيد يوم اجلسر، وانتظام مشل الفرس، واجتماع أمرهم على



يزجرد الذي أقاموه من بيت امللك، ونقض أهل الذمة بالعراق عهودهم، ونبذهم املواثيق اليت كانت عليهم، وآذوا 
  .املسلمني وأخرجوا العمال من بني أظهرهم

  .لك من اجليش أن يتربزوا من بني أظهرهم إىل أطراف البالدوقد كتب عمر إىل من هنا
  .قال ابن جرير رمحه اهللا

وركب عمر رضي اهللا عنه يف أول يوم من احملرم هذه السنة يف اجليوش من املدينة فنزل على ماء يقال له صرار، 
تصحب معه عثمان بن فعسكر به عازما على غزو العراق بنفسه واستخلف على املدينة علي بن أيب طالب، واس

  .عفان وسادات الصحابة
مث عقد جملسا الستشارة الصحابة فيما عزم عليه، ونودي أن الصالة جامعة، وقد أرسل إىل علي فقدم من املدينة، مث 

إين أخشى إن : فإنه قال له) ١(استشارهم فكلهم وافقوه على الذهاب إىل العراق، إال عبد الرمحن بن عوف 
) ٢(سلمون يف سائر أقطار االرض، وإين أرى أن تبعث رجال وترجع أنت إىل املدينة فارثا كسرت أن تضعف امل

  .عمر والناس عند ذلك واستصوبوا رأي ابن عوف
  .قد وجدته: ؟ فقال) ٣(فمن ترى أن نبعث إىل العراق : فقال عمر

  .قال ومن هو ؟ قال االسد يف براثنه سعد بن مالك الزهري
ال يغرنك من اهللا أن قيل ) ٤(يا سعد بن وهيب :  سعد فأمره على العراق وأوصاه فقالفاستجاد قوله وأرسل إىل

خال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه، فإن اهللا ال ميحو السيئ بالسيئ، ولكن ميحو السيئ باحلسن، وإن اهللا 
، اهللا رهبم وهم عباده، يتفاضلون ليس بينه وبني أحد نسب إال بطاعته، فالناس شريفهم ووضيعهم يف ذات اهللا سواء

بالعافية ويدركون ما عند اهللا بالطاعة، فانظر االمر الذي رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منذ بعث إىل أن 
  .فارقنا عليه فألزمه، فإنه االمر

  .هذه عظيت إياك، إن تركتها ورغبت عنها حبط عملك وكنت من اخلاسرين
نك ستقدم على أمر شديد، فالصرب الصرب على ما أصابك ونابك، جتمع لك خشية اهللا، إ: وملا أراد فراقه قال له

واعلم أن خشية اهللا جتتمع يف أمرين، يف طاعته واجتناب معصيته، وإمنا طاعة من أطاعه ببغض الدنيا وحب اآلخرة، 
  .وإمنا عصيان من عصاه حبب الدنيا وبغض اآلخرة

  منها السروللقلوب حقائق ينشئها اهللا إنشاء، 
__________  

  ).١٧٢/  ١(إال علي بن أيب طالب، : يف فتوح ابن االعثم) ١(
  .فقد أشار عليه بالبقاء يف املدينة وارسال سعد

  .فارفا، ولعلها فأرفأ مبعىن جنح كما يفهم من النهاية والقاموس: كذا باالصل، ويف نسخة) ٢(
  .فأشريوا علي برجل: فقال عمر) ٣(

  .كما يف الطربي
  .بين وهيب: بين وهب ويف الطربي: يف الفتوح) ٤(

ومنها العالنية، فأما العالنية فأن يكون حامده وذامه يف احلق سواء، وأما السر فيعرف بظهور احلكمة من قلبه على 
لسانه، ومبحبة الناس، ومن حمبة الناس فال تزهد يف التحبب فإن النبيني قد سألوا حمبتهم، وإن اهللا إذا أحب عبدا 

  .حببه، وإذا أبغض عبدا بغضه، فاعترب منزلتك عند اهللا مبنزلتك عند الناس



فسار سعد حنو العراق يف أربعة آالف ثالثة آالف من أهل اليمن، وألف من سائر الناس، وقيل يف ستة آالف : قالوا
)١.(  

منا ضرب لكم االمثال، إن اهللا إ: وقام عمر يف الناس خطيبا هنالك فقال) ٢(وشيعهم عمر من صرار إىل االعوص 
وصرف لكم القول لتحيي القلوب، فإن القلوب ميتة يف صدورها حىت حيييها اهللا، من علم شيئا فلينفع به، فإن 

  .للعدل إمارات وتباشري، فأما االمارات فاحلياء والسخاء واهلني واللني
  .وأما التباشري فالرمحة

، فباب العدل االعتبار، ومفتاحه الزهد، واالعتبار ذكر املوت وقد جعل اهللا لكل أمر بابا، ويسر لكل باب مفتاحا
  ).٣(واالستعداد بتقدمي االموال 

  .والزهد أخذ احلق من كل أحد قبله حق واالكتفاء مبا يكفيه من الكفاف، فإن مل يكفه الكفاف مل يغنه شئ
عنه فأهنوا شكاتكم إلينا، فمن مل يستطع  إين بينكم وبني اهللا، وليس بيين وبينه أحد، وإن اهللا قد ألزمين دفع الدعاء

  .فإىل من يبلغناها نأخذ له احلق غري متعتع
  .مث سار سعد إىل العراق، ورجع عمر مبن معه من املسلمني إىل املدينة

وملا انتهى سعد إىل هنر زرود، ومل يبق بينه وبني أن جيتمع باملثىن بن حارثة إال اليسري، وكل منهما مشتاق إىل 
انتقض جرح املثىن بني حارثة الذي كان جرحه يوم اجلسر فمات رمحه اهللا ورضي اهللا عنه، واستخلف على  صاحبه،

  .اجليش بشري بن اخلصاصية
  .وملا بلغ سعدا موته ترحم عليه وتزوج زوجته سلمى

ب إال حتت أمره، وملا وصل سعد إىل حملة اجليوش انتهت إليه رياستها وإمرهتا، ومل يبق بالعراق أمري من سادات العر
  .وأمده عمر بأمداد أخر حىت اجتمع معه يوم القادسية ثالثون ألفا، وقيل ستة وثالثون

  .واهللا الرمني ملوك العجم مبلوك العرب: وقال عمر
وكتب إىل سعد أن جيعل االمراء على القبائل، والعرفاء على كل عشرة عريفا على اجليوش، وأن يواعدهم إىل 

ك سعد، عرف العرفاء، وأمر على القبائل، ووىل على الطالئع، واملقدمات، واجملنبات والساقات، القادسية، ففعل ذل
  ).٤(والرجالة، والركبان، كما أمر أمري املؤمنني عمر 

، )٥(وجعل عمر على قضاء الناس عبد الرمحن بن ربيعة الباهلي ذا النون : قال سيف بإسناده عن مشاخيه قالوا
  قسمة الفئ، وجعل داعية الناس وقاصهم سلمانوجعل إليه االقباض و

__________  
  .يف سبعة آالف: يف فتوح ابن االغثم) ١(
  .واد يف ديار باهلة لبين حصن: موضع على أميال من املدينة، وقيل: االعوص) ٢(
  .االعمال: يف الطربي) ٣(
  .٨٨/  ٤راجع يف تفاصيل تدابري سعد العسكرية الطربي ) ٤(
  .ذا النور: يف الطربي) ٥(

  .الفارسي
  .وجعل الكاتب زياد بن أيب سفيان

وكان يف هذا اجليش كله من الصحابة ثلثمائة وبضعة عشر صحابيا، منهم بضعة وسبعون بدريا، وكان فيه : قالوا



  .سبعمائة من أبناء الصحابة رضي اهللا عنهم
فارس يف اجلاهلية، وأن يكون بني احلجر وبعث عمر كتابه إىل سعد يأمره باملبادرة إىل القادسية، والقادسية باب 

واملدر، وأن يأخذ الطرق واملسالك على فارس، وأن يبدروهم بالضرب والشدة، وال يهولنك كثرة عددهم 
وعددهم، فإهنم قوم خدعة مكرة، وإن أنتم صربمت وأحسنتم ونويتم االمانة رجوت أن تنصروا عليهم، مث مل جيتمع 

  .وا، وليست معهم قلوهبمهلم مشلهم أبدا إال أن جيتمع
وإن كانت االخرى فارجعوا إىل ما وراءكم حىت تصلوا إىل احلجر فإنكم عليه أجرأ، وإهنم عنه أجنب وبه أجهل، 

  .حىت يأيت اهللا بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة
قدر النية،  يأيت من اهللا على) ١(وأمره مبحاسبة نفسه وموعظة جيشه، وأمرهم بالنية احلسنة والصرب فإن النصر 

  واالجر على قدر احلسبة، وسلوا اهللا العافية، وأكثروا من قول ال حول وال قوة إال باهللا
العلي العظيم، واكتب إيل جبميع أحوالكم وتفاصيلها، وكيف تنزلون وأين يكون منكم عدوكم، واجعلين بكتبك 

وال تدل بشئ، واعلم أن اهللا قد توكل هلذا  إيل كأين أنظر إليكم، واجعلين من أمركم على اجللية، وخف اهللا وارجه
  .االمر مبا ال خلف له، فاحذر أن يصرفه عنك ويستبدل بكم غريكم

فكتب إليه سعد يصف له كيفية تلك املنازل واالراضي حبيث كأنه يشاهدها، وكتب إليه خيربه بأن الفرس قد 
 بعد ماض، وقضاؤه مسلم، إىل ما قدر لنا وعلينا، جردوا حلربه رستم وأمثاله، فهم يطلبوننا وحنن نطلبهم، وأمر اهللا

  .فنسأل اهللا خري القضاء وخري القدر يف عافية
قد جاءين كتابك وفهمته، فإذا لقيت عدوك ومنحك اهللا أدبارهم، فإنه قد ألقى يف روعي أنكم : وكتب إليه عمر

  .م املدائن فإنه خراهبا إن شاء اهللاستهزموهنم فال تشكن يف ذلك، فإذا هزمتهم فال تنزع عنهم حىت تقتحم عليه
  .وجعل عمر يدعو لسعد خاصة وله وللمسلمني عامة

وملا بلغ سعد العذيب اعترض للمسلمني جيش للفرس مع شريزاد بن اراذويه، فغنموا مما معه شيئا كثريا ووقع منهم 
حوا، وتفاءلوا، وأفرد سعد موقعا كبريا، فخمسها سعد وقسم أربعة أمخاسها يف الناس واستبشر الناس بذلك وفر
  .سرية تكون حياطة ملن معهم من احلرمي، على هذه السرية غالب بن عبد اهللا الليثي

غزوة القادسية مث سار سعد فنزل القادسية، وبث سراياه، وأقام هبا شهرا مل ير أحدا من الفرس، فكتب إىل عمر 
  .بذلك، والسرايا تأيت باملرية من كل مكان

  رس من أطراف بالدهم إىلفعجت رعايا الف
__________  

  .املعونة: يف الطربي) ١(

  .يزدجرد من الذين يلقون من املسلمني من النهب والسيب
  .إن مل تنجدونا وإال أعطينا ما بأيدينا وسلمنا إليهم احلصون: وقالوا

ستم من ذلك، واجتمع رأي الفرس على إرسال رستم إليهم، فبعث إليه يزدجرد فأمره على اجليش فاستعفي ر
  إن هذا ليس برأي يف احلرب، إن إرسال: وقال

  .اجليوش بعد اجليوش أشد على العرب من أن يكسروا جيشا كثيفا مرة واحدة
  .فأىب امللك إال ذلك، فتجهز رستم للخروج

رمين، مث بعث سعد كاشفا إىل احلرية وإىل صلوبا فأتاه اخلرب بأن امللك قد أمر على احلرب رستم بن الفرخزاذ اال



  .وأمده بالعساكر
ال يكربنك ما يأتيك عنهم، وال ما يأتونك به، واستعن باهللا وتوكل : فكتب سعد إىل عمر بذلك فكتب إليه عمر

عليه، وابعث إليه رجاال من أهل النظر والرأي واجللد يدعونه، فإن اهللا جاعل دعاءهم توهينا هلم وفلجا عليهم، 
  .واكتب إيل يف كل يوم

إن رستم قد عسكر بساباط وجر اخليول : رستم جبيوشه وعسكر بساباط كتب سعد إىل عمر يقول وملا اقترب
والفيول وزحف علينا هبا، وليس شئ أهم عندي، وال أكثر ذكرا مين ملا أحببت أن أكون عليه من االستعانة 

  .والتوكل
رمزان، وعلى امليسرة مهران بن هبرام وعبأ رستم فجعل على املقدمة وهي أربعون ألفا اجلالنوس، وعلى امليمنة اهل

  .يف عشرين ألفا، فاجليش كله مثانون ألفا فيما ذكره سيف وغريه) ١(وذلك ستون ألفا، وعلى الساقة البندران 
كان رستم يف مائة ألف وعشرين ألفا، يتبعها مثانون ألفا، وكان معه ثالثة وثالثون فيال منها فيل أبيض : ويف رواية

  .و أعظمها وأقدمها، وكانت الفيلة تألفهكان لسابور، فه
، وحنظلة بن الربيع التميمي، )٢(مث بعث سعد مجاعة من السادات منهم النعمان بن مقرن، وفرات بن حبان 

، يدعون رستم إىل اهللا عز )٣(وعطارد بن حاجب، واالشعث بن قيس، واملغرية بن شعبة، وعمرو بن معدي كرب 
  .وجل

جئنا ملوعود اهللا إيانا، أخذ بالدكم وسيب نسائكم وأبنائكم وأخذ أموالكم، : كم ؟ فقالواما أقدم: فقال هلم رستم
فنحن على يقني من ذلك، وقد رأى رستم يف منامه كأن ملكا نزل من السماء فختم على سالح الفرس كله ودفعه 

  .إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل عمر
وذكر سيف بن عمر أن رستم طاول سعدا يف اللقاء حىت كان بني خروجه من املدائن وملتقاه سعدا بالقادسية أربعة 

أشهر كل ذلك لعله يضجر سعدا ومن معه لريجعوا، ولوال أن امللك استعجله ما التقاه، ملا يعلم من غلبة املسلمني 
  هلم ونصرهم عليهم، ملا رأى يف منامه، وملا

__________  
  .البريزان: يف الطربي) ١(
  .يف الطربي والفتوح البن االعثم حيان العجلي) ٢(
بسر بن أيب رهم ومجلة بن جوية الكناين وعدي بن سهيل واملغرية بن زرارة بن النباش بن حبيب : زاد الطربي) ٣(

  .واحلارث بن حسان وعاصم بن عمرو واملعىن بن حارثة
د يكرب الزبيدي وطليحة بن خويلد االسدي وجرير بن عبد اهللا البجلي واملغرية عمرو بن مع: أما ابن االعثم فذكر

بن شعبة الثقفي وعاصم بن عمرو التميمي وشرحبيل بن السمط الكندي واملنذر بن حسان الضيب وفرات بن حيان 
  .العجلي وابراهيم بن حارثة الشيباين

   ٤٥٦/  ٢وانظر الكامل  ١٩٦/  ١

  .وملا عنده من علم النجوم الذي يعتقد صحته يف نفسه ملا له من املمارسة هلذا الفن يتومسه، وملا مسع منهم،
وملا دنا جيش رستم من سعد أحب سعد أن يطلع على أخبارهم على اجللية، فبعث رجال سرية لتأتيه برجل من 

  .الفرس وكان يف السرية طليحة االسدي الذي كان ادعى النبوة مث تاب
  .ابه حىت رجعواوتقدم احلارث مع أصح



فلما بعث سعد السرية اخترق طليحة اجليوش والصفوف، وختطى االلوف، وقتل مجاعة من االبطال حىت أسر 
أحدهم وجاء به ال ميلك من نفسه شيئا، فسأله سعد عن القوم فجعل يصف شجاعة طليحة، فقال دعنا من هذا 

  .عها مثلهاهو يف مائة ألف وعشرين ألفا، ويتب: وأخربنا عن رستم، فقال
  .وأسلم الرجل من فوره رمحه اهللا

  .وملا تواجه اجليشان بعث رستم إىل سعد أن يبعث إليه برجل عاقل عامل مبا أسأله عنه: قال سيف عن شيوخه
  .فبعث إليه املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه

فارجعوا إىل بالدكم وال  إنكم جرياننا وكنا حنسن إليكم ونكف االذى عنكم،: فلما قدم عليه جعل رستم يقول له
  .مننع جتارتكم من الدخول إىل بالدنا

إين قد سلطت هذه : إنا ليس طلبنا الدنيا، وإمنا مهنا وطلبنا اآلخرة، وقد بعث اهللا إلينا رسوال قال له: فقال له املغرية
، وهو دين احلق، ال يرغب الطائفة على من مل يدن بديين فأنا منتقم هبم منهم، وأجعل هلم الغلبة ما داموا مقرين به

  .عنه أحد إال ذل، وال يعتصم به إال عز
فما هو ؟ فقال أما عموده الذي ال يصلح شئ منه إال به فشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول : فقال له رستم

من عبادة العباد إىل وأي شئ أيضا ؟ قال وإخراج العباد ! اهللا، واالقرار مبا جاء من عند اهللا، فقال ما أحسن هذا ؟ 
  .عبادة اهللا

  وحسن أيضا: قال
  .، فهم أخوة الب وأم، قال وحسن أيضا)١] (وحواء [ والناس بنو آدم : وأي شئ أيضا ؟ قال

إي واهللا مث ال نقرب بالدكم إال يف جتارة أو : أرأيت إن دخلنا يف دينكم أترجعون عن بالدنا ؟ قال: مث قال رستم
  .حاجة
  .وحسن أيضا: قال
وملا خرج املغرية من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه يف االسالم فأنفوا ذلك وأبوا أن يدخلوا فيه قبحهم اهللا : قال

  .وأخزاهم وقد فعل
مث بعث إليه سعد رسوال آخر بطلبه وهو ربعي بن عامر، فدخل عليه وقد زينوا جملسه بالنمارق املذهبة : قالوا

آللئ الثمينة، والزينة العظيمة، وعليه تاجه وغري ذلك من االمتعة الثمينة، وقد والزرايب احلرير، وأظهر اليواقيت وال
  .جلس على سرير من ذهب

ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصرية، ومل يزل راكبها حىت داس هبا على طرف البساط، مث نزل 
  .وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سالحه ودرعه وبيضته على رأسه

  .ضع سالحك: فقالوا له
  .إين مل آتكم، وإمنا جئتكم حني دعومتوين فإن تركتموين هكذا وإال رجعت: فقال

ما جاء بكم ؟ فقال اهللا ابتعثنا : إئذنوا له، فأقبل يتوكأ على رحمه فوق النمارق فخرق عامتها، فقالوا له: فقال رستم
  الدنيا إىل لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل عبادة اهللا، ومن ضيق

__________  
  .من الطربي) ١(



سعتها، ومن جور االديان إىل عدل االسالم، فأرسلنا بدينه إىل خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا 
  .عنه، ومن أىب قاتلناه أبدا حىت نفضي إىل موعود اهللا

  .الظفر ملن بقياجلنة ملن مات على قتال من أىب، و: وما موعود اهللا ؟ قال: قالوا
كم أحب إليكم ! قد مسعت مقالتكم فهل لكم أن تؤخروا هذا االمر حىت ننظر فيه وتنظروا ؟ قال نعم : فقال رستم

  .ال، بل حىت نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا: ؟ يوما أو يومني ؟ قال
من ثالث، فانظر يف أمرك  ما سن لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نؤخر االعداء عند اللقاء أكثر: فقال

ولكن املسلمون كاجلسد الواحد جيري : ال! أسيدهم أنت ؟ قال : وأمرهم واختر واحدة من ثالث بعد االجل، فقال
  .أدناهم على أعالهم

  هل رأيتم قط أعز وأرجح من كالم هذا الرجل ؟: فاجتمع رستم برؤوساء قومه فقال
ويلكم ال تنظروا إىل : تدع دينك إىل هذا الكلب، أما ترى إىل ثيابه ؟ فقالفقالوا معاذ اهللا أن متيل إىل شئ من هذا و

  .الثياب، وانظروا إىل الرأي والكالم والسرية
  .إن العرب يستخفون بالثياب واملأكل، ويصونون االحساب

  .مث بعثوا يطلبون يف اليوم الثاين رجال فبعث إليهم حذيفة بن حمصن فتكلم حنو ما قال ربعي
  .وم الثالث املغرية بن شعبة فتكلم بكالم حسن طويلويف الي

  .إمنا مثلكم يف دخولكم أرضنا كمثل الذباب رأى العسل: قال فيه رستم للمغرية
فقال من يوصلين إليه وله درمهان ؟ فلما سقط عليه غرق فيه، فجعل يطلب اخلالص فال جيده، وجعل يقول من 

ب ضعيف دخل جحرا يف كرم فلما رآه صاحب الكرم ضعيفا رمحه خيلصين وله أربعة دراهم ؟ ومثلكم كمثل ثعل
فتركه، فلما مسن أفسد شيئا كثريا فجاء جبيشه، واستعان عليه بغلمانه فذهب ليخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حىت 

  .قتله، فهكذا خترجون من بالدنا
  .مث استشاط غضبا وأقسم بالشمس القتلنكم غدا

  .ستعلم: فقال املغرية
  .قد أمرت لكم بكسوة: رستم للمغريةمث قال 

  ).١(والمريكم بألف دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا 
أبعد أن أوهنا ملككم وضعفنا عزكم، ولنا مدة حنو بالدكم ونأخذ اجلزية منكم عن يد وأنتم صاغرون : فقال املغرية

  .فلما قال ذلك استشاط غضبا! وستصريون لنا عبيدا على رغمكم ؟ 
جرير حدثين حممد بن عبد اهللا بن صفوان الثقفي ثنا أمية بن خالد ثنا أبو عوانة عن حصني بن عبد وقال ابن 
  .الرمحن

ال أدري لعلنا ال نزيد على سبعة آالف أو مثانية : جاء سعد حىت نزل القادسية ومعه الناس قال: قال قال أبو وائل
  .ال يد لكم وال قوة وال سالح، ما جاء بكم ؟ ارجعواآالف بني ذلك، واملشركون ثالثون ألفا وحنو ذلك، فقالوا 

  .قلنا ما حنن براجعني، فكانوا يضحكون من نبلنا ويقولون دوك دوك وشبهونا باملغازل: قال
  .ابعثوا إلينا رجال من عقالئكم يبني لنا ما جاء بكم: فلما أبينا عليهم أن نرجع قالوا

إن هذا مل يزدين رفعة ومل : مع رستم على السرير فنخروا وصاحوا، فقال فعرب إليهم فقعد: فقال املغرية بن شعبة، أنا
  .ينقص صاحبكم



  فقال
__________  

  فأنا آمر المريكم بكسوة وبغل وألف درهم وآمر لكل رجل منكم بوقر متر وبثوبني وتنصرفون عنا : يف الطربي) ١(

عث اهللا إلينا نبيا فهدانا اهللا به ورزقنا على يديه، إنا كنا قوما يف شر وضاللة، فب: صدق، ما جاء بكم ؟ فقال: رستم
ال صرب لنا عنها، أنزلونا هذه االرض : فكان فيما رزقنا حبة تنبت يف هذا البلد، فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا

  .حىت نأكل من هذه احلبة
  .إذا نقتلكم: فقال رستم

  .لنار وأديتم اجلزيةقال إن قتلتمونا دخلنا اجلنة، وإن قتلناكم دخلتم ا
  .ال صلح بيننا وبينكم: فلما قال وأديتم اجلزية خنروا وصاحوا وقالوا: قال

بل نعرب إليكم، فاستأخر املسلمون حىت عربوا فحملوا عليهم : تعربون إلينا أو نعرب إليكم ؟ فقال رستم: فقال املغرية
  ).١(فهزموهم 

ولقد كتبنا يف الزبور من : * (ه خطب الناس وتلى قوله تعاىلوذكر سيف أن سعدا كان به عرق النسا يومئذ، وأن
، وصلى بالناس الظهر مث كرب أربعا ومحلوا بعد ] ١٠٥: االنبياء) * [ بعد الذكر أن االرض يرثها عبادي الصاحلون

  .ال حول وال قوة إال باهللا، يف طردهم إياهم، وقتلهم هلم: أن أمرهم أن يقولوا
  .حصرهم لبعضهم يف بعض االماكن حىت أكلوا الكالب والسنانريوقعودهم هلم كل مرصد، و

  .ومارد شاردهم حىت وصل إىل هناوند، وجلأ أكثرهم إىل املدائن، وحلقهم املسلمون إىل أبواهبا
وكان سعد قد بعث طائفة من أصحابه إىل كسرى يدعونه إىل اهللا قبل الوقعة فاستأذنوا على كسرى فأذن هلم، 

نظرون إىل أشكاهلم وأرديتهم على عواتقهم وسياطهم بأيديهم، والنعال يف أرجلهم، وخيوهلم وخرج أهل البلد ي
  .الضعيفة، وخبطها االرض بأرجلها

  .وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب كيف مثل هؤالء يقهرون جيوشهم مع كثرة عددها وعددها
متكربا قليل االدب، مث جعل يسأهلم عن  وملا استأذنوا على امللك يزدجرد أذن هلم وأجلسهم بني يديه، وكان

مالبسهم هذه ما امسها ؟ عن االردية، والنعال، والسياط مث كلما قالوا له شيئا من ذلك تفاءل فرد اهللا فأله على 
  .رأسه

: رنما الذي أقدمكم هذه البالد ؟ أظننتم أنا ملا تشاغلنا بأنفسنا اجترأمت علينا ؟ فقال له النعمان بن مق: مث قال هلم
إن اهللا رمحنا فأرسل إلينا رسوال يدلنا على اخلري ويأمرنا به، ويعرفنا الشر وينهانا عنه، ووعدنا على إجابته خري الدنيا 

  .واآلخرة
فلم يدع إىل ذلك قبيلة إال صاروا فرقتني فرقة تقاربه وفرقة تباعده، وال يدخل معه يف دينه إال اخلواص، فمكث 

  إىل من خالفه من العرب ويبدأ هبم، ففعل) ٢(مث أمر أن ينهد  كذلك ما شاء اهللا أن ميكث،
  .عليه فاغتبط، وطائع إياه فازداد) ٣(فدخلوا معه مجيعا على وجهني مكروه 

فعرفنا مجيعا فضل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق، وأمرنا أن نبدأ مبن يلينا من االمم فندعوهم 
م إىل ديننا وهو دين االسالم حسن احلسن وقبح القبيح كله، فإن أبيتم فأمر من الشر إىل االنصاف، فنحن ندعوك

  .فإن أبيتم فاملناجزة) ٤(هو أهون من آخر شر منه اجلزاء 
  وإن أجبتم إىل ديننا خلقنا



__________  
  .٩٣ - ٩٢/  ٤: تاريخ الطربي) ١(
  .ينبذ: يف الطربي) ٢(
  .مكره: يف الطربي والكامل) ٣(
  .ا باالصل والطربي، ويف الكامل اجلزية وهو الصوابكذ) ٤(

فيكم كتاب اهللا وأقمناكم عليه على أن حتكموا بأحكامه ونرجع عنكم، وشآنكم وبالدكم، وأن أتيتمونا باجلزي 
  .قبلنا ومنعناكم وإال قاتلناكم) ٤(

أسوأ ذات بني منكم، قد كنا إين ال أعلم يف االرض أمة كانت أشقى وال أقل عددا وال : قال فتكلم يزدجرد فقال
  .نوكل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم، ال تغزوكم فارس وال تطمعون أن تقوموا هلم

فإن كان عددكم كثر فال يغرنكم منا، وإن كان اجلهد دعاكم فرضنا لكم قوتا إىل خصبكم وأكرمنا وجوهكم 
  .وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم

أيها امللك إن هؤالء رؤس العرب ووجوههم، وهم أشراف : فقال) ١(ن شعبة فأسكت القوم فقام املغرية ب
يستحيون من االشراف، وإمنا يكرم االشراف االشراف، ويعظم حقوق االشراف االشراف، وليس كل ما أرسلوا 

نا له مجعوه لك، وال كل ما تكلمت به أجابوك عليه، وقد أحسنوا وال حيسن مبثلهم إال ذلك، فجاوبين فأكون أ
  .الذي أبلغك ويشهدون على ذلك

إنك قد وصفتنا صفة مل تكن هبا عاملا، فأما ما ذكرت من سوء احلال فما كان أسوأ حاال منا، وأما جوعنا فلم يكن 
يشبه اجلوع، كنا نأكل اخلنافس واجلعالن والعقارب واحليات، ونرى ذلك طعامنا، وأما املنازل فإمنا هي ظهر 

  .غزلنا من أوبار االبل وأشعار الغنم االرض، وال نلبس إال ما
  بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته) ٢(ديننا أن يقتل بعضنا بعضا، وأن يبغي 

وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه، وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك فبعث اهللا إلينا رجال معروفا 
نا، وحسبه خري أحسابنا، وبيته خري بيوتنا، وقبيلته خري قبائلنا، نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده، فأرضه خري أرض

  .وهو نفسه كان خرينا يف احلال اليت كان فيها أصدقنا وأحلمنا، فدعانا إىل أمر فلم جيبه أحد
أول ترب كان له اخلليفة من بعده، فقال وقلنا، وصدق وكذبنا، وزاد ونقصنا، فلم يقل شيئا إال كان، فقذف اهللا 

  .وبنا التصديق له واتباعه، فصار فيما بيننا وبني رب العاملنييف قل
أنا اهللا وحدي ال شريك يل كنت إذ مل : فما قال لنا فهو قول اهللا، وما أمرنا فهو أمر اهللا، فقال لنا إن ربكم يقول

كم يكن شئ وكل شئ هالك إال وجهي، وأنا خلقت كل شئ وإيل يصري كل شئ، وإن رمحيت أدركتكم فبعثت إلي
  .هذا الرجل الدلكم على السبيل اليت أجنيكم هبا بعد املوت من عذايب، والحلكم داري دار السالم

فنشهد عليه أنه جاء باحلق من عند احلق، وقال من تابعكم على هذا فله مالكم وعليه ما عليكم، ومن أيب فاعرضوا 
فأنا احلكم بينكم، فمن قتل منكم أدخلته جنيت، ومن عليه اجلزية مث امنعوه مما متنعون منه أنفسكم، ومن أىب فقاتلوه 

  .بقي منكم أعقبته النصر على من ناوأه
  .أو تسلم فتنجي نفسك: فاختر إن شئت اجلزية وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف،

  .ما استقبلت إال من كلمين، ولو كلمين غريك مل أستقبلك به: أتستقبلين مبثل هذا ؟ فقال: فقال يزدجرد
  . أن الرسل ال تقتل لقتلتكم، ال شئ لكم عنديلوال: فقال



  وقال إئتوين بوقر من تراب فامحلوه على أشراف هؤالء مث سوقوه
__________  

  .املغرية بن زرار بن النباش، وكان أحد الوفد الذين أرسلهم سعد إىل يزدجرد: يف الطربي والكامل) ١(
  .يغري: يف الطربي) ٢(

  .حىت خيرج من أبيات املدائن
يف خندق القادسية وينكل به وبكم من ) ١(رجعوا إىل صاحبكم فأعلموه أين مرسل إليه رستم حىت يدفنه وجنده إ

  .بعد، مث أورده بالدكم حىت أشغلكم يف أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور
الء من أشرفكم ؟ فسكت القوم فقال عاصم بن عمرو وافتات ليأخذ التراب أنا أشرفهم، أنا سيد هؤ: مث قال

  .نعم: أكذلك ؟ قالوا: فحملنيه، فقال
  فحمله على

عنقه فخرج به من االيوان والدار حىت أتى راحلته فحمله عليها مث اجنذب يف السري ليأتوا به سعدا وسبقهم عاصم 
 فمر بباب قديس فطواه وقال بشروا االمري بالظفر، ظفرنا إن شاء اهللا تعاىل، مث مضى حىت جعل التراب يف احلجر مث

  .رجع فدخل على سعد فأخربه اخلرب
  .أبشروا فقد واهللا أعطانا اهللا أقاليد ملكهم، وتفاءلوا بذلك أخذ بالدهم: فقال

  .مث مل يزل أمر الصحابة يزداد يف كل يوم علوا وشرفا ورفعة، وينحط أمر الفرس سفال وذال ووهنا
كر له عقلهم وفصاحتهم وحدة جواهبم، وأهنم وملا رجع رستم إىل امللك يسأله عن حال من رأى من املسلمني ؟ فذ

  .يرومون أمرا يوشك أن يدركوه
وذكر ما أمر به أشرفهم من محل التراب وأنه استحمق أشرفهم يف محله التراب على رأسه، ولو شاء اتقى بغريه وأنا 

  .ال أشعر
ولكن واهللا ذهبوا مبفاتيح أرضنا إنه ليس أمحق، وليس هو بأشرفهم، إمنا أراد أن يفتدي قومه بنفسه : فقال له رستم

إن أدرك التراب فرده تداركنا أمرنا، وإن ذهبوا به إىل أمريهم : وكان رستم منجما، مث أرسل رجال وراءهم وقال
فساق وراءهم فلم يدركهم بل سبقوه إىل سعد بالتراب وساء ذلك فارس وغضبوا من : غلبونا على أرضنا قال

  .مللكذلك أشد الغضب واستهجنوا رأي ا
فصل كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة مل يكن بالعراق أعجب منها، وذلك أنه ملا تواجه الصفان كان سعد رضي 
اهللا عنه قد أصابه عرق النسا، ودمامل يف جسده، فهو ال يستطيع الركوب، وإمنا هو يف قصر متكئ على صدره 

رب إىل خالد بن عرفطة، وجعل على امليمنة جرير فوق وسادة وهو ينظر إىل اجليش ويدبر أمره، وقد جعل أمر احل
، وكان قيس واملغرية بن شعبة قد قدما على سعد )٣(، وعلى امليسرة قيس ابن مكشوح )٢(بن عبد اهللا البجلي 

  .مددا من عند أيب عبيدة من الشام بعد ما شهدا وقعة الريموك
  الثمانية آالف، وأن رستما كانوزعم ابن إسحاق أن املسلمني كانوا ما بني السبعة آالف إىل 

__________  
  .حىت يدفنكم ويدفنه: حىت يدفيكم ويدفيه، ويف الكامل: يف الطربي) ١(
  .عمرو بن معديكرب وجرير بن عبد اهللا: يف فتوح ابن االعثم) ٢(
فرغ ويقال ان قيس بن مكشوح مل حيضر القتال بالقادسية ولكنه قدمها وقد : ٣١٧/  ٢يف فتوح البلدان ) ٣(



  .املسلمون من القتال
  .ابراهيم بن حارثة الشيباين: كان على ميسرته: وقال ابن االعثم

  .١٢٦/  ٤وعلي بن جحش العجلي ويف الطربي انه قدم مع هاشم بن عتبة يوم عماس، أي ثالث أيام القادسية 

ولقد كتبنا يف الزبور * ( يف ستني ألفا، فصلى سعد بالناس الظهر مث خطب الناس فوعظهم وحثهم وتال قوله تعاىل
وقرأ القراء آيات اجلهاد وسوره، مث كرب ]  ١٠٥: االنبياء) * [ من بعد الذكر أن االرض يرثها عبادي الصاحلون

سعد أربعا مث محلوا بعد الرابعة فاقتتلوا حىت كان الليل فتحاجزوا، وقد قتل من الفريقني بشر كثري، مث أصبحوا إىل 
م ذلك وعامة ليلتهم، مث أصبحوا كما أمسوا على مواقفهم، فاقتتلوا حىت أمسوا مث اقتتلوا يف مواقفهم فاقتتلوا يومه

، فلما أصبح اليوم الرابع اقتتلوا قتاال شديدا وقد )١(اليوم الثالث كذلك وأمست هذه الليلة تسمى ليلة اهلرير 
ليغا، وقد أباد الصحابة الفيلة ومن عليها، وقلعوا قاسوا من الفيلة بالنسبة إىل اخليول العربية بسبب نفرهتا منها أمرا ب

عيوهنا، وأبلى مجاعة من الشجعان يف هذه االيام مثل طليحة االسدي، وعمرو بن معدي كرب، والقعقاع بن عمرو، 
  .وجرير بن عبد اهللا البجلي، وضرار بن اخلطاب، وخالد بن عرفطة، وأشكاهلم وأضراهبم

من احملرم سنة أربع عشرة كما ) ٢(وم ويسمى يوم القادسية، وكان يوم االثنني فلما كان وقت الزوال من هذا الي
قاله سيف بن عمر التميمي، هبت ريح شديدة فرفعت خيام الفرس عن أماكنها وألقت سرير رستم الذي هو 

القادسية، مقدم الطالئع ) ٤(وقتلوا اجلالينوس ) ٣(منصوب له، فبادر فركب بغلته وهرب فأدركه املسلمون فقتلوه 
واهنزمت الفرس وهللا احلمد واملنة عن بكرة أبيهم، وحلقهم املسلمون يف أقفائهم فقتل يومئذ املسلسلون بكماهلم 

  .وكانوا ثالثني ألفا، وقتل يف املعركة عشرة آالف، وقتلوا قبل ذلك قريبا من ذلك
  .رمحهم اهللا )٥(وقتل من املسلمني يف هذا اليوم وما قبله من االيام ألفان ومخسمائة 

وساق املسلمون خلف املنهزمني حىت دخلوا وراءهم مدينة امللك وهي املدائن اليت فيها االيوان الكسروي، وقد أذن 
  .ملن ذكرنا عليه، فكان منهم إليه ما قدمنا

  وقد غنم املسلمون من وقعة القادسية هذه من االموال
  صرف االسالب ومخست وبعث والسالح ماال حيد وال يوصف كثرة، فحصلت الغنائم بعد

__________  
االول يوم أرماث وليلة أرماث تدعى اهلدأة، واليوم الثاين يوم أغواث وليلة أغواث تدعى : وأيام القادسية أربعة) ١(

  .السواد، واليوم الثالث يوم عماس، وليلة اليوم الرابع تدعى ليلة اهلرير، واليوم الرابع يوم القادسية
  .٤٧٩/  ٢ومسيت ليلة اهلرير بذلك لتركهم الكالم إمنا كانوا يهرون هريرا :  التاريخقال ابن االثري يف

  .كان يوم القادسية يف آخر سنة ست عشرة: يف فتوح البلدان يوم االحد، وقال) ٢(
  .سنة أربع عشرة: ويف الطربي وابن االثري يف الكامل

  .هالل بن علقمة العقيلي: عثمقتله هالل بن علفة، ويف الكامل وابن اال: يف الطربي) ٣(
  .قتل رستم ومل يعلم من قاتله: ويف فتوح البلدان
  .قيل قتله زهري بن عبد مشس البجلي: وقال الواقدي

  .هالل بن علفة التيمي: وقيل قتله عوام بن عبد مشس وقيل
  ).٣١٧/  ٢فتوح البلدان (
لة اهلرير ويوم القادسية من املسلمني ستة آالف أصيب قبل ليلة اهلرير ألفان ومخسمائة وقتل لي: يف الطربي) ٤(



  .دفنوا يف اخلندق حبيال مشرق
  .قتله زهرة بن احلوية التميمي: يف الكامل البن االثري) ٥(

  .باخلمس والبشارة إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
كبان، وخيرج من املدينة إىل ناحية العراق وقد كان عمر رضي اهللا عنه يستخرب عن أمر القادسية كل من لقيه من الر

فتح : يستنشق اخلرب، فبينما هو ذات يوم من االيام إذا هو براكب يلوح من بعد، فاستقبله عمر فاستخربه، فقال له
اهللا على املسلمني بالقادسية وغنموا غنائم كثرية وجعل حيدثه وهو ال يعرف عمر وعمر ما ؟ حتت راحلته، فلما 

يرمحك اهللا يا أمري املؤمنني هال أعلمتين : ملدينة جعل الناس حييون عمر باالمارة فعرف الرجل عمر فقالاقتربا من ا
  .أنك اخلليفة ؟ فقال ال حرج عليك يا أخي

وقد تقدم أن سعدا رضي اهللا عنه كان به قروح وعرق النسا، فمنعه من شهود القتال لكنه جالس يف رأس القصر 
كان مع ذلك ال يغلق عليه باب القصر لشجاعته، ولو فر الناس الخذته الفرس قبضا ينظر يف مصاحل اجليش، و

  باليد، ال ميتنع منهم، وعنده امرأته سلمى بنت
وامثنياه وال مثىن يل : اليت كانت قبله عند املثىن بن حارثة، فلما فر بعض اخليل يومئذ فزعت وقالت) ١(حفص 
  .اليوم

وهذا  -أغرية وجبنا يعين أهنا تعريه جبلوسه يف القصر يوم احلرب  -الت فغضب سعد من ذلك ولطم وجهها، فق
عناد منها فإهنا أعلم الناس بعذره وما هو فيه من املرض املانع من ذلك، وكان عنده يف القصر رجل مسجون على 

ى اخليول الشراب كان قد حد فيه مرات متعددة، يقال سبع مرات، فأمر به سعد فقيد وأودع يف القصر فلما رأ
وأترك مشدودا ) * ٢(كفى حزنا أن تدحم اخليل بالفىت : جتول حول محى القصر وكان من الشجعان االبطال قال

وقد * مصاريع من دوين تصم املناديا وقد كنت ذا مال كثري وإخوة * علي وثاقيا إذا قمت غناين احلديد وغلقت 
سعد أن تطلقه وتعريه فرس سعد، وحلف هلا أنه يرجع آخر ال أخاليا مث سأل من زبراء أم ولد ) ٣(تركوين مفردا 

النهار فيضع رجله يف القيد فأطلقته، وركب فرس سعد وخرج فقاتل قتاال شديدا، وجعل سعد ينظر إىل فرسه 
فيعرفها وينكرها ويشبهه بأيب حمجن ولكن يشك لظنه أنه يف القصر موثق، فلما كان آخر النهار رجع فوضع رجله 

ما هذا ؟ فذكروا له قصة أيب حمجن فرضي عنه وأطلقه رضي اهللا : نزل سعد فوجد فرسه يعرق فقاليف قيدها و
  .عنهما

  :وقد قال رجل من املسلمني يف سعد رضي اهللا عنه
__________  

  .حفصة: خصفة ويف ابن االعثم واالصابة: يف الطربي) ١(
  .كفى حزنا أن ترتدي اخليل بالقنا: يف االصابة) ٢(

  .أن تردي: أن تلتقي، ويف الكامل والطربي: تيعابويف االس
  .أن تدعس: ويف فتوح البلدان

  .واحدا: يف الطربي والكامل) ٣(
  لئن فرجت أن ال أزور احلوانيا * وهللا عهد ال أخيس بعهده : وبعده فيهما



  وسعد بباب القادسية معصم* حىت أنزل اهللا نصره ) ١(نقاتل 
ونسوة سعد ليس فيهن أمي فيقال إن سعدا نزل إىل الناس فاعتذر إليهم مما فيه من  *وقد آمت نساء كثرية ) ٢(فأبنا 

  .القروح يف فخذيه وإليتيه، فعذره الناس
الذي قال رياء ومسعة وكذبا فاقطع : اللهم إن كان كاذبا، أو قال: ويذكر أنه دعا على قائل هذين البيتني وقال

  .لسانه ويده
، فوقع يف لسانه فبطل شقه فلم يتكلم حىت مات رواه سيف عن عبد امللك بن فجاءه سهم وهو واقف بني الصفني
  .عمري عن قبيصة بن جابر فذكره

* أنا جرير وكنييت أبو عمرو : قال جرير بن عبد اهللا البجلي: وقال سيف عن املقدام بن شريح احلارثي عن أبيه قال
يوم احلساب ) ٣(أؤمل أجرها * أرجو جبيلة غري أين  وما: قد فتح اهللا وسعد يف القصر فأشرف سعد من قصره وقال

كأن زهاءها إبل ) * ٤(وقد وقع الفوارس يف الضراب وقد دلفت بعرصتهم خيول * وقد لقيت خيوهلم خيوال 
مجوعكم مثل ) ٥(تسيل * ومحال للجوا يف الركاب ولوال ذاك ألفيتم رعاعا * اجلراب فلوال مجع قعقاع بن عمرو 

وكان ممن شهد  -حممد بن إسحق عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم البجلي الذباب وقد روى 
  .كان معنا رجل من ثقيف فلحق بالفرس مرتدا، فأخربهم أن بأس الناس يف اجلانب الذي فيه جبيلة: قال -القادسية 

جل خيولنا حسك احلديد، ، وجعلوا يلقون حتت أر)٦(فوجهوا إلينا ستة عشر فيال : وكنا ربع الناس، قال: قال
  .ويرشقوننا بالنشاب، فلكأنه املطر، وقربوا خيوهلم بعضها إىل بعض لئال ينفروا

  .يا معشر املهاجرين، كونوا أسودا فإمنا الفارسي تيس: وكان عمرو بن معد يكرب الزبيدي مير بنا فيقول: قال
ثور اتق ذاك الفارس فإنه ال تسقط له نشابة، فوجه وكان فيهم أسوار ال تكاد تسقط له نشابة، فقلنا له يا أبا : قال

  إليه الفارس ورماه بنشابة فأصاب ترسه
__________  

  .وقاتلت: يف فتوح البلدان) ١(
  .فرحنا، ومنهن أمي مكان فيهن أمي: يف فتوح البلدان) ٢(
  .أجرهم: يف الطربي) ٣(
  .فيول: يف الطربي) ٤(
  .تشل: يف الطربي) ٥(

  .ثالث عشر فيال: يف رواية سيف) ٦(وضرب مثل تشقيق االهاب * وعكم بطعن هم منعوا مج: وقبله
  ).١١٧/  ٤الطربي (

  .ومحل عليه عمرو فاعتنقه فذحبه فاستلبه سوارين من ذهب، ومنطقة من ذهب، ويلمقا من ديباج
الل ابن علقمة وكان املسلمون ستة آالف أو سبعة آالف، فقتل اهللا رستما وكان الذي قتله رجل يقال له ه: قال

، رماه رستم بنشابة فأصاب قدمه ومحل عليه هالل فقتله واحتز رأسه وولت الفرس فاتبعهم املسلمون )١(التميمي 
يقتلوهنم فأدركوهم يف مكان قد نزلوا فيه واطمأنوا، فبينما هم سكارى قد شربوا ولعبوا إذ هجم عليهم املسلمون 

  .الينوس، قتله زهرة بن حوية التميميفقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وقتل هنالك اجل
مث ساروا خلفهم فكلما تواجه الفريقان نصر اهللا حزب الرمحن، وخذل حزب الشيطان وعبدة النريان، واحتاز 

املسلمون من االموال ما يعجز عن حصره ميزان وقبان، حىت أن منهم من يقول من يقايض بيضاء بصفراء لكثرة ما 



  .غنموا من الفرسان
الوا يتبعوهنم حىت جازوا الفرات وراءهم وفتحوا املدائن وجلوالء على ما سيأيت تفصيله يف موضعه إن شاء اهللا ومل يز

  .تعاىل وبه الثقة
شهدنا القادسية مع : وقال سيف بن عمر عن سليمان بن بشري عن أم كثري امرأة مهام بن احلارث النخعي قالت

الناس، شددنا علينا ثيابنا وأخذنا اهلراوي مث أتينا القتلى، فمن كان من سعد مع أزواجنا، فلما أتانا أن قد فرغ من 
لئال  -تعين استالهبم  -املسلمني سقيناه ورفعناه، ومن كان من املشركني أجهزنا عليه، ومعنا الصبيان فنوليهم ذلك 

  .يكشفن عن عورات الرجال
  .بالفتح وبعدة من قتلوا من املشركنيوكتب سعد إىل عمر خيربه : وقال سيف بأسانيده عن شيوخه قالوا

  أما" وصورته ) ٢(وبعدة من قتل من املسلمني، بعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزاري 
بعد فإن اهللا نصرنا على أهل فارس ومنحناهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم، بعد قتال طويل، وزلزال شديد، 

ائها، فلم ينفعهم اهللا بذلك، بل سلبوه ونقله عنهم إىل املسلمني، وقد لقوا املسلمني بعدة مل ير الراؤن مثل زه
  .اآلجام، ويف الفجاح) ٣(واتبعهم املسلمون على االهنار، وصفوف 

وفالن وفالن، ورجال من املسلمني ال يعلمهم إال اهللا، فإنه هبم عامل ) ٤(وأصيب من املسلمني سعد بن عبيد القارى 
ليهم الليل كدوي النحل، وهم آساد يف النهار ال تشبههم االسود، ومل يفضل من كانوا يدوون بالقرآن إذا جن ع

  .مضى منهم من بقي إال بفضل الشهادة إذا مل تكتب هلم
  .فيقال إن عمر قرأ هذه البشارة على الناس فوق املنرب رضى اهللا عنهم

نا لبعض، فإذا عجز ذلك عنا تأسينا إين حريص على أن ال أرى حاجة إال سددهتا، ما اتسع بعض: مث قال عمر للناس
  يف

__________  
  .هالل بن علفة التيمي: يف رواية الطربي عن ابن اسحاق) ١(
  .مساه نوفل ومل ينسبه، ويف الطربي والكامل فكاالصل ١٩٣/  ٢يف فتوح الشام للواقدي ) ٢(
  .وعلى طفوف: يف الطربي) ٣(
لقد كاد قتله ينغض علي هذا : صاري واغتم عمر ملصابه وقالاالن: القارئ، ويف فتوح البلدان: يف الطربي) ٤(

  .٣٢٦/  ٢الفتح 

عيشنا حىت نستوي يف الكفاف، ولوددت أنكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم، ولست معلمكم إال 
اتبعتكم بالعمل، إين واهللا لست مبلك فأستعبدكم، ولكين عبد اهللا عرض علي االمانة فإن أبيتها ورددهتا عليكم و

حىت تشبعوا يف بيوتكم وترووا سعدت بكم، وإن أنا محلتها واستتبعتكم إىل بييت شقيت بكم، ففرحت قليال وحزنت 
  ).١(طويال، فبقيت ال أقال وال أرد فأستعتب 

وكانت العرب من العذيب إىل عدن أبني، يتربصون وقعة القادسية هذه، يرون أن : وقال سيف عن شيوخه قالوا
م وزواله هبا، وقد بعث أهل كل بلدة قاصدا يكشف ما يكون من خربهم، فلما كان ما كان من الفتح ثبات ملكه

  :سبقت اجلن بالبشارة إىل أقصى البالد قبل رسل االنس فسمعت امرأة ليال بصنعاء على رأس جبل وهي تقول
وحييت عين كل * طلوعها  وما خري زاد بالقليل املصرد وحييت عين الشمس عند* فحييت عنا عكرم ابنة خالد 

بكل رقيق * حسان الوجوه آمنوا مبحمد أقاموا لكسرى يضربون جنوده * تاج مفرد وحيتك عين عصبة خنعية 



ومسع أهل اليمامة : قالوا) ٢(من املوت مسود الغياطل أجرد * الشفرتني مهند إذا ثوب الداعي أناخوا بكلكل 
* رجاال مهوا ساروا بأرعن مكفهر ) ٣(غداة الروع أكثرهم * بين متيم وجدنا االكرمني : جمتازا يغين هبذه االبيات

* كأسد الغاب حتسبهم جباال تركن هلم بقادس عز فخر * رعاال حبور لالكاسر من رجال ) ٤(إىل جلب يروهنم 
العرب،  ومسع ذلك يف سائر بالد: قالوا) ٥(مبرد حيث قابلت الرجاال * وباخليفني أياما طواال مقطعة أكفهم وسوق 

وقد كانت بالد العراق بكماهلا اليت فتحها خالد نقضت العهود والذمم واملواثيق اليت كانوا أعطوها خالدا، سوى 
أهل بانقيا وبرمسا، وأهل أليس اآلخرة مث عاد اجلميع بعد هذه الوقعة اليت أوردناها، وادعوا أن الفرس أجربوهم 

  على نقض
__________  

  .١٤٥ - ١٤٤/  ٤انظر الطربي ) ١(
  .من املوت تسود الغياطل جمرد: يف الطربي) ٢(
  .أصربهم: يف الطربي) ٣(
  .فزرهتم: يف الطربي) ٤(
باختالف ونسبها إىل عمرو بن شأس  -، وذكرها ابن االثري يف الكامل ١٤٤/  ٤انظر االبيات يف الطربي ) ٥(

  .٤٧٢/  ٢االسدي 

  .العهود، وأخذوا منهم اخلراج وغري ذلك
  يف ذلك تألفا لقلوهبم وسنذكر حكم أهلفصدقوهم 

  .السواد يف كتابنا االحكام الكبري إن شاء اهللا تعاىل
  .وقد ذهب ابن إسحاق وغريه إىل أن وقعة القادسية كانت يف سنة مخس عشرة

  .وزعم الواقدي أهنا كانت يف سنة ست عشرة
  .ن جريروأما سيف بن عمر ومجاعة فذكروها يف سنة أربع عشرة، وفيها ذكرها اب

  .فاهللا أعلم
يف سنة أربع عشرة مجع عمر بن اخلطاب الناس على أيب بن كعب يف التراويح وذلك يف : قال ابن جرير والواقدي

شهر رمضان منها، وكتب إىل سائر االمصار يأمرهم باالجتماع يف قيام شهر رمضان قال ابن جرير وفيها بعث عمر 
مره أن ينزل فيها مبن معه من املسلمني، وقطع مادة أهل فارس عن الذين بن اخلطاب عتبة بن غزوان إىل البصرة وأ

  .باملدائن ونواحيها منهم يف قول املدائين، وروايته
وزعم سيف أن البصرة إمنا مصرت يف ربيع من سنة ست عشرة وأن عتبة بن غزوان إمنا خرج إىل البصرة من : قال

  ).١(إليها سعد بأمر عمر رضي اهللا عنهم  املدائن بعد فراغ سعد من جلوالء وتكريت، وجهه
إن عمر بعث عتبة بن غزوان إىل أرض البصرة يف ثلثمائة : وقال أبو خمنف عن جمالد عن الشعيب رضي اهللا عنهم

وبضعة عشر رجال، وسار إليه من االعراب ما كمل معه مخسمائة، فنزهلا يف ربيع االول سنة أربع عشرة، والبصرة 
ند فيها حجارة بيض خشنة، وجعل يرتاد هلم منزال حىت جاؤا حيال اجلسر الصغري فإذا فيه يومئذ تدعى أرض اهل

  .حلفا وقصب نابت، فنزلوا
فركب إليهم صاحب الفرات يف أربعة آالف أسوار، فالتقاه عتبة بعدما زالت الشمس، وأمر الصحابة فحملوا 

إن الدنيا قد آذنت : تبة خطيبا فقال يف خطبتهعليهم فقتلوا الفرس عن آخرهم، وأسروا صاحب الفرات، وقام ع



، ومل يبق منها إال صبابة كصبابة االناء، وإنكم منتقلون منها إىل دار القرار، فانتقلوا )٣(، وولت حذاء )٢(بصرم 
حبضرتكم، فقد ذكر يل لو أن صخرة ألقيت من شفري جهنم هوت سبعني خريفا ولتمالنه، أو عجبتم ؟ ) ٤(عما 

أن ما بني مصراعني من مصاريع اجلنة مسرية أربعني عاما، وليأتني عليه يوم وهو كظيظ من الزحام،  ولقد ذكر يل
، حىت تقرحت )٥(ولقد رأيتين وأنا سابع سبعة، وأنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مالنا طعام إال ورق السمر 

ك السبعة من أحد إال هو أمري على مصر من أشداقنا، والتقطت بردة فشققتها بيين وبني سعد، فما منا من أولئ
  االمصار، وسيجربون

  ).٦(الناس بعدنا 
  .وهذا احلديث يف صحيح مسلم بنحو من هذا السياق

__________  
  .١٤٨/  ٤الطربي ) ١(
  .الصرم االنقطاع والذهاب: الصرم) ٢(
  .مسرعة االنقطاع: حذاء) ٣(
  .خبري ما: يف الطربي ومسلم) ٤(
  .ق الشجرور: يف مسلم) ٥(

  .شجر بالبادية قاله أبو عبيد: والسمر
  ).٢٢٧٨(ص ) ١٤(وصحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق ح  ١٤٩/  ٤تاريخ الطربي ) ٦(

يا عتبة إين استعملتك على : وروى علي بن حممد املدائين أن عمر كتب إىل عتبة بن غزوان حني وجهه إىل البصرة
جو أن يكفيك اهللا ما حوهلا، وأن يعينك عليها، وقد كتبت إىل العالء أرض اهلند وهي حومة من حومة العدو، وأر

  .بن احلضرمي ميدك بعرفجة بن هرمثة
فإذا قدم عليك فاستشره وقربه، وادع إىل اهللا، فمن أجابك فاقبل منه، ومن أىب فاجلزية عن صغار وذلة، وإال 

فسك إىل كرب فتفسد عليك آخرتك، وقد صحبت فالسيف يف غري هوادة، واتق اهللا فيما وليت، وإياك أن تنازعك ن
بعد الضعف، حىت صرت أمريا مسلطا، ] به [ بعد الذلة، وقويت ] به [ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعززت 

فوق ؟ درك، وتبطر على من ) ١(وملكا مطاعا، تقول فيسمع منك، وتأمر فيطاع أمرك، فياهلا نعمة إذا مل ترق 
احتفاظك من املعصية، وهي أخوفهما عندي عليك أن يستدرجك وخيدعك فتسقط  دونك، احتفظ من النعمة

سقطة فتصري هبا إىل جهنم، أعيذك باهللا ونفسي من ذلك، إن الناس أسرعوا إىل اهللا حىت رفعت هلم الدنيا فأرادوها، 
  .فأرد اهللا وال ترد الدنيا، واتق مصارع الظاملني

  .من هذه السنةوقد فتح عتبة االبلة يف رجب أو شعبان 
وملا مات عتبة بن غزوان يف هذه السنة استعمل عمر على البصرة املغرية بن شعبة سنتني، فلما رمي مبا رمي به عزله 

  .ووىل عليها أبا موسى االشعري رضي اهللا عنهم
  ويف هذه السنة ضرب عمر بن اخلطاب ابنه عبيد اهللا يف الشراب هو

  .ثقفي يف الشراب أيضا سبع مرات، وضرب معه ربيعة بن أمية ابن حلفومجاعة معه، وفيها ضرب أبا حمجن ال
  .وفيها نزل سعد بن أيب وقاص الكوفة، وحج بالناس يف هذه السنة عمر بن اخلطاب

قال وكان مبكة عتاب بن أسيد، وبالشام أبو عبيدة، وبالبحرين عثمان بن أيب العاص وقيل العالء ابن احلضرمي، 



  .ى عمان حذيفة بن حمصنوعلى العراق سعد، وعل
* ذكرى من تويف يف هذا العام من املشاهري ففيها تويف سعد بن عبادة يف قول والصحيح يف اليت قبلها واهللا أعلم 

) ٣(املازين، حليف بين عبد مشس صحايب بدري، وأسلم قدميا بعد سنة ) ٢(عتبة بن غزوان بن جابر بن هيب 
ط البصرة عن أمر عمر يف إمرته له على ذلك كما تقدم، وله فضائل وهاجر إىل أرض احلبشة وهو أول من اخت

  ومآثر، وتويف سنة أربع عشرة، وقيل سنة مخس عشرة، وقيل سنة سبع عشرة، وقيل سنة
__________  

  .ترفعك: ٤٨٦/  ٢والكامل  ١٥٠/  ٤يف الطربي ) ١(
  .وهب: يف االصابة) ٢..(وما بني معكوفني يف اخلرب منهما

  .ولعله يريد بعد سنة من البعثة النه من السابقني االولني: صل، ويف هامش املطبوعةكذا باال) ٣(
هو ستة،  -ولعل ما يف االصل سنة  -بعد ستة رجال فهو سابع سبعة يف االسالم : واالقرب ما يف االستيعاب

  .وجاءت سنة سهوا من الناسخ
  ).١١٤/  ٣على هامش االصابة (

  .عشرين
  .فاهللا أعلم
عمرو بن أم مكتوم االعمى، ويقال امسه عبد اهللا، * ، وقيل بلغ ستني سنة رضي اهللا عنه )١(اخلمسني  وقد جاوز

صحايب مهاجري، هاجر بعد مصعب بن عمري، قبل النيب صلى اهللا عليه وسلم فكان يقرئ الناس القرآن، وقد 
عشرة مرة، وشهد القادسية مع سعد استخلفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املدينة غري مرة، فيقال ثالث 

املثىن بن حارثة بن سلمة بن ضمضم * زمن عمر فيقال إنه قتل هبا شهيدا ويقال إنه رجع املدينة وتويف هبا واهللا أعلم 
بن سعد بن مرة بن ذهل شيبان الشيباين نائب خالد على العراق، وهو الذي صارت إليه االمرة بعد أيب عبيد يوم 

  ملسلمني حىت خلصهم من الفرس يومئذ، وكان أحد الفرسان االبطال، وهو الذي ركباجلسر، فدارى با
رضي اهللا ) ٢(إىل الصديق فحرضه على غزو العراق، وملا تويف تزوج سعد بن أيب وقاص بإمرأته سلمى بنت حفص 

  .عنهما وأرضامها
ري النجاري أحد القراء االربعة الذين أبو زيد االنصا* وقد ذكره ابن االثري يف كتابه الغابة يف أمساء الصحابة 

حفظوا القرآن من االنصار يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما ثبت ذلك يف حديث أنس بن مالك، وهم 
  .معاذ بن جبل، وأيب بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد

  .قال أنس أحد عموميت
وراء بن حزم بن جندب بن غنم بن عدي بن النجار قال الكليب واسم أيب زيد هذا قيس بن السكن بن قيس بن زع

  .شهد بدرا
قال موسى بن عقبة واستشهد يوم جسر أيب عبيد وهي عنده يف سنة أربع عشرة، وقال بعض الناس أبو زيد الذي 

افتخرت االوس واخلزرج فقالت : جيمع القرآن سعد بن عبيد، وردوا هذا برواية قتادة عن أنس بن مالك قال
غسيل املالئكة حنظلة بن أيب عامر، ومنا الذي محته الدبر عاصم بن ثابت بن أيب االقلح، ومنا الذي  منا: االوس

  .اهتز له عرش الرمحن سعد بن معاذ، ومنا الذي جعلت شهادته شهادة رجلني خزمية بن ثابت
بن ثابت، ومعاذ، وأبو  فقالت اخلزرج منا أربعة مجعوا القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أيب، وزيد



أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي والد املختار بن أيب عبيد أمري العراق، ووالد * زيد رضي اهللا عنهم أمجعني 
  .صفية امرأة عبد اهللا بن عمر

  .أسلم أبو عبيد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وذكره الشيخ أبو عمر بن عبد الرب يف الصحابة
  .وال يبعد أن يكون له رواية واهللا أعلم: حلافظ أبو عبد اهللا الذهيبقال شيخنا ا

بن كعب بن ) ٣(أبو قحافة والد الصديق واسم أيب بكر الصديق عبد اهللا بن أيب قحافة عثمان بن عامر بن صخر 
لنيب صلى سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، أسلم أبو قحافة عام الفتح فجاء به الصديق يقوده إىل ا

بل هو : تكرمة اليب بكر رضي اهللا عنه فقال" هال أقررمت الشيخ يف بيته حىت كنا حنن نأتيه " اهللا عليه وسلم فقال 
  .أحق بالسعي إليك يا رسول اهللا

  فأجلسه رسول اهللا
__________  

  .سبع ومخسني سنة: يف االصابة واالستيعاب) ١(
  .حفصة: تقدم) ٢(
  .عمرو: بةيف االستيعاب واالصا) ٣(

  ".غريوا هذا الشيب بشئ وجنبوه السواد : " صلى اهللا عليه وسلم بني يديه ورأسه كالثغامة بياضا ودعا له، وقال
أو : وملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصارت اخلالفة إىل الصديق أخربه املسلمون بذلك وهو مبكة، فقال

  .ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء: قال! عم ن: أقرت بذلك بنو هاشم وبنو خمزوم ؟ قالوا
  .مث أصيب بإبنه الصديق رضي اهللا عنه

  .سنة رمحه اهللا وأكرم مثواه) ١(مث تويف أبو قحافة يف حمرم وقيل يف رجب سنة أربع عشرة مبكة، عن أربع وسبعني 
أوس بن أوس بن عتيك : فوممن ذكر شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب ومن املستشهدين يف هذه السنة مرتبني على احلرو

بشري بن عنبس بن يزيد الظفري أحدي، وهو ابن عم قتادة بن النعمان ويعرف بفارس احلواء اسم * قتل يوم اجلسر 
ثعلبة بن عمرو بن حمصن النجاري * ثابت بن عتيك، من بين عمرو بن مبذول، صحايب قتل يوم اجلسر * فرسه 

احلارث بن مسعود بن عبدة * نعمان النجاري شهد أحدا قتل يومئذ احلارث ابن عتيك بن ال* بدري قتل يومئذ 
خالد بن سعيد بن العاص، قيل * صحايب أنصاري قتل يومئذ، احلارث بن عدي بن مالك أنصاري أحدي قتل يومئذ 

ربيعة * خزمية بن أوس االشهلي قتل يوم اجلسر * إنه استشهد يوم مرج الصفر، وكان يف سنة أربع عشرة يف قول 
سعد بن سالمة بن وقش * زيد بن سراقة يوم اجلسر * بن احلارث بن عبد املطلب أرخ وفاته يف هذه السنة ابن قانع 

عباد * ضمرة بن غزية يوم اجلسر * سلمة ابن أسلم بن حريش يوم اجلسر * سعد بن عبادة يف قول * االشهلي 
اهللا بن صعصعة بن وهب االنصاري النجاري، شهد عبد * وعبد اهللا وعبد الرمحن بنو مريع بن قيظي قتلوا يومئذ 

  .أحدا وما بعدها
عقبة وأخوه عبد اهللا حضرا اجلسر مع أبيهما * عتبة بن غزوان تقدم * وقتل يوم اجلسر : قال ابن االثري يف الغابة

و بن أيب عمر* العالء بن احلضرمي تويف يف هذه السنة يف قول وقيل بعدها وسيأيت * قيظي بن قيس وقتال يومئذ 
املثىن بن حارثة الشيباين، تويف يف * قيس بن السكن أبو زيد االنصاري رضي اهللا عنه تقدم * اليسر قتل يوم اجلسر 

نوفل بن احلارث بن عبد املطلب وكان أسن من عمه * نافع بن غيالن قتل يومئذ * هذه السنة رمحه اهللا وقد تقدم 
  العباس، قيل إنه تويف يف



يزيد بن قيس بن اخلطم االنصاري الظفري ) * ٢(واقد بن عبد اهللا قتل يوم * هور قبلها كما تقدم هذه السنة واملش
أبو عبيد * شهد أحدا وما بعدها، قتل يوم اجلسر، وقد أصابه يوم أحد جراحات كثرية وكان أبوه شاعرا مشهورا 

قتله رضي اهللا عنه بعد ما قطع بسيفه بن مسعود الثقفي أمري يوم اجلسر وبه عرف لقتله عنده، ختبطه الفيل حىت 
  .أبو قحافة التيمي والد أيب بكر الصديق، تويف يف هذه السنة رضي اهللا عنه* خرطومه كما تقدم 

هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس بن أمية االموية، والدة معاوية بن أيب سفيان، وكانت من سيدات نساء قريش 
  ذات رأي ودهاء

__________  
  .سبع وتسعني سنة: االستيعاب واالصابة يف) ١(
  .يف أوهلا: بياض باالصل، ويف االستيعاب تويف يف خالفة عمر بن اخلطاب، ويف االصابة) ٢(

ورياسة يف قومها، وقد شهدت يوم أحد مع زوجها وكان هلا حتريض على قتل املسلمني يومئذ، وملا قتل محزة مثلت 
إساغتها، النه كان قد قتل أباها وأخاها يوم بدر، مث بعد ذلك كله به وأخذت من كبده فالكتها فلم تستطع 

  .أسلمت وحسن إسالمها عام الفتح، بعد زوجها بليلة
قد كنت باالمس : وملا أرادت الذهاب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لتبايعه استأذنت أبا سفيان فقال هلا

حق عبادته هبذا املسجد قبل هذه الليلة، واهللا لقد باتوا ليلهم كلهم  مكذبة هبذا االمر، فقالت واهللا ما رأيت اهللا عبد
  .يصلون فيه
  .إنك قد فعلت ما فعلتك فال تذهيب وحدك: فقال هلا

فذهبت إىل عثمان بن عفان ويقال إىل أخيها أيب حذيفة بن عتبة فذهب معها، فدخلت وهي متنقبة، فلما بايعها 
) * على أن ال تشركن باهللا شيئا وال تسرقن وال تزنني* (ريها من النساء قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع غ

فتبسم رسول ! كبارا ؟ ) ١(قد ربيناهم صغارا وتقتلهم : قالت) * وال تقتلن أوالدكن* (أو تزين احلرة ؟ : فقالت
يف : فبادرت وقالت) * وال يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن وأرجلهن وال يعصينك* (اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .معروف
واهللا يا حممد ما كان : يف معروف، وهذا من فصاحتها وحزمها، وقد قالت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال

على ظهر االرض أهل خباء أحب إيل من أن يذلوا من أهل خبائك، فقد واهللا أصبح اليوم وما على ظهر االرض من 
  .من أهل خبائك أهل خباء أحب إيل من أن يعزوا

  وكذلك: فقال
  .والذي نفسي بيده

وشكت من شح أيب سفيان فأمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها باملعروف، وقصتها مع الفاكه بن املغرية 
وهي أم معاوية بن ) ٢(مشهورة، وقد شهدت الريموك مع زوجها وماتت يوم مات أبو قحافة يف سنة أربع عشرة 

  .أيب سفيان
مصر سعد بن أيب وقاص الكوفة دهلم عليها ابن ) ٣(قال بعضهم فيها : نة مخس عشرة قال ابن جريرمث دخلت س

: أدلك على أرض ارتفعت عن البق واحندرت عن الفالة ؟ فدهلم على موضع الكوفة اليوم، قال: بقيلة قال لسعد
اصدين إىل محص حسب ما أمر وفيها كانت وقعة مرج الروم، وذلك ملا انصرف أبو عبيدة وخالد من وقعة فحل ق

به أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه كما تقدم يف رواية سيف بن عمر، فسارا حىت نزال على ذي 



الكالع، فبعث هرقل بطريقا يقال له توذرا يف جيش معه فنزل مبرج دمشق وغرهبا، وقد هجم الشتاء فبدأ أبو عبيدة 
  وممبرج الروم، وجاء أمري آخر من الر

__________  
  .وقتلتهم: يف االصابة) ١(
عن صاحب االمثال اهنا بقيت إىل خالفة عثمان بل : جزم ابن سعد اهنا ماتت يف خالفة عثمان، ويف االصابة) ٢(

  .بعد ذلك
  .قال الواقدي يف سنة سبع عشرة) ٣(

التكوف االجتماع، وقيل أيضا قيل : كان تكويف الكوفة سنة مثاين عشرة ويف الكوفة قال االثرم: وقال أبو عبيدة
  .كوفة: ان املواضع املستديرة من الرمل تسمى كوفاين، وبعضهم يسمي االرض اليت فيها احلصباء مع الطني والرمل

يقال له شنس وعسكر معه كثيف، فنازله أبو عبيدة فاشتغلوا به عن توذرا فسار توذرا حنو دمشق لينازهلا وينتزعها 
اتبعه خالد بن الوليد وبرز إليه يزيد بن أيب سفيان من دمشق، فاقتتلوا وجاء خالد وهم يف من يزيد بن أيب سفيان، ف

املعركة فجعل يقتلهم من ورائهم ويزيد يفصل فيهم من أمامهم، حىت أناموهم ومل يفلت منهم إال الشارد، وقتل 
صرف خالد إىل أيب عبيدة فوجده خالد توذرا وأخذوا من الروم أمواال عظيمة فاقتسماها ورجع يزيد إىل دمشق وان

  قد واقع شنس مبرج
الروم فقاتلهم فيه مقاتلة عظيمة حىت أنتنت االرض من زمههم، وقتل أبو عبيدة شنس وركبوا أكتافهم إىل محص 

  .فنزل عليها حياصرها
قه خالد ابن وقعة محص االوىل ملا وصل أبو عبيدة يف اتباعه الروم املنهزمني إىل محص، نزل حوهلا حياصرها، وحل

الوليد فحاصروها حصارا شديدا، وذلك يف زمن الربد الشديد، وصابر أهل البلد رجاء أن يصرفهم عنهم شدة 
الربد، وصرب الصحابة صربا عظيما حبيث إنه ذكر غري واحد أن من الروم من كان يرجع، وقد سقطت رجله وهي 

ا مل يصب منهم قدم وال أصبع أيضا، ومل يزالوا يف اخلف، والصحابة ليس يف أرجلهم شئ سوى النعال، ومع هذ
، وأشار بعض كبار أهل محص عليهم باملصاحلة فأبوا عليه ذلك )١(كذلك حىت انسلخ فصل الشتاء فاشتد احلصار 

أنصاحل وامللك منا قريب ؟ فيقال إن الصحابة كربوا يف بعض االيام تكبرية ارجتت منها املدينة حىت تفطرت : وقالوا
أال تنظرون إىل ما : اجلدران، مث تكبرية أخرى فسقطت بعض الدور، فجاءت عامتهم إىل خاصتهم فقالوا منها بعض

فصاحلوهم على ما صاحلوا عليه أهل دمشق، على نصف : نزل بنا، وما حنن فيه ؟ أال تصاحلون القوم عنا ؟ قال
  . والفقراملنازل، وضرب اخلراج على االراضي، وأخذ اجلزية على الرقاب حبسب الغىن

  .وبعث أبو عبيدة باالمخاس والبشارة إىل عمر مع عبد اهللا بن مسعود
وأنزل أبو عبيدة حبمص جيشا كثيفا يكون هبا مع مجاعة من االمراء، منهم بالل واملقداد وكتب أبو عبيدة إىل عمر 

  .وأنه يظهر تارة وخيفى أخرى) ٢(خيربه بأن هرقل قد قطع املاء إىل اجلزيرة 
  .ه عمر يأمره باملقام ببلدهفبعث إلي

__________  
يف فتوح البلدان أن أهل محص قاتلوا مث جلأوا إىل املدينة وطلبوا االمان والصلح، فتم على مئة ألف وسبعني ) ١(

  .١٥٥/  ١ألف دينار 
مامه وقال الواقدي يف فتوح الشام ان محص جرى تسليمها إىل أيب عبيدة بعد قتال عنيف، وأصبحت املدينة حتت ذ



  .١٤٤/  ١يعين أبا عبيدة  -وأمانه 
  .٢١٦/  ١اقتتلوا يوما قتاال شديدا وملا كان الغد سألوا أبا عبيدة الصلح : وهذا ما ذهب إليه ابن االعثم يف الفتوح

والعبارة يف  ٢١٦/  ١مل يشر ابن االعثم يف كتاب أيب عبيدة إىل أمر هرقل، انظر نص الكتاب يف الفتوح ) ٢(
  :الطربي

ان أقم يف مدينتك وادع أهل القوة واجللد من :  اجلزيرة وهو بالرهاء ينغمس حينا ويطلع أحيانا، فبعث إىل عمرإىل
  .عرب الشام فإين غري تارك البعثة إليك مبن يكانفك إن شاء اهللا

ن عندهم من وقعة قنسرين ملا فتح أبو عبيدة محص بعث خالد بن الوليد إىل قنسرين، فلما جاءها ثار إليه أهلها وم
نصارى العرب، فقاتلهم خالد فيها قتاال شديدا، وقتل منهم خلقا كثريا، فأما من هناك من الروم فأبادهم وقتل 

  ).١(أمريهم ميتاس 
وأما االعراب فإهنم اعتذروا إليه بأن هذا القتال مل يكن عن رأينا فقبل منهم خالد وكف عنهم مث خلص إىل البلد 

  .خالد إنكم لو كنتم يف السحاب حلملنا اهللا إليكم أو النزلكم إلينافتحصنوا فيه، فقال هلم 
  .ومل يزل هبم حىت فتحها اهللا عليه

  .وهللا احلمد
فلما بلغ عمر ما صنعه خالد يف هذه الوقعة قال يرحم اهللا أبا بكر، كان أعلم بالرجال مين، واهللا إين مل أعزله عن 

  .ريبة ولكن خشيت أن يوكل الناس إليه
  .ذه السنة تقهقر هرقل جبنوده، وارحتل عن بالد الشام إىل بالد الرومويف ه

وكان هرقل : كان ذلك يف سنة ست عشرة، قالوا: قال وقال سيف: هكذا ذكره ابن جرير عن حممد بن إسحاق
  .كلما حج إىل بيت املقدس وخرج منها يقول عليك السالم يا سورية، تسليم مودع مل يقض منك وطرا وهو عائد

إن بقاءنا هاهنا أنفع : ما عزم على الرحيل من الشام وبلغ الرها، طلب من أهلها أن يصحبوه إىل الروم، فقالوافل
  .لك من رحيلنا معك، فتركهم

عليك السالم يا سورية : وعال على شرف هنالك التفت إىل حنو بيت املقدس وقال) ٢(فلما وصل إىل مششان 
ليك تسليم املفارق، وال يعود إليك رومي أبدا إال خائفا حىت يولد املولود سالما ال اجتماع بعده إال أن أسلم ع

  .املشؤم، ويا ليته مل يولد
مث سار هرقل حىت نزل القسطنطينية واستقر هبا ملكه، وقد سأل رجال ممن ! ! ما أحلى فعله وأمر عاقبته على الروم 
أخربك كأنك تنظر إليهم، هم فرسان بالنهار، : وم، فقالأخربين عن هؤالء الق: اتبعه كان قد أسر مع املسلمني، فقال

  رهبان بالليل، ال يأكلون يف ذمتهم إال بثمن، وال يدخلون إال
  .بسالم، يقفون على من حاربوه حىت يأتوا عليه

  .موضع قدمي هاتني) ٣(لئن كنت صدقتين ليملكن : فقال
لكوها ولكن سيملكها املسلمون يف آخر الزمان كما قلت وقد حاصر املسلمون قسطنطينية يف زمان بين أمية فلم مي

سنبينه يف كتاب املالحم، وذلك قبل خروج الدجال بقليل على ما صحت به االحاديث عن رسول اهللا صلى اهللا 
  .عليه وسلم يف صحيح مسلم وغريه من االئمة وهللا احلمد واملنة

آخر الدهر، كما ثبت به احلديث يف الصحيحني عن أيب وقد حرم اهللا على الروم أن ميلكوها بالد الشام برمتها إىل 
  إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك" هريرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



__________  
  .ميناس: يف الطربي) ١(
  .مششاط: يف الطربي) ٢(
  .لريثن: يف الطربي) ٣(

وقد وقع ما أخرب به صلوات اهللا " ا يف سبيل اهللا عز وجل قيصر فال قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمه
وسالمه عليه كما رأيت، وسيكون ما أخرب به جزما ال يعود ملك القياصرة إىل الشام أبدا الن قيصر علم جنس 

  .عند العرب يطلق على كل من ملك الشام مع بالد الروم
  .فهذا ال يعود هلم أبدا

أما بعد فقد : هذه السنة أمر عمر معاوية بن أيب سفيان على قيسارية وكتب إليهويف : وقعة قيسارية قال ابن جرير
وليتك قيسارية فسر إليها واستنصر اهللا عليهم، وأكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، اهللا ربنا 

  .وثقتنا ورجاؤنا وموالنا فنعم املوىل ونعم النصري
ه أهلها مرات عديدة، وكان آخرها وقعة أن قاتلوا قتاال عظيما، وصمم عليهم ، وزاحف)١(فسار إليها فحاصرها 

معاوية، واجتهد يف القتال حىت فتح اهللا عليه فما انفصل احلال حىت قتل منهم حنوا من مثانني ألفا، وكمل املائة االلف 
  من الذين اهنزموا عن املعركة، وبعث بالفتح واالمخاس إىل أمري

  .اهللا عنه املؤمنني عمر رضي
وفيها كتب عمر بن اخلطاب إىل عمرو بن العاص باملسري إىل إيليا، ومناجزة صاحبها فاجتاز يف : قال ابن جرير

  .طريقه عند الرملة بطائفة من الروم فكانت
وقعة أجنادين وذلك أنه سار جبيشه وعلى ميمنته ابنه عبد اهللا بن عمرو، وعلى ميسرته جنادة بن متيم املالكي، من 

بين مالك بن كنانة، ومعه شرحبيل بن حسنة، واستخلف على االردن أبا االعور السلمي، فلما وصل إىل الرملة 
وجد عندها مجعا من الروم عليهم االرطبون، وكان أدهى الروم وأبعدها غورا، وأنكأها فعال، وقد كان وضع 

  .رببالرملة جندا عظيما وبايلياء جندا عظيما، فكتب عمرو إىل عمر باخل
  .قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فانظروا عما تنفرج: فلما جاءه كتاب عمرو قال

  .وبعث عمرو بن العاص علقمة بن حكيم الفراسي، ومسروق بن بالل العكي على قتال أهل إيليا
جيشه، وجعل وأبا أيوب املالكي إىل الرملة، وعليها التذارق، فكانوا بإزائهم ليشغلوهم عن عمرو بن العاص و

  .عمرو كلما قدم عليه إمداد من جهة عمر يبعث منهم طائفة إىل هؤالء وطائفة إىل هؤالء
  وأقام عمرو على أجنادين ال يقدر من االرطبون على سقطة

__________  
  .والذي اجتمع عليه العلماء ان أول الناس حاصرها عمرو بن العاص سنة ثالث عشرة: قال الواقدي) ١(

  .عاوية ودام حصارها سبع سنني وكان فتحها يف شوال سنة تسع عشرةمث حاصرها م
  .١٦٩/  ٢وانظر فتوح البلدان 

حىت عرف ) ١(وال تشفيه الرسل فوليه بنفسه، فدخل عليه كأنه رسول، فأبلغه ما يريد ومسع كالمه وتأمل حضرته 
عمرو برأيه، وما كنت الطيب القوم بأمر واهللا إن هذا لعمرو أو أنه الذي يأخذ : ما أراد، وقال االرطبون يف نفسه



  .هو أعظم من قتله
اذهب فقم يف مكان كذا وكذا، فإذا مر بك فاقتله، ففطن عمرو بن العاص : فدعا حرسيا فساره فأمره بفتكه فقال

  أيها االمري إين قد مسعت كالمك ومسعت كالمي، وإين واحد من عشرة بعثنا عمر: فقال لالرطبون
  .مع هذا الوايل لنشهد أموره، وقد أحببت أن آتيك هبم ليسمعوا كالمك ويروا ما رأيت ابن اخلطاب لنكون

  .اذهب إىل فالن فرده: فاذهب فأتين هبم، ودعا رجال فساره فقال! نعم : فقال االرطبون
رب خدعين الرجل، هذا واهللا أدهى الع: وقام عمرو فذهب إىل جيشه مث حتقق االرطبون أنه عمرو بن العاص، فقال

)٢.(  
  .هللا در عمرو: وبلغت عمر بن اخلطاب فقال

مث ناهضه عمرو فاقتتلوا بأجنادين قتاال عظيما، كقتال الريموك، حىت كثرت القتلى بينهم مث اجتمعت بقية اجليوش 
إىل عمرو بن العاص، وذلك حني أعياهم صاحب إيليا وحتصن منهم بالبلد، وكثر جيشه، فكتب االرطبون إىل 

ديقي ونظريي أنت يف قومك مثلي يف قومي، واهللا ال تفتح من فلسطني شيئا بعد أجنادين فارجع وال عمرو بأنك ص
امسع ما : تغر فتلقى مثل ما لقي الذين قبلك من اهلزمية، فدعا عمرو رجال يتكلم بالرومية فبعثه إىل أرطبون وقال

  .يقول لك مث ارجع فأخربين
ومثلي يف قومك، لو أخطأتك خصلة جتاهلت فضيليت وقد علمت أين  جاءين كتابك وأنت نظريي: وكتب إليه معه

  .صاحب فتح هذه البالد، واقرأ كتايب هذا مبحضر من أصحابك ووزرائك
من أين علمت أنه ليس بصاحب فتح هذه : فلما وصله الكتاب مجع وزراءه وقرأ عليهم الكتاب فقالوا لالرطبون

  .ة أحرفصاحبها رجل امسه على ثالث: البالد ؟ فقال
إين أعاجل حربا كؤدا صدوما، : فرجع الرسول إىل عمرو فأخربه مبا قال فكتب عمرو إىل عمر يستمده ويقول له

  .وبالدا ادخرت لك، فرأيك
فلما وصل الكتاب إىل عمر علم أن عمرا مل يقل ذلك إال المر علمه، فعزم عمر على الدخول إىل الشام لفتح بيت 

  .املقدس كما سنذكر تفصيله
وقد دخل عمر الشام أربع مرات، االوىل كان راكبا فرسا حني فتح بيت املقدس، : قال سيف بن عمر عن شيوخه

  .والثانية على بعري، والثالثة وصل إىل سرع مث رجع الجل ما وقع بالشام من الوباء
  .والرابعة دخلها على محار هكذا نقله ابن جرير عنه

ب ذكره أبو جعفر بن جرير يف هذه السنة عن رواية سيف بن عمر فتح بيت املقدس على يدي عمر بن اخلطا
  وملخص ما ذكره هو وغريه

__________  
  .حصونه: يف الطربي) ١(
  .اخللق: يف الطربي) ٢(

إىل أهل إيليا يدعوهم إىل اهللا وإىل االسالم، أو يبذلون اجلزية أو يؤذنوا ) ١(أن أبا عبيدة ملا فرغ من دمشق كتب 
  .حبرب
  .ن جييبوا إىل ما دعاهم إليهفأبوا أ

حىت أجابوا ) ٢(فركب إليهم يف جنوده واستخلف على دمشق سعيد بن زيد مث حاصر بيت املقدس وضيق عليهم 



  .إىل الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب
يركب إليهم ليكون أحقر  فكتب إليه أبو عبيدة بذلك فاستشار عمر الناس يف ذلك فأشار عثمان بن عفان بأن ال

  .هلم وأرغم ال نوفهم
وأشار علي بن أيب طالب باملسري إليهم ليكون أخف وطأة على املسلمني يف حصارهم بينهم، فهوى ما قال علي ومل 

  .يهو ما قال عثمان
ته، على مقدم) ٣(وسار باجليوش حنوهم واستخلف على املدينة علي بن أيب طالب وسار العباس ابن عبد املطلب 

فلما وصل إىل الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤس االمراء، كخالد بن الوليد، ويزيد بن أيب سفيان، فترجل أبو عبيدة 
  .وترجل عمر فأشار أبو عبيدة ليقبل يد عمر فهم عمر بتقبيل رجل أيب عبيده فكف أبو عبيدة فكف عمر

ىل ثالث مث دخلها إذ دخل املسجد من الباب مث سار حىت صاحل نصارى بيت املقدس واشترط عليهم إجالء الروم إ
  .الذي دخل منه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة االسراء

ويقال إنه لىب حني دخل بيت املقدس فصلى فيه حتية املسجد مبحراب داود، وصلى باملسلمني فيه صالة الغداة من 
ثانية بسورة بين إسرائيل، مث جاء إىل الصخرة الغد فقرأ يف االوىل بسورة ص وسجد فيها واملسلمون معه، ويف ال

  .فاستدل على مكاهنا من كعب االحبار وأشار عليه كعب أن جيعل املسجد من ورائه فقال ضاهيت اليهودية
مث جعل املسجد يف قبلي بيت املقدس وهو العمري اليوم مث نقل التراب عن الصخرة يف طرف ردائه وقبائه، ونقل 

وسخر أهل االردن يف نقل بقيتها، وقد كانت الروم جعلوا الصخرة مزبلة الهنا قبلة اليهود،  املسلمون معه يف ذلك،
حىت أن املرأة كانت ترسل خرقة حيضتها من داخل احلوز لتلقى يف الصخرة، وذلك مكافأة ملا كانت اليهود عاملت 

على قربه القمامة فالجل ذلك مسي به القمامة وهي املكان الذي كانت اليهود صلبوا فيه املصلوب فجعلوا يلقون 
  ذلك املوضع القمامة وانسحب هذا االسم على

  .الكنيسة اليت بناها النصارى هنالك
__________  

بسم اهللا الرمحن الرحيم من أيب : نص كتاب أيب عبيدة إىل أهل إيلياء وفيه ٢٤٣ذكر االزدي يف فتوح الشام ) ١(
فإن أبيتم فأقروا لنا ...فإنا ندعوكم إىل شهادة ان ال إله إال اهللا...وسكاهناعبيدة بن اجلراح إىل بطارقة أهل إيلياء 

وإن أبيتم سرت إليكم بقوم هم أشد حبا للموت منكم للحياة ولشرب اخلمر وأكل اخلنزير، مث ال ...باعطاء اجلزية
  .أرجع عنكم إن شاء اهللا حىت أقتل مقاتلتكم واسيب ذراريكم

  .إيلياء فقاتلوا املسلمني ساعة، مث اهنزموا مث قاتلوهم مث اهنزموا إىل داخل حصنهمفخرج أهل : قال االزدي) ٢(
ومل يزل أبو عبيدة ينازل بيت املقدس أربعة أشهر كاملة وما من يوم إال ويقاتلهم : أما الواقدي فذكر يف فتوح الشام

  .٢١٩ - ٢١٨/  ١دة بالكف عنهم فأمر أبو عبي) مث طلبوا أن يبعث إىل عمر ليفتحوا له البلد(قتاال شديدا، 
  .سار معه الزبري وعبادة بن الصامت: ٢٢٠/  ١يف الطربي فكاالصل، ويف فتوح الواقدي ) ٣(

وقد كان هرقل حني جاءه الكتاب النبوي وهو بإيلياء وعظ النصارى فيما كانوا قد بالغوا يف إلقاء الكناسة على 
م خلليق أن تقتلوا على هذه الكناسة مما امتهنتم هذا املسجد إنك: الصخرة حىت وصلت إىل حمراب داود قال هلم

كما قتلت بنو إسرائيل على دم حيىي بن زكريا مث أمروا بإزالتها فشرعوا يف ذلك فما أزالوا ثلثها حىت فتحها 
القاسم املسلمون فأزاهلا عمر بن اخلطاب وقد استقصى هذا كله بأسانيده ومتونه احلافظ هباء الدين بن احلافظ أيب 

  .بن عساكر يف كتابه املستقصى يف فضائل املسجد االقصى



أن عمر رضي اهللا عنه ركب من املدينة على فرس ليسرع السري بعد ما استخلف عليها علي : وذكر سيف يف سياقه
أيها الناس أصلحوا : " بن أيب طالب، فسار حىت قدم اجلابية فنزل هبا وخطب باجلابية خطبة طويلة بليغة منها

سرائركم تصلح عالنيتكم، واعملوا آلخرتكم تكفوا أمر دنياكم، واعلموا أن رجال ليس بينه وبني آدم أب حي وال 
وجه اجلنة فليلزم اجلماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع االثنني ) طريق(بينه وبني اهللا هوادة، فمن أراد حلب 

  أبعد، وال خيلون
وهي خطبة طويلة ) " ٢(، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن )١(أحدكم بإمرأة فإن الشيطان ثالثهما 

  .اختصرناها
مث صاحل عمر أهل اجلابية ورحل إىل بيت املقدس وقد كتب إىل أمراء االجناد أن يوافوه يف اليوم الفالين إىل اجلابية 

  .فتوافوا أمجعون يف ذلك اليوم إىل اجلابية
ن، مث أبو عبيدة، مث خالد بن الوليد يف خيول املسلمني وعليهم يالمق الديباج، فكان أول من تلقاه يزيد بن أيب سفيا

  .فاعتذروا إليه بأن عليهم السالح، وأهنم حيتاجون إليه يف حروهبم) ٣(فسار إليهم عمر ليحصبهم 
فسكت عنهم واجتمع االمراء كلهم بعد ما استخلفوا على أعماهلم، سوى عمرو بن العاص وشرحبيل فإهنما 

واقفان االرطبون بأجنادين، فبينما عمر يف اجلابية إذا بكردوس من الروم بأيديهم سيوف مسللة، فسار إليهم م
  .إن هؤالء قوم يستأمنون: املسلمون بالسالح فقال عمر
من بيت املقدس يطلبون االمان والصلح من أمري املؤمنني حني مسعوا بقدومه ) ٤(فساروا حنوهم فإذا هم جند 

مر رضي اهللا عنه إىل ما سألوا، وكتب هلم كتاب أمان ومصاحلة، وضرب عليهم اجلزية، واشترط عليهم فأجاهبم ع
، وشهد يف الكتاب خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الرمحن بن عوف، )٥(شروطا ذكرها ابن جرير 

  ومعاوية بن أيب سفيان، وهو كاتب الكتاب
__________  

  .فإهنن من حبائل الشيطان: ييف فتوح الشام للواقد) ١(
  .ال خيلون رجل بامرأة إال كان ثالثهما الشيطان: وعن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وآله قال

  .رواه الترمذي
  .٢٢٣ - ٢٢٢/  ١انظر اخلطبة يف فتوح الواقدي ) ٢(
  .اوحيكم ال تعتزوا بغري ما أعزكم اهللا به فتذلو: وقال هلم ملا رأى ما عليهم من ثياب) ٣(
أبو اجلعيد وهو : ويف ابن االعثم) ٢٥٤(ابن اجلعيد قاله االزدي يف فتوحه ص : وكان على جند إيلياء القادمني) ٤(

  .من املستعربة
  .١٥٩/  ٤انظر صوريت عهد عمر الهل بيت مقدس وأهل لد يف الطربي ) ٥(

  ).١(وذلك يف سنة مخس عشرة 
وضرب عليهم اجلزية، ودخلوا فيما صاحل عليه أهل إيلياء، ) ٢(مث كتب الهل لد ومن هنالك من الناس كتابا آخر 

  وفر االرطبون إىل بالد مصر، فكان هبا حىت
فتحها عمرو بن العاص، مث فر إىل البحر فكان يلي بعض السرايا الذين يقاتلون املسلمني فظفر به رجل من قيس 

فإن فيها حبمد اهللا منتفعا وإن يكن * وم أفسدها فإن يكن أرطبون الر: فقطع يد القيسي وقتله القيسي وقال يف ذلك
فقد تركت هبا أوصاله قطعا وملا صاحل أهل الرملة وتلك البالد، أقبل عمرو بن العاص * أرطبون الروم قطعها 



وشرحبيل بن حسنة حىت قدما اجلابية فوجدا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب راكبا، فلما اقتربا منه أكبا على ركبتيه 
قال سيف مث سار عمر إىل بيت املقدس من اجلابية وقد توحى فرسه * ها واعتنقهما عمر معا رضي اهللا عنهم فقبال

، مث )٣(فأتوه بربذون فركبه فجعل يهملج به فنزل عنه وضرب وجهه وقال ال علم اهللا من علمك، هذا من اخليالء 
  .ما خال أجنادين فعلى يدي عمرومل يركب برذونا قبله وال بعده، ففتحت إيلياء وأرضها على يديه 

  .وقيسارية فعلى يدي معاوية
  .هذا سياق سيف بن عمر وقد خالفه غريه من أئمة السري فذهبوا إىل أن فتح بيت املقدس كان يف سنة ست عشرة

فتحت بيت املقدس سنة : قال حممد بن عائذ عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن حصن بن عالن قال يزيد بن عبيدة
  .شرة وفيها قدم عمر بن اخلطاب اجلابيةست ع

مث عاد يف سنة سبع عشرة فرجع من سرع مث قدم : وقال أبو زرعة الدمشقي عن دحيم عن الوليد بن مسلم قال
سنة مثاين عشرة فاجتمع إليه االمراء وسلموا إليه ما اجتمع عندهم من االموال فقسمها وجند االجناد ومصر 

  .االمصار مث عاد إىل املدينة
  .مث كان فتح اجلابية وبيت املقدس سنة ست عشرة: وقال يعقوب بن سفيان

  .مث كان عمواس واجلابية يف سنة ست عشرة: وقال أبو معشر
يعين  -) ٤(وكان فيها طاعون عمواس : مث كانت سرع يف سبع عشرة، مث كان عام الرمادة يف سنة مثاين عشرة قال

طاعون املنسوب إليها فكان يف سنة مثاين عشرة كما سيأيت قريبا إن شاء اهللا فأما ال -فتح البلدة املعروفة بعمواس 
  .تعاىل

  ملا قدم عمر الشام فرأى غوطة دمشق ونظر إىل املدينة والقصور والبساتني تال: قال أبو خمنف
__________  

  .مخسة عشر: باالصل) ١(
  .خطأ

ال يدخل اجلنة من يف : " صلى اهللا عليه وآله يقولواين مسعت رسول اهللا : ٢٢٤/  ١زاد الواقدي يف فتوحه ) ٢(
  .ولقد كاد أن يهلكين برذونكم املهملج وثوبكم االبيض" قلبه مثقال ذرة من الكرب 

  .كورة من فلسطني بالقرب من بيت املقدس، على أربعة أميال من الرملة على طريق القدس: عمواس) ٣(
  .تهاب شديد ومؤذ جدا وهو مرض فتاك شديد العدوىبثور أو أورام تظهر يف اجلسم مع ال: والطاعون

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كرمي ونعمة كانوا فيها فاكهني، كذلك وأورثناها قوما * (قوله تعاىل 
هنار وليل يلحقان التواليا إذا ما مها * مها فتيا دهر يكر عليهما : مث أنشد قول النابغة]  ٢٤: الدخان) * [ آخرين

أناخا هبم حىت يالقوا الدواهيا وهذا يقتضي بادي الرأي أنه دخل دمشق وليس كذلك، فإنه مل ينقل * حبي بغبطة مرا 
أحد أنه دخلها يف شئ من قدماته الثالث إىل الشام، أما االوىل وهي هذه فإنه سار من اجلابية إىل بيت املقدس، كما 

  .ذكر سيف وغريه واهللا أعلم
غري أهل الشام فهي أن عمر دخل الشام مرتني ورجع الثالثة من سرع سنة سبع عشرة  وقال الواقدي أما رواية

  .وهم يقولون دخل يف الثالثة دمشق ومحص وأنكر الواقدي ذلك
  .وال يعرف أنه دخل دمشق إال يف اجلاهلية قبل إسالمه كما بسطنا ذلك يف سريته: قلت

يا أمري املؤمنني اذرع من : بار عن مكان الصخرة فقالوقد روينا أن عمر حني دخل بيت املقدس سأل كعب االح



  .وادي جهنم كذا وكذا ذراعا فهي مث
فذرعوا فوجدوها وقد اختذها النصارى مزبلة، كما فعلت اليهود مبكان القمامة، وهو املكان الذي صلب فيه 

  .املصلوب الذي شبه بعيسى فاعتقدت النصارى واليهود أنه املسيح
  .دهم هذا كما نص اهللا تعاىل على خطئهم يف ذلكوقد كذبوا يف اعتقا

واملقصود أن النصارى ملا حكموا على بيت املقدس قبل البعثة بنحو من ثلثمائة سنة، طهروا مكان القمامة واختذوه 
  .كنيسة هائلة بنتها أم امللك قسطنطني باين املدينة املنسوبة إليه، واسم أمه هيالنة احلرانية البندقانية

  نها فبىن للنصارى بيت حلم على موضع امليالد، وبنت هي على موضعوأمرت اب
  .القرب فيما يزعمون

  .والغرض أهنم اختذوا مكان قبلة اليهود مزبلة أيضا، يف مقابلة ما صنعوا يف قدمي الزمان وحديثه
نسها بردائه، مث فلما فتح عمر بيت املقدس وحتقق موضع الصخرة، أمر بإزالة ما عليها من الكناسة حىت قيل إنه ك

يا ابن أم كعب : استشار كعبا أين يضع املسجد ؟ فأشار عليه بأن جيعله وراء الصخرة، فضرب يف صدره وقال
  .وأمر ببنائه يف مقدم بيت املقدس: ضارعت اليهود
شعيب أن حدثنا أسود بن عامر، ثنا محاد بن سلمة، عن أيب سنان، عن عبيد بن آدم وأيب مرمي وأيب : قال االمام أمحد

فحدثين أبو سنان عن عبيد بن آدم : قال ابن سلمة: عمر بن اخلطاب كان باجلابية فذكر فتح بيت املقدس، قال
أين ترى أن أصلي ؟ قال إن أخذت عين صليت خلف الصخرة وكانت القدس كلها بني : مسعت عمر يقول لكعب

 صلى اهللا عليه وسلم، فتقدم إىل القبلة يديك، فقال عمر ضاهيت اليهودية ال ولكن أصلي حيث صلى رسول اهللا
  .فصلى، مث جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة يف ردائه وكنس الناس

وهذا إسناد جيد اختاره احلافظ ضياء الدين املقدسي يف كتابه املستخرج، وقد تكلمنا على رجاله يف كتابنا الذي 
  يأفردناه يف مسند عمر، ما رواه من االحاديث املرفوعة وما رو

  .عنه من اآلثار املوقوفة مبوبا على أبواب الفقه وهللا احلمد واملنة
ملا دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق، فقال السالم : وقد روى سيف بن عمر عن شيوخه عن سامل قال

  .عليك يا فاروق، أنت صاحب إيلياء ؟ الها هللا ال ترجع حىت يفتح اهللا عليك إيلياء
وان الدينوري، عن حممد بن عبد العزيز، عن أبيه، عن اهليثم بن عدي، عن أسامة بن زيد بن وقد روى أمحد بن مر

أسلم، عن أبيه عن جده أسلم موىل عمر بن اخلطاب أنه قدم دمشق يف جتار من قريش، فلما خرجوا ختلف عمر 
أدخله دارا فيها تراب وفأس لبعض حاجته، فبينما هو يف البلد إذا البطريق يأخذ بعنقه، فذهب ينازعه فلم يقدر، ف

  .حول هذا من ههنا إىل ههنا، وغلق عليه الباب وانصرف فلم جيئ إىل نصف النار: وجمرفة وزنبيل، وقال له
  .وجلست مفكرا ومل أفعل مما قال يل شيئا: قال

  فأخذت الفأس: مالك مل تفعل ؟ ولكمين يف رأسي بيده قال: فلما جاء قال
لى وجهي فجئت ديرا لراهب فجلست عنده من العشي، فأشرف علي فنزل وأدخلين فضربته هبا فقتلته وخرجت ع

  .إين أضللت أصحايب: الدير فأطعمين وسقاين، وأحتفين، وجعل حيقق النظر يف، وسألين عن أمري فقلت
الراك  لقد علم أهل دين النصرانية أين أعلمهم بكتاهبم، وإين: إنك لتنظر بعني خائف، وجعل يتومسين مث قال: فقال

يا هذا لقد ذهبت غري : الذي خترجنا من بالدنا هذه، فهل لك أن تكتب يل كتاب أمان على ديري هذا ؟ فقلت
  .مذهب



فلم يزل يب حىت كتبت له صحيفة مبا طلب مين، فلما كان وقت االنصراف أعطاين أتانا فقال يل اركبها، فإذا 
  .بدير إال أكرموهاوصلت إىل أصحابك فابعث إيل هبا وحدها فإهنا ال متر 

ففعلت ما أمرين به، فلما قدم عمر لفتح بيت املقدس أتاه ذلك الراهب وهو باجلابية بتلك الصحيفة فأمضاها له 
  .عمر واشترط عليه ضيافة من مير به من املسلمني، وأن يرشدهم إىل الطريق

  .رواه ابن عساكر وغريه
ن عبيد اهللا بن أسامة القرشي البلقاوي عن زيد بن أسلم، عن وقد ساقه ابن عساكر من طريق أخرى يف ترمجة حيىي ب

  .أبيه فذكر حديثا طويال عجيبا هذا بعضه
وقد ذكرنا الشروط العمرية على نصارى الشام مطوال يف كتابنا االحكام، وأفردنا له مصنفا على حدة وهللا احلمد 

  .واملنة
تاب الذي أفردناه ملسند عمر، وذكرنا تواضعه يف دخوله وقد ذكرنا خطبته يف اجلابية بألفاظها وأسانيدها يف الك

  .الشام يف السرية اليت أفردناها له
حدثين الربيع بن ثعلب، نا أبو إمساعيل املؤدب، عن عبد اهللا ابن مسلم بن هرمز املكي، : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا
إيلياء على مجل أورق، تلوح صلعته للشمس، قدم عمر بن اخلطاب اجلابية على طريق : عن أيب الغالية الشامي قال

ليس عليه قلنسوة وال عمامة، تصطفق رجاله بني شعبيت الرحل بال ركاب، وطاؤه كساء انبجاين ذو صوف هو 
وطاؤه إذا ركب، وفراشه إذا نزل، حقيبته منرة أو مشلة حمشوة ليفا، هي حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل وعليه 

  .تم وخترق جنبهقميص من كرابيس قد رس
  اغسلوا قميصي: ادعوا يل رأس القوم، فدعوا له اجللومس، فقال: فقال

  .وخيطوه وأعريوين ثوبا أو قميصا
  .كتان: ما هذا ؟ قالوا: فأيت بقميص كتان فقال

  وما: قال
  .الكتان ؟ فأخربوه فنزع قميصه فغسل ورقع وأيت به فنزع قميصهم ولبس قميصه

العرب وهذه بالد ال تصلح هبا االبل، فلو لبست شيئا غري هذا وركبت برذونا لكان  أنت ملك: فقال له اجللومس
  .ذلك أعظم يف أعني الروم

  .حنن قوم أعزنا اهللا باالسالم فال نطلب بغري اهللا بديال: فقال
ون احبسوا احبسوا، ما كنت أرى الناس يركب: فأيت بربذون فطرح عليه قطيفة بال سرج وال رحل فركبه هبا فقال

  .الشيطان قبل هذا فأيت جبمله فركبه
حدثنا سعد أن بن نصر، حدثنا سفيان، عن أيوب الطائي، عن قيس بن مسلم عن : وقال إمساعيل بن حممد الصفار

ملا قدم عمر الشام عرضت له خماضة فنزل عن بعريه ونزع موقيه فأمسكهما بيد، وخاض املاء : طارق بن شهاب قال
فصك يف : قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل االرض، صنعت كذا وكذا، قال: و عبيدةومعه بعريه، فقال له أب

أولو غريك يقوهلا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم اهللا باالسالم : صدره وقال
  .فمهما تطلبوا العز بغريه يذلكم اهللا

كانت بني املسلمني وفارس  -أعين سنة مخس عشرة  -ويف هذه السنة : رقال ابن جري] أيام برس وبابل وكوثى [ 
  .وقعات يف قول سيف بن عمر



إمنا كان ذلك يف سنة ست عشرة، مث ذكر ابن جرير وقعات كثرية كانت بينهم، : وقال ابن إسحاق والواقدي
وأن خيلف النساء والعيال بالعقيق وذلك حني بعث عمر بن اخلطاب إىل سعد بن أيب وقاص يأمره باملسري إىل املدائن، 

يف خيل كثرية كثيفة، فلما تفرغ سعد من القادسية بعث على املقدمة زهرة بن حوية، مث أتبعه باالمراء واحدا ) ١(
بعد واحد، مث سار يف اجليوش وقد جعل هاشم بن عتبة بن أيب وقاص على خالفته مكان خالد بن عرفطة، وجعل 

اروا يف خيول عظيمة، وسالح كثري، وذلك اليام بقني من شوال من هذه السنة، فنزلوا خالدا هذا على الساقة، فس
، فلقيه هبا يصبهرى يف جيش من فارس فهزمهم زهرة وذهبت )٢(الكوفة وارحتل زهرة بني أيديهم حنو املدائن 

زان، فبعث زهرة إىل سعد الفرس يف هزميتهم إىل بابل وهبا مجع كثري ممن اهنزم يوم القادسية قد جعلوا عليهم الفري
  فأعلمه باجتماع املنهزمني ببابل، فسار سعد

باجليوش إىل بابل، فتقابل هو والفريزان عند بابل فهزمهم كأسرع من لفة الرداء، واهنزموا بني يديه فرقتني ففرقة 
  ، وأقام سعد ببابل أياما مث سار)٣(ذهبت إىل املدائن، وأخرى سارت إىل هناوند 

__________  
  .احلرية: ١٩٤/  ٢العتيق ويف فتوح الواقدي : كذا باالصل ويف الطربي والكامل) ١(
  .برس: يف الطربي والكامل) ٢(

  .بالس: ويف الواقدي
  .وبرس موضع بأرض بابل به آثار لبخت نصر وثل مفرط العلويسمى صرح الربس

  .الهوازثالث فرق، والثالثة عليها اهلرمزان سار إىل ا: يف الكامل والطربي) ٣(

منها حنو املدائن فلقوا مجعا آخر من الفرس فاقتتلوا قتاال شديدا وبارزوا أمري الفرس، وهو شهريار، فربز إليه رجل 
من املسلمني يقال له نائل االعرجي أبو نباتة من شجعان بين متيم، فتجاوال ساعة بالرماح، مث ألقياها فانتضيا سيفيهما 

عن فرسيهما إىل االرض، فوقع شهريار على صدر أيب نباتة، وأخرج خنجرا ليذحبه  وتصاوال هبما، مث تعانقا وسقطا
هبا، فوقعت أصبعه يف فم أيب نباتة فقضمها حىت شغله عن نفسه، وأخذ اخلنجر فذبح شهريار هبا وأخذ فرسه 
كنب فرسه وسواريه وسلبه، وانكشف أصحابه فهزموا، فأقسم سعد على نائل ليلبس سواري شهريار وسالحه، ولري

  .إذا كان حرب فكان يفعل ذلك
  ).١(وكان أول من تسور بالعراق، وذلك مبكان يقال له كوثى : قالوا

اآلية ) * وتلك االيام نداوهلا بني الناس* (وزار املكان الذي حبس فيه اخلليل وصلى عليه وعلى سائر االنبياء، وقرأ 
  ]. ١٤٠: آل عمران[ 

) ٣(سعد زهرة بني يديه من كوثى إىل هنرشري فمضى إىل املقدمة وقد تلقاه شريزاذ  مث قدم: قالوا) ٢(وقعة هنر شري 
إىل ساباط بالصلح واجلزية فبعثه إىل سعد فأمضاه، ووصل سعد باجلنود إىل مكان يقال له مظلم ساباط، فوجدوا 

ا، ومعهم أسد هنالك كتائب كثرية لكسرى يسموهنا بوران، وهم يقسمون كل يوم ال يزول ملك فارس ما عشن
كبري لكسرى يقال له املقرط، قد أرصدوه يف طريق املسلمني فتقدم إليه ابن أخي سعد، وهو هاشم بن عتبة، فقتل 

  االسد والناس ينظرون ومسى
  ).٥(وقبل سعد يومئذ رأس هاشم، وقبل هاشم قدم سعد ) ٤(يومئذ سيفه املتني 

أومل تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم * (هو يتلو قوله تعاىل ومحل هاشم على الفرس فأزاهلم عن أماكنهم وهزمهم و
فلما كان الليل ارحتل املسلمون ونزلوا هنر شري فجعلوا كلما وقفوا كربوا وكذلك حىت كان آخرهم ) * من زوال



  .مع سعد فأقاموا هبا شهرين ودخلوا يف الثالث وفرغت السنة
يها على مكة عتاب بن أسيد، وعلى الشام أبو عبيدة، وعلى وفيها حج بالناس عمر وكان عامله ف: قال ابن جرير

  وعلى البحرين) ٦(الكوفة والعراق سعد، وعلى الطائف يعلى بن أمية 
__________  

  .كوثاريا: يف فتوح الواقدي) ١(
أحدمها كوثى الطريق واآلخر كوثى رىب وهبا مشهد : وكوثى موضع بالعراق يف أرض بابل، وكوثى العراق كوثيان

  .ليل عليه السالم وهبا مولده وهبا طرح ابراهيم يف الناراخل
  .هبرسري: كذا باالصل ويف الطربي والكامل والبالذري) ٢(

  .هنمشري: ويف فتوح الواقدي
  .سرزاد: يف الواقدي) ٣(
  .املنن: يف الطربي) ٤(
ن املرقال قتل سرزاد ان هاشم ب: ١٩٨/  ٢أما الواقدي فقال يف فتوح العراق : كذا يف الطربي والكامل) ٥(

  .وذكر بقية القصة كاالصل
  .منية: يف الطربي) ٦(

  .واليمامة عثمان بن أيب العاص، وعلى عمان حذيفة بن حمصن
وكانت وقعة الريموك يف سنة مخس عشرة يف رجب منها عند الليث بن سعد وابن هليعة وأيب معشر والوليد : قلت

ابن الكليب وحممد بن عائذ وابن عساكر وشيخنا أيب عبد اهللا الذهيب بن مسلم ويزيد بن عبيدة وخليفة بن خياط و
  .احلافظ

  .وأما سيف بن عمر وأبو جعفر بن جرير فذكروا وقعة الريموك يف سنة ثالث عشرة
وقد قدمنا ذكرها هنالك تبعا البن جرير، وهكذا وقعة القادسية عند بعض احلفاظ أهنا كانت يف أواخر هذه السنة 

  .وتبعهم يف ذلك شيخنا احلافظ الذهيب -شرة سنة مخس ع -
  .واملشهور أهنا كانت يف سنة أربع عشرة كما تقدم مث ذكر شيخنا الذهيب

  .من تويف يف هذه السنة مرتبني على احلروف سعد بن عبادة االنصاري اخلزرجي، وهو أحد أقوال املؤرخني
وسي، قتل بالقادسية، ويقال إنه أبو زيد القاري أحد سعد بن عبيد ابن النعمان أبو زيد االنصاري اال* وقد تقدم 

االربعا الذين مجعوا القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنكر آخرون ذلك، ويقال إنه والد عمري 
  .بن سعد الزاهد أمري محص

مرو بن عبد مشس سهيل بن ع* كانت يف سنة ست عشرة واهللا أعلم : وذكر حممد بن سعد وفاته بالقادسية وقال
بن عبدود بن نصر بن حسل بن عامر بن لؤي أبو يزيد العامري أحد خطباء قريش وأشرافهم، أسلم يوم الفتح 

  .وحسن إسالمه وكان مسحا جوادا فصيحا كثري الصالة والصوم والصدقة وقراءة القرآن والبكاء
  .ويقال إنه قام وصام حىت شحب لونه
  .وله سعي مشكور يف صلح احلديبية

وملا مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطب الناس مبكة خطبة عظيمة تثبت الناس على االسالم، وكانت خطبته 
مبكة قريبا من خطبة الصديق باملدينة، مث خرج يف مجاعة إىل الشام جماهدا فحضر الريموك وكان أمريا على بعض 



  .الكراديس، ويقال إنه استشهد يومئذ
  .عيوقال الواقدي والشاف
عامر بن مالك بن أهيب الزهري أخي سعد بن أيب وقاص، هاجر إىل احلبشة، وهو الذي * تويف بطاعون عمواس 

عبد اهللا بن سفيان بن * قدم بكتاب عمر إىل أيب عبيدة بواليته على الشام وعزل خالد عنها، استشهد يوم الريموك 
  .سلمة بن عبد االسدعبد االسد املخزومي، صحايب هاجر إىل احلبشة مع عمه أيب 

عبد الرمحن بن العوام، أخو الزبري بن العوام، حضر بدرا * روى عنه عمرو بن دينار منقطعا النه قتل يوم الريموك 
عكرمة بن أيب جهل استشهد * عتبة بن غزوان، تويف فيها يف قول * مشركا مث أسلم واستشهد يوم الريموك يف قول 

عمرو بن * توم استشهد يوم القادسية وقد تقدم، ويقال بل رجع إىل املدينة عمرو بن أم مك* بالريموك يف قول 
قيس * فراس بن النضر بن احلارث يقال استشهد يوم الريموك * عامر بن أيب ربيعة تقدم * الطفيل بن عمرو تقدم 

عوف  عمرو بن زيد بن* قيس بن أيب صعصعة * بن عدي بن سعد بن سهم من مهاجرة احلبشة قتل بالريموك 
قلت : االنصاري املازين شهد العقبة وبدرا، وكان أحد أمراء الكراديس يوم الريموك، وقتل يومئذ، وله حديث قال

  يا رسول اهللا يف كم

ففيه دليل على أنه ممن مجع القرآن : احلديث، قال شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب" يف مخس عشرة : " أقرأ القرآن ؟ قال
نصري بن احلارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن *  عليه وسلم يف عهد رسول اهللا صلى اهللا

قصي القرشي العبدري، أسلم عام الفتح، وكان من علماء قريش، وأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه سلم يوم حنني 
وال سألتها، وهي عطية من  واهللا ما طلبتها: ال أرتشي على االسالم، مث قال: مائة من االبل، فتوقف يف أخذها وقال

نوفل بن احلارث بن عبد املطلب * رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخذها وحسن إسالمه، واستشهد يوم الريموك 
ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان أسن من أسلم من بين عبد املطلب، وكان ممن أسر يوم بدر ففاداه 

ندق وشهد احلديبية والفتح، وأعان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم حنني بثالثة العباس، ويقال إنه هاجر أيام اخل
آالف رمح، وثبت يومئذ وتويف سنة مخس عشرة، وقيل سنة عشرين واهللا أعلم، تويف باملدينة وصلى عليه عمر 

ن العاص تقدم هشام بن العاص أخو عمرو ب* ومشى يف جنازته ودفن بالبقيع وخلف عدة أوالد فضالء وأكابر 
  .قتل يوم الريموك: وقال ابن سعد

مث دخلت سنة ست عشرة استهلت هذه السنة وسعد بن أيب وقاص منازل مدينة هنرشري، وهي إحدى مدينيت 
كسرى مما يلي دجلة من الغرب، وكان قدوم سعد إليها يف ذي احلجة من سنة مخس عشرة، واستهلت هذه السنة 

  .وهو نازل عندها
رايا واخليول يف كل وجه، فلم جيدوا واحدا من اجلند، بل مجعوا من الفالحني مائة ألف فحبسوا حىت وقد بعث الس

إن من كان من الفالحني مل يعن عليكم وهو مقيم ببلده فهو أمانه، : كتب إىل عمر ما يفعل هبم، فكتب إليه عمر
  .ومن هرب فأدركتموه فشأنكم به

  .م فأبوا إال اجلزيةفأطلقهم سعد بعد ما دعاهم إىل االسال
ومل يبق من غريب دجلة إىل أرض العرب أحد من الفالحني إال حتت اجلزية واخلراج، وامتنعت هنرشري من سعد أشد 

االمتناع، وقد بعث إليهم سعد سلمان الفارسي فدعاهم إىل اهللا عز وجل أو اجلزية أو املقاتلة، فأبوا إال املقاتلة 
  لدبابات، وأمر سعد بعمل اجملانيق فعملتوالعصيان، ونصبوا اجملانيق وا

عشرون منجنيقا، ونصبت على هنرشري، واشتد احلصار وكان أهل هنرشري خيرجون فيقاتلون قتاال شديدا وحيلفون 



أن ال يفروا أبدا، فأكذهبم اهللا وهزمهم زهرة بن حوية بعد ما أصابه سهم وقتل بعد مصابه كثريا من الفرس وفروا 
إىل بلدهم، فكانوا حياصرون فيه أشد احلصار، وقد احنصر أهل البلد حىت أكلوا الكالب والسنانري بني يديه وجلأوا 

هل لكم إىل املصاحلة على أن لنا ما يلينا من دجلة إىل : يقول لكم امللك: وقد أشرف رجل منهم على املسلمني فقال
  .هللا بطونكمجبلنا، ولكم ما يليكم من دجلة إىل جبلكم ؟ أما شبعتم ؟ ال أشبع ا

فرجع : االسود بن قطبة فأنطقه اهللا بكالم مل يدر ما قال هلم، قال) ١(فبدر الناس رجل يقال له أبو مقرن : قال
  الرجل ورأيناهم

__________  
  .أبو مرة االسود بن قطينة: يف الطربي أبو مفزر، ويف فتوح العراق للواقدي) ١(

  .يقطعون من هنرشري إىل املدائن
والذي بعث حممدا باحلق ما أدري ما قلت هلم إال أن علي سكينة وأنا : فقال: ما قلت هلم: اليب مقرنفقال الناس 

أرجو أن أكون قد أنطقت بالذي هو خري، وجعل الناس ينتابونه يسألونه عن ذلك، وكان فيمن سأله سعد بن أيب 
  .ابفواهللا إهنم هر: يا أبا مقرن ما قلت: وقاص، وجاءه سعد إىل منزله فقال

  .فحلف له أنه ال يدري ما قال
فنادى سعد يف الناس وهند هبم إىل البلد واجملانيق تضرب يف البلد، فنادى رجل من البلد باالمان فأمناه، فقال واهللا ما 

  .بالبلد أحد، فتسور الناس السور فما وجدنا فيها أحدا أال قد هربوا إىل املدائن
ذلك الرجل وأناسا من االسارى فيها الي شئ هربوا ؟ قالوا بعث امللك وذلك يف شهر صفر من هذه السنة فسألنا 

إليكم يعرض عليكم الصلح فأجابه ذلك الرجل بأنه ال يكون بينكم وبينه صلح أبدا حىت نأكل عسل افريذين 
  ).١(بأترج كوثى 
  .يا وياله إن املالئكة لتتكلم على ألسنتهم، ترد علينا وجتيبنا عن العرب: فقال امللك

مث أمر الناس بالرحيل من هناك إىل املدائن فجازوا يف السفن منها إليها وبينهما دجلة، وهي قريبة منها جدا، وملا 
دخل املسلمون هنرشري الح هلم القصر االبيض من املدائن وهو قصر امللك الذي ذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه 

: فكان أول من رآه من املسلمني ضرار بن اخلطاب، فقالوسلم أنه سيفتحه اهللا على أمته، وذلك قريب الصباح، 
  اهللا أكرب أبيض

  .كسرى، هذا ما وعدنا اهللا ورسوله
  .ونظر الناس إليه فتتابعوا التكبري إىل الصبح

مل جيد فيها أحدا وال شيئا مما يغنم، بل قد ) ٢(ذكر فتح املدائن ملا فتح سعد هنرشري واستقر هبا، وذلك يف صفر 
اهلم إىل املدائن وركبوا السفن وضموا السفن إليهم، ومل جيد سعد رضي اهللا عنه شيئا من السفن وتعذر حتولوا بكم

عليه حتصيل شئ منها بالكلية، وقد زادت دجلة زيادة عظيمة واسود ماؤها، ورمت بالزبد من كثرة املاء هبا، وأخرب 
ئن إىل حلوان، وأنك إن مل تدركه قبل ثالث سعد بأن كسرى يزدجرد عازم على أخذ االموال واالمتعة من املدا

  .فات عليك وتفارط االمر
فخطب سعد املسلمني على شاطئ دجلة، فحمد اهللا وأثىن عليه وقال إن عدوكم قد اعتصم منكم هبذا البحر فال 
منه،  ختلصون إليهم معه، وهم خيلصون إليكم إذا شاؤا فينا وشونكم يف سفنهم، وليس وراءكم شئ ختافون أن تؤتوا

الدنيا، أال إين قد عزمت على قطع هذا البحر ) ٣(وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن حتصركم 



  .إليهم
  .عزم اهللا لنا ولك على الرشد فافعل: فقالوا مجيعا

  يعين ثغرة -من يبدأ فيحمي لنا الفراض : فعند ذلك ندب سعد الناس إىل العبور ويقول
__________  

  .أفريزونا نوح: فتوح الواقدييف ) ١(
  .صفة وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(
  .حتصدكم: يف الكامل البن االثري) ٣(

ليجوز الناس إليهم آمنني، فانتدب عاصم بن عمرو وذو البأس من الناس قريب من  -املخاضة من الناحية االخرى 
من ينتدب معي لنكون قبل الناس : فة دجلة فقال عاصمستمائة، فأمر سعد عليهم عاصم بن عمرو فوقفوا على حا

واالعاجم  -دخوال يف هذا البحر فنحمي الفراض من اجلانب اآلخر ؟ فانتدب له ستون من الشجعان املذكورين 
أختافون : فتقدم رجل من املسلمني وقد أحجم الناس عن اخلوض يف دجلة، فقال -وقوف صفوفا من اجلانب اآلخر 

]  ١٤٥: آل عمران) * [ وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا مؤجال* (؟ مث تال قوله تعاىل  من هذه النطفة
  مث أقحم

  .فرسه فيها واقتحم الناس، وقد افترق الستون فرقتني أصحاب اخليل الذكور، وأصحاب اخليل االناث
  .ديوانا ديوانا: فلما رآهم الفرس يطفون على وجه املاء قالوا

  .انني جماننييقولون جم
  .واهللا ما تقاتلون إنسا بل تقاتلون جنا: مث قالوا

مث أرسلوا فرسانا منهم يف املاء يلتقون أول املسلمني ليمنعوهم من اخلروج من املاء، فأمر عاصم بن عمرو أصحابه 
سلمني ال ميلكون أن يشرعوا هلم الرياح ويتوخوا االعني، ففعلوا ذلك بالفرس فقلعوا عيون خيوهلم، فرجعوا أمام امل

كف خيوهلم حىت خرجوا من املاء، واتبعهم عاصم وأصحابه فساقوا وراءهم حىت طردوهم عن اجلانب اآلخر، 
ووقفوا على حافة الدجلة من اجلانب اآلخر ونزل بقية أصحاب عاصم من الستمائة يف دجلة فخاضوها حىت وصلوا 

 نفوا الفرس عن ذلك اجلانب وكانوا يسمون الكتيبة االوىل إىل أصحاهبم من اجلانب اآلخر فقاتلوا مع أصحاهبم حىت
  .كتيبة االهوال، وأمريها عاصم بن عمرو، والكتيبة الثانية الكتيبة اخلرساء وأمريها القعقاع بن عمرو

  .وهذا كله وسعد واملسلمون ينظرون إىل ما يصنع هؤالء الفرسان بالفرس، وسعد واقف على شاطئ دجلة
اجليش، وذلك حني نظروا إىل اجلانب اآلخر قد حتصن مبن حصل فيه من الفرسان املسلمني، وقد  مث نزل سعد ببقية

نستعني باهللا ونتوكل عليه، حسبنا اهللا ونعم الوكيل، وال حول وال : أمر سعد املسلمني عند دخول املاء أن يقولوا
  .قوة إال باهللا العلي العظيم

خلف عنه أحد، فساروا فيها كأمنا يسريون على وجه االرض حىت ملؤا ما مث اقتحم بفرسه دجلة واقتحم الناس مل يت
بني اجلانبني، فال يرى وجه املاء من الفرسان والرجالة، وجعل الناس يتحدثون على وجه املاء كما يتحدثون على 

ن أمريهم وجه االرض، وذلك ملا حصل هلم من الطمأنينة واالمن، والوثوق بأمر اهللا ووعده ونصره وتأييده، وال
سعد ابن أيب وقاص أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وقد تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنه راض، 

  .ودعا له
واملقطوع به أن سعدا دعا جليشه هذا يف هذا اليوم بالسالمة والنصر، " اللهم أجب دعوته، وسدد رميته " فقال 



سلمهم، فلم يفقد من املسلمني رجل واحد غري أن رجال واحدا يقال له وقد رمى هبم يف هذا اليم فسددهم اهللا و
عن فرس له شقراء، فأخذ القعقاع بن عمرو بلجاماه، وأخذ بيد الرجل حىت عدله على ) ١(غرقدة البارقي، زل 

  عجز: فرسه، وكان من الشجعان، فقال
  .النساء أن يلدن مثل القعقاع بن عمرو

  عتهم غري قدح من خشبومل يعدم للمسلمني شئ من أمت
__________  

  .زال: يف الطربي) ١(

اللهم ال جتعلين من : لرجل يقال له مالك بن عامر، كانت عالقته رثة فأخذه املوج، فدعا صاحبه اهللا عز وجل، وقال
  .بينهم يذهب متاعي

  .فرده املوج إىل اجلانب الذي يقصدونه فأخذه الناس مث ردوه على صاحبه بعينه
إذا أعيا وهو يف املاء يقيض اهللا له مثل النشز املرتفع فيقف عليه فيستريح، وحىت أن بعض اخليل ليسري  وكان الفرس

وما يصل املاء إىل حزامها، وكان يوما عظيما وأمرا هائال، وخطبا جليال، وخارقا باهرا، ومعجزة لرسول اهللا صلى 
لبالد، وال يف بقعة من البقاع، سوى قضية العالء بن اهللا عليه وسلم، خلقها اهللا الصحابه مل ير مثلها يف تلك ا

  .احلضرمي املتقدمة، بل هذا أجل وأعظم، فإن هذا اجليش كان أضعاف ذلك
  .حسبنا اهللا ونعم الوكيل: وكان الذي يساير سعد بن أيب وقاص يف املاء سلمان الفارسي، فجعل سعد يقول: قالوا

  .وليهزمن اهللا عدوه، إن مل يكن يف اجليش بغي أو ذنوب تغلب احلسنات واهللا لينصرن اهللا وليه ويظهرن اهللا دينه،
  .إن االسالم جديد: فقال له سلمان

  .ذللت هلم واهللا البحور، كما ذلل هلم الرب، أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا كما دخلوا أفواجا
  ).١(ئا فخرجوا منه كما قال سلمان مل يغرق منهم أحدا، ومل يفقدوا شي

وملا استقل املسلمون على وجه االرض خرجت اخليول تنفض أعرافها صاهلة، فساقوا وراء االعاجم حىت دخلوا 
أهله وما قدروا عليه من االموال واالمتعة واحلواصل وتركوا ) ٢(املدائن، فلم جيدوا هبا أحدا، بل قد أخذ كسرى 
  .وااللطاف واالدهان ما ال يدري قيمته ما عجزوا عنه من االنعام والثياب واملتاع، واآلنية

وكان يف خزانة كسرى ثالثة آالف ألف ألف ألف دينار ثالث مرات فأخذوا من ذلك ما قدروا عليه وتركوا ما 
  .عجزوا عنه وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقاربه

) ٣(يلقون أحدا وال خيشونه  فكان أول من دخل املدائن كتيبة االهوال مث الكتيبة اخلرساء، فأخذوا يف سككها ال
  .غري القصر االبيض ففيه مقاتلة وهو حمصن

فلما جاء سعد باجليش دعا أهل القصر االبيض ثالثة أيام على لسان سلمان الفارسي، فلما كان اليوم الثالث نزلوا 
زروع ومقام كم تركوا من جنات وعيون و* (منه وسكنه سعد واختذ االيوان مصلى، وحني دخله تال قوله تعاىل 

مث تقدم إىل صدره فصلى مثان ]  ٢٥: الدخان) * [ ونعمة كانوا فيها فاكهني كذلك وأورثناها قوما آخرين* كرمي 
ركعات صالة الفتح، وذكر سيف يف روايته أنه صالها بتسليمة واحدة وأنه مجع بااليوان يف صفر من هذه السنة 

  وى االقامة هبا، وبعث إىل العياالت فأنزهلم دور املدائنفكانت أول مجعة مجعت بالعراق، وذلك الن سعدا ن
__________  

مسوا يوم عبورهم الدجلة بيوم اجلراثيم، النه مل يكن أحد يعرب إال ظهرت له جرثومة يسري معها وهي من القش ) ١(



  .املربوطة حزما
  .يزدجرد: يف الطربي والكامل) ٢(
  .دا وال حيسونهأحدا خيشونه، ويف الطربي أح: يف الكامل) ٣(

  .واستو طنوها، حىت فتحوا جلوالء وتكريت واملوصل، مث حتولوا إىل الكوفة بعد ذلك كما سنذكره
  .مث أرسل السرايا يف إثر كسرى يزدجرد فلحق هبم طائفة فقتلوهم وشردوهم واستلبوا منهم أمواال عظيمة

  .وأكثر ما استرجعوا من مالبس كسرى وتاجه وحليه
  .يل ما هنالك من االموال واحلواصل والتحف، مما ال يقوم وال حيد وال يوصف كثرة وعظمةوشرع سعد يف حتص

إن هذا : وقد روينا أنه كان هناك متاثيل من جص فنظر سعد إىل أحدها وإذا هو يشري بأصبعه إىل مكان، فقال سعد
االكاسرة االوائل، فأخرجوا  مل يوضع هكذا سدى، فأخذوا ما يسامت أصبعه فوجدوا قبالتها كنزا عظيما من كنوز

  .منه أمواال عظيمة جزيلة، وحواصل باهرج، وحتفا فاخرة
  .واستحوذ املسلمون على ما هنالك أمجع مما مل يرد أحد يف الدنيا أعجب منه

وكان يف مجلة ذلك تاج كسرى وهو مكان باجلواهر النفيسة اليت حتري االبصار، ومنطقته كذلك وسيفه وسواره 
مثله سواء، وهو مسنوج ) ١(ط إيوانه، وكان مربعا ستون ذراعا يف مثلها، من كل جانب، والبساط وقباؤه وبسا

  بالذهب والآللئ واجلواهر الثمينة، وفيه مصور مجيع ممالك كسرى، بالده بأهنارها وقالعها، وأقاليمها،
  .وكنوزها، وصفة الزروع واالشجار اليت يف بالده

ودخل حتت تاجه، وتاجه معلق بسالسل الذهب، النه كان ال يستطيع أن يقله فكان إذا جلس على كرسي مملكته 
على رأسه لثقله، بل كان جيئ فيجلس حتته مث يدخل رأسه حتت التاج والسالسل الذهب حتمله عنه، وهو يستره 

  .حال لبسه فتذا رفع احلجاب عنه خرت له االمراء سجودا
رصع باجلواهر فينظر يف البلدان واحدة واحدة، فيسأل عنها ومن فيها وعليه املنطقة والسواران والسيف والقباء امل

  .من النواب، وهل حدث فيها شئ من االحداث ؟ فيخربه بذلك والة االمور بني يديه
مث ينتقل إىل االخرى، وهكذا حىت يسأل عن أحوال بالده يف كل وقت ال يهمل أمر اململكة، وقد وضعوا هذا 

  .له بشأن املمالك، وهو إصالح جيد منهم يف أمر السياسة البساط بني يديه تذكارا
فلما جاء قدر اهللا زالت تلك االيدي عن تلك املمالك واالراضي وتسلمها املسلمون من أيديهم قسرا، وكسروا 

  .شوكتهم عنها وأخذوها بأمر اهللا صافية ضافية، وهللا احلمد واملنة
عمرو بن مقرن فكان أول ما حصل ما كان يف القصر االبيض  وقد جعل سعد بن أيب وقاص على االقباض عمرو بن

ومنازل كسرى، وسائر دور املدائن، وما كان بااليوان مما ذكرنا، وما يفد من السرايا الذين يف صحبة زهرة بن 
حوية، وكان فيما رد زهرة بغل كان قد أدركه وغصبه من الفرس وكانت حتوطه بالسيوف فاستنقذه منهم وقال إن 

  .لشأنا فرده إىل االقباض وإذا عليه سفطان فيهما ثياب كسرى وحليه هلذا
ولبسه الذي كان يلبسه على السرير كما ذكرنا، وبغل آخر عليه تاجه الذي ذكرنا يف سفطني أيضا ردا من الطريق 

شياء مما استلبه أصحاب السرايا، وكان فيما ردت السرايا أموال عظيمة وفيها أكثر إناث كسرى وأمتعته واال
  .النفيسة اليت استصحبوها معهم، فلحقهم املسلمون فاستلبوها منهم

  .ومل تقدر الفرس على محل البساط لثقله عليهم، وال محل االموال لكثرهتا
  فإنه كان املسلمون جييئون بعض تلك الدور فيجدون البيت



__________  
  .القطف: وكان العرب يسمون البساط) ١(

ين الذهب والفضة، وجيدون من الكافور شيئا كثريا، فيحسبونه ملحا، ورمبا استعمله بعضهم مآلنا إىل أعاله من أوا
  يف العجني فوجدوه مرا حىت تبينوا أمره فتحصل الفئ على أمر عظيم من

فقسم االربعة االمخاس بني الغامنني، فحصل لكل واحد من ) ١(االموال، وشرع سعد فخمسه وأمر سلمان الفارسي 
 عشر ألفا، وكانوا كلهم فرسانا، ومع بعضهم جنائب، واستوهب سعد أربعة أمخاس البساط ولبس الفرسان أثين

كسرى من املسلمني، ليبعثه إىل عمر واملسلمني باملدينة لينظروا إليه ويتعجبوا منه، فطيبوا له ذلك وأذنوا فيه، فبعثه 
تح قبله حليس بن فالن االسدي، فروينا أن سعد إىل عمر مع اخلمس مع بشري بن اخلصاصية، وكان الذي بشر بالف

إنك عففت فعفت رعيتك، : ، فقال له علي بن أيب طالب)٢(عمر ملا نظر إىل ذلك قال إن قوما أدوا هذا المناء 
  .ولو رتعت لرتعت

  .مث قسم عمر ذلك يف املسلمني فأصاب عليا قطعة من البساط فباعها بعشرين ألفا
اخلطاب ألبس ثياب كسرى خلشبة ونصبها أمامه لريى الناس ما يف هذه الزينة وقد ذكر سيف بن عمر أن عمر بن 

  .من العجب، وما عليها من زهرة احلياة الدنيا الفانية
  .وقد روينا أن عمر ألبس ثياب كسرى لسراقة بن مالك بن جعشم أمري بين مدجل رضي اهللا عنه

  .د اهللا بن يوسف االصبهاين، ثنا أبو سعيد بن االعرايبأخربنا عب: قال احلافظ أبو بكر البيهقي يف دالئل النبوة
أن عمر بن : قال وجدت يف كتايب خبط يدي عن أيب داود حدثنا حممد بن عبيد، حدثنا محاد، ثنا يونس، عن احلسن

اخلطاب أيت بفروة كسرى فوضعت بني يديه ويف القوم سراقة بن مالك بن جعشم، قال قألقى إليه سواري كسرى 
فجعلهما يف يده فبلغا منكبيه فلما رآمها يف يدي سراقة قال احلمد هللا سواري كسرى بن هرمز يف يدي بن هرمز 

  .سراقة بن مالك بن جعشم أعرايب من بين مدجل
  .وذكر احلديث

  .هكذا ساقه البيهقي
ونظر إىل  وإمنا ألبسهما سراقة الن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لسراقة: مث حكى عن الشافعي أنه قال

: وقد قال عمر لسراقة حني ألبسه سواري كسرى: قال الشافعي" كأين بك وقد ألبست سواري كسرى " ذراعيه 
  .قل اهللا أكرب
  .فقال اهللا أكرب

  ).٣(قل احلمد هللا الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعرايب من بين مدجل : مث قال
امة بن زيد الليثي، ثنا القاسم بن حممد بن أيب بكر، قال بعث سعد بن أيب وقاص أخربنا أس: وقال اهليثم بن عدي

  أيام القادسية إىل عمر بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسواريه
  .وسراويله وقميصه وتاجه وخفيه، قال فنظر عمر يف وجوه القوم

قال سراقة فطمعت فيه فقمت وكان أجسمهم وأبدهنم قامة سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا سراق قم فالبس، 
  فلبست فقال

__________  
  .سلمان بن ربيعة ويف الكامل الباهلي: يف الطربي) ١(



  .لذوو أمانة: يف الكامل) ٢(
  .٣٣٠ - ٣٢٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

أدبر فأدبرت، مث قال أقبل فأقبلت، مث قال بخ بخ، أعريايب من بين مدجل عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته 
  .وتاجه وخفاه

  .، كان شرفا لك ولقومك، انزعرب يوم يا سراق بن مالك، لو كان عليك فيه هذا من متاع كسرى وآل كسرى
  .فنزعت
اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك، وكان أحب إليك مين وأكرم عليك مين ومنعته أبا بكر وكان أحب : فقال

  .إليك مين، وأكرم عليك مين، وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر يب
  .مث بكى حىت رمحه من كان عنده
  .أقسمت عليك ما بعته مث قسمته قبل أن متسي: مث قال لعبد الرمحن بن عوف
أن عمر حني ملك تلك املالبس واجلواهر جئ بسيف كسرى ومعه عدة سيوف منها : وذكر سيف بن عمر التميمي

احلمد هللا الذي جعل سيف كسرى فيما يضره وال : سيف النعمان بن املنذر نائب كسرى على احلرية وأن عمر قال
  .ينفعه
  .أدوا هذا المناء، أو لذوا أمانة إن قوما: مث قال
، ومل يقدم )١(إن كسرى مل يزد على أن تشاغل مبا أويت عن آخرته فجمع لزوج امرأته، أو زوج ابنته : مث قال

  .لنفسه، ولو قدم لنفسه ووضع الفضول يف مواضعها حلصل له
حبرها مثل برهن * املدائن خيال  على) ٢(وأملنا : وقد قال بعض املسلمني وهو أبو جنيد نافع بن االسود يف ذلك

منا جريضا وقعة جلوالء ملا سار كسرى وهو ) ٤(يوم ولوا وحاص * خزائن املرء كسرى ) ٣(أريضا فانتشلنا 
  يزدجرد بن شهريار من املدائن هاربا إىل حلوان شرع يف أثناء الطريق يف
ري، وجم غفري من الفرس وأمر على اجلميع مجع رجال وأعوان وجنود، من البلدان اليت هناك، فاجتمع إليه خلق كث

مهران، وسار كسرى إىل حلوان فأقام اجلمع الذي مجعه بينه وبني املسلمني يف جلوالء، واحتفروا خندقا عظيما 
  .حوهلا، وأقاموا هبا يف العدد والعدد وآالت احلصار، فكتب سعد إىل عمر خيربه بذلك

ابن أخيه هاشم بن عتبة أمريا على اجليش الذي يبعثه إىل كسرى، فكتب إليه عمر أن يقيم هو باملدائن ويبعث 
ويكون على املقدمة القعقاع بن عمرو، وعلى امليمنة سعد بن مالك وعلى امليسرة أخوه عمر بن مالك، وعلى 

  ).٥(الساقة عمرو بن مرة اجلهين 
  ففعل

__________  
  .أو امرأة ابنه: زاد الطربي) ١(
  .وأسلنا: يف الطربي) ٢(
  .وانتثلنا: يف الطربي) ٣(

  .أبو جبيد حتريف: وفيه ويف الكامل
  .وخاض: كذا يف االصل والطربي، ويف الكامل) ٤(



حجر بن عدي على امليمنة، وعمرو بن معد يكرب على اخليل، وطليحة بن : ٣٢٤/  ٢يف فتوح البلدان ) ٥(
  .على الرجال وعلى االعاجم خرزاد أخو رستم= خويلد 

ع ابن أخيه جيشا كثيفا يقارب اثين عشر ألفا، من سادات املسلمني ووجوه املهاجرين واالنصار، سعد ذلك وبعث م
  .ورؤوس العرب

وذلك يف صفر من هذه السنة بعد فراغهم من أمر املدائن، فساروا حىت انتهوا إىل اجملوس وهم جبلوالء قد خندقوا 
  .لقتال يف كل وقت فيقاتلون قتاال مل يسمع مبثلهعليهم، فحاصرهم هاشم بن عتبة، وكانوا خيرجون من بلدهم ل

  .وجعل كسرى يبعث إليهم االمداد، وكذلك سعد يبعث املدد إىل ابن أخيه، مرة بعد أخرى
ومحى القتال، واشتد النزال، واضطرمت نار احلرب، وقام يف الناس هاشم فخطبهم غري مرة، فحرضهم على القتال 

  .والتوكل على اهللا
  .رس وتعاهدت، وحلفوا بالنار أن ال يفروا أبدا حىت يفنوا العربوقد تعاقدت الف

فلما كان املوقف االخري وهو يوم الفيصل والفرقان، تواقفوا من أول النهار، فاقتتلوا قتاال شديدا مل يعهد مثله حىت 
  فين النشاب من الطرفني، وتقصفت الرماح من هؤالء ومن هؤالء،

، وحانت صالة الظهر فصلى املسلمون إمياءا، وذهبت فرقة اجملوس وجاءت وصاروا إىل السيوف والطرب زنيات
نعم إنا كالون وهم : أهالكم ما رأيتم أيها املسلمون ؟ قالوا: مكاهنا أخرى، فقام القعقاع بن عمرو يف املسلمني فقال

يهم محلة رجل واحد حىت بل إنا حاملون عليهم وجمدون يف طلبهم، حىت حيكم اهللا بيننا، فامحلوا عل: مرحيون، فقال
خنالطهم، فحمل ومحل الناس، فأما القعقاع فإنه صمم احلملة يف مجاعة من الفرسان واالبطال والشجعان حىت انتهى 
إىل باب اخلندق، وأقبل الليل بظالمه وجالت بقية االبطال مبن معهم يف الناس وجعلوا يأخذون يف التحاجز من أجل 

ئذ طليحة االسدي، وعمرو بن معدي كرب الزبيدي، وقيس بن مكشوح، وحجر بن إقبال الليل ويف االبطال يوم
  .عدي

أين أيها املسلمون، هذا أمريكم : ومل يعلموا مبا صنعه القعقاع يف ظلمة الليل، ومل يشعروا بذلك، لوال مناديه ينادي
  .على باب خندقهم

فإذا هو على باب اخلندق قد ملكه عليهم، فلما مسع ذلك اجملوس فروا ومحل املسلمون حنو القعقاع بن عمرو 
وهربت الفرس كل مهرب، وأخذهم املسلمون من كل وجه، وقعدوا هلم كل مرصد، فقتل منهم يف ذلك املوقف 

  .مائة ألف حىت جللوا وجه االرض بالقتلى، فلذلك مسيت جلوالء
  .لهاوغنموا من االموال والسالح والذهب والفضة قريبا مما غنموا من املدائن قب

وبعث هاشم بن عتبة القعقاع بن عمرو يف إثر من اهنزم منهم وراء كسرى، فساق خلفهم حىت أدرك مهران منهزما 
، فقتله القعقاع بن عمرو، وأفلتهم الفريزان فاستمر منهزما، وأسر سبايا كثرية بعث هبا إىل هاشم بن عتبة، )١(

  .وغنموا دواب كثرية جدا
وال إىل عمه سعد بن أيب وقاص فنفل سعد ذوي النجدة، مث أمر بقسم ذلك على مث بعث هاشم بالغنائم واالم

  .الغامنني
__________  

  .سعد عمرو بن عتبة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة: كان على الناس يوم جلوالء: وقال ابن الكليب= 
اح املكشوح املرادي وعمرو بن معدي جرير على امليمنة، وحجر بن عدي على امليسرة وعلى اجلن: ويف ابن االعثم



  .كرب على أعنة اخليل وطلحة بن خويلد االسدي على الرجالة
  .منهزما إىل خانقني: يف الطربي والكامل) ١(

كان : كان املال املتحصل من وقعة جلوالء ثالثني ألف ألف، فكان مخسه ستة آالف ألف وقال غريه: قال الشعيب
وقيل أصاب  -يعين اثين عشر ألفا لكل فارس  -نظري ما حصل له يوم املدائن  الذي أصاب كل فارس يوم جلوالء

  ).١(كل فارس تسعة آالف وتسع دواب 
  .رضي اهللا عنه) ٢(وكان الذي ويل قسم ذلك بني املسلمني وحتصيله، سلمان الفارسي 

) ٣(عمرو، وأيب مقرن مث بعث سعد باالمخاس من املال والرقيق والدواب مع زياد بن أيب سفيان، وقضاعي بن 
  .االسود

فلما قدموا على عمر سأل عمر زياد بن أيب سفيان عن كيفية الوقعة فذكرها له، وكان زياد فصيحا، فأعجب إيراده 
أتستطيع أن ختطب الناس مبا : هلا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، وأحب أن يسمع املسلمون منه ذلك، فقال له

 املؤمنني، إنه ليس أحد على وجه االرض أهيب عندي منك، فكيف ال أقوى على هذا نعم يا أمري: أخربتين به ؟ قال
إن هذا : مع غريك ؟ فقام يف الناس فقص عليهم خرب الوقعة، وكم قتلوا، وكم غنموا، بعبارة عظيمة بليغة فقال عمر

حلف عمر بن اخلطاب أن ال  إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا مث: فقال زياد -يعين الفصيح  -هلو اخلطيب املصقع 
جين هذا املال الذي جاؤا به سقف حىت يقسمه، فبات عبد اهللا بن أرقم وعبد الرمحن بن عوف حيرسانه يف املسجد، 

فلما أصبح جاء عمر يف الناس، بعد ما صلى الغداة وطلعت الشمس، فأمر فكشف عنه جالبيبه، فلما نظر إىل 
فواهللا : ما يبكيك يا أمري املؤمنني: البيضاء، بكى عمر، فقال له عبد الرمحنياقوته وزبرجده وذهبه االصفر وفضته 

واهللا ما ذاك يبكيين، وتاهللا ما أعطى اهللا هذا قوما إال حتاسدوا وتباغضوا، وال : إن هذا ملوطن شكر، فقال عمر
  .حتاسدوا إال ألقى بأسهم بينهم

  .مث قسمه كما قسم أموال القادسية
وكان فتح جلوالء يف ذي القعدة من سنة ستة عشر، وكان بينه وبني : شيوخه أهنم قالوا وروى سيف بن عمر عن

فتح املدائن تسعة أشهر وقد تكلم ابن جرير ههنا فيما رواه عن سيف على ما يتعلق بأرض السواد وخراجها، 
  .وموضع حترير ذلك كتاب االحكام

  :وقد قال هاشم بن عتبة يف يوم جلوالء
  )٤(وأيام خلت من بينهن صرم * ويوم زحف الكوفة املقدم ويوم عرض الشهر احملرم * رستم  يوم جلوالء ويوم

__________  
  .١٨٢/  ٤: وهو قول الطربي) ١(
  .وكانت العرب تسميه سلمان اخليل) انظر الطربي والكامل(سلمان بن ربيعة الباهلي وليس الفارسي ) ٢(
  .أيب مفزر: يف الطربي) ٣(
  .ربيالبيت يف الط) ٤(

كتائبنا * ويوم جلوالء الوقيعة أصبحت : مثل ثغام البلد احملرم وقال أبو جنيد يف ذلك* شينب أصدغي فهي هرم 
* فتبا الجساد اجملوس النجائس وأفلتهن الفريزان جبرعة * تردى بأسد عوابس فضضت مجوع الفرس مث أمنتهم 

للترب حتثوها خجوج الروامس ذكر فتح حلوان وملا و* ومهران أردت يوم حز القوانس أقاموا بدار للمنية موعد 



وتقدم القعقاع بن عمرو  -يف كتابه إىل سعد  -انقضت الوقعة أقام هشام بن عتبة جبلوالء عن أمر عمر بن اخلطاب 
  .إىل حلوان، عن أمر عمر أيضا ليكون ردءا للمسلمني هنالك، ومرابطا لكسرى حيث هرب

عة وهو مهران الرازي، فقتله وهرب منه الفريزان، فلما وصل إىل كسرى وأخربه فسار كما قدمنا، وأدرك أمري الوق
مبا كان من أمر جلوالء، وما جرى على الفرس بعده، وكيف قتل منهم مائة ألف، وأدرك مهران فقتل، هرب عند 

عقاع بن ، فتقدم إليه الق)١(ذلك كسرى من حلوان إىل الري، واستناب على حلوان أمريا يقال له خسروشنوم 
خارج من حلوان، فاقتتلوا هنالك قتاال شديدا مث فتح اهللا ونصر ) ٢(عمرو، وبرز إليه خسروشنوم إىل مكان 

  إىل حلوان فتسلمها ودخلها املسلمون فغنموا) ٣(املسلمني واهنزم خسروشنوم، وساق القعقاع 
بعد ما دعوا إىل الدخول يف االسالم فأبوا وسبوا، وأقاموا هبا، وضربوا اجلزية على من حوهلا من الكور واالقاليم، 

  .إال اجلزية
  .فلم يزل القعقاع هبا حىت حتول من سعد من املدائن إىل الكوفة، فسار إليها كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

  فتح تكريت واملوصل ملا افتتح سعد املدائن بلغه أن أهل املوصل قد اجتمعوا بتكريت على رجل من الكفرة يقال له
__________  
 -انظر الطربي (قصر شريين على فرسخ من حلوان ) ١(من بني أيام خلون صرم * ويوم عرض النهر احملرم = 

  ).فتوح ابن االعثم
دعا رجال من قواده من االعاجم يقال له منوشهر بن هرمزدان فاستخلفه : ٢٧٩/  ١ويف الفتوح البن االعثم ) ٢(

  .على حلوان
وعلى مقدمته جرير بن عبد اهللا البجلي حىت دخل  -على علته  -سعد بن أيب وقاص  أقبل: يف ابن االعثم) ٣(

ان جرير بن عبد اهللا فتح حلوان صلحا بعد هرب يزدجرد منها، : ٣٧٠/  ٢ويف فتوح البلدان  ٢٨٠/  ١حلوان 
  .وكان ذلك سنة تسع عشرة

املوصل، فتقدم ما ذكرناه من كتاب عمر يف االنطاق، فكتب إىل عمر بأمر جلوالء واجتماع الفرس هبا، وبأمر أهل 
  .أهل جلوالء، وما كان من أمرها

وكتب عمر يف قضية أهل املوصل الذين قد اجتمعوا بتكريت على االنطاق، أن يعني جيشا حلرهبم، ويؤمر عليه عبد 
بن حسان الذهلي، ، وعلى امليمنة احلارث )٢(، وأن جيعل على مقدمته ربعي بن االفكل الغزي )١(اهللا بن املعتم 

  .وعلى امليسرة فرات بن حيان العجلي، وعلى الساقة هانئ بن قيس، وعلى اخليل عرفجة ابن هرمثة
ففصل عبد اهللا بن املعتم يف مخسة آالف من املدائن، فسار يف أربع حىت نزل بتكريت على االنطاق، وقد اجتمع إليه 

  .ن إياد وتغلب والنمرمجاعة من الروم، ومن الشهارجة، ومن نصارى العرب، م
  .وقد أحدقوا بتكريت، فحاصرهم عبد اهللا بن املعتم أربعني يوما

  ، ما من مرة إال وينتصر عليهم ويفل مجوعهم، فضعف جانبهم،)٣(وزاحفوه يف هذه املدة أربعة وعشرين مرة 
من االعراب، فدعاهم إىل وعزمت الروم على الذهاب يف السفن بأمواهلم، وراسل عبد اهللا بن املعتم إىل من هنالك 

إن كنتم : الدخول معه يف النصرة على أهل البلد، فجاءت القصاد إليه عنهم باالجابة إىل ذلك، فأرسل إليهم
  .صادقني فيما قلتم فاشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وأقروا مبا جاء من عند اهللا

إن كنتم صادقني فإذا كربنا ومحلنا على البلد الليلة فأمسكوا : همفرجعت القصاد إليه بأهنم قد أسلموا فبعث إلي
علينا أبواب السفن، وامنعوهم أن يركبوا فيها، واقتلوا منهم من قدرمت على قتله، مث شد عبد اهللا وأصحابه، وكربوا 



وا يف اخلروج تكبرية رجل واحد، ومحلوا على البلد فكربت االعراب من الناحية االخرى، فحار أهل البلد، وأخذ
من االبواب اليت تلي دجلة، فتلقتهم إياد والنمر وتغلب، فقتلوهم قتال ذريعا، وجاء عبد اهللا بن املعتم بأصحابه من 
االبواب االخر فقتل مجيع أهل البلد عن بكرة أبيهم، ومل يسلم إال من أسلم من االعراب من إياد وتغلب والنمر، 

وهي املوصل ) ٤(وا على تكريت أن يبعثوا ربعي بن االفكل إىل احلصنني وقد كان عمر عهد يف كتابه إذا نصر
سريعا، فسار إليها كما أمر عمر، ومعه سرية كثرية، ومجاعة من االبطال، فسار إليها حىت فجئها قبل وصول االخبار 

مث قسمت االموال إليها، فما كان إال أن واقفها حىت أجابوا إىل الصلح فضربت عليهم الذمة عن يد وهم صاغرون، 
اليت حتصلت من تكريت، فبلغ سهم الفارس ثالثة آالف، وسهم الراجل ألف درهم، وبعثوا باالمخاس مع فرات بن 

  حيان، وبالفتح مع احلارث بن حسان، ووىل إمرة حرب املوصل ربعي بن
__________  

  .العنزي: يف الطربي) ١(
بن فرقد السلمي املوصل سنة عشرين فقاتله أهل نينوى،  ان عمر بن اخلطاب وىل عتبة: يف فتوح البلدان) ٢(

  .٤٠٧/  ٢على اجلزية واالذن ملن أراد اجلالء باجلالء ) املوصل(فأخذها عنوة وصاحله أهل احلصن اآلخر 
  .زحفا: يف الطربي والكامل) ٣(
  .احلصنان مها املوصل ونينوى: يف الكامل) ٤(

  .٥٢٤/  ٢الشرقي  وتسمى املوصل احلصن الغريب، ونينوى احلصن

  .االفكل، وويل اخلراج هبا عرفجة بن هرمثة
فتح ماسبذان من أرض العراق ملا رجع هاشم بن عتبة من جلوالء إىل عمر باملدائن، بلغ سعدا أن آذين بن اهلرمزان 

  ).١(قد مجع طائفة من الفرس، فكتب إىل عمر يف ذلك، فكتب إليه أن أبعث جيشا وأمر عليهم ضرار ابن اخلطاب 
االسدي، فتقدم ابن اهلزيل بني يدي اجليش، فالتقى ) ٢(فخرج ضرار يف جيش من املدائن، وعلى مقدمته ابن اهلزيل 

مع آذين وأصحابه قبل وصول ضرار إليه، فكسر ابن اهلزيل طائفة الفرس، وأسر آذين بن اهلرمزان، وفرعنه 
وهي مدينة  -راء املنهزمني حىت انتهى إىل ماسبذان أصحابه، وأمر ابن اهلزيل فضرب عنق آذين بني يديه، وساق و

فأخذها عنوة، وهرب أهلها يف رؤوس اجلبال والشعاب، فدعاهم فاستجابوا له، وضرب على من مل يسلم  -كبرية 
  .اجلزية، وأقام نائبا عليها حىت حتول سعد من املدائن إىل الكوفة كما سيأيت

ملا رجع هاشم من جلوالء إىل املدائن وكان أهل اجلزيرة قد : رير وغريهفتح قرقيسيا وهيت يف هذه السنة قال ابن ج
واجتمع أهل اجلزيرة يف مدينة هيت،  -ملا كان هرقل بقنسرين  -أمدوا أهل محص على قتال أيب عبيدة وخالد 

وفل بن كتب سعد إىل عمر يف ذلك، فكتب إليه أن يبعث إليهم جيشا، وأن يؤمر عليهم عمر بن مالك بن عتبة بن ن
إىل هيت، فوجدهم قد خندقوا عليهم، فحاصرهم حينا فلم يظفر هبم، ) ٣(عبد مناف، فسار فيمن معه من املسلمني 

إىل قرقيسيا ) ٤(فسار يف طائفة من أصحابه واستخلف على حماصرة هيت احلارث بن يزيد، فراح عمر بن مالك 
إن مل يصاحلوا أن حيفر من وراء خندقهم خندقا، : لى هيتفأخذها عنوة، وأنابوا إىل بذل اجلزية، وكتب إىل نائبه ع

  .وجيعل له أبوابا من ناحيته
  .فلما بلغهم ذلك أنابوا إىل املصاحلة

ويف هذه السنة بعث أبو عبيدة عمرو بن العاص بعد فراغه من الريموك إىل : أبو عبد اهللا احلافظ الذهيب/ قال شيخنا 
  .كية، على اجلزيةقنسرين فصاحل أهل حلب، ومنبج، وأنطا



  .وفتح سائر بالد قنسرين عنوة
  .وفيها افتتحت سروج والرها على يدي عياض بن غنم: قال

__________  
كان أمري اجليش املكشوح املرادي يف عشرة آالف : ٢٨٠/  ١كذا باالصل والطربي واملعجم، ويف ابن االعثم ) ١(

  .٣٧٧/  ٢صلحا وصلحه أهل السريوان ويف فتوح البلدان ان أبا موسى االشعري فتح ماسبذان 
  .اهلذيل: يف الطربي) ٢(
 -الطربي (وكان على مقدمة جيشه احلارث بن يزيد العامري، وعلى جمنبتيه ربعي بن عامر ومالك بن حبيب ) ٣(

  ).الكامل
  .كان على اجليش عبد اهللا بن غسان وسهيل بن عدي: ١٠٧/  ٢يف فتوح العراق للواقدي ) ٤(

يما ذكر ابن الكليب سار أبو عبيدة وعلى مقدمته خالد بن الوليد، فحاصر إيليا فسألوا الصلح على أن وفيها ف: قال
  .يقدم عمر فيصاحلهم على ذلك، فكتب أبو عبيدة إىل عمر فقدم حىت صاحلهم وأقام أياما مث رجع إىل املدينة

  .قد تقدم هذا فيما قبل هذه السنة واهللا أعلم: قلت
، )١(هذه السنة محى عمر الربذة خبيل املسلمني، وفيها غرب عمر أبا حمجن الثقفي إىل باضع ويف : قال الواقدي

  .وفيها تزوج عبد اهللا بن عمر صفية بنت أيب عبيد
الذي قتل يوم اجلسر، وكان أمري السرية وهي أخت املختار بن أيب عبيد أمري العراق فيما بعد، وكانت امرأة : قلت

  .ا وكافرا أيضاصاحلة، وكان أخوها فاجر
  .وفيها حج عمر بالناس، واستخلف على املدينة زيد بن ثابت: قال الواقدي

وكان نائبه على مكة عتاب، وعلى الشام أبو عبيدة، وعلى العراق سعد، وعلى الطائف عثمان بن أيب العاص، : قال
ان حذيفة بن حمصن، وعلى وعلى اليمن يعلى بن أمية، وعلى اليمامة والبحرين العالء بن احلضرمي، وعلى عم

  .البصرة املغرية بن شعبة، وعلى املوصل ربعي بن االفكل، وعلى اجلزيرة عياض بن غنم االشعري
كتب عمر بن اخلطاب التاريخ، وهو أول  -أعين سنة ست عشرة  -قال الواقدي ويف ربيع االول من هذه السنة 

  .من كتبه
فع إىل عمر صك مكتوب لرجل على آخر بدين حيل عليه يف قد ذكرنا سببه يف سرية عمر، وذلك أنه ر: قلت

ضعوا للناس شيئا : أي شعبان ؟ أمن هذه السنة أم اليت قبلها، أم اليت بعدها ؟ مث مجع الناس فقال: شعبان، فقال
  .يعرفون فيه حلول ديوهنم

  فيقال
تاريخ والية الذي بعده، إهنم أراد بعضهم أن يؤرخوا كما تؤرخ الفرس مبلوكهم، كلما هلك ملك أرخوا من 

  .فكرهوا ذلك
  .أرخوا بتاريخ الروم من زمان اسكندر فكرهوا ذلك، ولطوله أيضا: ومنهم من قال
  .أرخوا من مولد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال قائلون

  .وقال آخرون من مبعثه عليه السالم
ملدينة لظهوره لكل أحد فإنه أظهر من املولد وأشار علي بن أيب طالب وآخرون أن يؤرخ من هجرته من مكة إىل ا

  .واملبعث



فاستحسن ذلك عمر والصحابة، فأمر عمر أن يؤرخ من هجرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأرخوا من أول 
أن أول السنة من ربيع االول لقدومه : تلك السنة من حمرمها، وعند مالك رمحه اهللا فيما حكاه عن السهيلي وغريه

  .الم إىل املدينةعليه الس
  .واجلمهور على أن أول السنة من احملرم، النه أضبط لئال ختتلف الشهور، فإن احملرم أول السنة اهلاللية العربية

توفيت مارية أم إبراهيم بن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذلك يف  -أعين سنة ست عشرة  -ويف هذه السنة 
رير وغري واحد، وصلى عليها عمر بن اخلطاب، وكان جيمع الناس لشهود احملرم منها فيما ذكره الواقد وابن ج

وهو جريج بن  -جنازهتا، ودفنت بالبقيع رضي اهللا عنها وأرضاها، وهي مارية القبطية، أهداها صاحب اسكندرية 
  .يف مجلة حتف وهدايا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقبل ذلك منه -مينا 
  وكان

__________  
  .إىل ما صنع، وأثبتنا ما يف الطربي، وباضع جزيرة يف حبر اليمن، ويف الكامل ناصع: االصل يف) ١(

  .وناصع بلد يف احلبشة
  .نفاه عمر إىل جزيرة يف البحر: وقال ابن عبد الرب يف االستيعاب

الرمحن بن  معها أختها شريين اليت وهبها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلسان بن ثابت، فولدت له ابنه عبد
  .حسان

  .ويقال أهدى املقوقس معهما جاريتني أخريني، فيحتمل أهنما كانتا خادمتني ملارية وسريين
وأهدى معهن غالما خصيا امسه مابور، وأهدى مع ذلك بغلة شهباء امسها الدلدل، وأهدى حلة حرير من عمل 

  .االسكندرية
  .وكان قدوم هذه اهلدية يف سنة مثان

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بإبراهيم عليه السالم، فعاش عشرين شهرا، ومات قبل أبيه فحملت مارية من ر
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسنة سواء

تدمع العني، وحيزن القلب، وال نقول إال ما : وقد حزن عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبكى عليه وقال
  .ون، وقد تقدم ذلك يف سنة عشريرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم حملزون

  وكانت
  .مارية هذه من الصاحلات اخلريات احلسان

وقد حظيت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعجب هبا، وكانت مجيلة مالحة، أي حلوة، وهي تشابه هاجر 
  .سرية اخلليل، فإن كال منهما من ديار مصر وتسراها نيب كرمي، وخليل جليل، عليهما السالم

دخلت سنة سبع عشرة يف احملرم منها انتقل سعد بن أيب وقاص من املدائن إىل الكوفة، وذلك أن الصحابة مث 
  .استومخوا املدائن، وتغريت ألواهنم وضعفت أبداهنم، لكثرة ذباهبا وغبارها

  ).١(إن العرب ال تصلح إال حيث يوافق إبلها : فكتب سعد إىل عمر يف ذلك، فكتب عمر
  ).٢(وسلمان بن زياد يرتادان للمسلمني منزال مناسبا يصلح القامتهم فبعث سعد حذيفة 

بنت ) ٣(فمرا على أرض الكوفة وهي حصباء يف رملة محراء، فأعجبتهما ووجد هنالك ديرات ثالث دير حرقة 
النعمان، ودير أم عمرو، ودير سلسلة، وبني ذلك خصاص خالل هذه الكوفة، فنزال فصليا هنالك وقال كل واحد 



اللهم رب السماء وما أظلت، ورب االرض وما أقلت، ورب الريح وما ذرت، والنجوم وما هوت، : نهمام
  .والبحار وما جرت، والشياطني وما أضلت، واخلصاص وما أجنت، بارك لنا يف هذه الكوفة واجعلها منزل ثبات

السنة يف حمرمها، فكان أول بناء وضع مث كتبا إىل سعد باخلرب، فأمر سعد باختطاط الكوفة، وسار إليها يف أول هذه 
  .فيها املسجد

وأمر سعد رجال راميا شديد الرمي، فرمى من املسجد إىل االربع جهات فحيث سقط سهمه بىن الناس منازهلم، 
وعمر قصرا تلقاء حمراب املسجد لالمارة وبيت املال، فكان أول ما بنوا املنازل بالقصب، فاحترقت يف أثناء السنة، 

  .باللنب عن أمر عمر، بشرط أن ال يسرفوا وال جياوزوا احلد فبنوها
  املوكل بإنزال الناس فيها بأن) ٤(وبعث سعد إىل االمراء والقبائل فقدموا عليه، فأنزهلم الكوفة، وأمر سعد أبا هياج 

__________  
  .فارتد هلم موضعا عدنا، وال جتعل بيين وبينهم حبرا: زاد يف فتوح البلدان) ١(
  .٣٣٩/  ٢ان الذي دل سعدا على أرض الكوفة عبد املسيح بن عمرو بن بقيلة :  فتوح البلدانيف) ٢(
  .حرمة: كذا باالصل والطربي، ويف الكامل) ٣(
  .أبو اهلياج االسدي وامسه عمرو بن مالك بن جنادة) ٤(

  .يعمروا ويدعوا للطريق املنهج وسع أربعني ذراعا
ولالزقة سبعة أذرع، وبىن لسعد قصر قريب من السوق، فكانت غوغاء  وملا دون ذلك ثالثني وعشرين ذراعا،

سكن الصويت فلما بلغت هذه الكلمة عمر بن اخلطاب بعث : الناس متنع سعدا من احلديث، فكان يغلق بابه ويقول
  .رهحممد بن مسلمة، فأمره إذا انتهى إىل الكوفة أن يقدح زناده وجيمع حطبا وحيرق باب القصر مث يرجع من فو

فلما انتهى إىل الكوفة فعل ما أمره به عمر، وأمر سعدا أن ال يغلق بابه عن الناس، وال جيعل على بابه أحدا مينع 
الناس عنه، فامتثل ذلك سعد وعرض على حممد بن مسلمة شيئا من املال فامتنع من قبوله، ورجع إىل املدينة، 

  .عزله عنها عمر، من غري عجز وال خيانة واستمر سعد بعد ذلك يف الكوفة ثالث سنني ونصف، حىت
أبو عبيدة وحصر الروم له حبمص وقدم عمر إىل الشام وذلك أن مجعا من الروم عزموا على حصار أيب عبيدة 

  .حبمص، واستجاشوا بأهل اجلزيرة
ذلك، وخلق ممن هنالك، وقصدوا أبا عبيدة، فبعث أبو عبيدة إىل خالد فقدم عليه من قنسرين، وكتب إىل عمر ب

واستشار أبو عبيدة املسلمني يف أن يناجز الروم أو يتحصن بالبلد حىت جيئ أمر عمر ؟ فكلهم أشار بالتحصن، إال 
  .خالدا فإنه أشار مبناجزهتم، فعصاه وأطاعهم

وحتصن حبمص وأحاط به الروم، وكل بلد من بلدان الشام مشغول أهله عنه بأمرهم، ولو تركوا ما هم فيه وأقبلوا 
  .ص الخنرم النظام يف الشام كلهإىل مح

وكتب عمر إىل سعد أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو، ويسريهم إىل محص من يوم يقدم عليه الكتاب، جندة 
اليب عبيدة فإنه حمصور، وكتب إليه أن جيهز جيشا إىل أهل اجلزيرة الذين ماالوا الروم على حصار أيب عبيدة ويكون 

  .عياض بن غنم) ١( أمري اجليش إىل اجلزيرة
فخرج اجليشان معا من الكوفة، القعقاع يف أربعة آالف حنو محص لنجدة أيب عبيدة، وخرج عمر بنفسه من املدينة 

  .لينصر أبا عبيدة، فبلغ اجلابية وقيل إمنا بلغ سرع
  .قاله ابن إسحاق، وهو أشبه واهللا أعلم



ش قد طرق بالدهم، انشمروا إىل بالدهم، وفارقوا الروم، فلما بلغ أهل اجلزيرة الذين مع الروم على محص أن اجلي
  ومسعت

  .الروم بقدوم أمري املؤمنني عمر لينصر نائبه عليهم فضعف جانبهم جدا
وأشار خالد على أيب عبيدة بأن يربز إليهم ليقاتلهم، ففعل ذلك أبو عبيدة، ففتح اهللا عليه ونصره، وهزمت الروم 

  .هزمية فظيعة
  .ر عليهم، وقبل وصول االمداد إليهم بثالث ليالوذلك قبل ورود عم

فكتب أبو عبيدة إىل عمر وهو باجلابية خيربه بالفتح وأن املدد وصل إليهم بعد ثالث ليال وسأله هل يدخلهم يف 
القسم معهم مما أفاء اهللا عليهم ؟ فجاء اجلواب بأن يدخلهم معهم يف الغنيمة، فإن العدو إمنا ضعف وإمنا انشمر عنه 

  .ملدد من خوفهم منهم، فأشركهم أبو عبيدة يف الغنيمة
  جزى: وقال عمر

__________  
سهيل بن عدي إىل الرقة، وعبد اهللا بن عتبان إىل نصيبني، والوليد بن عقبة إىل عرب اجلزيرة من تنوخ وربيعة، ) ١(

  .وأمري الفرق مجيعا عياض
  ).الكامل -الطربي (

ا

  .وزهتم وميدون أهل االمصارح) ١(اهللا أهل الكوفة خريا حيمون 
يف ذي احلجة : ويف هذه السنة فتحت اجلزائر فيما قاله سيف بن عمر، قال ابن جرير: فتح اجلزيرة قال ابن جرير

  .من سنة سبع عشرة فوافق سيف بن عمر يف كوهنا يف هذه السنة
  .كان ذلك يف سنة تسع عشرة: وقال ابن إسحاق

  .سار إليها عياض بن غنم
، وهو غالم صغري السن ليس إليه من االمر شئ، )٢(أبو موسى االشعري وعمر ابن سعد بن أيب وقاص  ويف صحبته

  .وعثمان بن أيب العاص
  .فنزل الرها فصاحله أهلها على اجلزية، وصاحلت حران على ذلك

حت هذه مث بعث أبا موسى االشعري إىل نصيبني، وعمر بن سعد إىل رأس العني، وسار بنفسه إىل دارا، فافتت
البلدان، وبعث عثمان بن أيب العاص إىل أرمينية، فكان عندها شئ من قتال قتل فيه صفوان بن املعطل السلمي 

  .شهيدا
  .مث صاحلهم عثمان بن أيب العاص على اجلزية، على كل أهل بيت دينار

انتهى إىل املوصل فعرب حىت ) ٣(فسلك على رجليه ) ٢(جاء عبد اهللا بن عبد اهللا بن غسان : وقال سيف يف روايته
  إىل بلد حىت انتهى إىل نصيبني، فلقوه بالصلح وصنعوا كما صنع أهل

  ).٤(الرقة 
  .أدوا اجلزية: وبعث إىل عمر برؤوس النصارى من عرب أهل اجلزيرة، فقال هلم عمر

  .ني العربأبلغنا مأمننا فواهللا لئن وضعت علينا اجلزية لندخلن أرض الروم، واهللا لتفضحنا من ب: فقالوا
أنتم فضحتم أنفسكم، وخالفتم أمتكم، وواهللا لتؤدن اجلزية وأنتم صغرة قمئة، ولئن هربتم إىل الروم : فقال هلم

  .الكتنب فيكم، مث السبينكم



  .فخذ منا شيئا وال تسميه جزية: قالوا
  .أما حنن فنسميه جزية، وأما أنتم فسموه ما شئتم: فقال

  .بلى، وأصغى إليه ورضي به منهم: ضعف عليهم سعد الصدقة ؟ قالأمل ي: فقال له علي بن أيب طالب
  ويف هذه السنة قدم عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل الشام فوصل إىل: قال ابن جرير

__________  
  .يكفون: يف الطربي) ١(

سون ثغورهم هم رمح اهللا وكنز االميان ومججمة العرب، حير: ويف فتوح البلدان عن مشر بن عطية قال قال عمر
  .٣٥٤/  ٢وميدون أهل االمصار 

  .عمري بن سعد، قال الكليب وهو عمري بن سعد بن شهيد بن عمرو أحد االوىل: يف فتوح البلدان) ٢(
  .هو عمري بن سعد بن عبيد وقتل أبوه سعد يوم القادسية: وقال الواقدي

  .عتبان، ويف الواقدي كاالصل: يف الطربي) ٣(
قال البالذري يف فتوح البلدان عن ثابت ) ٤...(بد اهللا بن عيد اهللا بن عتبان سلك على دجلةع: والعبارة يف الطربي

فتح عياض الرقة وحران والرها ونصيبني وميا فارقني وقرقيسيا وقرى الفرات ومدائنها صلحا وأرضها : بن احلجاج
  .عنوة

  .وصل إىل اجلابية: سرع يف قول حممد بن إسحاق، وقال سيف
، )١(ر أنه وصل سرع، وقد تلقاه أمراء االجناد، أبو عبيدة، ويزيد بن أيب سفيان، وخالد بن الوليد واالشه: قلت

أنت : إىل سرع فأخربوه أن الوباء قد وقع بالشام، فاستشار عمر املهاجرين واالنصار فاختلفوا عليه، فمن قائل يقول
  .قد جئت المر فال ترجع عنه

  .جوه أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على هذا الوباءال نرى أن تقدم بو: ومن قائل يقول
  .فيقال إن عمر أمر الناس بالرجوع من الغد

  نفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا، أرأيت لو هبطت واديا ذا! نعم : أفرارا من قدر اهللا ؟ قال: فقال أبو عبيدة
قدر اهللا، وإن أنت رعيت اجلدبة رعيتها بقدر عدوتني إحدامها خمصبة واالخرى جمدبة، فإن رعيت اخلصبة رعيتها ب

  .اهللا ؟ مث قال لو غريك يقوهلا يا أبا عبيدة
وكان عبد الرمحن بن عوف متغيبا يف بعض شأنه، فلما قدم : قال ابن إسحاق يف روايته وهو يف صحيح البخاري

م به بأرض قوم فال تقدموا إذا مسعت: إن عندي من ذلك علما، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال
  ).٢(عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فال خترجوا فرارا منه 

  .ورجع بالناس -يعين لكونه وافق رأيه  -فحمد اهللا عمر 
ثنا وكيع، ثنا سفيان بن حسني ابن أيب ثابت، عن إبراهيم بن سعد، عن سعد بن مالك بن أيب : وقال االمام أمحد

إن هذا الطاعون رجز وبقية " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : أسامة ابن زيد قالواوقاص وخزمية بن ثابت و
عذاب عذب به قوم قبلكم، فإذا وقع بأرض أنتم فيها فال خترجوا منها فرارا منه، وإذا مسعتم به بأرض فال تدخلوا 

  .عن سعد بن أيب وقاص بهورواه االمام أمحد أيضا من حديث سعيد بن املسيب وحيىي بن سعيد ) " ٣(عليه 
كان الوباء قد وقع بالشام يف احملرم من هذه السنة مث ارتفع، وكأن سيفا يعتقد أن هذا الوباء هو : قال سيف بن عمر

طاعون عمواس، الذي هلك فيه خلق من االمراء ووجوه املسلمني، وليس االمر كما زعم، بل طاعون عمواس من 



  .بينه إن شاء اهللا تعاىلالسنة املستقبلة بعد هذه، كما سن
أن أمري املؤمنني عمر كان قد عزم على أن يطوف البلدان، ويزور االمراء، وينظر فيما : وذكر سيف بن عمر

  .اعتقدوه وما آثروا من اخلري، فاختلف عليه الصحابة فمن قائل يقول ابدأ بالعراق، ومن قائل يقول بالشام
ث من مات من املسلمني يف طاعون عمواس، فإنه أشكل قسمها على فعزم عمر على قدوم الشام الجل قسم مواري

  .املسلمني بالشام فعزم على ذلك
وهذا يقتضي أن عمر عزم على قدوم الشام بعد طاعون عمواس، وقد كان الطاعون يف سنة مثاين عشرة كما سيأيت، 

  .فهو قدوم آخر غري قدوم سرع
  .واهللا أعلم

  ضاعت مواريث: قال عمر: والربيع بن النعمان قالوا قال سيف عن أيب عثمان وأيب حارثة
__________  

  .شرحبيل بن حسنة بدل خالد: يف الطربي) ١(
  .٢٤، ٢٣، ٢٢، ومالك يف املوطأ يف املدينة ١٣ويف احليل  ٥٤أخرجه البخاري يف االنبياء ) ٢(
  .١٩٥/  ٤و  ١٨٢/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٣(

  .ا فأقسم املواريث وأقيم هلم ما يف نفسي، مث أرجع فأتقلب يف البالد وأنبذ إليهم أمريالناس بالشام أبدأ هب
فأتى عمر الشام أربع مرات مرتني يف سنة ست عشرة، ومرتني يف سنة سبع عشرة، ومل يدخلها يف االوىل من : قالوا

  .االخريني
  .سبع عشرةوهذا يقتضي ما ذكرناه عن سيف أنه يقول بكون طاعون عمواس يف سنة 

  .وقد خالفه حممد بن إسحاق وأبو معشر وغري واحد، فذهبوا إىل أنه كان يف سنة مثاين عشرة
  .وفيه تويف أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أيب سفيان، وغريهم من االعيان، على ما سيأيت تفصيله إن شاء اهللا تعاىل

بن أيب سفيان وغريهم من أشراف الصحابة  شئ من أخبار طاعون عمواس الذي تويف فيه أبو عبيدة ومعاذ ويزيد
  .وغريهم

  .أورده ابن جرير يف هذه السنة
  .بن عبد اهللا البجلي عن طارق بن شهاب البجلي) ١(قال حممد بن إسحاق عن شعبة عن املختار 

سان هبذا ال حتفوا فقد أصيب يف الدار إن: أتينا أبا موسى وهو يف داره بالكوفة لنتحدث عنده فلما جلسنا قال: قال
السقم، وال عليكم أن تتنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا يف فسيح بالدكم ونزهها، حىت يرتفع هذا البالء، فإين 

  .سأخربكم مبا يكره مما يتقى
من ذلك أن يظن من خرج أنه لو قام مات، ويظن من أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج مل يصبه، فإذا مل يظن ذلك هذا 

يه أن خيرج وأن يتنزه عنه، إين كنت مع أيب عبيدة بن اجلراح بالشام عام طاعون عمواس، فلما املرء املسلم فال عل
أن سالم عليك أما بعد فإنه قد عرضت يل إليك : اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر كتب إىل أيب عبيدة ليستخرجه منه

قال فعرف : يدك حىت تقبل إيل حاجة أريد أن أشافهك هبا، فعزمت عليك إذا نظرت يف كتايب هذا أن ال تضعه من
  .يغفر اهللا المري املؤمنني: أبو عبيدة أنه إمنا أراد أن يستخرجه من الوباء، فقال

مث كتب إليه يا أمري املؤمنني إين قد عرفت حاجتك إيل، وإين يف جند من املسلمني ال أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست 
  أريد فراقهم حىت يقضي اهللا يف وفيهم



  .ه، فخلين من عزمتك يا أمري املؤمنني، ودعين يف جنديأمره وقضاء
  .ال، وكأن قد: يا أمري املؤمنني أمات أبو عبيدة ؟ قال: فلما قرأ عمر الكتاب بكى فقال الناس

قال أبو " سالم عليك أما بعد فإنك أنزلت الناس أرضا عميقة فارفعهم إىل أرض مرتفعة نزهة " مث كتب إليه : قال
يا أبا موسى، إن كتاب أمري املؤمنني قد جاءين مبا ترى، فأخرج فارتد للناس : ه كتابه دعاين فقالفلما أتا: موسى

واهللا لقد كان : منزال حىت أتبعك هبم، فرجعت إىل منزيل الرحتل فوجدت صاحبيت قد أصيبت، فرجعت إليه وقلت
  .يف أهلي حدث

واهللا لقد : فلما وضع رجله يف غرزه طعن فقالنعم، فأمر ببعري فرحل : لعل صاحبتك قد أصيبت ؟ قلت: فقال
  أصبت، مث سار بالناس حىت نزل

__________  
  .يف الطربي املخارق) ١(

  ).١(اجلابية ورفع عن الناس الوباء 
  .-رجل من قومه  -وقال حممد بن إسحاق عن أبان بن صاحل بن شهر بن حوشب عن رابة 

  .اعون عمواسوكان قد خلف على أمه بعد أبيه، وكان قد شهد ط
) ٢(أيها الناس، إن هذا الوجع رمحة بكم ودعوة نبيكم : ملا اشتعل الوجع قام أبو عبيدة يف الناس خطيبا فقال: قال

حظه، فطعن، فمات واستخلف على ] منه [ وموت الصاحلني قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل اهللا أن يقسم اليب عبيدة 
  .الناس معاذ بن جبل، فقام خطيبا بعده

أيها الناس، إن هذا الوجع رمحة بكم، ودعوة نبيكم، وموت الصاحلني قبلكم، وإن معاذا يسأل اهللا تعاىل أن : الفق
حظهم، فطعن ابنه عبد الرمحن فمات، مث قام فدعا لنفسه فطعن يف راحته فلقد رأيته ينظر ] منه [ يقسم آلل معاذ 

  .فيك شيئا من الدنيا ما أحب أن يل مبا: ظهر كفه مث يقول) ٣(إليها مث يقلب 
أيها الناس، إن هذا الوجع إذا وقع فإمنا : فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص فقام فيهم خطيبا فقال

  .منه يف اجلبال) ٤(يشتعل اشتعال نار، فتحصنوا 
  .ذاكذبت واهللا لقد صحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنت شر من محاري ه: فقال أبو وائل اهلذيل

  .واهللا ما أرد عليك ما تقول، وأمي اهللا ال نقيم عليه: فقال
  .مث خرج وخرج الناس فتفرقوا ودفعه اهللا عنهم: قال
  فبلغ ذلك عمر بن اخلطاب: قال

  .من رأي عمرو بن العاص فواهللا ما كرهه
ى جند دمشق وخراجها، وملا انتهى إىل عمر مصاب أيب عبيدة ويزيد بن أيب سفيان، أمر معاوية عل: قال ابن إسحاق

  .وأمر شرحبيل بن حسنة على جند االردن وخراجها
وطال مكثه، وفين خلق ) ٥(ملا كان طاعون عمواس وقع مرتني مل ير مثلهما : وقال سيف بن عمر عن شيوخه قالوا

  .كثري من الناس، حىت طمع العدو وختوفت قلوب املسلمني لذلك
فقسم مواريث الذين ماتوا ملا أشكل أمرها على االمراء، وطابت قلوب وهلذا قدم عمر بعد ذلك إىل الشام : قلت

  .الناس بقدومه، وانقمعت االعداء من كل جانب جمليئه إىل الشام وهللا احلمد واملنة
__________  



  .ه ٨١يف حوادث سنة  ٥٥٨/  ٢والكامل يف التاريخ  ٢٠١/  ٤اخلرب يف الطربي ) ١(
فناء أمتك بالطعن أو الطاعون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ربائيل فقالحني جاءه ج: قوله دعوة نبيكم) ٢(

  .فبالطاعون: وآله
  .يقبلها: يقبل، ويف الكامل: يف الطربي) ٣(

  .٣١٣ - ٣١٢/  ١وانظر خطبتيهما يف فتوح ابن االعثم 
  .فتجبلوا: يف الطربي) ٤(

يكم، إمنا هو وخز من اجلن، فمن أقام به هوى ومن إن هذا الوباء قد وقع ف: قال ٣١٣/  ١ويف فتوح ابن االعثم 
  .احناز عنه جنا

  .وقع موتانا مل ير مثله: يف الطربي) ٥(
وأصاب الناس من املوت ما مل يروا مثله قط، وكان عدة من مات يف طاعون عمواس مخسة وعشرين : ويف الكامل

  .ألفا

فلما أراد القفول إىل املدينة يف : بع عشرة، قالوقال سيف بعد ذكره قدوم عمر بعد طاعون عمواس يف آخر سنة س
أال إين قد وليت عليكم وقضيت الذي علي يف الذي : ذي احلجة منها خطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال

بينكم فيأكم ومنازلكم ومغازيكم، وأبلغناكم ما لدينا، فجندنا لكم ) ١(والين اهللا من أمركم إن شاء اهللا، فبسطنا 
، وهيأنا لكم الفروج، وبوأنا لكم، ووسعنا عليكم ما بلغ فيؤكم وما قاتلتم عليه من شامكم، ومسينا لكم اجلنود

  أطعماتكم، وأمرنا
  .لكم بأعطياتكم وأرزاقكم ومغانكم

  .فمن علم شيئا ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء اهللا وال قوة إال باهللا
ت بالال فأذن ؟ فأمره فأذن فلم يبق أحد كان أدرك رسول اهللا صلى اهللا لو أمر: قال وحضرت الصالة فقال الناس

عليه وسلم وبالل يؤذن إال بكى حىت بل حليته، وعمر أشدهم بكاء، وبكى من مل يدركه لبكائهم ولذكره صلى اهللا 
  .عليه وسلم

بعث ينكر على خالد بن وذكر ابن جرير يف هذه السنة من طريق سيف بن عمر عن أيب اجملالد أن عمر بن اخلطاب 
إن اهللا قد حرم ظاهر اخلمر : الوليد يف دخوله إىل احلمام، وتدلكه بعد النورة بعصفر معجون خبمر، فقال يف كتابه

  .وباطنه، كما حرم ظاهر االمث وباطنه، وقد حرم مس اخلمر فال متسوها أجسامكم فإهنا جنس، فإن فعلتم فال تعودوا
  .ا فعادت غسوال غري مخرإنا قتلناه: فكتب إليه خالد
  .إين أظن أن آل املغرية قد ابتلوا باجلفاء فال أماتكم اهللا عليه فانتهى لذلك: فكتب إليه عمر

وأصاب أهل البصرة تلك السنة طاعون أيضا فمات بشر كثري وجم غفري، رمحهم اهللا ورضي اهللا عنهم : قال سيف
  .أمجعني
  .أهله إىل الشام فلم يرجع منهم إال أربعةوخرج احلارث بن هشام يف سبعني من : قالوا

* والشام إن مل يفننا كارب أفىن بين ريطة فرساهنم * من يسكن الشام يعرس به : فقال املهاجر بن خالد يف ذلك
ذلك ما * ملثل هذا يعجب العاجب طعنا وطاعونا مناياهم * عشرون مل يقصص هلم شارب ومن بين أعمامهم مثلهم 

ويف هذه السنة أدرب خالد بن الوليد : نة غريبة فيها عزل خالد عن قنسرين أيضا قال ابن جريرخط لنا الكاتب كائ
  .وعياض بن غنم، أي سلكا درب الروم وأغارا عليهم، فغنموا أمواال عظيمة وسبيا كثريا



  .مث روى من طريق سيف عن أيب عثمان وأيب حارثة والربيع وأيب اجملالد
  موال جزيلة من الصائفة انتجعهملا رجع خالد ومعه أ: قالوا

__________  
  .قسطنا: يف الطربي) ١(

الناس يبتغون رفده ونائله، فكان ممن دخل عليه االشعث بن قيس فأجازه بعشرة آالف فلما بلغ ذلك عمر كتب إىل 
شرة آالف، أيب عبيدة يأمره أن يقيم خالدا ويكشف عمامته وينزع عنه قلنسوته ويقيده بعمامته ويسأله عن هذه الع
  .إن كان أجازها االشعث من ماله فهو سرف، وإن كان من مال الصائفة فهي خيانة مث أعزله عن عمله

فطلب أبو عبيدة خالدا وصعد أبو عبيدة املنرب، وأقيم خالد بني يدي املنرب، وقام إليه بالل ففعل ما أمر به عمر بن 
  .اخلطاب هو والربيد الذي قدم بالكتاب

ة ساكت ال يتكلم، مث نزل أبو عبيدة واعتذر إىل خالد مما كان بغري اختياره وإرادته، فعذره خالد هذا وأبو عبيد
  .وعرف أنه ال قصد له يف ذلك

مث سار خالد إىل قنسرين فخطب أهل البلد وودعهم، وسار بأهله إىل محص فخطبهم أيضا وودعهم وسار إىل 
وما يصنع االقوام * صنعت فلم يصنع كصنعك صانع : لشاعراملدينة، فلما دخل خالد على عمر أنشد عمر قول ا

  .من االنفال والسهمان: فاهللا صانع مث سأله من أين هذا اليسار الذي جتيز منه بعشرة آالف ؟ فقال
واهللا إنك علي لكرمي، : فما زاد على الستني ألفا فلك، مث قوم أمواله وعروضه وأخذ منه عشرين ألفا مث قال: قال

  .يل بعد اليوم على شئ) ١(بيب، ولن تعمل وإنك إيل حل
  .وقال سيف عن عبد اهللا عن املستورد عن أبيه عن عدي بن سهل

إين مل أعزل خالدا عن سخطة وال خيانة، ولكن الناس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أن : كتب عمر إىل االمصار: قال
  .اهللا هو الصانع

  .خالد على عمر فذكر مثلهملا قدم : مث رواه سيف عن مبشر عن سامل قال
ويف هذه السنة اعتمر عمر يف رجب منها، وعمر يف املسجد احلرام وأمر بتجديد أنصاب احلرم، أمر : قال الواقدي

  .بذلك ملخرمة بن نوفل، وأزهر بن عبد عوف، وحويطب بن عبد العزى، وسعيد بن يربوع
قدم عمر مكة يف عمرة سنة سبع عشرة، فمر : ده قالوحدثين كثري بن عبد اهللا املري عن أبيه عن ج: قال الواقدي

فأذن هلم وشرط عليهم أن  -ومل يكن قبل ذلك بناء  -يف الطريق فكلمه أهل املياه أن يبنوا منازل بني مكة واملدينة 
  .ابن السبيل أحق بالظل واملاء

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وفيها تزوج عمر بأم كلثوم بنت علي بن أيب طالب، من فاطمة بنت رس: قال الواقدي
  .ودخل هبا يف ذي القعدة

وقد ذكرنا يف سرية عمر ومسنده صفة تزوجيه هبا وأنه أمهرها أربعني ألفا، وقال إمنا تزوجتها لقول رسول اهللا صلى 
 ويف هذه السنة وىل عمر أبا: قال" كل سبب ونسب فإنه ينقطع يوم القيامة إال سبيب ونسيب " اهللا عليه وسلم 

موسى االشعري البصرة، وأمره أن يشخص إليه املغرية بن شعبة يف ربيع االول فشهد عليه فيما حدثين معمر عن 
  .، وزياد)٢(أبو بكرة، وشبل بن معبد البجلي، ونافع بن عبيد : الزهري عن سعيد بن املسيب

  مث ذكر الواقدي وسيف هذه القصة
__________  



  .ولن تعاتبين: يف الطربي) ١(
  .ابن كلدة: يف الطربي) ٢(

  .أن امرأة كان يقال هلا أم مجيل بنت االفقم، من نساء بين عامر بن صعصعة، ويقال من نساء بين هالل: وملخصها
من ثقيف قد تويف عنها، وكانت تغشى نساء االمراء واالشراف، وكانت تدخل على بيت املغرية ) ١(وكان زوجها 

املغرية جتاه دار أيب بكرة، وكان بينهما الطريق، ويف دار أيب بكرة كوة بن شعبة وهو أمري البصرة، وكانت دار 
  .تشرف على كوة يف دار املغرية، وكان ال يزال بني املغرية وبني أيب بكرة شنآن

فبينما أبو بكرة يف داره وعنده مجاعة يتحدثون يف العلية، إذ فتحت الريح باب الكوة، فقام أبو بكرة ليغلقها، فإذا 
تعالوا فانظروا : غرية مفتوحة، وإذا هو على صدر امرأة وبني رجليها، وهو جيامعها، فقال أبو بكرة الصحابهكوة امل

  .إىل أمريكم يزين بأم مجيل
  .فقاموا فنظروا إليه وهو جيامع تلك املرأة، فقالوا اليب بكرة

  .-وكان رأسامها من اجلانب اآلخر  -ومن أين قلت إهنا أم مجيل ؟ 
  .هذه أم مجيل: روا، فلما فرغا قامت املرأة فقال أبو بكرةانتظ: فقال

  .فعرفوها فيما يظنون
  .ليصلي بالناس منعه أبو بكرة أن يتقدم -وقد اغتسل  -فلما خرج املغرية 

  .وكتبوا إىل عمر يف ذلك، فوىل عمر أبا موسى االشعري أمريا على البصرة
  .وعزل املغرية، فسار إىل البصرة فنزل الربد

  .واهللا ما جاء أبو موسى تاجرا وال زائرا وال جاء إال أمريا: املغرية فقال
أما بعد فإنه بلغين نبأ عظيم فبعثت " مث قدم أبو موسى على الناس وناول املغرية كتابا من عمر هو أوجز كتاب فيه 

  أبا موسى
موسى ليأخذ من قويكم إين قد وليت عليكم أبا : وكتب إىل أهل البصرة" أمريا فسلم ما يف يديك والعجل 

  .لضعيفكم، وليقاتل بكم عدوكم، وليدفع عن دينكم وليجيب لكم فيأكم مث ليقسمه بينكم
  .إين رضيتها لك، وكانت فارهة: وأهدى املغرية اليب موسى جارية من مولدات الطائف تسمى عقيلة وقال
  .د بن أمية، وشبل بن معبد البجليوارحتل املغرية والذين شهدوا عليه وهم أبو بكرة، ونافع بن كلدة، وزيا

  .فلما قدموا على عمر مجع بينهم وبني املغرية
سئل هؤالء االعبد كيف رأوين ؟ مستقبلهم أو مستدبرهم ؟ وكيف رأوا املرأة وعرفوها، فإن كانوا : فقال املغرية

اهللا ما أتيت إال امرأيت مستقبلي فكيف مل يستتروا ؟ أو مستدبري فكيف استحلوا النظر يف منزيل على امرأيت ؟ و
  .وكانت تشبهها

كيف : فبدأ عمر بأيب بكرة فشهد عليه أنه رآه بني رجلي أم مجيل وهو يدخله وخيرجه كامليل يف املكحلة، قال
  .مستدبرمها: رأيتهما ؟ قال

  .حتاملت: فكيف استبنت رأسها قال: قال
  .استقبلتهما: برهتما ؟ قالمث دعا شبل بن معبد فشهد مبثل ذلك، فقال استقبلتهما أم استد
  .وشهد نافع مبثل شهادة أيب بكرة ومل يشهد زياد مبثل شهادهتم

  .رأيته جالسا بني رجلي امرأة فرأيت قدمني خمضوبتني خيفقان وأستني مكشوفتني، ومسعت حفزانا شديدا: قال



  .ال: هل رأيت كامليل يف املكحلة ؟ قال: قال
  .بههاال ولكن أش: فهل تعرف املرأة ؟ قال

  .فتنح: قال
فإذا مل يأتوا * (وروي أن عمر رضي اهللا عنه كرب عند ذلك مث أمر بالثالثة فجلدوا احلد وهو يقرأ قوله تعاىل 

  .اشفين من االعبد: فقال املغرية]  ١٣: النور) * [ بالشهداء فأولئك عند اهللا هم الكاذبون
  .ك بأحجاركاسكت أسكت اهللا فاك، واهللا لو متت الشهادة لرمجنا: قال

__________  
  .احلجاج بن عبيد: وامسه) ١(

  .يف سنة ست عشرة: كان يف هذه السنة، وقيل: فتح االهواز ومناذر وهنر تريي قال ابن جرير
مث روى من طريق سيف ؟ ن شيوخه أن اهلرمزان كان قد تغلب على هذه االقاليم وكان ممن فر يوم القادسية من 

  ، وعتبة بن غزوان من الكوفة جيشني لقتاله، فنصرهم اهللا عليه،)١(صرة الفرس، جهز أبو موسى من الب
أخذوا منه ما بني دجلة إىل دجيل، وغنموا من جيشه ما أرادوا، وقتلوا من أرادوا، مث صانعهم طلب مصاحلتهم عن 

وفدا فيهم ، فشاروا يف ذلك عتبة بن غزوان فصاحله، وبعث باالمخاس البشارة إىل عمر، وبعث )٢(بقية بالده 
  .االحنف بن قيس

  .فأعجب عمر به وحظي عنده
  .وكتب إىل عتبة يوصيه به ويأمره مبشاورته واالستعانة برأيه

  .مث نقض اهلرمزان العهد والصلح، واستعان بطائفة من االكراد، وغرته نفسه، وحسن له الشيطان عمله يف ذلك
ريا، وخلقا كثريا، ومجعا عظيما، واستلبوا منه ما بيده من فربز إليه املسلمون فنصروا عليه وقتلوا من جيشه مجا غف

  .االقاليم والبلدان إىل تستر، فتحصن هبا، وبعثوا إىل عمر بذلك
  .-وكان صحابيا رضي اهللا عنه  -وقد قال االسود بن سريع يف ذلك 

أمره فيمن يضيع جموس أضاعوا * ولكن حافظوا فيمن يطيعوا أطاعوا رهبم وعصاه قوم * لعمرك ما أضاع بنو أبينا 
سريع الشد يثفنه اجلميع وخلى سرة االهواز * فالقوا كبة فيها قبوع ووىل اهلرمزان على جواد * ال ينهنهها كتاب 

* غلبنا اهلرمزان على بالد : غداة اجلسر إذ جنم الربيع وقال حرقوص بن زهري السعدي وكان صحابيا أيضا* كرها 
جعافر ال يزال هلا * إذا صارت نواحيها بواكر هلا جبر يعج جبانبيه * م والبحر فيها هلا يف كل ناحية ذخائر سواء بره

  زواخر
__________  

  .٢٠٨/  ٤مل يأت الطربي يف روايته على ذكر أيب موسى، اخلرب فيه ) ١(
مخس أن املغرية بن شعبة غزا يف واليته سوق االهواز وشخص عتبة من البصرة آخر سنة : وقال يف فتوح البلدان

  .عشرة أو أول سنة ست عشرة
/  ٢وبعد نكث اهلرمزان صلحه غزاها أبو موسى وكان قد توىل البصرة بعد املغرية وذلك يف سنة سبع عشرة 

٤٦٤.  
فقد بلغين أن االعاجم قد حتركت : " يف كتاب عمر إىل أيب موسى ٣/  ٢ويؤيده ما ذكره ابن االعثم يف فتوحه 



  ".سر على بركة اهللا ...ومناذر وما واىل ذلكبأرض االهواز من تستر والسوس 
  .كان الصلح معه على االهواز كلها ومهرجان خان ما خال هنر تريي ومناذر وما غلبوا عليه من سوق االهواز) ٢(

  .كان ذلك يف هذه السنة يف قول سيف وروايته: فتح تستر املرة االوىل صلحا قال ابن جرير
  .كانت يف سنة تسع عشرة: غريهيف سنة ست عشرة وقال : وقال غريه

وملا افتتح : ذكر اخلرب عن فتحها، مث ساق من طريق سيف عن حممد وطلحة واملهلب وعمرو قالوا: مث قال ابن جرير
وذلك عن كتاب  -سوق االهواز، وفر اهلرمزان بني يديه، فبعث يف إثره جزء بن معاوية ) ١(حرقوص بن زهري 

ىت انتهى إىل رامهرمز فتحصن اهلرمزان يف بالدها، وأعجز جزءا تطلبه، فما زال جزء يتبعه ح -عمر بذلك 
واستحوذ جزء على تلك البالد واالقاليم واالراضي، فضرب اجلزية على أهلها، وعمر عامرها، وشق االهنار إىل 

  .فصارت يف غاية العمارة واجلودة: خراهبا ومواهتا
لمني، طلب من جزء بن معاوية املصاحلة، فكتب إىل حرقوص، فكتب وملا رأى اهلرمزان ضيق بالده عليه جملاورة املس

  .حرقوص إىل عتبة بن غزوان، وكتب عتبة إىل عمر يف ذلك
  .فجاء الكتاب العمري باملصاحلة على رامهرمز، وتستر، وجندسابور، ومدائن أخر من ذلك

  ).٢(فوقع الصلح على ذلك كما أمر به عمر رضي اهللا عنه 
س من ناحية البحرين عن ابن جرير عن سيف وذلك أن العالء بن احلضرمي كان على البحرين ذكر غزو بالد فار

  .يف أيام الصديق، فلما كان عمر عزله عنها ووالها لقدامة بن مظعون
  .مث أعاد العالء بن احلضرمي إليها

  .وكان العالء بن احلضرمي يباري سعد بن أيب وقاص
ى عن داره، وأخذ حدود ما يلي السواد، واستعلى وجاء بأعظم مما جاء به فلما افتتح سعد القادسية، وأزاح كسر
  .العالء بن احلضرمي من ناحية البحرين

فأحب العالء أن يفعل فعال يف فارس نظري ما فعله سعد فيهم، فندب الناس إىل حرهبم، فاستجاب له أهل بالده، 
السوار بن مهام، وعلى االخرى خليد بن املنذر بن  فجزأهم أجزاء، فعلى فرقة اجلارود بن املعلى، وعلى االخرى

  .ساوى، وخليد هو أمري اجلماعة
  فحملهم يف البحر إىل فارس،

وكان عمر يكره ذلك الن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر ما أغزيا فيه  -وذلك بغري إذن عمر له يف ذلك 
رجوا من عند اصطخر فحالت فارس بينهم وبني سفنهم، فعربت تلك اجلنود من البحرين إىل فارس، فخ -املسلمني 

أيها الناس، إمنا أراد هؤالء القوم بصنيعهم هذا حماربتكم، وأنتم جئتم حملاربتهم، : فقام يف الناس خليد بن املنذر فقال
على اخلاشعني فاستعينوا باهللا وقاتلوهم، فإمنا االرض والسفن ملن غلب، واستعينوا بالصرب والصالة وإهنا لكبرية إال 

  فأجابوه إىل ذلك فصلوا الظهر
__________  

  ).الكامل -الطربي (حرقوص بن زهري السعدي، مدد عمر لعتبة بن غزوان بعد نقض اهلرمزان صلحه ) ١(
  .٥٤٥/  ٢: والكامل ٤٦٥ - ٤٦٤/  ٢وفتوح البلدان  ٢١١/  ٤انظر الطربي ) ٢(

  .ذري أن أبا موسى االشعري توىل بنفسه صلح تسترفعند ابن االعثم والبال ٩/  ٢وفتوح ابن االعثم 



مث ناهدوهم فاقتتلوا قتاال شديدا يف مكان من االرض يدعى طاوس، مث أمر خليد املسلمني فترجلوا وقاتلوا فصربوا، 
  .مث ظفروا فقتلوا فارس مقتلة مل يقتلوا قبلها مثلها

لرجوع يف البحر سبيال ووجدوا شهرك يف أهل مث خرجوا يريدون البصرة فغرقت هبم سفنهم، ومل جيدوا إىل ا
  .اصطخر قد أخذوا على املسلمني بالطرق، فعسكروا وامتنعوا من العدو

وملا بلغ عمر ما صنع العالء بن احلضرمي، اشتد غضبه عليه، وبعث إليه فعزله وتوعده، وأمره بأثقل االشياء عليه، 
  .وأبغض الوجوه إليه

مضافا إليه، وكتب عمر إىل عتبة بن ) ١] (فيمن قبلك، فخرج مبن معه حنو سعد  [احلق بسعد بن أيب وقاص : فقال
إن العالء بن احلضرمي خرج جبيش فأقطعهم أهل فارس وعصاين، وأظنه مل يرد اهللا بذلك، فخشيت عليهم : غزوان

  .إن ال ينصروا، أن يغلبوا وينشبوا، فاندب إليهم الناس واضممهم إليك من قبل أن جيتاحوا
ب عتبة املسلمني وأخربهم بكتاب عمر إليه يف ذلك، فانتدب مجاعة من االمراء واالبطال، منهم هاشم بن أيب فند

  .وقاص، وعاصم بن عمرو، وعرفجة بن هرمثة، وحذيفة بن حمصن، واالخنف بن قيس، وغريهم، يف اثين عشر ألفا
  .وعلى اجلميع أبو سربة بن أيب رهم
ل سراعا، فساروا على الساحل ال يلقون أحدا حىت انتهوا إىل موضع الوقعة اليت فخرجوا على البغال جينبون اخلي

  كانت بني املسلمني من أصحاب العالء،
وبني أهل فارس باملكان املسمى بطاوس، وإذا خليد بن املنذر ومن معه من املسلمني حمصورون قد أحاط هبم العدو 

  .ه، وقد تكاملت أمداد املشركني، ومل يبق إال القتالمن كل جانب، وقد تداعت عليهم تلك االمم من كل وج
فقدم املسلمون إليهم يف أحوج ما هم فيه إليهم، فالتقوا مع املشركني رأسا، فكسر أبو سربة املشركني كسرة 

عظيمة، وقتل منهم مقتلة عظيمة جدا، وأخذ منهم أمواال جزيلة باهرة، واستنقذ خليدا ومن معه من املسلمني من 
  .، وأعز به االسالم وأهله، ودفع الشرك وذله وهللا احلمد واملنة مث عادوا إىل عتبة بن غزوان إىل البصرةأيديهم

وملا استكمل عتبة فتح تلك الناحية، استأذن عمر يف احلج فأذن له فسار إىل احلج واستخلف على البصرة أبا سربة 
  .فعل، وأقسم عليه لريجعن إىل عملهبن أيب رهم، واجتمع بعمر يف املوسم، وسأله أن يقيله فلم ي

فدعا عتبة اهللا عز وجل فمات ببطن خنلة، وهو منصرف من احلج، فتأثر عليه عمر وأثىن عليه خريا، ووىل بعده 
بالبصرة املغرية بن شعبة، فوليها بقية تلك السنة واليت تليها، مل يقع يف زمانه حدث، وكان مرزوق السالمة يف 

  .عمله
  . تلك املرأة من أيب بكرة فكان من أمره ما قدمنامث وقع الكالم يف

  .مث بعث إليها أبا موسى االشعري واليا عليها رضي اهللا عنهم
__________  

  .بياض باالصل، وما بني معكوفني من الطربي) ١(

واية كان ذلك يف هذه السنة يف ر: ذكر فتح تستر ثانية وأسر اهلرمزان وبعثه إىل عمر بن اخلطاب قال ابن جرير
  .سيف بن عمر التميمي

وكان سبب ذلك أن يزدجرد كان حيرض أهل فارس يف كل وقت ويؤنبهم مبلك العرب بالدهم وقصدهم إياهم يف 
حصوهنم فكتب إىل أهل االهواز وأهل فارس فتحركوا وتعاهدوا وتعاقدوا على حرب املسلمني، وأن يقصدوا 

  .البصرة



أن ابعث جيشا كثيفا إىل االهواز مع النعمان بن مقرن  -و بالكوفة وه -وبلغ اخلرب إىل عمر، فكتب إىل سعد 
  ، ومسى رجاال من الشجعان)١(وعجل وليكونوا بإزاء اهلرمزان 

االعيان االمراء يكونون يف هذا اجليش، منهم جرير بن عبد اهللا البجلي، وجرير بن عبد اهللا احلمريي، والنعمان بن 
  .ن ذي السهمنيوعبد اهللا ب: مقرن، وسويد بن مقرن

بن عدي، وليكن ) ٢(وكتب عمر إىل أيب موسى وهو بالبصرة أن ابعث إىل االهواز جندا كثيفا وأمر عليهم سهيل 
، وعرفجة بن هرمثة، وحذيفة بن )٣(معه الرباء بن مالك، وعاصم بن عمرو، وجمزأة بن ثور، وكعب بن ثور 

  .حمصن، وعبد الرمحن بن سهل، واحلصني بن معبد
  .على أهل الكوفة وأهل البصرة مجيعا أبو سربة بن أيب رهم، وعلى كل من أتاه من املددوليكن 
وهبا اهلرمزان، فخرج إليه ) ٤(فسار النعمان بن مقرن جبيش الكوفة فسبق البصريني فانتهى إىل رامهرمز : قالوا

جمئ أصحابه من أهل البصرة رجاء اهلرمزان يف جنده ونقض العهد بينه وبني املسلمني، فبادره طمعا أن يقتطعه قبل 
، فاقتتال قتاال شديدا، فهزم اهلرمزان وفر إىل تستر، )٥(أن ينصر أهل فارس، فالتقى معه النعمان بن مقرن بأربل 

  .وترك رامهرمز فتسلمها النعمان عنوة وأخذ ما فيها من احلواصل والذخائر والسالح والعدد
الكوفيون باهلرمزان وأنه فر فلجأ إىل تستر، ساروا إليها وحلقهم أهل فلما وصل اخلرب إىل أهل البصرة مبا صنع 

الكوفة حىت أحاطوا هبا فحاصروها مجيعا، وعلى اجلميع أبو سربة، فوجدوا اهلرمزان قد حشد هبا خلقا كثريا، ومجا 
  .غفريا

  .وكتبوا إىل عمر يف ذلك وسألوه أن ميدهم، فكتب إىل أيب موسى أن يسري إليهم
على مجيع أهل الكوفة والبصرة، ) ٦(وكان أمري أهل البصرة واستمر أبو سربة على االمرة  -هم فسار إلي

  فحاصرهم أشهرا وكثر القتل من
__________  

  .اهلرمزدان أنو شروان: كذا باالصل والطربي وفتوح البلدان والكامل، ويف فتوح ابن االعثم) ١(
  .سهل بن عدي أخو سهيل: يف الطربي والكامل) ٢(
  .سور: يف الطربي) ٣(
أن أبا موسى هادن أهل رامهرمز وملا انقضت هدنتهم وجه إليهم أبا مرمي احلنفي فصاحلهم : يف فتوح البالن) ٤(

  .على مثاين مئة ألف درهم مث غدروا ففتحها أبو موسى عنوة
ينة رمهرمز بالسيف ويف ابن االعثم أن النعمان وجرير ابن عبد اهللا افتتحا معا قالع ومد) ٤٦٧ - ٤٦٦/  ٢(

  .١١/  ٢قسرا بعد أن هادهنم وأجلهم أبو موسى ستة أشهر 
  .اربك: يف الطربي والكامل) ٥(
  .أبو موسى كان االمري على الناس: يف فتوح البلدان وفتوح ابن االعثم) ٦(

  .ويف الطربي والكامل فكااله

ز سوى من قتل غري ذلك، وكذلك فعل كعب بن الفريقني، وقتل الرباء بن مالك أخو أنس بن مالك يومئذ مائة مبار
وغريهم من أهل البصرة، وكذلك أهل الكوفة قتل منهم مجاعة مائة مبارزة ) ١(ثور، وجمزأة بن ثور، وأبو ميامة 

كحبيب بن قرة، وربعي بن عامر، وعامر بن عبد االسود وقد تزاحفوا أياما متعددة، حىت إذا كان يف آخر زحف 
  .يا براء اقسم على ربك ليهزمنهم لنا: -وكان جماب الدعوه  -ء بن مالك قال املسلمون للربا



فهزمهم املسلمون حىت أدخلوهم خنادقهم واقتحموها عليهم، وجلأ : اللهم اهزمهم لنا، واستشهدين قال: فقال
وسى فأمنه، من أهل البلد االمان من أيب م) ٢(املشركون إىل البلد فتحصنوا به، وقد ضاقت هبم البلد، وطلب رجل 

فبعث يدل املسلمني على مكان يدخلون منه إىل البلد، وهو من مدخل املاء إليها، فندب االمراء الناس إىل ذلك 
إىل البلد، وذلك يف الليل، فيقال كان  -كالبط  -فانتدب رجال من الشجعان واالبطال، وجاؤا فدخلوا مع املاء 

جاؤا إىل البوابني فأناموهم وفتحوا االبواب، وكرب املسلمون فدخلوا ، و)٣(أول من دخلها عبد اهللا بن مغفل املزين 
كما حكاه  -البلد، وذلك يف وقت الفجر إىل أن تعاىل النهار، ومل يصلوا الصبح يومئذ إال بعد طلوع الشمس 

شهدت فتح تستر، وذلك عند صالة الفجر، فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا : البخاري عن أنس بن مالك قال
  .فما أحب أن يل بتلك الصالة محر النعم -لصبح إال بعد طلوع الشمس ا

  .احتج بذلك البخاري ملكحول واالوزاعي يف ذهاهبما إىل جواز تأخري الصالة لعذر القتال
شغلونا عن الصالة الوسطى مال اهللا قبورهم " وجنح إليه البخاري واستدل بقصة اخلندق يف قوله عليه السالم 

فأخرها فريق من ) " ٥(ال يصلني أحد منكم العصر إال يف بين قريظة " وبقوله يوم بين قريظة ) " ٤(وبيوهتم نارا 
  .الناس إىل بعد غروب الشمس، ومل يعنفهم، وقد تكلمنا على ذلك يف غزوة الفتح

ما حصروه يف واملقصود أن اهلرمزان ملا فتحت البلد جلأ إىل القلعة فتبعه مجاعة من االبطال ممن ذكرنا وغريهم فل
  مكان من القلعة ومل يبق إال تالفه أو تالفهم، قال هلم بعد ما قتل الرباء بن

  .إن معي جعبة فيها مائة سهم، وإنه ال يتقدم إيل أحد منكم إال رميته بسهم قتلته: مالك وجمزأة بن ثور رمحهما اهللا
فماذا تريد ؟ : قتلت منكم مائة رجل ؟ قالوا وال يسقط يل سهم إال يف رجل منكم، فماذا ينفعكم إن أسرمتوين بعدما

  تؤمنوين حىت أسلمكم يدي فتذهبوا يب إىل عمر بن: قال
__________  

  .أبو متيمة: يف الطربي) ١(
  .نسيبه بن دارنه: يف فتوح ابن االعثم ذكر امسه) ٢(

  .سينة: ويف االخبار الطوال
  .يف فتوح ابن االعثم عوف بن جمزأة) ٣(

مثل ) ١٣١(رجل من بين شيبان يقال له أشرس بن عوف ويف االخبار الطوال ص : ٤٦٨/  ٢ن ويف فتوح البلدا
  .فتوح البلدان

  .١٠٥/  ٦فتح الباري ) ٢٩٣١(باب ح ) ٩٨(أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد ) ٤(
  .باب) ٣٦(ومسلم يف كتاب املساجد ) ٤١١١(ويف املغازي ح 

  .٢٠٤ح 
  ).١٣٩١(ص ) ٦٩(ومسلم يف اجلهاد ح  ٤٠٧/  ٧الباري  أخرجه البخاري يف املغازي فتح) ٥(

  .اخلطاب فيحكم يف مبا يشاء
فأجابوه إىل ذلك فألقى قوسه ونشابه وأسروه فشدوه وثاقا وأرصدوه ليبعثوه إىل أمري املؤمنني عمر، مث تسلموا ما يف 

  .كل راجل ألف درهمالبلد من االموال واحلواصل فاقتسموا أربعة أمخاسه فنال كل فارس ثالثة آالف و
فتح السويس مث ركب أبو سربة يف طائفة من اجليش ومعه أبو موسى االشعري والنعمان بن مقرن، واستصحبوا 

  .معهم اهلرمزان، وساروا يف طلب املنهزمني من الفرس حىت نزلوا على السوس، فأحاطوا هبا



ة، وأمر عمر زر ابن عبد اهللا بن كليب وكتب أبو سربة إىل عمر فجاء الكتاب بأن يرجع أبو موسى إىل البصر
  .أن يسري إىل جندسابور، فسار -وهو صحايب  -) ١(العقيمي 

مث بعث أبو سربد باخلمس وباهلرمزان مع وفد فيهم أنس بن مالك واالحنف بن قيس، فلما اقتربوا من املدينة هيؤا 
  .والآللئ اهلرمزان بلبسه الذي كان يلبسه من الديباج والذهب املكلل بالياقوت

  إنه ذهب إىل املسجد بسبب: مث دخلوا املدينة وهو كذلك فتيمموا به منزل أمري املؤمنني، فسألوا عنه فقالوا
  .وفد من الكوفة

إنه نائم يف املسجد متوسدا برنسا : فجاؤا املسجد فلم يروا أحدا فرجعوا، فإذا غلمان يلعبون فسألوهم عنه فقالوا
  .له

هو متوسد برنسا له كان قد لبسه للوفد، فلما انصرفوا عنه توسد الربنس ونام وليس يف  فرجعوا إىل املسجد فإذا
  .املسجد غريه، والدرة معلقة يف يده

  .هو ذا: أين عمر ؟ فقالوا: فقال اهلرمزان
ليس له : وأين حجابه ؟ أين حرسه ؟ فقالوا: وجعل الناس خيفضون أصواهتم لئال ينبهوه، وجعل اهلرمزان يقول

  .وال حرس، وال كاتب وال ديوان حجاب
  .ينبغي أن يكون نبيا: فقال
  .بل يعمل عمل االنبياء: فقالوا

  .نعم: اهلرمزان ؟ قالوا: وكثر الناس فاستيقظ عمر باجللبة فاستوى جالسا، مث نظر إىل اهلرمزان، فقال
  .أعوذ باهللا من النار وأستعني باهللا: فتأمله وتأمل ما عليه مث قال

مد هللا الذي أذل باالسالم هذا وأشياعه، يا معشر املسلمني متسكوا هبذا الدين، واهتدوا هبدي نبيكم، وال احل: مث قال
  ).٢(تبطرنكم الدنيا فإهنا غدارة 

  .هذا ملك االهواز فكلمه: فقال له الوفد
  .ال حىت ال يبقى عليه من حليته شئ: فقال

إنا : يا عمر: ن كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر اهللا ؟ فقاليا هرمزا: ففعلوا ذلك وألبسوه ثوبا صفيقا، فقال عمر
  .وإياكم يف اجلاهلية كان اهللا قد خلى بيننا وبينكم فغلبناكم، إذ مل يكن معنا وال معكم، فلما كان معكم غلبتمونا

  .إمنا غلبتمونا يف اجلاهلية باجتماعكم وتفرقنا: فقال عمر
  .أخاف أن تقتلين قبل أن أخربك: رة بعد مرة ؟ فقالما عذرك وما حجتك يف انقاضك م: مث قال
  .ال ختف ذلك: قال

  لو: ، فقال)٣(فاستسقى اهلرمزان ماء فأيت به يف قدح غليظ 
__________  

  .الفقيمي: يف الطربي والكامل) ١(
  .٤٧٠/  ٢ويف فتوح البلدان أن أبا موسى سار إىل جنديسابور فطلبوا االمان وصاحلهم 

  .غرارة: يف الطربي) ٢(
  .من خشب: يف ابن االعثم) ٣(



  .مت عطشا مل أستطع أن أشرب يف هذا
  .إين أخاف أن أقتل وأنا أشرب: فأيت به يف قدح آخر يرضاه فلما أخذه جعلت يده ترعد، وقال

  .ال بأس عليك حىت تشربه فأكفأه: فقال عمر
  فقال
  .أعيدوه عليه وال جتمعوا عليه القتل والعطش: عمر
  .به) ١(يل يف املاء، إمنا أردت أن أستأنس  ال حاجة: فقال

  .إنك أمنتين: إين قاتلك، فقال: فقال له عمر
وحيك يا أنس أنا أؤمن من قتل جمزأة والرباء ؟ لتأتيين : صدق يا أمري املؤمنني، فقال عمر: فقال أنس: كذبت: قال

  .قلت ال بأس عليك حىت ختربين: مبخرج وإال عاقبتك، قال
  .يك حىت تشربه، وقال له من حوله مثل ذلكال بأس عل: وقلت

  .خدعتين واهللا ال أخندع إال أن تسلم: فأقبل على اهلرمزان فقال
  .فأسلم ففرض له يف ألفني وأنزله املدينة

قل له من أي أرض أنت ؟ قال : ويف رواية أن الترمجان بني عمر وبني اهلرمزان كان املغرية بن شعبة، فقال له عمر
  .مهرجاين

  .تكلم حبجتك: قال
  .بل كالم حي: أكالم حي أم ميت ؟ قال: فقال

  .فقال قد أمنتين، فقال خدعتين وال أقبل ذلك إال أن تسلم
  .فأسلم ففرض له يف ألفني وأنزله املدينة

  .مث جاء زيد فترجم بينهما أيضا
ة أيب لؤلؤة هو وقد حسن إسالم اهلرمزان وكان ال يفارق عمر حىت قتل عمر فاهتمه بعض الناس مبماال: قلت

  .وجفينة، فقتل عبيد اهللا بن عمر اهلرمزان وجفينة على ما سيأيت تفصيله
  .ال إله إال اهللا: وقد روينا أن اهلرمزان ملا عاله عبيد اهللا بالسيف قال

  .وأما جفينة فصلب على وجهه
العجم، حىت أشار عليه واملقصود أن عمر كان حيجر على املسلمني أن يتوسعوا يف بالد العجم خوفا عليهم من 

االحنف بن قيس بأن املصلحة تقتضي توسعهم يف الفتوحات فإن امللك يزدجرد ال يزال يستحثهم على قتال 
  .املسلمني، وإن مل يستأصل شأو العجم وإال طمعوا يف االسالم وأهله، فاستحسن عمر ذلك منه وصوبه

  .لك شيئا كثريا، وهللا احلمدوأذن للمسلمني يف التوسع يف بالد العجم، ففتحوا بسبب ذ
  .وأكثر ذلك وقع يف سنة مثاين عشرة كما سيأيت بيانه فيها

  .مث نعود إىل فتح السوس وجندسابور وفتح هناوند يف قول سيف
كان قد تقدم أن أبا سربة سار مبن معه من علية االمراء من تستر إىل السوس، فنازهلا حينا وقتل من الفريقني خلق 

يا معشر املسلمني ال تتعبوا يف حصار هذا البلد فإنا نأثر فيما نرويه عن : يه علماء أهلها فقالواكثري، فأشرف عل
  قدمائنا من أهل هذا البلد أنه ال يفتحه إال الدجال أو قوم معهم الدجال، واتفق أنه كان يف

فدقه برجله فتقطعت جيش أيب موسى االشعري صاف بن صياد، فأرسله أبو موسى فيمن حياصره، فجاء إىل الباب 



السالسل، وتكسرت االغالق، ودخل املسلمون البلد فقتلوا من وجدوا حىت نادوا باالمان ودعوا إىل الصلح 
  أخو) ٢(فأجابوهم إىل ذلك، وكان على السوس شهريار 

__________  
  .أستأمن: يف الطربي) ١(
  .٦/  ٢سابور ابن آذرماهان : يف فتوح ابن االعثم) ٢(

استحوذ املسلمون على السوس، وهو بلد قدمي العمارة يف االرض يقال إنه أول بلد وضع على وجه اهلرمزان، ف
  .االرض

  .واهللا أعلم
وذكر ابن جرير أهنم وجدوا قرب دانيال بالسوس، وأن أبا موسى ملا قدم هبا بعد مضي أيب سربة إىل جندي سابور، 

  ).١(ن الناس موضع قربه، ففعل كتب إىل عمر يف أمره فكتب إليه أن يدفنه وأن يغيب ع
  .وقد بسطنا ذلك يف سرية عمر وهللا احلمد

  .وقال بعضهم أن فتح السوس ورامهز وتسيري اهلرمزان من تستر إىل عمر يف سنة عشرين واهللا أعلم: قال ابن جرير
بلدة كبرية قبلها  -وكان الكتاب العمري قد ورد بأن النعمان بن مقرن يذهب إىل أهل هناوند فسار إليها فمر مباه 

  .فافتتحها مث ذهب إىل هناوند ففتحها -
  .وهللا احلمد

املشهور أن فتح هناوند إمنا وقع يف سنة إحدى وعشرين كما سيأيت فيها بيان ذلك، وهي وقعة عظيمة وفتح : قلت
البالد فاستوثقت تلك ) ٢(كبري، وخرب غريب ونبأ عجيب، وفتح زر بن عبد اهللا الفقيمي مدينة جندي سابور 

  .للمسلمني
هذا وقد حتول يزدجرد من بلد إىل بلد، حىت انتهى أمره إىل االقامة بأصبهان، وقد كان صرف طائفة من أشراف 
أصحابه قريبا من ثلثمائة من العظماء عليهم رجل يقال له سياه، فكانوا يفرون من املسلمني من بلد إىل بلد حىت 

إن هؤالء بعد الشقاء والذلة ملكوا أماكن امللوك االقدمني، : صحابهفتح املسلمون تستر واصطخر، فقال سياه ال
  .وال يلقون جندا إال كسروه، واهللا ما هذا عن باطل

  .حنن تبع لك: فقالوا له -ودخل يف قلبه االسالم وعظمته  -
ب فيهم إىل وبعث عمار بن ياسر يف غضون ذلك يدعوهم إىل اهللا، فأرسلوا إىل أيب موسى االشعري بإسالمهم، وكت

  عمر يف ذلك، فأمره أن يفرض هلم
يف ألفني ألفني، وفرض لستة منهم يف ألفني ومخسمائة، وحسن إسالمهم، وكان هلم نكاية عظيمة يف قتال قومهم حىت 
بلغ من أمرهم أهنم حاصروا حصنا فامتنع عليهم فجاء أحدهم فرمى بنفسه يف الليل على باب احلصن وضمخ ثيابه 

وا إليه حسبوا أنه منهم، ففتحوا إليه باب احلصن ليأووه فثار إىل البواب فقتله، وجاء بقية أصحابه بدم، فلما نظر
  .ففتحوا ذلك احلصن، وقتلوا من فيه من اجملوس

  .إىل غري ذلك من االمور العجيبة واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
كبرية يف بالد خراسان والعراق لغزو فارس والتوسع وذكر ابن جرير أن عمر بن اخلطاب عقد االلوية والرايات ال

يف بالدهم كما أشار عليه بذلك االحنف بن قيس، فحصل بسبب ذلك فتوحات كثرية يف السنة املستقبلة بعدها 
  .كما سنبينه وننبه عليه وهللا احلمد واملنة



__________  
وكتب إىل عمر فيه، فكتب إليه يأمره : " ذكرت مضامني هذه الرسالة يف مصادرها خمتصرة فقال الطربي) ١(

فكتب أبو موسى بذلك : " وقال البالذري" فاستأذنوا عمر فيه فأمر بدفنه : " وقال ابن االثري يف الكامل" بتوريته 
  .أن كفنه وادفنه: إىل عمر فكتب إليه عمر

  ".فسكر أبو موسى هنرا حىت إذا انقطع، دفنه، مث اجرى املاء عليه 
  .د سابور، والتصحيح من الطربييف االصل جن) ٢(

وحج بالناس يف هذه السنة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، مث ذكر نوابه على البالد، وهم من ذكر يف السنة : قال
  .قبلها غري املغرية فإن على البصرة بدله أبو موسى االشعري

قيل فيما بعدها وسيأيت ذكرهم يف أماكنهم وقد تويف يف هذه السنة أقوام قيل إهنم توفوا قبلها وقد ذكرناهم، و: قلت
  .واهللا تعاىل أعلم

مث دخلت سنة مثاين عشرة املشهور الذي عليه اجلمهور أن طاعون عمواس كان هبا، وقد تبعنا قول سيف بن عمر 
 وابن جرير يف إيراده ذلك يف السنة اليت قبلها، لكنا نذكر وفاة من مات يف الطاعون يف هذه السنة إن شاء اهللا

  كان يف هذه السنة طاعون عمواس وعام الرمادة،: تعاىل، قال ابن إسحاق، وأبو معشر
  .فتفاىن فيهما الناس

  .كان يف عام الرمادة جدب عم أرض احلجاز، وجاع الناس جوعا شديدا: قلت
  .وقد بسطنا القول يف ذلك يف سرية عمر

  .وهنا شبيها بالرمادومسيت عام الرمادة الن االرض اسودت من قلة املطر حىت عاد ل
  .الهنا تسفى الريح ترابا كالرماد: وقيل

  .وميكن أن تكون مسيت لكل منهما
  .واهللا أعلم

وقد أجدبت الناس يف هذه السنة بأرض احلجاز، وجفلت االحياء إىل املدينة ومل يبق عند أحد منهم زاد فلجأوا إىل 
من االطعمة واالموال حىت أنفده، وألزم نفسه أن ال يأكل مسنا أمري املؤمنني فأنفق فيهم من حواصل بيت املال مما فيه 

وال مسينا حىت يكشف ما بالناس، فكان يف زمن اخلصيب يبث له اخلبز باللنب والسمن، مث كان عام الرمادة يبث له 
  .بالزيت واخلل، وكان يستمرئ الزيت

  .كاد خيشى عليه من الضعف وكان ال يشبع مع ذلك، فاسود لون عمر رضي اهللا عنه وتغري جسمه حىت
  .واستمر هذا احلال يف الناس تسعة أشهر، مث حتول احلال إىل اخلصب والدعة وانشمر الناس عن املدينة إىل أماكنهم

لقد اجنلت عنك والنك البن : بلغين أن رجال من العرب قال لعمر حني ترحلت االحياء عن املدينة: قال الشافعي
  .حرة

  .هم وأحسنت إليهمأي واسيت الناس وأنصفت
وقد روينا أن عمر عس املدينة ذات ليلة عام الرمادة فلم جيد أحدا يضحك، وال يتحدث الناس يف منازهلم على 

يا أمري املؤمنني إن السؤال سألوا فلم يعطوا فقطعوا : العادة، ومل ير سائال يسأل، فسأل عن سبب ذلك فقيل له
  .ون وال يضحكونالسؤال، والناس يف هم وضيق فهم ال يتحدث

  .فكتب عمر إىل أيب موشى بالبصرة أن يا غوثاه المة حممد



  .وكتب إىل عمرو بن العاص مبصر أن يا غوثاه المة حممد
فبعث إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة حتمل الرب وسائر االطعمات، ووصلت مرية عمرو يف البحر إىل جدة ومن 

  .جدة إىل مكة
لكن ذكر عمرو بن العاص يف عام الرمادة مشكل، فإن مصر مل تكن فتحت يف سنة مثاين وهذا االثر جيد االسناد، 

  .عشرة، فإما أن يكون عام الرمادة بعد سنة مثاين عشرة، أو يكون ذكر عمرو بن العاص يف عام الرمادة وهم
  .واهللا أعلم

  عاما، فأمرهوذكر سيف عن شيوخه أن أبا عبيدة قدم املدينة ومعه أربعة آالف راحلة حتمل ط
عمر بتفريقها يف االحياء حول املدينة، فلما فرغ من ذلك أمر له بأربعة آالف درهم فأىب أن يقبلها، فلح عليه عمر 

  .حىت قبلها
كان عام الرمادة يف آخر : وقال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف السلمي عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك قال

ة، أصاب أهل املدينة وما حوهلا جوع فهلك كثري من الناس، حىت جعلت سنة سبع عشرة، وأول سنة مثاين عشر
الوحش تأوي إىل االنس، فكان الناس بذلك وعمر كاحملصور عن أهل االمصار حىت أقبل بالل بن احلارث املزين 

 لقد عهدتك" أنا رسول رسول اهللا إليك، يقول لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فاستأذن على عمر فقال
  .البارحة: مىت رأيت هذا ؟ قال: ؟ قال" ، فما شأنك )١(كيسا، وما زلت على ذلك 

أيها الناس أنشدكم اهللا هل تعلمون مين أمرا : فخرج فنادى يف الناس الصالة جامعة، فصلى هبم ركعتني مث قام فقال
  .إن بالل بن احلارث يزعم ذية وذية: اللهم ال، فقال: غريه خري منه ؟ فقالوا

  .صدق بالل فاستغث باهللا مث باملسلمني: اقالو
  .اهللا أكرب، بلغ البالء مدته فانكشف: فقال عمر -وكان عمر عن ذلك حمصورا  -فبعث إليهم 

  .ما أذن لقوم يف الطلب إال وقد رفع عنهم االذى والبالء
  .وكتب إىل أمراء االمصار أن أغيثوا أهل املدينة ومن حوهلا، فإنه قد بلغ جهدهم

الناس إىل االستسقاء فخرج وخرج معه العباس بن عبد املطلب ماشيا، فخطب وأوجز وصلى مث جثى وأخرج 
  .اللهم إياك نعبد وإياك نستعني، اللهم اغفر لنا وارمحنا وارض عنا: لركبتيه وقال

  .مث انصرف فما بلغوا املنازل راجعني حىت خاضوا الغدران
أن رجال من مزينة عام : صخر، عن عاصم بن عمر بن اخلطابمث روى سيف عن مبشر بن الفضيل، عن جبري بن 

  .ليس فيهن شئ: الرمادة سأله أهله أن يذبح هلم شاة فقال
  .فأحلوا عليه فذبح شاة فإذا عظامها محر فقال يا حممداه

السالم  أبشر باحلياة، إيت عمر فأقره مين: " فلما أمسى أرى يف املنام أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول له
، فجاء حىت أتى باب عمر فقال لغالمه "وقل له إن عهدي بك ويف العهد شديد العقد، فالكيس الكيس يا عمر 

  .استأذن لرسول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  أنشدكم اهللا الذي هداكم: فأتى عمر فأخربه ففزع، مث صعد عمر املنرب فقال للناس

وهو بالل بن احلارث  -اللهم ال، وعم ذاك ؟ فأخربهم بقول املزين : ؟ فقالوالالسالم هل رأيتم مين شيئا تكرهونه 
  .ففطنوا ومل يفطن -

  .إمنا استبطأك يف االستسقاء فاستسق بنا: فقالوا



اللهم عجزت عنا أنصارنا، وعجز عنا حولنا وقوتنا، : فنادى يف الناس فخطب فأوجز مث صلى ركعتني فأوجز مث قال
  .ال حول وال قوة إال بك، اللهم اسقنا وأحيي العباد والبالدوعجزت عنا أنفسنا، و

__________  
  .وما زلت على رجل: يف الطربي) ١(

حدثنا أبو عمر بن مطر، حدثنا : أخربنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قاال: وقال احلافظ أبو بكر البيهقي
: أبو معاوية، عن االعمش، عن أيب صاحل عن مالك قال بن علي الذهلي، حدثنا حيىي بن حيىي، حدثنا) ١(إبراهيم 

يا رسول اهللا : أصاب الناس قحط يف زمن عمر بن اخلطاب فجاء رجل إىل قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال
  .استسق اهللا المتك فإهنم قد هلكوا

م واخربهم أهنم مسقون، وقل له مين السال) ٢(إيت عمر فأقره : فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال
  .عليك بالكيس الكيس

  ).٣(يا رب ما آلوا إال ما عجزت عنه : فأتى الرجل فأخرب عمر فقال
  .وهذا إسناد صحيح

حدثنا أبو مسلم الكشي، حدثنا أبو حممد االنصاري، ثنا أيب، عن مثامة ابن عبد اهللا بن أنس، عن : وقال الطرباين
اللهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا توسلنا : رج بالعباس معه يستسقي يقولأنس أن عمر خرج يستسقي وخ

  .إليك بنبينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى اهللا عليه وسلم
عن أنس أن عمر كان إذا قحطوا يستسقي " وقد رواه البخاري عن احلسن بن حممد عن حممد بن عبد اهللا به ولفظه 

  .اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا: قولبالعباس بن عبد املطلب في
  ).٤(فيسقون : قال

حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا عطاء بن  -يف كتاب املطر ويف كتاب جمايب الدعوة  -وقال أبو بكر بن أيب الدنيا 
اللهم إنا نستغفرك : فصلى ركعتني فقالخرج عمر يستسقي هبم : مسلم، عن العمري عن خوات بن جبري قال

  ونستسقيك فما برح
يا أمري املؤمنني بينا حنن يف وادينا يف ساعة كذا إذ أظلتنا غمامة فسمعنا : من مكانه حىت مطروا فقدم أعراب فقالوا

  .أتاك الغوث أبا حفص، أتاك الغوث أبا حفص: منها صوتا
خرج عمر يستسقي : ثنا سفيان عن مطرف بن طريف عن الشعيب قالثنا إسحاق بن إمساعيل، : وقال ابن أيب الدنيا

  .بالناس فما زاد على االستغفار حىت رجع فقالوا يا أمري املؤمنني ما نراك استسقيت
استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء * (لقد طلبت املطر مبحاديج السماء اليت يستنزل هبا املطر مث قرأ : فقال

  ]. ٣: هود[ اآلية ) * وأن استغفروا ربكم مث توبوا إليه* (مث قرأ ]  ١١: نوح* [ ) عليكم مدرارا
وذكر ابن جرير يف هذه السنة من طريق سيف بن عمر، عن أيب اجملالد والربيع وأيب عثمان وأيب حارثة وعن عبد اهللا 

  كتب أبو عبيدة إىل عمر بن اخلطاب أن نفرا: بن شربمة عن الشعيب قالوا
__________  

  .أبو بكر بن علي الذهلي: يف دالئل البيهقي) ١(
  .فاقرئه: يف الدالئل) ٢(
  .٤٧/  ٧روى اخلرب البيهقي يف الدالئل ) ٣(



  ).٤٩٤/  ٢(فتح الباري ) ١٠١٠(ح ) ٣(أخرجه البخاري يف االستسقاء، باب ) ٤(
  .١٤٧/  ٦ورواه البيهقي يف الدالئل من طريق يعقوب بن سفيان ج 

  .خرينا فاخترنا: صابوا الشراب، منهم ضرار وأبو جندل بن سهل، فسألناهم فقالوامن املسلمني أ
  .قال فهل أنتم منتهون ؟ ومل يعزم

  .فهل أنتم منتهون أي انتهوا: فجمع عمر الناس فأمجعوا على خالفهم، وأن املعىن
  .وأمجعوا على جلدهم مثانني مثانني

  .وأن من تأول هذا التأويل وأصر عليه يقتل
هي حرام : ب عمر إىل أيب عبيدة أن ادعهم فسلهم عن اخلمر، فإن قالوا هي حالل فاقتلهم، وإن قالوافكت

  .فاجلدهم
فاعترف القوم بتحرميها، فجلدوا احلد وندموا على ما كان منهم من اللجاجة فيما تأولوه، حىت وسوس أبو جندل 

 أيب جندل ويذكره، فكتب إليه عمر بن اخلطاب يف نفسه، فكتب أبو عبيدة إىل عمر يف ذلك، وسأله أن يكتب إىل
  يف ذلك، من

عمر إىل أيب جندل، إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء، فتب وارفع رأسك وابرز وال تقنط 
ب مجيعا إنه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا إن اهللا يغفر الذنو* (فإن اهللا تعاىل يقول 
إن عليكم أنفسكم ومن غري فغريوا عليه، وال تعريوا : وكتب عمر إىل الناس]  ٥٣: الزمر) * [ هو الغفور الرحيم

  .أحدا فيفشو فيكم البالء، وقد قال أبو الزهراء القشريي يف ذلك
ولست عن *  وليس على صرف املنون بقادر صربت ومل أجزع وقد مات إخويت* أمل تر أن الدهر يعثر بالفىت 

ويف هذه : فخالهنا يبكون حول املقاصر قال الواقدي وغريه* رماها أمري املؤمنني حبتفها ) ١(الصهباء يوما بصابر 
فأخره إىل حيث هو اآلن لئال يشوش  -وكان ملصقا جبدار الكعبة  -السنة يف ذي احلجة منها حول عمر املقام 

  .املصلون عنده على الطائفني
  .سانيد ذلك يف سرية عمر وهللا احلمد واملنةقد ذكرت أ: قلت
  .وفيها استقضى عمر شرحيا على الكوفة، وكعب بن سور على البصرة: قال

قال وفيها حج عمر بالناس وكانت نوابه فيها الذين تقدم ذكرهم يف السنة املاضية، وفيها فتحت الرقة والرها 
  .وحران على يدي عياض بن غنم

  .بن سعد بن أيب وقاص) ٢(ة على يدي عمر وفتحت رأس عني الورد: قال
  .وقال غريه خالف ذلك

افتتح أبو موسى االشعري الرها ومششاط عنوة،  -يعين هذه السنة  -وفيها : وقال شيخنا احلافظ الذهيب يف تارخيه
ن اجلزيرة ويف أوائلها وجه أبو عبيدة عياض بن غنم إىل اجلزيرة فوافق أبا موسى فافتتحها حران ونصيبني وطائفة م

  .عنوة، وقيل صلحا
  .وفيها سار عياض إىل املوصل فافتتحها وما حوهلا عنوة

  .وفيها بىن سعد جامع الكوفة
  .وفيها كان طاعون عمواس فمات فيه مخسة وعشرون ألفا: وقال الواقدي

أول ما جنم  الهنا كان -وهي بني القدس والرملة  -هذا الطاعون منسوب إىل بلدة صغرية يقال هلا عمواس : قلت



  .الداء هبا، مث انتشر يف الشام منها فنسب إليها، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  يف: قال الواقدي تويف

__________  
  .اخلمرة: الصهباء) ١(
  .من هذا اجلزء ٨٨ص  ٢انظر احلاشية رقم ) ٢(

  .عام طاعون عمواس من املسلمني بالشام مخسة وعشرون ألفا
  .ثالثون ألفا: وقال غريه

  .وهذا ذكر طائفة من أعياهنم رضي اهللا عنهم
احلارث بن هشام أخو أيب جهل أسلم يوم الفتح، وكان سيدا شريفا يف االسالم كما كان يف اجلاهلية، استشهد 

  .بالشام يف هذه السنة يف قول، وتزوج عمر بعده بامرأته فاطمة
قطن ) ١(بيل بن عبد اهللا بن املطاع بن شرحبيل بن حسنة أحد أمراء االرباع، وهو أمري فلسطني، وهو شرح
  .الكندي حليف بين زهرة، وحسنة أمه، نسب إليها وغلب عليه ذلك

أسلم قدميا وهاجر إىل احلبشة وجهزه الصديق إىل الشام، فكان أمريا على ربع اجليش، وكذلك يف الدولة العمرية، 
  .عشرة وطعن هو وأبو عبيدة وأبو مالك االشعري يف يوم واحد سنة مثاين

  .له حديثان روى ابن ماجه أحدمها يف الوضوء وغريه
عامر بن عبد اهللا بن اجلراح ابن هالل بن أهيب بن ضبة بن احلارث بن فهر القرشي أبو عبيدة بن اجلراح الفهري، 

أمني هذه االمة، وأحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وأحد اخلمسة الذين أسلموا يف يوم واحد، وهم عثمان بن 
  .مظعون، وعبيدة بن احلارث، وعبد الرمحن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد االسد، وأبو عبيدة بن اجلراح

  .أسلموا على يدي الصديق
  .وملا هاجروا آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن معاذ، وقيل بني حممد بن مسلمة

إن لكل أمة أمينا وأمني هذه االمة أبو عبيدة بن " يه وسلم وقد شهد بدرا وما بعدها، وقال رسول اهللا صلى اهللا عل
  .ثبت ذلك يف الصحيحني) " ٢(اجلراح 

يعين عمر  -وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلني فبايعوه : وثبت يف الصحيحني أيضا أن الصديق قال يوم السقيفة
 ملا انتدب خالدا من العراق كان أمريا وبعثه الصديق أمريا على ربع اجليش إىل الشام، مث -بن اخلطاب وأبا عبيدة 

  .على أيب عبيدة وغريه لعلمه باحلروب
  فلما انتهت اخلالفة إىل عمر عزل

__________  
  .بن عبد اهللا بن الغطريف بن عبد العزي بن جثامة بن مالك الكندي: يف االصابة) ١(

  .بن املطاع بن عمرو من كندة: ويف االستيعاب
  .ين مجحوقال موسى بن عقبة من ب

  .تبنته حسنة زوجة سفيان بن معمر بن حبيب اجلمحي وليس بابن هلا: وقال الزبري
  .أخرجاه من طريق أيب قالبة عن أنس، والبخاري حنوه من حديث حذيفة) ٢(

  .وأخرج االمام أمحد من طريق عفان عن محاد عن ثابت عن أنس



  .فجمع لالمة بني أمانة أيب عبيدة وشجاعة خالد خالدا ووىل أبا عبيدة بن اجلراح، وأمره أن يستشري خالدا،
  .وهو أول من مسي أمري االمراء بالشام: قال ابن عساكر

وكان أبو عبيدة طواال حنيفا أجىن معروق الوجه، خفيف اللحية، أهتم، وذلك النه ملا انتزع احللقتني من : قالوا
ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتحامل على ثنيتيه وجنيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد خاف أن يؤمل رس

  .فسقطتا، فما رأى أحسن هتما منه
  .تويف بالطاعون عام عمواس كما تقدم سياقه يف سنة ست عشرة عن سيف بن عمر

  .بقرية فحل، وقيل باجلابية -سنة مثاين عشرة  -والصحيح أن عمواس كانت يف هذه السنة 
  .لقرب من عقبة ينسب إليه واهللا أعلموقد اشتهر يف هذه االعصار قرب با
  .وعمره يوم مات مثان ومخسون سنة

الفضل بن عباس بن عبد املطلب كان حسنا وسيما مجيال، أردفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وراءه يوم النحر 
من حجة الوداع، وهو شاب حسن، وقد شهد فتح الشام، واستشهد بطاعون عمواس، يف قول حممد بن سعد 

  .الزبري بن بكار وأيب حامت وابن الرقي وهو الصحيحو
  .وقيل يوم مرج الصفر، وقيل بأجنادين
  .ويقال بالريموك سنة مثان وعشرين

معاذ بن جبل ابن عمرو بن أوس بن عابد بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدى بن علي بن أسد بن ساردة ابن يزيد 
  رمحن املدين صحايب جليل كبريبن جشم بن اخلزرج االنصاري اخلزرجي أبو عبد ال

  .القدر
  .كان طواال حسن الشعر والثغر براق الثنايا، مل يولد له: قال الواقدي
  .بل ولد له ولد وهو عبد الرمحن: وقال غريه

  .شهد معه الريموك
  .وقد شهد معاذ العقبة

  .وملا هاجر الناس آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني ابن مسعود
  .لواقدي االمجاع على ذلكوحكى ا

  .آخى بينه وبني جعفر بن أيب طالب: وقد قال حممد بن إسحق
  .وشهد بدرا وما بعدها

وكان أحد االربعة من اخلزرج، الذين مجعوا القرآن يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهم أيب بن كعب، وزيد بن 
  .ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد عمر بن أنس بن مالك

يف احلديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن أيب عبد الرمحن  وصح
  .اجليلي عن الصناحبي

يا معاذ واهللا إين الحبك فال تدعن أن تقول يف دبر كل صالة " عن معاذ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له 
ويف املسند والنسائي وابن ماجه من طريق أيب قالبة عن أنس "  اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

مب " وقد بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن وقال له " وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل " مرفوعا 



  .بكتاب اهللا وباحلديث: ؟ فقال" حتكم 
  وكذلك أقره الصديق على ذلك يعلم الناس اخلري

  .باليمن
  .هاجر إىل الشام فكان هبا حىت مات بعد ما استخلفه أبو عبيدة حني طعن مث طعن بعده يف هذه السنةمث 

  .وقد قال عمر بن اخلطاب
  .إن معاذا يبعث أمام العلماء بربوة
  .ورواه حممد ابن كعب مرسال

  .كنا نشبهه بإبراهيم اخلليل: وقال ابن مسعود
  .حنيفا ومل يكن من املشركنيإن معاذا كان قانتا هللا : وقال ابن مسعود

  .وكانت وفاته شرقي غوربيسان سنة مثاين عشرة
  .سنة على املشهور وقيل غري ذلك واهللا أعلم) ١(وقيل سنة تسع عشرة وقيل سبع عشرة، عن مثان وثالثني 

ة، يزيد بن أيب سفيان أبو خالد صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف القرشي االموي، أخو معاوي
  .وكان يزيد أكرب وأفضل

الفتح، وحضر حنينا وأعطاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مائة من االبل ) ٢(وكان يقال له يزيد اخلري، أسلم عام 
  وأربعني أوقية، واستعمله الصديق على ربع اجليش إىل

ة وعمرو ابن العاص الشام، وهو أول أمري وصل إليها، ومشى الصديق يف ركابه يوصيه، وبعث معه أبا عبيد
  .وشرحبيل بن حسنة فهؤالء أمراء االرباع

وملا افتتحوا دمشق دخل هو من باب اجلابية الصغري عنوة كخالد يف دخوله من الباب الشرقي عنوة وكان الصديق 
  .قد وعده بأمرهتا، فوليها عن أمر عمر وأنفذ له ما وعده الصديق، وكان أول من وليها من املسلمني

  .نه مات يف طاعون عمواس كما تقدماملشهور أ
  .وزعم الوليد بن مسلم أنه تويف سنة تسع عشرة بعد ما فتح قيسارية

  .وملا مات كان قد استخلف أخاه معاوية على دمشق فأمضى عمر بن اخلطاب له ذلك رضي اهللا عنهم
مثل الذي " عليه وسلم قال وليس له يف الكتب شئ، وقد روى عنه أبو عبد اهللا االشعري أن رسول اهللا صلى اهللا 

  ".يصلي وال يتم ركوعه وال سجوده مثل اجلائع الذي ال يأكل إال التمرة والتمرتني ال يغنيان عنه شيئا 
أسلم قدميا وقد جاء يوم صلح احلديبية مسلما يرسف يف ) ٣(أبو جندل بن سهيل ابن عمرو، وقيل امسه العاص 

 أن يصاحل حىت يرد، مث حلق أبو جندل بأيب بصري إىل سيف البحر، مث قيوده النه كان قد استضعف فرده أبوه وأىب
  .هاجر إىل املدينة وشهد فتح الشام

  وقد تقدم أنه تأول آية اخلمر مث رجع،
__________  

  .أربع وثالثني سنة وكذا قال سعيد بن املسيب: يف االصابة) ١(
  .يوم فتح مكة: يف االستيعاب) ٢(

  .لفتحمن مسلمة ا: ويف االصابة



اسم أيب جندل سهيل بن عمرو بن : عبد اهللا، وقال يف االستيعاب عبد اهللا أخاه، وقال الزبري: يف االصابة) ٣(
  .سهيل

أبو مالك * أبو عبيدة بن اجلراح هو عامر بن عبد اهللا تقدم * ومات بطاعون عمواس رمحه اهللا ورضي عنه 
 مع أصحاب السفينة، وشهد ما بعدها، واستشهد االشعري، قيل امسه كعب بن عاصم قدم مهاجرا سنة خيرب

  .بالطاعون عام عمواس هو وأبو عبيدة ومعاذ يف يوم واحد رضي اهللا عنهم أمجعني
  .كان فتح املدائن وجلوالء فيها: مث دخلت سنة تسع عشرة قال الواقدي وغريه

  .واملشهور خالف ما قال كما تقدم
  .رها وحران ورأس العني ونصيبني يف هذه السنةكان فتح اجلزيرة وال: وقال حممد ابن إسحق

  .وقد خالفه غريه
  .كان فتح قيسارية يف هذه السنة وأمريها معاوية: وقال أبو معشر وخليفة وابن الكليب

  .وقال غريه يزيد بن أيب سفيان
  .وقد تقدم أن معاوية افتتحها قبل هذا بسنتني

  .رب هرقل وفتح مصر يف سنة عشرينوقال حممد بن إسحق كان فتح قيسارية من فلسطني وه
  .كان فتح قيسارية وفتح مصر يف سنة ست عشرة: وقال سيف بن عمر

  .فأما فتح قيسارية فقد تقدم، وأما فتح مصر فإين سأذكره يف سنة عشرين إن شاء اهللا تعاىل: قال ابن جرير
رجال إليها، مث أمر املسلمني بالصدقة ويف هذه السنة ظهرت نار من حرة ليال فأراد عمر أن خيرج بال: قال الواقدي

  .فطفئت وهللا احلمد
ويقال كان فيها وقعة أرمينية، وأمريها عثمان بن أيب العاص، وقد أصيب فيها صفوان بن املعطل بن رخصة السامي 

  .مث الذكواين، وكان أحد االمراء يومئذ
وهو الذي ذكره املنافقون يف قصة االفك " ا ما علمت عليه إال خري" وقد قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .فربأ اهللا ساحته، وجناب أم املؤمنني زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مما قالوا
  .وقد كان إىل حني قالوا مل يتزوج، وهلذا قال واهللا ما كشفت كنف أنثى قط
  .تها، كما جاء يف سنن أيب داود وغريهمث تزوج بعد ذلك، وكان كثري النوم رمبا غلب عليه عن صالة الصبح يف وق

  .وكان شاعرا مث حصلت له شهادة يف سبيل اهللا
  .قيل هبذا البلد، وقيل باجلزيرة، وقيل بشمشاط

  .وقد تقدم بعض هذا فيما سلف
  .وفيها فتحت تكريت يف قول والصحيح قبل ذلك، وفيها فيما ذكرنا أسرت الروم عبد اهللا بن حذافة

نها كانت وقعة بأرض العراق قتل فيها أمري اجملوس شهرك، وكان أمري املسلمني يومئذ احلكم وفيها يف ذي احلجة م
  .بن أيب العاص رضي اهللا عنه

  .قال ابن جرير وفيها حج بالناس عمر، ونوابه يف البالد وقضاته هم املذكورون قبلها
  .واهللا أعلم

يب بن كعب سيد القراء، وهو أيب بن كعب بن قيس بن ذكر من تويف فيها من االعيان وممن تويف فيها من االعيان أ
  عبيد بن



زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، أبو املنذر وأبو الطفيل، االنصاري النجاري سيد القراء، شهد العقبة 
  .وبدرا وما بعدمها، وكان سيدا جليل القدر

  وهو أحد القراء االربعة

إين تلقيت القرآن ممن : ياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد قال لعمر يومااخلزرجيني الذين مجعوا القرآن يف ح
  .تلقاه منه جربيل وهو رطب

ويف الصحيح أن " أقرأ أميت أيب بن كعب " ويف املسند والنسائي وابن ماجه من طريق أيب قالبة عن أنس مرفوعا 
  ".رأ عليك القرآن إن اهللا أمرين أن أق" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له 

مل يكن الذين كفروا * (فزرفت عيناه وقد تكلمنا على ذلك يف التفسري عند سورة " قال نعم " ومساين لك ؟ : قال
  .تويف أيب سنة تسع عشرة: قال اهليثم بن عدي) * من أهل الكتاب واملشركني منفكني حىت تأتيهم البينة

  .سنة سبع عشرة أو عشرين: وقال حيىي بن معني
  .تويف سنة ثنتني وعشرين: وقال الواقدي عن غري واحد

  .وبه قال أبو عبيد وابن منري ومجاعة
وفيها مات خباب موىل عتبة ابن غزوان ) * ١(تويف يف خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه : وقال الفالس وخليفة

ومات فيها صفوان بن املعطل يف  *من املهاجرين شهد بدرا وما بعدها، وهو صحايب من السابقني وصلى عليه عمر 
  .قول كما تقدم واهللا أعلم

  .فيها كان فتح مصر: سنة عشرين من اهلجرة قال حممد بن إسحق
  .إهنا فتحت هي واسكندرية يف هذه السنة: وكذا قال الواقدي
  .فتحت مصر سنة عشرين، واسكندرية يف سنة مخس وعشرين: وقال أبو معشر
  .ية يف سنة ست عشرة يف ربيع االول منهافتحت مصر واسكندر: وقال سيف

ورجح ذلك أبو احلسن بن االثري يف الكامل لقصة بعث عمرو املرية من مصر عام الرمادة، وهو معذور فيما رجحه 
  .واهللا أعلم

  .وفيها كان فتح تستر يف قول طائفة من علماء السري بعد حماصرة سنتني وقيل سنة ونصف
  .واهللا أعلم

ملا استكمل عمرو املسلمون فتح الشام بعث عمرو بن العاص إىل : ابن إسحاق وسيف قالواصفة فتح مصر عن 
  مصر وزعم سيف

أنه بعثه بعد فتح بيت املقدس، وأردفه بالزبري بن العوام ويف صحبته بشر بن أرطاة، وخارجة بن حذافة، وعمري بن 
  .وهب اجلمحي

، بعثه املقوقس )٢(معه االسقف أبو مرمي يف أهل الثبات فاجتمعا على باب مصر فلقيهم أبو مرمي جاثليق مصر و
صاحب اسكندرية ملنع بالدهم، فلما تصافوا قال عمرو بن العاص ال تعجلوا حىت نعذر، ليربز إيل بو مرمي وأبو مرمي 

مدا صلى اهللا أنتما راهبا هذه البالد فامسعا، إن اهللا بعث حم: راهبا هذه البالد، فربزا إليه، فقال هلما عمرو بن العاص
  عليه وسلم باحلق

__________  
قال أبو نعيم مات يف خالفة عثمان سنة ثالثني، واحتج له بأن زر بن حبيش لقبه يف خالفة عثمان، وهذا ما ) ١(



  .أكده علي بن املديين من انه مات يف صدر خالفة عثمان
  .االكثر على انه مات يف خالفة عمر: وقال ابن عبد الرب

  .أهل النيات: ييف الطرب) ٢(

وأمره به وأمرنا به حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأدى إلينا كل الذي أمر به، مث مضى وتركنا على الواضحة، وكان 
مما أمرنا به االعذار إىل الناس، فنحن ندعوكم إىل االسالم، فمن أجابنا إليه فمثلنا، ومن مل جيبنا عرضنا عليه اجلزية 

منا أنا مفتتحوكم، وأوصانا بكم حفظا لرمحنا منكم، وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إىل وبذلنا له املنعة، وقد أعل
  .ذمة

ومما عهد إلينا أمرينا استوصوا بالقبطيني خريا، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أوصانا بالقبطيني خريا، الن هلم 
  .رمحا وذمة

وفة شريفة، كانت إبنة ملكنا وكانت من هل منف وامللك فيهم قرابة بعيدة ال يصل مثلها إال االنبياء معر: فقالوا
فأديل عليهم أهل عني مشس فقتلوهم وسلبوهم ملكهم واغتربوا فلذلك صارت إىل إبراهيم عليه السالم مرحبا به 

  .وأهال
  .ناجزتكم إن مثلي ال خيدع ولكين أؤجلكما ثالثا لتنظروا ولتناظرا قومكما وإال: أمنا حىت نرجع إليك، فقال عمرو

  .زدنا: زدا، فزادهم يوما، فقاال: قاال
  .فزادهم يوما

أما حنن فسنجتهد أن ندفع عنكم وال : فرجعا إىل املقوقس فأىب أرطبون أن جييبهما وأمر مبناهدهتم، فقاال الهل مصر
  .نرجع إليهم

ا تقاتلون من قوم قتلوا كسرى م: وقد بقيت أربعة أيام قاتلوا وأشار عليهم بأن يبيتوا املسلمني، فقال املال منهم
  .وقيصر وغلبوهم على بالدهم

  ، وحاصر)١(فأحل االرطبون يف أن يبيتوا للمسلمني ففعلوا فلم يظفروا بشئ بل قتل منهم طائفة منهم االرطبون 
  .من مصر يف اليوم الرابع) ٢(املسلمون عني مشس 

إىل عمرو من الباب اآلخر فصاحلوه واخترق الزبري  ، فلما أحسوا بذلك خرجوا)٣(وارتقى الزبري عليهم سور البلد 
بسم اهللا الرمحن : " البلد حىت خرج من الباب الذي عليه عمرو فأمضوا الصلح وكتب هلم عمرو كتاب أمان

هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من االمان على أنفسهم وملتهم وأمواهلم وكنائسهم وصلبهم : الرحيم
عليهم شئ من ذلك وال ينتقص وال يساكنهم النوبة، وعلى أهل مصر أن يعطوا اجلزية إذا  وبرهم وحبرهم ال يدخل

اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة هنرهم مخسني ألف ألف وعليهم ما حق لصوهنم، فإن أىب أحد منهم أن 
  .جييب رفع عنهم من اجلزاء بقدرهم، وذمتنا ممن أىب بريئة

عنهم بقدر ذلك ومن دخل يف صلحهم من الروم والنوبة، فله مثل ما هلم وعليه مثل  وإن نقص هنرهم من غايته رفع
  ما عليهم، ومن أىب واختار الذهاب فهو آمن حىت يبلغ مأمنه أو خيرج من سلطاننا،

__________  
س وكان ذلك ببلبيس، وبلبيس مبديرية الشرقية وكان نابليون رمم حصوهنا ملا قدم مصر، وقد قاومت بلبي) ١(

شهرا وكان هبا ارمانوسة ابنة املقوقس واليت كان أبوها قد زوجها من قسطنطني بن هرقل وأرسلها إليه يف قيسارية، 
وقد أخذت ارمانوسة وأرسلها عمرو بن العاص إىل أبيها مكرمة يف مجيع ماهلا مع قيس بن أيب العاص السهمي فسر 



  .بقدومها
  ).انظر الواقدي يف فتوح مصر(
مل يكن لعني مشس أمهية عسكرية عند الفتح االسالمي غري : يخ حممد رضا يف كتابه عمر بن اخلطابقال الش) ٢(

اهنا كانت صاحلة للقتال فاملياة واصلة إليها ومن السهل متوين اجليش فيها، وكان عمرو بن العاص يقصد بنزوله عني 
  .مشس حماربة الروم يف العراء بعيدا عن احلصون

  .٢٣٩ص 
حصن بابليون أو قصر الشمع وقد بناه الريان بن ارسالون وكان هذا القصر يوقد عليه الشمع يف  وهو سور) ٣(

  .رأس كل شهر وذلك انه إذا حلت الشمس يف برج من الربوج

  .عليهم ما عليهم أثالثا، يف كل ثلث جباية ثلث ما عليهم
نني وذمم املؤمنني، وعلى النوبة الذين استجابوا على ما يف هذا الكتاب عهد اهللا وذمة رسوله وذمة اخلليفة أمري املؤم

  .أن يعينوا بكذا وكذا رأسا، وكذا وكذا فرسا على أن ال يغزوا وال مينعوا من جتارة صادرة وال واردة
  شهد الزبري وعبد

فدخل يف ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح واجتمعت اخليول مبصر ) " ١(اهللا وحممد ابناه وكتب وردان وحضر 
  .روا الفسطاط، وظهر أبو مرمي وأبو مريام فكلما عمرا يف السبايا اليت أصيبت بعد املعركةوعم

فأىب عمرو أن يردها عليهما، وأمر بطردمها وإخراجهما من بني يديه، فلما بلغ ذلك أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
سيب أخذ ممن مل يقاتل وكذلك من قاتل أمر أن كل سيب أخذ يف اخلمسة أيام اليت أمنوهم فيها أن يرد عليهم، وكل 

  .فال يرد عليه سباياه
وقيل إنه أمره أن خيريوا من يف أيديهم من السيب بني االسالم وبني أن يرجع إىل أهله، فمن اختار االسالم فال يردوه 

حلرمني إليهم، ومن اختارهم ردوه عليهم وأخذوا منه اجلزية، وأما ما تفرق من سبيهم يف البالد ووصل إىل ا
  .وغريمها، فإنه ال يقدر على ردهم وال ينبغي أن يصاحلهم على ما يتعذر الوفاء به

ففعل عمرو ما أمر به أمري املؤمنني، ومجع السبايا وعرضوهم وخريوهم فمنهم من اختار االسالم، ومنهم من عاد إىل 
  .دينه، وانعقد الصلح بينهم

س صاحب االسكندرية قبل ذلك يؤدي خراج بلده وبلد مصر إىل مث أرسل عمرو جيشا إىل اسكندرية وكان املقوق
إن هؤالء العرب غلبوا كسرى : فلما حاصره عمرو بن العاص مجع أساقفته وأكابر دولته وقال هلم -ملك الروم 

  .وقيصر وأزالوهم عن ملكهم وال طاقة لنا هبم، والرأي عندي أن نؤدي اجلزية إليهم
مث صاحله  -فارس والروم  -إين كنت أؤدي اخلراج إىل من هو أبغض إيل منكم : لمث بعث إىل عمرو بن العاص يقو

  .على أداء اجلزية، وبعث عمرو بالفتح واالمخاس إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
وذكر سيف أن عمرو بن العاص ملا التقى مع املقوقس جعل كثري من املسلمني يفر من الزحف فجعل عمر يزمرهم 

  .إنا مل خنلق من حجارة وال حديد: فقال له رجل من أهل اليمن: لثباتوحيثهم على ا
  .اسكت فإمنا، أنت كلب: فقال له عمرو
  .فأنت إذا أمري الكالب: فقال له الرجل

فأعرض عنه عمرو ونادى يطلب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما اجتمع إليه من هناك من الصحابة 
  .م ينصر اهللا املسلمنيتقدموا فبك: قال هلم عمرو



  .فنهدوا إىل القوم ففتح اهللا عليهم وظفروا أمت الظفر
  .ففتحت مصر يف ربيع االول من سنة ست عشرة وقام فيها ملك االسالم وهللا احلمد واملنة: قال سيف
  فتحت مصر يف سنة عشرين، وفتحت اسكندرية يف سنة: وقال غريه

  .وقيل صلحا على اثين عشر ألف دينار مخس وعشرين بعد حماصرة ثالثة أشهر عنوة،
  قد علمتم ما فعلنا مبلككم: وقد ذكر أن املقوقس سأل من عمرو أن يهادنه أوال، فلم يقبل عمرو وقال له

__________  
  .هو عقد صلح االسكندرية - ٢٣٩/  ٤وقد أورده الطربي  -قال االستاذ بتلر أن هذا العقد ) ١(

فقد فرض على مجيع من مبصر أعالها وأسفلها من القبط ديناران ديناران عن  أقول ويبدو ان هذا العقد مقتضب
/  ١انظر فتوح البلدان ) وأخرج النساء والصبيان من ذلك(كل نفس شريفهم ووضيعهم من بلغ منهم احللم 

٢٥٦.  

  .االكرب هرقل
  .صدق فنحن أحق باالذعان: فقال املقوقس الصحابه
  .مث صاحل على ما تقدم

أبرهة بن الصباح، وبعث ) ١(أن عمرا والزبري سارا إىل عني مشس فحاصراها وأن عمرا بعث إىل الفرما وذكر غريه 
  .أن نزلتم فلكم االمان: عوف بن مالك إىل االسكندرية، فقال كل منهما الهل بلده

  .فتربصوا ماذا يكون من أهل عني مشس، فلما صاحلوا صاحل الباقون
البنني مدينة فقرية : إن اسكندر ملا بناها قال: ما أحسن بلدكم ؟ فقالوا: دريةوقد قال عوف بن مالك الهل اسكن

  .إللى اهللا غنية عن الناس
  .فبقيت هبجتها

ملا بناها قال البنني مدينة غنية  -وهو أخو االسكندر  -فقالوا إن الفرما : ما أقبح مدينتكم: وقال أبرهة الهل الفرما
  .عن اهللا فقرية إىل الناس

  .يزال ساقطا بناؤها فشوهت بذلكفهي ال 
وذكر سيف أن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح ملا ويل مصر بعد ذلك زاد يف اخلراج عليهم رءوسا من الرقيق يهدوهنا 

  .إىل املسلمني يف كل سنة، ويعوضهم املسلمون بطعام مسمى وكسوة
زيز فأمضاه أيضا نظرا هلم، وإبقاء وأقر ذلك عثمان بن عفان ووالة االمور بعده، حىت كان عمر بن عبد الع

  .لعهدهم
وإمنا مسيت ديار مصر بالفسطاط نسبة إىل فسطاط عمرو بن العاص، وذلك أنه نصب خيمته وهي الفسطاط : قلت

موضع مصر اليوم، وبىن الناس حوله، وتركت مصر القدمية من زمان عمرو بن العاص وإىل اليوم، مث رفع الفسطاط 
  .املنسوب إليه اليوم وبىن موضعه جامعا وهو

وقد غزا املسلمون بعد فتح مصر النوبة فناهلم جراحات كثرية، وأصيبت أعني كثرية، جلودة رمي النوبة فسموهم 
  .جند احلدق

  مث فتحها اهللا بعد ذلك وله احلمد واملنة،
  .فتحت صلحا إال االسكندرية، وهو قول يزيد بن أيب حبيب: وقد اختلف يف بالد مصر فقيل



  .كلها عنوة وهو قول ابن عمر ومجاعة: وقيل
ما قعدت هذا والحد من القبط عندي عهد إن شئت قتلت، وإن : وعن عمرو بن العاص أنه خطب الناس فقال

  .فإن هلم عهدا نويف به) ٢(شئت بعت وإن شئت مخست إال الهل الطابلس 
ملا افتتحت مصر أتى أهلها : قالقصة نيل مصر روينا من طريق ابن هليعة عن قيس بن احلجاج عن عمن حدثه 

  .أيها االمري، لنيلنا هذا سنة ال جيري إال هبا: فقالوا -حني دخل بؤنة من أشهر العجم  -عمرو بن العاص 
  إذا كانت اثنيت عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إىل جارية: قالوا: وما ذاك: قال

__________  
قي بور سعيد على بعد عشرين ميال منها وقد كانت مفتاح مصر من جهة مدينة قدمية وميناء مبصر شر: الفرما) ١(

  .الشام وكان هلا شأن كبري يف احلرب اليت نشبت بني الفرس ومصر
  .قال ابن حوقل واملقريزي وهبا قرب جالينوس

  .أنطابلس: يف فتوح البلدان) ٢(

  .ما يكون، مث ألقيناها يف هذا النيل بكر من أبويها، فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من احللي والثياب أفضل
  .إن هذا مما ال يكون يف االسالم، إن االسالم يهدم ما قبله: فقال هلم عمرو

فأقاموا بؤنة وأبيب ومسرى والنيل ال جيري قليال وال كثريا، حىت مهوا باجلالء، فكتب عمرو إىل عمر بن : قال
  .وإين قد بعثت إليك بطاقة داخل كتايب، فألقها يف النيلإنك قد أصبت بالذي فعلت، : اخلطاب بذلك، فكتب إليه

من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني إىل نيل أهل مصر، أما بعد، فإن كنت " فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها 
وهو الذي  إمنا جتري من قبلك ومن أمرك فال جتر فال حاجة لنا فيك، وإن كنت إمنا جتري بأمر اهللا الواحد القهار،

فألقى البطاقة يف النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى اهللا النيل ستة : قال" جيريك فنسأل اهللا تعاىل أن جيريك 
  ).١(عشر ذراعا يف ليلة واحدة وقطع اهللا تلك السنة عن أهل مصر إىل اليوم 

عمرو املساحل على أرجاء جعل  -وهي عنده سنة ست عشرة  -ويف ذي القعدة من هذه السنة : قال سيف بن عمر
  .مصر، وذلك الن هرقل أغزا الشام ومصر يف البحر

وهو أول من دخلها فيما قيل  -ويف هذه السنة غزا أرض الروم أبو حبرية عبد اهللا بن قيس العبدي : قال ابن جرير
  .فسلم وغنم وقيل أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي -

  .ابن مظعون عن البحرين، وحده يف الشراب وفيها عزل عمر قدامة: قال الواقدي
  .ووىل على البحرين واليمامة أبا هريرة الدوسي رضي اهللا عنه

ال حيسن يصلي، فعزله عنها ووىل عليها عبد اهللا بن عبد : وفيها شكا أهل الكوفة سعدا يف كل شئ، حىت قالوا: قال
  .سروقيل بل والها عمرو بن يا -وكان نائب سعد  -اهللا بن عتبان 

  .حدثنا سفيان، عن عبد امللك مسعه من جابر بن مسرة: وقال االمام أمحد
إنه ال حيسن يصلي، قال االعاريب ؟ واهللا ما آلو هبم صالة رسول اهللا : شكا أهل الكوفة سعدا إىل عمر فقالوا: قال

  .صلى اهللا عليه وسلم يف الظهر والعصر، اردد يف االوليني واصرف يف االخريين
  .كذا الظن بك يا أبا إسحق: ر يقولفسمعت عم

أبو سعدة قتادة بن أسامة : ويف صحيح مسلم أن عمر بعث من يسأل عنه أهل الكوفة فأثنوا خريا إال رجال يقال له
  .أما إذ أنشدتنا فإن سعدا ال يقسم بالسوية وال يعدل يف القضية، وال خيرج يف السرية: قام فقال



  .قام مقام رياء ومسعة، فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفنت اللهم إن كان عبدك هذا: فقال سعد
فكان شيخا كبريا يرفع حاجبيه عن عينيه، ويتعرض للجواري يف الطرق فيغمزهن، فيقال له  -فأصابته دعوة سعد 
  .شيخ كبري مفتون أصابته دعوة سعد: يف ذلك، فيقول

ة سعدا فذاك، وإال فليستعن به أيكم وىل، فإين مل فإن أصابت االمر" وذكره يف الستة  -وقد قال عمر يف وصيته 
  .أعزله عن عجز وال خيانة

وفيها أجلى عمر يهود خيرب عنها إىل أذرعات وغريها، وفيها أجلى عمل يهود جنران منها أيضا إىل الكوفة، : قال
  .وقسم خيرب، ووادي القرى، وجنران بني املسلمني

  وفيها دون عمر الدواوين، وزعم: قال
__________  

  .٦٩/  ٢اخلرب رواه الواقدي يف فتوح مصر ) ١(

  .غريه أنه دوهنا قبل ذلك
  .فاهللا أعلم

  وفيها بعث عمر علقمة بن جمزر املدجلي إىل احلبشة: قال
  .يف البحر فأصيبوا فآىل عمر على نفسه أن ال يبعث جيشا يف البحر بعدها

يعين يف خالفة  -ة إمنا كانت يف سنة إحدث وثالثني وقد خالف الواقدي يف هذا أبو معشر فزعم أن غزوة احلبش
  .واهللا أعلم -عثمان بن عفان 
  .وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد بن عبتة: قال الواقدي

  .اليت مات عنها احلارث بن هشام يف الطاعون
  .وهي أخت خالد بن الوليد

  .ت جحش أم املؤمننيوفيها مات هالل بدمشق، وأسيد بن احلضري يف شعبان، وزينب بن: قال
  .وهي أول من مات من أمهات املؤمنني رضي اهللا عنها

  .وفيها مات هرقل وقام بعده ولده قسطنطني: قال
  .وحج الناس يف هذه السنة عمر ونوابه وقضاته من تقدم يف اليت قبلها: قال

  .سوى من ذكرنا أنه عزله ووىل غريه
ن مساك االنصاري االشهلي من االوس، أبو حيىي أحد النقباء ليلة أسيد بن احلضري اب -ذكر املتوفني من االعيان 

العقبة، وكان أبوه رئيس االوس يوم بعاث، وكان قبل اهلجرة بست سنني وكان يقال له حضري الكتائب، يقال إنه 
  .أسلم على يدي مصعب بن عمري

  .ثة، ومل يشهد بدراوملا هاجر الناس آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني زيد بن حار
نعم الرجل أبو بكر، " ويف احلديث الذي صححه الترمذي عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

  .وذكر مجاعة" نعم الرجل عمر، نعم الرجل أسيد بن احلضري 
  .وقدم الشام مع عمر وأثنت عليه عائشة، وعلى سعد بن معاذ، وعباد بن بشر، رضي اهللا عنهم

ذكر ابن بكري أنه تويف باملدينة سنة عشرين، وأن عمر محل بني عموديه وصلى عليه ودفن بالبقيع، وكذا أرخ وفاته و
  .سنة عشرين الواقدي وأبو عبيد ومجاعة



أنيس بن مرثد بن أيب مرثد الغنوي هو وأبوه وجده صحابة وكان أنيس هذا عينا لرسول اهللا يوم حنني، ويقال إنه 
والصحيح أنه " إغد يا أنيس إىل امرأة هذا فإن اعترفت فارمجها " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي قال له رس

  .إنه أنيس بن الضحاك االسلمي: فقيل" فقال لرجل من أسلم " غريه، فإن يف احلديث 
  .وقد مال ابن االثري إىل ترجيحه واهللا أعلم
  .بيع االول سنة عشرينتويف يف ر: له حديث يف الفتنة قال إبراهيم بن املنذر

  .بالل بن أيب رباح احلبشي املؤذن موىل أيب بكر ويقال له بالل بن محامة
  .وهي أمه

  .أسلم قدميا فعذب يف اهللا فصرب فاشتراه الصديق فأعتقه، شهد بدرا وما بعدها
  .أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا: وكان عمر يقول
  .رواه البخاري

و الذي يؤذن بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن أم مكتوم يتناوبان، تارة وملا شرع االذان باملدينة كان ه
  .فليس له أصل" أن سني بالل عند اهللا شيئا " هذا وتارة هذا، وكان بالل ندي الصوت حسنه، فصيحا، وما يروى 

  .وقد أذن يوم الفتح على ظهر الكعبة
  .الذان، ويقال أذن للصديق أيام خالفته وال يصحوملا تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ترك ا

  .مث خرج إىل الشام جماهدا، وملا قدم عمر إىل اجلابية أذن بني يديه بعد اخلطبة لصالة الظهر، فانتحب الناس بالبكاء
  .وقيل إنه زار املدينة يف غضون ذلك فأذن فبكى الناس بكاء شديدا وحيق هلم ذلك، رضي اهللا عنهم

إين دخلت اجلنة فسمعت خشف نعليك أمامي " ح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لبالل وثبت يف الصحي
  ".فأخربين بأرجى عمل عملته 

  .ما توضأت إال وصليت ركعتني: فقال
وكان : قالوا" ما أحدثت إال توضأت وما توضأت إال رأيت أن علي أن أصلي ركعتني " ويف رواية " فقال بذاك " 

  .االدمة طويال حنيفا كثري الشعر خفيف العارضني بالل آدم شديد
  .تويف بدمشق يف طاعون عمواس سنة مثاين عشرة: قال ابن بكري

  .تويف سنة عشرين: وقال حممد بن إسحق وغري واحد
  .ودفن بباب الصغري وله بضع وستون سنة: قال الواقدي
  .مات بداريا ودفن بباب كيسان: وقال غريه

  .إنه مات حبلب وقيل دفن بداريا، وقيل
  .واالول أصح واهللا أعلم

سعيد بن عامر بن خذمي من أشراف بين مجح، شهد خيرب وكان من الزهاد والعباد، وكان أمريا لعمر على محص بعد 
: أيب عبيدة، بلغ عمر أنه قد أصابته جراحة شديدة، فأرسل إليه بألف دينار فتصدق هبا مجيعها، وقال لزوجته

  .نا فيها رضي اهللا عنهأعطيناها ملن يتجر ل
  .فتح هو ومعاوية فيسارية كل منهما أمري على من معه: قال خليفة

عياض بن غنم أبو سعد الفهري من املهاجرين االولني، شهد بدرا وما بعدها، وكان مسحا جوادا، شجاعا، وهو 
لى الشام فأقره عمر عليها إىل الذي افتتح اجلزيرة، وهو أول من جاز درب الروم غازيا، واستنابه أبو عبيدة بعده ع



  .أن مات سنة عشرين عن ستني سنة
  .أبو سفيان بن احلارث ابن عبد املطلب بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل امسه املغرية

أسلم عام الفتح فحسن إسالمه جدا وكان قبل ذلك من أشد الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعلى 
، وكان شاعرا مطيقا يهجو االسالم وأهله، وهو الذي رد عليه حسان بن ثابت رضي اهللا عنه يف دينه ومن تبعه

  :قوله

وعند اهللا يف ذاك اجلزاء أهتجوه * مغلغلة فقد برح اخلفاء هجوت حممدا وأجبت عنه * أال أبلغ أبا سفيان عين 
يب أمية ليسلما مل يأذن هلما عليه السالم حىت فشركما خلريكما الفداء وملا جاء هو و عبد اهللا بن أ* ولست له بكفء 

لولد معه  -واهللا لئن مل يأذن يل آلخذن بيد بين هذا : شفعت أم سلمة الخيها فأذن له، وبلغه أن أبا سفيان هذا قال
  .فالذهنب فال يدري أين أذهب -صغري 

هللا عليه وسلم يوم حنني وكان آخذا فرق حينئذ له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأذن له، ولزم رسول اهللا صلى ا
أرجو أن تكون " بلجام بغلته يومئذ، وقد روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحبه وشهد له باجلنة، وقال 

وقد رثى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني تويف بقصيدة ذكرناها فيما سلف وهي اليت يقول " خلفا من محزة 
أصيب املسلمون به قليل * وليل أخ املصيبة فيه طول وأسعدين البكاء وذاك فيما * يزول أرقت فبات ليلي ال : فيها

  يروح به ويغدو جربئيل* عشية قيل قد قبض الرسول فقدنا الوحي والتنزيل فينا * فقد عظمت مصيبتنا وجلت 
زل كذلك حىت مات بعد ذكروا أن أبا سفيان حج فلما حلق رأسه فطع احلالق ثؤلوال له يف رأسه فتمرض منه فلم ي

  .مرجعه إىل املدينة، وصل عليه عمر بن اخلطاب
  .وقد قيل إن أخاه نوفال تويف قبله بأربعة أشهر واهللا أعلم

بن جشم ) ٢(بن عمرو بن عبد االعلم بن عامر بن دعورا ) ١(أبو اهليثم بن التيهان هو مالك بن مالك بن عسل 
االوس االنصاري االوسي، شهد العقبة نقيبا، وشهد بدرا وما بعدها،  بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن

  ).٣(ومات سنة عشرين، وقيل إحدى وعشرين، وقيل إنه شهد صفني مع علي، قال ابن االثري وهو االكثر 
  .وقد ذكره شيخنا هنا

  .فاهللا أعلم
__________  

  .يف االصابة عتيك، وقد سقط من نسبه يف االستيعاب) ١(
  .زعورا: الصابة واالستيعابيف ا) ٢(
وقد رجحه ابن عبد الرب يف االستيعاب، وقد شكك الواقدي وابن حجر يف هذا القول وذهبا إىل ترجيح قول ) ٣(

  .من قال سنة عشرين أو احدى وعشرين

 زينب بنت جحش ابن رباب االسدية من أسد خزمية أول أمهات املؤمنني وفاة، أمها أميمة بنت عبد املطلب، وكان
امسها برة، فسماها رسول اهللا زينب، وتكىن أم احلكم، وهي اليت زوجه اهللا هبا، وكانت تفتخر بذلك على سائر 

  .زوجكن أهلوكن وزوجين اهللا من السماء: أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، فتقول
  ]. ٣٧: االحزاب[ اآلية ) * فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها* (قال اهللا تعاىل 

ت قبله عند مواله زيد بن حارثة، فلما طلقها تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قيل كان ذلك يف سنة وكان



  .ثالث وقيل أربع وهو االشهر
  .وقيل سنة مخس ويف دخوله عليه السالم هبا نزل احلجاب كما ثبت يف الصحيحني عن أنس

  .، وكانت دينة ورعة عابدة كثرية الصدقةوهي اليت كانت تسامي عائشة بنت الصديق يف اجلمال واحلظوة
  أي" أسرعكن حلاقا يب أطولكن يدا " وذاك الذي أشار إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله 

  .بالصدقة
ما رأيت امرأة قط خريا يف الدين وأتقى اهللا : وكانت امرأة صناعا تعمل بيديها وتتصدق على الفقراء، قالت عائشة

  .ل للرحم وأعظم أمانة وصدقة من زينب بنت جحشوأصدق حديثا وأوص
وأما بقية أزواج " هذه مث ظهور احلصر " ومل حتج بعد حجة الوداع ال هي وال سودة، لقوله عليه السالم الزواجه 

  .واهللا ال حتركنا بعده دابة: النيب صلى اهللا عليه وسلم فكن خيرجن إىل احلج وقالتا زينب وسودة
  .ا فرضها اثين عشر ألفا فتصدقت به يف أقارهباوبعث عمر إليه: قالوا

  .اللهم ال يدركين عطاء عمر بعد هذا: مث قالت
  .فماتت يف سنة عشرين وصلى عليها عمر

  .وهي أول من صنع هلا النعش، ودفنت بالبقيع
ة بنت صفية بنت عبد املطلب عمة الرسول وهي أم الزبري بن العوام، وهي شقيقة محزة واملقوم وحجل، أمهم هال

  .بن عبد مناف بن زهرة) ١(وهيب 
ال خالف يف إسالمها وقد حضرت يوم أحد ووجدت على أخيها محزة وجدا كيثرا، وقتلت يوم اخلندق رجال من 

انزل فاقتله، فأىب، فنزلت : اليهود جاء فجعل يطوف باحلصن اليت هي فيه وهو فارع حصن حسان فقالت حلسان
  .به فلوال أنه رجل الستلبتهانزل فاسل: إليه فقتلته مث قالت

  .ال حاجة يل فيه: فقال
  .وكانت أول امرأة قتلت رجال من املشركني

  .أسلمت أروى وعاتكة: وقد اختلف يف إسالم من عداها من عمات النيب صلى اهللا عليه وسلم فقيل
  ).٢(والصحيح أنه مل يسلم منهن غريها : قال ابن االثري وشيخنا أبو عبد اهللا الذهيب احلافظ

  .وقد تزوجت أوال باحلارث بن حرب بن أمية
  .مث خلف عليها العوام بن خويلد فولدت له الزبري وعبد الكعبة

  وقيل تزوج هبا العوام بكرا، والصحيح االول توفيت باملدينة سنة عشرين عن ثالث وسبعني سنة
__________  

  .وهب: كذا يف االصل وابن سعد واالستيعاب ويف االصابة) ١(
  .٤٤ - ٤٢/  ٨ويف ابن سعد ان أروى وعاتكة اسلمتا مبكة وهاجرتا إىل املدينة، ) ٢(

  .ودفنت بالبقيع رضي اهللا عنها وقد ذكر ابن إسحق من تويف غريها
  عومي بن ساعدة االنصاري

ا واهللا فيه رجال حيبون أن يتطهرو* (شهد العقبتني واملشاهد كلها وهو أول من استنجى باملاء، وفيه نزل قوله تعاىل 
بشر بن عمرو بن حنش يلقب باجلارود، * وله روايات تويف هذه السنة باملدينة ]  ١٠٨: التوبة) * [ حيب املطهرين

أسلم يف السنة العاشرة، وكان شريفا مطاعا يف عبد القيس، وهو الذي شهد على قدامة بن مظعون أنه شرب 



أبو خراشة خويلد بن مرة اهلذيل، كان شاعرا جميدا * اخلمر، فعزله عمر عن اليمن وحده قتل اجلارود شهيدا 
  .خمضرما أدرك اجلاهلية واالسالم وكان إذا جرى سبق اخليل

  .هنشته حية فمات باملدينة
مث دخلت سنة إحدى وعشرين وكانت وقعة هناوند وهي وقعة عظيمة جدا هلا شأن رفيع ونبأ عجيب، وكان 

  .كانت وقعة هناوند يف سنة إحدى وعشرين: والواقدي املسلمون يسموهنا فتح الفتوح قال ابن إسحق
  .كانت يف سنة سبع عشرة: وقال سيف

  .وقيل يف سنة تسع عشرة واهللا أعلم
وإمنا ساق أبو جعفر بن جرير قصتها يف هذه السنة فتبعناه يف ذلك ومجعنا كالم هؤالء االئمة يف هذا الشأن سياقا 

  .واحدا، حىت دخل سياق بعضهم يف بعض
وكان الذي هاج هذه الوقعة أن املسلمني ملا افتتحوا االهواز ومنعوا جيش العالء من أيديهم : سيف وغريهقال 

واستولوا على دار امللك القدمي من اصطخر مع ما حازوا من دار مملكتهم حديثا، وهي املدائن، وأخذ تلك املدائن 
م يزدجرد الذي تقهقر من بلد إىل بلد حىت صار واالقاليم والكور والبلدان الكثرية، فحموا عند ذلك واستجاشه

إىل أصبهان مبعدا طريدا، لكنه يف أسرة من قومه وأهله وماله، وكتب إىل ناحية هناوند وما واالها من اجلبال 
، فبعث سعد إىل عمر يعلمه )١(والبلدان، فتجمعوا وتراسلوا حىت كمل هلم من اجلنود ما مل جيتمع هلم قبل ذلك 

  .أهل الكوفة على سعد يف غضون هذا احلالبذلك، وثار 
  .ال حيسن يصلي: فشكوه يف كل شئ حىت قالوا

اجلراح بن سنان االسدي يف نفر معه، فلما ذهبوا إىل عمر فشكوه : وكان الذي هنض هبذه الشكوى رجل يقال له
لقتال أعداء اهللا، وقد إن الدليل على ما عندكم من الشر هنوضكم يف هذا احلال عليه، وهو مستعد : قال هلم عمر

  مجعوا لكم، ومع هذا ال مينعين أن أنظر يف
__________  

وبلغ ذلك أهل الكوفة : وبلغ اخلرب سعدا ويف فتوح ابن االعثم ٥/  ٣والكامل  ٢٣٥/  ٤يف الطنربي ) ١(
  .٣٢/  ٢فاجتمعوا إىل أمريهم عمار بن ياسر 

  .أمركم
فلما قدم حممد بن مسلمة الكوفة طاف على القبائل والعشائر  -وكان رسول العمال  -مث بعث حممد بن مسلمة 

واملساجد بالكوفة فكل يثين على سعد خريا إال ناحية اجلراح بن سنان فإهنم سكتوا فلم يذموا ومل يشكروا، حىت 
بالسوية،  أما إذ ناشدتنا فإن سعدا ال يقسم: انتهى إىل بين عبس، فقام رجل يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة، فقال

  .وال يعدل يف الرعية، وال يغزو يف السرية
  .اللهم إن كان قاهلا كذبا ورياءا ومسعة فاعم بصره، وكثر عياله، وعرضه ملضالت الفنت: فدعا عليه سعد فقال

دعوة سعد : فعمي واجتمع عنده عشر بنات، وكان يسمع باملرأة فال يزال حىت يأتيها فيجسها فإذا عثر عليه قال
  .املباركالرجل 

  .مث دعا سعد على اجلراح وأصحابه فكل أصابته فارعة يف جسده، ومصيبة يف ماله بعد ذلك
  .واستنفر حممد بن مسلمة أهل الكوفة لغزو أهل هناوند يف غضون ذلك عن أمر عمر بن اخلطاب

أنه يطول يف  كيف يصلي ؟ فأخربه: مث سار سعد وحممد بن مسلمة واجلراح وأصحابه حىت جاءوا عمر فسأله عمر



  .االوليني وخيفف يف االخرين، وما آلوا ما اقتديت به من صالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ذاك الظن بك يا أبا إسحق: فقال له عمر

  .وقال سعد يف هذه القصة
بسهم لقد أسلمت خامس مخسة، ولقد كنا وما لنا طعام إال ورق احلبلة حىت تقرحت أشداقنا، وإين الول رجل رمى 
يف سبيل اهللا، ولقد مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه وما مجعهما الحد قبلي، مث أصبحت بنو أسد 

  .يقولون ال حيسن يصلي
  .ويف رواية يغرر يب على االسالم، لقد خبت إذا وضل عملي

فأقره عمر على نيابته الكوفة  عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبان،: من استخلفت على الكوفة ؟ فقال: مث قال عمر لسعد
واستمر سعد معزوال من غري عجز وال  -وكان شيخا كبريا من أشراف الصحابة حليفا لبين احلبلى من االنصار  -

  .خيانة ويهدد أولئك النفر، وكاد يوقع هبم بأسا
  .مث ترك ذلك خوفا من أن ال يشكو أحدا أمريا

  .ق بأرض هناوندواملقصود أن أهل فارس اجتمعوا من كل فج عمي
  حىت اجتمع منهم مائة

  .بندار، ويقال ذو احلاجب: ويقال) ١(ألف ومخسون ألف مقاتل، وعليهم الفريزان 
إن حممدا الذي جاء العرب مل يتعرض لبالدنا، وال أبو بكر الذي قام بعده تعرض لنا يف : وتذامروا فيما بينهم، وقالوا

ل ملكه انتهك حرمتنا وأخذ بالدنا، ومل يكفه ذلك حىت أغزانا يف عقر دار ملكنا، وإن عمر بن اخلطاب هذا ملا طا
  .دارنا، وأخذ بيت اململكة وليس مبنته حىت خيرجكم من بالدكم

فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقصدوا البصرة والكوفة مث يشغلوا عمر عن بالده، وتواثقوا من أنفسهم وكتبوا بذلك 
  .عليهم كتابا

شافه سعد عمر مبا متالؤا عليه وقصدوا  -وكان قد عزل سعدا يف غضون ذلك  - عمر فأما كتب سعد بذلك إىل
  .إليه، وأنه قد اجتمع منهم مائة ومخسون ألفا

  وجاء كتاب
__________  

  .وكذا يف الطربي ٦/  ٣فاجتمعوا بنهاوند على الفريزان : يف الكامل) ١(
هرمز، ويف فتوح البلدان فأمر عليهم مردان شاه ذا فوىل أمرهم مردان شاه بن : ١٢٤ويف االخبار الطوال ص 

ذو احلاجب خرزاد بن هرمز وسنفاد بن : أمروا عليهم أربعة من ملوك العجم منهم: احلاجب، ويف فتوح ابن االعثم
  ).٣٣/  ٢(حشرو وخهانيل بن فريوز وشروميان بن اسفنديار 

قريب بن ظفر العبدي بأهنم قد اجتمعوا وهم منحرفون من الكوفة إىل عمر مع ) ١(عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبان 
متذامرون على االسالم وأهله، وأن املصلحة يا أمري املؤمنني أن نقصدهم فنعاجلهم عما مهوا به وعزموا عليه من 

  .قريب: ما امسك ؟ قال: املسري إىل بالدنا فقال عمر حلامل الكتاب
  .ابن ظفر: ابن من ؟ قال: قال

  .ظفر قريب: وقال فتفاءل عمر بذلك
مث أمر فنودي الصالة جامعة، فاجتمع الناس وكان أول من دخل املسجد لذلك سعد بن أيب وقاص، فتفاءل عمر 



إن هذا يوم له ما بعده من االيام، أال وإين قد مهمت بأمر : أيضا بسعد، فصعد عمر املنرب حىت اجتمع الناس فقال
شلوا وتذهب رحيكم، إين قد رأيت أن أسري مبن قبلي حىت أنزل منزال فامسعوا وأجيبوا وأوجزوا وال تنازعوا فتف

  .وسطا بني هذين املصرين فأستنفر الناس، مث أكون هلم ردءا حىت يفتح اهللا عليهم
فقام عثمان وعلي وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف يف رجال من أهل الرأي، فتكلم كل منهم بانفراده فأحسن 

  على أن ال يسري من املدينة،وأجاد، واتفق رأيهم 
  .ولكن يبعث البعوث وحيصرهم برأيه ودعائه
يا أمري املؤمنني، إن هذا االمر مل يكن نصره وال خذالنه بكثرة وال قلة، : وكان من كالم علي رضي اهللا عنه أن قال

  .هو دينه الذي أظهر، وجنده الذي أعزه وأمده باملالئكة حىت بلغ ما بلغ
ن اهللا واهللا منجز وعده، وناصر جنده، ومكانك منهم يا أمري املؤمنني مكان النظام من اخلرز فنحن على موعود م

  .جيمعه وميسكه، فإذا احنل تفرق ما فيه وذهب، مث مل جيتمع حبذافريه أبدا
والعرب اليوم وإن كانوا قليال فهم كثري عزيز باالسالم، فأقم مكانك واكتب إىل أهل الكوفة فهم أعالم العرب 

  .ورؤساؤهم، فليذهب منهم الثلثان ويقيم الثلث، واكتب إىل أهل البصرة ميدوهنم أيضا
  .وكان عثمان قد أشار يف كالمه أن ميدهم يف جيوش من أهل اليمن والشام -

فرد علي على عثمان يف موافقته على الذهاب إىل ما بني  -ووافق عمر على الذهاب إىل ما بني البصرة والكوفة 
كوفة كما تقدم، ورد رأي عثمان فيما أشار به من استمداد أهل الشام خوفا على بالدهم إذا قل البصرة وال

  .جيوشها من الروم
  .ومن أهل اليمن خوفا على بالدهم من احلبشة

فلما أعجبه  -وكان عمر إذا استشار أحدا ال يربم أمرا حىت يشاور العباس  -فأعجب عمر قول علي وسر به 
يا أمري املؤمنني خفض عليك، فإمنا اجتمع هؤالء الفرس لنقمة : ذا املقام عرضه على العباس فقالكالم الصحابة يف ه

  .تنزل عليهم
  .أشريوا علي مبن أوليه أمر احلرب وليكن عراقيا: مث قال عمر

  .أنت أبصر جبندك يا أمري املؤمنني: فقالوا
  .أما واهللا الولني رجال يكون أول االسنة إذا لقيها غدا: فقال
  .النعمان بن مقرن: من يا أمري املؤمنني ؟ قال: قالوا
 -وكان النعمان قد كتب إىل عمر وهو على كسكر وسأله أن يعزله عنها ويوليه قتال أهل هناوند  -هو هلا : فقالوا

ن فلهذا أجابه إىل ذلك وعينه له، مث كتب عمر إىل حذيفة أن يسري من الكوفة جبنود منها، وكتب إىل أيب موسى أ
أن يسري مبن هناك من اجلنود إىل هناوند، وإذا اجتمع  -وكان بالبصرة  -يسري جبنود البصرة، وكتب إىل النعمان 

  الناس فكل أمري على جيشه واالمري على الناس كلهم
__________  

  .من عمار بن ياسر: ٤١/  ٢وفتوح ابن االعثم  ٣٧١/  ٢يف فتوح البلدان ) ١(

  .النعمان بن مقرن
  تل فحذيفة بن اليمان، فإن قتل فجرير بن عبد اهللا، فإن قتل فقيس بنفإذا ق

  .مكشوح، فإن قتل قيس ففالن مث فالن، حىت عد سبعة أحدهم املغرية بن شعبة، وقيل مل يسم فيهم



  .واهللا أعلم
عليك، فإين  بسم اهللا الرمحن الرحيم من عبد اهللا عمر أمري املؤمنني، إىل النعمان بن مقرن سالم" وصورة الكتاب 

أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد فإنه قد بلغين أن مجوعا من االعاجم كثرية قد مجعوا لكم مبدينة هناوند، 
فإذا أتاك كتايب هذا فسر بأمر اهللا وبعون اهللا وبنصر اهللا مبن معك من املسلمني، وال توطئهم وعرا فتؤذيهم، وال 

  .خلهم غيضة، فإن رجال من املسلمني أحب إيل من مائة ألف دينار، والسالم عليكمتنعهم حقهم فتكفرهم، وال تد
فسر يف وجهك ذلك حىت تأيت ماه فإين قد كتبت إىل أهل الكوفة أن يوافوك هبا، فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إىل 

" ال قوة إال باهللا الفريزان ومن مجع معه من االعاجم من أهل فارس وغريهم، واستنصروا وأكثروا من ال حول و
)١.(  

أن يعني جيشا ويبعثهم إىل هناوند، وليكن االمري عليهم  -عبد اهللا بن عبد اهللا  -وكتب عمر إىل نائب الكوفة 
  .حذيفة بن اليمان حىت ينتهي إىل النعمان بن مقرن، فإن قتل النعمان فحذيفة، فإن قتل فنعيم بن مقرن

  .ووىل السائب بن االقرع قسم الغنائم
سار حذيفة يف جيش كثيف حنو النعمان بن مقرن ليوافوه مباه، وسار مع حذيفة خلق كثري من أمراء العراق، وقد ف

أرصد يف كل كورة ما يكفيها من املقاتلة، وجعل احلرس يف كل ناحية، واحتاطوا احتياطا عظيما، مث انتهوا إىل 
نعمان كتاب عمرو فيه االمر له مبا يعتمده يف هذه النعمان بن مقرن حيث اتعدوا، فدفع حذيفة بن اليمان إىل ال

الوقعة، فكمل جيش املسلمني يف ثالثني ألفا من املقاتلة فيما رواه سيف عن الشعيب، فمنهم من سادات الصحابة 
ورؤوس العرب خلق كثري وجم غفري، منهم عبد اهللا بن عمر أمري املؤمنني، وجرير بن عبد اهللا البجلي، وحذيفة بن 

ن، واملغرية بن شعبة، وعمرو ابن معدي كرب الزبيدي، وطليحة بن خويلد االسدي، وقيس بن مكشوح اليما
  .املرادي

فسار الناس حنو هناوند وبعث النعمان بن مقرن االمري بني يديه طليعة ثالثة وهم طليحة، وعمرو بن معدي كرب 
  ).٢(الزبيدي، وعمرو بن أيب سلمة 
  .يكشفوا له خرب القوم وما هم عليهويقال له عمرو بن ثىب أيضا، ل

  :ما رجعك ؟ فقال: فسارت الطليعة يوما وليلة فراجع عمرو بن ثىب فقيل له
  .كنت يف أرض العجم وقتلت أرض جاهلها وقتل أرضا عاملها

مل نر أحد وخفت أن يؤخذ علينا الطريق، ونفذ طليحة ومل حيفل : مث رجع بعده عمرو بن معدي كرب وقال
  ار بعد ذلك حنوا من بضعة عشر فرسخا حىت انتهى إىل هناوند، ودخل يف العجم وعلم منبرجوعهما فس

__________  
: ٣٧٢/  ٢ويف رواية يف فتوح البلدان من طريق شيبان  ٤١/  ٢وفتوح ابن االعثم  ٢٣٢/  ٤انظر الطربي ) ١(

  .ةان النعمان بن مقرن كان باملدينة وقد استعمله عمر غازيا على هناوند مشافه
  .كذا يف االصل والطربي والكامل) ٢(

  .٤٤/  ٢بعث بكري بن شداخ الليثي وطليحة بن خويلد االسدي : ويف فتوح ابن االعثم

  .أخبارهم ما أحب، مث رجع إىل النعمان فأخربه بذلك، وأنه ليس بينه وبني هناوند شئ يكرهه
نبتني حذيفة وسويد بن مقرن، وعلى اجملردة فسار النعمان على تعبئته وعلى املقدمة نعيم بن مقرن، وعلى اجمل

القعقاع بن عمرو، وعلى الساقة جماشع بن مسعود، حىت انتهوا إىل الفرس وعليهم الفريزان، ومعه من اجليش كل 



من غاب عن القادسية يف تلك االيام املتقدمة، وهو يف مائة ومخسني ألفا، فلما تراءا اجلمعان كرب النعمان وكرب 
  .ث تكبريات، فزلزت االعاجم ورعبوا من ذلك رعبا شديدااملسلمون ثال

  .مث أمر النعمان حبط االثقال وهو واقف، فحط الناس أثقاهلم، وتركوا رحاهلم، وضربوا خيامهم وقباهبم
وضربت خيمة للنعمان عظيمة، وكان الذين ضربوا أربعة عشر من أشراف اجليش، وهم حذيفة بن اليمان، وعتبة 

املغرية بن شعبة، وبشري بن اخلصاصية، وحنظلة الكاتب، وابن اهلوبر، وربعي بن عامر، وعامر بن بن عمرو، و) ١(
مطر، وجرير بن عبد اهللا احلمريي، وجرير بن عبد اهللا البجلي، واالقرع بن عبد اهللا احلمريي، واالشعث بن قيس 

ظيمة أعظم من بناء هذه اخليمة، وحني الكندي، وسعيد بن قيس اهلمداين، ووائل بن حجر، فلم ير بالعراق خيمة ع
حطوا االثقال أمر النعمان بالقتال وكان يوم االربعاء، فاقتتلوا ذلك اليوم والذي بعده واحلرب سجال، فلما كان 

يوم اجلمعة احنجزوا يف حصنهم، وحاصرهم املسلمون فأقاموا عليهم ما شاء اهللا، واالعاجم خيرجون إذا أرادوا 
  ويرجعون إىل

  .م إذا أرادواحصوهن
وقد بعث أمري الفرس يطلب رجال من املسلمني ليكلمه، فذهب إليه املغرية ابن شعبة، فذكر من عظم ما رأى عليه 

من لبسه وجملسه، وفيما خاطبه به من الكالم يف احتقار العرب واستهانته هبم، واهنم كانوا أطول الناس جوعا، 
  .وأقلهم دارا وقدرا

الساورة حويل أن ينتظموكم بالنشاب إال جما من جيفكم، فإن تذهبوا خنل عنكم، وإن تابوا ما مينع هؤالء ا: وقال
  .نزركم مصارعكم

لقد كنا أسوأ حاال مما ذكرت، حىت بعث اهللا رسوله فوعدنا النصر يف الدنيا، : فتشهدت ومحدت اهللا وقلت: قال
اهللا رسوله إلينا، وقد جئناكم يف بالدكم وإنا لن يف اآلخرة، وما زلنا نتعرف من ربنا النصر منذ بعث ) ٢(واخلري 

  .نرجع إىل ذلك الشقاء أبدا حىت نغلبكم على بالدكم وما يف أيديكم أو نقتل بأرضكم
  .أما واهللا إن االعور لقد صدقكم ما يف نفسه: فقال

وروا يف ذلك، فلما طال على املسلمني هذا احلال واستمر، مجع النعمان بن مقرن أهل الرأي من اجليش، وتشا
وهو  -وكيف يكون من أمرهم حىت يتواجهوا هم واملشركون يف صعيد واحد، فتكلم عمرو بن أيب سلمة أوال 

  .إن بقاءهم على ما هم عليه أضر عليهم من الذي يطلبه منهم وأبقى على املسلمني: فقال -أسن من كان هناك 
  .، وإجناز موعود اهللا لناإنا لعلى يقني من إظهار ديننا: فرد اجلميع عليه وقالوا

  .ناهدهم وكاثرهم وال ختفهم: وتكلم عمرو بن معدي كرب فقال
  .إمنا تناطح بنا اجلدران واجلدران أعوان هلم علينا: فردوا مجيعا عليه وقالوا
  وتكلم طليحة االسدي

__________  
  .عقبة بن عامر: ١٠/  ٣عقبة بن عمرو، ويف الكامل : ٢٤٠/  ٤يف الطربي ) ١(
  .واجلنة: يف الطربي) ٢(

إهنما مل يصيبا، وإين أرى أن تبعث سرية فتحدق هبم ويناوشوهم بالقتال وحيمشوهم فإذا برزوا إليهم فليفروا : فقال
إلينا هرابا، فإذا استطردوا وراءهم وانتموا إلينا عزمنا أيضا على الفرار كلنا، فإهنم حينئذ ال يشكون يف اهلزمية 

  .بكرة أبيهم، فإذا تكامل خروجهم رجعنا إليهم فجالدناهم حىت يقضي اهللا بيننافيخرجون من حصوهنم عن 



فاستجاد الناس هذا الرأي، وأمر النعمان على اجملردة القعقاع بن عمرو، وأمرهم أن يذهبوا إىل البلد فيحاصروهم 
  وحدهم ويهربوا بني أيديهم

  .إذا برزوا إليهم
م نكص القعقاع مبن معه مث نكص مث نكص فاغتنمها االعاجم، ففعلوا ما ففعل القعقاع ذلك، فلما برزوا من حصوهن

هي هي، فخرجوا بأمجعهم ومل يبق بالبلد من املقاتلة إال من حيفظ هلم االبواب، حىت انتهوا إىل : ظن طليحة، وقالوا
  .اجليش، والنعمان بن مقرن على تعبئته

نهاهم النعمان وأمرهم أن ال يقاتلوا حىت تزول الشمس، وذلك يف صدر هنار مجعة، فعزم الناس على مصادمتهم، ف
  .، وينزل النصر كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعل)١(وهتب االرواح 

فلما حان الزوال صلى باملسلمني مث ركب  -وكان رجال ثابتا  -وأحل الناس على النعمان يف احلملة فلم يفعل 
  .برذونا له أحوى قريبا من االرض

عل يقف على كل راية وحيثهم على الصرب ويأمرهم بالثبات، ويقدم إىل املسلمني أنه يكرب االوىل فيتأهب الناس فج
  .للحملة

  .ويكرب الثانية فال يبقى الحد أهبة، مث الثالثة ومعها احلملة الصادقة
  .مث رجع إىل موقفه

  .وتعبت الفرس تعبئة عظيمة واصطفوا صفوفا هائلة
مثله، وقد تغلغل كثري منهم بعض يف بعض وألقوا حسك احلديد وراء ظهورهم حىت ال ميكنهم  يف عدد وعدد مل ير

  .اهلرب وال الفرار، وال التحيز
مث إن النعمان بن مقرن رضي اهللا عنه كرب االوىل وهز الراية فتأهب الناس للحملة، مث كرب الثانية وهز الراية فتأهبوا 

ناس على املشركني وجعلت راية النعمان تنقض على الفرس كانقضاض العقاب أيضا، مث كرب الثالثة ومحل ومحل ال
على الفريسة، حىت تصافحوا بالسيوف فاقتتلوا قتاال مل يعهد مثله يف موقف من املواقف املتقدمة، وال مسع السامعون 

ا، حبيث إن الدواب بوقعة مثلها، قتل من املشركني ما بني الزوال إىل الظالم من القتلى ما طبق وجه االرض دم
كانت تطبع فيه، حىت قيل إن االمري النعمان بن مقرن زلق به حصانه يف ذلك الدم فوقع وجاءه سهم يف خاصرته 
فقتله، ومل يشعر به أحد سوى أخيه سويد، وقيل نعيم، وقيل غطاه بثوبه وأخفى موته ودفع الراية إىل حذيفة بن 

  .وأمر بكتم موته حىت ينفصل احلال لئال ينهزم الناساليمان، فأقام حذيفة أخاه نعيما مكانه، 
فلما أظلم الليل اهنزم املشركون مدبرين وتبعهم املسلمون وكان الكفار قد قرنوا منهم ثالثني ألفا بالسالسل 

وحفروا حوهلم خندقا، فلما اهنزموا وقعوا يف اخلندق ويف تلك االودية حنو مائة ألف وجعلوا يتساقطون يف أودية 
  دهم فهلك منهم بشر كثري حنو مائة ألف أو يزيدون، سوى من قتل من املعركة، ومل يفلتبال

  .منهم إال الشريد
وكان الفريزان أمريهم قد صرع يف املعركة فانفلت واهنزم واتبعه نعيم بن مقرن، وقدم القعقاع بني يديه وقصد 

  الفريزان مهدان فلحقه القعقاع وأدركه عند ثنية مهدان،
__________  

  .الرياح: يف الطربي) ١(



وقد أقبل منها بغال كثري ومحر حتمل عسال، فلم يستطع الفريزان صعودها منهم، وذلك حلينه فترجل وتعلق يف 
إن هللا جنودا من عسل، مث غنموا ذلك العسل وما خالطه من : اجلبل فاتبعه القعقاع حىت قتله، وقال املسلمون يومئذ

  .نية العسلاالمحال ومسيت تلك الثنية ث
 -وهو خسرشنوم  -مث حلق القعقاع بقية املنهزمني منهم إىل مهدان وحاصرها وحوى ما حوهلا، فنزل إليه صاحبها 

  .فصاحله عليها
مث رجع القعقاع إىل حذيفة ومن معه من املسلمني، وقد دخلوا بعد الوقعة هناوند عنوة، وقد مجعوا االسالب واملغامن 

  .سائب بن االقرعإىل صاحب االقباض وهو ال
وهو  -) ١(وملا مسع أهل ماه خبرب أهل مهدان بعثوا إىل حذيفة وأخذوا هلم منه االمان، وجاء رجل يقال له اهلرند 

لكسرى، ادخرها لنوائب الزمان، فأمنه ) ٢(فسأل من حذيفة االمان ويدفع إليهم وديعة عنده  -صاحب نارهم 
هرا مثينا ال يقوم، غري أن املسلمني مل يعبأوا به، واتفق رأيهم على بعثه حذيفة وجاء ذلك الرجل بسفطني مملوءتني جو

لعمر خاصة، وأرسلوه صحبة االمخاس والسيب صحبة السائب ابن االقرع، وأرسل قبله بالفتح مع طريف بن سهم، 
يوش حلفظ مث قسم حذيفة بقية الغنيمة يف الغامنني، ورضخ ونفل لذوي النجدات، وقسم ملن كان قد أرصد من اجل

  .ظهور املسلمني من ورائهم، ومن كان ردءا هلم، ومنسوبا إليهم
وأما أمري املؤمنني فإنه كان يدعو اهللا ليال وهنارا هلم، دعاء احلوامل املقربات، وابتهال ذوي الضرورات، وقد استبطأ 

  .من هناوند: ؟ فقالاخلرب عنهم فبينا رجل من املسلمني ظاهر املدينة إذا هو براكب فسأله من أين أقبل 
فتح اهللا عليهم وقتل االمري، وغنم املسلمون غنيمة أصاب الفارس ستة آالف، والراجل : ما فعل الناس ؟ قال: فقال
  .ألفان

مث فاته وقدم ذلك الرجل املدينة فأخرب الناس وشاع اخلرب حىت بلغ أمري املؤمنني فطلبه فسأله عمن أخربه، فقال 
  .راكب
  ين، وإمنا هو رجل من اجلن بريدهمإنه مل جيئ: فقال

وامسه عثيم، مث قدم طريف بالفتح بعد ذلك بأيام، وليس معه سوى الفتح، فسأله عمن قتل النعمان فلم يكن معه 
علم حىت قدم الذين معهم االمخاس فأخربوا باالمر على جليته، فإذا ذلك قد اجلين شهد الوقعة ورجع سريعا إىل 

  .قومه نذيرا
فالن وفالن وفالن، العيان الناس : مر مبقتل النعمان بكى وسأل السائب عمن قتل من املسلمني فقالوملا أخرب ع
  .وأشرافهم

وما ضرهم أن ال يعرفهم أمري : مث قال وآخرون من أفناد الناس ممن ال يعرفهم أمري املؤمنني، فجعل يبكي ويقول
  .نعون مبعرفة عمراملؤمنني ؟ لكن اهللا يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة، وما يص

مث أمر بقسمة اخلمس على عادته، ومحلت ذانك السفطان إىل منزل عمر، ورجعت الرسل، فلما أصبح عمر طلبهم 
  .فلم جيدهم، فأرسل يف إثرهم الربد فما حلقهم الربيد إال بالكوفة

__________  
  .اهلربذ صاحب بيت النار: ١٤/  ٣والكامل  ٢٤٣/  ٤يف الطربي ) ١(
  .كان قد أودعها النخريجان وقد كان النخريجان وزيرا ليزدجرد: طربي والكامل وابن االعثميف ال) ٢(



أجب أمري املؤمنني، : فلما أخنت بعريي بالكوفة، أناخ الربيد على عرقوب بعريي، وقال: قال السائب بن االقرع
  .ال أدري: ملاذا ؟ فقال: فقلت

  .فرجعنا على إثرنا، حىت انتهيت إليه
وحيك : وما ذاك يا أمري املؤمنني ؟ فقال: فقلت:  ولك يا بن أم السائب، بل ما البن أم السائب ومايل، قالمايل: قال

واهللا إن هو إال أن منت يف الليلة اليت خرجت فيها فباتت مالئكة اهللا تسحبين إىل ذينك السفطني ومها يشتعالن نارا، 
  .يقولون لنكوينك هبما

  .سلمنيإين سأقسمهما بني امل: فأقول
  .فاذهب هبما ال أبا لك فبعهما فاقسمهما يف أعطية املسلمني وأرزاقهم، فإهنم ال يدرون ما وهبوا ومل تدر أنت معهم

فأخذهتما حىت جئت هبما مسجد الكوفة وغشيتين التجار فابتاعهما مين عمرو بن حريث املخزومي : قال السائب
  .بألفي ألف

  .ما بأربعة آالف ألفمث خرج هبما إىل أرض االعاجم فباعه
  .فما زال أكثر أهل الكوفة ماال بعد ذلك

  مث قسم مثنهما بني الغامنني فنال كل فارس أربعة: قال سيف
  .آالف درهم من مثن السفطني

  .وحصل للفارس من أصل الغنيمة ستة آالف وللراجل ألفان وكل املسلمون ثالثني ألفا: قال الشعيب
  .ة تسع عشرة لسبع سنني من إمارة عمر، رواه سيف عن عمرو بن حممد عنهوافتتحت هناوند يف أول سن: قال

ال يلقى منهم  -فريوز غالم املغرية بن شعبة  -ملا قدم سيب هناوند إىل املدينة جعل أبو لؤلؤة : وبه عن الشعيب قال
روم أيام فارس وكان أصل أيب لؤلؤة من هناوند فأسرته ال -أكل عمر كبدي : صغريا إال مسح رأسه وبكى وقال

ومل تقم لالعاجم بعد هذه الوقعة قائمة، وأحتف عمر الذين : قالوا -وأسرته املسلمون بعد، فنسب إىل حيث سيب 
  .أبلوا فيها بألفني تشريفا هلم وإظهارا لشأهنم

ويلة، بعد قتال كثري وأمور ط -وهي مدينة أصبهان  -ويف هذه السنة افتتح املسلمون أيضا بعد هناوند مدينة جي 
فصاحلوا املسلمني وكتب هلم عبد اهللا بن عبد اهللا كتاب أمان وصلح وفر منهم ثالثون نفرا إىل كرمان مل يصاحلوا 

  ).١(املسلمني 
إن الذي فتح أصبهان هو النعمان بن مقرن وأنه قتل هبا، ووقع أمري اجملوس وهو ذو احلاجبني عن فرسه : وقيل

  .فانشق بطنه ومات واهنزم أصحابه
وفيها افتتح أبو موسى  -الذي كان نائب الكوفة  -لصحيح أن الذي فتح أصبهان عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبان وا

  .قم وقاشان، وافتتح سهيل بن عدي مدينة كرمان
  :قال) ٢(أن عمرو بن العاص سار يف جيش معه إىل طرابلس : وذكر ابن جرير عن الواقدي

__________  
هرب يف ثالثني فارسا وحلق ) ويف الطربي الفريوزان(أن الفاذوسفان صاحب أصبهان  :يف فتوح ابن االعثم) ١(

  .بيزدجرد
فتبارزا مث صاحله الفريزان على ...خرج ليلحق بيزدجرد إىل كرمان فلحق به عبد اهللا بن بديل: ويف فتوح البلدان



  .٧٠ - ٦٩/  ٢وابن االعثم  ١١/  ٣والكامل  ٢٤٧/  ٤أصبهان انظر الطربي 
  .انطابلس ٢٥٠/  ٤يف الطربي ) ٢(

  .وهي برقة فافتتحها صلحا على ثالث عشر ألف دينار يف كل سنة
  وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري إىل زويلة ففتحها بصلح، وصار: قال

  .ما بني برقة إىل زويلة سلما للمسلمني
حنظلة الذي واله عبد عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبان، وفيها وىل عمر عمار بن ياسر على الكوفة بدل زياد ابن : قال

وجعل عبد اهللا بن مسعود على بيت املال، فاشتكى أهل الكوفة من عمار فاستعفي عمار من عمله، فعزله ووىل جبري 
: بن مطعم، وأمره أن ال يعلم أحدا، وبعث املغرية بن شعبة امرأته إىل امرأة جبري يعرض عليها طعاما للسفر فقالت

  .اذهيب فأتيين به
  .بارك اهللا يا أمري املؤمنني فيمن وليت على الكوفة: فذهب املغرية إىل عمر فقال

وما ذاك ؟ وبعث إىل جبري بن مطعم فعزله ووىل املغرية بن شعبة ثانية، فلم يزل عليها حىت مات عمر رضي : فقال
  .اهللا عنهم

ت وكان عماله على البلدان املتقدمون يف السنة اليت قبلها وفيها حج عمر واستخلف على املدينة زيد بن ثاب: قال
  .سوى الكوفة
  .وفيها تويف خالد بن الوليد حبمص وأوصى إىل عمر بن اخلطاب: قال الواقدي

  .وقال غريه تويف سنة ثالث وعشرين، وقيل باملدينة
  .واالول أصح
  .يرةوفيها تويف العالء بن احلضرمي فوىل عمر مكانه أبا هر: وقال غريه

  .وقد قيل إن العالء تويف قبل هذا كما تقدم
  .واهللا أعلم

، وهو أيضا على محص )١(وكان أمري دمشق يف هذه السنة عمري بن سعيد : وقال ابن جرير فيما حكاه عن الواقدي
  .وحوران وقنسرين واجلزيرة، وكان معاوية على البلقاء واالردن، وفلسطني، والسواحل وإنطاكية، وغري ذلك

من تويف سنة إحدى وعشرين خالد بن الوليد ابن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشي أبو سليمان  ذكر
  .املخزومي، سيف اهللا، أحد الشجعان املشهورين، مل يقهر يف جاهلية وال إسالم

  .بنت احلارث أخت لبابة بنت احلارث، وأخت ميمونة بنت احلارث أم املؤمنني) ٢(وأمه عصماء 
أسلم أول يوم من صفر سنة مثان، وشهد مؤتة وانتهت إليه االمارة يومئذ عن غري إمرة، فقاتل يومئذ : ل الواقديقا

  .قتاال شديدا مل ير مثله، اندقت يف يده تسعة أسياف، ومل تثبت يف يده إال صفيحة ميانية
  وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .سعدعمري بن : يف الطربي) ١(
أمه لبابة الصغرى بنت احلارث بن حرب اهلاللية أخت لبابة الكربى زوج : يف االصابة واالستيعاب) ٢(

  ).٤٠٦/  ١وهامش االصابة  ٤١٣/  ١...(العباس



أخذ الراية زيد فأصيب، مث أخذها جعفر فأصيب، مث أخذها عبد اهللا بن رواحة فأصيب، مث أخذها سيف من سيوف 
  ".يديه اهللا ففتح اهللا على 

: وقد روي أن خالدا سقطت قلنسوته يوم الريموك وهو يف احلرب فجعل يستحث يف طلبها فعوتب يف ذلك، فقال
  .إن فيها شيئا من شعر ناصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإهنا ما كانت معي يف موقف إال نصرت هبا

حرب عن أبيه عن جده وحشي بن حرب عن وقد روينا يف مسند أمحد من طريق الوليد بن مسلم عن وحشي بن 
فنعم " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : لأيب بكر الصديق أنه ملا أمر خالدا على حرب أهل الردة قا

) " ١(عبد اهللا وأخو العشرية خالد بن الوليد، خالد بن الوليد سيف من سيوف اهللا سله اهللا على الكفار واملنافقني 
استعمل عمر بن اخلطاب أبا عبيدة على : حدثنا حسني اجلعفي عن زائدة، عن عبد امللك بن عمري قال: وقال أمحد

بعث إليكم أمني هذه االمة، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : الشام وعزل خالد بن الوليد، فقال خالد
خالد سيف " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : فقال أبو عبيدة" أمني هذه االمة أبو عبيدة بن اجلراح " 

عساكر من حديث عبد اهللا بن أيب أوىف، وأيب هريرة، ومن  وقد أورده ابن) " ٢(من سيوف اهللا نعم فىت العشرية 
  .طرق مرسلة يقوي بعضها بعضا

وشهد الفتح وشهد حنينا " وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعبده يف سبيل اهللا " ويف الصحيح 
  .وغزا بين جذمية أمريا يف حياته عليه السالم

كة أمريا على طائفة من اجليش وقتل خلقا كثريا من قريش، كما قدمنا ذلك واختلف يف شهوده خيرب وقد دخل م
  .مبسوطا يف موضعه، وهللا احلمد واملنة

يا : فكسر قمتها أوال مث دعثرها وجعل يقول -وكانت هلوازن  -وبعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل العزى 
  إين رأيت اهللا قد أهانك* عزى كفرانك ال سبحانك 

قها وقد استعمله الصديق بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على قتال أهل الردة ومانعي الزكاة، فشفى مث حر
  .واشتفى

مث وجهه إىل العراق مث أتى الشام فكانت له من املقامات ما ذكرناها مما تقرهبا القلوب والعيون، وتتشنف هبا 
  .االمساع

  .شارا يف احلرب، ومل يزل بالشام حىت مات على فراشه رضي اهللا عنهمث عزله عمر عنها ووىل أبا عبيدة وأبقاه مست
لقد حضرت : ملا حضرت خالدا الوفاة بكى مث قال: وقد روى الواقدي عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه قال

ى كذا وكذا زحفا، وما يف جسدي شربا إال وفيه ضربة سيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، وها أنا أموت عل
  .فراشي حتف أنفي كما ميوت البعري، فال نامت أعني اجلبناء

  .ثنا شريح بن يونس ثنا حيىي بن زكريا عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس: وقال أبو يعلى
  قال خالد: قال

__________  
  .٨/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .٢٤٥/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٢(

ليلة يهدي إيل فيها عروس، أو أبشر فيها بغالم بأحب إيل من ليلة شديدة اجلليد يف سرية من ما : ابن الوليد
  .املهاجرين أصبح هبم العدو



اللهم اجعله عسال، فصار : أيت خالد برجل معه زق مخر فقال: وقال أبو بكر بن عياش عن االعمش عن خيثمة قال
  .عسال

اللهم اجعله خال، : عسل فقال: ما هذا ؟ فقال: ر فقال له خالدوله طرق، ويف بعضها مر عليه رجل معه زق مخ
جئتكم خبمر مل يشرب العرب مثله، مث فتحه فإذا هو خل، فقال أصابته واهللا دعوة خالد : فلما رجع إىل أصحابه قال

  .رضي اهللا عنه
  .وقال محاد بن سلمة عن مثامة عن أنس

: ني وثبت هو وأخو الرباء بن مالك، وكنت بينهما واقفا، قاللقي خالد عدوا له فوىل عنه املسلمون منهزم: قال
وكذلك كان يفعل إذا أصابه مثل هذا : قال -فنكس خالد رأسه ساعة إىل االرض مث رفع رأسه إىل السماء ساعة 

  .سبيلما هو إال اجلنة وما إىل املدينة : قم فركبا، واختطب خالد من معه من املسلمني وقال: ، مث قال الخي الرباء-
  .مث محل هبم فهزم املشركني

  اكتب إىل خالد أن ال يعطى شاة وال: وقد حكى مالك عن عمر بن اخلطاب أنه قال اليب بكر
  .بعريا إال بأمرك

  .إما أن تدعين وعملي، وإال فشأنك بعملك: فكتب أبو بكر إىل خالد بذلك، فكتب إليه خالد
  .أنا: عين جزاء خالد ؟ قال عمر فمن جيزي: فأشار عليه عمر بعزله، فقال أبو بكر

  .فأنت: قال
فتجهز عمر حىت أنيخ الظهر يف الدار، مث جاء الصحابة فأشاروا على الصديق بإبقاء عمر باملدينة وإبقاء خالد 

  .بالشام
 ما كان اهللا لرياين آمر أبا بكر بشئ ال: فلما وىل عمر كتب إىل خالد بذلك فكتب إليه خالد مبثل ذلك فعزله، وقال

  .أنفذه أنا
مسعت عمر يعتذر إىل : وقد روى البخاري يف التاريخ وغريه من طريق علي بن رباح عن ياسر بن مسي الربين، قال

أمرته أن حيبس هذا املال على ضعفة املهاجرين فأعطاه ذا البأس، وذا الشرف : الناس باجلابية من عزل خالد، فقال
  .واللسان، فأمرت أبا عبيدة

ما اعتذرت يا عمر، لقد نزعت عامال استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه : بن حفص بن املغريةفقال أبو عمرو 
وسلم، ووضعت لواء رفعه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأغمدت سيفا سله اهللا، ولقد قطعت الرحم، 

  .وحسدت ابن العم
  .إنك قريب القرابة، حديث السن مغضب يف ابن عمك: فقال عمر
مات سنة إحدى وعشرين بقرية على ميل من محص، وأوصى : ي رمحه اهللا، وحممد بن سعيد وغري واحدقال الواقد

  .إىل عمر بن اخلطاب
  .مات باملدينة: وقال دحيم وغريه
  .والصحيح االول

  .وقدمنا فيما سلف تعزير عمر له حني أعطى االشعث بن قيس عشرة آالف، وأخذه من ماله عشرين ألفا أيضا
عليه لدخوله احلمام وتدلكه بعد النورة بدقيق عصفر معجون خبمر، واعتذار خالد إليه بأنه صار  وقدمنا عتبه

  .غسوال



إين مل أطلقها عن ريبة، ولكنها مل مترض عندي ومل يصبها شئ يف : وروينا عن خالد أنه طلق امرأة من نسائه وقال
  .بدهنا وال رأسها وال يف شئ من جسدها

إمنا عزلتهما ليعلم الناس : قال حني عزل خالدا عن الشام، واملثىن بن حارثة عن العراق أن عمر: وروى سيف وغريه
  .أن اهللا نصر الدين ال بنصرمها وأن القوة هللا مجيعا

  أن عمر: وروى سيف أيضا

إنك علي لكرمي، وإنك عندي لعزيز، ولن يصل إليك مين أمر : قال حني عزل خالدا عن قنسرين وأخذ منه ما أخذ
  .ه بعد ذلكتكره

  وقد قال االصمعي عن سلمة عن بالل عن جمالد عن الشعيب
فكسر خالد ساق عمر، فعوجلت وجربت،  -وكان خالد ابن خال عمر  -اصطرع عمر وخالد ومها غالمان : قال

  .وكان ذلك سبب العداوة بينهما
ما هذا : حرير فقال عمر دخل خالد على عمر وعليه قميص: وقال االصمعي عن ابن عون عن حممد بن سريين قال

وأنت مثل ابن عوف ؟ : وما بأس يا أمري املؤمنني، أليس قد لبسه عبد الرمحن بن عوف ؟ فقال: يا خالد ؟ فقال
  .ولك مثل ما البن عوف ؟ عزمت على من بالبيت إال أخذ كل واحد منهم بطائفة مما يليه

  .فمزقوه حىت مل يبق منه شئ: قال
مث شك محاد  -ك عن محاد بن زيد حدثنا عبد اهللا بن املختار عن عاصم بن هبدلة عن أيب وائل وقال عبد اهللا بن املبار

لقد طلبت القتل يف مظانه فلم يقدر يل إال أن أموت : وملا حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال: قال -يف أيب وائل 
  .على فراشي

ا وأنا متترس والسماء هتلين متطر إىل الصبح، حىت نغري وما من عملي شئ أرجى عندي بعد ال إله إال اهللا من ليلة بته
  .على الكفار

  .إذا أنا مت فانظروا إىل سالحي وفرسي فاجعلوه عدة يف سبيل اهللا: مث قال
ما على آل نساء الوليد يسفحن على خالد من دموعهن ما مل يكن : فلما تويف خرج عمر على جنازته فذكر قوله

  .نقعا أو لقلقة
  .النقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت: ختارقال ابن امل

  .دعهن يبكني على أيب سليمان ما مل يكن نقع أو لقلقة: وقال عمر: وقد علق البخاري يف صحيحه بعض هذا فقال
ملا مات : حدثنا االعمش عن شقيق بن سلمة قال: وقال حممد بن سعد ثنا وكيع وأبو معاوية وعبد اهللا بن منري قالوا

إهنن قد اجتمعن يف دار خالد يبكني : ن الوليد اجتمع نسوة بين املغرية يف دار خالد يبكني عليه فقيل لعمرخالد ب
  .عليه، وهن خلقاء أن يسمعنك بعض ما تكره

  .فأرسل إليهن فاهنهن
  .وما عليهن أن ينزفن من دموعهن على أيب سليمان، ما مل يكن نقعا أو لقلقة: فقال عمر

  .لتاريخ من حديث االعمش بنحوهورواه البخاري يف ا
أنت : مات خالد بن الوليد باملدينة فخرج عمر يف جنازته وإذا أمه تندبه وتقول: وقال إسحق بن بشر وقال حممد

  .صدقت واهللا إن كان لكذلك: م إذا ما كبت وجوه الرجال فقال* خري من ألف ألف من القو 
  .وقال سيف بن عمر عن شيوخه عن سامل



خالد يف املدينة حىت إذا ظن عمر أنه قد زال ما كان خيشاه من افتتان الناس به، وقد عزم على توليته بعد فأقام : قال
أن يرجع من احلج، واشتكى خالد بعده وهو خارج من املدينة زائرا المه فقال هلا احدروين إىل مهاجري، فقدمت به 

: فقال) ١(ة ثالث صادرا عن حجة فقال له عمر هبم املدينة ومرضته فلما ثقل وأظل قدوم عمر لقيه الق على مسري
  خالد بن

__________  
  .كذا باالصل) ١(

  .الوليد ثقيل ملا به
فطوى عمر ثالثا يف ليلة فأدركه حني قضى، فرق عليه واسترجع وجلس ببابه حىت جهز، وبكته البواكي، فقيل 

  . أبا سليمان ؟ ما مل يكن نقع وال لقلقةوما على نساء قريش أن يبكني: أال تسمع أال تنهاهن ؟ فقال: لعمر
س إذا ما كبت وجوه * أنت خري من ألف ألف من النا : فلما خرج جلنازته رأى عمر امرأة حمرمة تبكيه وتقول

دياس يسيل بني * ضمر بن جهم أيب أشبال أجواد فأنت أجود من سيل * الرجال أشجاع فأنت أشجع من ليث 
  .أمه: قيل لهمن هذه ؟ ف: اجلبال فقال عمر

  .أمه واال له ثالثا: فقال
  .وهل قامت النساء عن مثل خالد

وال تبكي فوارس * تبكي ما وصلت به الندامى : فكان عمر يتمثل يف طيه تلك الثالث يف ليلة ويف قدومه: قال
دنوا فلم ي* متىن بعدهم قوم مداهم ) ١(من اال ذهاب والعكر اجلالل * كاجلبال أولئك إن بكيت أشد فقدا 

أخالدا أو أجره ترزئني ؟ عزمت عليك أن ال تبيين حىت تسود : السباب الكمال ويف رواية أن عمر قال الم خالد
  .يداك من اخلضاب

وهذا كله منا يقتضي موته باملدينة النبوية، وإليه ذهب دحيم عبد الرمحن بن إبراهيم الدمشقي، ولكن املشهور عن 
د بن سعد، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وإبراهيم بن املنذر، وحممد بن عبد اهللا اجلمهور وهم الواقدي، وكاتبه حمم

بن منري، وأبو عبد اهللا العصفري، وموسى بن أيوب، وأبو سليمان بن أيب حممد وغريهم، أنه مات حبمص سنة إحدى 
  .وعشرين

  زاد
  .وأوصى إىل عمر بن اخلطاب: الواقدي

قدم خالد املدينة بعد ما عزله عمر : بد الرمحن بن أيب الزناد وغريه قالواوقد روى حممد بن سعد عن الواقدي عن ع
  .فاعتمر مث رجع إىل الشام، فلم يزل هبا حىت مات يف سنة إحدى وعشرين

فهل من : حبمص، قال: أين نزلتم بالشام ؟ قالوا: أن عمر رأى حجاجا يصلون مبسجد قباء فقال: وروى الواقدي
  .مات خالد بن الوليدنعم : معرفة خرب ؟ قالوا

  .كان واهللا سدادا لنحور العدو، ميمون النقيبة: فاسترجع عمر وقال: قال
  .لبذله املال لذوي الشرف واللسان: فلم عزلته ؟ قال: فقال له علي

  .ندمت على ما كان مين: ويف رواية أن عمر قال لعلي
يان بن عيينة، ثنا إمساعيل بن أيب خالد، مسعت قيس أخربنا عبد اهللا بن الزبري احلميدي، ثنا سف: وقال حممد بن سعد
  .رحم اهللا أبا سليمان، لقد كنا نظن به أمورا ما كانت: ملا مات خالد بن الوليد قال عمر: بن أيب حازم يقول



ملا مات خالد مل يوجد له إال فرسه وغالمه وسالحه، وقال القاضي املعافا ابن زكريا : وقال جويرية عن نافع قال
  ثنا أمحد بن العباس العسكري، ثنا عبد اهللا بن أيب سعد، حدثين عبد الرمحن: يرياحلر

__________  
  .من االبل ما بني اخلمسني إىل املائة: العكر) ١(

دخل هشام بن البحتري يف ناس من بين خمزوم على عمر بن اخلطاب : ابن محزة اللخمي، ثنا أبو علي احلرنازي قال
  . شعرك يف خالديا هشام أنشدين: فقال له

قصرت يف الثناء على أيب سليمان رمحه اهللا، إنه كان ليحب أن يذل الشرك وأهله، وإن كان الشامت : فأنشده فقال
  .به ملتعرضا ملقت اهللا

  .مث قال عمر قاتل اهللا أخا بين متيم ما أشعره
وال موت * ش بعدي بنافعي هتيأ الخرى مثلها فكأن قدي فما عيش من قد عا* وقل للذي يبقى خالف الذي مضى 
  .رحم اهللا أبا سليمان ما عند اهللا خري له مما كان فيه: من قد مات يوما مبخلدي مث قال عمر

  .ولقد مات سعيدا وعاش محيدا ولكن رأيت الدهر ليس بقائل
  طليحة بن خويلد

رث بن ثعلبة بن داود بن احلا) ١(ابن نوفل بن نضلة بن االشتر بن جحوان بن فقعس بن طريف بن عمر بن قعري 
بن أسد بن خزمية االسدي الفقعسي، كان ممن شهد اخلندق من ناحية املشركني، مث أسلم سنة تسع، ووفد على ) ٢(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة مث ارتد بعد وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أيام الصديق، وادعى 
  .النبوة كما تقدم
قدم على رسول اهللا ) ٣(ساكر أنه ادعى النبوة يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن ابنه خيال وروى ابن ع

ذو النون الذي ال يكذب وال خيون، وال يكون : ما اسم الذي يأيت إىل أبيك ؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم فسأله
  .كما يكون

  .هللا وحرمك الشهادةقتلك ا: لقد مسي ملكا عظيم الشأن، مث قال البنه: فقال
  .ورده كما جاء

  .فقتل خيال يف الردة يف بعض الوقائع قتله عكشاة بن حمصن مث قتل طليحة عكاشة وله مع املسلمني وقائع
مث خذله اهللا على يدي خالد بن الوليد، وتفرق جنده فهرب حىت دخل الشام فنزل على آل جفنة، فأقام عندهم 

اغرب عين فإنك قاتل : إىل االسالم واعتمر، مث جاء يسلم على عمر فقال له حىت مات الصديق حياء منه، مث رجع
يا أمري املؤمنني مها رجالن أكرمهما اهللا على يدي ومل : الرجلني الصاحلني، عكاشة بن حمصن، وثابت بن أقرم، فقال

  .يهين بأيديهما
  .فأعجب عمر كالمه ورضي عنه

يويل شيئا من االمر مث عاد إىل الشام جماهدا فشهد الريموك وبعض  وكتب له بالوصاة إىل االمراء أن يشاور وال
حروب كالقادسية وهناوند الفرس، وكان من الشجعان املذكورين، واالبطال املشهورين، وقد حسن إسالمه بعد 

  .هذا كله
  .ه باحلربكان يعد بألف فارس لشدته وشجاعته وبصر: وذكره حممد بن سعد يف الطبقة الرابعة من الصحابة وقال

  أسلم مث ارتد مث أسلم: وقال أبو نصر بن ماكوال



__________  
  .معني: يف أسد الغابة) ١(
  .دودان: يف أسد الغابة) ٢(
  .يف االصابة حبال وقد تقدم) ٣(

  .وحسن إسالمه، وكان يعدل بألف فارس
  :ومن شعره أيام ردته وادعائه النبوة يف قتل املسلمني أصحابه

فلم يذهبوا فرعا بقتل * أليسوا وإن مل يسلموا برجال فإن يكن أزاد أصىب ونسوة * ذ تقتلوهنم فما ظنكم بالقوم إ
ويوما تراها غري * معاودة قتل الكماة نزال فيوما تراها يف اجلالل مصونة * نصبت هلم صدر احلمالة إهنا ) ١(خيال 

وعكاشة * وايل عشية غادرت ابن أقرم ثاويا ويوما تراها يف ظالل ع* ذات جالل ويوما تراها تضئ املشرفية حنوها 
  .العمي عند جمال وقال سيف بن عمر عن مبشر بن الفضيل عن جابر بن عبد اهللا

باهللا الذي ال إله إال هو ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية يريد الدنيا مع اآلخرة، ولقد اهتمنا ثالثة نفر فما : قال
وزهدهم، طليحة بن خويلد االسدي، وعمرو بن معدي كرب، وقيس بن رأينا كما هجمنا عليهم من أمانتهم 

  .املكشوح
ذكر أبو احلسن حممد بن أمحد بن الفراس الوراق أن طليحة استشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين : قال ابن عساكر

  .مع النعمان بن مقرن، وعمرو بن معدي كرب رضي اهللا عنهم
بن عاصم بن عمرو بن زبيد االصغر بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن  عمرو بن معدي كرب ابن عبد اهللا بن عمرو

ربيعة بن شيبة وهو زبيد االكرب بن احلارث بن ضعف بن سعد العشرية بن مذحج الزبيدي املذحجي أبو ثور، أحد 
شر، الفرسان املشاهري االبطال، والشجعان املذاكري، قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنة تسع، وقيل ع

  .مع وفد مراد، وقيل يف وفد زبيد قومه
وقد ارتد مع االسود العنسي فسار إليه خالد بن سعيد بن العاص، فقاتله فضربه خالد بن سعيد بالسيف على عاتقه 

فهرب وقومه، وقد استلب خالد سيفه الصمصامة، مث أسر ودفع إىل أيب بكر فأنبه وعاتبه واستتابه، فتاب وحسن 
فسريه إىل الشام، فشهد الريموك مث أمره عمر باملسري إىل سعد وكتب بالوصاة به، وأن يشاور وال  إسالمه بعد ذلك،

  .يويل شيئا، فنفع اهللا به االسالم وأهله، وأبلى بالء حسنا يوم القادسية
  .فاهللا أعلم) ٢(وقيل إنه قتل هبا، وقيل بنهاوند، وقيل مات عطشا يف بعض القرى يقال هلا روذة 

  :يف إحدى وعشرين فقال بعض من رثاه من قومه وذلك كله
__________  

  .الذي كثرت صبيته: أصىب) ١(
  .مات بقرية من قرى هناوند: قال يف االستيعاب) ٢(

  .ويف االصابة من طريق خالد بن قطن أنه بقي إىل خالفة عثمان
  .وقال صاحب كتاب املعمرين انه شهد صفني
  .نواالكثر على انه مات سنة إحدى وعشري



رزئتم أبا ثور قريع * بروذة شخصا ال جبانا وال غمرا فقل لزبيد بل ملذحج كلها * لقد غادر الركبان يوم حتملوا 
أعاذل عديت بدين ورحمي : الوغى عمرا وكان عمرو بن معدي كرب رضي اهللا عنه من الشعراء اجمليدين، فمن شعره

* يت الصريخ إىل املنادي مع االبطال حىت سل جسمي إجاب* وكل مقلص سلس القياد أعاذل إمنا أفىن شبايب * 
وددت * ويفىن قبل زاد القوم زادي متىن أن يالقيين قييس * وأقرع عاتقي محل النجاد ويبقى بعد حلم القوم حلمي 

عذيرك من * يرود بنفسه مين املرادي أريد حياته ويريد قتلي * وأينما مين ودادي فمن ذا عاذري من ذي سفاه 
لبيك : كنا يف اجلاهلية إذا لبينا: ن مرادي له حديث واحد يف التلبية رواه شراحيل بن القعقاع عنه، قالخليلك م

قد تركوا * يقطعن خبتا وجباال وعرا * يعدو هبا مضمرات شزرا * هذي زبيد قد أتتك قسرا * تعظيما إليك عذرا 
لبيك اللهم : علمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفنحن نقول اآلن وهللا احلمد ما : قال عمرو* االوثان خلوا صفرا 

  .لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك وامللك، ال شريك لك
  .العالء بن احلضرمي أمري البحرين لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأقره عليها أبو بكر مث عمر

ىل سنة إحدى وعشرين، وعزله عمر عن البحرين ووىل تقدم أنه تويف سنة أربع عشرة ومنهم من يقول إنه تأخر إ
  مكانه أبا
  .هريرة

  .وأمره عمر على الكوفة فمات قبل أن يصل إليها منصرفه من احلج
  .كما قدمنا ذلك واهللا أعلم

  .وقد ذكرنا يف دالئل النبوة قصته يف سريه جبيشه على وجه املاء وما جرى له من خرق العادات وهللا احلمد
مقرن بن عائذ املزين أمري وقعة هناوند، صحايب جليل، قدم مع قومه من مزينة يف أربعمائة راكب، مث النعمان بن 

سكن البصرة وبعثه الفاروق أمريا على اجلنود إىل هناوند، ففتح اهللا على يديه فتحا عظيما، ومكن اهللا له يف تلك 
إىل يوم التناد، ومنحه النصر يف الدنيا ويوم يقوم البالد، ومكنه من رقاب أولئك العباد، ومكن به للمسلمني هنالك 

  االشهاد، وأتاح له بعد ما أراه ما أحب شهادة عظيمة وذلك غاية املراد،

إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم * (فكان ممن قال اهللا تعاىل يف حقه يف كتابه املبني وهو صراطه املستقيم 
اهللا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا يف التوراة واالجنيل والقرآن ومن أوىف بعهده من بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل 

  ]. ١١١: التوبة) * [ اهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
ان قال مث دخلت سنة ثنتني وعشرين وفيها كانت فتوحات كثرية منها فتح مهدان ثانية مث الري وما بعدها مث أذربيج

  .كانت يف سنة ثنتني وعشرين: الواقدي وأبو معشر
  .كانت يف سنة مثاين عشرة بعد فتح مهدان والري وجرجان: وقال سيف

  .وأبو معشر يقول بأن أذربيجان كانت بعد هذه البلدان، ولكن عنده أن اجلميع كان يف هذه السنة
بعد مقتل عمر بستة ) ١(مدان افتتحها املغرية أن فتح مهدان والري يف سنة ثالث وعشرين، فه: وعند الواقدي
ويقال كان فتح الري قبل وفاة عمر بسنتني، إال أن الواقدي وأبا معشر متفقان على أن أذربيجان يف : أشهر، قال

  .هذه السنة، وتبعهما ابن جرير وغريه
  وكان السبب يف ذلك أن املسلمني ملا فرغوا من هناوند وما وقع من احلرب املتقدم،

  .فتحوا حلوان ومهذان بعد ذلك
مث إن أهل مهذان نقضوا عهدهم الذي صاحلهم عليه القعقاع ابن عمرو، فكتب عمر إىل نعيم بن مقرن أن يسري إىل 



  .مهذان، وأن جيعل على مقدمته أخاه سويد ابن مقرن، وعلى جمنبتيه ربعي بن عامر الطائي، ومهلهل بن زيد التميمي
، واستوىل على بالدها، وحاصرها فسألوه الصلح )٢(لعسل، مث حتدر على مهذان فسار حىت نزل على ثنية ا

الروم والديلم وأهل الري وأهل ) ٣(فصاحلهم ودخلها، فبينما هو فيها ومعه اثين عشر ألفا من املسلمني إذ تكاتف 
وعلى أهل الري أبو  أذربيجان، واجتمعوا على حرب نعيم بن مقرن يف مجع كثري، فعلى الديلم ملكهم وامسه موتا،

الفرخان، وعلى أذربيجان اسفندياذ أخو رستم، فخرج إليهم مبن معه من املسلمني حىت التقوا مبكان يقال له واج 
الروذ، فاقتتلوا قتاال شديدا وكانت وقعة عظيمة تعدل هناوند ومل تك دوهنا، فقتلوا من املشركني مجعا كثريا، ومجا 

  كغفريا ال حيصون كثرة، وقتل مل
__________  

أن املغرية وجه جرير بن عبد اهللا البجلي إىل مهذان وافتتحها  ٣٨٠/  ٢يف رواية فتوح البلدان عن الواقدي ) ١(
  .على مثل صلح هناوند

فقال ان املسلمني دخلوا مهذان بعدما رحل عنها االعاجم واحتووا على ما قدروا  ٦٤/  ٢أما ابن االعثم يف فتوحه 
  .عليه منها

  .كان على مهذان رجل من عظماء االعاجم وامسه كفتار:  فتوح ابن االعثميف) ٢(
  .كاتب: تكاتب ويف الكامل: يف الطربي) ٣(

الديلم موتا ومتزق مشلهم، واهنزموا بأمجعهم، بعد من قتل باملعركة منهم، فكان نعيم بن مقرن أول من قاتل الديلم 
  .من املسلمني

  .باجتماعهم فهمه ذلك واغتم لهوقد كان نعيم كتب إىل عمر يعلمه 
  .فلم يفجأه إال الربيد بالبشارة فحمد اهللا وأثىن عليه، وأمر بالكتاب فقرئ على الناس، ففرحوا ومحدوا اهللا عز وجل
  .مث قدم عليه باالمخاس ثالثة من االمراء وهم مساك بن خرشة، ويعرف بأيب دجانة، ومساك بن عبيد، ومساك بن خمرمة

اللهم امسك هبم االسالم، وأمد هبم االسالم، مث كتب إىل نعيم بن مقرن بأن يستخلف : عمر قالفلما استسماهم 
  .على مهذان ويسري إىل الري فامتثل نعيم

  :وقد قال نعيم يف هذه الوقعة
المنع منهم ذميت * بين باسل جروا جنود االعاجم هنضت إليهم باجلنود مساميا * وملا أتاين أن موتا ورهطه 

وقد جعلوا * فلما لقيناهم هبا مستفيضة ) ١(جبال تراءى من فروع القالسم * صم فجئنا إليهم باحلديد كأننا بالقوا
غداة رميناهم بإحدى العظائم فما صربوا يف حومة املوت * يسمون فعل املساهم صدمناهم يف واج روذ جبمعنا 

جدار تشظى لبنه للهادم أصبنا هبا موتا ومن * حلد الرماح والسيوف الصوارم كأهنم عند انبثاث مجوعهم * ساعة 
كأهنم يف ) ٢(فنقتلهم قتل الكالب اجلواحم * وفيها هناب قسمه غري عامت تبعناهم حىت أووا يف شعاهبم * لف مجعه 

فتح الري استخلف نعيم بن مقرن على مهذان يزيد بن قيس ) ٣(ضئني أصابتها فروج املخارم * واج روذ وجوه 
فاقتتلوا عند سفح جبل الري ) ٤(اجليوش حىت حلق بالري فلقي هناك مجعا كثريا من املشركني اهلمداين وسار ب

فصربوا صربا عظيما مث اهنزموا فقتل منهم نعيم بن مقرن مقتلة عظيمة حبيث عدوا بالقصب فيها، وغنموا منهم 
  .غنيمة عظيمة قريبا مما غنم املسلمون من املدائن

إىل عمر بالفتح مث باالمخاس وهللا احلمد ) ٥(، وكتب له أمانا بذلك، مث كتب نعيم وصاحل أبو الفرخان على الري
  .واملنة



__________  
  .اسم موضع: القالسم) ١(
  .الكالب املصابة بداء يف عينها أو يف رأسها: اجلواحم) ٢(
  .الغنم: ضئني) ٣(
مهران بن هبرام شوبني، وذكره من أهل هناوند وطربستان وقومس وجرجان وعليهم ملك الري سياوخش بن ) ٤(

  .فرخنداد بن يزدامر االكرب: ابن االعثم
  اختلف املؤرخون يف فتح الري، قيل إن فتحها كان على يد نعيم بن مقرن، وقيل على يد قرظة بن كعب وقيل ) ٥(

مقرن إىل فتح قومس وملا ورد البشري بفتح الري وأمخاسها كتب عمر إىل نعيم بن مقرن أن يبعث أخاه سويد بن 
  .قومس

  ).١(فسار إليها سويد، فلم يقم له شئ حىت أخذها سلما وعسكر هبا وكتب الهلها كتاب أمان وصلح 
فتح جرجان ملا عسكر سويد بقومس بعث إليه أهل بلدان شىت منها جرجان وطربستان وغريها يسألونه الصلح على 

  .اجلزية، فصاحل اجلميع وكتب الهل كل بلدة كتاب أمان وصلح
  .وحكى املدائين أن جرجان فتحت يف سنة ثالثني أيام عثمان

  .فاهللا أعلم
من ) ٢(وهذا فتح أذربيجان ملا افتتح نعيم بن مقرن مهذان مث الري، وكان قد بعث بني يديه بكري بن عبد اهللا 
يقدم عليهم  مهذان إىل أذربيجان، وأردفه بسماك بن خرشة، فلقي أسفندياذ بن الفرخزإذ بكريا وأصحابه، قبل أن

: الصلح أحب إليك أم احلرب ؟ فقال: مساك، فاقتتلوا فهزم اهللا املشركني، وأسر بكري اسفندياذ، فقال له اسفندياذ
  .بل الصلح

  .فأمسكين عندك: قال
  .فأمسكه مث جعل يفتح بلدا بلدا وعتبة بن فرقد أيضا يفتح معه بلدا بلدا يف مقابلته من اجلانب اآلخر

بأن يتقد بكري إىل الباب وجعل مساك موضعه نائبا لعتبة بن فرقد، ومجع عمر أذربيجان كلها لعتبة  مث جاء كتاب عمر
  .بن فرقد، وسلم إليه بكري اسفندياذ، وسار كما أمره عمر إىل الباب

 وقد كان اعترض هبرام بن فرخزاذ لعتبة بن فرقد فهزمه عتبة وهرب هبرام، فلما بلغ ذلك اسفندياذ وهو يف: قالوا
  .اآلن مت الصلح وطفئت احلرب: االسر عند بكري قال

  .فصاحله فأجاب إىل ذلك كلهم
وعادت أذربيجان سلما، وكتب بذلك عتبة وبكري إىل عمر، وبعثوا باالمخاس إليه، وكتب عتبة حني انتهت إمرة 

  .أذربيجان الهلها كتاب أمان وصلح
__________  

  .على يد عروة بن زيد اخليل الطائي= 
  فتوح ابن ٣٨٩/  ٢فتوح البلدان  ٢٤/  ٣الكامل  ٢٥٣/  ٤الطربي  :انظر

  .١٥٧/  ٢تاريخ اليعقويب  ٦٣/  ٢االعثم 
  .٢٥٤/  ٤انظر نص الكتاب يف الطربي ) ١(

  .فتحها عروة بن زيد اخليل ٣٩٠/  ٢ويف فتوح البلدان 



  .عتبة بن فرقد السلميان حذيفة بن اليمان غزا أذربيجان مث وليها : ٤٠٠/  ٤يف فتوح البلدان ) ٢(
  .وقال أبو خمنف

  .ان املغرية بن شعبة غزاها سنة عشرين ففتحها
  .وافتتحها عنوة ٢٢ويف الواقدي ان املغرية غزاها سنة 

والواضح أن أهل أذربيجان قد نقضوا أكثر من مرة الصلح فأغزوا مرارا ولعل هذا هو سبب اللغط يف تأكيد من 
  .غزاها وافتتحها

وزعم سيف أنه كان يف هذه السنة كتب عمر بن اخلطاب كتابا باالمرة على هذه : قال ابن جرير) ١(فتح الباب 
ذو النور  -وجعل على مقدمته عبد الرمحن بن ربيعة، ويقال له  -امللقب بذي النور  -الغزوة لسراقة بن عمرو 

وكان قد تقدمهم إىل  -اهللا الليثي وجعل على إحدى اجملنبتني حذيفة بن أسيد، وعلى االخرى بكري بن عبد  -أيضا 
  .وعلى املقاسم سلمان بن ربيعة -الباب 

إىل امللك الذي  -وهو عبد الرمحن بن ربيعة  -فساروا كما أمرهم عمر وعلى تعبئته، فلما انتهى مقدم العساكر 
ام يف قدمي الزمان، هناك عند الباب وهو شهربراز ملك أرمينية وهو من بيت امللك الذي قتل بين إسرائيل وغزا الش

فكتب شهربراز لعبد الرمحن واستأمنه فأمنه عبد الرمحن بن ربيعة، فقدم عليه امللك، فأهنى إليه أن صغوه إىل 
  .املسلمني، وأنه مناصح للمسلمني

  .إن فوقي رجال فاذهب إليه: فقال له
فأجاز ما أعطاه من االمان، فبعثه إىل سراقة بن عمرو أمري اجليش، فسأل من سراقة االمان، فكتب إىل عمر 

  .واستحسنه، فكتب له سراقة كتابا بذلك
مث بعث سراقة بكريا، وحبيب بن مسلمة، وحذيفة بن أسيد، وسلمان بن ربيعة، إىل أهل تلك اجلبال احمليطة بأرمينية 

املسلمني  وتفليس وموقان، فافتتح بكري موقان، وكتب هلم كتاب أمان ومات يف غضون ذلك أمري) ٢(جبال الالن 
هنالك، وهو سراقة بن عمرو، واستخلف بعده عبد الرمحن بن ربيعة، فلما بلغ عمر ذلك أقره على ذلك وأمره 

  .بغزو الترك
أول غزو الترك وهو تصديق احلديث املتقدم الثابت يف الصحيح عن أيب هريرة وعمرو بن تغلب، أن رسول اهللا 

 تقاتلوا قوما عراض الوجوه، دلف االنوف، محر الوجوه، كأن ال تقوم الساعة حىت: صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".ينتعلون الشعر " ويف رواية ) " ٣(وجوههم اجملان املطرقة 

ملا جاء كتاب عمر إىل عبد الرمحن بن ربيعة يأمره بأن يغزو الترك، سار حىت قطع الباب قاصدا ملا أمره عمر، فقال 
إنا لنرضى منهم باملوادعة، وحنن من وراء : الترك بلنجر، فقال له شهربرازأريد ملك : أين تريد ؟ قال: له شهربراز

  .الباب
إن اهللا بعث إلينا رسوال، ووعدنا على لسانه بالنصر والظفر، وحنن ال نزال منصورين، فقاتل : فقال له عبد الرمحن

  الترك وسار يف
__________  

  .كذا يف االصل: الباب) ١(
  .عثم مدينة البابويف فتوح البلدان وابن اال

وأما حديثها أيام الفتوح فإن ...باب االبواب ويقال له الباب غري مضاف والباب االبواب: ويف معجم البلدان



  .سليمان بن ربيعة الباهلي غزاها يف أيام عمر بن اخلطاب
  .أران: كذا يف االصل والطربي والكامل، ويف فتوح البلدان) ٢(
  .باب عالمات النبوة يف االسالم -ناقب أخرجه البخاري يف كتاب امل) ٣(

  .بالد بلنجر مائيت فرسخ، وغزا مرات متعددة
  .مث كانت له وقائع هائلة يف زمن عثمان كما سنورده يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل

  .وقال سيف بن عمر عن الغصن بن القاسم عن رجل عن سلمان بن ربيعة
ما اجترأ علينا هذا : دهم حال اهللا بني الترك واخلروج عليه، وقالواملا دخل عليهم عبد الرمحن بن ربيعة بال: قال

  .الرجل إال ومعهم املالئكة متنعهم من املوت
  .فتحصنوا منه وهربوا بالغنم والظفر

  .مث إنه غزاهم غزوات يف زمن عثمان فظفر هبم، كما كان يظفر بغريهم
، )١(إهنم ال ميوتون : مرت الترك وقال بعضهم لبعضفلما ويل عثمان على الكوفة بعض من كان ارتد، غزاهم فتذا

  .انظروا وفعلوا فاختفوا هلم يف الغياض: قال
  فرمى رجل منهم رجال من املسلمني على غرة فقتله وهرب

عنه أصحابه، فخرجوا على املسلمني بعد ذلك حىت عرفوا أن املسلمني ميوتون، فاقتتلوا قتاال شديدا ونادى مناد من 
عبد الرمحن وموعدكم اجلنة، فقالت عبد الرمحن حىت قتل وانكشف الناس وأخذ الراية سلمان بن  اجلو صربا آل

  .ربيعة فقاتل هبا، ونادى املنادي من اجلو صربا آل سلمان ابن ربيعة
فقاتل قتاال شديدا مث حتيز سلمان وأبو هريرة باملسلمني، وفروا من كثرة الترك ورميهم الشديد السديد على جيالن 
قطعوها إىل جرجان، واجترأت الترك بعدها، ومع هذا أخذت الترك عبد الرمحن بن ربيعة فدفنوه يف بالدهم، فهم 

  .يستسقون بقربه إىل اليوم
  .وسيأيت تفصيل ذلك كله

قصة السد ذكر ابن جرير بسنده أن شهربراز قال لعبد الرمحن بن ربيعة ملا قدم عليه حني وصل إىل الباب وأراه 
أيها االمري إن هذا الرجل كنت بعثته حنو السد، وزودته ماال جزيال وكتبت له إىل امللوك : ل شهربرازرجال فقا

الذين يولوين، وبعثت هلم هدايا، وسألت منهم أن يكتبوا له إىل من يليهم من امللوك حىت ينتهي إىل سد ذي القرنني، 
  .فينظر إليه ويأتينا خبربه

السد يف أرضه، فبعثه إىل عامله مما يلي السد، فبعثت معه بازياره ومعه عقابه، فلما  فسار حىت انتهى إىل امللك الذي
انتهوا إىل السد إذا جبالن بينهما سد مسدود، حىت ارتفع على اجلبلني، وإذا دون السد خندق أشد سوادا من 

على رسلك، مث شرح بضعة حلم : الليل لبعده، فنظر إىل ذلك كله وتفرس فيه، مث ملا هم باالنصراف قال له البازيار
  .معه فألقاها يف ذلك اهلواء، وانقض عليها العقاب

  .إن أدركتها قبل أن تقع فال شئ، وإن مل تدركها حىت تقع فذلك شئ: فقال
  .فلم تدركها حىت وقعت يف أسفله واتبعها العقاب فأخرجها فإذا فيها ياقوتة وهي هذه: قال

واهللا : ن بن ربيعة، فنظر إليها عبد الرمحن مث ردها إليه، فلما ردها إليه فرح وقالمث ناوهلا امللك شهربراز لعبد الرمح
  هلذه خري

ف



__________  
  وقد بلغنا اهنم نزلوا من السماء فليس ميوتون وال يعمل فيهم السالح : زاد ابن االعثم يف الفتوح) ١(

  وواهللا النتم أحب إيل اليوم من مملكة -يعين مدينة باب االبواب اليت هو فيها  -من مملكة هذه املدينة 
  .آل كسرى، ولو كنت يف سلطاهنم وبلغهم خربها النتزعوها مين

  .وأمي اهللا ال يقوم لكم شئ ما وفيتم ووىف ملككهم االكرب
 -يعين ما صفته  -ما حال هذا الردم ؟ : مث أقبل عبد الرمحن بن ربيعة على الرسول الذي ذهب على السد فقال

  .مثل هذا: وب يف زرقة ومحرة فقالفأشار إىل ث
  .صدق واهللا لقد نفذ ورأى: فقال رجل لعبد الرمحن

  .أجل وصف صفة احلديد والصفر: فقال
آتوين زبر احلديد حىت إذا ساوى بني الصدفني قال انفخوا حىت إذا جعله نارا قال آتوين أفرغ عليه * (قال اهللا تعاىل 

  .لسد يف التفسري، ويف أوائل هذا الكتابوقد ذكرت صفة ا]  ٩٦: الكهف) * [ قطرا
  .وقد ذكر البخاري يف صحيحه تعليقا أن رجال قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم رأيت السد

  .مثل الربد احملرب رأيته: ؟ قال" كيف رأيته : " فقال
وثالثة آالف ألف  قيمة مائة ألف يف بالدي: كم كانت هديتك ؟ قال: مث قال عبد الرمحن بن ربيعة لشهربراز: قالوا

  .يف تلك البلدان
بقية من خرب السد أورد شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب احلافظ يف هذه السنة ما ذكر صاحب كتاب مسالك املمالك 

 -وكان قد رأى يف النوم كأن السد قد فتح  -عما أماله عليه سالم الترمجان، حني بعثه الواثق بأمر اهللا بن املعتصم 
وكتب له إىل امللوك بالوصاة به، وبعث معه ألفي بغل حتمل طعاما فساروا بني سامرا إىل إسحق فأرسل سالما هذا 

بتفليس، فكتب هلم إىل صاحب السرير، وكتب هلم صاحب السرير إىل ملك الالن، فكتب هلم إىل قبالن شاه، 
  .فكتب هلم إىل ملك اخلزر، فوجه معه مخسة أوالد فساروا ستة وعشرين يوما

ىل أرض سواداء منتنة حىت جعلوا يشمون اخلل، فساروا فيها عشرة أيام، فانتهوا إىل مدائن خراب مدة سبعة انتهوا إ
وعشرين يوما، وهي اليت كانت يأجوج ومأجوج تطرقها فخربت من ذلك احلني، وإىل اآلن، مث انتهوا إىل حصن 

رآن، وهلم مكاتب ومساجد، فجعلوا يعجبون قريب من السد فوجدوا قوما يعرفون بالعربية وبالفارسية وحيفظون الق
  .منهم ويسألوهنم من أين أقبلوا، فذكروا هلم أهنم من جهة أمري املؤمنني الواثق فلم يعرفوه بالكلية

مث انتهوا إىل جبل أملس ليس عليه خضرا وإذا السد هناك من لنب حديد مغيب يف حناس، وهو مرتفع جدا ال يكاد 
  فات من حديد، ويف وسطه باب عظيم مبصراعنيالبصر ينتهي إليه، وله شر

مغلقني، عرضهما مائة ذراع، يف طول مائة ذراع، يف ثخانة مخسة أذرع، وعليه قفل طوله سبعة أذرع يف غلظ باع 
وعند ذلك املكان حرس يضربون عند القفل يف كل يوم فيسمعون بعد ذلك صوتا عظيما  -وذكر أشياء كثرية  -

هذا الباب حرس وحفظة، وقريب من هذا الباب حصنان عظيمان بينهما عني ماء عذبة،  أن وراء: مزعجا، ويقال
ويف إحدامها بقايا العمارة من مغارف ولنب من حديد وغري ذلك، وإذا طول اللبنة ذراع ونصف يف مثله، يف مسك 

  .شرب
رأوا منهم يوما أشخاصا وذكروا أهنم سألوا أهل تلك البالد هل رأوا أحدا من يأجوج ومأجوج فأخربوهم أهنم 

  فوق



  .الشرفات فهبت الريح فألقتهم إليهم، فإذا طول الرجل منهم شرب أو نصف شرب
  .واهللا أعلم

ويف هذه السنة غزا معاوية الصائفة، من بالد الروم، وكان معه محاد والصحابة فسار وغنم ورجع : قال الواقدي
  .ساملا

  .روانوفيها ولد يزيد بن معاوية، وعبد امللك بن م
  .وفيها حج بالناس عمر بن اخلطاب وكان عماله فيها على البالد، هم الذين كانوا يف السنة قبلها

ال حيسن السياسة، فعزله ووىل أبا موسى : وذكر أن عمر عزل عمارا يف هذه السنة عن الكوفة اشتكاه أهلها وقالوا
عوين حىت أنظر يف أمري، وذهب إىل طائفة من د: ال نريده، وشكوا من غالمه فقال: االشعري، فقال أهل الكوفة

  .املسجد ليفكر من يويل
إن هذا االمر عظيم يا أمري املؤمنني، الذي بلغ بك : فنام من اهلم فجاءه املغرية فجعل حيرسه حىت استيقظ فقال له

  .هذا
  .وكيف وأهل الكوفة مائة ألف ال يرضون عن أمري وال يرضى عنهم أمري: قال

يا أمري : واستشارهم، هل يويل عليهم قويا مشددا أو ضعيفا مسلما ؟ فقال له املغرية بن شعبة مث مجع الصحابة
املؤمنني، إن القوي لك وللمسلمني وتشديده لنفسه، وأما الضعيف املسلم فضعفه عليك وعلى املسلمني وإسالمه 

  .لنفسه
  .اذهب فقد وليتك الكوفة: -واستحسن ما قال له  -فقال عمر للمغرية 

فرده إليها بعد ما كان عزله عنها بسبب ما كان شهد عليه الذين تقدم حدهم بسبب قذفه، والعلم عند اهللا عز 
  .وجل

واهللا ما سرتين الوالية، ولقد ساءين : أساءك العزل ؟ فقال: فقيل لعمار[ وبعث أبا موسى االشعري إىل البصرة 
  .العزل

  عنه،ويف رواية أن الذي سأله عن ذلك عمر رضي اهللا 
مث أراد عمر أن يبعث سعد بن أيب وقاص على الكوفة بدل املغرية فعاجلته املنية يف سنة ثالث وعشرين على ما 

  .سيأيت بيانه، وهلذا أوصى لسعد به
  .ويف هذه السنة غزا االحنف بن قيس بالد خراسان، وقصد البلد الذي فيه يزدجرد ملك الفرس: قال الواقدي
  .أن هذا كان يف سنة مثاين عشرة وزعم سيف: قال ابن جرير

  .واالول هو املشهور واهللا أعلم: قلت
قصة يزدجرد بن شهريار بن كسرى ملا استلب سعد من يديه مدينة ملكه، وداره مقره، وإيوان سلطانه، وبساط 

مشورته وحواصله، حتول من هناك إىل حلوان، مث جاء املسلمون ليحاصروا حلوان فتحول إىل الري، وأخذ 
  ، فأخذت أصبهان، فسار)١(سلمون حلوان مث أخذت الري، فتحول منها إىل أصبهان امل

__________  
أصبهان أصله أصت هبان أي مسنت املليحة، مسيت حلسن هوائها وعذوبة مائها ): " أصص(يف التاج : أصبهان) ١(

  .وكثرة فواكهها فخففت



ء فيهما، وأصلها اسباهان أي االجناد الهنم كانوا والصواب أهنا أعجمية وقد تكسر مهزهتا وقد تبدل باؤها فا
  ".اخل ...سكاهنا

  .إىل كرمان فقصد املسلمون كرمان فافتتحوها، فانتقل إىل خراسان فنزهلا
هذا كله والنار اليت يعبدها من دون اهللا يسري هبا معه من بلد إىل بلد، ويبين هلا يف كل بيت توقد فيهم على عادهتم، 

  .ل يف مسريه إىل هذه البلدان على بعري عليه هودج ينام فيهوهو حيمل يف اللي
فبينما هو ذات ليلة يف هودجه وهو نائم فيه، إذ مروا به على خماضة فأرادوا أن ينبهوه قبلها لئال ينزعج إذا استيقظ 

ذه البالد حرمتموين أن أعلم مدة بقاء هؤالء يف ه: يف املخاضة، فلما أيقظوه تغضب عليهم شديدا وشتمهم، وقال
  .زدين: ملككم مائة سنة، فقال: وغريها، إين رأيت يف منامي هذا أين وحممدا عند اهللا، فقال له

  .عشرا ومائة: فقال
  .زدين: فقال
  .عشرين ومائة سنة: فقال
  .زدين فقال لك، وأنبهتموين، فلو تركتموين لعلمت مدة هذه االمة: فقال

  خراسان مع االحنف بن قيس
بن قيس هو الذي أشار على عمر بأن يتوسع املسلمون بالفتوحات يف بالد العجم، ويضيقوا على وذلك أن االحنف 

  .كسرى يزدجرد، فإنه هو الذي يستحث الفرس واجلنود على قتال املسلمني
  .فأذن عمر بن اخلطاب يف ذلك عن رأيه، وأمر االحنف، وأمره بغزو بالد خراسان

قاصدا حرب يزدجرد، فدخل خراسان فافتتح هراة عنوة واستخلف فركب االحنف يف جيش كثيف إىل خراسان 
عليها صحار بن فالن العبدي، مث سار إىل مرو الشاهجان وفيها يزدجرد، وبعث االحنف بني يديه مطرف بن عبد 

  .اهللا بن الشخري إىل نيسابور، واحلارث بن حسان إىل سرخس
  .رد إىل مرو الروذ فافتتح االحنف مرو الشاهجان فنزهلاوملا اقترب االحنف من مرو الشاهجان، ترحل منها يزدج

وكتب يزدجرد حني نزل مرو الروذ إىل خاقان ملك الترك يستمده، وكتب إىل ملك الصغد يستمده، وكتب إىل 
  .ملك الصني يستعينه

 وقصده االحنف بن قيس إىل مرو الروذ وقد استخلف على مرو الشاهجان حارثة بن النعمان، وقد وفدت إىل
، فلما بلغ مسريه إىل يزدجرد ترحل إىل بلخ، فالتقى معه ببلخ )١(االحنف أمداد من أهل الكوفة مع أربعة أمراء 

يزدجرد فهزمه اهللا عز وجل وهرب هو ومن بقي معه من جيشه فعرب النهر واستوثق ملك خراسان على يدي 
و الروذ، وكتب إىل عمر مبا فتح اهللا عليه االحنف بن قيس، واستخلف يف كل بلدة أمريا، ورجع االحنف فنزل مر

  .من بالد خراسان بكماهلا
  .وددت أنه كان بيننا وبني خراسان حبر من نار: فقال عمر

يا : إن أهلها سينقضون عهدهم ثالث مرات فيجتاحون يف الثالثة، فقال: ومل يا أمري املؤمنني ؟ فقال: فقال له علي
أحب إيل من أن يكون ذلك باملسلمني وكتب عمر إىل االحنف ينهاه عن  أمري املؤمنني الن يكون ذلك بأهلها،

  .العبور إىل ما وراء النهر
  احفظ ما بيدك من: وقال

__________  



  .علقمة بن النضر النضري: وهم) ١(
  ).٢٦٣/  ٤الطربي (وربعي بن عامر التميمي وعبد اهللا بن أيب عقيل الثقفي وابن أم غزال اهلمذاين 

  .بالد خراسان
استنجد هبما مل حيتفال بأمره، فلما عرب يزدجرد النهر ودخل يف بالدمها ) ١(وملا وصل رسول يزدجرد إىل اللذين 

  تعني عليهما إجناده يف شرع امللوك، فسار معه خاقان االعظم ملك
نف إليه الترك، ورجع يزدجرد جبنود عظيمة فيهم ملك التتار خاقان، فوصل إىل بلخ واسترجعها، وفر عمال االح

إىل مرو الروذ، وخرج املشركون من بلخ حىت نزلوا على االحنف مبرو الروذ فتربز االحنف مبن معه من أهل 
إن كان االمري ذا رأي فإنه يقف دون هذا : البصرة وأهل الكوفة واجلميع عشرون ألفا فسمع رجال يقول آلخر

  .أتيه العدو إال من جهة واحدةاجلبل فيجعله وراء ظهره ويبقى هذا النهر خندقا حوله فال ي
فلما أصبح االحنف أمر املسلمني فوقفوا يف ذلك املوقف بعينه، وكان أمارة النصر والرشد، وجاءت االتراك 

* إنكم قليل وعدوكم كثري، فال يهولنكم، : والفرس يف مجع عظيم هائل مزعج، فقام االحنف يف الناس خطيبا فقال
فكانت الترك يقاتلون بالنهار ]  ٢٤٩: البقرة) * [ ة بإذن اهللا واهللا مع الصابرينكم من فئة قليلة غلبت فئة كثري(

  .وال يدري االحنف أين يذهبون يف الليل
فسار ليلة مع طليعة من أصحابه حنو جيش خاقان، فلما كان قريب الصبح خرج فارس من الترك طليعة وعليه طوق 

أن * إن على كل رئيس حقا : فطعنه االحنف فقتله وهو يرجتز وضرب بطبله فتقدم إليه االحنف فاختلفا طعنتني
مث استلب التركي طوقه ووقف : بسيف أيب حفص الذي تبقى قال* خيضب الصعدة أو يندقا إن هلا شيخا هبا ملقى 

موضعه، فخرج آخر عليه طوق ومعه طبل فجعل يضرب بطبله، فتقدم إليه االحنف فقتله أيضا واستلبه طوقه 
فخرج ثالث فقتله وأخذ طوقه مث أسرع االحنف الرجوع إىل جيشه وال يعلم بذلك أحد من الترك  ووقف موضعه

  .بالكلية
وكان من عادهتم أهنم ال خيرجون من صبيتهم حىت خترج ثالثة من كهوهلم بني أيديهم يضرب االول بطلبه، مث الثاين، 

  .مث الثالث، مث خيرجون بعد الثالث
: عد الثالث، فأتوا على فرساهنم مقتلني، تشاءم بذلك امللك خاقان وتطري، وقال لعسكرهفلما خرجت الترك ليلتئذ ب

  .قد طال مقامنا وقد أصيب هؤالء القوم مبكان مل نصب مبثله، ما لنا يف قتال هؤالء القوم من خري، فانصرفوا بنا
يروا أحدا منهم، مث بلغهم  فرجعوا إىل بالدهم وانتظرهم املسلمون يومهم ذلك ليخرجوا إليهم من شعبهم فلم

  وخاقان يف مقابلة االحنف بن قيس -انصرافهم إىل بالدهم راجعني عنهم، وقد كان يزدجرد 
ذهب إىل مرو الشاهجان فحاصرها وحارثة بن النعمان هبا واستخرج منها خزانته اليت كانت دفنها هبا،  -ومقاتلته 

  .مث رجع وانتظره خاقان ببلخ حىت رجع إليه
  .أقيموا مبكانكم ودعوهم: ما ترى يف اتباعهم ؟ فقال: ل املسلمون لالحنفوقد قا

  رد اهللا الذين كفروا* (وقد " اتركوا الترك ما تركوكم " وقد أصاب االحنف يف ذلك، فقد جاء يف احلديث 
__________  

  .ومها خاقان ملك الترك، وغوزك ملك الصغد) ١(



  ]. ٢٥: االحزاب) * [ ني القتال وكان اهللا قويا عزيزابغيظهم مل ينالوا خريا وكفى اهللا املؤمن
ورجع كسرى خاسرا الصفقة مل يشف له غليل، وال حصل على خري، وال انتصر كما كان يف زعمه، بل ختلى عنه 

* من كان يرجو النصر منه، وتنحى عنه وتربأ منه أحوج ما كان إليه، وبقي مذبذبا ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء 
وحتري يف أمره ماذا يصنع ؟ وإىل أين يذهب ؟ وقد أشار عليه ]  ٨٨: النساء) * [ ل اهللا فلن جتد له سبيالومن يضل(

إنا : قد عزمت أن أذهب إىل بالد الصني أو أكون مع خاقان يف بالده فقالوا: بعض أويل النهي من قومه حني قال
ه، فنكون يف بعض هذه البالد وهم جماورينا، فهم هؤالء القوم فإن هلم ذمة ودينا يرجعون إلي) ١(نرى أن نصانع 

  .خري لنا من غريهم
  .فأىب عليهم كسرى ذلك

مث بعث إىل ملك الصني يستغيث به ويستنجده فجعل ملك الصني يسأل الرسول عن صفة هؤالء القوم الذين قد 
، وماذا يصنعون ؟ وكيف فتحوا البالد وقهروا رقاب العبا، فجعل خيربه عن صفتهم، وكيف يركبون اخليل واالبل

  .يصلون
إنه مل مينعين أن أبعث إليك جبيش أوله مبرو وآخره بالصني اجلهالة مبا حيق علي، ولكن : فكتب معه إىل يزدجرد

هؤالء القوم الذين وصف يل رسولك صفتهم لو حياولون اجلبال هلدوها، ولو جئت لنصرك أزالوين ما داموا على ما 
  .ض منهم باملساملةوصف يل رسولك فساملهم وار

  .فأقام كسرى وآل كسرى يف بعض البالد مقهورين
  .ومل يزل ذلك دأبه حىت قتل بعد سنتني من إمارة عثمان كما سنورده يف موضعه

وملا بعث االحنف بكتاب الفتح وما أفاء اهللا عليهم من أموال الترك ومن كان معهم، وأهنم قتلوا منهم مع ذلك 
  . بغيظهم مل ينالوا خريامقتلة عظيمة، مث ردهم اهللا

  إن اهللا بعث: فقام عمر على املنرب وقرئ الكتاب بني يديه، مث قال عمر
هو الذي أرسل رسوله باهلدى : حممدا باهلدى ووعد على اتباعه من عاجل الثواب وآجله خري الدنيا واآلخرة، فقال

  .ي أجنز وعده، ونصر جندهودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون فاحلمد هللا الذ
أال وإن اهللا قد أهلك ملك اجملوسية وفرق مشلهم، فليسوا ميلكون من بالدهم شربا يضري مبسلم، أال وإن اهللا قد 
أورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وأبناءهم لينظر كيف تعملون، فقوموا يف أمره على وجل، يوف لكم بعهده، 

  .ما غريكم، فإين ال أخاف على هذه االمة أن تؤتى إال من قبلكمويؤتكم وعده، وال تغريوا يستبدل قو
وفيها فتحت أذربيجان : -أعين سنة ثنتني وعشرين  -وقال شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب احلافظ يف تاريخ هذه السنة 

  .على يدي املغرية بن شعبة
  .فيقال، إنه صاحلهم على مثامنائة ألف درهم: قاله ابن إسحاق
فتحها حبيب بن سلمة الفهري بأهل الشام عنوة، ومعه أهل الكوفة فيهم حذيفة فافتتحها بعد قتال : يدةوقال أبو عب

  .شديد واهللا أعلم
  .-بعدما كان سعد افتتحها فانتقضوا عهدهم  -وفيها افتتح حذيفة الدينور عنوة 

يفة أهل البصرة فلحقهم أهل وكان مع حذ -وكانوا نقضوا أيضا عهد سعد  -وفيها افتتح حذيفة ماه سندان عنوة 
  إن: الكوفة فاختصموا يف الغنيمة، فكتب عمر



__________  
  .نصاحل: يف الطربي) ١(

  .الغنيمة ملن شهد الوقعة
  .أبو عبيدة مث غزا حذيفة مهذان فافتتحها عنوة، ومل تكن فتحت قبل ذلك، وإليها انتهى فتوح حذيفة: قال
  .افتتحها املغرية سنة أربع وعشرين: بأمر املغرية ويقالويقال افتتحها جرير بن عبد اهللا : قال

  .وفيها افتتحت جرجان
  .وفيها افتتح عمرو بن العاص طرابلس املغرب، ويقال يف السنة اليت بعدها: قال خليفة

  .ويف هذا كله غرابة لنسبته إىل ما سلف واهللا أعلم: قلت
  .ن منري والذهلي والترمذي، وقد تقدم يف سنة تسع عشرةوفيها تويف أيب بن كعب يف قول الواقدي واب: قال شيخنا

  .ومعضد بن يزيد الشيباين استشهد بأذربيجان وال صحبة له
  مث دخلت سنة ثالث وعشرين

  .فيها كان فتح اصطخر ومهذان: وفيها وفاة عمر بن اخلطاب قال الواقدي وأبو معشر
  .كان فتحها بعد فتح توج اآلخرة: وقال سيف

  .ي افتتح توج جماشع بن مسعود، بعدما قتل من الفرس مقتلة عظيمة وغنم منهم غنائم مجةمث ذكر أن الذ
  .مث ضرب اجلزية على أهلها، وعقد هلم الذمة، مث بعث بالفتح ومخس الغنائم إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

وهذه املرة  -سلمون اصطخر مث ذكر أن عثمان بن أيب العاص افتتح جور بعد قتال شديد كان عندها، مث افتتح امل
من  -، وكان أهلها قد نقضوا العهد بعد ما كان جند العالء بن احلضرمي افتتحوها حني جاز يف البحر -الثانية 

  .والتقوا هم والفرس يف مكان يقال له طاوس، كما تقدم بسط ذلك يف موضعه -أرض البحرين 
  .مث صاحله اهلربد على اجلزية، وأن يضرب هلم الذمة

  . بعث باالمخاس والبشارة إىل عمرمث
وكانت الرسل هلا جوائز، وتقضى هلم حوائج، كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعاملهم : قال ابن جرير

  .بذلك
مث إن شهرك خلع العهد، ونقض الذمة، ونشط الفرس، فنقضوا، فبعث إليهم عثمان بن أيب العاص ابنه وأخاه 

  .، وقتل ابنه معه أيضا)١(س فهزم اهللا جيوش املشركني، وقتل احلكم بن أيب العاش شهرك احلكم، فاقتتلوا مع الفر
كانت فارس االوىل واصطخر اآلخرة سنة مثان وعشرين يف إمارة عثمان، وكانت فارس اآلخرة : وقال أبو معشر

  .ووقعة جور يف سنة تسع وعشرين
قصد فسا ودار أجبرد ) ٢(شاخيه أن سارية بن زنيم فتح فسا ودار أجبرد وقصة سارية بن زنيم ذكر سيف عن م

  ، فاجتمع له مجوع)٣(
__________  

قتله سوار بن مهام العبدي والذي طعنه طعنة قاتلة فحمل عليه ابن : ٤٠/  ٣يف رواية البن االثري يف الكامل ) ١(
  .شهرك فقتل سوار

  .٤٧٧/  ٢ووافقه يف روايته البالذري يف فتوح البلدان 



  .ان عثمان بن أيب العاص قصد دارجبرد وفسا وفتحهما صلحا: ٤٧٨/  ٢توح البلدان يف ف) ٢(
 =  

عظيمة، ودهم املسلمني منهم أمر عظيم ومجع كثري، فرأى عمر يف تلك الليلة فيما يرى  -من الفرس واالكراد  -
  النائم معركتهم وعددهم يف وقت من النهار، وأهنم يف صحراء وهناك جبل إن

مل يؤتوا إال من وجه واحد، فنادى من الغد الصالة جامعة، حىت إذا كانت الساعة اليت رأى أهنم  أسندوا إليه
يا سارية، اجلبل اجلبل، : اجتمعوا فيها، خرج إىل الناس وصعد املنرب، فخطب الناس وأخربهم بصفة ما رأى، مث قال

  .إن هللا جنودا ولعل بعضها أن يبلغهم: مث أقبل عليهم وقال
  .لوا ما قال عمر، فنصرهم اهللا على عدوهم، وفتحوا البلدففع: قال

يا سارية بن زنيم، اجلبل : وذكر سيف يف رواية أخرى عن شيوخه أن عمر بينما هو خيطب يوم اجلمعة إذ قال
  .اجلبل

  .فلجأ املسلمون إىل جبل هناك فلم يقدر العدو عليهم إال من جهة واحدة فأظفرهم اهللا هبم، وفتحوا البلد
موا شيئا كثريا، فكان من مجلة ذلك سفط من جوهر فاستوهبه سارية من املسلمني لعمر، فلما وصل إليه مع وغن

: االمخاس قدم الرسول باخلمس فوجد عمر قائما يف يده عصا وهو يطعم املسلمني مساطهم، فلما رآه عمر قال له
عمر إىل منزله واتبعه الرجل، فاستأذن  ، فجلس الرجل فأكل مع الناس، فلما فرغوا انطلق-ومل يعرفه  -اجلس 

  .ادن فكل: فأذن له وإذا هو قد وضع له خبز وزيت وملح، فقال
  .إين أمسع حس رجل عندك: أال خترجني يا هذه فتأكلني ؟ فقالت: فجلست فجعل يقول المرأته

  .لو أردت أن أبرز للرجال اشتريت يل غري هذه الكسوة: أجل، فقالت: فقال
  .ضني أن يقال أم كلثوم بنت علي وامرأة عمرأو ما تر: فقال
  .ما أقل غناء ذلك عين: فقالت

  .ادن فكل فلو كانت راضية لكان أطيب مما ترى: مث قال للرجل
  .أنا رسول سارية بن زنيم يا أمري املؤمنني: فأكال فلما فرغا قال

  .مرحبا وأهال: فقال
مث سأله عن سارية بن زنيم، فأخربه مث ذكر له شأن السفط  مث أدناه حىت مست ركبته ركبته، مث سأله عن املسلمني،

  .من اجلوهر فأىب أن يقبله وأمر برده إىل اجلند) ١(
نعم، مسعنا قائال : هل مسعوا صوتا يوم الوقعة ؟ قال: وقد سأل أهل املدينة رسول سارية عن الفتح فأخربهم، فسألوه

  .ففتح اهللا علينا يا سارية اجلبل، وقد كدنا هنلك فلجأنا إليه: يقول
  .مث رواه سيف عن جمالد عن الشعيب بنحو هذا

عن حيىي بن أيوب، عن ابن عجالن، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر وجه جيشا ورأس : وقال عبد اهللا بن وهب
  .يا ساري اجلبل يا ساري اجلبل ثالثا: فبينما عمر خيطب فجعل ينادي: عليهم رجال يقال له سارية، قال

  يا أمري املؤمنني: فقال: ول اجليش فسأله عمرمث قدم رس
  .هزمنا فبينما حنن كذلك إذ مسعنا مناديا يا سارية اجلبل ثالثا فأسندنا ظهورنا باجلبل فهزمهم اهللا

  .إنك كنت تصيح بذلك: فقيل لعمر: قال
  .وهذا إسناد جيد حسن



  .حدثين نافع بن أيب نعيم، عن نافع موىل ابن عمر: وقال الواقدي
  مر قال علىأن ع

__________  
مدينة بفارس بينها وبني شرياز أربع مراحل، وأما كورة داراجبرد فإن أكرب مدهنا فسا وهي مدينة قدمية وهلا : فسا= 

  .حصن وخندق
  .الدرج، والدرج هو السفط الصغري: يف الطربي والكامل) ١(

  .يا سارية بن زنيم اجلبل: املنرب
يا أمري املؤمنني كنا حماصري العدو فكنا : سارية بن زنيم املدينة على عمر، فقالفلم يدر الناس ما يقول حىت قدم 

نقيم االيام ال خيرج علينا منهم أحد، حنن يف خفض من االرض وهم يف حصن عال، فسمعت صائحا ينادي بكذا 
  .وكذا يا سارية بن زنيم اجلبل، فعلوت بأصحايب اجلبل، فما كان إال ساعة حىت فتح اهللا علينا

وقد رواه احلافظ أبو القاسم الاللكائي من طريق مالك عنا نافع عن ابن عمر بنحوه، ويف صحته من حديث مالك 
  .نظر

  .حدثين أسامة بن زيد، عن أسلم عن أبيه: وقال الواقدي
مث خرج عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يوم اجلمعة إىل الصالة فصعد املنرب : وأبو سليمان عن يعقوب بن زيد قاال

  .يا سارية بن زنيم اجلبل، يا سارية بن زنيم اجلبل، ظلم من استرعى الذئب الغنم: صاح
لتلك الساعة  -إن اهللا قد فتح علينا يوم اجلمعة ساعة كذا وكذا : مث خطب حىت فرغ، فجاء كتاب سارية إىل عمر

نيم اجلبل، يا سارية بن زنيم فسمعت صوتا يا سارية بن ز: قال سارية -اليت خرج فيها عمر فتكلم على املنرب 
اجلبل، ظلم من استرعى الذئب الغنم، فعلوت بأصحايب اجلبل، وحنن قبل ذلك يف بطن واد، وحنن حماصروا العدو 

  .ففتح اهللا علينا
  .واهللا ما ألقيت له إال بشئ ألقي على لساين: فقيل لعمر بن اخلطاب ما ذلك الكالم ؟ فقال

  .فهذه طرق يشد بعضها بعضا
  ]تح كرمان وسجستان ومكران ف[ 

مث ذكر ابن جرير من طريق سيف عن شيوخه فتح كرمان على يدي سهيل بن عدي وأمده عبد اهللا بن عبد اهللا بن 
على يدي عاصم بن ) ٢(، وذكر فتح سجستان )١(عتبان، وقيل على يدي عبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي 

ة، وبالدها متنائية، ما بني السند إىل هنر بلخ، وكانوا يقاتلون القندهار عمرو، بعد قتال شديد، وكانت ثغورها متسع
  .والترك من ثغورها وفروجها

على يدي احلكم بن عمرو، وأمده بشهاب بن املخارق بن شهاب، وسهيل بن عدي، و عبد ) ٣(وذكر فتح مكران 
السملمون منهم غنيمة كثرية، وكتب احلكم  اهللا بن عبد اهللا، واقتتلوا مع ملك السند فهزم اهللا مجوع السند، وغنم

  بن عمرو بالفتح وبعث باالمخاس مع صحار العبدي، فلما قدم
__________  

ان عبد اهللا بن عامر وجه جماشع بن مسعود السلمي إىل كرمان فقاتل أهلها  ٤٨٢/  ٢وقال يف فتوح البلدان ) ١(
  .يف حصنهم ففتحها عنوة

  .عة وهي جنويب هراةهي ناحية كبرية ووالية واس) ٢(



  .فرسخا ١٣٠سهلة ال يرى هبا جبل وهبا خنل كثري ومتر ويف رجاهلم عظم خلق وجالدة بني سجستان وكرمان 
  .هذه الوالية بني كرمان من غربيها وسجستان مشاهلا والبحر جنوهبا واهلند شرقها) ٣(

  .ر والقحطمكران ناحية واسعة عريضة والغالب عليها املفاوز والض: قال االصطخري

، ومثرها دقل، وعدوها )١(يا أمري املؤمنني أرض سهلها جبل، وماؤها وشل : على عمر سأله عن أرض مكران فقال
  .بطل، وخريها قليل، وشرها طويل، والكثري هبا قليل، والقليل هبا ضائع، وما وراءها شر منها

احلكم بن عمرو أن ال يغزو بعد ذلك مكران،  ال، بل خمرب، فكتب عمر إىل: أسجاع أنت أم خمرب ؟ فقال: فقال عمر
  .وليقتصروا على ما دون النهر

* بفئ جاءهم من مكران أتاهم بعد مسغبة وجهد * لقد شبع االرامل غري فخر : وقد قال احلكم بن عمرو يف ذلك
  )٢(وال سيفي يذم وال لساين * وقد صفر الشتاء من الدخان فإين ال يذم اجليش فعلي 

مطيع غري مسترخي العنان فلوال ما * إىل السند العريضة واملداين ومهران لنا فيما أردنا * الوباش دفعا غداة أدافع ا
أن مجاعة : قطعناه إىل البدد الزواين غزوة االكراد مث ذكر ابن جرير بسنده عن سيف عن شيوخه* هنى عنه أمريي 

موسى مبكان من أرض بريوذ قريب من هنر تريي، مث من االكراد والتف إليهم طائفة من الفرس اجتمعوا فلقيهم أبو 
سار عنهم أبو موسى إىل أصبهان وقد استخلف على حرهبم الربيع بن زياد بعد مقتل أخيه املهاجر بن زياد، فتسلم 
احلرب وحنق عليهم، فهزم اهللا العدو وله احلمد واملنة، كما هي عادته املستمرة وسنته املستقرة، يف عباده املؤمنني، 

  .وحزبه املفلحني، من أتباع سيد املرسلني
مث مخست الغنيمة وبعث بالفتح واخلمس إىل عمر رضي اهللا عنه، وقد سار ضبة بن حمصن العنزي فاشتكى أبا موسى 

  ، فاستدعاه عمر فسأله عنها فاعتذر منها)٣(إىل عمر، وذكر عنه أموارا ال ينقم عليه بسببها 
__________  

  .يلأي قل: ماؤها وشل) ١(
  .أي التمر الردئ أو أردؤه: ومترها دقل

  .سناين: يف الطربي) ٢(
  .اختذ أبو موسى ستني غالما من أبناء الدهاقني اختذهم لنفسه -: ٩/  ٥هذه االمور كما ذكرها الطربي ) ٣(

  .اختذ جارية امسها عقيلة يغديها جبفنة ويعشيها جبفنة -
  .ريهله قفيزان يكتال بأحدمها لنفسه وباآلخر لغ -
  .له خامتان خيتم هبما -

  .واستوىل على أمره زياد بن عبيد بن عالج الثقفي
  .اجاز احلطيئة بألف -
  .انه حلف ميينا كاذبة يف انه أعطى أهل رامهرمز أمانا وعهدا وأجال ستة أشهر: زاد ابن االعثم يف فتوحه -
)٢٩/  ٢.(  

بة فيما تأوله ومات عمر، وأبو موسى على صالة بوجوه مقبولة فسمعها عمرو قبلها، ورده إىل عمله وعذر ض
  .البصرة

خرب سلمة بن قيس االشجعي واالكراد بعثه عمر على سرية ووصاه بوصايا كثرية مبضمون حديث بريدة يف صحيح 



احلديث إىل آخره، فساروا فلقوا مجعا من املشركني فدعوهم إىل " اغزوا بسم اهللا قاتلوا من كفر باهللا " مسلم 
  .، فأبوا أن يقبلوا واحدة منها، فقاتلوهم فقتلوا مقاتلتهم، وسبوا ذراريهم، وغنموا أمواهلم)١(ث خالل إحدى ثال

مث بعث سلمة بن قيس رسوال إىل عمر بالفتح وبالغنائم، فذكروا وروده على عمر وهو يطعم الناس، وذهابه معه إىل 
أال : سوة كما يكسى طلحة وغريه أزواجهم، فقالمنزله، كنحو ما تقدم من قصة أم كلثوم بنت علي، وطلبها الك

يكفيك أن يقال بنت علي وامرأة أمري املؤمنني ؟ مث ذكر طعامه اخلشن وشرابه من سلت، مث شرع يستعلمه عن 
أخبار املهاجرين، وكيف طعامهم وأشعارهم، وهل يأكلون اللحم الذي هو شجرهتم، وال بقاء للعرب دون شجرهتم 

  .لك السفط من اجلوهر، فأىب أن يأخذه وأقسم على ذلك، وأمره بأن يرده فيقسم بني الغامنني؟ وذكر عرضه عليه ذ
  .وقد أورده ابن جرير مطوال جدا

  .ويف هذه السنة حج عمر بأزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم، وهي آخر حجة حجها رضي اهللا عنه: وقال ابن جرير
  .ويف هذه السنة كانت وفاته: قال

  .قتله مطوال أيضا، وقد ذكرت ذلك مستقصى يف آخر سرية عمر، فليكتب من هناك إىل هنامث ذكر صفة 
وهو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد اهللا بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن 

بن معد بن عدنان غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار 
  .القرشي، أبو حفص العدوي، امللقب بالفاروق قيل لقبه بذلك أهل الكتاب

  .أخت أيب جهل بن هشام) ٢(وأمه حنتمة بنت هشام 
، وشهد بدرا وأحدا واملشاهد كلها مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، )٣(أسلم عمر وعمره سبع وعشرين سنة 

عضها، وهو أول من دعي أمري املؤمنني، وأول من كتب التاريخ، ومجع وخرج يف عدة سرايا، وكان أمريا على ب
  الناس

  على التراويح، وأول من عس باملدينة، ومحل الدرة وأدب هبا، وجلد يف اخلمر مثانني، وفتح
__________  

  .دعوهتم إىل االسالم فإن أبوا فادعوهم إىل اخلراج فإن أبوا فقاتلوهم: كما يف الطربي) ١(
)١٠/  ٥.(  
ومن قال : وقال يف االستيعاب: حنتمة بن هاشم بن املغرية املخزومية: قال ابن عبد الرب وابن حجر وابن سعد) ٢(

 ٢االصابة (بنت هشام فقد أخطأ وليست هي أخت أيب جهل إمنا هي ابنة عمهما، فهاشم وهشام ابنا املغرية اخوان 
  ).٢٦٥/  ٣: طبقات ابن سعد ٤٥٨/  ٢واهلامش  ٥١٨/ 
  .ست وعشرين سنة: ٢٧٠/  ٣يف طبقات ابن سعد ) ٣(

  .الفتوح، ومصر االمصار، وجند االجناد
، وعرض االعطية، واستقضى القضاة، وكور الكور، مثل السواد واالهواز )١(ووضع اخلراج، ودون الدواوين 

  .ومصر واسكندريةواجلبال وفارس وغريها، وفتح الشام كله، واجلزيرة واملوصل، وميا فارقني، وآمد، وأرمينية، 
  .ومات وعساكره على بالد الري

فتح من الشام الريموك وبصرى ودمشق واالردن، وبيسان، وطربية، واجلابية، وفلسطني والرملة، وعسقالن وغزة 
والسواحل والقدس وفتح مصر واسكندرية وطرابلس الغرب وبرقة، ومن مدن الشام بعلبك ومحص وقنسرين 

ة وحران والرها والرقة ونصيبني ورأس عني ومششاط وعني وردة وديار بكر وديار وحلب وإنطاكية وفتح اجلزير



  .ربيعة وبالد املوصل وأرمينية مجيعها
وساباط، ومدائن كسرى وكورة الفرات ودجلة واالبلة والبصرة ) ٢(وبالعراق القادسية واحلرية وهنر سري 

خر وأصبهان والسوس ومرو ونيسابور وجرجان واالهواز وفارس وهناوند ومهذان والري وقومس وخراسان واصط
وأذربيجان وغري ذلك، وقطعت جيوشه النهر مرارا، وكان متواضعا يف اهللا، خشن العيش، خشن املطعم، شديدا يف 

ذات اهللا، يرقع الثوب باالدمي، وحيمل القربة على كتفيه، مع عظم هيبته، ويركب احلمار عريا، والبعري خمطوما 
  .ل الضحك ال ميازح أحدا وكان نقش خامته كفى باملوت واعظا يا عمربالليف، وكان قلي

" وعن ابن عباس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال " أشد أميت يف دين اهللا عمر " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  إن يل وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل االرض، فوزيراي من أهل السماء جربيل وميكائيل

" وعن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال " زيراي من أهل االرض أبو بكر وعمر، وإهنما السمع والبصر وو
  .وقيل لعمر إنك قضاء) " ٣(أرحم أميت أبو بكر، وأشدها يف دين اهللا عمر " وقال " إن الشيطان يفرق من عمر 

  .ااحلمد هللا الذي مال هلم قليب رمحا ومال قلوهبم يل رعب: فقال
ال حيل يل من مال اهللا إال حلتان حلة للشتاء وحلة للصيف، وقوت أهلي كرجل من قريش ليس : وقال عمر

  .بأغناهم، مث أنا رجل من املسلمني
وكان عمر إذا استعمل عامال كتب له عهدا وأشهد عليه رهطا من املهاجرين واشترط عليه أن ال يركب برذونا، 

  وال يغلق بابه دون ذوي وال يأكل نقيا، وال يلبس رقيقا،
__________  

قيل إن كسرى أطلع ذات يوم على كتاب ديوانه فرآهم  -أصلها فارسي  -على االرجح غري عربية : ديوان) ١(
فسمي موضعهم هبذا االسم مث حذفت اهلاء عند كثرة " جمانني " أي " ديوانه : " حيسبون مع أنفسهم فقال

وقد اختلفوا يف الذي أشار على عمر بتدوين ) االحكام السلطانية للماوردي انظر(االستعمال ختفيفا فقيل ديوان 
  .الدواوين فقيل خالد بن الوليد، وقيل الوليد بن هشام وقيل اهلرمزان

  .وقد أحدثه عمر ملا رأى كثرة االموال اليت ترد عليه
م فكتبوا ديوان العساكر وأمر ثالثة من كتاب قريش وهم عقيل بن أيب طالب وخمرمة بن نوفل وجبري بن مطع
يف الطربي هبرسري، ويف ) ٢...(االسالمية على ترتيب االنساب مبتدئا من قرابة الرسول وما بعد فاالقرب فاالقرب

  .هنمشري: الواقدي يف فتوح العراق
  ).٣٧٩٣(احلديث أخرجه الترمذي يف املناقب رقم ) ٢(

  .وابن ماجة يف املقدمة
أرأف أميت بأميت أبو بكر، ولفظ : وابن عساكر وهو جزء من حديث أوله واحلاكم يف املستدرك وابن عدي

  ...أرحم أميت: الترمذي

  .احلاجات
  .فإن فعل شيئا من ذلك حلت عليه العقوبة

احبس هذه احبس هذه، فيقول : وقيل إنه كان إذا حدثه الرجل باحلديث فيكذب فيه الكلمة والكلمتني فيقول عمر
  .به حق غري ما أمرتين أن أحبسهواهللا كلما حدثتك : الرجل

أما أبو بكر فلم يرد الدنيا ومل ترده، وأما عمر فأرادته فلم يردها، وأما حنن فتمرغنا فيها : وقال معاوية بن أيب سفيان



  .ظهرا لبطن
إين تركت صاحيب على جادة، فإن : لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على احلق ؟ فقال: وعوتب عمر فقيل له

  جادهتما فلم أدركهما يفأدركت 
  .املنزل

وكان يلبس وهو خليفة جبة صوف مرقوعة بعضها بأدم ويطوف باالسواق على عاتقه الدرة يؤدب هبا الناس، وإذا 
  .مر بالنوى وغريه يلتقطه ويرمي به يف منازل الناس ينتفعون به

  .كان بني كتفي عمر أربع رقاع، وإزاره مرقوع بأدم: وقال أنس
قد أسرفنا، : رقعة، وأنفق يف حجته ستة عشر دينار، وقال البنه) ١(نرب وعليه إزار فيه اثنيت عشرة وخطب على امل

  .وكان ال يستظل بشئ غري أنه كان يلقي كساءه على الشجر ويستظل حتته، وليس له خيمة وال فسطاط
قلنسوة وال عمامة قد طبق وملا قدم الشام لفتح بيت املقدس كان على مجل أورق تلوح صلعته للشمس، ليس عليه 

رجليه بني شعيب الرحل بال ركاب، ووطاؤه كبش من صوف، وهو فراشه إذا نزل، وحقيبته حمشوة ليفا، وهي 
ادعوا يل رأس القرية، فدعوه : وسادته إذا نام، وعليه قميص من كرابيس قد رسم وخترق جيبه، فلما نزل قال

  .ما هذا ؟ فقيل كتان: فأيت بقميص كتان، فقالاغسلوا قميصي وخيطوه وأعريوين قميصا، : فقال
  .فما الكتان ؟ فأخربوه: فقال

  .أنت ملك العرب، وهذه بالد ال يصلح فيها ركوب االبل: فنزع قميصه فغسلوه وخاطوه مث لبسه، فقال له
سوا، ما احب: فأين بربذون فطرح عليه قطيفة بال سرج وال رحل، فلما سار جعل الربذون يهملج به فقال ملن معه

  .كنت أظن الناس يركبون الشياطني، هاتوا مجلي
  .مث نزل وركب اجلمل

عمر بن اخلطاب  -وبيين وبينه جدار احلائط  -كنت مع عمر فدخل حائطا حلاجته فسمعته يقول : وعن أنس قال
  .أمري املؤمنني بخ بخ، واهللا لتتقني اهللا بين اخلطاب أو ليعذبنك

إن نفسي أعجبتين فأردت أن أذهلا ؟ وكان يصلي بالناس : فقيل له يف ذلك فقال إنه محل قربة على عاتقه: وقيل
  .العشاء مث يدخل بيته فال يزال يصلي إىل الفجر

بئس الوايل أنا : وما مات حىت سرد الصوم، وكان يف عام الرمادة ال يأكل إال اخلبز والزيت حىت اسود جلده ويقول
  .إن شبعت والناس جياع

  .طان أسودان من البكاءوكان يف وجهه خ
  .وكان يسمع اآلية من القرآن فيغشى عليه فيحمل صريعا إىل منزله فيعاد أياما ليس به مرض إال اخلوف

خرج عمر ليلة يف سواد الليل فدخل بيتا فلما أصبحت ذهبت إىل ذلك البيت فإذا عجوز : وقال طلحة بن عبد اهللا
  عمياء مقعدة

__________  
  .شر، وهو حتريفاثين ع: باالصل) ١(

  .إنه يتعاهدين مدة كذا وكذا يأتيين مبا يصلحين وخيرج عين االذي: ما بال هذا الرجل يأتيكي ؟ فقالت: فقلت هلا
  .ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع ؟: فقلت لنفسي

هل لك أن : قدم املدينة رفقة من جتار، فنزلوا املصلى فقال عمر لعبد الرمحن بن عوف: وقال أسلم موىل عمر



اتق اهللا تعايل : فباتا حيرساهنم ويصليان، فسمع عمر بكاء صيب فتوجه حنوه فقال المه! نعم : حترسهم الليلة ؟ قال
  .وأحسين إىل صبيك

مث عاد إىل مكانه، فسمع بكاءه فعاد إىل أمه فقال هلا مثل ذلك، مث عاد إىل مكانه، فلما كان آخر الليل مسع بكاء 
يا عبد : فقالت! وحيك، إنك أم سوء، ما يل أرى ابنك ال يقر منذ الليلة من البكاء ؟ : مه فقال هلاالصيب فأتى إىل أ

  .الن عمر ال يفرض إال للمفطوم: ومل ؟ قالت: اهللا إين أشغله عن الطعام فيأىب ذلك، قال
  .وحيك ال تعجليه عن الفطام: كذا وكذا شهرا، فقال: وكم عمر ابنك هذا ؟ قالت: قال

  .صلى الصبح وهو ال يستبني للناس قراءته من البكاءفلما 
  .بؤسا لعمر: قال

  .كم قتل من أوالد املسلمني
  .مث أمر مناديه فنادى، ال تعجلوا صبيانكم عن الفطام فإنا نفرض لكل مولود يف االسالم

  ).١(وكتب بذلك إىل اآلفاق 
عر فقصدناه فإذا فيه امرأة متخض وتبكي، فسأهلا خرجت ليلة مع عمر إىل ظاهر املدينة فالح لنا بيت ش: وقال أسلم

  .أنا امرأة عربية وليس عندي شئ: عمر عن حاهلا فقالت
هل لك يف أجر ساقه اهللا إليك ؟ : فبكى عمر وعاد يهرول إىل بيته فقال المرأته أم كلثوم بنت علي بن أيب طالب

أم كلثوم ما يصلح للوالدة وجاءا، فدخلت  نعم، فحمل على ظهره دقيقا وشحما، ومحلت: وأخربها اخلرب، فقالت
: يتحدث، فوضعت املرأة غالما فقالت أم كلثوم -وهو ال يعرفه  -أم كلثوم على املرأة، وجلس عمر مع زوجها 

  .يا أمري املؤمنني بشر صاحبك بغالم
  .فلما مسع الرجل قوهلا استعظم ذلك وأخذ يعتذر إىل عمر

  .بنفقة وما يصلحهم وانصرفال بأس عليك، مث أوصلهم : فقال عمر
يا أسلم ههنا ركب قد قصر : خرجت ليلة مع عمر إىل حرة واقم، حىت إذا كنا بصرار إذا بنار فقال: وقال أسلم

هبم الليل، انطلق بنا إليهم، فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان هلا وقدر منصوبة على النار وصبياهنا يتضاغون، فقال 
  .وعليك السالم: اب الضوء، قالتالسالم عليكم يا أصح: عمر
  .أدنو: قال
  .ادن أو دع: قالت

  .قصر بنا الليل والربد: ما بالكم ؟ قالت: فدنا فقال
  .من اجلوع: فما بال هؤالء الصبية يتضاغون ؟ قالت: قال
  .ماء أعللهم به حىت يناموا، اهللا بيننا وبني عمر: وأي شئ على النار ؟ قالت: فقال

يا أسلم امحله على ظهري، : ل إىل دار الدقيق فأخرج عدال من دقيق وجراب شحم، وقالفبكى عمر ورجع يهرو
  .أنا أمحله عنك: فقلت
  .أنت حتمل وزري يوم القيامة ؟: فقال

  فحمله على ظهره وانطلقنا إىل املرأة فألقى
__________  

  .٣٠١/  ٣روى اخلرب ابن سعد عن نافع عن ابن عمر ) ١(



يق يف القدر، وألقى عليه من الشحم، وجعل ينفخ حتت القدر والدخان يتخلل حليته عن ظهره وأخرج من الدق
  .إيتيين بصحفة: ساعة، مث أنزهلا عن النار وقال

فلم  -واملرأة تدعو له وهي ال تعرفه  -كلوا، فأكلوا حىت شبعوا : فأتى هبا فغرفها مث تركها بني يدي الصبيان وقال
يا أسلم اجلوع الذي أسهرهم : وصلهم بنفقة وانصرف، مث أقبل علي فقاليزل عندهم حىت نام الصغار، مث أ

  .وأبكاهم
إىل أين يا أمري املؤمنني ؟ : إن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه رأى عمر وهو يعدو إىل ظاهر املدينة فقال له: وقيل
  .قد ند بعري من إبل الصدقة فأنا أطلبه: فقال
  .قد أتعبت اخللفاء من بعدك: فقال
  .هذه ابنيت: من هذه ؟ فقالت ابنة عبد اهللا: إنه رأى جارية تتمايل من اجلوع فقال: وقيل
  .إنك حتبس عنا ما يف يدك فيصيبنا ما ترى: فما باهلا ؟ فقالت: قال
يا عبد اهللا، بيين وبينكم كتاب اهللا، واهللا ما أعطيكم إال ما فرض اهللا لكم، أتريدون مين أن أعطيكم ما ليس : فقال
  .فأعود خائنا ؟: ملك

  .روي ذلك عن الزهري
  :حدثنا أبو محزة يعقوب بن جماهد عن حممد بن إبراهيم عن أيب عمرو قال: وقال الواقدي
" يا أمري املؤمنني هو : " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: من مسى عمر الفاروق أمري املؤمنني ؟ قالت: قلت لعائشة

  .وقيل غريه"  وأول من حياه هبا املغرية بن شعبة
  .فاهللا أعلم

وكان قد أتى  -حدثين أمحد بن عبد الصمد االنصاري، حدثتين أم عمرو بنت حسان الكوفية : وقال ابن جرير
  .يا خليفة رسول اهللا: ملا ويل عمر قالوا: عن أبيها قال -عليها مائة وثالثون سنة 

  .هذا أمر يطول، بل أنتم املؤمنون وأنا أمريكم: فقال عمر
  .ي أمري املؤمننيفسم

وملخص ذلك أن عمرو رضي اهللا عنه ملا فرغ من احلج سنة ثالث وعشرين ونزل باالبطح دعا اهللا عز وجل وشكا 
إليه أنه قد كربت سنه وضعفت قوته، وانتشرت رعيته، وخاف من التقصري، وسأل اهللا أن يقبضه إليه، وأن مين 

اللهم إين أسألك شهادة : م، كما ثبت عنه يف الصحيح أنه كان يقولعليه بالشهادة يف بلد النيب صلى اهللا عليه وسل
يف سبيلك، وموتا يف بلد رسولك، فاستجاب له اهللا هذا الدعاء، ومجع له بني هذين االمرين الشهادة يف املدينة 

اجملوسي االصل،  النبوية وهذا عزيز جدا، ولكن اهللا لطيف مبا يشاء تبارك وتعاىل، فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فريوز
الرومي الدار، وهو قائم يصلي يف احملراب، صالة الصبح من يوم االربعاء، الربع بقني من ذي احلجة من هذه السنة 
خبنجر ذات طرفني، فضربه ثالث ضربات، وقيل ست ضربات، إحداهن حتت سرته قطعت السفاق فخر من قامته، 

رجال ) ١(ال مير بأحد إال ضربه، حىت ضرب ثالثة عشر  واستخلف عبد الرمحن بن عوف، ورجع العلج خبنجره
  مات منهم ستة، فألقى عليه عبد اهللا بن

__________  
  .ثالثة عشر رجال مات منهم تسعة: كذا يف االصل وابن سعد، ويف االستيعاب اثنا عشر رجال، وقال ابن سعد) ١(



 -وذلك قبل طلوع الشمس  -يسيل من جرحه عوف برنسا فانتحر نفسه لعنه اهللا، ومحل عمر إىل منزله والدم 
  .نعم، والحظ يف االسالم ملن تركها: فجعل يفيق مث يغمى عليه، مث يذكرونه بالصالة فيفيق ويقول

  .هو أبو لؤلؤة غالم املغرية بن شعبة: مث صلى يف الوقت، مث سأل عمن قتله من هو ؟ فقالوا له
  رجل يدعي االميان ومل يسجد هللاحلمد هللا الذي مل جيعل منييت على يدي : فقال
  .سجدة
وكان املغرية قد ضرب عليه يف كل يوم درمهني مث سأل من عمر أن  -قبحه اهللا، لقد كنا أمرنا به معروفا : مث قال

لقد بلغين أنك حتسن أن : وقال له -يزيد يف خراجه فإنه جنار نقاض حداد فزاد يف خراجه إىل مائة يف كل شهر 
وكان  -أما واهللا العملن لك رحا يتحدث عنها الناس يف املشارق واملغارب : هلواء فقال أبو لؤلؤةتعمل رحا تدور با

  .الربع بقني من ذي احلجة) ١(وطعنه صبيحة االربعاء  -هذا يوم الثالثاء عشية 
  .وأوصى عمر أن يكون االمر شورى بعده يف ستة ممن تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عنهم راض

وهم عثمان، وعلي، وطلحة، والزبري وعبد الرمحن بن عوف، وسعد بن أيب وقاص، ومل يذكر سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل العدوي فيهم، لكونه من قبيلته، خشية أن يراعى يف االمارة بسببه، وأوصى من يستخلف بعده 

يف يوم االحد مستهل احملرم من سنة  بالناس خريا على طبقاهتم ومراتبهم، ومات رضي اهللا عنه بعد ثالث، ودفن
أربع وعشرين باحلجرة النبوية، إىل جانب الصديق، عن إذن أم املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها يف ذلك، ويف ذلك 

  .اليوم حكم أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
طعن عمر يوم االربعاء الربع ليال : ه قالحدثين أبو بكر بن إمساعيل بن حممد بن سعد عن أبي: قال الواقدي رمحه اهللا

بقني من ذي احلجة سنة ثالث وعشرين، ودفن يوم االحد صباح هالل احملرم سنة أربع وعشرين، فكانت واليته 
  .عشر سنني ومخسة أشهر وأحدا وعشرين يوما، وبويع لعثمان يوم االثنني لثالث مضني من احملرم

  .ما أراك إال وهلت: فذكرت ذلك لعثمان االخنس فقال: قال
تويف عمر الربع ليال بقني من ذي احلجة وبويع لعثمان لليلة بقيت من ذي احلجة فاستقبل خبالفته احملرم سنة أربع 

  .وعشرين
قتل عمر الربع بقني من ذي احلجة متام سنة ثالث وعشرين وكانت خالفته عشر سنني وستة : وقال أبو معشر

  .عفان أشهر وأربعة أيام وبويع عثمان بن
قتل عمر لثالث بقني من ذي احلجة سنة ثالث وعشرين فكانت : حدثت عن هشام بن حممد قال: وقال ابن جرير

  .خالفته عشر سنني وستة أشهر وأربعة أيام
استخلف عثمان لثالث من احملرم فخرج فصلى بالناس صالة : وجمالد قاال) ٢(وقال سيف عن خليد بن وفرة 

  .العصر
  وقال

__________  
  .قال ابن قتيبة ضربه أبو لؤلؤة يوم االثنني الربع بقني من ذي احلجة ومكث ثالثا) ١(

  .وقال عثمان بن حممد االخنسي تويف عمر الربع ليال بقني من ذي احلجة
  ).٧٧/  ٣وانظر أسد الغابة (
  .ذفرة: يف الطربي) ٢(



ف بن مالك االشجعي وعامر بن أيب عن عو -أو جابر اجلعفي  -علي بن حممد املدائين عن شريك عن االعمش 
طعن عمر يوم االربعاء لسبع بقني من ذي : حممد عن أشياخ من قومه، وعثمان بن عبد الرمحن عن الزهري قال

  .احلجة والقول االول هو االشهر
  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

وقيل كان أبيض شديد البياض صفته رضي اهللا عنه كان رجال طواال أصلع أعسر أيسر أحور العينني، آدم اللون، 
  .تعلوه محرة، أشنب االسنان، وكان يصفر حليته، ويرجل رأسه باحلناء

حدثنا زيد بن أحزم : فقال ابن جرير -عشرة  -واختلف يف مقدار سنه يوم مات رضي اهللا عنه على أقوال عدهتا 
ر بن اخلطاب وهو ابن مخس ومخسني قتل عم: ثنا أبو قتيبة عن جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال

  .عن نافع عن ابن عمر) ١(سنة، ورواه الدراوردي عن عبد اهللا 
وقاله عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري، ورواه أمحد عن هشيم عن علي بن زيد عن سامل بن عبد اهللا بن عمر، 

  .وعن نافع رواية أخرى ست ومخسون سنة
  .ره ثالثا ومخسني سنة، حدثت بذلك عن هشام بن حممدكان عم: وقال آخرون: قال ابن جرير

  .مث روي عن عامر الشعيب أنه تويف وله ثالث وستون سنة
، وعن )٢(تويف عمر وهو ابن إحدى وستني سنة : وقد تقدم يف عمر الصديق مثله، وروي عن قتادة أنه قال: قلت

  .ابن عمر والزهري مخس وستون
  .تويف وهو ابن ستني سنة: جرير عن أسلم موىل عمر أنه قالوعن ابن عباس ست وستون، وروى ابن 

  .وهذا أثبت االقاويل عندنا: قال الواقدي
  .تويف عمر وهو ابن سبع ومخسني سنة: وقال املدائين

  ذكر زوجاته وأبنائه وبناته
فولدت له تزوج عمر يف اجلاهلية زينب بنت مظعون أخت عثمان ابن مظعون : قال الواقدي وابن الكليب وغريمها

  .عبد اهللا وعبد الرمحن االكرب، وحفصة رضي اهللا عنهم
  .وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عبيد اهللا فطلقها يف اهلدنة، فخلف عليها أبو اجلهم بن حذيفه، قال املدائين

  .هي أم كلثوم بنت جرول فولدت له عبيد اهللا وزيدا االصغر: وقال الواقدي
  .نت أيب أمية املخزومي ففارقها يف اهلدنة، فتزوجها بعده عبد الرمحن بن أيب بكرقال املدائين وتزوج قريبة ب

  فولدت له فاطمة -حني قتل يف الشام  -وتزوج أم حكيم بنت احلارث بن هشام بعد زوجها : قالوا
__________  

  .عبيد اهللا: يف االستيعاب) ١(
  .اثنتني ومخسني سنة: يف رواية االستيعاب عن قتادة) ٢(

  .طلقها مث
  .قال املدائين وقيل مل يطلقها

  .بنت عاصم بن ثابت بن أيب االقلح من االوس) ١(وتزوج مجيلة : قالوا
وملا قتل عمر تزوجها بعده ) ٢(وتزوج عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت قبله عند عبد اهللا بن أيب مليكة 

  .ض فاهللا أعلمالزبري بن العوام رضي اهللا عنهم، ويقال هي أم ابنه عيا



ال : وكان قد خطب أم كلثوم ابنه أيب بكر الصديق وهي صغرية وراسل فيها عائشة فقالت أم كلثوم: قال املدائين
نعم، إنه خشن العيش فأرسلت عائشة إىل عمرو بن : أترغبني عن أمري املؤمنني ؟ قالت: حاجة يل فيه، فقالت عائشة

علي بن أيب طالب، ومن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، العاص فصده عنها ودله على أم كلثوم بنت 
وقال تعلق منها بسبب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فخطبها من علي فزوجه إياها، فأصدقها عمر رضي اهللا 

رمحن االصغر، فولدت له عبد ال -امرأة من اليمن  -وتزوج هلية : ورقية، قالوا) ٣(عنه أربعني ألفا، فولدت له زيدا 
  .وقيل االوسط
  .وكانت عنده فكيهة أم ولد فولدت له زينب: هي أم ولد وليست زوجة، قالوا: وقال الواقدي

  .قال الواقدي وهي أصغر ولده
يغلق بابه ومينع خريه ويدخل عابسا وخيرج : وخطب أم أبان بنت عتبة بن شيبة فكرهته وقالت: قال الواقدي

  .عابسا
  رضي اهللا عنه وأرضاه ثالثة عشر ولدا، وهم زيد االكرب، وزيدفجملة أوالده : قلت

االصغر، وعاصم، وعبد اهللا، وعبد الرمحن االكرب، وعبد الرمحن االوسط، قال الزبري بن بكار وهو أبو شحمة، 
  .وعبد الرمحن االصغر وعبيد اهللا، وعياض، وحفصة، ورقية، وزينب، وفاطمة، رضي اهللا عنهم

عاصم بن ) ١( تزوجهن يف اجلاهلية واالسالم ممن طلقهن أو مات عنهن سبع، وهن مجيلة بنت وجمموع نسائه الاليت
ثابت بن االقلح، وزينب بنت مظعون، وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وقريبة بنت أيب أمية، ومليكة بنت 

أخرى وهي مليكة بنت  جرول، وأم حكيم بنت احلارث ابن هشام، وأم كلثوم بنت علي بن أيب طالب، وأم كلثوم
  .جرول

كانت أم ولد، وقال : وكانت له أمتان له منهما أوالد، مها فكيهة وهلية، وقد اختلف يف هلية هذه فقال بعضهم
  .كان أصلها من اليمن وتزوجها أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب: بعضهم

  .فاهللا أعلم
  وسعيد بن خالد، عن صاحل بن كيسان عنعن ابن داب : ذكر بعض ما رثي به قال علي بن حممد املدائين

__________  
  .مجيلة بنت ثابت بن أيب االقلح وولدت عاصما: يف ابن سعد) ١(

  .وقيل كان امسها عاصية فسماها النيب صلى اهللا عليه وآله مجيلة
  .١٦/  ٥ويف الطربي مجيلة أخت عاصم بن ثابت 

  .٢٦٥/  ٣والطبقات 
  ).٣٥٦/  ٤انظر االصابة (كر عبد اهللا بن أيب ب: يف الطربي) ٢(
  .وهو زيد االصغر) ٣(

واعمراه، أقام االود وأبر العهد، أمات الفنت : فقالت) ١(ملا مات عمر بكته ابنة أيب خيثمة : املغرية بن شعبة قال
  .وأحيا السنن، خرج نقي الثوب بريا من العيب

  .ن شرها، أما واهللا ما قالت ولكن قولتواهللا لقد صدقت، ذهب خبريها، وجنا م: قال فقال علي بن أيب طالب
بأبيض تال للكتاب * فجعين فريوز ال در دره : وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل يف زوجها عمر: قال

سريع * أخى ثقة يف النائبات جنيب مىت ما يقل ال يكذب القول فعله * منيب رؤوف على االدىن غليظ على العدى 



  إىل اخلريات غري قطوب
مل يوم اهلياج  -* ال متلي على االمام النجيب فجعتنا املنون بالفارس العي * عني جودي بعربة وحنيب : الت أيضاوق

قد * ر وغيث املنتاب واحملروب قل الهل السراء والبؤس موتوا  -* عصمة الناس واملعني على الده ) ٢(والتلبيب 
ي يبكني شجيات وخيمشن  -* سيبكيك نساء احل : سقته املنون كأس سغوب وقالت امرأة من املسلمني تبكيه

ن بعد القصبيات وقد ذكر ابن جرير ترمجة طويلة لعمر بن * كالدنانري نقيات ويلبسن ثياب احلز * وجوها 
اخلطاب، وكذلك أطال ابن اجلوزي يف سريته، وشيخنا احلافظ أبو عبد اهللا الذهيب يف تارخيه، وقد مجعنا متفرقات 

لد مفرد، وأفردنا وملا أسنده وروى عنه من االحكام جملدا آخر كبريا مرتبا على أبواب الفقه وهللا كالم الناس يف جم
  .احلمد

ويف هذه السنة تويف قتادة بن النعمان، وفيها غزا معاوية الصائفة حىت بلغ عمورية ومعه من الصحابة : قال ابن جرير
  .عبادة بن الصامت، وأبو أيوب، وأبو ذر، وشداد بن أوس

  .وفيها فتح معاوية عسقالن صلحا
وأما مصعب الزبريي فإنه : وفيها كان على قضاء الكوفة شريح، وعلى قضاء البصرة كعب بن سوار، قال: قال

ذكر أن مالكا روى عن الزهري أن أبا بكر وعمر مل يكن هلما قاض وقال شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب يف تارخيه يف 
  .سنة ثالث وعشرين

  .قصة سارية بن زنيمفيها كانت 
  .وفيها فتحت كرمان وأمريها سهيل بن عدي
  وفيها فتحت سجستان، وأمريهم عاصم بن

__________  
  .ابن أيب حثمة: يف الطربي) ١(
  ...فجعتين املنون بالفارس املعلم: يف أسد الغابة والطربي) ٢(

  .من بالد اجلبلعمرو وفيها حتت مكران، وأمريها احلكم بن أيب العاص، أخو عثمان، وهي 
  وفيها

  .رجع أبو موسى االشعري من بالد أصبهان وقد افتتح بالدها، وفيها غزا معاوية الصائفة حىت بلغ عمورية
  .مث ذكر وفاة من مات فيها

فمنهم قتادة بن النعمان االنصاري االوسي الظفري أخو أيب سعيد اخلدري المه، وقتادة أكرب منه، شهد بدرا 
م أحد حىت وقعت على خده فردها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصارت أحسن عينيه، وأصيبت عينه يف يو

وكان من الرماة املذكورين، وكان على مقدمة عمر حني قدم إىل الشام تويف يف هذه السنة على املشهور عن مخس 
  .وستني سنة، ونزل عمر يف قربه، وقيل إنه تويف يف اليت قبلها

طاب فأطال فيها وأكثر وأطنب، وأيت مبقاصد كثرية مهمة، وفوائد مجة، وأشياء حسنة، مث ذكر ترمجة عمر بن اخل
  .فأثابه اهللا اجلنة

  .ذكر من تويف يف خالفة عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه: مث قال
بن مالك بن زيد مناة ) ١(االقرع بن حابس ابن عقال بن حممد بن سفيان بن جماشع بن دارم بن مالك بن حنظلة 

  .متيم التميمي اجملاشعيبن 



وامسه فراس بن حابس ولقب باالقرع لقرع يف رأسه، وكان أحد الرؤساء، قدم على رسول اهللا : قال ابن دريد
يا حممد إن مدحي زين، وذمي شني، : صلى اهللا عليه وسلم مع وفد بين متيم، وهو الذي نادى من وراء احلجرات

أتقبله ؟ واهللا إن يل عشرة من الولد ما  -عليه وسلم يقبل احلسن  وقد رأى رسول اهللا صلى اهللا -وهو القائل 
  .قبلت واحدا منهم

  ".من ال يرحم ال يرحم " فقال 
وكان ممن تألفه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعطاه يوم " ما أملك أن نزع اهللا الرمحة من قبلك " ويف رواية 

أجتعل : من االبل فقال) ٢(اري، وأعطى عباس بن مرداس مخسني حنني مائة من االبل، وكذلك لعيينة بن حصن الفز
وما كنت ) ٤(يفوقان مرداس يف جممع * فما كان حصن وال حابس ) ٣(د بني عيينة واالقرع  -* هنيب وهنب العيب 

وهنب أجتعل هنيب : ومن خيفض اليوم ال يرفع فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنت القائل* دون امرئ منهما 
  د بني عيينة واالقرع -* العيب 

  إمنا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر االقرع قبل عيينة الن االقرع كان خريا: رواه البخاري قال السهيلي
__________  

  .قال ابن منده وأبو نعيم جندلة بدل حنظلة، وقال ابن االثري يف أسد الغابة وهو خطأ والصواب حنظلة) ١(
  .أعطاه دون املائة: واية البيهقي عن رافع بن خديجيف ر) ٢(

  .وعن ابن اسحاق أعطاه أباعر
  .يف البيهقي فأصبح بدل، اجتعل) ٣(

  .الغنيمة: النهب
  .اسم فرس العباس بن مرداس: والعبيد

  .أبو عيينة، وحابس أبو االقرع: حصن) ٤(
  .ويف رواية قال شيخي بدل مرداس

  .يب صلى اهللا عليه وسلم كما ارتد عيينة فبايع طليحة وصدقه مث عادمن عيينة وهلذا مل يرتد بعد الن
  .واملقصود أن االقرع كان سيدا مطاعا، وشهد مع خالد وقائعه بأرض العراق، وكان على مقدمته يوم االنبار

  .ذكره شيخنا فيمن تويف يف خالفة عمر بن اخلطاب
 ابن عامر على جيش وسريه إىل اجلوزجان فقتل وقتلوا مجيعا، والذي ذكره ابن االثري يف الغابة أنه استعمله عبد اهللا
  .وذلك يف خالفة عثمان كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

حباب بن املنذر ابن اجلموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبو عمر ويقال أبو عمرو 
بدر أن ينزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على االنصاري اخلزرجي السلمي، ويقال له ذو الرأي النه أشار يوم 

أدىن ما يكون إىل القوم، وأن يغور ما وراءهم من القلب فأصاب يف هذا الرأي، ونزل امللك بتصديقه وأما قوله يوم 
  .املرجب، منا أمري ومنكم أمري) ١(أنا جذيلها احملكك، ومزجيها : السقيفة

  .فقد رده عليه الصديق والصحابة
عتبة بن مسعود اهلذيل، هاجر مع أخيه البويه، عبد اهللا إىل احلبشة شهد أحدا ) ٢(ن احلارث بن عبد املطلب ربيعة ب

  .وما بعدها
ما كان عبد اهللا بأفقه منه، ولكن مات عتبة قبله، وتويف زمن عمر على الصحيح، ويقال يف زمن : قال الزهري



  .معاوية سنة أربع وأربعني
  علقمة بن عالثة

بن االحوص بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكاليب، أسلم عام الفتح وشهد ابن عوف 
حنينا وأعطى يومئذ مائة من االبل تأليفا لقلبه، وكان يكون بتهامة وكان شريفا مطاعا يف قومه، وقد ارتد أيام 

 خالفته، وقدم دمشق يف طلب مرياث الصديق فبعث إليه سرية فاهنزم مث أسلم وحسن إسالمه، ووفد على عمر يف
: له مث، ويقال استعمله عمر على حوران فمات هبا، وقد كان احلطيئة قصده ليمتدحه فمات قبل مقدمه بليال فقال

  )٣(وبني الغىن إال ليال قالئل * فما كان بيين لو لقيتك ساملا 
__________  

  .وعذيقها: املشهور واحملفوظ) ١(
مات قبل أخويه نوفل وأيب سفيان يف : مل يشهد بدرا وكان أسن من عمه العباس قال الزبري أبو أروى اهلامشي) ٢(

  .خالفة عمر
  حبوران أمسى أدركته احلبائل * لعمري لنعم املرء من آل جعفر : وبعده) ٣(

رسول اهللا علقمة بن جمزز ابن االعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدجل الكناين املدجلي، أحد أمراء 
صلى اهللا عليه وسلم، على بعض السرايا، وكانت فيه دعابة، فأجج نارا وأمر أصحابه أن يدخلوا فيها فامتنعوا، 

وقد كان علقمة " إمنا الطاعة يف املعروف " وقال " لو دخلوا فيها ما خرجوا منها " فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
تغدو على ابن جمزز وتروح عومي بن ساعدة * السالم وحسن كل حتية  إن: جوادا ممدحا رثاه جواس العذري فقال

ابن عباس أبو عبد الرمحن االنصاري االوسي، أحد بين عمرو بن عوف شهد العقبة وبدرا وما بعدها له حديث عند 
  .أمحد وابن ماجه يف االستنجاء باملاء

ال : ل يف خالفة عمر، وقال وهو واقف على قربهتويف يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وقي: قال ابن عبد الرب
  يستطيع أحد أن يقول أنا خري من

  .صاحب هذا القرب ما نصبت راية للنيب صلى اهللا عليه وسلم إال وهو واقف حتتها
  .وقد روى هذا االثر ابن أيب عاصم كما أورده ابن االثري من طريقه

نسوة فأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن خيتار منهن على عشر ) ١(غيالن بن سلمة الثقفي أسلم عام الفتح 
أربعا، وقد وفد قبل االسالم على كسرى فأمره أن يبين له قصرا بالطائف، وقد سأله كسرى أي ولدك أحب إليك 
  .؟ قال الصغري حىت يكرب، واملريض حىت يربأ، والغائب حىت يقدم، فقال له كسرى أن لك هذا ؟ هذا كالم احلكماء

  .الرب: فما غذاؤك ؟ قال: لقا
  .قال نعم هذا من الرب ال من التمر واللنب

وحطاب، أمهم ) ٣(ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح القرشي اجلمحي أخو حاطب ) ٢(معمر بن احلارث 
قيلة بنت مظعون، أخت عثمان بن مظعون أسلم معمر قبل دخول النيب صلى اهللا عليه وسلم دار االرقم وشهد بدرا 

  .وما بعدها وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني معاذ بن عفراء
__________  

  .أسلم يوم الطائف: قال يف االصابة واالستيعاب) ١(



  .معمر بن احلارث بن معمر: يف االستيعاب واالصابة) ٢(
  .أو حطاب، وأمهم قتيلة بنت مظعون: يف االستيعاب) ٣(

احل قيل إنه صحايب شهد الريموك ودخل الروم أمريا على جيش ستة آالف ميسرة بن مسروق العبسي شيخ ص
وكانت له مهة عالية فقتل وسىب وغنم وذلك يف سنة عشرين، وروى عن أيب عبيدة وعنه أسلم موىل عمر، مل يذكره 

  .ابن االثري يف الغابة
كعب، أسلم قبل دخول النيب صلى  واقد بن عبد اهللا ابن عبد مناف بن عرين احلنظلي الريبوعي حليف بين عدي بن

  اهللا عليه وسلم دار االرقم وشهد بدرا وما بعدها وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني بشر بن الرباء بن
معرور، وهو أول من قتل يف سبيل اهللا عز وجل ببطن خنلة، مع عبد اهللا بن جحش حني قتل عمرو بن احلضرمي، 

  .اهللا عنهتويف يف خالفة عمر رضي 
أبو خراش اهلذيل الشاعر وامسه خويلد بن مرة، كان يسبق اخليل على قدميه، وكان فتاكا يف اجلاهلية، مث أسلم 

وحسن إسالمه، وتويف يف زمن عمر، أتاه حجاج فذهب يأتيهم مباء فنهشته حية فرجع إليهم باملاء وأعطاهم شاة 
  .هوقدرا، ومل يعلمهم مبا جرى له، فأصبح فمات فدفنو

  .ذكره ابن عبد الرب وابن االثري يف أمساء الصحابة
  .والظاهر أنه ليست له وفادة، وإمنا أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو خمضرم واهللا أعلم

وما بعدها، إال تبوك فإنه ختلف لعذر الفقر، ) ١(أبو ليلى عبد الرمحن بن كعب ابن عمرو االنصاري شهد أحدا 
  .ائني املذكورينوهو أحد البك

سودة بنت زمعة القرشية العامرية أم املؤمنني، أول من دخل هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد خدجية رضي 
اهللا عنها، وكانت صوامة قوامة، ويقال كان يف خلقها حدة، وقد كربت فأراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن 

  يفارقها
__________  

  .أنه شهد بدرا وما بعدها ويف أسد الغابة) ١(
تولوا وأعينهم تفيض من : ومل يقدر على املسري إىل تبوك مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فنزل فيه ويف أصحابه

  .الدمع حزنا أن ال جيدوا ما ينفقون
  .ومل يستثنيا تبوك -شهد أحدا وما بعدها من املواقع : وقال يف االستيعاب واالصابة

يا رسول اهللا ال تفارقين وأنا أجعل يومي لعائشة، فتركها رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقالت -ها ويقال بل فارق -
  .وسلم وصاحلها على ذلك

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فال جناح عليهما أن يصلحا بينهما * (ويف ذلك أنزل اهللا عز وجل 
  ]. ١٢٨: النساء[ اآلية ) * صلحا والصلح خري

  ).١(نزلت يف سودة بنت زمعة، توفيت يف خالفة عمر بن اخلطاب : لت عائشةقا
  .ماتت يف خالفة عمر وقيل توفيت قبل ذلك كما تقدم فاهللا أعلم: هند بن عتبة يقال

خالفة أمري املؤمنني عثمان بن عفان مث استهلت سنة أربع وعشرين ففي أول يوم منها دفن أمري املؤمنني عمر بن 
  .اهللا عنه، وذلك يوم االحد يف قول وبعد ثالث أيام بويع أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنهاخلطاب رضي 



كان عمر رضي اهللا عنه قد جعل االمر بعده شورى بني ستة نفر وهم عثمان بن عفان، وعلي بن أيب طالب، وطلحة 
  .بن عوف رضي اهللا عنهمبن عبيد اهللا، والزبري بن العوام، وسعد بن أيب وقاص، وعبد الرمحن 

وحترج أن جيعلها لواحد من هؤالء على التعيني، وقال ال أحتمل أمرهم حيا وميتا، وإن يرد اهللا بكم خريا جيمعكم 
على خري هؤالء، كما مجعكم على خريكم بعد نبيكم صلى اهللا عليه وسلم، ومن متام ورعه مل يذكر يف الشورى 

  .ابن عمه خشي أن يراعى فيوىل لكونه ابن عمه، فلذلك تركه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، النه
  .وهو أحد العشرة املشهود هلم باجلنة

بل جاء يف رواية املدائين عن شيوخه أنه استثناه من بينهم، وقال لست مدخله فيهم، وقال الهل الشورى حيضركم 
وأوصى  -ى ويشري بالنصح وال يويل شيئا يعين بل حيضر الشور -وليس إليه من االمر شئ  -يعين ابنه  -عبد اهللا 

أن يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي ثالث أيام حىت تنقضي الشورى، وأن جيتمع أهل الشورى ويوكل هبم 
أناس حىت ينربم االمر، ووكل هبم مخسني رجال من املسلمني وجعل عليهم مستحثا أبا طلحة االنصاري، واملقداد بن 

ما أظن الناس يعدلون بعثمان وعلي أحدا، إهنما كانا يكتبان الوحي بني : عمر بن اخلطاب االسود الكندي، وقد قال
  .يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبا ينزل به جربيل عليه

فلما مات عمر رضي اهللا عنه وأحضرت جنازته تبادر إليها علي وعثمان أيهما يصلي عليه، فقال هلما عبد : قالوا
  .ستما من هذا يف شئ، إمنا هذا إىل صهيب الذي أمره عمر أن يصلي بالناسل: الرمحن بن عوف

  فتقدم صهيب وصلى عليه، ونزل يف قربه
__________  

  .وهذا الثبت عندنا: ه يف خالفة معاوية بن أيب سفيان قال ٥٤وقال الواقدي اهنا توفيت يف شوال سنة ) ١(
  ).٥٧/  ٨طبقات ابن سعد (

لشورى سوى طلحة فإنه كان غائبا، فلما فرغ من شأن عمر مجعهم املقداد ابن االسود يف مع ابنه عبد اهللا أهل ا
بيت املسور بن خمرمة، وقيل يف حجرة عائشة، وقيل يف بيت املال، وقيل يف بيت فاطمة بنت قيس أخت الضحاك 

  .بن قيس، واالول أشبه واهللا أعلم
بن العاص واملغرية بن شعبة فجلسا من وراء الباب فجلسوا يف البيت وقام أبو طلحة حيجبهم، وجاء عمرو 

فحصبهم سعد ابن أيب وقاص وطردمها وقال جئتما لتقوال حضرنا أمر الشورى ؟ رواه املدائين عن مشاخيه واهللا 
  .أعلم بصحته

: واملقصود أن القوم خلصوا من الناس يف بيت يتشاورون يف أمرهم، فكثر القول، وعلت االصوات وقال أبو طلحة
إين كنت أظن أن تدافعوها ومل أكن أظن أن تنافسوها، مث صار االمر بعد حضور طلحة إىل أن فوض ثالثة منهم ما 
هلم يف ذلك إىل ثالثة، ففوض الزبري ما يستحقه من االمارة إىل علي، وفوض سعد ماله يف ذلك إىل عبد الرمحن بن 

أيكما يربأ من هذا : فقال عبد الرمحن لعلي وعثمانعوف، وترك طلحة حقه إىل عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه، 
االمر فنفوض االمر إليه واهللا عليه واالسالم ليولني أفضل الرجلني الباقيني فأسكت الشيخان علي وعثمان، فقال 

مث خاطب كل ! إين أترك حقي من ذلك واهللا علي واالسالم أن أجتهد فأويل أوالكما باحلق، فقاال نعم : عبد الرمحن
حد منهما مبا فيه من الفضل، وأخذ عليه العهد وامليثان لئن واله ليعدلن ولئن وىل عليه ليسمعن وليطيعن، فقال وا

مث تفرقوا، ويروى أن أهل الشورى جعلوا االمر إىل عبد الرمحن ليجتهد للمسلمني يف أفضلهم ! كل منهما نعم 
: هم فال يشري إال بعثمان بن عفان، حىت أنه قال لعليليوليه، فيذكر أنه سأل من ميكنه سؤاله من أهل الشورى وغري



  .بعثمان: أرأيت إن مل أو لك مبن تشري به علي ؟ قال
  .بعلي بن أيب طالب: أرأيت إن مل أو لك مبن تشري به ؟ قال: وقال لعثمان

 عليه واالسالم والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر االمر يف ثالثة، وينخلع عبد الرمحن منها لينظر االفضل واهللا
  .ليجتهدن يف أفضل الرجلني فيوليه

  مث هنض عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنه
يستشري الناس فيهما وجيمع رأي املسلمني برأي رؤس الناس وأقيادهم مجيعا وأشتاتا، مثىن وفرادى، وجمتمعني، سرا 

املكاتب، وحىت سأل من يرد من وجهرا، حىت خلص إىل النساء املخدرات يف حجاهبن، وحىت سأل الولدان يف 
الركبان واالعراب إىل املدينة، يف مدة ثالثة أيام بلياليها، فلم جيد اثنني خيتلفان يف تقدم عثمان بن عفان، إال ما ينقل 

عن عمار واملقداد أهنما أشارا بعلي بن أيب طالب، مث بايعا مع الناس على ما سنذكره، فسعى يف ذلك عبد الرمحن 
بلياليها ال يغتمض بكثري نوم إال صالة ودعاء واستخارة، وسؤاال من ذوي الرأي عنهم، فلم جيد أحدا ثالث أيام 

يعدل بعثمان بن عفان رضي اهللا عنه، فلما كانت الليلة يسفر صباحها عن اليوم الرابع من موت عمر بن اخلطاب 
 مل أغتمض بكثري نوم منذ ثالث، اذهب فادع أنائم يا مسور ؟ واهللا: جاء إىل منزل ابن أخته املسور بن خمرمة فقال

أجب خايل، : فقلت بأيهما أبدأ ؟ فقال بأيهما شئت، قال فذهبت إىل علي فقلت: إيل عليا وعثمان قال املسور
  أمرك أن تدعو معي أحدا ؟: فقال

دعو يل أيهما شئت ا: بأينا بدأ ؟ قلت مل يأمرين بذلك، بل قال: عثمان بن عفان، قال: من ؟ قلت: قال! نعم : قلت
فخرج معي فلما مررنا بدار عثمان بن عفان جلس علي حىت دخلت فوجدته يوتر مع : أوال، فجئت إليك، قال

الفجر، فقال يل كما قال يل علي سواء، مث خرج فدخلت هبا على خايل وهو قائم يصلي، فلما انصرف أقبل على 
أحدا يعدل بكما أحدا، مث أخذ العهد على كل منهما أيضا إين قد سألت الناس عنكما فلم أجد : علي وعثمان فقال

لئن واله ليعدلن، ولئن وىل عليه ليسمعن وليطيعن، مث خرج هبما إىل املسجد وقد لبس عبد الرمحن العمامة اليت 
عممه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتقلد سيفا، وبعث إىل وجوه الناس من املهاجرين واالنصار، ونودي يف 

اس عامة الصالة جامعة، فامتال املسجد حىت غص بالناس، وتراص الناس وتراصوا حىت مل يبق لعثمان موضع الن
مث صعد عبد الرمحن ابن عوف منرب رسول اهللا  -وكان رجال حييا رضي اهللا عنه  -جيلس إال يف أخريات الناس 

أيها الناس، إين سألتكم : لناس مث تكلم فقالصلى اهللا عليه وسلم فوقف وقوفا طويال، ودعا دعاء طويال، مل يسمعه ا
  سرا وجهرا بأمانيكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلني إما

هل أنت مبايعي على كتاب اهللا : علي وإما عثمان، فقم إيل يا علي، فقام إليه حتت املنرب فأخذ عبد الرمحن بيده فقال
اللهم ال ولكن على جهدي من ذلك وطاقيت، قال : قال وسنة نبيه صلى اهللا عليه وسلم وفعل أيب بكر وعمر ؟

هل أنت مبايعي على كتاب اهللا وسنة نبيه صلى اهللا عليه : قم إيل يا عثمان، فأخذ بيده فقال: فأرسل يده وقال
فرفع رأسه إىل سقف املسجد ويده يف يد عثمان فقال اللهم : قال! اللهم نعم : وسلم وفعل أيب بكر وعمر ؟ قال

  .شهد، اللهم امسع واشهد، اللهم امسع واشهد، اللهم إين قد خلعت ما يف رقبيت من ذلك يف رقبة عثمانامسع وا
قال وازدحم الناس يبايعون عثمان حىت غشوه حتت املنرب، قال فقعد عبد الرمحن مقعد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .، وبايعه علي بن أيب طالب أوال، ويقال آخراوأجلس عثمان حتته على الدرجة الثانية، وجاء إليه الناس يبايعونه
وما يذكره كثري من املؤرخني كابن جرير وغريه عن رجال ال يعرفون أن عليا قال لعبد الرمحن خدعتين، وإنك إمنا 

فمن نكث فإمنا ينكث على * (وليته النه صهرك وليشاورك كل يوم يف شأنه، وأنه تلكأ حىت قال له عبد الرمحن 



  ) *.وىف مبا عاهد عليه اهللا فسيؤتيه اجرا عظيمانفسه، ومن أ
  .إىل غري ذلك من االخبار املخالفة ملا ثبت يف الصحاح فهي مردودة على قائليها وناقليها

  .واهللا أعلم
واملظنون بالصحابة خالف ما يتوهم كثري من الرافضة وأغبياء القصاص الذين ال متييز عندهم بني صحيح االخبار 

  .يمها وسقيمها، ومبادها وقوميها، واهللا املوفق للصوابوضعيفها، ومستق
وقد اختلف علماء السري يف اليوم الذي بويع فيه لعثمان بن عفان رضي اهللا عنه، فروى الواقدي عن شيوخه أنه 

بويع يوم االثنني لليلة بقيت من ذي احلجة سنة ثالث وعشرين، واستقبل خبالفته احملرم سنة أربع وعشرين، وهذا 
  .يب جداغر

بويع لعثمان بن عفان لعشر خلون من احملرم بعد : وقد روى الواقدي أيضا عن ابن جرير عن ابن أيب مليكة قال
  اجتمع: مقتل عمر بثالث ليال، وهذا أغرب من الذي قبله، وكذا روى سيف بن عمر عن عامر الشعيب أنه قال

رين، وقد دخل وقت العصر وقد أذن مؤذن أهل الشورى على عثمان لثالث خلون من احملرم سنة أربع وعش
  .صهيب، واجتمع الناس بني االذان واالقامة فخرج فصلى هبم العصر

  وقال سيف عن
استخلف عثمان لثالث خلون من احملرم سنة ثالث وعشرين فخرج فصلى بالناس : خليفة بن زفر وجمالد قاال

  .المصار، وهو أول من صنع ذلكمائة، ووفد أهل ا -يعين يف أعطياهتم  -العصر، وزاد الناس 
ظاهر ما ذكرناه من سياق بيعته يقتضي أن ذلك كان قبل الزوال، لكنه ملا بايعه الناس يف املسجد ذهب به إىل : قلت

دار الشورى على ما تقدم فيها من اخلالف، فبايعه بقية الناس، وكأنه مل يتم البيعة إال بعد الظهر وصلى صهيب 
النبوي وكان أول صالة صالها اخلليفة أمري املؤمنني عثمان بن عفان باملسلمني صالة  يومئذ الظهر يف املسجد

  .العصر، كما ذكره الشعيب وغريه
وأما أول خطبة خطبها باملسلمني فروى سيف بن عمر عن بدر بن عثمان عن عمه قال ملا بايع أهل الشورى عثمان 

وسلم فخطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على النيب  خرج وهو أشدهم كآبة فأتى منرب النيب صلى اهللا عليه
إنكم يف دار قلعة ويف بقية أعمار، فبادروا آجالكم خبري ما تقدرون عليه، فلقد أتيتم : صلى اهللا عليه وسلم، وقال

واعتربوا مبن صبحتم أو مسيتم، أال وإن الدنيا طويت على الغرور فال تغرنكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغرور، 
  ).١] (فإنه ال يغفل عنكم [ مضى مث جدوا وال تغفلوا 

أين أبناء الدنيا وإخواهنا الذين أثاروها وعمروها ومتعوا هبا طويال ؟ أمل تلفظهم ؟ ارموا بالدنيا حيث رمى اهللا هبا، 
احلياة الدنيا كماء أنزلناه  واضرب هلم مثل* (واطلبوا اآلخرة فإن اهللا قد ضرب هلا مثال، بالذي هو خري فقال تعاىل 

من السماء فاختلط به نبات االرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان اهللا على كل شئ مقتدرا، املال والبنون زينة 
  .وأقبل الناس يبايعونه: قال]  ٤٥: الكهف) * [ احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوابا وخري أمال

بعد صالة العصر يومئذ، أو قبل الزوال وعبد الرمحن بن عوف جالس يف رأس املنرب وهو  إما: قلت وهذه اخلطبة
  .االشبه واهللا أعلم

أيها الناس، إن : وما يذكره بعض الناس من أن عثمان ملا خطب أول خطبة ارتح عليه فلم يدر ما يقول حىت قال
اخلطبة على وجهها، فهو شئ يذكره صاحب ، وإن أعش فستأتيكم )٢] (وإن بعد اليوم أياما [ أول مركب صعب 

  .العقد وغريه، ممن يذكر طرف الفوائد، ولكن مل أر هذا بإسناد تسكن النفس إليه واهللا أعلم



  زاده -يعين يف عطاء كل واحد من جند املسلمني  -وأما قول الشعيب إنه زاد الناس مائة مائة 
قد جعل لكل نفس من املسلمني يف كل ليلة من رمضان  على ما فرض له عمر مائة درهم من بيت املال وكان عمر

درمها من بيت املال يفطر عليه، والمهات املؤمنني درمهني درمهني، فلما وىل عثمان أقر ذلك وزاده، واختذ مساطا يف 
  املسجد أيضا للمتعبدين، واملعتكفني، وأبناء السبيل،

__________  
  .٤٣/  ٥من الطربي ) ١(
  .٦٢/  ٣عد من طبقات ابن س) ٢(

  .والفقراء، واملساكني، رضي اهللا عنه
وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة اليت حتت الدرجة اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقف 
عليها، فلما وىل عمر نزل درجة أخرى عن درجة أيب بكر رضي اهللا عنهما، فلما ويل عثمان قال إن هذا يطول، 

ة اليت كان خيطب عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وزاد االذان االول يوم اجلمعة، قبل االذان فصعد إىل الدرج
الذي كان يؤذن به بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا جلس على املنرب، وأما أول حكومة حكم فيا 

تلها، وضرب رجال نصرانيا يقال له جفينة فقضية عبيد اهللا بن عمر، وذلك أنه غدا على ابنة أيب لؤلؤة قاتل عمر فق
  .بالسيف فقتله، وضرب اهلرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله، وكان قد قيل إهنما ماآل أبا لؤلؤة على قتل عمر

  .فاهللا أعلم
وقد كان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه اخلليفة من بعده، فلما ويل عثمان وجلس للناس كان أول ما حتوكم إليه 

أيقتل أبوه باالمس ويقتل هو : ما من العدل تركه، وأمر بقتله، وقال بعض املهاجرين: عبيد اهللا، فقال علي يف شأن
يا أمري املؤمنني قد برأك اهللا من ذلك، قضية مل تكن يف أيامك فدعها عنك، فودى : اليوم ؟ فقال عمرو بن العاص

ه، إذ ال وارث هلم إال بيت املال، واالمام يرى االصلح عثمان رضي اهللا عنه أولئك القتلى من ماله، الن أمرهم إلي
  .يف ذلك، وخلى سبيل عبيد اهللا

وال ملجأ من ابن * أال يا عبيد اهللا ما لك مهرب : قالوا فكان زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد اهللا بن عمر يقول
  رحراما وقتل اهلرمزان له خط* أروى وال خفر أصبت دما واهللا يف غري حله 

نعم أهتمه قد أشار وقد * أتتهمون اهلرمزان على عمر فقال سفيه واحلوادث مجة * على غري شئ غري أن قال قائل 
فشكا عبيد اهللا بن عمر زيادا إىل عثمان : يقلبها واالمر باالمر بعترب قال* أمر وكان سالح العبد يف جوف بيته 

فال تشكك بقتل اهلرمزان أتعفو * أبا عمرو عبيد اهللا رهن : انفاستدعى عثمان زياد بن لبيد فأنشأ زياد يقول يف عثم
فسكت زياد بن لبيد ) ٢(قال فنهاه عثمان عن ذلك وزبره ) ١(فما لك بالذي خيلى يدان * إذ عفوت بغري حق 

  .عما يقول
وت املال مث كتب عثمان بن عفان إىل عماله على االمصار أمراء احلرب، واالئمة على الصلوات، واالمناء على بي

  يأمرهم
__________  

  .يف الطربي حتكى بدل خيلى) ١(
  .وشذبه: يف الكامل) ٢(وأسباب اخلطا فرسا رهان * فإنك إن غفرت اجلرم عنه : ٤٢/  ٥وقبله يف الطربي 



باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيثهم على طاعة اهللا وطاعة رسوله، وحيرضهم على االتباع وترك االبتداع، قال ابن 
ويف هذه السنة عزل عثمان املغرية بن شعبة عن الكوفة ووىل عليها سعد ابن أيب وقاص فكان أول عامل : يرجر

  .فإن أصابت االمرة سعدا فذاك، وإال فليستعن به أيكم ويل، فإين مل أعزله عن عجز وال خيانة: واله، الن عمر قال
  .ريق سيف عن جمالد عن الشعيبفاستعمل سعدا عليها سنة وبعض أخرى، مث رواه ابن جرير من ط

وقال الواقدي فيما ذكره عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر أوصى أن تقر عماله سنة، فلما ويل عثمان أقر املغرية 
  .بن شعبة على الكوفة سنة، مث عزله، واستعمل سعدا مث عزله ووىل الوليد بن عقبة بن أيب معيط

  .ن والية سعد على الكوفة سنة مخس وعشرينفعلى ما ذكره الواقدي تكو: قال ابن جرير
غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية حني منع أهلها  -أعين سنة أربع وعشرين  -ويف هذه السنة : قال ابن جرير

  ما كانوا صاحلوا عليه أهل االسالم يف
سنة ست وعشرين، مث ذكر  أيام عمر بن اخلطاب، وهذا يف رواية أيب خمنف، وأما يف رواية غريه فإن ذلك كان يف

ههنا هذه الوقعة وملخصها أن الوليد بن عقبة سار جبيش الكوفة حنو أذربيجان وأرمينية، حني نقضوا : ابن جرير
العهد فوطئ بالدهم وأغار بأراضي تلك الناحية فغنم وسىب وأخذ أمواال جزيلة فلما أيقنوا باهللكة صاحلهم أهلها 

فة بن اليمان مثامنائة ألف درهم يف كل سنة فقبض منهم جزية سنة مث رجع ساملا غامنا على ما كانوا صاحلوا عليه حذي
  .إىل الكوفة، فمر باملوصل

  .وجاءه كتاب عثمان وهو هبا يأمره أن ميد أهل الشام على حرب أهل الروم
ه يستمدونه ويف هذه السنة جاشت الروم حىت خاف أهل الشام وبعثوا إىل عثمان رضي اهللا عن: قال ابن جرير

يف مثانية آالف أو تسعة ) ١(أن إذا جاءك كتايب هذا فابعث رجال أمينا كرميا شجاعا : فكتب إىل الوليد بن عقبة
  .آالف أو عشرة آالف إىل إخوانكم بالشام

فقام الوليد بن عقبة يف الناس خطيبا حني وصل إليه كتاب عثمان فأخربهم مبا أمره به أمري املؤمنني وندب الناس 
وحثهم على اجلهاد ومعاونة معاوية وأهل الشام، وأمر سلمان بن ربيعة على الناس الذين خيرجون إىل الشام فانتدب 

حبيب بن مسلم الفهري، فلما اجتمع اجليشان ) ٢(يف ثالثة أيام مثانية آالف فبعثهم إىل الشام وعلى جند املسلمني 
  .ثريا وفتحوا حصونا كثرية وهللا احلمدشنوا الغارات على بالد الروم فغنموا وسبوا شيئا ك

وزعم الواقدي أن الذي أمد أهل الشام بسلمان بن ربيعة إمنا هو سعيد بن العاص عن كتاب عثمان رضي اهللا عنه 
فبعث سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة بستة آالف فارس حىت انتهى إىل حبيب بن مسلمة وقد أقبل إليه املوريان 

ا من الروم والترك، وكان حبيب بن مسلمة شجاعا شهما فعزم على أن يبيت جيش الروم الرومي يف مثانني ألف
موعدك : فقال هلا -تعين أين أجتمع بك غدا  -فأين موعدي معك : فسمعته امرأته يقول لالمراء ذلك فقالت له

  سرادق املوريان أو اجلنة، مث
__________  

يف ) ٢...(ذا فابعث رجال ممن ترضى جندته وبأسه وشجاعته واسالمهأما إذا أتاك كتايب ه: العبارة يف الطربي) ١(
  .وعلى جند الشام: الطربي

  هنض إليهم يف ذلك الليل مبن معه من املسلمني فقتل من أشرف له وسبقته امرأته إىل سرادق املوريان
ف عليها بعده فكانت أول امرأة من العرب ضرب عليها سرادق وقد مات عنها حبيب بن مسلمة بعد ذلك، فخل

  .الضحاك بن قيس الفهري، فهي أم ولده



حج هبم عبد الرمحن بن عوف : واختلف فيمن حج بالناس يف هذه السنة فقال الواقدي وأبو معشر: قال ابن جرير
  .بأمر عثمان

  .حج بالناس عثمان بن عفان رضي اهللا عنه: وقال آخرون
ذه السنة الجل رعاف أصابه مع الناس يف هذه السنة حىت واالول هو االشهر فإن عثمان مل يتمكن من احلج يف ه

خشي عليه وكان يقال هلذه السنة سنة الرعاف، وفيها افتتح أبو موسى االشعري الري بعد ما نقضوا العهد الذي 
كان واثقهم عليه حذيفة ابن اليمان رضي اهللا عنه، وفيها تويف سراقة بن مالك بن جعشم املدجلي ويكىن بأيب 

كان ينزل قديدا وهو الذي اتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعامر بن فهرية وعبد اهللا بن  سفيان،
أريقط الديلي حني خرجوا من غار ثور قاصدين املدينة فأراد أن يردهم على أهل مكة ملا جعلوا يف كل واحد من 

ن يفوز هبذا اجلعل فلم يسلطه اهللا عليهم، بل ملا النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر مائة مائة من االبل، فطمع أ
اقترب منهم ومسع قراءة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ساخت قوائم فرسه يف االرض حىت ناداهم باالمان، 
فأعطوه االمان، وكتب له أبو بكر كتاب أمان عن إذن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قدم به بعد غزوة 

يا رسول اهللا أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لالبد ؟ فقال : رمه النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو القائلالطائف فأسلم وأك
  .بل البد االبد: " له

  ).١" (دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة 
مث دخلت سنة مخس وعشرين وفيها نقض أهل االسكندرية العهد، وذلك أن ملك الروم بعث إليهم معويل اخلصي 

، فغزاهم عمرو بن العاص يف ربيع االول، فافتتح )٢(راكب من البحر فطمعوا يف النصرة ونقضوا ذمتهم يف م
  .االرض عنوة وافتتح املدينة صلحا

  .وفيها حج بالناس عثمان بن عفان رضي اهللا عنه
ا مما نقم على وفيها يف قول سيف عزل عثمان سعدا عن الكوفة ووىل الوليد بن عقبة بن أيب معيط مكانه، فكان هذ

  .عثمان
وفيها وجه عمرو بن العاص عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح لغزو بالد املغرب، واستأذنه ابن أيب سرح يف غزو إفريقية 

فأذن له ويقال فيها أيضا عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر ووىل عليها عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، وقيل 
  بل كان هذا يف سنة سبع

  .ا سيأيت واهللا أعلموعشرين كم
  .وفيها فتح معاوية احلصون، وفيها ولد ابنه يزيد بن معاوية

__________  
 ٤، ٤٠٥/  ٢٣٦ ٣/  ١أخرجه مسلم يف احلج وأبو داود وابن ماجة والدارمي يف املناسك وأمحد يف مسنده ) ١(
 /١٧٥.  
إىل ملك الروم قسطنطني بن هرقل خيربونه قال أن الروم الذين باالسكندرية بعثوا  ٢٦٠/  ٢يف فتوح البلدان ) ٢(

بقلة عدد املسلمني عندهم، ومبا هم فيه من الذلة واداء اجلزية، فبعث منويل يف ثالمثائة مركب مشحونة باملقاتلة، 
  .فدخل االسكندرية فقتل من هبا من روابط املسلمني

  .رمفيها أمر عثمان بتجديد أنصاب احل: مث دخلت سنة ست وعشرين قال الواقدي
  .وفيها وسع املسجد احلرام



وفيها عزل سعدا عن الكوفة ووالها الوليد بن عقبة، وكان سبب عزل سعد أنه اقترض من ابن مسعود ماال من 
بيت املال، فلما تقاضاه به ابن مسعود ومل يتيسر قضاؤه تقاوال، وجرت بينهما خصومة شديدة، فغضب عليهما 

فلما قدمها أقبل عليه أهلها  -وكان عامال لعمر على عرب اجلزيرة  -عقبة  عثمان فعزل سعدا واستعمل الوليد بن
  .فأقام هبا مخس سنني وليس على داره باب، وكان فيه رفق برعيته

  .وفيها حج بالناس عثمان بن عفان رضي اهللا عنه: قال الواقدي
  ).١(وثلثمائة ألف  وفيها افتتح عثمان بن أيب العاص سابور صلحا على ثالثة آالف ألف: وقال غريه

وفيها عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر ووىل عليها : مث دخلت سنة سبع وعشرين قال الواقدي وأبو معشر
وهو الذي شفع له يوم الفتح حني كان أهدر رسول اهللا  -وكان أخا عثمان المه  -عبد اهللا ابن سعد بن أيب سرح 

  .صلى اهللا عليه وسلم دمه
ثمان بن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح أن يغزو بالد إفريقية فإذا افتتحها اهللا عليه فله مخس غزوة إفريقية أمر ع

  اخلمس من الغنيمة نفال، فسار إليها يف عشرة آالف فافتتحها سهلها وجبلها، وقتل خلقا
مس من كثريا من أهلها، مث اجتمعوا على الطاعة واالسالم، وحسن إسالمهم، وأخذ عبد اهللا بن سعد مخس اخل

وبعث بأربعة أمخاسه إىل عثمان، وقسم أربعة أمخاس الغنيمة بني اجليش، فأصاب الفارس ثالثة آالف ) ٢(الغنيمة 
  .دينار والراجل ألف دينار

، فأطلقها كلها عثمان يف يوم واحد )٣(وصاحله بطريقها على ألفي ألف دينار وعشرين ألف دينار : قال الواقدي
  .وانآلل احلكم ويقال آلل مر

__________  
ان أبا موسى االشعري افتتح سابور عنوة بعد نقض أهلها وغدرهم وكان على : ٤٧٩/  ٢يف فتوح البلدان ) ١(

  .مقدمته عثمان بن أيب العاص
قال الطربي ان وفدا جاء عثمان وشكى إليه ما أخذه عبد اهللا ورفضوا تربير عثمان مما اضطره إىل استرداده من ) ٢(

  .٤٩/  ٥زيعه على اجلند عبد اهللا وتو
ألفي دينار ومخسمائة ألف دينار وعشرين ألف دينار ويف الكامل ألفي ألف دينار ومخسمائة ألف : يف الطربي) ٣(

  .دينار

غزوة االندلس ملا افتتحت إفريقية بعث عثمان إىل عبد اهللا بن نافع بن عبد قيس وعبد اهللا بن نافع بن احلصني 
إن القسطنطينية : االندلس فأتياها من قبل البحر، وكتب عثمان إىل الذين خرجوا إليها يقولالفهريني من فورمها إىل 
، وأنتم إذا فتحتم االندلس فأنتم شركاء ملن يفتتح قسطنطينية يف االجر آخر الزمان )١(إمنا تفتح من قبل البحر 

  .والسالم، قال فساروا إليها فافتتحوها وهللا احلمد واملنة
لرببر مع املسلمني ملا قصد املسلمون وهم عشرون ألفا إفريقية، وعليهم عبد اهللا بن سعد بن أيب وقعة جرجري وا

يف عشرين ومائة ألف، ) ٢(سرح، ويف جيشه عبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن الزبري، صمد إليهم ملك الرببر جرجري 
هالة، فوقف املسلمون يف موقف مل ير أشنع  وقيل يف مائيت ألف، فلما تراءى اجلمعان أمر جيشه فأحاطوا باملسلمني

فنظرت إىل امللك جرجري من وراء الصفوف وهو راكب على : منه وال أخوف عليهم منه، قال عبد اهللا بن الزبري
  برذون، وجاريتان تظالنه بريش الطواويس،

، فجهز معي مجاعة فذهبت إىل عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح فسألته أن يبعث معي من حيمي ظهري وأقصد امللك



وهم يظنون أين يف رسالة إىل امللك  -من الشجعان، قال فأمر هبم فحموا ظهري وذهبت حىت خرقت الصفوف إليه 
فلما اقتربت منه أحس مين الشر ففر على برذونه، فلحقته فطعنته برحمي، وذففت عليه بسيفي، وأخذت رأسه  -

بر فرقوا وفروا كفرار القطا، واتبعهم املسلمون يقتلون فنصبته على رأس الرمح وكربت، فلما رأى ذلك الرب
 -على يومني من القريوان  -ويأسرون فغنموا غنائم مجة وأمواال كثرية، وسبيا عظيما، وذلك ببلد يقال له سبيطلة 

  ).٣(فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه وعن أبيه وأصحاهبما أمجعني 
ويف هذه السنة افتتحت اصطخر ثانية على يدي عثمان بن أيب العاص، وفيها غزا معاوية قنسرين، : الواقديقال 

  .وفيها حج بالناس عثمان بن عفان
  .كان ذلك يف سنة مثان وعشرين: قال ابن جرير قال بعضهم ويف هذه السنة غزا معاوية قربص، وقال الواقدي

  .ث وثالثني فاهللا أعلمغزاها معاوية سنة ثال: وقال أبو معشر
__________  

  .االندلس: يف الطربي) ١(
  .جرجني: كذا يف االصل والكامل والطربي وفتوح البلدان، ويف فتوح ابن االعثم) ٢(
  .٢٦٧/  ١فتوح البلدان  ٩٠/  ٣الكامل البن االثري ) ٣(

، وهو ما أشار إليه ابن االعثم يف ومل يشر الطربي يف روايته إىل مقتل جرجري، ففي روايته أشار إىل صلح جرجري
  .فتوحه
  .سأل جرجني عبد اهللا الصلح بعد اهنزامه ومقتل كثري من عسكره: قال

  ).١٣٦/  ٣الفتوح  ٥٠/  ٥الطربي (

مث دخلت سنة مثان وعشرين فتح قربص ففيها ذكر ابن جرير فتح قربص تبعا للواقدي، وهي جزيرة غريب بالد 
ا، وهلا ذنب مستطيل إىل حنو الساحل مما يلي دمشق، وغربيها أعرضها، وفيها فواكه الشام يف البحر، خملصة وحده

  كثرية، ومعادن، وهي بلد جيد، وكان فتحها على يدي معاوية بن أيب سفيان، ركب إليها
يف جيش كثيف من املسلمني ومعه عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان اليت تقدم حديثها يف ذلك حني 

ناس : " ما أضحكك يا رسول اهللا ؟ فقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيتها مث استيقظ يضحك فقالتنام 
  ".من أميت عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر مثل امللوك على االسرة 

  .يا رسول اهللا ادع اهللا أن جيعلين منهم: فقالت
أنت من : " ادع اهللا أن جيعلين منهم فقال: ذلك فقالتمث نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل " أنت منهم " فقال 

  .فكانت يف هذه الغزوة وماتت هبا وكانت الثانية عبارة عن غزو قسطنطينية بعد هذا كما سنذكره" االولني 
واملقصود أن معاوية ركب البحر يف مراكب فقصد اجلزيرة املعروفة بقربص ومعه جيش عظيم من املسلمني، وذلك 

بن عفان رضي اهللا عنه له يف ذلك بعد سؤاله إياه، وقد كان سأل يف ذلك عمر بن اخلطاب فأىب أن بأمر عثمان 
ميكنه من محل املسلمني على هذا اخللق العظيم الذي لو اضطرب هللكوا عن آخرهم، فلما كان عثمان حل معاوية 

سعد بن أيب سرح إليها من اجلانب اآلخر، عليه يف ذلك فأذن له فركب يف املراكب فانتهى إليها، ووافاه عبد اهللا بن 
فالتقيا على أهلها فقتلوا خلقا كثريا وسبوا سبايا كثرية، وغنموا ماال جزيال جيدا، وملا جئ باالسارى جعل أبو 

وحيك إن هذه كانت أمة : أتبكي وهذا يوم أعز اهللا فيه االسالم وأهله ؟ فقال: الدرداء يبكي، فقال له جبري بن نفري
م ملك، فلما ضيعوا أمر اهللا صريهم إىل ما ترى، سلط اهللا عليهم السيب، وإذا سلط على قوم السيب فليس قاهرة هل



مث صاحلهم معاوية على سبعة آالف دينار ! هللا فيهم حاجة، وقال ما أهون العباد على اهللا تعاىل إذا تركوا أمره ؟ 
م حرام بغلة لتركبها فسقطت عنها فاندقت عنقها يف كل سنة، وهادهنم، فلما أرادوا اخلروج منها قدمت ال) ١(

  .فماتت هناك فقربها هنالك يعظمونه ويستسقون به ويقولون قرب املرأة الصاحلة
  .ويف هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض الروم: قال الواقدي
  وتزوج عثمان

__________  
كانوا يؤدون مثلها إىل : آالف دينار ومائيت دينار، وقال سبعة: كذا يف االصل والطربي، ويف فتوح ابن االعثم) ١(

  .ملك الروم
١١٩/  ٣.  

  .٩٦/  ٣والكامل 
  على أهل قربص أن يؤذنوا املسلمني مبسري عدوهم من الروم إليهم ويكن طريق: وذكر الكامل بندا هاما يف العهد

  .املسلمني إىل العدو عليهم
  .إال باذننا -الروم  -يتزوجوا من عدونا على أهل قربص أال : وذكر الطربي بندا وهو

وفيها بىن عثمان داره باملدينة الزوراء  -وكانت نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل هبا  -نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
  .وفيها حج بالناس أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

سى االشعري عن البصرة، بعد عمله ست سنني مث دخلت سنة تسع وعشرين ففيها عزل عثمان بن عفان أبا مو
وقيل ثالث، وأمر عليها عبد اهللا بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس، وهو ابن خال عثمان بن 
عفان، ومجع له بني جند أيب موسى وجند عثمان بن أيب العاص وله من العمر مخس وعشرن سنة، فأقام هبا ست 

  .سنني
  .ح عبد اهللا بن عامر فارس يف قول الواقدي وأيب معشرويف هذه السنة افتت

  .زعم سيف أنه كان قبل هذه السنة
  .فاهللا أعلم

كان يؤتى به  -وهي الكلس  -) ١(وفيها وسع عثمان بن عفان مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبناه بالقصة 
لساج، وجعل طوله ستني ومائة ذراع، ، وسقفه با)٢(من بطن خنل واحلجارة املنقوشة، وجعل عمده حجارة مرصعة 

وعرضه مخسني ومائة ذراع، وجعل أبوابه ستة، على ما كانت عليه يف زمان عمر بن اخلطاب، ابتدأ بناءه يف ربيع 
  .االول منها

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان، وضراب له مبىن فسطاطا فكان أول فسطاط ضربه عثمان مبىن، وأمت الصالة عامه 
ر ذلك عليه غري واحد من الصحابة، كعلي وعبد الرمحن بن عوف وعبد اهللا بن مسعود، حىت قال ابن هذا، فأنك

مسعود ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، وقد ناظره عبد الرمحن بن عوف فيما فعله، فروى ابن جرير 
  .دينةولك أهل باملدينة وإنك تقوم حيث أهلك بامل: تأهلت مبكة، فقال له: أنه قال
وإن طائفة : إن بينك وبني الطائف مسرية ثالث، فقال: وإن يل ماال بالطائف أريد أن أطلعه بعد الصدر، قال: قال

  قد كان: إن الصالة باحلضر ركعتان فرمبا رأوين أصلي ركعتني فيحتجون يب، فقال له: من أهل اليمن قالوا
يومئذ االسالم فيهم قليل، وكان يصلي ههنا ركعتني،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينزل عليه الوحي والناس



وكان أبو بكر يصلي ههنا ركعتني، وكذلك عمر بن اخلطاب، وصليت أنت ركعتني صدرا من إمارتك، قال 
  .إمنا هو رأي رأيته: فسكت عثمان مث قال

هو : معشر واملدائين، وقال سنة ثالثني من اهلجرة النبوية فيها افتتح سعد بن العاص طربستان يف قول الواقدي وأيب
  أول

__________  
  .كذا يف االصل والطربي) ١(

  .اجلص: ويف الكامل
  .اجلصة، ومسي موضع قرب املدينة بذي القصة النه كان به قصة أي جص: القصة: ويف القاموس

  .حجارة فيها رصاص: يف الكامل والطربي) ٢(

  .من غزاها
  .قبل ذلك على أن ال يغزوها، على مال بذله له أصبهبذها فاهللا أعلم وزعم سيف أهنم كانوا صاحلوا سويد بن مقرن

، وحذيفة بن اليمان، )١(فذكر املدائين أن سعيد بن العاص ركب يف جيش فيه احلسن واحلسني، والعبادلة االربعة 
) ٢(عاملة يف خلق من الصحابة فسار هبم فمر على بلدان شىت يصاحلونه على أموال جزيلة، حىت انتهى إىل بلد م

كيف صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : جرجان، فقاتلوه حىت احتاجوا إىل صالة اخلوف، فسأل حذيفة
فأخربه فصلى كما أخربه، مث سأله أهل ذلك احلصن االمان، فأعطاهم على أن ال يقتل منهم رجال واحدا ففتحوا 

صاب رجل من بين هند سفطا مقفوال فاستدعى به احلصن فقتلهم إال رجال واحدا، وحوى ما كان يف احلصن، فأ
سعيد ؟ ففتحوه فإذا فيه خرقة سوداء مدرجة فنشروها، فإذا فيها خرقة محراء فنشروها، وإذا داخلها خرقة صفراء، 

  .وفيها إيران كميت وورد
ميت وورد وافرين بنو هند بأيرين يف سفط ك) ٣(وفاز * آب الكرام بالسبايا غنيمة : فقال شاعر يهجو هبما بين هند

مث نقض أهل جرجان ما كان صاحلهم عليه سعيد بن العاص، : فظنومها غنما فناهيك من غلط قالوا* كالمها 
 -وكان مائة ألف دينار وقيل مائيت ألف دينار وقيل ثلثمائة ألف دينار  -وامتنعوا عن أداء املال الذي ضربه عليهم 

  مث وجه
  .ا سنذكره إن شاء اهللا تعاىلإليهم يزيد بن املهلب بعد ذلك، كم

ويف هذه السنة عزل عثمان بن عفان الوليد بن عقبة عن الكوفة، ووىل عليها سعيد بن العاص وكان سبب عزله أنه 
  .ما زلنا منك منذ اليوم يف زيارة: صلى بأهل الكوفة الصبح أربعا مث التفت فقال أزيدكم ؟ فقال قائل

هم وبينه شنآن، فشكوه إىل عثمان، وشهد بعضهم عليه أنه شرب اخلمر وشهد مث إنه تصدى له مجاعة يقال كان بين
آخر أنه رآه يتقاياها، فأمر عثمان بإحضاره وأمر جبلده، فيقال إن عليا نزع عنه حلته، وأن سعيد بن العاص جلده 

  ).٤(بني يدي عثمان بن عفان، وعزله وأمر مكانه على الكوفة سعيد بن العاص 
قط خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم من يد عثمان يف بئر أريس، وهي على ميلني من املدينة، وهي ويف هذه السنة س

من أقل اآلبار ماء، فلم يدرك خربه بعد بذل مال جزيل، واالجتهاد يف طلبه، حىت الساعة، فاستخلف عثمان بعده 
  خامتا من فضة، ونقش عليه حممدا رسول اهللا، فلما قتل عثمان ذهب اخلامت

__________  
  .عبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن عمرو بن العاص وعبد اهللا بن الزبري: العبادلة االربعة) ١(



  .يف الطربي ختوم جرجان، وكان سعيد قد مر على قومس وجرجان وطميسة وقد قاتله أهلها) ٢(
  .ونامنة وهي قرية: زاد يف فتوح البلدان

  .وآب: يف الكامل) ٣(
  .وما بعدها ٥٨/  ٥ذكر اخلرب الطربي مطوال وأسباب عزله الوليد ج ) ٤(

وذكر كتاب عثمان إىل الكوفة بتولية سعيد بن العاص  ١٦٧ - ١٦٦/  ٣وابن االعثم  ٤٣٧/  ١ومروج الذهب 
  .عليهم

  .فلم يدر من أخذه
م خامتا من ذهب، مث من فضة، وبعثه حديثا طويال يف اختاذ النيب صلى اهللا عليه وسل) ١(وقد روى ابن جرير ها هنا 

عمر بن اخلطاب إىل كسرى، مث دحية إىل قيصر، وأن اخلامت الذي كان يف يد النيب صلى اهللا عليه وسلم مث يف يد أيب 
  .بكر مث يف يد عمر مث يف يد عثمان ست سنني، مث إنه وقع يف بئر أريس، وقد تقدم بعض هذا يف الصحيح

اوية وأيب ذر بالشام، وذلك أن أبا ذر أنكر على معاوية بعض االمور، وكان ينكر على ويف هذه السنة وقع بني مع
  من يقتين ماال من االغنياء ومينع أن يدخر فوق القوت،

والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف * (ويوجب أن يتصدق بالفضل، ويتأول قول اهللا سبحانه وتعاىل 
فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك فال ميتنع، فبعث يشكوه إىل ]  ٣٤: التوبة* [  )سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم

عثمان، فكتب عثمان إىل أيب ذر أن يقدم عليه املدينة، فقدمها فالمه عثمان على بعض ما صدر منه، واسترجعه فلم 
إن رسول اهللا صلى اهللا : الويقال إنه سأل عثمان أن يقيم هبا وق -وهي شرقي املدينة  -يرجع فأمره باملقام بالربذة 

وقد بلغ البناء سلعا، فأذن له عثمان باملقام بالربذة وأمره أن " إذا بلغ البناء سلعا فأخرج منها " عليه وسلم قال يل 
يتعاهد املدينة يف بعض االحيان، حىت ال يرتد أعرابيا بعد هجرته، ففعل فلم يزل مقيما هبا حىت مات على ما سنذكره 

  .هرضي اهللا عن
  .ويف هذه السنة زاد عثمان النداء الثالث يوم اجلمعة على الزوراء

أيب بن كعب فيما صححه  -أعين سنة ثالثني  -فصل وممن ذكر شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب أنه تويف يف هذه السنة 
  .الواقدي

اهللا صلى اهللا عليه  جبار بن صخر ابن أمية بن خنساء، أبو عبد الرمحن االنصاري، عقيب بدري، وقد بعثه رسول
  .وسلم إىل خيرب خارصا، وقد تويف عن ستني سنة

ابن عمرو بن عمري اللخمي حليف بين أسد بن عبد العزى، شهد بدرا وما بعدها، وهو ) ٢(حاطب بن أيب بلتعة 
صلى الذي كان كتب إىل املشركني يعلمهم بعزم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على فتح مكة، فعذره رسول اهللا 

  .اهللا عليه وسلم مبا اعتذر به، مث بعثه بعد ذلك برسالة إىل املقوقس ملك االسكندرية
__________  

  .٦٧ - ٦٦/  ٥ج : تاريخ الطربي) ١(
  .ابن بلتعة حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(

  الطفيل بن احلارث
  .ابن املطلب أخو عبيدة، وحصني، شهد بدرا



  ).١(ذه السنة قال سعيد بن عمري تويف يف ه
  .عبد اهللا بن كعب ابن عمرو املازين أبو احلارث، وقيل أبو حيىي االنصاري، شهد بدرا وكان على اخلمس يومئذ

  .عبد اهللا بن مظعون أخو عثمان بن مظعون هاجر إىل احلبشة وشهد بدرا
  .ا وما بعدهاالقرشي الفهري، شهد بدر) ٢(عياض بن زهري ابن أيب شداد بن ربيعة بن هالل أبو سعيد 

  .القاري شهد بدرا وما بعدها) ٣(مسعود بن ربيعة وقيل ابن الربيع، أبو عمرو 
  .تويف عن نيف وستني سنة

  .معمر بن أيب سرح ابن ربيعة بن هالل القرشي أبو سعد الفهري، وقيل امسه عمرو، بدري قدمي الصحبة
صح أنه مات سنة أربعني، وقيل سنة ستني فاهللا مات يف هذه السنة، واال: أبو أسيد مالك بن ربيعة قال الفالس

  .أعلم
__________  

  .مات سنة احدى وثالثني وقيل سنة اثنتني وثالثني وقيل سنة ثالث وثالثني: يف االصابة واالستيعاب) ١(
  .أبو سعد: يف االستيعاب) ٢(
  .أبو عمري: يف االستيعاب) ٣(

ري، وغزوة االساودة يف البحر فيما ذكره الواقدي وقال أبو مث دخلت سنة إحدى وثالثني ففيها كانت غزوة الصوا
  :معشر

  .كانت غزوة الصواري سنة أربع وثالثني
وملخص ذلك فيما ذكره الواقدي وسيف وغريمها أن الشام كان قد مجعها ملعاوية بن أيب سفيان لسنتني مضتا من 

حوزته، ومع هذا له يف كل سنة غزوة يف بالد خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، وقد أحرزه غاية احلفظ ومحى 
فيقتلون خلقا، ويأسرون آخرين، ويفتحون حصونا  -وهلذا يسمون هذه الغزوة الصائفة  -الروم يف زمن الصيف، 

ويغنمون أمواال ويرعبون االعداء، فلما أصاب عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح من أصاب من الفرنج والرببر، ببالد 
س، محيت الروم واجتمعت على قسطنطني بن هرقل، وساروا إىل املسلمني يف مجع مل ير مثله منذ كان إفريقية واالندل

، وقصدوا عبد اهللا بن أيب سرح يف أصحابه من املسلمني الذين ببالد )١(االسالم، خرجوا يف مخسمائة مركب 
ن يقرأون ويصلون، فلما أصبحوا ، وبات املسلمو)٢(املغرب، فلما تراءى اجلمعان بات الروم يقسقسون ويصلبون 

: صف عبد اهللا بن سعد أصحابه صفوفا يف املراكب، وأمرهم بذكر اهللا وتالوة القرآن، قال بعض من حضر ذلك
فأقبلوا إلينا يف أمر مل ير مثله من كثرة املراكب، وعقدوا صواريها، وكانت الريح هلم وعلينا، فأرسينا مث سكنت 

ئتم خرجنا حنن وأنتم إىل الرب فمات االعجل منا ومنكم، قال فنخروا خنرة رجل واحد إن ش: الريح عنا، فقلنا هلم
املاء املاء، قال فدنونا منهم وربطنا سفننا بسفنهم، مث اجتلدنا وإياهم بالسيوف، يثب الرجال على الرجال : وقالوا

وألقت االموال جثث الرجال  بالسيوف واخلناجر، وضربت االمواج يف عيون تلك السفن حىت أجلأهتا إىل الساحل
إىل الساحل حىت صارت مثل اجلبل العظيم، وغلب الدم على لون املاء، وصرب املسلمون يومئذ صربا مل يعهد مثله 
 -قط، وقتل منهم بشر كثري، ومن الروم أضعاف ذلك، مث أنزل اهللا نصره على املسلمني فهرب قسطنطني وجيشه 

مكينة مكث حينا يداوي منها بعد ذلك، وأقام عبد اهللا بن سعد بذات وبه جراحات شديدة  -وقد قلوا جدا 
  .الصواري أياما، مث رجع مؤيدا منصورا مظفرا

كان يف هذه الغزوة حممد بن أيب حذيفة، وحممد بن أيب بكر، فأظهرا : فحدثين معمر عن الزهري قال: قال الواقدي



وكان قد ارتد  -مه حالل النه استعمل عبد اهللا بن سعد عيب عثمان وما غري وما خالف أبا بكر وعمر، ويقوالن د
وكفر بالقرآن العظيم وأباح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دمه، وأخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أقواما 

  واستعملهم
  ذلكعثمان، ونزع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستعمل سعيد بن العاص وعبد اهللا بن عامر، فبلغ 

__________  
يف قريب من ألف مركب من مراكب الروم فيها املقاتلة والزرافات والنريان والنفط : يف فتوح ابن االعثم) ١(

  .١٢٨/  ٣واملسلمون يف مخسمائة مركب فيها رجال مقاتلة واخليل والسالح والطعام الكثري 
  .٧٠/  ٥ويف الطربي يف مخسمائة مركب أو ستمائة كانت مجوع الروم 

يضربون بالصنوج والطنابري ويشربون اخلمور وينفخون : يضربون بالنواقيس، ويف فتوح ابن االعثم: يف الطربي) ٢(
  .يف الصفارات

ال تركبا معنا، فركبا يف مركب ما فيه أحد من املسلمني، ولقوا العدو فكانا أنكل املسلمني : عبد اهللا بن سعد فقال
ف نقاتل مع رجل ال ينبغي لنا أن حنكمه ؟ فأرسل إليهما عبد اهللا بن سعد فنهامها كي: قتاال، فقيل هلما يف ذلك فقاال

  .واهللا لوال ال أدري ما يوافق أمري املؤمنني لعاقبتكما وحسبتكما: أشد النهي وقال
  .قال الواقدي ويف هذه السنة فتحت أرمينية على يدي حبيب بن مسلمة

  .ويف هذه السنة قتل كسرى ملك الفرس
هرب يزدجرد من كرمان يف مجاعة يسرية إىل مرو، : قتل كسرى ملك الفرس وهو يزدجرد قال ابن إسحاقكيفية 

فسأل من بعض أهلها ماال فمنعوه وخافوه على أنفسهم، فبعثوا إىل الترك يستفزوهنم عليه، فأتوه فقتلوا أصحابه 
  .ا نام قتلهوهرب هو حىت أتى منزل رجل ينقر االرحية على شط، فأوى إليه ليال، فلم

ملا هرب بعد قتل أصحابه انطلق ماشيا عليه تاجه ومنطقته وسيفه، فانتهى إىل منزل هذا الرجل الذي : وقال املدائين
ينقر االرحية فجلس عنده فاستغفله وقتله وأخذ ما كان عليه، وجاءت الترك يف طلبه فوجدوه قد قتله وأخذ 

ا كان مع كسرى، ووضعوا كسرى يف تابوت ومحلوه إىل اصطخر، حاصله، فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته واخذوا م
وقد كان يزدجرد وطئ امرأة من أهل مرو قبل أن يقتل فحملت منه ووضعت بعد قتله غالما ذاهب الشق ومسى 

ذلك الغالم املخدج، وكان له نسل وعقب يف خراسان، وقد سىب قتيبة بن مسلم يف بعض غزواته بتلك البالد 
  له، فبعثجاريتني من نس

  .بإحدامها إىل احلجاج، فبعث هبا إىل الوليد بن عبد امللك فولدت له ابنه يزيد بن الوليد امللقب بالناقص
إن يزدجرد ملا اهنزم عنه أصحابه عقر جواده وذهب ماشيا حىت دخل : وقال املدائين يف رواية عن بعض شيوخه

دو يف طلبه فلم يدر أين هو، مث جاء صاحب الرحى فرأى رحى على شط هنر يقال له املرغاب فمكث فيه ليلتني والع
فأتاه بطعام ! نعم : إنسي، فهل عندك طعام ؟ قال: ما أنت ؟ إنسي أم جين ؟ قال: كسرى وعليه أهبته، فقال له

وما : فذهب الطحان إىل أسوار من االساورة فطلب منه ما يزمزم به، قال: إين مزمزم فأتين مبا أزمزم به، قال: فقال
مرو وامسه  -عندي رجل مل أر مثله قط وقد طلب مين هذا، فذهب به االسوار إىل ملك البلد : تصنع به ؟ قال
فأخربه خربه، فقال هو يزدجرد، اذهبوا فجيئوين برأسه، فذهبوا مع الطحان فلما دنوا من دار  -ماهويه بن باباه 

قتله، فدخل فوجده نائما فأخذ حجرا فشدخ به رأسه الرحى هابوا أن يقتلوه وتدافعوا وقالوا للطحان ادخل أنت فا
مث احتزه فدفعه إليهم وألقى جسده يف النهر، فخرجت العامة إىل الطحان فقتلوه، وخرج أسقف فأخذ جسده من 



النهر وجعله يف تابوت ومحله إىل اصطخر فوضعه يف ناووس، ويروى أنه مكث يف منزل ذلك الطحان ثالثة أيام ال 
إين ال أستطيع أن آكل إال بزمزمة، فقال : وحيك يا مسكني أال تأكل ؟ وأتاه بطعام فقال: ه وقال لهيأكل حىت رق ل

  كل وأنا أزمزم لك، فسأل أن يأتيه مبزمزم، فلما ذهب يطلب له من بعض االساورة مشوا: له

 من صفته كيت إن عندي رجال: رائحة املسك من ذلك الرجل، فأنكروا رائحة املسك منه فسألوه فأخربهم فقال
: وكيت، فعرفوه وقصدوه مع الطحان وتقدم الطحان فدخل عليه وهم بالقبض عليه فعرف يزدجرد ذلك فقال له

وحيك خذ خامتي وسواري ومنطقيت ودعين أذهب من ههنا، فقال ال، أعطين أربعة دراهم وأنا أطلقك، فزاده إحدى 
، فهم يف ذلك إذ دمههم اجلند فلما أحاطوا به أرادوا قتله قرطيه من أذنه فلم يقبل حىت يعطيه أربعة دراهم أخرى

وحيكم ال تقتلوين فإنا جند يف كتبنا أن من اجترأ على قتل امللوك عاقبه اهللا باحلريق يف الدنيا مع ما هو قادم : قال
  ه ذلكعليه، فال تقتلوين واذهبوا يب إىل امللك أو إىل العرب، فإهنم يستحيون من قتل امللوك، فأبوا علي

وامسه  -فسلبوه ما كان عليه من احللى فجعلوه يف جراب وخنقوه بوتر وألقوه يف النهر فتعلق بعود فأخذه أسقف 
فحن عليه مما كان من أسالفه من االحسان إىل النصارى الذين كانوا ببالدهم، فوضعه يف تابوت ودفنه يف  -إيليا 

ؤمنني عثمان بن عفان، ففقد قرط من حليه فبعث إىل دهقان تلك ناووس، مث محل ما كان عليه من احللى إىل أمري امل
  .البالد فأغرمه ذلك

وكان ملك يزدجرد عشرين سنة، منها أربع سنني يف دعة، وباقي ذلك هاربا من بلد إىل بلد، خوفا من االسالم 
إذا هلك قيصر فال " م وأهله، وهو آخر ملوك الفرس يف الدنيا على االطالق، لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

  .رواه البخاري" قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فال كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا 
وثبت يف احلديث الصحيح أنه ملا جاء كتاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مزقه، فدعا عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ك، ويف هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثرية كان قد نقض أهلها ما كان أن ميزق كل ممزق، فوقع االمر كذل
هلم من الصلح، فمن ذلك ما فتح عنوة، ومن ذلك ما فتح صلحا، فكان يف مجلة ما صاحل عليه بعض املدائن وهي 

  .مرو على ألفي ألف مائيت ألف، وقيل على ستة آالف ألف ومائيت ألف
  .بن عفان رضي اهللا عنه ويف هذه السنة حج بالناس عثمان

ومعه زوجته  -مضيق القسطنطينية  -مث دخلت سنة ثنتني وثالثني وفيها غزا معاوية بالد الروم حىت بلغ املضيق 
  .بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف) ١(عاتكة، ويقال فاطمة 

لى جيش وأمره أن يغزو الباب، وكتب وفيها استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة ع: قاله أبو معشر والواقدي
إىل عبد الرمحن بن ربيعة نائب تلك الناحية مبساعدته، فسار حىت بلغ بلنجر فحصروها ونصب عليها اجملانيق 

  .والعرادات
وكانت الترك هتاب قتال املسلمني، ويظنون  -مث إن أهل بلنجر خرجوا إليهم وعاوهنم الترك فاقتتلوا قتاال شديدا 

حىت اجترأوا عليهم بعد ذلك، فلما كان هذا اليوم التقوا معهم فاقتتلوا، فقتل يومئذ عبد الرمحن  -وتون أهنم ال مي
  واهنزم -) ٢(وكان يقال له ذو النون  -بن ربيعة 

__________  
  .فاختة: يف االصابة) ١(
  .ذو النور: يف الطربي) ٢(



  .املسلمون فافترقوا فرقتني، ففرقة ذهبت إىل بالد اخلزر
  .فرقة سلكوا ناحية جيالن وجرجان، ويف هؤالء أبو هريرة وسلمان الفارسيو

فدفنوه يف بالدهم فهم  -وكان من سادات املسلمني وشجعاهنم  -وأخذت الترك جسد عبد الرمحن بن ربيعة 
 يستسقون عنده إىل اليوم، وملا قتل عبد الرمحن بن ربيعة استعمل سعيد بن العاص على ذلك الفرع سلمان بن

ربيعة، وأمدهم عثمان بأهل الشام عليهم حبيب بن مسلمة، فتنازع حبيب وسلمان يف االمرة حىت اختلفا، فكان 
فإن ): ١(أول اختالف وقع بني أهل الكوفة وأهل الشام، حىت قال يف ذلك رجل من أهل الكوفة وهو أوس 

وهذا أمري يف * ا فالثغر ثغر أمرينا وإن ترحلوا حنو ابن عفان نرحل وإن تقسطو* تضربوا سلمان نضرب حبيبكم 
ليايل نرمي كل ثغر وننكل وفيها فتح ابن عامر مرو الروذ والطالقان * الكتائب مقبل وحنن والة الثغر كنا محاته 

  .والفارياب واجلوزجان وطخارستان
فاضطرهم إىل فأما مرو الروذ فبعث إليهم ابن عامر االحنف بن قيس فحصرها فخرجوا إليه فقاتلهم حىت كسرهم 

حصنهم، مث صاحلوه على مال جزيل وعلى أن يضرب على أراضي الرعية اخلراج، ويدع االرض اليت كان اقتطعها 
كسرى لوالد املرزبان، صاحب مرو، حني قتل احلية اليت كانت تقطع الطريق على الناس وتأكلهم، فصاحلهم 

حنف االقرع بن حابس إىل اجلوزجان ففتحها ، مث بعث اال)٢(االحنف على ذلك، وكتب هلم كتاب صلح بذلك 
بعد قتال وقع بينهم، قتل فيه خلق من شجعان املسلمني، مث نصروا فقال يف ذلك أبو كثري النهشلي قصيدة طويلة 

أبادهم هناك * مصارع فتية باجلوزجان إىل القصرين من رستاق خوط * سقى مزن السحاب إذا استهلت : فيها
من مرو الروذ إىل بلخ فحاصرهم حىت صاحلوه على أربعمائة ألف، واستناب ابن عمه  االقرعان مث سار االحنف

قد : ما تشاؤون ؟ قالوا: على قبض املال، مث ارحتل يريد اجلهاد، ودامهه الشتاء فقال الصحابه) ٣(أسيد بن املشمس 
  :قال عمرو بن معد يكرب
حنف بالرحيل إىل بلخ فأقام هبا مدة الشتاء، مث عاد إىل وجاوزه إىل ما تستطيع فأمر اال* إذا مل تستطع شيئا فدعه 

ال جرم، : عامر فقيل البن عامر ما فتح على أحد ما فتح عليك، فارس وكرمان وسجستان وعامر خراسان، فقال
  الجعلن شكري هللا على ذلك أن أحرم بعمرة من موقفي هذا مشمرا فأحرم بعمرة من نيسابور، فلما قدم على

__________  
  .أوس بن مغراء) ١(
  .٨١/  ٥ذكر الطربي نص كتاب االحنف يف تارخيه ) ٢(
  .املتشمس: يف الطربي) ٣(

  .عثمان المه على إحرامه من خراسان
فالتقاه عبد اهللا بن خازم يف أربعة آالف، وجعل هلم مقدمة ستمائة رجل، وأمر ) ١(وفيها أقبل قارن يف أربعني ألفا 

ه نارا، وأقبلوا إليهم يف وسط الليل فبيتوهم فثاروا إليهم فناوشتهم املقدمة كال منهم أن حيمل على رأس رحم
فاشتغلوا هبم، وأقبل عبد اهللا بن خازم مبن معه من املسلمني فاتفقوا هم وإياهم، فوىل املشركون مدبرين، واتبعهم 

  .املسلمون يقتلون من شاؤوا كيف شاؤوا
 -عبد اهللا بن خازم بالفتح إىل ابن عامر، فرضي عنه وأقره على خراسان وغنموا سبيا كثريا وأمواال جزيلة، مث بعث 

  .فاستمر هبا عبد اهللا بن خازم إىل ما بعد ذلك -وكان قد عزله عنها 
ذكر من تويف من االعيان يف هذه السنة العباس بن عبد املطلب ابن هاشم بن عبد مناف القرشي اهلامشي أبو الفضل 



اهللا عليه وسلم، ووالد اخللفاء العباسيني، وكان أسن من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املكي عم رسول اهللا صلى 
  .بسنتني أو ثالث، أسر يوم بدر فافتدى نفسه مبال، وافتدى ابين أخويه عقيل بن أيب طالب ونوفل بن احلارث

وسلم فقيل يا رسول اهللا ما لك  وقد ذكرنا أنه ملا أسر وشد يف الوثاق وأمسى الناس، أرق رسول اهللا صلى اهللا عليه
  فقام رجل من املسلمني فحل من وثاق العباس حىت سكن أنينه فنام" إين أمسع أنني العباس يف وثاقه فال أنام " ؟ فقال 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث أسلم عام الفتح، وتلقى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اجلحفة فرجع معه، 
ويقال إنه أسلم قبل ذلك ولكنه أقام مبكة بإذن النيب صلى اهللا عليه وسلم له يف ذلك، كما ورد به وشهد الفتح، 

  .احلديث فاهللا أعلم
" هذا بقية آبائي " وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيله ويعظمه وينزله منزلة الوالد من الولد، ويقول 

ان ذا رأي وعقل تام واف، وكان طويال مجيال أبيض بضا ذا وكان من أوصل الناس لقريش وأشفقهم عليهم، وك
واحلارث، وعبد اهللا، وعبيد  -وكان أصغرهم  -طفرتني وكان له من الولد عشرة ذكور سوى االناث، وهم متام 

  .، والفضل، وقثم، وكثري، ومعبد)٢(اهللا، وعبد الرمحن، وعون 
  .وأعتق سبعني مملوكا من غلمانه

حدثين حممد بن طلحة التميمي من أهل املدينة حدثين أبو سهيل نافع بن : نا علي بن عبد اهللا قالث: وقال االمام أمحد
هذا العباس " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للعباس : مالك عن سعيد بن املسيب، عن سعد بن أيب وقاص قال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  تفرد به وثبت يف الصحيحني) " ٣(بن عبد املطلب أجود قريش كفا وأوصلها 
قال لعمر حني بعثه على الصدقة فقيل منع ابن مجيل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

  فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .من أهل الطبسني وأهل باذعيس وهراة وقوهستان) ١(
  .مل يرد يف ابن سعد) ٢(
  .١٨٥/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٣(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

ما ينقم ابن مجيل إال أن كان فقريا فأغناه وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده يف سبيل " 
؟ وثبت يف صحيح " بيه يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أ: " مث قال" اهللا، وأما العباس فهي على ومثلها 

البخاري عن أنس أن عمر خرج يستسقي وخرج بالعباس معه يستسقي به، وقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا 
، ويقال إن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان )١(إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قال فيسقون 

  .ال إكراما لهكانا إذا مرا بالعباس ومها راكبان ترج
تويف العباس يف يوم اجلمعة لثنيت عشرة ليلة خلت من رجب، وقيل من رمضان سنة ثنتني : قال الواقدي وغري واحد

  وثالثني، عن مثان ومثانني سنة، وصلى عليه
  .جداعثمان بن عفان، ودفن بالبقيع وقيل تويف سنة ثالث وثالثني، وقيل سنة أربع وثالثني، وفضائله ومناقبه كثرية 

بن فار بن خمزوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن تيم ابن ) ٢(عبد اهللا بن مسعود ابن غافل بن حبيب بن مسح 
سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر اهلذيل، أبو عبد الرمحن حليف بين زهرة، أسلم قدميا قبل عمر، وكان 

أبو بكر رضي اهللا عنه، وهو يرعى غنما فسأاله لبنا سبب إسالمه حني مر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و
إين مؤمتن، قال فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عناقا مل ينز عليها الفحل فاعتقلها مث حلب وشرب : فقال

، )٣" (إنك غالم معلم : " فقلص، فقلت علمين من هذا الدعاء فقال" أقلص " وسقى أبا بكر، مث قال للضرع 
  .احلديث
أن ابن مسعود كان أول من جهر بالقرآن مبكة، بعد النيب صلى : ى حممد بن إسحاق عن حيىي بن عروة عن أبيهورو

اهللا عليه وسلم عند البيت، وقريش يف أنديتها قرأ سورة الرمحن علم القرآن، فقاموا إليه فضربوه، ولزم رسول اهللا 
وهلذا كان يقال له ) ٤(ذنك على أن تسمع سوادي صلى اهللا عليه وسلم، وكان حيمل نعليه وسواكه، وقال له إ

صاحب السواك والوساد، وهاجر إىل احلبشة مث عاد إىل مكة مث هاجر إىل املدينة، وشهد بدرا، وهو الذي قتل أبا 
فقلت " اقرأ علي " جهل بعد ما أثبته إبنا عفراء، وشهد بقية املشاهد، وقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما 

* فقرأ عليه من أول سورة النساء إىل قوله " إين أحب أن أمسعه من غريي " رأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال أق
" فبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال ) * فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا(

  أن ابن مسعود وأمه من أهلقدمت أنا وأخي من اليمن وما كنا نظن إال : وقال أبو موسى" حسبك 
__________  

  .٤٩٢/  ٢فتح الباري ) ١٠١٠(ح ) ٣: باب(أخرجه البخاري يف كتاب االستسقاء ) ١(
  .يف ابن سعد مشخ) ٢(

  .شخص بن قار: ويف االصابة
  .مشخ بن فان: ويف االستيعاب

  .٥٣٧/  ٢والفسوي يف املعرفة والتاريخ  ٣٧٩/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٣(
 ٣٦٩/  ٢انظر االصابة (إذنك علي أن ترفع احلجاب وأن تستمع سوادي حىت أهناك : العبارة يف االستيعاب) ٤(

  ).١٥٤/  ٣وابن سعد  ٣١٨/  ٢وهامشها 



  .بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، لكثرة دخوهلم بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم
عليه وسلم يف هديه ودله ومسته من ابن مسعود، ولقد علم  وقال حذيفة ما رأيت أحدا أشبه برسول اهللا صلى اهللا

ومتسكوا بعهد " احملفوظون من أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم أن ابن أم عبد أقرهبم إىل اهللا زلفى، ويف احلديث 
عن حممد بن فضيل، عن مغرية، عن أم حرسي عن علي أن ابن : ويف احلديث اآلخر الذي رواه أمحد" ابن أم عبد 

" مسعود صعد شجرة جيتين الكبات فجعل الناس يعجبون من قدة ساقيه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وقد نظر إىل قصره وكان  -وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه " والذي نفسي بيده هلما يف امليزان أثقل من أحد 

  .لمافجعل يتبعه بصره مث قال هو كنيف ملئ ع -يوازي بقامته اجللوس 
وقد شهد ابن مسعود بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم مواقف كثرية، منها الريموك وغريها، وكان قدم من العراق 

حاجا فمر بالربذة فشهد وفاة أيب ذر ودفنه، مث قدم إىل املدينة فمرض هبا فجاءه عثمان بن عفان عائدا، فريوى أنه 
الطبيب أمرضين، قال : رمحة ريب، قال أال آمر لك بطبيب ؟ فقال ما تشتكي ؟ قال ذنويب، قال فما تشتهي ؟: قال له

  .ال حاجة يل فيه: فقال -وكان قد تركه سنتني  -أال آمر لك بعطائك ؟ 
يكون لبناتك من بعدك، فقال أختشى على بنايت الفقر ؟ إين أمرت بنايت أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وإين : فقال

وأوصى عبد اهللا بن " من قرأ الواقعة كل ليلة مل تصبه فاقة أبدا " ليه وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا ع
مسعود إىل الزبري بن العوام، فيقال إنه هو الذي صلى عليه ليال، مث عاتب عثمان الزبري على ذلك، وقيل بل صلى 

  .عليه عثمان، وقيل عمار، فاهللا أعلم
  .ودفن بالبقيع عن بضع وستني سنة

بن عوف ابن عبد عوف بن عبد احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة، أبو حممد القرشي الزهري، أسلم  عبد الرمحن
قدميا على يدي أيب بكر، وهاجر إىل احلبشة وإىل املدينة، وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سعد بن 

حني بعثه إىل بين كلب وأرخى له عذبة بني الربيع، وشهد بدرا وما بعدها، وأمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  كتفيه، لتكون أمارة عليه لالمارة، وهو أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وأحد الثمانية

  .السابقني إىل االسالم، وأحد الستة أصحاب الشورى، مث أحد الثالثة الذين انتهت إليهم منهم، كما ذكرنا
ي اهللا عنه، وقد تقاول هو وخالد ابن الوليد يف بعض الغزوات فأغلظ مث كان هو الذي اجتهد يف تقدمي عثمان رض

ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو " له خالد يف املقال، فلما بلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  .وهو يف الصحيح) " ١(أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصفيه 

  تصدق عبد الرمحن بن عوف على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم بشطر ماله: وقال معمر عن الزهري
__________  

  .٥٧/  ١) ١٦١(وأخرجه ابن ماجه يف املقدمة ح ) ١(
  .مكيال معروف ومعلوم، وهو رطل وثلث عند أهل احلجاز: اسناده صحيح واملد: ويف زوائده

لف دينار، مث محل على مخسمائة فرس يف سبيل اهللا، مث محل اربعة آالف، مث تصدق بأربعني ألفا مث تصدق بأربعني أ
ثنا : على مخسمائة راحلة يف سبيل اهللا، وكان عامة ماله من التجارة، فأما احلديث الذي قال عبد بن محيد يف مسنده

آخى حيىي بن إسحق، ثنا عمارة بن زاذان، عن ثابت البناين، عن أنس بن مالك أن عبد الرمحن بن عوف ملا هاجر 
: فقال له إن يل حائطني فاختر أيهما شئت، فقال) ١(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني عثمان بن عفان 

بارك اهللا لك يف حائطيك، ما هلذا أسلمت، دلين على السوق، قال فدله فكان يشتري السمنة واالقيطة واالهاب، 



قال فكثر ماله حىت قدمت له " ك اهللا لك أومل ولو بشاة بار" فجمع فتزوج فأتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 
ما : فلما دخلت املدينة مسع الهل املدينة رجة، فقالت عائشة: سبعمائة راحلة حتمل الرب وحتمل الدقيق والطعام، قال

  .هذه الرجة ؟ فقيل هلا عري قدمت لعبد الرمحن بن عوف سبعمائة حتمل الرب والدقيق والطعام
فلما بلغ عبد " يدخل عبد الرمحن بن عوف اجلنة حبوا " عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول مس: فقال عائشة

  .أشهدك يا أمه أهنا بأمحاهلا وأحالسها وأقتاهبا يف سبيل اهللا: الرمحن ذلك قال
ا عائشة يف بينم: عن ثابت عن أنس قال -هو ابن زاذان  -ثنا عبد الصمد بن حسان، ثنا عمارة : وقال االمام أمحد

 -ما هذا ؟ قالوا عري لعبد الرمحن بن عوف قدمت من الشام حتمل كل شئ : بيتها إذ مسعت صوتا يف املدينة قالت
  قال فارجتت املدينة من الصوت، فقالت عائشة -قال وكانت سبعمائة بعري 

فبلغ ذلك ) ٢" (حبوا  قد رأيت عبد الرمحن بن عوف يدخل اجلنة: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .لئن استطعت الدخلها قائما، فجعلها بأقتاهبا وأمحاهلا يف سبيل اهللا: عبد الرمحن بن عوف فقال

  .فقد تفرد به عمارة بن زاذان الصيدالين وهو ضعيف
من إنه آخى بينه وبني عثمان بن عفان، فغلط حمض خمالف ملا يف صحيح البخاري : وأما قوله يف سياق عبد بن محيد

أن الذي آخى بينه وبينه إمنا هو سعد بن الربيع االنصاري رضي اهللا عنهما، وثبت يف الصحيح أن رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم صلى وراءه الركعة الثانية من صالة الفجر يف بعض االسفار، وهذه منقبة عظيمة ال تبارى

فأخذوها حىت عثمان  -وكانوا مائة  -عمائة دينار وملا حضرته الوفاة أوصى لكل رجل ممن بقي من أهل بدر بأرب
اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفوها، وسبقت زيفها وأوصى لكل امرأة من أمهات املؤمنني : وعلي، وقال علي

  .مببلغ كثري حىت كانت عائشة تقول سقاه اهللا من السلسبيل
هب قطع بالفؤوس حىت جملت أيدي الرجال، وأعتق خلقا من مماليكه مث ترك بعد ذلك كله ماال جزيال، من ذلك ذ

وترك ألف بعري ومائة فرس، وثالثة آالف شاة ترعى بالبقيع، وكان نساءه أربعا فصوحلت إحداهن من ربع الثمن 
بثمانني ألفا، وملا مات صلى عليه عثمان بن عفان، ومحل يف جنازته سعد بن أيب وقاص، ودفن بالبقيع عن مخس 

  .وسبعني سنة
  مشربا محرة حسن الوجه، دقيق وكان أبيض

__________  
/  ٣الطبقات (ان سعد بن الربيع قال ذلك لعبد الرمحن بن عوف : روى احلديث ابن سعد عن أنس وفيه) ١(

١٢٥.(  
  .١١٥/  ٦أخرجه أمحد يف املسند ج ) ٢(

  .ي اهللا عنهالبشرة، أعني أهدب االشفار، أقىن، له مجة، ضخم الكفني، غليظ االصابع، ال يغري شيبه رض
  .أبو ذر الغفاري وامسه جندب بن جنادة على املشهور، أسلم قدميا مبكة فكان رابع أربعة أو خامس مخسة

  وقصة إسالمه تقدمت قبل اهلجرة، وهو أول من حيا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بتحية االسالم، مث رجع إىل
عليه وسلم إىل املدينة فهاجر بعد اخلندق مث لزم رسول اهللا  بالده وقومه، فكان هناك حىت هاجر رسول اهللا صلى اهللا

صلى اهللا عليه وسلم حضرا وسفرا، وروى عنه أحاديث كثرية، وجاء يف فضله أحاديث كثرية، من أشهرها ما رواه 
أن رسول اهللا : االعمش، عن أيب اليقظان عثمان بن عمري، عن أيب حرب بن أيب االسود، عن عبد اهللا بن عمرو

  .وفيه ضعف" ما أظلت اخلضراء، وال أقلت الغرباء أصدق هلجة من أيب ذر " ى اهللا عليه وسلم قال صل



مث ملا مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومات أبو بكر خرج إىل الشام فكان فيه حىت وقع بينه وبني معاوية 
احلجة من هذه السنة، وليس عنده سوى فاستقدمه عثمان إىل املدينة، مث نزل الربذة فأقام هبا حىت مات يف ذي 

امرأته وأوالده، فبينما هم كذلك ال يقدرون على دفنه إذ قدم عبد اهللا بن مسعود من العراق يف مجاعة من أصحابه، 
فحضروا موته، وأوصاهم كيف يفعلون به، وقيل قدموا بعد وفاته فولوا غسله ودفنه، وكان قد أمر أهله أن 

  .ليأكلوه بعد املوت، وقد أرسل عثمان بن عفان إىل أهله فضمهم مع أهله يطبخوا هلم شاة من غنمه
يف قول أيب معشر، وخالفه اجلمهور فذكروها قبل ذلك كما ) ١(مث دخلت سنة ثالث وثالثني فيها كان فتح قربص 

  .تقدم، وفيها غزا عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح إفريقية ثانية، حني نقض أهلها العهد
مري املؤمنني مجاعة من قراء أهل الكوفة إىل الشام، وكان سبب ذلك أهنم تكلموا بكالم قبيح يف جملس وفيها سري أ

سعيد بن عامر، فكتب إىل عثمان يف أمرهم، فكتب إليه عثمان أن جيليهم عن بلده إىل الشام، وكتب عثمان إىل 
  .كرمهم وتألفهممعاوية أمري الشام أنه قد أخرج إليك قراء من أهل الكوفة فأنزهلم وأ

فلما قدموا أنزهلم معاوية وأكرمهم واجتمع هبم ووعظهم ونصحهم فيما يعتمدونه من اتباع اجلماعة وترك االنفراد 
واالبتعاد، فأجاب متكلمهم واملترجم عنهم بكالم فيه بشاعة وشناعة، فاحتملهم معاوية حللمه، وأخذ يف مدح 

دح لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، والثناء عليه، والصالة وأخذ يف امل -وكانوا قد نالوا منهم  -قريش 
  .والتسليم

وأظن أبا سفيان لو ولد الناس كلهم مل يلد إال حازما، فقال : وافتخر معاوية بوالده وشرفه يف قومه، وقال فيما قال
  كذبت، قد: له صعصعة بن صوحان

__________  
  .قربس فيها بالسني ال بالصاد يف معظم املراجع العربية واالسالمية وردت) ١(

ولد الناس كلهم ملن هو خري من أيب سفيان من خلقه اهللا بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر املالئكة فسجدوا له، 
  .فكان فيهم الرب والفاجر، واالمحق والكيس

ذلك أخرجهم  مث بذل هلم النصح مرة أخرى فإذا هم يتمادون يف غيهم، ويستمرون على جهالتهم ومحاقتهم، فعند
من بلده ونفاهم عن الشام، لئال يشوشوا عقول الطغام، وذلك أنه كان يشتمل مطاوي كالمهم على القدح يف 

  .قريش كوهنم فرطوا وضيعوا ما جيب عليهم من القيام فيه، من نصرة الدين وقمع املفسدين
يد بن العاص، وكانوا عشرة، وقيل وإمنا يريدون هبذا التنقيص والعيب ورجم الغيب، وكانوا يشتمون عثمان وسع

وعلقمة بن قيس النخعيان،  -وامسه مالك بن يزيد  -تسعة وهو االشبه، منهم كميل بن زياد، واالشتر النخعي 
وثابت بن قيس النخعي، وجندب بن زهري العامري، وجندب بن كعب االزدي، وعروة بن اجلعد وعمرو بن احلمق 

  ).١(اخلزاعي 
  .وكان نائبا على اجلزيرة -أووا إىل اجلزيرة فاجتمع هبم عبد الرمحن بن خالد بن الوليد فلما خرجوا من دمشق 
فهددهم وتوعدهم، فاعتذروا إليه وأنابوا إىل االقالع عما كانوا عليه، فدعا هلم وسري  -مث وىل محص بعد ذلك 

يل ذلك منهم وكف عنهم وخريهم مالكا االشتر النخعي إىل عثمان بن عفان ليعتذر إليه عن أصحابه بني يديه، فق
أن يقيموا حيث أحبوا، فاختاروا أن يكونوا يف معاملة عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، فقدموا عليه محص، فأمرهم 

  .باملقام بالساحل، وأجرى عليهم الرزق
بالكوفة،  ويقال بل ملا مقتهم معاوية كتب فيهم إىل عثمان فجاءه كتاب عثمان أن يردهم إىل سعيد بن العاص



فردهم إليه، فلما رجعوا كانوا أزلق ألسنة، وأكثر شرا، فضج منهم سعيد بن العاص إىل عثمان، فأمره أن يسريهم 
  .إىل عبد الرمحن بن خالد بن الوليد حبمص، وأن يلزموا الدروب

رضي اهللا عنه، ويف هذه السنة سري عثمان بعض أهل البصرة منها إىل الشام، وإىل مصر بأسباب مسوغة ملا فعله 
فكان هؤالء ممن يؤلب عليه وميالئ االعداء يف احلط والكالم فيه، وهم الظاملون يف ذلك، وهو البار الراشد رضي 

  .اهللا عنه
  .ويف هذه السنة حج بالناس أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وتقبل اهللا منه

وقعة الصواري، والصحيح يف قول غريه أهنا كانت قبل ذلك  فيها كانت: مث دخلت سنة أربع وثالثني قال أبو معشر
  .كما تقدم

وهم يف معاملة عبد الرمحن بن  -ويف هذه السنة تكاتب املنحرفون عن طاعة عثمان وكان مجهورهم من أهل الكوفة 
  خالد بن الوليد حبمص منفيون عن الكوفة، وثاروا على سعيد بن العاص

__________  
مالك بن احلارث االشتر، وثابت بن قيس النخعي، وكميل بن زياد النخعي، وزيد : ٩٠/  ٥ي يف رواية الطرب) ١(

بن صوحان العبدي، وجندب بن زهري الغامدي، وجندب بن كعب االزدي وعروة بن اجلعد وعمرو بن احلمق 
  .اخلزاعي

فيما فعل وفيما اعتمد من عزل ) ١(أمري الكوفة، وتألبوا عليه، ونالوا منه ومن عثمان، وبعثوا إىل عثمان من يناظره 
كثري من الصحابة وتولية مجاعة من بين أمية من أقربائه، وأغلظوا له يف القول، وطلبوا منه أن يعزل عماله ويستبدل 

أئمة غريهم من السابقني ومن الصحابة، حىت شق ذلك عليه جدا، وبعث إىل أمراء االجناد فأحضرهم عنده 
عاوية بن أيب سفيان أمري الشام، وعمرو بن العاص أمري مصر، وعبد اهللا بن سعد بن أيب ليستشريهم، فاجتمع إليه م

سرح أمري املغرب، وسعيد ابن العاص أمري الكوفة، وعبد اهللا بن عامر أمري البصرة فاستشارهم فيما حدث من االمر 
شر، فال يكون هم أحدهم إال نفسه، وافتراق الكلمة، فأشار عبد اهللا بن عامر أن يشغلهم بالغزو عما هم فيه من ال

وما هو فيه من دبر دابته وقمل فروته فإن غوغاء الناس إذا تفرغوا وبطلوا اشتغلوا مباال يغين وتكلموا مبا ال يرضي 
وإذا تفرقوا نفعوا أنفسهم وغريهم، وأشار سعيد بن العاص بأن يستأصل شأفة املفسدين ويقطع دابرهم، وأشار 

  .له إىل أقاليمهم وأن ال يلتفت إىل هؤالء وما تألبوا عليه من الشر، فإهنم أقل وأضعف جندامعاوية بأن يرد عما
وأشار عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح بأن يتألفهم باملال فيعطيهم منه ما يكف به شرهم، ويأمن غائلتهم، ويعطف به 

  .قلوهبم إليه
د ركبت الناس ما يكرهون فأما أن تعزل عنهم ما أما بعد يا عثمان فإنك ق: وأما عمرو بن العاص فقام فقال

  يكرهون، وإما أن تقدم فتنزل عمالك على ما هم عليه، وقال له كالما فيه
غلظة، مث اعتذر إليه يف السر بأنه إمنا قال هذا ليبلغ عنه من كان حاضرا من الناس إليهم لريضوا من عثمان هبذا، 

ليه، وتألف قلوب أولئك باملال، وأمر بأن يبعثوا إىل الغزو إىل الثغور، فعند ذلك قرر عثمان عماله على ما كانوا ع
فجمع بني املصاحل كلها، وملا رجعت العمال إىل أقاليمها امتنع أهل الكوفة من أن يدخل عليهم سعيد بن العاص 

الشعري، وكان ولبسوا السالح وحلفوا أن ال ميكنوه من الدخول فيها حىت يعزله عثمان ويويل عليهم أبا موسى ا
واهللا ال يدخلها علينا ما محلنا سيوفنا، : وقد قال يومئذ االشتر النخعي -) ٢(اجتماعهم مبكان يقال له اجلرعة 

  .وتواقف الناس باجلرعة



وأحجم سعيد عن قتاهلم وصمموا على منعه، وقد اجتمع يف مسجد الكوفة يف هذا اليوم حذيفة وأبو مسعود عقبة 
  .واهللا ال يرجع سعيد بن العاص حىت يكون دماء: سعود يقولبن عمرو، فجعل أبو م
واهللا لريجعن وال يكون فيها حمجمة من دم، وما أعلم اليوم شيئا إال وقد علمته وحممد صلى : فجعل حذيفة يقول
  .اهللا عليه وسلم حي

وكتبوا إىل عثمان أن واملقصود أن سعيد بن العاص كر راجعا إىل املدينة وكسر الفتنة، فأعجب ذلك أهل الكوفة، 
  يويل عليهم أبا موسى االشعري بذلك

__________  
وهو تابعي ) ٩٤/  ٥الطربي (بعثوا إىل عثمان عامر بن عبد اهللا التميمي وهو الذي يدعى عامر بن عبد القيس ) ١(

  .يعد من الزهاد اليمانية قيل أدرك اجلاهلية وكان أعبد أهل زمانه وأشدهم اجتهادا
مبثل هذا املصرع فليعمل العاملون اللهم إين استغفرك من تقصريي وتفريطي أتوب : " املوت بكى وقالوملا نزل به 

  .إليك من مجيع ذنويب ال إله إال أنت
  .وقيل قربه بالبيت املقدس: وما زال يرددها حىت مات" 
  .مكان قريب من القادسية: اجلرعة) ٢(

  .الة لشبههم، وقطعا لعللهمفأجاهبم عثمان إىل ما سألوا إزاحة لعذرهم، وإز
وذكر سيف بن عمر أن سبب تألب االحزاب على عثمان أن رجال يقال له عبد اهللا بن سبأ كان يهوديا فأظهر 
أليس : االسالم وصار إىل مصر، فأوحى إىل طائفة من الناس كالما اخترعه من عند نفسه، مضمونه أنه يقول للرجل

فيقول له فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! نعم : ذه الدنيا ؟ فيقول الرجلقد ثبت أن عيسى بن مرمي سيعود إىل ه
  أفضل منه فما تنكر أن يعود إىل هذه الدنيا، وهو
وقد كان أوصى إىل علي بن أيب طالب، فمحمد خامت االنبياء، : أشرف من عيسى بن مرمي عليه السالم ؟ مث يقول

  .مرة من عثمان، وعثمان معتد يف واليته ما ليس لهفهو أحق باال: وعلي خامت االوصياء، مث يقول
  .فأنكروا عليه وأظهروا االمر باملعروف والنهي عن املنكر

فافتنت به بشر كثري من أهل مصر، وكتبوا إىل مجاعات من عوام أهل الكوفة والبصرة، فتماالوا على ذلك، وتكاتبوا 
لوا إليه من يناظره ويذكر له ما ينقمون عليه من توليته فيه، وتواعدوا أن جيتمعوا يف االنكار على عثمان، وأرس

  .أقرباءه وذوي رمحه وعزله كبار الصحابة
فدخل هذا يف قلوب كثري من الناس، فجمع عثمان بن عفان نوابه من االمصار فاستشارهم فأشاروا عليه مبا تقدم 

  .ذكرنا له فاهللا أعلم
ملا كانت سنة أربع وثالثني أكثر الناس باملقالة على : ن أبيه قالوقال الواقدي فيما رواه عن عبد اهللا بن حممد ع

عثمان بن عفان ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد، فكلم الناس علي بن أيب طالب أن يدخل على عثمان، فدخل عليه 
دلك على إن الناس ورائي وقد كلموين فيك، وواهللا ما أدري ما أقول لك، وما أعرف شيئا جتهله، وال أ: فقال له

أمر ال تعرفه، إنك لتعلم ما نعلم، ما سبقناك إىل شئ فنخربك عنه، وال خلونا بشئ فنبلغكه، وما خصصنا بأمور 
خفي عنك إدراكها، وقد رأيت ومسعت وصحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونلت صهره، وما ابن أيب قحافة 

ري منك، وإنك أقرب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأوىل بعمل احلق منك، وال ابن اخلطاب بأوىل بشئ من اخل
رمحا، ولقد نلت من صهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يناال، وال سبقاك إىل شئ، فاهللا اهللا يف نفسك، فإنك 



  .واهللا ما تبصر من عمى، وال تعلم من جهل
ن أن أفضل عباد اهللا عند اهللا إمام عادل، هدي وإن الطريق لواضح بني، وإن أعالم الدين لقائمة، تعلم يا عثما

، فواهللا إن كال لبني، وإن السنن لقائمة هلا أعالم، وإن البدع )١(وهدى، فأقام سنة معلومة، وأمات بدعة معلومة 
لقائمة هلا أعالم، وإن شر الناس عند اهللا إمام جائر ضل وأضل به فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة، وأين 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة باالمام اجلائر وليس معه نصري وال عاذر، فيلقى يف مسعت 
  جهنم فيدور فيها كما تدور الرحا مث يرتطم يف غمرة جهنم، وإين أحذرك اهللا

  وأحذرك سطوته ونقمته، فإن عذابه أليم شديد، واحذر أن تكون إمام هذه االمة املقتول، فإنه
__________  

  .متروكة: ٩٩/  ٥والطربي  ١٥٢/  ٣يف الكامل ) ١(

كان يقال قتل يف هذه االمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إىل يوم القيامة، وتلبس أمورها عليها، ويتركون شيعا ال 
  .يبصرون احلق من الباطل، ميوجون فيها موجا، وميرحون فيها مرحا

ن الذي قلت، أما واهللا لو كنت مكاين ما عنفتك وال أسلمتك، وال عبت عليك، قد واهللا علمت لتقول: فقال عثمان
وال جئت منكرا، إين وصلت رمحا، وسددت خلة، وآويت ضائعا، ووليت شبيها مبن كان عمر يويل، أنشدك اهللا يا 

فلم تلوموين : قال !نعم : فتعلم أن عمر واله ؟ قال: قال! نعم : علي هل تعلم أن املغرية بن شعبة ليس هناك ؟ قال
سأخربك أن عمر كان كلما وىل أمريا فإمنا يطأ على صماخيه، وأنه : أن وليت ابن عامر يف رمحه وقرابته ؟ قال علي

  .إن بلغه حرف جاء به، مث بلغ به أقصى الغاية يف العقوبة، وأنت ال تفعل ضعفت ورفقت على أقربائك
  .إن رمحهم مين لقريبة، ولكن الفضل يف غريهم هم أقرباؤك أيضا، فقال علي لعمري: فقال عثمان
أنشدك اهللا هل تعلم أن معاوية كان : هل تعلم أن عمر وىل معاوية خالفته كلها، فقد وليته، فقال علي: قال عثمان

فإن معاوية يقطع االمور دونك وأنت تعلمها ويقول : قال علي! نعم : أخوف من عمر من يرفأ غالم عمر منه ؟ قال
ذا أمر عثمان، فليبلغك فال تنكر وال تغري على معاوية مث خرج علي من عنده وخرج عثمان على إثره ه: للناس

أال فقد واهللا عبتم علي مبا أقررمت به : فصعد املنرب فوعظ وحذر وأنذر، وهتدد وتوعد، وأبرق وأرعد، فكان فيما قال
فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم، ولنت  البن اخلطاب، ولكنه وطئكم برجله، وضربكم بيده، وقمعكم بلسانه،

لكم وأوطأت لكم كتفي، وكففت يدي ولساين عنكم، فاجترأمت علي، أما واهللا النا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر 
هلم إيل إيل، ولقد أعددت لكم أقرانكم وأفضلت عليكم فضوال، وكشرت لكم عن نايب، : عددا وأقمن، إن قلت

ن أحسنه، ومنطقا مل أنطق به، فكفوا ألسنتكم وطعنكم وعيبكم على والتكم فإين قد فأخرجتم مين خلقا مل أك
  كففت عنكم من لو كان

هو الذي يليكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا، أال فما تفقدون من حقكم ؟ فواهللا ما قصرت يف بلوغ ما كان يبلغ 
  .من كان قبلي

  .مث اعتذر عما كان يعطي أقرباه بأنه من فضل ماله
فرشنا : إن شئتم واهللا حكمنا بيننا وبينكم السيف، حنن واهللا وأنتم كما قال الشاعر: فقام مروان ابن احلكم فقال

اسكت السكت، دعين وأصحايب، ما : مغارسكم تبنون يف دمن الثرى فقال عثمان* لكم أعراضنا فنبت بكم 
  .منطقك يف هذا، أمل أتقدم إليك أن ال تنطق

  ).١(ان رضي اهللا عنه فسكت مروان ونزل عثم



وذكر سيف بن عمر وغريه أن معاوية ملا ودعه عثمان حني عزم على اخلروج إىل الشام عرض عليه أن يرحل معه 
  .إىل الشام فإهنم قوم كثرية طاعتهم لالمراء

  ال أختار جبوار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فقال
__________  

  .١٥٣/  ٣بن االثري والكامل ال ١٠٠/  ٥انظر الطربي ج ) ١(

  .سواه
إين أخشى أن أضيق هبم بلد رسول اهللا صلى : أجهز لك جيشا من الشام يكونون عندك ينصرونك ؟ فقال: فقال

  .اهللا عليه وسلم على أصحابه من املهاجرين واالنصار
  .نعم الوكيلحسيب اهللا و: فقال عثمان -لتغزين : أو قال -فواهللا يا أمري املؤمنني لتغتالن : قال معاوية

مث خرج معاوية من عنده وهو متقلد السيف وقوسه يف يده، فمر على مال من املهاجرين واالنصار، فيهم علي بن أيب 
طالب، وطلحة، والزبري، فوقف عليهم واتكأ على قوسه وتكلم بكالم بليغ يشتمل على الوصاة بعثمان بن عفان 

  .عدائه، مث انصرف ذاهبارضي اهللا تعاىل عنه، والتحذير من إسالمه إىل أ
  .ما رأيته أهيب يف عيين من يومه هذا: فقال الزبري

وذكر ابن جرير أن معاوية استشعر االمر لنفسه من قدمته هذه إىل املدينة، وذلك أنه مسع حاديا يرجتز يف أيام املوسم 
ويف الزبري خلف * علي  وضمرات عوج القسي أن االمري بعده* قد علمت ضوامر املطي : يف هذا العام وهو يقول

رضي وطلحة احلامي هلا ويل فلما مسعها معاوية مل يزل ذلك يف نفسه حىت كان ما كان على ما سنذكره يف موضعه 
  إن شاء اهللا
  .وبه الثقة

  .باملدينة وهو بدري) ١(ويف هذه السنة مات أبو عبس بن جبري : قال ابن جرير
  .ومات أيضا مسطح بن أثاثة

  .وغافل بن البكري
  .وحج بالناس يف هذه السنة عثمان بن عفان رضي اهللا تعاىل عنه

مث دخلت سنة مخس وثالثني ففيها مقتل عثمان وكان السبب يف ذلك أن عمرو بن العاص حني عزله عثمان عن 
  .مصر وىل عليها عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح

العاص، مقهورين معه ال يستطيعون أن  وكان سبب ذلك أن اخلوارج من املصريني كانوا حمصورين من عمرو بن
  .يتكلموا بسوء يف خليفة وال أمري فما زالوا حىت شكوه إىل عثمان لينزعه عنهم ويويل عليهم من هو ألني منه

فلم يزل ذلك دأهبم حىت عزل عمرا عن احلرب وتركه على الصالة، ووىل على احلرب واخلراج عبد اهللا بن سعد 
  .بن أيب سرح
  .بينهما بالنميمة فوقع بينهما، حىت كان بينهما كالم قبيح مث سعوا فيما

ال خري : فأرسل عثمان فجمع البن أيب سرح مجيع عمالة مصر، خراجها وحرهبا وصالهتا، وبعث إىل عمرو يقول له
 لك يف املقام عند من يكرهك، فأقدم إيل، فانتقل عمرو بن العاص إىل املدينة ويف نفسه من عثمان أمر عظيم وشر

كبري فكلمه فيما كان من أمره بنفس، وتقاوال يف ذلك، وافتخر عمرو بن العاص بأبيه على عثمان، وأنه كان أعز 
  .منه



  .دع هذا فإنه من أمر اجلاهلية: فقال له عثمان
  وجعل عمرو بن العاص يؤلب

__________  
  .جرب: يف الطربي والكامل) ١(

  .الناس على عثمان
مان ويتكلمون فيه بكالم قبيح على ما قدمنا، وينقمون عليه يف عزله مجاعة من علية وكان مبصر مجاعة يبغضون عث

  .الصحابة وتوليته من دوهنم، أو من ال يصلح عندهم للوالية
وكره أهل مصر عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، بعد عمرو بن العاص، واشتغل عبد اهللا بن سعد عنهم بقتال أهل 

  .واالندلس وإفريقيةاملغرب، وفتحه بالد الرببر 
ونشأ مبصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون الناس على حربه واالنكار عليه، وكان عظم ذلك مسندا إىل حممد بن 

  راكب يذهبون إىل املدينة يف صفة) ١(أيب بكر، وحممد بن أيب حذيفة، حىت استنفرا حنوا من ستمائة 
إليها حتت أربع رفاق، وأمر اجلميع إىل عمرو بن بديل بن معتمرين يف شهر رجب، لينكروا على عثمان فساروا 

  .ورقاء اخلزاعي، وعبد الرمحن بن عديس البلوي، وكنانة بن بشر التجييب، وسودان بن محران السكوين
  .وأقبل معهم حممد بن أيب بكر، وأقام مبصر حممد بن أيب حذيفة يؤلب الناس ويدافع عن هؤالء

  .سرح إىل عثمان يعلمه بقدوم هؤالء القوم إىل املدينة منكرين عليه يف صفة معتمرين وكتب عبد اهللا بن سعد بن أيب
  .أمر عثمان علي ابن أيب طالب أن خيرج إليهم لريدهم إىل بالدهم قبل أن يدخلوا املدينة) ٢(فلما اقتربوا من املدينة 

شراف وأمره أن يأخذ معه عمار بن بل ندب الناس إليهم، فانتدب علي لذلك فبعثه، وخرج معه مجاعة اال: ويقال
  .ياسر

  .فقال علي لعمار، فأىب عمار أن خيرج معه
فبعث عثمان سعد بن أيب وقاص أن يذهب إىل عمار ليحرضه على اخلروج مع علي إليهم، فأىب عمار كل االباء، 

إياه يف ذلك، وذلك وامتنع أشد االمتناع، وكان متعصبا على عثمان بسبب تأديبه له فيما تقدم على أمر وضربه 
بسبب شتمه عباس بن عتبة بن أيب هلب، فأدهبما عثمان، فتآمر عمار عليه لذلك، وجعل حيرض الناس عليه، فنهاه 
سعد ابن أيب وقاص عن ذلك والمه عليه، فلم يقع عنه ومل يرجع ومل ينزع، فانطلق علي بن أيب طالب إليهم وهم 

:  أمره، فردهم وأنبهم وشتمهم، فرجعوا على أنفسهم باملالمة، وقالوا، وكانوا يعظمونه ويبالغون يف)٣(باجلحفة 
  .هذا الذي حتاربون االمري بسببه، وحتتجون عليه به

ويقال إنه ناظرهم يف عثمان، وسأهلم ماذا ينقمون عليه، فذكروا أشياء منها أنه محى احلمى، وأنه خرق املصاحف، 
ت وترك الصحابة االكابر وأعطى بين أمية أكثر من الناس فأجاب علي وأنه أمت الصالة وأنه وىل االحداث الواليا

  .أما احلمى فإمنا محاه البل الصدقة لتسمن، ومل حيمه البله وال لغنمه وقد محاه عمر من قبله: عن ذلك
  وأما املصاحف فإمنا حرق ما وقع فيه اختالف، وأبقى هلم املتفق

__________  
  .كان عليهم عبد الرمحن بن عديس البلوي: لطربي والكاملمخسمائة، ويف ا: يف الطربي) ١(
وصلوا إىل ذي خشب، وكان رسول عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح قد وصل إىل عثمان وأخربه بقدومهم عليه ) ٢(

  .يريدونه ويظهرون اهنم قوم معتمرون



هاجرين واالنصار ثالثون انطلق علي رضي اهللا عنه يف ركب من امل ١١٠/  ٥والطربي  ١٦٢/  ٣يف الكامل ) ٣(
  رجال

فيهم سعد بن زيد وأبو جهم العدوي وجبري بن مطعم وحكيم بن حزام ومروان بن احلكم وعبد الرمحن بن عتاب 
  .بن أسيد وأبو أسيد الساعدي وزيد بن ثابت وحسان بن ثابت وكعب بن مالك ونيار بن مكرز وغريهم

الصالة مبكة، فإنه كان قد تأهل هبا ونوى االقامة فأمتها، وأما توليته  عليه، كما ثبت يف العرضة االخرية، وأما إمتامه
االحداث فلم يول إال رجال سويا عدال، وقد وىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو 

  .ابن عشرين سنة، ووىل أسامة بن زيد بن حارثة
  .ما إيثاره قومه بين أميةوطعن الناس يف إمارته فقال إنه خلليق باالمارة وأ

فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يؤثر قريشا على الناس، وواهللا لو أن مفتاح اجلنة بيدي الدخلت بين أمية 
  .إليها

ويقال إهنم عتبوا عليه يف عمار وحممد بن أيب بكر، فذكر عثمان عذره يف ذلك، وأنه أقام فيهما ما كان جيب 
  .عليهما

يف إيوائه احلكم بن أيب العاص، وقد نفاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف، فذكر أن رسول وعتبوا عليه 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان قد نفاه إىل الطائف مث رده، مث نفاه إليها، قال فقد نفاه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

لصحابة، وجعل يستشهد هبم فيشهدون له فيما وسلم مث رده، وروى أن عثمان خطب الناس هبذا كله مبحضر من ا
  .فيه شهادة له

ويروي أهنم بعثوا طائفة من فشهدوا خطبة عثمان هذه، فلما متهدت االعذار وانزاحت عللهم ومل يبق هلم شبهة، 
  .أشار مجاعة من الصحابة على عثمان بتأديبهم فصفح عنهم، رضي اهللا عنه

أتوا، ومل ينالوا شيئا مما كانوا أملوا وراموا، ورجع علي إىل عثمان،  وردهم إىل قومهم فرجعوا خائبني من حيث
فأخربه برجوعهم عنه، ومساعهم منه، وأشار على عثمان أن خيطب الناس خطبة يعتذر إليهم فيها مما كان وقع من 

من سرية االثرة لبعض أقاربه، ويشهدهم عليه بأنه قد تاب من ذلك، وأناب إىل االستمرار على ما كان عليه 
الشيخني قبله، وأنه ال حييد عنها، كما كان االمر أوال يف مدة ست سنني االول، فاستمع عثمان هذه النصيحة، 

وقابلها بالسمع والطاعة، وملا كان يوم اجلمعة وخطب الناس، رفع يديه يف أثناء اخلطبة، وقال اللهم إين أستغفرك 
وأرسل عينيه بالبكاء فبكى املسلمون أمجعون، وحصل للناس رقة  وأتوب إليك، اللهم إين أول تائب مما كان مين،

  شديدة على إمامهم، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك، وأنه قد لزم ما كان عليه الشيخان، أبو بكر
وعمر رضي اهللا عنهما، وأنه قد سبل بابه ملن أراد الدخول عليه، ال مينع أحد من ذلك، ونزل فصلى بالناس مث 

  .زله وجعل من أراد الدخول على أمري املؤمنني حلاجة أو مسألة أو سؤال، ال مينع أحد من ذلك مدةدخل من
تكلم : مث إن عليا جاء عثمان بعد انصراف املصريني فقال له: فحدثين علي بن عمر عن أبيه قال: قال الواقدي

نزوع واالنابة، فإن البالد قد كالما تسمعه الناس منك ويشهدون عليك، ويشهد اهللا على ما يف قلبك من ال
متخضت عليك، وال آمن ركبا آخرين يقدمون من قبل الكوفة، فتقول يا علي اركب إليهم، ويقدم آخرون من 

  .البصرة فتقول يا علي اركب إليهم، فإن مل أفعل قطعت رمحك واستخففت حبقك
توبة، فقام فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو فخرج عثمان فخطب اخلطبة اليت نزع فيها، وأعلم الناس من نفسه ال: قال

أما بعد، أيها الناس، فواهللا ما عاب من عاب شيئا أجهله، وما جئت شيئا إال وأنا أعرفه، ولك ضل : أهله، مث قال



  من زل فليتب، ومن أخطأ فليتب،: " ولقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول) ١(رشدي 
__________  

  .ولكين منتين نفسي وكذبتين وضل عين رشدي: طربي والكاملالعبارة يف ال) ١(

فأنا أول من اتعظ، أستغفر اهللا مما فعلت " وال يتمادى يف اهللكة، إن من متادى يف اجلور كان أبعد عن الطريق 
، فواهللا الكونن كاملرقوق إن ملك صرب، وإن عتق )١(وأتوب، فمثلي نزع وتاب، فإذا نزلت فليأتين أشرافكم 

  .، وما عن اهللا مذهب إال إليهشكر
فأمتم على ما ! أهللا اهللا يف نفسك ! يا أمري املؤمنني : فرق الناس له وبكى من بكى، وقام إليه سعيد بن زيد فقال: قال
  .قلت

أتكلم يا أمري املؤمنني : فلما انصرف عثمان إىل منزله وجد به مجاعة من أكابر الناس، وجاءه مروان بن احلكم فقال
بل اصمت، فواهللا إهنم : من وراء احلجاب -نائلة بنت الفرافصة الكلبية  -مت ؟ فقالت امرأة عثمان أم أص

  .لقاتلوه، ولقد قال مقالة ال ينبغي النزوع عنها
  .فواهللا لقد مات أبوك وما حيسن أن يتوضأ! وما أنت وذاك : فقال هلا
  .ا مرواندع ذكر االباء، ونالت من أبيه احلكم، فأعرض عنه: فقالت له

بأيب أنت وأمي، لوددت : بل تكلم، فقال مروان: يا أمري املؤمنني أتكلم أم أصمت ؟ فقال له عثمان: وقال لعثمان
  أن مقالتك هذه كانت وأنت ممنع

منيع، فكنت أول من رضي هبا وأعان عليها، ولكنك قلت ما قلت حني جاوز احلزام الطبيني، وبلغ السيل الزبا، 
الذليلة الذليل، واهللا القامة على خطيئة يستغفر منها، خري من توبة خوف عليها، وإنك لو شئت وحني أعطى اخلطة 

  .لعزمت التوبة ومل تقرر لنا باخلطيئة، وقد اجتمع إليك على الباب مثل اجلبال من الناس
اس يركب فخرج مروان إىل الباب والن: قم فاخرج إليهم فكلمهم، فإين أستحي أن أكلمهم، قال: فقال عثمان

ما شأنكم كأنكم قد جئتم لنهب، شاهت الوجوه كل إنسان آخذ بإذن صاحبه أال من أريد : بعضهم بعضا، فقال
جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا، أخرجوا عنا، أما واهللا لئن رمتمونا ليمرن عليكم أمر يسؤكم وال ) ٢(

بني على ما بأيدنا، قال فرجع الناس، وخرج بعضهم حىت أتى حتمدوا غبه، ارجعوا إىل منازلكم، فواهللا ما حنن مغلو
  .عليا فأخربه اخلرب، فجاء علي مغضبا حىت دخل على عثمان

وإن مثلك مثل مجل الظعينة سار ! أما رضيت من مروان وال رضي منك إال بتحويلك عن دينك وعقلك ؟ : فقال
وأمي اهللا إين الراه سيوردك مث ال يصدرك، وما أنا بعائد حيث يسار به، واهللا ما مروان بذي رأي يف دينه وال نفسه، 

  .، وغلبت على أمرك)٣(بعد مقامي هذا ملعاتبتك، أذهبت سوقك 
مسعت قول علي أنه : تكلمي، فقالت: أتكلم أو أسكت ؟ فقال: فلما خرج علي دخلت نائلة على عثمان فقالت
تتقي اهللا وحده ال شريك له، وتتبع سنة : قالتفما أصنع ؟ : ليس يعاودك، وقد أطعت مروان حيث شاء، قال

  صاحبيك من قبلك، فإنك مىت أطعت مروان قتلك، ومروان
__________  

  .اشرافكم فلريوا يف رأيهم: يف الكامل) ١(
/  ٥...ويف الطربي، فليأتين اشرافكم فلريوين رأيهم فواهللا لئن ردين احلق عبدا الستنن بسنة العبد والذلن ذل العبد

  .١٦٤/  ٣الكامل و ١١١



: شرفك ويف الكامل: يف الطربي) ٣(شاهت الوجوه أال من أريد ؟ : يف الطربي كاالصل، ويف ابن االثري) ٢(
  .أذهبت شرفك وغلبت على رأيك

  .، فأرسل إىل علي فاستصلحه فإن له قرابة منك وهو ال يعصى)١(ليس له عند اهللا قدر وال هيبة وال حمبة 
  .لقد أعلمته أين لست بعائد: لي فأىب أن يأتيه، وقالقال فأرسل عثمان إىل ع

  :قال
إن نائلة بنت الفرافصة، : تكلم، فقال: أتكلم أو أسكت ؟ فقال: وبلغ مروان قول نائلة فيه فجاء إىل عثمان فقال

  .فقال عثمان ال تذكرها حبرف فأسوء إىل وجهك، فهي واهللا أنصح يل منك
  .فكف مروان: قال

ىل عثمان للمرة الثانية من مصر وذلك أن أهل االمصار ملا بلغهم خرب مروان، وغضب علي ذكر جمئ االحزاب إ
على عثمان بسببه، ووجدوا االمر على ما كان عليه مل يتغري ومل يسلك سرية صاحبيه، تكاتب أهل مصر وأهل 

لسان علي وطلحة  كتب على لسان الصحابة الذين باملدينة، وعلى) ٢(الكوفة وأهل البصرة وتراسلوا، وزورت 
  .والزبري، يدعون الناس إىل قتال عثمان ونصر الدين، وأنه أكرب اجلهاد اليوم

ملا كان يف شوال : وذكر سيف بن عمر التميمي عن حممد وطلحة وأيب حارثة وأيب عثمان، وقاله غريهم أيضا، قالوا
  .ألف: هلم يقول ستمائة، واملكثر يقولسنة مخس وثالثني، خرج أهل مصر يف أربع رقاق على أربعة أمراء، املقلل 

على الرفاق عبد الرمحن بن عديس البلوي، وكنانة بن بشر الليثي، وسودان بن محران السكوين، وقترية السكوين 
وكان  -وعلى القوم مجيعا الغافقي بن حرب العكي، وخرجوا فيما يظهرون للناس حجاجا، ومعهم ابن السوداء 

وخرج أهل الكوفة يف عدهتم يف أربع رفاق  -وأحدث بدعا قولية وفعلية، قبحه اهللا أصله ذميا فأظهر االسالم 
زيد بن صوحان، واالشتر النخعي، وزياد بن النضر احلارثي، وعبد اهللا بن االصم، وعلى اجلميع : أيضا، وأمراؤهم

  ).٣(عمرو بن االصم 
العبدي، وبشر بن شريح بن ضبيعة القيسي، وخرج أهل البصرة يف عدهتم أيضا يف أربع رايات مع حكيم بن جبلة 

، وعليهم كلهم حرقوص بن زهري السعدي، وأهل مصر مصرون على والية علي بن )٤(وذريح بن عباد العبدي 
  .أيب طالب، وأهل الكوفة عازمون على تأمري الزبري، وأهل البصرة مصممون على تولية طلحة

من بلدهم حىت توافوا حول املدينة، كما تواعدوا يف كتبهم، يف ال تشك كل فرقة أن أمرها سيتم، فسار كل طائفة 
  شهر شوال فنزل طائفة منهم بذي خشب، وطائفة باالعوص، واجلمهور بذي املروة، وهم

__________  
  .وامنا تركك الناس ملكانه: زاد الطربي وابن االثري) ١(
صلى اهللا عليه وآله، إمنا مل يذكر أي من أمساء  كتب من باملدينة من أصحاب النيب: يف رواية الطربي والكامل) ٢(

  .هؤالء الصحابة
  .يف مائيت رجل: وهم يف عداد أهل مصر، ويف مروج الذهب: يف الطربي والكامل) ٣(
  .ابن احملرش بن عبد عمرو احلنفي: وابن احملترش، ويف الطربي: زاد ابن االثري يف الكامل) ٤(

  .د أهل مصر، أما املسعودي فقال كانوا يف مئة رجلوقال الطربي وابن االثري وهم يف عدا



على وجل من أهل املدينة، فبعثوا قصادا وعيونا بني أيديهم ليخربوا الناس أهنم إمنا جاؤوا للحج ال لغريه، وليستعفوا 
ا هذا الوايل من بعض عماله، ما جئنا إال لذلك، واستأذنوا للدخول، فكل الناس أىب دخوهلم وهنى عنه، فتجاسرو

واقتربوا من املدينة، وجاءت طائفة من املصريني إىل علي وهو يف عسكر عند أحجار الزيت، عليه حلة أفواف، معتم 
بشقيقة محراء ميانية، متقلدا السيف وليس عليه قميص وقد أرسل ابنه احلسن إىل عثمان فيمن اجتمع إليه، فسلم 

ون أن جيش ذي املروة وذي خشب ملعونون على لقد علم الصاحل: عليه املصريون فصاح هبم وطردهم، وقال
وانصرفوا من عنده على ذلك، وأتى ! نعم : لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم فارجعوا ال صبحكم اهللا، قالوا

فسلموا عليه فصاح هبم  -وقد أرسل ابنهى إىل عثمان  -البصريون طلحة وهو يف مجاعة أخرى إىل جنب علي 
  .لي الهل مصر، وكذلك كان رد الزبري على أهل الكوفةوطردهم وقال هلم كما قال ع

فرجع كل فريق منهم إىل قومهم، وأظهروا للناس أهنم راجعون إىل بلداهنم، وساروا أياما راجعني، مث كروا عائدين 
 إىل املدينة، فما كان غري قليل حىت مسع أهل املدينة التكبري، وإذا القوم قد زحفوا على املدينة وأحاطوا هبا،

من كف يده فهو آمن، فكف الناس ولزموا بيوهتم، وأقام الناس : ومجهورهم عند دار عثمان بن عفان، وقالوا للناس
  .على ذلك أياما

هذا كله وال يدري الناس ما القوم صانعون وال على ما هم عازمون، ويف كل ذلك وأمري املؤمنني عثمان بن عفان 
  .ه أهل املدينة وأولئك اآلخرونخيرج من داره فيصلي بالناس، فيصلي وراء

ما ردكم بعد ذهابكم : وذهب الصحابة إىل هؤالء يؤنبوهنم ويعذلوهنم على رجوعهم، حىت قال علي الهل مصر
  ورجوعكم

  .وجدنا مع بريد كتابا بقتلنا: عن رأيكم ؟ فقالوا
  .وكذلك قال البصريون لطلحة، والكوفيون للزبري

  .أصحابنا إمنا جئنا لننصر: وقال أهل كل مصر
كيف علمتم بذلك من أصحابكم، وقد افترقتم وصار بينكم مراحل ؟ إمنا هذا أمر اتفقتم عليه، : فقال هلم الصحابة

يعنون أنه إن نزل عن اخلالفة  -ضعوه على ما أردمت، ال حاجة لنا يف هذا الرجل، ليعتزلنا وحنن نعتزله : فقالوا
رجعوا إىل بالدهم وجدوا يف الطريق بريدا يسري، فأخذوه ففتشوه، فإذا  وكان املصريون فيما ذكر، ملا -تركوه آمنا 

، وبصلب آخرين، وبقطع أيدي آخرين منهم )١(معه يف إداوة كتابا على لسان عثمان فيه االمر بقتل طائفة منهم 
وا جاؤوا وعلى مجله، فلما رجع) ٢(وأرجلهم، وكان على الكتاب طابع خبامت عثمان، والربيد أحد غلمان عثمان 

  بالكتاب وداروا به على الناس، فكلم الناس
__________  

نص الكتاب يف الطربي وفيه أمر عبد اهللا بن سعد حببس وجلد ابن عديس البلوي وعمرو بن احلمق وسودان ) ١(
  .بن محران وعروة بن النباع الليثي وحلق رؤوسهم وحلاهم

  .وصلب بعضهم: زاد ابن االثري
  ).١٦٨/  ٣امل الك ١١٩/  ٥الطربي (

  .اضرب عنق عمرو بن يزيد بن ورقاء صربا: ٢١١/  ٣ويف فتوح ابن االعثم 
وعلقمة بن عديس البلوي وكنانة بن بشر وعروة بن سهم الليثي فاقطع ايديهم وأرجلهم وإذا ماتوا فاصلبهم وأما 

  .حممد بن أيب بكر فاحتل يف قتله



  .أبو االعور السلمي: يف الطربي ذكره) ٢(
  .غالم أسود، مل يسمه: توح ابن االعثمويف ف

بينة علي بذلك وإال فواهللا ال كتبت وال أمليت، وال دريت بشئ من ذلك، واخلامت قد : أمري املؤمنني يف ذلك، فقال
  .يزور على اخلامت، فصدقه الصادقون يف ذلك، وكذبه الكاذبون

يب سرح، ويويل حممد بن أيب بكر، فأجاهبم إىل إن أهل مصر كانوا قد سألوا من عثمان أن يعزل عنه ابن أ: ويقال
ذلك، فلما وجدوا ذلك الربيد ومعه الكتاب بقتل حممد بن أيب بكر، فأجاهبم إىل ذلك، فلما رجعوا ذلك الربيد 
ومعه الكتاب بقتل حممد بن أيب بكر وآخرين معه، فرجعوا، وقد حنقوا عليه حنقا شديدا، وطافوا بالكتاب على 

  ).١(ك يف أذهان كثري من الناس الناس، فدخل ذل
  وروى ابن جرير من طريق حممد بن إسحاق عن عمه عبد الرمحن بن يسار، أن الذي كان معه

هذه الرسالة من جهة عثمان إىل مصر أبو االعور السلمي، على مجل لعثمان، وذكر ابن جرير من هذه الطريق أن 
بالقدوم على عثمان ليقاتلوه، وهذا كذب على الصحابة، وإمنا  الصحابة كتبوا إىل اآلفاق من املدينة يأمرون الناس

كتبت كتب مزورة عليهم، كما كتبوا من جهة علي وطلحة والزبري إىل اخلوارج كتبا مزورة عليهم أنكروها، 
  .وهكذا زور هذا الكتاب على عثمان أيضا، فإنه مل يأمر به ومل يعلم به أيضا

اليام كلها، وهم أحقر يف عينه من التراب، فلما كان يف بعض اجلمعات وقام واستمر عثمان يصلي بالناس يف تلك ا
على املنرب، ويف يده العصا اليت كان يعتمد عليها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف خطبته، وكذلك أبو بكر وعمر 

مع الناس فيه من يومئذ، رضي اهللا عنهما من بعده، فقام إليه رجل من أولئك فسبه ونال منه، وأنزله عن املنرب، فط
بينا أنا أنظر إىل عثمان : حدثين أسامة ابن زيد عن حيىي بن عبد الرمحن بن حاطب عن أبيه قال: كما قال الواقدي

قم يا نعثل : خيطب على عصا النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت كان خيطب عليها وأبو بكر وعمر، فقال له جهجاه
فكسرها على ركبته اليمىن فدخلت شظية منها فيها فبقي اجلرح حىت أصابته  فانزل عن هذا املنرب وأخذ العصا

االكلة، فرأيتها تدود، فنزل عثمان ومحلوه وأمر بالعصا فشدوها، فكانت مضببة، فما خرج بعد ذلك اليوم إال 
  .خرجة أو خرجتني، حىت حصر فقتل

عن عبيد اهللا بن عمر عن نافع أن اجلهجاه الغفاري وحدثنا أمحد بن إبراهيم ثنا عبد اهللا بن إدريس : قال ابن جرير
  .أخذ عصا كانت يف يد عثمان فكسرها على ركبته، فرمي يف ذلك املكان بأكلة

خطب عثمان الناس يف بعض : حبيبة قال) ٢(وحدثين ابن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن ابن أيب : وقال الواقدي
  .وركبناها معك، فتب نتب معك) ٣(إنك ركبت هباتري : ننييا أمري املؤم: أيامه فقال عمرو بن العاص
  :يديه، قال ابن أيب حبيبة) ٤(فاستقبل عثمان القبلة ومشر 

__________  
وفيه كتاب عثمان بتولية حممد بن أيب بكر وعزل عبد اهللا بن سعد،  ٢١٠/  ٣انظر اخلرب يف فتوح ابن االعثم ) ١(

  .مبصر مع غالمه الذين أمسك به املصريون وهم عائدون من املدينة والكتاب املنسوب إىل عثمان إىل واليه
  .أيب حبيبة: يف الطربي) ٢(
  .هنابري: يف الطربي وابن سعد) ٣(

  ).القاموس(املهالك : والنهابري
  .اللهم إين استغفرك واتوب إليك: رفع يديه فقال: شهر يديه، ويف ابن سعد: يف الطربي) ٤(



  .ال باكية من يومئذفلم أر يوما أكثر باكيا و
يا عثمان أال إن هذه شارف قد جئنا هبا : مث ملا كان بعد ذلك خطب الناس فقام إليه جهجاه الغفاري فصاح إليه

عليها عباءة وجامعة، فأنزل فلندرجك يف العباة ولنطرحك يف اجلامعة ولنحملك على الشارف مث نطرحك يف جبل 
  .الدخان

  .جئت به، مث نزل عثمانقبحك اهللا وقبح ما : فقال عثمان
  .وكان آخر يوم رأيته فيه: قال ابن أيب حبيبة
  .حدثين أبو بكر بن إمساعيل عن أبيه عن عامر بن سعد: وقال الواقدي

كنا أول من اجترأ على عثمان بالنطق السئ جبلة بن عمرو الساعدي مر به عثمان وهو يف نادي قومه، ويف : قال
كذا وكذا، مث أقبل ) ١(مل تردون عليه ؟ رجل قال : سلم فرد القوم، فقال جبلةيد جبلة جامعة، فلما مر عثمان 

أي بطانة ؟ فواهللا : واهللا الطرحن هذه اجلامعة يف عنقك أو لتتركن بطانتك هذه، فقال عثمان: على عثمان فقال
ته، وعبد اهللا بن سعد بن أيب الناس، فقال مروان ختريته، ومعاوية ختريته، وعبد اهللا بن عامر بن كريز ختري) ٢(الختري 

فانصرف عثمان فما : سرح ختريته، منهم من نزل القرآن بذمه، وأباح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دمه، قال
  .زال الناس جمترئني عليه إىل هذا اليوم

  .وحدثين حممد بن صاحل عن عبيد اهللا بن رافع بن نقاخة عن عثمان بن الشريد: قال الواقدي
واهللا القتلنك ! يا نعثل : عثمان على جبلة بن عمرو الساعدي وهو بفناء داره، ومعه جامعة، فقالمر : قال

  .والمحلنك على قلوص جرباء، والخرجنك إىل حرة النار
  .مث جاءه مرة أخرى وعثمان على املنرب فأنزله عنه

يا هؤالء : أيضا فقال يف خطبته وذكر سيف بن عمر أن عثمان بعد أن صلى بالناس يوم اجلمعة صعد املنرب فخطبهم
اهللا اهللا، فواهللا إن أهل املدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم، فاحموا ) ! ٣(الغرباء 

أنا أشهد بذلك، فأخذه حكيم بن : اخلطأ بالصواب، فإن اهللا ال ميحو السئ إال باحلسن، فقام حممد بن مسلمة فقال
  .إنه يف الكتاب: قام زيد بن ثابت فقالجبلة فأقعده، ف

، وثار القوم بأمجعهم فحصبوا الناس حىت )٤(فثار إليه من ناحية أخرى حممد بن أيب مريرة فأقعده وقال يا نطع 
  أخرجوهم من املسجد، وحصبوا عثمان حىت

ناس أن يساعدهم إال صرع من املنرب مغشيا عليه، فاحتمل وأدخل داره، وكان املصريون ال يطمعون يف أحد من ال
  .، وعمار بن ياسر)٥(حممد بن أيب بكر، وحممد بن جعفر 

وأقبل علي وطلحة والزبري إىل عثمان يف أناس يعودونه ويشكون إليه بثهم وما حل بالناس، مث رجعوا إىل منازهلم، 
ان، فبعث إليهم يقسم واستقبل مجاعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عمر، وزيد بن ثابت يف احملاربة عن عثم

  .عليهم ملا كفوا أيديهم وسكنوا حىت يقضي اهللا ما يشاء
__________  

  .فعل: يف رواية الطربي عن الواقدي) ١(
  .إين ال أخمري: يف الطربي) ٢(
  .العدى: يف الطربي) ٣(



  .حممد بن أيب قترية فأقعده وقال فأفظع: العبارة يف الطربي) ٤(
  . حذيفةحممد بن أيب: يف الطربي) ٥(

ذكر حصر أمري املؤمنني عثمان بن عفان ملا وقع ما وقع يوم اجلمعة، وشج أمري املؤمنني عثمان، وهو يف رأس املنرب، 
وسقط مغشيا عليه، واحتمل إىل داره وتفاقم االمر، وطمع فيه أولئك االجالف االخالط من الناس، وأجلأوه إىل 

، ولزم كثري من الصحابة بيوهتم، وسار إليه مجاعة من أبناء الصحابة، داره وضيقوا عليه، وأحاطوا هبا حماصرين له
وعبد اهللا بن عمرو، وصاروا،  -وكان أمري الدار  -عن أمر آبائهم، منهم احلسن واحلسني، وعبد اهللا بن الزبري 

احدة مما حياجون عنه، ويناضلون دونه أن يصل إليه أحد منهم، وأسلمه بعض الناس رجاء أن جييب أولئك إىل و
سألوا، فإهنم كانوا قد طلبوا منه إما أن يعزل نفسه، أو يسلم إليهم مروان بن احلكم، ومل يقع يف خلد أحد أن القتل 

  .كان يف نفس اخلارجني
وانقطع عثمان عن املسجد فكان ال خيرج إال قليال يف أوائل االمر، مث انقطع بالكلية يف آخره، وكان يصلي بالناس 

  .الغافقي بن حرب يف هذه االيام
وقد استمر احلصر أكثر من شهر، وقيل أربعني يوما، حىت كان آخر ذلك أن قتل شهيدا رضي اهللا عنه، على ما 

  سنبينه إن شاء اهللا
  .تعاىل

  .والذي ذكره ابن جرير أن الذي كان يصلي بالناس يف هذه املدة وعثمان حمصور، طلحة بن عبيد اهللا
  ).١(ويف صحيح البخاري عن 

روى الواقدي أن عليا صلى أيضا، وصلى أبو أيوب، وصل هبم سهل بن حنيف، وكان جيمع هبم علي، وهو الذي و
  .صلى هبم بعد، وقد خاطب الناس يف غبوب ذلك بأشياء، وجرت أمور سنورد منها ما تيسر وباهللا املستعان

قال االحنف انطلقنا حجاجا فمررنا : الحدثنا هبز ثنا أبو عوانة ثنا حصني عن عمرو بن جاوان ق: قال االمام أمحد
الناس يف املسجد، فانطلقت أنا وصاحيب، فإذا الناس جمتمعون على : باملدينة، فبينا حنن يف منزلنا إذ جاءنا آت فقال

فتخللتهم حىت قمت عليهم، فإذا علي بن أيب طالب والزبري وطلحة وسعد بن أيب وقاص، : نفر يف املسجد، قال
نعم : ههنا الزبري ؟ قالوا: قال! نعم : ههنا علي ؟ قالوا: ك بأسرع من أن جاء عثمان ميشي، فقالفلم يكن ذل: قال
أنشدكم باهللا الذي ال إله إال : قال! نعم : ههنا سعد بن أيب وقاص ؟ قالوا: قال! نعم : ههنا طلحة ؟ قالوا: قال! 

مربد بين فالن غفر اهللا له فابتعته فأتيت رسول اهللا من يبتاع : " هو، تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
أنشدكم باهللا : قال! نعم : قالوا" اجعله يف مسجدنا وأجره لك : " إين قد ابتعته، فقال: صلى اهللا عليه وسلم فقلت

كذا، فابتعتها بكذا و" من يبتاع بئر رومة : " الذي ال إله إال هو تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
اجعلها سقاية للمسلمني : " قال -يعين بئر رومة  -فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت إين قد ابتعتها 

أنشدكم باهللا الذي ال إله إال هو تعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نظر : قال! نعم : قالوا" ولك أجرها 
  هؤالء غفر اهللا من جيهز: " يف وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال

__________  
  .بياض بأصل املصرية ويف الرياض النضرة وتاريخ اخلميس: ويف هامش النسخة املطبوعة قال: بياض باالصل) ١(

  .ملا حصر عثمان وىل أبا هريرة على الصالة: وروى عن عبد اهللا بن سالم انه قال



اللهم أشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، : فقال! نعم  اللهم: فجهزهتم حىت ما يفقدون خطاما وال عقاال ؟ قالوا" له 
  ).١(مث انصرف 

  .ورواه النسائي من حديث حصني وعنده إذ جاء رجل وعليه مالءة صفراء
بن عمر القواريري، حدثين القاسم بن احلكم ابن أوس ) ٢(حدثين عبد اهللا : طريق أخرى قال عبد اهللا بن أمحد
  .، عن زيد بن أسلم عن أبيه)٣(االنصاري، من أهل احلديبية  االنصاري حدثين أبو عبادة الدرقي

شهدت عثمان يوم حصر يف موضع اجلنائز، ولو ألقى حجر مل يقع إال على رأس رجل، فرأيت عثمان أشرف : قال
أفيكم طلحة ؟ : أيها الناس: أفيكم طلحة ؟ فسكتوا، مث قال! أيها الناس : من اخلوخة اليت تلي مقام جربيل، فقال

أال أراك ههنا ؟ ما كنت أرى : أفيكم طلحة ؟ فقام طلحة بن عبيد اهللا، فقال له عثمان! سكتوا، مث قال أيها الناس ف
أنك تكون يف مجاعة قوم تسمع نداي إىل آخر ثالث مرات، مث ال جتيبين ؟ أنشدك اهللا يا طلحة تذكر يوم كنت أنا 

: وكذا، ليس معه أحد من أصحابه غريي وغريك ؟ فقال وأنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف موضع كذا
يا طلحة إنه ليس من نيب إال ومعه من أصحابه رفيق من : " فقال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال! نعم 

مث انصرف، مل ! اللهم نعم : فقال طلحة) " ٤(رفيقي يف اجلنة  - يعين  -أمته معه يف اجلنة، وإن عثمان بن عفان هذا 
  .خيرجوه

حدثنا حممد بن أيب بكر املقدسي ثنا حممد بن عبد اهللا االنصاري، ثنا هالل بن : طريق أخرى قال عبد اهللا بن أمحد
  .إسحاق، عن اجلريري، عن مثامة بن جزء القشريي

، شهدت الدار يوم أصيب عثمان، فاطلع عليه اطالعة، فقال ادعو يل صاحبيكم اللذين ألباكم علي، فدعيا له: قال
من يشتري : أنشدكما اهللا تعلمان أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة ضاق املسجد بأهله، فقال: فقال

  ؟ فاشتريتها من خالص مايل" هذه البقعة من خالص ماله فيكون فيها كاملسلمني، وله خري منها يف اجلنة 
__________  

  .٧٠/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .عبيد اهللا: يف مسند أمحد) ٢(
  .حدثين أبو عبادة الزرقي االنصاري، من أهل املدينة: ٧٤/  ١: يف مسند أمحد) ٣(
  روي النسائي بعضه: وقال ٩١/  ٩ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد  ٧٤/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٤(

بزار يف اسناد عبد اهللا والبزار أبو عبادة الزرقي وهو متروك باسناد منقطع، ورواه عبد اهللا وأبو يعلى يف الكبري وال
  .واسقطه أبو يعلى من السند

  .فجعلتها بني املسلمني وأنتم متنعوين أن أصلي فيه ركعتني
أنشدكم اهللا أتعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملا قدم املدينة مل يكن فيها بئر يستعذب منه إال بئر : مث قال
من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدالء املسلمني، وله : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمرومة ف

  .؟ فاشتريتها من خالص مايل، وأنتم متنعوين أن أشرب منها" خري منها يف اجلنة 
 بن عبد الرمحن وقد رواه الترمذي عن عبد اهللا! اللهم نعم : هل تعلمون أين صاحب جيش العسرة ؟ قالوا: مث قال

الدارمي، وعباس الدوري وغري واحد، أخرجه النسائي عن زياد بن أيوب كلهم عن سعيد بن عامر عن حيىي بن أيب 
  .حسن صحيح: احلجاج املنقري عن أيب مسعود اجلريري به، وقال الترمذي

عمرو بن مرة، عن سامل بن أيب  ثنا -يعين ابن املفضل  -حدثنا عبد الصمد ثنا القاسم : طريق أخرى قال االمام أمحد



  .اجلعد
دعا عثمان رجاال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيهم عمار بن ياسر، إين سائلكم وإين أحب : قال

أن تصدقوين، نشدتكم اهللا أتعلمون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يؤثر قريشا على الناس، ويؤثر بين 
  .فسكت القومهاشم على سائر قريش ؟ 

  .لو أن بيدي مفاتيح اجلنة العطيتها بين أمية حىت يدخلوا من عند آخرهم: فقال
  .أقبلت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -يعين عمارا  -أال أحدثكما عنه : فبعث إىل طلحة والزبري فقال عثمان

يا رسول اهللا، الدهر هكذا ؟ : و عمارفقال أب" أخذ بيدي ميشي يف البطحاء حىت أتى على أبيه وأمه وهم يعذبون 
تفرد به أمحد ومل خيرجه ) ١" (اللهم اغفر آلل ياسر وقد فعلت : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم اصرب، مث قال

  .أحد من أصحاب الكتب
بن سلم أن سلمة يذكر عن مطرف عن ) ٢(حدثنا إسحاق بن سليمان مسعت معاوية : طريق أخرى قال االمام أمحد

  على م: نافع عن ابن عمر أن عثمان أشرف على أصحابه وهو حمصور، فقال
ال حيل دم امرئ إال بإحدى ثالث، رجل زىن بعد : " تقتلونين ؟ فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

يت يف جاهلية وال ، فواهللا ما زن"إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسالمه فعليه القتل 
إسالم، وال قتلت أحدا فأقيد نفسي منه، وال ارتددت منذ أسلمت، إين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده 

  .ورسوله
  .ورواه النسائي عن أمحد بن االزهر عن إسحاق بن سليمان به

__________  
  .٦٢/  ١أخرج احلديث االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .مغريةيف مسند أمحد، ) ٢(

  .٦٣/  ١انظر احلديث فيه ج 

حدثنا عفان، ثنا محاد بن زيد، ثنا حيىي بن سعيد، عن أيب أمامة بن سهل بن حنيف : طريق أخرى قال االمام أمحد
: وكنا ندخل مدخال إذا دخلناه مسعنا كالم من على البالط، قال: كنت مع عثمان يف الدار وهو حمصور، قال: قال

  .إهنم ليتوا عدوين بالقتل آنفا: ته فخرج إلينا منتقعا لونه، فقالفدخل عثمان يوما حلاج
ال : " ومل يقتلونين ؟ فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قلنا يكفيكهم اهللا يا أمري املؤمنني، قال: قال

فواهللا " ا بغري نفس حيل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث، رجل كفر بعد إسالمه، أو زىن بعد إحصانه، أو قتل نفس
  .؟) ١(ما زنيت يف جاهلية وال إسالم قط، وال متنيت بدال بديين منذ هداين اهللا له، وال قتلت نفسا، فبم يقتلونين 

  .وقد رواه أهل السنن االربعة من حديث محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد حدثين أبو أسامة
  .مع عثمان، فذكرهكنا : زاد النسائي وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة قاال

  .حسن: وقال الترمذي
  .وقد رواه محاد بن سلمة عن حيىي بن سعيد فرفعه

عن أبيه عن أيب سلمة بن عبد  -يعين ابن أيب إسحاق  -حدثنا قطن ثنا يونس : طريق أخرى قال االمام أمحد
  .الرمحن
  أنشد باهللا من شهد رسول اهللا: أشرف عثمان من القصر وهو حمصور فقال: قال



اسكن حراء ليس عليك إال نيب أو صديق أو : " ى اهللا عليه وسلم يوم حراء إذ اهتز اجلبل فركله بقدمه مث قالصل
  .وأنا معه، فانتشد له رجال" شهيد 
هذه يدي : " أنشد باهللا من شهد رسول اهللا يوم بيعة الرضوان إذ بعثين إىل املشركني إىل أهل مكة فقال: مث قال

  ".وهذه يد عثمان 
  .ع يديه إحدامها على االخرى فبايع يل فانتشد له رجالووض
" من يوسع لنا هبذا البيت يف املسجد بنيت له بيتا يف اجلنة : " أنشد باهللا من شهد رسول اهللا قال: قال: مث قال

  .فابتعته من مايل فوسعت به املسجد
  .فانتشد له رجال

؟ فجهزت نصف " من ينفق اليوم نفقة متقبلة : " قالأنشد باهللا من شهد رسول اهللا يوم جيش العسرة : مث قال
  .اجليش من مايل، فانتشد له رجال

فانتشد له رجال : أنشد باهللا من شهد رومة يباع ماؤها ابن السبيل فابتعتها من مايل فأحبتها ابن السبيل قال: مث قال
)٢.(  

بن أيب إسحاق عن أبيه عن جده أيب ورواه النسائي عن عمران بن بكار عن حطاب بن عثمان بن عيسى بن يونس 
  .إسحاق السبيعي به
__________  

وابن  ٢١٤، ٥٨/  ٦، ٤٦٥، ٤٤٤، ٣٨٢، ٧٠، ٦٣، ٦١/  ١احلديث أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .٦٧/  ٣سعد يف الطبقات 

  .٥٩/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

ي ما فعل هؤالء اخلوارج من أهل االمصار، من حماصرته يف داره، وقد ذكر ابن جرير أن عثمان رضي اهللا عنه ملا رأ
ومنعه اخلروج إىل املسجد، كتب إىل معاوية بالشام، وإىل ابن عامر بالبصرة وإىل أهل الكوفة، يستنجدهم يف بعض 
ث جيش يطردون هؤالء من املدينة، فبعث معاوية مسلمة بن حبيب، وانتدب يزيد بن أسد القشريي يف جيش، وبع
أهل الكوفة جيشا، وأهل البصرة جيشا، فلما مسع أولئك خبروج اجليوش إليهم صمموا يف احلصار، فما اقترب 

  .اجليوش إىل املدينة حىت جاءهم قتل عثمان رضي اهللا عنه كما سنذكره
  .وذكر ابن جرير أن عثمان استدعى االشتر النخعي ووضعت لعثمان وسادة يف كوة من داره

إهنم يريدون منك إما أن تعزل نفسك عن : يا أشتر ماذا يريدون ؟ فقال: ، فقال له عثمانفأشرف على الناس
  االمرة، وإما أن

  .تفتدي من نفسك من قد ضربته، أو جلدته، أو حبسته، وإما أن يقتلوك
يسلم هلم ويف رواية أهنم طلبوا منه أن يعزل نوابه عن االمصار ويويل عليها من يريدون هم، وإن مل يعزل نفسه أن 

مروان بن احلكم فيعاقبوه كما زور على عثمان كتابه إىل مصر، فخشي عثمان إن سلمه إليهم أن يقتلوه، فيكون 
سببا يف قتل امرئ مسلم وما فعل من االمر ما يستحق بسببه القتل، واعتذر عن االقتصاص مما قالوا بأنه رجل 

  .ضعيف البدن كبري السن
فإنه ال يفعل وال ينزع قميصا قمصه اهللا إياه، ويترك أمة حممد يعدو بعضها على بعض وأما ما سألوه من خلعه نفسه 

ويويل السفهاء من الناس من خيتاروه هم فيقع اهلرج ويفسد االمر بسبب ذلك االمر كما ظنه فسدت االمة ووقع 



لما رضيتم عنه وليته ؟ اهلرج، وقال هلم فيما قال، وأي شئ إيل من االمر إن كنت كلما كرهتم أمريا عزلته، وك
واهللا لئن قتلتموين ال تتحابوا بعدي، وال تصلوا مجيعا أبدا، وال تقاتلوا بعدي عدوا مجيعا أبدا، : وقال هلم فيما قال

  .وقد صدق رضي اهللا عنه فيما قال
 بن أيب قيس، حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، ثنا معاوية بن صاحل، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد اهللا: وقال االمام أمحد

كتب معي عثمان إىل عائشة كتابا فدفعت إليها كتابه فحدثين أهنا مسعت رسول اهللا : حدثين النعمان بن بشري قال
  .إن اهللا لعله يقمصك قميصا: " صلى اهللا عليه وسلم يقول لعثمان

فأين كنت عن هذا احلديث  !فقلت يا أم املؤمنني : قال النعمان" فإن أرادك أحد على خلعه فال ختلعه، ثالث مرات 
  ).١(يا بين واهللا أنسيته : ؟ فقالت

وقد رواه الترمذي من حديث الليث عن معاوية بن صاحل عن ربيعة بن يزيد عن عبد اهللا بن عامر عن النعمان عن 
  .عائشة به
  .هذا حديث حسن غريب: مث قال

  .عمان، فأسقط عبد اهللا بن عامرورواه ابن ماجه من حديث الفرج بن فضالة عن ربيعة بن يزيد عن الن
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : حدثنا حيىي بن إمساعيل، ثنا قيس، عن أيب سهلة، عن عائشة قالت: قال االمام أمحد

  ال، قلت عمر ؟: ادعو يل بعض أصحايب، قلت أبو بكر ؟ قال: " وسلم
__________  

  .٧٥/  ٦احلديث يف مسند أمحد ج ) ١(

تنحى فجعل يساره : فلما جاء قال! نعم : قالت قلت عثمان ؟ قال! ال : بن عمك علي ؟ قالال ؟ قلت ا: قال
إن رسول اهللا صلى ! ال : يا أمري املؤمنني أال تقاتل ؟ قال: ولون عثمان يتغري، فلما كان يوم الدار وحصر فيها، قلنا

  .دتفرد به أمح) " ١(اهللا عليه وسلم عهد إيل عهدا وإين صابر نفسي عليه 
حدثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد اهللا بن هليعة عن يزيد بن عمرو أنه مسع أبا ثور : وقال حممد بن عائد الدمشقي

قدمت على عثمان فبينا أنا عنده فخرجت فإذا بوفد أهل مصر قد رجعوا فدخلت على عثمان : الفقيمي يقول
يهم ابن عديس البلوي، فصعد ابن عديس منرب رأيت يف وجوههم الشر، وعل: فكيف رأيتهم ؟ فقلت: فأعلمته، قال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فصلى هبم اجلمعة، وتنقص عثمان يف خطبته، فدخلت على عثمان فأخربته مبا قال 
كذب واهللا ابن عديس، ولوال ما ذكر ما ذكرت، إين رابع أربعة يف االسالم، ولقد أنكحين رسول اهللا : فيهم، فقال

وسلم ابنته مث توفيت فأنكحين ابنته االخرى، وال زنيت وال سرقت يف جاهلية وال إسالم، وال تعنيت  صلى اهللا عليه
وال متنيت منذ أسلمت، وال مسست فرجي بيميين منذ بايعت هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولقد مجعت 

أعتق فيها رقبة منذ أسلمت، إال أن ال  القرآن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أتت علي مجعة إال وأنا
  .أجدها يف تلك اجلمعة فأمجعها يف اجلمعة الثانية

  .لقد اختبأت عند ريب عشرا، فذكرهن: ورواه يعقوب بن سفيان عن عبد اهللا بن أيب بكر عن ابن هليعة، قال
جة، فلما كان قبل ذلك فصل كان احلصار مستمرا من أواخر ذي القعدة إىل يوم اجلمعة الثامن عشر من ذي احل

وكانوا قريبا من سبعمائة، فيهم عبد اهللا بن عمر  -بيوم، قال عثمان للذين عنده يف الدار من املهاجرين واالنصار 
أقسم على : وعبد اهللا بن الزبري واحلسن واحلسني ومروان وأبو هريرة، وخلق من مواليه، ولو تركهم ملنعوه فقال هلم

من : ه وأن ينطلق إىل منزله، وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفري، وقال لرقيقهمن يل عليه حق أن يكف يد



  .أغمد سيفه فهو حر
فربد القتال من داخل، ومحي من خارج، واشتد االمر، وكان سبب ذلك أن عثمان رأى يف املنام رؤيا دلت على 

  صلى اهللا عليه اقتراب أجله فاستسلم المر اهللا رجاء موعوده، وشقا إىل رسول اهللا
إين أريد أن تبوء بإمثي وإمثك فتكون من أصحاب : * (وسلم، وليكون خريا بين آدم حيث قال حني أراد أخوه قتله

وروى أن آخر من خرج من عند عثمان من الدار، بعد أن عزم ]  ٢٩: املائدة) * [ النار، وذلك جزاء الظاملني
  .ن أمري احلرب على أهل الدار عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهمعليهم يف اخلروج، احلسن بن علي وقد خرج، وكا

  وروى موسى بن عقبة عن سامل أو نافع أن ابن
__________  

/  ٣وأخرجه ابن سعد عن أيب سهلة موىل عثمان من طريق محاد بن اسامة  ٥٢/  ٦احلديث يف مسند أمحد ج ) ١(
٦٦.  

  .م، يوم حصاره يف الدارواهنم يرون انه ذلك اليو: وفيه قال أبو سهلة

  .ومل يلبس سالحه بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال يوم الدار ويوم جنرة احلروري
: أن عثمان رضي اهللا عنه أصبح حيدث الناس، قال: قال أبو جعفر الداري أيوب السختياين عن نافع عن ابن عمر

فأصبح صائما وقتل من يومه، وقال ؟ ؟ بن " ن افطر عندنا يا عثما: رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال
يا أمري املؤمنني اخرج : عمر عن عبد الرمحن بن زياد بن أنعم عن رجل قال دخل عليه كثري بن الصلت فقال

  .فاجلس بالفناء فريى الناس وجهك فإنك إن فعلت ارتدعوا
ارجع فإنك مفطر : " نده أبو بكر وعمر، فقال؟ ير رأيت البارحة وكأين دخلت على نيب اهللا وع: فضحك وقال

فوضع سعد : ولن تغيب الشمس واهللا غدا أو كذا وكذا إال وأنا من أهل اآلخرة، قال: مث قال عثمان" عندي غدا 
  .وأبو هريرة السالح وأقبال حىت دخال على عثمان

أغفى عثمان بن : ن الصلت قالحدثين اب -موىل لعبد الرمحن بن عوف  -؟ ين أبو علقمة : وقال موسى بن عقبة
  .لوال أن يقول الناس متىن عثمان أمنية حلدثتكم: عفان ؟ ؟ يوم الذي قتل فيه فاستيقظ فقال

إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منامي، : قلنا ؟ حك اهللا، حدثنا فلسنا نقول ما يقول الناس، فقال: قال
  ".إنك شاهد معنا اجلمعة : فقال" 

حدثنا أبو عبد الرمحن القرشي، ؟ لف بن متيم، ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي، ثنا : ابن أيب الدنياوقال 
يا كثري ما أراين إال مقتوال : دخلت على عثمان وهو حمصور، فقال يل: عبد اهللا بن عمري حدثين كثري الصلت قال

  .يومي ؟ ؟
  مث أعاد علي فقلت وقت لك يف: منني، قالقلت ينصرك اهللا على عدوك يا أمري املؤ: قال

ولكين سهرت يف ليليت هذه املاضية، فلما كانت وقت ؟ حر أغفيت ! ال : ؟ ؟ اليوم شئ أو قيل لك شئ ؟ قال
إغفاءة فرأيت فيما يرى النائم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبا بكر وعمر، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .فقتل من يومه ذلك: قال" احلقنا ال حتبسنا، فإنا ننتظرك يا عثمان : يقول يل
وقال ابن أيب الدنيا ثنا إسحاق بن إمساعيل، ثنا يزيد بن هارون، عن فرج بن فضالة، عن مروان بن أيب أمية عن عبد 

  .اهللا بن سالم
صلى اهللا عليه وسلم مرحبا ؟ ؟، رأيت رسول اهللا : أتيت عثمان السلم عليه وهو حمصور، فدخلت عليه فقال: قال



: عطشوك ؟ قلت: قال! نعم : يا عثمان ؟ ؟ وك قلت: " فقال -وخوخة يف البيت : قال -الليلة يف هذه اخلوخة 
إن شئت نصرت : فأدىل دلوا فيه ماء فشربت حىت رويت ؟ ؟ ؟ إين الجد برده بني ثديي وبني كتفي، وقال يل! نعم 

  .فقتل ذلك اليوم" أفطر عنده عليهم، وإن شئت أفطرت ؟ ؟ ؟، فاخترت أن 
أنا عفان بن مسلم، ثنا وهيب، ثنا داود، عن زياد بن عبد اهللا، ؟ م هالل بنت وكيع عن امرأة : وقال حممد بن سعد

كال يا أمري : إن القوم يقتلوين، قلت: أعفى عثمان مستيقظ قال: قالت -وأحسبها بنت الفرافصة : قال -عثمان 
  .املؤمنني
أفطر عندنا الليلة، أو إنك مفطر عندنا : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فقالواإين رأيت : قال

  ).١(الليلة 
  وقال اهليثم بن

__________  
  .٧٥/  ٣؟ ؟ بقات ابن سعد ج ) ١(

حدثنا عيسى بن أمحد العسقالين ثنا شبابة ثنا حيىي بن أيب راشد موىل عمر بن حريث عن حممد بن عبد : كليب
  .الرمحن اجلرشي

ملا حصر عثمان ظل : قالت -امرأة عثمان  -وعقبة بن أسد عن النعمان بن بشري عن نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
  ).١(دونك ذلك الركي : اليوم الذي كان فيه قتله صائما، فلما كان إفطاره سأهلم املاء العذب فأبوا عليه، وقالوا

 -وذلك يف السحر  -فلم يفطر فرأيت جارا على أحاجري متواصلة : لتقا -وركي يف الدار الذي ؟ فيه الننت 
فنظر يف الفجر قد طلع : هذا ماء عذب أتيتك به، قالت: فسألتهم العذب، فأعطوين كوزا من ماء، فأتيته فقلت

  فقلت ومن أين أكلت ؟ ومل أر أحدا ؟ ؟: إين أصبحت صائما، قالت: فقال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اطلع علي من هذا السقف ومعه دلو من ؟ ؟ إين رأيت : بطعام وال شراب ؟ فقال

إن القوم سينكرون عليك، : ازدد فشربت حىت هنلت، مث قال: اشرب يا عثمان، فشربت حىت رويت، مث قال: فقال
  .فدخلوا عليه من يومه فقتلوه: فإن قاتلتهم ظفرت، وإن تركتهم أفطرت عندنا، قالت

حدثين عثمان بن أيب شيبة ثنا يونس بن يعفور العبدي عن أبيه عن : وصلي وعبد اهللا بن االمام أمحدوقال أبو يعلي امل
أن عثمان أعتق عشرين مملوكا ودعا بسراويل فشدها ومل يلبسها يف جاهلية : مسلم أيب سعيد موىل عثمان بن عفان

اصرب فإنك : م وأبا بكر وعمر، وأهنم قالوا يلإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنا: وال إسالم، وقال
  .تفطر عندنا الليلة، مث دعا مبصحف فنشره بني ؟ ؟ فقتل وهو بني يديه

إمنا لبس السراويل رضي اهللا عنه يف هذا اليوم لئال تبدو عورته إذا ؟ ؟ فإنه كان شديد احلياء، كانت تستحي : قلت
اهللا عليه وسلم، ووضع ؟ ؟ يديه املصحف يتلو فيه، واستسلم منه مالئكة السماء، كما نطق بذلك النيب صلى 

لقضاء اهللا عز وجل، وكف يده عن القتال، وأمر الناس و ؟ ؟ عليهم أن ال يقاتلوا دونه، ولوال عزميته عليهم 
  .لنصروه من أعدائه، ولكن كان أمر اهللا قدرا ؟ ؟ مقدورا

  .أوصى إىل الزبري إن عثمان رضي اهللا عنه: وقال هشام بن عروة عن أبيه
  .وقال ؟ ؟ االصمعي عن العالء بن الفضل عن أبيه

: " ملا قتل عثمان فتشوا خزانته فوجدوا فيها صند ؟ ؟ مقفال ففتحوه فوجدوا فيه حقة فيها ورقة مكتوب فيها: قال
  .هذه وصية عثمان



ك له، وأن حممدا عبده ورسوله وأن بسم اهللا الرمحن الرحيم، عثمان بن عفان يشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شري
اجلنة حق، وأن النار حق، وأن اهللا يبعث من يف القبور، ليوم ال ريب فيه إن اهللا ال خيلف امليعاد، عليها حيىي وعليها 

  ".ميوت، وعليها يبعث إن شاء اهللا تعاىل 
لعاذ * ال يبقى عزيزا ومل يدع أرى املوت : وروى ابن عساكر أن عثمان رضي اهللا عنه قال يوم دخلوا عليه فقتلوه

  مالذا يف البالد ومرتعا
__________  

  .بئر املاء: الركي) ١(

ويأيت اجلبال املوت يف مشارخيها العال صفة قتله رضي اهللا عنه وقال * يبيت أهل احلصن واحلصن مغلق : وقال أيضا
  .بابعن احلسن قال أنبأين ر) ١(حدثنا ابن علية ثنا ابن عون : خليفة بن خياط

: ما هن ؟ قال: ثالث ليس من إحداهن بد، قال: ما يريد الناس ؟ قال: بعثين عثمان فدعوت له االشتر فقال: قال
هذا أمركم فاختاروا من شئتم، وبني أن تقتص من نفسك، فإن أبيت فإن : خيريونك بني أن ختلع هلم أمرهم فتقول

  .القوم قاتلوك
الخلع سرباال سربلنيه اهللا، وأما أن أقتص هلم من نفسي، فواهللا لئن قتلتموين أما أن أخلع هلم أمرهم فما كنت : فقال

  .ال حتابون بعدي، وال تصلون بعدي مجيعا، وال تقاتلون بعدي مجيعا عدوا أبدا
وجاء روجيل كأنه ذئب فاطلع من باب ورجع، وجاء حممد بن أيب بكر يف ثالثة عشر رجال، فأخذ بلحيته فعال : قال

: ما أغىن عنك معاوية، وما أغىن عنك ابن عامر، وما أغنت عنك كتبك، قال: عت وقع أضراسه، فقالهبا حىت مس
فقام إليه مبشقص فوجى  -يعين أشار إليه  -فأنا رأيته استعدى رجال من القوم بعينه : أرسل حلييت يا بن أخي، قال

  .به رأسه
  .عليه حىت قتلوه) ٢(مث تعاوروا : مث مه ؟ قال: قلت
وكانت  -يف بن عمر التميمي رمحه اهللا عن العيص بن القاسم، عن رجل، عن خنساء موالة أسامة بن زيد قال س

أهنا كانت يف الدار ودخل حممد ابن أيب بكر يأخذ بلحيته وأهوى  -تكون مع نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان 
ت مأخذا ما كان أبوك ليأخذ به، فتركه مبشاقص معه فيجأ هبا يف حلقه، فقال مهال يا بن أخي، فواهللا لقد أخذ

  .وانصرف مستحييا نادما، فاستقبله القوم على باب الصفة فردهم طويال حىت غلبوه، فدخلوا وخرج حممد راجعا
فأتاه رجل بيده جريدة يقدمهم حىت قام على عثمان فضرب هبا رأسه فشجه، فقطر دمه على املصحف حىت لطخه، 

فضربه على الثدي بالسيف، ووثبت نائلة بنت الفرافصة الكلبية فصاحت وألقت نفسها مث تعاوروا عليه فأتاه رجل 
، وانتهبوا متاع الدار ومر )٣(يا بنت شيبة أيقتل أمري املؤمنني ؟ وأخذت السيف، فقطع الرجل يدها : عليه، وقالت

  رجل على عثمان ورأسه مع املصحف فضرب رأسه برجله
  .كاليوم وجه كافر أحسن وال مضجع كافر أكرمما رأيت : وحناه عن املصحف وقال

  .واهللا ما تركوا يف داره شيئا حىت االقداح إال ذهبوا به: قال
__________  

  .عوف حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .تغاووا عليه: ٧٣/  ٣يف الطربي وابن سعد ) ٢(
  .أصابع يدها: يف رواية الطربي والكامل) ٣(



ر أن عثمان ملا عزم على أهل الدار يف االنصراف ومل يبق عنده سوى أهله تسوروا عليه وروى احلافظ ابن عساك
الدار وأحرقوا الباب ودخلوا عليه، وليس فيهم أحد من الصحابة وال أبنائهم، إال حممد بن أيب بكر، وسبقه 

يظن أنه قد قتل،  بعضهم، فضربوه حىت غشي عليه وصاح النسوة فانزعروا وخرجوا ودخل حممد بن أيب بكر وهو
على دين االسالم، ولست بنعثل ولكين أمري املؤمنني، : على أي دين أنت يا نعثل ؟ قال: فلما رآه قد أفاق قال

إنا ال يقبل منا يوم القيامة أن : كتاب اهللا بيين وبينكم، فتقدم إليه وأخذ بلحيته وقال: غريت كتاب اهللا، فقال: فقال
يا : وشطحه بيده من البيت إىل باب الدار، وهو يقول) * تنا وكرباءنا فأضلونا السبيالربنا إنا أطعنا ساد: * (نقول

  .بن أخي ما كان أبوك ليأخذ بلحييت
  .وجاء رجل من كندة من أهل مصر، يلقب محارا، ويكىن بأيب رومان

  .ديكان أزرق أشقر، وقيل كان امسه سودان بن رومان املرا: امسه رومان، وقال غريه: وقال قتادة
كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن محران ضربه حبربة وبيده السيف صلتا قال مث جاء فضربه : وعن ابن عمر قال

به يف صدره حىت أقعصه، مث وضع ذباب السيف يف بطنه واتكى عليه وحتامل حىت قتله، وقامت نائلة دونه فقطع 
  .عنه مبشاقص يف أذنه حىت دخلت يف حلقهالسيف أصابعها رضي اهللا عنها، ويروى أن حممد بن أيب بكر ط

  .لقد أخذت بلحية كان أبوك يكرمها: والصحيح أن الذي فعل ذلك غريه، وأنه استحى ورجع حني قال له عثمان
فتذمم من ذلك وغطى وجهه ورجع وحاجز دونه فلم يفد وكان أمر اهللا قدرا مقدورا، وكان ذلك يف الكتاب 

  .مسطورا
، وضربه )١(عون أن كنانة بن بشر ضرب جبينه ومقدم رأسه بعمود حديد فخر جلنبيه وروى ابن عساكر عن ابن 

سودان بن محران املرادي بعدما خر جلنبه فقتله، وأما عمرو بن احلمق فوثب على عثمان فجلس على صدره، وبه 
  .أما ثالث منهن فلله، وست ملا كان يف صدري عليه: رمق، فطعنه تسع طعنات، وقال

ثنا حممد بن : حدثنا أمحد بن حممد بن صدقة البغدادي، وإسحاق بن داود الصواف التستري قاال: اينوقال الطرب
  .خالد بن خداش، ثنا مسلم بن قتيبة، ثنا مبارك عن احلسن

: ارجع يا بن أخي فلست بقاتلي، قال: حدثين سياف عثمان أن رجال من االنصار دخل على عثمان فقال: " قال
  .النه أتى بك النيب صلى اهللا عليه وسلم يوم سابعك فحنكك ودعا لك بالربكة: الوكيف علمت ذلك ؟ ق

  .مث دخل عليه رجل آخر من االنصار فقال له مثل ذلك سواء
  .أنت قاتلي: مث دخل حممد بن أيب بكر فقال

يدعو لك النه أتى بك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم سابعك ليحنكك و: وما يدريك يا نعثل ؟ قال: قال
فوثب على صدره وقبض على حليته، ووجأه مبشاقص : بالربكة، فخريت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال

  ".كانت يف يده 
  .هذا حديث غريب جدا وفيه نكارة

  وثبت من غري وجه
__________  

  .خر جلبينه: يف رواية عبد الرمحن بن احلارث عن ابن عون) ١(
  .قط على قفاهس: ويف فتوح ابن االعثم



ويروى ]  ١٣٧: البقرة) * [ فسيكفيكهم اهللا وهو السميع العليم* (أن أول قطرة من دمه سقطت على قوله تعاىل 
  .أنه كان قد وصل إليها يف التالوة أيضا حني دخلوا عليه، وليس ببعيد فإنه كان قد وضع املصحف يقرأ فيه القرآن

  .سبحان اهللا العظيم:  توكلت على اهللا، فلما قطر الدم قالبسم اهللا: وروى ابن عساكر أنه ملا طعن قال
وقد ذكر ابن جرير يف تارخيه بأسانيده أن املصريني ملا وجدوا ذلك الكتاب مع الربيد إىل أمري مصر، فيه االمر بقتل 

بعضهم، وصلب بعضهم، وبقطع أيدي بعضهم وأرجلهم، وكان قد كتبه مروان بن احلكم على لسان عثمان، 
إمنا جزاء الذين حياربون اهللا ورسوله ويسعون يف االرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع * (وال قوله تعاىل متأ

  أيديهم وأرجلهم من خالف أو
وعنده أن هؤالء الذين ]  ٣٣: املائدة) * [ ينفوا من االرض ذلك هلم خزي يف الدنيا وهلم يف اآلخرة عذاب أليم

عثمان رضي اهللا عنه من مجلة املفسدين يف االرض، وال شك أهنم كذلك، لكن مل يكن له خرجوا على أمري املؤمنني 
أن يفتات على عثمان ويكتب على لسانه بغري علمه، ويزور على خطه وخامته، ويبعث غالمه على بعريه، بعد ما 

ذلك كله، وهلذا ملا ، على تأمري حممد بن أيب بكر على مصر، خبالف )١(وقع الصلح بني عثمان وبني املصريني 
وجدوا هذا الكتاب على خالف ما وقع االتفاق عليه، وظنوا أنه من عثمان، أعظموا ذلك، مع ما هم مشتملون 

عليه من الشر فرجعوا إىل املدينة فطافوا به على رؤوس الصحابة، وأعاهنم على ذلك قوم آخرون، حىت ظن بعض 
لما قيل لعثمان رضي اهللا عنه يف أمر هذا الكتاب حبضرة مجاعة من الصحابة أن هذا عن أمر عثمان رضي اهللا عنه، ف

أعيان الصحابة ومجهور املصريني، حلف باهللا العظيم، وهو الصادق البار الراشد، أنه مل يكتب هذا الكتاب وال أماله 
  .فإن عليه خامتك: على من كتبه، وال علم به، فقالوا له

  .فإنه مع غالمك وعلى مجلك: ه قالواإن الرجل قد يزور على خطه وخامت: فقال
  .واهللا مل أشعر بشئ من ذلك: فقال

إن كنت قد كتبته فقد خنت، وإن مل تكن قد كتبته بل كتب على لسانك وأنت ال  -بعد كل مقالة  -فقالوا له 
دير فإنه تعلم فقد عجزت، ومثلك ال يصلح للخالفة، إما خليانتك، وإما لعجزك، وهذا الذي قالوا باطل على كل تق

لو فرض أنه كتب الكتاب، وهو مل يكتبه يف نفس االمر، ال يضره ذلك النه قد يكون رأى ذلك مصلحة لالمة يف 
إزالة شوكة هؤالء البغاة اخلارجني على االمام، وأما إذا مل يكن قد علم به فأي عجز ينسب إليه إذا مل يكن قد اطلع 

خلطأ والغفلة جائزان عليه رضي اهللا عنه، وإمنا هؤالء اجلهلة البغاة عليه وزور على لسانه ؟ وليس هو مبعصوم بل ا
متعنتون خونة، ظلمة مفترون، وهلذا صمموا بعد هذا على حصره والتضييق عليه، حىت منعوه املرية واملاء واخلروج 

  إىل املسجد، وهتددوه بالقتل، وهلذا خاطبهم مبا
__________  

  .هم حممد بن أيب بكر أمريا عليهم ومعه كتاب بذلك من عثمانوكان املصريون قد انصرفوا ومع) ١(
ونص كتاب عثمان إىل ابن أيب سرح عامله على مصر يف هذا  ٢١٠/  ٢انظر نصه يف فتوح ابن االعثم (

  ).املوضوع

خاطبهم به من توسعة املسجد وهو أول من منع منه، ومن وقفه بئر رومة على املسلمني وهو أول من منع ماءها، 
ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا إال بإحدى : " ن أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولوم

وذكر أنه مل يقتل نفسا، وال ارتد بعد إميانه، " ثالث، النفس بالنفس، والثيب الزاين، والتارك لدينه املفارق للجماعة 
بيمينه بعد أن بايع هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف رواية وال زىن يف جاهلية وال إسالم، بل وال مس فرجه 



  .بعد أن كتب هبا املفصل
مث ذكر هلم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه والرجوع إىل الطاعة هللا ولرسوله والويل االمر منهم، 

ناس من الدخول إليه واخلروج من عنده، حىت فأبوا إال االستمرار على ما هم عليه من البغي والعدوان، ومنعوا ال
اشتد عليه احلال، وضاق اجملال، ونفذ ما عنده من املاء، فاستغاث باملسلمني يف ذلك فركب علي بنفسه ومحل معه 

بعد ما ناله من جهلة أولئك كالم غليظ، وتنفري لدابته، وإخراق عظيم ) ١(قربا من املاء فباجلهد حىت أوصلها إليه 
واهللا إن فارس والروم ال يفعلون كفعلكم هذا هبذا : ان قد زجرهم أمت الزجر، حىت قال هلم فيما قالبليغ، وك

  .الرجل، واهللا إهنم ليأسرون فيطعمون ويسقون، فأبوا أن يقبلوا منه حىت رمى بعمامته يف وسط الدار
إن عنده وصايا بين أمية، اليتام  :وجاءت أم حبيبة راكبة بغلة وحوهلا حشمها وخدمها، فقالوا ما جاء بك ؟ فقالت

وأرامل، فأحببت أن أذكره هبا، فكذبوها يف ذلك وناهلا منهم شدة عظيمة، وقطعوا حزام البغلة وندت هبا، وكادت 
أو سقطت عنها، وكادت تقتل لوال تالحق هبا الناس فأمسكوا بدابتها، ووقع أمر كبري جدا، ومل يبق حيصل لعثمان 

  .ا يوصله إليهم آل عمرو بن حزم يف اخلفية ليال، فإنا هللا وإنا إليه راجعونوأهله من املاء إال م
وملا وقع هذا أعظمه الناس جدا، ولزم أكثر الناس بيوهتم، وجاء وقت احلج فخرجت أم املؤمنني عائشة يف هذه 

خشى أن أشري عليهم إين أ: إنك لو أقمت كان أصلح، لعل هؤالء القوم يهابونك، فقالت: السنة إىل احلج، فقيل هلا
  .برأي فينالين منهم من االذية ما نال أم حبيبة، فعزمت على اخلروج

إن مقامي : واستخلف عثمان رضي اهللا عنه يف هذه السنة على احلج عبد اهللا بن عباس، فقال له عبد اهللا بن عباس
  .على بابك أحاجف عنك أفضل من احلج

  فعزم
حلصار بالدار حىت مضت أيام التشريق ورجع اليسري من احلج، فأخرب عليه، فخرج بالناس إىل احلج واستمر ا

  .بسالمة الناس، وأخرب أولئك بأن أهل املوسم عازمون على الرجوع إىل املدينة ليكفوكم عن أمري املؤمنني
وبلغتهم أيضا أن معاوية قد بعث جيشا مع حبيب بن مسلمة، وأن عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح قد نفذ آخر مع 

  معاوية بن خديج، وأن أهل الكوفة قد بعثوا
__________  

  .فبلغ عليا طلبه للماء فبعث إليه بثالث قرب ماء فما وصل إليه ذلك: يف مروج الذهب) ١(
فأرسل علي ثالث قرب من املاء مع نفر من بين هاشم فلم يتعرض هلم أحد  ٢١٩/  ٢: وقال ابن االعثم يف الفتوح
  .صلوا إليه املاء، فشرب وشرب من كان معه يف الدارحىت دخلوا على عثمان وأو

القعقاع بن عمرو يف جيش، وأن أهل البصرة بعثوا جماشعا يف جيش، فعند ذلك صمموا على أمرهم وبالغوا فيه، 
وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم يف احلج، وأحاطوا بالدار، وجدوا يف احلصار، وأحرقوا الباب، وتسوروا من 

ملتامخة للدار، كدار عمرو بن حزم وغريها، وحاجف الناس عن عثمان أشد احملاجفة، واقتتلوا على الباب قتاال الدار ا
  .هذ يوم طاب يف الضراب فيه: شديدا، وتبارزوا وتراجزوا بالشعر يف مبارزهتم، وجعل أبو هريرة يقول

الزبري جراحات كثرية، وكذلك جرح  وقتل طائفة من أهل الدار وآخرون من أولئك الفجار، وجرح عبد اهللا بن
  .احلسن بن علي ومروان بن احلكم فقطع إحدى علباويه فعاش أوقص حىت مات

ومن أعيان من قتل من أصحاب عثمان، زياد بن نعيم الفهري، واملغرية بن االخنس بن شريق، ونيار بن عبد اهللا 
  .مث رجعوااالسلمي، يف أناس وقت املعركة، ويقال إنه اهنزم أصحاب عثمان 



وملا رأى عثمان ذلك عزم على الناس لينصرفوا إىل بيوهتم، فانصرفوا كما تقدم، فلم يبق عنده أحد سوى أهله، 
فقرأها  -فدخلوا عليه من الباب، ومن اجلدران وفزع عثمان إىل الصالة وافتتح سورة طه، وكان سريع القراءة 

ليت عنده، وخافوا أن يصل احلريق إىل بيت املال، مث فرغ والناس يف غلبة عظيمة، قد احترق الباب والسقيفة ا
الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا * (عثمان من صالته وجلس وبني يديه املصحف، وجعل يتلو هذه اآلية 

  لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا حسبنا اهللا
ال له املوت االسود فخنقه خنقا شديدا فكان أول من دخل عليه رجل يق]  ١٧٣: ال عمران) * [ ونعم الوكيل

حىت غشي عليه، وجعلت نفسه تتردد يف حلقه، فتركه وهو يظن أنه قد قتله، ودخل ابن أيب بكر فمسك بلحيته مث 
بل قطعها ومل يبنها، : وقيل: إنه أباهنا: ند وخرج، مث دخل عليه آخر ومعه سيف فضربه به فاتقاه بيده فقطعها، فقيل

فسيكفيكهم * (واهللا إهنا أول يد كتبت املفصل، فكان أول قطرة دم منها سقطت على هذه اآلية : الإال أن عثمان ق
مث جاء آخر شاهرا سيفه فاستقبلته نائلة بنت الفرافصة لتمنعه منه، ]  ١٣٧: البقرة) * [ اهللا وهو السميع العليم

  .وأخذت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها
لسيف يف بطنه فتحامل عليه، رضي اهللا عن عثمان ويف رواية أن الغافقي بن حرب تقدم إليه مث إنه تقدم إليه فوضع ا

بعد حممد بن أيب بكر فضربه حبديدة يف فيه، ورفس املصحف الذي بني يديه برجله فاستدار املصحف مث استقر بني 
  .يدي عثمان رضي اهللا عنه

فمانعته نائلة فقطع أصابعها فولت فضرب عجيزهتا بيده وسالت عليه الدماء، مث تقدم سودان بن محران بالسيف 
  .إهنا لكبرية العجيزة: وقال

  .فقتله) ١(وضرب عثمان فقتله، فجاء غالم عثمان فضرب سودان فقتله، فضرب الغالم رجل يقال له قترة 
ة وأم البنني، وذكر ابن جرير أهنم أرادوا حز رأسه بعد قتله، فصاح النساء وضربن وجوههن، فيهن امرأتاه نائل

  .اتركوه، فتركوه: وبناته، فقال ابن عديس
  مث مال هؤالء الفجرة على

__________  
  .قترية: يف الطربي والكامل واملسعودي) ١(

أحيل لنادمه وال حيل لنا ماله، فانتهبوه مث خرجوا فأغلقوا الباب على : ما يف البيت فنهبوه، وذلك أنه نادى مناد منهم
، فلما خرجوا إىل صحن الدار وثب غالم لعثمان على قترة فقتله، وجعلوا ال ميرون على شئ إال عثمان وقتيلني معه

أخذوه حىت استلب رجل يقال له كلثوم التجييب، مالءة نائلة، فضربه غالم لعثمان فقتله، وقتل الغالم أيضا، مث 
يا قوم النجا النجا، فإن هؤالء : ال فقالواأن أدركوا بيت املال ال تستبقوا إليه، فسمعهم حفظة بيت امل: تنادى القوم

  القوم مل يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهم قيام احلق واالمر باملعروف والنهي عن املنكر وغري ذلك مما ادعوا أهنم إمنا
  .قاموا الجله وكذبوا إمنا قصدهم الدنيا، فاهنزموا وجاء اخلوارج فأخذوا مال بيت املال وكان فيه شئ كثري جدا

فصل وملا وقع هذا االمر العظيم، الفظيع الشنيع، أسقط يف أيدي الناس، فأعظموه جدا، وندم أكثر هؤالء اجلهلة 
  .اخلوارج مبا صنعوا، وأشبهوا من تقدمهم ممن قص اهللا علينا خربهم يف كتابه العزيز، من الذين عبدوا العجل

) * قالوا لئن مل يرمحنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من اخلاسرين وملا سقط يف أيديهم ورأوا أهنم قد ضلوا* (يف قوله تعاىل 
  ]. ١٤٩: االعراف[ 

إنا هللا وإنا إليه راجعون، مث ترحم على عثمان، : قال -وكان قد خرج من املدينة  -وملا بلغ الزبري مقتل عثمان 



  .صيحة واحدة تأخذهم وهم خيصمون ما ينظرون إال* (تبا هلم، مث تال قوله تعاىل : وبلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال
  .وبلغ عليا قتله فترحم عليه]  ٤٩: يس) * [ فال يستطيعون توصية وال إىل أهلهم يرجعون

كمثل الشيطان إذ قال لالنسان اكفر فلما كفر قال إين برئ منك إين * (ومسع بندم الذين قتلوه فتال قوله تعاىل 
ا بلغ سعد ابن أيب وقاص قتل عثمان استغفر له وترحم عليه، وتال يف ومل]  ١٦: احلشر) * [ أخاف اهللا رب العاملني

قل هل ننبئكم باالخسرين أعماال الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون * (حق الذين قتلوه 
  .اللهم اندمهم مث خذهم: مث قال سعد]  ١٠٣: الكهف) * [ صنعا

  .مات أحد من قتلة عثمان إال مقتوالوقد أقسم بعض السلف باهللا إنه ما 
  .رواه ابن جرير

ما مات : دعوة سعد املستجابة كما ثبت يف احلديث الصحيح وقال بعضهم) منها(وهكذا ينبغي أن يكون لوجوه 
  .أحد منهم حىت جن

بن بشر  الذي قتل عثمان كنانة: حدثين عبد الرمحن بن أيب الزناد عن عبد الرمحن بن احلارث قال: وقال الواقدي
  .بن عتاب التجييب

) ١(خرجنا إىل احلج وما علمنا لعثمان بقتل، حىت إذا كنا باملرج : وكانت امرأة منظور ابن سيار الفزاري تقول
  :مسعنا رجال يغين حتت الليل

__________  
  .العرج: يف الطربي) ١(

  ).معجم البلدان(والعرج عقبة بني مكة واملدينة على جادة احلاج 

قتيل التجييب الذي جاء من مصر وملا رجع احلج وجدوا عثمان رضي اهللا عنه قد قتل، *  الناس بعد ثالثة أال إن خري
  .وبايع الناس علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه

  .وملا بلغ أمهات املؤمنني يف أثناء الطريق أن عثمان قد قتل، رجعن إىل مكة فأقمن هبا حنوا من أربعة أشهر كما سيأيت
  .مدة حصار عثمان رضي اهللا عنه يف داره أربعني يوما على املشهور، وقيل كانت بضعا وأربعني يوما فصل كانت
  .كانت ثنتني وعشرين ليلة: وقال الشعيب

  .مث كان قتله رضي اهللا عنه يف يوم اجلمعة بال خالف
  .يف آخر ساعة منها، ونص عليه مصعب بن الزبري وآخرون: قال سيف بن عمر عن مشاخيه

ل آخرون ضحوة هنارها، وهذا أشبه، وكان ذلك لثماين عشرة ليلة خلت من ذي احلجة على املشهور، وقيل يف وقا
مسعت يونس عن يزيد عن ) ١(حدثين أمحد بن زهري ثنا أبو خيثمة ثنا وهب بن جرير : أيام التشريق، رواه ابن جرير

  .الزهري
خلت من ذي ) ٢(ريق، وقال بعضهم قتل يوم اجلمعة لثالث قتل عثمان فزعم بعض الناس أنه قتل يف أيام التش: قال

  .احلجة
يقطع الليل * ضحوا بأمشط عنوان السجود به : وقيل قتل يوم النحر، حكاه ابن عساكر ويستشهد له بقول الشاعر

واالول هو االشهر، وقيل إنه قتل يوم اجلمعة لثماين عشرة خلت من ذي احلجة سنة مخس : تسبيحا وقرآنا قال
  .وهو غريب: الثني على الصحيح املشهور، وقيل سنة ست وثالثني، قال مصعب بن الزبري وطائفةوث

  .، النه بويع له يف مستهل احملرم سنة أربع وعشرين)٣(فكانت خالفته ثنيت عشرة سنة إال اثين عشر يوما 



عن ثنتني ومثانني سنة وأشهر،  تويف: فأما عمره رضي اهللا عنه فإنه جاوز ثنتني ومثانني سنة، وقال صاحل بن كيسان
  .تويف عن مثان ومثانني أو تسعني سنة: أربع ومثانون سنة، وقال قتادة: وقيل

  .ويف رواية عنه تويف عن ست ومثانني سنة
تويف عن مخس وسبعني سنة، وهذا غريب جدا، وأغرب منه ما رواه سيف بن عمر عن : وعن هشام بن الكليب
  مشاخيه، وهم حممد

  .قتل عثمان رضي اهللا عنه عن ثالث وستني سنة: عثمان وأبو حارثة أهنم قالوا وطلحة وأبو
__________  

قتل يوم : لثماين عشرة ليلة، وقال ابن االعثم: يف الطربي) ٢: (قال مسعت أيب قال: زاد الطربي يف روايته) ١(
 ٢ثالث بقني من ذي احلجة ويف مروج الذهب ليلة اجلمعة ل ٢٤١/  ٢اخلميس لثماين عشرة خلت من ذي احلجة 

 /٣٨٢.  
  .إال مثانية أيام: ٣٦٦/  ٢: يف مروج الذهب) ٣(

كان مقتله على رأس احدى عشرة سنة وأحد عشر شهرا ومثانية عشر يوما وذكر ابن عبد الرب : وقال ابن االعثم
: الواقدي أيضا قالعن الواقدي يوم اجلمعة لثمان ليال خلت من ذي احلجة يوم التروية سنة مخس وثالثني، وعن 

  ).٧٧ - ٧٦/  ٣هامش االصابة (لليلتني بقيتا من ذي احلجة 

وقد بين عليه زمان بين أمية قبة عظيمة وهي  -شرقي البقيع  -وأما موضع قربه فال خالف أنه دفن حبش كوكب 
  .باقية إىل اليوم

إنه : ان قربه من حش كوكب فيقولبلغين أن عثمان رضي اهللا عنه كان مير مبك: قال االمام مالك رضي اهللا عنه
  .سيدفن ههنا رجل صاحل

  .وقد ذكر ابن جرير أن عثمان رضي اهللا عنه بقي بعد أن قتل ثالثة أيام ال يدفن
وكأنه اشتغل الناس عنه مببايعة علي رضي اهللا عنه حىت متت، وقيل إنه مكث ليلتني، وقيل بل دفن من ليلته، : قلت

  .العشاء خيفة من اخلوارج، وقيل بل استؤذن يف ذلك بعض رؤسائهممث كان دفنه ما بني املغرب و
قليل من الصحابة، فيهم حكيم بن حزام، وحويطب بن عبد العزى، وأبو اجلهم بن حذيفة، ) ١(فخرجوا به يف نفر 

ونيار بن مكرم االسلمي، وجبري بن مطعم، وزيد بن ثابت، وكعب بن مالك، وطلحة والزبري، وعلي بن أيب طالب 
  .ومجاعة من أصحابه ونسائه، منهن امرأتاه نائلة وأم البنني بنت عتبة بن حصني، وصبيان

ومجاعة من خدمه محلوه على باب بعد ما غسلوه  -وهذا جمموع من كالم الواقدي وسيف بن عمر التميمي 
  .وكفنوه

  .وزعم بعضهم أنه مل يغسل ومل يكفن، والصحيح االول
الزبري بن العوام، وقيل حكيم بن حزام، وقيل مروان بن احلكم، وقيل املسور بن  وصلى عليه جبري بن مطعم، وقيل

  خمرمة وقد عارضه بعض اخلوارج وأرادوا رمجه،
وإلقاءه عن سريره، وعزموا على أن يدفن مبقربة اليهود بدير سلع، حىت بعث علي رضي اهللا عنه إليهم من هناهم 

روان بن احلكم، وقيل املسور بن خمرمة، وأبو جهم بن حذيفة ونيار عن ذلك ومحل جنازته حكيم بن حزام، وقيل م
أراد بعض االنصار أن  -عند مصلى اجلنائز  -بن مكرم، وجبري بن مطعم، وذكر الواقدي أنه ملا وضع ليصلى عليه 

لبقيع ولكن ال يدفن يف ا: ادفنوه فقد صلى اهللا عليه ومالئكته مث قالوا: مينعهم من ذلك، فقال أبو جهم بن حذيفة



  .ادفنوه وراء احلائط، فدفنوه شرقي البقيع حتت خنالت هناك
: وذكر الواقدي أن عمري بن ضايب نزا على سريره وهو موضوع للصالة عليه فكسر ضلعا من أضالعه وقال

  .أحبست ضابيا حىت مات يف السجن
نا موسى بن إمساعيل عن عيسى بن حدث: وقد قتل احلجاج فيما بعد عمري بن ضايب هذا وقال البخاري يف التاريخ

اللهم اغفر يل، وما أظن أن تغفر : كنت أطوف بالكعبة وإذا رجل يقول: منهال ثنا غالب عن حممد بن سريين قال
كنت أعطيت هللا عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عثمان : يا عبد اهللا ما مسعت أحدا يقول ما تقول، قال: يل، فقلت

سريره يف البيت والناس جييئون يصلون عليه، فدخلت كأين أصلي عليه، فوجدت  إال لطمته، فلما قتل وضع على
  .خلوة فرفعت الثوب عن وجهه وحليته ولطمته وقد يبست مييين

  .فرأيتها يابسة كأهنا عود: قال ابن سريين
  مث أخرجوا بعبدي عثمان اللذين قتال يف الدار، ومها صبيح

__________  
  .يف ستة عشر رجال: ٧٩/  ٣يف طبقات ابن سعد ) ١(

جبري بن مطعم وحكيم بن حزام وأبو حذيفة بن حذيفة ونيار بن مكرم وصلى : محله أربعة رجال: وقال الواقدي
  .عليه جبريا، قال ابن سعد وهذا أثبت

وجنيح، رضي اهللا عنهما، فدفنا إىل جانبه حبش كوكب، وقيل إن اخلوارج مل ميكنوا من دفنهما، بل جرومها 
حىت ألقومها بالبالط فأكلتهما الكالب، وقد اعتىن معاوية يف أيام إمارته بقرب عثمان، ورفع اجلدار بينه  بأرجلهما

  .وبني البقيع، وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حوله حىت اتصلت مبقابر املسلمني
  ذكر صفته رضي اهللا عنه

القامة، عظيم الكراديس، بعيد ما بني  البشرة، كبري اللحية، معتدل) ١(كان رضي اهللا عنه حسن الوجه دقيق 
  .املنكبني، كثري شعر الرأس، حسن الثغر، فيه مسرة، وقيل كان يف وجهه شئ من آثار اجلدري، رضي اهللا عنه

  .كان حسن الوجه والثغر، مربوعا، أصلع، أروح الرجلني: وعن الزهري
  .خيضب بالصفرة وكان قد شد أسنانه بالذهب وقد كسى ذراعيه الشعر

  .حدثنا ابن أيب سربة عن سعيد بن أيب زيد، عن الزهري، عن عبيد اهللا ابن عتبة: قال الواقديو
، )٢(كان لعثمان عند خازنه يوم قتل، ثالثون ألف ألف درهم ومخسمائة ألف درهم، ومائة ألف دينار : قال

يرب، ووادي القرى، فيه فانتهبت وذهبت، وترك ألف بعري بالربذة، وترك صدقات كان تصدق هبا، بئر أريس، وخ
  .مائتا ألف دينار

  ).٣] (وبئر رومة كان اشتراها يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وسبلها [ 
  .أول الفنت قتل عثمان، وآخر الفنت الدجال: فصل قال االعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة أنه قال

عن حجاج بن أيب عمار الصواف عن زيد  وروى احلافظ ابن عساكر من طريق شبابة عن حفص بن مورق الباهلي،
  .بن وهب عن حذيفة

أول الفنت قتل عثمان، وآخر الفنت خروج الدجال، والذي نفسي بيده ال ميوت رجل ويف قلبه مثقال حبة من : قال
  .حب قتل عثمان إال تبع الدجال إن أدركه، وإن مل يدركه، آن به يف قربه

حممد ابن سعد أنا عمرو بن عاصم الكاليب ثنا أبو االشهب حدثين عوف عن  أنا: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا وغريه



  حممد بن سريين أن حذيفة
__________  

  .رقيق البشرة: يف رواية الواقدي) ١(
كان له عند خازنه : وقال يف مروج الذهب ٧٦/  ٣مخسون ومائة ألف دينار : يف رواية ابن سعد عن الواقدي) ٢(

ألف دينار وألف ألف درهم وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنني وغريمها مائة ألف دينار من املال مخسون ومائة 
  .وخلف خيال كثريا وإبال

٣٦٧/  ٢.  
  .سقطت من رواية الواقدي، وزادها يف عقد اجلمان ونسبها البن كثري) ٣(

  .اللهم إن كان قتل عثمان بن عفان خريا: ابن اليمان قال
له شرا فأنا منه برئ، واهللا لئن كان قتله خريا ليحلبنه لبنا، وإن كان قتله شرا فليس يل فيه نصيب، وإن كان قت

  ).١(ليمتص به دما 
  .وقد ذكره البخاري يف صحيحه

ذكر حممد بن محزة حدثين أبو عبد اهللا احلراين أن حذيفة بن اليمان يف مرضه : طريق أخرى عنه قال حممد بن عائذ
شيئا تسرانه : انه وهو يناجي امرأته ففتح عينيه فسأهلما فقاال خريا، فقالالذي هلك فيه كان عنده رجل من إخو

اللهم إين كنت من هذا االمر مبعزل، : فاسترجع مث قال: قال -يعين عثمان  -قتل الرجل : دوين ما هو خبري، قال
تغريت القلوب يا  فإن كان خريا فهو ملن حضره وأنا منه برئ، وإن كان شرا فهو ملن حضره وأنا منه برئ، اليوم

  .عثمان، احلمد هللا الذي سبق يب الفنت، قادهتا وعلوجها اخلطى، من تردى بغريه فشبع شحما وقبل عمله
: ثنا إمساعيل بن إبراهيم بن علية عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن أيب موسى االشعري: وقال احلسن بن عرفة

  .نا، ولكنه كان ضالال فاحتلبت به االمة دما، وهذا منقطعقال لو كان قتل عثمان هدى الحتلبت به االمة لب
  .بن الفضل أنا الصعق بن حزن ثنا قتادة عن زهدم اجلرمي) ٢(أنا عارم : وقال حممد بن سعد

  .لو مل يطلب الناس بدم عثمان لرموا باحلجارة من السماء: خطب ابن عباس فقال: قال
  .وقد روي من غري هذا الوجه عنه

  .وغريه عن ثابت بن عبيد عن أيب جعفر االنصاريوقال االعمش 
تبا هلم آخر : قتل عثمان، فقال: ملا قتل عثمان جئت عليا وهو جالس يف املسجد وعليه عمامة سوداء فقلت له: قال

  .الدهر
  .خيبة هلم: ويف رواية

  .يب ليلىأنبأنا علي بن اجلعد أنا شريك عن عبد اهللا بن عيسى عن ابن أ: وقال أبو القاسم البغوي
اللهم إين أبرأ إليك من دم : رافعا صوته يقول) ٣(مسعت عليا وهو بباب املسجد أو عند أحجار الزيت : قال

  .عثمان
  .وقال أبو هالل عن قتادة عن احلسن

  .اللهم إين مل أرض ومل أمالئ: ، فلما بلغه قال)٤(قتل عثمان وعلي غائب يف أرض له : قال
  أن عليا دخل: بن سالمة عن أيب العاليةوروى الربيع بن بدر عن سيار 

  .على عثمان فوقع عليه وجعل يبكي حىت ظنوا أنه سيلحق به



واهللا ما قتلت وال أمرت : قال علي يوم قتل عثمان: وقال الثوري وغريه عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال
  .ولكين غلبت

__________  
  .٨٢/  ٣انظر طبقات ابن سعد ) ١(
موضع باملدينة كان فيه أحجار عال عليها : أحجار الزيت) ٣(ويف االصل حازم حتريف  ٨٠/  ٣من ابن سعد ) ٢(

  .الطريق فاندفنت
عرف الضبع، مسي بالضبع ملا عليه من احلجارة اليت كانت منضدة تشبيها هلا بالضبع : يف فتوح ابن االعثم) ٤(

  .وعرفها الن للضبع عرفا من رأسها إىل ذنبها
  .وقيل موضع قبل حرة بين سليم) معجم البلدان(

  .ورواه غري ليث عن طاوس عن ابن عباس عن علي حنوه
  .وقال حبيب بن أيب العالية عن جماهد عن ابن عباس

قال علي إن شاء الناس حلفت هلم عند مقام إبراهيم باهللا ما قتلت عثمان وال أمرت بقتله، ولقد هنيتهم : قال
  ).١(بنحوه فعصوين، وقد روي من غري وجه عن علي 

  .ثنا هارون بن إمساعيل ثنا قرة بن خالد عن احلسن عن قيس بن عباد: وقال حممد ابن يونس الكدميي
اللهم إين أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان، وأنكرت : مسعت عليا يوم اجلمل يقول: قال

أبايع قوما قتلوا رجال قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه  واهللا إين الستحيي من اهللا أن: نفسي، وجاؤوين للبيعة فقلت
وإين الستحي من اهللا أن أبايع وعثمان قتيل يف االرض مل يدفن ) ٢" (إين الستحيي ممن تستحي منه املالئكة : " وسلم

  .زمة فبايعتاللهم إين أشفق مما أقدم عليه، مث جاءت ع: بعد، فانصرفوا، فلما دفن رجع الناس يسألوين البيعة فقلت
أمري املؤمنني كان صدع قليب وأسكت نفرة من ذلك وقد اعتىن احلافظ الكبري أبو القاسم بن عساكر : فلما قالوا

جيمع الطرق الواردة عن علي أنه تربأ من دم عثمان، وكان يقسم على ذلك يف خطبه وغريها أنه مل يقتله وال أمر 
  .لم يسمعوا منهبقتله وال ماال وال رضي به، ولقد هنى عنه ف

  .ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع عند كثري من أئمة احلديث وهللا احلمد واملنة
ونزعنا ما يف * (إين الرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال اهللا تعاىل فيهم : وثبت عنه أيضا من غري وجه أنه قال
  صدورهم من غل إخوانا على سرر

كان من الذين آمنوا وعملوا الصاحلات مث : * (ضا من غري وجه أنه قالوثبت عنه أي]  ٤٧: احلجر) * [ متقابلني
كان عثمان رضي اهللا عنه خرينا وأوصلنا : ويف رواية أنه قال]  ٩٣: املائدة) * [ اتقوا وآمنوا مث اتقوا وأحسنوا

  .للرحم، وأشدنا حياء، وأحسننا طهورا، وأتقانا للرب عز وجل
  .أيب كثري) كذا(ن حرب عن محاد بن زيد عن جمالد عن عمري بن رودى وروى يعقوب بن سفيان عن سليمان ب

إن مثلي ومثل عثمان كمثل أثوار ثالثة، أمحر وأبيض : خطب علي فقطع اخلوارج عليه خطبته فنزل فقال: قال
ض قد إن هذا االبي: وأسود، ومعهم يف أمجة أسد، فكان كلما أراد قتل أحدهم منعه اآلخران، فقال لالسود واالمحر

: فضحنا يف هذه االمجة فخليا عنه حىت آكله، فخليا عنه فأكله، مث كان كلما أراد أحدمها منعه اآلخر فقال لالمحر
إن هذا االسود قد فضحنا يف هذه االمجة، وإن لوين على لونك فلو خليت عنه أكلته فخلى عنه االمحر فأكله، مث 

أال إين إمنا أكلت يوم أكل : ث صيحات، فقال دونك، فقالدعين حىت أصيح ثال: إين آكلك، فقال: قال لالمحر



وإمنا أنا وهنت يوم قتل عثمان، ولو أين نصرته ملا وهنت قاهلا : البيض ثالثا فلو أين نصرته ملا أكلت مث قال علي
  .ثالثا

عن  وروى ابن عساكر من طريق حممد بن هارون احلضرمي عن سويد بن عبد اهللا القشريي القاضي عن ابن مهدي
  .محاد بن زيد عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسيب

  اللهم: كانت املرأة جتئ يف زمان عثمان إىل بيت املال فتحمل وقرها وتقول: قال
__________  

  .٨٢/  ٣اخلرب يف طبقات ابن سعد ) ١(
  .٢٨٨، ١٥٥، ٦٣/  ٦، ٧١/  ١واالمام أمحد يف املسند ) ٢٦(أخرجه مسلم يف فضائل الصحابة ح ) ٢(

  .بدل، اللهم غري
سنة حرى وحربا كاللهب ما نقمتم * قلتم بدل فقد بدلكم : فقال حسان بن ثابت حني قتل عثمان رضي اهللا عنه

وكان ممن شهد بدرا، وكان ممن  -وقال أبو محيد أخو بين ساعدة : وعبيد وإماء وذهب قال* من ثياب خلفة 
ال كنا نرى أن يبلغ منه القتل، اللهم إن لك علي أن ال أفعل كذا واهللا ما أردنا قتله، و: فلما قال -جانب عثمان 

  وكذا
، وقال حممد بن سعد أنا عبد اهللا بن إدريس أنا إمساعيل بن أيب خالد أنا قيس بن أيب حازم )١(أضحك حىت ألقاك 

  .عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
  .حد فيما صنعتم بإبن عفان لكان حقيقالقد رأيتين وأن عمر موثقي وأخته االسالم، ولو أرفض أ: قال

وهكذا رواه البخاري يف صحيحه وروى حممد بن عائذ عن إمساعيل بن عباس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرمحن 
  .بن جبري

  .قتل عثمان بن عفان فلم ينتطح فيه عنزان: قال مسع عبد اهللا بن سالم رجال يقول آلخر
تنتطح يف قتل اخلليفة، ولكن ينتطح فيه الرجال بالسالح، و لنقتلن به أقوام  إن البقر واملعز ال! سالم أجل : فقال

  .إهنم لفي أصالب آبائهم ما ولدوا بعد
  .وقال ليث عن طاوس

  .حيكم عثمان يوم القيامة يف القاتل واخلاذل: قال سالم: قال
الن أخر : يقول مسعت أبا بكرة يقول ثنا أبو االشعث حزم بن أيب حزم مسعت أبا االسود: وقال أبو عبد اهللا احملاملي

  .من السماء إىل االرض أحب إيل من أن أشرك يف قتل عثمان
ثنا إبراهيم بن حممد بن عرعرة ثنا حممد بن عباد اهلباين ثنا الرباء بن أيب فضال ثنا احلضرمي عن أيب : وقال أبو يعلى

  .مرمي رضيع اجلارود
رأيت البارحة يف منامي عجبا، رأيت الرب تبارك ! أيها الناس : با فقالكنت باملدينة فقام احلسن بن علي خطي: قال

وتعاىل فوق عرشه فجاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قام عند قائمة من قوائم العرش، فجاء أبو بكر فوضع 
فكان بيده  يده على منكب النيب صلى اهللا عليه وسلم مث جاء عمر فوضع يده على منكب أيب بكر، مث جاء عثمان

رب سل عبادك فيم قتلوين ؟ فانبعث من السماء ميزابان من دم يف االرض، قال لعلي أال ترى : فقال -دم رأسه  -
  .حدث مبا رأى: فقال! ما حيدث به احلسن ؟ 

مسعت احلسن : ورواه أبو يعلى أيضا عن سفيان بن عن مجيع بن عمري عن عبد الرمحن بن جمالد عن حرب العجلي



يقول كنت القاتل بعد رؤيا رأيتها، رأيت العرش ورأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متعلق بالعرش، بن علي 
ورأيت أبا بكر واضعا يده على منكب رسول اهللا، وكان عمر واضعا يده على منكب أيب بكر، ورأيت عثمان 

  .يطلب اهللا به دم عثمان: ما هذا ؟ فقيل: واضعا يده على منكب عمر، ورأيت دما دوهنم، فقلت
يوم قتل عثمان نفرت : ثنا سالم بن مسكني عن وهب بن شبيب عن زيد بن صوحان أنه قال: ثنا مسلم بن إبراهيم

  القلوب منافرها، والذي نفسي بيده ال تتألف إىل يوم القيامة، وقال حممد بن سريين
  أبو قتيبة ثنا يونس ثنا: مصصتموه مص االناء مث قتلتموه ؟ وقال خليفة بن خياط: قالت عائشة

__________  
  .٨١/  ٣اخلرب رواه ابن سعد من طريق سليمان بن حرب ) ١(

  .أيب إسحاق، عن عون بن عبد اهللا بن عتبة
غضبت لكم من السوط وال أغضب لعثمان من السيف، استعتبتموه حىت إذا تركتموه كالعقب : قالت عائشة: قال

  .املصفى قتلتموه
  .عمش، عن خيثمة عن مسروقوقال أبو معاوية عن اال

  .تركتموه كالثوب النقي من الدنس مث قتلتموه: قالت عائشة حني قتل عثمان: قال
هذا عملك، أنت كتبت إىل الناس تأمريهم : مث قربتموه مث ذحبتموه كما يذبح الكبش ؟ فقال هلا مسروق: ويف رواية

الكافرون، ما كتبت هلم سوداء يف بيضاء حىت جلست ال والذي آمن به املؤمنون وكفر به : أن خيرجوا إليه، فقالت
  .جملسي هذا
  .فكانوا يرون أنه كتب على لساهنا: قال االعمش

  .وهذا إسناد صحيح إليها
ويف هذا وأمثاله داللة ظاهرة على أن هؤالء اخلوارج قبحهم اهللا، زوروا كتبا على لسان الصحابة إىل اآلفاق 

  .نا بيانه وهللا احلمد واملنةحيرضوهنم على قتال عثمان، كما قدم
قال قتل : حدثنا حزم القطعي، ثنا أبو االسود بن سوادة أخربين طلق بن حسان قال: وقال أبو داود الطيالسي

قتل مظلوما لعن اهللا : عثمان فتفرقنا يف أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم نسأهلم عن قتله فسمعت عائشة تقول
  .قتلته

  .النصاري عن أبيه عن مثامة عن أنسوروى حممد بن عبد اهللا ا
  .رمحه اهللا، أما إنه مل حيلبوا بعده إال دما: قالت أم سليم ملا مسعت بقتل عثمان: قال

وأما كالم أئمة التابعني يف هذا الفصل فكثري جدا يطول ذكرنا له، فمن ذلك قول أيب مسلم اخلوالين حني رأى 
فأشهد أنكم مثلهم، : قال! نعم : عظم جرما أما مررمت ببالد مثود ؟ قالواالوفد الذين قدموا من قتله أنكم مثلهم أو أ

  .خلليفة اهللا أكرم عليه من ناقته
  .وقال ابن علية عن يونس ابن عبيد عن احلسن

  .لو كان قتل عثمان هدى الحتلبت به االمة لبنا، ولكنه كان ضالال فاحتلبت به االمة دما: قال
  ).١(ل عثمان على غري وجه احلق كان قت: وقال أبو جعفر الباقر

  وهذا ذكر بعض ما رثي به رضي اهللا عنه
وأيقن * فكف يديه مث أغلق بابه : ما مسعت من مراثي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك: قال جمالد عن الشعيب



* صب عليهم عفا اهللا عن كل امرئ مل يقاتل فكيف رأيت اهللا * أن اهللا ليس بغافل وقال الهل الدار ال تقتلوهم 
  )٢(عن الناس إدبار النعام اجلوافل * العداوة والبغضاء بعد التواصل وكيف رأيت اخلري أدبر بعده 

__________  
/  ٣ذكر ابن سعد يف طبقاته ما قاله أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يف قتله بأسانيد وطرق كثرية ج ) ١(

  وافل السحاب احل: يف االستيعاب) ٢(وما بعدها  ٨٠

  ).١(وقد نسب هذه االبيات سيف بن عمر إىل أيب املغرية االخنس بن شريق 
يد اهللا يف ذاك االدمي املقدد قتلتم * ماذا أردمت من أخي الدين باركت : وقال حسان بن ثابت: وقال سيف بن عمر

يتم بالعهد عهد حممد أمل يك وأوف* وجئتم بأمر جائر غري مهتد فهال رعيتم ذمة اهللا بينكم * ويل اهللا يف جوف داره 
على قتل عثمان ) * ٢(وأوفاكم عهدا لدى كل مشهد فال ظفرت أميان قوم تبايعوا * فيكم ذا بالء ومصدق 

فليأت * من سره املوت صرفا ال مزاج له : وقال حسان بن ثابت رضي اهللا عنه: الرشيد املسدد وقال ابن جرير
فوق املخاطم بيض زان أبدانا ضحوا بأمشط عنوان ) * ٣(قد سفعت  مأسدة يف دار عثمانا مستحقيب حلق املاذي

وقد ينفع الصرب يف املكروه أحيانا * صربا فدى لكم أمي وما ولدت ) ٤(يقطع الليل تسبيحا وقرآنا * السجود به 
مت حيا وما ما د* وباالمري وباالخوان إخوانا إين ملنهم وإن غابوا وإن شهدوا * بأرض الشام نافرة ) ٥(فقد رضينا 
  مسيت حسانا

ما كان شأن علي * يا ليت شعري وليت الطري ختربين ) ٦(اهللا أكرب يا ثارات عثمانا * لتسمعن وشيكا يف ديارهم 
باب صريع وباب حمرق خرب فقد يصادف * إن متس دار ابن أروى منه خاوية : وهو القائل أيضا[ وابن عفانا 

  )٧(جملد واحلسب فيها ويأوي إليها ا* باغي العرف حاجته 
__________  

  ).االستيعاب(وقال مصعب هي حلسان وقال عمر بن شبة هي للوليد بن عقبة بن أيب معيط ) ١(
  .تعاونوا: يف االستيعاب) ٢(
  .مستشعري حلق املاذي قد شفعت: يف الطربي والكامل وابن االعثم) ٣(
لف فيه ينسب إىل غريه وقال بعضهم هو لعمران هذا البيت خيت: سقط من الطربي وأثبته يف االستيعاب وقال) ٤(

  .بن حطان
  .وهو يف الكامل

  .رضيت حقا: يف ابن االعثم) ٥(
البيت يف ) ٧(خيال تكدس حتت النخع فرسانا * لتسمعن وشيكا يف دياركم : البيت يف فتوح ابن االعثم) ٦(

  = ر واحلسب فيها ويهوي إليها الذك* فقد يصادف باغي اخلري حاجته : الطربي والكامل

إن اخلالفة ملا أظعنت : ال يستوي الصدق عند اهللا والكذب وقال الفرزدق* يا معشر الناس ابدوا ذات أنفسكم 
ملا رأى اهللا يف عثمان ما انتهكوا * عن أهل يثرب إذ غري اهلدى سلكوا صارت إىل أهلها منهم ووارثها * ظعنت 

  :وقال راعي االبل النمريي يف ذلك) ١] (يتهم سفكوا أي دم ال هدوا من غ* السافكي دمه ظلما ومعصية 
ورابع خري من وطئ الترابا فصل إن * على متوكل أوىف وطابا خليل حممد ووزير صدق * عشية يدخلون بغري إذن 

قال قائل كيف وقع قتل عثمان رضي اهللا عنه باملدينة وفيها مجاعة من كبار الصحابة رضي اهللا عنهم ؟ فجوابه من 



أن كثريا منهم بل أكثرهم أو كلهم مل يكن يظن أنه يبلغ االمر إىل قتله، فإن أولئك االحزاب مل ) أحدها(وجوه 
يكونوا حياولون قتله عينا، بل طلبوا منه أحد أمور ثالثة، إما أن يعزل نفسه، أو يسلم إليهم مروان بن احلكم، أو 

  .زل نفسه ويستريح من هذه الضائقة الشديدةيقتلوه، فكانوا يرجون أن يسلم إىل الناس مروان، أو أن يع
  .وأما القتل فما كان يظن أحد أنه يقع، وال أن هؤالء جيترئون عليه إىل ما هذا حده، حىت وقع ما وقع واهللا أعلم

أن الصحابة مانعوا دونه أشد املمانعة، ولكن ملا وقع التضييق الشديد، عزم عثمان على الناس أن يكفوا  -الثاين  -
 -م ويغمدوا أسلحتهم ففعلوا، فتمكن أولئك مما أرادوا، ومع هذا ما ظن أحد من الناس أنه يقتل بالكلية أيديه

أن هؤالء اخلوارج ملا اغتنموا غيبة كثري من أهل املدينة يف أيام احلج، ومل تقدم اجليوش من اآلفاق للنصرة،  -الثالث 
أن هؤالء  -الرابع  -وصنعوا ما صنعوا من االمر العظيم بل ملا اقترب جميئهم، انتهزوا فرصتهم، قبحهم اهللا، 

اخلوارج كانوا قريبا من ألفي مقاتل من االبطال، ورمبا مل يكن يف أهل املدينة هذه العدة من املقاتلة، الن الناس كانوا 
م، ومن كان يف الثغور ويف االقاليم يف كل جهة، ومع هذا كان كثري من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بيوهت

حيضر منهم املسجد ال جيئ إال ومعه السيف، يضعه على حبوته إذا احتىب، واخلوارج حمدقون بدار عثمان رضي اهللا 
  عنه، ورمبا لو أرادوا صرفهم عن الدار ملا أمكنهم ذلك، ولكن كبار

__________  
  .فيها ويأوي إليها اجلود واحلسب: ويف االستيعاب= 
  .زيادة من تاريخ البدر العيين نقلها يف سياق عبارة ابن كثري: طبوعة قاليف هامش النسخة امل) ١(

  .وأورد ابن عبد الرب يف االستيعاب البيتان االول والثاين ونسبهما إىل محيد بن ثور اهلاليل

 الصحابة قد بعثوا أوالدهم إىل الدار حياجفون عن عثمان رضي اهللا عنه، لكي تقدم اجليوش من االمصار لنصرته،
فما فجئ الناس إال وقد ظفر أولئك بالدار من خارجها، وأحرقوا باهبا، وتسوروا عليه حىت قتلوه، وأما ما يذكره 
بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي بقتله، فهذا ال يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان 

م كان يود لو خلع نفسه من االمر، كعمار بن رضي اهللا عنه، بل كلهم كرهه، ومقته، وسب من فعله، ولكن بعضه
  .ياسر، وحممد بن أيب بكر، وعمرو بن احلمق وغريهم

ورواه حممد  -وكان قد شهد الدار  -وقد ذكر ابن عساكر يف ترمجة سهم بن خنش أو خنيش أو خنش االزدي 
عبد العزيز إىل دير مسعان  بن عائذ عن إمساعيل بن عياش عن حممد بن يزيد الرجي عنه وكان قد استعاده عمر بن

أن وفد السبائية وفد مصر كانوا قد قدموا على عثمان فأجازهم : فسأله عن مقتل عثمان فذكر ما ملخصه
وأرضاهم فانصرفوا راجعني مث كروا إىل املدينة فوافقوا عثمان قد خرج لصالة الغداة أو الظهر فحصبوه باحلصا 

أبو هريرة والزبري وابنه عبد اهللا وطلحة ومروان واملغرية بن االخنس يف  والنعال واخلفاف فانصرف إىل الدار ومعه
يا أمري املؤمنني إين أشري بإحدى ثالث : ناس، وأطاف وفد مصر بداره، فاستشار الناس فقال عبد اهللا بن الزبري

خنرج فنضرب  خصال إما أن حترم بعمرة فيحرم عليهم دماؤنا وإما أن نركب معك إىل معاوية بالشام، وإما أن
  .بالسيف إىل أن حيكم اهللا بيننا وبينهم فأنا على احلق وهم على الباطل

أما ما ذكرت من االحياء بعمرة فتحرم دماؤنا فإهنم يرونا ضالال اآلن وحال االحرام وبعد االحرام، : فقال عثمان
وتسمع االعداء من الكفار ذلك،  وأما الذهاب إىل الشام فإين أستحيي أن أخرج من بينهم خائفا فرياين أهل الشام

  .وأما القتال فإين أرجو أن ألقى اهللا وليس يهراق بسبيب حمجمة دم
إين رأيت أبا بكر وعمر أتياين الليلة : مث صلينا معه صالة الصبح ذات يوم فلما فرغ أقبل على الناس فقال: قال



حت صائما وإين أعزم على من كان يؤمن باهللا صم يا عثمان فإنك تفطر عندنا، وإين أشهدكم أين قد أصب: فقاال يل
  .واليوم اآلخر أن خيرج من الدار ساملا مسلوما منه

  يا أمري املؤمنني إن خرجنا مل نأمن منهم علينا فأذن لنا أن نكون معه يف بيت من الدار تكون لنا فيه: فقلنا
امرأتاه بنت الفرافصة وابنة شيبة فكان مجاعة ومنعة، مث أمر بباب الدار ففتح ودعا باملصحف فأكب عليه وعنده 

دعها يا بن أخي فواهللا لقد كان أبوك يتلهف هلا بأدىن من : أول من دخل عليه حممد بن أيب بكر فأخذ بلحيته فقال
قد أشعرته لكم وأخذ عثمان ما امتعط من حليته فأعطاه إحدى امرأتيه مث دخل : هذا، فاستحىي فخرج فقال للقوم

على أي ملة أنت يا : رجل أزرق قصري حمدد عداده من مراد معه حرف من حديد فاستقبله فقالرومان بن سودان 
لست بنعثل ولكين عثمان بن عفان، وأنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من املشركني : نعثل ؟ فقال عثمان

وكانت جسيمة  -وبني ثياهبا كذبت، وضربه باحلرف على صدغه االيسر فقتله فخر فأدخلته نائلة بينها : فقال
  فألقت نفسها عليه وألقت بنت شيبة نفسها على ما بقى من جسده ودخل رجل من -ضليعة 

واهللا القطعن أنفه فعاجل املرأة عنه فغلبته فكشف عنها درعها من خلفها حىت نظر : أهل مصر بالسيف مصلتا فقال
يا رباح، : كبها فقبضت على السيف فقطع أناملها، فقالتإىل متنها فلما مل يصل إليه أدخل السيف بني قرطها ومن

لغالم عثمان أسود يا غالم ادفع عين هذا الرجل، فمشى إليه الغالم فضربه فقتله وخرج أهل البيت يقاتلون عن 
إن تركتم صاحبكم حىت يصبح مثلوا به : فلما أمسينا قلنا: أنفسهم فقتل املغرية بن االخنس وجرح مروان ؟ ال

أن : ناه إىل بقيع الغرقد يف جوف الليل وغشينا سواد من خلفنا فهبناهم وكدنا أن نتفرق عنه فنادى مناديهمفاحتمل
فدفناه مث هربنا إىل الشام  -هم مالئكة اهللا : وكان أبو حبيش يقول -ال روع عليكم البثوا إمنا جئنا لنشهده معكم 

  .لمة قد أتوا يف نصرة عثمان فأخربناهم بقتله ودفنهمن ليلتنا فلقينا اجليش بوادي القرى عليه حبيب بن مس
 -وكان قد اشتراه ؟ زاده يف البقيع  -) ١(دفنوا عثمان رضي اهللا عنه حبش كوكب : وقال أبو عمر بن عبد الرب

هو أمري الربرة، وقتيل الفجرة، خمذول من خذله، منصور : ولقد أحسن بعض السلف إذ يقول وقد سئل عن عثمان
  .من نصره

  :بعد حكايته هذا الكالم -قال شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب يف آخر ترمجة عثمان وفضائله و
للذين قتلوه أو ألبوا عليه قتلوا إىل عفو اهللا ورمحته، والذين خذلوه خذلوا وتنغص عيشهم، وكان ؟ ؟ للك بعده يف 

ته وملوه مع ؟ ضله وسوابقه، فتملك عليهم نائبه معاوية وبنيه، مث يف وزيره مروان ومثانية من ذريته، استطالوا حيا
  .من هو من بين عمه بضعا ومثانني سنة، فاحلكم هللا العلي الكبري

  .هذا لفظه حبروفه
بعض االحاديث الواردة يف فضائل عثمان بن عفان هو عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد 

بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن  مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي
  .مدركة بن ؟ ياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

  .أبو عمرو وأبو عبد اهللا، القرشي، االموي، أمري املؤمنني، ذو النورين، وصاحب اهلجرتني، وزوج االبنتني
  .وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد مشس

البيضاء بنت عبد املطلب عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو أحد العشرة املشهود هلم  وأمها أم حكيم وهي
باجلنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الثالثة الذين خلصت هلم اخلالفة من الستة، مث تعينت فيه بإمجاع 

  .هديني، املأمور باتباعهم واالقتداء هبماملهاجرين واالنصار رضي اهللا عنهم، فكان ثالث اخللفاء الراشدين، واالئمة امل



  أسلم عثمان رضي اهللا عنه قدميا على يدي أيب بكر الصديق، وكان سبب إسالمه عجيبا فيما
__________  

  .رجل من االنصار: احلش البستان، وكوكب: حش كوكب) ١(

وكانت  -سلم زوج ابنته رقية ذكره احلافظ ابن عساكر، وملخص ذلك أنه ملا بلغه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه و
من ابن عمها عتبة بن أيب هلب، تأسف إذ مل يكن هو تزوجها، فدخل على أهله مهموما فوجد عندهم  -ذات مجال 

أبشر وحييت ثالثا تترا، مث ثالثا وثالثا أخرى، مث بأخرى : فقالت له -وكانت كاهنة  -خالته سعدى بنت كريز 
، أنكحت واهللا حصانا زهرا، وأنت بكر ولقيت بكرا، وافيتها بنت عظيم كي تتم عشرا، أتاك خري ووقيت شرا

يا : فقلت: فعجبت من أمرها حيث تبشرين باملرأة قد تزوجت بغريي: قال عثمان* قدرا، بنيت أمرا قد أشاد ذكرا 
  ما! خالة 

  .عثمان لك اجلمال، ولك اللسان، هذا النيب معه الربهان: تقولني ؟ فقالت
  .ديانأرسله حبقه ال

  .وجاءه التنزيل والفرقان، فاتبعه ال تغتالك االوثان
  .فقلت إنك لتذكرين أمرا ما وقع ببلدنا: قال

مصباحه مصباح، ودينه : حممد بن عبد اهللا، رسول من عند اهللا، جاء بتنزيل اهللا، يدعو به إىل اهللا، مث قالت: فقالت
ع الصياح، لو وقع الذباح، وسلت الصفاح ومدت فالح، وأمره جناح، وقرنه نطاح، ذلت له البطاح، ما ينف

  .الرماح
وحيك يا عثمان إنك لرجل حازم، ما خيفى عليك احلق : فانطلقت مفكرا فلقيين أبو بكر فأخربته، فقال: قال عثمان

من الباطل، ما هذه االصنام اليت يعبدها قومنا ؟ أليست من حجارة صم ال تسمع وال تبصر وال تضر وال تنفع ؟ 
واهللا لقد صدقتك خالتك، هذا رسول اهللا حممد بن عبد اهللا، قد بعثه اهللا : واهللا إهنا لكذلك، فقال! قلت بلى قال 

يا عثمان أجب اهللا إىل حقه، فإين رسول اهللا إليك : إىل خلقه برسالته، هل لك أن تأتيه ؟ فاجتمعنا برسول اهللا فقال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن أسلمت وشهدت أن ال إله فواهللا ما متالكت نفسي منذ مسعت : وإىل خلقه قال

أحسن : إال اهللا وحده ال شريك له، مث مل ألبث أن تزوجت رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكان يقال
* هدى اهللا عثمانا بقويل إىل اهلدى : رقية وزوجها عثمان فقالت يف ذلك سعدى بنت كريز* زوج رآه إنسان 

وكان برأي ال يصد عن الصدق وأنكحه املبعوث باحلق * واهللا يهدي إىل احلق فتابع بالرأي السديد حممدا  وأرشده
مث : وأنت أمني اهللا أرسلت للخلق قال* فكانا كبدر مازج الشمس يف االفق فداؤك يا بن اهلامشيني مهجيت * بنته 

محن بن عوف، وأيب سلمة بن عبد االسد، واالرقم جاء أبو بكر من الغد بعثمان بن مظعون، وبأيب عبيد، وعبد الر
  .بن أيب االرقم، فأسلموا وكانوا مع من اجتمع مع رسول اهللا مثانية وثالثون رجال

وهاجر إىل احلبشة أول الناس ومعه زوجته رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث عاد إىل مكة وهاجر إىل 
  بتمريض ابنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأقاماملدينة، فلما كانت وقعة بدر اشتغل 

  .بسببها يف املدينة، وضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه منها وأجره فيها، فهو معدود فيمن شهدها

؟ ؟ وفيت زوجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأختها أم كلثوم فتوفيت أيضا يف صحبته، وقال رسول اهللا صلى 
وشهد أحدا وفر يومئذ فيمن توىل، وقد نص اهللا على " ؟ ؟ ؟ ؟ كان عندنا أخرى لزوجناها بعثمان : يه وسلماهللا عل



العفو ؟ ؟ ؟ ؟ ؟، وشهد اخلندق واحلديبية، وبايع عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يومئذ بإحدى يديه، وشهد 
  .وجهز جيش العسرةخيرب ؟ ؟ ؟ القضاء، وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة تبوك، 

وتقدم عن ؟ ؟ ؟ الرمحن بن خباب أنه جهزهم يومئذ بثالمثائة بعري بأقتاببها وأحالسها، وعن عبد الرمحن بن ؟ ؟ ؟ ؟ 
ما ضر عثمان : أنه جاء يومئذ بألف دينار فصبها يف حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال صلى اهللا عليه وسلم

  .رتنيما فعل ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ هذا اليوم م
وحج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجة الوداع، وتويف وهو عنه راض، وصحب أبا بكر فأحسن صحبته، 

  .وتويف وهو عنه راض، وصحب عمر أحسن صحبته وتويف وهو عنه ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
  .ونص عليه يف أهل الشورى الستة، فكان خريهم كما سيأيت

ا من االقاليم واالمصار، وتوسعت اململكة االسالمية، وامتدت الدولة فويل اخلالفة بعده ففتح اهللا على يديه كثري
وعد اهللا الذين : * (احملمدية، وبلغت الرسالة املصطفوية يف مشارق االرض ومغارهبا، ؟ ؟ ؟ للناس مصداق قوله تعاىل

دينهم الذي آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف االرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم 
هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين : * (وقوله تعاىل]  ٥٥: النور) * [ ارتضى هلم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا

إذا هلك : " وقوله صلى اهللا عليه وسلم]  ٣٣: التوبة) * [ احلق ليظهره على ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ كله ولو كره املشركون
" فال كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهللا  قيصر فال قيصر بعده، وإذا ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ كسرى

  .وهذا كله حتقق ؟ ؟ ؟ ؟ وتأكد وتوطد يف زمان عثمان رضي اهللا عنه
وقد كان رضي اهللا عنه حسن الشكل، مليح الوجه، كرمي االخالق، ذا حياء كثري، ؟ ؟ ؟ ؟ غزير، يؤثر أهله وأقاربه 

تاع احلياة الدنيا الفاين، لعله يرغبهم ؟ ؟ ر ما يبقى على ما يفىن، كما كان النيب صلى اهللا يف اهللا، تأليفا لقلوهبم من م
  عليه وسلم يعطي أقواما ويدع آخرين، يعطي أقواما خشية

عنت عليه $  -؟ هبم اهللا على وجوههم يف النار، ويكل آخرين إىل ما جعل اهللا يف قلوهبم من اهلدى واالميان، ؟ 
  .ة أقوام، كما تعنت بعض اخلوارج على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفبسبب هذه اخلصل

وقد وردت أحاديث كثرية يف فضل ؟ ؟ ؟ ؟ رضي اهللا عنه * وقد قدمنا ذلك يف غزوة حنني حيث قسم غنائمها 
  .فيما ورد يف ؟ ؟ ؟ ؟ مع غريه -االول  -نذكر ما تيسر منها إن شاء اهللا وبه الثقة، وهي قسمان 

: حدثنا مسدد ثنا حيىي بن سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم قال: ذلك احلديث الذي رواه البخاري يف صحيحهفمن 
 -أظنه ضربه برجله  -صعد النيب صلى اهللا عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف اسكن أحد " 

  تفرد به دون) " ١(فليس عليك أال نيب وصديق وشهيدان 
__________  

  .٥٣/  ٧فتح الباري  ٣٦٩٩؟ جه البخاري يف فضائل الصحابة ح ؟ ؟ 
  =  ٣٦٩٧وأخرجه الترمذي يف املناقب ح 

  .مسلم
" أن رسول اهللا : ثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن حممد بن سهيل بن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرة: وقال الترمذي

ب وطلحة والزبري، فتحركت الصخرة، فقال النيب كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أيب طال
  ) ".١(اهدئي فما عليك إال نيب أو صديق أو شهيد : صلى اهللا عليه وسلم

وسعيد بن زيد وابن عباس، وسهل بن سعد، وأنس بن مالك، وبريدة االسلمي، ) ٢(عن عثمان : مث قال يف الباب



  .وهذا حديث صحيح
  .على ثبري: مذي عن عثمان يف خطبته يوم الدار، وقالورواه أبو الدرداء، ورواه التر: قلت

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حائط، : حديث آخر وهو عن أيب النهدي عن أيب موسى االشعري قال
: أبو بكر، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: من هذا ؟ قال: فأمرين حبفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقلت

  .ره باجلنةائذن له وبش
ائذن له وبشره باجلنة على بلوى تصيبه، فدخل وهو : مث جاء عمر فقال ائذن له وبشره باجلنة، مث جاء عثمان فقال

  .رواه عنه قتادة وأيوب السختياين) " ٣(اهللا املستعان  -اللهم صربا ويف رواية : يقول
  حدثنا عاصم: وقال محاد بن زيد: وقال البخاري

كم مسعا أبا عثمان حيدث عن أيب موسى االشعري بنحوه، وزاد عاصم أن رسول اهللا صلى اهللا االحول وعلي بن احل
  .عليه وسلم كان قاعدا يف مكان قد انكشف عن ركبتيه، أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها

ع أن أبا بكر وعمر دليا أرجلهما م" وهو يف الصحيحني أيضا من حديث سعيد بن املسيب عن أيب موسى، وفيه 
فأولت ذلك قبورهم اجتمعت : قال سعيد" رسول اهللا يف باب القف وهو يف البئر، وجاء عثمان فلم جيد له موضعا 

  .وانفرد عثمان
  .حدثنا يزيد بن مروان، ثنا حممد بن عمرو، عن أيب سلمة: وقال االمام أمحد

امسك علي : ل حائطا فقالخرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت دخ: " قال نافع بن احلارث: قال
أبو بكر، فقلت يا رسول : من هذا ؟ فقال: الباب، فجاء حىت جلس على القف ودىل رجليه، فضرب الباب فقلت

  ائذن له وبشره باجلنة، فدخل فجلس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على: اهللا هذا أبو بكر، قال
__________  

  .داثبت أح: من طريق حممد بن بشار وفيه= 
  .٦٢٤/  ٥ج 

  .٦٢٤/  ٥ج  ٣٦٩٦أخرجه يف املناقب ح ) ١(
عثمان بن سعيد وهو حتريف وعثمان هو عثمان بن موهب نسبة إىل جده وهو عثمان : يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(

  .بن عبد اهللا بن موهب موىل بين متيم بصري تابعي وسط وهو ثقة باتفاقهم
قال هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غري وجه عن أيب عثمان و ٣٧١٠رواه الترمذي يف املناقب ح ) ٣(

عن سعيد بن  ٣٦٧٤وح  ٥٣/  ٧فتح الباري  ٣٦٩٥والبخاري يف فضائل الصحابة ح  ٦٣١/  ٥النهدي ج 
  .املسيب

  .١٦٥/  ٢و  ٤٠٨/  ٣ورواه االمام أمحد يف مسنده، يف احلديث التايل عن نافع بن احلارث ج 

  .من هذا ؟ قال: فقلت: ر، مث ضرب البابالقف ودىل رجليه يف البئ
ائذن له وبشره باجلنة، ففعلت، فجاء فجلس مع رسول اهللا على القف : يا رسول اهللا هذا عمر، قال: عمر، قلت

ائذن له : يا رسول اهللا هذا عثمان، قال: عثمان، قلت: من هذا ؟ قال: ودىل رجليه يف البئر، مث ضرب الباب فقلت
بالء، فأذنت له وبشرته باجلنة، فجلس مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على القف ودىل وبشره باجلنة معها 

  هكذا وقع يف هذه الرواية، وقد أخرجه أبو داود والنسائي" رجليه يف البئر 
  .من حديث أيب سلمة، فيحتمل أن أبا موسى ونافع بن عبد احلارث كانا موكلني بالباب، أو أهنا قصة أخرى



المام أمحد عن عفان عن وهيب عن موسى بن عقبة مسعت أبا سلمة وال أعلمه إال عن نافع بن عبد وقد رواه ا
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل حائطا فجلس على قف البئر، فجاء أبو بكر فاستأذن فقال اليب " احلارث 
  .ائذن له وبشره باجلنة: موسى

وهذا ) " ١(ائذن له وبشره باجلنة وسيلقى بالء : جاء عثمان فقال ائذن له وبشره باجلنة، مث: مث جاء عمر فقال
السياق أشبه من االول، على أنه قد رواه النسائي من حديث صاحل بن كيسان عن أيب الزناد عن أيب سلمة عن عبد 

  .الرمحن بن نافع ابن عبد احلارث عن أيب موسى االشعري
  .فاهللا أعلم

: " ا مهام عن قتادة، عن ابن سريين، وحممد بن عبيد عن عبد اهللا بن عمرو قالحدثنا يزيد أن: وقال االمام أمحد
: ائذن له وبشره باجلنة، مث جاء عمر فقال: كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاء أبو بكر فاستأذن فقال

  .ائذن له وبشره باجلنة: ائذن له وبشره باجلنة، مث جاء عثمان فاستأذن فقال
  .تفرد به أمحد) " ٢(أنت مع أبيك : ين أنا ؟ قالقلت فأ: قال

  .وقد رواه البزاز وأبو يعلى من حديث أنس بن مالك بنحو ما تقدم
حدثنا حجاج، ثنا ليث حدثين عقيل، عن ابن شهاب عن حيىي بن سعيد بن العاص أن : حديث آخر قال االمام أمحد

وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على النيب صلى  سعيد بن العاص أخربه أن عائشة زوج النيب صلى اهللا عليه
اهللا عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه البس مرط عائشة، فأذن اليب بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته مث 

مث استأذنت عليه : انصرف، فاستأذن عمر فأذن له وهو على تلك احلالة فقضى إليه حاجته مث انصرف، قال عثمان
ما يل ال أراك ! يا رسول اهللا : عي عليك ثيابك فقضيت إليه حاجيت مث انصرفت، فقالت عائشةامج: فجلس وقال

  فزعت اليب بكر وعمر كما فزعت
__________  

  .٤٠٨و  ٣٩٣/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
   ٤٠٨/  ٣و  ١٦٥/  ٢أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

إن عثمان رجل حيي، وأين خشيت إن أذنت له على تلك احلالة ال : عليه وسلم لعثمان ؟ فقال رسول اهللا صلى اهللا
أال أستحي ممن : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة: وقال مجاعة الناس: قال الليث" يبلغ إىل حاجته 

ن يسار عن أيب ورواه مسلم من حديث حممد بن أيب حرملة عن عطاء وسليمان ب) ١" (تستحي منه املالئكة ؟ 
  .سلمة عن عائشة

  .ورواه أبو يعلى املوصلي من حديث سهيل عن أبيه عن عائشة
  .ورواه جبري بن نفري وعائشة بنت طلحة عنها

حدثنا مروان، ثنا عبد اهللا بن يسار، مسعت عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة أم املؤمنني أن : وقال االمام أمحد
كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، مث جاء  "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

يا رسول اهللا استأذن : عمر فاستأذن فأذن له وهو على حاله، مث استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت
يا عائشة أال : الفق: عليك أبو بكر وعمر فأذنت هلما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك

  ) ".٢(نستحي من رجل واهللا إن املالئكة لتستحي منه ؟ 
  .تفرد به أمحد من هذا الوجه



طريق أخرى عن حفصة رواه احلسن بن عرفة وأمحد بن حنبل عن روح بن عبادة عن ابن جريج، أخربين أبو خالد 
أال نستحي " فقال : ل حديث عائشة، وفيهعثمان بن خالد عن عبد اهللا بن أيب سعيد املدين حدثتين حفصة، فذكر مث

  ) ".٣(ممن تستحي منه املالئكة ؟ 
هو ابن  -حدثنا أبو كريب، ثنا يونس بن بكري ثنا النضر : طريق أخرى عن ابن عباس قال احلافظ أبو بكر البزار

  .عن عكرمة عن ابن عباس -عبد الرمحن أبو عمر اخلزاز الكويف 
مث قال ) ١" (أال نستحي ممن تستحي منه املالئكة عثمان بن عفان ؟ " يه وسلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عل

  .ال نعلمه يروى عن ابن عباس إال هبذا االسناد قلت هو على شرط الترمذي ومل خيرجوه: البزار
  طريق أخرى عن ابن عمر

  ثنا أبو حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنل ؟ ا، ثنا حممد بن أيب بكر املقدمي،: قال الطرباين
__________  

) ٢٨(باب ح ) ٣(ومسلم يف فضائل الصحابة  ١٦٧و  ١٥٥/  ٦، ٧١/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .١٨٦٧/  ٤ص 

  .٦٢/  ٦أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(
  .٢٨٨و  ١٥٥/  ٦أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٣(

  .عمر بن أبان عن أبيه معشر حدثين إبراهيم بن عمر بن أبان، حدثين أيب
بينما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس وعائشة وراءه إذ استأذن أبو بكر : " قال مسعت عبد اهللا ابن عمر يقول

فدخل، مث استأذن عمر فدخل، مث استأذن سعد بن مالك فدخل، مث استأذن عثمان بن عفان فدخل ورسول اهللا 
استأخري، : كبته، فرد ثوبه على ركبته حني استأذن عثمان، وقال المرأتهصلى اهللا عليه وسلم يتحدث كاشفا عن ر
دخل أيب وأصحابه فلم تصلح ثوبك على ركبتك ومل تؤخرين ! يا نيب اهللا : فتحدثوا ساعة مث خرجوا، فقالت عائشة
إن املالئكة  أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة ؟ والذي نفسي بيده: عنك، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

لتستحي من عثمان كما تستحي من اهللا ورسوله، ولو دخل وأنت قريب مين مل يتحدث ومل يرفع رأسه حىت خيرج 
  .هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه زيادة على ما قبله، ويف سنده ضعف) " ١(

لقرشي عن أبيه عن مالك، عن وروى أبو مروان ا: ويف الباب عن علي وعبد اهللا بن أيب أوىف، وزيد ابن ثابت: قلت
  ".عثمان حيي تستحي منه املالئكة : " أيب الزناد عن االعرج عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد احلذاء عن أيب قالبة عن أنس: حديث آخر قال االمام أمحد
م أميت أبو بكر، وأشدها يف دين اهللا عمر، وأشدها حياء عثمان، أرح: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وأعلمها باحلالل واحلرام معاذ بن جبل، وأقرؤها لكتاب اهللا أيب
وهكذا رواه الترمذي ) " ٢(وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمني وأمني هذه االمة أبو عبيدة بن اجلراح 

  والنسائي وابن ماجه
  .حسن صحيح: احلذاء، وقال الترمذي من حديث خالد

وقد روى هشيم عن " ولكل أمة أمني وأمني هذه االمة أبو عبيدة بن اجلراح " ويف صحيح البخاري ومسلم آخره 
  .كريز بن حكيم عن نافع عن ابن عمر مثل حديث أيب قالبة عن أنس أو حنوه

بن حرب، حدثين الزبيدي، عن ابن شهاب عن حدثنا يزيد بن عبد ربه، ثنا حممد : حديث آخر قال االمام أمحد



  .عمرو بن أبان بن عثمان، عن جابر بن عبد اهللا
أري الليلة رجل صاحل أن أبا بكر نيط برسول اهللا، ونيط : " أنه كان حيدث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أما الرجل الصاحل : ه وسلم قلناعمر بأيب بكر، ونيط عثمان بعمر، فلما قمنا من عند رسول اهللا صلى اهللا علي
  فرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأما ما ذكره

__________  
رواه أبو يعلى والطرباين وفيه ابراهيم بن عمر بن أبان وهو : وقال ٨٢/  ٩رواه اهليثمي يف جممع الزوائد ) ١(

  .ضعيف
  .من هذا اجلزء ١٥١من صفحة ) ٣(وارجع إىل هامش  ١٨٤/  ٣احلديث يف مسند أمحد ج ) ٢(

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من نوط بعضهم ببعض، فهؤالء والة هذا االمر الذي بعث اهللا به نبيه صلى اهللا عليه 
ورواه يونس وشعيب عن الزهري : ورواه أبو داود عن عمرو بن عثمان عن حممد بن حرب، مث قال) " ١(وسلم 

  .فلم يذكرا عمرا
ثنا بدر بن عثمان عن عبيد اهللا بن مروان عن أيب  -عمر بن سعد  -حدثنا أبو داود : حديث آخر قال االمام أمحد

رأيت : " خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات غداة بعد طلوع الشمس فقال: عائشة عن ابن عمر قال
زين فهي اليت يوزن هبا، فوضعت يف قبل الفجر كأين أعطيت املقاليد واملوازين، فأما املقاليد فهذه املفاتيح، وأما املوا

كفة ووضعت أميت يف كفة فوزنت هبم فرجحت، مث جئ بأيب بكر فوزن فوزن هبم، مث جئ بعمر فوزن فوزن هبم، مث 
حدثنا هشام بن عمار ثنا : وقال يعقوب بن سفيان* تفرد به أمحد ) " ٢(جئ بعثمان فوزن فوزن هبم، مث رفعت 

  .رة عن أيب إدريس عن معاذ بن جبلعمرو بن واقد ثنا يونس بن ميس
  إين رأيت أين: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وضعت يف كفة وأميت يف كفة فعدلتها، مث وضع أبو بكر يف كفة وأميت يف كفة فعدهلا، مث وضع عمر يف كفة وأميت 
  ".يف كفة فعدهلا، مث وضع عثمان يف كفة وأميت يف كفة فعدهلا 

  .حدثنا عبد اهللا بن مطيع ثنا هشيم عن العوام، عمن حدثه عن عائشة: أبو يعلى حديث آخر قال
ملا أسس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسجد املدينة جاء حبجر فوضعه، وجاء أبو بكر حبجر فوضعه وجاء : قالت

هم : " ذلك فقالفسئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن : عمر حبجر فوضعه، وجاء عثمان حبجر فوضعه، قالت
  ".أمراء اخلالفة من بعدي 

وقد تقدم هذا احلديث يف بناء مسجده أول مقدمه املدينة عليه الصالة والسالم، وكذلك تقدم يف دالئل النبوة من 
حديث الزهري عن رجل عن أيب ذر يف تسبيح احلصا يف يده عليه السالم مث يف كف أيب بكر، مث يف كف عمر، مث 

" هذه خالفة النبوة : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ي اهللا عنهم، ويف بعض الرواياتيف كف عثمان، رض
فكانت " اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث تكون ملكا : " وسيأيت حديث سفينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

العلماء العاملني، كما أخرب به سيد  والية عثمان ومدهتا ثنيت عشرة سنة، من مجلة هذه الثالثني بال خالف بني
  .املرسلني صلى اهللا عليه آله وصحبه أمجعني

__________  
  .٣٥٥/  ٣احلديث يف مسند أمحد ) ١(
  .٣٥٥/  ٣مسند أمحد ) ٢(



حديث آخر وهو ما روي من طرق متعددة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه شهد للعشرة باجلنة، وهو 
  .اهللا عليه وسلمأحدهم بنص النيب صلى 
بن بزيغ، ثنا شاذان ثنا عبد العزيز بن أيب سلمة املاجشون عن ) ١(حدثنا حممد بن حامت : حديث آخر قال البخاري

  كنا يف زمن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال نعدل بأيب بكر: " عبيد اهللا، عن نافع عن ابن عمر قال
تابعه عبد اهللا بن صاحل بن " اهللا عليه وسلم ال نفاضل بينهم أحدا، مث عمر، مث عثمان، مث نذر أصحاب النيب صلى 

عبد العزيز، تفرد به البخاري، ورواه إمساعيل بن عياش، والفرج بن فضالة، عن حيىي بن سعيد االنصاري، عن نافع 
  .عن ابن عمر

  .به ورواه أبو يعلى عن أيب معشر عن يزيد بن هارون عن الليث عن يزيد بن أيب حبيب عن ابن عمر
  .حدثنا أبو معاوية ثنا سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن ابن عمر: طريق أخرى عن ابن عمر قال االمام أمحد

  ".كنا نعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان مث نسكت : " قال
ثنا أبو : عمرو بن علي، وعقبة بن مكرم قاالحدثنا : طريق أخرى عن ابن عمر بلفظ آخر قال احلافظ أبو بكر البزار

  .عاصم عن عمر بن حممد عن سامل عن أبيه
وهذا إسناد صحيح  -يعين يف اخلالفة  -أبو بكر وعمر وعثمان : كنا نقول يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم: قال

كنا نقول أبو " من وجوه وهذا احلديث قد روي عن ابن عمر : على شرط الشيخني، ومل خيرجوه، لكن قال البزار
يتبني يف حديثه إذا روي عن غري : وعمر بن حممد مل يكن باحلافظ، وذلك" بكر وعمر وعثمان، مث ال نفاضل بعد 

  .سامل فلم يقل شيئا وقد رواه غري واحد من الضعفاء عن الزهري عن سامل عن أبيه به
  .جادوقد اعتىن احلافظ ابن عساكر جبمع طرقه عن ابن عمر فأفاد وأ

حدثنا سعيد بن عبد ربه الصفار البغدادي حدثنا علي بن مجيل الرقي أنا جرير عن : فأما احلديث الذي قال الطرباين
  .ليث عن جماهد عن ابن عباس

شك علي بن حنبل، ما  -أو ما يف اجلنة شجرة  -يف اجلنة شجرة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ليه ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، عثمان ذوعليها ورقة إال مكتوب ع

__________  
   ٥٣/  ٧ص  ٣٦٩٧كتاب املناقب ح  -فتح الباري  -) حازم" (يف نسخ البداية املطبوعة ) ١(

  .فإنه حديث ضعيف يف إسناده من تكلم فيه وال خيلو من نكارة، واهللا أعلم" النورين 
   فيما ورد من فضائله وحدهالقسم الثاين
  .حدثنا موسى بن إمساعيل ثنا أبو عوانة ثنا عثمان بن موهب: قال البخاري

فمن : قريش، قال: من هؤالء القوم ؟ قالوا: جاء رجل من أهل مصر حج البيت، فرأى قوما جلوسا فقال: " قال
  .عبد اهللا بن عمر: الشيخ فيهم ؟ قالوا

تعلم أنه : قال! نعم : ، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال]عنه [ ن شئ فحدثين إين سائلك ع! يا بن عمر : قال
اهللا : قال! نعم : تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان ومل يشهدها ؟ قال: قال! نعم : تغيب يوم بدر ومل يشهدها ؟ قال

غفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تعال أبني لك، أما فراره يوم أحد فأشهد أن اهللا عفا عنه و: أكرب، قال ابن عمر
إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن : حتته بنت رسول اهللا وكانت مريضة، فقال له رسول اهللا

بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عثمان 



بيده اليمىن هذه يد عثمان : ما ذهب عثمان إىل مكة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم وكانت بيعة الرضوان بعد
  .تفرد به دون مسلم) " ١(اذهب هبا اآلن معك : فضرب هبا على يده فقال هذه لعثمان فقال له ابن عمر

  .حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن عاصم، عن سفيان: طريق أخرى وقال االمام أمحد
ما يل أراك جفوت أمري املؤمنني عثمان ؟ فقال له : لقي عبد الرمحن بن عوف الوليد بن عقبة، فقال له الوليد: قال

ومل أختلف عن يوم بدر، ومل أترك سنة عمر،  -يقول يوم أحد : أبلغه أين مل أفر يوم حنني، قال عاصم: عبد الرمحن
: * فر يوم حنني، فكيف يعريين بذلك وقد عفا اهللا عين فقالإين مل أ: أما قوله: فانطلق فخرب بذلك عثمان فقال: قال

آل ) * [ إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اهللا عنهم(
إين ختلفت يوم بدر، فإين كنت أمرض رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد : وأما قوله]  ١٥٥: عمران

رب يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومن ضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهم فقد شهد، وأما ض
  .ومل أترك سنة عمر، فإين ال أطيقها وال هو، فإنه حيدثه بذلك: قوله

__________  
  .٥٤/  ٧فتح الباري  ٣٦٩٨ح  -أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة ) ١(

  ٣٧٠٦ب ح ورواه الترمذي يف املناق
يظهر من سياق االسئلة ان السائل كان ممن يتعصب على عثمان فأراد : اذهب هبا اآلن معك: قوله ٦٢٩/  ٥ص 

أن يقرر معتقده فيه، وكأن ابن عمر فهم منه مراده، فقول ابن عمر له يعين أن أقرن هذا العذر باجلواب حىت ال 
  ).قاله ابن حجر(مان يبقى لك فيما أجبتك به حجة على ما كنت تعتقده يف عث

أخربين عروة : ، ثنا أيب عن يونس، قال ابن شهاب)١(حدثنا أمحد بن شبيب بن سعيد : حديث آخر قال البخاري
ما مينعك أن : اخليار أخربه أن املسور بن خمرمة وعبد الرمحن بن االسود بن عبد يغوث قاال أن عبيد اهللا بن عدي بن

  .الوليد فقد أكثر الناس فيه ؟ فقصدت لعثمان حني خرج إىل الصالة) ٣(تكلم عثمان الخيه 
 -عوذ باهللا منك أ: يا أيها املرء منك قال أبو عبد اهللا قال معمر: إن يل إليك حاجة، وهي نصيحة لك، فقال: فقلت

إن اهللا بعث حممدا باحلق، وأنزل : فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال ما نصيحتك ؟ فقلت
عليه الكتاب وكنت ممن استجاب هللا ولرسوله، وهاجرت اهلجرتني، وصحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .ورأيت هديه، وقد أكثر الناس يف شأن الوليد
ولكن خلص إيل من علمه ما خيلص إىل العذراء يف ! ال : أدركت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقلت: فقال

فإن اهللا بعث حممدا باحلق وكنت ممن استجاب هللا ولرسوله فآمنت مبا بعث به، وهاجرت ! أما بعد : سترها، قال
اهللا ما عصيته وال غششته حىت توفاه اهللا اهلجرتني كما قلت، وصحبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبايعته، فو

فما : قال! بلى : عز وجل، مث أبو بكر مثله، مث عمر مثله، مث استخلفت، أفليس يل من احلق مثل الذي هلم ؟ قلت
  .هذه االحاديث اليت تبلغين عنكم ؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد فسأخذ فيه باحلق إن شاء اهللا

  ).٣(جلده مثانني مث دعا عليا فأمره أن جيلده ف
حدثنا أبو املغرية، ثنا الوليد بن مسلم، حدثين ربيعة بن يزيد، عن عبد اهللا بن عامر، : حديث آخر قال االمام أمحد

  أرسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل: " عن النعمان بن بشري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
اهللا عليه وسلم، فلما رأينا إقبال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عثمان بن عفان فجاء فأقبل عليه رسول اهللا صلى 

يا عثمان إن اهللا عسى أن : على عثمان أقبلت إحدانا على االخرى فكان من آخر كلمة أن ضرب منكبه وقال



  .يلبسك قميصا فإن أرادك املنافقون على خلعه فال ختلعه حىت تلقاين ثالثا
فأخربته معاوية بن أيب سفيان فلم : نسيته واهللا ما ذكرته، قال: كان هذا عنك ؟ قالتفقلت هلا يا أم املؤمنني ؟ فأين 

  وقد رواه أبو) " ٤(أن اكتيب إيل به، فكتبت إليه به كتابا : يرض بالذي أخربته حىت كتب إىل أم املؤمنني
__________  

  .من البخاري، ويف االصل سعد حتريف) ١(
بن أيب عمرو بن أمية بن عبد مشس وكان أخا عثمان المه وكان قد واله الكوفة الوليد بن عقبة بن أيب معيط ) ٢(

  .بعد عزله سعدا بن أيب وقاص
وروى اجلزء االخري منه اهليثمي يف جممع  ٥٣/  ٧فتح الباري  ٣٦٩٦أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة ح ) ٣(

  .رجاله رجال الصحيح: وقال ٨٨/  ٩الزوائد 
  .١١٧/  ٦د يف مسنده أخرجه االمام أمح) ٤(

  .عبد اهللا اجلريي عن عائشة وحفصة بنحو ما تقدم
  .ورواه قيس بن أيب حازم وأبو سلمة عنها

ورواه فرج " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد إيل عهدا فأنا صابر نفسي عليه : " ورواه أبو سهلة عن عثمان
تفرد به الفرج بن : عروة عن عائشة فذكره، قال الدارقطينابن فضالة عن حممد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن 

عن [ فضالة ورواه أبو مروان حممد عن عثمان بن خالد العماين، عن أبيه، عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن أبيه 
  .عن عائشة] هشام بن عروة عن أبيه 

  .روة عن أبيه عنهاورواه ابن عساكر من طريق املنهال بن عمر عن محاد بن سلمة عن هشام بن ع
  .حدثين أبو بكر العدوي: ورواه ابن أسامة عن اجلريري

ورواه حصني عن جماهد عن عائشة ) ١] (تفرد به الفرج بن فضالة [ سألت عائشة، وذكر عنها حنو ما تقدم : قال
  .بنحوه

  .حدثنا حممد بن كنانة االسدي، أبو حيىي، ثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه: وقال االمام أمحد
  ما استمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال مرة، فإن عثمان جاءه يف: " بلغين أن عائشة قالت: قال

إن اهللا ملبسك : حر الظهرية فظننت أنه جاءه يف أمر النساء، فحملتين الغرية على أن أصغيت إليه فسمعته يقول
  .قميصا تريدك أميت على خلعه فال ختلعه

م ما سألوه إال خلعه علمت أنه عهد من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي عهد إليه فلما رأيت عثمان يبذل هل
)٢.(  

حدثنا مطلب بن سعيد االزدي، ثنا عبد اهللا بن صاحل، ثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن : طريق أخرى قال الطرباين
التفت : " ثنا عبد اهللا بن عمر قالحد: كنا عند شفى االصبحي فقال: سعيد بن أيب هالل، عن ربيعة بن سيف، قال

يا عثمان إن اهللا كساك قميصا فأرادك الناس على خلعه قال ختلعه، فواهللا لئن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
وقد رواه أبو يعلى من طريق عبد اهللا بن عمر عن أخته حفصة " خلعته ال ترى اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط 

  .أم املؤمنني
  .ويف سياق متنه غرابة واهللا أعلم
حدثتين أمي أهنا سألت : حدثنا عبد الصمد حدثتين فاطمة بنت عبد الرمحن قالت: حديث آخر قال االمام أمحد



  قويل إن أحد بنيك يقرئك السالم ويسألك عن عثمان بن: عائشة وأرسلها عمها فقال
__________  

  .من املخطوطة احللبيةما بني معكوفتني سقط من االصل، واستدرك ) ١(
  .١١٤/  ٦أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

  .٦٢٨/  ٥ص ) ٣٧٠٥(ورواه الترمذي يف املناقب عن النعمان بن بشري عن عائشة ح 

لعن اهللا من لعنه، فواهللا لقد كان قاعدا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : " عفان فإن الناس قد شتموه، فقالت
فما : اكتب يا عثيم، قالت عائشة: ملسند ظهره إيل، وإن جربيل ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول له وإن رسول اهللا

مث رواه االمام أمحد عن يونس عن عمر بن إبراهيم ) " ١(كان اهللا لينزل تلك املنزلة إال كرميا على اهللا ورسوله 
  .ذكرت مثلهاليشكري عن أمه عن أمها أهنا سألت عائشة عند الكعبة عن عثمان ف

ذكر أبو املغرية عن صفوان بن عمرو، عن ماعز التميمي، عن : حدثنا عمر بن اخلطاب قال: حديث آخر قال البزار
أنا يا رسول : فقال عمر! ال : أنا أدركها ؟ فقال: أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذكر فتنة فقال أبو بكر" جابر 

وهذا ال نعلمه : قال البزار" بك يبتلون : ا رسول اهللا فأنا أدركها ؟ قالي: فقال عثمان! ال : اهللا أدركها ؟ قال
  .يروى إال من هذا الوجه

  .، عن ابن عمر)٢(حدثنا أسود بن عمر، ثنا سنان بن هارون، ثنا كليب بن واصل : حديث آخر قال االمام أمحد
ملقنع يومئذ مظلوما، فنظرت فإذا هو عثمان يقتل فيها هذا ا: ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتنة فقال: " قال

  ".بن عفان 
  .حسن غريب: ورواه الترمذي عن إبراهيم بن سعيد عن شاذان به وقال

حدثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا موسى بن عقبة حدثين أبو أمي أبو حنيفة أنه دخل الدار : حديث آخر قال االمام أمحد
إين : أذن عثمان يف الكالم فأذن له، فقام فحمد اهللا وأثىن عليه مث قالوعثمان حمصور فيها، وأنه مسع أبا هريرة يست
فقال له  -اختالفا وفتنة : أو قال -إنكم تلقون بعدي فتنة واختالفا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  عليكم: فمن لنا يا رسول اهللا ؟ قال: قائل من الناس
__________  

رواه أمحد : وقال ٨٦/  ٩ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد  ٢٥٠/  ٦ مسنده ج أخرجه االمام أمحد يف) ١(
  ".عن أم كلثوم بنت مثامة احلنطي أن أخاها املخارق بن مثامة احلنطي : " والطرباين يف االوسط إال أنه قال

  .وأم كلثوم مل أعرفها وبقية رجال الطرباين ثقات: قال
  .٦٣٠/  ٥ص  ٣٧٠٨رواه الترمذي يف املناقب ح ) ٢(

  .وفيه حدثنا شاذان االسود بن عامر عن سنان بن هرون الربمجي عن كليب بن وائل

  تفرد به أمحد وإسناده جيد حسن ومل خيرجوه من) " ١(باالمني وأصحابه وهو يشري إىل عثمان بذلك 
  .هذا الوجه

عن عبد اهللا ابن شقيق، حدثين هرم بن حدثنا أبو أسامة ثنا محاد بن أسامة ثنا كهمس بن احلسن، : وقال االمام أمحد
فحدثاين حديثا ومل يشعر كل واحد منهما أن صاحبه حدثنيه عن مرة  -وكانا يغازيان  -احلارث وأسامة بن خزمي 

كيف تصنعون يف فتنة : بينما حنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طريق من طرق املدينة فقال: " البهزي قال



أو اتبعوا هذا  -عليكم هذا وأصحابه : رض كأهنا صياصي بقر ؟ نصنع ماذا يا رسول اهللا ؟ قالتثور يف أقطار اال
هذا، فإذا هو عثمان بن : هذا يا رسول اهللا ؟ قال: فأسرعت حىت عييت فأدركت الرجل فقلت: قال -وأصحابه 

  .هذا وأصحابه فذكره: فقال) " ٢(عفان 
حممد بن بشار، ثنا عبد الوهاب الثقفي، ثنا أيوب، عن أيب قالبة عن حدثنا : طريق أخرى وقال الترمذي يف جامعه

أيب االشعث الصنعاين أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل يقال له 
فمر لوال حديث مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما تكلمت، وذكر الفنت فقر هبا : مرة بن كعب، فقال

  .هذا يومئذ على اهلدى فقمت إليه: رجل متقنع يف ثوب، فقال
هذا حديث حسن : مث قال الترمذي) " ٣! (هذا ؟ قال نعم : فإذا هو عثمان ابن عفان، فأقبلت عليه بوجهه فقلت

  .صحيح
  .ويف الباب عن ابن عمر وعبد اهللا بن حوالة وكعب بن عجرة

صاحل حدثين سليم بن عامر، عن جبري بن نفري، عن مرة بن كعب  وقد رواه أسد بن موسى عن معاوية بن: قلت
البهزي فذكر حنوه، وقد رواه االمام أمحد عن عبد الرمحن بن مهدي، عن معاوية، عن صاحل، عن سليم بن عامر، 

  .عن جبري بن نفري عن كعب بن مرة البهزي
سلمة عن سعيد اجلريري عن عبد اهللا بن الصحيح مرة بن كعب كما تقدم، وأما حديث ابن حواله، فقال محاد بن 

  .عن عبد اهللا بن شقيق، عن عبد اهللا بن حوالة) ٤(سفيان 
ما خار اهللا يل : كيف وأنت وفتنة تكون يف أقطار االرض ؟ قلت: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هذا يا : فأخذت مبنكبه فقتلته فقلت فاتبعته: ورسوله، قال اتبع هذا الرجل، فإنه يومئذ ومن اتبعه على احلق قال
  فإذا هو! نعم : رسول اهللا ؟ فقال
وقال حرملة عن ابن وهب عن ابن هليعة عن يزيد بن أيب حبيب، عن ربيعة بن لقيط، عن ابن " عثمان بن عفان 

  .حوالة
  ثالث من جنا منهن فقد جنا، مويت،: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

__________  
  .٣٤٥/  ٢أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .٣٥/  ٥أخرجه االمام أمحد ج ) ٢(
  ).٦٢٨/  ٥(ص  ٣٧٠٤أخرجه الترمذي يف املناقب ح ) ٣(
  .كذا باملصرية بزيادة عبد اهللا بن سفيان: يف هامش النسخة املطبوعة) ٤(

  .وخروج الدجال وقتل خليفة مصطرب قوام باحلق يعطيه
  .رةوأما حديث كعب بن عج

حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، أخربين معاوية بن مسلم، عن مطر الوراق، عن ابن سريين عن : فقال االمام أمحد
مث مر رجل مقنع يف ملحفة : ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فتنة فقرهبا وعظمها قال: " كعب بن عجرة قال

هذا : هذا يا رسول اهللا ؟ قال: ا وأخذت بضبعيه فقلتهذا يومئذ على احلق قال فانطلقت مسرعا أو حمضر: فقال
مث رواه أمحد عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن حممد بن سريين عن كعب ) " ١(فإذا هو عثمان بن عفان 
  .بن عجرة فذكر مثله



  .ورواه أبو يعلى عن هدبة، عن مهام، عن قتادة، عن حممد بن سريين، عن كعب بن عجرة
  .عون عن ابن سريين عن كعب وكذا رواه أبو

واهللا ما تغنيت وال متنيت : وقد تقدم حديث أيب ثور التميمي عنه يف قوله يف اخلطبة اليت خاطب هبا الناس من داره
وال زنيت يف جاهلية وال إسالم وال مسست فرجي بيميين منذ بايعت هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأنه كان 

  .ا فإن تعذر عليه أعتق يف اجلمعة االخرى عتيقنييعتق كل يوم مجعة عتيق
  .كان عثمان يغتسل كل يوم منذ أسلم: وقال مواله محران

  .رضي اهللا عنه
حدثنا علي بن عياش، ثنا الوليد بن مسلم، أنبأنا االوزاعي، عن حممد ابن عبد امللك : حديث آخر قال االمام أمحد

  :دخل على عثمان وهو حمصور فقال أنه: بن مروان أنه حدثه عن املغرية بن شعبة
إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترى وإين أعرض عليك خصاال ثالثا اختر إحداهن، إما أن خترج فتقاتلهم فإن " 

معك عددا وقوة وأنت على احلق وهم على الباطل، وإما أن خترق بابا سوى الباب الذي هم عليه فتقعد على 
  .تحلوك وأنت هبا، وإما أن تلحق بالشام فإهنم أهل الشام وفيهم معاويةرواحلك فتلحق مكة، فإهنم لن يس

أما أن أخرج فأقاتل فلن أكون أول من خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف أمته بسفك الدماء، : فقال عثمان
لحد رجل من وأما أن أخرج إىل مكة فإهنم لن يستحلوين هبا، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ي

قريش مبكة يكون عليه نصف عذاب العامل، ولن أكون أنا، وأما أن أحلق بالشام فإهنم أهل الشام وفيهم معاوية فلن 
  ) ".٢(أفارق دار هجريت وجماورة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

نصاري أن عثمان قال البن حدثين أبو عون اال -يعين ابن املنذر  -ثنا أبو املغرية ثنا أرطاة : وقال االمام أمحد
 -إين قد مسعت وحفظت ! وحيك : هل أنت منته عما بلغين عنك ؟ فاعتذر بعض العذر، فقال عثمان: " مسعود

، وإين أنا املقتول، )٣(سيقتل أمري، ويتربى متربئ : ، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال-وليس كما مسعت 
  وليس عمر، إمنا قتل عمر واحد، وأنه

__________  
  .٢٤٢/  ٤احلديث أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .٦٧/  ١مسند االمام أمحد ج ) ٢(
  .٦٦/  ١مسند االمام أمحد ) ٣(

  .وينتزي منتز بدل ويتربى متربئ: وفيه

  .وهذا الذي قاله البن مسعود قبل مقتله بنحو من أربع سنني فإنه مات قبله بنحو ذلك" جيتمع علي 
ثنا القاسم بن احلكم بن أوس االنصاري، : ثنا عبيد اهللا بن عمر الفربري: ال عبد اهللا بن أمحدق[ حديث آخر 

شهدت عثمان يوم حصر يف : " من أهل املدينة عن زيد بن أسلم عن أبيه قال -حدثين أبو عبادة الزرقي االنصاري 
ن اخلوخة اليت تلي باب مقام موضع اجلنائز ولو ألقى حجر مل يقع إال على رأس رجل فرأيت عثمان أشرف م

أفيكم طلحة بن عبيد اهللا ؟ فسكتوا، مث ! أيها الناس : أفيكم طلحة ؟ فسكتوا، مث قال! أيها الناس : جربيل، فقال
  !أيها الناس : قال

أال أراك ههنا ؟ ما كنت أرى أنك تكون يف مجاعة قوم : أفيكم طلحة ؟ فقام طلحة بن عبيد اهللا فقال له عثمان
داي آخر ثالث مرات، مث ال جتيئين ؟ أنشدك اهللا يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وأنت مع رسول اهللا صلى اهللا تسمع ن



فقال لك رسول اهللا : قال! نعم : عليه وسلم يف موضع كذا وكذا ليس معه أحد من أصحابه غريي وغريك ؟ فقال
 -يعين نفسه  -نة، وإن عثمان بن عفان هذا صلى اهللا عليه وسلم إنه ما من نيب إال ومعه من أصحابه رفيق يف اجل

  ).١] (تفرد به أمحد ! " اللهم نعم : رفيقي يف اجلنة ؟ فقال طلحة
، عن )٢(حدثنا أبو هشام الرفاعي، ثنا حيىي بن اليمان، عن شريح بن زهرة : حديث آخر عن طلحة قال الترمذي
لكل " هللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، عن طلحة بن عبيد ا)٣(احلارث بن عبد الرمحن بن أيب ذباب 

  .هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي، وإسناده منقطع: مث قال" نيب رفيق ورفيقي يف اجلنة عثمان 
حدثنا : ورواه أبو عثمان حممد بن عثمان عن أبيه عن أيب الزناد عن أبيه عن االعرج عن أيب هريرة، وقال الترمذي

حدثنا عثمان ابن زفر، حدثنا حممد بن زياد، عن حممد بن عجالن : لب البغدادي وغري واحد قالواالفضل بن أيب طا
أيت النيب صلى اهللا عليه وسلم جبنازة رجل ليصلي عليه فلم يصل عليه، فقيل يا : " عن أيب الزبري عن جابر قال

مث ) " ٤(ض عثمان فأبغضه اهللا عز وجل إنه كان يبغ: رسول اهللا ما رأيناك تركت الصالة على أحد قبل هذا ؟ فقال
  هذا حديث: قال الترمذي

__________  
  .هذا احلديث تكرر يف النسختني املصرية واحللبية) ١(

  .من هذا اجلزء والتعليق عليه هناك فلرياجع ١٩٩ - ١٩٨انظر صفحة 
  .شيخ من بين زهرة: يف الترمذي) ٢(
  .تابويف االصل و ٦٢٤/  ٥ص  ٣٦٩٨من الترمذي ح ) ٣(
  .٦٣٠/  ٥ص  ٣٧٠٩ح  -كتاب املناقب ) ٤(

  غريب، وحممد بن زياد هذا صاحب ميمون بن مهران ضعيف احلديث جدا، وحممد بن زياد
صاحب أيب هريرة بصري ثقة، يكىن أبا احلارث، وحممد بن زياد االهلاين صاحب أيب أمامة ثقة شامي يكىن أبا 

  .سفيان
ديث أيب مروان العثماين، ثنا أيب عثمان بن خالد، عن عبد الرمحن بن حديث آخر روى احلافظ ابن عساكر من ح

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لقي عثمان بن عفان على باب " أيب الزناد، عن أبيه عن االعرج عن أيب هريرة 
" مصاحبتها  هذا جربيل خيربين أن اهللا قد زوجك أم كلثوم مبثل صداق رقية، على مثل! يا عثمان : املسجد فقال

وقد روى ابن عساكر أيضا من حديث ابن عباس وعائشة وعمارة بن روبية وعصمة بن مالك، اخلطمي، وأنس بن 
أن رسول اهللا صلى : مالك وابن عمر وغريهم، وهو غريب ومنكر من مجيع طرقه، وروي بإسناد ضعيف عن علي

" ن واحدة بعد واحدة، حىت ال يبقى منهن واحدة لو كان يل أربعون ابنة لزوجتهن بعثما: " اهللا عليه وسلم قال
سألت أصحاب : " وقال حممد بن سعيد االموي، عن يونس بن أيب إسحاق عن أبيه عن املهلب بن أيب صفرة قال

النه مل يتزوج رجل من االولني واآلخرين : أعالنا فوقا ؟ قالوا: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل قلتم يف عثمان
  .ريه رواه ابن عساكرابنيت نيب غ

ما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال إمساعيل بن عبد امللك عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن عائشة قالت
  .رافعا يديه حىت يبدو ضبعيه إال لعثمان بن عفان، إذا دعا له

الليل إىل أن طلع الفجر  رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أول: وقال مسعر عن عطية عن أيب سعيد قال
غفر اهللا لك ما : " ويف رواية يقول لعثمان" اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه : " رافعا يديه يدعو لعثمان يقول



ورواه احلسن بن عرفة عن " قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إىل يوم القيامة 
  .اعي عن حسان بن عطية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مرسالحممد بن القاسم االسدي عن االوز

وقال ابن عدي عن أيب يعلى عن عمار بن ياسر املستملي عن إسحاق بن إبراهيم املستملي، عن أيب إسحاق عن أيب 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إىل عثمان يستعينه يف غزاة غزاها، فبعث إليه عثمان : وائل عن حذيفة

  غفر: " عشرة آالف دينار، فوضعها بني يديه، فجعل يقلبها بني يديه ويدعو لهب
  ".اهللا لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو كائن إىل يوم القيامة، ما يبايل عثمان ما فعل بعدها 

بعث به إىل رسول أول من خبص اخلبيص عثمان خلط بني العسل والنقي مث : حديث آخر وقال ليث بن أيب سليم
  من: اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل منزل أم سلمة، فلم يصادفه، فلما جاء وضعوه بني يديه، فقال

  ".اللهم إن عثمان يترضاك فارض عنه : " فرفع يديه إىل السماء فقال: قالت: عثمان: بعث هذا ؟ قالوا
يدة بن حسان عن عطاء الكيخاراين عن حديث آخر روى أبو يعلى عن سنان بن فروخ عن طلحة بن يزيد عن عب

  ".رأيت وليي يف الدنيا ووليي يف اآلخرة : " جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اعتنق عثمان وقال
حدثنا محاد بن سلمة، ومحاد بن زيد، عن اجلريري، عن عبد اهللا بن شقيق عن : حديث آخر قال أبو داود الطيالسي

  .عبد اهللا بن حوالة
قال " هتجمون على رجل معتجر بربده من أهل اجلنة، يبايع الناس : " ل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال قا

  .فهجمنا على عثمان بن عفان فرأيناه معتجرا يبايع الناس
ملا تويف عمر بايعنا خرينا ومل نأل، ويف رواية بايعوا : ذكر شئ من سريته وهي دالة على فضيلته قال ابن مسعود

كان نقش خامت عثمان : مل يألوا، وقال االصمعي عن أيب الزناد عن أبيه عن عمرو بن عثمان بن عفان قالخريهم و
  .آمنت بالذي خلق فسوى

  .وقال حممد بن املبارك بلغين أنه كان نقش خامت عثمان آمن عثمان باهللا العظيم
أدركت عثمان على : مسعت احلسن يقول ثنا موسى بن إمساعيل ثنا مبارك بن فضالة قال: وقال البخاري يف التاريخ

  ما نقموا عليه، قل ما يأيت على الناس يوم إال وهم يقتسمون
اغدوا على أرزاقكم : يا معشر املسلمني اغدوا على أعطياتكم، فيأخذوهنا وافرة، مث يقال هلم: فيه خريا، يقال هلم

جارية، واالرزاق دارة، والعدو متقى، وذات  فيأخذوهنا وافرة، مث يقال هلم اغدوا على السمن والعسل، االعطيات
البني حسن، واخلري كثري، وما من مؤمن خياف مؤمنا، ومن لقبه فهو أخوه، قد كان من إلفته ونصيحته ومودته قد 

فلو أهنم صربوا حني رأوها لوسعهم ما كانوا فيه من : قال احلسن" عهد إليهم أهنا ستكون أثرة، فإذا كانت فاصربوا 
فواهللا ما وردوا وما سلموا، واالخرى كان السيف : ال واهللا ما نصابرها: الرزق واخلري الكثري، بل قالواالعطاء و

مغمدا عن أهل االسالم فسلوه على أنفسهم، فواهللا ما زال مسلوال إىل يوم الناس، هذا وأمي اهللا إين الراه سيفا 
مسعت عثمان يأمر يف خطبته بذبح احلمام وقتل : قالوقال غري واحد عن احلسن البصري " مسلوال إىل يوم القيامة 

  .الكالب
فوكل عثمان رجال من بين [ وروى سيف بن عمر أن أهل املدينة اختذ بعضهم احلمام ورمى بعضهم باجلال هقات 

  ليث يتبع ذلك، فيقص



الد بن خملد ثنا أنبأنا القعنيب وخ: " وقال حممد بن سعد -وهي قسي البندق  -) ١] (احلمام ويكسر اجلالهقات 
إهنا قد : فولدت هالال، ففقدها يوما فقيل له -وكانت تدخل على عثمان وهو حمصور  -حممد بن هالل عن جدته 

هذا عطاء ابنك وكسوته، فإذا : فأرسل إيل خبمسني درمها وشقيقة سنبالنية، وقال: ولدت هذه الليلة غالما، قالت
قال ابن سعيد بن : بن أيب بكر عن حممد بن سالم عن ابن بكار، قال وروى الزبري" مرت به سنة رفعناه إىل مائة 
انطلقت وأنا غالم يف الظهرية ومعي طري أرسله يف املسجد، واملسجد بيننا، فإذا شيخ : يربوع بن عتكة املخزومي

من أنت : المجيل حسن الوجه نائم، حتت رأسه لبنة أو بعض لبنة، فقمت أنظر إليه أتعجب من مجاله، ففتح عينيه فق
! اقعد : فدعوته فأمره بشئ وقال يل! ادعه : يا غالم ؟ فأخربته، فإذا غالم نائم قريبا منه فدعاه فلم جيبه، فقال يل

فذهب الغالم فجاء حبلة وجاء بألف درهم، ونزع ثويب وألبسين احللة ؟ وجعل االلف درهم فيها، فرجعت إىل أيب 
: ال أدري إال أنه رجل يف املسجد نائم مل أر قط أحسن منه، قال: ؟ فقلت يا بين من فعل هذا بك: فأخربته ؟ فقال
  ذاك أمري املؤمنني
أن رجال " أخربين يزيد بن خصيفة عن أيب السائب بن يزيد : وقال عبد الرزاق عن ابن جريج" عثمان بن عفان 

قلت الغلنب : قال! نعم : قال سأل عبد الرمحن بن عثمان التميمي أهي صالة طلحة بن عبيد اهللا عن صالة عثمان
فلما قمت فإذا رجل يرمجين مقنعا قال فالتفت فإذا بعثمان يرمحين فتأخرت  -يعين املقام  -الليلة النفر على احلجر 

  ".عنه فصلى فإذا هو يسجد بسجود القرآن، حىت إذا قلت هذا هو أذان الفجر أوتر بركعة مل يصل غريها مث انطلق 
وجه أنه صلى بالقرآن العظيم يف ركعة واحدة عند احلجر االسود، أيام احلج، وقد كان هذا وقد روى هذا من غري 
  .من دأبه رضي اهللا عنه

أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة * (وهلذا روينا عن ابن عمر أنه قال يف قوله تعاىل 
  .هو عثمان بن عفان: قال]  ٩: الزمر) * [ ربه
]  ٧٦: النحل) * [ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم* (ال ابن عباس يف قوله تعاىل وق
  .هو عثمان: قال

ثنا إسرائيل : يقطع الليل تسبيحا وقرآنا وقال سفيان بن عيينة* ضحوا بأمشط عنوان السجود به ): ٢(وقال حسان 
نا طهرت ما شبعنا من كالم ربنا، وإين الكره أن يأيت علي يوم لو أن قلوب: بن موسى مسعت احلسن يقول قال عثمان

  .ال أنظر يف املصحف، وما مات عثمان حىت خرق مصحفه من كثرة ما يدمي النظر فيه
اقتلوه أو دعوه، فواهللا لقد كان حييي الليل بالقرآن يف : قالت امرأة عثمان يوم الدار: وقال أنس وحممد بن سريين

  .ركعة
إنه رضي اهللا عنه كان ال يوقظ أحدا من أهله إذا قام من الليل ليعينه على وضوئه، إال أن جيده : دوقال غري واح

  يقظانا، وكان يصوم
__________  

  .وكان ذلك سنه مثان من خالفته ١٨١/  ٣والكامل  ١٣٥/  ٥الطربي ) ١(
  .من هذا اجلزء ٢١٩صفحة  ٤انظر حاشية ) ٢(

  .الليل هلم يسترحيون فيه! ال : ظت بعض اخلدم ؟ فيقوللو أيق: الدهر، وكان يعاتب فيقال
  .وكان إذا اغتسل ال يرفع املئزر عنه، وهو يف بيت مغلق عليه، وال يرفع صلبه جيدا من شدة حيائه رضي اهللا عنه

يه حدثين إبراهيم بن إمساعيل بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي عن أب: شئ من خطبه قال الواقدي



أيها الناس أول كل مركب صعب، وإن : أن عثمان ملا بويع خرج إىل الناس فخطبهم، فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
  ).١(بعد اليوم أياما، وإن أعش تأتكم اخلطب على وجهها، وما كنا خطباء وسيعلمنا اهللا 

اهللا فإن تقوى اهللا غنم، وإن أكيس  اتقوا! أيها الناس : خطب عثمان فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال: وقال احلسن
الناس من دان نفسه، وعمل ملا بعد املوت، واكتسب من نور اهللا نورا لظلمة القرب، وليخش عبد أن حيشره اهللا 

أعمى، وقد كان بصريا، وقد يلقى احلكيم جوامع الكلم، واالصم ينادي من مكان بعيد، واعلموا أن من كان اهللا له 
  .ن اهللا عليه فمن يرجو بعده ؟مل خيف شيئا، ومن كا

اعلم أن ملك املوت الذي وكل بك مل يزل خيلفك ويتخطى إىل غريك ! ابن آدم : خطب عثمان فقال: وقال جماهد
منذ أنت يف الدنيا، وكأنه قد ختطى غريك إليك، وقصدك، فخذ حذرك، واستعد له، وال تغفل فإنه ال يغفل عنك، 

مل تستعد هلا مل يستعد هلا غريك، والبد من لقاء اهللا، فخذ لنفسك وال تكلها واعلم ابن آدم إن غفلت عن نفسك و
  .إىل غريك والسالم

  .وقال سيف بن عمر عن بدر بن عثمان عن عمه
إن اهللا إمنا أعطاكم الدنيا لتطلبوا هبا اآلخرة، ومل يعطكموها لتركنوا إليها، " آخر خطبة خطبها عثمان يف مجاعة : قال

وإن اآلخرة تبقى، ال تبطرنكم الفانية، وال تشغلنكم عن الباقية، وآثروا ما يبقى على ما يفىن، فإن  إن الدنيا تفىن
الدنيا منقطعة وإن املصري إىل اهللا، اتقوا اهللا فإن تقواه جنة من بأسه، ووسيلة عنده، واحذروا من اهللا الغري، والزموا 

) * كم إذ كنتم أعداء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناواذكروا نعمة اهللا علي* (مجاعتكم ال تصريوا أحزابا 
  ).٢(إىل آخر اآليتني 

  .حدثنا هشيم، ثنا حممد بن قيس االسدي، عن موسى بن طلحة: فصل قال االمام أمحد
__________  

  .٦٢/  ٣طبقات ابن سعد ) ١(
  .الشورى وذكر الطربي يف تارخيه خطبة أخرى ملا بايعه أهل ١٣٣/  ٢العقد الفريد 

  ).٤٣/  ٥الطربي (كانت مثاال يف الزهد واحتقار الدنيا وعدم الركون إليها 
  .١٤٩/  ٥، واخلطبة يف تاريخ الطربي ١٠٣سورة آل عمران االية ) ٢(

مسعت عثمان بن عفان وهو على املنرب واملؤذن يقيم الصالة وهو يستخري الناس يسأهلم عن أخبارهم، : قال
  .وأسفارهم
حدثين عطاء بن فروخ موىل القرشيني أن عثمان  -يعين ابن عبيد  -حدثنا إمساعيل ثنا إبراهيم ثنا يونس  :وقال أمحد

إنك غبنتين، فما ألقى من الناس : ما منعك من قبض مالك ؟ قال: اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه فلقيه فقال
قال رسول اهللا صلى : ني أرضك ومالك، مث قالفاختر ب: قال! نعم : أذلك مينعك ؟ قال: أحدا إال وهو يلومين، قال

  ) ".١(أدخل اهللا اجلنة رجال كان سهال مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا : " اهللا عليه وسلم
إن اخلمسني ألفا اليت لك عندي قد : وروى ابن جرير أن طلحة لقي عثمان وهو خارج إىل املسجد فقال له طلحة

  ).٢(إنا قد وهبناكها ملروءتك : انحصلت فأرسل من يقبضها، فقال له عثم
أربعة آالف  -قطن بن عوف اهلاليل على كرمان، فأقبل جيش من املسلمني ) ٣(استعمل ابن عامر : وقال االصمعي

من جاز الوادي فله ألف درهم، فحملوا : وجرى الوادي فقطعهم عن طريقهم، وخشى قطن الفوت فقال -
اعطوه جائزته، حىت جاوزا مجيعا وأعطاهم أربعة آالف : منهم قال قطن أنفسهم على العوم، فكان إذا جاز الرجل



أن احسبها له، فإنه إمنا : ألف درهم، فأىب ابن عامر أن حيسبها له، فكتب لذلك إىل عثمان بن عفان، فكتب عثمان
فدى : ذلكيف ) ٤(أعان املسلمني يف سبيل اهللا فمن ذلك اليوم مسيت اجلوائز الجازة الوادي، فقال الكناين 

رماحهم ) ٥(فعادت سنة أخرى الليايل * على عالهتم أهلي ومايل مهوا سنوا اجلوائز يف معد * لالكرمني بين هالل 
فصل ومن مناقبه الكبار وحسنأته العظيمة أنه مجع الناس على ) ٦(وعشر قبل تركيب النصال * تزيد على مثان 

  قراءة واحدة، وكتب املصحف على
ليت درسها جربيل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف آخر سين حياته، وكان سبب ذلك أن الفرضة االخرية، ا

  حذيفة بن اليمان كان يف بعض الغزوات، وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام، ممن يقرأ على
__________  

  .هيم ثنا يونس حتريفامساعيل بن ابرا: ، ويف نسخ البدايه املطبوعة٥٨/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .والصواب ما اثبتناه حسب سياق املسند

  .١٣٩/  ٥تاريخ الطربي ) ٢(
  .وىل احلجاج قطن بن قبيصة بن خمارق اهلاليل على كرمان وفارس: ٤٨٢/  ٢يف فتوح البلدان ) ٣(

  .قطن بن عبد عوف اهلاليل له ادراك، استعمله عبد اهللا بن عامر على كرمان: وكذره يف االصابة
  .احلجاف بن حكيم: ذكره يف فتوح البلدان) ٤(
  .فكانت سنة إحدى الليايل: يف االصابة) ٥(

  .وعشر حني ختتلف العوايل: يف فتوح البلدان) ٦...(فصارت سنة: ويف فتوح البلدان

وأيب قراءة املقداد بن االسود، وأيب الدرداء، ومجاعة من أهل العراق، ممن يقرأ على قراءة عبد اهللا بن مسعود، 
موسى، وجعل من ال يعلم بسوغان القراءة على سبعة أحرف، يفضل قراءته على قراءة عبد اهللا بن مسعود، وأيب 
موسى، وجعل من ال يعلم بسوغان القراءة على سبعة أحرف، يفضل قراءته على قراءة غريه، ورمبا خطأ اآلخر أو 

يا أمري : بني الناس، فركب حذيفة إىل عثمان فقال كفره، فأدى ذلك إىل اختالف شديد، وانتشار يف الكالم السئ
  .املؤمنني أدرك هذه االمة قبل أن ختتلف يف كتاهبا كاختالف اليهود والنصارى يف كتبهم

وذكر له ما شاهد من اختالف الناس يف القراءة، فعند ذلك مجع عثمان الصحابة وشاورهم يف ذلك، ورأى أن 
ع الناس يف سائر االقاليم على القراءة به، دون ما سواه، ملا رأى يف يكتب املصحف على حرف واحد، وأن جيم

ذلك من مصلحة كف املنازعة، ودفع االختالف، فاستدعى بالصحف اليت كان الصديق أمر زيد بن ثابت جبمعها، 
عثمان فكانت عند الصديق أيام حياته، مث كانت عند عمر، فلما تويف صارت إىل حفصة أم املؤمنني، فاستدعى هبا 

  وأمر زيد بن ثابت االنصاري أن يكتب وأن ميلي عليه سعيد بن
العاص االموي، حبضرة عبد اهللا بن الزبري االسدي وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي، وأمرهم إذا 

اختلفوا يف شئ أن يكتبوه بلغة قريش، فكتب الهل الشام مصحفا، والهل مصر آخر، وبعث إىل البصرة مصحفا 
  .ىل الكوفة بآخر، وأرسل إىل مكة مصحفا وإىل اليمن مثله، وأقر باملدينة مصحفاوإ

ويقال هلذه املصاحف االئمة، وليست كلها خبط عثمان، بل وال واحد منها، وإمنا هي خبط زيد بن ثابت، وإمنا يقال 
  .ضرب يف زمانه ودولتههلا املصاحف العثمانية نسبة إىل أمره وزمانه، وإمارته، كما يقال دينار هرقلي، أي 

  .حدثنا ابن أيب سربة عن سهيل بن أيب صاحل عن أبيه عن أيب هريرة: قال الواقدي
أصبت : ملا نسخ عثمان املصاحف دخل عليه أبو هريرة فقال: " ورواه غريه من وجه آخر عن أيب هريرة قال



حبا يل قوم يأتون من بعدي يؤمنون  إن أنشد أميت: " ووفقت، أشهد لسمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
فأعجب ذلك عثمان : أي ورق ؟ حىت رأيت املصاحف، قال: فقلت) " ١(يب ومل يروين، يعملون مبا يف الورق املعلق 

، مث "واهللا ما علمت أنك لتحبس علينا حديث نبينا صلى اهللا عليه وسلم : وأمر اليب هريرة بعشرة آالف، وقال
ليت بأيدي الناس مما خيالف ما كتبه فحرقه، لئال يقع بسببه اختالف، فقال أبو بكر بن أيب عمد إىل بقية املصاحف ا

ثنا شعبة عن علقمة بن : حدثنا حممد بن بشار، ثنا حممد بن جعفر وعبد الرمحن قاال -يف كتاب املصاحف  -داود 
) " ٢( يصنعه هو لصنعته لو مل: قال يل علي حني حرق عثمان املصاحف: مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال

وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة مثله، وقد رواه البيهقي وغريه من حديث حممد بن 
  عن -زوج أخت حسني  -أبان 

__________  
  .عن أيب صاحل حديثا مرسال بنحوه ٥٣٨/  ٦روى البيهقي يف الدالئل ) ١(

  .ه عن جده، وروي موصوال عن سعيد بن بشري عن قتادة عن أنسورورى حنوه عن عمرو بن شعيب عن أبي
  .١٩كتاب املصاحف ص ) ٢(

إياكم والغلو يف ! أيها الناس : قال علي: " مسعت العيزار بن جرول مسعت سويد بن غفلة قال: علقمة بن مرثد قال
  عثمان تقولون حرق املصاحف، واهللا ما حرقها إال عن مال من أصحاب

وقد روي عن ابن مسعود أنه تعتب ) " ١(عليه وسلم، ولو وليت مثل ما ويل لفعلت مثل الذي فعل حممد صلى اهللا 
ملا أخذ منه مصحفه فحرق، وتكلم يف تقدم إسالمه على زيد بن ثابت الذي كتب املصاحف، وأمر أصحابه أن 

فكتب إليه عثمان ]  ١٦١: رانآل عم) * [ ومن يغلل يأت مبا غل يوم القيامة* (يغلوا مصاحفهم، وتال قوله تعاىل 
رضي اهللا عنه يدعوه إىل اتباع الصحابة فيما أمجعوا عليه من املصلحة يف ذلك، ومجع الكلمة، وعدم االختالف، 

  .فأناب وأجاب إىل املتابعة وترك املخالفة رضي اهللا عنهم أمجعني
كم صلى أمري املؤمنني : جد مىن فقالوقد قال أبو إسحاق عن عبد الرمحن بن يزيد أن عبد اهللا بن مسعود دخل مس

أمل حتدثنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبا بكر وعمر : أربعا، فصلى ابن مسعود أربعا فقالوا: الظهر ؟ قالوا
  .وأنا أحدثكموه اآلن، ولكين أكره االختالف! نعم : صلوا ركعتني ؟ فقال

  .عات ركعتني متقبلتنيليت حظي من أربع رك: ويف الصحيح أن ابن مسعود قال
صلى عثمان الظهر مبىن أربعا فبلغ ذلك ابن : عن أشياخه قالوا -بواسط  -حدثين معاوية بن قرة : وقال االعمش

إين : عتبت على عثمان وصليت أربعا ؟ فقال: مسعود فعاب عليه، مث صلى بأصحابه العصر يف رحله أربعا، فقيل له
  .أكره اخلالف

إذا كان هذا متباعة من ابن مسعود إىل عثمان يف هذا الفرع فكيف مبتابعته إياه يف أصل ويف رواية اخلالف شر ف
القرآن ؟ واالقتداء به يف التالوة اليت عزم على الناس أن يقرأوا هبا ال بغريها ؟ وقد حكى الزهري وغريه أن عثمان 

قد تأهل مبكة، فروى يعلى وغريه من إمنا أمت خشية على االعراب أن يعتقدوا أن فرض الصالة ركعتان، وقيل بل 
حديث عكرمة بن إبراهيم حدثين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن احلارث بن أيب ذباب عن أبيه أن عثمان صلى هبم مبىن 

إذا تزوج الرجل ببلد فهو : " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أربع ركعات، مث أقبل عليهم فقال
  .مت الين تزوجت هبا منذ قدمتهاوإين أمت" من أهله 

وهذا احلديث ال يصح، وقد تزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمرة القضاء مبيمونة بنت احلارث ومل يتم 



الصالة، وقد قيل إن عثمان تأول أنه أمري املؤمنني حيث كان وهكذا تأولت عائشة فأمتت، ويف هذا التأويل نظر، 
  .ليه وسلم هو رسول اهللا حيث كان، ومع هذا ما أمت الصالة يف االسفارفإن رسول اهللا صلى اهللا ع

  ومما كان
من كانت له عند أحد : يعتمده عثمان بن عفان أنه كان يلزم عماله حبضور املوسم كل عام، ويكتب إىل الرعايا

بار الصحابة يف املسري منهم مظلمة فليواف إىل املوسم فإين آخذ له حقه من عامله، وكان عثمان قد مسح لكثري من ك
إين أخاف أن تروا الدنيا وأن : حيث شاؤوا من البالد، وكان عمر حيجر عليهم يف ذلك، حىت وال يف الغزو، ويقول

  يراكم أبناؤها، فلما خرجوا يف زمان
__________  

  .٣٠ - ٢٩رواه أبو بكر السجسايت يف املصاحف مطوال ) ١(

احد أصحاب، وطمع كل قوم يف تولية صاحبهم االمارة العامة بعد عثمان اجتمع عليهم الناس، وصار لكل و
عثمان، فاستعجلوا موته، واستطالوا حياته، حىت وقع ما وقع من بعض أهل االمصار، كما تقدم، فإنا هللا وإنا إليه 

  .راجعون، وال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم، العلي العظيم
 عنهم تزوج برقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فولد له منها عبد اهللا ذكر زوجاته وبنيه وبناته رضي اهللا

، وبه كان يكىن، بعد ما كان يكىن يف اجلاهلية بأيب عمرو، مث ملا توفيت تزوج بأختها أم كلثوم، مث توفيت )١(
ت جندب بن عمرو فتزوج بفاختة بنت غزوان ابن جابر، فولد له منها عبيد اهللا االصغر، وتزوج بأم عمرو بن

االزدية، فولدت له عمرا، وخالدا، وأبانا، وعمر ومرمي، وتزوج بفاطمة بنت الوليد بن عبد مشس املخزومية، 
  .فولدت له الوليد وسعيدا

وتزوج أم البنني بنت عيينة بن حصن الفزارية، فولدت له عبد امللك، ويقال وعتبة، وتزوج رملة بنت شيبة بن 
  .عبد مناف بن قصي فولدت له عائشة وأم أبان وأم عمرو، بنات عثمانربيعة بن عبد مشس بن 

بن حصن بن ضمضم بن عدي بن حيان بن ) ٢(وتزوج نائلة بنت الفرافصة بن االحوص بن عمرو بن ثعلبة 
  .وقتل رضي اهللا عنه وعنده أربع نائلة، ورملة، وأم البنني، وفاختة) ٣(كليب، فولدت له مرمي ويقال وعنبسة 

  .إنه طلق أم البنني وهو حمصور ويقال
  فصل

تقدم يف دالئل النبوة احلديث الذي رواه االمام أمحد وأبو داود من حديث سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن 
إن رحا االسالم : " الرباء بن ناجية الكاهلي، عن عبد اهللا بن مسعود، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أو ست وثالثني أو سبع وثالثني، فإن هتلك فسبيل ما هلك وإن يقم هلم دينهم يقم هلم  ستدور خلمس وثالثني،
تدور " ويف لفظ له واليب داود " بل مبا بقي : فقال عمر يا رسول اهللا أمبا مضى أم مبا بقي ؟ قال: سبعني عاما قال

  .احلديث" رحا االسالم خلمس وثالثني، أو ست وثالثني 
  اوي، واحملفوظ يف نفس االمر مخس وثالثني، فإنوكأن هذا الشك من الر

__________  
بلغ عبد اهللا ست سنني فنقره ديك يف عينه فمرض فمات يف مجادى االوىل سنة أربع من اهلجرة وصلى عليه ) ١(

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله
  .ابن ثعلبة بن احلارث بن حصن: يف الطربي وابن سعد) ٢(



له بنت تدعى أم البنني بنت عثمان بن نائلة وهي اليت كانت عند عبد اهللا بن يزيد بن أيب قال الواقدي وكان ) ٣(
  .سفيان

  .وقال ابن سعد أم البنني وأمها أم ولد
  ).٥٤/  ٣وطبقات ابن سعد  ١٤٩/  ٥الطربي (

ولكن اهللا فيها قتل أمري املؤمنني عثمان على الصحيح، وقيل ست وثالثني، والصحيح االول وكانت أمور شنيعة 
سلم ووقى حبوله وقوته فلم يكن بأسرع من أن بايع الناس علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وانتظم االمر، واجتمع 

  .الشمل، ولكن جرت بعد ذلك أمور يف يوم اجلمل وأيام صفني على ما سنبينه إن شاء اهللا تعاىل
ني أنس بن معاذ بن أنس بن قيس االنصاري يف ذكر من تويف زمان عثمان ممن ال يعرف وقت وفاته على التعي
  .النجاري، ويقال له أنيس أيضا، شهد املشاهد كلها رضي اهللا عنه

* أوس بن الصامت، أخو عبادة بن الصامت االنصاريان، شهد بدرا، وأوس هو زوج اجملادلة املذكورة يف قوله تعاىل 
]  ١: اجملادلة) * [ اهللا يسمع حتاوركما إن اهللا مسيع بصريقد مسع اهللا قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللا و(

  .وامرأته خولة بنت ثعلبة
أوس بن خوىل االنصاري من بين احلبلى، شهد بدرا، وهو املنفرد من بني االنصار حبضور غسل النيب صلى اهللا عليه 

  .وسلم، والنزول مع أهله يف قربه، عليه الصالة والسالم
يف االنصار، ولكن كان خبيال ومتهما بالنفاق، يقال إنه شهد بيعة الرضوان فلم يبايع،  احلر بن قيس، كان سيدا

) * [ ومنهم من يقول ائذن يل وال تفتين أال يف الفتنة سقطوا* (واستتر ببعري له، وهو الذي نزل فيه قوله تعاىل 
  ]. ٤٩: التوبة

  .وقد قيل إنه تاب وأقلع فاهللا أعلم
  .احلطيئة الشاعر املشهور

قيل امسه جرول ويكىن بأيب مليكة، من بين عبس، أدرك أيام اجلاهلية، وأدرك صدرا من االسالم، وكان يطوف يف 
عدي : اآلفاق ميتدح الرؤساء من الناس، ويستجديهم ويقال كان خبيال مع ذلك، سافر مرة فودع امرأته فقال هلا

احا هجاء، وله شعر جيد، ومن شعره ما قاله بني ودعي الشهور فاهنن قصار وكان مد* السنني إذا خرجت لغيبة 
ال يذهب العرف بني اهللا * من يفعل اخلري مل يعدم جوائزه : يدي أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، فاستجاد منه قوله

سلمان بن ربيعة الباهلي، يقال له صحبة، كان * والناس خبيب بن يساف بن عتبة االنصاري أحد من شهد بدرا 
االبطال املذكورين، والفرسان املشهورين، واله عمر قضاء الكوفة، مث ويل يف زمن عثمان إمرة على  من الشجعان

عبد اهللا بن حذافة بن قيس القرشي * قتال الترك، فقتل ببلنجر، فقرية هناك يف تابوت يستسقي به الترك إذا قحطوا 
  السهمي، هاجر هو وأخوه قيس إىل احلبشة،

: فقال -وكان إذا الحى الرجال دعي لغري أبيه  -يا رسول اهللا من أيب ؟ : وهو القائل وكان من سادات الصحابة،
أبوك حذافة، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسله إىل كسرى فدفع كتابه إىل عظيم بصرى فبعث معه من 

مجلة مثانني من املسلمني،  يوصله إىل هرقل كما تقدم، وقد أسرته الروم يف زمن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، يف
قبل رأسي وأنا أطلقك ومن معك من املسلمني، فقبل رأسه : فأرادوه على الكفر فأىب عليهم، فقال له امللك

  :فأطلقهم، فلما قدم على عمر قال له



عبد اهللا بن سراقة بن * حق على كل مسلم أن يقبل رأسك، مث قام عمر فقبل رأسه قبل الناس رضي اهللا عنه 
عبد اهللا بن قيس بن خالد االنصاري، * تمر، العدوي صحايب أحدي، وزعم الزهري أنه شهد بدرا فاهللا أعلم املع

عبد الرمحن بن سهل بن زيد االنصاري احلارثي، شهد أحدا وما بعدها، وقال ابن عبد الرب شهد بدرا، * شهد بدرا 
 -ة فرقاه عمارة بن حزم، وهو القائل اليب بكر استعمله عمر على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان، وقد هنشته حي

أعطيت اليت لو ماتت مل يرثها، : فقال له -وقد جاءته جدتان فأعطى السدس أم االم وترك االخرى وهي أم االب 
عمرو بن سراقة بن املعتمر العدوي أخو عبد اهللا بن سراقة، وهو * وتركت اليت لو ماتت لورثها، فشرك بينهما 

وى أنه جاع مرة فربط حجرا على بطنه من شدة اجلوع، ومشى يومه ذلك إىل الليل، فأضافه قوم من بدري كبري، ر
  .كنت أحسب الرجلني حيمالن البطن، فإذا البطن حيمل الرجلني: العرب ومن معه، فلما شبع قال الصحابه

حده، لكثرة زهادته عمري بن سعد االنصاري االوسي، صحايب جليل القدر، كبري احملل كان يقال له نسيج و
وعبادته، شهد فتح الشام مع أيب عبيدة، وناب حبمص وبدمشق أيضا يف زمان عمر، فلما كانت خالفة عثمان عزله 

عروة بن حزام أبو سعيد العدوي كان شاعر مغرما يف ابنة عم * ووىل معاوية الشام بكماله، وله أخبار يطول ذكرها 
الشعر واشتهر حببها، فارحتل أهلها من احلجاز إىل الشام، فتبعهم عروة له، وهي عفراء بنت مهاجر، يقول فيها 

فخطبها إىل عمه فامتنع من تزوجيه لفقره وزوجها بابن عمها اآلخر، فهلك عروة هذا يف حمبتها، وهو مذكور يف 
وأصرف فأهبت حىت ما أكاد أجيب * وما هي إال أن أراها فجاءة : كتاب مصارع العشاق، ومن شعره فيها قوله

قيس * وأنسى الذي أعددت حني تغيب قطبة بن عامر أبو زيد االنصاري عقيب بدري * عن رأيي الذي كنت أرتأي 
بن مهدي بن قيس بن ثعلبة االنصاري النجاري، له حديث يف الركعتني قبل الفجر، وزعم ابن ماكوال أنه شهد 

  بل هو جد أيب مرمي: ل االكثرونهو جد حيىي بن سعيد االنصاري، وقا: بدرا، قال مصعب الزبريي
صح أن رسول اهللا : لبيد بن ربيعة أبو عقيل العامري الشاعر املشهور* عبد الغفار بن القاسم الكويف فاهللا أعلم 

: ومتام البيت" * أال كل شئ ما خال اهللا باطل : أصدق كلمة قاهلا شاعر كلمة لبيد: " صلى اهللا عليه وسلم قال
  ئلوكل نعيم ال حمالة زا

املسيب بن حزن بن أيب * إال نعيم اجلنة، وقد قيل إنه تويف سنة إحدى وأربعني فاهللا أعلم : فقال عثمان بن مظعون
معاذ بن عمرو بن اجلموح * وهب املخزومي، شهد بيعة الرضوان وهو والد سعيد بن املسيب سيد التابعني 

ومحل عكرمة بن أيب جهل على معاذ هذا فضربه االنصاري شهد بدرا، وضرب يومئذ أبا جهل بسيفه فقطع رجله، 
فلما انتهيت وضعت قدمي : بالسيف فحل يده من كتفه، فقاتل بقية يومه وهي معلقة يسحبها خلفه، قال معاذ

  .عليها مث متطأت عليها حىت طرحتها رضي اهللا عنه
رشي اهلامشي، ولد البيه وهو حممد بن جعفر بن أيب طالب، الق* وعاش بعد ذلك إىل هذه السنة سنة مخس وثالثني 

باحلبشة، فلما هاجر إىل املدينة سنة خيرب، وتويف يوم مؤتة شهيدا، جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل منزهلم 
إيتيين ببين أخي، فجئ هبم كأهنم أفرخ فجعل يقبلهم ويشمهم ويبكي، فبكت : " فقال المهم أمساء بنت عميس

وقد مات حممد " لعيلة وأنا وليهم يف الدنيا واآلخرة ؟ مث أمر احلالق فحلق رؤوسهم أختافني عليهم ا: أمهم فقال
معبد بن العباس بن عبد * وهو شاب يف أيام عثمان كما ذكرنا، وزعم ابن عبد الرب أنه تويف يف تستر فاهللا أعلم 
معيقيب بن أيب فاطمة الدوسي، *  املطلب بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قتل شابا بأفريقية من بالد املغرب

* صاحب خامت النيب صلى اهللا عليه وسلم، قيل تويف يف أيام عثمان، وقيل قبل ذلك، وقيل سنة أربعني واهللا أعلم 
  .منقذ بن عمرو االنصاري، أحد بين مازن بن النجار



ء، فقال له النيب صلى اهللا كان قد أصابته آمة يف رأسه فكسرت لسانه، وضعف عقله، وكان يكثر من البيع والشرا
كان خمصصا : قال الشافعي" من بايعت فقل ال خالبة، مث أنت باخليار يف كل ما تشتريه ثالثة أيام : " عليه وسلم

نعيم بن مسعود، أبو سلمة الغطفاين وهو الذي خذل بني * بإثبات اخليار يف كل بيع، سواء اشترط اخليار أم ال 
  قدمناه، فله بذلك االحزاب وبني بين قريظة كما

اليد البيضاء، والراية العليا أبو ذؤيب خويلد بن خالد اهلذيل، الشاعر، أدرك اجلاهلية، وأسلم بعد موت النيب صلى 
اهللا عليه وسلم، وشهد يوم السقيفة وصلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان أشعر هذيل، وهذيل أشعر 

أين لريب الدهر * ألفيت كل متيمة ال تنفع وجتلدي للشامتني أرهبم * أظفارها وإذا املنية أنشبت : العرب وهو القائل
أبو رهم سربة بن عبد العزى القرشي الشاعر ذكره يف هذا * ال أتضعضع تويف غازيا بأفريقية يف خالفة عثمان 

وكان جيالس ) ١(أبو زبيد الطائي، الشاعر، امسه حرملة بن املنذر كان نصرانيا * الفصل حممد بن سعد وحده 
  الوليد بن عقبة فأدخله على عثمان فاستنشده شيئا من شعره فأنشده قصيدة

__________  
  .مات) النصرانية(تذهب أغلب املصادر القدمية إىل أنه كان نصرانيا وأدرك االسالم ومل يسلم وانه على دينه ) ١(
 أن هناك اشارة يف الطربي اغفلها املؤرخون، إال) الشعر والشعراء، االغاين، تاريخ ابن عساكر، االرشاد لياقوت(

  = وهي رغبته واستعداده للقتال، وقد متثل ذلك يف قتاله إىل جانب املسلمني يوم اجلسر محية 

أبو سربة بن أيب * تفتأ تذكر االسد ما حييت ؟ إين الحسبك جبابا نصرانيا : ، فقال له عثمان)١(له يف االسد بديعة 
سلمة بن عبد االسد، أمهما برة بنت عبد املطلب، هاجر إىل احلبشة وشهد بدرا وما بعدها،  رهم العامري، أخو أيب

أبو لبابة بن * وأهله ببدر يف ذلك : ال نعلم بدريا سكن مكة بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم سواه، قال: قال الزبري
أبو هاشم بن عتبة تقدم وفاته يف سنة إحدى *  عبد املنذر أحد نقباء ليلة العقبة، وقيل إنه يف خالفة علي واهللا أعلم

  .وعشرين، وقيل يف خالفة عثمان واهللا أعلم
خالفة أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه هو أمري املؤمنني علي بن أيب طالب وامسه عبد مناف بن عبد 

ي، وامسه زيد بن كالب بن مرة بن املطلب وامسه شيبة بن هاشم وامسه عمرو بن عبد مناف، وامسه املغرية بن قص
  كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن

نزار بن معد بن عدنان أبو احلسن واحلسني، ويكىن بأيب تراب، وأيب القسم اهلامشي، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا 
  .الزهراءعليه وسلم، وختنه على ابنته فاطمة 

  .وأمة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، ويقال إهنا أول هامشية ولدت هامشيا
وكان له من االخوة طالب، وعقيل، وجعفر، وكانوا أكرب منه، بني كل واحد منهم وبني اآلخر عشر سنني، وله 

ن علي أحد العشرة املشهود هلم كا* أختان، أم هانئ ومجانة، وكلهم من فاطمة بنت أسد، وقد أسلمت وهاجرت 
باجلنة واحد الستة أصحاب الشورى، وكان ممن تويف ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم راض عنهم وكان رابع 

  اخللفاء
__________  

  .للمسلمني وقد استعمله بعدها عمر على صدقات قومه= 
  .د وحسن اسالمهوصاحب الوليد بن عقبة، الذي مل يزل به حىت اسلم يف آخر امارة الولي

  .وأيد ابن االثري هذه الرواية



  .ومل يرد يف شعره ما يؤيد نصرانيته كما هو احلال عند غريه من الشعراء
يف موته أقوال والثابت، ويف ديوانه اشارة إىل انه رثى عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب واملعروف أن عبيد اهللا قتل يف 

  .صفني
 ١٢٥/  ١ويذكر السيوطي يف املزهر ) ٤٠(ذا يعين صراحة إىل انه كان حيا سنة وله قصيدة يف رثاء االمام علي فه

عن ابن دريد يف اماليه أن أبا زبيد الطائي ومجيل بن معمر العذري واالخطل اجتمعوا عند يزيد يتناشدون  ١٢٩ -
  .وصف االسد

مات : روكلمن الذي قال، وهذا يضع عالمة استفهام كربى على صحة رواية ب٤١هذا يرجح انه مات بعد سنة 
  ).١٧٣/  ١تاريخ االدب العريب (نصرانيا يف خالفة عثمان 

من مبلغ قومنا النائني : يف الطرائف االدبية، ومحاسة البحتري واحملكم وأمايل املرتضى وشرح سقط الزند: ومنها) ١(
ذا اعداؤهم نصعوا إىل أن ودي ونصري إ* أن الفؤاد إليهم شيق ولع فالدار تنبيهم عين فإن هلم * إذا شحطوا 

ال الصيد مينع * كأنه برنسا يف الغاب ملتفع أفر عنه بين اخلاالت جرأته * ضرغامة أهرت الشدقني ذي لبد : يقول
  منه وهو ممتنع 

  العينني عظيمهما، ذو بطن، أصلع، وهو إىل) ١(الراشدين وكان رجال آدم شديد االدمة أشكل 
مالت صدره ومنكبيه، أبيضها، وكان كثري شعر الصدر والكتفني، حسن  القصر أقرب وكان عظيم اللحية، قد

أسلم علي قدميا، وهو ابن سبع وقيل ابن مثان، وقيل تسع، * الوجه، ضحوك السن، خفيف املشي على االرض 
وقيل عشر، وقيل أحد عشر، وقيل اثين عشر، وقيل ثالثة عشر، وقيل أربع عشرة، وقيل ابن مخس عشرة، أو ست 

سنة قاله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن احلسن، ويقال إنه أول من أسلم والصحيح أنه أول من أسلم  عشرة
من الغلمان، كما أن خدجية أول من أسلمت من النساء، وزيد بن حارثة أول من أسلم من املوايل، وأبو بكر 

كان يف كفالة رسول اهللا صلى اهللا  الصديق أول من أسلم من الرجال االحرار، وكان سبب اسالم علي صغريا أنه
عليه وسلم، النه كان قد أصابتهم سنة جماعة، فأخذه من أبيه، فكان عنده، فلما بعثه اهللا باحلق آمنت خدجية وأهل 

  .البيت ومن مجلتهم علي، وكان االميان النافع املتعدي نفعه إىل الناس إميان الصديق رضي اهللا عنه
  .ا أول من أسلم وال يصح إسناده إليهأن: وقد ورد عن علي أنه قال

  .وقد روي يف هذا املعىن أحاديث أوردها ابن عساكر كثرية منكرة ال يصح شئ منها واهللا أعلم
قال مسعت  -رجال من موايل االنصار  -من حديث شعبة، عن عمرو بن مرة مسعت أبا محزة : وقد روى االمام أمحد
  .ويف رواية أول من صلى* اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي  أول من أسلم مع رسول: زيد بن أرقم يقول

أول من : وقال حممد بن كعب القرظي* أول من أسلم : فذكرت ذلك للنخعي فأنكره، وقال أبو بكر: قال عمرو
: آمن من النساء خدجية وأول رجلني آمنا أبو بكر وعلي ولكن كان أبو بكر يظهر إميانه وعلي يكتم إميانه، قلت

فا من أبيه، مث أمره أبوه مبتابعة ابن عمه ونصرته، وهاجر علي بعد خروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعين خو
من مكة وكان قد أمره بقضاء ديونه ورد ودائعه، مث يلحق به، فامتثل ما أمره به، مث هاجر، وآخى النيب صلى اهللا 

ن أهل السري واملغازي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سهل بن حنيف، وذكر ابن إسحاق وغريه م
عليه وسلم آخى بينه وبني نفسه، وقد ورد يف ذلك أحاديث كثرية ال يصح شئ منها لضعف أسانيدها، وركة بعض 

وهذا احلديث موضوع خمالف ملا ثبت يف " أنت أخي ووارثي وخليفيت وخري من أمر بعدي " متوهنا، فإن يف بعضها 
  وقد شهد علي بدرا وكانت له اليد البيضاء فيها، بارز يومئذ* واهللا أعلم  الصحيحني وغريمها



 -عتبة وشيبة والوليد بن عتبة  -فغلب وظهر وفيه ويف عمه محزة وابن عمه عبيدة بن احلارث وخصوصهم الثالثة 
  .اآلية]  ١٩: احلج) * [ هذان خصمان اختصموا يف رهبم* (نزل قوله تعاىل 

دفع النيب صلى اهللا عليه وسلم الراية يوم بدر إىل علي وهو ابن : " ن مقسم عن ابن عباس قالوقال احلكم وغريه ع
حدثين عمار بن حممد عن سعيد بن حممد احلنظلي عن أيب جعفر حممد بن علي : وقال احلسن بن عرفة" عشرين سنة 

  .فىت إال علي نادى مناد يف السماء يوم بدر يقال له رضوان ال سيف إال ذو الفقار وال: قال
  قال ابن عساكر وهذا مرسل وإمنا تنفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر مث

__________  
  .كان فيهما أثر الكحل: ثقيل العينني، وعن أيب احلجاج: يف الطربي وابن سعد) ١(

قيل يل يوم : صاحل، عن علي قال عن مسعر، عن أيب عوف، عن أيب: وهبه من علي بعد ذلك وقال يونس بن بكري
بدر واليب بكر قيل الحدنا معك جربيل ومع اآلخر ميكائيل قال وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال وال يقاتل 

  .ويكون يف الصف
وشهد علي أحدا وكان على امليمنة ومعه الراية بعده مصعب بن عمري، وعلى امليسرة املنذر بن عمرو االنصاري، 

ملطلب، على القلب وعلى الرجالة الزبري بن العوام، وقيل املقداد بن االسود، وقد قاتل علي يوم ومحزة بن عبد ا
أحد قتاال شديدا، وقتل خلقا كثريا من املشركني، وغسل عن وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم الدم الذي كان أصابه 

ذ فارس العرب، وأحد شجعاهنم من اجلراح حني شج يف وجهه وكسرت رباعيته وشهد يوم اخلندق فقتل يومئ
املشاهري، عمرو بن عبدود العامري، كما قدمنا ذلك يف غزوة اخلندق، وشهد احلديبية وبيعة الرضوان، وشهد خيرب 

العطني الراية غدا : " وكانت له هبا مواقف هائلة، ومشاهد طائلة، منها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
فدعا  -وكان أرمد  -فبات الناس يذكرون أيهم يعطاها، فدعا عليا " به اهللا ورسوله رجال حيب اهللا ورسوله، وحي

  .له، وبصق يف عينه فلم يرمد بعدها، فربأ وأعطاه الراية، ففتح اهللا على يديه، وقتل مرحبا اليهودي
ترسه، وذكر حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن حسن عن بعض أهله عن أيب رافع أن يهوديا ضرب عليا فرطح 

  فتناول بابا عند احلصن فتترس به، فلم يزل يف يده حىت فتح اهللا على يديه مث
فلقد رأيتين أنا وسبعة معي جنتهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره يوم خيرب فلم : ألقاه من يده، قال أبو رافع

  .نستطع
د املسلمون عليه ففتحوها، فلم وقال ليث عن أيب جعفر عن جابر أن عليا محل الباب على ظهره يوم خيرب حىت صع

وشهد علي عمرة القضاء وفيها قال له * ومنها أنه قتل مرحبا فارس يهود وشجعاهنم * حيملوه إال أربعون رجال 
وما يذكره كثري من القصاص يف مقاتلته اجلن يف بئر ذات العلم " أنت مين، وأنا منك : " النيب صلى اهللا عليه وسلم

  .فال أصل له، وهو من وضع اجلهلة من االخباريني فال يغتر به -حفة وهو بئر قريب من اجل -
وشهد الفتح وحنينا والطائف، وقاتل يف هذه املشاهد قتاال كثريا، واعتمر من اجلعرانة مع رسول اهللا صلى اهللا عليه 

سول اهللا أختلفين مع يا ر: وسلم وملا خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل تبوك واستخلفه على املدينة، قال له
وبعثه رسول اهللا " أال ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي : " النساء والصبيان ؟ فقال

صلى اهللا عليه وسلم أمريا وحاكما على اليمن، ومعه خالد بن الوليد، مث واىف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام 
معه هديا، وأهل كأهالل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فأشركه يف هديه، واستمر على  حجة الوداع، إىل مكة، وساق

سل : إحرامه، وحنرا هديهما بعد فراغ نسكهما كما تقدم وملا مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له العباس



عناها ال يعطيناها الناس بعده أبدا، واهللا ال أسأله فإنه إن من: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيمن االمر بعده ؟ فقال
واالحاديث الصحيحة الصرحية دالة على أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يوص إليه وال إىل غريه باخلالفة، بل 

  .لوح بذكر الصديق، وأشار إشارة مفهمة ظاهرة جدا إليه، كما قدمنا ذلك وهللا احلمد
  صاص االغبياء، من أنه أوصى إىل علي باخلالفة،وأما ما يفتريه كثري من جهلة الشيعة والق

فكذب وهبت وافتراء عظيم يلزم به خطأ كبري، من ختوين الصحابة ومماالهتم بعده على ترك إنفاذ وصيته وإيصاهلا 
إىل من أوصى إليه، وصرفهم إياها إىل غريه، ال ملعىن وال لسبب، وكل مؤمن باهللا ورسوله يتحقق أن دين االسالم 

، يعلم بطالن هذا االفتراء، الن الصحابة كانوا خري اخللق بعد االنبياء، وهم خري قرون هذه االمة، اليت هي هو احلق
  .أشرف االمم بنص القرآن، وإمجاع السلف واخللف، يف الدنيا واآلخرة، وهللا احلمد

  وما قد يقصه بعض القصاص من العوام
يا : اب واالخالق يف املأكل واملشرب وامللبس، مثل ما يقولونوغريهم يف االسواق وغريها من الوصية لعلي يف اآلد

علي ال تعتم وأنت قاعد، يا علي ال تلبس سراويلك وأنت قائم، يا علي ال متسك عضاديت الباب، وال جتلس على 
أسكفة الباب، وال ختيط ثوبك وهو عليك، وحنو ذلك، كل ذلك من اهلذيانات فال أصل لشئ منه، بل هو اختالف 

  .السفلة اجلهلة، وال يعول على ذلك ويغتر به إال غيب عيي بعض
مث مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان علي من مجلة من غسله وكفنه وويل دفنه كما تقدم ذلك مفصال وهللا 

  .احلمد واملنة
لد منها حسن وسيأيت يف باب فضائله ذكر تزويج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له من فاطمة بعد وقعة بدر فو

  .وحسني وحمسن كما قدمنا
  .وقد وردت أحاديث يف ذلك ال يصح شئ منها بل أكثرها من وضع الروافض والقصاص

  .وملا بويع الصديق يوم السقيفة كان علي من مجلة من بايع باملسجد كما قدمنا
إليه، وملا توفيت فاطمة وكان بني يدي الصديق كغريه من أمراء الصحابة يرى طاعته فرضا عليه، وأحب االشياء 

وكانت قد تغضبت بعض الشئ على أيب بكر بسبب املرياث الذي فاهتا من أبيها عليه السالم، ومل  -بعد ستة أشهر 
تكن اطلعت على النص املختص باالنبياء وأهنم ال يورثون، فلما بلغها سألت أبا بكر أن يكون زوجها ناظرا على 

فلما  -ي يف نفسها شئ كما قدمنا، واحتاج علي أن يداريها بعض املداراة هذه الصدقة، فأىب ذلك عليها، فبق
توفيت جدد البيعة مع الصديق رضي اهللا عنهما، فلما تويف أبو بكر وقام عمر يف اخلالفة بوصية أيب بكر إليه بذلك، 

ته، وقدم معه من مجلة كان علي من مجلة من بايعه، وكان معه يشاوره يف االمور، ويقال إنه استقضاه يف أيام خالف
سادات أمراء الصحابة إىل الشام، وشهد خطبته باجلابية، فلما طعن عمر وجعل االمر شورى يف ستة أحدهم علي، 
مث خلص منهم بعثمان وعلي كما قدمنا، فقدم عثمان على علي، فسمع وأطاع، فلما قتل عثمان يوم اجلمعة لثمان 

  .على املشهور عشرة خلت من ذي احلجة سنة مخسة وثالثني
، وقد امتنع علي من إجابتهم إىل )١(عدل الناس إىل علي فبايعوه، قبل أن يدفن عثمان، وقيل بعد دفنه كما تقدم 

  قبول االمارة حىت تكرر قوهلم
__________  

بويع خلمس بقني من ذي احلجة بقيت املدينة مخسة أيام، بعد مقتل عثمان، وأمريها : يف الطربي والكامل) ١(
  ١٥٦/  ٥، وذكرها الطربي عن سيف عن أيب حارثة ١٩٣/  ٣غافقي بن حرب حىت غشى الناس عليا فبايعوه ال



بويع علي يف : ويف مروج الذهب ٢٤١/  ٢ترك عثمان قتيال إىل أن بويع علي وأيت به إىل حفرته : وقال ابن االعثم
  .اليوم الذي قتل فيه عثمان

، وأغلق بابه فجاء الناس فطرقوا الباب ووجلوا عليه، وجاؤوا معهم )١(ول له وفر منهم إىل حائط بين عمرو بن مبذ
  .إن هذا االمر ال ميكن بقاؤه بال أمري، ومل يزالوا به حىت أجاب: بطلحة والزبري، فقالوا له

وقى ملا  -ذكر بيعة علي رضي اهللا عنه باخلالفة يقال أن أول من بايعه طلحة بيده اليمىن وكانت شالء من يوم أحد 
واهللا إن هذا االمر ال يتم، وخرج علي إىل املسجد فصعد : فقال بعض القوم -هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

املنرب وعليه إزار وعمامة خز ونعاله يف يده، توكأ على قوسه، فبايعه عامة الناس، وذلك يوم السبت التاسع عشر 
زبري إمنا بايعاه بعد أن طلبهما وسأاله أن يؤمرمها على البصرة من ذي احلجة سنة مخس وثالثني، ويقال إن طلحة وال

بل تكونا عندي أستأنس بكما، ومن الناس من يزعم أنه مل يبايعه طائفة من االنصار، منهم : والكوفة، فقال هلما
بن حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، ومسلمة بن خملد، وأبو سعيد، وحممد بن مسلمة، والنعمان بن بشري، وزيد 

ذكره ابن جرير من طريق املدائين عن شيخ من ) ٢(ثابت، ورافع بن خديج، وفضالة بن عبيد، وكعب بن عجرة 
هرب قوم من املدينة إىل الشام ومل : حدثين من مسع الزهري يقول: بين هاشم عن عبد اهللا بن احلسن قال املدائين

وهرب مروان بن احلكم : م، واملغرية بن شعبة، قلتبايعوا عليا، ومل يبايعه قدامة بن مظعون، وعبد اهللا بن سال
  .والوليد بن عقبة وآخرون إىل الشام

بايع الناس عليها باملدينة، وتربص سبعة نفر مل يبايعوا، منهم ابن عمر، وسعد بن أيب وقاص، : وقال الواقدي
د، ومل يتخلف أحد من وصهيب، وزيد بن ثابت، وحممد بن أيب سلمة، وسلمة بن سالمة بن رقش، وأسامة بن زي

  .االنصار إال بايع فيما نعلم
بقيت املدينة مخسة أيام بعد مقتل عثمان وأمريها الغافقي بن : وذكر سيف بن عمر عن مجاعة من شيوخه قالوا

  حرب، يلتمسون من جيييبهم إىل القيام
  .باالمر

لزبري فال جيدونه، والبصريون واملصريون يلحون على علي وهو يهرب منهم إىل احليطان، ويطلب الكوفيون ا
: يطلبون طلحة فال جييبهم، فقالوا فيما بينهم ال نويل أحد من هؤالء الثالثة، فمضوا إىل سعد بن أيب وقاص فقالوا

ان حنن رجعنا : إنك من أهل الشورى فلم يقبل منهم، مث راحوا إىل ابن عمر فأىب عليهم، فحاروا يف أمرهم، مث قالوا
عثمان من غري إمرة اختلف الناس يف أمرهم ومل نسلم، فرجعوا إىل علي فأحلوا عليه، وأخذ االشتر  إىل أمصارنا بقتل

  بيده فبايعه وبايعه الناس، وأهل الكوفة يقولون، أول من بايعه االشتر النخعي وذلك يوم اخلميس الرابع
__________  

/  ٢كان يعرف الضبع : فتوح ابن االعثم ويف ١٩١/  ٣كذا باالصل والطربي، ويف الكامل كان يف بيته، ) ١(
٢٤٣.  

اسامة بن زيد وعبد اهللا بن عمر وحممد بن مسلمة وحسان بن ثابت وكعب : ٢٥٦/  ٢يف فتوح ابن االعثم ) ٢(
  .ورفض علي استدعاءهم لسعته -مل يدخلوا يف بيعة الناس من املهاجرين واالنصار  -بن مالك 

ال يصلح هلا إال علي، فلما كان يوم : جعة هلم يف ذلك، وكلهم يقولوالعشرون من ذي احلجة، وذلك بعد مرا
إنا هللا وإنا : اجلمعة وصعد علي املنرب بايعه من مل يبايعه باالمس، وكان أول من بايعه طلحة بيده الشالء، فقال قائل



ح إىل مكة فأقام أربعة أشهر، إمنا بايعت عليا واللج على عنقي والسالم، مث را: إليه راجعون، مث الزبري، مث قال الزبري
: وكانت هذه البيعة يوم اجلمعة خلمس بقني من ذي احلجة، وكان أول خطبة خطبها أنه محد اهللا وأثىن عليه، مث قال

جمهولة، ) ١(إن اهللا تعاىل أنزل كتابا هاديا بني فيه اخلري والشر، فخذوا باخلري ودعوا الشر، إن اهللا حرم حرما غري 
لم على احلرم كلها، وشد باالخالص والتوحيد حقوق املسلمني، واملسلم من سلم املسلمون من وفضل حرمة املس

لسانه ويده إال باحلق، ال حيل ملسلم أذى مسلم إال مبا جيب، بادروا أمر العامة، وخاصة أحدكم املوت، فإن الناس 
اس أخراهم، اتقوا اهللا عباده يف عباده أمامكم، وإمنا خلفكم الساعة حتدو بكم فتخففوا تلحقوا، فإمنا ينتظر بالن

وبالده، فانكم مسؤولون حىت عن البقاع والبهائم، مث أطيعوا اهللا وال تعصوه، وإذا رأيتم اخلري فخذوا به وإذا رأيتم 
  الشر

اآلية، فلما فرغ من خطبته قال ]  ٢٦: االنفال) * [ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون يف االرض* (فدعوه 
مبشرفيات * إنا منر االمر إمرار الرسن صولة آساد كآساد السفن * خذها إليك واحذرن أبا احلسن  :املصريون

ان عجزت عجزة ال ! حىت ميرن على غري عنن فقال علي جميبا هلم * كغدران اللنب ونطعن امللك بلني كالشطن 
شتيت املنتشر إن مل يشاغبين وأمجع االمر ال* سوف أكيس بعدها وأستمر أرفع من ذيلي ما كنت أجر * أعتذر 

أو يتركوين والسالح يبتدر وكان على الكوفة أبو موسى االشعري على الصالة وعلى احلرب * العجول املنتصر 
القعقاع بن عمرو وعلى اخلراج جابر بن فالن املزين، وعلى البصرة عبد اهللا بن عامر، وعلى مصر عبد اهللا بن سعد 

مد بن أيب حذيفة، وعلى الشام معاوية بن أيب سفيان، ونوابه على محص عبد الرمحن بن أيب سرح، وقد تغلب عليه حم
بن خالد بن الوليد، وعلى قنسرين حبيب بن مسلمة، وعلى االردن أبو االعور، وعلى فلسطني حكيم بن علقمة 

يبة بن النهاس، ، وعلى أذربيجان االشعث بن قيس، وعلى قرقيسيا جرير بن عبد اهللا البجلي، وعلى حلوان عت)٢(
  .حبيش) ٣(وعلى قيسارية مالك بن حبيب، وعلى مهذان 

  هذا ما ذكره ابن جرير من نواب عثمان الذي تويف وهم نواب االمصار، وكان
__________  

  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .علقمة بن حكيم الكناين: يف الطربي والكامل) ٢(
  .فكان على ماسبذان) ويف الكامل حنيس(النسري، أما حبيش وعلى مهذان : يف الطربي والكامل) ٣(

، وعلى قضاء املدينة زيد بن ثابت، وملا قتل عثمان بن عفان خرج النعمان بن )١(على بيت املال عقبة بن عمرو 
  بشري ومعه قميص عثمان مضمخ بدمه، ومعه أصابع نائلة اليت أصيبت حني حاجفت

د به على معاوية بالشام، فوضعه معاوية على املنرب لرياه الناس، وعلق عنه بيدها، فقطعت مع بعض الكف فور
االصابع يف كم القميص، وندب الناس إىل االخذ هبذا الثأر والدم وصاحبه، فتباكى الناس حول املنرب، وجعل 
أكثر  القميص يرفع تارة ويوضع تارة، والناس يتباكون حوله سنة، وحث بعضهم بعضا على االخذ بثأره، واعتزل

الناس النساء يف هذا العام، وقام يف الناس معاوية ومجاعة من الصحابة معه حيرضون الناس على املطالبة بدم عثمان، 
، وأبو أمامة، وعمرو بن عنبسة وغريهم )٢(منهم عبادة بن الصامت، وأبو الدرداء : ممن قتله من أولئك اخلوارج
  .أبو مسلم اخلوالين، وعبد الرمحن بن غنم، وغريهم من التابعنيشريك بن حباشة، و: من الصحابة، ومن التابعني

وملا استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبري ورؤس الصحابة رضي اهللا عنهم، وطلبوا منه إقامة احلدود، 
  .واالخذ بدم عثمان



ري أن يوليه إمرة الكوفة ليأتيه فاعتذر إليهم بأن هؤالء هلم مدد وأعوان، وأنه ال ميكنه ذلك يومه هذا، فطلب منه الزب
باجلنود، وطلب منه طلحة أن يوليه إمرة البصرة، ليأتيه منها باجلنود ليقوى هبم على شوكة هؤالء اخلوارج، وجهلة 

  .مهال علي، حىت انظر يف هذا االمر: االعراب الذين كانوا معهم يف قتل عثمان رضي اهللا عنه فقال هلما
  .على إثر ذلك فقال له ودخل عليه املغرية بن شعبة

إين أرى أن تقر عمالك على البالد، فإذا أتتك طاعتهم استبدلت بعد ذلك مبن شئت وتركت من شئت، مث جاءه 
لقد : إين أرى أن تعزهلم لتعلم من يطيعك ممن يعصيك، فعرض ذلك علي على ابن عباس قال: من الغد فقال له

نعم نصحته فلما مل يقبل غششته مث خرج املغرية فلحق : قالنصحك باالمس وغشك اليوم، فبلغ ذلك املغرية ف
وكانوا قد استأذنوا عليا يف االعتمار فأذن هلم، مث إن ابن عباس أشار على : مبكة، وحلقه مجاعة منهم طلحة والزبري

خشى إن إين أ: علي باستمرار نوابه يف البالد، إىل أن يتمكن االمر، وأن يقر معاوية خصوصا على الشام وقال له
إين ال أرى هذا : عزلته عنها أن يطلبك بدم عثمان وال آمن طلحة والزبري أن يتكلما عليك بسبب ذلك، فقال علي

إين أخشى من معاوية أن يقتلين بعثمان، أو حيبسين : ولكن اذهب أنت إىل الشام فقد وليتكها، فقال ابن عباس لعلي
  واهللا إن هذا ماال يكون أبدا، فقال ابن: ده، فقال عليلقرابيت منك ولكن اكتب معي إىل معاوية فمنه وع

يا أمري املؤمنني احلرب خدعة كما قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فواهللا لئن أطعتين الوردهنم بعد : عباس
  صدرهم وهنى ابن عباس عليا فيما أشار عليه أن يقبل من هؤالء الذين حيسنون إليه الرحيل إىل

__________  
  .عامر:  الكامليف) ١(
  .والصحيح أن أبا الدرداء تويف قبل أن قتل عثمان: قال ابن االثري) ٢(

مات سنة ثنتني : واالصح عند أصحاب احلديث انه مات يف خالفة عثمان فيما قال الواقدي: قال يف االصابة
  .وثالثني

  .أولئك اخلوارج من أهل االمصار العراق، ومفارقة املدينة، فأىب عليه ذلك كله، وطاوع أمر أولئك االمراء من
ويف هذه السنة قصد قسطنطني بن هرقل بالد املسلمني يف ألف مركب، فأرسل اهللا عليه قاصفا من : قال ابن جرير

الريح فغرقه اهللا حبوله وقوته، ومن معه، ومل ينج منهم أحد إال امللك يف شرذمة قليلة من قومه، فلما دخل صقلية 
  .أنت قتلت رجالنا: ه فيه، وقالواعملوا له محاما فقتلو

مث دخلت سنة ست وثالثني من اهلجرة استهلت هذه السنة وقد توىل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب اخلالفة، ووىل 
على البصرة، وعمارة بن ) ١(على االمصار نوابا، فوىل عبيد اهللا بن عباس على اليمن، ووىل مسرة بن جندب 

فسار حىت ) ٢(سعد بن عبادة على مصر، وعلى الشام سهل بن حنيف بدل معاوية  شهاب على الكوفة، وقيس بن
إن كان : على الشام، فقالوا: على أي شئ ؟ قال: من أنت ؟ أمري، قالوا: بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية، فقالوا

  .عثمان بعثك فحي هالبك، وإن كان غريه فارجع
  .جع إىل عليبلى، فر: أو ما مسعتم الذي كان ؟ قالوا: فقال

ال نبايع حىت نقتل قتلة عثمان، : وأما قيس بن سعد فاختلف عليه أهل مصر فبايع له اجلمهور، وقالت طائفة
وكذلك أهل البصرة، وأما عمارة بن شهاب املبعوث أمريا على الكوفة فصده عنها طلحة بن خويلد غضبا لعثمان، 

  ، واختلفت الكلمة، وكتب أبوفرجع إىل علي فأخربه، وانتشرت الفتنة وتفاقم االمر
موسى إىل علي بطاعة أهل الكوفة ومبايعتهم إال القليل منهم، وبعث علي إىل معاوية كتبا كثرية فلم يرد عليه 



فدخل ) ٣(جواهبا، وتكرر ذلك مرارا إىل الشهر الثالث من مقتل عثمان يف صفر، مث بعث معاوية طومارا مع رجل 
) ٤(قال جئتك من عند قوم ال يريدون إال القود كلهم موتور، تركت سبعني ألف ما وراءك ؟ : به على علي فقال

اللهم إين أبرأ إليك من دم عثمان، مث خرج : شيخ يبكون حتت قميص عثمان، وهو على منرب دمشق، فقال علي
  . بعد جهدرسول معاوية من بني يدي علي فهم به أولئك اخلوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله، فما أفلت إال

وعزم علي رضي اهللا عنه على قتال أهل الشام، وكتب إىل قيس بن سعد مبصر يستنفر الناس لقتاهلم، وإىل أيب 
  موسى

__________  
  .عثمان بن حنيف: يف الطربي والكامل) ١(
عبد  ووىل جعدة بن هبرية بن أيب وهب املخزومي بالد خراسان، ووىل: ٢٦٨/  ٢زاد ابن االعثم يف فتوحه ) ٢(

الدينور وهناوند احدامها ماه الكوفة : الرمحن موىل بديل من ورقاء اخلزاعي أمريا وعامال على املاهني، واملاهان
  .واالخرى ماه البصرة

  .من بين عبس مث من بين رواحة يدعى قبيصة: ذكره الطربي) ٣(
  .ستني ألف: يف الطربي والكامل) ٤(

  ).١(وخطب الناس فحثهم على ذلك  وبعث إىل عثمان بن حنيف بذلك،: بالكوفة
  .وعزم على التجهز

وخرج من املدينة، واستخلف عليها قثم بن العباس، وهو عازم أن يقاتل مبن أطاعه من عصاه وخرج عن أمره ومل 
يا أبيت دع هذا فإن فيه سفك دماء املسلمني، ووقوع : يبايعه مع الناس، وجاء إليه ابنه احلسن بن علي فقال

ينهم، فلم يقبل منه ذلك، بل صمم على القتال، ورتب اجليش، فدفع اللواء إىل حممد بن احلنفية، وجعل االختالف ب
ابن العباس على امليمنة، وعمرو بن أيب سلمة على امليسرة، وقيل جعل على امليسرة عمرو بن سفيان بن عبد االسد، 

ة، واستخلف على املدينة قثم بن العباس ومل يبق وجعل على مقدمته أبا ليلى بن عمرو بن اجلراح ابن أخي أيب عبيد
  شئ إال أن خيرج من املدينة قاصدا إىل الشام، حىت جاءه ما شغله عن ذلك وهو

  .ما سنورده
ابتداء وقعة اجلمل ملا وقع قتل عثمان بعد أيام التشريق، كان أزواج النيب صلى اهللا عليه وسلم أمهات املؤمنني قد 

لعام فرارا من الفتنة، فلما بلغ الناس أن عثمان قد قتل، أقمن مبكة بعدما خرجوا منها، خرجن إىل احلج يف هذا ا
ورجعوا إليها وأقاموا هبا وجعلوا ينتظرون ما يصنع الناس ويتجسسون االخبار فلما بويع لعلي وصار حظ الناس 

قتلوا عثمان، مع أن عليا يف  عنده حبكم احلال وغلبة الرأي، ال عن اختيار منه لذلك رؤس أولئك اخلوارج الذين
نفس االمر يكرههم، ولكنه تربص هبم الدوائر، ويود لو متكن منهم ليأخذ حق اهللا منهم، ولكن ملا وقع االمر هكذا 

وغريهم إىل مكة، واستأذنه طلحة بن ) ٢(واستحوذوا عليه، وحجبوا عنه علية الصحابة فر مجاعة من بين أمية 
ما فخرجا إىل مكة وتبعهم خلق كثري، وجم غفري، وكان علي ملا عزم على قتال أهل الزبري يف االعتمار، فأذن هل

الشام قد ندب أهل املدينة إىل اخلروج معه فأبوا عليه، فطلب عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب وحرضه على اخلروج 
أخرج للقتال يف هذا إمنا أنا رجل من أهل املدينة، إن خرجوا خرجت على السمع والطاعة، ولكن ال : معه، فقال

وكان  -من اليمن، ) ٣(العام، مث جتهز ابن عمر وخرج إىل مكة، وقدم إىل مكة أيضا يف هذا العام يعلى بن أمية 
، وقدم هلا عبد اهللا بن عامر من البصرة، وكان )٤(، ومعه ستمائة بعري وستمائة ألف درهم -عامال عليها لعثمان 



ن سادات الصحابة، وأمهات املؤمنني، فقامت عائشة رضي اهللا عنها يف الناس نائبها لعثمان، فاجتمع فيها خلق م
ختطبهم وحتثهم على القيام بطلب دم عثمان، وذكرت ما افتات به أولئك من قتله يف بلد حرام وشهر حرام، ومل 

  يراقبوا
__________  

  .٢٠٤/  ٣ثري والكامل البن اال ١٦٤ - ١٦٣/  ٥انظر خطبته يف أهل املدينة يف الطربي ) ١(
 -ابن خال عثمان  -عبد اهللا بن عامر  -مروان بن احلكم  -أخو عثمان  -منهم الوليد بن عقبة بن أيب معيط ) ٢(

  .وعبد اهللا بن عامر احلضرمي وسعيد بن العاص
  .الصواب يعلى بن منية) ٣(
  .كذا يف االصل والطربي والكامل) ٤(

  .أربعمائة بعري: ويف فتوح ابن االعثم

  .ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد سفكوا الدماء، وأخذوا االموالجوا
حيثما ما سرت سرنا معك، فقال قائل : فاستجاب الناس هلا، وطاوعوها على ما تراه من االمر باملصلحة، وقالوا هلا

له هلم، الن أكابر إن معاوية قد كفاكم أمرها، ولو قدموها لغلبوا، واجتمع االمر ك: نذهب إىل الشام، فقال بعضهم
: نذهب إىل املدينة فنطلب من علي أن يسلم إلينا قتلة عثمان فيقتلوا، وقال آخرون: الصحابة معهم وقال آخرون

  .بل نذهب إىل البصرة فنتقوى من هنالك باخليل والرجال، ونبدأ مبن هناك من قتلة عثمان
ئشة على املسري إىل املدينة، فلما اتفق الناس على فاتفق الرأي على ذلك وكان بقية أمهات املؤمنني قد وافقن عا

ال نسري إىل غري املدينة، وجهز الناس يعلى بن أمية فأنفق فيهم ستمائة بعري : املسري إىل البصرة رجعن عن ذلك وقلن
وجهزهم ابن عامر أيضا مبال كثري، وكانت حفصة بنت عمر أم املؤمنني قد وافقت عاشئة ) ١(وستمائة ألف درهم 

لى املسري إىل البصرة، فمنعها أخوها عبد اهللا من ذلك، وأىب هو أن يسري معهم إىل غري املدينة، وسار الناس صحبة ع
عاشئة يف ألف فارس، وقيل تسعمائة فارس من أهل املدينة ومكة، وتالحق هبم آخرون، فصاروا يف ثالثة آالف، وأم 

شتراه يعلى بن أمية من رجل من عرينة مبائيت دينار، وقبل املؤمنني عاشئة حتمل يف هودج على محل امسه عسكر، ا
بثمانني دينارا، وقيل غري ذلك، وسار معها أمهات املؤمنني إىل ذات عرق ففارقنها هنالك وبكني للوداع، وتباكى 

الناس، وكان ذلك اليوم يسمى يوم النحيب، وسار الناس قاصدين البصرة، وكان الذي يصلي بالناس عن أمر 
، ومروان بن احلكم يؤذن للناس يف أوقات الصلوات، وقد مروا يف )٢(ابن أختها عبد اهللا ابن الزبري  عاشئة

ما اسم هذا املكان ؟ قالوا : مسريهم ليال مباء يقال له احلوأب، فنبحتهم كالب عنده، فلما مسعت ذلك عاشئة قالت
ومل ؟ : يه راجعون، ما أطنين إال راجعة، قالواإنا هللا وإنا إل: احلوأب، فضربت باحدى يديها على االخرى وقالت

، مث "ليت شعري أيتكن اليت تنبحها كالب احلوأب : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لنسائه: قالت
ردوين ردوين، أنا واهللا صاحبة ماء احلوأب، وقد أوردنا هذا احلديث بطرقه : ضربت عضد بعريها فأناخته، وقالت

  دالئل النبوة كما سبق،وألفاظه يف 
، مث )٣(إن الذي أخربك أن هذا ماء احلوأب قد كذب : فأناخ الناس حوهلا يوما وليلة، وقل هلا عبد اهللا بن الزبري

النجا النجا، هذا جيش علي بن أيب طالب قد أقبل، فارحتلوا حنو البصرة، فلما اقتربت من البصرة كتبت : قال الناس
من رؤوس الناس، أهنا قد قدمت، فبعث عثمان بن حنيف عمران بن حصني وأبا االسود إىل االحنف بن قيس وغريه 

الدؤيل إليها ليعلما ما جاءت له، فلما قدما عليها سلما عليها واستعلما منها ما جاءت له، فذكرت هلما ما الذي 



  جاءت له من القيام
__________  

  .عوف أعان يعلى بأربعمائة ألف ومحل سبعني رجال من قريشستني ألف دينار ويف رواية : يف فتوح ابن االعثم) ١(
  .عبد الرمحن بن عتاب بن أسيد: يف رواية يف الطربي) ٢(
جاء ابن الزبري خبمسني رجال شهدوا عند عائشة هذا املاء ليس مباء احلوأب، فكانت هذه أول شهادة زور شهد ) ٣(

  .هبا يف االسالم

  .شهر حرام وبلد حرام بطلب دم عثمان، النه قتل مظلوما يف
ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس ومن يفعل ذلك * (وتلت قوله تعاىل 

ما : فخرجا من عندها فجاءا إىل طلحة فقاال له]  ١١٤: النساء) * [ بتغاء مرضات اهللا فسوف نؤتيه أجرا عظيما
بلى والسيف على عنقي، وال أستقبله إن هو مل : ما بايعت عليا ؟ قال: قاالالطلب بدم عثمان، ف: أقدمك ؟ فقال

  .خيل بيننا وبني قتلة عثمان
يا بن : فرجع عمران وأبو االسود إىل عثمان بن حنيف، فقال أبو االسود: فذهبا إىل الزبري فقال مثل ذلك، قال

: فقال عثمان بن حنيف* هلم مستلثما ومشر واخرج * وطاعن القوم وجالد واصرب * قد أتيت فانفر ) ١(االحنف 
إنا هللا وإنا إليه راجعون، دارت رحا االسالم ورب الكعبة، فانظروا بأي زيفان نزيف، فقال عمران إي واهللا 

تدور رحا االسالم خلمس وثالثني " لتعركنكم عركا طويال، يشري عثمان بن حنيف إىل حديث ابن مسعود مرفوعا 
أشر علي، فقال اعتزل فإين قاعد يف منزيل، أو :  قال عثمان بن حنيف لعمران بن حصنياحلديث كما تقدم، مث" 

  قال قاعد
بل أمنعهم حىت يأيت أمري املؤمنني، فنادى يف الناس يأمرهم بلبس السالح : على بعريي، فذهب فقال عثمان

أيها الناس إن كان هؤالء : فقال واالجتماع يف املسجد، فاجتمعوا فأمرهم بالتجهز، فقام رجل وعثمان على املنرب
القوم جاؤوا خائفني فقد جاؤوا من بلد يأمن فيه الطري، وإن كانوا جاءوا يطلبون بدم عثمان فما حنن بقتلته، 

إمنا جاؤوا يستعينون بنا على قتلة عثمان : فاطيعوين وردوهم من حيث جاؤوا، فقام االسود بن سريع السعدي فقال
الناس، فعلم عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصارا، فكره ذلك، وقدمت أم ومنا ومن غرينا، فحصبه 

املؤمنني مبن معها من الناس، فنزلوا املربد من أعاله قريبا من البصرة، وخرج إليها من أهل البصرة من أراد أن يكون 
فندب إىل االخذ بثأر  -امليمنة  وكان على -معها، وخرج عثمان بن حنيف باجليش فاجتمعوا باملربد، فتكلم طلحة 

عثمان، والطلب بدمه، وتابعه الزبري فتكلم مبثل مقالته فرد عليهما ناس من جيش عثمان بن حنيف، وتكلمت أم 
املؤمنني فحرضت وحثت على القتال، فتناور طوائف من أطراف اجليش فتراموا باحلجارة، مث حتاجز الناس ورجع 

بن ) ٢(طائفة من جيش عثمان بن حنيف إىل جيش عائشة، فكثروا، وجاء حارثة كل فريق إىل حوزته، وقد صارت 
واهللا لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا اجلمل عرضة ! يا أم املؤمنني : قدامة السعدي فقال

س يف السالح، إن كنت أتيتينا طائعة فارجعي من حيث جئت إىل منزلك، وإن كنت أتيتينا مكرهة فاستعيين بالنا
  وكان على خيل عثمان بن -الرجوع وأقبل حكيم بن جبلة 

__________  
  .يا بن حنيف: يف الطربي والكامل) ١(
  .جارية: يف الطربي والكامل) ٢(



فأنشب القتال وجعل أصحاب أم املؤمنني يكفون أيديهم وميتنعون من القتال، وجعل حكيم يقتحم عليهم  -حنيف 
ت عائشة أصحاهبا فتيامنوا حىت انتهوا إىل مقربة بين مازن، وحجز الليل بينهم، فلما فاقتتلوا على فم السكة، وأمر

كان اليوم الثاين قصدوا للقتال، فاقتتلوا قتاال شديدا، إىل أن زال النهار، وقتل خلق كثري من أصحاب ابن حنيف، 
  وكثرت اجلراح يف الفريقني، فلما

ا بينهم كتابا ويبعثوا رسوال إىل أهل املدينة يسأل أهلها، إن كان عضتهم احلرب تداعوا إىل الصلح على أن يكتبو
طلحة والزبري أكرها على البيعة، خرج عثمان بن حنيف عن البصرة وأخالها، وإن مل يكونا أكرها على البيعة خرج 

يف الناس، طلحة الزبري عنها وأخلوها هلم، وبعثوا بذلك كعب بن سور القاضي، فقدم املدينة يوم اجلمعة، فقام 
بل كانا : هل بايع طلحة والزبري طائعني أو مكرهني ؟ فسكت الناس فلم يتكلم إال أسامة بن زيد، فقال: فسأهلم

: مكرهني، فثار إليه بعض الناس فأرادوا ضربه، فحاجف دونه صهيب، وأبو أيوب، ومجاعة حىت خلصوه، وقالوا له
كنت أرى أن االمر ينتهي إىل هذا، وكتب علي إىل عثمان بن  ال واهللا ما: ما وسعك ما وسعنا من السكوت ؟ فقال

إهنما مل يكرها على فرقة، ولقد أكرها على مجاعة وفضل فإن كان يريدان اخللع فال عذر هلما، وإن : حنيف يقول له
 هذا أمر آخر غري: كانا يريدان غري ذلك نظرا ونظرنا، وقدم كعب بن سور على عثمان بكتاب علي، فقال عثمان

ما كنا فيه، وبعث طلحة والزبري إىل عثمان بن حنيف أن خيرج إليهما فأىب، فجمعا الرجال يف ليلة مظلمة وشهدا هبم 
صالة العشاء يف املسجد اجلامع، ومل خيرج عثمان بن حنيف تلك الليلة، فصلى بالناس عبد الرمحن بن عتاب بن 

فقتل منهم حنوا أربعني رجال، ودخل الناس على أسيد، ووقع من رعاع الناس من أهل البصرة كالم وضرب، 
عثمان بن حنيف قصره فأخرجوه إىل طلحة والزبري، ومل يبق يف وجهه شعرة إال نتفوها، فاستعظما ذلك وبعثا إىل 

عائشة فأعلماها اخلرب، فأمرت أن ختلي سبيله، فأطلقوا وولوا على بيت املال عبد الرمحن بن أيب بكر، وقسم طلحة 
أموال بيت املال يف الناس وفضلوا أهل الطاعة، وأكب عليهم الناس يأخذون أرزاقهم، وأخذوا احلرس، والزبري 

واستبدوا يف االمر بالبصرة، فحمى لذلك مجاعة من قوم قتلة عثمان وأنصارهم، فركبوا يف جيش قريب من ثلثمائة، 
، فضرب رجل رجل حكيم بن جبلة ومقدمهم حكيم بن جبلة، هو أحد من باشر قتل عثمان، فبارزوا وقاتلوا

إن لك * * يا ساق لن تراعي : فقطعها، فزحف حىت أخذها وضرب هبا ضاربه فقتله مث اتكأ عليه وجعل يقول
  ذراعي

والعار يف الناس هو الفرار واجملد ال يفضحه الدمار فمر * * ليس على أن أموت عار : أمحي هبا كراعي وقال أيضا
  من قتلك ؟ فقال له: لى ذلك الرجل، فقال لهعليه رجل وهو متكئ برأسه ع

  .وساديت
مث مات حكيم قتيال هو وحنو من سبعني من قتلة عثمان وأنصارهم أهل املدينة، فضعف جأش من خالف طلحة 

إن أهل البصرة بايعوا طلحة والزبري، وندب الزبري ألف فارس يأخذها معه ويلتقي : والزبري من أهل البصرة، ويقال
بل أن جيئ فلم جيبه أحد، وكتبوا بذلك إىل أهل الشام يبشروهنم بذلك، وقد كانت هذه الوقعة خلمس ليال هبا عليا ق

بقني من ربيع اآلخر سنة ست وثالثني، وقد كتبت عائشة إىل زيد بن صوحان تدعوه إىل نصرهتا والقيام معها فإن مل 
أنا يف نصرتك ما دمت يف منزلك، وأىب أن يطيعها : لجيئ فليكف يده وليلزم منزله، أي ال يكون عليها وال هلا، فقا

رحم اهللا أم املؤمنني أمرها اهللا أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتل، فخرجت من منزهلا وأمرتنا بلزوم : يف ذلك، وقال
  ).١(بيوتنا اليت كانت هي أحق بذلك منا، وكتبت عائشة إىل أهل اليمامة والكوفة مبثل ذلك 

الب من املدينة إىل البصرة بدال من الشام بعد أن كان قد جتهز قاصدا الشام كما ذكرنا، فلما مسري علي بن أيب ط



بلغه قصد طلحة والزبري البصرة، خطب الناس وحثهم على املسري إىل البصرة ليمنع أولئك من دخوهلا، إن امكن، 
ما هنض : اب له بعضهم، قال الشعيبأو يطردهم عنها إن كانوا قد دخلوها، فتثاقل عنه أكثر أهل املدينة، واستج

  .معه يف هذا االمر غري ستة نفر من البدريني، ليس هلم سابع
  .وقال غريه أربعة

وذكر ابن جرير وغريه قال كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو اهليثم بن التيهان، وأبو قتاده االنصاري، 
  .وزياد بن حنظلة، وخزمية بن ثابت

  لشهادتني، ذاك مات يف زمن عثمانوليس بذي ا: قالوا
  .رضي اهللا عنه

وسار علي من املدينة حنو البصرة على تعبئته املتقدم ذكرها، غري أنه استخلف على املدينة متام بن عباس وعلى مكة 
قثم بن عباس وذلك يف آخر شهر ربيع اآلخر سنة ست وثالثني، وخرج علي من املدينة يف حنو من تسعمائة مقاتل 

ال خترج ! يا أمري املؤمنني : قد لقي عبد اهللا بن سالم رضي اهللا عنه عليا وهو بالربذة، فأخذ بعنان فرسه وقال، و)٢(
دعوه فنعم الرجل : منها، فواهللا لئن خرجت منها ال يعود إليها سلطان املسلمني أبدا، فسبه بعض الناس، فقال علي

لقد هنيتك فعصيتين تقتل : علي إىل أبيه يف الطريق فقال من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وجاء احلسن بن
  .غدا مبضيعة ال ناصر لك

أمل آمرك قبل مقتل عثمان : إنك ال تزال حتن علي حنني اجلارية، وما الذي هنيتين عنه فعصيتك ؟ فقال: فقال له علي
 تبايع الناس بعد قتل عثمان أن خترج منها لئال يقتل وأنت هبا، فيقول قائل أو يتحدث متحدث ؟ أمل آمرك أن ال

حىت يبعث إليك أهل كل مصر ببيعتهم ؟ وأمرتك حني خرجت هذه املرأة وهذان الرجالن أن جتلس يف بيتك حىت 
  أما قولك أن أخرج قبل مقتل عثمان فلقد أحيط بنا كما أحيط: يصطلحوا فعصيتين يف ذلك كله ؟ فقال له علي

__________  
  .١٨٢ - ١٨١/  ٥أهل الكوفة يف الطربي انظر كتاب عائشة إىل ) ١(
  .يف الطربي سبعمائة رجل) ٢(

به، وأما مبايعيت قبل جمئ بيعة االمصار فكرهت أن يضيع هذا االمر، وأما أن أجلس وقد ذهب هؤالء إىل ما ذهبوا 
  .إليه

ذا مل أنضر فيما فتريد مين أن يكون كالضبع اليت حياط هبا، ويقال ليست ها هنا، حىت يشق عرقوهبا فتخرج، فإ
يلزمين يف هذا االمر ويعنيين، فمن ينظر فيه ؟ فكف عين يا بين، وملا انتهى إليه خرب ما صنع القوم بالبصرة من االمر 

الذي قدمنا كتب إىل أهل الكوفة مع حممد بن أيب بكر، وحممد بن جعفر، إين قد اخترتكم على أهل االمصار، 
واهنضوا إلينا فاالصالح نريد لتعود ] وأيدونا [ لدين اهللا أعوانا وأنصارا،  فرغبت إليكم وفزعت ملا حدث، فكونوا

إن : ، فمضيا، وأرسل إىل املدينة فأخذ ما أراد من سالح ودواب، وقام يف الناس خطيبا فقال)١(هذه االمة إخوانا 
  اهللا أعزنا باالسالم ورفعنا به، وجعلنا به إخوانا، بعد ذلة وقلة وتباغض

رى الناس على ذلك ما شاء اهللا، االسالم دينهم، واحلق قائم بينهم، والكتاب إمامهم، حىت أصيب هذا وتباعد، فج
الرجل بأيدي هؤالء القوم الذين نزغهم الشيطان لينزغ بني هذه االمة، أال وإن هذه االمة البد مفترقة كما افترقت 

  .االمم قبلها، فنعوذ باهللا من شر ما هو كائن
إنه البد مما هو كائن أن يكون، أال وإن هذه االمة ستفترق على ثالث وسبعني فرقة، شرها فرقة : المث عاد ثانية فق



حتبين وال تعمل بعملي، وقد أدركتم ورأيتم، فالزموا دينكم، واهتدوا هبديي فإنه هدى نبيكم، واتبعوا سنته، 
لزموه، وما أنكره فردوه، وارضوا وأعرضوا عما أشكل عليكم، حىت تعرضوه على الكتاب، فما عرفه القرآن فا

  .باهللا ربا، وباالسالم دينا، ومبحمد نبيا، وبالقرآن حكما وإماما
يا أمري املؤمنني أي شئ تريد ؟ وأين : قال فلما عزم على املسري من الرببذة قام إليه ابن أيب رفاعة بن رافع، فقال

ندعهم : فإن مل جييبوا إليه ؟ قال: منا وأجابوا إليه، قال أما الذي نريد وننوي فاالصالح، إن قبلوا: تذهب بنا ؟ فقال
  .بغدرهم ونعطيهم احلق ونصرب

  .فنعم إذا: امتنعنا منهم، قال: فإن مل يتركونا ؟ قال: ندعهم ما تركونا، قال: فإن مل يرضوا ؟ قال: قال
واهللا لينصرين اهللا كما مسانا الرضينك بالفعل كما أرضيتين بالقول، : فقام إليه احلجاج بن غزية االنصاري فقال

  .أنصارا
هؤالء مجاعة جاؤوا من طئ منهم من يريد اخلروج معك ومنهم : وأتت مجاعة من طئ وعلي بالرببذة، فقيل له: قال

: النساء) * [ وفضل اهللا اجملاهدين على القاعدين أجرا عظيما* (جزى اهللا كال خريا : من يريد السالم عليك، فقال
جاءه ) ٢(ار علي من الربذة على تعبئته وهو راكب ناقة محراء يقود فرسا كميتا فلما كان بفيد فس: قالوا]  ٩٥

فيمن معي كفاية، وجاء رجل من أهل الكوفة يقال له عامر بن : مجاعة من أسد وطئ، فعرضوا أنفسهم عليه فقال
إن أردت الصلح فأبو موسى : قالما وراءك ؟ فأخربه اخلرب، فسأله عن أيب موسى ف: مطر الشيباين، فقال له علي

  .واهللا ما أريد إال الصلح ممن مترد علينا: صاحبه، وإن أردت القتال فليس بصاحبه، فقال علي
  وسار، فلما اقترب من الكوفة وجاءه اخلرب مبا وقع من االمر على جليته،

__________  
  .من أبغض ذلك فقد أبغض احلق وغمصهومن أحب ذلك وآثره فقد أحب احلق وآثره و: زاد الطربي يف كتابه) ١(
  ).معجم البلدان(بليدة يف نصف طريق مكة من الكوفة عامرة إىل اآلن : فيد) ٢(

اللهم عافين مما ابتليت به : من قتل ومن إخراج عثمان بن حنيف من البصرة، وأخذهم أموال بيت املال، جعل يقول
يا أمري املؤمنني : حنيف مهشما، وليس يف وجهه شعرة فقال طلحة والزبري، فلما انتهى إىل ذي قار أتاه عثمان بن

  .أصبت خريا وأجرا: بعثتين إىل البصرة وأنا ذو حلية، وقد جئتك أمردا، فقال
يعين  -اللهم احلل ما عقدا، وال تربم ما أحكما يف أنفسهما، وأرمها املساءة فيما قد عمال : وقال عن طلحة والزبري

وكانا  -بذي قار ينتظر جواب ما كتب به مع حممد بن أيب بكر وصاحبه حممد بن جعفر  وأقام علي -يف هذا االمر 
فلم جيابا يف شئ، فلما أمسوا دخل أناس من دوي احلجىب  -قد قدما بكتابه على أيب موسى وقاما يف الناس بأمره 
فقال : اال له قوال غليظاكان هذا باالمس فغضب حممد وحممد فق: على أيب موسى يعوضون عليه الطاعة لعلي، فقال

واهللا إن بيعة عثمان لفي عنقي وعنق صاحبكما، فإن مل يكن بد من قتال فال نقاتل أحدا حىت نفرغ من قتلة : هلما
أنت صاحب أيب موسى : عثمان حيث كانوا ومن كانوا، فانطلقا إىل علي فأخرباه اخلرب، وهو بذي قار، فقال لالشتر

وابن عباس فأصلح ما أفسدت، فخرجا فقدما الكوفة وكلما أبا موسى واستعانا واملعرض يف كل شئ فاذهب أنت 
أيها الناس، إن أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم الذين صحبوه أعلم : عليه بنفر من الكوفة فقام يف الناس فقال

تخفوا بسلطان اهللا وأن باهللا ورسوله ممن مل يصحبه، وإن لكم علينا حقا وأنا مؤد إليكم نصيحة، كان الرأي أن ال تس
ال جتترئوا على أمره، وهذه فتنة النائم فيها خري من اليقظان، واليقظان خري من القاعد، والقاعد خري من القائم 

والقائم خري من الراكب، والراكب خري من الساعي فاغمدوا السيوف وانصلوا االسنة، واقطعوا االوتار، وأووا 



االمر، وتتجلي هذه الفتنة، فرجع ابن عباس واالشتر إىل علي فأخرباه اخلرب،  املضطهد واملظلوم حىت يلتئم هذا
انطلق فأصلح ما أفسدت، فانطلقا حىت دخال املسجد فكان أول من : فأرسل احلسن وعمار بن ياسر، وقال لعمار

بشارنا، علي شتم أعراضنا وضرب أ: عالم قتلتم عثمان ؟ فقال: سلم عليهما مسروق بن االجدع، فقال لعمار
  .واهللا ما عاقبتم مبثل ما عوقبتم به، ولو صربمت لكان خريا للصابرين: فقال
  وخرج أبو موسى فلقي احلسن بن: قال

مل أفعل، ومل يسؤين : يا أبا اليقظان أعدوت على أمري املؤمنني عثمان قتلته ؟ فقال: علي فضمه إليه، وقال لعمار
مل تثبط الناس عنا ؟ فواهللا ما أردنا إال االصالح، وال مثل أمري : موسى ذلك، فقطع عليهما احلسن بن علي فقال اليب

صدقت بأيب وأمي، ولكن املستشار مؤمتن، مسعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم : املؤمنني خياف على شئ، فقال
وقد ) ١" (لراكب إهنا ستكون فتنة القاعد فيها خري من القائم، والقائم خري من املاشي، واملاشي خري من ا" يقول 

يا أيها الناس، إمنا قال له رسول اهللا صلى : جعلنا اهللا إخوانا وحرم علينا دماءنا وأموالنا، فغضب عمار وسبه، وقال
اهللا عليه وسلم وحدة أنت فيها قاعدا خري منك قائما، فغضب رجل من بين متيم اليب موسى ونال من عمار، وثار 

  آخرون، وجعل
__________  

  .ه مسلم يف صحيحه يف الفنتأخرج) ١(
  .عن أيب بكرة ٤٠٨/  ٦ورواه البيهقي يف الدالئل ج ) ٢٢١٢(ص ) ١٣(باب نزول الفنت ح ) ٣(

أبو موسى يكفكف الناس، وكثر اللغط، وارتفعت االصوات، وقال أبو موسى أيها الناس، أطيعوين وكونوا خري قوم 
م اخلائف، وإن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت تبينت مث من خري أمم العرب، يأوي إليهم املظلوم، ويأمن فيه

أيها الناس سريوا إىل أمري املؤمنني، وسيد : أمر الناس بكف أيديهم ولزوم بيوهتم، فقام زيد بن صوحان فقال
  .املسلمني سريوا إليه

أمري يردع الظامل ويعدي إن احلق ما قاله االمري، ولكن البد للناس من : أمجعون، فقام القعقاع بن عمرو فقال
املظلوم، وينتظم به مشل الناس، وأمري املؤمنني علي ويل مبا ويل، وقد أنصف بالدعاء، وإمنا يريد االصالح، فانفروا 

الناس أربع فرق، علي مبن معه يف ظاهر الكوفة، وطلحة والزبري بالبصرة، ومعاوية : إليه، وقام عبد خري فقال
  .أولئك خري الفرق، وهذه فتنة: تقاتل وال عناء هبا، فقال أبو موسىبالشام، وفرقة باحلجاز ال 

مث تراسل الناس يف الكالم مث قام عمار واحلسن بن علي يف الناس على املنرب يدعوان الناس إىل النفري إىل أمري 
بوحا، واهللا إهنا اسكت مقبوحا من: املؤمنني، فإنه إمنا يريد االصالح بني الناس، ومسع عمار رجال يسب عائشة فقال

  لزوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا واآلخرة، ولكن اهللا ابتالكم هبا ليعلم أتطيعوه أو إياها، رواه
انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم * (أيها الناس، سريوا إىل أمري املؤمنني، : البخاري وقام حجر بن عدي فقال
وجعل الناس كلما قام رجل فحرض ]  ٤١: التوبة) * [  لكم إن كنتم تعلمونوانفسكم يف سبيل اهللا ذلك خري

: الناس على النفري يثبطهم أبو موسى من فوق املنرب، وعمار واحلسن معه على املنرب حىت قال له احلسن بن علي
أخرجه من قصر اعتزلنا ال أم لك، ودع منربنا، ويقال إن عليا بعث االشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة و! وحيك 

، ويقال سار )١(االمارة من تلك الليلة، واستجاب الناس للنفري فخرج مع احلسن تسعة آالف يف الرب ويف دجلة 
معه اثين عشر ألف رجل ورجل واحد، وقدموا على أمري املؤمنني فتلقاهم بذي قار إىل أثناء الطريق يف مجاعة، منهم 

أنتم لقيتم ملوك العجم ففضضتم مجوعهم، وقد دعوتكم لتشهدوا ! يا أهل الكوفة : ابن عباس فرحب هبم وقال



معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذاك الذي نريده، وإن أبوا داويناهم بالرفق حىت يبدأونا بالظلم، ومل ندع 
  .أمرا فيه صالح إال آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء اهللا تعاىل

من املشهورين من رؤساء من الفاف إىل علي، القعقاع بن عمرو، وسعد بن مالك،  فاجتمعوا عنده بذي قار، وكان
وهند بن عمرو، واهليثم بن شهاب، وزيد بن صوحان، واالشتر، وعدي بن حامت، واملسيب بن جنبة، ويزيد بن 

فبعث علي  قيس، وحجر بن عدي وأمثاهلم، وكانت عبد القيس بكماهلا بني علي وبني البصرة ينتظرونه وهم ألوف،
القعقاع رسوال إىل طلحة والزبري بالبصرة يدعومها إىل االلفة واجلماعة، ويعظم عليهما الفرقة واالختالف، فذهب 

  .القعقاع إىل البصرة فبدأ بعائشة أم املؤمنني
  ما أقدمك! أي أماه : فقال

__________  
وفتوح  ١٩١/  ٥انظر الطربي (ن وأربعمائة ستة آالف ومائتان يف الرب، ويف املاء ألفا ٢٣١/  ٣يف الكامل ) ١(

  ).٢٩٢/  ٢ابن االعثم 

االصالح بني الناس، فسأهلا أن تبعث إىل طلحة والزبري ليحضرا عندها، فحضرا فقال ! أي بين : هذا البلد ؟ فقالت
فأخرباين : قال وحنن كذلك: إين سألت أم املؤمنني ما أقدمها ؟ فقالت إمنا جئت لالصالح بني الناس، فقاال: القعقاع

  ما وجه هذا االصالح ؟ وعلى أي شئ يكون ؟
قتلة عثمان، فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن، : فواهللا لئن عرفناه لنصطلحن، ولئن أنكرناه ال نصطلحن، قاال

جل، قتلتما قتلته من أهل البصرة، وأنتما قبل قتلهم أقرب منكم إىل االستقامة منكم اليوم، قتلتم ستمائة ر: فقال
فغضب هلم ستة آالف فاعتزلوكم، وخرجوا من بني أظهركم، وطلبتم حرقوص بن زهري فمنعه ستة آالف، فإن 
تركتموهم وقعتم فيما تقولون، وإن قاتلتموهم فأديلوا عليكم كان الذي حذرمت وفرقتم من هذا االمر أعظم مما 

عثمان مصلحة، ولكنه يترتب عليه مفسدة هي يعين أن الذي تريدونه من قتل قتلة  -أراكم تدفعون وجتمعون منه 
وكما أنكم عجزمت عن االخذ بثأر عثمان من حرقوص بن زهري، لقيام ستة آالف يف منعه ممن يريد قتله،  -أرىب منها 

فعلي أعذر يف تركه اآلن قتل قتلة عثمان، وإمنا أخر قتل قتلة عثمان إىل أن يتمكن منهم، فإن الكلمة يف مجيع 
  .لفة، مث أعلمهم أن خلقا من ربيعة ومضر قد اجتمعوا حلرهبم بسبب هذا االمر الذي وقعاالمصار خمت

أقول إن هذا االمر الذي وقع دواؤه التسكني، فإذا سكن : فماذا تقول أنت ؟ قال: فقالت له عائشة أم املؤمنني
أبيتم إال مكابرة هذا االمر وائتنافه  اختلجوا، فإن أنتم بايعتمونا فعالمة خري وتباشري رمحة، وإدراك الثأر، وإن أنتم

كانت عالمة شر وذهاب هذا امللك، فآثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح خري كما كنتم أوال، وال تعرضونا 
للبالء فتتعرضوا له، فيصرعنا اهللا وإياكم، وامي اهللا إين القول قويل هذا وأدعوكم إليه، وإين خلائف أن ال يتم حىت 

حاجته من هذه االمة اليت قل متاعها، ونزل هبا ما نزل، فإن هذا االمر الذي قد حدث أمر عظيم، وليس يأخذ اهللا 
  .كقتل الرجل الرجل، وال النفر الرجل، وال القبيلة القبيلة

فرجع إىل علي فأخربه : قد أصبت وأحسنت فارجع، فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح االمر، قال: فقالوا
وأشر القوم على الصلح، كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيه، وأرسلت عائشة إىل علي تعلمه أهنا فأعجبه ذلك، 

إمنا جاءت للصلح، ففرح هؤالء وهؤالء، وقام علي يف الناس خطيبا فذكر اجلاهلية وشقاءها وأعماهلا، وذكر 
ه وسلم على اخلليفة أيب بكر الصديق، االسالم وسعادة أهله بااللفة واجلماعة، وأن اهللا مجعهم بعد نبيه صلى اهللا علي

مث بعده على عمر بن اخلطاب، مث على عثمان مث حدث هذا احلدث الذي جرى على االمة أقوام طلبوا الدنيا 



  وحسدوا من أنعم اهللا عليه هبا، وعلى الفضيلة اليت من اهللا هبا، وأرادوا رد
  .االسالم واالشياء على أدبارها، واهللا بالغ أمره

  .أال إين مرحتل غدا فارحتلوا، وال يرحتل معي أحد اعان على قتل عثمان بشئ من أمور الناس :مث قال
  فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم مجاعة كاالشتر النخعي، وشريح بن أوىف، وعبد اهللا بن سبأ املعروف

س فيهم صحايب وهللا احلمد، بن اهليثم، وغريهم يف ألفني ومخسمائة، ولي) ١(بابن السوداء، وسامل بن ثعلبة، وغالب 
ما هذا، الرأي وعلي واهللا أعلم بكتاب اهللا ممن يطلب قتلة عثمان، وأقرب إىل العمل بذلك، وقد قال ما : فقالوا

: مسعتم، غدا جيمع عليكم الناس، وإمنا يريد القوم كلهم أنتم، فكيف بكم وعددكم قليل يف كثرهتم ؟ فقال االشتر
فينا، وأما رأي علي فلم نعرفه إىل اليوم، فإن كان قد اصطلح معهم فإمنا اصطلحوا  قد عرفنا رأي طلحة والزبري

بئس ما : على دمائنا، فإن كان االمر هكذا أحلقنا عليا بعثمان، فرضي القوم منا بالسكوت، فقال ابن السوداء
وأصحاهبما يف مخسة آالف، وال رأيت، لو قتلناه قتلنا، فإنا يا معشر قتلة عثمان يف ألفني ومخسمائة وطلحة والزبري 

بن اهليثم دعوهم وارجعوا بنا حىت نتعلق ببعض البالد فنمتنع ) ١(طاقة لكم هبم، وهم إمنا يريدونكم، فقال غالب 
يا قوم إن : بئس ما قلت، إذا واهللا كان يتخطفكم الناس، مث قال ابن السوداء قبحه اهللا: هبا، فقال ابن السوداء

فإذا التقى الناس فانشبوا احلرب والقتال بني الناس وال تدعوهم جيتمعون فمن أنتم معه ال عريكم يف خلطة الناس 
جيد بدا من أن ميتنع، ويشغل اهللا طلحة والزبري ومن معهما عما حيبون، ويأتيهم ما يكرهون، فأبصروا الرأي وتفرقوا 

زاوية، وسار منها يريد البصرة وسار طلحة عليه، وأصبح علي مرحتال ومر بعبد القيس فسار، ومن معه حىت نزلوا بال
والزبري ومن معهما للقائه، فاجتمعوا عند قصر عبيد اهللا بن زياد، ونزل الناس كل يف ناحية، وقد سبق على جيشه 

وهم يتالحقون به، فمكثوا ثالثة أيام والرسل بينهم، فكان ذلك للنصف من مجادي اآلخرة سنة ست وثالثني، 
إن عليا أشار بتسكني هذا االمر، وقد : ى طلحة والزبري بانتهاز الفرصة، من قتلة عثمان، فقاالفأشار بعض الناس عل

  املنقري، فسأله عن) ٢(بعثنا إليه باملصاحلة على ذلك، وقام علي يف الناس خطيبا، فقام إليه االعور بن نيار 
اس على اخلري، ويلتئم مشل هذه االمة، ليجتمع الن) ٣(االصالح وإطفاء الثائرة : إقدامه على أهل البصرة، فقال

دفعناهم عن أنفسنا، قال فهل هلم يف هذا : تركناهم ما تركونا، قال فإن مل يتركونا ؟ قال: فإن مل جييبونا ؟ قال: قال
الداالين فقال هل هلؤالء القوم حجة فيما طلبوا من هذا ) ٤(وقام إليه أبو سالم ! نعم : االمر مثل الذي لنا، قال

قال فما ! نعم : فهل لك من حجة يف تأخريك ذلك ؟ قال: قال! نعم : ، إن كانوا أرادوا اهللا يف ذلك ؟ قالالدم
إين الرجو أن ال يقتل منا ومنهم أحد نقي قلبه هللا إال أدخله اهللا اجلنة، وقال يف : حالنا وحاهلم إن ابتلينا غدا ؟ قال

وألسنتكم، وإياكم أن يسبقونا غدا، فان املخصوم غدا خمصوم  أيها الناس أمسكوا عن هؤالء القوم أيديكم: خطبته
  وكان -اليوم وجاء يف غبون ذلك االحنف بن قيس يف مجاعة فانضاف إيل علي 

__________  
  .علباء: يف الطربي والكامل) ١(
  .بنان: يف الطربي والكامل) ٢(
  .النائرة، وهي العداوة والشحناء: يف الطربي والكامل) ٣(
  .أبو سالمة: لطربي والكامليف ا) ٤(



قد منع حرقوص بن زهري من طلحة والزبري وكان قد بايع عليا باملدينة وذلك أنه قدم املدينة وعثمان حمصور فسأل 
مث رجعت إىل : إن قتل عثمان من أبايع ؟ فقالوا بايع عليا فلما قتل عثمان بايع عليا قال: عائشة وطلحة والزبري

هو أفظع، حىت قال الناس هذه عائشة جاءت لتأخذ بدم عثمان، فحرت يف أمري ملن قومي فجاءين بعد ذلك ما 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد بلغه أن الفرس قد ملكوا : أتبع، فمنعين اهللا حبديث مسعته من أيب بكر قال

حيح البخاري، وأصل هذا احلديث يف ص) ١" (لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة : " عليهم ابنة كسرى فقال
إن شئت قاتلت معك، وإن شئت كففت : واملقصود أن االحنف ملا احناز إىل علي ومعه ستة آالف قوس، فقال لعلي

إن : اكفف عنا عشرة آالف سيف، مث بعث علي إىل طلحة والزبري يقول: ، فقال)٢(عنك عشرة آالف سيف 
  فننظر يف هذا االمر، فأرسال إليه يف جوابكنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حىت ننزل 

إنا على ما فارقنا القعقاع بن عمرو من الصلح بني الناس، فاطمأنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق : رسالته
بأصحابه من اجليشني، فلما أمسوا بعث علي عبد اهللا بن عباس إليهم، وبعثوا إليه حممد بن طليحة السجاد وبات 

وبات قتلة عثمان بشر ليلة، وباتوا يتشاورون وأمجعوا على أن يثريوا احلرب من الغلس، فنهضوا  الناس خبري ليلة،
من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي رجل فانصرف كل فريق إىل قراباهتم فهجموا عليهم بالسيوف، فثارت 

نا أهل الكوفة ليال، وبيتونا وغدروا كل طائفة إىل قومهم ليمنعوهم، وقام الناس من منامهم إىل السالح، فقالوا طرقت
ما للناس ؟ فقالوا، بيتنا أهل البصرة، فثار كل : بنا، وظنوا أن هذا عن مال من أصحاب علي فبلغ االمر عليا فقال

فريق إىل سالحه ولبسوا الالمة وركبوا اخليول، وال يشعر أحد منهم مبا وقع االمر عليه يف نفس االمر، وكان أمر 
دورا وقامت احلرب على ساق وقدم، وتبارز الفرسان، وجالت الشجعان، فنشبت احلرب، وتواقف اهللا قدرا مق

الفريقان وقد اجتمع مع علي عشرون ألفا، والتف على عائشة ومن معها حنوا من ثالثني ألفا، فإنا هللا وإنا إليه 
أال كفوا أال كفوا، : علي ينادي راجعون، والسابئة أصحاب ابن السوداء قبحه اهللا ال يفترون عن القتل، ومنادي

يا أم املؤمنني أدركي الناس لعل اهللا أن يصلح بك بني : فال يسمع أحد، وجاء كعب بن سوار قاضي البصرة فقال
الناس، فجلست يف هودجها فوق بعريها وستروا اهلودج بالدروع، وجاءت فوقفت حبيث تنظر إىل الناس عند 

يف مجلة من تبارز الزبري وعمار، فجعل عمار ينخره بالرمح والزبري كاف عنه،  حركاهتم، فتصاولوا وجتاولوا، وكان
: ال يا أبا عبد اهللا، وإمنا تركه الزبري لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويقول له، أتقتلين يا أبا اليقظان ؟ فيقول

  وإال فالزبري أقدر) ٣" (تقتلك الفئة الباغية " 
__________  

  .٣٩٠/  ٤بيهقي يف دالئله أخرجه ال) ١(
  .أكون معك مع مائيت رجل من قومي وأما أن أرد معك أربعة آالف سيف: ٢٩٧/  ٢يف فتوح ابن االعثم ) ٢(
/  ٥والترمذي يف مناقب عمار  ٢٣٣٥/  ٤أخرجه البخاري يف اجلهاد عن ابراهيم بن موسى ومسلم يف الفنت ) ٣(

/  ٣واحلاكم يف املستدرك  ١٩٩و  ٣١٩/  ٤و  ٢٨٩/  ٦ و ٥/  ٣و  ١٦١/  ٢ومسند االمام أمحد  ٦٦٩
  = وقال صحيح  ٣٨٩

عليه منه عليه، فلهذا كف عنه، وقد كان من سنتهم يف هذا اليوم أنه ال يذفف على جريح، وال يتبع مدبر، وقد قتل 
عشرين عاما فقال يا بين ليت أباك مات قبل هذا اليوم ب: مع هذا خلق كثري جدا، حىت جعل علي يقول البنه احلسن

  .يا أبت قد كنت أهناك عن هذا: له
يا حسن ليت أباك مات : قال علي يوم اجلمل: قال سعيد بن أيب عجرة عن قتادة عن احلسن عن قيس بن عبادة قال



  .يا بين إين مل أر أن االمر يبلغ هذا: يا أبه قد كنت أهناك عن هذا، قال: منذ عشرين سنة، فقال له
ملا اشتد القتال يوم اجلمل، ورأى علي الرؤوس تندر أخذ علي ابنه : الة عن احلسن بن أيب بكرةوقال مبارك بن فض

أي خري يرجى بعد هذا ؟ فلما ركب اجليشان وترآى اجلمعان ! إنا هللا يا حسن : احلسن فضمه إىل صدره مث قال
إين أراكما قد مجعتما : إنه قال هلماوطلب علي طلحة والزبري ليكلمهما، فاجتمعوا حىت التفت أعناق خيوهلم، فيقال 

خيال ورجاال وعددا، فهل أعددمتا عذرا يوم القيامة ؟ فاتقيا اهللا وال تكونا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة انكاثا، أمل 
ألبت على : أكن حاكما يف دمكما حترمان دمي وأحرم دمكما، فهل من حديث أحل لكما دمي ؟ فقال طلحة

  .عثمان
! يا طلحة : لعن اهللا قتلة عثمان، مث قال: ، مث قال] ٢٥: النور) * [ يومئذ يوفيهم اهللا دينهم احلق* (فقال علي 

بايعتك : أجئت بعرس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقاتل هبا، وخبأت عرسك يف البيت ؟ أما بايعتين ؟ قال
  .والسيف على عنقي

  .االمر أوىل به مين أنت، وال أراك هبذا: ما أخرجك ؟ قال: وقال للزبري
أما تذكر يوم مررت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بين غنم فنظر إيل وضحك وضحكت : فقال له علي
إنه ليس مبتمرد لتقاتلنه : " ال يدع ابن أيب طالب زهوه، فقال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إليه، فقلت

  .ولو ذكرت ما سرت مسريي هذا، وواهللا ال أقاتلك! اللهم نعم : ؟ فقال الزبري" وأنت ظامل له 
حدثنا أبو يوسف : ويف هذا السياق كله نظر، واحملفوظ منه احلديث، فقد رواه احلافظ أبو يعلى املوصلي فقال

يعقوب بن إبراهيم الدوري، حدثنا أبو عاصم عن عبد اهللا بن حممد بن عبد امللك بن مسلم الرقاشي، عن جده عبد 
  .املازين) ١(أيب جرو امللك عن 

أنشدك اهللا أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! يا زبري : شهدت عليا والزبري حني تواقفا، فقال له علي: قال
  مل أذكره إال يف موقفي هذا، مث! نعم : ؟ قال" إنك تقاتلين وأنت ظامل : " يقول

  .انصرف
عن احلسن بن سفيان عن قطن بن بشري، عن جعفر بن سليمان، وقد رواه البيهقي عن احلاكم عن أيب الوليد الفقيه، 

* املازين عن علي والزبري به ) ١(عن جده عن أيب جرو ) ٢(عن عبد اهللا بن حممد بن عبد امللك بن مسلم الرقاشي 
أنه على  لو كان ابن صفية يعلم: ملا وىل الزبري يوم اجلمل بلغ عليا فقال: أنا معمر عن قتادة قال: وقال عبد الرزاق

  حق ما ويل، وذلك أن رسول اهللا
__________  

  .على شرطهما ومل خيرجاه= 
  .٢٩٧/  ٩و  ٢٤٢/  ٧واهليثمي يف جممع الزوائد 

  .أيب حزم حتريف والصواب ما اثبتناه من تقريب التهذيب وهو من الثالثة مقبول: يف االصل) ١(
  ).٦٦٤/  ٢(هذا اخلرب، مل يصح حديثه امليزان  عبد امللك بن مسلم الرقاشي قال البخاري بعد أن سرد) ٢(

فكيف بك إذا : وما مينعين ؟ قال: أحتبه يا زبري ؟ فقال: " صلى اهللا عليه وسلم لقيهما يف سقيفة بين ساعدة فقال
  .فريون أنه إمنا ويل لذلك: قال" قاتلته وأنت ظامل له ؟ 

  .وهذا مرسل وقد روي موصوال من وجه آخر: قال البيهقي
بن مطر أنا أبو العباس عبد اهللا بن حممد بن سوار ) ٢(بن احلسن القاضي أنا أبو عامر ) ١(نا أبو بكر حممد أخرب



  .اهلامشي الكويف، أنا منجاب بن احلارث ثنا عبد اهللا بن االجلح، ثنا أيب عن مرثد الفقيه عن أبيه
 -حديث أحدمها يف حديث صاحبه دخل  -ومسعت فضل بن فضالة حيدث عن حرب بن أيب االسود الدؤيل : قال
ملا دنا علي وأصحابه من طلحة والزبري، ودنت الصفوف بعضها من بعض، خرج علي وهو على بغلة رسول : قال

ادعوا يل الزبري بن العوام فإين علي، فدعي له الزبري فأقبل حىت اختلفت أعناق : اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنادى
نشدتك اهللا، أتذكر يوم مر بك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن يف مكان كذا ! يا زبري : دواهبما، فقال علي

يا زبري أما واهللا : أال أحب ابن خايل وابن عمي وعلى ديين ؟ فقال: يا زبري أال حتب عليا ؟ فقلت: " وكذا، فقال
ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث واهللا لقد نسيته منذ مسعته من رسو! بلى : فقال الزبري" لتقاتلنه وأنت ظامل له ؟ 

  .ذكرته اآلن، واهللا ال أقاتلك
ذكرين علي حديثا : مالك ؟ فقال: فرجع الزبري على دابته يشق الصفوف، فعرض له ابنه عبد اهللا بن الزبري، فقال

ت ؟ إمنا جئت أو للقتال جئ: فقال" لتقاتلنه وأنت ظامل له : " مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مسعته يقول
  لتصلح بني الناس ويصلح
  .اعتق غالمك سرجس وقف حىت تصلح بني الناس: قد حلفت أن ال أقاتله، قال: اهللا بك هذا االمر، قال

فرجع الزبري إىل عائشة فذكر أنه قد آىل أن ال : فأعتق غالمه ووقف، فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه، قالوا
إنك مجعت الناس، فلما ترآى بعضهم لبعض خرجت من بينهم، كفر عن ميينك : بد اهللايقاتل عليا، فقال له ابنه ع

  .واحضر
  .فأعتق غالما، وقيل غالمه سرجس

: " وقد قيل إنه إمنا رجع عن القتال ملا رأى عمارا مع علي وقد مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعمار
  .هذا اليوم فخشي أن يقتل عمار يف" تقتلك الفئة الباغية 

وعندي أن احلديث الذي أوردناه إن كان صحيحا عنه فما رجعه سواه، ويبعد أن يكفر عن ميينه مث حيضر بعد ذلك 
  .لقتال علي واهللا أعلم

فنزل واديا يقال له وادي السباع، فاتبعه رجل يقال له عمرو بن ) ٣(واملقصود أن الزبري ملا رجع يوم اجلمل سار 
  .ائم فقتله غيلة كما سنذكر تفضيلهجرموز، فجاءه وهو ن
  وأما طلحة فجاءه يف
__________  

  .٤١٤/  ٦أمحد : يف دالئل البيهقي) ١(
  .٤١٤/  ٦أبو عمرو : يف دالئل البيهقي) ٢(
هللا أمجل يف الدنيا ويف * ترك االمور اليت ختشى عواقبها : ترك الزبري معسكره تائبا وهو يقول أبياتا مطلعها) ٣(

/  ١وحلية االولياء اليب نعيم  ٣٦٥/  ٥وهتذيب ابن عساكر  ٣١٢/  ٢االبيات يف فتوح ابن االعثم الدين انظر 
  .ثالثة أبيات ٤٠١/  ٢ويف مروج الذهب  ٩١

املعركة سهم غرب يقال رماه به مروان بن احلكم فاهللا أعلم، فانتظم رجله مع فرسه فجمعت به الفرس فجعل 
اعدل يب إىل البيوت ؟ وامتال خفه دما ! وحيك : ، فاتبعه ويل له فأمسكها، فقال لهإيل عباد اهللا، إيل عباد اهللا: يقول

اردفين، وذلك أنه نزفه الدم وضعف، فركب وراءه وجاء به إىل بيت يف البصرة فمات فيه، رضي اهللا : فقال لغالمه
  .عنه



  صحفاوتقدمت عائشة رضي اهللا عنها يف هودجها، وناولت كعب بن سوار قاضي البصرة م
فلما  -وذلك أنه حني اشتد احلرب ومحي القتال، ورجع الزبري، وقتل طلحة رضي اهللا عنهما  -دعهم إليه : وقالت

وهو ابن  -تقدم كعب بن سوار باملصحف يدعو إليه استقبله مقدمة جيش الكوفيني، وكان عبد اهللا له بن سبأ 
من أهل البصرة، ال يتوقفون يف أحد، فلما رأوا كعب  وأتباعه بني يدي اجليش، يقتلون من قدروا عليه -السوداء 

، ووصلت النبال إىل هودج أم املؤمنني عائشة )١(بن سوار رافعا املصحف رشقوه بنباهلم رشقة رجال واحد فقتلوه 
 يا بين اذكروا يوم احلساب ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من قتلة! اهللا اهللا : رضي اهللا عنها، فجعلت تنادي

أم املؤمنني تدعو على قتلة : ما هذا ؟ فقالوا: عثمان، فضج الناس معها بالدعاء حىت بلغت الضجة إىل علي فقال
  .عثمان وأشياعهم

اللهم العن قتلة عثمان، وجعل أولئك النفر ال يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حىت بقي مثل القنفذ، : فقال
معه احلفيظة فطردوهم حىت وصلت احلملة إىل املوضع الذي فيه  وجعلت حترض الناس على منعهم وكفهم، فحملت

تقدم بالراية، فلم يستطع، فأخذها علي من يده فتقدم هبا، ! وحيك : علي بن أيب طالب، فقال البنه حممد بن احلنفية
وقعة  وجعلت احلرب تأخذ وتعطي، فتارة الهل البصرة، وتارة الهل الكوفة، وقتل خلق كثري، وجم غفري، ومل تر

أكثر من قطع االيدي واالرجل فيها من هذه الوقعة، وجعلت عائشة حترض الناس على أولئك النفر من قتلة عثمان، 
وجاؤوا إلينا : لكم يقول القائل: حنن بكر بن وائل، فقالت: من هؤالء القوم ؟ فقالوا: ونظرت عن ميينها فقالت

ل مث جلأ إليها بنو ناجية مث بنو ضبة فقتل عنده منهم خلق كثري، القعساء بكر بن وائ) ٢(من الغرة * باحلديد كأهنم 
ويقال إنه قطعت يد سبعني رجال وهي آخذة خبطام اجلمل فلما اثخنوا تقدم بنو عدي بن عبد مناف فقاتلوا قتاال 

اقفا، ال يزال احلرب قائما مادام هذا اجلمل و: شديدا، ورفعوا رأس اجلمل، وجعل أولئك يقصدون اجلمل وقالوا
ورأس اجلمل يف يد عمرة بن يثريب، وقيل أخوه عمرو بن يثريب مث صمد عليه علباء بن اهليثم وكان من الشجعان 
املذكورين، فتقدم إليه عمرو اجلملي فقتله ابن يثريب وقتل زيد بن صوحان، وأرتث صعصعة بن صوحان فدعاه 

  عمار إىل الرباز فربز له، فتجاوال بني
__________  

  .قتله االشتر: فتوح ابن االعثم يف) ١(
  .العزة: يف الطربي والكامل) ٢(

إنا هللا وإنا إليه راجعون اآلن : فقال الناس -الصفني وعمار ابن تسعني سنة عليه فروة قد ربط وسطه حببل ليف 
فقطع  يلحق عمارا بأصحابه، فضربه ابن يثريب بالسيف فاتقاه عمار بدرقته فغص فيها السيف ونشب، وضربه عمار

  .استبقين يا أمري املؤمنني: رجليه وأخذ أسريا إىل بني يدي علي فقال
؟ مث أمر به فقتل واستمر زمام اجلمل بعده بيد رجل كان قد استنابه فيه من بين عدي ) ١(أبعد ثالثة تقتلهم : فقال

فما رأى أشد منه وجعل فربز إليه ربيعة العقيلي فتجاوال حىت قتل كل واحد صاحبه وأخذ الزمام احلارث الضيب 
املوت أحلى * نبارز القرن إذا القرن نزل ننعي ابن عفان بأطراف االسل * حنن بنو ضبة أصحاب اجلمل : يقول

  .وقيل إن هذه االبيات لوسيم بن عمرو الضيب) ٢* (ردوا علينا شيخنا مث جبسل * عندنا من العسل 
ما زال مجلي معتدال حىت : منهم أربعون رجال قالت عائشةفكلما قتل واحد ممن ميسك اجلمل يقوم غريه حىت قتل 

فقدت أصوات بين ضبة مث أخذ اخلطام سبعون رجال من قريش وكل واحد يقتل بعد صاحبه، فكان منهم حممد بن 
  .طلحة املعروف بالسجاد فقال لعائشة مريين بأمرك يا أمه



 مكانه وجعل يقول حم ال ينصرون، فتقدم إليه آمرك أن تكون كخري ابين آدم فامتنع أن ينصرف وثبت يف: فقالت
وأشعث : نفر فحملوا عليه فقتلوه وصار لكل واحد منهم بعد ذلك يدعي قتله وقد طعنه بعضهم حبربة فأنفذه وقال

فخر صريعا لليدين * بالرمح جيب قميصه ) ٤(قليل االذى فيما ترى العني مسلم هتكت له * بآيات ربه ) ٣(قوام 
عليا ومن ال * فهال تال حم قبل التقدم على غري شئ غري أن ليس تابعا * حم والرمح شاجر ) ٥( وللفم يناشدين
  يتبع احلق يندم

وأخذ اخلطام عمرو بن االشرف فجعل ال يدنو منه أحد إال حطه بالسيف فأقبل إليه احلارث بن زهري االزدي وهو 
  هامته واملعصم) ٦(وجتتلي  أما ترين كم شجاع يكلم* * يا أمنا يا خري أم نعلم : يقول

__________  
علباء بن اهليثم وهند بن عمرو اجلملي وزيد بن : قتل عمرو بن يثريب ثالثة من أصحاب علي رضي اهللا عنه) ١(

  .٢١٠/  ٥صوحان الطربي 
/  ٣والكامل البن االثري  ٣٢٠ - ٣١٩/  ٢وفتوح ابن االعثم  ٢١٧، ٢١٠، ٢٠٩/  ٥انظر الطربي ) ٢(

  .٤٠٥/  ٢الذهب مروج  ٢٤٩
  .سجاد: ويف مروج الذهب: كذا باالصل والطربي) ٣(
  .شككت له: يف مروج الذهب) ٤(
  .والرمح شارع: يف الطربي ومروج الذهب يذكرين، ويف مروج الذهب) ٥(
  .وختتلى: يف الطربي والكامل) ٦(

ن ال يأخذ الراية وال خبطام واختلفا ضربتني فقتل كل واحد صاحبه، وأحدق أهل النجدات والشجاعة بعائشة، فكا
اجلمل إال شجاع معروف، فيقتل من قصده مث يقتل بعد ذلك، وقد فقأ بعضهم عني عدي بن حامت ذلك اليوم، مث 

! واثكل أمساء : تقدم عبد اهللا بن الزبري فأخذ خبطام اجلمل وهو ال يتكلم فقيل لعائشة إنه ابنك ابن أختك فقالت
النخعي فاقتتال فضربه االشتر على رأسه فجرحه جرحا شديدا وضربه عبد اهللا ضربة وجاء مالك بن احلارث االشتر 

واقتلوا مالكا معي * اقتلوين ومالكا : خفيفة مث اعتنقا وسقطا إىل االرض يعتركان فجعل عبد اهللا بن الزبري يقول
فخلصومها وقد جرح  فجعل الناس ال يعرفون مالكا من هو وإمنا هو معروف باالشتر فحمل أصحاب علي وعائشة

  عبد اهللا بن الزبري يوم اجلمل هبذه اجلراحة سبعا وثالثني جراحة، وجرح
فضرب اجلمل على قوائمه فعقره وسقط إىل االرض، فسمع له عجيج ما ) ١(مروان بن احلكم أيضا، مث جاء رجل 

يف يده، ويقال إنه اتفق هو مسع أشد وال أنفذ منه، وآخر من كان الزمام بيده زفر بن احلارث فعقر اجلمل وهو 
وجبري بن دجلة على عقره، ويقال إن الذي أشار بعقر اجلمل علي، وقيل القعقاع بن عمرو لئال تصاب أم املؤمنني، 
فإهنا بقيت غرضا للرماة، ومن ميسك بالزمام برجاسا للرماح، ولينفصل هذا املوقف الذي قد تفاىن فيه الناس وملا 

زم من حوله من الناس، ومحل هودج عائشة وانه لكالقنفذ من السهام، ونادى منادي علي سقط البعري إىل االرض اهن
إنه ال يتبع مدبر وال يذفف على جريح، وال يدخلوا الدور، وأمر علي نفرا أن حيملوا اهلودج من بني : يف الناس

مد فسأهلا هل وصل إليك شئ من القتلى، وأمر حممد بن أيب بكر وعمارا أن يضربا عليها قبة، وجاء إليها أخوها حم
  .وما أنت ذاك يا بن اخلثعمية! ال : اجلراح ؟ فقالت

  .لست لك بأم: كيف أنت يا أم ؟ فقالت: وسلم عليها عمار فقال
خبري : كيف أنت يا أمه ؟ قالت: وإن كرهت وجاء إليها علي بن أيب طالب أمري املؤمنني مسلما فقال! بلى : قال



  .يغفر اهللا لك: فقال
جاء وجوه الناس من االمراء واالعيان يسلمون على أم املؤمنني رضي اهللا عنها، ويقال إن أعني بن ضبيعة اجملاشعي و

  :إليك لعنك اهللا، فقال: اطلع يف اهلودج فقالت
__________  

بن عقر اجلمل رجل من بين ضبة يقال له ابن دجلة عمرو أو جبري وقال يف ذلك احلارث  ٢١٨/  ٥يف الطربي ) ١(
* من ضربة بالنفر كانت فيصال لو مل نكون للرسول ثقال * قيس وكان من أصحاب عائشة حنن ضربنا ساقه فاجندال 

  .وحرمة القتسمونا عجال وقد حنل ذلك املثىن بن خمرمة من أصحاب علي
  .كشف عرقوبه بالسيف رجل من مراد الكوفة يقال له أعني بن ضبيعة: ١٥١ويف االخبار الطوال ص 

عبد الرمحن بن صرد التنوخي عرقبه من رجليه مجيعا فوقع اجلمل جلنبه وضرب  ٣٣٣/  ٢فتوح ابن االعثم ويف 
  .جبرانه االرض

  .هتك اهللا سترك وقطع يدك وأبدى عورتك: واهللا ما أرى إال محرياء، فقالت
  .فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يده ورمي عريانا يف خربة من خرابات االزد

فنزلت يف دار عبد اهللا بن خلف  -ومعها أخوها حممد بن أيب بكر  -خلت أم املؤمنني البصرة فلما كان الليل د
على صفية بنت احلارث بن أيب طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار،  -اخلزاعي وهي أعظم دار بالبصرة 

بصرة، وقد طاف علي بني وهي أم طلحة الطلحات عبد اهللا بن خلف، وتسلل اجلرحى من بني القتلى فدخلوا ال
  .يعز علي أن أرى قريشا صرعى: القتلى فجعل كلما مر برجل يعرفه ترحم عليه ويقول

هلفي عليك يا أبا حممد، إنا هللا وإنا إليه راجعون : وقد مر على ما ذكر على طلحة بن عبيد اهللا وهو مقتول فقال
إذا ما هو استغىن ويبعده الفقر وأام علي بظاهر * يقه فىت كان يدنيه الغىن من صد: واهللا لقد كنت كما قال الشاعر

البصرة ثالثا مث صلى على القتلى من الفريقني، وخص قريش بصالة من بينهم، مث مجع ما وجد الصحاب عائشة يف 
املعسكر وأمر به أن حيمل إىل مسجد البصرة، فمن عرف شيئا هو الهلهم فليأخذه، إال سالحا كان يف اخلزائن عليه 

  .السلطان مسة
، مخسة من هؤالء ومخسة من هؤالء، رمحهم اهللا )١(وكان جمموع من قتل يوم اجلمل من الفريقني عشرة آالف 

  .ورضي عن الصحابة منهم
وقد سأل بعض أصحاب علي عليا أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبري، فأىب عليهم فطعن فيه السبائية 

أيكم حيب أن تصري أم املؤمنني يف سهمه ؟ : ل لنا أمواهلم ؟ فبلغ ذلك عليا فقالكيف حيل لنا دماؤهم وال حت: وقالوا
لكم : فسكت القوم، وهلذا ملا دخل البصرة فض يف أصحابه أموال بيت املال، فنال كل رجل منهم مخسمائة، وقال

  .مثلها من الشام، فتكلم فيه السبائية أيضا ونالوا منه من وراء وراء
 -من أمر اجلمل أتاه وجوه الناس يسلمون عليه، فكان ممن جاءه االحنف بن قيس يف بين سعد فصل وملا فرغ علي 

ما كنت أراين إال قد أحسنت، وبأمرك كان : فقال -يعين بنا  -تربعت : فقال له علي -وكانوا قد اعتزلوا القتال 
  ما كان يا أمري املؤمنني، فارفق فإن طريقك الذي سلكت

أحوج منك أمس، فاعرف إحساين، واستبق مويت لغد، وال تقل مثل هذا فإين مل أزل لك بعيد، وأنت إيل غدا 
  .ناصحا
  .مث دخل علي البصرة يوم االثنني فبايعه أهلها على راياهتم، حىت اجلرحى واملستأمنة: قالوا



إنه واهللا مريض يا : الفق -يعين أباه  -أين املريض ؟ : وجاءه عبد الرمحن ن بن أيب بكرة الثقفي فبايعه فقال له علي
  .أمري املؤمنني، وإنه على مسرتك حلريص

  امش: فقال
__________  

  .ثالثة عشر ألفا، من أصحاب علي قتل مخسة اآلف ٤١٠و  ٣٨٧/  ٢يف مروج الذهب ) ١(
فقتل ) ومن أصحاب عائشة(ألف رجل وسبعون رجال ) علي(قتل من أصحابه : ٣٤٢/  ٢ويف فتوح ابن االعثم 

أربعة اآللف رجل، ومن بين ضبة ألف رجل ومن بين ناجية أربعمائة رجل، ومن بين عدي ومواليهم  من االزد
تسعون رجال، ومن بين بكر بن وائل مثامنائة رجل ومن بين حنظلة سبعمائة رجل ومن سائر أخالط الناس تسعة 

  .اآلف رجل

رجل من أهلك يسكن : البصرة فامتنع وقالأمامي، فمضى إليه فعاده، واعتذر إليه أبو بكرة فعذره، وعرض عليه 
إليه الناس، وأشار عليه بابن عباس فواله على البصرة، وجعل معه زياد بن أبيه على اخلراج وبيت املال، وأمر ابن 

مث جاء علي إىل الدار اليت فيها أم املؤمنني عائشة، فاستأذن ودخل  -عباس أن يسمع من زياد وكان زياد معتزال 
ورحبت به، وإذا النساء يف دار بين خلف يبكني على من قتل، منهم عبد اهللا وعثمان ابنا خلف، فعبد فسلم عليها 

أيتم : اهللا قتل مع عائشة، وعثمان قتل مع علي، فلما دخل علي قالت له صفية امرأة عبد اهللا، أم طلحة الطلحات
خرج أعادت عليه املقالة أيضا فسكت، فقال اهللا منك أوالدك كما أيتمت أوالدي، فلم يرد عليها علي شيئا، فلما 

إنا أمرنا أن نكف عن النساء ! وحيك : يا أمري املؤمنني أتسكت عن هذه املرأة وهي تقول ما تسمع ؟ فقال: له رجل
يا أمري املؤمنني إن على الباب رجلني يناالن من : وهن مشركات، أفال نكف عنهن وهن مسلمات ؟ فقال له رجل

، وقد سألت عائشة )١(القعقاع بن عمرو أن جيلد كل واحد منهما مائة وأن خيرجهما من ثياهبما  عائشة، فأمر علي
عمن قتل معها من املسلمني ومن قتل من عسكر علي، فجعلت كلما ذكر هلا واحد منهم ترمحت عليه ودعت له، 

  كل ما ينبغي من مركب وزادوملا أرادت أم املؤمنني عائشة اخلروج من البصرة بعث إليها علي رضي اهللا عنه ب
ومتاع وغري ذلك، وأذن ملن جنا ممن جاء يف اجليش معها أن يرجع إال أن حيب املقام، واختار هلا أربعني امرأة من 

نساء أهل البصرة املعروفات، وسري معها أخاها حممد بن أيب بكر، فلما كان اليوم الذي ارحتلت فيه جاء علي فوقف 
يا بين ال يعتب بعضنا : خرجت من الدار يف اهلودج فودعت الناس ودعت هلم، وقالتعلى الباب وحضر الناس و

  .على بعض، إنه واهللا ما كان بيين وبني علي يف القدم إال ما يكون بني املرأة وأمحائها، وإنه على معتبيت ملن االخيار
  . عليه وسلم يف الدنيا واآلخرةصدقت واهللا كان بيين وبينها إال ذاك، وإهنا لزوجة نبيكم صلى اهللا: فقال علي

وكان يوم السبت مستهل رجب سنة  -وسار علي معها مودعا ومشيعا أمياال، وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم 
وقصدت يف مسريها ذلك إىل مكة فأقامت هبا إىل أن حجت عامها ذلك مث رجعت إىل املدينة رضي  -ست وثالثني 

  .اهللا عنها
انه ملا فر استجار مبالك بن مسمع فأجاره ووىف له، وهلذا كان بنو مروان يكرمون مالكا وأما مروان بن احلكم ف

ويشرفونه، ويقال إنه نزل دار بين خلف فلما خرجت عائشة خرج معها، فلما سارت هي إىل مكة سار إىل املدينة 
النسور ختطفه من االيدي  وقد علم من بني مكة واملدينة والبصرة بالوقعة يوم الوقعة، وذلك مما كانت: قالوا

واالقدام فيسقط منها هنالك، حىت أن أهل املدينة علموا بذلك يوم اجلمل قبل أن تغرب الشمس، وذلك أن نسرا 
  .مر هبم ومعه شئ فسقط فإذا هو مكف فيه خامت نقشه عبد الرمحن بن عتاب



__________  
  .سعد ابنا عبد اهللاومها من أزد الكوفة يقال هلما عجل و ٢٢٣/  ٥يف الطربي ) ١(

هذا ملخص ما ذكره أبو جعفر بن جرير رمحه اهللا عن أئمة هذا الشأن، وليس فيما ذكره أهل االهواء من الشيعة 
وغريهم من االحاديث املختلفة على الصحابة واالخبار املوضوعة اليت ينقولنها مبا فيها، وإذا دعوا إىل احلق الواضح 

  .سالم عليكم ال نبتغي اجلاهلني: ا ولكم أخباركم، فنحن حينئذ نقول هلملنا أخبارن: أعرضوا عنه وقالوا
  فصل

يف ذكر أعيان من قتل يوم اجلمل من السادة النجباء من الصحابة وغريهم من الفريقني رضي اهللا عنهم أمجعني، وقد 
  .معة يف املعركةقدمنا أن عدة القتلى حنو من عشرة آالف، وأما اجلرحى فال حيصون كثرة فممن قتل يوم اجل

طلحة بن عبيد اهللا ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة أبو حممد القرشي التيمي، ويعرف بطلحة اخلري، وطلحة الفياض لكرمه ولكثرة جوده 

خويلد بن العدوية يشدمها يف حبل واحد، وال تستطيع بنو  أسلم قدميا على يدي أيب بكر الصديق، فكان نوفل بن
متيم أن متنعهما منه، فلذلك كان يقال لطلحة وأيب بكر القرينان، وقد هاجر وآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

كان فإنه  -، وشهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال بدرا )١(بينه وبني أيب أيوب االنصاري 
وقيل يف رسالة، وهلذا ضرب له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسهمه وأجره من بدر، وكانت له  -بالشام لتجارة 

يوم أحد اليد البيضاء وشلت يده يوم أحد، وقى هبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستمرت كذلك إىل أن مات، 
كله لطلحة، وقد قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه ذاك يوم كان : وكان الصديق إذا حدث عن يده أحد يقول

وذلك أنه كان على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم درعان فأراد أن ينهض ومها " أوجب طلحة : " وسلم يومئذ
أوجب : " عليه ليصعد صخرة هنالك فما استطاع، فطأطأ له طلحة فصعد على ظهره حىت استوى عليها، وقال

عشرة املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وقد صحب رسول اهللا صلى اهللا وهو أحد ال) ٢" (طلحة 
عليه وسلم فأحسن صحبته حىت تويف وهو عنه راض، وكذلك أبو بكر وعمر، فلما كان قضية عثمان اعتزل عنه 

يف بعض الصفوف، فنسبه بعض الناس إىل حتامل فيه، فلهذا ملا حضر يوم اجلمل واجتمع به علي فوعظه تأخر فوقف 
فجاءه سهم غرب فوقع يف ركبته وقيل يف رقبته، واالول أشهر، وانتظم السهم مع ساقه خاصرة الفرس فجمح به 

  إيل عباد اهللا، فأدركه موىل له فركب وراءه وأدخله: حىت كاد يلقيه، وجعل يقول
__________  

  . بن كعبآخى بينه وبني أيب: كعب بن مالك ويف ابن سعد: يف االستيعاب) ١(
  .آخى بينه وبني الزبري قبل اهلجرة ويف املدينة آخى بينه وبني أيب أيوب: سعيد بن زيد ويف االصابة: ويف رواية عنده

  .أخرجه الترمذي يف املناقب عن الزبري) ٢(
  .٢١٨/  ٣هذا حديث صحيح غريب وانظر ابن سعد : وقال أبو عيسى ٦٤٤/  ٥ص  ٣٧٣٨ح 

ويقال إنه مات باملعركة، وإن عليا ملا دار بني القتلى رآه فجعل ميسح عن وجهه التراب البصرة فمات بدار فيها، 
إىل اهللا أشكو عجري وجبري، : رمحة اهللا عليك أبا حممد، يعز علي أن أراك جمدوال حتت جنوم السماء، مث قال: وقال

  .واهللا لوددت أين كنت مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة
قد كفيتك رجاال من قتلة عثمان، وقد : ذا السهم مروان بن احلكم، وقال البان بن عثمانويقال إن الذي رماه هب



  .قيل إن الذي رماه غريه، وهذا عندي أقرب، وإن كان االول مشهورا اهللا أعلم
وكان يوم اخلميس لعشر خلون من مجادى اآلخرة سنة ست وثالثني، ودفن طلحة إىل جانب الكال وكان عمره 

يل بضعا وستني سنة، وكان آدم، وقيل أبيض، حسن الوجه كثري الشعر إىل القصر أقرب وكانت ستني سنة، وق
  .غلته يف كل يوم ألف درهم

حولوين عن : وروى محاد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبيه أن رجال رأى طلحة يف منامه وهو يقول
فأشتروا له دارا بالبصرة  -وكان نائبا على البصرة  - قربي فقد أذاين املاء، ثالث ليال، فأتى ابن عباس فأخربه

بعشرة آالف درهم فحولوه من قربه إليها، فإذا قد أخضر من جسده ما يلي املاء، وإذا هو كهيئة يوم أصيب، وقد 
  .وردت له فضائل كثرية

ن طلحة بن عبيد حدثنا احلسن بن علي بن سليمان بن عيسى بن موسى ب: فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن أيب عاصم
مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد طلحة : اهللا، حدثين أيب عن جده عن موسى بن طلحة عن أبيه قال

  .اخلري، ويوم العسرة طلحة الفياض
ثنا أبو كريب، ثنا يونس عن ابن بكر عن طلحة بن حيىي عن : ويوم حنني طلحة اجلود، وقال أبو يعلى املوصلي

ابين طلحة عن أبيهما أن ناسا من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوا العرايب جاء يسأل موسى وعيسى 
سل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فسأله يف املسجد فأعرض عنه مث سأله فأعرض عنه مث : عمن قضى حنبه فقالوا

  اطلعت من باب املسجد وعلي
: وقال أبو القاسم البغوي" هذا ممن قضى حنبه : " قال ها أنا ذا فقال؟ " أين السائل : " ثياب خضر فقال رسول اهللا

ثنا داود بن رشيد ثنا مكي ثنا علي بن ابراهيم ثنا الصلت بن دينار عن أيب نضرة عن جابر بن عبد اهللا قال قال 
" بن عبيد اهللا من أراد أن ينظر إىل شهيد ميشي على رجليه فلينظر إىل طلحة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ثنا عقبة بن  -امسه النضر  -حدثنا أبو سعيد االشج ثنا أبو عبد الرمحن بن منصور العنزي : وقال الترمذي) ١(
طلحة : " مسعت أذناي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: علقمة اليشكري مسعت علي بن أيب طالب يقول

  هوقد روي من غري وج) ٢" (والزبري جاراي يف اجلنة 
__________  

وقال أبو عيسى هذا حديث غريب ال نعرفه أال من  ٦٤٤/  ٥ص  ٣٧٣٩أخرجه الترمذي يف املناقب ح ) ١(
من ) من ولد طلحة(حديث الصلت وقد تكلم بعض أهل العلم يف الصلت بن دينار ويف صاحل بن موسى الصلحي 

  .قبل حفظهما
  .٢١٩ - ٢١٨/  ٣وانظر ابن سعد 

  .٦٤٥ - ٦٤٤/  ٥ص  ٣٧٤١اقب ح الترمذي يف املن) ٢(

ونزعنا ما يف صدورهم من غل * (إين الرجو أن أكون أنا وطلحة والزبري وعثمان ممن قال اهللا : عن علي أنه قال
وقال محاد بن سلمة عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب أن رجال ]  ٤٧: احلجر) * [ إخوانا على سرر متقابلني

ال تقع يف إخواين فأىب فقام : مان وعلي رضي اهللا عنهم فجعل سعد ينهاه ويقولكان يقع يف طلحة والزبري وعث
  .اللهم إن كان سخطا لك فيما يقول، فأرين فيه اليوم آية واجعله للناس عربة: فصلى ركعتني مث قال

  .فخرج الرجل فإذا ببخيت يشق الناس فأخذه بالبالط فوضعه بني كركرته والبالط فسحقه حىت قتله
  .هنيئا لك أبا إسحاق أجيبت دعوتك: فأنا رأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون: يد بن املسيبقال سع



والزبري بن العوام بن خويلد ابن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر 
طلب عمة رسول اهللا صلى اهللا بن مالك بن النضر بن كنانة أبو عبد اهللا القرشي االسدي، وأمه صفية بنت عبد امل

  عليه وسلم أسلم قدميا وعمره مخس عشرة سنة، وقيل أقل وقيل أكثر، هاجر إىل احلبشة مث إىل املدينة
فآخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بينه وبني سلمة بن سالمة بن وقش، وقد شهد املشاهد كلها وقد قال رسول 

أنا، مث ندب الناس فانتدب الزبري، مث ندهبم : من يأتينا خبرب القوم ؟ فقال" اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم االحزاب 
ثبت ذلك من ) ١" (إن لكل نيب حواريا وحواري الزبري : فانتدب الزبري، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وروي " يوم بين قريظة  مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه: " رواية زر عن علي، وثبت عن الزبري أنه قال
أنه أول من سل سيفا يف سبيل اهللا، وذلك مبكة حني بلغ الصحابة أن رسول اهللا قد قتل فجاء شاهرا سيفه حىت رأى 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فشام سيفه، وهو أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة الذين تويف رسول 
نهم راض، وصحب الصديق فأحسن صحبته، وكان ختنه على ابنته أمساء بنت اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو ع

الصديق، وابنه عبد اهللا منها أول مولود ولد للمسلمني بعد اهلجرة، وخرج مع الناس إىل الشام جماهدا فشهد 
تني من الريموك فتشرفوا حبضوره، وكانت له هبا اليد البيضاء واهلمة العلياء، اخترق جيوش الروم وصفوفهم مر

أوهلم إىل آخرهم، وكان من مجلة من دافع عن عثمان وحاجف عنه، فلما كان يوم اجلمل ذكره علي مبا ذكره به 
فقال قائل  -وكانوا قد انعزلوا عن الفريقني  -فرجع عن القتال وكر راجعا إىل املدينة، فمر بقوم االحنف بن قيس 

ذا التقوا كر راجعا إىل بيته ؟ من رجل يكشف لنا خربه ؟ فاتبعه ما بال هذا مجع بني الناس حىت إ: يقال له االحنف
عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس ونفيع يف طائفة من غواة بين متيم فيقال إهنم ملا ادركوه تعاونوا عليه حىت قتلوه 

 -امسه عطية فقال موىل الزبري، و! ادن : إن يل إليك حاجة فقال: ويقال بل أدركه عمرو بن جرموز فقال له عمرو
الصالة فتقدم : الصالة فقال: وإن، فتقدم إليه فجعل حيدثه وكان وقت الصالة فقال له الزبري: إن معه سالحا فقال

  الزبري ليصلي هبما فطعنه
__________  

  .٥٨٠/  ٢وهامشها  ٥٤٥/  ٢وانظر االصابة  ١٠ - ٣/  ٣وسرية ابن هشام  ١٠٥/  ٣طبقات ابن سعد ) ١(

فقتله ويقال بل أدركه عمرو بواد يقال له وادي السباع وهو نائم يف القائلة فهجم عليه فقتله عمرو بن جرموز 
وهذا القول هو االشهر، ويشهد له شعر امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل وكانت آخر من تزوجها وكانت 

  قبله حتت عمر بن اخلطاب فقتل عنها وكانت قبله حتت عبد اهللا بن
يوم * غدر ابن جرموز بفارس هبمة : ديق فقتل عنها فلما قتل الزبري رثته بقصيدة حمكمة املعىن فقالتأيب بكر الص

* ال طائشا رعش اجلنان وال اليد ثكلتك أمك أن ظفرت مبثله * اللقاء وكان غر معرد يا عمرو لو نبهته لوجدته 
واهللا ريب إن ) ٢(ادك يا بن فقع العردد عنها طر* كم غمرة قد خاضها مل يثنه ) ١(ممن بقي ممن يروح ويغتدي 

حلت عليك عقوبة املتعمد وملا قتله عمرو بن جرموز فاجتز رأسه وذهب به إىل علي ورأى أن ذلك * قتلت ملسلما 
مسعت رسول اهللا : ال تأذنوا له وبشروه بالنار، ويف رواية أن عليا قال: حيصل له به حظوة عنده فاستأذن فقال علي

إن هذا : ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبري فقال علي" بشر قاتل ابن صفية بالنار : " وسلم يقول صلى اهللا عليه
السيف طال ما فرج الكرب عن وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقال إن عمرو بن جرموز ملا مسع ذلك قتل 

إن عمرو بن جرموز : فقيل ملصعبنفسه، وقيل بل عاش إىل أن تأمر مصعب بن الزبري، على العراق فاختفى منه، 
مروه فليظهر فهو آمن، واهللا ما كنت القيد للزبري منه فهو أحقر من أن أجعله : هاهنا خمتف، فهل لك فيه ؟ فقال



عدال للزبري، وقد كان الزبري ذا مال جزيل وصدقات كثرية جدا، ملا كان يوم اجلمل أوصى إىل ابنه عبد اهللا فلما 
دين ألفي ألف ومائتا ألف فوفوها عنه، وأخرجوا بعد ذلك ثلث ماله الذي أوصى به مث قتل وجدوا عليه من ال

درهم، ) ٣(قسمت التركة بعد ذلك فأصاب كل واحدة من الزوجات االربع من ربع الثمن ألف ألف ومائتا ألف 
وصى به تسعة عشر فعلى هذا يكون جمموع ما قسم بني الورثة مثانية وثالثني ألف ألف وأربعمائة ألف والثلث امل

ألف ألف ومائتا ألف فتلك اجلملة سبعة ومخسون ألف ألف وستمائة ألف والدين املخرج قبل ذلك ألفا ألف ومائتا 
ألف فعلى هذا يكون مجيع ما تركه من الدين والوصية واملرياث تسعة ومخسني ألف ألف ومثامنائة ألف وإمنا نبهنا 

  .فيه نظر ينبغي أن ينبه له على هذا النه وقع يف صحيح البخاري ما
  .واهللا أعلم

  وقد مجع ماله هذا بعد الصدقات الكثرية واملاثر الغزيرة مما أفاء اهللا عليه من اجلهاد ومن
  مخس اخلمس ما خيص أمه منه، ومن التجارة املربورة من اخلالل املشكورة، وقد قيل إنه كان له

__________  
يف ابن سعد القردد، ) ٢(فيمن مضى فيما تروح وتغتدي * مبثله ثكلتك أمك هل ظفرت : يف ابن سعد) ١(

  .ما ارتفع من االرض: والقردد
  .ومائة ألف: يف طبقات ابن سعد) ٣(

ألف مملوك يؤدون إليه اخلراج، فرمبا تصدق يف بعض االيام خبراجهم كلهم رضي اهللا عنه وأرضاه، وكان قتله يوم 
ست وثالثني وقد نيف على الستني بست أو سبع وكان أمسر ربعة من  اخلميس لعشر خلون من مجادى اآلخرة سنة

  .الرجال معتدل اللحم خفيف اللحية رضي اهللا عنه
ويف هذه السنة اعين سنة ست وثالثني وىل علي بن أيب طالب نيابة الديار املصرية لقيس بن سعد بن عبادة، وكان 

سرح فلما توجه أولئك االحزاب من خوارج املصريني إىل عثمان على نيابتها يف أيام عثمان عبد اهللا بن سعد بن أيب 
وكان الذي جهزهم إليه مع عبد اهللا بن سبأ املعروف بابن السوداء حممد بن أيب حذيفة بن عتبة، وكان ملا قتل أبوه 

زهادة، باليمامة أوصى به إىل عثمان، فكفله ورباه يف حجره ومنزله وأحسن إليه إحسانا كثريا ونشأ يف عبادة و
مىت ما صرت أهال لذلك وليتك، فتعتب يف نفسه على عثمان فسأل من : وسأل من عثمان أن يوليه عمال فقال له

عثمان أن خيرج إىل الغزو فأذن له، فقصد الديار املصرية وحضر مع أمريها عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح غزوة 
عده على ذلك حممد بن أيب بكر، فكتب بذلك ابن الصواري كما قدمنا، وجعل ينتقص عثمان رضي اهللا عنه وسا

أيب سرح إىل عثمان يشكومها إليه فلم يعبأ هبما عثمان ومل يزل ذلك دأب حممد بن أيب حذيفة حىت استنفر أولئك إىل 
عثمان فلما بلغه أهنم قد حصروا عثمان تغلب على الديار املصرية وأخرج منها عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، 

إنا هللا وإنا إليه : ناس فيها، فلما كان ابن أيب سرح ببعض الطريق جاءه اخلرب بقتل أمري املؤمنني عثمان فقالوصلى بال
  راجعون، وبلغه أن عليا قد بعث على إمرة مصر قيس بن سعد بن

م إىل عبادة، فشمت مبحمد بن أيب حذيفة، إذ مل ميتع مبلك الديار املصرية سنة، وسار عبد اهللا بن سعد إىل الشا
معاوية فأخربه مما كان من أمره بديار مصر، وأن حممد بن أيب حذيفة قد استحوذ عليها، فسار معاوية وعمرو بن 

العاص ليخرجاه منها النه من أكرب االعوان على قتل عثمان، مع أنه كان قد رباه وكفله وأحسن إليه، فعاجلا دخول 
لعريش يف ألف رجل فتحصن هبا، وجاء عمرو بن العاص فنصب مصر فلم يقدرا فلم يزاال خيدعانه حىت خرج إىل ا

  .عليه املنجنيق حىت نزل يف ثالثني من أصحابه فقتلوا، ذكره حممد بن جرير



مث سار إىل مصر قيس بن سعد بن عبادة بوالية من علي، فدخل مصر يف سبعة نفر، فرقي املنرب وقرأ عليهم كتاب 
من عبد اهللا علي أمري املؤمنني إىل من بلغه كتايب هذا من ! اهللا الرمحن الرحيم بسم : أمري املؤمنني علي بن أيب طالب

املؤمنني واملسلمني، سالم عليكم فإين أمحد اهللا كثريا الذي ال إله إال هو، أما بعد فإن اهللا حبسن صنيعه وتقديره 
وخص به من انتخب من خلقه،  وتدبريه اختار االسالم دينا لنفسه ومالئكته ورسله، وبعث به الرسل إىل عباده

فكان مما أكرم اهللا به هذه االمة، وخصهم به من الفضيلة أن بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم يعلمهم الكتاب 
  .واحلكمة والفرائض والسنة، لكيما يهتدوا، ومجعهم لكيما يتفرقوا، وزكاهم لكي يتطهروا، ووفقهم لكيال جيوروا

  اهللا إليه،فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه 

والسنة [ صلوات اهللا وسالمه عليه وبركاته ورمحته، مث إن املسلمني استخلفوا بعده أمريين صاحلني، عماال بالكتاب 
، وأحسنا السرية ومل يعدوا السنة مث توفامها اهللا فرمحهما اهللا، مث وىل بعدمها وال أحدث أحداثا، فوجدت االمة ]

فغريوا، مث جاؤوين فبايعوين فأستهدي اهللا هبداه وأستعينه على التقوى، أال وإن لكم عليه مقاال فقالوا، مث نقموا عليه 
علينا العمل بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا، والقيام عليكم حبقه والنصح لكم بالغيب واهللا املستعان وحسبنا اهللا ونعم 

فوه وأعينوه على احلق، وقد أمرته فوازروه وكات) ١] (أمريا [ الوكيل، وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة 
  باالحسان إىل حمسنكم والشدة على مريبكم والرفق بعوامكم وخواصكم، وهو ممن أرضى هديه

وأرجو صالحه ونصيحته أسأل اهللا لنا ولكم عمال زاكيا وثوابا جزيال ورمحة واسعة والسالم عليكم ورمحة اهللا 
  .وبركاته

مث قال قيس بن سعد فخطب الناس ودعاهم إىل البيعة : ة ست وثالثني قالوكتب عبد اهللا بن أيب رافع يف صفر سن
، فيها ناس قد أعظموا )٢(لعلي، فقام الناس فبايعوه، واستقامت له طاعة بالد مصر سوى قرية منها يقال هلا خربتا 

يد بن احلارث وكانوا سادة الناس ووجوههم وكانوا يف حنو من عشرة آالف وعليهم رجل يقال له يز -قتل عثمان 
وبعثوا إىل قيس بن سعد فوادعهم، وكذلك مسلمة بن مدجل االنصاري تأخر عن البيعة فتركه قيس بن  -املدجلي 

إىل أقصى بالد الروم  -وقد استوثق له أمر الشام حبذافريه  -سعد ووادعه، مث كتب معاوية بن أيب سفيان 
يرة كالرها وحران وقرقيسيا وغريها، وقد ضوى إليها والسواحل وجزيرة قربص أيضا حتت حكمه وبعض بالد اجلز

الذين هربوا يوم اجلمل من العثمانية، وقد أراد االشتر انتزاع هذه البالد من يد نواب معاوية، فبعث إليه عبد 
الرمحن بن خالد بن الوليد ففر منه االشتر، واستقر أمر معاوية على تلك البالد فكتب إىل قيس بن سعد يدعوه إىل 

لقيام بطلب دم عثمان وأن يكون مؤازرا له على ما هو بصدده من القيام يف ذلك، ووعده أن يكون نائبه على ا
مل خيالفه ومل يوافقه بل بعث  -وكان قيس رجال حازما  -العراقني إذا مت له االمر مادام سلطانا فلما بلغه الكتاب 

م وما مع معاوية من اجلنود، فسامله قيس وتاركه ومل يالطف معه االمر وذلك لبعده عن علي وقربه من بالد الشا
إنه ال يسعك معي تسويقك يب وخديعتك يل والبد أن : فكتب إليه معاوية: يواقعه على ما دعاه إليه وال وافقه عليه

إين مع علي إذ هو أحق باالمر : فكتب إليه مبا صمم عليه -وكان معاوية حازما أيضا  -أعلم أنك سلم أو عدو 
  ورجع مث أشاع بعض أهل الشام أن) ٣(فلما بلغ ذلك معاوية بن أيب سفيان يئس منه منك 

__________  
  .وما بني معكوفني من الطربي ٢٢٧/  ٥نص الكتاب يف الطربي ) ١(
  .خرنبا ٢٦٩/  ٣كذا باالصل والطربي، ويف الكامل ) ٢(

معجم (ية وهو اآلن خراب ال يعرف خرنبا خطأ وخربتا كور من كور مصر وهو حوايل االسكندر: قال ياقوت



  ).البلدان
نصوص الكتب املتبادلة بني قيس بن سعد  ٢٧٠ - ٢٦٩/  ٣والكامل  ٢٢٩ - ٢٢٨/  ٥انظر الطربي ) ٣(

  ومعاوية بن
  .أيب سفيان
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

قيس بن سعد يكاتبهم يف الباطن وميالئهم على أهل العراق، وروى ابن جرير أنه جاء من جهته كتاب مزور مببايعته 
  ).١(معاوية واهللا أعلم بصحته 

الذين ختلفوا عن البيعة، فبعث إليه يعتذر إليه بأهنم عدد  وملا بلغ ذلك عليا فاهتمه وكتب له أن يغزوا أهل خربتا
  .كثري، وهم وجوه الناس

إن كنت إمنا أمرتين هبذا لتختربين النك اهتمتين، فابعث على عملك مبصر غريي، فبعث علي على إمرة : وكتب إليه
فكان فيها حتفه فبلغ ذلك مصر االشتر النخعي، فسار إليها االشتر النخعي فلما بلغ القلزم شرب شربة من عسل 

إن هللا جندا من عسل، فلما بلغ عليا مهلك االشتر بعث حممد بن أيب بكر على إمرة مصر، وقد : أهل الشام فقالوا
قيل وهو االصح إن عليا وىل حممد بن أيب بكر بعد قيس بن سعد، فارحتل قيس إىل املدينة، مث ركب هو وسهل بن 

ن سعد فعذره علي، وشهدا معه صفني كما سنذكره، فلم يزل حممد بن أيب بكر حنيف إىل علي فاعتذر إليه قيس ب
مبصر قائم االمر مهيبا بالديار املصرية، حىت كانت وقعة صفني، وبلغ أهل مصر خرب معاوية ومن معه من أهل الشام 

ه وبارزوه بالعداوة على قتال أهل العراق، وصاروا إىل التحكيم فطمع أهل مصر يف حممد بن أيب بكر واجترأوا علي
فكان من أمره ما سنذكره وكان عمرو بن العاص قد بايع معاوية على القيام بطلب دم عثمان، وكان قد خرج من 

املدينة حني أرادوا حصره لئال يشهد مهلكه، مع أنه كان متعتبا عليه بسبب عزله له عن ديار مصر وتوليته بدله 
رح عن املدينة على تغضب فنزل قريبا من االردن، فلما قتل عثمان صار عليها عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، فتس

  .إىل معاوية فبايعه على ما ذكرنا
يف وقعة صفني بني أهل العراق وبني أهل الشام قد تقدم ما رواه االمام أمحد عن إمساعيل بن علية، عن أيوب، عن 

  .حممد بن سريين
  ى اهللا عليه وسلم عشرات االلوف فلم حيضرها منهم مائة، بل ملهاجت الفتنة وأصحاب رسول اهللا صل: " أنه قال

حدثنا أمية بن خلد قال لشعبة إن أبا شيبة روى عن احلكم عن عبد الرمحن بن أيب : وقال االمام أمحد" يبلغوا ثالثني 
ذلك فما كذب أبو شيبة، واهللا لقد ذاكرنا احلكم يف : شهد صفني من أهل بدر سبعون رجال، فقال: " ليلى قال

وجدناه شهد صفني من أهل بدر غري خزمية بن ثابت ؟ وقد قيل أنه شهدها من أهل بدر سهل بن حنيف، وكذا أبو 
  .أيوب االنصاري

أما : وروى ابن بطة باسناده عن بكري بن االشج أنه قال -قاله شيخنا العالمة ابن تيمية يف كتاب الرد على الرافضة 
  .وهتم بعد قتل عثمان فلم خيرجوا إال إىل قبورهمإن رجاال من أهل بدر لزموا بي

__________  
  .٢٣٠/  ٥راجع نص هذا الكتاب املختلق على قول الطربي يف تارخيه ) ١(

وأما علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه فإنه ملا فرغ من وقعة اجلمل ودخل البصرة وشيع أم املؤمنني عائشة ملا أرادت 
ة إىل الكوفة قال أبو الكنود عبد الرمحن بن عبيد فدخلها علي يوم االثنني لثنيت الرجوع إىل مكة، سار من البصر

إن عمر بن اخلطاب ! ال : انزل بالقصر االبيض، فقال: ليلة خلت من رجب سنة ست وثالثني فقيل له) ١(عشرة 



فحثهم على اخلري  كان يكره نزوله فأنا أكرهه لذلك، فنزل يف الرحبة وصلى يف اجلامع االعظم ركعتني، مث خطب
وكان على مهذان من زمان  -وهناهم عن الشر، ومدح أهل الكوفة يف خطبته هذه، مث بعث إىل جرير بن عبد اهللا 

أن يأخذا البيعة على من هنالك من  -وهو على نيابة أذربيجان من زمان عثمان  -وإىل االشعث بن قيس  -عثمان 
  .الرعايا مث يقبال إليه، ففعال ذلك

أنا أذهب : راد علي رضي اهللا عنه أن يبعث إىل معاوية رضي اهللا عنه يدعوه إىل بيعته قال جرير بن عبد اهللافلما أ
ال تبعثه يا أمري املؤمنني فإين أخشى أن : إليه يا أمري املؤمنني فإن بيين وبينه ودا، فآخذ لك منه البيعة، فقال االشتر

  .يكون هواه معه
، وخيربه مبا )٢(عه كتابا إىل معاوية يعلمه باجتماع املهاجرين واالنصار على بيعته دعه، وبعثه وكتب م: فقال علي

  .كان يف وقعة اجلمل، ويدعوه إىل الدخول فيما دخل فيه الناس
فلما انتهى إليه جرير بن عبد اهللا أعطاه الكتاب فطلب معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم 

  قتل قتلة عثمان، أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان، وإن مل يفعلفأبوا أن يبايعوا حىت ي
  .قاتلوه ومل يبايعوه حىت يقتل قتلة عثمان بن عفان رضي اهللا عنه

يا أمري املؤمنني أمل أهنك أن تبعث جريرا ؟ فلو كنت بعثتين ملا : فرجع جرير إىل علي فأخربه مبا قالوا، فقال االشتر
  .فتح معاوية بابا إال أغلقته

  .لو كنت مث لقتلوك بدم عثمان: فقال له جرير
واهللا لو بعثتين مل يعيين جواب معاوية والعجلنه عن الفكرة، ولو أطاعين قبل حلبسك وأمثالك حىت : فقال االشتر

يستقيم أمر االمة، فقام جرير مغضبا وأقام بقرقيسيا، وكتب إىل معاوية خيربه مبا قال وما قيل له، فكتب إليه معاوية 
مره بالقدوم عليه وخرج أمري املؤمنني علي بن أيب طالب من الكوفة عازما على الدخول إىل الشام فعسكر بالنخيلة يأ
واستخلف على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر البدري االنصاري وكان قد أشار عليه مجاعة بأن يقيم ) ٣(

معاوية أن عليا قد خرج بنفسه فاستشار عمرو  بالكوفة ويبعث اجلنود وأشار آخرون أن خيرج فيهم بنفسه، وبلغ
إن صناديد أهل الكوفة : أخرج أنت أيضا بنفسك، وقام عمرو بن العاص يف الناس فقال: بن العاص فقال له

والبصرة قد تفانوا يوم اجلمل، ومل يبق مع علي إال شرذمة قليلة من الناس، ممن قتل، وقد قتل اخلليفة أمري املؤمنني 
  ان، فاهللاعثمان بن عف

__________  
لستة عشر يوما : ٣٤٧/  ٢كذا باالصل ومروج الذهب واالخبار الطوال، ويف فتوح ابن االعثم ) ١(

أن علي كتب كتابا إىل معاوية وأرسله مع احلجاج بن عمرو بن غزية : ٣٥٢/  ٢يف فتوح ابن االعثم ) ٢...(خلت
  .ويةاالنصاري وذلك قبل إرساله جرير بن عبد اهللا إىل معا

  .١٥٧وانظر كتاب علي إىل معاوية مع جرير بن عبد اهللا يف االخبار الطوال ص 
  .٣٧٤/  ٢وفتوح ابن االعثم 

  ).معجم البلدان(تصغري خنلة، موضع قرب الكوفة على مست الشام : النخيلة) ٣(

ية والرايات اهللا يف حقكم أن تضيعوه، ويف دمكم أن تطلوه، وكتب إىل أجناد الشام فحضروا، وعقدت االلو
حيث يكون مقدم علي بن أيب  -لالمراء، وهتيأ أهل الشام وتأهبوا، وخرجوا أيضا إىل حنو الفرات من ناحية صفني 

  .وسار علي رضي اهللا عنه مبن معه من اجلنود من النخيلة قاصدا أرض الشام -طالب رضي اهللا عنه 



  ).١(بدريا ومائة ومخسون ممن بايع حتت الشجرة  وكان يف جيشه مثانون: قال أبو إسرائيل عن احلكم بن عيينة
  .رواه ابن ديزيل

  وقد اجتاز يف طريقه
براهب فكان من أمره ما ذكره احلسني بن ديزيل يف كتابه فيما رواه عن حيىي بن عبد اهللا الكرابيسي عن نصر بن 

نزل مبكان يقال له البلبخ على  ملا أتى علي الرقة: مزاحم عن عمر بن سعد حدثين مسلم االعور عن حبة العرين قال
إن عندنا كتابا توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى بن : جانب الفرات فنزل إليه راهب من صومعته فقال لعلي

بسم اهللا الرمحن الرحيم الذي قضى : " فقرأ الراهب الكتاب! نعم : مرمي عليهما السالم، أعرضه عليك ؟ فقال علي
، وكتب فيما كتب انه باعث يف االميني رسوال منهم يعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم فيما قضى وسطر فيما سطر

ويدهلم على سبيل اهللا، ال فظ وال غليظ وال صخاب يف االسواق، وال جيزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، 
هليل والتكبري، وينصره أمته احلمادون الذين حيمدون اهللا على كل شرف، ويف كل صعود وهبوط، تذل ألسنتهم بالت

اهللا على كل من ناوأه فإذا توفاه اهللا اختلفت أمته مث اجتمعت فلبثت بذلك ما شاء اهللا مث اختلفت مث مير رجل من 
أمته بشاطئ هذا الفرات يأمر باملعروف وينهي عن املنكر ويقضي باحلق وال ينكس احلكم، الدنيا أهون عليه من 

واملوت أهون عليه من شرب املاء، خياف اهللا يف السر، وينصح  -م عصفت فيه الريح يف يو -الرماد أو قال التراب 
يف العالنية، وال خياف يف اهللا لومة الئم، فمن أدرك ذلك النيب من أهل البالد فآمن به كان ثوابه رضواين واجلنة، 

أصاحبك فال أفارقك حىت يصيبين فأنا : مث قال لعلي" ومن أدرك ذلك العبد الصاحل فلينصره فإن القتل معه شهادة 
  .ما أصابك

احلمد هللا الذي مل جيعلين عنده نسيا منسيا، واحلمد هللا الذي ذكرين عنده يف كتب االبرار، : فبكى علي مث قال
: فمضى الراهب معه وأسلم فكان مع علي حىت أصيب يوم صفني، فلما خرج الناس يطلبون قتالهم قال علي

  .يال، فلما وجدوه صلى عليه ودفنه واستغفر لهاطلبوا الراهب، فوجدوه قت
وقد بعث علي بني يديه زياد بن النضر احلارثي طليعة يف مثانية آالف، ومعه شريح بن هاين، يف أربعة آالف، فساروا 
يف طريق بني يديه غري طريقة، وجاء علي فقطع دجلة من جسر منبج وسارت املقدمتان، فبلغهم أن معاوية قد ركب 

الشام ليلتقي أمري املؤمنني عليا فهموا بلقياه فخافوا من قلة عددهم بالنسبة إليه، فعدلوا عن طريقهم وجاؤوا يف أهل 
  فمنعهم أهل) ٢(ليعربوا من عانات 
__________  

  .مائتان ومخسون: ٤٥٠/  ٢يف فتوح ابن االعثم ) ١(
معجم ما (يرة تنسب إليه اخلمر اجليدة مما يلي ناحية اجلز: موضع من أرياف العراق، قال اخلليل: عانات) ٢(

  ).استعجم

مقدميت تأيت من ورائي ؟ فاعتذروا إليه : فقال علي -وقد سبقهم  -عانات فساروا فعربوا من هيت مث حلقوا عليا 
مما جرى هلم، فعذرهم مث قدمهم أمامه إىل معاوية بعد أن عرب الفرات فتلقاهم أبو االعور عمرو بن سفيان السلمي 

دمة أهل الشام فتواقفوا، ودعاهم زياد بن النضر أمري مقدمة أهل العراق، إىل البيعة فلم جييبوه بشئ فكتب إىل يف مق
علي بذلك فبعث إليهم علي االشتر النخعي أمريا، وعلى ميمنته زياد، وعلى ميسرته شريح، وأمره أن ال يتقدم 

مرة بعد مرة، فإن امتنعوا فال يقاتلهم حىت يقاتلوه وال  إليهم بقتال حىت يبدأوه بالقتال، ولكن ليدعهم إىل البيعة
، ولكن صابرهم حىت آتينك فأنا )١(يقرب منهم قرب من يريد احلرب، وال يبتعد منهم ابتعاد من يهاب الرجال 



حثيث السري وراءك إن شاء اهللا، فتحاجزوا يومهم ذلك، فلما كان آخر النهار محل عليهم أبو االعور السلمي 
عه بكتاب االمارة على املقدمة مع احلارث بن جهمان اجلعفي، فلما قدم االشتر على املقدمة امتثل ما أمره وبعث م

به علي، فتواقف هو ومقدمة معاوية وعليها أبو االعور السلمي فثبتوا له واصطربوا هلم ساعة مث انصرف أهل الشام 
وكان من  -الشتر فقتل عبد اهللا بن املنذر التنوخي عند املساء، فلما كان الغد تواقفوا أيضا وتصابروا فحمل ا

قتله رجل من أهل العراق يقال له ظبيان بن عمارة التميمي، فعند ذلك محل عليهم أبو االعور  -فرسان أهل الشام 
 مبن معه، فتقدموا إليهم وطلب االشتر من أيب االعور أن يبارزه فلم جيبه أبو االعور إىل ذلك، وكأنه رآه غري كفء

  .له يف ذلك واهللا أعلم
وحتاجز القوم عن القتال عند إقبال الليل من اليوم الثاين، فلما كان صباح اليوم الثالث أقبل علي رضي اهللا عنه يف 
  .جيوشه، وجاء معاوية رضي اهللا عنه يف جنوده، فتواجه الفريقان وتقابل الطائفتان فباهللا املستعان، فتواقفوا طويال

صفني وذلك يف أوائل ذي احلجة، مث عدل علي رضي اهللا عنه فارتاد جليشه منزال، وقد كان : هوذلك مبكان يقال ل
  معاوية سبق

جبيشه فنزلوا على مشرعة املاء يف أسهل موضع وأفسحه، فلما نزل علي نزل بعيدا من املاء، وجاء سرعان أهل 
ذلك، وقد كان معاوية وكل على الشريعة أبا  العراق لريدوا من املاء فمنعهم أهل الشام، فوقع بينهم مقاتلة بسبب

االعور السلمي، وليس هناك مشرعة سواها، فعطش أصحاب علي عطشا شديدا فبعث علي االشعث بن قيس 
موتوا عطشا كما منعتم عثمان املاء، فتراموا بالنبل ساعة، مث : الكندي يف مجاعة ليصلوا إىل املاء فمنعهم أولئك وقال

رى، مث تقاتلوا بالسيوف بعد ذلك كله، وأمد كل طائفة أهلها، حىت جاء االشتر النخعي من تطاعنوا بالرماح أخ
ناحية العراقيني وعمرو بن العاص من ناحية الشاميني، واشتدت احلرب بينهم أكثر مما كانت، وقد قال رجل من 

أو اثبتوا * الفرات اجلاري  خلوا لنا ماء: وهو يقاتل -وهو عبد اهللا بن عوف بن االمحر االزدي  -أهل العراق 
  مطاعن برحمه كرار) * ٢(جبحفل جرار لكل قرم مشرب تيار 

__________  
  .البأس: يف الطربي) ١(
  .لكل قرم مستميت شاري: يف الطربي والكامل) ٢(

مث ما زال أهل العراق يكشفون الشاميني عن املاء حىت أزاحوهم عنه وخلوا ) ١* (ضراب هامات العدى مغوار * 
ينهم وبينه، مث اصطلحوا على الورود حىت صاروا يزدمحون يف تلك الشريعة ال يكلم أحد أحدا، وال يؤذي إنسان ب

  .إنسانا
ويف رواية أن معاوية ملا أمر أبا االعور حبفظ الشريعة وقف دوهنا برماح مشرعة، وسيوف مسللة، وسهام مفرقة، 

إنا جئنا : فبعث صعصعة بن صوحان إىل معاوية يقول لهوقسي موترة، فجاء أصحاب علي عليا فشكوا إليه ذلك 
كافني عن قتالكم حىت نقيم عليكم احلجة، فبعثت إلينا مقدمتك فقاتلتنا قبل أن نبدأكم، مث هذه أخرى قد منعونا 

ماذا يريدون ؟ فقال عمرو خل بينهم وبينه، فليس من النصف أن نكون : املاء، فلما بلغه ذلك قال معاوية للقوم
  دعهم يذوقوا من العطش ما أذاقوا أمري املؤمنني عثمان حني حصروه: نني وهم عطاش، وقال الوليدريا

امنعهم املاء إىل الليل ): ٢(يف داره، ومنعوه طيب املاء والطعام أربعني صباحا، وقال عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح 
  .فلعلهم يرجعون إىل بالدهم

سيأتيكم رأيي بعد هذا، فلما رجع صعصعة : ماذا جوابك ؟ فقال: فسكت معاوية فقال له صعصعة بن صوحان



فأخرب ركب اخليل والرجال، فما زالوا حىت أزاحوهم عن املاء ووردوه قهرا، مث اصطلحوا فيما بينهم على ورود 
  .املاء، وال مينع أحد أحدا منه

ن عمرو االنصاري وسعيد بن قيس وأقام على يومني ال يكاتب معاوية وال يكاتبه معاوية، مث دعا علي بشري ب
إيتوا هذا الرجل فادعوه إىل الطاعة واجلماعة وامسعوا ما يقول لكم، فلما : اهلمداين وشبيث بن ربعي السهمي فقال
إن الدنيا عنك زائلة، وإنك راجع إىل اآلخرة، واهللا حماسبك ! يا معاوية : دخلوا على معاوية قال له بشري بن عمرو

  .ا قدمت يداك، وإين أنشدك اهللا أن تفرق مجاعة هذه االمة، وأن تسفك دماءها بينهابعملك، وجمازيك مب
إن صاحيب أحق هذه الربية باالمر يف فضله ودينه وسابقته : فقال له معاوية هال أوصيت بذلك صاحبكم ؟ فقال له

  .وقرابته، وإنه يدعوك إىل مبايعته فإنه أسلم لك يف دنياك، وخري لك يف آخرتك
ويطل دم عثمان ؟ ال واهللا ال أفعل ذلك أبدا، مث أراد سعيد بن قيس اهلمداين أن يتكلم فبدره شبيث : معاوية فقال

بن ربعي فتكلم قبله بكالم فيه غلظة وجفاء يف حق معاوية، فزجره معاوية وزبره يف افتياته على من هو أشرف منه، 
يديه، وصمم على القيام بطلب دم عثمان الذي قتل مظلوما، وكالمه مبا ال علم له به، مث أمر هبم فأخرجوا من بني 

فعند ذلك نشبت احلرب بينهم، وأمر علي بالطالئع واالمراء أن تتقدم للحرب، وجعل علي يؤمر على كل قوم من 
  وهو أكرب من كان خيرج -احلرب أمريا، فمن أمرائه على احلرب االشتر النخعي 

__________  
قيل أن الوليد بن عقبة وعبد اهللا بن أيب سرح مل يشهدا ) ٢(خيش غري الواحد القهار،  مل: زاد الكامل شطرا) ١(

  .صفني
  .أما الطربي واالخبار الطوال واالصابة فقد ذكروا أهنما شهدا صفني

  وزياد بن النضر، وزياد بن) ١(وحجر بن عدي، وشبيث بن ربعي، وخالد بن املعتمر  -للحرب 
معقل بن قيس، وقيس بن سعد، وكذلك كان معاوية يبعث على احلرب كل يوم ، وسعيد بن قيس، و)٢(حفصة 

أمريا، فمن أمرائه عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، وأبو االعور السلمي، وحبيب بن مسلم، وذو الكالع احلمريي، 
يف اليوم مرتني،  وعبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب، وشرحبيل بن السمط، ومحزة بن مالك اهلمداين، ورمبا اقتتل الناس

وذلك يف شهر ذي احلجة بكماله، وحج بالناس يف هذه السنة عبد اهللا بن عباس عن أمر علي له بذلك، فلما انسلخ 
ذو احلجة ودخل احملرم تداعى الناس للمتاركة، لعل اهللا أن يصلح بينهم على أمر يكون فيه حقن دمائهم، فكان ما 

  .سنذكره
هلت هذه السنة وأمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه متواقف هو ومعاوية مث دخلت سنة سبع وثالثني است

بن أيب سفيان رضي اهللا عنه، كل منهما يف جنوده مبكان يقال له صفني بالقرب من الفرات شرقي بالد الشام، وقد 
نهم حروب يطول ذكرها، اقتتلوا يف مدة شهر ذي احلجة كل يوم، ويف بعض االيام رمبا اقتتلوا مرتني، وجرت بي

واملقصود أنه ملا دخل شهر احملرم حتاجز القوم رجاء أن يقع بينهم مهادنة وموادعة يؤول أمرها إىل الصلح بني الناس 
بن اجملاهد الطائي عن حمل ) ٣(من طريق هشام عن أيب خمنف مالك، حدثين سعيد : وحقن دمائهم، فذكر ابن جرير

إىل معاوية، ) ٤(حامت ويزيد بن قيس االرحيب، وشبيث بن ربعي وزياد بن خصفة بن خليفة أن عليا بعث عدي بن 
أما بعد يا معاوية فإنا جئناك : قال عدي بعد محد اهللا والثناء عليه -وعمرو بن العاص إىل جانبه  -فلما دخلوا عليه 

يصلح ذات البني، إن ابن عمك ندعوك إىل أمر جيمع اهللا به كلمتنا وأمرنا، وحتقن به الدماء، ويأمن به السبل، و
سيد املسلمني أفضلها سابقة، وأحسنها يف االسالم أثرا وقد استجمع له الناس وقد ارشدهم اهللا بالذي رأوا فلم يبق 



: أحد غريك وغري من معك من شيعتك، فأنت يا معاوية ال يصبك اهللا وأصحابك مثل يوم اجلمل، فقال له معاوية
أت مصلحا، هيهات واهللا يا عدي، كال واهللا إين البن حرب، ال يقعقع يل بالشنان، أما كأنك إمنا جئت مهددا ومل ت

  واهللا إنك ملن اجمللبني على ابن عفان، وإنك مل قتلته، وإين الرجو أن تكون ممن يقتله اهللا به،
  اتق اهللا يا معاوية وال: فذكرا من فضل علي وقاال) ٤(وتكلم شبيث بن ربعي وزياد بن خصفة 

__________  
  .خالد بن املعمر: يف الطربي والكامل) ١(
  .زياد بن خصفة التيمي: يف الطربي والكامل) ٢(
  .سعد أبو اجملاهد الطائي: يف الطربي) ٣(
  .من الطربي والكامل، ويف االصل حفصة حتريف) ٤(

  .ال اخلري كلها منهختالفه فأنا واهللا ما رأينا رجال قط أعمل بالتقوى، وال أزهد يف الدنيا، وال أمجع خلص
أما بعد فإنكم دعومتوين إىل اجلماعة والطاعة، فأما اجلماعة فمعنا هي، : فتكلم معاوية فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال

وأما الطاعة فكيف أطيع رجال أعان على قتل عثمان وهو يزعم أنه مل يقتله ؟ وحنن ال نرد ذلك عليه وال نتهمه به، 
  .م إلينا حىت نقتلهم مث حنن جنيبكم إىل الطاعة واجلماعةولكنه آوى قتلته، فيدفعه
لو متكنت من : أنشدك اهللا يا معاوية، لو متكنت من عمار أكنت قاتله بعثمان ؟ قال معاوية: فقال له شبيث بن ربعي

  .عثمان) ١(ابن مسية ما قتلته بعثمان، ولكين كنت قتلته بغالم 
اء ال تصل إىل قتل عمار حىت تندر الرؤوس عن كواهلها، ويضيق وإله االرض والسم: فقال له شبيث بن ربعي

  .فضاء االرض ورحبها عليك
  .فقال معاوية لو قد كان ذلك كانت عليك أضيق

  .وخرج القوم من بني يديه فذهبوا إىل علي فأخربوه مبا قال
 علي، فدخلوا عليه وبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري، وشرحبيل بن السمط، ومعن بن يزيد بن اال مخس إىل

أما بعد فإن عثمان بن عفان كان خليفة مهديا عمل بكتاب اهللا وثبت : فبدأ حبيب فحمد اهللا وأثىن عليه، مث قال
المر اهللا، فاستثقلتم حياته، واستبطأمت وفاته، فعدومت عليه فقتلتموه فادفع إلينا قتله إن زعمت أنك مل تقتله، مث ) ٢(

وما أنت ال أم : مرهم شورى بينهم، فيويل الناس أمرهم من مجع عليهم رأيهم فقال له علياعتزل أمر الناس فيكون أ
أما واهللا لتريين حيث : لك، وهذا االمر وهذا العزل، فاسكت فإنك لست هناك وال بأهل لذاك، فقال له حبيب

ذهب فصعد وصوب ما وما أنت ولو أجلبت خبيلك ورجلك ال أبقى اهللا عليك إن أبقيت، أ: تكره، فقال له علي
  .بدا لك

  مث
، ويف صحة ذلك عنهم وعنه نظر فإن يف مطاوي ذلك )٣(ذكر أهل السري كالما طويال جرى بينهم وبني علي 

الكالم من علي ما ينتقض فيه معاوية وأباه، وإهنم إمنا دخلوا يف االسالم ومل يزاال يف تردد فيه وغري ذلك وإنه قال يف 
  .مان قتل مظلوما وال ظاملاال أقول إن عث: غبون ذلك

إنك ال تسمع املوتى وال : * (حنن نربأ ممن مل يقل إن عثمان قتل مظلوما، وخرجوا من عنده، فقال علي: فقالوا
تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت هبادي العمى عن ضاللتهم إن تسمع إال من يؤمن بآياتنا فهم 

ال يكن هؤالء أوىل باجلد يف ضاللتهم منكم باجلد يف حقكم وطاعة : صحابهمث قال ال]  ٨٠: النمل) * [ مسلمون



  .نبيكم، وهذا عندي ال يصح عن علي رضي اهللا عنه
وروى ابن ديزيل من طريق عمرو بن سعد باسناده أن قراء أهل العراق وقراء أهل الشام عسكروا ناحية وكانوا 

منهم عبيدة السلماين، وعلقمة بن قيس، وعامر بن عبد قيس،  قريبا من ثالثني ألفا، وأن مجاعة من قراء العراق
فمن : أطلب بدم عثمان قالوا: ما تطلب ؟ قال: وعبد اهللا بن عتبة بن مسعود، وغريهم جاؤوا معاوية فقالوا له

  أهو: عليا، قالوا: تطلب به ؟ قال
__________  

  ).قاله الطربي والكامل(بناتل موىل عثمان ) ١(
  .وينيب: ٤/  ٦يف الطربي ) ٢(

  .ينتهي إىل أمر اهللا ٢٧/  ٣ويف فتوح ابن االعثم 
  .٢٩ - ٢٧/  ٣وفتوح ابن االعثم  ٢٩٣ - ٢٩٢/  ٣والكامل  ٥ - ٤/  ٦انظر تفاصيل ذلك يف الطربي ) ٣(

 مل أقتله وأنتم تعلمون أين مل! كذب : وآوى قتلته، فانصرفوا إىل علي فذكروا له ما قال فقال! نعم : قتله ؟ قال
  .أقتله

  .إن مل يكن قتله بيده فقد أمر رجاال: فرجعوا إىل معاوية فقال
  .واهللا ال قتلت وال أمرت وال ماليت: فرجعوا إىل علي فقال
تأول : فإن كان صادقا فليقدنا من قتلة عثمان، فإهنم يف عسكره وجنده فرجعوا فقال علي: فرجعوا فقال معاوية

  .لفرقة الجلها وقتلوه يف سلطانه وليس يل عليهم سبيلالقوم عليه القرآن يف فتنة ووقعت ا
إن كان االمر على ما يقول فماله أنفذ االمر دوننا من غري مشورة منا وال ممن : فرجعوا إىل معاوية فأخربوه فقال

  نهم،إمنا الناس مع املهاجرين واالنصار، فهم شهود الناس على واليتهم وأمر دي: هاهنا ؟ فرجعوا إىل علي فقال علي
ما : ورضوا وبايعوين، ولست أستحل أن ادع مثل معاوية حيكم على االمة ويشق عصاها، فرجعوا إىل معاوية فقال

إمنا هذا للبدريني دون غريهم، : بال من ها هنا من املهاجرين واالنصار مل يدخلوا يف هذا االمر ؟ فرجعوا فقال علي
فأقاموا : ين وقد رضي، فال يغرنكم من دينكم وأنفسكم، قالوليس على وجه االرض بدري إال وهو معي، وقد بايع

يتراسلون يف ذلك شهر ربيع اآلخر ومجاديني ويقرعون يف غبون ذلك القرعة بعد القرعة ويزحف بعضهم على 
  .فقرعوا يف ثالثة أشهر مخسة ومثانني قرعة: بعض، وحيجز بينهم القراء، فال يكون قتال قال

يا معاوية على ما تقاتل هذا الرجل ؟ فواهللا إنه : فدخال على معاوية فقاال له) ١(بو أمامة وخرج أبو الدرداء وأ: قال
  .أقدم منك ومن أبيك إسالما، وأقرب منك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأحق هبذا االمر منك

ثمان مث أنا أول من بايعه من أهل أقاتله على دم عثمان وإنه آوى قتلته، فاذهبا إليه فقوال له فليقدنا من قتلة ع: فقال
كلنا قتلة عثمان فمن شاء : هؤالء الذين تريان فخرج خلق كثري فقالوا: الشام، فذهبا إىل علي فقاال له ذلك فقال

  .فلريمنا
  .فرجع أبو الدردا وأبو أمامة فلم يشهدا هلم حربا: قال

ع القراء كلهم عليا كتب يف سهم من عبد اهللا قال عمرو بن سعد باسناده حىت إذا كان رجب وخشي معاوية أن تباي
إن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات ليغرقكم فخذوا حذركم، ورمى به يف ! يا معشر أهل العراق : الناصح

  .جيش أهل العراق
  .إن هذا ما ال يكون وال يقع: فأخذه الناس فقرأوه وحتدثوا به، وذكروه لعلي فقال



يت فاعل حيفرون يف جنب الفرات وبلغ الناس ذلك فتشوش أهل العراق من ذلك وشاع ذلك، وبعث معاوية مائ
  .إنه يريد خديعتكم ليزيلكم عن مكانكم هذا وينزل فيه النه خري من مكانه! وحيكم : وفزعوا إىل علي فقال

 -ن ارحتل وكان علي آخر م -البد من أن خنلي عن هذا املوضع فارحتلوا منه، وجاء معاوية فنزل جبيشه : فقالوا
  :فنزل هبم وهو يقول
__________  

أبو الدرداء وأبو هريرة، وما ذكر أبو الدرداء إال من الواقدي، : كذا باالصل واالخبار الطوال، ويف ابن االعثم) ١(
 وليس هلذه احلادثة أثر يف الطربي أو يف الكامل البن االثري، وقد الحظنا قريبا أن أبا الدرداء مات يف خالفة عثمان

  ).١٧٦/  ٨وهتذيب التهذيب  ٤٦/  ٥انظر االصابة (

) ٢(خيالفه الطغام بنو الطغام * إىل ركن اليمامة أو شآم ولكين إذا أبرمت أمرا * قومي ) ١(فلو أين أطعت عصمت 
فأقاموا إىل شهر ذي احلجة مث شرعوا يف املقاتلة فجعل علي يؤمر على احلرب كل يوم رجال وأكثر من كان : قال

  .االشتريؤمر 
وكذلك معاوية يؤمر كل يوم أمريا فاقتتلوا شهر ذي احلجة بكماله، ورمبا اقتتلوا يف بعض االيام مرتني قال ابن 

مث مل تزل الرسل تتردد بني علي ومعاوية والناس كافون عن القتال حىت انسلخ احملرم من هذه السنة : جرير رمحه اهللا
: بن احلارث اجلشمي فنادى أهل الشام عند غروب الشمس) ٣(ب يزيد ومل يقع بينهم صلح، فأمر علي بن أيب طال

إين قد استأنيتكم لتراجعوا احلق، وأقمت عليكم احلجة فلم جتيبوا، وإين قد نبذت : أال إن أمري املؤمنني يقول لكم
  .إليكم على سواء إن اهللا ال حيب اخلائنني

ادي ينادي فنهض عند ذلك معاوية وعمرو فعبيا اجليش ميمنة ففزع أهل الشام إىل أمرائهم فأعلموهم مبا مسعوا املن
وميسرة، وبات علي يعيب جيشه من ليلته، فجعل على خيل أهل الكوفة االشتر النخعي، وعلى رجالتهم عمار بن 

ياسر، وعلى خيل أهل البصرة سهل بن حنيف، وعلى رجالتهم قيس بن سعد وهاشم بن عتبة، وعلى قرائهم سعد 
التميمي، وتقدم علي إىل الناس أن ال يبدأوا واحدا بالقتال حىت يبدأ أهل الشام، وأنه ال يذفف على  بن فدكي) ٤(

جريح وال يتبع مدبرا وال يكشف ستر امرأة وال هتان، وإن شتمت أمراء الناس وصلحاءهم وبرز معاوية صبح تلك 
حبيب بن مسلم الفهري، وعلى املقدمة أبا الليلة وقد جعل على امليمنة ابن ذي الكالع احلمريي، وعلى امليسرة 

  .االعور السلمي، وعلى خيل دمشق عمرو بن العاص، وعلى رجالتهم الضحاك بن قيس
  .ذكره ابن جرير

  .وروى ابن ديزيل، من طريق جابر اجلعفي عن أيب جعفر الباقر ويزيد بن احلسن بن علي وغريمها
أبا االعور السلمي ) ٥(علي واستعمل على مقدمته سفيان بن عمرو ملا بلغ معاوية سري علي سار معاوية حنو : قالوا

  .وعلى الساقة بسر بن أيب أرطاة حىت توافوا مجيعا سائرين إىل جانب صفني
  جعل على املقدمة أبا االعور السلمي، وعلى الساقة بسرا،: وزاد ابن الكليب فقال

بن الوليد وجعل على امليمنة حبيب بن مسلمة، وعلى  وعلى اخليل عبيد اهللا بن عمر ودفع اللواء إىل عبد الرمحن
رجالتها يزيد بن زحر العنسي، وعلى امليسرة عبد اهللا بن عمرو بن العاص، وعلى رجالتها حابس بن سعد الطائي، 

  وعلى خيل دمشق الضحاك بن قيس وعلى رجالتهم يزيد بن
__________  

  .عصبت: يف ابن االعثم) ١(



  .مرثد: يف الطربي) ٣(لفين أقاويل الطغام ختا: يف ابن االعثم) ٢(
  .مسعر: يف الطربي والكامل) ٤(
  .سفيان بن عوف: ٤١٩/  ٢يف مروج الذهب ) ٥(

وقام معاوية يف ) ١(لبيد بن كرز البجلي، وجعل على أهل محص ذا الكالع وعلى أهل فلسطني مسلمة بن خملد 
واهللا ما أصبت الشام إال بالطاعة وال أضبط حرب أهل ! س أيها النا: الناس خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال

العراق إال بالصرب وال أكابد أهل احلجاز إال باللطف، وقد هتيأمت وسرمت لتمنعوا الشام وتأخذوا العراق، وسار القوم 
م وال ليمنعوا العراق ويأخذوا الشام ولعمري ما للشام رجال العراق وال أمواهلا، وال للعراق خربة أهل الشا

بصائرها، مع أن القوم وبعدهم أعدادهم، وليس بعدكم غريكم فإن غلبتموهم مل تغلبوا إال من أناتكم وإن غلبوكم 
غلبوا من بعدكم والقوم القوكم بكيد أهل العراق، ورقة أهل اليمن وبصائر أهل احلجاز، وقسوة أهل مصر، وإمنا 

وقد بلغ عليا ]  ١٢٨: االعراف) * [ ا إن اهللا مع الصابريناستعينوا باهللا واصربو* (ينصر غدا من ينصر اليوم 
خطبة معاوية فقام يف أصحابه فحرضهم على اجلهاد ومدحهم بالصرب وشجعهم بكثرهتم بالنسبة إىل أهل الشام، قال 

وأقبل سار علي يف مائة ومخسني ألفا من أهل العراق : جابر اجلعفي عن أيب جعفر الباقر وزيد بن أنس وغريمها قالوا
  .معاوية يف حنو منهم من أهل الشام

رواها ابن ديزيل يف كتابه  -أقبل علي يف مائة ألف أو يزيدون، وأقبل معاوية يف مائة ألف وثالثني ألفا : وقال غريهم
  وقد تعاقد مجاعة من أهل الشام على أن ال يفروا فعقلوا أنفسهم -

خرين وكذلك أهل العراق كانوا أحد عشر صفا أيضا بالعمائم، وكان هؤالء مخسة صفوف ومعهم ستة صفوف آ
فتواقفوا على هذه الصفة أول يوم من صفر وكان ذلك يوم االربعاء، وكان أمري احلرب يومئذ للعراقيني االشتر 

النخعي، وأمري احلرب يومئذ للشاميني حبيب بن مسلمة، فاقتتلوا ذلك اليوم قتاال شديدا مث تراجعوا من آخر يومهم 
تصف بعضهم من بعض وتكافؤا يف القتال مث أصبحوا من الغد يوم اخلميس وأمري حرب أهل العراق هاشم وقد ان

بن عتبة، وأمري الشاميني يومئذ أبا االعور السلمي فاقتتلوا قتاال شديدا حتمل اخليل على اخليل والرجال على الرجال 
 -وهو يوم اجلمعة  -فؤا مث خرج يف اليوم الثالث مث تراجعوا من آخر يومهم وقد صرب كل من الفريقني لآلخر وتكا

عمار بن ياسر من ناحية أهل العراق وخرج إليه عمرو بن العاص يف الشاميني فاقتتل الناس قتاال شديدا ومحل على 
فلما توقفا تعارفا ) ٢(عمار عمرو بن العاص فأزاله عن موقفه وبارز زياد بن النضر احلارثي وكان على اخليالة رجال 

فإذا مها أخوان من أم، فانصرف كل واحد منهما إىل قومه وترك صاحبه، وتراجع الناس من العشي وقد صرب كل 
ومعه مجع عظيم  -وهو ابن احلنفية  -حممد بن علي  -وهو يوم السبت  -فريق لصاحبه، وخرج يف اليوم الرابع 

ناس قتاال شديدا، وبرز عبيد اهللا بن عمر فطلب فخرج إليه يف كثري من جهة الشاميني عبيد اهللا بن عمر، فاقتتل ال
من املبارز ؟ قالوا حممد ابنك وعبيد اهللا، فيقال : من ابن احلنفية أن يربز إليه فربز إليه ؟ فلما كادا أن يقتربا قال علي
  تقدم إيل فقال: إن عليا حرك دابته وأمر ابنه أن يتوقف وتقدم إىل عبيد اهللا فقال له

__________  
  .خالد: ١٧٢ االخبار الطوال ص يف) ١(
  .عمرو بن معاوية بن املنتفق بن عامر بن عقيل وأمهما امرأة من بين يزيد: وامسه ٧/  ٦ذكره الطربي ) ٢(



فرجع عنه علي وحتاجز الناس يومهم ذلك مث خرج يف اليوم ! ال : بلى، فقال: ال حاجة يل يف مبارزتك، فقال: له
العراقيني عبد اهللا بن عباس ويف الشاميني الوليد بن عقبة، واقتتل الناس قتاال يف  -وهو يوم االحد  -اخلامس 

قتلتم خليفتكم ومل تنالوا ما طلبتم، وواهللا إن : شديدا، وجعل الوليد ينال من ابن عباس، فيما ذكره أبو خمنف ويقول
  .اهللا ناصرنا عليكم

  فقال له ابن
س قاتل يومئذ قتاال شديدا بنفسه رضي اهللا عنه، مث خرج يف اليوم فابرز إيل فأىب عليه ويقال إن ابن عبا: عباس

وعلى الناس من جهة العراقيني قيس بن سعد، ومن جهة أهل الشام ابن ذي الكالع  -وهو يوم االثنني  -السادس 
ثالثاء وخرج وهو يوم ال -فاقتتلوا قتاال شديدا أيضا وتصابروا مث تراجعوا، مث خرج االشتر النخعي يف اليوم السابع 

  .تليه قرنه حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قتاال شديدا أيضا ومل يغلب أحد أحدا يف هذه االيام كلها
حىت مىت ال نناهض هؤالء القوم بأمجعنا : حدثين مالك بن أعني اجلهين عن زيد بن وهب أن عليا قال: قال أبو خمنف

د هللا الذي ال يربم ما نقض وما أبرم مل ينقضه الناقضون، لو احلم: ؟ مث قام يف الناس عشية االربعاء بعد العصر فقال
شاء ما اختلف اثنان من خلقه، وال تنازعت االمة يف شئ من أمره، وال جحد املفضول ذا الفضل فضله، وقد ساقتنا 

منه  وهؤالء القوم االقدار وألقت بيننا يف هذا املكان، فنحن من ربنا مبرأى ومسمع فلو شاء لعجل النقمة وكان
حىت يكذب اهللا الظامل، ويعلم احلق أين مصريه، ولكنه جعل الدنيا دار االعمال، وجعل اآلخرة عنده ) ١(التعسري 

أال وأنكم القوا ]  ٣١: النجم) * [ ليجزي الذين أسأوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن* (هي دار القرار 
وة القرن، واسألوا اهللا النصر والصرب والقوة باجلد واحلزم وكونوا القوم غدا فاطيلوا الليلة القيام، وأكثروا تال

  .صادقني
ومر بالناس وهم كذلك كعب ابن جعيل التغليب : فوثب الناس إىل سيوفهم ورماحهم ونباهلم يصلحوهنا قال: قال

* ري كذب وامللك جمموع غدا ملن غلب فقلت قوال غ* أصبحت االمة يف أمر عجب : فرأى ما يصفون فجعل يقول
مث أصبح علي يف جنوده قد عبأهم كما أراد، وركب معاوية يف جيشه قد عبأهم : إن غدا هتلك أعالم العرب قال

كما أراد، وقد أمر علي كل قبية من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام فتقاتل الناس قتاال عظيما ال يفر 
العشي، وأصبح علي فصلى الفجر بغلس وباكر القتال، مث أحد من أحد وال يغلب أحد أحدا، مث حتاجزوا عند 

اللهم : استقبل أهل الشام فاستقبلوه بوجوههم فقال علي فيما رواه أبو خمنف عن مالك بن أعني عن زيد بن وهب
  رب السقف احملفوظ املكفوف الذي جعلته

  ت فيه سبطا منلليل والنهار، وجعلت فيه جمرى الشمس والقمر ومنازل النجوم، وجعل) ٢(سقفا 
__________  

  .التغيري: يف الطربي والكامل) ١(
  .مغيضا: ٨/  ٦يف الطربي ) ٢(

املالئكة ال يسأمون العبادة، ورب االرض اليت جعلتها قرارا لالنام واهلوام واالنعام، وما ال حيصى مما نرى وما ال 
، ورب السحاب املسخر بني السماء نرى من خلقك العظيم، ورب الفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع الناس

واالرض، ورب البحر املسجور احمليط بالعامل، ورب اجلبال الرواسي اليت جعلتها لالرض أوتادا وللخلق متاعا، إن 
أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي والفساد وسددنا للحق، وإن أظهرهتم علينا فارزقين الشهادة وجنب بقية أصحايب 

  .من الفتنة



علي وهو يف القلب يف أهل املدينة وعلى ميمنته يومئذ عبد اهللا بن بديل، وعلى امليسرة عبد اهللا بن عباس، مث تقدم 
وقد بايعه  -وعلى القراء عمار بن ياسر وقيس بن سعد، والناس على راياهتم فزحف هبم إىل القوم، وأقبل معاوية 

يم، ومحل عبد اهللا بن بديل أمري ميمنة علي على فتواقف الناس يف موطن مهول وأمر عظ -أهل الشام على املوت 
ميسرة أهل الشام وعليها حبيب بن مسلمة، فاضطره حىت أجلأه إىل القلب، وفيه معاوية، وقام عبد اهللا بن بديل 
خطيبا يف الناس حيرضهم على القتال وحيثهم على الصرب واجلهاد، وحرض أمري املؤمنني علي الناس على الصرب 

هاد، وحثهم على قتال أهل الشام، وقام كل أمري يف أصحابه حيرضهم، وتال عليهم آيات القتال من والثبات واجل
) إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص* (أماكن متفرقة من القرآن، فمن ذلك قوله تعاىل 

للسيوف عن اهلام، ) ١(اس، فإنه أنكى قدموا الدارع وأخروا احلاسر وعضوا على االضر: مث قال]  ٤: الصف* [ 
، وغضوا االبصار فإنه أربط للجأش وأسكن للقلب، وأميتوا )٢(وألبوا إىل أطراف الرماح فإنه أفوق لالسنة 

  .االصوات فإنه أطرد للفشل وأوىل بالوقار، راياتكم ال متيلوها وال تزيلوها وال جتعلوها إال بأيدي شجعانكم
غريهم أن عليا رضي اهللا عنه بارز يف أيام صفني وقاتل وقتل خلقا حىت ذكر بعضهم أنه وقد ذكر علماء التاريخ و
  قتل مخسمائة، فمن ذلك

هل من مبارز ؟ فربز إليه علي : أن كريب بن الصباح قتل أربعة من أهل العراق مث وضعهم حتت قدميه مث نادى
ربز إليه احلارث بن وداعة احلمريي فقتله، مث برز هل من مبارز ؟ ف: بتجاوال ساعة مث ضربه علي فقتله مث قال علي

  .إليه راود بن احلارث الكالعي فقتله، مث برز إليه املطاع بن املطلب القيسي فقتله
ابرز إيل وال تفين العرب ! مث نادى وحيك يا معاوية ]  ١٩٤: البقرة) * [ واحلرمات قصاص* (فتال علي قوله تعاىل 

واهللا لقد علمت : اغتنمه فإنه قد اثخن بقتل هؤالء االربعة، فقال له معاوية: ن العاصبيين وبينك، فقال له عمرو ب
  .فليس مثلي خيدع! أن عليا مل يقهر قط، وإمنا أردت قتلي لتصيب اخلالفة من بعدي، اذهب إليك 

ه، فقال له وذكروا أن عليا محل على عمرو بن العاص يوما فضربه بالرمح فألقاه إىل االرض فبدت سؤته فرجع عن
  أتدرون ما هو ؟: مالك يا أمري املؤمنني رجعت عنه ؟ فقال: أصحابه

__________  
  .أنىب: ٢٩٧/  ٣والكامل  ٩/  ٦يف الطربي ) ١(
  .والتووا يف أطراف الرماح فإنه أصون لالسنة: العبارة يف الطربي والكامل) ٢(

الرحم فرجعت عنه، فلما رجع عمرو إىل معاوية قال هذا عمرو بن العاص تلقاين بسؤته فذكرين ب: قال! ال : قالوا
  .امحد اهللا وامحد إستك: له

واهللا : ثنا حيىي ثنا نصر ثنا عمرو بن مشر عن جابر اجلعفي عن منري االنصاري قال: وقال إبراهيم بن احلسني بن ديزيل
واهللا : نفتل إىل القبلة يدعو مث قاللكأين أمسع عليا وهو يقول الصحابه يوم صفني أما ختافون مقت اهللا حىت مىت، مث ا

ما مسعنا برئيس أصاب بيده ما أصاب علي يومئذ إنه قتل فيما ذكر العادون زيادة على مخسمائة رجل، خيرج 
فيضرب بالسيف حىت ينحين مث جيئ فيقول معذرة إىل اهللا وإليكم واهللا لقد مهمت أن أقلعه ولكن حيجزين عنه أين 

فيأخذه فيصلحه مث : قال" ال سيف إال ذو الفقار وال فىت إال علي " عليه وسلم يقول  مسعت رسول اهللا صلى اهللا
  .يرجع به

  .وهذا إسناد ضعيف وحديث منكر
ثنا ابن وهب، أخربين الليث، عن يزيد بن حبيب أنه أخربه من حضر صفني مع علي ومعاوية قال ابن : وحدثنا حيىي



  شهدنا صفني: بيب، عن ربيعة بن لقيط قالوأخربين ابن هليعة عن يزيد بن أيب ح: وهب
مع علي ومعاوية قال فمطرت السماء علينا دما عبيطا قال الليث يف حديثه حىت أن كانوا ليأخذونه بالصحاف 

فتمتلئ وهنريقها وقد ذكرنا أن عبد اهللا بن بديل كسر امليسرة اليت فيها حبيب بن مسلمة حىت : واآلنية قال ابن هليعة
لقلب فأمر معاوية الشجعان أن يعاونوا حبيبا على الكرة وبعث إىل معاوية يأمره باحلملة والكرة على أضافها إىل ا

ابن بديل، فحمل حبيب مبن معه من الشجعان على ميمنة أهل العراق فأزالوهم عن أماكنهم وانكشفوا عن أمريهم 
مع علي من تلك القبائل إال أهل مكة وعليهم حىت مل يبق معه إال زهاء ثلثمائة واجنفل بقية أهل العراق، ومل يبق 

سهل بن حنيف، وثبت ربيعة مع علي رضي اهللا عنه واقترب أهل الشام منه حىت جعلت نباهلم تصل إليه، وتقدم 
إليه موىل لبين أمية فاعترضه مويل لعلي فقتله االموي وأقبل يريد عليا وحوله بنوه احلسن احلسني وحممد بن حنفية، 

 علي أخذه علي بيده فرفعه مث ألقاه على االرض فكسر عضده ومنكبه وابتدره احلسني وحممد فلما وصل إىل
كفيان أمره يا أمري : ما منعك أن تصنع كما صنعا فقال: بأسيافهما فقتاله فقال علي للحسن ابنه وهو واقف معه

ته، بل هو سائر على هينته، فقال املؤمنني وأسرع إىل علي أهل الشام فجعل علي ال يزيده قرهبم منه سرعة يف مشي
يا بين إن البيك يوما لن يعدوه وال يبطئ به عنه السعي : يا أبة لو سعيت أكثر من مشيتك هذه فقال: له ابنه احلسن

وال يعجل به إليه املشي إن أباك واهللا ما يبايل وقع على املوت أو وقع عليه، مث إن عليا أمر االشتر النخعي أن يلحق 
فريدهم فسار فأسرع حىت استقبل املنهزمني من العراق فجعل يؤنبهم ويوخبهم وحيرض القبائل والشجعان  املنهزمني

منهم على الكرة فجعل طائفة تتابعه وآخرون يستمرون يف هزميتهم فلم يزل ذلك دأبه حىت اجتمع عليه خلق عظيم 
 أمري امليمنة وهو عبد اهللا بن بديل ومعه حنو من الناس فجعل ال يلقى إال كشفها وال طائفة إال ردها حىت انتهى إىل

يف ثلثمائة قد ثبتوا يف مكاهنم فسألوا عن أمري املؤمنني فقالوا حي صاحل فالتفوا إليه، فتقدم هبم حىت تراجع كثري من 
  الناس وذلك ما بني صالة العصر إىل الغروب، وأراد ابن بديل أن يتقدم إىل أهل الشام فأمره

  مكانه فإنه خري له فأىب عليه ابن بديل، ومحل حنو معاوية، فلما انتهى إليه وجدهاالشتر أن يثبت 
واقفا أمام أصحابه ويف يده سيفان وحوله كتائب أمثال اجلبال، فلما اقترب ابن بديل تقدم إليه مجاعة منهم فقتلوه 

قال معاوية الصحابه انظروا إىل  وألقوه إىل االرض قتيال، وفر أصحابه منهزمني وأكثرهم جمروح فلما اهنزم أصحابه
هذا واهللا كما قال : أمريهم، فجاؤوا إليه فلم يعرفوه فتقدم معاوية إليه فإذا هو عبد اهللا بن بديل، فقال معاوية

وإن مشرت يوما به احلرب مشرا وحيمي إذا ما * أخو احلرب إن عضت به احلرب عضها : الشاعر، وهو حامت الطائي
رمته املنايا سهمها ) * ١(لك ذو االشبال حيمي إذا ما تأمرا كليث هزبر كان حيمي ذماره كذ* املوت كان لقاؤه 

فتقطرا مث محل االشتر النخعي مبن رجع معه من املنهزمني فصدق احلملة حىت خالط الصفوف اخلمسة الذين تعاقدوا 
ل االشتر فرأيت هوال عظيما، أن ال يفروا وهم حول معاوية، فخرق منهم أربعة وبقي بينه وبني معاوية صف، قا

أبت يل عفيت : وكدت أن أفر فما ثبتين إال قول ابن االطنابة وهي أمه من بلقني وكان هو من االنصار وهو جاهلي
وقويل ) ٣(وضريب هامة الرجل السميح * وإقدامي على البطل املشيح وإعطائي على املكروه مايل ) * ٢(وأىب بالئي 

  .فهذا الذي ثبتين يف ذلك املوقف: حتمدي أو تسترحيي قالمكانك * كلما جشأت وجاشت 
والعجب أن ابن ديزيل روى يف كتابه أن أهل العراق محلوا محلة واحدة، فلم يبق الهل الشام صف إال أزالوه حىت 

فلما وضعت رجلي يف الركاب متثلت بأبيات عمرو بن : أفضوا إىل معاوية فدعا بفرسه لينجو عليه، قال معاوية
وضريب هامة البطل * وأخذي احلمل بالثمن الربيح وإعطائي على املكروه مايل * أبت يل عفيت وأىب بالئي : طنابةاال

فثبت ونظر معاوية إىل عمرو بن العاص : مكانك حتمدي أو تسترحيي قال* املشيح وقويل كلما جشأت وجاشت 



ت خري الدنيا وأنا أرجو أن أصيب خري صدقت قال معاوية فأصب: اليوم صرب وغدا فخر، فقال له عمرو: فقال
  .اآلخرة

  ورواه حممد بن
وبعث معاوية إىل خالد بن املعتمر وهو : إسحاق عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عبد الرمحن بن حاطب، عن معاوية

  اتبعين على ما أنت ولك إمرة العراق، فطمع فيه، فلما: أمري اخليالة لعلي فقال له
__________  

  .قصدها فتقطرا...كليث عرين بات حيمي عرنيه: ١٧٦بار الطوال ص يف االخ) ١(
  .وحياء نفسي: يف الطربي) ٢(
  .وأخذين احلمد بالثمن الربيح: ٣٠٣/  ٢والكامل  ١٣/  ٦يف الطربي ) ٣(

فأنب ويل معاوية واله العراق فلم يصل إليها خالد رمحه اهللا، مث إن عليا ملا رأى امليمنة قد اجتمعت رجع إىل الناس 
بعضهم وعذر بعضهم وحرض الناس وثبتهم مث تراجع أهل العراق فاجتمع مشلهم ودارت رحى احلرب بينهم 
  .وجالوا يف الشاميني وصالوا، وتبارز الشجعان فقتل خلق كثري من االعيان من الفريقني فإنا هللا وإنا إليه راجعون

، وقد )١(الشاميني، واختلفوا فيمن قتله من العراقيني  وقيل ممن قتل يف هذا اليوم عبيد اهللا بن عمر بن اخلطاب من
ذكر ابراهيم بن احلسني بن ديزيل أن عبيد اهللا ملا خرج يومئذ أمريا على احلرب أحصر امرأتيه أمساء بنت عطارد بن 

وقوته، فوقفتا وراءه يف راحلتني لينظرا إىل قتاله وشجاعته  -حاجب التميمي وحبرية بنت هانئ بن قبيصة الشيباين 
فواجهته من جيش العراقيني ربيعة الكوفة وعليهم زياد بن خصفة التميمي، فشدوا عليه شدة رجل واحد فقتلوه 
بعدما ما اهنزم عنه أصحابه، ونزلت ربيعة فضربوا المريهم خيمة فبقي طنب منها مل جيدوا له وتدا فشدوه برجل 

كتا عنده، وشفعت امرأته حبرية إىل االمري فأطلقه هلما عبيد اهللا، وجاءت امرأتاه يولوالن حىت وقفتا عليه وب
ففي مقتل عبيد اهللا بن عمر يقول كعب بن : فاحتملتاه معهما يف هودجهما وقتل معه أيضا وذ الكالع، قال الشعيب

* خيله وهو واقف تبدل من أمساء أسياف وائل ) ٢(بصفني ولت * أال إمنا تبكي العيون لفارس : جعيل التغليب
  )٣(تسيل دماه والعروق نوازف * فىت لو أخطأته املتالف تركن عبيد اهللا بالقاع ثاويا  وكان

) * ٥(كما الح من جيب القميص الكفائف وقد صربت حول ابن عم حممد ) * ٤(ينوء ويغشاه شآبيب من دم 
  ملصاحفوحىت رقت فوق االكف ا* املناقب شارف فما برحوا حىت رأى اهللا صربهم ) ٦(لدى املوت أرباب 
__________  

/  ٢قيل هاين بن خطاب االرحيب وقيل مالك بن عمرو التنعي وقيل حمرز بن الصحصح ويف مروج الذهب ) ١(
  .قتله حريث بن جابر اجلعفي، واحلنفي يف االخبار الطوال ٤٢٧

  .وهو اجملمع عليه: ١٧٨وقال يف االخبار الطوال ص 
  .عبد اهللا بن سوار العبديالصحيح أن الذي قتله : ويف فتوح ابن االعثم

  .أجلت ١٧٨واالخبار الطوال ص  ٢٠/  ٦: يف الطربي) ٢(
  .أخلت: ويف فتوح ابن االعثم

متج دم اخلرق يف العروق الذوارف ويف االخبار الطوال * تركن عبيد اهللا بالقاع مسندا : ٢٠/  ٦يف الطربي ) ٣(
تركن  ٢١٥/  ٣عروق النوازف ويف فتوح ابن االعثم متج دما منه وال* فاضحي عبيد اهللا بالقاع مسلما  ١٧٨ص 

ينوء وتعلوه سبائب من : ١٧٨يف االخبار الطوال ص ) ٤(ميج ذعافا والعروق نوازف * عبيد اهللا بالقاع مسلما 



  .دم
  .ينوء وتغشاه نواجع من دم ٢١٥/  ٣ويف فتوح ابن االعثم 

  .وقد صريت: االعثم وقد ضربت حول ابن نبينا، ويف ابن: يف االخبار الطوال) ٥(
  .شهباء: يف االخبار الطوال وابن االعثم) ٦(

فانك بعد اليوم بالذل عارف وقد أجابه أبو جهم االسدي بقصيدة * وزاد غريه فيها معاوي ال تنهض بغري وثيقة 
  .فيها أنواع من اهلجاء تركناها قصدا

  أيب طالب قتله أهل الشاموهذا مقتل عمار بن ياسر رضي اهللا عنه مع أمري املؤمنني علي بن 
وبان وظهر بذلك سر ما أخربه به الرسول صلى اهللا عليه وسلم من أنه تقتله الفئة الباغية وبان بذلك أن عليا حمق 
وأن معاوية باغ، وما يف ذلك من دالئل النبوة، ذكر ابن جرير من طريق أيب خمنف حدثين مالك بن أعني اجلهين، 

فأتته عصابة : من يبتغي رضوان ربه وال يلوي إىل مال وال ولد، قال: ارا قال يومئذعن زيد بن وهب اجلهين أن عم
أيها الناس اقصدوا بنا حنو هؤالء القوم الذين يبتغون دم عثمان ويزعمون أنه قتل مظلوما واهللا ما : من الناس فقال

مروا اآلخرة فقلوها، وعلموا أن قصدهم االخذ بدمه وال االخذ بثأره، ولكن القوم ذاقوا الدنيا واستحلوها واست
احلق إذا لزمهم حال بينهم وبني ما يتمرغون فيه من دنياهم وشهواهتم، ومل يكن للقوم سابقة يف االسالم يستحقون 

هبا طاعة الناس هلم وال الوالية عليهم وال متكنت من قلوهبم خشية اهللا اليت متنع من متكنت من قلبه عن نيل 
ادة الدنيا وطلب العلو فيها، وحتمله على اتباع احلق وامليل إىل أهله، فخدعوا أتباعهم الشهوات، وتعقله عن إر

بقوهلم إمامنا قتل مظلوما، ليكونوا بذلك جبابرة ملوكا، وتلك مكيدة بلغوا هبا ما ترون، ولوال ذلك ما تبعهم من 
الغافلني، فسريوا إىل اهللا سريا مجيال، الناس رجالن ولكانوا أذل وأخس وأقل، ولكن قول الباطل له حالوة يف أمساع 

واذكروا ذكرا كثريا مث تقدم فلقيه عمرو بن العاص وعبيد اهللا بن عمر فالمهما وأنبهما ووعظهما، وذكروه من 
  .كالمه هلما ما فيه غلظة فاهللا أعلم

رأيت عمارا : ة يقولحدثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة مسعت عبد اهللا بن سلم: وقال االمام أمحد
والذي نفسي بيده لقد قاتلت هبذه الراية مع : يوم صفني شيخا كبريا آدم طواال أخذ احلربة بيده ويده ترعد، فقال

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات وهذه الرابعة، والذي نفسي بيده لو ضربونا حىت يبلغوا بنا سعفات 
  ).١(هنم على الضاللة هجر لعرفت أن مصلحينا على احلق، وأ

حدثنا حممد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج حدثين شعبة مسعت قتادة حيدث عن أيب نضرة قال حجاج : وقال االمام أمحد
قلت لعمار بن ياسر أرأيت قتالكم مع علي رأيا رأيتموه، فإن الرأي خيطئ : مسعت أبا نضرة عن قيس بن عباد قال

ما عهد إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال ويصيب، أو عهد عهده إليكم رسول اهللا
  ).٢(شيئا مل يعهده إىل الناس كافة 

__________  
  .٣١٩/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
  ).٢١٤٣/  ٤(ص  ٩ومسلم يف صفات املنافقني ح  ٣١٩و  ٢٦٢/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

  .سلم من حديث شعبة وله متام عن عمار عن حذيفة يف املنافقنيوقد رواه م
وهذا كما ثبت يف الصحيحني وغريمها عن مجاعة من التابعني، منهم احلارث بن سويد، وقيس بن عبادة، وأبو 



: قلت لعلي: جحيفة وهب بن عبد اهللا السوائي، ويزيد بن شريك، وأبو حسان االجرد وغريهم أن كال منهم قال
ال والذي فلق احلبة وبرأ : كم شئ عهده إليكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يعهده إىل الناس ؟ فقالهل عند

وما يف هذه الصحيفة ؟ فإذا فيها العقل : النسمة، إال فهما يؤتيه اهللا عبدا يف القرآن، وما يف هذه الصحيفة، قلت
  .ما بني ثبري إىل ثور وفكاك االسري، وأن ال يقتل مسلم بكافر، وأن املدينة حرم

وثبت يف الصحيحني أيضا من حديث االعمش عن أيب وائل عن سفيان بن مسلم عن سهل بن حنيف أنه قال يوم 
اهتموا الرأي على الدين، فلقد رأيتين يوم أيب جندل ولو أقدر لرددت على رسول اهللا صلى ! يا أيها الناس : صفني

سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا المر يقطعنا إال أسهل بنا إىل أمر نعرفه، غري اهللا عليه وسلم أمره، وواهللا ما محلنا 
  .أمرنا هذا، فإنا ال نسد منه خصما إال انفتح لنا غريه ال ندري كيف نبايل له

  .حدثنا وكيع ثنا سفيان عن حبيب بن أيب ثابت عن أيب البختري: وقال أمحد
آخر شربة تشرهبا من " لنب، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إيتوين بشربة : قال قام عمار يوم صفني فقال

حدثنا عبد الرمحن عن سفيان عن حبيب عن أيب البختري أن عمارا : وقال االمام أمحد) ١" (الدنيا تشرهبا يوم تقتل 
براهيم بن وقال ا) ٢" (آخر شراب أشربه لنب حني أموت : " إن رسول اهللا قال يل: أيت بشربة لنب فضحك وقال

: مسعت الشعيب عن االحنف بن قيس: ثنا حيىي بن نصر، ثنا عمرو بن مشر، عن جابر اجلعفي قال: احلسني بن ديزيل
، فأما أبو الغادية )٣(قال مث محل عمار بن ياسر عليهم فحمل عليه ابن جوى السكسكي وأبو الغادية الفزاري 

  فطعنه، وأما ابن جوى فاحتز
  .رأسه

تقتلك " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمار بن ياسر : الع مسع قول عمرو بن العاص يقولوقد كان ذو الك
فيقول له ! ما هذا يا عمرو ؟ ! وحيك : فكان ذو الكالع يقول لعمرو" الفئة الباغية، وآخر شربة تشرهبا صاع لنب 

  .إنه سريجع إلينا: عمرو
ما أدري بقتل أيهما أنا أشد فرحا، بقتل عمار أو ذي : ملعاوية فلما أصيب عمار بعد ذو الكالع قال عمرو: قال

  .الكالع واهللا لو بقي ذو الكالع بعد قتل عمار ملال بعامة أهل الشام والفسد علينا جندنا
  وكان ال يزال جيئ رجل فيقول: قال

__________  
  .٣١٩، ٢٦٢/  ٤مسند االمام أمحد ج ) ١(
  .٣١٩/  ٤املصدر السابق ) ٢(
  .قتله ابن اجلون السكوين ٢٦٦/  ٣فتوح ابن االعثم  يف) ٣(

  .قتله أبو الغازية واحتز رأسه ابن حوى السكسكي: ٣١٠/  ٣ويف الكامل 
  .وقيل أبو الغارية: قال

  .قتله أبو العادية العاملي وابن جون السكسكي: ٤٢٣/  ٢ويف مروج الذهب 

اليوم : يقول فيخلطون حىت جاء جوى فقال أنا مسعته يقول أنا قتلت عمار فيقول له عمرو فما مسعته: ملعاوية وعمرو
رويدا، أما واهللا ما ظفرت يداك : صدقت أنت أنك لصاحبه، مث قال له: حممدا وحزبه فقال له عمرو* ألقى االحبة 

  .ولقد أسخطت ربك
الرمحن الكندي وقد روى ابن ديزيل من طريق أيب يوسف، عن حممد بن إسحاق، عن عبد اهللا بن أيب بكر، عن عبد 



ورواه أيضا " تقتلك الفئة الباغية : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار: عن أبيه عن عمرو بن العاص
من حديث مجاعة من التابعني أرسلوه منهم عبد اهللا بن أيب اهلذيل وجماهد وحبيب بن أيب ثابت وحبة العرين، وساقه 

ما : " ديث عمرو بن مشر عن جابر اجلعفي عن أيب الزبري عن حذيفة مرفوعامن طريق أبان عن أنس مرفوعا، ومن ح
اختصم : ، وبه عن عمرو بن مشر عن السري عن يعقوب بن راقط قال"خري عمار بني شيئني إال اختار أرشدمها 

  رجالن يف سلب عمار ويف قتله فأتيا عبد اهللا بن عمرو بن العاص ليتحاكما إليه،
ما هلم ولعمار : " -ولعبت قريش بعمار  -خرجا عين، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال وحيكما ا: فقال هلما

فبلغين أن معاوية قال إمنا قتله من أخرجه : قال" ؟ عمار يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار، قاتله وسالبه يف النار 
  .خيدع بذلك أهل الشام
عدي بن عمر، ثنا هشيم، ثنا العوام بن حوشب بن االسود بن مسعود عن  حدثنا حيىي ثنا: وقال ابراهيم بن احلسني

بينا هو عند معاوية إذ جاءه رجالن خيتصمان يف قتل : قال -وكان ناس عند علي ومعاوية  -حنظلة بن خويلد 
صلى  ليطب كل واحد منكما نفسا لصاحبه بقتل عمار، فإين مسعت رسول اهللا: عمار، فقال هلما عبد اهللا بن عمرو

أال تنهى عنا جمنونك هذا ؟ مث أقبل معاوية على : " فقال معاوية لعمرو" تقتله الفئة الباغية : " اهللا عليه وسلم يقول
فلم تقاتل معنا ؟ فقال له إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين بطاعة والدي ما كان حيا وأنا : عبد اهللا فقال له

  .معكم ولست أقاتل
نصر، ثنا حفص بن عمران الربمجي، حدثين نافع بن عمر اجلمحي، عن ابن أيب مليكة أن عبد اهللا بن  وحدثنا حيىي بن
لوال أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين بطاعتك ما سرت معك هذا املسري، أما مسعت : عمرو قال البيه

وحدثنا حيىي ثنا عبد الرمحن بن زياد ؟ " ة تقتلك الفئة الباغي" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعمار بن ياسر 
  .ائذن له وبشره بالنار: جاء قاتل عمار يستأذن على معاوية وعنده عمرو فقال: ثنا هشيم عن جمالد عن الشعيب قال

  .أو ما تسمع ما يقول عمرو: فقال الرجل
مجاعة من التابعني منهم احلارث وهذا كما ثبت يف الصحيحني وغريمها عن ! صدق ؟ إمنا قتله الذين جاؤوا به : قال

بن سويد وقيس بن عبادة وأبو جحيفة وهب بن عبد اهللا السوائي ويزيد بن شريك وأبو حسان االجرد وغريهم أن 
: قلت لعلي هل عندكم شئ عهده إليكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل يعهده إىل الناس، فقال: كال منهم قال

وما يف هذه : لنسمة إال فهما يؤتيه اهللا عبدا يف القرآن وما يف هذه الصحيفة، قلتوالذي فلق احلبة وبرأ ا! ال 
الصحيفة، فإذا فيها العقل وفكاك االسري وأن ال يقتل مسلم بكافر، وأن املدينة حرام ما بني ثبري إىل ثور، وثبت يف 

  الصحيحني أيضا

أيها الناس اهتموا الرأي : ه قال يوم صفنيمن حديث االعمش عن أيب وائل شقيق بن سلمة عن سهل بن حنيف أن
  على الدين فلقد رأيتين يوم أيب جندل ولو أقدر أن أرد على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره

  .لرددته، واهللا ما محلنا سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا المر يقطعنا إال أسهل بنا إىل أمر نعرفه غري أمرنا هذا
ا أمحد بن حممد، ثنا الوليد بن صاحل، ثنا عطاء بن مسلم، عن االعمش قال قال أبو عبد وحدثن: وقال ابن جرير
قال كنا مع علي بصفني وكنا قد وكلنا بفرسه نفسني حيفظانه مينعانه أن حيمل، فكان إذا حانت : الرمحن السلمي

: سيفه، فألقاه إليهم وقالمنهما غفلة محل فال يرجع حىت خيضب سيفه، وإنه محل ذات يوم فلم يرجع حىت انثىن 
ورأيت عمارا ال يأخذ واديا من أودية صفني إال اتبعه من كان هناك من أصحاب : لوال أنه انثىن ما رجعت، قال

اجلنة ! يا هاشم تقدم : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورأيته جاء إىل هاشم بن عتبة وهو صاحب راية علي فقال



اليوم ألقى : ، وقد فتحت أبواب اجلنة وتزينت احلور العني)١(راف االسنة حتت ظالل السيوف، واملوت يف أط
ومحل حينئذ علي وأصحابه على أهل الشام : حممدا وحزبه مث محال هو وهاشم فقتال رمحهما اهللا تعاىل، قال* االحبة 

دخلن الليلة إىل فلما كان الليل قلت ال: علما هلم قال -يعين عمارا وهامشا  -كان : محلة رجل واحد كأهنما
وكنا إذا توادعنا من القتال حتدثوا إلينا وحتدثنا  -العسكر الشاميني حىت أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا ؟ 

فركبت فرسي وقد هدأت الرجل، مث دخلت عسكرهم فإذا أنا بأربعة يتسامرون، معاوية، وأبو االعور  -إليهم 
  .هللا بن عمرو وهو خري االربعةالسلمي، وعمرو بن العاص، وابنه عبد ا

يا أبة قتلتم هذا الرجل يف : فأدخلت فرسي بينهم خمافة أن يفوتين ما يقول بعضهم لبعض، فقال عبد اهللا البيه: قال
أمل يكن معنا وحنن نبين : وما قال ؟ قال: يومكم هذا وقد قال فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قال، قال

؟ ) ٢] (فغشي عليه [ ن حجرا حجرا، ولبنة لبنة، وعمار ينقل حجرين حجرين ولبنتني لبنتني املسجد والناس ينقلو
وحيك يا بن مسية الناس ينقلون : " فأتاه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجعل ميسح التراب عن وجهه ويقول

وكنت مع ذلك وحيك  حجرا حجرا ولبنة لبنة وأنت تنقل حجرين حجرين ولبنتني لبنتني رغبة منك يف االجر
يا معاوية أما تسمع ما يقول : قال فرجع عمرو صدر فرسه مث جذب معاوية إليه فقال) ٣" (تقتلك الفئة الباغية 

  يقول وأخربه اخلرب فقال معاوية إنك شيخ أخرق وال تزال حتدث باحلديث وأنت: وما يقول ؟ قال: عبد اهللا ؟ قال
فخرج الناس من عند فساطيطهم وأخبيتهم : إمنا قتل عمارا من جاء به ؟ قالتدحض يف بولك، أو حنن قتلنا عمارا ؟ 

  إمنا قتل عمارا من جاء به، فال أدري من كان أعجب هو أو: وهم يقولون
__________  

  .االسل: يف الطربي والكامل) ١(
  .من الطربي) ٢(
  .٢٣ - ٢٢/  ٦الطربي ) ٣(

/  ١والبخاري يف الصالة فتح الباري  ٢٣٣/  ٤م يف الفنت وبعضه أخرجه مسل ٥٥٢/  ٢والبيهقي يف الدالئل 
  .٣١٩/  ٤و  ٢٨٩/  ٦و  ٥/  ٣واالمام أمحد يف مسنده  ٥٤١

  .هم
إين السري مع معاوية منصرفه من : حدثنا أبو معاوية ثنا االعمش عن عبد الرمحن بن أيب زياد قال: وقال االمام أمحد

يا أبه أما مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : هللا بن عمروصفني بينه وبني عمرو بن العاص فقال عبد ا
أال تسمع ما يقول عبد اهللا هذا فقال معاوية : وحيك يا بن مسية تقتلك الفئة الباغية قال فقال عمرو ملعاوية: " لعمار

  ).١(ال يزال يأتينا هبنة بعد هنة، أحنن قتلناه ؟ إمنا قتله الذين جاؤوا به 
د عن أيب نعيم عن سفيان الثوري عن االعمش به حنوه، تفرد به أمحد هبذا السياق من هذا الوجه، وهذا مث رواه أمح

التأويل الذي سلكه معاوية رضي اهللا عنه بعيد، مث مل ينفرد عبد اهللا بن عمرو هبذا احلديث بل قد روي من وجوه 
عن عكرمة عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا حدثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة عن خالد : أخر، قال االمام أمحد

  ).٢" (تقتلك الفئة الباغية : " صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار
وقد روى البخاري يف صحيحه من حديث عبد العزيز بن املختار وعبد الوهاب الثقفي عن خالد احلذاء عن عكرمة 

يا ويح عمار يدعوهم إىل اجلنة : " وسلم قال لعمارعن أيب سعيد يف قصة بناء املسجد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
أعوذ باهللا من الفنت ويف بعض نسخ البخاري يا ويح عمار تقتله الفئة الباغية : قال يقول عمار" ويدعونه إىل النار 



هشام، حدثنا سليمان بن داود ثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار عن أيب : يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار، وقال أمحد
، وروى مسلم من "تقتلك الفئة الباغية : " عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار

  أن -يعين أبا قتادة  -حدثين من هو خري مين : حديث شعبة عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال
مسلم أيضا من حديث شعبة عن خالد وروى " تقتلك الفئة الباغية : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعمار

احلذاء عن احلسن وسعيد ابين أيب احلسن عن أمهما حرة عن أم سلمة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
تقتلك الفئة الباغية، ورواه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن ابن علية عن ابن عون عن احلسن عن أبيه عن أم : لعمار

  .يف النارسلمة به ويف رواية وقاتله 
عن أيب اجلواب عن عمار ) ٣(وروى البيهقي عن احلاكم وغريه عن االصم عن أيب بكر حممد بن إسحاق الصغاين 

مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن سامل بن أيب اجلعد عن ابن مسعود قال) ٤(بن زريق عن عمار الدهين 
ثنا  -يف سرية علي  -وقال ابراهيم بن احلسني بن ديزيل " ق إذا اختلف الناس كان ابن مسية مع احل: " يقول لعمار

حيىي بن عبيد اهللا الكرابيسي ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن عمار بن زريق عن عمار الدهين عن سامل بن أيب اجلعد 
يت إذا نزلت فتنة إن اهللا قد أمننا أن يظلمنا ومل يؤمنا أن يفتننا، أرأ: جاء رجل إىل عبد اهللا بن مسعود فقال: قال

أرأيت إن جاء قوم كلهم يدعون إىل كتاب اهللا ؟ فقال مسعت رسول : عليك بكتاب اهللا، قلت: كيف أصنع ؟ قال
  إذا اختلف الناس كان ابن مسية مع: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

__________  
  .انظر احلاشية السابقة) ١(
  .٣١١، ٣٠٠/  ٦، ٣٠٧، ٣٠٦/  ٥، ١٦١/  ٢: مسند االمام أمحد) ٢(
  .ويف االصل الصنعاين حتريف ٤٤٢/  ٦من دالئل البيهقي ) ٣(
  .من الدالئل) ٤(

  .ويف االصل الذهيب حتريف

  ".احلق 
وروى ابن ديزيل عن عمرو بن العاص نفسه حديثا يف ذكر عمار وأنه مع فرقة احلق، وإسناده غريب، وقال 

د بن عبيد اهللا الصفار، ثنا االسفاطي، ثنا أبو مصعب ثنا يوسف بن أنا علي بن أمحد بن عبدان، أنا أمح: البيهقي
اشتكى عمار شكوى أرق : " املاجشون عن أبيه، عن أيب عبيدة، عن حممد بن عمار بن ياسر عن موالة لعمار قالت

صلى ما تبكون ؟ أختشون أن أموت على فراشي ؟ أخربين حبييب : منها فغشي عليه، فأفاق وحنن نبكي حوله، فقال
ثنا ابن أيب عدي : وقال أمحد) ١" (اهللا عليه وسلم أنه تقتلين الفئة الباغية، وأن آخر زادي يف الدنيا مذقة من لنب 

  عن داود عن أيب نضرة
أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ببناء املسجد فجعلنا ننقل لبنة لبنة وكان عمار : " عن أيب سعيد اخلدري قال

فحدثي أصحايب ومل أمسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه جعل ينفض : ، فتترب رأسه قالينقل لبنتني لبنتني
تفرد به أمحد وما زاده الروافض يف هذا احلديث بعد قوله ) ٢" (وحيك يا ابن مسية تقتلك الفئة الباغية : رأسه ويقول

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإنه قد ثبتت  ال أناهلا واهللا شفاعيت يوم القيامة فهو كذب وهبت على" الباغية 
  .االحاديث عنه صلوات اهللا عليه وسالمه بتسمية الفريقني مسلمني، كما نورده قريبا إن شاء اهللا

أنتم درعي ورحمي، فانتدب له حنو من أثين عشر : قال ابن جرير وقد ذكر أن عمارا ملا قتل قال علي لربيعة ومهدان



بغلته فحمل ومحلوا معه محلة رجل واحد، فلم يبق الهل الشام صف إال انتقض وقتلوا كل من ألفا، وتقدمهم علي ب
: العني عظيم احلاويه قال) ٣(اجلاحظ * أضرهبم وال أرى معاوية : انتهوا إليه حىت بلغوا معاوية وعلي يقاتل ويقول

إنك لتعلم أنه مل يبارزه : ص فقال له معاويةمث دعى علي معاوية إىل أن يبارزه فأشار عليه باخلروج إليه عمرو بن العا
رجل قط إال قتله، ولكنك طمعت فيها بعدي، مث قدم على ابنه حممد يف عصابة كثرية من الناس، فقاتلوه قتاال 

شديدا مث تبعه علي يف عصابة أخرى، فحمل هبم فقتل يف هذا املوطن خلق كثري من الفريقني ال يعلمهم إال اهللا وقتل 
  .يني خلق كثري أيضا، وطارت أكف ومعاصم ورؤوس عن كواهلها، رمحهم اهللامن العراق

مث حانت صالة املغرب فما صلى بالناس إال إمياء صاليت العشاء واستمر القتال يف هذه الليلة كلها وهي من أعظم 
ونفذت النبال، وصار الليايل شرا بني املسلمني، وتسمى هذه الليلة ليلة اهلرير، وكانت ليلة اجلمعة تقصفت الرماح 

الناس إىل السيوف، وعلي رضي اهللا عنه حيرض القبائل، ويتقدم إليهم يأمر بالصرب والثبات وهو أمام الناس يف قلب 
وعلى امليسرة ابن  -اجليش، وعلى امليمنة االشتر، توالها بعد قتل عبد اهللا بن بديل عشية اخلميس ليلة اجلمعة 

  نب فذكر غري واحدعباس، والناس يقتتلون من كل جا
__________  

  .٣٨٩/  ٣واحلاكم يف املستدرك  ٣١٩/  ٤واالمام أمحد يف مسنده  ٤٢٠/  ٦دالئل النبوة ج ) ١(
  .٣١٥/  ٦، ٥/  ٣، ١٦١/  ٢مسند االمام أمحد ) ٢(
  .االخزر: ٤٢٨/  ٢يف مروج الذهب ) ٣(

نبال حىت فنيت، وبالسيوف حىت حتطمت مث أهنم اقتتلوا بالرماح حىت تقصفت، وبال -من علمائنا علماء السري 
صاروا إىل أن تقاتلوا بااليدي والرمي باحلجارة والتراب يف الوجوه، وتعاضوا باالسنان يقتتل الرجالن حىت يثخنا مث 

جيلسان يسترحيان، وكل واحد منهما يهمر على اآلخر ويهمر عليه مث يقومان فيقتتالن كما كانا، فإنا هللا وإنا إليه 
  .نراجعو

ومل يزل ذلك دأهبم حىت أصبح الناس من يوم اجلمعة وهم كذلك وصلى الناس الصبح إمياء وهم يف القتال حىت 
تضاحى النهار وتوجه النصر الهل العراق على أهل الشام، وذلك أن االشتر النخعي صارت إليه إمرة امليمنة، 

كادوا ينهزمون، فعند ذلك رفع أهل الشام فجعل مبن فيها على أهل الشام وتبعه علي فتنقضت غالب صفوفهم و
  .هذا بيننا وبينكم قد فين الناس فمن للثغور ؟ ومن جلهاد املشركني والكفار: وقالوا: املصاحف فوق الرماح

وذكر ابن جرير وغريه من أهل التاريخ أن الذي أشار هبذا هو عمرو بن العاص، وذلك ملا رأى، أن أهل العراق قد 
  .ملوقف، أحب أن ينفصل احلال وأن يتأخر االمر فإن كال الفريقني صابر لآلخر، والناس يتفانوناستظهروا يف ذلك ا

إين قد رأيت أمرا ال يزيدنا هذه الساعة إال اجتماعا وال يزيدهم إال فرقة، أرى أن نرفع املصاحف : فقال إىل معاوية
ا فيما بينهم فمن قائل جنيبهم، وقائل ال جنيبهم، وندعوهم إليها، فإن أجابوا كلهم إىل ذلك برد القتال، وإن اختلفو

  .فشلوا وذهب رحيهم، وقال االمام أمحد، حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد العزيز بن سياه، عن حبيب بن أيب ثابت
قال أتيت أبا وائل يف مسجد أهله أسأله عن هؤالء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان فيما استجابوا له وفيما 

كنا بصفني فلما استحر القتال بأهل الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن العاص : فيما استحل قتاهلم فقالفارقوه، و
بيننا وبينكم كتاب اهللا : أرسل إيل علي مبصحف فأدعه إىل كتاب اهللا فإنه لن يأىب عليك فجاء به رجل فقال: ملعاوية

ب اهللا ليحكم بينهم مث يتوىل فريق منهم بعد ذلك وهم أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إىل كتا* (
  :آل عمران) * [ معرضون



وأنا أوىل بذلك بيننا وبينكم كتاب اهللا قال فجاءته اخلوارج وحنن ندعوهم يومئذ القراء ! نعم : فقال علي]  ٢٣
أال منشي إليهم بسيوفنا حىت  يا أمري املؤمنني ما ينتظر هؤالء القوم الذين على التل: وسيوفهم على عواتقهم، فقالوا

يعين  -يا أيها الناس اهتموا أنفسكم فلقد رأيتنا يوم احلديبية : حيكم اهللا بيننا وبينهم ؟ فتكلم سهل بن حنيف فقال
يا رسول : ولو نرى قتاال لقاتلنا فجاء عمر إىل رسول اهللا فقال -الصلح الذي كان بني رسول اهللا وبني املشركني 

  ).١(حق وهم على باطل ؟ وذكر متام احلديث كما تقدم يف موضعه اهللا ألسنا على 
  .جنيب إىل كتاب اهللا وننيب إليه: رفع أهل الشام املصاحف فلما رفعت املصاحف قال أهل العراق

  عباد اهللا أمضوا إىل حقكم وصدقكم: حدثين عبد الرمحن بن جندب االزدي عن أبيه أن عليا قال: قال أبو خمنف
__________  

  .٤٨٦ - ٤٨٥/  ٣انظر مسند االمام أمحد ) ١(

وقتال عدوكم، فإن معاوية وعمرو بن العاص وابن أيب معيط وحبيب بن مسلمة وابن أيب سرح والضحاك بن قيس 
ليسوا بأصحاب دين وال قرآن، أنا أعرف هبم منكم، صحبتهم أطفاال، وصحبتهم رجاال، فكانوا شر أطفال وشر 

  .ا رفعوها إهنم يقرأوهنا وال تعلمون مبا فيها وما رفعوها إال خديعة ودهاء ومكيدةرجال، وحيكم واهللا إهنم م
  .ما يسعنا أن ندعى إىل كتاب اهللا فنأىب أن نقبله: فقالوا له
  .إين إمنا أقاتلهم ليدينوا حبكم الكتاب فإهنم قد عصوا اهللا فيما أمرهم به، وتركوا عهده، ونبذوا كتابه: فقال هلم

يف عصابة معهما من القراء الذين صاروا ) ١(بن فدكى التميمي وزيد بن حصني الطائي مث السبائي  فقال له مسعر
يا علي أجب إىل كتاب اهللا إذ دعيت إليه وإال دفعناك برمتك إىل القوم أو نفعل بك ما فعلنا بابن : بعد ذلك خوارج

  .لنفعلنها بك عفان، إنه غلبنا أن يعمل بكتاب اهللا فقتلناه، واهللا لتفعلنها أو
فاحفظوا عين هنيي إياكم واحفظوا مقالتكم يل، أما أنا فإن تطيعوين فقاتلوا، وإن تعصوين فاصنعوا ما بدا لكم، : قال
  فابعث إىل االشتر فليأتك ويكف عن القتال، فبعث إليه علي ليكف عن القتال، وقد ذكر اهليثم بن عدي يف: قالوا

فحدثين حممد بن املنتشر اهلمداين عن من شهد صفني وعن ناس : قال ابن عباس :كتابه الذي صنفه يف اخلوارج فقال
من رؤوس اخلوارج ممن ال يتهم على كذب أن عمار بن ياسر كره ذلك وأىب وقال يف علي بعض ما أكره ذكره، مث 

  .من رائح إىل اهللا قبل أن يبتغي غري اهللا حكما ؟ فحمل فقاتل حىت قتل رمحة اهللا عليه: قال
ان ممن دعا إىل ذلك سادات الشاميني عبد اهللا بن عمرو بن العاص قام يف أهل العراق فدعاهم إىل املوادعة وك

والكف وترك القتال واالئتمار مبا يف القرآن، وذلك عن أمر معاوية له بذلك رضي اهللا عنهما، وكان ممن أشار على 
 عنه، فروى أبو خمنف من وجه آخر أن عليا ملا علي بالقبول والدخول يف ذلك االشعث بن قيس الكندي رضي اهللا

قل له إنه ليس هذه ساعة ينبغي أن ال تزيلين عن موقفي فيها، إين قد رجوت أن يفتح اهللا : بعث إىل االشتر قال
إىل علي فأخربه عن االشتر مبا قال، وصمم االشتر على  -وهو يزيد بن هانئ  -علي، فال تعجلين، فرجع الرسول 

واهللا ما نراك إال أمرته أن يقاتل، : نتهز الفرصة، فارتفع اهلرج وعلت االصوات فقال أولئك القوم لعليالقتال لي
فابعث إليه فليأتك وإال واهللا اعتزلناك، فقال : أرأيتموين ساررته ؟ أمل أبعث إليه جهرة وأنتم تسمعون ؟ فقالوا: فقال

نة قد وقعت، فلما رجع إليه يزيد بن هانئ فأبلغه عن أمري قل له أقبل إيل فإن الفت! وحيك : علي ليزيد بن هانئ
وحيك أال ترى إىل ما حنن فيه من النصر ومل يبق إال : املؤمنني أنه ينصرف عن القتال ويقبل إليه، جعل يتململ ويقول

صرتك هاهنا أيهما أحب إليك أن تقبل أو يقتل أمري املؤمنني كما قتل عثمان ؟ مث ماذا يغين عنك ن: القليل ؟ فقلت
يا أهل الذل والوهن أحني علومت القوم وظنوا ! يا أهل العراق : فأقبل االشتر إىل علي وترك القتال فقال: ؟ قال



أنكم هلم قاهرون رفعوا املصاحف يدعونكم إىل ما فيها، وقد واهللا تركوا ما أمر اهللا به فيها، وسنة من أنزلت عليه، 
  ت بالفتح،فال جتيبوهم، أمهلوين فإين قد أحسس

__________  
  .السنبسي: يف الطربي) ١(

أمهلوين عدو الفرس فإين قد طمعت يف النصر، قالوا إذا ندخل معك يف خطيئتك، مث أخذ االشتر : قال! ال : قالوا
  إن كان: يناظر أولئك القراء الداعني إىل إجابة أهل الشام مبا حاصله

دعنا منك فإنا ال نطيعك : باطال فاشهدوا لقتالكم بالنار، فقالواأول قتالكم هؤالء حقا فاستمروا عليه، وإن كان 
خدعتم واهللا فاخندعتم، ودعيتم إىل : وال صاحبك أبدا، وحنن قاتلنا هؤالء يف اهللا، وتركنا قتاهلم هللا، فقال هلم االشتر

اهللا، فال أرى كنا نظن صالتكم زهادة يف الدنيا وشوقا إىل لقاء ) ١(وضع احلرب فأجبتم، يا أصحاب السوء 
  .بعدها) ٢(فراركم إال إىل الدنيا من املوت، يا أشباه النيب اجلاللة ما أنتم بربانيني 

  .فابعدوا كل بعد القوم الظاملون
فسبوه وسبهم فضربوا وجه دابته بسياطهم، وجرت بينهم أمور طويلة، ورغب أكثر الناس من العراقيني وأهل 

ملة مدة لعله يتفق أمر يكون فيه حقن لدماء املسلمني، فإن الناس تفانوا يف هذه الشام بكماهلم إىل املصاحلة واملسا
  .املدة، وال سيما يف هذه الثالثة االيام املتأخرة اليت آخر أمرها ليلة اجلمعة وهي ليلة اهلرير

ل صربوا حىت كل من اجليشني فيه من الشجاعة والصرب ما ليس يوجد يف الدنيا مثله، وهلذا مل يفر أحد عن أحد، ب
  .قتل من الفريقني فيما ذكره غري واحد سبعون ألفا

  .مخسة وأربعون ألفا من أهل الشام، ومخسة وعشرون ألفا من أهل العراق
  .قاله غري واحد منهم ابن سريين وسيف وغريه

ملدة تسعون وكان بينهم يف هذه ا: مخسة وعشرون بدريا، قال -وكان يف أهل العراق  -وزاد أبو احلسن بن الرباء 
  .سبعة أشهر أو تسعة أشهر: زحفا واختلفا يف مدة املقام بصفني فقال سيف
  .وقال أبو احلسن بن الرباء مائة وعشرة أيام

ومقتضى كالم أيب خمنف أنه كان من مستهل ذي احلجة يف يوم اجلمعة لثالث عشرة خلت من صفر وذلك : قلت
لغين أنه كان يدفن يف القرب الواحد مخسون نفسا، هذا كله ملخص ب: سبعة وسبعون يوما فاهللا أعلم، وقال الزهري
  .من كالم ابن جرير وابن اجلوزي يف املنتظم

كان أهل الشام ستني ألفا : وقد روي البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان، عن أيب اليمان، عن صفوان بن عمرو
  ).٣(منهم أربعون ألفا  فقتل منهم عشرون ألفا، وكان أهل العراق مائة وعشرين ألفا فقتل

ومحل البيهقي هذه الوقعة على احلديث الذي أخرجاه يف الصحيحني من طريق عبد الرزاق عن معمر عن مهام بن 
منبه، عن أيب هريرة ورواه البخاري من حديث شعيب عن الزهري عن أيب سلمة عن أيب هريرة ومن حديث شعيب 

  عن أيب الزناد عن االعرج عن أيب
  ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان يقتل بينهما مقتلة: " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قالهريرة عن ر

__________  
  .يا أصحاب اجلباه السود: ٣١٨/  ٣والكامل  ٢٨/  ٦يف الطربي ) ١(
  .براثني: يف الطربي والكامل) ٢(



ضر من أهل الشام مخسون ومائة ألف مقاتل ح: ٤٣٧/  ٢، وقال يف مروج الذهب ٤١٩/  ٦دالئل النبوة ج ) ٣(
  .سوى اخلدم واالتباع وأهل العراق يف عشرين ومائة ألف دون اخلدم واالتباع

  ).١" (عظيمة ودعوامها واحدة 
  .ورواه جمالد عن أيب احلواري عن أيب سعيد مرفوعا مثله ورواه الثوري عن ابن جدعان عن أيب نضرة عن أيب سعيد

ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان دعوهتما واحدة فبينما هم : " صلى اهللا عليه وسلمقال قال رسول اهللا 
وقد تقدم ما رواه االمام أمحد عن مهدي وإسحاق عن " كذلك مرق منهما مارقة تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق 

  .سفيان عن منصور بن ربعي بن خراش عن الرباء بن ناجية الكاهلي عن ابن مسعود
إن رحى االسالم ستزول خلمس وثالثني أو ست وثالثني، فإن يهلكوا : " ال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق

بل : يا رسول اهللا أمما مضى أم مما بقي ؟ قال: فسبيل من هلك، وإن يقم هلم دينهم يقم هلم سبعني عاما، فقال عمر
  ).٢" (مما بقي 

 كتاب مجعه يف سرية علي عن أيب نعيم الفضل بن دكني عن شريك عن وقد رواه ابراهيم بن احلسني بن ديزيل يف
  .منصور به مثله

  .حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك بن عبد اهللا النخعي، عن جمالد، عن عامر الشعيب، عن مسروق عن عبد اهللا: وقال أيضا
ثني سنة فإن يصطلحوا فيما إن رحى االسالم ستزول بعد مخس وثال" قال قال لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

حدثنا عبد اهللا بن : وقال ابن ديزيل" بينهم يأكلوا الدنيا سبعني عاما رغدا، وإن يقتتلوا يركبوا سنن من كان قبلهم 
  .عمر ثنا عبد اهللا بن خراش الشيباين عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التميمي

يعين عثمان رضي  -" السالم عند قتل رجل من بين أمية تدور رحى ا: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا احلكم عن نافع عن صفوان بن عمرو عن االشياخ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال أيضا -اهللا عنه 

يف االسالم ] كذا [ كيف أنتم إذا رأعيتم حبلني "  -وهو قاعد ينتظرها  -دعي إىل جنازة رجل من االنصار فقال 
  ؟

ال : أفأدرك ذلك يا رسول اهللا ؟ قال: قال! نعم : أو يكون ذلك يف أمة إهلها واحد ونبيها واحد ؟ قال: قال أبو بكر
بك يفتنون ! نعم : أفأدرك ذلك يا رسول اهللا ؟ قال: قال عثمان! ال : أفأدرك ذلك يا رسول اهللا ؟ قال: قال عمر! 
إنه سيجئ قوم ال : م واحد وكتاهبم واحد وملتهم واحدة ؟ فقالكيف خيتلفون وإهله: وقال أيضا عمر البن عباس" 

  .يفهمون القرآن كما نفهمه، فيختلفون فيه فإذا اختلفوا فيه اقتتلوا
  .فأقر عمر بن اخلطاب بذلك

ملا قتل عثمان قال : ثنا حممد بن سريين قال -أخو أيب محزة  -حدثنا أبو نعيم ثنا سعيد بن عبد الرمحن : وقال أيضا
  .ال ينتطح يف قتله عنزان: بن حامت عدي

  .بلى وتفقأ عيون كثرية: ال ينتطح يف قتله عنزان، فقال: فلما كان يوم صفني فقئت عينه فقيل
لقد اقتتل يف هذا املوضع بنو إسرائيل تسع مرات، : وروي عن كعب االحبار أن مر بصفني فرأى حجارهتا فقال

  .ذفوا باحلجارة اليت تقاذف فيها بنو إسرائيل ويتفانوا كما تفانواوإن العرب ستقتتل فيها العاشرة، حىت يتقا
  وقد ثبت يف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .عالمات النبوة يف االسالم) ٢٥(أخرجه البخاري يف املناقب ) ١(



  ).٨(ويف املرتدين باب ) ٢٥(ويف كتاب الفنت باب 
  .٣١٣/  ٢واالمام أمحد يف مسنده ) ١٧(اب ح ب) ٤(وأخرجه مسلم يف الفنت 

  .وأخرجه أبو داود يف أول كتاب الفنت ٤٥١، ٣٩٥، ٣٩٣، ٣٩٠/  ١مسند االمام أمحد ج ) ٢(
  .ووافقه الذهيب" صحيح االسناد ومل خيرجاه : " قال ٥٢١/  ٤ورواه احلاكم يف املستدرك 

وسألته أن ال يسلط عليهم عدوا من سواهم فيستبيح سألت ريب أن ال يهلك أميت بسنة عامة فأعطانيها، : " قال
أو * (ذكرنا ذلك عند تفسري قوله تعاىل ) ١" (بيضتهم فأعطانيها، وسألته أن ال يسلط بعضهم على بعض فمنعنيها 

  .هذا أهون: قال رسول اهللا]  ٦٥: االنعام) * [ يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض
د مكاتبات ومراجعات يطول ذكرها على التحكيم، وهو أن حيكم كل واحد قصة التحكيم مث تراوض الفريقان بع

  .رجال من جهته -علي ومعاوية  -من االمريين 
  مث يتفق احلكمان على ما فيه مصلحة

  .للمسلمني
ولكنه منعه القراء ممن ذكرنا  -وليته فعل  -فوكل معاوية عمرو بن العاص، وأراد علي أن يوكل عبد اهللا بن عباس 

  .ال نرضى إال بأيب موسى االشعري: واوقال
وذكر اهليثم بن عدي يف كتاب اخلوارج له أن أول من أشار بأيب موسى االشعري االشعث بن قيس، وتابعه أهل 

  .اليمن، ووصفوه أنه كان ينهي الناس عن الفتنة والقتال، وكان أبو موسى قد اعتزل يف بعض أرض احلجاز
فاصنعوا ما شئتم، : وهل سعر احلرب وشعر االرض إال االشتر ؟ قال: ، فقالوافإين أجعل االشتر حكما: قال علي

واهللا لقد رميت حبجر إنه ال يصلح هؤالء القوم إال رجل منهم، يدنو منهم حىت يصري يف : فقال االحنف لعلي
لن يعقد عقدة إال أكفهم، ويبتعد حىت يصري مبنزلة النجم، فإن أبيت أن جتعلين حكما فاجعلين ثانيا وثالثا، فإنه 

  .أحلها، وال حيل عقدة عقدهتا إال عقدت لك أخرى مثلها أو أحكم منها
فلما قيل له إن  -وكان قد اعتزل  -فأبوا إال أبا موسى االشعري فذهبت الرسل إىل أيب موسى االشعري : قال

يه راجعون، مث أخذوه حىت إنا هللا وإنا إل: وقد جعلت حكما، فقال: احلمد هللا، قيل له: الناس قد اصطلحوا قال
  .أحضروه إىل علي رضي اهللا عنه وكتبوا بينهم كتابا هذه صورته

اكتب امسه : بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما قاضى عليه علي بن أيب طالب أمري املؤمنني، فقال عمرو بن العاص
امح أمري املؤمنني : ، فقال عليال تكتب إال أمري املؤمنني: واسم أبيه، هو أمريكم وليس بأمرينا، فقال االحنف

واكتب هذا ما قاضى عليه علي بن أيب طالب مث استشهد علي بقصة احلديبية حني امتنع أهل مكة هذا ما قاضى 
اكتب هذا ما قاضى عليه حممد بن عبد اهللا، فكتب : عليه حممد رسول اهللا، فامتنع املشركون من ذلك وقالوا

أيب طالب ومعاوية بن أيب سفيان، قاضي علي على أهل العراق ومن معهم من  هذا ما تقاضى عليه علي بن: الكاتب
شيعتهم واملسلمني، وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كان معه من املؤمنني واملسلمني إنا ننزل عند حكم اهللا 

  وسىومها أبو م -وكتابه وحنيي ما أحىي اهللا، ومنيت ما أمات اهللا فما وجد احلكمان يف كتاب اهللا 
__________  

  .٢٢١٦ - ٢٢١٥/  ٤ص  ٢٠و  ١٩باب ح ) ٥( -كتاب الفنت  -صحيح مسلم ) ١(



  .، عمال به وما مل جيدا يف كتاب اهللا فالسنة العادلة اجلامعة غري املتفرقة-االشعري وعمرو بن العاص 
هما وأهلهما، واالمة هلما مث أخذ احلكمان من علي ومعاوية ومن اجلندين العهود واملواثيق أهنما آمنان على أنفس

أنصار على الذي يتقاضيان عليه، وعلى املؤمنني واملسلمني من الطائفتني كليهما عهد اهللا وميثاقه أهنما على ما يف 
هذه الصحيفة، وأجال القضاء إىل رمضان وإن أحبا أن يوخرا ذلك على تراض منهما، وكتب يف يوم االربعاء لثالث 

وثالثني، على أن يوايف علي ومعاوية موضع احلكمني بدومة اجلندل يف رمضان، ومع عشر خلت من صفر سنة سبع 
كل واحد من احلكمني أربعمائة من أصحابه، فإن مل جيتمعا لذلك اجتمعا من العام املقبل بأذرح، وقد ذكر اهليثم يف 

قاضى عبد اهللا علي أمري املؤمنني هذا ما : " كتابه يف اخلوارج أن االشعث بن قيس ملا ذهب إىل معاوية بالكتاب وفيه
لو كان أمري املؤمنني مل أقاتله، ولكن ليكتب امسه وليبدأ به قبل امسي لفضله : قال معاوية" معاية بن أيب سفيان 

  .وسابقته، فرجع إىل علي فكتب كما قال معاوية
قبلهم، حىت كتب كتابان كتاب  وذكر اهليثم أن أهل الشام أبوا أن يبدأ باسم علي قبل معاوية، وباسم أهل العراق

هلؤالء فيه تقدمي معاوية على علي وكتاب آخر الهل العراق بتقدمي اسم علي وأهل العراق على معاوية وأهل الشام 
عبد اهللا بن عباس، واالشعث بن قيس الكندي، وسعيد : وهذه تسمية من شهد على هذا التحكيم من جيش علي

الكندي، وورقاء بن مسي العجلي، وعبد ) ٢(، وحجر بن يزيد )١(طفيل املعافري بن قيس اهلمداين، وعبد اهللا بن ال
  .التميمي، ومالك بن كعب اهلمداين) ٤(العجلي، وعقبة بن زياد االنصاري، ويزيد بن جحفة ) ٣(اهللا بن بالل 
  .فهؤالء عشرة

الرمحن بن خالد بن الوليد،  وأما من الشاميني فعشرة آخرون، وهم أبو االعور السلمي، وحبيب بن مسلمة، وعبد
، وعلقمة بن يزيد احلضرمي، ومحزة بن مالك اهلمداين، )٥(وخمارق بن احلارث الزبيدي، ووائل بن علقمة العدوي 

  .وسبيع بن يزيد احلضرمي، وعتبة بن أيب سفيان أخو معاوية، ويزيد بن احلر العبسي
  .ه على الطائفتنيوخرج االشعث بن قيس بذلك الكتاب يقرأه على الناس ويعرض

  مث شرع الناس يف دفن قتالهم قال
  .الزهري

  بلغين أنه دفن يف كل قرب مخسون نفسا، وكان علي قد أسر مجاعة من أهل الشام، فلما
__________  

  .العامري: يف الطربي والكامل) ١(
  .عدي: يف الطربي والكامل) ٢(
  .حمل: يف الطربي والكامل) ٣(
  .حجية النكري: جية ويف االخبار الطوالح: يف الطربي والكامل) ٤(
  .زمل بن عمرو العذري: مل يرد يف الطربي وال يف الكامل، وورد فيهما مكانه) ٥(

 ١٩٦ - ١٩٥وذكر يف االخبار الطوال ص  ٣١٩ - ٣١٨/  ٣والكامل  ٣٠/  ٦انظر امساء الشهود يف الطربي 
  .امساء كثرية من الفريقني

ثلهم أو قريب منهم يف يد معاوية وكان قد عزم على قتلهم لظنه أنه قد قتل أراد االنصراف أطلقهم، وكان م
من  -أسراهم، فلما جاءه أولئك الذين أطلقهم أطلق معاوية الذين يف يده، ويقال إن رجال يقال له عمرو بن أوس 

: ن أنا خالك ؟ فقالمن أي! وحيك : امنن علي فإنك خايل، فقال: كان من االسارى فأراد معاوية قتله فقال -االزد 



وأنت أخوها وأنت خايل، ) ١(إن أم حبيبة زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهي أم املؤمنني وأنا ابنها 
  .فأعجب ذلك معاوية وأطلقه

كانوا عربا يعرف بعضهم بعضا يف اجلاهلية فالتقوا : فقال -وذكر أهل صفني  -وقال عبد الرمحن بن زياد بن أنعم 
معهم على احلمية وسنة االسالم، فتصابروا واستحيوا من الفرار، وكانوا إذا حتاجزوا دخل هؤالء يف  يف االسالم

  .عسكر هؤالء، وهؤالء يف عسكر هؤالء، فيستخرجون قتالهم فيدفنوهم
  .هم أهل اجلنة، لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد من أحد: قال الشعيب

مال من بين متيم فقرأ عليهم الكتاب فقام إليه عروة بن أذينة خروج اخلوارج وذلك أن االشعث بن قيس مر على 
: بالل بن مرداس بن جرير فقال) ٣(وهي أمه وهو عروة بن جرير من بين ربيعة بن حنظلة وهو أخو أيب ) ٢(

  أحتكمون يف دين اهللا الرجال ؟ مث ضرب بسيفه عجز دابة االشعث بن قيس،
ومجاعة من رؤسائهم يعتذرون إىل االشعث بن قيس من ذلك، قال  فغضب االشعث وقومه، وجاء االحنف بن قيس

  .واخلوارج يزعمون أن أول من حكم عبد اهللا بن وهب الراسيب: اهليثم بن عدي
ال حكم : والصحيح االول وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل طوائف من أصحاب علي من القراء وقالوا: قلت

الناس إىل بالدهم من صفني، وخرج معاوية إىل دمشق بأصحابه، ورجع علي إىل وتفرق ) ٤(إال هللا، فسموا احملكمية 
  الكوفة على طريق هيت فلما دخل

__________  
بنت أيب سفيان كانت حتت عبيد اهللا بن جحش وهاجرت معه بعد  -رملة  -أمجعت املصادر على أن أم حبيبة ) ١(

مسلمة ويقال ولدت ابنتها يف احلبشة وقد أرسل رسول اهللا  مث تنصر هناك وبقيت أم حبيبة -أن أسلما إىل احلبشة 
صلى اهللا عليه وآله إىل النجاشي فخطبها منه وأصدقها أربعمائة دينار وقدم هبا من أرض احلبشة خالد بن سعيد 

  .وعمرو بن العاص عام اهلدنة
  .ومل يرد يف أي من املصادر أن هلا ابنا امسه عمرو، أو أهنا تزوجت برجل أودي

: ٤٣٦/  ٢ويف مروج الذهب  ١٩٧أدية واالخبار الطوال ص : ٣٢١/  ٣: ويف الكامل ٣١/  ٦يف الطربي ) ٢(
  .أذية

  .أخو بالل اخلارجي: يف مروج الذهب) ٣(
  .احملكمة االوىل ٥١ويف الفرق بني الفرق ص  ٥٠يف امللل والنحل ص ) ٤(

ي اهللا عنه حني جرى أمر احملكمني واجتمعوا قال الشهرستاين وهم الذين خرجوا على أمري املؤمنني علي رض
  .حبروراء

  .ومسوا باحلرورية وكانوا اثين عشر ألفا وزعيمهم ابن الكواء وعتاب بن االعور وعبد اهللا بن وهب الراسيب
أخو مرداس اخلارجي وقد جنا من  -أو أذينة  -ويقال ان أول سيف سل من سيوف اخلوارج سيف عروة بن حدير 

  .وبقي إىل أيام معاويةحرب النهروان 
  .وضرب عنقه زياد بن أبيه

  .ذهب علي ورجع يف غري شئ: الكوفة مسع رجال يقول
من الدهر مل يربح * ملمة ) ١(أخوك الذي إن أحرجتك : للذين فارقناهم خري من هؤالء وأنشأ يقول: فقال علي

  عليك أمور ظل يلحاك الئما* وليس أخوك بالذي إن تشعبت ) ٢(لبثك رامحا 



مث مضى فجعل يذكر اهللا حىت دخل قصر االمارة من الكوفة، وملا كان قد قارب دخول الكوفة اعتزل من جيشه 
وهم اخلوارج، وأبوا أن يساكنوه يف بلده، ونزلوا مبكان يقال له حروراء وأنكروا  -اثين عشر ألفا  -قريب من 

 عنه عبد اهللا بن عباس فناظرهم فرجع أكثرهم عليه أشياء فيما يزعمون أنه ارتكبها، فبعث إليهم علي رضي اهللا
  .وبقي بقيتهم، فقاتلهم علي بن أيب طالب وأصحابه كما سيأيت بيانه وتفصيله قريبا إن شاء اهللا تعاىل

: " واملقصود أن هؤالء اخلوارج هم املشار إليهم يف احلديث املتفق على صحته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".فيقتلها أوىل الطائفتني  -ويف رواية من املسلمني، ويف رواية من أميت  -لى حني فرقة من الناس قال مترق مارقة ع

حدثنا وكيع وعفان بن القاسم بن الفضل عن أيب : وهذا احلديث له طرق متعددة وألفاظ كثرية قال االمام أمحد
  .نضرة عن أيب سعيد

) ٣" (رقة عند فرقة من املسلمني تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق مترق ما: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه مسلم عن شيبان بن فروخ عن القاسم بن حممد به

" حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال أمحد
ورواه مسلم من حديث قتادة وداود بن أيب هند عن ) ٤" (المها تكون أميت فرقتني خترج بينهما مارقة تلي قتلها أو

  .أيب نضرة به
ذكر " حدثنا ابن أيب عدي عن سليمان عن أيب نضرة عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال أمحد

يقتلهم أدىن  -لق أو من شر اخل -قوما يكونون يف أمته خيرجون يف فرقة من الناس، سيماهم التحليق هم شر اخللق 
  .فأنتم قتلتموهم يا أهل العراق: قال أبو سعيد) ٥" (الطائفتني من احلق 

حدثنا حممد بن جعفر ثنا عوف عن أيب نضرة عن أيب سعيد اخلدري، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقال أمحد
ورواه عن حيىي القطان عن ) ٦" (باحلق تفترق أميت فرقتني فتمرق بينهما مارقة فيقتلها أوىل الطائفتني : " وسلم

عوف وهو االعرايب به مثله فهذه طرق متعددة عن أيب نضرة املنذر بن مالك بن قطعة العبدي، وهو أحد الثقات 
الرفعاء ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أيب ثابت عن الضحاك املشرقي عن أيب سعيد 

  .بنحوه
__________  

  .أجرضتك: لطربي والكامليف ا) ١(
  .وامجا: ٣٢٥/  ٣والكامل  ٣٥/  ٦يف الطربي ) ٢(
و  ٣٢/  ٣وأخرجه االمام أمحد يف مسنده ح  ٧٤٥/  ٢ص ) ١٥٠(باب ح ) ٤٧(أخرجه مسلم يف الزكاة ) ٣(

٩٢.  
  .٧٤٦/  ٢ص ) ١٥١(ومسلم يف املوضع السابق ح  ٤٥/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٤(
  .٧٤٦/  ٢ص  ١٥٣ملوضع السابق ح مسلم يف ا) ٥(
  .٧٩/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٦(

فهذا احلديث من دالئل النبوة إذ قد وقع االمر طبق ما أخرب به عليه الصالة والسالم، وفيه احلكم باسالم الطائفتني 
هل الشام، وفيه أن أصحاب أهل الشام وأهل العراق، ال كما يزعمه فرقة الرافضة واجلهلة الطغام، من تكفريهم أ

علي أدىن الطائفتني إىل احلق، وهذا هو مذهب أهل السنة واجلماعة أن عليا هو املصيب وإن كان معاوية جمتهدا، 
وهو مأجور إن شاء اهللا، ولكن علي هو االمام فله أجران كما ثبت يف صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص 



) ١" (إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر : " قالأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وسيأيت بيان كيفية قتال علي رضي اهللا عنه للخوارج، وصفة املخدج الذي أخرب عنه عليه السالم فوجد كما أخرب 

  .ففرح بذلك علي رضي اهللا عنه وسجد للشكر
لشام بعد وقعة صفني، ذهب إىل الكوفة، فلما دخلها انعزل عنه فصل قد تقدم أن عليا رضي اهللا عنه ملا رجع من ا

طائفة من جيشه، قيل ستة عشر ألفا وقيل اثين عشر ألفا، وقيل أقل من ذلك، فباينوه وخرجوا عليه وأنكروا أشياء، 
ر، فرجع فبعث إليهم عبد اهللا بن عباس فناظرهم فيها ورد عليهم ما تومهوه شبهة، ومل يكن له حقيقة يف نفس االم

بعضهم واستمر بعضهم على ضالهلم حىت كان منهم ما سنورده قريبا، ويقال إن عليا رضي اهللا عنه ذهب إليهم 
فناظرهم فيما نقموا عليه حىت استرجعهم عما كانوا عليه، ودخلوا معه الكوفة، مث إهنم عاهدوا فنكثوا ما عاهدوا 

عروف والنهي عن املنكر، والقيام على الناس يف ذلك مث حتيزوا إىل عليه وتعاهدوا فيما بينهم على القيام باالمر بامل
  .موضع يقال له النهروان، وهناك قاتلهم علي كما سيأيت

  :قال االمام أمحد
حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، حدثين حيىي بن سليم، عن عبد اهللا بن عثمان بن خثيم، عن عبيد اهللا بن عياض بن 

اهللا بن شداد فدخل على عائشة وحنن عندها مرجعه من العراق ليايل قتل علي، فقالت  جاء عبد: عمرو القارئ قال
ومايل : يا عبد اهللا بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه ؟ فحدثين عن هؤالء القوم الذين قتلهم علي، فقال: له

خرج عليه مثانية آالف من  فإن عليا ملا كتب معاوية وحكم احلكمان: فحدثين عن قصتهم، قال: ال أصدقك ؟ قالت
انسلخت من قميص ألبسكه : قراء الناس فنزلوا بأرض يقال هلا حروراء من جانب الكوفة، وأهنم عتبوا عليه فقالوا

اهللا، واسم مساك به اهللا مث انطلقت فحكمت يف يدن اهللا وال حكم إال هللا، فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه 
ن ال يدخل على أمري املؤمنني رجل إال رجال قد محل القرآن، فلما أن امتالت الدار من قراء عليه، أمر فأذن مؤذن أ

  الناس دعا مبصحف إمام عظيم فوضعه بني
__________  

والترمذي يف ) ٢(وأبو داود يف االقضية ) ١٥(ومسلم يف االقضية باب ) ٢١(أخرجه البخاري يف االعتصام ) ١(
وابن ماجة يف  ٢٠٥، ٢٠٤، ١٩٨/  ٤و  ١٨٧/  ٢وأمحد يف املسند ) ٣(قضاء والنسائي يف ال) ٢(االحكام 
  ).٣(االحكام 

يا أمري املؤمنني ما تسأل عنه إمنا : حدث الناس فناداه الناس فقالوا! أيها املصحف : يديه فجعل يصكه بيده ويقول
ء الذين خرجوا بيين وبينهم كتاب أصحابكم هؤال: هو مداد يف ورق، وحنن نتكلم مبا روينا منه، فماذا تريد ؟ قال

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن : * (اهللا يقول اهللا تعاىل يف كتابه يف امرأة ورجل
فأمة حممد صلى اهللا عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ]  ٣٥: النساء) * [ يريدا إصالحا يوفق اهللا بينهما

ي أن كاتبت معاوية كتبت علي بن أيب طالب، وقد جاءنا سهيل بن عمرو وحنن مع رسول اهللا ورجل، ونقموا عل
صلى اهللا عليه وسلم باحلديبية حني صاحل قومه قريشا فكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بسم اهللا الرمحن 

فقال ! ب بامسك اللهم قال اكت" كيف تكتب ؟ : ال أكتب بسم اهللا الرمحن الرحيم، قال: الرحيم، فقال سهيل
لو أعلم أنك : أكتب هذا ما صاحل عليه حممد رسول اهللا، فقال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اكتب فكتب، فقال

  رسول اهللا مل أخالفك،
لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة * (فكتب هذا ما صاحل عليه حممد بن عبد اهللا قريشا، يقول اهللا تعاىل يف كتابه 



فبعث إليهم عبد اهللا بن عباس فخرجت معه حىت إذا ]  ٢١: االحزاب) * [ كان يرجو اهللا واليوم اآلخر حسنة ملن
فخطب الناس فقال يا محلة القرآن هذا عبد اهللا بن عباس فمن مل يكن يعرفه ) ١(توسطت عسكرهم فقام ابن الكوا 

: الزخرف) * [ بل هم قوم خصمون* (ويف قومه  فأنا أعرفه ممن خياصم يف كتاب اهللا مباال يعرفه، هذا ممن نزل فيه
واهللا لنواضعنه فإن جاء حبق نعرفه لنتبعنه وإن جاء : فردوه إىل صاحبه وال تواضعوه كتاب اهللا، فقال بعضهم]  ٥٨

بباطل لنكبتنه بباطله، فواضعوا عبد اهللا الكتاب ثالثة أيام، فرجع منهم أربعة آالف كلهم تائب، فيهم ابن الكوا، 
قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث : أدخلهم على علي الكوفة، فبعث علي إىل بقيتهم فقال حىت

شئتم حىت جتتمع أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم بيننا وبينكم أن ال تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيال أو تظلموا 
فقالت له ]  ٥٨: االنفال) * [ إن اهللا ال حيب اخلائنني( *ذمة فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم احلرب على سواء 

يا بن شداد فقتلهم فقالوا واهللا ما بعثت إليهم حىت قطعوا السبيل وسفكوا الدماء واستحلوا أهل الذمة، : عائشة
الثدية  فما شئ بلغين عن أهل العراق يقولون ذو الثدي وذو: اهللا ال إله إال هو قد كان ذلك قالت: فقالت اهللا، قال

قد رأيته يف : أتعرفون هذا ؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته وكنت مع علي يف القتلى فدعا الناس فقال: ؟ قال
  .مسجد بين فالن، ورأيته يف مسجد بين فالن يصلي ومل يأتوا فيه بثبت يعرف إال ذلك

هل مسعت : صدق اهللا ورسوله قالتفما قول علي حيث قام عليه كما يزعم أهل العراق ؟ قال مسعته يقول : قالت
صدق اهللا ورسوله، يرحم اهللا عليا إنه كان ال يرى شيئا ! قالت أجل ! اللهم ال : منه أنه قال غري ذلك ؟ قال

  يعجبه إال قال صدق اهللا ورسوله،
__________  

يه، وكان قبل من هو عبد اهللا بن الكواء اليشكري أول أمري للخوارج من حني اعتزلوا جيش علي وخرجوا عل) ١(
  .أصحاب علي ومن احملرضني على القتال وقد قال شعرا يف مدح علي وحتريض جيش صفني

  تفرد به أمحد وإسناده صحيح) ١(فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه يف احلديث 
قد يكون واطأهم على واختاره الضياء ففي هذا السياق ما يقتضي أن عدهتم كانوا مثانية آالف، لكن من القراء، و

  .مذهبهم آخرون من غريهم حىت بلغوا اثين عشر ألفا، أو ستة عشر ألفا
وملا ناظرهم ابن عباس رجع منهم أربعة آالف وبقي بقيتهم على ما هم عليه، وقد رواه يعقوب بن سفيان عن 

عتبوا عليه يف كونه موسى بن مسعود عن عكرمة بن عمار عن مساك أيب زميل عن ابن عباس فذكر القصة وأهنم 
حكم الرجال، وأنه حمى امسه من االمرة، وأنه غزا يوم اجلمل فقتل االنفس احلرام ومل يقسم االموال والسيب، 

قد كان يف السيب أم املؤمنني فإن قلتم ليست لكم بأم فقد كفرمت، : فأجاب عن االولني مبا تقدم، وعن الثالث مبا قال
  .كفرمتوإن استحللتم سيب أمهاتكم فقد 

  .فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم فتقاتلوا: قال
قال من حرم زينة * (وذكر غريه أن ابن عباس لبس حلة ملا دخل عليهم، فناظروه يف لبسه إياها، فاحتج بقوله تعاىل 

  ]. ٣٢: االعراف[ اآلية ) * اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق
بقيتهم فلم يزل يناظرهم حىت رجعوا معه إىل الكوفة وذلك يوم عيد الفطر  وذكر ابن جرير أن عليا خرج بنفسه إىل

  .أو االضحى شك الراوي يف ذلك، مث جعلوا يعرضون له يف الكالم ويسمعونه شتما ويتأولون بتأويل يف قوله
ن من لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون* (قال رجل من اخلوارج لعلي وهو يف الصالة : قال الشافعي رمحه اهللا

 ٦٠: الروم) * [ فاصرب إن وعد اهللا حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون* (فقرأ علي ]  ٦٥: الزمر) * [ اخلاسرين



.[  
  .وقد ذكر ابن جرير أن هذا كان وعلي يف اخلطبة

 يا علي أشركت يف دين اهللا: وذكر ابن جرير أيضا أن عليا بينما هو خيطب يوما إذ قام إليه رجل من اخلوارج فقال
هذه كلمة حق : الرجال وال حكم إال هللا، فتنادوا من كل جانب ال حكم إال هللا، ال حكم إال هللا، فجعل علي يقول

إن لكم علينا أن ال مننعكم فيئا ما دامت أيديكم معنا، وأن ال مننعكم مساجد اهللا، وأن ال : يراد هبا باطل، مث قال
  .نبدأكم بالقتال حىت تبدأونا

  .لكلية عن الكوفة وحتيزوا إىل النهروان على ما سنذكره بعد حكم احلكمنيمث إهنم خرجوا با
  اجتماع احلكمني أيب موسى وعمرو بن العاص

بدومة اجلندل وذلك يف شهر رمضان كما تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفني، وقال الواقدي اجتمعوا يف شعبان 
مائة فارس مع شريح بن هانئ، ومعهم أبو موسى، وعبد وذلك أن عليا رضي اهللا عنه ملا كان جمئ رمضان بعث أربع

  اهللا بن عباس، وإليه الصالة وبعث معاوية عمرو بن العاص يف
__________  

  .٨٧ - ٨٦/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(

افة بني وهي نصف املس -، فتوافوا بدومة اجلندل بأذرح )١(أربعمائة فارس من أهل الشام ومنهم عبد اهللا بن عمر 
وشهد معهم مجاعة من رؤوس الناس، كعبد اهللا بن عمر،  -الكوفة والشام، بينها وبني كل من البلدين تسع مراحل 

  .و عبد اهللا بن الزبري، واملغرية بن شعبة، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام املخزومي
  .وعبد الرمحن بن عبد يغوث الزهري وأيب جهم بن حذيفة

  .، وأنكر حضوره آخرون)٢(سعد بن أيب وقاص شهدهم أيضا  وزعم بعض الناس أن
قد بلغك ما : فقال يا أبة: وقد ذكر ابن جرير أن عمر بن سعد خرج إىل أبيه وهو على ماء لبين سليم بالبادية معتزل

كان من الناس بصفني، وقد حكم الناس أبا موسى االشعري وعمرو بن العاص، وقد شهدهم نفر من قريش، 
فإنك صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأحد أصحاب الشورى ومل تدخل يف شئ كرهته هذه فاشهدهم 

  .االمة فاحضر إنك أحق الناس باخلالفة
" إنه ستكون فتنة خري الناس فيها اخلفي البقي : " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول! ال أفعل : فقال

  .أبداواهللا ال أشهد شيئا من هذا االمر 
حدثنا أبو بكر احلنفي عبد الكبري بن عبد اجمليد، ثنا بكر بن مسار، عن عامر بن سعد أن أخاه : وقد قال االمام أمحد

: أعوذ باهللا من شر هذا الراكب، فلما أتاه قال: عمر انطلق إىل سعد يف غنم له خارجا من املدينة فلما رآه سعد قال
: ك والناس يتنازعون يف امللك باملدينة ؟ فضرب سعد صدر عمر وقاليا أبة أرضيت أن تكون أعرابيا يف غنم

وهكذا رواه ) ٣" (إن اهللا حيب العبد التقي الغين اخلفي : " اسكت فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .مسلم يف صحيحه
  ، عن عمر بنحدثنا عبد امللك بن عمرو، ثنا كثري بن زيد االسلمي، عن املطلب: وقال أمحد أيضا

يا بين أيف الفتنة تأمرين : الناس يقاتلون على الدنيا وأنت ههنا ؟ فقال: يا أبة: سعد عن أبيه أنه جاءه ابنه عامر فقال
أن أكون رأسا ؟ ال واهللا حىت أعطي سيفا إن ضربت به مؤمنا نبا عنه وإن ضربت به كافرا قتلته، مسعت رسول اهللا 

وهذا السياق كان عكس االول، والظاهر أن ) ٤" (ن اهللا حيب الغين اخلفي التقي إ: " صلى اهللا عليه وسلم يقول



عمر بن سعد استعان بأخيه عامر على أبيه ليشري عليه أن حيضر أمر التحكيم لعلهم يعدلون عن معاوية وعلي 
يف صحيح مسلم أن ويولونه فامتنع سعد من ذلك وأباه أشد االباء وقنع مبا هو فيه من الكفاية واخلفاء كما ثبت 

وكان عمر بن سعد هذا " أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه اهللا مبا آتاه " قد : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
حيب االمارة، فلم يزل ذلك دأبه حىت كان هو أمري السرية اليت قتلت احلسني بن علي رضي اهللا عنه كما سيأيت بيانه 

  .ه عليه مل يكن شئ من ذلكيف موضعه، ولو قنع مبا كان أبو
  .واملقصود أن سعدا مل حيضر أمر التحكيم وال أراد ذلك وال هم به، وإمنا حضره من ذكرنا

  فلما اجتمع احلكمان تراوضا على املصلحة للمسلمني،
__________  

  .ومعه شرحبيل بن السمط ٢٢/  ٤وقتوح ابن االعثم  ٤٣٨/  ٢قال يف مروج الذهب ) ١(
ووافقه ابن  ٣٨/  ٦، أما الطربي فأنكر حضوره ١٩٨االخبار الطوال ص  ٤٣٩/  ٢سعودي وهو قول امل) ٢(

  .٣٣٠/  ٣االثري يف الكامل 
  .١٦٨/  ١مسند االمام أمحد ج ) ٣(
  .١٧٧/  ١مسند االمام أمحد ج ) ٤(

فقوا على االصلح هلم ونظرا يف تقدير أمور مث اتفقا على أن يعزال عليا ومعاوية مث جيعال االمر شورى بني الناس ليت
فول ابن عبد اهللا فإنه : منهما أو من غريمها، وقد أشار أبو موسى بتولية عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، فقال له عمرو

  .يقاربه يف العامل والعمل والزهد
  .إنك قد غمست ابنك يف الفنت معك، وهو مع ذلك رجل صدق: فقال له أبو موسى

إن هذا االمر ال : قال عمرو بن العاص: ن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قالفحدثين حممد ب: قال أبو خمنف
  .يصلحه إال رجل له ضرس يأكل ويطعم

  وكان ابن عمر فيه غفلة،
يا بن العاص إن العرب : ال واهللا ال أرشو عليها شيئا أبدا، مث قال: افطن وانتبه، فقال ابن عمر: فقال له ابن الزبري

عدما تقارعت بالسيوف وتشاركت بالرماح، فال تردهنم يف فتنة مثلها أو أشد منها مث إن قد أسندت إليك أمرها ب
عمرو بن العاص حاول أبا موسى على أن يقر معاوية وحده على الناس فأىب عليه، مث حاوله ليكون ابنه عبد اهللا بن 

مر فامتنع عمرو أيضا، مث اصطلحا عمرو هو اخلليفة، فأىب أيضا، وطلب أبو موسى من عمرو أن يوليا عبد اهللا بن ع
على أن خيلعا معاوية وعليا ويتركا االمر شورى بني الناس ليتفقوا على من خيتاروه النفسهم، مث جاءا إىل اجملمع 

يا أبا : فقال له -وكان عمرو ال يتقدم بني يدي أيب موسى بل يقدمه يف كل االمور أدبا وإجالال  -الذي فيه الناس 
الناس مبا اتفقنا عليه، فخطب أبو موسى الناس فحمد اهللا واثىن عليه مث صلى على رسول اهللا صلى موسى قم فأعلم 

أيها الناس إنا قد نظرنا يف أمر هذه االمة فلم نر أمرا أصلح هلا وال أمل لشعثها من رأي : اهللا عليه وسلم مث قال
شورى، وتستقبل االمة هذا االمر فيولوا عليهم من اتفقت أنا وعمرو عليه، وهو أنا خنلع عليا ومعاوية ونترك االمر 

  .أحبوه، وإين قد خلعت عليا ومعاوية
إن هذا قد قال ما مسعتم، وإنه قد خلع صاحبه، وإين : مث تنحى وجاء عمرو فقام مقامه فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال

 -دمه، وهو أحق الناس مبقامه قد خلعته كما خلعه وأثبت صاحيب معاوية فإنه ويل عثمان بن عفان، والطالب ب
وكان عمرو بن العاص رأى أن ترك الناس بال إمام واحلالة هذه يؤدي إىل مفسدة طويلة عريضة أرىب مما الناس فيه 



  .من االختالف، فأقر معاوية ملا رأى ذلك من املصلحة، واالجتهاد خيطئ ويصيب
  .و بن العاص مثلهويقال إن أبا موسى تكلم معه بكالم فيه غلظة ورد عليه عمر

وثب على عمرو بن العاص فضربه بالسوط وقام إليه ابن  -مقدم جيش علي  -وذكر ابن جرير أن شريح بن هانئ 
لعمرو فضربه بالسوط، وتفرق الناس يف كل وجه إىل بالدهم، فأما عمرو وأصحابه فدخلوا على معاوية فسلموا 

لي فذهب إىل مكة، ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إىل علي عليه بتحية اخلالفة، وأما أبو موسى فاستحىي من ع
  .فأخرباه مبا فعل أبو موسى وعمرو، فاستضعفوا رأي أيب موسى وعرفوا أنه ال يوازن عمرو بن العاص

  فذكر أبو خمنف عن أيب جناب
ور السلمي، وحبيب الكليب أن عليا ملا بلغه ما فعل عمرو كان يلعن يف قنوته معاوية، وعمرو بن العاص، وأبا االع

  بن مسلمة، والضحاك بن قيس، وعبد الرمحن بن خالد بن الوليد،

والوليد بن عقبة، فلما بلغ ذلك معاوية كان يلعن يف قنوته عليا وحسنا وحسينا وابن عباس واالشتر النخعي، وال 
  .يصح هذا واهللا أعلم

بن عبدان، أنا أمحد بن عبيد الصفار، ثنا إمساعيل بن  أخربنا علي بن أمحد: فأما احلديث الذي قال البيهقي يف الدالئل
الفضل، ثنا قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن زكريا بن حيىي، عن عبد اهللا بن يزيد وحبيب بن يسار عن سويد بن غفلة 

إن بين إسرائيل اختلفوا فلم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إين المشي مع علي بشط الفرات فقال: قال
يزل اختالفهم بينهم حىت بعثوا حكمني فضال وأضال، وإن هذه االمة ستختلف فال يزال اختالفهم بينهم حىت يبعثوا 

  .فإنه حديث منكر ورفعه موضوع واهللا أعلم) ١" (حكمني فيضالن ويضالن من اتبعهما 
ل الناس، كما نطق به هذا إذ لو كان هذا معلوما عند علي مل يوافق على حتكيم احلكمني حىت ال يكون سببا الضال

  .احلديث
  .وآفة هذا احلديث هو زكريا بن حيىي وهو الكندي احلمريي االعمى قال ابن معني ليس بشئ

خروج اخلوارج من الكوفة ومبارزهتم عليا ملا بعث علي أبا موسى ومن معه من اجليش إىل دومة اجلندل اشتد أمر 
بكفره، فجاء إليه رجالن منهم، ومها زرعة بن الربج الطائي، اخلوارج وبالغوا يف النكري على علي وصرحوا 

تب من خطيئتك : ال حكم إال هللا، فقال له حرقوص: ال حكم إال هللا، فقال علي: وحرقوص بن زهري السعدي فقاال
  .واذهب بنا إىل عدونا حىت نقاتلهم حىت نلقى ربنا

وأوفوا بعهد اهللا : * (ني القوم عهودا وقد قال اهللا تعاىلقد أردتكم على ذلك فأبيتم، وقد كتبنا بيننا وب: فقال علي
ما هو بذنب : ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه، فقال علي: فقال له حرقوص]  ٩١: النحل[ اآلية ) * إذا عاهدمت

أما واهللا يا علي : ولكنه عجز من الرأي، وقد تقدمت إليكم فيما كان منه، وهنيتكم عنه، فقال له زرعة بن الربج
  ئن مل تدع حتكيم الرجال يف كتاب اهللا القاتلنك أطلب بذلكل

  .رمحة اهللا ورضوانه
: وددت أن قد كان ذلك، فقال له علي: كأين بك قتيال تسفي عليك الريح، فقال! تبا لك ما أشقاك : ، فقال علي

نده حيكمان وفشى إنك لو كنت حمقا كان يف املوت تعزية عن الدنيا، ولكن الشيطان قد استهواكم، فخرجا من ع
فيهم ذلك، وجاهروا به الناس، وتعرضوا لعلي يف خطبه وأمسعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن، 

  .وذلك أن عليا قام خطيبا يف بعض اجلمع فذكر أمر اخلوارج فذمه وعابه
ولقد أوحى إليك : * (ولفقام مجاعة منهم كل يقول ال حكم إال هللا، وقام رجل منهم وهو واضع أصبعه يف أذنيه يق



فجعل علي يقلب ]  ٦٥: الزمر) * [ وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين
  .حكم اهللا ننتظر فيكم: يديه هكذا وهكذا وهو على املنرب ويقول

ذا الفئ ما دامت أيديكم إن لكم علينا أن ال مننعكم مساجدنا ما مل خترجوا علينا وال مننعكم نصيبكم من ه: مث قال
  مع

__________  
  .٤٢٣/  ٦أخرجه البيهقي يف الدالئل ) ١(

  .أيدينا، وال نقاتلكم حىت تقاتلونا
وقال أبو خمنف عن عبد امللك عن أيب حرة أن عليا ملا بعث أبا موسى النفاذ احلكومة اجتمع اخلوارج يف منزل عبد 

يف هذه الدنيا ورغبهم يف اآلخرة واجلنة، وحثهم على االمر  اهللا بن وهب الراسيب فخطبهم خطبة بليغة زهدهم
فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظامل أهلها، إىل جانب هذا السواد إىل : باملعروف والنهي عن املنكر، مث قال

  .بعض كور اجلبال، أو بعض هذه املدائن، منكرين هلذه االحكام اجلائرة
إن املتاع هبذه الدنيا قليل، وإن الفراق هلا وشيك، فال : د محد اهللا والثناء عليهمث قال حرقوص بن زهري فقال بع

إن اهللا مع الذين التقوا * (يدعونكم زينتها أو هبجتها إىل املقام هبا، وال تلتفت بكم عن طلب احلق وإنكار الظلم 
إن الرأي ما رأيتم، وإن احلق  يا قوم): ١(فقال سنان بن محزة االسدي ]  ١٢٨: النحل) * [ والذين هم حمسنون

ما ذكرمت، فولوا أمركم رجال منكم، فإنه البد لكم من عماد وسناد، ومن راية حتفون هبا وترجعون إليها، فبعثوا إىل 
فعرضوا عليه االمارة فأىب، مث عرضوها على حرقوص بن زهري فأىب،  -وكان من رؤوسهم  -زيد بن حصن الطائي 

  ن فأىب،وعرضوها على محزة بن سنا
أما واهللا ال : وعرضوها على شريح بن أيب أوىف العبسي فأىب وعرضوها على عبد اهللا بن وهب الراسيب فقبلها وقال

  .أقبلها رغبة يف الدنيا وال أدعها فرقا من املوت
الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على االمر باملعروف والنهي عن ) ٢(واجتمعوا أيضا يف بيت زيد بن حصن 

يا داود إنا جعلناك خليفة يف االرض فاحكم بني الناس باحلق * (ر، وتال عليهم آيات من القرآن منها قوله تعاىل املنك
ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم : * (وقوله تعاىل]  ٢٦: ص[ اآلية ) * وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا

فأشهد على أهل دعوتنا من أهل : دها الظاملون الفاسقون مث قالوكذا اليت بعدها وبع]  ٤٤: املائدة) * [ الكافرون
قبلتنا أهنم قد اتبعوا اهلوى، ونبذوا حكم الكتاب، وجاروا يف القول واالعمال، وأن جهادهم حق على املؤمنني، 
: فبكى رجل منهم يقال له عبد اهللا بن سخربة السلمي، مث حرض أولئك على اخلروج على الناس، وقال يف كالمه

اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حىت يطاع الرمحن الرحيم، فإن أنتم ظفرمت وأطيع اهللا كما أردمت أثابكم ثواب 
وهذا الضرب من : املطيعني له العاملني بأمره، وإن قتلتم فأي شئ أفضل من املصري إىل رضوان اهللا وجنته ؟ قلت

  .ا أراد، وسبق يف قدره العظيمالناس من أغرب أشكال بين آدم، فسبحان من نوع خلقه كم
قل هل ننبئكم باالخسرين أعماال : * (وما أحسن ما قال بعض السلف يف اخلوارج إهنم املذكورون يف قوله تعاىل

  .الذين ضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا
]  ١٠٣: الكهف) * [ القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات رهبم ولقائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم

  واملقصود أن هؤالء اجلهلة الضالل، واالشقياء يف االقوال واالفعال، اجتمع
__________  



محزة بن : ٢٠٢محزة بن سنان االسدي، ويف االخبار الطوال ص : ٣٣٥/  ٣والكامل  ٤٢/  ٦يف الطربي ) ١(
  .سيار

  .حصني: يف الطربي والكامل) ٢(
  .يزيد بن احلصني: ٢٠٢وال ص ويف االخبار الط

رأيهم على اخلروج من بني أظهر املسلمني، وتواطأوا على املسري إىل املدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا هبا 
  ممن هو على رأيهم ومذهبهم، من أهل البصرة -ويبعثوا إىل إخواهنم وأضراهبم 

  .فيوافوهم إليها -وغريها 
  .ويكون اجتماعهم عليها

إن املدائن ال تقدرون عليها، فإن هبا جيشا ال تطيقونه وسيمنعوها منكم، ولكن : زيد بن حصن الطائي فقال هلم
، وال خترجوا من الكوفة مجاعات، ولكن اخرجوا وحدانا لئال يفطن )١(واعدوا إخوانكم إىل جسر هنر جوخى 

ريها وبعثوا به إليهم ليوافوهم إىل بكم، فكتبوا كتابا عاما إىل من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغ
النهر ليكونوا يدا واحدة على الناس، مث خرجوا يتسللون وحدانا لئال يعلم أحد هبم فيمنعوهم من اخلروج فخرجوا 
من بني اآلباء واالمهات واالخوال واخلاالت وفارقوا سائر القرابات، يعتقدون جبهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا 

الرض والسموات، ومل يعلموا أنه من أكرب الكبائر املوبقات، والعظائم واخلطيئات، وأنه مما زينه االمر يرضي رب ا
هلم إبليس الشيطان الرجيم املطرود عن السموات الذي نصب العداوة البينا آدم مث لذريته ما دامت أرواحهم يف 

الدعوات، وقد تدارك مجاعة من الناس  أجسادهم مترددات، واهللا املسؤول أن يعصمنا منه حبوله وقوته إنه جميب
بعض أوالدهم وإخواهنم فردوهم وأنبوهم ووخبوهم فمنهم من استمر على االستقامة، ومنه من فر بعد ذلك فلحق 
باخلوارج فخسر إىل يوم القيامة، وذهب الباقون إىل ذلك املوضع وواىف إليهم من كانوا كتبوا إليه من أهل البصرة 

ميع بالنهروان وصارت هلم شوكة ومنعة، وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة وعندهم أهنم وغريها، واجتمع اجل
  .متقربون بذلك

  .فهم ال يصطلى هلم بنار، وال يطمع يف أن يؤخذ منهم بثأر، وباهللا املستعان
، ورد أن عليا ملا خرجت اخلوارج إىل النهروان وهرب أبو موسى إىل مكة: وقال أبو خمنف عن أيب روق عن الشعيب

احلمد هللا وإن أتى الدهر باخلطب الفادح، واحلدثان اجلليل : ابن عباس إىل البصرة، قام يف الناس بالكوفة خطيبا فقال
الكادح، وأشهد أن ال إله غريه وأن حممدا رسول اهللا، أما بعد فإن املعصية تشني وتسوء وتورث احلسرة، وتعقب 

 هذه احلكومة بأمري، وحنلتكم رأيي، فأبيتم إال ما أردمت، فكنت أنا الندم، وقد كنت أمرتكم يف هذين الرجلني ويف
فلم يستبينوا الرشد إال ضحى الغد مث ) * ٣(بذلت هلم نصحي مبنعرج اللوى ) ٢: (وأنتم كما قال أخو هوازن

  تكلم فيما فعله احلكمان فرد عليهما ما حكما به وأنبهما، وقال ما فيه حط عليهما، مث ندب
__________  

  ).معجم البلدان(عليه كورة واسعة يف سواد بغداد، وهو بني خانقني وخوزستان : هنر جوخى) ١(
أخو بين جشم، وأخو جشم أو هوازن هو دريد بن الصمة أحد الفرسان املعمرين  ٤٤٦/  ٢يف مروج الذهب ) ٢(

  .يف اجلاهلية، أدرك االسالم ومل يسلم وقتل على دين اجلاهلية يوم حنني
  .أمرهتم أمري مبنعرج اللوى ٤٣/  ٦روج الذهب والطربي يف م) ٣(



أمرتكم أمري مبنقطع اللوى فلم : ١٠٢/  ٤النصح بدل الرشد، ويف ابن االعثم : ١٣/  ٢ويف شرح النهج 
  ...تستبينوا

 ، وعني هلم يوم االثنني خيرجون فيه، وندب إىل ابن عباس وايل)١(الناس إىل اخلروج إىل اجلهاد يف أهل الشام 
البصرة يستنفر له الناس إىل اخلروج إىل أهل الشام، وكتب إىل اخلوارج يعلمهم أن الذي حكم به احلكمان مردود 

  ).٢(عليهما، وأنه قد عزم على الذهاب إىل الشام، فهلموا حىت جنتمع على قتاهلم 
كفر واستقبلت التوبة أما بعد فإنك مل تغضب لربك، وإمنا غضبت لنفسك وإن شهدت على نفسك بال: فكتبوا إليه

، فلما قرأ علي ] ٥٨: االنفال) * [ إن اهللا ال حيب اخلائنني* (نظرنا فيما بيننا وبينك، وإال فقد نابذناك على سواء 
 -كتاهبم يئس منهم وعزم على الذهاب إىل أهل الشام ليناجزهم، وخرج من الكوفة إىل النخيلة يف عسكر كثيف 

ابن عباس بثالثة آالف ومائيت فارس من أهل البصرة مع جارية بن قدامة ألف وبعث إليه  -مخسة وستني ألفا 
ومخسمائة، ومع أيب االسود الدؤيل ألف وسبعمائة، فكمل جيش علي يف مثانية وستني ألف فارس ومائيت فارس وقام 

بينما هو كذلك إذ فحثهم على اجلهاد والصرب عند لقاء العدو، وهو عازم على الشام، ف: علي أمري املؤمنني خطيبا
بلغه أن اخلوارج قد عاثوا يف االرض فسادا وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا احملارم، وكان من مجلة من 

من أنت ؟ : قتلوه عبد اهللا بن خباب صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أسروه وامرأته معه وهي حامل فقالوا
ال بأس عليك، : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وانكم قد روعتموين فقالواأنا عبد اهللا بن خباب صاحب رسول : قال

ستكون فتنة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت أيب يقول: حدثنا ما مسعت من أبيك فقال
ا ههو يسري فاقتادوه بيده فبينم) ٣" (القاعد فيها خري من القائم، والقائم خري من املاشي، واملاشي خري من الساعي 

  معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا
مل فعلت هذا وهو لذمي ؟ فذهب إىل ذلك الذمي : لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم فشق جلده فقال له آخر

بغري إذن وال : فاستحله وأرضاه وبينا هو معهم إذ سقطت مترة من خنلة فأخذها أحدهم فألقاها يف فمه، فقال له آخر
إين امرأة حبلى، : ، ومع هذا قدموا عبد اهللا بن خباب فذحبوه، وجاؤوا إىل امرأته فقالتمثن ؟ فألقاها ذاك من فمه

أال تتقون اهللا، فذحبوها وبقروا بطنها عن ولدها، فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إىل الشام 
فوا غائلتهم، وأشاروا على علي بأن واشتغلوا بقتال أهله أن خيلفهم هؤالء يف ذراريهم وديارهم هبذا الصنع، فخا

يبدأ هبؤالء، مث إذا فرغ منهم ذهب إىل أهل الشام بعد ذلك والناس آمنون من شر هؤالء فاجتمع الرأي على هذا 
وفيه خرية عظيمة هلم والهل الشام أيضا فأرسل علي إىل اخلوارج رسوال من جهته وهو احلرث بن مرة العبدي، 

  لم يل أمرهم واكتب إيل به علىاخرب يل خربهم، وأع: فقال
__________  

/  ٤ووردت يف الفتوح البن االعثم  ٤٤٦/  ٣ومبعناها يف مروج الذهب  ٤٤ - ٤٣/  ٦اخلطبة يف الطربي ) ١(
  .بألفاظ خمتلفة فلتراجع هناك ٥٤/  ٢ويف البيان والتبيني للجاحظ  ١٠٣ - ١٠٢

  .٢٠٦انظر كتابه يف االخبار الطوال ص ) ٢(
  .١٠٦/  ٤كتاب مطول من علي ج : ويف الفتوح البن االعثم ٤٤/  ٦والطربي 

والكامل للمربد ص  ٢٨/  ٢وشرح النهج البن أيب احلديد  ١٨٢/  ٥وطبقات ابن سعد  ٤٦/  ٦الطربي ) ٣(
٥٦٠.  



  .اجللية، فلما قدم عليهم قتلوه ومل ينظروه، فلما بلغ ذلك عليا عزم على الذهاب إليهم أوال قبل أهل الشام
مسري أمري املؤمنني علي إىل اخلوارج ملا عزم علي ومن معه من اجليش على البداءة باخلوارج، نادى مناديه يف الناس 
بالرحيل فعرب اجلسر فصلى ركعتني عنده مث سلك على دير عبد الرمحن، مث دير أيب موسى، مث على شاطئ الفرات، 

ري فيه وال يسري يف غريه، فإنه خيشى عليه فخالفه علي فسار فأشار عليه بوقت من النهار يس) ١(فلقيه هنالك منجم 
  إمنا أردت أن أبني للناس خطأه: على خالف ما قال فأظفره اهللا، وقال علي

إمنا ظفر لكونه وافقه، وسلك علي ناحية االنبار وبعث بني يديه قيس بن سعد، وأمره أن : وخشيت أن يقول جاهل،
يف جيش املدائن فاجتمع  -سعد بن مسعود، وهو أخو عبد اهللا بن مسعود الثقفي  يأيت املدائن وأن يتلقاه بنائبها

أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حىت أقتلهم مث أنا تارككم وذاهب : الناس هنالك على علي، وبعث إىل اخلوارج
  .عليه مث لعل اهللا أن يقبل بقلوبكم ويردكم إىل خري مما أنتم -يعين أهل الشام  -إىل العرب 

  .كلنا قتل إخوانكم وحنن مستحلون دماءهم ودماءكم: فبعثوا إىل علي يقولون
فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيما ارتكبوه من االمر العظيم، واخلطب اجلسيم، فلم ينفع وكذلك 

م فوعظهم وخوفهم أبو أيوب االنصاري أنبهم ووخبهم فلم ينجع، وتقدم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب إليه
إنكم أنكرمت علي أمرا أنتم دعومتوين إليه فنهيتكم عنه فلم تقبلوا وها أنا وأنتم : وحذرهم وأنذرهم وتوعدهم وقال

فارجعوا إىل ما خرجتم منه وال ترتكبوا حمارم اهللا، فإنكم قد سولت لكم أنفسكم أمرا تقتلون عليه املسلمني، واهللا 
يما عند اهللا، فكيف بدماء املسلمني ؟ فلم يكن هلم جواب إال أن تنادوا فيما بينهم لو قتلتم عليه دجاجة لكان عظ

  .أن ال ختاطبوهم وال تكلموهم وهتيئوا للقاء الرب عز وجل، الرواح الرواح إىل اجلنة
ة الطائي السنبسي، وعلى امليسر) ٢(وتقدموا فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصن 

  .شريح بن أوىف، وعلى خيالتهم محزة بن سنان، وعلى الرجالة حرقوص بن زهري السعدي
  .ووقفوا مقاتلني لعلي وأصحابه

وجعل علي على ميمنته حجر بن عدي، وعلى امليسرة شبيث بن ربعي ومعقل بن قيس الرياحي، وعلى اخليل أبا 
قيس بن سعد بن  -وكانوا يف سبعمائة  -هل املدينة أيوب االنصاري، وعلى الرجالة أبا قتادة االنصاري، وعلى أ

من جاء إىل هذه الراية فهو آمن، : عبادة، وأمر علي أبا أيوب االنصاري أن يرفع راية أمان للخوارج ويقول هلم
ومن انصرف إىل الكوفة واملدائن فهو آمن، إنه ال حاجة لنا فيكم إال فيمن قتل إخواننا، فانصرف منهم طوائف 

  فلم يبق منهم إال ألف -وكانوا يف أربعة آالف  -كثريون 
__________  

  .مسافر بن عفيف االزدي: ٣٤٣/  ٣ذكره الكامل ) ١(
  .حصني: يف الطربي والكامل واالخبار الطوال) ٢(

مع عبد اهللا بن وهب الراسيب، فزحفوا إىل علي فقدم علي بني يديه اخليل وقدم منهم الرماة وصف ) ١(أو أقل 
ال حكم إال هللا، الرواح : كفوا عنهم حىت يبدأوكم، وأقبلت اخلوارج يقولون: وراء اخليالة، وقال الصحابهالرجالة 

الرواح إىل اجلنة، فحملوا على اخليالة الذين قدمهم علي، ففرقوهم حىت أخذت طائفة من اخليالة إىل امليمنة، وأخرى 
وعطفت عليهم اخليالة من امليمنة وامليسرة وهنض إليهم إىل امليسرة، فاستقبلهم الرماة بالنبل، فرموا وجوههم، 

الرجال بالرماح والسيوف فأناموا اخلوارج فصاروا صرعى حتت سنابك اخليول، وقتل أمراؤهم عبد اهللا بن وهب، 
  .، قبحهم اهللا)٢(وحرقوص بن زهري، وشريح بن أوىف، وعبد اهللا بن سخربة السلمي 



ستعلم : أبشر يا عدو اهللا بالنار، فقال: ارج بالرمح فانفذته من ظهره وقلت لهوطعنت رجال من اخلو: قال أبو أيوب
  .أينا أوىل هبا صليا

لقد ضركم ! بؤسا لكم : ومل يقتل من أصحاب علي إال سبعة نفر وجعل علي ميشي بني القتلى منهم ويقول: قالوا
بالسوء أمارة، غرهتم باالماين وزينت هلم الشيطان وانفس : يا أمري املؤمنني ومن غرهم ؟ قال: من غركم، فقالوا

املعاصي، ونبأهتم أهنم ظاهرون مث أمر باجلرحى من بينهم فإذا هم أربعمائة، فسلمهم إىل قبائلهم ليداووهم، وقسم ما 
  .وجد من سالح ومتاع هلم

مللك بن ميسرة وحدثنا حممد بن قيس االسدي ومنصور بن دينار عن عبد ا: وقال اهليثم بن عدي يف كتاب اخلوارج
حىت كان ) ٣(عن النزال بن سربة أن عليا مل خيمس ما أصاب من اخلوارج يوم النهروان ولكن رده إىل أهله كله 

  .آخر ذلك مرجل أيت به فرده
حدثين عبد امللك بن أيب حرة أن عليا خرج يف طلب ذي الثدية ومعه سليمان بن مثامة احلنفي أبو : وقال أبو خمنف

فلما : ان بن صربة بن هوذة فوجده الرياين يف حفرة على جانب النهر يف أربعني أو مخسني قتيال، قالوالري) ٤(حرة 
استخرج نظر إىل عضده فإذا حلم جمتمع على منكبه كثدي املرأة له حلمة عليها شعرات سود، فإذا مدت امتدت 

أما واهللا ما كذبت لوال أن : علي قالحىت حتاذي يده االخرى مث تنزل فتعود إىل منكبه كثدي املرأة، فلما رآه 
  .تتكلوا على العمل الخربتكم مبا قضى اهللا يف قتاهلم عارفا للحق

  وحدثين حممد بن ربيعة: وقال اهليثم بن عدي يف كتابه يف اخلوارج
عن نافع بن مسلمة االخنسي، قال كان ذو الثدية رجال من عرنة من جبيلة، وكان أسود شديد السواد، : االخنسي

  .له ريح منتنة معروف يف العسكر، وكان يرافقنا قبل ذلك وينازلنا وننازله
__________  

  .ألفني ومثامنائة: ٣٤٦/  ٣والكامل  ٤٩/  ٦يف الطربي ) ١(
  .أربعة آالف ١٣٢/  ٤ويف فتوح ابن االعثم 

  .أقل من أربعة آالف: ٢١٠ويف االخبار الطوال ص 
  .عبد اهللا بن شجرة ٣٤٧/  ٣والكامل  ٥٠/  ٦يف الطربي ) ٢(

  .السخرب: ٢٠٧ويف االخبار الطوال ص 
السالح والدواب وما شهدوا به عليه : ٢١١واالخبار الطوال ص  ٣٤٨/  ٣والكامل  ٥٠/  ٦يف الطربي ) ٣(

  .احلرب قسمه بني املسلمني
  .وأخذ ما يف عسكرهم من شئ، وأما العبيد واملتاع واالماء فإنه رده على أهله

  .أبو جربة: يف الطربي) ٤...(فأمر أن يدفع إىل وراثهم...) السالح والدواب(وما سوى ذلك : لطوالويف االخبار ا

  .وحدثين أبو إمساعيل احلنفي عن الريان بن صربة احلنفي
  .شهدنا النهروان مع علي، فلما وجد املخدج سجد سجدة طويلة: قال

قومه يكىن أبا موسى أن عليا ملا وجد املخدج سجد وحدثين سفيان الثوري عن حممد بن قيس اهلمداين عن رجل من 
  .سجدة طويلة

  .وحدثين يونس بن أيب إسحاق، حدثين إمساعيل عن حبة العرين
  .احلمد هللا يا أمري املؤمنني الذي قطع دابرهم: ملا أقبل أهل النهروان جعل الناس يقولون: قال



ء، فإذا خرجوا من بني الشرايني فقل ما يلقون أحدا إال كال واهللا إهنم لفي أصالب الرجال وأرحام النسا: فقال علي
وكان عبد اهللا بن وهب الراسيب قد قحلت مواضع السجود منه من شدة اجتهاده : ألبوا أن يظهروا عليه، قال

  .ذو البينات: وكثرة السجود، وكان يقال له
  .ليا يسميه إال اجلاحدما كان عبد اهللا بن وهب من بغضه ع: وروى اهليثم عن بعض اخلوارج أنه قال

سئل علي عن أهل النهروان أمشركون هم : ثنا إمساعيل، عن خالد، عن علقمة بن عامر، قال: وقال اهليثم بن عدي
فقيل فما هم يا أمري املؤمنني ؟ : إن املنافقني ال يذكرون اهللا إال قليال: من الشرك فروا، قيل أفمنافقون ؟ قال: ؟ فقال
  .ينا فقاتلناهم ببغيهم عليناإخواننا بغوا عل: قال

  فهذا ما أورده ابن جرير وغريه يف هذا
  .املقام

عن علي رضي اهللا عنه، ورواه عنه زيد بن وهب، وسويد بن : ما ورد فيهم من االحاديث الشريفة احلديث االول
، وكليب أبو عاصم، غفلة، وطارق بن زياد، وعبد اهللا بن شداد، وعبيد اهللا بن أيب رافع، وعبيدة بن عمرو السلماين

وأبو كثري وأبو مرمي، وأبو موسى، وأبو وائل الوضي فهذه اثنتا عشرة طريقا إليه ستراها بأسانيدها وألفاظها ومثل 
  .هذا يبلغ حد التواتر

حدثنا عبد بن محيد، ثنا عبد الرزاق، عن مهام، ثنا عبد امللك بن : الطريق االوىل قال مسلم بن احلجاج يف صحيحه
الذين ] علي [ يمان، ثنا سلمة بن كهيل، حدثين زيد بن وهب اجلهين أنه كان يف اجليش الذين كانوا مع أيب سل

خيرج قوم من أميت : " يا أيها الناس إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: ساروا إىل اخلوارج فقال علي
صالهتم بشئ، وال صيامكم إىل صيامهم بشئ،  يقرأون القرآن ليس قراءتكم إىل قراءهتم بشئ، وال صالتكم إىل

  .ال جتاوز صالهتم تراقيهم[ يقرأون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم 
، لو يعلم اجليش الذين يصيبوهنم ما قضي هلم على لسان نبيهم ]ميرقون من االسالم كما ميرق السهم من الرمية 

ن فيهم رجال له عضد ليس هلا ذراع، على رأس عضده مثل صلى اهللا عليه وسلم ال تكلوا على العمل، وآية ذلك أ
حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، فيذهبون إىل معاوية وأهل الشاع ويتركون هؤالء خيلفونكم يف ذراريكم 

وأموالكم، وإين الرجو أن يكونوا هؤالء القوم، فإهنم قد سفكوا الدم احلرام وأغاروا يف سرح الناس، فسريوا على 
  .اسم اهللا

  قال

وعلى اخلوارج يومئذ عبد اهللا بن وهب  -فذكر زيد بن وهب منزال منزال حىت مروا على قنطرة فلما التقينا : سلمة
ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم وكسروا جفوهنا فإين أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم : فقال هلم -الراسيب 

  .حروراء، فرجعوا
  .الناس برماحهمفوحشوا برماحهم وسلوا السيوف فشجرهم 

  :وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إال رجالن، قال علي: قال
أخروه : التمسوا فيهم املخدج، فالتمسوه فلم جيدوه، فقام علي بنفسه حىت أتى ناسا بعضهم إىل بعض، فقال

فقام : وبلغ رسوله قال صدق اهللا: أخروهم فوجدوهم مما يلي االرض فكرب مث قال: فوجدوه مما يلي االرض فقال
يا أمري املؤمنني واهللا الذي ال إله إال هو لسمعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إليه عبيدة السلماين فقال

، هذا )١" (أي واهللا الذي ال إله إال هو، فاستحلفه ثالثا وهو حيلف له أنه مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 



  .لفظ مسلم
  .اه أبو داود عن احلسن بن علي اخلالل عن عبد الرزاق بنحوهوقد رو

حدثنا وكيع، ثنا االعمش، وعبد الرمحن عن سفيان عن االعمش بن خيثمة : طريق أخرى عن علي قال االمام أمحد
إذا حدثتكم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فالن أخر من السماء أحب إيل : عن سويد بن غفلة قال قال علي

: أن أكذب عليه وإذا حدثتكم فيما بيين وبينكم فإن احلرب خدعة، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمن 
خيرج قوم من أميت يف آخر الزمان أحداث االسنان، سفهاء االحالم، يقولون من قول خري الربية يقرأون القرآن ال " 

ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، فإذا  -هم قال عبد الرمحن ال جياوز إمياهنم حناجر -جياوز حناجرهم 
وأخرجاه يف الصحيحني من طرق عن ) ٢" (لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا ملن قاتلهم عند اهللا يوم القيامة 

  .االعمش به
براهيم بن عبد االعلى، حدثنا أبو نعيم ثنا الوليد بن القاسم اهلمداين، ثنا إسرائيل عن إ: طريق أخرى قال االمام أمحد

وخرجنا معه لقتل اخلوارج فقال اطلبوا : سار علي إىل النهروان قال الوليد يف روايته: عن طارق بن زياد قال
سيجئ قوم يتكلمون بكلمة احلق ال جتاوز حلوقهم ميرقون من : " املخدج فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  سيماهم أو فيهم رجلاالسالم كما ميرق السهم من الرمية 
__________  

  .٧٤٩ - ٧٤٨/  ٢ص ) ١٥٦(ح  -باب  ٤٨ -كتاب الزكاة  -أخرجه مسلم يف صحيحه ) ١(
  .ما بني معكوفني زيادة من مسلم - ٢٤٤/  ٤ص  ٤٧٦٨وأبو داود يف السنة باب يف قتال اخلوارج ح 

  .ماشيهم السائمة: سرح الناس -
  .أغمادها: جفون السيوف
  .رموا هبا عن بعد منهم: موحشوا برمامحه

  .باب عالمات النبوة يف االسالم) ٢٥(أخرجه البخاري يف املناقب ) ٢(
  ).٧٤٦/  ٢(ص ) ١٥٤(باب ح ) ٤٨(ومسلم يف الزكاة 

  .٨١/  ١واالمام أمحد يف مسند ج 

  .خري الناس أسود خمدج اليد يف يده شعرات سود، إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس، وإن مل يكن فيهم فقد قتلتم
تفرد به أمحد من هذا " إنا وجدنا املخدج فخررنا سجودا وخر علي ساجدا معنا : فبكينا قال: قال الوليد، يف روايته

  .الوجه
  .طريق أخرى رواه عبد اهللا بن شداد عن علي كما تقدم قريبا إيراده بطوله

ثنا عبد اهللا بن وهب، أخربين عمرو بن  حدثين أبو الطاهر ويونس بن عبد االعلى: طريق أخرى عن علي قال مسلم
بن سعيد، عن عبيد اهللا بن أيب رافع، موىل رسول اهللا أن احلرورية ملا ) ١(احلارث، عن بكري بن االشج عن بشر 

كلمة حق أريد هبا باطل، إن رسول اهللا : ال حكم إال هللا، قال علي: قالوا -وهو مع علي بن أيب طالب  -خرجت 
وأشار  -احلق بألسنتهم ال جياوز هذا منهم : م وصف ناسا إين العرف صفتهم يف هؤالء، يقولونصلى اهللا عليه وسل

فلما قتلهم علي بن أيب طالب " شاة أو حلمة ثدي ) ٢(من أبغض خلق اهللا منهم أسود إحدى يديه طيب  -إىل حلقه 
فوجده  -مرتني أو ثالثا  -وال كذبت  ارجعوا فانظروا، فواهللا ما كذبت: انظروا فنظروا فلم جيدوا شيئا فقال: قال

وأنا حاضر ذلك من أمرهم، وقول علي فيهم، زاد : يف خربة فأتوا به عليا حىت وضعوه بني يديه، قال عبيد اهللا



  ).٣(رأيت ذلك االسود : وحدثين رجل عن ابن حنني أنه قال: يونس يف روايته قال بكري
  .تفرد به مسلم

  ذكرت: اعيل، ثنا أيوب، عن حممد، عن عبيدة عن علي قالحدثنا إمس: طريق أخرى قال أمحد
ولوال أن تبطروا حلدثتكم مبا  -أو قال مودن اليد  -فيهم خمدج اليد أو مثدون اليد ؟ : اخلوارج عند علي فقال

إي ورب : أنت مسعته من حممد ؟ قال: وعد اهللا الذين يقتلونكم على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم، قال قلت
ثنا وكيع، ثنا جرير بن حازم، وأبو عمرو بن العالء عن ابن : بة إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، وقال أمحدالكع

خيرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو : " سريين مسعاه عن عبيدة عن علي قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هللا الذين يقتلوهنم على لسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم، مثدون اليد أو خمدج اليد ولوال أن تبطروا النبأتكم مبا وعد ا

  .إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة: أنت مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: قال عبيدة قلت لعلي
  ثنا يزيد ثنا هشام عن حممد عن عبيدة قال: وقال أمحد

__________  
  .بسر: يف مسلم) ١(
  .شاة وهو فيها جماز واستعارة وإمنا أصله للكلبة والسباع املراد به ضرع: طيب شاة) ٢(
  .باب) ٤٨( -أخرجه مسلم يف الزكاة ) ٣(

  .٧٤٩/  ٢ص  ١٥٧ح 

فيهم رجل مثدون اليد أو خمدوج اليد، ولوال أن تبطروا الخربتكم مبا قضى اهللا عليه : قال علي الهل النهروان
إي ورب الكعبة، حيلف : أنت مسعته ؟ قال: فقلت لعلي: يدةلسان نبيه صلى اهللا عليه وسلم ملن قتلهم، قال عب

  .عليها ثالثا
فحلف : ال أحدثك إال ما مسعت منه، قال حممد: ثنا ابن أيب عدي عن ابن عون عن حممد قال قال عبيدة: وقال أمحد

وهنم على لسان لوال أن تبطروا النبأتكم ما وعد اهللا الذين يقتل: لنا عبيدة ثالث مرات، وحلف له علي قال قال
إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، فيهم : قلت أنت مسعته ؟ قال: حممد صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أو مودن اليد: رجل خمدج اليد أو مثدون اليد أحسبه قال
بن أيب عدي وقد رواه مسلم من حديث إمساعيل بن علية ومحاد بن زيد كالمها عن أيوب وعن حممد بن املثىن عن ا

  ).١(عن ابن عون كالمها عن حممد بن سريين عن عبيدة عن علي 
  .وقد ذكرناه من طرق متعددة تفيد القطع عند كثريين عن حممد بن سريين

وقد حلف علي أنه مسعه من عبيدة وحلف عبيدة أنه مسعه من علي أنه مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  لسماء إىل االرض أحب إيل من أن أكذب علىالن أخر من ا: وقد قال علي

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
حدثين إمساعيل أبو معمر، ثنا عبد اهللا بن إدريس، ثنا عاصم بن : طريق أخرى قال عبد اهللا بن االمام أمحد بن حنبل

هو يكلم الناس كنت جالسا عند علي إذ دخل رجل عليه ثياب السفر فاستأذن على علي و: كليب، عن أبيه قال
كيف أنت ويوم كذا : " إين دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده عائشة فقال: فشغل عنه فقال علي

  .اهللا ورسوله أعلم: وكذا ؟ فقلت
فقال قوم خيرجون من قبل املشرق يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من : قال



فذكر احلديث ) ٢" (رجل خمدج اليد كأن يديه يدي حبشية، أنشدكم باهللا هل أخربتكم أنه فيهم الرمية، فيهم 
بطوله، مث رواه عبد اهللا بن أمحد عن أيب خيثمة زهري بن حرب عن القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أبيه 

  .عن علي
  .فذكر حنوه إسناده جيد

أخربنا أبو القاسم االزهري، أنا علي بن عبد الرمحن الكناين أنا : ديطريق أخرى قال احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدا
حممد بن عبد اهللا بن عطاء، عن سليمان احلضرمي، أنا حيىي بن عبد احلميد احلماين، أنا خالد بن عبيد اهللا، عن عطاء 

يف عضده عظم مث قال علي حني فرغنا من احلرب إن فيهم رجال ليس : بن السائب، عن ميسرة قال قال أبو جحيفة
  عضده كحلمة

__________  
  .١٥٦ - ١٥٥ح  ٧٤٨ - ٧٤٧/  ٢أخرجه مسلم يف الزكاة ) ١(
  .١٦٠/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

فما رأيت عليا جزع جزعا أشد من جزعه يومئذ، : الثدي عليها شعرات طوال عقف، فالتمسوه فلم جيدوه قال
  .ما جنده يا أمري املؤمنني: فقالوا
: كذبتم إنه لفيهم، فثورنا القتلى فلم جنده فعندنا إليه فقلنا: النهروان، قال: ويلكم ما اسم هذا املكان ؟ قالوا: فقال

  صدق اهللا ورسوله وكذبتم، إنه: النهروان، قال: ما اسم هذا املكان ؟ قلنا: يا أمري املؤمنني ما جنده، قال
فنظرت إىل عضده ليس فيها عظم وعليها كحلمة ثدي املرأة عليها  لفيهم فالتمسوه فوجدناه يف ساقية فجئنا به

  .شعرات طوال عقف
حدثنا أبو سعيد موىل بين هاشم، ثنا إمساعيل بن مسلم العبدي، ثنا أبو كثر موىل : طريق أخرى قال االمام أمحد

دوا يف أنفسهم من كنت مع سيدي مع علي بن أيب طالب حيث قتل أهل النهروان، فكأن الناس وج: االنصار قال
قد حدثنا بأقوام ميرقون من الدين كما ميرق " يا أيها الناس إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قتلهم، فقال علي

، وإن آية ذلك أن فيهم رجال أسود خمدج )١(السهم من الرمية مث ال يرجعون فيه أبدا حىت يرجع السهم على فوقه 
حلمة كحلمة ثدي املرأة، حوله سبع هلبات فالتمسوه فإين أراه فيهم، فالتمسوه  اليد إحدى يديه كثدي املرأة، هلا

صدق اهللا ورسوله، وإنه ملتقلد قوسا له ! اهللا أكرب : فوجده إىل شفري النهر حتت القتلى فأخرجوه فكرب علي، فقال
  .صدر اهللا ورسوله: عربية فأخذها بيده فجعل يطعن هبا يف خمدجته ويقول

  .تفرد به أمحد) ٢" (ني رأوه واستبشروا وذهب عنهم ما كانوا جيدون وكرب الناس ح
حدثنا أبو خيثمة ثنا شبابة بن سوار، حدثين نعيم بن حكيم، حدثين أبو مرمي ثنا : طريق أخرى قال عبد اهللا بن أمحد

رق السهم من إن قوما ميرقون من االسالم كما مي: " علي بن أيب طالب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
: وقال أبو داود يف سننه" الرمية يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم، طوىب ملن قتلهم وقتلوه، عالمتهم رجل خمدج 

إن كان ذاك املخدج ملعنا يومئذ يف : حدثنا بشر بن خالد، ثنا شبابة بن سوار، عن نعيم بن حكيم، عن أيب مرمي قال
قريا، ورأيته مع املساكني يشهد طعام علي مع الناس، وقد كسوته برنسا يل، املسجد جنالسه الليل والنهار، وكان ف

وكان املخدج يسمى نافعا ذا الثدية، ودان يف يده مثل ثدي املرأة على رأسه حلمة مثل حلمة الثدي : قال أبو مرمي
  ).٣(عليه شعرات مثل سبالة السنور 

__________  



  .فوق السهم) ١(
  .موضع الوتر منه

  .مشق رأس السهم: وقيل: أفواق وفوق: واجلمع
  .حيث يقع الوتر

  .٨٨/  ١أخرجه االمام أمجد يف مسنده ج ) ٢(
  .٢٤٥/  ٤ص ) ٤٧٧٠(كتاب السنة ح  -سنن أيب داود ) ٣(

أخربنا أبو علي الروزباري أنا أبو حممد بن عمرو بن شوذب املقري : طريق أخرى قال احلافظ البيهقي يف الدالئل
عن حممد بن  -هو الثوري  -الفضل بن دكني، عن سفيان ) ١] (نعيم [ شعيب بن أيوب، ثنا أبو  الواسطي هبا ثنا

: التمسوا املخدج فالتمسوه فلم جيدوه، قال: كنت مع علي فجعل يقول: قيس، عن أيب موسى رجل من قومه قال
  .واهللا ما كذبت وال كذبت، فوجدوه يف هنر أو دالية فسجد: فأخذ يعرق ويقول

حدثين حممد بن مثىن وحممد بن معمر ثنا عبد الصمد، ثنا سويد بن عبيد العجلي، : أخرى قال أبو بكر البزارطريق 
  .ثنا أبو مؤمن

انظروا فإن فيهم رجال إحدى يدي مثل : شهدت علي بن أيب طالب يوم قتل احلرورية وأنا مع موالي فقال: قال
سبعة نفر حتت النخلة :  صاحبه، فقلبوا القتلى فلم جيدوه، وقالواثدي املرأة، وأخربين النيب صلى اهللا عليه وسلم أين

فرأيت يف رجليه حبلني جيرونه هبما حىت ألقوه بني يديه فخر علي : ويلكم انظروا، قال أبو مؤمن: مل نقلبهم بعد، قال
سى عن علي غري هذا ال نعلم روى أبو مو: أبشروا قتالكم يف اجلنة وقتالهم يف النار، مث قال البزار: ساجدا وقال

  .احلديث
حدثنا يوسف بن موسى، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، مسعت أبا سفيان عن حبيب بن : طريق أخرى قال البزار

اطلبوا : ملا قاتلناهم قال علي: حدثين عن ذي الثدية، قال -يعين أبا وائل  -قلت لشقيق بن سلمة : أيب ثابت قال
فطلبناه فلم : اطلبوه، فواهللا ما كذبت وال كذبت، قال: فلم جنده، فبكى وقالرجال عالمته كذا وكذا، فطلبناه 

  اطلبوه فواهللا ما: جنده فبكى وقال
  .وركب بغلته الشهباء فطلبناه فوجدناه حتت بردى فلما رآه سجد: فطلبناه فلم جنده قال: كذبت وال كذبت، قال

  .ذا احلديثال نعلم روى حبيب عن شقيق عن علي إال ه: مث قال البزار
حدثين عبيد اهللا بن عمرو القواريري ثنا محاد بن زيد، ثنا مجيل بن مرة، عن أيب : طريق أخرى قال عبد اهللا بن أمحد

: فطلبوه يف القتلى فقالوا ليس جنده فقال: التمسوا املخدج: شهدت عليا حني قتل أهل النهروان قال: الوضي قال
ذبت، فرجعوا فطلبوه فردد ذلك مرارا، كل ذلك حيلف باهللا ما كذبت وال ارجعوا فالتمسوه فواهللا ما كذبت وال ك

  كذبت، فانطلقوا فوجدوه حتت القتلى يف طني
__________  

  .٤٣٣/  ٦من الدالئل ) ١(

فكأين انظر إليه حبشي عليه ثدي قد طبق، إحدى يديه مثل ثدي املرأة، : فاستخرجوه فجئ به، قال أبو الوضي
وقد رواه أبو داود عن حممد بن عبيد بن حساب، عن ) ١" (ات تكون على ذنب الريبوع عليها شعرات مثل شعر

ولكنه اختصره وقال عبد اهللا بن أمحد  -وامسه عباد بن نسيب  -محاد بن زيد، ثنا مجيل بن مرة ثنا أبو الوضي 



صاحل أن أبا الوضي حدثنا حجاج بن يوسف الشاعر، حدثين عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا يزيد بن أيب : أيضا
  .كنا عائدين إىل الكوفة مع علي بن أيب طالب: عبادا حدثه أنه قال

ال يهولنكم أمرهم فإهنم : فلما بلغنا مسرية ليلتني أو ثالثا من حروراء شذ منا ناس كثريون فذكرنا ذلك لعلي فقال
ي أخربين أن قائد هؤالء رجل إن خليل: فحمد اهللا علي بن أيب طالب وقال: سريجعون فذكر احلديث بطوله قال

: إنا مل جنده، فجعل يقول: خمدج اليد على حلمة ثديه شعرات كأهنن ذنب الريبوع، فالتمسوه فلم جيدوه فأتيناه فقلنا
اهللا أكرب، ال يأتيكم أحد خيربكم : هو هذا ؟ فقال علي: اقلبوا ذا، اقلبوا ذا ؟ حىت جاء رجل من أهل الكوفة فقال

: ؟ وقال عبد اهللا بن أمحد أيضا) ٢(ابن من : هذا مالك، هذا مالك فقال علي: ناس يقولونمن أبوه، فجعل ال
: حدثين حجاج بن الشاعر حدثين عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا يزيد بن أيب صاحل أن أبا الوضي عبادا حدثه قال

  كنا دين اىل الكوفة مع علي فذكر حديث املخدج قال
أما أن خليلي أخربين بثالثة إخوة من اجلن هذا أكربهم : كذبت ثالثا، مث قال عليفواهللا ما كذبت وال : " علي

  .وهذا السياق فيه غرابة جدا) ٣" (والثاين له مجع كثري، والثالث فيه ضعف 
وقد ميكن أن يكون ذو الثدية من اجلن ؟ بل هو من الشياطني إما شياطني االنس أو شياطني اجلن، إن صح هذا 

  .تعاىل أعلمالسياق واهللا 
واملقصود أن هذه طرق متواترة عن علي إذ قد روي من طرق متعددة عن مجاعة متباينة ال ميكن تواطؤهم على 
الكذب، فأصل القصة حمفوظ وإن كان بعض االلفاظ وقع فيها اختالف بني الرواة ولكن معناها وأصلها الذي 

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه أخرب عن تواطأت الروايات عليه صحيح ال يشك فيه عن علي أنه رواه 
صفة اخلوارج وذي الثدية الذي هو عالمة عليهم، وقد روي ذلك من طريق مجاعة من الصحابة غري علي كما تراها 

  .بأسانيدها وألفاظها وباهللا املستعان
الغفاري، وسعد بن أيب وقد رواه مجاعة من الصحابة منهم أنس بن مالك، وجابر بن عبد اهللا، ورافع بن عمرو 

وقاص، وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان االنصاري، وسهل بن حنيف، وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمر، 
  .وعبد اهللا بن عمرو، وعبد اهللا بن مسعود، وعلي، وأبو ذر، وعائشة أم املؤمنني رضي اهللا عنهم أمجعني

  .الربعة وأحد العشرة وصاحب القصةوقد قدمنا حديث علي بطرقه النه أحد اخللفاء ا
__________  

  .١٤٠ - ١٣٩/  ١مسند االمام أمحد ) ١(
  .٢٤٥/  ٤ص ) ٤٧٦٩(قتل اخلوارج ح  -ورواه أبو داود يف السنة 

  .١٤١ - ١٤٠/  ١رواه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(
  .١٤١/  ١رواه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٣(

  .م وفاته على وقعة اخلوارجولنذكر بعده حديث ابن مسعود لتقد
حدثنا حيىي بن أيب بكري، ثنا أبو بكر بن عياش، عن : احلديث الثاين عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال االمام أمحد

خيرج قوم يف آخر الزمان سفهاء االحالم، " عاصم، عن ذر، عن عبد اهللا قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  نان، يقولون من خري قول الناس يقرأون القرآن بألسنتهم ال يعدو تراقيهم، ميرقوناالس -أو حدثاء  -أحداث 

) ١" (من االسالم كما ميرق السهم من الرمية، فمن أدركهم فليقتلهم فإن يف قتلهم أجرا عظيما عند اهللا ملن قتلهم 
هللا بن عامر بن زرارة ثالثتهم وقد رواه الترمذي عن أيب كريب وأخرجه ابن ماجة عن أيب بكر بن أيب شيبة وعبد ا



هذا حديث حسن صحيح، ابن مسعود مات قبل ظهور اخلوارج بنحو : عن أيب بكر بن عياش به، وقال الترمذي
  .من مخس سنني فخربه يف ذلك من أقوى االسانيد
ذكر يل أن نيب : حدثنا إمساعيل ثنا سليمان التميمي ثنا أنس قال: احلديث الثالث عن أنس بن مالك قال االمام أمحد

إن فيكم فرقة يتعبدون ويدينون حىت يعجبوا الناس وتعجبهم : " -ومل أمسعه منه  -اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 
  ).٢" (أنفسهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 

: الك وأيب سعيد قال أمحدحدثنا أبو املغرية، ثنا االوزاعي حدثين قتادة، عن أنس بن م: طريق أخرى قال االمام أمحد
سيكون يف أميت : " عن أنس عن أيب سعيد، مث رجع أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: وقد حدثنا أبو املغرية فقال

حدكم صالته مع اختالف وفرقة قوم حيسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم، حيقر أ
صالهتم، وصيامه مع صيامهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، مث ال يرجعون حىت يرتد السهم على 
فوقه، هم شر اخللق واخلليقة، طوىب ملن قتلهم أو قتلوه، يدعون إىل كتاب اهللا وليسوا منه يف شئ، من قاتلهم كان 

  .أوىل باهللا منهم،
  ).٣" (التحليق : ما سيماهم ؟ قاليا رسول اهللا : قالوا

وقد رواه أبو داود يف سننه عن نصر بن عاصم االنطاكي عن الوليد بن مسلم وقيس بن إمساعيل احلليب كالمها عن 
  .االوزاعي عن قتادة وأيب سعيد عن أنس به

  وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن قتادة
__________  

: والترمذي يف الفنت) ٥٩/  ١ص ) (١٦٧(وابن ماجه يف املقدمة ح  ٤٠٤/  ١المام أمحد يف مسنده أخرجه ا) ١(
  ).٤٨١/  ٤(ص ) ٢١٨٨(يف صفة املارقة ح ) ٢٤(باب 

  .١٨٩، ١٨٣/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(
  .٢٢٤/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٣(

  .٢٤٤ - ٢٤٣/  ٤ص ) ٤٧٦٦(و ) ٤٧٦٥(وأبو داود يف سننه ح 
  ).٦٢/  ١(ص ) ١٧٥(وأخرجه ابن ماجة يف املقدمة ح 

  .عن أنس وحده
وقد روى البزار من طريق أيب سفيان وأبو يعلى من طريق يزيد الرقاشي كالمها عن أنس بن مالك حديثا يف 

  .اخلوارج قريبا من حديث أيب سعيد كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل
حدثنا حسن بن موسى، ثنا ابن شهاب، عن حيىي بن سعيد، : عبد اهللا قال االمام أمحد احلديث الرابع عن جابر بن

كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام اجلعرانة وهو يقسم فضة يف : عن أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا قال
دل ؟ لقد خبت إن مل أكن ويلك ومن يعدل إذا مل أع: " يا رسول اهللا اعدل، فقال: ثوب بالل للناس فقال رجل

معاذ اهللا أن يتحدث الناس أين أقتل أصحايب، إن هذا : يا رسول اهللا دعين أقتل هذا املنافق، فقال: أعدل، فقال عمر
وقال ) ١" (وأصحابه يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم، أو تراقيهم، ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية 

: مسعت جابرا يقول: نا إمساعيل بن عياش، حدثين حيىي بن سعيد أخربين أبو الزبري قالحدثنا علي بن عياش، ث: أمحد
بصر عيين ومسع أذين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باجلعرانة ويف ثوب بالل فضة ورسول اهللا صلى اهللا عليه 

؟ فقال عمر بن  ويلك من يعدل إذا مل أكن أعدل: " اعدل فقال: وسلم يقبضها للناس يعطيهم، فقال رجل



معاذ اهللا أن يتحدث الناس أين أقتل : دعين أقتل هذا املنافق اخلبيث، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اخلطاب
  ).٢" (أصحايب، هذا وأصحابه يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 

ملا قسم رسول اهللا صلى اهللا : ذ بن رفاعة ثنا أبو الزبري عن جابر بن عبد اهللا قالمث رواه أمحد عن أيب املغرية عن معا
ويلك ومن يعدل إن مل : " اعدل يا حممد فقال: قام رجل من بين متيم فقال) ٣(عليه وسلم غنائم هوازن باجلعرانة 

معاذ اهللا : هذا املنافق ؟ قاليا رسول اهللا أال أقوم فأقتل : فقال عمر: أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن مل أعدل قال
إن هذا وأصحابا له يقرأون : أن يتسامع االمم أن حممدا يقتل أصحابه، مث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  "القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 
وقلت ) ٤(ما خالفين فيه إال أنه قال النضو فعرضت هذا احلديث على الزهري ف: فقال يل أبو الزبري: قال معاذ
ألست رجال عربيا ؟ وقد رواه مسلم عن حممد بن رمح، عن الليث، وعن حممد بن مثىن عن عبد : القدح قال

الوهاب الثقفي وأخرجه النسائي من حديث الليث ومالك بن أنس كلهم عن حيىي بن سعيد االنصاري به بنحوه 
  .مع حديث أيب ذر رضي اهللا عنهماحديث رافع بن عمرو االنصاري 

__________  
  .٣٥٥، ٣٥٣، ٥٦/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .باب) ٤٧(وأخرجه مسلم يف الزكاة  ٣٥٤/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

  ).١٤٢(ح 
بينه وبني : قال الباجيقال ياقوت بكسر اجليم امجاعا، هي ماء بني مكة والطائف وهي إىل مكة أقرب : اجلعرانة) ٣(

  .مكة مثانية عشر ميال قرأها أصحاب احلديث بتشديد الراء واللغويون بتخفيفها
  .السهم بال نصل وال ريش: النضو) ٤(

 -هو ابن عيينة  -حدثنا احلميدي ثنا سفيان : احلديث اخلامس عن سعد بن أيب وقاص قال يعقوب بن سفيان
ذكر رسول : " با الطفيل حيدث عن بكر بن قرواش عن سعد بن أيب وقاص قالحدثين العالء بن أيب عياش أنه مسع أ

االشهب أو : شيطان الردهة كراعي اخليل حيتذره رجل من جبيلة يقال له: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذا الثدية فقال
  .االشهب :أنه جاء رجل يقال له) ١(فأخربين عمار الدهين : قال سفيان" ابن االشهب عالبة يف قوم ظلمة 

" شيطان الردهة حيتذره رجل من جبيلة " وقد روى هذا احلديث االمام أمحد عن سفيان بن عيينة به خمتصرا ولفظه 
  .تفرد به أمحد

  .مل امسع بذكر بكر بن قرواش إال يف هذا احلديث: وحكى البخاري عن علي بن املديين قال
مسعت : شعبة عن أيب إسحاق عن حامد اهلمداين قال وروى يعقوب بن سفيان عن عبد اهللا بن معاذ عن أبيه عن

يريد واهللا أعلم قتله أصحاب : قال احلافظ أبو بكر البيهقي" قتل علي شيطان الردهة : " سعد بن أيب وقاص يقول
  ).٢(علي بأمره 

  بلغ: حدثنا إسرائيل بن يونس عن جده أيب إسحاق السبيعي عن رجل قال: وقال اهليثم بن عدي
  .قتل علي بن أيب طالب شيطان الردهة: وقاص أن عليا بن أيب طالب قتل اخلوارج فقال سعد بن أيب

حدثنا : احلديث السادس عن أيب سعيد سعد بن مالك بن سنان االنصاري وله طرق عنه االوىل منها قال االمام أمحد
سعيد اخلدري أن أبا بكر جاء بكر بن عيسى، ثنا جامع بن قطر احلبطي، ثنا أبو روية شداد بن عمر العنسي عن أيب 

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يا رسول اهللا إين مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن اهليئة 



قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك " اذهب إليه فاقتله : " يصلي، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .احلالة كره أن يقتله

فذهب : قال" اذهب إليه فاقتله : " ء إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمرفجا
يا رسول اهللا إين رأيته متخشعا فكرهت أن : عمر فرآه على تلك احلال اليت رآه أبو بكر فكره أن يقتله فرجع فقال

  .أقتله
يا رسول اهللا إين مل أره فقال رسول اهللا صلى اهللا : ه فرجع، فقالفذهب علي فلم ير" يا علي اذهب فاقتله : " قال

هذا وأصحابه يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية ال " عليه وسلم 
  .تفرد به أمحد) ٣" (يعودون فيه حىت يعود السهم يف فوقه فاقتلوهم هم شرى الربية 

  وقد روى البزار يف
__________  

  .وتقريب التهذيب ٤٣٤/  ٦من دالئل البيهقي ) ١(
  .ويف االصل الذهيب حتريف

  .١٧٩/  ١وأخرج احلديث االمام أمحد يف مسنده ج 
  .٤٣٤/  ٦انظر دالئل النبوة للبيهقي ج ) ٢(
  .١٥/  ٣أخرجه أمحد يف املسند ) ٣(

ى عن أيب خيثمة عن عمر بن يونس عن عكرمة مسنده من طريق االعمش عن أيب سفيان عن أنس بن مالك وأبو يعل
  .بن عمار وعن يزيد الرقاشي عن أنس من هذه القصة وأطول منها وفيها زيادات أخرى

  الطريق الثاين
حدثنا أبو أمحد، ثنا سفيان، عن حبيب بن أيب ثابت، عن الضحاك املشرقي، عن أيب سعيد اخلدري : قال االمام أمحد

ذكر قوما خيرجون على فرقة من الناس خمتلفة يقتلهم أقرب الطائفتني إىل " لم يف حديث عن النيب صلى اهللا عليه وس
  .أخرجاه يف الصحيحني كما سيأيت يف ترمجة أيب سلمة عن أيب سعيد) ١" (احلق 

: ثنا وكيع، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا عاصم بن مشيخ، عن أيب سعيد اخلدري قال: الطريق الثالث قال االمام أمحد
والذي نفس أيب القاسم بيده ليخرجن قوم " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا حلف فاجتهد يف اليمن قال  كان

من أميت حتقرون أعمالكم عند أعماهلم يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من االسالم كما ميرق السهم من 
  .الرمية
قال أبو سعيد فحدثين ) ٢" (يديه أو ثدية حملقي رؤوسهم  فيهم رجل ذو: فهل من عالمة يعرفون هبا ؟ قال: فالوا

عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم أن عليا ويل قتلهم قال فرأيت أبا سعيد بعد ما 
  .قتاهلم عندي أحل من قتال عدهتم من الترك: كرب ويديه ترتعش ويقول

  .وقد رواه أبو داود عن أمحد بن حنبل به
: حدثنا عبد الرزاق، أنا سفيان، عن أبيه عن ابن أيب نعيم، عن أيب سعيد اخلدري قال: يق الرابع قال االمام أمحدالطر

بعث علي وهو باليمن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذهيبة يف تربتها فقسمها رسول اهللا صلى اهللا عليه " 
وبني عيينة بن بدر الفزاري وبني علقمة بن عالثة أو عامر  وسلم بني االقرع بن حابس احلنظلي مث أحد بين جماشع،

  .بن الطفيل أحد بين كالب، وبني زيد اخليل الطائي، مث أحد بين نبهان



  .إمنا أتألفهم: فغضبت قريش واالنصار قالوا تعطي صناديد أهل جند وتدعنا ؟ قال: قال
: يا حممد اتق اهللا فقال: وجنتني حملوق الرأس فقالفأقبل رجل غائر العينني ناتئ اجلبني كث اللحية مشرف ال: قال

فسأل رجل من القوم قتله النيب صلى اهللا عليه : من يطيع اهللا إذا عصيته ؟ يأمنين على أهل االرض وال تأمنوين، قال
إن ضئضئ هذا قوم يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم : فمنعه، فلما ويل قال -أراه خالد بن الوليد  -وسلم 
  ون من االسالم مروق السهم من الرميةميرق

__________  
  ).٧٤٦/  ٢(ص ) ١٥٣(باب ذكر اخلوارج، ح ) ٤٧(أخرجه مسلم يف الزكاة، ) ١(
  .٣٢٣/  ٢، ١٨٤/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٢(

  ).١(يقتلون أهل االسالم ويدعون أهل االوثان، لئن أنا أدركتهم القتلهم قتل عاد 
حديث عبد الرزاق به، مث رواه أمحد عن حممد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن عبد الرمحن رواه البخاري من 

  .بن أيب نعم عن أيب سعيد وفيه اجلزم بأن خالدا سأل أن يقتل ذلك الرجل، وال ينايف سؤال عمر بن اخلطاب
ه ونسله، الن اخلوارج وقال فيه إنه سيخرج من صلب: وهو يف الصحيحني من حديث عمارة بن القعقاع من سريته

الذين ذكرنا مل يكونوا من ساللة هذا، بل وال أعلم أحدا منهم من نسله وإمنا أراد من ضئضئ هذا أي من شكله 
  .وعلى صفته فاهللا أعلم

  .وهذا الرجل هو ذو اخلويصرة التميمي ومساه بعضهم حرقوصا
  .فاهللا أعلم

دي بن ميمون، ثنا حممد بن سريين، عن معبد بن سريين، عن أيب ثنا عفان، ثنا مه: الطريق اخلامس قال االمام أمحد
خيرج أناس من قبل املشرق يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من : " سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

سيماهم  :الدين كما ميرق السهم من الرمية مث ال يعودون فيه حىت يعود السهم على فوقه، قيل، ما سيماهم ؟ قال
  .ورواه البخاري عن أيب النعمان حممد بن الفضل عن مهدي بن ميمون به) ٢" (التحليق أو التسبيد 

إن : قلت اليب سعيد: حدثنا حممد بن عبيد ثنا سويد بن جنيح عن يزيد الفقري قال: الطريق السادس قال االمام أمحد
  .وأكثرنا صوما، خرجوا علينا بأسيافهم منا رجاالهم أقرؤنا القرآن، وأكثرنا صالة وأوصلنا للرحم،

خيرج قوم يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال أبو سعيد
تفرد به أمحد ومل خيرجوه يف الكتب الستة وال واحد منهم، وإسناده ال بأس به " الدين كما ميرق السهم من الرمية 

  .ثقات وسويد بن جنيح هذا مستوررجاله كلهم 
حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب : الطريق السابع قال االمام أمحد

اعدل يا : سعيد قال بينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقسم قسما إذ جاءه ابن ذي اخلويصرة التميمي فقال
  .رسول اهللا

: يا رسول اهللا أتأذن يل فيه فأضرب عنقه ؟ فقال: ومن يعدل إذا مل أعدل ؟ فقال عمر بن اخلطابويلك : " فقال
  دعه فإن له أصحابا حيقر أحدكم صالته مع صالهتم،

__________  
  .باب) ٦(وأخرجه البخاري يف االنبياء  ٧٣/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(

  .باب) ٤٧(ومسلم يف الزكاة 



  .٧٤١/  ٢ص ) ١٤٣(ح 
: التسبيد: وقال أبو داود -ورواه البخاري يف عالمات النبوة  ٦٤/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

  .استئصال الشعر

فال يوجد فيه شئ، مث ينظر يف ) ١(وصيامه مع صيامهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية فينظر يف قذذه 
رصافه فال يوجد فيه شئ، مث ينظر يف نصله فال يوجد فيه شئ، قد سبق الفرث  نضيه فال يوجد فيه شئ، مث ينظر يف

والدم، آيتهم رجل أسود إحدى يديه مثل ثدي املرأة، أو مثل البضعة تدردر، خيرجون على حني فترة من ) ٢(
د أين مسعت فأشه: قال أبو سعيد] "  ٥٨: التوبة[ اآلية ) * ومنهم من يلمزك يف الصدقات* (الناس، فنزلت فيه 

هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأشهد أن عليا حني قتلهم وأنا معه جئ بالرجل على النعت الذي نعت 
  ).٣(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ورواه البخاري عن أيب بكر بن أيب شيبة عن هشام بن يوسف عن معمر، ورواه البخاري من حديث شعبة، ومسلم 
زيد عن الزهري به، لكن يف رواية مسلم عن حرملة وأمحد بن عبد الرمحن كالمها عن ابن من حديث يونس بن ي

  .وهب عن يونس عن الزهري عن أيب سلمة، والضحاك اهلمداين عن أيب سعيد به
مث رواه أمحد عن حممد بن مصعب عن االوزاعي عن الزهري عن أيب سلمة والضحاك املشرقي عن أيب سعيد فذكر 

خيرجون على حني فرقة من الناس يقتلهم " ن هذا السياق، وفيه أن عمر هو استأذن يف قتله، وفيه حنو ما تقدم م
  قال أبو" أوىل الطائفتني باهللا 

فأشهد أين مسعت هذا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأين شهدت عليا حني قتلهم، فالتمس يف القتلى : سعيد
  .ى اهللا عليه وسلمفوجد على النعت الذي نعته رسول اهللا صل

  .ورواه البخاري عن دحيم عن الوليد عن االوزاعي كذلك
قرأت على عبد الرمحن بن مالك عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أيب : وقال أمحد

م قوم حتقرون خيرج فيك: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد أنه قال
صالتكم مع صالهتم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعماهلم، يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم، ميرقون من 

الدين كما ميرق السهم من الرمية، ينظر يف النصل فال يرى شيئا، مث ينظر يف القدح فال يرى شيئا، مث ينظر يف 
ورواه البخاري  -يعين هذا احلديث  -حدثنا به مالك : عبد الرمحن قال" الريش فال يرى شيئا ويتمارى يف الفوق 

  .عن عبد اهللا بن يوسف عن مالك به
ورواه البخاري ومسلم عن حممد بن املثىن عن عبد الوهاب عن حيىي بن سعيد عن حممد بن إبراهيم عن أيب سلمة 

جاء رجل إىل أيب : مرو عن أيب سلمة قالحدثنا يزيد أنا حممد بن ع: وعطاء بن يسار عن أيب سعيد به وقال أمحد
مسعته يذكر قوما يتعمقون : هل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يذكر يف احلرورية شيئا ؟ فقال: سعيد فقال

يف الدين حيقر أحدكم صالته عند صالهتم، وصومه عند صومهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، 
  له فلم ير شيئا مث ينظر يف رصافه فلم ير شيئا، مث ينظر يف القذذأخذ سهمه فينظر يف نص

__________  
  .ريش السهم: القذذ) ١(
  .أي جاوزمها ومل يعلق فيه منهما شيئا) ٢(
  .٥٦/  ٣أخرجه االمام أمحد يف املسند ) ٣(



  .باب عالمات النبوة يف االسالم) ٢٥(وأخرجه البخاري يف املناقب 
  .باب )٤٧(ومسلم يف الزكاة 

  ).١٥٩(وح ) ٧٤٥ - ٧٤٤/  ٢(ص ) ١٤٨(ح 

  .ورواه ابن ماجه عن أيب بكر بن أيب شيبة عن يزيد بن هارون به" فيمارى هل يرى شيئا أم ال 
  حدثنا ابن أيب عدي، عن سليمان عن أيب نضرة، عن أيب سعيد أن: الطريق الثامن قال االمام أمحد

يكونون يف أمته خيرجون يف فرقة من الناس سيماهم التحليق، مث هم شر ذكر قوما " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أو قال  -فضرب النيب صلى اهللا عليه وسلم هلم مثال : اخللق، ومن شر اخللق، تقتلهم أوىل الطائفتني باحلق، قال

 يرى بصرية، فينظر يف النصل فال يرى بصرية، وينظر يف النضي فال -أو قال الغرض  -الرجل يرمي الرمية  -قوال 
  .وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق: فقال أبو سعيد" وينظر يف الفوق فال يرى بصرية 

وهو ابن طرخان التيمي عن أيب نضرة وامسه  -وقد رواه عن حممد بن املثىن عن حممد بن أيب عدي عن سليمان 
  .املنذر بن مالك بن قطعة عن أيب سعيد اخلدري بنحوه

جاء رجل إىل : ن الفارسي قال اهليثم بن عدي ثنا سليمان بن املغرية، عن محيد بن هالل قالاحلديث الثامن عن سلما
لسلمان الفارسي، قال أفال تنطلقون معي فيحدثنا ونسمع منه، فانطلق معه بعض : ملن هذه اخلباء ؟ قالوا: قوم فقال
فالن بن : ومن أنت ؟ قال: عنا منك ؟ فقاليا أبا عبد اهللا لو أدنيت خباك وكنت منا قريبا فحدثتنا ومس: القوم فقال

  .فالن
  .قد بلغين عنك معروف: قال سلمان

بلغين أنك ختف يف سبيل اهللا، وتقاتل العدو، وختدم أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن اخطأتك واحدة 
  .أن تكون من هؤالء القوم الذين ذكرهم لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .جد ذلك الرجل قتيال يف أصحاب النهروانفو: قالوا
حدثنا أبو النضر، ثنا حزام بن إمساعيل العامري، : احلديث التاسع عن سهل بن حنيف االنصاري قال االمام أمحد

دخلت على سهل بن حنيف فقلت حدثين ما مسعت من : بن عمرو قال) ١(عن أيب إسحاق الشيباين، عن بسر 
أحدثك ما مسعت من النيب صلى اهللا عليه وسلم ال أزيدك : م قال يف احلرورية، قالرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

 -وأشار بيده حنو العراق  -يذكر قوما خيرجون من هاهنا " عليه شيئا، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  هل ذكر هلم عالمة ؟ قلت: قال" يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 

  ).٢(هذا ما مسعت ال أزيدك عليه : قال
  وقد أخرجاه يف الصحيحني من حديث عبد الواحد بن

__________  
  .يسري: ٤٢٨/  ٦ودالئل البيهقي  ٤٨٦/  ٢يف املسند ) ١(
  .باب) ٤٩(وأخرجه مسلم يف الزكاة  ٤٨٦/  ٢رواه أمحد يف مسنده ) ٢(

  .٧٥٠/  ٢ص ) ١٥٩(ح 
  =  والبيهقي يف



زياد ومسلم من حديث علي بن مسهر والعوام بن حوشب والنسائي من حديث حممد بن فضيل كلهم عن أيب 
  .إسحاق الشيباين به
سألت سهل : بن عمرو قال) ١(ثنا أبو بكر بن أيب شيبة ثنا علي بن مسهر عن الشيباين عن بسر : وقد رواه مسلم

قوم  -وأشار بيده حنو املشرق  -مسعته : ذكر اخلوارج ؟ فقالبن حنيف مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي
يقرأون القرآن بألسنتهم ال يعدو تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية حدثناه أبو كامل ثنا عبد 

ق مجيعا عن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وإسحا" خيرج منه أقوام : " الواحد ثنا سليمان الشيباين هبذا االسناد وقال
بن عمرو عن ) ١(حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب ثنا أبو إسحاق الشيباين عن بسر : يزيد قال أبو بكر

  ).٢(فتنة قوم قبل املشرق حملقة رؤوسهم : سهل بن حنيف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
بن موسى، ثنا احلسن بن الربيع، ثنا أبو  ثنا يوسف: احلديث العاشر عن ابن عباس قال احلافظ أبو بكر البزار

يقرأ القرآن أقوام من : " االحوص عن مساك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢" (أميت ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية 

  .الحوص باسناده مثلهورواه ابن ماجة عن أيب بكر بن أيب شيبة وسويد بن سعيد كالمها عن أيب ا
حدثنا يزيد، ثنا أبو حساب حيىي بن أيب حبة، عن شهر بن : احلديث احلادي عشر عن ابن عمر قال االمام أمحد

خيرج من أميت قوم : " لقد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مسعت عبد اهللا بن عمر يقول: حوشب قال
حيقر أحدكم عمله مع عملهم : " ال أعلمه إال قال: قال يزيد" حناجرهم يسيئون االعمال يقرأون القرآن ال جياوز 

  يقتلون أهل االسالم فإذا خرجوا فاقتلوهم فطوىب ملن قتلهم وطوىب ملن قتلوه،
فردد ذلك رسول " كلما طلع منهم قرن قطعة اهللا كلما طلع منهم قرن قطعه اهللا، كلما طلع منهم قرن قطعه اهللا 

  .وسلم عشرين مرة أو أكثر وأنا أمسع اهللا صلى اهللا عليه
: تفرد به أمحد من هذا الوجه، وقد ثبت من حديث سامل ونافع عن ابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ". -وأشار بيده حنو املشرق  -الفتنة من ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان " 
حدثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة، عن شهر بن : م أمحداحلديث الثاين عشر عن عبد اهللا بن عمرو قال االما

  :حوشب قال
__________  

  .٤٢٨/  ٦الدالئل = 
  .٣٣٤من صفحة ) ١(انظر حاشية ) ١(
  .٧٥٠/  ٢ص ) ١٦٠(مسلم املصدر السابق ح ) ٢(
  .٦٢/  ١رواه ابن ماجه يف املقدمة ج ) ٣(

ت مبقام يقومه نوف البكايل، فجئته فجاء رجل فانتبذ الناس عليه ملا جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية، قدمت الشام فأخرب
مسعت رسول اهللا : مخيصة فإذا هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص فلما رآه نوف أمسك عن احلديث فقال عبد اهللا

رض إال إهنا ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إىل مهاجر إبراهيم، ال يبقى يف اال: " صلى اهللا عليه وسلم يقول
شرار أهلها، تلفظهم أرضهم، تقذرهم نفس الرمحن، حتشرهم النار مع القردة واخلنازير، تبيت معهم إذا باتوا، 

سيخرج ناس : " ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال"  -وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل من ختلف 
كلما خرج منهم قرن قطع حىت عدها زيادة على عشر مرات، من أميت قبل املشرق يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم 



وقد روى أبو داود أوله يف كتاب اجلهاد من سننه ) " ٢(كلما خرج منهم قرن قطع حىت خيرج الدجال يف بقيتهم 
  .عن القواريري عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة

  .أيب طالب رضي اهللا عنهماوقد تقدم حديث عبد اهللا بن مسعود وحديث أمري املؤمنني علي بن 
  احلديث الثالث عشر عن أيب ذر

حدثنا شيبان بن فروخ، ثنا سليمان بن املغرية، ثنا حبيب بن هالل، عن عبد اهللا بن : قال مسلم بن احلجاج
  .الصامت، عن أيب ذر

قرأون القرآن قوم ي -أو سيكون بعدي من أميت  -إن بعدي من أميت : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ال جياوز حالقيمهم خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرمية ال يعودون فيه شر اخللق واخلليقة قال ابن 

كذا كذا ؟ : ما حديث مسعت من أيب ذر: قال) ٢(فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا احلاكم الغفاري : الصامت
  .موأنا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: فقال

  .مل يروه البخاري
أنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو سعيد بن أيب عمرو، ثنا : احلديث الرابع عشر عن أم املؤمنني عائشة قال احلافظ البيهقي

  .أبو العباس االصم، ثنا السري بن حيىي، ثنا أمحد بن يونس، ثنا علي بن عياش عن حبيب بن مسلمة
املروة وأهل النهروان ملعونون على لسان حممد صلى اهللا عليه وسلم لقد علمت عائشة أن جيش : " قال قال علي

  .قتلة عثمان رضي اهللا عنه) ٣(جيش املشرق : قال ابن عياش" 
بلغها قتل : حدثين إسرائيل، عن يونس عن جده أيب إسحاق السبيعي عن رجل عن عائشة قال: وقال اهليثم بن عدي
  وقال احلافظ أبو بكر -تعين املخدج  -شيطان الردهة قتل علي بن أيب طالب : علي اخلوارج فقالت
__________  

) ٢٤٨٢(باب يف سكىن الشام ح  -وروى أوله أبو داود يف اجلهاد  ٨٤/  ٢أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .٤/  ٣ص 

احلكم بن عمرو الغفاري  ٦٢٩/  ٦احلكم الغفاري، ويف دالئل البيهقي : ٧٥٠/  ٢يف صحيح مسلم ) ٢(
  ).١٥٨(حلديث أخرجه مسلم يف الزكاة ح وا
  .جيش املروة: ٤٣٤/  ٦يف دالئل البيهقي ) ٣(

حدثنا حممد بن عمارة بن صبيح ثنا سهل بن عامر البجلي ثنا أبو خالد عن جمالد عن الشعيب عن مسروق : البزار
: قال" هم خيار أميت شرار أميت يقتل: " ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلوارج فقال: عن عائشة قالت

  وحدثناه إبراهيم بن سعيد ثنا حسني بن حممد ثنا سليمان بن قرم ثنا عطاء بن
فرأيت عليا قتلهم : السائب عن أيب الضحى عن مسروق عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم فذكر حنوه قال

  .وهم أصحاب النهروان
عن مسروق إال هذا احلديث، وال نعلم رواه عن عطاء إال  ال نعلم روي عن عطاء عن أيب الضحى: مث قال البزار

سليمان بن قرم وسليمان بن قرم قد تكلموا فيه لكن االسناد االول يشهد هلذا كما أن هذا يشهد لالول فهما 
متعاضدان، وهو غريب من حديث أم املؤمنني، وقد تقدم يف حديث عبد اهللا بن شهاب عن علي ما يدل على أن 

بت حديث اخلوارج وال سيما خرب ذي الثدية كما تقدم، وإمنا أوردنا هذه الطرق كلها ليعلم الواقف عائشة استغر
  .عليها أن ذلك حق وصدق وهو من أكرب دالالت النبوة، كما ذكره غري واحد من االئمة فيها واهللا تعاىل أعلم



  .طرق متعددةسألت عائشة رضي اهللا عنها بعد ذلك عن خرب ذي الثدية فتيقنته من : وقال
أنا أبو عبد اهللا، أنا احلسني بن احلسن بن عامر الكندي بالكوفة من أصل : وقال احلافظ أبو بكر البيهقي يف الدالئل

حممد بن صدقة الكاتب، حدثين أمحد بن أبان فقرأت فيه حدثين احلسن بن عيينة، وعبد اهللا بن أيب ) ١(مساعه ثنا 
! قلت : عندك علم عن ذي الثدية الذي أصابه علي يف احلرورية: ت عائشةالسفر عن عامر الشعيب عن مسروق قال

فاكتب يل بشهادة من شهدهم، فرجعت إىل الكوفة وهبا يومئذ أسباع فكتبت شهادة عشرة من كل سبع : ال قالت
  .أكل هؤالء عاينوه ؟ قلت: مث أتيتها بشهادهتم فقرأهتا عليها، قالت
لعن اهللا فالنا فإنه كتب إيل أنه أصاهبم بنيل مصر مث أرخت : عاينوه، فقالت لقد سألتهم فأخربوين بأن كلهم قد

رحم اهللا عليا لقد كان على احلق، وما كان بيين وبينه إال كما يكون بني : عينيها فبكت فلما سكنت عربهتا قالت
  ).٢(املرأة وأمحائها 

حدثين سليمان بن املغرية عن حبيب بن : رجحديث آخر عن رجلني من الصحابة قال اهليثم بن عدي يف كتاب اخلوا
رجونا أن ندرك : ما أقدمكما العراق ؟ قاال: أقبل رجالن من أهل احلجاز حىت قدما العراق فقيل هلما: هالل قال

يعنيان  -هؤالء القوم الذين ذكرهم لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فوجدنا علي بن أيب طالب قد سبقنا إليهم 
  .انأهل النهرو

__________  
حدثنا عمر بن عبد اهللا بن عمر بن حممد أبان بن : ثنا أمحد بن حممد بن صدقة الكاتب قال: يف دالئل البيهقي) ١(

حدثنا احلكم بن عتيبة وعبد اهللا : حممد بن أبان فقرأت فيه حدثنا احلسن بن احلر قال: هذا كتاب جدي: صاحل قال
  .٤٣٥ - ٤٣٤/  ٦ الدالئل أخرجه البيهقي يف) ٢...(بن أيب السفر

حدثنا حسني بن حممد، ثنا فطر، عن : حديث يف مدح علي رضي اهللا عنه على قتال اخلوارج قال االمام أمحد
كنا جلوسا ننتظر رسول اهللا صلى اهللا : " مسعت أبا سعيد يقول: إمساعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي، عن أبيه قال

نسائه قال فقمنا معه، فانقطعت نعله فتخلف عليها علي خيصفها فمضى  عليه وسلم فخرج علينا من بيوت بعض
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومضينا معه مث قام ينتظره وقمنا معه، فقال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن 

: ا نبشره قالفجئن: ال ولكنه خاصف النعل، قال: كما قاتلت على تنزيله فاستشرف هلا وفيهم أبو بكر، وعمر فقال
: ورواه أمحد عن وكيع وأيب أسامة عن فطر بن خليفة فأما احلديث الذي قال احلافظ أبو يعلى) ١" (فكأنه قد مسعه 

مسعت عليا على منربكم : حدثنا إمساعيل بن موسى، ثنا الربيع بن سهل، عن سعيد بن عبيد، عن علي بن ربيعة قال
وقد رواه أبو بكر بن " ه وسلم أن أقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني عهد إيل النيب صلى اهللا علي: " هذا يقول

املقرئ عن اجلد بن عبادة البصري عن يعقوب بن عباد، عن الربيع بن سهل الفزاري به، فإنه حديث غريب 
هل ومنكر، على أنه قد روي من طرق عن علي وعن غريه وال ختلو واحدة منها عن ضعف واملراد بالناكثني يعين أ

اجلمل وبالقاسطني أهل الشام وأما املارقون فاخلوارج الهنم مرقوا من الدين وقد رواه احلافظ أبو أمحد بن عدي يف 
كامله عن أمحد بن حفص البغدادي عن سليمان بن يوسف، عن عبيد اهللا بن موسى، عن فطر، عن حكيم بن جبري، 

  . والقاسطني واملارقنيأمرت بقتال الناكثني: عن إبراهيم، عن علقمة عن علي قال
: أخربين االزهري ثنا حممد بن املظفر، ثنا حممد بن أمحد بن ثابت قال: وقال احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادي

  وجدت يف كتاب جدي
حممد بن ثابت، ثنا شعيب بن احلسن السلمي، عن جعفر االمحر، عن يونس بن االرقم، عن أبان عن خليد املصري 



أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتال الناكثني واملارقني : " مري املؤمنني يقول يوم النهروانمسعت عليا أ: قال
أنا هارون بن : وقد رواه احلافظ أبو القاسم بن عساكر من حديث حممد بن فرج اجلند يسابوري" والقاسطني 

، عن أنس بن عمرو، عن أبيه عن عن عبد اجلبار اهلمداين -أحسبه االمحر  -إسحاق، ثنا أبو غسان عن جعفر 
  .علي
وقال احلاكم أبو عبد اهللا أنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن " إمرت بقتال ثالثة املارقني والقاسطني والناكثني : " قال

غنم احلنظلي بقنطرة بردان، ثنا حممد بن احلسن بن عطية بن سعد العويف، حدثين أيب، حدثين عمي، عن عمرو بن 
أمرت بقتال : د، عن أخيه احلسن بن عطية حدثين، جدي سعد بن جنادة عن علي رضي اهللا عنه قالعطية بن سع

  .ثالثة، القاسطني، والناكثني، واملارقني
  -يعين احلرورية  -فأما القاسطون فأهل الشام، وأما الناكثون فذكرهم، وأما املارقون فأهل النهروان 

__________  
) ٦٣٤/  ٥(باب مناقب علي ص ) ٢٠(والترمذي مبعناه يف املناقب  ٨٢/  ٣نده أخرجه االمام أمحد يف مس) ١(

  .عن ربعي بن خراش عن علي بن أيب طالب

أنا أبو القسم زاهر بن طاهر، أنا أبو سعيد االديب، أنا السيد أبو احلسن حممد بن علي : وقال احلافظ ابن عساكر
مرو الباهلي، ثنا كثري بن حيىي، ثنا أبو عوانة عن أيب اجلارود عن بن احلسني ثنا حممد بن أمحد الصويف ثنا حممد بن ع

أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتال : زيد بن علي بن احلسني بن علي عن أبيه عن جده عن علي قال
  .الناكثني واملارقني والقاسطني

ن الفقيه، أنا احلسن بن علي، ثنا زكريا حدثنا االمام أبو بكر أمحد بن احلس: حديث ابن مسعود يف ذلك قال احلافظ
: بن حيىي اخلراز املقرئ ثنا إمساعيل بن عباد املقرئ ثنا شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد اهللا قال

يا أم : " خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأتى منزل أم سلمة فجاء علي فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".واهللا قاتل الناكثني والقاسطني واملارقني من بعدي  سلمة هذا

حدثنا أبو جعفر حممد بن علي بن دحيم الشيباين، ثنا احلسني بن احلكم : حديث أيب سعيد يف ذلك قال احلاكم
: " احلريي، ثنا إمساعيل بن أبان، ثنا إسحاق بن إبراهيم االزدي، عن أيب هارون العبدي، عن أيب سعيد اخلدري قال

أمرتنا بقتال هؤالء ! يا رسول اهللا : مرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني فقلتأ
  ".مع علي بن أيب طالب معه يقتل عمار بن ياسر : فمع من ؟ فقال

بن ديزيل، ثنا عبد  أنا أبو احلسن علي بن محاد املعدل، ثنا إبراهيم بن احلسني: حديث أيب أيوب يف ذلك قال احلاكم
  .العزيز بن اخلطاب، ثنا حممد بن كثري، عن احلرث بن خضرية، عن أيب صادق، عن خمنف بن سليمان

قاتلت بسيفك املشركني مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث جئت تقاتل املسلمني ؟ : أتينا أبا أيوب فقلنا: قال
وحدثنا أبو بكر : قال احلاكم" ال الناكثني واملارقني والقاسطني أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقت: " فقال

حممد بن أمحد بن بالويه، ثنا احلسن بن علي بن شبيب العمري، ثنا حممد بن محيد، ثنا سلمة بن الفضل، حدثين أبو 
لم بقتال أمرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: " زيد االموي، عن عتاب بن ثعلبة يف خالفة عمر بن اخلطاب قال

حدثنا احلسن بن علي بن عبد اهللا املقرئ : الناكثني القاسطني واملارقني مع علي بن أيب طالب وقال اخلطيب البغدادي
ثنا أمحد بن حممد بن يوسف، ثنا حممد بن جعفر املطريي، ثنا أمحد بن عبد اهللا املؤدب بسر من رأى، ثنا املعلى بن 

أتينا أبا أيوب : ان بن مهران عن االعمش، عن علقمة واالسود قاالعبد الرمحن ببغداد ثنا شريك عن سليم



إن اهللا أكرمك بنزول حممد صلى اهللا عليه وسلم ومبجئ ! يا أبا أيوب : االنصاري عند منصرفه من صفني فقلنا له
  ناقته تفضال من اهللا وإكراما لك حني أناخت ببابك دون الناس مث جئت بسيفك

يا هذا إن الرائد ال يكذب أهله، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه :  إله إال اهللا ؟ فقالعلى عاتقك تضرب به أهل ال
  .وسلم أمرنا بقتال ثالثة مع علي، بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني

  فأما الناكثون فقد قاتلناهم
وأما املارقون  -عمرا يعين معاوية و -وهم أهل اجلمل، طلحة والزبري، وأما القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم 

فهم أهل الطرفات وأهل السعيفات وأهل النخيالت وأهل النهروان، واهللا ما أدري أين هم ولكن البد من قتاهلم إن 
  .شاء اهللا
يا عمار تقتلك الفئة الباغية وأنت مذ ذاك مع احلق : " ومسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعمار: قال

ن ياسر إن رأيت عليا قد سلك واديا وسلك الناس غريه فاسلك مع علي فإنه لن يدليك يف واحلق معك، يا عمار ب
ردى ولن خيرجك من هدى، يا عمار من تقلد سيفا أعان به عليا على عدوه قلده اهللا يوم القيامة وشاحني من در، 

حسبك رحكم اهللا ! يا هذا : ومن تقلد سيفا أعان به عدو علي عليه قلده اهللا يوم القيامة وشاحني من نار فقلنا
  .، هذا السياق الظاهر أنه موضوع وآفته من جهة املعلى بن عبد الرمحن فإنه متروك احلديث"حسبك رحكم اهللا 

وذكر عيسى بن : فصل قال اهليثم بن عدي يف كتابه الذي مجعه يف اخلوارج وهو من أحسن ما صنف يف ذلك قال
بعد محد اهللا والثناء عليه والصالة : من النهروان قام يف الناس خطيبا فقال ملا انصرف علي رضي اهللا عنه: دآب قال

  .على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يا أمري : أما بعد فإن اهللا قد أعز نصركم فتوجهوا من فوركم هذا إىل عدوكم من أهل الشام فقاموا إليه فقالوا

، فانصرف بنا إىل مصرنا حىت نستعد بأحسن عدتنا، ولعل )١(املؤمنني نفذت نبالنا وكلت سيوفنا ونصلت أسنتنا 
وكان الذي تكلم هبذا االشعث بن  -أمري املؤمنني يزيد يف عدتنا عدة من فارقنا وهلك منا فإنه أقوى لنا على عدونا 

 قيس الكندي فبايعهم وأقبل بالناس حىت نزل بالنخيلة وأمرهم أن يلزموا معسكرهم ويوطنوا أنفسهم على جهاد
عدوهم ويقلوا زيارة نسائهم وابنائهم، فأقاموا معه أياما متمسكني برأيه وقوله، مث تسللوا حىت مل يبق منهم أحد إال 

احلمد هللا فاطر اخللق وفالق االصباح وناشر املوتى وباعث من يف : ، فقام علي فيهم خطيبا فقال)٢(رؤوس أصحابه 
مدا عبده ورسوله، وأوصيكم بتقوى اهللا فإن أفضل ما توسل به العبد القبور، وأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حم

  االميان واجلهاد يف سبيله وكلمة االخالص فاهنا الفطرة، وإقام الصالة، فإهنا امللة، وإيتاء الزكاة فإهنا من
حم فإهنا فريضته، وصوم شهر رمضان فإنه جنة من عذابه، وحج البيت فإنه منفاة للفقر مدحضة للذنب، وصلة الر

مثراة يف املال، منسأة يف االجل، حمبة يف االهل، وصدقة السر فإهنا تكفر اخلطيئة وتطفئ غضب الرب، وصنع 
  املعروف فإنه يدفع ميتة السوء ويقي مصارع اهلول،

__________  
  .٥١/  ٦...ونصلت أسنة رماحنا وعاد أكثرها قصدا: يف الطربي) ١(
  .يبق يف املعسكر معه إال زهاء ألف رجل من الوجوه مل: ٢١١يف االخبار الطوال ص ) ٢(

أفيضوا يف ذكر اهللا فإنه أحسن الذكر، وارغبوا فيما وعد املتقون فإن وعد اهللا أصدق الوعد، واقتدوا هبدي نبيكم 
، صلى اهللا عليه وسلم فإنه أفضل اهلدى، واستسنوا بسنته فإهنا أفضل السنن، وتعلموا كتاب اهللا فإنه أفضل احلديث



وتفقهوا يف الدين فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء ملا يف الصدور، وأحسنوا تالوته فإنه أحسن 
القصص، وإذا قرئ عليكم فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون، وإذا هديتم لعلمه فاعملوا مبا علمتم به لعلكم 

ي ال يستقيم عن جهله، بل قد رأيت أن احلجة أعظم، هتتدون، فإن العامل العامل بغري علمه كاجلاهل اجلائر الذ
واحلسرة أدوم على هذا العامل املنسلخ من علمه على هذا اجلاهل املتحري يف جهله، وكالمها مضلل مثبور، ال ترتابوا 
 فتشكوا، وال تشكوا فتكفروا، وال ترخصوا النفسكم فتذهلوا، وال تذهلوا يف احلق فتخسروا، أال وان من احلزم أن
تثقوا، ومن الثقة أن ال تغتروا، وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه وإن أغشكم لنفسه أعصاكم لربه، من يطع اهللا 

يأمن ويستبشر، ومن يعص اهللا خيف ويندم، مث سلوا اهللا اليقني وارغبوا إليه يف العافية، وخري ما دام يف القلب اليقني، 
ا وكل حمدث بدعة وكل حمدث مبتدع، ومن ابتدع فقد صيع، وما إن عوازم االمور أفضلها، وإن حمدثاهتا شراره

أحدث حمدث بدعة إال ترك هبا سنة، املغبون من غنب دينه، واملغبون من خسر نفسه، وإن الربا من الشرك، وإن 
االخالص من العمل واالميان، وجمالس اللهو تنسي القرآن وحيضرها الشيطان، وتدعو إىل كل غي، وجمالسة النساء 

زيغ القلوب وتطمح إليه االبصار، وهي مصائد الشيطان، فأصدقوا اهللا فإن اهللا مع من صدق وجانبوا الكذب فإن ت
  الكذب جمانب لالميان أال إن الصدق على

شرف منجاة وكرامة، وإن الكذب على شرف ردئ وهلكة، أال وقولوا احلق تعرفوا به واعملوا به تكونوا من 
ن ائتمنكم، وصلوا أرحام من قطعكم وعودوا بالفضل على من حرمكم، وإذ عاهدمت أهله، وأدوا االمانة إىل م

فأوفوا، وإذا حكمتم فاعدلوا، وال تفاخروا باآلباء، وال تنابزوا بااللقاب، وال متازحوا، وال يغضب بعضكم بعضا، 
، وارمحوا االرملة واليتيم، وأعينوا الضعيف واملظلوم والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب

وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االمث * (وافشوا السالم وردوا التحية على أهلها مبثلها أو بأحسن منها 
وأكرموا الضيف، وأحسنوا إىل اجلار، وعودوا املرضى، ]  ٢: املائدة) * [ والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب

، وإن اآلخرة قد أظلت )١(ئز، وكونوا عباد اهللا إخوانا، أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع وشيعوا اجلنا
اجلنة والغاية النار، أال وإنكم يف أيام مهل ) ٣(اليوم وغدا السباق وإن السبقة ) ٢(وأشرفت باطالع، وان املضمار 

  من ورائها أجل حيثه عجل، فمن أخلص هللا
__________  

  .أعلمت، وإيذاهنا بالوداع إمنا هو مبا أودع يف طبيعتها من التغلب والتحول: ت بوداعآذان) ١(
املوضع والزمن الذي تضمر فيه اخليل، وتضمري اخليل أن تربط ويكثر علفها وماؤها حىت تسمن مث : املضمار) ٢(

  .يقلل علفها وماؤها وجتري يف امليدان حىت هتزل
  .يت جيب السابق أن يصل إليهابالتحريك، الغاية ال: السبقة) ٣(

  .وبالفتح املرة من السبق
  .ومن معاين السبقة بالتحريك الرهن

عمله يف أيام مهله قبل حضور أجله فقد أحسن عمله ونال أمله، ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله، 
معها رهبة، وإن نزلت بكم رهبة  وضره أمله، فاعملوا يف الرغبة والرهبة فإن نزلت بكم رغبة فاشكروا اهللا وامجعوا

فاذكروا اهللا وامجعوا معها رغبة، فإن اهللا قد تأذن املسلمني باحلسىن، وملن شكر بالزيادة، وإين مل أر مثل اجلنة نام 
طالبها، وال كالنار نام هارهبا وال أكثر مكتسبا من شئ كسبه ليوم تدخر فيه الدخائر، وتبلى فيه السرائر، وجتتمع 

  ر، وإنه من ال ينفعه احلق يضره الباطل، ومن ال يستقيم به اهلدى جير به الضالل، ومن ال ينفعهفيه لكبائ



ودللتم ) ٤(وإنكم قد أمرت بالظعن : اليقني يضره الشك، ومن ال ينفعه حاضره فعازبه عنه أعور، وغائبه عنه أعجز
وى، فأما طول االمل فينسي اآلخرة، وأما على الزاد، أال وإن أخوف ما أخاف عليكم إثنان طول االمل واتباع اهل

اتباع اهلوى فيبعد عن احلق، أال وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن اآلخرة قد ترحلت مقبلة، وهلما بنون فكونوا من 
أبناء اآلخرة إن استطعتم، وال تكونوا من بين الدنيا فإن اليوم عمل وال حساب وغدا حساب وال عمل، وهذه 

  .ة جامعة للخري ناهية عن الشرخطبة بليغة نافع
  .وقد روي هلا شواهد من وجوه أخر متصلة وهللا احلمد واملنة

أن عليا رضي اهللا عنه ملا نكل أهل العراق عن الذهاب إىل الشام خطبهم فوخبهم وأنبهم : وقد ذكر ابن جرير
عدوهم فأبوا من ذلك  وتوعدهم وهددهم وتال عليهم آيات يف اجلهاد من سور متفرقة، وحث على املسري إىل

  .وخالفوا ومل يوافقوه، واستمروا يف بالدهم، وتفرقوا عنه هاهنا وهاهنا، فدخل على الكوفة
بن راشد الناجي، قدم ) ٥(احلارث : فصل وقد ذكر اهليثم بن عدي أنه خرج على علي بعد النهروان رجل يقال له

 كوهنم أنكروا عليك قصة التحكيم وتزعم أنك قد إنك قد قاتلت أهل النهروان يف: مع أهل البصرة، فقال لعلي
أعطيت أهل الشام عهودك ومواثيقك، وأنك لست بناقضها، وهذان احلكمان قد اتفقا على خلعك مث اختلفا يف 

والية معاوية فواله عمرو وامتنع أبو موسى من ذلك، فأنت خملوع باتفاقهما، وأنا قد خلعتك وخلعت معاوية معك، 
وحتيزوا ناحية، فبعث إليهم علي معقل بن قيس  -بين ناجية وغريهم  -ا بشر كثري من قومه وتبع احلارث هذ

الرماحي يف جيش كثيف فقتلهم معقل ذريعا وسىب من بين ناجية مخسمائة أهل بيت فقدم هبم ليقدم هبم على علي 
  فتضرروا -قاليم وكان عامال لعلي على بعض اال -مصقلة بن هبرية أبو املغلس : فتلقاه رجل يقال له
__________  

الرحيل عن الدنيا وأمرنا به أمر تكوين أي كما خلقنا اهللا خلق فينا أن نرحل عن حياتنا االوىل لنستقر : الظعن) ١(
  .يف االخرى

  .اخلريت: يف الطربي والكامل) ٢(
  .وفيهما أنه ظهر سنة مثان وثالثني، وسريد خربه عنهما قريبا

السيب، فاشتراهم مصقلة من معقل خبمسمائة ألف درهم وأعتقهم، فطالبه بالثمن فهرب  إليه وشكوا ما هم فيه من
إين امنا جئت الدفع مثنهم إليك مث هرب منه : منه إىل ابن عباس بالبصرة، فكتب معقل إىل ابن عباس فقال له مصقلة

مث انشمر هاربا فلحق مبعاوية  )١(إىل علي فكتب ابن عباس ومعقل إىل علي فطالبه علي فدفع من الثمن مائيت ألف 
  .ما بقي من املال يف ذمة مصقلة ؟ وأمر بداره يف الكوفة فهدمت: بن أيب سفيان بالشام، فأمضى علي عتقهم وقال

: وقد روى اهليثم عن سفيان الثوري وإسرائيل عن عمار الدهين عن أيب الطفيل أن بين ناجية ارتدوا فبعث إليهم
  .اهم مصقلة من علي بثلثمائة ألف فأعتقهم مث هرب إىل معاويةمعقل بن قيس فسباهم فاشتر

  .قال اهليثم وهذا قول الشيعة ومل يسمع حبي من العرب ارتدوا بعد الردة اليت كانت يف أيام الصديق
بن متيم بن طرفة الطائي حدثين أيب أن عدي بن حامت قال مرة لعلي بن أيب طالب ) ٢(حدثين عبد اهللا : وقال اهليثم

بن راشد على مسألتهم إياك أيضا ) ٣(قتلت أهل النهروان على انكار احلكومة، وقتلت احلريث : و خيطبوه
  .احلكومة، واهللا ما بينهما موضع قدم

  .أسكت إمنا كنت أعرابيا تأكل الضبع جببل طئ باالمس: فقال له علي
  .وأنت واهللا قد رأيناك باالمس تأكل البلح باملدينة: فقال له عدي



مث خرج على علي رجل من أهل البصرة فقتل فأمر أصحابه عليهم االشرس بن عوف الشيباين، فقتل هو : هليثمقال ا
  .مث خرج على علي االشهب بن بشر البجلي مث أحد عرينة من أهل الكوفة فقتل هو وأصحابه: وأصحابه، قال

  .فة فقتل بقنطرة دررجبان فوق املدائنمث خرج على علي سعيد بن نغد التميمي مث من بين ثعلبة من أهل الكو: قال
  .أخربين بذلك عبد اهللا بن عياش عن مشيخته: قال اهليثم

أن قتال علي للخوارج يوم  -وهو أحد أئمة هذا الشأن  -فصل ذكر ابن جرير عن أيب خمنف لوط بن حيىي 
السري على أن ذلك كان يف وأكثر أهل : قال ابن جرير -أعين سنة سبع وثالثني  -النهروان، كان يف هذه السنة 

  وهو االشبه كما يف: سنة مثان وثالثني وصححه ابن جرير، قلت
  .سننبه عليه يف السنة اآلتية إن شاء اهللا تعاىل

عبيد اهللا بن عباس نائب علي على اليمن  -يعين سنة سبع وثالثني  -وحج بالناس يف هذه السنة : قال ابن جرير
  .وخماليفها

ن العباس، وعلى املدينة متام بن عباس، وقيل سهل بن حنيف، وعلى البصرة عبد اهللا بن وكان نائب مكة قثم ب
  عباس، وعلى قضائها أبو االسود الدؤيل، وعلى مصر حممد بن أيب بكر، وعلي بن أيب طالب أمري املؤمنني

__________  
  .مائة ألف: ٨٠/  ٤يف فتوح ابن االعثم ) ١(

  .يت ألففكاالصل مائ: ويف الطربي والكامل
  .كذا يف االصل ويف نسخة عبيد بن متيم: يف هامش النسخة املطبوعة قال) ٢(
  .اخلريت: تقدم امسه) ٣(

  .مقيم بالكوفة، ومعاوية بن أيب سفيان مستحوذ على الشام
  .ومن نيته أن يأخذ مصر من حممد بن أيب بكر: قلت

بن خزمية كان قد أصابه سيب يف اجلاهلية فأشترته  ذكر من تويف فيها من االعيان خباب بن االرت بن جندلة بن سعد
اخلزاعية اليت كانت ختنت النساء، وهي أم سباع بن عبد العزى الذي قتله محزة يوم أحد وحالف بين ) ١(أمنار 

زهرة، أسلم خباب قدميا قبل دار االرقم، وكان ممن يؤدي يف اهللا فيصرب وحيتسب، وهاجر وشهد بدرا وما بعدها 
  .دمن املشاه
  .ما أحد أحق هبذا اجمللس منك إال بالل: دخل يوما على عمر فأكرم جملسه وقال: قال الشعيب

يا أمري املؤمنني إن بالال كان يؤذى وكان له من مينعه، وإين كنت ال ناصر يل واهللا لقد سلقوين يوما يف نار : فقال
ظهره فإذا هو برص رضي اهللا  أججوها ووضع رجل على صدري فما اتقيت االرض إال بظهري، مث كشف عن

واهللا إن : أبشر غدا تلقى االحبة حممدا وحزبه فقال: عنه، وملا مرض دخل عليه أناس من الصحابة يعودونه فقالوا
  .إخواين مضوا ومل يأكلوا من دنياهم شيئا، وإنا قد أينعت لنا مثرهتا فنحن هندهبا، فهذا الذي يهمين

  .عن ثالث وستني سنة وهو أول من دفن بظاهر الكوفةوتويف بالكوفة يف هذه السنة : قال
خزمية بن ثابت ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة االنصاري ذو الشهادتني وكانت راية بين حطمة معه يوم الفتح، 

  .وشهد صفني مع علي، وقتل يومئذ رضي اهللا عنه
  .املنسوبني إليه صلوات اهللا وسالمه عليه سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد قدمنا ترمجته يف املوايل

  .عبد اهللا بن االرقم بن أيب االرقم أسلم عام الفتح وكتب بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



عبد اهللا بن بديل بن ورقاء اخلزاعي، قتل يوم صفني وكان أمري امليمنة لعلي فصارت * وقد تقدم مع كتاب الوحي 
  .عبد اهللا بن خباب بن االرت* امرهتا لالشتر النخعي 

ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وكان موصوفا باخلري، قتله اخلوارج كما قدمنا بالنهروان يف هذه السنة، 
أحد : عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح* كلنا قتله فقاتلهم : أعطونا قتلته مث أنتم آمنون فقالوا: فلما جاء علي قال هلم
وكان  -أسلم قدميا وكتب الوحي مث ارتد مث عاد إىل االسالم عام الفتح واستأمن له عثمان  كتاب الوحي أيضا،

وحسن إسالمه وقد واله عثمان نيابة مصر بعد موت عمرو بن العاص، فغزا إفريقية وبالد النوبة،  -أخاه المه 
  وفتح االندلس وغزا
__________  

  .أم أمنار: ٤٢٣/  ١وهامشها  ٤١٦/  ١يف االستيعاب واالصابة ) ١(

ذات الصواري مع الروم يف البحر فقتل منهم ما صبغ وجه املاء من الدماء، مث ملا حصر عثمان تغلب عليه حممد بن 
أيب حذيفة وأخرجه من مصر فمات يف هذه السنة وهو معتزل عليا ومعاوية، يف صالة الفجر بني التسليمتني رضي 

  .اهللا عنه
عبسي من عبس اليمن، وهو حليف بين خمزوم، أسلم قدميا وكان ممن يعذب يف اهللا هو عمار بن ياسر أبو اليقظان ال

وأبوه وأمه مسية، ويقال إنه أول من اختذ مسجدا يف بيته يتعبد فيه، وقد شهد بدرا وما بعدها وقد قدمنا كيفية مقتله 
  وروى الترمذي من) ١" (تقتلك الفئة الباغية : " يوم صفني وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

" إن اجلنة تشتاق إىل ثالثة، علي وعمار وسلمان : " حديث احلسن عن أنس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ويف احلديث اآلخر الذي رواه الثوري وقيس بن الربيع وشريك القاضي وغريهم عن أيب إسحاق عن هانئ بن ) ٢(

وقال ) ٣" (مرحبا بالطيب املطيب : " هللا صلى اهللا عليه وسلم فقالهانئ عن علي أن عمارا استأذن على رسول ا
حدثنا حيىي حدثين نصر ثنا سفيان الثوري عن أيب االعمش، عن أيب عمار، عن عمرو بن : إبراهيم بن احلسني

مه لقد ملئ عمار إميانا من قد: " شرحبيل، عن رجل من أصحاب رسول اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ما من أحد من : " وحدثنا حيىي بن معلى، عن االعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة أهنا قالت" إىل مشاشه 

أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أشاء أن أقول فيه إال عمار بن ياسر فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وحدثنا حيىي ثنا عمرو بن عون أنا " شحمة أذنه إميانا  إن عمار بن ياسر حشي ما بني أمخص قدميه إىل: وسلم يقول

أتيت أهل الشام فلقيت خالد بن الوليد فحدثين : هشيم عن العوام بن حوشب عن سلمة بن كهيل عن علقمة قال
ال ! يا خالد : " كان بيين وبني عمار بن ياسر كالم يف شئ فشكاين إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال
فعرضت له بعد ذلك فسللت ما يف : قال" عمارا فإنه من يبغض عمارا يبغضه اهللا، ومن يعاد عمارا يعاده اهللا تؤذ 
  .نفسه

وله أحاديث كثرية يف فضائله رضي اهللا عنه قتل بصفني عن إحدى وقيل ثالث وقيل أربع وتسعني سنة طعنة أبو 
اندرا :  معاوية أيهما قتله فقال هلما عمرو بن العاصالغادية فسقط مث أكب عليه رجل فاحتز رأسه، مث اختصما إىل

واهللا إنك لتعلم : فواهللا إنكما لتختصمان يف النار، فسمعها منه معاوية فالمه على تسميعه إيامها ذلك، فقال له عمرو
  .ذلك، ولوددت أين مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة

إسحاق عن عاصم أن عليا صلى عليه ومل يغسله وصلى قال الواقدي، حدثين احلسن بن احلسني بن عمارة عن أيب 
  مع علي هاشم بن عتبة، فكان عمار مما يلي عليا،



__________  
  .تقدم خترجيه) ١(
هذا حديث حسن ال نعرفه إال من حديث : وقال ٦٦٧/  ٥ص ) ٣٧٩٧(أخرجه الترمذي يف املناقب ح ) ٢(

  .احلسن بن صاحل
  .حديث حسن صحيح هذا: وقال ٣٧٩٨املصدر السابق ح ) ٣(

  .وهاشم إىل حنو القبلة
  .أشهل العينني، رجال ال يغري شيبه رضي اهللا عنه: قالوا، وقرب هنالك، وكان آدم اللوم، طويال بعيدا ما بني املنكبني

الربيع بنت معوذ بن عفراء أسلمت قدميا وكانت خترج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الغزوات فتداوي 
وقد قتل يف هذه السنة يف أيام صفني خلق كثري وجم غفري، * تسقي املاء للكلمى، وروت أحاديث كثرية اجلرحى، و

  .فقيل قتل من أهل الشام مخسة وأربعون ألفا ومن أهل العراق مخسة وعشرون ألفا
ستني ألفا وقيل من أهل الشام عشرون ألفا من  -من مائة وعشرين ألفا  -وقيل قتل من أهل العراق أربعون ألفا 

  .وباجلملة فقد كان فيهم أعيان ومشاهري يطول استقصاؤهم وفيما ذكرنا كفاية واهللا تعاىل أعلم
مث دخلت سنة مثان وثالثني فيها بعث معاوية عمرو بن العاص إىل ديار مصر فأخذها من حممد بن أيب بكر واستناب 

عنه استناب عليها قيس بن سعد بن عبادة معاوية عمرا عليها، وذلك كما سنبينه، وقد كان علي رضي اهللا 
وانتزعها من يد حممد بن أيب حذيفة حني كان استحوذ عليها ومنع عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح من التصرف فيها، 

وعمرو كان هو الذي  -وقد كان عثمان استخلفه عليها وعزل عنها عمرو بن العاص  -حني حصر عثمان 
  .افتتحها كما قدمنا ذكر ذلك

إن عليا عزل قيس بن سعد عنها ووىل عليها حممد بن أيب بكر وقد ندم علي على عزل قيس بن سعد عنها،  مث
وذلك أنه كان كفوا ملعاوية وعمرو، وملا وىل حممد بن أيب بكر مل يكن فيه قوة تعادل معاوية وعمرا، وحني عزل 

واهللا لقيس بن سعد عند : عه، وكان معاوية يقولقيس بن سعد عنها رجع إىل املدينة مث سار إىل علي بالعراق فكان م
علي أبغض إيل من مائة ألف مقاتل بدله عنده، فشهد معه صفني فلما فرغ علي من صفني وبلغه أن أهل مصر قد 
استخفوا مبحمد بن أيب بكر لكونه شاب ابن ست وعشرين سنة أو حنو ذلك عزم على رد مصر إىل قيس بن سعد 

ه أو إىل االشتر النخعي وقد كان نائبه على املوصل ونصيبني، فكتب إليه بعد صفني وكان قد جعله على شرطت
  فاستقدمه عليه مث واله

مصر، فلما بلغ معاوية تولية علي لالشتر النخعي ديار مصر بدل حممد بن أيب بكر عظم ذلك عليه، وذلك أنه كان 
الشتر سيمنعها منه حلزمه وشجاعته، فلما سار قد طمع يف مصر واستنزاعها من يد حممد بن أيب بكر، وعلم أن ا

وهو مقدم على اخلراج فقدم إليه طعاما وسقاه شرابا من عسل ) ١(االشتر إليها وانتهى إىل القلزم استقبله اخلانسار 
  .إن هللا جنودا من عسل: فمات منه، فلما بلغ ذلك معاوية وعمرا وأهل الشام قالوا

اوية كان قد تقدم إىل هذا الرجل يف أن حيتال على االشتر ليقتله ووعده على وقد ذكر ابن جرير يف تارخيه أن مع
  ، ويف هذا نظر،)٢(ذلك بأمور ففعل ذلك 

__________  
  .دهقان كان بالعريش: ٤٥٥/  ٢اجلايستار، ويف مروج الذهب : ٥٤/  ٦يف الطربي ) ١(



  . آخذ منك خراجا ما بقيتمل: قال وقد وعده معاوية ٣٥٣/  ٣والكامل  ٥٤/  ٦انظر الطربي ) ٢(
  = ويف مروج 

  .وبتقدير صحته فمعاوية يستجيز قتل االشتر النه من قتلة عثمان ري اهللا عنه
واملقصود أن معاوية وأهل الشام فرحوا فرحا شديدا مبوت االشتر النخعي، وملا بلغ ذلك عليا تأسف على شجاعته 

، غري أنه ضعف جأشه مع ما كان فيه من )١(مراره بديار مصر وغنائه، وكتب إىل حممد بن أيب بكر باستقراره واست
اخلالف عليه من العثمانية الذين ببلد خربتا وقد كانوا استفحل أمرهم حني انصرف علي من صفني، وحني كان من 

أمر التحكيم ما كان، وحني نكل أهل العراق عن قتال أهل الشام، وقد كان أهل الشام حني انقضت احلكومة 
اجلندل سلموا على معاوية باخلالفة وقوي أمرهم جدا، فعند ذلك مجع معاوية أمراءه عمرو بن العاص، بدومة 

وشرحبيل بن السمط وعبد الرمحن بن خالد بن الوليد، والضحاك بن قيس، وبسر بن أيب أرطاة، وأبا االعور 
سر حيث : ر فاستجابوا له وقالواالسلمي، ومحزة بن سنان اهلمداين وغريهم، فاستشارهم يف املسري إىل ديار مص

شئت فنحن معك، وعني معاوية نيابتها لعمرو بن العاص إذا فتحها ففرح بذلك عمرو بن العاص، مث قال عمرو 
أرى أن تبعث إليهم رجاال مع رجل مأمون عارف باحلرب، فإن هبا مجاعة ممن يوايل عثمان فيساعدونه على : ملعاوية

لكن أرى أن أبعث إىل شيعتنا ممن هنالك كتابا يعلمهم بقدومهم عليهم، ونبعث  :حرب من خالفهم، فقال معاوية
  إىل خمالفينا كتابا

  .ندعوهم فيه إىل الصلح
افعل ما أراك اهللا، : إنك يا عمرو رجل بورك لك يف العجلة وإين امرؤ بورك يل يف التؤدة، فقال عمرو: وقال معاوية

حلرب العوان، فكتب عند ذلك معاوية إىل مسلمة بن خملد االنصاري، وإىل فواهللا ما أمرك وأمرهم إال سيصري إىل ا
ومها رئيسا العثمانية ببالد مصر ممن مل يبايع عليا ومل يأمتر بأمر نوابه مبصر يف حنو من  -معاوية بن خديج السكوين 

فلما وصل الكتاب  ،)٢(خيربهم بقدوم اجليش عليهم سريعا، وبعث به مع موىل له يقال له سبيع  -عشرة آالف 
إىل مسلمة ومعاوية بن خديج فرحا به وردا جوابه باالستبشار واملعاونة واملناصرة له وملن يبعثه من اجليوش واجلند 

، وخرج معاوية مودعا وأوصاه )٣(واملدد إن شاء اهللا تعاىل، فعند ذلك جهز معاوية عمرو بن العاص يف ستة آالف 
دة، وأن يقتل من قاتل ويعفو عمن أدبر، وأن يدعو الناس إىل الصلح واجلماعة، فإذا بتقوى اهللا والرفق واملهل والتؤ

أنت ظهرت فليكن أنصارك آثر الناس عندك، فسار عمرو بن العاص إىل مصر، فلما قدمها اجتمعت عليه العثمانية 
  ك مين ظفر،أما بعد فتنح فإين ال أحب أن يصيب: فقادهم، وكتب عمرو بن العاص إىل حممد بن أيب بكر

__________  
  .اترك خراجك عشرين سنة: الذهب= 
كانت تولية علي لالشتر على مصر بعد مقتل حممد بن أيب بكر ويف والة مصر : ٤٥٥/  ٢يف مروج الذهب ) ١(

سار إليها يف مستهل رجب سنة سبع وثالثني بعد قيس بن عبادة مث كانت والية حممد بن أيب بكر : ٤٦للكندي ص 
  .سنة سبع وثالثني بعد مقتل االشتريف رمضان 

  .٣٥٥/  ٣وقد أشار إليه ابن االثري يف الكامل  ٥٧/  ٦انظر نص الكتاب يف الطربي ) ٢(
  .أربعة آالف: كذا باالصل ويف الطربي والكامل، ويف مروج الذهب) ٣(



موك لو قد التقت فإن الناس قد اجتمعوا هبذه البالد على خالفك ورفض أمرك، وندموا على اتباعك، فهم مسل
  .، فاخرج منها فإين لك ملن الناصحني والسالم)١(حلقتا البطان 

أما بعد فإن غب البغي والظلم عظيم الوبال، وإن سفك الدم احلرام ال : وبعث إليه عمرو أيضا بكتاب معاوية إليه
  أشد يسلم صاحبه من النقمة يف الدنيا والتبعة املوبقة يف اآلخرة وإنا ال نعلم أحدا كان

وأوداجه، مث إنك تظن أين عنك نائم أو ناس ) ٣(حني تطعن مبشاقصك بني خششائه ) ٢(خالفا على عثمان منك 
ذلك لك، حىت تأيت فتأمر على بالد أنت هبا جاري وجل أهلها أنصاري وقد بعثت إليك جبيوش يتقربون إىل اهللا 

  ).٤(جبهادك ولن يسلمك اهللا من القصاص أينما كنت والسالم 
فطوى حممد بن أيب بكر الكتابني وبعث هبما إىل علي وأعلمه بقدوم عمرو إىل مصر يف جيش من قبل معاوية، : الق

  .فان كانت لك بأرض مصر حاجة فابعث إيل بأموال ورجال والسالم
  .فكتب إليه يأمره بالصرب ومبجاهدة العدو، وأنه سيبعث إليه الرجال واالموال، وميده مبا أمكنه من اجليوش

وكتب حممد بن أيب بكر كتابا إىل معاوية يف جواب ما قال وفيه غلظة، وكذلك كتب إىل عمرو بن العاص وفيه 
وقام حممد بن أيب بكر يف الناس فخطبهم وحثهم على اجلهاد ومناجزة من قصدهم من أهل الشام، ) ٥(كالم غليظ 

ية املصريني، واجلميع يف قريب من ستة عشر وتقدم عمرو بن العاص إىل مصر يف جيوشه، ومن حلق به من العثمان
ألفا، وركب حممد بن أيب بكر يف ألفي فارس الذين انتدبوا معه من املصريني وقدم على جيشه بني يديه كنانة بن 

بشر فجعل ال يلقاه أحد من الشاميني إال قاتلهم حىت يلحقهم مغلوبني إىل عمرو بن العاص، فبعث عمرو بن العاص 
بن خديج فجاءه من ورائه وأقبل إليه الشاميون حىت أحاطوا به من كل جانب، فترجل عند ذلك كنانة إليه معاوية 
، مث قاتل حىت قتل ] ١٤٥: آل عمران[ اآلية ) * وما كان لنفس أن متوت إال باذن اهللا كتابا مؤجال* (وهو يتلو 

دخل عمرو بن العاص فسطاط مصر وتفرق أصحاب حممد بن أيب بكر عنه ورجع ميشي فرأى خربة فآوى إليها و
هل مر بكم أحد تستنكرونه ؟ : وذهب معاوية بن خديج يف طلب حممد بن أيب بكر فمر بعلوج يف الطريق فقال هلم

فدخلوا عليه : هو هو ورب الكعبة: إين رأيت رجال جالسا يف هذه اخلربة، فقال: فقال رجل منهم! ال : قالوا
وكان قد  -فانطلق أخوه عبد الرمحن بن أيب بكر إىل عمرو بن العاص  -طشا وقد كاد ميوت ع -فاستخرجوه منها 
  أيقتل أخي صربا ؟ فبعث عمرو بن: فقال -قدم معه إىل مصر 
__________  

  .حزام القتب الذي جيعل حتت بطن البعري: البطان) ١(
وأ له عيبا وال أشد عليه خالفا وال نعلم أحدا كان أعظم على عثمان بغيا وال أس: ٥٨/  ٦العبارة يف الطربي ) ٢(

  منك
العظم الناتئ خلف االذن، ويف : خششاء) ٣...(سعيت عليه يف الساعني وسفكت دمه يف السافكني مث أنت تظن

  .حشاشته: نسخ البداية املطبوعة
  .٣٥٦/  ٣ونص كتاب عمرو إليه يف الكامل وأشار إىل كتاب معاوية  ٥٨/  ٦نص الكتابني يف الطربي ) ٤(
  .املصدر السابق) ٥(

كال واهللا، أيقتلون كنانة بن بشر : العاص إىل معاوية بن خديج أن يأتيه مبحمد بن أيب بكر وال يقتله فقال معاوية
واترك حممد بن أيب بكر، وقد كان ممن قتل عثمان وقد سأهلم عثمان املاء، وقد سأهلم حممد بن أيب بكر أن يسقوه 

اين اهللا إن سقيتك قطرة من املاء أبدا، إنكم منعتم عثمان أن يشرب املاء حىت ال سق: شربة من املاء فقال معاوية



  .قتلتموه صائما حمرما فتلقاه اهللا بالرحيق املختوم
وقد ذكر ابن جرير وغريه أن حممد بن أيب بكر نال من معاوية بن خديج هذا ومن عمرو بن العاص ومن معاوية 

معاوية بن خديج فقدمه فقتله مث جعله يف جيفة محار فأحرقه بالنار، ومن عثمان بن عفان أيضا، فعند ذلك غضب 
فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعا شديدا وضمت عياله إليها، وكان فيهم ابنه القاسم وجعلت تدعو على 

  .معاوية وعمرو بن العاص دبر الصلوات
عور السلمي فالتقوا مع املصريني باملسناة وذكر الواقدي أن عمرو بن العاص قدم مصر يف أربعة آالف فيهم أبو اال

فاقتتلوا قتاال شديدا حىت قتل كنانة بن بشر بن عتاب التجييب، فهرب عند ذلك حممد بن أيب بكر فاختبأ عند رجل 
يقال له جبلة بن مسروق، فدل عليه فجاء معاوية بن خديج وأصحابه فأحاطوا به فخرج إليهم حممد بن أيب بكر 

  .فقاتل حىت قتل
وملا قتل حممد بن أيب بكر بعث علي االشتر : وكان ذلك يف صفر من هذه السنة، قال الواقدي: قال الواقدي

  .النخعي إىل مصر فمات يف الطريق فاهللا أعلم
وكانت أذرح يف شعبان يف هذه السنة أيضا، وكتب عمرو بن العاص إىل معاوية خيربه مبا كان من االمر وأن : قال

  .بالد مصر ورجعوا إىل السمع والطاعة واجتماع اجلماعة، ومبا عهد هلم من االمر اهللا قد فتح عليه
وكان من مجلة  -وقد زعم هشام بن حممد الكليب أن حممد بن أيب حذيفة بن عتبة مسك بعد مقتل حممد بن أيب بكر 

  احملرضني على قتل
ابن خال معاوية، فحبسه معاوية بفلسطني فهرب فبعثه عمرو بن العاص إىل معاوية ومل يبادر إىل قتله النه  -عثمان 

من السجن، فلحقه رجل يقال له عبد اهللا بن عمر بن ظالم بأرض البلقاء، فاختفى حممد بغار فجاءت محر وحش 
لتأوي إليه فلما رأته فيه نفرت فتعجب من نفرها مجاعة من احلصادين هنالك، فذهبوا إىل الغار فوجدوه فيه، فجاء 

شي عبد اهللا بن عمرو بن ظالم أن يرده إىل معاوية فيعفو عنه، فضرب عنقه، هكذا ذكر ذلك ابن أولئك إليه فخ
  .الكليب

  .وقد ذكر الواقدي وغريه أن حممد بن أيب حذيفة قتل يف سنة ست وثالثني كما قدمنا
  .فاهللا أعلم

هليعة، عن يزيد بن أيب حبيب أن ثنا عبد اهللا بن صاحل، حدثين ابن : وقال إبراهيم بن احلسني بن ديزيل يف كتابه
 -عمرو بن العاص استحل مال قبطي من قبط مصر النه استقر عنده أنه كان يظهر الروم على عورات املسلمني 

واالردب ست ويبات الويبة مثل : فاستخرج منه بضعا ومخسني أردبا دنانري، قال أبو صاحل -يكتب إليهم بذلك 
فعلى هذا يكون يبلغ ما كان أخذ من القبطي ما : تسعا وثالثني ألف دينار، قلتالقفيز واعتربنا الويبة فوجدناها 
  .يقارب ثالثة عشر ألف ألف دينار

وملا بلغ علي بن أيب طالب مقتل حممد بن أيب بكر وما كان مبصر من االمر، ومتلك عمرو : قال أبو خمنف باسناده
  يباهلا، واجتماع الناس عليه وعلى معاوية قام يف الناس خط

فحثهم على اجلهاد والصرب واملسري إىل أعدائهم من الشامني واملصريني، وواعدهم اجلرعة بني الكوفة واحلرية، فلما 
كان الغد خرج ميشي إليها حىت نزهلا فلم خيرج إليه أحد من اجليش، فلما كان العشي بعث إىل أشراف الناس 

حلمد هللا على ما قضى من أمر وقدر من فعل وابتالين بكم ا: فدخلوا عليه وهو حزين كئيب فقام فيهم خطيبا فقال
ومبن ال يطيع إذا أمرت، وال جييب إذا دعوت، أو ليس عجبا أن معاوية يدعو اجلفاة الطغام فيتبعونه بغري عطاء وال 



لى املعونة معونة، وجييبونه يف السنة مرتني والثالث إىل أي وجه شاء ؟ وأنا أدعوكم وأنتم أولو النهي وبقية الناس ع
فندب الناس إىل ) ١(وطائفة من العطاء فتفرقون عين وتعصونين وختتلفون علي ؟ فقام إليه مالك بن كعب االوسي 

  امتثال أمر علي والسمع والطاعة فانتدب ألفا فأمر عليهم مالك بن كعب هذا فسار هبم
ربوه كيف وقع االمر وكيف قتل حممد ممن كان مع حممد بن أيب بكر مبصر فأخ) ٢(مخسا، مث قدم على علي مجاعة 

وذلك أنه خشي عليهم من  -بن أيب بكر وكيف استقر أمر عمرو هبا، فبعث إىل مالك بن كعب فرده من الطريق 
أهل الشام قبل وصوهلم إىل مصر واستقر أمر العراقيني على خمالفة علي فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، واخلروج عليه 

اله وأفعاله، جلهلهم وقلة عقلهم وجفائهم وغلظتهم وفجور كثري منهم، فكتب علي عند والبعد عن أحكامه وأقو
يشكو إليه ما يلقاه من الناس من املخالفة واملعاندة، فرد عليه ابن  -وهو نائبه على البصرة  -ذلك إىل ابن عباس 

على مسيئهم، فإن ثواب اهللا خري  عباس يسليه يف ذلك، ويعزيه يف حممد بن أيب بكر وحيثه على تاليف الناس والصرب
من الدنيا، مث ركب ابن عباس من البصرة إىل علي وهو بالكوفة واستخلف ابن عباس على البصرة زيادا، ويف هذا 
احلني بعث معاوية بن أيب سفيان كتابا مع عبد اهللا بن عمرو احلضرمي إىل أهل البصرة يدعوهم إىل االقرار مبا حكم 

لما قدمها نزل على بين متيم فأجاروه فنهض إليه زياد وبعث إليه أعني بن ضبيعة يف مجاعة من له عمرو بن العاص، ف
الناس فساروا إليهم فاقتتلوا فقتل أعني بن ضبيعة، فكتب زياد إىل علي يعلمه مبا وقع بالبصرة بعد خروج ابن عباس 

قومه بين متيم، وكتب معه كتابا إليهم منها، فبعث عند ذلك علي جارية بن قدامة التميمي يف مخسني رجال إىل 
كان عددهم أربعني، وقيل : فرجع أكثرهم عن ابن احلضرمي وقصده جارية فحصره يف دار هو ومجاعة معه، قيل

  .سبعني، فحرقهم بالنار بعد أن أعذر إليهم وأنذرهم فلم يقبلوا ومل يرجعوا عما جاؤوا له
  روان كان يف هذه السنة، وكذلك خروجفصل وقد صحح ابن جرير أن قتال علي الهل النه

__________  
  .يف الطربي اهلمداين مث االرحيب) ١(
احلجاج بن غزية االنصاري وعبد الرمحن بن شبيب الفزاري، قدما على علي وأخرباه : ٦٢/  ٦ذكر الطربي ) ٢(

  ).٣٥٨/  ٣وانظر الكامل (خرب حممد بن أيب بكر، وقد قدم احلجاج من مصر وعبد الرمحن من الشام 

وكان  -بن راشد الناجي كان يف هذه السنة أيضا، وكان مع احلريث ثلثمائة رجل من قومه بين ناجية ) ١(احلريث 
واهللا يا علي ال أطيع أمرك وال أصلي خلفك، إين لك غدا : فجاء إىل علي فقام بني يديه وقال -مع علي بالكوفة 

  .ملفارق
النك : وتنقض عهدك وال تضر إال نفسك، ومل تفعل ذلك ؟ قالثكلتك أمك إذا تعصى ربك : فقال له علي

) ٢(حكمت يف الكتاب وضعفت عن قيام احلق إذ جد اجلد، وركنت إىل القوم الظاملني، فأنا عليك زاري وعليك 
  .ناقم، وإنا لكم مجيعا مباينون

وكان  -خبالد بن معدان الطائي مث رجع إىل أصحابه فسار هبم حنو بالد البصرة فبعث إليهم معقل بن قيس مث أردفه 
وأمره أن يسمع له ويطيع، فلما اجتمعوا صاروا جيشا واحدا، مث  -من أهل الصالح والدين والبأس والنجدة 

  .وقد أخذوا يف جبال رامهرمز -وأصحابه فلحقوهم ) ٣(خرجوا يف آثار احلريث 
، وعلى ميسرته منجاب بن راشد الضيب، )٤(عقل قال فصففنا هلم مث أقبلنا إليهم فجعل معقل على ميمنته يزيد بن م

وسار : فيمن معه من العرب فكانوا ميمنة، وجعل من اتبعه من االكراد والعلوج ميسرة، قال) ٣(ووقف احلريث 
ال تبدأوا القوم وغضوا أبصاركم، وأقلوا الكالم، ووطنوا أنفسكم على الطعن ! عباد اهللا : فينا معقل بن قيس فقال



شروا يف قتالكم باالجرة إمنا تقاتلون مارقة مرقت من الدين، وعلوجا كسروا اخلراج، ولصوصا والضرب، وأب
  .وأكرادا، فإذا محلت فشدوا شدة رجل واحد

حتريكتني مث محل عليهم يف الثالثة ومحلنا معه مجيعنا فواهللا ما صربوا لنا ساعة واحدة حىت ) ٥(مث تقدم فحرك دابته 
وهبا  -) ٦(منهزما حىت حلق باساف ) ٣(العلوج واالكراد حنوا من ثلثمائة، وفر احلريث  ولوا منهزمني، وقتلنا من

، وقتل معه )٧(فاتبعوه فقتلوه مع مجاعة من أصحابه بسيف البحر، قتله النعمان بن صهبان  -مجاعة من قومه كثرية 
  .يف املعركة مائة وسبعون رجال

حدثين عمر بن شبة ثنا أبو : علي واخلوارج فيها أيضا مث قال مث ذكر ابن جرير وقعات كثرية كانت بني أصحاب
ملا قتل علي أهل النهروان خالفه قوم : علي بن حممد بن علي بن جماهد قال قال الشعيب -يعين املدائين  -احلسن 

أهل ، وطمع )٨(كثري، وانتقضت أطرافه وخالفه بنو ناجية، وقدم ابن احلضرمي إىل البصرة، وانتقض أهل اجلبال 
  وكان عامال -اخلراج يف كسره وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس 

__________  
  .اخلريت: يف الطربي والكامل وفتح ابن االعثم والتجريد) ١(
  .وعليهم: يف الطربي) ٢(
  .فكاالصل ٣٦٦/  ٣املغفل ويف الكامل  ٧١/  ٦يف الطربي ) ٣(
  .اخلريت، كما تقدم) ٤(
  .رأسه: املرايته ويف الك: يف الطربي) ٥(
  .يف الطربي والكامل بأسياف البحر) ٦(
  .قتله معقل بن قيس ضربه على أم رأسه فجدله قتيال ٧٨/  ٤يف فتوح ابن االعثم ) ٧(
  .االهواز: ٧١/  ٦يف الطربي ) ٨(

ع كثري، فأشار عليه ابن عباس بزياد بن أبيه أن يوليه إياها فواله إياها فسار إليها يف السنة اآلتية يف مج -عليها 
  .فوطئهم حىت أدوا اخلراج

وحج بالناس يف هذه السنة قثم بن العباس، نائب علي على مكة، وأخوه عبيد اهللا بن عباس : قال ابن جرير وغريه
نائب اليمن، وأخومها عبد اهللا نائب البصرة، وأخوهم متام بن عباس نائب املدينة، وعلى خراسان خالد بن قرة 

  .وأما مصر فقد استقرت بيد معاوية فاستناب عليها عمرو بن العاص الريبوعي وقيل ابن أبزي،
بن ثعلبة االنصاري االوسي، ) ١(ذكر من تويف يف هذه السنة من االعيان سهل بن حنيف ابن واهب بن العليم 

شهد بدرا، وثبت يوم أحد، وحضر بقية املشاهد، وكان صاحبا لعلي بن أيب طالب، وقد شهد معه مشاهده كلها 
ضا غري اجلمل فإنه كان قد استخلفه على املدينة، ومات سهل بن حنيف يف سنة مثان وثالثني بالكوفة، وصلى عليه أي

  .علي فكرب مخسا وقيل ستا وقال إنه من أهل بدر رضي اهللا عنه
  صنوان بن بيضاء أخو سهيل بن بيضاء

  ).٢(شهد املشاهد كلها وتويف يف هذه السنة يف رمضاهنا وليس له عقب 
صهيب بن سنان بن مالك الرومي وأصله من اليمن أبو حيىي بن قاسط وكان أبوه أو عمه عامال لكسرى على 

االيلة، وكانت منازهلم على دجلة عند املوصل، وقيل على الفرات، فأغارث على بالدهم الروم فاسرته وهو صغري، 
اهللا بن جدعان فأعتقه وأقام مبكة حينا، فلما فأقام عندهم حينا مث اشترته بنو كلب فحملوه إىل مكة فابتاعه عبد 



بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آمن به، وكان ممن أسلم قدميا وهو وعمار يف يوم واحد بعد بضعة وثالثني 
رجال، وكان من املستضعفني الذين يعذبون يف اهللا عز وجل، وملا هاجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هاجر 

فلحقه قوم من املشركني يريدون أن يصدوه عن اهلجرة، فلما أحسن هبم نثل كنانته فوضعها بني  صهيب بعده بأيام
واهللا لقد علمتم أين من أرماكم، وواهللا ال تصلون إيل حىت أقتل بكل سهم من هذه رجال منكم، مث : يديه وقال

  .أقاتلكم بسيفي حىت أقتل
دفون يف مكان كذا وكذا، فانصرفوا عنه فأخذوا ماله، فلما قدم وإن كنتم تريدون املال فأنا أدلكم على مايل هو م

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء * (وأنزل اهللا " ربح البيع أبا حيىي : " قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ورواه محاد بن سلمة عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب،) * مرضات اهللا واهللا رؤوف بالعباد

__________  
  .العكيم): ٩٢/  ٢هامش االصابة (واالستيعاب  ٨٧/  ٢يف االصابة ) ١(
  .قتل يوم بدر): ١٨٣/  ٢(يف االستيعاب ) ٢(

وشهد بدرا وأحدا وما بعدمها، وملا جعل عمر االمر شورى كان هو الذي يصلي بالناس حىت تعني عثمان، وهو 
شديد احلمرة ليس بالطويل وال بالقصري أقرن وكان أمحر  -وكان له صاحبا  -الذي ويل الصالة على عمر 

احلاجبني كثري الشعر وكان لسانه فيه عجمة شديدة، وكان مع فضله ودينه فيه دعابة وفكاهة وانشراح، روي أن 
؟ " اتأكل رطبا وأنت أرمد : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رآه يأكل بقثاء رطبا وهو أرمد إحدى العينني، فقال

  .آكل من ناحية عيين الصحيحة، فضحك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمإمنا : فقال
  وكانت وفاته باملدينة سنة مثان وثالثني، وقيل سنة تسع وثالثني، وقد نيف على

  .السبعني
حممد بن أيب بكر الصديق ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع حتت الشجرة عند احلرم وأمه 

يس، وملا احتضر الصديق أوصى أن تغسله فغسلته، مث ملا انقضت عدهتا تزوجها علي فنشأ يف حجره، أمساء بنت عم
فلما صارت إليه اخلالفة استنابه على بالد مصر بعد قيس بن سعد بن عبادة كما قدمنا، فلما كانت هذه السنة بعث 

تقدم، وله من العمر دون الثالثني، رمحه  معاوية عمرو بن العاص فاستلب منه بالد مصر وقتل حممد بن أيب بكر كما
  .اهللا ورضي عنه

بن احلارث اخلثعمية، أسلمت مبكة وهاجرت مع زوجها جعفر بن أيب طالب إىل ) ١(أمساء بنت عميس ابن معبد 
  .احلبشة وقدمت معه إىل خيرب، وهلا منه عبد اهللا، وحممد، وعون

فولدت منه حممد بن أيب بكر أمري مصر مث ملا مات الصديق وملا قتل جعفر مبؤتة تزوجها بعده أبو بكر الصديق 
  .تزوجها بعده علي بن أيب طالب فولدت له حيىي وعونا، وهي أخت ميمونة بنت احلارث أم املؤمنني المها

وكذلك هي أخت أم الفضل امرأة العباس المها، وكان هلا من االخوات المها تسع أخوات، وهى أخت سلمى 
  .اليت له منها بنت امسها عمارة) ٢(عباس بنت عميس امرأة ال

مث دخلت سنة تسع وثالثني فيها جهز معاوية بن أيب سفيان جيوشا كثرية ففرقها يف أطراف معامالت علي بن أيب 
طالب، وذلك أن معاوية رأى بعد أن واله عمرو بن العاص بعد اتفاقه مع أيب موسى على عزل علي، أن واليته 

  ي جيب طاعته فيما يعتقده، والن جيوش علي من أهل العراق الوقعت املوقع، فهو الذ
__________  



معد بن تيم بن : ٢٨٠/  ٨معد بن احلارث بن تيم، ويف ابن سعد : ٢٣٥/  ٤يف االستيعاب واالصابة ) ١(
  .احلارث

  .وولدت منه عمارة: زوجة محزة بن عبد املطلب: ٢٨٥/  ٨يف ابن سعد ) ٢(
  .كانت حتت محزة وولدت منه أمة اهللا) ٣٢٦/  ٤هامش االصابة (االستيعاب  أما ابن عبد الرب قال يف

تطيعه يف كثري من االمر وال يأمترون بأمره، فال حيصل مبباشرته املقصود من االمارة واحلالة هذه، فهو يزعم أنه أوىل 
  .منه إذ كان االمر كذلك

، وعليها مالك بن كعب االرحيب )١(إىل عني التمر وكان ممن بعث يف هذه السنة النعمان بن بشري يف ألفي فارس 
لعلي، فلما مسعوا بقدوم الشاميني أرفضوا عنه فلم يبق مع مالك بن كعب إال مائة رجل ) ٢(يف ألف فارس مسلحة 

فكتب عند ذلك إىل علي يعلمه مبا كان من االمر، فندب علي الناس إىل مالك بن كعب فتثاقلوا ونكلوا عنه ومل 
كلما مسعتم مبنسر من مناسر أهل ! يا أهل الكوفة : "  اخلروج، فخطبهم علي عند ذلك فقال يف خطبتهجييبوا إىل

  .الشام اجنحر كل منكم يف بيته، وغلق عليه بابه
فارقكم فاز بالسهم االصيب، ال ) ٣(اجنحار الضب يف جحره، والضبع يف وجاره، املغرور واهللا من غررمتوه، وملن 

وال إخوان ثقة عند النجاة، إنا هللا وإنا إليه راجعون، ماذا منيت به منكم، عمي ال تبصرون،  أحرار عند النداء،
ودمههم النعمان بن بشري فاقتتلوا قتاال شديدا وليس " وبكم ال تنطقون، وصم ال تسمعون، إنا هللا وإنا إليه راجعون 

ناهم كذلك إذ جاءهم جندة من جهة مع ملك بن كعب إال مائة رجل قد كسروا جفون سيوفهم واستقتلوا، فبي
خمنف بن سليم مع ابنه عبد الرمحن بن خمنف يف مخسني رجال، فلما رآهم الشاميون ظنوا أهنم مدد عظيم ففروا 
  .هربا، فاتبعهم مالك بن كعب فقتل منهم ثالثة أنفس وذهب الباقون على وجوههم ومل يتم هلم أمر من هذا الوجه

عوف يف ستة آالف وأمره بأن يأيت هيت فيغري عليها، مث يأيت االنبار واملدائن، فسار  وفيها بعث معاوية سفيان بن
حىت انتهى إىل هيت فلم جيد هبا أحدا، مث إىل االنبار وفيها مسلحة لعلي حنو من مخسمائة، فتفرقوا ومل يبق منهم إال 

يف ثالثني رجال من  -) ٤(البلوي  وهو أشرس بن حسان -مائة رجل، فقاتلوا مع قلتهم وصربوا حىت قتل أمريهم 
أصحابه، واحتملوا ما كان باالنبار من االموال وكروا راجعني إىل الشام، فلما بلغ عليا رضي اهللا عنه ركب بنفسه 

  .حنن نكفيك ذلك يا أمري املؤمنني: فنزل بالنخيلة فقال له الناس
القوم فساروا وراءهم حىت بلغ هيت فلم يلحقهم واهللا ما تكفونين وال أنفسكم، وسرح سعد بن قيس يف أثر : فقال
  .فرجع

  وفيها بعث
معاوية عبد اهللا بن مسعدة الفزاري يف ألف وسبعمائة إىل تيماء وأمره أن يصدق أهل البوادي ومن امتنع من إعطائه 

  .فليقتله مث يأيت املدينة ومكة واحلجاز
املسيب بن جنية الفزاري يف ألفي رجل فالتقوا بتيماء  فسار إىل تيماء واجتمع عليه بشر كثري، فلما بلغ عليا بعث

  قتاال شديدا عند
__________  

بلدة قريبة من االنبار غريب الكوفة افتتحها املسلمون يف أيام أيب بكر الصديق على يد خالد بن : عني التمر) ١(
  .١٢الوليد عنوة سنة 

يكون فيها أقوام يرقبون العدو لئال يطرف اجلند  موضع السالح كالثغر واملرقب ج مساحل وهي ما: املسلحة) ٢(



  .وملن فاز بكم فاز بالسهم االخيب: ٣٧٦/  ٣والكامل  ٧٧/  ٦يف الطربي ) ٣(على غفلة 
  .البكري: يف الطربي والكامل) ٤(

النجا : زوال الشمس، ومحل املسيب بن جنية على ابن مسعدة فضربه ثالث ضربات وهو ال يريد قتله بل يقول له
نجا، فاحناز ابن مسعدة يف طائفة من قومه إىل حصن هناك فتحصنوا به وهرب بقيتهم إىل الشام، وانتهبت ال

االعراب ما كان مجعه ابن جنية من إبل الصدقة، وحاصرهم املسيب بن جنية ثالثة أيام مث ألقى احلطب على الباب 
ليه بأهنم من قومه فرق هلم وأطفأ النار، فلما كان وأهلب فيه النار، فلما أحسوا باهلالك أشرفوا من احلصن، ومتوا إ

! سر حىت أحلقهم : الليل فتح باب احلصن وخرجوا هرابا إىل الشام، فقال عبد الرمحن بن شبيب للمسيب بن جنية
  .غششت أمري املؤمنني داهنت يف أمرهم: فقال! ال : فقال

 على أطراف جيش علي، فجهز علي حجر بن وفيها وجه معاوية الضحاك بن قيس يف ثالث آالف وأمره أن يغري
عدي يف أربعة آالف وأنفق فيهم مخسني درمها مخسني درمها، فالتقوا بتدمر فقتل من أصحاب الضحاك تسعة عشر 
  .رجال، ومن أصحاب حجر بن عدي رجالن، وغشيهم الليل فتفرقوا، واستمر الضحاك بأصحابه فارا إىل الشام

  .يش كثيف حىت بلغ دجلة مث كر راجعاوفيها سار معاوية بنفسه يف ج
  .ذكره حممد بن سعد عن الواقدي باسناده وأبو معشر أيضا

ويف هذه السنة وىل علي بن أيب طالب زياد بن أبيه على أرض فارس، وكانوا قد منعوا اخلراج والطاعة، وسبب 
لدار كما قدمنا، فلما اشتهر هذا ذلك حني قتل ابن احلضرمي وأصحابه بالنار حني حرقهم جارية بن قدامة يف تلك ا

الصنيع يف البالد تشوش قلوب كثري من الناس على علي، واختلفوا على علي، ومنع أكثر أهل تلك النواحي 
من بني  -كما تقدم يف العام املاضي  -خراجهم، والسيما أهل فارس فإهنم متردوا وأخرجوا عاملهم سله بن حنيف 

يوليه عليهم، فأشار ابن عباس وجارية بن قدامة أن يويل عليهم زياد بن أبيه،  أظهرهم، فاستشار علي الناس فيمن
  .فإنه صليب الرأي، عامل بالسياسة

هو هلا، فواله فارس وكرمان وجهزه إليهما يف أربعة آالف فارس، فسار إليها يف هذه السنة فدوخ أهلها : فقال علي
من احلقوق، ورجعوا إىل السمع والطاعة، وسار فيهم باملعدلة وقهرهم حىت استقاموا وأدوا اخلراج وما كان عليهم 

ما رأينا سرية أشبه بسرية كسرى أنو شروان من سرية هذا العريب يف : واالمانة، حىت كان أهل تلك البالد يقولون
، فكانت )١(اللني واملداراة والعلم مبا يأيت، وصفت له تلك البالد بعدله وعلمه وصرامته، واختذ للمال قلعة حصينة 

  .تعرف بقلعة زياد، مث ملا حتصن فيها منصور اليشكري فيما بعد ذلك عرفت به فكان يقال هلا قلعة منصور
ويف هذه السنة بعث علي بن أيب طالب عبد اهللا بن عباس على املوسم وبعث معاوية يزيد بن سخربة : قال الواقدي

أىب كل واحد منهما أن يسلم لصاحبه فاصطلحا على شيبة بن الرهاوي ليقيم للناس احلج فلما اجتمعا مبكة تنازعا و
مل يشهد عبد اهللا بن : عثمان بن أيب طلحة احلجيب فحج بالناس وصلى هبم يف أيام املوسم قال أبو احلسن املدائين

  عباس املوسم يف أيام علي حىت قتل، والذي
__________  

  .وهي ما بني بيضاء إصطخر ومدينة إصطخر) ١(
  .٢١٩ضا بقلعة اصطخر قاله يف االخبار الطوال ص وتسمى أي



  .نازعه يزيد بن سخربة إمنا هو قثم بن العباس حىت اصطلحا على شيبة بن عثمان
  .وكما قال أبو احلسن املدائين قال أبو مصعب: قال ابن جرير
عباس كان قد سار من  وأما عمال علي على االمصار فهم الذين ذكرنا يف السنة املاضية غري أن ابن: قال ابن جرير

  البصرة إىل الكوفة واستخلف على
  .البصرة زياد بن أبيه مث سار زياد يف هذه السنة إىل فارس وكرمان كما ذكرنا

ذكر من تويف يف هذه السنة من االعيان سعد القرظي مؤذن مسجد قبا يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
جد النبوي وكان أصله موىل لعمار بن ياسر، وهو الذي كان حيمل العنزة بني فلما ويل عمر اخلالفة واله أذان املس

  .يدي أيب بكر وعمر وعلي إىل املصلى يوم العيد وبقي االذان يف ذريته مدة طويلة
عقبة بن عمرو بن ثعلبة أبو مسعود البدري سكن ماء بدر ومل يشهد الوقعة هبا على الصحيح، وقد شهد العقبة، 

  ).١(الصحابة وكان ينوب لعلي بالكوفة إذا خرج لصفني وغريها وهو من سادات 
سنة أربعني من اهلجرة قال ابن جرير فمما كان يف هذه السنة من االمور اجللية توجيه معاوية بسر بن أيب أرطاة يف 

بعد حتكيم  أرسل معاوية: ثالثة آالف من املقاتلة إىل احلجاز، فذكر عن زياد بن عبد اهللا البكائي عن عوانة قال
 -يف جيش فساروا من الشام حىت قدموا املدينة  -وهو رجل من بين عامر بن لؤي  -احلكمني بسر بن أيب أرطاة 

ففر منهم أبو أيوب فأتى عليا بالكوفة، ودخل بسر املدينة ومل يقاتله أحد،  -وعامل علي عليها يومئذ أبو أيوب 
 -جنار ويا زريق شيخي شيخي عهدي به ها هنا باالمس فأين هو ؟ يا دينار ويا : فصعد منربها فنادى على املنرب

يا أهل املدينة واهللا لوال ما عهد إيل معاوية ما تركت هبا حمتلما إال قتلته، مث بايع أهل : مث قال -يعين عثمان بن عفان 
يعين حىت  -ابر بن عبد اهللا واهللا ما لكم عندي من أمان وال مبايعة حىت تأتوين جب: املدينة وأرسل إىل بين سلمة فقال

أرى أن : ماذا ترين إين خشيت أن أقتل وهذه بيعة ضاللة ؟ فقالت: فانطلق جابر إىل أم سلمة فقال هلا -يبايعه 
  .أن يبايعا فأتاه جابر فبايعه -وهو زوج ابنتها زينب  -تبايع فإين قد أمرت ابين عمر وختين عبد اهللا بن زمعة 

ما كنت الفعل : دينة مث مضى حىت فخافه أبو موسى االشعري أن يقتله فقال له بسروهدم بسر دورا بامل: قال
  بصاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذلك، فخلى عنه، وكتب أبو موسى

قبل ذلك إىل أهل اليمن أن خيال مبعوثة من عند معاوية تقتل من أىب أن يقر باحلكومة، مث مضى بسر إىل اليمن 
  بن عباس ففر إىل الكوفة حىت حلق بعلي، واستخلف على اليمنوعليها عبيد اهللا 

__________  
  .مات سنة إحدى أو اثنتني وأربعني) ١٠٥/  ٣هامش االصابة (يف االستيعاب ) ١(

وجزم ابن حجر انه مات بعد سنة أربعني فقد ثبت انه أدرك إمارة املغرية على الكوفة وذلك بعد سنة أربعني 
  ).٤٩١/  ٢االصابة (

، فلما دخل بسر اليمن قتله وقتل ابنه، ولقى بسر ثقل عبيد اهللا ابن عباس )١(بد اهللا بن عبد اهللا بن املدان احلاوي ع
وفيه ابنان صغريان له فقتلهما ومها عبد الرمحن وقثم، ويقال إن بسرا قتل خلقا من شيعة علي يف مسريه هذا وهذا 

  .حته عندي نظر واهللا تعاىل أعلماخلرب مشهور عند أصحاب املغازي والسري، ويف ص
وملا بلغ عليا خرب بسر وجه جارية بن قدامة يف ألفني، ووهب بن مسعود يف ألفني، فسار جارية حىت بلغ جنران 

: بايعوا فقالوا: فخرق هبا وقتل ناسا من شيعة عثمان، وهرب بسر وأصحابه فاتبعهم حىت بلغ مكة، فقال هلم جارية
بايعوا ملن بايع له أصحاب علي، فتثاقلوا مث بايعوا من خوف، مث : املؤمنني فلمن نبايع ؟ فقال ملن نبايع وقد هلك أمري



واهللا لو أخذت أبا سنور لضربت عنقه، مث قال : سار حىت أتى املدينة وأبو هريرة يصلي هبم فهرب منه فقال جارية
  .صرفا إىل الكوفة وعاد أبو هريرة يصلي هبمبايعوا للحسن بن علي، فبايعوا وأقام عندهم مث خرج من: الهل املدينة

ويف هذه السنة جرت بني علي ومعاوية املهادنة بعد مكاتبات يطول ذكرها على وضع احلرب : قال ابن جرير
بينهما، وأن يكون ملك العراق لعلي وملعاوية الشام، وال يدخل أحدمها على صاحبه يف عمله جبيش وال غارة وال 

  .غزوة
أما بعد فإن االمة قد قتل بعضها بعضا : عن ابن إسحاق ما هذا مضمونه أن معاوية كتب إىل علي مث ذكر عن زياد

  .يعين فلك العراق ويل الشام
  .فأقر بذلك علي رضي اهللا عنه

  .وأمسك كل واحد منهما عن قتال اآلخر، وبعث اجليوش إىل بالده، واستقر االمر على ذلك
ن عباس من البصرة إىل مكة وترك العمل يف قول عامة أهل السري، وقد أنكر ويف هذه السنة خرج اب: قال ابن جرير

ذلك بعضهم وزعم أنه مل يزل عامال على البصرة حىت صاحل علي معاوية، وأنه كان شاهدا للصلح، ممن نص على 
  ذلك أبو عبيدة كما

  .سيأيت
د الدؤيل القاضي بكالم فيه غض من مث ذكر ابن جرير سبب خروج ابن عباس عن البصرة وذلك أنه كلم أبا االسو

أيب االسود فكتب أبو االسود إىل علي يشكو إليه ابن عباس وينال من عرضه فإنه تناول شيئا من أموال بيت املال 
ابعث إىل : فبعث علي إىل ابن عباس فعاتبه يف ذلك وحرر عليه التبعة فغضب ابن عباس من ذلك وكتب إىل علي

  .عنه والسالمعملك من أحببت فإين ظاعن 
مث سار ابن عباس إىل مكة مع أخواله بين هالل وتبعهم قيس كلها، وقد أخذ شيئا من بيت املال مما كان اجتمع له 

من العمالة والفئ، وملا سار تبعته أقوام أخر فلحقهم بنو غنم وأرادوا منعهم من املسري فكان بينهم قتال، مث حتاجزوا 
  .ودخل ابن عباس مكة

ري املؤمنني علي بن أيب طالب وما ورد من االحاديث النبوية من االخبار مبقتله وكيفيته كان أمري ذكر مقتل أم
  املؤمنني رضي اهللا عنه قد تنغصت عليه االمور، واضطرب عليه جيشه، وخالفه

__________  
  .عبد اهللا بن عبد املدان احلارثي: ٣٨٣/  ٣والكامل  ٨٠/  ٦يف الطربي ) ١(

لوا عن القيام معه، واستفحل أمر أهل الشام، وصالوا وجالوا ميينا ومشاال، زاعمني أن االمرة أهل العراق، ونك
ملعاوية مبقتضى حكم احلكمني يف خلعهما عليا وتولية عمرو بن العاص معاوية عند خلو االمرة عن أحد، وقد كان 

ضعف جأش أهل العراق، هذا وأمريهم  أهل الشام بعد التحكيم يسمون معاوية االمري، وكلما ازداد أهل الشام قوة
علي بن أيب طالب خري أهل االرض يف ذلك الزمان، أعبدهم وأزهدهم، وأعلمهم وأخشاهم هللا عز وجل، ومع هذا 

ما : كله خذلوه وختلوا عنه حىت كره احلياة ومتىن املوت، وذلك لكثرة الفنت وظهور احملن، فكان يكثر أن يقول
واهللا لتخضنب هذه ويشري إىل حليته من هذه ويشري إىل هامته، : ؟ ما له ال يقتل ؟ مث يقولحيبس أشقاها، أي ما ينتظر 

ثنا أبو اجلواب االحوص بن جواب، ثنا ) ١(كما قال البيهقي عن احلاكم عن االصم عن حممد بن إسحاق الصنعاين 
  عمار بن زريق عن االعمش عن حبيب بن أيب ثابت عن ثعلبة بن

؟ " والذي فلق احلبة وبرأ النسمة لتخضنب هذه من هذه للحيته من رأسه فما حيبس أشقاها "  :يزيد قال قال علي



] يب [ فقال أنشدكم باهللا أن يقتل : واهللا يا أمري املؤمنني لو أن رجال فعل ذلك البدنا عترته: فقال عبد اهللا بن سبع
  .غري قاتلي
  .ن أترككم كما ترككم رسول اهللاال ولك: يا أمري املؤمنني أال تستخلف ؟ فقال: فقالوا
فما تقول لربك إذا لقيته وقد تركتنا مهال ؟ أقول اللهم استخلفتين فيهم ما بدا لك مث قبضتين وتركتك فيهم : قالوا

  ).٢(فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدهتم 
  .هبثنا شريك عن عثمان بن املغرية عن زيد بن و: طريق أخرى قال أبو داود الطيالسي يف مسنده

  .اتق اهللا فإنك ميت: قال جاءت اخلوارج إىل علي فقالوا له
 -وأشار بيده إىل حليته  -ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة، ولكن مقتول من ضربة على هذه ختضب هذه : قال

  ).٣(عهد معهود وقضى مقضي، وقد خاب من افترى 
رشدين بن سعد، عن يزيد بن عبد اهللا بن أسامة، عن ثنا سويد بن سعيد ثنا : طريق أخرى عنه قال احلافظ أبو يعلى

  .عثمان بن صهيب عن أبيه
صدقت فمن : عاقر الناقة، قال: من أشقى االولني ؟ قلت: " قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال قال علي

لى يافوخه ع -وأشار بيده  -الذي يضربك على هذه : ال علم يل يا رسول اهللا، قال: أشقى اآلخرين ؟ قلت
  فيخضب هذه من هذه

__________  
  .الصغاين ٤٣٩/  ٦يف دالئل البيهقي ) ١(
ورواه أيضا يف السنن الكربى عن زيد بن أسلم عن أيب سنان الدؤيل عن  ٤٣٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(

  .علي
  .٤٣٨/  ٦بيب أخرجه أبو داود الطيالسي، وعنه نقله البيهقي يف الدالئل من طريق يونس بن ح) ٣(

  ".وددت أنه قد انبعث أشقاكم : فكان يقول: " يعين حليته من دم رأسه قال
  .حدثنا وكيع ثنا االعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن عبد اهللا بن سبع: طريق اخرى عن علي قال االمام أمحد

ؤمنني اخربنا به نبد عترته، يا أمري امل: مسعت عليا يقول لتخضنب هذه من هذه فما ينتظر يب إال شقي، فقالوا: قال
ولكن أترككم إىل ما ترككم إليه رسول اهللا ! ال : فاستخلف علينا، قال: إذا تاهللا تقتلون يب غري قاتلي، قالوا: قال

اللهم تركتين فيهم ما بدا لك مث قبضتين إليك : أقول: فما تقول لربك إذا أتيته ؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم، قالوا
  .شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدهتم وأنت فيهم، إن
: حدثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن االعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد اهللا بن بسع قال: وقال االمام أمحد
فأعلمنا من هو واهللا : والذي فلق احلبة وبرأ النسمة لتخضنب هذه من هذه، قال فقال الناس: " خطبنا علي فقال

  .لنبيدنه أو لنبيدن عترته
إن كنت علمت ذلك فاستخلف قال ال ولكن أكلكم إىل ما وكلكم : أنشدكم باهللا أن يقتل غري قاتلي، قالوا: الق

  .تفرد به أمحد" إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يعين ابن  -حدثنا هاشم بن القاسم ثنا حممد : طريق أخرى عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال االمام أمحد

-فضالة من أهل بدر ) ١(وكان أبو  -ن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن فضالة بن أيب فضالة االنصاري ع -راشد 
ما يقيمك مبنزلك : خرجت مع أيب عائدا لعلي بن أيب طالب من مرض أصابه ثقل منه، قال فقال له أيب" وقال : 



ة فإن أصابك أجلك وليك أصحابك إال أعراب جهينة ؟ حتمل إىل املدين) ٢] (مل يلك [ هذا لو أصابك أجلك 
 -إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عهد إيل أن ال أموت حىت أؤمر مث ختضب هذه : وصلوا عليك، فقال علي

  .تفرد به أمحد أيضا" فضالة يوم صفني ) ١(قال فقتل وقتل أبو  -يعين هامته  -من دم هذه  -يعين حليته 
  ).٣(كم عن االصم عن احلسن بن مكرم عن أيب النضر هاشم بن القاسم به وقد رواه البيهقي يف الدالئل عن احلا

  طريق أخرى عنه
  حدثنا أمحد بن أبان القرشي ثنا سفيان بن عيينة ثنا: قال احلافظ أبو بكر البزار يف مسنده

__________  
  .حتريف" ابن " ، ويف نسخ البداية املطبوعة ٤٣٨/  ٦من دالئل البيهقي ) ١(
  .ل البيهقيمن دالئ) ٢(
واهليثمي يف جممع الزوائد عن  ٢٠٢/  ١تقدم احلديث يف كتابنا هذا اجلزء السادس، ورواه أمحد يف املسند ) ٣(

  .٣٤/  ٣وأخرجه ابن سعد يف الطبقات  ١٣٦/  ٩البزار 

قال "  :مسعت علي بن أيب طالب يقول: كويف يقال له عبد امللك بن أعني عن أيب حرب بن أيب االسود عن أبيه قال
يل عبد اهللا بن سالم وقد وضعت رجلي يف غرز الركاب ال تأيت العراق فإنك إن أتيتها أصابك هبا ذباب السيف 

  .وامي اهللا لقد قاهلا ولقد قاهلا النيب صلى اهللا عليه وسلم يل قبله: قال
  ".تاهللا ما رأيت رجال حماربا حيدث هبذا قبلك غريك : قال أبو االسود فقلت

وال نعلم رواه إال علي بن أيب طالب هبذا االسناد، وال نعلم رواه إال عبد مامللك بن أعني عن أيب : زارمث قال الب
  .حرب، وال رواه عنه إال ابن عيينة

  .وقد رأيت من الطرق املتعددة خالف ذلك: هكذا قال
زيد بن أسلم عن أيب  وقد روينا يف كتاب السنن باسناد صحيح عن: وقال البيهقي بعد ذكره طرفا من هذه الطرق

  ).١(سنان الدؤيل عن علي يف إخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم بقتله 
أخربين علي بن القاسم البصري، ثنا علي بن اسحاق املارداين، أنا : حديث آخر يف ذلك قال اخلطيب البغدادي

 احمللمي، عن مساك، عن جابر بن ثنا إمساعيل بن أبان الوراق، ثنا ناصح بن عبد اهللا) ٢(حممد بن اسحاق الصنعاين 
فمن أشقى : عاقر الناقة، قال: من أشقى االولني، قال: " مسرة قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعلي

  ".قاتلك : اآلخرين ؟ قال اهللا ورسوله أعلم، قال
ا عن حبيب بن أيب حديث آخر يف معىن ذلك وروى البيهقي من طريق فطر بن خليفة وعبد العزيز بن سياه كالمه

  واهللا إنه لعهد النيب االمي إيل: " مسعت عليا على املنرب وهو يقول: ثابت، عن ثعلبة احلماين قال
  .احلماين يف حديثه هذا نظر) ٣(ثعلبة بن زيد : قال البخاري" إن االمة ستغدر بك بعدي 

  .وقد رويناه باسناد آخر عن علي إن كان حمفوظا: قال البيهقي
و علي الروذباري، أنا أبو حممد بن شوذب الواسطي هبا، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا عمرو بن عون، عن أخربنا أب

  .هشيم، عن إمساعيل بن سامل، عن أيب أدريس االزدي عن علي
فإن صح فيحتمل : قال البيهقي" إن مما عهد إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن االمة ستغدر بك بعدي : " قال

  ).٤(راد به واهللا أعلم يف خروج من خرج عليه مث يف قتله أن يكون امل
  .وقال االعمش عن عمرو بن مرة بن عبد اهللا بن احلارث، عن زهري بن االرقم



خطبنا علي يوم مجعة فقال نبئت أن بسرا قد طلع اليمن، وإين واهللا الحسب أن هؤالء القوم سيظهرون : قال
إمامكم وطاعتهم إمامهم، وخيانتكم وأمانتهم، وإفسادكم يف أرضكم  عليكم، وما يظهرون عليكم إال بعصيانكم
  وإصالحهم، قد بعثت فالنا فخان وغدر،

__________  
  .٤٤٠/  ٦انظر الدالئل ) ١(
  .هو الصغاين وليس الصنعاين: تقدم) ٢(
  .يزيد، وانظر ترمجته يف الضعفاء الكبري: يف رواية الدالئل) ٣(
  .٤٤٠/  ٦ رواه البيهقي يف الدالئل) ٤(

وبعثت فالنا فخان وغدر، وبعث املال إىل معاوية لو ائتمنت أحدكم على قدح الخذ عالقته، اللهم ستمتهم 
فما صلى اجلمعة االخرى حىت قتل رضي : قال" وسئموين، وكرهتهم وكرهوين، اللهم فأرحهم مين وأرحين منهم 

  .اهللا عنه وأرضاه
أن ثالثة من اخلوارج : ري واحد من علماء التاريخ والسري وأيام الناسصفة مقتله رضي اهللا عنه ذكر ابن جرير وغ

وهم عبد الرمحن بن عمرو املعروف بابن ملجم احلمريي مث الكندي حليف بين حنيفة من كندة املصري وكان أمسر 
  .حسن الوجه أبلج شعره مع شحمة أذنيه ويف وجهه أثر السجود

اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخواهنم من أهل  -أيضا ) ٢(بن بكر التميمي وعمرو ) ١(والربك بن عبد اهللا التميمي 
  النهروان

ماذا نصنع بالبقاء بعدهم ؟ كانوا ال خيافون يف اهللا لومة الئم، فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة : فترمحوا عليهم وقالوا
أما أنا فأكفيكم علي ابن أيب : ملجم الضالل فقتلناهم فأرحنا منهم البالد وأخذنا منهم ثأر إخواننا ؟ فقال ابن

  .طالب
  .وقال عمرو بن بكر وأنا أكفيكم عمرو بن العاص: وقال الربك وأنا أكفيكم معاوية

فتعاهدوا وتواثقوا أن ال ينكص رجل منهم عن صاحبه حىت يقتله أو ميوت دونه فأخذوا أسيافهم فسموها واتعدوا 
صاحبه يف بلده الذي هو فيه فأما ابن ملجم فسار إىل الكوفة لسبع عشرة من رمضان أن يبيت كل واحد منهم 

فدخلها وكتم أمره حىت عن أصحابه من اخلوارج الذين هم هبا، فبينما هو جالس يف قوم من بين الرباب يتذاكرون 
ا ، قد قتل علي يوم النهروان أباه)٣(قتالهم يوم النهروان إذا أقبلت امرأة منهم يقال هلا قطام بنت الشجنة 

وأخاها، وكانت فائقة اجلمال مشهورة به، وكانت قد انقطعت يف املسجد اجلامع تتعبد فيه، فلما رآها ابن ملجم 
  .سلبت عقله ونسي حاجته اليت جاء هلا، وخطبها إىل نفسها فاشترطت عليه ثالثة آالف درهم وخادما وقينة

  .وأن يقتل هلا علي بن أيب طالب
إىل هذه البلدة إال قتل علي، فتزوجها ودخل هبا مث شرعت حترضه على ذلك وندبت  فهو لك وواهللا ما جاء يب: قال

له رجال من قومها، من تيم الرباب يقال له وردان، ليكون معه ردءا، واستمال عبد الرمحن بن ملجم رجال آخر 
وما : رة ؟ فقالهل لك يف شرف الدنيا واآلخ: االشجعي احلروري قال له ابن ملجم) ٢(يقال له شبيب بن جندة 

ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا كيف تقدر عليه ؟ قال أكمن له يف املسجد فإذا : قال ؟ قتل علي، فقال: ذاك
  خرج لصالة الغداة شددنا عليه فقتلناه، فإن جنونا شفينا أنفسنا

__________  



  .امسه احلجاج بن عبد اهللا الصرميي، ولقبه الربك: ٤٥٧/  ٢يف مروج الذهب ) ١(
  .النزال بن عامر: ٢١٣ويف االخبار الطوال ص 

  .عبد اهللا بن مالك الصيداوي: ٢١٣زادويه موىل بين العنرب، ويف االخبار الطوال ص : يف مروج الذهب) ٢(
  .قطام بنت االضبع ١٣٧/  ٤: يف فتوح ابن االعثم) ٣(

  .قطام ابنة عمه: ٤٥٧/  ٢ويف مروج الذهب 
  .جبرة: ٣٦/  ٣يف ابن سعد ) ٤(

  .أدركنا ثأرنا، وإن قتلنا فما عند اهللا خري من الدنياو
وحيك لو غري علي كان أهون علي ؟ قد عرفت سابقته يف االسالم وقرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال

  .وسلم فما أجدين أنشرح صدرا لقتله
  .واننافنقتله مبن قتل من اخ: بلى قال: أما تعلم أنه قتل أهل النهروان ؟ فقال: فقال

: ، وقال)١(فأجابه إىل ذلك بعد الي ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة اجلمعة لسبع عشرة ليلة خلت 
وهم ابن ملجم،  -هذه الليلة اليت واعدت أصحايب فيها أن يثأروا مبعاوية وعمرو بن العاص فجاء هؤالء الثالثة 

ل السدة اليت خيرج منها علي، فلما خرج جعل وهم مشتملون على سيوفهم فجلسوا مقاب -ووردان، وشبيب 
الصالة الصالة فثار إليه شبيب بالسيف فضربه فوقع يف الطاق، فضربه : ينهض الناس من النوم إىل الصالة، ويقول

ال حكم إال هللا ليس : ابن ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على حليته رضي اهللا عنه، وملا ضربه ابن ملجم قال
ومن الناس من يشرط نفسه ابتغاء مرضات اهللا واهللا رؤوف * ( الصحابك، وجعل يتلو قوله تعاىل لك يا علي وال

عليكم به، وهرب وردان فأدركه رجل من حضرموت فقتله، وذهب : ونادى علي]  ٢٠٧: البقرة) * [ بالعباد
صلى بالناس صالة شبيب فنجا بنفسه وفات الناس، ومسك ابن ملجم وقدم على جعدة بن هبرية بن أيب وهب ف
: فقال له -قبحه اهللا  -الفجر، ومحل علي إىل منزله، ومحل إليه عبد الرمحن بن ملجم فأوقف بني يديه وهو مكتوف 

  .قال: بلى: أي عدو اهللا أمل أحسن إليك ؟ قال
إال مقتوال  قال ؟ شحذته أربعني صباحا وسألت اهللا أن يقتل به شر خلقه، فقال له علي ال أراك: فما محلك على هذا

إن مت فاقتلوه وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به، فقال جندب بن : به، وال أراك إال من شر خلق اهللا، مث قال
  .يا أمري املؤمنني إن مت نبايع احلسن ؟ فقال ال آمركم وال أهناكم، أنتم أبصر: عبد اهللا

  .هاوملا احتضر علي جعل يكثر من قول ال إله إال اهللا، ال يتلفظ بغري
  ]. ٧: الزلزلة) * [ فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره* (وقد قيل إن آخر ما تكلم به 

وقد أوصى ولديه احلسن واحلسني بتقوى اهللا والصالة والزكاة وكظم الغيظ وصلة الرحم واحللم عن اجلاهل 
حسن اجلوار، واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، واجتناب والتفقه يف الدين والتثبيت يف االمر، والتعاهد للقرآن، و

  الفواحش، ووصامها بأخيهما حممد بن
احلنفية ووصاه مبا وصامها به، وأن يعظمهما وال يقطع أمرا دوهنما وكتب ذلك كله يف كتاب وصيته رضي اهللا عنه 

  .وأرضاه
بن أيب طالب أنه يشهد أن ال إله إال اهللا وحده  هذا ما أوصى به علي! بسم اهللا الرمحن الرحيم : " وصورة الوصية

ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله، أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون، إن 
صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني، أوصيك يا حسن ومجيع 



  بلغه كتايب بتقوى اهللا ربكمولدي ومن 
__________  

يوم ثالث وعشرين من شهر رمضان، ويف شرح النهج : كذا باالصل والطربي والكامل، ويف فتوح ابن االعثم) ١(
  .تسع عشرة: ١٧٥/  ٢

  .إحدى وعشرين من شهر رمضان: ٥٥٠/ ويف الكامل للمربد ص 

يعا وال تفرقوا فإين مسعت أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم وال متوتن إال وأنتم مسلمون، واعتصموا حببل اهللا مج
أنظروا إىل ذوي أرحاكم فصلوا ليهون اهللا عليكم " إن صالح ذات البني أفضل من عامة الصالة والصيام : " يقول

كم، ما زال احلساب اهللا اهللا يف االيتام فال تعفو أفواههم وال يضيعن حبضرتكم، واهللا اهللا يف جريانكم فإهنم وصية نبي
يوصي هبم حىت ظننا أنه سيورثهم، واهللا اهللا يف القرآن فال يسبقنكم إىل العمل به غريكم، واهللا اهللا يف الصالة فإهنا 

عمود دينكم، واهللا اهللا يف بيت ربكم فال خيلون منكم ما بقيتم فإنه إن ترك مل تناظروا، واهللا اهللا يف شهر رمضان فإن 
 اهللا يف اجلهاد يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم، واهللا اهللا يف الزكاة فإهنا تطفئ غضب صيامه جنة من النار، واهللا

الرب، واهللا اهللا يف ذمة نبيكم ال تظلمن بني ظهرانيكم، واهللا اهللا يف أصحاب نبيكم فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
م، واهللا اهللا فيما ملكت أميانكم فإن آخر ما وسلم أوصى هبم، واهللا اهللا يف الفقراء واملساكني فأشركوهم يف معاشك

الصالة " أوصيكم بالضعيفني نسائكم وما ملكت أميانكم : " تكلم به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن قال
الصالة ال ختافن يف اهللا لومة الئم يكفكم من أرادكم وبغى عليكم، وقولوا للناس حسنا كما أمركم اهللا، وال تتركوا 

عروف والنهي عن املنكر، فيويل االمر شراركم مث تدعون فال يستجاب لكم، وعليكم بالتواصل والتباذل، االمر بامل
  وإياكم والتدابر والتقاطع

والتفرق، وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على االمث والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب، حفظكم اهللا 
  ).١(م، أستودعكم اهللا وأقرأ عليكم السالم ورمحه اهللا من أهل بيت، وحفظ عليكم نبيك

  .مث مل ينقط إال بال إله إال اهللا حىت قبض يف شهر رمضان سنة أربعني
  ).٢(وقد غسله ابناه احلسن واحلسني وعبد اهللا بن جعفر وصلى عليه احلسن فكرب عليه تسع تكبريات 

ملا ضرب ابن ملجم : عن عمران بن ظبيان عن أيب حيىي قال حدثنا أبو أمحد الزبريي ثنا شريك: وقال االمام أمحد
اقتلوه مث حرقوه : افعلوا به كما أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله فقال" عليا قال هلم 

."  
باك إمنا ضربت أ: مل ضربت أمري املؤمنني ؟ قال! وحيك : وقد روي أن أم كلثوم قالت البن ملجم وهو واقف

مل تبكني ؟ واهللا لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل املصر ملاتوا أمجعني، واهللا لقد : إنه ال بأس عليه، فقال: فقالت
  .مسعت هذا السيف شهرا ولقد اشتريته بألف ومسمته بألف

اب حدثين رجل من جبيلة عن مشيخة قومه أن عبد الرمحن بن ملجم رأى امرأة من تيم الرب: قال اهليثم بن عدي
يقال هلا قطام كانت من أمجل النساء ترى رأي اخلوارج، قد قتل علي قومها على هذا الرأي فلما أبصرها عشقها 

  ال أتزوجك إال على ثالثة آالف وعبد: فخطبها فقالت
__________  

باختالف يسري،  ١٤٤ - ١٤٣/  ٤، ووردت يف فتوح ابن االعثم ٨٦ - ٨٥/  ٦وردت وصيته يف الطربي ) ١(
  .١٨٠/  ٢ظر أيضا لوصاياه يف شرح هنج البالغة وان



  .أربع تكبريات: ٣٨/  ٣يف ابن سعد ) ٢(
  .سبع تكبريات: ٤٦١/  ٢ويف مروج الذهب 

يا هذا قد فرعت فافرع فخرج ملبسا سالحه وخرجت معه : وقينة، فتزوجها على ذلك فلما بىن هبا قالت له
الصالة، فاتبعه عبد الرمحن فضربه بالسيف على قرن رأسه الصالة : فضربت له قبة يف املسجد وخرج علي يقول

  .هو ابن أيب مياس املرادي: قال ابن جرير -: فقال الشاعر
علي باحلسام ) ٢(وقتل * غري معجم ثالثة آالف وعبد وقينة ) ١(كمهر قطام بينا * فلم أر مهرا ساقه ذو مساحة 

  املصمم
ابن ملجم وقد عزى ابن جرير هذه االبيات إىل ابن ) ٣(دون فتك وال فتك إال * فال مهر أغال من علي وإن غال 

أبا حسن مأمومة فتقطرا * وحنن ضربنا مالك اخلري حيدرا : املرادي وأنشد له ابن جرير يف قتلهم عليا) ٤(شاس 
تدى إذا املوت باملوت ار* بضربة سيف إذ عال وجتربا وحنن كرام يف اهلياج أعزة * وحنن خلعنا ملكه من نظامه 

وتأزرا وقد امتدح ابن ملجم بعض اخلوارج املتأخرين يف زمن التابعني وهو عمران بن حطان وكان أحد العباد ممن 
إال ليبلغ من ذي العرش رضوانا إين * يا ضربة من تقي ما أراد هبا : يروي عن عائشة يف صحيح البخاري فقال فيه

فإنه محل عليه وهو خارج إىل  -وهو الربك  -وأما صاحب معاوية  أوىف الربية عند اهللا ميزانا* الذكره يوما فأحسبه 
صالة الفجر يف هذا اليوم فضربه بالسيف، وقيل خبنجر مسموم فجاءت الضربة يف وركه فجرحت إليته ومسك 

 إن أخي قد قتل يف هذا اليوم: وما هي ؟ فقال: اتركين فإين أبشرك ببشارة، فقال: اخلارجي فقتل، وقد قال ملعاوية
، وجاء الطبيب فقال )٥(بلى إنه ال حرس معه، فأمر به فقتل : فلعله مل يقدر عليه، قال: علي بن أيب طالب، قال

: إن جرحك مسموم فأما أن أكويك وأما أن أسقيك شربة فيذهب السم ولكن ينقطع نسلك فقال معاوية: ملعاوية
  أما النار فال طاقة يل هبا، وأما النسل ففي

__________  
  .من: ٢١٤واالخبار الطوال ص  ٨٧/  ٦يف الطربي ) ١(
  .وضرب: يف الطربي واالخبار الطوال) ٢(
  .كذا باالصل واالخبار الطوال) ٣(

  .وال قتل دون قتل: ويف نسخة والطربي
  .ابن أيب مياس: ٨٧/  ٦يف الطربي ) ٤(

هذه االبيات  ٥٤٩مربد ص والكامل لل ١٧١/  ٢الفرزدق، ويف شرح النهج  ٤٦٨/  ٢ويف مسط النجوم العوايل 
  .منسوبة إىل ابن ملجم لعنه اهللا

يقول العبدي، وزاد على االبيات ثالثة أبيات : قال الشاعر، ويف فتوح ابن االعثم ٢١٤ويف االخبار الطوال ص 
  .١٤٧/  ٤أخرى 

  .قال بعض الناس حبسه حىت جاءه خرب قتل علي فأطلقه: ٤٦٤/  ٢يف مروج الذهب ) ٥(
قيل إن معاوية مل يقتله إمنا قطعت يده ورجله وبقي إىل أن ويل زياد البصرة وقد : ٣٩٣/  ٣الكامل ويف رواية يف 

  .صار إليها الربك وولد له، فقتله زياد وصلبه



  .يزيد وعبد اهللا ما تقر به عيين
  .فربأ من أمله وجراحه واستقل وسلم رضي اهللا عنه) ١(فسقاه شربة 

سجد اجلامع وجعل احلرس حوهلا يف حال السجود، فكان أول من اختذها معاوية ومن حينئذ عملت املقصورة يف امل
  .هلذه احلادثة

فإنه كمن له ليخرج إىل الصالة فاتفق أن عرض لعمرو بن  -وهو عمرو بن بكر  -وأما صاحب عمرو بن العاص 
من بين عامر بن ) ٢(بيبة وهو خارجة بن أيب ح -العاص مغص شديد يف ذلك اليوم فلم خيرج إال نائبه إىل الصالة 

لؤي وكان على شرطة عمرو بن العاص فحمل عليه اخلارجي فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاص، فلما أخذ 
أردت عمرا وأراد اهللا خارجة، فأرسلها مثال، وقتل قبحه اهللا، وقد قيل إن الذي قاهلا عمرو بن : اخلارجي قال

  .؟ قالوا قتل نائبك خارجة، مث أمر به فضربت عنقه ما هذا: العاص، وذلك حني جئ باخلارجي فقال
واملقصود أن عليا رضي اهللا عنه ملا مات صلى عليه ابنه احلسن فكرب عليه تسع تكبريات ودفن بدار االمارة بالكوفة 

خوفا عليه من اخلوارج أن ينبشوا عن جثته، هذا هو املشهور ومن قال إنه محل على راحلته فذهبت به فال يدري 
ن ذهب فقد أخطأ وتكلف ماال علم له به وال يسيغه عقل وال شرع، وما يعتقده كثري من جهلة الروافض من أن أي

قربه مبشهد النجف فال دليل على ذلك وال أصل له، ويقال إمنا ذاك قرب املغرية بن شعبة، حكاه اخلطيب البغدادي 
لو علمت :  احلضرمي احلافظ، عن مطر أنه قالعن أيب نعيم احلافظ عن أيب بكر الطلحي، عن حممد بن عبد اهللا

  .الشيعة قرب هذا الذي يعظمونه بالنجف لرمجوه باحلجارة، هذا قرب املغرية بن شعبة
سألت أبا جعفر : حدثين أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب سربة عن إسحاق بن عبد اهللا بن أيب فروة قال: قال الواقدي

  .ثالثا وستني سنة: وم قتل ؟ قالحممد بن علي الباقر كم كان سن علي ي
  دفن: أين دفن ؟ قال: قلت

بالكوفة ليال وقد غيب عن دفنه، ويف رواية عن جعفر الصادق أنه كان عمره مثان ومخسني سنة، وقد قيل إن عليا 
  .دفن قبلي املسجد اجلامع من الكوفة
  .قاله الواقدي، واملشهور بدار االمارة
 نعيم الفضل بن دكني، أن احلسن واحلسني حواله فنقاله إىل املدينة فدفناه وقد حكى اخلطيب البغدادي عن أيب

بالبقيع عند قرب فاطمة، وقيل إهنم ملا محلوه على البعري ضل منهم فأخذته طئ يظنونه ماال فلما رأوا أن الذي يف 
  .أيضاالصندوق ميت ومل يعرفوه دفنوا الصندوق مبا فيه فال يعلم أحد أين قربه، حكاه اخلطيب 

  .دفنت عليا يف حجرة من دور آل جعدة: وروى احلافظ ابن عساكر عن احلسن قال
  ملا حفر خالد بن عبد اهللا أساس دار ابنه يزيد: وعن عبد امللك بن عمري قال

__________  
أن يقطع ما حول الوجأة من ) الطبيب(أمر : ٢١٥كذا باالصل والطربي والكامل، ويف االخبار الطوال ص ) ١(
  .لحمال

  .خوفا من أن يكون اخلنجر مسموما
كان  ٤٦٤/  ٢خارجة بن حذافة، وقال يف مروج الذهب : ٨٧/  ٦كذا باالصل والكامل، ويف الطربي ) ٢(

  .قاضي مصر



استخرجوا شيخا مدفونا أبيض الرأس واللحية كأمنا دفن باالمس فهم باحراقه مث صرفه اهللا عن ذلك فاستدعى 
  .وتركه مكانهبقباطي فلفه فيها وطيبه 

قالوا وذلك املكان حبذاء باب الوراقني مما يلي قبلة املسجد يف بيت اسكاف وما يكاد يقر يف ذلك املوضع أحد إال 
  .انتقل منه

  .صلي على علي ليال ودفن بالكوفة وعمي موضع قربه ولكنه عند قصر االمارة: قال: وعن جعفر بن حممد الصادق
الليل احلسن واحلسني وابن احلنفية وعبد اهللا بن جعفر وغريهم من أهل بيتهم شهد دفنه يف : وقال ابن الكليب

فدفنوه يف ظاهر الكوفة وعموا قربه خيفة عليه من اخلوارج وغريهم، وحاصل االمر أن عليا قتل يوم اجلمعة سحرا 
ح االشهر واهللا وذلك لسبع عشرة خلت من رمضان من سنة أربعني وقيل إنه قتل يف ربيع االول واالول هو االص

  .أعلم
ودفن بالكوفة عن ثالث وستني سنة وصححه الواقدي وابن جرير وغري واحد، وقيل عن مخس وستني وقيل عن 

  .مثان وستني سنة رضي اهللا عنه
  .وكانت خالفته أربع سنني وتسعة أشهر
  فلما مات علي رضي اهللا عنه استدعى
إين كنت عاهدت اهللا عند : وما هي ؟ قال: ك خصلة قالإين أعرض علي: احلسن بابن ملجم فقال له ابن ملجم

أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دوهنما، فإن خليتين ذهبت إىل معاوية على أين إن مل أقتله أو قتلته ) ١(احلطيم 
  .وبقيت فلله علي أن أرجع إليك حىت أضع يدي يف يدك

مث أحرقوه بالنار، ) ٢(مث أخذه الناس فأدرجوه يف بواري  كال واهللا حىت تعاين النار، مث قدمه فقتله: فقال له احلسن
وقد قيل إن عبد اهللا بن جعفر قطع يديه ورجليه وكحلت عيناه وهو مع ذلك يقرأ سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق 

مث إين أخشى أن متر علي ساعة ال أذكر اهللا فيها مث قطعوا لسانه : إىل آخرها مث جاؤوا ليقطعوا لسانه فجزع وقال
  .قتلوه مث حرقوه يف قوصرة واهللا أعلم

ضرب علي يوم اجلمعة فمكث يوم : حدثين احلارث ثنا ابن سعد عن حممد بن عمر قال: وروى ابن جرير قال
  .اجلمعة، وليلة السبت وتويف ليلة االحد الحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعني عن ثالث وستني سنة

  .ا واهللا أعلم بالصوابوهو املثبت عندن: قال الواقدي
حدثنا حجاج ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي : ذكر زوجاته وبنيه وبناته قال االمام أمحد

مسيته حربا، : أروين ابين، ما مسيتموه ؟ فقلت: ملا ولد احلسن جاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: " قال
بل هو حسني، فلما : مسيته حربا قال: أروين ابين، ما مسيتموه ؟ فقلت:  قالبل هو حسن، فلما ولد احلسني: فقال

  :ولد الثالث جاء النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال أروين ابين ما مسيتموه ؟ فقلت
__________  

  .يف مكة ما كان بني الركن االسود والباب: احلطيم) ١(
  .سم على تنفيذ مؤامرهتم بقتل علي ومعاوية وعمرو بن العاصوكان ابن ملجم ورفيقاه قد اتفقوا وتعاهدوا يف املو

  .االرض اخلربة: بواري) ٢...(وذكر االستاذ واشنطن ايرفنج اهنم اجتمعوا مبسجد مكة وذكر أهل النهر

وقد رواه حممد بن سعد ) ١" (إين مسيتهم باسم ولد هارون شرب وشبري ومشرب : بل هو حمسن، مث قال: حربا فقال
  :ن عيسى التيمي عن االعمش عن سامل بن أيب اجلعد قال قال عليعن حيىي ب



  .كنت رجال أحب احلرب فلما ولد احلسن مهمت أن أمسيه حربا، فذكر احلديث بنحو ما تقدم لكن مل يذكر الثالث
ليه وقد ورد يف بعض االحاديث أن عليا مسى احلسن أوال حبمزة وحسينا جبعفر فغري امسيهما رسول اهللا صلى اهللا ع

  .وسلم
فأول زوجة تزوجها علي رضي اهللا عنه فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بىن هبا بعد وقعة بدر فولدت له 

احلسن وحسينا ويقال وحمسنا ومات وهو صغري، وولدت له زينب الكربى وأم كلثوم وهذه تزوج هبا عمر بن 
  .اخلطاب كما تقدم

بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بستة أشهر، فلما ماتت تزوج بعدها  ومل يتزوج علي على فاطمة حىت توفيت
بزوجات كثرية، منهن من توفيت يف حياته ومنهن من طلقها، وتويف عن أربع كما سيأيت، فمن زوجاته أم البنني بنت 

  .اهللا وعثمانبن ربيعة بن كعب بن عامر بن كالب فولدت له العباس وجعفرا وعبد ) ٢(حرام وهو احملل بن خالد 
  .وقد قتل هؤالء مع أخيهم احلسني بكربالء وال عقب هلم سوى العباس

وقد : ومنهن ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك من بين متيم فولدت له عبيد اهللا وأبا بكر، قال هشام بن الكليب
  .قتال بكربالء أيضا

  ).٣( وزعم الواقدي أن عبيد اهللا قتله املختار بن أيب عبيد يوم الدار
  .ومنهن أمساء بنت عميس اخلثعمية فولدت له حيىي وحممدا االصغر قاله الكليب

  .فأما حممد االصغر فمن أم ولد: ولدت له حيىي وعونا قال الواقدي: وقال الواقدي
بن حبر بن العبد بن علقمة وهي أم ولد من السيب الذين سباهم خالد من بين تغلب ) ٤(ومنهن أم حبيبة بنت زمعة 

  .ورقية -سنة ) ٥(وقد عمر مخسا وثالثني  - أغار على عني التمر فولدت له عمر حني
  .ومنهن أم سعيد بنت عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي فولدت له أم احلسن ورملة الكربى

بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن كلب الكلبية فولدت له جارية ) ٦(ومنهن ابنة امرئ القيس 
ومنهن أمامة : وه وه تعين بين كلب: من أخوالك ؟ فتقول: انت خترج مع علي إىل املسجد وهي صغرية فيقال هلافك

  بنت أيب العاص بن الربيع بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي وأمها زينب بنت رسول اهللا
__________  

  .١١٨، ٩٨/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
  خالد بن جعفر بن ربيعة بن الوحيد بن عامر بن كعب بن كالب ويف الطربي: ٢٠/  ٣عد يف ابن س: يف نسبه) ٢(
خالد بن ربيعة بن : ٣٧٥/  ١: خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كالب، ويف االصابة: ٨٩/  ٦

  .الوحيد بن كالب بن ربيعة العامري مث الوحيدي
  .باملذار: يف ابن سعد والطربي) ٣(
  .مخسا ومثانني: يف الطربي والكامل) ٥...(وهي الصهباء بنت ربيعة بن جبري: الطربي والكامل وابن سعديف ) ٤(
  .خمباة: وامسها حمياة قاله ابن سعد والطربي، ويف الكامل) ٦(

صلى اهللا عليه وسلم، وهي اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حيملها وهو يف الصالة إذا قام محلها وإذا 
جد وضعها، فولدت له حممدا االوسط، وأما ابنه حممد االكرب فهو ابن احلنفية وهي خولة بنت جعفر بن قيس بن س

مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن جليم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل سباها 
أيب طالب فولدت له حممدا هذا، ومن الشيعة من يدعي خالد أيام الصديق أيام الردة من بين حنيفة فصارت لعلي بن 



فيه االمامة والعصمة، وقد كان من سادات املسلمني ولكن ليس مبعصوم وال أبوه معصوم بل وال من هو أفضل من 
  .أبيه من اخللفاء الراشدين قبله ليسوا بواجيب العصمة كما هو مقرر يف موضعه واهللا أعلم

ن أمهات أوالد شىت فإنه مات عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية رضي اهللا عنه فمن وقد كان لعلي أوالد كثرية م
أوالده رضي اهللا عنهم ممن ال يعرف أمساء أمهاهتم أم هانئ وميمونة وزينب الصغرى ورملة الكربى وأم كلثوم 

ولد علي أربعة فجميع : الصغرى وفاطمة وأمامة وخدجية وأم الكرام وأم جعفر وأم سلمة ومجانة، قال ابن جرير
  ).١(عشر ذكرا وسبع عشرة أنثى 

الكالبية ) ٢] (ابن احلنفية والعباس بن [ وإمنا كان النسل من مخسة وهم احلسن واحلسني وحممد : قال الواقدي
  .وعمر بن التغلبية رضي اهللا عنهم أمجعني

زيز أنا حفص بن خالد حدثين أيب حدثيت ابن سنان القزاز ثنا أبو عاصم ثنا مسكني بن عبد الع: وقد قال ابن جرير
لقد قتلتم الليلة رجال يف ليلة نزل فيها القرآن، : مسعت احلسن ملا قتل علي قام خطيبا فقال: " خالد بن جابر قال

  ورفع فيها عيسى بن مرمي، وفيها
رسول اهللا صلى قتل يوشع بن نون فىت موسى واهللا ما سبقه أحد كان قبله وال يدركه أحد يكوه بعده، واهللا أن كان 

اهللا عليه وسلم ليبعثه يف السرية جربيل عن ميينه وميكائيل عن يساره، واهللا ما ترك صفراء وال بيضاء إال مثامنائة أو 
  .وهذا غريب جدا وفيه نكارة واهللا أعلم" تسعمائة أرصدها حلادثة 

  .وهكذا رواه أبو يعلى عن إبراهيم بن احلجاج عن مسكني به
لقد : " خطبنا احلسن بن علي قال: حدثنا وكيع عن شريك عن أيب إسحاق عن هبرية قال: وقال االمام أمحد

فارقكم رجل باالمس مل يسبقه االولون بعلم وال يدركه اآلخرون، كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يبعثه بالراية 
  .جربيل عن ميينه وميكائيل عن مشاله ال ينصرف حىت يفتح له

" ما ترك إال سبعمائة كان أرصدها يشتري هبا خادما " شعيب بن خالد عن أيب إسحاق به وقال ورواه زيد العمي و
: " حدثنا حجاج ثنا شريك، عن عاصم بن كريب، عن حممد بن كعب القرظي أن عليا قال: وقال االمام أمحد): ٣(

ورواه عن " م لتبلغ أربعني ألفا لقد رأيتين مع رسول اهللا وإين الربط احلجر على بطين من اجلوع، وإن صدقيت اليو
  ".إن صدقيت لتبلغ أربعني ألف دينار " أسود عن شريك به وقال 

__________  
  .تسع عشرة انثى: يف ابن سعد) ١(
  .بياض يف االصل، والزيادة من الطربي وابن سعد) ٢(
ال احلسن وقد أمرين ق: وزاد ١٤٦/  ٤وفتوح ابن االعثم  ٤٦١/  ٢وهي رواية املسعودي يف مروج الذهب ) ٣(

  .أن أردها إىل بيت املال

شئ من فضائل أمري املؤمنني علي بن أيب طالب من ذلك أنه أقرب العشرة املشهود هلم باجلنة نسبا من رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم فأنه علي بن أيب طالب بن عبد املطلب وامسه شيبة بن هاشم وامسه عمرو بن عبد مناف وامسه 

ن قصي وامسه زيد بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن املغرية ب
خزمية بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، أبو احلسن القرشي اهلامشي فهو ابن عم رسول اهللا 

  .صلى اهللا عليه وسلم وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف
  وهي: زبري بن بكارقال ال



  .أول هامشية ولدت هامشيا
وقد أسلمت وهاجرت، وأبوه هو العم الشقيق الرفيق أبو طالب وامسه عبد مناف كذا نص على ذلك االمام أمحد 

  .بن حنبل هو وغري واحد من علماء النسب وأيام الناس
اهللا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم إن * (وزعمت الروافض أن اسم أيب طالب عمران وانه املراد من قوله تعاىل 

وقد أخطأوا يف ذلك خطأ كثريا ومل يتأملوا القرآن قبل أن يقولوا ]  ٣٣: آل عمران) * [ وآل عمران على العاملني
إذ قالت امرأة * (هذا البهتان من القول يف تفسريهم له على غري مراد اهللا تعاىل، فإنه قد ذكر بعد هذه قوله تعاىل 

فذكر ميالد مرمي بنت عمران عليها السالم ]  ٣٥: آل عمران) * [  نذرت لك ما يف بطين حمرراعمران رب إين
  .وهذا ظاهر وهللا احلمد

وقد كان أبو طالب كثري احملبة الطبيعية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يؤمن به إىل أن مات على دينه كما ثبت 
سيب عن أبيه يف عرضه عليه السالم على عمه أيب طالب وهو يف ذلك يف صحيح البخاري من رواية سعيد بن امل

يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد املطلب ؟ : السياق أن يقول ال إله إال اهللا فقال له أبو جهل وعبد اهللا بن أيب أمية
أما " ول فقال كان آخر ما قال هو على ملة عبد املطلب وأىب أن يقول ال إله إال اهللا فخرج رسول اهللا وهو يق

إنك ال هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي من يشاء وهو * (فنزل يف ذلك قوله تعاىل " الستغفرن لك ما مل أنه عنك 
ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا * (مث نزل باملدينة قوله تعاىل ]  ٥٦: القصص) * [ أعلم باملهتدين

  .م أهنم أصحاب اجلحيمللمشركني ولو كانوا أوىل قرىب من بعد ما تبني هل
) * وما كان استغفار إبراهيم البيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه إن إبراهيم الواه حليم

وقد قررنا ذلك يف أوائل املبعث ونبهنا على خطأ الرافضة يف دعواهم أنه أسلم وافترائهم ذلك ]  ١١٣: التوبة[ 
  .النصوص الصرحية بال دليل على خمالفة

وأما علي رضي اهللا عنه فإنه أسلم قدميا وهو دون البلوغ على املشهور، ويقال إنه أول من أسلم من الغلمان، كما 
أن خدجية أول من أسلم من النساء، وأبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال االحرار، وزيد بن حارثة أول من 

  .أسلم من املوايل
بو يعلى عن إمساعيل بن السدي عن علي بن عياش عن مسلم املالئي عن حبة بن جوين عن وقد روى الترمذي وأ

  "بعث رسول اهللا يوم االثنني وصلى علي يوم الثالثاء : " عن أنس بن مالك قال -وحبة ال يساوي حبة  -علي 
لمة بن كهيل وقد روى س -وحبة ال يساوي حبة  -ورواه بعضهم عن مسلم املالئي عن حبة بن جوين عن علي 

  "عبدت اهللا مع رسول اهللا سبع سنني قبل أن يعبده أحد : عن حبة عن علي قال

" أنا أول من أسلم : " وهذا ال يصح أبدا وهو كذب وروى سفيان الثوري وشعبة عن سلمة عن حبة عن علي قال
هللا عن معاذة العدوية وهذا ال يصح أيضا وحبة ضعيف وقال سويد بن سعيد ثنا نوح بن قيس بن سليمان بن عبد ا

أنا الصديق االكرب آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر، : " مسعت علي بن أيب طالب على منرب البصرة يقول: قالت
أيها الناس : " وهذا ال يصح قاله البخاري، وقد ثبت عنه بالتواتر أنه قال على منرب الكوفة" وأسلمت قبل أن يسلم 

  ".كر مث عمر، ولو شئت أن أمسي الثالث لسميت إن خري هذه االمة بعد نبيها أبو ب! 
  .وقد تقدم ذلك يف فضائل الشيخني رضي اهللا عنهما وارضامها

: " حدثنا سليمان بن داود، ثنا أبو عوانة، عن أيب بلج، عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: قال االمام أمحد
ورواه الترمذي من حديث " بن أيب طالب  مع رسول اهللا بعد خدجية علي -ويف رواية أسلم  -أول من صلى 



شعبة عن أيب بلج به وقد روي عن زيد بن أرقم وأيب أيوب االنصاري أنه صلى قبل الناس بسبع سنني وهذا ال 
  .يصح من أي وجه كان روي عنه

  .وقد ورد يف أنه أول من أسلم من هذه االمة أحاديث كثرية ال يصح منها شئ، وأجود ما يف ذلك ما ذكرنا
على أنه قد خولف فيه وقد اعتىن احلافظ الكبري أبو القاسم بن عساكر يف تارخيه بتطريق هذه الروايات، فمن أراد 

  .كشف ذلك فعليه بكتابه التاريخ واهللا املوفق للصواب
" أول من أسلم علي : " وقد روى الترمذي والنسائي عن عمرو بن مرة، عن طلحة بن زيد، عن زيد بن أرقم قال

  .حسن صحيح: لترمذيقال ا
وصحب علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مدة مقامه مبكة، وكان عنده يف املنزل ويف كفالته يف حياة أبيه لفقر 
حصل البيه يف بعض السنني مع كثرة العيال، مث استمر يف نفقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد ذلك إىل زمن 

 عليه وسلم ليؤدي ما كان عنده عليه السالم من ودائع الناس، فإنه كان اهلجرة وقد خلفه رسول اهللا صلى اهللا
يعرف يف قومه باالمني، فكانوا يودعونه االموال واالشياء النفسية مث هاجر علي بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  وصحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أن تويف وهو راض
ت له مواقف شريفة بني يديه يف مواطن احلرب كما بينا ذلك يف السرية مبا أغىن عنه وحضر معه مشاهده كلها وجر

أما : " عن إعادته ها هنا، كيوم بدر وأحد واالحزاب وخيرب وغريها، وملا استخلفه عام تبوك على أهله باملدينة قال
فاطمة بنت رسول اهللا وقد ذكرنا تزوجيه " ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 

  .ودخوله هبا بعد وقعة بدر مبا أغىن عن إعادته
وملا رجع عليه السالم من حجة الوداع فكان بني مكة واملدينة مبكان يقال له غدير خم خطب الناس هنالك يف اليوم 

ال من وااله اللهم و: " ويف بعض الروايات" من كنت مواله فعلي مواله : " الثاين عشر من ذي احلجة يف خطبته
واحملفوظ االول، وإمنا كان سبب هذه اخلطبة والتنبيه على " وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله 

قضله ما ذكره ابن إسحاق من أن عليا ملا بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن أمريا هو وخالد بن الوليد 
وسلم مبكة يف حجة الوداع وقد كثرت فيه املقالة وتكلم فيه بعض من ورجع علي فواىف رسول اهللا صلى اهللا عليه 

كان معه بسبب استرجاعه منهم خلعا كان خلعها نائبه عليهم ملا تعجل السري إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
  فلما تفرغ رسول اهللا من حجة الوداع أحب أن

، وقد اختذت الروافض هذا اليوم عيدا، فكانت تضرب يربئ ساحة علي مما نسب إليه من القول الذي ال أصل له
  .فيه الطبول ببغداد يف أيام بين بويه يف حدود االربعمائة كما سننبه عليه إذا انتهينا إليه إن شاء اهللا

مث بعد ذلك بنحو من عشرين يوما تعلق املسوح على أبواب الدكاكني ويذر التنب والرماد، وتدور الذراري والنساء 
البلد تنوح على احلسني بن علي يوم عاشوراء صبيحة قراءهتم املصرع املكذوب يف قتله، وسنبني احلق يف يف سكك 

  .صفة قتله كيف وقع االمر على اجللية إن شاء اهللا تعاىل
وقد كان بعض بين أمية يعيب عليا بتسميته أبا تراب وهذا االسم إمنا مساه به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما 

يف الصحيحني عن سهل بن سعد أن عليا غاضب فاطمة فراح إىل املسجد فجاءه رسول اهللا فوجده نائما وقد ثبت 
  ".إجلس أبا تراب : " لصق التراب جبلده فجعل ينفض عنه التراب ويقول

  حديث املؤاخاة
ء بن عمرو احلنفي، ثنا قال احلاكم حدثنا أبو بكر حممد بن عبد اهللا اجلنيد، ثنا احلسني بن جعفر القرشي، ثنا العال



ملا آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الناس آخى بينه : " أيوب بن مدرك، عن مكحول عن أيب أمامة قال
مث قال احلاكم مل نكتبه من حديث مكحول إال من هذا الوجه وكان املشايخ يعجبهم هذا احلديث لكونه " وبني علي 

  .من رواية أهل الشام
أنت : " هذا احلديث نظر، وورد من طريق أنس وعمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ويف صحة: قلت

وكذلك من طريق زيد بن أيب أوىف وابن عباس وحمدوج بن زيد الذهلي وجابر بن عبد اهللا " أخي يف الدنيا واآلخرة 
  .منها حجة واهللا أعلم وعامر بن ربيعة وأيب ذر وعلي نفسه حنو ذلك واسانيدها كلها ضعيفة اليقو بشئ

ثنا يوسف : وقال الترمذي" أنا عبد اهللا وأخو رسوله ال يقوهلا بعدي إال كذاب : " وقد جاء من غري وجه أنه قال
  .بن موسى القطان البغدادي، ثنا علي بن قادم، ثنا علي بن صاحل بن حيي

ول اهللا بني أصحابه فجاء علي تدمع آخى رس: " عن حكيم بن جبري، عن مجيع بن عمري التيمي، عن ابن عمر قال
عيناه فقال يا رسول اهللا آخيت بني أصحابك ومل تواخي بيين وبني أحد، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنت 

  .هذا حديث حسن غريب وفيه عن زيد بن أيب أوىف، وقد شهد بدرا: مث قال" أخي يف الدنيا واآلخرة 
؟ " دريك لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وما ي: " وقد قال رسول اهللا لعمر

وبارز يومئذ كما تقدم وكانت له اليد البيضاء ودفع إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الراية يومئذ وهو ابن 
  .عشرين سنة قاله احلكم عن مقسم عن ابن عباس

  .واقف كلها، وكذلك قال سعيد بن املسيب وقتادةقال وكانت تكون معه راية املهاجرين يف امل
حدثنا أمحد بن حازم عن ابن أيب غرزة، ثنا إمساعيل بن أبان، ثنا ناصح : وقال خيثمة بن سليمان االطرابلسي احلافظ

بن عبد اهللا احمللمي، عن مساك بن حرب، عن جابر بن مسرة قال قالوا يا رسول اهللا من حيمل رايتك يوم القيامة ؟ 
  ومن عسى أن حيملها يوم القيامة إال من: " لقا

  .؟ وهذا إسناد ضعيف" كان حيملها يف الدنيا علي بن أيب طالب 
  .ورواه ابن عساكر عن أنس بن مالك وال يصح أيضا

  حدثين عمار بن حممد عن سعيد بن حممد: وقال احلسن بن عرفة
قال " ال سيف إال ذو الفقار وال فىت إال على : " بدر نادى مناد يف السماء يوم: احلنظلي، عن أيب جعفر بن علي قال

احلافظ ابن عساكر وهذا مرسل وإمنا تنفل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر مث وهبه لعلي 
  ).١(بعد ذلك 

ر مع طلحة بن أيب كان لواء املشركني يوم بد: حدثين علي بن املغرية عن معمر بن املثىن قال: وقال الزبري بن بكار
أعين ابن * هللا أي مذنب عن حربه : طلحة فقتله علي بن أيب طالب ففي ذلك يقول احلجاج بن عالط السلمي

* تركت طليحة للجبني جمندال وشددت شدة باسل فكشفتهم * فاطمة املعم املخوال جادت يداك له بعاجل طعنة 
لترده حران حىت ينهال وشهد بيعة الرضوان وقد * تكن باحلق إذ يهوون أخول أخوال وعللت سيفك بالدماء ومل 

وقال رسول اهللا صلى اهللا ]  ١٨: الفتح) * [ لقد رضي اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة* (قال اهللا تعاىل 
  ".لن يدخل أحد بايع حتت الشجرة النار " عليه وسلم 

العطني الراية غدا رجال حيب اهللا : " وسلم قال يوم خيرب وقد ثبت يف الصحاح وغريها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه
: أيهم يعطاها حىت قال عمر) ٢(فبات الناس يدوكون " ورسوله وحيبه اهللا ورسوله، ليس بفرار يفتح اهللا على يديه 

حلسن ، ورواه مجاعة منهم مالك وا)٣(ما أحببت االمارة إال يومئذ، فلما أصبح أعطاها عليا ففتح اهللا على يديه 



ويعقوب بن عبد الرمحن وجرير بن عبد احلميد، ومحاد بن سلمة، وعبد العزيز بن املختار، وخالد بن عبد اهللا بن 
  .سهيل، عن أبيه عن أيب هريرة أخرح مسلم

فدعا به رسول اهللا وهو أرمد : " ورواه ابن أيب حازم عن سهل بن سعد أخرجاه يف الصحيحني وقال يف حديثه
ورواه إياس بن سلمة بن االكوع عن أبيه ويزيد بن أيب عبيد عن مواله سلمة أيضا، وحديثه " ربأ فبصق يف عينيه ف

  ).٤(عنه يف الصحيحني 
حدثين بريدة عن سفيان عن أيب فروة االسلمي عن أبيه عن سلمة بن عمرو بن االكوع : وقال حممد بن إسحاق

صديق برايته إىل بعض حصون خيرب، فقاتل مث رجع ومل بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل أيب بكر ال: قال
يكن فتح وقد جهد، مث بعث عمر بن اخلطاب فقاتل مث رجع ومل يكن فتح وقد جهد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  وسلم
__________  

  .أخرجه الترمذي يف السري، باب يف النفل عن هناد بن السري) ١(
لسالح عن أيب كريب عن حممد بن الصلت كالمها عن عبد الرمحن بن أيب ا) باب(وأخرجه ابن ماجه يف اجلهاد 
  .الزناد عن أبيه عن ابن عباس

  .وقع الناس يف دوكة أي اختالط وخوض: أي خيوضون وميوجون، يقال: يدوكون) ٢(
  .باب) ٣٨(أخرجه البخاري يف املغازي ) ٣(

  .سعيدعن قتيبة بن ) ٣٤(باب ح ) ٤(ومسلم يف كتاب فضائل الصحابة 
  ).١٨٧١(ص ) ٣٣ح (ورواه مسلم عن أيب هريرة من طريق سهيل بن أيب صاحل 

  ).٣٥(البخاري يف غزوة خيرب ومسلم يف فضائل أصحاب النيب ح ) ٤(

فدعا رسول : العطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله يفتح اهللا على يديه ليس بفرار، قال سلمة
خذ هذه الراية فامض هبا حىت يفتح اهللا عليك، قال سلمة فخرج واهللا هبا : د فتفل يف عينيه مث قالاهللا عليا وهو أرم

يهرول هرولة وإنا خللفه نتبع أثره حىت ركز رايته يف رجم من حجارة حتت احلصن فاطلع إليه يهودي من رأس 
فما : زل التوراة على موسى قالغلبتم ومن أن: علي بن أيب طالب، قال اليهودي: من أنت ؟ قال: احلصن فقال

وقد رواه عكرمة بن عمار، عن عطاء موىل السائب عن سلمة بن االكوع وفيه ) ١" (رجع حىت فتح اهللا على يديه 
  .أنه هو الذي جاء به يقوده وهو أرمد حىت بصق رسول اهللا يف عينيه فربأ

  .رواية بريدة بن احلصيب
ثنا احلسني بن واقد، حدثين عبد اهللا بن بريدة، حدثين بريدة بن احلصيب حدثنا زيد بن احلباب : وقال االمام أمحد

حاصرنا خيرب فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ومل يفتح له، مث أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ومل يفتح له، : قال
حيب اهللا ورسوله إين دافع اللواء غدا إىل رجل حيبه اهللا ورسوله و: وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول اهللا

فلما أصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صلى : قال -وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا  -ال يرجع حىت يفتح له 
الغداة، مث قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم فدعا عليا وهو أرمد فتفل يف عينيه ودفع إليه اللواء ففتح له، 

، ورواه النسائي من حديث احلسني بن واقد به أطول منه مث رواه أمحد عن )٢(هلا  وأنا فيمن تطاول: قال بريدة
  حممد بن جعفر وروح كالمها عن عوف عن ميمون أيب عبد اهللا الكردي

  .عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه به حنوه، وأخرجه النسائي عن بندار وغندر به وفيه الشعر



لعوام بن حوشب، عن حبيب بن أيب ثابت، عن ابن عمر فذكر سياق رواية عبد اهللا بن عمر ورواه هشيم عن ا
" فما رمدت بعد يومئذ : قال علي" حديث بريدة ورواه كثري من النواء عن مجيع بن عمري عن ابن عمر حنوه وفيه 

  .ورواه أمحد عن وكيع عن هشام بن سعيد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر كما سيأيت
حدثنا حيىي بن عبد احلميد، ثنا أبو عوانة، عن أيب بلج عن عمرو بن ميمون، عن : لىرواية ابن عباس وقال أبو يع

العطني الراية غدا رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله، : " ابن عباس قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
إليه الراية فجاء بصفية بنت حيي يطحن، قال وما أحد منهم يرضى أن يطحن، فأيت به فدفع : فقال أين علي ؟ قالوا

وهذا غريب من هذا الوجه وهو خمتصر من حديث طويل، ورواه االمام أمحد عن حيىي بن محاد، عن أيب " بن أخطب 
  ثنا: عوانة، عن أيب بلج، عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس فذكره بتمامه فقال االمام أمحد عن حيىي بن محاد

__________  
  .املراد هبا القسم مبا أنزل عليه" وما انزل على موسى " وعبارة  ٢٩٠ - ٢٨٩/  ٣م يف السرية رواه ابن هشا) ١(
  .٢١٠/  ٤ورواه البيهقي يف الدالئل  ٣٥٣/  ٥أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

يا بن عباس أما : إين جلالس إىل ابن عباس، إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: أبو عوانة ثنا أبو بلج ثنا عمرو بن ميمون قال
وابتدأوا : قال -وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى  -بل أقوم معكم : أن تقوم معنا وإما أن ختلونا هؤالء ؟ فقال

أف وتف، وقعوا يف رجل له عشر وقعوا يف رجل قال له : فتحدثوا فال ندري ما قالوا قال فجاء ينفض ثوبه ويقول
: فاستشرف هلا من استشرف قال:  خيزيه اهللا أبدا حيب اهللا ورسوله قالالبعثن رجال ال: " النيب صلى اهللا عليه وسلم

وما كان أحدكم ليطحن، قال فجاء وهو أرمد ال يكاد أن يبصر فنفث : هو يف الرحا يطحن، قال: أي علي ؟ قالوا
التوبة فبعث  مث بعث فالنا بسورة: يف عينيه مث هز الراية ثالثا فأعطاها إياه فجاء بصفية بنت حيي بن أخطب قال

  .ال يذهب هبا إال رجل مين وأنا منه: عليا خلفه فأخذها مث قال
  أيكم: قال وقال لبين عمه

أنا أواليك يف الدنيا واآلخرة قال فتركه مث أقبل : وعلي معه جالس فقال علي: يواليين يف الدنيا واآلخرة ؟ فأبوا قال
أنت : أنا أواليك يف الدنيا واآلخرة فقال: فأبوا فقال علي أيكم يواليين يف الدنيا واآلخرة: على رجال منهم فقال

وأخذ رسول اهللا ثوبه فوضعه على : وكان أول من أسلم من الناس بعد خدجية، قال: قال" وليي يف الدنيا واآلخرة 
قال وشرى " إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا : " علي وفاطمة وحسن وحسني فقال

على نفسه لبس ثوب النيب صلى اهللا عليه وسلم مث نام مكانه، قال وكان املشركون يرومون رسول اهللا صلى اهللا 
إن نيب اهللا قد : فقال له علي! يا نيب اهللا : عليه وسلم فجاء أبو بكر وعلي نائم وأبو بكر حيسب أنه نيب اهللا فقال

وجعل علي يرمي باحلجارة كما كان : فدخل معه الغار قال فانطلق أبو بكر: انطلق حنو بئر ميمونة فأدركه، قال
يرمى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يتضرر وقد لف رأسه يف الثوب ال خيرجه حىت أصبح مث كشف عن رأسه 

يعين رسول اهللا  -وخرج : إنك لئيم كان صاحبك نرميه فال يتضرر وأنت تتضرر وقد استنكرنا ذلك، قال: فقالوا
فبكى ! ال : أخرج معك ؟ فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال له علي - عليه وسلم يف غزوة تبوك صلى اهللا
أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنك لست بنيب ؟ إنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت : " علي فقال

بعدي قال وسد أبواب املسجد غري " لىي كل مؤمن أنت و: " قال وقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" خليفيت 
" من كنت مواله فإن عليا مواله " باب علي قال فيدخل املسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق غريه، قال وقال 

  .وأخربنا اهللا يف القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم ما يف قلوهبم فهل حدثنا أنه سخط عليهم بعد: قال



يعين حاطب بن أيب  - اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعمر حني قال ائذن يل أن أضرب عنق هذا املنافق قال وقال نيب
وقد روى " وما يدريك لعل اهللا قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : " قال -بلتعة 

النسائي بعضه أيضا عن حممد بن  الترمذي بعضه من طريق شعبة عن أيب بلج حيىي بن أيب سليم واستغربه، وأخرج
  .املثىن عن حيىي بن محاد به
ثنا عمر بن عبد الوهاب الرماحي ثنا معمر بن سليمان، عن أبيه عن منصور، عن ربعي، : وقال البخاري يف التاريخ
  .عن عمران بن حصني

حيبه اهللا ورسوله فبعث إىل الدفعن الراية إىل رجل حيب اهللا ورسوله و: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  علي وهو أرمد فتفل يف عينيه

ورواه أبو القاسم البغوي عن إسحاق بن إبراهيم، عن أيب موسى " وأعطاه الراية فما رد وجهه وما اشتكامها بعد 
  .اهلروي، عن علي بن هاشم، عن حممد بن علي، عن منصور عن ربعي عن عمران فذكره

  .ي عن عمر بن عبد الوهاب بهوأخرجه النسائي عن عباس العنرب
ثنا إسرائيل ثنا عبد اهللا بن : حدثنا مصعب بن املقدام وحجني بن املثىن قاال: رواية أيب سعيد يف ذلك قال االمام أمحد
من : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ الراية فهزها مث قال: عصمة قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول

امض مث جاء رجل آخر فقال أنا فقال أمض مث قال النيب صلى اهللا عليه : الن فقال أنا فقاليأخذها حبقها فجاء ف
وسلم والذي أكرم وجه حممد العطينها رجال ال يفر، فجاء علي فانطلق حىت فتح اهللا عليه خيرب وفدك وجاء 

  ".بعجوهتما وقد يدمها 
امض مث جاء آخر : فجاء الزبري فقال أنا فقال"  ورواه أبو يعلى عن حسني بن حممد عن إسرائيل وقال يف سياقه

  .وذكره تفرد به أمحد) ١" (امض : فقال
رواية علي بن أيب طالب يف ذلك وقال االمام أمحد حدثنا وكيع عن ابن أيب ليلى عن املنهال عن عبد الرمحن بن أيب 

يف الشتاء وثياب الشتاء يف  ليلى قال كان أيب ليلى قال كان أيب يسري مع علي وكان علي يلبس ثياب الصيف
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث إيل وأنا أرمد العني يوم خيرب : " الصيف فقيل له لو سألته فسأله فقال

فقلت يا رسول اهللا إين أرمد العني فتفل يف عيين فقال اللهم أذهب عنه احلر والربد فما وجدت حرا وال بردا منه 
ية غدا رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله، ليس بفرار فتشرف هلا أصحاب النيب يومئذ، وقال العطني الرا

تفرد به أمحد وقد رواه غري واحد عن حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى عن ) " ٢(صلى اهللا عليه وسلم فأعطانيها 
  .أبيه عن علي به مطوال

ما رمدت وال صدعت : " موسى قالت مسعت عليا يقولحدثنا زهري، ثنا جرير، عن مغرية عن أم : وقال أبو يعلى
  ).٣" (منذ مسح رسول اهللا وجهي وتفل يف عيين يوم خيرب وأعطاين الراية 

  .رواية سعد بن أيب وقاص يف ذلك
ثبت يف الصحيحني من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه عن سعد بن أيب وقاص أن 

  أما: " عليه وسلم قال لعلي رسول اهللا صلى اهللا
حدثنا قتيبة : قال أمحد ومسلم والترمذي) ٤(؟ " ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 

  بن سعيد ثنا حامت بن إمساعيل عن بكري بن مسمار عن عامر بن سعد بن
__________  



  .١٦/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .١٣٣، ٩٩/  ١د مسند أمح) ٢(
رواه أبو يعلى وأمحد : وقال ١٢٢/  ٩، وذكره اهليثمي يف الزوائد ٢١٣/  ٤رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

  .باختصار، ورجاهلما رجال الصحيح، غري أم موسى وحديثها مستقيم
الطبعة  ٢٢/  ٥احلديث أخرجه البخاري يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وآله باب مناقب علي ) ٤(

  .االمريية
  .باب غزوة تبوك -ويف كتاب املغازي 

  .باب) ٤(ومسلم يف فضائل الصحابة 
  ).٣١ - ٣٠(ح 

أمر معاوية بن أيب سفيان سعدا فقال ما مينعك أن تسب أبا تراب ؟ فقال أما ما ذكرت : أيب وقاص عن أبيه قال له
 واحدة منهن أحب إيل من محر النعم مسعت رسول اهللا ثالثا قاهلن له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ الن تكون يل

فقال له علي يا رسول اهللا أختلفين مع النساء والصبيان ؟  -وخلفه يف بعض مغازيه  -صلى اهللا عليه وسلم يقول 
؟ " أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

العطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله قال فتطاولت هلا قال ادعوا يل عليا : عته يقول يوم خيربومس
فقل تعالوا ندع أبناءنا * (وملا نزلت هذه اآلية " فأيت به أرمد فبصق يف عينيه ودفع الراية إليه ففتح اهللا عليه 

دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا ] "  ٦١: آل عمران* [ ) وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
وقد رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سعيد بن ) ١" (وفاطمة وحسنا وحسينا مث قال اللهم هؤالء أهلي 

وقال " أنت مين مبنزلة هارون من موسى : " املسيب عن سعد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي
  .ويستغرب من رواية سعيد عن سعد: ذيالترم

يعين  -حدثنا أمحد الزبريي، ثنا عبد اهللا بن حبيب بن أيب ثابت، عن محزة بن عبد اهللا عن أبيه : وقال االمام أمحد
أما ترضى أن : " أختلفين ؟ قال: ملا خرج رسول اهللا إىل تبوك خلفا عليا فقال: عن سعد قال -عبد اهللا بن عمر 
  وهذا" لة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي تكون مين مبنز

  .إسناد جيد ومل خيرجوه
ثنا حممد بن حازم أبو معاوية الضرير عن موسى بن مسلم الشيباين عن عبد الرمحن : وقال احلسن بن عرفة العبدي

: فقال سعد قدم معاوية يف بعض حجاته فأتاه سعد بن أيب وقاص فذكروا عليا: بن سابط عن سعد بن أيب وقاص قال
  .له ثالث خصال الن تكون يل واحدة منهن أحب إيل من الدنيا وما فيها

العطني الراية غدا رجال : من كنت مواله فعلي مواله، ومسعته يقول" مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
مل خيرجوه "  أنه ال نيب بعدي أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال: حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله، ومسعته يقول

  .وإسناده حسن
ثنا أمحد بن خالد الذهيب أبو سعيد ثنا حممد بن إسحاق عن عبد اهللا بن أيب جنيح عن أبيه : وقال أبو زرعة الدمشقي

ملا حج معاوية وأخذ بيد سعد بن أيب وقاص فقال يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا الغزو عن احلج حىت : " قال
فما فرغ أدخله دار الندوة فأجلسه معه على سريره مث ذكر : ا أن ننسى بعض سننه فطف نطف بطوافك، قالكدن

أدخلتين دارك واجلستين على سريرك مث وقعت يف علي تشتمه ؟ واهللا الن يكون : علي بن أيب طالب فوقع فيه فقال



والن يكون يل ما قال له حني غز تبوكا  يف إحدى خالله الثالث أحب إيل من أن يكون يل ما طلعت عليه الشمس،
؟ أحب إيل مما طلعت عليه الشمس، والن " أال ترضي أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي " 

العطني الراية رجال حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله يفتح اهللا على يديه ليس : " يكون يل ما قال له يوم خيرب
  إيل مما طلعت عليه الشمس والن أكون صهره على ابنته ويل منها أحب" بفرار 

__________  
  .٣٣٨/  ٣و  ٣٣١، ١٨٤، ١٨٢، ١٧٥، ١٧٣/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(

  .٦٣٨/  ٥ص  ٣٧٢٤ورواه الترمذي يف املناقب ح 
  .١٨٧١/  ٤ص ) ٣٢(باب ح ) ٤(ومسلم يف فضائل الصحابة 
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

من الولد أحب إيل من أن يكون يل ما طلعت عليه الشمس، ال أدخل عليك دارا بعد هذا اليوم، مث نفض رداءه مث 
  .خرج

خلف : يب وقاص قالحدثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، عن احلكم، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن أ: وقال أمحد
أما : " يا رسول اهللا ختلفين يف النساء والصبيان ؟ قال: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب فقال

  ترضى أن تكون مين مبنزلة
  .؟ إسناده على شرطهما ومل خيرجاه" هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي 

صعب عن أبيه ورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة عن عاصم وهكذا رواه أبو عوانة عن االعمش عن احلكم بن م
  .عن مصعب عن أبيه فاهللا أعلم) ١(

ثنا أبو سعيد موىل بين هاشم ثنا سليمان بن بالل، حدثنا اجلعد بن عبد الرمحن اجلعفي، عن عائشة بنت : وقال أمحد
ختلفين : ثنية الوداع وعلي يبكي يقولأن عليا خرج مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت جاء : سعد عن أبيها

؟ وهذا إسناد صحيح ) ٢" (أو ما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال النبوة : " مع اخلوالف ؟ فقال
  .أيضا ومل خيرجوه

وقد روى هذا احلديث عن رسول اهللا : وقد رواه غري واحد عن عائشة بنت سعد عن أبيها، قال احلافظ ابن عساكر
هللا عليه وسلم مجاعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس وعبد اهللا ه بن جعفر ومعاوية وجابر بن عبد صلى ا

اهللا وجابر بن مسرة وأبو سعيد والرباء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن أيب أوىف ونبيط بن شريط وحبشي بن جنادة 
  .ء بنت عميس، وفاطمة بنت محزةومالك بن احلويرث وأنس بن مالك وأبو الفضل، وأم سلمة وأمسا

وقد تقصى احلافظ ابن عساكر هذه االحاديث يف ترمجة علي يف تارخيه فأجاد وأفاد وبرز على النظراء واالشباه 
  .واالنداد

  .رمحه رب العباد يوم التناد
ين سهل بن أيب حدثنا عبد اهللا بن عمر ثنا عبد اهللا بن جعفر أخرب: رواية عمر رضي اهللا عنه يف ذلك قال أبو يعلى

لقد أعطي علي بن أيب طالب ثالث خصال الن تكون يل خصلة منها : صاحل عن أبيه عن أيب هريرة قال قال عمر
تزوجيه فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : أحب إيل من محر النعم قيل وما هن يا أمري املؤمنني ؟ قال

  .سلم حيل له فيه ما حيل له، والراية يوم خيربوسكناه املسجد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه و
  .وقد روي عن عمر من غري وجه

رواية ابن عمر رضي اهللا عنهما وقد رواه االمام أمحد عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمر 
 ابن أيب طالب ثالثا كنا نقول يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري الناس أبو بكر مث عمر ولقد أويت: " قال

  ".الن أكون أعطيتهن أحب إيل من محر النعم 
  .فذكر هذه الثالث

  وقد روى أمحد والترمذي من حديث عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
__________  



  ٢٢٠/  ٥الدالئل ...م عن مصعبحدثنا شعبة عن احلك: يف رواية البيهقي يف الدالئل عن أيب داود قال) ١(
  ).١٨٧٠(ورواه مسلم عن شعبة عن احلكم عن مصعب بنحوه من طريق أيب بكر بن أيب شيبة ص 

  .١٧٧، ١٧٠/  ١مسند أمحد ج ) ٢(

ورواه أمحد من حديث عطية ) " ١(أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي : " لعلي
  ) ".٢(أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي : " يب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب سعيد عن الن

ورواه الطرباين من طريق عبد العزيز بن حكيم عن ابن عمر مرفوعا ورواه سلمة بن كهيل، عن عامر بن سعد، عن 
" ون من موسى إال أنه ال نيب بعدي أما ترضى أن تكون مين مبنزلة هار: " أبيه عن أم سلمة أن رسول اهللا قال لعلي
  .مسعت ابن عباس يقول قال النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله: قال سلمة ومسعت موىل لبين موهب يقول

  .تزوجيه فاطمة الزهاء رضي اهللا عنها
ل أردت أن أخطب إىل رسو: " قال سفيان الثوري عن ابن أيب جنيح عن أبيه مسع رجل عليا على منرب الكوفة يقول

قال فأين ! ال : هل عندك شئ ؟ قلت: اهللا ابنته مث ذكرت أن ال شئ يل مث ذكرت عائدته وصلته فخطبتها، فقال
فأعطها فأعطيتها فزوجين فلما كان ليلة دخلت : عندي، قال: درعك احلطمية اليت أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ قلت

يفة أو كساء فتحثثنا فقال مكانكما، مث دعا بقدح من ماء فأتانا وعلينا قط: عليها قال ال حتدثا شيئا حىت آتيكما، قال
هي أحب إيل وأنت أعز علي منها : يا رسول اهللا أنا أحب إليك أم هي ؟ قال: فدعا فيه مث رشه علي وعليها، فقلت

."  
ه وقد روى النسائي من طريق عبد الكرمي بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه فذكره بأبسط من هذا السياق، وفيه أن

أومل عليها بكبش من عند سعد وآصع من الذرة من عند مجاعة من االنصار، وأنه دعا هلما بعدما صب عليهما املاء، 
وقال حممد بن كثري عن االوزاعي عن حيىي بن أيب كثري عن  -يعين اجلماع  -" اللهم بارك هلما يف مشلهما : " فقال

إن ابن عمك عليا ! أي بنية : " خل عليها رسول اهللا فقال هلاملا خطب علي فاطمة د: أيب سلمة عن أيب هريرة قال
والذي بعثين باحلق ما : كأنك يا أبت إمنا دخرتين لفقري قريش ؟ فقال: قد خطبك فماذا تقولني ؟ فبكت مث قالت

  تكلمت فيه حىت أذن اهللا يل فيه من
  .رضيت مبا رضي اهللا ورسوله: السموات، فقالت فاطمة
يا علي أخطب لنفسك فقال علي احلمد هللا الذي ال ميوت وهذا : تمع املسلمون إليه مث قالفخرج من عندها واج

ما تقول يا رسول : حممد رسول اهللا زوجين ابنته على صداق مبلغه أربعمائة درهم فامسعوا ما يقول واشهدوا، قالوا
  ".أشهدكم إين قد زوجته : اهللا ؟ قال

ذا الفصل أحاديث كثرية منكرة وموضوعة ضربنا عنها لئال يطول رواه ابن عساكر وهو منكر وقد ورد يف ه
  .الكتاب هبا

  .وقد أورد منها طرفا جيدا احلافظ ابن عساكر يف تارخيه
ما كان لنا إال إهاب كبش ننام على ناحيته وتعجن فاطمة : " وقال وكيع عن أيب خالد عن الشعيب قال قال علي

  "ونعلف عليه الناضح بالنهار وما يل خادم عليها غريها " يب ويف رواية جمالد عن الشع" على ناحيته 
__________  

  .٦٤٠/  ٥ص  ٣٧٣٠ح  -أخرجه الترمذي يف املناقب ) ١(
  .٣٢/  ٣مسند أمحد ج ) ٢(



كان لنفر من : حدثنا حممد بن جعفر، ثنا عوف عن ميمون أيب عبد اهللا عن زيد بن أرقم قال: حديث آخر قال أمحد
سدوا هذه االبواب إال باب : "  صلى اهللا عليه وسلم أبواب شارعة يف املسجد قال فقال يوماأصحاب رسول اهللا

أما بعد فإين : " قال فتكلم يف ذلك أناس فقام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال" علي 
دت شيئا وال فتحته، ولكن أمرت بشئ أمرت بسد هذه االبواب غري باب علي فقال فيه قائلكم وإين واهللا ما سد

  .وقد رواه أبو االشهب عن عوف عن ميمون عن الرباء بن عازب فذكره) " ١(فاتبعته 
وقد تقدم ما رواه أمحد والنسائي من حديث أيب عوانة عن أيب بلج عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس احلديث 

  .الطويل وفيه سد االبواب غري باب علي
  .عن أيب بلجوكذا رواه شعبة 

ورواه سعد بن أيب وقاص قال أبو يعلى ثنا موسى بن حممد بن حسان ثنا حممد بن إمساعيل بن جعفر الطحان ثنا 
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سد أبواب املسجد " غسان بن بسر الكاهلي عن مسلم عن خيثمة عن سعد 

وهذا ال ينايف ما ثبت يف صحيح البخاري " لكن اهللا فتحه ما أنا فتحته و: وفتح باب علي فقال الناس يف ذلك فقال
  من أمره عليه السالم يف مرض املوت بسد االبواب

الشارعة إىل املسجد إال باب أيب بكر الصديق الن نفي هذا يف حق علي كان يف حال حياته الحتياج فاطمة إىل 
وفاته فزالت هذه العلة فاحتيج إىل فتح باب الصديق املرور من بيتها إىل بيت أبيها، فجعل هذا رفقا هبا، وأما بعد 

  .الجل خروجه إىل املسجد ليصلي بالناس إذ كان اخلليفة عليهم بعد موته عليه السالم وفيه إشارة إىل خالفته
  .ثنا علي بن املنذر، ثنا ابن الفضيل، عن سامل بن أيب حفصة، عن عطية عن أيب سعيد: وقال الترمذي

قال علي بن " يا علي ال حيل الحد جينب يف املسجد غريي وغريك : " صلى اهللا عليه وسلم لعلي قال قال رسول اهللا
  .ال حيل الحد يستطرقه جنبا غريي وغريك: ما معىن هذا احلديث ؟ قال: قلت لضرار بن صرد: املنذر

  ).٢(وهذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه : مث قال الترمذي
  .إمساعيل هذا احلديث وقد مسع حممد بن

وقد رواه ابن عساكر من طريق كثري النواء عن عطية عن أيب سعيد به، مث أورده من طريق أيب نعيم ثنا عبد امللك 
خرج النيب : بن أيب عيينة عن أيب اخلطاب عمر اهلروي عن حمدوج عن جسرة بنت دجاجة أخربتين أم سلمة قالت

إنه ال حيل املسجد جلنب وال : " ى إىل صرحة املسجد فنادى بأعلى صوتهصلى اهللا عليه وسلم يف مرضه حىت انته
وهذا إسناد غريب وفيه " حلائض إال حملمد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت حممد أال هل بينت لكم االمساء أن تضلوا 

  .ضعف، مث ساقه من حديث أيب رافع بنحوه ويف إسناده غرابة أيضا
قال غزوت مع علي : ن سعيد بن جبري عن ابن عباس عن بريدة بن احلصيبحديث آخر قال احلاكم وغري واحد ع

إىل اليمن فرأيت منه جفوة فقدمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فذكرت عليا فتنقصته فرأيت وجه رسول 
: ول اهللا فقال؟ فقلت بلى يا رس" يا بريدة ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يتغري فقال

  ".من كنت مواله فعلي مواله " 
  حدثنا ابن منري: وقال االمام أمحد

__________  
  .٣٦٩/  ٤مسند أمحد ج ) ١(
  .٦٤٠/  ٥ص  ٣٧٢٧أخرجه الترمذي يف املناقب ح ) ٢(



ثتني إىل بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بع: " ثنا االجلح الكندي، عن عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه بريدة قال
  اليمن على إحدامها علي بن أيب طالب وعلى االخرى خالد بن الوليد وقال إذا التقيتما فعلي على

فلقينا بين زيد من أهل اليمن فاقتتلنا فظهر املسلمون على : الناس وإذا افترقتما فكل واحد منكما على جنده، قال
فكتب معي خالد بن الوليد : ة من السيب لنفسه، قال بريدةاملشركني فقتلنا املقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى علي امرأ

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيربه بذلك، فلما أتيت رسول اهللا دفعت إليه الكتاب فقرئ عليه فرأيت 
يا رسول اهللا هذا مكان العائذ بعثتين مع رجل وأمرتين أن أطيعه فبلغت ما : الغضب يف وجه رسول اهللا فقلت

هذه ) " ١(ه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال تقع يف علي فإنه مين وأنا منه، وهو وليكم بعدي أرسلت ب
  .اللفظة منكرة واالجلح شيعي ومثله ال يقبل إذا تفرد مبثلها، وقد تابعه فيها من هو أضعف منه واهللا أعلم

، عن عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه قال قال واحملفوظ يف هذا رواية أمحد عن وكيع، عن االعمش، عن سعد بن عبيدة
  ".من كنت مواله فعلي وليه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .ورواه أمحد أيضا واحلسن بن عرفة عن االعمش به
  .ورواه النسائي عن أيب كريب عن أيب معاوية به

بعث رسول اهللا عليا : " أبيه قالحدثنا روح بن علي بن سويد بن منجوف عن عبد اهللا بن بريدة عن : وقال أمحد
فلما : أال ترى ما يصنع هذا ؟ قال: إىل خالد بن الوليد ليقبض اخلمس قال فأصبح ورأسه تقطر، فقال خالد لربيدة

نعم : يا بريدة أتبغض عليا ؟ فقلت: فقال -وكنت أبغض عليا  -: رجعت إىل رسول اهللا أخربته ما صنع علي، قال
وقد رواه البخاري يف الصحيح عن بندار عن روح ) ٢" (فإن له يف اخلمس أكثر من ذلك ال تبغضه وأحبه : قال! 

  .به مطوال
حدثنا حيىي بن سعيد، ثنا عبد اجلليل قال انتهيت إىل حلقة فيها أبو جملز وابنا بريدة فقال عبد اهللا بن : وقال أمحد

قال وأحببت رجال من قريش مل أحبه إال على أبغضت عليا بغضا مل أبغضه أحدا، " حدثين أيب بريدة قال : بريدة
بغضه عليا، قال فبعث ذلك الرجل على خيل قال فصحبته ما أصحبه إال على بغضه عليا فأصبنا سبيا فكتبنا إىل 

فخمس وقسم  -رسول اهللا أن أبعث إلينا من خيمسه، فبعث إلينا عليا قال ويف السيب وصيفة هي من أفضل السيب 
أمل ترو إىل الوصيفة اليت كانت يف السيب ؟ فإين قسمت : يا أبا احلسن ما هذا ؟ قال: قلنافخرج ورأسه يقطر، ف

ومخست فصارت يف اخلمس مث صارت يف أهل بيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث صارت يف آل علي فوقعت هبا، 
  :الابعثين ؟ فبعثين مصدقا، ق: قال وكتب الرجل إىل نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت

أتبغض عليا ؟ : فأمسك النيب صلى اهللا عليه وسلم بيدي والكتاب قال: فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق، قال
  فال تبغضه وإن كنت حتبه فازدد له حبا، فوالذي نفسي بيده لنصيب آل: قال! قلت نعم : قال

__________  
  .وروى الترمذي عن أيب اسحق عن الرباء ٣٥٦/  ٥مسند أمحد ج ) ١(
  .٦٣٨/  ٥ص  ٣٧٢٥قال ما ترى يف رجل حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله يف املناقب ح : يهوف
  .٣٥٩/  ٥رواه أمحد يف مسنده ج ) ٢(

/  ٨فتح الباري ) ٤٣٥٠(باب بعث علي إىل اليمن ح ) ٦١(ورواه البخاري عن حممد بن بشار يف كتاب املغازي 
٦٦.  



كان يف الناس أحد بعد قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أحب إيل  فما: علي يف اخلمس أفضل من وصيفة، قال
فوالذي ال إله غريه ما بيين وبني النيب صلى اهللا عليه وسلم يف هذا احلديث غري أيب بريدة : من علي قال عبد اهللا

يه عن الرباء تفرد به أمحد وقد روى غري واحد هذا احلديث عن أيب اجلواب عن يونس بن أيب إسحاق عن أب) " ١(
  .بن عازب حنو رواية بريدة بن احلصيب وهذا غريب

وقد رواه الترمذي عن عبد اهللا بن أيب زياد عن أيب اجلواب االحوص بن جواب به وقال حسن غريب ال نعرفه إال 
  .من حديثه

اهللا بن عمران حدثنا عبد الرزاق، ثنا جعفر بن سليمان، حدثين يزيد الرشك عن مطرف بن عبد : وقال االمام أمحد
بعث رسول اهللا سرية وأمر عليها علي بن أيب طالب فأحدث شيئا يف سفره فتعاقد أربعة من : " بن حصني قال

  .أصحاب حممد أن يذكروا أمره إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال عمران
يا رسول اهللا إن : ل منهم فقالفدخلوا عليه فقام رج: وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول اهللا فسلمنا عليه، قال

عليا فعل كذا وكذا فأعرض عنه مث قام الثاين فقال يا رسول اهللا إن عليا فعل كذا وكذا، فأعرض عنه مث قام الثالث 
فأقبل : يا رسول اهللا إن عليا فعل كذا وكذا، قال: يا رسول اهللا إن عليا فعل كذا وكذا مث قام الرابع فقال: فقال

دعوا عليا، دعوا عليا، دعوا عليا إن عليا مين وأنا منه وهو ويل كل : لرابع وقد تغري وجهه وقالرسول اهللا على ا
  ).٢" (مؤمن بعدي 

أنه أصاب جارية من " وقد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة عن جعفر بن سليمان وسياق الترمذي مطول وفيه 
  نحسن غريب ال نعرفه إال من حديث جعفر ب: مث قال" السيب 
  .سليمان

ورواه أبو يعلى املوصلي عن عبد اهللا بن عمر القواريري واحلسن بن عمر بن شقيق احلرمي واملعلى بن مهدي كلهم 
  .عن جعفر بن سليمان به

وقال خيثمة بن سليمان حدثنا أمحد بن حازم أخربنا عبيد اهللا بن موسى بن يوسف بن صهيب عن دكني عن وهب 
لئن رجعت فلقيت : بن أيب طالب من املدينة إىل مكة، فرأيت منه جفوة فقلت سافرت مع علي" بن محزة قال 

فرجعت فلقيت رسول اهللا فذكرت عليا فنلت منه، فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه : رسول اهللا النالن منه، قال
بلج عن عمرو بن  عن شعبة عن أيب: وقال أبو داود الطيالسي": ال تقولن هذا لعلي فإن عليا وليكم بعدي : وسلم

  ".أنت ويل كل مؤمن بعدي : " ميمون، عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي
حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أيب عن أيب إسحاق، حدثين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن معمر بن : وقال االمام أمحد

عن  -وكانت عند أيب سعيد اخلدري  -ب بنت كعب حزم، عن سليمان بن حممد بن كعب بن عجرة عن عمته زين
أيها الناس ال تشكوا عليا فواهللا إنه : " اشتكى عليا الناس فقام رسول اهللا فينا خطيبا فسمعته يقول: أيب سعيد قالت

  ).٣" (أو يف سبيل اهللا  -الجيش يف ذات اهللا 
  تفرد به

__________  
  .٦٣٨/  ٥ص  ٣٧٢٥ي عن الرباء ح ، ورواه الترمذ٣٥٩، ٣٥١/  ٥مسند أمحد ج ) ١(
ما تريدون م علي، ما تريدون من علي ح : وأخرجه الترمذي يف املناقب، وفيه ٤٣٨/  ٤مسند أمحد ج ) ٢(



  .٦٣٢/  ٥ص  ٣٧١٢
  .٨٦/  ٣أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٣(

  .أمحد
لقطان، ثنا أبو إسحاق القاضي، أخربنا أبو احلسني بن الفضل القطان، أنا أبو سهل بن زياد ا: وقال احلافظ البيهقي

بن إسحاق بن كعب بن عجرة ) ٢(، حدثين أخي عن سليمان بن بالل، عن سعيد )١(ثنا إمساعيل بن أيب إدريس 
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علي بن أيب طالب : " عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة عن أيب سعيد قال

وكنا  -خرج معه فلما أحضر إبل الصدقة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا فكنت فيمن : إىل اليمن، قال أبو سعيد
فلما فرغ علي وانصرف من : إمنا لكم منها سهم كما للمسلمني، قال: فأىب علينا وقال -قد رأينا يف إبلنا خلال 

  اليمن
ارجع إىل : عليه وسلم راجعا، أمر علينا إنسانا فأسرع هو فأدرك احلج، فلما قضى حجته قال له النيب صلى اهللا

  .أصحابك حىت تقدم عليهم
وقد كنا سألنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه ففعل، فلما جاء علي عرف يف إبل الصدقة أهنا : قال أبو سعيد

فذم الذي أمره والمه، فقلت أما إن هللا علي إن قدمت املدينة وغدوت إىل رسول  -رأى أثر املراكب  -قد ركبت 
فلما : ى اهللا عليه وسلم الذكرن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والخربته ما لقينا من الغلظة والتضييق، قالاهللا صل

قدمنا املدينة غدوت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أريد أن أذكر له ما كنت حلفت عليه فلقيت أبا بكر 
مىت قدمت : معي ورحب يب وسألين وساءلته وقال خارجا من عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما رآين وقف

: هذا سعد بن مالك بن الشهيد، قال: قدمت البارحة، فرجع معي إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: ؟ قلت
ائذن له، فدخلت فحييت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحياين وسلمت عليه وسألين عن نفسي وعن أهلي 

يا رسول اهللا لقينا من علي من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق، فابتدر رسول اهللا وجعلت أنا : فأخفى املسألة فقلت
وكنت منه قريبا  -أعدد ما لقينا منه حىت إذا كنت يف وسط كالمي ضرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فخذي 

يف سبيل اهللا، قال ) ٣(جيش سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض قولك الخيك علي، فواهللا لقد علمت أنه : وقال -
ثكلتك أمك سعد بن مالك أال أراين كنت فيما يكره منذ اليوم وما أدري ال جرم، واهللا ال أذكره : فقلت يف نفسي

عن حممد بن إسحاق، حدثين أبان بن صاحل عن عبد اهللا بن : وقال يونس بن بكري): ٤" (بسوء أبدا سرا وال عالنية 
كنت مع علي يف خيله : قال -وكان من أصحاب احلديبية  -رو بن شاش االسلمي دينار االسلمي، عن خاله عم

اليت بعثه فيها رسول اهللا إىل اليمن، فجفاين علي بعض اجلفاء فوجدت عليه يف نفسي، فلما قدمت املدينة اشتكيته يف 
إىل عينيه نظر إيل حىت  جمالس املدينة وعند من لقيته فأقبلت يوما ورسول اهللا جالس يف املسجد فلما رآين أنظر

إنا هللا وإنا إليه راجعون أعوذ باهللا : أما إنه واهللا يا عمرو لقد آذيتين، فقلت: جلست إليه فلما جلست إليه قال
  من آذى عليا: واالسالم أن أوذي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

__________  
  .أويس: يف الدالئل) ١(
  .سعيد: يف الدالئل) ٢(
  .أخشن: لدالئليف ا) ٣(
  .٨٦/  ٣وأخرجه االمام أمحد خمتصرا يف مسنده  ٣٩٩ - ٣٩٨/  ٥رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(



وقد رواه االمام أمحد عن يعقوب عن أبيه إبراهيم بن سعد عن حممد بن اسحاق، عن أبان بن ) " ١(فقد آذاين 
  .بن شاش فذكرهصاحل، عن الفضل بن معقل، عن عبد اهللا بن دينار، عن خاله عمرو 

وكذا رواه غري واحد عن حممد بن إسحاق عن أبان بن الفضل، وكذلك رواه سيف بن عمر عن عبد اهللا بن سعيد 
  ".فقال رسول اهللا من آذى مسلما فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى اهللا : " عن أبان بن صاحل به ولفظه

بن جندة بن هبرية، عن عمرو بن شاش قال قال وروى عباد بن يعقوب الرواجين، عن موسى بن عمري، عن عقيل 
ثنا حممود بن خداش، ثنا مروان بن معاوية، ثنا : وقال أبو يعلى" يا عمرو إن من آذى عليا فقد آذاين : " رسول اهللا

كنت جالسا يف املسجد أنا ورجالن معي : فنان بن عبد اهللا النهمي، ثنا مصعب بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال
ما لكم ومايل ؟ من آذى : " ن علي فأقبل رسول اهللا يعرف يف وجهه الغضب فتعوذت باهللا من غضبه فقالفنلنا م

  ".عليا فقد آذاين 
: ثنا فطر عن أيب الطفيل قال: حدثنا حسني بن حممد وأبو نعيم املعىن قاال: قال االمام أمحد) ٢(حديث غدير خم 

 كل امرئ مسلم مسع رسول اهللا يقول يوم غدير خم ما مسع ملا قام، أنشد اهللا: مجع علي الناس يف الرحبة مث قال هلم
  .فقام كثري من الناس

أتعلمون أين أوىل باملؤمنني من أنفسهم ؟ : " فشهدوا حني أخذ بيده فقال للناس -فقام ناس كثري  -! قال أبو نعيم 
  ).٣" (اله وعاد من عاداه من كنت مواله فهذا مواله اللهم وال من وا: قالوا نعم يا رسول اهللا قال

  .قال: إين مسعت عليا يقول كذا وكذا: قال فخرجت كأن يف نفسي شيئا فلقيت زيد بن أرقم فقلت له
  .فما تنكر ؟ قد مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ذلك له

ثنا حممد بن : الشافعيورواه النسائي من حديث حبيب بن أيب ثابت عن أيب الطفيل عنه أمت من ذلك، وقال أبو بكر 
  سليمان بن احلارث، ثنا عبيد اهللا بن موسى، ثنا أبو إسرائيل املالئي، عن احلكم عن أيب سليمان املؤذن عن

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال من وااله : " من مسع رسول اهللا يقول: زيد بن أرقم أن عليا انتشد الناس
  .فشهدوا بذلك وكنت فيهمفقام ستة عشر رجال " وعاد من عاداه 

حدثنا القواريري ثنا يونس بن أرقم، ثنا يزيد بن أيب زياد، عن عبد : وقال أبو يعلى وعبد اهللا بن أمحد يف مسند أبيه
: أنشد باهللا من مسع رسول اهللا يقول يوم غدير خم: شهدت عليا يف الرحبة يناشد الناس: " الرمحن بن أيب ليلى قال
فقام اثنا عشر بدريا كأين أنظر إىل أحدهم عليه سراويل : واله ملا قام فشهد قال عبد الرمحنمن كنت مواله فعلي م

  نشهد أنا مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقالوا
__________  

عبد اهللا بن نيار االسلمي : وفيه ٤٨٣/  ٣واالمام أمحد يف مسنده ج  ٢١٢/  ٤أخرجه ابن هشام يف السرية ) ١(
  .خاله عمرو بن شاس عن

  .غدير خم: اسم لغيضة على ثالثة أميال من اجلحفة، غدير مشهور يضاف إىل الغيضة فيقال: خم) ٢(
  .٣٧٠/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٣(

فمن كنت مواله : بلى يا رسول اهللا، قال: ألست أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجي أمهاهتم ؟ قلنا: يوم غدير خم
  ).١" (مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه فعلي 

مث رواه عبد اهللا بن أمحد عن أمحد بن عمر الوكيعي، عن زيد بن احلباب، عن الوليد بن عقبة بن نيار عن مساك بن 
ناه قد رأيناه ومسع: فقام اثنا عشر رجال فقالوا: " عبيد ابن الوليد العبسي، عن عبد الرمحن بن أيب ليلى فذكره، قال



  ".اللهم وال من وااله وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله : حني أخذ بيدك يقول
عن عمرو بن عبد اهللا بن هند اجلملي وعبد االعلى بن  -وامسه عيسى بن مسلم  -وهكذا رواه أبو داود الطهوي 

ين غريب تفرد به عنهما أبو داود عامر التغليب كالمها عن عبد الرمحن بن أيب ليلى فذكره بنحوه، قال الدارقط
  .الطهوي

  .ثنا أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن كيسان املديين سنة تسعني ومائتني: قال الطرباين
شهدت عليا على املنرب : حدثنا إمساعيل بن عمرو البجلي، ثنا مسعر، عن طلحة بن مصرف عن عمرية بن سعد قال

  غدير خم يقول ما قال ؟ فقام اثنا عشر رجال يناشد أصحاب رسول اهللا من مسع اهللا يوم
من كنت مواله فعلي مواله : " منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا أهنم مسعوا رسول اهللا يقول

ورواه أبو العباس بن عقدة احلافظ الشيعي عن احلسن بن علي بن عفان " اللهم وا من وااله وعاد من عداه 
مسعنا عليا : بن موسى، عن قطن، عن عمرو بن مرة، وسعيد بن وهب وعن زيد بن نتيع قالوا العامري، عن عبد اهللا

من كنت مواله فعلي مواله اللهم : " يقول يف الرحبة فذكر حنوه فقام ثالثة عشر رجال فشهدوا أن رسول اهللا قال
قال أبو " خذل من خذله وال من وااله وعاد من عاداه، وأحب من أحبه وابغض من أبغضه، وانصر من نصره وا

  .يا أبا بكر أي أشياخ هم ؟: إسحاق حني فرغ من هذا احلديث
  .وكذلك رواه عبد اهللا بن أمحد عن علي بن حكيم االودي، عن إسرائيل، عن أيب إسحاق فذكر حنوه

: يقول وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن سعيد بن وهب وعبد خري قاال مسعنا عليا برحبة الكوفة
فقام عدة من أصحاب " من كنت مواله فعلي مواله : " أنشد اهللا رجال مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .رسول اهللا فشهدوا أهنم مسعوا رسول اهللا يقول ذلك
نشد علي الناس : حدثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أيب إسحاق مسعت سعيد بن وهب قال: وقال االمام أمحد

من كنت مواله فعلي : " مخسة أو ستة من أصحاب رسول اهللا فشهدوا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال فقام
: حدثنا حيىي بن آدم، ثنا حسني بن احلرث بن لقيط االشجعي، عن رباح بن احلرث قال: وقال أمحد) ٢" (مواله 

: كيف أكون موالكم وأنتم قوم عرب ؟ قالوافقال، : السالم عليك يا موالنا: جاء رهط إىل علي بالرحبة فقالوا
  من كنت مواله فإن هذا علي: " مسعنا رسول اهللا يوم غدير خم يقول

__________  
  .٣٤٧/  ٥، ٣٧٢/  ٤، ١١٩/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
، ٣٤٧/  ٥، ٣٧٢، ٣٦٨، ٢٨١/  ٤، ١٥٢، ١١٩، ١١٨، ٨٤/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

٣٦٦.  

  ).١(نفر من االنصار فيهم أبو أيوب االنصاري : قال رباح فلما مضوا اتبعتهم فسألت من هؤالء ؟ قالوا" مواله 
  بينا: ثنا شريك عن حنش عن رباح بن احلرث قال: وقال أبو بكر بن أيب شيبة

من هذا ؟ فقال : واالسالم عليك يا موالي قال: حنن جلوس يف الرحبة مع علي إذا جاء رجل عليه أثر السفر فقال
 -ثنا حممد بن عبد اهللا ثنا الربيع : وقال أمحد" من كنت مواله فعلي مواله : " مسعت رسول اهللا يقول: أبو أيوب

حدثين زياد بن أيب زياد االسلمي، مسعت علي بن أيب طالب ينشد الناس فقال أنشد  -يعين ابن أيب صاحل االسلمي 
  .ول يوم غدير خم ما قال، فقام اثنا عشر رجال بدريا فشهدوااهللا رجال مسلما مسع رسول اهللا يق

مسعت عليا يف : حدثنا ابن منري، ثنا عبد امللك، عن أيب عبد الرمحن الكندي، عن زاذان، أن ابن عمر قال: وقال أمحد



دوا أهنم من شهد رسول اهللا يوم غدير خم وهو يقول ما قال ؟ فقام ثالثة عشر رجال فشه: الرحبة وهو ينشد الناس
ثنا حجاج بن الشاعر ثنا شبابة ثنا نعيم بن : وقال أمحد" من كنت مواله فعلي مواله : " مسعوا رسول اهللا يقول

: " حكيم، حدثين أبو مرمي ورجل من جلساء علي عن علي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يوم غدير خم
اللهم وال " قال فزاد الناس بعد " كنت مواله فعلي مواله من : " قال يوم غدير خم" من كنت مواله فعلي مواله 

  ".من وااله وعاد من عاداه 
  .وقد روي هذا من طرق متعددة عن علي رضي اهللا عنه، وله طرق متعددة عن زيد بن أرقم

 -شعبة الشاك  -وقال غندر عن شعبة، عن سلمة عن كهيل، مسعت أبا الطفيل حيدث عن أيب مرمي أو زيد بن أرقم 
وأنا قد مسعته قبل : قال سعيد بن جبري" من كنت مواله فعلي مواله : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا من ابن عباس
  .رواه الترمذي عن بندار، عن غندر وقال حسن غريب

هللا قال قال زيد بن حدثنا عفان ثنا أبو عوانة، عن املغرية، عن أيب عبيد، عن ميمون بن أيب عبد ا: وقال االمام أمحد
فخطبنا وظلل لرسول : نزلنا مع رسول اهللا بواد يقال له واد خم فأمر بالصالة فصالها هبجري قال: أرقم وأنا أمسع

أين  -أو ألستم تشهدون  -ألستم تعلمون : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم بثوب على شجرة مسر من الشمس فقال
فمن كنت مواله فإن عليا مواله، اللهم عاد من عاداه ووال من وااله : قال! بلى : أوىل بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا

) "٢.(  
  .وكذا رواه أمحد عن غندر، عن شعبة، عن ميمون بن أيب عبد اهللا عن زيد بن أرقم

وقد رواه عن زيد بن أرقم مجاعة منهم أبو إسحاق السبيعي، وحبيب االساف وعطية العويف وأبو عبد اهللا الشامي، 
  الطفيل عامر بنوأبو 
  .واثلة

ملا قفل رسول اهللا من حجة الوداع هنى : وقد رواه معروف بن حربوذ عن أيب الطفيل عن حذيفة بن أسيد قال
أيها الناس قد : " أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا حوهلن، مث بعث إليهن فصلى حتتهن مث قام فقال

 إال مثل نصف عمر الذي قبله، وإين الظن أن يوشك أن أدعى فأجيب، وإين نبأين اللطيف اخلبري أنه مل يعمر نيب
  مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم

__________  
  .٤١٩/  ٥مسند االمام أمحد ج ) ١(
  .٣٧٢/  ٤مسند أمحد ج ) ٢(

إال اهللا  ألستم تشهدون أن ال إله: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك اهللا خريا، قال: قائلون ؟ قالوا
وأن حممدا عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن املوت حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يبعث 

  .اللهم أشهد: بلى نشهد بذلك، قال: من يف القبور ؟ قالوا
فهذا مواله، اللهم  يا أيها الناس إن اهللا موالي وأنا موىل املؤمنني وأنا أوىل هبم من أنفسهم من كنت مواله: مث قال

أيها الناس إين فرطكم وإنكم واردون علي احلوض، حوض أعرض مما بني : وال من وااله وعاد من عاداه، مث قال
بصرى وصنعاء فيه آنية عدد النجوم قدحان من فضة، وإين سائلكم حني تردون علي عن الثقلني فانظروا كيف 

رفه بيد اهللا وطرف بأيديكم فاستمسكوا به ال تضلوا وال تبدلوا، ختلفوين فيهما ؟ الثقل االكرب كتاب اهللا سبب ط



  ".وعتريت أهل بييت فإنه قد نبأين اللطيف اخلبري أهنما لن يفترقا حىت يردا علي احلوض 
  .رواه ابن عساكر بطوله من طريق معروف كما ذكرنا

خرجنا مع : الرباء بن عازب قال أنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان، عن عدي بن ثابت، عن: وقال عبد الرزاق
بلى يا : ألست أوىل بكم من أنفسكم ؟ قلنا: " رسول اهللا حىت نزلنا غدير خم بعث مناديا ينادي، فلما اجتمعا قال

: ألست أوىل بكم من آبائكم ؟ قلنا: بلى يا رسول اهللا قال: ألست أوىل بكم من أمهاتكم ؟ قلنا: قال! رسول اهللا 
من كنت مواله فعلي مواله اللهم وال : بلى يا رسول اهللا قال: ألست ألست ألست ؟ قلنا: قال !بلى يا رسول اهللا 

  هنيئا لك يا ابن أيب طالب أصبحت: فقال عمر بن اخلطاب" من وااله وعاد من عاداه 
  .اليوم ويل كل مؤمن

دي بن ثابت عن الرباء وكذا رواه ابن ماجه من حديث محاد بن سلمة عن علي بن زيد وأيب هارون العبدي عن ع
  .به

  .وهكذا رواه موسى بن عثمان احلضرمي عن أيب إسحاق عن الرباء به
وقد روي هذا احلديث عن سعد وطلحة بن عبيد اهللا وجابر بن عبد اهللا وله طرق عنه وأيب سعيد اخلدري وحبشي 

الطريق الذي قال  -وهي أغرهبا  -بن جنادة وجرير بن عبد اهللا وعمر بن اخلطاب وأيب هريرة، وله عنه طرق منها 
ثنا عبد اهللا بن علي بن حممد بن بشران، أنا علي بن عمر احلافظ، أنا أبو نصر : احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادي

حبشون بن موسى بن أيوب اخلالل، ثنا علي بن سعيد الرملي، ثنا ضمرة بن ربيعة القرشي، عن ابن شوذب، عن 
من صام يوم مثاين عشرة من ذي احلجة كتب له صيام : " ، عن أيب هريرة قالمطر الوراق، عن شهر بن حوشب

ألست ويل املؤمنني : " ستني شهرا وهو يوم غدير خم ملا أخذ النيب صلى اهللا عليه وسلم بيد علي بن أيب طالب فقال
لك يا ابن أيب طالب  فقال عمر بن اخلطاب بخ بخ" من كنت مواله فعلي مواله : قال! بلى يا رسول اهللا : ؟ قالوا

ومن صام يوم سبعة وعشرين ) * اليوم أكملت لكم دينكم* (أصبحت موالي وموىل كل مسلم فأنزل اهللا عز وجل 
  .من رجب كتب له صيام ستني شهرا وهو أول يوم نزل جربيل بالرسالة

أمحد بن عبيد اهللا بن  اشتهر هذا احلديث برواية حبشون وكان يقال إنه تفرد به، وقد تابعه عليه: قال اخلطيب
العباس بن سامل بن مهران املعروف بابن النربي، عن علي بن سعيد الشامي، قلت وفيه نكارة من وجوه منها قوله 

وقد ورد مثله من طريق ابن هارون العبدي عن أيب سعيد اخلدري وال ) * اليوم أكملت لكم دينكم* (نزل فيه 
  يصح أيضا، وإمنا نزل ذلك

  .ثبت يف الصحيحني عن عمر بن اخلطاب وقد تقدم يوم عرفة كما
  .واالسانيد إليهم ضعيفة" من كنت مواله " وقد روي عن مجاعة من الصحابة غري من ذكرنا يف قوله عليه السالم 

حديث الطري وهذا احلديث قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة ويف كل منها نظر وحنن نشري إىل شئ من ذلك 
كان : " نا سفيان بن وكيع، ثنا عبيد اهللا بن موسى عن عيسى بن عمر عن السدي عن أنس قالحدث: قال الترمذي

  اللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل: عند النيب صلى اهللا عليه وسلم طري فقال
غريب ال نعرفه من حديث السدي إال من هذا الوجه : فجاء علي فأكل معه، مث قال الترمذي" معي من هذا الطري 

وقد روي من غري وجه عن أنس وقد رواه أبو يعلى عن احلسني بن محاد عن شهر بن عبد امللك عن : قال ،)١(
  .عيسى بن عمر به
ثنا قطن بن بشري ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، ثنا عبد اهللا بن مثىن ثنا عبد اهللا بن أنس، عن أنس : وقال أبو يعلى



وسلم حجل مشوي خببزه وضيافه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه  أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه: بن مالك قال
اللهم اجعله أيب، وقالت : فقالت عائشة" اللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام : " وسلم
فسمعت حركة بالباب فقلت : اللهم اجعله سعد بن عبادة، قال أنس: وقلت: اللهم اجعله أيب، وقال أنس: حفصة
: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حاجة فانصرف مث مسعت حركة بالباب فخرجت فإذا علي بالباب، فقلتإن رس

إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حاجة فانصرف مث مسعت حركة بالباب فسلم علي فسمع رسول اهللا صلى 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انظر من هذا ؟ فخرجت فإذا هو علي فجئت إىل ر: اهللا عليه وسلم صوته فقال

  ".ائذن له يدخل علي فأذنت له فدخل، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اللهم وال من وااله : " فأخربته فقال
واىل ورواه احلاكم يف مستدركه عن أيب علي احلافظ عن حممد بن أمحد الصفار ومحيد بن يونس الزيات كالمها عن 

أيب غسان أمحد بن عياض عن أيب ظبية عن حيىي بن حسان عن سليمان بن بالل عن  حممد بن أمحد بن عياض عن
  .حيىي بن سعيد عن أنس فذكره، وهذا إسناد غريب

هذا احلديث على شرط البخاري ومسلم وهذا فيه نظر، فإن أبا عالثة حممد بن أمحد بن عياض هذا : مث قال احلاكم
تفرد به عن أبيه : أبو القاسم الطرباين مث قال ٥بيه، وممن رواه عنه معروف لكن روى هذا احلديث عنه مجاعة عن أ

  .واهللا أعلم
قال احلاكم وقد رواه عن أنس أكثر من ثالثني نفسا قال شيخنا احلافظ الكبري أبو عبد اهللا الذهيب فصلهم بثقة يصح 

نا أبو عبد اهللا ال واهللا ما صح وصحت الرواية عن علي وأيب سعيد وسفينة، قال شيخ: االسناد إليه مث قال احلاكم
دخل : شئ من ذلك، ورواه احلاكم من طريق إبراهيم بن ثابت القصار وهو جمهول عن ثابت البناين عن أنس قال

اسكت عن سب علي فذكر احلديث مطوال وهو منكر سندا ومتنا، : حممد بن احلجاج فجعل يسب عليا فقال أنس
  احلديثني وقد رواهمل يورد احلاكم يف مستدركه غري هذين 

  ابن أيب حامت عن عمار بن خالد الواسطي، عن إسحاق االزرق، عن عبد امللك بن أيب سليمان
__________  

  .أخرجه الترمذي يف املناقب) ١(
  .٦٣٧ - ٦٣٦/  ٥ص  ٣٧٢١ح  -مناقب علي بن أيب طالب 

  .عن أنس، وهذا أجود من إسناد احلاكم
  .ء، عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب، عن أنس بنب مالكورواه عبد اهللا بن زياد، أبو العال

اللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي من : " أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طري مشوي فقال: فقال
فذكر حنوه، ورواه حممد بن مصفى، عن حفص بن عمر، عن موسى بن سعد، عن احلسن عن أنس " هذا الطري 

لي بن احلسن الشامي، عن خليل بن دعلج، عن قتادة عن أنس بنحوه، ورواه أمحد بن يزيد فذكره، ورواه ع
الورتنيس، عن زهري، عن عثمان الطويل، عن أنس فذكره، ورواه عبيد اهللا بن موسى، عن مسكني بن عبد العزيز، 

تفرد به مسكني بن  من حديث ميمون أيب خلف: عن ميمون أيب خلف حدثين أنس بن مالك فذكره، قال الدارقطين
  .عبد العزيز، ورواه احلجاج بن يوسف بن قتيبة عن بشر بن احلسني عن الزبري بن عدي عن أنس

ورواه ابن يعقوب إسحاق بن الفيض، ثنا املضاء بن اجلارود، عن عبد العزيز بن زياد، أن احلجاج بن يوسف دعا 
هدي للنيب صلى اهللا عليه وسلم طائرا فأمر به فطبخ أ: أنس بن مالك من البصرة فسأله عن علي بن أيب طالب فقال

  ".اللهم ائتين بأحب اخللق إيل يأكل معي : " وصنع فقال



  .فذكره
أنا احلسن بن أيب بكري، أنا أبو بكر حممد بن العباس بن جنيح، ثنا حممد بن القاسم النحوي، : وقال اخلطيب البغدادي

  .عن أنس فذكرهأبو عبد اهللا، ثنا أبو عاصم عن أيب اهلندي 
  .ورواه احلاكم بن حممد، عن حممد بن سليم، عن أنس بن مالك فذكره

حدثنا احلسن بن محاد الوراق، ثنا مسهر بن عبد امللك بن سلع ثقة ثنا عيسى بن عمر عن إمساعيل : وقال أبو يعلى
خلقك إليك يأكل معي من اللهم ائتين بأحب : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان عنده طائر فقال: السدي

  ".هذا الطري، فجاء أبو بكر فرده، مث جاء عمر فرده مث جاء عثمان فرده مث جاء علي فأذن له 
وقال أبو القاسم بن عقدة، ثنا حممد بن أمحد بن احلسن، ثنا يوسف بن عدي، ثنا محاد بن املختار الكويف، ثنا عبد 

  امللك بن عمري، عن أنس بن
اللهم ائتين بأحب خلقك إليك : " ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طائر فوضع بني يديه فقالأهدي لرس: مالك قال

أنا علي، فقلت إن رسول اهللا على حاجة حىت فعل : فجاء علي فدق الباب فقلت من ذا ؟ فقال: يأكل معي قال
  .ذلك ثالثا، فجاء الرابعة فضرب الباب برجله فدخل فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ما محلك على ذلك ؟ : قد جئت ثالث مرات فيحبسين أنس، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: حبسك ؟ فقال ما
وقد رواه احلاكم النيسابوري عن عبدان بن يزيد، عن يعقوب " كنت أحب أن يكون رجال من قومي : قال قلت

سني بن سليمان بن عبد امللك بن عمري الدقاق، عن إبراهيم بن احلسني الشامي، عن أيب توبة الربيع بن نافع، عن ح
مل نكتبه إال هبذا االسناد، وساقه ابن عساكر من حديث احلرث بن نبهان عن : عن أنس فذكره، مث قال احلاكم

  .عن أنس بن مالك فذكره -رجل من أهل الكوفة  -إمساعيل 
  .ومن حديث حفص بن عمر املهرقاين عن احلكم بن شبري بن إمساعيل

  .خي إسحاق بن سليمان الرازي، عن عبد امللك بن أيب سليمان عن أنس فذكرهأيب سليمان أ
  .ومن حديث سليمان بن قرم عن حممد بن علي السلمي، عن أيب حذيفة العقيلي عن أنس فذكره

  وقال

ليه أهدت أم أمين إىل رسول اهللا صلى اهللا ع: ثنا أبو هشام ثنا ابن فضيل ثنا مسلم املالئي عن أنس قال: أبو يعلى
هو : اللهم ائتين مبن حتبه يأكل معي من هذا الطري، قال أنس فجاء علي فاستأذن فقلت: " وسلم طريا مشويا فقال

هو على حاجته فرجع، مث عاد فاستأذن فسمع النيب صلى اهللا عليه : على حاجته، فرجع مث عاد فاستأذن فقلت
فهذه طرق متعددة عن أنس بن " نه ومحد اهللا ائذن له فدخل وهو موضوع بني يديه فأكل م: وسلم صوته فقال

  .مالك وكل منها فيه ضعف ومقال
ويروي  -يف جزء مجعه يف هذا احلديث بعد ما أورد طرقا متعددة حنوا مما ذكرنا  -وقال شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب 

أيب كيسان وزياد هذا احلديث من وجوه باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسف وأيب عصام خالد بن عبيد ودينار 
بن حممد الثقفي وزياد العبسي وزياد بن املنذر وسعد بن ميسرة البكري وسليمان التيمي وسليمان بن علي االمري 
وسلمة بن وردان وصباح بن حمارب وطلحة بن مصرف وأيب الزناد وعبد االعلى بن عامر وعمر بن راشد وعمر 

  بن أيب حفص الثقفي الضرير وعمر بن سليم البجلي
وعمر بن حيىي الثقفي وعثمان الطويل وعلي بن أيب رافع وعيسى بن طهمان وعطية العويف وعباد بن عبد الصمد 

وعباس بن علي وفضيل بن غزوان وقاسم بن جندب وكلثوم بن جرب وحممد بن علي الباقر ) ١(وعمار الذهيب 



دة وميمون بن مهران وموسى الطويل والزهري وحممد بن عمرو بن علقمة وحممد بن مالك الثقفي وحممد بن جحا
وميمون بن جابر السلمي ومنصور بن عبد احلميد ومعلى بن أنس وميمون أيب خلف اجلراف وقيل أبو خالد ومطر 

بن خالد ومعاوية بن عبد اهللا بن جعفر وموسى بن عبد اهللا اجلهين ونافع موىل ابن عمر والنضر بن أنس بن مالك 
حيان ويزيد بن سفيان ويزيد بن أيب حبيب وأيب املليح وأيب احلكم وأيب داود  ويوسف بن إبراهيم ويونس بن

اجلميع بضعة : السبيعي وأيب محزة الواسطي وأيب حذيفة العقيلي وإبراهيم بن هدبة مث قال بعد أن ذكر اجلميع
  .وتسعون نفسا أقر هبا غرائب ضعيفة وأردؤها طرق خمتلفة مفتعلة وغالبها طرق واهية

: من حديث سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال أبو القاسم البغوي وأبو يعلى املوصلي قاال وقد روى
حدثنا القواريري ثنا يونس بن أرقم ثنا مطري بن أيب خالد عن ثابت البجلي عن سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه 

فجاء رسول اهللا  -مل يكن يف البيت غريي وغري أنس و -أهدت امرأة من االنصار طائرين بني رغيفني : وسلم قال
  .صلى اهللا عليه وسلم فدعا بغدائه

يا رسول اهللا قد اهدت لك امرأة من االنصار هدية، فقدمت الطائرين إليه فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقلت
من هذا ؟ : ب خفيا فقلتاللهم ائتين بأحب خلقك إليك وإىل رسولك، فجاء علي بن أيب طالب فضرب البا: وسلم

افتح له، : قلت علي بن أيب طالب، قال: قال أبو احلسن، مث ضرب الباب ورفع صوته فقال رسول اهللا من هذا
  ".ففتحت له فأكل معه رسول اهللا من الطريين حىت فنيا 

سني بن حممد، ثنا إبراهيم بن سعيد اجلوهري، ثنا ح: وروى عن ابن عباس فقال أبو حممد حيىي بن حممد بن صاعد
إن النيب : ثنا سليمان بن قرم، عن حممد بن شعيب، عن داود بن عبد اهللا بن عباس عن أبيه عن جده ابن عباس قال

  صلى اهللا عليه وسلم أيت بطائر
__________  

  .وهو عمار الدهين وقد تقدمت االشارة إليه) ١(

  وروى عن علي نفسه" اللهم وإىل : اللهم ائتين برجل حيبه اهللا ورسوله فجاء علي فقال: " فقال
: ثنا عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي، حدثين أيب، عن أبيه عن جده عن علي قال: فقال عباد بن يعقوب

 -وكان أنس بن مالك حيجبه  -أهدي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طري يقال له احلبارى فوضعت بني يديه 
  .اللهم ائتين بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطري: " لم يده إىل اهللا مث قالفرفع النيب صلى اهللا عليه وس

  .إن رسول اهللا يعين على حاجته: قال فجاء علي فاستأذن فقال له أنس
فرجع مث أعاد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الدعاء فرجع مث دعا الثالثة فجاء علي فأدخله، فلما رآه رسول اهللا 

  .اللهم واىل: قال
مسعت عليا فقلت يا أبا احلسن استغفر يل فإن يل إليك ذنب : فأكل معه فلما أكل رسول اهللا وخرج علي قال أنس

وإن عندي بشارة، فأخربته مبا كان من النيب صلى اهللا عليه وسلم فحمد اهللا واستغفر يل ورضي عين أذهب ذنيب 
أورده ابن عساكر من طريق عبد اهللا بن صاحل كاتب ومن حديث جابر بن عبد اهللا االنصاري " عنده بشاريت إياه 

  .الليث عن ابن هليعة عن حممد بن املنكدر عن جابر فذكره بطوله
  .وقد روي أيضا من حديث أيب سعيد اخلدري، وصححه احلاكم ولكن إسناده مظلم وفيه ضعفاء

ليه مظلم، ومن حديث أيب وروي من حديث حبشي بن جنادة وال يصح أيضا ومن حديث يعلى بن مره واالسناد إ
  .رافع حنوه وليس بصحيح



وقد مجع الناس يف هذا احلديث مصنفات مفردة منهم أبو بكر بن مردويه واحلافظ أبو طاهر حممد بن أمحد بن محدان 
فيما رواه شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب ورأيت فيه جملدا يف مجع طرقه وألفاظه اليب جعفر بن جرير الطربي املفسر 

  .التاريخ، مث وقفت على جملد كبري يف رده وتضعيفه سندا ومتنا للقاضي أيب بكر الباقالين املتكلم صاحب
  .وباجلملة ففي القلب من صحة هذا احلديث نظر وإن كثرت طرقه واهللا أعلم

ن ثنا بشر بن موسى االسدي، ثنا زكريا بن عدي، ثنا عبد اهللا ب: حديث آخر يف فضل علي قال أبو بكر الشافعي
خرجت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل : عمرو، عن عبد اهللا بن حممد بن عقيل عن جابر بن عبد اهللا قال

امرأة من االنصار يف خنل هلا يقال له االسراف ففرشت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت صور هلا مرشوش 
اآلن يأتيكم رجل : أهل اجلنة، فجاءه أبو بكر، مث قالاآلن يأتيكم رجل من : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فلقد رأيته مطاطيا رأسه حتت الصور مث : اآلن يأتيكم رجل من أهل اجلنة، قال: من أهل اجلنة، فجاء عمر، مث قال

  اللهم إن شئت جعلته عليا، فجاء: يقول
فأكل وأكلنا فلما حضرت الظهر قام  علي، مث إن االنصارية ذحبت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شاة وصنعتها

  ".يصلي وصلينا ما توضأ وال توضأنا، فلما حضرت العصر صلى وما توضأ وال توضأنا 
حدثنا احلسن بن محاد الكويف، ثنا ابن أيب عتبة عن أبيه عن الشيباين عن مجيع بن عمري : قال أبو يعلى: حديث آخر

ما رأيت رجال كان أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقالت دخلت مع أيب على عائشة فسألتها عن علي: " قال
وقد رواه غري واحد من الشيعة " وسلم منه، وال أمرأة كانت أحب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من امرأته 

  .عن مجيع بن عمري به

: يب عبد اهللا البجلي البجلي قالثنا حيىي بن أيب بكر، ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن أ: قال االمام أمحد: حديث آخر
أو سبحان اهللا أو  -أيسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيكم ؟ فقلت معاذ اهللا : دخلت على أم سلمة فقالت يل

  .كلمة حنوها
وقد رواه أبو يعلى عن عبيد اهللا " من سب عليا فقد سبين : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالت

قلت : " ن عيسى بن عبد الرمحن البجلي، من جبيلة من سليم عن السدي عن أيب عبد اهللا البجلي قالبن موسى، ع
أليس يسب علي ومن أحبه ؟ : قلت وأىن ذلك ؟ قالت: يل أم سلمة أيسب رسول اهللا فيكم على املنابر ؟ قال
  .ه عن أم سلمةوقد روي من غري هذا الوج" فأشهد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان حيبه 

كذب من زعم أنه : " وقد ورد من حديثها وحديث جابر وأيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي
  .ولكن أسانيدها كلها ضعيفة ال حيتج هبا" حيبين ويبغضك 
ا مسعت علي: أنا الثوري عن االعمش عن عدي بن ثابت، عن زر بن حبيش قال" قال عبد الرزاق : حديث آخر

والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إنه لعهد النيب صلى اهللا عليه وسلم إيل أنه ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال : يقول
  .ورواه أمحد عن ابن عمري ووكيع عن االعمش" منافق 

وحيىي وكذلك رواه أبو معاوية وحممد بن فضيل وعبد اهللا بن داود احلريب وعبيد اهللا بن موسى، وحماضر بن املورع، 
ورواه غسان بن حسان، عن شعبة عن )...١(بن عيسى الرملي، عن االعمش به وأخرجه مسلم يف صحيحه عن 

  .عدي بن ثابت عن علي فذكره
  وقد روي من غري وجه عن

  .علي



  .وهذا الذي أوردناه هو الصحيح من ذلك واهللا أعلم
عبيد اهللا بن عبد الرمحن، أيب نصر، حدثين مساور  ثنا عثمان بن أيب شيبة ثنا حممد بن فضيل، عن: وقال االمام أمحد

ال يبغضك مؤمن : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي: مسعت أم سلمة تقول: احلمريي عن أبيه قال
وقد روي من غري هذا الوجه عن أم سلمة بلفظ آخر وال يصح وروى ابن عقدة عن احلسن ) ٢" (وال حيبك منافق 
زيغ، ثنا عمرو بن إبراهيم، ثنا سوار بن مصعب، عن احلكم، عن حيىي اخلراز عن عبد اهللا بن مسعود بن علي بن ب

من زعم أنه آمن يب ومبا جئت به وهو يبغض عليا فهو كاذب ليس : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .وهذا هبذا االسناد خمتلق ال يثبت واهللا أعلم" مبؤمن 

حدثين سعيد بن حممد الوراق، عن علي بن احلراز، مسعت أبا مرمي الثقفي، مسعت عمار بن : رفةوقال احلسن بن ع
طوىب ملن أحبك وصدق فيك، وويل ملن أبغضك : " مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي: ياسر يقول

  .وقد روي يف هذا املعىن أحاديث كثرية موضوعة ال أصل هلا" وكذب فيك 
ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري عن عبد اهللا بن عبيد اهللا عن : عن أيب االزهر أمحد بن االزهر وقال غري واحد

  .ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نظر إىل علي
  أنت سيد يف: " فقال

__________  
  .بياض باالصل، ويف صحيح مسلم عن زر عن علي) ١(

  .٨٦/  ١ض  ١٣١ح ) ٣٣(وأخرجه يف االميان باب 
  .٦٣٥/  ٥ص  ٣٧١٧وأخرجه الترمذي يف املناقب ح  ٢٩٢/  ٦رواه أمحد يف املسند ) ٢(

الدنيا سيد يف اآلخرة، من أحبك فقد أحبين وحبيبك حبيب اهللا، ومن أبغضك قد أبغضين وبغيضك بغيض اهللا، 
دق عن ربيعة بن ناجد عن وروى غري واحد أيضا عن احلارث بن حصرية، عن أيب صا" وويل ملن أبغضك من بعدي 

إن فيك من عيسى ابن مرمي مثال أبغضته يهود حىت هبتوا أمه، وأحبوه النصارى : " دعاين رسول اهللا فقال: علي قال
  .أال وإنه يهلك يف اثنان حمب مطري مفرط يقرظين مبا ليس يف: قال علي" حىت أنزلوه باملنزل الذي ليس هو له 

تين، إال وإين لست بنيب وال يوحي إيل، ولكين أعمل بكتاب اهللا وسنة نبيه ما ومبغض حيمله شنآين على أن يبه
  ، لفظ عبد اهللا بن)١(استطعت، فما أمرتكم من طاعة اهللا حق عليكم طاعيت فيما أحببتم وكرهتم 

  .أمحد
عباية  ثنا حيىي بن عبد احلميد، ثنا علي بن مسهر، عن االعمش، عن موسى بن طريف، عن: قال يعقوب بن سفيان

  .أنا قسيم النار، إذا كان يوم القيامة قلت هذا لك وهذا يل: عن علي قال
  .وموسى بن طريف ضعيف حيتاج إىل من يعدله، وعباية أقل منه ليس بشئ حديثه: قال يعقوب

 إذا نسيت فذكروين، ويقال إن االعمش إمنا: وذكر أن أبا معاوية الم االعمش على حتديثه هبذا، فقال له االعمش
  .رواه على سبيل االستهزاء بالروافض والتنقيص هلم يف تصديقهم ذلك

وما يتومهه بعض العوام بل هو مشهور بني كثري منهمم، أن عليا هو الساقي على احلوض فليس له أصل ومل ! قلت 
  .جيئ من طريق مرضي يعتمد عليه، والذي ثبت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو الذي يسقي الناس

كذا احلديث الوارد يف أنه ليس أحد يأيت يوم القيامة راكبا إال أربعة رسول اهللا على الرباق، وصاحل على ناقته، وه
ومحزة على العضباء، وعلي على ناقة من نوق اجلنة رافعا صوته بالتهليل، وكذلك ما يف أفواه الناس من اليمني بعلي 



ذلك ال أصل له بل ذلك من نزعات الروافض ومقاالهتم وال خذ بعلي، اعطين بعلي، وحنو ذلك كل : يقول أحدهم
يصح من شئ من الوجوه، وهو من وضع الرافضة وخيشى على من اعتاد ذلك سلب االميان عند املوت، ومن حلف 

  .بغري اهللا فقد أشرك
مر : لي قالحدثين حيىي، عن شعبة، ثنا عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن سلمة، عن ع: قال االمام أمحد: حديث آخر

اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحين، وإن كان آجال : يب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا وجع وأنا أقول
  .فارفع عين، وإن كان بالء فصربين

فما " ما قلت ؟ فأعدت عليه فقال ؟ اللهم عافه أو اشفه : فأعدت عليه فضربين برجله وقال: " ما قلت: قال
  ).٢(عد اشتكيت ذلك الوجع ب

ثنا عبيد اهللا بن موسى ثنا أبو عمر االزدي، عن أيب راشد احلراين، عن : قال حممد بن مسلم بن دارة: حديث آخر
  من أراد أن ينظر إىل آدم يف: " أيب احلمراء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

__________  
  .١٦٠/  ١رواه أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .٨٤، ٨٣/  ١ أخرجه أمحد يف مسند) ٢(

علمه وإىل نوح يف فهمه وإىل إبراهيم يف حلمه وإىل حيىي بن زكريا يف زهده وإىل موسى يف بطشه فلينظر إىل علي بن 
  .وهذا منكر جدا وال يصح إسناده" أيب طالب 

  .حديث آخر يف رد الشمس قد ذكرناه يف دالئل النبوة بأسانيده وألفاظه فأغىن له عن إعادته
حدثنا علي بن املنذر الكويف، ثنا حممد بن فضيل، عن االجلح، عن أيب الزبري، : ال أبو عيسى الترمذيق: حديثه آخر
لقد طال جنواه مع ابن : دعا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليا يوم الطائف فانتجاه فقال الناس: " عن جابر قال

ال هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من حديث مث ق) ١" (عمه، فقال رسول اهللا ما انتجيته ولكن اهللا انتجاه 
  .أن اهللا أمرين أن انتجي معه" ولكن اهللا انتجاه " االجلح وقد رواه غري ابن فضيل عن االجلح ومعىن قوله 

ثنا حممد بن بشار، ويعقوب بن إبراهيم وغري واحد ثنا أبو عاصم، عن أيب اجلراح، عن : قال الترمذي: حديث آخر
بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جيشا فيهم : حدثتين أمي أم شراحيل حدثتين أم عطية قالتجابر بن صبيح، 

مث قال ) ٢" (اللهم ال متتين حىت ترين عليا : " علي قالت مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رافعا يديه يقول
  .هذا حديث حسن

أنا علي بن هالل بن يساف عن عبد اهللا بن ظامل  حدثنا علي بن عاصم قال حصني: قال االمام أمحد: حديث آخر
ملا خرج معاوية من الكوفة استعمل املغرية بن شعبة قال فأقام خطباء يقعون يف علي، قال وأنا إىل جنب : املازين قال

أال ترى إىل هذا الرجل الظامل لنفسه : فغضب فقام وأخذ بيدي وتبعته فقال: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال
وأشهد على التسعة أهنم من أهل اجلنة، ولو شهدت على العاشر مل آمث، ) ٣(ذي يأمر بلعن رجل من أهل الكوفة ال

اثبت حراء، فليس عليك إال نيب أو صديق أو " وما ذاك ؟ قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال قلت
ن وعلي والزبري وطلحة وعبد الرمحن بن عوف رسول اهللا وأبو بكر وعمر وعثما: من هم ؟ فقال: قال قلت" شهيد 

  .وسعد بن مالك
  ).٣(ومن العاشر ؟ قال قال أنا : قال قلت

أيسب رسول اهللا فيكم على : " وينبغي أن يكتب ها هنا حديث أم سلمة املتقدم قريبا أهنا قالت اليب عبد اهللا اجلديل



  ؟ احلديث" املنابر 
  .رواه أمحد

حدثنا حيىي بن آدم، وابن أيب بكري قاال ثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق، عن حبشي بن  :قال االمام أمحد: حديث آخر
  قال قال رسول اهللا -وكان قد شهد حجة الوداع  -جنادة السلويل 

__________  
  .يف باب مناقب علي -أخرجه الترمذي يف املناقب ) ١(

  .٦٣٩/  ٥ص  ٣٧٢٦ح 
  .٦٤٣/  ٥ص  ٣٧٣٧املصدر السابق ح ) ٢(
  .أهل اجلنة: املسند يف) ٣(

  .٣٤٦/  ٥، ١٨٩/  ١وأخرجه أمحد يف 

مث رواه أمحد عن أيب أمحد الزبريي ) ١" (علي مين وأنا منه وال يؤدي عين إال أنا أو علي : " صلى اهللا عليه وسلم
  .عن إسرائيل
أن رسول " بكر قال أبو إسحاق عن زيد بن بثيغ عن أيب : قال إسرائيل: حدثنا وكيع قال: قال أمحد: حديث آخر

اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعثه برباءة إىل أهل مكة ال حيج بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان وال يدخل اجلنة 
  .إال نفس مؤمنة، من كان بينه وبني رسول اهللا مدة فأجله إىل مدته واهللا برئ من املشركني ورسوله

ي أبا بكر وبلغها أنت، قال فلما قدم أبو بكر على رسول اهللا بكى احلقة ورد عل: قال فسار هبا ثالثا مث قال لعلي
وقال يا رسول اهللا حدث يف شئ ؟ قال ما حدث فيك إال خري ولكن أمرت أن ال يبلغه إال أنا أو رجل من أهل بييت 

علي  حدثين حممد بن سليمان لوين، ثنا حممد بن جابر، عن مساك، عن حبشي عن: وقال عبد اهللا بن أمحد) " ٢(
: ملا نزلت عشر آيات من براءة دعا رسول اهللا أبا بكر فبعثه هبا ليقرأها على أهل مكة مث دعاين فقال يل: " قال

أدرك أبا بكر فحيث حلقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إىل أهل مكة فاقرأه عليهم، فلحقته باجلحفة فأخذت الكتاب 
ال يؤدي عنك إال أنت أو : ال، ولكن جربيل جاءين فقال: ؟ قال يا رسول اهللا نزل يف شئ: منه ورجع أبو بكر فقال

وقد رواه كثري النواء عن مجيع بن عمري عن ابن عمر بنحوه وفيه نكارة من جهة أمره برد ) ٣" (رجل من بيتك 
الصديق، فإن الصديق مل يرجع بل كان هو أمري احلج يف سنة تسع وكان علي هو ومجاعة معه بعثهم الصديق 

  ن برحاب مىن يف يوميطوفو
  .النحر وأيام التشريق ينادون برباءة ؟ وقد قررنا ذلك يف حجة الصديق ويف أول تفسري سورة براءة

حديث آخر روي من حديث أيب بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وعبد اهللا بن مسعود ومعاذ بن جبل وعمران 
النظر إىل وجه علي : "  صلى اهللا عليه وسلم قالبن حصني وأنس وثوبان وعائشة وأيب ذر وجابر أن رسول اهللا

ولكن ال يصح شئ منها فإنه ال خيلو كل سند منها عن كذاب " ذكر علي عبادة " ويف حديث عن عائشة " عبادة 
  .أو جمهول ال يعرف حاله وهو شيعي
د بن حيىي، عن ضريس ثنا عبد الرمحن بن مسلم الرازي ثنا حمم: قال الطرباين: حديث الصدقة باخلامت وهو راكع

العبدي، ثنا عيسى بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عمر بن علي بن أيب طالب، حدثين أيب، عن أبيه عن جده عن علي 
إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون * (نزلت هذه اآلية على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال

فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل املسجد ]  ٥٥: املائدة) * [ نالصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعو



  والناس يصلون بني راكع وقائم وإذا سائل
__________  

هذا حديث : وقال ٦٣٦/  ٥ص  ٣٧١٩وأخرجه الترمذي يف املناقب ح  ١٦٥، ١٦٤/  ٤مسند أمحد ج ) ١(
  .حسن غريب

  .٣/  ١أخرجه أمحد يف املسند ) ٢(
  .١٥١/  ١د مسند أمح) ٣(

  .أعطاين خامته -لعلي  -إال هاذاك الراكع ! ال : يا سائل هل أعطاك أحد شيئا فقال: فقال
أنا خايل أبو املعايل القاضي أنا أبو احلسن اخللعي أنا أبو العباس أمحد بن حممد الشاهد، ثنا : وقال احلافظ ابن عساكر

ث الرملي، ثنا القاضي مجلة بن حممد، ثنا أبو سعيد االشج، ثنا أبو الفضل حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلار
إمنا وليكم اهللا * (تصدق علي خبامته وهو راكع فنزلت : أبو نعيم االحول، عن موسى بن قيس، عن سلمة قال

وهذا ال يصح بوجه من الوجوه ) * ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
إمنا أنت منذر ولكل * (سانيده ومل ينزل يف علي شئ من القرآن خبصوصيته وكل ما يريدونه يف قوله تعاىل لضعف أ
  ) *قوم هاد

أجعلتم * (وقوله ]  ٨: االنسان) * [ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسريا* (وقوله ]  ٧: الرعد[ 
وغري ذلك من اآليات ]  ١٩: التوبة) * [ ليوم اآلخرسقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهللا وا

) * هذان خصمان اختصموا يف رهبم* (واالحاديث الواردة يف أهنا نزلت يف علي ال يصح شئ منها، وأما قوله تعاىل 
فثبت يف الصحيح أنه نزل يف علي ومحزة وعبيدة من املؤمنني، ويف عتبة وشيبة والوليد بن عتبة من ]  ١٩: احلج[ 
  .كافرينال

  .ما نزل يف أحد من الناس ما نزل يف علي: وما روي عن ابن عباس أنه قال
  .نزل فيه ثلثمائة آية فال يصح ذلك عنه ال هذا وال هذا: ويف رواية عنه أنه قال

 بن ثنا حممد بن زكريا الغاليب، ثنا العباس بن بكار، أبو الوليد، ثنا عبد اهللا: قال أبو سعيد بن االعرايب: حديث آخر
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا : " املثىن االنصاري عن عمه مثامة بن عبد اهللا بن أنس، عن أنس، قال

باملسجد وقد أطاف به أصحابه إذ أقبل علي فسلم مث وقف فنظر مكانا جيلس فيه فنظر رسول اهللا صلى اهللا عليه 
 -عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالسا  وكان أبو بكر -وسلم إىل وجوه أصحابه أيهم يوسع له 

ها هنا يا أبا احلسن، فجلس بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبني أيب بكر : فتزحزح أبو بكر عن جملسه وقال
يا أبا بكر إمنا يعرف الفضل : فرأينا السرور يف وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث أقبل على أيب بكر فقال

علي خري البشر، من أيب فقد فكر ومن رضي فقد " فأما احلديث الوارد عن علي وحذيفة مرفوعا " الفضل  الهل
  .فهو موضوع من الطريقني معا قبح اهللا من وضعه واختلقه" شكر 

، عن )٢(بن عمر الرومي، ثنا شريك، عن كهيل ) ١(ثنا إمساعيل بن موسى : قال أبو عيسى الترمذي: حديث آخر
مث " أنا دار احلكمة وعلي باهبا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: غفلة، عن الصناحبي عن علي قالسويد بن 

رواه سويد بن سعيد، عن شريك، : وروى بعضهم هذا احلديث عن ابن عباس قلت: قال هذا احلديث غريب قال
وأما " أراد العلم فليأت باب املدينة  أنا مدينة العلم وعلي باهبا فمن: " عن سلمة عن الصناحبي عن علي مرفوعا

  حديث ابن عباس



__________  
  .ثنا امساعيل بن موسى حدثنا حممد بن عمر بن الرومي: ٦٣٧/  ٥يف جامع الترمذي ) ١(
  .عن سلمة بن كهيل: يف الترمذي) ٢(

  .٦٣٧/  ٥ص  ٣٧٢٣ح 

ية عن االعمش عن جماهد عن ابن عباس فرواه ابن عدي من طريق أمحد بن سلمة أيب عمرو اجلرحاين ثنا أبو معاو
مث قال " أنا مدينة العلم وعلي باهبا فمن أراد العلم فليأهتا من قبل باهبا : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وهذا احلديث يعرف بأيب الصلت اهلروي عن أيب معاوية سرقه منه أمحد بن سلمة هذا ومعه مجاعة من : ابن عدي
  .ا قال رمحه اهللالضعفاء، هكذ

أخربين ابن أمين أن أبا معاوية حدث هبذا : وقد روى أمحد بن حممد بن القاسم بن حمرز، عن ابن معني أنه قال
وكان أبو الصلت رجال موسرا يكرم املشايخ وحيدثونه هبذه االحاديث وساقه ابن : احلديث قدميا مث كف عنه، قال

يه عن جده عن جابر بن عبد اهللا، فذكره مرفوعا، ومن طريق أخرى عساكر باسناد مظلم عن جعفر الصادق عن أب
  .قال ابن عدي وهو موضوع أيضا: عن جابر

  .ال يصح يف هذا الباب شئ: وقال أبو الفتح االودي
هو جعفر بن  -ثنا أمحد بن حربون النيسابوري ثنا ابن أيوب أبو أسامة : يقرب مما قبله، قال ابن عدي: حديث آخر

ضرار بن صرد، ثنا حيىي بن عيسى الرملي عن االعمش عن ابن عباية عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا  ثنا -هذيل 
  ".على عيينة علي : " عليه وسلم قال
ثنا أبو يعلى ثنا كامل بن طلحة ثنا ابن هليعة ثنا حيىي بن عبد اهللا، عن : يف معىن ما تقدم قال ابن عدي: حديث آخر

ادعوا يل أخي : " عن عبد اهللا بن عمرو بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال يف مرضهأيب عبد الرمحن اجليلي، 
فدعوا له أبا بكر فأعرض عنه مث قال ادعوا يل أخي فدعوا له عمر فأعرض عنه مث قال ادعوا يل أخي فدعوا له 

عليه فلما خرج من  عثمان فأعرض عنه، مث قال ادعوا يل أخي فدعي له علي بن أيب طالب فستره بثوب وأكب
قال ابن عدي هذا حديث منكر ولعل " علمين ألف باب يفتح كل باب إىل ألف باب : ما قال ؟ قال: عنده قيل له

  .البالء فيه من ابن هليعة فإنه شديد االفراط يف التشيع وقد تكلم فيه االئمة ونسبوه إىل الضعف
  ي أنا أبو نعيم احلافظ، أنا أبو أمحدأنبأنا أبو يعلى ثنا املقر: قال ابن عساكر: حديث آخر

الغطريفي، ثنا أبو احلسني بن أيب مقاتل، ثنا حممد بن عبيد بن عتبة، ثنا حممد بن علي الوهيب الكويف، ثنا أمحد بن 
ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اهللا  -وكان ثقة عدال مرضيا  -عمران بن سلمة 

قسمت احلكمة عشرة أجزاء أعطي علي تسعة : " يب صلى اهللا عليه وسلم فسئل عن علي فقالكنت عند الن: قال
وسكت احلافظ ابن عساكر على هذا احلديث ومل ينبه على أمره وهو منكر بل موضوع " والناس جزءا واحدا 

  .مركب سفيان الثوري باسناده قبح اهللا واضعه ومن افتراه واختلقه
ثنا عبيد اهللا بن عمر القواريري، ثنا حيىي، عن االعمش عن عمرو بن مرة، عن أيب قال أبو يعلى : حديث آخر

  .البختري عن علي
فضرب يف : بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل اليمن وأنا حديث السن ليس يل علم بالقضاء قال: " قال

  إن اهللا سيهدي قلبك ويثبت: صدري وقال



علي أقضانا وأيب أقرؤنا : وقد ثبت عن عمر أنه كان يقول"  اثنني بعد فما شككت يف قضاء بني: لسانك قال
  .للقرآن

  .وكان عمر يقول أعوذ باهللا من معضلة وال أبو حسن هلا
حدثنا عبد اهللا بن حممد، ثنا جرير بن عبد احلميد، عن مغرية، عن أم موسى عن أم : قال االمام أمحد: حديث آخر

ن علي بن أيب طالب القرب الناس عهدا برسول اهللا عدنا رسول اهللا غداة سلمة قالت والذي أحلف به إن كا
قالت فجاء بعد فظننت أن له إليه حاجة فخرجنا من  -وأظنه كان بعثه يف حاجة  -جاء علي ؟ مرارا : " يقول

قبض من  البيت عند الباب فقعدنا عند الباب فكنت من أدناهم إىل الباب فأكب عليه علي فجعل يساره ويناجيه مث
  .وهكذا رواه عبد اهللا بن أمحد وأبو يعلى عن أيب بكر بن أيب شيبة به) ١" (يومه ذلك فكأن أقرب الناس به عهدا 

ثنا عبد الرمحن بن صاحل، ثنا أبو بكر بن عياش عن صدقة عن مجيع بن عمري : يف معناه قال أبو يعلى: حديث آخر
أي شئ تسألن عن رجل وضع يده : املؤمنني أخربينا عن علي، قالت يا أم: أن أمه وخالته دخلتا على عائشة فقالتا

إن أحب االماكن إىل اهللا : من رسول اهللا موضعا فسالت نفسه يف يده فمسح هبا وجهه مث اختلفوا يف دفنه فقال
  فلم: مكان قبض فيه نبيه صلى اهللا عليه وسلم ؟ قالتا

وهذا منكر جدا ويف الصحيح ما يرد هذا واهللا " ى االرض خرجت عليه ؟ قالت أمر قضي لوددت أين أفديه مبا عل
  .أعلم

عن إسرائيل،  -يعين الفراء  -ثنا أسود بن عامر، حدثين عبد احلميد بن أيب جعفر : قال االمام أمحد: حديث آخر
جتدوه إن تؤمروا أبا بكر : قيل يا رسول اهللا من نؤمر بعدك ؟ قال: عن أيب إسحاق، عن زيد بن يثيغ عن علي قال

أمينا زاهدا يف الدنيا راغبا يف اآلخرة، وإن تؤمروا عمر جتدوه قويا أمينا ال خياف يف اهللا لومة الئم، وإن تؤمروا عليا 
وقد روي هذا احلديث من طريق عبد " جتدوه هاديا مهديا يأخذ بكم الطريق املستقيم  -وال أراكم فاعلني  -

بن العالء، عن الثوري عن أيب إسحاق عن زيد بن يثيغ، عن حذيفة، عن  الرزاق عن النعمان بن أيب شيبة، وعن حيىي
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم بنحوه

ورواه أبو الصلت اهلروي عبد السالم بن صاحل، عن ابن منري عن الثوري عن شريك عن أيب إسحاق عن زيد يثيغ 
  .عن حذيفة به

اهللا حممد بن علي اآلدمي، مبكة ثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاين، أنا أبو عبد : وقال احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري
كنا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم : أنا عبد الرزاق بن مهام، عن أبيه، عن ابن ميناء، عن عبد اهللا بن مسعود قال

  .نعيت إيل نفسي" ما شأنك يا رسول اهللا ؟ قال : فتنفس فقلت: ليلة وفد اجلن قال
  .فاستخلف: قلت
ما شأنك يا رسول اهللا ؟ قال نعيت إيل نفسي يا بن : فسكت، مث مضى مث تنفس قلت: أبا بكر قال: ال من ؟ قلتق

  .عمر: من ؟ قلت: فاستخلف قال: مسعود، قلت
  :قال

__________  
  .٣٠٠/  ٦أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ١(

: يت إيل نفسي، يا بن مسعود، قلتنع: ما شأنك يا رسول اهللا ؟ قال: فقلت: فسكت مث مضى ساعة مث تنفس قال
" أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن اجلنة أمجعني أكتعني : علي بن أيب طالب قال: فاستخلف قال من ؟ قلت



  .قال ابن عساكر مهام وابن ميناء جمهوالن
غياث الدالل، ثنا خمتار ثنا سهيل بن محاد، أبو  -يعين حممد بن املثىن  -ثنا أبو موسى : قال أبو يعلى: حديث آخر

  قال: بن نافع الفهمي، ثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه عن علي قال
رحم اهللا أبا بكر زوجين ابنته ومحلين إىل دار اهلجرة واعتق بالال من ماله، رحم : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عثمان تستحييه املالئكة رحم اهللا عليا دار  اهللا عمر يقول احلق وإن كان مرا تركه احلق وماله من صديق، رحم اهللا
وقد ورد عن أيب سعيد وأم سلمة أن احلق مع علي رضي اهللا عنه ويف كل منهما نظر، اهللا " احلق معه حيث دار 

  .أعلم
: ثنا عثمان بن جرير، عن االعمش، عن إمساعيل بن رجاء، عن أبيه عن أيب سعيد قال: قال أبو يعلى: حديث آخر

إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فقال : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسعت رسول 
وكان  -ولكنه خاصف النعل ! ال : أنا هو يا رسول اهللا، قال: فقال عمر! ال : أنا هو يا رسول اهللا، قال: أبو بكر

عن االصم عن أمحد بن عبد اجلبار عن أيب معاوية  ورواه االمام البيهقي عن احلاكم -" قد أعطى عليا نعله خيصفه 
  .عن االعمش به

  .ورواه االمام أمحد عن وكيع وحسني بن حممد، عن فطر بن خليفة، عن إمساعيل بن رجاء به
  .ورواه البيهقي أيضا من حديث أيب نعيم عن فطر بن خليفة، عن إمساعيل بن رجاء، عن أبيه عن أيب سعيد به

  .ق عن عطية، عن أيب سعيدورواه فضيل بن مرزو
  .وروى من حديث علي نفسه

وقد قدمنا هذا احلديث يف موضعه يف قتال علي أهل البغي واخلوارج وهللا احلمد، وقدمنا أيضا حديث علي للزبري أن 
  .إنك تقاتلين وأنت ظامل: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لك

  . وادي السباعفرجع الزبري وذلك يوم اجلمل مث قتل بعد مرجعه يف
وقدمنا صربه وصرامته وشجاعته يف يومي اجلمل وصفني، وبسالته وفضله يف يوم النهروان، وما ورد يف فضل 

طائفته الذين قتلوا اخلوارج من االحاديث وذكرنا احلديث الوارد من غري طريق عن علي وأيب سعيد وأيب أيوب أن 
رقني والقاسطني والناكثني وفسروا الناكثني بأصحاب اجلمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره بقتال املا

  .والقاسطني بأهل الشام واملارقني باخلوارج واحلديث ضعيف
  مت اجلزء السابع من كتاب البداية والنهاية ويليه اجلزء الثامن* * * 

الئكة رحم اهللا عليا دار اهللا عمر يقول احلق وإن كان مرا تركه احلق وماله من صديق، رحم اهللا عثمان تستحييه امل
وقد ورد عن أيب سعيد وأم سلمة أن احلق مع علي رضي اهللا عنه ويف كل منهما نظر، اهللا " احلق معه حيث دار 

  .أعلم
: ثنا عثمان بن جرير، عن االعمش، عن إمساعيل بن رجاء، عن أبيه عن أيب سعيد قال: قال أبو يعلى: حديث آخر

إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، فقال : " وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه
وكان  -ولكنه خاصف النعل ! ال : أنا هو يا رسول اهللا، قال: فقال عمر! ال : أنا هو يا رسول اهللا، قال: أبو بكر

بن عبد اجلبار عن أيب معاوية ورواه االمام البيهقي عن احلاكم عن االصم عن أمحد  -" قد أعطى عليا نعله خيصفه 
  .عن االعمش به

  .ورواه االمام أمحد عن وكيع وحسني بن حممد، عن فطر بن خليفة، عن إمساعيل بن رجاء به



  .ورواه البيهقي أيضا من حديث أيب نعيم عن فطر بن خليفة، عن إمساعيل بن رجاء، عن أبيه عن أيب سعيد به
  .سعيدورواه فضيل بن مرزوق عن عطية، عن أيب 

  .وروى من حديث علي نفسه
وقد قدمنا هذا احلديث يف موضعه يف قتال علي أهل البغي واخلوارج وهللا احلمد، وقدمنا أيضا حديث علي للزبري أن 

  .إنك تقاتلين وأنت ظامل: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لك
  .فرجع الزبري وذلك يوم اجلمل مث قتل بعد مرجعه يف وادي السباع

منا صربه وصرامته وشجاعته يف يومي اجلمل وصفني، وبسالته وفضله يف يوم النهروان، وما ورد يف فضل وقد
طائفته الذين قتلوا اخلوارج من االحاديث وذكرنا احلديث الوارد من غري طريق عن علي وأيب سعيد وأيب أيوب أن 

ناكثني وفسروا الناكثني بأصحاب اجلمل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمره بقتال املارقني والقاسطني وال
  .والقاسطني بأهل الشام واملارقني باخلوارج واحلديث ضعيف

مت اجلزء السابع من كتاب البداية والنهاية ويليه اجلزء الثامن وأوله فصل يف ذكر شئ من سريته العادلة * * * 
  وسريرته الفاضلة وخطبه الكاملة

  ٨ابن كثري ج  -البداية والنهاية 
  لبداية والنهايةا

  ٨ابن كثري ج 

ه حققه ودقق اصوله وعلق  ٧٧٤البداية والنهاية لالمام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي املتوىف سنة 
  حواشيه علي شريي اجلزء الثامن دار احياء التراث العريب

الفاصلة وخطبه وحكمه اليت هي  بسم اهللا الرمحن الرحيم فصل يف ذكر شئ من سريته الفاضلة ومواعظه وقضاياه
! أيها الناس : خطب علي الناس فقال: عن أيب عمرو بن العالء عن أبيه قال: إىل القلوب واصلة قال عبد الوارث

-وأخرج قارورة من كم قميصه فيها طيب  -واهللا الذي ال إله إال هو ما زريت من مالكم قليال وال كثريا إال هذه 
.  

أفلح من : خذوا وأنشأ يقول: مث أتى بيت املال فقال: ، وقال-ويف رواية بضم الدال  -قان، أهداها إيل الده: فقال
  .مرة: يأكل منها كل يوم مترة ويف رواية* كانت له قوصرة 

  ).١(ويف رواية طوىب ملن كانت له قوصرة 
دخلنا مع علي يوم : قي قالعن ابن وهب، عن ابن هليعة، عن ابن هبرية عن عبد اهللا بن أيب رزين الغاف: وقال حرملة

يا بن : أصلحك اهللا لو قدمت إلينا هذا البط واالوز، فإن اهللا قد أكثر اخلري فقال: االضحى فقرب إلينا خزيرة فقلنا
ال حيل للخليفة من مال اهللا إال قصعتان، قصعة يأكلها هو : " رزين إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".ا بني الناس وأهله، وقصعة يطعمه
  حدثنا حسن وأبو: وقال االمام أمحد

دخلت على علي بن : ثنا ابن هليعة، ثنا عبد اهللا بن هبرية، عن عبد اهللا بن رزين أنه قال: سعيد موىل بين هاشم قاال
 - يعين االوز -أصلحك اهللا لو أطعمتنا هذا البط ؟ : فقرب إلينا خزيرة، فقلنا: أيب طالب، قال حسن يوم االضحى



ال حيل للخليفة من مال : " يا بن رزين إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فإن اهللا قد أكثر اخلري، قال
  اهللا إال قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله،

__________  
  .دخل بعضه يف بعض: وتقوصر) قاموس(وعاء للتمر، وقد ختفف : قوصرة) ١(

دخلت : ثنا عباد بن العوام، عن مروان بن عنترة، عن أبيه قال: وقال أبو عبيد) ١" (وقصعة يضعها بني يدي الناس 
يا أمري املؤمنني إن اهللا قد جعل لك : على علي بن أيب طالب باخلورنق وعليه قطيفة وهو يرعد من الربد فقلت

م شيئا، وهذه القطيفة هي إين واهللا ال أرزأ من مالك: والهل بيتك نصيبا يف هذا املال وأنت ترعد من الربد ؟ فقال
ما بىن علي لبنة وال : مسعت سفيان الثوري يقول: وقال أبو نعيم -أو قال من املدينة  -اليت خرجت هبا من بييت 

  .قصبة على لبنة، وإن كان ليؤتى حببوبه من املدينة يف جراب
خرج علي بن : عان التيمي قالثنا أبو بكر احلميدي ثنا سفيان أبو حسان عن جممع بن مس: وقال يعقوب بن سفيان

من يشتري مين سيفي هذا ؟ فلو كان عندي أربعة دراهم أشتري هبا إزارا ما : أيب طالب بسيفه إىل السوق فقال
  .بعته

إن عليا كان إذا لبس قميصا مد يده يف كمه  -أظنه عن أبيه  -حدثين سفيان عن جعفر قال : وقال الزبري بن بكار
  .ليس للكم فضل عن االصابع: بعه قطعه وقالفما فضل من الكم عن أصا

اشترى علي قميصا بثالثة دراهم : وقال أبو بكر بن عياش، عن يزيد بن أيب زياد، عن مقسم عن ابن عباس قال
  .احلمد هللا الذي هذا من رياشه: وهو خليفة وقطع كمه من موضع الرسغني، وقال

رأيت عليا خرج : هالل بن حبان، عن موىل اليب غصني قال عن عباد بن العوام، عن: وروى االمام أمحد يف الزهد
فأخرج إليه قميصا فلبسه فإذا هو إىل : عندك قميص سنبالين ؟ قال: فأتى رجال من أصحاب الكرابيس فقال له

بأربعة دراهم يا أمري : ما أرى إال قدرا حسنا، بكم هذا ؟ قال: نصف ساقيه، فنظر عن ميينه وعن مشاله فقال
  .فحلها من إزاره فدفعها إليه مث انطلق: ، قالاملؤمنني
  وقال

رأيت عليا وهو خيرج من القصر وعليه : بن جرموز عن أبيه قال) ٢(أنا الفضل بن دكني أنا احلسن : حممد بن سعد
إزار إىل نصف الساق ورداء مشمر قريب منه، ومعه درة له ميشي هبا يف االسواق ويأمر الناس بتقوى ) ٣(قبطيتان 

  .ال تنفخوا اللحم: أوفوا الكيل وامليزان، ويقول: وحسن البيع ويقول اهللا
خرج علينا علي : أنا رجل حدثين صاحل بن ميثم، ثنا يزيد بن وهب اجلهين قال: وقال عبد اهللا بن املبارك يف الزهد

، قد رفع إزاره بن أيب طالب ذات يوم وعليه بردان متزر بأحدمها مرتد باآلخر قد أرخى جانب إزاره ورفع جانبا
  .أيها االنسان البس من هذه الثياب فإنك ميت أو مقتول: خبرقة فمر به أعرايب فقال

  .أيها االعرايب إمنا ألبس هذين الثوبني ليكونا أبعد يل من الزهو، وخريا يل يف صاليت، وسنة للمؤمن: فقال
خرجت من املسجد فإذا رجل ينادي من : طر قالثنا حممد بن عبيد، ثنا املختار بن نافع، عن أيب م: قال عبد بن محيد

  إرفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لك، وخذ من رأسك إن كنت مسلما، فمشيت خلفه وهو مؤتزر بإزار: خلفي
__________  

  .٧٨/  ١أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(



  .احلر: ٢٨/  ٣يف ابن سعد ) ٢(
  ).قاموس(على غري قياس : الكسرقطريتان، وثياب قطرية ب: يف ابن سعد) ٣(

  .أراك غريبا هبذا البلد: من هذا ؟ فقال يل رجل: ومرتد برداء ومعه الدرة كأنه أعرايب بدوي فقلت
هذا علي بن أيب طالب أمري املؤمنني حىت انتهى إىل دار بين أيب معيط : أجل أنا رجل من أهل البصرة، فقال: فقلت

حتلفوا فإن اليمني تنفق السلعة ومتحق الربكة، مث أتى أصحاب التمر فإذا خادم بيعوا وال : وهو يسوق االبل، فقال
خذ مترك : باعين هذا الرجل مترا بدرهم فرده موايل فأىب أن يقبله، فقال له علي: ما يبكيك ؟ فقالت: تبكي فقال

لي بن أيب طالب أمري هذا ع: ال فقلت: أتدري من هذا ؟ فقال: واعطها درمها فإهنا ليس هلا أمر، فدفعه، فقلت
  .املؤمنني، فصبت متره وأعطاها درمها

ما أرضاين عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم، مث مر جمتازا : أحب أن ترضى عين يا أمري املؤمنني، قال: مث قال الرجل
  يا أصحاب التمر: بأصحاب التمر فقال

  .اطعموا املساكني يرب كسبكم
  .ال يباع يف سوقنا طايف: إىل أصحاب السمك فقال مث مر جمتازا ومعه املسلمون حىت انتهى

يا شيخ أحسن بيعي يف قميص بثالثة دراهم، فلما : فأتى شيخا فقال -وهي سوق الكرابيس  -مث أتى دار فرات 
عرفه مل يشتر منه شيئا، مث آخر فلما عرفه مل يشتر منه شيئا، فأتى غالما حدثا فاشترى منه قميصا بثالثة دراهم 

احلمد هللا الذي رزقين من الرياش ما أجتمل به يف الناس، وأواري به : ني الرسغني إىل الكعبني يقول يف لبسهوكمه ما ب
  .عوريت
! ال : يا أمري املؤمنني هذا شئ ترويه عن نفسك أو شئ مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال: فقيل له

  .قول عند الكسوةبل شئ مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي
أفال : يا فالن قد باع ابنك اليوم من أمري املؤمنني قميصا بثالثة دراهم، قال: فجاء أبو الغالم صاحب الثوب فقيل له

أخذت منه درمهني ؟ فأخذ منه أبوه درمها مث جاء به إىل أمري املؤمنني وهو جالس مع املسلمني على باب الرحبة 
  .امسك هذا الدرهم: فقال
  .باعين رضاي وأخذ رضاه: ما شأن هذا الدرهم ؟ فقال إمنا مثن القميص درمهني، فقال: فقال

وجد علي بن أيب طالب درعه عند رجل نصراين فأقبل به : وقال عمرو بن مشر، عن جابر اجلعفي عن الشعيب قال
جلست إال  يا شريح لو كان خصمي مسلما ما: فجاء علي حىت جلس جنب شريح وقال: إىل شريح خياصمه، قال

إذا كنتم وإياهم يف طريق فاضطروهم إىل مضايقه، : " معه، ولكنه نصراين وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
هذا الدرع درعي ومل أبع ومل أهب، فقال شريح : مث قال" وصغروا هبم كما صغر اهللا هبم من غري أن تطغوا 

ما الدرع إال درعي وما أمري املؤمنني عندي بكاذب، : ل النصراينما تقول فيما يقول أمري املؤمنني ؟ فقا: للنصراين
يا أمري املؤمنني هل من بينة ؟ فضحك علي وقال أصاب شريح، مايل بينة، فقضى هبا : فالتفت شريح إىل علي فقال

ري املؤمنني أما أنا فأشهد أن هذه أحكام االنبياء، أم: شريح للنصراين، قال فأخذه النصراين ومشى خطأ مث رجع فقال
يدنيين إىل قاضيه يقضي عليه، أشهد إن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، الدرع واهللا درعك يا أمري 

  .املؤمنني اتبعت اجليش وأنت منطلق إىل صفني فخرجت من بعريك االورق
  .أما إذ أسلمت فهي لك، ومحله على فرس: فقال

  .اخلوارج يوم النهروانفأخربين من رآه يقاتل : قال الشعيب



  وقال سعيد بن عبيد عن
  يا أمري املؤمنني يأتيك الرجالن أنت أحب إىل: جاء جعدة بن هبرية إىل علي فقال: علي بن ربيعة

إن : فلهزه علي وقال: أحدمها من أهله وماله، واآلخر لو يستطيع أن يذحبك لذحبك، فتقضي هلذا على هذا ؟ قال
  .لكن إمنا ذا شئ هللاهذا شئ لو كان يل فعلت، و

رأيت عليا : حدثين جدي ثنا علي بن هاشم عن صاحل بياع االكسية عن جدته قالت: وقال أبو القاسم البغوي
  .أبو العيال أحق حبمله: يا أمري املؤمنني أال حتمله عنك ؟ فقال: اشترى مترا بدرهم فحمله يف حملفته فقال رجل

شي يف االسواق وحده وهو خليفة يرشد الضال ويعني الضعيف ومير كان علي مي: وعن أيب هاشم عن زاذان قال
) تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف االرض وال فسادا* (بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ 

  .ئر الناسنزلت هذه اآلية يف أهل العدل والتواضع من الوالة وأهل القدرة من سا: ، مث يقول] ٨٣: القصص* [ 
وعن عبادة بن زياد، عن صاحل بن أيب االسود، عمن حدثه أنه رأى عليا قد ركب محارا ودىل رجليه إىل موضع 

  .أنا الذي أهنت الدنيا: واحد مث قال
تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال : عن علي بن اجلعد عن احلسن بن صاحل قال: وقال حيىي بن معني

  .أزهد الناس يف الدنيا علي بن أيب طالب: فالن، فقال عمر بن عبد العزيز: قال قائلونفالن، و: قائلون
يا أبا سعيد ما تقول يف علي : بينا حنن عند احلسن البصري إذ أقبل رجل من االزارقة فقال: وقال هشام بن حسان
ا هللا صائبا يف أعدائه، وكان يف رحم اهللا عليا، إن عليا كان سهم: فامحرت وجنتا احلسن وقال: بن أيب طالب ؟ قال

حملة العلم أشرفها وأقرهبا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان رهباين هذه االمة، مل يكن ملال اهللا بالسروقة، 
وال يف أمر اهللا بالنومة، أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه، فكان منه يف رياض مونقة، وأعالم بينة، ذاك علي بن 

  .الكعأيب طالب ي
  .وقال هشيم عن يسار عن عمار

حدثين شريح بن : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا: حدث رجل علي بن أيب طالب حبديث فكذبه فما قام حىت عمي: قال
أن رجال حدث عليا حبديث : يونس، ثنا هشيم، عن إمساعيل بن سامل، عن عمار احلضرمي، عن زاذان، أيب عمر

  أدعو: مل أفعل قال: قال ما أراك إال قد كذبتين،: فقال
  .فدعا فما برح حىت عمي! ادع : عليك إن كنت كذبت، قال

مررت أنا وخايل أبو أمية على دار : حدثنا خلف بن سامل، ثنا حممد بن بشر، عن أيب مكني قال: وقال ابن أيب الدنيا
هم يبنوهنا فسقطت عليه قطعة فإن عليا مر عليها و: قال! نعم : ترى هذه الدار ؟ قلت: يف حمل حي من مراد، قال

  .فكنت فيمن مير عليها ال تشبه الدور: فما وضعت عليها لبنة، قال: فشجته فدعا اهللا أن ال يكمل بناؤها، قال
حدثين عبد اهللا بن يونس بن بكر الشيباين، عن أبيه، عن عبد الغفار بن القاسم االنصاري، عن : وقال ابن أيب الدنيا
  .أيب بشري الشيباين

ل شهدت اجلمل مع موالي فما رأيت يوما قط أكثر ساعدا نادرا وقدما نادرة من يومئذ، وال مرر ؟ بدار الوليد قا
  .فحدثين احلكم بن عيينة أن عليا دعا يوم اجلمل فقال اللهم خذ أيديهم وأقدامهم: قط إال ذكرت يوم اجلمل قال

  .ومن كالمه احلسن رضي اهللا عنه
  ا علي بن اجلعد، أنا عمروحدثن: قال ابن أيب الدنيا



صليت مع علي صالة الفجر فلما انفتل عن ميينه مكث كأن : مشر، حدثين إمساعيل السدي، مسعت أبا أراكة يقول
واهللا لقد رأيت : عليه كآبة حىت إذا كانت الشمس على حائط املسجد قيد رمح صلى ركعتني مث قلب يده فقال

اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غربا بني أعينهم  أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم فما أرى
كأمثال ركب املعزى، قد باتوا هللا سجدا وقياما يتلون كتاب اهللا يتراوحون بني جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا 

وم باتوا غافلني، مث فذكروا اهللا مادوا كما مييد الشجر يف يوم الريح، ومهلت أعينهم حىت تنبل ثياهبم، واهللا لكأن الق
  .هنض فما رئي بعد ذلك مفترا يضحك حىت قتله ابن ملجم عدو اهللا الفاسق

تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا : عن عمرو بن منبه، عن أوىف بن دهلم، عن علي بن أيب طالب أنه قال: وقال وكيع
اره، وإنه ال ينجو منه إال كل أواب منيب، تكونوا من أهله، فإنه يأيت من بعدكم زمان ينكر فيه من احلق تسعة أعش
أال وإن الدنيا قد ارحتلت مدبرة وإن اآلخرة : أولئك أئمة اهلدى ومصابيح العلم ليسوا بالعجل املذابيع البذر، مث قال
  قد أتت مقبلة، ولكل واحدة بنون فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا

ا اختذوا االرض بساطا، والتراب فراشا، واملاء طيبا، أال من اشتاق إىل من أبناء الدنيا، أال وإن الزاهدين يف الدني
اآلخرة سال عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن احملرمات، ومن طلب اجلنة سارع إىل الطاعات، ومن زهد 

يف النار معذبني،  يف الدنيا هانت عليه املصائب، أال إن هللا عبادا كمن رأى أهل اجلنة يف اجلنة خملدين، وأهل النار
شرورهم مأمونة، وقلوهبم حمزونة، وأنفسهم عفيفة، وحوائجهم خفيفة، صربوا أياما قليلة لعقىب راحة طويلة، أما 

  .الليل فصافون أقدمهم، جتري دموعهم على خدودهم، جيأرون إىل اهللا يف فكاك رقاهبم
م الناظر فيقول مرضى وما بالقوم من مرض، وخولطوا وأما النهار فظماء حلماء بررة أتقياء، كأهنم القداح ينظر إليه

  .ولقد خالط القوم أمر عظيم
عباد اهللا املوت ليس : صعد علي ذات يوم املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه وذكر املوت فقال: وعن االصبغ بن نباتة قال

إن وراءكم طالب حثيث  منه فوت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررمت منه أدرككم، فالنجا النجا، والوحا الوحا،
القرب فاحذورا ضغطته وظلمته ووحشته، أال وإن القرب حفرة من حفر النار، أو روضة من رياض اجلنة، أال وإنه 

أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أال وإن وراء ذلك يوم : يتكلم يف كل يوم ثالث مرات فيقول
وتضع كل ذات محل محلها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن * (يشيب فيه الصغري ويسكر فيه الكبري، 

أال وإن وراء ذلك ما هو أشد منه، نار حرها شديد، وقعرها بعيد، وحليها ]  ٢: احلج) * [ عذاب اهللا شديد
  .ومقامعها حديد، وماؤها صديد، وخازهنا مالك ليس هللا فيه رمحة

أال وإن وراء ذلك جنة عرضها السموات واالرض أعدت للمتقني، : مث بكى وبكى املسلمون حوله، مث قال: قال
  .جعلنا اهللا وإياكم من املتقني، وأجارنا وإياكم من العذاب االليم

  .حدثين من مسع عليا فذكر حنوه: ورواه ليث بن أيب سليم عن جماهد
  لدنياأما بعد فإن ا: خطب علي فقال: وقال وكيع عن عمرو بن منبه عن أوىف بن دهلم قال

قد أدبرت وآذنت بوداع، وإن اآلخرة قد أقبلت وأشرفت باطالع، وإن املضمار اليوم وغدا السباق، أال وإنكم يف 
  ، فمن قصر يف أيام أمله قبل حضور أجله فقد)١(أيام أمل من ورائه أجل 

نام طالبها، ومل أر كالنار نام خاب عمله، أال فاعملوا هللا يف الرغبة كما تعملون له يف الرهبة، أال وإنه مل أر كاجلنة 
، وإنه من مل ينفعه احلق ضره بالباطل، ومن مل يستقم به اهلدى حاد به الضالل، أال وإنكم قد أمرمت )٢(هارهبا 

بالظعن، وذللتم على الزاد، أال أيها الناس إمنا الدنيا عرض حاضر يأكل منها الرب والفاجر، وإن اآلخرة وعد 



در، أال إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، واهللا يعدكم مغفرة منه وفضال واهللا صادق، حيكم فيها ملك قا
  .واسع عليم
  .أحسنوا يف أعماركم حتفظوا يف أعقابكم، فإن اهللا وعد جنته من أطاعه، وأوعد ناره من عصاه: أيها الناس

يد، وقعرها بعيد، وماؤها صديد، وإن أخوف إهنا نار ال يهدأ زفريها، وال يفك أسريها، وال جيرب كسريها، حرها شد
  .ما أخاف عليكم اتباع اهلوى وطول االمل

  .ويف رواية فإن اتباع اهلوى يصد عن احلق، وإن طول االمل ينسي اآلخرة
الدنيا دار صدق ملن صدقها، ودار جناة ملن فهم : ذم رجل الدنيا عند علي فقال علي: وعن عاصم بن ضمرة قال

وزاد ملن تزود منها، ومهبط وحي اهللا، ومصلى مالئكته، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه، رحبوا فيها عنها، ودار غنا 
الرمحة، واكتسبوا فيها اجلنة، فمن ذا يذمها وقد آذنت بغيلها، ونادت بفراقها، وشابت بشرورها السرور، وببالئها 

نيا املعلل نفسه باالمايل مىت خدعتك الدنيا أو مىت الرغبة فيها واحلرص عليها ترغيبا وترهيبا، فيا أيها الذام للد
اشتدمت إليك ؟ أمبصارع آبائك يف البال ؟ أم مبضاجع أمهاتك حتت الثرى ؟ كم مرضت بيديك، وعللت بكفيك، 

  .ممن تطلب له الشفاء، وتستوصف له االطباء، ال يغين عنه دواؤك، وال ينفعه بكاؤك
  .ن مرة عن أيب البختريوقال سفيان الثوري واالعمش عن عمرو ب

  .لست كما تقول، وأنا فوق ما يف نفسك: فقال له -وكان يبغض عليا  -جاء رجل إىل علي فأطراه : قال
  .على صدرك: ثبتك اهللا قال: وروى ابن عساكر أن رجال قال لعلي

ن عقيل، عن حيىي بن حدثنا إسحاق بن إمساعيل ثنا سفيان بن عيينة عن أيب محزة، عن حيىي ب: وقال ابن أيب الدنيا
إن االمر ينزل إىل السماء كقطر املطر لكل نفس ما كتب اهللا هلا من زيادة أو نقصان يف نفس : يعمر، قال قال علي

أو أهل أو مال، فمن رأى نقصا يف نفسه أو أهله أو ماله، ورأى لغريه عثرة فال يكونن ذلك له فتنة، فإن املسلم ما 
  مل يعش دناه يظهر ختشعا هلا

إذا ذكرت، ويغرى به لئام الناس، كالبائس العامل ينتظر أول فورة من قداحه توجب له املغنم، وتدفع عنه املغرم 
  فكذلك املسلم الربئ من اخليانة بني إحدى احلسنيني، إذا ما دعا اهللا، فما عند

__________  
  .ر أجله نفعه عملهفمن عمل يف أيام أمله قبل حضو: ١٢٥بعدها يف النهج شرح حممد عبده ص ) ١(

  .ومل يضرره أجله
من العجائب الذي مل ير له مثيل أن ينام طالب اجلنة يف عظمها واستكمال : قال شارح النهج حممد عبده) ٢(

  .أسباب السعادة فيها، وأن ينام اهلارب من النار يف هوهلا واستجماعها أسباب الشقاء

و أهل ومال ومعه حسبه ودينه، وإما أن يعطيه اهللا يف اآلخرة فاآلخرة اهللا خري له، وإما أن يرزقه اهللا ماال فإذا هو ذ
خري وأبقى، احلرث حرثان فحرث الدنيا املال والتقوى، وحرث اآلخرة الباقيات الصاحلات، وقد جيمعهما اهللا تعاىل 

  .القوام
: ن مهاجر العامري قالومن حيسن أن يتكلم هبذا الكالم إال علي ؟ وقال عن زبيد اليامي ع: قال سفيان الثوري

على رعيتك، فإن ) ٢(أما بعد فال تطولن حجابك : على بلد فيه) ١(كتب علي بن أيب طالب عهدا لبعض أصحابه 
احتجاب الوالة عن الرعية شعبة الضيق، وقلة علم باالمور، واالحتجاب يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، 

سن، وحيسن القبيح، ويشاب احلق بالباطل، وإمنا الوايل بشر ال فيضعف عندهم الكبري، ويعظم الصغري، ويقبح احل



مسات يعرف هبا ضروب الصدق من الكذب، ) ٣(يعرف ما يواري عنه الناس به من االمور، وليس على القوم 
فتحصن من االدخال يف احلقوق بلني احلجاب، فإمنا أنت أحد الرجلني، إما امرؤ شحت نفسك بالبذل يف احلق ففيم 

بك من حق واجب عليك أن تعطيه ؟ وخلق كرمي تسديه ؟ وإما مبتلى باملنع والشح فما أسرع زوال نعمتك، احتجا
، مع أن أكثر حاجات الناس إليك ماال مؤنة فيه عليك )٤(وما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا يئسوا من ذلك 

  .دك إن شاء اهللامن شكاية مظلمة أو طلب انصاف، فانتفع مبا وصفت لك واقتصر على حظك ورش
رويدا فكأن قد بلغت املدى، وعرضت عليك أعمالك باحملل الذي ينادي : كتب علي إىل بعض عماله: وقال املدائين

  .املغتر باحلسرة، ويتمىن املضيع التوبة، والظامل الرجعة
  وقال
لشعر، وكان علي يقول كان أبو بكر يقول الشعر، وكان عمر يقول ا: أنا عمر بن أيب زائدة عن الشعيب قال: هشيم

  .الشعر، وكان علي أشعر الثالثة
  .ورواه هشام بن عمار عن إبراهيم بن أعني عن عمر بن أيب زائدة عن عبد اهللا بن أيب السفر عن الشعيب فذكره

يا أبا احلسن إن يل فضائل : كتب معاوية إىل علي: وأخربنا عن دماد عن أيب عبيدة قال: وقال أبو بكر بن دريد قال
ثرية، وكان أيب سيدا يف اجلاهلية، وصرت ملكا يف االسالم، وأنا صهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وخال ك

  .املؤمنني، وكاتب الوحي
ومحزة * حممد النيب أخي وصهري : اكتب يا غالم: ابا الفضائل يفخر علي ابن آكلة االكباد ؟ مث قال: فقال علي

  يطري مع املالئكة ابن أمي* يضحي سيد الشهداء عمي وجعفر الذي ميسي و
__________  

  .على مصر وأعماهلا وهو أطول عهد وأمجع كتبه -رضي اهللا عنه  -العهد الذي كتبه لالشتر النخعي ملا واله ) ١(
  .وما بعدها ٥٩٩انظر نصه يف هنج البالغة شرح حممد عبده ص 

  .احتجابك: يف النهج) ٢(
  .احلق: يف النهج) ٣(

  .ومسات مجع مسة
  .أي ليس للحق عالمات ظاهرة يتميز هبا الصدق من الكذب وإمنا يعرف ذلك باالمتحان وال يكون إال باحملافظة

  .العطاء: بذلك، والبذل: يف النهج) ٤(

فأيكم له سهم كسهمي * وسبطا أمحد ولداي منها ) ١(مسوط حلمها بدمي وحلمي * وبنت حممد سكين وعرسي 
اخفوا هذا الكتاب ال يقرأه أهل : قال فقال معاوية) ٢(ريا ما بلغت أوان حلمي صغ* سبقتكم إىل االسالم طرا 

  .الشام فيميلون إىل ابن أيب طالب
  .وهذا منقطع بني أيب عبيدة وزمان علي ومعاوية

حدثين بكر بن حارثة عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد : وقال الزبري بن بكار وغريه
  مسعت عليا ينشد: لاهللا قا

معه ربيت وسبطاه مها ولدي جدي * أنا أخو املصطفى ال شك يف نسيب : ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسمع
من الضاللة واالشراك والنكد * وفاطم زوجيت ال قول ذي فند صدقته ومجيع الناس يف هبم * وجد رسول اهللا منفرد 

: " فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: د والباقى بال أمد قالالرب بالعب* فاحلمد هللا شكرا ال شريك له 



وهذا هبذا االسناد منكر والشعر فيه ركاكة، وبكر هذا ال يقبل منه تفرده هبذا السند واملنت واهللا " صدقت يا علي 
  .أعلم

يس، عن سالمة الكندي ثنا يزيد بن هارون، عن نوح بن ق: وروى احلافظ ابن عساكر من طريق أيب زكريا الرملي
يا أمري املؤمنني إن يل إليك حاجة فرفعتها إىل اهللا قبل أن أرفعها : عن االصبغ ابن نباتة عن علي أنه جاءه رجل فقال

  .إليك، فإن أنت قضيتها محدت اهللا وشكرتك، وإن أنت مل تقضها محدت اهللا وعذرتك
: إين حمتاج، فقال علي: لسؤال يف وجهك، فكتباكتب حاجتك على االرض فإين أكره أن أرى ذل ا: فقال علي

فسوف أكسوك من حسن * كسوتين حلة تبلى حماسنها : علي حبلة، فأيت هبا فأخذها الرجل فلبسها، مث أنشأ يقول
كالغيث * ولست أبغي مبا قد قلته بدال إن الثناء ليحىي ذكر صاحبه * الثنا حلال إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة 

علي بالدنانري : فكل عبد سيجزي بالذي عمال فقال علي* ل واجلبال ال تزهد الدهر يف خري تواقعه حييي نداه السه
مسعت رسول اهللا ! نعم : فقلت يا أمري املؤمنني حلة ومائة دينار ؟ قال: فأيت مبائة دينار فدفعها إليه، قال االصبغ

  .ة هذا الرجل عنديوهذه منزل" أنزلوا الناس منازهلم : " صلى اهللا عليه وسلم يقول
  وروى اخلطيب البغدادي من طريق أيب جعفر أمحد بن إسحاق بن إبراهيم بن

__________  
  .خمتلط: مسوط) ١(
  .طلوع الشارب: طرا) ٢(

وضاق مبا به * إذا اشتملت على الناس القلوب : قال علي بن أيب طالب: نبيط بن شريط عن أبيه عن جده قال
وال أغىن * وأرست يف أماكنها اخلطوب ومل تر النكشاف الضر وجها * ه واطمأنت الصدر الرحيب وأوطنت املكار

فموصول هبا * مين به القريب املستجيب وكل احلادثات إذا تناهت * حبيلته االريب أتاك على قنوط منك غوث 
فاصرب على احلدث  أال: الفرج القريب ومما أنشده أبو بكر حممد بن حيىي الصويل المري املؤمنني علي بن أيب طالب

فقد أيسرت يف الدهر الطويل وال تظنن بربك * وداو جواك بالصرب اجلميل وال جتزع فإن أعسرت يوما * اجلليل 
لكان * وقول اهللا أصدق كل قبل فلو أن العقول جتر رزقا * فإن اهللا أوىل باجلميل فإن العسر يتبعه يسار * ظن سوء 

سريوى من رحيق السلسبيل فمن هوان الدنيا على اهللا أنه * د جاع يوما الرزق عند ذوي العقول فكم من مؤمن ق
سبحانه جييع املؤمن مع نفاسته، ويشبع الكلب مع خساسته، والكافر يأكل ويشرب، ويلبس ويتمتع، واملؤمن جيوع 

  .ويعرى، وذلك حلكمة اقتضتها حكمة أحكم احلاكمني
زين الرجال هبا * أجد الثياب إذا اكتسيت فإهنا : علي بن أيب طالبومما أنشده علي بن جعفر الوراق المري املؤمنني 

عند االله وأنت * فاهللا يعلم ما جتن وتكتم فرثاث ثوبك ال يزيدك زلفة * تعز وتكرم ودع التواضع يف الثياب ختشعا 
إن اهللا ال ينظر إىل : " ختشى االله وتتقي ما حيرم وهذا كما جاء يف احلديث* عبد جمرم وهباء ثوبك ال يضرك بعد أن 

ليس الزهد يف الدنيا بلبس العبا وال بأكل : وقال الثوري" صوركم وال إىل ثيابكم وإمنا ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم 
  اخلشن، إمنا الزهد

  .يف الدنيا قصر االمل
لدنيا وتدبري للناس حرص على ا: كان مكتوبا على سيف علي: وقال أبو العباس حممد بن يزيد بن عبد االكرب املربد

فالعقل منهم عن الطاعات مأسور الجل هذا وذاك احلرص * ويف مراد اهلوى عقل وتشمري وإن أتوا طاعة هللا رهبم * 
  لكنهم رزقوها باملقادير* صفاء عيشاهتا هم وتكدير مل يرزقوها بعقل عند ما قسمت * قد مزجت 



طار البزاة بأرزاق * كان عن قوة أو عن مغالبة ومائق نال دنياه بتقصري لو * كمن من أديب لبيب ال تساعده 
قال علي بن أيب طالب لرجل كره له : ثنا سلمة بن بالل، عن جمالد، عن الشعيب قال: العصافري وقال االصمعي

أودى حليما حني آخاه يقاس املرء * ل وإياك وإياه فكم من جاهل جاهل  -* فال تصحب أخا اجله : صحبة رجل
ب دليل حني يلقاه وعن  -* مقاييس وأشباه وللقلب على القل * املرء ماشه وللشئ على الشي ء وإذا ما * باملر 

برد اهلموم * ذكرت أبا أروى فبت كأنين : وقف علي على قرب فاطمة وأنشأ يقول: عمرو بن العالء عن أبيه قال
دليل * قادي واحدا بعد واحد وكل الذي قبل املمات قليل وإن افت* املاضيات وكيل لكل اجتماع من خليلني فرقة 

وحيدث بعدي للخليل خليل إذا انقطعت يوما من * على أن ال يدوم خليل سيعرض عن ذكري وتنسى موديت 
  فإن غناء الباكيات قليل* العيش مديت 

ويكفي املرء من دنياه قوت فما للمرء يصبح ذا * حقيق بالتواضع من ميوت : وأنشد بعضهم لعلي رضي اهللا عنه
* وما أرزاقه عنا تفوت فيا هذا سترحل عن قليل * وحرص ليس تدركه النعوت صنيع مليكنا حسن مجيل * مهوم 

  .إىل قوم كالمهم السكوت وهذا الفصل يطول استقصاؤه وقد ذكرنا منه ما فيه مقنع ملن أراده وهللا احلمد واملنة
أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح  من أحب أبا بكر فقد: وقال محاد بن سلمة عن أيوب السختياين أنه قال

السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور اهللا، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال احلسىن يف 
  .أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد برئ من النفاق

قال معمر : صور ثنا سيار ثنا عبد الرزاق قالثنا أمحد بن من: غريبة من الغرائب وآبدة من االوابد قال ابن أيب خيثمة
  عجبت من أهل الكوفة كأن الكوفة: ما شأنك ؟ قال: مرة وأنا مستقبله وتبسم وليس معنا أحد فقلت له

إمنا بنيت على حب علي، ما كلمت أحدا منهم إال وجدت املقتصد منهم الذي يفضل عليا على أيب بكر وعمر، 
: وما ذاك ؟ لو أن رجال قال: فقال معمر -كأين أعظمت ذاك  -ملعمر ورأيته ؟  فقلت: منهم سفيان الثوري، قال

عمر عندي أفضل من علي وأيب بكر ما : علي أفضل عندي منهما ما عبته إذا ذكر فضلهما ولو أن رجال قال
  .عنفته

مل يكن سفيان : فذكرت ذلك لوكيع بن اجلراح وحنن خاليني فاستهاهلا من سفيان وضحك وقال: قال عبد الرزاق
يا أبا عبد اهللا أرأيت إن فضلنا عليا : يبلغ بنا هذا احلد، ولكنه أفضى إىل معمر مبا مل يفض إلينا، وكنت أقول لسفيان

أخشى أن يكون ذلك طعنا على أيب بكر وعمر : على أيب بكر وعمر ما تقول يف ذلك ؟ فيسكت ساعة مث يقول
  .ولكنا نقف

فضل علي بن أيب طالب مبائة منقبة : مسعت أيب يقول: فقال -يعين معتمرا  -يمي وأما ابن الت: قال عبد الرزاق
  .وشاركهم يف مناقبهم، وعثمان أحب إيل منه

  هكذا رواه ابن عساكر
  .يف تارخيه بسنده عن ابن أيب خيثمة به

على عثمان، فأما وهذا الكالم فيه ختبيط كثري ولعله اشتبه على معمر فإن املشهور عن بعض الكوفيني تقدمي علي 
على الشيخني فال، وال خيفى فضل الشيخني على سائر الصحابة إال على غيب، فكيف خيفى على هؤالء االئمة ؟ بل 

  .من قدم عليا على عثمان فقد أزرى باملهاجرين واالنصار -كأيوب والدار قطين  -قد قال غري واحد من العلماء 
  .وهذا الكالم حق وصدق وصحيح ومليح

 -ثنا عبد العزيز بن عبد اهللا االريسي ثنا إبراهيم بن سعيد، عن شعبة عن أيب عون : عقوب بن أيب سفيانوقال ي



رأيت علي بن أيب طالب أخذ املصحف فوضعه على رأسه : عن أيب صاحل احلنفي قال -حممد بن عبد اهللا الثقفي 
: يف االمة مبا فيه فأعطين ثواب ما فيه، مث قالاللهم إهنم منعوين أن أقوم : حىت أين الرى ورقه يتقعقع قال مث قال

اللهم إين قد مللتهم وملوين وأبغضتهم وأبغضوين، ومحلوين على غري طبيعيت وخلقي وأخالق مل تكن تعرف يل، 
  .اللهم فأبدلين هبم خريا منهم، وأبدهلم يب شرا مين، اللهم أمت قلوهبم موت امللح يف املاء

حدثين عبد الرمحن بن صاحل، ثنا عمرو بن هشام اخليب، : وقال ابن أيب الدنيا -وفة يعين أهل الك -: قال إبراهيم
  .عن أيب خباب عن أيب عوف الثقفي، عن أيب عبد الرمحن السلمي

يا : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سنح يل الليلة يف منامي فقلت: " قال يل احلسن بن علي، قال يل علي: قال
اللهم أبدلين هبم من هو خري يل منهم، : ادع عليهم فقلت: من أمتك من االود واللد ؟ قالرسول اهللا ما لقيت 

وقد قدمنا احلديث الوارد  -االود العوج واللد اخلصومة  -وأبدهلم يب من هو شر مين، فخرج فضربه الرجل 
ى رسوله، وروى أبو داود باالخبار بقتله وأنه خيضب حليته من قرن رأسه، فوقع كما أخرب صلوات اهللا وسالمه عل

يبيتون يف املسجد بالسالح  -أنه ملا كان أيام اخلوارج كان أصحاب علي حيرسونه كل ليلة عشرة : يف كتاب القدر
إنه ال يكون يف االرض شئ : من أهل السماء ؟ مث قال: حنرسك، فقال: ما جيلسكم ؟ فقالوا: فرآهم علي فقال -

  .هللا جنة حصينةحىت يقضى يف السماء، وإن علي من ا
وإن الرجل جنة حمصونة، وإنه ليس من الناس أحد إال وقد وكل به ملك فال تريده دابة وال شئ إال : ويف رواية

  اتقه اتقه، فإذا جاء: قال

ملكان يدفعان عنه فإذا جاء القدر خليا عنه، وإنه ال جيد عبد حالوة االميان حىت يعلم أن : لقدر خال عنه، ويف رواية
  .ه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن ليصيبهما أصاب

وكان علي يدخل املسجد كل ليلة فيصلي فيه، فلما كانت الليلة اليت قتل يف صبيحتها قلق تلك الليلة ومجع أهله 
ذروهن فإهنن نوائح، فلما خرج إىل املسجد : فلما خرج إىل املسجد صرخ االوز يف وجهه فسكتوهن عنه فقال

  .ن ما ذكرنا قبلضربه ابن ملجم فكا
ال ولكن احبسوه وأحسنوا إساره، فإن مت فاقتلوه وإن : يا أمري املؤمنني أال نقتل مرادا كلها ؟ فقال: فقال الناس

  .عشت فاجلروح قصاص
مايل ولصالة الغداة، قتل زوجي عمر أمري املؤمنني صالة الغداة، وقتل أيب أمري : وجعلت أم كلثوم بنت علي تقول

  .الغداة، رضي اهللا عنها املؤمنني صالة
ال ولكن أترككم كما ترككم رسول اهللا، فإن يرد اهللا بكم خريا جيمعكم على : أال تستخلف ؟ فقال: وقيل لعلي

خريكم كما مجعكم على خريكم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهذا اعتراف منه يف آخر وقت الدنيا بفضل 
  .الصديق

أيها الناس إن خري هذه االمة بعد نبيها : ب بالكوفة يف أيام خالفته ودار إمارته، فقالوقد ثبت عنه بالتواتر أن خط
  .أبو بكر، مث عمر ولو شئت أن أمسي الثالث لسميت

  .مث عثمان مث عثمان: وعنه أنه قال وهو نازل من املنرب
  .من ذلك وملا مات علي ويل غسله ودفنه أهله، وصلى عليه ابنه احلسن وكرب أربعا، وقيل أكثر

ودفن علي بدار اخلالفة بالكوفة وقيل جتاه اجلامع من القبلة يف حجرة من دور آل جعدة بن هبرية، حبذاء باب 
  .الوراقني وقيل بظاهر الكوفة، وقيل بالكناسة، وقيل دفن بالربية



فة فدفنه نقله احلسن بن علي بعد صلحه مع معاوية من الكو: وقال شريك القاضي وأبو نعيم الفضل بن دكني
  .باملدينة بالبقيع إىل جانب فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

بل ملا حتملوا به محلوه يف صندق على بعري، فلما مروا به ببالد طئ أضلوا ذلك البعري فأخذته : وقال عيسى بن دآب
اآلن، واملشهور أن قربه إىل  طئ حتسب فيه ماال، فلما وجدوا بالصندوق ميتا دفنوه يف بالدهم فال يعرف قربه إىل

ملا  -نائب بين أمية يف زمان هشام  -اآلن بالكوفة كما ذكر عبد امللك بن عمران أن خالد بن عبد اهللا القسري 
أيها االمري : هدم دورا ليبنيها وجد قربا فيه شيخ أبيض الرأس واللحية فإذا هو علي، فأراد أن حيرقه بالنار فقيل له

  يدون منك هذا كله، فلفه يف قباطي ودفنهإن بين أمية ال ير
  .هناك
  .فال يقدر أحد أن يسكن تلك الدار اليت هو فيها إال ارحتل منها: قالوا

  .رواه ابن عساكر
مث إن احلسن بن علي استحضر عبد الرمحن بن ملجم من السجن، فأحضر الناس النفط والبواري ليحرقوه، فقالوا 

فقطعت يداه ورجاله فلم جيزع وال فتر عن الذكر، مث كحلت عيناه وهو يف  دعونا نشتفي منه،: هلم أوالد علي
ذلك يذكر اهللا وقرأ سورة اقرأ باسم ربك إىل آخرها، وإن عينيه لتسيالن على خديه، مث حاولوا لسانه ليقطعوه 

  . فيهإين أخاف أن أمكث يف الدنيا فواقا ال أذكر اهللا: فجزع من ذلك جزعا شديدا، فقيل له يف ذلك فقال
  .فقتل عند ذلك وحرق بالنار، قبحه اهللا

  .كان ابن ملجم رجال أمسر حسن الوجه أبلج، شعره مع شحمة أذنه، يف جبهته أثر السجود: قال حممد بن سعد
  ومل ينتظر بقتله بلوغ العباس بن علي فإنه كان صغريا: قال العلماء

  .هللا أعلمالنه كان قتل حماربة ال قصاصا وا: يوم قتل أبوه، قالوا
وكان طعن علي يوم اجلمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعني بال خالف فقيل مات من يومه وقيل يوم االحد 

وقيل ضرب ليلة إحدى وعشرين ومات ليلة أربع وعشرين عن بضع أو مثان : التاسع عشر منه، قال الفالس
ن احلنفية، وأبو جعفر الباقر، وأبو إسحاق ومخسني سنة، وقيل عن ثالث وستني سنة وهو املشهور، قاله حممد ب

  .السبيعي، وأبو بكر بن عياش
  .عن ثالث أو أربع وستني سنة، وعن أيب جعفر الباقر مخس وستني سنة: وقال بعضهم

  .وكانت خالفته مخس سنني إال ثالثة أشهر، وقيل أربع سنني ومثانية أشهر وثالثة وعشرين يوما، رضي اهللا عنه
ملا جاء نعي علي بن أيب طالب إىل معاوية وهو نائم مع امرأته فاختة بنت قرطة يف يوم : رية قالوقال جرير عن مغ

أنت باالمس تطعن عليه واليوم : إنا هللا وإنا إليه راجعون، وجعل يبكي فقالت له فاختة: صائف، جلس وهو يقول
  .سوابقه وخريهوحيك إمنا أبكي ملا فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله و: تبكي عليه، فقال

أن رجال من أهل الشام من أمراء معاوية غضب ذات ليلة على  -يف كتاب مكائد الشيطان  -وذكر ابن أيب الدنيا 
ابنه فأخرجه من منزله، فخرج الغالم ال يدري أين يذهب، فجلس وراء الباب من خارج فنام ساعة مث استيقظ وبابه 

  خيمشه هر أسود بري، فخرج إليه اهلر الذي يف
وحيكم ائتين بشئ أتبلغ به فإين جائع وأنا تعبان، هذا : ال أستطيع، فقال: افتح فقال! وحيك : منزهلم فقال له الربي

واهللا إنه : فقال له اهلر االهلي: أوان جميئي من الكوفة، وقد حدث الليلة حدث عظيم، قتل علي بن أيب طالب، قال
ائتين به، فجاء به فجعل : غري سفود كانوا يشوون عليه اللحم، فقال ليس ها هنا شئ إال وقد ذكروا اسم اهللا عليه،



: يلحسه حىت أخذ حاجته وانصرف، وذلك مبرأى من الغالم ومسمع، فقام إىل الباب فطرقه فخرج إليه أبوه فقال
هذا ؟  وحيك أمنام: افتح، ففتح فقص عليه خرب ما رأى، فقال له: وحيك مالك ؟ فقال: افتح، فقال: من ؟ فقال له

أفأصابك جنون بعدي ؟ قال ال واهللا، ولكن االمر كما وصفت لك، فاذهب إىل معاوية ! وحيك : ال واهللا، قال: قال
  .اآلن فاختذ عنده مبا قلت لك، فذهب الرجل فاستأذن على معاوية فأخربه خرب ما ذكر له ولده

هم به مطابقا ملا كان أخرب به أبو الغالم، هذا فأرخوا ذلك عندهم قبل جمئ الربد، وملا جاءت الربد وجدوا ما أخربو
  .ملخص ما ذكره
قلت للحسني بن : ثنا علي بن اجلعد ثنا زهري بن معاوية عن أيب إسحاق عن عمرو بن االصم قال: وقال أبو القاسم

علمنا أنه  كذبوا واهللا ما هؤالء بالشيعة، لو: إن هذه الشيعة يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة، فقال: علي
  .مبعوث ما زوجنا نساءه وال قسمنا ماله

  .ورواه أسباط بن حممد عن مطرف عن إسحاق عن عمرو بن االصم عن احلسن بن علي بنحوه
استخلف يا أمري : خالفة احلسن بن علي رضي اهللا عنه قد ذكرنا أن عليا رضي اهللا عنه ملا ضربه ابن ملجم قالوا له

فإن يرد اهللا  -يعين بغري استخالف  -م كما ترككم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املؤمنني فقال ال ولكن أدعك
  بكم خريا جيمعكم

 -على خريكم كما مجعكم على خريكم بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فلما تويف وصلى عليه ابنه احلسن 
يح من أقوال الناس، فلما فرغ من شأنه ودفن كما ذكرنا بدار االمارة على الصح -النه أكرب بنيه رضي اهللا عنهم 

  .كان أول من تقدم إىل احلسن بن علي رضي اهللا عنه قيس بن سعد بن عبادة فقال له
  ابسط يدك أبايعك على كتاب اهللا وسنة نبيه، فسكت احلسن فبايعه مث بايعه الناس بعده، وكان

سابع عشر من رمضان سنة أربعني، وقيل ذلك يوم مات علي، وكان موته يوم ضرب على قول وهو يوم اجلمعة ال
إمنا مات بعد الطعنة بيومني، وقيل مات يف العشر االخري من رمضان، ومن يومئذ ويل احلسن بن علي، وكان قيس 
بن سعد على إمرة أذربيجان، حتت يده أربعون ألف مقاتل، قد بايعوا عليا على املوت، فلما مات علي أحل قيس بن 

نفري لقتال أهل الشام، فعزل قيسا عن إمرة أذربيجان، ووىل عبيد اهللا بن عباس عليها، ومل سعد على احلسن يف ال
يكن يف نية احلسن أن يقاتل أحدا، ولكن غلبوه على رأيه، فاجتمعوا اجتماعا عظيما مل يسمع مبثله، فأمر احلسن بن 

وسار هو باجليوش يف أثره قاصدا بالد بني يديه، ) ١(علي قيس بن سعد بن عبادة على املقدمة يف اثين عشر ألفا 
نزهلا وقدم املقدمة بني يديه، فبينما هو يف املدائن معسكرا ) ٢(الشام، ليقاتل معاوية وأهل الشام فلما اجتاز باملدائن 

أال إن قيس بن سعد بن عبادة قد قتل، فثار الناس فانتهبوا أمتعة بعضهم بعضا : بظاهرها، إذ صرخ يف الناس صارخ
بعضهم حني ركب طعنة أثبتوه ) ٣(نتهبوا سرادق احلسن، حىت نازعوه بساطا كان جالسا عليه، وطعنه حىت ا

وأشوته فكرههم احلسن كراهية شديدة، وركب فدخل القصر االبيض من املدائن فنزله وهو جريح، وكان عامله 
استقر اجليش بالقصر قال  فلما -أخو أيب عبيد صاحب يوم اجلسر  -بن مسعود الثقفي ) ٤(على املدائن سعد 

تأخذ : ماذا ؟ قال: هل لك يف الشرف والغىن ؟ قال: بن مسعود) ٥(املختار بن أيب عبيد قبحه اهللا لعمه سعد 
قبحكم اهللا وقبح ما جئت به، أغدر بابن بنت رسول اهللا : احلسن بن علي فتقيده وتبعثه إىل معاوية، فقال له عمه

احلسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم وكتب عند ذلك إىل معاوية بن أيب سفيان صلى اهللا عليه وسلم ؟ وملا رأى 
يراوضه على الصلح بينهما، فبعث إليه معاوية عبد اهللا بن عامر  -وكان قد ركب يف أهل الشام فنزل مسكن  -

  وعبد الرمحن بن مسرة، فقدما عليه الكوفة فبذال له ما



__________  
  .يف ألف رجل: ١٥٤/  ٤يف فتوح ابن االعثم ) ١(
كانت رأس اجلسر صوب فارس والبالد املتامخة هلا، وهي مبوقعها اجلغرايف النقطة الوحيدة اليت حتمي : املدائن) ٢(

اخلطوط الثالث اليت تصل كال من الكوفة والبصرة وفارس باالخرى، وتقف بقيمتها العسكرية درءا يف وجه 
  ذها احلسن مقرا لقيادته العليا ليستقبل عندها جندات اجليوشاالحداث اليت تنذر هبا ظروف احلرب، واخت

  .من االقطار القريبة منه
  .سنان بن جراح من بين أسد: ١٥٥/  ٤يف فتوح ابن االعثم ) ٣(

  .اجلراح بن قبيصة من بين أسد: ٢١٧ويف االخبار الطوال ص 
  .سعيد: بار الطوال، ويف االخ٢٥٧ومجهرة انساب العرب ص  ٩٢/  ٦كذا باالصل والطربي ) ٤(

أراد من االموال، فاشترط أن يأخذ من بيت مال الكوفة مخسة آالف ألف درهم، وأن يكون خراج دار أجبرد له، 
  .وأن ال يسب علي وهو يسمع، فإذا فعل ذلك نزل عن االمرة ملعاوية، وحيقن الدماء بني املسلمني

أيت بيانه وتفصيله، وقد الم احلسني الخيه احلسن فاصطلحوا على ذلك واجتمعت الكلمة على معاوية على ما سي
  .على هذا الرأي فلم يقبل منه، والصواب مع احلسن رضي اهللا عنه كما سنذكر دليله قريبا

وبعث احلسن بن علي إىل أمري املقدمة قيس بن سعد أن يسمع ويطيع، فأىب قيس بن سعد من قبول ذلك، وخرج 
  .مث راجع االمر فبايع معاوية بعد قريب كما سنذكره عن طاعتهما مجيعا، واعتزل مبن أطاعه

مث املشهور أن مبايعة احلسن ملعاوية كانت يف سنة أربعني، وهلذا يقال له عام اجلماعة، الجتماع الكلمة فيه على 
معاوية، واملشهور عند ابن جرير وغريه من علماء السري أن ذلك كان يف أوائل سنة إحدى وأربعني كما سنذكره 

املغرية بن شعبة، وزعم ابن جرير فيما رواه عن  -أعين سنة أربعني  -شاء اهللا، وحج بالناس يف هذه السنة إن 
إمساعيل بن راشد أن املغرية بن شعبة افتعل كتابا على لسان معاوية ليلي إمرة احلج عامئذ، وبادر إىل ذلك عتبة بن 

  .املغرية فوقف بالناس يوم الثامن ليسبق عتبة إىل االمرةأيب سفيان، وكان معه كتاب من أخيه بأمرة احلج، فتعجل 
وهذا الذي نقله ابن جرير ال يقبل، وال يظن باملغرية رضي اهللا عنه ذلك، وإمنا نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل، فإن 

  .الصحابة أجل قدرا من هذا، ولكن هذه نزعة شيعية
قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة  -يعين ملا مات علي  - ويف هذه السنة بويع ملعاوية بايلياء: قال ابن جرير

املؤمنني النه مل يبق له عندهم منازع، فعند ذلك أقام أهل العراق احلسن بن علي رضي اهللا عنه ليمانعوا به أهل 
  الشام فلم يتم هلم ما أرادوه وما حاولوه، وإمنا كان

خالفة المرائهم، ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم اهللا به عليهم من خذالهنم من قبل تدبريهم وآرائهم املختلفة امل
مبايعتهم ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسيد املسلمني، وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي 

  .آرائهم
موىل رسول اهللا والدليل على أنه أحد اخللفاء الراشدين احلديث الذي أوردناه يف دالئل النبوة من طريق سفينة 

) ١" (اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث تكون ملكا : " صلى اهللا عليه وسلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
وإمنا كملت الثالثون خبالفة احلسن بن علي، فإنه نزل عن اخلالفة ملعاوية يف ربيع االول من سنة إحدى وأربعني، 

 صلى اهللا عليه وسلم، فإنه تويف يف ربيع االول سنة إحدى عشرة من وذلك كمال ثالثني سنة من موت رسول اهللا
  .اهلجرة، وهذا من دالئل النبوة صلوات اهللا وسالمه عليه وسلم تسليما



وقد مدحه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانية، ورغبته يف اآلخرة الباقية، 
  .ل عن اخلالفة وجعل امللك بيد معاوية حىت جتتمع الكلمة على أمري واحدوحقنه دماء هذه االمة، فنز

وهذا املدح قد ذكرناه وسنورده يف حديث أيب بكرة الثقفي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صعد املنرب يوما 
  :وجلس احلسن بن علي إىل جانبه، فجعل ينظر إىل الناس مرة وإليه أخرى مث قال

__________  
والترمذي يف  ٢١١/  ٤، ومن طريق أيب بكرة رواه أبو داود يف السنة ٢٢٠/  ٥واه االمام أمحد يف مسنده ر) ١(

  .٢٧٣/  ٤واالمام أمحد  ٥٠٣/  ٤الفنت 

  .رواه البخاري) ١" (أيها الناس إن ابين هذا سيد، وسيصلح اهللا به بني فئتني عظيمتني من املسلمني " 
  .فيها سلم احلسن بن علي االمر ملعاوية بن أيب سفيان :سنة إحدى وأربعني قال ابن جرير

ملا بايع أهل العراق احلسن بن علي طفق يشترط عليهم أهنم سامعون مطيعون مساملون : مث روى عن الزهري أنه قال
ما هذا لكم بصاحب ؟ فما كان عن قريب : فارتاب به أهل العراق وقالوا] من حاربت [ حماربون ] من ساملت [ 

، فعند ذلك عرف تفرقهم واختالفهم عليه وكتب إىل )٢(عنوه فأشووه فازداد هلم بغضا وازداد منهم ذعرا حىت ط
  .معاوية يسامله ويراسله يف الصلح بينه وبينه على ما خيتاران

  وقال
  .حدثنا عبد اهللا بن حممد ثنا سفيان عن أيب موسى: البخاري يف كتاب الصلح

واهللا احلسن بن علي معاوية بن أيب سفيان بكتائب أمثال اجلبال فقال عمرو بن  استقبل: " مسعت احلسن يقول: قال
إن قتل هؤالء : -وكان واهللا خري الرجلني  -إين الرى كتائب ال تويل حىت تقتل أقراهنا، فقال معاوية : العاص

جلني من قريش من بين هؤالء، وهؤالء هؤالء من يل بأمور الناس ؟ من يل بضعفتهم ؟ من يل بنسائهم، فبعث إليه ر
اذهبا إىل هذا الرجل فأعرضا عليه وقوال له واطلبا : قال -عبد الرمحن بن مسرة، وعبد اهللا بن عامر  -عبد مشس 

إنا بنو عبد املطلب قد أصبنا من هذا : إليه، فأتياه فدخال عليه فتكلما وقاال له وطلبا إليه، فقال هلما احلسن بن علي
  .فإنه يعرض عليك كذا وكذا، ويطلب إليك ويساملك: د عاثت يف دمائها، قاالاملال، وإن هذه االمة ق

  ،)٣" (حنن لك به، فصاحله : حنن لك به، فما سأهلما شيئا إال قاال: فمن يل هبذا ؟ قاال: قال
__________  

  .٤٩/  ٥رواه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .والبخاري يف كتاب الصلح
  .الطبعة االمريية ٢٤٤/  ٣...إن ابين هذا سيد: وسلم باب قول النيب صلى اهللا عليه

  .وأعاده يف عالمات النبوة يف كتاب املناقب
  .٤٧٨/  ٢ورواه املسعودي يف مروج الذهب 

  .٩٣/  ٦ما بني معكوفتني من الطربي ) ٢(
  .١٥٤/  ٤وقال غريه ان خطبته كانت بعد وصوله إىل املدائن فتوح ابن االعثم 

  .٢١٦واالخبار الطوال ص 
  .صورة معاهدة الصلح اليت وقعها الفريقان) ٣(

[ تسليم االمر إىل معاوية، على أن يعمل بكتاب اهللا وسنة رسوله : املادة االوىل: وقد أخذناها من مصادرها حرفيا



رواه فتح الباري فيما [ وبسرية اخللفاء الصاحلني ]  ٨/  ٤املدائين فيما رواه عنه ابن أيب احلديد يف شرح النهج ج 
  ]. ١ط  ١٥٦ابن عقيل يف النصائح الكافية ص 

 ١٣و  ١٢/  ٢واالصابة  ١٩٤تاريخ اخللفاء للسيوطي ص [ أن يكون االمر للحسن من بعده : املادة الثانية
املدائين فيما [ وليس ملعاوية أن يعهد به إىل أحد ]  ٤٤٣/  ٣دائرة معارف وجدي  ١٥٠االمامة والسياسة ص 

  ].والفصول املهمة البن الصباغ وغريمها  ٨/  ٤احلديد ج  يرويه عنه ابن أيب
  = االصفهاين مقاتل [ أن يترك سب أمري املؤمنني والقنوت عليه بالصالة وأن ال يذكر عليا إال خبري : املادة الثالثة

ي إىل جنبه رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على املنرب واحلسن بن عل: ولقد مسعت أبا بكرة يقول: قال احلسن
إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من : " وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول

  ".املسلمني 
  ).١(إمنا ثبت عندنا مساع احلسن بن أيب بكرة هبذا احلديث : قال يل علي بن املديين: قال البخاري

ويف فضائل احلسن  -وهو ابن املديين  -لفنت عن علي بن عبد اهللا وقد روى هذا احلديث البخاري يف كتاب ا: قلت
  .عن صدقة بن الفضل ثالثتهم عن سفيان

  .عن إسرائيل بن موسى البصري به -وهو ابن عيينة  -ورواه أمحد عن سفيان 
ني بن علي وحيىي بن آدم كالمها عن حس -وهو ابن أيب شيبة  -ورواه أيضا يف دالئل النبوة عن عبد اهللا بن حممد 
  .اجلعفي عن إسرائيل عن احلسن وهو البصري به

  .وأخرجه أمحد وأبو داود والنسائي من حديث محاد بن زيد عن علي بن زيد عن احلسن البصري به
  .ورواه أبو داود أيضا والترمذي من طريق أشعث عن احلسن به

  .حسن صحيح: وقال الترمذي
  .ريه عن احلسن البصري مرسالوقد رواه النسائي من طريق عرف االعرايب وغ

كان النيب صلى اهللا عليه : " حدثنا عبد الرزاق أنا معمر أخربين من مسع احلسن حيدث عن أيب بكرة قال: وقال أمحد
إن : " وسلم حيدثنا يوما واحلسن بن علي يف حجره فيقبل على أصحابه فيحدثهم مث يقبل عل احلسن فيقبله مث قال

كذا رواه معمر ومل يسم الذي : قال احلافظ ابن عساكر" ح بني طائفتني من املسلمني ابين هذا سيد إن يعش يصل
حدثه به عن احلسن، وقد رواه مجاعة عن احلسن منهم أبو موسى إسرائيل، ويونس بن عبيد، ومنصور بن زاذان، 

  .وعلي بن زيد، وهشام بن حسان، وأشعث بن سوار، واملبارك بن فضالة، وعمرو بن عبيد القدري
والظاهر أن معمرا رواه عن عمرو بن عبيد : مث شرع ابن عساكر يف تطريق هذه الروايات كلها فأفاد وأجاد قلت

  .فلم يفصح بامسه
وقد رواه حممد بن إسحاق بن يسار عنه ومساه، ورواه أمحد بن هاشم عن مبارك بن فضالة عن احلسن بن أيب بكرة 

أن يوىل مل يهراق يف خالفته ملء حمجمة بدم، قال شيخنا أبو احلجاج  فواهللا واهللا بعد: فذكر احلديث قال احلسن
  .وقد رواه بعضهم عن احلسن عن أم سلمة: املزي يف أطرافه

  وقد روي هذا احلديث من طريق
__________  

وقال آخرون أنه أجابه على أن ال يشتم عليا وهو يسمع، وقال ابن  ١٥/  ٤شرح النهج ص  ٢٦الطالبيني ص = 
  ].مث مل يف به أيضا : االثري



 ٩٢/  ٦الطربي [ يسلم ما يف بيت مال الكوفة مخسة آالف ألف للحسن، وله خراج دار اجبرد : املادة الرابعة
أن حيمل الخيه احلسني يف كل عام ألفي ألف، ويفضل : ٢١٨ويف االخبار الطوال ص  ٢٠٠االمامة والسياسة ص 

  ].مشس بين هاشم يف العطاء والصالت على بين عبد 
[ أن ال يأخذ أحدا من أهل العراق بإجنة، وأن يؤمن االسود واالمحر وحيتمل ما يكون من هفواهتم : املادة اخلامسة

وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اهللا يف شامهم وعراقهم ]  ٢١٨الدينوري يف االخبار الطوال ص 
  ]. ١٦٠/  ٤فتوح ابن االعثم [ وهتامهم وحجازهم 

  .١٨ص  ١نظر حاشية ا) ١(

إن ابين هذا سيد : " جابر بن عبد اهللا االنصاري رضي اهللا عنه، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم للحسن
  ".يصلح اهللا به بني فئتني من املسلمني 

  .وكذا رواه عبد الرمحن بن معمر عن االعمش به
بن صاحل التمار املدين، ثنا حممد بن مسلم بن أيب مرمي، عن ثنا أبو بكر ثنا زيد بن احلباب، ثنا حممد : وقال أبو يعلى

: وقال] فلحقه [ فتبعه : كنا مع أيب هريرة إذ جاء احلسن بن علي قد سلم علينا قال: سعيد بن أيب سعيد املدين قال
علي بن وقال أبو احلسن " إنه سيد : " وعليك السالم يا سيدي، وقال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .يف ربيع اآلخر: كان تسليم احلسن االمر ملعاوية يف اخلامس من ربيع االول سنة إحدى وأربعني، وقال غريه: املديين
  .ويقال يف غرة مجادى االوىل فاهللا أعلم

  .وحينئذ دخل معاوية إىل الكوفة فخطب الناس هبا بعد البيعة: قال
وية أن يأمر احلسن بن علي أن خيطب الناس ويعلمهم بنزوله عن وذكر ابن جرير أن عمرو بن العاص أشار على معا

االمر ملعاوية، فأمر معاوية احلسن فقام يف الناس خطيبا فقال يف خطبته بعد محد اهللا والثناء عليه والصالة على رسوله 
ذا االمر مدة، والدنيا فإن اهللا هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، وإن هل! أما بعد أيها الناس : صلى اهللا عليه وسلم

  وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع: * (دول، وإن اهللا تعاىل قال لنبيه صلى اهللا عليه وسلم
، فلما قاهلا غضب معاوية وأمره باجللوس، وعتب على عمرو بن العاص يف إشارته بذلك، ومل يزل )١) * (إىل حني

  .يف نفسه لذلك واهللا أعلم
حدثنا حممد بن غيالن، ثنا أبو داود الطيالسي ثنا القاسم بن : يسى الترمذي يف جامعهفأما احلديث الذي قال أبو ع

سودت وجوه : قام رجل إىل احلسن بن علي بعد ما بايع معاوية فقال: الفضل احلداين، عن يوسف بن سعد قال
 عليه وسلم رأي بين أمية ال تؤنبين رمحك اهللا، فإن النيب صلى اهللا: فقال -أو يا مسود وجوه املؤمنني  -املؤمنني 

: * ونزلت -يعين هنرا يف اجلنة  -يا حممد ]  ١: الكوثر) * [ إنا أعطيناك الكوثر: * (على منربه فساءه ذلك فنزلت
ميلكها بعدك ]  ٣ - ١: القدر) * [ إنا أنزلناه يف ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خري من ألف شهر(

  ).٣(فعددنا فإذا هي ألف شهر ال تزيد يوما وال تنقص ): ٢(، قال الفضل بنو أمية يا حممد
هذا حديث غريب ال نعرفه إال من حديث القاسم بن الفضل وهو ثقة وثقه حيىي القطان وابن : مث قال الترمذي
وال يعرف هذا احلديث على : قال -رجل جمهول  -وشيخه يوسف بن سعد، ويقال يوسف بن ماذن : مهدي، قال

هذا اللفظ إال من هذا الوجه، فإنه حديث غريب بل منكر جدا، وقد تكلمنا عليه يف كتاب التفسري مبا فيه كفاية 
  وبينا

__________  



  .باختالف يسري ١٦٣/  ٤ويف فتوح ابن االعثم  ١١١سورة االنبياء اآلية ) ١(
  .١٦٣االمامة والسياسة ص  ٤٠٧/  ٣الكامل  ٩٣/  ٦وانظر اخلطبة يف الطربي 

  .قال القاسم: يف الترمذي) ٢(
 ٣: وروى جزءا منه ابن االثري يف الكامل ٤٤٤/  ٥ص  ٣٣٥٠باب ح  ٨٦ -أخرجه الترمذي يف التفسري ) ٣(
 /٤٠٧.  

وقد مسعت ما يدل على أن االلف إشارة إىل ملك بين أمية وكان : ٤٢٢/  ٩قال االلوسي يف تفسري روح املعاين 
  .ألف شهر ال يزيد يوم وال ينقص يومعلى ما قال القاسم بن الفضل 

  .وجه نكارته، وناقشنا القاسم بن الفضل فيما ذكره، فمن أراد ذلك فلرياجع التفسري واهللا أعلم
ثنا إبراهيم بن خملد بن جعفر، ثنا حممد بن أمحد بن إبراهيم احلكمي، ثنا : وقال احلافظ أبو بكر اخلطيب البغدادي

  مر، ثنا زهري بن معاوية، ثنا أبو روقعباس بن حممد، ثنا أسود بن عا
، مستميتني من اجلد على )١(كنا يف مقدمة احلسن بن علي اثنا عشر ألفا مبسكن : اهلمداين، ثنا أبو العريف قال

قتال أهل الشام، وعلينا أبو الغمر طه فلما جاءنا بصلح احلسن بن علي كأمنا كسرت ظهورنا من الغيظ، فلما قدم 
: السالم عليك يا مذل املؤمنني فقال): ٢(وفة قال له رجل منا يقال له أبو عامر سعيد بن النتل احلسن بن علي الك
  .لست مبذل املؤمنني ولكين كرهت أن أقتلهم على امللك! ال تقل هذا يا عامر 

إليه قيس وملا تسلم معاوية البالد ودخل الكوفة وخطب هبا واجتمعت عليه الكلمة يف سائر االقاليم واآلفاق، ورجع 
وحصل على بيعة معاوية عامئذ االمجاع واالتفاق،  -وقد كان عزم على الشقاق  -بن سعد أحد دهاة العرب 

ترحل احلسن بن علي ومعه أخوه احلسني وبقية إخوهتم وابن عمهم عبد اهللا بن جعفر من أرض العراق إىل أرض 
ا مر حبي من شيعتهم يبكتونه على ما صنع من نزوله املدينة النبوية على ساكنها أفضل الصالة والسالم، وجعل كلم

عن االمر ملعاوية، وهو يف ذلك هو البار الراشد املمدوح، وليس جيد يف صدره حرجا وال تلوما وال ندما، بل هو 
راض بذلك مستبشر به، وإن كان قد ساء هذا خلقا من ذويه وأهله وشيعتهم، وال سيما بعد ذلك مبدد وهلم جرا 

  .هذا إىل يومنا
واحلق يف ذلك اتباع السنة ومدحه فيما حقن به دماء االمة، كما مدحه على ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .كما تقدم يف احلديث الصحيح وهللا احلمد واملنة
  .وسيأيت فضائل احلسن عند ذكر وفاته رضي اهللا عنه وأرضاه، وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثواه، وقد فعل

  .أنا أبو نعيم ثنا شريك عن عاصم عن أيب رزين: د بن سعدوقال حمم
  .خطبنا احلسن بن علي يوم مجعة فقرأ سورة إبراهيم على املنرب حىت ختمها: قال

وروى ابن عساكر عن احلسن أنه كان يقرأ كل ليلة سورة الكهف يف لوح مكتوب يدور معه حيث دار من بيوت 
  .اهللا عنه أزواجه قبل أن ينام وهو يف الفراش رضي

معاوية بن أيب سفيان وملكه قد تقدم يف احلديث أن اخلالفة بعده عليه السالم ثالثون سنة، مث تكون ملكا، وقد 
  .انقضت الثالثون خبالفة احلسن بن علي، فأيام معاوية أول امللك، فهو أول ملوك االسالم وخيارهم

  نس، ثنا الفضيل بنحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أمحد بن يو: قال الطرباين
__________  

بفتح أوله واسكان ثانيه وكسر ثالثه، املوضع الذي التقى اجلمعان به، بينها وبني بغداد عشرة فراسخ : مسكن) ١(



كان يف أراضيها مواطن معمورة باملزارع والسكان وقرى مشهورة كثرية منها أوانا وعكربا والعلث، وموقعها اليوم 
  .واقعة بني قرية مسيكة وقرية بلد دون سامراءال يعدو هذه السهول ال

  .سفيان بن الليل البهمي: ١٦٦/  ٤: سفيان بن ليلى، ويف فتوح ابن االعثم: ٢٢٠يف االخبار الطوال ص ) ٢(

  .عياض
قال رسول اهللا صلى : عن ليث، عن عبد الرمحن بن سابط، عن أيب ثعلبة اخلشين، عن معاذ بن جبل وأيب عبيدة قالوا

إن هذا االمر بدا رمحة ونبوة، مث يكون رمحة وخالفة، مث كائن ملكا عضوضا، مث كائن عتوا : " يه وسلماهللا عل
وجربية وفسادا يف االرض، يستحلون احلرير والفروج واخلمور ويرزقون على ذلك وينصرون حىت يلقوا اهللا 

  .إسناده جيد) ١" (عزوجل 
ريق إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر وفيه ضعف عن عبد امللك بن وقد ذكرنا يف دالئل النبوة احلديث الوارد من ط

يا معاوية إن ملكت : " واهللا ما محلين على اخلالفة إال قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يل: عمري قال قال معاوية
  ".فأحسن 

يا بن أيب زائدة عن رواه البيهقي عن احلاكم عن االصم عن العباس بن حممد عن حممد بن سابق، عن حيىي بن زكر
وله شواهد من وجوه أخر، منها حديث عمرو بن حيىي بن سعيد بن العاص، عن جده : إمساعيل، مث قال البيهقي

قال " يا معاوية إن وليت أمرا فاتق اهللا واعدل : " سعيد أن معاوية أخذ االداوة فتبع رسول اهللا فنظر إليه فقال له
ومنها حديث راشد بن سعد عن ) ٢(ل لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما زلت أظن أين مبتلى بعم: معاوية

: قال أبو الدرداء) ٣" (إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدهتم : " معاوية قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .كلمة مسعها معاوية من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فنفعه اهللا هبا

ق هشيم عن العوام بن حوشب، عن سليمان بن أيب سليمان، عن أبيه عن أيب هريرة قال مث روى البيهقي من طري
غريب جدا، وروي من طريق أيب إدريس، " اخلالفة باملدينة، وامللك بالشام : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

كتاب احتمل من حتت رأسي، بينا أنا نائم رأيت ال: " عن أيب الدرداء قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إىل الشام، وإن االميان حني تقع الفتنة بالشام 

  وقد رواه سعيد بن
  .عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن يونس بن ميسرة عن عبد اهللا بن عمرو

  .بن أيب أمامة عن عامر) ٤(ورواه الوليد بن مسلم عن عفري بن معدان، عن سليمان 
وروى يعقوب بن سفيان، عن نصر بن حممد بن سليمان السلمي احلمصي، عن أبيه عن عبد اهللا بن قيس، مسعت 

رأيت عمودا من نور خرج من حتت رأسي ساطعا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عمر بن اخلطاب يقول
  ".حىت استقر بالشام 

اللهم العن أهل الشام، : ري، عن عبد اهللا بن صفوان قال قال رجل يوم صفنيوقال عبد الرزاق عن معمر عن الزه
  .ال تسب أهل الشام فإن هبا االبدال فإن هبا االبدال فإن هبا االبدال: فقال له علي

  ).٥(وقد روى هذا احلديث من وجه آخر مرفوعا 
__________  

  .ر بن حازم عن ليثرواه البيهقي يف الدالئل عن أيب داود الطيالسي عن جري) ١(
٣٤٠/  ٦.  



  .١٠١/  ٤أخرجه االمام أمحد يف املسند ) ٢(
  .٢٧٢/  ٤ص  ٤٨٨٨أخرجه أبو داود يف كتاب االدب ح ) ٣(
  .سليم بن عامر: ٤٤٨/  ٦يف الدالئل ) ٤(
قال الذهيب  ٤٤٧ - ٤٤٦/  ٦باب ما جاء يف إخباره مبلك معاوية بن أيب سفيان ج  -انظر دالئل البيهقي ) ٥(
  يف مسند أمحد مجلة من االحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها وال جيب االحتجاج هبا وقد شغلت :  سري أعالم النبالءيف

فضل معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه هو معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس بن عبد 
، وكاتب وحي رب العاملني، أسلم هو وأبوه وأمه هند مناف بن قصي أبو عبد الرمحن القرشي االموي، خال املؤمنني

  .بنت عتبة بن ربيعة بن عبد مشس يوم الفتح
أسلمت يوم عمرة القضاء ولكين كتمت إسالمي من أيب إىل يوم الفتح، وقد كان : وقد روي عن معاوية أنه قال

هو أمري احلروب من ذلك اجلانب، أبوه من سادات قريش يف اجلاهلية، وآلت إليه رياسة قريش بعد يوم بدر، فكان 
  .يا رسول اهللا مرين حىت أقاتل الكفار كما كنت أقاتل املسلمني: وكان رئيسا مطاعا ذا مال جزيل، وملا أسلم قال

  مث سأل أن يزوج" نعم : نعم، قال ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال: " قال
يب سفيان واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة، فلم يقع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بابنته، وهي عزة بنت أ

  .ذلك، وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن ذلك ال حيل له
  .وقد تكلمنا على هذا احلديث يف غري موضع، وأفردنا له مصنفا على حدة وهللا احلمد واملنة

  .غريه من كتاب الوحي رضي اهللا عنهم واملقصود أن معاوية كان يكتب الوحي لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع
وملا فتحت الشام واله عمر نيابة دمشق بعد أخيه يزيد بن أيب سفيان، وأقره على ذلك عثمان بن عفان وزاده بالدا 

  .أخرى، وهو الذي بىن القبة اخلضراء بدمشق وسكنها أربعني سنة، قاله احلافظ ابن عساكر
ر عليه كثري من أمرائه ممن باشر قتل عثمان أن يعزل معاوية عن الشام ويويل وملا ويل علي بن أيب طالب اخلالفة أشا

ال أبايعه : عليها سهل بن حنيف فعزله فلم ينتظم عزله والتف عليه مجاعة من أهل الشام ومانع عليا عنها وقد قال
) * [ جعلنا لوليه سلطاناومن قتل مظلوما فقد : * (حىت يسلمين قتلة عثمان فإنه قتل مظلوما، وقد قال اهللا تعاىل

  ]. ٣٣: االسراء
  .ما زلت موقنا أن معاوية يلي امللك من هذه اآلية: وروى الطرباين عن ابن عباس أنه قال

  .أوردنا سنده ومتنه عند تفسري هذه اآلية
تحكيم، فكان فلما امتنع معاوية من البيعة لعلي حىت يسلمه القتلة، كان من صفني ما قدمنا ذكره، مث آل االمر إىل ال

من أمر عمرو بن العاص وأيب موسى ما أسلفناه من قوة جانب أهل الشام يف الصعدة الظاهرة، واستفحل أمر 
معاوية، ومل يزل أمر علي يف اختالف مع أصحابه حىت قتله ابن ملجم كما تقدم، فعند ذلك بايع أهل العراق احلسن 

  .بن علي، وبايع أهل الشام ملعاوية بن أيب سفيان
  .مث ركب احلسن يف جنود العراق عن غري إرادة منه، وركب معاوية يف أهل الشام

فلما تواجه اجليشان وتقابل الفريقان سعى الناس بينهما يف الصلح فانتهى احلال إىل أن خلع احلسن نفسه من اخلالفة 
 - سنة إحدى وأربعني أعين -وسلم امللك إىل معاوية بن أيب سفيان، وكان ذلك يف ربيع االول من هذه السنة 

  واستوثقت -ودخل معاوية إىل الكوفة فخطب الناس هبا خطبة بليغة بعد ما بايعه الناس 
__________  



  .مسألة االبدال كثريا من العلماء وللتوسع انظر املقاصد احلسنة للسخاوي= 
  .واحلاوي للفتاوى للسيوطي، والاللئ املصنوعة

با، ومسي هذا العام عام اجلامعة الجتماع الكلمة فيه على أمري واحد بعد الفرقة، له املمالك شرقا وغربا، وبعدا وقر
  .، مث بعده اليب إدريس اخلوالين)١(فوىل معاوية قضاء الشام لفضالة بن عبيد 

وكان على شرطته قيس بن محزة، وكان كاتبه وصاحب أمره سرحون بن منصور الرومي، ويقال إنه أول من اختذ 
  .حزم الكتب وختمها، وكان أول االحداث يف دولته رضي اهللا عنه احلرس وأول من

خروج طائفة من اخلوارج عليه وكان سبب ذلك أن معاوية ملا دخل الكوفة وخرج احلسن وأهله منها قاصدين إىل 
 جاء ماال يشك فيه فسريوا إىل معاوية فجاهدوه، فساروا: -حنو من مخسمائة  -احلجاز، قالت فرقة من اخلوارج 

حىت قربوا من الكوفة وعليهم فروة بن نوفل، فبعث إليهم معاوية خيال من أهل الشام فطردوا الشاميني، فقال 
ويلكم ما تبغون ؟ أليس : ال أمان لكم عندي حىت تكفوا بوائقكم، فخرجوا إىل اخلوارج فقالت هلم اخلوارج: معاوية

  .نا قد كفيناكموه، وإن أصبنا كنتم قد كفيتمونامعاوية عدوكم وعدونا ؟ فدعونا حىت نقاتله فإن أصبناه ك
يرحم اهللا إخواننا من أهل النهروان كانوا أعلم بكم يا أهل الكوفة، : ال واهللا حىت نقاتلكم، فقالت اخلوارج: فقالوا

فاقتتلوا فهزمهم أهل الكوفة وطردوهم، مث إن معاوية أراد أن يستخلف على الكوفة عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
االسد ؟ فثناه عن ذلك ووىل عليها ) ٢(توليه الكوفة وأباه مصر وتبقى أنت بني حليي : قال له املغرية بن شعبةف

اجتعل املغرية على اخلراج ؟ هال وليت اخلراج رجال آخر ؟ : املغرية بن شعبة، فاجتمع عمرو بن العاص مبعاوية فقال
ألست املشري على أمري املؤمنني يف عبد : عمرو يف ذلك، فقال لهفعزله عن اخلراج وواله على الصالة، فقال املغرية ل

  .فهذه بتلك: قال! بلى : اهللا بن عمرو ؟ قال
، )٣(ويف هذه السنة وثب محران بن أبان على البصرة فأخذها وتغلب عليها، فبعث معاوية جيشا ليقتلوه ومن معه 

فعفى عنهم وأطلقهم ووىل على البصرة بسر بن أيب  فجاء أبو بكرة الثقفي إىل معاوية فسأله يف الصفح والعفو،
: أرطاة، فتسلط على أوالد رياد يريد قتلهم، وذلك أن معاوية كتب إىل أبيهم ليحضر إليه فلبث، فكتب إليه بسر

  ،)٤(لئن مل تسرع إىل أمري املؤمنني وإال قتلت بنيك 
  .فبعث أبو بكرة إىل معاوية يف ذلك

  :هل من عهد تعهده إلينا ؟ قال: وقد قال معاوية اليب بكرة
__________  

  .واله على قضاء دمشق يوم خروجه إىل صفني: هامش االصابة ١٩٧/  ٣قال يف االستيعاب ) ١(
  .نايب االسد: ٤١٢/  ٣كذا باالصل والطربي، ويف الكامل ) ٢(
عمرو بن : ١٦٨/  ٤م بعث بسر بن أيب أرطأة، ويف فتوح ابن االعث: ٤١٤/  ٣والكامل  ٩٦/  ٦يف الطربي ) ٣(

  .أيب أرطأة
  .عبد الرمحن وعبيد اهللا وعباد: وقد أخذ بسر االكابر منهم) ٤(

  .أخذ ولديه عبيد اهللا وساملا: ٧/  ٣وقال يف مروج الذهب 

أعهد إليك يا أمري املؤمنني أن تنظر لنفسك ورعيتك وتعمل صاحلا فإنك قد تقلدت عظيما، خالفة اهللا يف ! نعم 
هللا فإن لك غاية ال تعدوها، ومن ورائك طالب حثيث وأوشك أن يبلغ املدى فيلحق الطالب، فتصري خلقه، فاتق ا



  .إىل من يسألك عما كنت فيه، وهو أعلم به منك، وإمنا هي حماسبة وتوقيف، فال تؤثرن على رضا اهللا شيئا
راد أن يوليها لعتبة بن أيب سفيان مث وىل معاوية يف آخر هذه السنة البصرة لعبد اهللا بن عامر، وذلك أن معاوية أ

  .إن يل هبا أمواال وودائع، وإن مل تولينها هلكت، فواله إياها وأجابه إىل سؤاله يف ذلك: فقال له ابن عامر
إمنا حج هبم عنبسة بن أيب سفيان : وحج بالناس يف هذه السنة عتبة بن أيب سفيان، وقال الواقدي: قال أبو معشر

  .فاهللا أعلم
  .من تويف هذا العام رفاعة بن رافع بن مالك بن العجالن شهد العقبة وبدرا وما بعد ذلك من أعيان

ركانة بن عبد العزيز ابن هشام بن عبد املطلب القرشي، وهو الذي صارعه النيب صلى اهللا عليه وسلم فصرعه، 
كما قدمنا يف دالئل  وكان هذا من أشد الرجال، وكان غلب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له من املعجزات

  .النبوة، أسلم عام الفتح، وقيل قبل ذلك مبكة فاهللا أعلم
وهب القرشي، أحد الرؤساء تقدم أنه هرب من رسول اهللا ) ١(صفوان بن أمية ابن خلف بن وهب بن حذافة بن 

  .اجلمحي صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح، مث جاء فأسلم وحسن إسالمه، وكان الذي استأمن له عمري بن وهب
وكان صاحبه وصديقه يف اجلاهلية كما تقدم، وقدم به يف وقت صالة العصر فاستأمن له فأمنه رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم أربعة أشهر، واستعار منه أدرعا وسالحا وماال
وحضر صفوان حنينا مشركا، مث أسلم ودخل االميان قلبه، فكان من سادات املسلمني كما كان من سادات 

  .اجلاهلية
  ).٢(مث مل يزل مقيما مبكة حىت تويف هبا يف أول خالفة معاوية : قال الواقدي

  عثمان بن طلحة ابن أيب طلحة بن عبد العزى بن عبد الدار العبدري احلجيب، أسلم هو وخالد بن الوليد
__________  

  .ابن مجح أبو وهب مجحي: ١٨٧/  ٢يف االصابة ) ١(
  .هامش االصابة ١٨٣/  ٢وكذلك يف االستيعاب 

مات : ، وقال يف االصابة٤٢٤/  ٣مات سنة اثنتني وأربعني وهو ما قاله ابن االثري يف الكامل، : يف االستيعاب) ٢(
  .مبكة يف آخر خالفة عثمان

  .وعمرو بن العاص يف أول سنة مثان قبل الفتح
ل اهللا مفتاح الكعبة عام الفتح مث رده وقد روى الواقدي حديثا طويال عنه يف صفة إسالمه، وهو الذي أخذ منه رسو

خذها يا : " وقال له]  ٥٨: النساء) * [ إن اهللا يأمركم أن تؤدوا االمانات إىل أهلها: * (إليه وهو يتلو قوله تعاىل
  ".عثمان خالدة تالدة ال ينتزعها منكم إال ظامل 

  .وكان علي قد طلبها فمنعه من ذلك
  .ول اهللا، فلما مات نزل مبكة فلم يزل هبا حىت مات يف أول خالفة معاويةنزل املدينة حياة رس: قال الواقدي

عمرو بن االسود السكوين كان من العباد الزهاد، وكانت له حلة مبائيت درهم يلبسها إذا قام إىل صالة الليل، وكان 
ت، والعرباض بن سارية إذا خرج إىل املسجد وضع ميينه على مشاله خمافة اخليالء، روى عن معاذ، وعبادة بن الصام

  ثنا أبو اليمان ثنا ابن بكر عن حكيم بن: وغريهم، وقال أمحد يف الزهد
من سره أن ينظر إىل هدى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال عمر بن اخلطاب: قاال: عمري، وضمرة بن حبيب

  .فلينظر إىل هدى عمرو بن االسود



عزى، وهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة، أسلمت وهاجرت عاتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل بن عبد ال
وكانت من حسان النساء وعبادهن، تزوجها عبيد اهللا بن أيب بكر فتتيم هبا، فلما قتل يف غزوة الطائف آلت أن ال 

فتزوجها، فلما قتل عنها خلف بعده عليها الزبري بن  -وهو ابن عمها  -تزوج بعده، فبعث إليها عمر بن اخلطاب 
إين أخشى عليك أن تقتل، فأبت أن : عوام، فقتل بوادي السباع، فبعث إليها علي بن أيب طالب خيطبها فقالتال

  .تتزوجه ولو تزوجته لقتل عنها أيضا، فإهنا مل تزل حىت ماتت يف أول خالفة معاوية يف هذه السنة رمحها اهللا
أمرائهم وبطارقتهم خلقا كثريا، وغنموا وسلموا،  سنة ثنتني وأربعني فيها غزا املسلمون الالن والروم فقتلوا من

وفيها ويل معاوية مروان بن احلكم نيابة املدينة، وعلى مكة خالد بن العاص بن هشام، وعلى الكوفة املغرية بن 
شعبة، وعلى قضائها شريح القاضي، وعلى البصرة عبد اهللا بن عامر، وعلى خراسان قيس بن اهليثم من قبل عبد اهللا 

  .مربن عا
ويف هذه السنة حتركت اخلوارج الذين كانوا قد عفى عنهم علي يوم النهروان، وقد عويف جرحاهم وثابت إليهم 

علي ) ١(ال يقطع اهللا يدا علت قذال : قواهم، فلما بلغهم مقتل علي ترمحوا على قاتله ابن ملجم وقال قائلهم
  خلروج على الناس وتوافقوا على االمر باملعروفبالسيف، وجعلوا حيمدون اهللا على قتل علي، مث عزموا على ا

__________  
  .مجاع مؤخر الرأس، واخلارجي القائل هو سامل بن ربيعة العبسي: القذال) ١(

  .والنهي عن املنكر فيما يزعمون
قلعة وكان قد امتنع عليه قريبا من سنة يف قلعة عرفت به يقال هلا  -ويف هذه السنة قدم زياد بن أبيه على معاوية 

ما حيملك على أن هتلك نفسك ؟ أقدم علي فأخربين مبا صار إليك من أموال فارس وما : فكتب إليه معاوية -زياد 
  صرفت منها وما بقي عندك فائتين به

  .وأنت آمن، فان شئت أن تقيم عندنا فعلت وإال ذهبت حيث ما شئت من االرض فأنت آمن
غ املغرية قدمه فخشي أن جيتمع مبعاوية قبله، فسار حنو دمشق إىل معاوية فعند ذلك أزمع زياد السري إىل معاوية، فبل

يا أمري : ما هذا وهو أبعد منك وأنت جئدت بعده بشهر ؟ فقال: فسبقه زياد إىل معاوية بشهر فقال معاوية للمغرية
االموال وصدقه فيما  املؤمنني إنه ينتظر الزيادة وأنا أنتظر النقصان، فأكرم معاوية زيادا وقبض ما كان معه من

  .صرفه
سنة ثالث وأربعني فيها غزا بسر بن أيب أرطاة بالد الروم فتوغل فيها حىت بلغ مدينة قسطنطينية، وشىت ببالدهم 

  .مل يكن هبا مشىت الحد قط فاهللا أعلم: فيما زعمه الواقدي، وأنكر غريه ذلك وقالوا
وسنذكر ترمجة كل منهما يف آخرها، : بن مسلمة، قلت وفيها مات عمرو بن العاص مبصر، وحممد: قال ابن جرير

  .فعمل له عليها سنتني: فوىل معاوية بعد عمرو بن العاص على ديار مصر ولده عبد اهللا بن عمرو، قال الواقدي
وقعة عظيمة بني اخلوارج وجند الكوفة، وذلك أهنم صمموا  -أعني سنة ثالث وأربعني  -وقد كانت يف هذه السنة 

على اخلروج على الناس يف هذا احلني، فاجتمعوا يف قريب من ثلثمائة عليهم املستورد بن علقمة  -منا كما قد -
، فجهز عليهم املغرية بن شعبة جندا عليهم معقل بن قيس يف ثالثة آالف، فصار إليهم وقدم بني يديه أبا الرواع )١(
فاقتتلوا معهم ): ٣(مبكان يقال له املذار ) ٢(ع يف طليعة هي ثلثمائة على عدة اخلوارج، فلقيهم أبو الروا) ٢(

فهزمهم اخلوارج مث كروا عليهم فهزمتهم اخلوارج، ولكن مل يقتل أحد منهم، فلزموا مكاهنم يف مقاتلتهم ينتظرون 
قدوم أمري اجليش معقل بن قيس عليهم، فما قدم عليهم إال يف آخر هنار غربت فيه الشمس، فنزل وصلى بأصحابه، 



أيها االمري إن هلم شدات منكرة، فكن أنت ردأ الناس، ومر الفرسان فليقاتلوا : يف مدح أيب الرواع فقال لهمث شرع 
نعم ما رأيت، فما كان إال ريثما قال له ذلك حىت محلت اخلوارج على معقل : ن قيسبني يديك، فقال معقل ب

يا معشر املسلمني االرض االرض، : وأصحابه، فاجنفل عنه عامة أصحابه، فترجل عند ذلك معقل بن قيس وقال
  فترجل

__________  
  .دةعلفة ويف سائر املراجع علفة بفتح الالم املشد ٤٢١/  ٣يف ابن االثري ) ١(

  التيمي من تيم الرباب تاريخ الطربي
١٠٠/  ٦.  
  .أبو الرواغ الشاكري: يف الكامل والطربي) ٢(
  .يف ميسان بني واسط والبصرة وهي قصبة ميسان بينها وبني البصرة مقدار أربعة أيام: املذار) ٣(

مل عليهم املستورد بن معه مجاعة من الفرسان والشجعان قريب من مائيت فارس، منهم أبو الرواع الشاكري، فح
بأصحابه فاستقبلوهم بالرماح والسيوف، وحلق بقية اجليش بعض الفرسان فدمرهم وعريهم وأنبهم على ) ١(علقمة 

الفرار فرجع الناس إىل معقل وهو يقاتل اخلوارج مبن معه من االنصار قتاال شديدا، والناس يتراجعون يف أثناء الليل، 
ال تربحوا على مصافكم حىت نصبح فنحمل عليهم، فما : سرة ورتبهم وقالفصفهم معقل بن قيس ميمنة ومي

أصبحوا حىت هزمت اخلوارج فرجعوا من حيث أتوا، فسار معقل يف طلبهم وقدم بني يديه أبا الرواع يف ستمائة 
بو الرواع فالتقوا هبم عند طلوع الشمس فثار إليهم اخلوارج فتبارزوا ساعة، مث محلوا محلة رجل واحد فصرب هلم أ

مبن معه، وجعل يدمرهم ويعريهم ويؤنبهم على الفرار وحيثهم على الصرب فصربوا وصدقوا يف الثبات حىت ردوا 
اخلوارج إىل أماكنهم، فلما رأت اخلوارج ذلك خافوا من هجوم معقل عليهم فما يكون دون قتلهم شئ، فهربوا بني 

، وتبعهم أبو الرواع وحلقه معقل بن قيس، ووصلت اخلوارج )٢(أيديهم حىت قطعوا دجلة ووقعوا يف أرض هنر شري 
  .وحلقهم أبو الرواع مبن معه من املقدمة -نائب املدائن  -) ٣(إىل املدينة العتيقة فركب إليهم شريك بن عبيد 

  .وحج بالناس يف هذه السنة مروان بن احلكم نائب املدينة
  .اهللا عنهماوممن تويف هبا عمرو بن العاص وحممد بن مسلمة رضي 

بن سهم بن عمرو بن هصيص بن ) ٤(بن وائل بن هشام بن سعد ] فهو عمرو بن العاص [ أما عمرو بن العاص 
كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي، أبو عبد اهللا، ويقال أبو حممد، أحد رؤساء قريش يف اجلاهلية، وهو الذي 

إىل بالده فلم جيبهم إىل ذلك لعدله، ووعظ عمرو بن أرسلوه إىل النجاشي لريد عليهم من هاجر من املسلمني 
  العاص يف ذلك، فيقال إنه أسلم على يديه والصحيح أنه إمنا

  .أسلم قبل الفتح بستة أشهر هو وخالد بن الوليد، وعثمان بن طلحة العبدري
د عليهم أبو عبيدة وكان أحد أمراء االسالم، وهو أمري ذات السالسل، وأمده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مبد

ومعه الصديق وعمر الفاروق، واستعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على عمان فلم يزل عليها مدة حياة 
ثنا قتيبة، ثنا ابن هليعة، ثنا مشرح بن : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأقره عليها الصديق، وقد قال الترمذي

  .عاهان، عن عقبة بن عامر
  وقال) ٥" (أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول: قال

__________  



  .٢٧ص  ١انظر حاشية ) ١(
  .هبر سري: ٤٣٠/  ٣والكامل  ١١١/  ٦يف الطربي ) ٢(
  .مساك بن عبيد: يف الطربي والكامل) ٣(
 ٣ن سعيد، ويف مروج املسعودي ابن هاشم ب: ٥٠٨/  ٢واالستيعاب على هامش االصابة  ٢/  ٣يف االصابة ) ٤(
  .ابن وائل بن سهم بن سعيد بن سعد: ٢٨/ 
  .٦٨٧/  ٥ص  ٣٨٤٤أخرجه الترمذي يف املناقب ح ) ٥(

  .ثنا إسحاق بن منصور ثنا أبو أسامة عن نافع عن عمر اجلمحي عن ابن أيب مليكة: أيضا
ويف احلديث ) ١" (عاص من صاحلي قريش إن عمرو بن ال: " مسعت رسول اهللا يقول: قال طلحة بن عبيد اهللا: قال

  ".نعم أهل البيت عبد اهللا وأبو عبد اهللا وأم عبد اهللا : " ويف احلديث اآلخر" ابنا العاص مؤمنان : " اآلخر
  .رووه يف فضائل عمرو بن العاص

ه اآلراء مث إن الصديق بعثه يف مجلة من بعث من أمراء اجليش إىل الشام فكان ممن شهد تلك احلروب، وكانت ل
  .السديدة، واملواقف احلميدة، واالحوال السعيدة

مث بعثه عمر إىل مصر فافتتحها واستنابه عليها، وأقره فيها عثمان بن عفان أربع سنني مث عزله كما قدمناه، ووىل 
  .عليها عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، فاعتزل عمرو بفلسطني وبقي يف نفسه من عثمان رضي اهللا عنهما

  .قتل سار إىل معاوية فشهد مواقفه كلها بصفني وغريها، وكان هو أحد احلكمنيفلما 
مث ملا أن استرجع معاوية مصر وانتزعها من يد حممد بن أيب بكر، استعمل عمرو بن العاص عليها فلم يزل نائبها إىل 

  أن
  .أربعنيمات يف هذه السنة على املشهور، وقيل إنه تويف سنة سبع وأربعني، وقيل سنة مثان و

  .وقيل سنة إحدى ومخسني رمحه اهللا
  .وقد كان معدودا من دعاة العرب وشجعاهنم وذوي آرائهم

  .وله أمثال حسنة وأشعار جيدة
إذا املرء مل يترك طعاما : حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألف مثل، ومن شعره: وقد روي عنه أنه قال

: إذا ذكرت أمثاهلا متال الفما وقال االمام أمحد* ضى وطرا منه وغادر سبة ومل ينه قلبا غاويا حيث ميما ق* حيبه 
أنا ابن هليعة حدثين يزيد بن أيب حبيب أن عبد الرمحن بن  -يعين ابن املبارك  -حدثنا علي بن إسحاق ثنا عبد اهللا 

ي ؟ أجزعا على املوت ؟ مل تبك: ملا حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى فقال له ابنه عبد اهللا: مشاسة حدثه قال
قد كنت على خري، فجعل يذكره صحبة رسول اهللا وفتوحه الشام، : ال واهللا ولكن مما بعد املوت، فقال له: فقال

تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن ال إله إال اهللا، إين كنت على ثالثة أطباق ليس فيها طبق إال : فقال عمرو
وكنت أشد الناس على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلو مت حينئذ عرفت نفسي فيه، كنت أول قريش كافرا، 

وجبت يل النار، فلما بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كنت أشد الناس حياء منه، فما مالت عيين من رسول 
ى خري فمات هنيئا لعمرو أسلم وكان عل: اهللا وال راجعته فيما أريد حىت حلق باهللا حياء، فلو مت يومئذ قال الناس

  .عليه نرجو له اجلنة
  .مث تلبست بعد ذلك بالسلطان

وأشياء فال أدري علي أم يل، فإذا مت فال تبكني علي باكية، وال يتبعين مادح وال نار، وشدوا علي إزاري فإين 



ي ، فإن جنيب االمين ليس أحق بالتراب من جنيب االيسر، وال جتعلن يف قرب)٢(خماصم، وشنوا علي التراب شنا 
  خشبة

__________  
  .٣٨٤٥املصدر السابق ح ) ١(
وهو الصب، : باملعجمة واملهملة قال: وسنوا علي التراب سنا، وكذا قال القاضي: ١٩٩/  ٤يف املسند ) ٢(

  .الصب بسهولة، وباملعجمة التفريق: وباملهملة

  .وال حجرا، وإذا واريتموين فاقعدوا عندي قدر حنر جزور أستأنس بكم
  لم هذاوقد روى مس

كي : احلديث يف صحيحه من حديث يزيد بن أيب حبيب باسناده حنوه وفيه زيادات على هذا السياق، فمنها قوله
  ).١(أستأنس بكم النظر ماذا أراجع رسل ريب عز وجل 

إال  اللهم أمرتنا فعصينا، وهنيتنا فما انتهينا، وال يسعنا: ويف رواية أنه بعد هذا حول وجهه إىل اجلدار وجعل يقول
  .عفوك

اللهم ال قوي فانتصر، وال برئ : ويف رواية أنه وضع يده على موضع الغل من عنقه ورفع رأسه إىل السماء وقال
  .فأعتذر، وال مستنكر بل مستغفر، ال إله إال أنت، فلم يزل يرددها حىت مات رضي اهللا عنه

قبل أسيد بن حضري وسعد بن معاذ، أسلم على يدي مصعب بن عمري ] فقد [ وأما حممد بن مسلمة االنصاري 
شهد بدرا وما بعدها إال تبوك فإنه استخلفه رسول اهللا على املدينة يف قوله، وقيل استخلفه يف قرقرة الكدر، وكان 

  .فيمن قتل كعب بن االشرف اليهودي، وقيل إنه الذي قتل مرحبا اليهودي يوم خيرب أيضا
ى حنو من مخس عشرة سرية، وكان ممن اعتزل تلك احلروب باجلمل وقد أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عل
  .وصفني وحنو ذلك، واختذ سيفا من خشب

  .وقد ورد يف حديث قدمناه أنه أمره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك وخرج إىل الربذة
ه وقائع عظيمة ، ول)٢(وكان من سادات الصحابة، وكان هو رسول عمر إىل عماله وهو الذي شاطرهم عن أمره 

وصيانة وأمانة بليغة، رضي اهللا عنه، واستعمله على صدقات جهينة، وقيل إنه تويف سنة ست أو سبع وأربعني، وقيل 
  .غري ذلك

  .وقد جاوز السبعني، وترك بعده عشرة ذكور وست بنات، وكان أمسر شديد السمرة طويال أصلع رضي اهللا عنه
يوسف االسرائيلي أحد أحبار اليهود، أسلم حني قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه  وممن تويف فيها عبد اهللا بن سالم أبو

ملا قدم رسول اهللا املدينة اجنفل الناس إليه فكنت فيمن اجنفل إليه، فلما رأيت وجهه عرفت أن : وسلم املدينة، قال
طعموا الطعام، وصلوا أيها الناس افشوا السالم، وأ: " وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما مسعته يقول

  ".االرحام تدخلوا اجلنة بسالم 
وقد ذكرنا صفة إسالمه أول اهلجرة، وماذا سأل عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من االسئلة النافعة احلسنة، 

  .رضي اهللا عنه
  .وهو ممن شهد له رسول اهللا باجلنة، وهو ممن يقطع له بدخوهلا

  لرمحن بن خالد بن الوليد بالد الروم ومعه املسلمون وشتوا هنالك، وفيها غزاسنة أربع وأربعني فيها غزا عبد ا
__________  



  .باب) ٥٤(ومسلم يف صحيحه يف االميان  ١٩٩/  ٤أخرجه أمحد يف مسنده ) ١(
  .١١٢/  ١ص  ١٩٢ح 

وقال انقطع  تقدم أن عمر أرسله إىل سعد بن أيب وقاص ملا بلغه أنه بىن قصرا يف الكوفة وجعل عليه بابا) ٢(
  .الصوت

بسر بن أيب أرطاة يف البحر، وفيها عزل معاوية عبد اهللا بن عامر عن البصرة، وذلك أنه ظهر فيها الفساد وكان لني 
العريكة سهال، يقال إنه كان ال يقطع لصا ويريد أن يتألف الناس، فذهب عبد اهللا بن أيب أوىف املعروف بابن الكوا 

اوية ابن عامر عن البصرة وبعث إليه احلرث بن عبد اهللا االزدي، ويقال إن معاوية فشكاه إىل معاوية، فعزل مع
ثالث : استدعاه إليه ليزوره فقدم ابن عامر على معاوية دمشق فأكرمه ورده على عمله، فلما ودعه قال له معاوية

وهتب : لت، قال معاويةقد فع: أسألكهن فقل هي لك وأنا ابن أم حكيم، ترد علي عملي وال تغضب، قال ابن عامر
  .قد فعلت: يل مالك بعرفة، قال

  .قد فعلت: وهتب يل دورك مبكة، قال: قال
: يا أمري املؤمنني وإين سائلك ثالثا فقل هي لك وأنا ابن هند، قال: وصلتك رمحا، فقال ابن عامر: فقال له معاوية

وتنكحين ابنتك : قد فعلت، قال: ريا، قالقد فعلت قال وال حتاسب يل عامال وال أم: ترد علي مايل بعرفة، قال
  .قد فعلت: هندا، قال

  .ويقال إن معاوية خريه بني هذه الثالث وبني الوالية على البصرة فاختار هذه الثالث واعتزل عن البصرة
ار شهد على إقر) ١(ويف هذه السنة استلحق معاوية زياد بن أبيه فأحلقه بأيب سفيان، وذلك أن رجال : قال ابن جرير

أيب سفيان أنه عاهر بسمية أم زياد يف اجلاهلية، وأهنا محلت بزياد هذا منه، فلما استلحقه معاوية قيل له زياد بن أيب 
الولد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: سفيان، وقد كان احلسن البصري ينكر هذا االستلحاق ويقول

  ).٢" (للفراش وللعاهر احلجر 
ما هذا الذي صنعتم ؟ : ملا ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ، ثنا خالد عن أيب عثمان قالثا هشيم: وقال أمحد

  مسعت: مسعت سعد بن أيب وقاص يقول
من ادعى أبا يف االسالم غري أبيه وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة عليه : " أذين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .عته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أخرجاه من حديث أيب عثمان عنهماوأنا مس: فقال أبو بكرة) ٣" (حرام 
  .أبو بكرة وامسه نفيع وأمه مسية أيضا: قلت

  .وحج بالناس يف هذه السنة معاوية، وفيها عمل معاوية املقصورة بالشام، ومروان مثلها باملدينة
امسها رملة أخت معاوية، أسلمت قدميا وهاجرت هي ويف هذه السنة توفيت أم حبيبة بنت أيب سفيان أم املؤمنني، و

وزوجها عبد اهللا بن جحش إىل أرض احلبشة فتنصر هناك زوجها، ثبتت على دينها رضي اهللا عنها، وحبيبة هي أكرب 
  .أوالدها منه، ولدهتا باحلبشة وقيل مبكة قبل اهلجرة، ومات زوجها هنالك لعنه اهللا وقبحه

  ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عمرو بنوملا تأميت من زوجها بعث رس
__________  

شهد أبو مرمي السلويل وكان يف اجلاهلية مخارا بالطائف أن أبا سفيان وقع على : ٢١٩يف االخبار الطوال ص ) ١(
أن زياد : مسية بعدما كان احلارث قد أعتقها، وشهد رجل آخر من بين املصطلق امسه يزيد أنه مسع أبا سفيان يقول

  .فة أقرها يف رحم أمه مسيةمن نط



  .٢٤/  ٨فتح الباري  ٤٣٠٣أخرجه البخاري يف املغازي ح ) ٢(
  .٤٦/  ٥، ١٦٩/  ١أخرجه أمحد يف املسند ج ) ٣(

أمية الضمري إىل النجاشي فزوجها منه، ووىل العقد خالد بن سعيد بن العاص، وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة 
ا جاء أبوها عام الفتح ليشهد العقد دخل عليها فثنت عنه فراش رسول اهللا فقال دينار ومحلها إليه يف سنة سبع، ومل

بل هو فراش رسول اهللا وأنت رجل مشرك، : واهللا يا بنية ما أدري أرغبت هبذا الفراش عين أم يب عنه ؟ فقالت: هلا
  .واهللا يا بنية لقد لقيت بعدي شرا: فقال هلا

  .ن العابدات الورعات رضي اهللا عنهاوقد كانت من سيدات أمهات املؤمنني وم
حدثين أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب سربة عن عبد اجمليد بن سهيل عن عوف بن احلارث : قال حممد بن عمر الواقدي

  .قد يكون بيننا ما يكون بني الضرائر: دعتين أم حبيبة عند موهتا فقالت: مسعت عائشة تقول: قال
  من ذلك كله وجتاوزت وحاللتك،يغفر اهللا يل ولك، ما كان : فقلت
  .سررتيين سرك اهللا: فقالت

  .وأرسلت إىل أم سلمة فقالت هلا مثل ذلك
سنة مخس وأربعني فيها وىل معاوية البصرة للحارث بن عبد اهللا االزدي، مث عزله بعد أربعة أشهر، ووىل زيادا فقدم 

الية البصرة، فظن املغرية أنه قد جاء على إمرة الكوفة زياد الكوفة، وعليها املغرية فأقام هبا ليأتيه رسول معاوية بو
فبعث إليه وائل بن حجر ليعلم خربه فاجتمع به فلم يقدر منه على شئ، فجاء الربيد إىل زياد أن يسري إىل البصرة، 

  .واستعمله على خراسان وسجستان مث مجع له اهلند والبحرين وعمان
: فقال فيها -وقد وجد الفسق ظاهرا  -قام يف أول خطبة خطبها ودخل زياد البصرة يف مستهل مجادى االول ف

أيها الناس كأنكم مل تسمعوا ما أعد اهللا من الثواب الهل الطاعة، والعذاب الهل املعصية تكونون كمن طرقت 
  .، فاختار الفانية على الباقية)١(جبينه الدنيا وفسدت مسامعه الشهوات 

السيف حىت خافه الناس خوفا عظيما، وتركوا ما كانوا فيه من املعاصي الظاهرة، مث ما زال يقيم أمر السلطان وجيرد 
واستعان جبماعة من الصحابة، ووىل عمران بن حصني القضاء بالبصرة، ووىل احلكم بن عمرو الغفاري نيابة 

ة، وكان خراسان، ووىل مسرة بن جندب وعبد الرمحن بن مسرة وأنس بن مالك، وكان حازم الرأي ذا هيبة داهي
  .مفوها فصيحا بليغا

ما مسعت متكلما قط تكلم فأحسن إال أحببت أن يسكت خوفا من أن يسئ إال زيادا فإنه كان كلما : قال الشعيب
  .أكثر كان أجود كالما، وقد كانت له وجاهة عند عمر بن اخلطاب

د فقتل منهم خلقا كثريا وغنم ويف هذه السنة غزا احلكم بن عمر ونائب زياد على خراسان جبل االسل عن أمر زيا
  إن أمري املؤمنني قد جاء كتابه أن يصطفى له كل صفراء: أمواال مجة، فكتب إليه زياد

__________  
  .كمن طرفت عينه الدنيا، وسدت مسامعه الشهوات: ٤٤٨/  ٣والكامل  ١٢٤/  ٦يف الطربي ) ١(

  .٧٢ - ٧١/  ٢ان والتبيني للجاحظ ويف البي -وهي اخلطبة البتراء  -وانظر فيهما اخلطبة كاملة 
وفتوح ابن االعثم  ٤١٢/  ٥ويف هتذيب ابن عساكر ) ١٩٥٣طبع القاهرة (، ١٧٤ - ١٧٢/  ٤والعقد الفريد 

١٧٧ - ١٧٦/  ٤.  



  .جيمع كله من هذه الغنيمة لبيت املال -يعين الذهب والفضة  -وبيضاء 
  :فكتب احلكم بن عمرو

املؤمنني، وإنه واهللا لو كانت السموات واالرض على عدو فاتقى اهللا جيعل له  إن كتاب اهللا مقدم على كتاب أمري
: أن اغدوا على قسم غنيمتكم، فقسمها بينهم وخالف زيادا فيما كتب إليه عن معاوية: خمرجا، مث نادى يف الناس

مبرو من خراسان إن كان يل عندك خري فاقبضين إليك، فمات : وعز اخلمس كما أمر اهللا ورسوله، مث قال احلكم
  ).١(رضي اهللا عنه 
  .وحج بالناس يف هذه السنة مروان بن احلكم وكان نائب املدينة: قال ابن جرير

ويف هذه السنة تويف زيد بن ثابت االنصاري أحد كتاب الوحي، وقد ذكرنا ترمجته فيهم يف أواخر السرية، وهو 
بن عفان، وهو خط جيد قوي جدا فيما رأيته، وقد الذي كتب هذا املصحف االمام الذي بالشام عن أمر عثمان 

: كان زيد بن ثابت من أشد الناس ذكاءا تعلم لسان يهود وكتاهبم يف مخسة عشر يوما، قال أبو احلسن بن الرباء
تعلم الفارسية من رسول كسرى يف مثانية عشر يوما، وتعلم احلبشية والرومية والقبطية من خدام رسول اهللا صلى 

  .وأول مشاهده اخلندق وهو ابن مخس عشرة سنة: وسلم، قال الواقدياهللا عليه 
  ".وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت : " ويف احلديث الذي رواه أمحد والنسائي

كان زيد بن ثابت من الراسخني، وقال حممد بن عمرو : وقد استعمله عمر بن اخلطاب على القضاء، وقال مسروق
هكذا ! ال : تنح يا بن عم رسول اهللا، فقال: خذ لزيد بن ثابت بالركاب فقال لهعن أيب سلمة عن ابن عباس أنه أ

  .نفعل بعلمائنا وكربائنا
  .كان زيد بن ثابت من أفكه الناس يف بيته ومن أذمها إذا خرج إىل الرجال: وقال االعمش عن ثابت عن عبيد قال

من ال : راجعني منها فتوارى عنهم، وقالخرج زيد بن ثابت إىل الصالة فوجد الناس : وقال حممد بن سريين
  .يستحيي من الناس ال يستحيي من اهللا

مات يف هذه السنة وقيل يف سنة مخس ومخسني، والصحيح االول، وقد قارب الستني وصلى عليه مروان، وقال ابن 
  .لقد مات اليوم عامل كبري: عباس

  .مات حرب هذه االمة: وقال أبو هريرة
  .مة بن وقش عن سبعني، وقد شهد بدرا وما بعدها وال عقب لهوفيها مات سلمة بن سال

وعاصم بن عدي، وقد استخلفه رسول اهللا حني خرج إىل بدر على قبا وأهل العالية، وشهد أحدا وما بعدها، وتويف 
  ، وقد بعثه رسول اهللا هو ومالك بن الدخشم إىل)٢(عن مخس وعشرين ومائة 
  .مسجد الضرار فحرقاه

حفصة بنت عمر بن اخلطاب أم املؤمنني، وكانت قبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت خنيس بن وفيها توفيت 
  حذافة السهمي، وهاجرت معه إىل املدينة فتويف عنها بعد بدر، فلما انقضت عدهتا

__________  
  .٢٠١ - ٢٠٠/  ٤وفتوح ابن االعثم  ٢٧٩/  ١انظر اخلرب يف صفوة الصفوة ) ١(
مائة ومخس عشرة وقيل مائة وعشرين : ٢٤٦/  ٢مائة وعشرين سنة ويف االصابة : ٤٥٢/  ٣يف الكامل ) ٢(

  .سنة



عرضها أبوها على عثمان بعد وفاة زوجته رقية بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأىب أن يتزوجها، فعرضها 
 عليه وسلم فتزوجها، فعاتب على أيب بكر فلم يرد عليه شيئا، فما كان عن قريب حىت خطبها رسول اهللا صلى اهللا

إن رسول اهللا كان قد ذكرها فما كنت الفشي سر رسول اهللا : عمر أبا بكر بعد ذلك يف ذلك فقال له أبو بكر
  .صلى اهللا عليه وسلم، ولو تركها لتزوجتها

  .وقد روينا يف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طلق حفصة مث راجعها
  .إهنا صوامة قوامة، وهي زوجتك يف اجلنة: أمره مبراجعتها، وقالويف رواية أن جربيل 

  .وقد أمجع اجلمهور أهنا توفيت يف شعبان من هذه السنة عن ستني سنة، وقيل إهنا توفيت أيام عثمان واالول أصح
أمريهم سنة ست وأربعني فيها شىت املسلمون ببالد الروم مع أمريهم عبد الرمحن بن خالد بن الوليد، وقيل كان 

  .غريه واهللا أعلم
  .وحج بالناس فيها عتبة بن أيب سفيان أخو معاوية، والعمال على البالد هم املتقدم ذكرهم

  .وممن تويف يف هذه السنة سامل بن عمري أحد البكائني املذكورين يف القرآن، شهد بدرا وما بعدها من املشاهد كلها
محن بن خالد بن الوليد القرشي املخزومي، وكان من الشجعان عبد الر) ١(سراقة بن كعب شهد بدرا وما بعدها 

  املعروفني واالبطال املشهورين كأبيه، وكان قد
عظم ببالد الشام لذلك حىت خاف منه معاوية، ومات وهو مسموم رمحه اهللا وأكرم مثواه، قال ابن منده وأبو نعيم 

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم: االصبهاين
ساكر من طريق أيب عمر أن عمرو بن قيس روى عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلجامة وقد روى ابن ع

وكان كعب بن جعيل مداحا له والخويه مهاجر وعبد  -يعين مرسال  -وهو منقطع : ببني الكتفني قال البخاري
  .اهللا

  .كان عظيم القدر يف أهل الشام، شهد صفني مع معاوية: وقال الزبري بن بكار
  .كان يلي الصوائف زمن معاوية، وقد حفظ عن معاوية: قال ابن مسيعو

سقاه شربة فيها سم ) ٢( -وكان رئيس الذمة بأرض محص  -وقد ذكر ابن جرير وغريه أن رجال يقال له ابن أثال 
  فمات، وزعم بعضهم أن ذلك عن أمر معاوية له يف

__________  
  .تويف يف خالفة معاوية: ١١٩/  ٢الستيعاب هامش االصابة قال ابن الكليب استشهد باليمامة، ويف ا) ١(
ان ابن أثال كان طبيبا، وقد مرض عبد  ٤٠٩/  ٢واالستيعاب على هامش االصابة  ٦٨/  ٣يف االصابة ) ٢(

: الرمحن، فأمره معاوية أن يسقيه شرابا مسموما فسقاه فمات، ويف االصابة كان نصرانيا أما ابن عبد الرب فقال
  .يف الشاميهوديا، 

  .ذلك وال يصح
إىل الروم ملا أعطت اخلرج فارس وكم من فىت نبهته بعد هجعة * أبوك الذي قاد اجليوش مغريا : ورثاه بعضهم فقال

وصف عليه من دمشق الربانس وقد ذكروا أن * بقرع جلام وهو أكتع ناعس وما يستوي الصفان صف خلالد * 
ما فعل ابن أثال ؟ فسكت، مث رجع إىل : دينة فقال له عروة بن الزبريبن عبد الرمحن بن خالد قدم امل) ١(خالد 

قد كفيتك إياه ولكن ما فعل ابن جرموز ؟ فسكت عروة وحممد بن مسلمة : محص فثار على ابن أثال فقتله، فقال
الء وهو أحد عمال عمر بن اخلطاب، ولقي أويسا القرين وكان من عق) هرم بن حبان العبدي(يف قول، وقد تقدم 



  .الناس وعلمائهم، ويقال إنه ملا دفن جاءت سحابة فروت قربه وحده، ونبت العشب عليه من وقته واهللا أعلم
  سنة سبع وأربعني

فيها شىت املسلمون ببالد الروم، وفيها عزل معاوية عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن ديار مصر ووىل عليها معاوية 
  .عنبسة بن أيب سفيان فاهللا أعلم بن خديج، وحج بالناس عتبة، وقيل أخوه

وممن توىف فيها قيس بن عاصم املنقري، كان من سادات الناس يف اجلاهلية واالسالم، وكان ممن حرم اخلمر يف 
اجلاهلية واالسالم، وذلك أنه سكر يوما فعبث بذات حمرم منه فهربت منه، فلما أصبح قيل له يف ذلك فقال يف 

وال أشفى هبا أبدا * فال واهللا أشرهبا حيايت ) ٢(مقابح تفضح الرجل الكرميا * ا رأيت اخلمر منقصة وفيه: ذلك
وكان جوادا " هذا سيد أهل الوبر : " سقيما وكان إسالمه مع وفد بين متيم، ويف بعض االحاديث أن رسول اهللا قال

وقال ) ٣(قوم هتدما  ولكنه بنيان* وما كان قيس هلكه هلك واحد : ممدحا كرميا وهو الذي يقول فيه الشاعر
  قيل: مسعت أبا عمرو بن العالء وأبا سفيان بن العالء يقوالن: االصمعي

__________  
  .-أخو عبد الرمحن  -قتله بدمشق املهاجر بن خالد بن الوليد : يف االصابة واالستيعاب) ١(
نسبه ) ٣(لرجل احلليما خصال تفسد ا* رأيت اخلمر صاحلة وفيها : ٢٣٣/  ٣يف االستيعاب هامش االصابة ) ٢(

  .ابن عبد الرب إىل عبدة بن الطبيب، وذكر قبله بيتني
  .وهو قول ابن حجر يف االصابة

من قيس بن عاصم املنقري، لقد اختلفنا إليه يف احلكم كما خيتلف إىل : لالحنف بن قيس ممن تعلمت احللم ؟ قال
هذا ابنك قتله : ه أتته مجاعة فيهم مقتول ومكتوف فقالواالفقهاء، فبينا حنن عنده يوما وهو قاعد بفنائه حمتب بكسائ

اطلق عن ابن : فواهللا ما حل حبوته حىت فرغ من كالمه، مث التفت إىل ابن له يف املسجد فقال: ابن أخيك، قال
وا وكان -عمك، ووار أخاك وامحل إىل أمه مائة من االبل فإهنا غريبة، ويقال إنه ملا حضرته الوفاة جلس حوله بنوه 

  اثنني وثالثني
يا بين سودوا عليكم أكربكم ختلفوا أباكم، وال تسودوا أصغركم فيزدري بكم أكفاؤكم، : فقال هلم -ذكرا 

وعليكم باملال واصطناعه فإنه نعم ما يهبه الكرمي، ويستغين به عن اللئيم، وإياكم ومسألة الناس فإهنا من أخس 
، وال تدفنوين حيث يشعر بكر بن وائل، فإين كنت )١(مل ينح عليه  مكسبة الرجل، وال تنوحوا علي فإن رسول اهللا

  .أعاديهم يف اجلاهلية
إذا ذكرت * ورمحته ما شاء أن يترمحا حتية من أوليته منك منة * عليك سالم اهللا قيس بن عاصم : وفيه يقول الشاعر
ما مث دخلت سنة مثان وأربعني فيها ولكنه بنيان قوم هتد* فما كان قيس هلكه هلك واحد ) ٢(مثلتها متال الفما 

باملسلمني ببالد انطاكية، وفيها غزا عقبة بن عامر بأهل مصر البحر، وحج بالناس ) ٣(شىت أبو عبد الرمحن القتيب 
  .يف هذه السنة مروان بن احلكم نائب املدينة

اعات من سادات الصحابة منهم سنة تسع وأربعني فيها غزا يزيد بن معاوية بالد الروم حىت بلغ قسطنطينية ومعه مج
  .ابن عمر وابن عباس وابن الزبري وأبو أيوب االنصاري

" أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور هلم : " وقد ثبت يف صحيح البخاري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .فكان هذا اجليش أول من غزاها، وما وصلوا إليها حىت بلغوا اجلهد

وب خالد بن زيد االنصاري، وقيل مل ميت يف هذه الغزوة بل بعدها سنة إحدى أو ثنتني أو ثالث وفيها توىف أبو أي



  .ومخسني كما سيأيت
  .وفيها عزل معاوية مروان عن املدينة ووىل عليها سعيد بن العاص، فاستقضى سعيد عليها أبا سلمة بن عبد الرمحن

  كانت غزوة فضالة بن وفيها شىت مالك بن هبرية الفزاري بأرض الروم، وفيها
__________  

  .٦١/  ٥ومسند أمحد  ٢٣٤/  ٣على هامش االصابة / واالستيعاب  ٢٥٣/  ٣انظر وصيته يف االصابة ) ١(
: ٤٥٧/  ٣والكامل  ١٣٠/  ٦يف الطربي ) ٣(إذا زار عن شحط بالدك سلما * نعمة ...حتية: يف االستيعاب) ٢(

  .القيين

  .بلد وغنم شيئا كثريا، وشىت هنالك، ففتح ال)١(عبيد 
  .وفيها كانت صائفة عبد اهللا بن كرز

وفيها وقع الطاعون بالكوفة فخرج منها املغرية فارا، فلما ارتفع الطاعون رجع إليها فأصابه الطاعون فمات، 
والصحيح أنه مات سنة مخسني كما سيأيت، فجمع معاوية لزياد الكوفة إىل البصرة، فكان أول من مجع له بينهما، 

  .فكان يقيم يف هذه ستة أشهر وهذه ستة أشهر، وكان يستخلف على البصرة مسرة بن جندب
  .وحج بالناس يف هذه السنة سعيد بن العاص

ذكر من تويف يف هذه السنة من االعيان احلسن بن علي بن أيب طالب أبو حممد القرشي اهلامشي، سبط رسول اهللا 
راء، ورحيانته، وأشبه خلق اهللا به يف وجهه، ولد للنصف من رمضان سنة صلى اهللا عليه وسلم ابن ابنته فاطمة الزه

ثالث من اهلجرة، فحنكه رسول اهللا بريقه ومساه حسنا، وهو أكرب ولد أبويه، وقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه 
ء ورسول اهللا وسلم حيبه حبا شديدا حىت كان يقبل ذبيبته وهو صغري، ورمبا مص لسانه واعتنقه وداعبه، ورمبا جا

صلى اهللا عليه وسلم ساجد يف الصالة فريكب على ظهره فيقره على ذلك ويطيل السجود من أجله، ورمبا صعد 
معه إىل املنرب، وقد ثبت يف احلديث أنه عليه السالم بينما هو خيطب إذ رأى احلسن واحلسني مقبلني فنزل إليهما 

إين رأيت ]  ١٥: التغابن) * [ إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة* (اهللا  صدق: " فاحتضنهما وأخذمها معه إىل املنرب وقال
  ".إنكم ملن روح اهللا وإنكم لتبجلون وحتببون : " مث قال" هذين ميشيان ويعثران فلم أملك أن نزلت إليهما 

ن عن أيب عاصم، عن عمر بن سعيد بن أيب حسني، عن ابن أيب مليكة، عن عقبة ب: وقد ثبت يف صحيح البخاري
احلارث أن أبا بكر صلى هبم العصر بعد وفاة رسول اهللا بليال مث خرج هو وعلي ميشيان، فرأى احلسن يلعب مع 

  ".يا بايب شبه النيب، ليس شبيها بعلي : " الغلمان فاحتمله على عنقه وجعل يقول
  ).٢(وعلي يضحك : قال

رأيت النيب : " أيب خالد مسعت أبا جحيفة يقولثنا وكيع، ثنا إمساعيل بن : وروى سفيان الثوري وغري واحد قالوا
  ".صلى اهللا عليه وسلم وكان احلسن بن علي يشبهه 

  ورواه البخاري ومسلم من حديث إمساعيل بن أيب خالد
  .مل يسمع إمساعيل من أيب جحيفة إال هذا احلديث: قال وكيع
: كانت فاطمة تنقر للحسن بن علي وتقول: تثنا أبو داود الطيالسي، ثنا زمعة، عن ابن أيب مليكة قال: وقال أمحد

  .يا بايب شبه النيب ليس شبيها بعلي
كان احلسن بن علي أشبههم وجها برسول اهللا : عن معمر، عن الزهري، عن أنس قال: وقال عبد الرزاق وغريه
  .صلى اهللا عليه وسلم



  ورواه أمحد عن عبد الرزاق بنحوه، وقال
__________  

  .غزا جربة: ١٣٠/  ٦يف الطربي ) ١(
  .جربة: ٤٥٨/  ٣ويف الكامل 

  .باب) ٢٣(رواه البخاري يف املناقب ) ٢(
  .وأخرجه يف فضائل أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم باب مناقب احلسن واحلسني ٥٦٣/  ٦فتح الباري 

  .٨/  ١وأخرجه االمام أمحد يف مسنده 

احلسن أشبه برسول اهللا ما بني الصدر إىل : " لي قالثنا حجاج ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق، عن هانئ عن ع: أمحد
  ).١" (الرأس، واحلسني أشبه برسول اهللا ما أسفل من ذلك 

  .ورواه الترمذي من حديث إسرائيل وقال حسن غريب
كان احلسن أشبه الناس برسول : ثنا قيس عن أيب إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال: وقال أبو داود الطيالسي

  .جهه إىل سرته، وكان احلسني أشبه الناس به ما أسفل من ذلكاهللا من و
  .وقد روي عن ابن عباس وابن الزبري أن احلسن بن علي كان يشبه النيب صلى اهللا عليه وسلم

مسعت أبا متيمة حيدث عن أيب عثمان النهدي حيدثه أبو : ثنا حازم بن الفضيل، ثنا معتمر عن أبيه قال: وقال أمحد
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يأخذين فيقعدين على فخذه ويقعد احلسن على : " ة بن زيد قالعثمان عن أسام

  ).٢" (اللهم ارمحهما فإين أرمحهما : فخذه االخرى مث يضمنا مث يقول
وكذا رواه البخاري عن النهدي عن حممد بن الفضيل أخو حازم به، وعن علي بن املديين عن حيىي القطان، عن 

يمي، عن أيب متيمة، عن أيب عثمان عن أسامة، وأخرجه أيضا عن موسى بن إمساعيل ومسدد عن معتمر سليمان الت
  .عن أبيه عن أيب عثمان عن أسامة فلم يذكر أبا متيمة واهللا أعلم

  ".اللهم إين أحبهما فأحبهما : " ويف رواية
 عليه وسلم واحلسن بن علي عاتقه رأيت النيب صلى اهللا: وقال شعبة عن عدي بن ثابت عن الرباء بن عازب قال

  ).٣" (اللهم إين أحبه فأحبه : " وهو يقول
  .أخرجاه من حديثه شعبة

  ورواه علي بن اجلعد عن فضيل بن
  .حسن صحيح: وقال الترمذي" وأحب من أحبه " مرزوق عن عدي عن الرباء، فزاد 

فع بن جبري بن مطعم، عن أيب هريرة عن النيب ثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد اهللا بن أيب يزيد، عن نا: وقال أمحد
  ).٥" (اللهم إين أحبه فأحبه وأحب من حيبه : " صلى اهللا عليه وسلم قال للحسن بن علي

  .ورواه مسلم عن أمحد وأخرجاه من حديث شعبة
  .ثنا أبو النضر، ثنا ورقاء، عن عبيد اهللا بن أيب يزيد عن نافع بن جبري عن أيب هريرة: وقال أمحد

كنت مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف سوق من أسواق املدينة فانصرف وانصرفت معه، فجاء إىل فناء : " الق
فجاء احلسن بن : فاطمة فقال أي لكع أي لكع أي لكع فلم جيبه أحد، فانصرف وانصرفت معه إىل فناء فقعد، قال

فلما دخل التزمه رسول اهللا والتزم هو  -ظننا أن أمه حبسته لتجعل يف عنقه السخاب : قال أبو هريرة -علي 
  .ثالث مرات) ٥" (إين أحبه وأحب من حيبه : رسول اهللا، مث قال



  وأخرجاه من حديث سفيان بن
__________  

  .باب) ٣١(أخرجه الترمذي يف املناقب ) ١(
  .٩٠/  ١واالمام أمحد يف مسنده  ٦٦٠/  ٥ص  ٣٧٧٩ح 

/  ٧فتح الباري  ٣٧٤٧وأخرجه البخاري يف فضائل الصحابة ح  ٢٠٥/  ٥أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٢(
٩٤.  

  .٣٧٤٩ح  ٩٤/  ٧فتح الباري ) ٣(
  .١٨٨٢/  ٤ص  ٥٦ومسلم يف فضائل الصحابة ح 

  .٦٦١/  ٥ص  ٣٧٨٣والترمذي يف املناقب ح 
  .١٨٨٢/  ٤ص ) ٥٦(ومسلم يف فضائل الصحابة ح  ٣٣١، ٢٤٩/  ٢أخرجه أمحد يف املسند ) ٤(
  .٢٨٤/  ٤محد مسند أ) ٥(

  .٥٧ومسلم ح 
  .املراد هنا الصغري: لكع -

  .عيينة عن عبد اهللا به
  .ثنا محاد اخلياط، ثنا هشام بن سعد، عن نعيم بن عبد اهللا اجملمر، عن أيب هريرة: وقال أمحد

ين أ: خرج رسول اهللا إىل سوق بين قينقاع متكئا على يدي فطاف فيها، مث رجع فاحتىب يف املسجد وقال: " قال
اللهم إين أحبه فأحبه : لكاع ؟ ادعوا يل لكاع، فجاء احلسن فاشتد حىت وثب يف حبوته فأدخل فمه يف فمه مث قال

 -دمعت عيين أو بكيت : ما رأيت احلسن إال فاضت عيين، أو قال: ثالثا، قال أبو هريرة) ١" (وأحب من حيبه 
  وهذا على شرط
  .مسلم ومل خيرجوه

  .عن حممد بن سريين عن أيب هريرة فذكر مثله أو حنوه وقد رواه الثوري عن نعيم
  .ورواه معاوية بن أيب برود، عن أبيه، عن أيب هريرة بنحوه وفيه زيادة

  .وروى أبو إسحاق عن احلارث عن علي حنوا من هذا
  .ورواه عثمان بن أيب اللباب عن ابن أيب مليكة، عن عائشة بنحوه وفيه زيادة

  .عن علي حنوا من هذا السياق وروى أبو إسحاق عن احلارث
  .وقال سفيان الثوري وغريه عن سامل بن أيب حفصة، عن أيب حازم عن أيب هريرة

" من أحب احلسن واحلسني فقد أحبين، ومن أبغضهما فقد أبغضين : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .غريب من هذا الوجه

عن جعفر بن إياس عن عبد الرمحن بن مسعود عن أيب هريرة  - ابن دينار يعين -ثنا ابن منري ثنا احلجاج : وقال أمحد
خرج علينا رسول اهللا ومعه حسن وحسني، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة : " قال

ما فقد أبغضين من أحبهما فقد أحبين ومن أبغضه: يا رسول اهللا إنك لتحبهما، فقال: حىت انتهى إلينا، فقال له رجل
) "٢.(  

  .تفرد به أمحد



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي فجاء : " وقال أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر عن عبد اهللا قال
هذان ابناي، من : احلسن واحلسني فجعال يتوثبان على ظهره إذا سجد، فأراد الناس زجرمها فلما سلم قال للناس

  ".أحبهما فقد أحبين 
  .واه النسائي من حديث عبيد اهللا بن موسى عن علي بن صاحل عن عاصم بهور

: " وقد ورد عن عائشة وأم سلمة أمي املؤمنني أن رسول اهللا اشتمل على احلسن واحلسني وأمهما وأبيهما فقال
االسدي  ثنا حممد بن عبد اهللا: وقال حممد بن سعد" اللهم هؤالء أهل بييت فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا 

  .ثنا شريك عن جابر عن عبد الرمحن بن سابط عن جابر بن عبد اهللا
وقد رواه وكيع عن " من سره أن ينظر إىل سيد شباب أهل اجلنة فلينظر إىل احلسن بن علي : " قال قال رسول اهللا

  .الربيع بن سعد، عن عبد الرمحن بن سابط، عن جابر فذكر مثله، وإسناده ال بأس به، ومل خيرجوه
احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبومها خري : " وجاء من حديث علي وأيب سعيد وبريدة أن رسول اهللا قال

  ".منهما 
ثنا داود بن عمر ثنا إمساعيل بن عياش حدثين عبد اهللا بن عثمان بن خيثم عن سعد بن : وقال أبو القاسم البغوي

  راشد عن
__________  

  دة من القرنفل واملسك والعود ومنوها يعمل على هيئة السبحة وجيعل قالدةمجع سخب، وهو قال: سخاب= 
  .للصبيان واجلواري، وقيل هو خيط فيه خرز، مسي سخابا لصوت خرزه عند حركته

  .٣٣١، ٢٤٩/  ٤مسند أمحد ) ١(
  .٥٣١، ٤٤٠، ٢٨٨/  ٢مسند أمحد ج ) ٢(

  .يعلى بن مرة
هللا فجاء أحدمها قبل اآلخر فجعل يده حتت رقبته مث ضمه إىل إبطه، جاء احلسن واحلسني يسعيان إىل رسول ا: " قال

اللهم إين أحبهما : مث جاء اآلخر فجعل يده إىل االخرى يف رقبته مث ضمه إىل إبطه، وقبل هذا مث قبل هذا مث قال
بن أيب خيثم، عن وقد رواه عبد الرزاق عن معمر، عن ا" أيها الناس إن الولد مبخلة جمبنة جمهلة : فأحبهما، مث قال

" إن الولد مبخلة جمبنة : أن رسول اهللا أخذ حسنا فقبله مث أقبل عليهم فقال" حممد بن االسود بن خلف عن أبيه 
ثنا زيد بن احلباب : ثنا عبدة بن عبد اهللا اخلزاعي ثنا زيد بن احلباب ح وقال أبو يعلى أبو خيثمة: وقال ابن خزمية

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب فجاء : " اهللا بن بريدة عن أبيه قال حدثين حسني بن واقد، حدثين عبد
احلسن واحلسني وعليهما قميصان أمحران يعثران ويقومان، فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأخذمها ) ١(

ذين الصبيني فلم إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة، رأيت ه! صدق اهللا : على املنرب، مث قال) ٢(فوضعهما يف حجره 
  ).٣" (أصرب، مث أخذ يف خطبته 

وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث احلسني بن واقد، وقال الترمذي حسن غريب ال نعرفه إال من 
ويف حديث عبد اهللا بن شداد عن : حديثه، وقد رواه حممد الضمري عن زيد بن أرقم فذكر القصة للحسن وحده

 صلى هبم إحدى صاليت العشي فسجد سجدة أطال فيها السجود، فلما سلم قال الناس له يف أن رسول اهللا" أبيه 
  ".ارحتلين فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته  -يعين احلسن  -إن ابين هذا : ذلك، قال

دخلت على رسول اهللا وهو حامل احلسن واحلسني على ظهره وهو : " وقال الترمذي عن أيب الزبري عن جابر قال



على شرط مسلم ومل خيرجوه، وقال أبو " ونعم العدالن مها : نعم احلمل محلكما فقال: ميشي هبما على أربع، فقلت
  .ثنا أبو هاشم ثنا أبو عامر ثنا زمعة بن صاحل، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة عن ابن عباس: يعلى
  خرج: " قال

ونعم الراكب : م نعم املركب ركبت، فقال رسول اهللايا غال: رسول اهللا وهو حامل احلسن على عاتقه فقال له رجل
  ).٤" (هو 

  .حدثنا تليد بن سليمان، ثنا أبو احلجاف، عن أيب حازم عن أيب هريرة: وقال أمحد
  ).٥" (أنا حرب ملن حاربتم وسلم ملن ساملتم : نظر رسول اهللا إىل علي وحسن وحسني وفاطمة فقال: " قال

نعيم، وابن ماجه من حديث وكيع كالمها عن سفيان الثوري عن أيب احلجاف  وقد رواه النسائي من حديث أيب
عن أيب حازم عن أيب هريرة أن رسول اهللا قال عن احلسن  -وكان مريضا : داود بن أيب عوف، قال وكيع

  من أحبهما فقد أحبين،: " واحلسني
__________  

  .فأقبل: يف صحيح ابن خزمية) ١(
  .بني يديه: يف ابن خزمية والترمذي) ٢(
والترمذي يف  ١٥٢/  ٣ص ) ١٨٠١(باب ح ) ٦٥(أخرجه ابن خزمية يف صحيحه أبواب االذان واخلطبة ) ٣(

  .٦٥٨/  ٥ص  ٣٧٧٤املناقب ح 
  .٦٦١/  ٥ص  ٣٧٨٤املناقب ح  -صحيح الترمذي ) ٤(
  .٤٤٢/  ٢مسند أمحد ج ) ٥(

  .ويل أم سلمة عن زيد بن أرقم فذكرهوقد رواه أسباط عن السدي عن صبيح م" ومن أبغضهما فقد أبغضين 
: " مسعت رسول اهللا يقول: وقال بقية عن جبري بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن املقدام بن معدي كرب قال

  .فيه نكارة لفظا ومعىن" احلسن مين واحلسني من علي 
  .ثنا حممد بن أيب عدي عن ابن عوف عن عمري بن إسحاق: وقال أمحد

: أرين أقبل منك حيث رأيت رسول اهللا يقبل، فقال: سن بن علي فلقينا أبو هريرة فقالكنت مع احل: " قال
  .تفرد به أمحد، مث رواه عن إمساعيل بن علية عن ابن عوف" فقيل سرته : بقميصه، قال
  .ثنا هاشم بن القاسم، عن جرير، عن عبد الرمحن أيب عوف اجلرشي، عن معاوية: وقال أمحد

وإنه لن يعذب لسان أو شفتان ميصهما  -أو قال شفته يعين احلسن بن علي  - ميص لسانه رأيت رسول اهللا: " قال
  ".رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .تفرد به أمحد، وقد ثبت يف الصحيح عن أيب بكرة
  وروى أمحد عن جابر بن

يصلح به بني فئتني عظيمتني من إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن : " عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".املسلمني 

وقد تقدم هذا احلديث يف دالئل النبوة، وتقدم قريبا عند نزول احلسن ملعاوية عن اخلالفة، ووقع ذلك تصديقا لقوله 
  .صلى اهللا عليه وسلم

  .هذا، وكذلك ذكرناه يف كتاب دالئل النبوة وهللا احلمد واملنة



مه وحيبه ويتفداه، وكذلك عمر بن اخلطاب، فروى الواقدي عن موسى بن وقد كان الصديق جيله ويعظمه ويكر
حممد ابن إبراهيم بن احلارث التيمي عن أبيه، عمر ملا عمل الديوان فرض للحسن واحلسني مع أهل بدر يف مخسة 

  .آالف مخسة آالف، وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم احلسن واحلسني وحيبهما
عنده ومعه السيف متقلدا به حياجف عن عثمان  -وعثمان بن عفان حمصور  -الدار وقد كان احلسن بن علي يوم 

  .فخشي عثمان عليه فأقسم عليه لريجعن إىل منزهلم تطييبا لقلب علي، وخوفا عليه رضي اهللا عنهم
إين : ليا بين أال ختطب حىت أمسعك ؟ فقا: وكان علي يكرم احلسن إكراما زائدا، ويعظمه ويبجله وقد قال له يوما

أستحي أن أخطب وأنا أراك، فذهب علي فجلس حيث ال يراه احلسن مث قام احلسن يف الناس خطيبا وعلي يسمع، 
  .ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم: فأدى خطبة بليغة فصيحة فلما انصرف جعل علي يقول

  .عليهوقد كان ابن عباس يأخذ الركاب للحسن واحلسني إذا ركبا، ويرى هذا من النعم 
  .وكانا إذا طافا بالبيت يكاد الناس حيطموهنما مما يزدمحون عليهما للسالم عليهما، رضي اهللا عنهما وأرضامها

  .واهللا ما قامت النساء عن مثل احلسن بن علي: وكان ابن الزبري يقول
تفع الشمس، كان احلسن إذا صلى الغداة يف مسجد رسول اهللا جيلس يف مصاله يذكر اهللا حىت تر: وقال غريه

وجيلس إليه من جيلس من سادات الناس يتحدثون عنده، مث يقوم فيدخل على أمهات املؤمنني فيسلم عليهن ورمبا 
  .أحتفنه مث ينصرف إىل منزله

وملا نزل ملعاوية عن اخلالفة من ورعه صيانة لدماء املسلمني، كان له على معاوية يف كل عام جائزة، وكان يفد إليه، 
بأربعمائة ألف درهم، وراتبه يف كل سنة مائة ألف، فانقطع سنة عن الذهاب وجاء وقت اجلائزة فاحتاج  فرمبا أجازه

فأراد أن يكتب إىل معاوية ليبعث هبا إليه، فلما نام تلك الليلة رأى رسول  -وكان من أكرم الناس  -احلسن إليها 
فترك احلسن ما كان هم به من " لمه دعاء يدعو به يا بين أتكتب إىل خملوق حباجتك ؟ وع: اهللا يف املنام فقال له

  الكتابة، فذكره معاوية

  .ابعثوا إليه مبائيت ألف فلعل له ضرورة يف تركه القدوم علينا، فحملت إليه من غري سؤال: وافتقده، وقال
  .احلسن بن علي مدين ثقة: مسعت أيب يقول: قال صاحل بن أمحد

قاسم اهللا ماله ثالث مرات، وخرج من ماله مرتني، وحج مخسا وعشرين مرة و: حكاه ابن عساكر يف تارخيه، قالوا
  .ماشيا وإن اجلنائب لتقاد بني يديه

  .وروى ذلك البيهقي من طريق عبيد اهللا بن عمري عن ابن عباس
وقد علق البخاري يف صحيحه أنه حج ماشيا واجلنائب تقاد بني يديه، وروى داود : وقال علي بن زيد بن جدعان

  .رشيد، عن حفص، عن جعفر بن حممد عن أبيه بن
  .حج احلسن بن علي ماشيا واجلنائب تقاد بني يديه وجنائبه تقاد إىل جنبه: قال

إين الستحي من ريب أن ألقاه ومل : قال احلسن بن علي: وقال العباس بن الفضل، عن القاسم، عن حممد بن علي قال
وكان يقرأ يف بعض خطبه سورة إبراهيم، وكان : على رجليه، قالواأمش إىل بيته، فمشى عشرين مرة إىل املدينة 

يقرأ كل ليلة سورة الكهف قبل أن ينام، يقرأها من لوح كان يدور معه حيث كان من بيوت نسائه، فيقرأه بعدما 
  .يدخل يف الفراش قبل أن ينام رضي اهللا عنه

  .أجاز احلسن بن علي الرجل الواحد مبائة ألفرمبا : وقد كان من الكرم على جانب عظيم، قال حممد بن سريين
مسع احلسن رجال إىل جانبه يدعو اهللا أن ميلكه عشرة آالف درهم، فقام إىل منزله فبعث : وقال سعيد بن عبد العزيز



  .هبا إليه
ما محلك على هذا ؟ : وذكروا أن احلسن رأى غالما أسود يأكل من رغيف لقمة ويطعم كلبا هناك لقمة، فقال له

ال تربح من مكانك حىت آتيك، فذهب إىل سيده : إين أستحي منه أن آكل وال أطعمه، فقال له احلسن: قالف
يا موالي قد وهبت احلائط للذي وهبتين : فاشتراه واشترى احلائط الذي هو فيه، فأعتقه وملكه احلائط، فقال الغالم

  .له
ان مطالقا مصداقا، يقال إنه أحصن سبعني امرأة، وكان كثري التزوج، وكان ال يفارقه أربع حرائر، وك: قالوا

وبعث إىل كل واحدة منهما  -فزارية  -وذكروا أنه طلق امرأتني يف يوم، واحدة من بين أسد وأخرى من بين فزارة 
جزاه اهللا : امسع ما تقول كل واحدة منهما، فأما الفزارية فقالت: بعشرة آالف وبزقاق من عسل، وقال للغالم

  له، وأما االسدية خريا، ودعت
  .فقالت

  .متاع قليل من حبيب مفارق
  .فرجع الغالم إليه بذلك، فارجتع االسدية وترك الفزارية

ال تزوجوه فإنه مطالق، فيقولون واهللا يا أمري املؤمنني لو خطب إلينا كل يوم : وقد كان علي يقول الهل الكوفة
  . عليه وسلملزوجناه منا من شاء ابتغاء يف صهر رسول اهللا صلى اهللا

فوق إجار فعمدت املرأة فربطت  -وقيل هند بنت سهيل  -وذكروا أنه نام مع امرأته خولة بنت منظور الفزاري 
خشيت أن تقوم من وسن النوم فتسقط فأكون : ما هذا ؟ فقالت: رجله خبمارها إىل خلخاهلا، فلما استيقظ قال هلا

  .أشأم سخلة على العرب
  .هبا سبعة أيام بعد ذلك فأعجبه ذلك منها، واستمر

جاء رجل إىل احلسني بن علي فاستعان به يف حاجة فوجده معتكفا فاعتذر إليه، فذهب إىل : وقال أبو جعفر الباقر
  .لقضاء حاجة أخ يل يف اهللا أحب إيل من اعتكاف شهر: احلسن فاستعان به فقضى حاجته، وقال

  ن بن علي ال يدعو إىل طعامهكان احلس: عن منصور، عن ابن سريين قال: وقال هشيم

  .هو أهون من أن يدعى إليه أحد: أحدا يقول
واهللا : قال علي يا أهل الكوفة ال تزوجوا احلسن بن علي فإنه مطالق، فقال رجل من مهذان: وقال أبو جعفر

  .لنزوجنه، فما رضي أمسك وما كره طلق
ثنا القواريري ثنا عبد  -هو إبراهيم  -املنذر ثنا ابن : -يف كتاب مكارم االخالق  -وقال أبو بكر اخلرائطي 

تزوج احلسن بن علي امرأة فبعث إليها مبائة جارية مع كل جارية ألف : االعلى، عن هشام، عن حممد بن سريين قال
  .درهم

متع احلسن : عن الثوري، عن عبد الرمحن بن عبد اهللا، عن أبيه، عن احلسن بن سعد عن أبيه قال: وقال عبد الرزاق
  .متاع قليل من حبيب مفارق -وأراها احلنفية  -ن علي امرأتني بعشرين ألفا وزقاق من عسل، فقالت إحدامها ب

كان احلسن بن علي مطالقا للنساء، وكان : حدثين علي بن عمر، عن أبيه، عن علي بن احلسني قال: وقال الواقدي
  .ال يفارق امرأة إال وهي حتبه

أتبكيه وقد كنت جترعه ما : احلسن بكى عليه مروان يف جنازته، فقال له احلسني ملا مات: وقال جويرية بن أمساء
  .إين كنت أفعل إىل أحلم من هذا، وأشار هو إىل اجلبل: جترعه ؟ فقال



ما تكلم عندي أحد : أنا إمساعيل بن إبراهيم االسدي، عن ابن عون، عن حممد بن إسحاق قال: وقال حممد بن سعد
  كان أحب إيل إذا

م أن ال يسكت من احلسن بن علي، وما مسعت منه كلمة فحش قط إال مرة، فإنه كان بينه وبني عمرو بن تكل
  .ليس له عندنا إال ما رغم أنفه، فهذه أشد كلمة فحش مسعتها منه قط: عثمان خصومة فقال
  .وأنا الفضل بن دكني أنا مساور اجلصاص عن رزين بن سوار: قال حممد بن سعد

حلسن ومروان خصومة فجعل مروان يغلظ للحسن وحسن ساكت، فامتخط مروان بيمينه، فقال له كان بني ا: قال
  .أما علمت أن اليمىن للوجه، والشمال للفرج ؟ أف لك، فسكت مروان! وحيك : احلسن

أحب الفقر أحب إيل من الغىن، والسقم : إن أبا زر يقول: وقال أبو العباس حممد بن يزيد املربد قيل للحسن بن علي
من اتكل على حسن اختيار اهللا له مل يتمن أن يكون يف غري : رحم اهللا أبا زر أما أنا فأقول: إيل من الصحة، فقال
  .احلالة اليت اختار اهللا له

  .وهذا أحد الوقوف على الرضا مبا تعرف به القضاء
أخ يل كان من أعظم الناس  إين أخربكم عن: قال احلسن ذات يوم الصحابه: وقال أبو بكر حممد بن كيسان االصم

يف عيين، وكان عظيم ما عظمه يف عيين صغر الدنيا يف عينه، كان خارجا عن سلطان بطنه فال يشتهي ماال جيد، وال 
يكثر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان فرجه، فال يستخف له عقله وال رأيه، وكان خارجا عن سلطان جهله فال 

 خيطو خطاة إال حلسنة، وكان ال يسخط وال يتربم، وكان إذا جامع العلماء يكون ميد يدا إال على ثقة املنفعة، وال
على أن يسمع أحرص منه على أن يتكلم، وكان إذا غلب على الكالم مل يغلب على الصمت، كان أكثر دهره 

يرى قاضيا صامتا، فإذا قال يذر القائلني، وكان ال يشارك يف دعوى، وال يدخل يف مراء، وال يديل حبجة، حىت 
  .يقول ماال يفعل، ويفعل ماال يقول، تفضال وتكرما، كان ال يغفل عن إخوانه، وال يستخص بشئ دوهنم

كان ال يكرم أحدا فيما يقع العذر مبثله، كان إذا ابتداه أمران ال يرى أيهما أقرب إىل احلق نظر فيما هو أقرب إىل 
  .هواه فخالفه

  .رواه ابن عساكر واخلطيب
  ثنا بدر بن اهليثم: لفرج املعاىف بن زكريا احلريريوقال أبو ا

من أهل تستر  -احلضرمي، ثنا علي بن املنذر الطريفي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا حممد بن عبد اهللا أبو رجاء 
  ثنا شعبة بن احلجاج الواسطي، عن أيب إسحاق اهلمداين، عن احلارث -

يا أبة السداد دفع : يا بين ما السداد ؟ قال: عن أشياء من املروءة فقال -يعين احلسن  -االعور أن عليا سأل ابنه 
  .اصطناع العشرية ومحل اجلريرة: فما الشرف ؟ قال: املنكر باملعروف، قال

  .العفاف واصالح املرء ماله: فما املروءة ؟ قال: قال
  .النظر يف اليسري ومنع احلقري: فما الدنيئة ؟ قال: قال
  .احتراز املرء نفسه وبذله عرسه: ؟ قالفما اللوم : قال
  .البذل يف العسر واليسر: فما السماحة ؟ قال: قال
  .أن ترى ما يف يديك سرفا وما أنفقته تلفا: فما الشح ؟ قال: قال
  .الوفاء يف الشدة والرخاء: فما االخاء ؟ قال: قال
  .اجلرأة على الصديق والنكول عن العدو: فما اجلنب ؟ قال: قال



  .الرغبة يف التقوى والزهادة يف الدنيا: فما الغنيمة ؟ قال: قال
  .فما احللم ؟ قال كظم الغيظ وملك النفس: قال
  .رضى النفس مبا قسم اهللا هلا وإن قل، فإمنا الغىن غىن النفس: فما الغىن ؟ قال: قال
  .شره النفس يف كل شئ: فما الفقر ؟ قال: قال
  .قارعة أشد الناسشدة البأس وم: فما املنعة ؟ قال: قال
  .موافقة االقران: فما اجلرأة ؟ قال: الفزع عند املصدوقية ؟ قال: فما الذل ؟ قال: قال
  .كالمك فيما ال يعنيك: فما الكلفة ؟ قال: قال
  .أن تعطي يف الغرم وأن تعفو عن اجلرم: فما اجملد ؟ قال: قال
  .حفظ القلب كل ما استرعيته: فما العقل ؟ قال: قال
  .معاداتك إمامك ورفعك عليه كالمك: ا اخلرق ؟ قالفم: قال
  .إتيان اجلميل وترك القبيح: فما الثناء ؟ قال: قال
فما الشرف ؟ : طول االناة، والرفق بالوالة، واالحتراس من الناس بسوء الظن هو احلزم قال: فما احلزم ؟ قال: قال
  .موافقة االخوان، وحفظ اجلريان: قال

  .اتباع الدناة، ومصاحبة الغواة :قال فما السفه ؟ قال
  .تركك املسجد وطاعتك املفسد: فما الغفلة ؟ قال: قال
  .تركك حظك وقد عرض عليك: فما احلرمان ؟ قال: قال
  .االمحق يف املال املتهاون بعرضه، يشتم فال جييب املتحرن بأمر العشرية هو السيد: فمن السيد ؟ قال: قال

ال فقر أشد من اجلهل، وال مال أفضل من : " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوليا بين مسعت ر: قال مث قال علي
العقل، وال وحدة أوحش من العجب، وال مظاهرة أوثق من املشاورة، وال عقل كالتدبري، وال حسب كحسن 

الكذب، اخللق، وال ورع كالكف، وال عبادة كالتفكر، وال إميان كاحلياء، ورأس االميان الصرب، وآفة احلديث 
  وآفة العلم النسيان، وآفة احللم

السفه، وآفة العبادة الفترة، وآفة الطرف الصلف، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة املن، وآفة اجلمال اخليالء، 
يا بين ال تستخفن برجل تراه أبدا، فإن كان أكرب منك فعده أباك، وإن كان مثلك : مث قال علي" وآفة احلب الفخر 

  .، وإن كان أصغر منك فاحسب أنه ابنكفهو أخوك
  .فهذا ما سأل علي ابنه عن أشياء من املرؤة

ففي هذا اخلرب من احلكمة وجزيل الفائدة ما ينتفع به من راعاه، وحفظه ووعاه، وعمل به : قال القاضي أبو الفرج
  .وأدب نفسه بالعمل عليه، وهذهبا بالرجوع إليه، وتتوفر فائدته بالوقوف عنده

  رواه أمري املؤمنني وأضعافه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وفيما

ماال غىن لكل لبيب عليم، وقدرة حكيم، عن حفظه وتأمله، واملسعود من هدي لتلقيه، واجملدود من وفق المتثاله 
  .وتقبله
ل ما يف بعضها ولكن إسناد هذا االثر وما فيه من احلديث املرفوع ضعيف، ومثل هذه االلفاظ يف عبارهتا ما يد: قلت

  .من النكارة على أنه ليس مبحفوظ واهللا أعلم
أن معاوية سأل احلسن عن أشياء تشبه هذا فأجابه بنحو ما تقدم، : وقد ذكر االصمعي والعتيب واملدائين وغريهم



  .لكن هذا السياق أطول بكثري مما تقدم فاهللا أعلم
إن * قدم لنفسك ما استطعت من التقى : لي مكتوباكان على خامت احلسن بن ع: وقال علي بن العباس الطرباين

حدثنا : أحباب قلبك يف املقابر والبلى قال االمام أمحد* املنية نازلة بك يا فىت أصبحت ذا فرح كأنك ال ترى 
تعلموا فإنكم صغار قوم : " قال احلسن بن علي لبنيه وبين أخيه: مطلب بن زياد بن حممد، ثنا حممد بن أبان، قال

  ".وتكونوا كبارهم غدا، فمن مل حيفظ منكم فليكتب اليوم 
  .رواه البيهقي عن احلاكم عن عبد اهللا بن أمحد عن أبيه

ثنا زهري بن معاوية، ثنا أبو إسحاق، عن عمرو : ثنا احلسن بن موسى وأمحد بن يونس قاال: وقال حممد بن سعد
ما ! كذبوا واهللا : عوث قبل يوم القيامة، قالإن هذه الشيعة تزعم أن عليا مب: االصم، قال قلت للحسن بن علي

  .هؤالء بالشيعة، لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه وال اقتسمنا ماله
  حدثين أبو علي سويد الطحان، ثنا علي بن عاصم، ثنا أبو رحيانة، عن: وقال عبد اهللا بن أمحد

قد : فقال رجل كان حاضرا يف اجمللس" سنة  اخلالفة بعدي ثالثون: " سفينة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .دخلت من هذه الثالثني ستة شهور يف خالفة معاوية

  .من ها هنا أتيت تلك الشهور كانت البيعة للحسن بن علي، بايعه أربعون ألفا أو اثنان وأربعون ألفا: فقال
ة وصاحل معاوية ومل يسل يف أيامه بايع احلسن تسعون ألفا فزهد يف اخلالف: مسعت أيب يقول: وقال صاحل بن أمحد

  .حمجمة من دم
فلما قتل علي بايع أهل الكوفة احلسن بن علي : قال أيب: وحدثنا أيب، ثنا وهب بن جرير قال: وقال ابن أيب خيثمة

  .وأطاعوه وأحبوه أشد من حبهم البيه
  .ثنا هارون بن معروف، ثنا ضمرة عن ابن شوذب: وقال ابن أيب خيثمة

ل علي سار احلسن يف أهل العراق وسار معاوية يف أهل الشام فالتقوا فكره احلسن القتال وبايع معاوية ملا قت: قال
  .على أن جعل العهد للحسن من بعده

  .العار خري من النار: فيقول هلم: يا عار املؤمنني، قال: فكان أصحاب احلسن يقولون: قال
ملا قتل علي بايع الناس احلسن بن علي فوليها : م، عن أبيه قالحدثنا العباس بن هشا: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

  .سبعة وأحد عشر يوما
بايع احلسن أهل الكوفة، وبايع أهل الشام معاوية بايلياء بعد قتل علي، وبويع بيعة العامة ببيت : وقال غري عباس

يف سنة إحدى وأربعني  -الكوفة  من سواد -املقدس يوم اجلمعة من آخر سنة أربعني، مث لقي احلسن معاوية مبسكن 
  .فاصطلحا، وبايع احلسن معاوية

  .كان صلحهما ودخول معاوية الكوفة يف ربيع االول من سنة إحدى وأربعني: وقال غريه
  .وقد تكلمنا على تفصيل ذلك فيما تقدم مبا أغىن عن إعادته ها هنا

الذي بالكوفة، فوىف له معاوية بذلك فإذا فيه وحاصل ذلك أنه اصطلح مع معاوية على أن يأخذ ما يف بيت املال 
مخسة آالف ألف، وقيل سبعة آالف ألف، وعلى أن يكون خراج، وقيل دار اجبرد له يف كل عام، فامتنع أهل تلك 
الناحية عن أداء اخلراج إليه، فعوضه معاوية عن كل ستة آالف ألف درهم يف كل عام، فلم يزل يتناوهلا مع ماله يف 

  .ن اجلوائز والتحف واهلدايا، إىل أن تويف يف هذا العامكل زيارة م
ملا دخل معاوية الكوفة وبايعه احلسن : وقال حممد بن سعد عن هودة بن خليفة، عن عوف، عن حممد بن سريين قال



  :بن علي قال أصحاب معاوية ملعاوية
  .ب الناسمر احلسن بن علي أن خيطب، فإنه حديث السن عيي، فلعله يتلعثم فيتضع يف قلو

أيها الناس لو اتبعتم بني جابلق وجابرس رجال جده نيب غريي وغري أخي مل : " فأمره فقام فاختطب فقال يف خطبته
جتدوه، وإنا قد أعطينا بيعتنا معاوية ورأينا أن حقن دماء املسلمني خري من إهراقها، واهللا ما أدري لعله فتنة لكم 

أردت منها ما أراد اهللا : ما أردت من هذه ؟ قال: فغضب من ذلك وقال -وأشار إىل معاوية  -" ومتاع إىل حني 
  .منها

  .فصعد معاوية وخطب بعده
  .وقد رواه غري واحد وقدمنا أن معاوية عتب على أصحابه

مسعت جبري بن نفري احلضرمي حيدث عن أبيه : ثنا شعبة عن يزيد قال: ثنا أبو داود الطيالسي: وقال حممد بن سعد
كانت مجاجم العرب بيدي، يساملون من : إن الناس يزعمون أنك تريد اخلالفة ؟ فقال: لحسن بن عليقلت ل: قال

  .ساملت وحياربون من حاربت، فتركتها ابتغاء وجه اهللا، مث أثريها ثانيا من أهل احلجاز
سن بن علي دخل رجل على احل: أنا علي بن حممد عن إبراهيم بن حممد عن زيد بن أسلم قال: وقال حممد بن سعد

قد كنت على النصف منه، : ابن معاوية يعدنيها ويتوعد، قال: ما هذه ؟ فقال: وهو باملدينة ويف يده صحيفة فقال
أجل ولكن خشيت أن جيئ يوم القيامة سبعون ألفا، أو مثانون ألفا، أو أكثر أو أقل، تنضح أوداجهم دما، : قال

  .كلهم يستعدي اهللا فيم هريق دمه
  .عن سالم بن مسكني عن عمران بن عبد اهللا وقال االصمعي

ففرح بذلك فبلغ ذلك سعيد بن ) * قل هو اهللا أحد* (رأى احلسن بن علي يف منامه أنه مكتوب بني عينيه، : قال
  .إن كان رأى هذه الرؤيا فقل ما بقي من أجله: املسيب فقال

  .فلم يلبث احلسن بن علي بعد ذلك إال أياما حىت مات: قال
ثنا أبو أسامة عن : و بكر بن أيب الدنيا، حدثنا عبد الرمحن بن صاحل العتكي وحممد ؟ ؟ عثمان العجلي قاالوقال أب

  .ابن عون عن عمري بن إسحاق
لقد لفظت طائفة من : دخلت أنا ورجل آخر من قريش على احلسن بن علي فقام فدخل املخرج مث خرج فقال: قال

  .لسم مرارا وما سقيت مرة هي أشد من هذهكبدي أقلبها هبذا العود، ولقد سقيت ا
فخرجنا من عنده : سلين قبل أن ال تسألين، فقال ما أسألك شيئا يعافيك اهللا، قال: وجعل يقول لذلك الرجل: قال

  .مث عدنا إليه من الغد
  أي: وقد أخذ يف السوق فجاء حسني حىت قعد عند رأسه، فقال

  .قال لئن كان صاحيب الذي أظن هللا أشد نقمة! م نع: تريد قتله، قال: من صاحبك ؟ قال! أخي 
  .فاهللا أشد بأسا وأشد تنكيال، وإن مل يكنه ما أحب أن تقتل يب بريئا: ويف رواية
  ورواه

  .حممد بن سعد عن ابن علية عن ابن عون
  .حدثين عبد اهللا بن جعفر عن أم بكر بنت املسور: وقال حممد بن عمر الواقدي

كل ذلك يفلت منه، حىت كانت املرة اآلخرة اليت مات فيها فإنه كان خيتلف كبده، فلما احلسن سقي مرارا : قالت
  .مات أقام نساء بين هاشم عليه النوح شهرا



  .حد نساء بين هاشم على احلسن بن علي سنة: وحدثنا عبدة بنت نائل عن عائشة قالت: وقال الواقدي
كان احلسن بن علي كثري نكاح النساء، وكان : بن حسن قال وحدثين عبد اهللا بن جعفر عن عبد اهللا: قال الواقدي

قل ما حيظني عنده، وكان قل امرأة تزوجها إال أحبته وضنت به، فيقال إنه كان سقي مسا، مث أفلت، مث سقي فأفلت 
 هذا رجل قطع السم إمعاءه، فقال: مث كانت اآلخرة تويف فيها، فلما حضرته الوفاة قال الطبيب وهو خيتلف إليه

أقتله واهللا قبل أن أدفنك وال أقدر عليه أو يكون : ومل يا أخي ؟ قال: يا أبا حممد أخربين من سقاك ؟ قال: احلسني
  .بأرض أتكلف الشخوص إليه

  .يا أخي إمنا هذه الدنيا ليال فانية، دعه حىت التقي أنا وهو عند اهللا، وأىب أن يسميه: فقال
  .تلطف لبعض خدمه أن يسقيه مساكان معاوية قد : وقد مسعت بعض من يقول

وأنا حيىي بن محال أنا أبو عوانة عن املغرية عن أم موسى أن جعدة بنت االشعث بن قيس سقت : قال حممد بن سعد
  .احلسن السم فاشتكى منه شكاة، قال فكان يوضع حتت طشت ويرفع آخر حنوا من أربعني يوما

االشعث أن مسي احلسن وأنا أتزوجك بعده، ففعلت، فلما  وروى بعضهم أن يزيد بن معاوية بعث إىل جعدة بنت
إنا واهللا مل نرضك للحسن أفنرضاك النفسنا ؟ وعندي أن هذا ليس بصحيح، وعدم : مات احلسن بعثت إليه فقال

بكاء حق * يا جعد بكيه وال تسأمي : صحته عن أبيه معاوية بطريق االوىل واالحرى، وقد قال كثري منرة يف ذلك
  يف الناس من حاف وال ناعل* اطل لن تستري البيت على مثله ليس بالب

يرفعها بالنسب املاثل كيما يراها بائس * للزمن املستخرج املاحل كان إذا شبت له ناره * أعين الذي أسلمه أهله 
قبة أنضج مل تغل على آكل قال سفيان بن عيينة عن ر* أو فرد قوم ليس باآلهل تغلي بين اللحم حىت إذا * مرمل 

  .أخرجوين إىل الصحن أنظر يف ملكوت السموات: ملا احتضر احلسن بن علي قال: بن مصقلة قال
فكان مما صنع : اللهم إين أحتسب نفسي عندك فإهنا أعز االنفس علي، قال: فأخرجوا فراشه فرفع رأسه فنظر فقال

  .اهللا له أنه احتسب نفسه عنده
ن الثوري املرض جزع جزعا شديدا فدخل عليه مرحوم بن عبد العزيز ملا اشتد بسفيا: وقال عبد الرمحن بن مهدي

ما هذا اجلزع يا أبا عبد اهللا ؟ تقدم على رب عبدته ستني سنة، صمت له، صليت له، حججت له، قال : فقال
  .فسري عن الثوري

  ملا اشتد: وقال أبو نعيم

هذا اجلزع ؟ ما هو إال أن تفارق روحك  يا أبا حممد ما: باحلسن بن علي الوجع جزع فدخل عليه رجل فقال له
جسدك فتقدم على أبويك علي وفاطمة، وعلى جديك النيب صلى اهللا عليه وسلم وخدجية، وعلى أعمامك محزة 

  .فسرى عنه: وجعفر، وعلى أخوالك القاسم الطيب ومطهر وإبراهيم، وعلى خاالتك رقية وأم كلثوم وزينب، قال
يا أخي إين أدخل يف أمر من أمر اهللا مل أدخل يف مثله، : سني، وأن احلسن قال لهويف رواية أن القائل له ذلك احل

  .فبكى احلسني رضي اهللا عنهما: وأرى خلقا من خلق اهللا مل أر مثله قط قال
  .رواه عباس الدوري عن ابن معني، ورواه بعضهم عن جعفر بن حممد عن أبيه فذكر حنومها

شهدنا حسن بن علي يوم : مسعت جابر بن عبد اهللا يقول: ضل، عن أيب عتيق قالثنا إبراهيم بن الف: وقال الواقدي
مات وكادت الفتنة تقع بني احلسني بن علي ومروان بن احلكم، وكان احلسن قد عهد إىل أخيه أن يدفن مع رسول 

ئذ معزول يريد أن ومروان يوم -اهللا، فإن خاف أن يكون يف ذلك قتال أو شر فليدفن بالبقيع، فأىب مروان أن يدعه 
  فكلمت يومئذ حسني بن: ومل يزل مروان عدوا لبين هاشم حىت مات، قال جابر -يرضي معاوية 



  .يا أبا عبد اهللا اتق اهللا وال تثر فتنة فإن أخاك كان ال حيب ما ترى، فادفنه بالبقيع مع أمه ففعل: علي فقلت
مر قال حضرت موت احلسن بن علي فقلت للحسني بن حدثين عبد اهللا بن نانع، عن أبيه، عن ع: مث روى الواقدي

وادفن أخاك إىل جانب أمه، فإن أخاك قد عهد بذلك إليك، قال ففعل : علي اتق اهللا وال تثر فتنة وال تسفك الدماء
  .احلسني

وقد روى الواقدي عن أيب هريرة حنوا من هذا، ويف رواية أن احلسن بعث يستأذن عائشة يف ذلك فأذنت له، فلما 
ال ندعه يدفن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أيدفن عثمان : مات لبس احلسني السالح وتسلح بنو أمية وقالوا

بالبقيع ويدفن احلسن بن علي يف احلجرة ؟ فلما خاف الناس وقوع الفتنة أشار سعد بن أيب وقاص وأبو هريرة 
  .قريبا من قرب أمه بالبقيع، رضي اهللا عنهوجابر وابن عمر على احلسني أن ال يقاتل فامتثل ودفن أخاه 
رأيت احلسني بن علي قدم يومئذ سعيد بن العاص : وقال سفيان الثوري عن سامل بن أيب حفصة عن أيب حازم قال

  .لوال أهنا سنة ما قدمته: فصلى على احلسن وقال
ائما على مسجد رسول اهللا يوم رأيت أبا هريرة ق: حدثين مساور موىل بين سعد بن بكر قال: وقال حممد بن إسحاق

  .يا أيها الناس مات اليوم حب رسول اهللا فابكوا: مات احلسن بن علي وهو ينادي بأعال صوته
  .وقد اجتمع الناس جلنازته حىت ما كان البقيع يسع أحدا من الزحام

  .اشم عليه سنةوقد بكاه الرجال والنساء سبعا، واستمر نساء بين هاشم ينحن عليه شهرا، وحدت نساء بين ه
قتل علي وهو ابن مثان : حدثنا حممد بن حيىي ثنا سفيان عن جعفر بن حممد، عن أبيه قال: قال يعقوب بن سفيان

  .ومخسني سنة، ومات هلا حسن، وقتل هلا احلسني رضي اهللا عنهم
  .اوية عشر سننيتويف سعد واحلسن بن علي يف أيام بعدما مضى من إمارة مع: وقال شعبة عن أيب بكر بن حفص قال

  .تويف احلسن وهو ابن سبع وأربعني، وكذا قال غري واحد وهو أصح: وقال علية، عن جعفر بن حممد، عن أبيه قال
  :واملشهور أنه مات سنة تسع وأربعني كما ذكرنا، وقال آخرون

  .مات سنة مخسني وقيل سنة إحدى ومخسني أو مثان ومخسني
  سنة مخسني من اهلجرة

  .تويف أبو موسى االشعري يف قول، والصحيح سنة ثنتني ومخسني كما سيأيتففي هذه السنة 
فيها حج بالناس معاوية، وقيل ابنه يزيد، وكان نائب املدينة يف هذه السنة سعيد بن العاص، وعلى الكوفة والبصرة 

  .واملشرق وسجستان وفارس والسند واهلند زياد
 زياد فهرب منه إىل املدينة، وكان سبب ذلك أنه عرض مبعاوية ويف هذه السنة اشتكى بنو هنشل على الفرزدق إىل

يف قصيدة له فتطلبه زياد أشد الطلب ففر منه إىل املدينة، فاستجار بسعيد بن العاص، وقال يف ذلك أشعارا، ومل يزل 
  .فيما بني مكة واملدينة حىت تويف زياد فرجع إىل بالده، وقد طول ابن جرير هذه القصة

حدثين حيىي بن سعيد بن دينار عن أبيه : جرير يف هذه السنة من احلوادث ما رواه من طريق الواقدي وقد ذكر ابن
أن معاوية كان قد عزم على حتويل املنرب النبوي من املدينة إىل دمشق وأن يأخذ العصاة اليت كان النيب صلى اهللا 

يا أمري : حىت قال أبو هريرة وجابر بن عبد اهللاعليه وسلم ميسكها يف يده إذا خطب فيقف على املنرب وهو ممسكها، 
املؤمنني نذكرك اهللا أن تفعل هذا فإن هذا، ال يصلح أن خيرج املنرب من موضع وضعه فيه رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .وسلم، وأن خيرج عصاه من املدينة
  .فترك ذلك معاوية ولكن زاد يف املنرب ست درجات واعتذر إىل الناس



إن معاوية كان قد عزم على هذا : دي أن عبد امللك بن مروان يف أيامه عزم على ذلك أيضا فقيل لهمث روى الواق
  .مث ترك، وأنه ملا حرك املنرب خسفت الشمس فترك

إن معاوية وأباك أرادا ذلك مث تركاه، وكان السبب يف : مث ملا حج الوليد بن عبد امللك أراد ذلك أيضا فقيل له
  .سيب كلم عمر بن عبد العزيز أن يكلمه يف ذلك ويعظه فتركتركه أن سعيد بن امل

: مث ملا حج سليمان أخربه عمر بن عبد العزيز مبا كان عزم عليه الوليد، وأن سعيد بن املسيب هناه عن ذلك، فقال
يا فهي ما أحب أن يذكر هذا عن عبد امللك وال عن الوليد، وما يكون لنا أن نفعل هذا، مالنا وله، وقد أخذنا الدن

  .يف أيدينا فنريد أن نعمد إىل علم من أعالم االسالم يفد إليه الناس فنحمله إىل ما قبلنا
  .هذا ما ال يصلح رمحه اهللا

ويف هذه السنة عزل معاوية عن مصر معاوية بن خديج ووىل عليها من إفريقية مسلمة بن خملد، وفيها افتتح عقبة بن 
وكان غيضة تأوي إليها السباع والوحوش واحليات  -يقية، واختط القريوان نافع الفهري عن أمر معاوية بالد إفر

  العظام، فدعا اهللا تعاىل فلم يبق فيها شئ من ذلك
فأسلم خلق كثري من  -حىت أن السباع صارت خترج منها حتمل أوالدها، واحليات خيرجن من أجحارهن هوارب 

  .الرببر فبىن يف مكاهنا القريوان
أيب أرطاة وسفيان بن عوف أرض الروم، وفيها غزا فضالة بن عبيد البحر، وفيها تويف مدالج بن  وفيها غزا بسر بن

  .عمرو السلمي صحايب جليل شهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل أر له ذكرا يف الصحابة

بن أيب حبيب بن النضري بن ) ٢(بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن اخلزرج ) ١(صفية بنت حيي بن أخطب ابن شعبة 
النحام بن حنوم، أم املؤمنني النضرية من ساللة هارون عليه السالم، وكانت مع أبيها وابن عمها أخطب باملدينة، 

فلما أجلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بين النضري ساروا إىل خيرب، وقتل أبوها مع بين قريظة صربا كما قدمنا 
لى اهللا عليه وسلم خيرب كانت يف مجلة السيب فوقعت يف سهم دحية بن خليفة الكليب، فذكر فلما فتح رسول اهللا ص

) ٣(هلا مجاهلا وأهنا بنت ملكهم، فاصطفاها لنفسه وعوضه منها وأسلمت وأعتقها وتزوجها، فلما حلت بالصهباء 
فقتل يف املعركة، ووجد رسول بىن هبا، وكانت ماشطتها أم سليم، وقد كانت حتت ابن عمها كنانة بن أيب احلقيق 

إين رأيت كأن القمر أقبل من يثرب فسقط يف حجري فقصيت املنام على : ما هذه ؟ فقالت: اهللا خبدها لطمة فقال
  .تتمنني أن يتزوجك ملك يثرب ؟ فهذه من لطمته: ابن عمي فلطمين وقال

  .ا وأرضاهاوكانت من سيدات النساء عبادة وورعا وزهادة وبرا وصدقة، رضي اهللا عنه
  .توفيت سنة مخسني وقال غريه سنة ست وثالثني، واالول أصح: قال الواقدي

وأما أم شريك االنصارية ويقال العامرية فهي اليت وهبت نفسها للنيب صلى اهللا عليه وسلم فقيل قبلها وقيل مل 
منعها املشركون املاء فأسلموا  رضي اهللا عنها وهي اليت سقيت بدلو من السماء ملا) ٤(يقبلها، ومل تتزوج حىت مات 

  .ماتت سنة مخسني ومل أره لغريه: عند ذلك، وامسها غزية، وقيل عزيلة بين عامر على الصحيح، قال ابن اجلوزي
وأما عمرو بن أمية الضمري فصحايب جليل أسلم بعد أحد، وأول مشاهده بئر معونة، وكان ساعي رسول اهللا صلى 

اشي يف تزويج أم حبيبة وأن يأيت مبن بقي من املسلمني، وله أفعال حسنة، وآثار اهللا عليه وسلم بعثه إىل النج
  .حممودة، رضي اهللا عنه تويف يف خالفة معاوية

أن يف هذه السنة تويف جبري بن مطعم وحسان بن ثابت، واحلكم  -يف كتابه املنتظم  -وذكر أبو الفرج بن اجلوزي 
  ، وعقيل بن أيببن عمرو الغفاري، ودحية بن خليفة الكليب



__________  
  .سعنة: ٣٤٦/  ٤سعية، ويف االصابة واالستيعاب : ١٢٠/  ٨يف ابن سعد ) ١(
  .سقط من عامود النسب يف االصابة) ٢(
  .وهي على بريد من خيرب: الصهباء) ٣(
  .ماتت: ٤٦٦/  ٤واالصابة  ١٥٤/  ٨يف ابن سعد ) ٤(

ك، واملغرية بن شعبة، وجويرية بنت احلارث، وصفية بنت طالب، وعمرو بن أمية الضمري بدري، وكعب بن مال
  .حيي، وأم شريك االنصارية

  .رضي اهللا عنهم أمجعني
أما جبري بن مطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي أبو حممد وقيل أبو عدي املدين، فإنه قدم وهو 

أم خلقوا من غري * ( عليه وسلم يف سورة الطور مشرك يف فداء أسارى بدر، فلما مسع قراءة رسول اهللا صلى اهللا
دخل يف قلبه االسالم، مث أسلم عام خيرب، وقيل زمن الفتح، واالول أصح، ]  ٣٥: الطور) * [ شئ أم هم اخلالقون

وكان من سادات قريش وأعلمها باالنساب، أخذ ذلك عن الصديق واملشهور أنه تويف سنة مثان ومخسني، وقيل سنة 
  .تسع ومخسني

  .وأما حسان بن ثابت شاعر االسالم فالصحيح أنه تويف سنة أربع ومخسني كما سيأيت
  وأما احلكم بن عمرو بن جمدع الغفاري

أخو رافع بن عمرو، ويقال له احلكم بن االقرع، فصحايب جليل له عند البخاري حديث واحد يف النهي عن حلوم 
فغنم شيئا كثريا، فجاء كتاب زياد إليه على لسان ) ١(بل االشل احلمر االنسية، استنابه زياد بن أبيه على غزو ج

إن كتاب اهللا قبل كتاب أمري : معاوية أن يصطفي من الغنيمة ملعاوية ما فيها من الذهب والفضة لبيت ماله فرد عليه
ائمهم، فيقال إنه ؟ وقسم يف الناس غن" ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا : " املؤمنني، أو مل يسمع لقوله عليه السالم

  .حبس إىل أن مات مبرو يف هذه السنة وقيل يف سنة إحدى ومخسني رمحه اهللا
وأما دحية بن خليفة الكليب فصحايب جليل، كان مجيل الصورة، فلهذا كان جربيل يأيت كثريا يف صورته، وكان 

، وشهد ما بعدها، مث شهد الريموك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسله إىل قيصر، أسلم قدميا ولكن مل يشهد بدرا
  .إىل أن مات يف خالفة معاوية -غريب دمشق  -وأقام باملزة 

وفيها تويف عبد الرمحن بن مسرة بن حبيب بن عبد مشس القرشي أبو سعيد العبشمي، أسلم يوم الفتح، وقيل شهد 
  مؤتة، وغزا خراسان، وافتتح سجستان وكابل وغريها، وكانت له

__________  
واله بالد خراسان، فخرج فلم يزل من مدينة إىل  ٢٠٠/  ٤وفتوح ابن االعثم  ٢٧٩/  ١يف صفة الصفوة  )١(

  .مدينة يتقدم حىت نزل مرو

مات بالبصرة سنة مخسني، وقيل سنة إحدى : دار بدمشق وأقام بالبصرة، وقيل مبرو، قال حممد بن سعد وغري واحد
، )١(كور، وكان امسه يف اجلاهلية عبد كالل، وقيل عبد كلوب ومخسني، وصلى عليه زياد، وترك عدة من الذ

  .وقيل عبد الكعبة، فسماه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عبد الرمحن
وهو كان أحد السفريين بني معاوية واحلسن رضي اهللا عنهما، وفيها تويف عثمان بن أيب العاص الثقفي، أبو عبد اهللا 



قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف وفد ثقيف فاستعمله رسول اهللا على  الطائفي، له والخيه احلكم صحبة،
الطائف، وأمره عليها أبو بكر وعمر، فكان أمريهم وإمامهم مدة طويلة حىت مات سنة مخسني وقيل سنة إحدى 

  .ومخسني رضي اهللا عنه
رب من علي بعشر سنني كما أن طالب وأما عقيل بن أيب طالب أخو علي فكان أكرب من جعفر بعشر سنني وجعفر أك

احلديبية وشهد مؤتة، وكان من أنسب قريش، ) ٢(أكرب من عقيل بعشر، وكلهم أسلم إال طالبا، أسلم عقيل قبل 
  .وكان قد ورث أقرباءه الذين هاجروا وتركوا أمواهلم مبكة، ومات يف خالفة معاوية

إنه إمنا أسلم عام حجة : سلم قبل الفتح، وهاجر، وقيلوفيها كانت وفاة عمرو بن احلمق بن الكاهن اخلزاعي، أ
الوداع، وورد يف حديث أن رسول اهللا دعا له أن ميتعه اهللا بشبابه، فبقي مثانني سنة ال يرى يف حليته شعرة بيضاء، 
ومع هذا كان أحد االربعة الذين دخلوا على عثمان، مث صار بعد ذلك من شيعة علي، فشهد معه اجلمل وصفني، 

ان من مجلة من أعان حجر بن عدي فتطلبه زياد فهرب إىل املوصل، فبعث معاوية إىل نائبها فوجدوه قد اختفى وك
  .يف غار فنهشته حية فمات فقطع رأسه فبعث به إىل معاوية، فطيف به يف الشام وغريها، فكان أول رأس طيف به

فألقي يف حجرها، فوضعت كفها على  -نه وكانت يف سج -مث بعث معاوية برأسه إىل زوجته آمنة بنت الشريد 
  .غيبتموه عين طويال، مث أهديتموه إيل قتيال فأهال هبا من هدية غري قالية وال مقيلة: جبينه ولثمت فمه وقالت

وأما كعب بن مالك االنصاري السلمي شاعر االسالم فأسلم قدميا وشهد العقبة ومل يشهد بدرا كما ثبت يف 
اهللا عليه فإنه كان أحد الثالثة الذين تيب عليهم من ختلفهم عن غزوة تبوك كما ذكرنا الصحيحني يف سياق توبة 

  .ذلك مفصال يف التفسري، وكما تقدم يف غزوة تبوك
  وغلط ابن الكليب يف قوله إنه شهد بدرا، ويف قوله إنه تويف

__________  
  .عبد كلول: ٤٠١/  ٢يف االصابة ) ١(
  .أسلم قبل احلديبية: ١٥٧/  ٣يعاب على هامش االصابة واالست ٤٩٤/  ٢يف االصابة ) ٢(

  قال تويف سنة مخسني، وقال القاسم بن عدي -وهو أعلم منه  -قبل إحدى وأربعني، فإن الواقدي 
  .سنة إحدى ومخسني رضي اهللا عنه

لثقفي عم أبيه، املغرية بن شعبة ابن أيب عامر بن مسعود أبو عيسي ويقال أبو عبد اهللا الثقفي، وعروة بن مسعود ا
كان املغرية من دهاة العرب، وذوي آرائها، أسلم عام اخلندق بعد ما قتل ثالثة عشر من ثقيف، مرجعهم من عند 

املقوقس وأخذ أمواهلم فغرم دياهتم عروة بن مسعود، وشهد احلديبية، وكان واقفا يوم الصلح على رأس رسول اهللا 
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد إسالم أهل الطائف هو وأبو سفيان صلى اهللا عليه وسلم بالسيف صلتا، وبعثه ر

بن حرب فهدما الالت، وقدمنا كيفية هدمهما إياها، وبعثه الصديق إىل البحرين، وشهد اليمامة والريموك فأصيبت 
ثرية، عينه يومئذ، وقيل بل نظر إىل الشمس وهي كاسفة فذهب ضوء عينه، وشهد القادسية، وواله عمر فتوحا ك

منها مهدان وميسان، وهو الذي كان رسول سعد إىل رستم فكلمه بذلك الكالم البليغ فاستنابه عمر على البصرة، 
فلما شهد عليه بالزنا ومل يثبت عزله عنها وواله الكوفة، واستمر به عثمان حينا مث عزله، فبقي معتزال حىت كان أمر 

عاوية احلسن ودخل الكوفة واله عليها فلم يزل أمريها حىت مات يف احلكمني فلحق مبعاوية، فلما قتل علي وصاحل م
  .هذه السنة على املشهور
  .قاله حممد بن سعد وغريه



مات سنة تسع : أمجع الناس على ذلك، وذلك يف رمضان منها عن سبعني سنة، وقال أبو عبيد: وقال اخلطيب
  .مثان ومخسني، وقيل سنة ست وثالثني وهو غلطسنة إحدى ومخسني، وقيل سنة : ابن عبد الرب: وأربعني، وقال

وكان أصهب الشعر جدا، أكشف، مقلص الشفتني، أهتم ضخم اهلامة، عبل الذراعني، بعيد ما : قال حممد بن سعد
  .بني املنكبني، وكان يفرق رأسه أربعة قرون

  .القضاة أربعة أبو بكر، وعمر، وابن مسعود، وأبو موسى: وقال الشعيب
الدهاة يف الفتنة مخسة، معاوية، وعمرو بن العاص، : ة، معاوية، وعمرو، واملغرية، وزياد، وقال الزهريوالدهاة أربع

  .واملغرية بن شعبة، وكان معتزال، وقيس بن سعد بن عبادة، وعبد اهللا بن بديل بن ورقاء، وكانا مع علي
  .االشباح مخسة: والشيعة يقولون: قلت

  ، واحلسني، واالضداد مخسة أبو بكر، وعمر، ومعاوية، وعمرو بن العاص،رسول اهللا، وعلي، وفاطمة، واحلسن
  .واملغرية بن شعبة
أيها االمري : ما غلبين أحد إال فىت مرة أردت أن أتزوج امرأة فاستشرته فيها فقال: مسعت املغرية يقول: وقال الشعيب

  .إين رأيت رجال يقبلها: مل ؟ فقال: ال أرى لك أن تتزوجها، فقلت له! 
  .ورأيت أباها يقبلها وهي صغرية! نعم : أمل تزعم أنك رأيت رجال يقبلها ؟ فقال: مث بلغين عنه أنه تزوجها، فقلت له

صحبت املغرية بن شعبة فلو أن مدينة هلا مثانية أبواب ال خيرج من باب : مسعت قبيصة بن جابر يقول: وقال أيضا
  .منها إال مبكر خلرج املغرية من أبواهبا كلها

  صاحب: كان املغرية بن شعبة يقول: مسعت مالكا يقول: وقال ابن وهب

املرأة الواحدة حييض معها وميرض معها، وصاحب املرأتني بني نارين يشتعالن، وصاحب االربعة قرير العني، وكان 
  .يتزوج أربعة معا ويطلقهن معا، وقال عبد اهللا بن نافع الصائغ أحصن املغرية ثلثمائة امرأة

  .ألف امرأة وقيل مائة امرأة: ريهوقال غ
  .وقيل مثانني امرأة

جويرية بنت احلارث بن أيب ضرار اخلزاعية املصطلقية وكان سباها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف غزوة 
املريسيع، وهي غزوة املصطلق، وكان أبوها ملكهم فأسلمت فأعتقها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتزوجها، 

أو خري من : " قعت يف سهم ثابت بن قيس بن مشاس وكاتبها فأتت رسول اهللا تستعينه يف كتابتها فقالوكانت قد و
فأعتقها فقال " أشتريك وأعتقك وأتزوجك : " وما هو يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال: ؟ قالت" ذلك 

بين املصطلق حنوا من مائة أهل بيت،  الناس أصهار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعتقوا ما بأيديهم من سيب
  .ال أعلم امرأة أعظم بركة على أهلها منها: فقالت عائشة

  .وكان امسها برة فسماها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جويرية
توفيت يف هذا العام سنة مخسني كما ذكره ابن اجلوزي وغريه عن مخس  -أي حلوة الكالم  -وكانت امرأة مالحة 

  .سنة ست ومخسني رضي اهللا عنها وأرضاها، واهللا أعلم: وقال الواقدي وستني سنة،
بن احلارث بن ) ١(سنة إحدى ومخسني فيها كان مقتل حجر بن عدي بن جبل بن عدي بن ربيعة بن معاوية االكرب 

  بن ثور بن بزيغ بن كندي الكويف، ويقال له حجر اخلري، ويقال له حجر بن) ٢(معاوية 
وفد إىل : عديا طعن موليا فسمي االدبر، وهو من كندة من رؤساء أهل الكوفة، قال ابن عساكر االدبر، الن أباه

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسع عليا وعمارا وشراحيل بن مرة، ويقال شرحبيل بن مرة



  .وروى عنه أبو ليلى مواله، وعبد الرمحن بن عباس، وأبو البختري الطائي
، وشهد صفني مع علي أمريا، وقيل بعذراء من قرا دمشق، ومسجد )٣(افتتحوا عذراء  وغزا الشام يف اجليش الذين

  .قربه هبا معروف
مث ساق ابن عساكر بأسانيده إىل حجر يذكر طرفا صاحلا من روايته عن علي وغريه، وقد ذكره حممد بن سعد يف 

  .أهل الكوفة الطبقة الرابعة من الصحابة، وذكر له وفادة، مث ذكره يف االول من تابعي
  .وكان ثقة معروفا، ومل يرو عن غري علي شيئا: قال

أكثر احملدثني ال يصححون له : بل قد روى عن عمار وشراحيل بن مرة، وقال أبو أمحد العسكري: قال ابن عساكر
صحبة، شهد القادسية وافتتح برج عذراء، وشهد اجلمل وصفني، وكان مع علي حجر اخلري وهو حجر بن عدي 

  :وقال املرزباين -وهو حجر بن يزيد بن سلمة بن مرة  -وحجر الشرف  -هذا 
__________  

  .االكرمني: ٣١٤/  ١واالصابة  ٢١٧/  ٦يف ابن سعد ) ١(
مرج  ٢١٧/  ٦يف ابن سعد ) ٣...(معاوية بن احلارث بن معاوية بن ثور بن مرتع الكندي: يف ابن سعد) ٢(

  .عذرى

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أخيه هانئ بن عدي، وكان هذا الرجل من قد روي أن حجر بن عدي وفد إىل رس
ما أحدث قط إال توضأ، وال : عباد الناس وزهادهم، وكان بارا بأمه، وكان كثري الصالة والصيام، قال أبو معشر

  .توضأ إال صلى ركعتني
  .هكذا قال غري واحد من الناس

  .حدثين االعمش عن أيب إسحاق حدثنا يعلى بن عبيد،: وقد قال االمام أمحد
يا بن أم حجر لو تقطعت أعضاؤك ما بلغت االميان، وكان إذ كان املغرية بن شعبة على : قال سلمان حلجر: قال

الكوفة إذا ذكر عليا يف خطبته يتنقصه بعد مدح عثمان وشيعته فيغضب حجر هذا ويظهر االنكار عليه، ولكن كان 
فح عنه ويعظه فيما بينه وبينه، وحيذره غب هذا الصنيع، فإن معارضة السلطان شديد املغرية فيه حلم وإناة فكان يص

  .وباهلا، فلم يرجع حجر عن ذلك
  فلما كان يف آخر أيام املغرية قام حجر

يوما، فأنكر عليه يف اخلطبة وصاح به وذمه بتأخريه العطاء عن الناس، وقام معه فئام الناس لقيامه، يصدقونه 
ملغرية، ودخل املغرية بعد الصالة قصر االمارة ودخل معه مجهور االمراء، فأشاروا عليه بردع حجر ويشنعون على ا

  .هذا عما تعاطاه من شق العصى والقيام على االمري، وذمروه وحثوه على التنكيل فصفح عنه وحلم به
فبعث عريا حتمل ماال فاعترض هلا وذكر يونس بن عبيد أن معاوية كتب إىل املغرية يستمده مبال يبعثه من بيت املال، 

  .ال واهللا حىت يوىف كل ذي حق حقه: حجر، فأمسك بزمام أوهلا وقال
ما كنت الفعلن ذلك حبجر، فتركه، فلما بلغ معاوية ذلك : أال نأتيك برأسه ؟ فقال: فقال شباب ثقيف للمغرية

تويف املغرية بن شعبة رضي اهللا عنه ومجعت  عزل املغرية ووىل زيادا، والصحيح أنه مل يعزل املغرية حىت مات، فلما
الكوفة مع البصرة لزياد دخلها وقد التف على حجر مجاعات من شيعة علي يقولون أمره ويشدون على يده، 

ويسبون معاوية ويتربأون منه، فلما كان أول خطبة خطبها زياد بالكوفة، ذكر يف آخرها فضل عثمان وذم من قتله 
  .أو أعان على قتله



م حجر كما كان يقوم يف أيام املغرية، وتكلم بنحو مما قال املغرية، فلم يعرض له زياد، مث ركب زياد إىل البصرة، فقا
واهللا إنك ملريض الدين والقلب : إين مريض، فقال: وأراد أن يأخذ حجرا معه إىل البصرة لئال حيدث حدثا، فقال

ار زياد إىل البصرة فبلغه أن حجرا وأصحابه أنكروا على نائبه والعقل، واهللا لئن أحدثت شيئا السعني يف قتلك، مث س
وحصبوه وهو على املنرب يوم اجلمعة، فركب زياد إىل الكوفة فنزل يف القصر مث  -وهو عمرو بن حريث  -بالكوفة 

خرج إىل املنرب وعليه قباء سندس، ومطرف خز أمحر، قد فرق شعره، وحجر جالس وحوله أصحابه أكثر ما كانوا 
يومئذ، وكان من لبس من أصحابه يومئذ حنو من ثالثة آالف، وجلسوا حوله يف املسجد يف احلديد والسالح، 

أما بعد فإن غب البغي والغي وخيم، وإن هؤالء أمنوين فاجترأوا علي، : فخطب زياد فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
ا بشئ إن مل أمنع ساحة الكوفة من حجر وأصحابه وأدعه ما أن: وامي اهللا لئن مل تستقيموا الدواينكم بدوائكم، مث قال

  .نكاال ملن بعده، ويل أمك يا حجر، سقط بك العشاء على سرحان
  سقط العشاء به على سرحان* أبلغ نصيحة أن راعي إبلها : مث قال

: وقال فأخذ حجر كفا حصباء فحصبه -يعين كذا وكذا  -إن من حق أمري املؤمنني : وجعل زياد يقول يف خطبته
  .عليك لعنة اهللا! كذبت 

فاحندر زياد فصلى، مث دخل القصر واستحضر حجرا، ويقال إن زيادا ملا خطب طول اخلطبة وأخر الصالة فقال له 
الصالة، فمضى يف خطبته، فلما خشي فوت الصالة عمد إىل كف من حصباء ونادى الصالة، وثار الناس : حجر

لناس، فلما انصرف من صالته كتب إىل معاوية يف أمره وكثر عليه، فكتب معه، فلما رأى ذلك زياد نزل فصلى با
ومعه أعوانه فقال  -وهو شداد بن اهليثم  -أن شده يف احلديد وامحله إيل، فبعث إليه زياد وإىل الشرطة : إليه معاوية

زياد فأعلمه، فاستنهض زياد أن االمري يطلبك، فامتنع من احلضور إىل زياد، وقام دونه أصحابه، فرجع الوايل إىل : له
مجاعات من القبائل فركبوا مع الوايل إىل حجر وأصحابه فكان بينهم قتال باحلجارة والعصي، فعجزوا عنه، فندب 

، وما أغىن )١(حممد بن االشعث وأمهله ثالثا وجهز معه جيشا، فركبوا يف طلبه ومل يزالوا حىت أحضروه إىل زياد 
ينصره فعند ذلك قيده زياد وسجنه عشرة أيام وبعث به إىل معاوية، وبعث معه  عنه قومه وال من كان يظن أن

إن هذا االمر ال يصلح إال يف آل علي بن أيب : مجاعة يشهدون عليه أنه سب اخلليفة، وأنه حارب االمري، وأنه يقول
  .طالب

عد بن أيب وقاص، وإسحاق، أبو بردة بن أيب موسى، ووائل بن حجر، وعمر بن س) ٢(وكان من مجلة الشهود عليه 
: وإمساعيل، وموسى بنو طلحة بن عبيد اهللا، واملنذر بن الزبري، وكثري بن شهاب، وثابت بن ربعي، يف سبعني ويقال

، مث بعث )٣(إنه كان صواما قواما : إمنا قلت لزياد: إنه كتبت شهادة شريح القاضي فيهم، وإنه أنكر ذلك وقال
  .ن حجر، وكثري بن شهاب إىل الشامزياد حجرا وأصحابه مع وائل ب

، منهم )٤(وكان مع حجر بن عدي بن جبلة الكندي، من أصحابه مجاعة، قيل عشرون وقيل أربعة عشر رجال 
االرقم بن عبد اهللا الكندي وشريك بن شداد احلضرمي، وصيفي بن فسيل، وقبيصة بن ضبيعة بن حرملة العبسي، 

البجلي وورقاء بن مسي البجلي، وكدام بن حيان، وعبد الرمحن بن  وكرمي بن عفيف اخلثعمي، وعاصم بن عوف
  وحمرز بن شهاب التميمي، -من بين متيم  -) ٥(حسان العريان 

  .وعبيد اهللا بن حوية السعدي التميمي أيضا
  فهؤالء أصحابه الذين وصلوا معه، فساروا هبم إىل

__________  



ال ولكن مسع وطاعة، ويف االخبار : وم، وحاول قوم منعه، فقالان حجر بن عدي مل يقا ١٤٣/  ٦أما الطربي ) ١(
أن جرير بن عبد اهللا جاء حبجر إىل زياد بعد أن أعطاه أمانه وأن يبعث به إىل معاوية حىت يرى : ٢٢٣الطوال ص 

  .فيه رأيه
بن هانئ  أبو بردة بن أيب موسى، وشريح: بعث زياد بثالثة نفر من الشهود: ٢٢٤يف االخبار الطوال ص ) ٢(

  .احلارثي وأبو هنيدة القيين
  .وانظر يف أمساء الشهود

  .١٥١ - ١٥٠/  ٦الطربي 
  .١٥١/  ٦: انظر الطربي) ٣(
محله ومعه تسعة نفر من : ٣/  ٣مجع من أصحاب حجر اثىن عشر رجال واملسعودي  ١٥٠/  ٦يف الطربي ) ٤(

  .أصحابه من أهل الكوفة، وأربعة من غريها
  .العنزيان: ١٥٢/  ٦العنزيني ويف الطربي : ٤٨٣/  ٣يف الكامل ) ٥(

  .الشام
اهلمداين، فكملوا أربعة ) ١(مث إن زيادا أتبعهم برجلني آخرين، عتبة بن االخنس من بين سعد، وسعد بن عمران 

السالم عليك يا أمري املؤمنني، فغضب معاوية غضبا شديدا : إن حجرا ملا دخل على معاوية قال: عشر رجال، فيقال
بل بعث إليهم من تلقاهم : مر بضرب عنقه هو ومن معه، ويقال إن معاوية ركب فتلقاهم يف مرج عذراء، ويقالوأ

  .فقتلوا هناك -ثنية العقاب  -إىل عذراء حتت الثنية 
وكان الذين بعث إليهم ثالثة وهم هدبة بن فياض القضاعي، وحضري بن عبد اهللا الكاليب، وأبو شريف البدوي 

  .فبات حجر وأصحابه يصلون طول الليل، فلما صلوا الصبح قتلوهم، وهذا هو االشهر فجاؤوا إليهم
  .واهللا أعلم

وذكر حممد بن سعد أهنم دخلوا عليه مث ردهم فقتلوا بعذراء، وكان معاوية قد استشار الناس فيهم حىت وصل هبم 
وية إىل زياد كتابا آخر يف أمرهم، إىل برج عذراء فمن مشري بقتلهم، ومن مشري بتفريقهم يف البالد، فكتب معا

فأشار عليه بقتلهم إن كان له حاجة يف ملك العراق، فعند ذلك أمر بقتلهم، فاستوهب منه االمراء واحدا بعد واحد 
  حىت استوهبوا منه ستة، وقتل منهم ستة أوهلم حجر بن عدي، ورجع آخر فعفى

جار يف الكلم ومدح عليا، فبعث به معاوية إىل زياد وقال عنه معاوية، وبعث بآخر نال من عثمان وزعم أنه أول من 
  .مل تبعث إيل فيهم أردى من هذا: له

  .وهو عبد الرمحن بن حسان الفري -فلما وصل إىل زياد ألقاه يف الناطف حيا 
حجر بن عدي، وشريك بن شداد، وصيفي بن فسيل، وقبيصة بن ضبيعة، وحمرز : وهذه تسمية الذين قتلوا بعذراء

  .شهاب املنقري، وكدام بن حيانبن 
ومن الناس من يزعم أهنم مدفونون مبسجد القصب يف عرفة، والصحيح بعذراء، ويذكر أن حجرا ملا أرادوا قتله 

لوال أن : دعوين حىت أصلي ركعتني فصالمها وخفف فيهما، مث قال: توضأ، فقال: دعوين حىت أتوضأ، فقالوا: قال
  .لتهمايقولوا ما يب جزع من املوت لطو

  .قد تقدم هلما صلوات كثرية: مث قال
إنك قلت : مث قدموه للقتل وقد حفرت قبورهم ونشرت أكفاهنم، فلما تقدم إليه السياف ارتعدت فرائصه فقيل له



  .ومايل ال أجزع وأنا أرى قربا حمفورا وكفنا منشورا وسيفا مشهورا: لست جبازع، فقال
  .فأرسلها مثال

  .مث تقدم إليه السياف
ال أعني على قتل نفسي، فضربه : امدد عنقك، فقال: و أبو شريف البدوي، وقيل تقدم إليه رجل أعور فقال لهوه
  .فقتله

  .بل صلوا عليه وغسلوه: وكان قد أوصى أن يدفن يف قيوده، ففعل به ذلك، وقيل
  .وروي أن احلسن بن علي

  .حجهم واهللا: قال! نعم : أصلوا عليه ودفنوه يف قيوده، قالوا: قال
والظاهر أن احلسني قائل هذا، فإن حجرا قتل يف سنة إحدى ومخسني، وقيل سنة ثالث ومخسني، وعلى كل تقدير 

  .فاحلسن قد مات قبله واهللا أعلم
  .فقتلوه رمحه اهللا وساحمه

وذلك بعد مقتله حجرا  -وروينا أن معاوية ملا دخل على أم املؤمنني عائشة فسلم عليها من وراء احلجاب 
فقدته حني غاب : أين ذهب عنك حلمك يا معاوية حني قتلت حجرا وأصحابه ؟ فقال هلا: قالت له -ابه وأصح

  .عين من قومي مثلك يا أماه
  فكيف بري بك يا أمه ؟: مث قال هلا

__________  
  .منران: يف الكامل والطربي) ١(

  .بني يدي اهللا عز وجليكفيين هذا عند اهللا، وغدا يل وحلجر موقف : إنك يب لبار، فقال: فقالت
  .إمنا قتله الذين شهدوا عليه: ويف رواية أنه قال
  أن معاوية جعل: وروى ابن جرير

  .إن يومي بك يا حجر بن عدي لطويل، قاهلا ثالثا: يغرغر باملوت وهو يقول
  .فاهللا أعلم

 عليه وسلم مع أخيه ذكر بعض أهل العلم أن حجرا وفد إىل رسول اهللا صلى اهللا: وقال حممد بن سعد يف الطبقات
فلما قدم زياد بن أيب سفيان واليا على الكوفة دعا حبجر بن عدي  -وكان من أصحاب علي  -هانئ بن عدي، 

وأنه قد جاء غري  -يعين من حب علي  -على أمر قد علمت ) ١(تعلم أين أعرفك وقد كنت أنا وأباك : فقال
ستفرغه كله، املك عليك لسانك، وليسعك منزلك، وهذا ذلك، وإين أنشدك اهللا أن تقطر يل من دمك قطرة فأ

سريري فهو جملسك، وحوائجك مقضية لدي، فاكفين نفسك فإين أعرف عجلتك، فأنشدك اهللا يف نفسك، وإياك 
  .وهذه السقطة وهؤالء السفهاء أن يستنزلوك عن رأيك) ٢(

  .قال يل كذا وكذا: ال لك ؟ قالما ق: قد فهمت، مث انصرف إىل منزله، فأتاه الشيعة فقالوا: فقال حجر
أنت شيخنا، وإذا جاء املسجد مشوا معه، فأرسل إليه : وسار زياد إىل البصرة مث جعلوا يترددون إليه يقولون له

ما هذه اجلماعة وقد أعطيت االمري ما قد علمت ؟ فقال : يقول -نائب زياد على الكوفة  -عمرو بن حريث 
  .يه، إليك وراءك أوسع لكإهنم ينكرون ما أنتم عل: للرسول

إن كان لك حاجة بالكوفة فالعجل العجل، فأعجل زياد السري إىل الكوفة، فلما : فكتب عمرو بن حريث إىل زياد



وصل بعث إليه عدي بن حامت، وجرير بن عبد اهللا البجلي، وخالد بن عرفطة يف مجاعة من أشراف الكوفة لينهوه 
يا غالم أعلفت البكر ؟ لبكر مربوط : نه وال يرد عليهم شيئا، بل جعل يقولعن هذه اجلماعة، فأتوه فجعلوا حيدثو

ما : أعلفت البكر، مث قال عدي الصحابه: أجمنون أنت ؟ نكلمك وأنت تقول: فقال له عدي بن حامت -يف الدار 
  .كنت أظن هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى
وحسنوا أمره وسألوه الرفق به فلم يقبل، بل بعث إليه الشرط  مث هنضوا فأخربوا زيادا ببعض اخلرب وكتموه بعضا،

إين على بيعيت ملعاوية، فجمع زياد سبعني من أهل الكوفة : مالك ويلك ؟ قال: واحملاربة فأيت به وبأصحابه، فقال له
عبد الرمحن اكتبوا شهادتكم على حجر وأصحابه، ففعلوا، مث أوفدهم إىل معاوية، وبلغ اخلرب عائشة فأرسلت : فقال

: بن احلارث بن هشام إىل معاوية تسأله أن خيلي سبيلهم، فلما دخلوا على معاوية قرأ كتاب زياد فقال معاوية
  اخرجوا هبم إىل عذراء فاقتلوهم

هناك، فذهبوا هبم مث قتلوا منهم سبعة، مث جاء رسول معاوية بالتخلية عنهم، وأن يطلقوهم كلهم، فوجدوا قد قتلوا 
  وأطلقوا السبعة الباقني، ولكن كان حجر فيمن قتل يف السبعةمنهم سبعة 

__________  
  .وإياك على ما قد علمت: ٢١٨/  ٦يف ابن سعد ) ١(
وإياك وهذه السفلة وهؤالء السفهاء أن يستزلوك عن رأيك فإنك لو هنت علي أو : العبارة يف الطبقات) ٢(

  .استخففت حبقك مل أخصك هبذا من نفسي

د سأهلم أن يصلي ركعتني قبل أن يقتلوه، فصلى ركعتني فطول فيهما، وقال إهنما الخف صالة االول، وكان ق
  .صليتها

  .وجاء رسول عائشة بعد ما فرغ من شأهنم
حني غاب عين مثلك من : أين عزب عنك حلمك حني قتلت حجرا ؟ فقال: فلما حج معاوية قالت له عائشة

  .قومي
قتله أحب إيل من أن أقتل : أقتلت حجر بن االدبر ؟ فقال معاوية: ملعاوية ويروى أن عبد الرمحن بن احلارث قال

  .معه مائة ألف
وقد ذكر ابن جرير وغريه عن حجر بن عدي وأصحابه أهنم كانوا ينالون من عثمان ويطلقون فيه مقالة اجلور، 

  .عة علي، ويتشددون يف الدينوينتقدون على االمراء، ويسارعون يف االنكار عليهم، ويبالغون يف ذلك، ويتولون شي
فقال إن : ويروى أنه ملا أخذ يف قيوده سائرا من الكوفة إىل الشام تلقته بناته يف الطريق وهن يبكني، فمال حنوهن

الذي يطعمكم ويكسوكم هو اهللا وهو باق لكن بعدي، فعليكن بتقوى اهللا وعبادته، وإين أما أن أقتل يف وجهي 
  .كن مكرما، واهللا خليفيت عليكموهي شهادة، أو أن أرجع إلي

مث انصرف مع أصحابه يف قيوده، ويقال إنه أوصى أن يدفن يف قيوده ففعل ذلك به، ولكن صلوا عليهم ودفنوهم 
  .مستقبل القبلة رمحهم اهللا وساحمهم

خت حجر ويقال إهنا هلند أ -وهي هند بنت زيد بن خمرمة االنصارية  -وقد قالت امرأة من املتشيعات ترثي حجرا 
)١.(  

  .فاهللا أعلم
يرى ) ٢(ليقتله كما زعم االمري * تبصر هل ترى حجرا يسري يسري إىل معاوية بن حرب * ترفع أيها القمر املنري 



  له من شر أمته وزير* قتل اخليار عليه حقا 
خلورنق والسدير وطاب هلا ا* جتربت اجلبابر بعد حجر ) ٣(ومل ينحر كما حنر البعري * أال يا ليت حجرا مات يوما 

تلقتك السالمة والسرور * عدي ) ٥(أال يا حجر حجر بن ) ٤(كأن مل حييها مزن مطري * وأصبحت البالد له حموال 
من الدنيا إىل هلك * قوم ) ٧(فإن هتلك فكل زعيم ) ٦(وشيخا يف دمشق له زبري * أخاف عليك ما أردى عديا 

  عم وحوروجنات هبا ن* يصري فرضوا أن اآلله عليك ميتا 
__________  

كذا يف االصل والطربي والكامل واملسعودي، ) ٢: (فأنشأت أم حجر تقول: ٢٢٣ويف االخبار الطوال ص ) ١١(
  .اخلبري: ٢٢٠/  ٦ويف ابن سعد 

  .سقط والبيت الذي قبله من الطبقات والكامل، وأثبته املسعودي يف املروج والطربي يف تارخيه) ٣(
  .سقط البيت من املسعودييوما، و: يف ابن سعد) ٤(
  .بين: يف الطربي والكامل واملسعودي وابن سعد) ٥(
  .زئري: يف املصادر السابقة) ٦(
  .كذا باالصل والطربي والكامل) ٧(

  .عميد: ويف الطبقات واملسعودي

  .وذكر ابن عساكر له مراث كثرية
دخل معاوية على عائشة : أيب االسود قالحدثين حرملة أنا ابن وهب أخربين ابن هليعة عن : وقال يعقوب بن سفيان

يا أم املؤمنني إين رأيت يف قتلهم صالحا لالمة، ويف : ما محلك على قتل أهل عذراء، حجرا وأصحابه ؟ فقال: فقالت
  ).١" (سيقتل بعذراء أناس يغضب اهللا هلم وأهل السماء : " مسعت رسول اهللا يقول: مقامهم فسادا لالمة، فقالت

  .يف منقطعوهذا إسناد ضع
بلغين أنه سيقتل بعذراء أناس يغضب اهللا : وقد رواه عبد اهللا بن املبارك عن ابن هليعة عن أيب االسود أن عائشة قالت

  .هلم وأهل السماء
  .الغافقي) ٢(حدثين ابن هليعة حدثين احلارث بن يزيد عن عبد اهللا بن رزين : وقال يعقوب

  :قال
يقتل حجر : تل منكم سبعة نفر بعذراء، مثلهم كمثل أصحاب االخدود، قاليا أهل العراق سيق: مسعت عليا يقول

  .-ابن هليعة ضعيف  -) ٣(وأصحابه 
كان ابن عمر يف السوق فنعي له حجر فأطلق حبوته : عن ابن علية عن ابن عون عن نافع قال: وروى االمام أمحد

  .وقام وغلب عليه النحيب
قال ملا قدم معاوية املدينة  -أو غريه  -وب عن عبد اهللا بن أيب مليكة عن عفان، عن ابن علية عن أي: وروى أمحد

يا أم املؤمنني إين وجدت قتل رجل يف صالح الناس خري من : أقتلت حجرا ؟ فقال: دخل على عائشة فقالت
  .استحيائه يف فسادهم

  .وقال محاد بن سلمة عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب عن مروان
يا معاوية قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الذي فعلت، أما : اوية على أم املؤمنني عائشة فقالتدخلت مع مع: قال

االميان ضد الفتك ال : " ال، إين يف بيت االمان، مسعت رسول اهللا يقول: خشيت أن أخبأ لك رجال يقتلك ؟ فقال



  ).٤" (يفتك مؤمن 
  .صاحل: التيا أم املؤمنني كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك وأمرك ؟ ق

  ).٤(فدعيين وحجرا حىت نلتقي عند ربنا عز وجل : قال
ال يدخل علي أبدا، فلم يزل يتلطف حىت دخل فالمته يف قتله حجرا، فلم يزل يعتذر : ويف رواية أهنا حجبته وقالت

  .حىت عذرته
را شأن، فلما اعتذر إليها لوال يغلبنا سفهاؤنا لكان يل وملعاوية يف قتله حج: أهنا كانت تتوعده وتقول: ويف رواية
  .عذرته

وذكر ابن اجلوزي يف املنتظم أنه تويف يف هذه السنة من االكابر جرير بن عبد اهللا البجلي، وجعفر بن أيب سفيان بن 
احلارث، وحارثة بن النعمان، وحجر بن عدي، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد اهللا بن أنيس، وأبو بكرة 

  .قفي، رضي اهللا عنهمنفيع بن احلارث الث
__________  

  .٤٢١/  ٣والفسوي يف املعرفة والتاريخ  ٤٥٦/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
تقريب التهذيب (يف البيهقي والفسوي زرير، الغافقي املصري ثقة متشيع من الثانية مات سنة مثانني أو بعدها ) ٢(
٤١٥/  ٣٠٧/  ١.(  
  .٤٣١/  ٣والفسوي يف املعرفة والتاريخ  ٤٥٦/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

علي ال يقول مثل هذا إال بأن يكون مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد روي عن : " وقال البيهقي معقبا
  ".عائشة باسناد مرسل مرفوعا 

  .املصدر السابق) ٤(

يف رمضان سنة عشر، وكان قدومه ورسول فأما جرير بن عبد اهللا البجلي فأسلم بعد نزول املائدة، وكان إسالمه 
إنه يقدم عليكم من هذا الفج من خري ذي مين، وإن على وجهه مسحة ملك : " اهللا خيطب، وكان قد قال يف خطبته

، فلما دخل نظر الناس إليه فكان كما وصف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأخربوه بذلك فحمد اهللا )١" (
  .تعاىل

) ٢" (إذا جاءكم كرمي قوم فأكرموه : " صلى اهللا عليه وسلم ملا جالسه بسط له رداءه وقال ويروى أن رسول اهللا
فذكر أنه ال يثبت على اخليل، فضرب يف  -وكان بيتا تعظمه دوس يف اجلاهلية  -وبعثه رسول اهللا إىل ذي اخللصة 

  .فذهب فهدمه) ٣" (اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا : " صدره وقال
  .ما حجبين رسول اهللا منذ أسلمت وال رآين إال تبسم: حني أنه قالويف الصحي

  .جرير يوسف هذه االمة: وكان عمر بن اخلطاب يقول
  .رأيت جريرا كأن وجهه شقة قمر: وقال عبد امللك بن عمري

  .كان جرير هو ومجاعة مع عمر يف بيت: وقال الشعيب
أو نقوم كلنا فنتوضأ : الريح ملا قام فتوضأ، فقال جريرعزمت على صاحب هذه : فاشتم عمر من بعضهم رحيا، فقال

  .نعم السيد كنت يف اجلاهلية، ونعم السيد أنت يف االسالم: يا أمري املؤمنني ؟ فقال عمر
وقد كان عامال لعثمان على مهدان، يقال إنه أصيبت عينه هناك، فلما قتل عثمان اعتزل عليا ومعاوية، ومل يزل 

  .ويف بالسراة، سنة إحدى ومخسني، قاله الواقدي، وقيل سنة أربع، وقيل سنة ست ومخسنيمقيما باجلزيرة حىت ت



ويف هذه السنة ويل زياد على خراسان بعد موت احلكم بن عمرو الربيع بن زياد احلارثي ففتح بلخ : قال ابن جرير
تراك فقتلهم ومل يبق منهم صلحا، وكانوا قد غلقوها بعدما صاحلهم االحنف، وفتح قوهستان عنوة، وكان عندها أ

  .إال ترك طرخان، فقتله قتيبة بن مسلم بعد ذلك كما سيأيت
ويف هذه السنة غزا الربيع ما وراء النهر فغنم وسلم، وكان قد قطع ما وراء النهر قبله احلكم بن عمرو، وكان أول 

  من شرب من النهر غالم للحكم، فسقى سيده وتوضأ
  .مث رجع، فلما كان الربيع هذا غزا ما وراء النهر فغنم وسلم احلكم وصلى وراء النهر ركعتني

  .ويف هذه السنة حج بالناس يزيد بن معاوية فيما قاله أبو معشر والواقدي
وأما جعفر بن أيب سفيان بن عبد املطلب فأسلم مع أبيه حني تلقياه بني مكة واملدينة عام الفتح، فلما ردمها قال أبو 

  أذن يل عليه آلخذن بيد هذا فأذهنب يف االرض فال يدري أين أذهب، فلما بلغ ذلك رسول اهللاواهللا لئن مل ي: سفيان
__________  

  .٣٦٤ - ٣٦٠/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .٣٤٧/  ٥رواه الطرباين وابن سعد عن جرير، والبيهقي يف الدالئل ) ٢(
) ٦٢(ويف املغازي  ١٥٤/  ٦فتح الباري ) ٣٠٢٠(باب ح ) ١٥٤(احلديث أخرجه البخاري يف اجلهاد ) ٣(

  .باب
  .باب) ٢٩(ومسلم يف فضائل الصحابة  ٧٠/  ٨فتح الباري ) ٤٣٥٥(ح 
  ).١٩٢٦/  ٤(ص ) ١٣٧(ح 

رق له وأذن له وقبل إسالمهما فأسلما إسالما حسنا، بعد ما كان أبو سفيان يؤذي رسول اهللا أذى كثريا، وشهد 
  .اهللا عنهما حنينا، وكان ممن ثبت يومئذ رضي

وأما حارثة بن النعمان االنصاري النجاري فشهد بدرا وأحدا واخلندق واملشاهد، وكان من فضالء الصحابة، 
  .وروى أنه رأى جربيل مع رسول اهللا باملقاعد يتحدثان بعد خيرب، وأنه رآه يوم بين قريظة يف صورة دحية

  .ته يف اجلنةويف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع قراء
حدثنا عبد الرمحن بن يونس ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ثنا حممد بن عثمان عن أبيه أن : قال حممد بن سعد

حارثة بن النعمان كان قد كف بصره فجعل خيطا من مصاله إىل باب حجرته، فإذا جاءه املسكني أخذ من ذلك 
: حنن نكفيك ذلك، فيقول: د املسكني، وكان أهله يقولون لهالتمر مث أخذ ميسك بذلك اخليط حىت يضع ذلك يف ي

  ".مناولة املسكني تقي ميتة السوء : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .وأما حجر بن عدي فقد تقدمت قصته مبسوطة
  وأما سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي

ر بن اخلطاب، وأخته عاتكة زوجة عمر، وأخت عمر فاطمة فهو أحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وهو ابن عم عم
زوجة سعيد، أسلم قبل عمر وزوجته فاطمة، وهاجرا، وكان من سادات الصحابة قال عروة والزهري وموسى بن 

مل يشهد بدرا النه قد كان بعثه رسول اهللا هو وطلحة بن عبيد اهللا : عقبة وحممد بن إسحاق والواقدي وغري واحد
تجسسان أخبار قريش فلم يرجعا حىت فرغ من بدر، فضرب هلما رسول اهللا بسهمهما وأجرمها، ومل بني يديه ي

يذكره عمر يف أهل الشورى لئال حياىب بسبب قرابته من عمر فيوىل فتركه لذلك، وإال فهو ممن شهد له رسول اهللا 
ددة الصحيحة، ومل يتول بعده والية، صلى اهللا عليه وسلم باجلنة يف مجلة العشرة، كما صحت بذلك االحاديث املتع



وما زال كذلك حىت مات بالكوفة، وقيل باملدينة وهو االصح، قال الفالس وغريه، سنة إحدى ومخسني وقيل سنة 
  .ثنتني ومخسني واهللا أعلم

ا وكان رجال طواال أشعر، وقد غسله سعد، ومحل من العقيق على رقاب الرجال إىل املدينة، وكان عمره يومئذ بضع
  .وسبعني سنة

  .وأما عبد اهللا أنيس بن اجلهين أبو حيىي املدين فصحايب جليل شهد العقبة ومل يشهد بدرا
وشهد ما بعدها، وكان هو ومعاذ يكسران أصنام االنصار، له يف الصحيح حديث أن ليلة القدر ليلة ثالث 

: " وأعطاه رسول اهللا خمصره وقال) ١(نة وعشرين، وهو الذي بعثه رسول اهللا إىل خالد بن سفيان اهلذيل فقتله بعر
  هذه آية ما

__________  
  ).معجم البلدان(بوزن مهزة، واد حبذاء عرفات : عرنة) ١(

  .فأمر هبا فدفنت معه يف أكفانه" بيين وبينك يوم القيامة 
  .وقد ذكر ابن اجلوزي أنه تويف سنة إحدى ومخسني، وقال غريه سنة أربع ومخسني وقيل سنة مثانني

وأما أبو بكرة نفيع بن احلارث ابن كلدة بن عمرو بن عالج بن أيب سلمة الثقفي فصحايب جليل كبري القدر، ويقال 
كان امسه مسروح وإمنا قيل له أبو بكرة النه تدىل يف بكرة يوم الطائف فأعتقه رسول اهللا وكل موىل فر إليهم 

  .يومئذ
  ة بالزنا هو وأخوه زياد ومعهماوأمه مسية هي أم زياد، وكانا ممن شهد على املغري

سهل بن معبد، ونافع بن احلارث فلما تلكأ زياد يف الشهادة جلد عمر الثالثة الباقني مث استتاهبم فتابوا إال أبا بكرة 
لو ! اسكت : يا أمري املؤمنني اشفين من هذا العبد، فنهره عمر وقال له: فإنه صمم على الشهادة، وقال املغرية

لرمجتك بأحجارك، وكان أبو بكرة خري هؤالء الشهود وكان ممن اعتزل الفنت فلم يكن يف خريمها،  كملت الشهادة
ومات يف هذه السنة، وقيل قبلها بسنة، وقيل بعدها بسنة وصلى عليه أبو برزة االسلمي، وكان قد آخى بينهما 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رث اهلاللية، تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عمرة القضاء سنة وفيها توفيت أم املؤمنني ميمونة بنت احلا

تزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : -وكان ابن أختها أم الفضل لبابة بنت احلارث  -سبع، قال ابن عباس 
  .وهو حمرم، وثبت يف صحيح مسلم عنها أهنما كانا حاللني، وقوهلما مقدم عند االكثرين على قوله

  .أهنما كانا حاللني -وكان السفري بينهما  -وروى الترمذي عن أيب رافع 
ويقال كان امسها برة فسماها رسول اهللا ميمونة، وتوفيت بسرف بني مكة واملدينة حيث بىن هبا رسول اهللا صلى اهللا 

صلى عليها ابن عليه وسلم يف هذه السنة، وقيل يف سنة ثالث وستني، وقيل سنة ست وستني، واملشهور االول، و
  .أختها عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما

مث دخلت سنة ثنتني ومخسني ففيها غزا بالد الروم وشىت هبا سفيان بن عوف االزدي فمات هنالك، واستخلف على 
 اجلند بعده عبد اهللا بن مسعدة الفزاري، وقيل إن الذي كان أمري الغزو ببالد الروم هذه السنة بسر بن أيب أرطاة

  .ومعه سفيان بن عوف
  .وحج بالناس يف هذه السنة سعيد بن العاص نائب املدينة، قاله أبو معشر والواقدي وغريمها

  .وغزا الصائفة حممد بن عبد اهللا الثقفي



  .وعمال االمصار يف هذه السنة عماهلا يف السنة املاضية
اري اخلزرجي شهد بدرا والعقبة واملشاهد ذكر من تويف فيها من االعيان خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب االنص

  كلها، وشهد مع علي قتال

احلرورية، ويف داره كان نزول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني قدم املدينة فأقام عنده شهرا حىت بىن املسجد 
و فوقه، فسأل ومساكنه حوله، مث حتول إليها، وقد كان أبو أيوب أنزل رسول اهللا يف اسفل داره مث حترج من أن يعل

  .من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يصعد إىل العلو ويكون هو وأم أيوب يف السفل فأجابه
وقد روينا عن ابن عباس أنه قدم عليه أبو أيوب البصرة وهو نائبها فخرج له عن داره وأنزله هبا، فلما أراد 

 ألفا، وأربعني عبدا إكراما له ملا كان أنزل االنصراف خرج له عن كل شئ هبا، وزاده حتفا وخدما كثريا أربعني
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف داره، وقد كان من أكرب الشرف له

أكنت فاعلة ذلك يا : ؟ فقال -أما تسمع ما يقول الناس يف عائشة : حني قالت له -وهو القائل لزوجته أم أيوب 
لوال إذ مسعتموه ظن املؤمنون واملؤمنات : * (نك، فأنزل اهللاواهللا هلي خري م: ال واهللا فقال: أم أيوب ؟ فقالت
  ]. ١٢: النور[ اآلية ) * بأنفسهم خريا

  .وكانت وفاته ببالد الروم قريبا من سور قسطنطينية من هذه السنة، وقيل يف اليت قبلها، وقيل يف اليت بعدها
  .وكان يف جيش يزيد بن معاوية، وإليه أوصى، وهو الذي صلى عليه

حدثنا عثمان، ثنا مهام، ثنا أبو عاصم، عن رجل من أهل مكة أن يزيد بن معاوية كان أمريا : د قال االمام أمحدوق
إذا أنا مت فاقرأوا على الناس مين السالم : على اجليش الذي غزا فيه أبو أيوب، فدخل عليه عند املوت فقال له

  ).١" (من مات ال يشرك باهللا شيئا جعله اهللا يف اجلنة "  :وأخربوهم أين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  .ولينطلقوا فيبعدوا يب يف أرض الروم ما استطاعوا

  .فحدث الناس ملا مات أبو أيوب فأسلم الناس وانطلقوا جبنازته: قال
يد بن معاوية غزا أبو أيوب مع يز: حدثنا أسود بن عامر، ثنا أبو بكر، عن االعمش، عن أيب ظبيان قال: وقال أمحد

  .فقال إذا مت فأدخلوين يف أرض العدو فادفنوين حتت أقدامكم حيث تلقون العدو: قال
  ".من مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مث قال: قال

سأحدثكم حديثا مسعته من : ل فيهورواه أمحد عن ابن منري ويعلى بن عبيد عن االعمش مسعت أبا ظبيان فذكره، وقا
من : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوال حايل هذا ما حدثتكموه، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

قاضي عمر بن  -حدثنا إسحاق بن عيسى حدثين حممد بن قيس : وقال أمحد": مات ال يشرك باهللا شيئا دخل اجلنة 
  -عبد العزيز 

قد كنت كتمت عنكم شيئا مسعته من رسول اهللا : ن أيب أيوب االنصاري أنه قال حني حضرته الوفاةعن أيب صرمة ع
  ).٢" (لوال أنكم تذنبون خللق اهللا قوما يذنبون فيغفر هلم : " صلى اهللا عليه وسلم مسعته يقول

كب بسببه أفعاال وعندي أن هذا احلديث والذي قبله هو الذي محل يزيد بن معاوية على طرف من االرجاء، ور
  .كثرية أنكرت عليه كما سنذكره يف ترمجته واهللا تعاىل أعلم

__________  
، ١٦٦/  ٥، ٤٠٤، ٣٤٦، ٣٢٢/  ٤، ٣٩١، ٧٩/  ٣، ٤٢٥، ٣٨٢/  ١: أخرجه االمام أمحد يف مسنده) ١(



٤٥٠/  ٦، ٤٢٣، ٤١٩، ٤١٦، ٢٤١.  
  .٤١٤/  ٥مسند االمام أمحد ج ) ٢(

بأرض الروم سنة ثنتني ومخسني ودفن عند القسطنطينية وقربه هنالك يستسقي به  مات أبو أيوب: قال الواقدي
إنه مدفون يف حائط القسطنطينية وعلى قربه مزار ومسجد وهم يعظمونه، وقال أبو زرعة : الروم إذا قحطوا، وقيل

  .تويف سنة مخس ومخسني، واالول أثبت واهللا أعلم: الدمشقي
حلارث بن أيب أسامة، ثنا داود بن احملرب، ثنا ميسرة بن عبد ربه، عن موسى بن حدثنا ا: وقال أبو بكر بن خالد

  .عبيدة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أيب أيوب االنصاري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
ر إن الرجلني ليتوجهان إىل املسجد فيصليان فينصرف أحدمها وصالته أوزن من صالة اآلخر، وينصرف اآلخ: " قال

  ".وما تعدل صالته مثقال ذرة، إذا كان أورعهما عن حمارم اهللا وأحرصهما على املسارعة إىل اخلري 
إذا صليت صالة : " وعن أيب أيوب قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لرجل سأله أن يعلمه ويوجز فقال له

  ".دي الناس فصل صالة مودع، وال تكلمن بكالم تعتذر منه، وامجع اليأس مما يف أي
بن بكر بن عامر ) ١(وفيها كانت وفاة أيب موسى عبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غز 

بن عذر بن وائل بن ناجية بن مجاهر بن االشعر االشعري، أسلم ببالده وقدم مع جعفر وأصحابه عام خيرب، وذكر 
اليمن، وليس هذا باملشهور، وقد استعمله رسول اهللا صلى اهللا  حممد بن إسحاق أنه هاجر أوال إىل مكة مث هاجر إىل

  عليه وسلم مع معاذ على اليمن، واستنابه عمر
على البصرة، وفتح تستر، وشهد خطبة عمر باجلابية، وواله عثمان الكوفة، وكان أحد احلكمني بني علي ومعاوية، 

هائهم، وكان أحسن الصحابة صوتا يف زمانه، قال فلما اجتمعا خدع عمر وأبا موسى، وكان من قراء الصحابة وفق
ما مسعت صوت صنج وال بربط وال مزمار أطيب من صوت أيب موسى وثبت يف احلديث أن : أبو عثمان النهدي

  ).٢" (لقد أويت هذا مزمارا من مزامري آل داود : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ى، فيقرأ وهم يسمعونذكرنا ربنا يا أبا موس: وكان عمر يقول له

  .كتب عمر يف وصيته أن ال يقر يل عامل أكثر من سنة إال أبا موسى فليقر أربع سنني: وقال الشعيب
وذكر ابن اجلوزي يف املنتظم أنه تويف يف هذه السنة، وهو قول بعضهم، وقيل إنه تويف قبلها بسنة، وقيل يف سنة 

  .ثنتني وأربعني، وقيل غري ذلك واهللا أعلم
  .الثوية على ميلني من الكوفة: انت وفاته مبكة ملا اعتزل الناس بعد التحكيم، وقيل مبكان يقال لهوك

  .وكان قصريا حنيف اجلسم أسبط، أي ال حلية له، رضي اهللا عنه
  .وذكر ابن اجلوزي أنه تويف يف هذه السنة أيضا من الصحابة

  عشرة الذين بعثهم عمر إىل البصرة ليفقهوا الناس، وهو أولعبد اهللا بن املغفل املزين وكان أحد البكائني، وأحد ال
__________  

  .عنز: ١٠٥/  ٤يف ابن سعد ) ١(
روى احلديث ابن سعد عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأعاده عن أيب ) ٢(

  .١٠٧/  ٤نيب انظر الطبقات هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ومن طريق عروة عن عائشة عن ال



  .من دخل تستر من املسلمني حني فتحها
  .لكن الصحيح ما حكاه البخاري عن مسدد أنه تويف سنة سبع ومخسني

  .سنة إحدى وستني فاهللا أعلم: تويف سنة ستني، وقال غريه: وقال ابن عبد الرب
ن وصل إليه جنا، فجعل حياول الوصول إليه ويروى عنه أنه رأى يف منامه كأن القيامة قد قامت وكان هناك مكان م

أتريد أن تصل إليه وعندك ما عندك من الدنيا ؟ فاستيقظ فعمد إىل عيبة عنده فيها ذهب كثري فلم يصبح : فقيل له
  عليه الصباح إال وقد فرقها يف املساكني واحملاويج واالقارب

  .رضي اهللا عنه
و جنيد اخلزاعي، أسلم هو وأبو هريرة عام خيرب وشهد غزوات، وفيها تويف عمران بن حصني بن عبيد ابن خلف أب

وكان من سادات الصحابة، استقضاه عبد اهللا بن عامر على البصرة فحكم له هبا، مث استعفاه فأعفاه، ومل يزل هبا 
 ما قدم البصرة راكب خري منه، وقد كانت املالئكة: وابن سريين البصري: حىت مات يف هذه السنة، قال احلسن

  .تسلم عليه فلما اكتوى انقطع عنه سالمهم مث عادوا قبل موته بقليل فكانوا يسلمون عليه رضي اهللا عنه وعن أبيه
  .كعب بن عجزة االنصاري أبو حممد املدين صحايب جليل وهو الذي نزلت فيه آية الفدية يف احلج

  .مات يف هذه السنة، وقيل قبلها بسنة عن مخس أو سبع وسبعني سنة
ة بن خديج ابن جفنة بن قترية الكندي اخلوالين املصري، صحايب على قول االكثرين، وذكره ابن حبان يف معاوي

التابعني من الثقاة، والصحيح االول، شهد فتح مصر، وهو الذي وفد إىل عمر بفتح االسكندرية، وشهد مع عبد 
كثرية يف بالد املغرب، وكان عثمانيا يف أيام  اهللا بن سعد بن أيب سرح قتال الرببر، وذهبت عينه يومئذ، وويل حروبا

علي ببالد مصر، ومل يبايع عليا بالكلية، فلما أخذ معاوية بن أيب سفيان مصر أكرمه مث استنابه هبا عبد اهللا بن عمرو 
يف  بن العاص، فإنه ناب هبا بعد أبيه سنتني مث عزله معاوية ووىل معاوية بن خديج هذا، فلم يزل مبصر حىت مات هبا

  .هذه السنة
هانئ بن نيار أبو بردة البلوي املخصوص بذبح العناق وإجزائها عن غريها من االضاحي، وشهد العقبة وبدرا 

  .واملشاهد كلها وكانت راية بين حارثة معه يوم الفتح رضي اهللا عنه

ها افتتح املسلمون مث دخلت سنة ثالث ومخسني ففيها غزا عبد الرمحن بن أم احلكم بالد الروم وشىت هبا، وفي
وعليهم جنادة بن أيب أمية جزيرة رودس فأقام هبا طائفة من املسلمني كانوة أشد شئ على الكفار، يعترضون هلم يف 

البحر ويقطعون سبيلهم، وكان معاوية يدر عليهم االرزاق واالعطيات اجلزيلة، وكانوا على حذر شديد من 
جهم ودواهبم وحواصلهم، وهلم نواطري على البحر ينذروهنم إن قدم الفرنج، يبيتون يف حصن عظيم عنده فيه حوائ

عدو أو كادهم أحد، وما زالوا كذلك حىت كانت إمرة يزيد بن معاوية بعد أبيه، فحوهلم من تلك اجلزيرة، وقد 
  .كانت للمسلمني هبا أموال كثرية وزراعات غزيرة

  .يضا، قاله أبو معشر والواقديوحج بالناس يف هذه السنة سعيد بن العاص وايل املدينة أ
  .ويف هذه السنة تويف جبلة بن االيهم الغساين كما ستأيت ترمجته يف آخر هذه التراجم

وفيها تويف الربيع بن زياد احلارثي، اختلف يف صحبته وكان نائب زياد على خراسان، وكان قد ذكر حجر بن 
صربا ولكن أقرت العرب فذلت، مث ملا كان يوم اجلمعة واهللا لو ثارت العرب له ملا قتل : عدي فأسف عليه، وقال

دعا اهللا على املنرب أن يقبضه إليه فما عاش إىل اجلمعة االخرى، واستخلف على عمله ابنه عبد اهللا بن الربيع فأقره 
  .زياد على ذلك، فمات بعد ذلك بشهرين، واستخلف على عملهم خبراسان خليد بن عبد اهللا احلنفي فأقره زياد



يفع بن ثابت صحايب جليل شهد فتح مصر، وله آثار جيدة يف فتح بالد املغرب، ومات بربقة واليا من جهة رو
  .مسلمة بن خملد نائب مصر

يف رمضان من  -وهي أمه  -زياد بن أبيه وزياد بن مسية : ويف هذه السنة أيضا تويف زياد بن أيب سفيان ويقال له
إين قد ضبطت لك العراق بشمايل ومييين : أنه كتب إىل معاوية يقول له، وكان سبب ذلك )١(هذه السنة مطعونا 

فارغة، فارع يل ذلك، وهو يعرض له أن يستنيبه على بالد احلجاز أيضا، فلما بلغ أهل احلجاز جاؤوا إىل عبد اهللا 
  بن عمر فشكوا إليه ذلك، وخافوا أن يلي

ر فاستقبل القبلة فدعا على زياد والناس يؤمنون، فطعن عليهم زياد، فيعسفهم كما عسف أهل العراق، فقام ابن عم
  زياد بالعراق يف يده فضاق ذرعا بذلك، واستشار شرحيا القاضي يف قطع

__________  
خرجت يف كفه بثرة مث حكها مث سرت واسودت فصارت أكلة سوداء فهلك : ٣٢/  ٣يف مروج الذهب ) ١(

  .لذلك
خراج يف إهبام يده وفشا ذلك اخلراج يف يده اليمىن حىت ثقلت فخرج به : ٢٠٣/  ٤ويف فتوح ابن االعثم 

  .واشتد به االمر ولقي جهدا شديدا مث مات بعد ذلك...يده

إين ال أرى ذلك، فإنه إن مل يكن يف االجل فسحة لقيت اهللا أجذم قد قطعت يدك خوفا من : يده، فقال له شريح
  .ولدك بذلكلقائه، وإن كان لك أجل بقيت يف الناس أجذم فيعري 

قال رسول : فقال! هال تركته فقطع يده ؟ : وقالوا: فصرفه عن ذلك، فلما خرج شريح من عنده عاتبه بعض الناس
  ".املستشار مؤمتن : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 أأنام أنا والطاعون يف فراش واحد ؟ فعزم على قطع يده، فلما جئ باملكاوي واحلديد: ويقال إن زيادا جعل يقول
خاف من ذلك فترك ذلك، وذكر أنه مجع مائة ومخسني طبيبا ليداووه مما جيد من احلر يف باطنه، منهم ثالثة ممن كان 

يطب كسرى بن هرمز، فعجزوا عن رد القدر احملتوم واالمر احملموم، فمات يف ثالث شهر رمضان يف هذه السنة، 
  .وقد قام يف إمرة العراق مخس سنني

لكوفة، وقد كان برز منها قاصدا إىل احلجاز أمريا عليها، فلما بلغ خرب موته عبد اهللا بن عمر ودفن بالثوية خارج ا
  .اذهب إليك يا بن مسية، فال الدنيا بقيت لك، وال اآلخرة أدركت: قال

حدثين أيب عن هشام بن حممد حدثين حيىي بن ثعلبة أبو املقدم االنصاري عن أمه عن : قال أبو بكر بن أيب الدنيا
  .عائشة عن أبيها عبد الرمحن بن السائب االنصاري

مجع زياد أهل الكوفة فمال منهم املسجد والرحبة والقصر ليعرض عليهم الرباءة من علي بن أيب طالب، قال : قال
 -فهومت هتومية : فإين ملع نفر من أصحايب من االنصار، والناس يف أمر عظيم من ذلك ويف حصر، قال: عبد الرمحن
أنا : ما أنت ؟ فقال: فرأيت شيئا أقبل طويل العنق، له عنق مثل عنق البعري، أهدب أهدل فقلت -نعسة  أي نعست

  هل: النقاد ذو الرقبة، بعثت إىل صاحب هذا القصر، فاستيقظت فزعا فقلت الصحايب
: انصرفوا عين :إن االمري يقول لكم: فأخربهتم، وخرج علينا خارج من القصر فقال! ال : رأيتم ما رأيت ؟ قالوا
  .فإين عنكم مشغول

  .وإذا الطاعون قد أصابه
وروى ابن أيب الدنيا أن زيادا ملا ويل الكوفة سأل عن أعبدها فدل على رجل يقال له أبو املغرية احلمريي، فجاء به 



خروجي لو أعطيتين ملك االرض ما تركت : الزم بيتك وال خترج منه وأنا أعطيك من املال ما شئت، فقال: فقال له
  .لصالة اجلماعة

  .فقال الزم اجلماعة وال تتكلم بشئ
  .ال أستطيع ترك االمر باملعروف والنهي عن املنكر، فأمر به فضربت عنقه: فقال

يا أبة قد هيأت لك ستني ثوبا أكفنك فيها، فقال يا بين قد دنا من أبيك أمر إما لباس خري : وملا احتضر قال له ابنه
  .عمن لباسه وإما سلب سري

  .وهذا غريب جدا
بن حممد بن سفيان بن جماشع بن دارم، كان سيدا يف اجلاهلية ويف االسالم، يقال ) ١(صعصعة بن ناجية ابن عفان 

  إنه أحىي يف اجلاهلية ثلثمائة وستني موءودة، وقيل أربعمائة، وقيل ستا وتسعني موءودة، فلما
__________  

  .عقال: ١٩٤/  ٢هامش االصابة واالستيعاب على  ١٨٦/  ٢يف االصابة ) ١(

  ".لك أجر ذلك إذ من اهللا عليكم باالسالم : " أسلم قال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
فبينما أنا يف الليل أسري، إذ أنا بنار : ويروى عنه أنه أول ما أحىي املؤودة أنه ذهب يف طلب ناقتني شردتا له، قال

  .تضئ مرة وختبو أخرى
اللهم لك علي إن أوصلتين إليها أن أدفع عن أهلها ضيما إن وجدته هبم، قال : إليها، فقلتفجعلت ال أهتدي 

إن هذه امرأة قد حبستنا : ما أننت ؟ فقلن: فوصلت إليها وإذا شيخ كبري يوقد نارا وعنده نسوة جمتمعات، فقلت
قد : طلب ناقتني ندتا يل، فقال إين يف: وما خربك ؟ فقلت: منذ ثالث، تطلق ومل ختلص، فقال الشيخ صاحب املنزل

إن كان : وضعت، فقال الشيخ: فما هو إال أن نزلت إذ قلن: وجدهتما، إهنما لفي إبلنا، قال فنزلت عنده ؟ قال
ال حاجة يل هبا، : عالم تقتل ولدك ورزقه على اهللا ؟ فقال: ذكرا فارحتلوا، وإن كان أنثى فال تسمعنين صوهتا، فقلت

  نك وأتركها عندك حىت تبني عنكأنا أفتديها م: فقلت
  .أو متوت

  .بكم ؟ قلت: قال
نعم على : إال أن تزيدين بعريك هذا فإين أراه شابا حسن اللون، قلت: ال: قلت فبهما، قال! ال : بإحدى ناقيت، قال

إليها،  نعم، فلما خرجت من عندهم رأيت أن الذي صنعته نعمة من اهللا من هبا علي هداين: أن تردين إىل أهلي، قال
فما جاء االسالم حىت أحييت مائة موءودة : فجعلت هللا علي أن ال أجد موءودة إال افتديتها كما افتديت هذه، قال

  .، ونزل القرآن بتحرمي ذلك على املسلمني)١(إال أربعا 
بن االيهم وممن تويف يف هذه السنة من املشاهري املذكورين جبلة بن االيهم الغساين ملك نصارى العرب وهو جبلة 

بن جبلة بن احلارث بن أيب مشر، وامسه املنذر بن احلارث، وهو ابن مارية ذات القرطني، وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن 
جفنة، وامسه كعب أبو عامر بن حارثة بن امرئ القيس، ومارية بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو بن جفنة، ويقال غري 

ساين اجلفين، وكان ملك غسان، وهم نصارى العرب أيام هرقل، وغسان ذلك يف نسبه، وكنيته جبلة أبو املنذر الغ
أوالد عم االنصار أوسها وخزرجها، وكان جبلة آخر ملوك غسان، فكتب إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .كتاب مع شجاع بن وهب يدعوه إىل االسالم فأسلم وكتب باسالمه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .إنه مل يسلم قط، وهكذا صرح به الواحدي وسعيد بن عبد العزيز: عساكر وقال ابن



شهد الريموك مع الروم أيام عمر بن اخلطاب مث أسلم بعد ذلك يف أيام عمر، فاتفق أنه وطئ رداء : وقال الواقدي
، قال أبو هذا لطم جبلة: رجل من مزينة بدمشق فلطمه ذلك املزين، فدفعه أصحاب جبلة إىل أيب عبيدة فقالوا

  أو ما يقتل ؟ قال: فقالوا: فيلطمه جبلة: عبيدة
__________  

  .أربعة، وهو خطأ: يف االصل) ١(

بدال لوجه مازين ) ١(أترون أين جاعل وجهي : فما تقطع يده ؟ قال ال، إمنا أمر اهللا بالقود، فقال جبلة: قالوا! ال 
ا وترحل بأهله حىت دخل أرض الروم، فبلغ ذلك عمر فشق جاء من ناحية املدينة ؟ بئس الدين هذا، مث ارتد نصراني

  إن صديقك جبلة ارتد عن االسالم،: عليه وقال حلسان
  .وحق له، فقام إليه عمر بالدرة فضربه: ومل ؟ قال لطمه رجل من مزينة فقال: إنا هللا وإنا إليه راجعون، مث قال: فقال

 بن عبد اهللا عن ابن عباس وساق ذلك بأسانيده إىل مجاعة ورواه الواقدي عن معمر وغريه عن الزهري عن عبيد اهللا
  .من الصحابة

  .وهذا القول هو أشهر االقوال
أن عمر ملا بلغه إسالم جبلة فرح بإسالمه، مث بعث يستدعيه لرياه باملدينة، وقيل بل : وقد روى ابن الكليب وغريه

قومه، قيل مائة ومخسني راكبا، وقيل مخسمائة، وتلقته استأذنه جبلة يف القدوم عليه فأذن له فركب يف خلق كثري من 
هدايا عمر ونزله قبل أن يصل إىل املدينة مبراحل، وكان يوم دخوله يوما مشهودا دخلها وقد ألبس خيوله قالئد 

الذهب والفضة، ولبس تاجا على رأسه مرصعا بالآليل واجلواهر، وفيه قرطا مارية جدته، وخرج أهل املدينة رجاهلم 
ساؤهم ينظرون إليه، فلما سلم على عمر رحب به عمر وأدىن جملسه، وشهد احلج مع عمر يف هذه السنة، فبينما ون

هو يطوف بالكعبة إذ وطئ إزاره رجل من بين فزارة فاحنل، فرفع جبلة يده فهشم أنف ذلك الرجل، ومن الناس من 
كثري من بين فزارة، فاستحضره عمر فاعترف إنه قلع عينه، فاستعدى عليه الفزاري إىل عمر ومعه خلق : يقول

  .أقدته منك: جبلة، فقال له عمر
قد كنت : إن االسالم مجعك وإياه فلست تفضله إال بالتقوى، فقال جبلة: كيف وأنا ملك وهو سوقة ؟ فقال: فقال

قدته منك، فقال دع ذا عنك، فإنك إن مل ترض الرجل أ: أظن أن أكون يف االسالم أعز مين يف اجلاهلية، فقال عمر
قال سأنظر يف أمري هذه الليلة، فانصرف من عند : إذا أتنصر، فقال إن تنصرت ضربت عنقك، فلما رأى احلد

عمر، فلما ادهلم الليل ركب يف قومه ومن أطاعه فسار إىل الشام مث دخل بالد الروم ودخل على هرقل يف مدينة 
أجرى عليه أرزاقا جزيلة، وأهدى إليه هدايا مجيلة، وجعله من القسطنطينية فرحب به هرقل وأقطعه بالدا كثرية، و

  .مساره، فمكث عنده دهرا
مث إن عمر كتب كتابا إىل هرقل مع رجل يقال له جثامة بن مساحق الكناين، فلما بلغ هرقل كتاب عمر بن اخلطاب 

ا هو فيه من النعمة والسرور قال فالقه، فذكر اجتماعه به وم! ال : هل لقيت ابن عمك جبلة ؟ قال: قال له هرقل
واحلبور الدنيوي، يف لباسه وفرشه وجملسه وطيبه وجواريه، حواليه احلسان من اخلدم والقيان، ومطعمه وشرابه 

  وسروره وداره اليت تعوض هبا عن دار االسالم، وذكر
إن االشعث بن قيس ارتد ! عم ن: أبعد ما كان مين من االرتداد ؟ فقال: أنه دعاه إىل االسالم والعود إىل الشام فقال

فالتهى عنه بالطعام والشراب، : وقاتلهم بالسيوف، مث ملا رجع إىل احلق قبله منه وزوجه الصديق بأخته أم فروة، قال
وعرض عليه اخلمر فأىب عليه، وشرب جبلة من اخلمر شيئا كثريا حىت سكر مث أمر جواريه املغنيات فغنينه بالعيدان 



  ين عمهمن قول حسان ميدح ب
__________  

  .إين جاعل وجهي ندا لوجه جدي جاء من عمق: ٢٦٥/  ١يف ابن سعد ) ١(

يوما جبلق يف الزمان االول أوالد جفنة حول * هللا در عصابة نادمتهم : من غسان والشعر يف والد جبلة هذا احليوان
دى يصفق بالرحيق السلسل بيض بر* قرب ابن مارية الكرمي املفضل يسقون من ورد الربيص عليهم * قرب أبيهم 

ال يسألون عن السواد املقبل * شم االنوف من الطراز االول يغشون حىت ما هتر كالهبم * الوجوه كرمية أحساهبم 
كيف حاله ؟ : هذا شعر حسان بن ثابت االنصاري فينا ويف ملكنا، مث قال يل: فأعجبه قوهلن ذلك، مث قال: قال
بني * ملن الديار أوحشت مبغان : أطربنين فاندفعن يغنني حلسان أيضا: مث قال هلن تركته ضريرا شيخا كبريا،: قلت

 -* فقفا جاسم فأودية الص ) ١(ا فكساء لقصور الدواين * أعال الريموك فالصمان فالقريات من بالمس فداري 
ر  -* ذلك الدي وحلوك عظيمة االركان صلوات املسيح يف * فر مغىن قبائل وهجان تلك دار العزيز بعد أنيس 

* قد أراين هناك حق مكني ) ٢(ر حماه تعاقب االزمان  -* دعاء القسيس والرهبان ذاك مغىن آلهل جفنة يف الده 
  عند ذي التاج جملسي ومكاين

ن سراعا أكلة املرجان مث  -* يوم حلوا حبارث احلوالين وقددنا الفصح فالوالئد ينظم * ثكلت أمهم وقد ثكلتهم 
مث سكت طويال، مث : ن الفريعة حسان بن ثابت فينا ويف ملكنا ويف منازلنا بأكناف غوطة دمشق، قالهذا الب: قال

وما كان فيها لو * تنصرت االشراف من عار لطمة : بكينين، فوضعن عيداهنن ونكسن رؤوسهن وقلن: قال هلن
رجعت * ا ليت أمي مل تلدين وليتين وبعت هبا العني الصحيحة بالعور في* صربت هلا ضرر تكنفين فيها اللجاج وخنوة 

وكنت أسريا يف ربيعة أو مضر ويا ليت يل بالشام أدىن * إىل القول الذي قاله عمر ويا ليتين أرعى املخاض بقفرة 
  وقد يصرب العود الكبري على الدبر* أجالس قومي ذاهب السمع والبصر أدين مبا دانوا به من شريعة * معيشة 

__________  
  .واالعرج خري اآلنام: يوانيف الد) ١(
  .الدهر وحقا تصرف االزمان...١١٨/  ٢يف مروج الذهب ) ٢(

خذ : فوضع يده على وجهه فبكى حىت بل حليته بدموعه وبكيت معه، مث استدعى خبمسمائة دينار هرقلية فقال: قال
ها وال أقبل منك شيئا ال حاجة يل في: خذ هذه لك، فقلت: هذه فأوصلها إىل حسان بن ثابت، وجاء بأخرى فقال

أبلغ عمر بن : إنه أضافها إىل اليت حلسان، فبعث بألف دينار هرقلية، مث قال له: وقد ارتددت عن االسالم، فيقال
! نعم : ورأيته يشرب اخلمر ؟ قلت: اخلطاب مين السالم وسائر املسلمني، فلما قدمت على عمر أخربته خربه فقال

  .باقية فما رحبت جتارتهأبعده اهللا، تعجل فانية ب: وقال
إن : مخسمائة دينار هرقلية، فدعا حسانا فدفعها إليه، فأخذها وهو يقول: وما الذي وجه به حلسان ؟ قلت: مث قال

  كال وال متنصرا بالروم* مل يغرهم آباؤهم باللوم مل ينسين بالشام إذ هو رهبا * ابن جفنة من بقية معشر 
وسقا فرواين من املذموم مث ملا * كبعض عطية احملروم وأتيته يوما فقرب جملسي إال * يعطي اجلزيل وال يراه عنده 

كان يف هذه السنة من أيام معاوية بعث معاوية عبد اهللا بن مسعدة الفزاري رسوال إىل ملك الروم، فاجتمع جببلة بن 
لو أعلم : يول، فقال له جبلةااليهم فرأى ما هو فيه من السعادة الدنيوية واالموال من اخلدم واحلشم والذهب واخل

أن معاوية يقطعين أرض البثينة فإهنا منازلنا، وعشرين قرينة من غوطة دمشق ويفرض جلماعتنا، وحيسن جوائزنا، 



  .لرجعت إىل الشام
أنا أعطيه ذلك، وكتب إليه كتابا مع الربيد بذلك، فما أدركه : فأخرب عبد اهللا بن مسعدة معاوية بقوله، فقال معاوية

  .ربيد إال وقد مات يف هذه السنة قبحه اهللال
أعين سنة ثالث  -وذكر أكثر هذه االخبار الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي يف املنتظم، وأرخ وفاته هذه السنة، 

بلغين أن جبلة تويف يف : وقد ترمجه احلافظ ابن عساكر يف تارخيه فأطال الترمجة وأفاد، مث قال يف آخرها -ومخسني 
  .ة بأرض الروم بعد سنة أربعني من اهلجرةخالفة معاوي

سنة أربع ومخسني ففيها كان شىت حممد بن مالك بأرض الروم، وغزا الصائفة معن بن يزيد السلمي، وفيها عزل 
معاوية سعيد بن العاص عن إمرة املدينة ورد إليها مروان بن احلكم، وكتب إليه أن يهدم دار سعيد بن العاص، 

إن : ما كنت لتفعل ذلك، فقال: بأرض احلجاز، فجاء مروان إىل دار سعيد ليهدمها فقال سعيدويصطفي أمواله اليت 
  .أمري املؤمنني كتب إيل بذلك، ولو كتب إليك يف داري لفعلته

فقام سعيد فأخرج إليه كتاب معاوية إليه حني واله املدينة أن يهدم دار مروان ويصطفي ماله، وذكر أنه مل يزل 
صرف ذلك عنه، فلما رأى مروان الكتاب إىل سعيد بذلك، ثناه ذلك عن سعيد، ومل يزل يدافع  حباجف دونه حىت

  .عنه حىت تركه معاوية يف داره وأقر عليه أمواله
  وفيها عزل معاوية مسرة بن جندب عن البصرة، وكان زياد استخلفه عليها فأقره معاوية ستة أشهر،

  .ووىل عليها عبد اهللا بن عمرو بن غيالن
  روى ابن جرير وغريه عن مسرة أنه قال ملا عزلهو

  .لعن اهللا معاوية لو أطعت اهللا كما أطعت معاوية ما عذبين أبدا: معاوية
  .وهذا ال يصح عنه

  .وأقر عبد اهللا بن خالد بن أسيد على نيابة الكوفة، وكان زياد قد استخلفه عليها فأبقاه معاوية
لى معاوية فأكرمه وسأله عن نواب أبيه على البالد فأخربه عنهم، مث واله وقدم يف هذه السنة عبيد اهللا بن زياد ع

إمرة خراسان وهو ابن مخس وعشرين سنة، فسار إىل مقاطعته وجتهز من فوره غاديا إليها، فقطع النهر إىل جبال 
يدا وهزمهم ولقي الترك هناك فقاتلهم قتاال شد -ومها من معامة خبارا  -رامس ونصف بيكند ) ١(خبارا، ففتح 

هزمية فظيعة حبيث إن املسلمني أعجلوا امرأة امللك أن تلبس خفيها، فلبست واحدة وتركت أخرى، فأخذها 
  .مبائيت ألف درهم، وغنموا مع ذلك غنائم كثرية، وأقام عبيد اهللا خبراسان سنتني) ٢(املسلمون فقوموا جواهرها 

  .ينةويف هذه السنة حج بالناس مروان بن احلكم نائب املد
بل كان عليها الضحاك بن قيس، وكان على البصرة عبد اهللا : وكان على الكوفة عبد اهللا بن خالد بن أسيد، وقيل

  .بن غيالن
ذكر من تويف فيها من االعيان أسامة بن زيد بن حارثة الكليب أبو حممد املدين موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ركة أم أمين موالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحاضنته، واله رسول اهللا وابن مواله، وحبه وابن حبه، وأمه ب
إن تطعنوا يف إمارته فقد : " االمرة بعد مقتل أبيه فطعن بعض الناس يف إمرته، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".الناس إيل بعده طعنتم يف إمرة أبيه من قبله، وامي اهللا إن كان خلليقا باالمارة، وإن كان ملن أحب 
أن رسول اهللا كان جيلس احلسن على فخذه وجيلس أسامة على فخذه االخرى : " وثبت يف صحيح البخاري عنه

  ".اللهم إين أحبهما فأحبهما : ويقول



  .وفضائله كثرية
  .السالم عليك أيها االمري: تويف رسول اهللا وعمره تسع عشرة سنة، وكان عمر إذا لقيه يقول

ر بن عبد الرب أنه تويف يف هذه السنة، وقال غريه سنة مثان أو تسع ومخسني، وقيل تويف بعد مقتل وصحح أبو عم
  .عثمان

  .فاهللا أعلم
ثوبان بن جمدد موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تقدمت ترمجته يف مواليه ومن كان خيدمه عليه السالم، أصله 

  من العرب
__________  

فتح رامين ونسف وبيكند وهي من  ٤٩٩/  ٣تح راميثن ونصف بيكند، ويف الكامل ف: ١٦٧/  ٦يف الطربي ) ١(
  .خبارى

  .ونسف فإهنا مدينة وهلا قهندز وربض وهلا أبواب أربعة وهي على مدرج خبارى وبلخ: قال االصطخري
  ).معجم البلدان(
سلمون فقوم مبائيت ألف لبست أحد خفيها وبقي اآلخر فأخذه امل: فقوم اجلورب، ويف الكامل: يف الطربي) ٢(

  .درهم

فأصابه سيب فاشتراه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه، فلزم رسول اهللا سفرا وحضرا، فلما مات أقام بالرملة 
مث انتقل إىل محص فابتىن هبا دارا ومل يزل هبا حىت مات يف هذه السنة على الصحيح، وقيل سنة أربع وأربعني وهو 

  . مبصر، والصحيح حبمصغلط، ويقال إنه تويف
  .جبري بن مطعم تقدم أنه تويف سنة مخسني

عمرو بن ربعي وهو أبو : امسه النعمان بن ربعي، وقال غريه: احلارث بن ربعي أبو قتادة االنصاري، وقال الواقدي
ما قتادة االنصاري السلمي املدين فارس االسالم، شهد أحدا وما بعدها، وكان له يوم ذي قرد سعي مشكور ك

  .قدمنا هناك
  ".خري فرساننا اليوم أبو قتادة، وخري رجالتنا سلمة بن االكوع : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

أخربين من هو خري مين أبو قتادة : وزعم أبو أمحد احلاكم أنه شهد بدرا وليس مبعروف، وقال أبو سعيد اخلدري
  ".ة الباغية تقتلك الفئ: " االنصاري أن رسول اهللا قال لعمار

باملدينة عن سبعني سنة، وزعم اهليثم بن  -يعين سنة أربع ومخسني  -تويف يف هذه السنة : قال الواقدي وغري واحد
  .عدي وغريه أنه تويف بالكوفة سنة مثان وثالثني، وصلى عليه علي بن أيب طالب

  .وهذا غريب
  ب القرشي االسدي أبو خالد املكي، أمهحكيم بن حزام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كال

فاختة بنت زهري بن احلارث بن أسد بن عبد العزى، وعمته خدجية بن خويلد، زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم، وأم أوالده سوى إبراهيم

عبة ولدته أمه يف جوف الكعبة قبل الفيل بثالث عشرة سنة، وذلك أهنا دخلت تزور فضرهبا الطلق وهي يف الك
فوضعته على نطع، وكان شديد احملبة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وملا كان بنو هاشم وبنو املطلب يف الشعب 
ال يبايعوا وال يناكحوا، كان حكيم يقبل بالعري يقدم من الشام فيشتريها بكماهلا، مث يذهب هبا فيضرب أدبارها حىت 



  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولعمته خدجية بنت خويلديلج الشعب حيمل الطعام والكسوة تكرمة لرسول 
وهو الذي اشترى زيد بن حارثة فابتاعته منه عمته خدجية فوهبته لرسول اهللا فأعتقه، وكان اشترى حلة ذي يزن 

  .فما رأيت شيئا أحسن منه فيها: فأهداها لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلبسها، قال
عاش يف اجلاهلية ستني سنة، ويف االسالم : تح هو وأوالده كلهم، قال البخاري وغريهومع هذا ما أسلم إال يوم الف

ستني سنة، وكان من سادات قريش وكرمائهم وأعلمهم بالنسب، وكان كثري الصدقة والرب والعتاقة، فلما أسلم 
  ".أسلمت على ما أسلمت من خري : " سأل عن ذلك رسول اهللا فقال

  وقد كان حكيم

ركني بدرا وتقدم إىل احلوض فكاد محزة أن يقتله، فما سحب إال سحبا بني يديه، فلهذا كان إذا اجتهد شهد مع املش
  .ال والذي جناين يوم بدر: يف اليمني يقول

وملا ركب رسول اهللا إىل فتح مكة ومعه اجلنود مبر الظهران خرج حكيم وأبو سفيان يتجسسان االخبار، فلقيهما 
فأجاره وأخذ له أمانا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأسلم أبو سفيان ليلتئذ كرها، العباس، فأخذ أبا سفيان 

ومن صبيحة ذلك اليوم أسلم حكيم وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنينا، وأعطاه مائة من االبل مث 
بورك له فيه، ومن أخذه يا حكيم إن هذه املال حلوة خضرة، وإنه من أخذه بسخاوة : " سأله فأعطاه، مث قال

  ".باسراف نفس مل يبارك له فيه وكان كالذي يأكل وال يشبع 
والذي بعثك باحلق ال أرزأ بعدك أبدا، فلم يرزأ أحد بعده، وكان أبو بكر يعرض عليه العطاء فيأىب، : فقال حكيم

اس، مات الزبري يوم مات وكان عمر يعرض عليه العطاء فيأىب فيشهد عليه املسلمني، ومع هذا كان من أغىن الن
  وحلكيم عليه مائة ألف، وقد كان بيده حني أسلم الرفادة ودار الندوة فباعها بعد من معاوية

ابن أخي ذهبت : بعت مكرمة قريش ؟ فقال له حكيم: مبائة ألف، ويف رواية بأربعني ألف دينار، فقال له ابن الزبري
تريتها يف اجلاهلية بزق مخر، والشترين هبا دارا يف اجلنة، أشهدك أين املكارم فال كرم إال التقوى، يا بن أخي إين اش

قد جعلتها يف سبيل اهللا، وهذه الدار كانت لقريش مبنزلة دار العدل، وكان ال يدخلها أحد إال وقد صار سنة أربعني 
بري أن حكيما حج سنة، إال حكيم بن حزام فإنه دخلها وهو ابن مخس عشرة سنة، ذكره الزبري بن بكار، وذكر الز

: عاما فأهدى مائة بدنة جمللة، وألف شاة، وأوقف معه بعرفات مائة وصيف يف أعناقهم أطوقة الفضة، وقد نقش فيها
  .هؤالء عتقاء اهللا عن حكيم بن حزام، فأعتقهم وأهدى مجيع تلك االنعام رضي اهللا عنه

  .عشرون سنةتويف حكيم يف هذه السنة على الصحيح، وقيل غري ذلك وله مائة و
حويطب بن عبد العزى العامري صحايب جليل، أسلم عام الفتح، وكان قد عمر دهرا طويال، وهلذا جعله عمر يف 
النفر الذين جددوا أنصاب احلرم، وقد شهد بدرا مع املشركني، ورأى املالئكة يومئذ بني السماء واالرض، وشهد 

ن هو وسهيل مها اللذان امرا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احلديبية وسعى يف الصلح، فلما كان عمرة القضاء كا
ويف كل هذه املواطن أهم باالسالم : باخلروج من مكة، فأمر بالال أن ال تغرب الشمس ومبكة أحد من أصحابه، قال

جلاهلية وكان يل خليال يف ا -ويأىب اهللا إال ما يريد، فلما كان زمن الفتح خفت خوفا شديدا وهربت فلحقين أبو ذر 
-.  

وأوصل الناس، وأنا لك جار فاقدم معي، : ال ختف فإنه أبر الناس: خائف، فقال: يا حويطب مالك ؟ فقلت: فقال
السالم : فرجعت معه فوقف يب على رسول اهللا وهو بالبطحاء ومعه أبو بكر وعمر، وقد علمين أبو ذر أن أقول



شهد أن ال إله إال اهللا وأنك ! نعم : ؟ قلت" حويطب : " قالعليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، فلما قلت ذلك 
  وسر بذلك" احلمد هللا الذي هداك : " رسول اهللا، فقال

  .واستقرضين ماال فأقرضته أربعني ألفا، وشهدت معه حنينا والطائف، وأعطاين من غنائم حنني مائة بعري
   عليها مروان بن احلكممث قدم حويطب بعد ذلك املدينة فنزهلا وله هبا دار، وملا وىل

جاءه حويطب وحكيم بن حزام، وخمرمة بن نوفل، فسلموا عليه وجعلوا يتحدثون عنده مث تفرقوا، مث اجتمع 
تأخر إسالمك أيها الشيخ حىت سبقك : حويطب مبروان يوما آخر فسأله مروان عن عمره فأخربه، فقال له

  .االحداث
مت باالسالم غري مرة كل ذلك يعوقين أبوك يقول تضع شرفك وتدع اهللا املستعان، واهللا لقد مه: فقال حويطب

أما كان : فاسكت مروان وندم على ما كان قال له، مث قال حويطب: دين آبائك لدين حمدث ؟ وتصري تابعا ؟ قال
  .فازداد مروان غما: أخربك عثمان ما كان لقي من أبيك حني أسلم ؟ قال

وما : رى منه معاوية داره مبكة بأربعني ألف دينار فاستكثرها الناس، فقالوكان حويطب ممن شهد دفن عثمان، واشت
  .كان حويطب جيد االسالم، وكان أكثر قريش ريعا جاهليا: هي يف رجل له مخسة من العيال ؟ قال الشافعي

املدينة عاش حويطب يف اجلاهلية ستني سنة، ويف االسالم ستني سنة، ومات حويطب يف هذه السنة ب: وقال الواقدي
  .وله مائة وعشرون سنة

  .تويف بالشام: وقال غريه
له حديث واحد رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث السائب بن يزيد عنه عن عبد اهللا بن السعدي عن عمر 

  .يف العمالة، وهو من عزيز احلديث النه اجتمع فيه أربعة من الصحابة رضي اهللا عنهم
بن عامر بن خمزوم، أسلم عام الفتح، وشهد حنينا، وأعطاه رسول اهللا مخسني من بن يربوع بن عنكثة ا) ١(معبد 

االبل، وكان امسه صرما، ويف رواية أصرم، فسماه معبدا، وكان يف مجلة النفر الذين أمرهم عمر بتجديد أنصاب 
  .احلرم، وقد أصيب بصره بعد ذلك فأتاه عمر يعزيه فيه، رواه البخاري

مات يف هذه السنة باملدينة، وقيل مبكة وهو ابن مائة وعشرين سنة، وقيل أكثر : غري واحدقال الواقدي وخليفة و
  .من ذلك

مرة بن شراحيل اهلمذاين يقال له مرة الطيب، ومرة اخلري، روى عن أيب بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغريهم، 
ه سجد حىت أكل التراب جبهته، فلما كان يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة، فلما كرب صلى أربعمائة ركعة، ويقال إن

  بدار: أين منزلك ؟ فقال: فقيل له -وقد صار ذلك املكان نورا  -مات رئي يف املنام 
  .ال يظعن أهلها وال ميوتون

  النعيمان بن عمرو ابن رفاعة بن احلر، شهد بدرا وما بعدها، ويقال إنه الذي كان يؤتى به يف الشراب، فقال
__________  

  .سعيد: ٥١/  ٢صابة واالستيعاب يف اال) ١(

  ".ال تلعنه فإنه حيب اهللا ورسوله : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم! لعنه اهللا ما أكثر ما يؤتى به : رجل
سودة بن زمعة القرشية العامرية أم املؤمنني، تزوجها رسول اهللا بعد خدجية، وكانت قبله عند السكران بن عمر 

فلما كربت هم رسول اهللا بطالقها، ويقال إنه طلقها، فسألته أن يبقيها يف نسائه وهتب  وأخي سهيل بن عمرو،



وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو : * (يومها لعائشة، فقبل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أنزل اهللا
ما من امرأة أحب إيل أن : ، وكانت ذات عبادة وورع وزهادة، قالت عائشة] ١٢٨: النساء[ اآلية ) * إعراضا

  .أكون يف مسالخها غري أن فيها حدة تسرع منها الفيئة
  .توفيت يف آخر خالفة عمر بن اخلطاب: ذكر ابن اجلوزي وفاهتا يف هذه السنة، وقال ابن أيب خيثمة

  .فاهللا أعلم
، )١(بيد اهللا بن زياد مث دخلت سنة مخس ومخسني فيها عزل معاوية عبد اهللا بن غيالن عن البصرة ووىل عليها ع

وكان سبب عزل معاوية بن غيالن عن البصرة أنه كان خيطب الناس فحصبه رجل من بين ضبة فأمر بقطع يده، 
إنه مىت بلغ أمري املؤمنني أنك قطعت يده يف هذا الصنع فعل به وبقومه نظري ما فعل حبجر : فجاء قومه إليه فقالوا له

إن : ت يده يف شبهة، فكتب هلم فتركوه عندهم حينا مث جاؤوا معاوية فقالوا لهبن عدي، فاكتب لنا كتابا أنك قطع
ال سبيل إىل القود من نوايب ولكن الدية، فأعطاهم الدية وعزل ابن : نائبك قطع يد صاحبنا يف شبهة فأقدنا منه، قال

  بن أخي عبيد اهللا بن زياد،ولكن أويل عليكم ا! ال : اختاروا من تريدون، فذكروا رجاال فقال: غيالن، وقال هلم
، فلم يغز ومل يفتح شيئا، ووىل قضاء البصرة لزرارة بن )٢(فواله فاستخلف ابن زياد على خراسان أسلم بن زرعة 

  .أوىف مث عزله ووىل ابن أذينة، ووىل شرطتها عبد اهللا بن احلصني
  .وحج بالناس يف السنة مروان بن احلكم نائب املدينة

  .بد اهللا بن خالد بن أسيد عن الكوفة ووىل عليها الضحاك بن قيس رضي اهللا عنهوفيها عزل معاوية ع
ذكر من تويف من االعيان يف هذه السنة أرقم بن أيب االرقم عبد مناف بن أسد بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، أسلم 

  قدميا، يقال سابع سبعة، وكانت
__________  

 عبد اهللا بن خالد بن أسيد بن أيب العاص بن أمية على البصرة وبعده وىل: ٢٠٤/  ٤قال يف فتوح ابن االعثم ) ١(
  .وىل عبيد اهللا البصرة، وقد تقدم أن عبد اهللا بن خالد بن أسيد كان على الكوفة

  .واستخلف عليها رجال يقال له خويلد بن طريف بن قرة احلنفي: ٢٠٥/  ٤يف فتوح ابن االعثم ) ٢(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

داره كهفا للمسلمني يأوي إليها رسول اهللا ومن أسلم من قريش، وكانت عند الصفا وقد صارت فيما بعد ذلك 
مث صارت لغريها للمهدي فوهبها المرأته اخليزران أم موسى اهلادي وهارون الرشيد، فبنتها وجددهتا فعرفت هبا، 

، وقد شهد االرقم بدرا وما بعدها من املشاهد، ومات باملدينة يف هذه السنة، وصلى عليه سعد بن أيب وقاص )١(
  .أوصى به رضي اهللا عنهما، وله بضع ومثانون سنة

من  أفصح: سحبان بن زفر بن إياس ابن عبد مشس بن االجب الباهلي الوائلي، الذي يضرب بفصاحته املثل، فيقال
سحبان وائل، ووائل هو ابن معد بن مالك بن أعصر بن سعد بن قيس بن غيالن بن مضر بن نزار، وباهلة امرأة 

  .مالك بن أعصر، ينسب إليها ولدها، وهي باهلة بنت صعب بن سعد العشرية
: الشيخ ؟ فقال أنت: سحبان املعروف بسحبان وائل، بلغين أنه وفد إىل معاوية فتكلم فقال معاوية: قال ابن عساكر

  إي واهللا وغري ذلك، ومل يزد ابن عساكر على هذا، وقد نسبه ابن
وكان بليغا يضرب املثل بفصاحته، دخل يوما على معاوية وعنده : اجلوزي يف كتابه املنتظم كما ذكرنا، مث قال

إذا قلت أما * ون أنين لقد علم احلي اليمان: خطباء القبائل، فلما رأوه خرجوا لعلمهم بقصورهم عنه، فقال سحبان
وماذا تصنع هبا وأنت : أنظروا يل عصى تقيم من أودي، فقالوا: فقال! اخطب : بعد أين خطيبها فقال له معاوية
ما كان يصنع هبا موسى وهو خياطب ربه، فأخذها وتكلم من الظهر إىل أن قاربت : حبضرة أمري املؤمنني ؟ فقال

الصالة :  ابتدأ يف معىن فخرج عنه وقد بقيت عليه بقية فيه، فقال معاويةالعصر، ما تنحنح وال سعل وال توقف وال
أنت أخطب : الصالة أمامك، ألسنا يف حتميد ومتجيد وعظة وتنبيه، وتذكري ووعد ووعيد ؟ فقال معاوية: فقال! 

  .العرب وحدها ؟ بل أخطب اجلن واالنس: العرب، قال
  .كذلك أنت: قال

بن عبد مناف بن زهرة بن كالب، أبو إسحاق القرشي الزهري، أحد ) ٢(بن أهيب  سعد بن أيب وقاص وامسه مالك
العشرة املشهود هلم باجلنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذي تويف رسول اهللا وهو عنهم راض، أسلم قدميا، 

  .وكان يوم أسلم عمره سبع عشرة سنة: قالوا
الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإين لثلث االسالم  ما أسلم أحد يف اليوم: وثبت عنه يف الصحيح أنه قال

سابع سبعة، وهو الذي كوف الكوفة ونفى عنها االعاجم، وكان جماب الدعوة، وهاجر وشهد بدرا وما بعدها، 
  وهو أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا، وكان فارسا شجاعا من أمراء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،

__________  
صارت جلعفر بن موسى مث سكنها أصحاب الشطوي والعدين مث اشترى عامتها أو أكثرها : ال ابن سعدق) ١(

  ).٢٤٤/  ٣(غسان بن عباد من ولد موسى بن جعفر 
  .وهيب: ١٣٧/  ٣يف ابن سعد ) ٢(

املدائن،  وكان يف أيام الصديق معظما جليل املقدار، وكذلك يف أيام عمر، وقد استنابه على الكوفة، وهو الذي فتح
  .وكانت بني يديه وقعة جلوالء



  وكان سيدا مطاعا، وعزله عن الكوفة عن غري
  .عجز وال خيانة، ولكن ملصلحة ظهرت لعمر يف ذلك

  .وقد ذكره يف الستة أصحاب الشورى، مث واله عثمان بعدها مث عزله عنها
وقاص وابن عمر دومة اجلندل يوم  شهد سعد بن أيب: وقال احلميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال

  ).١(احلكمني 
: الناس يتنازعون االمارة وأنت هاهنا ؟ فقال: وثبت يف صحيح مسلم أنه ابنه عمر جاء إليه وهو معتزل يف إبله فقال

  ".إن اهللا حيب العبد الغين اخلفي التقي : " يا بين إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
يا عم ها هنا مائة : ذكر بعض أهل العلم أن ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أيب وقاص جاءه فقال له :قال ابن عساكر

أريد من مائة ألف سيفا واحدا إذا ضربت به املؤمن مل يصنع شيئا، : ألف سيف يرونك أحق الناس هبذا االمر، فقال
  .وإذا ضربت به الكافر قطع

بن عمر وأن سعد بن أيب وقاص وفد على معاوية فأقام عنده شهر  حدثين زكريا: وقال عبد الرزاق عن ابن جريج
  .فبايعه وما سأله سعد شيئا إال أعطاه إياه: رمضان يقصر الصالة ويفطر، وقال غريه

  .حدثنا زهري ثنا إمساعيل بن علية، عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس بن أيب حازم: قال أبو يعلى
: " بسهم يف املشركني، وما مجع رسول اهللا أبويه الحد قبلي، ولقد مسعته يقولإين الول رجل رمى : قال سعد: قال

  ".ارم فداك أيب وأمي 
واهللا إين الول العرب رمى : حدثنا يزيد بن هارون ثنا إمساعيل عن قيس مسعت سعد بن مالك يقول: وقال أمحد

إال ورق احلبلة وهذا السمر، حىت أن أحدنا بسهم يف سبيل اهللا، ولقد كنا نغزو مع رسول اهللا وما لنا طعام نأكله 
  .ليضع كما تضع الشاة ماله خلط، مث أصبحت بنو أسد تعزرين على الدين، لقد خبت إذا وضل عملي

  .وقد رواه شعبة ووكيع غري واحد عن إمساعيل بن أيب خالد به
  .عدحدثنا ابن سعيد عن حيىي بن سعيد االنصاري، عن سعيد بن املسيب عن س: وقال أمحد

  ".مجع يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبويه يوم أحد : " قال
  .ورواه أمحد أيضا عن غندر، عن شعبة، عن حيىي بن سعيد االنصاري

  .وقد رواه الليث وغري واحد عن حيىي االنصاري
  .ورواه غري واحد عن سعيد بن املسيب عن سعد
  .ورواه الناس من حديث عامر بن سعد عن أبيه

وكان سعد جيد : قال سعيد" فقال أرم وأنت الغالم احلزور : " ويف رواية" فداك أيب وأمي " الروايات  ويف بعض
  .الرمي

  وقال االعمش عن أيب خالد عن جابر بن
  .مسرة
  .أول الناس رمى بسهم يف سبيل اهللا سعد رضي اهللا عنه: قال

ما مسعت : " اهللا بن شداد مسعت عليا يقولحدثنا وكيع ثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد : وقال أمحد
  ".ارم سعد فداك أمي وأيب : رسول اهللا يفدي أحدا بأبويه إال سعد بن مالك، وإين مسعته يقول له يوم أحد

  .ورواه البخاري عن أيب نعيم عن مسعر عن سعد بن إبراهيم به



  ورواه شعبة عن
__________  

  .يب موسى وعمرو بن العاص يف اجلزء السابع من هذا الكتابتقدم التعليق، انظر اجتماع احلكمني أ) ١(

سعد بن إبراهيم، ورواه سفيان بن عيينة وغري واحد عن حيىي بن سعيد االنصاري عن سعيد بن املسيب عن علي بن 
  .أيب طالب فذكره
ه رسول اهللا صلى أنا بنت املهاجر الذي فدا: أنا معمر عن أيوب أنه مسع عائشة بنت سعد تقول: وقال عبد الرزاق

  .اهللا عليه وسلم باالبوين
  .حدثين عبيدة بن نابل عن عائشة بنت سعد عن أبيها: وقال الواقدي

لقد رأيتين أرمي بالسهم يوم أحد فريده علي رجل أبيض حسن الوجه ال أعرفه، حىت كان بعد ذلك فظننت : " قال
  ".أنه ملك 
  .إبراهيم، عن سعد، عن أبيه عن سعد بن أيب وقاص حدثنا سليمان بن داود اهلامشي، ثنا: وقال أمحد

لقد رأيت عن ميني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن يساره يوم أحد رجلني عليهما ثياب بيض يقاتالن : " قال
  ".عنه كأشد القتال، ما رأيتهما قبل وال بعد 

عن زياد موىل سعد عن سعد  -أيب عون جد ابن  -حدثين إسحاق بن أيب عبد اهللا عن عبد العزيز : ورواه الواقدي
رأيت رجلني يوم بدر يقاتالن عن رسول اهللا أحدمها عن ميينه واآلخر عن يساره، وإين الراه ينظر إىل ذا : " قال -

  ".مرة وإىل ذا مرة مسرورا مبا ظفره اهللا عز وجل 
  .وقال سفيان عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه

  .اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما أصبنا من الغنيمة، فجاء سعد بأسريين ومل أجئ أنا وعمار بشئ قال
  .وقال االعمش عن إبراهيم بن علقمة عن ابن مسعود

  .لقد رأيت سعد بن أيب وقاص يوم بدر يقاتل قتال الفارس للراجل: قال
: يقول قالت عائشة بات رسول اهللا أرقا ذات ليلة مث قال أنه مسع عبد اهللا بن عامر: وقال مالك، عن حيىي بن سعيد

  أنا سعد بن: من هذا ؟ قال: إذ مسعنا صوت السالح، فقال: ليت رجال صاحلا حيرسين الليلة ؟ قلت" 
  ".فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت مسعت غطيطه : أيب وقاص، أنا أحرسك يا رسول اهللا، قالت

  .ن سعيدأخرجاه من حديث حيىي ب
حدثنا قتيبة، ثنا رشدين بن سعد، عن حيىي : وقال أمحد" فدعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث نام " ويف رواية 

أول من يدخل من هذا : " بن احلجاج بن شداد، عن أيب صاحل عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن رسول اهللا قال
  ".قاص الباب رجل من أهل اجلنة، فدخل سعد بن أيب و

  .ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر: حدثنا حممد بن املثىن، ثنا عبد اهللا بن قيس الرقاشي اخلراز، بصري: وقال أبو يعلى
يدخل عليكم من ذا الباب رجل من أهل اجلنة، قال : " كنا جلوسا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال

  ".ل بيته، فإذا سعد بن أيب وقاص قد طلع فليس منا أحد إال وهو يتمىن أن يكون من أه
  .حدثين من ال أهتم عن أنس بن مالك: وقال حرملة، عن ابن وهب أخربين حيوة أخربين عقيل عن ابن شهاب

يطلع اآلن عليكم رجل من أهل اجلنة، فاطلع : " بينا حنن جلوس عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: قال
كان الغد قال رسول اهللا مثل ذلك، قال فاطلع سعد بن أيب وقاص على ترتيبه االول،  سعد بن أيب وقاص، حىت إذا



حىت إذا كان الغد قال رسول اهللا مثل ذلك، قال فطلع على ترتيبه، فلما قام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثار 
ال، فإن رأيت أن تؤويين إين غاضبت أيب فأقسمت أن ال أدخل عليه ثالث لي: عبد اهللا بن عمرو بن العاص فقال

  فزعم عبد اهللا بن: إليك حىت تنحل مييين فعلت، قال أنس

عمرو أنه بات معه ليلة حىت إذا كان الفجر فلم يقم تلك الليلة شيئا، غري أنه كان إذا انقلب على فراشه ذكر اهللا 
فرمقته : قال عبد اهللا بن عمرو وكربه حىت يقوم مع الفجر، فإذا صلى املكتوبة أسبغ الوضوء وأمته مث يصبح مفطرا،

ثالث ليال وأيامهن ال يزيد على ذلك، غري أين ال أمسعه يقول إال خريا، فلما مضت الليايل الثالث وكدت أحتقر 
إنه مل يكن بيين وبني أيب غضبت وال هجر، ولكين مسعت رسول اهللا قال ذلك ثالث مرات يف ثالث : عمله، قلت

فاطلعت أنت أولئك املرات الثالث، فأردت أن آوي إليك حىت أنظر " أهل اجلنة يطلع عليكم رجل من : " جمالس
  ما عملك فأقتدي بك النال ما نلت، فلم أرك تعمل كثري عمل، ما الذي بلغ بك ما قال

  .ما هو إال الذي رأيت: رسول اهللا ؟ فقال
ري أين ال أجد يف نفسي سوءا الحد ما هو إال ما رأيت غ: فلما رأيت ذلك انصرفت فدعا يب حني وليت، فقال: قال

  .من املسلمني، وال أنوي له شرا وال أقوله
  .هذه اليت بلغت بك وهي اليت ال أطيق: قال قلت

  .عن سامل عن أبيه فذكر مثل رواية أنس بن مالك -موىل الزبري  -وهكذا رواه صاحل املزي عن عمرو بن دينار 
وال : * (املقدام بن شريح، عن أبيه، عن سعد يف قوله تعاىل وثبت يف صحيح مسلم من طريق سفيان الثوري عن

نزلت يف ستة، أنا وابن مسعود منهم ]  ٥٢: االنعام) * [ تطرد الذين يدعون رهبم بالغداة والعشي يريدون وجهه
م وذلك أنه ملا أسل]  ٨: العنكبوت) * [ وإن جاهداك لتشرك يب ما ليس لك به علم: * (ويف رواية أنزل اهللا يف

تعلمني واهللا لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت : امتنعت أمه من الطعام والشراب أياما، فقال هلا
  .ديين هذا لشئ، إن شئت فكلي وإن شئت فال تأكلي

  .فنزلت هذه اآلية
  .وأما حديث الشهادة للعشرة باجلنة فثبت يف الصحيح عن سعيد بن زيد

  .عن أيب هريرة يف قصة حراء ذكر سعد بن أيب وقاص منهموجاء من حديث سهيل عن أبيه 
  .وقال هشيم وغري واحد عن جمالد عن الشعيب عن جابر

  ".هذا خايل فلريين امرؤ خاله : " كنا مع رسول اهللا فأقبل سعد فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .رواه الترمذي
ثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا إمساعيل بن عياش، عن صفوان  حدثنا احلسني بن إسحاق التستري،: وقال الطرباين

  .بن عمرو، عن ماعز التميمي عن جابر
  ".هذا خايل : " كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ أقبل سعد فقال: قال

عام  أن رسول اهللا جاءه يعوده" وثبت يف الصحيح من حديث مالك وغريه عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه 
  .حجة الوداع من وجع اشتد به

فالشطر يا رسول اهللا ؟ : قلت! ال : يا رسول اهللا إين ذو مال وال يرثين إال ابنة، أفأتصدق بثلثي مايل ؟ قال: فقلت
الثلث والثلث كثري، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكففون : فالثلث ؟ قال: قلت! ال : قال

  .تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهللا إال أجرت هبا، حىت اللقمة تضعها يف فم امرأتكالناس، وإنك لن 



يا رسول اهللا أخلف بعد أصحايب ؟ فقال إنك لن ختلف فتعمل عمال تبتغي به وجه اهللا إال ازددت به درجة : قلت
  ورفعة، ولعلك أن ختلف حىت ينتفع بك

  .أقوام ويضر بك آخرون
  جرهتم وال تردهم على أعقاهبم، لكناللهم أمض الصحايب ه: مث قال

  ".البائس سعد بن خولة يرثي له رسول اهللا إن مات مبكة 
فوضع : " ورواه أمحد عن حيىي بن سعيد، عن اجلعد بن أوس، عن عائشة بنت سعد عن أبيها فذكر حنوه، وفيه قال

  ."اللهم اشف سعدا وأمت له هجرته : يده على جبهته فمسح وجهه وصدره وبطنه وقال
  .فما زلت خييل إيل أين أجد على كبدي حىت الساعة: قال سعد

: " حدثين موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عاد سعدا فقال: وقال ابن وهب
اللهم أذهب عنه الباس، إله الناس، ملك الناس، أنت الشايف ال شايف له إال أنت، بسم اهللا أرقيك من كل شئ 

  ".يك، من حسد وعني، أللهم أصح قلبه وجسمه، واكشف سقمه وأجب دعوته يؤذ
وعسى : " سألت عامر بن سعد عن قول رسول اهللا لسعد: أخربين عمرو بن بكر بن االشج قال: وقال ابن وهب

  ".أن تبقى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون 
ب قوما كانوا سجعوا سجع مسيلمة الكذاب أمر سعد على العراق فقتل قوما على الردة فضرهم، واستتا: فقال

  .فتابوا فانتفعوا به
  .حدثنا أبو املغرية ثنا معاذ بن رفاعة حدثين علي بن زيد، عن القاسم أيب عبد الرمحن عن أيب أمامة: وقال االمام أمحد

مت، فقال رسول يا ليتين : جلسنا إىل رسول اهللا فذكرنا ورققنا، فبكى سعد بن أيب قاص فأكثر البكاء وقال: قال
  ".يا سعد إن كنت للجنة خلقت فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خري لك : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عن إمساعيل بن أيب خالد، عن قيس، عن سعد: وقال موسى بن عقبة وغريه
  ".اللهم سدد رميته وأجب دعوته : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .بشري، عن قيس، عن أيب بكر الصديقورواه سيار بن 
  ".اللهم سدد سهمه وأجب دعوته، وحببه إىل عبادك : " مسع رسول اهللا يقول لسعد: قال

وروي من حديث ابن عباس، ويف رواية حممد بن عائد الدمشقي عن اهليثم بن محيد، عن مطعم، عن املقدام وغريه 
إنه ال يستجيب اهللا دعوة عبد حىت يطيب مطعمه، : " يت فقاليا رسول اهللا ادع اهللا أن جييب دعو: أن سعدا قال

  ".يا رسول اهللا ادع اهللا أن يطيب مطعمي فدعا له : فقال
  فكان سعيد يتورع من السنبلة: قالوا

  .جيدها يف زرعه فريدها من حيث أخذت
 الصحيحني من وقد كان كذلك جماب الدعوة ال يكاد يدعو بدعاء إال استجيب له، فمن أشهر ذلك ما روي يف

ال : أن أهل الكوفة شكوا سعدا إىل عمر يف كل شئ حىت قالوا: طريق عبد امللك بن عمري، عن جابر بن سلمة
: أما إين ال آلو أن أصلي هبم صالة رسول اهللا، أطيل االوليني وأحذف االخرتني، فقال: حيسن يصلي، فقال سعد

مبحال الكوفة، فجعلوا ال يسألون أهل مسجد إال أثنوا خريا، الظن بك يا أبا إسحاق، وكان قد بعث من يسأل عنه 
إن سعدا كان ال يسري يف : حىت مروا مبسجد لبين عبس فقام رجل منهم يقال له أبو سعدة أسامة بن قتادة فقال

ياء اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام ر: السرية، وال يقسم بالسوية، وال يعدل يف الرعية القضية، فبلغ سعدا فقال



فأنا رأيته بعد ذلك شيخا كبريا قد سقطت حاجباه : ومسعة فأطل عمره وأدم فقره، وأعم بصره وعرضه للفنت، قال
  .شيخ مفتون أصابته دعوة سعد: على عينيه يقف يف الطريق فيغمز اجلواري فيقال له، فيقول

  ويف رواية غريبة أنه

  .أدرك فتنة املختار بن أيب عبيد فقتل فيها
  .ثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن سعيد بن املسيب: اينوقال الطرب

خرجت جارية لسعد يقال هلا زبراء، وعليها قميص جديد فكشفتها الريح فشد عليها عمر بالدرة، وجاء سعد : قال
  .تص مين فعفى عن عمراق: ليمنعه فتناوله عمر بالدرة فذهب سعد يدعو على عمر، فناوله الدرة وقال

وروي أيضا أنه كان بني سعد وابن مسعود كالم فهم سعد أن يدعو عليه فخاف ابن مسعود وجعل يشتد يف 
  .اهلرب

ملا كان يوم القادسية كان سعد على الناس وقد أصابته جراح فلم يشهد يوم الفتح، فقال : وقال سفيان بن عيينة
ونسوة سعد * وسعد بباب القادسية معصم فأبنا وقد أميت نساء كثرية * ه أمل تر أن اهللا أظهر دين: رجل من جبيلة

  .اللهم اكفنا يده ولسانه: ليس فيهن أمي فقال سعد
  .فجاءه سهم غرب فأصابه فخرس ويبست يداه مجيعا

  وقد أسند زياد البكائي وسيف بن عمر عن عبد امللك بن عمري، عن قبيصة بن جابر، عن
  .مث خرج سعد فأرى الناس ما به من القروح يف ظهره ليعتذر إليهم: هابن عمر فذكر مثله، وفي

أدعو عليك، : وقال هشيم عن أيب بلح عن مصعب بن سعد أن رجال نال من علي فنهاه سعد فلم ينته، فقال سعد
  .فلما ينته، فدعا اهللا عليه حىت جاء بعري ناد فتخبطه

عة عكوفا على رجل فأدخل رأسه من بني اثنني فإذا هو وجاء من وجه آخر عن عامر بن سعد أن سعدا رأى مجا
تتهددين كأنك نيب ؟ : أدعو عليك، فقال الرجل: يسب عليا وطلحة والزبري، فنهاه عن ذلك فلم ينته، فقال

اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد : فانصرف سعد فدخل دار آل فالن فتوضأ وصلى ركعتني مث رفع يديه فقال
  .بق هلم منك سابقة احلسىن، وأنه قد أسخطك سبه إياهم، فاجعله اليوم آية وعربةسب أقواما قد س

فخرجت خبتية نادة من دار آل فالن ال يردها شئ حىت دخلت بني أضعاف الناس، فافترق الناس فأخذته بني : قال
  .قوائمها، فلم يزل تتخبطه حىت مات

  .ب اهللا دعاءك يا أبا إسحاقاستجا: فلقد رأيت الناس يشتدون وراء سعد يقولون: قال
حدثين احلسن : ورواه محاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن املسيب فذكر حنوه وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

بن داود بن حممد بن املنكدر القرشي ثنا عبد الرزاق عن أبيه عن مينا موىل عبد الرمحن بن عوف أن امرأة كانت 
  .شاه وجهك، فعاد وجهها يف قفاها: ته، فاطلعت يوما وهو يتوضأ فقالتطلع على سعد فنهاها فلم تن

إين : مالك مل تقاتل معنا ؟ فقال: دخل سعد على معاوية فقال له: عن عبد اهللا بن بديل قال: وقال كثري النوري
  .اخ اخ: مرت يب ريح مظلمة فقلت

  .اخ اخ: ليس يف كتاب اهللا: فأخنت راحليت حىت اجنلت عين مث عرفت الطريق فسرت، فقال معاوية
وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحدامها على االخرى فقاتلوا : * (ولكن قال اهللا تعاىل

فواهللا ما كنت مع الباغية على العادلة، وال مع العادلة على ]  ٩: احلجرات) * [ اليت تبغي حىت تفئ إىل أمر اهللا



  .الباغية
  ما كنت القاتل رجال قال له: فقال سعد

  ".أنت مين مبنزلة هارون من موسى غري أنه ال نيب بعدي : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فالن وفالن وأم سلمة: من مسع هذا معك ؟ فقال: فقال معاوية
  أما إين لو مسعته منه صلى اهللا عليه وسلم ملا: فقال معاوية
  .قاتلت عليا

أن هذا الكالم كان بينهما ومها باملدينة يف حجة حجها معاوية، وأهنما قاما إىل أم سلمة  ويف رواية من وجه آخر
لو مسعت هذا قبل هذا اليوم لكنت خادما لعلي حىت ميوت أو : فسأالها فحدثتهما مبا حدث به سعد، فقال معاوية

  .أموت
  .ويف إسناد هذا ضعف واهللا أعلم

  .إنه مل يبلغ ما بيننا إىل ديننا: علي ويف خالد فقال وقد روي عن سعد أنه مسع رجال يتكلم يف
  .طاف سعد على تسع جوار يف ليلة فلما انتهى إىل العاشرة أخذه النوم فاستحيت أن توقظه: وقال حممد بن سريين

  .ملاليا بين إذا طلبت شيئا فاطلبه بالقناعة، فإنه من ال قناعة له مل يغنه ا: ومن كالمه احلسن أنه قال البنه مصعب
  .وقال محاد بن سلمة، عن مساك بن حرب، عن مصعب بن سعد

ما يبكيك يا بين ؟ واهللا إن اهللا ال يعذبين أبدا، وإين من : كان رأس أيب يف حجري وهو يقضي فبكيت، فقال: قال
  .أهل اجلنة

ليطلب كل عامل : ت قالإن اهللا يدين للمؤمنني حبسناهتم فاعملوا هللا، وأما الكفار فيخفف عنهم حبسناهتم، فإذا نفد
  .ثواب عمله ممن عمل له

كفنوين يف هذه فإين لقيت فيها املشركني يوم بدر، وإمنا : ملا حضرت سعدا الوفاة دعا خبلق جبة فقال: وقال الزهري
  .خبأهتا هلذا اليوم

وصلى بصالته وكانت وفاة سعد بالعقيق خارج املدينة، فحمل إىل املدينة على أعناق الرجال فصلى عليه مروان، 
على املشهور  -سنة مخس ومخسني  -أمهات املؤمنني الباقيات الصاحلات، ودفن بالبقيع، وكان ذلك يف هذه السنة 

  .الذي عليه االكثرون، وقد جاوز الثمانني على الصحيح
  .وهو آخر العشرة وفاة: قال علي بن املديين

  .م أمجعنيكان آخر املهاجرين وفاة، رضي اهللا عنه وعنه: وقال غريه
تويف سعد سنة مثان ومخسني، زاد : سنة مخسني، وقال أبو معشر وأبو نعيم مغيث بن احملرر: وقال اهليثم بن عدي

قالوا وكان قصريا  -مخس ومخسني  -وفيها تويف احلسن بن علي وعائشة وأم سلمة، والصحيح االول : مغيث
  .مرياثه مائيت ألف ومخسني ألفا غليظا شثن الكفني أفطس أشعر اجلسد، خيضب بالسواد، وكان

  فضالة بن عبيد االنصاري االوسي
  .أول مشاهده أحد، وشهد بيعة الرضوان، ودخل الشام، وتوىل القضاء بدمشق يف أيام معاوية بعد أيب الدرداء

  .مات سنة ثالث ومخسني: قال أبو عبيد
  .هذه السنة واهللا أعلمتويف يف : سنة سبع وستني، وقال ابن اجلوزي يف املنتظم: وقال غريه



قثم بن العباس بن عبد املطلب كان أشبه الناس برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، توىل نيابة املدينة يف أيام علي، 
  .وشهد فتح مسرقند فاستشهد هبا

كعب بن عمرو أبو اليسر االنصاري السلمي، شهد العقبة وبدرا، وأسر يومئذ العباس بن عبد املطلب، وشهد ما 
  .عد ذلك من املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمب

  .وهو آخر من مات من أهل بدر: مات سنة مخس ومخسني، زاد غريه: قال أبو حامت وغريه
مث دخلت سنة ست ومخسني وذلك يف أيام معاوية، ففيها شىت جنادة بن أيب أمية بأرض الروم، وقيل عبد الرمحن بن 

  .، ويف الرب عياض بن احلارث)١(يف البحر يزيد بن مسرة  مسعود، ويقال فيها غزا
وفيها اعتمر معاوية يف رجب، وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، وفيها وىل معاوية سعيد بن عثمان 

، وعزل عنها عبيد اهللا بن زياد، فسار سعيد إىل خراسان والتقى مع الترك عند صغد مسرقند، )٢(بالد خراسان 
  .قتل منهم خلقا كثريا، واستشهد معه مجاعة منهم فيما قيل قثم بن العباس بن عبد املطلبف

أما : إن هبا عبيد اهللا بن زياد، فقال: سأل سعيد بن عثمان بن عفان معاوية أن يوليه خراسان فقال: قال ابن جرير
سامى، فما شكرت بالءه وال جازيته لقد اصطنعك أيب ورقاك حىت بلغت باصطناعه املدى الذي ال جيارى إليه وال ي

  .وبايعت له، وواهللا النا خري منه أبا وأما ونفسا -يعين يزيد بن معاوية  -بآالئه، وقدمت علي هذا 
أما بالء أبيك عندي فقد حيق علي اجلزاء به، وقد كان من شكري لذلك أين طلبت بدمه حىت : فقال له معاوية

  تكشفت االمور، ولست
التشمري، وأما فضل أبيك على أبيه، فأبوك واهللا خري مين وأقرب برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بالئم لنفسي يف 

، وأما فضلك عليه فواهللا ما )٣(وأما فضل أمك على أمه فما ال ينكر، فإن امرأة من قريش خري من امرأة من كلب 
رجاال مثل سعيد بن عثمان كان يزيد  يعين أن الغوطة لو ملئت -) ٤(أحب أن الغوطة دحست ليزيد رجاال مثلك 

  .خريا وأحب إيل منهم
  يا أمري املؤمنني ابن عمك وأنت: فقال له يزيد

__________  
  .يزيد بن شجرة ٥٠٣/  ٣: يزيد بن شجرة الرهاوي، ويف الكامل ١٦٨/  ٦يف الطربي ) ١(
على البصرة والكوفة، وكتب إىل  -ال يزال حيا  -واله خراسان وكان زياد : ١٨٦/  ٤يف فتوح ابن االعثم ) ٢(

  .زياد أن يفرض لسعيد فرضا وأن يقويه باملال والسالح وأن ال جيعل له يف ذلك علة
  .من اليمن: ١٨٥/  ٤كذا باالصل والطربي والكامل، ويف فتوح ابن االعثم ) ٣(
العراق فنظم يل فيه أمثالك ما يسرين أن حبال مدىل فيما بيين وبني ! فواهللا يا بن أخ : يف فتوح ابن االعثم) ٤(

  .بيزيد

  .أحق من نظر يف أمره، وقد عتب عليك يف فأعتبه
فواله حرب خراسان، فأتى مسرقند فخرج إليه أهل الصغد من الترك فقاتلهم وهزمهم وحصرهم يف مدينتهم، 

م، وجاء بالغلمان فصاحلوه وأعطوه رهنا مخسني غالما يكونون يف يده من أبناء عظمائهم، فأقام بالترمذ ومل يف هل
  .الرهن معه إىل املدينة

وكان قد عزم قبل ذلك على هذا يف  -وفيها دعا معاوية الناس إىل البيعة ليزيد ولده أن يكون ويل عهده من بعده، 
من طريق الشعيب، أن املغرية كان قد قدم على معاوية وأعفاه من إمرة : فروى ابن جرير -حياة املغرية بن شعبة 



عفاه لكربه وضعفه، وعزم على توليتها سعيد بن العاص، فلما بلغ ذلك املغرية كأنه ندم، فجاء إىل يزيد بن الكوفة فأ
املغرية، : من أمرك هبذا ؟ قال: معاوية فأشار عليه بأن يسأل من أبيه أن يكون ويل العهد، فسأل ذلك من أبيه فقال

ره أن يسعى يف ذلك، فعند ذلك سعى املغرية يف توطيد فأعجب ذلك معاوية من املغرية ورده إىل عمل الكوفة، وأم
ذلك، وكتب معاوية إىل زياد يستشريه يف ذلك، فكره زياد ذلك ملا يعلم من لعب يزيد وإقباله على اللعب والصيد، 

  فبعث إليه من يثين رأيه عن ذلك، وهو عبيد بن كعب بن النمريي
ع بيزيد أوال، فكلمه عن زياد وأشار عليه بأن ال يطلب فسار إىل دمشق فاجتم -وكان صاحبا أكيدا لزياد  -

ذلك، فإن تركه خري له من السعي فيه، فانزجر يزيد عما يريد من ذلك، واجتمع بأبيه واتفقا على ترك ذلك يف هذا 
الوقت، فلما مات زياد وكانت هذه السنة، شرع معاوية يف نظم ذلك والدعاء إليه، وعقد البيعة لولده يزيد، 

إىل اآلفاق بذلك، فبايع له الناس يف سائر االقاليم، إال عبد الرمحن بن أيب بكر وعبد اهللا بن عمر واحلسني بن  وكتب
 -مرجعه من مكة  -علي وعبد اهللا بن الزبري وابن عباس، فركب معاوية إىل مكة معتمرا، فلما اجتاز باملدينة 

ده، فكان من أشدهم عليه ردا وأجلدهم يف الكالم، استدعى كل واحد من هؤالء اخلمسة فأوعده وهتدده بانفرا
عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق، وكان ألينهم كالما عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، مث خطب معاوية وهؤالء حضور 

، فاتسقت البيعة )١(حتت منربه، وبايع الناس ليزيد وهم قعود ومل يوافقوا ومل يظهروا خالفا، ملا هتددهم وتوعدهم 
يد يف سائر البالد، ووفدت الوفود من سائر االقاليم إىل يزيد، فكان فيمن قدم االحنف بن قيس، فأمره معاوية ليز

إنا خناف اهللا إن كذبنا : ماذا رأيت من ابن أخيك ؟ فقال: أن حيادث يزيد، فجلسا مث خرج االحنف فقال له معاوية
  وعالنيته، ومدخله وخمرجه، وأنت أعلم به مبا وخنافكم إن صدقنا، وأنت أعلم به يف ليله وهناره، وسره

__________  
إين كنت أخطب فيكم فيقوم إيل القائم منكم فيكذبين على رؤوس الناس : ٥١٠/  ٣قال ابن االثري يف الكامل ) ١(

ها فأمحل ذلك وأصفح، وإين قائم مبقالة فأقسم باهللا لئن رد علي أحدكم كلمة يف مقامي هذا ال ترجع إليه كلمة غري
  .حىت يسبقها السيف إىل رأسه فال يبقني رجل إال على نفسه

أقم على رأس كل رجل من هؤالء رجلني مع كل واحد سيف، فإن ذهب : مث دعا صاحب حرسه حبضرهتم فقال
  .رجل منهم يرد علي كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفيهما

أتكلم على املنرب بكالم واملبقي يف ذلك الوقت إمنا  قال معاوية عزمت أن: ٢٤٧/  ٤وقال ابن االعثم يف فتوحه 
  .يبقي على نفسه من أهل الشام وأنتم أعلم وقد أعذر من أنذر

  .أردت، وإمنا علينا أن نسمع ونطيع، وعليك أن تنصح لالمة
ورأى وقد كان معاوية ملا صاحل احلسن عهد للحسن باالمر من بعده، فلما مات احلسن قوي أمر يزيد عند معاوية، 

  أنه لذلك
أهال، وذاك من شدة حمبة الوالد لولده، وملا كان يتوسم فيه من النجابة الدنيوية، وسيما أوالد امللوك ومعرفتهم 

باحلروب وترتيب امللك والقيام بأهبته، وكان ظن أن ال يقوم أحد من أبناء الصحابة يف هذا املعىن، وهلذا قال لعبد 
إذا : خفت أن أذر الرعية من بعدي كالغنم املطرية ليس هلا راع، فقال له ابن عمر إين: اهللا بن عمر فيما خاطبه به

  .بايعه الناس كلهم بايعته ولو كان عبدا جمدع االطراف
إن : وقد عاتب معاوية يف واليته يزيد، سعيد بن عثمان بن عفان وطلب منه أن يوليه مكانه، وقال له سعيد فيما قال

  .بلغت ذروة اجملد والشرف، وقد قدمت ولدك علي وأنا خري منه أبا وأما ونفسا أيب مل يزل معتنيا بك حىت



أما ما ذكرت من إحسان أبيك إيل فإنه أمر ال ينكر، وأما كون أبيك خري من أبيه فحق وأمك قرشية وأمه : فقال له
يزيد أحب إيل منكم كلبية فهي خري منها، وأما كونك خريا منه فواهللا لو ملئت إىل الغوطة رجاال مثلك لكان 

  .كلكم
اللهم إن كنت تعلم أين وليته النه فيما أراه أهل لذلك فأمتم له ما وليته، : وروينا عن معاوية أنه قال يوما يف خطبته

  .وإن كنت وليته الين أحبه فال تتمم له ما وليته
 يكون ولدها جنيبا، فذكروا صفة أن معاوية كان قد مسر ليلة فتكلم أصحابه يف املرأة اليت: وذكر احلافظ ابن عساكر
قد : وددت لو عرفت بامرأة تكون هبذه املئابة ؟ فقال أحد جلسائه: فقال معاوية: املرأة اليت يكون ولدها جنيبا
  .وجدت ذلك يا أمري املؤمنني

  .ابنيت يا أمري املؤمنني: ومن ؟ قال: قال
  .حاذقافتزوجها معاوية فولدت له يزيد بن معاوية فجاء جنيبا ذكيا 

مث خطب امرأة أخرى فحظيت عنده وولدت له غالما آخر، وهجر أم يزيد فكانت عنده يف جنب داره، فبينما هو 
  .قبحها اهللا وقبح ما تسرح: يف النظارة ومعه امرأته االخرى، إذ نظر إىل أم يزيد وهي تسرحه، فقالت امرأته

إن أمري : ينت لك ذلك، مث استدعى ولدها فقال لهومل ؟ فواهللا إن ولدها أجنب من ولدك، وإن أحببت ب: فقال
  .املؤمنني قد عن له أن يطلق لك ما تتمناه عليه فاطلب مين ما شئت

  .أسأل من أمري املؤمنني أن يطلق يل كالبا للصيد وخيال ورجاال يكونون معي يف الصيد: فقال
أو يعفيين أمري املؤمنني يف هذا : ال يزيدقد أمرنا لك بذلك، مث استدعى يزيد فقال له كما قال الخيه، فق: فقال

  أن أكون ويل -وأطال اهللا عمر أمري املؤمنني  -أسأل : البد لك أن تسأل حاجتك ؟ فقال: الوقت عن هذا ؟ فقال
  .عهده من بعده، فإنه بلغين أن عدل يوم يف الرعية كعبادة مخسمائة عام

  .؟ فعلمت وحتققت فضل يزيد على ولدهاكيف رأيت : قد أجبتك إىل ذلك، مث قال المرأته: فقال
وقد ذكر ابن اجلوزي يف هذه السنة وفاة أم حرام بنت ملحان االنصارية امرأة عبادة بن عبادة بن الصامت، 

والصحيح الذي مل يذكر العلماء غريه أهنا توفيت سنة سبع وعشرين، يف خالفة عثمان، وكانت هي وزوجها مع 
بغلتها فماتت هناك وقربها بقربص، والعجب أن ابن اجلوزي أورد يف ترمجتها معاوية حني دخل قربص، وقصتها 

  حديثها املخرج يف الصحيحني يف قيلولة

النيب صلى اهللا عليه وسلم يف بيتها، ورؤياه يف منامه قوما من أمته يركبون ثبج البحر مثل امللوك على االسرة غزاة 
ادعو اهللا أن جيعلين : ون منهم فدعا هلا، مث نام فرأى كذلك، فقالتيف سبيل اهللا، وأهنا سألته أن يدعو هلا أن تك

وهم الذين فتحوا قربص فكانت معهم، وذلك يف سنة سبع وعشرين، ومل تكن " أنت من االولني ! ال " منهم، فقال 
ناك فقربه من اآلخرين الذين غزوا بالد الروم سنة إحدى ومخسني مع يزيد بن معاوية ومعهم أبو أيوب، وقد تويف ه

  .قريب من سور قسطنطينية وقد ذكرنا هذا مقرارا يف دالئل النبوة
ويف شواهلا عزل معاوية مروان بن : سنة سبع ومخسني فيها كان مشىت عبد اهللا بن قيس بأرض الروم، قال الواقدي

يف هذه السنة، النه ، وهو الذي حج بالناس )٢(، ووىل عليها الوليد بن عتبة بن أيب سفيان )١(احلكم عن املدينة 
صارت إليه إمرة املدينة، وكان على الكوفة الضحاك بن قيس، وعلى البصرة عبيد اهللا بن زياد، وعلى خراسان 

  .سعيد بن عثمان
وفيها تويف عثمان بن حنيف االنصاري االوسي، وهو أخو عبادة وسهل ابين حنيف، بعثه عمر : قال ابن اجلوزي



واستنابه عمر على الكوفة، فلما قدم طلحة والزبري صحبة عائشة وامتنع من تسليم  ملساحة خراج السواد بالعراق،
يا أمري املؤمنني : دار االمارة، نتفت حليته وحواجبه وأشفار عينيه ومثل به، فلما جاء علي وسلمه البلد قال له

  لك: فارقتك ذا حلية واجتمعت بك أمرد، فتبسم علي رضي اهللا عنه وقال
هللا، وله يف املسند والسنن حديث االعمى الذي سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو له أجر ذلك عند ا

لريد اهللا عليه ضوء بصره فرده اهللا عليه، وله حديث آخر عند النسائي، ومل أر أحدا أرخ وفاته هبذه السنة سوى ابن 
  .اجلوزي واهللا أعلم

  وفيها قيل شىت يزيد بن: خلثعمي أرض الروم، قال الواقديسنة مثان ومخسني فيها غزا مالك بن عبد اهللا ا
__________  

أن مروان بن احلكم قدم دمشق، ملا كتب إليه معاوية وهو عامله : ٣٥/  ٣قال املسعودي يف مروج الذهب ) ١(
ية وليا لعهد يزيد على املدينة يأمره مببايعة يزيد وأخذ البيعة له على من قبله، واعلن معارضته لبيعة يزيد، فجعله معاو

  .ورده إىل املدينة، مث إنه عزله عنها ومل يف ملروان مبا جعل له من والية عهد يزيد
  .ومل يشر الطربي وابن االثري وابن االعثم إىل هذا املوقف

تك أن مروان ملا قرأ كتاب معاوية أىب من ذلك، وأبته قريش فكتب ملعاوية أن قومك قد أبوا إجاب: أما ابن قتيبة قال
  .إىل بيعتك ابنك، فر رأيك، فلما بلغ معاوية كتاب مروان عرف أن ذلك من قبله

  .فكتب إليه يأمره أن يعتزل عن عمله
االمامة (إليك عهد عهده وأنت نظري أمري املؤمنني بعده : فقال له معاوية...فجاءه مروان مع قومه وأهل بيته

  .١٧٧ - ١٧٦/  ١) والسياسة
  .سعيد بن العاص ١٧٧/  ١ة يف االمامة والسياس) ٢(

أن ذلك كان سنة مثان واربعني مث عزله ووالها مروان مث عزله ووىل الوليد بن : قال ابن عبد الرب يف االستيعاب
  .عتبة

إمنا شىت بأرض الروم عمرو بن يزيد : بل غزا البحر وبالد الروم جنادة بن أيب أمية، وقيل: شجرة يف البحر، وقيل
  .اجلهين

وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، وفيها وىل معاوية الكوفة لعبد الرمحن بن : شر والواقديقال أبو مع
عبد اهللا بن عثمان بن ربيعة الثقفي، ابن أم احلكم، وأم احلكم هي أخت معاوية، وعزل عنها الضحاك بن قيس، 

أيام ابن أم احلكم، وكان رئيسهم يف هذه  فوىل ابن أم احلكم على شرطته زائدة بن قدامة، وخرجت اخلوارج يف
الوقعة حيان بن ضبيان السلمي، فبعث إليهم جيشا فقتلوا اخلوارج مجيعا، مث إن ابن أم احلكم أساء السرية يف أهل 

  الكوفة فأخرجوه من بني أظهرهم طريدا، فرجع إىل خاله معاوية فذكر له ذلك،
لما سار إليها تلقاه معاوية بن خديج على مرحلتني من مصر، فقال الولينك مصرا هو خري لك، فواله مصر، ف: فقال
ارجع إىل خالك معاوية، فلعمري ال ندعك تدخلها فتسري فيها وفينا سريتك يف إخواننا أهل الكوفة، فرجع ابن : له

كم، وهي أم أم احلكم إىل معاوية وحلقه معاوية بن خديج وافدا على معاوية، فلما دخل عليه وجده عنده أخته أم احل
بخ بخ، هذا معاوية بن خديج، فقالت أم : عبد الرمحن الذي طرده أهل الكوفة وأهل مصر، فلما رآه معاوية قال

على رسلك يا أم احلكم، أما واهللا لقد : المر حبابه، تسمع باملعيدي خري من أن تراه، فقال معاوية بن خديج: احلكم
أن يلي ابنك الفاسق علينا فيسري فينا كما سار يف إخواننا أهل تزوجت فما أكرمت، وولدت فما أجنبت، أردت 



 -أو قال لضربنا ما صاصا منه  -الكوفة، فما كان اهللا لرييه ذلك، ولو فعل ذلك لضربناه ضربا يطأطئ منه رأسه، 
  .كفى: فالتفت إليها معاوية فقال -يعين معاوية  -وإن كره ذلك اجلالس 

 كتابه املنتظم بسنده، وهو أن شابا من بين عذرة جرت له قصة مع ابن أم احلكم، قصة غريبة ذكرها ابن اجلوزي يف
وملخصها أن معاوية بينما هو يوما على السماط إذا شاب من بين عذرة قد متثل بني يديه فأنشده شعرا مضمونه 

 كنت مزوجا بابنة عم يل، يا أمري املؤمنني إين: التشوق إىل زوجته سعاد، فاستدناه معاوية واستحكاه عن أمره، فقال
وكان يل إبل وغنم، وأنفقت ذلك عليها، فلما قل ما بيدي رغب عين أبوها وشكاين إىل عاملك بالكوفة، ابن أم 
احلكم، وبلغه مجاهلا فحبسين يف احلديد ومحلين على أن أطلقها، فلما انقضت عدهتا أعطاها عاملك عشرة آالف 

ري املؤمنني وأنت غياث احملزون امللهوف املكروب، وسند املسلوب، فهل من درهم فزوجه إياها، وقد أتيتك يا أم
واللون فيه اصفرار والعني * والنار فيها شرار واجلسم مين حنيل * يف القلب مين نار : فرج ؟ مث بكى وأنشأ يقول

  فدمعها مدرار* تبكي بشجو 

فرق : وال هناري هنار قال* طبار فليس ليلي بليل فما عليه اص* فيه الطبيب حيار محلت فيه عظيما * واحلب ذا عرب 
له معاوية وكتب إىل ابن أم احلكم يؤنبه على ذلك ويعيبه عليه، ويأمره بطالقها فوال واحدا، فلما جاءه كتاب 

وددت أن أمري املؤمنني خلى بيين وبينها سنة مث عرضين على السيف، وجعل يؤامر : معاوية تنفس الصعداء وقال
القها فال يقدر على ذلك وال جتيبه نفسه، وجعل الربيد الذي ورد عليه بالكتاب يستحثه، فطلقها نفسه على ط

وأخرجها عنه وسريها مع الوفد إىل معاوية، فلما وقفت بني يديه رأى منظرا مجيال، فلما استنطقها فإذا أفصح الناس 
نعم إذا : هل من سلو عنها بأفضل الرغبة ؟ قال يا أعرايب: وأحالهم كالما، وأكملهم مجاال ودالال، فقال البن عمها

كاملستغيث من الرمضاء بالنار اردد سعاد * ال جتعلين واالمثال تضرب يب : فرقت بني رأسي وجسدي مث أنشأ يقول
وأسعر القلب منه أي إسعار واهللا * ميسي ويصبح يف هم وتذكار قد شفه قلق ما مثله قلق * على حريان مكتئب 

وأصبح القلب عنها غري * حىت أغيب يف رمسي وأحجاري كيف السلو وقد هام الفؤاد هبا * حمبتها  واهللا ال أنسى
وكان يف * هذا وإن اصبح يف إطار : فإنا خنريها بيين وبينك وبني ابن أم احلكم فأنشأت تقول: صبار ؟ فقال معاوية

فضحك : إذا غدرت حر النار قال وصاحب الدرهم والدينار أخشى* نقص من اليسار أحب عندي من أيب وجاري 
  .معاوية وأمر له بعشرة آالف درهم ومركب ووطاء، وملا انقضت عدهتا زوجه هبا وسلمها إليه

  .حذفنا منها أشعارا كثرية مطولة
وجرت يف هذه السنة فصول طويلة بني عبيد اهللا بن زياد واخلوارج، فقتل منهم خلقا كثريا ومجا غفريا، وحبس 

  .ان صارما كأبيه مقداما يف أمرهم واهللا سبحانه وتعاىل أعلممنهم آخرين، وك
  بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، القرشي) ١(ذكر من تويف فيها من االعيان تويف يف هذا العام سعيد بن العاص 

__________  
  ...وهو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص) ١(

أيب طالب، ونشأ سعيد يف حجر عثمان بن عفان رضي اهللا عنه،  االموي، قتل أبوه يوم بدر كافرا، قتله علي بن
، وكان من سادات املسلمني واالجواد )١(وكان عمر سعيد يوم مات رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسع سنني 

رئيسا يف قريش، يقال له ذو التاج، النه كان ) ٢( -ويكىن بأيب أجنحة  -املشهورين، وكان جده سعيد بن العاص 
يومئذ إعظاما له، وكان سعيد هذا من عمال عمر على السواد، وجعله عثمان فيمن ) ٣(ا اعتم ال يعتم أحد إذ



يكتب املصاحف لفصاحته، وكان أشبه الناس حلية برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يف مجلة االثين عشر 
  .وزيد بن ثابت رجال، الذين يستخرجون القرآن ويعلمونه ويكتبونه، منهم أيب بن كعب،

واستنابه عثمان على الكوفة بعد عزله الوليد بن عقبة، فافتتح طربستان وجرجان، ونقض العهد أهل أذربيجان 
فغزاهم ففتحها، فلما مات عثمان اعتزل الفتنة فلم يشهد اجلمل وال صفني، فلما استقر االمر ملعاوية وفد إليه فعتب 

جدا، وواله املدينة مرتني، وعزله عنها مرتني مبروان بن احلكم، وكان سعيد عليه فاعتذر إليه فعذره يف كالم طويل 
هذا ال يسب عليا، ومروان يسبه، وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وعن عمر بن اخلطاب، وعثمان، وعائشة، 

هم، وليس له يف وعنه ابناه عمرو بن سعيد االشدق وأبو سعيد وسامل بن عبد اهللا بن عمر، وعروة بن الزبري، وغري
  .املسند وال يف الكتب الستة شئ

وقد كان حسن السرية، جيد السريرة، وكان كثريا ما جيمع أصحابه يف كل مجعة فيطعمهم ويكسوهم احللل، 
  ويرسل إىل بيوهتم باهلدايا والتحف والرب الكثري، وكان يصر الصرر فيضعها بني يدي املصلني من

  .ذوي احلاجات يف املسجد
وقد كانت له دار بدمشق تعرف بعده بدار نعيم، ومحام نعيم، بنواحي الدمياس، مث رجع إىل املدينة : ن عساكرقال اب

  .فأقام هبا إىل أن مات، وكان كرميا جوادا ممدحا
حدثنا أبو سعيد اجلعفي ثنا عبد اهللا بن االجلح ثنا هشام بن : مث أورد شيئا من حديثه من طريق يعقوب بن سفيان

خياركم يف االسالم خياركم يف : " إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: أبيه أن سعيد بن العاص قالعروة عن 
حدثين رجل عن عبد العزيز بن أبان حدثين خالد بن سعيد عن أبيه عن ابن : ويف طريق الزبري بن بكار" اجلاهلية 
  .جاءت امرأة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بربد: عمر قال

وهو  -يعين سعيد بن العاص  -" اعطه هذا الغالم : " إين نذرت أن أعطي هذا الثوب أكرم العرب، فقال: قالتف
إذا ما اخلطب * ترى الغر اجلحاجح من قريش : واقف، فلذلك مسيت الثياب السعيدية وأنشد الفرزدق قوله فيه

  يف احلدثان عاال) ٤(
__________  

/  ٢وأسد الغابة  ٩/  ٢هامش االصابة (ولد عام اهلجرة وقيل سنة احدى : عابقال ابن عبد الرب يف االستي) ١(
٣١٠.(  

  ).٣٠٩/  ٢وانظر أسد الغابة (أيب أحيحة : يف االصابة) ٢(
  .االمر: يف االستيعاب) ٤...(ال يعتم أحد بلون عمامته: يف أسد الغابة) ٣(

ن عزل عن الكوفة املغرية ووالها سعد بن أيب وقاص، كأهنم يرون به هالال وذكر أن عثما* قياما ينظرون إىل سعيد 
مث عزله ووالها الوليد بن عتبة، مث عزله ووىل سعيد بن العاص، فأقام هبا حينا، ومل حتمد سريته فيهم ومل حيبوه، مث 

يف مجاعة إىل عثمان وسألوه أن يعزل عنهم سعيدا فلم يعزله،  -وهو االشتر النخعي  -ركب مالك بن احلارث 
ان عنده باملدينة فبعثه إليهم، وسبق االشتر إىل الكوفة فخطب الناس وحثهم على منعه من الدخول إليهم، وك

  وركب االشتر يف جيش مينعوه من الدخول، قيل تلقوه إىل
فمنعوه من الدخول إليهم، ومل يزالوا به حىت ردوه إىل عثمان، ووىل ) ٣( -وقد نزل سعيد بالرعثة  -العذيب، 
ا موسى االشعري على الصالة والثغر وحذيفة بن اليمان على الفئ، فأجاز ذلك أهل الكوفة وبعثوا إىل االشتر أب

  .عثمان يف ذلك فأمضاه وسره ذلك فيما أظهره، ولكن هذا كان أول وهن دخل على عثمان



لزبري مع عائشة وأقام سعيد بن العاص باملدينة حىت كان زمن حصر عثمان فكان عنده بالدار، مث ملا ركب طلحة وا
من مكة يريدون قتلة عثمان ركب معهم، مث انفرد عنهم هو واملغرية بن شعبة وغريمها، فأقام بالطائف حىت انقضت 

  .تلك احلروب كلها، مث واله معاوية إمرة املدينة سنة تسع وأربعني، وعزل مروان فأقام سبعا مث رد مروان
يا : بعثين زياد يف شغل إىل معاوية، فلما فرغت من أموري قلت: لوقال عبد امللك بن عمري عن قبيصة بن جابر قا

  .أمري املؤمنني مل يكن االمر من بعدك ؟ فسكت ساعة مث قال
يكون بني مجاعة، إما كرمي قريش سعيد بن العاص، وإما فىت قريش، حياء ودهاء وسخاء، عبد اهللا بن عامر، وإما 

لكتاب اهللا الفقيه يف دين اهللا، الشديد يف حدود اهللا، مروان بن احلسن بن علي فرجل سيد كرمي، وإما القارئ 
احلكم، وأما رجل فقيه عبد اهللا بن عمر، وإما رجل يتردد الشريعة مع دواهي السباع ويروغ روغان الثعلب فعبد 

  .اهللا بن الزبري
د حني رأى ذلك يعرض وروينا أنه استسقى يوما يف بعض طرق املدينة، فأخرج له رجل من دار ماء فشرب، مث بع

هي لك علي، : عليه دين أربعة آالف دينار، فبعث إىل غرميه فقال: داره للبيع فسأل عنه مل يبيع داره ؟ فقالوا
  .استمتع بدارك: وأرسل إىل صاحب الدار فقال

يوصف بكرم، إن أمرينا هذا : وكان رجل من القراء الذين جيالسونه قد افتقر وأصابته فاقة شديدة، فقالت له امرأته
ال حتلقي وجهي، فأحلت عليه يف ذلك، فجاء فجلس ! وحيك : فلو ذكرت له حالك فلعله يسمح لك بشئ ؟ فقال

أظن جلوسك حلاجة ؟ فسكت الرجل، : إليه، فلما انصرف الناس عنه مكث الرجل جالسا يف مكانه، فقال له سعيد
رمحك اهللا : ك وغريك، فسكت، فأطفأ املصباح مث قال لهمل يبق غري: انصرفوا، مث قال له سعيد: فقال سعيد لغلمانه

أصلح اهللا االمري أصابتنا فاقة وحاجة فأحببت ذكرها لك فاستحييت، : لست ترى وجهي فاذكر حاجتك، فقال
  إذا أصبحت فالق وكيلي: فقال له

ما : حيمله معك، فقالإن االمري قد أمر لك بشئ فأت مبن : فالنا، فلما أصبح الرجل لقي الوكيل فقال له الوكيل
  محلتيين على بذل: عندي من حيمله، مث انصرف الرجل إىل امرأته فالمها وقال

وجهي لالمري، فقد أمر يل بشئ حيتاج إىل من حيمله، وما أراه أمر يل إال بدقيق أو طعام، ولو كان ماال ملا احتاج إىل 
  .من حيمله، والعطانيه

إين أخربت االمري أنه ليس : نا فخذه، فرجع الرجل إىل الوكيل فقال له الوكيلفمهما أعطاك فإنه يقوت: فقالت املرأة
لك أحد حيمله، وقد أرسل هبؤالء الثالثة السودان حيملونه معك، فذهب الرجل، فلما وصل إىل منزله إذا على رأس 

ري قد أطلقنا لك، إن االم: ضعوا ما معكم وانصرفوا، فقالوا: كل واحد منهم عشرة آالف دراهم، فقال للغلمان
  .فحسن حال ذلك الرجل: فإنه ما بعث مع خادم هدية إىل أحد إال كان اخلادم الذي حيملها من مجلتها، قال

أن زياد بن أيب سفيان بعث إىل سعيد بن العاص هدايا وأمواال وكتابا ذكر فيه أنه خيطب إليه : وذكر ابن عساكر
 البجلي، فلما وصلت اهلدايا واالموال والكتاب قرأه، مث فرق اهلدايا ابنته أم عثمان من آمنة بنت جرير بن عبد اهللا

كال إن االنسان ليطغى أن رآه : * (قال اهللا تعاىل! بسم اهللا الرمحن الرحيم : يف جلسائه، مث كتب إليه كتابا لطيفا فيه
  .والسالم]  ٦: العلق) * [ استغىن

، اليت كانت حتت عمر بن اخلطاب، فأجابت إىل ذلك وروينا أن سعيدا خطب أم كلثوم بنت علي من فاطمة
وشاورت أخويها فكرها ذلك، ويف رواية إمنا كره ذلك احلسني وأجاب احلسن، فهيأت دارها ونصبت سريرا 

وتواعدوا للكتاب، وأمرت ابنها زيد بن عمر أن يزوجها منه، فبعث إليها مبائة ألف، ويف رواية مبائيت ألف مهرا، 



  .إين أكره أن أخرج أمي فاطمة، فترك التزويج وأطلق مجيع ذلك املال هلا: حابه ليذهبوا معه، فقالواجتمع عنده أص
مخسمائة درهم : سأل أعرايب سعيد بن العاص فأمر له خبمسمائة، فقال اخلادم: وقال ابن معني وعبد االعلى بن محاد

أهنا دنانري فادفع إليه مخسمائة دينار، فلما  إمنا أمرتك خبمسمائة درهم، وإذ قد جاش يف نفسك: أو دينار ؟ فقال
ولكن أبكي على االرض كيف ! بلى واهللا : مالك ؟ أمل تقبض نوالك ؟ قال: قبضها االعرايب جلس يبكي، فقال له

  .تأكل مثلك
  جاء رجل يف: وقال عبد احلميد بن جعفر

أو عبد اهللا بن جعفر، أو سعيد بن العاص،  له عليك باحلسن بن علي،: محالة أربع ديات سأل فيها أهل املدينة، فقيل
سعيد بن العاص، فقصده : من هذا ؟ قيل: أو عبد اهللا بن عباس، فانطلق إىل املسجد فإذا سعيد داخل إليه، فقال

رمحك : إئت مبن حيمل معك ؟ فقال: فذكر له ما أقدمه، فتركه حىت انصرف من املسجد إىل املنزل فقال لالعرايب
أعرف، إئت مبن حيمل معك ؟ فأعطاه أربعني ألفا فأخذها االعرايب وانصرف ومل : تك ماال ال مترا، فقالإمنا سأل! اهللا 

  .يسأل غريه
يا بين أجر هللا املعروف إذا مل يكن ابتداء من غري مسألة، فأما إذا أتاك الرجل تكاد ترى : وقال سعيد بن العاص البنه

  .ه أم متنعه، فواهللا لو خرجت له من مجيع مالك ما كافأتهدمه يف وجهه، أو جاءك خماطرا ال يدري أتعطي
  .جلليسي على ثالث، إذا دنا رحبت به، وإذ جلس أوسعت له، وإذا حدث أقبلت عليه: وقال سعيد
  .يا بين ال متازح الشريف فيحقد عليك وال الدنئ فتهون عليه، ويف رواية فيجترئ عليك: وقال أيضا

رزقا حسنا فليكن أسعد الناس به، إمنا يتركه الحد رجلني، إما مصلح فيسعد مبا  من رزقه اهللا: وخطب يوما فقال
  مجعت له وختيب أنت،

  .واملصلح ال يقل عليه شئ، وإما مفسد فال يبقى له شئ
  .مجع أبو عثمان طرف الكالم: فقال أبو معاوية

  .وروى االصمعي عن حكيم بن قيس
قي فيهما والتأين عندمها، خماطبيت جاهال أو سفيها، وعند مسأليت موطنان ال أستحيي من رف: قال سعيد بن العاص

  .حاجة لنفسي
ال جعل اهللا لك إىل لئيم حاجة، : ودخلت عليه امرأة من العابدات وهو أمري الكوفة فأكرمها وأحسن إليها، فقالت

  .وال زالت املنة لك يف أعناق الكرام، وإذا أزال عن كرمي نعمة جعلك سببا لردها عليه
أخت  -وقد كان له عشرة من الولد ذكورا وإناثا، وكانت إحدى زوجاته أم البنني بنت احلكم بن أيب العاص 

ال يفقدن أصحايب غري وجهي، وصلوهم مبا كنت : وملا حضرت سعيدا الوفاة مجع بنيه وقال هلم -مروان بن احلكم 
، فإن الرجل إذا طلب احلاجة اضطربت أصلهم به، وأجروا عليهم ما كنت أجري عليهم، واكفوهم مؤنة الطلب

أركانه، وارتعدت فرائصه خمافة أن يرد، فواهللا لرجل يتململ على فراشه يراكم موضعا حلاجته أعظم منة عليكم مما 
  .تعطونه

  مث
أوصاهم بوصايا كثرية، منها أن يوفوا ما عليه من الدين والوعود، وأن ال يزوجوا أخواهنم إال من االكفاء، وأن 

  .وا أكربهميسود
فتكفل بذلك كله ابنه عمرو بن سعيد االشدق، فلما مات دفنه بالبقيع مث ركب عمرو إىل معاوية فعزاه فيه 



ثلثمائة ألف درهم، : وكم هو ؟ قال: قال! نعم : هل ترك من دين عليه ؟ قال: واسترجع معاوية وحزن عليه وقال
يا أمري املؤمنني، إنه أوصاين أن ال أقضي : فقال ابنه! ي علي ه: ، فقال معاوية)١(ويف رواية ثالثة آالف ألف درهم 

دينه إال من مثن أراضيه، فاشترى منه معاوية أراضي مببلغ الدين، وسأل منه عمرو أن حيملها إىل املدينة فحملها له، 
من أدمي فيها مث شرع عمرو يقضي ما على أبيه من الدين حىت مل يبق أحد، فكان من مجلة من طالبه شاب معه رقعة 

إنه كان يوما ميشي وحده فأحببت أن : كيف استحققت هذه على أيب ؟ فقال الشاب: عشرون ألفا، فقال له عمرو
ابغين رقعة من أدم، فذهبت إىل اجلزارين فأتيته هبذه فكتب يل فيها هذا املبلغ، : أكون معه حىت يصل إىل منزله، فقال

  .واعتذر بأنه ليس عنده اليوم شئ
من ترك مثلك مل ميت، مث : ليه عمرو ذلك املال وزاده شيئا كثريا، ويروى أن معاوية قال لعمرو بن سعيدفدفع إ
إذا سار من دون : قد مات من هو أكرب مين ومن هو أصغر مين، وأنشد قول الشاعر: رحم اهللا أبا عثمان: قال

يف هذه السنة، وقيل يف اليت قبلها، وقيل وأوحش من إخوانه فهو سائر وكانت وفاة سعيد بن العاص * امرئ وأمامه 
  .يف اليت بعدها
  .كانت وفاته قبل عبد اهللا بن عامر جبمعة: وقال بعضهم

  شداد بن أوس بن ثابت ابن املنذر بن حرام، أبو يعلى االنصاري اخلزرجي، صحايب جليل، وهو ابن أخي
__________  

  .ألف دينار مثانون: ٤٨/  ٢واالصابة  ٣١١/  ٢يف أسد الغابة ) ١(

  .حسان بن ثابت
  .شهد بدرا: وحكى ابن منده عن موسى بن عقبة أنه قال

  قال ابن منده وهو وهم، وكان من االجتهاد يف العبادة على جانب عظيم، كان إذا أخذ مضجعه تعلق على فراشه
  .صالته اللهم إن خوف النار قد أقلقين، مث يقوم إىل: ويتقلب عليه ويتلوى كما تتلوى احلية ويقول

  .كان شداد من الذين أوتوا العلم واحللم: قال عبادة بن الصامت
مات سنة أربع وستني، وقيل : نزل شداد فلسطني وبيت املقدس، ومات يف هذه السنة عن مخس وسبعني سنة، وقيل

  .سنة إحدى وأربعني
  .فاهللا أعلم

ناف بن قصي القرشي العبشمي، ابن خال عبد اهللا بن عامر ابن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس بن عبد م
عثمان بن عفان، ولد يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتفل يف فيه، فجعل يبتلع ريق رسول اهللا صلى اهللا 

، فكان ال يعاجل أرضا إال ظهر له املاء، وكان كرميا ممدحا ميمون النقيبة، استنابه "إنه ملسقاء : " عليه وسلم، فقال
لى البصرة بعد أيب موسى، وواله بالد فارس بعد عثمان بن أيب العاص، وعمره إذا ذاك مخسا وعشرين عثمان ع

 -سنة، ففتح خراسان كلها، وأطراف فارس وسجستان وكرمان وبالد غزنة، وقتل كسرى ملك امللوك يف أيامه 
ا هللا عز وجل، وفرق يف أهل مث أحرم عبد اهللا بن عامر حبجة، وقيل بعمرة من تلك البالد شكر -وهو يزدجرد 

  .املدينة أمواال كثرية جزيلة، وهو أول من لبس اخلز بالبصرة، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
بعرفة وأجرى إليها املاء املعني والعني، ومل يزل على البصرة حىت قتل عثمان، فأخذ ) ١(وهو أول من اختذ احلياض 

ر معهم اجلمل، مث سار إىل دمشق، ومل يسمع له بذكر يف صفني، أموال بيت املال وتلقى هبا طلحة والزبري وحض
ولكن واله معاوية البصرة بعد صلحه مع احلسن، وتويف يف هذه السنة بأرضه بعرفات، وأوصى إىل عبد اهللا بن 



  .الزبري
مر له حديث واحد، وليس له يف الكتب شئ، روى مصعب الزبريي عن أبيه عن حنظلة بن قيس عن عبد اهللا بن عا

وقد زوجه معاوية بابنته هند، وكانت " من قتل دون ماله فهو شهيد : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
مجيلة، فكانت تلي خدمته بنفسها من حمبتها له، فنظر يوما يف املرآة فرأى صباحة وجهها وشيبة يف حليته فطلقها، 

  .وبعث إىل أبيها أن يزوجها بشاب كأن وجهه ورقة مصحف
  .تويف يف هذه السنة وقيل بعدها بسنة

  عبد الرمحن بن أيب بكر رضي اهللا عنهما
وكانت فيه دعابة، وأمه أم رومان، وأم عائشة فهو : وهو أكرب ولد أيب بكر الصديق، قاله الزبري بن بكار، قال

بكر فقال له رسول اهللا صلى  شقيقها، بارز يوم بدر وأخذ مع املشركني، وأراد قتل أبيه أيب بكر، فتقدم إليه أبوه أبو
  مث أسلم عبد الرمحن بعد ذلك يف" أمتعنا بنفسك : " اهللا عليه وسلم

__________  
  .السقايات، واحلياض والسقايات، االحواض: يف االصابة) ١(

 اهلدنة، وهاجر قبل الفتح، ورزقه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خيرب كل سنة أربعني وسقا، وكان من سادات
املسلمني، وهو الذي دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم مات وعائشة مسندته إىل صدرها، ومع عبد 

الرمحن سواك رطب فأخذه بصره، فأخذت عائشة ذلك السواك فقضمته وطيبته، مث دفعته إىل رسول اهللا صلى اهللا 
  ".عال اللهم يف الرفيق اال: " عليه وسلم فاسنت به أحسن استنان مث قال

  .مث قضى
  .فجمع اهللا بني ريقي وريقه، ومات بني سحري وحنري، يف بييت ويومي مل أظلم فيه أحدا: قالت

  .وقد شهد عبد الرمحن فتح اليمامة وقتل يومئذ سبعة، وهو الذي قتل حمكم بن الطفيل
فدخل املسلمون من  كان حمكم واقفا يف ثلمة حائط فرماه عبد الرمحن فسقط حمكم، -صديق مسيلمة على باطله 

  .الثلمة فخلصوا إىل مسيلمة فقتلوه
وقد شهد فتح الشام، وكان معظما بني أهل االسالم ونفل ليلى بنت اجلودي ملك عرب الشام، نفله إياها خالد بن 

  .الوليد عن أمر عمر بن اخلطاب كما سنذكره مفصال
ومل جيرب  -حدثين عبد الرمحن بن أيب بكر : وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن املسيب قال

جعلتموها : ذكر عنه حكاية أنه ملا جاءت بيعة يزيد بن معاوية إىل املدينة، قال عبد الرمحن ملروان -عليه كذبة قط 
اسكت فإنك أنت الذي : فقال له مروان -يعين جعلتم ملك امللك ملن بعده من ولده  -واهللا هرقلية وكسروية 

ما أنزل : فقالت عائشة]  ١٧: االحقاف) * [ والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانين أن أخرج: * (يكأنزل اهللا ف
اهللا فينا شيئا من القرآن، إال أنه أنزل عذري، ويروى أهنا بعثت إىل مروان تعتبه وتؤنبه وختربه خبرب فيه ذم له والبيه 

  د بن عبد العزيز الزهريحدثين إبراهيم بن حمم: ال يصح عنها، قال الزبري بن بكار
  .عن أبيه عن جده

بعث معاوية إىل عبد الرمحن بن أيب بكر مبائة ألف درهم بعد أن أىب البيعة ليزيد بن معاوية، فردها عبد الرمحن : قال
  .أبيع ديين بدنياي ؟ وخرج إىل مكة فمات هبا: وأىب أن يأخذها، وقال

  .تويف عبد الرمحن بن أيب بكر يف نومة نامها: قال ثنا أبو مسهر ثنا مالك: وقال أبو زرعة الدمشقي



  .فأعتقت عنه عائشة رقابا: ورواه أبو مصعب عن مالك عن حيىي بن سعيد فذكره وزاد
  .ورواه الثوري عن حيىي بن سعيد عن القاسم فذكره

فحمله الرجال  -على ستة أميال من مكة، وقيل اثين عشر ميال  -وملا تويف كانت وفاته مبكان يقال له احلبشي 
أما واهللا لو شهدتك مل أبك عليك، ولو : على أعناقهم حىت دفن بأعلى مكة، فلما قدمت عائشة مكة زارته وقالت

وكنا كندماين : كنت عندك مل أنقلك من موضعك الذي مت فيه، مث متثلت بشعر متمم بن نويرة يف أخيه مالك
لطول اجتماع مل نبت ليلة معا رواه * تفرقنا كأين ومالك  من الدهر حىت قيل لن يتصدعا فلما) * ١(جذمية برهة 

  .الترمذي وغريه
  وروى ابن سعد أن ابن عمر مرة رأى فسطاطا مضروبا على قرب

__________  
  .يف االستيعاب وأسد الغابة حقبة) ١(

  .إمنا يظله عمله: فأمر ابن عمر بنزعه وقال -ضربته عائشة بعدما ارحتلت  -عبد الرمحن 
وفاته يف هذا العام يف قول كثري من علماء التاريخ، ويقال إن عبد الرمحن تويف سنة ثالث ومخسني قاله وكانت 

  .الواقدي وكاتبه حممد بن سعد وأبو عبيد وغري واحد، وقيل سنة أربع ومخسني فاهللا أعلم
حلزامي عن أبيه أن حدثين حممد بن الضحاك ا: قصته مع ليلى بنت اجلودي ملك عرب الشام قال الزبري بن بكار

فرأى امرأة يقال هلا  -يعين يف زمان جاهليته  -عبد الرمحن بن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما قدم الشام يف جتارة 
: رآها بأرض بصرى فقال فيها: ليلى ابنة اجلودي على طنفسة هلا وحوهلا والئدها فأعجبته، قال ابن عساكر

  بنة اجلودي ليلى وماليافمال ا* تذكرت ليلى والسماوة دوهنا 
إن الناس حجوا قابال أن * بلى ولعلها ) ١(تؤمن بصرى أو حتل احلوابيا وإين بالقيها * وأىن تعاطى قلبه حارثية 

إن ظفرت بليلى بنت اجلودي عنوة : فلما بعث عمر بن اخلطاب جيشه إىل الشام قال لالمري على اجليش: توافيا قال
يب بكر، فظفر هبا فدفعها إليه فأعجب هبا وآثرها على نسائه حىت جعلن يشكوهنا إىل فادفعها إىل عبد الرمحن بن أ

حب الرمان، فأصاهبا وجع سقط له فوها ) ٢(واهللا كأين أرشف بأنياهبا : عائشة، فعاتبته عائشة على ذلك، فقال
وأبغضتها فأفرطت، فإما  يا عبد الرمحن لقد أحببت ليلى فأفرطت،: فجفاها حىت شكته إىل عائشة، فقالت له عائشة

  .أن تنصفها وإما أن جتهزها إىل أهلها
  .وحدثين عبد اهللا بن نافع عن عبد الرمحن بن أيب الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه: قال الزبريي

إن عمر بن اخلطاب نفل عبد الرمحن بن أيب بكر ليلى بنت اجلودي حني فتح دمشق، وكانت ابنة ملك دمشق : قال
  .واهللا أعلم -نة ملك العرب الذين حول دمشق يعين اب -

عبيد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي اهلامشي ابن عم النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان أصغر من أخيه عبد اهللا 
أن  بسنة، وأمها أم الفضل لبابة بنت احلارث اهلاللية، وكان عبيد اهللا كرميا مجيال وسيما يشبه أباه يف اجلمال، روينا

من سبق إيل فله كذا، : كان يصف عبد اهللا وعبيد اهللا وكثريا صفا ويقول" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم 

  وقد استنابه علي بن أيب طالب يف
__________  

  .أرشف من ثناياها: يف أسد الغابة) ٢..(.وأىن تالقيها: ٣٠٥/  ٣وأسد الغابة  ٤٠٨/  ٢يف االصابة ) ١(



  .أيام خالفته على اليمن
) ١(وحج بالناس سنة ست وثالثني وسنة سبع وثالثني، فلما كان سنة مثان وثالثني اختلف هو ويزيد بن مسرة 

ذ، الرهاوي الذي قدم على احلج من جهة معاوية، مث اصطلحا على شيبة بن عثمان احلجيب، فأقام للناس احلج عامئ
  مث ملا صارت الشوكة ملعاوية

  .تسلط على عبيد اهللا بسر بن أيب أرطاة فقتل له ولدين، وجرت أمور باليمن قد ذكرنا بعضها
  .وكان يقدم هو وأخوه عببد اهللا املدينة فيوسعهم عبد اهللا علما، ويوسعهم عبيد اهللا كرما

راب، فلما رآه االعرايب أعظمه وأجله، ورأى وقد روي أنه نزل يف مسري له مع موىل له على خيمة رجل من االع
ليس عندنا إال هذه الشويهة اليت حياة ابنتك : وحيك ماذا عندك لضيفنا هذا ؟ فقالت: حسنه وشكله، فقال المرأته

وإن، فأخذ الشفرة والشاة وجعل يذحبها : أتقتل ابنتك ؟ فقال: إهنا البد من ذحبها، فقالت: من لبنها، فقال
إن توقظيها تنتحب عليه وتنزع الشفرة من يديه مث هيأها * يا جاريت ال توقظي البنية : قول مرجتزاويسلخها وهو ي

طعاما فوضعها بني يدي عبيد اهللا ومواله فعشامها، وكان عبيد اهللا قد مسع حماورته المرأته يف الشاة، فلما أراد 
ادفعها إىل : ائة دينار فضلت من نفقتك، فقالمعي مخسم: ويلك ماذا معك من املال ؟ فقال: االرحتال قال ملواله
وحيك : تعطيه مخسمائة دينار وإمنا ذبح لك شاة واحدة تساوي مخسة دراهم ؟ فقال! سبحان اهللا : االعرايب، فقال

واهللا هلو أسخى منا وأجود، النا إمنا أعطيناه بعض ما منلك، وجاد هو علينا جبميع ما ميلك، وآثرنا على مهجة نفسه 
  .وولده

  .هللا در عبيد اهللا، من أي بيضة خرج ؟: فبلغ ذلك معاوية فقال
  .ومن أي شئ درج
  .تويف سنة مثان ومخسني: قال خليفة بن خياط

تويف يف سنة سبع ومثانني، وكانت وفاته ! تويف يف أيام يزيد بن معاوية، قال أبو عبيد القاسم بن سالم : وقال غريه
إسحاق، عن سليمان بن يسار، ] أيب [ ثنا هشيم، ثنا حيىي بن : احد، قال أمحدباملدينة، وقيل باليمن، وله حديث و

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تشكو زوجها  -أو الرميصا  -جاءت العميصا : عن عبيد اهللا بن عباس قال
رجع إىل زوجها االول، تزعم أنه ال يصل إليها، فما كان إال يسريا حىت جاء زوجها فزعم أهنا كاذبة، وأهنا تريد أن ت

وأخرجه النسائي عن ) ٢" (ليس لك ذلك حىت يذوق عسيلتك رجل غريه : " فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .علي بن حجرة عن هشيم به

  أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق: وممن تويف فيها
  من فوق سبع مسوات رضي اهللا وزوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأحب أزواجه إليه، املربأة

__________  
  .شجرة: ٣٤٠/  ٣وأسد الغابة  ٤٣٠/  ٢يف االستيعاب ) ١(
  .٢١٤/  ١مسند أمحد ج ) ٢(

  .عنها، وعن أبيها
وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عومير الكنانية، تكىن عائشة بأم عبد اهللا، قيل كناها بذلك رسول اهللا صلى اهللا 

ا عبد اهللا بن الزبري، وقيل إهنا أسقطت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سقطا فسماه عبد عليه وسلم بابن أخته
اهللا، ومل يتزوج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بكرا غريها، ومل ينزل عليه الوحي يف حلاف امرأة غريها، ومل يكن يف 



لك هبا يف املنام يف سرقة من حريرة، مرتني أو أزواجه أحب إليه منها، تزوجها مبكة بعد وفاة خدجية، وقد أتاه امل
  .هذه زوجتك: ثالثا، فيقول

يا رسول اهللا : فأكشف عنك فإذا هي أنت، فأقول، إن يكن هذا من عند اهللا ميضه، فخطبها من أبيها فقال: " قال
ول اهللا صلى بلى يف االسالم، وهي يل حالل، فتزوجها رس: أو لست أخوك ؟ قال: قال! نعم : أو حتل لك ؟ قال

  ".اهللا عليه وسلم فحضيت عنده 
وقد قدمنا ذلك يف أول السرية، وكان ذلك قبل اهلجرة بسنتني، وقيل بسنة ونصف، وقيل بثالث سنني، وكان 
  .عمرها إذ ذاك ست سنني مث دخل هبا وهي بنت تسع سنني بعد بدر، يف شوال من سنة ثنتني من اهلجرة فأحبها

ك بالزور والبهتان، غار اهللا هلا فأنزل براءهتا يف عشر آيات من القرآن تتلى على تعاقب وملا تكلم فيها أهل االف
  .الزمان

وقد ذكرنا ذلك مفصال فيما سلف، وشرحنا اآليات واالحاديث الواردة يف ذلك يف غزوة املريسيع، وبسطنا ذلك 
  .أيضا يف كتاب التفسري مبا فيه كفاية ومقنع، وهللا احلمد واملنة

ع العلماء على تكفري من قذفها بعد براءهتا، واختلفوا يف بقية أمهات املؤمنني، هل يكفر من قذفهن أم ال ؟ وقد أمج
على قولني، وأصحهما أنه يكفر، الن املقذوفة زوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا تعاىل إمنا غضب هلا الهنا 

  .نهن سواءزوجة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهي وغريها م
ومن خصائصها رضي اهللا عنها أهنا كان هلا يف القسم يومان يومها ويوم سودة حني وهبتها ذلك تقربا إىل رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم، وأنه مات يف يومها ويف بيتها وبني سحرها وحنرها، ومجع اهللا بني ريقه وريقها يف آخر ساعة 
  من ساعاته

  .خرة، ودفن يف بيتهايف الدنيا، وأول ساعة من اآل
حدثنا وكيع عن إمساعيل عن مصعب بن إسحاق بن طلحة عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه : وقد قال االمام أمحد

  .تفرد به أمحد) ١" (إنه ليهون علي أين رأيت بياض كف عائشة يف اجلنة : " قال: وسلم
  .ى بياض كفها أمامه يف اجلنةوهذا يف غاية ما يكون من احملبة العظيمة أنه يرتاح النه رأ

  .ومن خصائصها أهنا أعلم نساء النيب صلى اهللا عليه وسلم، بل هي أعلم النساء على االطالق
  .لو مجع علم عائشة إىل علم مجيع أزواجه، وعلم مجيع النساء لكان علم عائشة أفضل: قال الزهري

  .س، وأحسن الناس رأيا يف العامةكانت عائشة أفقه الناس، وأعلم النا: وقال عطاء بن أيب رباح
ما رأيت أحدا أعلم بفقه وال طب وال شعر من عائشة، ومل ترو امرأة وال رجل غري أيب هريرة عن : وقال عروة

ما أشكل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من االحاديث بقدر روايتها رضي اهللا عنها، وقال أبو موسى االشعري
  ).٢" (فسألنا عائشة إال وجدنا عندها منه علما علينا أصحاب حممد حديث قط 

  رأيت: رواه الترمذي، وقال أبو الضحى عن مسروق
__________  

  .١٣٨/  ٦أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .٧٠٥/  ٥ص  ٣٨٨٣رواه الترمذي يف املناقب ح ) ٢(

  .مشيخة أصحاب حممد االكابر يسألوهنا عن الفرائض
) ١" (خذوا شطر دينكم عن هذه احلمرياء : " الفقهاء وعلماء االصول من إيراد حديثفأما ما يلهج به كثري من 



  .ال أصل له: فإنه ليس له أصل وال هو مثبت يف شئ من أصول االسالم، وسألت عنه شيخنا أبا احلجاج املزي فقال
  .ئشة بنت طلحةمث مل يكن يف النساء أعلم من تلميذاهتا عمرة بنت عبد الرمحن، وحفصة بنت سريين، وعا

وقد تفردت أم املؤمنني عائشة مبسائل عن الصحابة مل توجد إال عندها، وانفردت باختيارات أيضا وردت أخبار 
  .خبالفها بنوع من التأويل

حدثتين : كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: وقد مجع ذلك غري واحد من االئمة، فمن ذلك قال الشعيب
  .سول اهللا املربأة من فوق سبع مسواتالصديقة بنت الصديق، حبيبة ر

  .وثبت يف صحيح البخاري من حديث أيب عثمان النهدي عن عمرو بن العاص
  قلت يا رسول اهللا أي الناس أحب إليك ؟: " قال
قال رسول اهللا : ويف صحيح البخاري أيضا عن أيب موسى قال" أبوها : ومن الرجال ؟ قال: عائشة، قلت: قال

كمل من الرجال كثري ومل يكمل من النساء إال مرمي بنت عمران، وخدجية بنت خويلد، : " مصلى اهللا عليه وسل
وقد استدل كثري من العلماء ) ٢" (وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 

اء الثالث املذكورات وغريهن، فإنه دخل فيه سائر النس: ممن ذهب إىل تفضيل عائشة على خدجية هبذا احلديث، قال
حدثنا إمساعيل بن خليل ثنا، علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، : ويعضد ذلك أيضا احلديث الذي رواه البخاري

  .عن أبيه عن عائشة
على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فعرف استئذان خدجية  -أخت خدجية  -استأذنت هالة بنت خويلد : " قالت

ما تذكر من عجوز من عجائز قريش محراء الشدقني : فغرت وقلت: اللهم هالة، قالت عائشة: الفارتاع لذلك، فق
واهللا ما : " هكذا رواه البخاري، فأما ما يروى فيه من الزيادة" هلكت يف الدهر االول، قد أبدلك اهللا خريا منها ؟ 

  .فليس يصح سندها" أبدلين خريا منها 
  .دجية، وذكرنا حجة من ذهب إىل تفضيلها على عائشة مبا أغىن عن إعادهتا ههناوقد ذكرنا ذلك مطوال عند وفاة خ

: يا عائش هذا جربئيل يقرئك السالم، فقلت: " وروى البخاري عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يوما
انوا يتحرون هبداياهم وثبت يف صحيح البخاري أن الناس ك) ١" (وعليه السالم ورمحة اهللا وبركاته، ترى ماال أرى 
: قويل له يأمر الناس أن يهدوا له حيث كان، فقالت أم سلمة: يوم عائشة، فاجتمع أزواجه إىل أم سلمة وقلن هلا

يا : فلما دخل علي قلت له ذلك فأعرض عين، مث قلن هلا ذلك فقالت له فأعرض عنها، مث ملا دار إليها قالت له فقال
  فإنه واهللا ما نزل علي الوحي يف بيت وأنا يف حلاف امرأة منكنأم سلمة ال تؤذيين يف عائشة، 

__________  
  .٧٠٦/  ٥ص  ٣٨٨٥رواه الترمذي يف املناقب ح ) ١(
 ٥ص  ٣٨٨٧والترمذي يف املناقب ح  ١٠٦/  ٧فتح الباري  ٣٧٧٠أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة ح ) ٢(
 /٧٠٦.  

  إن نساءك ينشدونك العدل يف ابنة أيب: " يه فقالتوذكر أهنن بعثن فاطمة ابنته إل) ١" (غريها 
  ".فأحيب هذه : قال! قلت بلى : يا بنية أال حتبني من أحب ؟ قالت: بكر بن أيب قحافة، فقال

مث بعثن زينب بنت جحش فدخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده عائشة فتكلمت زينب ونالت من 
ها حىت أفحمتها، فجعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ينظر إىل عائشة عائشة، فانتصرت عائشة منها وكلمت

  ".إهنا ابنة أيب بكر : " ويقول



وذكرنا أن عمارا ملا جاء يستصرخ الناس ويستنفرهم إىل قتال طلحة والزبري أيام اجلمل، صعد هو واحلسن بن علي 
مقبوحا منبوذا، واهللا إهنا لزوجة رسول اهللا  اسكت: على منرب الكوفة، فسمع عمار رجال ينال من عائشة فقال له

  ).٢(صلى اهللا عليه وسلم يف الدنيا ويف اآلخرة، ولكن اهللا ابتالكم ليعلم إياه تطيعون أو إياها 
حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا عبد اهللا بن خثيم، حدثين عبد اهللا بن أيب مليكة أنه حدثه : وقال االمام أمحد

وعند رأسها عبد اهللا ابن  -أنه جاء عبد اهللا بن عباس يستأذن على عائشة فجئت  -عائشة  حاجب -ذكوان 
هذا عبد اهللا بن عباس : هذا ابن عباس يستأذن، فأكب عليها ابن أخيها عبد اهللا فقال: فقلت -أخيها عبد الرمحن 

باس من صاحل بنيك يسلم عليك إن ابن ع! ! يا أماه : دعين من ابن عباس، فقال: فقالت -وهي متوت  -يستأذن 
ما بينك وبني أن : مباذا ؟ فقال: أبشري فقالت: ائذن له إن شئت، قال فأدخلته، فلما جلس قال: ويودعك، فقالت

تلقي حممدا واالحبة إال أن خترج الروح من اجلسد، وكنت أحب نساء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليه، ومل 
وسلم حيب إال طيبا، وسقطت قالدتك ليلة االبواء فأصبح رسول اهللا صلى اهللا عليه يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم وأصبح الناس وليس معهم ماء، فأنزل اهللا آية التيمم، فكان ذلك يف سببك، وما أنزل اهللا من الرخصة هلذه 
من مساجد اهللا إال يتلى  االمة، وأنزل اهللا براءتك من فوق سبع مسوات، جاء هبا الروح االمني، فأصبح ليس مسجد

  .دعين منك يا بن عباس، والذي نفسي بيده لوددت أين كنت نسيا منسيا: فيه آناء الليل وآناء النهار، فقالت
  .واالحاديث يف فضائلها ومناقبها كثرية جدا

ان منه وقيل وقد كانت وفاهتا يف هذا العام سنة مثان ومخسني وقيل قبله بسنة، وقيل بعده بسنة، واملشهور يف رمض
يف شوال، واالشهر ليلة الثالثاء السابع عشر من رمضان، وأوصت أن تدفن بالبقيع ليال، وصلى عليها أبو هريرة 
بعد صالة الوتر، ونزل يف قربها مخسة، وهم عبد اهللا وعروة ابنا الزبري بن العوام، من أختها أمساء بنت أيب بكر، 

  والقاسم
أيب بكر، وعبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر، وكان عمرها يومئذ سبعا وستني سنة، وعبد اهللا ابنا أخيها حممد بن 

النه تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعمرها مثان عشرة سنة، وكان عمرها عام اهلجرة مثان سنني أو تسع 
  .سنني، فاهللا أعلم ورضي اهللا تعاىل عن أبيها وعن الصحابة أمجعني

__________  
 ٧٠٣/  ٥ص  ٣٨٧٩املناقب ح  -ويف الترمذي  ١٠٧/  ٧ص  ٣٧٧٥كتاب املناقب ح  -تح الباري ف) ١(

  .كالمها عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
  .٣٧٧٢كتاب املناقب ح  ١٠٦/  ٧فتح الباري ) ٢(

يكن فيها غزو  مث دخلت سنة تسع ومخسني فيها شىت عمرو بن مرة اجلهين يف أرض الروم يف الرب، قاله الواقدي، ومل
  .بل غزا يف البحر عامئذ جنادة بن أيب أمية: يف البحر، وقال غريه

  .وفيها عزل معاوية ابن أم احلكم عن الكوفة لسوء سريته فيهم، ووىل عليهم النعمان بن بشري
 على وفيها وىل معاوية عبد الرمحن بن زياد والية خراسان وعزل عنها سعيد بن عثمان بن عفان، فصار عبيد اهللا

البصرة، وأخوه عبد الرمحن هذا على خراسان، وعباد بن زياد على سجستان، ومل يزل عبد الرمحن عليها واليا إىل 
: عشرون ألف ألف، فقال له: كم قدمت به من هذا املال ؟ قال: زمن يزيد، فقدم عليه بعد مقتل احلسني فقال له

لى أن تعطي عبد اهللا بن جعفر مخسمائة ألف درهم، إن شئت حاسبناك، وإن شئت سوغناكها وعزلناك عنها، ع
بل سوغها، وأما عبد اهللا بن جعفر فأعطيه ما قلت ومثلها معها، فعزله ووىل غريه، وبعث عبد الرمحن بن زياد : قال



  .مخسمائة ألف من جهة أمري املؤمنني، ومخسمائة ألف من قبلي: إىل عبد اهللا بن جعفر بألف ألف درهم، وقال
السنة وفد عبيد اهللا بن زياد على معاوية ومعه أشراف أهل البصرة والعراق، فاستأذن هلم عبد اهللا عليه  ويف هذه

فلما رأى معاوية  -ومل يكن عبيد اهللا جيله  -على منازهلم منه، وكان آخر من أدخله على معاوية االحنف بن قيس، 
نزلته، مث تكلم القوم فأثنوا على عبيد اهللا االحنف رحب به وعظمه وأجله وأجلسه معه على السرير، ورفع م

  مالك يا أبا حبر ال تتكلم ؟ فقال: واالحنف ساكت، فقال له معاوية
اهنضوا فقد عزلته عنكم فاطلبوا واليا ترضونه، فمكثوا أياما يترددون : إن تكلمت خالفت القوم، فقال معاوية: له

من : م فلم يقبل أحد منهم ذلك، مث مجعهم معاوية فقالإىل أشراف بين أمية، يسألون كل واحد أن يتوىل عليه
يا أمري املؤمنني إن كنت تريد : مالك ال تتكلم ؟ فقال: اخترمت ؟ فاختلفوا عليه، واالحنف ساكت، فقال له معاوية

  .قد أعدته إليكم: غري أهل بيتك فرأيك فقال معاوية
لينا من أهل بيتك فإنا ال نعدل بعبيد اهللا بن زياد أحدا، يا أمري املؤمنني إن وليت ع: قال االحنف: وقال ابن جرير

  .وإن وليت علينا من غريهم فانظر لنا يف ذلك
  .قد أعدته إليكم: فقال معاوية

مث إن معاوية أوصى عبيد اهللا بن زياد باالحنف خريا، وقبح رأيه فيه ويف مباعدته، فكان االحنف بعد ذلك أخص 
  .فتنة مل يف لعبيد اهللا غري االحنف بن قيس، واهللا أعلمأصحاب عبيد اهللا، وملا وقعت ال

قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ احلمريي مع ابين زياد عبيد اهللا وعباد ذكر ابن جرير عن أيب عبيدة معمر بن املثىن 
وغريه أن هذا الرجل كان شاعرا، وكان مع عباد بن زياد بسجستان، فاشتغل عنه حبرب الترك، وضاق على الناس 

* أال ليت اللحى كانت حشيشا : لف الدواب، فقال ابن مفرغ شعرا يهجو به ابن زياد على ما كان منه فقالع
  فنعلفها خيول املسلمينا

وكان عباد بن زياد عظيم اللحية كبريها جدا، فبلغه ذلك فغضب وتطلبه فهرب منه وقال فيه قصائده يهجوه هبا 
أبا * فبشر شعب قعبك بانصداع فأشهد أن أمك مل تباشر * حرب إذا أودى معاوية بن : كثرية فمن ذلك قوله

أال أبلغ معاوية بن : شديد وارتياع وقال أيضا) ١(على خوف * سفيان واضعة القناع ولكن كان أمرا فيه لبس 
  مغلغلة من الرجل اليماين* حرب 

كرحم الفيل من ولد االتان * وترضى أن يقال أبوك زاين فأشهد أن رمحك من زياد * أتغضب أن يقال أبوك عف 
فكتب عباد بن زياد إىل أخيه عبيد اهللا وهو وافد على معاوية هبذه االبيات، فقرأها عبيد اهللا على معاوية واستأذنه يف 

ال تقتله، ولكن أدبه وال تبلغ به القتل، فلما رجع عبيد اهللا إىل البصرة استحضره وكان قد استجار : قتله، فقال
اهللا بن زياد، وهو املنذر بن اجلارود، وكانت ابنته حبرية عند عبيد اهللا، فأجاره وآواه إىل داره، بوالد زوجة عبيد 

وجاء اجلارود مسلما على عبيد اهللا، وبعث عبيد اهللا الشرط إىل دار املنذر فجاؤوا بابن مفرغ فأوقف بني يديه، 
ويهجوين ويهجو أيب مث جتريه علي، مث أمر عبيد ميدحك وميدح أباك فترضى به، : إين قد أجرته، فقال: فقال املنذر

اهللا بابن مفرغ فسقي دواء مسهال ومحلوه على محار عليه إكاف وجعلوا يطوفون به يف االسواق وهو يسلح والناس 
يغسل املاء ما : ينظرون إليه، مث أمر به فنفي إىل سجستان إىل عند أخيه عباد، فقال ابن مفرغ لعبيد اهللا بن زياد

راسخ منك يف العظام البوايل فلما أمر عبيد اهللا بنفي ابن مفرغ إىل سجستان، كلم اليمانيون معاوية * وقويل صنعت 
يف أمر ابن مفرغ، وأنه إمنا بعثه إىل أخيه ليقتله، فبعث معاوية إىل ابن مفرغ وأحضره، فلما وقفت بني يديه بكى 

إنك هجوته، ألست القائل كذا ؟ ألست القائل كذا ؟ فأنكر : وشكى إىل معاوية ما فعل به ابن زياد، فقال له معاوية



أن يكون قال من ذلك شيئا، وذكر أن القائل ذلك هو عبد الرمحن بن احلكم أخو مروان، وأحب أن يسندها إيل، 
 فغضب معاوية على عبد الرمحن بن احلكم ومنعه العطاء حىت يرضى عنه عبيد اهللا بن زياد، وأنشد ابن مفرغ ما قاله

  :يف الطريق يف معاوية خياطب راحلته
__________  

  .وجل: يف الطربي والكامل) ١(

  جنوت وهذا حتملني طليق* عدس ما لعباد عليك إمارة 
ومثلي بشكر املنعمني * إمام وحبل لالنام وثيق سأشكر ما أوليت من حسن نعمة * لعمري لقد جناك من هوة الردى 

يا : ن الذين هجوتنا مل يكن من أذانا شئ يصل إليك، ومل نتعرض لذلك، فقالأما لو كنا حن: حقيق فقال له معاوية
ألست القائل كذا ؟ : أمري املؤمنني إنه ارتكب يف ما مل يرتكب مسلم من مسلم على غري حدث وال جرم، قال

ن ختاطب ومن ألست القائل كذا ؟ فقد عفونا عن جرمك، أما إنك لو إيانا تعامل مل يكن مما كان شئ فانظر اآلن م
تشاكل، فليس كل أحد حيتمل اهلجاء، وال تعامل أحدا إال باحلسىن، وانظر لنفسك أي البالد أحب إليك تقيم هبا 

  .حىت نبعثك إليها، فاختار املوصل فأرسله إليها، مث استأذن عبيد اهللا يف القدوم إىل البصرة واملقام هبا فأذن له
أحب * النت زيادة يف آل حرب : استرضاه فرضي عنه وأنشده عبد الرمحنمث إن عبد الرمحن ركب إىل عبيد اهللا ف

أراك واهللا شاعر سوء، مث : فال أدري بغيب ما تراين فقال له عبيد اهللا* إيل من إحدى بناين أراك أخا وعما وابن عم 
  .رضي عنه وأعاد إليه ما كان منعه من العطاء

سنة عثمان بن حممد بن أيب سفيان، وكان نائب املدينة الوليد بن وحج بالناس يف هذه ال: قال أبو معشر والواقدي
عتبة بن أيب سفيان، وعلى الكوفة النعمان بن بشري، وقاضيها شريح، وعلى البصرة عبيد اهللا بن زياد، وعلى 

  .سجستان عباد بن زياد، وعلى كرمان شريك بن االعور احلارثي، من قبل عبيد اهللا بن زياد
  .تويف فيها أسامة بن زيد، والصحيح قبلها كما تقدم: لسنة من االعيان قال ابن اجلوزيمن تويف يف هذه ا

بن مالك بن جرول بن مالك بن جوية بن خمزوم بن مالك بن قطيعة بن عيسى بن ) ١(احلطيئة الشاعر وامسه جرول 
  ، أدرك اجلاهلية وأسلم يف زمن الصديق،)٢(مليكة، الشاعر امللقب باحلطيئة لقصره 

__________  
  جرول بن أوس بن مالك بن حيوة بن خمزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس: ٣٧٨/  ١يف االصابة ) ١(

  .العبسي
  ).٢٣٨: الشعر والشعراء ٩٣: طبقات ابن سالم ١٥٧/  ٢انظر االغاين (
: له، ما هذا ؟ فقاللقب باحلطيئة النه ضرط ضرطة بني قوم، فقيل : ٣٧٨/  ١واالصابة  ١٥٧/  ٢يف االغاين ) ٢(

  .فسمي احلطيئة: إمنا هي حطيئة
  ).تاج العروس(فعلة من قوهلم حطأ حطأ إذا ضرط : واحلطيئة تصغري حطأة

تنحي فاقعدي : وكان كثري اهلجاء حىت يقال إنه هجا أباه وأمه، وخاله وعمه، ونفسه وعرسه، فمما قال يف أمه قوله
جزاك اهللا شرا من ) ٢(وكانونا على املتحدثينا * أغرباال إذا استودعت سرا  أراح اهللا منك العاملينا) * ١(عين بعيدا 

أبا وحلاك من عم وخال فنعم * حلاك اهللا مث حلاك حقا : ولقاك العقوق من البنينا وقال يف أبيه وعمه وخاله* عجوز 
أبت شفتاي اليوم أن ): ٣(وبئس الشيخ أنت لدي املعايل ومما قال يف نفسه يذمها * الشيخ أنت لدى املخازي 



فقبح من وجه وقبح حامله وقد شكاه * اهللا خلقه ) ٤(بشر فما أدري ملن أنا قائله ؟ أرى يل وجها شوه * تتكلما 
الناس إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب فأحضره وحبسه، وكان سبب ذلك أن الزبرقان بن بدر شكاه لعمر أنه قال 

ما أراه هجاك، أما ترضى : واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي فقال له عمر* تها دع املكارم ال ترحل لبغي: له يهجوه
يا أمري املؤمنني إنه ال يكون هجاء أشد من هذا، فبعث عمر إىل حسان بن ثابت : أن تكون طاعما كاسيا ؟ فقال

ا خبيث الشغلنك ي: يا أمري املؤمنني ما هجاه ولكن سلح عليه، فعند ذلك حبسه عمر وقال: فسأله عن ذلك، فقال
  عن أعراض

املسلمني، مث شفع فيه عمرو بن العاص فأخرجه وأخذ عليه العهد أن ال يهجو الناس واستتابه، ويقال إنه أراد أن 
حدثين حممد بن الضحاك بن عثمان احلرامي عن عبد اهللا : يقطع لسانه فشفعوا فيه حىت أطلقه، وقال الزبري بن بكار

أمر عمر بإخراج احلطيئة من احلبس وقد : عثمان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال بن مصعب حدثين عن ربيعة بن
  :كلمه فيه عمرو بن العاص وغريه، فأخرج وأنا حاضر فأنشأ يقول

__________  
تنحي فاجلسي عين : ١٦٣/  ٢واالغاين  ٢٧٦/  ١وفوات الوفيات  ٣٥٤/  ١يف الكامل للمربد ) ١(

، وقيل الثقيل، وقيل الذي إذا دخل على القوم كنوا حديثهم منه وقيل هو قيل النمام: الكانون) ٢...(بعيدا
  .املصطلي

  .النمام أيضا: وقيل الغربال
يف الكامل للمربد وفوات ) ٤: (اطلع يف حوض ماء فرأس وجهه فقال: يف الكامل للمربد وقوات الوفيات) ٣(

  .قبح: الوفيات

فارحم * صل ال ماء وال شجر غادرت كاسبهم يف قعر مظلمة احلوا) ٢(زغب ) * ١(ماذا تقول الفراخ بذي مرخ 
ألقى إليك مقاليد النهى البشر مل يؤثروك هبا إذ * أنت االمام الذي من بعد صاحبه ) ٣(هداك مليك الناس يا عمر 

ر بني االباطح يغشاهم هبا القد* فامنن على صبية بالرمل مسكنهم ) ٤(لكن النفسهم كانت بك االثر * قدموك هلا 
ماذا تقول االفراخ : فلما قال احلطيئة: من عرض وادية يعمى هبا اخلرب قال* نفسي فداؤك كم بيين وبينهم ) ٥(

ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء أعدل من رجل يبكي على تركه : بذي مرخ، بكى عمر، فقال عمرو بن العاص
  .احلطيئة

ال يعود : الناس فأجلسه على كرسي وجئ باملوسى، فقال الناس مث ذكروا أنه أراد قطع لسان احلطيئة لئال يهجو به
ارجع يا حطيئة، فرجع فقال : ال أعود، فقال له عمر النجا، فلما وىل قال له عمر: يا أمري املؤمنني وأشاروا إليه قل

  كأين بك عند شاب من قريش قد كسر لك منرقة، وبسط لك: له
فرأيت احلطيئة بعد ذلك عند عبيد اهللا بن : ه بأعراض الناس، قال أسلميا حطيئة غننا، فاندفعت تغني: أخرى، وقال

يا حطيئة أتذكر يوم : يا حطيئة غننا فاندفع حطيئة يغين، فقلت له: عمرو وقد كسر له منرقة وبسط له أخرى، وقال
إين مسعت : يد اهللارحم اهللا ذلك املرء، لو كان حيا ما فعلنا هذا، فقلت لعب: عمر حني قال لك ما قال ؟ ففزع وقال

حدثين حممد بن الضحاك عن أبيه قال قال عمر : أباك يقول كذا وكذا فكنت أنت ذلك الرجل، وقال الزبري
  .دع قول الشعر: للحطيئة

وما هي يا أمري : فدع املدحة اجملحفة، قال: هو مأكلة عيايل، وعلة لساين، قال: مل ؟ قال: قال ال أستطيع، قال
  .أنت أشعر مين يا أمري املؤمنني: بنو فالن أفضل من بين فالن، امدح وال تفضل، فقال املؤمنني ؟ قال تقول



من اللوم أو سدوا املكان الذي سدوا أولئك قومي إن * أقلوا عليهم ال أبا البيكم : ومن مدحيه اجليد املشهور قوله
وإن أنعموا ال كدروها * يهم جزوا هبا وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا وإن كانت النعماء ف* بنوا أحسنوا البنا 

  وال كدوا
__________  

  .واد بني فدك والوابشية كثري الشجر: قال ياقوت: مرخ) ١(
  .موضع بنجد من ديار غطفان: ويروى بذي أمر

  .محر: يف الكامل للمربد) ٢(
بهم يف قعر ألقيت كاس: ٣٥٣/  ١والكامل للمربد  ٢٧٧/  ١٢وفوات الوفيات  ١٨٦/  ٢يف االغاين ) ٣(

  .كانت هبا اخلري: مجع أثرة وهي املكرمة، ويف الديوان: االثر) ٤(فاغفر عليك سالم اهللا يا عمر ...مظلمة
  .الفالة الواسعة: والداوية والدوية...من عرض داوية...أهلي: يف االغاين) ٥(

إذا ارتقى فيه * طويل سلمه الشعر صعب و: وملا احتضر احلطيئة قيل له أوص قال أوصيكم بالشعر، مث قال: قالوا
  والشعر ال يستطبعه من يظلمه أراد أن يعربه فأعجمه* الذي ال يعلمه زلت به إىل احلضيض قدمه 

  .قال أبو الفرج بن اجلوزي يف املنتظم
  .تويف احلطيئة يف هذه السنة، وذكر أيضا فيها وفاة عبد اهللا بن عامر بن كريز، وقد تقدم يف اليت قبلها

ن مالك بن القشب وامسه جندب بن نضلة بن عبد اهللا بن رافع االزدي، أبو حممد حليف بين عبد املطلب، عبد اهللا ب
املعروف بابن جبينة، وهي أمه حبينة بنت االرث، وامسه احلارث بن املطلب بن عبد مناف، أسلم قدميا، وصحب 

كان : رد صوم الدهر كله، قال ابن سعدرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان ناسكا قواما صواما، وكان ممن يس
ينزل بطن رمي على ثالثني ميال من املدينة، ومات يف عمل مروان يف املرة الثانية، ما بني سنة أربع ومخسني إىل مثان 

يعين سنة تسع  -ومخسني، والعجب أن ابن اجلوزي نقل من كالم حممد بن سعد، مث إنه ذكر وفاته يف هذه السنة 
  .أعلمومخسني فاهللا 

قيس بن سعد بن عبادة اخلزرجي صحايب جليل كأبيه، له يف الصحيحني حديث، وهو القيام للجنازة، وله يف املسند 
حديث يف صوم عاشوراء، وحديث غسل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دارهم وغري ذلك، وخدم رسول اهللا 

كان قيس بن سعد من النيب صلى اهللا : س قالصلى اهللا عليه وسلم عشر سنني، وثبت يف صحيح البخاري عن أن
  .عليه وسلم مبنزلة صاحب الشرطة من االمري

ومحل لواء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بعض الغزوات، واستعمله على الصدقة، وملا بعث رسول اهللا صلى 
م ذلك اجلهد الكثري فنحر هلم قيس اهللا عليه وسلم أبا عبيدة بن اجلراح ومعه ثلثمائة من املهاجرين واالنصار، فأصاهب

بن سعد تسع جزائر، حىت وجدوا تلك الدابة على سيف البحر فأكلوا منها، وأقاموا عليها شهرا حىت مسنوا، وكان 
قيس سيدا مطاعا كرميا ممدحا شجاعا، واله علي نيابة مصر، وكان يقاوم بدهائه وخديعته وسياسته ملعاوية وعمرو 

وية يعمل عليه حىت عزله علي عن مصر ووىل عليها حممد بن أيب بكر الصديق، فاستخفه بن العاص، ومل يزل معا
  .معاوية، ومل يزل حىت أخذ منه مصر كما قدمنا

وأقام قيس عند علي فشهد معه صفني والنهروان ولزمه حىت قتل مث صار إىل املدينة، فلما اجتمعت الكلمة على 
قال عبد الرزاق عن ابن عيينة قال قدم قيس بن سعد على معاوية فقال له  معاوية جاءه ليبايعه كما بايعه أصحابه،

  :معاوية



وأنت يا قيس تلجم علي مع من أجلم ؟ أما واهللا لقد كنت أحب أن ال تأتيين هذا اليوم إال وقد ظفر بك ظفر من 
  وأنا واهللا قد كنت كارها أن أقوم يف هذا املقام: أظافري موجع، فقال له قيس

وأنت يا معاوية : ومل ؟ وهل أنت إال حرب من أحبار اليهود ؟ فقال له قيس: ذه التحية، فقال له معاويةفأحييك هب
اللهم غفرا، مد يدك، : كنت صنما من أصنام اجلاهلية، دخلت يف االسالم كارها، وخرجت منه طائعا، فقال معاوية

  .إن شئت: فقال له قيس بن سعد
  .زدت وزدت

امالوا ! ! ما أحسن هذه الكناية : أشكو إليك قلة فأر بييت، فقال قيس: لت عجوز لقيسقا: وقال موسى بن عقبة
  .بيتها خبزا وحلما ومسنا ومترا

هلموا إىل اللحم والثريد وكان أبوه وجده : كانت له صحفة يدار هبا حيث دار، وكان ينادي له مناد: وقال غريه
قيس بن سعد من معاوية أرضا بتسعني ألفا، فقدم املدينة فنادى  باع: من قبله يفعالن كفعله، وقال عروة بن الزبري

من أراد القرض فليأت، فأقرض منها مخسني ألفا وأطلق الباقي، مث مرض بعد ذلك فقل عواده، فقال لزوجته : مناديه
جل إين أرى قلة من عادين يف مرضي هذا، وإين الرى ذلك من أ -قريبة بنت أيب عتيق أخت أيب بكر الصديق  -

مايل على الناس من القرض، فبعث إىل كل رجل ممن كان له عليه دين بصكه املكتوب عليه، فوهبهم ماله عليهم، 
من كان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه يف حل، فما أمسى حىت كسرت عتبة بابه : إنه أمر مناديه فنادى: وقيل

  .إنه ال يصلح الفعال إال باملالاللهم ارزقين ماال وفعاال، ف: من كثرة العواد، وكان ؟ قول
إنا قوم ما أعطينا : اقترض رجل من قيس بن سعد ثالثني ألفا فلما جاء ليوفيه إياها قال له قيس: وقال سفيان الثوري
  .أحدا شيئا فنرجع فيه
: اآلخر عبد اهللا بن جعفر، وقال: اختلف ثالثة عند الكعبة يف أكرم أهل زماهنم، فقال أحدهم: وقال اهليثم بن عدي

: عرابة االوسي، فتماروا يف ذلك حىت ارتفع ضجيجهم عند الكعبة، فقال هلم رجل: قيس بن سعد، وقال اآلخر
  .فليذهب كل رجل منكم إىل صاحبه الذي يزعم أنه أكرم من غريه، فلينظر ما يعطيه وليحكم على العيان

يا بن عم : يذهب إىل ضيعة له، فقال لهفذهب صاحب عبد اهللا بن جعفر إليه فوجده قد وضع رجله يف الغرز ل
  رسول اهللا ابن

ضع رجلك واستو عليها فهي لك مبا عليها، وخذ ما يف : فأخرج رجله من الغرز وقال: سبيل ومنقطع به، قال
احلقيبة وال ختدعن عن السيف فإنه من سيوف علي، فرجع إىل أصحابه بناقة عظيمة وإذا يف احلقيبة أربعة آالف 

  .رف من خز وغري ذلك، وأجل ذلك سيف علي بن أيب طالبدينار، ومطا
ابن سبيل ومنقطع به، : ما حاجتك إليه ؟ قال: ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نائما، فقالت له اجلارية

فحاجتك أيسر من إيقاظه، هذا كيس فيه سبعمائة دينار ما يف دار قيس مال غريه اليوم، واذهب إىل موالنا : قالت
  .ن االبل فخذ لك ناقة وعبدا، واذهب راشدايف معاط

هال أيقظتيين حىت : فلما استيقظ قيس من نومه أخربته اجلارية مبا صنعت فأعتقها شكرا على صنيعها ذلك، وقال
  .أعطيه ما يكفيه أبدا، فلعل الذي أعطيتيه ال يقع منه موقع حاجته
وكان قد  -د الصالة وهو يتوكأ على عبدين له وذهب صاحب عرابة االوسي إليه فوجده وقد خرج من منزله يري

فخلى عن العبدين مث صفق بيديه، : ابن سبيل ومنقطع به، قال: قل، فقال: يا عرابة، فقال: فقال له -كف بصره 
  باليمىن على اليسرى، مث قال أوه أوه، واهللا ما أصبحت وال



إن مل : ما كنت الفعل، فقال: ين، قالأمسيت وقد تركت احلقوق من مال عرابة شيئا، ولكن خذ هذين العبد
  .تأخذمها فهما حران، فإن شئت فأعتق، وإن شئت فخذ

فأخذمها وجاء هبما إىل صاحبيه، قال فحكم الناس على أن ابن جعفر قد جاد مبال : وأقبل يلتمس احلائط بيده، قال
  .عظيم، وأن ذلك ليس مبستنكر له، إال أن السيف أجلها

حكم مملوكته يف ماله بغري علمه واستحسن فعلها وعتقها شكرا هلا على ما فعلت، وأمجعوا وأن قيسا أحد االجواد 
  .على أن أسخى الثالثة عرابة االوسي، النه جاد جبميع ما ميلكه، وذلك جهد من مقل

، قسم سعد بن عبادة ماله بني أوالده وخرج إىل الشام فمات هبا: وقال سفيان الثوري عن عمرو عن أيب صاحل قال
إن أباك قسم ماله ومل يعلم حبال هذا الولد إذ : فولد له ولد بعد وفاته، فجاء أبو بكر وعمر إىل قيس بن سعد فقاال

  .إين ال أغري ما فعله سعد ولكن نصييب له: كان محال، فاقسموا له معكم، فقال قيس
  .ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن حممد بن سريين فذكره

  اقورواه عبد الرز
  .عن ابن جريج أخربين عطاء فذكره

  .ثنا أبو نعيم ثنا مسعر، عن معبد بن خالد: وقال ابن أيب خيثمة
ثنا اجلراح بن : وقال هشام بن عمار -يعين يدعو  -كان قيس بن سعد ال يزال هكذا رافعا أصبعه املسبحة : قال

  .مليح ثنا أبو رافع عن قيس بن سعد
  .لكنت من أمكر هذه االمة": املكر واخلديعة يف النار : " صلى اهللا عليه وسلم يقوللوال أين مسعت رسول اهللا : قال

معاوية، وعمرو بن العاص، واملغرية بن شعبة، وقيس بن سعد، : دهاة العرب حني ثارت الفتنة مخسة: وقال الزهري
  .صارا إىل معاويةوعبد اهللا بن بديل وكانا مع علي، وكان املغرية معتزال بالطائف حىت حكم اخلصمان ف

وقد تقدم أن حممد بن أيب حذيفة كان قد تغلب على مصر وأخرج منها عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح، نائب عثمان 
بعد عمرو بن العاص، فأقره عليها علي مدة يسرية مث عزله بقيس بن سعد، فلما دخلها سار فيها سرية حسنة 

معاوية وعمرو بن العاص، فكاتباه ليكون معهما على علي وضبطها، وذلك سنة ست وثالثني، فثقل أمره على 
فامتنع وأظهر للناس مناصحته هلما، ويف الباطن هو مع علي، فبلغ ذلك عليا فعزله وبعث إىل مصر االشتر النخعي 
فمات االشتر يف الرملة قبل أن يصل إليها، فبعث علي حممد بن أيب بكر فخف أمره على معاوية وعمرو، فلم يزاال 

  .ىت أخذا منه الديار املصرية، وقتل حممد بن أيب بكر هذا وأحرق يف جيفة محارح
مث سسار قيس إىل املدينة، مث سار إىل علي بن أيب طالب إىل العراق، فكان معه يف حروبه حىت قتل علي، مث كان مع 

حلسن معاوية ساء قيسا ذلك احلسن بن علي حني سار إىل معاوية ليقاتله، فكان قيس على مقدمة اجليش، فلما بايع ا
وما أحبه، وامتنع من طاعته معاوية، مث ارحتل إىل املدينة، مث قدم على معاوية يف وفد من االنصار فبايع معاوية بعد 

معاتبة شديدة وقعت بينهما، وكالم فيه غلظة، مث أكرمه معاوية وقدمه وحظي عنده، فبينما هو مع الوفد عند معاوية 
ما أرنا إال : أن ابعث إيل بسراويل أطول رجل يف العرب، فقال معاوية: لروم على معاوية وفيهإذ قدم كتاب ملك ا

  فقام قيس فتنحى -وكان قيس مديد القامة جدا ال يصل أطول الرجال إىل صدره  -قد احتجنا إال سراويلك ؟ 

  لت هبا إلينا،لو ذهبت إىل منزلك مث أرس: مث خلع سراويله فألقاها إىل معاوية فقال له معاوية
سراويل قيس والوفود شهود وأن ال يقولوا غاب قيس * أردت هبا كي يعلم الناس أهنا : فأنشأ قيس يقول عند ذلك

وما الناس إال سيد ومسود فكدهم مبثلي إن مثلي * سراويل غادي مسد ومثود وإين من احلي اليماين لسيد * وهذه 



فأمر : وباع به أعلو الرجال مديد قال* يف الناس أصل ووالد شديد وخلقي يف الرحال مديد وفضلين * عليهم 
معاوية أطول رجل يف الوفد فوضعها على أنفه فوقعت باالرض، ويف رواية أن ملك الروم بعث إىل معاوية برجلني 
من جيشه يزعم أن أحدمها أقوى الروم، واآلخر أطول الروم فانظر هل يف قومك من يفوقهما يف قوة هذا وطول 

؟ فإن كان يف قومك من يفوقهما بعثت إليك من االسارى كذا وكذا، ومن التحف كذا وكذا، وإن مل يكن يف  هذا
  .جيشك من هو أقوى وأطول منهما فهادين ثالث سنني

ماله إال أحد رجلني، إما حممد بن احلنفية، أو عبد اهللا بن : من هلذا القوي ؟ فقالوا: فلما حضرا عند معاوية قال
أتعلم فيم : جئ مبحمد بن احلنفية وهو ابن علي بن أيب طالب، فلما اجتمع الناس عند معاوية قال له معاويةالزبري، ف

إما أن جتلس يل أو أجلس إليك وتناولين : فذكر له أمر الرومي وشدة بأسه، فقال للرومي! ال : أرسلت إليك ؟ قال
  .غلبه، وإال فقد غلب يدك أو أناولك يدي، فأينا قدر على أن يقيم اآلخر من مكانه

بل اجلس أنت، فجلس حممد بن احلنفية وأعطى الرومي : ماذا تريد ؟ جتلس أو أجلس ؟ فقال له الرومي: فقال له
يده فاجتهد الرومي بكل ما يقدر عليه من القوة أن يزيله من مكانه أو حيركه ليقيمه فلم يقدر على ذلك، وال وجد 

، وظهر ملن معه من الوفود من بالد الروم أنه قد غلب، مث قام حممد بن احلنفية عند ذلك: إليه سبيال، فغلب الرومي
فقال للرومي اجلس يل، فجلس وأعطى حممدا يده فما أمهله أن أقامه سريعا، ورفعه يف اهلواء مث ألقاه على االرض 

اها لذلك الرومي فسر بذلك معاوية سرورا عظيما، وهنض قيس بن سعد فتنحى عن الناس مث خلع سراويله وأعط
  الطويل فلبسها فبلغت إىل ثدييه وأطرافها ختط باالرض، فاعترف الرومي بالغلب، وبعث ملكهم ما كان

ذلك الشعر املتقدم معتذرا به : التزمه ملعاوية، وعاتب االنصار قيس بن سعد يف خلعه سراويله حبضرة الناس فقال
  .وم، وأقطع ملا حاولوهإليهم، وليكون ذلك ألزم للحجة اليت تقوم على الر

كان قيس بن سعد رجال ضخما جسيما صغري الرأس : ورواه احلميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال
: له حلية يف ذقنه، وكان إذا ركب احلمار العايل خطت رجاله االرض، وقال الواقدي وخليفة بن خياط وغري واحد

  .تويف باملدينة يف آخر خالفة معاوية
  .ر ابن اجلوزي وفاته يف هذه السنة، فتبعناه يف ذلكوذك

معقل بن يسار املزين صحايب جليل، شهد احلديبية، وكان هو الذي كان يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول اهللا 
لقد : * (صلى اهللا عليه وسلم وهو يبايع الناس حتتها، وكانت من السمر، وهي املذكورة يف القرآن يف قوله تعاىل

وقد واله عمر إمرة البصرة فحفر هبا النهر ]  ١٨: الفتح) * [  عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرةرضي اهللا
دخل عبيد اهللا بن زياد على معقل بن يسار يعوده : املنسوب إليه، فيقال هنر معقل، وله هبا دار، قال احلسن البصري

ته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لو مل أكن إين حمدثك حديثا مسع: يف مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل
من استرعاه اهللا رعية فلم حيطها بنصيحة مل جيد رائحة اجلنة، وإن رحيها : " على حاليت هذه مل أحدثك به، مسعته يقول

  ".ليوجد من مسرية مائة عام 
اجلاهلية واالسالم، واسم أبيه  أبو هريرة الدوسي رضي اهللا عنه وقد اختلف يف امسه يف: وممن تويف يف هذه السنة

، وقد بسطنا أكثرها يف كتابنا التكميل، وقد بسط ذلك ابن عساكر يف تارخيه، واالشهر أن )١(على أقوال متعددة 
  .امسه عبد الرمحن بن صخر وهو من االزد، مث من دوس

االسود، فسماه رسول اهللا صلى كان امسه يف اجلاهلية عبد مشس، وقيل عبد هنم، وقيل عبد غنم، ويكىن بأيب : ويقال
وجدت هريرة وحشية فأخذت : اهللا عليه وسلم عبد اهللا، وقيل عبد الرمحن، وكناه بأيب هريرة، وروى عنه أنه قال



  أوالدها فقال
  .أنت أبو هريرة: ما هذه يف حجرك ؟ فأخربته، فقال: يل أيب

قال " يا أبا هريرة : " وثبت أنه قال له" ا هر أب: " وثبت يف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له
بن أيب صعب بن هبة بن سعد ) ٢(اسم أمه ميمونة بنت صفيح بن احلارث : حممد بن سعد وابن الكليب والطرباين
  .بن ثعلبة، أسلمت وماتت مسلمة

روى عن أيب بكر وروى أبو هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الكثري الطيب، وكان من حفاظ الصحابة، و
وعمر وأيب بن كعب، وأسامة بن زيد، ونضرة بن أيب نضرة، والفضل بن العباس، وكعب االحبار، وعائشة أم 

  .املؤمنني
  .وحدث عنه خالئق من أهل العلم قد ذكرناهم مرتبني على حروف املعجم يف التكميل، كما ذكره شيخنا يف هتذيبه

  .رجل أو أكثر من أهل العلم، من الصحابة والتابعني وغريهمروى عنه حنو من مثامنائة : قال البخاري
وكان بذي احلليفة له دار، : قال الواقدي: كان ينزل املدينة وكان إسالمه سنة خيرب: وقال عمرو بن علي الفالس

  كان آدم اللون، بعيد ما بني املنكبني، ذا طفرتني، أقرن: وقال غريه
__________  

صفة  ٣٢٥/  ٤طبقات ابن سعد  ٢٠٢/  ٤واالستيعاب على هامش االصابة  ٢٠٢/  ٤انظر االصابة ) ١(
  .٣١٥/  ٥أسد الغابة  ٦٨٥/  ١الصفوة 

  .احلارث بن شايب بن أيب صعب بن هنية: يف ابن سعد) ٢(

  .الثنيتني
أسلمت ملا : وقال أبو داود الطيالسي وغري واحد عن أيب خلدة، خالد بن دينار عن أيب العالية عن أيب هريرة قال

ما كنت أرى أن : من دوس، فوضع يده على جبهته وقال: ممن أنت ؟ فقلت: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
شهدت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال الزهري عن سعيد عن أيب هريرة قال" يف دوس رجال فيه خري 

  .قيسخيرب، وروى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن إمساعيل عن 
  .جئت يوم خيرب بعدما فرغوا من القتال: قال أبو هريرة: قال

  .حدثنا سعيد بن أيب مرمي ثنا الدراوردي: وقال يعقوب بن سفيان
  .حدثين خيثم، عن عراك بن مالك، عن أبيه عن أيب هريرة: قال
وقدمت : بو هريرةخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واستخلف على املدينة سباع بن عرفطة، قال أ: " قال

  املدينة فهاجروا فصليت الصبح وراء سباع فقرأ يف السجدة االوىل سورة مرمي،
وكان له  -ويل اليب فالن، لرجل كان بأرض االزد : فقلت يف نفسي: ويف الثانية ويل للمطففني، قال أبو هريرة

  ".مكياالن مكيال يكيل به لنفسه، ومكيال يبخس به الناس 
البخاري أنه ضل غالم له يف الليلة اليت اجتمع يف صبيحتها برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد ثبت يف صحيح 

على أهنا من دارة الكفر جنت فلما قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه * يا ليلة من طوهلا وعنائها : وأنه جعل ينشد
  .؟ فقال هو حر لوجه اهللا عز وجل" هذا غالمك : " وسلم قال له

أبو هريرة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد إسالمه، فلم يفارقه يف حضر وال سفر، وكان أحرص شئ  وقد لزم
  .على مساع احلديث منه، وتفقه عنه، وكان يلزمه على شبع بطنه



بخ بخ، أبو هريرة ميتخط يف الكتان، لقد رأيتين أخر فيما  -وقد متخط يوما يف قميص له كتان  -وقال أبو هريرة 
به جنون وما يب إال اجلوع، واهللا الذي ال إله إال هو لقد كنت أعتمد : املنرب واحلجر من اجلوع، فيمر املار فيقولبني 

بكبدي على االرض من اجلوع، وأشد احلجر على بطين من اجلوع، ولقد كنت أستقرئ أحدهم اآلية وأنا أعلم هبا 
وذكر احلديث اللنب مع أهل الصفة كما قدمناه يف دالئل  منه، وما يب إال أن يستتبعين إىل منزله فيطعمين شيئا،

  .النبوة
وهو يزيد بن عبد الرمحن بن أذينة  -حدثنا عبد الرمحن، ثنا عكرمة بن عامر، حدثين أبو كثري : وقال االمام أمحد

  .حدثين أبو هريرة -السحيمي االعمى 
إن أمي : وما عملك بذلك يا أبا هريرة ؟ قال: قلتواهللا ما خلق اهللا مؤمنا يسمع يب وال يراين إال أحبين، : قال

كانت امرأة مشركة، وإين كنت أدعوها إىل االسالم وكانت تأىب علي، فدعوهتا يوما فأمسعتين يف رسول اهللا صلى 
يا رسول اهللا إين كنت أدعو أمي : اهللا عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت

: " االسالم فكانت تأىب علي، وإين دعوهتا اليوم فأمسعتين فيك ما أكره، فادع اهللا أن يهدي أم أيب هريرة، فقال إىل
فخرجت أعدو أبشرها بدعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلا، فلما أتيت الباب إذا هو " اللهم اهد أم أيب هريرة 

يا أبا هريرة كما أنت، مث : فقالت - وقعها يعين -ومسعت خشف رجل ) خشخشة(جماف، ومسعت خضخضة 
  إين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن: فتحت الباب وقد لبست درعها وعجلت عن مخارها أن تلبسه، وقالت

يا : حممدا عبده ورسوله، فرجعت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبكي من الفرح كما بكيت من احلزن، فقلت
يا رسول اهللا ادعو اهللا أن حيببين وأمي : اب اهللا دعاءك، قد هدى اهللا أم أيب هريرة، وقلترسول اهللا أبشر فقد استج
فما : قال أبو هريرة" اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إىل عبادك املؤمنني، وحببهم إليهما : إىل عباده املؤمنني، فقال

  ).١(خلق اهللا من مؤمن يسمع يب وال يراين أو يرى أمي إال وهو حيبين 
  .وقد رواه مسلم من حديث عكرمة عن عمار حنوه

وهذا احلديث من دالئل النبوة، فإن أبا هريرة حمبب إىل مجيع الناس، وقد شهر اهللا ذكره مبا قدره أن يكون من 
روايته من إيراد هذا اخلرب عنه على رؤوس الناس يف اجلوامع املتعددة يف سائر االقاليم يف االنصات يوم اجلمعة بني 

  .اخلطبة، واالمام على املنرب، وهذا من تقدير اهللا العزيز العليم، وحمبة الناس له رضي اهللا عنهيدي 
أنه مسع أبا : حدثنا سعيد، ثنا عبد احلميد بن جعفر، عن املقربي، عن سامل موىل النضريني: وقال هشام بن عمار

بشر أغضب كما يغضب البشر وإين قد  إمنا حممد: " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: هريرة يقول
اختذت عندك عهدا لن ختلفنيه، فأميا رجل من املسلمني آذيته أو شتمته أو جلدته فاجعلها له قربة هبا عندك يوم 

لقد رفع علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما الدرة ليضربين هبا فالن يكون ضربين : قال أبو هريرة" القيامة 
محر النعم، ذلك بأين أرجو أن أكون مؤمنا وأن يستجاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعوته، هبا أحب إيل من 

  .وقال ابن أيب ذيب، عن سعيد املقربي عن أيب هريرة
ضمه فضممته : ابسط رداءك، فبسطته، مث قال: " قلت يا رسول اهللا إين أمسع منك حديثا كثريا فأنساه، فقال: قال

  .رواه البخاري) ٢" (فما نسيت حديثا بعد 
  .حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرمحن االعرج: وقال االمام أمحد

إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا : مسعت أبا هريرة يقول: قال
، وكان املهاجرون يشغلهم املوعد إين كنت امرأ مسكينا أصحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على ملء بطين



الصفق يف االسواق، وكانت االنصار يشغلهم القيام على أمواهلم، فحضرت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  ".من بسط رداءه حىت أقضي مقاليت مث يقبضه إليه فلن ينسى شيئا مسعه مين : " يوما جملسا فقال

  ).٣(الذي نفسي بيده ما نسيت شيئا مسعته منه بعد ذلك فبسطت بردة علي حىت قضى مقالته مث قبضتها إيل فو
  وقد رواه ابن وهب عن يونس عن

  .الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة وله طرق أخر عنه
وقد قيل إن هذا كان خاصا بتلك املقالة مل ينس منها شيئا، بدليل أنه نسي بعض االحاديث كما هو مصرح يف 

إن هذا كان : وقيل" ال يورد ممرض على مصح " مع حديثه " عدوى وال طرية  ال" الصحيح، حيث نسي حديث 
  عاما يف

__________  
  ).١٩٣٨(ص  ١٥٨باب ح ) ٣٥(أخرجه مسلم يف صحيحه يف فضائل الصحابة ) ١(

  .٣٢٠/  ٢وأخرجه االمام أمحد يف مسنده ج 
 ٦٣٣/  ٦فتح الباري  ٣٦٤٨ح ) ٢٨(ويف املناقب باب ) ٤٢(أخرجه البخاري يف كتاب العلم باب ) ٢(

  .٦٨٤/  ٥ص  ٣٨٣٥والترمذي يف املناقب ح 
  .٢٤٠/  ٢مسند أمحد ج ) ٣(

  .تلك املقالة وغريها واهللا أعلم
يا رسول اهللا من أسعد : " وقال الدراوردي، عن عمرو بن أيب عمرو، عن سعيد املقربي، عن أيب هريرة أنه قال

ننت يا أبا هريرة أن أحدا ال يسألين عن هذا احلديث أول منك، ملا رأيت لقد ظ: الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال
) ١" (من حرصك على الناس، إن أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال اهللا خالصا من قبل نفسه 

  .ورواه البخاري من حديث عمرو بن أيب عمرو به
حفظت من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعاءين : " أنه قالوقال ابن أيب ذيب عن سعيد املقربي عن أيب هريرة 

رواه البخاري من حديث ابن أيب ذيب، ورواه " فأما أحدمها فبثثته يف الناس، وأما اآلخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم 
من احلروب  غري واحد عن أيب هريرة، وهذا الوعاء الذي كان ال يتظاهر به هو الفنت واملالحم وما وقع بني الناس

والقتال، وما سيقع اليت لو أخرب هبا قبل كوهنا لبادر كثري من الناس إىل تكذيبه، وردوا ما أخرب به من احلق، كما 
  .لو أخربتكم أنكم تقتلون إمامكم وتقتتلون فيما بينكم بالسيوف ملا صدقتموين: قال

العمال الفاسدة، ويسندون ذلك إىل هذا وقد يتمسك هبذا احلديث طوائف من أهل االهواء والبدع الباطلة، وا
اجلواب الذي مل يقله أبو هريرة، ويعتقدون أن ما هم عليه كان يف هذا اجلواب الذي مل خيرب به أبو هريرة، وما من 

  مبطل مع تضاد أقواهلم إال وهو يدعي هذا وكلهم يكذبون، فإذا مل يكن أبو هريرة
ي فيه شئ من الفنت واملالحم كما أخرب هبا هو وغريه من الصحابة، مما قد أخرب به فمن علمه بعده ؟ وإمنا كان الذ

  .ذكرناه ومما سنذكره يف كتاب الفنت واملالحم
حدثنا عمرو بن عبيد االنصاري، ثنا أبو الزعيزعة كاتب مروان بن احلكم أن مروان دعا أبا : وقال محاد بن زيد

أكتب عنه، حىت إذا كان عند رأس احلول دعا به وأقعده هريرة وأقعده خلف السرير، وجعل مروان يسأل وجعلت 
  .من وراء احلجاب فجعل يسأله عن ذلك الكتاب، فما زاد وال نقص، وال قدم وال أخر

  .وروى أبو بكر بن عياش وغريه عن االعمش عن أيب صاحل



  .كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومل يكن بأفضلهم: قال
  .أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره: ال الربيع قال الشافعيوق

  .وقال أبو القاسم البغوي
تواعد الناس ليلة من الليايل إىل قبة : حدثنا أبو خيثمة ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال

  . صلى اهللا عليه وسلم حىت أصبحمن قباب معاوية فاجتمعوا فيها، فقام أبو هريرة فحدثهم عن رسول اهللا
  .وقال سفيان بن عيينة، عن معمر، عن وهب بن منبه، عن أخيه مهام بن منبه

ما من أحد من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أكثر حديثا عنه عين، إال ما : مسعت أبا هريرة يقول: قال
  .كان من عبد اهللا بن عمرو، فإنه كان يكتب وال أكتب

حدثين حممد بن زرعة الرعيين، ثنا مروان بن حممد، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن إمساعيل : و زرعة الدمشقيوقال أب
  مسعت عمر بن اخلطاب يقول: بن عبد اهللا، عن السائب بن يزيد قال

__________  
  .باب) ٣٣(رواه البخاري يف كتاب العلم ) ١(

  .باب) ٥١(وأعاده يف الرقاق 
  .٣٧٣/  ٢يف مسنده وأخرجه االمام أمحد 

: لتتركن احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والحلقنك بأرض دوس، وقال لكعب االحبار: اليب هريرة
  .لتتركن احلديث عن االول أو الحلقنك بأرض القردة

على أنه قال أبو زرعة، ومسعت أبا مسهر يذكره عن سعيد بن عبد العزيز حنوا منه ومل يسنده، وهذا حممول من عمر 
خشي من االحاديث اليت قد تضعها الناس على غري مواضعها، وأهنم يتكلمون على ما فيها من أحاديث الرخص، 

  وأن الرجل إذا أكثر من احلديث رمبا وقع يف أحاديثه بعض الغلط أو اخلطأ فيحملها الناس عنه أو حنو
  .ذلك

دثنا خالد الطحان، ثنا حيىي بن عبد اهللا، عن أبيه ح: وقد جاء أن عمر أذن له بعد ذلك يف التحديث، فقال مسدد
  .عن أيب هريرة

كنت معنا يوم كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف بيت فالن ؟ قال : بلغ عمر حديثي فأرسل إيل فقال: قال
قال  إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ومل سألتك ؟ قلت: وقد علمت مل تسألين عن ذلك ؟ قال! نعم : قلت

  .أما إذا فاذهب فحدث: قال" من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " يومئذ 
  .ثنا عاصم بن كليب حدثين أيب -يعين ابن زياد  -حدثنا عفان ثنا عبد الواحد : وقال االمام أمحد

م الصادق قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: وكان يبتدئ حديثه بأن يقول -مسعت أبا هريرة يقول : قال
  ".من كذب علي عامدا فليتبوأ مقعده من النار : " املصدوق

  .وروى مثله من وجه آخر عنه
  .حدثين حيىي بن أيوب عن حممد بن عجالن: وقال ابن وهب

  .إين الحدث أحاديث لو تكلمت هبا يف زمان عمر أو عند عمر لشج رأسي: أنا أبا هريرة كان يقول
قال : ما كنا نستطيع أن نقول: مسعت أبا هريرة يقول: لزهري، عن أيب سلمةوقال صاحل بن أيب االخضر، عن ا

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت قبض عمر، وقال حممد بن حيىي الذهلي، ثنا عبد الرزاق عن معمر، عن 



  .الزهري
  .أقلوا الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال فيما يعمل به: قال قال عمر

أفكنت حمدثكم هبذه االحاديث وعمر حي ؟ أما واهللا إذا اليقنت أن احملففة ستباشر ظهري، : قول أبو هريرةقال مث ي
إنك تأيت : فإن عمر كان يقول، اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن كالم اهللا، وهلذا ملا بعث أبا موسى إىل العراق قال له

ى ما هم عليه، وال تشغلهم باالحاديث، وأنا قوما هلم يف مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فدعهم عل
  .شريكك يف ذلك

  .هذا معروف عن عمر رضي اهللا عنه
  .حدثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرمحن، عن ابن عمر: وقال االمام أمحد

ا فله قرياط، فإن من تبع جنازة فصلى عليه: أنه مر بأيب هريرة وهو حيدث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ".شهد دفنها فله قرياطان، القرياط أعظم من أحد 

أبا هر انظر ما حتدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام إليه أبو هريرة حىت انطلق به إىل : فقال له ابن عمر
ن تبع جنازة فصلى م: " يا أم املؤمنني أنشدك باهللا أمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عائشة فقال هلا

  .اللهم نعم: ؟ فقالت" عليها فله قرياط فإن شهد دفنها فله قرياطان 
  إنه مل يكن يشغلين: فقال أبو هريرة

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم غرس بالوادي وصفق باالسواق، إين إمنا كنت أطلب من رسول اهللا صلى اهللا 
أنت يا أبا هر كنت ألزمنا رسول اهللا صلى اهللا : فقال له ابن عمر عليه وسلم كلمة يعلمنيها، أو أكلة يطعمنيها،

  عليه وسلم وأعلمنا

  ).١(حبديثه 
  .حدثين عبد اهللا بن نافع عن أبيه: وقال الواقدي

كان ممن حيفظ حديث : كنت مع ابن عمر يف جنازة أيب هريرة وهو ميشي أمامها ويكثر الترحم عليه، ويقول: قال
  ).٢(عليه وسلم على املسلمني رسول اهللا صلى اهللا 

وقد روي أن عائشة تأولت أحاديث كثرية من أيب هريرة وومهته يف بعضها، ويف الصحيح أهنا عابت عليه سرد 
  .احلديث، أي االكثار منه يف الساعة الواحدة

ت اليب حدثنا بشر بن الوليد الكندي، ثنا إسحاق بن سعد، عن سعيد أن عائشة قال: وقال أبو القاسم البغوي
إين واهللا ما كنت تشغلين عنه : أكثرت احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يا أبا هريرة، قال: هريرة

  .املكحلة واخلضاب، ولكن أرى ذلك شغلك عما استكثرت من حديثي
  .لعله: قالت

ال من قريش أتى أبا هريرة حدثنا إبراهيم الشامي، ثنا محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أيب رافع أن رج: وقال أبو يعلى
يا أبا هريرة إنك تكثر احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فهل مسعته : يف حلة وهو يتبختر فيها، فقال
لتبيننه للناس وال * (واهللا إنكم لتؤذوننا، ولوال ما أخذ اهللا على أهل الكتاب : يقول يف حليت هذه شيئا ؟ قال

إن رجال ممن : " ما حدثتكم بشئ، مسعت أبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم يقول]  ١٨٧: آل عمران) * [ يكتمونه
  ).٣" (كان قبلكم بينما هو يتبختر يف حلة إذ خسف اهللا به االرض فهو يتجلجل فيها حىت تقوم الساعة 

ن عمر، حدثنا حممد ب: وقال حممد بن سعد -شك أبو يعلى  -فواهللا ما أدري لعله كان من قومك أو من رهطك 



  .حدثين كثري ين زيد، عن الوليد بن رباح
يعين حني أرادوا يدفنون احلسن  -واهللا ما أنت بوال، وإن الوايل لغريك فدعه : مسعت أبا هريرة يقول ملروان: قال

يعين  -ولكن تدخل فيما ال يعنيك، إمنا يريد هبذا إرضاء من هو غائب عنك  -مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يا أبا هريرة إن الناس قد قالوا إنك أكثرت على رسول اهللا صلى اهللا : فأقبل عليه مروان مغضبا فقال: قال -ية معاو

قدمت ورسول ! نعم : عليه وسلم احلديث، وإمنا قدمت قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بيسري، فقال أبو هريرة
  قد زدت على الثالثني سنةاهللا صلى اهللا عليه وسلم خبيرب سنة سبع، وأنا يومئذ 

سنوات، وأقمت معه حىت تويف، أدور معه يف بيوت نسائه وأخدمه، وأنا واهللا يومئذ مقل، وأصلي خلفه وأحج 
وأغزو معه، فكنت واهللا أعلم الناس حبديثه، قد واهللا سبقين قوم بصحبته واهلجرة إليه من قريش واالنصار، وكانوا 

ثه، منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري، فال واهللا ما خيفى علي كل حديث يعرفون لزومي له فيسألوين عن حدي
كان باملدينة، وكل من أحب اهللا ورسوله، وكل من كانت له عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منزلة، وكل 

 -كنه صاحب له، وكان أبو بكر صاحبه يف الغار وغريه، وقد أخرجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يسا
  .-يعرض بأيب مروان احلكم بن العاص 

__________  
  .٢٧٦/  ٥أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .٣٤٠/  ٤طبقات ابن سعد ) ٢(
  .باب) ٥(أخرجه البخاري يف اللباس ) ٣(

  .باب) ٥٤(ويف أحاديث االنبياء 
  .باب) ٤٩(ومسلم يف اللباس 
  .باب) ١٠١(والنسائي يف الزينة 

  ).٢٢(الفنت باب وابن ماجه يف 
/  ٣، ٥٣١، ٤٦٧، ٤٥٦، ٤١٣، ٣٩٠، ٣١٥، ٢٦٧، ٦٦/  ٢وأمحد يف املسند ) ٤٠(والدارمي يف املقدمة 

٤٠.  

فواهللا ما زال : ليسألين أبو عبد امللك عن هذا وأشباهه فإنه جيد عندي منه علما مجا ومقاال، قال: مث قال أبو هريرة
  .وخيافه وخياف جوابهمروان يقصر عن أيب هريرة ويتقيه بعد ذلك 

إين أسلمت وهاجرت اختيارا وطوعا، وأحببت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ويف رواية أن أبا هريرة قال ملروان
حبا شديدا، وأنتم أهل الدار وموضع الدعوة، أخرجتم الداعي من أرضه، وآذيتموه وأصحابه، وتأخر إسالمكم عن 

  .إسالمي إىل الوقت املكروه إليكم
  .دم مروان على كالمه له واتقاهفن

حدثنا هارون بن معروف ثنا حممد بن سلمة ثنا حممد بن إسحاق عن عمر أو عثمان بن عروة : وقال ابن أيب خيثمة
فإنه  -يعين أبا هريرة  -ادنين من هذا اليماين : قال يل أيب الزبري: قال -يعين عروة بن الزبري بن العوام  -عن أبيه 

: فأدنيته منه، فجعل أبو هريرة حيدث، وجعل الزبري يقول: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قاليكثر احلديث عن 
  .صدق، كذب صدق، كذب

يا بين أما أن يكون مسع هذه االحاديث من رسول اهللا صلى اهللا عليه : قلت يا أبة ما قولك صدق كذب ؟ قال: قال



  وسلم فال أشك، ولكن منها
  .ا ما وضعه على غري مواضعهما يضعه على مواضعه، ومنه

وقال علي بن املديين عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن حممد بن إسحاق، عن حممد بن إبراهيم، عن أيب اليسر بن 
  .أيب عامر

يا أبا حممد واهللا ما ندري هذا اليماين أعلم برسول اهللا : كنت عند طلحة بن عبيد اهللا إذ دخل رجل فقال: قال
  .منكم، أم يقول على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يسمع، أو ما مل يقل ؟ فقال طلحةصلى اهللا عليه وسلم 

واهللا ما نشك أنه قد مسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل نسمع، وعلم ما مل نعلم، إنا كنا قوما أغنياء، لنا 
نهار مث نرجع، وكان هو مسكينا ال مال له وال بيوتات وأهلون، وكنا نأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طريف ال

أهل، وإمنا كانت يده مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان يدور معه حيث ما دار، فما شك أنه قد علم ما مل 
  ).١(نعلم ومسع ما مل نسمع 

  .وقد رواه الترمذي بنحوه
أنت صاحب رسول : أيب هريرة فقيل له مسعت أبا أيوب حيدث عن: وقال شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه قال

إن أبا هريرة قد مسع ما مل نسمع، وإين إن أحدث عنه أحب : اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحتدث عن أيب هريرة ؟ فقال
حدثنا عبد : وقال مسلم بن احلجاج -يعين ما مل أمسعه منه  -إيل من أن أحدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .محن الدارمي، ثنا مروان الدمشقي عن الليث بن سعد، حدثين بكري بن االشجاهللا بن عبد الر
اتقوا اهللا وحتفظوا من احلديث، فواهللا لقد رأيتنا جنالس أبا هريرة فيحدث عن رسول اهللا : قال لنا بشر بن سعيد: قال

ديث رسول اهللا صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحيدثنا عن كعب االحبار مث يقوم فأمسع بعض ما كان معنا جيعل ح
عليه وسلم عن كعب، وحديث كعب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويف رواية جيعل ما قاله كعب عن 

: مسعت شعبة يقول: رسول اهللا، وما قاله رسول اهللا عن كعب، فاتقوا اهللا وحتفظوا يف احلديث، وقال يزيد بن هارون
من كعب وما مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال مييز هذا من أي يروي ما مسعه  -أبو هريرة كان يدلس 

  .ذكره ابن عساكر -هذا 
  وكان شعبة يشري هبذا إىل حديثه

__________  
حسن غريب ال نعرفه إال من حديث حممد بن : وقال ٦٨٤/  ٥ص ) ٣٨٣٧(أخرجه الترمذي يف املناقب ح ) ١(

  .اسحاق

  أخربنيه خمرب ومل أمسعه من: إنه ملا حوقق عليه قالف" من أصبح جنبا فال صيام له " 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وقال شريك عن مغرية عن إبراهيم
  .كان أصحابنا يدعون من حديث أيب هريرة، وروى االعمش عن إبراهيم: قال
نوا يرون يف أحاديث كا: ما كانوا يأخذون بكل حديث أيب هريرة، وقال الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: قال

أيب هريرة شيئا، وما كانوا يأخذون بكل حديث أيب هريرة، إال ما كان من حديث صفة جنة أو نار، أو حث على 
  .عمل صاحل، أو هني عن شر جاء القرآن به

  .وقد انتصر ابن عساكر اليب هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم النخعي



  .وفيني، واجلمهور على خالفهموقد قال ما قاله إبراهيم طائفة من الك
  .وقد كان أبو هريرة من الصدق واحلفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصاحل على جانب عظيم

  .عن عباس اجلريري، عن أيب عثمان النهدي: قال محاد بن زيد
  .كان أبو هريرة يقوم ثلث الليل: قال

  ).١(مث يوقظ هذا هذا  وامرأته ثلثه، وابنته ثلثه، يقوم هذا مث يوقظ هذا،
أوصاين خليلي صلى اهللا عليه وسلم بصيام ثالثة أيام من كل شهر وركعيت الضحى، : " ويف الصحيحني عنه أنه قال

  .وقال ابن جريج عمن حدثه": وأن أوتر قبل أن أنام 
زءا أتذكر فيه حديث إين أجزئ الليل ثالثة أجزاء فجزءا لقراءة القرآن، وجزءا أنام فيه، وج: قال قال أبو هريرة

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا إسحاق بن عثمان القرشي، ثنا أبو أيوب: وقال حممد بن سعد

قال كان اليب هريرة مسجد يف خمدعه، ومسجد يف بيته، ومسجد يف حجرته، ومسجد على باب داره، إذا خرج 
  .مجيعا صلى فيها مجيعها، وإذا دخل صلى فيها

  .أسبح على قدر دييت: كان أبو هريرة يسبح كل ليلة ثنيت عشرة ألف تسبيحة، يقول: وقال عكرمة
  .وقال هشيم عن يعلى بن عطاء، عن ميمون بن أيب ميسرة

ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون : كانت اليب هريرة صيحتان يف كل يوم، أول النهار صيحة يقول: قال
ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار، فال يسمع أحد صوته : كان العشي يقول على النار، وإذا

  .إال استعاذ باهللا من النار
  .حدثنا موسى بن عبيدة، عن زياد بن ثوبان، عن أيب هريرة: وقال عبد اهللا بن املبارك

  .بث زدناهم سعرياال تغبطن فاجرا بنعمة فإن من ورائه طالبا حثيثا طلبه، جهنم كلما خ: قال
  احلمد هللا: وقال ابن هليعة عن أيب يونس، عن أيب هريرة أنه صلى بالناس يوما فلما اسلم رفع صوته فقال

  .الذي جعل الدين قواما، وجعل أبا هريرة إماما، بعدما كان أجريا البنة غزوان على شبع بطنه ومحولة رجله
نشأت : مسعت أيب حيدث عن أيب هريرة قال: ليم بن حيان قالثنا عفان، ثنا س: وقال إبراهيم بن إسحاق احلريب

يتيما، وهاجرت مسكينا، وكنت أجريا البنة غزوان بطعام بطين وعقبة رجلي، أحدو هبم إذا ركبوا وأحتطب إذا 
  نزلوا، فاحلمد هللا الذي جعل الدين قواما

__________  
) أي يتناوبون(أته وخادمه يتعقبون الليل أثالثا كان هو وامر: يف صفة الصفوة عن أيب عثمان النهدي قال) ١(

  .٦٩٢/  ١يصلي هذا مث يوقظ هذا ويصلي هذا مث يوقظ هذا 

واهللا يا أهل االسالم إن كانت إجاريت معهم إال على كسرة يابسة، وعقبة يف ليلة : وجعل أبا هريرة إماما، مث يقول
  .خذم إذا خدموا، وأنزل إذا نزلواغرباء مظلمة، مث زوجنيها اهللا فكنت أركب إذا ركبوا، وأ

حدثنا احلجاج بن نصر ثنا هالل بن عبد الرمحن احلنفي، عن عطاء بن أيب : وقال إبراهيم بن يعقوب اجلورجاين
  .ميمونة، عن أيب سلمة

باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا، وباب نعلمه علمنا به أو مل : قال قال أبو هريرة وأبو ذر
إذا جاء طالب : " مسعنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: مل به، أحب إلينا من مائة ركعة تطوعا، وقاالنع



وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وروى غري واحد عن أيب " العلم املوت وهو على هذه احلال مات وهو شهيد 
  .كبرية هريرة أنه كان يتعوذ يف سجوده أن يزين أو يسرق، أو يكفر أو يعمل

  .ما يؤمنين وإبليس حي، ومصرف القلوب يصرفها كيف يشاء ؟: أختاف ذلك ؟ فقال: فقيل له
  .يا بنية قويل هلن: مل ال حيليك أبوك بالذهب ؟ فقال: يا أبة إن النبات يعرينين يقلن: وقالت له ابنته

يسبح بعد الصالة فانتظرته فلما إن أيب خيشى على حر اللهب وقال أبو هريرة أتيت عمر بن اخلطاب فقمت له وهو 
  .انصرف دنوت منه فقلت

وما أريد إال الطعام، قال فأقرأين آيات من سورة آل عمران، فلما بلغ أهله دخل : اقرئين آيات من كتاب اهللا، قال
ينزع ثيابه مث يأمر يل بطعام، فلم أر شيئا، فلما طال علي قمت فمشيت فاستقبلين : وتركين على الباب، فقلت

أجل يا رسول : يا أبا هريرة إن خلوف فمك الليلة لشديد ؟ فقلت: " سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكلمين فقالر
  اهللا، لقد

فانطلق، فانطلقت معه حىت أتى بيته فدعا جارية له : ظللت صائما وما أفطرت بعد، وما أجد ما أفطر عليه، قال
يها وضر من طعام أراه شعريا قد أكل وبقي يف جوانبها بعضه وهو إيتنا بتلك القصعة، فأتينا بقصعة ف: سوداء فقال

  ".يسري، فسميت وجعلت أتتبعه فأكلت حىت شبعت 
ثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن حممد بن سريين أنا أبا هريرة : وقال الطرباين
  .ال تلبسي الذهب فإين أخشى عليك حر اللهب: قال البنته

  .وقد روي هذا عن أيب هريرة من طرق
إن هذه : حدثنا حجاج، ثنا شعبة، عن مساك بن حرب، عن أيب الربيع عن أيب هريرة أنه قال: وقال االمام أمحد

وروى الطرباين عن ابن سريين عن أيب هريرة أن  -يعين الشهوات وما يأكلونه  -الكناسة مهلكة دنياكم وآخرتكم 
قد : أو قال -أتكره العمل وقد عمل من هو خري منك ؟ : ستعمله فأىب أن يعمل له، فقالعمر بن اخلطاب دعاه لي
يوسف نيب ابن نيب، وأنا أبو : يوسف عليه السالم فقال أبو هريرة: من ؟ قال: ؟ قال -طلبه من هو خري منك 

  .هريرة بن أميمة، فأخشى ثالثا أو اثنتني
قول بغري علم، وأقضي بغري حلم، وأن يضرب ظهري، وينزع مايل، أخشى أن أ: أفال قلت مخسا ؟ قال: فقال عمر

  .ويشتم عرضي
أال تسألين من هذه الغنائم اليت : " وقال سعيد بن أيب هند، عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له

طها بيين وبينه حىت فنزع منرة على ظهري فبس: أسألك أن تعلمين مما علمك اهللا، قال: سألين أصحابك ؟ فقلت
  امجعها إليك: كأين إىل القمل يدب عليها، فحدثين حىت إذا استوعب حديثه قال

  ".فصرها، فأصبحت ال أسقط حرفا مما حدثين 
أصوم أول الشهر ثالثا فإن حدث يب حدث كان يل : كيف تصوم ؟ قال: قلت اليب هريرة: وقال أبو عثمان النهدي

  .أجر شهري
أنا أبا هريرة كان يف سفر ومعه قوم فلما نزلوا وضعوا : عن ثابت، عن أيب عثمان النهدي وقال محاد بن سلمة،

إين صائم، فلما كادوا أن يفرغوا من أكلهم جاء فجعل يأكل، فجعل القوم : السفرة وبعثوا إليه ليأكل معهم فقال
: أخربين أنه صائم، فقال أبو هريرة أراكم تنظرون إيل، قد واهللا: ينظرون إىل رسوهلم الذي أرسلوه إليه، فقال هلم

  :صدق، إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



  ".صوم شهر صوم الصرب، وصوم ثالثة أيام من كل شهر صوم الدهر " 
  .وقد صمت ثالثة أيام من أول الشهر فأنا مفطر يف ختفيف اهللا، صائم يف تضعيف اهللا عز وجل

مللك بن عمرو، ثنا إمساعيل، عن أيب املتوكل، عن أيب هريرة أنه كان هو وأصحاب حدثنا عبد ا: وروى االمام أمحد
  .له إذا صاموا جيلسون يف املسجد وقالوا نطهر صيامنا

كان أبو هريرة : حدثنا أبو عبيدة احلداد حدثنا عثمان الشحام، أبو سلمة، ثنا فرقد السبخي قال: وقال االمام أمحد
  .يل من بطين، إن أشبعته كهظين، وإن أجعته أضعفينويل : يطوف بالبيت وهو يقول

إين الستغفر اهللا عز وجل وأتوب إليه كل يوم اثنيت عشرة ألف : قال أبو هريرة: وروى االمام أمحد عن عكرمة قال
أنه كان له خى فيه اثنا عشر ألف عقدة يسبح : وروى عبد اهللا بن أمحد عن أيب هريرة: مرة، وذلك على قدر دييت

  .ل أن ينامبه قب
  .ويف رواية ألفا عقدة فال ينام حىت يسبح به، وهو أصح من الذي قبله

ما أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة : ما يبكيك ؟ فقال: وملا حضره املوت بكى فقيل له
  .زادي، وإين أصبحت يف صعود ومهبط على جنة ونار، ال أدري إىل أيهما يؤخذ يب

إذا زوقتم مساجدكم وحليتم : " بن سعيد، ثنا الفرج بن فضالة، عن أيب سعيد عن أيب هريرة قالوروى قتيبة 
بلغين عن أيب هريرة أنه كان إذا مر به جنازة قال : وروى الطرباين عن معمر قال" مصاحفكم فالدمار عليكم 

  .الول ويبقى اآلخر ال عقل لهروحوا فإنا غادون، أو اغدوا فإنا رائحون، موعظة بليغة، وعقلة سريعة، يذهب ا
حدثين أبو بكر ليث بن خالد البجلي، ثنا عبد : حدثنا عبد اهللا بن أمحد بن حنبل: وقال احلافظ أبو بكر بن مالك
  .املؤمن بن عبد اهللا السدوسي

ل اهللا قام أبو هريرة على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دون مقام رسو: مسعت أبن يزيد املديين يقول: قال
ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل هلم من إمارة الصبيان، حيكمون فيهم باهلوى : صلى اهللا عليه وسلم بعتبة، فقال

  .ويقتلون بالغضب
: عن أيب هريرة قال -موىل ابن عباس  -حدثنا علي بن ثابت، عن أسامة بن زيد، عن أيب زياد : وقال االمام أمحد

  .على مخس وتسحرت خبمس وأبقيت مخسا لفطري كانت يل مخس عشرة مثرة فأفطرت
أن أبا هريرة كانت هلم زجنية : عن أيب املتوكل -يعين العبدي  -حدثنا عبد امللك بن عمرو، ثنا إمساعيل : وقال أمحد

  قد غمتهم بعملها،
حوج ما لوال القصاص يوم القيامة الغشينك به، ولكن سأبيعك ممن يوفيين مثنك، أ: فرفع عليها السوط مث قال

  .أكون إليه، اذهيب فأنت حرة هللا عز وجل
  عن: وروى محاد بن سلمة

اللهم اشف أبا هريرة، : أن أبا هريرة مرض فدخلت عليه أعوده فقلت: أيوب عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب سلمة
أحدهم من  يا أبا سلمة يوشك أن يأيت على الناس زمان يكون املوت أحب إىل: اللهم ال ترجعها، مث قال: فقال

  .الذهب االمحر
إذا رأيتم ستا فإن كانت نفس أحدكم يف يده فلريسلها، فلذلك أمتىن املوت أخاف : وروى عطاء عن أيب هريرة قال

أن تدركين، إذا أمرت السفهاء، وبيع احلكم، وهتون بالدم، وقطعت االرحام، وكثرت اجلالوزة، ونشأ نشو 
  .يتخذون القرآن مزامري



أن ثعلبة بن أيب مالك القرظي حدثه أن أبا : دثنا عمرو بن احلارث، عن يزيد بن زياد القرظيح: وقال ابن وهب
أوسع الطريق لالمري يا بن : فقال -وهو يومئذ أمري ملروان بن احلكم  -هريرة أقبل يف السوق حيمل حزميت حطب 

  .عليهأوسع الطريق لالمري واحلزمة : فقال! أيب مالك، فقلت يرمحك اهللا يكفي هذا 
وله فضائل ومناقب كثرية وكالم حسن ومواعظ مجة، أسلم كما قدمنا عام خيرب، فلزم رسول اهللا صلى اهللا عليه 

وسلم ومل يفارقه إال حني بعثه مع العالء بن احلضرمي إىل البحرين، ووصاه به، فجعله العالء مؤذنا بني يديه، وقال 
  .ال تسبقين بآمني أيها االمري: له أبو هريرة

  .قد استعمله عمر بن اخلطاب عليها يف أيام إمارته، وقامسه مع مجلة العمالو
  .عن أيوب، عن ابن سريين: حدثنا معمر: قال عبد الرزاق

استأثرت هبذا االموال أي عدو اهللا : أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آالف، فقال له عمر
  .و اهللا وال عدو كتابه، ولكن عدو من عادامهالست بعد: وعدو كتابه ؟ فقال أبو هريرة

  .خيل نتجت، وغلة ورقيق يل، وأعطية تتابعت علي: فمن أين هي لك ؟ قال: فقال
  .فنظروا فوجدوه كما قال

تكره العمل وقد طلبه من كان خريا منك ؟ : فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأىب أن يعمل له، فقال له
إن يوسف نيب ابن نيب ابن نيب ابن نيب، وأنا أبو هريرة بن أمية وأخشى ثالثا : م، فقالطلبه يوسف عليه السال

  واثنني، قال
أخشى أن أقول بغري علم، وأقضي بغري حلم، أو يضرب ظهري، وينزع مايل، ويشتم : فهال قلت مخسة ؟ قال: عمر

  .عرضي
  .امتنع يف الثانيةوذكر غريه أن عمر غرمه يف العمالة االوىل اثىن عشر ألفا فلهذا 

  .عن معمر، عن حممد بن زياد: وقال عبد الرزاق
كان معاوية يبعث أبا هريرة على املدينة فإذا غضب عليه عزله ووىل مروان بن احلكم، فإذا جاء أبو هريرة إىل : قال

ا جاء من جاءك فال ترده واحجب مروان، فلم: مروان حجبه عنه، فعزل مروان ورجع أبو هريرة، فقال ملواله
إن الغالم حجبنا عنك، فقال له أبو : مروان دفع الغالم يف صدره فلما دخل إال بعد جهد جهيد، فلما دخل قال

  .إنك أحق الناس أن ال تغضب من ذلك: هريرة
واملعروف أن مروان هو الذي كان يستنيب أبا هريرة يف إمرة املدينة، ولكن كان يكون عن إذن معاوية يف ذلك 

  .واهللا أعلم
كان مروان رمبا استخلف أبا هريرة على املدينة فريكب احلمار ويلقى : وقال محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أيب رافع

وكان مير بالصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة االعراب، وهو  -يعين نفسه  -الطريق قد جاء االمري : الرجل فيقول
  أمري، فال يشعرون إال وقد ألقى نفسه بينهم

  .ليه كأنه جمنون، يريد بذلك أن يضحكهم، فيفزع الصبيان منه ويفرون عنه ههنا وههنا يتضاحكونويضرب برج
فأنظر : قال -يعين قطع اللحم  -دع العراق لالمري : ورمبا دعاين أبو هريرة إىل عشائه بالليل فيقول: قال أبو رافع

  .فإذا هو ثريد بالزيت
يد بن زياد القرظي أن ثعلبة بن أيب مالك حدثه أن أبا هريرة أقبل حدثين عمرو بن احلارث، عن يز: وقال ابن وهب

  .أوسع الطريق لالمري يا بن أيب مالك: يف السوق حيمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة مروان فقال



  .أوسع الطريق لالمري واحلزمة عليه: أصلحك اهللا تلقى هذا، فقال: فقلت
  .وقد تقدم هذا

  .وروى حنوه من غري وجه
إين غلطت ومل : بعث مروان إىل أيب هريرة مبائة دينار، فلما كان الغد بعث إليه: بو الزعيزعة كاتب مروانوقال أ

  .أردك هبا، وإين إمنا أردت غريك
  .وإمنا أراد مروان اختباره -وكان قد تصدق هبا  -قد أخرجتها فإذا خرج عطائي فخذها منه : فقال أبو هريرة
  االعال بن عبد اجلبار، ثنا محاد بن سلمة، عن حيىي بن سعيد بن املسيبحدثنا عبد : وقال االمام أمحد

  .كان معاوية إذا أعطى أبا هريرة سكت، وإذا أمسك عنه تكلم: قال
يا أبا هريرة إين أصبحت صائما فدخلت على أيب فجاءين خببز : وروى غري واحد عن أيب هريرة أنه جاءه شاب فقال

مث دخلت دارا الهلي فجئ بلنب لقحة فشربته ناسيا، : أطعمكها اهللا ال عليك، قالطعمة : وحلم فأكلت ناسيا، فقال
إنك يا بن أخي مل : مث منت فاستيقظت فشربت ماء، ويف رواية وجامعت ناسيا، فقال أبو هريرة: ال عليك، قال: قال

  .تعتد الصيام
  .، أو اغدوا فإنا رائحونروحوا فإنا غادون: كان أبو هريرة إذا رأى اجلنازة قال: وقال غري واحد

على قلة الزاد وشدة املفازة، وأنا على عقبة : ما يبكيك ؟ قال: وروى غري واحد أنه ملا حضرته الوفاة بكى فقيل له
  .هبوط إما إىل جنة إو إىل نار فما أدري إىل أيهما أصري

  .وقال مالك عن سعيد بن أيب سعيد املقربي
اللهم إين : شفاك اهللا يا أبا هريرة، فقال أبو هريرة: ضه الذي مات فيه فقالدخل مروان على أيب هريرة يف مر: قال

  .أحب لقاءك فأحب لقائي
فما بلغ مروان أصحاب القطن حىت مات أبو هريرة وقال يعقوب بن سفيان عن دحيم، عن الوليد بن جابر، : قال

  .عن عمري بن هانئ
إنه تويف سنة : فتويف فيها أو قبلها بسنة، وهكذا قال الواقدي: اللهم ال تدركين سنة ستني، قال: قال قال أبو هريرة

وهو الذي صلى على عائشة يف رمضان، وعلى أم سلمة يف : تسع ومخسني، عن مثان وسبعني سنة، قال الواقدي
  .شوال سنة تسع ومخسني، مث تويف أبو هريرة بعدمها فيها، كذا قال، والصواب أن أم سلمة تأخرت بعد أيب هريرة

  .إنه تويف سنة تسع ومخسني وقيل مثان، وقيل سبع ومخسني، واملشهور تسع ومخسني: قد قال غري واحدو
وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أيب سفيان نائب املدينة، ويف القوم ابن عمر وأبو سعيد وخلق من الصحابة : قالوا

حمل إىل املدينة فصلي عليه، مث دفن وغريهم، وكان ذلك عند صالة العصر، وكانت وفاته يف داره بالعقيق، ف
  .بالبقيع رمحه اهللا ورضي عنه

أن انظروا ورثته فأحسن إليهم، واصرف : وكتب الوليد بن عتبة إىل معاوية بوفاة أيب هريرة، فكتب إليه معاوية
لدار إليهم عشرة آالف درهم، وأحسن جوارهم، واعمل إليهم معروفا، فإنه كان ممن نصر عثمان، وكان معه يف ا

  .رمحهما اهللا تعاىل

وفيها دخل جنادة بن : سنة ستني من اهلجرة النبوية فيها كانت غزوة مالك بن عبد اهللا مدينة سورية، قال الواقدي
أيب أمية جزيرة رودس، وفيها أخذ معاوية البيعة ليزيد من الوفد الذين قدموا صحبة عبيد اهللا بن زياد إىل دمشق، 

  .لذي تويف فيه يف رجب منها كما سنبينهوفيها مرض معاوية مرضه ا



حدثين عبد امللك بن نوفل بن مساحق بن عبد اهللا بن خمرمة أن معاوية ملا : من طريق أيب خمنف: فروى ابن جرير
  ).١(يا بين إين قد كفيتك الرحلة والرجال : مرض مرضته اليت هلك فيها، دعا ابنه يزيد فقال

، وأخضعت لك أعناق العرب، وإين ال أختوف أن ينازعك هذا االمر )٢(ء ووطأت لك االشياء، وذللت لك االعزا
  .الذي أسسته إال أربعة نفر، احلسني بن علي، وعبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن الزبري، وعبد الرمحن بن أيب بكر

فهو رجل ثقة  والصحيح أن عبد الرمحن كان قد تويف قبل موت معاوية بسنتني كما قدمنا، فاما ابن عمر: كذا قال
قد وقدته العبادة، وإذا مل يبق أحد غريه بايعك، وأما احلسني فإن أهل العراق خلفه ال يدعونه حىت خيرجونه عليك، 

  .فإن خرج فظفرت به فاصفح عنه، فإن له رمحا ماسة، وحقا عظيما
  .النساء واللهووأما ابن أيب بكر فهو رجل إن رأى أصحابه صنعوا شيئا صنع مثله، ليست له مهة إال يف 

وأما الذي جيثم لك جثوم االسد، ويراوغك روغان الثعلب، وإذا أمكنته فرصة وثب، فذاك ابن الزبري، فإن هو 
  .فعلها بك فقدرت عليه فقطعه إربا إربا

، فاستدعى معاوية الضحاك بن قيس الفهري )٣(فحني حضرت معاوية الوفاة كان يزيد يف الصيد : قال غري واحد
ومسلم بن عقبة فأوصى إليهما أن يبلغا يزيد السالم ويقوالن له يتوصى بأهل  -ى شرطة دمشق وكان عل -

احلجاز، وإن سأله أهل العراق يف كل يوم أن يعزل عنهم عامال ويويل عليهم عامال فليفعل، فعزل واحد أحب إليك 
وأن يعرف هلم حقهم، ولست من أن يسل عليك مائة ألف سيف، وأن يتوصى بأهل الشام، وأن جيعلهم أنصاره، 

  .أخاف عليه من قريش سوى ثالثة، احلسني، وابن عمر، وابن الزبري
) ٤(ومل يذكر عبد الرمحن بن أيب بكر، وهذا أصح، فأما ابن عمر فقد وقدته العبادة، وأما احلسني فرجل ضعيف 

  عظيما، وأرجو أن يكفيكه اهللا تعاىل مبن قتل أباه وخذل أخاه، وإن له رمحا ماسة وحقا
__________  

  .الشدة والترحال: ٦/  ٤الرحلة والترحال، ويف الكامل : ١٧٩/  ٦يف الطربي ) ١(
  .اجلد والترحال: ويف ابن االعثم

  .االعداء: يف الطربي والكامل) ٢(
 ٤وزاد انظر الفتوح ج ...(ولقد وطأت لك يا بين البالد، وذللت لك رقاب العرب الصعاب: ويف فتوح ابن االعثم

 /٢٥٩.(  
أن يزيد بن معاوية كان غائبا عن دمشق، وقد أبطأ عليه فدفع الكتاب إىل : ٢٢٦يف االخبار الطوال ص ) ٣(

  .مث عاد يزيد، فأعاد عليه الوصية مث قضى...الضحاك ومسلم بن عقبة
  .أن يزيد قدم دمشق بعد موت أبيه: ٢٠٣/  ١وقال يف االمامة والسياسة 

  .يفخف: يف الطربي والكامل) ٤(

وقرابة من حممد صلى اهللا عليه وسلم، وال أظن أهل العراق تاركيه حىت خيرجوه، فإن قدرت عليه فاصفح عنه فإين 
  .لو صاحبته عفوت عنه

فإن فعل فاقبل منه، واصفح عن : وأما ابن الزبري فإنه خب ضب فإن شخص لك فانبذ إليه أن يلتمس منك صلحا،
  ).١(دماء قومك ما استطعت 

  .معاوية الستهالل رجب من هذه السنة، قاله هشام بن الكليب وكان موت
  .وقيل للنصف منه، قاله الواقدي



  .وقيل يوم اخلميس لثمان بقني منه، قاله املدائين
وأمجعوا على أنه هلك يف رجب منها، وكان مدة ملكه استقالال من مجادى سنة إحدى وأربعني حني : قال ابن جرير

ج، فذلك تسع عشرة سنة وثالث أشهر، وكان نائبا يف الشام عشرين سنة تقريبا، وقيل بايعه احلسن بن علي باذر
وكان عمره ثالثا وسبعني سنة، وقيل مخسا وسبعني سنة، وقيل مثانيا وسبعني سنة، وقيل مخسا ومثانني سنة : غري ذلك

  .، وسيأيت بقية الكالم يف آخر ترمجته)٢(
  .عم أيب زحر بن حصني، عن جده محيد بن منهبحدثين : وقال أبو السكن زكريا بن حيىي

كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن املغرية املخزومي، وكان الفاكه من فتيان قريش، وكان له بيت للضيافة : قال
يغشاه الناس من غري إذن، فخال ذلك البيت يوما فاضطجع الفاكه وهند فيه يف وقت القائلة، مث خرج الفاكه لبعض 

  رجل ممن كان يغشاه فوجل البيت فلما رأى املرأة فيه وىل هاربا، ورآه الفاكه وهو خارج من شأنه، وأقبل
ما رأيت أحدا وال : من هذا الذي كان عندك ؟ قالت: البيت، فأقبل إىل هند وهي مضطجعة فضرهبا برجله وقال

يا بنية إن الناس قد أكثروا : أبوهااحلقي بأبيك، وتكلم فيها الناس، فقال هلا : انتبهت حىت أنبهتين أنت، فقال هلا
فيك القالة، فانبئيين نبأك، فإن يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله فينقطع عنك القالة، وإن يك كاذبا 
حاكمته إىل بعض كهان اليمن، فعند ذلك حلفت هند البيها مبا كانوا حيلفون يف اجلاهلية إنه لكاذب عليها، فقال 

يا هذا إنك قد رميت ابنيت بأمر عظيم، وعار كبري، ال يغسله املاء، وقد جعلتنا يف العرب : فاكهعتبة بن ربيعة لل
  .مبكان ذلة ومنقصة، ولوال أنك مين ذو قرابة لقتلتك، ولكن سأحاكمك إىل كاهن اليمن

مجاعة من  وخرج عتبة يف -خمزوم أقاربه  -فحاكمين إىل بعض كهان اليمن، فخرج الفاكه يف بعض مجاعة من بين 
بين عبدمناف، وخرجوا هبند ونسوة معها من أقارهبم، مث ساروا قاصدين بالد اليمن، فلما شارفوا بالد الكاهن قالوا 

يا بنية قد : غدا نأيت الكاهن، فلما مسعت هند ذلك تنكرت حاهلا وتغري وجهها، وأخذت يف البكاء، فقال هلا أبوها
ء، وما ذاك أراه عندك إال ملكروه أحدثتيه، وعمل اقترفتيه، فهال كان هذا أرى ما بك من تنكر احلال، وكثرة البكا

  واهللا يا أبتاه ما هذا الذي تراه مين ملكروه وقع مين، وإين لربيئة،: قبل أن يشيع يف الناس ويشتهر مسرينا ؟ فقالت
__________  

فتوح  ٢٢٦االخبار الطوال  ٦ - ٥/  ٤الكامل  ١٨٠ - ١٧٩/  ٦يف الطربي ) الوصية(انظر كتاب العهد ) ١(
  .وما بعدها ٢٥٦/  ٤ابن االعثم 

  .١٠٧/  ٢والبيان والتبيني 
  .٧٦/  ٤الكامل  ١٨١ - ١٨٠/  ٦يف مدة عمره ومدة خالفته اختالف انظر الطربي ) ٢(

  .٣٩٨/  ٣واالستيعاب على هامش االصابة  ٤٣٤ - ٤٣٣/  ٣واالصابة 
  .٣٨٦/  ٤وأسد الغابة 

اه من احلزن وتغري احلال هو أين أعلم أنكم تأتون هذا الكاهن وهو بشر خيطئ ويصيب، وأخاف ولكن هذا الذي تر
  .أن خيطئ يف أمري بشئ يكون عاره على إىل آخر الدهر، وال آمنه أن يسمين ميسما تكون علي سبة يف العرب

فإن أخطأ فيما أمتحنه به مل أدعه  ال ختايف فإين سوف أختربه وأمتحنه قبل أن يتكلم يف شأنك وأمرك،: فقال هلا أبوها
  .يتكلم يف أمرك

  وكان -مث إنه انفرد عن القوم 
حىت توارى عنهم خلف رابية فنزل عن فرسه مث صفر له حىت أدىل، مث أخذ حبة بر فأدخلها يف إحليل  -راكبا مهرا 



قوم فظنوا أنه ذهب ليقضي املهر، وأوكى عليها بسري حىت أحكم ربطها، مث صفر له حىت اجتمع إحليله، مث أتى ال
إنا قد جئناك يف أمر، ولكن ال أدعك : حاجة له، مث أتى الكاهن فلما قدموا عليه أكرمهم وحنر هلم، فقال له عتبة

  .تتكلم فيه حىت تبني لنا ما خبأت لك، فإين قد خبأت لك خبيئا فانظر ما هو، فأخربنا به
صدقت فخذ ملا جئناك له، : حبات بر يف إحليل مهر، قال: ا، قالأريد أبني من هذ: مثرة يف كمرة، قال: قال الكاهن

أنظر يف أمر هؤالء النسوة، فأجلس النساء خلفه وهند معهم ال يعرفها، مث جعل يدنو من إحداهن فيضرب كتفها 
اهنضي، حىت دنا من هند فضرب كتفها وقال اهنضي حصان رزان، غري رسخا وال زانية، ولتلدن : ويربيها ويقول

  .كا يقال له معاويةمل
إليك عين، واهللا ال جيمع رأسي ورأسك وسادة، واهللا : فوثب إليها الفكه فأخذ بيدها، فنترت يدها من يده وقالت له

  .الحرصن أن يكون هذا امللك من غريك، فتزوجها أبو سفيان بن حرب فجاءت منه مبعاوية هذا
  .حانه أعلمويف رواية أن أباها هو الذي قال للفاكه ذلك واهللا سب

وهذه ترمجة معاوية وذكر شئ من أيامه وما ورد يف مناقبه وفضائله وهو معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن 
أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي، القرشي االموي، أبو عبد الرمحن، خال املؤمنني، وكاتب وحي رسول 

  .اهللا رب العاملني
أسلمت يوم القضية ولكن : مشس، أسلم معاوية عام الفتح، وروي عنه أنه قال وأمه هند بن عتبة بن ربيعة بن عبد

مل آل : هذا أخوك يزيد وهو خري منك على دين قومه، فقلت له: كتمت إسالمي من أيب، مث علم بذلك فقال يل
  .نفسي جهدا
صدق به، مث ملا دخل عام ولقد دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة يف عمرة القضاء وإين مل: قال معاوية

  .الفتح أظهرت إسالمي فجئته فرحب يب، وكتبت بني يديه
  .وشهد معه حنينا، وأعطاه مائة من االبل، وأربعني أوقية من ذهب، وزهنا بالل، وشهد اليمامة: قال الواقدي

  وزعم بعضهم أنه هو الذي قتل مسيلمة، حكاه ابن عساكر، وقد
ذي طعنه وحشي، وجلله أبو دجانة مساك بن خرشة بالسيف، وكان أبوه من سادات يكون له شرك يف قتله، وإمنا ال

قريش، وتفرد بالسؤدد بعد يوم بدر، مث ملا أسلم حسن بعد ذلك إسالمه، وكان له مواقف شريفة، وآثار حممودة يف 
  يوم الريموك وما قبله وما بعده، وصحب معاوية

بني يديه مع الكتاب، وروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكتب الوحي 
أحاديث كثرية يف الصحيحني وغريمها من السنن واملسانيد، وروى عنه مجاعة من الصحابة والتابعني، قال أبو بكر 

  .كان معاوية طويال أبيض مجيال، إذا ضحك انقلبت شفته العليا، وكان خيضب: بن أيب الدنيا
رأيت معاوية يصفر : يزيد االزدي، ثنا أبو مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن أيب عبد رب قالحدثين حممد بن 

  .حليته كأهنا الذهب
  .كان أبيض طويال أجلح أبيض الرأس واللحية خيضبهما باحلناء والكتم: وقال غريه

رحم اهللا عبدا دعا يل بالعافية، فقد رميت يف أحسين وما : وقد أصابته لوقة يف آخر عمره، فكان يستر وجهه ويقول
  .س، كرميا عادال شهمايبدو مين ولوال هواي يف يزيد البصرت رشدي، وكان حليما وقورا رئيسا سيدا يف النا

إين الظن هذا : رأى بعض متفرسي العرب معاوية وهو صيب صغري، فقال: وقال املدائين عن صاحل بن كيسان قال
  .ثكلته إن كان ال يسود إال قومه: الغالم سيسود قومه، فقالت هند



هتا مثل الرجال اجلالس، رأيت هندا مبكة كأن وجهها فلقة قمر، وخلفها من عجيز: وقال الشافعي قال أبو هريرة
إن مل يسد إال : إين الرى غالما إن عاش ليسودن قومه، فقالت هند: ومعها صيب يلعب، فمر رجل فنظر إليه فقال
  .قومه فأماته اهللا، وهو معاوية بن أيب سفيان

اوية وهو غالم نظر أبو سفيان يوما إىل مع: أنبأنا علي بن حممد بن عبد اهللا بن أيب سيف قال: وقال حممد بن سعد
قومه فقط، ثكلته إن مل يسد العرب : إن ابين هذا لعظيم الرأس، وإنه خلليق أن يسود قومه، فقالت هند: فقال هلند

  .قاطبة
وال ضجور * حمبب يف أهله حليم ليس بفاحش وال لئيم * إن بين معرق كرمي : وكانت هند حتمله وهو صغري وتقول

  وال سؤوم
فلما وىل عمر يزيد بن أيب سفيان ما واله من الشام، خرج :  خيلف الظن وال خييم قالال* صخر بين فهر به زعيم 

إن اضطربت خيل العرب فستعلم أين : كيف رأيت صار ابنك تابعا البين ؟ فقالت: إليه معاوية فقال أبو سفيان هلند
الربيد إىل عمر مبوته، رد عمر يقع ابنك مما يكون فيه ابين، فلما مات يزيد بن أيب سفيان سنة بضع عشرة، وجاء 
يا أمري املؤمنني من وليت : الربيد إىل الشام بوالية معاوية مكان أخيه يزيد، مث عزى أبا سفيان يف ابنه يزيد، فقال

  .وصلت رمحا يا أمري املؤمنني: مكانه ؟ قال أخوه معاوية، قال
تلد حرة مثلك، وإن هذا الرجل قد استنهضك يف هذا واهللا يا بين إنه قل أن : وقالت هند ملعاوية فيما كتبت به إليه

  .االمر، فاعمل بطاعته فيما أحببت وكرهت
يا بين إن هؤالء الرهط من املهاجرين سبقونا وتأخرنا فرفعهم سبقهم وقدمهم عند اهللا وعند رسوله، : وقال له أبوه

  .وقصر بنا تأخرينا فصاروا قادة وسادة
أمورهم فال ختالفهم، فإنك جتري إىل أمد فنافس فإن بلغته أورثته عقبك، فلم  وصرنا أتباعا، وقد ولوك جسيما من

يزل معاوية نائبا على الشام يف الدولة العمرية والعثمانية مدة خالفة عثمان، وافتتح يف سنة سبع وعشرين جزيرة 
  قربص وسكنها املسلمون قريبا

اد قائما على ساقه يف أيامه يف بالد الروم والفرنج من ستني سنة يف أيامه ومن بعده، ومل تزل الفتوحات واجله
وغريها، فلما كان من أمره وأمر أمري املؤمنني علي ما كان، مل يقع يف تلك االيام فتح بالكلية، ال على يديه وال على 
 يدي علي، وطمع يف معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه وأذله، وقهر جنده ودحاهم، فلما رأى ملك الروم

واهللا لئن مل تنته : اشتغال معاوية حبرب علي تداىن إىل بعض البالد يف جنود عظيمة وطمع فيه، فكتب معاوية إليه
وترجع إىل بالدك يا لعني الصطلحن أنا وابن عمي عليك والخرجنك من مجيع بالدك، والضيقن عليك االرض مبا 

  .رحبت
  .فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف، وبعث يطلب اهلدنة

مث كان من أمر التحكيم ما كان، وكذلك ما بعده إىل وقت اصطالحه مع احلسن بن علي كما تقدم، فانعقدت 
  الكلمة على معاوية، وأمجعت الرعايا على بيعته يف سنة إحدى وأربعني كما قدمنا، فلم يزل مستقال باالمر يف

  .العدو قائم، وكلمة اهللا عاليةهذه املدة إىل هذه السنة اليت كانت فيها وفاته، واجلهاد يف بالد 
  .والغنائم ترد إليه من أطراف االرض، واملسلمون معه يف راحة وعدل، وصفح وعفو

  .مساك بن الوليد، عن ابن عباس: من طريق عكرمة بن عمار، عن أيب زميل: وقد ثبت يف صحيح مسلم
ين حىت أقاتل الكفار كما كنت أقاتل تؤمر: نعم، قال: يا رسول اهللا ثالثا أعطنيهن، قال: قال قال أبو سفيان



وذكر الثالثة وهو أنه أراد أن يزوج رسول اهللا : نعم: قال ومعاوية جتعله كاتبا بني يديك، قال! نعم : املسلمني، قال
إن ذلك ال : " صلى اهللا عليه وسلم بابنته االخرى عزة بنت أيب سفيان، واستعان على ذلك باختها أم حبيبة، فقال

  .وقد تكلمنا على ذلك يف جزء مفرد، وذكرنا أقوال االئمة واعتذارهم عنه وهللا احلمد) ١" (حيل يل 
  .واملقصود منه أن معاوية كان من مجلة الكتاب بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذين يكتبون الوحي

عن أيب  -اهللا اليشكري الوضاح بن عبد  -وروى االمام أمحد ومسلم واحلاكم يف مستدركه من طريق أيب عوانة 
  .محزة عمران بن أيب عطاء عن ابن عباس

ما جاء إال إيل، فاختبأت على : كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد جاء فقلت: قال
فذهبت : قال -وكان يكتب الوحي  -اذهب فادع يل معاوية " ، مث قال )٢(باب فجاءين فخطاين خطاة أو خطاتني 

  إنه يأكل، فأتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فدعوته له فقيل
__________  

  .باب) ٤٠(أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب فضائل الصحابة ) ١(
  .أم حبيبة بنت أيب سفيان أزوجكها: قال عندي أحسن العرب وأمجله: وعند مسلم ١٦٨ح 

با سفيان إمنا أسلم يوم فتح مكة سنة مثان من اهلجرة هذا احلديث من االحاديث املشهورة باالشكال ووجهه أن أ
  .وهذا ال خالف فيه ومتعارف عليه

وقيل سنة سبع  -تزوجها سنة ست  -وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد تزوج بأم حبيبة قبل ذلك بزمن طويل 
خالد بن سعيد بن العاص قال ابن سعد زوجه إياها النجاشي وهي يف احلبشة وقدم هبا  -واختلفوا اين تزوجها  -

  .باحلبشة: وغريه قال بعد قدومها من احلبشة إىل املدينة، واجلمهور -إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  .هنا االرجح صوابية ما أثبتنا من أن أبا سفيان عرض أن يزوجه ابنته عزة

  .فنيأي قفدين، وهو الضرب باليد مبسوطة بني الكت: فحطأين حطأة: يف صحيح مسلم) ٢(

: قال" ال أشبع اهللا بطنه : إنه يأكل فأخربته، فقال يف الثالثة: اذهب فادعه، فأتيته الثانية فقيل: فقلت إنه يأكل، فقال
، وقد انتفع معاوية هبذه الدعوة يف دنياه وأخراه، أما يف دنياه فإنه ملا صار إىل الشام أمريا، كان )١(فما شبع بعدها 

اء بقصعة فيها حلم كثري ويصل فيأكل منها، ويأكل يف اليوم سبع أكالت بلحم، ومن يأكل يف اليوم سبع مرات جي
  .احللوى والفاكهة شيئا كثريا ويقول واهللا ما أشبع وإمنا أعيا، وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل امللوك

عن مجاعة من وأما يف اآلخرة فقد أتبع مسلم هذا احلديث باحلديث الذي رواه البخاري وغريمها من غري وجه 
  .الصحابة

اللهم إمنا أنا بشر فأميا عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٢" (أهال فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه هبا عندك يوم القيامة 

  .ذلك فركب مسلم من احلديث االول وهذا احلديث فضيلة ملعاوية، ومل يورد له غري
وقال املسيب بن واضح عن أيب إسحاق الفزاري، عن عبد امللك بن أيب سليمان، عن عطاء بن أيب رباح، عن ابن 

  .عباس
يا حممد اقرئ معاوية السالم واستوص به خريا، فإنه : أتى جربيل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: " قال

  .أمني اهللا على كتابه ووحيه ونعم االمني
أورده ابن عساكر من وجه آخر عن عبد امللك بن أيب سليمان، مث أورده أيضا من رواية علي وجابر بن عبد اهللا مث 



  ".استكتبه فإنه أمني : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم استشار جربيل يف استكتابه معاوية، فقال" 
  .ة عن غريه أيضاولكن يف االسانيد إليهما غرابة، مث أورد عن علي يف ذلك غرائب كثري

وقال أبو عوانة عن سليمان عن عمرو بن مرة، عن عبد اهللا بن احلارث، عن زهري بن االقمر الزبيدي، عن عبد اهللا 
  .بن عمرو

  .كان معاوية يكتب للنيب صلى اهللا عليه وسلم: قال
بد اهللا بن حيىي بن أيب كثري، حدثنا أمحد بن حممد الصيدالين ثنا السري، عن عاصم، ثنا ع: وقال أبو القاسم الطرباين

  .عن أبيه عن هشام بن عروة، عن عائشة
: " ملا كان يوم أم حبيبة من النيب صلى اهللا عليه وسلم، دق الباب داق، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: قالت

قلم على أذنك يا ما هذا ال: ائذنوا له، فدخل وعلى أذنه قلم خيط به، فقال: معاوية، قال: انظروا من هذا ؟ قالوا
جزاك اهللا عن نبيك خريا، واهللا ما استكتبتك إال بوحي من اهللا، : قلم أعددته هللا ولرسوله، فقال له: معاوية ؟ قال

  ؟ -يعين اخلالفة  -وما أفعل من صغرية وال كبرية إال بوحي من اهللا، كيف بك لو قمصك اهللا قميصا 
ولكن فيه هنات ! نعم : ول اهللا وإن اهللا مقمصه قميصا ؟ قاليا رس: فقامت أم حبيبة فجلست بني يديه وقالت

  .وهنات
  ".اللهم اهده باهلدى، وجنبه الردى، واغفر له يف اآلخرة واالوىل : يا رسول اهللا فادع اهللا له، فقال: فقالت

  .قال الطرباين تفرد به السري، عن عاصم عن عبد اهللا بن حيىي بن أيب كثري، عن هشام
عساكر بعد هذا أحاديث كثرية موضوعة، والعجب منه مع حفظه واطالعه كيف ال ينبه عليها وعلى وقد أورد ابن 

  .نكارهتا وضعف رجاهلا واهللا املوفق للصواب
  االمناء ثالثة، جربيل، وأنا: " وقد أوردنا من طريق أيب هريرة وأنس وواثلة بن االسقع مرفوعا

__________  
  ).٢٠١٠(ص ) ٩٦(باب ح ) ٢٥(ومسلم يف الرب والصلة  ٣٣٥، ٢٩١/  ١أخرجه أمحد يف مسنده ) ١(
  .عن أنس بن مالك) ٢٠٠٩(ص ) ٩٥(باب ح ) ٢٥(أخرجه مسلم يف الرب والصلة ) ٢(

االمناء سبعة، القلم، واللوح، وإسرافيل، وميكائيل، : " وال يصح من مجيع وجوهه، ومن رواية ابن عباس" ومعاوية 
  .أنكر من االحاديث اليت قبله، وأضعف إسنادا وهذا" وجربيل، وأنا، ومعاوية 

عن يونس بن سيف، عن احلارث بن  -يعين ابن صاحل  -حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن معاوية : قال االمام أمحد
  .زياد، عن أيب رهم، عن العرباض بن سارية السلمي

هلم إىل الغداء املبارك، مث مسعته : انمسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدعونا إىل السحور يف شهر رمض: قال
  ).١" (اللهم علم معاوية الكتاب واحلساب وقه العذاب : يقول

  .تفرد به أمحد
ورواه ابن جرير من حديث ابن مهدي، وكذلك رواه أسد بن موسى، وبشر بن السري، وعبد اهللا بن صاحل، عن 

  .معاوية بن صاحل، باسناده مثله
ورواه ابن عدي وغريه من حديث عثمان بن عبد الرمحن اجلمحي، عن " وأدخله اجلنة " ويف رواية بشر بن السري 

  .عطاء، عن ابن عباس
  ".اللهم علم معاوية الكتاب واحلساب وقه العذاب : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال



حممد بن سليم، ثنا جبلة  ثنا أبو هالل: ثنا سليمان بن حرب واحلسني بن موسى االشيب قال: وقال حممد بن سعد
قال أبو هالل أو عن رجل عن مسلمة بن خملد، وقال سليمان بن : بن عطية، عن مسلمة بن خملد، وقال االشهب

  حرب أو حدثه مسلمة عن رجل أنه رأى معاوية يأكل فقال
هللا عليه وسلم قال أما أين أقول لك هذا وقد مسعت رسول اهللا صلى ا: إن ابن عمك هذا ملخضد: لعمرو بن العاص

  ".اللهم علمه الكتاب ومكن له يف البالد وقه العذاب : " يقول
وقد أرسله غري واحد من التابعني منهم الزهري، وعروة بن رومي، وجرير بن عثمان الرحيب احلمصي، ويونس بن 

  .ميسرة بن حلبس
ثنا أبو مسهر، ثنا سعيد بن عبد : ثنا أبو زرعة وأمحد بن حممد بن حيىي بن محزة الدمشقيان قاال: وقال الطرباين

 -وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرمحن بن أيب عمرية املزين 
: قال ابن عساكر" اللهم علمه الكتاب واحلساب وقه العذاب : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ملعاوية

هبذا االسناد حديث العرباض الذي تقدم، مث روي من طريق الطرباين عن أيب زرعة، عن أيب  وهذا غريب، واحملفوظ
  .مسهر، عن سعيد، عن ربيعة، عن عبد الرمحن بن أيب عمرية املزين

وقال االمام " اللهم اجعله هاديا مهديا واهده واهد به : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول ملعاوية: قال
دثنا علي بن حبر، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرمحن بن أيب ح: أمحد

وهكذا رواه ) ٢" (اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به : " عمرية عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه ذكر معاوية فقال
  .بد العزيز بهالترمذي عن حممد بن حيىي، عن أيب مسهر، عن سعيد بن ع

  .وقال حسن غريب
وقد رواه عمر بن عبد الواحد، وحممد بن سليمان احلراين كما رواه الوليد بن مسلم وأبو مسهر عن سعيد، عن 

  ربيعة بن يزيد عن
__________  

  .١٢٧/  ٤مسند أمحد ج ) ١(
  .٦٨٧/  ٥ص ) ٣٨٤٢(والترمذي يف املناقب ح  ٣٦٥، ٢١٦/  ٤أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ٢(

  .عبد الرمحن بن أيب عمرية
ورواه حممد بن املصفى عن مروان بن حممد الطاطري عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس 

اللهم علمه العلم، واجعله هاديا مهديا، : " عن ابن أيب عمرية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعا ملعاوية فقال
ه سلمة بن شبيب وصفوان بن صاحل وعيسى بن هالل وأبو االزهر عن مروان الطاطري، وقد روا" واهده واهد به 

  ومل يذكروا أبا إدريس يف
  .إسناده

ورواه الطرباين عن عبدان بن أمحد، عن علي بن سهل الرملي، عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن عبد العزيز، عن 
  .املزينيونس بن ميسرة بن حلبس، عن عبد الرمحن بن أيب عمرية 
: قال ابن عساكر" اللهم اجعله هاديا مهديا واهده : " أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر معاوية فقال

  .وقول اجلماعة هو الصواب
وقد اعتىن ابن عساكر هبذا احلديث وأطنب فيه وأطيب وأطرب، وأفاد وأجاد، وأحسن االنتقاد، فرمحه اهللا، كم له 



  .ه على غريه من احلفاظ والنقادمن موطن قد تربز في
حدثنا حممد بن حيىي، ثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي، ثنا عمرو بن واقد، عن يونس بن حلبس، عن أيب : وقال الترمذي

عزل عمر عمريا : ملا عزل عمر بن اخلطاب عمري بن سعد عن الشام ووىل معاوية قال الناس: إدريس اخلوالين قال
اللهم اهد : " ال تذكروا معاوية إال خبرب، فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: رووىل معاوية، فقال عم

  .غريب: تفرد به الترمذي وقال) ١" (به 
  .وعمرو بن واقد ضعيف، هكذا ذكره أصحاب االطراف يف مسند عمري بن سعد االنصاري

ال تذكروا معاوية إال خبري، : اب فقال عمروعندي أنه ينبغي أن يكون من رواية عمر بن اخلطاب، ويكون الصو
  .ليكون عذرا له يف توليته له

: قال -وهو عبد العزيز بن الوليد بن سليمان  -حدثنا ابن أيب السائب : ومما يقوي هذا أن هشام بن عمار قال
ونين يف واليته، تلوم: وىل حدث السن، فقال: ومسعت أيب يذكر أن عمر بن اخلطاب وىل معاوية بن أيب سفيان فقالوا

  .وهذا منقطع يقويه ما قبله" اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به : " وأنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
حدثنا حيىي بن عثمان بن صاحل ثنا نعيم بن محاد، ثنا حممد بن شعيب بن سابور، ثنا مروان بن جناح، : قال الطرباين

استشار أبا بكر وعمر : " ن عبد اهللا بن بسر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعن يونس بن ميسرة بن حلبس، ع
أما يف رسول اهللا : ادعوا معاوية ؟ فقال أبو بكر وعمر: اهللا ورسوله أعلم، فقال: أشريوا علي، فقاال: يف أمر فقال

لى اهللا عليه وسلم إىل صلى اهللا عليه وسلم ورجلني من رجال قريش ما يتقنون أمرهم، حىت يبعث رسول اهللا ص
: ادعوا يل معاوية فدعي له، فلما وقف بني يديه قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: غالم من غلمان قريش ؟ فقال

  أحضروه أمركم وأشهدوه أمركم، فإنه قوي
  ".أمني 

  ".ومحلوه أمركم " ورواه بعضهم عن نعيم وزاد 
  مث ساق ابن عساكر أحاديث كثرية

__________  
  .عزل عمر عمري بن سعيد عن محص: وفيه ٦٨٧/  ٥ص ) ٣٨٤٣(كتاب املناقب ح  -صحيح الترمذي ) ١(

موضوعة بال شك يف فضل معاوية، أضربنا عنها صفحا، واكتفينا مبا أوردناه من االحاديث الصحاح واحلسان 
  .واملستجادات عما سواها من املوضوعات واملنكرات

أنه كان كاتب النيب صلى اهللا " يف فضل معاوية حديث أيب مجرة عن ابن عباس وأصح ما روي : مث قال ابن عساكر
وبعده " اللهم علم معاوية الكتاب : " أخرجه مسلم يف صحيحه، وبعده حديث العرباض" عليه وسلم منذ أسلم 
ذكر معاوية بن ): ١(وقد قال البخاري يف كتاب املناقب : قلت" اللهم اجعله هاديا مهديا : " حديث ابن أيب عمرية

أوتر معاوية بعد : حدثنا احلسن بن بشر، ثنا املعاىف، عن عثمان بن االسود، عن ابن أيب مليكة قال: أيب سفيان
دعه فإنه : أوتر معاوية بركعة بعد العشاء، فقال: ، فأتى ابن عباس، فقال)٢(العشاء بركعة وعنده موىل البن عباس 

  .قد صحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .حدثنا ابن أيب مرمي ثنا نافع بن عمر، ثنا ابن أيب مليكة

  .أصاب، إنه فقيه: قال! هل لك يف أمري املؤمنني معاوية ؟ فإنه ما أوتر إال بواحدة : قيل البن عباس: قال
  .عن معاوية) ٣(مسعت محران بن أبان : ثنا عمرو بن عباس ثنا جعفر ثنا شعبة، عن أيب التياح قال



يعين  -تصلون صالة، لقد صحبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فما رأيناه يصليهما، ولقد هنى عنهما إنكم ل: قال
حدثنا عبدان ثنا عبد اهللا : ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة): ٤(مث قال البخاري بعد ذلك  -الركعتني بعد العصر 

مرأة أيب سفيان إىل رسول اهللا صلى اهللا ا -جاءت هند بنت عتبة : يونس عن الزهري حدثين عروة أن عائشة قالت
يا رسول اهللا ما كان على ظهر االرض من أهل خباء أحب إيل من أن يذلوا من أهل خبائك : فقالت -عليه وسلم 

وأيضا والذي : ، فقال)٥] (مث ما أصبح اليوم على ظهر االرض أهل خباء أحب إيل أن يعزوا من أهل خبائك [ 
  .نفسي بيده

ال إال : ول اهللا إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟ قاليا رس: فقالت
  ".باملعروف 

  وهو أنه كان يود أن هند وأهلها وكل كافر يذلوا يف" وأيضا والذي نفسي بيده : " فاملدحة يف قوله
  .هايعين أهل خبائ -حال كفرهم، فلما أسلموا كان حيب أن يعزوا فأعزهم اهللا 

  .حدثنا روح، ثنا أبو أمية، عمرو بن حيىي بن سعيد قال: وقال االمام أمحد
وكان أبو  -مسعت جدي حيدث أن معاوية أخذ االداوة بعد أيب هريرة فتبع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هبا 

  هريرة قد
__________  

  .٣٧٦٥ - ٣٧٦٤باب ح  ٢٨كذا باالصل، أخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة ) ١(
  .١٠٤/  ٧فتح الباري 

  .وهو كريب، قاله حممد بن نصر املروزي يف كتاب الوتر) ٢(
  .محدان عن أبان حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(
  .باب ٢٣يف كتاب مناقب االنصار ) ٤(

  .١٤١/  ٧فتح الباري 
  ).٣٨٢٥(حديث 

  .ما بني معكوفتني زيادة من البخاري) ٥(

يا : يوضئ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ رفع رأسه إليه مرة أو مرتني وهو يتوضأ فقال فبينما هو -اشتكى 
  .معاوية إن وليت أمرا فاتق اهللا واعدل

  ).١" (قال معاوية فما زلت أظن أين سأبتلي بعمل لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت ابتليت 
 إسحاق اهلمذاين، سعيد بن زنبور بن ثابت، عن عمرو بن حيىي تفرد به أمحد، ورواه أبو بكر بن أيب الدنيا، عن أيب

  .بن سعيد
  .ورواه ابن منده من حديث بشر بن احلكم عن عمرو بن حيىي به

اتبعت رسول اهللا : " حدثنا سويد بن سعيد، ثنا عمرو بن حيىي بن سعيد، عن جده عن معاوية قال: وقال أبو يعلى
يا معاوية إن وليت أمرا فاتق واعدل، فما زلت أظن أين : ضأ نظر إيل فقالصلى اهللا عليه وسلم بوضوء، فلما تو

  ".مبتلى بعمل حىت وليت 
  .ورواه غالب القطان عن احلسن

صببت يوما على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وضوءه فرفع رأسه إيل : " مسعت معاوية خيطب وهو يقول: قال



فما زلت أرجو : ان ذلك فاقبل من حمسنهم وجتاوز عن مسيئهم، وقالأما إنك ستلي أمر أميت بعدي، فإذا ك: فقال
  ".حىت قمت مقامي هذا 

  .وروى البيهقي عن احلاكم بسنده إىل إمساعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبد امللك بن عمري
قال " فأحسن إن ملكت : " واهللا ما محلين على اخلالفة إال قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال قال معاوية

  )٢(إمساعيل بن إبراهيم : البيهقي
  ).٣(هذا ضعيف، إال أن للحديث شواهد 

ثنا حممد بن حرب، عن أيب بكر بن أيب مرمي، ثنا حممد بن زياد، عن : وروى ابن عساكر باسناده عن نعيم بن محاد
إذا انتبهت من  -صلى فيها وهي يومئذ مسجد ي -بينما أنا راقد يف كنيسة يوحنا : " عوف بن مالك االشجعي قال

: إمنا أرسلت إليك برسالة لتبلغها، قلت! مه : نومي فإذا أنا بأسد ميشي بني يدي، فوثبت إىل سالحي، فقال االسد
  .اهللا أرسلين إليك لتبلغ معاوية السالم وتعلمه أنه من أهل اجلنة، فقلت له: ومن أرسلك ؟ قال
ورواه الطرباين عن أيب يزيد القراطيسي عن املعلى بن الوليد القعقاعي،  "معاوية بن أيب سفيان : ومن معاوية ؟ قال

عن حممد بن حبيب اخلوالين، عن أيب بكر بن عبد اهللا بن أيب مرمي الغساين، وفيه ضعف وهذا غريب جدا، ولعل 
  .إذا انتبهت من نومي مدرجا مل يضبطه ابن أيب مرمي، واهللا أعلم: اجلميع مناما، ويكون قوله

  .ل حممد بن عائذ، عن الوليد، عن ابن هليعة، عن يونس عن الزهريوقا
قدم عمر اجلابية فنزع شرحبيل وأمر عمرو بن العاص باملسري إىل مصر، ونفى الشام على أمريين أيب عبيدة : قال

سفيان، فقال ويزيد، مث تويف أبو عبيدة فاستخلف عياض بن غنم، مث تويف يزيد فأمر معاوية مكانه، مث نعاه عمر اليب 
  من أمرت مكانه ؟: احتسب يزيد بن أيب سفيان، قال: اليب سفيان

__________  
  .١٠١/  ٤مسند أمحد ج ) ١(
فيه نظر، : كان فاحش اخلطأ، ضعفه غري واحد، قال البخاري -امساعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي الكويف ) ٢(

  ).١٢٢/  ١(ن يف اجملروحني وابن حيا) ٧٣/  ١(وذكره العقيلي يف الضعفاء الكبري 
  .٤٤٦/  ٦دالئل البيهقي ) ٣(

وصلت رمحا يا أمري املؤمنني، فكان معاوية على الشام، وعمري بن سعد حىت قتل عمر، رضي اهللا : معاوية، فقال: قال
  .عنهم

 مات أبو عبيدة يف طاعون عمواس واستخلف معاذا، فمات معاذ واستخلف يزيد بن أيب: وقال حممد بن إسحاق
سفيان، فمات واستخلف أخاه معاوية فأقره عمر، ووىل عمرو بن العاص فلسطني واالردن، ومعاوية دمشق وبعلبك 

  والبلقاء، ووىل
  .سعد بن عامر بن جذمي محص، مث مجع الشام كلها ملعاوية بن أيب سفيان، مث أمره عثمان بن عفان على الشام

  .الشام، وجعل له يف كل شهر مثانني دينارا أفرد عمر معاوية بامرة: وقال إمساعيل بن أمية
  .والصواب أن الذي مجع ملعاوية الشام كلها عثمان بن عفان، وأما عمر فإنه إمنا واله بعض أعماهلا

إنه قد جعل معاوية أمريا مكانه، : قيل هلا -ومل يكن منها  -ملا عزيت هند يف يزيد بن أيب سفيان : وقال بعضهم
جيعل خلفا من أحد ؟ فواهللا لو أن العرب اجتمعت متوافرة مث رمي به فيها خلرج من أي أو مثل معاوية : فقالت

  .شاء) نواحيها(أعراضها 



دعوا فىت قريش وابن سيدها، إنه ملن يضحك يف الغضب وال ينال منه : ذكر معاوية عند عمر فقال: وقال آخرون
  .إال على الرضا، ومن ال يؤخذ من فوق رأسه إال من حتت قدميه

  .حدثين حممد بن قدامة اجلوهري، حدثين عبد العزيز بن حيىي، عن شيخ له: وقال ابن أيب الدنيا
أنت صاحب املوكب ؟ : ملا قدم عمر بن اخلطاب الشام تلقاه معاوية يف موكب عظيم، فلما دنا من عمر قال له: قال
  .نعم يا أمري املؤمنني: قال
  .هو ما بلغك من ذلك: وي احلاجات ببابك ؟ قالهذا حالك مع ما بلغين من طول وقوف ذ: قال
يا أمري املؤمنني إنا بأرض جواسيس : ومل تفعل هذا ؟ لقد مهمت أن آمرك باملشي حافيا إىل بالد احلجاز، قال: قال

العدو فيها كثرية، فيجب أن نظهر من عز السلطان ما يكون فيه عز لالسالم وأهله ويرهبهم به، فإن أمرتين فعلت، 
  .يتين انتهيتوإن هن

يا معاوية ما سألتك عن شئ إال تركتين يف مثل رواجب الضرس، لئن كان ما قلت حقا إنه لرأي : فقال له عمر
  .، ولئن كان باطال إنه خلديعة أديت)١(أريت 
  .ال آمرك وال أهناك: فمرين يا أمري املؤمنني مبا شئت، قال: قال

حلسن موارده ومصادره : فقال عمر! الفىت عما أوردته فيه ؟ يا أمري املؤمنني ما أحسن ما صدر : فقال رجل
  .جشمناه ما جشمناه

ويف رواية أن معاوية تلقى عمر حني قدم الشام، ومعاوية يف موكب كثيف، فاجتاز بعمر وهو وعبد الرمحن بن عوف 
مر ترجل وجعل يقول له إنك جاوزت أمري املؤمنني، فرجع، فلما رأى ع: راكبان على محار، ومل يشعر هبما، فقيل له

من أجل ذلك : فقال! ما أحسن ما صدر عما أوردته فيه يا أمري املؤمنني ؟ : ما ذكرنا، فقال عبد الرمحن بن عوف
  .جشمناه ما جشمناه

: أخربنا حممد بن ذئب، عن مسلم بن جندب، عن أسلم موىل عمر قال: وقال عبد اهللا بن املبارك يف كتاب الزهد
  وهو أبيض نص وباص، أبض الناس وأمجلهم، قدم علينا معاوية

__________  
  .أريب وإن كان باطال أنه خلدعة أديب: ٣٩٧/  ٣يف االستيعاب هامش االصابة ) ١(

فخرج إىل احلج مع عمر، فكان عمر ينظر إليه فيعجب منه، مث يضع أصبعه على منت معاوية مث يرفعها عن مثل 
  .ناس، أن مجع لنا خري الدنيا واآلخرةبخ بخ، حنن إذا خري ال: الشراك، فيقول
سأحدثك ما بك إال : يا أمري املؤمنني سأحدثك أنا بأرض احلمامات والريف والشهوات، فقال عمر: فقال معاوية

  .إلطافك نفسك بأطيب الطعام وتصبحك حىت تضرب الشمس متنيك، وذووا احلاجات وراء الباب
  .يا أمري املؤمنني علمين أمتثل: فقال
يعمد أحدكم : فلما جئنا ذا طوى أخرج معاوية حلة فلبسها، فوجد عمر منها رحيا كأنه ريح طيب، فقال: قال

فقال ! فيخرج حاجا مقال حىت إذا جاء أعظم بلدان اهللا حرمة أخرج ثوبيه كأهنما كانا يف الطيب فلبسهما ؟ 
أذاك ههنا وبالشام، فاهللا يعلم أين لقد إمنا لبستهما الدخل فيهما على عشرييت وقومي، واهللا لقد بلغين : معاوية

  .عرفت احلياء فيه، مث نزع معاوية ثوبيه ولبس ثوبيه اللذين أحرم فيهما
  .حدثين أيب، عن هشام بن حممد، عن أيب عبد الرمحن املدين: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

  ).١(هذا كسرى العرب : كان عمر بن اخلطاب إذا رأى معاوية قال: قال



  .حكى املدائين عن عمر أنه قال ذلكوهكذا 
  .وقال عمرو بن حيىي بن سعيد االموي، عن جده

دخل معاوية على عمر وعليه حلة خضراء، فنظر إليها الصحابة، فلما رأى ذلك عمر وثب إليه بالدرة فجعل : قال
مل ضربته يا أمري : ل له القوميا أمري املؤمنني اهللا اهللا يف، فرجع عمر إىل جملسه فقا: يضربه هبا، وجعل معاوية يقول

واهللا ما رأيت إال خريا، وما بلغين إال خري، ولو بلغين غري ذلك لكان مين إليه : املؤمنني ؟ وما يف قومك مثله ؟ فقال
  .فأحببت أن أضع منه ما مشخ -وأشار بيده  -غري ما رأيتم، ولكن رأيته 

  قي، ثنا حيىي بنحدثنا سليمان بن عبد الرمحن الدمش: وقد قال أبو داود
  .محزة، ثنا ابن أيب مرمي أن القاسم بن خميمرة أخربه، أن أبا مرمي االزدي أخربه

حديث مسعته أخربك : فقلت -وهي كلمة تقوهلا العرب  -ما أنعمنا بك أبا فالن : دخلت على معاوية فقال: قال
أمر املسلمني فاحتجب دون حاجتهم  من واله اهللا شيئا من: " به، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".وخلتهم وفقرهم، احتجب اهللا دون حاجته وخلته وفقره 
  ).٢(فجعل معاوية حني مسع هذا احلديث رجال على حوائج الناس : قال

  .ورواه الترمذي وغريه
  .حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، ثنا حبيب بن الشهيد عن أيب جملز: وقال االمام أمحد

من أحب أن يتمثل له : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: معاوية على الناس فقاموا له فقالخرج : قال
  ).٣" (الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار 

  .ويف رواية
  خرج معاوية على ابن: قال

__________  
  .معاوية يف موكب عظيم يف رواية ابن عبد الرب أن عمر قال ذلك يف معاوية عند قدومه الشام وتلقاه) ١(
/  ٣(ص ) ٢٩٤٨(باب فيما يلزم االمام من أمر الرعية ح  -كتاب اخلراج  -أخرجه أبو داود يف سننه ) ٢(

١٣٥.(  
  .٩١/  ٤أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٣(

ت رسول اهللا فإين مسع! إجلس : عامر وابن الزبري فقام له ابن عامر ومل يقم له ابن الزبري، فقال معاوية البن عامر
  ".من أحب أن يتمثل له العباد قياما فليبتوأ مقعده من النار : " صلى اهللا عليه وسلم يقول

  .حديث حسن: ورواه أبو داود والترمذي من حديث حبيب بن الشهيد، وقال الترمذي
  .وروى أبو داود من حديث الثوري عن ثور بن يزيد، عن راشد بن سعد املقري احلمصي، عن معاوية

  ".إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدهتم أو كدت أن تفسدهم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الق
  .كلمة مسعها معاوية نفعه اهللا هبا: قال

وثبت يف  -يعين أنه كان جيد السرية، حسن التجاوز، مجيل العفو، كثري الستر رمحه اهللا تعاىل  -تفرد به أمحد 
  .ي، عن محيد بن عبد الرمحن، عن معاويةمن حديث الزهر: الصحيحني
من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين، وإمنا أنا قاسم واهللا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أنه قال

يعطي، وال يزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت يأيت أمر اهللا وهم 



  ".ظاهرون 
  وهم على"  رواية ويف

وهذا مالك بن خيامر خيرب عن معاذ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : وقد خطب معاوية هبذا احلديث مرة مث قال" ذلك 
وإن أهل الشام هم الطائفة املنصورة : " حيث هبذا أهل الشام على مناجزة أهل العراق -وسلم قال وهم بالشام 

  .به معاوية الهل الشام يف قتاهلم أهل العراقوهذا مما كان حيتج " على من خالفها 
  .فتح معاوية قيسارية سنة تسع عشرة يف دولة عمر بن اخلطاب: وقال الليث بن سعد

  .وفتح قربص سنة مخس وقيل سبع، وقيل مثان وعشرين يف أيام عثمان: وقال غريه
ثالثني يف أيامه وكان هو االمري على يف سنة ثنتني و -يعين مضيق القسطنطينية  -وكان عام غزوة املضيق : قالوا

  .الناس عامئذ
  .ومجع عثمان ملعاوية مجيع الشام، وقيل إن عمر هو الذي مجعها له، والصحيح عثمان

واستقضى معاوية فضالة بن عبيد بعد أيب الدرداء، مث كان ما كان بينه وبني علي بعد قتل عثمان، على سبيل 
عظيم كما قدمنا، وكان احلق والصواب مع علي، ومعاوية معذور عند مجهور االجتهاد والرأي، فجرى بينهما قتال 

 -أهل العراق وأهل الشام  -العلماء سلفا وخلفا، وقد شهدت االحاديث الصحيحة باالسالم للفريقني من الطرفني 
) ١" ( احلق مترق مارقة على خري فرقة من املسلمني، فيقتلها أدىن الطائفتني إىل" كما ثبت يف احلديث الصحيح 

فكانت املارقة اخلوارج، وقتلهم علي وأصحابه، مث قتل علي فاستقل معاوية باالمر سنة إحدى وأربعني، وكان يغزو 
الروم يف كل سنة مرتني، مرة يف الصيف ومرة يف الشتاء، ويأمر جبال من قومه فيحج بالناس، وحج هو سنة مخسني، 

  .وحج ابنه يزيد سنة إحدى ومخسني
و يف اليت بعدها أغزاه بالد الروم فسار معه خلق كثري من كرباء الصحابة حىت حاصر القسطنطينية، وقد ثبت وفيها أ

  ".أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور هلم : " يف الصحيح
  .وقال وكيع عن االعمش عن أيب صاحل

  كان احلادي: قال
__________  

  .باب) ٤٧(أخرجه مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد يف الزكاة ) ١(
  .مترق مارقة عند فرقة املسلمني تقتلها أوىل الطائفتني باحلق: وفيه) ١٥١(و ) ١٥٠(ح 

  ).١٥٣(تقتلهم أقرب الطائفتني من احلق ح : ويف رواية من طريق أيب أمحد
  .٧٤٦/  ٢ص 

  :حيدو بعثمان فيقول
: فقال -يعين معاوية  -لشهباء بل هو صاحب البغلة ا: ويف الزبري خلف مرضي فقال كعب* إن االمري بعده علي 

  .أنت صاحبها: يا أبا إسحاق تقول هذا وههنا علي والزبري وأصحاب حممد ؟ فقال
  .ورواه سيف عن بدر بن اخلليل عن عثمان بن عطية االسدي عن رجل من بين أسد

ويف الزبري خلف مرضي * إن االمري بعده علي : ما زال معاوية يطمع فيها منذ مسع احلادي يف أيام عثمان يقول: قال
أنت ! نعم : فقال له معاوية يف ذلك فقال -يعين معاوية  -بل صاحب البغلة الشهباء بعده ! كذبت : فقال كعب

  .االمري بعده، ولكنها واهللا ال تصل إليك حىت تكذب حبديثي هذا، فوقعت يف نفس معاوية



إياكم والفرقة : بن عيينة، عن أيب هارون قال قال عمرحدثنا حممد بن عباد املكي، ثنا سفيان : وقال ابن أيب الدنيا
  .بعدي، فإن فعلتم فإن معاوية بالشام، وستعلمون إذا وكلتم إىل رأيكم كيف يستبزها دونكم

  .ورواه الواقدي من وجه آخر عن عمر رضي اهللا عنه
 -معاوية قبل وقعة صفني  أن عليا حني بعث جرير بن عبد اهللا البجلي إىل: وقد روى ابن عساكر عن عامر الشعيب

وكتب معه كتابا إىل معاوية يذكر له فيه أنه قد  -وذلك حني عزم علي على قصد الشام، ومجع اجليوش لذلك 
  .لزمته بيعته، النه قد بايعه املهاجرون واالنصار، فإن مل تبايع استعنت باهللا عليك وقاتلتك

الناس، مث حاكم القوم إيل أمحلك وإياهم على كتاب اهللا،  وقد أكثرت القول يف قتلة عثمان، فادخل فيما دخل فيه
  .يف كالم طويل

وقد قدمنا أكثره، فقرأ معاوية على الناس وقام جرير فخطب الناس، وأمر يف خطبته معاوية بالسمع والطاعة، 
  ).١(وحذره من املخالفة واملعاندة، وهناه عن إيقاع الفتنة بني الناس، وأن يضرب بعضهم بعضا بالسيوف 

الصالة : انتظر حىت آخذ برأي أهل الشام، فلما كان بعد ذلك أمر معاوية مناديا فنادى يف الناس: فقال معاوية
  .جامعة

احلمد هللا الذي جعل الدعائم لالسالم أركانا، والشرائع لالميان : " فلما اجتمع الناس صعد املنرب فخطب فقال
  ملقدسة اليت جعلها اهللا حمل االنبياء والصاحلنيبالسنة يف االرض ا) ٢(برهانا، يتوقد مصباحه 

من عباده، فأحلها أهل الشام ورضيهم هلا، ورضيها هلم، ملا سبق يف مكنون علمه من طاعتهم ومناصحتهم أولياءه 
  االمة) ٣(فيها، والقوام بأمره، الذابني عن دينه وحرماته، مث جعلهم هلذه 

__________  
  .٣٨٠ - ٣٧٩/  ٢ يف فتوح ابن االعثم انظر خطبة جرير بن عبد اهللا) ١(
  .مقباسه: يف ابن االعثم) ٢(
  .مث جعل هلذه البلدة اآلمنة نظاما ولسننه أعالما: يف ابن االعثم) ٣(

نظاما، ويف أعالم اخلري عظاما، يردع اهللا هبم الناكثني، وجيمع هبم االلفة بني املؤمنني، واهللا نستعني على إصالح ما 
سلمني، وتباعد بينهم بعد القرب وااللفة، اللهم انصرنا على قوم يوقظون نائما، وخييفون آمنا، تشعث من أمور امل

ويريدون هراقة دمائنا، وإخافة سبلنا، وقد يعلم اهللا أنا ال نريد هلم عقابا، وال هنتك هلم حجابا، غري أن اهللا احلميد 
الندى، وعرف اهلدى، وقد علمنا أن الذي  كسانا من الكرامة ثوبا لن ننزعه طوعا ما جاوب الصدى، وسقط

  .محلهم على خالفنا البغي واحلسد لنا، فاهللا نستعني عليهم
قد علمتم أين خليفة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب، وأين خليفة أمري املؤمنني عثمان عليكم، وأين مل أقم ! أيها الناس 

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا : * (اهللا تعاىل يف كتابه رجال منكم على خزائه قط، وإين ويل عثمان وابن عمه، قال
  .وقد علمتم أنه قتل مظلوما، وأنا أحب أن تعلموين ذات أنفسكم يف قتل عثمان]  ٣٣: االسراء) * [ لوليه سلطانا

م، بل نطلب بدمه، فأجابوه إىل ذلك وبايعوه، ووثقوا له أن يبذلوا يف ذلك أنفسهم وأمواهل: فقال أهل الشام بأمجعهم
أو يدركوا بثأره، أو يفين اهللا أرواحهم قبل ذلك، فلما رأى جرير من طاعة أهل الشام ملعاوية ما رأى، أفزعه ذلك، 

  .وعجب منه
اكتب إىل علي : إن والين علي الشام ومصر بايعته على أن ال يكون الحد بعده على بيعة، فقال: وقال معاوية جلرير

هذه خديعة، وقد سألين املغرية بن شعبة أن أويل معاوية : عليا الكتاب قال مبا شئت، وأنا أكتب معك، فلما بلغ



مث كتب إىل جرير بالقدوم ]  ٥١: الكهف) * [ وما كنت متخذ املضلني عضدا* (الشام وأنا باملدينة فأبيت ذلك 
  عليه، فما قدم إال وقد اجتمعت العساكر إىل علي، وكتب معاوية إىل عمرو بن

وكان عثمان قد عزله عن مصر فاعتزل بفلسطني، فكتب إليه  -زال بفلسطني حني قتل عثمان وكان معت -العاص 
  .معاوية يستدعيه ليستشريه يف أموره فركب إليه فاجتمعا على حرب علي

عقبة بن أيب معيط يف كتاب معاوية إىل علي حني سأله نيابة الشام ومصر، فكتب إىل معاوية يؤنبه ) ١(وقد قال 
بشامك ال تدخل عليك االفاعيا فإن عليا * معاوي إن الشام شامك فاعتصم : ذلك ويعرض بأشياء فيهويلومه على 
  فأهد له حربا يشيب النواصيا* ناظر ما جتيبه 

__________  
كذا باالصل، والصواب الوليد بن عقبة بن أيب معيط، وهي من قصيدة وجهها إىل معاوية وإىل أخيه عتبة بن ) ١(

فول اهلوينا إن * أعتبة حرك من أخيك وال تكن : فيها مبوقف معاوية وحاول حتريك عتبة ومنها أيب سفيان يعرض
شبيها له يصبح على الناس عاليا وقال يف قصيدة أخرى حيرض * أراد مؤاتيا وانك قد اشبهت صخرا ومن يكن 

ومل تقتلوه * تل عبد القوم سيد قومه هنار ومل يثأر بعثمان ثائر أيق -* فواهللا ما هند بأمك إن مضى ال : معاوية فيها
  .٣٩٥/  ٢فتوح ابن االعثم  ٦٣٦/  ٣ليت أمك عاقر االستيعاب على هامش االصابة 

ملن ال يريد احلرب * وال تك خمشوش الذراعني وانيا وإال فسلم إن يف االمن راحة * وحام عليها بالقتال وبالقنا 
ولو نلته مل * طمع جان عليك الدواهيا سألت عليا فيه ماال تناله  على* فاختر معاويا وإن كتابا يا بن حرب كتبته 

وقد كان * بقاء فال تكثر عليك االمانيا ومثل علي تغترره خبدعة * يبق إال لياليا إىل أن ترى منه الذي ليس بعدها 
  فراك ابن هند بعد ما كنت فاريا* ما خربت من قبل بانيا ولو نشبت أظفاره فيك مرة 

أنت تنازع عليا أم أنت مثله : غري وجه أن أبا مسلم اخلوالين ومجاعة معه دخلوا على معاوية فقالوا له وقد ورد من
واهللا إين العلم أنه خري مين وأفضل، وأحق باالمر مين، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما، وأنا : ؟ فقال

  . قتلة عثمان وأنا أسلم له أمرهفليسلم إيل: ابن عمه، وأنا أطلب بدمه وأمره إيل ؟ فقولوا له
  .فأتوا عليا فكلموه يف ذلك فلم يدفع إليهم أحدا، فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية

  .وعن عمرو بن مشر عن جابر اجلعفي، عن عامر الشعيب وأيب جعفر الباقر
ليستعلم طاعتكم ملعاوية، فلما قدم  بعث علي رجال إىل دمشق ينذرهم أن عليا قد هند يف أهل العراق إليكم: قال

إن عليا قد هند إليكم يف : الصالة جامعة، فمالوا املسجد مث صعد املنرب فقال يف خطبته: أمر معاوية فنودي يف الناس
أهل العراق فما الرأي ؟ فضرب كل منهم على صدره، ومل يتكلم أحد منهم، وال رفعوا إليه أبصارهم، وقام ذو 

أن اخرجوا إىل معسكركم يف : أمري املؤمنني عليك الرأي وعلينا الفعال، مث نادى معاوية يف الناسيا : الكالع فقال
ثالث، فمن ختلف بعدها فقد أحل بنفسه، فاجتمعوا كلهم، فركب ذلك الرجل إىل علي فأخربه، فأمر علي مناديا 

اس حلربكم، فما الرأي ؟ فقال كل فريق إن معاوية قد مجع الن: الصالة جامعة، فاجتمعوا فصعد املنرب فقال: فنادى
إنا هللا وإنا إليه : منهم مقالة، واختلط كالم بعضهم يف بعض، فلم يدر علي مما قالوا شيئا، فنزل عن املنرب وهو يقول

  .راجعون، ذهب واهللا هبا ابن آكلة االكباد
  .مث كان من أمر الفريقني بصفني ما كان، كما ذكرناه مبسوطا يف سنة ست وثالثني

  .أنبأنا أبو حامت عن أيب عبيدة: وقد قال أبو بكر بن دريد
لقد وضعت رجلي يف الركاب ومهمت يوم صفني باهلزمية، فما منعين إال قول ابن االطنابة حيث : قال قال معاوية



طل وضريب هامة الب* وأخذي احلمد بالثمن الربيح وإكراهي على املكروه نفسي * أبت يل عفيت وأىب بالئي : يقول
اخللفاء : مكانك حتمدي أو تسترحيي وروى البيهقي عن االمام أمحد أنه قال* املشيح وقويل كلما جشأت وجاشت 
مل يكن أحد أحق باخلالفة يف زمان علي من علي، ورحم اهللا : فمعاوية ؟ قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فقيل له

  .معاوية
  وقال

ما كنت يف علي خصلة تقصر به عن اخلالفة، ومل يكن يف معاوية : قولمسعت سفيان بن عيينة ي: علي بن املديين
  .خصلة ينازع هبا عليا
  .ليس حبليم من سفه احلق وقاتل عليا: كان معاوية حليما ؟ فقال: وقيل لشريك القاضي

  .رواه ابن عساكر
 عشية عرفة فقال فيه وقال سفيان الثوري، عن حبيب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس أنه ذكر معاوية وأنه لىب

  .قوال شديدا، مث بلغه أن عليا لىب عشية عرفة فتركه
حدثين عباد بن موسى، ثنا علي بن ثابت اجلزري، عن سعيد بن أيب عروبة عن عمر بن : وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

  .عبد العزيز
نده، فسلمت عليه وجلست، فبينما رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وأبو بكر وعمر جالساه ع: قال

: أنا جالس إذ أيت بعلي ومعاوية، فأدخال بيتا وأجيف الباب وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول
  .غفر يل ورب الكعبة: قضي يل ورب الكعبة، مث ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول

النه قاتل عليا، : ومل ؟ قال: إين أبغض معاوية، فقال له: له رجلوروى ابن عساكر عن أيب زرعة الرازي أنه قال 
وحيك إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية خصم كرمي، فأيش دخولك أنت بينهما ؟ رضي اهللا : فقال له أبو زرعة

  .عنهما
وال تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم : * (وسئل االمام أمحد عما جرى بني علي ومعاوية فقرأ

  .وكذا قال غري واحد من السلف]  ١٣٤: البقرة) * [ تسألون عما كانوا يعملون
كانت هلذا سابقة وهلذا سابقة، وهلذا قرابة وهلذا : سئل احلسن عما جرى بني علي وعثمان فقال: وقال االوزاعي

  .قرابة، فابتلى هذا وعويف هذا
وهلذا قرابة، وهلذا سابقة ومل يكن هلذا سابقة، فابتليا كانت هلذا قرابة : وسئل عما جرى بني علي ومعاوية فقال

  .مجيعا
سبحان اهللا وال : أبو بكر أفضل أم علي ؟ فقال: سأل النضر أبو عمر احلسن البصري فقال: وقال كلثوم بن جوشن

  .سواء، سبقت لعلي سوابق يشركه فيها أبو بكر، وأحدث علي حوادث مل يشركه فيها أبو بكر، أبو بكر أفضل
  .عمر أفضل: مثل قوله يف أيب بكر، مث قال: فعمر أفضل أم علي ؟ فقال: الق

  .عثمان أفضل: عثمان أفضل أم علي ؟ فقال مثل قوله االول، مث قال: مث قال
  :قال

سبحان اهللا وال سواء سبقت لعلي سوابق مل يشركه فيها معاوية، وأحدث علي : فعلي أفضل أم معاوية ؟ فقال
  .عاوية، علي أفضل من معاويةأحداثا شركه فيها م

وقد روي عن احلسن البصري أنه كان ينقم على معاوية أربعة أشياء، قتاله عليا، وقتله حجر بن عدي، واستلحاقه 



  .زياد بن أبيه، ومبايعته ليزيد ابنه
  .وقال جرير بن عبد احلميد عن مغرية

وحيك إنك ال تدرين : أتبكيه وقد قاتلته ؟ فقال: تهملا جاء خرب قتل علي إىل معاوية جعل يبكي، فقالت له امرأ: قال
  .ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم، ويف رواية أهنا قالت له باالمس تقاتلنه واليوم تبكينه ؟

إن معاوية بويع له بإيليا بيعة اجلماعة، : وقد كان مقتل علي يف رمضان سنة أربعني، وهلذا قال الليث بن سعد: قلت
ة سنة أربعني، والصحيح الذي قاله ابن إسحاق واجلمهور أنه بويع له بإيليا يف رمضان سنة أربعني، ودخل الكوف

  حني بلغ أهل الشام مقتل علي، ولكنه إمنا

دخل الكوفة بعد مصاحلة احلسن له يف شهر ربيع االول سنة إحدى وأربعني، وهو عام اجلماعة، وذلك مبكان يقال 
  .سواد العراق من ناحية االنبار، فاستقل معاوية باالمر إىل أن مات سنة ستني له أدرج، وقيل مبسكن من أرض

  .كل عمل ثواب: كان نقش خامت معاوية: قال بعضهم
  .ال قوة إال باهللا: وقيل بل كان

ثنا أبو معاوية ثنا االعمش عن عمرو : حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وسعيد بن منصور قاال: وقال يعقوب بن سفيان
  .ة، عن سعيد بن سويدبن مر
ما قاتلتكم لتصوموا وال : اجلمعة يف الضحى مث خطبنا فقال -يعين خارج الكوفة  -صلى بنا معاوية بالنخيلة : قال

لتصلوا وال لتحجوا وال لتزكوا، قد عرفت أنكم تفعلون ذلك، ولكن إمنا قاتلتكم التأمر عليكم، فقد أعطاين اهللا 
  ".ذلك وأنتم كارهون 

  .بن سعد عن يعلى بن عبيد عن االعمش به رواه حممد
حدثنا عارم ثنا محاد بن يزيد، عن معمر، عن الزهري، أن معاوية عمل سنتني عمل عمر ما : وقال حممد بن سعد

  .خيرم فيه، مث إنه بعد عن ذلك
قلت  :حدثنا ابن فضيل عن السري بن إمساعيل، عن الشعيب، حدثين سفيان بن الليل قال: وقال نعيم بن محاد

ال تقل ذلك فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا : يا مذل املؤمنني، قال: للحسن بن علي ملا قدم من الكوفة إىل املدينة
  :عليه وسلم يقول

  ".ال تذهب االيام والليايل حىت ميلك معاوية " 
  .فعلمت أن أمر اهللا واقع، فكرهت أن هتراق بيين وبينه دماء املسلمني

  . عن احلارث االعوروقال جمالد عن الشعيب
أيها الناس ال تكرهوا إمارة معاوية، فإنكم لو فقدمتوه رأيتم الرؤوس تندر عن : قال قال علي بعدما رجع من صفني

  .كواهلها كأهنا احلنظل
ثنا أيوب بن جابر، عن أيب إسحاق، عن االسود بن يزيد، قال : وقال ابن عساكر باسناده عن أيب داود الطيالسي

وما : أال تعجبني لرجل من الطلقاء ينازع أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اخلالفة ؟ فقالت: قلت لعائشة
تعجب من ذلك ؟ هو سلطان اهللا يؤتيه الرب والفاجر، وقد ملك فرعون أهل مصر أربعمائة سنة، وكذلك غريه من 

  .الكفار
ينة يريد احلج دخل على عائشة فكلمها خاليني مل حدثين القاسم بن حممد أن معاوية حني قدم املد: وقال الزهري

أمنت أن أخبأ لك رجال يقتلك بقتلك أخي حممدا ؟ : يشهد كالمهما أحد إال ذكوان أبو عمر وموىل عائشة، فقالت



صدقيت، فلما قضى معاوية كالمه معها تشهدت عائشة مث ذكرت ما بعث اهللا به نبيه صلى اهللا عليه وسلم من : فقال
ن احلق، والذي سن اخللفاء بعده، وحضت معاوية على العدل واتباع أثرهم، فقالت يف ذلك فلم يترك له اهلدى ودي

أنت واهللا العاملة العاملة بأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الناصحة : عذرا، فلما قضت مقالتها قال هلا معاوية
أمرينا إال بالذي هو لنا مصلحة، وأنت أهل أن املشفقة البليغة املوعظة، حضضت على اخلري، وأمرت به، ومل ت

  .تطاعي
  .وتكلمت هي ومعاوية كالما كثريا

  .واهللا ما مسعت خطيبا ليس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبلغ من عائشة: فلما قام معاوية اتكأ على ذكوان وقال
  .علقمة بن أيب علقمة عن أمه حدثنا خالد بن خملد البجلي، ثنا سليمان بن بالل، حدثين: وقال حممد بن سعد

أن ارسلي بانبجانية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قدم معاوية بن أيب سفيان املدينة فأرسل إىل عائشة: قالت
  وشعره، فأرسلت به معي أمحله، حىت

  .دخلت به عليه، فأخذ االنبجانية فلبسها، وأخذ شعره فدعا مباء فغسله وشربه وأفاض على جلده
: ملا قدم معاوية املدينة عام اجلماعة تلقته رجال من وجوه قريش فقالوا: صمعي عن اهلذيل، عن الشعيب قالوقال اال

  .احلمد هللا الذي أعز نصرك، وأعال أمرك
  فما رد عليهم جوابا

ركم حني فإين واهللا ما وليت أم! أما بعد : حىت دخل املدينة، فقصد املسجد وعال املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
وليته وأنا أعلم أنكم ال تسرون بوالييت وال حتبوهنا، وإين لعامل مبا يف نفوسكم من ذلك، ولكين خالستكم بسيفي هذا 

خمالسة، ولقد رمت نفسي على عمل ابن أيب قحافة فلم أجدها تقوم بذلك وال تقدر عليه، وأردهتا على عمل ابن 
وحاولتها على مثل سنيات عثمان فأبت علي وأين مثل هؤالء ؟  اخلطاب فكانت أشد نفورا وأعظم هربا من ذلك،

ومن يقدر على أعماهلم ؟ هيهات أن يدرك فضلهم أحد ممن بعدهم ؟ رمحة اهللا ورضوانه عليهم، غري أين سلكت هبا 
  .طريقا يل فيه منفعة، ولكم فيه مثل ذلك

الطاعة، فإن مل جتدوين خريكم فأنا خري لكم، ولكل فيه مواكلة حسنة، ومشاربة مجيلة، ما استقامت السرية وحسنت 
واهللا ال أمحل السيف على من ال سيف معه، ومهما تقدم مما قد علمتموه فقد جعلته دبر أذين، وإن مل جتدوين أقوم 

حبقكم كله فارضوا مين ببعضه، فاهنا بقاببة قوهبا، وإن السيل إذا جاء يربى، وإن قل أغىن، وإياكم والفتنة فال هتموا 
  .هبا، فإهنا تفسد املعيشة، وتكدر النعمة، وتورث االستيصال، أستغفر اهللا يل ولكم، أستغفر اهللا

  .مث نزل
  .-القاببة البيضة، والقوب الفرخ، قابت البيضة تقوب إذا انفلقت عن الفرخ : قال أهل اللغة -

  .ال يف عام اجلماعة والظاهر أن هذه اخلطبة كانت عام حج يف سنة أربع وأربعني، أو يف سنة مخسني،
حدثين علوان بن صاحل بن كيسان أن معاوية قدم املدينة أول حجة حجها بعد اجتماع الناس عليه، : وقال الليث

فلقيه احلسن واحلسني ورجال من قريش، فتوجه إىل دار عثمان بن عفان، فلما دنا إىل باب الدار صاحت عائشة 
انصرفوا إىل منازلكم فإن يل حاجة يف هذه الدار، فانصرفوا ودخل : معهبنت عثمان وندبت أباها، فقال معاوية ملن 

يا بنت أخي إن الناس أعطونا سلطاننا فأظهرنا هلم حلما حتته : فسكن عائشة بن عثمان، وأمرها بالكف وقال هلا
اشتروا منا غضب، وأظهروا لنا طاعة حتتحها حقد، فبعناهم هذا هبذا، وباعونا هذا هبذا، فإن أعطيناهم غري ما 

شحوا علينا حبقنا وغمطناهم حبقهم، ومع كل إنسان منهم شيعته، وهو يرى مكان شيعته، فإن نكثناهم نكثوا بنا، مث 



  ال ندري أتكون لنا الدائرة أم علينا ؟ وأن تكوين ابنة عثمان
  .أمري املؤمنني أحب إيل أن تكوين أمة من إماء املسلمني، ونعم اخللف أنا لك بعد أبيك

د روي ابن عدي من طريق علي بن زيد، وهو ضعيف، عن أيب نضرة عن أيب سعيد، ومن حديث جمالد، وهو وق
  .ضعيف أيضا، عن أيب الوداك عن أيب سعيد
  ".إذا رأيتم معاوية على منربي فاقتلوه : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .اصم عن زر عن ابن مسعود مرفوعاعن ع -وهو متروك  -وأسنده أيضا من طريق احلكم بن ظهري 

  وهذا احلديث كذب بال شك، ولو كان صحيحا لبادر الصحابة

  .إىل فعل ذلك، الهنم كانوا ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم
وهو كذب ورواه اخلطيب البغدادي باسناد جمهول عن أيب : وأرسله عمرو بن عبيد عن احلسن البصري، قال أيوب

  ".فإنه أمني مأمون ) ١(إذا رأيتم معاوية خيطب على منربي فاقتلوه "  :الزبري عن جابر مرفوعا
أدركت خالفة معاوية عدة من الصحابة : وقد قال أبو زرعة الدمشقي عن دحيم، عن الوليد، عن االوزاعي قال

أنس منهم أسامة وسعد وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت وسلمة بن خملد وأبو سعيد ورافع بن خديج وأبو أمامة و
بن مالك، ورجال أكثر وأطيب ممن مسينا بأضعاف مضاعفة، كانوا مصابيح اهلدى، وأوعية العلم، حضروا من 

الكتاب تنزيله، ومن الدين جديده، وعرفوا من االسالم ما مل يعرفه غريهم، وأخذوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  .وسلم تأويل القرآن

منهم املسور بن خمرمة، وعبد الرمحن بن االسود بن عبد يغوث، وسعيد بن  ومن التابعني هلم باحسان ما شاء اهللا،
  .املسيب، وعبد اهللا بن حمرييز، ويف أشباه هلم مل ينزعوا يدا من مجاعة يف أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .وقال أبو زرعة عن دحيم، عن الوليد، عن سعيد بن عبد العزيز
زية تغزو، حىت كان عام اجلماعة فأغزا معاوية أرض الروم ست عشرة غزوة، ملا قتل عثمان مل يكن للناس غا: قال

تذهب سرية يف الصيف ويشتوا بأرض الروم، مث تقفل وتعقبها أخرى، وكان يف مجلة من أغزى ابنه يزيد ومعه خلق 
م، وكان آخر ما من الصحابة، فجاز هبم اخلليج، وقاتلوا أهل القسطنطينية على باهبا، مث قفل هبم راجعا إىل الشا

  .شد خناق الروم: أوصى به معاوية أن قال
  .وقال ابن وهب عن يونس عن الزهري قال

  حج معاوية بالناس يف أيام خالفته مرتني، وكانت أيامه
  .عشرين سنة إال شهرا
  .حج بالناس معاوية سنة أربع وأربعني، وسنة مخسني: وقال أبو بكر بن عياش

  .فاهللا أعلم) ٢(سنة إحدى ومخسني : وقال غريه
ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى : حدثنا بكري عن بشر بن سعيد أن سعد بن أيب وقاص قال: وقال الليث بن سعد

حدثنا معمر عن الزهري عن محيد بن عبد الرمحن : وقال عبد الرزاق -يعين معاوية  -حبق من صاحب هذا الباب 
  .ثنا املسور بن خمرمة أنه وفد على معاوية

: ما فعل طعنك على االئمة يا مسور ؟ قال قلت: فقال -حسبت أنه قال سلمت عليه  -فلما دخلت عليه : قال
فلم أدع شيئا أعيبه عليه إال أخربته به، : لتكلمين بذات نفسك، قال: ارفضنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له، فقال

إن يل ! نعم : قلت: فرها اهللا لك ؟ قالال تربأ من الذنوب، فهل لك من ذنوب ختاف أن هتلكك إن مل يغ: فقال



  فما الذي جيعلك أحق بأن ترجو أنت املغفرة مين، فواهللا ملا: ذنوبا إن مل تغفرها هلكت بسببها، قال
__________  

فإنه أمني مأمون، وال يطعن يف : لعله فاقبلوه بدليل قوله يف سياق الكالم: " كذا باالصل، ويف هامش املطبوعة) ١(
  ".يصح املعىن واهللا أعلم احلديث، و

حج بالناس سنة إحدى ومخسني يزيد بن معاوية، وقال بعضهم حج يزيد يف سنة مخسني : ١٦١/  ٦يف الطربي ) ٢(
  .وقال بعضهم اآلخر حج معاوية

ال إيل من إصالح الرعايا وإقامة احلدود واالصالح بني الناس واجلهاد يف سبيل اهللا واالمور العظام اليت ال حيصيها إ
اهللا وال حنصيها أكثر مما تذكر من العيوب والذنوب، وإين لعلى دين يقبل اهللا فيه احلسنات ويعفو عن السيئات، 

ففكرت حني قال يل ما قال : واهللا على ذلك ما كنت الخري بني اهللا وغريه إال اخترت اهللا على غريه مما سواه، فقال
  .فعرفت أنه قد خصمين

  .ه بعد ذلك دعا له خبريفكان املسور إذا ذكر: قال
  .وقد رواه شعيب عن الزهري عن عروة عن املسور بنحوه
ما أنا خبريكم وإن منكم ملن هو خري مين، عبد ! يأيها الناس : وقال ابن دريد عن أيب حامت عن العتيب قال قال معاوية

والية، وأنكاكم يف عدوكم،  اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عمرو، وغريمها من االفاضل، ولكن عسى أن أكون أنفعكم
  .وأدركم حلبا

  وقد رواه أصحاب حممد عن ابن
  .سعد عن حممد بن مصعب، عن أيب بكر بن أيب مرمي عن ثابت موىل معاوية أنه مسع معاوية يقول حنو ذلك

حدثنا عمرو بن واقد، ثنا يونس بن حلبس قال مسعت معاوية على منرب دمشق : وقال هشام بن عمار خطيب دمشق
أيها الناس اعقلوا قويل، فلن جتدوا أعلم بأمور الدنيا واآلخرة مين، أقيموا وجوهكم وصفوفكم يف : وم مجعة يقولي

الصالة، أو ليخالفن اهللا بني قلوبكم، خذوا على أيدي سفهائكم أو ليسلطن اهللا عليكم عدوكم فليسومنكم سوء 
  .العذاب

ل أفضل من صدقة الغين، إياكم وقذف احملصنات، وأن يقول تصدقوا وال يقولن الرجل إين مقل، فإن صدقة املق
  .مسعت وبلغين، فلو قذف أحدكم امرأة على عهد نوح لسئل عنها يوم القيامة: الرجل

  .حدثنا يزيد بن طهمان الرقاشي ثنا حممد بن سريين: وقال أبو داود الطيالسي
  .يتهم كان معاوية إذا حدث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل: قال

  .ورواه أبو القاسم البغوي عن سويد بن سعيد، عن مهام بن إمساعيل، عن أيب قبيل
كان معاوية يبعث رجال يقال له أبو اجليش يف كل يوم فيدور على اجملالس يسأل هل ولد الحد مولود ؟ أو : قال

كان معاوية : وقال غريه -يعين ليجري عليه الرزق  -قدم أحد من الوفود ؟ فإذا أخرب بذلك أثبت يف الديوان 
  .متواضعا ليس له جمالد إال كمجالد الصبيان اليت يسموهنا املخاريق فيضرب هبا الناس

  .وقال هشام بن عمار، عن عمرو بن واقد، عن يونس بن ميسرة بن حلبس
رأيت معاوية يف سوق دمشق وهو مردف وراءه وصفيا عليه قميص مرقوع اجليب، وهو يسري يف أسواق : قال

  .لو رأيتم معاوية لقلتم هذا املهدي: دمشق، وقال االعمش عن جماهد، إنه قال
  .وقال هشيم عن العوام عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمرو



  .كان عمر خريا منه، وكان معاوية أسود منه: وال عمر ؟ قال: ما رأيت أحدا أسود من معاوية، قال قلت: قال
  .حوشب بهورواه أبو سفيان احلريي، عن العوام بن 

كان أبو بكر : ما رأيت أحدا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أسود من معاوية، قيل وال أبو بكر ؟ قال: وقال
  .وعمر وعثمان خريا منه، وهو أسود
  .وروى من طريق عن ابن عمر مثله

من معاوية، وقال ما رأيت رجال كان أخلق بامللك : عن معمر عن مهام مسعت ابن عباس يقول: وقال عبد الرزاق
  :حنبل بن إسحاق

  .حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أيب عتيبة عن شيخ من أهل املدينة قال قال معاوية
  ).١(أنا أول امللوك 

كان معاوية يقول أنا أول امللوك : حدثنا هارون بن معروف حدثنا محزة عن ابن شوذب قال: وقال ابن أيب خيثمة
اخلالفة بعدي ثالثون سنة مث : " ملعاوية ملك، وال يقال له خليفة حلديث سفينةوالسنة أن يقال : وآخر خليفة، قلت

  ).٢" (تكون ملكا عضوضا 
  .ما رأيت مثله يف حلمه واحتماله وكرمه: وقال عبد امللك بن مروان يوما وذكر معاوية فقال

ألني خمرجا، وال أرحب باعا ما رأيت أحدا أعظم حلما وال أكثر سؤددا وال أبعد أناة وال : وقال قبيصة بن جابر
  .باملعروف من معاوية

إين الستحيي من اهللا أن : أمسع رجل معاوية كالما شيئا شديدا، فقيل له لو سطوت عليه ؟ فقال: وقال بعضهم
  .يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعييت

  .حد أعظم من حلميإين الستحيي أن يكون جرم أ: يا أمري املؤمنني ما أحلمك ؟ فقال: ويف رواية قال له رجل
إين الستحيي أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل أكرب من : قال قال معاوية: وقال االصمعي عن الثوري

  .حلمي، أو تكون عورة ال أواريها بستري
جرى بني رجل يقال له أبو اجلهم وبني معاوية كالم فتكلم أبو اجلهم بكالم : وقال الشعيب واالصمعي عن أبيه قاال

  .مر ملعاوية، فأطرق معاويةفيه غ
يا أبا اجلهم إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبيان، ويأخذ أخذ االسد، وإن قليله يغلب : مث رفع رأسه فقال

  .كثري الناس
منيل إذا منيل على أبينا * منيل على جوانبه كأنا : أبو اجلهم يف ذلك ميدح معاوية: مث أمر معاوية اليب اجلهم مبال فقال

طاف احلسن بن علي مع معاوية فكان معاوية ميشي : فنخرب منهما كرما ولينا وقال االعمش* لنخرب حالتيه  نقلبه
  .أما إن ذلك كان يعجب أبا سفيان: فالتفت إليه معاوية فقال! ما أشبه أليتيه بألييت هند ؟ : بني يديه، فقال احلسن

  .طأطئ هلا فتمر فتجاوزك: نا يشتمين، فقال لهإن فال: وقال ابن أخته عبد الرمحن بن أيب احلكم ملعاوية
  بلى: ما رأيت أنذل منك، فقال معاوية: قال رجل ملعاوية: وقال ابن االعرايب

  .من واجه الرجال مبثل هذا
  ما يسرين بذل الكرم محر: وقال أبو عمرو بن العالء قال معاوية

__________  
خالفة نبوة : " ل مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقوليف رواية عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيه قا) ١(



  .قد رضينا بامللك: فقال معاوية" ثالثني عاما مث يؤيت اهللا امللك من يشاء 
واالمام أمحد يف املسند  ٥٠٣/  ٤والترمذي يف الفنت ) ٢١١/  ٤(كتاب السنة  -أنظر احلديث يف سنن أيب داود 

  .٣٤٢/  ٦ودالئل البيهقي  ٢٧٣/  ٤
بلفظ خالفة النبوة ثالثون سنة مث ) ٤٦٤٦(وأبو داود يف السنة ح  ٢٢٠/  ٥و  ٤٤/  ٥أخرجه االمام أمحد ) ٢(

  .يأيت امللك من يشاء
  .ومن طريق يعقوب بن سفيان عن سفينة اخلالفة يف أميت ثالثون سنة مث ملك بعد ملك

  .النعم
  .ما يسر يب بذل احللم عز النصر: وقال

يا بين أمية فارقوا قريشا باحللم، فواهللا لقد كنت ألقى الرجل يف اجلاهلية فيوسعين شتما : معاويةقال : وقال بعضهم
وأوسعه حلما، فأرجع وهو يل صديق، إن استنجدته أجندين، وأثور به فيثور معي، وما وضع احللم عن شريف شرفه، 

  .آفة احللم الذل: وال زاده إال كرما وقال
  .الرأي حىت يغلب حلمه جهله، وصربه شهوته، وال يبلغ الرجل ذلك إال بقوة احللم ال يبلغ الرجل مبلغ: وقال

هللا در ابن هند، إن كنا لنفرقه وما الليث على براثنه بأجرأ منه، فيتفارق لنا، وإن كنا : وقال عبد اهللا بن الزبري
 -تعنا به ما دام يف هذا اجلبل حجر لنخدعه وما ابن ليلة من أهل االرض بأدهى منة فيتخادع لنا، واهللا لوددت أنا م

أسخاهم نفسا حني سأل، وأحسنهم يف اجملالس : من أسود الناس ؟ فقال: وقال رجل ملعاوية -وأشار إىل أيب قيس 
  .خلقا، وأحلمهم حني يستجهل
ود به على يع* فما قتل السفاهة مثل حلم : كان معاوية يتمثل هبذه االبيات كثريا: وقال أبو عبيدة معمر بن املثىن

فإن الذنب * على أحد فإن الفحش لوم وال تقطع أخا لك عند ذنب * اجلهل احلليم فال تسفه وإن ملئت غيظا 
وحكي أن معاوية أيت بلصوص فقطعهم حىت بقي واحد : يغفره الكرمي وقال القاضي املاوردي يف االحكام السلطانية

  :من بينهم، فقال
وال تعدم احلسناء عيبا * ك أن تلقى مكانا يشينها يدي كانت احلسناء لو مت سترها بعفو* مييين أمري املؤمنني أعيذها 

كيف أصنع بك ؟ قد قطعنا : إذا ما مشايل فارقتها ميينها فقال معاوية* يشيبها فال خري يف الدنيا وكانت حبيبة 
  .اجعلها يف ذنوبك اليت تتوب منها! يا أمري املؤمنني : أصحابك ؟ فقالت أم السارق

قد علمت مب غلب معاوية الناس، كانوا إذا : فخلى سبيله، فكان أول جد ترك يف االسالم وعن ابن عباس أنه قال
إنه ال ينبغي أن يسوس الناس سياسة واحدة : كتب معاوية إىل نائبه زياد: طاروا وقع، وإذا وقع طاروا، وقال غريه

ولكن كن أنت للشدة والفظاظة والغلظة، وأنا للني وااللفة باللني فيمرحوا، وال بالشدة فيحمل الناس على املهالك، 
  .والرمحة، حىت إذا خاف خائف وجد بابا يدخل منه

  .وقال أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز
  .قضى معاوية عن عائشة أم املؤمنني مثانية عشر ألف دينار، وما كان عليها من الدين الذي كانت تعطيه الناس: قال

  بعث معاوية إىل أم املؤمنني عائشة مبائة ألف ففرقتها من يومها فلم يبق منها درهم،: وة عن أبيهوقال هشام بن عر

  ).١(لو ذكرتيين لفعلت : هال أبقيت لنا درمها نشتري به حلما تفطري عليه ؟ فقالت: فقالت هلا خادمتها
  .بعث معاوية إىل عائشة وهي مبكة بطوق قيمته مائة ألف فقبلته: وقال عطاء



  .قال زيد بن احلباب عن احلسني بن واقد، عن عبد اهللا بن بريدةو
الجيزنك جبائزة مل جيزها أحد كان قبلي، فأعطاه أربعمائة ألف ألف : قدم احلسن بن علي على معاوية فقال له: قال

)٢.(  
: بلي، فقال له احلسنيما أجاز هبما أحد ق: ووفد إليه مرة احلسن واحلسني فأجازمها على الفور مبائيت ألف، وقال هلما

  .ومل تعط أحدا أفضل منا
  .حدثنا يوسف ابن موسى ثنا جرير عن مغرية: وقال ابن أيب الدنيا

مبائة  -أو إىل كل منهما  -أرسل احلسن بن علي وعبد اهللا بن جعفر إىل معاوية يسأالنه املال، فبعث إليهما : قال
بل حرمتنا : نطعن يف عينه غدوة وعشية تسأالنه املال ؟ فقاال أال تستحيان ؟ رجل: ألف، فبلغ ذلك عليا فقال هلما

  .أنت وجاد هولنا
مرحبا وأهال بابن رسول اهللا، وأمر : وفد احلسن وعبد اهللا بن الزبري على معاوية فقال للحسن: وروى االصمعي قال

  .ائة ألفمرحبا وأهال بابن عمة رسول اهللا، وأمر له مب: له بثالمثائة ألف، وقال البن الزبري
بعث معاوية إىل احلسن بن علي مبائة ألف فقسمها على جلسائه، وكانوة عشرة، فأصاب : وقال أبو مروان املرواين
  .كل واحد عشرة آالف

وبعث إىل عبد اهللا بن جعفر مبائة ألف فاستو هبتها منه امرأته فاطمة فأطلقها هلا، وبعث إىل مروان بن احلكم مبائة 
ألفا وحبس مخسني ألفا، وبعث إىل ابن عمر مبائة ألف ففرق منها تسعني واستبقى عشرة  ألف فقسم منها مخسني

  .آالف
  .إنه ملقتصد حيب االقتصاد: فقال معاوية

مل جئت هبا بالنهار ؟ فال جئت هبا بالليل ؟ مث حبسها عنده ومل : وبعث إىل عبد اهللا بن الزبري مبائة ألف فقال للرسول
  .، كأنك به قد رفع ذنبه وقطع حبله)٣(إنه خلب ضب : ال معاويةيعط منها أحدا شيئا، فق

كان لعبد اهللا بن جعفر على معاوية يف كل سنة ألف ألف، ويقضي له معها مائة حاجة، فقدم عليه : وقال ابن دآب
 عاما فأعطاه املال وقضى له احلاجات، وبقيت منها واحدة، فبينما هو عنده إذ قدم أصبغهند سجستان يطلب من

معاوية أن ميلكه على تلك البالد، ووعد من قضى له هذه احلاجة من ماله ألف ألف، فطاف على رؤوس االشهاد 
عليك بعبد اهللا بن جعفر، : واالمراء من أهل الشام وأمراء العراق، ممن قدم مع االحنف بن قيس، فكلمهم يقولون

املائة حاجة، وأمر الكتاب فكتب له عهده، وخرج فقصده الدهقان فكلم فيه ابن جعفر معاوية فقضى حاجته تكملة 
اسجد هللا وامحل مالك إىل : به ابن جعفر إىل الدهقان فسجد له ومحل إليه ألف ألف درهم، فقال له ابن جعفر

  .منزلك، فإنا أهل بيت ال نبيع املعروف بالثمن
  الن يكون يزيد قاهلا أحب إيل من: فبلغ ذلك معاوية فقال

__________  
ذكر الرواية عن هشام بن عروة عن ابن املنكدر عن ام ذرة وفيها أن ابن الزبري بعث  ٦٦/  ٨ابن سعد  يف) ١(

  .باملائة ألف إىل عائشة
  .ومل يذكر فيها من أرسل إليها املال ٣٦١/  ٤ونقلها ابن حجر يف االصابة عن ابن سعد 

  ).٣٣٠/  ١(ألف أربعمائة : الرواية يف االصابة من طريق احلسن بن شقيق وفيه) ٢(



  .خداع: خب) ٣(
  .حاقد: ضب

كان لعبداهللا بن جعفر على معاوية يف كل سنة ألف ألف، : خراج العراق، أبت بنو هاشم إال كرما، وقال غريه
فاجتمع عليه يف بعض االوقات دين مخسمائة ألف، فأحل عليه غرماؤه فاستنظرهم حىت يقدم على معاوية فيسأله أن 

وكم هو ؟ : دين أحل علي غرماؤه، فقال: ما أقدمك يا بن جعفر ؟ فقال: اء، فركب إليه فقال لهيسلفه شيئا من العط
  .مخسمائة ألف: قال

  .إن االلف ألف ستأتيك يف وقتها: فقضاها عنه وقال له
  .حدثنا موسى بن إمساعيل ثنا ابن هالل عن قتادة: وقال ابن سعيد
ال : رب شربة غسل ميانية مباء رومة فقضى حنبه، مث قال البن عباسش! ! يا عجبا للحسن بن علي : قال قال معاوية

  .ال حيزنين اهللا وال يسؤين ما أبقى اهللا أمري املؤمنني: يسؤك اهللا وال حيزنك يف احلسن بن علي، فقال ابن عباس ملعاوية
  .خذها فاقسمها يف أهلك: فأعطاه ألف ألف درهم وعروضا وأشياء، وقال: قال

كنا أكثر : قيل ملعاوية أيكم كان أشرف، أنتم أو بنو هاشم ؟ قال: املدايين عن سلمة بن حمارب قال وقال أبو احلسن
أشرافا وكانوا هم أشرف، فيهم واحد مل يكن يف بين عبد مناف مثل هاشم، فلما هلك كنا أكثر عددا وأكثر 

دا وأكثر أشرافا، ومل يكن فيهم واحد اشرافا، وكان فيهم عبد املطلب ومل يكن فينا مثله، فلما مات صرنا أكثر عد
منا نيب، فجاء نيب مل يسمع االولون واآلخرون مبثله، حممد صلى اهللا : كواحدنا، فلم يكن إال كقرار العني حىت قالوا

  .عليه وسلم، فمن يدرك هذه الفضيلة وهذا الشرف ؟
عن يوسف بن مهران عن ابن  وروى ابن أيب خيثمة عن موسى بن إمساعيل عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد

عباس أن عمرو بن العاص قص على معاوية مناما رأى فيه أبا بكر وعمر وعثمان وهم حياسبون على ما ولوه يف 
وما رأيت مث دنانري : أيامهم، ورأى معاوية وهو موكل به رجالن حياسبانه على ما عمل يف أيامه، فقال له معاوية

  .مصر ؟
  . عن العتيبوقال ابن دريد عن أيب حامت

دخل عمرو على معاوية وقد ورد عليه كتاب فيه تعزية له يف بعض الصحابة، فاسترجع معاوية فقال عمرو بن : قال
  :ختطاك املنايا ال متوت فقال له معاوية* متوت الصاحلون وأنت حي : العاص

الناس أستطيع أن أرضيه كل : فلست مبيت حىت متوت وقال ابن السماك قال معاوية* أترجو أن أموت وأنت حي 
  .إال حاسد نعمة فإنه ال يرضيه إال زواهلا، وقال الزهري عن عبد امللك عن أيب حبرية

  .املروءة يف أربع، العفاف يف االسالم، واستصالح املال، وحفظ االخوان، وحفظ اجلار: قال قال معاوية
قد بلغت الغاية فماذا تصنع بالشعر ؟ : ال له أهلهكان معاوية يقول الشعر فلما ويل اخلالفة ق: وقال أبو بكر اهلذيل
  ويف على حتملي اعتراض* صرمت سفاهيت وأرحت حلمي : فارتاح يوما فقال

أول من خطب جالسا معاوية حني : إىل حاجاهتا احلدق املراض وقال مغرية عن الشعيب* على أين أجيب إذا دعتين 
  .كثر شحمه وعظم بطنه

  .أول من خطب جالسا يوم اجلمعة معاوية: هيم أنه قالوكذا روى عن مغرية عن إبرا
  .أول من جلس على املنرب معاوية واستأذن الناس يف اجللوس: وقال أبو املليح عن ميمون



  .أول من أذن وأقام يوم الفطر والنحر معاوية: وقال قتادة عن سعيد بن املسيب
  .من اختذ هلا االبواب معاوية كانت أبواب مكة ال أغالق هلا، وأول: وقال أبو جعفر الباقر

مضت السنة أن ال يرث الكافر املسلم، وال املسلم الكافر، وأول من : وقال أبو اليمان عن شعيب عن الزهري
ورث املسلم من الكافر معاوية، وقضى بذلك بنو أمية بعده، حىت كان عمر بن عبد العزيز فراجع السنة، وأعاد 

من بعده، وبه قال الزهري، ومضت السنة أن دية املعاهد كدية املسلم، وكان  هشام ما قضى به معاوية وبنو أمية
  .معاوية أول من قصرها إىل النصف، وأخذ النصف لنفسه

سألت سعيد بن املسيب عن أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وقال ابن وهب عن مالك عن الزهري قال
وعمر وعثمان وعلي، وشهد للعشرة باجلنة، وترحم على معاوية، امسع يا زهري، من مات حبا اليب بكر : فقال يل

  .كان حقا على اهللا أن ال يناقشه احلساب
تراب يف أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد : مسعت عبد اهللا بن املبارك يقول: وقال سعيد بن يعقوب الطالقاين

  .العزيز
  وقال حممد بن
مسع اهللا ملن : ما أقول يف رجل قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: السئل ابن املبارك عن معاوية فق: حيىي بن سعيد

لتراب يف منخري : أيهما أفضل ؟ هو أو عمر بن عبد العزيز ؟ فقال: ربنا ولك احلمد، فقيل له: محده، فقال خلفه
  .معاوية مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري وأفضل من عمر بن عبد العزيز

 -يعين الصحابة  -عندنا حمنة فمن رأيناه ينظر إليه شزرا اهتمناه على القول : املبارك قال معاويةوقال غريه عن ابن 
سئل املعاىف بن عمران أيهما أفضل ؟ معاوية أو عمر بن عبد العزيز : وقال حممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلي وغريه

بعني ؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على أجتعل رجال من الصحابة مثل رجل من التا: ؟ فغضب وقال للسائل
  .وحي اهللا

دعوا يل أصحايب وأصهاري، فمن سبهم فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس : " وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ".أمجعني 

  .وكذا قال الفضل بن عتيبة
لى اهللا عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر معاوية ستر الصحاب حممد ص: وقال أبو توبة الربيع بن نافع احلليب

  .اجترأ على ما وراءه
يا أبا احلسن إذا رأيت رجال يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاهتمه على : وقال امليموين قال يل أمحد بن حنبل

  .االسالم
: فضي ؟ فقالمسعت أبا عبد اهللا يسأل عن رجل تنقص معاوية وعمرو بن العاص أيقال له را: وقال الفضل بن زياد

  .إنه مل جيترئ عليهما إال وله خبيئة سوء، ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إال وله داخلة سوء
  .وقال ابن املبارك عن حممد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة

  .ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إال إنسانا شتم معاوية، فإنه ضرب أسواطا: قال
من أبغض الصديق فذاك زنديق، ومن أبغض : نما أنا على جبل بالشام إذ مسعت هاتفا يقولبي: وقال بعض السلف

  عمر فإىل جهنم



زمرا، ومن أبغض عثمان فذاك خصمه الرمحن، ومن أبغض عليا فذاك خصمه النيب، ومن أبغض معاوية سحبته 
  .الزبانية، إىل جهنم احلامية، يرمى به يف احلامية اهلاوية

ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعنده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، إذ جاء رجل رأي: وقال بعضهم
يا رسول اهللا إين ال : يا رسول اهللا هذا يتنقصنا، فكأنه انتهره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال: فقال عمر

  يب ؟ قاهلا ثالثا، مث أخذأو ليس هو من أصحا! ويلك : " فقال -يعين معاوية  -أتنقص هؤالء ولكن هذا 
فضربه هبا وانتبهت فبكرت إىل منزيل فإذا " جاهبا يف لبته : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حربة فناوهلا معاوية فقال

  .ذلك الرجل قد أصابته الذحبة من الليل ومات، وهو راشد الكندي
بة، من العلماء الكبار، ولكن ابتلى حبب معاوية من الصحا: وروى ابن عساكر عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول

  .الدنيا
كيف ال وال أزال أرى رجال من العرب قائما على رأسي : قيل ملعاوية أسرع إليك الشيب ؟ فقال: وقال العتيب

  .يلقح يل كالما يلزمين جوابه، فإن أصبت مل أمحد، وإن أخطأت سارت هبا الربود
، وروى ابن عساكر يف ترمجة خديج اخلصي موىل )١(عمره لوقة أصابت معاوية يف آخر : وقال الشعيب وغريه

 -اشترى معاوية جارية بيضاء مجيلة فأدخلتها عليه جمردة، وبيده قضيب، فجعل يهوي به إىل متاعها : معاوية قال
عة بن ادع يل ربي! ال : هذا املتاع لو كان يل متاع، اذهب هبا إىل يزيد بن معاوية، مث قال: ويقول -يعين فرجها 

إن هذه أتيت هبا جمردة فرأيت منها ذاك وذاك، وإين أردت : فلما دخل عليه قال -وكان فقيها  -عمرو اجلرشي 
مث وهبها لعبد اهللا : نعم ما رأيت، قال: فإهنا ال تصلح له، فقال! ال تفعل يا أمري املؤمنني : أن أبعث هبا إىل يزيد، قال

بيض هبا ولدك، وهذا : اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان أسود فقال له بن مسعدة الفزاري موىل فاطمة بنت رسول
من فقه معاوية وحنريه، حيث كان نظر إليها بشهوة، ولكنه استضعف نفسه عنها، فتحرج أن يهبها من ولده يزيد 

ربيعة بن  وقد وافقه على ذلك الفقيه]  ٢٢: النساء) * [ وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء: * (لقوله تعاىل
  .عمرو اجلرشي الدمشقي

إذا دخلتم على معاوية : وذكر ابن جرير أن عمرو بن العاص قدم يف وفد أهل مصر إىل معاوية، فقال هلم يف الطريق
أدخلهم، وأوعز إليه : فال تسلموا عليه باخلالفة فإنه ال حيب ذلك، فلما دخل عليه عمرو قبلهم، قال معاوية حلاجبه

  .إين الظن عمرا قد تقدم إليهم يف شئ ؟: خول ويرعبهم، وقالأن خيوفهم يف الد
السالم عليك يا رسول اهللا، فلما هنض عمرو : جعل أحدهم إذا دخل يقول -وقد أهانوهم  -فلما أدخلوهم عليه 

  .هنيتكم عن أن تسلموا عليه باخلالفة فسلمتم عليه بالنبوة! قبحكم اهللا : من عنده قال
__________  

  :ملا سقطت ثنيتا معاوية لف وجهه بعمامة، مث خرج إىل الناس فقال ١٣٤/  ٣احظ يف البيان والتبيني قال اجل) ١(
لئن ابتليت لقد ابتلى الصاحلون قبلي، وإين الرجو أن أكون منهم، ولئن عوقبت لقد عوقب اخلاطئون قبلي، وما 

  ...آمن أن أكون منهم ولئن سقط عضوان مين ملا بقي أكثر

  . سأل من معاوية أن يساعده يف بناء داره باثين عشر ألف جذع من اخلشبوذكر أن رجال
ال تقل داري : فرسخان يف فرسخني، قال: وكم اتساعها ؟ قال: بالبصرة، قال: أين دارك ؟ قال: فقال له معاوية

  .البصرة يف داري: بالبصرة، ولكن قل
ده يأكل أكال ذريعا، فجعل معاوية يالحظه، وذكر أن رجال دخل بابن معه فجلسا على مساط معاوية فجعل ول



أين ابنك ! وجعل أبوه يريد أن ينهاه عن ذلك فال يفطن، فلما خرجا المه أبوه وقطعه عن الدخول، فقال له معاوية 
  .اشتكى: التلقامة ؟ قال

  .قد علمت أن أكله سيورثه داء: قال
يا أمري املؤمنني إنك ال ختاطب : فجعل يزدريه، فقال ونظر معاوية إىل رجل وقف بني يديه خياطبه وعليه عباءة: قال

  .العباءة، إمنا خياطبك من هبا
أفضل الناس من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صرب، وإذا غضب كظم، وإذا قدر غفر، وإذا وعد أجنز، : وقال معاوية

  .وإذا أساء استغفر
واضطربت * إذا الرجال ولدت أوالدها :  عنهمن أهل املدينة إىل معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا) ١(وكتب رجل 

نعى إيل نفسي وقال ابن أيب : فهي زروع قد دنا حصادها فقال معاوية* من كرب أعضادها وجعلت أسقامها تعتادها 
: حدثين هارون بن سفيان عن عبد اهللا السهمي حدثين مثامة بن كلثوم أن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال: الدنيا

إن من زرع قد استحصد، وإين قد وليتكم ولن يليكم أحد بعدي خري مين، وإمنا يليكم من هو شر  !أيها الناس 
، ويا زيد إذا دنا أجلي فول غسلي رجال لبيبا، فإن اللبيب من اهللا )٢(مين، كما كان من وليكم قبلي خريا مين 

ه ثوب من ثياب رسول اهللا صلى اهللا عليه مبكان، فلينعم الغسل وليجهر بالتكبري، مث اعمد إىل منديل يف اخلزانة في
  ، واجعل ذلك الثوب مما يلي)٣(وسلم وقراضة من شعره وأظفاره، فاستودع القراضة أنفي وفمي، وأذين وعيين 

جلدي دون لفايف، ويا يزيد احفظ وصية اهللا يف الوالدين، فإذا أدرجتموين يف جريديت ووضعتموين يف حفريت فخلوا 
  .نيمعاوية وأرحم الرامح

ودانت يل الدنيا بوقع البواتر * لعمري لقد عمرت يف الدهر برهة : ملا احتضر معاوية جعل يقول: وقال بعضهم
  ويل سلمت كل امللوك اجلبابر* وأعطيت محر املال واحلكم والنهى 

__________  
  .زر بن حبيش أو أمين بن خرمي: ١٨٧/  ٦يف الطربي ) ١(
  .ولن يأتيكم بعدي إال من أنا خري منه كما مل يكن قبلي إال من هو خري مين: ٣٨١/  ٢يف الكامل للمربد ) ٢(
اعملوا أين كنت بني يدي النيب صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم وهو يقلم أظفاره : قال ٢٦٤/  ٤يف ابن االعثم ) ٣(

موين وكفنتموين فأخذت من قالمته فجعلتها يف قارورة فهي عندي، وعندي أيضا شئ من شعره، إذا أنا مت وغسلت
  ..فقطعوا تلك القالمة فاجعلوها يف عيين، واجعلوا الشعر يف فمي وأذين

ومل أسع يف * كحكم مضى يف املزمنات الغوابر فيا ليتين مل أعن يف امللك ساعة * فأضحى الذي قد كان مما يسرين 
أنبأنا علي : ل حممد بن سعدفلم يك حىت زار ضيق املقابر وقا* لذات عيش نواضر وكنت كذي طمرين عاش ببلغة 

كأنه  -بن حممد، عن حممد بن احلكم، عمن حدثه أن معاوية ملا احتضر أوصى بنصف ماله أن يرد إىل بيت املال 
  .الن عمر بن اخلطاب قاسم عماله -أراد أن يطيب له 

وبا من حواصل الطري، وذكروا أنه يف آخر عمره اشتد به الربد فكان إذا لبس أو تغطى بشئ ثقيل يغمه، فاختذ له ث
تبا لك من دار، ملكتك أربعني سنة، عشرين أمريا، وعشرين خليفة، مث هذا حايل : مث ثقل عليه بعد ذلك، فقال

  .فيك، ومصريي منك، تبا للدنيا وحملبيها
  .أنبأنا أبو عبيدة، عن أيب يعقوب الثقفي، عن عبد امللك بن عمري: وقال حممد بن سعد

احشوا عيين إمثدا، وأوسعوا رأسي دهنا، ففعلوا وغرقوا وجهه : وحتدث الناس مبوته قال الهلهملا ثقل معاوية : قال



إيذنوا للناس فليسلموا علي قياما وال جيلس أحد، فجعل الرجل : اسندوين، مث قال: بالدهن، مث مهد له جملس وقال
  يدخل فيسلم قائما فرياه مكتحال متدهنا فيقول

وجتلدي للشامتني : نني ملا به وهو أصح الناس، فلما خرجوا من عنده قال معاوية يف ذلكمتقول الناس إن أمري املؤم
وكان به : قال) ١(ألفيت كل متيمة ال تنفع * أين لريب الدهر ال أتضعضع وإذا املنية أنشبت أظفارها * أريهم 
  .ذلك رمحه اهللا) ٣(فمات من يومه  -يعين لوقة  -) ٢(النقابة 

يا ليتين كنت رجال من قريش بذي طوى، ومل أل من هذا االمر : ملا نزل معاوية املوت قال: وقال موسى بن عقبة
  .شيئا

عذابا ال * إن تناقش يكن نقاشك يا رب : ملا حضرت معاوية الوفاة متثل بقول الشاعر: وقال أبو السائب املخزومي
ملا احتضر معاوية : تراب وقال بعضهمعن مسئ ذنوبه كال) * ٤(طوق يل بالعذاب أو جتاوز جتاوز العفو واصفح 

  .أي شيخ تقلبون ؟ إن جناه اهللا من عذاب النار غدا: جعل أهله يقلبونه فقال هلم
__________  

  .كان يف عنقه تعويذ فقطعه ورمى به ومتثل هبذا الشعر ٢٥٢/  ٤يف ابن االعثم ) ١(
  .فاثات، ويف ابن االعثم كان به اللقوةوكان به الن: ٧/  ٤والكامل البن االثري  ١٨١/  ٦يف الطربي ) ٢(
  .مات بعد مخسة أيام أي يوم االحد اليام خلت من رجب: يف ابن االعثم) ٣(
أو جتاوز فأنت : ٢٦٤/  ٤أو جتاوز فأنت رب صفوح، ويف فتوح ابن االعثم : ٨/  ٤يف الكامل البن االثري ) ٤(

  .رب رحيم

ع خدا على االرض مث يقلب وجهه ويضع اخلد اآلخر ويبكي جعل معاوية ملا احتضر يض: وقال حممد بن سريين
 ٤٨: النساء) * [ إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء: * (اللهم إنك قلت يف كتابك: ويقول

  .اللهم فاجعلين فيمن تشاء أن تغفر له] 
* هو املوت ال منجا من املوت والذي : اقمتثل معاوية عند موته بقول بعضهم وهو يف السي: وقال العتيب عن أبيه

  اللهم أقل العثرة، واعف عن الزلة، وجتاوز حبلمك عن جهل من مل يرج: حناذر بعد املوت أدهى وأفظع مث قال
  .غريك، فإنك واسع املغفرة، ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إال إليك

  .مث مات: العالء فذكر مثله، وزادورواه ابن دريد عن أيب حامت عن أيب عبيدة، عن أيب عمرو بن 
) ١(اتقوا اهللا فإن اهللا تعاىل يقي من اتقاه، وال يقي من ال يتقي، مث مات : أغمي عليه مث أفاق فقال الهله: وقال غريه

  .رمحه اهللا وقد روى أبو خمنف عن عبد امللك بن نوفل
فقال بعد محد اهللا  -ن معاوية على يديه وأكفا -ملا مات معاوية صعد الضحاك بن قيس املنرب فخطب الناس : قال

إن معاوية الذي كان سور العرب وعوهنم وجدهم، قطع اهللا به الفتنة، وملكه على العباد، وفتح به : والثناء عليه
البالد، أال إنه قد مات وهذه أكفانه، فنحن مدرجوه فيها ومدخلوه قربه وخملون بينه وبني عمله، مث هول الربزخ إىل 

  .امة، فمن كان منكم يريد أن يشهده فليحضر عند االوىليوم القي
  ).٢(مث نزل وبعث الربيد إىل يزيد بن معاوية يعلمه ويستحثه على اجملئ 

  .وال خالف أنه تويف بدمشق يف رجب سنة ستني
  .ليلة اخلميس للنصف من رجب سنة ستني، وقيل ليلة اخلميس لثمان بقني من رجب سنة ستني: فقال مجاعة

  .ابن إسحاق وغري واحد، وقيل الربع خلت من رجب، قاله الليثقاله 



صلى عليه ابنه يزيد، وقد ورد من غري وجه : وقال سعد بن إبراهيم ملستهل رجب، قال حممد بن إسحاق والشافعي
 أنه أوصى إليه أن يكفن يف ثوب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي كساه إياه، وكان مدخرا عنده هلذا اليوم،

  .وأن جيعل ما عنده من شعره وقالمة أظفاره يف فمه وأنفه وعينيه وأذنيه
بل كان ابنه يزيد غائبا فصلى عليه الضحاك بن قيس بعد صالة الظهر مبسجد دمشق، مث دفن فقيل : وقال آخرون

  بدار االمارة وهي
__________  

جنة حصينة، وويل ملن مل يتق اهللا وخياف عذابه اتقوا اهللا حق تقاته، فإن تقوى اهللا : ٢٦٤/  ٤يف ابن االعثم ) ١(
  .مث تويف من الغد...وأليم عقابه

كان يزيد قد خرج يف : ٢٦٥/  ٤والفتوح البن االعثم  ٩/  ٤والكامل البن االثري  ١٨٣/  ٦يف الطربي ) ٢(
بل وقد دفن فأتى قربه مرض أبيه إىل حوارين الثنية مقتصدا للصيد، ومات معاوية ويزيد ليس حبضرته فكتبوا إليه فأق

  فأوجس القلب من قرطاسه فزعا* جاء الربيد بقرطاس خيب به : فصلى عليه وقال
  كانا مجيعا فماتا قاطنني معا * أودى ابن هند وأودى اجملد يتبعه 

  .اخلضراء، وقيل مبقابر باب الصغري، وعليه اجلمهور فاهللا أعلم
  .ز الثمانني وهو االشهر واهللا أعلموكان عمره إذ ذاك مثانيا وسبعني سنة، وقيل جاو

فلما وصلوا إىل ثنية  -وكان يزيد حبوارين  -مث ركب الضحاك بن قيس يف جيش وخرج ليتلقى يزيد بن معاوية 
العقاب تلقتهم أثقال يزيد، وإذا يزيد راكب على خبيت وعليه احلزن ظاهر، فسلم عليه الناس باالمارة وعزوه يف 

رده عليهم، والناس صامتون ال يتكلم معه إال الضحاك بن قيس، فانتهى إىل باب توما، أبيه، وهو خيفض صوته يف 
يدخل منه النه باب : فظن الناس أنه يدخل منه إىل املدينة، فأجازه مع السور حىت انتهى إىل الباب الشرقي، فقيل

 باب الصغري ترجل عند القرب مث خالد، فجازه حىت أتى الباب الصغري فعرف الناس أنه قاصد قرب أبيه، فلما وصل إىل
  .مث انفتل، فلما خرج من املقربة أتى مبراكب اخلالفة فركب) ١(دخل فصلى على أبيه بعدما دفن 

مث دخل البلد وأمر فنودي يف الناس إن الصالة جامعة، ودخل اخلضراء فاغتسل ولبس ثيابا حسنة مث خرج فخطب 
إن معاوية كان عبدا من ! أيها الناس : فقال بعد محد اهللا والثناء عليهالناس أول خطبة خطبها وهو أمري املؤمنني، 

عبيد اهللا، أنعم اهللا عليه مث قبضه إليه، وهو خري ممن بعده ودون من قبله، وال أزكيه على اهللا عز وجل فإنه أعلم به، 
، وال أعتذر من تفريط إن عفى عنه فربمحته، وإن عاقبه فبذنبه، وقد وليت االمر من بعده، ولست آسى على طلب

  .، وإذا أراد اهللا شيئا كان)٢(
وإن معاوية كان يغزيكم يف البحر، وإين لست حامال أحدا من املسلمني يف البحر، وإن : وقال هلم يف خطبته هذه

معاوية كان يشتيكم بأرض الروم ولست مشتيا أحدا بأرض الروم، وإن معاوية كان خيرج لكم العطاء أثالثا وأنا 
  .ه لكم كلهأمجع
  .فافترق الناس عنه وهم ال يفضلون عليه أحدا: قال

بعث معاوية وهو مريض إىل ابنه يزيد، فلما جاءه : مسعت الشافعي يقول: وقال حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم
  فأوجس القلب من قرطاسه فزعا* به ) ٣(جاء الربيد بقرطاس خيب : الربيد ركب وهو يقول

* فمادت االرض أو كادت متيد بنا ) ٥(قال اخلليفة أمسى مثقال وجعا ) * ٤(يف صحيفتكم قلنا لك الويل ماذا 
  )٦(كأن أغرب من أركاهنا انقلعا 



__________  
  .صار إىل دمشق بعد ثالثة أيام من مدفن معاوية: ٢/  ٥يف فتوح ابن االعثم ) ١(
  .يط يف باطلولست أقصر عن طلب حق، وال أعذر من تفر ٨/  ٥يف ابن االعثم ) ٢(

  .٢٥٠/  ٢و  ١٤٢/  ٢وانظر خطبة ليزيد بعد موت أبيه يف العقد الفريد 
  .حيث به: ٤/  ٥يف ابن االعثم ) ٣(
  .كتابكم: وابن االعثم ١٨٢/  ٦والطربي  ٩/  ٤يف الكامل البن االثري ) ٤(
  .عامدنفا وج: ويف ابن االعثم: مثبتا وجعا: يف الطربي وابن االثري والعقد الفريد) ٥(
  .انقطعا: يف الطربي وابن االثري وابن االعثم) ٦(

ما مات منهن * نرمي الفجاج هبا ما نأتلي سرعا فما نبايل إذا بلغن أرجلنا ) * ١(مث انبعثنا إىل خوص مضمرة 
نفسه تويف ) ٣(بصوت رملة ريع القلب فانصدعا من ال تزل * أو طلعا ملا انتهينا وباب الدار منصفق ) ٢(باملرمات 

كأنا مجيعا خليطا ساملني معا * توشك مقاليد تلك النفس أن تقعا أودى ابن هند وأودى اجملد يتبعه * على شرف 
أن * ال يرقع الناس ما أوهى وإن جهدوا ) ٥(لو قارع الناس عن أحالمهم قرعا * أغر أبلج يستسقي الغمام به ) ٤(

البيتني من االعشى، مث ذكر أنه دخل قبل موت أبيه  سرق يزيد هذين: يرقعوه وال يوهون ما رقعا وقال الشافعي
دمشق وأنه أوصى إليه، وهذا قد قاله ابن إسحاق وغري واحد، ولكن اجلمهور على أن يزيد مل يدخل دمشق إال بعد 

  .موت أبيه، وأنه صلى على قربه بالناس كما قدمناه واهللا أعلم
  نعاة احلل للشهر احلرام* أال أنعى معاوية بن حرب : وقال أبو الورد العنربي يرثي معاوية رضي اهللا عنه

ينحن على معاوية اهلمام وقال * خواضع يف االزمة كالسهام فهاتيك النجوم وهن خرس * نعاه الناعيات بكل فج 
فرد شعورهن السود بيضا ) ٧(مبقدار مسدن له مسودا * رمى احلدثان نسوة آل حرب ): ٦(أمين بن خرمي يرثيه أيضا 

  اخلدودا) ٩(ورملة إذ يصفقن * البيض سودا فإنك لو شهدت بكاء هند ) ٨(جوهن ورد و* 
__________  

  .مزممة: يف ابن االثري والعقد الفريد) ١(
  .بالبيداء، والبيت ليس يف الطربي وابن االثري: يف ابن االعثم) ٢(
  .من ال تزال له نفس على شرف: يف ابن االثري، من مل تزل ويف ابن االعثم) ٣(
: كانا يكونان دهرا قاطعني معا ويف العقد الفريد: كانا مجيعا فماتا قاطنني معا، ويف ابن االعثم: يف ابن االثري) ٤(

  .كذاك كنا مجيعا قاطنني معا
  .وليس البيت يف الطربي

  .لو صارع الناس عن احالمهم صرعا: يف ابن االعثم) ٥(
  .ميت بن معروف االسدينسبت االبيات للك ١١٥/  ٣يف االمايل للقايل ) ٦(
  .بأمر قد مسدن له مسودا: ١٨٩/  ٣يف ابن عساكر ) ٧(

  .احلزن: والسمود هنا
  .خدودهن: يف االمايل وتاريخ ابن عساكر) ٨(
  .حني يلطمن: ٢/  ٥إذ تصكان، ويف ابن االعثم : يف االمايل) ٩(



ن النساء ومن ولد له كان له عبد أصاب الدهر واحدها الفريدا ذكر من تزوج م) * ١(بكيت بكاء معولة قريح 
الرمحن وبه كان يكىن، وعبد اهللا، وكان ضعيف العقل، وأمهما فاختة بنت قرظة بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف، 
وقد تزوج بأختها منفردة عنها بعدها، وهي كنوة بنت قرظة وهي اليت كانت معه حني افتتح قربص، وتزوج نائلة 

  وقالبنت عمارة الكلبية فأعجبته 
إهنا لكاملة اجلمال، ولكن رأيت : ادخلي فانظري إىل ابنة عمك، فدخلت فسأهلا عنها فقالت: مليسون بنت حبدل

  .حتت سرهتا خاال، وإين الرى هذه يقتل زوجها ويوضع رأسه يف حجرها
ضع رأسه يف فطلقها معاوية فتزوجها بعده حبيب بن مسلمة الفهري، مث خلف عليها بعده النعمان بن بشري فقتل وو

  .حجرها
ومن أشهر أوالده يزيد وأمه ميسون بنت حبدل بن أنيف بن دجلة بن قنافة الكليب، وهي اليت دخلت على نائلة 

فأخربت معاوية عنها مبا أخربته، وكانت حازمة عظيمة الشأن مجاال ورياسة وعقال ودينا، دخل عليها معاوية يوما 
ما كانت : إنه خصي فاظهري عليه، فقالت: ذا الرجل معك ؟ فقالما ه: ومعه خادم خصي فاستترت منه وقالت

  .املثلة لتحل له ما حرم اهللا عليه، وحجبته عنها
  .إن جمرد مثلتك له لن حتل ما حرمه اهللا عليه، فلهذا أوىل اهللا ابنها يزيد اخلالفة بعد أبيه: ويف رواية أهنا قالت له

أمة رب املشارق، ماتت صغرية، ورملة تزوجها : بنتا أخرى يقال هلاأن ميسون هذه ولدت ملعاوية : وذكر ابن جرير
وهلا : عمرو بن عثمان بن عفان، كانت دارها بدمشق عند عقبة السمك جتاه زقاق الرمان، قاله ابن عساكر قال
امع طاحون معروفة إىل اآلن، وهند بنت معاوية تزوجها عبد اهللا بن عامر، فلما أدخلت عليه باخلضراء جوار اجل

أرادها على نفسها فتمنعت عليه وأبت أشد االباء، فضرهبا فصرخت، فلما مسع اجلواري صوهتا صرخن وعلت 
مسعنا صوت سيدتنا فصحنا، فدخل فإذا هبا تبكي : أصواهتن، فسمع معاوية فنهض إليهن فاستعلمهن ما اخلرب ؟ فقلن

اخرج من ههنا، فخرج ابن : الليلة ؟ مث قال له مثل هذه تضرب يف مثل هذه! ! وحيك : من ضربه، فقال البن عامر
من اخلفرات : يا بنية إنه زوجك الذي أحله اهللا لك، أو ما مسعت قول الشاعر: عامر وخال هبا معاوية فقال هلا

ادخل فقد مهدت لك : فصعب وأما حلها فذلول ؟ مث خرج معاوية من عندها وقال لزوجها* البيض أما حرامها 
  .خلقها ووطأته

  .خل ابن عامر فوجدها قد طابت أخالقها فقضى حاجته منها رمحهم اهللا تعاىلفد
  كان على قضاء معاوية أبو الدرداء بوالية عمر بن اخلطاب، فلما حضره املوت أشار على

__________  
  .موجعة حبزن: معولة ثكول، ويف ابن االعثم: معولة حزين، ويف تاريخ ابن عساكر: يف االمايل) ١(

  ).١(تولية فضالة بن عبيد، مث مات فضالة فوىل أبا إدريس اخلوالين معاوية ب
وكان معاوية  -موىل حلمري  -وكان على حرسه رجل من املوايل يقال له املختار وقيل مالك، ويكىن أبا املخارق 

 أول من اختذ احلرس، وعلى حجابته سعد مواله وعلى الشرطة قيس بن محزة، مث زميل بن عمرو العذري، مث
  .الضحاك بن قيس الفهري، وكان صاحب أمره سرجون بن منصور الرومي

  ).٢(وكان معاوية أول من اختذ ديوان اخلامت وختم الكتب 
بن رخصة بن املؤمل بن خزاعي أبو ) صفوان بن املعطل( -أعين سنة ستني  -وممن ذكر أنه تويف يف هذه السنة 

ومئذ، وهو الذي رماه أهل االفك بأم املؤمنني فربأه اهللا وإياها مما عمرو، وأول مشاهده املريسيع، وكان يف الساقة ي



قالوا، وكان من سادات املسلمني، وكان ينام نوما شديدا حىت كان رمبا طلعت عليه الشمس وهو نائم ال يستيقظ، 
  .وقد قتل صفوان شهيدا" إذا استيقظت فصل : " فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .والين عبد بن ثوب اخلوالين من خوالن ببالد اليمنأبو مسلم اخل
ال أمسع، أشهد أن حممدا : أتشهد أين رسول اهللا ؟ فقال: دعاه االسود العنسي إىل أن يشهد أنه رسول اهللا فقال له

رسول  رسول اهللا، فأجج له نارا وألقاه فيها فلم تضره، وأجناه اهللا منها فكان يشبه بابراهيم اخلليل، مث هاجر فوجد
احلمد هللا الذي مل ميتين : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد مات، فقدم على الصديق فأجلسه بينه وبني عمر وقال له عمر

حىت أرى يف أمة حممد من فعل به كما فعل بابراهيم اخلليل، وقبله بني عينيه، وكانت له أحوال ومكاشفات واهللا 
  .سبحانه أعلم

  .ن بشري، واالظهر أنه مات بعد ذلك كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىلويقال إنه تويف فيها النعمان ب
يزيد بن معاوية وما جرى يف أيامه بويع له باخلالفة بعد أبيه يف رجب سنة ستني، وكان مولده سنة ست وعشرين، 

  .ائهفكان يوم بويع ابن أربع وثالثني سنة، فأقر نواب أبيه على االقاليم، مل يعزل أحدا منهم، وهذا من ذك
__________  

جاء بعد فضالة النعمان بن بشري االنصاري مث بالل بن أيب الدرداء االنصاري وبقي يف : قال أبو زرعة الدمشقي) ١(
  .ه ٦٠منصبه إىل وفاة معاوية سنة 

  .٥٥٩/  ٣واالصابة  ٢٤١/  ٢وانظر الذهيب سري أعالم النبالء ج  ١٩٩ - ١٩٨ص 
  .وحزم الكتب ومل تكن حتزم: ١١/  ٤والكامل  ١٨٤/  ٦يف الطربي ) ٢(

/  ١االوائل ج : وانظر العسكري(وديوان اخلامت شبيه بدائرة السجالت أو االرشيف العام يف الوقت احلاضر 
١٥٧.  

وقد عني معاوية موظفني مشرفني على هذا الديوان منهم عبد اهللا بن حمصن احلمريي وقيل عبيد بن أوس الغساين 
  ).٢٢٨وخليفة بن خياط ص  ١١/  ٤ والكامل ١٨٤/  ٦الطربي (

ويل يزيد يف هالل رجب سنة ستني، : قال هشام بن حممد الكليب عن أيب خمنف لوط بن حيىي الكويف يف االخباري
وأمري املدينة الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، وأمري الكوفة النعمان بن بشري، وأمري البصرة عبيد اهللا بن زياد، وأمري 

د بن العاص، ومل يكن ليزيد مهة حني ويل إال بيعة النفر الذين أبوا على معاوية البيعة ليزيد، مكة عمرو بن سعي
بسم اهللا الرمحن الرحيم من يزيد أمري املؤمنني إىل الوليد بن عتبة، أما ): " ١(فكتب إىل نائب املدينة الوليد بن عتبة 

فه وخوله ومكن له، فعاش بقدر ومات بأجل، فرمحه اهللا، بعد فإن معاوية كان عبدا من عباد اهللا أكرمه اهللا واستخل
  ).٢(فقد عاش حممودا ومات برا تقيا والسالم 
أما بعد فخذ حسينا وعبد اهللا بن عمر وعبد اهللا بن الزبري بالبيعة أخذا : وكتب إليه يف صحيفة كأهنا أذن الفأرة

  .شديدا ليست فيه رخصة حىت يبايعوا والسالم
: وية فظع به وكرب عليه، فبعث إىل مروان فقرأ عليه الكتاب واستشاره يف أمر هؤالء النفر، فقالفلما أتاه نعي معا

  .، فإن أبوا ضربت أعناقهم)٣(أرى أن تدعوهم قبل أن يعلموا مبوت معاوية إىل البيعة 
أجيبا : فقال هلما -ومها يف املسجد  -فأرسل من فوره عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان إىل احلسني وابن الزبري 

إين أرى طاغيتهم قد هلك، قال ابن : انصرف اآلن نأتيه، فلما انصرف عنهما قال احلسني البن الزبري: االمري، فقاال
  ).٤(وأنا ما أظن غريه : الزبري



  وجاء) ٥(مث هنض حسني فأخذ معه مواليه : قال
إن مسعتم أمرا يريبكم فادخلوا، : اب، وقالباب االمري فاستأذن فأذن له، فدخل وحده، وأجلس مواليه على الب

رحم اهللا معاوية، : فسلم وجلس ومروان عنده، فناوله الوليد بن عتبة الكتاب ونعى إليه معاوية، فاسترجع وقال
إن مثلي ال يبايع سرا، وما أراك جتتزي مين هبذا، ولكن : وعظم لك االجر، فدعا االمري إىل البيعة فقال له احلسني

فانصرف على اسم اهللا  -وكان حيب العافية  -الناس دعوتنا معهم فكان أمرا واحدا، فقال له الوليد  إذا اجتمع
  .حىت تأتينا يف مجاعة الناس

واهللا لئن فارقك ومل يبايع الساعة ليكثرن القتل بينكم وبينه، فاحبسه وال خترجه حىت يبايع وإال : فقال مروان للوليد
  .يا بن الزرقاء أنت تقتلين ؟ كذبت واهللا وأمثت: ضربت عنقه، فنهض احلسني وقال

  .واهللا ال تراه بعدها أبدا: مث انصرف إىل داره، فقال مروان للوليد
  أقتل حسينا أن قال! واهللا يا مروان ما أحب أن يل الدنيا وما فيها وأين قتلت احلسني، سبحان اهللا : فقال الوليد

__________  
  .خالد بن احلكم: ٢٠٤/  ١يف االمامة والسياسة ) ١(
  .١٠/  ٤انظر كتابه يف فتوح ابن االعثم باختالف يسري وفيه زيادة ) ٢(
فإهنم إن علموا مبوته وثب كل رجل منهم : زيد فيهما ١٤/  ٤والكامل البن االثري  ١٨٩/  ٦يف الطربي ) ٣(

  .بناحية وأظهر اخلالف ودعا إىل نفسه
عبد اهللا أتامها يف ساعة مل يكن الوليد جيلس فيها للناس وال يأتيانه يف ما جعلهما يشكان يف وفاة معاوية أن ) ٤(

  ).ابن االثري -الطربي (مثلها 
  كان يف ثالثني رجال : ١٦/  ٥يف فتوح ابن االعثم ) ٥(

  .ال أبايع ؟ واهللا إين الظن أن من يقتل احلسني يكون خفيف امليزان يوم القيامة
ري فامتنع عليه وماطله يوما وليلة، مث إن ابن الزبري ركب يف مواليه واستصحب معه وبعث الوليد إىل عبد اهللا بن الزب

والفرسان فلم يقدروا ) ١(أخاه جعفرا وسار إىل مكة على طريق الفرع، وبعث الوليد خلف ابن الزبري الرجال 
ومل *  أم سيمسون ليلة وكل بين: على رده، وقد قال جعفر الخيه عبد اهللا ومها سائران متمثال بقول صربة احلنظلي

  يبق من أعقاهبم غري واحد
إن كان إمنا جرى على لسانك : واهللا ما أردت به شيئا يسوءك، فقال: ما أردت إىل هذا ؟ فقال! سبحان اهللا : فقال

  .فهو أكره إيل، قالوا وتطري به
حىت تنظر وننظر، مث مجع أهله  وأما احلسني بن علي فإن الوليد تشاغل عنه بابن الزبري وجعل كلما بعث إليه يقول

، بعد خروج ابن الزبري بليلة، ومل يتخلف عنه )٢(وبنيه وركب ليلة االحد لليلتني بقيتا من رجب من هذه السنة 
واهللا يا أخي النت أعز أهل االرض علي، وإين ناصح لك ال : أحد من أهله سوى حممد بن احلنفية، فإنه قال له

ولكن اسكن البوادي والرمال، وابعث إىل الناس فإذا بايعوك واجتمعوا عليك  تدخلن مصرا من هذه االمصار،
فادخل املصر، وإن أبيت إال سكىن املصر فاذهب إىل مكة، فإن رأيت ما حتب وإال ترفعت إىل الرمال واجلبال فقال 

وبعث الوليد إىل عبد جزاك اهللا خريا فقد نصحت وأشفقت، وسار احلسني إىل مكة فاجتمع هو وابن الزبري هبا، : له
إمنا تريد أن ختتلف الناس ويقتتلون حىت : إذا بايع الناس بايعت، فقال رجل: بايع ليزيد، فقال: اهللا بن عمر فقال

ال أحب شيئا مما قلت، ولكن إذا بايع الناس فلم يبق غريي : يتفانوا، فإذا مل يبق غريك بايعوك ؟ فقال ابن عمر



  .خوفونهيت) ٢] (ال [ بايعت، وكانوا 
مل يكن ابن عمر باملدينة حني قدم نعي معاوية، وإمنا كان هو وابن عباس مبكة فلقيهما ومها مقبالن : وقال الواقدي

اتقيا : موت معاوية والبيعة ليزيد بن معاوية، فقال هلما ابن عمر: ما وراءكما ؟ قاال: منها احلسني وابن الزبري، فقال
ني، وقدم ابن عمر وابن عباس إىل املدينة فلما جاءت البيعة من االمصار بايع ابن عمر اهللا وال تفرقا بني مجاعة املسلم

إنا جئنا : مع الناس، وأما احلسني وابن الزبري فإهنما قدما مكة فوجدا هبا عمرو بن سعيد بن العاص فخافاه وقاال
  .عواذا هبذا البيت

بن عتبة عن إمرة املدينة لتفريطه، وأضافها إىل عمرو بن  ويف هذه السنة يف رمضان منها عزل يزيد بن معاوية الوليد
  ، فقدم املدينة يف رمضان، وقيل)٤(سعيد بن العاص نائب مكة 

__________  
: ٢٢٨دعا حبيب بن كزبر فوجه به يف ثالثني راكبا، ويف االخبار الطوال ص : ٢١/  ٥يف فتوح ابن االعثم ) ١(

  .فارسافوجه يف أثره حبيب بن كوين يف ثالثني 
  .ه ٦٠لثالث ليال مضني من شهر شعبان سنة : ٣٤/  ٥يف فتوح ابن االعثم ) ٢(
  .من الطربي والكامل) ٣(
عزل عن املدينة خالد بن احلكم ووالها عثمان بن حممد بن أيب سفيان، : ٢٠٥/  ١يف االمامة والسياسة ) ٤(

  .وأصبح واليا على املدينة ومكة وعلى املوسم

على حربه وجرده له،  -وكان عدوا الخيه عبد اهللا  -ن متآهلا متكربا، وسلط عمرو بن الزبري يف ذي القعدة، وكا
  .وجعل عمرو بن سعيد يبعث البعوث إىل مكة حلرب ابن الزبري

إيذن يل أيها االمري : وقد ثبت يف الصحيحني أن أبا شريح اخلزاعي قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إىل مكة
ا قام به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الغد من يوم الفتح، مسعته أذناي ووعاه قليب حني تلكم به أن أحدثك حديث

إن مكة حرمها اهللا ومل حيرمها الناس، وإنه مل حيل القتال فيها الحد كان قبلي، ومل : " إنه محد اهللا وأثىن عليه وقال
ت حرمتها اليوم كحرمتها باالمس، فليبلغ الشاهد الغائب حتل الحد بعدي، ومل حتل يل إال ساعة من هنار، مث قد صار

."  
" إن اهللا أذن لرسوله ومل يأذن لكم : فإن أحد ترخص بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيها فقولوا" ويف رواية 

وال فارا  قال يل حنن أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن احلرم ال يعيذ عاصيا: ما قال لك ؟ فقال: فقيل اليب شريح
  ).٢) (١(بدم، وال فارا خبربة 

وىل عمرو بن سعيد شرطة املدينة عمرو بن الزبري فتتبع أصحاب أخيه ومن يهوى هواه، فضرهبم : قال الواقدي
) ٣(ضربا شديدا حىت ضرب من مجلة من ضرب أخاه املنذر بن الزبري، وانه البد أن يأخذ أخاه عبد اهللا يف جامعة 

على اخلليفة، فضرب املنذر بن الزبري، وابنه حممد بن املنذر، وعبد الرمحن بن االسود بن عبد  من فضة حىت يقدم به
يغوث وعثمان بن عبد اهللا بن حكيم بن حزام، وخبيب بن عبد اهللا بن الزبري، وحممد بن عمار بن ياسر وغريهم، 

عثمان التيمي، وعبد الرمحن بن عمرو  ضرهبم من االربعني إىل اخلمسني إىل الستني جلدة، وفر منه عبد الرمحن بن
مكة مث جاء العزم من يزيد إىل عمرو بن سعيد يف تطلب ابن الزبري، وأنه ال يقبل منه وإن ) ٤(بن سهل يف أناس إىل 

  بايع حىت يؤتى به إيل يف جامعة من ذهب أو من فضة حتت برنسه، فال ترى
بن خالد املخزومي من أن يصلي بأهل مكة، وكان نائب  إال أنه يسمع صوهتا، وكان ابن الزبري قد منع احلارث



عمرو بن سعيد عليها، فحينئذ صمم عمرو على جتهيز سرية إىل مكة بسبب ابن الزبري، فاستشار عمرو بن سعيد 
  من يصلح أن نبعثه إىل مكة الجل قتاله ؟ فقال: عمرو بن الزبري

__________  
الراء، هذا هو املشهور، ويقال بضم اخلاء أيضا حكاها القاضي  هي بفتح اخلاء وإسكان: وال فارا خبربة) ١(

  .وصاحب املطالع وآخرون وأصلها سرقة االبل، وتطلق على كل خيانة
  .هي الفساد يف الدين من اخلارب، وهو اللص املفسد يف االرض: قال اخلليل

  ).٢٠/  ٨(فتح الباري ) ٤٩٢٥(ح ) ٦٤(أخرجه البخاري عن سعيد بن شرحبيل عن الليث يف املغازي ) ٢(
  .وأخرجه يف العلم باب ليبلغ الشاهد الغائب عن عبد اهللا بن يوسف، ويف احلج باب ال يعضد شجرة احلرم

  .عن قتيبة
  .باب) ٨٢(، )١٥(وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد يف احلج 

  .٩٨٧/  ٢ص ) ٤٤٦(ح 
  .والترمذي يف أول كتاب احلج عن قتيبة وقال حسن صحيح

  .الغل والقيد، ومسيت بالغل الهنا جتمع اليدين إىل العنق: عةاجلام) ٣(
  .من، حتريف: من الطربي والكامل، ويف االصل) ٤(

، فعينه على تلك السرية وجعل على مقدمته أنيس )١(إنك ال تبعث إليه من هو أنكى له مين : له عمرو بن الزبري
  .بن عمرو االسلمي يف سبعمائة مقاتل

عينهما يزيد بن معاوية نفسه، وبعث بذلك إىل عمرو بن سعيد، فعسكر أنيس باجلرف وأشار  وقال الواقدي، إمنا
مروان بن احلكم على عمرو بن سعيد أن ال يغزو مكة وأن يترك ابن الزبري هبا، فإنه عما قليل إن مل يقتل ميت، فقال 

  .رغمواهللا لنغزونه ولو يف جوف الكعبة على رغم أنف من : أخوه عمرو بن الزبري
  .واهللا إن ذلك ليسرين: فقال مروان

حىت نزل باالبطح، وقيل بداره عند الصفا،  -وكانوا ألفني  -فسار أنيس واتبعه عمرو بن الزبري يف بقية اجليش 
ونزل أنيس بذي طوى، فكان عمرو بن الزبري يصلي بالناس، ويصلي وراءه أخوه عبد اهللا بن الزبري، وأرسل عمرو 

بر ميني اخلليفة، وأته ويف عنقك جامعة من ذهب أو فضة، وال تدع الناس يضرب بعضهم بعضا، : إىل أخيه يقول له
  واتق اهللا فإنك يف بلد

  .حرام
  .موعدك املسجد: فأرسل عبد اهللا يقول الخيه

ا وبعث عبد اهللا بن الزبري عبد اهللا بن صفوان بن أمية يف سرية فاقتتلوا مع عمرو بن أنيس االسلمي فهزموا أنيس
هزمية قبيحة، وتفرق عن عمرو بن الزبري أصحابه وهرب عمرو إىل دار ابن علقمة، فأجاره أخوه عبيدة بن الزبري، 

جتري من يف عنقه حقوق الناس ؟ مث ضربه بكل من ضربه باملدينة إال املنذر بن : فالمه أخوه عبد اهللا بن الزبري وقال
وسجنه ومعه عارم، فسمي سجن عارم، وقد قيل إن عمرو بن الزبري  الزبري وابنه فإهنما أبيا أن يستقيدا من عمرو،

  .مات حتت السياط واهللا أعلم
قصة احلسني بن علي وسبب خروجه من مكة يف طلب االمارة وكيفية مقتله ولنبدأ قبل ذلك بشئ من ترمجته مث 

  .نتبع اجلميع بذكر مناقبه وفضائله



ب بن هاشم أبو عبد اهللا القرشي اهلامشي، السبط الشهيد بكربالء ابن هو احلسني بن علي بن أيب طالب بن عبد املطل
بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاطمة الزهراء، ورحيانته من الدنيا، ولد بعد أخيه احلسن، وكان مولد احلسن 

لون من إمنا كان بينهما طهر واحد ومدة احلمل، وولد خلمس ليال خ: يف سنة ثالث من اهلجرة، وقال بعضهم
  .شعبان سنة أربع

من التاريخ، وقتل يوم اجلمعة يوم عاشوراء يف احملرم ) ٢(ولد احلسني لست سنني ومخسة أشهر ونصف : وقال قتادة
  .سنة إحدى وستني، وله أربع ومخسون سنة وستة أشهر ونصف، رضي اهللا عنه

اه حسينا، وقد كان مساه أبوه قبل ذلك وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه حنكه وتفل يف فيه ودعا له ومس
  حربا، وقيل جعفرا،
__________  

وكانت بنو أمية يكرمون عمرو بن الزبري الن أمه كانت بنت خالد بن : ٢٨٤/  ٥قال يف فتوح ابن االعثم ) ١(
  .سعيد بن العاص، فهو ابن اختهم

أشهر، خلمس سنني وستة أشهر من التاريخ  ولد احلسني بعد احلسن بسنة وعشرة: يف االستيعاب نقال عن قتادة) ٢(
  ).٣٧٨/  ١هامش االصابة (

  .إمنا مساه يوم سابعه وعق عنه: وقيل
  وقال مجاعة عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن هانئ بن

احلسن أشبه برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما بني الصدر إىل الرأس، واحلسني : هانئ عن علي رضي اهللا عنه قال
  .حدثين حممد بن الضحاك احلزامي: ، وقال الزبري بن بكار)١(بني أسفل من ذلك  أشبه به ما

كان وجه احلسن يشبه وجه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان جسد احلسني يشبه جسد رسول اهللا صلى : قال
  .اهللا عليه وسلم

  .وروى حممد بن سريين وأخته حفصة، عن أنس
ما رأت مثل هذا حسنا، فقلت : احلسني فجعل يقول بقضيب يف أنف ويقولكنت عند ابن زياد فجئ برأس : قال
  .إنه كان من أشبههم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: له

نعم أسود الرأس واللحية إال شعرات ههنا يف مقدم : رأيت احلسني ؟ قال: قلت لعبيد اهللا بن زياد: وقال سفيان
بها برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو مل يكن شاب منه غري ذلك ؟ حليته، فال أدري أخضب وترك ذلك املكان تش

رأيت احلسني بن علي يصبغ بالومشة، أما هو فكان ابن ستني سنة، : مسعت عمر بن عطاء قال: وقال ابن جريج
وكان رأسه وحليته شديدي السواد، فأما احلديث الذي روي من طريقني ضعيفني أن فاطمة سألت رسول اهللا صلى 

أما احلسن فله هيبيت وسؤددي، وأما احلسني فله : " هللا عليه وسلم يف مرض املوت أن ينحل ولديها شيئا فقالا
فليس بصحيح، ومل خيرجه أحد من أصحاب الكتب املعتربة، وقد أدرك احلسني من حياة النيب " جرأيت وجودي 

لم بن احلجاج له رؤية من النيب صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخس سنني أو حنوها، وروى عنه أحاديث، وقال مس
إنا تابعي ثقة، وهذا غريب فالن : عليه وسلم، وقد روى صاحل بن أمحد بن حنبل عن أبيه أنه قال يف احلسن بن علي

  .يقول يف احلسني إنه تعايب بطريق االوىل
  .هما واحلنو عليهماوسنذكر ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكرمهما به، وما كان يظهر من حمبت

  .واملقصود أن احلسني عاصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحبه إىل أن تويف وهو عنه راض، ولكنه كان صغريا



مث كان الصديق يكرمه ويعظمه، وكذلك عمر وعثمان، وصحب أباه وروى عنه، وكان معه يف مغازيه كلها، يف 
طاعة أبيه حىت قتل، فلما آلت اخلالفة إىل أخيه وأراد أن يصاحل شق  اجلمل وصفني، وكان معظما موقرا، ومل يزال يف

واهللا لقد مهمت أن أسجنك : ذلك عليه ومل يسدد رأي أخيه يف ذلك، بل حثه على قتل أهل الشام، فقال له أخوه
  .يف بيت وأطبق عليك بابه حىت أفرغ من هذا الشأن مث أخرجك

  قرت اخلالفةفلما رأى احلسني ذلك سكت وسلم، فلما است
مرحبا وأهال، ويعطيهما : ملعاوية كان احلسني يتردد إليه مع أخيه احلسن فيكرمهما معاوية إكراما زائدا، ويقول هلما

خذاها وأنا ابن هند، واهللا ال يعطيكماها أحد قبلي وال : عطاء جزيال، وقد أطلق هلما يف يوم واحد مائيت ألف، وقال
  .عطي أنت وال أحد قبلك وال بعدك رجال مناواهللا لن ت: بعدي، فقال احلسني

وملا تويف احلسن كان احلسني يفد إىل معاوية يف كل عام فيعطيه ويكرمه، وقد كان يف اجليش الذين غزوا 
  .القسطنطينية مع ابن معاوية يزيد، يف سنة إحدى ومخسني

  وملا أخذت
__________  

  .باب) ٣١(أخرجه الترمذي يف املناقب ) ١(
  .٩٠/  ١واالمام أمحد يف مسنده ج  ٦٦٠/  ٥ص ) ٣٧٧٩(ح 

البيعة ليزيد يف حياة معاوية كان احلسني ممن امتنع من مبايعته هو وابن الزبري وعبد الرمحن بن أيب بكر وابن عمر 
وابن عباس، مث مات ابن أيب بكر وهو مصمم على ذلك، فلما مات معاوية سنة ستني وبويع ليزيد، بايع ابن عمر 

س، وصمم على املخالفة احلسني وابن الزبري، وخرجا من املدينة فارين إىل مكة فأقاما هبا، فعكف الناس وابن عبا
على احلسني يفدون إليه ويقدمون عليه وجيلسون حواليه، ويستمعون كالمه، حني مسعوا مبوت معاوية وخالفة يزيد، 

ون ذلك إىل احلسني يف مجلة الناس، وال ميكنه أن وأما ابن الزبري فإنه لزم مصاله عند الكعبة، وجعل يتردد يف غب
يتحرك شئ مما يف نفسه مع وجود احلسني، ملا يعلم من تعظيم الناس له وتقدميهم إياه عليه، غري أنه قد تعينت 

السرايا والبعوث إىل مكة بسببه، ولكن أظفره اهللا هبم كما تقدم ذلك آنفا، فانقشعت السرايا عن مكة مفلولني 
بد اهللا بن الزبري على من أراد هالكه من اليزيديني، وضرب أخاه عمرا وسجنه واقتص منه وأهانه، وعظم وانتصر ع

شأن ابن الزبري عند ذلك ببالد احلجاز، واشتهر أمره وبعد صيته، ومع هذا كله ليس هو معظما عند الناس مثل 
بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فليس على احلسني، بل الناس إمنا ميلهم إىل احلسني النه السيد الكبري، وابن 

  .وجه االرض يومئذ أحد يساميه وال يساويه، ولكن الدولة اليزيدية كانت كلها تناوئه
وذلك حني بلغهم موت معاوية ووالية يزيد، ومصري  -وقد كثر ورود الكتب عليه من بالد العراق يعدونه إليهم 

  فكان أول من قدم عليه عبد اهللا بن سبع -احلسني إىل مكة فرارا من بيعة يزيد 
فيه السالم والتهنئة مبوت معاوية، فقدما على احلسني لعشر ) ٢(، معهما كتاب )١(اهلمداين، وعبد اهللا بن وال 

بن مسهر الضدائي، وعبد الرمحن بن عبد اهللا ) ٣(مضني من رمضان من هذه السنة، مث بعثوا بعدها نفرا منهم قيس 
كتابا إىل احلسني، مث ) ٦(، ومعهم حنو من مائة ومخسني )٥(، وعمارة بن عبد اهللا السلويل )٤( بن الكوا االرحيب

بعثوا هانئ بن السبيعي وسعيد بن عبد اهللا احلنفي ومعهما كتاب فيه االستعجال يف السري إليهم، وكتب إليه شبث 
  بن) ٧(حجاج الزبيدي، وحممد بن عمر بن ربعي، وحجار بن أجبر، ويزيد بن احلارث ويزيد بن رومي، وعمرو بن 

__________  



  .عبد اهللا بن مسمع البكري: ٤٨/  ٥يف فتوح ابن االعثم ) ١(
اجتمعت الشيعة يف منزل سليمان بن صرد اخلزاعي : ٢٠/  ٤والكامل البن االثري  ١٩٧/  ٦يف الطربي ) ٢(

بة ورفاعة بن شداد وحبيب بن مظاهر سليمان بن صرد اخلزاعي، واملسيب بن جن: وكتبوا كتابا عن نفر منهم
  .أنظر الكتاب فيهما)...مطهر: يف الكامل(وغريهم 

  .ومقتل احلسني اليب خمنف ٤٦/  ٥ويف فتوح ابن االعثم 
  .بشر بن مسهر الصيداوي: ٢٢٩يف االخبار الطوال ص ) ٣(
  .هللا بن الكدن االرحيبعبد الرمحن بن عبد ا: عبد الرمحن بن عبيد، ويف الطربي: يف االخبار الطوال) ٤(
ثالثة : يف الطربي) ٦...(وعبد اهللا بن وال، وقد تقدم أنه كان أول الوافدين على احلسني: زاد ابن االعثم) ٥(

  .ومخسني كتابا
  .حنو من مخسني كتابا: ويف االخبار الطوال

  ).عزرة: ويف الطربي(وعروة بن قيس : عمري، وزادا امسا آخر: يف الطربي والكامل) ٧(

، فإذا شئت فأقدم على جند لك )٢(وأينعت الثمار ولطمت اجلمام ) ١(أما بعد فقد اخضرت اجلنان : حيىي التميمي
  .جمندة والسالم عليك

فاجتمعت الرسل كلها بكتبها عند احلسني، وجعلوا يستحثونه ويستقدمونه عليهم ليبايعوه عوضا عن يزيد بن 
ت معاوية، وينالون منه ويتكلمون يف دولته، وأهنم ملا يبايعوا أحدا إىل معاوية، ويذكرون يف كتبهم أهنم فرحوا مبو

اآلن، وأهنم ينتظرون قدومك إليهم ليقدموك عليهم، فعند ذلك بعث ابن عمه مسلم بن عقيل بن أيب طالب إىل 
  ليكشف له حقيقة هذا االمر واالتفاق، فإن كان متحتما وأمرا حازما حمكما بعث إليه): ٣(العراق 

كب يف أهل وذويه، ويأيت الكوفة ليظفر مبن يعاديه، وكتب معه كتابا إىل أهل العراق بذلك، فلما سار مسلم من لري
مكة اجتاز باملدينة فأخذ منها دليلني فسارا به على براري مهجورة املسالك، فكان أحد الدليلني منهما أول هالك، 

، )٤(لواحد مبكان يقال له املضيق، من بطن خبيت وذلك من شدة العطش، وقد أضلوا الطريق فهلك الدليل ا
فتطري به مسلم بن عقيل، فتلبث مسلم على ما هنالك ومات الدليل اآلخر فكتب إىل احلسني يستشريه يف أمره، 

  .فكتب إليه يعزم عليه أن يدخل العراق، وأن جيتمع بأهل الكوفة ليستعلم أمرهم ويستخرب خربهم
ل يقال له مسلم بن عوسجة االسدي، وقيل نزل يف دار املختار بن أيب عبيد الثقفي فلما دخل الكوفة نزل على رج

  .فاهللا أعلم
فتسامع أهل الكوفة بقدومه فجاؤوا إليه فبايعوه على إمرة احلسني، وحلفوا له لينصرنه بأنفسهم وأمواهلم، فاجتمع 

ر ألفا، فكتب مسلم إىل احلسني ليقدم عليها فقد على بيعته من أهلها اثنا عشر ألفا، مث تكاثروا حىت بلغوا مثانية عش
  .متهدت له البيعة واالمور، فتجهز احلسني من مكة قاصدا الكوفة كما سنذكره

وانتشر خربهم حىت بلغ أمري الكوفة النعمان بن بشري خربه رجل بذلك، فجعل يضرب عن ذلك صفحا وال يعبأ به، 
إين ال أقاتل من ال يقاتلين، وال : ، وأمرهم باالئتالف والسنة، وقالولكنه خطب الناس وهناهم عن االختالف والفتنة

أثب على من ال يثب علي، وال آخذكم بالظنة، ولكن واهللا الذي ال إله إال هو لئن فارقتم إمامكم ونكثتم بيعته 
  .القاتلنكم ما دام يف يدي من سيفي قائمته

إن هذا االمر ال يصلح إال بالغشمة، وإن : احلضرمي فقال له) ٥(فقام إليه رجل يقال له عبد اهللا بن مسلم بن شعبة 
  .الذي سلكته أيها االمري مسلك املستضعفني



  .الن أكون من املستضعفني يف طاعة اهللا أحب إيل من أن أكون من االقوياء االعزين يف معصية اهللا: فقال له النعمان
  مث نزل فكتب ذلك الرجل إىل يزيد

__________  
  .اجلناب: ربييف الط) ١(

  .اجلنات: ويف ابن االعثم
  .وأينعت الثمار وأعشبت االرض وأورقت االشجار: يف ابن االعثم) ٢(
  .فسرحه مع قيس بن مسهر وعمارة بن عبيد السلويل وعبد الرمحن بن عبد اهللا بن الكدن االرحيب: يف الطربي) ٣(
  .بطن احلربث: يف االخبار الطوال) ٤(

  .من الوادياملوضع الغامض : البطن
  .والبطون كثرية
  واحلربث نبت

  .أسود وزهرته بيضاء وهو من أطيب املراعي
  .يف الطربي والكامل سعيد) ٥(

  .مسلم بن سعيد احلضرمي: ٢٣١ويف االخبار الطوال ص 

بن سعد بن أيب وقاص، فبث يزيد فعزل النعمان عن ) ٢(وعمرو ) ١(يعلمه بذلك، وكتب إىل يزيد عمارة بن عقبة 
يزيد بن معاوية، وكان يزيد ) ٣(فة وضمها إىل عبيد اهللا بن زياد مع البصرة، وذلك باشارة سرجون موىل الكو

فاقبل مين فإنه ليس : قال! نعم : أكنت قابال من معاوية ما أشار به لو كان حيا ؟ قال: يستشريه، فقال سرجون
  .للكوفة إال عبيد اهللا بن زياد، فوله إياها

د اهللا بن زياد، وكان يريد أن يعزله عن البصرة، فواله البصرة والكوفة معا ملا يريده اهللا به وكان يزيد يبغض عبي
  .وبغريه

إذا قدمت الكوفة فاطلب مسلم بن عقيل فإن قدرت عليه فاقتله أو انفه، وبعث الكتاب : مث كتب يزيد إىل ابن زياد
ة إىل الكوفة، فلما دخل دخلها متلثما بعمامة مع العهد مع مسلم بن عمرو الباهلي، فسار ابن زياد من البصر

  .سالم عليكم: ، فجعل ال مير مبال من الناس إال قال)٤(سوداء 
وتكاثر الناس  -يظنون أنه احلسني وقد كانوا ينتظرون قدومه  -وعليكم السالم مرحبا بابن رسول اهللا : فيقولون

تأخروا، هذا االمري عبيد اهللا بن زياد، : من جهة يزيد عليه، ودخلها يف سبعة عشر راكبا، فقال هلم مسلم بن عمرو
فلما علموا ذلك علتهم كآبة وحزن شديد، فتحقق عبيد اهللا اخلرب، ونزل قصر االمارة من الكوفة، فلما استقر أمره 

ومعه ثالثة آالف درهم يف صورة قاصد من بالد محص،  -وقيل كان موىل له يقال له معقل  -أرسل موىل أيب رهم 
أنه إمنا جاء هلذه البيعة، فذهب ذلك املوىل فلم يزل يتلطف ويستدل على الدار اليت يبايعون هبا مسلم بن عقيل و

حىت دخلها، وهي دار هانئ بن عروة اليت حتول إليها من الدار االوىل، فبايع وأدخلوه على مسلم بن عقيل فلزمهم 
وكان هو الذي يقبض ما  -مثامة العامري بأمر مسلم بن عقيل أياما حىت اطلع على جلية أمرهم، فدفع املال إىل أيب 

وكان من فرسان العرب، فرجع ذلك املوىل وأعلم عبيد اهللا بالدار  -يؤتى به من االموال ويشتري السالح 
  وصاحبها، وقد حتول مسلم بن عقيل إىل دار

االمراء االكابر، وبلغه أن عبيد اهللا  ، مث إىل دار شريك بن االعور وكان من)٥(هانئ بن محيد بن عروة املرادي 



  ابعث مسلم بن عقيل حىت يكون يف داري: ، فبعث إىل هانئ يقول له)٦(يريد عيادته 
__________  

  .عمارة بن الوليد: ٥٩/  ٣يف مسط النجوم العوايل ) ١(
  .عمر وهو الصواب: كذا باالصل والكامل، ويف الطربي) ٢(
  .غالم أبيه وامسه سرجون: اوية، ويف ابن االعثمموىل مع: يف الطربي والكامل) ٣(
  .دخلها وهو متلثم: غرباء، ويف االخبار الطوال: ٦٥/  ٥يف ابن االعثم ) ٤(
  .هاين بن عروة املذحجي: يف ابن االعثم واالخبار الطوال) ٥(
أما يف االخبار الطوال  )الطربي والكامل(قيل أن هانئ مرض وأرسل إليه عبيد اهللا بن زياد أنه يرغب يف عيادته ) ٦(

أن شريك بن االعور نزل دار هانئ ومرض مرضا شديدا وبلغ ذلك عبيد اهللا بن زياد فأرسل إليه يعلمه أنه : قال
  .يأتيه عائدا

مرض شريك بعد مجعة من مرض هانئ فجاءه عبيد اهللا عائدا يف منزل هانئ بن : ويف الطربي والكامل) ٢٣٤ص (
  .عروة

  .٥/  ٢قال هانئ سوف أمتارض، وإن يل من ابن زياد مكانا، فإذا جاء يعودين فاضرب عنقه : سةويف االمامة والسيا

كن أنت يف اخلباء، فإذا جلس عبيد اهللا فإين أطلب املاء : ليقتل عبيد اهللا إذا جاء يعودين، فبعثه إليه فقال له شريك
ش شريك وعنده هانئ بن عروة، وقام من بني وهي إشاريت إليك، فاخرج فاقتله، فلما جاء عبيد اهللا جلس على فرا

اسقوين، فتجنب مسلم عن قتله، وخرجت جارية : يديه غالم يقال له مهران، فتحدث عنده ساعة مث قال شريك
اسقوين ولو كان فيه ذهاب نفسي : بكوز من ماء فوجدت مسلما يف اخلباء فاستحيت ورجعت باملاء ثالثا، مث قال

أيها االمري، إين أريد أن : مهران الغدر فغمز مواله فنهض سريعا وخرج، فقال شريك أحتمونين من املاء ؟ ففهم
إن القوم : وجعل يقول له مواله -أي ساق به  -فخرج به مواله فأركبه وطرد به ! سأعود : أوصي إليك، فقال
  .وحيك إين هبم لرفيق: أرادوا قتلك فقال

حديث بلغين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فتقتله ؟ قال ما منعك أن خترج: فما باهلم ؟ وقال شريك ملسلم
  االميان ضد الفتك، ال" أنه قال 

أما لو قتلته جللست يف القصر مل يستعد منه أحد وليكفينك : وكرهت أن أقتله يف بيتك، فقال) ١" (يفتك مؤمن 
  .أمر البصرة، ولو قتلته لقتلت ظاملا فاجرا، ومات شريك بعد ثالث

ما أنا : نتهى ابن زياد إىل باب القصر وهو متلثم ظنه النعمان بن بشري احلسني قد قدم، فأغلق باب القصر وقالوملا ا
افتح الفتحته، ففتح وهو يظنه احلسني، فلما حتقق أنه عبيد اهللا أسقط يف يده، : مبسلم إليك أمانيت، فقال له عبيد اهللا

إن الصالة جامعة، فاجتمع الناس فخرج إليهم فحمد اهللا وأثىن : فنادىفدخل عبيد اهللا إىل قصر االمارة وأمر مناديا 
أما بعد فإن أمري املؤمنني قد والين أمركم وثغركم وفيأكم، وأمرين بأنصاف مظلومكم وإعطاء : عليه مث قال

فذ حمرومكم، واالحسان إىل سامعكم ومطيعكم، والشدة على مريبكم وعاصيكم، وإمنا أنا ممتثل فيكم أمره ومن
وأهل الريب واخلالف والشقاق، وأميا عريف مل ) ٢(عهده، مث نزل وأمر العرفاء أن يكتبوا من عندهم من الزورية 
ومل يسلم على  -وكان هانئ أحد االمراء الكبار  -يطلعنا على ذلك صلب أو نفي وأسقطت عرافته من الديوان 

أيها االمري إنه يشتكي، : هانئ مل يأتين مع االمراء ؟ فقالواما بال : عبيداهللا منذ قدم ومتارض، فذكره عبيد اهللا وقال
  .إنه بلغين أنه جيلس على باب داره: فقال



وزعم بعضهم أنه عاده قبل شريك بن االعور وسلم بن عقيل عنده، وقد مهوا بقتله فلم ميكنهم هانئ لكونه يف 
على عبيد اهللا بن زياد، فالتفت عبيد اهللا إىل داره، فجاء االمراء إىل هانئ بن عروة فلم يزالوا به حىت أدخلوه 

عذيرك من خليلك من مراد فلما سلم هانئ * أريد حياته ويريد قتلي : القاضي شريح فقال متمثال بقول الشاعر
  ال أدري، فقام: يا هانئ أين مسلم بن عقيل ؟ قال: على عبيد اهللا قال

__________  
: وفيه ٩٢/  ٤، ١٦٧ - ١٦٦/  ١واالمام أمحد يف مسنده ج  )١٥٧باب (أخرجه أبو داود يف اجلهاد ) ١(

  .االميان قيد الفتك وال يفتك مؤمن
  .احلرورية: يف الطربي والكامل) ٢(

  ذلك املوىل التميمي الذي دخل دار هانئ يف صورة قاصد من محص فبايع يف داره ودفع الدراهم
أصلح اهللا : ا رآه هانئ قطع وأسقط يف يده، فقالفلم! نعم : أتعرف هذا ؟ قال: حبضرة هانئ إىل مسلم، فقال

واهللا لو كان حتت : فأتين به، فقال: االمري، واهللا ما دعوته إىل منزيل، ولكنه جاء فطرح نفسه علي، فقال عبيد اهللا
أدنوه مين، فأدنوه فضربه حبربة على وجهه فشجه على حاجبه وكسر أنفه، وتناول : قدمي ما رفعتها عنه، فقال

قد أحل اهللا يل دمك، النك حروري، مث أمر به فحبسه يف : سيف شرطي ليسله فدفع عن ذلك، وقال عبيداهللاهانئ 
جانب الدار وجاء قومه من بين مذحج مع عمرو بن احلجاج فوقفوا على باب القصر يظنون أنه قد قتل، فسمع 

إن االمري مل حيبسه إال ليسأله عن مسلم  :اخرج إليهم فقل هلم: عبيد اهللا هلم جلبة، فقال لشريح القاضي وهو عنده
إن صاحبكم حي وقد ضربه سلطاننا ضربا مل يبلغ نفسه، فانصرفوا وال حتلوا بأنفسكم وال : بن عقيل، فقال هلم

  .بصاحبكم
فاجتمع إليه أربعة آالف " يا منصور أمت " فتفرقوا إىل منازهلم، ومسع مسلم بن عقيل اخلرب فركب ونادى بشعاره 

الكوفة، وكان معه املختار بن أيب عبيد، ومعه راية خضراء، عبد اهللا بن نوفل بن احلارث براية محراء،  من أهل
فرتبهم ميمنة وميسرة وسار هو يف القلب إىل عبيد اهللا، وهو خيطب الناس يف أمر هانئ وحيذرهم من االختالف، 

جاء مسلم بن عقيل، فبادر عبيد : ارة يقولونوأشراف الناس وأمراؤهم حتت منربه، فبينما هو كذلك إذ جاءت النظ
اهللا فدخل القصر ومن معه وأغلقوا عليهم الباب، فلما انتهى مسلم إىل باب القصر وقف جبيشه هناك، فأشرف 

أمراء القبائل الذين عند عبيد اهللا يف القصر، فأشاروا إىل قومهم الذين مع مسلم باالنصراف، وهتددوهم 
وأمرهم أن يركبوا يف الكوفة خيذلون الناس عن مسلم بن عقيل، ) ١(هللا بعض االمراء وتوعدوهم، وأخرج عبيد ا

ارجع إىل البيت، الناس يكفونك ويقول الرجل البنه : ففعلوا ذلك، فجعلت املرأة جتئ إىل ابنها وأخيها وتقول له
تصرموا وانصرفوا عن كأنك غدا جبنود الشام قد أقبلت فماذا تصنع معهم ؟ فتخاذل الناس وقصروا و: وأخيه

مسلم بن عقيل حىت مل يبق إال يف مخسمائة نفس، مث تقالوا حىت بقي يف ثالمثائة مث تقالوا حىت بقي معه ثالثون رجال، 
فصلى هبم املغرب وقصد أبواب كندة فخرج منها يف عشرة، مث انصرفوا عنه فبقي وحده ليس معه من يدله على 

  الطريق، وال من يؤانسه
من يأويه إىل منزله، فذهب على وجهه واختلط الظالم وهو وحده يتردد يف الطريق ال يدري أين  بنفسه، وال

يذهب، فأتى بابا فنزل عنده وطرقه فخرجت منه امرأة يقال هلا طوعة، كانت أم ولد لالشعث بن قيس، وقد كان 
  ، خرج مع الناس وأمه)٢(هلا ابن من غريه يقال له بالل بن أسيد 

__________  



والقعقاع بن شور الذهلي ) كثري بن شهاب بن احلصني احلارثي: ويف الطربي(منهم كثري بن شهاب احلارثي ) ١(
وحممد بن ) العامري: ويف الطربي(وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن أجبر العجلي ومشر بن ذي جوشن الضبايب 

  .االشعث ومل يذكر ابن االعثم إال كثري بن شهاب
كانت فيما مضى امرأة قيس الكندي فتزوجها : ٨٨/  ٥لطربي والكامل ويف فتوح ابن االعثم كذا باالصل وا) ٢(

  = رجل 

أمل تشرب ؟ : اسقين ماء فسقته، مث دخلت وخرجت فوجدته، فقالت: قائمة بالباب تنتظره، فقال هلا مسلم بن عقيل
يا : على بايب وال أمجله لك، فقام فقالفاذهب إىل أهلك عافاك اهللا، فإنه ال يصلح لك اجللوس : قالت! بلى : قال

يا عبد : أمة اهللا ليس يل يف هذا البلد منزل وال عشرية، فهل إىل أجر ومعروف وفعل نكافئك به بعد اليوم ؟ فقالت
! قالت ادخل ! نعم : أنت مسلم ؟ قال: اهللا وما هو ؟ قال أنا مسلم بن عقيل، كذبين هؤالء القوم وغروين، فقالت

ا من دارها غري البيت الذي يكون فيه وفرشت له وعرضت عليه العشاء فلم يتعش، فلم يكن بأسرع فأدخلته بيت
يا بين اله عن هذا، فأحل عليها فأخذت : من أن جاء ابنها فرآها تكثر الدخول واخلروج، فسأهلا عن شأهنا فقالت

  .تكلمعليه أن ال حيدث أحدا، فأخربته خرب مسلم، فاضطجع إىل الصباح ساكتا ال ي
وأما عبيد اهللا بن زياد فإنه نزل من القصر مبن معه من االمراء واالشراف بعد العشاء اآلخرة فصلى هبم العشاء يف 

املسجد اجلامع، مث خطبهم وطلب منهم مسلم بن عقيل وحث على طلبه، ومن وجده عنده ومل يعلم به فدمه هدر، 
  .لك وهتددهم، وطلب الشرط وحثهم على ذ)١(ومن جاء به فله ديته 

فلما أصبح ابن تلك العجوز ذهب إىل عبد الرمحن بن حممد بن االشعث فأعلمه بأن مسلم بن عقيل يف دارهم، 
ما الذي سارك به ؟ فأخربه اخلرب فنخس : فجاء عبد الرمحن فسار أباه بذلك وهو عند ابن زياد، فقال ابن زياد

  قم فأتين: بقضيب يف جنبه وقال
  .به الساعة
ومعه عبد الرمحن وحممد بن االشعث يف  -وكان صاحب شرطته  -زياد عمرو بن حريث املخزومي  وبعث ابن

، فلم يشعر مسلم إال وقد أحيط بالدار اليت هو فيها، فدخلوا عليه فقام إليهم بالسيف )٢(سبعني أو مثانني فارسا 
ونه باحلجارة ويلهبون النار يف أطناب فأخرجهم من الدار ثالث مرات، وأصيبت شفته العليا والسفلى، مث جعلوا يرم

، وجاؤوا )٣(القصب فضاق هبم ذرعا، فخرج إليهم بسيفه فقاتلهم، فأعطاه عبد الرمحن االمان فأمكنه من يده 
ببغلة فأركبوه عليها وسلبوا عنه سيفه فلم يبق ميلك من نفسه شيئا، فبكى عند ذلك وعرف أنه مقتول، فيئس من 

  .نا إليه راجعونإنا هللا وإ: نفسه، وقال
أما واهللا لست أبكي على : إن من يطلب مثل الذي تطلب ال يبكي إذا نزل به هذا، فقال: فقال بعض من حوله

نفسي، ولكن أبكي على احلسني، وآل احلسني، إنه قد خرج إليكم اليوم أو أمس من مكة، مث التفت إىل حممد بن 
  إن: االشعث فقال

__________  
  .ه أسد بن البطني فأولدها ولدا يقال له أسدمن حضرموت يقال ل= 
  .له عشرة آالف درهم واملنزلة الرفيعة من يزيد بن معاوية وله يف كل يوم حاجة مقضية: يف ابن االعثم) ١(
أن أبعث مع ابن االشعث ستني أو سبعني رجال كلهم من : أمر عبيد اهللا عمرو بن حريث: يف الطربي والكامل) ٢(

عبد  ٧٢/  ٣يف مروج الذهب (رو بن عبيد اهللا بن عباس السلمي يف ستني أو سبعني من قيس قيس وابعث معه عم



  .بعث مع حممد بن االشعث ثالمثائة راجل من صناديد أصحابه: ٩٢/  ٥ويف ابن االعثم ) اهللا بن العباس السلمي
) ٩٦/  ٥(ىل االرض فأخذ أسريا أما ابن االعثم فقال إنه مل يسلم لنفسه بل قاتل فطعن من ورائه طعنة فسقط إ) ٣(

  .٥/  ٢وانظر االمامة والسياسة 

، فبعث حممد بن االشعث إىل احلسني يأمره )١(استطعت أن تبعث إىل احلسني على لساين تأمره بالرجوع فافعل 
  .كل ما حم االله واقع: بالرجوع فلم يصدق الرسول يف ذلك، وقال

لقصر إذا على بابه مجاعة من االمراء من أبناء الصحابة ممن يعرفهم وملا انتهى مسلم بن عقيل إىل باب ا: قالوا
  ويعرفونه، ينتظرون أن يؤذن هلم على ابن زياد، ومسلم خمضب بالدماء يف وجهه وثيابه، وهو

) ٢(مثخن باجلراح، وهو يف غاية العطش، وإذا قلة من ماء بارد هنالك فأراد أن يتناوهلا ليشرب منها فقال له رجل 
ويلك يا ابن ناهلة، أنت أوىل باحلميم واخللود يف : واهللا ال تشرب منها حىت تشرب من احلميم، فقال له: لئكمن أو

) ٣(نار اجلحيم مين، مث جلس فتساند إىل احلائط من التعب والكالل والعطش، فبعث عمارة بن عقبة بن أيب معيط 
فرغ له يف القدح ويعطيه فيشرب فال يستطيع أن موىل له إىل داره فجاء بقلة عليها منديل ومعه قدح، فجعل ي

احلمد هللا لقد : يسيغه من كثرة الدماء اليت تعلو على املاء مرتني أو ثالثا، فلما شرب سقطت ثناياه مع املاء فقال
كان بقي يل من الرزق املقسوم شربة ماء، مث أدخل على ابن زياد، فلما وقف بني يديه مل يسلم عليه، فقال له 

إن كان يريد قتلي فال حاجة يل بالسالم عليه، وإن مل يرد قتلي ! ال : فقال! أال تسلم على االمري ؟ : احلرسي
إيه يا بن عقيل، أتيت الناس وأمرهم مجيع وكلمتهم واحدة لتشتتهم : فسأسلم عليه كثريا، فأقبل ابن زياد عليه فقال

لك أتيت، ولكن أهل املصر زعموا أن أباك قتل كال لست لذ: وتفرق كلمتهم وحتمل بعضهم على قتل بعض ؟ قال
  .خيارهم وسفك دماءهم، وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إىل حكم الكتاب

  .وما أنت وذاك يا فاسق ؟ مل ال كنت تعمل بذلك فيهم إذ أنت باملدينة تشرب اخلمر ؟: قال
ليعلم أنك غري صادق، وأنك قلت بغري علم، وأنت أحق بذلك مين، فإين واهللا إن اهللا ! أنا أشرب اخلمر ؟ : فقال

لست كما ذكرت، وإن أوىل هبا مين من يلغ يف دماء املسلمني ولغا، ويقتل النفس اليت حرم اهللا بغري نفس، ويقتل 
  .على الغضب والظن، وهو يلهو ويلعب كأنه مل يصنع شيئا

فمن أهله يا بن زياد ؟ : ما حال اهللا دونك ودونه، ومل يرك أهله، قال يا فاسق إن نفسك متنيك: فقال له ابن زياد
  .أمري املؤمنني يزيد: قال
  .احلمد هللا على كل حال، رضينا باهللا حكما بيننا وبينكم: قال
  .ال واهللا ما هو بالظن ولكنه اليقني: كأنك تظن أن لكم يف االمر شيئا ؟ قال: قال

  .قتلة مل يقتلها أحد يف االسالم من الناس قتلين اهللا إن مل أقتلك: قال له
أما إنك أحق من أحدث يف االسالم ما مل يكن فيه، أما إنك ال تدع سوء القتلة وقبح املثلة وخبث السرية : قال

  .املكتسبة عن كتابكم وجهالكم
  وأقبل ابن زياد يشتمه ويشتم حسينا وعليا، ومسلم ساكت ال يكلمه رواه ابن جرير

__________  
  .أوصى عمرو بن سعيد أن يكتب للحسني مبا أصابه ٦/  ٢يف االمامة والسياسة ) ١(
  .مسلم بن عمرو الباهلي: ٣٤/  ٤والكامل  ٢١٢/  ٦يف الطربي ) ٢(



يدعى قيسا، ويف رواية أيب خمنف عن قدامة بن سعد أن عمرو بن حريث بعث غالما له : يف الطربي والكامل) ٣(
  ).٩٧/  ٥انظر فتوح ابن االعثم (ماء فسقاه  يدعى سليمان فجاءه بقلة من

  .عن أيب خمنف وغريه من رواة الشيعة
  .إين قاتلك: مث قال له ابن زياد

  .نعم: كذلك ؟ قال: قال
  .أوص: فدعين أوصي إىل بعض قومي، قال: قال

  .فنظر يف جلسائه وفيهم عمر بن سعد بن أيب وقاص
حاجة، وهي سر فقم معي إىل ناحية القصر حىت أقوهلا لك، فأىب أن  يا عمر إن بيين وبينك قرابة، ويل إليك: فقال

إن علي دينا يف الكوفة سبعمائة درهم : يقوم معه حىت أذن له ابن زياد، فقام فتنحى قريبا من ابن زياد فقال له مسلم
الناس معه، وال  فاقضها عين، واستوهب جثيت من ابن زياد فوارها، وابعث إىل احلسني، فإين كنت قد كتبت إليه أن

أما احلسني فإن مل يردنا ال : ، وقال)١(أراه إال مقبال، فقام عمر فعرض على ابن زياد ما قال له فأجاز ذلك له كله 
نرده، وإن أرادنا مل نكف عنه، مث أمر ابن زياد مبسلم بن عقيل فأصعد إىل أعال القصر وهو يكرب ويهلل ويسبح 

اللهم احكم بيننا وبني قوم غرونا وخذلونا، مث ضرب عنقه رجل يقال له : يقولويستغفر ويصلي على مالئكة اهللا و
  .، مث ألقي رأسه إىل أسفل القصر، وأتبع رأسه جبسده)٢(بكري بن محران 

بسوق الغنم، وصلب مبكان من الكوفة يقال له الكناسة، فقال ) ٣(مث أمر هبانئ بن عروة املذحجي فضربت عنقه 
إىل هانئ يف السوق وابن عقيل أصاهبما * فان كنت ال تدرين ما املوت فانظري ): ٤(ة رجل شاعر يف ذلك قصيد

وآخر يهوي ) * ٧(بكل سبيل إىل بطل قد هشم السيف وجهه ) ٦(أحاديث من يغشى * فأصبحا ) ٥(أمر االمام 
* أروا بأخيكم ونضح دم قد سال كل مسيل فإن أنتم مل تث* قتيل ترى جسدا قد غري املوت لونه ) ٨(يف طماره 

  أرضيت بقليل) ٩(فكونوا بغيا 
__________  

  .٢٤١، واالخبار الطوال ص ١٠١ - ١٠٠/  ٥انظر فتوح ابن االعثم ) ١(
كذا يف االصل والطربي، وقد ذكر ابن االعثم أن بكري بن محران االمحري قد قتل عندما ذهب ابن االشعث ) ٢(

  .أمحر بن بكري: ٢٤١ر الطوال ص ويف االخبا ٩٥/  ٥ليقتاد مسلما من بيت طوعة 
  .وقد كان قتل مسلم يوم الثالثاء لثالث خلون من ذي احلجة سنة ستني

بكري االمحري وكان مسلم قد ضربه وقال له زياد كن أنت الذي تضرب عنقه لتأخذ : ٧٣/  ٣ويف مروج الذهب 
  .بثأرك من ضربته

  .ضربه غالم عبيد اهللا بن زياد يدعى رشيد) ٣(
عبد الرمحن بن : ٢٤٢طربي والكامل عبد اهللا بن الزبري االسدي وقيل الفرزدق ويف االخبار الطوال ص يف ال) ٤(

  .الزبري االسدي
  .رجل من بين أسد: ويف فتوح ابن االعثم
  .فقال الشاعر: ويف مروج الذهب

: ون ويف االخبار الطوالريب املن: االله، ويف مقتل احلسني: االمري، ويف ابن االعثم: يف الطربي ومروج الذهب) ٥(
  .ريب الزمان



  .يسعى: يسري، ويف االخبار الطوال وابن االعثم ومروج الذهب: يف الطربي) ٦(
  .رأسه: يف ابن االعثم) ٧(

  .أنفه: ويف االخبار الطوال
  .من طمار قتيل: من جدار قتيل، ويف االخبار الطوال: يف ابن االعثم) ٨(
  .طربي ومروج الذهب أبيات أخرىبغايا، وزيد يف ال: يف الطربي) ٩(

مث إن ابن زياد قتل معهما أناسا آخرين، مث بعث برؤوسهما إىل يزيد بن معاوية إىل الشام، وكتب له كتابا صورة ما 
  ).١(وقع من أمرمها 

وقد كان عبيد اهللا قبل أن خيرج من البصرة بيوم خطب أهلها خطبة بليغة ووعظهم فيها وحذرهم وأنذرهم من 
ف والفتنة والتفرق، وذلك ملا رواه هشام بن الكليب وأبو خمنف عن الصقعب بن زهري عن أيب عثمان االختال
  .النهدي
أما بعد فإن اهللا اصطفى حممدا : كتابا إىل أشراف أهل البصرة فيه) ٢(بعث احلسني مع موىل له يقال له سلمان : قال

ه وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به، وكنا أهله وأولياءه على خلقه وأكرمه بنبوته، واختاره لرسالته، مث قبضه إلي
  وورثته وأحق الناس

به ومبقامه يف الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك، فرضينا وكرهنا الفرقة، وأحببنا العافية، وحنن نعلم أنا أحق بذلك 
إليكم ) ٣(لنا وهلم، وقد بعثت  احلق املستحق علينا ممن تواله، وقد أحسنوا وأصلحوا، وحتروا احلق فرحم اهللا وغفر

هبذا الكتاب وأنا أدعوكم إىل كتاب اهللا وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أحييت، فتسمعوا قويل 
  .وتطيعوا أمري، فإن فعلتم أهدكم سبيل الرشاد، والسالم عليكم ورمحة اهللا

  .مزيد من بعض رواة الشيعة وعندي يف صحة هذا عن احلسني نظر، والظاهر أنه مطرز بكالم
فكل من قرأ ذلك من االشراف كتمه إال املنذر بن اجلارود فإنه ظن أنه دسيسة من ابن زياد فجاء به إليه، : قال

فبعث خلف الرسول الذي جاء به من حسني فضربه عنقه، وصعد عبيد اهللا بن زياد املنرب فحمد اهللا وأثىن عليه مث 
لنكال ملن عاداين، وسهام ملن حاربين، ) ٤(تقرن الصعبة، وما يقعقع يل بالشنان، وإين أما بعد فواهللا ما يب : قال

من رماها، يا أهل البصرة إن أمري املؤمنني والين الكوفة وأنا غاد إليها الغداة، وقد استخلفت ) ٥" (القارة " أنصف 
  ، وإياكم واخلالف)٦(عليكم عثمان بن زياد بن أيب سفيان 

__________  
  .٢١٥/  ٦والطربي  ١٠٨/  ٥نص الكتاب يف فتوح ابن االعثم  )١(
  ".وكان امسه ذراع وكان أخ احلسني من الرضاع : " سليمان، ويف كتاب مقتل احلسني: ٢٠٠/  ٦يف الطربي ) ٢(
  .بعثت رسويل إليكم: ٢٠٠/  ٦يف الطربي ) ٣(
  .وإين لنكل ملن عاداين وسم ملا حاربين: يف الطربي) ٤(
قد أنصف القارة من راماها وقد زعموا أن رجلني التقيا أحدمها قاري : قوم رماة من العرب، ويف املثل: القارة) ٥(

اخترت املراماة، : إن شئت صارعتك، وإن شئت سابقتك وإن شئت راميتك، فقال: واآلخر أسدي، فقال القاري
ما فئة نلقاها نرد أوالدها على أخراها مث إنا إذا * قد أنصفت القارة من راماها : قد أنصفتين وأنشد: فقال القاري

  .انتزع له سهما فشك فؤاده
  .٢٣٢وقد استخلفت عليكم أخي عثمان بن زياد وانظر االخبار الطوال ص : ٦٤/  ٥يف ابن االعثم ) ٦(



واالرجاف، فوالذي ال إله غريه لئن بلغين عن رجل منكم خالف القتلنه وعريفه ووليه، وآلخذن االدىن باالقصى، 
، وال يكن فيكم خمالف وال مشاقق، أنا ابن زياد أشبهته من بني من وطئ احلصى، ومل )١(حىت يستقيم يل االمر 

  .يتنزعين شبه خال وال عم
  .مث خرج من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي فكان من أمره ما تقدم

لم بن عقيل بالكوفة يوم الثالثاء كان خمرج مس: قال أبو خمنف عن الصقعب بن زهري عن عون بن أيب جحيفة قال
، وذلك يوم عرفة سنة ستني، وكان )٢(لثمان مضني من ذي احلجة، وقتل يوم االربعاء لتسع مضني من ذي احلجة 

ذلك بعد خمرج احلسني من مكة قاصدا أرض العراق بيوم واحد، وكان خروج احلسني من املدينة إىل مكة يوم 
ستني، ودخل مكة ليلة اجلمعة لثالث مضني من شعبان، فأقام مبكة بقية شعبان االحد لليلتني بقيتا من رجب سنة 

القعدة، وخرج من مكة لثمان مضني من ذي احلجة يوم الثالثاء يوم التروية، ويف رواية ] ذي [ ورمضان وشوال و 
  .ذكرها ابن جرير أن مسلم بن عقيل ملا بكى قال له عبيد اهللا بن عباس السلمي

إين واهللا ما لنفسي أبكي، وما هلا من : ل ما تطلب ال يبكي إذا نزل به مثل الذي نزل بك، قالإن من يطلب مث
القتل أرثي، وإن كنت مل أحب هلا طرفة عني تلفا، ولكنين أبكي الهلي املقبلني إىل الكوفة، أبكي احلسني وآل 

ستعجز عن أماين، فهل عندك خري تستطيع إين واهللا أراك ! يا عبد اهللا : حسني، مث أقبل على حممد بن االشعث فقال
أن تبعث رجال على لساين يبلغ حسينا عين رسالة ؟ فإين ال أراه إال قد خرج إليكم اليوم أو غدا هو وأهل بيته، 

إن ابن عقيل بعثين إليك وهو يف أيدي القوم أسري ال يدري أيصبح أم : وإن ما تراه من جزعي لذلك، فتقول له
ارجع بأهلك وال يغرنك أهل الكوفة فإهنم أصحاب أبيك الذي كان يتمىن فراقهم : يقول لك ميسي حىت يقتل، وهو

واهللا الفعلن والعلمن : باملوت أو القتل، إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوين وليس لكاذب رأي، فقال ابن االشعث
  .ابن زياد أين قد أمنتك

  )٣(فدعا حممد بن االشعث إياس بن العباس : قال أبو خمنف
وكتب فيه الذي  -اذهب فالق حسينا فأبلغه هذا الكتاب : فقال له -وكان شاعرا  -الطائي من بين مالك بن مثامة 

مث أعطاه راحلة وتكفل له بالقيام بأهله وداره، فخرج حىت لقي احلسني بزبالة، الربع ليال من  -أمره به ابن عقيل 
  .كل ما حم نازل، عند اهللا حنتسب وأنفسنا وفساد أئمتنا: نيالكوفة فأخربه اخلرب وأبلغه الرسالة، فقال احلس

أتراها ما أبردها ؟ واهللا ال تذوقها : وملا انتهى مسلم إىل باب القصر وأراد شرب املاء قال له مسلم بن عمرو الباهلي
  .أبدا حىت تذوق احلميم يف نار جهنم

  أنكرته، ونصح المامهأنا من عرف احلق إذ : وحيك من أنت ؟ قال: فقال له ابن عقيل
__________  

  .والربئ بالسقيم حىت تستقيموا: حىت تستقيموا إيل ويف االخبار الطوال: يف الطربي) ١(
  .قتل يوم الثالثاء لثالث خلون من ذي احلجة سنة ستني: ٢٤٢يف االخبار الطوال ص ) ٢(
  .العثل: ٢١١/  ٦يف الطربي ) ٣(

  .سلم بن عمرو الباهليإذ غششته، ومسع وأطاع إذ عصيت، أنا م
  .أنت واهللا أوىل باحلميم ونار اجلحيم! ! ما أجفاك وأفظك، وأغلظك يا بن ناهلة ! المك الويل : فقال له مسلم

صفة خمرج احلسني إىل العراق ملا تواترت الكتب إىل احلسني من جهة أهل العراق وتكررت الرسل بينهم وبينه، 
يه بأهله، مث وقع يف غبون ذلك ما وقع من قتل مسلم بن عقيل، واحلسني وجاءه كتاب مسلم بن عقيل بالقدوم عل



ال يعلم بشئ من ذلك، بل قد عزم على املسري إليهم والقدوم عليهم، فاتفق خروجه من مكة أيام التروية قبل مقتل 
روه منه، وملا استشعر الناس خروج أشفقوا عليه من ذلك، وحذ -فإن مسلما قتل يوم عرفة  -مسلم بيوم واحد 

وأشار عليه ذوو الرأي منهم واحملبة له بعدم اخلروج إىل العراق، وأمروه باملقام مبكة، وذكروه ما جرى البيه وأخيه 
  .معهم

  .قال سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس
بثت يدي يف رأسك فلم أتركك لوال أن يزري يب وبك الناس لش: استشارين احلسني بن علي يف اخلروج فقلت: قال

  .الن أقتل يف مكان كذا وكذا أحب إيل من أن أقتل مبكة: تذهب، فكان الذي رد علي أن قال
  فكان هذا: قال

  .الذي سلى نفسي عنه
  .بن مسعان) ١(وروى أبو خمنف عن احلارث بن كعب الواليب عن عقبة 
يا بن عم إنه قد أرجف الناس أنك سائر إىل العراق، فبني : أن حسينا ملا أمجع املسري إىل الكوفة أتاه ابن عباس فقال

أخربين إن : إين قد أمجعت املسري يف أحد يومي هذين إن شاء اهللا تعاىل، فقال له ابن عباس: يل ما أنت صانع ؟ فقال
 كان قد دعوك بعدما قتلوا أمريهم ونفوا عدوهم وضبطوا بالدهم فسر إليهم، وإن كان أمريهم حي وهو مقيم

والقتال، وال آمن عليك أن يستفزوا عليك ) ٢(عليهم، قاهر هلم، وعماله جتيب بالدهم، فإهنم إمنا دعوك للفتنة 
  .الناس ويقلبوا قلوهبم عليك، فيكون الذي دعوك أشد الناس عليك

  .إين أستخري اهللا وأنظر ما يكون: فقال احلسني
ي ما تركنا هلؤالء القوم وحنن أبناء املهاجرين، ووالة هذا ما أدر: فخرج ابن عباس عنه، ودخل ابن الزبري فقال له

  .االمر دوهنم، أخربين ما تريد أن تصنع ؟
واهللا لقد حدثت نفسي باتيان الكوفة، ولقد كتب إيل شيعيت هبا وأشرافها بالقدوم عليهم، وأستخري : فقال احلسني

  .اهللا
  ).٣(عنها  أما لو كان يل هبا مثل شيعتك ما عدلت: فقال ابن الزبري

  فلما خرج من عنده قال
__________  

  .عتبة: يف الطربي) ١(
  .إىل احلرب: ٣٧/  ٤والكامل  ٢١٦/  ٦يف الطربي ) ٢(
لو أقمت هبذا احلرم وبثثت : فقال له: " أن ابن الزبري أقبل حىت دخل على احلسني ٢٤٤يف االخبار الطوال ) ٣(

ويف مروج ..." وعلي لك املكاتفة واملؤازرة...أن يقدموا عليكرسلك يف البلدان وكتبت إىل شيعتك يف العراق 
  .أما لو أن يل مثل أنصارك ما عدلت عنها: أن ابن الزبري قال للحسني: ٦٩/  ٣الذهب 

  .ولو أقمت مبكانك فدعوتنا وأهل احلجاز إىل بيعتك وكنا إليك سراعا: فقال) احلسني(مث خاف أن يتهمه 

نه ليس له من االمر معي شئ، وأن الناس مل يعدلوا يب غريي، فود أين خرجت لتخلو قد علم ابن الزبري أ: احلسني
  .له

إين أتصرب وال أصرب، إين أختوف عليك ! فلما كان من العشي أو الغد، جاء ابن عباس إىل احلسني فقال له يا بن عم 
لد حىت ينفي أهل العراق عدوهم مث يف هذا الوجه اهلالك، إن أهل العراق قوم غدر فال تغترن هبم، أقم يف هذا الب



  أقدم عليهم، وإال فسر إىل اليمن
فإن به حصونا وشعابا، والبيك به شيعة، وكن عن الناس يف معزل، واكتب إليهم وبث دعاتك فيهم، فإين أرجو إذا 

  .فعلت ذلك أن يكون ما حتب
  .عت املسريواهللا إين العلم أنك ناصح شفيق، ولكين قد أزم! يا بن عم : فقال احلسني

فإن كنت والبد سائرا فال تسر بأوالدك ونسائك، فواهللا إين خلائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساؤه : فقال له
  .وولده ينظرون إليه
أقررت عني ابن الزبري بتخليتك إياه باحلجاز، فواهللا الذي ال إله إال هو لو أعلم أنك إذا أخذت : مث قال ابن عباس

  .تمع علي وعليك الناس أطعتين وأقمت لفعلت ذلكبشعرك وناصيتك حىت جي
خال * مبعمر ) ١(يا لك من قنربة : مث خرج من عنده فلقي ابن الزبري فقال قرت عينك يا بن الزبري ؟ مث قال: قال

هذا : صيادك اليوم قتيل فابشري مث قال ابن عباس) * ٢(لك اجلو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري 
  .العراق وخيليك واحلجازحسني خيرج إىل 

  .وقال غري واحد عن شبابة بن سوار
  .حدثنا حيىي بن إمساعيل بن سامل االسدي: قال
مسعت الشعيب حيدث عن ابن عمر أنه كان مبكة فبلغه أن احلسني بن علي قد توجه إىل العراق فلحقه على : قال

ال : هذه كتبهم وبيعتهم، فقال: ري وكتب، فقالالعراق، وإذا معه طوام: أين تريد ؟ قال: مسرية ثالث ليال، فقال
  .تأهتم، فأىب

إين حمدثك حديثا، إن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم فخريه بني الدنيا واآلخرة فاختار اآلخرة : فقال ابن عمر
صرفها اهللا عنكم  ومل يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، واهللا ما يليها أحد منكم أبدا، وما

  .إال للذي هو خري لكم، فأىب أن يرجع
  .استودعك اهللا من قتيل: قال فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال

  .حدثنا أبو عبيدة، ثنا سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا: وقال حيىي بن ميعن
 أن يغلبين، ببين هاشم عجل حسني قدره، واهللا لو أدركته ما تركته خيرج إال: مسعت عبد اهللا بن عمرو يقول: قال

  .فتح هذا االمر، وببين هاشم خيتم، فإذا رأيت اهلامشي قد ملك فقد ذهب الزمان
وهذا مع حديث ابن عمر يدل على أن الفاطميني أدعياء كذبة، مل يكونوا من ساللة فاطمة كما نص عليه غري : قلت

  .واحد من االئمة على ما سنذكره يف موضعه إن شاء اهللا
__________  

  .قربة: ١١٤/  ٥وابن االعثم  ٣٩/  ٤والكامل  ٦٩/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
  البد من أخذك يوما فاصربي * قد رفع الفخ فماذا حتذري : بعده يف فتوح ابن االعثم) ٢(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .حدثنا أبو بكر احلميدي ثنا سفيان، ثنا عبد اهللا بن شريك، عن بشر بن غالب: وقال يعقوب بن سفيان
كذا وكذا أحب  الن أقتل مبكان: أين تذهب ؟ إىل قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك ؟ فقال: قال قال ابن الزبري للحسني

حدثين عمي مصعب بن عبد اهللا أخربين من مسع هشام : وقال الزبري بن بكار -يعين مكة  -إيل من أن تستحل يب 
أتتين بيعة أربعني ألفا : مسعت رجال حيدث عن احلسني أنه قال لعبد اهللا بن الزبري: بن يوسف يقول عن معمر قال

: أخترج إىل قوم قتلوا أباك وأخرجوا أخاك ؟ قال هشام: ابن الزبري حيلفون بالطالق والعتاق إهنم معي، فقال له
  .هو ثقة: فسألت معمرا عن الرجل فقال

  .وزعم بعض الناس أن ابن عباس هو الذي قال هذا: وقال عمي: قال الزبري
  .وقد ساق حممد بن سعد كاتب الواقدي هذا سياقا حسنا مبسوطا

إمساعيل بن أيب املهاجر، عن أبيه، وعن لوط بن حيىي العامري، عن حممد بن  أنبأنا علي بن حممد، عن حيىي بن: فقال
بشري اهلمداين وغريه، وعن حممد بن احلجاج عن عبد امللك بن عمري، عن هاورن بن عيسى عن يونس بن إسحاق، 

  .عن أبيه، وعن حيىي بن زكريا بن أيب زائدة، عن جمالد، عن الشعيب
قد حدثين أيضا يف هذا احلديث بطائفة فكتبت جوامع حديثهم يف مقتل احلسني  وغري هؤالء: قال حممد بن سعد

  .رضي اهللا عنه وأرضاه
ملا بايع الناس معاوية ليزيد كان حسني ممن مل يبايع له، وكان أهل الكوفة يكتبون إليه يدعونه إىل اخلروج : قالوا

 حممد بن احلنفية يطلبون إليه أن خيرج معهم فأىب، إليهم يف خالفة معاوية، كل ذلك يأىب عليهم، فقدم منهم قوم إىل
إن القوم إمنا يريدون أن يأكلوا بنا، ويستطيلوا بنا، : وجاء إىل احلسني يعرض عليه أمرهم، فقال له احلسني

ويستنبطوا دماء الناس ودماءنا، فأقام حسني على ما هو عليه من اهلموم، مرة يريد أن يسري إليهم، ومرة جيمع 
  .ة عنهماالقام

إين لكم ناصح، وإين عليكم مشفق، وقد بلغين أنه قد كاتبك قوم ! يا أبا عبد اهللا : فجاءه أبو سعيد اخلدري فقال
واهللا لقد مللتهم : من شيعتكم بالكوفة يدعونك إىل اخلروج إليهم، فال خترج إليهم، فإين مسعت أباك يقول بالكوفة

م وفاء قط، ومن فاز هبم فاز بالسهم االخيب، واهللا ما هلم نيات وال وأبغضتهم، وملوين وأبغضوين، وما يكون منه
  .عزم على أمر، وال صرب على السيف

قد : وقدم املسيب بن عتبة الفزاري يف عدة معه إىل احلسني بعد وفاة احلسن، فدعوه إىل خلع معاوية وقالوا: قال
ى نيته يف حبه الكف، وأن يعطيين على نييت يف إين الرجو أن يعطى اهللا أخي عل: علمنا رأيك ورأي أخيك، فقال

إين لست آمن أن يكون حسني مرصدا للفتنة، وأظن يومكم من : حيب جهاد الظاملني وكتب مروان إىل معاوية
  .حسني طويال

إن من أعطى اهللا صفقة ميينه وعهده جلدير بالوفاء، وقد أنبئت أن قوما من أهل الكوفة : فكتب معاوية إىل احلسني
دعوك إىل الشقاق، وأهل العراق من قد جربت قد أفسدوا على أبيك وأخيك، فاتق اهللا واذكر امليثاق، فإنك قد 

  .مىت تكدين أكدك



أتاين كتابك وأنا بغري الذي بلغك عين جدير، واحلسنات ال يهدي هلا إال اهللا، وما أردت لك : فكتب إليه احلسني
   عذراحماربة وال عليك خالفا، وما أظن يل عند اهللا

  .يف ترك جهادك، وما أعلم فتنة أعظم من واليتك أمر هذه االمة
  .إن أثرنا بأيب عبد اهللا إال شرا: فقال معاوية

  .إين الظن أن يف رأسك نزوة فوددت أين أدركها فأغفرها لك: وكتب إليه معاوية أيضا يف بعض ما بلغه عنه
انظر حسني بن علي بن فاطمة بنت رسول اهللا، : به، وقال له فلما احتضر معاوية دعا يزيد فأوصاه مبا أوصأه: قالوا

فإنه أحب الناس إىل الناس، فصل رمحه، وارفق به، يصلح لك أمره، فإن يكن منه شئ فإين أرجو أن يكفيكه اهللا مبن 
  .قتل أباه وخذل أخاه

هللا بن عمرو بن أويس وتويف معاوية ليلة النصف من رجب سنة ستني، وبايع الناس يزيد، فكتب يزيد مع عبد ا
أن ادع الناس فبايعهم، وابدأ بوجوه : العامري عامر بن لؤي، إىل الوليد بن عتبة بن أيب سفيان وهو على املدينة

  .قريش، وليكن أول من تبدأ به احلسني بن علي، فإن أمري املؤمنني عهد إيل يف أمرة الرفق به واستصالحه
  فبعث الوليد من

حلسني بن علي وعبد اهللا بن الزبري فأخربمها بوفاة معاوية، ودعامها إىل البيعة ليزيد بن ساعته نصف الليل إىل ا
هو يزيد : إىل أن نصبح وننظر ما يصنع الناس، ووثب احلسني فخرج وخرج معه ابن الزبري وقاال: معاوية، فقاال

  .الذي نعرف، واهللا ما حدث له عزم وال مروءة
إن هجنا بأيب عبد اهللا : مه احلسني وأخذ بعمامته فنزعها من رأسه، فقال الوليدوقد كان الوليد أغلظ للحسني فشت

  .إال شرا
  .إن ذلك لدم مضنون به مصون يف بين عبد مناف: اقتله، فقال -أو بعض جلسائه  -فقال له مروان 

وطلب احلسني وابن  وخرج احلسني وابن الزبري من ليلتهما إىل مكة، وأصبح الناس فغدوا على البيعة ليزيد،: قالوا
عجل احلسني وابن الزبري يلفته ويرجيه ليخلو مبكة، فقدما مكة فنزل : الزبري فلم يوجدا، فقال املسور بن خمرمة

احلسني دار العباس، ولزم ابن الزبري احلجر، ولبس املعافري وجعل حيرض الناس على بين أمية، وكان يغدو ويروح 
هم شيعتك وشيعة أبيك، وكان ابن عباس ينهاه عن ذلك، وقال : راق، ويقولإىل احلسني ويشري عليه أن يقدم الع

إين فداؤك وأيب وأمي، فامتعنا بنفسك وال تسر إىل العراق، فواهللا لئن قتلك هؤالء القوم : له عبد اهللا بن مطيع
  .ليتخذونا عبيدا وخوال

: باالبواء منصرفني من العمرة فقال هلما ابن عمر ولقيهما عبد اهللا بن عمرو وعبد اهللا بن عباس وابن أيب ربيعة: قالوا
أذكركما اهللا إال رجعتما فدخلتما يف صاحل ما يدخل فيه الناس، وتنظرا فإن اجتمع الناس عليه فلم تشذا، وإن 

  .افترقوا عليه كان الذي تريدان
دنيا واآلخرة فاختار اآلخرة، ال خترج فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خريه اهللا بني ال: وقال ابن عمر للحسني

غلبنا حسني بن علي : واعتنقه وبكى وودعه، فكان ابن عمر يقول -يعين الدنيا  -وإنك بضعة منه وال تناهلا 
باخلروج، ولعمري لقد رأى يف أبيه وأخيه عربة، فرأى من الفتنة وخذالن الناس هلما ما كان ينبغي له أن ال يتحرك 

  .ما دخل فيه الناس، فإن اجلماعة خريما عاش، وأن يدخل يف صاحل 
  إين لكاره لوجهك: العراق وشيعيت، فقال: وأين تريد يا بن فاطمة ؟ فقال: وقال له ابن عباس



  هذا خترج إىل قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك حىت تركهم سخطة وماللة هلم ؟ أذكرك اهللا أن تغرر
  .بنفسك

اتق اهللا يف نفسك والزم بيتك وال خترج على : روج، وقلت لهغلبين احلسني على اخل: وقال أبو سعيد اخلدري
  .إمامك

فناشدته اهللا أن ال خيرج فإنه خيرج يف غري ) ١(بلغين خروج احلسني بن علي فأدركته مبلل : وقال أبو واقد الليثي
  .ال أرجع: وجه خروج، إمنا خرج يقتل نفسه، فقال

اهللا وال تضرب الناس بعضهم ببعض، فواهللا ما محدمت ما صنعتم اتق : كلمت حسينا فقلت: وقال جابر بن عبد اهللا
  .فعصاين

  .لو أن حسينا مل خيرج لكان خريا له: وقال سعيد بن املسيب
وقد كان ينبغي حلسني أن يعرف أهل العراق وال خيرج إليهم، ولكن شجعه على : وقال أبو سلمة بن عبد الرمحن

  .ذلك ابن الزبري
  .احلق هبم فإهنم ناصروك: إياك أن تغتر بكتب أهل العراق وبقول ابن الزبري: رمةوكتب إليه املسور بن خم

ال تربح احلرم فإهنم إن كانت هبم إليك حاجة فسيضربون إليك أباط االبل حىت يوافوك فتخرج : وقال له ابن عباس
  .يف قوة وعدة

  .أستخري اهللا يف ذلك: فجزاه خريا وقال
ن تعظم عليه ما يريد أن يصنع، وتأمره بالطاعة ولزوم اجلماعة، وختربه أنه إن مل وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرمح

  .يفعل إمنا يساق إىل مصرعه
" يقتل احلسني بأرض بابل : " أشهد لسمعت عائشة تقول إهنا مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وتقول

  .فالبد يل إذا من مصرعي ومضى: فلما قرأ كتاهبا قال
يا بن عم قد رأيت ما صنع أهل العراق بأبيك : بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام فقال له) ٢(بكر  وأتاه

، فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك، وخيذلك من أنت )٣(وأخيك، وأنت تريد أن تسري إليهم وهم عبيد الدنيا 
  .أحب إليه ممن ينصره، فأذكرك اهللا يف نفسك

  .فقال
  .، مهما يقضي اهللا من أمر يكنجزاك اهللا يا بن عم خريا

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون، حنتسب أبا عبد اهللا عند اهللا: فقال أبو بكر
  .وكتب إليه عبد اهللا بن جعفر كتاب حيذره أهل العراق ويناشده اهللا إن شخص إليهم

ا ماض له، ولست مبخرب إين رأيت رؤيا، ورأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمرين بأمر وأن: فكتب إليه احلسني
  ).٤(هبا أحدا حىت أالقي عملي 

إين أسأل اهللا أن يلهمك رشدك، وأن يصرفك عما : بن سعيد بن العاص نائب احلرمني) ٥(وكتب إليه عمرو 
يرديك، بلغين أنك قد عزمت على الشخوص إىل العراق، وإين أعيذك اهللا من الشقاق، فإنك إن كنت خائفا فاقبل 

  .االمان والرب والصلةإيل، فلك عندي 
  إن كنت أردت: فكتب إليه احلسني
__________  



  .وهو اسم موضع يف طريق مكة بني احلرمني: ملل) ١(
ويف مروج ...عمر بن عبد الرمحن ١١٠/  ٥وفتوح ابن االعثم  ٣٧/  ٤، والكامل ٢١٥/  ٦يف الطربي ) ٢(

  .عمر بن احلارث بن عبد الرمحن املخزومي:  خمنفأبو بكر بن احلارث بن هشام، ويف املقتل اليب: ٦٩/  ٣الذهب 
  .عبيد هلذا الدرهم والدينار: يف الطربي وابن االثري) ٣(
/  ٦والطربي  ١١٦ - ١١٥/  ٥نسخة كتاب عبد اهللا بن جعفر ورد احلسني عليه يف فتوح ابن االعثم ) ٤(

٢١٩.  
ه يف قصره بالعرصة  ٥٨أن سعيد مات سنة سعيد بن العاص، وهو خطأ فقد تقدم : ١١٦/  ٥يف ابن االعثم ) ٥(

  .على ثالثة أميال باملدينة ودفن بالبقيع
  .٤٩/  ٤وانظر هتذيب التهذيب 

بكتابك بري وصليت فجزيت خريا يف الدنيا واآلخرة، وإنه مل يشاقق من دعا إىل اهللا وعمل صاحلا وقال إنين من 
مل خيفه يف الدنيا، فنسأل اهللا خمافة يف الدنيا توجب لنا أمانا يوم املسلمني، وخري االمان أمان اهللا، ومل يؤمن باهللا من 

  ).١(القيامة عنده 
خيربه خبروج احلسني إىل مكة، وأحسبه قد جاءه رجال من أهل ) ٢(وكتب يزيد بن معاوية إىل ابن عباس : قالوا

لقرابة، وأنت كبري أهل بيتك املشرق فمنوه اخلالفة، وعندك منهم خرب وجتربة، فإن كان قد فعل فقد قطع راسخ ا
  .واملنظور إليه، فاكففه عن السعي يف الفرقة

على غدافرة يف ) * ٣(يا أيها الراكب العادي مطيته : وكتب هبذه االبيات إليه وإىل من مبكة واملدينة من قريش
عهد * البيت أنشده بيين وبني حسني اهللا والرحم وموقف بفناء * أبلغ قريشا على نأي املزار هبا ) ٤(سريها فحم 

بنت * أم لعمري حصان برة كرم هي اليت ال يداين فضلها أحد * االله وما تويف به الذمم عنيتم قومكم فخرا بأمكم 
هلم يف فضلها قسم إين العلم أو ظنا ) ٥(من قومكم * الرسول وخري الناس قد علموا وفضلها لكم فضل وغريكم 

  قتلى هتاداكم العقبان والرخم* م أن سوف يترككم ما تدعون هبا والظن يصدق أحيانا فينتظ) * ٦(كعامله 
* واعتصموا قد جرب احلرب من قد كان قبلكم ) ٧(ومسكوا حببال السلم * يا قومنا ال تشبوا احلرب إذ مسكت 

فكتب : فرب ذي برح زلت به القدم قال) * ٨(من القرون وقد بادت هبا االمم فانصفوا قومكم ال هتلكوا برحا 
إين الرجو أن ال يكون خروج احلسني المر تكرهه، ولست أدع النصيحة له يف كل ما جتتمع به : يه ابن عباسإل

أنشدك أن هتلك غدا حبال مضيعة ال : االلفة وتطفي به الثائرة، ودخل ابن عباس على احلسني فكلمه طويال وقال له
  تأيت العراق، وإن كنت البد فاعال فأقم

__________  
اية أيب خمنف عن احلارث بن كعب الواليب أن عمرو أرسل بكتابه مع عبد اهللا بن جعفر وحيىي بن سعيد يف رو) ١(
  ).٢١٩/  ٦الطربي (
كتاب من يزيد إىل أهل املدينة من قريش وغريهم من : ويف ابن االعثم ٣٣٠/  ٤كذا باالصل وابن عساكر ) ٢(

  .بين هاشم
  .الغادي لطيته: يف ابن عساكر) ٣(
  .عذافرة يف سرية قحم: ابن االعثم وابن عساكريف ) ٤(
  .من يومكم: يف ابن االعثم) ٥(



  .ويقتصم...إين العلم حقا غري ما كذب والظن: يف ابن االعثم) ٦(
  .متسكوا حببال اخلري: يف ابن االعثم) ٧(
  .بذخا: يف ابن االعثم يف املوضعني) ٨(

  .ترى رأيك، وذلك يف عشر ذي احلجة حىت ينقضي املوسم وتلقى الناس وتعلم ما يصدرون، مث
واهللا إين الظنك ستقتل غدا بني نسائك وبناتك كما قتل : فأىب احلسني إال أن ميضي إىل العراق، فقال له ابن عباس

  .عثمان بني نسائه وبناته، واهللا إين الخاف أن تكون أنت الذي يقاد به عثمان، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
لوال أن يزري ذلك يب وبك لنشبت يدي يف : العباس إنك شيخ قد كربت، فقال له ابن عباس أبا: فقال له احلسني

  رأسك، ولو أعلم أنا إذا تباصينا أقمت
  .لفعلت، ولكن ال أخال ذلك مانعك

: فبكى ابن عباس وقال: الن أقتل مبكان كذا وكذا أحب إيل من أن أقتل مبكة وتستحل يب، قال: فقال احلسني
مث خرج ابن عباس عنه وهو مغضب وابن الزبري : ن الزبري بذلك، وذلك الذي سلى نفسي عنه قالأقررت عني اب

يا بن الزبري قد أتى ما أحببت، قرت عينك، هذا أبو عبد اهللا خارج ويتركك واحلجاز، : على الباب، فلما رآه قال
صيادك اليوم قتيل * أن تنقري خال لك اجلو فبيضي واصفري ونقرى ما شئت * يا لك من قنربة مبعمر : مث قال

وبعث احلسني إىل املدينة يقدم عليه من خف من بين عبد املطلب، وهم تسعة عشر رجال ونساء : فابشري قال
  .وصبيان من إخوته وبناته ونسائه، وتبعهم حممد بن احلنفية، فأدرك حسينا مبكة

فحبس حممد بن احلنفية ولده فلم يبعث أحدا فأعلمه أن اخلروج ليس له برأي يومه هذا، فأىب احلسني أن يقبل، 
وما حاجيت إىل أن : ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه ؟ فقال: منهم حىت وجد احلسني يف نفسه على حممد، وقال

وبعث أهل العراق إىل احلسني الرسل : تصاب ويصابون معك ؟ وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم ؟ قالوا
وستني شخصا من أهل الكوفة صحبته، وذلك يوم ) ١(متوجها إليهم يف أهل بيته والكتب يدعونه إليهم، فخرج 

أما بعد فإن احلسني بن علي قد توجه إليك، وهو احلسني بن : االثنني يف عشر ذي احلجة، فكتب مروان إىل ابن زياد
  .فاطمة

من احلسني، فإياك أن هتيج على  وفاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وتاهللا ما أحد يسلمه اهللا أحب إلينا
  .نفسك ماال يسده شئ، وال تنساه العامة، وال تدع ذكره آخر الدهر والسالم

أما بعد فقد توجه إليك احلسني، ويف مثلها تعتق أو تكون عبدا تسترق كما : وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص
  .عن أبيهحدثين حممد بن الضحاك : يسترق العبيد، وقال الزبري بن بكار

إنه قد بلغين أن حسينا قد سار إىل الكوفة، وقد ابتلى به زمانك من بني االزمان، : كتب يزيد إىل ابن زياد: قال
وبلدك من بني البلدان، وابتليت أنت به من بني العمال، وعندها تعتق أو تعود عبدا كما ترق العبيد وتعبد، فقتله 

  .ابن زياد وبعث برأسه إليه
  أنه مل يبعث برأس احلسني إىل الشام كما سيأيت، ويف رواية أن يزيد كتب والصحيح: قلت

__________  
  .ومعه اثنان ومثانون رجال من شيعته وأهل بيته: ١٢٠/  ٥يف ابن االعثم ) ١(



قد بلغين أن احلسني قد توجه إىل حنو العراق، فضع املناظر واملساحل، واحترس واحبس على الظنة : إىل ابن زياد
  .على التهمة، غري أن ال تقتل إال من قاتلك، واكتب إيل يف كل ما حيدث من خري والسالموخذ 

ملا أراد احلسني اخلروج من مكة إىل الكوفة مر بباب املسجد : وحدثين حممد بن الضحاك قال: قال الزبري بن بكار
واملنايا * خمافة املوت ضيما مغريا وال دعيت يزيدا يوم أعطي * الذعرت السوام يف فلق الصبح : احلرام وقال

قال أبو جناب حيىي بن أيب خيثمة عن عدي بن حرملة االسدي عن عبد اهللا بن : ترصدنين أن أحيدا وقال أبو خمنف
خرجنا حاجني من الكوفة فقدمنا مكة فدخلنا يوم التروية فإذا حنن باحلسني : سليم واملنذر بن املشمعل االسديني قاال

إن شئت أن : عند ارتفاع الضحى فيما بني احلجر والباب، فسمعنا ابن الزبري وهو يقول للحسنيوابن الزبري قائمني 
  .تقيم أقمت فوليت هذا االمر فوازرناك وساعدناك ونصحنا لك وبايعناك ؟

  .إن أيب حدثين أن هلا كبشا يستحل حرمتها يقتل، فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش: فقال احلسني
وما أريد هذا أيضا، مث إهنما أخفيا : فأقم إن شئت وولين أنا االمر فتطاع وال تعصى، فقال: فقال له ابن الزبري

فطاف احلسني بالبيت : كالمهما دوننا، فما زاال يتناجيان حىت مسعنا دعاة الناس متوجهني إىل مىن عند الظهرية، قاال
  .لكوفة وتوجهنا حنن مع الناس إىل مىنوبني الصفا واملروة، وقصر من شعره، وحل من عمرته، مث توجه حنو ا

  .حدثين احلارث بن كعب الواليب عن عقبة بن مسعان: وقال أبو خمنف
  عليهم أخوه حيىي بن سعيد، -يعين نائب مكة  -عمرو بن سعيد ) ١(ملا خرج احلسني من مكة اعترضه رسل : قال

وتضاربوا بالسياط والعصي، مث إن حسينا انصرف أين تريد ؟ فأىب عليهم ومضى، وتدافع الفريقان : فقالوا له
يا حسني أال تتقي اهللا ؟ خترج من : وأصحابه امتنعوا منهم امتناعا قويا، ومضى احلسني على وجهه ذلك، فناداه

يل عملي ولكم عملكم أنتم * (فتأول احلسني هذه اآلية : اجلماعة وتفرق بني االمة بعد اجتماع الكلمة ؟ قال
  ]. ٤١: يونس) * [ برئ مما تعملون بريئون مما أعمل أنا

  احلمريي) ٣(فلقي هبا عريا قد بعث هبا جبري بن زياد ) ٢(مث إن احلسني مر بالتنعيم : قال
__________  

  .صاحب شرطة أمريها عمرو بن سعيد بن العاص: ٢٤٤يف االخبار الطوال ص ) ١(
  .مكان بني مكة واملدينة بالقرب من مكة: التنعيم) ٢(
  .ريسان احلمريي: ٤٠/  ٤والكامل  ٢١٨/  ٦طربي يف ال) ٣(

وحلل كثرية، فأخذها احلسني وانطلق هبا، ) ١(نائب اليمن قد أرسلها من اليمن إىل يزيد بن معاوية، عليها ورس 
واستأجر أصحاب اجلمال عليها إىل الكوفة، ودفع إليهم أجرهتم، مث ساق أبو خمنف باسناده االول أن الفرزدق لقي 

  .أعطاك اهللا سؤلك وأملك فيما حتب: فسلم عليه وقال له) ٢(يف الطريق احلسني 
قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بين أمية، والقضاء ينزل من : فسأله احلسني عن أمر الناس وما وراءه فقال له

  .السماء، واهللا يفعل ما يشاء
نا يف شأن، إن نزل القضاء مبا حنب فنحمد صدقت، هللا االمر من قبل ومن بعد، يفعل ما يشاء، وكل يوم رب: فقال له

  .اهللا على نعمائه
وهو املستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يتعد من كان احلق نيته، والتقوى سريرته، مث 

  .السالم عليكم مث افترقا: حرك احلسني راحلته وقال
  .لب بن الفرزدق عن أبيهوقال هشام بن الكليب عن عوانة بن احلكم عن ليطة بن غا



حججت بأمي فبينما أنا أسوق هبا بعريها حني دخلت احلرم يف أيام احلج، وذلك يف سنة ستني، إذ لقيت : قال
لو : بأيب وأمي يا بن رسول اهللا، ما أعجلك عن احلج ؟ فقال: احلسني خرجا من مكة معه أسيافه وأتراسه، فقلت له

  امرؤ من العراق،: ؟ فقلتممن أنت : مل أعجل الخذت، مث سألين
  .القلوب معك والسيوف مع بين أمية، وذكر حنو ما تقدم: فسألين عن الناس فقلت له

كان ) ٣(وإذا هو ثقيل اللسان من برسام : وسألت احلسني عن أشياء وعن املناسك فأخربين هبا، قال: قال الفرزدق
  .أصابه مبن بالعراق

رم وهيئة حسنة، فإذا هو عبد اهللا بن عمرو بن العاص، فسألين فأخربته مث مضيت فإذا فسطاط مضروب يف احل: قال
  .فهال اتبعته ؟ فإن احلسني ال حييك فيه السالح وال جيوز فيه ويف أصحابه: أين لقيت احلسني، قال

اق فندم الفرزدق وهم أنه يلحق به، ووقع يف قلبه مقالة ابن عمرو، مث ذكرت االنبياء وقتلهم فصدين ذلك عن اللح
واهللا ال تبلغ الشجرة وال النخلة وال الصغري حىت يبلغ : به، فلما بلغه أنه قتل لعن ابن عمرو، وكان ابن عمرو يقول

ال حييك فيه السالح، أي السالح الذي مل يقدر أن يقتل به، وقيل غري : هذا االمر ويظهر، وإمنا أراد ابن عمرو بقوله
  .ذلك وقيل أراد اهلزل بالفرزدق

  ).٤(مث سار احلسني ال يلوي على شئ حىت نزل ذات عرق : قالوا
__________  

  .ورس وحناء: ٢٤٥: بنت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه، ويف االخبار الطوال ص: ورس) ١(
لقيه بالصفاح، وهو موضع بني حنني وأنصاب احلرم يسرة  ٢١٨/  ٦والطربي  ٢٤٥يف االخبار الطوال ص ) ٢(

لقيه بالشقوق، وهو منزل  ١٢٤/  ٥مكة، وصفاح نعمان جبال بني مكة والطائف ويف ابن االعثم  الداخل إىل
عليه اليالمق * لقيت احلسني بأرض الصفاح : وقال الفرزدق) معجم البلدان(بطريق مكة بعد واقصة من الكوفة 

  .علة يهذي فيها: الربسام) ٣(والدرق 
معجم (ني جند وهتامة، وقيل عرق جبل بطريق مكة ومنه ذات عرق مهل أهل العراق وهو احلد ب: ذات عرق) ٤(

  ).البلدان

  .فحدثين احلارث بن كعب الواليب، عن علي بن احلسني بن علي: قال أبو خمنف
أما بعد فإين أسائلك باهللا ملا : ملا خرجنا من مكة كتب عبد اهللا بن جعفر إىل احلسني مع ابنه عون وحممد: قال

   كتايب هذا، فإين مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيهانصرفت حىت تنظر يف
، فإنك علم املهتدين، ورجاء املؤمنني، فال )١(هالكك واستئصال أهل بيتك، إن هلكت اليوم طفئ نور االسالم 

  ).٢(تعجل بالسري فإين يف أثر كتايب والسالم 
اكتب إىل احلسني كتابا جتعل له فيه االمان، ومتنيه : قال لهمث هنض عبد اهللا بن جعفر إىل عمرو بن سعيد نائب مكة ف

  .يف الرب والصلة، وتوثق له يف كتابك، وتسأله الرجوع لعله يطمئن إىل ذلك فريجع
  .اكتب عين ما شئت وأتين به حىت أختمه: فقال له عمرو

مرو فختمه خبامته، وقال عبد اهللا فكتب ابن جعفر على لسان عمرو بن سعيد ما أراد عبد اهللا، مث جاء بالكتاب إىل ع
ابعث معي أمانك، فبعث معه أخاه حيىي، فانصرفا حىت حلقا احلسني فقرآ عليه الكتاب فأىب أن : لعمرو بن سعيد

وما تلك : إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وقد أمرين فيها بأمر وأنا ماض له، فقاال: يرجع وقال
  .أحدث هبا أحدا حىت ألقى ريب عز وجل ال: الرؤيا ؟ فقال



، بعث قيس بن )٣(وحدثين حممد بن قيس أن احلسني أقبل حىت إذا بلغ احلاجر من بطن ذي الرمة : قال أبو خمنف
بسم اهللا الرمحن الرحيم، من احلسني بن علي إىل إخوانه من : مسهر الصيداوي إىل أهل الكوفة، وكتب معه إليهم

سالم عليكم فإين أمحد إليكم اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءين املؤمنني واملسلمني، 
خيربين فيه حبسن رأيكم واجتماع ملئكم على نصرنا، والطلب حبقنا، فنسأل اهللا أن حيسن لنا الصنيع، وأن يثيبكم 

من ذي احلجة يوم التروية، فإذا قدم  على ذلك أعظم االجر، وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثالثاء لثمان مضني
أمركم وجدوا فإين قادم عليكم يف أيامي هذه إن شاء اهللا تعاىل، والسالم عليكم ورمحة ) ٤(عليكم رسويل فاكتموا 

  .اهللا وبركاته
أما بعد فإن الرائد ال يكذب : وكان كتاب مسلم قد وصل إليه قبل أن يقتل سبع وعشرين ليلة، ومضمونه: قال

  .وإن مجيع أهل الكوفة معك، فأقبل حني تقرأ كتايب هذا والسالم عليكمأهله، 
وأقبل قيس بن مسهر الصيداوي بكتاب احلسني إىل الكوفة، حىت إذا انتهى إىل القادسية أخذه احلصني بن منري : قال

اب علي بن أيب اصعد إىل أعال القصر فسب الكذاب ابن الكذ: فبعث به إىل عبيد اهللا بن زياد فقال له ابن زياد
  طالب وابنه احلسني، فصعد فحمد اهللا وأثىن عليه

__________  
  .نور االرض: ١١٥/  ٥وابن االعثم  ٢١٩/  ٦يف الطربي ) ١(
  .فإين آخذ لك اآلمان من يزيد ومجيع بين أمية على نفسك ومالك وولدك وأهل بيتك والسالم: يف ابن االعثم) ٢(
  .أودية قاع عظيم بنجد تصب فيه مجاعة) ٣(
  .٢٤٥فاكمشوا، وانظر نسخة أخرى للكتاب يف االخبار الطوال ص : ٢٢٥/  ٦يف الطربي ) ٤(

إن هذا احلسني بن علي خري خلق اهللا، وهو ابن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ! أيها الناس : مث قال
  .عوا له وأطيعواوأنا رسوله إليكم، وقد فارقته باحلاجر من بطن ذي الرمة، فأجيبوه وامس

  .مث لعن عبيد اهللا بن زياد وأباه، واستغفر لعلي واحلسني
فأمر به ابن زياد فألقي من رأس القصر فتقطع، ويقال بل تكسرت عظامه وبقي فيه بقية رمق، فقام إليه عبد امللك 

بن عمري وليس به، ويف  إمنا أردت إراحته من االمل، وقيل إنه رجل يشبه عبد امللك: بن عمري البجلي فذحبه، وقال
  .رواية أن الذي قدم بكتاب احلسني إمنا هو عبد اهللا بن بقطر أخو احلسني من الرضاعة، فألقي من أعلى القصر

  .واهللا أعلم
  .مث أقبل احلسني يسري حنو الكوفة وال يعلم بشئ مما وقع من االخبار
  .قال أبو خمنف عن أيب علي االنصاري عن بكر بن مصعب املزين

وكان احلسني ال مير مباء من مياه العرب إال اتبعوه، قال قال أبو خمنف عن أيب جناب، عن عدي بن حرملة، : لقا
ملا قضينا حجنا مل يكن لنا مهة إال اللحاق باحلسني، : بن املشمعل االسديني قاال) ١(عن عبد اهللا بن سليم، واملنذر 

أن يكلمه ويسأله مث ترك، فجئنا ذلك الرجل فسألناه عن فهم احلسني ) ٢(فأدركناه وقد مر برجل من بين أسد 
واهللا مل أخرج من الكوفة حىت قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة ورأيتهما جيران بأرجلهما يف : أخبار الناس فقال

  .السوق
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون مرارا: فلحقنا احلسني فأخربناه فجعل يقول: قاال

  .نفسكفقلنا له اهللا اهللا يف 



  .ال خري يف العيش بعدمها: فقال
  .خار اهللا لك: قلنا

  .واهللا ما أنت مثل مسلم بن عقيل ولو قد قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع: وقال له بعض أصحابه
  ملا مسع أصحاب احلسني مبقتل مسلم بن عقيل، وثب عند ذلك بنو: وقال غريمها

  .ع حىت ندرك ثأرنا، أو نذوق ما ذاق أخوناال واهللا ال ترج: عقيل بن أيب طالب وقالوا
بلغه أيضا مقتل الذي بعثه بكتابه إىل أهل الكوفة بعد أن خرج من مكة ) ٣(فسار احلسني حىت إذا كان بزرود 

خذلتنا شيعتنا، فمن أحب منكم االنصراف فلينصرف من غري حرج عليه، وليس عليه منا : ووصل إىل حاجر، فقال
اس عنه أيادي سبأ ميينا ومشاال حىت بقي يف أصحابه الذين جاؤوا معه من مكة، وإمنا فعل ذلك فتفرق الن: ذمام، قال

النه ظن أن من اتبعه من االعراب إمنا اتبعوه النه يأيت بلدا قد استقامت له طاعة أهلها، فكره أن يسريوا معه إال 
  .إال من يريد مواساته يف املوت معه وهم يعلمون على م يقدمون، وقد علم أنه إذا بني هلم االمر مل يصحبه

  فلما كان السحر: قال
__________  

  .املذرى: ٢٢٤/  ٦يف الطربي ) ١(
  .هو بكري بن املثعبة: يف الطربي) ٢(

وذكر ابن االعثم رواية لقائه برجل من بين أسد يف ذات عرق وامسه بشر بن غالب، وهو غري معروف، وأخرب 
  .فة ومل يأت على ذكر مقتل مسلم وهانئاحلسني أخبار أهل العراق والكو

أن احلسني لقي رجال من بين أسد وأخربه مبقتل مسلم بعد رحيله من  ٢٤٧ويف االخبار الطوال ص ) ١٢٠/  ٥(
  .زرود

  .موضع بطريق مكة بعد الرمل: زرود) ٣(

  .أمر فتيانه أن يستقوا من املاء ويكثروا منه، مث سار حىت مر ببطن العقبة فنزل هبا
حدثين من شافه : حدثنا موسى بن إمساعيل، ثنا جعفر بن سليمان، عن يزيد الرشك قال: ل حممد بن سعدوقا

فأتيته فإذا شيخ يقرأ : هذه حلسني قال: ملن هذه ؟ قالوا: رأيت أخبية مضروبة بفالة من االرض فقلت: احلسني قال
بنت رسول اهللا ما أنزلك هذه البالد والفالة  بأيب وأمي يا بن: القرآن والدموع تسيل على خديه وحليته، قال قلت

هذه كتب أهل الكوفة إيل وال أراهم إال قاتلي، فإذا فعلوا ذلك مل يدعوا هللا حرمة إال : اليت ليس هبا أحد ؟ فقال
وأخربنا علي بن حممد عن  -يعين مقنعتها  -انتهكوها، فيسلط اهللا عليهم من يذهلم حىت يكونوا أذل من قرم االمة 

  .سن بن دينار عن معاوية بن قرةاحل
  واهللا لتعتدن علي كما اعتدت بنو: قال احلسني: قال

  .إسرائيل يف السبت
  .وحدثنا علي بن حممد عن جعفر بن سليمان الضبعي

واهللا ال يدعوين حىت يستخرجوا هذه العلقة من جويف، فإذا فعلوا ذلك سلط اهللا عليهم من يذهلم : قال قال احلسني
  .أذل من قرم االمةحىت يكونوا 

  .فقتل بنينوى يوم عاشوراء سنة إحدى وستني
  .حدثنا أبو بكر احلميدي، ثنا سفيان، ثنا شهاب بن حراش، عن رجل من قومه: وقال يعقوب بن سفيان



كنت يف اجليش الذى بعثهم ابن زياد إىل احلسني، وكانوا أربعة آالف يريدون قتال الديلم، فعينهم ابن زياد : قال
: السالم عليك أبا عبد اهللا، فقال: م إىل قتال احلسني، فلقيت حسينا فرأيته أسود الرأس واللحية، فقلت لهوصرفه

فحدثت : قال شهاب -يعين سراقا  -لقد باتت فيكم سللة منذ الليلة : فقال -وكانت فيه غنة  -وعليك السالم 
  .ي يف احلسينينيوه: قال سفيان بن عيينة -به زيد بن علي فأعجبه وكانت فيه غنة 
  .قال أبو خمنف عن أيب خالد الكاهلي

اللهم أنت ثقيت يف كل كرب، ورجائي يف كل شدة، وأنت : ملا صبحت اخليل احلسني بن علي رفع يديه فقال: قال
يل من كل أمر نزل ثقة وعدة، فكم من هم يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه احليلة، وخيذل فيه الصديق، ويشمت فيه 

نزلته بك وشكوته إليك، رغبة فيه إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت يل ويل كل نعمة، العدو، فأ
  .وصاحب كل حسنة، ومنتهى كل غاية

  .حدثين حجاج بن حممد عن أيب معشر عن بعض مشيخته: وقال أبو عبيد القاسم بن سالم
  .كرب وبالء: كربالء، قالما اسم هذه االرض ؟ قالوا : قال قال احلسني حني نزلوا كربالء

يا عمر اختربين إحدى ثالث خصال، إما أن تتركين : وبعث عبيد اهللا بن زياد عمر بن سعد لقتاهلم، فقال له احلسني
أرجع كما جئت، فإن أبيت هذه فسريين إىل يزيد فأضع يدي يف يده فيحكم يف ما رأى، فإن أبيت هذه فسريين إىل 

  .الترك فأقاتلهم حىت أموت
إال أن ينزل على حكمك، ! ال : سل إىل ابن زياد بذلك، فهم أن يسريه إىل يزيد، فقال مشر بن ذي اجلوشنفأر

واهللا ال أفعل، وأبطأ عمر عن قتاله فأرسل ابن زياد مشر بن ذي اجلوشن : فأرسل إىل احلسني بذلك فقال احلسني
  إن تقدم عمر فقاتل: وقال له

  .االمرةوإال فاقتله وكن مكانه، فقد وليتك 
يعرض عليكم ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا : وكان مع عمر قريب من ثالثني رجال من أعيان أهل الكوفة، فقالوا له

  .عليه وسلم ثالث خصال فال تقبلوا منها شيئا ؟ فتحولوا مع احلسني يقاتلوا معه
  .حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن حصني: وقال أبو زرعة

فرأيت احلسني وعليه جبة برود ورماه رجل يقال : فحدثين سعد بن عبيدة قال: كت من مقتل احلسني قالأدر: قال
  .له عمرو بن خالد الطهوي بسهم، فنظرت إىل السهم معلقا جببته

حدثنا حممد بن عمار الرازي حدثين سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام، ثنا حصني أن احلسني : وقال ابن جرير
  .إن معك مائة ألف: ليه أهل الكوفةبعث إ

  .فبعث إليهم مسلم بن عقيل فذكر قصة مقتل مسلم كما تقدم
فحدثين هالل بن يساف أن ابن زياد أمر الناس أن يأخذوا ما بني واقصة إىل طريق الشام إىل طريق : قال حصني

االعراب فسأهلم ) ١(حىت أتى  البصرة حفظا فال يدعون أحدا يلج وال أحدا خيرج، وأقبل احلسني وال يشعر بشئ
فانطلق يسري حنو يزيد بن معاوية، : واهللا ال ندري، غري أنك ال تستطيع أن تلج وال خترج، قال: عن الناس فقالوا

وكان بعث إليه ابن زياد عمر بن سعد ومشر بن ذي : فتلقته اخليول بكربالء فنزل يناشدهم اهللا واالسالم، قال
! ال : اشدهم اهللا واالسالم أن يسريوه إىل أمري املؤمنني يزيد فيضع يده يف يده، فقالوا لهاجلوشن وحصني بن منري، فن

إال أن تنزل على حكم ابن زياد، وكان يف مجلة من معهم احلر بن يزيد احلنظلي مث النهشلي على خيل، فلما مسع ما 
ن عليكم، واهللا لو سألتكم هذا الترك والديلم أال تتقون اهللا ؟ أال تقبلون من هؤالء ما يعرضو: يقول احلسني قال هلم



ما حل لكم أن تردوهم فأبوا إال حكم ابن زياد ؟ فضرب احلر وجه فرسه وانطلق إىل احلسني، فظنوا أنه إمنا جاء 
  .ليقاتلهم، فلما دنا منهم قلب ترسه وسلم عليهم مث كر على أصحاب ابن زياد فقتل منهم رجلني مث قتل رمحه اهللا

املرادي ) ٣(، وخرج إليه ابن أيب خمرمة )٢(زهري بن القني البجلي لقي احلسني وكان حاجا فأقبل معه وذكر أن 
ورجالن آخران، ومها عمرو بن احلجاج ومعن السلمي، وأقبل احلسني يكلم من بعث إليه ابن زياد وعليه جبة من 

  برود، فلما كلمهم انصرف فرماه رجل من بين متيم يقال له عمرو الطهوي
بسهم بني كتفيه، فإين النظر إىل السهم بني كتفيه متعلقا جببته، فلما أبوا عليه رجع إىل مصافه وإين النظر إليهم وهم 

قريب من مائة رجل، فيهم لصلب علي مخسة، ومن بين هاشم ستة عشر، ورجل من بين سليم حليف هلم، ورجل 
  .من بين كنانة حليف هلم، وابن عم ابن زياد

__________  
  .لقي: ٢٢٢/  ٦: يف الطربي) ١(
أنه لقي احلسني يف زرود وكان حاجا أقبل من مكة يريد الكوفة فطلق امرأته  ٢٤٦ذكر يف االخبار الطوال ص ) ٢(

  .وأحلقها بأهلها وتبع احلسني ووطن نفسه على املوت معه
  .ابن أيب حبرية: ٢٢٢/  ٦يف الطربي ) ٣(

قد : نا ملستنقعون يف املاء مع عمر بن سعد إذ أتاه رجل فساره فقال لهإ: وقال حصني، حدثين سعد بن عبيدة قال
  .بعث إليك ابن زياد جويرية بن بدر التميمي وأمره إن مل تقاتل القوم أن يضرب عنقك

فوثب إىل فرسه فركبها مث دعا بسالحه فلبسه وإنه لعلى فرسه، وهنض بالناس إليهم فقاتلوهم فجئ برأس : قال
  .إن أبا عبد اهللا كان قد مشط: زياد فوضع بني يديه فجعل يقول بقضيبه يف أنفه ويقول احلسني إىل ابن

وكان أحسن شئ صنعه أن أمر هلم مبنزل يف مكان معتزل وأجرى عليهم رزقا، : وجئ بنسائه وبناته وأهله قال: قال
  .وأمر هلم بنفقة وكسوة

فأتيا رجال من طئ فلجآ إليه  -و ابن أيب جعفر أ -وانطلق غالمان منهم من أوالد عبد اهللا بن جعفر : قال
فهم ابن زياد بضرب عنقه : مستجريان به، فضرب أعناقهما وجاء برأسيهما حىت وضعهما بني يدي ابن زياد، قال

  .وأمر بداره فهدمت
لو كان : ولملا أيت يزيد برأس احلسني فوضع بني يديه رأيته يبكي ويق: وحدثين موىل ملعاوية بن أيب سفيان قال: قال

وملا قتل احلسني لبثوا شهرين أو ثالثة كأمنا : قال احلصني -يعين ابن زياد  -بني ابن زياد وبينه رحم ما فعل هذا 
  .تلطخ احلوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حىت ترتفع

أنشدك اهللا : أين تريد ؟ فحدثه، فقال له: حدثين لوذان، حدثين عكرمة أن أحد عمومته سأل احلسني: قال أبو خمنف
  ملا انصرفت راجعا، فواهللا ما بني يديك من القوم أحد يذب عنك

وال يقاتل معك، وإمنا واهللا أنت قادم على االسنة والسيوف، فإن هؤالء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة 
ين ال أرى لك أن القتال ووطأوا لك االشياء، مث قدمت عليهم بعد ذلك كان ذلك رأيا، فأما على هذه الصفة فإ

  .تفعل
  .إنه ليس خبفي علي ما قلت وما رأيت، ولكن اهللا ال يغلب على أمره، مث ارحتل قاصدا الكوفة: فقال له احلسني

وظنني بالغيب يلقى نصيحا وقد حج بالناس يف هذه * رب مستنصح يغش ويردي ): ١(وقال خالد بن العاص 
ينة ومكة ليزيد، وقد عزل يزيد عن إمرة املدينة الوليد بن عتبة السنة عمرو بن سعيد بن العاص وكان عامل املد



  .ووالها عمرو بن سعيد بن العاص يف شهر رمضان منها واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
مث دخلت سنة إحدى وستني استهلت هذه السنة واحلسني بن علي سائر إىل الكوفة فيما بني مكة والعراق ومعه 

وم عاشوراء من شهر احملرم من هذه السنة على املشهور الذي صححه الواقدي وغري أصحابه وقراباته، فقتل يف ي
  .واحد، وزعم بعضهم أنه قتل يف صفر منها واالول أصح

__________  
  .احلارث بن خالد بن العاص بن هشام: ٢١٦/  ٦يف الطربي ) ١(

ع من الكذب قال أبو خمنف عن أيب وهذه صفة مقتله مأخوذة من كالم أئمة هذا الشأن ال كما يزعمه أهل التشي
: جناب، عن عدي بن حرملة، عن عبد اهللا بن حرملة، عن عبد اهللا بن سليم واملذرى بن املشمعل االسديني قاال

استقوا من املاء فأكثروا، مث ساروا إىل صدر النهار : قال لغلمانه وقت السحر) ١(أقبل احلسني فلما نزل شرف 
إن هذا املكان مل ير أحد : رأيت النخيلة، فقال له االسديان: مم كربت ؟ فقال: ل لهفسمع احلسني رجال يكرب فقا

أما لنا ملجأ جنعله يف : هذه اخليل قد أقبلت، فقال احلسني: فماذا تريانه رأى ؟ فقاال: منه خنيلة، فقال احلسني
  ).٢(ذو حسم : بلى: ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد ؟ فقاال

  رفأخذ ذات اليسا
إليها فنزل، وأمر بأبنيته فضربت، وجاء القوم وهم ألف فارس مع احلر بن يزيد التميمي، وهم مقدمة اجليش الذين 

الظهرية، واحلسني وأصحابه معتمون متقلدون سيوفهم، فأمر ) ٣(بعثهم ابن زياد، حىت وقفوا يف مقابلته يف حنو 
  .ن يسقوا خيول أعدائهم أيضااحلسني أصحابه أن يترووا من املاء ويسقوا خيوهلم، وأ

ملا دخل وقت الظهر أمر احلسني احلجاج بن مسروق اجلعفي فأذن مث خرج احلسني يف إزار : وروى هو وغريه قالوا
ورداء ونعلني فخطب الناس من أصحابه وأعدائه واعتذر إليهم يف جميئه هذا إىل ههنا، بأنه قد كتب إليه أهل الكوفة 

تريد أن : أنت قدمت علينا بايعناك وقاتلنا معك، مث أقيمت الصالة فقال احلسني للحرأهنم ليس هلم إمام، وإن 
  .ولكن صل أنت وحنن نصلي وراءك! تصلي بأصحابك ؟ قال ال 

فصلى هبم احلسني، مث دخل إىل خيمته واجتمع به أصحابه، وانصرف احلر إىل جيشه وكل على أهبته، فلما كان 
انصرف فخطبهم وحثهم على السمع والطاعة له وخلع من عاداهم من االدعياء وقت العصر صلى هبم احلسني مث 

  .السائرين فيكم باجلور
إنا ال ندري ما هذه الكتب، وال من كتبها، فأحضر احلسني خرجني مملوءين كتبا فنثرها بني يديه وقرأ : فقال له احلر

وقد أمرنا إذا حنن لقيناك أن ال نفارقك حىت  لسنا من هؤالء الذين كتبوا إليك يف شئ،: منها طائفة، فقال احلر
فركبوا ! اركبوا : املوت أدىن من ذلك، مث قال احلسني الصحابه: نقدمك على عبيد اهللا بن زياد، فقال احلسني

ثكلتك أمك، ماذا تريد : وركب النساء، فلما أراد االنصراف حال القوم بينه وبني االنصراف، فقال احلسني للحر
أما واهللا لو غريك يقوهلا يل من العرب وهو على مثل احلال اليت أنت عليها القتصن منه، وملا تركت : ر؟ فقال له احل

  أمه، ولكن ال سبيل إىل ذكر أمك إال بأحسن ما نقدر عليه، وتقاول
__________  

ب ومن شراف شراف، بني واقصة والقرعاء على مثانية أميال من االحساء اليت لبين وه: ٢٢٦/  ٦يف الطربي ) ١(
  .إىل واقصة ميالن

  ).معجم البلدان(



  .٢٤٨يف االخبار الطوال ص : ذو جشم) ٢(
  .حر الظهرية: يف الطربي) ٣(

إين مل أومر بقتالك، وإمنا أمرت أن ال أفارقك حىت أقدمك الكوفة على ابن زياد، فإذا : القوم وتراجعوا فقال له احلر
إىل املدينة، واكتب أنت إىل يزيد، وأكتب أنا إىل ابن زياد إن شئت،  أبيت فخذ طريقا ال يقدمك الكوفة وال تردك

  .فلعل اهللا أن يأيت بأمر يرزقين فيه العافية من أن أبتلي بشئ من أمرك
يا حسني إين : ، واحلر بن يزيد يسايره وهو يقول له)١(فأخذ احلسني يسارا عن طريق العذيب والقادسية : قال

  .أشهد لئن قاتلت لتقتلن، ولئن قوتلت لتهلكن فيما أرىأذكرك اهللا يف نفسك، فإين 
أفباملوت ختوفين ؟ ولكن أقول كما قال أخو االوس البن عمه وقد لقيه وهو يريد نصرة رسول اهللا : فقال له احلسني

إذا ما نوى حقا * سأمضي وما باملوت عار على الفىت : أين تذهب فإنك مقتول ؟ فقال: صلى اهللا عليه وسلم فقال
: ويروى على صفة أخرى) ٢(وفارق خوفا أن يعيش ويرغما * وجاهد مسلما وآسى الرجال الصاحلني بنفسه 

كفى بك * إذا ما نوى حقا ومل يلف جمرما فإن مت أندم وإن عشت مل أمل * سأمضي وما باملوت عار على امرئ 
ناحية عنه، فانتهوا إىل عذيب موتا أن تذل وترغما فلما مسع ذلك احلر منه تنحى عنه وجعل يسري بأصحابه 

قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم خيبون وجينبون فرسا لنافع بن  -أي أربعة نفر  -وإذا سفر أربعة ) ٣(اهلجانات 
هالل يقال له الكامل قد أقبلوا من الكوفة يقصدون احلسني ودليلهم رجل يقال له الطرماح بن عدي راكب على 

حىت حتلي * ومشري قبل طلوع الفجر خبري ركبان وخري سفر *  ال تذعري من زجري يا ناقيت: وهو يقول) ٤(فرس 
  أتى به اهللا خلري أمر مثت أبقاه بقاء الدهر* بكرمي النجر املاجد احلر رحيب الصدر 

__________  
  .ماء لبين متيم على مرحلة من الكوفة، مسي بذلك النه طرف أرض العرب: العذيب) ١(

  .ة أربعة أميال منه إىل مفازة القرون يف طريق مكةبينه وبني القادسي
  .قرية قرب الكوفة من جهة الربية: والقادسية

  .وخالف مثبورا وفارق جمرما: ٤٩/  ٤وفارق مثبورا يفش ويرغما ويف الكامل ج : ٢٢٩/  ٦يف الطربي ) ٢(
  .وفارق مذموما وخالف جمرما: ١٤٠/  ٥ويف فتوح ابن االعثم 

  ).معجم البلدان(هو من منازل حاج الكوفة وقيل هو حد السواد : عذيب اهلجانات) ٣(
  ...إذا سر بني أيدينا: أن احلسني سأل طريقا غري اجلادة، فقال الطرماح أنا فقال احلسني: يف ابن االعثم) ٤(

لناس أخربوين عن ا: فأراد احلر أن حيول بينهم وبني احلسني فمنعه احلسني من ذلك، فلما خلصوا إليه قال هلم
أما أشراف الناس فهم إلب عليك، الهنم قد عظمت : وراءكم، فقال له جممع بن عبد اهللا العامري أحد النفر االربعة

رشوهتم وملئت غرائرهم، يستميل بذلك ودهم ويستخلص به نصيحتهم، فهم إلب واحد عليك، وأما سائر الناس 
  .فأفئدهتم هتوى إليك، وسيوفهم غدا مشهورة عليك

  .قيس بن مسهر الصيداوي: ومن رسولك ؟ قال: فهل لكم برسويل علم ؟ قالوا: هلم: قال
نعم أخذه احلصني بن منري فبعث به إىل ابن زياد فأمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك، فصلى عليك وعلى : قالوا

لقصر فمات، أبيك ولعن ابن زياد وأباه، ودعا الناس إىل نصرتك وأخربهم بقدومك فأمر به فألقي من رأس ا
  ]. ٢٣: االحزاب[ اآلية ) * فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر: * (فترقرقت عينا احلسني، وقرأ قوله تعاىل



  .اللهم اجعل منازهلم اجلنة نزال، وامجع بيننا وبينهم يف مستقر من رمحتك، ورغائب مدخور ثوابك: مث قال
ال أرى معك أحدا إال هذه الشرذمة اليسرية، وإين الرى أنظر فما معك ؟ : مث إن الطرماح بن عدي قال للحسني

هؤالء القوم الذين يسايرونك أكفاء ملن معك، فكيف وظاهر الكوفة مملوء باخليول واجليوش يعرضون ليقصدونك، 
فأنشدك اهللا، إن قدرت أن ال تتقدم إليهم شربا فافعل، فإن أردت أن تنزل بلدا مينعك اهللا به من ملوك غسان 

، واهللا إن دخل علينا ذل قط فأسري معك حىت أنزلك )١(ومن النعمان بن املنذر، ومن االسود واالمحر  ومحري،
  آالف) ٢(القرية، مث تبعث إىل الرجال من بأجأ وسلمى من طئ، مث أقم معنا ما بدا لك، فأنا زعيم بعشرة 

  .رفطائي يضربون بني يديك بأسيافهم، واهللا ال يوصل إليك أبدا ومنهم عني تط
جزاك اهللا خريا، فلم يرجع عما هو بصدده، فودعه الطرماح، ومضى احلسني، فلما كان من الليل : فقال له احلسني

إنا هللا وإنا : أمر فتيانه أن يستقوا من املاء كفايتهم، مث سرى فنعس يف مسريه حىت خفق برأسه، واستيقظ وهو يقول
  .إليه راجعون، واحلمد هللا رب العاملني

القوم يسريون واملنايا تسري إليهم، فعلمت أهنا أنفسنا نعيت إلينا، فلما : رأيت فارسا على فرس وهو يقول: مث قال
متنكب ) ٤(، فإذا راكب )٣(طلع الفجر صلى بأصحابه وعجل الركوب مث تياسر يف مسريه حىت انتهى إىل نينوى 

سني، ودفع إىل احلر كتابا من ابن زياد قوسا قد قدم من الكوفة، فسلم على احلر بن يزيد ومل يسلم على احل
  أن يعدل باحلسني يف السري إىل العراق يف غري قرية وال: ومضمونه

__________  
  .االمحر واالبيض: ٥٠/  ٤يف الكامل البن االثري ) ١(
  .عشرين ألف: يف الطربي والكامل) ٢(
من سواد : ونينوى) ة قريبة من كربالءقال ابن االعثم أو الغاضرية، وهي قرية من نواحي الكوف: (نينوى) ٣(

  ).معجم البلدان(الكوفة، ناحية يقال هلا نينوى ومنها كربالء 
  .مالك بن النسري البدي: ذكره الطربي) ٤(

حصن، حىت تأتيه رسله وجنوده، وذلك يوم اخلميس الثاين من احملرم سنة إحدى وستني، فلما كان من الغد قدم 
ربعة آالف، وكان قد جهزه ابن زياد يف هؤالء إىل الديلم، وخيم بظاهر الكوفة، فلما عمر بن سعد بن أيب قاص يف أ
  .سر إليه، فإذا فرغت منه فسر إىل الديلم، فاستعفاه عمر بن سعد من ذلك: قدم عليهم أمر احلسني قال له

حىت أنظر يف : قالإن شئت عفيتك وعزلتك عن والية هذه البالد اليت قد استنبتك عليها، ف: فقال له ابن زياد
إياك أن : أمري، فجعل ال يستشري أحدا إال هناه عن املسري إىل احلسني، حىت قال له ابن أخته محزة بن املغرية بن شعبة

تسري إىل احلسني فتعصى ربك وتقطع رمحك، فواهللا الن خترج من سلطان االرض كلها أحب إليك من أن تلقى اهللا 
  .شاء اهللا تعاىلإين أفعل إن : بدم احلسني، فقال

  مث إن عبيد اهللا بن زياد هتدده وتوعده
ما الذي أقدمك ؟ ): ١(بالعزل والقتل، فسار إىل احلسني فنازله يف املكان الذي ذكرنا، مث بعث إىل احلسني الرسل 
  .فقال كتب إيل أهل الكوفة أن أقدم عليهم، فإذ قد كرهوين فأنا راجع إىل مكة وأذركم

: ، فرد عليه ابن زياد)٢(أرجو أن يعافيين اهللا من حربه، وكتب إىل ابن زياد بذلك : هذا قال فلما بلغ عمر بن سعد
أن حل بينهم وبني املاء كما فعل بالتقي الزكي املظلوم أمري املؤمنني عثمان بن عفان، واعرض على احلسني أن يبايع 

رأينا، وجعل أصحاب عمر بن سعد مينعون  هو ومن معه المري املؤمنني يزيد بن معاوية، فإذا فعلوا ذلك رأينا



أصحاب احلسني من املاء، وعلى سرية منهم عمرو بن احلجاج، فدعا عليهم بالعطش فمات هذا الرجل من شدة 
  .العطش

مث إن احلسني طلب من عمر بن سعد أن جيتمع به بني العسكرين، فجاء كل واحد منهما يف حنو من عشرين فارسا، 
ب هزيع من الليل، ومل يدر أحد ما قاال، ولكن ظن بعض الناس أنه سأله أن يذهب معه إىل فتكلما طويال حىت ذه

أنا أبنيها : يزيد بن معاوية إىل الشام ويتركا العسكرين متواقفني، فقال عمر إذا يهدم ابن زياد داري، فقال احلسني
فتكره عمر بن سعد : ايل باحلجاز، قالإذا يأخذ ضياعي، قال أنا أعطيك خريا منها من م: لك أحسن مما كانت، قال

  .من ذلك
بل سأل منه إما أن يذهبا إىل يزيد، أو يتركه يرجع إىل احلجاز أو يذهب إىل بعض الثغور فيقاتل : وقال بعضهم

ال واهللا حىت ينزل : قد قبلت، فقام الشمر بن ذي اجلوشن فقال! نعم : الترك، فكتب عمر إىل عبيد اهللا بذلك، فقال
واهللا لقد بلغين أن حسينا وابن سعد جيلسان بني العسكرين فيتحدثان عامة : ك هو وأصحابه، مث قالعلى حكم

  .فنعم ما رأيت: الليل، فقال له ابن زياد
  .حدثين عبد الرمحن بن جندب، عن عقبة بن مسعان: وقد روى أبو خمنف

  لقد: قال
__________  

عروة بن قيس، ويف االخبار الطوال ص : ١٥٥/  ٥العثم عزرة بن قيس، ويف ابن ا: ٢٣٥/  ٦يف الطربي ) ١(
  .قرة بن سفيان احلنظلي ٢٥٣

  .٢٣٤/  ٦نسخة كتاب عمر بن سعد يف الطربي ) ٢(

صحبت احلسني من مكة إىل حني قتل، واهللا ما من كلمة قاهلا يف موطن إال وقد مسعتها، وإنه مل يسأل أن يذهب إىل 
ب إىل ثغر من الثغور، ولكن طلب منهم أحد أمرين، إما أن يرجع من حيث يزيد فيضع يده إىل يده، وال أن يذه

  .جاء، وإما أن يدعوه يذهب يف االرض العريضة حىت ينظر ما يصري أمر الناس إليه
اذهب فإن جاء احلسني وأصحابه على حكمي وإال فمر عمر بن : مث إن عبيد اهللا بعث مشر بن ذي اجلوشن فقال

  .باطأ عن ذلك فاضرب عنقه مث أنت االمري على الناسسعد أن يقاتلهم، فإن ت
وكتب إىل عمر بن سعد يتهدده على توانيه يف قتال احلسني، وأمره إن مل جيئ احلسني إليه أن يقاتله ومن معه، فإهنم 

  .مشاقون
  .وجعفر وعثمانوهم العباس وعبد اهللا : بن أيب احملل لبين عمته أم البنني بنت حزام من علي) ١(فاستأمن عبيد اهللا 

أما : فكتب هلم ابن زياد كتاب أمان وبعثه عبيد اهللا بن أيب احملل مع موىل له يقال له كرمان، فلما بلغهم ذلك قالوا
  .أمان ابن مسية

  .فال نريده، وإنا لنرجو أمانا خريا من أمان ابن مسية
أبعد اهللا دارك، وقبح ما جئت : ال عمروملا قدم مشر بن ذي اجلوشن على عمر بن سعد بكتاب عبيد اهللا بن زياد، ق

: به، واهللا إين الظنك الذي صرفته عن الذي عرضت عليه من االمور الثالثة اليت طلبها احلسني، فقال له مشر
أنا أتوىل ذلك، وجعله ! ال وال كرامة لك : فأخربين ما أنت صانع ؟ أتقاتلهم أنت أو تاركي وإياهم ؟ فقال له عمر

أين بنو أختنا ؟ : وا إليهم عشية يوم اخلميس التاسع من احملرم، فقام مشر بن ذي اجلوشن فقالعلى الرجالة وهنض
  .أنتم آمنون: فقام إليه العباس وعبد اهللا، وجعفر وعثمان بنو علي بن أيب طالب، فقال



  .إن أمنتنا وابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وإال فال حاجة لنا بأمانك: فقالوا
يا خيل اهللا اركيب وابشري، فركبوا وزحفوا إليهم بعد صالة العصر من : دى عمر بن سعد يف اجليشمث نا: قال

يومئذ، هذا وحسني جالس أمام خيمته حمتبيا بسيفه، ونعس فخفق برأسه ومسعت أخته الضجة فدنت منه فأيقظته، 
" إنك تروح إلينا : " ام فقال يلإين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املن: فرجع برأسه كما هو، وقال

  .يا ويلتنا: فلطمت وجهها وقالت
: يا أخي جاءك القوم، فقال: اسكيت رمحك الرمحن، وقال له أخوه العباس بن علي: ليس لك الويل يا أخته: فقال

  فارسا) ٢(اذهب إليهم فسلهم ما بدا هلم، فذهب إليهم يف حنو من عشرين 
  .االمري إما أن تأتوا على حكمه وإما أن نقاتلكممالكم ؟ فقالوا جاء أمر : فقال
مكانكم حىت أذهب إىل أيب عبد اهللا فأعلمه، فرجع ووقف أصحابه فجعلوا يتراجعون القول ويؤنب بعضهم : فقال

بئس القوم، أنتم تريدون قتل ذرية نبيكم وخيار الناس يف زماهنم ؟ مث رجع العباس : بعضا، يقول أصحاب احلسني
انصرفوا عشيتكم هذه حىت ينظر يف أمره الليلة، : يقول لكم أبو عبد اهللا: ند احلسني إليهم فقال هلمبن علي من ع

  ما: فقال عمر بن سعد لشمر بن ذي اجلوشن
__________  

  ).٥٦/  ٤وابن االثري يف الكامل  ١٦٦/  ٥وانظر فتوح ابن االعثم (عبد اهللا : ٢٣٦/  ٦يف الطربي ) ١(
  .ومعه عشرة فوارس: ١٧٦/  ٥يف ابن االعثم ) ٢(

واهللا لو سألكم ! سبحان اهللا : أنت االمري والرأي رأيك، فقال عمرو بن احلجاج بن سلمة الزبيدي: تقول ؟ فقال
  .ذلك رجل من الديلم لكان يبنغي إجباته

سني أجبهم إىل ما سألوك، فلعمري ليصبحنك بالقتال غدوة، وهكذا جرى االمر، فإن احل: وقال قيس بن االشعث
ارجع فارددهم هذه العشية لعلنا نصلي لربنا هذه الليلة ونستغفره وندعوه، فقد علم اهللا : ملا رجع العباس قال له

  .مين أين أحب الصالة له، وتالوة كتابه، واالستغفار والدعاء
صلى على وأوصى احلسني يف هذه الليلة إىل أهله، وخطب أصحابه يف أول الليل فحمد اهللا تعاىل وأثىن عليه و

من أحب أن ينصرف إىل أهله يف ليلته هذه فقد أذنت له فإن القوم إمنا : رسوله بعبارة فصيحة بليغة، وقال الصحابه
  .يريدونين

علي دين ويل عيال، فقال هذا الليل قد غشيكم فاختذوه حجال، ليأخذ كل منكم بيد رجل : فقال مالك بن النضر
يف سواد هذا الليل إىل بالدكم ومدائنكم، فإن القوم إمنا يريدونين، فلو قد  من أهل بييت مث اذهبوا يف بسيط االرض

  .أصابوين هلوا عن طلب غريي، فاذهبوا حىت يفرج اهللا عز وجل
يا بين عقيل حسبكم : ال بقاء لنا بعدك، وال أرانا فيك ما نكره، فقال احلسني: فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه

فما تقول الناس إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبين عمومتنا خري االعمام، مل : أذنت لكم، قالوا مبسلم أخيكم، اذهبوا فقد
  نرم معهم بسهم، ومل نطعن معهم برمح، ومل نضرب معهم بسيف، رغبة يف احلياة الدنيا، ال واهللا ال نفعل، ولكن

  .نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ونقاتل معك حىت نرد موردك
  .عيش بعدكفقبح اهللا ال

واهللا ال خنليك حىت يعلم اهللا أنا : وقال حنو ذلك مسلم بن عوسجة االسدي، وكذلك قال سعيد بن عبد اهللا احلنفي
قد حفظنا غيبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيك، واهللا لو علمت أين أقاتل دونك ألف قتلة، وأن اهللا يدفع 



  .ل بيتك، الحببت ذلك، وإمنا هي قتلة واحدةبذلك القتل عنك وعن أنفس هؤالء الفتية من أه
واهللا ال نفارقك، وأنفسنا الفداء لك، نقيك : وتكلم مجاعة أصحابه بكالم يشبه بعضه بعضا من وجه واحد، فقالوا
  .بنحورنا وجباهنا، وأيدينا وأبداننا، فإذا حنن قتلنا وفينا وقضينا ما علينا

  .وال حاجة لنا يف احلياة بعدك ال أرانا اهللا يوم فقدك: وقال أخوه العباس
  .وتتابع أصحابه على ذلك

  .حدثين احلارث بن كعب وأبو الضحاك عن علي بن احلسني زين العابدين: وقال أبو خمنف
إين جلالس تلك العشية اليت قتل أيب يف صبيحتها، وعميت زينب مترضين إذا اعتزل أيب يف خبائه ومعه أصحابه، : قال

كم لك * يا دهر أف لك من خليل : ر الغفاري، وهو يعاجل سيفه ويصلحه وأيب يقولوعنده حوي موىل أيب ذ
وكل حي سالك * والدهر ال يقنع بالبديل وإمنا االمر إىل اجلليل * باالشراق واالصيل من صاحب أو طالب قتيل 

  السبيل

مت السكوت، وعلمت أن البالء فأعادها مرتني أو ثالثا حىت حفظتها وفهمت ما أراد، فخنقتين العربة فرددهتا، ولز
ليت املوت أعدمين احلياة اليوم، ماتت أمي ! ! واثكاله : قد نزل، وأما عميت فقامت حاسرة حىت انتهت إليه فقالت

يا أخية، ال يذهنب حلمك الشيطان، : فاطمة وعلي أيب، وحسن أخي، يا خليفة املاضي، ومثال الباقي فنظر إليها وقال
يا أبا عبد اهللا، استقتلت ؟ ولطمت وجهها وشقت جيبها وخرت مغشيا عليها، فقام إليها  بأيب أنت وأمي: فقالت

  اتق اهللا واصربي وتعزي بعزاء اهللا، واعلمي أن أهل: فصب على وجهها املاء وقال يا أخية
تهم بقهره االرض ميوتون، وأن أهل السماء ال يبقون، وأن كل شئ هالك إال وجه اهللا الذي خلق اخللق بقدرته، وميي

وعزته، ويعيدهم فيعبدونه وحده، وهو فرد وحده، واعلمي أن أيب خري مين، وأمي خري مين، وأخي خري مين، ويل 
وهلم ولكل مسلم برسول اهللا أسوة حسنة، مث حرج عليها أن ال تفعل شيئا من هذا بعد مهلكه، مث أخذ بيدها فردها 

بيوهتم بعضا من بعض حىت تدخل االطناب بعضها يف بعض، وأن إىل عندي، مث خرج إىل أصحابه فأمرهم أن يدنوا 
ال جيعلوا للعدو خملصا إليهم إال من جهة واحدة، وتكون البيوت عن أمياهنم وعن مشائلهم، ومن ورائهم، وبات 

احلسني وأصحابه طول ليلهم يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون، وخيول حرس عدوهم تدور من ورائهم، 
وال حيسنب الذين كفروا أمنا منلي هلم خري النفسهم إمنا منلي هلم * (االمحسي واحلسني يقرأ ) ١(ن قيس عليها عزرة ب

  .ليزدادوا إمثا وهلم عذاب مهني
فسمعها ]  ١٧٨: آل عمران[ اآلية ) * ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب

  .حنن ورب الكعبة الطيبون ميزنا اهللا منكم: رس من أصحاب ابن زياد فقالرجل من تلك اخليل اليت كانت حت
فقلت هذا أبو حرب السبيعي عبيد اهللا بن مشري ! ال : أتدري من هذا ؟ قال: بن حضري) ٢(قال فعرفته فقلت لزيد 

  .وكان شريفا شجاعا فاتكا، وكان سعيد بن قيس رمبا حبسه يف خبائه -وكان مضحاكا بطاال  -) ٣(
بن ) ٢(أنا يزيد : من أنت ويلك ؟ قال: يا فاسق مىت كنت من الطيبني ؟ فقال): ٢(فقال له يزيد بن حصني 

  .حصني
يا أبا حرب هل لك أن تتوب من ذنوبك : على م يريد قتلك ؟ قال فقلت له! هلكت واهللا عدو اهللا ! إنا هللا : قال

  .ونالعظام ؟ فواهللا إنا لنحن الطيبون وإنكم النتم اخلبيث
  .نعم وأنا على ذلك من الشاهدين: قال
فلما : وحيك أفال ينفعك معرفتك ؟ قال فانتهره عزرة بن قيس أمري السرية اليت حترسنا فانصرف عنا، قالوا: قال



انتصب للقتال، وصلى  -وكان يوم عاشوراء  -صلى عمر بن سعد الصبح بأصحابه يوم اجلمعة وقيل يوم السبت 
  وهم اثنان وثالثون فارسا وأربعون راجال، مث انصرفاحلسني أيضا بأصحابه 

__________  
  .عروة بن قيس: يف ابن االعثم) ١(
  .بريد بن حضري ٢٤٠/  ٦كذا باالصل، ويف الطربي ) ٢(
  .عبد اهللا بن شهر: يف الطربي) ٣(

عباس بن علي أخاه، ، وأعطي رايته ال)١(فصفهم فجعل على ميمنته زهري بن القني، وعلى امليسرة حبيب بن املطهر 
وجعلوا البيوت مبا فيها من احلرم وراء ظهورهم، وقد أمر احلسني من الليل فحفروا وراء بيوهتم خندقا وقذفوا فيه 

  .حطبا وخشبا وقصبا، مث أضرمت فيه النار لئال خيلص أحد إىل بيوهتم من ورائها
واسم ذي  -سرة مشر بن ذي اجلوشن وجعل عمر بن سعد على ميمنته عمرو بن احلجاج الزبيدي، وعلى املي

وعلى اخليل عزرة بن قيس  -اجلوشن شرحبيل بن االعور بن عمرو بن معاوية من بين الضباب بن كالب 
مواله، وتواقف الناس يف ذلك املوضع، ) ٣(بن ربعي، وأعطى الراية لوردان ) ٢(االمحسي، وعلى الرجالة شبيث 

يها وانطلى بالنورة وتطيب مبسك كثري، ودخل بعده بعض االمراء فعدل احلسني إىل خيمة قد نصبت فاغتسل ف
دعنا منك، واهللا ما هذه بساعة : ما هذا يف هذه الساعة ؟ فقال بعضهم: ففعلوا كما فعل، فقال بعضهم لبعض

تبشر واهللا لقد علم قومي أين ما أحببت الباطل شابا وال كهال، ولكن واهللا إين ملس): ٤(باطل، فقال يزيد بن حصني 
  .، واهللا ما بيننا وبني احلور العني إال أن مييل علينا هؤالء القوم فيقتلوننا)٥(مبا حنن الحقون 

اللهم : مث ركب احلسني على فرسه وأخذ مصحفا فوضعه بني يديه، مث استقبل القوم رافعا يديه يدعو مبا تقدم ذكره
  .ورجائي يف كل شدة، إىل آخره: أنت ثقيت يف كل كرب

امسعوا : ونادى احلسني أيها الناس) ٦(فرسا يقال له االمحق  -وكان ضعيفا مريضا  -نه علي بن احلسني وركب اب
أيها الناس إن قبلتم مين وأنصفتموين : مين نصيحة أقوهلا لكم، فأنصت الناس كلهم، فقال بعد محد اهللا والثناء عليه

فأمجعوا أمركم وشركاءكم مث ال يكن أمركم عليكم * (كنتم بذلك أسعد، ومل يكن مل علي سبيل، وإن مل تقبلوا مين 
  .غمة مث اقضوا إيل وال تنظرون

  ]. ٧١: يونس) * [ إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني
  .ال يبعد اهللا ابن عباس: فلما مسع ذلك أخواته وبناته ارتفعت أصواهتن بالبكاء فقال عند ذلك

  مث بعث -خيرج بالنساء معه ويدعهن مبكة إىل أن ينتظم االمر يعين حني أشار عليه أن ال  -
راجعوا أنفسكم : أخاه العباس فسكتهن، مث شرع يذكر للناس فضله وعظمة نسبه وعلو قدره وشرفه، ويقول

  .وحاسبوها
هل يصلح لكم قتال مثلي، وأنا ابن بنت نبيكم، وليس على وجه االرض ابن بنت نيب غريي ؟ وعلي أيب، وجعفر 

هذان سيدا : " ذو اجلناحني عمي، ومحزة سيد الشهداء عم أيب ؟ وقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والخي
  ).٧" (شباب أهل اجلنة 
  فإن صدقتموين مبا

__________  
  .مظهر: ٢٥٦مظاهر، ويف االخبار الطوال ص : يف الطربي) ١(



  .شبث بن ربعي: يف الطربي) ٢(
  .زيد: االخبار الطوال ذويد، ويف: يف الطربي) ٣(
  .١٩٢ص  ٢انظر هامش ) ٤(
  .القون: يف الطربي) ٥(
  .الحق: يف الطربي) ٦(
  .تقدم خترجيه) ٧(

أقول فهو احلق، فواهللا ما تعمدت كذبة منذ علمت أن اهللا ميقت علي الكذب، وإال فاسألوا أصحاب رسول اهللا 
د، وسهل بن سعد، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، جابر بن عبد اهللا، وأبا سعي

  .أما تتقون اهللا ؟ أما يف هذا حاجز لكم عن سفك دمي ؟! خيربونكم بذلك، وحيكم 
إن كنت أدري ما يقول ؟ فقال له حبيب بن مطهر : هو يعبد اهللا على حرف: فقال عند ذلك مشر بن ذي اجلوشن

  .وإنه قد طبع على قلبك: حرفا، وأما حنن فواهللا إنا لندري ما يقول واهللا يا مشر إنك لتعبد اهللا على سبعني): ١(
وما مينعك أن تنزل على حكم بين عمك ؟ : أرجع إىل مأمين من االرض، فقالوا) ٢(أيها الناس ذروين : مث قال
راحلته مث أناخ ]  ٢٧: غافر) * [ إين عذت بريب وربكم من كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب* (معاذ اهللا : فقال

أخربوين أتطلبوين بقتيل لكم قتلته ؟ أو مال لكم أكلته ؟ أو بقصاصة من جراحة : وأمر عقبة بن مسعان فعقلها مث قال
  .فأخذوا ال يكلمونه: ؟ قال
  بن ربعي، يا حجار بن أجبر،) ٣(فنادى يا شبيث : قال

مار واخضر اجلناب، فأقدم علينا فإنك إمنا يا قيس بن االشعث، يا زيد بن احلارث، أمل تكتبوا إيل أنه قد أينعت الث
  .مل نفعل: تقدم على جند جمندة ؟ فقالوا له

إذ قد كرهتموين فدعوين أنصرف عنكم، فقال له قيس ! يا أيها الناس : واهللا لقد فعلتم، مث قال! سبحان اهللا : فقال
أنت أخو : ما حتب ؟ فقال له احلسنيأال تنزل على حكم بين عمك فاهنم لو يؤذوك، وال ترى منهم إال : بن االشعث

أخيك، أتريد أن تطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل ؟ ال واهللا ال أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، وال أقر 
  .هلم إقرار العبيد

ر وأقبلوا يزحفون حنوه وقد حتيز إىل جيش احلسني من أولئك طائفة قريب من ثالثني فارسا فيما قيل، منهم احل: قال
ولو أعلم أهنم على هذه النية لسرت : بن يزيد أمري مقدمة جيش ابن زياد، فاعتذر إىل احلسني مما كان منهم، قال

وحيكم أال تقبلون : معك إىل يزيد، فقبل منه احلسني، مث تقدم بني يدي أصحاب احلسني فخاطب عمر بن سعد فقال
لو كان : يكم من اخلصال الثالث واحدة منها ؟ فقالمن ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما يعرض عل

  .ذلك إيل قبلت
يا أهل الكوفة، نذار لكم من : وخرج من أصحاب احلسني زهري بن القني على فرس له شاك يف السالح، فقال: قال

دة، ما عذاب اهللا نذار، إن حقا على املسلم نصيحة أخيه املسلم، وحنن حىت اآلن أخوة، وعلى دين واحد، وملة واح
مل يقع بيننا وبينكم السيف، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة، إن اهللا قد ابتالنا وإياكم بذرية 
  نبيه لينظر ما حنن وأنتم عاملون، إنا ندعوكم إىل نصره وخذالن الطاغية ابن الطاغية، عبيد اهللا بن زياد، فإنكم مل

__________  



  .مظهر: لطربي مظاهر، ويف الكاملكذا باالصل، ويف ا) ١(
  .يف املراجع، وهو الصواب، شبث) ٣...(إذ كرهتموين فدعوين انصرف إىل: يف الطربي) ٢(

تدركوا منهما إال سوء عموم سلطاهنما، يسمالن أعينكم، ويقطعان أيديكم وأرجلكم، وميثالن بكم، ويقتالن 
  .ن عروة وأشباههأماثلكم وقراءكم، أمثال حجر بن عدي وأصحابه، وهانئ ب

  .ال ننزع حىت نقتل صاحبك ومن معه: فسبوه وأثنوا على ابن زياد ودعوا له، وقالوا: قال
إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن مسية، فإن أنتم مل تنصروهم فأعيذكم باهللا أن تقتلوهم، خلوا بني : فقال هلم

، فلعمري إن يزيد لريضى من طاعتكم بدون قتل هذا الرجل وبني ابن عمه يزيد بن معاوية، نذهب حيث شاء
  .احلسني
يا : اسكت أسكت اهللا نامتك، أبرمتنا بكثرة كالمك، فقال له زهري: فرماه مشر بن ذي اجلوشن بسهم وقال له: قال

يوم  بن البوال على عقبيه، ما إياك أخاطب ؟ إمنا أنت هبيمة، واهللا ما أظنك حتكم من كتاب اهللا آيتني، فابشر باخلزي
  .القيامة والعذاب االليم

أباملوت ختوفين ؟ فو اهللا للموت معه أحب إيل من : إن اهللا قاتلك وصاحبك بعد ساعة، فقال له زهري: فقال له مشر
  .اخللد معكم

عباد اهللا ال يغرنكم عن دينكم هذا اجللف اجلايف وأشباهه، فواهللا ال : مث إن زهريا أقبل على الناس رافعا صوته يقول
  .ال شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم قوم أهرقوا دماء ذريته، وقتلوا من نصرهم وذب عن حرميهمين

إي واهللا قتاال أيسره أن تسقط : أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ قال! أصلحك اهللا : وقال احلر بن يزيد لعمر بن سعد
على الذهاب إىل احلسني، فقال الرؤوس وتطيح االيدي، وكان احلر من أشجع أهل الكوفة، فالمه بعض أصحابه 

  .واهللا إين أخري نفسي بني اجلنة والنار، وواهللا ال أختار على اجلنة غريها ولو قطعت وحرقت: له
يا أهل الكوفة المكم اهلبل، أدعومت احلسني إليكم حىت : مث ضرب فرسه فلحق باحلسني فاعتذر إليه مبا تقدم، مث قال

اتلوا أنفسكم دونه، مث عدومت عليه لتقتلوه، ومنعتموه التوجه يف بالد اهللا إذا أتاكم أسلمتموه وزعمتم أنكم ق
العريضة الوسيعة اليت ال مينع فيها الكلب واخلنزير، وحلتم بينه وبني املاء الفرات اجلاري الذي يشرب منه الكلب 

االكرب إن مل تتوبوا  واخلنزير وقد صرعهم العطش ؟ بئس ما خلفتم حممدا يف ذريته، ال سقاكم اهللا يوم الظمأ
  .وترجعوا عما أنتم عليه من يومكم هذا يف ساعتكم هذه

  .فحملت عليه رجالة هلم ترميه بالنبل فأقبل حىت وقف أمام احلسني
لو كان االمر يل الحببت احلسني إىل ما طلب ولكن أىب علي عبيد اهللا بن زياد، وقد : وقال هلم عمر بن سعد

وحيكم منعتم احلسني ونساءه وبناته املاء : هم وسبهم، فقال هلم احلر بن يزيدخاطب أهل الكوفة وأنبهم ووخب
  الفرات الذي

يشرب منه اليهود والنصارى ويتمرغ فيه خنازير السواد وكالبه، فهو كاالسري يف أيديكم ال ميلك لنفسه ضرا وال 
  .نفعا

: ا مث مشر عن ساعده ورمى بسهم وقالأدن رايتك، فأدناه) ١(يا دريد : قال فتقدم عمر بن سعد وقال ملواله
  فترامى الناس بالنبال، وخرج يسار: أشهدوا أين أول من رمى القوم، قال

__________  



  .زيد: ٢٥٦يف االخبار الطوال ص ) ١(
  .زويد: ويف الطربي

عد استئذانه احلسني الكليب ب) ٢(من يبارز ؟ فربز هلما عبيد اهللا بن عمر : وسامل موىل عبيد اهللا، فقاال) ١(موىل زياد 
فقتل يسارا أوال مث قتل ساملا بعده، وقد ضربه سامل ضربة أطار أصابع يده اليسرى، ومحل رجل يقال له عبد اهللا بن 

كال وحيك إين أقدم على رب : فقال له احلسني! يا حسني أبشر بالنار : حوزة حىت وقف بني يدي احلسني فقال له
  .لناررحيم وشفيع مطاع، بل أنت أوىل با

أنا ابن حوزة، : فانصرف فوقصته فرسه فسقط وتعلقت قدمه بالركاب، وكان احلسني قد سأل عنه فقال: قالوا
اللهم حزه إىل النار، فغضب ابن حوزة وأراد أن يقحم عليه الفرس وبينه وبينه هنر، فحالت : فرفع احلسني يده وقال

متعلقا بالركاب، وشد عليه مسلم بن عوسجة فضربه  به الفرس فانقطعت قدمه وساقه وفخذه وبقي جانبه اآلخر
  .فأطار رجله اليمىن، وغارت به فرسه فلم يبق حجر مير به إال ضربه يف رأسه حىت مات

من بين عليم، كان قد نزل الكوفة ) ٢(كان منا رجل يدعى عبد اهللا بن منري : وروى أبو خمنف عن أيب جناب قال
ن، وكانت معه امرأة له من النمر بن قاسط، فرأى الناس يتهيئون للخروج إىل واختذ دارا عند بئر اجلعد من مهدا

واهللا لقد كنت على قتال أهل الشرك حريصا، وإين الرجو أن يكون جهادي مع ابن بنت : قتال احلسني، فقال
مرأته فإخربها مبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هلؤالء أفضل من جهاد املشركني، وأيسر ثوابا عند اهللا، فدخل إىل ا

  .أصبت أصاب اهللا بك أرشد أمورك، افعل وأخرجين معك: هو عازم عليه، فقالت
فخرج هبا ليال حىت أتى احلسني، مث ذكر قصة رمي عمر بن سعد بالسهم، وقصة قتله يسار موىل زياد، وسامل : قال

  موىل ابن زياد، وأن
نظر إليه احلسني، فرأى رجال آدم طويال شديد الساعدين بعيد عبد اهللا بن عمري استأذن احلسني يف اخلروج إليهما ف

من أنت ؟ فانتسب هلما، : إين الحسبه لالقران قتاال، اخرج إن شئت، فخرج فقاال له: ما بني املنكبني، فقال احلسني
سامل موىل ال نعرفك إال هو خري منكما، مث شد على يسار فكان كأمس الذاهب، فإنه ملشتغل به إذ محل عليه : فقاال

فلم ينتبه حىت غشيته فضربه على يده اليسرى فأطار أصابعه، مث : ابن زياد فصاح به صائح قد رهقك العبد، قال
) ٣(نسيب بييت يف عليم حسيب * إن تنكراين فأنا ابن كلب : مال على الكليب فضربه حىت قتله وأقبل يرجتز ويقول

  )٤(كرب ولست باخلوار عند ال* إين امرؤ ذو مروءة وغضب 
__________  

  .أي زياد بن أيب سفيان) ١(
وهب بن عبد اهللا : ١٨٩/  ٥عمري من بين عليم، ويف ابن االعثم : ٦٥/  ٤والكامل  ٤٤٥/  ٦يف الطربي ) ٢(

  .بن حباب الكليب
 عبل* إن تنكروين فأنا ابن الكلب : ويف املقتل اليب خمنف...إن تنكروين فأنا ابن كلب حسيب: يف الطربي) ٣(

  .الذراعني شديد الضرب
  .عند النكب...ذو مرة وعصب: يف الطربي) ٤(

فأخذت أم وهب عمودا مث * ضرب غالم مؤمن بالرب * بالطعن فيهم مقدما والضرب * إين زعيم لك أم وهب 
 فداؤك أيب وأمي، قاتل دون الطبني، ذرية حممد عليه السالم، فأقبل إليها يردها حنو: أقبلت حنو زوجها تقول له



انصريف إىل النساء فاجلسي معهن فإنه ليس : دعين أكون معك، فناداها احلسني: النساء فأقبلت جتاذبه ثوبه، قالت
  .على النساء قتال، فانصرفت إليهن

  وكثرت املبارزة يومئذ بني الفريقني والنصر يف ذلك الصحاب احلسني لقوة بأسهم،: قال
شار بعض االمراء على عمر بن سعد بعدم املبارزة، ومحل عمرو بن وأهنم مستميتون ال عاصم هلم إال سيوفهم، فأ

  .احلجاج أمري ميمنة جيش ابن زياد
  ).١(قاتلوا من مرق من الدين وفارق اجلماعة : وجعل يقول

وحيك يا حجاج أعلي حترض الناس ؟ أحنن مرقنا من الدين وأنت تقيم عليه ؟ ستعلمون إذا فارقت : فقال له احلسني
  .سادنا من أوىل بصلي النارأرواحنا أج

، وكان أول من قتل من أصحاب احلسني فمشى إليه احلسني فترحم )٢(وقد قتل يف هذه احلملة مسلم بن عوسجة 
بشرك اهللا باخلري، مث : ابشر باجلنة، فقال له بصوت ضعيف: عليه، وهو على آخر رمق، وقال له حبيب بن مطهر

أوصيك : ثرك الحقك لكنت أقضي ما توصي به، فقال له مسلم بن عوسجةلوال أين أعلم أين على أ: قال له حبيب
  .إىل أن متوت دونه -وأشار إىل احلسني  -هبذا 
مث محل مشر بن ذي اجلوشن بامليسرة وقصدوا حنو احلسني فدافعت عنه الفرسان من أصحابه دفاعا عظيما، : قالوا

سعد طائفة من الرماة الرجالة، فبعث إليهم حنوا من  وكافحوا دونه مكافحة بليغة، فأرسلوا يطلبون من عمر بن
مخسمائة، فجعلوا يرمون خيول أصحاب احلسني فعقروها كلها حىت بقي مجيعهم رجالة، وملا عقروا جواد احلر بن 

أشجع من ذي لبد هزبر ) * ٣(إن تعقروا يب فأنا ابن احلر : يزيد نزل عنه ويف يده السيف كأنه ليث وهو يقول
عمر بن سعد أمر بتقويض تلك االبنية اليت متنع من القتال من أتى ناحيتها، فجعل أصحاب احلسني يقتلون ويقال إن 

دعوهم حيرقوهنا فإهنم ال يستطيعون أن جيوزوا منها وقد أحرقت : من يتعاطى ذلك، فأمر بتحريقها فقال احلسني
إيتوين بالنار الحرقه : وقال -يعين الفسطاط  -وجاء مشر بن ذي اجلوشن قبحه اهللا إىل فسطاط احلسني فطعنه برحمه 

  على من فيه، فصاحت النسوة
__________  

  .االمام: يف الطربي والكامل) ١(
  .مسلم بن عبد اهللا الضبايب وعبد الرمحن بن أيب خشكارة البجلي: قتله) ٢(
  .إن تنكروين فأنا ابن احلر: يف ابن االعثم) ٣(

  .احلر إن تعقروا مهري فإين: ويف املقتل

  .أحرقك اهللا بالنار: وخرجن منه، فقال له احلسني
ما رأيت أقبح من قولك وال من فعلك وموقفك هذا، أتريد : بن ربعي إىل مشر قبحه اهللا فقال له) ١(وجاء شبيث 

إن هذا ال يصلح لك، ! ! قلت لشمر سبحان اهللا : أن ترعب النساء ؟ فاستحىي وهم بالرجوع وقال محيد بن مسلم
د أن جتمع على نفسك خصلتني ؟ تعذب بعذاب اهللا وتقتل الولدان والنساء ؟ واهللا إن يف قتلك الرجال ملا أتري

  .ترضي به أمريك
 -وخشيت أين إن أخربته فعرفين أن يسوءين عند السلطان  -ال أخربك من أنا : من أنت ؟ قلت: قال فقال يل

ى مشر بن ذي اجلوشن فأزالوه عن موقفه، وقتلوا أبا من أصحاب احلسني عل) ٢(وشهد زهري بن القني يف رجال 
وكان الرجل من أصحاب احلسني إذا قتل بان فيهم اخللل، وإذا قتل من  -وكان من أصحاب مشر  -عزة الضبايب 



مروهم : أصحاب ابن زياد اجلماعة الكثرية مل يتبني ذلك فيهم لكثرهتم، ودخل عليهم وقت الظهر فقال احلسني
! ! وحيك : إهنا ال تقبل منكم، فقال له حبيب بن مطهر: قتال حىت نصلي، فقال رجل من أهل الكوفةفليكفوا عن ال

أتقبل منكم وال تقبل من آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ وقاتل حبيب قتاال شديدا حىت قتل رجال يقال له 
أنتم أوفر عدة ) ٣(اء وحرب مسعر فارس هيج* أنا حبيب وأيب مطهر : بديل بن صرمي من بين عقفان وجعل يقول

مث محل على حبيب ) ٥(حقا وأبقى منكم وأطهر * وحنن أوىف منكم وأصرب وحنن أعلى حجة وأظهر ) * ٤(وأكثر 
هذا رجل من بين متيم فطعنه فوقع، مث ذهب ليقوم فضربه احلصني بن ؟ ؟ ير على رأسه بالسيف فوقع، ونزل إليه 

اعطين رأس أيب حىت أدفنه، : ابن زياد، فرأى ابن حبيب رأس أبيه فعرفه فقال حلاملهالتميمي فاحتز رأسه ومحله إىل 
  .مث بكى
فلما كان زمن مصعب بن عمري دخل : فمكث الغالم إىل أن بلغ أشده مث مل تكن له مهة إال قتل قاتل أبيه، قال: قال

  .ضربه بسيفه حىت بردفإذا قاتل أبيه يف فسطاطه، فدخل عليه وهو قائل ف) ٦(الغالم عسكر مصعب 
  ملا قتل حبيب بن مطهر هد ذلك احلسني،: حدثين حممد بن قيس قال: وقال أبو خمنف

__________  
  .كذا باالصل، ويف املراجع شبث) ١(
  .يف عشرة من أصحابه: ٢٥١/  ٦يف الطربي ) ٢(
  .مظاهر بدل مطهر، وتسعر بدل مسعر: يف الطربي) ٣(

  .وليث قسور: ويف املقتل
  .أعد عدة وأكثر: الطربي يف) ٤(
  .حقا وأتقى منكم واعذر: يف الطربي) ٥(
  .وكان ذلك عندما غزا مصعب بامجريا واسم ابن حبيب القاسم بن حبيب) ٦(

ولن أصاب اليوم إال * آليت ال تقتل حىت أقتال : أحتسب نفسي، وأخذ احلر يرجتز ويقول للحسني: وقال عند ذلك
مث قاتل هو وزهري بن القني قتاال شديدا فكان ) ١(النا كال عنهم وال مهمال *  مقبال أضرهبم بالسيف ضربا مقصال

إذا شد أحدمها حىت استلحم شد اآلخر حىت خيلصه، فعال ذلك ساعة، مث إن رجاال شدوا على احلر بن يزيد فقتلوه، 
اخلوف، مث اقتتلوا بعدها وقتل أبو مثامة الصائدي ابن عم له كان عدوا له، مث صلى احلسني بأصحابه الظهر صالة 

قتاال شديدا ودافع عن احلسني صناديد أصحابه، وقاتل زهري بن القني بني يدي احلسني قتاال شديدا، ورمى بعض 
أذودكم بالسيف عن * أنا زهري وأنا ابن القني : أصحابه بالنبل حىت سقط بني يدي احلسني وجعل زهري يرجتز ويقول

فاليوم تلقى جدك النبيا وحسنا * أقدم هديت هاديا مهديا : ب احلسني ويقولوأخذ يضرب على منك: احلسني قال
فشد عليه كثري بن عبد اهللا الشعيب : قال* وأسد اهللا الشهيد احليا * وذا اجلناحني الفىت الكميا * واملرتضى عليا 

  .ومهاجر بن أوس فقتاله
  كتب على فوق نبله بن هالل اجلملي، وكان قد) ٢(وكان من أصحاب احلسني نافع : قال

أنا اجلملى أنا على دين ) ٣(والنفس ال ينفعها شقاقها * أرمي هبا معلما أفواقها : فجعل يرمي هبا مسمومة وهو يقول
فقتل اثين عشر من أصحاب عمر بن سعد، سوى من جرح، مث ضرب حىت كسرت عضداه، مث أسروه ) ٤(علي 

  ا محلك على ما صنعتوحيك يا نافع، م: فأتوا به عمر بن سعد فقال له
__________  



  .مهلال: يف الطربي) ١(
  ).٢٠٠/  ٥(كذا باالصل والطربي والكامل، ويف ابن االعثم هالل بن رافع البجلي ) ٢(
  .أسواقها...معلمة: يف ابن االعثم) ٣(

ديين * البجلي  أنا الغالم التميمي: يف ابن االعثم) ٤(لتمالن أرضها رشاقها * مسمومة جتري هلا أحقاهبا : وبعده
  وذاك رأيي أو أالقي أملي * على دين حسني بن علي إن أقتل اليوم وهذا عملي 

واهللا لقد قتلت من جندكم اثين : إن ريب يعلم ما أردت، والدماء تسيل عليه وعلى حليته، مث قال: بنفسك ؟ فقال
  .سرمتوينعشر سوى من جرحت، وما ألوم نفسي على اجلهد، ولو بقيت يل عضد وساعد ما أ

  .أنت جئت به، فإن شئت اقتله: اقتله، قال: فقال مشر لعمر
أما واهللا يا مشر لو كنت من املسلمني لعظم عليك أن تلقى اهللا بدمائنا، فاحلمد : فقام مشر فأنضى سيفه فقال له نافع

  .هللا الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه
تكاثر معه الناس حىت كادوا أن يصلوا إىل احلسني، فلما رأى مث قتله، مث أقبل مشر فحمل على أصحاب احلسني و

احلسني أهنم قد كثروا عليهم، وأهنم ال يقدرون على أن مينعوا احلسني وال أنفسهم، تنافسوا أن يقتلوا بني يديه، 
ليك فأحببنا أن أبا عبد اهللا عليك السالم، حازنا العدو إ: الغفاري، فقاال) ١(فجاء عبد الرمحن وعبد اهللا ابنا عزرة 

  .نقتل بني يديك وندفع عنك
  مرحبا بكما، ادنوا مين، فدنوا منه: فقال

* وخندف بعد بين نزار لنضربن معشر الفجار * قد علمت حقا بنو غفار : فجعال يقاتالن قريبا منه ومها يقوالن
أتاه أصحابه مثىن وفرادى  باملشريف والقنا اخلطار مث) * ٢(بكل عضب قاطع بتار يا قوم ذودوا عن بين االخيار 

جزاكم اهللا أحسن جزاء املتقني، فجعلوا يسلمون على احلسني ويقاتلون : يقاتلون بني يديه وهو يدعو هلم ويقول
أما واهللا ما أمسى على ظهر االرض قريب وال بعيد ! يا أبا عبد اهللا : حىت يقتلوا، مث جاء عابس بن أيب شبيب فقال

أدفع عنك الضيم أو القتل بشئ أعز علي من نفسي ودمي لفعلته، السالم عليك يا  أعز علي منك، ولو قدرت أن
  .اشهد يل أين على هديك: أبا عبد اهللا،

  .أال رجل لرجل ؟ أال ابرزوا إيل: فنادى -وكان أشجع الناس  -مث مشى بسيفه صلتا وبه ضربة على جبينه 
ارة، فرمي باحلجارة من كل جانب، فلما رأى ذلك ألقى ارضخوه باحلج: فعرفواه فنكلوا عنه، مث قال عمر بن سعد

درعه ومغفره، مث شد على الناس، واهللا لقد رأيته يكرد أكثر من مائتني من الناس بني يديه، مث إهنم عطفوا عليه من 
 :كل جانب فقتل رمحه اهللا، فرأيت رأسه يف أيدي رجال ذوي عدد، كل يدعي قتله، فأتوا به عمر بن سعد فقال هلم

  .ال ختتصموا فيه، فإنه مل يقتله إنسان واحد، ففرق بينهم هبذا القول
، وكان )٣(مث قاتل أصحاب احلسني بني يديه حىت تفانوا ومل يبق معه أحد إال سويد بن عمرو بن أيب مطاع اخلثعمي 

  أول قتيل قتل من أهل احلسني من بين أيب طالب علي االكرب بن
__________  

  .عزودة: ٧٢/  ٤يف الكامل ) ١(
  .مرة بن مرة: قرة بن أيب قرة الغفاري ويف نور العني: ١٩٤/  ٥ويف ابن االعثم 

  .االحرار: يف الطربي) ٢(
  .و



  .وبشري بن عمرو احلضرمي: ٢٥٥/  ٦زيد يف الطربي ) ٣(
  .الضحاك بن عبد اهللا املشريف: ٧٣/  ٤ويف الكامل 

مسعود الثقفي، طعنه مرة بن منقذ بن النعمان العبدي فقتله،  احلسني بن علي، وأمه ليلى بنت أيب مرة بن عروة بن
  :النه جعل يقي أباه، وجعل يقصد أباه، فقال علي بن احلسني

كيف ترون اليوم ستري * اهللا أوىل بالنيب تاهللا ال حيكم فينا ابن الدعي ) ١(حنن وبيت * أنا علي بن احلسني بن علي 
قتل اهللا قوما قتلوك يا بين ما أجرأهم : جال فقطعوه بأسيافهم، فقال احلسنيفلما طعنه مرة احتوشته الر) ٢(عن أيب 

  .فعلى الدنيا بعدك العفاء! على اهللا وعلى انتهاك حمارمه ؟ 
يا أخياه ويا بن أخاه، فإذا هي زينب بنت علي من فاطمة، : وخرجت جارية كأهنا الشمس حسنا فقالت: قال

  .فأكبت عليه وهو صريع
سني فأخذ بيدها فأدخلها الفسطاط، وأمر به احلسني فحول من هناك إىل بني يديه عند فسطاطه، مث فجاء احل: قال
  .عبد اهللا بن مسلم بن عقيل) ٣(قتل 

مث قتل عون وحممد ابنا عبد اهللا بن جعفر، مث قتل عبد الرمحن وجعفر ابنا عقيل بن أيب طالب، مث قتل القاسم بن 
  .احلسن بن علي بن أيب طالب

من ) ٤(وحدثين فضيل بن خديج الكندي أن يزيد بن زياد، وكان راميا، وهو أبو الشعثاء الكناين : أبو خمنفقال 
  .بين هبدلة

جثى على ركبتيه بني يدي احلسني فرمى مبائة سهم ما سقط منها على االرض مخسة أسهم، فلما فرغ من الرمي 
برب إين للحسني ناصر ) ٥(أشجع من ليث قوي حادر * هاجر أنا يزيد وأنا امل: قد تبني يل أين قتلت مخسة نفر: قال
  والبن سعد تارك وهاجر* 

__________  
: قال...صدقت: فإذا مل أر مقاتال فأنا يف حل من االنصراف ؟ فقال له احلسني: جاء إىل احلسني وقال: وقاال= 

  .وسلمت...فاستويت على فرسي ومحلت على عرض القوم
  .حنن ورب البيت ٧٤/  ٤الكامل و ٢٥٦/  ٦يف الطربي ) ١(
* واهللا ال حيكم فينا ابن الدعي : ٢٠٩/  ٥سقط الشطر من الطربي والكامل ومروج الذهب، ويف ابن االعثم ) ٢(

أن : وقال ابن االعثم) ٣(ضرب غالم علوي قرشي * أطعنكم بالرمح حىت ينثين أضربكم بالسيف أمحي عن أيب 
عبد اهللا بن مسلم بن عقيل مث جعفر بن عقيل مث أخوه عبد الرمحن بن عقيل : أول من خرج من ولد احلسني وإخوانه

  مث حممد بن عبد اهللا بن جعفر مث عون بن عبد اهللا بن جعفر مث عبد اهللا بن
  .احلسن بن علي بن أيب طالب

عمر بن علي وامه ليلى بنت مسعود بن خالد الربعي التميمية مث أخوه  -أخو احلسني  -مث تقدم أبو بكر بن علي 
مث عثمان بن علي، مث جعفر بن أيب ) ٣٣مجهرة أنساب العرب ص (وأمه الصهباء بنت ربيعة بن جبري التغلبية  -

  .طالب مث العباس بن علي مث تقدم من بعده علي بن احلسني
  ).وما بعدها ٢٠٢/  ٥الفتوح (
  .الكندي: ٧٣/  ٤والكامل  ٢٥٥و  ٢٣٢/  ٦يف الطربي ) ٤(
  .وأيب املهاصر أشجع من ليث بغيل خادر:...يف الطربي) ٥(



ومكث احلسني هنارا طويال وحده ال يأيت أحد إليه إال رجع عنه، ال حيب أن يلي قتله، حىت جاءه رجل من بين : قالوا
، فضرب احلسني على رأسه بالسيف فأدمى رأسه، وكان على احلسني برنس )١(بداء، يقال له مالك بن البشري 

  .ال أكلت هبا وال شربت، وحشرك اهللا مع الظاملني: فامتال الربنس دما، فقال له احلسني فقطعه وجرح رأسه
  .مث ألقى احلسني ذلك الربنس ودعا بعمامة فلبسها

  .حدثين سليمان بن أيب راشد عن محيد: وقال أبو خمنف
نقطع شسع أحدمها، ما خرج إلينا غالم كأن وجهه فلقة قمر يف يده السيف وعليه قميص وإزار ونعالن قد ا: قال

  .واهللا الشدن عليه: بن سعد بن نفيل االزدي) ٢(أنسى أهنا اليسرى، فقال لنا عمر 
  .وما تريد إىل ذلك ؟ يكفيك! ! سبحان اهللا : فقلت له

  .قتل هؤالء الذين تراهم قد احتولوهم
فشد : يا عماه، قال: م، فضربه وصاح الغال)٣(واهللا الشدن عليه، فشد عليه عمر بن سعد أمري اجليش : فقال

احلسني على عمر بن سعد شدة ليث أعضب، فضرب عمر بالسيف فاتقاه بالساعد فأطنها من لدن املرفق فصاح مث 
تنحى عنه، ومحلت خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عمر من احلسني، فاستقبلت عمر بصدورها وحركت حوافرها، 

: ني قائم على رأس الغالم، والغالم يفحص برجله واحلسني يقولوجالت فرساهنا عليه، مث اجنلت الغربة فإذا باحلس
  .بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك

  عز واهللا على عمك أن تدعوه فال جييبك، أو جييبك مث ال ينفعك،: مث قال
  .صوت واهللا كثر واتره وقل ناصره

وقد وضع احلسني صدره على صدره، مث جاء به حىت ألقاه مث احتمله فكأين أنظر إىل رجلي الغالم خيطان يف االرض، 
مع ابنه علي االكرب ومع من قتل من أهل بيته، فسألت عن الغالم فقيل يل هو القاسم بن احلسني بن علي بن أيب 

  .طالب
إين لواقف يوم مقتل احلسني عاشر عشرة ليس منا رجل إال على فرس، إذ خرج : وقال هانئ بن ثبيت احلضرمي

من آل احلسني وهو ممسك بعود من تلك االبنية، وعليه إزار وقميص، وهو مذعور يلتفت ميينا ومشاال، فكأين  غالم
أنظر إىل درتني يف أذنيه تذبذبان كلما التفت، إذ أقبل رجل يركض فرسه حىت إذا دنا من الغالم مال عن فرسه مث 

  .أخذ الغالم فقطعه بالسيف
  .هو الذي قتل الغالم، خاف أن يعاب ذلك عليه فكىن عن نفسه هانئ بن ثبيت: قال هشام السكوين

  مث إن احلسني أعيا فقعد على باب فسطاطه وأيت بصيب صغري من أوالده امسه: قال
__________  

  .يف الطربي والكامل النسري وهو رجل من كندة) ١(
  . اجليشعمرو بن سعد، وهو غري عمر بن سعد بن أيب وقاص أمري: يف الطربي والكامل) ٢(
يف الطربي والكامل أن الذي شد على القاسم عمرو بن سعد بن نفيل، وليس عمر بن سعد أمري اجليش كما ) ٣(

  .ورد يف سياق رواية ابن كثري يف مقتل القاسم

" ، فأجلسه يف حجره، مث جعل يقبله ويشمه ويودعه ويوصي أهله، فرماه رجل من بين أسد يقال له )١(عبد اهللا 
رب إن تك قد : بسهم فذبح ذلك الغالم، فتلقى حسني دمه يف يده وألقاه حنو السماء وقال" النار ابن موقد 

  .حبست عنا النصر من السماء فاجعله ملا هو خري، وانتقم لنا من الظاملني



وحممد  ورمى عبد اهللا بن عقبة الغنوي أبا بكر بن احلسني بسهم فقتله أيضا، مث قتل عبد اهللا والعباس وعثمان وجعفر
  .بنو علي بن أيب طالب، إخوة احلسني

وقد اشتد عطش احلسني فحاول أن يصل إىل أن يشرب من ماء الفرات فما قدر، بل مانعوه عنه، فخلص إىل شربة 
فأثبته، فانتزعه احلسني من حنكه ففار الدم فتلقاه بيديه ) ٢(منه، فرماه رجل يقال له حصني بن متيم بسهم يف حنكه 

  اللهم احصهم: ىل السماء ومها مملوءتان دما، مث رمى به إىل السماء وقالمث رفعهما إ
  .عددا واقتلهم بددا، وال تذر على االرض منهم أحدا

  .ودعا عليهم دعاء بليغا
فواهللا إن مكث الرجل الرامي له إال يسريا حىت صب اهللا عليه الظمأ، فجعل ال يروى ويسقى املاء مربدا، : قال

  .ويلكم اسقوين قتلين الظمأ: لنب واملاء مجيعا، ويسقى فال يروى، بل يقولوتارة يربد له ال
  .بطن البعري) ٣(فواهللا ما لبث إال يسريا حىت انفد بطنه انفداد : قال

مث إن مشر بن ذي اجلوشن أقبل يف حنو من عشرة من رجالة الكوفة قبل منزل احلسني الذي فيه ثقله وعياله، فمشى 
إن مل يكن لكم دين وكنتم ال ختافون يوم املعاد فكونوا ! ! ويلكم : بني رحله، فقال هلم احلسنيحنوهم فحالوا بينه و

وجهالكم، فقال ابن ذي اجلوشن ذلك لك ) ٤(يف دنياكم أحرارا وذوي أحساب، امنعوا رحلي وأهلي من طغاتكم 
وما مينعك أنت من قتله ؟ فقال له  :يا بن فاطمة، مث أحاطوا به فجعل مشر حيرضهم على قتله، فقال له أبو اجلنوب

واهللا : -وكان شجاعا  -أيل تقول ذا ؟ فاستبا ساعة، فقال له أبو اجلنوب : أيل تقول ذا ؟ فقال أبو اجلنوب: مشر
  .لقد مهمت أن أخضخض هذا السنان يف عينك، فانصرف عنه مشر

ه ومل يبق معه أحد حيول بينهم وبينه، مث جاء مشر ومعه مجاعة من الشجعان حىت أحاطوا باحلسني وهو عند فسطاط
فجاء غالم يشتد من اخليام كأنه البدر، ويف أذنيه درتان، فخرجت زينب بنت علي لترده فامتنع عليها، وجاء 

يا : يا أبتاه، فقال له احلسني: منهم بالسيف فاتقاه بيده فأطنها سوى جلده، فقال) ٥(حياجف عن عمه فضربه رجل 
  .اهللا، فإنك تلحق بآبائك الصاحلنيبين احتسب أجرك عند 

  مث محل على احلسني الرجال من كل جانب وهو جيول فيهم بالسيف ميينا
__________  

  .علي يف الرضاع: يف ابن االعثم) ١(
رماه حصني بن منري، وقيل أن الذي رماه رجل من بين أبان بن دارم،  ٧٦/  ٤يف فمه، ويف الكامل : يف الطربي) ٢(

  .أن الذي رماه أبو اجلنوب وأصابه يف جبهته ٢١٥/  ٥ثم ويف ابن االع
  .انقدت بطنه انقداد: يف الطربي والكامل) ٣(
  .طغامكم: يف الطربي) ٤(
  ).الكامل -أنظر الطربي (حبر بن كعب بن عبيد اهللا من بين تيم اهللا بن ثعلبة بن عكابة : وهو) ٥(

ليت : ، وخرجت أخته زينب بنت فاطمة إليه فجعلت تقول)١(ومشاال، فيتنافرون عنه كتنافر املعزى عن السبع 
يا عمر أرضيت أن يقتل أبو عبد اهللا وأنت تنظر ؟ : السماء تقع على االرض، وجاءت عمر بن سعد فقالت

: فتحادرت الدموع على حليته وصرف وجهه عنها، مث جعل ال يقدم أحد على قتله، حىت نادى مشر بن ذي اجلوشن
  .بالرجل ؟ فاقتلوه ثكلتكم أمهاتكم وحيكم ماذا تنتظرون

فحملت الرجال من كل جانب على احلسني وضربه زرعة بن شريك التميمي على كتفه اليسرى، وضرب على 



فطعنه بالرمح فوقع، ) ٢(عاتقه، مث انصرفوا عنه وهو ينوء ويكبو، مث جاء إليه سنان بن أيب عمرو بن أنس النخعي 
  .دفع رأسه إىل خوىل بن يزيد ، مث)٢(مث نزل فذحبه، وحز رأسه 

إن الذي قتله مشر بن ذي اجلوشن، وقيل رجل من مذحج، وقيل عمر بن سعد بن أيب وقاص، وليس بشئ، : وقيل
  .وإمنا كان عمر أمري السرية اليت قتلت احلسني فقط

  .واالول أشهر
حىت انذغروا عنه، فواهللا ما رأيت  رأيت احلسني حني اجتمعوا عليه حيمل على من على ميينه: وقال عبد اهللا بن عمار

  .مكثورا قط قد قتل أوالده وأصحابه أربط جأشا منه وال أمضى جنانا منه، واهللا ما رأيت قبله وال بعده مثله
يا عمر أيقتل أبو عبد اهللا وأنت تنظر ؟ فبكى وصرف وجهه : ودنا عمر بن سعد من احلسني فقالت له زينب: وقال
  .عنها

: جعل احلسني يشد على الرجال وهو يقول: ثين الصقعب بن زهري عن محيد بن مسلم قالحد: وقال أبو خمنف
؟ أما واهللا ال تقتلون بعدي عبدا من عباد اهللا أسخط عليكم بقتله مين، وأمي اهللا إين أرجو أن ) ٤(أعلى قتلي حتابون 

لو قد قتلتموين لقد ألقى اهللا بأسكم بينكم، يكرمين اهللا هبوانكم مث ينتقم اهللا يل منكم من حيث ال تشعرون، أما واهللا 
  .وسفك دماءكم، مث ال يرضى لكم بذلك حىت يضاعف لكم العذاب االليم

ولقد مكث طويال من النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلوا، ولكن كان يتقي بعضهم ببعض دمه، وحيب : قال
وشن ماذا تنتظرون بقتله ؟ فتقدم إليه زرعة بن شريك هؤالء أن يكفيهم هؤالء مؤنة قتله، حىت نادى مشر بن ذي اجل

  التميمي فضربه بالسيف على عاتقه، مث طعنه سنان بن أنس بن عمرو النخعي بالرمح، مث نزل فاحتز
  .رأسه ودفعه إىل خوىل

وقد روى ابن عساكر يف ترمجة مشر بن ذي اجلوشن، وذو اجلوشن صحايب جليل، قيل امسه شرحبيل، وقيل عثمان 
  .نوفل، ويقال ابن أوس بن االعور العامري الضبايب، بطن من كالب، ويكىن مشر بأيب السابغة بن

  ثنا أبو: مث روى من طريق عمر بن شبة
__________  

  .إذا شد فيها الذئب: يف الطربي والكامل) ١(
بسهم يف حنره سنان بن أنس بن عمرو، ويف ابن االعثم سنان بن أنس النخعي رماه : ٢٦٠/  ٦يف الطربي ) ٢(

  .وطعنه صاحل بن وهب اليزين يف خاصرته فسقط إىل االرض
ويف الطربي والكامل ومروج الذهب : احتز رأسه خوىل بن يزيد االصبحي: ٢١٨/  ٥يف ابن االعثم ) ٣(

  .فكاالصل
  .٢٥٨ويف االخبار الطوال ص 

  .احتز رأسه شبل بن يزيد أخو حويل
  .حتاثون: يف الطربي) ٤(

  .مي فضيل بن الزبري، عن عبد الرحيم بن ميمون، عن حممد بن عمرو بن حسنأمحد حدثين ع
صدق اهللا ورسوله، قال رسول اهللا صلى : كنا مع احلسني بنهري كربالء، فنظر إىل مشر بن ذي اجلوشن فقال: قال

  .وكان مشر قبحه اهللا أبرص" كأين أنظر إىل كلب أبقع يلغ يف دماء أهل بييت : " اهللا عليه وسلم
، وتقاسم الناس ما كان من أمواله وحواصله، وما يف خبائه حىت ما على النساء من )١(وأخذ سنان وغريه سلبه 



  .الثياب الطاهرة
  .وقال أبو خمنف عن جعفر بن حممد

  .وجدنا باحلسني حني قتل ثالثة وثالثني طعنة: قال
وهو صغري مريض " زين العابدين " صغر وأربعة وثالثني ضربة، وهم مشر بن ذي اجلوشن بقتل علي بن احلسني اال

  .حىت صرفه عن ذلك محيد بن مسلم أحد أصحابه
أال ال يدخلن على هذه النسوة أحد، وال يقتل هذا الغالم أحد، ومن أخذ من متاعهم : وجاء عمر بن سعد فقال
  .فواهللا ما رد أحد شيئا: شيئا فلريده عليهم، قال
مث جاء سنان بن أنس إىل باب فسطاط : قد دفع اهللا عين مبقالتك شرا، قالواجزيت خريا ف: فقال له علي بن احلسني

  أنا قتلت امللك احملجبا* أوقر ركايب فضة وذهبا : عمر بن سعد فنادى بأعال صوته
أدخلوه علي، فلما دخل رماه بالسوط : وخريهم إذ ينسبون نسبا فقال عمر بن سعد* قتلت خري الناس أما وأبا 

  ).٢(جمنون، واهللا لو مسعك ابن زياد تقول هذا لضرب عنقك  وحيك أنت: وقال
  .ومن عمر بن سعد على عقبة بن مسعان حني أخربه أنه موىل، فلم ينج منهم غريه

أسر فمن عليه ابن زياد، وقتل من أصحاب احلسني اثنان وسبعون نفسا، فدفنهم أهل الغاضرية ) ٣(واملرقع بن ميانة 
  .مث أمر عمر بن سعد أن يوطأ احلسني باخليل، وال يصح ذلك واهللا أعلم: وم واحد، قالمن بين أسد بعدما قتلوا بي

  .وقتل من أصحاب عمر بن سعد مثانية ومثانون نفسا
قتل مع احلسني سبعة عشر رجال كلهم من أوالد فاطمة، وعن احلسن البصري : وروي عن حممد بن احلنفية أنه قتل

  .جال كلهم من أهل بيته، ما على وجه االرض يومئذ هلم شبهقتل مع احلسني ستة عشر ر: أنه قال
قتل معه من ولده وإخوته وأهل بيته ثالثة وعشرون رجال، فمن أوالد علي رضي اهللا عنه جعفر، : وقال غريه
  واحلسني،

__________  
: ٢١٩/  ٥ أخذ سيفه رجل من بين هنشل بن دارم، ويف ابن االعثم: ٢٦٠/  ٦والطربي  ٧٨/  ٤يف الكامل ) ١(

  .أخذ سيفه رجل من بين متيم يقال له االسود بن حنظلة
ويف ابن االعثم أخذ سراويله حيىي بن ) الكامل -الطربي (وأخذ نعليه االسود االودي وأخذ سراويله حبر بن كعب 

  .عمرو احلرمي، وأخذ عمامته جابر بن زيد االزدي، ودرعه مالك بن بشر الكندي
أنشدها بني يدي : ٧٦/  ٣ومسط النجوم العوايل  ٧٥/  ٣ومروج الذهب  ٣٤٢/  ٣يف هتذيب ابن عساكر ) ٢(

  .أنشدها بشر بن مالك بني يدي ابن زياد، فقدمه وضرب عنقه ٢٢١/  ٥ابن زياد، ويف ابن االعثم 
  .املرقع بن مثامة االسدي: والكامل ٢٥٩يف الطربي واالخبار الطوال ص ) ٣(

  .كروالعباس، وحممد، وعثمان، وأبو ب
  .ومن أوالد احلسني علي االكرب وعبد اهللا

  .ومن أوالد أخيه احلسن ثالثة، عبد اهللا، والقاسم، وأبو بكر بنو احلسن بن علي بن أيب طالب
  .ومن أوالد عبد اهللا بن جعفر اثنان، عون وحممد

  .ومن أوالد عقيل، جعفر، وعبد اهللا وعبد الرمحن، ومسلم قتل قبل ذلك كما قدمنا
  ربعة لصلبه، واثنان آخران مها عبد اهللا بن مسلم بن عقيلفهؤالء أ



* وانديب تسعة لصلب علي ): ١(وحممد بن أيب سعيد بن عقيل، فكملوا ستة من ولد عقيل، وفيهم يقول الشاعر 
قد علوه بصارم مصقول وممن قتل مع احلسني بكربالء أخوه * ومسي النيب غودر فيهم ) ٢(قد أصيبوا وستة لعقيل 

رضاعة عبد اهللا بن بقطر، وقد قيل إنه قتل قبل ذلك حيث بعث معه كتابا إىل أهل الكوفة فحمل إىل ابن زياد من ال
  .فقتله

وقتل من أهل الكوفة من أصحاب عمر بن سعد مثانية ومثانون رجال سوى اجلرحى، فصلى عليهم عمر بن سعد 
  .ودفنهم

حبوافر خيوهلم حىت ألصقوه باالرض يوم املعركة، وأمر ويقال إن عمر بن سعد أمر عشرة فرسان فداسوا احلسني 
برأسه أن حيمل من يومه إىل ابن زياد مع خوىل بن يزيد االصبحي، فلما انتهى به إىل القصر وجده مغلقا فرجع به 

برأس : وما هو ؟ فقال: جئتك بعز الدهر، فقالت: إىل منزله فوضعه حتت إجانة وقال المرأته نوار بنت مالك
  .احلسني
جاء الناس بالذهب والفضة، وجئت أنت برأس ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ واهللا ال جيمعين : فقالت

وإياك فراش أبدا، مث هنضت عنه من الفراش، واستدعى بامرأة له أخرى من بين أسد فنامت عنده قالت املرأة الثانية 
جانة إىل السماء، وطيورا بيضا ترفرف حوهلا، فلما أصبح غدا واهللا ما زلت أرى النور ساطعا من تلك اال: االسدية

  .به إىل ابن زياد فأحضره بني يديه، ويقال إنه كان معه رؤوس بقية أصحابه، وهو املشهور
وجمموعهما اثنان وسبعون رأسا، وذلك أنه ما قتل قتيل إال احتزوا رأسه ومحلوه إىل ابن زياد، مث بعث هبا ابن زياد 

  .معاوية إىل الشام إىل يزيد بن
  .حدثنا حسني، ثنا جرير، عن حممد، عن أنس: قال االمام أمحد

إنه : أيت عبيد اهللا بن زياد برأس احلسني فجعل يف طست فجعل ينكت عليه وقال يف حسنه شيئا، فقال أنس: قال
  ).٣(كان أشبههم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان خمضوبا بالومشة 

عن حسني بن حممد، عن جرير بن  -هو ابن إشكاب  - املناقب عن حممد بن احلسن بن إبراهيم ورواه البخاري يف
  .حازم، عن حممد بن سريين، عن أنس فذكره

  .وقد رواه الترمذي من حديث حفصة بنت سريين عن أنس
  :وقال

__________  
  .يفاالبيات من اخلف -مسلم بن قتيبة موىل بين هاشم  ٧٧/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
  .ومخسة لعقيل: يف مروج الذهب) ٢(
  .باب) ٣١(أخرجه الترمذي يف املناقب، ) ٣(

  .باب) ٢٢(وأخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة  ٦٥٩/  ٥ص  ٣٧٧٨ح 
  ).٩٤/  ٧(فتح الباري ) ٣٧٤٨(ح 

  .حسن صحيح
  ".ما رأيت مثل هذا حسنا : فجعل ينكت بقضيب يف أنفه ويقول" وفيه 

دثنا مفرج بن شجاع بن عبيد اهللا املوصلي ثنا غسان بن الربيع ثنا يونس بن عبيدة عن ثابت ومحيد ح: وقال البزار
  .عن أنس



 -أحسبه قال مجيال  -لقد كان : ملا أيت عبيد اهللا بن زياد برأس احلسني جعل ينكت بالقضيب ثناياه ويقول: قال
  ".سلم يلثم حيث يقع قضيبك إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و" واهللا السوءنك : فقلت

  .قال فانقبض
ال نعلم رواه عن محيد غري يونس بن عبدة وهو رجل من أهل البصرة مشهور : تفرد به البزار من هذا الوجه وقال

  .وليس به بأس
  .ورواه أبو يعلى املوصلي، عن إبراهيم بن احلجاج، عن محاد بن سلمة عن علي بن زيد، عن أنس فذكره

  .الد عن احلسن عن أنس فذكرهورواه قرة بن خ
  .وقال أبو خمنف عن سليمان بن أيب راشد عن محيد بن مسلم

دعاين عمر بن سعد فسرحين إىل أهله البشرهم مبا فتح اهللا عليه وبعافيته، فأجد ابن زياد قد جلس للناس، وقد : قال
  .دخل عليه الوفد الذين قدموا عليه، فدخلت فيمن دخل

ارفع هذا : بني يديه، وإذا هو ينكت فيه بقضيب بني ثناياه ساعة، فقال له زيد بن أرقم فإذا رأس احلسني موضوع
القضيب عن هاتني الثنيتني، فواهللا الذي ال إله إال هو لقد رأيت شفيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على هاتني 

نك، فواهللا لوال أنك شيخ قد خرفت أبكى اهللا عي: مث انفضخ الشيخ يبكي، فقال له ابن زياد" الثنيتني يقبلهما 
واهللا لقد قال زيد بن أرقم كالما لو : فنهض فخرج، فلما خرج قال الناس: وذهب عقلك لضربت عنقك، قال

  فاختذهم تليد* ملك عبد عبيدا : مر بنا وهو يقول: فقلت ما قال ؟ قالوا: مسعه ابن زياد لقتله، قال
لتم ابن فاطمة، وأمرمت ابن مرجانة، فهو يقتل خياركم، ويستعبد شراركم، أنت يا معشر العرب العبيد بعد اليوم، قت

  .فبعدا ملن رضي بالذل
  .وقد روي من طريق أيب داود باسناده عن زيد بن أرقم بنحوه

  .ورواه الطرباين من طريق ثابت عن زيد
  .ة بن عمريحدثنا واصل بن عبد االعلى، ثنا أبو معاوية، عن االعمش، عن عمار: وقد قال الترمذي

قد جاءت : ملا جئ برأس عبيد اهللا بن زياد وأصحابه فنصبت يف املسجد يف الرحبة فانتهيت إليهم وهم يقولون: قال
قد جاءت، فإذا حية قد جاءت تتخلل الرؤوس حىت دخلت يف منخري عبيد اهللا بن زياد، فمكثت هنيهة مث 

  .لت ذلك مرتني أو ثالثاقد جاءت قد جاءت، ففع: خرجت، فذهبت حىت تغيب مث قالوا
  ).١(حسن صحيح : مث قال الترمذي

  وأمر ابن زياد فنودي الصالة جامعة، فاجتمع الناس فصعد املنرب فذكر ما فتح اهللا عليه من
__________  

  ).٦٦٠/  ٥(ص ) ٣٧٨٠(باب ح ) ٣١( -أخرجه الترمذي يف املناقب ) ١(

وحيك يا : لمة عليهم، فقام إليه عبد اهللا بن عفيف االزدي، فقالقتل احلسني الذي أراد أن يسلبهم امللك ويفرق الك
  .فأمر به ابن زياد فقتل وصلب! تقتلون أوالد النبيني وتتكلمون بكالم الصديقني ! ! بن زياد 

مث أمر برأس احلسني فنصب بالكوفة وطيف به يف أزقتها، مث سريه مع زحر بن قيس ومعه رؤوس أصحابه إىل يزيد 
وطارق بن أيب ظيبان : بالشام، وكان من زحر مجاعة من الفرسان، منهم أبو بردة بن عوف االزديبن معاوية 

  .االزدي، فخرجوا حىت قدموا بالرؤوس كلها على يزيد بن معاوية
  .فحدثين عبد اهللا بن يزيد بن روح بن زنباع اجلذامي، عن أبيه، عن الغاز بن ربيعة اجلرشي من محري: قال هشام



وحيك ما وراءك ؟ : إين لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس فدخل على يزيد، فقال له يزيد واهللا: قال
فقال أبشر يا أمري املؤمنني بفتح اهللا عليك ونصره، ورد علينا احلسني بن علي بن أيب طالب ومثانية عشر من أهل 

وا وينزلوا على حكم االمري عبيد اهللا بن زياد أو بيته، وستون رجال من شيعته، فسرنا إليهم فسألناهم أن يستسلم
  القتال، فاختاروا

القتال، فغدونا إليهم مع شروق الشمس فأحطنا هبم من كل ناحية حىت أخذت السيوف مأخذها من هام القوم، 
 ما فجعلوا يهربون إىل غري مهرب وال وزر، ويلوذون منا باآلكام واحلفر، لواذا كما الذ احلمام من صقر، فواهللا

كانوا إال جزر جزور، أو نومة قائل، حىت أتينا على آخرهم، فهاتيك أجسادهم جمردة، وثياهبم مزملة، وخدودهم 
  .العقبان والرخم) ١(معفرة، تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح، وازرهم 

ن مسية، أما واهللا لو كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل احلسني، لعن اهللا اب: فدمعت عينا يزيد بن معاوية وقال: قال
  .أين صاحبه لعفوت عنه، ورحم اهللا احلسني

  .ومل يصل الذي جاء برأسه بشئ
أما واهللا لو أين صاحبك ما قتلتك، مث أنشد قول احلسني بن احلمام املري : وملا وضع رأس احلسني بني يدي يزيد قال

فحدثين أبو جعفر العبسي : ما قال أبو خمنفعلينا وهم كانوا أعق وأظل) * ٢(يفلقن هاما من رجال أعزة : الشاعر
  :فقال -أخو مروان بن احلكم  -) ٣(وقام حيىي بن احلكم : قال

__________  
عتاق الطري وسباعه اليت ال تصيد اخلشاش، : زوارهم، والعقبان ٨٤/  ٤والكامل  ٢٦٤/  ٦يف الطربي ) ١(

  .نوع من الطري موصوف بالغدر: والرخم
  .نفلق هاما من رجال أحبة: ٧٥/  ٣يف مروج الذهب ) ٢(

  .تفلقن: نفلق ويف مسط النجوم العوايل: ٢٦١ويف االخبار الطوال ص 
قواضب يف * أىب قومنا أن ينصفونا فأنصفت : ومها للحصني ٧٣/  ٣ومسط النجوم  ٨٥/  ٤وقبله يف ابن االثري 
  .٢٣٨/  ٥يف ابن االعثم ) ٣(أمياننا تقطر الدما 

  .عبد الرمحن بن احلكم: ٧٨/  ٣ويف مسط النجوم عبد اهللا بن احلكم، 

وليس * نسلها عدد احلصى ) ١(من ابن زياد العبد يف احلسب الوغل مسية أضحى * هلام جبنب الطف أدىن قرابة 
اسكت، وقال حممد بن محيد : فضرب يزيد يف صدر حيىي بن احلكم وقال له: آلل املصطفى اليوم من نسل قال

  الرازي
ثنا حممد بن حيىي االمحري ثنا ليث عن جماهد قال، ملا جئ برأس احلسني فوضع بني يدي يزيد متثل  :-وهو شيعي  -

مث قالوا يل هنيا ال * جزع اخلزرج يف وقع االسل فأهلوا واستهلوا فرحا * ليت أشياخي ببدر شهدوا : هبذه االبيات
وعدلنا ميل بدر * الضعف من أشرافكم واستحر القتل يف عبد االسل قد قتلنا * تسل حني حكت بفناء بركها 

  .نافق فيها، واهللا مث واهللا ما بقي يف جيشه أحد إال تركه أي ذمه وعابه: قال جماهد) ٢(فاعتدل 
وقد اختلف العلماء بعدها يف رأس احلسني هل سريه ابن زياد إىل الشام إىل يزيد أم ال، على قولني، االظهر منهما 

  .لك آثار كثرية فاهللا أعلمأنه سريه إليه، وقد ورد يف ذ
ملا وضع رأس احلسني بني : عن القاسم بن خبيت، قال) ٣(وقال أبو خمنف عن أيب محزة الثمايل عن عبد اهللا اليماين 

إن هذا وإيانا كما قال احلصني بن احلمام : يدي يزيد بن معاوية جعل ينكت بقضيب كان يف يده يف ثغره، مث قال



أما واهللا لقد أخذ ): ٤(علينا وهم كانوا أعق وأظلما فقال له أبو برزة االسلمي * ل أعزة يفلقن هاما من رجا: املري
أال إن هذا سيجئ يوم القيامة : قضيبك هذا مأخذا لقد رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرشفه، مث قال

  .وشفيعه حممد، وجتئ وشفيعك ابن زياد
  .مث قال فوىل

  .أيب الوليد، عن خالد بن يزيد بن أسد، عن عمار الدهين عن جعفر وقد رواه ابن أيب الدنيا، عن
ارفع قضيبك فلقد : " ملا وضع رأس احلسني بني يدي يزيد وعنده أبو برزة وجعل ينكت بالقضيب فقال له: قال

  ".رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلثمه 
  قال ابن أيب

__________  
  .أمسى: يف الطربي) ١(
ال يتصور أن يكون يزيد قد متثل هبذه االبيات هذه االيام، فإن املؤرخني قاطبة ذكروا أنه : املطبوعة يف هامش) ٢(

  .متثل هبا ملا جاءه خرب وقعة احلرة باملدينة الشريفة، وقتل االنصار، ووقعة احلرة بعد هذه كما ستراه
علم ذلك من االملام باالخبار وأيام الناس وأيضا فإن قضية احلسني رضي اهللا عنه مل يكن حاضرها أحد من اخلزرج، ب

  واهللا
  .أعلم

  ).واالبيات لعبد اهللا بن الزبعري: قلت(
  .الثمايل: يف الطربي) ٣(
  ).٤٤٦/  ١٠هتذيب التهذيب (وامسه نضلة بن عبيد ) ٤(

برأس ملا جئ : وحدثين مسلمة بن شبيب عن احلميدي عن سفيان مسعت سامل بن أيب حفصة قال قال احلسن: الدنيا
مسية أمسى نسلها : احلسني جعل يزيد يطعن بالقضيب، قال سفيان وأخربت أن احلصني كان ينشد على إثر هذا

وبت رسول اهللا ليس هلا نسل واما بقية أهله ونسائه فإن عمر بن سعد وكل هبم من حيرسهم * عدد احلصى 
عركة ورأوا احلسني وأصحابه مطرحني هنالك ويكلؤهم، مث أركبوهم على الرواحل يف اهلوادج، فلما مروا مبكان امل

صلى عليك * يا حممداه، يا حممداه : بكته النساء، وصرخن، وندبت زينب أخاها احلسني وأهلها، فقالت وهي تبكي
وبناتك سبايا، وذريتك * مزمل بالدماه، مقطع االعضاء يا حممداه * هذا حسني بالعراه * وملك السماه * اهللا 

  .الصبا مقتلة، تسفي عليها
  .قال فأبكت واهللا كل عدو وصديق

فما رأيت من منظر من نسوة قط أحسن : قال قرة بن قيس ملا مرت النسوة بالقتلى صحن ولطمن خدودهن، قال
  .منظر رأيته منهن ذلك اليوم، واهللا إهنن الحسن من مهابريين

  .وذكر احلديث كما تقدم
فة فأكرمهم ابن زياد وأجرى عليهم النفقات والكساوى وغريها، مث ساروا هبم من كربالء حىت دخلوا الكو: مث قال
ودخلت زينب ابنة فاطمة يف أرذل ثياهبا قد تنكرت وحفت هبا إماؤها، فلما دخلت على عبيد اهللا بن زياد : قال
احلمد هللا الذي فضحكم وقتلكم : هذه زينب بنت فاطمة، فقال: من هذه ؟ فلم تكلمه، فقال بعض إمائها: قال
  .ب أحدوثتكموكذ



  .بل احلمد هللا الذي أكرمنا مبحمد وطهرنا تطهريا ال كما تقول، وإمنا يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر: فقالت
  كتب عليهم القتل فربزوا إىل مضاجعهم،: كيف رأيت صنع اهللا بأهل بيتكم ؟ فقالت: قال

  .وسيجمع اهللا بينك وبينهم فيحاجونك إىل اهللا
إمنا هي امرأة، وهل تؤاخذ املرأة بشئ من ! أصلح اهللا االمري : قال له عمرو بن حريثفغضب ابن زياد واستشاط، ف

  .منطقها ؟ إهنا ال تؤاخذ مبا تقول وال تالم على خطل
): ١(قال لشرطي " زين العابدين " إن ابن زياد ملا نظر إىل علي بن احلسني : وقال أبو خمنف عن اجملالد بن سعيد

اذهب به : فقال! نعم : فإن كان أدرك فانطلقوا به فاضربوا عنقه ؟ فكشف إزاره عنه فقالأنظر أأدرك هذا الغالم، 
إن كان بينك وبني هؤالء النسوة قرابة فابعث معهن رجال حيافظ عليهن، : فاضرب عنقه، فقال له علي بن احلسني

  .فبعثه معهن! تعال أنت : فقال له ابن زياد
إين لقائم عند ابن زياد حني عرض عليه : اشد فحدثين عن محيد بن مسلم قالوأما سليمان بن أيب ر: قال أبو خمنف

  أنا علي بن: علي بن احلسني، فقال له ما امسك ؟ قال
__________  

  .مري بن معاذ االمحري: ٨٢/  ٤وابن االثري  ٢٦٣/  ٦والطربي  ٢٢٨/  ٥يف ابن االعثم ) ١(

  .فسكت، فقال له ابن زيادأو مل يقتل اهللا علي بن احلسني ؟ : احلسني، قال
  .كان يل أخ يقال له علي أيضا قتله الناس: مالك ال تتكلم ؟ قال

] *  ٤٢: الزمر) * [ اهللا يتوىف االنفس حني موهتا: * (مالك ال تتكلم ؟ فقال: إن اهللا قتله، فسكت، فقال: قال
انظروا هذا أدرك ! !  منهم، وحيك أنت واهللا: قال]  ١٤٥: آل عمران) * [ وما كان لنفس أن متوت إال باذن اهللا(

اقتله، فقال علي بن : نعم قد أدرك، فقال: ؟ واهللا إين الحسبه رجال، فكشف عنه مري بن معاذ االمحري فقال
يا بن زياد حسبك منا ما فعلت بنا، أما رويت من : من يوكل هبذه النسوة ؟ وتعلقت به زينب عمته فقالت: احلسني

أسألك باهللا إن كنت مؤمنا إن قتلته ملا قتلين معه، وناداه : واعتنقته وقالت: أحدا ؟ قال دمائنا ؟ وهل أبقيت منا
  .إن كان بينك وبينهن قرابة فابعث معهن رجال تقيا يصحبهن بصحبة االسالم! ! يا بن زياد : علي فقال

ودت لو أين قتلته أن أقتلها معه،  واهللا إين الظن أهنا! ! عجبا للرحم : فنظر إليهن ساعة مث نظر إىل القوم فقال: قال
  .دعوا الغالم، انطلق مع نسائك

  مث إن ابن زياد أمر بنساء احلسني وصبيانه وبناته فجهزن إىل يزيد، وأمر: قال
ومع مشر بن ذي  -من عائذة قريش  -) ١(بعلي بن احلسني فغل بغل إىل عنقه، وأرسلهم مع حمقر بن ثعلبة العائذي 

هذا حمقر بن ثعلبة، أتى أمري : لما بلغوا باب يزيد بن معاوية رفع حمقر بن ثعلبة صوته فقالاجلوشن قبحه اهللا، ف
  .ما ولدت أم حمقر شر وأالم: املؤمنني باللئام الفجرة، فأجابه يزيد بن معاوية

فلما دخلت الرؤوس والنساء على يزيد دعا أشراف الشام فأجلسهم حوله، مث دعا بعلي بن احلسني وصبيان 
يا علي أبوك قطع رمحي وجهل حقي ونازعين : سني ونسائه، فأدخلن عليه والناس ينظرون، فقال لعلي بن احلسنياحل

  .سلطاين، فصنع اهللا به ما قد رأيت
فقال يزيد البنه ]  ٢٢: احلديد) * [ ما أصاب من مصيبة يف االرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب: * (فقال علي

  .أجبه: خالد
ما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن : * (قل: الد ما يرد عليه، فقال له يزيدفما درى خ: قال



قبح اهللا ابن : فسكت عنه ساعة مث دعا بالنساء والصبيان فرأى هيئة قبيحة، فقال]  ٣٠: الشورى) * [ كثري
  .مرجانة، لو كانت بينهم وبينه قرابة ورحم ما فعل هذا هبم، وال بعث بكم هكذا

ملا أجلسنا بني يدي يزيد رق لنا وأمر لنا بشئ : عن احلارث بن كعب، عن فاطمة بنت علي قالت: ى أبو خمنفورو
وكنت جارية  -يعنيين  -يا أمري املؤمنني هب يل هذه : وألطفنا، مث إن رجال من أهل الشام أمحر قام إىل يزيد فقال

وكانت أكرب مين  -أخذت بثياب أخيت زينب وضيئة، فارتعدت فزعة من قوله، وظننت أن ذلك جائز هلم، ف
فغضب يزيد : كذبت واهللا ولؤمت، ما ذلك لك وله: فقالت لذلك الرجل -وأعقل، وكانت تعلم أن ذلك ال جيوز 

  !كذبت : فقال هلا
__________  

  .حمقن: ٢٦٠حمفر، ويف االخبار الطوال ص  ٨٤/  ٤حمفز، ويف الكامل : ٢٦٤/  ٦يف الطربي ) ١(

  .ذلك يل، ولو شئت أن أفعله لفعلتواهللا إن 
  .واهللا ما جعل اهللا ذلك لك إال أن خترج من ملتنا وتدين بغري ديننا! كال : قالت
بدين : إياي تستقبلني هبذا ؟ إمنا خرج من الدين أبوك وأخوك، فقالت زينب: فغضب يزيد واستطار مث قال: قالت

  اهللا ودين أيب ودين أخي وجدي اهتديت
  .كأنت وأبوك وجد

  .كذبت يا عدوة اهللا: قال
  .أنت أمري املؤمنني مسلط تشتم ظاملا وتقهر بسلطانك: قالت
  .يا أمري املؤمنني هب يل هذه: فواهللا لكأنه استحى فسكت، مث قام ذلك الرجل فقال: قالت

  .اعزب وهب اهللا لك حتفا قاضيا: فقال له يزيد
  .ينة رجال أمينا معه رجال وخيل، ويكون علي بن احلسني معهنمث أمر يزيد النعمان بن بشري أن يبعث معهم إىل املد

مث أنزل النساء عند حرميه يف دار اخلالفة فاستقبلهن نساء آل معاوية يبكني وينحن على احلسني، مث أقمن املناحة 
يوما لعمر ثالثة أيام، وكان يزيد ال يتغدى وال يتعشى إال ومعه علي بن احلسني وأخوه عمر بن احلسني، فقال يزيد 

: يريد بذلك ممازحته ومالعبته، فقال -يعين ابنه خالد بن يزيد  -أتقاتل هذا ؟  -وكان صغريا جدا  -بن احلسني 
، هل تلد )٢(شنشنة أعرفها من أخزم : واعطه سكينا حىت نتقاتل، فأخذه يزيد فضمه إليه وقال) ١(اعطين سكينا 
  .احلية إال حية ؟

قبح اهللا ابن مسية، أما واهللا لو أين صاحب أبيك ما سألين خصلة إال أعطيته : ن احلسنيوملا ودعهم يزيد قال لعلي ب
إياها، ولدفعت احلتف عنه بكل ما استطعت ولو هبالك بعض ولدي، ولكن اهللا قضى ما رأيت، مث جهزه وأعطاه 

ذلك الرسول الذي كاتبين بكل حاجة تكون لك، فكان : ماال كثريا وكساهم وأوصى هبم ذلك الرسول، وقال له
أرسله معهن يسري عنهن مبعزل من الطريق، ويبعد عنهن حبيث يدركهن طرفه وهو يف خدمتهم حىت وصلوا املدينة، 

إن هذا الرجل الذي أرسل معنا قد أحسن صحبتنا فهل لك أن نصله ؟ : قلت الخيت زينب: فقالت فاطمة بنت علي
فأخذت سواري ودملجي، : نعطيه حلينا، قالت: الت وقلت هلاواهللا ما معنا شئ نصله به إال حلينا، ق: فقالت

لو كان : هذا جزاؤك حبسن صحبتك لنا، فقال: وأخذت أخيت سوارها ودملجها وبعثنا به إليه واعتذرنا إليه وقلنا
 الذي صنعت معكم إمنا هو للدنيا كان يف هذا الذي أرسلتموه ما يرضيين وزيادة، ولكن واهللا ما فعلت ذلك إال هللا

  .تعاىل ولقرابتكم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم



أتدرون من أين أتى ابن فاطمة ؟ وما احلامل له على ما فعل، وما الذي : وقيل إن يزيد ملا رأى رأس احلسني قال
  يزعم أن أباه خري من أيب، وأمه: قال! ال : أوقعه فيما وقع فيه ؟ قالوا

__________  
  .سيفا، يف املوضعني: ٢٦١يف االخبار الطوال ص ) ١(
الطبيعة والسجية، وأخزم كان ولدا عاقا البيه، فمات وترك بنني عقوا جدهم وضربوه وأدموه، : الشنشنة) ٢(

  .إمنا هو شنشنة أعرفها من أخزم، فصار مثال: فقال
  ).٨٧/  ٤(هو عمرو بن احلسن : ويف ابن االثري أن الغالم
  .قد استصغر فلم يقتل وأمه أم ولدعمرو بن احلسني و: ويف مكان آخر ذكره

فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري من أمي، وجده رسول اهللا خري من جدي، وأنه خري مين وأحق هبذا 
االمر مين، فأما قوله أبوه خري من أيب فقد حاج أيب أباه إىل اهللا عزوجل، وعلم الناس أيهما حكم له، وأما قوله أمه 

مري إن فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خري من أمي، وأما قوله جده رسول اهللا خري خري من أمي فلع
من جدي، فلعمري ما أحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر يرى أن لرسول اهللا فينا عدال وال ندا، ولكنه إمنا أتى من قلة 

) * ك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاءقل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع املل* (فقهه مل يقرأ 
  ]. ٢٤٧: البقرة) * [ واهللا يؤيت ملكه من يشاء: * (، وقوله تعاىل] ٢٦: آل عمران[ اآلية 

بنات رسول اهللا ! يا يزيد  -وكانت أكرب من سكينة  -فلما دخلت النساء على يزيد قالت فاطمة بنت احلسني 
  .صلى اهللا عليه وسلم سبايا

  .يا بنت أخي، أنا هلذا كنت أكره: فقال يزيد
  .ما أتى إليك أعظم مما ذهب لك! ابنة أخي : قلت واهللا ما تركوا لنا خرصا، فقال: قالت

مث أدخلهن داره مث أرسل إىل كل امرأة منهن ماذا أخذ لك ؟ فليس منهن امرأة تدعي شيئا بالغا ما بلغ إال أضعفه 
  .هلا

  ).١(محزة الثمايل عن عبد اهللا الثمايل عن القاسم بن خبيت حدثين أبو : وقال هشام عن أيب خمنف
: كيف صنعتم ؟ قالوا: ملا أقبل وفد الكوفة برأس احلسني دخلوا به مسجد دمشق فقال هلم مروان بن احلكم: قال

هم ورد علينا منهم مثانية عشر رجال فأتينا واهللا على آخرهم، وهذه الرؤوس والسبايا، فوثب مروان وانصرف، وأتا
حجبتم عن حممد صلى اهللا عليه : ما صنعتم ؟ فقالوا له مثل ما قالوا الخيه، فقال هلم: أخوه حيىي بن احلكم فقال

  .وسلم يوم القيامة، لن أجامعكم على أمر أبدا، مث قام فانصرف
  وملا بلغ أهل املدينة مقتل احلسني بكى عليه نساء بين هاشم وحنن: قال

يا أمري املؤمنني ال يتخذن من كلب سوء : الناس يف أمرهم فقال رجل ممن قبحهم اهللا عليه، وروي أن يزيد استشار
يا أمري : جروا، اقتل علي بن احلسني حىت ال يبقى من ذرية احلسني أحد، فسكت يزيد فقال النعمان بن بشري

  .احلال املؤمنني اعمل معهم كما كان يعمل معهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو رآهم على هذه
  .فرق عليهم يزيد وبعث هبم إىل احلمام وأجرى عليهم الكساوى والعطايا واالطعمة، وأنزهلم يف داره

إهنم محلوا على جنائب االبل سبايا عرايا، حىت كذب من زعم منهم أن االبل البخايت إمنا : وهذا يرد قول الرافضة
  .ودبرهننبتت هلا االسنمة من ذلك اليوم لتستر عوراهتن من قبلهن 

  .فنادى بذلك) ٢(مث كتب ابن زياد إىل عمرو بن سعيد أمري احلرمني يبشره مبقتل احلسني، فأمر مناديا 



  فلما مسع نساء بين هاشم ارتفعت أصواهتن بالبكاء والنوح، فجعل عمرو بن سعيد
__________  

  .جنيب حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
لك بن أيب احلارث السلمي، وهو الذي أرسله عبيد اهللا بن زياد خبرب مقتل عبد امل: ٢٦٨/  ٦يف الطربي ) ٢(

  .احلسني إىل عمرو بن سعيد بن العاص

  .هذا ببكاء نساء عثمان بن عفان: يقول
دخلت على عبيد اهللا بن زياد وإذا رأس احلسني بن علي بني يديه على ترس، فواهللا ما : وقال عبد امللك بن عمري

ىت دخلت على املختار بن أيب عبيد وإذا رأس عبيد اهللا بن زياد بني يدي املختار على ترس، وواهللا لبثت إال قليال ح
  .ما لبثت إال قليال حىت دخلت على عبد امللك بن مروان وإذا رأس مصعب بن الزبري على ترس بني يديه

املصيصي، ثنا ) ٢(ا أمحد بن جناب حدثين زكريا بن حيىي الضرير ثن): ١(وقال أبو جعفر بن جرير الطربي يف تارخيه 
حدثين عن مقتل احلسني كأين : قلت اليب جعفر: عبد اهللا القسري، ثنا عمار الدهين قال) ٣(خالد بن يزيد بن 
أقبل احلسني بكتاب مسلم بن عقيل الذي كان قد كتبه إليه يأمره فيه بالقدوم عليه، حىت إذا كان : حضرته، فقال

: أريد هذا املصر، فقال له: أين تريد ؟ فقال: أميال، لقيه احلر بن يزيد التميمي فقال له بينه وبني القادسية ثالث
  ارجع فإين مل أدع

) ٤(واهللا ال نرجع حىت : لك خلفي خريا أرجوه، فهم احلسني أن يرجع، وكان معه أخوة مسلم بن عقيل، فقالوا
  .نأخذ بثأرنا ممن قتل أخانا أو نقتل

اة بعدكم، فسار فلقيه أوائل خيل ابن زياد، فلما رأى ذلك عاد إىل كربالء فأسند ظهره إىل ال خرية يف احلي: فقال
  .قصيتا وحلفا ليقاتل من جهة واحدة) ٥(

فنزل وضربه أبنيته وكان أصحابه مخسة وأربعني فارسا ومائة راجل، وكان عمر بن سعد بن أيب وقاص قد واله ابن 
  .اعفين: فين هذا الرجل واذهب إىل عملك، فقالاك: زياد الري وعهد إليه عهده، فقال

أنظرين الليلة، فأخره فنظر يف أمره، فلما أصبح غدا عليه راضيا مبا أمره به، فتوجه إليه عمر بن : فأىب أن يعفيه، فقال
اختر واحدة من ثالث، إما أن تدعوين فانصرف من حيث جئت، وإما أن تدعوين : سعد فلما أتاه قال له احلسني

  .ب إىل يزيد، وإما أن تدعوين فأحلق بالثغورفأذه
ال واهللا ال يكون : فقبل ذلك عمر، فكتب إليه عبيد اهللا بن زياد ال وال كرامة حىت يضع يده يف يدي، فقال احلسني

  .ذلك أبدا
فقاتله فقتل أصحاب احلسني كلهم وفيهم بضعة عشر شابا من أهل بيته، وجاءه سهم فأصاب ابنا له يف حجره 

اللهم احكم بيننا وبني قوم دعونا لينصرونا فقتلونا، مث أمر حبربة فشقها مث لبسها وخرج : ميسح الدم ويقول فجعل
أوقر ركايب فضة : بسيفه فقاتل حىت قتل، قتله رجل من مذحج وحز رأسه فانطلق به إىل ابن زياد وقال يف ذلك

  وخريهم إذ ينسبون نسبا* فقد قتلت امللك احملجبا قتلت خري الناس أما وأبا * وذهبا 
__________  

  .٢٣٠/  ٦انظر الطربي ) ١(
  .خباب، خطأ: يف املطبوعة) ٢(
  .يف نسخ البداية املطبوعة يزيد عن عبد اهللا القسري، حتريف) ٣(



  .حىت نصيب ثأرنا أو نقتل: يف الطربي) ٤(
  .إىل قصباء وخال كي ال يقاتل إال من وجه واحد: يف الطربي) ٥(

  ىل يزيد بن معاوية فوضع رأسه بني يديه، وعنده أبو برزة االسلمي، فجعلقال فأوفده إ
: علينا وهم كانوا أعق وأظلما فقال له أبو برزة* يفلقن هاما من رجال أعزة : يزيد ينكت بالقضيب على فيه ويقول

  .ارفع قضيبك، فواهللا لرمبا رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واضعا فيه على فيه يلثمه
وأرسل عمر بن سعد حبرمه وعياله إىل ابن زياد، ومل يكن بقي من آل احلسني إال غالم، وكان مريضا مع : الق

واهللا ال يقتل حىت تقتلوين، فرق هلا وكف عنه، : النساء، فأمر به ابن زياد ليقتل فطرحت زينب نفسها عليه وقالت
شام مث دخلوا عليه فهنوه بالفتح، فقام رجل منهم فأرسلهم إىل يزيد فجمع يزيد من كان حبضرته من أهل ال: قال

ال وال كرامة لك وال : يا أمري املؤمنني هب يل هذه، فقالت زينب: فقال -ونظر إىل وصيفة من بناته  -أمحر أزرق 
  .كف عن هذا: فأعادها االزرق فقال له يزيد: له، إال أن خترجا من دين اهللا، قال
ناشرة شعرها ) ١(ىل املدينة، فلما دخلوها خرجت امرأة من بين عبد املطلب مث أدخلهم على عياله، مث محلهم إ

ماذا فعلتم وأنتم آخر االمم * ماذا تقولون إن قال النيب لكم : واضعة كمها على رأسها تتلقاهم وهي تبكي وتقول
أن * كم ما كان هذا جزائي إذ نصحت ل) ٢(منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم * بعتريت وبأهلي بعد مفتقدي 

يف ذوي رحم وقد روى أبو خمنف عن سليمان بن أيب راشد، عن عبد الرمحن بن عبيد أيب الكنود ) ٣(ختلفوين بسوء 
أن بنت عقيل هي اليت قالت هذا الشعر، وهكذا حكى الزبري بن بكار أن زينب الصغرى بنت عقيل بن أيب طالب 

  .هي اليت قالت ذلك حني دخل آل احلسني املدينة النبوية
وهي زوج عبد اهللا بن جعفر أم  -وروى أبو بكر بن االنباري باسناده أن زينب بنت علي بن أيب طالب من فاطمة 

  .بنيه رفعت سجف خفائها يوم كربالء يوم قتل احلسني وقالت هذه االبيات فاهللا أعلم
  :بن عكرمة قال حدثين عمرو: حدثين بعض أصحابنا عن عمرو بن أيب املقدام قال: وقال هشام بن الكليب

__________  
خرجت أم لقمان بنت عقيل بن أيب طالب ومعها أخواهتا أم معاىف وأمساء ورملة : يف االرشاد وكشف الغمة) ١(

  .وزينب بنات عقيل بن أيب طالب تبكي قتالها
بن ويف فتوح ا...خرجت بنت عقيل بن أيب طالب يف نساء من قومها حواسر حائرات: ٨٣/  ٣ويف مروج الذهب 

/  ٣ويف مروج الذهب ...منهم أسارى وقتلى: يف الطربي) ٢: (مث جعل علي بن احلسني يقول: ٢٤٥/  ٥االعثم 
  .نصف أسارى ونصف: ٨٣

  .بشر: يف مروج الذهب) ٣(

أيها : مسعت البارحة مناديا ينادي وهو يقول): ١(صبحنا صبيحة قتل احلسني باملدينة فإذا موالة لنا حتدثنا قالت 
) ٣(من نيب ومالك وقبيل * أبشروا بالعذاب والتنكيل كل أهل السماء يدعو عليكم * حسينا ) ٢(ظلما  القاتلون

حدثين عمرو بن حيزوم الكليب عن : االجنيل قال ابن هشام) ٤(وموسى وحامل * لقد لعنتم على لسان ابن داود 
  .مسعت هذا الصوت، وقال الليث وأبو نعيم يوم السبت: قالت) ٥(أمه 
* جاؤا برأسك يا بن بنت حممد : أنشده احلاكم أبو عبد اهللا النيسابوري وغريه لبعض املتقدمني يف مقتل احلسني ومما

يف قتلك * قتلوا جهارا عامدين رسوال قتلوك عطشانا ومل يتدبروا * متزمال بدمائه تزميال وكأن بك يا بن بنت حممد 



ا بك التكبري والتهليال فصل وكان مقتل احلسني رضي اهللا عنه وقتلو* القرآن والتنزيال ويكربون بأن قتلت وإمنا 
  .يوم اجلمعة، يوم عاشوراء من احملرم سنة إحدى وستني

  .وقال هشام بن الكليب، سنة ثنتني وستني، وبه قال علي بن املديين
  .سنة ثنتني أو ثالث وستني: وقال ابن هليعة

  .وقال غريه سنة ستني
  .والصحيح االول

طف يقاح له كربالء من أرض العراق وله من العمر مثان ومخسون سنة أو حنوها، وأخطأ أبو نعيم يف مبكان من ال
  إنه: قوله

  .قتل وله من العمر مخس أو ست وستون سنة
استأذن : " عن ثابت عن أنس قال -يعين ابن زاذان  -حدثنا عبد الصمد بن حسان، ثنا عمارة : قال االمام أمحد

احفظي علينا الباب ال يدخل علينا أحد، : لنيب صلى اهللا عليه وسلم فأذن له، فقال الم سلمةملك القطر أن يأيت ا
أحتبه ؟ : فجاء احلسني بن علي فوثب حىت دخل، فجعل يصعد على منكب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال امللك

  إن أمتك تقتله، وإن شئت أريتك املكان: فقال: نعم! قال 
__________  

  .ومسع بعض أهل املدينة ليلة قتل احلسني مناديا ينادي: ٩٠/  ٤ن االثري يف اب) ١(
أيها : يف الطربي) ٢: (فلما فصلوا من دمشق مسعوا مناديا ينادي يف اهلواء وهو يقول: ٢٥٠/  ٥ويف ابن االعثم 
  .القائلون جهال

  .ل وقتيلومرس: ويف ابن االعثم..وملك: ومالءك وقبيل، ويف الطربي: يف ابن االثري) ٣(
  .وصاحب: ٣٤١/  ٤يف ابن االثري وابن عساكر ) ٤(
  : عن أبيه قال: يف الطربي) ٥(

  ).١" (فضرب بيده فأراه ترابا أمحر، فأخذت أم سلمة ذلك التراب فصرته يف طرف ثوهبا : الذي يقتل فيه، قال
 -اهللا بن سعيد عن أبيه عن عائشة حدثنا وكيع، حدثين عبد : وقال االمام أمحد* فكنا نسمع أنه يقتل بكربالء : قال

إن : لقد دخل علي البيت ملك مل يدخل قبلها، فقال يل: " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال -أو أم سلمة 
  ).٢" (فأخرج تربة محراء : ابنك هذا حسني مقتول، وإن شئت أريتك االرض اليت يقتل هبا، قال

  .مةوقد روي هذا احلديث من غري وجه عن أم سل
  .ورواه الطرباين عن أيب أمامة وفيه قصة أم سلمة

  .ورواه حممد بن سعد عن عائشة بنحو رواية أم سلمة فاهللا أعلم
  .وروي ذلك من حديث زينب بنت جحش ولبابة أم الفضل امرأة العباس

  .وأرسله غري واحد من التابعني
: براهيم بن حممد الرقي وعلي بن احلسن الرازي قاالحدثنا حممد بن هارون، أبو بكر، ثنا إ: وقال أبو القاسم البغوي

  ثنا سعيد بن عبد امللك أبو واقد احلراين، ثنا عطاء بن مسلم، ثنا
إن : " مسعت أنس بن احلارث يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أشعث بن سحيم، عن أبيه قال

  ".ن شهد منكم ذلك فلينصره يقتل بأرض يقال هلا كربالء، فم -يعين احلسني  -ابين 



  .وال أعلم رواه غريه: فخرج أنس بن احلارث إىل كربالء فقتل مع احلسني، قال: قال
 -حدثنا حممد بن عبيد، ثنا شراحيل بن مدرك، عن عبد اهللا بن حيىي، عن أبيه أنه سار مع علي : وقال االمام أمحد

  .صفنيفلما جاؤوا نينوى وهو منطلق إىل  -وكان صاحب مطهرته 
دخلت على رسول اهللا : " وماذا تريد ؟ قال: اصرب أبا عبد اهللا، اصرب أبا عبد اهللا، بشط الفرات قلت: فنادى علي

بلى، قام من عندي جربيل : ما أبكاك يا رسول اهللا ؟ قال: صلى اهللا عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان فقلت
فمد يده فقبض قبضة : هل لك أن أمشك من تربته ؟ قال: قبل، فحدثين أن احلسني يقتل بشط الفرات، قال فقال

  ).٣" (من تراب فأعطانيها فلم أملك عيين أن فاضتا 
  .تفرد به أمحد

  .عن علي بن حممد، عن حيىي بن زكريا، عن رجل عن عامر الشعيب، عن علي مثله: وروى حممد بن سعد
أنه مر بكربالء عند أشجار احلنظل وهو ذاهب وقد روى حممد بن سعد وغريه من غري وجه عن علي بن أيب طالب 

يقتل ههنا : كرب وبالء، فنزل وصلى عند شجرة هناك مث قال: إىل صفني، فسأل عن امسها فقيل كربالء، فقال
فعلموه بشئ فقتل  -وأشار إىل مكان هناك  -شهداء هم خري الشهداء غري الصحابة، يدخلون اجلنة بغري حساب 

  .فيه احلسني
كعب االحبار آثار يف كربالء وقد حكى أبو اجلناب الكليب وغريه أن أهل كربالء ال يزالون يسمعون  وقد روي عن

  :نوح اجلن على احلسني وهن يقلن
__________  

  .٢٦٥/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(
  .٢٩٤/  ٦مسند أمحد ) ٢(
  .٧٥/  ١مسند أمحد ) ٣(

  جده خري اجلدود* بواه من عليا قريش فله بريق يف اخلدود أ* مسح الرسول جبينه 
سكنوا به ذات * ه فهم له شر الوفود قتلوا ابن بنت نبيهم  -* خرجوا به وفدا إيل : وقد أجاهبم بعض الناس فقال

أترجو أمة : اخلدود وروى ابن عساكر أن طائفة من الناس ذهبوا يف غزوة إىل بالد الروم فوجدوا يف كنيسة مكتوبا
إن هذا مكتوب ههنا من قبل مبعث : من كتب هذا ؟ فقالوا: اعة جده يوم احلساب ؟ فسألوهمشف* قتلت حسينا 

  .نبيكم بثالمثائة سنة
وروي أن الذين قتلوه رجعوا فباتوا وهم يشربون اخلمر والرأس معهم، فربز هلم قلم من حديد فرسم هلم يف احلائط 

حدثنا عبد الرمحن وعفان : احلساب ؟ وقال االمام أمحد شفاعة جده يوم* أترجو أمة قتلت حسينا : بدم هذا البيت
  .ثنا محاد بن سلمة، عن عمار بن أيب عمار، عن ابن عباس

بأيب : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام نصف النهار أشعث أغرب، معه قارورة فيها دم، فقلت: " قال
  ).١" (حابه مل أزل التقطه منذ اليوم هذا دم احلسني وأص: وأمي يا رسول اهللا ما هذا ؟ قال

  .فأحصينا ذلك اليوم فوجدناه قد قتل يف ذلك اليوم: قال عمار
  .تفرد به أمحد وإسناده قوي

حدثنا عبد اهللا بن حممد بن هانئ أبو عبد الرمحن النحوي، ثنا مهدي بن سليمان، ثنا علي بن : وقال ابن أيب الدنيا
  .زيد بن جدعان



: " مل يا بن عباس ؟ فقال: قتل احلسني واهللا، فقال له أصحابه: باس من نومه فاسترجع وقالاستيقظ ابن ع: قال
أتعلم ما صنعت أميت من بعدي ؟ قتلوا احلسني : رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه زجاجة من دم فقال

  ".وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما إىل اهللا 
الساعة، فما لبثوا إال أربعة وعشرين يوما حىت جاءهم اخلرب باملدينة أنه قتل  فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه، وتلك

  .يف ذلك اليوم وتلك الساعة
دخلت على أم سلمة : عن أيب سعيد االشج، عن أيب خالد االمحر، عن رزين، عن سلمى قالت: وروى الترمذي

  وهي
  ما: سلم وعلى رأسه وحليته التراب، فقلترأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و: ما يبكيك ؟ فقالت: تبكى فقلت

__________  
  .٢٨٣/  ١مسند أمحد ج ) ١(

  ).١" (شهدت قتل احلسني آنفا : " لك يا رسول اهللا ؟ قال
أخربنا حممد بن عبد اهللا االنصاري، أنبأنا قرة بن خالد، أخربين عامر بن عبد الواحد، عن شهر : وقال حممد بن سعد
م سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم فسمعنا صارخة فأقبلت حىت انتهت إىل أم سلمة إنا لعند أ: بن حوشب قال

  .قتل احلسني: فقالت
  .عليهم نارا، ووقعت مغشيا عليها، وقمنا -أو بيوهتم  -قد فعلوها، مال اهللا قبورهم : فقالت

مسعت اجلن : عت أم سلمة قالتمس: حدثنا عبد الرمحن بن مهدي، ثنا ابن مسلم، عن عمار قال: وقال االمام أمحد
  .يبكني على احلسني ومسعت اجلن تنوح على احلسني

مسعت اجلن ينحن على احلسني وهن : ورواه احلسني بن إدريس عن هاشم بن هاشم عن أمه عن أم سلمة قالت
سل وقبيل ونيب ومر* أبشروا بالعذاب والتنكيل كل أهل السماء يدعو عليكم * أيها القاتلون جهال حسينا : يقلن

وموسى وصاحب االجنيل وقد روي من طريق أخرى عن أم سلمة بشعر غري هذا * قد لعنتم على لسان ابن داود 
  .فاهللا أعلم

أنبأنا أمحد بن عثمان بن ساج السكري، ثنا حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم الشافعي، ثنا حممد بن شداد : وقال اخلطيب
  . بن حبيب بن أيب ثابت، عن أبيه عن سعيد بن جبري عن ابن عباساملسمعي، ثنا أبو نعيم، ثنا عبيد اهللا

أوحى اهللا تعاىل إىل حممد إين قتلت بيحىي بن زكريا سبعني ألفا، وأنا قاتل بابن بنتك سبعني ألفا وسبعني ألفا : " قال
."  

  .هذا حديث غريب جدا، وقد رواه احلاكم يف مستدركه
جدا، ولقد بالغ الشيعة يف يوم عاشوراء، فوضعوا أحاديث كثرية كذبا فاحشا، وقد ذكر الطرباين ههنا آثارا غريبة 

من كون الشمس كسفت يومئذ حىت بدت النجوم وما رفع يومئذ حجر إال وجد حتته دم، وأن أرجاء السماء 
  امحرت، وأن الشمس كانت تطلع

ضا، وأمطرت السماء دما أمحر، وشعاعها كأنه الدم، وصارت السماء كأهنا علقة، وأن الكواكب ضرب بعضها بع
  .وأن احلمرة مل تكن يف السماء قبل يومئذ، وحنو ذلك

أن الشمس كسفت يومئذ حىت بدت النجوم وقت الظهر، وأن رأس : عن أيب قبيل املعافري: وروى ابن هليعة
ميس زعفران وال احلسني ملا دخلوا به قصر االمارة جعلت احليطان تسيل دما، وأن االرض أظلمت ثالثة أيام، ومل 



كان معه يومئذ إال احترق من مسه، ومل يرفع حجر من حجارة بيت املقدس إال ظهر حتته دم عبيط، ) ٢(ورس مبا 
  .وأن االبل اليت غنموها من إبل احلسني حني طبخوها صار حلمها مثل العلقم
  .إىل غري ذلك من االكاذيب واالحاديث املوضوعة اليت ال يصح منها شئ

__________  
  .باب) ٣١(أخرجه الترمذي يف املناقب ) ١(

  ).٦٥٧/  ٥(ص ) ٣٧٧١(ح 
  .مما: كذا باالصل ولعلها) ٢(

وأما ما روي من االحاديث والفنت اليت أصابت من قتله فأكثرها صحيح، فإنه قل من جنا من أولئك الذين قتلوه من 
  .م اجلنونآفة وعاهة يف الدنيا، فلم خيرج منها حىت أصيب مبرض، وأكثرهم أصاهب

وللشيعة والرافضة يف صفة مصرع احلسني كذب كثري وأخبار باطلة، وفيما ذكرنا كفاية، ويف بعض ما أوردناه 
نظر، ولوال أن ابن جرير وغريه من احلفاظ واالئمة ذكروه ما سقته، وأكثره من رواية أيب خمنف لوط بن حيىي، وقد 

أخباري حافظ، عنده من هذه االشياء ما ليس عند غريه، وهلذا  كان شيعيا، وهو ضعيف احلديث عند االئمة، ولكنه
  .يترامى عليه كثري من املصنفني يف هذا الشأن ممن بعده واهللا أعلم

تضرب ببغداد وحنوها ) ١(وقد أسرف الرافضة يف دولة بين بويه يف حدود االربعمائة وما حوهلا فكانت الدبادب 
د والتنب يف الطرقات واالسواق، وتعلق املسوح على الدكاكني، ويظهر الناس من البالد يف يوم عاشوراء، ويذر الرما

  .احلزن والبكاء، وكثري منهم ال يشرب املاء ليلتئذ موافقة للحسني النه قتل عطشانا
مث خترج النساء حاسرات عن وجههن ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن، حافيات يف االسواق إىل غري ذلك من 

  الهواء الفظيعة، واهلتائكالبدع الشنيعة، وا
  .املخترعة وإمنا يريدون هبذا وأشباهه أن يشنعوا على دولة بين أمية، النه قتل يف دولتهم

من أهل الشام، فكانوا إىل يوم عاشوراء يطبخون ) ٢(وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب 
لك اليوم عيدا يصنعون فيه أنواع االطعمة، احلبوب ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر ثياهبم ويتخذون ذ

  .ويظهرون السرور والفرح، يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم
وقد تأول عليه من قتله أنه جاء ليفرق كلمة املسلمني بعد اجتماعها وليخلع من بايعه من الناس واجتمعوا عليه، 

ه، والتوعد عليه وبتقدير أن تكون طائفة من وقد ورد يف صحيح مسلم احلديث بالزجر عن ذلك، والتحذير من
اجلهلة قد تأولوا عليه وقتلوه ومل يكن هلم قتله، بل كان جيب عليهم إجابته إىل ما سأل من تلك اخلصال الثالثة 

املتقدم ذكرها، فإذا ذمت طائفة من اجلبارين تذم االمة كلها بكماهلا ونتهم على نبيها صلى اهللا عليه وسلم، فليس 
كما ذهبوا إليه، وال كما سلكوه، بل أكثر االئمة قدميا وحديثا كاره ما وقع من قتله وقتل أصحابه، سوى  االمر

  .شرذمة قليلة من أهل الكوفة قبحهم اهللا، وأكثرهم كانوا قد كاتبوه ليتوصلوا به إىل أغراضهم ومقاصدهم الفاسدة
  خذهم على ذلك ومحلهم عليهفلما علم ذلك ابن زياد منهم بلغهم ما يريدون يف الدنيا وآ

__________  
  .الطبول: الدبادب) ١(
  .الهنم نصبوا له) رض(ويقال الناصبية وأهل النصب املتدينون ببغضة علي بن أيب طالب : النواصب) ٢(



  .بالرغبة والرهبة، فانكفوا عن احلسني وخذلوه مث قتلوه
د بن معاوية رضي بذلك واهللا أعلم، وال كرهه، وليس كل ذلك اجليش كان راضيا مبا وقع من قتله، بل وال يزي

والذي يكاد يغلب على الظن أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه كما أوصاه بذلك أبوه، وكما صرح هو به 
  .خمربا عن نفسه بذلك

سل يعيب وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك وشتمه فيما يظهر ويبدو، ولكن مل يعزله على ذلك وال عاقبه وال أر
  .عليه ذلك واهللا أعلم

فكل مسلم يبنغي له أن حيزنه قتله رضي اهللا عنه، فإنه من سادات املسلمني، وعلماء الصحابة وابن بنت رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم اليت هي أفضل بناته، وقد كان عابدا وشجاعا وسخيا، ولكنه ال حيسن ما يفعله الشيعة من 

لعل أكثره تصنع ورياء، وقد كان أبوه أفضل منه فقتل، وهم ال يتخذون مقتله مأمتا  إظهار اجلزع واحلزن الذي
كيوم مقتل احلسني، فإن أباه قتل يوم اجلمعة وهو خارج إىل صالة الفجر يف السابع عشر من رمضان سنة أربعني، 

يف أيام التشريق من وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة واجلماعة، وقد قتل وهو حمصور يف داره 
شهر ذي احلجة سنة ست وثالثني، وقد ذبح من الوريد إىل الوريد، ومل يتخذ الناس يوم قتله مأمتا، وكذلك عمر بن 
اخلطاب وهو أفضل من عثمان وعلي، قتل وهو قائم يصلي يف احملراب صالة الفجر ويقرأ القرآن، ومل يتخذ الناس 

أفضل منه ومل يتخذ الناس يوم وفاته مأمتا، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم مقتله مأمتا، وكذلك الصديق كان 
سيد ولد آدم يف الدنيا واآلخرة، وقد قبضه اهللا إليه كما مات االنبياء قبله، ومل يتخذ أحد يوم موهتم مأمتا يفعلون 

م موهتم وقبلهم شئ مما ادعاه فيه ما يفعله هؤالء اجلهلة من الرافضة يوم مصرع احلسني، وال ذكر أحد أنه ظهر يو
  .هؤالء يوم مقتل احلسني من االمور املتقدمة، مثل كسوف الشمس واحلمرة اليت تطلع يف السماء وغري ذلك

وأحسن ما يقال عند ذكر هذه املصائب وأمثاهلا ما رواه علي بن احلسني عن جده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ة فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحدث هلا استرجاعا إال أعطاه اهللا من االجر ما من مسلم يصاب مبصيب: " أنه قال

  ).١" (مثل يوم أصيب منها 
  .رواه االمام أمحد وابن ماجه

  .وأما قرب احلسني رضي اهللا عنه فقد اشتهر عند كثري من املتأخرين أنه يف مشهد علي
  .على قربه فاهللا أعلممبكان من الطف عند هنر كربالء، فيقال إن ذلك املشهد مبين 

  .وقد ذكر ابن جرير وغريه أن موضع قتله عفي أثره حىت مل يطلع أحد على تعيينه خبرب
  .وقد كان أبو نعيم، الفضل بن دكني، ينكر على من يزعم أنه يعرف قرب احلسني
  وذكر هشام بن الكليب أن املاء ملا أجري على قرب احلسني ليمحي أثره نضب

__________  
  .أخرجه من طريق عباد بن عباد عن احلسني بن علي ٢٠١/  ١د أمحد ج مسن) ١(

  وابن ماجه من طريق هشام بن
  .٥١٠/  ١ص ) ١٦٠٠(ح  -باب ) ٥٥( -يف اجلنائز : زياد

املاء بعد أربعني يوما، فجاء أعرايب من بين أسد فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمها حىت وقع على قرب احلسني فبكى 
فطيب * أرادوا ليخفوا قربه عن عدوه : مث أنشأ يقول! ! مي، ما كان أطيبك وأطيب تربتك بأيب أنت وأ: وقال

تراب القرب دل على القرب وأما رأس احلسني رضي اهللا عنه فاملشهور عند أهل التاريخ وأهل السري أنه بعث به ابن 



  .زياد إىل يزيد بن معاوية، ومن الناس من أنكر ذلك
  . أعلموعندي أن االول أشهر فاهللا

أن يزيد بعث برأس احلسني إىل عمرو بن : مث اختلفوا بعد ذلك يف املكان الذي دفن فيه الرأس، فروى حممد بن سعد
سعيد نائب املدينة فدفنه عند أمه بالبقيع، وذكر ابن أيب الدنيا من طريق عثمان بن عبد الرمحن، عن حممد بن عمر 

يف خزانة يزيد بن معاوية حىت تويف فأخذ من خزانته فكفن ودفن  أن الرأس مل يزل -ومها ضعيفان  -بن صاحل 
  .داخل باب الفراديس من مدينة دمشق

  .ويعرف مكانه مبسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس الثاين: قلت
وذكر ابن عساكر يف تارخيه يف ترمجته ريا حاضنة يزيد بن معاوية، أن يزيد حني وضع رأس احلسني بني يديه متثل 

مث نصبه بدمشق ثالثة : جزع اخلزرج من وقع االسل قال* ليت أشياخي ببدر شهدوا : شعر ابن الزبعرى يعين قولهب
أيام مث وضع يف خزائن السالح، حىت كان من زمن سليمان بن عبد امللك جئ به إليه، وقد بقي عظما أبيض، فكفنه 

  .نبشوه وأخذوه معهم -يعين بين العباس  -ودة وطيبه وصلى عليه ودفنه يف مقربة املسلمني، فلما جاءت املس
  .وذكر ابن عساكر أن هذه املرأة بقيت بعد دولة بين أمية، وقد جاوزت املائة سنة فاهللا أعلم

وادعت الطائفة املسمون بالفاطميني الذين ملكوا الديار املصرية قبل سنة أربعمائة إىل ما بعد سنة ستني وستمائة، أن 
الديار املصرية ودفنوه هبا وبنوا عليه املشهد املشهور به مبصر، الذي يقال له تاج احلسني،  رأس احلسني وصل إىل

  .بعد سنة مخسمائة
  وقد نص غري واحد من أئمة أهل العلم على أنه ال أصل لذلك، وإمنا أرادوا أن يروجوا

القاضي الباقالين وغري بذلك بطالن ما ادعوه من النسب الشريف، وهم يف ذلك كذبة خونة، وقد نص على ذلك 
واحد من أئمة العلماء، يف دولتهم يف حدود سنة أربعمائة، كما سنبني ذلك كله إذا انتهينا إليه يف مواضعه إن شاء 

  .اهللا تعاىل
: والناس أكثرهم يروج عليهم مثل هذا، فاهنم جاؤوا برأس فوضعوه يف مكان هذا املسجد املذكور، وقالوا: قلت

  .راج ذلك عليهم واعتقدوا ذلك واهللا أعلمهذا رأس احلسني، ف

مسعت ابن أيب نعيم : شئ من فضائله روى البخاري من حديث شعبة ومهدي بن ميمون، عن حممد بن أيب يعقوب
أهل العراق يسألون : مسعت عبد اهللا بن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن احملرم يقتل الذباب فقال: قال) ١(

: " ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن قتل الذباب وقد قتلوا
  ).٢" (مها رحيانتاي من الدنيا 

أن رجال من أهل : ورواه الترمذي عن عقبة بن مكرم، عن وهب بن جرير عن أبيه عن حممد بن أيب يعقوب به حنوه
انظروا إىل أهل العراق يسألون عن دم : ابن عمر العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب، فقال

  .البعوض وقد قتلوا ابن بنت حممد صلى اهللا عليه وسلم
  .وذكر متام احلديث

  .حسن صحيح: مث قال
  .حدثنا أبو أمحد، ثنا سفيان، عن أيب احلجاف عن أيب حازم عن أيب هريرة: وقال االمام أمحد

يعين حسنا  -) ٣" (من أحبهما فقد أحبين، ومن أبغضهما فقد أبغضين  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .-وحسينا 



  .حدثنا تليد بن سليمان، كويف، ثنا أبو احلجاف، عن أيب حازم عن أيب هريرة: وقال االمام أمحد
ملن  أنا حرب ملا حاربكم، سلم: نظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل علي واحلسن واحلسني وفاطمة فقال: " قال

  ).٤" (ساملكم 
  .تفرد هبما االمام أمحد

عن جعفر بن إياس، عن عبد الرمحن بن مسعود،  -يعين ابن دينار  -حدثنا ابن منري، ثنا حجاج : وقال االمام أمحد
  .عن أيب هريرة

ه خرج علينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه حسن وحسني، هذا على عاتقه الواحد، وهذا على عاتق: " قال
  واهللا إنك! اآلخر، وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة، حىت انتهى إلينا، فقال له رجل يا رسول اهللا 

  ".من أحبهما فقد أحبين، ومن أبغضهما فقد أبغضين : لتحبهما، فقال
  .تفرد به أمحد

ميمي، أنه مسع حدثنا أبو سعيد االشج، حدثين عقبة بن خالد، حدثين يوسف بن إبراهيم الت: وقال أبو يعلى املوصلي
  ".احلسن واحلسني : " سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أي أهل بيتك أحب إليك ؟ قال: أنس بن مالك يقول

  ).٥" (ادع يل ابين فيشمهما ويضمهما إليه " وكان يقول : قال
  .حسن غريب من حديث أنس: وكذا رواه الترمذي عن أيب سعيد االشج به، وقال

  .دثنا أسود بن عامر وعفان، عن محاد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أنسح: وقال االمام أمحد
  أن

__________  
  .بضم النون وهو عبد الرمحن يكىن أبا احلكم البجلي) ١(
  .باب) ٢٢(أخرجه البخاري يف فضائل الصحابة ) ٢(

  .٩٥/  ٧فتح الباري ) ٣٧٥٣(ح 
  .باب) ٣١(وأخرجه الترمذي يف املناقب 

  .٦٥٧/  ٥ص ) ٣٧٧٠(ح 
  .٥٣١، ٤٤٠، ٢٨٨/  ٢مسند أمحد ج ) ٣(
  .٦٩٩/  ٥ص ) ٣٨٧٠(، وأخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم يف املناقب ح ٤٤٢/  ٢مسند أمحد ج ) ٤(
  .باب) ٣١(أخرجه الترمذي يف املناقب ) ٥(

  ).٦٥٧/  ٥(ص ) ٣٧٧٢(ح 

الصالة يا أهل : ا خرج إىل صالة الفجر فيقولكان مير ببيت فاطمة ستة أشهر إذ" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
ورواه الترمذي عن عبد بن محيد ) ١) * (إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا* (البيت، 

  .غريب ال نعرفه إال من حديث محاد بن سلمة: عن عفان به، وقال
فضيل بن مرزوق، عن عدي بن ثابت، عن الرباء أن  حدثنا حممود بن غيالن، ثنا أبو أسامة، عن: وقال الترمذي

حسن : مث قال) ٢" (اللهم إين أحبهما فأحبهما : أبصر حسنا وحسينا فقال" رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .صحيح وقد روى االمام أمحد عن زيد بن احلباب، عن احلسني بن واقد

  .ن أبيهوأهل السنن االربعة من حديث احلسني بن واقد عن بريدة ع



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطبنا إذ جاء احلسن واحلسني وعليهما قميصان أمحران، ميشيان : " قال
إمنا * (صدق اهللا، : ويعثران، فنزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن املنرب فحملهما فوضعهما بني يديه مث قال

  أموالكم
إىل هذين الصبيني ميشيان ويعثران فلم أصرب حىت قطعت حديثي ورفعتها نظرت ]  ١٥: التغابن) * [ وأوالدكم فتنة

) "٣.(  
  .وهذا لفظ الترمذي، وقال غريب ال نعرفه إال من حديث احلسني بن واقد

بن عرفة، ثنا إمساعيل بن عياش، عن عبد اهللا بن عثمان بن خيثم، عن سعيد بن راشد عن ) ٤(حدثنا احلسن : مث قال
  .يعلى بن مرة

حسني مين وأنا من حسني، أحب اهللا من أحب حسينا، حسني سبط من : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال 
  ".االسباط 

  .هذا حديث حسن: مث قال الترمذي
  .ورواه أمحد عن عفان عن وهب عن عبد اهللا بن عثمان بن خيثم به

ن صاحل بن راشد بن سعد، عن يعلى بن مرة ورواه الطرباين عن بكر بن سهل، عن عبد اهللا بن صاحل، عن معاوية ب
  ".احلسن واحلسني سبطان من االسباط : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن يزيد بن أيب زياد، عن أيب نعيم، عن أيب سعيد اخلدري: وقال االمام أمحد
  ).٥" (واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة  احلسن: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .حسن صحيح: ورواه الترمذي من حديث سفيان الثوري وغريه عن يزيد بن أيب زياد، وقال
وقد رواه أبو القاسم البغوي عن داود بن رشيد، عن مروان الفزاري، عن احلكم بن عبد الرمحن بن أيب نعيم عن 

  أبيه عن أيب
__________  

  .٣٣ة سورة االحزاب آي) ١(
  .باب) ٣٤(وأخرجه الترمذي يف تفسري القرآن  ٢٨٥، ٢٥٩/  ٣واحلديث أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج 

  ).٣٥٢/  ٥(ص ) ٣٢٠٦(ح 
  .باب) ٣١(كتاب املناقب ) ٢(

  ).٦٦١/  ٥(ص ) ٣٧٨٢(ح 
  .٤١تقدم خترجيه فلرياجع يف ترمجة احلسن بن علي من هذا اجلزء صفحة ) ٣(
يب التهذيب، وهو احلسن بن عرفة بن يزيد العبدي، أبو علي البغدادي، صدوق مات سنة من الترمذي، وتقر) ٤(

  .ه ٢٥٧
  ).٢٩٠/  ١٦٨/  ١تقريب (

  .واحلديث أخرجه الترمذي يف املناقب
  .باب) ٣١(

  ).٦٥٨/  ٥(ص ) ٣٧٧٥(ح 



  ).١٧٢/  ٤(واالمام أمحد يف مسنده 
  .باب) ٣١(والترمذي يف املناقب  ٨٣، ٦٤، ٦٢، ٣/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٥(

  .سعيد
  دا شباب أهل اجلنة إال ابين اخلالة، حيىياحلسن واحلسني سي: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ".وعيسى صلى اهللا عليه وسلم 
وأخرجه النسائي من حديث مروان بن معاوية الفزاري به، ورواه سويد بن سعيد عن حممد بن حازم، عن االعمش، 

  .عن عطية عن أيب سعيد
بن علي املسجد فقال جابر بن  دخل حسني: حدثنا وكيع عن ربيع بن سعد عن أيب سابط قال: وقال االمام أمحد

  ".من أحب أن ينظر إىل سيد شباب أهل اجلنة فلينظر إىل هذا، مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عبد اهللا
تفرد به أمحد، وروى الترمذي والنسائي من حديث إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن املنهال بن عمرو، عن زر 

فأتيته فصليت معه املغرب : عثته ليستغفر له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهلا، قالبن حبيش، عن حذيفة أن أمه ب
ما حاجتك : قال! نعم : من هذا ؟ حذيفة ؟ قلت: " مث صلى حني صلى العشاء، مث انفتل فتبعته فسمع صويت فقال

ن يسلم علي ويبشرين بأن غفر اهللا لك والمك ؟ إن هذا ملك مل ينزل إىل االرض قبل هذه الليلة استأذن ربه بأ
هذا حديث : مث قال الترمذي) ١" (فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة، وأن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة 

  .حسن غريب، وال يعرف إال من حديث إسرائيل
وقد روي مثل هذا من حديث علي بن أيب طالب ومن حديث احلسني نفسه، وعمر وابنه عبد اهللا وابن عباس وابن 

  .مسعود وغريهم، ويف أسانيده كلها ضعف واهللا أعلم
  .حدثنا موسى بن عطية عن أبيه عن أيب هريرة: وقال أبو داود الطيالسي

  ".من أحبين فليحب هذين : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول يف احلسن واحلسني: قال
عن  -يعين ابن حرملة  -أخربين حممد  - ابن جعفر يعين -حدثنا سليمان بن داود، ثنا إمساعيل : وقال االمام أمحد

  .عطاء
" اللهم إين أحبهما فأحبهما : يضم إليه حسنا وحسينا ويقول" أن رجال أخربه أنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم 

)٢.(  
  .وقد روي عن أسامة بن زيد وسلمان الفارسي شئ يشبه هذا وفيه ضعف وسقم واهللا أعلم

أنبأنا املعىن عن أيب صاحل عن : حدثنا أسود بن عامر، ثنا كامل وأبو املنذر ابنا كامل قال أسود: دوقد قال االمام أمح
  .أيب هريرة

كنا نصلي مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشاء فإذا سجد وثب احلسني واحلسن على ظهره، فإذا رفع : " قال
  عادا حىت قضى صالته رأسه أخذمها أخذا رفيقا فيضعهما على االرض، فإذا عاد

احلقا : فربقت برقة فقال هلما: يا رسول اهللا أردمها إىل أمهما ؟ قال: فقمت إليه فقلت: أقعدمها على فخذيه، قال
  ).٣" (بأمكما، قال فمكث ضؤها حىت دخال على أمهما 

  وقد روى موسى بن عثمان
__________  

  .باب) ٣١(أخرجه الترمذي يف املناقب ) ١(



  ).٦٦٠/  ٥(ص ) ٣٧٨١(ح 
  .باب) ٣١(، والترمذي يف املناقب عن الرباء ٣٦٩/  ٥أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ٢(

  ).٦٦١/  ٥(ص ) ٣٧٨٢(ح 
  .٥١٣/  ٢مسند أمحد ) ٣(

احلضرمي، عن االعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة حنوه، وقد روي عن أيب سعيد وابن عمر قريب من هذا، فقال 
  .، ثنا معاذ بن معاذ، ثنا قيس بن الربيع، عن أيب املقدام عبد الرمحن االزرق عن عليحدثنا عفان: االمام أمحد

دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا نائم، فاستسقى احلسن أو احلسني فقام رسول اهللا صلى اهللا : " قال
: سول اهللا كأنه أحبهما إليك ؟ قاليا ر: عليه وسلم إىل شاة لنا كي حيلبها فدرت فجاءه اآلخر فنحاه، فقالت فاطمة

  ).١" (إين وإياك وهذين وهذا الراقد يف مكان واحد يوم القيامة : ال ولكنه استسقى قبله، مث قال
  .تفرد به أمحد

  .عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن أيب فاختة عن علي فذكر حنوه: ورواه أبو داود الطيالسي
وحيملهما ويعطيهما كما يعطي أبامها، وجئ مرة حبلل من اليمن وقد ثبت أن عمر بن اخلطاب كان يكرمهما 

ليس فيها شئ يصلح هلما، مث بعث إىل نائب اليمن : فقسمها بني أبناء الصحابة ومل يعطهما منهما شيئا، وقال
  .فاستعمل هلما حلتني تناسبهما

بينما عمرو بن : ار بن حريث قالأنبأنا قبيصة بن عقبة، ثنا يونس بن أيب إسحاق، عن العيز: وقال حممد بن سعد
  .هذا أحب أهل االرض إىل أهل السماء: العاص جالس يف ظل الكعبة إذ رأى احلسني مقبال فقال

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه " حدثين سليمان بن الدراوردي، عن جعفر بن حممد، عن أبيه : وقال الزبري بن بكار
  ".س وعبد اهللا بن جعفر وهم صغار مل يبلغوا، ومل يبايع صغريا إال منا وسلم بايع احلسن واحلسني وعبد اهللا بن عبا

  .وهذا مرسل غريب
  :وقال حممد بن سعد

  .أخربين يعلى بن عبيد، ثنا عبد اهللا بن الوليد الرصايف، عن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عمرية
  .حج احلسني بن علي مخسا وعشرين حجة ماشيا وجنائبه تقاد بني يديه: قال

ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن حممد، عن أبيه أن احلسني بن علي حج  -الفضل بن دكني  -وحدثنا أبو نعيم 
  .ماشيا وإن جنائبه لتقاد وراءه

  .والصواب أن ذلك إمنا هو احلسن أخوه، كما حكاه البخاري
ن إىل احلسني فأكب على جرى بني احلسن واحلسني كالم فتهاجرا، فلما كان بعد ذلك أقبل احلس: وقال املدائين

إن الذي منعين من ابتدائك هبذا أين رأيت أنك أحق بالفضل مين : رأسه يقبله، فقام احلسني فقبله أيضا، وقال
  .فكرهت أن أنازعك ما أنت أحق به مين

وحكى االصمعي عن ابن عون أن احلسن كتب إىل احلسني يعيب عليه إعطاء الشعراء فقال احلسني إن أحسن املال 
  .ا وقى العرضم

حدثنا أبو حنيفة حممد بن حنيفة الواسطي ثنا يزيد بن الرباء بن عمرو بن الرباء الغنوي، ثنا : وقد روى الطرباين
يا أبا : كان احلسني بن علي يطوف بالبيت فأراد أن يستلم فيما وسع له الناس، فقال رجل: سليمان بن اهليثم قال

  :فراس من هذا فقال الفرزدق



__________  
  .١٠١/  ١مسند أمحد ج ) ١(

هذا التقي النقي * والبيت يعرفه واحلل واحلرم هذا ابن خري عباد اهللا كلهم * هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
إىل مكارم هذا * ركن احلطيم إذا ما جاء يستلم إذا رأته قريش قال قائلها * الطاهر العلم يكاد ميسكه عرفان راحته 

بكف أورع * فما يكلم إال حني يبتسم يف كفه خيزران رحيها عبق * ويغضى من مهابته  ينتهي الكرم يغضي حياء
واخليم والشيم ال يستطيع جواد بعد غايته ) ٢(طابت عناصره ) * ١(يف عرنينه مشم مشتقة من رسول اهللا نسبته 

  وال يدانيه قوم إن مهوا كرموا) * ٣(
الولية هذا أوله نعم * ذا ناله أمم أي العشائر هم ليست رقاهبم فالدين من بيت ه* من يعرف اهللا يعرف أولية ذا 

هكذا أوردها الطرباين يف ترمجة احلسني يف معجمه الكبري وهو غريب، فإن املشهور أهنا من قيل الفرزدق يف علي بن 
العراق، فسأل  احلسني ال يف أبيه، وهو أشبه فإن الفرزدق مل ير احلسني إال وهو مقبل إىل احلج واحلسني ذاهب إىل

احلسني الفرزدق عن الناس فذكر له ما تقدم، مث إن احلسني قتل بعد مفارقته له بأيام يسرية، فمىت رآه يطوف بالبيت 
أين الكتاب الذي كتبته إليك يف قتل : قال عبيد اهللا بن زياد لعمر بن سعد: واهللا أعلم، وروى هشام عن عوانة قال

واهللا لتجيئن به، : ضاع، قال: لتجيئن به، قال: الكتاب، فقال له ابن زياد مضيت المرك وضاع: احلسني ؟ فقال
ترك واهللا يقرأ على عجائز قريش أعتذر إليهن باملدينة، أما واهللا لقد نصحتك يف حسني نصيحة لو نصحتها إىل : قال

  .سعد بن أيب وقاص لكنت قد أديت حقه، فقال عثمان بن زياد أخو عبيد اهللا، صدق عمر واهللا
فواهللا ما : إىل يوم القيامة وأن حسينا مل يقتل، قال) ٤(ولوددت واهللا أنه ليس من بين ياد رجل إال ويف أنفه خزامة 

  .أنكر ذلك عليه عبيد اهللا بن زياد
فصل يف شئ من أشعاره اليت رويت عنه فمن ذلك ما أنشده أبو بكر بن كامل عن عبد اهللا بن إبراهيم وذكر أنه 

  :بن أيب طالب رضي اهللا عنهما للحسني بن علي
__________  

  .نبعته: يف الديوان) ١(
  .مغارسه: يف الديوان) ٢(
  .جودهم: يف الديوان) ٣(
  .احللقة توضع يف أنف البعري: اخلزامة) ٤(

  تسد على الكاذب والصادق* إغن عن املخلوق باخلالق 
فليس بالرمحن بالواثق أو ظن أن * ناس يغنونه فليس غري اهللا من رازق من ظن أن ال* واسترزق الرمحن من فضله 

* كلما زيد صاحب املال ماال : زلت به النعالن من حالق عن االعمش أن احلسني بن علي قال* املال من كسبه 
* ش ويا دار كل فان وبايل ليس يصفو لزاهد طلب الزه  -* زيد يف مهه ويف االشتغال قد عرفناك يا منغصة العي 

ناديت : بلغين أن احلسني زار مقابر الشهداء بالبقيع فقال: قال بالعيال وعن إسحاق بن إبراهيم قالد إذا كان مث -
مزقت حلمهم وخرقت * وأجابين عن صمتهم ترب احلصا قالت أتدري ما فعلت بساكين * سكان القبور فأسكتوا 

حىت تباينت املفاصل * فإنين مزقتها  كانت تأذى باليسري من القذا أما العظام* الكسا وحشوت أعينهم ترابا بعدما 
لئن : فتركتها رمما يطوف هبا البال وأنشد بعضهم للحسني رضي اهللا عنه أيضا* والشوا قطعت ذا زاد من هذا كذا 



فقتل امرئ بالسيف يف * فدار ثواب اهللا أعلى وأنبل وإن كانت االبدان للموت أنشئت * كانت الدنيا تعد نفيسة 
فما * فقلة سعي املرء يف الرزق أمجل وإن كانت االموال للترك مجعها * االرزاق شيئا مقدرا  اهللا أفضل وإن كانت

بال متروك به املرء يبخل ومما أنشد الزبري بن بكار من شعره يف امرأته الرباب بنت أنيف، ويقال بنت امرئ القيس 
هبا سكينة والرباب أحبهما وأبذل ) ٢(ل حت* لعمرك إنين الحب دارا ): ١(بن عدي بن أوس الكليب أم ابنته سكينة 

  عتاب) ٣(وليس لالئمي فيها * جل مايل 
__________  

  .قال ابن الكليب امسها أميمة) ١(
  .امسها آمنة وقيل أمينة: وقال املديين عن املالكي
  ).١٣٨/  ١٦انظر االغاين (وسكينة لقب لقبت به 

  .تكون: يف االغاين) ٢(
  .لعاتب عندي عتاب: ١٣٩/  ١٦يف االغاين ) ٣(

وقد أسلم أبوها على يدي عمر بن اخلطاب وأمره عمر ) ١(حيايت أو يعليين التراب * ولست هلم وإن عتبوا مطيعا 
على قومه، فلما خرج من عنده خطب إليه علي بن أيب طالب أن يزوج ابنه احلسن واحلسني من بناته، فزوج احلسن 

عليا ابنته الثالثة، وهي احملياة بنت امرئ القيس يف ساعة واحدة، فأحب  ابنته سلمى، واحلسني ابنته الرباب، وزوج
احلسني زوجته الرباب حبا شديدا وكان هبا معجبا يقول فيها الشعر، وملا قتل بكربالء كانت معه فوجدت عليه 

ومن * ما إىل احلول مث اسم السالم عليك: وجدا شديدا، وذكر أهنا أقامت على قربه سنة مث انصرفت وهي تقول
ما كنت الختذ محوا بعد رسول : يبك حوال كامال فقد اعتذر وقد خطبها بعده خلق كثري من أشراف قريش فقالت

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وواهللا ال يؤويين ورجال بعد احلسني سقف أبدا
نتها سكينة بنت احلسني كانت ومل تزل عليه كمدة حىت ماتت، ويقال إهنا إمنا عاشت بعده أياما يسرية فاهللا أعلم، واب

  .من أمجل النساء حىت إنه مل يكن يف زماهنا أحسن منها فاهللا أعلم
عن عبد الرمحن بن جندب أن ابن زياد بعد مقتل احلسني تفقد أشراف أهل الكوفة فلم ير عبيد : وروى أبو خمنف

مريض : كنت مريضا، قال: حلر ؟ قالأين كنت يا بن ا: اهللا بن احلر بن يزيد، فتطلبه حىت جاءه بعد أيام فقال
كذبت، : أما قليب فلم ميرض، وأما بدين فقد من اهللا عليه بالعافية، فقال له ابن زياد: القلب أم مريض البدن ؟ قال
وعقل عن : لو كنت مع عدوك مل خيف مكان مثلي، ولكان الناس شاهدوا ذلك، قال: ولكنك كنت مع عدونا، قال

  ابن زياد
  .احلر فقعد على فرسه عقلة فخرج ابن

خرج، فقال علي به، فخرج الشرط يف : أين ابن احلر ؟ قال: أبلغوه أين ال آتيه واهللا طائعا فقال ابن زياد: مث قال
طلبه فأمسعهم غليظ ما يكرهون، وترضى عن احلسني وأخيه وأبيه مث أمسعهم يف ابن زياد غليظا من القول مث امتنع 

أال كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمه فيا ندمي * يقول أمري غادر حق غادر : حابه شعرامنهم وقال يف احلسني ويف أص
  )٢(لذو حسرة ما إن تفارق الزمه * أن ال أكون نصرته 
__________  

فيا ندمي أن ال : ٢٧٠/  ٦يف الطربي ) ٢(حيايت أو يغيبين التراب * فلست هلم وإن غابوا مضيعا : يف االغاين) ١(
  لذو حسرة ما إن تفارق الزمه *  كل نفس ال تسدد نادمه وإين الين مل أكن من مجاته أال* أكون نصرته 



فكان احلشى * على نصره سقيا من الغيث دائمه وقفت على أجداثهم وقبورهم * سقى اهللا أرواح الذين تبارزوا 
ه تأسوا على نصر ابن سراعا إىل اهليجا محاة حضارم* ينقض والعني سامجه لعمري لقد كانوا مصاليت يف الوغى 

على االرض قد أضحت لذلك ) * ١(بأسيافهم أساد غبل ضراغمه فإن يقتلوا تلك النفوس التقية * بنت نبيهم 
) ٢(فذى * لدى املوت سادات وزهر قمامه أتقتلهم ظلما وترجو ودادنا * وامجه فما إن رأى الراؤون أفضل منهم 

إىل * فكم ناقم منا عليكم وناقمه أهم مرارا أن أسري جبحفل * بقتلهم خطة ليست لنا مبالئمه لعمري لقد راغمتمونا 
  وموقف ضنك تقصم الظهر قاصمه* فئة زاغت عن احلق ظامله فيا بن زياد استعد حلربنا 

أذل * وإن قتيل الطف من آل هاشم : يرثي احلسني رضي اهللا عنه) ٣(قال سليمان بن قتيبة : وقال الزبري بن بكار
كعاد تعمت عن هداها فضلت مررت على ) * ٥(فإن تتبعوه عائذا لبيت تصبحوا ) ٤(ش فذلت رقابا من قري

لقد عظمت تلك الرزايا ) * ٧(وكانوا لنا غنما فعادوا رزية ) ٦(فالفيتها أمثاهلا حيث حلت * أبيات آل حممد 
وتقتلنا * يس خربنا فقريها إذا افتقرت ق) ٨(وإن أصبحت منهم بزعمي حتلت * وجلت فال يبعد اهللا الديار وأهلها 

سنجزيهم يوما هبا حيث حلت أمل تر أن االرض أضحت * قطرة من دمائنا ) ٩(قيس إذا النعل زلت وعند يزيد 
بعد مقتل  -أعين إحدى وستني  -لقتل حسني والبالة اقشعرت ومما وقع من احلوادث يف هذه السنة * مريضة 
  :احلسني

__________  
  .فدع: يف الطربي) ٢...(تلوا فكل نفس تقيةفإن يق: يف الطربي) ١(
قال التيمي تيم : سليمان بن قتة، ويف الكامل البن االثري ١٣١/  ١والكامل للمربد  ٧٩/  ٣يف مروج الذهب ) ٣(

  .مرة
  .وسليمان بن قتة رجل من بين تيم بن مرة بن كعب بن لؤي وكان منقطعا إىل بين هاشم: وقال املربد

  .أذل رقاب املسلمني: د، وكامل ابن االثرييف الكامل للمرب) ٤(
  .فإن يتبعوه عائذ البيت يصبحوا: يف مروج الذهب) ٥(

  .وسقط البيت من ابن االثري واملربد
  .فلم أرها كعهدها يوم حلت: يف كامل املربد) ٦(

  .مث صاروا: ربدوكانوا رجاء مث أضحوا رزية، ويف امل: يف ابن االثري) ٧...(فلم أرها أمثاهلا: ويف ابن االثري
  .وإن أصبحت من أهلها قد ختلت: يف الكامل للمربد وابن االثري) ٨(
  .غين: يف الكامل للمربد والكامل البن االثري) ٩(

  ففيها وىل يزيد بن معاوية سلم بن زياد سجستان وخراسان حني وفد عليه، وله من العمر
وسار سلم إىل عمله فجعل ينتخب الوجوه والفرسان، أربعة وعشرون سنة، وعزل عنها أخويه عبادا وعبد الرمحن، 

وحيرض الناس على اجلهاد، مث خرج يف جحفل عظيم ليغزو بالد الترك، ومعه امرأته أم حممد بنت عبد اهللا بن عثمان 
إليها ) ١(بن أيب العاص، فكانت أول امرأة من العرب قطع هبا النهر، وولدت هناك ولدا أمسوه صغدى، وبعثت 

  .حب صغدى بتاجها من ذهب وآللامرأة صا
  .وكان املسلمون قبل ذلك ال يشتون يف تلك البالد، فشىت هبا سلم بن زياد

وبعث املهلب بن أيب صفرة إىل تلك املدينة اليت هي للترك، وهي خوارزم فحاصرهم حىت صاحلوه على نيف 
لغت قيمة ما أخذ منهم مخسني وعشرين ألف ألف، وكان يأخذ منهم عروضا عوضا، فيأخذ الشئ بنصف قيمته فب



  .ألف ألف، فحظي بذلك املهلب عند سلم بن زياد
مث بعث من ذلك ما اصطفاه ليزيد بن معاوية مع مرزبان ومعه وفد، وصاحل سلم أهل مسرقند يف هذه الغزوة على 

  .مال جزيل
سفيان، فواله املدينة، وذلك أن  وفيها عزل يزيد عن إمرة احلرمني عمرو بن سعيد وأعاد إليها الوليد بن عتبة بن أيب

ابن الزبري ملا بلغه مقتل احلسني شرع خيطب الناس ويعظم قتل احلسني وأصحابه جدا، ويعيب على أهل الكوفة 
أما واهللا لقد قتلوه : وأهل العراق ما صنعوه من خذالهنم احلسني، ويترحم على احلسني ويلعن من قتله، ويقول

 النهار صيامه، أما واهللا ما كان يستبدل بالقرآن الغنا واملالهي، وال بالبكاء من خشية طويال بالليل قيامه، كثريا يف
يعرض يف  -اهللا اللغو واحلداء، وال بالصيام شرب املدام وأكل احلرام، وال باجللوس يف حلق الذكر طلب الصيد، 

  .على خمالفته وخلع يزيدفسوف يلقون غيا، ويؤلب الناس على بين أمية وحيثهم  -ذلك بيزيد بن معاوية 
فبايعه خلق كثري يف الباطن، وسألوه أن يظهرها فلم ميكنه ذلك مع وجود عمرو بن سعيد، وكان شديدا عليه ولكن 

أما إذ قتل احلسني فليس ينازع أحد أبن الزبري، فلما بلغ : فيه رفق، وقد كان كاتبه أهل املدينة وغريهم، وقال الناس
إن عمرو بن سعيد لو شاء لبعث إليك برأس ابن الزبري، أو حياصره حىت خيرجه : يل لهذلك يزيد شق ذلك عليه وق

من احلرم، فبعث فعزله ووىل الوليد بن عتبة فيها، وقيل يف مستهل ذي احلجة، فأقام للناس احلج فيها، وحلف يزيد 
  ليأتيين ابن الزبري يف سلسلة من فضة، وبعث هبا مع الربيد ومعه

ميينه، فلما مر الربيد على مروان وهو باملدينة وأخربه مبا هو قاصد له وما معه من الغل أنشأ  برنس من خز ليرب
وذلك يف * وفيها مقال المرئ متذلل أعامر إن القوم ساموك خطة * فخذها فما هي للعزيز خبطة : مروان يقول

  اجلريان غزل مبغزل
__________  

أن أم حممد استعارت منها حليا فبعثت إليها بتاجها ومل تعده إليها  :٩٧/  ٤وابن االثري  ٢٧٣/  ٦يف الطربي ) ١(
  .وذهبت به

يقال له بالدلو أدبر وأقبل فلما انتهت الرسل إىل عبد اهللا بن الزبري بعث ) * ١(أراك إذا ما كنت يف القوم ناصحا 
فلما : يف ذلك، قال عبد العزيزأمسعاه قويل : مروان ابنيه عبد امللك وعبد العزيز ليحضرا مراجعته يف ذلك، وقال

إين ملن : أخربا أباكما أين أقول: جلس الرسل بني يديه جعلت أنشده ذلك وهو يسمع وال أشعره، فالتفت إيل فقال
حىت يلني لضرس املاضغ احلجر قال * إذا تناوحت القصباء والعشر وال ألني لغري احلق أسأله * نبعة صم مكاسرها 

ال خالف بني أهل السري أن الوليد بن عتبة حج بالناس : قال أبو معشر! ! ا كان أعجب فما أدري أمي: عبد العزيز
يف هذه السنة وهو أمري احلرمني وعلى البصرة والكوفة عبيد اهللا بن زياد، وعلى خراسان وسجستان سلم بن زياد 

  .ةأخو عبيد اهللا بن زياد، وعلى قضاء الكوفة شريح، وعلى قضاء البصرة هشام بن هبري
من تويف فيها من االعيان احلسني بن علي رضي اهللا عنهما ومعه بضعة عشر من أهل بيته قتلوا مجيعا بكربالء، وقيل 

  .بضعة وعشرون كما تقدم
  .وقتل معهم مجاعة من االبطال والفرسان

  ر يوم الفتح،جابر بن عتيك بن قيس أبو عبد اهللا االنصاري السلمي، شهد بدرا وما معه، وكان حامل راية االنصا
  .وتويف يف هذه السنة عن إحدى وسبعني سنة: كذا قال ابن اجلوزي، قال

سأل محزة بن عمرو رسول اهللا : محزة بن عمرو االسلمي صحايب جليل ثبت يف الصحيحني عن عائشة أهنا قالت



" ن شئت فأفطر إن شئت فصم، وإ: " إين كثري الصيام أفأصوم يف السفر ؟ فقال له: صلى اهللا عليه وسلم فقال
)٢.(  

وهو الذي بشر كعب بن مالك بتوبة : وقد شهد فتح الشام، وكان هو البشري للصديق يوم أجنادين، قال الواقدي
كنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه : " اهللا عليه فأعطاه ثوبيه، وروى البخاري يف التاريخ باسناد جيد عنه أنه قال

  ي حىت مجعت عليها كل متاع كانوسلم يف ليلة مظلمة فأضاءت يل أصابع
__________  

  .ناضحا: يف الطربي) ١(
  .باب) ٢٢(أخرجه البخاري يف الصوم ) ٢(

وابن ) ٥٨(و ) ٥٦(والنسائي يف الصيام ) ٤٢(وأبو داود يف الصوم ح ) ١٠٤(و ) ١٠٣(ومسلم يف الصيام ح 
  .والدارمي ومالك يف املوطأ يف الصيام) ١٠(ماجه يف الصيام ح 

  .٢٠٧، ٢٠٢، ١٩٣، ٤٦/  ٦يف مسنده  وأمحد

  ).١" (للقوم 
  .-أعين سنة إحدى وستني  -اتفقوا على أنه تويف يف هذه السنة 

شيبة بن عثمان بن أيب طلحة العبدري احلجيب صاحب مفتاح الكعبة كان أبوه ممن قتله علي بن أيب طالب يوم أحد 
قلبه شئ من الشك، وقد هم بالفتك برسول اهللا صلى اهللا  كافرا، وأظهر شيبة االسالم يوم الفتح، وشهد حنينا ويف

  .عليه وسلم، فأطلع اهللا على ذلك رسوله فأخربه مبا هم به فأسلم باطنا وجاد إسالمه، وقاتل يومئذ وصرب فيمن صرب
 كنت أقول واهللا لو آمن مبحمد مجيع الناس ما آمنت به، فلما فتح مكة: إن شيبة قال: قال الواقدي عن أشياخه

فاختلط الناس ذات يوم ونزل : وخرج إىل هوازن خرجت معه رجاء أن أجد فرصة آخذ بثأر قريش كلها منه، قال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بغلته فدنوت منه وانتضيت سيفي الضربه به، فرفع يل شواظ من نار كاد 

ادن مين، فدنوت منه فوضع يده على صدري  يا شيبة: " ميحشين، فالتفت إيل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال
  .اللهم أعذه من الشيطان: وقال
  فواهللا ما رفع: قال

اذهب فقاتل، قال فتقدمت إىل العدو واهللا لو لقيت أيب : يده حىت هلو يومئذ أحب إيل من مسعي وبصري، مث قال
خري مما أردت لنفسك، مث حدثين بكل ما يا شيبة الذي أراد اهللا بك : لقتلته لو كان حيا، فلما تراجع الناس قال يل

  ).٢" (غفر اهللا لك : استغفر اهللا، فقال: كان يف نفسي مما مل يطلع عليه أحد إال اهللا عزوجل، فتشهدت وقلت
ويل احلجابة بعد عثمان بن طلحة واستقرت احلجابة يف بنيه وبيته إىل اليوم، وإليه ينسب بنو شيبة، وهم حجبة 

  .الكعبة
  .تويف سنة تسع ومخسني: ن خياط وغري واحدقال خليفة ب

  .بقي إىل أيام يزيد بن معاوية: وقال حممد بن سعد
  .مات يف هذه السنة: وقال ابن اجلوزي يف املنتظم

عبد املطلب بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب بن هاشم صحايب انتقل إىل دمشق وله هبا دار، وملا مات أوصى إىل 
  .مري املؤمننييزيد بن معاوية وهو أ

الوليد بن عقبة بن أيب معيط ابن أبان بن أيب عمرو ذكوان بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي، أبو وهب 



القرشي العبشمي، وهو أخو عثمان بن عفان المه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مشس، وأمها أم 
  خالد وعمارة وأم حكيم البيضاء بنت عبد املطلب، وللوليد من اآلخوة

__________  
/  ٢(والسيوطي يف اخلصائص الكربى ) ٤٩٤(وأبو نعيم يف الدالئل ص  ٧٩/  ٦أخرجه البيهقي يف الدالئل ) ١(

٨١.(  
وابن عساكر عن مصعب بن شيبة  ٥٨/  ٤وابن هشام يف السرية  ٩١٠/  ٣انظر خربه يف مغازي الواقدي ) ٢(

  .١٥/  ٣ ونقله الزرقاين يف املواهب اللدنية

يا حممد : كلثوم، وقد قتل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أباه بعد وقعة بدر من بني االسرى صربا بني يديه، فقال
  .وكذلك فعل بالنضر بن احلارث" هلم النار : " من للصبية ؟ فقال

صطلق فخرجوا يتلقونه وأسلم الوليد هذا يوم الفتح، وقد بعثه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صدقات بين امل
فظن أهنم إمنا خرجوا لقتاله فرجع، فأخرب بذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فأراد أن جيهز إليهم جيشا، فبلغهم 

  ذلك فجاء من جاء
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ : * (منهم ليعتذر إليه وخيربونه بصورة ما وقع، فأنزل اهللا تعاىل يف الوليد

  ]. ٦: احلجرات[ اآلية ) * ينوا أن تصيبوا قوما جبهالةفتب
  .ذكر ذلك غري واحد من املفسرين واهللا أعلم بصحة ذلك

  .وقد حكى أبو عمرو بن عبد الرب على ذلك االمجاع
وقد واله عمر صدقات بين تغلب، وواله عثمان نيابة الكوفة بعد سعد بن أيب وقاص، سنة مخس وعشرين، مث شرب 

أزيدكم ؟ ووقع منه ختبيط، مث إن عثمان جلده وعزله عن الكوفة بعد : بأصحابه مث التفت إليهم فقال اخلمر وصلى
أربع سنني فأقام هبا، فلما جاء علي إىل العراق سار إىل الرقة واشترى له عندها ضيعة وأقام هبا معتزال مجيع احلروب 

يف هذه السنة، ودفن بضيعته وهي على مخسة عشر ميال  اليت كانت أيام علي ومعاوية وما بعدها إىل أن تويف بضيعته
  .إنه تويف يف أيام معاوية فاهللا أعلم: من الرقة، ويقال

روى له االمام أمحد وأبو داود حديثا واحدا يف فتح مكة، وقد ذكر ابن اجلوزي وفاته يف هذه السنة، وذكر أيضا 
م ذكر وفاهتا يف سنة إحدى ومخسني، وقيل إهنا توفيت سنة وفاة أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث اهلاللية، وقد تقد

  .ثالث وستني، وقيل سنة ست وستني، والصواب ما ذكرناه
أم سلمة أم املؤمنني هند بنت أيب أمية حذيفة وقيل سهل بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، القرشية املخزومية 

د فمات عنها، فتزوجها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودخل هبا كانت أوال حتت ابن عمها أيب سلمة بن عبد االس
حديثا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه : يف شوال سنة ثنتني بعد وقعة بدر، وقد كانت مسعت من زوجها أيب سلمة

  .وسلم
ف يل خريا إنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أجرين يف مصيبيت واخل: ما من مسلم يصاب مبصيبة فيقول: " أنه قال

ومن هو خري من أيب سلمة أول رجل : فلما مات أبو سلمة قلت ذلك مث قلت: قالت" منها، إال أبدله اهللا خريا منها 
هاجر ؟ مث عزم اهللا يل فقلتها فأبدلين اهللا خريا منه، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانت من حسان النساء 

  .وعابداهتن
  .سني وصلى عليها أبو هريرةتوفيت سنة تسع ومخ: قال الواقدي



  .توفيت يف أيام يزيد بن معاوية: وقال ابن أيب خيثمة
  .واالحاديث املتقدمة يف مقتل احلسني تدل على أهنا عاشت إىل ما بعد مقتله واهللا أعلم: قلت

  ورضي اهللا
  .عنها واهللا سبحانه أعلم

  لى يزيد بن معاوية فأكرمهم وأجازهم جبوائز سنية، مثمث دخلت سنة ثنتني وستني يقال فيها قدم وفد املدينة النبوية ع

عادوا من عنده باجلوائز فخلعوه وولوا عليهم عبد اهللا بن حنظلة الغسيل، فبعث إليهم يزيد جندا يف السنة اآلتية إىل 
ز عمرو بن املدينة فكانت وقعة احلرة على ما سنبينه يف اليت بعدها إن شاء اهللا تعاىل، وقد كان يزيد عزل عن احلجا

سعيد بن العاص، ووىل عليهم الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، فلما دخل املدينة احتاط على االموال واحلواصل 
فتجهز عمرو بن سعيد  -وكانوا حنوا من ثالمثائة عبد  -واالمالك، وأخذ العبيد الذين لعمرو بن سعيد فحبسهم، 

حقوا به، وأعد هلم إبال يركبوهنا، ففعلوا ذلك، فما حلقوه حىت إىل يزيد وبعث إىل عبيدة أن خيرجوا من السجن ويل
: وصل إىل يزيد فأكرمه واحترمه ورحب به يزيد، وأدىن جملسه، مث إنه عاتبه يف تقصريه يف شأن ابن الزبري، فقال له

 يكن يل جند يا أمري املؤمنني الشاهد يرى ما ال يرى الغائب، وإن جل أهل مكة واحلجاز ماالوه علينا وأحبوه ومل
أقوى هبم عليه لو ناهضته، وقد كان حيذرين وحيترس مين، وكنت أرفق به كثريا وأداريه الستمكن منه فأثب عليه، 
مع أين قد ضيقت عليه ومنعته من أشياء كثرية، وجعلت على مكة وطرقها وشعاهبا رجاال ال يدعون أحدا يدخلها 

وما جاء له، وماذا يريد، فإن كان من أصحابه أو ممن عرف أنه يريده حىت يكتبوا امسه واسم أبيه، ومن أي بالد هو 
  .رددته صاغرا، وإال خليت سبيله

وقد وليت الوليد وسيأتيك من عمله وأمره ما لعلك تعرف به فضل مسارعيت واجتهادي يف أمرك ومناصحيت لك 
  .إن شاء اهللا، واهللا يصنع لك ويكبت عدوك

اك ومحلين عليك، وأنت ممن أثق به وأرجو معونته وأدخره لذات الصدع، وكفاية أنت أصدق مما رم: فقال له يزيد
  .املهم وكشف نوازل االمور العظام

  .يف كالم طويل
وأما الوليد بن عتبة فإنه أفام باحلجاز وقد هم مرارا أن يبطش بعبد اهللا بن الزبري فيجده متحذرا ممتنعا قد أعد 

  .لالمور أقراهنا
  )١(آخر يقال له جندة بن عامر احلنفي  وثار باليمامة رجل

حني قتل احلسني، وخالف يزيد بن معاوية، ومل خيالف ابن الزبري بل بقي على حدة، له أصحاب يتبعونه، فإذا كان 
  .ليلة عرفة دفع الوليد بن عتبة باجلمهور وختلف عنه ابن الزبري وأصحاب جندة، مث يدفع كل فريق وحدهم

إنك بعثت إلينا رجال أخرق ال يتجه المر رشد وال يرعوي لعظة احلكيم، فلو بعثت : يدإىل يز) ٢(مث كتب جندة 
إلينا رجال سهل اخللق لني الكنف، رجوت أن يسهل به من االمور ما استوعر منها وأن جيتمع ما تفرق، فانظر يف 

  .ذلك فإن فيه صالح خواصنا وعوامنا إن شاء اهللا تعاىل
ىل عثمان بن حممد بن أيب سفيان، فسار إىل احلجاز وإذا هو فىت غر حدث غمر مل ميارس فعزل يزيد الوليد وو: قالوا

االمور، فطعموا فيه، وملا دخل املدينة بعث إىل يزيد منها وفدا فيهم عبد اهللا بن حنظلة الغسيل االنصاري، وعبد اهللا 
كثري من أشراف أهل املدينة، فقدموا  ، واملنذر بن الزبري، ورجال)٣(بن أيب عمرو بن حفص بن املغرية احلضرمي 

  على يزيد



__________  
  .النخعي: ١٠٣/  ٤: يف ابن االثري) ١(
  .ابن الزبري: والكامل البن االثري ٣/  ٧يف الطربي ) ٢(
  .املخزومي: ٤/  ٧والطربي  ١٠٢/  ٤يف ابن االثري ) ٣(

نة، إال املنذر بن الزبري فإنه سار إىل صاحبه فأكرمهم وأحسن إليهم وعظم جوائزهم، مث انصرفوا راجعني إىل املدي
عبيد اهللا بن زياد بالبصرة، وكان يزيد قد أجازه مبائة ألف نظري أصحابه من أولئك الوفد، وملا رجع وفد املدينة إليها 

قدمنا من عند رجل ليس له دين يشرب اخلمر وتعزف عنده القينات باملعازف : أظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا
وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه، فتابعهم الناس على خلعه، وبايعوا عبد اهللا بن حنظلة الغسيل على املوت، وأنكر  ،)١(

، ورجع املنذر بن الزبري من البصرة إىل املدينة فوافق أولئك على خلع يزيد، )٢(عليهم عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 
  .، وعابه أكثر مما عابه أولئكوأخربهم عنه أنه يشرب اخلمر ويسكر حىت ترك الصالة

  .اللهم إين آثرته وأكرمته ففعل ما قد رأيت، فأدركه وانتقم منه: فلما بلغ ذلك يزيد قال
مث إن يزيد بعث إىل أهل املدينة النعمان بن بشري ينهاهم عما صنعوا وحيذرهم غب ذلك ويأمرهم بالرجوع إىل 

  السمع والطاعة
ال طاقة لكم بأهل : إن الفتنة وخيمة، وقال: ما أمره يزيد وخوفهم الفتنة وقال هلمولزوم اجلماعة، فسار إليهم ففعل 
ما حيملك يا نعمان على تفريق مجاعتنا وفساد ما أصلح اهللا من أمرنا ؟ فقال له : الشام، فقال له عبد اهللا بن مطيع

ال على الركب اليت تضرب مفارق أما واهللا لكأين وقد تركت تلك االمور اليت تدعو إليها، وقامت الرج: النعمان
وخلفت ) ٣(القوم وجباههم بالسيوف، ودارت رحا املوت بني الفريقني، وكأين بك قد ضربت جنب بغلتك إيل 

  .يقتلون يف سككهم ومساجدهم، وعلى أبواب دورهم -يعين االنصار  -هؤالء املساكني 
  .ل سواءفعصاه الناس فلم يسمعوا منه فانصرف وكان االمر واهللا كما قا

وحج بالناس يف هذه السنة الوليد بن عتبة كذا قال وفيه نظر، فإنه إن كان يف وفد أهل املدينة وقد : قال ابن جرير
رجعوا من عند يزيد فإمنا وفد عثمان بن حممد بن أيب سفيان، وإن كان قد حج بالناس فيها الوليد فما قدم وفد 

  . وهو أشبه واهللا أعلماملدينة إىل يزيد إال يف أول سنة ثالث وستني
وممن تويف يف هذه السنة من االعيان بريدة بن احلصيب االسلمي كان إسالمه حني اجتاز به رسول اهللا صلى اهللا 

عليه وسلم وهو مهاجر إىل املدينة عند كراع الغميم، فلما كان هناك تلقاه بريدة يف مثانني نفسا من أهله فأسلموا، 
ه ليلتئذ صدرا من سورة مرمي، مث قدم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة وصلى هبم صالة العشاء وعلم

بعد أحد فشهد معه املشاهد كلها وأقام باملدينة، فلما فتحت البصرة نزهلا واختط هبا دارا، مث خرج إىل غزو 
  .خراسان فمات مبرو يف خالفة يزيد بن معاوية

  .ذكر موته غري واحد يف هذه السنة
__________  

: يف ابن االثري(ويضرب عنده القيان ) يف ابن االثري: ويضرب(ويعزف بالصنابري : يف الطربي وابن االثري) ١(
  .والفتيان) اللصوص(ويلعب بالكالب ويسمر عنده احلراب ) ويعزف

  .مل يرد ذكره ال يف الطربي وال يف ابن االثري) ٢(
  .إىل مكة: يف الطربي وابن االثري) ٣(



  خثيم الربيع بن
ما رأيتك قط إال ذكرت املخبتني، : أبو يزيد ؟ نوري الكويف أحد أصحاب ابن مسعود قال له عبد اهللا بن مسعود

  .ولو رآك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الحبك
كان الربيع من معادن الصدق، وكان أورع أصحاب ابن مسعود، : وكان ابن مسعود جيله كثريا، وقال الشعيب

  .ال يسأل عن مثله، وله مناقب كثرية جدا، أرخ ابن اجلوزي وفاته يف هذه السنة: وقال ابن معني
علقمة بن قيس أبو شبل النخعي الكويف كان من أكابر أصحاب ابن مسعود وعلمائهم وكان يشبه بابن مسعود وقد 

  .روى علقمة عن مجاعة من الصحابة وعنه خلق من التابعني
ة إىل إفريقية يف عشرة آالف فافتتحها، واختط القريوان، وكان موضعها غيضة ال عقبة بن نافع الفهري بعثه معاوي

ترام من السباع واحليات واحلشرات، فدعا اهللا تعاىل فجعلن خيرجن منها بأوالدهن من االوكار واجلحار، فبناها ومل 
  .ه، غزا أقواما من الرببر والروم فقتل شهيدا رضي اهللا عن)١(يزل هبا حىت هذه السنة 

عمر بن حزم صحايب جليل استعمله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جنران وعمره سبع عشرة سنة وأقام هبا 
  .مدة، وأدرك أيام يزيد بن معاوية

مسلم مبن خملد االنصاري الزرقي ولد عام اهلجرة، ومسع من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشهد فتح مصر، 
  .زيد، ومات يف ذي القعدة من هذه السنةوويل اجلند هبا ملعاوية وي

مسلم بن معاوية الديلمي صحايب جليل شهد بدرا وأحدا واخلندق مع املشركني، وكانت له يف املسلمني نكاية، مث 
  أسلم وحسن إسالمه، وشهد فتح مكة وحنينا، وحج مع أيب بكر سنة تسع، وشهد حجة

__________  
  اوية عزل عقبة عن أفريقيا فعاد إىل الشام مث وعده معاوية بإعادته إىل عمله ومليذكر ابن االثري يف تارخيه ان مع) ١(

  ).٢١٧/  ٤الكامل (ه  ٦٢يزل يف الشام إىل وفاة معاوية فاستعمله يزيد على أفريقيا من جديد سنة 

  .الوداع، وعمر ستني سنة يف اجلاهلية ومثلها يف االسالم، قاله الواقدي
  .مات يف هذه السنة: معاوية، وقال ابن اجلوزي وأدرك أيام يزيد بن: قال

وفيها توفيت الرباب بنت أنيف امرأة احلسني بن علي اليت كانت حاضرة أهل العراق إذ هم يعدون يف السبت أو 
  .يف اجلمعة على زوجها احلسني بن علي ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وكان سببها أن أهل املدينة ملا خلعوا يزيد بن معاوية وولوا : رةمث دخلت سنة ثالث وستني ففيها كانت وقعة احل
على قريش عبد اهللا بن مطيع، وعلى االنصار عبد اهللا بن حنظلة بن أيب عامر، فلما كان يف أول هذه السنة أظهروا 

رأسه،  قد خلعت يزيد كما خلعت عماميت هذه، ويلقيها عن: ذلك واجتمعوا عند املنرب فجعل الرجل منهم يقول
قد خلعته كما خلعت نعلي هذه، حىت اجتمع شئ كثري من العمائم والنعال هناك، مث اجتمعوا على : ويقول اآلخر

، وعلى إجال بين أمية من )١(إخراج عامل يزيد من بني أظهرهم، وهو عثمان بن حممد بن أيب سفيان ابن عم يزيد 
وأحاط هبم أهل املدينة حياصروهنم، واعتزل الناس علي بن املدينة، فاجتمعت بنو أمية يف دار مروان بن احلكم، 

وكذلك عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب مل خيلعا يزيد، وال أحد من بيت ابن عمر، وقد قال " زين العابدين " احلسني 
ال خيلعن أحد منكم يزيد فتكون الفيصل ويروى الصيلم بيين وبينه، وسيأيت هذا احلديث بلفظه : ابن عمر الهله

إمنا كنا نبايع : وإسناده يف ترمجة يزيد، وأنكر على أهل املدينة يف مبايعتهم البن مطيع وابن حنظلة على املوت، وقال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على أن ال نفر، وكذلك مل خيلع يزيد أحد من بين عبد املطلب، وقد سئل حممد بن 



ناظرهم وجادهلم يف يزيد ورد عليهم ما اهتموا يزيد به من شرب احلنفية يف ذلك فامتنع عن ذلك أشد االمتناع، و
مبا ) ٢(اخلمر وتركه بعض الصلوات كما سيأيت مبسوطا يف ترمجة يزيد قريبا إن شاء اهللا، وكتب بنو أمية إىل يزيد 

  صلوا عنهم فيه من احلصر واالهانة، واجلوع والعطش، وإنه إن مل يبعث إليهم من ينقذهم مما هم فيه وإال استؤ
آخرهم، وبعثوا ذلك مع الربيد، فلما قدم بذلك على يزيد وجده جالسا على سريره ورجاله يف ماء يتربد به مما به 

فهل ال : بلى، قال: ما فيهم ألف رجل ؟ قال! ويلك : من النقرس يف رجليه، فلما قرأ الكتاب انزعج لذلك وقال
يد بن العاص فقرأ عليه الكتاب واستشاره فيمن يبعثه إليهم، قاتلوا ساعة من النهار ؟ مث بعث إىل عمرو بن سع
إن أمري املؤمنني عزلين عنها وهي مضبوطة وأمورها حمكمة، فأما : وعرض عليه أن يبعثه إليهم فأىب عليه ذلك، وقال

  اآلن فإمنا دماء قريش تراق
__________  

  .-وقد تقدم عزله  -عامال ليزيد على املدينة كان عمرو بن سعيد بن العاص : ٢٩٢/  ٥يف فتوح ابن االعثم ) ١(
  .كتب مروان بن احلكم الكتاب إىل يزيد وأرسله مع حبيب بن قرة ٥/  ٧يف الطربي ) ٢(

  .ارحتل مروان من املدينة بولده وأهل بيته حىت حلق بالشام: ٢٦٤أما يف االخبار الطوال ص 

فبعث الربيد إىل مسلم بن عقبة : أبعد منهم مين، قال بالصعيد فال أحب أن أتوىل ذلك منهم، ليتوىل ذلك من هو
وهو شيخ كبري ضعيف فانتدب لذلك وأرسل معه يزيد عشرة آالف فارس، وقيل اثنا عشر ألفا ومخسة ) ١(املزين 

وقيل أربعة دنانري، مث استعرضهم وهو على فرس له ) ٣(، وأعطى كل واحد منهم مائة دينار )٢(عشر ألف رجل 
وجعل على أهل دمشق عبد اهللا بن مسعدة الفزاري، وعلى أهل محص حصني بن منري السكوين، : دائين، قال امل)٤(

وعلى أهل االردن حبيش بن دجلة القيين، وعلى أهل فلسطني روح بن زنباع اجلذامي وشريك الكناين، وعلى أهل 
منا يسميه السلف مسرف بن قنسرين طريف بن احلسحاس اهلاليل، وعليهم مسلم بن عقبة املزين من غطفان، وإ

  .عقبة
وكان النعمان أخا عبد اهللا بن حنظلة المه عمرة بنت  -يا أمري املؤمنني ولين عليهم أكفك : فقال النعمان بن بشري

  .ليس هلم إال هذا الغشمة، واهللا القتلنهم بعد إحساين إليهم وعفوي عنهم مرة بعد مرة! فقال يزيد ال  -رواحة 
  .مري املؤمنني أنشدك اهللا يف عشريتك وأنصار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفقال النعمان يا أ

إن فعلوا فال سبيل عليهم، وقال يزيد : أرأيت إن رجعوا إىل طاعتك أيقبل منهم ؟ قال: وقال له عبد اهللا بن جعفر
عن باهللا وقاتلهم، وإذا ادع القوم ثالثا فإن رجعوا إىل الطاعة فاقبل منه وكف عنهم، وإال فاست: ملسلم بن عقبة

  ظهرت عليهم فأبح
املدينة ثالثا مث اكفف عن الناس، وانظر إىل علي بن احلسني فاكفف عنه واستوص به خريا، وأدن جملسه، فإنه مل 

إن حدث : يدخل يف شئ مما دخلوا فيه، وأمر مسلم إذا فرغ من املدينة أن يذهب إىل مكة حلصار ابن منري، وقال له
  .الناس حصني بن منري السكوينبك أمر فعلى 

واهللا ال أمجعهما : وقد كان يزيد كتب إىل عبيد اهللا بن زياد أن يسري إىل الزبري فيحاصره مبكة، فأىب عليه وقال
للفاسق أبدا، أقتل ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأغزو البيت احلرام ؟ وقد كانت أمه مرجانة قالت له 

  .ك ماذا صنعت وماذا ركبت ؟ وعنفته تعنيفا شديداوحي: حني قتل احلسني
يزيد القرود، شارب اخلمور، تارك الصلوات، منعكف على : وقد بلغ يزيد أن ابن الزبري يقول يف خطبته: قالوا

  .القينات



وأشرف اجليش * أبلغ أبا بكر إذا اجليش سرى : فلما جهز مسلم بن عقبة واستعرض اجليش بدمشق جعل يقول
  )٥(القرى  على وادي

__________  
  .املري: ١١٢/  ٤والكامل البن االثري  ٦/  ٧يف الطربي ) ١(
  .عشرون ألف فارس وسبعة آالف راجل: ٢٩٣/  ٥يف ابن االعثم ) ٢(
  ).عدا أعطياهتم(مائيت دينار ولكل راجل مائة دينار : يف ابن االعثم) ٣(
  .وهي أقرب مياه الشام إىل احلجاز" وبرة " له  شيعهم حىت بلغ ماء يقال: ٢٦٤يف االخبار الطوال ص ) ٤(

  .إىل الثنية: ويف ابن االعثم
ومروج  ٢٦٥وانظر االخبار الطوال ص ...(إذا الليل سرى وهبط القوم...يف الطربي والكامل وابن االعثم) ٥(

  ).٨٤/  ٣الذهب 

: ويف رواية) ٢* (يقضي بالفرى  خمادع للدين) * ١(يا عجبا من ملحد يف أم القرى * أمجع سكران من القوم ترى 
أمجع سكران من القوم * ونزل اجليش على وادي القرى عشرون ألفا بني كهل وفىت * أبلغ أبا بكر إذا االمر انربى 

  ترى
وسار مسلم مبن معه من اجليوش إىل املدينة، فلما اقترب منها اجتهد أهل املدينة يف حصار بين أمية، وقالوا : قالوا
نقتلنكم عن آخركم أو تعطونا موثقا أن ال تدلوا علينا أحدا من هؤالء الشاميني، وال متالئوهم علينا، واهللا ل: هلم

فأعطوهم العهود بذلك، فلما وصل اجليش تلقاهم بنو أمية فجعل مسلم يسأهلم عن االخبار فال خيربه أحد، فاحنصر 
أنزل شرقي املدينة يف احلرة، فإذا خرجوا إليك إن كنت تريد النصر ف: لذلك، وجاءه عبد امللك بن مروان فقال له

كانت الشمس يف أقفيتكم ويف وجوههم، فادعهم إىل الطاعة، فإن أجابوك وإال فاستعن باهللا وقاتلهم فإن اهللا ناصرك 
  .عليهم إذ خالفوا االمام وخرجوا عن الطاعة

 احلرة، ودعا أهلها ثالثة أيام، كل ذلك فشكره مسلم بن عقبة على ذلك، وامتثل ما أشار به، فنزل شرقي املدينة يف
وهو يوم االربعاء لليلتني بقيتا من ذي احلجة  -يأبون إال احملاربة واملقاتلة، فلما مضت الثالثة قال هلم يف اليوم الرابع 

ه إنكم أصله وعشريته، وإن: مضت الثالث وإن أمري املؤمنني قال يل: يا أهل املدينة: قال هلم -سنة ثالث وستني 
بل : يكره إراقة دمائكم، وإنه أمرين أن أؤجلكم ثالثا فقد مضت، فماذا أنتم صانعون ؟ أتساملون أم حتاربون ؟ فقالوا

  .حنارب
لو أردت ! يا عدو اهللا : فقالوا -يعين ابن الزبري  -ال تفعلوا بل ساملوا وجنعل جدنا وقوتنا على هذا امللحد : فقال

تذهبون فتلحدون يف بيت اهللا احلرام ؟ مث هتيأوا للقتال، وقد كانوا اختذوا خندقا ذلك ملا مكناك منه، أحنن نذركم 
، وجعلوا أمجل االرباع الرباع الذي فيه )٣(بينهم وبني ابن عقبة، وجعلوا جيشهم أربعة أرباع على كل ربع أمري 

  .عبد اهللا بن حنظلة الغسيل، مث اقتتلوا قتاال شديدا، مث اهنزم أهل املدينة إليها
وقد قتل من الفريقني خلق من السادات واالعيان، منهم عبد اهللا بن مطيع وبنون له سبعة بني يديه، وعبد اهللا بن 

  حنظلة الغسيل، وأخوه المه حممد بن ثابت بن مشاس، وحممد بن عمرو بن حزم،
__________  

  .يف الطربي والكامل وابن االعثم يا عجبا من ملحد يا عجبا) ١(
  .يعفو بالعرى: يقفو بالعرى، ويف الكامل: ييف الطرب) ٢(



عبد الرمحن بن زهري بن عبد عوف على ربع، وعبد اهللا بن مطيع على ربع آخر، ومعقل بن  ٨/  ٧يف الطربي ) ٣(
  سنان االشجعي على ربع آخر وعبد اهللا بن حنظلة الغسيل االنصاري يف أعظم تلك االرباع وأكثره

  .عددا

  .رمحك اهللا فكم من سارية قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود: ندل فقالوقد مر به مروان وهو جم
املدينة  -قبحه اهللا من شيخ سوء ما أجهله  -مث أباح مسلم بن عقبة، الذي يقول فيه السلف مسرف بن عقبة 

ة منها، ووقع شر ثالث أيام كما أمره يزيد، ال جزاه اهللا خريا، وقتل خلقا من أشرافها وقرائها وانتهب أمواال كثري
  .عظيم وفساد عريض على ما ذكره غري واحد

، ولكن أمسعه يف يزيد كالما غليظا )١(فكان ممن قتل بني يديه صربا معقل بن سنان، وقد كان صديقه قبل ذلك 
ده فنقم عليه بسببه، واستدعى بعلي بن احلسني فجاء ميشي بني مروان بن احلكم وابنه عبد امللك، ليأخذ له هبما عن

وقد كان مسلم بن عقبة محل  -أمانا، ومل يشعر أن يزيد أوصاه به، فلما جلس بني يديه استدعى مروان بشراب 
فلما جئ بالشراب شرب مروان قليال مث أعطى الباقي لعلي  -معه من الشام ثلجا إىل املدينة فكان يشاب له بشرابه 
ي بن احلسني، فلما نظر إليه مسلم بن عقبة قد أخذ االناء بن احلسني ليأخذ له بذلك أمانا، وكان مروان مواذا لعل

إمنا جئت مع هذين لتأمن هبما ؟ فارتعدت يد علي بن احلسني : ال تشرب من شرابنا، مث قال له: يف يده قال له
إن  :لوال أن أمري املؤمنني أوصاين بك لضربت عنقك، مث قال له: وجعل ال يضع االناء من يده وال يشربه، مث قال له

هذه الذي يف كفي أريد، فشرب مث قال له مسلم بن : شئت أن تشرب فاشرب، وإن شئت دعونا لك بغريها، فقال
إن أمري املؤمنني أوصاين بك، وإن هؤالء شغلوين : قم إىل ههنا فاجلس، فأجلسه معه على السرير وقال له: عقبة
  .عنك

  .إي واهللا: لعل أهلك فزعوا، فقال: مث قال لعلي بن احلسني
  .فأمر بدابته فأسرجت مث محله عليها حىت رده إىل منزله مكرما

إنك إن ظهر أهل املدينة قلت أنا : فقال له -ومل يكن خرج مع بين أمية  -مث استدعى بعمرو بن عثمان بن عفان 
  .-ية كبرية وكان ذا حل -معكم، وإن ظهر أهل الشام قلت أنا ابن أمري املؤمنني، مث أمر به فنتفت حليته بني يديه 

  .وأباح مسلم بن عقبة املدينة ثالثة أيام، يقتلون من وجدوا من الناس، ويأخذون االموال: قال املدائين
أنا بنت عمك فمر أصحابك أن ال يتعرضوا البلنا : فأرسلت سعدى بنت عوف املرية إىل مسلم بن عقبة تقول له

  .بلها أوالال تبدأوا إال بأخذ إ: مبكان كذا وكذا، فقال الصحابه
اعطوه رأسه، أما ترضني أن : عجلوه هلا، فضربت عنقه، وقال: أنا موالتك يف االسارى، فقال: وجاءته امرأة فقالت

ال يقتل حىت تتكلمي يف ابنك ؟ ووقعوا على النساء حىت قيل إنه حبلت ألف امرأة يف تلك االيام من غري زوج فاهللا 
  .أعلم

  .ولدت ألف امرأة من أهل املدينة بعد وقعة احلرة من غري زوج: ل هشام بن حسانقا: قال املدائين عن أيب قرة قال
  وقد اختفى مجاعة من سادات

__________  
أنا ابن عمك، فأنا رجل من أشجع : ابن عمي، وقال معقل: قال مسلم: ٢٩٨ - ٢٩٧/  ٥يف ابن االعثم ) ١(

  .وأنت من بين مرة وجيمع وإياك قيس غيالن



فلحقه رجل من أهل الشام، ) ١(بر بن عبد اهللا، وخرج أبو سعيد اخلدري فلجأ إىل غار يف جبل الصحابة منهم جا
إين أريد أن تبوء : * (فلما رأيته انتضبت سيفي فقصدين، فلما رآين صمم على قتلي فشممت سيفي مث قلت: قال

أنا أبو سعيد : من أنت ؟ قلت: فلما رأى ذلك قال) * بامثي وإمثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني
  .فمضى وتركين! نعم : صاحب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ قلت: اخلدري قال
  .أبايع على سرية أيب بكر وعمر: فقال! بايع : وجئ إىل مسلم بسعيد بن املسيب فقال له: قال املدائين

  ).٢(فأمر بضرب عنقه، فشهد رجل أنه جمنون فخلى سبيله 
ملا اهنزم أهل املدينة يوم احلرة صاح النساء والصبيان، :  عن عبد اهللا القرشي وأيب إسحاق التميمي قاالوقال املدائين
  .بعثمان ورب الكعبة: فقال ابن عمر

  .قال املدائين عن شيخ من أهل املدينة
ر، ووجوه سبعمائة من وجوه الناس من املهاجرين واالنصا: سألت الزهري كم كان القتلى يوم احلرة قال: قال

  ).٣(املوايل وممن ال أعرف من حر وعبد وغريهم عشرة آالف 
  .وكانت الوقعة لثالث بقني من ذي احلجة سنة ثالث وستني، وانتهبوا املدينة ثالث أيام: قال

  كانت وقعة: قال الواقدي وأبو معشر
  .احلرة يوم االربعاء لليلتني بقيتا من ذي احلجة سنة ثالث وستني

وحج بالناس يف هذه السنة عبد اهللا بن الزبري، وكانوا : عبد اهللا بن جعفر عن ابن عون قال قال الواقدي عن
ويرون االمر شورى، وجاء خرب احلرة إىل أهل مكة ليلة مستهل احملرم مع  -يعين العائذ بالبيت  -يسمونه العائذ 

  .سعيد موىل املسور بن خمرمة، فحزنوا حزنا شديدا وتأهبوا لقتال أهل الشام
فحدثين أمحد بن زهري، ثنا أيب، مسعت وهب بن : وقد رويت قصة احلرة على غري ما رواه أبو خمنف: قال ابن جرير

: مسعت أشياخ أهل املدينة حيدثون أن معاوية ملا حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له: جرير، ثنا جويرية بن أمساء قال
م مبسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته لنا، فلما هلك معاوية إن لك من أهل املدينة يوما، فإن فعلوا فارمه

  وكان شريفا -وفد إىل يزيد وفد من أهل املدينة، وكان ممن وفد إليه عبد اهللا بن حنظلة بن أيب عامر 
__________  

  .لزم بيته: ٢٩٥/  ٥وابن االعثم  ٢١٣/  ١يف االمامة والسياسة ) ١(
  .ن سعيد بن املسيب مل يربح من املسجد ومل يكن خيرج إال من الليل إىل الليلكا: يف االمامة والسياسة) ٢(
ومن بين هاشم ثالثة وبضع وتسعون رجال من سائر  -قتل من آل أيب طالب اثنان : ٨٥/  ٣يف مروج الذهب ) ٣(

  .قريش ومثلهم من االنصار، وأربعة آالف من سائر الناس، ودون من مل يعرف
قتل من أوالد املهاجرين ألف وثالمثائة وقتل من أبناء االنصار ألف وسبعمائة ومن : ٢٩٥ / ٥وقال ابن االعثم 

  .العبيد واملوايل وسائر الناس ثالثة آالف ومخسمائة
قتل من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم مثانون رجال، ومن قريش واالنصار : ٢١٦/  ١ويف االمامة والسياسة 

  .املوايل والعرب والتابعني عشرة آالفسبع مئة ومن سائر الناس من 
قتل يوم احلرة سبعمائة من محلة القرآن وكان فيهم ثالثة : عن مالك بن أنس قال ٣٢٥/  ٣ويف املعرفة والتاريخ 

  .من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم



د منهم عشرة آالف ومعه مثانية بنني له فأعطاه يزيد مائة ألف درهم، وأعطى بنيه كل واح -فاضال سيدا عابدا 
جئتكم من عند : ما وراءك ؟ فقال: سوى كسوهتم ومحالهتم، مث رجعوا إىل املدينة، فلما قدمها أتاه الناس فقالوا له

  قد بلغنا: رجل واهللا لو مل أجد إال بين هؤالء جلاهدته هبم قالوا
  .أنه أعطاك وأخدمك وأحذاك وأكرمك

على قتاله، فحض الناس فبايعوه، فبلغ ذلك يزيد فبعث إليهم مسلم بن  قد فعل وما قبلت منه إال ال تقوى به: قال
عقبة، وقد بعث أهل املدينة إىل كل ماء بينهم وبني الشام فصبوا فيه زقا من قطران وغوروه، فأرسل اهللا على جيش 

رية وهيئة مل ير مثلها، الشام السماء مدرارا باملطر، فلم يستقوا بدلو حىت وردوا املدينة، فخرج أهل املدينة جبموع كث
فلما رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتاهلم، وكان أمريهم مسلم شديد الوجع، فبينما الناس يف قتاهلم إذ مسعوا 

التكبري من خلفهم يف جوف املدينة، قد أقحم عليهم بنو حارثة من أهل الشام وهم على اجلدر، فاهنزم الناس فكان 
قتل، فدخلوا املدينة وعبد اهللا بن حنظلة مستند إىل اجلدار يغط نوما، فنبهه ابنه، من أصيب يف اخلندق أعظم ممن 

فلما فتح عينيه ورأى ما صنع الناس، أمر أكرب بنيه فتقدم فقاتل حىت قتل، فدخل مسلم بن عقبة املدينة فدعا الناس 
  .م ما شاءليزيد بن معاوية، وحيكم يف دمائهم وأمواهلم وأهليه) ١(للبيعة على أهنم خول 

ثنا : وقد روى ابن عساكر يف ترمجة أمحد بن عبد الصمد من تارخيه من كتاب اجملالسة المحد بن مروان املالكي
  .احلسني بن احلسن اليشكري، ثنا الزيادي عن االصمعي ح

يلة، وابن ملا قتل أهل احلرة هتف هاتف مبكة على أيب قيس مساء تلك الل: وحدثين حممد بن احلارث عن املدائين قال
ن السابقون إىل الفالح ماذا * ن أولو العبادة والصالح املهتدون احملسنو * والصائمون القانتو : الزبري جالس يسمع

ر * ن من النوادب والصياح قتل اخليار بنو اخليا  -* ع من اجلحاجحة الصباح وبقاع يثرب وحيهن * بواقم والبقي 
  .يا هؤالء قتل أصحابكم فإنا هللا وإنا إليه راجعون :ذوي املهابة والسماح فقال ابن الزبري

وقد أخطأ يزيد خطأ فاحشا يف قوله ملسلم بن عقبة أن يبيح املدينة ثالثة أيام، وهذا خطأ كبري فاحش، مع ما انضم 
  إىل ذلك من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم، وقد تقدم أنه قتل

  .احلسني وأصحابه على يدي عبيد اهللا بن زياد
وقع يف هذه الثالثة أيام من املفاسد العظيمة يف املدينة النبوية ما ال حيد وال يوصف، مما ال يعلمه إال اهللا عز  وقد

  وجل، وقد أراد بارسال مسلم بن
__________  

  .بايع على أنكم فئ المري املؤمنني: ٢٦٥خدم وعبيد، ويف االخبار الطوال ص : خول) ١(

م أيامه من غري منازع، فعاقبه اهللا بنقيض قصده، وحال بينه وبني ما يشتهيه، عقبة توطيد سلطانه وملكه، ودوا
فقصمه اهللا قاصم اجلبابرة، وأخذه أخذ عزيز مقتدر وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة إن أخذه أليم 

  .شديد
ن عائشة بنت سعد بن ، ثنا الفضل بن موسى، ثنا اجلعيد، ع)١(حدثنا احلسني بن حريث : قال البخاري يف صحيحه

  .أيب وقاص عن أبيها
" ال يكيد أهل املدينة أحد إال امناع كما ينماع امللح يف املاء : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

)٢.(  
عن سعد بن أيب وقاص أن رسول اهللا صلى  -وامسه دينار  -وقد رواه مسلم من حديث أيب عبد اهللا القراظ املديين 



  ".أو ذوب امللح يف املاء  -ال يريد أحد املدينة بسوء إال أذابه اهللا يف النار ذوب الرصاص : "  عليه وسلم قالاهللا
من : " ويف رواية ملسلم من طريق أيب عبد اهللا القراظ عن سعد وأيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ).٣" (ح يف املاء أراد أهل املدينة بسوء أذابه اهللا كما يذوب املل
أن رسول : حدثنا أنس بن عياض، ثنا يزيد بن خصيفة، عن عطاء بن يسار، عن السائب بن خالد: وقال االمام أمحد

من أخاف أهل املدينة ظلما أخافه اهللا وعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٤" (رفا وال عدال يقبل اهللا منه يوم القيامة ص

ورواه النسائي من غري وجه عن علي بن حجر عن إمساعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن عبد الرمحن بن عبد 
  .اهللا بن عبد الرمحن بن أيب صعصعة عن عطاء بن يسار، عن خالد بن منجوف بن اخلزرج أخربه فذكره

  .د بن خصيفةوكذلك رواه احلميدي عن عبد العزيز بن أيب حازم عن يزي
ورواه النسائي أيضا عن حيىي بن حبيب بن عريب، عن محاد، عن حيىي بن سعيد، عن مسلم بن أيب مرمي، عن عطاء 

  .فذكره -وكان من أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم  -بن يسار عن ابن خالد 
  :وقال ابن وهب

ر، عن السائب بن خالد، قال مسعت رسول أخربين حيوة بن شريح، عن ابن اهلاد، عن أيب بكر، عن عطاء بن يسا
  ".من أخاف أهل املدينة أخافه اهللا، وعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

ثنا علي بن أمحد بن القاسم، ثنا أيب، ثنا سعيد بن عبد احلميد بن جعفر، ثنا أبو زكريا، حيىي بن عبد : وقال الدارقطين
خرجنا مع أبينا يوم :  بن يزيد بن عبد اهللا بن أنيس االنصاري، عن حممد وعبد الرمحن ابين جابر بن عبد اهللا قاالاهللا

يا أبة وهل أحد خييف رسول : تعس من أخاف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا: احلرة وقد كف بصره فقال
  مسعت: اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال

__________  
  .من البخاري ويف االصل احلارث )١(
  .باب) ٧(أخرجه البخاري يف كتاب فضائل املدينة ) ٢(

  .٩٤/  ٤فتح الباري ) ١٨٧٧(ح 
  .أخرجه يف صحيحه) ٣(

  .باب) ٨٩(كتاب احلج 
  .١٠٠٨ - ١٠٠٧/  ٢ص  ٤٩٤ - ٤٩٣ح 

  .٥٥/  ٤مسند أمحد ج ) ٤(

ووضع  -حلي من االنصار فقد أخاف ما بني هذين من أخاف أهل هذا ا: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
تفرد به سعد بن عبد العزيز لفظا وإسنادا، وقد استدل هبذا احلديث : قال الدارقطين) ١" ( -يده على جبينه 

وأمثاله من ذهب إىل الترخيص يف لعنة يزيد بن معاوية وهو رواية عن أمحد بن حنبل اختارها اخلالل وأبو بكر عبد 
قاضي أبو يعلى وابنه القاضي أبو احلسني وانتصر لذلك أبو الفرج بن اجلوزي يف مصنف مفرد، وجوز العزيز وال

  .لعنته
ومنع من ذلك آخرون وصنفوا فيه أيضا لئال جيعل لعنه وسيلة إىل أبيه أو أحد من الصحابة، ومحلوا ما صدر عنه من 

إماما فاسقا، واالمام إذا فسق ال يعزل مبجرد فسقه إنه كان مع ذلك : سوء التصرفات على أنه تأول وأخطأ، وقالوا



على أصح قويل العلماء، بل وال جيوز اخلروج عليه ملا يف ذلك من إثارة الفتنة، ووقع اهلرج وسفك الدماء احلرام، 
وهنب االموال، وفعل الفواحش مع النساء وغريهن، وغري ذلك مما كان واحدة فيها من الفساد أضعاف فسقه كما 

  .ا تقدم إىل يومنا هذاجرى مم
وأما ما يذكره بعض الناس من أن يزيد ملا بلغه خرب أهل املدينة وما جرى عليهم عند احلرة من مسلم بن عقبة 

وجيشه، فرح بذلك فرحا شديدا، فإنه كان يرى أنه االمام وقد خرجوا عن طاعته، وأمروا عليهم غريه، فله قتاهلم 
ماعة، كما أنذرهم بذلك على لسان النعمان بن بشري ومسلم بن عقبة كما تقدم، حىت يرجعوا إىل الطاعة ولزوم اجل

  ".من جاءكم وأمركم مجيع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان : " وقد جاء يف الصحيح
ي ليت أشياخ: وأما ما يوردونه عنه من الشعر يف ذلك واستشهاده بشعر ابن الزبعرى يف وقعة أحد اليت يقول فيها

واستحر القتل يف عبد االشل قد * بركها ) ٣(اخلزرج من وقع االسل حني حلت بفنائهم ) ٢(جزع * ببدر شهدوا 
  )٤(وعدلنا ميل بدر فاعتدل * قتلنا الضعف من أشرافهم 

__________  
  .جنيب: ٢١٤/  ١يف رواية االمامة والسياسة عن جابر ) ١(
  .وقعة: ٢٤١/  ٥ابن االعثم ضجر، ويف فتوح : ١٩٩يف فحول الشعراء ص ) ٢(

  .وورد يف مسط النجوم العوايل هذا البيت فقط
  .حكت بقباء: ٢٦٧ألقت بقناة، ويف االخبار الطوال ص : يف فحول الشعراء) ٣(
قد قتلنا : وعدلنا ميل بدر فاعتدل ويف نور العني* فقبلنا النصف من سادهتم : ٢٠٠يف فحول الشعراء ص ) ٤(

  وأقمنا مثل بدر فاعتدل * فجزيناهم ببدر مثلها : ٢٤١/  ٥يف ابن االعثم و...النصف من أشرافكم

ملك جاءه وال وحي نزل فهذا إن قاله يزيد بن معاوية * لعبت هاشم بامللك فال : وقد زاد بعض الروافض فيها فقال
  فلعنة اهللا عليه ولعنة الالعنني، وإن مل يكن قاله فلعنة اهللا على

عليه، وسيذكر يف ترمجة يزيد بن معاوية قريبا، وما ذكر عنه وما قيل فيه وما كان يعانيه من وضعه عليه ليشنع به 
من االفعال والقبائح واالقوال يف السنة اآلتية، فإنه مل ميهل بعد وقعة احلرة وقتل احلسني إال يسريا حىت قصمه اهللا 

  .الذي قصم اجلبابرة قبله وبعده، إنه كان عليما قديرا
  .هذه السنة خلق من املشاهري واالعيان من الصحابة وغريهم يف وقعة احلرة مما يطول ذكرهموقد تويف يف 

فمن مشاهريهم من الصحابة عبد اهللا بن حنظلة أمري املدينة يف وقعة احلرة، ومعقل بن سنان وعبيد اهللا بن زيد بن 
  .عاصم رضي اهللا عنهم، ومسروق بن االجدع

 أول احملرم منها سار مسلم بن عقبة إىل مكة قاصدا قتال ابن الزبري ومن التف مث دخلت سنة أربع وستني ففيها يف
، فلما بلغ ثنية هرشا )١(عليه من االعراب، على خمالفة يزيد بن معاوية، واستخلف على املدينة روح بن زنباع 

وت أن أستخلف إن أمري املؤمنني عهد إيل أن حديث يب حدث امل: بعث إىل رؤوس االجناد فجمعهم، فقال) ٢(
انظر يا بن بردعة احلمار فاحفظ : عليكم حصني بن منري السكوين، وواهللا لو كان االمر يل ما فعلت، مث دعا به فقال

اللهم إين مل أعمل عمال قط بعد : ما أوصيك به، مث أمره إذا وصل مكة أن يناجز ابن الزبري قبل ثالث، مث قال
  .رسول اهللا، أحب إيل من قتل أهل املدينة، وأجزى عندي يف اآلخرةشهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا 

  .فيما قاله الواقدي) ٣(وإن دخلت النار بعد ذلك إين لشقي، مث مات قبحه اهللا ودفن باملسلك 
مث أتبعه اهللا بيزيد بن معاوية فمات بعده يف ربيع االول الربع عشر ليلة خلت منه، فما متعهما اهللا بشئ مما رجوه 



  .ملوه، بل قهرهم القاهر فوق عباده، وسلبهم امللك، ونزعه منهم من ينزع امللك ممن يشاءوأ
وسار حصني بن منري باجليش حنو مكة فانتهى إليها الربع بقني من احملرم فيما قاله الواقدي، وقيل لسبع مضني منه، 

  وقد تالحق بابن الزبري مجاعات ممن بقي من أشراف أهل املدينة،
__________  

  .استخلف عمرو بن حمرز االشجعي: وقال الواقدي) ١(
  .ثنية يف طريق مكة قريبة من اجلحفة: هرشى) ٢(
  .ثنية هرشى: املشلل، ويف رواية هشام بن الكليب: ١٤/  ٧يف الطربي ) ٣(

  .قديد: ١١/  ٢واالمامة والسياسة  ٨٦/  ٣ويف مروج الذهب 

يف طائفة من أهلها ليمنعوا البيت من أهل الشام،  -أهل اليمامة من  -وانضاف إليه أيضا جندة بن عامر احلنفي 
فنزل حصني بن منري ظاهر مكة، وخرج إليه ابن الزبري يف أهل مكة ومن التف معه فاقتتلوا عند ذلك قتاال شديدا، 

ة محلة وتبارز املنذر بن الزبري ورجل من أهل الشام فقتل كل واحد منهما صاحبه، ومحل أهل الشام على أهل مك
صادقة، فانكشف أهل مكة، وعثرت بغلة عبد اهللا بن الزبري به، فكر عليه املسور بن خمرمة ومصعب بن عبد الرمحن 
بن عوف وطائفة فقاتلوا دونه حىت قتلوا مجيعا، وصابرهم ابن الزبري حىت الليل فانصرفوا عنه مث اقتتلوا يف بقية شهر 

ت ثالث ربيع االول سنة أربع وستني نصبوا اجملانيق على الكعبة ورموها احملرم وصفرا بكماله، فلما كان يوم السب
ترمى * خطاره مثل الفتيق املزبد : حىت بالنار، فاحترق جدار البيت يف يوم السبت، هذا قول الواقدي، وهم يقولون

بني الصفا تأخذهم * كيف ترى صنيع أم فروة : هذا املسجد وجعل عمر بن حوطة السدوسي يقول) ١(هبا جدران 
إمنا احترقت الن أهل املسجد جعلوا يوقدون النار وهم حول الكعبة، فعلقت : واملروة وأم فروة اسم املنجنيق، وقيل

النار يف بعض أستار الكعبة فسرت إىل أخشاهبا وسقوفها فاحترقت، وقيل إمنا احترقت الن ابن الزبري مسع التكبري 
م أهل الشام، فرفعت نار على رمح لينظروا من هؤالء الذين على على بعض جبال مكة يف ليلة ظلماء فظن أهن

اجلبل، فأطارت الريح شررة من رأس الرمح إىل ما بني الركن اليماين واالسود من الكعبة، فعلقت يف أستارها 
  .وأخشاهبا فاحترقت، واسود الركن وانصدع يف ثالثة أمكنة منه

الناس نعي يزيد بن معاوية، وأنه قد مات الربع عشرة ليلة خلت من واستمر احلصار إىل مستهل ربيع اآلخر، وجاء 
ربيع االول سنة أربع وستني، وهو ابن مخس أو مثان أو تسع وثالثني سنة، فكانت واليته ثالث سنني وستة أو مثانية 

  أشهر، فغلب أهل
م مكثوا حياصرون ابن الزبري إهن: الشام هنالك وانقلبوا صاغرين، فحينئذ مخدت احلرب وطفئت نار الفتنة، ويقال

يا أهل الشام قد : بعد موت يزيد حنو أربعني ليلة، ويذكر أن ابن الزبري علم مبوت يزيد قبل أهل الشام فنادى فيهم
أهلك اهللا طاغيتكم، فمن أحب منكم أن يدخل فيما دخل فيه الناس فليفعل، ومن أحب أن يرجع إىل شامه 

  .باخلرب اليقني) ٢(كة فيما أخربوهم به، حىت جاء ثابت بن قيس بن القيقع فلريجع، فلم يصدق الشاميون أهل م
ويذكر أن حصني بن منري دعاه ابن الزبري ليحدثه بني الصفني فاجتمعا حىت اختلفت رؤوس فرسيهما، وجعلت فرس 

  إن احلمام حتت رجلي فرسي تأكل من الروث: مالك ؟ فقال: حصني تنفر ويكفها، فقال له ابن الزبري
__________  

  .نرمي هبا أعواد: ١٢٤/  ٤ويف الكامل  ١٤/  ٧يف الطربي ) ١(
  .املنقع: ١٦/  ٧يف الطربي ) ٢(



  .تفعل هذا وأنت تقتل املسلمني ؟ فقال له حصني: فأكره أن أطأ محام احلرم، فقال له
  .فأذن لنا فلنطف بالكعبة مث ترجع جلى بالدنا، فأذن هلم فطافوا

إن كان هذا : ، فقال له حصني)١(ينا وابن الزبري اتعدا ليلة أن جيتمعا فاجتمعا بظاهر مكة وذكر ابن جرير أن حص
  .الرجل قد هلك فأنت أحق الناس هبذا االمر بعده، فهلم فارحل معي إىل الشام، فواهللا ال خيتلف عليك اثنان

أنا أدعوه إىل اخلالفة وهو يغلظ يل :  وقالإن ابن الزبري مل يثق منه بذلك وأغلظ له يف املقال فنفر منه ابن منري: فيقال
  .أعده بامللك ويتواعدين بالقتل ؟: يف املقال ؟ مث كر باجليش راجعا إىل الشام، وقال

أما الشام فلست آتيه ولكن خذيل البيعة على : مث ندم ابن الزبري على ما كان منه إليه من الغلظة، فبعث إليه يقول له
  .ل فيكممن هناك، فإين أؤمنكم وأعد

  .إن من يبتغيها من أهل هذا البيت بالشام لكثري: فبعث إليه يقول له
وأهدى " زين العابدين " فرجع فاجتاز باملدينة فطمع فيه أهلها وأهانوهم إهانة بالغة، وأكرمهم علي بن احلسني 
د بن معاوية قد استخلف حلصني بن منري قتا وعلفا، وارحتلت بنو أمية مع اجليش إىل الشام فوجدوا معاوية بن يزي

  مكان أبيه بدمشق عن وصية من أبيه له بذلك، واهللا
  .سبحانه أعلم بالصواب

وهذه ترمجة يزيد بن معاوية هو يزيد بن معاوية بن أيب سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد مشس، أمري 
خلالفة يف حياة أبيه أن يكون ويل املؤمنني أبو خالد االموي، ولد سنة مخس أو ست أو سبع وعشرين، وبويع له با

العهد من بعده، مث أكد ذلك بعد موت أبيه يف النصف من رجب سنة ستني، فاستمر متوليا إىل أن تويف يف الرابع 
عشر من ربيع االول سنة أربع وستني، وأمه ميسون بنت خمول بن أنيف بن دجلة بن نفاثة بن عدي بن زهري بن 

  .حارثة الكليب
  ).٢" (من يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين : " معاوية أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالروى عن أبيه 

  .وحديثا آخر يف الوضوء
وعنه ابنه خالد وعبد امللك بن مروان، وقد ذكره أبو زرعة الدمشقي يف الطبقة اليت تلي الصحابة، وهي العليا، 

كثري الشعر مجيال طويال ضخم اهلامة حمدد االصابع غليظها له أحاديث، وكان كثري اللحم عظيم اجلسم : وقال
جمدرا، وكان أبوه قد طلق أمه وهي حامل به، فرأت أمه يف املنام أنه خرج منها قمر من قبلها، فقصت رؤياها على 

  إن صدقت رؤياك لتلدن من يبايع له: أمها فقالت
__________  

  .باالبطح: ١٧/  ٧يف الطربي ) ١(
  .ويف اخلمس ويف االعتصام) ١٠(خاري يف العلم ح أخرجه الب) ٢(

  .١٠٠و ) ٩٨(ويف الزكاة ح ) ١٧٥(ومسلم يف االمارة ح 
  .وابن ماجة يف املقدمة) ٤(والترمذي يف العلم ح 

  .والدارمي يف املقدمة والرقاق
  .١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٣، ٩٢/  ٤، ٢٣٤/  ٢، ٣٠٦/  ١وأمحد يف املسند 

  .باخلالفة
أمه ميسون يوما متشطه وهو صيب صغري، وأبوه معاوية مع زوجته احلظية عنده يف املنظرة، وهي فاختة بنت  وجلست



إذا مات مل تفلح : قرظة، فلما فرغت من مشطه نظرت أمه إليه فأعجبها فقبلته بني عينيه، فقال معاوية عند ذلك
لعن اهللا سواد ساقي : فاختة تتبعه بصرها مث قالتفنوطي عليه يا مزين التمائما وانطلق يزيد ميشي و* مزينة بعده 
  أمك، فقال

ال واهللا لكنك تؤثر هذا : فقالت فاختة -وهو ولده منها وكان أمحق  -أما واهللا إنه خلري من ابنك عبد اهللا : معاوية
: فقال له سوف أبني لك ذلك حىت تعرفينه قبل أن تقومي من جملسك هذا، مث استدعى بابنها عبد اهللا: عليه، فقال

: حاجيت أن تشتري يل كلبا فارها ومحارا فارها، فقال: إنه قد بدا يل أن أعطيك كل ما تسألين يف جملسي هذا، فقال
  .يا بين أنت محار وتشتري لك محارا ؟ قم فاخرج

سلين إين قد بدا يل أن أعطيك كل ما تسألين يف جملسي هذا، ف: كيف رأيت ؟ مث استدعى بيزيد فقال: مث قال المه
  .ما بدا لك

احلمد هللا الذي بلغ أمري املؤمنني هذه املدة، وأراه يف هذا الرأي، حاجيت أن : فخر يزيد ساجدا مث قال حني رفع رأسه
تعقد يل العهد من بعدك، وتوليين العام صائفة املسلمني، وتأذن يل يف احلج إذا رجعت، وتوليين املوسم، وتزيد أهل 

يف عطائه، وجتعل ذلك بشفاعيت، وتعرض اليتام بين مجح، وأيتام بين سهم، وأيتام بين  الشام عشرة دنانري لكل رجل
  .عدي
  .الهنم حالفوين وانتقلوا إىل داري: مالك واليتام بن عدي ؟ فقال: فقال

يا أمري املؤمنني : كيف رأيت ؟ فقالت: قد فعلت ذلك كله، وقبل وجهه، مث قال لفاختة بنت قرظة: فقال معاوية
  .يب فأنت أعلم به مين، ففعلأوصه 

وكيف : اعتقين من النار أعتق اهللا رقبتك منها، قال: سلين حاجتك، قال له يزيد: ويف رواية أن يزيد ملا قال له أبوه
  .الين وجدت يف اآلثار أنه من تقلد أمر االمة ثالثة أيام حرمه اهللا على النار، فاعهد إيل باالمر من بعدك ففعل: ؟ قال

! ! اعلم أن اهللا أقدر عليك منك عليه، سوأة لك : رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غالما له فقال له: يبوقال العت
أتضرب من ال يستطيع أن ميتنع عليك ؟ واهللا لقد منعتين القدرة من االنتقام من ذوي االحن، وإن أحسن من عفا 

  .ملن قدر
اعلم أبا : " م رأى أبا مسعود يضرب غالما له فقالوقد ثبت يف الصحيح أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قلت

  ).١" (مسعود هللا أقدر عليك منك عليه 
وقدم زياد بأموال كثرية وبسفط مملوء جواهر على معاوية فسر بذلك معاوية، فقام زياد فصعد املنرب مث : قال العتيب

  افتخر مبا يفعله بأرض
__________  

) ٣٠(والترمذي يف الرب ح ) ١٢٤(وأبو داود يف االدب ح ) ٣٦) (٣٥) (٣٤(أخرجه مسلم يف االميان ح ) ١(
  وأمحد

  .١٢٠/  ٤يف املسند 

إن تفعل ذلك يا زياد فنحن نقلناك من والء ثقيف إىل قريش، : العراق من متهيد املمالك ملعاوية، فقام يزيد فقال
  .ومن القلم إىل املنابر، ومن زياد بن عبيد إىل حرب بين أمية

  .اجلس فداك أيب وأمي: اويةفقال له مع
يا أمري املؤمنني إمنا هم : غضب معاوية على ابنه يزيد فهجره فقال له االحنف بن قيس: وعن عطاء بن السائب قال



أوالدنا، مثار قلوبنا وعماد ظهورنا، وحنن هلم مساء ظليلة، وأرض ذليلة، إن غضبوا فارضهم، وإن طلبوا فاعطهم، 
  .ا حياتك ويتمنوا موتكوال تكن عليهم ثقال فيملو

إن أمري املؤمنني قد أمر لك مبائة ألف : هللا درك يا أبا حبر، يا غالم ائت يزيد فأقره مين السالم وقل له: فقال معاوية
  .درهم، ومائة ثوب

ال جرم القامسنه، فبعث إىل االحنف خبمسني ألفا : االحنف، فقال يزيد: من عند أمري املؤمنني ؟ فقال: فقال يزيد
  .مخسني ثوباو

  .حدثنا حممد بن زكريا الغاليب، ثنا ابن عائشة عن أبيه: وقال الطرباين
كان يزيد يف حداثته صاحب شراب يأخذ مأخذ االحداث، فأحس معاوية بذلك فأحب أن يعظه يف رفق، : قال
ك ويسئ يا بين ما أقدرك على أن تصل إىل حاجتك من غري هتتك يذهب مبرؤتك وقدرك، ويشمت بك عدو: فقال

واصرب * انصب هنارا يف طالب العال : يا بين إين منشدك أبياتا فتأدب هبا واحفظها، فأنشده: بك صديقك، مث قال
* واكتحلت بالغمض عني الرقيب فباشر الليل مبا تشتهي * على هجر احلبيب القريب حىت إذا الليل أتى بالدجا 

فبات يف أمن * باشر الليل بأمر عجيب غطى عليه الليل أستاره  قد* فإمنا الليل هنار االريب كم فاسق حتسبه ناسكا 
  )١(يسعى هبا كل عدو مريب * وعيش خصيب ولذة االمحق مكشوفة 

  ).٢" (من ابتلي بشئ من هذه القاذورات فليستتر بستر اهللا عز وجل " وهذا كما جاء يف احلديث : قلت
فأمر معاوية ابنه يزيد أن يأتيه فيعزيه يف احلسن بن علي، فلما أن عبد اهللا بن عباس وفد إىل معاوية : وروى املدائين

إمنا : دخل على ابن عباس رحب به وأكرمه، وجلس عنده بني يديه، فأراد ابن عباس أن يرفع جملسه فأىب وقال
  رحم: أجلس جملس املعزي ال املهين، مث ذكر احلسن فقال

__________  
ونسبة هذا الشعر إىل معاوية فيه نظر واهللا سبحانه وتعاىل  -باهلامش : امشيف نسخ البداية املطبوعة قال يف اهل) ١(

  .أعلم
  .أخرجه مالك يف املوطأ يف احلدود) ٢(

  ).١٢(ح 

اهللا أبا حممد أوسع الرمحة وأفسحها، وأعظم اهللا أجرك وأحسن عزاك، وعوضك من مصابك ما هو خري لك ثوابا 
  .وخري عقىب

مغاض عن : إذا ذهب بنو حرب ذهب علماء الناس، مث أنشد متمثال: بن عباسفلما هنض يزيد من عنده قال ا
وأصل وراثات احللوم االوائل وقد كان يزيد أول من غزى مدينة قسطنطينية يف سنة تسع * العوراء ال ينطقوا هبا 

  .وأربعني يف قول يعقوب بن سفيان
  .سنة مخسني: وقال خليفة بن خياط

  .بعد مرجعه من هذه الغزوة من أرض الروممث حج بالناس يف تلك السنة 
  ".أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور هلم : " وقد ثبت يف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ادع اهللا أن جيعلين منهم، : وهو اجليش الثاين الذي رآه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منامه عند أم حرام فقالت
  ).١" (الولني أنت من ا: " فقال

يعين جيش معاوية حني غزا قربص، ففتحها يف سنة سبع وعشرين أيام عثمان بن عفان، وكانت معهم أم حرام 



  .فماتت هنالك بقربص، مث كان أمري اجليش الثاين ابنه يزيد بن معاوية، ومل تدرك أم حرام جيش يزيد هذا
  .وهذا من أعظم دالئل النبوة
  ههنا احلديث الذي رواه حماضر، عن االعمش، عن وقد أورد احلافظ ابن عساكر
خري الناس قرين مث الذين يلوهنم مث الذين : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: إبراهيم بن عبيدة، عن عبد اهللا

  ).٢" (يلوهنم 
  .وكذلك رواه عبد اهللا بن شفيق عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مثله

القرن عشرون ومائة سنة، فبعث رسول اهللا : يق محاد بن سلمة عن أيب حممد عن زرارة بن أوىف قالمث أورد من طر
  .صلى اهللا عليه وسلم يف قرن وكان آخره موت يزيد بن معاوية

  .حج بالناس يزيد بن معاوية يف سنة إحدى ومخسني وثنتني ومخسني وثالث ومخسني: قال أبو بكر بن عياش
: حدثنا أبو كريب، ثنا رشد بن عمرو بن احلارث، عن أيب بكري بن االشج أن معاوية قال ليزيد: وقال ابن أيب الدنيا

قال، كنت واهللا يا أبة عامال فيهم : ميتع اهللا بك يا أمري املؤمنني، قال لتخربين: كيف تراك فاعال إن وليت ؟ قال
  .عمل عمر بن اخلطاب

  .دت على سرية عثمان بن عفان فما أطقتها فكيف بك وسرية عمر ؟سبحان اهللا يا بين واهللا لقد جه: فقال معاوية
  .حدثين أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب سربة، عن مروان بن أيب سعيد بن املعلى: وقال الواقدي

  اتق اهللا فقد وطأت لك هذا االمر،! ! يا يزيد : قال معاوية ليزيد وهو يوصيه عند املوت: قال
__________  

  .باب) ٣(ه البخاري عن حيىي بن حيىي يف اجلهاد والسري احلديث أخرج) ١(
  .باب فضل الغزو يف البحر) ٤٩(وأخرجه مسلم يف االمارة 

  .باب) ٥٢(أخرجه مسلم عن عبد الرمحن بن بشر عن عمران بن حصني يف فضائل الصحابة ) ٢(
  ).١٩٦٤/  ٤(ص ) ٢١٤(ح 

ن كان غري ذلك شقيت به، فارفق بالناس وأغمض عما ووليت من ذلك ما وليت، فإن يك خريا فأنا أسعد به، وإ
بلغك من قول تؤذي به وتنتقص به، وطأ عليه يهنك عيشك، وتصلح لك رعيتك، وإياك واملناقشة ومحل الغضب، 

فإنك هتلك نفسك ورعيتك، وإياك وخرية أهل الشرف واستها نتهم والتكرب عليهم، ولن هلم لينا حبيث ال يروا 
، وأوطئهم فراشك وقرهبم إليك وادهنم منك، فاهنم يعلموا لك حقك، وال هتنهم وال تستخف منك ضعفا وال خورا

  حبقهم فيهينوك ويستخفوا حبقك ويقعوا فيك، فإذا أردت أمرا فادع أهل السن والتجربة من أهل اخلري من
در واحد، وصدق من املشايخ وأهل التقوى فشاورهم وال ختالفهم، وياك واالستبداد برأيك فإن الرأي ليس يف ص

أشار عليك إذا محلك على ما تعرف، واخزن ذلك عن نسائك وخدمك، ومشر إزارك، وتعاهد جندك، وأصلح 
نفسك تصلح لك الناس، ال تدع هلم فيك مقاال فإن الناس سراع إىل الشر، واحضر الصالة، فإنك إذا فعلت ما 

 الناس، واعرف شرف أهل املدينة ومكة أوصيك به عرف الناس لك حقك، وعظمت مملكتك، وعظمت يف أعني
فاهنم أصلك وعشريتك، واحفظ الهل الشام شرفهم فإهنم أهل طاعتك، واكتب إىل أهل االمصار بكتاب تعدهم 

فيه منك باملعروف، فإن ذلك يبسط آماهلم، وإن وفد عليك وافد من الكور كلها فأحسن إليهم وأكرمهم فإهنم ملن 
  .ف وال ماحل فإين رأيتهم وزراء سوءورائهم، وال تسمعن قول قاذ

  .عبد اهللا بن جعفر: ومن هو ؟ قال: إن يل خليال من أهل املدينة فأكرمه، قال: ومن وجه آخر أن معاوية قال ليزيد



فلما وفد بعد موت معاوية على يزيد أضعف جائزته اليت كان معاوية يعطيه إياها، وكانت جائزته على معاوية 
  .بأيب أنت وأمي، فأعطاه ألف ألف أخرى: يزيد ألف ألف، فقال لهستمائة ألف، فأعطاه 
  .واهللا ال أمجع أبوي الحد بعدك: فقال له ابن جعفر

وملا خرج ابن جعفر من عند يزيد وقد أعطاه ألفي ألف، رأى على باب يزيد خبايت مربكات قد قدم عليها هدية من 
ا ثالث خبايت لريكب عليها إىل احلج والعمرة، وإذا وفد إىل خراسان، فرجع عبد اهللا بن جعفر إىل يزيد فسأله منه

يا أمري : فقال -ومل يكن شعر هبا  -ما هذه البخايت اليت على الباب ؟ : الشام على يزيد، فقال يزيد للحاجب
 -وكان عليها أنواع من االموال كلها  -املؤمنني هذه أربعمائة خبتية جاءتنا من خراسان حتمل أنواع االلطاف 

  .اصرفها إىل أيب جعفر مبا عليها: فقال
  .-يعين يزيد  -أتلومونين على حسن الرأي يف هذا ؟ : فكان عبد اهللا بن جعفر يقول

  .وقد كان يزيد فيه خصال حممودة من الكرم واحللم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي يف امللك
الشهوات وترك بعض الصلوات يف بعض االوقات، وكان ذا مجال حسن املعاشرة، وكان فيه أيضا إقبال على 

  .وإماتتها يف غالب االوقات
أن الوليد بن قيس حدثه : حدثنا أبو عبد الرمحن، ثنا حيوة، حدثين بشري بن أيب عمرو اخلوالين: وقد قال االمام أمحد

  أنه مسع أبا
من بعد ستني سنة أضاعوا يكون خلف : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: سعيد اخلدري يقول

  الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون عيا، مث يكون خلف يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم،

  ".ويقرأ القرآن ثالثة مؤمن ومنافق وفاجر 
  ).١(املنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، واملؤمن يؤمن به : ما هؤالء الثالثة ؟ قال: فقلت للوليد
  .تفرد به أمحد

مسعت أبا صاحل مسعت أبا : حدثنا زهري بن حرب، ثنا الفضل بن دكني، ثنا كامل أبو العالء: ل احلافظ أبو يعليوقا
  .هريرة

  ).٢" (تعوذوا باهللا من سنة سبعني، ومن إمارة الصبيان : " يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لست منا : و بن نفيل أنه قال يف يزيد بن معاويةوروى الزبري بن بكار عن عبد الرمحن بن سعيد بن زيد بن عمر

وزعم بعض الناس أن هذا الشعر ملوسى بن يسار، ويعرف : يا مضيع الصلوات للشهوات قال* وليس خالك منا 
أنت منا : ، وروي عن عبد اهللا بن الزبري أنه مسع جارية له تغين هبذا البيت فضرهبا وقال قويل)٣(مبوسى شهوات 

حدثنا احلكم بن موسى، ثنا حيىي بن محزة، : يا مضيع الصلوات للشهوات وقال احلافظ أبو يعلي* وليس خالك منا 
ال يزال أمر أميت قائما : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن هشام بن الغاز، عن مكحول عن أيب عبيدة

  ".بالقسط حىت يثلمه رجل من بين أمية يقال له يزيد 
  .حول وأيب عبيدة بل معضلوهذا منقطع بني مك

وقد رواه ابن عساكر من طريق صدقة بن عبد اهللا الدمشقي عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أيب ثعلبة اخلشين 
  .عن أيب عبيدة

ال يزال أمر هذه االمة قائما بالقسط حىت يكون أول من يثلمه رجل من : " عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).٤" (يزيد بين أمية يقال له 



  .مث قال وهو منقطع أيضا بني مكحول وأيب ثعلبة
حدثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عوف عن خالد بن أيب املهاجر، عن : وقال أبو يعلى

  .أيب العالية
من يغري سنيت رجل من  أول: " كنا مع أيب ذر بالشام فقال أبو ذر مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قال

  ".بين أمية 
  ورواه ابن خزمية عن بندار عن

__________  
  .٣٨/  ٣أخرجه أمحد يف مسنده ج ) ١(
  .باب) ٢٣(أخرجه الترمذي من طريق إبراهيم بن سعيد اجلوهري يف الزهد ) ٢(

  .عمر أميت من ستني سنة إىل سبعني سنة: وفيه) ٢٣٣١(ح 
  .هريرة وقال وقد روي من غري وجه عن أيب

  .وأخرجه ابن ماجه يف الزهد
  ).٣٧(باب 

اللهم ال تدركين سنة الستني وحيكم متسكوا بصدغي : عن أيب هريرة قال ٤٦٦/  ٦وأخرج البيهقي يف الدالئل 
  .معاوية، اللهم ال تدركين إمارة الصبيان

يل موىل بين تيم بن مرة شهوات لقب غلب عليه، يكىن أبا حممد اختلف يف والئه قيل أنه موىل بين سهم وق) ٣(
  .وقيل موىل بين عدي بن كعب

  .قال أشتهي هذا...ولقب بشهوات النه كان سؤوال ملحفا فكان كلما رأى شيئا يعجبه
  .وقيل غري هذا

  .٤٦٧/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٤(

أبو مسلم عن أيب ذر حدثنا مهاجر بن أيب خملد حدثين أبو العالية حدثين : عبد الوهاب بن عبد اجمليد عن عوف
فذكر حنوه، وفيه قصة وهي أن أبا ذر كان يف غزاة عليهم يزيد بن أيب سفيان فاغتصب يزيد من رجل جارية، 
فاستعان الرجل بأيب ذر على يزيد أن يردها عليه، فأمره أبو ذر أن يردها عليه، فتلكأ فذكر أبو ذر له احلديث 

  ).١(ال : هو أنا ؟ قالنشدتك باهللا أ: فردها، وقال يزيد اليب ذر
  .وكذا رواه البخاري يف التاريخ وأبو يعلى عن حممد بن املثىن عن عبد الوهاب

  .واحلديث معلول وال نعرف أن أبا ذر قدم الشام زمن عمر بن اخلطاب: مث قال البخاري
  .وقد مات يزيد بن أيب سفيان زمن عمر فوىل مكانه أخاه معاوية: قال

: ال إمنا يروي عن أيب مسلم عنه، قلت: أمسع أبو العالية من أيب ذر ؟ قال: ت ابن معنيسأل: وقال عباس الدوري
  .ال أدري: فمن أبو مسلم هذا ؟ قال

وقد أورد ابن عساكر أحاديث يف ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة ال يصح شئ منها، وأجود ما ورد ما ذكرناه 
  .على ضعف أسانيده وانقطاع بعضه واهللا أعلم

  احلارث بن مسكني، قال
  .عن سفيان، عن شبيب، عن عرقدة بن املستظل



قد علمت ورب الكعبة مىت هتلك العرب، إذا ساسهم من مل يدرك اجلاهلية ومل : مسعت عمر بن اخلطاب يقول: قال
  .يكن له قدم يف االسالم

فأما قتل احلسني فإنه كما يزيد بن معاوية أكثر ما نقم عليه يف عمله شرب اخلمر، وإتيان بعض الفواحش، : قلت
  .قال جده أبو سفيان يوم أحد مل يأمر بذلك ومل يسؤه

وقال للرسل الذين  -يعين عبيد اهللا بن زياد  -لو كنت أنا مل أفعل معه ما فعله ابن مرجانة : وقد قدمنا أنه قال
سني ورد عليهم مجيع ما قد كان يكفيكم من الطاعة دون هذا، ومل يعطهم شيئا، وأكرم آل بيت احل: جاؤوا برأسه

فقد هلم وأضعافه، وردهم إىل املدينة يف حمامل وأهبة عظيمة، وقد ناح أهله يف منزله على احلسني حني كان أهل 
احلسني عندهم ثالثة أيام، وقيل إن يزيد فرح بقتل احلسني أول ما بلغه مث ندم على ذلك، فقال أبو عبيدة معمر بن 

ملا قتل ابن زياد احلسني ومن معه بعث برؤوسهم إىل يزيد، فسر بقتله : رمي حدثه قالإن يونس بن حبيب اجل: املثىن
وما كان علي لو احتملت : فكان يقول! أوال وحسنت بذلك منزلة ابن زياد عنده، مث مل يلبث إال قليال حىت ندم 

ين، حفظا لرسول اهللا االذى وأنزلته يف داري وحكمته فيما يريده، وإن كان علي يف ذلك وكف ووهن يف سلطا
لعن اهللا ابن مرجانة فإنه أحرجه واضطره، وقد كان سأله أن : صلى اهللا عليه وسلم، ورعاية حلقه وقرابته، مث يقول

خيلي سبيله أو يأتيين أو يكون بثغر من ثغور املسلمني حىت يتوفاه اهللا، فلم يفعل، بل أىب عليه وقتله، فبغضين بقتله 
  يف قلوهبم العداوة، إىل املسلمني، وزرع يل

__________  
يزيد بن أيب سفيان كان من أمراء االجناد بالشام يف أيام أيب بكر : وقال ٤٦٧/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(

  .وعمر لكن مسيه يزيد بن معاوية يشبه أن يكون به
  .واهللا أعلم

  .هذا االسناد إرسال بني أيب العالية وأيب ذر: وقال

  .الفاجر مبا استعظم الناس من قتلي حسينا، مايل والبن مرجانة قبحه اهللا وغضب عليهفأبغضين الرب و
  وملا خرج أهل املدينة عن طاعته وخلعوه وولوا عليهم ابن مطيع وابن حنظلة، مل يذكروا عنه

قة كما إال ما ذكروه عنه من شرب اخلمر وإيتانه بعض القاذورات، مل يتهموه بزند -وهم أشد الناس عداوة له  -
يقذفه بذلك بعض الروافض، بل قد كان فاسقا والفاسق ال جيوز خلعه الجل ما يثور بسبب ذلك من الفتنة ووقع 

اهلرج كما وقع زمن احلرة، فإنه بعث إليهم من يردهم إىل الطاعة وأنظرهم ثالثة أيام، فلما رجعوا قاتلهم وغري 
احلد باباحة املدينة ثالثة أيام، فوقع بسبب ذلك شر عظيم  ذلك، وقد كان يف قتال أهل احلرة كفاية، ولكن جتاوز

  .كما قدمنا، وقد كان عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ومجاعات أهل بيت النبوة ممن مل ينقض العهد
  .وال بايع أحدا بعد بيعته ليزيد

  .حدثنا إمساعيل بن علية، حدثين صخر بن جويرية عن نافع: كما قال االمام أمحد
أما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع : لع الناس يزيد بن معاوية مجع ابن عمر بنيه وأهله مث تشهد مث قالملا خ: قال

إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه : " اهللا ورسوله، وإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
هللا، أن يبايع رجل رجال على بيع اهللا ورسوله مث ينكث غدرة فالن، وإن من أعظم الغدر إال أن يكون االشراك با

  ).١" (بيعته 
  .فال خيلعن أحد منكم يزيد وال يسرفن أحد منكم يف هذا االمر، فيكون الفيصل بيين وبينه



  .حسن صحيح: وقد رواه مسلم والترمذي من حديث صخر بن جويرية، وقال الترمذي
 بن أيب سيف املدائين، عن صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر وقد رواه أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا

  .فذكر مثله
وملا رجع أهل املدينة من عند يزيد مشى عبد اهللا بن مطيع وأصحابه إىل حممد بن احلنفية فأرادوه على خلع يزيد فأىب 

  .إن يزيد يشرب اخلمر ويترك الصالة ويتعدى حكم الكتاب: عليهم، فقال ابن مطيع
ما رأيت منه ما تذكرون، وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواضبا على الصالة متحريا للخري يسأل عن : ال هلمفق

  .فإن ذلك كان منه تصنعا لك: الفقه مالزما للسنة، قالوا
وما الذي خاف مين أو رجا حىت يظهر إيل اخلشوع ؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من شرب اخلمر ؟ فلئن : فقال

  .على ذلك إنكم لشركاؤه، وإن مل يكن أطلعكم فما حيل لكم أن تشهدوا مبا مل تعلموا كان أطلعكم
  .إنه عندنا حلق وإن مل يكن رأيناه: قالوا

ولست ]  ٨٦: الزخرف) * [ إال من شهد باحلق وهم يعلمون: * (فقال هلم أىب اهللا ذلك على أهل الشهادة، فقال
  من أمركم يف شئ،

  .وىل االمر غريك فنحن نوليك أمرنافلعلك تكره أن يت: قالوا
  ما أستحل القتال على ما: قال

__________  
 ١٣٦٠/  ٣ص  ١٠و  ٩باب ح ) ٤(ومسلم يف اجلهاد والسري  ٤٨/  ٢أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(

  .باب) ٢٨(والترمذي يف السري 
  .١٤٤/  ٤ص ) ١٥٨١(ح 

  .تريدونين عليه تابعا وال متبوعا
فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم : جيئوين مبثل أيب أقاتل على مثل ما قاتل عليه، قالوا: مع أبيك، قال فقد قالت: قالوا

  .لو أمرهتما قاتلت: بالقتال معنا، قال
آمر الناس مبا ال أفعله وال أرضاه إذا ما ! ! سبحان اهللا : فقم معنا مقاما حتض الناس فيه على القتال، قال: قالوا

  .هنصحت هللا يف عباد
  .إذا نكرهك: قالوا
  .إذا آمر الناس بتقوى اهللا وال يرضون املخلوق بسخط اخلالق، وخرج إىل مكة: قال

حدثنا مصعب الزبريي، ثنا ابن أيب حازم، عن هشام، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن ابن : وقال أبو القاسم البغوي
  .عمر دخل وهو معه على ابن مطيع، فلما دخل عليه

إمنا جئتك الحدثك حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه : أيب عبد الرمحن ضعوا له وسادة، فقالمرحبا ب: قال
من نزع يدا من طاعة فإنه يأيت يوم القيامة ال حجة له، ومن مات مفارق اجلماعة فإنه ميوت موتة : " وسلم يقول

  ).١" (جاهلية 
يه عن ابن عمر به، وتابعه إسحاق بن عبد اهللا بن أيب وهكذا رواه مسلم من حديث هشام بن سعد عن زيد عن أب

  .طلحة عن زيد بن أسلم عن أبيه
  .وقد رواه الليث عن حممد بن عجالن، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فذكره



مل خيرج أحد من آل أيب طالب وال من بين عبد املطلب أيام احلرة، وملا قدم مسلم بن عقبة : وقال أبو جعفر الباقر
  .ة أكرمه وأدىن جملسه وأعطاه كتاب أماناملدين

واقوماه، مث : وروى املدائين أن مسلم بن عقبة بعث روح بن زنباع إىل يزيد ببشارة احلرة، فلما أخربه مبا وقع قال
الطعام واالعطية، فأمر : ترى ما لقي أهل املدينة ؟ فما الذي جيربهم ؟ قال: دعا الضحاك بن قيس القهري فقال له

  .عام إليهم وأفاض عليهم أعطيتهحبمل الط
وهذا خالف ما ذكره كذبة الروافض عنه من أنه مشت هبم واشتفى بقتلهم، وأنه أنشد ذكرا وأثرا شعر ابن الزبعرى 

  .املتقدم ذكره
  وقال أبو بكر حممد بن خلف بن

إهنا : زيد بن معاويةحدثين حممد بن القاسم مسعت االصمعي يقول مسعت هارون الرشيد ينشد لي: املرزبان بن بسام
مث نالت مكارم االخالف بنت عم النيب أكرم * حني متىن وبني عبد مناف وهلا يف الطيبني جدود * بني عامر بن لؤي 

: ظة إال كدرة االصداف وقال الزبري بن بكار -* ميشي بنعل على التراب وحايف لن تراها على التبدل والغل * من 
* مث مر النوم فامتنعا راعيا للنجم أرقبه * آب هذا اهلم فاكتنفا : ية بن أيب سفيانأنشدين عمي مصعب ليزيد بن معاو

  أنه بالغور قد وقعا* فإذا ما كوكب طلعا حام حىت أنين الرى 
__________  

  .باب) ١٣(أخرجه مسلم يف االمارة ) ١(
  .١٤٧٨/  ٣ص  ٥٨ح 

* نزلت من خلق تبعا يف قباب وسط دسكرة * ا بلغت نزهه حىت إذ) ١(أكل النمل الذي مجعا * وهلا باملطارون إذا 
تشبهين ) ٢(ببدر الدجى يوما وقد ضاق منهجي * وقائلة يل حني شبهت وجهها : حوهلا الزيتون قد ينعا ومن شعره

إذا بلغ التشبيه عاد كدملجي * بقدري ولكن لست أول من هجي أمل تر أن البدر عند كماله * بالبدر هذا تناقص 
قد ذكره الزبري بن بكار عن أيب حممد ) ٣(وبالسحر أجفاين وبالليل مدعجي * شبهت بالبدر مبسمي  فال فخر إن
كانت باملدينة جارية مغنية يقال هلا سالمة، من أحسن النساء وجها، وأحسنهن عقال وأحسنهن قدا، : اجلزري قال

  .قد قرأت القرآن
  وروت

  .بن حممد جيلسان إليها الشعر وقالته، وكان عبد الرمحن بن حسان واالحوص
فعلقت باالحوص فصدت عن عبد الرمحن، فرحل ابن حسان إىل يزيد بن معاوية إىل الشام فامتدحه ودله على 

  .سالمة ومجاهلا وحسنها وفصاحتها
ال تصلح إال لك يا أمري املؤمنني، وأن تكون من مسارك، فأرسل يزيد فاشتريت له ومحلت إليه، فوقعت منه : وقال

عظيما، وفضلها على مجيع من عنده، ورجع عبد الرمحن إىل املدينة فمر باالحوص فوجده مهموما، فأراد أن موقعا 
إال * القي من احلب تبارحيا أفحمه احلب فما ينثين * يا مبتلى باحلب مقروحا : يزيده إىل ما به من اهلم مها فقال

ينال منها الشم * وحا قد حازها من أصبحت عنده عنه وما يكره مفت* بكاس احلب مصبوحا وصار ما يعجبه مغلقا 
فأمسك االحوص عن جوابه مث غلبه وجده عليها فسار : وعز قلبا منك جمروحا قال* والرحيا خليفة اهللا فسل اهلوى 

إىل يزيد فامتدحه فأكرمه يزيد وحظي عنده، فدست إليه سالمة خادما وأعطته ماال على أن يدخله إليها، فأخرب 
امض لرسالتها، ففعل وأدخل االحوص عليها وجلس يزيد يف مكان يرامها وال يريانه، : د بذلك، فقالاخلادم يزي



  فلما بصرت اجلارية باالحوص بكت إليه وبكى إليها، وأمرت فألقي له كرسي فقعد
__________  

  .موضع بالشام: املطارون) ١(
  .البهر وتتابع النفس: املنهج) ٢(
  .لعني مع سعتهاسواد ا: الدعجة: مدعجي) ٣(

عليه، وجعل كل واحد منهما يشكو إىل صاحبه شدة شوقه إليه فلم يزاال يتحدثان إىل السحر، ويزيد يسمع 
من حب * أمسى فؤادي يف هم وبلبال : كالمهما من غري أن يكون بينهما ريبة، حىت إذا هم االحوص باخلروج قال

  من مل أزل منه على بال
من كان يسلو بيأس عن أخي : وقد يئست وما أضحوا على حال فقال* أي إذ يئسوا صحا احملبون بعد الن: فقالت

: حىت تفارق مين الروح أوصايل فقال* واهللا واهللا ال أنساك يا شجين : فعنك سالم ما أمسيت بالسايل فقالت* ثقة 
: خذه يزيد ودعا هبا فقالمث ودعها وخرج، فأ: يا قرة العني يف أهل ويف مال قال* واهللا ما خاب من أمسى وأنت له 

أخرباين عما كان يف ليلتكما وأصدقاين، فأخرباه وأنشده ما قاال، فلم حيرفا منه حرفا وال غريا شيئا مما مسعه، فقال هلا 
فهل يفرق بني الروح * حبا شديدا جرى كالروح يف جسدي : إي واهللا يا أمري املؤمنني: أحتبينه ؟ قالت: يزيد

بني اجلوانح مثل النار * حبا شديدا تليدا غري مطرف : إي واهللا يا أمري املؤمنني: بها ؟ فقالأحت: واجلسد ؟ فقال له
  .إنكما لتصفان حبا شديدا خذها يا أحوص فهي لك، ووصله صلة سنية: يضطرم فقال يزيد

  .فرجع هبا االحوص إىل احلجاز وهو قرير العني
ر والغنا والصيد واختاذ الغلمان والقيان والكالب والنطاح وقد روي أن يزيد كان قد اشتهر باملعازف وشرب اخلم

بني الكباش والدباب والقرود، وما من يوم إال يصبح فيه خممورا، وكان يشد القرد على فرس مسرجة حببال 
ويسوق به، ويلبس القرد قالنس الذهب، وكذلك الغلمان، وكان يسابق بني اخليل، وكان إذا مات القرد حزن 

  .عليه
  .إن سبب موته أنه محل قردة وجعل ينقزها فعضته :وقيل

  .وذكروا عنه غري ذلك واهللا أعلم بصحة ذلك
  آخر ما تكلم به يزيد بن: حدثين بعض أهل العلم قال: وقال عبد الرمحن بن أيب مدعور

  .اللهم ال تؤاخذين مبا مل أحبه، ومل أرده، واحكم بيين وبني عبيد اهللا بن زياد: معاوية
  .امته آمنت باهللا العظيموكان نقش خ

  .مات يزيد حبوارين من قرى دمشق يف رابع عشر ربيع االول، وقيل يوم اخلميس للنصف منه، سنة أربع وستني
وكانت واليته بعد موت أبيه يف منتصف رجب سنة ستني، وكان مولده يف سنة مخس، وقيل سنة ست، وقيل سبع 

  .وعشرين
مه يف االمارة على أقوال كثرية، وإذا تأملت ما ذكرته لك من هذه ومع هذا فقد اختلف يف سنه ومبلغ أيا

  .جاوز االربعني حني مات فاهللا أعلم: التحديدات انزاح عنك االشكال من هذا اخلالف، فإن منهم من قال
يف أيامه مث محل بعد موته إىل دمشق وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد أمري املؤمنني يومئذ، ودفن مبقابر باب الصغري، و
  .وسع النهر املسمى بيزيد يف ذيل جبل قاسيون، وكان جدوال صغريا فوسعه أضعاف ما كان جيري فيه من املاء



حدثنا أبو الفضل حممد بن حممد بن الفضل بن املظفر العبدي قاضي البحرين من لفظه وكتبه يل : وقال ابن عساكر
هل غفر اهللا لك ؟ : فقلت له! ال : أنت قتلت احلسني ؟ فقال :رأيت يزيد بن معاوية يف النوم فقلت له: قال -خبطه 
  .نعم، وأدخلين اجلنة: قال
رجل من أهل اجلنة : رأى معاوية حيمل يزيد فقال" فاحلديث الذي يروى أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قلت

  .ليس بصحيح: ؟ فقال" حيمل رجال من أهل النار 
  .قال ابن عساكر
  .ن يزيد بن معاوية مل يولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلموهو كما قال، فإ

  .وإمنا ولد بعد العشرين من اهلجرة
أوالد يزيد بن معاوية وعددهم فمنهم معاوية بن يزيد بن معاوية يكىن أبا ليلى وهو الذي : وقال أبو جعفر بن جرير

ليلى ملن غلبا وخالد بن يزيد يكىن أبا هاشم كان  وامللك بعد أيب* إين أرى فتنة قد حان أوهلا : يقول فيه الشاعر
  يقال إنه أصاب علم الكيمياء، وأبو سفيان، وأمهما أم

هاشم بنت أيب هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، وقد تزوجها بعد يزيد مروان بن احلكم، وهي اليت يقول فيها 
زيد ويقال له االسوار، وكان من أرمى العرب، بن ي) ١(رب ساع كقاعد وعبد العزيز * أنعمي أم خالد : الشاعر

كلهم حني يذكرون * زعم الناس أن خري قريش : وأمه أم كلثوم بنت عبد اهللا بن عامر وهو الذي يقول فيه الشاعر
  )٢(االساور 

__________  
  .عبد اهللا: ١٢٥/  ٤: والكامل ١٦/  ٧يف الطربي ) ١(
  .حني تذكر االسوار: يف الطربي) ٢(

  . االصغر، وأبو بكر، وعتبة، وعبد الرمحن، والربيع، وحممد، المهات أوالد شىتوعبد اهللا
  .ويزيد وحرب وعمر وعثمان

فهؤالء مخسة عشر ذكرا، وكان له من البنات عاتكة ورملة وأم عبد الرمحن وأم يزيد، وأم حممد، فهؤالء مخس 
  .بنات

  .وقد انقرضوا كافة فلم يبق ليزيد عقب، واهللا سبحانه أعلم
إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية أيب عبد الرمحن ويقال أبو يزيد ويقال أبو يعلى القرشي االموي، وأمه أم هاشم بنت 

يف رابع عشر ربيع االول سنة  -وكان ويل عهده من بعده  -أيب هاشم بن عتبة بن ربيعة، بويع له بعد موت أبيه 
إنه مكث يف امللك أربعني يوما، وقيل عشرين يوما، : ه، قيلأربع وستني، وكان رجال صاحلا ناسكا، ومل تطل مدت

  .وقيل شهرين، وقيل شهرا ونصف شهر، وقيل ثالثة أشهر وعشرون يوما، وقيل أربعة أشهر فاهللا أعلم
، وكان الضحاك بن قيس هو الذي يصلي بالناس ويسد االمور، )١(وكان يف مدة واليته مريضا مل خيرج إىل الناس 

ة بن يزيد هذا عن إحدى وعشرين وقيل ثالث وعشرين سنة ومثانية عشر يوما، وقيل تسع عشرة مث مات معاوي
  سنة، وقيل عشرون سنة، وقيل ثالث وعشرون سنة،

  .إمنا عاش مثاين عشرة سنة، وقيل تسع عشرة سنة، وقيل عشرون، وقيل مخس وعشرون فاهللا أعلم: وقيل
وهو الصحيح، فإنه أوصى إليه بذلك، ) ٢(وقيل الوليد بن عتبة  وصلى عليه أخوه خالد، وقيل عثمان بن عنبسة،

وشهد دفنه مروان بن احلكم، وكان الضحاك بن قيس هو الذي يصلي بالناس بعده حىت استقر االمر ملروان بالشام، 



وأترك ال أتزود مرارهتا إىل اخريت : ودفن مبقابر باب الصغري بدمشق، وملا حضرته الوفاة قيل له أال توصي فقال
  حالوهتا لبين أمية، وكان

__________  
لبث واليا شهرين : ١٣/  ٢مل يرد ال يف الطربي أو يف ابن االثري أنه كان مريضا، وقال ابن قتيبة يف االمامة ) ١(

ال أحب أن ألقى اهللا بتبعاتكم فشأنكم : أنه كان قدريا وقال: ١١١وليال حمجوبا ال يرى، وعند ابن العربي ص 
  .وه من شئتم وختلى للعبادة حىت ماتوأمركم ول

وهذه الكنية : أنه كان صبيا ضعيفا وقد عرف بأيب ليلى لضعفه كما قال املسعودي: ١١٨ورأى الفخري ص 
من  -عدم اقتناعه  -: للمستصعف من العرب ويعود اعتكافه وعزلته يف منزله كما نرى السباب كثرية أقلها ثالثة

  ).العربي( بأحقيته بالوالية -حيث املبدأ 
  .واليمنية) الضحاك(اشتداد الصراع بني أطراف القيادة االموية، بني القيسية  -
ظهور عبد اهللا بن الزبري الرجل القوي، بعد موت يزيد، ودعوته الناس ملبايعته وادعائه اخلالفة وظفره باحلجاز  -

  .والعراق وخراسان واليمن ومصر والشام إال االردن
ى عليه الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، فلما كرب الثانية طعن فسقط ميتا قبل متام الصالة فقدم قال املسعودي صل) ٢(

  .عثمان بن عتبة بن أيب سفيان

رمحه اهللا أبيض شديد البياض كثري الشعر كبري العينني جعد الشعر أقىن االنف، مدور الرأس، مجيل الوجه كثري شعر 
  .الوجه دقيقه حسن اجلسم

 -معاوية وعبد الرمحن وخالد أخوه، وكانوا من صاحلي القوم وقال فيه بعض الشعراء : الدمشقي قال أبو زرعة
وال * فدونكها معاوي عن يزيدا أديروها بين حرب عليكم * تلقاها يزيد عن أبيه : وهو عبد اهللا بن مهام البلوي

  ترموا هبا الغرض البعيدا
يا أيها : صالة جامعة ذات يوم، فاجتمع الناس فقال هلم فيما قالويروى أن معاوية بن يزيد هذا نادى يف الناس ال

إين قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنه، فإن أحببتم تركتها لرجل قوي كما تركها الصديق لعمر، وإن شئتم ! الناس 
تركتها شورى يف ستة منكم كما تركها عمر بن اخلطاب، وليس فيكم من هو صاحل لذلك، وقد تركت لكم أمركم 

  ).١(ولوا عليكم من يصلح لكم ف
  .مث نزل ودخل منزله فلم خيرج منه حىت مات رمحه اهللا تعاىل

  .ويقال إنه سقي ويقال إنه طعن
: نعم معاوية بن يزيد، فقال مروان: أتدرون من دفنتم ؟ قالوا: وملا دفن حضر مروان دفنه فلما فرغ منه قال مروان

: وامللك بعد أيب ليلى ملن غلبا قالوا* مراجلها ) ٢(إين أرى فتنة تغلي  :هو أبو ليلى الذي قال فيه أرمث الفزاري
فكان االمر كما قال، وذلك أن أبا ليلى تويف من غري عهد منه إىل أحد، فتغلب إىل احلجاز عبد اهللا بن الزبري، وعلى 

خليفة، وأحبوه حمبة دمشق وأعماهلا مروان بن احلكم، وبايع أهل خراسان سلم بن زياد حىت يتوىل على الناس 
  .عظيمة، وسار فيهم سلم سرية حسنة أحبوه عليها، مث أخرجوه من بني أظهرهم

وخرج القراء واخلوارج بالبصرة وعليهم نافع بن االزرق، وطردوا عنهم عبيد اهللا بن زياد بعد ما كانوا بايعوه 
طول ذكرها، وقد بايعوا بعده عبد اهللا عليهم حىت يصري للناس إمام، فأخرجوه عنهم، فذهب إىل الشام بعد فصول ي

بن احلارث بن نوفل املعروف ببة، وأمه هند بنت أيب سفيان، وقد جعل على شرطة البصرة مهيان بن عدي 



وبايعت أقواما وفيت : السدوسي، فبايعه الناس يف مستهل مجادى اآلخرة سنة أربع وستني، وقد قال الفرزدق
فأقام فيها أربعة أشهر مث لزم بيته، فكتب أهل البصرة إىل ابن الزبري فكتب ابن  وببة قد بايعته غري نادم* بعهدهم 
  الزبري إىل

__________  
ابن العربي يف تاريخ خمتصر  ١١٨والفخري ص  ١٣/  ٢ابن قتيبة يف االمامة : باختالف -أورد خطبة له ) ١(

  .٣٤/  ٧الطربي و ٨٨/  ٣ومروج الذهب  ١٣٠/  ٤وابن االثري يف الكامل  ١١١الدول ص 
  .فتنا بدل فتنة: ١٥٤هاجت، ويف املعارف ص : يف مروج الذهب) ٢(

  .، مث كان ما سنذكره)١(أنس بن مالك يأمره أن يصلي بالناس، فصلى هبم شهرين 
وخرج جندة بن عامر احلنفي باليمامة، وخرج بنو ماحورا يف االهواز وفارس وغري ذلك على ما سيأيت تفصيله قريبا 

  .اهللا تعاىلإن شاء 
إمارة عبد اهللا بن الزبري وعند ابن حزم وطائفة أنه أمري املؤمنني آنذاك قد قدمنا أنه ملا مات يزيد أقلع اجليش عن 

مكة وهم الذين كانوا حياصرون ابن الزبري وهو عائذ بالبيت فلما رجع حصني بن منري السكوين باجليش إىل الشام، 
الها، وبايعه الناس بعد يزيد بيعة هناك، واستناب على أهل املدينة أخاه عبيد اهللا استفحل ابن الزبري باحلجاز وما وا

بن الزبري، وأمره باجالء بين أمية عن املدينة فأجالهم فرحلوا إىل الشام، وفيهم مروان بن احلكم وابنه عبد امللك، مث 
تقصاؤها، غري أهنم يف أقل من ستة بعث أهل البصرة إىل ابن الزبري بعد حروب جرت بينهم وفنت كثرية يطول اس

من بينهم مث تضطرب أمورهم، مث بعثوا إىل ابن الزبري وهو مبكة خيطبونه ) ٢(أشهر أقاموا عليهم حنوا من أربعة أمراء 
النفسهم، فكتب إىل أنس بن مالك ليصلي هبم، ويقال إن أول من بايع ابن الزبري مصعب بن عبد الرمحن، فقال 

ه صعوبة، وبايعه عبد اهللا بن جعفر وعبد اهللا بن علي بن أيب طالب، وبعث إىل ابن عمر وابن هذا أمر في: الناس
  .احلنفية وابن عباس ليبايعوا فأبوا عليه

  .وبويع يف رجب بعد أن أقام الناس حنو ثالثة أشهر بال إمام
هيم بن حممد بن طلحة بن عبيد وبعث ابن الزبري إىل أهل الكوفة عبد الرمحن بن يزيد االنصاري على الصالة، وإبرا

  .اهللا على اخلراج، واستوثق له املصران مجيعا، وأرسل إىل مصر فبايعوه
، وأطاعت له اجلزيرة، وبعث على البصرة احلارث بن عبد اهللا بن ربيعة، )٣(واستناب عليها عبد الرمحن بن جحدر 

قيس بالشام فبايع، وقيل إن أهل دمشق وأعماهلا وبعث إىل اليمن فبايعوه، وإىل خراسان فبايعوه، وإىل الضحاك بن 
  ، الهنم بايعوا مروان بن)٤(من بالد االردن مل يبايعوه 

__________  
  .أربعني يوما: ١٤٣/  ٤يف ابن االثري ) ١(
جدد أهل البصرة مبايعة عبيد اهللا بن زياد واليا عليهم حىت يتفق الناس على أمام هلم، مث عزلوه وطردوه ) ٢(

  واتفقوا
فيما بينهم على عبد اهللا بن احلارث بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب امللقب بببة مث اختلفوا فيما بينهم، وبقي ببة 

يقيم فيهم الصالة، مث أرسل ابن الزبري أمريا على البصرة عمر بن عبيد اهللا بن معمر مث عزله ووىل احلارث بن عبد 
  ).٦٤حوادث سنة  ٧والطربي ج  ٤انظر الكامل ج ( -القباع  -اهللا بن أيب ربيعة املخزومي 

عبد الرمحن بن عتبة : ١٠٦/  ٣ابن جحدم، ويف مروج الذهب : ١٤٥/  ٤، والكامل ٣٤/  ٧يف الطربي ) ٣(



  .بن جحدم
/  ٣بايع الضحاك يف دمشق سرا للزبري، وبايعت قنسرين ومحص، ويف مروج الذهب : ١٤٥/  ٤يف الكامل ) ٤(

/  ٥ة بالشام وخطب له على سائر املنابر إال منرب طربية من بالد االردن ويف فتوح ابن االعثم اخذت له البيع: ١٠١
  .أن الضحاك دعا إىل نفسه يف الشام: ٣١٢

احلكم ملا رجع احلصني بن منري من مكة إىل الشام، وقد كان التف على عبد اهللا بن الزبري مجاعة من اخلوارج 
  .رق، وعبد اهللا بن أباض، ومجاعة من رؤسهميدافعون عنه، منهم نافع بن االز

إنكم قد أخطأمت النكم قاتلتم مع هذا الرجل ومل تعلموا رأيه يف عثمان : فلما استقر أمره يف اخلالفة قالوا فيما بينهم
فاجتمعوا إليه فسألوه عن عثمان فأجاهبم فيه مبا يسوؤهم، وذكر هلم ما كان  -وكانوا ينتقصون عثمان  -بن عفان 

صفا به من االميان والتصديق، والعدل واالحسان والسرية احلسنة، والرجوع إىل احلق إذا تبني له، فعند ذلك مت
نفروا عنه وفارقوه وقصدوا بالد العراق وخراسان، فتفرقوا فيها بأبداهنم وأدياهنم ومذاهبهم ومسالكهم املختلفة 

هل وقوة النفوس، واالعتقاد الفاسد، ومع هذا استحوذوا املنتشرة، اليت ال تنضبط وال تنحصر، الهنا مفرعة على اجل
  .على كثري من البلدان والكور، حىت انتزعت منهم على ما سنذكره فيما بعد إن شاء اهللا

ذكر بيعة مروان بن احلكم وكان سبب ذلك أن حصني بن منري ملا رجع من أرض احلجاز وارحتل عبيد اهللا بن زياد 
تقلت بنو أمية من املدينة إىل الشام، اجتمعوا إىل مروان بن احلكم بعد موت معاوية بن من البصرة إىل الشام، وان

  يزيد، وقد كان معاوية بن يزيد قد عزم على أن يبايع البن الزبري بدمشق، وقد
بايع أهلها الضحاك بن قيس على أن يصلح بينهم ويقيم هلم أمرهم حىت جيتمع الناس على إمام، والضحاك يريد أن 

ايع البن الزبري، وقد بايع البن الزبري النعمان بن بشري حبمص، وبايع له زفر بن عبد اهللا الكاليب بقنسرين، وبايع له يب
بن قيس بفلسطني، وأخرج منها روح بن زنباع اجلذامي، فلم يزل عبيد اهللا بن زياد واحلصني بن منري ) ١(نائل 

عن رأيه وحذروه من دخول سلطان ابن الزبري وملكه إىل الشام، مبروان بن احلكم حيسنون له أن يتوىل، حىت ثنوه 
  .فأنت أحق هبذا االمر: أنت شيخ قريش وسيدها: وقالوا له

فرجع عن البيعة البن الزبري، وخاف ابن زياد اهلالك إن توىل غري بين أمية، فعند ذلك التف هؤالء كلهم مع قومه 
على ما أرادوا، وجعل يقول ما فات شئ، وكتب حسان بن مالك بين أمية ومع أهل اليمن على مروان، فوافقهم 

بن حبدل الكليب إىل الضحاك بن قيس يثنيه عن املبايعة البن الزبري، ويعرفه أيادي بين أمية عنده وإحساهنم، ويذكر 
معاوية  فضلهم وشرفهم، وقد بايع حسان بن مالك أهل االردن لبين أمية، وهو يدعو إىل ابن أخته خالد بن يزيد بن

بن أيب سفيان، وبعث إىل الضحاك كتابا بذلك، وأمره أن يقرأ كتابه على أهل دمشق يوم اجلمعة على املنرب، وبعث 
إن مل يقرأه هو على الناس : بالكتاب مع رجل يقال له ناغضة بن كريب الطاجبي، وقيل هو من بين كلب وقال له

ه بقراءة الكتاب فلم يقبل، فقام ناغض فقرأه على الناس فصدقه فاقرأه أنت، فأعطاه الكتاب فسار إىل الضحاك فأمر
  مجاعة من أمراء

__________  
  .ناتل: يف الطربي والكامل) ١(

الناس، وكذبه آخرون، وثارت فتنة عظيمة بني الناس، فقام خالد بن يزيد بن معاوية وهو شاب حدث على درجتني 
س اجلمعة، وأمر الضحاك بن قيس بأولئك الذين صدقوا ناغضة من املنرب فسكن الناس، ونزل الضحاك فصلى بالنا



أن يسجنوا، فثارت قبائلهم فأخرجوهم من السجن، واضطرب أهل دمشق يف ابن الزبري وبين أمية، وكان اجتماع 
  ".فسمي هذا اليوم بيوم جريون " الناس لذلك ووقوفهم بعد صالة اجلمعة بباب اجلريون 

  اس الوليد بن عتبة بن أيب سفيان أن يتوىل عليهم فأىب، وهلك يفوقد أراد الن: قال املدائين
، مث إن الضحاك بن قيس صعد منرب املسجد اجلامع فخطبهم به، ونال من يزيد بن معاوية، فقام إليه )١(تلك الليايل 

يف شاب من بين كلب فضربه بعصى كانت معه، والناس جلوس متقلدي سيوفهم، فقام بعضهم إىل بعض فاقتتلوا 
املسجد قتاال شديدا، فقيس ومن لف لفيفها يدعون إىل ابن الزبري وينصرون الضحاك بن قيس، وبنو كلب يدعون 
إىل بين أمية وإىل البيعة خلالد بن يزيد بن معاوية، ويتعصبون ليزيد وأهل بيته، فنهض الضحاك بن قيس فدخل دار 

ت لصالة الفجر، مث أرسل إىل بين أمية فجمعهم إليه فدخلوا االمارة وأغلق الباب ومل خيرج إىل الناس إال يوم السب
  .عليه وفيهم مروان بن احلكم، وعمرو بن سعيد بن العاص، وخالد وعبد اهللا ابنا يزيد بن معاوية

فاعتذر إليهم مما كان منه، واتفق معهم أن يركب معهم إىل حسان بن مالك الكليب فيتفقوا على رجل : قال املدائين
ن بين أمية لالمارة، فركبوا مجيعا إليه، فينما هم يسريون إىل اجلابية لقصد حسان، إذ جاء معن بن ثور بن يرتضونه م

إنك دعوتنا إىل بيعة ابن الزبري فأجبناك، وأنت اآلن ذاهب إىل هذا االعرايب : االخنس يف قومه قيس، فقال له
الرأي أن نظهر ما كنا نسر، وأن : وما الرأي ؟ قال :ليستخلف ابن أخته خالد بن يزيد بن معاوية، فقال له الضحاك

  .ندعو إىل طاعة ابن الزبري ونقاتل عليها من أباها
، فأقام هبا مبن معه من اجليش من قيس ومن لف لفيفها، وبعث إىل )٢(فمال الضحاك مبن معه فرجع إىل دمشق 

يعلمه بذلك، فذكره ابن الزبري الهل مكة  أمراء االجناد وبايع الناس البن الزبري، وكتب بذلك إىل ابن الزبري
  .وشكره على صنيعه، وكتب إليه بنيابة الشام، وقيل بل بايع لنفسه باخلالفة فاهللا أعلم

والذي ذكره املدائين أنه إمنا دعا إىل بيعة ابن الزبري أوال، مث حسن له عبيد اهللا بن زياد أن يدعو إىل نفسه، وذلك 
ليفسد عليه ما هو بصدده، فدعا الضحاك إىل نفسه ثالثة أيام، فنقم الناس عليه ذلك إمنا فعله مكرا منه وكبارا 

  دعوتنا إىل بيعة رجل فبايعناه مث خلعته بال سبب: وقالوا
__________  

  .طعن وهو يصلي على معاوية بن يزيد ومات وهو يف الركعة الثانية: ٨٩/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
جل أهل دمشق : ويف الطربي(رجع إىل مرج راهط ودمشق بيده : ٣٧/  ٧ي والطرب ١٤٧/  ٤يف الكامل ) ٢(

  ).من أهل اليمن وغريهم على ذلك
  أن الضحاك بايع لنفسه بعد بيعة بين أمية: ١٧/  ٢ويف االمامة والسياسة 

  ).٣١٢/  ٥وانظر الفتوح البن االعثم (ملروان 

  .لزبري فسقط بذلك عند الناس، وذلك الذي أراد ابن زيادوال عذر، مث دعوتنا إىل نفسك ؟ فرجع إىل البيعة البن ا
وكان اجتماع عبيد اهللا بن زياد به بعد اجتماعه مبروان وحتسينه له أن يدعو إىل نفسه، مث فارق مروان ليخدع له 
الضحاك، فنزل عنده بدمشق وجعل يركب إليه كل يوم، مث أشار ابن زياد على الضحاك أن خيرج من دمشق إىل 

اء ويدعو باجليوش إليه ليكون أمكن له، فركب الضحاك إىل مرج راهط فنزل مبن معه من اجلنود، وعند الصحر
  .ذلك اجتمع بنو أمية ومن اتبعهم باالردن واجتمع إليهم من هنالك من قوم حسان بن مالك من بين كلب

امللك، عزم على الرحيل إليه ملبايعته وملا رأى مروان بن احلكم ما انتظم من البيعة البن الزبري، وما استوثق له من 
وليأخذ منه أمانا لبين أمية، فسار حىت بلغ أذرعات فلقيه ابن زياد مقبال من العراق فصده عن ذلك وهجن رأيه، 



أنت كبري : واجتمع إليه عمرو بن سعيد بن العاص، وحصني بن منري، وابن زياد، وأهل اليمن وخلق، فقالوا ملروان
زيد غالم، و عبد اهللا بن الزبري كهل، فإمنا يقرع احلديد بعضه ببعض، فال تناوئه هبذا الغالم، قريش، وخالد بن ي

باجلابية يف يوم االربعاء لثالث خلون من ) ١(وارم بنحرك يف حنره، وحنن نبايعك، ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه 
ن معه حنو الضحاك بن قيس فالتقيا مبرج راهط ذي القعدة سنة أربع وستني، قاله الواقدي، فلما متهد له االمر سار مب

  .فغلبه مروان بن احلكم وقتله وقتل من قيس مقتلة مل يسمع مبثلها، على ما سيأيت تفصيله يف أول سنة مخس وستني
  .إمنا كانت هذه الوقعة يف احملرم من أول سنة مخس وستني: فإن الواقدي وغريه قالوا
  .إمنا كانت يف أواخر هذه السنة: دي وغريه قالواوعن الواق: ويف رواية حممد بن سعد

كانت وقعة مرج راهط : وقال الليث بن وسعد والواقدي واملدائين وأبو سليمان بن يزيد وأبو عبيدة وغري واحد
  .للنصف من ذي احلجة سنة أربع وستني واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
ه قد تقدم أن الضحاك كان نائب دمشق ملعاوية بن وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري رضي اهللا عن

  أيب سفيان، وكان يصلي عنهم إذا اشتغلوا
أو غابوا، ويقيم احلدود ويسد االمور، فلما مات معاوية قام بأعباء بيعة يزيد ابنه، مث ملا مات يزيد بايع الناس ملعاوية 

تمع الناس على إمام، فلما اتسعت البيعة البن بن يزيد، فلما مات معاوية بن يزيد بايعه الناس من دمشق حىت جت
الزبري عزم على املبايعة له، فخطب الناس يوما وتكلم يف يزيد بن معاوية وذمه، فقامت فتنة يف املسجد اجلامع، حىت 
اقتتل الناس فيه بالسيوف، فسكن الناس مث دخل دار االمارة من اخلضراء وأغلق عليه الباب، مث اتفق مع بين أمية 

  ى أن يركبوا إىل حسان بن مالك بن حبدل وهو باالردن فيجتمعوا عنده على من يراه أهال لالمارة، وكان حسانعل
__________  

  .١٠٣/  ٣مروج الذهب (بايعوه على اخلالفة ومن بعده خالد بن يزيد ومن بعده إىل عمرو بن سعيد ) ١(
  ).٣٨/  ٧والطربي  ١٤٨/  ٤الكامل البن االثري 

ايع البن أخته خالد بن يزيد، ويزيد ابن ميسون، وميسون بنت حبدل، أخت حسان، فلما ركب الضحاك يريد أن يب
معهم اخنذل بأكثر اجليش فرجع إىل دمشق فامتنع هبا، وبعث إىل أمراء االجناد فبايعهم البن الزبري، وسار بنو أمية 

  .ة، حىت اجتمعوا حبسان بن مالك باجلابيةومعهم مروان وعمرو بن سعيد، وخالد وعبد اهللا ابنا يزيد بن معاوي
وليس هلم قوة طائلة بالنسبة إىل الضحاك بن قيس، فعزم مروان على الرحيل إىل ابن الزبري ليبايعه ويأخذ أمانا منه 

لبين أمية، فإنه كان قد أمر بإجالئهم عن املدينة، فسار حىت وصل إىل أذرعات فلقيه عبيد اهللا بن زياد مقبال من 
ق، فاجتمع به ومعه حصني بن منري، وعمرو بن سعيد بن العاص، فحسنوا إليه أن يدعو إىل نفسه، فإنه أحق العرا

بذلك من ابن الزبري الذي قد فارق اجلماعة وخلع ثالثة من اخللفاء، فلم يزالوا مبروان حىت أجاهبم إىل ذلك، وقال 
فأخدعه لك وأخذل أمره، فسار إليه وجعل يركب إليه وأنا أذهب لك إىل الضحاك إىل دمشق : له عبيد اهللا بن زياد

كل يوم ويظهر له الود والنصيحة واحملبة، مث حسن له أن يدعو إىل نفسه وخيلع ابن الزبري فإنك أحق باالمر منه، 
لم النك مل تزل يف الطاعة مشهورا باالمانة، وابن الزبري خارج عن الناس، فدعا الضحاك الناس إىل نفسه ثالثة أيام ف

  يصمد معه، فرجع إىل الدعوة البن الزبري، ولكن احنط هبا عند الناس، مث قال له ابن
إن من يطلب ما تطلب ال ينزل املدن واحلصون، وإمنا ينزل الصحراء ويدعو إليه باجلنود، فربز الضحاك إىل : زياد

د خاهلم حسان باجلابية، فكتب ابن مرج راهط فنزله، وأقام ابن زياد بدمشق وبنو أمية بتدمر، وخالد وعبد اهللا عن
  .وهي أم هاشم -) ١(زياد إىل مروان يأمره أن يظهر دعوته، فدعا إىل نفسه، وتزوج بأم خالد بن يزيد 



فعظم أمره وبايعه الناس، واجتمعوا عليه، وسار إىل مرج راهط حنوه الضحاك بن  -بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة 
د وأخوه عباد بن زياد، حىت اجتمع مع مروان ثالثة عشر ألفا، وبدمشق من جهته قيس، وركب إليه عبيد اهللا بن زيا

  .، وقد أخرج عامل الضحاك منها وهو ميد مروان بالسالح والرجال وغري ذلك)٢(يزيد بن أيب النمر 
وعلى  ويقال كان نائبه على دمشق يومئذ عبد الرمحن بن أم احلكم، وجعل مروان على ميمنته عبيد اهللا بن زياد،

، وبعث الضحاك إىل النعمان بن بشري فأمده النعمان بأهل محص عليهم )٣(ميسرته عمرو بن سعيد بن العاص 
  .شرحبيل بن ذي الكالع

  .وركب إليه زفر بن احلارث الكاليب يف أهل قنسرين
هلاليل، فتصافوا فكان الضحاك يف ثالثني ألفا، على ميمنته زياد بن عمرو العقيلي، وعلى ميسرته زكريا بن مشر ا

  وتقاتلوا باملرج عشرين يوما، يلتقون باملرج يف كل يوم فيقتتلون قتاال شديدا،
__________  

/  ٢واالمامة والسياسة ص  ١١٩والفخري ص  ١٠٧/  ٣، ومروج الذهب ٢٨٥يف االخبار الطوال ص ) ١(
إال إذالال البنها  -أي أصحابه له حسب ر -تزوج بأم خالد بن يزيد بعد مبايعة الناس له، وما زواجه هبا : ١٦

  .خالد وليضع من قدره وليصغر بذلك من شأنه فيسقط عن درجة اخلالفة
  .يزيد بن أيب الغمس: ١٤٩/  ٤يزيد بن أيب منس ويف الكامل  ٣٩/  ٧يف الطربي ) ٢(
  ).٣٨/  ٧الطربي (على ميمنته عمرو بن سعيد وعلى ميسرته عبيد اهللا بن زياد : ١٤٩/  ٤يف الكامل ) ٣(

مث أشار عبيد اهللا على مروان أن يدعوهم إىل املوادعة خديعة فإن احلرب خدعة، وأنت وأصحابك على احلق، وهم 
على الباطل، فنودي يف الناس بذلك، مث غدر أصحاب مروان فمالوا يقتلوهنم قتاال شديدا، وصرب الضحاك صربا 

بن عبد اهللا من بين كلب، طعنه حبربة فأنفذه ) ١(ال له زمحة بليغا، فقتل الضحاك بن قيس يف املعركة، قتله رجل يق
  .ومل يعرفه

  وصرب مروان وأصحابه صربا
أال ال تتبعوا مدبرا، مث جئ برأس الضحاك، ويقال إن أول من بشره : شديدا حىت فر أولئك بني يديه، فنادى مروان

  .كمبقتله روح بن زنباع اجلذامي، واستقر ملك الشام بيد مروان بن احل
أبعد ما كربت وضعفت صرت إىل أن أقتل بالسيوف على امللك : وروي أنه بكى على نفسه يوم مرج راهط، فقال

  .؟
  .على ما سنذكره) ٢(ومل تطل مدته يف امللك إال تسعة أشهر : قلت

فهر  بن حمارب بن) ٣(وقد كان الضحاك بن قيس بن خالد االكرب بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن عمرو بن شيبان 
بن مالك، أبو أنيس الفهري أحد الصحابة على الصحيح، وقد مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عنه 

أحاديث عدة، وروى عنه مجاعة من التابعني، وهو أخو فاطمة بنت قيس وكانت أكرب منه بعشر سنني، وكان أبو 
  .عبيدة بن اجلراح عمه
  .حكاه ابن أيب حامت

  .أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومسع منه قبل البلوغ: بة له، وقال الواقديوزعم بعضهم أنه ال صح
  .ولد الضحاك قبل وفاة النيب صلى اهللا عليه وسلم بسنتني: ويف رواية عن الواقدي أنه قال

وقد شهد فتح دمشق وسكنها وله هبا دار عند حجر الذهب مما يلي هنر بردا، وكان أمريا على أهل دمشق يوم 



أن : مع معاوية، وملا أخذ معاوية الكوفة استنابه هبا يف سنة أربع ومخسون وقد روى البخاري يف التاريخصفني 
  .الضحاك قرأ سورة ص يف الصالة فسجد فيها فلم يتابعه علقمة وأصحاب ابن مسعود يف السجود

مث ابن ابنه معاوية بن يزيد، مث مث استنابه معاوية عنده على دمشق فلم يزل عنده حىت مات معاوية وتوىل ابنه يزيد، 
  .صار أمره إىل ما ذكرنا
حدثنا عفان بن مسلم، ثنا محاد بن سلمة أنبأنا علي بن زيد، عن احلسن أن الضحاك بن قيس : وقد قال االمام أمحد

: قولالسالم عليك أما بعد فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ي: كتب إىل اهليثم حني مات يزيد بن معاوية
إن بني يدي الساعة فتنا كقطع الليل املظلم، فتنا كقطع الدخان، ميوت فيها قلب الرجل كما ميوت بدنه، يصبح " 

  الرجل مؤمنا وميسي كافرا، وميسي مؤمنا
__________  

  .قتله رجل من تيم الالت: ١٠٥/  ٣زحنة، ويف مروج الذهب : ٣٩/  ٧يف الطربي ) ١(
  .أشهر وأياماسبعة : ١١١يف العربي ص ) ٢(

  .تسعة أشهر وبعض شهر: ١٢٠ويف الفخري ص 
  ويف الكامل

  .٨٣/  ٧وانظر الطربي ) ٦٥(تويف يف شهر رمضان سنة : ١٩١/  ٤
  .كانت واليته عشرة أشهر: ١٥٤ويف املعارف ص 

  .سنان: ٢٠٧/  ٢يف االصابة ) ٣(

  ".ويصبح كافرا، يبيع أقوام أخالقهم ودينهم بعرض من الدنيا قليل 
  ).١(يزيد بن معاوية قد مات وأنتم إخواننا وأشقاؤنا فال تسبقونا حىت حنتال النفسنا  وإن

وقد روى ابن عساكر من طريق ابن قتيبة عن العباس بن الفرج الرياشي عن يعقوب بن إسحاق بن ثوبة عن محاد 
  .بن زيد
إىل حسب يف * حىت رددته تطاولت للضحاك : دخل الضحاك بن قيس على معاوية فقال معاوية منشدا له: قال

صدقت، أنتم أحالسها وحنن فرساهنا يريد : قد علم قومنا أنا أحالس اخليل، فقال: قومه متقاصر فقال الضحاك
  .-معاوية أنتم راضة وساسة، وحنن الفرسان 

ورأى أن أصل الكلمة من احللس وهو كساء يكون حتت الربذعة أي أنه الزم ظهر الفرس كما يلزم احللس ظهر 
  .البعري والدابة

  .واهللا أيها االمري إين الحبك يف اهللا: وروى أن مؤذن دمشق قال للضحاك بن قيس
  .ولكين واهللا أبغضك يف اهللا: فقال له الضحاك

  .النك تتراءى يف أذانك وتأخذ على تعليمك أجرا: ومل أصلحك اهللا ؟ قال: قال
حلجة سنة أربع وستني، قاله الليث بن سعد وأبو قتل الضحاك رمحه اهللا يوم مرج راهط وذلك للنصف من ذي ا

  .عبيد والواقدي وابن زير واملدائين
وفيها مقتل النعمان بن بشري االنصاري وأمه عمرة بنت رواحة، كان النعمان أول مولود ولد باملدينة بعد اهلجرة 

 صلى اهللا عليه وسلم فحنكه سنة ثنتني من اهلجرة، فأتت به أمه حتمله إىل النيب) ٢(لالنصار، يف مجادى االول 
وبشرها بأنه يعيش محيدا، ويقتل شهيدا، ويدخل اجلنة، فعاش يف خري وسعة، ويل نيابة الكوفة ملعاوية تسعة أشهر 



  .، مث سكن الشام، وويل قضاءها بعد فضالة بن عبيد، وفضالة بعد أيب الدرداء)٣(
  وناب

عليه وسلم إىل املدينة بأمر يزيد له يف ذلك، وهو الذي أشار  حبمص ملعاوية، وهو الذي رد آل رسول اهللا صلى اهللا
على يزيد باالحسان إليهم فرق هلم يزيد وأحسن إليهم وأكرمهم، مث ملا كانت وقعة مروج راهط وقتل الضحاك بن 

  .قيس، وكان النعمان قد أمده بأهل محص
املازين وقتل خلي بن داود وهو جد خالد بن ) ٥(، قتله رجل يقال له خالد بن خلي )٤(فقتلوه بقرية يقال هلا بريين 

  .خلي
  وقد رثته ابنته

__________  
  .٤١٦/  ٤، ٤٥٣/  ٣، ٢٧٢/  ٢أخرجه أمحد يف مسنده ) ١(
  .يف ربيع اآلخر: ٥٥١/  ٣يف االستيعاب على هامش االصابة ) ٢(
  .سبعة أشهر: يف االستيعاب) ٣(
  .لمية ومحصبني س: بريان، ويف املعارف: يف االستيعاب) ٤(
خالد : واالستيعاب ١٠٦/  ٣عمرو بن اخللي، ويف مروج الذهب : ومسط النجوم العوايل ٤٠/  ٧يف الطربي ) ٥(

  .عمرو بن اجللي: بن عدي الكالعي ويف االثري

الب يا للك* مل تبق منهم باقية جاء الربيد بقتله * كانوا لقتلك واقية وبين أمية كلهم * ليت ابن مرنة وابنه : فقالت
ت مع  -* والبكني عالنية والبكينك ما حيي * دارت عليهم فانية فالبكني سريرة * العاوية يستفتحون برأسه 

ما : السباع العادية وقيل إن أعشى مهدان قدم على النعمان بن بشري وهو على محص وهو مريض، فقال له النعمان
 ما عندي، ولكين سائلهم لك شيئا، مث قام فصعد واهللا: لتصلين وحتفظ قرابيت وتقضي ديين، فقال: أقدمك ؟ قال
احتكم يف : يا أهل محص، إن هذا ابن عمكم من العراق، وهو مسترفدكم شيئا فما ترون ؟ فقالوا: املنرب مث قال

  قد حكمنا من: أموالنا، فأىب عليهم، فقالوا
النعمان من بيت املال أربعني ألف فعجلها له  -وكانوا يف الديوان عشرين ألف رجل  -أموالنا كل رجل دينارين 

  .دينار، فلما خرجت أعطياهتم أسقط من عطاء كل رجل منهم دينارين
  .إن اهللكة كل اهللكة أن تعمل السيئات يف زمان البالء: ومن كالم النعمان بن بشري رضي اهللا عنه قوله

يزيد بن أيهم عن اهليثم بن مالك : واحةحدثنا أبو اليمان، ثنا إمساعيل بن عياش، عن أيب ر: وقال يعقوب بن سفيان
إن للشيطان مصايل : " الطائي مسعت النعمان بن بشري على املنرب يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

وفخوخا، وإن من مصاليه وفخوخه البطر بنعم اهللا، والفخر بعطاء اهللا، والكرب على عباد اهللا، واتباع اهلوى يف غري 
  ".ذات اهللا 

إن احلالل بني، وإن احلرام بني، : " ومن أحاديثه احلسان الصحاح ما مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
وبني ذلك أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف 

أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى اهللا  الشبهات وقع يف احلرام كالراعي يرعى حول احلمى يوشك
تعاىل حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسد، وإذا فسدت فسد هلا سائر اجلسد، أال 

  ).٢" (وهي القلب 



  .رواه البخاري ومسلم
لك مروان خرج النعمان هاربا فاتبعه كان النعمان بن بشري على محص عامال البن الزبري، فلما مت: وقال أبو مسهر

  .خالد بن خلي الكالعي فقتله
  .يف هذه السنة: قال أبو عبيدة وغري واحد

__________  
  ).٣٩(رواه البخاري يف االميان ) ١(

  .باب) ٣(وأبو داود يف البيوع ) ١٠٨(و ) ١٠٧(ومسلم يف املساقاة ح ) ٢(والبيوع 
  .باب) ١٤(وابن ماجه يف الفنت 

  .٢٧٥، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٧/  ٤يف مسنده وأمحد 

 -أو فاختة ) ١(قيسون  -وقد روى حممد بن سعد بأسانيده أن معاوية تزوج امرأة مجيلة جدا فبعث إحدى امرأتيه 
بديعة اجلمال، غري أين رأيت حتت : كيف رأيتيها ؟ قالت: لتنظر إليها، فلما رأهتا أعجبتها جدا، مث رجعت إليه فقال

  .، وإين أحسب أن زوجها يقتل ويلقى رأسه يف حجرهاسرهتا خاال أسود
  فطلقها معاوية وتزوجها النعمان بن بشري، فلما قتل أيت برأسه فألقي يف حجرها سنة

  .مخس وستني، وقال سليمان بن زير قتل بسلمية سنة ست ومخسني
  .سنة مخس وستني، وقيل سنة ستني والصحيح ما ذكرناه: وقال غريه

بن خمرمة بن نوفل، صحايب صغري، أصابه حجر املنجنيق مع ابن الزبري مبكة وهو قائم يصلي يف  وفيها تويف املسور
  .احلجر

وهو من أعيان من قتل يف حصار مكة وهو املسور بن خمرمة بن نوفل أبو عبد الرمحن الزهري، أمه عاتكة أخت عبد 
عمر بن اخلطاب، وقيل إنه كان ممن يصوم الرمحن بن عوف، له صحبة ورواية، ووفد على معاوية، وكان ممن يلزم 

الدهر، وإذا قدم مكة طاف لكل يوم غاب عنها سبعا، وصلى ركعتني، وقيل إنه وجد يوم القادسية إبريق ذهب 
بعنيه بعشرة آالف، فعلم أنه شئ له قيمة، فبعث به : مرصع بالياقوت فلم يدر ما هو، فلقيه رجل من الفرس فقال له

  .فنفله إياه إىل سعد بن أيب وقاص
  .فباعه مبائة ألف

وملا تويف معاوية قدم مكة فأصابه حجر املنجنيق مع ابن الزبري ملا رموا به الكعبة، فمات من بعد مخسة أيام، وغسله 
عبد اهللا بن الزبري، ومحله يف مجلة من محل إىل احلجون، وكانوا يطأون به القتلى، وميشون به بني أهل الشام، واحتكر 

من جاءين : خمرمة طعاما يف زمن عمر بن اخلطاب، فرأى سحابا فكرهه، فلما أصبح عدا إىل السوق فقال املسور بن
ال واهللا يا أمري املؤمنني، ولكين رأيت سحابا فكرهت ما فيه الناس : أجننت يا أبا خمرمة ؟ فقال: أعطيته، فقال عمر

  .جزاك اهللا خريا: فكرهت أن أربح فيه شيئا، فقال له عمر
  .املسور مبكة بعد اهلجرة بسنتني ولد

املنذر بن الزبري بن العوام ولد يف خالفة عمر بن اخلطاب، وأمه أمساء بنت أيب بكر الصديق، وقد غزا املنذر 
القسطنطينية مع يزيد بن معاوية، ووفد على معاوية فأجازه مبائة ألف، وأقطعه أرضا، فمات معاوية قبل أن يقبض 

  .املال
  .الزبري وعثمان بن عبد اهللا بن حكيم بن حزام يقاتلون أهل الشام بالنهار وكان املنذر بن



  .ويطعماهنم بالليل
  .قتل املنذر مبكة يف حصارها مع أخيه، وملا مات معاوية أوصى إىل املنذر أن ينزل يف قربه

  مصعب بن عبد الرمحن بن عوف
  .كان شابا دينا فاضال

  .ريقتل مصعب أيضا يف حصار مكة مع ابن الزب
__________  

  .املشهور أهنا ميسون) ١(

وممن قتل يف وقعة احلرة حممد بن أيب بن كعب، وعبد الرمحن بن أيب قتادة، وأبو حكيم معاذ بن احلارث االنصاري 
الذي أقامه عمر يصلي بالناس، وقتل يومئذ ولدان لزينب بنت أم سلمة، وزيد بن حممد بن سلمة االنصاري قتل 

  .سبعة من إخوته وغري هؤالء رمحهم اهللا ورضي عنهم أمجعنييومئذ، وقتل معه 
  .وفيها تويف االخنس بن شريق، شهد فتح مكة وكان مع علي يوم صفني

جرت حروب كثرية وفنت منتشرة ببالد املشرق واستحوذ على بالد  -أعين سنة أربع وستني  -ويف هذه السنة 
ا وأخرجهم منها، وذلك بعد موت يزيد وابنه معاوية، قبل أن خراسان رجل يقال له عبد اهللا بن خازم، وقهر عماهل

يستقر مالك ابن الزبري على تلك النواحي، وجرت بني عبد اهللا بن خازم هذا وبني عمرو بن مرثد حروب يطول 
ذكرها وتفصيلها، اكتفينا بذكرها إمجاال إذ ال يتعلق بذكرها كبري فائدة، وهي حروب فتنة وقتال بغاة بعضهم يف 

  .بعض، واهللا املستعان
ويف هذه السنة بعد موت معاوية بن يزيد بايع أهل خراسان سلم بن زياد بن أبيه، وأحبوه حىت أهنم : وقال الواقدي

مسوا بامسه يف تلك السنة أكثر من ألف غالم مولود، مث نكثوا واختلفوا فخرج عنهم سلم وترك عليهم املهلب بن 
  .أيب صفرة

عة على سليمان بن صرد بالكوفة، وتواعدوا النخيلة ليأخذوا بثأر احلسني بن علي بن أيب وفيها اجتمع مال الشي
طالب، وما زالوا يف ذلك جمدين، وعليه عازمني، من مقتل احلسني بكربالء من يوم عاشوراء عشرة احملرم سنة 

فجادت * عنه ومل ينصروه إحدى وستني، وقد ندموا على ما كان منهم من بعثهم إليه، فلما أتاهم خذلوه وختلوا 
فاجتمعوا يف دار سليمان بن صرد وهو صحايب جليل، وكان رؤس القائمني يف ذلك * بوصل حني ال ينفع الوصل 

  مخسة، سليمان بن صرد الصحايب، واملسيب بن جنبة الفزاري أحد كبار أصحاب علي، وعبد اهللا بن سعد بن نفيل
  .بن شداد البجلي االزدي، وعبد اهللا بن وال التيمي، ورفاعة

وكلهم من أصحاب علي رضي اهللا عنه، فاجتمعوا كلهم بعد خطب ومواعظ على تأمري سليمان بن صرد عليهم، 
فتعاهدوا وتعاقدوا وتواعدوا النخيلة، وأن جيتمع من يستجيب هلم إىل ذلك املوضع هبا يف سنة مخس وستني، مث 

  .لكمجعوا من أمواهلم وأسلحتهم شيئا كثريا وأعدوه لذ
أما بعد فقد ابتلينا بطول العمر وكثرة الفنت، وقد : وقام املسيب بن جنية خطيبا فيهم، فحمد اهللا وأثىن عليه وقال

ابتالنا اهللا فوجدنا كاذبني يف نصرة ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، بعد أن كتبنا إليه وراسلناه، فأتانا 
، وأتينا به إىل من قتله وقتل أوالده وذريته وقراباته االخيار، فما نصرناهم طمعا يف نصرتنا إياه، فخذلناه وأخلفناه

  عنهم بألسنتنا، وال قويناهم بأموالنا، فالويل لنا مجيعا ويال متصال أبدا ال) ١(بأيدينا، وال خذلنا 



__________  
  .دفعنا وال: ٤٩/  ٦وال جادلنا، ويف ابن االعثم : ١٥٩/  ٤والكامل  ٤٨/  ٧يف الطربي ) ١(

يفتر وال يبيد دون أن نقتل قاتله واملمالئني عليه، أو نقتل دون ذلك وتذهب أموالنا وخترب ديارنا، أيها الناس قوموا 
  .يف ذلك قومة رجل واحد، وتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خري لكم عند بارئكم

  .وذكر كالما طويال
  ).١(نخيلة يف السنة اآلتية مث كتبوا إىل مجيع إخواهنم أن جيتمعوا بال

وكتب سليمان بن صرد إىل سعد بن حذيفة بن اليمان وهو أمري على املدائن يدعوه إىل ذلك فاستجاب له ودعا إليه 
سعد من أطاعه من أهل املدائن، فبادروا إليه باالستجابة والقبول، ومتاالوا عليه وتواعدوا النخيلة يف التاريخ 

  .املذكور
يفة إىل سليمان بن صرد بذلك ففرح أهل الكوفة من موافقة أهل املدائن هلم على ذلك، وكتب سعد بن حذ

  .وتنشطوا المرهم الذي متاالوا عليه
فلما مات يزيد بن معاوية وابنه معاوية بعد قليل، طمعوا يف االمر، واعتقدوا أن أهل الشام قد ضعفوا، ومل يبق من 

حىت ! ال : هور وأن خيرجوا إىل النخيلة قبل امليقات، فنهاهم عن ذلك وقاليقيم هلم أمرا، فاستشاروا سليمان يف الظ
يأيت االجل الذي واعدنا إخواننا فيه، مث هم يف الباطن يعدون السالح والقوة وال يشعر هبم مجهور الناس، وحينئذ 

القصر، واصطلحوا  عمد مجهور أهل الكوفة إىل عمرو بن حريث نائب عبيد اهللا بن زياد على الكوفة فأخرجوه من
  على عامر بن

، فبايع لعبد اهللا بن الزبري، فهو يسد االمور حىت تأيت نواب ابن )٢(مسعود بن أمية بن خلف امللقب دحروجة 
  .الزبري

قدم أمريان إىل الكوفة من  -أعين سنة أربع وستني  -فلما كان يوم اجلمعة لثمان بقني من رمضان من هذه السنة 
حدمها عبد اهللا بن يزيد اخلطمي، على احلرب والثغر، واآلخر إبراهيم بن حممد بن طلحة بن عبيد جهة ابن الزبري، أ

  .التيمي، على اخلراج واالموال) ٣(اهللا 
وهو املختار بن أيب عبيد الثقفي  -وقد كان قدم قبلهما جبمعة واحدة للنصف من هذا الشهر املختار بن أيب عبيد 

  .فت على سليمان بن صرد وعظموه تعظيما زائدا، وهم معدون للحربفوجد الشيعة قد الت -الكذاب 
فلما استقر املختار عندهم بالكوفة دعا إىل إمامة املهدي حممد بن علي بن أيب طالب، وهو حممد بن احلنفية يف 
 الباطن، ولقبه املهدي، فاتبعه على ذلك كثري من الشيعة وفارقوا سليمان بن صرد، وصارت الشيعة فرقتني،

اجلمهور منهم مع سليمان يريدون اخلروج على الناس ليأخذوا بثأر احلسني، وفرقة أخرى مع املختار يريدون 
اخلروج للدعوة إىل إمامة حممد بن احلنفية، وذلك عن غري أمر ابن احلنفية ورضاه، وإمنا يتقولون عليه لريوجوا على 

الصافية إىل عبد اهللا بن يزيد اخلطمي نائب ابن ) ٤( الناس به، وليتوصلوا إىل أغراضهم الفاسدة، وجاءت العني
  الزبري مبا متاال عليه فرقتا الشيعة على اختالفهما من اخلروج على الناس والدعوة إىل ما يريدون، وأشار من

__________  
  .ه ٦٥غرة ربيع اآلخر سنة : ٥٠/  ٧والطربي  ٥٢/  ٦يف ابن االعثم ) ١(
  .دحروجة اجلعل: ٥٢/  ٧لطربي وا ٥٣/  ٦يف ابن االعثم ) ٢(



  .عبد اهللا: يف ابن االعثم) ٣(
  .يزيد بن احلارث بن رومي وهو من شيعة بين أمية: ٥٧/  ٦وابن االعثم  ٥٥/  ٧يف الطربي ) ٤(

أشار عليه بأن يبادر إليهم وحيتاط عليهم ويبعث الشرط واملقاتلة فيقمعهم عما هم جممعون عليه من إرادة الشر 
  .والفتنة

ام خطيبا يف الناس وذكر يف خطبته ما بلغه عن هؤالء القوم، وما أمجعوا عليه من االمر، وأن منهم من يريد االخذ فق
بثأر احلسني، ولقد علموا أنين لست ممن قتله، وإين واهللا ملمن أصيب بقتله وكره قتله، فرمحه اهللا ولعن قاتله، وإين ال 

  أتعرض الحد قبل أن يبدأين
هؤالء يريدون االخذ بثأر احلسني فليعمدوا إىل ابن زياد فإنه هو الذي قتل احلسني وخيار أهله  بالشر، وإن كان

  .فليأخذوا منه بالثأر، وال خيرجوا بسالحهم على أهل بلدهم، فيكون فيه حتفهم واستئصاهلم
هذا املداهن، إنا واهللا قد أيها الناس ال يغرنكم من أنفسكم كالم : فقام إبراهيم بن حممد بن طلحة االمري اآلخر فقال

استيقنا من أنفسنا أن قوما يريدون اخلروج علينا، ولنأخذن الوالد بالولد والولد بالوالد، واحلميم باحلميم، والعريف 
  .مبا يف عرافته، حىت تدينوا باحلق وتذلوا للطاعة

بسيفك وغشمك ؟ أنت واهللا أذل من يا بن الناكثني أهتددنا : فوثب إليه املسيب بن جنبة الفزاري فقطع كالمه فقال
  .ذلك، إنا ال نلومك على بغضنا وقد قتلنا أباك وجدك، وإنا لنرجوا أن نلحقك هبما قبل أن خترج من هذا القصر

وساعد املسيب بن جنية من أصحاب إبراهيم بن حممد بن طلحة مجاعة من العمال، وجرت فتنة وشئ كبري يف 
خلطمي عن املنرب وحاولوا أن يوفقوا بني االمريين فلم يتفق هلم ذلك، مث ظهرت املسجد، فنزل عبد اهللا بن يزيد ا

الشيعة أصحاب سليمان بن صرد بالسالح، وأظهروا ما كان يف أنفسهم من اخلروج على الناس، وركبوا مع 
  .سليمان بن صرد فقصدوا حنو اجلزيرة، وكان من أمرمها ما سنذكره

ذاب فإنه قد كان بغيضا إىل الشيعة من يوم طعن احلسني وهو ذاهب إىل الشام بأهل وأما املختار بن عبيد الثقفي الك
العراق، فلجأ إىل املدائن، فأشار املختار على عمه وهو نائب املدائن بأن يقبض على احلسني ويبعثه إىل معاوية فيتخذ 

لك، فلما كان من أمر مسلم بن بذلك عنده اليد البيضاء، فامتنع عمر املختار من ذلك، فأبغضته الشيعة بسبب ذ
القومن بنصرة مسلم وآلخذن : عقيل ما كان وقتله ابن زياد، كان املختار يومئذ بالكوفة فبلغ ابن زياد أنه يقول

بثأره، فأحضره بني يديه وضرب عينه بقضيب كان بيده فشترها، وأمر بسجنه، فلما بلغ أخته سجنه بكت 
عمر بن اخلطاب، فكتب ابن عمر إىل يزيد بن معاوية يشفع عنده يف وجزعت عليه، وكانت حتت عبد اهللا بن 

أن ساعة وقوفك على هذا الكتاب خترج املختار بن عبيد من : إخراج املختار من السجن، فبعث يزيد إىل ابن زياد
  .إن وجدتك بعد ثالثة أيام بالكوفة ضربت عنقك: السجن، فلم ميكن ابن زياد غري ذلك، فأخرجه وقال له

  واهللا: رج املختار إىل احلجاز وهو يقولفخ
  .القطعن أنامل عبيد اهللا بن زياد، والقتلن باحلسني بن علي على عدد من قتل بدم حيىي بن زكريا

فلما استفحل أمر عبد اهللا بن الزبري بايعه املختار بن عبيد، وكان من كبار االمراء عنده، وملا حاصره احلصني بن منري 
  املختار دون ابن الزبري أشد القتال، فلما بلغه موت يزيد بنمع أهل الشام قاتل 

وخرج من احلجاز فقصد الكوفة فدخلها يف ) ١(معاوية واضطراب أهل العراق، نقم على ابن الزبري يف بعض االمر 
  .أبشروا بالنصر: يوم اجلمعة والناس يتهيئون للصالة، فجعل ال مير مبال إال سلم عليه وقال



لى إىل سارية هنالك حىت أقيمت الصالة، مث صلى من بعد الصالة حىت صليت العصر، مث ودخل املسجد فص
انصرف فسلم عليه الناس وأقبلوا إليه وعليه وعظموه، وجعل يدعو إىل إمامة املهدي حممد بن احلنفية، ويظهر 

ثأرهم، ويقول للناس االنتصار الهل البيت، وأنه ما جاء إال بصدد أن يقيم شعارهم، ويظهر منارهم، ويستويف 
فجعل خيذهلم  -وقد خشي أن يبادروا إىل اخلروج مع سليمان  -الذين اجتمعوا على سليمان بن صرد من الشيعة 

، واالمام املهدي، )٢(إين قد جئتكم من قبل ويل االمر، ومعدن الفضل، ووصي الرضى : ويستميلهم إليه ويقول هلم
عداء، ومتام النعماء، وأن سليمان بن صرد يرمحنا اهللا وإياه إمنا هو غشمة بأمر فيه الشفاء، وكشف الغطاء، وقتل اال

من الغشم، وشن بال ليس بذي جتربة لالمور، وال له علم باحلروب، إمنا يريد أن خيرجكم فيقتل نفسه ويقتلكم، 
، فامسعوا مين وإين إمنا أعمل على مثل مثل يل، وأمر قد بني يل، فيه عز وليكم، وقتل عدوكم، وشفاء صدوركم

  .وأطيعوا أمري، مث أبشروا وتباشروا، فإين لكم بكل ما تأملون وحتبون كفيل
فالتف عليه خلق كثري من الشيعة، ولكن اجلمهور منهم مع سليمان بن صرد، فلما خرجوا مع سليمان إىل النخيلة 

إن املختار بن أيب : نائب الكوفة) ٤(قال عمر بن سعد بن أيب وقاص وشبث بن ربعي وغريمها لعبد اهللا بن يزيد ) ٣(
عبيد أشد عليكم من سليمان بن صرد، فبعث إليه الشرط فأحاطوا بداره فأخذ فذهب به إىل السجن مقيدا، وقيل 

  .بغري قيد، فأقام به مدة ومرض فيه
  .دهدخلت إليه مع محيد بن مسلم االزدي نعوده ونتعاه: فحدثين حيىي بن أيب عيسى أنه قال: قال أبو خمنف
  أما ورب: فسمعته يقول

االخيار، القتلن كل جبار، بكل لدن ) ٥(البحار، والنخيل واالشجار، واملهامه والقفار، واملالئكة االبرار، واملصلني 
جثار خطار، ومهند بتار، جبند من االخيار، ومجوع من االنصار، ليسوا مبيل االغمار، وال بعزل أشرار، حىت إذا 

ت صدع املسلمني، وشفيت غليل صدور املؤمنني، وأدركت ثأر أوالد النبيني، مل أبك أقمت عمود الدين، وجرب
  .على زوال الدنيا، ومل أحفل باملوت إذا دنا

  .وكان كلما أتيناه وهو يف السجن يردد علينا هذا القول حىت خرج: قال
__________  

ام معه مخسة أشهر ال يستعمله وقال فيه ابن نقم املختار على ابن الزبري النه أق: ٦٣/  ٧يف تاريخ الطربي ) ١(
  .واهللا هلو أحذر من ذئب قد أطافت به السباع: الزبري

  .فنقم عليه املختار وخرج إىل الكوفة
ويف رواية البن االثري أن خروج املختار إىل الكوفة كان باالتفاق مع ابن الزبري ) ١٧١/  ٤الكامل البن االثري (

  .ل إىل جانبه ضد أهل الشامالقناع شيعة الكوفة بالقتا
  .الوصي: يف الطربي) ٢(
  .اجلزيرة: ١٧٢/  ٤والكامل  ٦٥/  ٧يف الطربي ) ٣(
  .من الطربي والكامل، ويف االصل زياد حتريف، واملراد عبد اهللا بن يزيد نائب ابن الزبري على الكوفة) ٤(
  .واملصطفني: يف الطربي والكامل) ٥(

ويف هذه السنة هدم ابن الزبري الكعبة، وذلك النه مال : م ابن الزبري قال ابن جريرذكر هدم الكعبة وبنائها يف أيا
جدارها من رمي املنجنيق فهدم اجلدار حىت وصل إىل أساس إبراهيم، وكان الناس يطوفون ويصلون من وراء ذلك، 

وطيب، عند اخلزان وجعل احلجر االسود يف تابوت يف سرق من حرير، وادخر ما كان يف الكعبة من حلي وثياب 



حىت أعاد ابن الزبري بناءها على ما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يريد أن يبنيها عليه من الشكل، وذلك كما 
ثبت يف الصحيحني وغريمها من املسانيد والسنن، من طرق عن عائشة أم املؤمنني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 

نقضت الكعبة والدخلت فيها احلجر، فإن قومك قصرت هبم النفقة، لوال حدثان قومك بكفر ل: " وسلم قال
  وجلعلت هلا بابا شرقيا وبابا غربيا، يدخل الناس من أحدمها وخيرجون

  ).١" (من اآلخر، واللصقت باهبا باالرض فإن قومك رفعوا باهبا ليدخلوا من شاؤوا ومينعوا من شاؤوا 
الته عائشة أم املؤمنني عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجزاه اهللا فبناها ابن الزبري على ذلك كما أخربته به خ

  .خريا
مث ملا غلبه احلجاج بن يوسف يف سنة ثالث وسبعني كما سيأيت، هدم احلائط الشمايل وأخرج احلجر كما كان أوال، 

ثاره إىل اآلن، وذلك وأدخل احلجارة اليت هدمها يف جوف الكعبة فرصها فيه، فارتفع الباب وسد الغريب، وتلك آ
وددنا أنا تركناه وما توىل من : بأمر عبد امللك بن مروان يف ذلك، ومل يكن بلغه احلديث، فلما بلغه احلديث قال

  .ذلك
إين : وقد هم ابن املنصور املهدي أن يعيدها على ما بناها ابن الزبري، واستشار االمام مالك بن أنس يف ذلك، فقال

فهذا يرى رأي ابن الزبري، وهذا يرى رأي  -يعين يتالعبون يف بنائها حبسب آرائهم  -لعبة،  أكره أن يتخذها امللوك
  .عبد امللك بن مروان، وهذا يرى رأيا آخر واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

، وعلى )٢(وحج بالناس يف هذه السنة عبد اهللا بن الزبري وكان عامله على املدينة أخوه عبيد اهللا : قال ابن جرير
، وامتنع شريح أن حيكم يف زمان الفتنة، )٣(كوفة عبد اهللا بن يزيد اخلطمي، وعلى قضائها سعيد بن املرزبان ال

وعلى البصرة عمر بن معمر التيمي، وعلى قضائها هشام بن هبرية، وعلى خراسان عبد اهللا بن خازم، وكان يف 
م ملروان بن احلكم، وذلك بعد ظفره بالضحاك أواخر هذه السنة وقعة مرج راهط كما قدمنا، وقد استقر ملك الشا

بن قيس وقتله له يف الوقعة، وقيل إن فيها دخل مروان مصر وأخذها من نائبها الذي من جهة ابن الزبري، وهو عبد 
  ).٤(الرمحن بن جحدر 

  .واستقرت يد مروان على الشام ومصر وأعماهلا واهللا أعلم
__________  

  .تقدم خترجيه) ١(
  .عبيدة: ١٧٤/  ٤والكامل  ٦٦/  ٧ي يف الطرب) ٢(
  .هشام بن هبرية: سعد بن منران، ويف الكامل: يف الطربي) ٣(
  .جحدم: تقدم) ٤(

ملا أراد ابن الزبري هدم البيت شاور الناس يف هدمها فأشار عليه جابر بن عبد اهللا وعبيد بن عمري : وقال الواقدي
دمها، فال تزال هتدم حىت يتهاون الناس حبرمتها، ولكن أرى أن أخشى أن يأيت بعدك من يه: بذلك، وقال ابن عباس

  .تصلح ما يتهدم من بنياهنا
مث إن ابن الزبري استخار اهللا ثالثا أيام، مث غدا يف اليوم الرابع فبدأ ينقض الركن إىل االساس، فلما وصلوا إىل 

ني رجال فأمرهم أن حيفروا، فلما ضربوا االساس وجدوا أصال باحلجر مشبكا كأصابع اليدين، فدعا ابن الزبري مخس
باملعاول يف تلك االحجار املشبكة ارجتت مكة فتركه على حاله، مث أسس عليه البناء، وجعل للكعبة بابني موضعني 
باالرض، باب يدخل منه وباب خيرج منه، ووضع احلجر االسود بيده، وشده بفضة النه كان قد تصدع، وزاد يف 



، ولطخ جدراهنا باملسك وسترها بالديباج، مث اعتمر من مساجد عائشة وطاف بالبيت وسع الكعبة عشرة أذرع
وصلى وسعى، وأزال ما كان حول الكعبة من الزبالة، وما كان حوهلا من الدماء، وكانت الكعبة قد وهت من 

ت حول الكعبة، أعالها إىل أسفلها من حجارة املنجنيق، واسود الركن وانصدع احلجر االسود من النار اليت كان
  .وكان سبب جتديد الزبري هلا ما ثبت يف الصحيحني من حديث عاشئة املتقدم ذكره واهللا أعلم

مث دخلت سنة مخس وستني فيها اجتمع إىل سليمان بن صرد حنو من سبعة عشر ألفا، كلهم يطلبون االخذ بثأر 
قليال، فلم تعجب سليمان قلتهم، فأرسل حكيم بن ملا خرج الناس إىل النخيلة كانوا : احلسني ممن قتله، قال الواقدي

يا ثارات احلسني، فلم يزل ينادي حىت بلغ املسجد االعظم، فسمع الناس : فنادى يف الكوفة بأعلى صوته) ١(منقذ 
فخرجوا إىل النخيلة وخرج أشراف الكوفة فكانوا قريبا من عشرين ألفا أو يزيدون، يف ديوان سليمان بن صرد، 

إنه ال ينفعك : ى املسري هبم مل يصف معه منهم سوى أربعة آالف، فقال املسيب بن جنية لسليمانفلما عزم عل
الكاره، وال يقاتل معك إال من أخرجته النية، وباع نفسه هللا عز وجل، فال تنتظرن أحدا وامض المرك يف جهاد 

  .عدوك واستعن باهللا عليهم
  من كان إمنا خرج لوجه اهللا وثواب اآلخرة! يا أيها الناس : فقام سليمان يف أصحابه وقال

  .فذلك منا وحنن منه، ومن كان خروجه معنا للدنيا فليس منا وال يصحبنا
أنسري إىل قتلة احلسني بالشام وقتلته عندنا بالكوفة كلهم : ما للدنيا خرجنا، وال هلا طلبنا، فقيل له: فقال الباقون معه

ن ابن زياد هو الذي جهز اجليش إليه وفعل به ما فعل، فإذا فرغنا منه إ: مثل عمر بن سعد وغريه ؟ فقال سليمان
عدنا إىل أعدائه بالكوفة، ولو قاتلتوهم أوال، وهم أهل مصركم ما عدم الرجل منكم أن يرى رجال قد قتل أباه قد 

  قتل أخاه أو محيمه، فيقع التخاذل، فإذا فرغتم من
__________  

ابن : ابن عصني ويف الكامل: ٥٨/  ٦ليد بن غضني الكناين، ويف ابن االعثم والو: زيد ٦٦/  ٧يف الطربي ) ١(
  .عصري
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .الفاسق ابن زياد حصل لكم املراد
  .صدقت: فقالوا

  .سريوا على اسم اهللا تعاىل، فساروا عشية اجلمعة خلمس مضني من ربيع االول: فنادى فيهم
يس معنا مما يطلب شئ، وإمنا معنا سيوف على من كان خرج منكم للدنيا ذهبها وزبرجدها فل: وقال يف خطبته

  .عواتقنا، ورماح يف أكفنا، وزاد يكفينا حىت نلقى عدونا
عليكم بابن زياد الفاسق أوال، فليس له إال السيف، وها هو قد : فأجابوه إىل السمع والطاعة واحلالة هذه، وقال هلم

  .أقبل من الشام قاصدا العراق
ي، فلما أزمعوا على ذلك بعث عبد اهللا بن يزيد وإبراهيم بن حممد أمراء الكوفة من فصمم الناس معه على هذا الرأ

وأهنم يريدون أن : إنا حنب أن تكون أيدينا واحدة على ابن زياد: جهة ابن الزبري، إىل سليمان بن صرد يقوالن له
ىت يقدموا عليه، فتهيأ سليمان يبعثوا معهم جيشا ليقويهم على ما هم قد قصدوا له، وبعثوا بريدا بذلك ينتظرهم ح

بن صرد لقدومهم عليه يف رؤس االمراء، وجلس يف أهبته واجليوش حمدقة به، وأقبل عبد اهللا بن يزيد وإبراهيم بن 
طلحة يف أشراف أهل الكوفة من غري قتلة احلسني، لئال يطمعوا فيهم، وكان عمر بن سعد بن أيب وقاص يف هذه 

قصر االمارة عند عبد اهللا بن يزيد خوفا على نفسه، فلما اجتمع االمريان عند سليمان بن  االيام كلها ال يبيت إال يف
صرد قاال له وأشارا عليه أن ال يذهبوا حىت تكون أيديهما واحدة على قتال ابن زياد، وجيهزوا معهم جيشا، فإن 

  أهل الشام مجع
إنا خرجنا المر ال نرجع عنه : قبول قوهلما وقالكثري وجم غفري، وهم حياجفون عن ابن زياد، فامتنع سليمان من 

  .وال نتأخر فيه
فانصرف االمريان راجعني إىل الكوفة، وانتظر سليمان بن صرد وأصحابه أصحاهبم الذين كانوا قد واعدوهم من 

أهل البصرة وأهل املدائن فلم يقدموا عليهم وال واحد منهم، فقام سليمان يف أصحابه خطيبا وحرضهم على 
  .لو قد مسع إخوانكم خبروجكم للحقوكم سراعا: هاب ملا خرجوا عليه، وقالالذ

سنة مخس وستني، فسار هبم ) ١(فخرج سليمان وأصحابه من النخيلة يوم اجلمعة خلمس مضني من ربيع االول 
احلسني  ، ما يتقدمون مرحلة إىل حنو الشام إال ختلف عنه طائفة من الناس الذين معه، فلما مروا بقرب)٢(مراحل 

صاحوا صيحة واحدة وتباكوا وباتوا عنده ليلة يصلون ويدعون، وظلوا يوما يترمحون عليه ويستغفرون له 
لو كان هذا العزم واالجتماع قبل وصول احلسني : قلت -ويترضون عنه ويتمنون أن لو كانوا ماتوا معه شهداء 

وملا أرادوا االنصراف  -ابه لنصرته بعد أربع سنني إىل تلك املنزلة، لكان أنفع له وأنصر من اجتماع سليمان وأصح
جعل ال يرمي أحد منهم حىت يأيت القرب فيترحم عليه ويستغفر له، حىت جعلوا يزدمحون أشد من ازدحامهم عند 

  .احلجر االسود
  مث ساروا قاصدين

__________  
  .ربيع اآلخر: يف الطربي والكامل وابن االعثم) ١(



قرية بالكوفة : نزل االقساس، واالقساس: وصل دار االهواز، ويف الطربي وابن االعثم ١٧٧/  ٤يف الكامل ) ٢(
  ).معجم البلدان(أو كورة يقال هلا اقساس مالك 

إنا مل نأت لقتالكم فأخرج : الشام، فلما اجتازوا بقرقيسيا حتصن منهم زفر بن احلارث، فبعث إليه سليمان بن صرد
يوما أو بعض يوم، فأمر زفر بن احلارث أن خيرج إليهم سوق، وأمر للرسول إليه  إلينا سوقا فإنا إمنا نقيم عندكم

  .وهو املسيب بن جنبة بفرس وألف درهم
  .أما املال فال: فقال

  .وأما الفرس فنعم
وبعث زفر بن احلارث إىل سليمان بن صرد ورؤس االمراء الذين معه إىل كل واحد عشرين جزورا وطعاما وعلفا 

إنه قد بلغين أن أهل الشام قد جهزوا : زفر بن احلارث فشيعهم، وسار مع سليمان بن صرد وقال له كثريا، مث خرج
  جيشا كثيفا وعددا كثريا، مع

  ).١(حصني بن منري، وشرحبيل بن ذي الكالع، وأدهم بن حمرز الباهلي 
  .، وجبلة بن عبد اهللا اخلثعمي)٢(وربيعة بن خمارق الغنوي 
  .ى اهللا تولكنا وعلى اهللا فليتوكل املؤمنونعل: فقال سليمان بن صرد

مث عرض عليهم زفر أن يدخلوا مدينته أو يكونوا عند باهبا، فإن جاءهم أحد كان معهم عليه، فأبوا أن يقبلوا 
  .قد عرض علينا أهل بلدنا مثل ذلك فامتنعنا: وقالوا
واالسواق والسباق خلف ظهوركم، وما بيننا  فإذا أبيتم ذلك فبادروهم إىل عني الوردة، فيكون املاء واملدينة: قال

وال تقاتلوهم يف فضاء فإهنم أكثر منكم : وبينكم فأنتم آمنون منه، مث أشار عليهم مبا يعتمدونه يف حال القتال فقال
عددا فيحيطون بكم، فإين ال أرى معكم رجاال والقوم ذووا رجال وفرسان، ومعهم كراديس فاحذروهم، فأثىن 

ن صرد والناس خريا، مث رجع عنهم، وسار سليمان بن صرد فبادر إىل عني الوردة فنزل غربيها، عليه سليمان ب
  .وأقام هناك قبل وصول أعدائه إليه، واستراح سليمان وأصحابه واطمأنوا

وقعة عني وردة فلما اقترب أهل الشام إليهم خطب سليمان أصحابه فرغبهم يف اآلخرة وزهدهم يف الدنيا، وحثهم 
إن قتلت فاالمري عليكم املسيب بن جنبة، فإن قتل فعبد اهللا بن سعد بن نفيل، فإن قتل فعبد اهللا : جلهاد، وقالعلى ا

فارس، فأغاروا على جيش ) ٣(بن وال، فإن قتل فرفاعة بن شداد، مث بعث بني يديه املسيب بن جنبة يف مخسمائة 
ين، واستاقوا نعما، وأتى اخلرب إىل عبيد اهللا بن زياد ابن ذي الكالع وهم عارون، فقتلوا منهم مجاعة وجرحوا آخر

فأرسل بني يديه احلصني بن منري يف اثين عشر ألفا، فصبح سليمان بن صرد وجيشه واقفون يف يوم االربعاء لثمان 
  بقني من مجادى االوىل، وحصني بن منري قائم يف اثين عشر ألفا، وقد هتيأ كل من الفريقني

__________  
  .وأبو مالك بن أدهم: زاد ٧٣/  ٧لطربي يف ا) ١(
  .وعبيد اهللا بن زياد، ومل يذكر ربيعة بن خمارق الغنوي: ١٨٠/  ٤يف الكامل ) ٢(

: وذكرهم وفيه...وقد وجه حنوكم خبمسة من قواده...أن عبيد اهللا بن زياد قد ترك الرقة: ٨٠/  ٦ويف ابن االعثم 
  .محلة بن عبد اهللا اخلثعمي بدل جبلة

  .أربعمائة فارس: ١٨١/  ٤الكامل  يف) ٣(



، ودعا أصحاب سليمان )١(لصاحبه، فدعا الشاميون أصحاب سليمان إىل الدخول يف طاعة مروان بن احلكم 
الشاميني إىل أن يسلموا إىل إليهم عبيد اهللا بن زياد فيقتلونه عن احلسني، وامتنع كل من الفريقني أن جييب إىل ما 

قتاال شديدا عامة يومهم إىل الليل، وكانت الدائرة فيه للعراقيني على الشاميني، فلما  دعا إليه اآلخر، فاقتتلوا
ألف فارس، وقد أنبه وشتمه ابن زياد، ) ٢(أصبحوا أصبح ابن ذي الكالع وقد وصل إىل الشاميني يف مثانية عشر 

إال أوقات الصلوات إىل الليل، فلما فاقتتل الناس يف هذا اليوم قتاال مل ير الشيب واملرد مثله قط، ال حيجز بينهم 
أصبح الناس من اليوم الثالث وصل إىل الشاميني أدهم بن حمرز يف عشرة آالف، ذلك يف يوم اجلمعة، فاقتتلوا قتاال 

شديدا إىل حني ارتفاع الضحى، مث استدار أهل الشام بأهل العراق وأحاطوا هبم من كل جانب، فخطب سليمان بن 
لى اجلهاد، فاقتتل الناس قتاال عظيما جدا، مث ترجل سليمان بن صرد وكسر جفن سيفه صرد الناس وحرضهم ع

ونادى يا عباد اهللا، من أراد الرواح، إىل اجلنة والتوبة من ذنبه والوفاء بعهده فليأت إيل، فترجل معه ناس كثريون 
  .وكسروا جفون سيوفهم، ومحلوا حىت صاروا يف وسط القوم

مقتلة عظيمة حىت خاضوا يف الدماء، وقتل سليمان بن صرد أمري العراقيني، رماه رجل يقال له وقتلوا من أهل الشام 
فزت ورب الكعبة فأخذ الراية املسيب : يزيد بن احلصني بسهم فوقع، مث وثب مث وقع مث وثب مث وقع، وهو يقول

لبات والترائب أين غداة الروع واضحة ال* قد علمت ميالة الذوائب : بن جنبة فقاتل هبا قتاال شديدا وهو يقول
مث قاتل قتاال شديدا فقضى ابن جنبة ) ٣* (قصاع أقران خموف اجلانب * أشجع من ذي لبدة مواثب * والتغالب 

حنبه، وحلق يف ذلك املوقف صحبه رمحهم اهللا، فأخذ الراية عبد اهللا بن سعد بن نفيل فقاتل قتاال شديدا أيضا، ومحل 
  لى أهلحينئذ ربيعة بن خمارق ع

العراق محلة منكرة، وتبارز هو وعبد اهللا بن سعد بن نفيل، مث احتدا فحمل ابن أخي ربيعة على عبد اهللا بن سعد 
 -الرواح إىل اجلنة : فقتله، مث احتمل عمه، فأخذ الراية عبد اهللا بن وال، فحرض الناس على اجلهاد وجعل يقول

  ه مثومحل بالناس ففرق من كان حول -وذلك بعد العصر 
__________  

  .عبد امللك بن مروان: ١٨٢/  ٤والكامل  ٨٢/  ٦وابن االعثم  ٧٥/  ٧يف الطربي ) ١(
والصواب مروان بن احلكم فوقعة عني الوردة كانت يف مجادى االوىل، وكانت وفاة مروان على االرجح يف رمضان 

عهد عبد امللك وقد كانت البيعة بوالية  ه، ولعل من قال عبد امللك يريد اعالن الطاعة والقبول بوالية ٦٥سنة 
  .العهد قد أخذت له

  .مثانية آالف: يف الطربي) ٢(
بيت املقام مقفص االعادي ليس بفرار * لقد منيتم يا أخي جالدي : شعر املسيب قال ٨٣/  ٦ذكر ابن االعثم ) ٣(

  أشجع من ليث عرين عادي * وال حياد 

أدهم بن حمرز الباهلي أمري حرب الشاميني ساعتئذ، فأخذ الراية رفاعة بن  قتله -وكان من الفقهاء املفتيني  -قتل 
شداد فاحناز بالناس وقد دخل الظالم، ورجع الشاميون إىل رحاهلم، وانشمر رفاعية مبن بقي معه راجعا إىل بالده، 

وال أحدا ملا لقوا منهم من فلما أصبح الشاميون إذا العراقيون قد كروا راجعني إىل بالدهم، فلم يبعثوا وراءهم طلبا 
القتل واجلراح، فلما وصلوا إىل هيت إذا سعد بن حذيفة بن اليمان قد أقبل مبن معه من أهل املدائن، قاصدين إىل 

، فلما أخربوه مبا كان من أمرهم وما حل هبم، ونعوا إليه أصحاهبم ترمحوا عليهم واستغفروا هلم وتباكوا )١(نصرهتم 
أهل املدائن إليها، ورجع راجعة أهل الكوفة إليها، وقد قتل منهم خلق كثري وجم غفري،  على إخواهنم، وانصرف



، فكتب إىل رفاعة بن شداد يعزيه فيمن قتل منهم )٢(وإذا املختار بن أيب عبيد كما هو يف السجن مل خيرج منه 
ن أعظم اهللا أجورهم ورضي مرحبا بالذي: ويترحم عليهم ويغبطهم مبا نالوا من الشهادة، وجزيل الثواب ويقول

عنهم، واهللا ما خطا منهم أحد خطوة إال كان ثواب اهللا له فيها أعظم من الدنيا وما فيها، وإن سليمان قد قضى ما 
  عليه وتوفاه اهللا وجعل روحه

فأعدوا يف أرواح النبيني والشهداء والصاحلني، وبعد فأنا االمري املأمون، قاتل اجلبارين واملفسدين إن شاء اهللا، 
  .واستعدوا وأبشروا، وأنا أدعوكم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله، والطلب بدماء أهل البيت

  .وذكر كالما كثريا يف هذا املعىن
وقد كان قبل قدومهم أخرب الناس هبالكهم عن ربه الذي كان يأيت إليه من الشياطني، فإنه قد كان يأيت إليه شيطان 

طان مسيلمة إليه، وكان جيش سليمان بن صرد وأصحابه يسمى جبيش التوابني فيوحي إليه قريبا مما كان يوحي شي
رمحهم اهللا، وقد كان سليمان بن صرد اخلزرجي صحابيا جليال نبيال عابدا زاهدا، روى عن النيب صلى اهللا عليه 

لبيعة وسلم أحاديث يف الصحيحني وغريمها، وشهد مع علي صفني، وكان أحد من كان جيتمع الشيعة يف داره 
احلسني، وكتب إىل احلسني فيمن كتب بالقدوم إىل العراق، فلما قدمها ختلوا عنه وقتل بكربالء بعد ذلك، ورأى 
هؤالء أهنم كانوا سببا يف قدومه، وأهنم خذلوه حىت قتل هو وأهل بيته، فندموا، على ما فعلوا معه، مث اجتمعوا يف 

مريهم سليمان بن صرد أمري التوابني، فقتل سليمان رضي اهللا عنه هذا اجليش ومسوا جيشهم جيش التوابني، ومسوا أ
  .يف هذه الوقعة بعني وردة سنة مخس وستني، وقيل سنة سبع وستني، واالول أصح

  .وكان عمره يوم قتل ثالثا وتسعني سنة رمحه اهللا
اميني إىل مروان مبا فتح بعد الوقعة، وكتب أمراء الش) ٣(ومحل رأسه ورأس املسيب بن جنبة إىل مروان بن احلكم 

  اهللا عليهم
__________  

إن إخواننا قد حلقونا من : قيل لعبد اهللا بن سعد بن نفيل وهو يف القتال: " قال ١١٣/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
  .قال وقد قاتلوا واستشهد منهم" البصرة واملدائن 
وانظر (قاتلوا إىل جانب رفاعة بن شداد  إشارة إىل وجود أهل املدائن يف القتال وقد ٨٤/  ٦ويف ابن االعثم 

  ).٧٧/  ٧الطربي 
  ).٨٦/  ٦(أما ابن االعثم فقال أن املختار كان من مجلة من خرج إليهم الستقباهلم وتعزيتهم ) ٢(
  .وقد تقدم قريبا مالحظة هذا االمر فلرياجع -عبد امللك بن مروان : يف الطربي والكامل) ٣(

أهلك : س وأعلمهم مبا كان من أمر اجلنود ومن قتل من أهل العراق، وقد قالوأظفرهم من عدوهم، فخطب النا
  اهللا رؤوس الضالل سليمان بن صرد وأصحابه، وعلق الرؤوس بدمشق، وكان

وأخذ بيعة االمراء على ذلك : مروان بن احلكم قد عهد باالمر من بعده إىل ولديه عبد امللك مث من بعده عبد العزيز
  .ه ابن جرير وغريهيف هذه السنة، قال

وفيها دخل مروان بن احلكم وعمرو بن سعيد االشدق إىل الديار املصرية فأخذاها من نائبها الذي كان لعبد اهللا بن 
الزبري، وهو عبد الرمحن بن جحدم، وكان سبب ذلك أن مروان قصدها فخرج إليه نائبها ابن جحدم فقابله مروان 

يد بطائفة من اجليش من وراء عبد الرمحن بن جحدم فدخل مصر فملكها، ليقاتله فاشتغل به، وخلص عمرو بن سع
  .وهرب عبد الرمحن ودخل مروان إىل مصر فملكها، وجعل عليها ولده عبد العزيز



وفيها بعث ابن الزبري أخاه مصعبا ليفتح له الشام، فبعث إليه مروان عمرو بن سعيد فتلقاه إىل فلسطني فهرب منه 
  .راجعا ومل يظفر بشئ مصعب بن الزبري وكر

  .واستقر ملك الشام ومصر ملروان
إن مروان حاصر مصر فخندق عبد الرمحن بن جحدم على البلد خندقا، وخرج يف أهل مصر إىل : وقال الواقدي

قتاله، وكانوا يتناوبون القتال ويسترحيون، ويسمى ذلك يوم التراويح، واستمر القتال يف خواص أهل البلد فقتل 
  .كثري، وقتل يومئذ عبد اهللا بن يزيد بن معدي كرب الكالعي أحد االشرافمنهم خلق 

مث صاحل عبد الرمحن مروان على أن خيرج إىل مكة مباله وأهله، فأجابه مروان إىل ذلك، وكتب إىل أهل مصر كتاب 
لفوا عن أمان بيده، وتفرق الناس وأخذوا يف دفن موتاهم والبكاء عليهم، وضرب مروان عنق مثانني رجال خت

مبايعته، وضرب عنق االكيدر بن محلة اللخمي، وكان من قتلة عثمان، وذلك يف نصف مجادى اآلخر يوم تويف عبد 
اهللا بن عمرو بن العاص، فما قدروا أن خيرجوا جبنازته فدفنوه يف داره واستوىل مروان على مصر وأقام هبا شهرا، مث 

خاه بشر بن مروان وموسى بن نصري وزيرا له، وأوصاه باالحسان إىل استعمل عليها ولده عبد العزيز، وترك عنده أ
  .االكابر ورجع إىل الشام

وفيها جهز مروان جيشني أحدمها مع حبيش بن دجلة العتييب ليأخذ له املدينة، وكان من أمره ما سنذكره، واآلخر 
ا ببعض الطريق لقوا جيش التوابني مع مع عبيد اهللا بن زياد إىل العراق لينتزعه من نواب ابن الزبري، فلما كانو

  .سليمان بن صرد وكان من أمرهم ما تقدم ذكره
  واستمر

  .جيش الشاميني ذاهبا إىل العراق، فلما كانوا باجلزيرة بلغهم موت مروان بن احلكم
ي أم وكانت وفاته يف شهر رمضان من هذه السنة، وكان سبب موته أنه تزوج بأم خالد امرأة يزيد بن معاوية، وه

  هاشم بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة، وإمنا أراد مروان بتزوجيه إياها

أن ميلكوه بعد أخيه معاوية، ) ١(ليصغر ابنها خالدا يف أعني الناس، فإنه قد كان يف نفوس كثري من الناس منه 
جلسائه، فلما  فتزوج أمه ليصغر أمره، فبينما هو ذات يوم داخل إىل عند مروان، إذ جعل مروان يتكلم فيه عند

اكتم ذلك وال : يا بن الرطبة االست، فذهب خالد إىل أمه فأخربها مبا قال له، فقالت: جلس قال له فيما خاطبه به
وما عساه : هل ذكرين خالد عندك بسوء ؟ فقالت له: تعلمه أنك أعلمتين بذلك، فلما دخل عليها مروان قال هلا

قد عندها، فلما أخذه النوم عمدت إىل وسادة فوضعتها على وجهه يقول لك وهو حيبك ويعظمك ؟ مث إن مروان ر
وحتاملت عليها هي وجواريها حىت مات غما، وكان ذلك يف ثالث شهر رمضان سنة مخس وستني بدمشق، وله من 
  .العمر ثالث وستون سنة، وقيل إحدى ومثانون سنة، وكانت إمارته تسعة أشهر، وقيل عشرة أشهر إال ثالثة أيام

ة مروان بن احلكم هو مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن مشس بن عبد مناف القرشي االموي، أبو عبد ترمج
امللك ويقال أبو احلكم، ويقال أبو القاسم، وهو صحايب عند طائفة كثرية النه ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه 

البخاري عن مروان واملسور بن خمرمة عن مجاعة وسلم وروى عنه يف حديث صلح احلديبية، ويف رواية يف صحيح 
وعلي وزيد  -أي كان كاتب عثمان  -من الصحابة احلديث بطوله، وروى مروان عن عمر وعثمان وكان كاتبه 
كانت خالته، وال منافاة بني كوهنا محاته : بن ثابت وبسرية بنت صفوان االزدية وكانت محاته، وقال احلاكم أبو أمحد

  .وخالته
عنه ابنه عبد امللك وسهل بن سعد وسعيد بن املسيب وعروة بن الزبري وعلي بن احلسني زين العابدين وروى 



  .وجماهد وغريهم
  أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل حيفظ عنه شيئا، وكان عمره مثان: قال الواقدي وحممد بن سعد

بقة االوىل من التابعني، وقد كان مروان من سنني حني تويف النيب صلى اهللا عليه وسلم، وذكره ابن سعد يف الط
قد خطبها : سادات قريش وفضالئها، روى ابن عساكر وغريه أن عمر بن اخلطاب خطب امرأة إىل أمها فقالت

جرير بن عبد اهللا البجلي وهو سيد شباب املشرق، ومروان بن احلكم وهو سيد شباب قريش، وعبد اهللا بن عمر 
  .نعم: أجاد يا أمري املؤمنني ؟ قال: رأةوهو من قد علمتم، فقالت امل

  .قد زوجناك يا أمري املؤمنني: قالت
  .وقد كان عثمان بن عفان يكرمه ويعظمه

  .وكان كاتب احلكم بني يديه، ومن حتت رأسه جرت قضية الدار، وبسببه حصر عثمان بن عفان فيها
ع، وقد قاتل مروان يوم الدار قتاال شديدا، وقتل وأحل عليه أولئك أن يسلم مروان إليهم فامتنع عثمان أشد االمتنا

  .بعض اخلوارج، وكان على امليسرة يوم اجلمل، ويقال إنه رمى طلحة بسهم يف ركبته فقتله فاهللا أعلم
__________  

  .منه زائدة: كذا باالصول، ولعل كلمة) ١(

يكثر السؤال عن مروان فقيل له يف  كان علي يوم اجلمل حني اهنزم الناس: مسعت الشافعي يقول: وقال أبو احلكم
  .إنه يعطفين عليه رحم ماسة، وهو سيد من شباب قريش: ذلك فقال

من تركت هلذا : وقال ابن املبارك عن جرير بن حازم عن عبد امللك بن عمري عن قبيصة بن جابر أنه قال ملعاوية
  .الشديد يف حدود اهللا، مروان بن احلكم أما القارئ لكتاب اهللا، الفقيه يف دين اهللا،: االمر من بعدك ؟ فقال

وقد استنابه على املدينة غري مرة، يعزله مث يعيده إليها، وأقام للناس احلج يف سنني متعددة، وقال حنبل عن االمام 
  .يقال كان عند مروان قضاء، وكان يتتبع قضايا عمر بن اخلطاب: أمحد، قال

قرأت كتاب اهللا منذ أربعني سنة مث : وما فقال قال مروانمسعت مالكا يقول وذكر مروان ي: وقال ابن وهب
  .أصبحت فيما أنا فيه، من إهراق الدماء وهذا الشأن

  .وقال إمساعيل بن عياش عن صفوان بن عمرة عن شريح بن عبيد وغريه
  وال بتراثي إنين كنت خاطئا* بنعمت ريب ال مبا قدمت يدي : كان مروان إذا ذكر االسالم قال: قال
شهد مروان جنازة فلما صلى عليها انصرف، فقال أبو : الليث عن يزيد بن حبيب، عن سامل أيب النضر أنه قال وقال
  .أصاب قرياطا وحرم قرياطا، فأخرب بذلك مروان فأقبل جيري حىت بدت ركبتاه، فقعد حىت أذن له: هريرة

سلف علي بن احلسني حىت يرجع إىل أن مروان كان أ: وروى املدائين عن إبراهيم بن حممد، عن جعفر بن حممد
املدينة بعد مقتل أبيه احلسني ستة آالف دينار، فلما حضرته الوفاء أوصى إىل ابنه عبد امللك أن ال يسترجع من علي 

  .بن احلسني شيئا، فبعث إليه عبد امللك بذلك فامتنع من قبوهلا، فأحل عليه فقبلها
أن احلسن واحلسني كانا يصليان خلف مروان : جعفر بن حممد عن أبيهإنبأنا حامت بن إمساعيل، عن : وقال الشافعي

  .وال يعيداهنا، ويعتدان هبا
أول من قدم اخلطبة على : عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: وقد روى عبد الرزاق

أما : هنالك، فقال أبو سعيد إنه قد ترك ما: خالفت السنة، فقال له مروان: الصالة يوم العيد مروان، فقال له رجل
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل : " هذا فقد قضى ما عليه، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول



  ).١" (يستطيع فبلسانه، فإن مل يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف االميان 
  .الصحابة فاستشارهم فيها وملا كان نائبا باملدينة كان إذا وقعت معضلة مجع من عنده من: قالوا
حدثنا : وهو الذي مجع الصيعان فأخذ بأعدهلا فنسب إليه الصاع، فقيل صاع مروان، وقال الزبري بن بكار: قالوا

  .إبراهيم بن محزة حدثين ابن أيب علي اللهيب عن إمساعيل بن أيب سعيد عن أبيه
يا أبا هريرة، إنه أشهدنا اآلن على : ه فقالوا لهخرج أبو هريرة من عند مروان فلقيه قوم قد خرجوا من عند: قال
  مائة

__________  
) ٢٠(ويف الفنت ) ١٥٥(وابن ماجه يف االقامة ) ١٧(باب ويف املالحم ) ٢٤٢(أخرجه أبو داود يف الصالة ) ١(

  .٥٢، ١٠/  ٣واالمام أمحد يف املسند 

  .د، بك من كسب طيب خري من مائة رقبةيا أبا سعي: فغمز أبو هريرة يدي وقال: رقبة أعتقها الساعة، قال
  .البك الواحد: قال الزبري

  حدثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا جرير، عن االعمش، عن عطية، عن: وقال االمام أمحد
  .أيب سعيد

، إذا بلغ بنو أيب فالن ثالثني رجال اختذوا مال اهللا دوال، ودين اهللا دخال: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ).١" (وعباد اهللا خوال 

  .ورواه أبو يعلى عن زكريا بن زمحويه عن صاحل بن عمر عن مطرف عن عطية عن أيب سعيد
إذا بلغ بنو احلكم ثالثني رجال اختذوا دين اهللا دخال، وعباد اهللا خوال، : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ".ومال اهللا دوال 
  .بن عبد الوهاب عن أيب املغرية عن أيب بكر بن أيب مرمي عن راشد بن سعد عن أيب ذر وقد رواه الطرباين عن أمحد

  ".إذا بلغ بنو أمية أربعني رجال : " قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
ثالثني  إذا بلغ بنو أيب العاص: " وذكره، وهذا منقطع، ورواه العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة من قوله

فذكره، ورواه البيهقي وغريه من حديث ابن هليعة عن أيب قبيل عن ابن وهب، عن معاوية، وعبد اهللا بن " رجال 
إذا بلغ بنو احلكم ثالثني اختذوا مال اهللا بينهم دوال، وعباد اهللا : " عباس عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وتسعني وأربعمائة كان هالكهم أسرع من لوك مترة، وأن رسول اهللا ) ٢(ة خوال، وكتاب اهللا دغال، فإذا بلغوا ست
  ".صلى اهللا عليه وسلم ذكر عبد امللك بن مروان فقال أبو اجلبابرة االربعة 

  .وهذه الطرق كلها ضعيفة
رأى يف  أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: " وروى أبو يعلى وغريه من غري وجه عن العالء عن أبيه عن أيب هريرة
رأيت بين احلكم ينزون على منربي نزو : املنام أن بين احلكم يرقون على منربه وينزلون، فأصبح كاملتغيظ، وقال

ورواه الثوري عن ) ٣" (القردة، فما رئي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مستجمعا ضاحكا بعد ذلك حىت مات 
  ".اهللا إليه إمنا هي دنيا أعطوها فأوحى " علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب مرسال وفيه 

يعين بالء للناس ]  ٦٠: االسراء) * [ وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس: * (فقرت عينه وهي قوله
  .واختبارا، وهذا مرسل وسنده إىل سعيد ضعيف

  .هاوقد ورد يف هذا املعىن أحاديث كثرية موضوعة، فلهذا أضربنا صفحا عن إيرادها لعدم صحت



وقد كان أبوه احلكم من أكرب أعداء النيب صلى اهللا عليه وسلم، وإمنا أسلم يوم الفتح، وقدم احلكم املدينة مث طرده 
النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل الطائف، ومات هبا، ومروان كان أكرب االسباب يف حصار عثمان النه زور على لسانه 

متوليا على املدينة ملعاوية كان يسب عليا كل مجعة على املنرب، وقال له  كتابا إىل مصر بقتل أولئك الوفد، وملا كان
  لقد لعن اهللا أباك احلكم وأنت يف صلبه على لسان نبيه: احلسن بن علي

__________  
  .٨٠/  ٣مسند االمام أمحد ) ١(
  .تسعة: ٥٠٨/  ٦يف دالئل البيهقي ) ٢(

  .املالالعقبة يف : دخل يف االمر مفسد، والدول: الدغل -
  .٥١١و  ٥٠٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

  ).١(لعن اهللا احلكم وما ولد واهللا أعلم : فقال
وقد تقدم أن حسان بن مالك ملا قدم عليه مروان أرض اجلابية، أعجبه إتيانه إليه، فبايع له وبايع أهل االردن على 

ون ملروان إمرة محص، ولعمرو بن سعيد نيابة دمشق، أنه إذا انتظم له االمر نزل عن االمرة خلالد بن يزيد، ويك
: وكانت البيعة ملروان يوم االثنني للنصف من ذي القعدة سنة أربع وستني، قاله الليث بن سعد وغريه، وقال الليث

فغلب الضحاك بن قيس : وكانت وقعة مرج راهط يف ذي احلجة من هذه السنة بعد عيد النحر بيومني، قالوا
لك الشام ومصر، فلما استقر ملكه يف هذه البالد بايع من بعده لولده عبد امللك، مث من بعده لولده واستوثق له م

وترك البيعة خلالد بن يزيد بن معاوية، النه كان ال يراه أهال للخالفة،  -والد عمر بن عبد العزيز  -عبد العزيز 
هو الذي قام بأعباء بيعة عبد امللك، مث إن أم ووافقه على ذلك مالك بن حسان، وإن كان خاال خلالد بن يزيد، و

بل وضعت على وجهه وهو نائم وسادة فمات خمنوقا مث إهنا أعلنت الصراخ : خلد دبرت أمر مروان فسمته ويقال
  .مات أمري املؤمنني فجأة: هي وجواريها وصحن

  .مث قام من بعده ولده عبد امللك بن مروان كما سنذكره
وجبت اجلنة ملن خاف : كان آخر ما تكلم به مروان: حدثين بعض أهل العلم قال: ذعوروقال عبد اهللا بن أيب م

  .النار، وكان نقش خامته العزة هللا
كان نقش خامت مروان آمنت بالعزيز : حدثنا عدي بن أيب عمار، عن أبيه، عن حرب بن زياد قال: وقال االصمعي

  .الرحيم
كان عمره يوم تويف إحدى ومثانني سنة، : سنة، وقال أبو معشر وكانت وفاته بدمشق عن إحدى وقيل ثالث وستني

  مات: حدثين الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال: وقال خليفة
مروان بدمشق لثالث خلون من شهر رمضان سنة مخس وستني، وهو ابن ثالث وستني، وصلى عليه ابنه عبد 

  .عشرة أشهر: غريه امللك، وكانت واليته تسعة أشهر ومثانية عشر يوما، وقال
كان قصريا أمحر الوجه أوقص دقيق العنق كبري الرأس واللحية، وكان يلقب خيط باطل، : وقال ابن أيب الدنيا وغريه

وذكر سعيد بن كثري بن عفري أن مروان مات حني انصرف من مصر بالصنربة ويقال بلد، وقد : قال ابن عساكر
  .وباب الصغريقيل إنه مات بدمشق ودفن بني باب اجلابية 

وكان كاتبه عبيد بن أوس، وحاجبه املنهال مواله، وقاضيه أبو إدريس اخلوالين، وصاحب شرطته حيىي بن قيس 
الغساين، وكان له من الولد عبد امللك، وعبد العزيز، ومعاوية، وغري هؤالء، وكان له عدة بنات من أمهات شىت 



)٢.(  
__________  

  .٥١٢/  ٦ن طريق عمرو بن مرة رواه البيهقي يف الدالئل م) ١(
عبد امللك ومعاوية وعبيد اهللا وعبد اهللا وأبان وداود وعبد : فولد مروان: ١٥٤يف املعارف البن قتيبة ص ) ٢(

  .أم عمر وأم عثمان وأم عمرو) ومن البنات(العزيز وعبد الرمحن وعمر وبشر وحممد 

يه، فلما مات أبوه يف ثالث رمضان منها جددت له البيعة خالفة عبد امللك بن مروان بويع له باخلالفة يف حياة أب
بدمشق ومصر وأعماهلما، فاستقرت يده على ما كانت يد أبيه عليه، وقد كان أبوه قبل وفاته بعث بعثني أحدمها مع 

عند  عبيد اهللا بن زياد إىل العراق لينتزعها من نواب ابن الزبري، فلقي يف طريقه جيش التوابني مع سليمان بن صرد
  .عني الوردة، فكان من أمرهم ما تقدم، من ظفره هبم، وقتله أمريهم وأكثرهم

والبعث اآلخر مع حبيش بن دجلة إىل املدينة لريجتعها من نائب ابن الزبري، فسأر حنوها، فلما انتهى إليها هرب نائبها 
من قبل ابن الزبري وهو جابر بن االسود بن عوف، وهو ابن أخي عبد الرمحن بن عوف، فجهز نائب البصرة 

  .احلارث بن عبد اهللا بن ربيعة، جيشا من البصرة إىل ابن دجلة باملدينة، فلما مسع هبم حبيش بن دجلة سار إليهم
  بن سهل بن سعد نائبا عن املدينة، وأمره أن يسري يف طلب حبيش، فسار يف) ١(وبعث ابن الزبري عباس 

حبيشا بسهم فقتله، وقتل بعض أصحابه وهزم الباقون، وحتصن ) ٢(ياه طلبهم حىت حلقهم بالربذة فرمى يزيد بن س
  .منهم مخسمائة يف املدينة مث نزلوا على حكم عباس بن سهل فقتلهم صربا، ورجع فلهم إىل الشام

وملا دخل يزيد بن سياه االسواري قاتل حبيش بن دجلة إىل املدينة مع عباس بن سهل كان عليه ثياب : قال ابن جرير
ض وهو راكب برذونا أشهب، فما لبث أن اسودت ثيابه ودابته مما يتمسح الناس به ومن كثرة ما صبوا عليه من بيا

  .الطيب واملسك
ويف هذه السنة اشتدت شوكة اخلوارج بالبصرة، وفيها قتل نافع بن االزرق وهو رأس اخلوارج : وقال ابن جرير

مث قتله ربيعة السلوطي وقتل بينهما حنو مخسة أمراء، وقتل  ورأس أهل البصرة، مسلم بن عبيس فارس أهل البصرة،
  .يف وقعة اخلوارج قرة بن إياس املزين أبو معاوية، وهو من الصحابة

، فسار هبم إىل املدائن فقتلوا أهلها مث غلبوا )٣(وملا قتل نافع بن االزرق رأست اخلوارج عليهم عبيد اهللا بن ماحوز 
الموال وأتتهم االمداد من اليمامة والبحرين، مث ساروا إىل أصفهان وعليها عتاب بن على االهواز وغريها، وجبوا ا

ورقاء الرياحي، فالتقاهم فهزمهم، وملا قتل أمري اخلوارج ابن ماحوز كما سنذكر، أقاموا عليهم قطري بن الفجاءة 
  .أمريا

__________  
  .عياش: ٨٤/  ٧يف الطربي ) ١(
جاءه سهم غرب فقتله، وعنده يف رواية أخرى عن علي : بن سنان، ويف الطربييزيد : ١٩١/  ٤يف الكامل ) ٢(

  .قتله يزيد بن سياه: بن حممد
  .ماحور: ماجور ويف االخبار الطوال: ويف االصل: ٨٦/  ٧والطربي  ١٩٥/  ٤من الكامل ) ٣(

  .وقد صحح يف كل املواضع



، وكانت الدولة للخوارج على أهل )١(دوالب  مث أورد ابن جرير قصة قتاهلم مع أهل البصرة مبكان يقال له
البصرة، وخاف أهل البصرة من اخلوارج أن يدخلوا البصرة، فبعث ابن الزبري فعزل نائبها عبد اهللا بن احلارث 

  املعروف بببة، باحلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املعروف بالقباع،
إن قتال : خراسان، فلما وصل إىل البصرة قالوا لهوأرسل ابن الزبري املهلب بن أيب صفرة االزدي على عمل 

  .إن أمري املؤمنني قد بعثين إىل خراسان، ولست أعصى أمره: اخلوارج ال يصلح إال لك، فقال
على لسان ابن الزبري إىل ) ٢(فاتفق أهل البصرة مع أمريهم احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة على أن كتبوا كتابا 

سري للخوارج ليكفهم عن الدخول إىل البصرة، فلما قرئ عليه الكتاب اشترط على أهل املهلب يأمره فيه بامل
البصرة أن يقوي جيشه من بيت ماهلم، وأن يكون له ما غلب عليه من أموال اخلوارج، فأجابوه إىل ذلك، ويقال 

  .إهنم كتبوا بذلك إىل ابن الزبري فأمضى هلم ذلك وسوغه، فسار إليهم املهلب
ا بطال صنديدا، فلما أراد قتال اخلوارج أقبلوا إليه يزفون يف عدة مل ير مثلها من الدروع والزرود وكان شجاع

واخليول والسالح، وذلك أن هلم مدة يأكلون تلك النواحي، وقد صار هلم حتمل عظيم مع شجاعة ال تدانا، وإقدام 
، اقتتلوا )٣(مبكان يقال له سل وسل ابرى ال يسامى، وقوة ال جتارى، وسبق إىل حومة الوغى فلما تواقف الناس 

قتاال شديدا عظيما، وصرب كل من الفريقني صربا باهرا، وكان يف حنو من ثالثني ألفا مث إن اخلوارج محلوا محلة 
منكرة، فاهنزم أصحاب املهلب ال يلوي والد على ولد، وال يلتفت أحد إىل أحد، ووصل إىل البصرة فال هلم، وأما 

إىل عباد اهللا، فاجتمع إليه من جيشه ثالثة آالف : سبق املنهزمني فوقف هلم مبكان مرتفع، وجعل ينادياملهلب فإنه 
أما بعد أيها الناس، فإن اهللا تعاىل رمبا يكل اجلمع الكثري : من الفرسان الشجعان، فقام فيهم خطيبا فقال يف خطبته

ن، ولعمري ما بكم اآلن من قلة، وأنتم فرسان الصرب إىل أنفسهم فيهزمون وينزل النصر على اجلمع اليسري فيظهرو
 ٤٧: التوبة) * [ ولو كانوا فيكم ما زادوكم إال خباال: * (وأهل النصر، وما أحب أن أحدا ممن اهنزموا معكم اآلن

عزمت على كل رجل منكم إال أخذ عشرة أحجار معه، مث امشوا بنا إىل عسكرهم فإهنم اآلن آمنون، : مث قال] 
جت خيوهلم يف طلب إخوانكم، فواهللا إين الرجو أن ال ترجع خيوهلم إال وقد استبحتم عسكرهم، وتقتلوا وقد خر
  .أمريهم

__________  
  .من قرى الري: دوالب) ١(
أن احلارث بن عبد اهللا كتب : ففيه ٢٧١وأما يف االخبار الطوال ص  ٨٦/  ٧انظر نسخة الكتاب يف الطربي ) ٢(
  إىل

  . يسأله أن يأمر املهلب بالسري إىل اخلوارج، فكتب ابن الزبري إىل امللهبعبد اهللا بن الزبري
سلى وسلربى بكسر أوله وثانيه وتشديده وقصر االلف، وعن : " ويف معجم البلدان: سلي: يف االخبار الطوال) ٣(

سلربى وكانت به  حممد بن موسى، سلى بالضم وفتح الالم وهو جبل مبناذر من أعمال االهواز فذكرته فيما بعد مع
وقعة للخوارج مع املهلب بن أيب صفرة، وسلربى بكسر أوله وثانيه وتشديده وباء موحدة وراء مفتوحة وألف 

  ".مقصورة موضع من نواحي خوزستان قرب جنديسابور وهي مناذر الصغرى 

حنوا من سبعة  ففعل الناس ذلك، فزحف هبم املهلب بن أيب صفرة على معشر اخلوارج فقتل منهم خلقا كثريا
آالف، وقتل عبيد اهللا بن املاحوز يف مجاعة كثرية من االزارقة، وحتتاز من أمواهلم شيئا كثريا، وقد أرصد املهلب 
خيوال بينه وبني الذين يرجعون من طلب املنهزمني، فجعلوا يقتطعون دون قومهم، واهنزم فلهم إىل كرمان وأرض 



م مصعب بن الزبري إىل البصرة، وعزل عنها احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة أصبهان، وأقام املهلب باالهواز حىت قد
  .كما سيأيت قريبا
ويف هذه السنة وجه مروان بن احلكم قبل مهلكه ابنه حممدا إىل اجلزيرة، وذلك قبل مسريه إىل : قال ابن جرير

  .مصر
بن مروان، وهو آخر خلفاء بين أمية، ومن حممد بن مروان هذا هو والد مروان احلمار، وهو مروان بن حممد : قلت

  .يده استلبت اخلالفة العباسيون كما سيأيت
اهللا عن إمرة املدينة ووالها أخاه مصعبا، وذلك أن ) ١(ويف هذه السنة عزل ابن الزبري أخاه عبيد : قال ابن جرير

ناقة قيمتها مخسمائة درهم، فلما  وقد رأيتم ما صنع اهللا بقوم صاحل يف: اهللا خطب الناس فقال يف خطبته) ١(عبيد 
  .إن هذا هلو التكلف، وعزله: بلغت أخاه قال
ويف آخرها عزل ابن الزبري عن الكوفة عبد اهللا بن يزيد : اهللا مقوم الناقة لذلك، قال ابن جرير) ١(ويسمى عبيد 

  .ا يزيداخلطمي، ووىل عليها عبد اهللا بن مطيع الذي كان أمري املهاجرين يوم احلرة، ملا خلعو
كان يف سنة أربع : ويف هذه السنة كان الطاعون اجلارف بالبصرة، وقال ابن اجلوزي يف املنتظم: قال ابن جرير

  وستني، وقد قيل إمنا كان يف سنة تسع وستني، وهذا هو املشهور الذي
وم من الثالثة من ذكره شيخنا الذهيب وغريه، وكان معظم ذلك بالبصرة، وكان ذلك يف ثالثة أيام، فمات يف أول ي

أهل سبعون ألفا، ويف اليوم الثاين منها إحدى وسبعون ألفا، ويف اليوم الثالث منها ثالثة وسبعون ألفا، وأصبح الناس 
يف اليوم الرابع مويت إال قليل من آحاد الناس، حىت ذكر أن أم االمري هبا ماتت فلم يوجد هلا من حيملها، حىت 

  .استأجروا هلا أربعة أنفس
حدثنا عبيد اهللا ثنا أمحد بن عصام، حدثين معدى، عن رجل، يكىن أبا النفيد، : ال احلافظ أبو نعيم االصبهاينوق

كنا نطوف بالقبائل وندفن املوتى، فلما كثروا مل نقو على الدفن، فكنا : وكان قد أدرك من هذا الطاعون، قال
  .ندخل الدار وقد مات أهلها فنسد باهبا عليهم

ارا ففتشناها فلم جند فيها أحدا حيا فسددنا باهبا، فلما مضت الطواعني كنا نطوف فنفتح تلك السدد قال فدخلنا د
وفتشناها فإذا حنن بغالم يف  -أو قال الدار اليت كنا سددناها  -عن االبواب، ففتحنا سدة الباب الذي كنا فتشناه 

ما حنن وقوف على الغالم نتعجب منه إذ دخلت فبين: وسط الدار طري دهني، كأمنا أخذ ساعتئذ من حجر أمه، قال
  كلبة من شق يف احلائط فجعلت تلوذ بالغالم والغالم حيبها إليها حىت

__________  
  ).٢٠٦/  ٤وانظر الكامل (عبيدة، وقد تقدم ذكره  ٩٠/  ٧يف رواية الطربي ) ١(

  .لى حليتهوأنا رأيت ذلك الغالم يف مسجد البصرة وقد قبض ع: مص من لبنها، قال معدى
ويف هذه السنة بىن عبد اهللا بن الزبري الكعبة البيت احلرام، يعين أكمل بناءها وأدخل فيها احلجر، : قال ابن جرير

  .وجعل هلا بابني يدخل من أحدمها وخيرج من اآلخر
، حدثين حدثنا إسحاق بن أيب إسرائيل، حدثين عبد العزيز عن خالد بن رستم الصنعاين، أبو حممد: قال ابن جرير
حدثتين أمي أمساء بنت أيب بكر أن رسول اهللا : أنه كان مبكة يوم كان عليها ابن الزبري، فسمعته يقول: زياد بن جبل

لوال قرب عهد قومك بالكفر لرددت الكعبة على أساس إبراهيم فأزيد يف : " صلى اهللا عليه وسلم قال لعائشة
أو قال صخرة  -وا فوجدوا تالعا أمثال االبل، فحركوا منها تلعة فأمر ابن الزبري فحفر: قال": الكعبة من احلجر 



  .أقروها على أساسها، فبناها بن الزبري وجعل هلا بابني يدخل من أحدمها وخيرج من اآلخر: فربقت برقة فقال -
هذا احلديث له طرق متعددة عن عائشة يف الصحاح واحلسان واملسانيد، وموضوع سياق طرق ذلك يف : قلت
  .االحكام إن شاء اهللا تعاىل كتاب

) ١(وذكر ابن جرير يف هذه السنة حروبا جرت بني عبد اهللا بن خازم خبراسان، وبني احلرشي بن هالل القزيعي 
  .يطول تفصيلها

وحج بالناس يف هذه السنة عبد اهللا بن الزبري، وكان على املدينة مصعب بن الزبري، وعلى الكوفة عبد اهللا بن : قال
  .ى البصرة احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزوميمطيع، وعل

وممن تويف فيها من االعيان عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل أبو حممد السهمي كان من خيار الصحابة 
وعلمائهم وعبادهم، وكتب عن النيب صلى اهللا عليه وسلم كثريا، أسلم قبل أبيه، ومل يكن أصغر من أبيه إال باثين 

سنة، وكان واسع العلم جمتهدا يف العبادة، عاقال، وكان يلوم أباه يف القيام مع معاوية، وكان مسينا، وكان عشرة 
  .يقرأ الكتابني القرآن والتوراة، وقيل إنه بكى حىت عمي، وكان يقوم الليل ويصوم يوما ويفطر يوما ويصوم يوما

  .بة، تويف يف هذه السنة مبصراستنابه معاوية على الكوفة مث عزله عنها باملغرية بن شع
  .وقتل مبكة عبد اهللا بن مسعدة الفزاري، له صحبة، نزل دمشق وقيل إنه من سيب فزارة

مث دخلت سنة ست وستني ففيها وثب املختار بن أيب عبيد الثقفي الكذاب بالكوفة ليأخذوا ثأر احلسني بن علي فيما 
  سبب ذلك أنه ملا رجع أصحاب سليمان بن يزعم، وأخرج عنها عاملها عبد اهللا بن مطيع، وكان

__________  
  .احلريش بن هالل القريعي: ٢٠٨/  ٤والكامل  ٩١/  ٧يف الطربي ) ١(

أنا : صرد مغلوبني إىل الكوفة وجدوا املختار بن أيب عبيد مسجونا فكتب إليهم يعزيهم يف سليمان بن صرد ويقول
  .عوضه وأنا أقتل قتلة احلسني

بن شداد وهو الذي رجع مبن بقي من جيش التوابني حنن على ما حتب، فشرع املختار يعدهم فكتب إليه رفاعة 
أبشروا فإين لو قد خرجت إليهم : ومينيهم وما يعدهم الشيطان إال غرورا، وقال هلم فيما كتب به إليهم خفية

  جردت فيما بني
أفرادا وتوأما، فرحب اهللا مبن قارب منهم  املشرق واملغرب من أعدائكم السيف فجعلتهم باذن اهللا ركاما، وقتلهم

إنا كما حتب، فمىت أحببت : واهتدى، وال يبعد اهللا إال من أىب وعصى، ملا وصلهم الكتاب قرأوه سرا وردوا إليه
أخرجناك من حمبسك، فكره أن خيرجوه من مكانه على وجه القهر لنواب الكوفة، فتلطف فكتب إىل زوج أخته 

حلة، وزوجها عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب، فكتب إليه أن يشفع يف خروجه عند نائيب صفية، وكانت امرأة صا
الكوفة عبد اهللا بن يزيد اخلطمي وإبراهيم بن حممد بن طلحة، فكتب ابن عمر إليهما يشفع عندمها فيه، فلم ميكنهما 

بيين وبني املختار من القرابة قد علمتما ما بيين وبينكما من الود، وما : رده، وكان فيما كتب إليهما ابن عمر
  .والصهر، وأنا أقسم عليكما ملا خليتما سبيله والسالم

فاستدعيا به فضمنه مجاعة من أصحابه، واستخلفه عبد اهللا بن يزيد إن هو بغى للمسلمني غائلة فعليه ألف بدنة 
قاتلهما اهللا، أما : وجعل يقول ينحرها جتاه الكعبة، وكل مملوك له عبد وأمة حر، فالتزم هلما بذلك، ولزم منزله،

حلفاين باهللا، فإين ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إال كفرت عن مييين، وأتيت الذي هو خري، وأما إهدائي 
ألف بدنة فيسري، وأما عتقي مماليكي فوددت أنه قد استتم يل هذا االمر وال أملك مملوكا واحدا، واجتمعت الشيعة 



  .ه وبايعوه يف السرعليه وكثر أصحاب
وكان الذي يأخذ البيعة له وحيرض الناس عليه مخسة، وهم السائب بن مالك االشعري، ويزيد بن أنس، وأمحد بن 

  .مشيط، ورفاعة بن شداد، وعبد اهللا بن شداد اجلشمي
زيد وإبراهيم بن ومل يزل أمره يقوى ويشتد ويستفحل ويرتفع، حىت عزل عبد اهللا بن الزبري عن الكوفة عبد اهللا بن ي

حممد بن طلحة، وبعث عبد اهللا بن مطيع نائبها عليها، وبعث احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة نائبا على البصرة، 
: سنة مخس وستني، خطب الناس وقال يف خطبته) ١(فلما دخل عبد اهللا بن مطيع املخزومي إىل الكوفة يف رمضان 

  ).٢(أمرين أن أسري يف فيئكم بسرية عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان إن أمري املؤمنني عبد اهللا بن الزبري 
ال نرضى إال بسرية علي بن أيب طالب اليت سار هبا يف بالدنا، وال : فقال) ٣(فقام إليه السائب بن مالك الشيعي 

  نريد
__________  

  والكامل ٩٥/  ٧الطربي  ويف) من رمضان(ليلة اخلميس لثالث بقني من الشهر : ٨٧/  ٦يف ابن االعثم ) ١(
  .، يوم اخلميس خلمس بقني من رمضان٢١٢/  ٤
  .باختالف يف أوهلا ٨٧/  ٦انظر خطبته يف الطربي والكامل، وذكر خطبته ابن االعثم ) ٢(
  .االشعري: يف الطربي والكامل وابن االعثم) ٣(

، وصدقه على ما قال بعض أمراء وال سرية عمر وإن كان ال يريد للناس إال خريا -وتكلم فيه  -سرية عثمان 
إين سأسري فيكم مبا حتبون من ذلك، وجاء صاحب الشرطة وهو إياس بن مضارب : الشيعة، فسكت االمري وقال

إن هذا الذي يرد عليك من رؤوس أصحاب املختار، ولست آمن من املختار، : إىل ابن مطيع فقال) ١(البجلي 
  .قد أخربوين أن أمره قد استجمع له، وكأنك به وقد وثب يف املصرفابعث إليه فاردده إىل السجن فإن عيوين 

  .أجب االمري: ، فدخال على املختار فقاال له)٢(فبعث إليه عبد اهللا بن مطيع زائدة بن قدامة وأمريا آخر معه 
فروا ليثبتوك وإذ ميكر بك الذين ك: * (فدعا بثيابه وأمر باسراج دابته، وهتيأ للذهاب معهما، فقرأ زائدة بن قدامة

  ]. ٣٠: االنفال[ اآلية ) * أو يقتلوك أو خيرجوك
أخربا االمري حبايل، فرجعا إىل ابن مطيع : فألقى املختار نفسه وأمر بقطيفة أن تلقى عليه، وأظهر أنه مريض، وقال

االخذ بثأر  فاعتذرا عنه، فصدقهما وهلا عنه، فلما كان شهر احملرم من هذه السنة عزم املختار على اخلروج لطلب
احلسني فيما يزعم، فلما صمم على ذلك اجتمعت عليه الشيعة وثبطوه عن اخلروج اآلن إىل وقت آخر، مث أنفذوا 

: ، فلما اجتمعوا به كان ملخص ما قال هلم)٣(طائفة منهم إىل حممد بن احلنفية يسألونه عن أمر املختار وما دعا إليه 
ن خلقه، وقد كان املختار بلغه خمرجهم إىل حممد بن احلنفية، فكره ذلك وخشي إنا ال نكره أن ينصرنا اهللا مبن شاء م

أن يكذبه فيما أخرب به عنه، فإنه مل يكن باذن حممد بن احلنفية، وهم باخلروج قبل رجوع أولئك، وجعل يسجع هلم 
احلنفية، فعند ذلك  سجعا من سجع الكهان بذلك، مث كان االمر على ما سجع به، فلما رجعوا أخربوه مبا قال ابن

  .قوي أمر الشيعة على اخلروج مع املختار بن أيب عبيد
  اعلم أن مجيع أمراء الكوفة مع: وقد روى أبو خمنف أن أمراء الشيعة قالوا للمختار

  .عبد اهللا بن مطيع وهم إلب علينا، وإنه إن بايعك إبراهيم بن االشتر النخعي وحده أغنانا عن مجيع من سواه
يدعونه إىل الدخول معهم يف االخذ بثأر احلسني، وذكروه سابقة أبيه مع علي رضي ) ٤(املختار مجاعة فبعث إليه 

إن هذا ال ميكن، الن املهدي قد : قد أجبتكم إىل ما سألتم، على أن أكون أنا ويل أمركم، فقالوا: اهللا عنه، فقال



  بعث لنا املختار وزيرا له وداعيا إليه، فسكت
__________  

  .العجلي:  ابن االعثميف) ١(
  .احلسني بن عبد اهللا اهلمداين: حسني بن عبد اهللا الربمسي من مهدان، ويف ابن االعثم: يف الطربي والكامل) ٢(
أن عبد الرمحن بن شريح وسعيد بن منقذ الثوري وسعر بن أيب سعر احلنفي واالسود : ذكر الطربي وابن االثري) ٣(

/  ٦وانظر ابن االعثم (اجلشمي هنضوا إىل ابن احلنفية يسألونه خرب املختار  بن جراد الكندي وقدامة بن مالك
٩١.(  

 ٦، ويف ابن االعثم ٢١٥/  ٤يزيد بن أنس وعامر الشعيب وأبوه شراحيل وانظر الكامل : ٩٨/  ٧يف الطربي ) ٤(
  . ومن أشبههماخرج مجاعة من أهل الكوفة من أوجههم وفيهم يومئذ أبو عثمان النهدي وعامر الشعيب: ٩٤/ 

عنهم إبراهيم بن االشتر فرجعوا إىل املختار فأخربوه، فمكث ثالثا مث خرج يف مجاعة من رؤس أصحابه إليه، فدخل 
على ابن االشتر فقام إليه واحترمه وأكرمه وجلس إليه، فدعاه إىل الدخول معهم، وأخرج له كتابا على لسان ابن 

ن الشيعة فيما قاموا فيه من نصرة آل البيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، احلنفية يدعوه إىل الدخول مع أصحابه م
  .واالخذ بثأرهم
إن هذا زمان وهذا زمان، : إنه قد جائتين كتب حممد بن احلنفية بغري هذا النظام، فقال املختار: فقال ابن االشتر
فشهدوا بذلك، فقام ابن االشتر من  فمن يشهد أن هذا كتابه ؟ فتقدم مجاعة من أصحاب املختار: فقال ابن االشتر

  .جملسه وأجلس املختار فيه وبايعه، ودعا هلم بفاكهة وشراب من عسل
  .وكنت حاضرا أنا وأيب أمر إبراهيم بن االشتر: قال الشعيب

إهنم قراه : يا شعيب ما ترى فيما شهد به هؤالء ؟ فقلت: ذلك اجمللس، فلما انصرف املختار قال إبراهيم بن االشتر
وكتمته ما يف نفسي من اهتامهم، ولكين كنت أحب : أمراء ووجوه الناس، وال أراهم يشهدون إال مبا يعلمون، قالو

  أن خيرجوا لالخذ بثأر
  .احلسني، وكنت على رأي القوم

مث جعل إبراهيم خيتلف إىل املختار يف منزله هو ومن أطاعه من قومه، مث اتفق رأي الشيعة على أن يكون خروجهم 
  .سنة ست وستني -من هذه السنة ) ١] (من ربيع االول [ اخلمس الربع عشرة ليلة خلت  ليلة

وقد بلغ ابن مطيع أمر القوم وما اشتوروا عليه، فبعث الشرط يف كل جانب من جوانب الكوفة وألزم كل أمري أن 
قاصدا إىل دار املختار يف مائة حيفظ ناحيته من أن خيرج منها أحد، فلما كان ليلة الثالثاء خرج إبراهيم بن االشتر 

أين تريد يا بن االشتر يف هذه : فقال له) ٢(رجل من قومه، وعليهم الدروع حتت االقبية، فلقيه إياس بن مضارب 
الساعة ؟ إن أمرك ملريب، فواهللا ال أدعك حىت أحضرك إىل االمري فريى فيك رأيه، فتناول ابن االشتر رحما من يد 

: ره فسقط، وأمر رجال فاحتز رأسه، وذهب به إىل املختار فألقاه بني يديه، فقال له املختاررجل فطعنه يف ثغرة حن
  .بشرك اهللا خبري، فهذا طائر صاحل

يا منصور : مث طلب إبراهيم من املختار أن خيرج يف هذه الليلة، فأمر املختار بالنار أن ترفع وأن ينادي شعار أصحابه
  .أمت، يا ثارات احلسني

واضحة اخلدين عجزاء * قد علمت بيضاء حسناء الطلل : ملختار فجعل يلبس درعه وسالحه وهو يقولمث هنض ا
وخرج بني يديه إبراهيم بن االشتر فجعل يتقصد االمراء املوكلني بنواحي * أين غداة الروع مقدام بطل * الكفل 



  .البلد فيطردهم عن أماكنهم واحدا واحدا
  تار أبا عثمان النهدي فنادى بشعار املختار، ياوينادي شعار املختار، وبعث املخ

__________  
/  ٦، ويف ابن االعثم ٢١٦/  ٤والكامل  ١٠٠/  ٦ما بني معكوفتني سقط من االصل واستدرك من الطربي ) ١(

  .ربيع اآلخر: ٩٨
  .إياس بن نضار العجلي: ٢٩٠يف االخبار الطوال ص ) ٢(

  .ثارت احلسني
وههنا، وجاء شبث بن ربعي فاقتتل هو واملختار عند داره وحصره حىت جاء ابن االشتر فاجتمع الناس إليه من ههنا 

  فطرده عنه، فرجع شبث إىل ابن مطيع وأشار عليه بأن جيمع االمراء
إليه، وأن ينهض بنفسه، فإن أمر املختار قد قوي واستفحل، وجاءت الشيعة من كل فج عميق إىل املختار، فاجتمع 

والنازعات : * (يل قريب من أربعة آالف، فأصبح وقد عىب جيشه وصلى هبم الصبح، فقرأ فيهاإليه يف أثناء الل
فما مسعت إماما أفصح هلجة منه، وقد جهز ابن مطيع : يف الثانية قال بعض من مسعه) * عبس وتوىل* (و ) * غرقا

ن مضارب، فوجه املختار ثالثة آالف عليهم شبث بن ربعي، وأربعة آالف أخرى مع راشد بن إياس ب) ١(جيشه 
ابن االشتر يف ستمائة فارس وستمائة راجل إىل راشد بن إياس، وبعث نعيم بن هبرية يف ثالمثائة فارس وستمائة 

راجل إىل شبث بن ربعي، فأما ابن االشتر فإنه هزم قرنه راشد بن إياس وقتله وأرسل إىل املختار يبشره، وأما نعيم 
  .عي فهزمه شبث وقتله وجاء فأحاط باملختار وحصرهبن هبرية فإنه لقي شبث بن رب

وأقبل إبراهيم بن االشتر حنوه فاعترض له حسان بن فائد بن العبسي يف حنو من ألفي فارس من جهة ابن مطيع، 
  .فاقتتلوا ساعة

ا فهزمه إبراهيم، مث أقبل حنو املختار فوجد شبث بن ربعي قد حصر املختار وجيشه، فما زال حىت طردهم فكرو
راجعني، وخلص إبراهيم إىل املختار، وارحتلوا من مكاهنم ذلك إىل غريه يف ظاهر الكوفة، فقال له إبراهيم بن االشتر 

اعمد بنا إىل قصر االمارة فليس دونه أحد يرد عنه، فوضعوا ما معهم من االثقال، وأجلسوا هنالك ضعفة املشايخ 
دي، وبعث بني يديه ابن االشتر، وعبأ املختار جيشه كما كان، والرجال، واستخلف على من هنالك أبا عثمان النه

وسار حنو القصر، فبعث ابن مطيع عمرو بن احلجاج يف ألفي رجل، فبعث إليه املختار يزيد بن أنس وسار هو وابن 
ني االشتر أمامه حىت دخل الكوفة من باب الكناسة، وأرسل ابن مطيع مشر بن ذي اجلوشن الذي قتل احلسني يف ألف

  .آخرين، فبعث إليه املختار سعد بن منقذ اهلمداين، وسار املختار حىت انتهى إىل سكة شبث
وإذا نوفل بن مساحق بن عبد اهللا بن خمرمة يف مخسة آالف وخرج ابن مطيع من القصر يف الناس، واستخلف عليه 

تال شديد، قتل فيه رفاعة بن شبث بن ربعي، فتقدم ابن االشتر إىل اجليش الذي مع ابن مساحق، فكان بينهم ق
شداد أمري جيش التوابني الذين قدم هبم، وعبد اهللا بن سعد ومجاعة غريهم، مث انتصر عليهم ابن االشتر فهزمهم، 

  وأخذ بلجام دابة ابن مساحق فمت إليه بالقرابة،
__________  

كردوسا بعد كردوس، فأول  وجعل عبد اهللا بن مطيع يوجه إليه بالكراديس: " ١٠٦/  ٦يف ابن االعثم ) ١(
كردوس زحف إىل املختار شبث بن ربعي الرياحي يف أربعة آالف، وراشد بن إياس بن مضارب العجلي يف ثالثة 

وهو من بين مهام بن مرة مشهور، ومل جنده [ آالف وحجار بن أجبر العجلي يف ثالثة آالف، والغضبان بن القبثري 



 ثالثة آالف، والشمر بن ذي اجلوشن يف ثالثة آالف، وعكرمة بن ربعي يف يف] ال يف الطربي وال يف ابن االثري 
فزحفت اخليل حنو املختار يف عشرين ألف : ألف، وشداد بن املنذر يف ألف وسويد بن عبد الرمحن يف ألف قال

  ".فارس أو يزيدون 

  .فأطلقه، وكان ال ينساها بعد البن االشتر
وحصروا ابن مطيع بقصره ثالثا، ومعه أشراف الناس سوى عمرو بن حريث فانه مث تقدم املختار جبيشه إىل الكناسة 

لزم داره، فلما ضاق احلال على ابن مطيع وأصحابه استشارهم فأشار عليه شبث بن ربعي أن يأخذ له وهلم من 
ن رأيت أن تذهب فإ: وأمري املؤمنني مطاع باحلجاز وبالبصرة، فقال له) ١(ما كنت الفعل هذا : املختار أمانا، فقال

بنفسك خمتفيا حىت تلحق بصاحبك فتخربه مبا كان من االمر ومبا كان منا يف نصره وإقامته دولته، فلما كان الليل 
خرج ابن مطيع خمتفيا حىت دخل دار أيب موسى االشعري، فلما أصبح الناس أخذ االمراء إليهم أمانا من ابن االشتر 

 املختار فبايعوه، مث دخل املختار إىل القصر فبات فيه، وأصبح أشراف الناس فأمنهم، فخرجوا من القصر وجاؤوا إىل
يف املسجد وعلى باب القصر، فخرج املختار إىل املسجد فصعد املنرب وخطب الناس خطبة بليغة مث دعا الناس إىل 

  .ي أهدى منهافوالذي جعل السماء سقفا مكفوفا واالرض فجاجا سبال، ما بايعتم بعد بيعة عل: البيعة وقال
وجاء رجل إىل املختار ) ٢(مث نزل فدخل الناس يبايعونه على كتاب اهللا وسنة رسوله، والطلب بثأر أهل البيت 

فأخربه أن ابن مطيع يف دار أيب موسى، فأراه أنه ال يسمع قوله، فكرر ذلك ثالثا فسكت الرجل، فلما كان الليل 
  ).٣(بعث املختار إىل ابن مطيع مبائة ألف درهم 

فذهب ابن مطيع إىل البصرة وكره أن يرجع  -وكان له صديقا قبل ذلك  -اذهب فقد أخذت مبكانك : وقال له
  إىل ابن الزبري وهو مغلوب، وشرع املختار يتحبب إىل الناس حبسن السرية، ووجد يف بيت املال تسعة

ى شرطته عبد اهللا بن كامل آالف ألف، فأعطى اجليش الذي حضروا معه القتال نفقات كثرية، واستعمل عل
اليب : ، وقرب أشراف الناس فكانوا جلساءه، فشق ذلك على املوايل الذين قاموا بنصره، وقالوا)٤(اليشكري 

قدم واهللا أبو إسحاق العرب وتركنا، فأهنى ذلك أبو عمرة إليه،  -وكان على حرسه  -عمرة كيسان موىل غزينة 
أبشروا : فقال هلم أبو عمرة]  ٢٢: السجدة) * [ إنا من اجملرمني منتقمون* (: بل هم مين وأنا منهم، مث قال: فقال

  .فإنه سيدنيكم ويقربك
  .فأعجبهم ذلك وسكتوا

مث إن املختار بعث االمراء إىل النواحي والبلدان والرساتيق، من أرض العراق وخراسان، وعقد االلوية والرايات، 
  ناس غدوة وعشية حيكم، وجعل جيلس لل)٥(وقرر االمارة والواليات 

__________  
  .سأل ابن مطيع االمامة لنفسه فأجابه املختار إىل ذلك، فأمنه: ٢٩٢يف االخبار الطوال ص ) ١(
وجهاد احمللني والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من : ٢٢٦/  ٤والكامل  ١٠٨/  ٧زيد يف الطربي ) ٢(

  .تقبلكمساملنا والوفاء ببيعتكم ال نقيلكم وال نس
  ).١١٤ - ١١٣/  ٦وانظر الفتوح البن االعثم (
  .عشرة آالف درهم: يف ابن االعثم) ٣(
  .الشاكري: يف الطربي والكامل) ٤(
أول رجل عقد له املختار راية عبد اهللا بن احلارث أخو االشتر على أرمينية وبعث : ١٠٩/  ٧: يف الطربي) ٥(



عبد الرمحن بن سعيد بن قيس على املوصل، وبعث اسحاق بن حممد بن عمري بن عطارد على آذربيجان وبعث 
  = مسعود على 

إنه شهد حجر بن عدي، : بينهم، فلما طال ذلك عليه استقضى شرحيا فتكلم يف شريح طائفة من الشيعة، وقالوا
  .وإنه مل يبلغ عن هانئ بن عروة كما أرسله به، وقد كان علي بن أيب طالب عزله عن القضاء

حيا ذلك متارض ولزم بيته، فجعل املختار مكانه عبد اهللا بن عتبة بن مسعود، مث عزله وجعل مكانه عبد فلما بلغ شر
  .اهللا بن مالك الطائي قاضيا

  فصل مث شرع املختار يتتبع قتلة احلسني من شريف ووضيع فيقتله، وكان سبب ذلك أن
ن ظفر هبا فليبحها ثالثة أيام، فسار ابن زياد عبيد اهللا بن زياد كان قد جهزه مروان من دمشق ليدخل الكوفة، فإ

  .قاصدا الكوفة، فلقي جيش التوابني فكان من أمرهم ما تقدم
مث سار من عني وردة حىت انتهى إىل اجلزيرة فوجد هبا قيس غيالن، وهم من أنصار ابن الزبري، وقد كان مروان 

ه عبد امللك من بعده، فتعوق عن املسري سنة أصاب منهم قتلى كثرية يوم مرج راهط، فهم إلب عليه، وعلى ابن
عنه إىل تكريت، وكتب إىل املختار ) ١(وهو يف حرب قيس غيالن وباجلزيرة، مث وصل إىل املوصل فاحناز نائبها 
إين سأمدك بالرجال بعد الرجال، فقال : يعلمه بذلك فندب املختار يزيد بن أنس يف ثالثة آالف اختارها، وقال له

  .إال بالدعاء ال متدين: له
ليكن خربك يف كل يوم عندي، وإذ لقيت عدوك : وخرج معه املختار إىل ظاهر الكوفة فودعه ودعا له وقال له

  .فناجزك فناجزه، وال تؤخر فرصة
جهز بني يديه سريتني إحدامها مع ربيعة بن خمارق ثالثة آالف، واالخرى مع عبد اهللا ) ٢(وملا بلغ خمرجهم ابن زياد 

  .أيكم سبق فهو االمري، وإن سبقتما معا فاالمري عليكم أسنكما: ثالثة آالف، وقال) ٣(بن محلة 
فسبق ربيعة بن خمارق إىل يزيد بن أنس فالتقيا يف طرف أرض املوصل مما يلي الكوفة، فتواقفا هنالك، ويزيد بن أنس 

إن : مضين وقال للناسمريض مدنف، وهو مع ذلك حيرض قومه على اجلهاد ويدور على االرباع وهو حممول 
  هلكت فاالمري على
__________  

املدائن وأرض جوخى وبعث قدامة بن أيب عيسى بن ربيعة النصري على هبقباذ االعلى، وبعث حممد بن كعب بن = 
قرظة على هببقباذ االوسط، وبعث حبيب بن منقذ الثوري على هبقباذ االسفل، وبعث سعد بن حذيفة بن حلوان 

  .على حلوان
  ).٢٩٢ص (وانظر االمساء باختالف يف االخبار الطوال  ٢٢٧/  ٤ظر ابن االثري وان

  ).الكامل -الطربي (وهو عبد الرمحن بن سعيد بن قيس ) ١(
ان عبد امللك بن مروان دعا بابن زياد وضم إليه مثانني : ٢٩٣واالخبار الطوال ص  ١٣٩/  ٦يف ابن االعثم ) ٢(

أنت تعلم أن أيب مروان : الزبري مث يسري إىل عبد اهللا بن الزبري باحلجاز وقال لهوكلفه مبقاتلة املختار ومصعب بن 
كان قد أمرك باملسري إىل العراق على أنك تأيت الكوفة فتقتل أهلها وتنهبها ثالثا مث أن املوت عاجله، واآلن فإين 

  .عبد اهللا بن مجلة اخلثعمي: يف ابن االثري) ٣...(وليتك



بن أيب مسعر رأس امليسرة، وكان ) ٢(بن ضمرة الفزاري، وهو رأس امليمنة، وإن هلك فمسعر عبد اهللا ) ١(الناس 
  .بن خالد االسدي على اخليل) ٣(ورقاء 

وهو وهؤالء الثالثة أمراء االرباع، وكان ذلك يف يوم عرفة من سنة ست وستني عند إضاءة الصبح، فاقتتلوا هم 
مليمنتني وامليسرتني، مث محل ورقاء على اخليل فهمزها وفر الشاميون والشاميون قتاال شديدا، واضطربت كل من ا

وقتل أمريهم ربيعة بن خمارق، واحتاز جيش املختار ما يف معسكر الشاميني، ورجع فرارهم فلقوا االمري اآلخر عبد 
اء، فبات الناس ما خربكم ؟ فأخربوه فرجع هبم وسار هبم حنو يزيد بن أنس فانتهى إليهم عش: اهللا بن محلة، فقال

متحاجزين، فلما أصبحوا تواقفوا على تعبئتهم، وذلك يوم االضحى من سنة ست وستني، فاقتتلوا قتاال شديدا، 
فهزم جيش املختار جيش الشاميني أيضا، وقتلوا أمريهم عبد اهللا بن محلة واحتووا على ما يف معسكرهم، وأسروا 

  .أنس وهو على آخر رمق، فأمر بضرب أعناقهم منهم ثالمثائة أسري، فجاؤوا هبم إىل يزيد بن
ودفنه، وسقط يف أيدي أصحابه وجعلوا ) ٣(ومات يزيد بن أنس من يومه ذلك وصلى عليه خليفته ورقاء بن عامر 

يتسللون راجعني إىل الكوفة، فقال هلم ورقاء يا قوم ماذا ترون ؟ إنه قد بلغين أن ابن زياد قد أقبل يف مثانني ألفا من 
، وال أرى لكم هبم طاقة، وقد هلك أمرينا، وتفرق عنا طائفة من اجليش من أصحابنا فلو انصرفنا راجعني إىل الشام

بالدنا ونظهر أنا إمنا انصرفنا حزنا منا على أمرينا لكان خريا لنا من أن نلقاهم فيهزموننا ونرجع مغلوبني، فاتفق رأي 
  .االمراء على ذلك، فرجعوا إىل الكوفة

خربهم أهل الكوفة، وأن يزيد بن أنس قد هلك، أرجف أهل الكوفة باملختار وقالوا قتل يزيد بن أنس يف فلما بلغ 
املعركة واهنزم جيشه، وعما قليل يقدم عليكم ابن زياد فيستأصلكم ويشتف خضراكم، مث متاالوا على اخلروج على 

قد :  أظهرهم، واعتقدوا أنه كذاب، وقالواهو كذاب، واتفقوا على حربه وقتاله وإخراجه من بني: املختار وقالوا
  قدم موالينا على أشرافنا، وزعم أن ابن احلنفية قد أمره باالخذ بثأر احلسني وهو مل يأمره بشئ، وإما هو متقول

عليه، وانتظروا خبروجهم عليه أن خيرج من الكوفة إبراهيم بن االشتر فإنه قد عينه املختار أن خيرج يف سبعة آالف 
ابن زياد، فلما خرج ابن االشتر اجتمع أشراف الناس ممن كان يف جيش قتلة احلسني وغريهم يف دار شبث بن للقاء 

ربعي وأمجعوا أمرهم على قتال املختار، مث وثبوا فركبت كل قبيلة مع أمريها يف ناحية من نواحي الكوفة، وقصدوا 
اهيم بن االشتر لريجع إليه سريعا وبعث املختار إىل بريدا إىل إبر) ٤(قصر االمارة، وبعث املختار عمرو بن ثوبة 

  ماذا: أولئك يقول هلم
__________  

  .إن هلكت فأمريكم ورقاء بن عازب االسدي فإن هلك فأمريكم عبد اهللا بن ضمرة: ١١٤/  ٧يف الطربي ) ١(
  ).١٤٣/  ٦وانظر أيضا الفتوح (
  .رسعر بن أيب سع: يف الطربي وابن االثري وابن االعثم) ٢(
  .ورقاء بن عازب االسدي: يف الطربي وابن االثري) ٣(
  .توبة: ١٤٨/  ٦وابن االعثم  ١١٧/  ٧يف الطربي ) ٤(

: تنقمون ؟ فإين أجيبكم إىل مجيع ما تطلبون، وإمنا يريد أن يثبطهم عن مناهضته حىت يقدم إبراهيم بن االشتر، وقال
وا من جهتكم وأبعث من جهيت من يسأله عن ذلك، ومل يزل إن كنتم ال تصدقونين يف أمر حممد بن احلنفية فابعث

يطاوهلم حىت قدم ابن االشتر بعد ثالث، فانقسم هو والناس فرقتني، فتكفل املختار بأهل اليمن، وتكفل ابن االشتر 
حنو مبضر وعليهم شبث بن ربعي، وكان ذلك بإشارة املختار، حىت ال يتوىل ابن االشتر بقتال قومه من أهل اليمن في



  .عليهم وكان املختار شديدا عليهم
مث اقتتل الناس يف نواحي الكوفة قتال عظيما وكثرت القتلى بينهم من الفريقني، وجرت فصل وأحوال حربية يطول 

استقصاؤها، وقتل مجاعة من االشراف، منهم عبد الرمحن بن سعيد بن قيس الكندي، وسبعمائة ومثانني رجال من 
بضعة عشر رجال، ويعرف هذا اليوم جببانة السبيع، وكان ذلك يوم االربعاء لست بقني  ، وقتل من مضر)١(قومه 

: من ذي احلجة سنة ست وستني، مث كانت النصرة للمختار عليهم، وأسر منهم مخسمائة أسري، فعرضوا عليه فقال
  أنظروا من كان

قتل أصحابه منهم من كان يؤذيهم ويسئ ، و)٢(منهم شهد مقتل احلسني فاقتلوه، فقتل منهم مائتان وأربعون رجال 
إليهم بغري أمر املختار، مث أطلق الباقني، وهرب عمرو بن احلجاج الزبيدي، وكان ممن شهد قتل احلسني فال يدري 

  .أين ذهب من االرض
مقتل مشر بن ذي اجلوشن أمري السرية اليت قتلت حسينا وهرب أشراف الكوفة إىل البصرة إىل مصعب بن الزبري، 

، فلما دنا )٣(كان ممن هرب لقصده مشر بن ذي اجلوشن قبحه اهللا، فبعث املختار يف أثره غالما له يقال له زرنب و
تقدموا وذروين وراءكم بصفة أنكم قد هربتم وتركتموين حىت يطمع يف هذا العلج، فساقوا : منه قال مشر الصحابه

وسار مشر وتركه، وكتب كتابا إىل مصعب بن الزبري وتأخر مشر فأدركه زرنب فعطف عليه مشر فدق ظهره فقتله، 
وهو بالبصرة ينذره بقدومه عليه، ووفادته إليه، وكان كل من فر من هذه الوقعة يهرب إىل مصعب بالبصرة، وبعث 

عند هنر إىل جانب تل هناك، فذهب ذلك ) ٤(مشر الكتاب مع علج من علوج قرية قد نزل عندها يقال هلا الكلبانية 
  لقيه علج آخر فقالالعلج ف

__________  
فحصر من كان قتل من أصحاب املختار فكانوا مائة ومخسة وثالثني رجال، وأحصي : ١٥١/  ٦يف ابن االعثم ) ١(

  .من قتل من اخلارجني عليه فكانوا ستمائة وأربعني رجال، فذلك سبعمائة ومخسة وسبعون رجال
  .بعني رجالمائتان ومثانية وأر: يف الطربي وابن االثري) ٢(
رزين ويف هتذيب : ١٥٥/  ٦زرىب، ويف ابن االعثم  ٢٣٦/  ٤زربيا، ويف ابن االثري : ١٢١/  ٧يف الطربي ) ٣(

  .زريق: ٣٣٩/  ٦ابن عساكر 
  .الكلتانية، وانظر ابن االعثم ومعجم البلدان: يف ابن االثري والطربي) ٤(

  .إىل مصعب: إىل أين تذهب ؟ قال: له
قد ) ١(اذهب معي إىل سيدي، وإذا سيده أبو عمرة أمري حرس املختار، وهو : مشر، فقال من: ممن ؟ قال: قال

ركب يف طلب مشر، فدله العلج على مكانه فقصده أبو عمرة، وقد أشار أصحاب مشر عليه أن يتحول من مكانه 
  ذلك، فقال

ال قلوهبم رعبا فلما كان الليل كابسهم هذا كله فرق من الكذاب، واهللا ال أرحتل من ههنا إىل ثالثة أيام حىت أم: هلم
أبو عمرة يف اخليل فأعجلهم أن يركبوا أو يلبسوا أسلحتهم، وثار إليهم مشر بن ذي احلوشن فطاعنهم برحمه وهو 

جهما حمياه يدق الكاهال مل ير ) * ٢(نبهتم ليث عرين باسال : عريان مث دخل خيمته فاستخرج منها سيفا وهو يقول
ضربا ويروي العامال مث ما زال يناضل عن نفسه ) ٤(يزعجهم ) ٣(إال أكر مقاتال أو قاتال * ال يوما عن عدو ناك

حىت قتل، فلما مسع أصحابه وهم منهزمون صوت التكبري وقول أصحاب املختار اهللا أكرب قتل اخلبيث عرفوا أنه قد 
  .قتل قبحه اهللا



يعين منصرفه  -ختار من جبانة السبيع وأقبل إىل القصر وملا خرج امل: عن يونس بن أيب إسحاق قال: قال أبو خمنف
  .ناداه سراقة بن مرداس بأعال صوته وكان يف االسرى -من القتال 

فبعث إىل السجن : قال) ٥(وخري من حل بشحر واجلند وخري من لىب وصام وسجد * امنن علي اليوم يا خري معد 
نزونا نزوة كانت علينا * أبا إسحاق أنا ) ٦(أال أخرب : وهو يقول فاعتقله ليلة مث أطلقه من الغد، فأقبل إىل املختار

  )٧(وكان خروجنا بطرا وشينا * خرجنا ال نرى الضعفاء شيئا 
__________  

  .دعا برجل يقال له عبد الرمحن بن عبيد اهلمداين يف عشرة رجال: ١٥٦/  ٦يف ابن االعثم ) ١(
  .تيمموا ليثا هزبرا باسال: يف ابن االعثم) ٢(
  .إال كذا مقاتال أو قاتال: إال كذا مقاتال أو قاتال ويف الطربي وابن االثري...مل يك: يف ابن االعثم) ٣(

  .وزاد شطرا آخر
  .يف الطربي وابن االثري وابن عساكر يربحهم، ويف ابن االعثم، مينحكم طعنا وموتا عاجال) ٤(
  .من لىب حيا وسجد: ٢٣٨/  ٤االثري وخري من حي ولىب وسجد، ويف ابن : ١٢٢/  ٧يف الطربي ) ٥(

  :١٥١/  ٦ويف ابن االعثم 
  .أال أبلغ: يف الطربي وابن االثري وابن االعثم) ٦(وخري من لىب جلبار صمد * وخري من حل بقوم ووفد 

  ).كما يف الطربي وابن االثري(وحينا ...ال نرى االبطال:...يف ابن االعثم) ٧(

رأينا القوم قد برزوا إلينا * حني التقينا برزنا إذ رأيناهم فلما ) ٣(وهم مثل الربا * قليال ) ٢(يف مصافهم ) ١(نراهم 
) ٥(بكل كثيبة تنعى حسينا * نصرت على عدوك كل يوم ) ٤(وطعنا صائبا حىت انثنينا * رأينا منهم ضربا وطحنا 
جلرنا يف احلكومة *  )٦(ويوم الشغب إذ القى حنينا فاسجح إذ ملكت فلو ملكنا * كنصر حممد يف يوم بدر 

وجعل سراقة بن مرداس حيلف أنه رأى املالئكة ) ٧(سأشكر إذ جعلت العفو دينا * واعتدينا تقبل توبة مين فإين 
على اخليول البلق بني السماء واالرض، وأنه مل يأسره إال واحد من أولئك املالئكة، فأمره املختار أن يصعد املنرب 

  .فيخرب الناس بذلك
إين قد عرفت أنك مل تر املالئكة، وإمنا أردت :  فأخرب الناس بذلك، فلما نزل خال به املختار فقال لهفصعد املنرب

بقولك هذا أين ال أقتلك، ولست أقتلك فاذهب حيث شئت لئال تفسد على أصحايب، فذهب سراقة إىل البصرة إىل 
لق دمها مصمتات كفرت بوحيكم وجعلت رأيت الب* أبا إسحاق أين ) ٨(أال أخرب : مصعب بن الزبري وجعل يقول

  كالنا عامل بالترهات* ما مل تبصراه ) ١٠(حىت املمات رأيت عيناي ) ٩(علي قتالكم * نذرا 
__________  

  .تراهم، وليس البيت يف ابن االثري: يف ابن عساكر) ١(
  .صفوفهم: مصفهم، ويف ابن االعثم: مصافهم، ويف ابن عساكر: يف الطربي) ٢(
  .الدىب: لطربي وابن االعثم وابن عساكريف ا) ٣(
وطعنا * لقينا منهم ضربا عنيدا : ويف ابن االعثم...لقينا منهم ضربا طلحفا: يف الطربي وابن االثري) ٤(

* بكل كتيبة قتلت حسينا نصرت على عدوك كل يوم * زففت اخليل يا خمتار زفا : يف ابن االعثم) ٥...(مسحجا
بدل  ٣٠٣يف االخبار الطوال ص ) ٧...(فصفحا إذ قدرت فلو قدرنا: يف ابن االعثم )٦(بكل حضارم مل يلق شينا 

وكان خروجنا * نزونا نزوة كانت علينا خرجنا ال نرى االشراك دينا * أال من مبلغ املختار أنا : االبيات املذكورة



رأيت : عجزه: ٣٠٣وال ص ويف االخبار الط...أال أبلغ: يف ابن االثري والطربي وابن االعثم) ٨(بطرا وحينا 
  .هجاءكم: يف ابن عساكر) ٩(الشهب كمتا مصمتات 

  .أري عيين: يف الطربي وابن االثري وابن االعثم وابن عساكر) ١٠(

مث خطب املختار أصحابه فحرضهم يف خطبته : وإن خرجوا لبست هلم أدايت قالوا* كذبتم ) ١(أقول هلم : إذا قالوا
ما ذنبنا نترك أقواما قتلوا حسينا ميشون يف الدنيا : ل الكوفة املقيمني هبا، فقالواتلك على من قتل احلسني من أه

أحياء آمنني، بئس ناصرو آل حممد إين إذا كذاب كما مسيتموين أنتم، فإين واهللا أستعني عليهم، فاحلمد هللا الذي 
على اهللا أن يقتل من قتلهم، وأن  جعلين سيفا أضرهبم، ورحما أطعنهم، وطالب وترهم، وقائما حبقهم، وإنه كان حقا

يذل من جهل حقهم، فسموهم مث اتبعوهم حىت تقتلوهم، فإنه ال يسيغ يل الطعام والشراب حىت أطهر االرض 
  .منهم، وأنفي من يف املصر منهم

ا وكانوا يأتون هبم حىت يوقفوا بني يديه فيأمر بقتلهم على أنواع من القتالت مم -مث جعل يتتبع من يف الكوفة 
  يناسب ما

، ومنهم من حرقه بالنار، ومنهم من قطع أطرافه وتركه حىت مات، ومنهم من يرمي بالنبال حىت ميوت، -فعلوا 
خرجنا وحنن كارهون فامنن : أنت الذي نزعت برنس احلسني عنه ؟ فقال: فأتوه مبالك بن بشر فقال له املختار

  .اقطعوا يديه ورجليه: علينا، فقال
  . تركوه يضطرب حىت مات، وقتل عبد اهللا بن أسيد اجلهين وغريه شر قتلةففعلوا به ذلك مث

مقتل خويل بن يزيد االصبحي الذي احتز رأس احلسني بعث إليه املختار أبا عمرة صاحب حرسه، فكبس بيته 
 - ال أدري أين هو، وأشارت بيدها إىل املكان الذي هو خمتف فيه،: فخرجت إليهم امرأته فسألوها عنه فقالت

بنت مالك بن ) ٢(وامسها العبوق  -وكانت تبغضه من ليلة قدم برأس احلسني معه إليها، وكانت تلومه على ذلك 
هنار بن عقرب احلضرمي، فدخلوا عليه فوجدوه قد وضع على رأسه قوصرة فحملوه إىل املختار فأمر بقتله قريبا من 

  .داره، وأن حيرق بعد ذلك
وكان قد سلب العباس بن علي بن أيب طالب يوم قتل احلسني  -السنبسي ) ٣(ل وبعث املختار إىل حكيم بن فضي

فأخذ فذهب أهله إىل عدي بن حامت، فركب ليشفع فيه عند املختار، فخشي أولئك الذين أخذوه أن يسبقهم  -
فلما : عدي إىل املختار فيشفعه فيه، فقتلوا حكيما قبل أن يصل إىل املختار، فدخل عدي فشفع فيه فشفعه فيه

  .رجعوا وقد قتلوه شتمهم عدي وقام متغضبا عليهم وقد تقلد منة املختار
وبعث املختار إىل يزيد بن ورقاء وكان قد قتل عبد اهللا بن مسلم بن عقيل، فلما أحاط الطلب بداره خرج فقاتلهم 

، الذي كان يدعي أنه فرموه بالنبل واحلجارة حىت سقط، مث حرقوه وبه رمق احلياة، وطلب املختار سنان بن أنس
  قتل احلسني، فوجدوه قد هرب إىل البصرة أو اجلزيرة فهدمت داره، وكان

__________  
  .لكم، وليس البيت يف ابن عساكر وابن االثري: يف ابن االعثم) ١(
  .العيوف: ٢٤٠/  ٤وابن االثري  ١٢٦/  ٧يف الطربي ) ٢(
  .سيحكيم بن طفيل الطائي السنب: يف الطربي والكامل) ٣(



  حممد بن االشعث بن قيس ممن هرب إىل مصعب فأمر املختار هبدم داره وأن يبين هبا دار حجر بن
  .عدي اليت كان زياد هدمها

كان سعد بن أيب وقاص رضي اهللا عنه : مقتل عمر بن سعد بن أيب وقاص أمري الذين قتلوا احلسني قال الواقدي
ابنك عمر، فقال : من فعل بك هذا ؟ فقال: عقبيه، فقال له سعدجالسا ذات يوم إذ جاء غالم له ودمه يسيل على 

  .اللهم اقتله وأسل دمه: سعد
وكان سعد مستجاب الدعوة، فلما خرج املختار على الكوفة استجار عمر بن سعد بعبد اهللا بن جعدة بن هبرية، 

نا مضمونه أنه آمن على نفسه وكان صديقا للمختار من قرابته من علي، فأتى املختار فأخذ منه لعمر بن سعد أما
  ).١(وأهله وماله ما أطاع ولزم رحله ومصره، ما مل حيدث حدثا 

  .وأراد املختار ما مل يأت اخلالء فيبول أو يغوط
وملا بلغ عمر بن سعد أن املختار يريد قتله خرج من منزله ليال يريد السفر حنو مصعب أو عبيد اهللا بن زياد، فنمى 

خترج : وأي حدث أعظم من هذا ؟ وقيل إن مواله قال له ذلك، وقال له: ذلك، فقال املختارللمختار بعض مواليه 
  .من منزلك ورحلك ؟ ارجع، فرجع
هل أنت مقيم على أمانك ؟ وقيل إنه أتى املختار يتعرف منه ذلك فقال له : وملا أصبح بعث إىل املختار يقول له

هل أنت مقيم على أمانك له ؟ فقال له : ة إىل املختار يقول لهاجلس، وقيل إنه أرسل عبد اهللا بن جعد: املختار
  .اذهب فأتين برأسه فذهب إليه فقتله وأتاه برأسه: اجلس، فلما جلس قال املختار لصاحب حرسه: املختار

ون القتلن غدا رجال عظيم القدمني غائر العينني، مشرف احلاجبني يسر بقتله املؤمن: ويف رواية أن املختار قال ليلة
واملالئكة املقربون، وكان اهليثم بن االسود حاضرا فوقع يف نفسه أنه أراد عمر بن سعد فبعث إليه ابنه الغرثان 

كيف يكون هذا بعد ما أعطاين من العهود واملواثيق ؟ وكان املختار حني قدم الكوفة أحسن السرية : فأنذره، فقال
  .أن حيدث حدثاإىل أهلها أوال وكتب لعمر بن سعد كتاب أمان إال 

إمنا أراد املختار إال أن يدخل الكنيف فيحدث فيه، مث إن عمر بن سعد : وكان أبو جعفر الباقر يقول: قال أبو خمنف
قلق أيضا، مث جعل يتنقل من حملة إىل حملة مث صار أمره أنه رجع إىل داره، وقد بلغ املختار انتقاله من موضع إىل 

  ه سلسلة تردهكال واهللا إن يف عنق: موضع فقال
  .لوجهه، إن يطري الدركه دم احلسني فآخذ برجله
  مث أرسل إليه أبا عمرة فأراد الفرار منه فعثر يف

__________  
وأما يف  ٢٤٢/  ٤وابن االثري  ١٢٦/  ٧وانظر يف قتله الطربي  ١٢٢/  ٦انظر نسخة العهد يف ابن االعثم ) ١(

رب مع بعض أشراف الكوفة، فأخذوا طريق البصرة فأرسل أن عمر بن سعد ه: ففيه ٣٠١االخبار الطوال ص 
ووقع عمر بن سعد بيده فأتى به ...رجال من خاصته يسمى أبا القلوص الشبامي، فلحقهم بناحية املذار

  .فضرب عنقه...املختار

ملختار، جبته، فضربه أبو عمرة بالسيف حىت قتله، وجاء برأسه يف أسفل قبائه حىت وضعه بني يدي املختار، فقال ا
نعم وال خري يف العيش : أتعرف هذا الرأس ؟ فاسترجع وقال: فقال -وكان جالسا عند املختار  -البنه حفص 
هذا باحلسني وهذا بعلي بن : صدقت، مث أمر فضربت عنقه ووضع رأسه مع رأس أبيه، مث قال املختار: بعده، فقال

  .ع قريش ما وفوا أمنلة من أناملهاحلسني االكرب، وال سواء، واهللا لو قتلت به ثالثة أربا



بسم اهللا الرمحن الرحيم إىل حممد بن علي : مث بعث املختار برأسيهما إىل حممد بن احلنفية، وكتب إليه كتابا يف ذلك
من املختار بن أيب عبيد، سالم عليك أيها املهدي فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو، أما بعد فإن اهللا بعثين نقمة 

ى أعدائكم فهم بني قتيل وأسري وطريد وشريد، فاحلمد هللا الذي قتل قاتلكم، ونصر مؤازركم، وقد بعثت إليك عل
برأس عمر بن سعد وابنه وقد قتلنا ممن اشترك يف دم احلسني وأهل بيته كل من قدرنا عليه، ولن يعجز اهللا من بقي، 

منهم أحد، فاكتب إيل أيها املهدي برأيك أتبعه وأكون ولست مبنحجم عنهم حىت يبلغين أنه مل يبق على وجه االرض 
  .عليه، والسالم عليك أيها املهدي ورمحة اهللا وبركاته

ومل يذكر ابن جرير أن حممد بن احلنفية رد جوابه، مع أن ابن جرير قد تقصى هذا الفصل وأطال شرحه، ويظهر من 
وايات أيب خمنف لوط بن حيىي، وهو متهم فيما يرويه، غبون كالمه قوة وجده به وغرامه، وهلذا توسع يف إيراده بر

وال سيما يف باب التشيع، وهذا املقام للشيعة فيه غرام وأي غرام، إذ فيه االخذ بثأر احلسني وأهله من قتلتهم، 
  واالنتقام منهم، وال شك أن قتل قتلته كان متحتما،

ختار الكذاب الذي صار بدعواه إتيان الوحي إليه كافرا، واملبادرة إليه كان مغنما، ولكن إمنا قدره اهللا على يد امل
  ).١" (إن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر : " وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

) * [ وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون* (وقال تعاىل يف كتابه الذي هو أفضل ما يكتبه الكاتبون 
وال ظامل إال سيبلى بظامل وسيأيت يف ترمجة * وما من يد إال يد اهللا فوقها : وقال بعض الشعراء]  ١٢٩: االنعام

املختار ما يدل على كذبه وافترائه، وادعائه نصرة أهل البيت، وهو يف نفس االمر متستر بذلك ليجمع عليه رعاعا 
  .من الشيعة الذين بالكوفة

  .الفيه صولةليقيم هلم دولة ويصول هبم وجيول على خم
: " مث إن اهللا تعاىل سلط عليه من انتقم منه، وهذا هو الكذاب الذي قال فيه الرسول يف حديث أمساء بنت الصديق

  ).٢" (إنه سيكون يف ثقيف كذاب ومبري 
  فهذا هو الكذاب وهو

__________  
/  ٧ن سعيد فتح الباري رواه البخاري عن أيب اليمان وقال البخاري قال عقبة تابعه معمر عن الزهري ع) ١(

٤٧١.  
  .باب) ٥٨(وحنوه روى مسلم يف فضائل الصحابة  ٤٨٢/  ٦رواه البيهقي عن أيب داود الطيالسي يف الدالئل ) ٢(

 =  

؟ ظهر التشيع وأما املبري فهو احلجاج بن يوسف الثقفي، وقد ويل الكوفة من جهة عبد امللك بن مروان كما سيأيت، 
ن ناصبيا جلدا ظاملا غامشا، ولكن مل يكن يف طبقة هذا، متهم على دين االسالم وكان احلجاج عكس هذا، كا

  .ودعوة النبوة، وأنه يأتيه الوحي من العلي العالم
ويف هذه السنة بعث املختار املثىن بن خمرمة العبدي إىل البصرة يدعو إليه من استطاع من أهلها، : قال ابن جرير

فعسكر عندها ) ١(يه إليه قومه، فجعل يدعو إىل املختار، مث أتى مدينة الورق فدخلها وابتىن هبا مسجدا جيتمع ف
جيشا مع عباد بن  -وهو أمري البصرة قبل أن يعزل مبصعب  -فبعث إليه احلارث بن عبد اهللا بن ربيعة القباع 

  .احلصني أمري الشرطة، وقيس بن اهليثم
قام بنصرهتم بنو عبد القيس، فبعث إليهم اجليش فبعثوا إليه  فقاتلوه وأخذوا منه املدينة وأهنزم أصحابه، وكان قد



  بن عبد الرمحن املخزومي ليصلحا بني الناس،) ٢(فأرسل االحنف بن قيس وعمرو 
وساعدمها مالك بن مسمع، فاحنجز الناس بعضهم عن بعض، ورجع إىل املختار يف نفر يسري مغلوال مغلوبا مسلوبا، 

صلح على يدي االحنف وغريه من أولئك االمراء، وطمع املختار فيهم وكاتبهم يف أن وأخرب املختار مبا وقع من ال
من املختار إىل االحنف بن قيس ومن قبله من : يدخلوا معه فيما هو فيه من االمر، وكان كتابه إىل االحنف بن قيس

حيث ال يستطيع هلم صدر،  أفسلم أنتم أما بعد فويل لبين ربيعة من مضر، وأن االحنف يورد قومه سقر،: االمراء
وإين ال أملك لكم ما قد خط يف القدر، وقد بلغين أنكم مسيتموين الكذاب، وقد كذب االنبياء من قبلي ولست خبري 

  .منهم
بن علي بن جمالد عن ) ٣(حدثين أبو السائب سلم بن جنادة، ثنا احلسن بن محاد، عن محاد : وقال ابن جرير

  .الشعيب
رجل من أهل : ممن أنت ؟ فقلت: عدت إىل حلقة فيها االحنف بن قيس، فقال بعض القومدخلت البصرة فق: قال

أتدري : أنقذناكم من أيدي عبيدكم من أصحاب املختار، قلت: وكيف ؟ قال: أنتم موال لنا، قلت: الكوفة، فقال
وهزمتهم مرة * أعبدا  أفخرمت ان قتلتم: قال: وما قال ؟ قلت: ما قال شيخ من مهدان فينا وفيكم ؟ فقال االحنف

  )٤(آل عدل 
__________  

حدثنا رسول اهللا أن يف ثقيف كذابا ومبريا : عن أمساء بنت أيب بكر أهنا قالت للحجاج) ١٩٧١(ص ) ٢٢٩(ح = 
  .فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما املبري فال إخالك إال إياه

  .الرزق: ٢٤٥/  ٤وابن االثري  ١٣٠/  ٧يف الطربي ) ١(
  .وعمر: طربي وابن االثرييف ال) ٢(
  .حيان: يف الطربي) ٣(
  .آل عزل: يف الطربي) ٤(

  )١(وفىت البيضاء وضاحا دقل * ما فعلنا بكم يوم اجلمل بني شيخ خاضب عثبونه * فإذا فاخرمتونا فاذكروا 
تم حبسني وكفرمت نعمة اهللا االجل وقتل* فذحبناه ضحى ذبح اجلمل وعفونا فنسيتم عفونا * جاء يهدج يف سابغة 

بسم اهللا : يا غالم هات الصحيفة، فأتى بصحيفة فيها: فغضب االحنف وقال: بدال من قومكم شر بدل قال* منهم 
الرمحن الرحيم من املختار بن أيب عبيد إىل االحنف بن قيس، أما بعد فويل لبين ربيعة من مضر فإن االحنف يورد 

نكم تكذبوين، فإن كذبت فقد كذبت رسل من قبلي، ولست قومه سقر حيث ال يقدرون على الصدر، وقد بلغين أ
  .هذا منا أو منكم: خبري منهم، مث قال االحنف

فصل وملا علم املختار أن ابن الزبري ال ينام عنهم، وأن جيش الشام من قبل عبد امللك مع ابن زياد يقصدونه يف مجع 
إين كنت بايعتك على السمع : به، فكتب إليه كثري ال يرام، شرع يصانع ابن الزبري ويعمل على خداعه واملكر

والطاعة والنصح لك، فلما رأيتك قد أعرضت عين تباعدت عنك، فإن كنت على ما أعهد منك فأنا على السمع 
والطاعة لك، واملختار خيفي هذا كل االخفاء عن الشيعة، فإذا ذكر له أحد شيئا من ذلك أظهر هلم أنه أبعد الناس 

كتابه إىل ابن الزبري أراد أن يعلم أصادق أم كاذب، فدعا عمر بن عبد الرمحن بن احلارث بن من ذلك، فلما وصل 
يزعم أنه سامع لنا : وكيف وهبا املختار ؟ فقال: جتهز إىل الكوفة فقد وليتكها، فقال: هشام املخزومي، فقال له

يق لقيه زائدة بن قدامة من جهة املختار يف مطيع، وأعطاه قريبا من أربعني ألفا يتجهز هبا، فسار فلما كان ببعض الطر



اعطه املال فإن هو انصرف وإال فأره : مخسمائة فارس ملبسة، ومعه سبعون ألفا من املال، وقد تقدم إليه املختار فقال
الرجال فقاتله حىت ينصرف، فلما رأى عمر بن عبد الرمحن اجلد قبض املال وسار إىل البصرة فاجتمع هو وابن 

عند أمريها احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة، وذلك قبل وثوب املثىن بن خمرمة كما تقدم، وقيل وصول مطيع هبا 
  .مصعب بن الزبري إليها

  وبعث عبد امللك بن مروان ابن عمه عبد امللك بن احلارث بن احلكم يف جيش إىل وادي
الزبري إن أحببت أن أمدك مبدد، وإمنا يريد القرى ليأخذوا املدينة من نواب ابن الزبري، وكتب املختار إىل ابن 

  إن كنت على طاعيت فلست أكره ذلك: خديعته ومكايدته، فكتب إليه ابن الزبري
__________  

  .وفىت أبيض وضاح رفل* عثنونه ...بني: يف الطربي) ١(
  .اللحية: والعثنون

  .فابعث جبند إىل وادي القرى ليكونوا مددا لنا على قتال الشاميني
سر حىت : املختار ثالثة آالف عليهم شرحبيل بن ورس اهلمداين، ليس فيهم من العرب إال سبعمائة، وقال له فجهز

تدخل املدينة، فإذا دخلت فاكتب إيل حىت يأتيك أمري، وإمنا يريد أخذ املدينة من ابن الزبري، مث يركب بعد ذلك 
املختار بعث ذلك اجليش مكرا فبعث العباس بن سهل إىل مكة ليحاصر ابن الزبري هبا، وخشي ابن الزبري أن يكون 

إن رأيتموهم يف طاعيت وإال فكايدوهم حىت : بن سعد الساعدي يف ألفني، وأمره أن يستعني باالعراب وقال هلم
  .يهلكهم اهللا

له فأقبل العباس بن سهل حىت لقي ابن ورس بالرقيم، وقد بقي ابن ورس يف جيشه، فاجتمعا على ماء هنالك، فقال 
فإنه قد أمرين أن نذهب إىل وادي القرى فنقاتل من به من : بلى، قال: ألستم يف طاعة ابن الزبري ؟ فقال: العباس
  .الشاميني

فإين مل أومر بطاعتك، وإمنا أمرين أن أدخل املدينة مث أكتب إىل صاحيب فإنه يأمرين بأمره، ففهم : فقال له ابن ورس
  .رأيك أفضل، فاعمل ما بدا لك: لذلك، فقال لهعباس مغزاه ومل يظهر له أنه فطن 

مث هنض العباس من عنده وبعث إليهم اجلزر والغنم والدقيق، وقد كان عندهم حاجة شديدة إىل ذلك، وجوع كثري، 
فجعلوا يذحبون ويطبخون وخيتبزون ويأكلون على ذلك املاء، فلما كان الليل بيتهم عباس بن سهل فقتل أمريهم 

وا من سبعني، وأسر منهم خلقا كثريا فقتل أكثرهم، ورجع القليل منهم إىل املختار وإىل بالدهم وطائفة منهم حن
  .خائبني

أروع * أنا ابن سهل فارس غري وكل : فحدثين أبو يوسف أن عباس بن سهل انتهى إليهم وهو يقول: قال أبو خمنف
  مقدام إذا الكبش نكل

فلما بلغ خربهم املختار قام يف أصحابه خطيبا ) ١(وع حىت ينجدل بالسيف يوم الر* وأعتلي رأس الطرماح البطل 
  .إن الفجار االشرار قتلوا االبرار االخيار، أال إنه كان أمر مأتيا، وقضاء مقضيا: فقال

كتابا يذكر فيه أنه بعث إىل املدينة جيشا لنصرته فغدر : مث كتب إىل حممد بن احلنفية مع صاحل بن مسعود اخلثعمي
ابن الزبري، فإن رأيت أن أبعث جيشا آخر إىل املدينة وتبعث من قبلك رسال إليهم فافعل، فكتب إليه ابن هبم جيش 
أما بعد فإن أحب االمور كلها إيل ما أطيع اهللا فيه، فأطع اهللا فيما أسررت وأعلنت، واعلم أين لو أردت : احلنفية

  .أعتزهلم وأصرب حىت حيكم اهللا يل وهو خري احلاكمني القتال لوجدت الناس إيل سراعا، واالعوان يل كثرية، ولكين



  .قل للمختار فليتق اهللا وليكف عن الدماء: وقال لصاحل بن مسعود
  .إين قد أمرت جبمع الرب واليسر، وبطرح الكفر والغدر: فلما انتهى إليه كتاب حممد بن احلنفية قال

__________  
  .ينخزل: ١٣٥/  ٧يف الطربي ) ١(

أن ابن الزبري عمد إىل ابن احلنفية وسبعة عشر رجال من أشراف أهل : من طريق املدائين وأيب خمنف وذكر ابن جرير
الكوفة فحبسهم حىت يبايعوه، فكرهوا إن يبايعوا إال من اجتمعت عليه االمة، فتهددهم وتوعدهم واعتقلهم بزمزم، 

إن ابن الزبري قد توعدنا بالقتل واحلريق، فال : هفكتبوا إىل املختار بن أيب عبيد يستصرخونه ويستنصرونه، ويقولون ل
هذا صريخ أهل البيت : ، فجمع املختار الشيعة وقرأ عليهم الكتاب وقال)١(ختذلونا كما خذلتم احلسني وأهل بيته 

لست أنا بأيب اسحاق إن مل أنصركم نصرا مؤزرا، وإن مل : يستصرخكم ويستنصركم، فقام يف الناس بذلك وقال
اخليل كالسيل يتلوه السيل، حىت حيل بابن الكاهلية الويل، مث وجه أبا عبد اهللا اجلديل يف سبعني راكبا  أرسل إليهم

التيمي يف أربعمائة، وأبا املعتمر يف مائة، وهانئ بن قيس يف مائة، وعمري بن ) ٢(من أهل القوة، وظبيان بن عمر 
بتوجيه اجلنود إليه، فنزل أبو عبد اهللا اجلديل ) ٣(عامر  طارق يف أربعني، وكتب إىل حممد بن احلنفية مع الطفيل بن

  بذات عرق حىت تالحق به حنو
يا ثارات احلسني، وقد أعد : من مائة ومخسني فارسا، مث سار هبم حتل دخل املسجد احلرام هنارا جهارا وهم يقولون

يعين  -من االجل يومان، فعمدوا  ابن الزبري احلطب البن احلنفية وأصحابه ليحرقهم به إن مل يبايعوه، وقد بقي
: إن أذنت لنا قاتلنا ابن الزبري، فقال: إىل حممد بن احلنفية فأطلقوه من سجن ابن الزبري، وقالوا -أصحاب املختار 

ليس نربح وتربحون حىت يبايع وتبايعوا معه، فامتنعوا عليه : إين ال أرى القتال يف املسجد احلرام، فقال هلم ابن الزبري
يا ثارات احلسني فلما رأى ابن الزبري ذلك منهم خافهم : قهم بقية أصحاهبم فجعلوا يقولون وهم داخلون احلرممث حل

وكف عنهم، مث أخذوا حممد بن احلنفية وأخذوا من احلجيج ماال كثريا فسار هبم حىت دخل شعب علي، واجتمع 
  .معه أربعة آالف رجل، فقسم بينهم ذلك املال

  ).٤(ر ويف صحتها نظر واهللا أعلم هكذا أورده ابن جري
وحج بالناس يف هذه السنة عبد اهللا ابن الزبري وكان نائبه باملدينة أخاه مصعب ونائبه على البصرة : قال ابن جرير

احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة، وقد استحوذ املختار على الكوفة، وعبد اهللا بن خازم على بالد خراسان، وذكر 
  .لعبد اهللا بن خازم يطول ذكرها حروبا جرت فيها

  ويف هذه السنة سار إبراهيم بن االشتر إىل عبيد اهللا بن زياد، وذلك لثمان: فصل قال ابن جرير
__________  

  .١٣١/  ٦نسخة الكتاب يف ابن االعثم ) ١(
  .ابن عثمان أخا بين متيم، ويف ابن االثري، ابن عمارة أخا بين متيم: يف الطربي) ٢(
  .١٣٢/  ٦الكتاب يف ابن االعثم  نسخة) ٣(
  .١٣٦ - ١٣٥/  ٦وفتوح ابن االعثم  ٢٥١/  ٤والكامل  ١٣٧/  ٧انظر الطربي ) ٤(

  .بقني من ذي احلجة
ما هو إال أن فرغ املختار من جبانة السبيع وأهل الكناسة، فما ترك ابن االشتر إال : وقال أبو خمنف عن مشاخيه



من ذي ) ١(ان وجهه فيه لقتال أهل الشام، فخرج يوم السبت لثمان بقني يومني حىت أشخصه إىل الوجه الذي ك
  احلجة سنة ست وستني، وخرج معه املختار

يودعه يف وجوه أصحابه، وخرج معهم خاصة املختار، ومعهم كرسي املختار على بغل أشهب ليستنصروا به على 
يا : رجع املختار بعد أن وصاه بثالث قالاالعداء، وهم حافون به يدعون ويستصرخون ويستنصرون ويتضرعون، ف

  .بن االشتر اتق اهللا يف سرك وعالنيتك، وأسرع السري، وعاجل عدوك بالقتال
اللهم ال تؤاخذنا مبا فعل السفهاء منا، : واستمر أصحاب الكرسي سائرين مع ابن االشتر، فجعل ابن االشتر يقول

لهم، فلما جاوز القنطرة هو وأصحابه رجع أصحاب سنة بين إسرائيل والذي نفسي بيده إذ عكفوا على عج
  .الكرسي

وكان سبب اختاذ هذا الكرسي ما حدثين به عبد اهللا بن أمحد بن شيبويه حدثين أيب، ثنا سليمان، ثنا : قال ابن جرير
 :عبد اهللا بن املبارك عن إسحاق بن حيىي بن طلحة، حدثين معبد بن خالد، حدثين طفيل بن جعدة بن هبرية قال

أعدمت مرة من الورق فإين كذلك إذ مررت بباب رجل هو جار يل له كرسي قد ركبه وسخ شديد، فخطر يف بايل 
إين كنت : أن لو قلت يف هذا، فرجعت فأرسلت إليه أن ارسل إيل بالكرسي، فأرسل به، فأتيت املختار فقلت له

سي كان جعدة بن هبرية جيلس عليه كأنه قلت كر: وما هو ؟ قال: أكتمك شيئا وقد بدا يل أن أذكره إليك، قال
  .كان يرى أن فيه أثرة من علم

فلم أخرت هذا إىل اليوم ؟ ابعثه إيل، قال فجئت به وقد غسل فخرج عودا ناضرا وقد شرب ! ! سبحان اهللا : قال
إنه مل يكن يف : فخطب املختار الناس فقال: الزيت، فأمر يل باثين عشر ألفا، مث نودي يف الناس الصالة جامعة، قال

االمم اخلالية أمر إال وهو كائن يف هذه االمة مثله، وإنه قد كان يف بين إسرائيل تابوت يستنصرون به، وإن هذا 
مثله، مث أمر فكشف عنه أثوابه وقامت السبابية فرفعوا أيديهم وكربوا ثالثا، فقام شبث بن ربعي فأنكر على الناس 

  .هذا التعظيم وكاد أن يكفر من يصنع هبذا التابوت
هذا عبيد اهللا بن : وأشار بأن يكسر وخيرج من املسجد ويرمى يف اخلنس، فشكرها الناس لشبث بن ربعي، فلما قيل

زياد قد أقبل، وبعث املختار ابن االشتر، بعث معه بالكرسي حيمل على بغل أشهب قد غشي بأثواب احلرير، عن 
الشاميني كما سيأيت وغلبوا الشاميني وقتلوا ابن زياد، ازداد ميينه سبعة وعن يساره سبعة، فلما تواجهوا مع 

  :تعظيمهم هلذا الكرسي حىت بلغوا به الكفر، قال الطفيل بن جعدة فقلت
إنا هللا وإنا إليه راجعون، وندمت على ما صنعت، وتكلم الناس يف هذا الكرسي وكثر عيب الناس له، فغيب حىت ال 

  .يرى بعد ذلك
  املختار طلب من آل جعدة بن هبرية الكرسي الذي كان علي جيلس عليه وذكر ابن الكليب أن
__________  

  .خلون: يف ابن االعثم) ١(

ما عندنا شئ مما يقول االمري، فأحل عليهم حىت علموا أهنم لو جاؤوا بأي كرسي كان لقبله منهم، فحملوا : فقالوا
اكر وسائر رؤوس املختارية وقد عصبوه باحلرير هذا هو، فخرجت شبام وش: إليه كرسيا من بعض الدور فقالوا

  .والديباج
وحكى أبو خمنف أن أول من سدن هذا الكرسي موسى بن أيب موسى االشعري، مث إن الناس عتبوا عليه يف ذلك، 

  .فرفعه إىل حوشب الربمسي، وكان صاحبه حىت هلك املختار قبحه اهللا



: م أصحابه هذا الكرسي، وقد قال يف هذا الكرسي أعشى مهدانويروى أن املختار كان يظهر أنه ال يعلم مبا يعظ
وان كان قد لفت * وأين بكم يا شرطة الشرك عارف وأقسم ما كرسيكم بسكينة * شهدت عليكم أنكم سبائية 

وتابعت * شبام حواليه وهند وخارف وإين امرؤ أحببت آل حممد * عليه اللفائف وأن ليس كالتابوت فينا وإن سعت 
أبلغ أبا : عليه قريش مشطها والغطارف وقال املتوكل الليثي* نته املصاحف وتابعت عبد اهللا ملا تتابعت وحيا ضم

* وحتمل الوحي له شاكر حممرة أعينهم حوله * أين بكرسيكم كافر تنزوا شبام حول أعواده * إسحاق إن جئته 
وأتباعه، وضعفه وقلة علمه وكثرة جهله،  هذا وأمثاله مما يدل على قلة عقل املختار: كأهنن احلمص احلادر قلت

  ورداءة فهمه، وتروجيه الباطل على أتباعه وتشبهه الباطل باحلق ليضل به الطغام، وجيمع عليه
  .جهال العوام
ويف هذه السنة وقع يف مصر طاعون هلك فيه خلق كثري من أهلها، وفيها ضرب الدنانري عبد العزيز : قال الواقدي

  .أول من ضرهبا هبا بن مروان مبصر، وهو
وفيها ابتدأ عبد امللك بن مروان ببناء القبة على صخرة بيت املقدس وعمارة اجلامع : قال صاحب مرآت الزمان

االقصى، وكملت عمارته يف سنة ثالث وسبعني، وكان السبب يف ذلك أن عبد اهللا بن الزبري كان قد استوىل على 
: الناس مبكة، وينال من عبد امللك ويذكر مساوئ بين مروان، ويقول مكة، وكان خيطب يف أيام مىن وعرفة، ومقام

إن النيب صلى اهللا عليه وسلم لعن احلكم وما نسل، وأنه طريد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولعينه، وكان يدعو 
ا، فبىن إىل نفسه، وكان فصيحا، فمال معظم أهل الشام إليه، وبلغ ذلك عبد امللك فمنع الناس من احلج فضجو

القبة على الصخرة واجلامع االقصى ليشغلهم بذلك عن احلج ويستعطف قلوهبم، وكانوا يقفون عند الصخرة 
  .ويطوفون حوهلا كما يطوفون حول الكعبة

  وينحرون يوم العيد وحيلقون رؤوسهم، ففتح بذلك على نفسه بأن شنع ابن الزبري عليه، وكاد

  .االكاسرة يف إيوان كسرى، واخلضراء، كما فعل معاويةضاهى هبا فعل : يشنع عليه مبكة ويقول
وملا أراد عبد امللك عمارة بيت املقدس وجه إليه باالموال والعمال، ووكل بالعمل رجاء بن حيوة ويزيد بن سالم 
اء مواله، ومجع الصناع من أطراف البالد وأرسلهم إىل بيت املقدس، وأرسل إليه باالموال اجلزيلة الكثرية، وأمر رج

بن حيوة ويزيد أن يفرغا االموال إفراغا وال يتوقفا فيه، فبثوا النفقات وأكثروا، فبنوا القبة فجاءت من أحسن 
البناء، وفرشاها بالرخام امللون، وعمال للقبة جاللني أحدمها من اليود االمحر للشتاء، وآخر من أدم للصيف، وحفا 

بأنواع الطيب واملسك والعنرب واملاورد والزعفران، ويعملون منه غالية القبة بأنواع الستور، وأقاما هلا سدنة وخداما 
ويبخرون القبة واملسجد من الليل، وجعل فيها من قناديل الذهب والفضة والسالسل الذهب والفضة شيئا كثريا، 

  وجعل فيها العود القماري املغلف باملسك وفرشاها واملسجد بأنواع البسط
وا البخور شم من مسافة بعيدة، وكان إذا رجع الرجل من بيت املقدس إىل بالده توجد منه امللونة، وكانوا إذا أطلق

رائحة املسك والطيب والبخور أياما، ويعرف أنه قد أقبل من بيت املقدس، وأنه دخل الصخرة، وكان فيه من 
 أهبى من قبة صخرة بيت السدنة والقوم القائمني بأمره خلق كثري، ومل يكن يومئذ على وجه االرض بناء أحسن وال

املقدس، حبيث إن الناس التهوا هبا عن الكعبة واحلج، وحبيث كانوا ال يلتفتون يف موسم احلج وغريه إىل غري املسري 
إىل بيت املقدس، وافتنت الناس بذلك افتتانا عظيما، وأتوه من كل مكان، وقد عملوا فيه من االشارات والعالمات 

يف اآلخرة، فصوروا فيه صورة الصراط وباب اجلنة، وقدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،  املكذوبة شيئا كثريا مما
ووادي جهنم، وكذلك يف أبوابه ومواضع منه، فاغتر الناس بذلك، وإىل زماننا، وباجلملة أن صخرة بيت املقدس ملا 



ن الفصوص واجلواهر والفسيفساء فرغ من بنائها مل يكن هلا نظري على وجه االرض هبجة ومنظرا، وقد كان فيها م
  .وغري ذلك شئ كثري، وأنواع باهرة

وملا فرغ رجاء بن حيوة ويزيد بن سالم من عمارهتا على أكمل الوجوه فضل من املال الذي أنفقاه على ذلك 
منكما، قد وهبته : ستمائة ألف مثقال، وقيل ثالمثائة ألف مثقال، فكتبا إىل عبد امللك خيربانه بذلك، فكتب إليهما

إنا لو استطعنا لزدنا يف عمارة هذا املسجد من حلي نسائنا، فكتب إليهما إذ أبيتما أن تقباله فأفرغاه : فكتبا إليه
  .على القبة واالبواب، فما كان أحد يستطيع أن يتأمل القبة مما عليها من الذهب القدمي واحلديث

سنة أربعني ومائة، فوجد املسجد خرابا، فأمر أن يقلع  فلما كان يف خالفة أيب جعفر املنصور قدم بيت املقدس يف
  .ذلك الذهب والصفائح اليت على القبة واالبواب، وأن يعمروا هبا ما تشعث يف املسجد، ففعلوا ذلك

وكان املسجد طويال فأمر أن يؤخذ من طوله ويزاد يف عرضه، وملا كمل البناء كتب على القبة مما يلي الباب 
ه بعد تشعيثه أمري املؤمنني عبد امللك سنة اثنتني وستني من اهلجرة النبوية، وكان طول املسجد من أمر ببنائ: القبلي

  القبلة إىل الشمال سبعمائة ومخسة وستون ذراعا، وعرضه أربعمائة وستون ذراعا، وكان فتوح

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم) ١(القدس سنة ست عشرة 
قتل عبيد اهللا بن زياد على يدي إبراهيم بن االشتر النخعي، وذلك أن مث دخلت سنة سبع وستني ففيها كان م

إبراهيم بن االشتر خرج من الكوفة يوم السبت لثمان بقني من ذي احلجة يف السنة املاضية، مث استهلت هذه السنة 
صل مخسة فراسخ، وهو سائر لقصد ابن زياد يف أرض املوصل، فكان اجتماعهما مبكان يقال له اخلازر، بينه وبني املو

فبات ابن االشتر تلك الليلة ساهرا ال يستطيع النوم، فلما كان قريب الصبح هنض فعىب جيشه وكتب كتائبه، 
وصلى بأصحابه الفجر يف أول وقت، مث ركب فناهض جيش ابن زياد، وزحف جبيشه رويدا وهو ماش يف الرجالة 

حرك منهم أحد، فلما رأوهم هنضوا إىل خيلهم حىت أشرف من فوق تل على جيش ابن زياد، فإذا هم مل يت
وسالحهم مدهوشني، فركب ابن االشتر فرسه وجعل يقف على رايات القبائل فيحرضهم على قتال ابن زياد 

هذا قاتل ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قد جاءكم اهللا به وأمكنكم اهللا منه اليوم، فعليكم به : ويقول
بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يفعله فرعون يف بين إسرائيل هذا ابن زياد قاتل فإنه قد فعل يف ابن 

احلسني الذي حال بينه وبني ماء الفرات أن يشرب منه هو وأوالده ونساؤه، ومنعه أن ينصرف إىل بلده أو يأيت 
كم من دمه، هذا الذي فعل يف اشفوا صدروكم منه، وارووا رماحكم وسيوف! ! يزيد بن معاوية حىت قتله، وحيكم 

آل نبيكم ما فعل، قد جاءكم اهللا به، مث أكثر من هذا القول وأمثاله، مث نزل حتت رايته، وأقبل ابن زياد يف خيله 
وكان  -قد جعل على ميمنته حصني بن منري وعلى امليسرة، عمري بن احلباب السلمي ) ٢(ورجله يف جيش كثيف 

، )٣(وعلى خيل ابن زياد شرحبيل بن الكالع  -أنه معه وأنه سينهزم بالناس غدا قد اجتمع بابن االشتر ووعده 
  .وابن زياد يف الرجالة ميشي معهم

فما كان إال أن تواقفا الفريقان حىت محل حصني بن منري بامليمنة على ميسرة أهل العراق فهزمها، وقتل أمريها علي 
بن علي فقتل أيضا، واستمرت امليسرة ذاهبة فجعل االشتر ) ٤(بن مالك اجلشمي فأخذ رايته من بعده ولده حممد 

يناديهم إيل يا شرطة اهللا، أنا ابن االشتر، وقد كشف عن رأسه ليعرفوه، فالتاثوا به وانعطفوا عليه، واجتمعوا إليه، مث 
  محلت ميمنة أهل الكوفة

__________  
  .يف االصل ستة عشر وهو خطأ) ١(



  .يف ثالثة ومثانني ألفا، وابراهيم يومئذ يف أقل من عشرين ألفا"  :١٧٣/  ٦يف ابن االعثم ) ٢(
فعباهم عبيد اهللا بن زياد : ١٧٦/  ٦، ويف ابن االعثم ٢٦٢/  ٤وابن االثري  ١٤٣/  ٧كذا باالصل والطربي ) ٣(

اهللا  فجعل على ميمنته شرحبيل بن ذي الكالع، وعلى ميسرته ربيعة بن خمارق الغنوي، وعلى جناح ميسرته عبد
  ".بن محلة اخلثعمي، ويف القلب يومئذ احلصني بن منري السكوين 

  .ه ٦٦وقد تقدم أن ربيعة قتل يف املوصل يف لقائه مع يزيد بن أنس قائد جيوش املختار وذلك يوم عرفة سنة 
  .أن عمري بن حباب السلمي كان على مينة ابن زياد: ١١٦/  ٣ويف مروج الذهب 

  .ليقرة بن ع: يف الطربي) ٤(
  ).٢٦٣/  ٤وانظر ابن االثري (

  .على ميسرة أهل الشام
: وقيل بل اهنزمت ميسرة أهل الشام واحنازت إىل ابن االشتر، مث محل ابن االشتر مبن معه وجعل يقول لصاحب رايته
ى ادخل برايتك فيهم، وقاتل ابن االشتر يومئذ قتاال عظيما، وكان ال يضرب بسيفه رجال إال صرعه، وكثرت القتل

بينهم، وقيل إن ميسرة أهل الشام ثبتوا وقاتلوا قتاال شديدا بالرماح مث بالسيوف، مث أردف احلملة ابن االشتر فاهنزم 
وثبت عبيد اهللا بن : جيش الشام بني يديه، فجعل يقتلهم كما يقتل احلمالن، واتبعهم بنفسه ومن معه من الشجعان

التمسوا يف القتلى رجال ضربته : ه وهو ال يعرفه، لكن قال الصحابهزياد يف موقفه حىت اجتاز به ابن االشتر فقتل
: بالسيف فنفحتين منه ريح املسك، شرقت يداه وغربت رجاله، وهو واقف عند راية منفردة على شاطئ هنر خازر

ىل املختار فالتمسوه فإذا هو عبيد اهللا بن زياد، وإذا هو قد ضربه ابن االشتر فقطعه نصفني، فاحتزوا رأسه وبعثوه إ
إىل الكوفة مع البشارة بالنصر والظفر بأهل الشام، وقتل من رؤس أهل الشام أيضا حصني بن منري وشرحبيل بن 

ذي الكالع، واتبع الكوفيون أهل الشام فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وغرق منهم أكثر ممن قتل، واحتازوا ما يف 
  .معسكرهم من االموال واخليول

أصحابه بالنصر قبل أن جيئ اخلرب، فما ندري أكان ذلك تفاؤال منه أو اتفاقا وقع له، أو  وقد كان املختار بشر
  .كهانة

  وأما على ما كان يزعم أصحابه أنه أوحى إليه بذلك فال، فإن من اعتقد
قال إن الوقعة كانت بنصيبني فأخطأ مكاهنا، فإهنا إمنا كانت بأرض : ذلك كفر ومن أقرهم على ذلك كفر، لكن

وصل، وهذا مما انتقده عامر الشعيب على أصحاب املختار حني جاءه اخلرب، وقد خرج املختار من الكوفة ليتلقى امل
  .البشارة، فأتى املدائن فصعد منربها فبينما هو خيطب إذ جاءته البشارة وهو هنالك

الوقعة كانت بنصيبني من زعم أن : أما مسعته باالمس خيربنا هبذا ؟ فقلت له: فقال يل بعض أصحابه: قال الشعيب
واهللا ال تؤمن يا شعيب حىت ترى : إهنم كانوا باخلازر من أرض املوصل، فقال: أرض اجلزيرة، وإمنا قال البشري

  .العذاب االليم
  .مث رجع املختار إىل الكوفة

بري إىل البصرة، ويف غيبته هذه متكن مجاعة ممن كان قاتله يوم جبانة السبيع والكناسة من اخلروج إىل مصعب بن الز
وكان منهم شبث بن ربعي، وأما ابن االشتر فإنه بعث بالبشارة وبرأس ابن زياد وبعث رجال على نيابة نصيبني 

  .واستمر مقيما يف تلك البالد، وبعث عماال إىل املوصل وأخذ سنجار ودارا وما والها من اجلزيرة
  .عاشوراء سنة ست وستني، والصواب سنة سبع وستني كان مقتل عبيد اهللا بن زياد يوم: وقال أبو أمحد احلاكم



جرئ على * أتاكم غالم من عرانني مذحج : وقد قال سراقة بن مرداس البارقي ميدح ابن االشتر على قتله ابن زياد
  االعداء غري نكول

ا أتانا إذا م* وذق حد ماضي الشفرتني صقيل ضربناك بالعضب احلسام حبده ) * ١(فيا بن زياد بؤ بأعظم هالك 
شفوا من عبيد اهللا أمس غليلي وهذه ترمجة ابن زياد هو عبيد اهللا * بقتيل جزى اهللا خريا شرطة اهللا إهنم ) ٢(قتيال 

بن زياد بن عبيد، املعروف بابن زياد بن أيب سفيان، ويقال له زياد بن أبيه، وابن مسية، أمري العراق بعد أبيه زياد، 
  هللا بن مرجانة وهي أمه،ويقال له عبيد ا: وقال ابن معني

وكانت جموسية، وكنيته أبو حفص، وقد سكن دمشق بعد يزيد بن معاوية، وكانت له دار عند الدمياس : وقال غريه
تعرف بعده بدار ابن عجالن، وكان مولده يف سنة تسع وثالثني فيما حكاه ابن عساكر عن أيب العباس أمحد بن 

  .يث عن معاوية وسعد بن أيب وقاص ومعقل بن يساروروى احلد: يونس الضيب، قال ابن عساكر
  .وحدث عنه احلسن البصري وأبو املليح بن أسامة

: ذكروا أن عبيد اهللا بن زياد حني قتل احلسني كان عمره مثانيا وعشرين سنة، قلت: وقال أبو نعيم الفضل بن دكني
  .فعلى هذا يكون مولده سنة ثالث وثالثني فاهللا أعلم

أن أوفد إيل ابنك، فلما قدم عليه مل يسأله معاوية عن شئ إال نفد : اكر أن معاوية كتب إىل زيادوقد روى ابن عس
يا أمري املؤمنني إين : ما منعك من تعلم الشعر ؟ فقال: منه، حىت سأله عن الشعر فلم يعرف منه شيئا، فقال له

غرب فواهللا ما منعين من الفرار يوم ا: كرهت أن أمجع يف صدري مع كالم الرمحن كالم الشيطان، فقال معاوية
وأخذي احلمد بالثمن الربيح وإعطائي على * أبت يل عفيت وأىب بالئي : صفني إال قول ابن االطنابة حيث يقول

مكانك حتمدي أو تستريح الدفع عن * وإقدامي على البطل املشيح وقويل كلما جشأت وجاشت * االعدام مايل 
أن روه من الشعر، فرواه حىت كان ال يسقط عنه منه : نف صحيح مث كتب إىل أبيهوأمحي بعد عن إ* مآثر صاحلات 

إذا التقت اخليالن أطعنها شزرا وإين إذا حل * سيعلم مروان بن نسوة أنين : شئ بعد ذلك، ومن شعره بعد ذلك
  سوى فرسي أو سعته هلم حنرا* الضيوف ومل أجد 
__________  

  .مالك: يف الطربي وابن االثري) ١(
  .قاتال، وليس البيت يف ابن االثري: يف الطربي) ٢(

أو ليس اللحن أظرف له ؟ : إنه لظريف ولكنه يلحن، فقال: وقد سأل معاوية يوما أهل البصرة عن ابن زياد فقالوا
منطق : إمنا أرادوا أنه يلحن يف كالمه، أي يلغز، وهو أحلن حبجته كما قال الشاعر يف ذلك: قال ابن قتيبة وغريه
وخري احلديث ما كان حلنا وقيل إهنم أرادوا أنه يلحن يف قوله حلنا وهو ضد االعراب، وقيل * رائع ويلحن أحيانا 

  .أرادوا اللحن الذي هو ضد الصواب وهو االشبه واهللا أعلم
ا أنه فاستحسن معاوية منه السهولة يف الكالم وأنه مل يكن ممن يتعمق يف كالمه ويفخمه، ويتشدق فيه، وقيل أرادو

كانت فيه لكنة من كالم العجم، فإن أمه مرجانة كانت سريوية وكانت بنت بعض ملوك االعاجم يزدجرد أو غريه، 
أهروري أنت ؟ يعين أحروري أنت ؟ وقال : وكان يف كالمه شئ من كالم العجم، قال يوما لبعض اخلوارج: قالوا

اوية ذاك أظرف له، أي أجود له حيث نزع إىل أخواله، وقد يوما من كاتلنا كاتلناه، أي من قاتلنا قاتلناه، وقول مع
  .كانوا يوصفون حبسن السياسة وجودة الرعاية وحماسن الشيم



مث ملا مات زياد سنة ثالث ومخسني وىل معاوية على البصرة مسرة بن جندب سنة ونصفا مث عزله ووىل عليها عبد اهللا 
  .وىل عليها ابن زياد سنة مخس ومخسنيبن عمرو بن غيالن بن سلمة ستة أشهر، مث عزله و

فلما توىل يزيد اخلالفة مجع له بني البصرة والكوفة، فبىن يف إمارة يزيد البيضاء، وجعل باب القصر االبيض الذي 
  .كان لكسرى عليها

د وجاء رجل إىل ابن زيا: وبىن احلمراء وهي على سكة املربد، فكان يشيت يف احلمراء ويصيف يف البيضاء، قالوا
: كم عطاؤك يف الديوان ؟ فقال: أصلح اهللا االمري، إن امرأيت ماتت، وإين أريد أن أتزوج أمها، فقال له: فقال

وختاصمت أم : يكفيك من فقهك هذا ثالمثائة، قالوا: يا غالم حط من عطائه أربعمائة، مث قال له: سبعمائة، فقال
أصلح اهللا االمري إن خري شطري الرجل : فقال أبو الفجيج الفجيج وزوجها إليه وقد أحبت املرأة أن تفارق زوجها،

إن الرجل إذا أسن اشتد عقله واستحكم رأيه : وكيف ذلك ؟ فقال: آخره، وإن شر شطري املرأة آخرها، فقال
  صدقت: وذهب جهله، وإن املرأة إذا أسنت ساء خلقها وقل عقلها وعقم رمحها واحتد لساهنا، فقال

عسى أن : أمر ابن زياد لصفوان بن حمرز بألفي درهم فسرقت، فقال: حيىي بن معني خذ بيدها وانصرف، وقال
كيف يكون هذا خريا ؟ فبلغ ذلك ابن زياد فأمر له بألفني آخرين، مث وجد االلفني فصارت : يكون خريا فقال أهله
  .أربعة آالف فكان خريا

من أعز أزواجك عندك  -من نواب العراق وكانت قد تزوجت بعده أزواجا  -وقيل هلند بنت أمساء بن خارجة 
ما أكرم النساء أحد إكرام بشري بن مروان، وال هاب النساء هيبة احلجاج بن يوسف، : وأكرمهم عليك ؟ فقالت

وقد  -وكان أتى عذارهتا  -ووددت أن القيامة قد قامت فأرى عبيد اهللا بن زياد وأشتفي من حديثه والنظر إليه 
  .تزوجت باآلخرين أيضا

أول من جهر باملعوذتني يف الصالة املكتوبة ابن زياد، : وقال عثمان بن أيب شيبة عن جرير عن مغرية عن إبراهيم قال
يعين واهللا أعلم يف الكوفة، فإن ابن مسعود كان ال يكتبهما يف مصحفه وكان فقهاء الكوفة عن كرباء : قلت

  .أصحاب ابن مسعود يأخذون واهللا أعلم
ياد جرأة وإقدام ومبادرة إىل ماال جيوز، وماال حاجة له به، ملا ثبت يف احلديث الذي رواه أبو وقد كانت قي ابن ز

يعلى ومسلم، كالمها عن شيبان بن فروخ عن جرير عن احلسن أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد اهللا بن زياد 
  ".طمة، فإياك أن تكون منهم إن شر الرعاء احل: " أي بين، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: فقال

وهل كان فيهم خنالة ؟ إمنا : فقال له اجلس فإمنا أنت من خنالة أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال
  .كانت النخالة بعدهم ويف غريهم

إين حمدثك حبديث : وقد روى غري واحد عن احلسن أن عبيد اهللا بن زياد دخل على معقل بن يسار يعوده فقال له
ما من رجل استرعاه اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش هلم : " مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ".إال حرم اهللا عليه اجلنة 
وقد ذكر غري واحد أنه ملا مات معقل صلى عليه عبيد اهللا بن زياد ومل يشهد دفنه، واعتذر مبا ليس جيدي شيئا 

إقدامه على االمر بإحضار احلسني إىل بني يديه وإن قتل دون ذلك، وكان الواجب  وركب إىل قصره، ومن جراءته
  عليه أن جييبه إىل سؤاله الذي سأله فيما طلب من ذهابه إىل يزيد أو

إىل مكة أو إىل أحد الثغور، فلما أشار عليه مشر بن ذي اجلوشن بأن احلزم أن حيضر عندك وأنت تسريه بعد ذلك 
ه اخلصال أو غريها، فوافق مشرا على ما أشار به من إحضاره بني يديه فأىب احلسني أن حيضر إىل حيث شئت من هذ



  .عنده ليقضي فيه مبا يراه ابن مرجانة
وقد تعس وخاب وخسر، فليس البن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن حيضر بني يدي ابن مرجانة اخلبيث، 

حدثنا عبد السالم بن حرب، عن عبد امللك : ني ومالك بن إمساعيل قاالأنبأنا الفضل بن دك: وقد قال حممد بن سعد
دخلت معه القصر حني قتل احلسني قال فاضطرم يف وجهه نارا أو : بن كردوس، عن حاجب عبيد اهللا بن زياد قال
نة قالت مرجا: ال حتدثن هبا أحدا، وقال شريك عن مغرية قال: كلمة حنوها، فقال بكمه هكذا على وجهه وقال

  .يا خبيث قتلت ابن بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ ال ترى اجلنة أبدا: البنها عبيد اهللا
وقد قدمنا أن يزيد بن معاوية ملا مات بايع الناس يف املصرين لعبيد اهللا حىت جيتمع الناس على إمام، مث خرجوا عليه 

سن له أن يتوىل اخلالفة ويدعو إىل نفسه ففعل ذلك، فأخرجوه من بني أظهرهم، فسار إىل الشام فاجتمع مبروان، وح
وخالف الضحاك بن قيس، مث انطلق عبيد اهللا إىل الضحاك بن قيس فما زال به حىت أخرجه من دمشق إىل مرج 
راهط، مث حسن له أن دعا إىل بيعة نفسه وخلع ابن الزبري ففعل، فاحنل نظامه ووقع ما وقع مبرج راهط، من قتل 

معه هنالك، فلما توىل مروان أرسل ابن زياد إىل العراق يف جيش فالتقى هو وجيش التوابني مع الضحاك وخلق 
سليمان بن صرد فكسرهم، واستمر قاصدا الكوفة يف ذلك اجليش، فتعوق يف الطريق بسبب من كان ميانعه من أهل 

  .اجلزيرة من االعداء الذي هم من جهة ابن الزبري

يه يف سبعة آالف، وكان مع ابن زياد أضعاف ذلك، ولكن ظفر به ابن االشتر فقتله مث اتفق خروج ابن االشتر إل
  .شر قتلة على شاطئ هنر اخلازر قريبا من املوصل خبمس مراحل

وهو اليوم الذي قتل فيه احلسني، مث بعث ابن االشتر برأسه : وكان ذلك يوم عاشوراء قلت: قال أبو أمحد احلاكم
 بن منري وشرحبيل بن ذي الكالع ومجاعة من رؤساء أصحاهبم، فسر بذلك املختار، إىل املختار ومعه رأس حصني

  حدثين يوسف بن موسى بن: فقال يعقوب بن سفيان
ملا جئ برأس ابن مرجانة وأصحابه طرحت بني يدي املختار فجاءت حية رقيقة مث : جرير، عن يزيد بن أيب زياد قال

ة وخرجت من منخره، ودخلت يف منخره وخرجت من فمه، وجعلت ختللت الرؤوس حىت دخلت يف فم ابن مرجان
  .تدخل وخترج من رأسه من بني الرؤوس

حدثنا واصل بن عبد االعلى بن أيب معاوية، عن االعمش، عن : ورواه الترمذي من وجه آخر بلفظ آخر فقال
  .عمارة بن عمري

قد جاءت قد : ، فانتهيت إليها وهم يقولونملا جئ برأس عبيد اهللا وأصحابه فنصبت يف املسجد يف الرحبة: قال
جاءت، فإذا حية قد جاءت ختلل الرؤوس حىت دخلت يف منخري عبيد اهللا بن زياد، فمكثت هنيهة مث خرجت 

  .قد جاءت قد جاءت ففعلت ذلك مرتني أو ثالثا: فذهبت حىت تغيبت مث قالوا
  .وهذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي

ويف سنة ست وستني قالوا فيها قتل ابن زياد واحلصني بن منري، ويل قتلهما إبراهيم بن : وقال أبو سليمان بن زيد
  .االشتر وبعث برأسيهما إىل املختار فبعث هبما إىل ابن الزبري، فنصبت مبكة واملدينة

وهكذا حكى ابن عساكر عن أيب أمحد احلاكم وغريه أن ذلك كان يف سنة ست وستني، زاد أبو أمحد يف يوم 
وراء، وسكت ابن عساكر عن ذلك، واملشهور أن ذلك كان يف سنة سبع وستني كما ذكره ابن جرير وغريه، عاش

يف هذه السنة متعذر الن العداوة كانت قد قويت وحتققت بني املختار وابن ) ١(ولكن بعث الرؤوس إىل ابن الزبري 
ري من البصرة إىل الكوفة حلصار املختار وقتاله الزبري يف هذه السنة، وعما قليل أمر ابن الزبري أخاه مصعبا أن يس



  .واهللا أعلم
مقتل املختار بن أيب عبيد على يدي مصعب بن الزبري كان عبد اهللا بن الزبري قد عزل يف هذه السنة عن نيابة البصرة 

ردا وقرنا  احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي املعروف بالقباع، ووالها الخيه مصعب بن الزبري، ليكون
أمري أمري، فلما كشف : وكفء للمختار، فلما قدم مصعب البصرة دخلها متلثما فيمم املنرب، فلما صعده قال الناس

اللثام عرفه الناس فأقبلوا إليه، وجاء القباع فجلس حتته بدرجة، فلما اجتمع الناس قام مصعب خطيبا فاستفتح 
  ) *عل أهلها شيعاإن فرعون عال يف االرض وج: * (القصص حىت بلغ

__________  
  .تقدم أنه بعث الرؤوس إىل حممد بن احلنفية) ١(

ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف االرض : * (وأشار بيده حنو الشام أو الكوفة، مث قال]  ٤: القصص[ 
  .وأشار إىل احلجاز]  ٥: القصص) * [ وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني ومنكن هلم يف االرض

يا أهل البصرة إنكم تلقبون أمراءكم، وقد مسيت نفسي اجلزار، فاجتمع عليه الناس وفرحوا له، وملا اهنزم : لوقا
أهل الكوفة حني خرجوا على املختار فقهرهم وقتل منهم من قتل، كان ال ينهزم أحد من أهلها إال قصد البصرة، مث 

من بقي بالكوفة من أعداء املختار غيبته فذهبوا إىل خرج املختار ليلتقي بالذي جاء بالرؤوس والبشارة، اغتنم 
البصرة فرارا من املختار لقلة دينه وكفره، ودعواه أنه يأتيه الوحي وأنه قدم املوايل على االشراف واتفق أن ابن 
ع االشتر حني قتل ابن زياد واستقل بتلك النواحي، فأحرز بالدا وأقاليم ورساتيق لنفسه، واستهان باملختار، فطم

إىل املهلب بن أيب صفرة، وهو نائبهم على خراسان، ) ١(مصعب فيه وبعث حممد بن االشعث بن قيس على الربيد 
، ففرح به أهل البصرة وتقوى به مصعب، )٢(فقدم يف جتمل عظيم ومال ورجال وعدد وعدد، وجيش كثيف 

  .اصدين الكوفةفركب يف أهل البصرة ومن اتبعهم من أهل الكوفة فركبوا يف البحر والرب ق
وقدم مصعب بني يديه عباد بن احلصني، وجعل على ميمنته عمر بن عبد اهللا بن معمر، وعلى امليسرة املهلب بن أيب 

، وقيس بن )٣(صفرة، ورتب االمراء على راياهتا وقبائلها، كمالك بن مسمع، واالحنف بن قيس، وزياد بن عمر 
، وعلى ميمنته )٤(ملذار وقد جعل على مقدمته أبا كامل الشاكري اهليثم وغريهم، وخرج املختار بعسكره فنزل ا

اجلشمي، وعلى اخليل وزير بن عبد اهللا السلويل، وعلى ) ٥(عبد اهللا بن كامل، وعلى ميسرته عبد اهللا بن وهب 
  .املوايل أبا عمرة صاحب شرطته

أصحابه وهو يبشرهم بالنصر،  مث خطب الناس وحثهم على اخلروج، وبعث بني يديه اجليوش، وركب هو وخلق من
  فلما انتهى مصعب إىل قريب الكوفة لقيتهم الكتائب املختارية

  فحملت عليهم الفرسان الزبريية، فما لبثت املختارية إال يسريا حىت هربوا على محية، وقد قتل
__________  

  .١٨٥/  ٦وابن االعثم  ١٤٧/  ٧انظر كتاب مصعب إىل املهلب يف الطربي ) ١(
سار يف ألف رجل من فرسان عسكره حىت قدم البصرة ويف : قدم جبموع كثرية، ويف ابن االعثم:  الطربييف) ٢(

  .وسار املهلب مبن معه حىت واىف البصرة: ٣٠٥االخبال الطوال ص 
  .زياد بن عمرو: يف الطربي وابن االثري) ٣(
: ويف معجم البلدان[ مع أمحر بن مشيط  ندب املختار أصحابه للخروج: يف الطربي وابن االثري وابن االعثم) ٤(

فخرج وعسكر حبمام أعني وبعث معه املختار رؤوس ] أمحر بن سليط : ٣٠٥مسيط البجلي ويف االخبار الطوال ص 



معجم  -واملذار يف ميسان بني واسط والبصرة (االرباع وعلى مقدمته ابن كامل الشاكري فوصلوا إىل املذار 
  ).البلدان

  .عبد اهللا بن وهب بن نضلة اجلشمي وعلى خيله رزين بن عبد السلويل: وهيب، ويف الطربي: رييف ابن االث) ٥(

  .منهم مجاعة من االمراء، وخلق من القراء وطائفة كثرية من الشيعة االغبياء، مث انتهت اهلزمية إىل املختار
وفة وقد حصن املختار القصر ملا انتهت مقدمة املختار إليه جاء مصعب فقطع الدجلة إىل الك: وقال الواقدي

واستعمل عليه عبد اهللا بن شداد وخرج املختار مبن بقي معه فنزل حروراء فلما قرب جيش مصعب منه جهز إىل 
، وإىل العالية عبد )١(كل قبيلة كردوسا، فبعث إىل بكر بن وائل سعيد بن منقذ، وإىل عبد القيس مالك بن منذر 

بن سعيد، وإىل بين متيم سليم بن يزيد الكندي، وإىل حممد بن االشعث السائب بن اهللا بن جعدة، وإىل االزد مسافر 
مالك، ووقف املختار يف بقية أصحابه فاقتتلوا قتاال شديدا إىل الليل فقتل أعيان أصحاب املختار وقتل تلك الليلة 

قيل له القصر القصر، بن علي بن أيب طالب، وتفرق عن املختار باقي أصحابه، ف) ٢(حممد بن االشعث وعمري 
واهللا ما خرجت منه وأنا أريد أن أعود إليه، ولكن هذا حكم اهللا، مث ساروا إىل القصر فدخل وجاءه مصعب : فقال

  ففرق القبائل يف نواحي الكوفة، واقتسموا احملال، وخلصوا إىل
ىل القصر، وملا اشتد عليه احلصار قال القصر، وقد منعوا املختار املادة واملاء، وكان املختار خيرج فيقاتلهم مث يعود إ

إن احلصار ال يزيدنا إال ضعفا، فانزلوا بنا حىت نقاتل حىت الليل حىت منوت كراما، فوهنوا فقال أما فواهللا : الصحابه
  .ال أعطي بيدي

  .مث اغتسل وتطيب وحتنط وخرج فقاتل هو ومن معه حىت قتلوا
ل القصر دار إمارته، فدخله وهو ملوم مذموم، وعن قريب ينفذ فيه وقيل بل أشار عليه مجاعة من أساورته بأن يدخ

القدر احملتوم، فحاصره مصعب فيه ومجيع أصحابه حىت أصاهبم من جهد العطش ما اهللا به عليم، وضيق عليهم 
املسالك واملقاصد، وانسدت عليهم أبواب احليل، وليس فيهم رجل رشيد وال حليم، مث جعل املختار جييل فكرته 

يكرر رويته يف االمر الذي قد حل به، واستشار من عنده يف هذا السبب السئ الذي قد اتصل سببه بسببه من و
مث قوى ]  ٤٩: سبأ) * [ قد جاء احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد: * (املوايل والعبيد، ولسان القدر والشرع يناديه

كان حيالفه ويواليه، ورأى أن ميوت على فرسه، حىت عزمه قوة الشجاعة املركبة فيه، على أن أخرجته من بني من 
يكون عليها انقضاء آخر نفسه، فنزل محية وغضبا، وشجاعة وكلبا، وهو مع ذلك ال جيد مناصا وال مفرا وال 

مهربا، وليس معه من أصحابه سوى تسعة عشر، ولعله إن كان قد استمر على ما عاش عليه أن ال يفارقه التسعة 
  قر، وملا خرج من القصر سأل أنعشر املوكلون بس
__________  

  .بعث إىل عبد القيس وكان عليهم مالك بن املنذر عبد الرمحن بن شريح الشبامي: ٢٥٠/  ٧يف الطربي ) ١(
  .بعث سعيد بن منقذ على بكر وعبد القيس: ويف ابن االثري

عبيد اهللا :  طالب، ويف ابن االعثمعبيد اهللا بن علي بن أيب ١١٨/  ٣يف الطربي وابن االثري ومروج الذهب ) ٢(
  .عمر بن علي بن أيب طالب: ٣٦٠بن أيب طالب، ويف االخبار الطوال 

  .إال على حكم االمري: خيلي سبيله فيذهب يف أرض اهللا فقالوا له
 واملقصود أنه ملا خرج من القصر تقدم إليه رجالن شقيقان أخوان، ومها طرفة وطراف ابنا عبد اهللا بن دجاجة من



  ، فقتاله مبكان الزياتني من الكوفة، واحتزا رأسه وأتيا به إىل مصعب بن الزبري، وقد دخل قصر)١(بين حنيفة 
االمارة، فوضع بني يديه، كما وضع رأس ابن زياد بني يدي املختار، وكما وضع رأس احلسني بني يدي ابن زياد، 

ضع رأس املختار بني يدي مصعب أمر هلما وكما سيوضع رأس مصعب بني يدي عبد امللك بن مروان، فلما و
  .بثالثني ألفا

، فضرب أعناقهم عن آخرهم يف يوم واحد، )٢(وقد قتل مصعب مجاعة من املختارية، وأسر منهم مخسمائة أسري 
، وأمر مصعب بكف املختار فقطعت )٣(وقد قتل من أصحاب مصعب يف الوقعة حممد بن االشعث بن قيس 

فلم يزل هنالك حىت قدم احلجاج، فسأل عنها فقيل له هي كف املختار، فأمر هبا  ومسرت إىل جانب املسجد،
  .فرفعت وانتزعت من هنالك، الن املختار كان من قبيلة احلجاج

واملختار هو الكذاب، واملبري احلجاج، وهلذا أخذ احلجاج بثأره من ابن الزبري فقتله وصلبه شهورا، وقد سأل 
ما عسى أن أقول فيه إال ما تقولون أنتم فيه، : ندب امرأة املختار عنه فقالتمصعب أم ثابت بنت مسرة بن ج

رمحه اهللا لقد : ما تقولني فيه ؟ فقالت: فتركها واستدعى بزوجته االخرى وهي عمرة بنت النعمان بن بشري فقال هلا
ه أن أخرجها فاقتلها، كان عبدا من عباد اهللا الصاحلني، فسجنها وكتب إىل أخيه إهنا تقول إنه نيب فكتب إلي

  ).٤(فأخرجها إىل ظاهر البلد فضربت ضربات حىت ماتت، فقال يف ذلك عمر بن أيب رمثة املخزومي 
إن هللا درها من * غري جرم ) ٦(قتل بيضاء حرة عطبول قتلت هكذا على * عندي ) ٥(إن من أعجب العجائب 

  يولجر الذ) ٧(وعلى الغانيات * قتيل كتب القتل والقتال علينا 
__________  

  .قتله رجل من بين حنيفة يقال له عبد الرمحن بن أسد واحتز رأسه ١١٨/  ٣: يف مروج الذهب) ١(
  .قتله اخوان من بين حنيفة من أصحاب املهلب: ٣٠٨ويف االخبار الطوال ص 

  .قتل مثانية آالف صربا: ٢٥/  ٢يف االمامة والسياسة ) ٢(
  .تة آالفكانوا س: ٣٠٩ويف االخبار الطوال ص 

  .وابنان له: زاد ١١٨/  ٣يف مروج الذهب ) ٣(
عمر بن أيب ربيعة املخزومي ويف : ٢٧٥/  ٤عمر بن أيب ربيعة القرشي، ويف ابن االثري : ١٥٨/  ٧يف الطربي ) ٤(

  .فقال بعضهم يف ذلك: ٢٠٠/  ٦ففي ذلك يقول الشاعر، ويف ابن االعثم : ١١٩/  ٣مروج الذهب 
  .املرأة الفتية اجلميلة الطويلة العنق: االعاجيب، والعطبول: يف مروج الذهب) ٥(
  .قتلوها ظلما على غري جرم: يف مروج الذهب) ٦(
  .احملصنات: يف الطربي وابن االعثم وابن االثري) ٧(

من : حدثين حممد بن يوسف أن مصعبا لقي عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب فسلم عليه فقال ابن عمر: وقال أبو خمنف
نعم، أنت القاتل سبعة آالف من أهل القبلة يف : أنا ابن أخيك مصعب بن الزبري، فقال له ابن عمر: فقالأنت ؟ 

واهللا لو قتلت عدهلم : إهنم كانوا كفرة سحرة، فقال ابن عمر: غداة واحدة ؟ عش ما استطعت، فقال له مصعب
  .غنما من تراث أبيك لكان ذلك سرفا

الثقفي هو املختار بن أيب عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمري بن عوف بن عفرة بن وهذه ترمجة املختار بن أيب عبيد 
عمرية بن عوف بن ثقيف الثقفي، أسلم أبوه يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومل يره، فلهذا مل يذكره أكثر 

 قتال الفرس سنة ثالث الناس يف الصحابة، وإمنا ذكره ابن االثري يف الغابة، وقد كان عمر بعثه يف جيش كثيف يف



عشرة، فقتل يومئذ شهيدا وقتل معه حنو من أربعة آالف من املسلمني، كما قدمنا، وعرف ذلك اجلسر به، وهو 
جسر على دجلة فيقال له إىل اليوم جسر أيب عبيد، وكان له من الولد صفية بنت أيب عبيد، وكانت من الصاحلات 

  .العابدات
اخلطاب، وكان عبد اهللا هلا مكرما وحمبا، وماتت يف حياته، وأما أخوها املختار هذا  وهي زوجة عبد اهللا بن عمر بن

فإنه كان أوال ناصبيا يبغض عليا بغضا شديدا، وكان عند عمه يف املدائن، وكان عمه نائبها، فلما دخلها احلسن بن 
أحس احلسن منهم بالغدر فر منهم إىل علي خذله أهل العراق وهو سائر إىل الشام لقتال معاوية بعد مقتل أبيه، فلما 

لو أخذت احلسن فبعثته إىل معاوية الختذت عنده اليد البيضاء أبدا، فقال : املدائن يف جيش قليل، فقال املختار لعمه
بئس ما تأمرين به يا بن أخي، فما زالت الشيعة تبغضه حىت كان من أمر مسلم بن عقيل بن أيب طالب ما : له عمه

  ختار من االمراء بالكوفة، فجعلكان، وكان امل
أما النصرنه، فبلغ ابن زياد ذلك فحبسه بعد ضربه مائة جلدة، فأرسل ابن عمر إىل يزيد بن معاوية يتشفع : يقول

فيه، فأرسل يزيد إىل ابن زياد فأطلقه وسريه إىل احلجاز يف عباءة، فصار إىل ابن الزبري مبكة فقاتل معه حني حصره 
ديدا، مث بلغ املختار ما قال أهل العراق فيه من التخبيط، فسار إليهم وترك ابن الزبري، ويقال إنه أهل الشام قتاال ش

سأل ابن الزبري أن يكتب له كتابا إىل ابن مطيع نائب الكوفة ففعل، فسار إليها، وكان يظهر مدح ابن الزبري يف 
ا زال حىت استحوذ على الكوفة بطريق التشيع العالنية ويسبه يف السر، وميدح حممد بن احلنفية ويدعو إليه، وم

وإظهار االخذ بثأر احلسني، وبسبب ذلك التفت عليه مجاعات كثرية من الشيعة وأخرج عامل ابن الزبري منها، 
واستقر ملك املختار هبا، مث كتب إىل ابن الزبري يعتذر إليه وخيربه أن ابن مطيع كان مداهنا لبين أمية، وقد خرج من 

وأنا ومن هبا يف طاعتك، فصدقه ابن الزبري النه كان يدعو إليه على املنرب يوم اجلمعة على رؤوس الناس، الكوفة، 
ويظهر طاعته، مث شرع يف تتبع قتلة احلسني ومن شهد الوقعة بكربالء من ناحية ابن زياد، فقتل منهم خلقا كثريا، 

  وظفر برؤوس كبار منهم

الذي قتلوا احلسني ومشر بن ذي اجلوشن أمري االلف الذين ولوا قتل  كعمر بن سعد بن أيب وقاص أمري اجليش
احلسني، وسنان بن أيب أنس، وخوىل بن يزيد االصبحي، وخلق غري هؤالء، وما زال حىت بعث سيف نقمته إبراهيم 

مضاعفة يف أضعاف  -بن االشتر يف عشرين ألفا إىل ابن زياد، وكان ابن زياد حني التقاه يف جيش أعظم من جيشه 
كانوا مثانني ألفا، وقيل ستني ألفا، فقتل ابن االشتر ابن زياد وكسر جيشه، واحتاز ما يف معسكره، مث بعث برأس  -

ابن زياد ورؤوس أصحابه مع البشارة إىل املختار، ففرح بذلك فرحا شديدا، مث إن املختار بعث برأس ابن زياد 
  .مبكة فأمر ابن الزبري هبا فنصبت على عقبة احلجونورأس حصني بن منري ومن معهما إىل ابن الزبري 

وقد كانوا نصبوها باملدينة، وطابت نفس املختار بامللك، وظن أنه مل يبق له عدو وال منازع، فلما تبني ابن الزبري 
خداعه ومكره وسوء مذهبه، بعث أخاه مصعبا أمريا على العراق، فسارو إىل البصرة فجمع العساكر فما مت سرور 

  ختار حىت سار إليه مصعب بن الزبري من البصرةامل
يف جيش هائل فقتله واحتز رأسه وأمر بصلب كفه على باب املسجد، وبعث مصعب برأس املختار مع رجل من 

، إىل أخيه عبد اهللا بن الزبري، فوصل مكة بعد العشاء فوجد عبد اهللا يتنفل، فما زال يصلي )١(الشرط على الربيد 
ما جاء بك ؟ فألقى إليه الكتاب : تفت إىل الربيد الذي جاء بالرأس، فلما كان قريب الفجر قالحىت أسحر ومل يل

جائزيت يا أمري املؤمنني، : ألقه على باب املسجد، فألقاه مث جاء فقال: يا أمري املؤمنني معي الرأس، فقال: فقرأه، فقال
  .جائزتك الرأس الذي جئت به تأخذه معك إىل العراق: فقال



زالت دولة املختار كأن مل تكن، وكذلك سائر الدول، وفرح املسلمون بزواهلا، وذلك الن الرجل مل يكن يف مث 
  .نفسه صادقا، بل كان كاذبا يزعم أن الوحي يأتيه على يد جربيل

 دخلت على: حدثنا ابن منري، حدثنا عيسى القارئ، أبو عمري بن السدي، عن رفاعة القبايب قال: قال االمام أمحد
فأردت أن أضرب عنقه قال : لوال أن أخي جربيل قام عن هذه اللقيتها لك، قال: املختار فألقى يل وسادة وقال

أميا مؤمن أمن مؤمنا على : " فذكرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن احلمق، قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢" (دمه فقتله فأنا من القاتل برئ 

حدثنا حيىي بن سعيد القطان، عن محاد بن سلمة، حدثين عبد امللك بن عمري، عن رفاعة بن : وقال االمام أمحد
  .شداد
كنت أقوم على رأس املختار فلما عرفت كذبه مهمت أن أسل سيفي فأضرب عنقه، فذكرت حديثا حدثناه : قال

  .عمرو بن احلمق
" نفسه فقتله أعطي لواء غدر يوم القيامة  من أمن رجال على: " قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ورواه النسائي وابن ماجه من غري وجه) ٣(
__________  

  .مع عبد اهللا بن عبد الرمحن: ٣٠٨يف االخبار الطوال ص ) ١(
  .٤٣٧/  ٥أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(
  .٤٣٧، ٢٢٤، ٢٢٣/  ٥أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٣(

  .باب) ٣٣(يات وابن ماجه يف الد
  ).٢٦٨٨(ح 

  ".من أمن رجال على دم فقتله فأنا برئ من القاتل، وإن كان املقتول كافرا : " عن عبد امللك بن عمري ويف لفظ هلما
  .ويف سند هذا احلديث اختالف

  إن املختار يزعم أن: وقد قيل البن عمر
وروى ابن أيب ]  ١٢١: االنعام) * [ أوليائهموإن الشياطني ليوحون إىل : * (الوحي يأتيه، فقال صدق، قال تعاىل

اخرج : قدمت على املختار فأكرمين وأنزلين عنده، وكان يتعاهد مبييت بالليل قال فقال يل: حامت عن عكرمة قال
إنا : * (ما تقول يف الوحي ؟ فقلت الوحي وحيان قال اهللا تعاىل: فخرجت فجاء رجل فقال: فحدث الناس، قال
وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا شياطني االنس واجلن : * (وقال تعاىل]  ٣: يوسف) * [ القرآنأوحينا إليك هذا 

! مالكم وذاك : قال فهموا أن يأخذوين فقلت]  ١١٢: االنعام) * [ يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا
  .إين مفتيكم وضيفكم

  .ن الوحي ينزل عليهفتركوين، وإمنا أراد عكرمة أن يعرض باملختار وكذبه يف ادعائه أ
يا أبا عامر لو : أن أباها دخل على املختار بن أيب عبيد فقال له: وروى الطرباين من طريق أنيسة بنت زيد بن االرقم

شفت رأي جربيل وميكائيل، فقال له زيد خسرت وتعست، أنت أهون على اهللا من ذلك، كذاب مفتر على اهللا 
أن احلجاج بن يوسف : عوف الصديق الناجي) ١(ق بن يوسف ثنا ابن حدثنا إسحا: ورسوله، وقال االمام أمحد

إن ابنك أحلد يف هذا البيت، وإن : دخل على أمساء بنت أيب بكر الصديق، بعد ما قتل ابنها عبد اهللا بن الزبري فقال
 لقد أخربنا اهللا أذاقه من عذاب أليم، وفعل به وفعل، فقالت له كذبت، كان بارا بالوالدين، صواما قواما، واهللا



  ).١" (أنه سيخرج من ثقيف كذابان اآلخر منهما شر من االول، وهو مبري " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .هكذا رواه أمحد هبذا السند واللفظ

وقد أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الفضائل عن عقبة بن مكرم العمي البصري، عن يعقوب بن إسحاق 
يبان، عن أيب نوفل عن أيب عقرب وامسه معاوية بن سلم، عن أمساء بنت أيب بكر أن احلضرمي، عن االسود بن ش

  ).٢" (إن يف ثقيف كذابا ومبريا : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ويف احلديث قصة طويلة يف مقتل احلجاج ولدها عبد اهللا يف سنة ثالث وسبعني كما سيأيت، وقد ذكر البيهقي هذا 

ئل النبوة، وقد ذكر العلماء أن الكذاب هو املختار بن أيب عبيد، وكان يظهر التشيع ويبطن الكهانة، احلديث يف دال
وأسر إىل أخصائه أنه يوحى إليه، وكان ما أدري هلى كان يدعي النبوة أم ال ؟ وكان قد وضع له كرسي يعظم 

  وحيف به الرجال، ويستر
  وت بين إسرائيل املذكور يف القرآن، وال شكباحلرير، وحيمل على البغال، وكان يضاهي به تاب

__________  
  .إسناد صحيح ورجاله ثقات، الن رفاعة بن شداد، أخرجه النسائي يف سننه ووثقه: ويف الزوائد= 

  .وذكره ابن حبان يف الثقات وباقي رجال االسناد على شرط مسلم
  .ثنا عوف عن أيب الصديق الناجي: ٣٥١/  ٦يف مسند أمحد ) ١(
  .باب) ٥٨(فضائل الصحابة  -صحيح مسلم  )٢(

  ).١٩٧١(ص ) ٢٢٩(ح 

وكذلك : * (أنه كان ضاال مضال أراح اهللا املسلمني منه بعد ما انتقم به من قوم آخرين من الظاملني، كما قال تعاىل
بن يوسف  وأما املبري فهو القتال وهو احلجاج]  ١٢٩: االنعام) * [ نويل بعض الظاملني ببعضا مبا كانوا يكسبون

  .الثقفي نائب العراق لعبد امللك بن مروان، الذي انتزع العراق من يد مصعب بن الزبري، كما سيأيت بيانه قريبا
وذكر الواقدي أن املختار مل يزل مظهرا موافقة ابن الزبري حىت قدم مصعب إىل البصرة يف أول سنة سبع وستني 

ختار يف حنو من عشرين ألفا، وقد محل عليه املختار مرة فهزمه، وأظهر خمالفته فسار إليه مصعب فقاتله وكان امل
ولكن مل يثبت جيش املختار حىت جعلوا ينصرفون إىل مصعب ويدعون املختار، وينقمون عليه ما هو فيه من الكهانة 

عشر والكذب، فلما رأى املختار ذلك انصرف إىل قصر االمارة فحاصره مصعب فيه أربعة أشهر، مث قتله يف رابع 
  .رمضان سنة سبع وستني، وله من العمر سبع وستون سنة فيما قيل

فصل وملا استقر مصعب بن الزبري بالكوفة بعث إىل إبراهيم بن االشتر ليقدم عليه، وبعث إليه عبد امللك بن مروان 
لذهاب إىل بلدهم ، فحار ابن االشتر يف أمره، وشاور أصحابه إىل أيهما يذهب، مث اتفق رأيهم على ا)١(ليقدم عليه 

الكوفة، فقدم ابن االشتر على مصعب بن الزبري فأكرمه وعظمه واحترمه كثريا، وبعث مصعب املهلب بن أيب صفرة 
على املوصل واجلزيرة وأذربيجان وأرمينية، وكان قد استخلف على البصرة حني خرج منها عبيد اهللا بن عبد اهللا بن 

  معمر، وأقام هو
هذه السنة حىت عزله أخوه عبد اهللا بن الزبري عن البصرة ووىل عليها ابنه محزة بن عبد اهللا بن بالكوفة، مث مل تنسلخ 

الزبري، وكان شجاعا جوادا خملطا يعطي أحيانا حىت ال يدع شيئا، ومينع أحيانا ما مل مينع مثله، وظهرت خفة وطيش 
له وأعاد إىل واليتها أخاه مصعبا مضافا إىل ما يف عقله، وسرعة يف أمره، فبعث االحنف إىل عبد اهللا بن الزبري فعز

وخرج محزة بن عبد اهللا بن الزبري من البصرة مبال كثري من بيت ماهلا، فعرض له مالك : بيده من والية الكوفة، قالوا



ال ندعك تذهب بأعطياتنا، فضمن له عبيد اهللا بن معمر العطاء فكف عنه، فلما انصرف محزة مل : بن مسمع، فقال
م على أبيه مكة، بل عدل إىل املدينة، فأودع ذلك املار رجاال فكلهم غل ما أودعه وجحده، سوى رجل من يقد

  .أهل الكتاب، فأدى إليه أمانته
  .أبعده اهللا، أردت أن أباهي به بين مروان فنكص: فلما بلغ أباه ما صنع قال

  .ملة فاهللا أعلموذكر أبو خمنف أن محزة بن عبد اهللا بن الزبري ويل البصرة سنة كا
  وحج بالناس فيها عبد اهللا بن الزبري، وكان عامله على الكوفة أخاه: قال ابن جرير

__________  
  .٢٠١ - ٢٠٠/  ٦وابن االعثم  ١٥٨/  ٧نسخة الكتابني البن االشتر يف الطربي ) ١(

بالد عبد اهللا بن خازم مصعبا، وعلى البصرة ابنه محزة، وقيل بل كان رجع إليها أخوه، وعلى خراسان وتلك ال
  .السلمي من جهة ابن الزبري واهللا سبحانه أعلم

  .وممن تويف فيها من االعيان الوليد بن عقبة بن أيب معيط
  .املذكورة يف احلديث الصحيح) ١(وأبو اجلهم، وهو صاحب االنبجانية 
  .وفيها قتل خلق كثري يطول ذكرهم

خاه مصعبا إىل إمرة البصرة، فأتاها فقام هبا، واستخلف على الكوفة مث دخلت سنة مثان وستني ففيها رد عبد اهللا أ
احلارث بن عبد اهللا بن أيب ربيعة املخزومي، قباع، واستعمل على املدينة جابر بن االسود الزهري، وعزل عنها عبد 

فامتنع من ذلك الرمحن بن االشعث لكونه ضرب سعيد بن املسيب ستني سوطا، فإنه أراد منه أن يبايع البن الزبري 
  .فضربه، فعزله ابن الزبري
  وفيها هلك ملك الروم

  .قسطنطني بن قسطنطني ببلده، وفيها كانت وقعة االزارقة
وذلك أن مصعبا كان قد عزل عن ناحية فارس املهلب بن أيب صفرة، وكان قاهرا هلم وواله اجلزيرة، وكانا املهلب 

هللا بن معمر، فثاروا عليه فقاتلهم عمر بن عبيد اهللا فقهرهم قاهرا لالزارقة، ووىل على فارس عمر بن عبيد ا
، ففروا بني يديه إىل اصطخر فاتبعهم فقتل منهم مقتلة عظيمة، )٢(وكسرهم، وكانوا مع أمريهم الزبري بن ماحوز 

عدهتم، ، مث ظفر هبم مرة أخرى مث هربوا إىل بالد أصبهان ونواحيها، فتقووا هنالك وكثر عددهم و)٣(وقتلوا ابنه 
مث أقبلوا يريدون البصرة، فمروا ببعض بالد فارس وتركوا عمر بن عبيد اهللا بن معمر وراء ظهورهم، فلما مسع 

مصعب بقدومهم ركب يف الناس وجعل يلوم عمر بن عبيد اهللا بتركه هؤالء جيتازون ببالده، وقد ركب عمر بن 
ر بن عبيد اهللا وراءهم، فعدلوا إىل املدائن فجعلوا يقتلون عبيد اهللا يف آثارهم، فبلغ اخلوارج أن مصعبا أمامهم وعم

النساء والولدان، ويبقرون بطون احلباىل، ويفعلون أفعاال مل يفعلها غريهم، فقصدهم نائب الكوفة احلارث بن أيب 
ه ربيعة ومعه أهلها ومجاعات من أشرافها، منهم ابن االشتر وشبث بن ربعي، فلما وصلوا إىل جسر الصراة قطع

اخلوارج بينه وبينهم، فأمر االمري باعادته، ففرت اخلوارج هاربني بني يديه، فاتبعهم عبد الرمحن بن خمنف يف ستة 
  آالف

__________  
  .كساء من صوف ال علم هلا: االنبجانية) ١(

  .وهي من أدون الثياب الغليظة



  .شغلين اعالم هذه: " قال صلى اهللا عليه وسلم: ويف احلديث
  .ا إىل أيب اجلهماذهبوا هب

رواه ابن ماجة عن عائشة قالت صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مخيصة هلا " وائتوين بانبجانيته 
  .وذكر احلديث...أعالم

  .باب) ١٩(والبخاري يف اللباس  ١١٧٦/  ٢ص ) ٣٥٥٠(باب ح ) ١(يف اللباس 
  .من الطربي وابن االثري، وقد تقدم، ويف االصل ماجور) ٢(
  ).ابن االثري -الطربي (عبيد اهللا بن عمر : وامسه) ٣(

فمروا على الكوفة مث صاروا إىل أرض أصبهان، فانصرف عنهم ومل يقاتلهم، مث أقبلوا فحاصروا عتاب بن ورقاء 
  شهرا، مبدينة جيا، حىت ضيقوا على الناس فنزلوا إليهم فقاتلوهم فكشفوهم

وا ما يف معسكرهم، وأمرت اخلوارج عليهم قطري بن الفجاءة مث ساروا وغنم) ١(وقتلوا أمريهم الزبري بن املاحوز 
أن يسري إىل قتال  -وهو على املوصل  -إىل بالد االهواز، فكتب مصعب بن الزبري إىل املهلب بن أيب صفرة 

از فقاتل اخلوارج وكان أبصر الناس بقتاهلم، وبعث مكانه إىل املوصل إبراهيم بن االشتر فانصرف املهلب إىل االهو
  .فيها اخلوارج مثانية أشهر قتاال مل يسمع مبثله

ويف هذه السنة كان القحط الشديد ببالد الشام حبيث مل يتمكنوا معه من الغزو لضعفهم وقلة : قال ابن جرير
  .طعامهم ومريهتم
وال وااليام وفيها قتل عبيد اهللا بن احلر وكان من خربه أنه كان رجال شجاعا تتقلب به االح: قال ابن جرير

واآلراء، حىت صار من أمره أنه ال يطاع الحد من بين أمية وال آلل الزبري، وكان مير على عامل الكورة من العراق 
  .وغريه فيأخذ منه مجيع ما يف بيت ماله قهرا ويكتب له براءة ويذهب فينفقه على أصحابه

لت أو كثرت، حىت كاع فيه مصعب بن الزبري وكان اخللفاء واالمراء يبعثون إليه اجليوش فيطردها ويكسرها ق
ادخل الكوفة وأعلمهم : وقال) ٢(وعماله ببالد العراق، مث إنه وفد على عبد امللك بن مروان فبعثه يف عشرة نفر 

أن اجلنود ستصل إليهم سريعا، فبعث يف السر إىل مجاعة من إخوانه فظهر على أمره فأعلم أمري الكوفة احلارث بن 
فقتلوه يف املكان الذي هو فيه، ومحل رأسه إىل الكوفة، مث إىل البصرة، واستراح الناس ) ٣(عث إليه جيشا عبد اهللا فب

  .منه
وفيها شهد موقف عرفة أربع رايات متباينة، كل واحدة منها ال تأمت باالخرى الواحدة حملمد بن : قال ابن جرير

الثالثة لبين أمية، والرابعة لعبد اهللا بن الزبري، وكان اول من احلنفية يف أصحابه، والثانية لنجدة احلروري وأصحابه، و
دفع رايته ابن احلنفية، مث جندة، مث بنو أمية، مث دفع ابن الزبري فدفع الناس معه، وكان عبد اهللا بن عمر فيمن انتظر 

  ر فدفع ابن الزبري،أشبه بتأخره دفع اجلاهلية، فدفع ابن عم: دفع ابن الزبري، ولكنه تأخر دفعه، فقال ابن عمر
__________  

  .ماجور: يف االصل) ١(
سر بأصحابك وادع من قدرت عليه : فقال له: ٢٩٣/  ٤ويف ابن االثري  ١٧٢/  ٧كذا باالصل والطربي ) ٢(

  وأنا
  .ممدك بالرجال

وضمهم  بأربعة آالف رجل من أهل الشام فأعطاهم االرزاق) أي عبد امللك(مث أمر له : ٢٣٢/  ٦ويف ابن االعثم 



  .إليه وأمرهم باملسري معه
وثب عليه رجل من : ويف الطربي) ابن االعثم(بعث مخسمائة فارس عليهم رجل يقال له عبيد بن العباس ) ٣(

  .االنباط فأخذ بعضديه وضربه الباقون باملرادي
  .طعنه رجل من بين حمارب يكىن أبا كدية: ويف ابن االعثم
  . أبا كديةمن بين باهلة يكىن: ويف ابن االثري

  .وحتاجز الناس يف هذا العام فلم يكن بينهم قتال
وكان على نيابة املدينة جابر بن االسود بن عوف الزهري من جهة ابن الزبري، وعلى الكوفة والبصرة أخوه 

  .مصعب، وعلى ملك الشام ومصر عبد امللك بن مروان، واهللا أعلم
  .الوسي، شهد احلديبية، وعبد الرمحن بن االسود بن عبد يغوثوممن تويف فيها من االعيان عبد اهللا بن يزيد ا

وعبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب العدوي، ابن أخي عمر بن اخلطاب، أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وتويف 
  .باملدينة عن حنو سبعني سنة

  .عبد الرمحن بن حسان بن ثابت االنصاري
  .القيس، صحايب جليل، سكن الكوفة مث سكن قوميسياعدي بن حامت بن عبد اهللا بن سعد بن امرئ 

  .زيد بن أرقم بن زيد صحايب جليل
وفيها تويف عبد اهللا بن عباس ترمجان القرآن هو عبد اهللا بن عبدس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 

كتاب اهللا وترمجانه، كان يقال  أبو العباس اهلامشي ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حرب هذه االمة، ومفسر
له احلرب والبحر، وروى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئا كثريا، وعن مجاعة من الصحابة، وأخذ عنه خلق 

من الصحابة وأمم من التابعني، وله مفردات ليست لغريه من الصحابة التساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله 
  .عنه وأرضاه وسعة فضله ونبل أصله، رضي اهللا

وأمه أم الفضل لبابة بنت احلارث اهلاللية أخت ميمونة بنت احلارث أم املؤمنني، وهو والد اخللفاء العباسيني، وهو 
  أخو أخوة عشرة

ذكور من أم الفضل للعباس، وهو آخرهم مولدا، وقد مات كل واحد منهم يف بلد بعيد عن اآلخر كما سيأيت 
  .ذلك

  .املكي عن ابن أيب جنيح عن جماهد عن ابن عباس قال مسلم بن خالد الزجني
يا : ملا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الشعب جاء أيب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له: قال

  ".لعل اهللا أن يقر أعينكم : " حممد أرى أم الفضل قد اشتملت على محل، فقال
  .ى اهللا عليه وسلم وأنا يف خرقة فحنكين بريقهفلما ولدتين أتى يب رسول اهللا صل: قال

فال نعلم أحدا حنكه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بريقه غريه، ويف رواية أخرى فقال رسول اهللا : قال جماهد
: فولدت عبد اهللا بن عباس، وعن عمرو بن دينار قال" لعل اهللا أن يبيض وجوهنا بغالم : " صلى اهللا عليه وسلم

ولدت قبل اهلجرة بثالث سنني، : اس عام اهلجرة، وروى الواقدي من طريق شعبة عن ابن عباس أنه قالولد ابن عب
وهذا ما ال : وحنن يف الشعب، وتويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا ابن ثالث عشرة سنة، مث قال الواقدي

  .خالف فيه بني أهل العلم
  .حجة الوداعواحتج الواقدي بأنه كان قد ناهز احللم عام 



تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا خمتون، وكانوا ال خيتنون الغالم : ويف صحيح البخاري عن ابن عباس قال
  .حىت حيتلم

  .وقال شعبة وهشام وابن عوانة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري عن ابن عباس
  تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا: قال

  .تونسنني خم) ١(ابن عشر 
  .وقد مجعت احملكم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: زاد هشام

  .املفصل: وما احملكم ؟ قال: قلت
قبض رسول اهللا صلى اهللا : وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال

ؤيده صحة ما ثبت يف الصحيحني، ورواه مالك عليه وسلم وأنا ابن مخس عشرة سنة خمتون، وهذا هو االصح وي
أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت االحتالم، ورسول اهللا : عن الزهري عن عبيد اهللا عن ابن عباس قال

صلى اهللا عليه وسلم يصلي بالناس مبىن إىل غري جدار، فمررت بني يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت االتان ترتع 
  .فلم ينكر علي ذلك أحدودخلت يف الصف، 

كنت أنا وأمي من املستضعفني، كانت أمي من النساء وكنت أنا من الولدان، : وثبت عنه يف الصحيح أنه قال
وهاجر مع أبيه الفتح، فاتفق لقيامها النيب صلى اهللا عليه وسلم باجلحفة، وهو ذاهب لفتح مكة، فشهد الفتح وحنينا 

  ة تسع وحجة الوداعوالطائف عام مثان، وقيل كان يف سن
سنة عشر، وصحب النيب صلى اهللا عليه وسلم حينئذ ولزمه، وأخذ عنه وحفظ وضبط االقوال واالفعال واالحوال، 
وأخذ عن الصحابة علما عظيما مع الفهم الثاقب، والبالغة والفصاحة واجلمال واملالحة، واالصالة والبيان، ودعا له 

" ا وردت به االحاديث الثابتة االركان، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رسول الرمحن صلى اهللا عليه وسلم، كم
  ".دعا له بأن يعلمه التأويل، وأن يفقهه يف الدين 

حدثين ساعدة بن عبيد اهللا املزين، عن داود بن عطاء، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر أنه : وقال الزبري بن بكار
إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دعاك يوما : س فيقربه ويقولإن عمر كان يدعو عبد اهللا بن عبا: قال

  ".اللهم فقهه يف الدين، وعلمه التأويل : " فمسح رأسك وتفل يف فيك وقال
  ".اللهم بارك فيه وانشر منه : " وبه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .د بن جبري عن ابن عباسوقال محاد بن سلمة عن عبد اهللا بن عثمان بن خيثم عن سعي
عبد اهللا : من وضع هذا ؟ قالوا: " بت يف بيت خاليت ميمونة فوضعت للنيب صلى اهللا عليه وسلم غسال، فقال: قال

  ".اللهم علمه التأويل، وفقهه يف الدين : بن عباس، فقال
  .وقد رواه غري واحد عن ابن خيثم بنحوه

أن كريبا أخربه أن ابن : بن أيب صفرة، أبو يونس، عن عمرو بن دينارحدثنا عبد اهللا بن بكري : وقال االمام أمحد
أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرين حىت جعلين : عباس قال

 حذاءه، فلما أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على صالته خنست فصلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فلما
يا رسول اهللا أو ينبغي الحد أن : ؟ فقلت) ٢" (ما شأين أجعلك يف حذائي فتخنس : " انصرف من صالته قال

  فأعجبته: يصلي يف حذائك وأنت رسول اهللا الذي أعطاك اهللا عز وجل ؟ قال
__________  



  .قوله ان عشر سنني حممول على إلغاء الكسر: ٣٣٠/  ٢قال ابن حجر يف االصابة ) ١(
  .االثبت قبل اهلجرة بثالث سننيو: قال

  .وهو يقارب ما يف الصحيحني
وما قاله أهل السري : " -" والصواب ابن مخس عشرة سنة : " معلقا على قول أمحد بن حنبل -وقال ابن عبد الرب 

 والعلم بأيام الناس عندي أصح واهللا أعلم وهو قوهلم أن ابن عباس كان ابن ثالث عشرة سنة يوم تويف رسول اهللا
  ".صلى اهللا عليه وسلم 

  .٣٣٠/  ١: مسند االمام أمحد) ٢(

ه، مث أتاه مث رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نام حىت مسعت نفخ: فدعا اهللا يل أن يزيدين علما وفهما، قال
  .الصالة، فقام فصلى ما أعاد وضوءا: يا رسول اهللا: بالل فقال

حدثنا هاشم بن القاسم، ثنا ورقاء، ومسعت عبيد اهللا بن أيب يزيد حيدث عن ابن عباس : وقال االمام أمحد وغريه
؟ فقيل ابن  أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلالء فوضعت له وضوءا، فلما خرج قال من وضع ذا: " قال

  ).١" (اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل : عباس، فقال
وقال الثوري وغريه عن ليث عن أيب جهضم موسى بن سامل عن ابن عباس أنه رأى جربيل وأن رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم دعا له باحلكمة، ويف رواية بالعلم، مرتني
حدثنا العباس بن حممد، حدثنا حممد بن مصعب بن : مشي وآخرون قالواحدثنا محزة بن القاسم اهلا: وقال الدارقطين

رأيت جربيل مرتني، ودعا يل رسول اهللا صلى : " أيب مالك النخعي، عن أيب إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال
مالك غريب من حديث أيب إسحاق السبيعي عن عكرمة تفرد به عنه أبو : ، مث قال"اهللا عليه وسلم باحلكمة مرتني 
  .النخعي عبد امللك بن حسني

  .حدثنا هاشم، عن خالد، عن عكرمة عن ابن عباس: وقال االمام أمحد
  ".اللهم علمه احلكمة : ضمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال: " قال

 عليه ضمين إليه رسول اهللا صلى اهللا: " ورواه أمحد أيضا عن إمساعيل بن علية عن خالد احلذاء عن عكرمة عنه قال
  ).٢" (اللهم علمه الكتاب : وسلم وقال

وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث خالد وهو ابن مهران احلذاء عن عكرمة عنه به وقال 
  .حسن صحيح: الترمذي

  .اسحدثنا أبو سعيد، ثنا سليمان بن بالل، ثنا حسني بن عبد اهللا بن عكرمة عن ابن عب: وقال االمام أمحد
  ).٣" (اللهم اعط ابن عباس احلكمة وعلمه التأويل : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .تفرد به أمحد، وقد روى هذا احلديث غري واحد عن عكرمة بنحو هذا
ومنهم من أرسله عن عكرمة، واملتصل هو الصحيح، فقد رواه غري واحد من التابعني عن ابن عباس، وروي من 

عن  -عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس  -املؤمنني املهدي، عن أبيه، عن أيب جعفر املنصور طريق أمري 
  .أبيه، عن جده عن عبد اهللا بن عباس

  ".اللهم علمه الكتاب وفقهه يف الدين : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
__________  

ورواه البخاري عن عبد اهللا بن حممد السندي يف  ٣٣٥، ٣٢٨، ٣١٤، ٢٦٦/  ١ج : مسند االمام أمحد) ١(



  .٢٤٤/  ١باب فتح الباري ) ١٠(الوضوء 
  .باب) ٢٤(وأخرجه البخاري يف فضائل الصحابة  ٣٥٩/  ١مسند أمحد ) ٢(

: اختلفوا يف املراد باحلكمة فقيل: وقوله صلى اهللا عليه وسلم علمه احلكمة ١٠٠/  ٧فتح الباري ) ٣٧٥٦(ح 
ة يف القول، وقيل الفهم عن اهللا، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بني االهلام والوسواس، االصاب

  .وقيل سرعة اجلواب بالصواب وقيل غري ذلك
  .وانظر احلاشية السابقة ٢٦٩/  ١مسند أمحد ) ٣(

  .يب عمار، عن ابن عباسثنا محاد، ثنا عمار بن أ: حدثنا أبو كامل وعفان املعين قاال: وقال االمام أمحد
وهو كاملعرض عن العباس، : كنت مع أيب عند النيب صلى اهللا عليه وسلم وعنده رجل يناجيه، قال عفان: " قال

إنه كان عنده رجل يناجيه، قال عفان قال : أمل أر ابن عمك كاملعرض عين ؟ فقلت: فخرجنا من عنده فقال العباس
يا رسول اهللا هل كان عندك أحد آنفا ؟ فإن عبد اهللا : رجع إليه فقالنعم، ف: أو كان عنده أحد ؟ قلت: عباس

قال ذاك جربيل عليه السالم ! نعم : قلت: هل رأيته يا عبد اهللا ؟ قال: أخربين أنه كان عندك رجل يناجيك، قال
ك ستصاب يف أما إن: " وقد روي من حديث املهدي عن آبائه، وفيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له) ١(

  ".بصرك 
  .وكان كذلك، وقد روي من وجه آخر أيضا واهللا أعلم

ذكر صفة أخرى لرؤيته جربيل رواها قتيبة عن الدراوردي، عن ثور بن يزيد، عن موسى بن ميسرة أن العباس بعث 
مكان ذلك  ابنه عبد اهللا يف حاجة إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوجد عنده رجال فرجع ومل يكلمه من أجل

يا رسول اهللا أرسلت إليك ابين : الرجل، فلقي العباس بعد ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال العباس
يا عم تدري من : " فوجد عندك رجال فلم يستطع أن يكلمك فرجع وراءه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ).٢" (ك حىت يذهب بصره ويؤتى علما ذاك جربيل، ولن ميوت ابن: قال! ال : ذاك الرجل ؟ قال
  .ورواه سليمان بن بالل عن ثور بن يزيد كذلك، وله طريق أخرى

وقد ورد يف فضائل ابن عباس أحاديث كثرية منها ما هو منكر جدا أضربنا عن كثري منها صفحا، وذكرنا ما فيه 
  .مقنع وكفاية عما سواه

بأ عبد اهللا بن احلسن القاضي مبرو، ثنا احلارث بن حممد، أنبأ يزيد بن أنبأنا أبو عبد اهللا احلافظ، أن: وقال البيهقي
ملا قبض رسول اهللا صلى اهللا : " هارون، أنبأ جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة عن ابن عباس قال

ك يا بن يا عجبا ل: هلم فلنسأل أصحاب رسول اهللا فإهنم اليوم كثري، فقال: عليه وسلم قلت لرجل من االنصار
فترك : أترى الناس يفتقرون إليك ويف الناس من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من فيهم ؟ قال! ! عباس 

ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن كان ليبلغين احلديث عن الرجل فآيت بابه وهو 
يا بن عم رسول اهللا ما جاء بك ؟ : التراب، فيخرج فرياين فيقولقائل فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من 

  هال
__________  

رواه أمحد والطرباين بأسانيد : وقال ٢٧٦/  ٩وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد  ٣١٢، ٢٩٤/  ١مسند أمحد ) ١(
  .ورجاهلما رجال الصحيح
  .٧٥/  ٧ورواه البيهقي يف الدالئل 



فيه من مل : " وعزاه للطرباين وقال ٢٧٦/  ٩، واهليثمي يف جممع الزوائد ٤٧٨/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(
  ".أعرفه 

فعاش هذا الرجل االنصاري : فأسأله عن احلديث، قال: أنا أحق أن آتيك، قال! ال : أرسلت إيل فأتيك ؟ فأقول
  ".هذا الفىت كان أعقل مين : حىت رآين وقد اجتمع حويل الناس يسألوين، فيقول

وجدت عامة علم : ثنا حممد بن عمرو بن علقمة ثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال: قال حممد بن عبد اهللا االنصاريو
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند هذا احلي من االنصار، إن كنت القبل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن يل 

  .عليه الذن يل، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه
مسعت ابن عباس : أنبأ حممد بن عمر حدثين قدامة بن موسى، عن أيب سلمة احلضرمي قال :وقال حممد بن سعد

  كنت ألزم االكابر من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املهاجرين واالنصار فأسأهلم عن: يقول
إال سر باتياين إليه، مغازي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وما نزل من القرآن يف ذلك، وكنت ال آيت أحدا منهم 

عما  -وكان من الراسخني يف العلم  -لقريب من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجعلت أسأل أيب بن كعب يوما 
  .نزل سبع وعشرون سورة وسائرها مكي: نزل من القرآن باملدينة، فقال

وعلي وأيب بن كعب، وقال  عامة علم ابن عباس من ثالثة، من عمر: عن عبد الرزاق عن معمر قال: وقال أمحد
إن كنت السأل عن االمر الواحد من ثالثني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه : طاوس عن ابن عباس أنه قال

  .وسلم
  .بلسان سؤول، وقلب عقول: أىن أصبت هذا العلم ؟ قال: قيل البن عباس: وقال مغرية عن الشعيب قال

نعم ترمجان القرآن عبد اهللا بن : عباس مع مشايخ الصحابة ويقول وثبت عن عمر بن اخلطاب أنه كان جيلس ابن
  .جاء فىت الكهول، وذو اللسان السؤول، والقلب العقول: عباس، وكان إذا أقبل يقول عمر

فسكت بعض ]  ١: النصر) * [ إذا جاء نصر اهللا والفتح: * (وثبت يف الصحيح أن عمر سأل الصحابة عن تفسري
أجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم نعي إليه، : رتضه عمر، مث سأل ابن عباس عنها فقالوأجاب بعض جبواب مل ي

  ).١(ال أعلم منها إال مبا تعلم، وأراد عمر بذلك أن يقرر عندهم جاللة قدره، وكبري منزلته يف العلم والفهم : فقال
حسنه عمر واستجاده كما ذكرنا يف وسأله مرة عن ليلة القدر فاستنبط أهنا يف السابعة من العشر االخري فاست

  .التفسري
حدثنا حيىي بن اليمان، عن عبد امللك بن أيب سليمان، عن سعيد بن جبري عن عمر أنه : وقد قال احلسن بن عرفة

إنك الصبح فتياننا وجها، : لقد علمت علما ما علمناه، وقال االوزاعي قال عمر البن عباس: قال البن عباس
  .هم يف كتاب اهللا عز وجلوأحسنهم عقال، وأفقه

إن عمر يدنيك وجيلسك مع أكابر الصحابة فاحفظ عين : قال يل أيب: وقال جماهد عن الشعيب عن ابن عباس قال
  .ثالثا، ال تفشني له سرا، وال تغتابن عنده أحدا، وال جيربن عليك كذبا

  قال
__________  

  .باب) ٤(أخرجه البخاري يف كتاب التفسري ) ١(
  .عن سعيد بن جبري عن ابن عباس ٧٣٤/  ٨تح الباري ف) ٤٩٧٠(ح 



  .بل كل واحدة خري من عشرة آالف: كل واحدة خري من ألف، فقال ابن عباس: قلت البن عباس: الشعيب
أن عمر وعثمان كانا يدعوان : حدثنا عبد اهللا بن الفضل بن أيب عبد اهللا، عن أبيه عن عطاء بن يسار: وقال الواقدي

  .مع أهل بدر، وكان يفيت يف عهد عمر وعثمان إىل يوم مات ابن عباس فيسري
نظر : وشهد فتح إفريقية سنة سبع وعشرين مع ابن أيب سرح، وقال الزهري عن علي بن احلسني عن أبيه قال: قلت

أقر اهللا عني من له ابن عم مثل هذا، وقد شهد مع علي : أيب إىل ابن عباس يوم اجلمل ميشي بني الصفني، فقال
مل وصفني وكان أمريا على امليسرة، وشهد معه قتال اخلوارج وكان ممن أشار على علي أن يستنيب معاوية على اجل

إن أحببت عزله فوله شهرا واعزله دهرا، فأىب علي : الشام، وأن ال يعزله عنها يف بادئ االمر، حىت قال له فيما قال
  .إال أن يقاتله، فكان ما كان مما قد سبق بيانه

راوض الفريقان على حتكيم احلكمني طلب ابن عباس أن يكون من جهة علي ليكافئ عمرو بن العاص، وملا ت
  .فامتنعت مذحج وأهل اليمن إال أن يكون من جهة علي أبو موسى االشعري، وكان من أمر احلكمني ما سلف

خطبة وفسر فيها سورة وقد استنابه علي على البصرة، وأقام للناس احلج يف بعض السنني فخطب هبم يف عرفات 
  .فسر ذلك تفسريا لو مسعته الروم والترك والديلم السلموا: البقرة، ويف رواية سورة النور، قال من مسعه

وهو أول من عرف بالناس يف البصرة، فكان يصعد املنرب ليلة عرفة وجيتمع أهل البصرة حوله فيفسر شيئا من 
ب، مث ينزل فيصلي هبم املغرب، وقد اختلف العلماء بعده يف ذلك، القرآن، ويذكر الناس من بعد العصر إىل الغرو

هو بدعة مل يعملها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أحد من أصحابه إال ابن عباس، : فمنهم من كره ذلك وقال
  .ومنهم من استحب ذلك الجل ذكر اهللا وموافقة احلجاج

حدثنا إمساعيل : فريجع إليه علي يف ذلك، كما قال االمام أمحدوقد كان ابن عباس ينتقد على علي يف بعض أحكامه 
لو كنت أنا مل أحرقهم : حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن االسالم فبلغ ذلك ابن عباس فقال

صلى اهللا  بل كنت قاتلهم لقول رسول اهللا" ال تعذبوا بعذاب اهللا : " بالنار، إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".من بدل دينه فاقتلوه : " عليه وسلم

  ويح ابن: فبلغ ذلك عليا فقال
، ويف رواية ويح ابن عباس إنه لغواص على اهلنات وقد كافأه علي فإن ابن عباس كان يرى إباحة املتعة، )١(عباس 

هنى عن نكاح "  عليه وسلم إنك امرؤ تائه، إن رسول اهللا صلى اهللا: وأهنا باقية، وحتليل احلمر االنسية، فقال علي
  ".املتعة وعن حلوم احلمر االنسية يوم خيرب 

  .وهذا احلديث خمرج يف الصحيحني وغريمها، وله ألفظ هذا من أحسنها واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
  مسعت أبا: مسعت أبا بكر بن املؤمل يقول: أنبأ أبو عبد اهللا احلافظ قال: وقال البيهقي

__________  
  .٢٨٢، ٢٢٠، ٢١٧/  ١جه االمام أمحد يف مسنده ج أخر) ١(

 -ورد صعصعة بن صوحان على علي بن أيب طالب من البصرة فسأله عن ابن عباس : نصر بن أيب ربيعة يقول
يا أمري املؤمنني، إنه آخذ بثالث وتارك لثالث آخذ بقلوب الرجال إذا : فقال صعصعة -وكان علي خلفه هبا 

  .ا حدث وبأيسر االمرين إذا خولفحدث، وحبسن االستماع إذ
  .وتر ؟ املراء ومقارنة اللئيم، وما يعتذر منه

  .ثنا أبو بكر بن أيب سربة، عن موسى بن سعيد، عن عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه: وقال الواقدي



يت عمر ما رأيت أحدا أحضر فهما وال ألب لبا وال أكثر علما، وال أوسع حلما من ابن عباس، ولقد رأ: قال
يدعوه للمعضالت مث يقول عندك قد جاءتك معضلة، مث ال جياوز قوله، وإن حوله الهل بدر من املهاجرين 

  .واالنصار
لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا : قال عبد اهللا بن مسعود: وقال االعمش عن أيب الضحى عن مسروق قال

  .أحد
ابن عباس أعلم الناس مبا أنزل اهللا على حممد : ابن عمر أنه قال نعم ترمجان القرآن ابن عباس، وعن: وكان يقول

  .صلى اهللا عليه وسلم
مسعت جابر بن : حدثنا حممد بن عمر، حدثين حيىي بن العالء، عن يعقوب بن زيد، عن أبيه قال: وقال حممد بن سعد

أعلم الناس وأحلم الناس،  مات اليوم: عبد اهللا يقول حني بلغه موت ابن عباس وصفق باحدى يديه على االخرى
  .وقد أصيبت به هذه االمة مصيبة ال ترتق

  .وبه إىل حيىي بن العالء، عن عمر بن عبد اهللا، عن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم
  مات اليوم من كان حيتاج إليه من بني املشرق واملغرب يف: ملا مات ابن عباس قال رافع بن خديج: قال
  .العلم

مسعت معاوية : عن عكرمة قال: حدثين أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب سربة، عن عمرو بن أيب عمروو: قال الواقدي
دخلت على معاوية حني كان : يقول مات واهللا أفقه من مات ومن عاش، وروى ابن عساكر عن ابن عباس قال

ت الفتنة بيين وبني أحد كان مرحبا بابن عباس، ما حتاك: الصلح وهو أول ما التقيت أنا وهو، فإذا عنده أناس فقال
إن اهللا ال يذم يف قضائه، وغري هذا احلديث : أعز علي بعدا وال أحب إيل قربا، احلمد هللا الذي أمات عليا، فقلت له

  .ذلك لك: أحب أن تعفيين من ابن عمي وأعفيك من ابن عمك، قال: أحسن منه، مث قلت له
  .هو أعلم الناس باملناسك :وقالت عائشة وأم سلمة حني حج ابن عباس بالناس

ال تفعل : ركب زيد بن ثابت فأخذ ابن عباس بركابه فقال: وقال ابن املبارك عن داود بن أيب هند، عن الشعيب قال
أىن يداك ؟ فأخرج يديه : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقال زيد: يا بن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .أن نفعل بأهل بيت نبيناهكذا أمرنا : فقبلهما فقال
  .ابن عباس أعلم الناس: حدثين داود بن أيب هند، عن سعيد بن جبري مسعت ابن املسيب يقول: وقال الواقدي

  .وحدثين عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه، عن عبيد اهللا بن عتبة
إليه من رأيه، وحلم ونسب ونائل، كان ابن عباس قد فات الناس خبصال، بعلم ما سبق إليه، وفقه فيما احتيج : قال

وما رأيت أحدا كان أعلم مبا سبقه من حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم منه، وال بقضاء أيب بكر وعمر وعثمان 
  منه، وال أفقه يف رأي منه، وال أعلم بشعر وال عربية وال تفسري

فيما احتيج إليه منه، ولقد كان جيلس يوما القرآن وال حبساب وال بفريضة منه، وال أعلم فيما مضى وال أثقب رأيا 
ما يذكر فيه إال الفقه، ويوما ما يذكر فيه إال التأويل، ويوما ما يذكر فيه إال املغازي، ويوما الشعر، ويوما أيام 

  .العرب، وما رأيت عاملا قط جلس إليه إال خضع له، وال وجدت سائال سأله إال وجد عنده علما
  .ة من فيه ينشدها ثالثني بيتاورمبا حفظت القصيد: قال

  .ما رأيت مثل ابن عباس قط: وقال هشام بن عروة عن أبيه
ما رأيت جملسا أكرم من جملس ابن عباس، أكثر فقها، وال أعظم هيبة، أصحاب القرآن يسألونه، : وقال عطاء



  وأصحاب العربية
  .يسألونه، وأصحاب الشعر عنه يسألونه، فكلهم يصدر يف واد أوسع

  .حدثين بشر بن أيب سليم، عن ابن طاوس عن أبيه: الواقديوقال 
  .كان ابن عباس قد يسبق على الناس يف العلم كما تسبق النخلة السحوق على الودى الصغار: قال

وتركت االكابر من الصحابة ؟  -يعين ابن عباس  -مل لزمت هذا الغالم ؟ : وقال ليث بن أيب سليم قلت لطاوس
ما رأيت أفقه منه، قال :  من الصحابة إذا متاروا يف شئ صاروا إىل قوله، وقال طاوس أيضاإين رأيت سبعني: فقال

  .وما خالفه أحد قط فتركه حىت يقرره
  .وقال علي بن املديين وحيىي بن معني وأبو نعيم وغريهم عن سفيان بن عيينة عن ابن أيب جنيح عن جماهد

وقال أبو بكر بن أيب شيبة  -يعين ابن عباس  -حلرب هذه االمة  ما رأيت مثله قط، ولقد مات يوم مات وإنه: قال
  .من أيب أسامة، عن االعمش، عن جماهد: وغريه
  .كان ابن عباس أمدهم قامة، وأعظمهم جفنة، وأوسعهم علما: قال

لقرآن احلالل واحلرام وتفسري ا -يعين ابن عباس  -ما رأيت جملسا أمجع لكل خري من جملسه : وقال عمرو بن دينار
  .والعربية والشعر والطعام

ثنا عفان بن مسلم ثنا سليم بن أخضر، عن : ما رأيت أعرب لسانا من ابن عباس، وقال حممد بن سعد: وقال جماهد
إىل احلسن سأله عن أول من مجع بالناس يف هذا املسجد يوم  -وهو ممن أرسله احلكم بن أديب  -سليمان التيمي 

كثري العلم، وكان يصعد املنرب فيقرأ سورة  -أحسب يف احلديث  -ن رجال مثجى ابن عباس، وكا: عرفة ؟ قال
  .البقرة ويفسرها آية آية

روى سفيان عن أيب : وقد روي من وجه آخر عن احلسن البصري حنوه، وقال عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري
املنرب فقرأ البقرة وآل عمران ففسرمها كان ابن عباس أول من عرف بالبصرة، صعد : بكر اهلذيل عن احلسن قال

  .حرفا حرفا
 ١٤: النبأ) * [ وأنزلنا من املعصرات ماء ثجاجا: * (قال ابن قتيبة مثجى من الثج وهو السيالن، قال تعاىل: مثجى

قال لقد رأيت من ابن عباس : حدثنا أبو محزة الثمايل عن أيب صاحل: وقال يونس بن بكري: وقيل كثريا بسرعة] 
سا لو أن مجيع قريش فخرت به لكان هلا به الفخر، لقد رأيت الناس اجتمعوا على بابه حىت ضاق هبم الطريق، جمل

ضع يل وضوءا، : فدخلت عليه فأخربته مبكاهنم على بابه، فقال يل: فما كان أحد يقدر أن جيئ وال أن يذهب، قال
  فتوضأ وجلس: قال
  .ن القرآن وحروفه وما أريد منه فليدخلمن كان يريد أن يسأل ع: اخرج فقل هلم: وقال
  فخرجت فأذنتهم فدخلوا حىت مالوا البيت واحلجرة، فما سألوه عن شئ إال أخربهم عنه وزادهم: قال

  .إخوانكم، فخرجوا: مثل ما سألوا عنه أو أكثر، مث قال
ذنتهم فدخلوا حىت من أراد أن يسأل عن احلالل واحلرام والفقه فليدخل، قال فخرجت فأ: اخرج فقل: مث قال

مالوا البيت واحلجرة، فما سألوه عن شئ إال أخربهم به وزادهم مثله أو أكثر، مث قال إخوانكم فخرجوا، مث قال 
من كان يريد أن يسأل عن الفرائض وما أشبهها، فليدخل، فخرجت فأذنتهم فدخلوا حىت مالوا البيت : اخرج فقل

من : اخرج فقل: إخوانكم فخرجوا، مث قال: دهم مثله أو أكثر، مث قالواحلجرة، فما سألوه عن شئ إال أخربهم وزا
كان يريد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكالم فليدخل، فخرجت فأذنتهم فدخلوا حىت مالوا البيت 



قريشا فلو أن : واحلجرة فما سألوه عن شئ إال أخربهم به وزادهم مثله، مث قال إخوانكم فخرجوا، قال أبو صاحل
  .كلها فخرت بذلك لكان فخرا، فما رأيت مثل هذا الحد من الناس

وكان ابن عباس : ما رأينا أورع من ابن عمر وال أفقه من ابن عباس، قال ميمون: وقال طاوس وميمون بن مهران
كنت إذا رأيت ابن عباس قلت : أفقههما، وقال شريك القاضي، عن االعمش، عن أيب الضحى، عن مسروق قال

  .مجل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا حتدث قلت أعلم الناسأ
كان ابن عباس : ثنا أبو النعمان، ثنا محاد بن زيد، عن الزبري بن احلارث، عن عكرمة قال: وقال يعقوب بن سفيان

اس كان قد إمنا كان كذلك الن ابن عب: أعلمهما بالقرآن، وكان علي أعلمهما باملبهمات، وقال إسحاق بن راهويه
أخذ ما عند علي من التفسري، وضم إىل ذلك ما أخذه عن أيب بكر وعمر وعثمان وأيب بن كعب وغريهم من كبار 

  .الصحابة
  .مع دعاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم له أن يعلمه اهللا الكتاب
ملوسم فافتتح سورة خطب ابن عباس وهو على ا: وقال أبو معاوية عن االعمش عن أيب وائل شقيق بن سلمة قال

  البقرة فجعل يقرأها ويفسرها فجعلت أقول ما رأيت وال مسعت كالم رجل مثله، لو مسعته فارس والروم
  .السلمت

وقد روى أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أيب النجود عن أيب وائل أن ابن عباس حج بالناس عام قتل عثمان فقرأ 
كان يف زمان علي فقرأ يف تلك احلجة سورة البقرة، ويف فتنة عثمان سورة النور وذكر حنو ما تقدم، فلعل االول 

  .سورة النور، واهللا أعلم
عرضت القرآن : أنا من الراسخني يف العلم الذين يعلمون تأويله، وقال جماهد: وقد روينا عن ابن عباس أنه قال

ن القرآن ال أدري ما به جئ، على ابن عباس مرتني أقف عند كل آية فأسأل عنها، وروى عنه أنه قال أربع م
  .االواه، واحلنان، والرقيم، والغسلني
  .وكل القرآن أعلمه إال هذه االربع

كان ابن عباس إذا سئل عن مسألة فإن : وقال ابن وهب وغريه عن سفيان بن عيينة، عن عبيد اهللا بن أيب يزيد قال
إن مل يقلها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووجدها كانت يف كتاب اهللا قال هبا، وإن مل تكن وهي السنة قال هبا، ف

ثنا أبو عاصم و عبد الرمحن بن الشعيب، عن : عن أيب بكر وعمر قال هبا، وإال اجتهد رأيه وقال يعقوب بن سفيان
  .كهمس بن احلسن، عن عبد اهللا بن بريدة

  إنك لتشتمين ويف ثالث خصال،: شتم رجل ابن عباس فقال له: قال

ية من كتاب اهللا فأود أن الناس علموا منها مثل الذي أعلم، وإين المسع باحلاكم من حكام املسلمني آليت على اآل
يقضي بالعدل وحيكم بالقسط فأفرح به وأدعو إليه، ولعلي ال أقاضي إليه وال أحاكم أبدا وإين المسع بالغيث يصيب 

اه البيهقي عن احلاكم عن االصم عن احلسن بن االرض من أرض املسلمني فأفرح به ومايل هبا من سائمة أبدا، ورو
  .مكرم، عن يزيد بن هارون عن كهمس به

صحبت ابن عباس من املدينة إىل مكة، وكان يصلي ركعتني فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل : وقال ابن أيب مليكة
ق ذلك ما كنت منه وجاءت سكرة املوت باحل: * (القرآن حرفا حرفا، ويكثر يف ذلك من النشيج والنحيب ويقرأ

 -كان يف هذا املكان : عن املعتمر بن سليمان، عن شعيب بن درهم قال: وقال االصمعي]  ١٩: ق) * [ حتيد
  .مثل الشراك البايل من البكاء -وأومأ إىل جمرى الدموع من خديه يعين خدي ابن عباس 



وأنا صائم، وروى هاشم وغريه عن علي  أحب أن يرتفع عملي: كان يصوم يوم االثنني واخلميس، وقال: وقال غريه
  بن زيد، عن يوسف بن مهران،

  .عن ابن عباس أن ملك الروم كتب إىل معاوية يسأله عن أحب الكالم إىل اهللا عز وجل
  .ومن أكرم العباد على اهللا عز وجل، ومن أكرم االماء على اهللا عز وجل

بصاحبه، وعن مكان يف االرض مل تطلع فيه الشمس إال وعن أربعة فيهم الروح فلم يركضوا يف رحم، وعن قرب سار 
  .مرة واحدة، وعن قوس قزح ما هو ؟ وعن اجملرة

أما أحب الكالم إىل اهللا فسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله : فبعث معاوية فسأل ابن عباس عنهن فكتب ابن عباس إليه
على اهللا آدم، خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له  إال اهللا واهللا أكرب وال حول وال قوة إال باهللا، وأكرم العباد

  .مالئكته، وعلمه أمساء كل شئ
وأكرم االماء على اهللا مرمي بنت عمران، وأما االربعة الذين مل يركضوا يف رحم فآدم وحواء وعصى موسى، وكبش 

  .إبراهيم الذي فدى به إمساعيل
حبه فهو حوت يونس، وأما املكان الذي مل تصبه الشمس إال مرة ويف رواية وناقة صاحل، وأما القرب الذي سار بصا

واحدة فهو البحر ملا انفلق ملوسى حىت جاز بنو إسرائيل فيه، وأما قوس قزح فأمان الهل االرض من الغرق، واجملرة 
  .باب يف السماء، ويف رواية الذي ينشق منه

معاوية وال من قوله، وإمنا هي من عند أهل النيب صلى واهللا ما هي من عند : فلما قرأ ملك الروم ذلك أعجبه وقال
  .اهللا عليه وسلم، وقد ورد يف هذه االسئولة روايات كثرية فيها ويف بعضها نظر واهللا أعلم

فصل توىل ابن عباس إمامة احلج سنة مخس وثالثني بأمر عثمان بن عفان له وهو حمصور، ويف غيبته هذه قتل عثمان، 
ي اجلمل، وكان على امليسرة يوم صفني، وشهد قتال اخلوارج وتأمر على البصرة من جهة وحضر ابن عباس مع عل

علي، وكان إذا خرج منها يستخلف أبا االسود الدؤيل على الصالة، وزياد بن أيب سفيان على اخلراج، وكان أهل 
ها حىت مات علي، ويقال البصرة مغبوطني به، يفقههم ويعلم جاهلهم، ويعظ جمرمهم، ويعطي فقريهم، فلم يزل علي

  إن عليا عزله

عنها قبل موته، مث وفد على معاوية فأكرمه وقربه واحترمه وعظمه، وكان يلقي عليه املسائل املعضلة فيجيب عنها 
  ما رأيت أحدا أحضر جوابا منه، وملا جاء الكتاب: سريعا، فكان معاوية يقول

عزاه فيه بأحسن تعزية، ورد عليه ابن عباس ردا حسنا كما مبوت احلسن بن علي اتفق كون ابن عباس عند معاوية ف
قدمنا، وبعث معاوية ابنه يزيد فجلس بني يدي ابن عباس وعزاه بعبارة فصيحة وجيزة، شكره عليها ابن عباس، وملا 

 -ني مات معاوية ورام احلسني اخلروج إىل العراق هناه ابن عباس أشد النهي، وأراد ابن عباس أن يتعلق بثياب احلس
فلم يقبل منه، فلما بلغه موته حزن عليه حزنا شديدا ولزم بيته، وكان  -الن ابن عباس كان قد أضر يف آخر عمره 

  .يا لسان قل خريا تغنم، واسكت عن شر تسلم، فإنك إن ال تفعل تندم: يقول
قام الصالة وإيتاء الزكاة، أوصيك بتوحيد اهللا والعمل له، وإ: أوصين، فقال: وجاء إليه رجل يقال له جندب فقال له

فإن كل خري آتيه أنت بعد ذلك منك مقبول، وإىل اهللا مرفوع، يا جندب إنك لن تزدد من موتك إال قربا، فصل 
  .صالة مودع

واصبح يف الدنيا كأنك غريب مسافر، فإنك من أهل القبور، وابك على ذنبك وتب من خطيئتك، ولتكن الدنيا 
  .ن قد فارقتها وصرت إىل عدل اهللا، ولن تنتفع مبا خلفت، ولن ينفعك إال عملكعليك أهون من شسع نعلك، فكأ



ال تكلمن فيما ال يعنيك حىت ترى له موضعا، : أوصى ابن عباس بكلمات خري من اخليل الدهم، قال: وقال بعضهم
ك إال مبثل الذي حتب وال متار سفيها وال حليما فإن احلليم يغلبك والسفيه يزدريك، وال تذكرن أخاك إذا توارى عن
  .أن يتكلم فيك إذا تواريت عنه، واعمل عمل من يعلم أنه جمزى باالحسان مأخوذ باالجرام

  .هذا خري من عشرة آالف! يا بن عباس : فقال رجل عنده
  .كلمة منه خري من عشرة آالف: فقال ابن عباس
العطية للمعطى، وأن تصغر يف عني املعطي  يعين أن تعجل -متام املعروف تعجيله وتصغريه وستره : وقال ابن عباس

  .فإن يف إظهارها فتح باب الرياء وكسر قلب املعطى، واستحياءه من الناس! وأن تسترها عن الناس فال تظهرها  -
ال يكافئ : أعز الناس على جليس لو استطعت أن ال يقع الذباب على وجهه لفعلت، وقال أيضا: وقال ابن عباس

فرآين هلا موضعا إال اهللا عز وجل، وكذا رجل بدأين بالسالم أو أوسع يل يف جملس أو قام يل  من أتاين يطلب حاجة
  .عن اجمللس، أو رجل سقاين شربة ماء على ظمأ، ورجل حفظين بظهر الغيب
  .واملأثور عنه من هذه املكارم كثري جدا وفيما ذكرنا إشارة إىل ما مل نذكره

من االشراف، ويف بعض االحاديث الواردة عنه ما يدل على ذلك، وقد أصيبت وقد عده اهليثم بن عدي يف العميان 
أصابين ما رأيتم يف االوىل : إحدى عينيه فنحل جسمه، فلما أصيبت االخرى عاد إليه حلمه، فقيل له يف ذلك فقال

  .شفقة على االخرى، فلما ذهبتا اطمأن قليب
ريك، عن مساك، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه وقع يف عينيه املاء ثنا علي بن اجلعد، ثنا ش: وقال أبو القاسم البغوي

  .ننزعك من عينيك املاء على أن ال تصلي سبعة أيام: فقال له الطبيب
  نزيل: إنه من ترك الصالة وهو يقدر عليها لقي اهللا وهو عليه غضبان، ويف رواية أنه قيل له! ال : فقال

ال واهللا وال : ام وال تصلي إال على عود، ويف رواية إال مستلقيا، فقالهذا املاء من عينيك على أن تبقى مخسة أي
  .ركعة واحدة، إنه من ترك صالة واحدة متعمدا لقي اهللا وهو عليه غضبان

ففي لساين ومسعي منهما نور قليب ذكي * إن يأخذ اهللا من عيين نورمها : وقد أنشد املدائين البن عباس حني عمي
 فمي صارم كالسيف مأثور وملا وقع اخللف بني ابن الزبري وبني عبد امللك بن مروان ويف* وعقلي غري ذي دخل 

ال نبايعك وال : اعتزل ابن عباس وحممد بن احلنفية الناس، فدعامها ابن الزبري ليبايعاه فأبيا عليه، وقال كل منهما
  .من شيعتهما خنالفك، فهم هبما فبعثا أبا الطفيل عامر بن واثلة فاستنجد هلما من العراق

أنا عائذ باهللا، : فقدم أربعة آالف فكربوا مبكة تكبرية واحدة، ومهوا بابن الزبري فهرب فتعلق بأستار الكعبة، وقال
فكفوهم عنه، مث مالوا إىل ابن عباس وابن احلنفية وقد محل ابن الزبري حول دورهم احلطب ليحرقهم، فخرجوا هبما 

  .سنتني مل يبايع أحدا كما تقدم حىت نزلوا الطائف، وأقام ابن عباس
فلما كان يف سنة مثان وستني تويف ابن عباس بالطائف، وصلى عليه حممد بن احلنفية، فلما وضعوه ليدخلوه يف قربه 

  .جاء طائر أبيض مل ير مثل خلقته، فدخل يف أكفانه والتف هبا حىت دفن معه
: تال تال ال يعرف من هو ويف رواية أهنم مسعوا من قربهوكانوا يرون علمه وعمله، فلما وضع يف اللحد : قال عفان

  يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية فادخلي يف عبادي* (
هذا القول يف وفاته هو الذي صححه غري واحد من االئمة، ونص عليه أمحد بن ]  ٢٨: الفجر) * [ وادخلي جنيت

عند احلافظ، وقيل إنه تويف يف سنة ثالث وستني، وقيل سنة ثالث  حنبل والواقدي وابن عساكر، وهو املشهور
  .وسبعني، وقيل سنة سبع وستني، وقيل سنة تسع وستني، وقيل سنة سبعني



  .واالول أصح، وهذه االقوال كلها شاذة غريبة مردودة واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
  .أربع وسبعني، واالول أصح واهللا أعلم وكان عمره يوم مات ثنتني وسبعني سنة، وقيل إحدى وسبعني، وقيل

صفة ابن عباس كان جسيما إذا جلس يأخذ مكان رجلني، مجيال له وفرة، قد شاب مقدم رأسه، وشابت ملته، وكان 
خيضب باحلناء وقيل بالسواد، حسن الوجه يلبس حسنا ويكثر من الطيب حبيث إنه كان إذا مر يف الطريق يقول 

جل معه مسك، وكان وسيما أبيض طويال جسيما فصيحا، وملا عمي اعترى لونه صفرة النساء هذا ابن عباس أو ر
  .يسرية

وقد كان بنو العباس عشرة، وهم الفضل، و عبد اهللا، وعبيد اهللا، ومعبد، وقثم، وعبد الرمحن، وكثري، واحلارث، 
  .وعون، ومتام

  :وكان أصغرهم متام، وهلذا كان حيمله ويقول

يا رب فاجعلهم كراما بررة واجعلهم ذكرا وامن الثمرة فأما الفضل فمات بأجنادين * ة متوا بتمام فصاروا عشر
شهيدا، وعبد اهللا بالطائف، وعبيد اهللا باليمن، ومعبد وعبد الرمحن بافريقية، وقثم وكثري بينبع، وقيل إن قثما مات 

م واحدة أشراف ولدوا يف دار واحدة ما رأيت مثل بين أ: بسمرقند، وقد قال مسلم بن محاد املكي موىل بين خمزوم
  .أبعد قبور من بين أم الفضل، مث ذكر مواضع قبورهم كما تقدم، إال أنه قال الفضل مات باملدينة، وعبيد اهللا بالشام

  وقد كان عبد اهللا بن عباس يلبس احللة بألف درهم، وكان له من الولد العباس وعلي،
أمجل قرشي على وجه االرض، وقد قيل إنه كان يصلي كل يوم  وكان علي يدعى السجاد لكثرة صالته، وكان

ألف ركعة، وقيل يف الليل والنهار مع اجلمال التام، وعلى هذا فهو أبو اخللفاء العباسيني، ففي ولده كانت اخلالفة 
 العباسية كما سيأيت، وكان البن عباس أيضا حممد والفضل وعبد اهللا، وأمهم زرعة بنت مسرح بن معدي كرب،

  .وله أمساء وهي الم ولد، وكان له من املوايل عكرمة وكريب وأبو معبد وشعبة ودقيق وأبو عمرة وأبو عبيد
  .وأسند ألفا وستمائة وسبعني حديثا واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

وفيها تويف أبو شريح اخلزاعي العدوي الكعيب، اختلف يف امسه على أقوال أصحها خويلد بن عمرو، أسلم عام 
وفيها تويف أبو * مات يف هذه السنة وله أحاديث : تح، وكان معه أحد ألوية بين كعب الثالثة، قال حممد بن سعدالف

واقد الليثي صحايب جليل خمتلف يف امسه ويف شهوده بدرا، قال الواقدي تويف سنة مثان وستني عن مخس وستني 
  .سنة، وكذا قال غري واحد يف تاريخ وفاته

  .ش سبعني سنة، مات مبكة بعدما جاوز هبا سنة ودفن يف مقابر املهاجرين واهللا أعلموزعم بعضهم أنه عا
كان مقتل عمرو بن سعيد االشدق االموي قتله عبد امللك بن مروان وكان ) ١(مث دخلت سنة تسع وستني ففيها 

ارث الكاليب الذي سبب ذلك أن عبد امللك ركب يف أول هذه السنة يف جنوده قاصدا قرقيسيا ليحاصر زفر بن احل
  .أعان سليمان بن صرد على جيش مروان حني قاتلوهم بعني وردة

ومن عزمه إذا فرغ من ذلك أن يقصد مصعب بن الزبري بعد ذلك، فلما سار إليها استخلف على دمشق عمرو بن 
طائفة من سعيد االشدق، فتحصن هبا وأخذ أموال بيت املال وقيل بل كان مع عبد امللك ولكنه اخنذل عنه يف 

  اجليش وكر راجعا إىل دمشق يف الليل، ومعه محيد بن حريث بن حبدل الكليب،
__________  

  .ويف سنة سبعني قتل عبد امللك عمرو بن سعيد: ١٢١/  ٣ويف مروج الذهب ) ١(



  وزهري بن االبرد الكليب، فانتهوا إىل دمشق وعليها عبد الرمحن بن أم احلكم نائبا من جهة
ما أحس هبم هرب وترك البلد فدخلها عمرو بن سعيد االشدق فاستحوذ على ما فيها من اخلزائن، عبد امللك، فل

وخطب الناس فوعدهم العدل والنصف والعطاء اجلزيل والثناء اجلميل، وملا علم عبد امللك مبا فعله االشدق كر 
ز االشدق إىل حصن رومي راجعا من فوره فوجد االشدق قد حصن دمشق وعلق عليها الستائر واملسوح، واحنا

  .منيع كان بدمشق فنزله
، مث اصطلحا على ترك القتال، وعلى أن يكون ويل )١(فحاصره عبد امللك وقاتله االشدق مدة ستة عشر يوما 

العهد بعد عبد امللك، وعلى أن يكون لكل عامل لعبد امللك عامل له، وكتبا بينهما كتاب أمان، وذلك عشية 
رد : لك إىل دمشق إىل دار االماة على عادته، وبعث إىل عمرو بن سعيد االشدق يقول لهاخلميس، ودخل عبد امل

إن هذا ليس إليك، وليس هذا البلد لك فاخرج : على الناس أعطياهتم اليت أخذهتا من بيت املال، فبعث إليه االشدق
زله بدار االمارة اخلضراء، فلما جاءه منه، فلما كان يوم االثنني بعث عبد امللك إىل االشدق يأمره باالتيان إىل من

الرسول صادف عنده عبد اهللا بن يزيد بن معاوية وهو زوج ابنته أم موسى بنت االشدق، فاستشاره عمرو االشدق 
واهللا النت أحب إيل من مسعي وبصري، وأرى أن ال نأتيه، فإن تبيعا ) ٢(يا أبا سعيد : يف الذهاب إليه فقال له
  .إن عظيما من عظماء بين إمساعيل يغلق أبواب دمشق فال يلبث أن يقتل: عب االحبار قالاحلمريي ابن امرأة ك

واهللا لو كنت نائما ما ختوفت أن ينبهين ابن الزرقاء، وما كان ليجترئ على ذلك مين، مع أن عثمان : فقال عمرو
الم وقل له أنا رائح إليك العشية إن بن عفان أتاين البارحة يف املنام فألبسين قميصه، وقال عمرو بن سعيد أبلغه الس

  .شاء اهللا
لبس عمرو درعا بني ثيابه وتقلد سيفه وهنض فعثر بالبساط فقالت امرأته  -يعين بعد الظهر  -فلما كان العشي 
من مواليه، وكان عبد امللك قد أمر ) ٣(إنا نرى أن ال تأتيه، فلم يلتفت إىل ذلك ومضى يف مائة : وبعض من حضره

ن فاجتمعوا كلهم عنده، فلما انتهى عمرو إىل باب أمر عبد امللك أن يدخل وأن حيبس من معه عند كل بين مروا
باب طائفة منهم، فدخل حىت انتهى إىل صرحة املكان الذي فيه عبد امللك، ومل يبق معه من مواليه سوى وصيف، 

لشر فالتفت إىل ذلك الوصيف فقال له فرمى ببصره فإذا مروان عن بكرة أبيهم جمتمعون عند عبد امللك، فأحس با
  ويلك انطلق إىل أخي حيىي فقل له فليأتين، فلم: مهسا

ويلك أغرب عين يف حرق اهللا : لبيك، فقال: لبيك، فأعاد عليه ذلك فلم يفهم أيضا وقال: يفهم عنه وقال له
  وناره، وكان عند عبد امللك حسان بن مالك بن حبدل، وقبيصة بن ذؤيب،

__________  
حاصر عبد امللك دمشق أشهرا، حىت صاحل عمرو بن سعيد على أنه اخلليفة : ٢٦/  ٢يف االمامة والسياسة ) ١(

  .بعده
  .يا أبا أمية: ٢٦/  ٢واالمامة والسياسة  ٢٩٨/  ٤وابن االثري  ١٧٦/  ٧يف الطربي ) ٢(
يف حنو  ١٢٢/  ٣الذهب  فأخرج معه أربعة آالف رجل من أهل دولته، ويف مروج: يف االمامة والسياسة) ٣(

  .مخسمائة فارس يزولون معه حيث زال

فأذن هلما عبد امللك باالنصراف، فلما خرجا غلقت االبواب واقترب عمرو من عبد امللك فرحب به وأجلسه معه 
إنا هللا يا أمري : يا غالم خذ السيف عنه، فقال عمرو: على السرير، مث جعل حيدثه طويال، مث إن عبد امللك قال

  .ملؤمننيا



أو تطمع أن تتحدث معي متقلدا سيفك ؟ فأخذ الغالم السيف عنه، مث حتدثا ساعة، مث قال له : فقال له عبد امللك
إنك حيث خلعتين آليت بيميين إن مالت عيين منك وأنا : لبيك يا أمري املؤمنني، قال: يا أبا أمية، قال: عبد امللك

مث تطلقه يا أمري املؤمنني، فقال مث أطلقه، وما عسيت أن : و مروان، فقالت بن)١(مالك لك أن أمجعك يف جامعة 
بر قسمك يا أمري املؤمنني، فأخرج عبد امللك من : بر ميني أمري املؤمنني، فقال عمرو: أفعل بأيب أمية، فقال بنو مروان

أذكر اهللا يا : ، فقال عمرويا غالم قم فامجعه فيها، فقام الغالم فجمعه فيها: حتت فراشه جامعة فطرحها إليه مث قال
أمكرا يا أبا أمية عند املوت ؟ الها اهللا إذا ما كنا : أمري املؤمنني أن خترجين فيها على رؤوس الناس، فقال عبد امللك

لنخرجك يف جامعة على رؤوس الناس وملا خنرجها منك إال صعدا، مث اجتذبه اجتذابة أصاب فمه السرير فكسر 
واهللا لو أعلم : ك اهللا أن يدعوك كسر عظمي إىل ما هو أعظم من ذلك، فقال عبد امللكأذكر: ثنيته، فقال عمرو

أنك إذا بقيت تفي يل وصلح قريش الطلقتك، ولكن ما اجتمع رجالن يف بلد قط على ما حنن عليه إال أخرج 
  أما علمت يا عمرو أنه ال جيتمع: أحدمها صاحبه، ويف رواية أنه قال له

  .فحالن يف شرك ؟
أغدرا يا بن الزرقاء ؟ وأمسعه كالما رديئا بشعا، وبينما مها كذلك إذ أذن : ما حتقق عمرو ما يريد من قتله قال لهفل

  .املؤذن للعصر، فقام عبد امللك ليخرج إىل الصالة
هللا أذكرك ا: وأمر أخاه عبد العزيز بن مروان بقتله، وخرج عبد امللك وقام إليه عبد العزيز، بالسيف فقال له عمرو

  .والرحم أن ال تلي ذلك مين، وليتول ذلك غريك، فكف عنه عبد العزيز
وملا رأى الناس عبد امللك قد خرج وليس معه عمرو أرجف الناس بعمرو، فأقبل أخوه حيىي بن سعيد يف ألف عبد 

دقون باب لعمرو بن سعيد وأناس معهم كثري، وأسرع عبد امللك الدخول إىل دار االمارة، وجاء أولئك فجعلوا ي
أمسعنا صوتك يا أبا أمية، وضرب رجل منهم الوليد بن عبد امللك يف رأسه بالسيف فجرحه، : االمارة ويقولون

صاحب الديوان بيتا، وأحرزه فيه، ووقعت خبطة عظيمة يف املسجد، وضجت ) ٣(فأدخله إبراهيم بن عدي 
ومل تكن أم عبد العزيز أم عبد امللك  -ب أمه االصوات، وملا رجع عبد امللك وجد أخاه مل يقتله فالمه وسبه وس

يا غالم أتين باحلربة، : ناشدين اهللا والرمحن، وكان ابن عمه عبد امللك بن مروان، مث إن عبد امللك قال: فقال له) ٣(
  فأتاه هبا فهزها وضربه هبا فلم تغن شيئا، مث ثىن فلم تغن شيئا، فضرب بيده إىل عضد عمرو فوجد

__________  
  .الغل: اجلامعة )١(
إبراهيم بن عريب : ٣٠٠/  ٤وابن االثري  ١٧٨/  ٧، ويف الطربي ١٢٤/  ٣كذا باالصل ومروج الذهب ) ٢(

  .صاحب الديوان فاحتمله وادخله بيت القراطيس
  .أم عبد امللك عائشة بنت معاوية بن املغرية بن أيب العاص بن أمية وأم عبد العزيز ليلى الكلبية) ٣(

أدارع أيضا ؟ إن كنت معدا، يا غالم ائتين بالصمصامة، فأتاه بسيفه مث أمر بعمرو : حك وقالمس الدرع فض
تقول ) ٢(أضربك حىت * يا عمرو إال تدع شتمي ومنقصيت : مث جلس على صدره فذحبه وهو يقول) ١(فصرع 

ا، حبيث إهنم ما رفعوه عن وانتقض عبد امللك بعدما ذحبه كما تنتقض القصبة برعدة شديدة جد: اهلامة اسقوين قالوا
  )٣(ما رأيت مثل هذا قط قبله : صدره إال حمموال، فوضعوه على سريره وهو يقول

صاحب دنيا وال آخرة، ودفع الرأس إىل عبد الرمحن بن أم احلكم فخرج إىل الناس فألقاه بني أظهرهم، وخرج عبد 
إهنا استرجعت بعد : اس فجعلوا خيتطفوهنا، ويقالالعزيز بن مروان ومعه البدر من االموال حتمل، فألقيت بني الن



ذلك من الناس إىل بيت املال، ويقال إن الذي ويل قتل عمرو بن سعيد موىل عبد امللك أبو الزعيزعة بعدما خرج 
  .عبد امللك إىل الصالة فاهللا أعلم

قام إليهم بنو مروان دار االمارة بعد مقتل أخيه مبن معه ف -أخو عمرو بن سعيد  -وقد دخل حيىي بن سعيد 
فاقتتلوا، وجرح مجاعات من الطائفتني، وجاءت حيىي بن سعيد صخرة يف رأسه أشغلته عن نفسه وعن القتال، مث إن 

وحيكم أين الوليد ؟ وأبيهم لئن كانوا قتلوه : عبد امللك بن مروان خرج إىل املسجد اجلامع فصعد املنرب فجعل يقول
هذا الوليد عندي قد أصابته جراحة وليس عليه بأس، : الكناين فقال) ٤(يم بن عدي لقد أدركوا ثأرهم، فأتاه إبراه

مث أمر عبد امللك حبىي بن سعيد أن يقتل فتشفع فيه أخوه عبد العزيز بن مروان، ويف مجاعات آخرين معه كان عبد 
د وأهليهم إىل العراق امللك قد أمر بقتلهم، فشفعه فيهم وأمر حببسه فحبس شهرا، مث سريه وبين عمرو بن سعي

فدخلوا على مصعب بن الزبري فأكرمهم وأحسن إليهم، مث ملا انعقدت اجلماعة لعبد امللك بعد مقتل ابن الزبري، 
إن أباكم خريين : وفدوا عليه فكاد يقتلهم فتلطف بعضهم يف العبارة حىت رق هلم رقة شديدة، فقال هلم عبد امللك

قتله على قتلي، وأما أنتم فما أرغبين فيكم وأوصلين لقرابتكم وأرعاين حلقكم بني أن يقتلين أو أقتله، فاخترت 
فأحسن جائزهتم وقرهبم، وقد كان عبد امللك بعث إىل امرأة عمرو بن سعيد أن ابعثي إيل بكتاب االمان الذي كنت 

  .إين دفنته معه ليحاكمك به يوم القيامة عند اهللا: كتبته لعمرو، فقالت
ن احلكم وعد عمرو بن سعيد هذا أن يكون ويل العهد من بعد ولده عبد امللك، كالما جمردا، وقد كان مروان ب

فطمع يف ذلك وقويت نفسه بسبب ذلك، وكان عبد امللك يبغضه بغضا شديدا من حال الصغر، مث كان هذا صنيعه 
  .إليه يف الكرب
عجب منك ومن عمرو بن سعيد كيف : ت يوموذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لعبد امللك ذا: قال ابن جرير

  :أصبت غرته حىت قتلته ؟ فقال
__________  

  .قتله ابن الزويرع: ٢٧/  ٣قتله أبو الزعيزعة، ويف االمامة والسياسة : ١٢٣/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
  .حيث: يف الطربي وابن االثري) ٢(
  .قتله: يف الطربي وابن االثري) ٣(
  .٣٣٩ص  ٢راجع هامش ) ٤(

ليس املسئ سبيله كاحملسن * فأصول صولة حازم مستمكن غضبا وحممية لديين إنه ) * ١(وأدنيته مين ليسكن روعه 
  .وهذا الشعر للضيب بن أيب رافع متثل به عبد امللك: قال خليفة بن خياط

النواظر، لقد كان عمرو بن سعيد أحب إيل من دم : وروى ابن دريد عن أيب حامت عن الشعيب أن عبد امللك قال
أجازي من جزاين : ولكن واهللا ال جيتمع فحالن يف االبل إال أخرج أحدمها اآلخر، وإنا لكما قال أخو بين يربوع

كما حتذا النعال على النعال قال خليفة بن * وجازى اخلري جيزى بالنوال وأجزي من جزاين الشر شرا * اخلري خريا 
ميني أراقت * صحت وال تشلل وضرت عدوها : ه عمرو بن سعيدوأنشد أبو اليقظان لعبد امللك يف قتل: خياط

* شديد ضرير الناس غر بليد هو ابن أيب العاص ملروان ينتهي * مهجة ابن سعيد وجدت ابن مروان وال نبل عنده 
أما حصار عبد امللك لعمرو بن سعيد االشدق فكان يف سنة تسع : إىل أسرة طابت له وجدود وكان الواقدي يقول

  .فحاصره بدمشق مث كان قتله يف سنة سبعني واهللا أعلم) ٢(، رجع إليه من بطنان وستني
بن أمية بن عبد مشس، أبو أمية القرشي االموي، املعروف ) ٣(وهذه ترمجة االشدق هو عمرو بن سعيد بن العاص 



ولدا أحسن من أدب ما حنل والد : " إنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عنه أنه قال) ٤(باالشدق، يقال 
وحديثا آخر يف العتق، وروى عن عمر وعثمان وعلي وعائشة، وحدث عنه بنوه أمية وسعيد وموسى " حسن 

  وغريهم، واستنابه معاوية على املدينة، وكذلك يزيد بن معاوية بعد أبيه كما تقدم،
ئم، وكان وصي أبيه من بني بنيه وكان من سادات املسلمني، ومن الكرماء املشهورين، يعطي الكثري، ويتحمل العظا

ما شتمت رجال منذ كنت رجال، : ، وكان أبوه كما قدمنا من املشاهري الكرماء، والسادة النجباء، قال عمرو)٥(
  وال كلفت من قصدين أن يسألين، هلو أمن علي مين

__________  
  .لتسكن نفرة: ١٢٣/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
  .٣٣٨ص  ١بطنان حبيب، وانظر حاشية رقم : ١٧٥/  ٧ي والطرب ٢٩٧/  ٤يف ابن االثري ) ٢(
هذا بعيد، الن أباه سعيد ) ٤...(عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية: ٤٧/  ٢يف االصابة ) ٣(

  .عام اهلجرة، ويف قول آخر كان عمره تسع سنني عندما تويف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم -يف قول  -ولد 
  .حصي دينه ملا مات وكان مثانون ألف دينار وفاها عنهوقد ا) ٥(

خطباء الناس يف اجلاهلية االسود بن عبد املطلب، وسهيل بن عمرو، وخطباء الناس : عليه، وقال سعيد بن املسيب
  .يف االسالم معاوية وابنه، وسعيد بن العاص وابنه، وعبد اهللا بن الزبري

مسعت رسول : ثنا محاد، ثنا علي بن زيد، أخربين من مسع أبا هريرة يقول حدثنا عبد الصمد،: وقد قال االمام أمحد
فأخربين من : قال" لريعفن على منربي جبار من جبابرة بين أمية حىت يسيل رعافه : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ).١(رأى عمرو بن سعيد بن العاص رعف على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت سال رعافه 
وهو الذي كان يبعث البعوث إىل مكة بعد وقعة احلرة أيام يزيد بن معاوية لقتال ابن الزبري، فنهاه أبو شريح 

حنن أعلم بذلك منك : اخلزاعي وذكر له احلديث الذي مسعه من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حترمي مكة، فقال
  .ال فارا جبزية، احلديث كما تقدم وهو يف الصحيحنييا شريح، إن احلرام ال يعيذ عاصيا وال فارا بدم، و

مث إن مروان دخل إىل مصر بعدما دعا إىل نفسه واستقر له الشام، ودخل معه عمرو بن سعيد ففتح مصر، وقد كان 
وعد عمرا أن يكون ويل العهد من بعد عبد امللك، وأن يكون قبل ذلك نائبا بدمشق، فلما قويت شوكة مروان 

  .وجعل االمر من بعد ذلك لولده عبد العزيز، وخلع عمرارجع عن ذلك، 
  فما زال ذلك يف نفسه حىت كان

من أمره ما تقدم، فدخل عمرو دمشق وحتصن هبا وأجابه أهلها، فحاصره عبد امللك مث استنزله على أمان صوري، 
  .مث قتله كما قدمنا

  .ي وأبو سعيد بن يونس سنة سبعني فاهللا أعلموكان ذلك يف هذه السنة على املشهور عند االكثرين، وقال الواقد
ومن الغريب ما ذكره هشام بن حممد الكليب بسند له أن رجال مسع يف املنام قائال يقول على سور دمشق قبل أن 

وللفاجر املوهون والرأي االفن وال * أال يا قوم للسفاهة والوهن : خيرج عمرو بالكلية، وقبل قتله مبدة هذه االبيات
إليه فزارته املنية يف * على قدميه خر للوجه والبطن رأى احلصن منجاة من املوت فالتجا * د بينما هو قائم بن سعي

فضعها حتت قدميك، : قال! ال : وحيك مسعها منك أحد ؟ قال: فأتى الرجل عبد امللك فأخربه فقال: احلصن قال
: وقد قيل إن عبد امللك ملا حاصره راسله وقالمث بعد ذلك خلع عمرو الطاعة وقتله عبد امللك بن مروان، : قال

أنشدك اهللا والرحم أن تدع أمر بيتك وما هم عليه من اجتماع الكلمة فإن فيما صنعت قوة البن الزبري علينا، 



فارجع إىل بيعتك ولك علي عهد اهللا وميثاقه، وحلف له باالميان املؤكدة أنك ويل عهدي من بعدي، وكتبا بينهما 
  .دع له عمرو وفتح له أبواب دمشق فدخلها عبد امللك وكان من أمرها ما تقدمكتابا، فاخن

__________  
  .٥٢٢/  ٢مسند أمحد ج ) ١(

  .وممن تويف فيها من االعيان أبو االسود الدؤيل ويقال له الديلي
بن عدي بن ) ١(قاضي الكوفة، تابعي جليل، وامسه ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن جلس بن شباثة 

الدؤل بن بكر، أبو االسود الذي نسب إليه علم النحو، ويقال بأنه أول من تكلم فيه، وإمنا أخذه عن أمري املؤمنني 
  :علي بن أيب طالب، وقد اختلف يف امسه على أقوال، أشهرها أن امسه ظامل بن عمرو، وقيل عكسه، وقال الواقدي

  .امسه عومير بن ظويلم
ة النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره، وشهد اجلمل وهلك يف والية عبيد اهللا بن زياد، وقال قال وقد أسلم يف حيا

مات : كان ثقة وهو أول من تكلم يف النحو، وقال ابن معني وغريه: حيىي بن معني وأمحد بن عبد اهللا العجلي
  .بالطاعون اجلارف سنة تسع وستني

  .بن عبد العزيز، وقد كان ابتداؤها يف سنة تسع وتسعنيوقيل إنه تويف يف خالفة عمر : قال ابن خلكان
  .وهذا غريب جدا: قلت

كان أول من ألقى إليه علم النحو علي بن أيب طالب، وذكر له أن الكالم اسم وفعل : قال ابن خلكان وغريه
ن الباعث وحرف، مث إن أبا االسود حنى حنوه وفرع على قوله، وسلك طريقه، فسمى هذا العلم النحو لذلك، وكا

اليب االسود على ذلك تغري لغة الناس، ودخول اللحن يف كالم بعضهم أيام والية زياد على العراق، وكان أبو 
تويف أبانا وترك بنون، فأمره زياد أن يضع الناس شيئا : االسود مؤدب بنيه، فإنه جاء رجل يوما إىل زياد فقال
يا أبة : ا وضع منه باب التعجب من أجل أن ابنته قالت له ليلةيهتدون به إىل معرفة كالم العرب، ويقال إن أول م

ما أحسن : إين مل أسأل عن أحسنها إمنا تعجبت من حسنها، فقال قويل: ما أحسن السماء، قال جنومها، فقالت
  .وقد كان أبو االسود يبخل: السماء قال ابن خلكان

ليلة مسكينا مث قيده وبيته عنده ومنعه أن خيرج ليلته أطعنا املساكني يف أموالنا لكنا مثلهم، وعشى : وكان يقول
اطلقين، فقال هيهات، إمنا عشيتك الريح منك املسلمني الليلة، : تلك لئال يؤذي املسلمني بسؤاله، فقال له املسكني

  .فلما أصبح أطلقه
  .وله شعر حسن
  .رجي التحكم مبىن فقتله عند احلجرةوحج بالناس يف هذه السنة عبد اهللا بن الزبري، وقد أظهر خا: قال ابن جرير

  .والنواب فيها هم الذين كانوا يف السنة اليت قبلها
وممن تويف فيها جابر بن مسرة بن جنادة له صحبة ورواية والبيه أيضا صحبة ورواية، وقيل تويف يف سنة ست وستني 

  .فاهللا أعلم
__________  

  .نفاثة: ٢٤١/  ٢يف االصابة ) ١(



بن السكن االنصارية، بايعت النيب صلى اهللا عليه وسلم وقتلت بعمود خيمتها يوم الريموك تسعة أمساء بنت يزيد ا
  .من الروم ليلة عرسها، وسكنت دمشق ودفنت بباب الصغري

  .حسان بن مالك أبو سليمان البحديل قام ببيعة مروان ملا توىل اخلالفة، مات يف هذه السنة واهللا سبحانه أعلم
 من اهلجرة فيها ثارت الروم واستجاشوا على من بالشام، واستضعفوهم ملا يرون من مث دخلت سنة سبعني

االختالف الواقع بني بين مروان وابن الزبري، فصاحل عبد امللك ملك الروم وهادنه على أن يدفع إليه عبد امللك يف 
  .كل مجعة ألف دينار خوفا منه على الشام
لعزيز بن مروان إىل الشرقية، فنزل حلوان وهي على مرحلة من القاهرة، وفيها وقع الوباء مبصر فهرب منه عبد ا

  .واختذها منزال واشتراها من القبط بعشرة آالف دينار، وبىن هبا دارا لالمارة وجامعا، وأنزهلا اجلند
  .وفيها ركب مصعب بن الزبري من البصرة إىل مكة ومعه أموال جزيلة

  .اس باحلجاز أمواال كثريةفأعطى وفرق وأطلق جلماعة من رؤوس الن
وممن تويف فيها من االعيان عاصم بن عمر بن اخلطاب الفرشي العدوي، وأمه مجيلة بنت ثابت بن أيب االقلح، ولد 

احلديث، " إذا أقبل الليل من ههنا " يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومل يرو إال عن أبيه حديثا واحدا 
، وعروة بن الزبري، وقد طلق أبوه أمه فأخذته جدته الشموس بنت أيب عامر، أتى به وعنه ابناه حفص وعبد اهللا

الصديق وقال مشها ولطفها أحب إليه منك، مث ملا زوجه أبوه يف أيام إمارته أنفق عليه من بيت املال شهرا، مث كف 
  .عن االنفاق عليه وأعطاه مثن ماله وأمره أن يتجر وينفق على عياله

د أنه كان بني عاصم وبني احلسن واحلسني منازعة يف أرض، فلما تبني عاصم من احلسن الغضب وذكر غري واح
  هي: قال

بل هي لك، فتركاها ومل يتعرضا هلا، وال أحد من ذريتهما حىت أخذها الناس من كل جانب، وكان : لك، فقال له
  .عاصم رئيسا وقورا كرميا فاضال

  .مات سنة سبعني باملدينة: قال الواقدي

قبيصة بن ذؤيب اخلزاعي الكليب أبو العالء من كبار التابعني وهو أخو معاوية من الرضاعة، كان من فقهاء أهل 
  .املدينة وصاحليهم، انتقل إىل الشام وكان معلم كتاب

قيس بن ذريج املشهور أنه من بادية احلجاز، وقيل إنه أخو احلسني بن علي من الرضاعة، وكان قد تزوج لبىن بنت 
باب مث طلقها، فلما طلقها هام ملا به من الغرام، وسكن البادية، وجعل يقول فيها االشعار وحنل جسمه، فلما زاد احل

فداك أيب وأمي، اركب معي يف حاجة، : ما به أتاه ابن أيب عتيق فأخذه ومضى به إىل عبد اهللا بن جعفر فقال له
ه وهم ال يدرون ما يريد، حىت أتى هبم باب زوج لبىن، فركب واستنهض معه أربعة نفر من وجوه قريش، فذهبوا مع

: حاجة البن أيب عتيق، فقال الرجل: ما جاء بكم ؟ قالوا! جعلين اهللا فداكم : فخرج إليهم فإذا وجوه قريش، فقال
اشهدوا على أن زوجته لبىن : أخربه حباجتك، فقال ابن أيب عتيق: اشهدوا أن حاجته مقضية، وحكمه جائز، فقالوا

جعلت فداكم يطلق هذا زوجته ويتزوج : قبحك اهللا، أهلذا جئت بنا ؟ فقال: نه طالق، فقال عبد اهللا بن جعفرم
بغريها خري من أن ميوت رجل مسلم يف هواها صبابة، واهللا ال أبرح حىت ينتقل متاعها إىل بيت قيس، ففعلت وأقاموا 

  .مدة يف أرغد عيش وأطيبه رمحهم اهللا تعاىل
بن ربيعة احلمريي الشاعر كان كثري الشعر واهلجو، وقد أراد عبيد اهللا بن زياد قتله لكونه هجا أباه  يزيد بن زياد

أدبه، فسقاه دواء مسهال وأركبه على محار وطاف به يف االسواق وهو يسلح : زيادا، فمنعه معاوية من قتله، وقال



  :على احلمار فقال يف ذلك
يف العظام البوايل بشري بن النضر قاضي مصر، كان رزقه يف العام ألف  راسخ منك* يغسل املاء ما صنعت وشعري 

  .دينار، تويف مبصر، ووىل بعده عبد الرمحن بن محزة اخلوالين، واهللا سبحانه أعلم
  .مالك بن خيامر السكسكي االهلاين احلمصي تابعي جليل، ويقال له صحبة فاهللا أعلم

  بن جبل يف حديث الطائفة الظاهرة على احلق أهنم بالشام، وهذا منروى البخاري من طريق معاوية عنه عن معاذ 

باب رواية االكابر عن االصاغر، إال أن يقال له صحبة، والصحيح أنه تابعي وليس بصحايب، وكان من أخص 
مات يف هذه السنة، وقيل سنة اثنتني وسبعني واهللا سبحانه : أصحاب معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، قال غري واحد

  .تعاىل أعلمو
مث دخلت سنة احدى وسبعني ففيها كان مقتل مصعب بن الزبري، وذلك أن عبد امللك بن مروان سار يف جنود 
هائلة من الشام قاصدا مصعب بن الزبري، فالتقيا يف هذه السنة، وقد كانا قبلها يركب كل واحد ليلتقي باآلخر 

منهما إىل بلده، فلما كان يف هذا العام سار إليه عبد امللك فيحول بينهما الشتاء والربد والوحل، فريجع كل واحد 
وبعث بني يديه السرايا، ودخل بعض من أرسله إىل البصرة فدعا أهلها إىل عبد امللك يف السر، فاستجاب له 

بعضهم، وقد كان مصعب سار إىل احلجاز فجاء ودخل البصرة على إثر ذلك، فأنب الكرباء من الناس وشتمهم 
، وهدم دور بعضهم، مث شخص إىل الكوفة، مث بلغه )١(لى دخول أولئك إليهم، وإقرارهم هلم على ذلك والمهم ع

قصد عبد امللك له جبنود الشام فخرج إليه ووصل عبد امللك إىل مسكن، وكتب إىل املروانية الذين استجابوا ملن 
وقد جعل عبد  -م مجاعة كثرية من االمراء وه -بعثه إليهم فأجابوه، واشترطوا عليه أن يوليهم أصبهان فقال نعم 

  امللك على مقدمته أخاه حممد بن مروان، وعلى ميمنته عبد اهللا بن يزيد بن معاوية، وعلى
ميسرته خالد بن يزيد بن معاوية، وخرج مصعب وقد اختلف عليه أهل العراق، وخذلوه وجعل يتأمل من معه فال 

يل باحلسني بن علي أسوة حني امتنع عن إلقائه : ه على ذلك، وقالجيدهم يقاومون أعداءه، فاستقتل وطمن نفس
تأسوا * وإن االوىل بالطف من آل هاشم : يده، ومن الذلة لعبيد اهللا بن زياد، وجعل ينشد ويقول مسليا نفسه

، فسنوا للكرام التأسيا وكان عبد امللك قد أشار عليه بعض أصحابه أن يقيم بالشام وأن يبعث إىل مصعب جيشا
لعلي إن بعثت رجال شجاعا كان ال رأي له، ومن له رأي وال شجاعة له، وإين أجد من نفسي بصريا : فأىب وقال

باحلرب وشجاعة، وإن مصعبا يف بيت شجاعة، أبوه أشجع قرشي، وأخوه ال جتهل شجاعته، وهو شجاع ومعه من 
 ويوافقين على ما أريد، فسار بنفسه فلما خيالفه وال علم له باحلرب، وهو حيب الدعة والصفح، ومعي من ينصح يل

تقارب اجليشان بعث عبد امللك إىل أمراء مصعب يدعوهم إىل نفسه ويعدهم الواليات، فجاء إبراهيم بن االشتر إىل 
  مصعب فألقى

__________  
عة آل زبرييون ومروانيون فتحركت شيعة بين مروان وشي: كان أهل البصرة صفني: ٢٥٤/  ٦يف ابن االعثم ) ١(

  .ووقعت اهلزمية على املروانيني -وكان مصعب يومئذ بالكوفة  -الزبري فاقتتلوا يف موضع يقال له املربد 

هذا جاءين من عبد امللك، ففتحه فإذا هو يدعوه إىل االتيان إليه وله نيابة العراق، وقال : وقال) ١(إليه كتابا خمتوما 
  .رائك إال وقد جاءه كتاب مثل هذا، فإن أطعتين ضربت أعناقهمإنه مل يبق أحد من أم! أيها االمري : ملصعب

فابعثهم إىل أبيض كسرى فاسجنهم فيه، : إين لو فعلت ذلك مل ينصحنا عشائرهم بعدهم، فقال: فقال له مصعب



  .فإن كانت لك النصرة ضربت أعناقهم، وإن كانت عليك خرجوا بعد ذلك
أن كان  -يعين االحنف  -رحم اهللا أبا حبر : ذا، مث قال مصعبيا أبا النعمان، إين لفي شغل عن ه: فقال له

  .ليحذرين غدر أهل العراق، وكأنه كان ينظر إىل ما حنن فيه اآلن
 -وهو أمري املقدمة العراقية جليش مصعب  -مث تواجه اجليشان بدير اجلاثليق من مسكن، فحمل إبراهيم بن االشتر 

  فأزاهلم -لشام وهو أمري مقدمة ا -على حممد بن مروان 
عن موضعهم، فأردفه عبد امللك بعبد اهللا بن يزيد بن معاوية، فحملوا على ابن االشتر ومن معه فطحنوهم، وقتل 
ابن االشتر رمحه اهللا وعفا عنه، وقتل معه مجاعة من االمراء، وكان عتاب بن ورقاء على خيل مصعب فهرب أيضا 

ن الزبري وهو واقف يف القلب ينهض أصحاب الرايات وحيث وجلأ إىل عبد امللك بن مروان، وجعل مصعب ب
يا إبراهيم وال إبراهيم يل اليوم، : ، فجعل يقول)٢(الشجعان واالبطال أن يتقدموا إىل أمام القوم، فال يتحرك أحد 

  .وتفاقم االمر واشتد القتال، وختاذلت الرجال، وضاق احلال، وكثر النزال
إن مثلي ال ينصرف عن هذا املوضع إال : خاه إىل مصعب يعطيه االمان فأىب وقالأرسل عبد امللك أ: قال املدائين

  .غالبا أو مغلوبا
قد : يا بن أخي ال تقتل نفسك، لك االمان، فقال له مصعب: فنادى حممد بن مروان عيسى بن مصعب فقال: قالوا

يا بين فاركب خيل السبق : هال يتحدث نساء قريش أين أسلمتك للقتل، فقال ل: أمنك عمك فامض إليه، فقال
واهللا إين ال أخرب عنك أحدا أبدا، وال أخرب نساء : فاحلق بعمك فأخربه مبا صنع أهل العراق فإين مقتول ههنا، فقال

واهللا : قريش مبصرعك، وال أقتل إال معك ولكن إن شئت ركبت خيلك وسرنا إىل البصرة فإهنم على اجلماعة، فقال
تقدم بني يدي حىت أحتسبك، فتقدم ابنه فقاتل حىت قتل، : من القتال، فقال البنه ال يتحدث قريش بأين فررت

يا ثارات املختار، ونزل : وأثخن مصعب بالرمي فنظر إليه زائدة بن قدامة وهو كذلك فحمل عليه فطعنه وهو يقول
مللك بن مروان، فسجد عبد إليه رجل يقال له عبيد اهللا بن زياد بن ظبيان التميمي فقتله وحز رأسه وأتى به عبد ا

  مل أقتله على: امللك وأطلق له ألف دينار فأىب أن يقبلها وقال
__________  

، وقد أشار إليه الطربي وابن االثري وابن قتيبة وابن االعثم يف ٣١٢انظر نسخة الكتاب يف االخبار الطوال ص ) ١(
  .الفتوح واملسعودي يف مروج الذهب

قطن بن عبد اهللا احلارثي التقدم برايته فرفض، فطلب مصعب من حجاز بن أجبر  طلب مصعب من أيب عثمان) ٢(
  .التقدم برايته فرفض أيضا -أبو أسيد  -

  .فقال حملمد بن عبد الرمحن بن سعيد بن قيس مثل ذلك
  .ما أرى أحدا فعل ذلك فأفعله: فقال له

  .٢٦٦/  ٦وابن االعثم  ٣٢٦/  ٤وابن االثري  ١٨٥/  ٧انظر الطربي 

  .، وكان قد ويل له عمال قبل ذلك فعزله عنه وأهانه)١(طاعتك ولكن بثأر كان يل عنده 
لقد كان بيين وبني مصعب صحبة قدمية، وكان : وملا وضع رأس مصعب بني يدي عبد امللك قال عبد امللك: قالوا

لو اعتصمت : عيسى ملا تفرق عن مصعب مجوعه قال له ابنه: من أحب الناس إيل، ولكن هذا امللك عقيم، وقال
ببعض القالع وكاتبت من بعد عنك مثل املهلب بن أيب صفرة وغريه فقدموا عليك، فإذا اجتمع لك ما تريد منهم 

  .لقيت القوم، فإنك قد ضعفت جدا



فلم يرد عليه جوابا، مث ذكر ما جرى للحسني بن علي وكيف قتل كرميا ومل يلق بيده، ومل جيد من أهل العراق 
أبوه وأخوه، وحنن ما وجدنا هلم وفاء، مث اهنزم أصحابه وبقي يف قليل من خواصه، ومال اجلميع إىل  وفاء، وكذلك

اذهب إليه : عبد امللك، وقد كان عبد امللك حيب مصعبا حبا شديدا، وكان خليال له قبل اخلالفة، فقال الخيه حممد
ومالك وأهلك، فاذهب حيث شئت من  يا مصعب قد أمنك ابن عمك على نفسك وولدك: فأمنه، فجاءه فقال له

قضي االمر، إن : ، فقال مصعب)٢] (أنزله بك، فانشدك اهللا يف نفسك [ البالد، ولو أراد بك غري ذلك لكان 
يا بن أخي : مثلي ال ينصرف عن مثل هذا املوقف إال غالبا أو مغلوبا، فتقدم ابنه عيسى فقاتل، فقال حممد بن مروان

  .ال تقتل نفسك
وملا وضع رأس : ن قوله ما تقدم، مث قاتل حىت قتل رمحه اهللا، مث ذكر من قتل منهم بعده كما تقدم، قالمث ذكر م

واهللا ما كنت أقدر أن أصرب عليه ساعة واحدة من حيب له حىت دخل : مصعب بني يدي عبد امللك بكى وقال
  .السيف بيننا، ولكن امللك عقيم

مىت تلد النساء مثل مصعب ؟ مث أمر مبواراته ودفنه هو وابنه وإبراهيم بن ولقد كانت احملبة واحلرمة بيننا قدمية، 
  .االشتر يف قبور مبسكن بالقرب من الكوفة

الثالث عشر من مجادى االوىل أو اآلخرة من سنة ) ٣(وكان مقتل مصعب بن الزبري يوم الثالثاء : قال املدائين
  .تني وسبعني واهللا أعلمسنة ثن: إحدى وسبعني يف قول اجلمهور وقال املدائين

وملا قتل عبد امللك مصعبا ارحتل إىل الكوفة فنزل النخيلة فوفدت عليه الوفود من رؤساء القبائل وسادات : قالوا
العرب، وجعل خياطبهم بفصاحة وبالغة واستشهاد بأشعار حسنة، وبايعه أهل العراق وفرق العماالت يف الناس، 

  ري أربعني يوما،ووىل الكوفة قطن بن عبد اهللا احل
__________  

محل عليه عبيد اهللا بن زياد بن : ٢٦٧/  ٦ضربه ابن ظبيان فقتله، ويف ابن االعثم : ٣٢٨/  ٤يف ابن االثري ) ١(
ويف االمامة (ظبيان التميمي فطعنه طعنة نكسه عن فرسه مث نزل رجل من أهل الشام إىل مصعب فاحتز رأسه 

  ).اهللا بن ظبيان فضرب مصعبا بالسيف فقتله فجاء غالم لعبيد ٢٩/  ٢والسياسة 
إنه قتل أخي النابئ بن : طعنه زائدة ونزل إليه عبيد اهللا بن زياد بن ظبيان فاحتز رأسه وقال: ١٨٦/  ٧ويف الطربي 

  .زياد
  .٣١٣واالخبار الطوال ص  ١١٠/  ٣وانظر تاريخ االسالم للذهيب 

  .١٢٩/  ٣ومروج الذهب 
  .١٢٨/  ٣من مروج الذهب ) ٢(
/  ٣وانظر مروج الذهب ( ٧٢يوم اخلميس للنصف من مجادى االوىل سنة : ٣١٣يف االخبار الطوال ص ) ٣(

١٢٩ (  

  .مث عزله ووىل أخاه بشر بن مروان عليها
إن عبد اهللا بن الزبري لو كان خليفة كما يزعم خلرج فآسى بنفسه : وخطب عبد امللك يوما بالكوفة فقال يف خطبته

إين قد استخلفت عليكم أخي بشر بن مروان وأمرته باالحسان إىل أهل الطاعة، : يف احلرم، مث قال هلمومل يغرز ذنبه 
  .وبالشدة على أهل املعصية، فامسعوا له وأطيعوا

بن عثمان بن عفان، وعبيد اهللا بن أيب ) ١(وأما أهل البصرة فاهنم ملا بلغهم مقتل مصعب تنازع يف إمارهتا أبان 



واهللا لقد رأيت رداء أبان مال عن عاتقه : ن عليها، فبايعه أهلها فكان أشرف الرجلني، قال أعرايببكرة، فغلبه أبا
مد أبان يوما رجله فابتدرها معاوية : يوما فابتدره مروان وسعيد بن العاص أيهما يسويه على منكبيه، وقال غريه

يعين على  -د اهللا بن خالد بن أسيد واليا عليها فبعث عبد امللك خالد بن عب: وعبد اهللا بن عامر أيهما يغمزها، قال
  .فأخذها من أبان واستناب فيها عبيد اهللا بن أيب بكرة، وعزل أبانا عنها -البصرة 
وقد أمر عبد امللك بطعام كثري فعمل الهل الكوفة فأكلوا من مساطه ومعه يومئذ على السرير عمرو بن : قالوا

* وكل جديد يا أميم إىل البلى : شنا لو أن شيئا يدوم ؟ ولكن كما قال االولما ألذ عي: حريث، فقال له عبد امللك
وكل امرئ يوما يصري إىل كان فلما فرغ الناس من االكل هنض فدار يف القصر وجعل يسأل عمرو بن حريث عن 

  أحوال
واكدح لنفسك *  اعمل على مهل فانك ميت: القصر ومن بىن أماكنه وبيوته مث عاد إىل جملسه فاستلقى وهو يقول

وفيها رجع عبد امللك : وكأن ما هو كائن قد كان قال ابن جرير* أيها االنسان فكأن ما قد كان مل يك إذ مضى 
كما زعم الواقدي إىل الشام، وفيها عزل ابن الزبري جابر بن االسود عن املدينة ووىل عليها طلحة بن عبد اهللا بن 

  .دم عليها طارق بن عمرو موىل عثمان من جهة عبد امللكعوف، وكان هو آخر أمرائه عليها، حىت ق
  .وفيها حج بالناس عبد اهللا بن الزبري ومل يبق له والية على العراق

وفيها عقد عبد العزيز بن مروان نائب مصر حلسان العاين على غزو إفريقية فسار إليها يف عدد كثري، : قال الواقدي
  .أصنامفافتتح قرطاجنة وكان أهلها روما عباد 

  .وفيها قتل جندة احلروري الذي تغلب على اليمامة، وفيها خرج عبد اهللا بن ثور يف اليمامة
وهذه ترمجة مصعب بن الزبري وهو مصعب بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 

  كالب، أبو
__________  

  .ن أبانمحران ب: ٣٣٦/  ٤وابن االثري  ١٨٩/  ٧يف الطربي ) ١(

عبد اهللا القرشي، ويقال له أبو عيسى أيضا االسدي، وأمه كرمان بنت أنيف الكلبية، كان من أحسن الناس وجها، 
  .وأشجعهم قلبا

وأسخاهم كفا، وقد حكى عن عمر بن اخلطاب، وروى عن أبيه الزبري وسعد وأيب سعيد اخلدري، وروى عنه 
اعيل بن أيب خالد، ووفد على معاوية، وكان ممن جيالس أبا هريرة، احلكم بن عيينة وعمرو بن دينار اجلمحي، وإمس

إن ههنا فىت أكره : أن مجيال نظر إليه وهو واقف بعرفة فقال: وكان من أحسن الناس وجها، حكى الزبري بن بكار
  .ما رأيت أمريا على منرب قط أحسن منه، وكذا قال إمساعيل بن خالد: أن تراه بثينة، وقال الشعيب

ويل إمرة العراقني الخيه عبد اهللا حىت قتله عبد امللك : احلسن هو أمجل أهل البصرة، وقال اخلطيب البغدادي وقال
  مبسكن مبوضع قريب من أوانا على هنر دجيل عند دير اجلاثليق، وقربه إىل اآلن

  .معروف هناك
ب املختار سبعة آالف، قال وقد ذكرنا صفة مقتله املختار بن أيب عبيد، وأنه قتل يف غداة واحدة من أصحا

ملا قتل مصعب املختار طلب أهل القصر من أصحاب املختار من مصعب االمان فأمنهم، مث بعث إليهم : الواقدي
احلمد هللا الذي نصركم علينا وابتالنا باالسر، يا بن الزبري : عباد بن احلصني فجعل خيرجهم ملتفني، فقال له الرجل

قب ال يأمن القصاص، حنن أهل قبلتكم وعلى ملتكم وقد قدرت فامسح واعف عنا، من عفا عفا اهللا عنه، ومن عا



قد : فرق هلم مصعب وأراد أن خيلي سبيلهم، فقام عبد الرمحن بن حممد بن االشعث وغريه من كل قبيلة فقالوا: قال
ال تقتلنا واجعلنا : بأمجعهم قتلوا أوالدنا وعشائرنا وجرحوا منا خلقا، اخترنا أو اخترهم، فأمر حينئذ بقتلهم، فنادوا

مقدمتك يف قتال عبد امللك بن مروان، فإن ظفرنا فلكم، وإن قتلنا ال نقتل حىت نقتل منهم طائفة، وكان الذي 
اتق اهللا يا مصعب، فإن اهللا عز وجل أمرك أن ال تقتل نفسا مسلمة بغري : تريد، فأىب ذلك مصعب، فقال له مسافر

) * [ متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اهللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما من يقتل مؤمنا: * (نفس، وإن
فلم يسمع له بل أمر بضرب رقاهبم مجيعهم وكانوا سبعة آالف نفس، مث كتب مصعب إىل ابن ]  ٩٣: النساء

  .االشتر أن أجبين فلك الشام وأعنة اخليل، فسار ابن االشتر إىل مصعب
إين أسألك عن قوم خلعوا الطاعة وقاتلوا حىت : أي عم: مكة أتى عبد اهللا بن عمر فقال وقيل إن مصعبا ملا قدم

  .غلبوا حتصنوا وسألوا االمان فأعطوه مث قتلوا بعد ذلك
لو أن رجال أتى ماشية الزبري فذبح منها : مخسة آالف، فسبح ابن عمر واسترجع وقال: وكم هم ؟ فقال: فقال

أفتراه إسرافا يف البهائم وال تراه إسرافا يف : قال: نعم: دة ألست تعده مسرفا ؟ قالمخسة آالف ماشية يف غداة واح
  .من ترجو توبته ؟ يا بن أخي أصب من املاء البارد ما استطعت يف دنياك

مث إن مصعبا بعث برأس املختار إىل أخيه مبكة ومتكن مصعب يف العراق متكنا زائدا، فقرر هبا الوياالت والعمال، 
نده ابن االشتر فجعله على الوفادة، مث رحل مصعب إىل أخيه مبكة فأعلمه مبا فعل فأقره على ما صنع، إال وحظي ع

أتراين أحب االشتر وهو الذي جرحين هذه اجلراحة، مث استدعى مبن : ابن االشتر مل ميض له ما جعله عليه، وقال له
  واهللا لوددت: قدم مع مصعب من أهل العراق فقال هلم

  .كل رجلني منكم رجال من أهل الشامأن يل ب
إن لنا ولكم مثال قد مضى يا أمري املؤمنني وهو ما  -وكان قاضي اجلماعة بالبصرة  -فقال له أبو حاجز االسدي 

جننا بليلى وهي : غريي وعلق أخرى غريها الرجل قلت كما قيل أيضا* علقتها عرضا وعلقت رجال : قال االعشى
نونة ال نريدها علقناك يا أمري املؤمنني وعلقت أهل الشام وعلق أهل الشام إىل مروان، وأخرى بنا جم* جنت بغرينا 

وكان مصعب من أشد الناس حمبة : ما مسعت جوابا أحسن منه، وقال غريه: فما عسينا أن نصنع ؟ قال الشعيب
ابن عمر ومصعب بن  للنساء وقد أمضى من ذلك شيئا كثريا كما روى أنه اجتمع عند احلجر االسود مجاعة منهم

ليقم كل واحد منكم وليسأل من اهللا حاجته، فسأل ابن عمر املغفرة، وسأل مصعب أن يزوجه اهللا : الزبري، فقالوا
سكينة بنت احلسني، وعائشة بنت طلحة، وكانتا من أحسن النساء يف ذلك الزمان، وأن يعطيه اهللا إمرة العراقني، 

لحة، وكان صداقها عليه مائة ألف دينار، وكانت باهرة اجلمال جدا، وكان فأعطاه اهللا ذلك، تزوج بعائشة بنت ط
اجتمع : عن عبد الرمحن بن أيب الزناد، عن أبيه قال: مصعب أيضا مجيال جدا، وكذلك بقية زوجاته، قال االصمعي

أما أنا : ة، وقال عروةأما أنا فأمتىن اخلالف: يف احلجر مصعب وعروة وابن الزبري وابن عمر، فقال عبد اهللا بن الزبري
وقال مصعب، أما أنا فأمتىن إمرة العراق واجلمع بني عائشة بنت طلحة وسكينة بنت : فأمتىن أن يؤخذ عين العلم

  .احلسني
  .أما أنا فأمتىن املغفرة: وقال عبد اهللا بن عمر

  .فنالوا كلهم ما متنوا، ولعل ابن عمر قد غفر اهللا له: قال
أنا جالس إذ دعاين االمري مصعب بن الزبري فأدخلين دار االمارة مث كشف فإذا وراءه  بينما: وقال عامر الشعيب

هذه عائشة بنت : ال فقال: أتدري من هذه ؟ فقلت: عائشة بنت طلحة، فلم أر منظرا أهبى وال أحسن منها، فقال



طلق له شيئا، فأطلق يل فأ: هذا عامر الشعيب، قالت: من هذا الذي أظهرتين عليه ؟ قال: طلحة، مث خرجت فقالت
  .عشرة آالف درهم

  قال
أن عائشة بنت طلحة تغضبت مرة على مصعب : فكان أول مال ملكته، وحكى احلافظ ابن عساكر: الشعيب

فترضاها بأربعمائة ألف درهم، فأطلقتها هي للمرأة اليت أصلحت بينهما، وقيل إنه أهديت له خنلة من ذهب مثارها 
  .، فقومت بألفي ألف دينار، وكانت من متاع الفرس فأعطاها لعائشة بنت طلحةمن صنوف اجلواهر املثمنة

وقد كان مصعب من أجود الناس وأكثرهم عطاء، ال يستكثر ما يعطي ولو كان ما عساه أن يكون فكانت عطاياه 
  .للقوي والضعيف، والوضيع والشريف متقاربة، وكان أخوه عبد اهللا يبخل

  ارخيه أن مصعبا غضب مرة على رجل فأمر بضرب عنقه، فقال لهوروى اخلطيب البغدادي يف ت

ما أقبح مبثلي أن يقوم يوم القيامة فيتعلق بأطرافك هذه احلسنة، وبوجهك هذا الذي ! أعز اهللا االمري : الرجل
  .يا رب سل مصعبا فيم قتلين: يستضاء به، فأقول

من حيايت يف عيش رضي، فأطلق له مائة ألف، فقال  أعز اهللا االمري إن رأيت ما وهبتين: فعفا عنه، فقال الرجل
جتلت عن وجهه * إن مصعبا شهاب من اهللا : الرجل إين أشهدك أن نصفها البن قيس الرقيات حيث يقول فيك

أفلح من كان مهه االتقاء * جربوت منه وال كربياء يتقي اهللا يف االمور وقد * ليس فيه ) ١(الظلماء ملكه ملك رمحة 
أيها االمري قد وهبتين حياة، فإن استطعت أن جتعل ما قد وهبتين من احلياة يف عيش رضي : أنه قال لهويف رواية 

  .وسعة فافعل، فأمر له مبائة ألف
بلغ مصعبا، عن عريف االنصاري شئ فهم به، : حدثنا محاد بن سلمة، ثنا علي بن يزيد قال: وقال االمام أمحد

أو  -استوصوا باالنصار خريا : " ت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولمسع: فدخل عليه أنس بن مالك فقال له
  ).١" (اقبلوا من حمسنهم وجتاوزوا عن مسيئهم  -قال معروفا 

أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الرأس : " فألقى مصعب نفسه عن سريره وألصق خده بالبساط وقال
  .فتركه" والعني 

  العجب من ابن آدم كيف يتكرب وقد جرى يف: أنه قال ومن كالم مصعب يف التواضع
  .جمرى البول مرتني

  .كان نبيال رئيسا تقيا أنيسا: سئل القاسم بن حممد عن مصعب فقال: وقال حممد بن يزيد املربد
وقد تقدم أنه ملا ظهر على املختار قتل من أصحابه يف غداة واحدة مخسة آالف، وقيل سبعة آالف، فلما كان بعد 

أنت الذي : ك لقي ابن عمر فسلم عليه فلم يعرفه ابن عمر، النه كان قد انضر يف عينيه، فتعرف له فعرفه، قالذل
أما كان فيهم من هو : قتلت يف غداة واحدة مخسة آالف ممن يوحد اهللا ؟ فاعتذر إليه بأهنم بايعوا املختار، فقال

إىل غنم الزبري فنحر منها مخسة آالف يف غداة  مستكره أو جاهل فينظر حىت يتوب ؟ أرأيت لو أن رجال جاء
وهي ال تعبد اهللا وال تعرفه كما يعرفه اآلدمي، فكيف مبن هو موحد ؟ : قال! بلى : واحدة، أما كان مسرفا ؟ قال

  .عش ما استطعت: يا بين متتع من املاء البارد ما استطعت، ويف رواية أنه قال له: مث قال له
قال عبد امللك بن مروان يوما : ثين حممد بن احلسن، عن زفر بن قتيبة، عن الكيب قالحد: وقال الزبري بن بكار

  .قطري بن الفجاءة وفالن وفالن: وقال آخر: من أشجع العرب والروم ؟ قالوا شبيب: جللسائه
  إن أشجع الناس لرجل مجع بني سكينة بنت: فقال عبد امللك



__________  
  .وةق: ٣٩٩/  ١يف الكامل للمربد ) ١(
  .٢٤١/  ٣أخرجه االمام أمحد يف مسنده ج ) ٢(

احلسني وعائشة بنت طلحة وأمه احلميد بنت عبد اهللا بن عامر بن كريز، وابنه ريان بن أنيف الكليب، سيد ضاحية 
العرب وويل العراقني مخس سنني فأصاب ألف ألف، وألف ألف، وألف ألف، مع ما لنفسه من االموال وملك غري 

ث والدواب واالموال ما ال حيصى، وأعطى مع هذا االمان وأن يسلم هذا له مجيعه مع احلياة فزهد يف ذلك من االثا
هذا كله وأىب واختار القتل على مقام ذل، ومفارقة هذا كله ومشى بسيفه فقاتل حىت مات، وذلك بعد خذالن 

  .ههنا ومرة ههناأصحابه له، فذلك مصعب بن الزبري رمحه اهللا، وليس هو كمن قطع اجلسور مرة 
  .فهذا هو الرجل وهذا هو الزهد

  .وكان مقتله يوم اخلميس للنصف من مجادى االوىل سنة ثنتني وسبعني: قالوا
  .حدثين فليح بن إمساعيل وجعفر بن أيب بشري عن أبيه: وقال الزبري بن بكار

غالم غري مناع املتاع وال فرح * لقد أردى الفوارس يوم عبس : ملا وضع رأس مصعب بني يدي عبد امللك قال: قال
وال خال كانبوب الرياع فقال الرجل الذي جاء * وال هلع من احلدثان الع وال رقابة واخليل تعدو * خبري إن أتاه 

واهللا يا أمري املؤمنني لو رأيته والرمح يف يده تارة والسيف تارة يفري هبذا ويطعن هبذا، لرأيت رجال ميال : برأسه
وإين على املكروه عند : اعة، لكنه ملا تفرقت عنه رجاله وكثر من قصده وبقي وحده ما زال ينشدالقلب والعني شج

أذب هبا عند املكارم عن عرضي وإين * أكذب نفسي واجلفون فلم تغض وما ذاك من ذل ولكن حفيظة * حضوره 
كما وصف به نفسه كان واهللا : وإين لذي سلم أذل من االرض فقال عبد امللك* الهل الشر بالشر مرصد 

  .وصدق، ولقد كان من أحب الناس إيل، وأشدهم يل ألفة ومودة، ولكن امللك عقيم
أن عبيد اهللا بن زياد بن : عن سليمان بن حرب، عن غسان بن مضر، عن سعيد بن يزيد: وروى يعقوب بن سفيان

واحتز رأسه فذهب به إىل عبد  ظبيان قتل مصعبا عند دير اجلاثليق على شاطئ هنر يقال له دجيل، من أرض مسكن،
ليتين قتلت عبد امللك حني سجد يومئذ فأكون : امللك فسجد شكرا هللا، وكان ابن ظبيان فاتكا رديئا وكان يقول

  .وكان ذلك سنة ثنتني وسبعني فاهللا أعلم: قد قتلت ملكي العرب، قال يعقوب
وثالثون سنة والثاين أربعون سنة، والثالث مخس  وحكى الزبري بن بكار يف عمره يوم قتل ثالثة أقوال، أحدمها مخس

  .وأربعون سنة فاهللا أعلم
  وروى اخلطيب البغدادي أن امرأته سكينة بنت احلسن كانت معه يف هذه الوقعة فلما قتل

  نعم بعل املرأة املسلمة، كنت أدركك واهللا ما: طلبته يف القتلى حىت عرفته بشامة يف خده فقالت
ليس الكرمي على * بالقاع مل يعهد ومل يتثلم فهتكت بالرمح الطويل إهابه * ية تركت جمندال وخليل غان: قال عنتر

) ١(لقد أورث : وقال عبد اهللا بن قيس الرقيات يرثي مصعب بن الزبري رمحه اهللا تعاىل: القنا مبحرم قال الزبري
يوم اللقاء ) ٤(وال صدقت * بن وائل  هللا بكر) ٣(قتيل بدير اجلاثليق مقيم فما نصحت * وذلة ) ٢(املصرين حزنا 

هبا مضري * ومل يكن ) ٦(ويدوم ولكنه ضاع الذمام ) ٥(كتائب يبقى حرها * متيم ولو كان بكريا يعطف حوله 
وحنن * وبصريهم إن امللوم ملوم وإن بين العالت أخلوا ظهورنا * هناك مالمة ) ٧(يوم ذاك كرمي جزى اهللا كوفيا 

ثنا : لذي حرمة يف املسلمني حرمي وقد قال أبو حامت الرازي* نفن ال يبقي أولئك بعدنا صريح بينهم وصميم فإن 



دخلت القصر بالكوفة فإذا رأس : حيىي بن مصعب الكليب، ثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد امللك بن عمري قال
القصر بعد ذلك حبني  احلسني بن علي على ؟ رس بني يدي عبيد اهللا بن زياد وعبيد اهللا على السرير، مث دخلت

فرأيت رأس عبيد اهللا بن زياد على ترس بني يدي املختار، واملختار على السرير، مث دخلت القصر بعد ذلك حبني 
فرأيت رأس املختار على ترس بني يدي مصعب بن الزبري، ومصعب على السرير، مث دخلت القصر بعد حني فرأيت 

  .ك، وعبد امللك على السريررأس مصعب بن الزبري على ترس بني عبد املل
  .وقد حكى ذلك االمام أمحد وغري واحد عن عبد امللك بن عمري

  جسدا مبسكن عاري االوصال* نعت السحائب والغمام بأسرها : وقال عبد اهللا بن قيس الرقيات يرثي مصعبا أيضا
__________  

  .ورد: ٣١٣يف االخبار الطوال ص ) ١(
  .خزي: ٣١٣عارا ويف االخبار الطوال ص : ١٣٠/  ٣يف مروج الذهب خزيا، و: ١٨٧/  ٧يف الطربي ) ٢(
  .فما جد هدت: ٢٦٨/  ٦فما صربت، ويف ابن االعثم : يف االخبار الطوال) ٣(
  .وال صربت: يف الطربي ومروج الذهب وابن االعثم) ٤(

  .وال ثبتت: ويف االخبار الطوال
  .يغلي محيمها: يف الطربي) ٥(
  .ضاع الزمان: ضاع الذمار، ويف ابن االعثم: خبار الطواليف مروج الذهب واال) ٦(
  .كوفانا: بصريا ويف ابن االعثم: يف مروج الذهب) ٧(

  .وليس البيت يف االخبار الطوال وتاريخ االسالم

للريح بني صبا وبني مشايل فصل * مبنازل أطالهلن بوايل رحل الرفاق وغادروه ثاويا * متسي عوائذه السباع وداره 
ملصعب من الولد عكاشة وعيسى الذي قتل معه وسكينة وأمهم فاطمة بنت عبد اهللا بن السائب، وعبد اهللا  وكان

وحممد، وأمهما عائشة بنت طلحة، وأمها أم كلثوم بنت أيب بكر الصديق، وجعفر ومصعب وسعيد وعيسى االصغر 
  .الب رضي اهللا عنه وعنهمواملنذر المهات شىت، والرباب وأمها سكينة بنت احلسني بن علي بن أيب ط

  .قال ابن جرير
ملا انتهى إىل عبد اهللا بن الزبري قتل أخيه : وذكر أبو زيد عن أيب غسان حممد بن حيىي حدثين مصعب بن عثمان قال

احلمد هللا الذي له اخللق واالمر يؤيت امللك من يشاء وينزع امللك ممن يشاء، ويعز : مصعب قام يف الناس خطيبا فقال
ء ويذل من يشاء، بيده اخلري وهو على كل شئ قدير، أال وإنه مل يذل اهللا من كان احلق معه وإن كان فردا من يشا

وحده، ولن يفلح من كان وليه الشيطان وحزبه ولو كان معه االنام طرا، أال وإنه أتانا من العراق خرب أحزننا 
قتله له شهادة، وأما الذي أحزننا فإن احلميم لفراقه  وأفرحنا، أتانا قتل مصعب فأحزننا فأما الذي أفرحنا فعلمنا أن

لوعة جيدها محيمه عند املصيبة مث يرعوي من بعدها، وذو الرأي مجيل الصرب كرمي العزاء، ولئن أصبت مبصعب فلقد 
 أصبت بالزبري قبله، وما أنا من عثمان خبلو مصيبة، وما مصعب إال عبد من عبيد اهللا، وعون من أعواين، أال وإن

  أهل العراق أهل الغدر والنفاق
أسلموه وباعوه بأقل الثمن، فإن يقتل فإنا واهللا ما منوت على مضاجعنا كما متوت بنو أيب العاص، واهللا ما قتل منهم 
رجل يف زحف يف اجلاهلية وال يف االسالم، وما منوت إال بأطراف الرماح أو حتت ظل السيوف، فإن بين أيب العاص 

رغبات والرهبات، مث يقاتلون هبم أعداءهم ممن هو خري منهم وأكرم وال يقاتلون تابعيهم زحفا، أال جيمعون الناس بال



وإن الدنيا عارية من امللك االعلى الذي ال يزول سلطانه وال يبيد ملكه، فإن تقبل الدنيا آلخذها أخذ االشر البطر، 
  . هذا وأستغفر اهللا يل ولكموإن تدبر ال أبكي عليها بكاء احلزين االسف املهني، أقول قويل

وممن تويف فيها من االعيان إبراهيم بن االشتر كان أبوه ممن قام على عثمان وقتله، وكان إبراهيم هذا من املعروفني 
  .بالشجاعة وله شرف، وهو الذي قتل عبيد اهللا بن زياد كما ذكرنا

صلحاء، وكان عبد امللك جيلسه معه على السرير، عبد الرمحن بن غسيلة أبو عبد اهللا املرادي الصناحبي، كان من ال
  .وكان عاملا فاضال، تويف بدمشق

  .عمر بن سلمة املخزومي املدين ربيب النيب صلى اهللا عليه وسلم ولد بأرض احلبشة
كان عبدا الم سلمة فأعتقته وشرطت عليه أن خيدم ) ١(سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو عبد الرمحن 

أنا ال أزال أخدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو مل تعتقيين ما عشت، : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقالرسو
وقد كانت سفينة بآل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أليفا، وهبم خليطا، وروى الطرباين أن سفينة سئل عن امسه مل 

م سفينة، خرج مرة ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم، فقال مساين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: مسي سفينة ؟ قال
امحل ما أنت إال سفينة، : ابسط كساءك فبسطته فجعل فيه متاعهم، مث قال يل: " يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  قال فلو محلت
  ).٢" (يومئذ وقر بعري أو بعريين أو مخسة أو ستة ما ثقل علي 

ركبت مرة سفينة يف البحر فانكسرت بنا فركبت لوحا منها فطرحين البحر : ة قالوروى حممد بن املنكدر عن سفين
يا أبا احلارث أنا سفينة موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فطأطأ رأسه : إىل غيضة فيها االسد فجاءين فقلت

  .وجعل يدفعين جبنبه أو بكفه حىت وضعين على الطريق، مث مههم مههمة فظننت أنه يودعين
دخل بيت فاطمة فرأى يف " ثنا سعيد بن جهمان عن سفينة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال محاد بن سلمةو

سل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما الذي رده ؟ : ناحية البيت قرما مضروبا فرجع ومل يدخل، فقالت فاطمة لعلي
  ".ليس يل وال لنيب أن يدخل بيتا مزوقا : فسأله فقال

  .ر بن أخطب أبو زيد االنصاري االعرج غزا مع النيب صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة غزوةعم
يزيد بن االسود اجلرشي السكوين كان عابدا زاهدا صاحلا، سكن الشام بقرية زيدين، وقيل بقرية جرين، وكانت له 

لشام يستسقون به إذا دار داخل باب شرقي، وهو خمتلف يف صحبته، وله روايات عن الصحابة، وكان أهل ا
  قحطوا، وقد استسقى به معاوية والضحاك بن قيس، وكان جيلسه معه على

__________  
  .وامسه مهران: ٦٧١/  ١يف صفة الصفوة ) ١(
  ).٥٨/  ٢وانظر االصابة (
  .٢٢٠/  ٥أخرجه االمام أمحد يف املسند ) ٢(

وصلحائنا، فيستسقي اهللا فيسقون، وكان يصلي الصلوات قم يزيد اللهم إنا نتوسل إليك خبيارنا : املنرب، قال معاوية
يف اجلامع بدمشق، وكان إذا خرج من القرية يريد الصالة باجلامع يف الليلة املظلمة يضئ له إهبام قدمه، وقيل أصابع 

  .رجليه كلها حىت يدخل اجلامع، فإذا رجع أضاءت له حىت يدخل القرية
إال صلى عندها ركعتني، وكان ميشي يف ضوء إهبامه يف الليلة املظلمة ذاهبا  وذكروا أنه مل يدع شجرة يف قرية زيدين



  .إىل صالة العشاء باجلامع بدمشق وآتيا إىل قريته، وكان يشهد الصلوات باجلامع بدمشق ال تفوته به صالة
  مات بقرية زيدين أو جرين من غوطة دمشق رمحه

  .اهللا
عظيمة بني املهلب بن أيب صفرة وبني االزارقة من اخلوارج مبكان  مث دخلت سنة ثنتني وسبعني ففيها كانت وقعة

مث مكثوا حنوا من مثانية أشهر متواقفني، وجرت بينهم حروب يطول بسطها، وقد استقصاها ) ١(يقال له سوالق 
على ) ٢(ابن جرير، وقتل يف أثناء ذلك من هذه املدة مصعب بن الزبري، مث إن عبد امللك أقر املهلب بن أيب صفرة 

االهواز وما معها، وشكر سعيه وأثىن عليه ثناء كثريا، مث تواقع الناس يف دولة عبد امللك باالهواز فكسر الناس 
اخلوارج كسرة فظيعة، وهربوا يف البالد ال يلوون على أحد، واتبعهم خالد بن عبد اهللا أمري الناس وداود بن حمندم 

شر بن مروان أن ميدهم بأربعة آالف، فبعث إليه أربعة آالف عليهم فطردوهم، وأرسل عبد امللك إىل أخيه ب) ٣(
عتاب بن ورقاء فطردوا اخلوارج كل مطرد، ولكن لقي اجليش جهدا عظيما وماتت خيوهلم ومل يرجع أكثرهم إال 

  .مشاة إىل أهليهم
لى البحرين، وقتل ويف هذه السنة كان خروج أيب فديك احلارثي وهو من قيس بن ثعلبة، وغلب ع: قال ابن جرير

، فبعث إليه خالد بن عبد اهللا أمري البصرة أخاه أمية بن عبد اهللا يف جيش كثيف، فهزمهم )٤(جندة بن عامر احلارثي 
  أبو فديك وأخذ جارية المية واصطفاها لنفسه،

__________  
معجم (الكربى سوالف، وهي قرية يف غريب، دجيل من أرض خوزستان ققرب مناذر : ١٩١/  ٧يف الطربي ) ١(

  ).البلدان
وكان خالد بن عبد اهللا بن أسيد قد عزل املهلب عن حرب االزارقة ووالها أخاه عبد العزيز ووىل املهلب ) ٢(

أما بعد : خراج االهواز، فهزم عبد العزيز شر هزمية فكتب خالد إىل عبد امللك يستخربه رأيه فكتب إليه عبد امللك
فابعث ...لعراق كخطأك يف عبد العزيز حني توليه احلرب وتويل املهلب اخلراجفإن خطايب فيك حني وليتك أمر ا

وابن  ٣٠٣/  ٦وابن االعثم  ١٩٣/  ٧انظر الطربي (املهلب إىل حرب االزارقة واضمم أخاك عبد العزيز إليه 
  ).٢٦١/  ٢والكامل للمربد  ٣٤٢/  ٤االثري 

  .داود بن قحذم: ١٩٤/  ٧يف الطربي ) ٣(
  .٣٤٤/  ٤بن االثري وانظر أيضا ا

  .احلنفي: يف الطربي) ٤(

وكتب خالد أمري البصرة إىل عبد امللك يعلمه مبا وقع، واجتمع على خالد هذا حرب أيب فديك وحرب االزارقة 
  .أصحاب قطرى بن الفجاءة باالهواز

بري ليحاصره مبكة، وفيها بعث عبد امللك بن مروان احلجاج بن يوسف الثقفي إىل عبد اهللا بن الز: قال ابن جرير
وكان السبب يف بعثه له دون غريه، أن عبد امللك بن مروان ملا أراد الرجوع إىل الشام بعد قتله مصعبا وأخذه : قال

يا أمري املؤمنني أنا : العراق، ندب الناس إىل قتال عبد اهللا بن الزبري مبكة فلم جيبه أحد إىل ذلك، فقام احلجاج وقال
رأيت يا أمري املؤمنني كأين أخذت عبد اهللا بن الزبري : بد امللك مناما زعم أنه رآه، قالله، وقص احلجاج على ع

فسلخته، فابعث يب إليه فإين قاتله، فبعثه يف جيش كثيف من أهل الشام وكتب معه أمانا الهل مكة إن هم أطاعوه، 
شام، فسلك طريق العراق ومل يعرض من أهل ال) ١(فخرج احلجاج يف مجادى من هذه السنة ومعه ألفا فارس : قالوا



للمدينة حىت نزل الطائف، وجعل يبعث البعوث إىل عرفة، ويرسل ابن الزبري اخليل فيلتقيان فيهزم خيل ابن الزبري 
وتظفر خيل احلجاج، مث كتب احلجاج إىل عبد امللك يستأذنه يف دخول احلرم وحماصرة ابن الزبري، فإنه قد كلت 

تفرق عنه عامة أصحابه، وسأله أن ميده برجال أيضا، فكتب عبد امللك إىل طارق بن شوكته، وملت مجاعته، و
عمرو يأمره أن يلحق مبن معه باحلجاج، وارحتل احلجاج من الطائف فنزل بئر ميمونة، وحصر ابن الزبري باملسجد، 

وف بعرفات، وكذا فلما دخل ذو احلجة حج بالناس احلجاج يف هذه السنة وعليه وعلى أصحابه السالح وهم وق
فيما بعدها من املشاعر، وابن الزبري حمصور مل يتمكن من احلج هذه السنة، بل حنر بدنا يوم النحر، وهكذا مل يتمكن 

كثري ممن معه من احلج، وكذا مل يتمكن كثري ممن مع احلجاج وطارق بن عمرو أن يطوفوا بالبيت، فبقوا على 
  .احلجاج وأصحابه نزول بني احلجون وبئر ميمونة فإنا هللا وإنا إليه راجعونإحرامهم مل حيصل هلم التحلل الثاين، و

  ويف هذه السنة كتب عبد امللك إىل عبد اهللا بن خازم أمري خراسان يدعوه إىل: قال ابن جرير
بعثك أبو الذبان ؟ واهللا لوال أن ): ٢(بيعته ويقطعه خراسان سبع سنني، فلما وصل إليه الكتاب قال للرسول 

نائب ابن خازم على مرو ) ٣(رسل ال تقتل لقتلتك، ولكن كل كتابه فأكله، وبعث عبد امللك إىل بكري بن وشاح ال
يعده بأمرة خراسان إن خلع عبد اهللا بن خازم، فخلعه، فجاء ابن خازم فقاتله فقتل يف املعركة عبد اهللا بن خازم أمري 

  خراسان، قتله رجل يقال له وكيع بن
__________  

  .يف ألف ومخسمائة رجل: ٣٠/  ٢يف االمامة والسياسة ) ١(
  .ستة آالف رجل: ٢٧٢/  ٦يف ثالثة آالف ويف ابن االعثم : ٣٤٨/  ٤ويف رواية البن االثري 

  .سورة بن أشيم النمريي، وقيل سنان بن مكمل الغنوي: وامسه سوادة بن اشتم النمريي، وذكره الطربي) ٢(
  .ابن وساج: يف ابن االثري) ٣(

، لكن كان قد ساعده غريه، فجلس وكيع على صدره وفيه رمق، فذهب ليوء فلم يتمكن من ذلك، )١(عمرية 
وكان دويلة قد قتله ابن خازم، مث إن خازم تنخم يف وجه وكيع  -يعين أخاه  -يا ثارات دويلة : وجعل وكيع يقول

هذه واهللا هي البسالة، : إذا ذكر هذا يقول مل أر أحدا أكثر ريقا منه يف تلك احلال، وكان أبو هريرة: قال وكيع
وحيك أتقتلين بأخيك ؟ لعنك اهللا، أتقتل كبش مصر بأخيك العلج ؟ وكان ال يساوي كفا من : وقال له ابن خازم

فاحتز رأسه وأقبل بكري بن وشاح فأراد أخذ الرأس فمنعه منه جبري بن ورقاء : قال -أو قال من نوى  -تراب 
وقيده، مث أخذ الرأس مث بعثه إىل عبد امللك بن مروان وكتب إليه بالنصر والظفر، فسر بذلك فضربه جبري بعموده 

  .سرورا كثريا، وكتب إىل بكري بن وشاح باقراره على نيابة خراسان
ويف هذه السنة أخذت املدينة من ابن الزبري واستناب فيها عبد امللك طارق بن عمرو، الذي كان بعثه مددا 

  .للحجاج
ترمجة عبد اهللا بن خازم هو عبد اهللا بن خازم بن أمساء السلمي أبو صاحل البصري أمري خراسان أحد الشجعان وهذه 

ويقال له صحبة، روى عن النيب : املذكورين، والفرسان املشكورين، قال شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي يف هتذيبه
  ود والترمذي والنسائي لكن ملصلى اهللا عليه وسلم يف العمامة السوداء، وهو عند أيب دا

  .يسموه، وروى عنه سعد بن عثمان الرازي وسعيد بن االزرق
  .يف سنة سبع ومثانني، وليس هذا القول بشئ: روى أبو بشري الدواليب أنه قتل يف سنة إحدى وسبعني، وقيل

عبد اهللا بن خازم بن أمساء : قالانتهى ما ذكره شيخنا، وقد ذكره أبو احلسن بن االثري يف الغابة يف أمساء الصحابة، ف



بن سليم بن منصور، أبو ) ٢(بن الصلت بن حبيب بن حارثة بن هالل بن مساك بن عوف بن امرئ القيس بن هنية 
صاحل السلمي، أمري خراسان، شجاع مشهور، وبطل مذكور، وروى عنه سعيد بن االزرق، وسعد بن عثمان، قيل 

على خراسان أيام فتنة ابن الزبري، وأول ما وليها سنة أربع وستني بعد إن له صحبة، وفتح سرخس، وكان أمريا 
موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية، وجرى له فيها حروب كثرية حىت مت أمره هبا، وقد استقصينا أخباره يف كتاب 

  .الكامل يف التاريخ، وقتل سنة إحدى وسبعني
  .يخ لشيخنا الذهيبوهكذا حكى شيخنا عن الدواليب، وكذا رأيت يف التار

وزعم بعضهم أنه قتل بعد مقتل عبد اهللا بن : والذي ذكره ابن جرير يف تارخيه أنه قتل سنة ثنتني وسبعني، قال
، وبعث يدعوه إىل طاعته وله خراسان عشر )٣(الزبري، وأن عبد امللك بعث برأس ابن الزبري إىل ابن خازم خبراسان 

  نسنني، وأن ابن خازم ملا رأى رأس اب
__________  

: ١٨٤واملعارف البن قتيبة ص  ٣٠١/  ٢بكري بن عمرو القريعي، ويف االصابة : ٣٤٦/  ٤يف ابن االثري ) ١(
  .وكيع بن الدورقية

  .هبثة: ٣١٠/  ٢واالصابة  ١٤٨/  ٣يف أسد الغابة ) ٢(
  .زم فغسله مث صلى عليهأن عبد امللك أرسل برأس مصعب بن الزبري بعد قتله إىل ابن خا: يف رواية االصابة) ٣(

الزبري حلف ال يعطي عبد امللك طاعة أبدا، ودعا بطست فغسل رأس ابن الزبري وكفنه وطيبه وبعث به أهله 
  .باملدينة، ويقال بل دفنه عنده خبراسان واهللا أعلم

ه قطع يديه ورجلي: لوال أنك رسول لضربت عنقك، وقال بعضهم: وأطعم الكتاب للربيد الذي جاء به وقال
  .وضرب عنقه

  وممن تويف فيها من االعيان
معاوية بن حصني التميمي السعدي أبو حبر البصري ابن أخي صعصعة بن معاوية، ) ١(االحنف بن قيس أبو 

واالحنف لقب له، وإمنا امسه الضحاك، وقيل صخر، أسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره، وجاء يف 
 عليه وسلم دعا له، وكان سيدا شريفا مطاعا مؤمنا، عليم اللسان، وكان يضرب حديث أن رسول اهللا صلى اهللا

  .هو مؤمن عليم اللسان: حبلمه املثل وله أخبار يف حلمه سارت هبا الركبان، قال عنه عمر بن اخلطاب
ة، وكان هو بصري تابعي ثق: ما رأيت شريف قوم أفضل منه، وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي: وقال احلسن البصري

سيد قومه، وكان أعور أحيف الرجلني ذميما قصريا كوسجا له بيضة واحدة، احتسبه عمر عن قومه سنة خيتربه، مث 
وقيل إنه خطب عند عمر فأعجبه منطقه، قيل ذهبت عينه باجلدري،  -أو قال السؤدد  -هذا واهللا السيد : قال

  .جوادا حليما، وكان رجال صاحلا كان االحنف: وقيل يف فتح مسرقند، وقال يعقوب بن سفيان
كان ثقة مأمونا قليل احلديث، وكان : أدرك اجلاهلية مث أسلم، وذكر للنيب صلى اهللا عليه وسلم فاستغفر له، وقال

: كثري الصالة بالليل، وكان يسرج املصباح ويصلي ويبكي حىت الصباح، وكان يضع أصبعه يف املصباح ويقول
إذا مل تصرب على املصباح فكيف تصرب : ا ؟ ما محلك على كذا ؟ ويقول لنفسهحس يا أحنف، ما محلك على كذ

لو عاب قومي املاء ما شربته، كان : كيف سودك قومك وأنت أرذهلم خلقة ؟ قال: على النار الكربى ؟ وقيل له
  .االحنف من أمراء علي يوم صفني، وهو الذي صاحل أهل بلخ على أربعمائة ألف دينار يف كل سنة

  .وقائع مشهودة مشهورة، وقتل من أهل خراسان خلقا كثريا يف القتال بينهما، وانتصر عليهم وله



وهو الذي افتتح مرو الروذ، وكان احلسن وابن سريين يف جيشه، وهو الذي افتتح مسرقند وغريها : وقال احلاكم
  .من البالد

  .وقيل إنه مات سنة سبع وستني، وقيل غري ذلك، عن سبعني سنة
  .ن أكثر من ذلكوقيل ع

واهللا إين : الذل مع الصرب، وكان إذا تعجب الناس من حلمه يقول: ومن كالمه وقد سئل عن احلكم ما هو ؟ فقال
  .الجد ما جيدون، ولكين صبور

  وجدت احللم أنصر يل من: وقال
__________  

  .ابن معاوية ١٨٦واملعارف ص  ١٠٠/  ١يف االصابة ) ١(
  صخر بن قيس بن معاوية بن هو: ذكر ابن قتيبة يف نسبه

  .حصن بن عباد بن مرة بن عبيد بن متيم ورهطه بنو مرة بن عبيد
  .وهو أبو اليقظان

احىي معروفك باماتة ذكره، وقال عجبت ملن جيري جمرى البول : الرجال وقد انتهى إليه احللم والسؤدد، وقال
عى، وال دخلت بني اثنني إال أن يدخالين بينهما ما أتيت باب أحد من هؤالء إال أن أد: مرتني كيف يتكرب ؟ وقال

  .بتركي من االمر ماال يعنيين، كما عناك من أمري ما ال يعنيك: مب سدت قومك ؟ قال: ، وقيل له)١(
إنك إن قلت يل : واهللا يا أحنف لئن قلت يل واحدة لتسمعن بدهلا عشرا، فقال له: وأغلظ له رجل يف الكالم وقال

  .اللهم إن تعذبين فأنا أهل لذلك، وإن تغفر يل فأنت أهل لذلك: احدة، وكان يقول يف دعائهعشرا ال تسمع مين و
وقد كان زياد بن أبيه يقر به ويدنيه، فلما مات زياد وويل ابنه عبيد اهللا مل يرفع به رأسا، فتأخرت عنده منزلته، فلما 

ده، فكان االحنف آخر من أدخله عليه، فلما وفد برؤوساء أهل العراق على معاوية أدخلهم عليه على مراتبهم عن
رآه معاوية أجله وعظمه، وأدناه وأكرمه، وأجلسه معه على الفراش، مث أقبل عليه حيادثه دوهنم، مث شرع احلاضرون 

إن تكلمت خالفتهم، فقال : مالك ال تتكلم ؟ قال: يف الثناء على ابن زياد واالحنف ساكت، فقال له معاوية
  .أين قد عزلته عن العراق، مث قال هلمأشهدكم : معاوية

انظروا لكم نائبا، وأجلهم ثالثة أيام، فاختلفوا بينهم اختالفا كثريا، ومل يذكر أحد منهم بعد ذلك عبيد اهللا، وال 
طلبه أحد منهم، ومل يتكلم االحنف يف ذلك كلمة واحدة مع أحد منهم، فلما اجتمعوا بعد ثالث أفاضوا يف ذلك 

إن كنت تريد أن : تكلم، فقال له: اللغط، وارتفعت االصوات واالحنف ساكت، فقال له معاويةالكالم، وكثر 
تويل فيها أحدا من أهل بيتك فليس فيهم من هو مثل عبيد اهللا، فإنه رجل حازم ال يسد أحد منهم مسده، وإن 

كيف جهلت مثل االحنف ؟ إنه : ينهكنت تريد غريه فأنت أعلم بقرابتك، فرده معاوية إىل الوالية، مث قال له بينه وب
  .هو الذي عزلك ووالك وهو ساكت، فعظمت منزلة االحنف بعد ذلك عند ابن زياد جدا
  تويف االحنف بالكوفة وصلى عليه مصعب بن الزبري، ومشى يف جنازته، وقد تقدمت له
ينهما بكالم، قال فبعث حكاية، ذكر الواقدي أنه قدم على معاوية فوجده غضبان على ابنه يزيد، وأنه أصلح ب
  .معاوية إىل يزيد مبال جزيل وقماش كثري، فأعطى يزيد نصفه لالحنف واهللا سبحانه أعلم

بن حارثة بن احلارث بن اخلزرج بن عمرو بن مالك بن أوس ) ٢(الرباء بن عازب ابن احلارث بن عدي بن جمدعة 
  .االنصاري احلارثي االوسي



  وى عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمصحايب جليل، وأبوه أيضا صحايب، ر
__________  

  .١٠٤وص  ٧٥/  ١انظر كالمه مفصال يف الكامل للمربد ج ) ١(
  .كذا باالصل واالستيعاب واالصابة، ومل يذكر ابن الكليب يف نسبه جمدعة وهو أصوب) ٢(

  .ني وبعض الصحابةأحاديث كثرية، وحدث عن أيب بكر وعمر وعثمان وعلي وغريهم، وعنه مجاعة من التابع
  .وقيل إنه مات بالكوفة أيام والية مصعب بن الزبري على العراق

  .عبيدة السلماين القاضي وهو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس بن عمرو السلماين املرادي أبو عمرو الكويف
  .لي وابن الزبريوسلمان بطن من مراد، أسلم عبيدة يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عن ابن مسعود وع

كان شريح إذا أشكل : كان يوازي شرحيا يف القضاء، قال ابن منري: وحدث عنه مجاعة من التابعني، وقال الشعيب
عليه أمر كتب إىل عبيدة فيه، وانتهى إىل قوله، وقد أثىن عليه غري واحد، وكانت وفاته يف هذه السنة، وقيل سنة 

  .ثالث وقيل أربع وسبعني فاهللا أعلم
  .د قيل إن مصعب بن الزبري قتل فيها فاهللا أعلموق

وممن تويف فيها أيضا عبد اهللا بن السائب بن صيفي املخزومي، له صحبة ورواية، وقرأ على أيب بن كعب، وقرأ عليه 
  .جماهد وغريه

  .عطية بن بشر املازين له صحبة ورواية
  عبيدة بن نضيلة

  .مشهور باخلري والصالح، تويف بالكوفة يف هذه السنةأبو معاوية اخلزاعي الكويف مقرئ أهل الكوفة، 
  .عبد اهللا بن قيس الرقيات القرشي العامري أحد الشعراء، مدح مصعبا وابن جعفر

دماء بين أمية ما * شربنا الغيض حىت لو سقينا : عبد اهللا بن محام أبو عبد الرمحن الشاعر السلويل هجا بين أمية بقوله
لبايعنا أمري املؤمنينا وكان عبيدة السلماين أعورا، وكان أحد أصحاب ابن مسعود * و هبند روينا ولو جاؤوا برملة أ

  .الذين يفتنون الناس
  .تويف بالكوفة

مث دخلت سنة ثالث وسبعني فيها كان مقتل عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنه على يدي احلجاج بن يوسف الثقفي 
  املبري

 -وكان عاملا بفتنة ابن الزبري  -حدثين مصعب بن نائب عن نافع موىل بين أسد : قبحه اهللا وأخزاه، قال الواقدي
) ٢(سنة ثنتني وسبعني وقتل لسبع عشرة ليلة خلت من مجادى االول ) ١(حصر ابن الزبري ليلة هالل احلجة : قال

  ).٣(سنة ثالث وسبعني، فكان حصر احلجاج له مخسة أشهر وسبع عشرة ليلة 
م أن احلجاج حج بالناس يف هذه السنة اخلارجة، وكان يف احلج ابن عمر، وقد كتب عبد امللك وقد ذكرنا فيما تقد

إىل احلجاج أن يأمت بابن عمر يف املناسك كم ثبت ذلك يف الصحيحني، فلما استهلت هذه السنة استهلت وأهل 
وا إىل االمان والطاعة الشام حماصرون أهل مكة، وقد نصب احلجاج املنجنيق على مكة ليحصر أهلها حىت خيرج

لعبد امللك وكان مع احلجاج احلبشة، فجعلوا يرمون باملنجنيق فقتلوا خلقا كثريا، وكان معه مخس جمانيق فأحل عليها 
  بالرمي من كل مكان، وحبس عنهم املرية، واملاء، فكانوا يشربون من ماء زمزم، وجعلت احلجارة



هل الشام اهللا اهللا يف الطاعة، فكانوا حيملون على ابن الزبري حىت يقال يا أ: تقع يف الكعبة، واحلجاج يصيح بأصحابه
إهنم آخذوه يف هذه الشدة، فيشد عليهم ابن الزبري وليس معه أحد حىت خيرجهم من باب بين شيبة، مث يكرون عليه 

  .هذا وأنا ابن احلواري: فيشد عليهم، فعل ذلك مرارا، وقتل يومئذ مجاعة منهم وهو يقول
واهللا لو وجدوكم يف جوف الكعبة لذحبوكم مجيعا واهللا ال أسأهلم : فقال! ! البن الزبري أال تكلمهم يف الصلح وقيل 

  .صلحا أبدا
وذكر غري واحد أهنم ملا رموا باملنجنيق جاءت الصواعق والربوق والرعود حىت جعلت تعلو أصواهتا على صوت 

عشر رجال فضعفت عند ذلك قلوهبم عن احملاصرة، فلم يزل املنجنيق، ونزلت صاعقة فأصابت من الشاميني اثين 
إين خبري هبذه البالد، هذه بروق هتامة ورعودها وصواعقها، وإن القوم يصيبهم مثل الذي : احلجاج يشجعهم ويقول

أمل أقل : يصيبكم، وجاءت صاعقة من الغد فقتلت من أصحاب ابن الزبري مجاعة كثرية أيضا، فجعل احلجاج يقول
هنم يصابون مثلكم وأنتم على الطاعة وهم على املخالفة، وكان أهل الشام يرجتزون وهم يرمون باملنجنيق لكم إ

  )٤(نرمي هبا أعواد هذا املسجد * مثل الفنيق املزبد : ويقولون
__________  

  .١٦٣/  ٣وأسد الغابة  ٢٠٢/  ٧يف الطربي ) ١(
  .ذي القعدة :١٣٥/  ٣ومروج الذهب  ٣٠/  ٢ويف االمامة والسياسة 

مجادى اآلخرة، ويف مروج الذهب الربع عشرة ليلة : ٣٥٦/  ٤وابن االثري  ٣١٤يف االخبار الطوال ص ) ٢(
  .خلت من مجادى االوىل سنة ثالث وسبعني، وذلك يوم الثالثاء

  .يوم الثالثاء لثالث عشرة ليلة خلت من مجادى االوىل: ٢٧٩/  ٦ويف فتوح ابن االعثم 
  .كانت مدة حصار احلجاج البن الزبري مبكة مخسني ليلة: ١٣٥/  ٣هب يف مروج الذ) ٣(
وكان : ٣٥١/  ٤نرمي هبا عواذ أهل املسجد ويف ابن االثري * خطارة مثل الفنيق امللبد : يف االخبار الطوال) ٤(

  : = أهل الشام يقولون

وحيكم أمل : خطبهم احلجاج فقالفنزلت صاعقة على املنجنيق فاحرقته، فتوقف أهل الشام عن الرمي واحملاصرة ف
تعلموا أن النار كانت تنزل على من كان قبلنا فتأكل قرباهنم إذا تقبل منهم ؟ فلوال أن عملكم مقبول ما نزلت النار 

  .فأكلته، فعادوا إىل احملاصرة
ف، فأمنهم وما زال أهل مكة خيرجون إىل احلجاج باالمان ويتركون ابن الزبري حىت خرج إليه قريب من عشرة آال

وقل أصحاب ابن الزبري جدا، حىت خرج إىل احلجاج محزة وخبيب ابنا عبد اهللا بن الزبري، فأخذا النفسهما أمانا من 
احلجاج فأمنهما، ودخل عبد اهللا بن الزبري على أمه فشكا إليها خذالن الناس له، وخروجهم إىل احلجاج حىت 

مل يبق هلم صرب ساعة، والقوم يعطونين ما شئت من الدنيا، فما رأيك ؟ أوالده وأهله، وأنه مل يبق معه إال اليسري، و
يا بين أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق وتدعو إىل حق فاصرب عليه فقد قتل عليه أصحابك، : فقالت

أهلكت وال متكن من رقبتك يلعب هبا غلمان بين أمية، وإن كنت تعلم أنك إمنا أردت الدنيا فلبئس العبد أنت، 
  .نفسك وأهلكت من قتل معك، وإن كنت على حق فما وهن الدين وإىل كم خلودك يف الدنيا ؟ القتل أحسن

واهللا ما ركنت إىل الدنيا وال أحببت احلياة فيها، وما دعاين إىل : هذا واهللا رأيي، مث قال: فدنا منها فقبل رأسها وقال
بت أن أعلم رأيك فزدتيين بصرية مع بصرييت، فانظري يا أماه اخلروج إال الغضب هللا أن تستحل حرمته، ولكين أحب

فإين مقتول يف يومي هذا فال يشتد حزنك، وسلمي المر اهللا، فإن ابنك مل يتعمد إتيان منكر، وال عمل بفاحشة قط، 



ه بل ومل جير يف حكم اهللا، ومل يغدر يف أمان ومل يتعمد ظلم مسلم وال معاهد، ومل يبلغين ظلم عن عامل فرضيت
أنكرته، ومل يكن عندي آثر من رضى ريب عز وجل، اللهم إين ال أقول هذا تزكية لنفسي، اللهم أنت أعلم يب مين 

إين الرجو من اهللا أن يكون عزائي فيك حسنا، : ومن غريي، ولكين أقول ذلك تعزية المي لتسلو عين، فقالت أمه
ر ما يصري إليه أمرك، فقال جزاك اهللا يا أمه خريا فال إن تقدمتين أو تقدمتك، ففي نفسي اخرج يا بين حىت أنظ

  .تدعي الدعاء قبل وبعد
اللهم ارحم طول ذلك القيام وذلك : ال أدعه أبدا ملن قتل على باطل فلقد قتلت على حق، مث قالت: فقالت

  النحيب والظمأ يف هواجر املدينة ومكة، وبره بأبيه
  .مبا قضيت فقابلين يف عبد اهللا بن الزبري بثواب الصابرين الشاكرين ويب، اللهم إين قد سلمته المرك فيه ورضيت

فوجدته البسا درعا من  -وكانت قد أضرت يف آخر عمرها  -مث أخذته إليها فاحتضنته لتودعه واعتنقها ليودعها 
ب خاطرك وأسكن يا أماه إمنا لبسته الطي: فقال! ! يا بين ما هذا لباس من يريد ما نريد من الشهادة : حديد فقالت

  ال يا بين ولكن: قلبك به، فقالت
__________  

أن أهل الشام جعلوا يرجتزون : ١٢٤وطاملا عنيتنا إليكا لتجزين بالذي أتيكا وفيه ص * يا بن الزبري طاملا عصيكا 
يام وذكر الشعر كما يف االصل، وكان ذلك يف حصار الكعبة سنة أربع وستني يف حصار حصني بن منري أ: ويقولون

  .يزيد بن معاوية

مشر ثيابك، وجعل يتحفظ من أسفل ثيابه لئال تبدو عورته : انزعه فنزعه وجعل يلبس بقية ثيابه ويتشدد وهي تقول
إذا قتل، وجعلت تذكره بأبيه الزبري، وجده أيب بكر الصديق، وجدته صفية بنت عبد املطلب، وخالته عائشة زوج 

ه القدوم عليهما إذا هو قتل شهيدا، مث خرج من عندها فكان ذلك آخر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وترجي
  .عهده هبا رضي اهللا عنهما وعن أبيه وأبيها

وكان خيرج من باب املسجد احلرام وهناك مخسمائة فارس وراجل فيحمل عليهم فيتفرقون عنه ميينا ومشاال، : قالوا
إذ بعضهم يعرف مث ينكر وكانت أبواب احلرم قد ) * ١(إين إذا أعرف يومي أصرب : وال يثبت له أحد وهو يقول

قل من حيرسها من أصحاب ابن الزبري، وكان الهل محص حصار الباب الذي يواجه باب الكعبة، والهل دمشق 
، وعلى )٢(باب بين شيبة، والهل االردن باب الصفا، والهل فلسطني باب بىن مجح، والهل قنسرين باب بين سهم 

أهل تلك البالد، وكان احلجاج وطارق بن عمرو يف ناحية االبطح، وكان ابن الزبري ال خيرج  كل باب قائد ومعه
لو كان قرين واحدا : على أهل الباب إال فرقهم وبدد مشلهم، وهو غري ملبس حىت خيرجهم إىل االبطح مث يصيح

  كفيته
نجنيق يقع على طرف ثوبه فال إي واهللا وألف رجل، ولقد كان حجر امل: فيقول ابن صفوان وأهل الشام أيضا

ينزعج بذلك، مث خيرج إليهم فيقاتلهم كأنه أسد ضاري، حىت جعل الناس يتعجبون من إقدامه وشجاعته، فلما كان 
ليلة الثالثاء السابع عشر من مجادى االوىل من هذه السنة بات ابن الزبري يصلي طول ليلته مث جلس فاحتىب حبميلة 

أذن يا سعد، فأذن عند املقام، وتوضأ ابن الزبري مث صلى ركعيت : لفجر على عادته، مث قالسيفه فأغفى مث انتبه مع ا
: ، مث سلم فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال)٣(الفجر، مث أقيمت الصالة فصلى الفجر، مث قرأ سورة ن حرفا حرفا 

على القتال والصرب، مث اكشفوا وجوهكم حىت أنظر إليكم، فكشفوا وجوههم وعليهم املغافر، فحرضهم وحثهم 
، فلما وجد سخونة )٤(هنض مث محل ومحلوا حىت كشفوهم إىل احلجون فجاءته آجرة فأصابته يف وجهه فارتعش هلا 



  :الدم يسيل على وجهه متثل بقول بعضهم
__________  

  .يومه: الثريوإمنا يعرف يوميه احلر ويف ابن ا: شعرا بعده ٣٥٥/  ٤وابن االثري  ٢٠٤/  ٧زيد يف الطربي ) ١(
  .بين متيم: يف ابن االثري) ٢(
فقرأ هبم : ٢٧٨/  ٦ويف ابن االعثم  ١٧٤/  ٣وتاريخ االسالم للذهيب  ٢٠٤/  ٧كذا باالصل والطربي ) ٣(

  .الركعة االوىل بأم الكتاب وسبح اسم ربك االعلى ويف الثانية بأم الكتاب وسورة االخالص
واعتوره رجالن من أهل الشام فضربه : ٢٧٩/  ٦، ويف ابن االعثم رماه رجل من السكون: يف ابن االثري) ٤(

  .أحدمها بسيفه فأوهنه، وضربه اآلخر على رأسه فسقط

) ١(ولكن على أقدامنا تقطر الدما مث سقط إىل االرض فأسرعوا إليه فقتلوه * ولسنا على االعقاب تدمى كلومنا 
ا قبحه اهللا، مث قام هو وطارق بن عمرو حىت وقفا عليه وهو رضي اهللا عنه، وجاؤوا إىل احلجاج فأخربوه فخر ساجد

نعم : متدح من خيالف طاعة أمري املؤمنني ؟ قال: ما ولدت النساء أذكر من هذا، فقال احلجاج: صريع، فقال طارق
هو أعذر النا حماصروه وليس هو يف حصن وال خندق وال منعة ينتصف منا، بل يفضل علينا يف كل موقف، فلما ! 
  .لغ ذلك عبد امللك ضرب طارقاب

  وروى ابن عساكر يف ترمجة احلجاج أنه ملا قتل ابن
إن عبد اهللا بن ! أيها الناس : الزبري ارجتت مكة بكاء على عبد اهللا بن الزبري رمحه اهللا، فخطب احلجاج الناس فقال

فأذاقه من عذابه االليم، وإن آدم كان الزبري من خيار هذه االمة حىت رغب يف اخلالفة ونازعها أهلها وأحلد يف احلرم 
أكرم على اهللا من ابن الزبري، وكان يف اجلنة، وهي أشرف من مكة، فلما خالف أمر اهللا وأكل من الشجرة اليت هني 

يا أهل مكة إكباركم واستعظامكم قتل : عنها أخرجه اهللا من اجلنة، قوموا إىل صالتكم يرمحكم اهللا، وقيل إنه قال
فإن ابن الزبري كان من خيار هذه االمة حىت رغب يف الدنيا ونازع اخلالفة أهلها، فخلع طاعة اهللا وأحلد ابن الزبري، 

يف حرم اهللا، ولو كانت مكة شيئا مينع القضاء ملنعت آدم حرمة اجلنة وقد خلقه اهللا بيده، ونفخ فيه من روحه، 
  .وأسجد له مالئكته

جلنة وأهبطه إىل االرض، وآدم أكرم على اهللا من ابن الزبري، وان ابن وعلمه أمساء كل شئ، فلما عصاه أخرجه من ا
  .الزبري غري كتاب اهللا

لو شئت أن أقول لك كذبت لقلت، واهللا إن ابن الزبري مل يغري كتاب اهللا، بل كان قواما : فقال له عبد اهللا بن عمر
  .به صواما، عامال باحلق

حزم ) ٢(ث برأس ابن الزبري مع رأس عبد اهللا بن صفوان وعمارة بن مث كتب احلجاج إىل عبد امللك مبا وقع، وبع
إىل عبد امللك، مث أمرهم إذا مروا باملدينة أن ينصبوا الرؤوس هبا، مث يسريوا هبا إىل الشام، ففعلوا ما أمرهم به، 

صيته ونواصي وأرسل بالرؤوس مع رجل من االزد فأعطاه عبد امللك مخسمائة دينار، مث دعا مبقراض فأخذ من نا
  .أوالده فرحا مبقتل ابن الزبري، عليهم من اهللا ما يستحقون

مث أمر احلجاج جبثة ابن الزبري فصلبت على ثنية كدا عند احلجون، يقال منكسة، فما زالت مصلوبة، حىت مر به 
أما آن هلذا الراكب  :رمحة اهللا عليك يا أبا خبيب، أما واهللا لقد كنت صواما قواما، مث قال: عبد اهللا بن عمر فقال

  ؟ فبعث احلجاج فأنزل عن) ٣(أن ينزل 
__________  



  .قتله رجل من مراد: يف ابن االثري) ١(
  .عمارة بن عمرو بن حزم: يف ابن االثري والطربي) ٢(
ته هذا القول إىل امساء أم الزبري قالته للحجاج يف اليوم الثالث ملقتل ابنها، وقابل ٢٧٨/  ٦نسب ابن االعثم ) ٣(

  تستأذنه يف انزاله ودفنه فرفض، مث رق هلا وأمر بانزاله ومحل إليها فصب عليه املاء وحنط وكفن وصلي عليه
  .ودفن

  .احلذع ودفن هناك
ودخل احلجاج إىل مكة فأخذ البيعة من أهلها إىل عبد امللك بن مروان، ومل يزل احلجاج مقيما مبكة حىت أقام للناس 

  .ى مكة واليمامة واليمناحلج عامه هذا أيضا وهو عل
وهذه ترمجة أمري املؤمنني عبد اهللا بن الزبري هو عبد اهللا بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 

قصي بن كالب، أبو بكر ويقال له أبو خبيب القرشي االسدي، أول مولود ولد بعد اهلجرة باملدينة من املهاجرين، 
الصديق، ذات النطاقني، هاجرت وهي حامل به مت فولدته بقبا أول مقدمهم املدينة وقيل إمنا وأمه أمساء بنت أيب بكر 

ولدته يف شوال سنة ثنتني من اهلجرة، قاله الواقدي ومصعب الزبريي وغريمها، واالول أصح ملا رواه أمحد عن أيب 
ه وأنا متم فأتيت املدينة فنزلت بقبا فخرجت ب: أسامة عن هشام عن أبيه عن أمساء أهنا محلت بعبد اهللا مبكة قالت

فولدته، مث أتيت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوضعه يف حجره مث دعا بتمرة فمضغها مث تفل يف فيه، فكان 
مث حنكه مث دعا له وتربك عليه، فكان أول : أول ما دخل يف جوفه ريق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قالت

  .مولود ولد يف االسالم
  .وهو صحايب جليل، روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث، وروى عن أبيه وعمر وعثمان وغريهم
  .وعنه مجاعة من التابعني، وشهيد اجلمل، مع أبيه وهو صغري، وحضر خطبة عمر باجلابية، ورواها عنه بطوهلا

  .ثبت ذلك من غري وجه
بويع باخلالفة أيام يزيد بن معاوية ملا مات معاوية بن يزيد، وقدم دمشق لغزو القسطنطينية، مث قدمها مرة أخرى و

فكان على احلجاز واليمن والعراقني ومصر وخراسان وسائر بالد الشام إال دمشق، ومتت البيعة له سنة أربع وستني 
  .وكان الناس خبري يف زمانه

هاجرة وهي حبلى به فولدته بقبا وثبت من غري وجه عن هشام عن أبيه عن أمساء أهنا خرجت بعبد اهللا من مكة م
أول مقدمهم املدينة، فأتت به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فحنكه ومساه عبد اهللا ودعا له، وفرح املسلمون به 
النه كانت اليهود قد زعموا أهنم قد سحروا املهاجرين فال يولد هلم يف املدينة، فلما ولد ابن الزبري كرب املسلمون، 

  هللا بن عمر جيش الشام حني كربوا عند قتله،وقد مسع عبد ا
  .أما واهللا للذين كربوا عند مولده خري من هؤالء الذين كربوا عند قتله: فقال

وأذن الصديق يف أذنه حني ولد رضي اهللا عنهما، ومن قال إن الصديق طاف به حول الكعبة وهو يف خرقة فهو 
  .واهم واهللا أعلم

  .ة ليشتهر أمر ميالده على خالف ما زعمت اليهودوإمنا طاف الصديق به يف املدين
: كان عارضا عبد اهللا خفيفني، وما اتصلت حليته حىت بلغ ستني سنة، وقال الزبري بن بكار: وقال مصعب الزبريي

حدثين علي بن صاحل، عن عامر بن صاحل، عن سامل بن عبد اهللا بن عروة عن أبيه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه 
غلمة ترعرعوا منهم عبد اهللا بن جعفر، وعبد اهللا بن الزبري، وعمر بن أيب سلمة، فقيل يا رسول اهللا  وسلم كلم يف



لو بايعتهم فتصيبهم بركتك ويكون هلم ذكر، فأيت هبم إليه فكأهنم تكعكعوا واقتحم عبد اهللا بن الزبري، فتبسم 
  ".إنه ابن أبيه وبايعه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال

كان النيب صلى اهللا عليه " وقد روي من غري وجه أن عبد اهللا بن الزبري شرب من دم النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
  وسلم قد احتجم

يف طست فأعطاه عبد اهللا بن الزبري لرييقه فشربه فقال له ال متسك النار إال حتلة القسم، وويل لك من الناس وويل 
  ".للناس منك 

يا عبد اهللا اذهب هبذا الدم فأهريقه حيث ال يراك أحد، فلما بعد عمد إىل ذلك الدم : " ويف رواية أنه قال له
إين شربته الزداد به علما وإميانا، وليكون شئ من جسد رسول اهللا : ما صنعت بالدم ؟ قال: فشربه، فلما رجع قال

  .النار أبداابشر ال متسك : صلى اهللا عليه وسلم يف جسدي، وجسدي أوىل به من االرض، فقال
  ".وويل لك من الناس وويل للناس منك 

إين الجد : أنبأ مسلم بن إبراهيم ثنا احلارث بن عبيد، ثنا أبو عمران اجلوين أن نوفا كان يقول: وقال حممد بن سعد
  .يف كتاب اهللا املنزل أن ابن الزبري فارس اخللفاء

 بن الزبري وهو يصلي خلف املقام كأنه خشبة منصوبة كنت أمر بعبد اهللا: وقال محاد بن زيد، عن ثابت البناين قال
  .ال يتحرك

كان ابن الزبري إذا سجد وقعت العصافري على ظهره تصعد وتنزل ال تراه إال : وقال االعمش عن حيىي بن وثاب
  .جذم حائط
  .كان ابن الزبري يقوم ليله حىت يصبح، ويركع ليله حىت يصبح، ويسجد ليله حىت يصبح: وقال غريه

  .ركع ابن الزبري يوما فقرأت البقرة وآل عمران والنساء واملائدة وما رفع رأسه: وقال بعضهم
  كنت إذا: وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء

  .رأيت ابن الزبري يصلي كأنه كعب راسب، ويف رواية ثابت
ن ابن الزبري، وابن الزبري من تعلم عبد الرزاق الصالة من ابن جريج، وابن جريج من عطاء، وعطاء م: وقال أمحد

  .الصديق، والصديق من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لو رأيت ابن الزبري يصلي كأنه غصن : وقال احلميدي عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن ابن املنكدر قال

  .شجرة يصفقها الريح، واملنجنيق يقع ها هنا وها هنا
  .ال يعده شيئاكأنه ال يبايل به و: قال سفيان

وحكى بعضهم لعمر بن عبد العزيز أن حجرا من املنجنيق وقع على شرفة املسجد فطارت فلقة منه فمرت بني حلية 
ال إله إال اهللا، جاء ما : ابن الزبري وحلقه، فما زال عن مقامه وال عرف ذلك يف صورته، فقال عمر بن عبد العزيز

  .وصفت
واهللا ما رأيت جلدا قط ركب : صف لنا عبد اهللا بن الزبري، فقال: أيب مليكة وقال عمر بن عبد العزيز يوما البن

على حلم وال حلما على عصب وال عصبا على عظم مثله، وال رأيت نفسا ركبت بني جنبني مثل نفسه، ولقد مرت 
يركع، وكان  آجرة من رمي املنجنيق بني حليته وصدره فواهللا ما خشع وال قطع هلا قراءته، وال ركع دون ما كان

  .إذا دخل يف الصالة خرج من كل شئ إليها
  .ولقد كان يركع فيكاد الرخم أن يقع على ظهره ويسجد فكأنه ثوب مطروح



أخربين من رأى ابن الزبري : عن علي بن اجلعد، عن شعبة، عن منصور بن زاذان قال: وقال أبو القاسم البغوي
  .يسرب يف صالته وكان ابن الزبري من املصلني

كان قارئا لكتاب اهللا، متبعا لسنة رسول اهللا، قانتا هللا صائما يف اهلواجر من : سئل ابن عباس عن ابن الزبري فقالو
خمافة اهللا، ابن حواري رسول اهللا، وأمه بنت الصديق، وخالته عائشة حبيبة حبيب اهللا، زوجة رسول اهللا، فال جيهل 

  .حقه إال من أعماه اهللا
ن يوما يصلي فسقطت حية من السقط فطوقت على بطن ابنه هاشم فصرخ النسوة وانزعج وروي أن ابن الزبري كا

  أهل املنزل واجتمعوا على قتل تلك

  .احلية فقتلوها، وسلم الولد، فعلوا هذا كله وابن الزبري يف الصالة مل يلتفت وال درى مبا جرى حىت سلم
د امللك بن عبد العزيز ومن ال أحصي كثرة من حدثين حممد بن الضحاك اخلزامي وعب: وقال الزبري بن بكار

  أصحابنا أن ابن الزبري كان يواصل الصوم سبعا، يصوم يوم اجلمعة وال
يفطر إال ليلة اجلمعة االخرى، ويصوم باملدينة وال يفطر إال مبكة، ويصوم مبكة فال يفطر إال باملدينة، وكان إذا أفطر 

رواية أخرى فأما اللنب فيعصمه، وأما السمن فيقطع عنه العطش، وأما  أول ما يفطر على لنب لقحة ومسن وصرب، ويف
  .الصرب فيفتق االمعاء

كان ابن الزبري يواصل سبعة أيام ويصبح يف : عن روح عن حبيب بن الشيهد عن ابن أيب مليكة قال: وقال ابن معني
  .الثامن وهو أليثنا

  .وروي مثله من غري وجه
  .هر رمضان سوى مرة واحدة يف وسطهمل يكن يأكل يف ش: وقال بعضهم

  .كان ابن الزبري ال يفطر من الشهر إال ثالثة أيام: وقال خالد بن أيب عمران
  .ومكث أربعني سنة مل ينزع ثوبه عن ظهره

  .مل يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبري من العبادة رضي اهللا عنه: وقال ليث عن جماهد
كان ابن الزبري ال ينازع يف ثالث، : بن الزبري يطوف سباحة، وقال بعضهمولقد جاء سيل مرة فطبق البيت فجعل ا

  .يف العبادة والشجاعة والفصاحة
وقد ثبت أن عثمان جعله يف النفر الذين نسخوا املصاحف مع زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن 

وابنه وسعيد بن العاص وابنه، وقال عبد احلارث بن هشام وذكره سعيد بن املسيب يف خطباء االسالم مع معاوية 
رأيت على ابن الزبري رداءا ميانيا عدنيا يصلي فيه، وكان صيتا إذا خطب جتاوبه اجلبالن أبو قبيس : الواحد بن أمين

  .وزروراء
وكان آدم حنيفا ليس بالطويل، وكان بني عينيه أثر السجود كثري العبادة جمتهدا شهما فصيحا صواما قواما شديد 

  .لبأس ذا أنفة له نفس شريفة ومهة عالية، وكان خفيف اللحية ليس يف وجهه من الشعر إال قليالا
  .وكانت له مجة وكان له حلية صفراء

وقد ذكرنا أنه شهد مع ابن أيب سرح قتال الرببر وكانوا يف عشرين ومائة ألف، واملسلمون عشرون ألفا، فأحاطوا 
ن الزبري حيتال حىت ركب يف ثالثني فارسا، وسار حنو ملك الرببر وهو منفرد هبم من كل جانب، فما زال عبد اهللا ب

وراء اجليش، وجواريه يظللنه بريش النعام، فساق حىت انتهى إليه والناس يظنون أنه ذاهب برسالة إىل امللك، فلما 
ملسلمون، ومحلوا على فهمه امللك وىل مدبرا فلحقه عبد اهللا فقتله واحتز رأسه وجعله يف رأس رمح وكرب وكرب ا



الرببر فهزموهم بني أيديهم فقتلوا منهم خلقا كثريا وغنموا أمواال وغنائم كثرية جدا، وبعث ابن أيب سرح بالبشارة 
  إن استطعت: مع ابن الزبري فقص على عثمان اخلرب وكيف جرى، فقال له عثمان

املنرب فخطب الناس وذكر هلم كيفية ما جرى،  فصعد ابن الزبري فوق! نعم : أن تؤدي هذا للناس فوق املنرب، قال
فالتفت فإذا أيب الزبري يف مجلة من حضر، فلما تبينت وجهه كاد أن يرتج علي يف الكالم من هيبته يف : قال عبد اهللا

واهللا لكأين أمسع خطبة أيب : قليب، فرمزين بعينه وأشار إيل ليحضين، فمضيت يف اخلطبة كما كنت، فلما نزلت قال
  .الصديق حني مسعت خطبتك يا بينبكر 

  خرج ابن الزبري يف ليلة مقمرة على: مسعت أبا سليمان الدارين يقول: وقال أمحد بن أيب احلواري

راحلة له فنزل يف تبوك فالتفت فإذا على الراحلة شيخ أبيض الرأس واللحية فشد عليه ابن الزبري فتنحى عنها 
ومنك : واهللا يا بن الزبري لو دخل قلبك الليلة مين شعرة خلبلتك، قال: اهفركب ابن الزبري راحلته ومضى، قال فناد

: أنت يا لعني يدخل قليب شئ ؟ وقد روى هلذه احلكاية شواهد من وجوه أخرى جيدة، وروى عبد اهللا بن املبارك
يف ركب من قريش أقبل عبد اهللا بن الزبري من العمرة : عن إسحاق بن حيىي، عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري، قال

أبصروا رجال عند شجرة، فتقدمهم ابن الزبري، فلما انتهى إليه سلم عليه فلم يعبأ به ) ١(فلما كانوا عند الينا صب 
تنح عن الظل، فاحناز متكارها، قال ابن : ورد ردا ضعيفا، ونزل ابن الزبري فلم يتحرك له الرجل، فقال له ابن الزبري

رجل من اجلن، فما عدا أن قاهلا حىت قامت كل شعرة مين : من أنت ؟ فقال: قلتفجلست وأخذت بيده و: الزبري
إيل تتبدا وأنت من : أنت رجل من اجلن وتبدو إيل هكذا ؟ وإذا له سفلة وانكسر وهنرته وقلت: فاجتذبته وقلت

  .جلن فهربإنه كان من ا: أين الرجل الذي كان عندك ؟ فقلت: أهل االرض، فذهب هاربا وجاء أصحايب فقالوا
فما منهم رجل إال سقط إىل االرض عن راحلته، فأخذت كل رجل منهم فشددته على راحلته حىت أتيت هبم : قال

  .احلج وما يعقلون
دخلت املسجد ذات ليلة فإذا نسوة يطفن بالبيت فأعجبنين، فلما قضني : وقال سفيان بن عيينة قال ابن الزبري

ين منزهلن، فخرجن من مكة حىت أتني العقبة مث احندرن حىت أتني فجا طوافهن خرجن فخرجت يف أثرهن العلم أ
  .فدخلن خربة فدخلت يف أثرهن

  أشتهي رطبا، وما مبكة يومئذ من: ما جاء بك يا بن الزبري ؟ فقلت: فإذا مشيخة جلوس فقالوا
جعلت السفط يف امحل ما بقي معك، فجئت به املنزل فوضعته يف سفط و: رطبة، فأتوين برطب فأكلت مث قالوا

صندوق، مث وضعت رأسي النام، فبينما أنا بني النائم واليقظان إذ مسعت جلبة يف البيت، فقال بعضهم لبعض أين 
إنه ذكر اسم اهللا عليه، : يف الصندوق، ففتحوه فإذا هو يف السفط داخله، فهموا بفتحه فقال بعضهم: وضعه ؟ قالوا

  .فأخذوا السفط مبا فيه فذهبوا به، قال
  .فلم آسف على شئ أسفي كيف مل أثب عليهم وهم يف البيت

وقد كان عبد اهللا بن الزبري ممن حاجف عن عثمان يوم الدار، وجرح يومئذ بضع عشرة جراحة، وكان على 
الراجلة يوم اجلمل وجرح يومئذ تسع عشرة جراحة أيضا، وقد تبارز يومئذ هو ومالك بن احلارث بن االشتر، 

اقتلوين ومالكا، : ر ابن الزبري فلم يتمكن من القيام عنه، بل احتضنه ابن الزبري وجعل يناديفاحتدا فصرع االشت
  .واقتلوا مالكا معي، فأرسلهما مثال

مث تفرقا ومل يقدر عليه االشتر، وقد قيل إنه جرح يومئذ بضع وأربعون جراحة، ومل يوجد إال بني القتلى وبه رمق، 
 يقتل عشرة آالف درهم وسجدت هللا شكرا، وكانت حتبه حبا شديدا، النه ابن وقد أعطت عائشة ملن بشرها أنه مل



  .أختها، وكان عزيزا عليها
  أن عائشة مل تكن حتب أحدا بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقد روي عن عروة
__________  

  ).معجم البلدان(أربعة أميال  أجبل متحاذيات يف ديار بين بكر أو بين أسد بنجد، بينها وبني أضاخ: الينا صب) ١(

  .وما رأيت أيب وعائشة يدعوان الحد من اخللق مثل دعائهما البن الزبري: وأيب بكر مثل حبها ابن الزبري، قال
حدثين أخي هارون بن أيب بكر، عن حيىي بن إبراهيم، عن سليمان بن حممد، عن حيىي بن : وقال الزبري بن بكار

عروة قال أفحمت ألسنة نابغة بين جعدة فدخل على عبد اهللا بن الزبري املسجد  عروة، عن عمه عن عبد اهللا بن
وعثمان وفاروق فارتاح معدم وسويت بني الناس يف * حكيت لنا الصديق ملا وليتها : احلرام فأنشد هذه االبيات

  فعاد صباحا حالك اللون مظلم* احلق فاستووا 
صروف الليايل * اب الفالة غشمشم لتجري منه جائيا غدرت به دجى الليل جو* أتاك أبو ليلى جيوب به الدجا 

  .هون عليك أبا ليلى: والزمان املصمم فقال له ابن الزبري
فإن الشعر أهون رسائلك عندنا، أما صفوه فما لنا فآلل الزبري، وأما عفوه فإن بين أسد يشغلها عنك وتيما، ولكن 

لى اهللا عليه وسلم، وحق لشركتك أهل االسالم يف فيئهم، مث أخذ لك يف مال اهللا حقان، حق لرؤيتك لرسول اهللا ص
بيده فأدخله دار النعم فأعطاه قالئص سبعا ومجال وخيال، وأوقر له الركاب برا ومترا وثيابا، فجعل النابغة يستعجل 

  .ويح أيب ليلى، لقد بلغ اجلهد: ويأكل احلب صرفا، فقال له ابن الزبري
ما وليت قريش وعدلت، واسترمحت فرمحت : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول أشهد لسمعت: فقال النابغة

  ".وحدثت فصدقت، ووعدت خريا فأجنزت، فأنا والنبيون فرط العاصفني 
أخربين خبيب بن نصري االزدي ثنا حممد بن دينار الضيب، ثنا هشام : وقال حممد بن مروان صاحب كتاب اجملالسة

أذن معاوية للناس يوما فدخلوا عليه فاحتفل اجمللس وهو على سريره، فأجال : ن أبيه قالبن سليمان املخزومي، ع
: يا أبا خبيب فقال: أنشدوين لقدماء العرب ثالثة أبيات جامعة من أمجع ما قالتها العرب، مث قال: بصره فيهم فقال

نعم إن ساوت، قال أنت : ائة ألف، قالنعم يا أمري املؤمنني بثالمثائة ألف كل بيت مب: مهيم، قال أنشد ذلك، فقال
فلم أر غري ختال وقال فقال معاوية * بلوت الناس قرنا بعد قرن : باخليار، وأنت واف كاف، فأنشده لالفوه االزدي

* وكيدا من معادات الرجال فقال معاوية صدق وذقت مرارة االشياء طرا * صدق ومل أر يف اخلطوب أشد وقعا 
  فقال صدق فما شئ أمر من السؤال

فدعا معاوية بثالثني عبدا على عنق كل واحد منهم بدرة، : إىل ههنا انتهى، قال: هيه يا خبيب، قال: مث قال معاوية
  .؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ عشرة آالف درهم، فمروا بني يدي ابن الزبري حىت انتهوا إىل داره

أن معاوية ملا حج تلقته : جويرية بن أمساءوروى ابن أيب الدنيا ؟ عن أيب يزيد النمريي، عن أيب عاصم النبيل، عن 
فقال له اتق أن ال ! ! يا أمري املؤمنني ما أكرب حجرة رأسك : الناس وختلف ابن الزبري مث جاءه وقد حلق رأسه، فقال

خيرج عليك منها حية فتقتلك، فلما أفاض معاوية طاف معه ابن الزبري وهو آخذ بيده مث استدعاه إىل داره ومنازله 
يا أمري املؤمنني إن الناس يقولون جاء معه أمري املؤمنني إىل دوره : قعان، فذهب معه إليها، فلما خرجا قالبقعي

واهللا يا أمري املؤمنني ما : ومنازله ففعل معه ماذا، ال واهللا ال أدعك حىت تعطيين مائة ألف، فأعطاه فجاء مروان فقال
بيت اخلالفة، وبيت كذا، وبيت كذا، فأعطيته مائة ألف، فقال رأيت مثلك، جاءك رجل قد مسى بيت مال الديوان و



: أخربين عمر بن بكري، عن علي بن جماهد بن عروة قال: ويلك كيف أصنع بابن الزبري ؟ وقال ابن أيب الدنيا: له
لك  واهللا ما أجهل أن ألزم هذه البنية فال أشتم لك عرضا وال أقصم: سأل ابن الزبري معاوية شيئا فمنعه، فقال

حسبا، ولكين أسدل عمايت من بني يدي ذراعا، ومن خلفي ذراعا يف طريق أهل الشام وأذكر سرية أيب بكر الصديق 
من هذا ؟ فيقولون ابن حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وابن بنت الصديق، فقال : وعمر فيقول الناس

  .هات حوائجك: حسبك هبذا شرفا، مث قال: معاوية
  .ثنا غسان بن نصر، عن سعيد بن يزيد: وقال االصمعي

: دخل ابن الزبري على معاوية فأمر ابنا له صغريا فلطمه لطمة دوخ منها رأسه، فلما أفاق ابن الزبري قال للصيب: قال
ومل ؟ قال النه أيب، فرفع ابن الزبري يده فلطم الصيب : ال أفعل، قال: الطم معاوية، قال: ادن مين، فدنا منه، فقال له

إنه واهللا قد : تفعل هذا بغالم مل جتز عليه االحكام ؟ قال: طمة جعله يدور منها كما تدور الدوامة، فقال معاويةل
  .عرف ما يضره مما ينفعه، فأحببت أن أحسن أدبه

حلق ابن الزبري معاوية وهو سائر إىل الشام : عن عبد اهللا بن أيب بكر قال: وقال أبو احلسن علي بن حممد املدائين
  :وجده وهو ينعس على راحلته، فقال لهف

  .إنك لست من قتال امللوك، إمنا يصيد كل طائر قدره: أتنعس وأنا معك ؟ أما ختاف مين أن أقتلك ؟ فقال
  .ال جرم قتلكم واهللا بشماله: قال لقد سرت حتت لواء أيب إىل علي بن أيب طالب، وهو من تعلمه، فقال

  .، مث مل جيز هباأما إن ذلك كان يف نصرة عثمان: قال
إنا قد أعطيناك عهدا فنحن وافون لك به ما : إمنا كان لبغض علي ال لنصرة عثمان، فقال له ابن الزبري: فقال

أما واهللا ما أخافك إال على نفسك، وكأين بك قد خبطت يف احلبالة واستحكمت : عشت، فسيعلم من بعدك، فقال
أبا عبد الرمحن هلا، ليتين واهللا هلا، أما واهللا الحللتك رويدا،  عليك االنشوطة، فذكرتين وأنت فيها، فقلت ليت
  .والطلقتك سريعا، ولبئس الويل أنت تلك الساعة

  وحكى أبو عبد اهللا حنو هذا، وقد تقدم أن معاوية ملا مات وجاءت بيعة يزيد بن معاوية إىل املدينة انشمر

، مث خرج احلسني إىل العراق وكان من أمره ما تقدم، وتفرد منها ابن الزبري واحلسني بن علي فقصدا مكة فأقاما هبا
خال لك اجلو فبيضي * مبعمري ) ١(يا لك من قنربة : بالرياسة والسؤدد مبكة ابن الزبري، وهلذا كان ابن عباس ينشد

  .واصفري ونقري ما شئت أن تنقري يعرض بابن الزبري
ين قد بعثت إليك بسلسلة من فضة وقيد من ذهب وجامعة من إ: وقيل إن يزيد بن معاوية كتب إىل ابن الزبري يقول

وال ألني لغري احلق : فضة وحلفت لتأتيين يف ذلك فأبر قسمي وال تشق العصا، فلما قرأ كتابه ألقاه من يده وقال
أمر  حىت تلني لضرس املاضغ احلجر فلما مات يزيد بن معاوية وابنه معاوية بن يزيد من بعده قريبا، استفحل* أسأله 

عبد اهللا بن الزبري جدا، وبويع له باخلالفة يف مجيع البالد االسالمية، وبايع له الضحاك بن قيس بدمشق وأعماهلا، 
ولكن عارضه مروان بن احلكم يف ذلك وأخذ الشام ومصر من نواب ابن الزبري، مث جهز السرايا إىل العراق، ومات 

الزبري بالعراق وأخذها، مث بعث إىل احلجاج فحاصر ابن الزبري وتوىل بعده عبد امللك بن مروان فقتل مصعب بن 
  مبكة قريبا من سبعة أشهر حىت ظفر به يف يوم

  .الثالثاء سابع عشر مجادى االوىل سنة ثالث وسبعني
وكانت والية ابن الزبري يف سنة أربع وستني، وحج بالناس فيها كلها، وبىن الكعبة يف أيام واليته كما تقدم، وكساها 

، وكان ابن الزبري عاملا عابدا مهيبا وقورا كثري الصيام )٣(، وكانت كسوهتا قبل ذلك االنطاع واملسوح )٢(احلرير 



حدثنا أبو حامد بن جبلة، ثنا حممد بن إسحاق : والصالة، شديد اخلشوع جيد السياسة، قال أبو نعيم االصبهاين
  .عمر بن قيسالثقفي، ثنا أمحد بن سعيد الدارمي، ثنا أبو عاصم عن 

كان البن الزبري مائة غالم يتكلم كل غالم منهم بلغة غري لغة اآلخر، وكان ابن الزبري يكلم كل واحد منهم : قال
هذا رجل مل يرد اهللا والدار اآلخرة طرفة عني، وإذا نظرت إليه يف : بلغته، وكنت إذا نظرت إليه يف أمر دنياه قلت

  .يا طرفة عنيهذا رجل مل يرد الدن: أمر آخرته قلت
  :عن االعمش عن أيب الضحى قال: وقال الثوري

__________  
  .قربة: ٣٩/  ٤يف ابن االثري ) ١(
مجع قبطية بالضم وهو ثوب رقيق أبيض من : والقباطي[ كساها القباطي : ٢١٠/  ١يف أخبار مكة لالزرقي ) ٢(

  ].ثياب مصر 
  .القماش املنقوش وهي معربة: والديباج: أنه كساها الديباج اخلسرواين ٢٥٤ويف رواية عنده ص 

  .وهو البساط: مجع نطع: االنطاع) ٣(
  .املناديل: املسوح

  .رأيت على رأس ابن الزبري من املسك ما لو كان يل كان رأس مال
  .وكان يطيب الكعبة حىت كان يوجد رحيها من مسافة بعيدة

ن الزبري على امرأته بنت احلسن فرأى ثالث مثل دخل اب: وقال ابن املبارك عن معمر عن ابن طاوس، عن أبيه قال
  .هذا يل وهذا البنة احلسن، وهذا للشيطان فأخرجوه: فقال -يعين أفرشة  -

  .وقال الثوري عن عبد اهللا بن أيب بشري عن عبد اهللا بن مساور
ليس باملؤمن من "  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مسعت ابن عباس يعاتب ابن الزبري على البخل ويقول: قال

  ".يبيت شبعان وجاره إىل جنبه جائع 
  حدثنا إمساعيل بن أبان: وقال االمام أمحد

  .الوراق، ثنا يعقوب، عن جعفر بن أيب املغرية، عن ابن أبزى، عن عثمان بن عفان
ة فيأتيك من إن عندي جنائب قد أعددهتا لك، فهل لك أن تتحول إىل مك: قال قال له عبد اهللا بن الزبري حني حصر

يلحد كبش من قريش امسه عبد اهللا، : " إين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول! ال : أراد أن يأتيك ؟ قال
  ".عليه مثل أوزار الناس 

وهذا احلديث منكر جدا ويف إسناده ضعف، ويعقوب هذا هو القمي وفيه تشيع، ومثل هذا ال يقبل تفرده به، 
بعبد اهللا بن الزبري، فإنه كان على صفات محيدة، وقيامه يف االمارة إمنا كان هللا عز وجل، وبتقدير صحته فليس هو 

مث هو كان االمام بعد موت معاوية بن يزيد ال حمالة، وهو أرشد من مروان بن احلكم، حيث نازعه بعد أن اجتمعت 
  .الكلمة عليه، وقامت البيعة له يف اآلفاق وانتظم له االمر واهللا أعلم

أتى عبد اهللا بن : حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا إسحاق بن سعيد، ثنا سعيد بن عمرو قال: ال االمام أمحدوق
يا بن الزبري إياك واالحلاد يف حرم اهللا، فإين أشهد لسمعت : عمر عبد اهللا بن الزبري وهو يف احلجر جالس فقال

  ".به رجل من قريش، لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلني لوزنتها حيلها وحتل : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
فإين : يا بن عمر فإنك قد قرأت الكتب وصحبت النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال: فانظر أن ال تكونه، فقال له



  .أشهد أن هذا وجهي إىل الشام جماهدا
من الزاملتني يوم الريموك من كالم أهل  وهذا قد يكون رفعه غلطا، وإمنا هو من كالم عبد اهللا بن عمر، وما أصابه

  .الكتاب، واهللا أعلم
وقال وكيع عن الثوري عن سلمة بن كهيل، عن أيب صادق، عن حبشي الكناين عن عليم الكندي عن سلمان 

  .الفارسي
  ".ليحرقن هذا البيت على يدي رجل من آل الزبري : " قال

قال ابن : يب فضيل، ثنا سامل بن أيب حفصة عن منذر الثوري قالوقال أبو بكر بن أيب خيثمة، عن حيىي بن معني عن أ
  .اللهم إنك تعلم إين كنت أعلم مما علمتين أن ابن الزبري ال خيرج منها إال قتيال يطاف برأسه يف االسواق: احلنفية

السيف إن أول ما فصح به عبد اهللا بن الزبري وهو صغري : عن هشام بن عروة قال: وقد روى الزبري بن بكار
أما واهللا ليكونن لك منه يوم ويوم وأيام، : السيف، فكان ال يضعه من فيه، وكان الزبري إذا مسع ذلك منه يقول له

  وقد تقدم كيفية مقتله، وأن احلجاج صلبه على جذع فوق الثنية، وأن أمه
يه ابن عمر فدعا جاءت حىت وقفت عليه فدعت له طويال وال يقطر من عينها دمعة مث انصرفت، وكذلك وقف عل

  .له وأثىن عليه ثناء كثريا جدا
  حدثين نافع بن ثابت، عن عبد اهللا: وقال الواقدي

ملا قتل عبد اهللا خرجت إليه أمه حىت وقفت عليه وهي على دابة، فأقبل احلجاج يف أصحابه فسأل : موىل أمساء قال
رمبا أديل الباطل على : حلق وأظهره ؟ فقالتكيف رأيت نصر اهللا ا: عنها فأخرب هبا، فأقبل حىت وقف عليها فقال

ومن يرد فيه باحلاد : * (احلق وأهله، وإنك بني فرثها واجلنة، فقال إن ابنك أحلد يف هذا البيت، وقد قال اهللا تعاىل
كذبت، كان أول مولود : وقد أذقه اهللا ذلك العذاب االليم، قالت]  ٢٥: احلج) * [ بظلم نذقه من عذاب أليم

السالم باملدينة، وسر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنكه بيده وكرب املسلمون يومئذ حىت ارجتت ولد يف ا
املدينة فرحا به، وقد فرحت أنت وأصحابك مبقتله، فمن كان فرح يومئذ مبولده خري منك ومن أصحابك، وكان 

من يعصى اهللا عز وجل، أشهد على رسول  مع ذلك برا بالوالدين صواما قواما بكتاب اهللا، معظما حلرم اهللا، يبغض
سيخرج من ثقيف كذابان : " ويف رواية" خيرج من ثقيف كذاب ومبري : " اهللا صلى اهللا عليه وسلم لسمعته يقول
فانكسر احلجاج وانصرف، فبلغ ذلك عبد امللك فكتب إليه يلومه يف " اآلخر منهما شر من االول وهو مبري 

ثنا عقبة بن مكرم، حدثنا : والبنة الرجل الصاحل ؟ وقال مسلم بن احلجاج يف صحيحهمالك : خماطبته أمساء، وقال
  .يعقوب بن إسحاق احلضرمي، أنبأنا االسود بن شيبان عن أيب نوفل

رأيت عبد اهللا بن الزبري على ثنية احلجون مصلوبا فجعلت قريش متر عليه والناس حىت مر عليه عبد اهللا بن : قال
السالم عليك أبا خبيب، السالم عليك أبا خبيب، السالم عليك أبا خبيب، أما واهللا لقد : لعمر فوقف عليه فقا

كنت أهناك عن هذا، أما واهللا لقد كنت أهناك عن هذا، أما واهللا لقد كنت أهناك عن هذا، أما واهللا إن كنت ما 
  .عبد اهللا بن عمرعلمت صواما قواما وصوال للرحم، أما واهللا المة أنت شرها المة خري، مث بعد 

فبلغ احلجاج وقوف ابن عمر عليه وقوله ما قال، فأرسل إليه فأنزله عن جذعه وألقي يف قبور اليهود، مث أرسل إىل 
  أمه أمساء بنت أيب بكر فأبت أن تأتيه فأعاد عليها الرسول لتأتيين أو البعثن إليك من يسحبك من

أروين سبتييت فأخذ نعليه مث : من يسحبين بقروين، فقال احلجاج واهللا ال آتيه حىت يبعث إيل: قرونك، فأبت وقالت
كيف رأيتين صنعت بعد واهللا ؟ قالت رأيتك فسدت عليه دنياه، وأفسدت : انطلق يتوذف حىت دخل عليها فقال



يا بن ذات النطاقني، أنا واهللا ذات النطاقني، أما أحدمها فكنت أرفع به طعام : عليك آخرتك، بلغين أنك تقول
سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وطعام أيب بكر، وأما اآلخر فنطاق املرأة اليت ال تستغين عنه، أما إن رسول اهللا ر

  .حدثنا أن يف ثقيف كذابا ومبريا، فأما الكذاب فرأيناه، وأما املبري فال أخالك إال إياه
  .انفرد به مسلم" فقام عنها ومل يراجعها : قال

ا صلب ابن الزبري على ثنية احلجون بعثت إليه أمساء تدعو عليه، وطلبت منه أن يدفن وروى الواقدي أن احلجاج مل
فأىب عليها، حىت كتب إىل عبد امللك يف ذلك فكتب إليه أن يدفن فدفن باحلجون، وذكروا أنه كان يشتم من عند 

  .قربه ريح املسك
عمرو يف مخسة آالف، وروى حممد بن سعد وكان احلجاج قد قدم من الشام يف ألفي فارس وانضاف إليه طارق بن 

  وغريه بسنده أن احلجاج حاصر ابن الزبري، وأنه اجتمع معه أربعون

وأنه نصب املنجنيق على أيب قبيس لريمي به املسجد احلرام، وأنه أمن من خرج إليه من أهل مكة ونادى فيهم : ألفا
ري ابن الزبري بني ثالث إما أن يذهب يف االرض حيث إنا مل نأت لقتال أحد سوى ابن الزبري، وأنه خ: بذلك، وقال

  .شاء، أو يبعثه إىل الشام مقيدا باحلديد، أو يقاتل حىت يقتل
فشاور أمه فأشارت عليه بالثالث فقط، ويروى أهنا استدعت بكفن له وخبرته وشجعته على القتل، فخرج هبذه النية 

ة ثالث وسبعني قتاال شديدا فجاءته آجرة ففلقت رأسه فسقط فقاتل يوم الثالثاء السابع عشر من مجادى االوىل سن
على وجهه إىل االرض، مث أراد أن ينهض فلم يقدر، فاتكأ على مرفقه االيسر وجعل حيدم بالسيف من جاءه، فأقبل 

إليه رجل من أهل الشام فضربه فقطع رجله، مث تكاثروا عليه حىت قتلوه واحتزوا رأسه، وكان مقتله قريبا من 
  .بل قتل وهو متعلق بأستار الكعبة فاهللا أعلم: جون، ويقالاحل

مث صلبه احلجاج منكسا على ثنية كدا عند احلجون، مث ملا أنزله دفنه يف مقابر اليهود كما رواه مسلم، وقيل دفن 
  باحلجون باملكان الذي
  .صلب فيه، فاهللا أعلم

ما كان : عبد اهللا بن الزبري ملا جئ برأس املختاروقال عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب عن ابن سريين قال قال 
ومل يشعر : حيدثنا كعب االحبار شيئا إال وجدناه إال قوله إن فىت ثقيف يقتلين، وهذا رأسه بني يدي، قال ابن سريين

  .أنه قد خبئ له احلجاج
  .وروي هذا من وجه آخر

الثاء سابع عشر مجادى االوىل، وقيل اآلخرة منها، واملشهور أن مقتل الزبري كان يف سنة ثالث وسبعني يوم الث: قلت
وعن مالك وغريه أن مقتله كان على رأس اثنني وسبعني، واملشهور الصحيح هو االول، وكانت بيعته يف سابع 

رجب سنة أربع وستني، وكان مولده يف أول سنة إحدى من اهلجرة، وقيل يف شوال سنة ثنتني من اهلجرة، فمات 
  .قطعا واهللا أعلم وقد جاوز السبعني

وأما أمه فاهنا مل تعش بعده إال مائة يوم، وقيل عشرة أيام، وقيل مخسة، واالول هو املشهور وستأيت ترمجتها قريبا 
رضي اهللا عنها وعن أبيها وابنها، وقد رثي ابن الزبري وأخوه مصعب مبراث كثرية حسنة بليغة، من ذلك قول معمر 

وال كنت ملبوس اهلدى متذبذبا غداة * لعمرك ما أبقيت يف الناس حاجة : بياتبن أيب معمر الذهلي يرثيهما بأ
فأنت حبمد اهللا من خرينا أبا * وقلت له أهال وسهال ومرحبا أبوك حواري الرسول وسيفه * دعاين مصعب فأجبته 

ه البن مروان مريض ووج* مبكة يدعونا دعاء مثوبا ومل أك ذا وجهني وجه ملصعب * وذاك أخوك املهتدى بضيائه 



ولكنين ناصحت * عليه ابن مروان وال متقربا إليه مبا تقذى به عني مصعب * إذ صبا وكنت امرأ ناصحته غري مؤثر 
* فياهللا سهما ما أسد وأصوبا فان يك هذا الدهر أردى مبصعب * يف اهللا مصعبا إىل أن رمته احلادثات بسهمها 

  وأصبح عبد اهللا شلوا ملحبا

  وإن حاد عنها جهده وهتيبا* املوت جرعة  فكل امرئ حاس من
إن عبد اهللا بن الزبري غسلته أمه أمساء بعد أن قطعت مفاصيله وحنطته وطيبته وكفنته وصلت عليه ومحلته إىل : وقيل

املدينة، فدفنته بدار صفية بنت حيي، مث إن هذه الدار زيدت يف مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم فهو مدفون يف 
  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر، وقد ذكر ذلك غري واحد فاهللا أعلم املسجد مع

وقد روى الطرباين عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري أن أباه حدثه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أعطاه دم حمامجه 
جعلته يف :  بالدم ؟ قلتما صنعت يا عبد اهللا: " يهريقه فحساه، فلما رجع إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال

ومن أمرك أن تشرب الدم ؟ ويل لك : قال! نعم : فلعلك شربته ؟ قلت: مكان ظننت أنه خاف على الناس، قال
  ".من الناس، وويل للناس منك 

ودخل سلمان الفارسي مرة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فإذا عبد اهللا بن الزبري قائم يف الدهليز ومعه طست 
  .نعم: فرغت ؟ قال: " ، فدخل سلمان ودخل عبد اهللا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال لهيشرب منه
شرهبا والذي بعثك : أعطيته غسالة حمامجي يهريق ما فيها، قال سلمان: وما ذاك يا رسول اهللا ؟ قال: قال سلمان

اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف جويف، فقال  أحببت أن يكون دم رسول: مل ؟ قال: قال! نعم : باحلق، قال شربته ؟ قال
  ".ويل لك من الناس، وويل للناس منك، ال متسك النار إال حتلة القسم : بيده على رأس ابن الزبري، وقال

وملا بعث يزيد بن معاوية إىل ابن الزبري ذلك القيد من ذهب وسلسلة من فضة وجامعة من فضة وأقسم لتأتيين فيها، 
واهللا لضربة : حىت تلني لضرس املاضغ احلجر مث قال* وال ألني لغري احلق أسأله : أمري املؤمنني فقال بر قسم: فقالوا له

  .بسيف بعز، أحب إيل من ضربة بسوط يف ذل، مث دعا إىل نفسه وأظهر اخلالف ليزيد بن معاوية
أتت عليها مائة سنة مل تسقط  إن يف املوت لراحة، وكانت أمه قد: وروى الطرباين أن ابن الزبري دخل على أمه فقال

ما أحب أن أموت حىت آيت على أحد طرفيك، إما أن متلك فتقر عيين، وإما أن : هلا سن، ومل يفسد هلا بصر، فقالت
  )١(وال مبريق من خشية املوت سلما * ولست مببتاع احلياة بسبة : تقتل فأحتسبك، مث خرج عنها وهو يقول

ول ليكن أحدكم سيفه كما وجهه فيدفع عن نفسه بيده كأنه أمراه، واهللا ما بقيت مث أقبل على آل الزبري يعظهم ويق
  زحفا قط إال يف الرعيل االول، وما أملت جرحا إال أمل الدواء، مث محل

__________  
  .وال مرتق من خشية املوت سلما: ٢٠٥/  ٧يف الطربي ) ١(

  .وال أبتغي من رهبة املوت سلما: ١٣٧/  ٣ويف مروج الذهب 
  .والبيت للحصني بن احلمام من املفضلية
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

أخ يا بن الزانية، فقال : عليهم ومعه سفيان، فأول من لقيه االسود فضربه بسيفه حىت أطن رجله، فقال له االسود
ملسجد مجاعة من أعوانه اخسأ يا بن حام، أمساء زانية ؟ مث أخرجهم من املسجد، وكان على ظهر ا: له ابن الزبري

: يرمون أعداءه باآلجر، فأصابته آجرة من أعوانه من غري قصد يف مفرق رأسه ففلقت رأسه فوقف قائما وهو يقول
مث ) ٢(ولكن على أقدامنا يقطر الدم * ولسنا على االعقاب تدمى كلومنا : ويقول) ١(لو كان قرين واحدا كفيته 

  .العبد حيمي ربه وحيتمي مث أرسلوا إليه فحزوا رأسه: نوقع فأكب عليه موليان له ومها يقول
أنا حاضر مقتل عبد اهللا بن الزبري يف املسجد احلرام، يوم قتل : عن إسحاق بن أيب إسحاق قال: وروى الطرباين أيضا

جعلت اجليوش تدخل من أبواب املسجد، وكلما دخل قوم من باب محل عليهم حىت خيرجهم، فبينما هو على تلك 
أمساء أمساء ال : ال إذ جاءت شرفة من شرفات املسجد، فوقعت على رأسه فصرعته، وهو يتمثل هبذه االبياتاحل

أما آن هلذا الراكب أن : وقد روي أن أمه قالت للحجاج* وصارم النت به مييين * مل يبق إال حسيب وديين * تبكيين 
: افقا، إن كان لصواما قواما وصوال للرحم، فقالواهللا ما كان من: ابنك املنافق، فقالت: ينزل ؟ فقال احلجاج

  انصريف
خيرج من : " يا عجوز، فإنك قد خرقت، فقالت واهللا ما خرقت منذ مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول

  ".ثقيف كذاب ومبري، فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما املبري فأنت 
أخربين أبو بكر الصديق : فوقف فترحم عليه مث التفت إيل وقالكنت مع ابن عمر فمر على ابن الزبري : وقال جماهد

  ".من يعمل سوءا جيز به : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
كان عفيفا يف االسالم، : ذكرت ابن الزبري عند ابن عباس قال: وروى سفيان عن ابن جريج عن أيب مليكة قال

  .قارئا للقرآن، صواما قواما
واهللا الحاسنب له بنفسي : وأمه أمساء، وجده أبو بكر، وعمته خدجية، وجدته صفية، وخالته عائشةأبوه الزبري، 

  .حماسبة مل أحاسبها اليب بكر وال لعمر
  حدثنا زكريا الناجي، ثنا حوثرة بن حممد، ثنا أبو أسامة، ثنا سعيد بن املرزبان، أبو سعيد العبسي: وقال الطرباين

__________  
  .أوردته املوت وقد ذكيته:...٣٠٤/  ٢االستيعاب على هامش االصابة  ومتامه يف) ١(
  ).تربيزي ١٩٢/  ١(البيت للحصني بن احلمام، من أبيات يف محاسة أيب متام ) ٢(

شهدت خطبة ابن الزبري باملوسم خرج علينا قبل التروية بيوم وهو حمرم فلىب : ثنا حممد بن عبد اهللا الثقفي قال
أما بعد فإنكم جئتم من آفاق شىت وفودا إىل اهللا عز وجل، : ا قط، مث محد اهللا وأثىن عليه مث قالبأحسن تلبية مسعته

فحق على اهللا أن يكرم وفده، فمن كان منكم يطلب ما عند اهللا فإن طالب ما عند اهللا ال خييب فصدقوا قولكم 
يف أيامكم هذه فإهنا أيام تغفر فيها الذنوب،  بفعل، فإن مالك القول الفعل والنية النية، والقلوب القلوب، اهللا اهللا

جئتم من آفاق شىت يف غري جتارة وال طلب مال وال دنيا ترجوهنا ها هنا، مث لىب ولىب الناس، فما رأيت باكيا أكثر 
  .من يومئذ



سان ثنا حيان بن موسى ثنا عبد اهللا بن املبارك، ثنا مالك بن أنس، عن وهب بن كي: وروى احلسن بن سفيان قال
أما بعد فإن الهل التقوى عالمات يعرفون هبا ويعرفوهنا من أنفسهم، : كتب إيل عبد اهللا بن الزبري مبوعظة: قال

صدق احلديث، وأداء االمانة، وكظم الغيظ، وصرب على البالء ورضي بالقضاء، وشكر للنعماء، وذل حلكم 
  .احلق عنده محل إليه وجاءه أهله القرآن، وإمنا االيام كالسوق ما نفق فيها محل إليها، إن نفق

  .وإن نفق الباطل عنده محل إليه وجاءه أهله
ما رأيت ابن الزبري يعطي سلمة قط لرغبة وال : ثنا هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان قال: وقال أبو معاوية

  .لرهبة سلطان وال غريه
  .ا بن ذات النطاقنيي: وهبذه االسنادات أهل الشام كانوا يعريون ابن الزبري ويقولون له

يا بين إهنم يعريونك بالنطاقني وإمنا كان يل نطاق واحد شققته نصفني فجعلت يف سفرة رسول اهللا : فقال له أمساء
  .صلى اهللا عليه وسلم أحدمها وأوكيت قربته باآلخر ملا خرج هو وأبو بكر يريدان اهلجرة إىل املدينة

، واهللا سبحانه )١(إهنا واهللا تلك شكاة ظاهر عنك عارها : قني يقولفكان ابن الزبري بعد ذلك إذا عريوه بالنطا
  .وتعاىل أعلم

عبد اهللا بن صفوان ابن أمية بن خلف اجلمحي أبو : وممن قتل مع ابن الزبري يف سنة ثالث وسبعني مبكة من االعيان
عمر ومجاعة من الصحابة، صفوان املكي، وكان أكرب ولد أبيه، أدرك حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وروى عن 

وحدث عنه خلق من التابعني، وكان سيدا شريفا مطاعا حليما حيتمل االذى، لو سبه عبد أسود ما استنكف عنه، 
  .ومل يقصده أحد يف شئ فرده خائبا، وال مسع مبفازة إال حفر هبا جبا أو عمل فيها بركة، وال عقبة إال سهلها

من هذا : ابن الزبري من العراق فأطال اخللوة معه، فجاء ابن صفوان فقال وقيل إن املهلب بن أيب صفرة قدم على
  .ينبغي أن يكون املهلب: هذا سيد العرب من أهل العراق، فقال: الذي شغلك منذ اليوم ؟ قال

  ومن هذا الذي يسأل عين يا أمري املؤمنني ؟ قال هذا سيد قريش مبكة،: فقال املهلب البن الزبري
__________  

وعريها ): يا بن ذات النطاقني: عندما ينادونه(وكان ابن الزبري يقول متمثال، : ١٣٦/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
  وتلك شكاة ظاهر عنك عارها * الواشون إين أحبها 

  .ينبغي أن يكون عبد اهللا بن صفوان، وكان ابن صفوان كرميا جدا: فقال
الناس فكان ابن صفوان يف مجلة من تلقاه، فجعل يساير معاوية  قدم معاوية حاجا فتلقاه: وقال الزبري بن بكار بسنده
: من هذا الذي يساير أمري املؤمنني ؟ فلما انتهى إىل مكة إذا اجلبل أبيض من الغنم، فقال: وجعل أهل الشام يقولون

  يا أمري املؤمنينن هذه غنم أجزتكها، فإذا هي
م أمري املؤمنني، كان ابن صفوان من مجلة من صرب مع ابن الزبري ما رأينا أكرم من ابن ع: ألفا شاة، فقال أهل الشام

  .إين قد أقلتك بيعيت فاذهب حيث شئت، فقال إين إمنا قاتلت عن ديين: حني حصره احلجاج، فقال له ابن الزبري
  .مث صرب نفسه حىت قتل وهو متعلق بأستار الكعبة يف هذه السنة، رمحه اهللا وأكرمه

االسود بن حارثة القرشي العدوي املدين، ولد يف حياة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنكه  عبد اهللا بن مطيع ابن
ال يقتل قرشي بعد اليوم صربا إىل : " ودعا له بالربكة، وروى عن أبيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ".يوم القيامة 
  .عبيد اهللا وحممد بن أيب موسىوعنه ابناه إبراهيم وحممد والشعيب وعيسى بن طلحة بن 



كان ابن مطيع من كبار رجال قريش جلدا وشجاعة، وأخربين عمي مصعب أنه كان على : قال الزبري بن بكار
والشيخ ال يفر إال * أنا الذي فررت يوم احلرة : قريش أمريا يوم احلرة مث قتل مع ابن الزبري مبكة وهو الذي يقول

  .رمحه اهللا) ٢* (وال جربت فرة بكرة ) * ١(مرة 
عوف بن مالك رضي اهللا عنه هو عوف بن مالك بن أيب عوف االشجعي الغطفاين صحايب جليل، شهد مؤتة مع 

  خالد بن الوليد واالمراء قبله، وشهد الفتح وكانت معه راية قومه يومئذ، وشهد فتح الشام، وروى عن
__________  

/  ٦واحلر ال يفر إال مرة، ويف ابن االعثم : ٢٦٢/  ٣الغابة  واسد ٤٥٥/  ٤وابن االثري  ٤٩٤يف احملرب ص ) ١(
  .واالحل ال يهرب إال مرة: ٢٧٧

  .واليوم أجزي فرة بكره: يف ابن االثري) ٢(
  .العقنب فرة بكره: ويف احملرب

  :الجرين كرة بفره ويف الفتوح* يا حبذا الكره بعد الفره : ويف أسد الغابة
  بح الفرة بعد الكرة وأق* ما أحسن الكرة بعد الفره 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احاديث، وروى عنه مجاعة من التابعني وابو هريرة، وقد مات قبله، وقال الواقدي 
  .تويف سنة ثالث وسبعني بالشام: وخليفة بن خياط وأبو عبيدة وغري واحد

طاقني، وإمنا مسيت بذلك عام اهلجرة حني أمساء بنت أيب بكر الصديق والدة عبد اهللا بن الزبري، يقال هلا ذات الن
شقت نطاقها فربطت به سفرة النيب صلى اهللا عليه وسلم وأيب بكر حني خرجا عامدين إىل املدينة، وأمها قيلة وقيل 

  .بنت عبد العزى من بين عامر بن لؤي) ١(قبيلة 
حامل متم بولدها عبد اهللا  أسلمت أمساء قدميا وهم مبكة يف أول االسالم، وهاجرت هي وزوجها الزبري وهي

  .فوضعته بقبا أول مقدمهم املدينة، مث ولدت للزبري بعد ذلك عروة واملنذر
وهي آخر املهاجرين واملهاجرات موتا، وكانت هي وأختها عائشة وأبوها أبو بكر الصديق وجدها أبو عتيق وابنها 

وك مع ابنها وزوجها، وهي أكرب من أختها عبد اهللا وزوجها الزبري صحابيني رضي اهللا عنهم، وقد شهدت الريم
  .عائشة بعشر سنني

يا أماه إن أمري املؤمنني أوصاين بك فهل لك من حاجة ؟ : وقيل إن احلجاج دخل عليها بعد أن قتل ابنها فقال
لست لك بأم، إمنا أنا أم املصلوب على الثنية، ومايل من حاجة، ولكن أحدثك أين مسعت رسول اهللا صلى : فقالت

: فأما الكذاب فقد رأيناه، وأما املبري فال أراك إال إياه، فقال" خيرج من ثقيف كذاب ومبري : " هللا عليه وسلم يقولا
  .أنا مبري املنافقني

إن هذا اجلسد ليس بشئ وإمنا االرواح عند اهللا فاتقي : وقيل إن ابن عمر دخل معه عليها وابنها مصلوب فقال هلا
  .مينعين من الصرب وقد أهدي رأس حيىي بن زكريا إىل بغي من بغايا بين إسرائيل ؟وما : اهللا واصربي، فقالت

وقيل إهنا غسلته وحنطته وكفنته وطيبته وصلت عليه مث دفنته، مث ماتت بعده بأيام يف آخر مجادى اآلخرة، مث إن 
بل اختصمت هي : ها الزبري، وقيلان مثلي ال توطأ أمه، فطلق: الزبري ملا كربت طلقها، وقيل بل قال له عبد اهللا ابنه

  .إن دخلت فهي طالق، فدخلت فبانت فاهللا أعلم: والزبري فجاء عبد اهللا ليصلح بينهما فقال الزبري
  .وقد عمرت أمساء دهرا صاحلا وأضرت يف آخر عمرها، وقيل بل كانت صحيحة البصر مل يسقط هلا سن

بعده خبمسة أيام، وقيل بعشرة، وقيل بعشرين، وقيل بضع وأدركت قتل ولدها يف هذه السنة كما ذكرنا، مث ماتت 



وعشرين يوما، وقيل عاشت بعده مائة يوم وهو االشهر، وبلغت من العمر مائة سنة ومل يسقط هلا سن ومل ينكر هلا 
  .عقل رمحها اهللا

  .وقد روت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم عدة أحاديث طيبة مباركة رضي اهللا عنها ورمحها
عزل عبد امللك خالد بن عبد اهللا عن البصرة وأضافها  -يعين سنة ثالث وسبعني  -ويف هذه السنة : ن جريرقال اب

  إىل أخيه بشر بن مروان مع الكوفة، فارحتل إليها واستخلف على الكوفة
__________  

  .لةقتي: ٢٢٩/  ٤واالصابة : ٢٣٢/  ٤واالستيعاب على هامش االصابة  ٣٩٢/  ٥يف أسد الغابة ) ١(

  .عمرو بن حريث
  .وفيها غزا حممد بن مروان الصائفة فهزم الروم

وقيل إنه كان يف هذه السنة وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أرمينية، وهو يف أربعة آالف، والروم يف ستني 
  .ألفا فهزمهم وأكثر القتل فيهم

ليمامة، وعلى الكوفة والبصرة بشر بن مروان، وأقام للناس احلج يف هذه السنة احلجاج وهو على مكة واليمن وا
  .وعلى قضاء الكوفة شريح بن احلارث، وعلى قضاء البصرة هشام بن هبرية

  .وعلى إمرة خراسان بكري بن وشاح، يعين الذي كان نائبا لعبد اهللا بن خازم واهللا أعلم
د بن جثم االنصاري له صحبة وشهد وممن تويف فيها من االعيان غري من تقدم ذكره مع ابن الزبري عبد اهللا سع

  .الريموك، وكان كثري العبادة والغزو
  .أبو حممد له صحبة ورواية تويف باملدينة) ١(عبد اهللا بن أيب حدرد االسلمي 

  .مالك بن مسمع بن غسان البصري كان شديد االجتهاد يف العبادة والزهادة
ة، يقال له أبو زيد االمشايل وهو من أهل البيعة حتت ثابت بن الضحاك االنصاري له صحبة ورواية تويف باملدين

  .الشجرة
أخربين أبو قالبة أن ثابت بن الضحاك أخربه أنه بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت : قال حيىي بن أيب كثري

  ".من قذف مؤمنا بكفر فهو كفيله : " الشجرة وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .مى املخزومي ربيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولدهتا أمها باحلبشة، وهلا رواية وصحبةزينب بنت أيب سل

  ، كان توبة يشن الغارات على بين احلارث بن كعب، فرأى)٢(توبة بن الصمة وهو الذي يقال له جمنون ليلى 
__________  

سنة إحدى وسبعني وله إحدى مات : ٢٩٦/  ٢واالصابة ) ٢٨٨/  ٢هامش االصابة (قال يف االستيعاب ) ١(
  .ومثانون سنة

 ٢٠٤/  ١١انظر يف ترمجته االغاين (وهو توبة بن احلمري بن حزم بن كعب بن خفاجة بن عمرو بن عقيل ) ٢(
  = الشعر 

فهواها وهتتك هبا وهام هبا حمبة وعشقا، وقال فيها االشعار الكثرية القوية الرائقة، اليت مل يسبق إليها ومل ) ١(ليلى 
برئت من : هل كان بينك وبني ليلى ريبة قط ؟ فقال: حق فيها لكثرة ما فيها من املعاين واحلكم، وقد قيل له مرةيل

  .شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم إن كنت قط حللت سراويلي على حمرم



لعشق ماذا رأى منك توبة حىت عشقك هذا ا: وقد دخلت ليلى على عبد امللك بن مروان تشكو ظالمة فقال هلا
واهللا يا أمري املؤمنني مل يكن بيين وبينه قط ريبة وال خنا، وإمنا العرب تعشق وتعف وتقول االشعار : كله ؟ فقالت

  .فيمن هتوى وحتب مع العفة والصيانة النفسها عن الدناءات
  .فأزال ظالمتها وأجازها

  . أعلمتويف توبة يف هذه السنة وقيل إن ليلى جاءت إىل قربه فبكت حىت ماتت واهللا
مت اجلزء الثامن من كتاب البداية والنهاية ويليه اجلزء التاسع وأوله سنة أربع وسبعني من اهلجرة وما فيها من 

  .احلوادث
  نسأل اهللا التوفيق واالعانة

__________  
امساء  ٤٧/  ٢، ٥٦٩/  ١العيين  ٦٣، ٦٨املؤتلف  ٣١/  ٣اخلزانة  ٨٦/  ١آمايل القايل  ٣٥٦والشعراء = 
  :غتالنيامل

  .زينب بنت أيب سلمى املخزومي ربيبة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ولدهتا أمها باحلبشة، وهلا رواية وصحبة
  ، كان توبة يشن الغارات على بين احلارث بن كعب، فرأى)٢(توبة بن الصمة وهو الذي يقال له جمنون ليلى 

__________  
مات سنة إحدى وسبعني وله إحدى : ٢٩٦/  ٢واالصابة ) ٢٨٨/  ٢هامش االصابة (قال يف االستيعاب ) ١(

  .ومثانون سنة
 ٢٠٤/  ١١انظر يف ترمجته االغاين (وهو توبة بن احلمري بن حزم بن كعب بن خفاجة بن عمرو بن عقيل ) ٢(

  = الشعر 

ليت مل يسبق إليها ومل فهواها وهتتك هبا وهام هبا حمبة وعشقا، وقال فيها االشعار الكثرية القوية الرائقة، ا) ١(ليلى 
برئت من : هل كان بينك وبني ليلى ريبة قط ؟ فقال: يلحق فيها لكثرة ما فيها من املعاين واحلكم، وقد قيل له مرة

  .شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم إن كنت قط حللت سراويلي على حمرم
منك توبة حىت عشقك هذا العشق  ماذا رأى: وقد دخلت ليلى على عبد امللك بن مروان تشكو ظالمة فقال هلا

واهللا يا أمري املؤمنني مل يكن بيين وبينه قط ريبة وال خنا، وإمنا العرب تعشق وتعف وتقول االشعار : كله ؟ فقالت
  .فيمن هتوى وحتب مع العفة والصيانة النفسها عن الدناءات

  .فأزال ظالمتها وأجازها
  . قربه فبكت حىت ماتت واهللا أعلمتويف توبة يف هذه السنة وقيل إن ليلى جاءت إىل

مت اجلزء الثامن من كتاب البداية والنهاية ويليه اجلزء التاسع وأوله سنة أربع وسبعني من اهلجرة وما فيها من 
  .احلوادث

  نسأل اهللا التوفيق واالعانة
__________  

امساء  ٤٧/  ٢، ٥٦٩/  ١العيين  ٦٣، ٦٨املؤتلف  ٣١/  ٣اخلزانة  ٨٦/  ١آمايل القايل  ٣٥٦والشعراء = 
  .٢٥٩/  ١فوات الوفيات  ١٢٥: احملاسن واالضداد ٢٥؟ : املغتالني

  .وهي ليلى بنت عبد اهللا بن الرحال) ١(



بن شداد بن كعب بن معاوية وهو االخيل بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن  -وقيل ابن الرحالة 
  .صعصعة

  .ها إىل أبيها فأىب أن يزوجه إياها وزوجها يف بين االدلعكان توبة يهواها ويتعشق هبا فخطب

  ٩ابن كثري ج  -البداية والنهاية 
  البداية والنهاية

  ٩ابن كثري ج 

  .ه ٧٧٤البداية والنهاية لالمام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي املتوىف سنة 
  إحياء التراث العريبحققه ودقق اصوله وعلق حواشيه علي شريي اجلزء التاسع دار 

  م ١٩٨٨ه  ١٤٠٨مجيع احلقوق حمفوظة لدار احياء التراث العريب طبعة جديدة حمققة الطبعة االوىل 

بسم اهللا الرمحن الرحيم مث دخلت سنة اربع وسبعني فيها عزل عبد امللك طارق بن عمرو عن إمارة املدينة وأضافها 
مث خرج معتمرا مث عاد إىل املدينة يف صفر فأقام هبا ثالثة ) ١(أشهرا  إىل احلجاج بن يوسف الثقفي، فقدمها فأقام هبا

أشهر، وبىن يف بين سلمة مسجدا، وهو الذي ينسب إليه اليوم، ويقال إن احلجاج يف هذه السنة وهذه املدة شتم 
خزاه، وقرعهما مل ال نصرا عثمان بن عفان، وخاطبهما خطابا غليظا قبحه اهللا وأ) ٢(جابرا وسهل بن سعد 

  .واستقضى أبا إدريس اخلوالين أظنه على اليمن واهللا أعلم
  وفيها نقض: قال ابن جرير

احلجاج مل ينقض بنيان الكعبة : احلجاج بنيان الكعبة الذي كان ابن الزبري بناه وأعادها على بنياهنا االول، قلت
خل يف جوف الكعبة ما فضل من بل إمنا هدم احلائط الشامي حىت أخرج احلجر من البيت مث سده وأد: مجيعه

االحجار، وبقية احليطان الثالثة حباهلا، وهلذا بقي البنيان الشرقي والغريب ومها ملصقان باالرض كما هو املشاهد إىل 
يومنا هذا، ولكن سد الغريب بالكلية وردم أسفل الشرقي حىت جعله مرتفعا كما كان يف اجلاهلية، ومل يبلغ احلجاج 

ان بلغ ابن الزبري من العلم النبوي الذي كانت أخربته به خالته عائشة عن رسول اهللا صلى اهللا وعبد امللك ما ك
جباهلية لنقضت  -ويف رواية  -لو ال أن قومك حديث عهدهم بكفر : (عليه وسلم، كما تقدم ذلك من قوله

ض، فإن قومك قصرت هبم النفقة الكعبة وأدخلت فيها احلجر، وجعلت هلا بابا شرقيا وبابا غربيا، واللصقتهما باالر
) ٣" (فلم يدخلوا فيها احلجر ومل يتمموها على قواعد إبراهيم ورفعوا باهبا ليدخلوا من شاؤوا مينعوا من شاؤوا 

  فلما متكن
__________  

  .شهرا: ٣٦٥/  ٤وابن االثري  ٢٠٦/  ٧يف الطربي ) ١(
حلجاج خبتم أيديهم وأعناقهم بالرصاص استخفف هبم وأنس بن مالك، وقد قام ا: زيد يف الطربي وابن االثري) ٢(

  .واذالال هلم كما يفعل بأهل الذمة
  .يف احلج) صلى اهللا عليه وسلم(أخرجه مسلم يف صحيحه عن عائشة عن رسول اهللا ) ٣(
  .باب) ٦٩(

  ).٩٦٨(ص ) ٣٩٨(ح 



  .تركناه وما توىل من ذلك وددنا لو: ابن الزبري بناها كذلك، وملا بلغ عبد امللك هذا احلديث بعد ذلك قال
ويف هذه السنة ويل املهلب بن أيب صفرة حرب االزارقة عن أمر عبد امللك الخيه بشر بن مروان أن جيهز املهلب إىل 

  .اخلوارج يف جيوش من البصرة والكوفة، ووجد بشر على املهلب يف نفسه حيث عينه عبد امللك يف كتابه
الناس يف هذه الغزوة، وما كان له من االمر شئ، غري أنه أوصى أمري الكوفيني  فلم جيد بدا من طاعته يف تأمريه على

بن خمنف أن يستبد باالمر دونه، وأن ال يقبل له رأيا وال مشورة، فسار املهلب بأهل البصرة وأمراء ) ١(عبد اهللا 
) ٢(شر بن مروان، وأنه مات االرباع معه على منازهلم حىت نزل برامهرمز، فلم يقم عليها إال عشرا حىت جاء نعي ب

  بالبصرة واستخلف عليها خالد بن
عبد اهللا، فأرخى بعض اجليش ورجعوا إىل البصرة فبعثوا يف آثارهم من يردهم، وكتب خالد بن عبد اهللا إىل الفارين 

ري إىل يتوعدهم إن مل يرجعوا إىل أمريهم، ويتوعدهم بسطوة عبد امللك، فعدلوا يستأذنون عمرو بن حريث يف املص
إنكم تركتم أمريكم وأقبلتم عاصني خمالفني، وليس لكم إذن وال إمام وال أمان، فلما جاءهم : الكوفة فكتب إليهم

ذلك أقبلوا إىل رحاهلم فركبوها مث ساروا إىل بعض البالد فلم يزالوا خمتفني هبا حىت قدم احلجاج واليا على العراق 
  .امكان بشر بن مروان كما سيأيت بيانه قريب

التميمي عن إمرة خراسان ووالها أمية بن عبد اهللا بن خالد بن ) ٣(ويف هذه السنة عزل عبد امللك بكري بن وشاح 
أسيد القرشي ليجتمع عليه الناس فإنه قد كادت الفتنة تتفاقم خبراسان بعد عبد اهللا بن خازم، فلما قدم أمية بن عبد 

لى شرطته فأىب وطلب منه أن يوليه طخارستان فخوفوه منه أن اهللا خراسان عرض على بكري بن وشاح أن يكون ع
  .خيلعه هنالك فتركه مقيما عنده

  .وحج بالناس فيها احلجاج وهو على إمرة املدينة ومكة واليمن واليمامة: قال ابن جرير
  .وقد قيل إن عبد امللك اعتمر يف هذه السنة وال نعلم صحة ذلك: قال ابن جرير

االعيان رافع بن خديج بن رافع االنصاري، صحايب جليل شهد أحدا وما بعدها، وصفني مع  ذكر من تويف فيها من
  علي

__________  
  .عبد الرمحن بن خمنف: ٢٦٣/  ٢والكامل للمربد  ٣٦٦/  ٤وابن االثري  ٢٠٧/  ٧يف الطربي ) ١(

شر ان تعزل املهلب عن حرب إياك يا ب...ورد على بشر كتاب عبد امللك وفيه: ٣١٤/  ٦أما يف فتوح ابن االعثم 
أما بشر فإنه استشار قوما ممن يبغضون املهلب ودعا ثالثة وندهبم إىل حرب ..فأعزلك كما عزلت خالدا! االزارقة 
  .أيها االمري ليس هلذا االمر إال املهلب: فقالوا..االزارقة

  ).٢٦٢/  ٢وانظر كتاب عبد امللك يف الكامل للمربد (
  ).٣١٩/  ٦الفتوح (واستسقى بطنه فمات  اعتل بشر علة شديدة) ٢(
  .وساج: يف ابن االثري) ٣(

  وكان يتعانا املزارع والفالحة، تويف وهو ابن سنة ومثانني سنة، وأسند مثانية وسبعني حديثا
  .وأحاديثه جيدة

ترك فيه وقد أصابه يوم أحد سهم يف ترقوته فخريه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني أن ينزعه منه وبني أن ي
  .العطبة ويشهد له يوم القيامة، فاختار هذه، وانتقض عليه يف هذه السنة فمات منه رمحه اهللا

االنصاري اخلزرجي، صحايب جليل من فقهاء الصحابة استصغر ) ١(أبو سعيد اخلدري هو سعد بن مالك بن سنان 



وسلم ثنيت عشرة غزوة، وروى عنه  يوم أحد، مث كان أول مشاهده اخلندق، وشهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه
أحاديث كثرية، وعن مجاعة من الصحابة، وحدث عنه خلق من التابعني ومجاعة من الصحابة، كان من جنباء 

  .الصحابة وفضالئهم وعلمائهم
  .ما ت سنة أربع وسبعني وقيل قبلها بعشر سنني فاهللا أعلم: قال الواقدي وغريه

اود، ثنا خالد بن نزار، ثنا هشام بن سعيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، حدثنا املقدام بن د: قال الطرباين
  .عن أيب سعيد اخلدري

مث الصاحلون، إن كان أحدهم : مث أي ؟ قال: النبيون قلت: (قلت يا رسول اهللا أي الناس أشد بالء ؟ فقال: قال
أو حنوها، وإن أحدهم ليبتلى بالقمل حىت ينبذ  إال العباءة -ويف رواية  -ليبتلى بالفقر حىت ما جيد إال السترة 

  ).القمل، وكان أحدهم بالبالء أشد فرحا منه بالرخاء
أن أهله شكوا : ثنا الليث بن سعد، عن ابن عجالن، عن سعيد املقربي، عن أيب سعيد اخلدري: وقال قتيبة بن سعيد

أيها الناس قد : (ئا، فوافقه على املنرب وهو يقولإليه احلاجة فخرج إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسأل هلم شي
آن لكم أن تستغنوا عن املسألة فإنه من يستعف يعفه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا، والذي نفس حممد بيده ما رزق اهللا 

  ".عبدا من رزق أوسع له من الصرب، ولئن أبيتم إال أن تسألوين العطينكم ما وجدت 
  .ن يسار عن أيب سعيد حنوهوقد رواه الطرباين عن عطاء ب

  .عبد اهللا بن عمر ابن اخلطاب القرشي العدوي
أبو عبد الرمحن املكي مث املدين أسلم قدميا مع أبيه ومل يبلغ احللم وهاجرا وعمره عشر سنني، وقد استصغر يوم أحد، 

  فلما كان يوم اخلندق أجازه وهو ابن مخس
ت عمر أم املؤمنني، أمهما زينب بنت مظعون أخت عثمان بن عشرة سنة فشهدها وما بعدها، وهو شقيق حفصة بن

مظعون، وكان عبد اهللا بن عمر ربعة من الرجال آدم له مجة تضرب إىل منكبيه جسيما خيضب بالصفرة وحيفى 
  شاربه، وكان يتوضأ لكل صالة ويدخل املاء يف أصول عينيه، وقد أراده

__________  
  .ويف االصابة واالستيعاب واملعارف فكاالصل شيبان،: ٢٨٩/  ٢يف أسد الغابة ) ١(
  .وهو مشهور بكنيته اخلدري، منسوب إىل اخلدرة وهم من اليمن) سنان(

عثمان على القضاء فأىب ذلك، وكذلك أبوه، وشهد الريموك والقادسية وجلوالء وما بينهما من وقائع الفرس، 
س وورد املدائن مرارا وكان عمره يوم مات النيب وشهد فتح مصر، واختط هبا دارا، وقدم البصرة وشهد غزو فار

صلى اهللا عليه وسلم ثنتني وعشرين سنة، وكان إذا أعجبه شئ من ماله يقربه إىل اهللا عز وجل، وكأن عبيده قد 
إهنم خيدعونك، : عرفوا ذلك منه، فرمبا لزم أحدهم املسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك احلال أعتقه، فيقال له

إن اهللا تعاىل يقول : دعنا هللا اخندعنا له، وكان له جارية حيبها كثريا فأعتقها وزوجها ملواله نافع، وقالمن خ: فيقول
يا نافع أدخله : واشترى مرة بعريا فأعجبه ملا ركبه فقال]  ٩٢: آل عمران) [ لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون(

أو خريا من ذلك ؟ هو حر لوجه اهللا، واشترى مرة : فقال يف إبل الصدقة، وأعطاه ابن جعفر يف نافع عشرة آالف
يا موالي قد أعتقتين فهب يل شيئا أعيش به فأعطاه أربعني ألفا، واشترى مرة : غالما بأربعني ألفا وأعتقه فقال الغالم

رار ملن أنتم أح: فقال! هللا : ملن صليتم هذه الصالة ؟ فقالوا: مخسة عبيد فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون فقال
  .صليتم له، فأعتقهم



واملقصود أنه ما مات حىت أعتق ألف رقبة، ورمبا تصدق يف اجمللس الواحد بثالثني ألفا، وكانت متضي عليه االيام 
الكثرية والشهر ال يذوق فيه حلما إال وعلى يديه يتيم، وبعث إليه معاوية مبائة ألف ملا أراد أن يبايع ليزيد، فما حال 

  .إىن ال أسأل أحدا شيئا، وما رزقين اهللا فال أرده: نده منها شئ، وكان يقولعليه احلول وع
وكان يف مدة الفتنة ال يأيت أمري إال صلى خلفه، وأدى إليه زكاة ماله، وكان أعلم الناس مبناسك احلج، كان يتتبع 

نزل حتت شجرة وكان ابن آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ويصلي فيها، حىت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  عمر يتعاهدها ويصب يف

أصلها املاء، وكان إذا فاتته العشاء يف مجاعة أحيا تلك الليلة، وكان يقوم أكثر الليل، وقيل إنه مات وهو يف الفضل 
مثل أبيه، وكان يوم مات خري من بقي، ومكث ستني سنة يفيت الناس من سائر البالد، وروى عن النيب صلى اهللا 

  .وسلم، أحاديث كثرية، وروى عن الصديق وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود وحفصة وعائشة وغريهمعليه 
وعنه خلق منهم بنوه محزة وبالل وزيد وسامل وعبد اهللا وعبيد اهللا وعمر إن كان حمفوظ، وأسلم موىل أبيه وأنس بن 

كرمة وجماهد وابن سريين والزهري سريين واحلسن وسعيد بن جبري وسعيد بن املسيب وطاووس وعروة وعطاء وع
  .ومواله نافع

إن عبد اهللا رجل صاحل لو كان يقوم الليل : " وثبت يف الصحيح عن حفصة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
."  

  .إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن عمر: وكان بعد يقوم الليل، وقال ابن مسعود
ك الدنيا إال مالت به ومال هبا، إال ابن عمر، وما أصاب أحد من الدنيا شيئا إال نقص من ما منا أحد أدر: وقال جابر

مات ابن عمر يوم مات وما من الدنيا أحد أحب أن : درجاته عند اهللا وإن كان عليه كرميا، وقال سعيد بن املسيب
 صلى اهللا عليه وسلم ستني سنة، فلم لقى اهللا مبثل عمله منه، وقال الزهري ال يعدل برأيه فإنه أقام بعد رسول اهللا

  .خيف عليه شئ من أمره وال من أمر أصحابه رضي اهللا عنهم
  بلغ ابن عمر ستا ومثانني سنة وأفىت يف االسالم ستني سنة، تقدم عليه وفود الناس من: وقال مالك

تويف سنة : بكار وآخرون تويف ابن عمر سنة أربع وسبعني، وقال الزبري بن: أقطار االرض، قال الواقدي ومجاعة
  .ثالث وسبعني واالول أثبت واهللا أعلم

بن ليث، الليثي مث اخلندعي، أبو عاصم املكي قاضي أهل ) ١(عبيد بن عمري ابن قتادة بن سعد بن عامر بن خندع 
  .مكة، قال مسلم بن احلجاج

، وله صحبة، وعن عمر وعلي وأيب ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقال غريه ورآه أيضا، وروى عن أبيه
هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد اهللا بن عمر وأم سلمة وغريهم، وعنه مجاعة من التابعني وغريهم، ووثقة ابن 

  .معني وأبو زرعة وغري واحد
  .وكان ابن عمر جيلس يف حلقته ويبكي وكان يعجبه تذكريه، وكان بليغا، وكان يبكي حىت يبل احلصى بدموعه

: كان عبيد بن عمري إذا آخى أحدا يف اهللا استقبل به القبلة فقال: مهدي بن ميمون عن غيالن بن جرير قالقال 
اللهم اجعلنا سعداء مبا جاء به نبيك، واجعل حممدا شهيدا علينا باالميان، وقد سبقت لنا منك احلسىن غري متطاول 

  .ق، وال سائلني ما ليس لنا به علمعلينا االمد، وال قاسية قلوبنا وال قائلني ما ليس لنا حب
  .وحكى البخاري عن ابن جريج أن عبيد بن عمري مات قبل ابن عمر رضي اهللا عنه

أبو جحيفة وهب بن عبد اهللا السوائي، صحايب رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان دون البلوغ عند وفاة النيب 



والرباء بن عازب، وعنه مجاعة من التابعني، منهم  صلى اهللا عليه وسلم لكن روى عنه عدة أحاديث، وعن علي
إمساعيل بن أيب خالد، واحلكم وسلمة بن كهيل والشعيب وأبو إسحاق السبيعي، وكان قد نزل الكوفة وابتىن هبا 

  .دارا وتويف يف هذه السنة، وقيل يف سنة أربع وتسعني فاهللا أعلم
  .يفة حتت منربهوكان صاحب شرطة علي، وكان علي إذا خطب يقوم أبو جح

سلمة بن االكوع ابن عمرو بن سنان االنصاري وهو أحد من بايع حتت الشجرة، وكان من فرسان الصحابة ومن 
علمائهم، كان يفيت باملدينة، وله مشاهد معروفة يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وبعده، تويف باملدينة وقد جاوز 

  .السبعني سنة
املدين وهو جد االمام مالك بن أنس، روى عنه مجاعة من الصحابة وغريهم وكان مالك بن أيب عامر االصبحي 

  .فاضال عاملا، تويف باملدينة
__________  

  .جندع مث اجلندعي: ٤٤١/  ٢واالستيعاب على هامش االصابة  ٣٥٣/  ٣يف أسد الغابة ) ١(

حبيب، قرأ القرآن على عثمان بن عفان  أبو عبد الرمحن السلمي مقرئ أهل الكوفة بال مدافعة وامسه عبد اهللا بن
  وابن

مسعود، وسبمع من مجاعة من الصحابة وغريهم، وأقرأ الناس القرآن بالكوفة من خالفة عثمان إىل إمرة احلجاج، 
  .قرأ عليه عاصم بن أيب النجود وخلق غريه، تويف بالكوفة

يب صلى اهللا عليه وسلم، ووفد على عبد امللك أبو معرض االسدي امسه مغرية بن عبد اهللا الكويف، ولد يف حياة الن
بن مروان وامتدحه، وله شعر جيد، ويعرف باالقطشي، وكان أمحر الوجه كثري الشعر، تويف بالكوفة يف هذه السنة، 

  .وقد قارب الثمانني سنة
مشق عند عقبة بشر بن مروان االموي أخو عبد امللك بن مروان، ويل إمرة العراقني الخيه عبد امللك، وله دار بد

اللباب، وكان مسحا جوادا، وإليه ينسب دير مروان عند حجري، وهو الذي قتل خالد بن حصني الكاليب يوم مرج 
إمنا حيتجب النساء، وكان طليق الوجه، وكان جييز على الشعر بألوف، : راهط، وكان ال يغلق دونه االبواب ويقول

قد : على االستواء على العرش بأنه االستيالء ببيت االخطلوقد امتدحه الفرزدق واالخطل، واجلهمية تستدل 
من غري سيف ودم مهراق وليس فيه دليل، فإن هذا استدالل باطل من وجوه كثرية، * استوى بشر على العراق 

وقد كان االخطل نصرانيا، وكان سبب موت بشر أنه وقعت القرحة يف عينه فقيل له يقطعها من املفصل فجزع فما 
واهللا لوددت : خالطت الكتف، مث أصبح وقد خالطت اجلوف مث مات، وملا احتضر جعل يبكي ويقولأحس حىت 

أو لسعيد بن  -أين كنت عبدا أرعى الغنم يف البادية لبعض االعراب ومل أل ما وليت، فذكر قوله اليب حازم 
إليهم، إنا لنرى فيهم عربا، وقال  احلمد اهللا الذي جعلهم عند املوت يفرون إلينا ومل جيعلنا نفر: ، فقال-املسيب 
  .دخلت عليه فإذا هو يتململ على سريره مث نزل عنه إىل صحن الدار، واالطباء حوله: احلسن

مات بالبصرة يف هذه السنة وهو أول أمري مات هبا، وملا بلغ عبد امللك موته حزن عليه وأمر الشعراء أن يرثوه واهللا 
  .سبحانه وتعاىل أعلم

  مخس وسبعنيمث دخلت سنة 
  صائفة الروم -أخو عبد امللك بن مروان وهو والد مروان احلمار  -ففيها غزا حممد بن مروان 



أيب العاص، وهو عمه، ) ١] (احلكم بن [ حني خرجوا من عند مرعش، وفيها وىل عبد امللك نيابة املدينة ليحىي بن 
  .وعزل عنها احلجاج

ة العراق والبصرة والكوفة وما يتبع ذلك من االقاليم الكبار، وذلك وفيها وىل عبد امللك احلجاج بن يوسف نياب
بعد موت خييه بشر، فرأى عبد امللك أنه ال يسد عنه أهل العراق غري احلجاج لسطوته وقهره وقسوته وشهامته، 

على حني غفلة  فكتب إليه وهو باملدينة والية العراق، فسار من املدينة إىل العراق يف أثىن عشر راكبا، فدخل الكوفة
من أهلها وكان حتتهم النجائب، فنزل قريب الكوفة فاغتسل واختضب ولبس ثيابه وتقلد سيفه وألقى عذبة العمامة 
بني كتفيه، مث سار فنزل دار االمارة، وذلك يوم اجلمعة وقد أذن املؤذن االول لصالة اجلمعة، فخرج عليهم وهم ال 

عن الكالم طويال، وقد شخصوا إليه بأبصارهم وجثوا على الركب يعلمون، فصعد املنرب وجلس عليه وأمسك 
وتناولوا احلصى ليحذفوه هبا، وقد كانوا حصبوا الذي كان قبله، فلما سكت أهبتهم وأحبوا أن يسمعوا كالمه، 

ركم يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق، ومساوي االخالق، واهللا إن كان أم: ما تكلم به أن قال) ٢(فكان أول 
ليهمين قبل أن آيت إليكم، ولقد كنت أدعو اهللا أن يبتليكم يب، ولقد سقط مين البارحة سوطي الذي أؤدبكم به، 

واهللا آلخذن صغريكم بكبريكم، وحركم بعبدكم، مث الرصعنكم : ، مث قال-وأشار إىل سيفه  -فاختذت هذا مكانه 
  .رصع احلداد احلديدة، واخلباز العجينة

ه جعل احلصى يتساقط من أيديهم، وقيل إنه دخل الكوفة يف شهر رمضان ظهرا فأتى املسجد فلما مسعوا كالم
فظنه الناس وأصحابه من اخلوارج فهموا ! علي بالناس : وصعد املنرب وهو معتجر بعمامة محراء متلثم بطرفها، مث قال
مىت أضع العمامة تعرفوين * الثنايا  أنا ابن جال وطالع: به حىت إذا اجتمع الناس قام وكشف عن وجهه اللثام وقال

  بفتله، وإين الرى) ٥(حبمله، وأحذوه بنعله، وأحزمه ) ٦(أما واهللا إين المحل الشئ : مث قال) ٣(
__________  

  .٢١٠/  ٧من الطربي ) ١(
  ).قام فخطبهم(فلما كان اليوم الثالث : يف الطربي وابن االثري) ٢(

  .جاج بن يوسف ذات يوم مجعةوخطب احل: ١٥٨/  ١ويف الكامل للمربد 
  .دخل الكوفة فجأة فبدأ باملسجد فدخله: ويف البيان والتبيني للجاحظ

  .البيت لسحيم بن وثيل الرياحي) ٣(
  .هو الصبح النه جيلو الظلمة: قوله ابن جال -

  .ما صغر من اجلبال ونتأ: العارف باالمور والشديد اجملرب والثنايا أيضا: طالع الثنايا
كنصل السيف وضاح * صليب العود من سلفي نزار : زادا أبياتا ١٨٠/  ٤والعقد الفريد  ٥/  ٧توح ويف الف

ومهي يف مداواة الشؤون * وقد جاوزت حد االربعني أخو اخلمسني جمتمع اشدي * اجلبني وماذا يبتغي االقران مين 
والطربي  ٣٧٥/  ٤وابن االثري  ٢٢٤/  ٢ني يف البيان والتبي) ٤(غداة الروع إال بعد حني * وإين لن يعود إيل قرين 

  .الشر: ٢١٠/  ٧

  .اقتطافها، إين النظر إىل الدماء تترقرق بني العمائم واللحى) ١(رؤوسا قد أينعت وآن 
) ٣(قد لفها الليل بسواق حطم * هذا أو ان الشد فاشتدي زمي ) ٢( -: قد مشرت عن ساقها فشمري مث أنشد

أروع خراج ) ٦(قد لفها الليل بعصليب ) ٥] (مث قال ) [ ٤(جبزار على ظهر وضم وال * لست براعي إبل والغنم 
، وال يقعقع يل بالشنان، ولقد )٧(إين واهللا يا أهل العراق ما أغمز بغماز : من الدوي مهاجر ليس بأعراىب مث قال



ان نثر كنانته مث عجم من الغاية القصوى، وإن أمري املؤمنني عبد امللك بن مرو) ٩(وجربت ) ٨(فررت عن ذكاء 
  يف أودية) ١١(فوجهين إليكم، فأنتم طاملا رتعتم ) ١٠(عيداهنا عودا عودا فوجدين أمرها عودا وأصلبها مغمزا 

  ، أما واهللا الحلونكم حلي العود،)١٣(، واخترمت جدد الضالل )١٢(الفنت، وسلكتم سبيل الغي 
__________  

  .وأجزيه مبثله: يف املراجع السابقة) ٥(
إىن واهللا الرى أبصارا طاحمة، وأعناقا متطاولة، : ١٥٤/  ٣: حان، وزاد يف مروج الذهب: يف املراجع) ١(

  .االبيات من الرجز وهي منسوبة لروشيد بن رميض العنربي) ٢...(ورؤوسا
  .هو اسم للحرب: قوله فاشتدي زمي) ٣(

  .الذي حيطم كل ما مر به: واحلطم
  .الرضما وقي به اللحم عن ا: وضم) ٤(
  .استدرك من املراجع) ٥(
  .الشديد: العصلىب -) ٦(
  .ال أغمز كتغماز التني: يف املراجع السابقة) ٧(
  .كشف عن اسنانه ليعرف عمره: فر) ٨(

  .هناية الشباب: ذكاء
  .وفتشت عن جتربة، وجريت من الغاية: وجريت إىل الغاية القصوى، وىف البيان والتبيني: يف الطربي وابن االثري) ٩(
وأصلبها مكسرا، وعجم : وأصلبها عمودا، ويف الكامل للمربد والطربي وابن االثري: يف البيان والتبيني) ١٠(

  .يعين عضها واختربها: عيداهنا
  .أوضعتم: يف الطربي والكامل للمربد والبيان والتبيني وابن االثري) ١١(

  .السري بني القوم: وااليضاع
  .وسننتم سنن الغي: وابن االثري يف الطربي والبيان والتبيني) ١٢(

  .طاملا سعيتم يف الضاللة وسلكتم سبيل الغواية وسننتم سنن السوء ومتاديتم يف اجلهالة: ويف مروج الذهب
  .واضطجعتم يف مراقد الضالل: يف الكامل للمربد، والبيان والتبيني) ١٣(

واهللا ال أعد إال وفيت، وال أخلق إال ، إىن )٢(والضربنكم ضرب غرائب االبل ) ١(والعصبنكم عصب السلمة، 
  ، فإياى وهذه اجلماعات وقيال وقاال، واهللا لتستقيمن على سبيل)٣(فريت 

  .احلق أو الدعن لكل رجل منكم شغال يف جسده
يعين الذين كانوا قد رجعوا عنه ملا مسعوا مبوت بشر بن مروان كما  -من وجدت بعد ثالثة من بعث املهلب : مث قال
فكت دمه وانتهبت ماله، مث نزل فدخل منزله ومل يزد على ذلك، ويقال إنه ملا صعد املنرب وامجتمع الناس س -تقدم 

قبحه اهللا ما أعياه وأذمه : حتته أطال السكوت حىت أن حممد بن عمري أخذ كفا من حصى وأراد أن حيصبه هبا، وقال
  .ده وهو ال يشعر به، ملا يرى من فصاحته وبالغتهفلما هنض احلجاج وتكلم مبا تكلم به جعل احلصى يتناثر من ي! 

مثال قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا (شاهت الوجوه إن اهللا ضرب ): ٤(ويقال إنه قال يف خطبته هذه 
وأنتم ]  ١١٢: النحل) [ من كل مكان فكفرت بأنعم اهللا فأذاقها اهللا لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون

ووا واستقيموا، فواهللا الذيقنكم اهلوان حىت تذروا، والعصبنكم عصب السلمة حىت تنقادوا، وأقسم أولئك فاست



باهللا لتقبلن على االنصاف ولتدعن االرجاف وكان وكان، واخربين فالن عن فالن، وإيش اخلرب وما اخلرب، أو 
  .وتقلعوا عن هاوها) ٥(ى الهربنكم بالسيف هربا يدع النساء أيامى واالوالد يتامى، حىت متشوا السمه

  .يف كالم طويل بليغ غريب يشتمل على وعيد شديد ليس فيه وعد خبري
يا أهل العراق يا أهل الشقاق : فلما كان يف اليوم الثالث مسع تكبريا يف السوق فخرج حىت جلس على املنرب فقال

ي يراد به الترغيب، ولكنه تكبري يراد والنفاق، ومساوي االخالق، إين مسعت تكبريا يف االسواق ليس بالتكبري الذ
  .به الترهيب

وقد عصفت عجاجة حتتها قصف، يا بين اللكيعة وعبيد العصا وأبناء االماء وااليامى، أال يربع كل رجل منكم على 
ظلمه، وحيسن حقن دمه، ويبصر موضع قدمه، فأقسم باهللا ال وشك أن أوقع بكم وقعة تكون نكاال ملا قبلها وأدبا 

  .عدهاملا ب
  أصلح اهللا االمري إنا يف هذا البعث: قال فقام إليه عمري بن ضابئ التميمي مث احلنظلي فقال

__________  
  .الحزمنكم حزم السلمة، واملعىن واحد: يف الكامل للمربد) ١(
  .حىت تذروا العصيان وتنقادوا، والقرعنكم قرع املروة حىت تلينوا: بعدها يف ابن االثري) ٢(
  .اخللق التقدير: أخلق) ٣(

  .ويقال فريت االدمي إذا أصلحته
مروج  ٢٢٤/  ٢والبيان والتبيني  ٢٢٤/  ١الكامل للمربد  ٣٧٦/  ٤انظر اخلطبة وبعض زيادة يف ابن االثري ) ٤(

  املذهب
الباطل، وأصله ما تسميه العامة خماط الشيطان، وهو : السهمى) ٥( ٩ - ٥/  ٧وفتوح ابن االعثم  ١٥٥/  ٣

  وقام ميزان الزمان فاعتدل * وذاب للشمس لعاب فنزل : مس عند الظهرية، قال فيه أبو النجم العجليلعاب الش

  .وهذا ابين هو أشب مين: وأنا شيخ كبري وعليل
ألست الذي غزا : قال! نعم : أمسعت كالمنا باالمس ؟ قال: ومن أنت ؟ قال عمري بن ضابئ التميمي، قال: قال

كان حبس أيب وكان شيخا كبريا، قال أو ليس هو : وما محلك على ذلك ؟ قال: قال بلى: عثمان بن عفان ؟ قال
إين الحسب أن يف : مث قال احلجاج) ١(فعلت ووليت البكاء حالئال * مهمت ومل أفعل وكدت وليتين : الذي يقول

ماله، وأمر  قتلك صالح املصرين، مث قال قم إليه يا حرسي فاضرب عنقه، فقام إليه رجل فضرب عنقه وانتهب
مناديا فنادى يف الناس أال إن عمري بن ضابئ تأخر بعد مساع النداء ثالثا فأمر بقتله، فخرج الناس حىت ازدمحوا على 

اجلسر فعرب عليه يف ساعة واحدة أربعة آالف من مذحج، وخرجت معهم العرفاء حىت وصلوا هبم إىل املهلب، 
  .قدم العراق واهللا رجل ذكر، اليوم قوتل العدو: بوأخذوا منه كتابا بوصوهلم إليه، فقال املهل

إن هذا جاء إىل عثمان بعد ! أيها االمري : ويروى أن احلجاج مل يعرف عمري بن ضابئ حىت قال له عنبسة بن سعيد
  .، فأمر احلجاج عند ذلك بقتله)٢(ما قتل فلطم وجهه 

وأمره أن يشتد على خالد بن عبد اهللا، وأقر  وبعث احلجاج احلكم بن أيوب الثقفي نائبا على البصرة من جهته،
على قضاء الكوفة شرحيا مث ركب احلجاج إىل البصرة واستخلف على الكوفة أبا يعفور، ووىل قضاء البصرة لزرارة 

  .بن أوىف، مث عاد إىل الكوفة
د خراسان أمية بن عبد وحج بالناس يف هذه السنة عبد امللك بن مروان، وأقر عمه حيىي على نيابة املدينة، وعلى بال



  .اهللا
ويف هذه السنة وثب الناس بالبصرة على احلجاج، وذلك أنه ملا ركب من الكوفة بعد قتل عمري بن ضابئ قام يف 

أهل البصرة فخطبهم نظري ما خطب أهل الكوفة من الوعيد والتشديد والتهديد االكيد، مث أيت برجل من بين يشكر 
  فتقا وقد عذرين اهللا وعذرين بشر بن مروان، إن يب: فقيل هذا عاص، فقال) ٣(

وهذا عطائي مردود على بيت املال، فلم يقبل منه وأمر بقتله فقتل، ففزع أهل البصرة وخرجوا من البصرة حىت 
  .اجتمعوا عند قنطرة رامهرمز

يش فاقتتلوا يف أمراء اجل -وذلك يف شعبان من هذه السنة  -وعليهم عبد اهللا بن اجلارود، وخرج إليهم احلجاج 
هناك قتاال شديدا، وقتل أمريهم عبد اهللا بن اجلارود يف رؤوس من القبائل معه، وأمر برؤوسهم فقطعت ونصبت 
عند اجلسر من رامهرمز، مث بعت هبا إىل املهلب فقوي بذلك وضعف أمري اخلوارج، وأرسل احلجاج إىل املهلب 

نهضا مبن معهما إىل اخلوارج االزارقة فأجلوهم عن أماكنهم من وعبد الرمحن بن خمنف فأمرمها مبناهضة االزارقة، ف
  رامهرمز بأيسر قتال، فهربوا إىل أرض كازرون من أقليم سابور، وسار الناس وراءهم

__________  
  .تركت على عثمان تبكي حالئله: يف إبن االثري) ١(
  .كسر ضلعا من أضالعه: ١٥٧/  ٣يف مروج الذهب ) ٢(
  .هو شريك بن عمرو اليشكري: ٣٨٠/  ٤ يف ابن االثري) ٣(

  .ولقب ذا الكرسفة

من رمضان، فلما كان الليل بيت اخلوارج املهلب من الليل فوجدوه قد حتصن خبندق ) ١(فالتقوا يف العشر االواخر 
وكان املهلب قد أمره باالحتراز خبندق  -حول معسكره، فجاؤوا إىل عبد الرمحن بن خمنف فوجوده غري حمترز 

فاقتتلوا يف الليل فقتلت اخلوارج عبد الرمحن بن خمنف وطائفة من جيشه وهزموهم هزمية منكرة،  -فلم يفعل  حوله
ويقال إن اخلوارج ملا التقوا مع الناس يف هذه الوقعة كان ذلك يف يوم االربعاء لعشرين بقني من رمضان، فاقتتلوا 

على جيش املهلب بن أيب صفرة فاضطروه إىل معسكره، قتاال شديدا مل يعهد مثله من اخلوارج، ومحلت اخلوارج 
فجعل عبد الرمحن ميده باخليل بعد اخليل، والرجال بعد الرجال، فمالت اخلوارج إىل معسكر عبد الرمحن بعد العصر 

لما فاقتتلوا معه إىل الليل، فقتل عبد الرمحن يف أثناء الليل، وقتل معه طائفة كثرية من أصحابه الذين ثبتوا معه، ف
كان الصباح جاء املهلب فصلى عليه ودفنه وكتب إىل احلجاج مبهلكه، فكتب احلجاج إىل عبد امللك يعزيه فيه 

فنعاه عبد امللك إىل الناس مبىن، وأمر احلجاج مكانه عتاب بن ورقاء، وكتب إليه أن يطيع املهلب، فكره ذلك ومل 
  ملهلب فجعل الجيد بدا من طاعة احلجاج، وكره أن خيالفه، فسار إىل ا

يطيعه إال ظاهرا ويعصيه كثريا، مث تقاوال فهم املهلب أن يوقع بعتاب مث حجز بينهما الناس، فكتب عتاب إىل 
  .احلجاج يشكوا املهلب فكتب إليه أن يقدم عليه وأعفاه من ذلك، وجعل املهلب مكانه ابنه حبيب بن املهلب

  .رة، فوجه إليه احلجاج أمري اعلى سرية فقتلهوفيها خرج داود بن النعمان املازين بنواحي البص
، وقيل )٢(ويف هذه السنة حترك صاحل بن مسرح أحد بين امرئ القيس، وكان يرى رأي الصفرية : قال ابن جرير

إنه أول من خرج من الصفرية، وكان سبب ذلك أنه حج بالناس يف هذه السنة ومعه شبيب بن يزيد، والبطني 
رج، واتفق حج أمري املؤمنني عبد امللك فهم شبيب بالفتك به، فبلغ عبد امللك ذلك من وأشباههم من رؤوس اخلوا

خربه بعد انصرافه من احلج، فكتب عبد امللك إىل احلجاج أن يتطلبهم، وكان صاحل بن مسرح هذا يكثر الدخول 



وصل، وكان يعلمهم القرآن إىل الكوفة واالقامة هبا، وكان له مجاعة يلوذون به ويعتقدونه، من أهل دارا وأرض امل
ويقص عليهم وكان مصفرا كثري العبادة، وكان إذا قص حيمد اهللا ويثين عليه ويصلي على رسوله، مث يأمر بالزهد يف 

الدنيا والرغبة يف اآلخرة، وحيث على ذكر املوت ويترحم على الشيخني أيب بكر وعمر، ويثين عليهما ثناء حسنا، 
يه وينال منه وينكر عليه أشياء من جنس ما كان ينكر عليه الذين خرجوا عليه ولكن بعد ذلك يذكر عثمان ف

  وقتلوه من فجرة أهل االمصار، مث حيض أصحابه على اخلروج مع اخلوارج لالمر
__________  

  .ويف ابن االثري لعشر بقني من رمضان يوم االربعاء: يف أول رمضان ويف رواية فيه: ٢١٥/  ٧يف الطربي ) ١(
هؤالء أتباع زياد بن االصفر وقوهلم يف اجلملة كقول االزارقة يف أن : ٦١ال يف الفرق بني الفرق ص ق) ٢(

  .أصحاب الذنوب مشركون، وكل ذنب ليس فيه حد، وان املؤمن املذنب يفقد اسم االميان يف الوجهني مجيعا
  .ما من احملكمة االوىلوالصفرية يقولون مبواالة عبد اهللا بن وهب الراسيب وحرقوص بن زهري واتباعه

باملعروف والنهي عن املنكر، وإنكار ما قد شاع يف الناس وذاع، ويهون عليهم القتل يف طلب ذلك، ويذم الدنيا 
ذما بالغا، ويصغر أمرها وحيقره، فالتفت عليه مجاعة من الناس، وكتب إليه شبيب بن يزيد اخلارجي يستبطئه يف 

  قدم شبيب على صاحل وهو بدارا اخلروج وحيثه عليه ويندب إليه، مث
وقدم على صاحل  -وهي سنة ست وسبعني  -فتواعدوا وتوافقوا على اخلروج يف مستهل صفر من هذه السنة اآلتية 

شبيب وأخوه مصاد واجمللل والفضل بن عامر، فاجتمع عليه من االبطال وهو بدارا حنو مائة وعشرة أنفس، مث وثبوا 
ذوها ونفروا هبا مث كان من أمرهم بعد ذلك ما كان، كما سنذكره يف هذه السنة اليت على خيل حملمد بن مروان فأخ

  .بعدها إن شاء اهللا تعاىل
العرباض بن سارية رضي اهللا عنه السلمي أبو جنيح سكن محص : وكان ممن تويف فيها يف قول أيب مسهر وأيب عبيد

، وكان من البكائني املذكورين يف سورة براءة كما وهو صحايب جليل، أسلم قدميا هو عمرو بن عنبسة ونزل الصفة
  .اآلية]  ٩٢: التوبة) [ وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم(قد ذكرنا أمساءهم عند قوله 

خطبنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطبة وجلت منها القلوب وذرفت (وهو راوي حديث ) ١(وكانوا تسعة 
  .احلديث إىل آخره) منها العيون

كان يصلي على (رواه أمحد وأهل السنن وصححه الترمذي وغريه، وروى أيضا أن النيب صلى اهللا عليه وسلم و
: وقد كان العرباض شيخا كبريا، وكان حيب أن يقبضه اهللا إليه، وكان يدعو) الصف املقدم ثالثا وعلى الثاين واحدة

  .اللهم كربت سين ووهن عظمي فاقبضين إليك، وروى أحاديث
علبة اخلشين صحايب جليل شهد بيعة الرضوان وغزا حنينا وكان ممن نزل الشام بداريا غريب دمشق إىل جهة أبو ث

  .القبلة، وقيل ببالط قرية شرقي دمشق فاهللا أعلم
وقد اختلف يف امسه واسم أبيه على أقوال كثرية، واالشهر منها جرثوم بن ناشر، وقد روى عن رسول اهللا صلى اهللا 

اديث وعن مجاعة من الصحابة، وعنه مجاعة من التابعني، منهم سعيد بن املسيب ومكحول الشامي عليه وسلم أح
وأبو إدريس اخلوالين، وأبو قالبة اجلرمي، وكان ممن جيالس كعب االحبار، وكان يف كل ليلة خيرج فينظر إىل 

ن ال خينقين اهللا عند املوت كما إىن الرجو أ: السماء فيتفكر مث يرجع إىل املنزل فيسجد هللا عزوجل، وكان يقول
  .أراكم ختتنقون، فبينما هو ليلة يصلي من الليل إذا قبضت روحه وهو ساجد

  ورأت ابنته يف



__________  
نزلت يف عرباض بن سارية، وقيل نزلت يف عائذ بن عمرو، وقيل نزلت يف بين مقرن وكانوا سبعة أخوة : قالوا) ١(

  ).٢٢٨/  ٨القرطيب تفسري (وعلى هذا مجهور املفسرين 
صلى اهللا عليه (نزلت يف سبعة نفر من بطون شىت وهم البكاؤون أتوا رسول اهللا : وقال ابن عبد الرب يف كتاب الدرر

سامل بن عمري من بين عمرو بن : فمسوا البكائني وهم...يف غزوة تبوك ليحملهم فلم جيد ما حيملهم عليه) وسلم
ليلى عبد الرمحن بن كعب من بين مازن بن النجار، وعمرو بن احلمام، وعبد  عوف، وعلبة بن زيد أخو حارثة، وأبو

  .اهللا بن مغفل املزين، وهرمي بن عبد اهللا أخو بين واقف، وعرياض بن سارية الفزاري

هو يف مصاله، فنادته فلم جيبها، فجاءته : املنام كأن أباها قد مات فانتبهت مذعورة فقالت المها أين أيب ؟ قالت
كانت وفاته سنة : ته فسقط جلنبه فإذا هو ميت رمحه اهللا، قال أبو عبيدة وحممد بن سعد وخليفة وغري واحدفحرك

  .كانت وفاته يف أول إمرة معاوية فاهللا أعلم: مخس وسبعني، وقال غريهم
  .وقد تويف يف هذه السنة

عني، ومن أعيان أصحاب ابن االسود بن يزيد صاحب ابن مسعود، وهو االسود بن يزيد النخعي من كبار التاب
مسعود، ومن كبار أهل الكوفة، وكان يصوم الدهر، وقد ذهبت عينه من كثرة الصوم، وقد حج البيت مثانني حجة 

  .وعمرة
ما هذا : وكان يهل من الكوفة، تويف يف هذه السنة، وكان يصوم حىت خيضر ويصفر، فلما احتضر بكى فقيل له

من أحق بذلك مين ؟ واهللا لو أنبئت باملغفرة من اهللا الهابن احلياء منه مما قد مايل ال أجزع ؟ و: اجلزع ؟ فقال
  .صنعت، إن الرجل ليكون بينه وبني الرجل الذنب الصغري فيعفو فال يزال مستحييا منه

محران بن أبان موىل عثمان بن عفان كان من سيب عني النمر اشتراه عثمان، وهو الذي كان يأذن الناس على عثمان 
  .ويف يف هذه السنة واهللا سبحانه أعلمت

مث دخلت سنة ست وسبعني كان يف أوهلا يف مستهل صفر منها ليلة االربعاء اجتماع صاحل بن مسرح أمري الصفرية، 
  وشبيب بن يزيد أحد شجعان اخلوارج، فقام فيهم صاحل بن مسرح فأمرهم بتقوى اهللا وحثهم على

وه إىل الدخول معهم، مث مالوا إىل دواب حممد بن مروان نائب اجلزيرة اجلهاد، وأن ال يقاتلوا أحدا حىت يدع
فأخذوها فنفروا هبا، وأقاموا بأرض دارا ثالثة عشر ليلة، وحتصن منهم أهل دارا ونصيبني وسنجار، فبعث إليهم 

ار يف ألف حممد بن مروان نائب اجلزيرة مخسمائة فارس عليهم عدي بن عدي بن عمرية، مث زاده مخسمائة أخرى فس
من حران إليهم، وكأمنا يساقون إىل املوت وهم ينظرون، ملا يعلموا من جلد اخلوارج وقوهتم وشدة بأسهم، فلما 
التقوا مع اخلوارج هزمتهم اخلوارج هزمية شنيعة بالغة، واحتووا على ما يف معسكرهم، ورجع فلهم إىل حممد بن 

، وقال )١(رث بن جعونة، وألفا ومخسمائة مع خالد بن احلر مروان، فغضب وبعث إليهم ألفا ومخسمائة مع احلا
أيكما سبق إليهم فهو االمري على الناس، فساروا إليهم يف ثالثة آالف مقاتل، واخلوارج يف حنو من مائة نفس : هلما

  ،)١(وعشرة أنفس، فلما انتهوا إىل آمد توجه صاحل يف شطر الناس إىل خالد بن احلر 
__________  

  .خالد بن جزء السلمي: ٣٩٥/  ٤وابن االثري  ٢٢١/  ٧لطربي يف ا) ١(



ووجه شبيبا يف الباقي إىل احلارث بن جعونة، فاقتتل الناس قتاال شديدا إىل الليل، فلما كان املساء انكشف كل من 
خلوارج الفريقني عن اآلخر، وقد قتل من اخلوارج حنو السبعني وقتل من أصحاب ابن مروان حنو الثالثني، وهربت ا

يف الليل فخرجوا من اجلزيرة وأخذوا يف أرض املوصل ومضوا حىت قطعوا الدسكرة، فبعث إليهم احلجاج ثالثة 
وليس مع صاحل سوى تسعني رجال، ) ١(آالف مع احلارث بن عمرية، فسار حنوهم حىت حلقهم بأرض املوصل 

شبيب عن ميينه يف كردوس، وسويد بن فالتقى معهم وقد جعل صاحل أصحابه ثالثة كراديس، فهو يف كردوس، و
سليمان عن يساره يف كردوس، ومحل عليهم احلارث بن عمرية، وعلى ميمنته أبو الرواع الشاكري، وعلى ميسرته 

، مث قتل )٢(الزبري بن اال روح التميمي، فصربت اخلوارج على قلتهم صربا شديدا، مث انكشف سويد بن سليمان 
شبيب عن فرسه فالتف عليه بقية اخلوارج حىت احتملوه فدخلوا به حصنا هنالك، صاحل بن مسرح أمريهم، وصرع 

وقد بقي معهم سبعون رجال، فأحاط هبم احلارث بن عمرية وأمر أصحابه أن حيرقوا الباب ففعلوا، ورجع الناس إىل 
  معسكرهم ينتظرون

اخلوارج على الصعب والذلول من حريق الباب فيأخذون اخلوارج قهرا، فما رجع الناس واطمأنوا خرجت عليهم 
الباب فبيتوا جيش احلارث بن عمرية فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وهرب الناس سراعا إىل املدائن، واحتاز شبيب 

وأصحابه ما يف معسكرهم، وكان جيش احلارث بن عمرية أول جيش هزمه شبيب، وكان مقتل صاحل بن مسرح يف 
  .من هذه السنة) ٣(من مجادى اآلخرة يوم الثالثاء لثالث عشرة ليلة بقيت 

وفيها دخل شبيب الكوفة ومعه زوجته غزالة، وذلك أن شبيبا جرت له فصول يطول تفصيلها بعد مقتل صاحل بن 
مسرح، واجتمعت عليه اخلوارج وبايعوه، وبعث إليه احلجاج جيشا آخر فقاتلوه فهزموه مث هزمهم بعد ذلك، مث 

م شيئا، فسار فأخذ دوابا للحجاج من كلوذا، ويف عزمه أن يبيت أهل املدائن فهرب سار فجاز املدائن فلم ينل منه
من فيها من اجلند إىل الكوفة، فلما وصل فلهم إىل احلجاج جهز جيشا أربعة آالف مقاتل إىل شبيب، فمروا على 

منهم، مث يكر يف كل وقت املدائن مث ساروا يف طلب شبيب فجعل يسري بني ايديهم قليال قليال وهو يريهم أنه خائف 
على املقدمة فيكسرها وينهب ما فيها، وال يواجه أحدا إال هزمه، واحلجاج يلح يف طلبه وجيهز إليه السرايا والبعوث 

  واملدد وشبيب ال يبايل بأحد وإن ما معه وستون فارسا، وهذا من أعجب العجب، مث
__________  

  ).وابن االثري -انظر الطربي (ل وجوخى يف قرية املدبج، على ختوم ما بني املوص) ١(
  .سويد بن سليم: يف الطربي وابن االثري) ٢(
  .يف الطربي، مجادى االول، ويف ابن االثري مجادى) ٣(

على بشر بن مروان، فبعث إليه بشر بن احلارث بن عمرية أو ) صاحل(خرج : ٥٥ويف امللل للشهرستاين ص 
ج لقتاله، فأصابت صاحلا جراحة يف قصر جلوالء فاستخلف مكانه شبيب االشعث بن عمرية اهلمداين انفذه احلجا

  بن يزيد بن نعيم الشيباين املكىن بأيب الصحاري 

، وبلغه )١(سار من طريق أخرى حىت واجه الكوفة وهو يريد أن حياصرها، فخرج اجليش بكماله إىل السبخة لقتاله 
قوا منه، وهم اجليش أن يدخل الكوفة خوفا منه ويتحصنوا هبا ذلك فلم يبال هبم بل انزعج الناس له وخاف منه وفر
  وقد) ٢(منه، حىت قيل هلم إن سويد بن عبد الرمحن يف آثارهم 

اقترب منهم، وشبيب نازل باملدائن بالدير ليس عنده حرب منهم وال خوف، وقد أمر بطعام وشواء أن يصنع له فقيل 
: فت إىل ذلك وال يكترث هبم ويقول للدهقان الذي يصنع له الطعامقد جاءك اجلند فأدرك نفسك، فجعل ال يلت: له



أجده وأنضجه وعجل به، فلما استوى أكله مث توضأ وضوءا تاما مث صلى بأصحابه صالة تامة بتطويل وطمأنينة، مث 
سا، اركب فر: أسرجوا يل البغلة، فركبها فقال له أخوه مصاد: لبس درعه وتقلد سيفني وأخذ عمود حديد مث قال

أنا أبواملدله ال حكم إال هللا، : حارس كل أمر أجله، فركبها مث فتح باب الدير الذي هو فيه وهو يقول! ال : فقال
وتقدم إىل أمري اجليش الذي يليه بالعمود احلديد فقتله، وهو سعيد بن اجملالد، ومحل على اجليش اآلخر الكثيف 

الكوفة، ومضى شبيب إىل الكوفة من أسفل الفرات، وقتل مجاعة فصرع أمريه وهرب الناس من بني يديه وجلأوا إىل 
هناك، وخرج احلجاج من الكوفة هاربا إىل البصرة، واستخلف على الكوفة عروة بن املغرية بن شعبة، مث اقترب 

شبيب من الكوفة يريد دخوهلا، فأعلم الدهاقني عروة بن املغرية بذلك فكتب إىل احلجاج يعلمه بذلك فأسرع 
اج اخلروج من البصرة وقصد الكوفة فأسرع السري، وبادره شبيب إىل الكوفة فسبقه احلجاج إليها فدخلها احلج

العصر، ووصل شبيب إىل املربد عند الغروب، فلما كان آخر الليل دخل شبيب الكوفة وقصد قصر االمارة 
هذه ضربة شبيب، وسلك يف  فضرب بابه بعموده احلديد فأثرت ضربته يف الباب، فكانت تعرف بعد ذلك، يقال

طرق املدينة وتقصد حمال القتال، وقتل رجاال من رؤساء أهل الكوفة وأشرافهم، منهم أبو سليم والدليث بن أيب 
سليم، وعدي بن عمرو، وأزهر بن عبد اهللا العامري، يف طائفة كثرية من أهل الكوفة، وكان مع شبيب امرأته غزالة 

  .فدخلت مسجد الكوفة وجلست على منربه وجعلت تذم بين مروان، وكانت معروفة بالشجاعة، )٣(
يا خيل اهللا اركيب، فخرج شبيب من الكوفة إىل جمال الطعن والضرب، فجهز احلجاج يف : ونادى احلجاج يف الناس

 أثره سته آالف مقاتل، فساروا وراءه وهو بني أيديهم ينعس ويهز رأسه، ويف أوقات كثرية يكر عليهم فيقتل منهم
  مجاعة، حىت قتل من جيش احلجاج خلقا كثريا،

__________  
  .خرج احلجاج من الكوفة يف عسكر جلب حىت نزل مبوضع يقال له السبخة ٨٦/  ٧يف ابن االعثم ) ١(

  وبلغ ذلك شبيبا
  .فسار إليه يف جيشه ذلك ومل يشعر احلجاج إال وخيل شبيب قد وافته

  ).ابن االثري -الطربي (ن السعدي يف ألفي رجل كان احلجاج قد بعث سويد بن عبد الرمح) ٢(
غزالة من : مث ركب شبيب وركب معه أصحابه وأقبل حنو الكوفة ومعه أمه ومعه امراته ٨٧/  ٧يف الفتوح ) ٣(

  .سيب أصفهان، فأقبلت ومعها مخسون امرأة من نساء اخلوارج

ن عم املختار، فوجه احلجاج مكانه حلربه عبد وقتل مجاعة من االمراء منهم زائدة بن قدامة، قتله شبيب، وهو اب
الرمحن بن االشعث، فلم يقابل شبيبا ورجع، فوجه مكانه عثمان بن قطن احلارثي، فالتقوا يف أواخر السنة فقتل 

عثمان بن قطن واهنزمت مجوعه بعد أن قتل من أصحابه ستمائة نفس، فمن أعياهنم عقيل بن شداد السلويل، وخالد 
ي، واالسود بن ربيعة، واستفحل أمر شبيب وتزلزل له عبد امللك بن مروان واحلجاج وسائر االمراء بن هنيك الكند

وخاف عبد امللك منه خوفا شديدا، فبعث له جيشا من أهل الشام فقدموا يف السنة اآلتية، وإن ما مع شبيب شر 
يزل ذلك دأبه ودأهبم حىت  ، وقد مال قلوب الناس رعبا ووجرت خطوب كثرية له معهم، ومل)١(ذمة قليلة 

  .استهلت هذه السنة
  .ويف هذه السنة نقش عبد امللك بن مروان على الدراهم والدنانري وهو أول من نقشها: قال ابن جرير

: اختلف يف أول من ضرهبا بالعربية يف االسالم فقال سعيد بن املسيب: وقال املاوردي يف كتاب االحكام السلطانية
: املنقوشة عبد امللك بن مروان، وكانت الدنانري والدراهم رومية وكسروية، قال أبو الزناد أول من ضرب الدراهم



، وذكر )٢(مخس وسبعني، وضربت يف اآلفاق سنة ستة وسبعني : وكان نقشه هلا يف سنة أربع وسبعني، وقال املدائين
وحكى حيىي بن النعمان الغفاري : قال أنه ضرب على اجلانب الواحد منها اهللا أحد، وعلى الوجه اآلخر اهللا الصمد،

عن أبيه أن أول من ضرب الدراهم مصعب بن الزبري عن أمر أخيه عبد اهللا بن الزبري، سنة سبعني على ضرب 
، مث خلصها )٣(االكاسرة، عليها امللك من جانب، واهللا من جانب، مث غريها احلجاج وكتب امسه عليها من جانب 

  أيام يزيد بن عبد امللك، مث خلصها أجود منهابن هبرية يف ) ٤(بعده يوسف 
خالد بن عبد اهللا القسري يف أيام هشام، مث يوسف بن عمر أجود منهم كلهم، ولذلك كان املنصور ال يقبل منها إال 

  اهلبريية، واخلالدية واليوسفية وذكر أنه قد كان للناس نقود خمتلفة منها الدراهم
__________  

  ).٢٤٠/  ٧الطربي  ٤١٥/  ٤ابن االثري (ئة وأحد مثانني رجال مل يكن معه إال ما) ١(
أمر عبد امللك بضرب الدراهم سنة ست وسبعني مث أمر بعد ذلك بضرب : ٣١٦يف االخبار الطوال ص ) ٢(

الدنانري، وإمنا كانت الدراهم والدنانري قبل ذلك مما ضربت العجم ويف أسباب اختاذ عبد امللك خطوة ضرب النقود 
عض املؤرخني أن السبب االهم يرجع إىل هتديد قيصر الروم له بأن ينقش على الدنانري اليت يتداوهلا أهايل ذكر ب

  .االسالم ما يكره عن النيب
إال اننا نعتقد أن اختاذ هذه اخلطوة يعود إىل أسباب ومصاحل اقتصادية وسياسية إذ أصبحت من لوازم السيادة 

  .االسالمية
بسم : ضرب احلجاج الدراهم البغلية وكتب عليها: عن أيب الزبري الناقد قال: ٤٥٤ان ص قال يف فتوح البلد) ٣(

  .اهللا احلجاج، مث كتب عليها بعد سنة اهللا أحد اهللا الصمد
  .مكروهة ويقال مسيت السمريية بأول من ضرهبا وامسه مسري: فسميت

  .عمر: يف فتوح البلدان) ٤(

، واليمين دانق، فجمع )٢(دوانق، والطربية وكان الدرهم منها اربعة دوانيق  ، وكان الدرهم منها مثانية)١(البغلية 
عمر بن اخلطاب بني البغلي والطربي مث أخذ بنصفها فجعل الدرهم الشرعي وهو نصف مثقال ومخس مثقال، 

  .وذكروا أن املثقال مل يغريوا وزنه يف جاهلية وال إسالم، ويف هذا نظر
  .واهللا أعلم

ن بن حممد بن مروان بن احلكم وهو مروان احلمار آخر من توىل اخلالفة من بين أمية، ومنه أخذها وفيها ولد مروا
  .بنو العباس

وفيها حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان نائب املدينة، وعلى إمرة العراق احلجاج وعلى خراسان أمية بن عبد اهللا 
  .واهللا أعلم

لنهدي القضاعي امسه عبد الرمحن بن مل أسلم على عهد النيب صلى اهللا أبو عثمان ا: وممن تويف فيها من االعيان
  عليه وسلم وغزا جلوالء والقادسية وتستر، وهناوند، وأذربيجان وغريمها، وكان كثري العبادة

  .زاهدا عاملا يصوم النهار ويقوم الليل، تويف وعمره مائة وثالثني سنة بالكوفة
ني من أهل البصرة، وكان ذا فضل وورع وعبادة وزهد، كنيته أبو الصهباء صلة بن أشيم العدوي من كبار التابع

كان يصلي حىت ما يستطيع أن يأيت الفراش إال حبوا، وله مناقب كثرية جدا، منها أنه كان مير عليه شباب يلهون 
قطعون سفرهم ؟ أخربوين عن قوم أرادوا سفرا فحادوا يف النهار عن الطريق وناموا الليل فمىت ي: ويلعبون فيقول



  .واهللا يا قوم إنه ما يعين هبذا غرينا، حنن بالنهار نلهو، وبالليل ننام: فقال هلم يوما هذه املقالة، فقال شاب منهم
  .مث تبع صلة فلم يزل يتعبد معه حىت مات

بن أخي يل يا : دعوين أكفكم أمره، مث دعاه فقال: ومر عليه فىت جير ثوبه فهم أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم فقال
هذا أمثل مما : نعم، ونعمت عني، فرفع إزاره، فقال صلة: وما حاجتك ؟ قال أن ترفع إزارك، قال: إليك حاجة، قال

  .أردمت لو شتمتموه لشتمكم
خرجنا يف غزاة ويف اجليش صلة بن أشيم فنزل الناس عند العتمة فقلت الرمقن : ومنها ما حكاه جعفر بن زيد قال

غيضة ودخلت يف أثره فقام يصلي وجاء االسد حىت دنا منه وصعدت أنا يف شجرة، قال فتراه  عمله الليلة، فدخل
  التفت أو عده جروا حىت

__________  
فتوح البلدان (يبدو أهنا دراهم أعجمية عرفت من العصر اجلاهلي كانت ترد على أهل مكة من الفرس : البغلية) ١(

  ).٢٦٣ومقدمة ابن خلدون ص  ٤٥٢ص 
مجع دانق بفتح : الدوانيق) ٢...(نسبة إىل مدينة طربية، فلعلها عملها رومية كانت ترد أيام اجلاهلية أيضا: والطربية

  .النون، وهو سدس الدرهم والكلمة فارسية وقد استعمله العرب يف اجلاهلية للداللة على وزن أو نقد
  .أما املثقال فهو نقد للداللة على درهم أو دينار أو وزن

  .استخدم يف عملة روما فنقل إىل العرب بتحريف بسيط Denariusصله التيين والدينار أ
  ).ط القاهرة: ٢٥ - ٢٣انظر النقود العربية انستاس ماري كرملي ص (أما الدرهم لفظة فارسية معربة 

  أيها السبع إن كنت أمرت بشئ فافعل وإال: اآلن يفترسه، فجلس مث سلم فقال: سجد فقلت
ن آخر، فوىل االسد وإن له لزئريا تصدع منه اجلبال، فلما كان عند الصباح جلس فحمد اهللا فاطلب الرزق من مكا

  .اللهم إين أسألك أن جتريين من النار، أو مثلي جيترئ أن يسألك اجلنة: مبحامد مل أمسع مبثلها مث قال
  .يممث رجع إىل اجليش فأصبح كأنه بات على احلشا، وأصبحت ويب من الفترة شئ اهللا به عل

فلما : اللهم إين أسألك أن ترد علي بغليت بثقلها، فجاءت حىت قامت بني يديه، قال: وذهبت بغلته بثقلها فقال: قال
رجالن من العرب صنعا بنا هذا فكيف : التقينا العدو محل هو وهشام بن عامر فصنعنا هبم طعنا وضربا، فقال العدو

جعت مرة يف غزاة جوعا : وقال صلة -عين انزلوا على حكمهم ي -لو قاتلونا كلهم ؟ اعطوا املسلمني حاجتهم 
شديدا فبينما أنا أسري أدعو ريب وأستطعمه، إذ مسعت وجبة من خلفي فالتفت فإذا أنا مبنديل أبيض فإذا فيه دوخلة 
مآلنة رطبا فأكلت منه حىت شبعت، وأدركين املساء فملت إىل دير راهب فحدثته احلديث فاستطعمين من الرطب 

إهنن ملن الرطبات اليت أطعمتين، وجاء : فأطعمته، مث إين مررت على ذلك الراهب بعد زمان فإذا خنالت حسان فقال
بذلك املنديل إىل امرأته فكانت تريه للناس، وملا أهديت معاذة إىل صلة أدخله ابن أخيه احلمام مث أدخله بيت 

أي : فأتيته فقلت له: الن يصليان حىت برق الصبح، قالالعروس بيتا مطيبا فقام يصلي فقامت تصلي معه، فلم يزا
إنك أدخلتين بيتا أول النهار أذكرتين به النار، : عم اهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلي وتركتها ؟ قال

وأدخلتين بيتا آخر النهار أذكرتين به اجلنة، فلم تزل فكريت فيهما حىت أصبحت، البيت الذي أذكره به النار هو 
  .مام، والبيت الذي أذكره به اجلنة هو بيت العروساحل

فقال رغبك اهللا فيما يبقى، وزهدك فيما يفىن، ورزقك اليقني الذي ال يركن إال إليه، : أدعو اهللا يل: وقال له رجل
  .وال يعول يف الدين إال عليه



تل حىت قتل، مث تقدم صلة أي بين تقدم فقاتل حىت أحتسبك، فحمل فقا: وكان صلة يف غزاة ومعه ابنه فقال له
إن كننت جئنت لتهنينين فمرحبا بكن، وإن كننت : فقاتل حىت قتل، فاجتمع النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت

  .جئنت لتعزينين فارجعن، تويف صلة يف غزاة هو وابنه حنو بالد فارس يف هذه السنة
  زهري بن قيس البلوى

ه الروم بربقة من بالد املغرب، وذلك أن الصريخ أتى احلاكم مبصر وهو شهد فتح مصر وسكنها، له صحبة، قتلت
عبد العزيز بن مروان أن الروم نزلوا برقة، فأمره بالنهوض إليهم، فساق زهري ومعه أربعون نفسا فوجد الروم فأراد 

  .مجيعايا أبا شداد امحل بنا عليهم، فحملوا فقتلوا : أن يكف عن القتال حىت يلحقه العسكر، فقالوا
  .مات يف هذه السنة: املنذر بن اجلارود

  .توىل بيت املال ووفد على معاوية واهللا أعلم

مث دخلت سنة سبع وسبعني فيها أخرج احلجاج مقاتلة أهل الكوفة وكانوا أربعني ألفا، وانضاف عليهم عشرة 
 -كان، وأن يصمم على قتاله  آالف، فصاروا مخسني ألفا، وأمر عليهم عتاب بن ورقاء وأمره أن يقصد لشبيب أين

وأن ال يفعلوا كما كانوا يفعلون قبلها من الفرار واهلزمية وملا بلغ  -) ١(وكان قد اجتمع على شبيب ألف رجل 
  .شبيبا ما بعث به احلجاج إليه من العساكر واجلنود، مل يعبأ هبم شيئا

جزة االعداء، مث سار شبيب بأصحابه حنو بل قام يف خطيبا فوعظهم وذكرهم وحثهم على الصرب عند اللقاء ومنا
الشيباين فأذن ) ٢(عتاب بن ورقاء، فالتقيا يف آخر النهار عند غروب الشمس، فأمر شبيب مؤذنه سالم بن يسار 
وكان قد خندق  -املغرب مث صلى شبيب بأصحابه املغرب صالة تامة الركوع والسجود، وصف عتاب أصحابه 

فلما صلى شبيب بأصحابه املغرب انتظر حىت طلع القمر وأضاء مث تأمل  - حوله وحول جيشه من أول النهار
أنا شبيب أبواملدله ال حكم اال هللا، فهزمهم وقتل : امليمنة وامليسرة مث محل على أصحاب رايات عتاب وهو يقول

احدة منهما، مث أمريهم قبيصة بن والق ومجاعة من االمراء معه، مث كر على امليمنة وعلى امليسرة ففرق مشل كل و
، ووىل عامة اجليش مدبرين وداسوا )٣(قصد القلب فما زال حىت قتل االمري عتاب بن ورقاء وزهرة بن حوية 

  .االمري عتاب وزهرة فوطئته اخليل
  .وقتل يف املعركة عمار بن يزيد الكليب

 إىل الكوفة، وكان شبيب ملا ال تتبعوا منهزما، واهنزم جيش احلجاج عن بكرة أبيهم راجعني: مث قال شبيب الصحابه
  احتوى على املعسكر أخذ ممن بقي منهم البيعة له باالمارة وقال هلم إىل أي ساعة هتربون ؟ مث احتوى على ما يف
املعسكر من االموال واحلواصل، واستدعى بأخيه مصاد من املدائن، مث قصد حنو الكوفة، وقد وفد إىل احلجاج 

ب بن عبد الرمحن احلكمي من مذحج يف ستة آالف فارس ومعهما خلق من أهل سفيان بن االبرد الكليب وحبي
يا أهل : الشام، فاستغىن احلجاج هبم عن نصرة أهل الكوفة، وقام يف الناس خطيبا فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال

نا قتال عدونا، الكوفة ال أعز اهللا من أراد بكم العز، وال نصر من أراد بكم النصر، اخرجوا عنا فال تشهدوا مع
احلقوا باحلرية فانزلوا مع اليهود والنصارى، فال يقاتلن معنا إال من كان عامال لنا، ومن مل يشهد قتال عتاب بن 

ورقاء، وعزم احلجاج على قتال شبيب بنفسه وسار شبيب حىت بلغ الصراة، وخرج إليه احلجاج مبن معه من 
يا : حلجاج إىل شبيب وهو يف ستمائة فخطب احلجاج أهل الشام وقالالشاميني وغريهم، فلما تواجه الفريقان نظر ا

أهل الشام أنتم أهل السمع والطاعة والصرب واليقني ال يغلنب باطل هؤالء االراجس حقكم، غضوا االبصار واجثوا 
  على الركب، واستقبلوا بأطراف االسنة، ففعلوا ذلك، وأقبل شبيب وقد عىب أصحابه



__________  
  .مثامنائة رجل: ٢٤٣/  ٧الطربي  ٤١٩/  ٤ن االثري يف اب) ١(
  .سيار: يف الطربي) ٢(
  .جونة وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٣(

  .بن وائل) ١(ثالث فرق، واحدة معه، وأخرى مع سويد بن سليم، وأخرى مع احمللل 
وثبوا إليه وثبة واحدة فاهنزم  وأمر شبيب سويدا أن حيمل فحمل على جيش احلجاج فصربوا له حىت إذا دنا منهم

يا أهل السمع والطاعة هكذا فافعلوا، مث أمر احلجاج فقدم كرسيه الذي هو جالس عليه إىل : عنهم، فنادى احلجاج
االمام، مث أمر شبيب احمللل أن حيمل فحمل فثبتوا له وقدم احلجاج كرسيه إىل أمام، مث إن شبيبا محل عليهم يف 

إذا غشى أطراف االسنة وثبوا يف وجهه فقاتلهم طويال، مث إن أهل الشام طاعنوه حىت أحلقوه كتيبته فثبتوا له حىت 
يا سويد امحل يف خيلك على أهل هذه السرية لعلك تزيل أهلها عنها فأت : بأصحابه، فلما رأى صربهم نادى

  .احلجاج من ورائه، وحنمل حنن عليه من أمامه
  اج كان قد جعل عروة بن املغرية بنفحمل فلم يفد ذلك شيئا، وذلك أن احلج

شعبة يف ثالمثائة فارس ردا له من ورائه لئال يؤتوا من خلفهم، وكان احلجاج بصريا باحلرب أيضا، فعند ذلك حرض 
يا أهل السمع والطاعة اصربوا هلذه الشدة : شبيب أصحابه على احلملة وأمرهم هبا ففهم ذلك احلجاج، فقال

االرض ما شئ دون الفتح، فجثوا على الركب ومحل عليهم شبيب جبميع أصحابه، فلما الواحدة، مث ورب السماء و
غشيهم نادى احلجاج جبماعة الناس فوثبوا يف وجهه، فما زالوا يطعنون ويطعنون وهم مستظهرون على شبيب 

رض، مث نزل وأصحابه حىت ردوهم عن مواقفهم إىل ما ورائها، فنادى شبيب يف أصحابه يا أولياء اهللا االرض اال
ونزلوا ونادى احلجاج يا أهل الشام يا أهل السمع والطاعة، هذا أول النصر والذي نفسي بيده، وصعد مسجدا 

هنالك وجعل ينظر إىل الفريقني، ومع شبيب حنو عشرين رجال معهم النبل، واقتتل الناس قتاال شديدا عامة النهار 
صاحبه، واحلجاج ينظر إىل الفريقني من مكانه، مث إن خالد بن من أشد قتال يف االرض، حىت أقر كل واحد منهم ل

عتاب استأذن احلجاج يف أن يركب يف مجاعة فيأيت اخلوارج من خلفهم، فأذن له، فانطلق يف مجاعة معه حنو من أربعة 
وة آالف، فدخل عسكر اخلوارج من ورائهم فقتل مصادا أخا شبيب، وغزالة امرأة شبيب، قتلها رجل يقال له فر

، وخرق يف جيش شبيب، ففرح بذلك احلجاج وأصحابه وكربوا، وانصرف شبيب وأصحابه )٢(بن دقاق الكليب 
كل منهم على فرس، فأمر احلجاج أن ينطلقوا يف طلبهم، فشدوا عليهم فهزموهم، وختلف شبيب يف حامية الناس، 

ا منه الطلب فجعل بعض أصحابه ينهاه مث انطلق واتبعه الطلب فجعل ينعس وهو على فرسه حىت خيفق برأسه، ودن
عن النعاس يف هذه الساعة فجعل ال يكترث هبم ويعود فيخفق رأسه، فلما طال ذلك بعث احلجاج إىل أصحابه 

  .يقول دعوه يف حرق النار، فتركوه ورجعوا
  .مث دخل احلجاج الكوفة فخطب الناس فقال يف خطبته

ة فخرجت إليه سرية من جيش احلجاج فالتقوا يوم االربعاء فال زالوا إن شبيبا مل يهزم قبلها، مث قصد شبيب الكوف
  يتقاتلون إىل يوم

__________  
  .من الطربي وابن االثري، ويف االصول اجمللل، وقد صححت يف كل املواضع) ١(
  .فروة بن الدفان الكليب ٢٥١/  ٧يف الطربي ) ٢(



ي يف ألف فارس معه، فحمل شبيب على احلارث بن معاوية اجلمعة وكان على سرية احلجاج احلارث بن معاوية الثقف
فكسره ومن معه، وقتل منهم طائفة، ودخل الناس الكوفة هاربني، وحصن الناس السكك فخرج إليه أبو الورد 

موىل احلجاج يف طائفة من اجليش فقاتل حىت قتل، مث هرب أصحابه ودخلوا الكوفة، مث خرج إليه أمري آخر فانكسر 
مث سار شبيب بأصحابه حنو السواد فمروا بعامل احلجاج على تلك البالد فقتلوه، مث خطب أصحابه  ،)١(أيضا 
اشتغلتم بالدنيا عن اآلخرة، مث رمى باملال يف الفرات، مث سار هبا حىت افتتح بالدا كثرية وال يربز له أحد إال : وقال

 -وكان صديقه  -يا شبيب ابرز إيل وأبرز إليك، : قتله، مث خرج إليه بعض االمراء الذين على بعض املدن فقال له
لكين أحب قتلك فال تغرنك نفسك وما تقدم من الوقائع، مث محل عليه : إين ال أحب قتلك، فقال له: فقال له شبيب

فضربه شبيب على رأسه فهمس رأسه حىت اختلط دماغه بلحمه وعظمه، مث كفنه ودفنه، مث إن احلجاج أنفق أمواال 
اجليوش والعساكر يف طلب شبيب فلم يطيقوه ومل يقدروا عليه، وإمنا سلط اهللا عليه موتا قدرا من غري  كثرية على

  .صنعهم وال صنعه يف هذه السنة
وهو احلكم بن أيوب بن  -مقتل شبيب عند ابن الكليب وكان سبب ذلك أن احلجاج كتب إىل نائبه على البصرة 

يأمره أن جيهز جيشا أربعة آالف يف طلب شبيب، ويكونون تبعا  - احلكم بن أيب عقيل وهو زوج ابنة احلجاج
  .لسفيان بن االبرد، ففعل وانطلقوا يف طلبه فالتقوا معه

وكان ابن االبرد معه خلق من أهل الشام، فلما وصل جيش البصرة إىل ابن االبرد التقوا معه جيشا واحدا هم 
لوا قتاال شديدا وصرب كل من الفريقني لصاحبه، مث عزم أصحاب وأهل الشام، مث ساروا إىل شبيب فالتقوا به فاقتت

احلجاج فحملوا على اخلوارج محلة منكرة واخلوارج قليلون ففروا بني أيديهم ذاهبني حىت اضطرواهم إىل جسر 
هناك، فوقف عنده شبيب يف مائة من أصحابه، وعجز سفيان بن االبرد عن مقاومته، ورده شبيب عن موقفه هذا 

ن تقاتلوا هنارا طويال كامال عند أول اجلسر أشد قتال يكون، مث أمر ابن االبرد أصحابه فرشقوهم بالنبال رشقا بعد أ
واحدا، ففرت اخلوارج مث كرت على الرماة فقتلوا حنوا من ثالثني رجال من أصحاب ابن االبرد، وجاء الليل 

  بظالمه فكف الناس بعضهم عن بعض، وبات كل من
على مناهضة اآلخر، فلما طلع الفجر عرب شبيب وأصحابه على اجلسر، فبينما شبيب على منت الفريقني مصرا 

اجلسر راكبا على حصان له وبني يديه فرس أنثى إذ نزا حصانه عليها وهو على اجلسر فنزل حافر فرس شبيب على 
  ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال، مث انغمر: حرف السفينة فسقط يف املاء، فقال

__________  
وجه إليه زياد به عمرو العتكي فهزمه شبيب وقتل عامة أصحابه مث وجه إليه حممد بن  ٨٦/  ٧يف ابن االعثم ) ١(

موسى بن طلحة بن عبيد اهللا فقتله شبيب مث وجه إليه الطرس موىل بين متيم فقتله شبيب وكذلك أربع سنني كاملة 
واملالحظ يف ابن االعثم أن بعوث احلجاج كانت قبل ) االثري انظر الطربي وابن(يهزم عساكر احلجاج ويقتل رجاله 

  .نداءات احلجاج إىل عبد امللك الغوث الغوث يا أمري املؤمنني

  .فغرق]  ٩٦: االنعام) [ ذلك تقدير العزيز العليم(يف املاء مث ارتفع وهو يقول 
البالد، وجاء أمري جيش احلجاج فاستخرج فلما حتققت اخلوارج سقوطه يف املاء كربوا وانصرفوا ذاهبني متفرقني يف 

فاستخرج قلبه فإذا هو جمتمع صلب كأنه صخرة، وكانوا ) ١(شبيبا من املاء وعليه درعه، مث أمر به فشق صدره 
  .يضربون به االرض فريتفع قامة االنسان

الوا نقطع اجلسر به وقيل إنه كان معه رجال قد أبغضوه ملا أصاب من عشائرهم، فلما ختلف يف الساقة اشتوروا وق



ففعلوا ذلك فمالت السفن باجلسر ونفر فرسه فسقط يف املاء فغرق، ونادوا غرق أمري املؤمنني، فعرف جيش 
صدقتم إين كنت رأيت يف املنام وأنا حامل به أنه : احلجاج ذلك فجاؤوا فاستخرجوه، وملا نعي شبيب إىل أمه قالت

ال يطفئها إال املاء، وأنه ال يطفئه إال املاء، وكانت أمه جارية امسها قد خرج منها شهاب من نار فعلمت أن النار 
  .، وكانت مجيلة، وكانت من أشجع النساء، تقاتل مع ابنها يف احلروب)٢(جهربة 

أهنا قتلت يف هذه الغزوة وكذلك قتلت زوجته غزالة، وكانت أيضا شديدة البأس تقاتل قتاال : وذكر ابن خلكان
أسد علي : بطال من الرجال، وكان احلجاج خياف منها أشد خوف حىت قال فيه بعض الشعراءشديدا يعجز عنه اال

بل كان قلبك يف * إىل غزالة يف الوغا ) ٥(من صفري الصافر هال برزت ) ٤(فتخاء تنفر * ويف احلروب نعامة ) ٣(
  طائر) ٦(جناحي 

ن قيس بن شراحيل ابن صربة بن ذهل بن وقد كان شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو بن الصلت ب: قال
شيبان الشيباين، يدعي اخلالفة ويتسمى بأمري املؤمنني، ولو ال أن اهللا تعاىل قهره مبا قهره به من الغرق لنال اخلالفة 
ا إن شاء اهللا، وملا قدر عليه أحد، وإمنا قهره اهللا على يدي احلجاج ملا أرسل إليه عبد امللك بعسكر الشام لقتاله، ومل

  )٧(ألقاه جواده على اجلسر يف هنر دجيل 
__________  

: ٩٢/  ٧ويف ابن االعثم  ١٦٩/  ٣ومروج الذهب  ٤٣٣/  ٤وابن االثري  ٢٥٧/  ٧كذا باالصل والطربي ) ١(
  .أمر ابن االبرد بالغواصني فأخرجوه من املاء واحتزوا رأسه ووجه به سفيان إىل احلجاج

  .اجلهيزة: ٣٧٤/  ٣وتاريخ اليعقويب  ٣٠٨رة أنساب العرب ص ومجه ٨٧/  ٧يف ابن االعثم ) ٢(
: ٩٠/  ٧، ويف ابن االعثم ١٥٧/  ٣ومسط النجوم  ١٦٠/  ٣كذا باالصل والعقد الفريد وتاريخ االسالم ) ٣(

  .ليث اخلوان
  .ربواء جتعل: يف العقد الفريد) ٤(

هال : يف ابن االعثم) ٥(ه كأمس الدابر تركت كتائب* صدعت غزاله مجعه بعساكر : وقبل هذا البيت يف العقد
  .خرجت

الق السالح وخذ وشاح : جوانح، وبعده فيه وليس يف املراجع: خمالب، ويف ابن االعثم: يف العقد الفريد) ٦(
هنر باالهواز حفره أرد شري بن بابك أحد ملوك الفرس وخمرجه : دجيل) ٧(واعمد مبنزلة اجلبان الكافر * معصفر 

  ).معجم البلدان(ومصبه يف حبر فارس قرب عبادان وفيه غرق شبيب اخلارجي من أرض أصبهان 

قال مث أخرج ومحل إىل ]  ٩٦: االنعام) [ ذلك تقدير العزيز العليم(أغرقا يا أمري املؤمنني ؟ قال : قال له رجل
مولده يف يوم  احلجاج فأمر فنزع قلبه من صدره فإذا هو مثل احلجر، وكان شبيب رجال طويال أمشط جعدا، وكان

من أصحابه فحمل إىل عبد امللك بن مروان فقال له ) ٢(، وقد أمسك رجل )١(عيد النحر سنة ست وعشرين 
  وعمرو ومنكم هاشم وحبيب* فان يك منكم كان مروان وابنه : أنت القائل

  .ؤمنني شبيبإمنا قلت ومنا يا أمري امل: ومنا أمري املؤمنني شبيب فقال* والبطني وقعنب ) ٣(فمنا حصني 
  .فأعجبه اعتذاره وأطلقه واهللا سبحانه أعلم

ويف هذه السنة كانت حروب كثرية جدا بني املهلب بن أيب صفرة نائب احلجاج، وبني اخلوارج من االزارقة 
وأمريهم قطري بن الفجاءة، وكان قطري أيضا من الفرسان الشجعان املذكورين املشهورين وقد تفرق عنه أصحابه 

وقد جرت بينهم مناوشات ) ٤(هذه السنة، وأما هو فال يدري أحد أين ذهب فإنه شرد يف االرض  ونفروا يف



  .وجماوالت يطول بسطها، وقد بالغ ابن جرير يف ذكرها يف تارخيه
ويف هذه السنة ثار بكري بن وشاح الذي كان نائب خراسان على نائبها أمية بن عبد اهللا بن خالد : قال ابن جرير
ريا استجاش عليه الناس وغدر به وقتله، وقد جرت بينهما حروب طويلة قد استقصاها ابن جرير يف وذلك أن بك

  .تارخيه
ويف هذه السنة كانت وفاة شبيب بن يزيد كما قدمنا، وقد كان من الشجاعة والفروسة على جانب كبري مل ير بعد 

عبد اهللا ومن يناط هبؤالء يف الشجاعة مثل  الصحابة مثله، ومثل االشتر وابنه إبراهيم ومصعب بن الزبري وأخيه
  .قطري بن الفجاءة من االزارقة واهللا أعلم

كثري بن الصلت بن معدي كرب الكندي، كان كبريا مطاعا يف قومه، وله باملدينة دار كبرية : وفيها تويف من االعيان
  .باملصلى، وقيل إنه كان كاتب عبد امللك على الرسائل، تويف بالشام

موسى بن طلحة بن عبيد اهللا كانت أخته حتت عبد امللك وواله سجستان، فلما سار إليها قيل له إن شبيبا  حممد بن
يف طريقك وقد أعيا الناس فاعدل إليه لعلك أن تقتله فيكون ذكر ذلك وشهرته لك إىل االبد، فلما سار لقيه شبيب 

  .فاقتتل معه فقتله شبيب
  .وقيل غري ذلك واهللا أعلم

__________  
  .سنة مخس وعشرين يف ذي احلجة يف يوم النحر يوم السبت ٤٣٣/  ٤وابن االثري  ٢٥٧/  ٧يف الطربي ) ١(
، ويف تاريخ االسالم ٢٦٦الشيباين كما يف معجم الشعراء ص  -ويقال وصيلة  -وهو عتبان بن أصيلة ) ٢(

  .عتبان احلروري ١٦٠/  ٣للذهيب 
  .سويد: ٧٩/  ٧يف ابن االعثم ) ٣(
قتل قطري بن الفجاءة يف شعب ): ٢٨٠(واالخبار الطوال ص  ٤٤٢/  ٤وابن االثري  ٢٧٤/  ٧الطربي  يف) ٤(
  من

وفيمن قتله سورة بن أجبر التميمي  -شعب طربستان يف مواجهة بعث احلجاج حتت راية سفيان بن االبرد، قتلوه 
  ...وجعفر بن عبد الرمحن بن خمنف

  .دث عن مجاعة من الصحابة وغريهم تويف بالبصرة رمحه اهللاعياض بن غنم االشعري شهد الريموك، وح
مطرف بن عبد اهللا وقد كانوا إخوة عروة ومطرف ومحزة، وقد كانوا مييلون إىل بين أمية فاستعملهم احلجاج على 

  .أقاليم، فاستعمل عروة على الكوفة، ومطرف على املدائن، ومحزة على مهدان
نت غزوة عظيمة للمسلمني ببالد الروم افتتحوا إرقيلية، فلما رجعوا أصاهبم مث دخلت سنة مثان وسبعني ففيها كا

  .مطر عظيم وثلج وبرد، فأصيب بسببه ناس كثري
وفيها وىل عبد امللك موسى بن نصري غزو بالد املغرب مجيعه فسار إىل طنجة وقد جعل على مقدمته طارقا فقتلوا 

فيها عزل عبد امللك أمية بن عبد اهللا عن إمرة خراسان وأضافها إىل ملوك تلك البالد، وبعضهم قطعوا أنفه ونفوه، و
احلجاج مع سجستان أيضا، وركب احلجاج بعد فراغه من شأن شبيب من إمرة الكوفة إىل البصرة، واستخلف 

 ، فقدم املهلب على احلجاج وهو بالبصرة وقد فرغ من شأن)١(على الكوفة املغرية بن عبد اهللا بن عامر احلضرمي 
االزارقة أيضا، فأجلسه معه على السرية واستدعى بأصحاب البالد من جيشه، فمن أثىن عليه املهلب أجزل احلجاج 

له العطية، مث وىل احلجاج املهلب إمرة سجستان، ووىل عبد اهللا بن أيب بكرة إمرة خراسان، مث ناقل بينهما قبل 



نه استعان بصاحب الشرطة وهو عبد الرمحن بن عبيد خروجهما من عنده، فقيل كان ذلك باشارة املهلب، وقيل إ
بن طارق العبشمي، حىت أشار على احلجاج بذلك فأجابه إىل ذلك، وألزم املهلب بألف ألف درهم، النه اعترض 

  .على ذلك
وحج بالناس فيها الوليد بن عبد امللك وكان أمري املدينة أبان بن عثمان، وأمري العراق وخراسان : قال أبو معشر

  وسجستان وتلك النواحي كلها احلجاج، ونائبه على خراسان املهلب بن أيب
صفرة، ونائبه على سجستان عبد اهللا بن أيب بكرة الثقفي، وعلى قضاء الكوفة شر ؟ يح، وعلى قضاء البصرة 

  .موسى بن أنس بن مالك االنصاري
ام، أبو عبد اهللا االنصاري السلمي، صاحب جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حر: وقد تويف يف هذه السنة من االعيان

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وله روايات كثرية، وشهد العقبة وأراد أن يشهد بدرا فمنعه أبوه وخلفه على 
  إخوانه

__________  
ه ان: املغرية بن عبد اهللا بن أيب عقيل، ويف رواية الطربي قيل: ٤٤٨/  ٤وابن االثري  ٢٨٠/  ٧يف الطربي ) ١(

  .عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عامر احلضرمي مث عزله ووالها املغرية: استخلف

  .وأخواته، وكانوا تسعة، وقيل إنه ذهب بصره قبل موته
  .تويف جابر باملدينة وعمره أربع وتسعون سنة، وأسند إليه ألف ومخسمائة وأربعني حديثا

وفة، وقد توىل القضاء لعمر بن اخلطاب وعثمان بن شريح بن احلارث ابن قيس أبو أمية الكندي، وهو قاضي الك
عفان وعلي بن أيب طالب، مث عزله علي، مث واله معاوية مث استقل يف القضاء إىل أن مات يف هذه السنة، وكان رزقه 

سيعلم الظامل حظ من : على القضاء يف كل شهر مائة درهم، وقيل مخسمائة درهم، وكان إذا خرج إىل القضاء يقول
يا داود إنا جعلناك خليفة يف االرض فاحكم بني الناس باحلق (وقيل إنه كان إذا جلس للقضاء قرأ هذه اآلية نقص، 

إن الظامل ينتظر العقاب واملظلوم ينتظر النصر، وقيل إنه مكث : ، وكان يقول] ٢٦: ص[ اآلية ) وال تتبع اهلوى
  ).١(قاضيا حنو سبعني سنة 

  .موته بسنة فاهللا أعلموقيل إنه استعفى من القضاء قبل 
وأصله من أوالد الفرس الذين كانوا باليمن، وقدم املدينة بعد موت النيب صلى اهللا عليه وسلم، تويف بالكوفة وعمره 

  ).٢(مائة ومثان سنني 
حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، حدثنا محاد بن زيد، عن شعيب بن : وقد روى الطرباين قال

  .عن إبراهيم التيمي احلبحاب
  .سيعلم الظاملون حق من نقصوا: كان شريح يقول: قال

  .إن الظامل ينتظر العقاب، وإن املظلوم ينتظر النصر
  ورواه االمام أمحد عن إمساعيل بن
  .علية، عن ابن عون، عن إبراهيم به

كيف جتدك ؟ : قالوااشتكى شريح رجله فطالها بالعسل وجلس يف الشمس فدخل عليه عواده ف: وقال االعمش
  .صاحلا: فقال
ويف رواية أنه خرج باهبمه : وعد خريا: فماذا قال لك ؟ قال: قد فعلت، قالوا: أال أريتها الطبيب ؟ قال: فقالوا



  .هو الذي أخرجها: أال أريتها الطبيب ؟ قال: قرحة فقالوا
  .ع سنني وكان شريح ال خيترب وال يستخربكانت فتنة ابن الزبري تس: حدثين عبدة بن أيب لبابة قال: وقال االوزاعي

  .ملا كانت الفتنة مل أسأل عنها: ورواه ابن ثوبان عن عبدة عن الشعيب عن شريح قال
  .فكيف مبا يف قليب: فقال رجل لو كنت مثلك ما باليت مىت مت، فقال شريح

مسلما وال معاهدا دينارا  يف الفتنة ما استخربت وال أخربت وال ظلمت: وقد رواه شقيق بن سلمة عن شريح قال
كيف يهدأ، ويف : لو كنت على حالك الحببت أن أكون قدمت، فأوى إىل قلبه فقال: وال درمها، فقال أبو وائل

  .كيف مبا يف صدري تلتقي الفتيتان وإحدامها أحب إيل من االخرى: رواية
  مايل أراكم تلعبون ؟: وقال لقوم رآهم يلعبون

__________  
ستني سنة ويف ابن  ٣٩٤/  ٢وأسد الغابة  ١٤٩/  ٢واالستيعاب على هامش االصابة  ١٤٦/  ٢ يف االصابة) ١(

أقام قاضيا مخسا وسبعني سنة مل يتعطل فيها إال ثالث سنني امتنع فيها من القضاء يف فتنه ابن : ٤٦٠/  ٢خلكان 
  .الزبري

  .٨٥/  ١وانظر شذرات الذهب 
  .مائة سنة ٤٦١/  ٢يف االستيعاب ويف ابن خلكان ) ٢(

  .مائة وعشرون سنة: ويف االصابة
  ) ٣٩٤/  ٢انظر أسد الغابة (قاله الواقدي 

  .ما هبذا أمر الفارغ: قال! فرغنا : قالوا
شهدت شرحيا : حدثنا العالء بن جرير العنربي، حدثين سامل أبو عبد اهللا، أنه قال: وقال سوار بن عبد اهللا العنربي

بعيد سحيق، : إين رجل من أهل الشام، فقال: بينك وبني احلائط، فقال: ؟ فقال أين انت: وتقدم إليه رجل فقال
اقض بيننا، : الشرط أملك، قال: إين اشترطت هلا دارها، قال: بالرفاء والبنني، قال: إين تزوجت امرأة، فقال: فقال
  .قد فعلت: قال

  .اء، آخذ منهم وأعطيهممبعاوضة العلم: قيل لشريح بأي شئ أصبت هذا العلم ؟ قال: وقال سفيان
  وروى عثمان بن أيب شيبة، عن عبد اهللا بن حممد بن

يأتوين ! يا أيها الناس : سامل، عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن ايب إسحاق، عن هبرية أنه مسع عليا يقول
كذا ما كذا،  ما: فقهاؤكم يسألوين وأسأهلم، فلما كان من الغد غدونا إليه حىت امتالت الرحبة، فجعل يسأهلم

ويسألونه ما كذا ما كذا فيخربهم وخيربونه حىت إذا ارتفع النهار تصدعوا غري شريح فإنه جاث على ركبتيه ال 
  .قم يا شريح فأنت أقضى العرب: مسعت عليا يقول: يسأله عن شئ إال أخربه به، قال

  .هأنا أحق ب: وأتت شرحيا امرأتان جدة صيب وأمه خيتصمان فيه كل واحدة تقول
* جدة ابن وأم وكلتانا تفديه فلو كنت تأميت ملا نازعتكي فيه ) ٢(أتاك ) * ١(أبا أمية أتيناك وأنت املستعان به 

إال أيها القاضي قد قالت  -: أال أيها القاضي فهذه قصيت فيه قالت االم) ٣(تزوجت فهاتيه وال يذهب بك القيه 
وكبدي محلت كبده فلما صار يف * تعزي النفس عن ابين  رده) ٤(قوال فاستمع مين وال تطردين * لك اجلدة 

ومن حيسن يل ) * ٦(من يكفيين فقده ومن يظهر يل الود * وحده تزوجت رجاء اخلري ) ٥(بتيما مفردا * حجري 
  :رفده فقال شريح



__________  
  .وأنت املرء نأتيه: ١٣٧/  ٦يف ابن سعد ) ١(
  .أتاك ابين وأماه: يف ابن سعد) ٢(
  .التيه: ابن سعديف ) ٣(
  .تبطرين: يف ابن سعد) ٤(
  .ضائعا...فلما كان: يف ابن سعد) ٥(
  ...ومن يكفل..وده: يف الطبقات) ٦(

وخذي ابنك من * بيين بالصيب : قال للجدة) ١(وعلى القاضي جهد إن غفل * قد مسع القاضي ما قلتما مث قضى 
  .للبدل فقضى به للجدهقبل دعوى ما تبتغيه * ذات العلل إهنا لو صربت كان هلا 

يا أبا أمية : حدثنا معمر بن عون، عن إبراهيم، عن شريح أنه قضى على رجل باعترافه فقال: وقال عبد الرزاق
  .أخربين ابن أخت خالتك: قضيت علي بغري بينة، فقال شريح

علف جمان ولنب : لسئل شريح عن شاة تأكل الذباب فقا: أنبأنا املسعودي عن أيب حصني قال: وقال علي بن اجلعد
  .طيب

كان شريح إذا مات الهله سنور أمر : حدثنا حيىي بن سعيد، عن أيب حيان التيمي، حدثنا أيب قال: وقال االمام أمحد
إال يف جوف داره يفعل ذلك اتقاء أن تؤذي املسلمني )) شارع) (٢(هبا فألقيت يف جوف داره، ومل يكن له مشعب 

، وكانت مياذيب أسطحة داره يف جوف -داره لئال تؤذي بننت رحيها املسلمني  يعين أنه يلقي السنور يف جوف -
  .الدار لئال يؤذي هبا املارة من املسلمني

  .إن شأنك لشوين: قال رجل لشريح: وقال الرياشي
  .أراك تعرف نعمة اهللا على غريك وجتهلها يف نفسك: فقال له شريح
حدثين عبد الرمحن بن عبد اهللا بن : حوي، حدثنا عبد اهللا بن شبيب قالحدثنا أمحد بن حيىي تغلب الن: وقال الطرباين
  .زياد بن مسعان

أما بعد فإنك واملكان الذي أنت فيه واملكان الذي خرجت منه : كتب شريح إىل أخ له هرب من الطاعون: قال
  .مامه ومن تظلمه أيامهمل يعد امرا لك) ٣(بعني من ال يعجزه من طلب، وال يفوته من هرب، واملكان الذي خلفته 

  .وإنك وإياهم لعلى بساط واحد، وإن املنتجع من ذي قدرة لقريب
إذا : حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباين، عن الشعيب، عن شريح أن عمر كتب إليه: وقال أبو بكر بن أيب شيبة

يف سنة رسول اهللا صلى اهللا جاءك الشي من كتاب اهللا فاقض به وال يلفتنك عنه رجاء ما ليس يف كتاب اهللا، وانظر 
عليه وسلم فاقض هبا، فإن جاءك ما ليس يف كتاب اهللا وال يف سنة رسوله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، ويف 

فانظر فيما قضى به الصاحلون، فإن مل يكن فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر، وما أرى التاخر إال خريا، : رواية
  .والسالم

تقص وحنن ! أيها القاص : علي يف سوق الكوفة فانتهى إىل قاص يقص فوقف عليه وقال كنت مع: وقال شريح
سل يا أمري املؤمنني عما شئت، فقال : قريبو العهد ؟ أما إين سائلك فإن جتب فما سألتك وإال أدبتك، فقال القاص

  ثبات االميان: ما ثبات االميان وزواله ؟ قال القاص: علي
__________  



وعلى * وقضى بينكما مث فصل بقضاء بني بينكما * قد فهم القاضي ما قد قلتما :  ابن سعد بيتانمكانه يف) ١(
  .مسيل املاء يف احلوض أو السطح: مثعب، واملثعب: يف صفة الصفوة وابن سعد) ٢(القاضي جهد أن عقل 

  .الذي مل يعجل امرءا مجامه ومل يظلمه أيامه: ٤٦٣/  ٢العبارة يف ابن خلكان ) ٣(

  .لورع وزواله الطمعا
  .فذلك فقص: قال علي

  .قيل إن هذا القاص هو نوف البكايل
  .إين واهللا ال حسدك على ما أرى بك: إنك لتذكر النعمة يف غريك وتنساها يف نفسك، قال: وقال رجل لشريح

  .ما نفعك اهللا هبذا وال ضرين: قال
من رجل على أن ينظر إليه، فأخذ الفرس فسار اشترى عمر فرسا : عن الشعيب قال) ١(وروى جرير عن الشيباين 

شريح، قال ! نعم : فاجعل بيين وبينك حكما، قال الرجل! ال : خذ فرسك، فقال: به فعطب، فقال لصاحب الفرس
يا أمري املؤمنني رد كما أخذت : فانطلقا إليه فقصا عليه القصة، فقال: شريح العراقي، قال: ومن شريح ؟ قال: عمر

  .وهل القضاء إال هذا ؟ سر إىل الكوفة فقد وليتك قضاءها، فإنه الول يوم عرفه يومئذ: عته، فقال عمرأو خذ مبا ابت
) ٢(كان لشريح ابن يدعو الكالب : حدثين رجل من ولد سعد بن وقاص قال: وقال هشام بن حممد الكليب

طلب * كلب يسعى هبا ترك الصالة ال -: ويهارش بني الكالب، فدعا بدواة وقرطاس فكتب إىل مؤدبه فقال
  وعظه من عظة االديب االكيس* مبالمة ) ٤(فإذا أتاك فعفه ) ٣(اهلراش مع الغواة الرجس 
مع ما جترعين أعز االنفس * فإذا ضربت هبا ثالثا فاحبس واعلم بأنك ما أتيت فنفسه * فإذا مهمت بضربه فبدرة 

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا (يا عائشة : قال هلاوروى شريح عن عمر عن عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إهنم أصحاب البدع وأصحاب االهواء وأصحاب الضاللة من هذه االمة، إن لكل ]  ١٥٩: االنعام) [ شيعا

  ".صاحب ذنب توبة إال أصحاب االهواء والبدع، أنا منهم برئ وهم مين براء 
عن جمالد عن الشعيب، وإمنا تفرد  -أو غريه  -شعبة وهذا حديث ضعيف غريب رواه حممد بن مصفى عن بقية عن 

  .به بقية به الوليد من هذا الوجه وفيه علة أيضا
  .وروى حممد بن كعب القرظي، عن احلسن، عن شريح، عن عمر بن اخلطاب

إنكم ستغربلون حىت تصريوا يف حثالة من الناس قد مزجت عهودهم : (قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  :بت أمانتهم، فقال قائلوخر

__________  
  .الشيباين هو أبو إسحاق) ١(
حتريش بعضها على بعض : املهارشة بالكالب وبينها: يدع الكتاب ويهارش الكالب: ١٣٦/  ٤يف احللية ) ٢(

  .ال: صليت ؟ قال: كان يهارش بالكالب، فقال...، افتقد ابنا له،٣٩/  ٣والعبارة يف صفة الصفوة 
  .النجس: يف صفة الصفوة) ٣: (اذهب به إىل املؤدب وقال) الرجل الذي طلبه(فقال للرسول 

  .فعضه: يف صفة الصفوة) ٤(

أحد أحد، انصرنا على من : تعملون مبا تعرفون وتتركون ما تنكرون، وتقولون: فكيف بنا يا رسول اهللا ؟ فقال
  ).ظلمنا واكفنا من بغانا



: ن عبد اجلبار بن وهب، عن عبد اهللا السلمي عن شريح، قالوروى احلسن بن سفيان، عن حيىي بن أيوب، ع
ما من شباب يدع لذة الدنيا : " حدثين البدريون منهم عمر بن اخلطاب أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أيها : اىليقول اهللا تع: وهلوها ويستقبل بشبابه طاعة اهللا تعاىل إال أعطاه اهللا تعاىل أجر اثنني وسبعني صديقا، مث قال
  ".الشاب التارك شهوته من أجلي، املبتذل شبابه يل، أنت عندي كبعض مالئكيت 

  .وهذا حديث غريب
وقال أبو داود أو عن زيد بن  -حدثنا صدقة بن موسى، حدثنا أبوعمران اجلوين، عن قيس بن زيد : وقال أبو داود

إن : " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: قعن قاضي املصرين شريح، عن عبد الرمحن بن أيب بكر الصدي -قيس 
: يابن آدم فيم أضعت حقوق الناس ؟ فيم أذهبت أمواهلم ؟ فيقول: اهللا تعاىل يدعو صاحب الدين يوم القيامة فيقول

يا رب مل أفسده ولكن أصبت إما غرقا وإما حرقا، فيقول اهللا سبحانه أنا أحق من قضى عنك اليوم، فترجح حسناته 
  ).ه فيؤمر به إىل اجلنةعلى سيئات

ورواه ) فيدع اهللا بشئ فيضعه يف ميزانه فيثقل: " لفظ أيب داود ورواه يزيد بن هارون عن صدقة به وقال فيه
حدثنا : الطرباين من طريق أيب نعيم عن صدقة به، ورواه الطرباين أيضا عن حفص بن عمر وأمحد بن داود املكي قاال

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم مسلم بن إبراهيم حدثنا صدقة به،
عبد اهللا بن غنم االشعري نزيل فلسطني وقد روى عن مجاعة من الصحابة وقيل إن له صحبة وقد بعثه عمر بن 

  .اخلطاب إىل الشام ليفقه أهلها يف الدين وكان من العباد الصاحلني
ن موصوفا بالشجاعة واخلري، تويف جنادة بن أمية االزدي شهد فتح مصر وكان أمريا على غزو البحر ملعاوية، وكا

  .بالشام وقد قارب الثمانني
العالء بن زياد البصري كان من العباد الصاحلني من أهل البصرة، وكان كثري اخلوف والورع، وكان يعتزل يف بيته 

  .نةوال خيالط الناس، وكان كثري البكاء، مل يزل يبكي حىت عمي، وله مناقب كثرية، تويف بالبصرة يف هذه الس
إمنا كان معظم بكاء العالء بن زياد بعد تلك الرؤيا اليت رآها له رجل من أهل الشام أنه من أهل اجلنة، فقال : قلت

أما أنت يا أخي فجزاك اهللا عن رؤياك يل خريا، وأما أنا فقد تركتين رؤياك ال أهدأ بليل وال هنار، وكان : له العالء
وبكى حىت كاد يفارق الدنيا، ويصلي ال يفتر، حىت جاء أخوه إىل احلسن بعدها يطوي االيام ال يأكل فيها شيئا 

أدرك أخي فإنه قاتل نفسه، يصوم ال يفطر، ويقوم ال ينام، ويبكي الليل والنهار لرؤيا رآها بعض : البصري فقال
  الناس له أنه من أهل

سن، فلما مسع صوت احلسن فتح له، فقال افتح فإين أنا احل: اجلنة، فجاء احلسن فطرق عليه بابه فلم يفتح، فقال له
يا أخي اجلنة وما اجلنة للمؤمن، إن للمؤمن عند اهللا ما هو أفضل من اجلنة، فقاتل أنت نفسك ؟ فلم يزل : له احلسن

  .به حىت أكل وشرب وقصر عما كان فيه قليال
  .فاذكر اهللا يذكرك يا غالم قم: وروى ابن أيب الدنيا عنه أنه أتاه آت يف مقامه فأخذ بناصيته وقال
إنه كان يرفع له إىل اهللا كل يوم من العمل الصاحل : فما زالت تلك الشعرات اليت أخذ هبا قائمة حىت مات، وقد قيل

  .بقدر أعمال خلق كثري من الناس كما رأى ذلك بعض أصحابه يف املنام
  .ها أخرجناحنن قوم وضعنا أنفسنا يف النار فإن شاء اهللا أن خيرجنا من: وقال العالء

كان رجل يرائي بعمله فجعل يشمر ثيابه ويرفع صوته إذا قرأ، فجعل ال يأيت على أحد إال سبه، مث رزقه اهللا : وقال
  .االخالص واليقني فخفض من صوته وجعل صالحه بينه وبني اهللا، فجعل ال يأيت على أحد بعد ذلك إال دعا له خبري



  .هجا احلجاج فنفاه إىل الشام فتويف هبا سراقة بن مرادس االذدي كان شاعرا مطبقا،
  .النابغة اجلعدي الشاعر

  .السائب بن يزيد الكندي، تويف يف هذه السنة
  .سفيان بن سلمة االسدي
  .معاوية بن قرة البصري

  .زر بن حبيش
أهل مث دخلت سنة تسع وسبعني ففيها وقع طاعون عظيم بالشام حىت كادوا يفنون من شدته، ومل يغز فيها أحد من 
  .الشام لضعفهم وقلتهم، ووصلت الروم فيها أنطاكية فأصابوا خلقا من أهلها لعلمهم بضعف اجلنود واملقاتلة

  .وفيها غزا عبيد اهللا بن أيب بكرة رتبيل ملك الترك حىت أوغل يف بالده
نبئ الكذاب، ويقال مث صاحله على مال حيمله إليه يف كل سنة، وفيها قتل عبد امللك بن مروان احلارث بن سعيد املت

له احلارث بن عبد الرمحن بن سعيد الدمشقي، موىل أيب اجلالس العبدري، ويقال موىل احلكم بن مروان، كان أصله 
من اجلولة فنزل دمشق وتعبد هبا وتنسك وتزهد مث مكربه ورجع القهقرى على عقبيه، وانسلخ من آيات اهللا تعاىل، 

يطان فكان من الغاوين ومل يزل الشيطان يزج يف قفاه حىت أخسره دينه ودنياه، وفارق حزب اهللا املفلحني، واتبع الش
  .وأخزاه وأشقاه

  فإنا هللا وحسبنا اهللا وال حول
  .وال قوة إال باهللا

ثنا عبد الوهاب جندة اجلويل، حدثنا حممد بن مبارك، ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد : قال أبو بكر بن ايب خيثمة
كان احلارث الكذاب من أهل دمشق، وكان موىل اليب اجلالس، وكان له أب باجلولة،  :الرمحن بن حسان قال

فعرض له إبليس، وكان رجال متعبدا زاهدا لو لبس جبة من ذهب لرؤيت عليه الزهادة والعبادة، وكان إذا أخذ 
يا أبتاه أعجل علي  :بالتحميد مل يسمع السامعون مثل حتميده وال أحسن من كالمه، فكتب إىل أبيه وكان باجلولة

يا بين : فإين قد رأيت أشياء أختوف أن يكون الشيطان قد عرض يل، قال فزاده أبوه غيا على غيه، فكتب إليه أبوه
  أقبل على ما أمرت

]  ٢٢٢ - ٢٢١: الشعراء) [ هل أنبئكم على ما تنزل الشياطني تنزل على كل أفاك أثيم(به فإن اهللا تعاىل يقول 
ثيم، فامض ملا أمرت به، وكان جيئ إىل أهل املسجد رجال رجال فيذاكرهم أمره ويأخذ عليهم ولست بأفاك وال أ

  .العهد وامليثاق إن هو يرى ما يرضى وإال كتم عليه
  .وكان يريهم االعاجيب: قال

  .كان يأيت إىل رخامة يف املسجد فينقرها بيده فتسبح تسبيحا بليغا حىت يضج من ذلك احلاضرون
كان ينقر هذه الرخامة احلمراء اليت يف : شيخنا العالمة أبا العباس بن تيمية رمحه اهللا يقول وقد مسعت: قلت

  .املقصورة فتسبح، وكان زنديقا
قال ابن ايب خيثمة يف روايته وكان احلارث يطعمهم فاكهة الشتاء يف الصيف، وفاكهة الصيف يف الشتاء، وكان 

فرييهم رجال على خيل فيتبعه على ذلك بشر ) ١(م إىل دير املران اخرجوا أريكم املالئكة، فيخرج هب: يقول هلم
كثري، وفشا أمره يف املسجد وكثر أصحابه وأتباعه، حىت وصل االمر إىل القاسم بن خميمرة، قال فعرض على القاسم 

كذبت يا : سمإين نيب، فقال القا: أمره وأخذ عليه العهد إن هو رضي أمرا قبله، وإن كرهه كتم عليه، قال فقال له



: عدو اهللا، ما أنت نيب، ويف رواية ولكنك أحد الكذابني الدجالني الذين أخرب عنهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .وأنت أحدهم وال عهد لك) ٢) (إن الساعة ال تقوم حىت خيرج ثالثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نيب" 

فأعلمه مبا مسع من احلارث فقال أبو إدريس نعرفه، مث  -ء بدمشق وكان على القضا -مث قام فخرج إىل أيب إدريس 
  أعلم أبو

إدريس عبد امللك بذلك، ويف رواية أخرى أن مكحوال وعبد اهللا بن زائدة دخال على احلارث فدعامها إىل نبوته 
، واختفى احلارث فكذباه وردا عليه ما قال، ودخال على عبد امللك فأعلماه بأمره، فتطلبه عبد امللك طلبا حثيثا

فنزهلا فورد ) ٣(وصار إىل دار بيت املقدس يدعو إىل نفسه سرا واهتم عبد امللك بشأنه حىت ركب إىل النصرية 
عليه هناك رجل من أهل النصرية ممن كان يدخل على احلارث وهو ببيت املقدس فأعلمه بأمره وأين هو، وسأل من 

تراك ليحتاط عليه، فأرسل معه طائفة وكتب إىل نائب القدس ليكون يف عبد امللك أن يبعث معه بطائفة من اجلند اال
طاعة هذا الرجل ويفعل ما يأمره به، فلما وصل الرجل إىل النصرية ببيت املقدس مبن معه انتدب نائب القدس 

ل أشعلوها خلدمته، فأمره أن جيمع ما يقدر عليه من الشموع وجيعل مع كل رجل مشعته، فإذا أمرهم بإشعاهلا يف اللي
كلهم يف سائر الطرق واالزقة حىت ال خيفى أمره، وذهب الرجل بنفسه فدخل الدار اليت فيها احلارث فقال لبوابه 

  يف هذه الساعة ال يؤذن عليه حىت يصبح، فصاح النصري: استأذن على نيب اهللا، فقال
__________  

ن دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران، من معجم البلدان، ويف االصل املراق، هذا الدير بالقرب م) ١(
  .وهو دير كبري وفيه رهبان كثرية ويف هيكله صورة عجيبة دقيقة املعاين

  .باب) ١٨(أخرجه مسلم يف الفنت ) ٢(
وفيه أن بني يدي الساعة ثالثني كذابا دجاال كلهم  ٢٢٣٩/  ٤عن حممد بن املثىن وحممد بن بشار ص  ٨٣ح 

  .فاحذروهم: بن مسرة يزعم أنه نيب، زاد جابر
  .يف املوضع السابق) ٨٤(باب عن أيب هريرة وأخرجه مسلم أيضا عنه ح ) ٢٥(واخرجه البخاري يف املناقب 

  ).معجم البلدان(وهي حملة يف اجلانب من بغداد يف طرف الربية : النصرية) ٣(

ارث فاختفى منه يف سرب هناك أسرجوا، فأشعل الناس مشوعهم حىت صار الليل كأنه النهار، وهم النصري على احل
فقال أصحابه هيهات يريدون أن يصلوا إىل نيب اهللا، إنه قد رفع إىل السماء، قال فأدخل النصري يده يف ذلك 

إن القيود : فأخذوه فقيدوه، فيقال: السرب فإذا بثوبه فاجتره فأخرجه، مث قال للفرعانني من أتراك اخلليفة قال
قل إن ضللت فإمنا أضل على نفسي، وإن اهتديت فيما : (ا ويعيدوهنا، وجعل يقولواجلامعة سقطت من عنقه مرار
  )يوحى إىل ريب إنه مسيع قريب

: ؟ فقالوا له بلساهنم ولغتهم]  ٢٨: املؤمن) [ أتقتلون رجال أن يقول ريب اهللا(وقال الولئك االتراك ]  ٥٠: سبأ[ 
فلما انتهوا به إىل عبد امللك أمر بصلبه على خشبة وأمر هذا كراننا فهات كرانك، أي هذا قرآننا فهات قرآنك، 

: وحيك أذكرت اسم اهللا حني طعنته ؟ فقال: رجال فطعنه حبربة فانثنت يف ضلع من أضالعه، فقال له عبد امللك
وحيك سم اهللا مث اطعنه، قال فذكر اسم اهللا مث طعنه فأنفذه، وقد كان عبد امللك حبسه قبل صلبه : نسيت، فقال

ر رجاال من أهل الفقه والعلم أن يعظوه ويعلموه أن هذا الذي به من الشيطان، فأىب أن يقبل منهم فصلبه بعد وأم
  .ذلك، وهذا من متام العدل والدين

  .مسعت العالء بن زياد العدوي: وقد قال الوليد بن مسلم عن ابن جابر فحدثين من مسع االعور يقول



ال تقوم : " يته إال بقتله حارثا حيث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالما غبطت عبد امللك بشئ من وال: يقول
  ".الساعة حىت خيرج ثالثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نيب، فمن قاله فاقتلوه، ومن قتل منهم أحدا فله اجلنة 

ومل ؟ : أمرتك بقتله، قالبلغين أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لعبد امللك لو حضرتك ما : وقال الوليد بن مسلم
إنه إمنا كان به املذهب فلو جوعته لذهب ذلك عنه، وقال الوليد عن املنذر بن نافع، مسعت خالد بن اجلالخ : قال

وحيك يا غيالن، أمل تأخذك يف شبيبتك ترا من النساء يف شهر رمضان بالتفاح، مث صرت حارثيا : يقول لغيالن
  .نني مث حتولت فصرت قدريا زنديقاحتجب امرأته وتزعم أهنا أم املؤم

وفيها غزا عبيد اهللا بن أيب بكرة رتبيل وملك الترك االعظم فيهم، وقد كان يصانع املسلمني تارة ويتمرد أخرى، 
فكتب احلجاج إىل ابن أيب بكرة تأخذه مبن معك من املسلمني حىت تستبيح أرضه وهتدم قالعه وتقتل مقاتلته، فخرج 

ن بالده وخلق من أهل البصرة والكوفة مث التقى مع رتبيل ملك الترك فكسره وهدم أركانه يف مجع من اجلنود م
بسطوة بتارة، وجاس ابن ايب بكرة وجنده خالل ديارهم، واستحوذ على كثري من أقاليمه ومدنه وأمصاره، وترب ما 

مى، حىت كانوا منها على مثانية عشر هنالك تتبريا، مث إن رتبيل تقهقر منه وما زال يتبعه حىت اقترب من مدينته العظ
فرسخا وخافت االتراك منهم خوفا شديدا، مث إن الترك أخذت عليهم الطرق والشعاب وضيقوا عليهم املسالك 

  حىت
  ظن كل من املسلمني أنه ال حمالة هالك، فعند ذلك طلب عبيد اهللا أن يصاحل رتبيل على أن يأخذ منه

 - طريقا خيرجون عنه ويرجعون عنهم إىل بالدهم، فانتدب شريح بن هانئ ، ويفتحوا للمسلمني)١(سبعمائة ألف 
فندب الناس إىل القتال واملصابرة  -وكان صحابيا، وكان من أكرب أصحاب علي وهو املقدم على أهل الكوفة 

من الناس من ) ٢(والنزال واجلالد بالسيوف والرماح والنبال، فنهاه عبيد اهللا بن أيب بكرة فلم ينته، وأجابه شرذمة 
الشجعان وأهل احلفائظ، فما زال يقاتل هبم الترك حىت فين أكثر املسلمني رضي اهللا عنهم، قالوا وجعل شريح بن 

* أدركت النيب املنذرا ) ٣(قد عشت بني املشركني أعصرا مث * أصبحت ذا بث أقاسي الكربا : هانئ يرجتز، ويقول
هيهات من أطول هذا عمرا مث ) ٤(واجلمع يف صفينهم والنهرا *  وبعده صديقه وعمرا ويوم مهران ويوم تسترا
من أصحابه، مث خرج من خرج من الناس صحبة عبيد اهللا بن أيب ) ٥(قاتل حىت قتل رضي اهللا عنه، وقتل معه خلق 

بكرة من أرض رتبيل، وهم قليل، وبلغ ذلك احلجاج فأخذ ما تقدم وما تأخر، وكتب إىل عبد امللك يعلمه بذلك 
ويستشريه يف بعث جيش كثيف إىل بالد رتبيل لينتقموا منه بسبب ما حل باملسلمني يف بالده، فحني وصل الربيد 

إىل عبد امللك كتب إىل احلجاج باملوافقة على ذلك، وأن يعجل ذلك سريعا، فحني وصل الربيد إىل احلجاج بذلك 
  .له يف السنة اآلتية بعدهاأخذ يف مجع اجليوش فجهز جيشا كثيفا لذلك على ما سيأيت تفصي

وقيل إنه قتل من املسلمني مع شريح بن هانئ ثالثون ألفا وابتيع الرغيف مع املسلمني بدينار وقاسوا شدائد، ومات 
  .بسبب اجلوع منهم خلق كثري أيضا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  .وقد قتل املسلمون من الترك خلقا كثريا أيضا قتلوا أضعافهم

يف هذه السنة استعفى شريح من القضاء فأعفاه احلجاج من ذلك ووىل مكانه أبا بردة ابن أيب موسى ويقال إنه 
  .االشعري، وقد تقدمت ترمجة شريح عند وفاته يف السنة املاضية واهللا أعلم

__________  
ى نصف أن يضع عنه اخلراج عشر سنني، وأن يعط: شروط رتبيل وهي ١١٢/  ٧ذكر ابن االعثم يف فتوحه ) ١(

  .سالح وكراع عبيد اهللا، وان يعطيه أيضا ألف ألف درهم، وان يعطيه ولده وأشراف قومه رهائن



فاتبعه ناس من املقطوعة غري كثري وفرسان الناس وأهل احلفاظ، : ٤٥١/  ٤وابن االثري  ٢٨٢/  ٧يف الطربي ) ٢(
  .يومئذ عشرة اآلف رجل من أهل الكوفة) شريح(فتقدم : ويف ابن االعثم

  .مثة وهو أصوب: يف الطربي مثت، ويف ابن االثري) ٣(
  .يف ابن االعثم، واجلمل املعروف يدعى عسكرا) ٤(

قتل : يف ابن االعثم) ٥(وليس املصراع يف ابن االعثم ...* ويا مجريات مع املشقرا: وبعده يف الطربي وابن االثري
انظر  - رتبيل على الشروط اليت ذكرت سابقا مجيع من كان معه من أهل الكوفة، أما ابن ايب بكرة فإنه صاحل

  .٢٩ص  ١حاشية 
  ودمعك املنحدر املنهج* ما بال حزن يف الفؤاد يوجل : ويف ذلك يقول أعشى مهدان أبياتا مطلعها

وحج بالناس يف هذه السنة أبان بن عثمان أمري املدينة النبوية، : قال الواقدي وأبو معشر وغري واحد من أهل السري
قتل قطري بن الفجاءة التميمي أبو نعامة اخلارجي، وكان من الشجعان املشاهري، ويقال إنه مكث عشرين وفيها 

سنة يسلم عليه أصحابه باخلالفة، وقد جرت له خطوب وحروب مع جيش املهلب بن ايب صفرة من جهة احلجاج 
الزبري، وتغلب على قالع كثرية وغريه، وقد قدمنا منها طرفا صاحلا يف أماكنه، وكان خروجه يف زمن مصعب بن 

وأقاليم وغريها، ووقائعه مشهورة وقد أرسل إليه احلجاج جيوشا كبرية فهزمها، وقيل إنه برز إليه رجل من بعض 
احلرورية وهو على فرس أعجف وبيده عمود حديد، فلما قرب منه كشب قطري عن وجهه فوىل الرجل هاربا 

تفر ومل تر طعنا وال ضربا ؟ فقال إن االنسان ال يستحي أن يفر من مثلك، فقال له قطري إىل أين ؟ أما تستحي أن 
مث إنه يف آخر أمره توجه إليه سفيان بن االبرد الكليب يف جيش فاقتتلوا بطربستان، فعثر بقطري فرسه فوقع إىل 

، وكان )١(ارمي االرض فتكاثروا عليه فقتلوه ومحلوا رأسه إىل احلجاج، وقيل إن الذي قتله سودة بن احلر الد
  قطري بن الفجاءة مع شجاعته املفرطة وإقدامه من خطباء العرب املشهورين

بالفصاحة والبالغة وجودة الكالم والشعر احلسن، فمن مستجاد شعره قوله يشجع نفسه وغريه ومن مسعها انتفع 
على االجل ) * ٣(ء يوم من االبطال وحيك لن تراعي فإنك لو طلبت بقا) * ٢(أقول هلا وقد طارت شعاعا : هبا

فيطوى * بثوب عز ) ٤(فما نيل اخللود مبستطاعي وال ثوب احلياة * الذي لك مل تطاعي فصربا يف جمال املوت صربا 
* وداعيه الهل االرض داع فمن ال يغتبط يسأم ويهرم ) * ٥(عن أخي اخلنع الرياعي سبيل املوت غاية كل حي 

  )٦(وتسلمه املنون إىل انقطاعي 
__________  

سورة بن أجبر التميمي، وذكرا أنه : ٢٧٥/  ٧سورة بن احلر التميمي، ويف الطربي  ٤٤٢/  ٤يف ابن االثري ) ١(
  .وآخرين معه قتلوه وكل منهم ادعى قتله

كان يف اجلماعة اليت قدمت عليه  -ويف ابن االثري باذان موالهم (قتله باذام واحتز رأسه : ٨٠/  ٧ويف ابن االعثم 
  ).وقتلوه

  .إذا جاشت حياء ٦٣٦/  ١يف امايل املرتضى ) ٢(
وقويل كلما جشأت لنفسي طارت : وقويل كلما جشأت وجاشت، ويف عيون االخبار واحليوان: ويف هناية االرب

  .أي تفرقت وانتشرت من اخلوف: شعاعا
  .حياة يوم: واحليوان: يف امايل املرتضى والتربيزي ولباب اآلداب) ٣(
  .وما طول احلياة بثوب جمد، ويف لباب اآلداب، وما ثوب أخو اخلنع: رتضىيف امايل امل) ٤(



  .اجلبان: الذليل، والرياع: اخلنع
  .منهج كل حي: يف امايل املرتضى ولباب اآلداب) ٥(
  .وتفض به املنون: يهرم ويسقم، ويف امايل املرتضى: يف هبجة اجملالس) ٦(

  .ويفض به االمان: ويف اللباب
  .غري علة ميوت من: يعتبط

  .ذكرها صاحب احلماسة واستحسنها ابن خلكان كثريا) ١(إذا ما سد من سقط املتاعي * وما للمرء خري يف حياة 
وفيها تويف عبيد اهللا بن ايب بكرة رمحه اهللا وهو أمري اجليش الذي دخل بالد الترك وقاتلوا رتبيل ملك الترك، وقد 

تقدم ذلك، وقد دخل عبيد اهللا بن أيب بكرة على احلجاج مرة ويف  قتل من جيشه خلق كثري مع شريح بن هانئ كما
يف : وكم ختمت خبامتك هذا ؟ قال على أربعني ألف ألف دينار، قال ففيم أنفقتها ؟ قال: يده خامت فقال له احلجاج

  .اصطناع املعروف، ورد امللهوف واملكافأة بالصناع وتزويج العقائل
رجت له امرأة كوز ماء بارد فأعطاها ثالثني ألفا، وقيل إنه أهدي إليه وصيف وقيل إن عبيد اهللا عطش يوما فأخ

واهللا إن إيثار بعض اجللساء على : ووصيفة وهو جالس بني أصحابه فقال لبعض أصحابه خذمها لك، مث فكر وقال
ى ذلك بعض لشح قبيح ودناءة رديئة، مث قال يا غالم ادفع إىل كل واحد من جلسائي وصيفا ووصيفة، فأحص

وقيل بذرخ واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وأحلم، ) ٢(فكانوا مثانني وصيفا ووصيفة تويف عبيد اهللا بن أيب بكرة ببست 
  .واحلمد هللا رب العاملني

مبكة النه جحف على كل شئ فذهب به، ) ٣(مث دخلت سنة مثانني من اهلجرة النبوية ففيها كان السيل اجلحاف 
جلمال مبا عليها، والرجال والنساء ال يستطيع أحد أن ينقذهم منه، وبلغ املاء إىل ومحل احلجاج من بطن مكه ا

  .احلجون، وغرق خلق كثري، وقيل إنه ارتفع حىت كاد أن يغطي البيت واهللا أعلم
كان بالبصرة يف هذه السنة الطاعون، واملشهور أنه كان يف سنة تسع وستني : وحكى ابن جرير عن الواقدي أنه قال

  .قدمكما ت
وفيها قطع املهلب بن أيب صفرة هنر بلخ، وأقام بكش سنتني صابرا مصابرا لالعداء من االتراك، وجرت له معهم 

هناك فصول يطول ذكرها، وفد عليه يف غضون هذه املدة كتاب ابن االشعث خبلعه احلجاج، فبعثه املهلب برمته إىل 
ا بعد من حروب ابن االشعث، ويف هذه السنة جهز احلجاج احلجاج حىت قرأه مث كان ما سيأيت بيانه وتفصيله فيم

اجليوش من البصرة والكوفة وغريمها لقتال رتبيل ملك الترك ليقضوا منه ما كان من قتل جيش عبيد اهللا بن أيب 
بكرة يف السنة املاضية، فجهز أربعني ألفا من كل من املصرين عشرين ألفا، وأمر على اجلميع عبد الرمحن بن حممد 

  بن االشعث مع أنه كان احلجاج يبغضه جدا، حىت قال ما رأيته قط إال مهمت
__________  

  .١٢٣ - ١٢٢وشعر اخلوارج مع خترجيها ص  ٩٥/  ٤انظر االبيات يف ابن خلكان ) ١(
  ).معجم البلدان(مدينة بني سجستان وغزنني وهراة، وأظنها من أعمال كابل : بالضم: بست) ٢(
  .يل اجلحاف واجلراف أيضاس: قال البالذري) ٣(

واجلحاف واجلراف مبعىن واحد وهو الذي جيرف كل شئ ويذهب به، وأشار البالذري إىل أن السيل كان يوم 
 ١٦٨/  ٢انظر االزرقي أخبار مكة (االثنني وذلك يوم التروية واحلجاج آمنون غارون وقد نزلوا يف وادي مكة 

  ).٢٦١/  ٢شفاء الغرام 



فقال انظر إىل مشيته واهللا لقد مهمت أن ) ١(شعث يوما على احلجاج وعنده عامر الشعيب بقتله، ودخل ابن اال
وأنا واهللا الجهدت أن أزيله عن سلطانه إن طال : أضرب عنقه، فأسرها الشعيب إىل ابن االشعث فقال ابن االشعث

  .يب وبه البقاء
اء مث اختلف رأيه فيمن يؤمر عليهم، مث وقع واملقصود أن احلجاج أخذ يف استعراض هذه اجلنود وبذل فيهم العط

إين : اختياره على عبد الرمحن بن حممد بن االشعث، فقدمه عليهم، فأتى عمه إمساعيل بن االشعث فقال للحجاج
ليس هو هنالك هو يل حبيب، ومىت أرهب : ، فقال)٢(أخاف أن تؤمره فال ترى لك طاعة إذا جاوز جسر الصراه 

ج عن طاعيت، فأمضاه عليهم، فسار ابن االشعث باجليوش حنو أرض رتبيل، فلما بلغ رتبيل أن خيالف أمري أو خير
جمئ ابن االشعث باجلنود إليه كتب إليه رتبيل يتعذر مما أصاب املسلمني يف بالده يف السنة املاضية، وأنه كان لذلك 

يصاحله وأن يبذل للمسلمني اخلراج،  كارها، وأن املسلمني هم الذين أجلؤه إىل قتاهلم، وسأل من ابن االشعث أن
فلم جيبه ابن االشعث إىل ذلك، وصمم على دخول بالده، ومجع رتبيل جنوده وهتيأ له وحلربه، وجعل ابن االشعث 

) ٣(كلما دخل بلدا أو مدينة أو أخذ قلعة من بالد رتبيل استعمل عليها نائبا من جهته حيفظها له، وجعل املشايخ 
وف، فاستحوذ على بالد ومدن كثرية من بالد رتبيل، وغنم أمواال كثرية جزيلة، وسىب على كل أرض ومكان خم

خلقا كثرية، مث حبس الناس عن التوغل يف بالد رتبيل حىت يصلحوا ما بأيديهم من البالد، ويتقووا مبا فيها من 
الراضي واالقاليم حىت حياصروا املغالت واحلواصل، مث يتقدمون يف العام املقبل إىل أعدائهم فال يزالون جيوزون ا

رتبيل وجنوده يف مدينتهم مدينة العظماء على الكنوز واالموال والذراري حىت يغنموها مث يقتلون مقاتلتهم، وعزموا 
  على ذلك، وكان هذا هو الرأي، وكتب ابن االشعث إىل

بعضهم كان احلجاج قد وجه مهيان  احلجاج خيربه مبا وقع من الفتح وما صنع اهللا هلم، وهبذا الرأي رآه هلم، وقال
بن عدي السدوسي إىل كرمان مسلحة الهلها ليمد عامل سجستان والسند إن احتاجا إىل ذلك، فعصي مهيان ومن 
معه على احلجاج، فوجه احلجاج إليه ابن االشعث فهزمه وأقام ابن االشعث مبن معه، ومات عبيد اهللا بن أيب بكرة 

بإمرة سجستان مكان ابن أيب بكرة وجهز إىل ابن االشعث جيشا أنفق عليه ألفي  فكتب احلجاج إىل ابن االشعث
ألف سوى أعطياهتم، وكان يدعى هذا اجليش جيش الطواويس، وأمره باالقدام على رتبيل فكان من أمره معه ما 

  .تقدم
__________  

ان ندميه ومسريه ورسوله إىل ملك هو عامر بن شراحيل الشعيب، من التابعني، اتصل بعبد امللك بن مروان فك) ١(
  .ه بالكوفة ١٠٣الروم مات سنة 

  .١٣٨/  ٧وهتذيب ابن عساكر  ٦٥/  ٥انظر هتذيب التهذيب 
جاءت اخوة عبد : قال ١١٥/  ٧جسر الفرات، ويف ابن االعثم : ٤٥٥/  ٤وابن االثري  ٤/  ٨يف الطربي ) ٢(

ال توجه عبد : والصباح حىت دخلوا على احلجاج فقالواالرمحن بن حممد بن االشعث منهم قيس واسحاق واملنذر 
ليس هذا أول حسد االخوة، وامنا أنتم حسدمتوه النه : قال! الرمحن يف هذا اجليش، فإنا نتخوف أن خيرج عليك 

  ).٣٧/  ٢وانظر االمامة والسياسة ...(ليس من أمكم
  .املساحل: يف الطربي وابن االثري) ٣(

بل حج هبم سليمان بن عبد : حج بالناس يف هذه السنة أبان بن عثمان، وقال غريمهاو: قال الواقدي وأبو معشر
امللك، وكان على الصائفة يف هذه السنة الوليد بن عبد امللك، وعلى املدينة أبان ابن عثمان، وعلى املشرق بكماله 



  .بن مالك احلجاج، وعلى قضاء الكوفة أبو بردة بن أيب موسى، وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس
وممن تويف يف هذه السنة من االعيان أسلم موىل عمر بن اخلطاب وهو أبو زيد بن أسلم أصله من سيب عني التمر 

اشتراه عمر مبكة ملا حج سنة إحدى عشرة، وتويف وعمره مائة وأربع عشرة سنة، وروى عن عمر عدة أحاديث، 
  وروى عن غريه من أصحابه

  .أيضا وله مناقب كثرية رمحه اهللا
جبري بن نفري ابن مالك احلضرمي له صحبة ورواية، وكان من علماء أهل الشام وكان مشهورا بالعبادة والعلم تويف 

  .بالشام وعمره مائة وعشرون سنة، وقيل أكثر وقيل أقل
ه عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب ولد بأرض احلبشة وأمه أمساء بنت عميس، وهو آخر من رأى النيب صلى اهللا علي

أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل أمهم " وسلم من بين هاشم وفاة، سكن املدينة، وملا استشهد أبوه جعفر مبؤتة 
اللهم اخلف جعفرا يف أهله : ائتوين ببين أخي، فأيت هبم كأهنم أفرخ، فدعا باحلالق فحلق رؤوسهم مث قال: فقال

صلى اهللا عليه وسلم أنه ليس هلم شئ، فقال أنا هلم عوضا  وبارك لعبد اهللا يف صفقته، فجاءت أمهم فذكرت للنيب
وقد بايع النيب صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا بن جعفر وعبد اهللا بن الزبري وعمرمها سبع سنني، وهذا مل " من أبيهم 

لفي ألف، يتفق لغريمها، وكان عبد اهللا بن جعفر من أسخى الناس، يعطي اجلزيل الكثري ويستقله، وقد تصدق مرة بأ
وأعطى مرة رجال ستني ألفا، ومرة أعطى رجال أربعة آالف دينار، وقيل إن رجال جلب مرة سكرا إىل املدينة فكسد 

  .عليه فلم يشتره أحد فأمر ابن جعفر قيمه أن يشتريه وأن يهديه للناس
سن أو احلسني أو ابن جعفر أنظر هل ترى بالباب احل: إن معاوية ملا حج ونزل يف دار مروان قال يوما حلاجبه: وقيل

هم جمتمعون عند عبد اهللا بن جعفر يتغدون، فأتى معاوية : فخرج فلم ير أحدا، فقيل له -وعد مجاعة  -أو فالنا 
ما أنا إال كأحدهم، مث أخذ عصا فتوكأ عليها مث أتى باب ابن جعفر فاستأذن عليه ودخل فأجلسه يف : فأخربه فقال

أطعمنا : وما تشتهي من شئ فأدعو به ؟ فقال معاوية: أين غداؤك يا بن جعفر ؟ فقال :صدر فراشه، فقال له معاوية
خما، فقال يا غالم هات خما، فأتى بصحيفة فأكل معاوية، مث قال ابن جعفر لغالمه، هات خما، فجاء بصحيفة أخرى 

  مآلنة خما إىل أن

 الكثري من العطاء، فلما خرج معاوية أمر يا بن جعفر ما يشبعك إال: فعل ذلك ثالث مرات، فتعجب معاوية وقال
  له خبمسني ألف دينار، وكان ابن جعفر صديقا ملعاوية وكان يفد عليه كل سنة

  .فيعطيه ألف ألف درهم، ويقضي له مائة حاجة
كم كان أمري املؤمنني يعطيك كل : وملا حضرت معاوية الوفاة أوصى ابنه يزيد، فلما قدم ابن جعفر على يزيد قال له

  .سنة ؟ قال ألف ألف
بأيب أنت وأمي ما قلتها : قد أضعفناها لك، وكان يعطيه ألفي ألف كل سنة، فقال له عبد امللك بن جعفر: فقال له

وال أعطاكها أحد قبلي وال يعطيكها أحد بعدي، وقيل إنه كان عند : الحد قبلك، وال أقوهلا الحد بعدك، فقال يزيد
ة، وكان حيبها حمبة عظيمة، فحضر عنده يزيد بن معاوية يوما فغنت اجلارية، فلما ابن جعفر جارية تغنيه تسمى عمار

مسعها يزيد افتنت هبا ومل جيسر على ابن جعفر أن يطلبها منه، فلم يزل يف نفس يزيد منها حىت مات أبوه معاوية، 
دينة ونزل جوار ابن جعفر فبعث يزيد رجال من أهل العراق وأمره أن يتطلع يف أمر هذه اجلارية، فقدم الرجل امل

  .وأهدى إليه هدايا وحتفا كثرية، وأنس به، وال زال حىت أخذ اجلارية وأتى يزيد
وكان احلسن البصري يذم ابن جعفر على مساعه الغىن واللهو وشرائه املولدات، ويقول أما يكفيه هذا االمر القبيح 



: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان احلجاج يقولاملتلبس به من هذه االشياء وغريها، حىت زوج احلجاج بنت 
  .إمنا تزوجتها الذل هبا آل أيب طالب، وقيل إنه مل يصل إليها، وقد كتب عبد امللك إليه أن يطلقها فطلقها

  .أسند عبد اهللا ابن جعفر ثالثة عشر حديثا
قلب نقي يف ثياب دنسة خري من : قولأبو إدريس اخلوالين امسه عائذ اهللا بن عبد اهللا، له أحوال ومناقب، كان ي

  .قلب دنس يف ثياب نقية، وقد توىل القضاء بدمشق، وقد ذكرنا ترمجته يف كتابنا التكميل
  ".ال تنتفعوا من امليتة بإهاب وال عصب : " معبد اجلهين القدري يقال إنه معبد بن عبد اهللا بن عليم، راوي حديث

  .بن عباس وابن عمر ومعاوية وعمران بن حصني وغريهموقيل غري ذلك يف نسبه، مسع احلديث من ا
أيها يا : وشهد يوم التحكيم، وسأل أبا موسى يف ذلك ووصاه مث اجتمع بعمرو بن العاص فوصاه يف ذلك فقال له

  .تيس جهنة ما أنت من أهل السر والعالنية، وإنه ال ينفعك احلق وال يضرك الباطل
  ذا كان هو أول من تكلم يف القدر،وهذا توسم فيه من عمرو بن العاص، وهل

  القدر) ١(ويقال إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل العراق يقال له سوس، وأخذ غيالن 
__________  

وهو غيالن الدمشقي قال بنفي القدر وبالغ فيه، وقد هم عمر بن عبد العزيز بقتله فتراجع غيالن عن آرائه ) ١(
إىل الكالم عن نفي القدر وأسرف يف ذلك إسرافا عظيما يف أيام هشام بن عبد امللك وأعلن توبته منها ولكنه عاد 
  .الذي كان شديدا على القدرية

  .وقد أظهر غيالن متسكا شديدا بآرائه
  .فأمر به هشام فصلب على باب دمشق

إياكم : لبصريمن معبد، وقد كانت ملعبد عبادة وفيه زهادة، ووثقه ابن معني وغريه يف حديثه، وقال احلسن ا
  .ومعبدا فإنه ضال مضل، وكان ممن خرج مع ابن االشعث فعاقبه احلجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب مث قتله

مات قبل : بل صلبه عبد امللك بن مروان يف سنة مثانني بدمشق مث قتله، وقال خليفة بن خياط: وقال سعيد بن عفري
  .امللك له واهللا سبحانه وتعاىل أعلمالتسعني فاهللا أعلم، وقيل إن االقرب قتل عبد 

وغنم املسلمون منها ) ١(مث دخلت سنة إحدى ومثانني ففيها فتح عبيد اهللا بن عبد امللك بن مروان مدينة قاليقال 
بن ورقاء الصرميي، وكان بكري من االمراء الشجعان، مث ثار ) ٢(غنائم كثرية، وفيها قتل بكري بن وشاح، قتله جبري 

اح رجل من قومه يقال له صعصعة بن حرب العويف الصرميي، فقتل جبري بن ورقاء الذي قتل بكريا، لبكري بن وش
طعنه خبنجر وهو جالس عند املهلب بن أيب صفرة فحمل إىل منزله وهو بآخر رمق، فبعث املهلب بصعصعة إليه، 

  .ربته حىت قتله ومات على إثرهفلما متكن منه حبري بن ورقاء قال ضعوا رأسه عند رجلي، فوضعوه فطعنه جبري حب
ال واهللا ال أموت وهذا حي مث قتله : اعف عنه فقد قتلت بكري بن وشاح، فقال): ٣(وقد قال له أنس بن طارق 

  .وقد قيل إنه إمنا قتل بعد موته فاهللا أعلم
انني، وقد ساقها ابن يف سنة ثنتني ومث: كان ابتداؤها يف هذه السنة، وقال الواقدي: فتنة ابن االشعث قال أبو خمنف

  جرير يف هذه السنة فوافقناه يف ذلك، وكان سبب هذه الفتنة أن ابن االشعث كان احلجاج
يبغضه وكان هو يفهم ذلك ويضمر له السوء وزوال امللك عنه، فلما أمره احلجاج على ذلك اجليش املتقدم ذكره، 

أخذه بعض بالد الترك، مث رأى الصحابه أن  وأمره بدخول بالد رتبيل ملك الترك، فمضى وصنع ما قدمناه من
يقيموا حىت يتقووا إىل العام املقبل، فكتب إىل احلجاج بذلك فكتب إليه احلجاج يستهجن رأيه يف ذلك ويستضعف 



عقله ويقرعه باجلنب والنكول عن احلرب، ويأمره حتما بدخول بالد رتبيل، مث أردف ذلك بكتاب ثان مث ثالث مع 
مجلة ذلك يابن احلائك الغادر املرتد، امض إىل ما أمرتك به من االيغال يف أرض العدو وإال حل  الربيد، وكتب يف
  .بك ما ال يطاق

ويقول هو أهوج أمحق حسود، وأبوه الذي سلب أمري املؤمنني عثمان ثيابه : وكان احلجاج يبغض ابن االشعث
  وجده االشعث ارتد عنوقاتله، ودل عبيد اهللا بن زياد على مسلم بن عقيل حىت قتله، 

__________  
  .بارمينية العظمى من نواحي خالط مث من نواحي منازجرد: قاليقال) ١(
  ).معجم البلدان(
  .حبري: يف الطربي وابن االثري) ٢(
  .طلق: ٧/  ٨يف الطربي ) ٣(

الربد بذلك، غضب االسالم وما رأيته قط إال مهمت بقتله، وملا كتب احلجاج إىل ابن االشعث بذلك وترادفت إليه 
يكتب إيل مبثل هذا وهو ال يصلح أن يكون من بعض جندي وال من بعض خدمي خلوره : ابن االشعث وقال

يعين أن غزالة زوجة شبيب محلت على احلجاج  -وضعف قوته ؟ أما يذكر أباه من ثقيف هذا اجلبان صاحب غزالة 
إن : ابن االشعث مجع رؤوس أهل العراق وقال هلم مث إن -وجيشه فاهنزموا منها وهي امرأة ملا دخلت الكوفة 

احلجاج قد أحل عليكم يف االيغال يف بالد العدو، وهي البالد اليت قد هلك فيها إخوانكم باالمس، وقد أقبل عليكم 
فصل الشتاء والربد، فانظروا يف أمركم أما أنا فلست مطيعه وال أنقض رأيا رأيته باالمس، مث قام فيهم خطيبا 

هم مبا كان رأى من الرأي له وهلم، وطلب يف ذلك من إصالح البالد اليت فتحوها، وأن يقيموا هبا حىت يتقووا فأعلم
بغالهتا وأمواهلا وخيرج عنهم فصل الربد مث يسريون يف بالد العدو فيفتحوهنا بلدا بلدا إىل أن حيصروا رتبيل ملك 

  ).١(جاج من االمر مبعاجلة رتبيل الترك يف مدينة العظماء، مث أعلمهم مبا كتب إليه احل
  .ال بل نأيب على عدو اهللا احلجاج وال نسمع له وال نطيع: فثار إليه الناس وقالوا

الكناين أن أباه كان أول من تكلم يف ذلك، وكان شاعرا ) ٢(فدحثين مطرف بن عامر بن وائلة : قال أبو خمنف
مثلنا كما قال االول الخيه امحل عبدك على الفرس فإن هلك إن مثل احلجاج يف هذا الرأي و: خطيبا، وكان مما قال

اخلعوا : هلك، وإن جنا فلك، أنتم إذا ظفرمت كان ذلك زيادة يف سلطانه، وإن هلكتم كنتم االعداء البغضاء، مث قال
ول وبايعوا المريكم عبد الرمحن بن االشعث فإين أشهدكم أين أ -ومل يذكر خلع عبد امللك  -عدو اهللا احلجاج 
  .خالع للحجاج

خلعنا عدو اهللا، ووثبوا إىل عبد الرمحن بن االشعث فبايعوه عوضا عن احلجاج، ومل : فقال الناس من كل جانب
يذكروا خلع عبد امللك بن مروان، وبعث ابن االشعث إىل رتبيل فصاحله على أنه إن ظفروا باحلجاج فال خراج 

  .على رتبيل أبدا
لذين معه مقبال من سجستان إىل احلجاج ليقاتله ويأخذ منه العراق، فلما توسطوا مث سار ابن االشعث باجلنود ا

إن خلعنا للحجاج خلع البن مروان فخلعوها وجددوا البيعة البن االشعث فبايعهم على كتاب : قالوا) ٣(الطريق 
  .اهللا وسنة رسوله وخلع أئمة الضاللة وجهاد امللحدين، فإذا قالوا نعم بايعهم

احلجاج ما صنعوا من خلعه وخلع ابن مروان، كتب إىل عبد امللك يعلمه بذلك ويستعجله يف بعثه اجلنود فلما بلغ 
إليه، وجاء احلجاج حىت نزل البصرة، وبلغ املهلب خرب ابن االشعث، وكتب إليه يدعوه إىل ذلك فأىب عليه، وبعث 



بن االشعث قد وضعت رجلك يف ركاب إنك يا: بكتابه إىل احلجاج، وكتب املهلب إىل ابن االشعث يقول له
  طويل، ابق على

__________  
كتب ابن االشعث كتابا على لسان احلجاج إليه يأمره فيه بقتل فالن وفالن من : ١١٧/  ٧يف ابن االعثم ) ١(

 وانظر(مث أعلن امامهم خلعه وصاحبه عبد امللك بن مروان ...أصحابه وأن يبعث برؤوسهم إليه، وقرأه أمام أصحابه
  ).٣٣/  ٢االمامة والسياسة 

  .واثلة: يف الطربي وابن االثري) ٢(
  .صار إىل بالد كرمان: ١٥٩/  ٣يف مروج الذهب ) ٣(

  أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، انظر إىل نفسك فال هتلكها، ودماء املسلمني فال تسفكها، واجلماعة فال تفرقها،
سي فاهللا أحق أن ختافه من الناس، فال تعرضها هللا يف سفك الدماء، والبيعة فال تنكثها، فإن قلت أخاف الناس على نف

  ).١(أو استحالل حمرم والسالم عليك 
أما بعد فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك مثل السيل املنحدر من علو ليس شئ يرده حىت : وكتب املهلب إىل احلجاج

صبابة إىل أبنائهم ونسائهم، فليس شئ يردهم حىت يف أول خمرجهم، و) ٢(ينتهي إىل قراره، وإن الهل العراق شدة 
  .يصلوا إىل أهليهم وينبسطوا إىل نسائهم ويشموا أوالدهم

  .مث واقعهم عندها فإن اهللا ناصرك عليهم إن شاء اهللا
  .فعل اهللا به وفعل، ال واهللا مايل نظر ولكن البن عمه نصح: فلما قرأ احلجاج كتابه قال

اج إىل عبد امللك هاله ذلك مث نزل عن سريره وبعث إىل خالد بن يزيد بن معاوية وملا وصل الربيد بكتاب احلج
يا أمري املؤمنني إن كان هذا احلدث من قبل خراسان فخفه، وإن كان من قبل سجستان : فأقرأه كتاب احلجاج فقال

هيزه يف اخلروج إىل ابن فال ختفه، مث أخذ عبد امللك يف جتهيز اجلنود من الشام إىل العراق يف نصرة احلجاج وجت
االشعث، وعصى رأي املهلب فيما أشار به عليه، وكان يف شوره النصح والصدق، وجعلت كتب احلجاج ال تنقطع 

  .عن عبد امللك خبرب ابن االشعث صباحا ومساء، أين نزل ومن أين ارحتل، وأي الناس إليه أسرع
ل إنه سار معه ثالثة وثالثون ألف فارس ومائة وجعل الناس يلتفون على ابن االشعث من كل جانب، حىت قي

وعشرون ألف راجل، وخرج احلجاج يف جنود الشام من البصرة حنو ابن االشعث، فنزل تستر وقدم بني يديه مطهر 
أمريا آخر، فانتهو إىل دجيل فإذا مقدمة ابن ) ٤(أمريا على املقدمة، ومعه عبد اهللا بن زميت ) ٣(بن حيي الكعيب 

ثالمثائة فارس عليها عبد اهللا بن أبان احلارثي، فالتقوا يف يوم االضحى عند هنر دجيل، فهزمت مقدمة االشعث يف 
، واحتازوا ما يف معسكرهم من خيول )٥(احلجاج وقتل أصحاب ابن االشعث منهم خلقا كثريا حنو ألف ومخسمائة 

  .وقماش وأموال
  .جوجاء اخلرب إىل احلجاج هبزمية أصحابه وأخذه مادب ودر

أيها الناس ارجعوا إىل البصرة فإنه أرفق باجلند، فرجع بالناس وتبعهم خيول ابن : وقد كان قائما خيطب فقال
االشعث ال يدركون منهم شاذا إال قتلوه، وال فإذا إال أهلكوه، ومضى احلجاج هاربا ال يلوي على شئ حىت أتى 

حرب هذا، قد أشار علينا بالرأي ولكنا مل نقبل، هللا در املهلب أي صاحب : الزاوية فعسكر عندها وجعل يقول
  وأنفق احلجاج على جيشه وهو هبذا املكان مائة ومخسني ألف ألف

درهم، وخندق حول جيشه خندقا، وجاء أهل العراق فدخلوا البصرة واجتمعوا بأهاليهم ومشوا أوالدهم، ودخل 



  عبد امللك ونائبهابن االشعث البصرة فخطب الناس هبم وبايعهم وبايعوه على خلع 
__________  

  .١١٩ - ١١٨/  ٧وانظر نسخة له باختالف يف ابن االعثم  ١٠/  ٨نسخة الكتاب يف الطربي ) ١(
  .شرة: يف الطربي وابن االثري) ٢(
  .مطهر بن حر العكي: يف الطربي) ٣(

  .حيي العتكي: ١٣٠/  ٧ويف ابن االعثم 
  .ابن رميثة الطائي: يف الطربي) ٤(
  .مثانية اآلف: االعثم يف ابن) ٥(

ليس احلجاج بشئ، ولكن اذهبوا بنا إىل عبد امللك لنقاتله، ووافقه على : احلجاج بن يوسف، وقال هلم ابن االشعث
خلعهما مجيع من يف البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب، مث أمر ابن االشعث خبندق حول البصرة فعمل 

  .ة من هذه السنةذلك، وكان ذلك يف أواخر ذي احلج
  .وحج بالناس فيها إسحاق بن عيسى فيما ذكره الواقدي وأبو معشر واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

وفيها غزا موسى بن نصري أمري بالد املغرب من جهة عبد امللك بالد االندلس فافتتح مدنا كثرية، وأراضي عامرة، 
  .البحر االخضر احمليط واهللا أعلم وأوغل يف بالد املغرب إىل أن وصل إىل الرقاق املنبثق من

وممن تويف فيها من االعيان جبري بن ورقاء الصرميي أحد االشراف خبراسان، والقواد واالمراء الذي حارب ابن خازم 
  .وقتله، وقتل بكري بن وشاح مث قتل يف هذه السنة

ن مجاعة من الصحابة، وكان سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر أبو أمية اجلعفي الكويف، شهد الريموك وحدث ع
من كبار املخضرمني ويقال إنه رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم، وكان مولده عام ولد النيب صلى اهللا عليه وسلم 

مل ير يوما حمتنيا وال ) ١(وصلى معه، والصحيح أنه مل يره، وقيل أنه ولد بعده بسنتني، وعاش مائة وعشرين سنة 
  .اته يف سنة إحدى ومثانني، قاله أبو عبيد وغري واحدمتساندا، وافتض بكرا عام وف

  وقيل إنه تويف يف سنة ثنتني ومثانني
  .فاهللا أعلم

عبد اهللا بن شداد بن اهلاد كان من العباد الزهاد، والعلماء، وله وصايا وكلمات حسان، وقد روى عدة أحاديث 
  .عن الصحابة وعن خلق من التابعني

القاسم وأبو عبد اهللا أيضا، وهو املعروف بابن احلنفية، وكانت سوداء سندية من بين  حممد بن علي بن أيب طالب أبو
  .حنيفة امسها خولة

ولد حممد يف خالفة عمر بن اخلطاب، ووفد على معاوية وعلى عبد امللك بن مروان وقد صرع مروان يوم اجلمل 
لما وفد على عبد امللك ذكره بذلك فقال عفوا وقعد على صدره وأراد قتله فناشده مروان باهللا وتذلل له فأطلقه، ف

يا أمري املؤمنني فعفا عنه وأجزل له اجلائزة، وكان حممد بن علي من سادات قريش، ومن الشجعان املشهورين، ومن 
االقوياء املذكورين، وملا بويع البن الزبري مل يبايعه، فجرى بينهما شر عظيم حىت هم ابن الزبري به وبأهله كما تقدم 

  لك، فلما قتل ابن الزبريذ
__________  



مائة ومثان وعشرون سنة : ٢٣/  ٢مائة ومخس وعشرون سنة، ويف صفة الصفوة عن ابن سعد : يف االستيعاب) ١(
  .مائة وثالثني سنة: ويف االصابة

يف اليت قبلها أو  واستقر أمر عبد امللك وبايعه ابن عمر تابعه ابن احلنفية، وقدم املدينة فمات هبا يف هذه السنة وقيل
  .يف اليت بعدها، ودفن بالبقيع

  .عزة يف ذلك) ١(والرافضة يزعمون أنه جببل رضوى، وأنه حي يرزق، وهم ينتظرونه، وقد قال كثري 
هم االسباط ليس هبم خفاء فسبط سبط * والة احلق أربعة سواء علي والثالثة من بنيه * أال إن االئمة من قريش 

تعود اخليل يقدمها لواء وملا هم ابن الزبري بابن * غيبته كربالء وسبط ال تراه العني حىت  وسبط) * ٢(إميان وبر 
  احلنفية كتب ابن احلنفية إىل شيعتهم بالكوفة مع ايب الطفيل واثلة بن

، االسقع وعلى الكوفة املختار بن أيب عبيد، وقد كان ابن الزبري مجع هلم حطبا كثريا على أبواهبم ليحرقهم بالنار
فلما وصل كتاب ابن احلنفية إىل املختار، وقد كان املختار يدعو إليه ويسميه املهدي، فبعث املختار أبا عبد اهللا 

اجلديل يف أربعة آالف فاستنقذوا بين هاشم من يدي ابن الزبري، وخرج معهم ابن عباس فمات بالطائف وبقي ابن 
خرج إىل أرض الشام بأصحابه وكانوا حنو سبعة آالف، فلما وصل احلنفية يف شيعته، فأمره ابن الزبري أن خيرج عنه ف

أبايعك على أن تؤمن : إما أن تبايعين وإما أن خترج من أرضي، فكتب إليه ابن احلنفية: إىل أيلة كتب إليه عبد امللك
دماءكم وأحرز احلمد هللا الذي حقن : فحمد اهللا وأثىن عليه فقال: نعم فقام ابن احلنفية يف أصحابه: أصحايب، قال

دينكم فمن أحب منكم أن يأيت مأمنه إىل بلده حمفوظا فليفعل، فرحل عنه الناس إىل بالدهم حىت بقي يف سبعمائة 
رجل، فأحرم بعمرة وقلد هديا وسار حنو مكة، فلما أراد دخول احلرم بعث إليه ابن الزبري خيال فمنعه أن يدخل، 

دعنا ندخل حىت نقضي نسكنا مث خنرج عنك، فأيب عليه وكان معه بدن قد إنا مل نأت حلرب وال لقتال، : فأرسل إليه
قلدها فرجع إىل املدينة فأقام هبا حمرما حىت قدم احلجاج وقتل ابن الزبري، فكان ابن احلنفية يف تلك املدة حمرما، فلما 

  سار احلجاج إىل العراق مضى
__________  

مد بن احلنفية، واختلفوا فمنهم من قطع مبوته ومنهم من زعم انه مل زعمت الكيسانية، وهم القائلون بإمامة حم) ١(
زعم بعضهم انه اسم املختار بن  -قيل مسوا بالكيسانية إىل كيسان ) جبل قرب ينبع(ميت وانه حي يف جبل رضوى 

  .أيب عبيد الثقفي وقال اجلوهري يف الصحاح انه لقبه وقال غريه كيسان موىل علي رضي اهللا عنه
  .ثري عزة كيساين االعتقادوكان ك

وهذه االبيات بعينها تروى لكثري، وقد نسبها له يف : هذه االبيات للسيد احلمريي وأضاف ٢٤٥/  ٧ويف االغاين 
١٤/  ٩.  
  .وبر: كاالصل ١٤/  ٩وحلم و : ٢٤٥/  ٧يف االغاين ) ٢(

وقد قتل شهيدا والسبط الذي ال ويقصد بسبط االميان احلسن بن علي والسبط الذي غيبته كربالء احلسني بن علي 
  .يذوق املوت هو حممد بن احلنفية

  ).من الوافر: (١٧٢/  ٤ووفيات االعيان  ٩٥/  ٣وبعده يف االغاين ومروج الذهب 
  برضوى عنده عسل وماء * تغيب ال يرى فيهم زمانا 



املدة كلها، فلما قضى  ابن احلنفية إىل مكة وقضى نسكه وذلك بعد عدة سنني، وكان القمل يتناثر منه يف تلك
قد قتل عدو اهللا : نسكه رجع إىل املدينة أقام هبا حىت مات، وقيل إن احلجاج ملا قتل ابن الزبري بعث إىل ابن احلنفية

واهللا القتلنك، فقال ابن احلنفية إن هللا يف كل يوم : فبايع، فكتب إليه إذا بايع الناس كلهم بايعت، فقال احلجاج
ة يف اللوح احملفوظ، يف كل نظرة ثالمثائة وستون قضية، فلعل اهللا تعاىل أن جيعلين يف قضية منها ثالمثائة وستني نظر

فيكفينيك فكتب احلجاج إىل عبد امللك بذلك فأعجبه قوله وكتب إليه قد عرفنا أن حممدا ليس عنده خالف فارفق 
إىل ملك الروم، وذلك أن  -ة وستني نظرة إن اهللا ثالمثائ -به فهو يأتيك ويبايعك، وكتب عبد امللك بكالمه ذلك 

ملك الروم كتب إىل عبد امللك يتهدده جبموع من اجلنود ال يطيقها أحد، فكتب بكالم ابن احلنفية فقال ملك 
إن هذا الكالم ليس من كالم عبد امللك، وإمنا خرج من بيت نبوة، وملا اجتمع الناس على بيعة عبد امللك : الروم

  .بيعته إىل عبد امللك ووفد عليه بعد ذلك) ١(ما بقي شئ فبايع، فكتب : احلنفيةقال ابن عمر البن 
تويف ابن احلنفية يف احملرم باملدينة وعمره مخس وستون سنة، وكان له من الولد عبد اهللا ومحزة وعلي وجعفر االكرب 

  .ات شىتوعبد الرمحن وجعفر االصغر وعون ورقية، وكلهم المه) ٢(واحلسن وإبراهيم والقاسم 
أطلت * أال قل للوصي فدتك نفسي ) ٣: (كانت شيعته تزعم أنه مل ميت وفيه يقول السيد: وقال الزبري بن بكار

مقامك فيهم * ومسوك اخلليفة واالماما وعادوا فيك أهل االرض طرا * بذلك اجلبل املقاما أضر مبعشر والوك منا 
* مبورق شعب رضوى ) ٥(رث له أرض عظاما لقد أمسى وال وا* وما ذاق ابن خولة طعم موت ) ٤(ستني عاما 

به عليه يلتمس * المر ) ٦(وأندية حتدثه كراما هدانا اهللا ادخرمت * تراجعه املالئكة الكالما وإن له به ملقيل صدق 
  التماما

__________  
  .١١١/  ٥انظر نسخة الكتاب يف طبقات ابن سعد ) ١(
  .امسه اهليثم: ١٧٣/  ٤يف وفيات االعيان عن أيب اليقظان ) ٢(

وعبد اهللا االصغر وعبد اهللا بن حممد غري عبد اهللا ايب هاشم وأمه أم ولد هو : ٩٢/  ٥: وزاد ابن سعد يف الطبقات
  .ورقية

وهو السيد احلمريي وامسه امساعيل بن حممد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ احلمريي شاعر مشهور وكان كيساين ) ٣(
  .االعتقاد

  .م حبسه عبيد اهللا بن زياد مث أطلقه معاويةيكين أبا هاش
  .مغيبك عنهم سبعني عاما: ٩٥/  ٣يف مروج الذهب ) ٤(
  .أوىف: ١٤/  ٩يف االغاين ) ٥(
  .به ولديه نلتمس التماما...إذا جرمت: يف االغاين) ٦(

وأنه ينتظر خروجه يف  تروا راياته نترى نظاما وقد ذهب طائفة من الرافضة إىل إمامته* املهدي حىت ) ١(متام ثورة 
آخر الزمان، كما ينتظر طائفة اخرى منهم احلسن بن حممد العسكري، الذي خيرج يف زعمهم من سرداب سامرا، 

  .وهذا من خرافاهتم وهذياهنم وجهلهم وضالهلم وترهاهتم، وسنزيد ذلك وضوحا يف موضعه وإن شاء اهللا
بني ابن االشعث واحلجاج يف آخره، وكان أول ) ٢(قعة الزاوية مث دخلت سنة ثنتني ومثانني ففي احملرم منها كانت و

يوم الهل العراق على أهل الشام، مث تواقفوا يوما آخر فحمل سفيان بن االبرد أحد أمراء أهل الشام على ميمنة 
ا ابن االشعث فهزمها وقتل خلقا كثريا من القراء من أصحاب ابن االشعث يف هذا اليوم، وخر احلجاج هللا ساجد



ما كان أكرمه حىت : بعد ما كان جثى على ركبتيه وسل شيئا من سيفه وجعل يترحم على مصعب بن الزبري ويقول
الليثي، وملا ) ٣(صرب نفسه للقتل، وكان من مجلة من قتل من أصحاب ابن االشعث أبو الطفيل بن عامر بن وائلة 

من أهل البصرة، فسار حىت دخل الكوفة فعمد فر أصحاب ابن االشعث رجع ابن االشعث مبن بقي معه ومن تبعه 
  أهل البصرة إىل

بن ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب فبايعوه، فقاتل احلجاج مخس ليال أشد القتال، مث ) ٤(عبد الرمحن بن عياش 
انصرف فلحق بابن االشعث، وتبعه طائفة من أهل البصرة، فاستناب احلجاج على البصرة أيوب بن احلكم بن أيب 

  .، ودخل ابن االشعث الكوفة فبايعه أهلها على خلع احلجاج وعبد امللك بن مروان)٥(قيل ع
وتفاقم االمر وكثر متابعو ابن االشعث على ذلك، واشتد احلال، وتفرقت الكلمة جدا وعظم اخلطب، واتسع 

  .اخلرق على الراقع
جيش احلجاج حيمل عليهم مرة بعد مرة،  وملا التقى جيش احلجاج وجيش ابن االشعث بالزاوية جعل: قال الواقدي
أيها الناس ليس الفرار من أحد بأقبح منكم فقاتلوا عن دينكم : -وكان عليهم جبلة بن زحر  -فقال القراء 
  .ودنياكم

قاتلوهم على جورهم واستذالهلم الضعفاء وإماتتهم الصالة، مث محلت : وقال سعيد بن جبري حنو ذلك، وقال الشعيب
  على -العلماء  وهم -القراء 

__________  
  .راياتنا...مودة: يف االغاين) ١(
موضع قرب البصرة كانت به الوقعة املشهورة بني احلجاج وعبد الرمحن بن حممد بن االشعث قتل فيها : الزاوية) ٢(

  ).معجم البلدان(خلق كثري من الفريقني 
  .ن واثلة، الطفيل بن عامر ب١٣/  ٨والطربي  ٤٦٧/  ٤يف ابن االثري ) ٣(
  .عباس: ١٣٤/  ٧يف ابن االثري والطربي والفتوح ) ٤(
كان قد تزوج أخت احلجاج ويف ابن ...احلكم بن أيوب بن احلكم الثقفي: ٣٨٩/  ٤يف تاريخ ابن عساكر ) ٥(

  .أخته زينب: االعثم

ذلك فناداهم جيش احلجاج محلة صادقة فربعوا فيهم مث رجعوا فإذا هم مبقدمهم جبلة بن زحر صريعا، فهدهم 
جيش احلجاج يا أعداء اهللا قد قتلنا طاغيتكم، مث محل سفيان بن االبرد وهو على خيل احلجاج على ميسرة ابن 

  .التميمي، فاهنزموا ومل يقاتلوا كثري قتال، فأنكر الناس منهم ذلك) ١(االشعث وعليها االبرد بن مرة 
نوا أنه قد خامر، فنقضت الصفوف وركب الناس بعضهم وكان أمري ميسرة ابن االشعث االبرد شجاعا ال يفر، وظ
  بعضا، وكان ابن االشعث حيرض الناس على القتال، فلما

رأى ما الناس فيه أخذ من اتبعه وذهب إىل الكوفة فبايعه أهلها، مث كانت وقعة دير اجلماجم يف شعبان من هذه 
  .السنة

ا قصد الكوفة خرج إليه أهلها فتلقوه وحفوا به ودخلوا وذلك أن ابن االشعث مل: وقعة دير اجلماجم قال الواقدي
بني يديه، غري أن شر ذمة قليلة أرادت أن تقاتله دون مطر بن ناجية نائب احلجاج فلم ميكنهم من ذلك، فعدلوا إىل 

القصر، فلما وصل ابن االشعث إىل الكوفة أمر بالسالمل فنصبت على قصر االمارة فأخذه واستنزل مطر بن ناجية 
استبقين فإين خري من فرسانك، فحبسه مث استدعاه فأطلقه وبايعه واستوثق البن االشعث أمر : وأراد قتله فقال له



بن العباس بن ربيعة بن عبد املطلب، الكوفة وانضم إليه من جاء من أهل البصرة، وكان ممن قدم عليه عبد الرمحن 
  .وأمر باملساحل من كل جانب، وحفظت الثغور والطرق واملسالك

مث إن احلجاج ركب فيمن معه من اجليوش الشامية من البصرة يف الرب حىت مر بني القادسية والعذيب وبعث إليه ابن 
جاج من دخول القادسية، فسار احلجاج حىت االشعث عبد الرمحن بن العباس يف خيل عظيمة من املصرين فمنعوا احل

نزل دير قرة، وجاء ابن االشعث مبن معه من اجليوش البصرية والكوفية حىت نزل دير اجلماجم، ومعه جنود كثرية، 
قاتل اهللا ابن االشعث، أما كان يزجر الطري حيث : وفيهم القراء وخلق من الصاحلني، وكان احلجاج بعد ذلك يقول

  .ير قرة، ونزل هو بدير اجلماجمرآين قد نزلت د
وكان مجلة من اجتمع مع ابن االشعث مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء، ومعهم مثلهم من مواليهم، وقدم على 

احلجاج يف غبون ذلك أمداد كثرية من الشام، وخندق كل من الطائفتني على نفسه وحول جيشه خندقا ميتنع به 
ان يربز بعضهم لبعض يف كل يوم فيقتتلون قتاال شديدا يف كل حني، حىت من الوصول إليهم، غري أن الناس ك

أصيب من رؤوس الناس خلق من قريش وغريهم، واستمر هذا احلال مدة طويلة، واجتمع االمراء من أهل املشورة 
قتاهلم  إن كان أهل العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم احلجاج فهو أيسر من: عند عبد امللك بن مروان فقالوا له

وسفك دمائهم، فاستحضر عبد امللك عند ذلك أخاه حممد بن مروان وابنه عبد اهللا بن عبد امللك بن مروان، 
  ومعهما جنود كثرية جدا، وكتب معهما كتابا إىل أهل

__________  
  .قرة ٢٤/  ٨يف الطربي ) ١(

ت عليكم أعطياتكم مثل أهل الشام، إن كان يرضيكم مين عزل احلجاج عنكم عزلته عنكم، وبعث: العراق يقول هلم
وليختر ابن االشعث أي بلد شاء يكون عليه أمريا ما عاش وعشت، وتكون إمرة العراق حملمد بن مروان، وقال يف 

فإن مل جتب أهل العراق إىل ذلك فاحلجاج على ما هو عليه وإليه إمرة احلرب، وحممد بن مروان وعبد : عهده هذا
  .عة احلجاج وحتت أمره ال خيرجون عن رأيه يف احلرب وغريهاهللا بن عبد امللك يف طا

وملا بلغ احلجاج ما كتب به عبد امللك إىل أهل العراق من عزله إن رضوا به شق عليه ذلك مشقة عظيمة جدا 
يا أمري املؤمنني واهللا لئن أعطيت أهل العراق نزعي عنهم ال : وعظم شأن هذا الرأي عنده، وكتب إىل عبد امللك

  .ثون إال قليال حىت خيالفوك ويسريوا إليك، وال يزيدهم ذلك إال جرأة عليكيلب
نزع سعيد بن : أمل تر وتسمع بوثوب أهل العراق مع االشتر النخعي على ابن عفان ؟ فلما سأهلم ما تريدون ؟ قالوا

كان اهللا لك فيما ارتأيت  العاص، فلما نزعه مل تتم هلم السنة حىت ساروا إليه فقتلوه ؟ وإن احلديد باحلديد يفلح،
  .والسالم عليك

يا : فأىب عبد امللك إال عرض هذه اخلصال على أهل العراق كما أمر، فتقدم عبد اهللا وحممد فنادى عبد اهللا: قال
معشر أهل العراق، أنا عبد اهللا ابن أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان، وإنه يعرض عليكم كيت وكيت، فذكر ما 

: وأنا رسول أخي أمري املؤمنني إليكم بذلك، فقالوا: معه إليهم من هذه اخلصال، وقال حممد بن مروانكتب به أبوه 
ننظر يف أمرنا غدا ونرد عليكم اخلرب عشية، مث انصرفوا فاجتمع مجيع االمراء إىل ابن االشعث فقام فيهم خطيبا 

لك وإبقاء االعطيات وإمرة حممد بن مروان وندهبم إىل قبول ما عرض عليهم من عزل احلجاج عنهم وبيعة عبد امل
ال واهللا ال نقبل ذلك، حنن أكثر عددا وعددا، وهم يف : على العراق بدل احلجاج، فنفر الناس من كل جانب وقالوا

  .ضيق من احلال وقد حكمنا عليهم وذلوا لنا، واهللا ال جنيب إىل ذلك أبدا



  ).١(على ذلك كلهم مث جددوا خلع عبد امللك ونائبه ثانية، واتفقوا 
شأنك هبم إذا، فنحن يف طاعتك كما أمرنا أمري : فلما بلغ عبد اهللا بن عبد امللك وعمه حممدا اخلرب قاال للحجاج

املؤمنني، فكانا إذا لقياه سلما عليه باالمرة ويسلم هو أيضا عليهم باالمرة، وتوىل احلجاج أمر احلرب وتدبريها كما 
كل من الفريقني للقتال واحلرب، فجعل احلجاج على ميمنته عبد الرمحن بن سليمان  كان قبل ذلك، فعند ذلك برز

  ، وعلى ميسرته عمارة بن متيم)٢(
__________  

فعزم أهل العراق على أن يقبلوا ما يف الكتاب وأن خيذلوا ابن االشعث مث بلغهم أن : ١٣٧/  ٧يف ابن االعثم ) ١(
  .ن يف طاعة احلجاج واهنم يصلون خلفهعبد اهللا بن عبد امللك وحممد بن مروا

  .فغضبوا لذلك وشتموا عبد امللك واحلجاج وعزموا على احلرب واملناجزة
  .سليم الكليب: ٤٧١/  ٤وابن االثري  ١٦/  ٨يف الطربي ) ٢(

  .احلكمي) ١(اللخمي، وعلى اخليل سفيان بن االبرد وعلى الرجالة عبد الرمحن بن حبيب 
، وعلى امليسرة االبرد بن قرة التميمي، وعلى )٢(منته احلجاج بن حارثة اجلشمي وجعل ابن االشعث على مي

بن أيب ربيعة، وعلى الرجالة حممد بن سعد بن أيب وقاص الزهري، وعلى القراء ) ٣(اخليالة عبد الرمحن بن عباس 
 ليلى وكميل بن زياد جبلة بن زحر بن قيس اجلعفي، وكان فيهم سعيد بن جبري وعامر الشعيب وعبد الرمحن بن أيب

وكان شجاعا فاتكا على كرب سنه وأبو البختري الطائي وغريهم، وجعلوا يقتتلون يف كل يوم، وأهل العراق  -
تأتيهم املرية من الرساتيق واالقاليم، من العلف والطعام، وأما أهل الشام الذين مع احلجاج فهم يف أضيق حال من 

اللحم بالكلية فال جيدونه، وما زالت احلرب يف هذه املدة كلها حىت انسلخت العيش، وقلة من الطعام، وقد فقدوا 
هذه السنة وهم على حاهلم وقتاهلم يف كل يوم أو يوم بعد يوم، والدائرة الهل العراق على أهل الشام يف أكثر 

  .االيام
يوفهم واستقتلوا وقد قتل من أصحاب احلجاج زياد بن غنم، وكسر بسطام بن مصقلة يف أربعة آالف جفون س

  .وكانوا من أصحاب ابن االشعث
ويف هذه السنة كانت وفاة املهلب بن أيب صفرة، وهو املهلب بن أيب صفرة ظامل أبو سعيد االزدي أحد أشراف أهل 

  البصرة ووجوههم ودهاهتم وأجوادهم وكرمائهم، ولد عام الفتح، وكانوا
قاتلهم عكرمة بن ايب جهل فظفر هبم، وبعث هبم إىل الصديق ينزلون فيما بني عمان والبحرين، وقد ارتد قومه ف

وفيهم أبو صفرة وابنه املهلب غالم مل يبلغ احلنث، مث نزل املهلب البصرة وقد غزا يف أيام معاوية أرض اهلند سنة 
منهم يف أربع وأربعني، ووىل اجلزيرة البن الزبري سنة مثان وستني، مث ويل حرب اخلوارج أول دولة احلجاج، وقتل 

  .وقعة واحدة أربعة آالف ومثامنائة، فعظمت منزلته عند احلجاج
نعم اخلصلة السخاء تستر عورة الشريف وتلحق : وكان فاضال شجاعا كرميا حيب املدح، وله كالم حسن، فمنه

أرى يعجبين يف الرجل خصلتان أن أرى عقله زائدا على لسانه، وال : خسيسة الوضيع، وحتبب املزهود فيه، وقال
  .لسانه زائدا على عقله

  .تويف املهلب غازيا مبرو الروذ وعمر وست وسبعون سنة رمحه اهللا
يزيد، وزياد، واملفضل، ومدرك، وحبيب، واملغرية، وقبيصة، وحممد، وهند، : وكان له عشرة من الولد وهم

  .وفاطمة



ت مشهورة يف الترك واالزارقة تويف املهلب يف ذي احلجة منها، وكان من الشجعان وله مواقف محيدة، وغزوا
وغريهم من أنواع اخلوارج، وجعل االمر من بعده ليزيد بن املهلب على إمرة خراسان فأمضى له ذلك احلجاج و 

  .عبد امللك بن مروان
__________  

  .خبيب: ابن االثري) ١(
  .حارثة اخلثعمي: جارية اخلثعمي، ويف ابن االثري: يف الطربي) ٢(
  .ويف االصل عياش حتريفعباس، : تقدم) ٣(

أمساء بن خارجة الفزاري الكويف وكان جوادا ممدحا، حكى أنه رأى يوما شابا على باب داره جالسا فسأله عن 
جارية رأيتها دخلت هذه الدار مل أر أحسن منها : حاجة ال أستطيع ذكرها، فأحل عليه فقال: قعوده على بابه فقال

هذه، : خله داره وعرض عليه كل جارية عنده حىت مرت تلك اجلارية فقالوقد خطفت قليب معها، فأخذ بيده وأد
اخرج فاجلس على الباب مكانك، فخرج الشاب فجلس مكانه، مث خرج إليه بعد ساعة واجلارية معه قد : فقال له

  ما منعين أن أدفعها إليك وأنت: ألبسها أنواع احللى، وقال له
وكانت ضنينة هبا، فاشتريتها لك منها بثالثة آالف، وألبستها هذا احللى،  داخل الدار إال أن اجلارية كانت الخيت،

  .فهي لك مبا عليها، فأخذها الشاب وانصرف
  .املغرية بن املهلب ابن أيب صفرة، كان جوادا ممدحا شجاعا، له مواقف مشهورة
  .زبرياحلارث بن عبد اهللا ابن ربيعة املخزومي املعروف بقباع، ويل إمرة البصرة البن ال

  .حممد بن أسامة بن زيد بن حارثة كان من فضالء أبناء الصحابة وأعقلهم، تويف باملدينة ودفن بالبقيع
عبد اهللا بن أيب طلحة بن أيب االسود والد الفقيه إسحاق محلت به أمه أم سليم ليلة مات ابنها فأصبح أبو طلحة 

  ".عرستم بارك اهللا لكما يف ليلتكما : " لمفأخرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال صلى اهللا عليه وس
  .وملا ولد حنكه بتمرات عبد اهللا بن كعب بن مالك كان قائد كعب حني عمي، له روايات، تويف باملدينة هذه السنة

  .عفان بن وهب أبو أمين اخلوالين املصري له صحبة ورواية، وغزا املغرب، وسكن مصر وهبا مات
  بن عبيد بن) ٣(بن ربيعة بن حرام بن ضبة ) ٢(بن ظبيان بن احلسن ) ١(صباح  مجل بن عبد اهللا ابن معمر بن

__________  
  .احلارث بدل صباح: ٩٠/  ٨يف االغاين ) ١(

  .ويقال فيه مجيل بن معمر بن عبد اهللا: ويف الشعر والشعراء
  .حن: ٣٦٦/  ١يف االغاين وابن خلكان ) ٢(

  .ر بن خيربي العذري الشاعر املشهورمجيل بن معم): مادة خرب(ويف شرح القاموس 
  .ضنة: كذا باالصول ضبة وهو حتريف والصواب) ٣(

  .كثري بن عذرة بن سعد بن هذمي بن زيد بن ليث بن سرهد بن أسلم بن احلاف بن قضاعة
، كان قد خطبها فمنعت منه، فتغزل فيها واشتهر هبا، وكان أحد عشاق )١(أبو عمرو الشاعر صاحب بثينة 

انت إقامته بوادي القرى، وكان عفيفا حييا دينا شاعرا إسالميا، من أفصح الشعراء يف زمانه، وكان كثري العرب، ك
عن احلطيئة عن زهري بن أيب سلمى، وابنه كعب، قال كثري عزة ) ٢(عزة راويته، وهو يروي عن هدبة بن خثرم 



ليلى إذا ما الصيف ألقى املراسيا فهذي ل* أن تيماء منزل ) ٣(وأخرب متاين : كان مجيل أشعر العرب حيث يقول
* يابثن حىت لو أنين ) ٤(وما زلت يب : فما للنوى ترمي بليلى املراميا ومنها قوله* شهور الصيف عنا قد انقضت 

وال كثرة الناهني إال متاديا وما أحدث النأي * من الشوق أستبكي احلمام بكى ليا وما زادين الواشون إال صبابة 
أظل إذا مل ألق وجهك صاديا لقد * تقاليا أمل تعلمي يا عذبة الريق أنين ) ٥(سلوا وال طول اجتماع *  املفرق بيننا

لو تعلمني * إين الحفظ غيبكم ويسرين : ويف النفس حاجات إليك كما هيا وله أيضا* خفت أن ألقى املنية بغتة 
ال كربق سحابة مل متطر وقوله وروي لعمر بن إ* ما أنت والوعد الذي تعدينين : بصاحل أن تذكري إىل أن قال) ٦(

  حىت دفعت إىل ربيبة هودج) * ٨(ما زلت ابغي احلي أتبع فلهم ): ٧(أيب ربيعة فيما نقله ابن عساكر 
__________  

وهي ابنة حبا بن ثعلبة بن اهلوذ بن عمرو بن االحب بن حن بن ربيعة تلتقي يف النسب هي ومجيل يف حن : بثينة) ١(
  .من ربيعة

  .خشرم ٣٦٧/  ١وابن خلكان  ٩١/  ٨يف االغاين ) ٢(
  .وخربمتاين: ٣٦٧/  ١وابن خلكان  ١٢٥/  ٨يف االغاين ) ٣(

  ".وامنا يرويه عن اجملنون من ال يعلمه : " وفيه والبيت الذي يليه قال االصفهاين
وتيماء خاصة منزل لبين  ومن الناس من يدخل هذه االبيات يف قصيدة جمنون ليلى، وليست له،: وقال ابن خلكان

  .وليست من منازل عامر: ، ويف االغاين"عذرة 
إذ : يف االغاين) ٦(الليايل : التالقي، ويف ابن خلكان: يف االغاين) ٥...(وما زلتم: يف االغاين وابن خلكان) ٤(

  .تذكرين
مر بن أيب ربيعة ص عن ايب عساكر وقال وتروى لغريه، وهي يف ديوان ع ٣٦٩/  ١االبيات يف ابن خلكان ) ٧(

٨٧.  
  .ما زلت أتبعهم المسع حدوهم: يف الديوان) ٨(

النبهن احلي إن مل ) ٢(وعيش أخي ونعمة والدي : حىت وجلت إىل خفي املوجل قالت* خمتفيا أمل ببيتها ) ١(فدنوت 
أن  فعلمت* فتبسمت ) ٣(مبخضب االطراف غري مشنج فخرجت خيفة أهلها * خترج فتناولت رأسي لتعرف مسه 

من : لقيين مجيل بثينة فقال: قال كثري عزة) ٤(فرشفت ريقا باردا متثلج * ميينها مل حترج فلثمت فاها آخذا بقروهنا 
أقسمت عليك  -يعين عزة  -وإىل هذه احلبيبة : من عند هذه احلبيبة، فقال وإىل أين ؟ فقلت: أين أقبلت ؟ فقلت

ل الصيف ما رأيتها، وكان آخر عهدي هبا بوادي القرى، وهي تغسل ملا رجعت إىل بثينة فواعدهتا يل فإن يل من أو
  .فرجعت حىت أخنت هبم: هي وأمها ثوبا فتحادثنا إىل الغروب، قال كثري

  .أبيات قلتها فرجعت العرضها عليك: ما ردك يابن أخي ؟ فقلت: فقال أبو بثينة
إليك رسوال والرسول * ا عز أرسل صاحيب فقلت هلا ي: وما هي ؟ فأنشدته وبثينة تسمع من وراء حلجاب: فقال

  )٥(موكل 
بأسفل وادى الدوم * وأن تأمريين ما الذي فيه أفعل وآخر عهدي منك يوم لقيتين * بأن جتعلي بيين وبينك موعدا 

فلما كان الليل أقبلت بثينة إىل املكان الذي واعدته إليه، وجاء مجيل وكنت معهم فما رأيت ) ٦(والثوب يغسل 
  .ب منها وال أحسن منادمات، وانفض ذلك اجمللس وما أدري أيهما أفهم ملا يف ضمري صاحبه منهليلة عج

ما تقول يف رجل مل : وذكر الزبري بن بكار عن عباس بن سهل الساعدي أنه دخل على مجيل وهو ميوت فقال له



أظنه قد جنا وأرجو له : هللا ؟ قاليشرب اخلمر قط، ومل يزن قط، ومل يسرق ومل يقتل النفس وهو يشهد أن ال إله إال ا
  .ما أظنك سلمت وأنت تشبب بالنساء منذ عشرين سنة، ببثينة: أنا، فقلت اهللا: اجلنة، فمن هذا ؟ قال

ال نالتين شفاعة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وإين لفي أول يوم من أيام اآلخرة وآخر يوم من أيام الدنيا إن : فقال
  فما برحنا حىت: قال كنت وضعت يديد عليها بريبة،

__________  
  .فقعدت مرتقبا: يف الديوان) ١(
  .وعيش أيب وحرمة أخويت: يف الديوان) ٢(
  .خوف ميينها: خيفة قوهلا، ويف الديوان: يف ابن خلكان) ٣(
  .شرب النزيف بربد ماء احلشرج: يف الديوان وابن خلكان) ٤(
على نأي : دار الكتب املصرية ٢٣١/  ٣يل اليب علي القايل واملوكل مرسل، ويف االما: ١٠٧/  ٨يف االغاين ) ٥(

  .دار والرسول موكل
  .واد معترض من مشايل خيرب إىل قبلها، وهو يفصل بني خيرب والعوارض: وادي الدوم) ٦(

  .مات
شديدا، : كانت وفاته مبصر النه كان قد قدم على عبد العزيز بن مروان فأكرمه وسأله عن حبه بثينة فقال: قلت

  .واستنشده من أشعاره ومدائحه فأنشده فوعده أن جيمع بينه وبينها فعاجلته املنية يف سنة ثنتني ومثانني رمحه اهللا آمني
  هل أنت مبلغ عين رسالة إىل حي بثينة ولك ما: وقد ذكر االصمعي عن رجل أن مجيال قال له

قومي بثينة : أمره أن يقول أبياتا منها قولهإذا أنا مت فاركب ناقيت والبس حليت هذه و: قال! نعم : عندي ؟ قال
وابكي خليال دون كل خليل فلما انتهى إىل حيهم أنشد االبيات فخرجت بثينة كأهنا بدر سرى يف * فانديب بعويل 

  .وحيك إن كنت صادقا فقد قتلتين، وإن كنت كاذبا فقد فضحتين: جنة وهي تتثىن يف مرطها فقالت له
، وأنه )١(ه حلته وناقته، فلما حتققت ذلك أنشدت أبياتا ترثيه هبا وتتأسف عليه فيها بلى واهللا صادق وهذ: فقلت

فما رأيت أكثر باكيا : قال الرجل: ال يطيب هلا العيش بعده، وال خري هلا يف احلياة بعد فقده، مث ماتت من ساعتها
  .وال باكية من يومئذ

هذا أنس بن مالك خبربين عن : وحفظت القرآن ؟ فقال لو تركت الشعر: وروى ابن عساكر عنه أنه قيل له بدمشق
  ).٢" (إن من الشعر حلكمة : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

عمر بن عبيد اهللا ابن معمر بن عثمان أبو حفص القرشي التميمي أحد االجواد واالمراء االجماد، فتحت على يديه 
لبصرة، وقد فتح كابل مع عبد اهللا بن خازم، وهو الذي قتل قطري بن بلدان كثرية، وكان نائبا البن الزبري على ا

الفجاءة، روى عن ابن عمر وجابر وغريمها، وعن عطاء بن أيب رباح، وابن عون، ووفد على عبد امللك فتويف 
  .بدمشق سنة ثنتني ومثانني

  .قاله املدائين
بها حبا شديدا وأنفق عليها ماله كله حىت وحكى أن رجال اشترى جارية كانت حتسن القرآن والشعر وغريه فأح

  .قد أرى ما بك من قلة الشئ: أفلس ومل يبق له شئ سوى هذه اجلارية، فقالت له اجلارية
  وهو يومئذ أمري البصرة مبائة ألف -) ٣(فلو بعتين وانتفعت بثمين صلح حالك، فباعها لعمر بن عبيد اهللا هذا 

__________  



من الدهر ما * وإن سلوي عن مجيل لساعة : ١٥٤/  ٨واالغاين  ٣٧١/  ٤وفيات ذكرها ابن خلكان يف ال) ١(
أخرجه البخاري يف االدب ) ٢(إذا مت بأساء احلياة ولينها * حانت وال حان حينها سواء علينا يا مجيل بن معمر 

  والدارمي يف) ٤١(وابن ماجه يف االدب ) ٩٠(والترمذي يف االدب باب ) ٩٠(
  .١٢٥/  ٥، ٤٥٦/  ٣، ٣٢٧، ٣١٣، ٣٠٩، ٣٠٣، ٢٧١، ٢٦٩/  ١محد يف املسند وأ) ٦٨(االستئذان 

  .باعها من عبيد اهللا بن معمر ٩٢/  ١يف العقد الفريد ) ٣(

هنيئا لك املال الذي قد : درهم، فلما قبض املال ندم وندمت اجلارية، فأشارت ختاطب سيدها بأبيات شعر وهي
أقلي فقد بان اخلليط أو اكثري إذا مل يكن * لنفسي وهي يف كرب عيشة  ومل يبق يف كفي إال تفكري أقول* أخذته 

* ولوال قعود الدهر عنك مل يكن : ومل جتدي بدا من الصرب فاصربي فأجاهبا سيدها فقال* يف االمر عندك حيلة 
ك سالم علي) ٢(أناجي به قلبا طويل التذكر * أأوب حبزن من فراقك موجع ) ١(لفرقتنا شئ سوى املوت فاصربي 

واهللا ال فرقت بني حمبني أبدا، : وال وصل إال أن يشاء ابن معمر فلما مسعهما ابن معمر قد شببت قال* ال زيارة بيننا 
واجلارية ملا رأى من توجعهما على فراق كل منهما صاحبه، فأخذ الرجل اجلارية  -وهو مائة ألف  -مث أعطاه املال 
  .ومثنها وانطلق

 بن معمر هذا بدمشق بالطاعون، وصلى عليه عبد امللك بن مروان، ومشى يف جنازته وحضر تويف عمر بن عبيد اهللا
دفنه وأثىن عليه بعد موته، وكان له من الولد طلحة وهو من سادات قريش تزوج فاطمة بنت القاسم بن حممد بن 

علي بن عبد اهللا بن عباس جعفر على صداق أربعني ألف دينار، فأولدها إبراهيم ورملة، فتزوج رملة إمساعيل بن 
  .على صداق مائة ألف دينار رمحهم اهللا

  .كميل بن زياد ابن هنيك بن خيثم النخعي الكويف
روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأيب هريرة، وشهد مع علي صفني، وكان شجاعا فاتكا، وزاهدا عابدا، 

وإمنا نقم عليه النه طلب من عثمان بن عفان :  يديهقتله احلجاج يف هذه السنة، وقد عاش مائة سنة قتله صربا بني
  .القصاص من لطمة لطمها إياه

  أو مثلك يسأل من أمري املؤمنني: فلما أمكنه عثمان من نفسه عفا عنه، فقال له احلجاج
وذكر احلجاج عليا يف غبون ذلك فنال منه وصلى عليه كميل، فقال له : القصاص ؟ مث أمر فضربت عنقه، قالوا

واهللا البعثن إليك من يبغض عليا أكثر مما حتبه أنت، فأرسل إليه ابن أدهم، وكان من أهل محص، ويقال أبا : جاجاحل
اجلهم بن كنانة فضرب عنقه، وقد روى عن كميل مجاعة كثرية من التابعني وله االثر املشهور عن علي بن أيب 

قد رواه مجاعة من احلفاظ الثقات وفيه مواعظ وهو طويل " القلوب أوعية فخريها أوعاها " طالب الذي أوله 
  .وكالم حسن رضي اهللا عن قائله

__________  
  .يفرقنا شئ سوى املوت فاعذري: يف العقد) ١(
  .أقاسي به ليال يطيل تفكري...* أبوح حبزن: يف العقد) ٢(

قه اهللا التوبة على يد عبد الكندي أحد التابعني كان أوال يشرب املسكر ويضرب بالطنبور، فرز) ١(زاذان أبو عمر 
  .اهللا بن مسعود وحصلت له إنابة ورجوع إىل احلق، وخشية شديدة، حىت كان يف الصالة كأنه خشبة

  .وفيها تويف زر بن حبيش أحد أصحاب ابن مسعود وعائشة، وقد أتت عليه مائة وعشرون سنة: قال خليفة



أبو وائل، أدرك من زمن اجلاهلية ) شقيق بن سلمة(ة مات سنة إحد ومثانني، وقد تقدمت له ترمج: وقال أبو عبيد
  .سبع سنني، وأسلم يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم

أم الدرداء الصغرى امسها هجيمة ويقال جهيمة تابعية عابدة عاملة فقيهة كان الرجال يقرأون عليها ويتفقهون يف 
س يف حلقتها مع املتفقهة يشتغل عليها وهو خليفة، احلائط الشمايل جبامع دمشق، وكان عبد امللك بن مروان جيل

  .رضي اهللا عنها
مث دخلت سنة ثالث ومثانني استهلت هذه السنة والناس متوافقون لقتال احلجاج وأصحابه بدير قرة، وابن االشعث 

  وأصحابه بدير اجلماجم، واملبارزة يف كل يوم بينهم واقعة، ويف غالب االيام تكون النصرة الهل
ق على أهل الشام، حىت قيل إن أصحاب ابن االشعث وهم أهل العراق كسروا أهل الشام وهم أصحاب العرا

احلجاج بضعا ومثانني مرة ينتصرون عليهم، ومع هذا فاحلجاج ثابت يف مكانه صابر ومصابر ال يتزحزح عن موضعه 
وه، وكان له خربة باحلرب، وما زال الذي هو فيه، بل إذا حصل له ظفر يف يوم من االيام يتقدم جبيشه إىل حنو عد

ذلك دأبه ودأهبم حىت أمر باحلملة على كتيبة القراء، الن الناس كانوا تبعا هلم، وهم الذين حيرضوهنم على القتال 
والناس يقتدون هبم، فصرب القراء حلملة جيشه، مث مجع الرماة من جيشه ومحل هبم، وما انفك حىت قتل منهم خلقا 

، )٢(لى ابن االشعث وعلى من معه من اجليش فاهنزم أصحاب ابن االشعث وذهبوا يف كل وجه كثريا، مث محل ع
) ٣(وهرب ابن االشعث بني أيديهم ومعه فل قليل من الناس، فأتبعه احلجاج جيشا كثيفا مع عمارة بن غنم 

ه قتال أو أسرا، فما زال اللخمي ومعه حممد بن احلجاج واالمرة لعمارة، فساقوا وراءهم يطردوهنم لعلهم يظفرون ب
  يسوق وخيترق االقاليم والكور والرساتيق، وهم يف أثره حىت وصل إىل كرمان، واتبعه

__________  
  .ويف االصل أبو عمرو ١٧٨/  ٦من طبقات ابن سعد ) ١(
مضى ابن االشعث : ٢٧/  ٨فنزل هو ومن معه ال يلوون على شئ، ويف الطربي : ٤٨١/  ٤يف ابن االثري ) ٢(
  .الفل من املنهزمني معه حنو سجستانو

  .فمضى حىت انتهى إىل ملوك اهلند: ١٦٠/  ٣ويف مروج الذهب 
  .متيم: يف الطربي) ٣(

الشاميون فنزلوا يف قصر كان فيه أهل العراق قبلهم، فإذا فيه كتاب قد كتبه بعض أهل الكوفة من أصحاب ابن 
الفؤاد ملا ) ٢(ويا حر * أيا هلفا ويا حزنا مجيعا : ري يقولاليشك) ١(االشعث الذين فروا معه من شعر أيب جلدة 

فنمنعها ولو مل نرج دينا ) * ٤(احلالئل والبنينا فما كنا أناسا أهل دنيا ) ٣(وأسلمنا * لقينا تركنا الدين والدنيا مجيعا 
لفل إىل بالد رتبيل وأنباط القرى واالشعرينا مث إن ابن االشعث دخل هو ومن معه من ا* تركنا دورنا لطغام عك 

  ملك الترك، فأكرمه رتبيل وأنزله
  .عنده وأمنه وعظمه

له يف بعض املدن كان ابن االشعث قد ) ٥(ومر ابن االشعث وهو ذاهب إىل بالد رتبيل على عامل : قال الواقدي
خديعة به استعمله على ذلك عند رجوعه إىل العراق، فأكرمه ذلك العامل وأهدى إليه هدايا وأنزله، فعل ذلك 

ادخل إيل عندي إىل البلد لتتحصن هبا من عدوك ولكن ال تدع أحدا ممن معك يدخل املدينة، : ومكرا، وقال له
فأجابه إىل ذلك، وإمنا أراد املكر به، فمنعه أصحابه فلم يقبل منهم، فتفرق عنه أصحابه، فلما دخل املدينة وثب 

ذ به يدا عند احلجاج، وقد كان امللك رتبيل سر بقدوم ابن عليه العامل فمسكه وأوثقه باحلديد وأراد أن يتخ



االشعث، فلما بلغه ما حدث له من جهة ذلك العامل مبدينة بست، سار حىت أحاط ببست، وأرسل إىل عاملها يقول 
 واهللا لئن آذيت ابن االشعث ال أبرح حىت أستنزلك وأقتل مجيع من يف بلدك، فخافه ذلك العامل وسري إليه ابن: له

إن هذا العامل كان عاملي ومن جهيت، فغدر يب وفعل ما رأيت، : االشعث فأكرمه رتبيل، فقال ابن االشعث لرتبيل
  ).٦(قد أمنته : فأذن يل يف قتله، فقال

  وكان مع ابن االشعث عبد
__________  

حلزة وكالمها  ٤٨٤/  ٤أيب خلدة، ويف ابن االثري : ويف االصل ٢٧/  ٨والطربي  ٣١٠/  ١١من االغاين ) ١(
  .حتريف

وهو ابن عبيد بن منقذ بن حجر بن عبيد اهللا بن مسلمة بن حبيب بن عدي بن جشم بن غنم بن حبيب بن كعب 
بن يشكر بن بكر بن وائل، شاعر اسالمي أموي من ساكين الكوفة كان من أخص الناس باحلجاج مث خرج عليه مع 

  .ابن االشعث فقتله احلجاج
  .وخلينا: يف االغاين) ٣...(هلفي ويا حزين مجيعا ويا غمأيا : يف االغاين) ٢(
  .دين: يف الطربي واالغاين) ٤(

  .فنصرب يف البالء: فنصرب للبالء إذا بلينا، ويف الطربي: ويف االغاين
ابن  ٤٨٥/  ٤عياض بن مهيان أبو هشام بن عياض السدوسي، ويف ابن االثري : وهو ٢٨/  ٨ذكره الطربي ) ٥(

  .هشام السدوسي
عمد ابن االشعث إىل عياض بن مهيان هذا فضرب عنقه وصلبه وأخذ أمواله : ١٥٢/  ٧يف ابن االعثم ) ٦(

  .وخرب منزله

بن أيب ربيعة بن احلارث بن عبد املطلب، وكان هو الذي يصلي بالناس هنالك يف بالد رتبيل، ) ١(الرمحن بن عباس 
وهم  -ا وساروا وراء ابن االشعث ليدركوه فيكونوا معه مث إن مجاعة من الفل الذين هربوا من احلجاج اجتمعو

فلما وصلوا إىل سجستان وجدوا ابن االشعث قد دخل إىل عند رتبيل فتغلبوا على سجستان  -قريب من ستني ألفا 
وإخوته وقرابته، واستحوذوا على ما فيها من االموال، وانتشروا يف ) ٢(وعذبوا عاملها عبد اهللا بن عامر النعار 

أن اخرج إلينا حىت نكون معك ننصرك على من خيالفك، ونأخذ : ك البالد وأخذوها، مث كتبوا إىل ابن االشعثتل
  .بالد خراسان، فإن هبا جندا ومنعة كثرية منا، فنكون هبا حىت يهلك اهللا احلجاج أو عبد امللك، فنرى بعد ذلك رأينا

فاعتزله شرذمة من أهل العراق مع عبيد اهللا بن مسرة  فخرج إليهم ابن االشعث وسار هبم قليال إىل حنو خراسان
ال حاجة يل بكم، وأنا ذاهب إىل : ، فقام فيهم ابن االشعث خطيبا فذكر غدرهم ونكوهلم عن احلرب، وقال)٣(

  .صاحيب رتبيل فأكون عنده
  .مث انصرف عنهم وتبعه طائفة منهم وبقي معظم اجليش

بن أيب ربيعة اهلامشي، وساروا معه إىل خراسان ) ١(الرمحن بن عباس  فلما انفصل عنهم ابن االشعث بايعوا عبد
) ٤(فخرج إليهم أمريها يزيد بن املهلب بن أيب صفرة، فمنعهم من دخول بالده، وكتب إىل عبد الرمحن بن عباس 

  .عثت إليكإن يف البالد متسعا فاذهب إىل أرض ليس هبا سلطان فإين أكره قتالك، وإن كنت تريد ماال ب: يقول له
  .إنا مل جنئ لقتال أحد، وإمنا جئنا نستريح ونريح خيلنا مث نذهب وليست بنا حاجة إىل شئ مما عرضت: فقال له

مث أقبل عبد الرمحن على أخذ اخلراج مما حوله من البالد من كور خراسان، فخرج إليه يزيد بن املهلب ومعه أخوه 



تلوا غري كثري مث اهنزم أصحاب عبد الرمحن بن عباس، وقتل يزيد اقت) ٥(املفضل يف جيوش كثيفة، فلما صادفوهم 
وفيهم حممد بن سعد بن أيب وقاص إىل احلجاج، ) ٦(منهم مقتلة كبرية، واحتاز ما يف معسكره، وبعث باالسارى 

  .أسألك بدعوة أيب البيك ملا أطلقتين، فأطلقه: ويقال إن حممد بن سعد قال ليزيد بن املهلب
  وهلذا الكالم خرب فيه طول، وملا قدمت االسارى على احلجاج قتل أكثرهم :قال ابن جرير

  من رجع فهو: وعفا عن بعضهم، وقد كان احلجاج يوم ظهر على ابن االشعث نادى مناديه يف الناس
__________  

  .يف االصل عياش حتريف) ١(
  .وقد تقدم

  .البعار: يف الطربي) ٢(
انظر (عبد الرمحن بن مسرة القرشي، وخرج يف ألفني وفارقوا ابن االشعث  عبيد اهللا بن: ٢٩/  ٨يف الطربي ) ٣(

  ).٤٨٦/  ٤ابن االثري 
  .يف االصل عياش حتريف) ٤(

أن االشعث عقد له وضم إليه أصحابه وامره مبحاربة يزيد بن املهلب، فخرج يف ستني  ١٥٣/  ٧ويف ابن االعثم 
  .الفا ملقاتلته

  .فاهم مبكان يقال له املنعرجوا: ١٥٣/  ٧يف ابن االعثم ) ٥(
  .أما اليمانية فأطلقهم يزيد بن املهلب، وأما املضرية فشدهم يف احلديد ووجههم إىل احلجاج: يف الفتوح) ٦(

آمن ومن حلق مبسلم بن قتيبة بالري فهو آمن، فلحق مبسلم خلق كثري ممن كان مع ابن االشعث فأمنهم احلجاج، 
تتبعهم، فقتل منهم خلقا كثريا حىت كان آخر من قتل منهم سعيد بن جبري على ما ومن مل يلحق به شرع احلجاج يف 

  .سيأيت بيانه
انه سار إىل مسلم بن قتيبة، فكتب : وكان الشعيب من مجلة من صار إىل مسلم بن قتيبة فذكره احلجاج يوما فقيل له

أيها االمري إن الناس : باالمرة مث قلتفلما دخلت عليه سلمت عليه : أن ابعث يل بالشعيب قال الشعيب: إىل مسلم
قد أمروين أن أعتذر إليك بغري ما يعلم اهللا أنه احلق، وأمي اهللا ال أقول يف هذا املقام إال احلق كائنا يف ذلك ما كان، 

لقد قد واهللا متردنا عليك، وخرجنا وجهدنا كل اجلهد فما ألونا، فما كنا باالقوياء الفجرة، وال باالتقياء الربرة، و
نصرك اهللا علينا وأظفرك بنا فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليك أيدينا، وإن عفوت عنا فبحلمك، وبعد، فلك 

  .احلجة علينا
ما فعلت وال شهدت، : أنت واهللا يا شعيب أحب إيل ممن يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا مث يقول: فقال احلجاج

  .قد أمنت عندنا يا شعيب
فوجل لذلك قليب، مث ذكرت قوله قد أمنت يا شعيب : هلم يا شعيب، قال: مشيت قليال قالفانصرفت فلما : قال

  فاطمأنت نفسي،
أصلح اهللا االمري، : فقلت -وكان يل مكرما قبل اخلروج عليه : قال -كيف وجدت الناس بعدنا يا شعيب ؟ : فقال

اخلوف، واستحليت اهلم،  قد اكتحلت بعدك السهر، واستوعرت السهل، واستومخت اجلناب، واستجلست
  .وفقدت صاحل االخوان، ومل أجد من االمري خلفا

  .قال انصرف يا شعيب، فانصرفت



  .ذكر ذلك ابن جرير وغريه
  .ورواه أبو خمنف عن إمساعيل بن عبد الرمحن السدي عن الشعيب

صديق وعمر وعثمان أنه سأله عن مسألة يف الفرائض وهي أم زوج وأخت وما كان يقوله فيها ال: وروى البيهقي
وعلي وابن مسعود، وكان لكل منهم قول فيها، فنقل ذلك كله الشعيب يف ساعة فاستحسن قول علي وحكم بقول 

  ).١(عثمان، وأطلق الشعيب بسبب ذلك 
وقيل إن احلجاج قتل مخسة آالف أسري ممن سريهم إليه يزيد بن املهلب كما تقدم ذلك، مث سار إىل الكوفة فدخلها 

اشهد على نفسك أنك قد كفرت، فإذا قال نعم بايعه، وإن أىب قتله، فقتل : يبايع أحدا من أهلها إال قال فجعل ال
ما أظن هذا يشهد على نفسه : منهم خلقا كثريا ممن أىب أن يشهد على نفسه بالكفر، قال فايت برجل فقال احلجاج

نت عن نفسي ؟ أنا أكفر أهل االرض وأكفر من أخادعي أ: فقال -وأراد احلجاج خمادعته  -بالكفر لصالحه ودينه 
  .فرعون وهامان ومنروذ

  .فضحك احلجاج وخلى سبيله: قال
  وكان قد عمل -أن أعشى مهدان أيت به إىل احلجاج : وذكر ابن جرير من طريق أيب خمنف

__________  
  .١٧٧ - ١٧٦/  ٣ب انظر تفاصيل اللقاء بينهما وسؤال احلجاج له وجواب الشعيب عليه يف مروج الذه) ١(

  .وفيه أن اللقاء مت بعد شهرين من أسر الشعيب ٤٨/  ٢واالمامة والسياسة 

فاستنشده إياها فأنشده  -قصيدة هجا فيها احلجاج وعبد امللك بن مروان وميدح فيها ابن االشعث وأصحابه 
قد أحسن أيها االمري، : قولون، فيها مدح كثري لعبد امللك وأهل بيته، فجعل أهل الشام ي)١(قصيدة طويلة دالية 

، فلما أنشدها )٢(إنه مل حيسن، إمنا يقول هذا مصانعة، مث أحل عليه حىت أنشده قصيدته االخرى : فقال احلجاج
  غضب عند ذلك احلجاج وأمر به فضربت عنقه صربا بني

  .يديه
 الشاعر، أحد الفصحاء البلغاء واسم االعشى هذا عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلارث أبو املصبح اهلمداين الكويف

املشهورين، وقد كان له فضل وعبادة يف مبتداه، مث ترك ذلك وأقبل على الشعر فعرف به، وقد وفد على النعمان 
بن بشري وهو أمري حبمص فامتدحه، وكان حمصوله يف رحلته إليه منه ومن جند محص أربعني ألف دينار، وكان زوج 

كان زوج أخته أيضا، وكان ممن خرج مع ابن االشعث، فقتله احلجاج كما ذكرنا أخت الشعيب، كما أن الشعيب 
  .رمحه اهللا

وقد كان احلجاج وهو مواقف البن االشعث بعث كمينا يأتون جيش ابن االشعث من ورائه، مث تواقف احلجاج 
وبات فيه، فجاءت  وابن االشعث وهرب احلجاج مبن معه وترك معسكره، فجاء ابن االشعث فاحتاز ما يف املعسكر

السرية إليهم ليال وقد وضعوا أسلحتهم فمالوا عليهم ميلة واحدة، ورجع احلجاج بأصحابه فأحاطوا هبم فاقتتلوا 
قتاال شديدا، وقتل من أصحاب ابن االشعث خلق كثري وغرق خلق كثري منهم يف دجلة ودجيل، وجاء احلجاج إىل 

من أربعة آالف، منهم مجاعة من الرؤساء واالعيان، واحتازوه  معسكرهم فقتل من وجده فيه، فقتل منهم حنوا
بكماله، وانطلق ابن االشعث هاربا يف ثالمثائة فركبوا دجيال يف السفن وعقروا دواهبم وجازوا إىل البصرة، مث ساروا 

االشعث من هنالك إىل بالد الترك، وكان يف دخوله بالد رتبيل ما تقدم، مث شرع احلجاج يف تتبع أصحاب ابن 
فجعل يقتلهم مثىن وفرادى، حىت قيل إنه قتل منهم بني يديه صربا مائة ألف وثالثني ألفا، قاله النضر بن مشيل عن 



هشام بن حسان، منهم حممد بن سعد بن أيب وقاص، ومجاعات من السادات االخيار، والعلماء االبرار، حىت كان 
  .أيت ذلك يف موضعهآخرهم سعيد بن جبري رمحهم اهللا ورضي عنهم كما سي

__________  
  .٤٨٩/  ٤، وابن االثري ٣٢/  ٨ومنها يف الطربي ) ١(

وافضل هذي الناس * وجدنا بين مروان خري أئمة : ويطفئ نور الفاسقني فيخمدا إىل قوله* أىب اهللا إال أن يتمم نوره 
  :لى القتال ومنهاوهي دالية أيضا وفيها ميدح ابن االشعث وحيرض أهل الكوفة ع) ٢(حلما وسؤددا 

بخ بخ لوالده وللمولود فلما قال * فاجملد بني حممد وسعيد بني االشج وبني قيس باذخ * وإذا سألت اجملد أين حمله 
  .ال واهللا ال تبخبخ بعدها الحد أبدا فقدمه فضرب عنقه: أعشى هذا البيت قال احلجاج

وكان سبب بنائه هلا أنه رأى راهبا على أتان قد أجاز ويف هذه السنة بىن احلجاج واسط، : بناء واسط قال ابن جرير
دجلة، فلما مر مبوضع واسط وقفت أتانه فبالت، فنزل عنها وعمد إىل موضع بوهلا فاحتفره ورمى به يف دجلة، 

إنا جند يف كتبنا أنه يبين يف هذا املوضع مسجد يعبد : مل صنعت هذا ؟ قال: علي به، فأيت به فقال له: فقال احلجاج
  .هللا فيه ما دام يف االرض أحد يوحدها

  .فعند ذلك اختط احلجاج مدينة واسط يف ذلك املكان وبين املسجد يف ذلك املوضع
  .وفيها كانت غزوة عطاء بن رافع صقلية

عبد الرمحن بن جحرية اخلوالين املصري، روى عن مجاعة من الصحابة وكان عبد العزيز : وممن تويف فيها من االعيان
وكان رزقه يف العام ألف دينار، وكان ال يدخر : أمري مصر قد مجع له بني القضاء والقصص وبيت املال بن مروان
  .منها شيئا

طارق بن شهاب ابن عبد مشس االمحسي ممن رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم وغزا يف خالفة الصديق وعمر رضي 
  .اهللا عنهما بضعا وأربعني غزاة، تويف باملدينة هذه السنة

بيد اهللا بن عدي ابن اخليار أدرك النيب صلى اهللا عليه وسلم، وحدث عن مجاعة من الصحابة عبد اهللا بن قيس بن ع
  .خمرمة، كان قاضي املدينة

  .وكان من فقهاء قريش وعلمائهم وأبوه عدي ممن قتل يوم بدر كافرا
  .وتويف هبا يف هذه السنة مرثد بن عبد اهللا أبو اخلري اليزين

مجاعة من القراء والعلماء الذين كانوا مع االشعث، منهم من هرب ومنهم من قتل يف املعركة، ومنهم من وفيها فقد 
  أسر فضرب

احلجاج عنقه، ومنهم من تتبعه احلجاج حىت قتله، وقد مسى منهم خليفة بن خياط طائفة من االعيان، فمنهم مسلم 
الغفار قتل، وعقبة بن وشاح قتل، وعبد اهللا بن خالد بن يسار املزين، وأبو مرانة العجلي قتل، وعقبة بن عبد 

اجلهضمي قتل، وأبو اجلوزاء الربعي قتل، والنضر بن أنس، وعمران والد أيب محزة الضبعي، وأبو املنهال سيار بن 
سالمة الرياحي، ومالك بن دينار، ومرة بن ذباب اهلدادي وأبو جنيد اجلهضمي، وأبو سبيج اهلنائي، وسعيد بن أيب 

إن أحببت أن يقتل الناس حولك كما قتلوا حول : قيل البن االشعث: حلسن، وأخوه احلسن البصري قال أيوبا
  .هودج عائشة يوم اجلمل فأخرج احلسن معك، فأخرجه

ومن أهل الكوفة سعيد بن جبري، وعبد الرمحن بن أيب ليلى، وعبد اهللا بن شداد، والشعيب، وأبو عبيدة بن عبد اهللا 
املعرور بن سويد، وحممد بن سعد بن أيب وقاص، وأبو البختري، وطلحة بن مصرف، وزبيد بن بن مسعود، و



  .احلارث الياميان، وعطاء بن السائب
  فما منهم صرع مع ابن االشعث إال: قال أيوب

  .رغب عن مصرعه، وال جنا أحد منهم إال محد اهللا الذي سلمه
والد أيب حجزة، كان من علماء أهل البصرة، وكان صاحلا  ومن أعيان من قتل احلجاج عمران بن عصام الضبعي،

واهللا إىن ما كفرت باهللا منذ : اشهد على نفسك بالكفر حىت أطلقك، فقال: عابدا، أيت به أسريا إىل احلجاج فقال له
  .آمنت به، فأمر به فضربت عنقه

، أخذ عبد الرمحن القرآن عن علي بن عبد الرمحن بن أيب ليلى، روى عن مجاعة من الصحابة، والبيه أيب ليلى صحبة
  .خرج مع ابن االشعث فأيت به احلجاج فضرب عنقه بني يديه صربا: أيب طالب

فيها افتتح عبد اهللا بن عبد امللك املصيصة، وفيها غزا حممد بن مروان : مث دخلت سنة أربع ومثانني قال الواقدي
سنة احلريق، وفيها استعمل احلجاج على فارس حممد أرمينية فقتل منهم خلقا وصرف كنائسهم وضياعهم وتسمى 

  .بن القاسم الثقفي، وأمره بقتل االكراد
وفيها وىل عبد امللك االسكندرية عياض بن غنم البجيين وعزل عنها عبد امللك بن أيب الكنود الذي كان قد وليها 

  .يف العام املاضي
  وفيها افتتح

بلد أرومة، وقتل من أهلها بشرا كثريا جدا، وأسر حنوا من مخسني  موسى بن نصري طائفة من بالد املغرب من ذلك
  .ألفا

أيوب بن القرية وكان فصيحا بليغا واعظا، قتله : وفيها قتل احلجاج أيضا مجاعة من أصحاب ابن االشعث، منهم
  .صربا بني يديه، ويقال إنه ندم على قتله

  .بابن القريةوهو أيوب بن زيد ابن قيس أبو سليمان اهلاليل املعروف 
  .وعبد اهللا بن احلارث بن نوفل

  .وسعد بن إياس الشيباين، وأبو غنينما اخلوالين
  .له صحبة ورواية، سكن محص وهبا تويف وقد قارب املائة سنة

  .عبد اهللا بن قتادة، وغري هؤالء مجاعة منهم من قتلهم احلجاج، ومنهم من تويف
عند أهل الشام، فخاف منه معاوية ففهم منه ذلك أبو زرعة فقال يا أبو زرعة اجلذامي الفلسطيين، كان ذا منزلة 

  .أمري املؤمنني ال هتدم ركنا بنيته، وال حتزن صاحبا سررته، وال تشمت عدوا كبته، فكف عنه معاوية
  .وفيها تويف عتبة بن منذر السلمي صحايب جليل، كان يعد يف أهل الصفة

  .السنة واجلماعة فتزوج امرأة من اخلوارج حسنة مجيلة جدا فأحبها عمران بن حطان اخلارجي، كان أوال من أهل
  .وكان هو دميم الشكل، فأراد أن يردها إىل السنة فأبت فارتد معها إىل مذهبها

إال ليبلغ من ذي * يا ضربة من تقي ما أراد هبا : وقد كان من الشعراء املفلقني، وهو القائل يف قتل علي وقاتله
مل خيلطوا دينهم * أوىف الربية عند اهللا ميزانا أكرم بقوم بطون الطرب قربهم * الذكره يوما فأحسبه العرش رضوانا إين 

  بغيا وعدوانا



على أهنم فيها * أرى أشقياء الناس ال يسأموهنا  -: وقد كان الثوري يتمثل بأبياته هذه يف الزهد يف الدنيا وهي قوله
طريقهم * بة صيف عن قليل تقشع كركب قضوا حاجاهتم وترحلوا سحا* عراة وجوع أراها وإن كانت حتب فأهنا 

  .بادي العالمة مهيع مات عمران بن حطان سنة أربع ومثانني
  وقد رد عليه بعض العلماء يف أبياته املتقدمة يف قتل

رانا إين إال ليبلغ من ذي العرش خس* بل ضربة من شقى ما أراد هبا : علي رضي اهللا عنه بأبيات على قافيتها ووزهنا
أشقى الربية عند اهللا ميزانا روح بن زنباع اجلذامي كان من أمراء الشام وكان عبد امللك * الذكره يوما فأحسبه 
  .يستشريه يف أموره

  .وفيها كان مهلك عبد الرمحن بن االشعث الكندي وقيل يف اليت بعدها فاهللا أعلم
واهللا الذي ال إله إال هو لئن مل : ه ابن االشعث يقول لهوذلك أن احلجاج كتب إىل رتبيل ملك الترك الذي جلأ إلي

  .تبعث إيل بابن االشعث البعثن إىل بالدك ألف ألف مقاتل، والخربنها
فلما حتقق الوعيد من احلجاج استشار يف ذلك بعض االمراء فأشار عليه بتسليم ابن االشعث إليه قبل أن خيرب 

ىل احلجاج يشترط عليه أن ال يقاتل عشر سنني، وأن ال يؤذي يف كل احلجاج دياره ويأخذ عامة أمصاره، فأرسل إ
سنة منها إال مائة ألف من اخلراج، فأجابه احلجاج إىل ذلك، وقيل إن احلجاج وعده أن يطلق له خراج أرضه سبع 

احلجاج، ، فعند ذلك غدر رتبيل بابن االشعث فقيل إنه أمر بضرب عنقه صربا بني يديه، وبعث برأسه إىل )١(سنني 
، واملشهور أنه قبض عليه وعلى )٢(بل كان ابن االشعث قد مرض مرضا شديدا فقتله وهو بآخر رمق : وقيل

  من أقربائه فقيدهم يف االصفاد وبعث هبم مع) ٣(ثالثني 
__________  

كان من و(انه كان عند رتبيل رجل من بين متيم يقال له عبيد بن أيب سبيع  ٤٠/  ٨يف رواية عند الطربي ) ١(
خواص ابن االشعث ورسوله إىل رتبيل فخص به رتبيل وخف عليه، فحاول عبد الرمحن قتله، فعمل عبيد على 

ختويف رتبيل من احلجاج ودعاه إىل الغدر به فقال لرتبيل أنا آخذ لك من احلجاج عهدا ليكفن اخلراج عن أرضك 
  .سبع سنني على أن تدفع إليه ابن االشعث

  ).رج عبيد إىل عمارة بن متيم الذي كتب بذلك للحجاج فأجابه احلجاج إىل ذلكفأجابه إىل ذلك، فخ
  .٥٠١/  ٤انظر ابن االثري 

فإذا قدموا ...فكتب احلجاج إىل رتبيل فقد وجهت إليك بعمارة بن متيم يف ثالثني ألفا: ١٥٦/  ٧أما يف ابن االعثم 
يت، ال يؤخذ منك اجلزية، وال يغزوك أحد من بلدك فسلم إليهم ابن االشعث وأنت آمن يف بلدك أبدا ما بق

  .العرب، وتعطي يف كل سنة مخسمائة ألف درهم
أصابه السل ومات، فقطع رأسه رتبيل قبل أن يدفن وأرسله إىل : ٤٠/  ٨والطربي  ٥٠٢/  ٤يف ابن االثري ) ٢(

  .احلجاج
 =  

ابن االشعث وهو مقيد باحلديد إىل سطح رسل احلجاج إليه، فلما كانوا ببعض الطريق مبكان يقال له الرجح، صعد 
، فعمد )١(قصر ومعه رجل موكل به لئال يفر، وألقى نفسه من ذلك القصر وسقط معه املوكل به فماتا مجيعا 

الرسول إىل رأس ابن االشعث فاحتزه، وقتل من معه من أصحاب ابن االشعث وبعث برؤوسهم إىل احلجاج فأمر 
إىل عبد امللك فطيف برأسه يف الشام، مث بعث به إىل أخيه عبد العزيز مبصر فطيف  فطيف برأسه يف العراق، مث بعثه



هيهات موضع جثة من  -: وجثته بالرجح، وقد قال بعض الشعراء يف ذلك) ٢(برأسه هنالك، مث دفنوا رأسه مبصر 
  .انني فاهللا أعلموإمنا ذكر ابن جرير مقتل ابن االشعث يف سنة مخس ومث) ٣(رأس مبصر وجثة بالرجح * رأسها 

وعبد الرمحن هذا هو أبو حممد بن االشعث بن قيس، ومنهم من يقول عبد الرمحن بن قيس بن حممد بن االشعث بن 
إذا اختلف " حديث : قيس الكندي الكويف، قد روى له أبو داود والنسائي عن أبيه عن جده عن ابن مسعود

  ".و تشاركا املتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أ
  .وعنه أبو العميس ويقال إن احلجاج قتله بعد التسعني سنة فاهللا أعلم

والعجب كل العجب من هؤالء الذين بايعوه باالمارة وليس من قريش، وإمنا هو كندي من اليمن، وقد اجتمع 
 ذلك، حىت إن الصحابة يوم السقيفة على أن االمارة ال تكون إال يف قريش، واحتج عليهم الصديق باحلديث يف

االنصار سألوا أن يكون منهم أمري مع أمري املهاجرين فأىب الصديق عليهم ذلك، مث مع هذا كله ضرب سعد بن 
  .عبادة الذي دعا إىل ذلك أوال مث رجع عنه، كما قررنا ذلك فيما تقدم

صلبية قريش ويبايعون فكيف يعمدون إىل خليفة قد بويع له باالمارة على املسلمني من سنني فيعزلونه وهو من 
لرجل كندي بيعة مل يتفق عليها أهل احلل والعقد ؟ وهلذا ملا كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر كبري هلك فيه 

  .خلق كثري فإنا هللا وإنا إليه راجعون
__________  

  .ستة وعشرين رجال: يف ابن االعثم) ٣= (
  .تفألقى نفسه من فوق إجار فما: ٤٠/  ٨يف الطربي ) ١(

  .فألقى عبد الرمحن نفسه من سطح قصره فمات: ٥٠٢/  ٤ويف ابن االثري 
  .فلم يصل إىل عمارة بن متيم حىت مات يف بعض الطريق...وابن االشعث يومئذ عليل: ١٥٧/  ٧ويف ابن االعثم 

عد ذلك إىل مث أمر برؤوسهم فطيف هبا يف أجناد أهل الشام وأهل مصر مث بعث هبا ب: ١٥٨/  ٧يف ابن االعثم ) ٢(
  .برهرت حضر موت فألقيت هناك -بئر برهوت 

وبقرب حضر موت وادي برهوت وهو الذي : وقال حممد بن أمحد...برهوت بئر حبضر موت: ويف معجم البلدان
  .ان فيه أرواح الكفار واملنافقني) صلى اهللا عليه وسلم(قال فيه النيب 

  .الرحج: ٤١ / ٨الرخج، ويف الطربي  ٥٠٢/  ٤يف ابن االثري ) ٣(
  .كورة ومدينة من نواحي كابل: رخج بتشديد ثانيه: ويف معجم البلدان

بن قيس بن زرارة بن مسلم النمري اهلاليل، كان أعرابيا أميا، وكان ) ١(أيوب بن القرية وهي أمه واسم أبيه يزيد 
ثه رسوال إىل ابن االشعث يضرب به املثل يف فصاحته وبيانه وبالغته، صحب احلجاج ووفد على عبد امللك، مث بع

لئن مل تقم خطيبا فتخلع احلجاج الضربن عنقك، ففعل وأقام عنده، فلما ظهر احلجاج : فقال له ابن االشعث
استحضره وجرت له معه مقامات ومقاالت يف الكالم، مث آخر االمر ضرب عنقه وندم بعد ذلك على ما فعل من 

  .ضرب عنقه، ولكن ندم حيث ال ينفعه الندم
  .وجادت بوصل حني ال ينفع الوصل: ا قيلكم

والقرية : وقد ذكره ابن عساكر يف تارخيه وابن خلكان يف الوفيات وأطال ترمجته وذكر فيها أشياء حسنة، قال
من أنكر ) ٣(ومن الناس : وامسها مجاعة بنت جشم قال ابن خلكان) ٤(بكسر القاف وتشديد الياء وهي جدته 

  .ابن أيب العقب صاحب امللحمة، وهو حيىي بن عبد اهللا بن أيب العقب واهللا أعلموجوده ووجود جمنون ليلى، و



  روح بن زنباع
ابن سالمة اجلذامي أبو زرعة ويقال أبوزنباع الدمشقي داره بدمشق يف طرف البزوريني عند دار ابن عقب صاحب 

  .امللحمة
عبادة بن الصامت ومعاوية وكعب االحبار ومتيم الداري، و -وكانت له صحبة  -وهي تابعي جليل، روى عن أبيه 

  .وغريهم، وعنه مجاعة منهم عبادة بن نسي
كان روح عند عبد امللك كالوزير ال يكاد يفارقه، وكان مع أبيه مروان يوم مرج راهط، وقد أمره يزيد بن معاوية 

لم على هذا القول، على جند فلسطني، وزعم مسلم بن احلجاج أن روح بن زنباع كانت له صحبة، ومل يتابع مس
والصحيح أنه تابعي وليس بصحايب، ومن مآثره اليت تفرد هبا أنه كان كلما خرج من احلمام يعتق نسمة، قال ابن 

مات سنة أربع ومثانني باالردن، وزعم بعضهم أنه بقي إىل أيام هشام بن عبد امللك، وقد حج مرة فنزل على : زيد
أطعمة خمتلفة االلوان، مث وضعت بني يديه، فبينما هو يأكل إذ جاء راع من  ماء بني مكة واملدينة فأمر فأصلحت له

إين صائم، : الرعاة يرد املاء، فدعاه روح بن زنباع إىل االكل من ذلك الطعام، فجاء الراعي فنظر إىل طعامه وقال
نب أيامي من أجل طعامك أفأغ: يف مثل هذا اليوم الطويل الشديد احلر تصوم يا راعي ؟ فقال الراعي: فقال له روح

لقد ضننت بأيامك يا راعي  -: ؟ مث إن الراعي ارتاد لنفسه مكانا فنزله وترك روح بن زنباع، فقال روح بن زنباع
  إذ جاد هبا روح بن زنباع* 

__________  
  .زيد: ٢٥٠/  ١يف ابن خلكان ) ١(

  .١٧٨وانظر املعارف البن قتيبة ص 
  .القرية أمه: يف املعارف) ٢(
وقد قيل ان ثالثة اشخاص شاعت أخبارهم واشتهرت امساؤهم وال حقيقة هلم وال : قال ١١/  ٢انظر االغاين  )٣(

  .وجود يف الدنيا

انظروا هل جتدون هلا آكال من هذه االعراب أو الرعاة : مث إن روحا بكى طويال وأمر بتلك االطعمة فرفعت، وقال
  .مع قلبه وصغرت إليه نفسه واهللا سبحانه وتعاىل أعلم؟ مث سار من ذلك املكان وقد أخذ الراعي مبجا

  مث دخلت سنة مخس ومثانني
كان مقتل عبد الرمحن بن االشعث فاهللا أعلم، وفيها عزل احلجاج عن إمرة خراسان يزيد : فيها كما ذكر ابن جرير

بد امللك فلما انصرف بن املهلب ووىل عليها أخاه املفضل بن املهلب، وكان سبب ذلك أن احلجاج وفد مرة على ع
يا شيخ هل جتدون يف كتبكم ما أنتم فيه : إن فيه شيخا كبريا من أهل الكتاب عاملا، فدعي فقال: مر بدير فقيل له
  .نعم: وما حنن فيه ؟ قال

مث رجل : مث من ؟ قال: جنده ملكا أقرع، من يقم يف سبيله يصرع، قال: قال له فما جتدون صفة أمري املؤمنني ؟ قال
  .قد أخربت بك: فتعرفين له قال: مث ماذا ؟ قال مث رجل امسه اسم نيب يفتح به على الناس، قال: ل له الوليد، قاليقا
فمن يلي العراق بعدي ؟ قال رجل يقال له يزيد، قال أيف حيايت أو بعد مويت : قال! نعم : أفتعرف مايل ؟ قال: قال

فوقع يف نفس احلجاج أنه يزيد بن : ة ال أعرف غريها قالأفتعرف صفته ؟ قال يغدر غدر: ؟ قال ال أدري، قال
املهلب، وسار سبعا وهو وجل من كالم الشيخ، مث بعث إىل عبد امللك يستعفيه من والية العراق ليعلم مكانته عنده 

  .؟ فجاء الكتاب بالتقريع والتأنيب والتوبيخ واالمر بالثبات واالستمرار على ما هو عليه



يوما مفكرا واستدعى بعبيد بن موهب فدخل عليه وهو ينكت يف االرض فرفع رأسه إليه مث إن احلجاج جلس 
وحيك يا عبيد، إن أهل الكتاب يذكرون أن ما حتت يدي سيليه رجل يقال له يزيد، وقد تذكرت يزيد بن أيب : فقال

  .بكبشة ويزيد بن حصني بن منري ويزيد بن دينار وليسوا هناك، وما هو إال يزيد بن املهل
  .لقد شرفهم وعظمت واليتهم وإن هلم لقدرا وجلدا وحظا فأخلق به: فقال عبيد

فأمجع رأي احلجاج على عزل يزيد بن املهلب، فكتب إىل عبد امللك يذمه وخيوفه غدره وخيربه مبا أخربه به ذلك 
وقع اختيار احلجاج الشيخ الكتايب، فجاء الربيد بكتاب فيه قد أكثرت يف شأن يزيد فسم رجال يصلح خلراسان، ف

  ، فغزا بالد عبس وغريها وغنم)١(على املفضل بن املهلب فواله قليال تسعة أشهر 
__________  

فتزوج الخت يزيد، ) ويذل آل املهلب(أحب احلجاج أن يعزل يزيد عن خراسان  ١٩٩/  ٧يف ابن االعثم ) ١(
اخاه املفضل الري ليكون خليفة ليزيد إىل أن وأمر يزيد أن ينصرف إىل ما قبله وهو يعتل حبروب خراسان، فوىل 

  .ويف كتابه إليه امره أن يسلم العمل إىل املفضل وأن يقدم إليه) يزيد(ينصرف إليها 
  .فأشار عليه بعدم املصري إىل احلجاج وخوفه منه) الرقاشي: ويف ابن االثري(فشاور يزيد حضني بن املنذر الربعي 

  حنن أهل بيت: فقال يزيد
  .فتجهز وخرج من خراسان، فقدم املفضل إىل خراسان...لنا يف الطاعة وأنا أكره اخلالفقد بورك 

 ٥٠٣/  ٤وانظر ابن االثري (وبلغ احلجاج ذلك فدعا قتيبة بن مسلم فعقد له عقدا وضم إليه جيشا وواله خراسان 
- ٥٠٤.(  

  .٤٣/  ٨والطربي 

  .مغامن كثرية، وامتدحه الشعراء مث عزله بقتيبة بن مسلم
ويف هذه السنة قتل موسى بن عبد اهللا بن خازم بترمذ، مث ذكر سبب ذلك وملخصه أنه بعد مقتل : قال ابن جرير

أبيه مل يبق بلد يلجأ إليه مبن معه من أصحابه، فجعل كلما اقترب من بلدة خرج إليه ملكها فقاتله، فلم يزل ذلك 
يهادنه ويبعث إليه بااللطاف والتحف، حىت جعل دأبه حىت نزل قريبا من ترمذ وكان ملكها فيه ضعف، فجعل 

يتصيد هو وهو، مث عن للملك فعمل له طعاما وبعث إىل موسى بن عبد اهللا بن خازم أن ائتين يف مائة من اصحابك، 
: فاختار موسى من جيشه مائة من شجعاهنم، مث دخل البلد فلما فرغت الضيافة اضطجع موسى يف دار امللك وقال

فثار أهل القصر إليه فحاجف عنه أصحابه، مث : من هنا حىت يكون هذا املنزل منزيل أو يكون قربي واهللا ال أقوم
وقعت احلرب بينهم وبني أهل ترمذ، فاقتتلوا فقتل من أهل ترمذ خلق كثري وهرب بقيتهم، واستدعى موسى ببقية 

ملكها هاربا فلجأ إىل إخوانه من  جيشه إليه واستحوذ موسى على البلد فحصنها ومنعها من االعداء، وخرج منها
  .هؤالء قوم حنو من مائة رجل أخرجوك من بلدك، ال طاقة لنا بقتال هؤالء،: االتراك فاستنصرهم فقالوا له

مث ذهب ملك ترمذ إىل طائفة أخرى من الترك فاستصرخهم فبعثوا معه قصادا حنو موسى ليسمعوا كالمه، فلما 
أمر أصحابه أن يؤججوا نارا ويلبسوا ثياب الشتاء ويدنوا أيديهم من  -حلر وكان ذلك يف شدة ا -أحس بقدومهم 

ما هذا الذي : النار كأهنم يصطلون هبا، فلما وصلت إليهم الرسل رأوا أصحابه وما يصنعون يف شدة احلر فقالوا هلم
ما هؤالء بشر، : سهم فقالواإنا جند الربد يف الصيف والكرب يف الشتاء، فرجعوا إىل أنف: نراكم تفعلون ؟ فقالوا هلم

  .ال طاقة لنا بقتال هؤالء: ما هؤالء إال جن مث غدوا إىل ملكهم فأخربوه مبا رأوا فقالوا
  مث ذهب صاحب ترمذ فاستجاش بطائفة أخرى فجاؤوا فحاصرهم بترمذ وجاء اخلزاعي فحاصرهم



يتهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وأفزع أيضا، فجعل يقاتل اخلزاعي أول النهار ويقاتل آخره العجم، مث إن موسى ب
، وليس يرى معه سالحا فقال له على )١(ذلك عمر اخلزاعي فصاحله وكان معه، فدخل يوما عليه وليس عنده أحد 
إن عندي سالحا، مث رفع صدر فراشه : وجه النصح أصلح اهللا االمري، إن مثلك ال ينبغي أن يكون بال سالح، فقال

  فضربه به حىت برد) ٢(رو فإذا سيفه منتضى فأخذه عم
__________  

ان عمرو بن خالد قال ملوسى انك ال : ٤٧/  ٨يظهر يف سياق رواية ابن كثري قلق وتشويش، فرواية الطربي ) ١(
) حبجة هربه من ابن خازم(إال مبكيدة، فخرج عمرو وأتى معسكر اخلزاعي مستأمنا ) أي بعمر اخلزاعي(تظفر به 

  .٥١٠ - ٥٠٨/  ٤ام الرواية وانظر ابن االثري وذكر مت...فأمنه اخلزاعي
من الطربي وابن االثري، وهو عمرو بن خالد بن حصني الكاليب املتقدم يف احلاشية السابقة، وقد ضرب ) ٢(

  .اخلزاعي فقتله وتفرق جيش اخلزاعي وأتى بعضهم موسى مستأمنا فأمنه
  .ابن االشعث من العراق وكابلمث اجتمع إىل موسى فل عبد الرمحن بن العباس من هراة وفل 

مث ارحتل إىل الترمذ، وهناك اختلف مع ثابت بن قطبة اخلزاعي ...مث خرج عليهم الترك والتبت واهلياطلة فقاتلهم
جيشا لقتال موسى  -بعد عزل يزيد  -مث قتل ثابت مث جهز املفضل بن املهلب ...فحصر موسى يف مثانني ألفا

  فحصره 

  .حاب موسى بن عبد اهللا بن خازموخرج هاربا، مث تفرق أص
ويف هذه السنة عزم عبد امللك على عزل أخيه عبد العزيز بن مروان عن إمرة الديار املصرية، : قال ابن جرير

وحسن له ذلك روح بن زنباع اجلذامي، فبينما مها يف ذلك إذ دخل عليهما قبيصة بن ذؤيب يف الليل، وكان ال 
ل أو هنار، فعزاه يف أخيه عبد العزيز فندم على ما كان منه من العزم على عزله، حيجب عنه يف أي ساعة جاء من لي

وإمنا محله على إرادة عزله أنه أراد أن يعهد باالمر من بعده الوالده الوليد مث سليمان مث يزيد مث هشام، وذلك عن 
لك مث من بعده إىل عبد العزيز، رأي احلجاج وترتيبه ذلك لعبد امللك، وكان أبوه مروان عهد باالمر إىل عبد امل

، وجيعل االمر يف أوالده وعقبه، وأن تكون اخلالفة باقية )١(فأراد عبد امللك أن ينحيه عن االمرة من بعده بالكلية 
  .فيهم واهللا أعلم

  عبد العزيز بن مروان
االموي ولد باملدينة مث  هو عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس أبو األصبغ القرشي

دخل الشام مع أبيه مروان، وكان ويل عهده من بعد أخيه عبد امللك، وواله أبوه إمرة الديار املصرية يف سنة مخس 
وستني فكان واليا عليها إىل هذه السنة، وشهد قتل سعيد بن عمرو بن العاص كما قدمنا، وكانت له دار بدمشق 

فة باخلانقاه السميساطية مث كانت من بعده لولده عمر بن عبد العزيز، مث تنقلت إىل وهي دار الصوفية اليوم، املعرو
  .أن صارت خانقاها للصوفية

وقد روى عبد العزيز بن مروان احلديث عن أبيه وعبد اهللا بن الزبري وعقبة بن عامر وأيب هريرة، وحديثه عنه يف 
  ".شر ما يف الرجل جنب خالع وشح هالع : " وسلم قال مسند أمحد وسنن ايب داود أن رسول اهللا صلى اهللا عليه

  .وعنه ابنه عمر والزهري وعلي بن رباح ومجاعة
كأن يلحن يف احلديث ويف كالمه، مث تعلم العربية فأتقنها : كان ثقة قليل احلديث، وقال غريه: قال حممد بن سعد

فقال له  -وهو زوج ابنته  -كو ختنه وأحسنها فكان من أفصح الناس، وكان سبب ذلك أنه دخل عليه رجل أيش



ختين اخلاتن الذي خينت الناس، فقال لكاتبه وحيك مباذا أجابين ؟ فقال : من ختنك ؟ فقال الرجل: عبد العزيز
يا أمري املؤمنني كان ينبغي أن تقول من ختنك، فآىل على نفسه أن ال خيرج من منزله حىت يتعلم العربية، : الكاتب

  تعلمها فخرج وهو من أفصح الناس، وكان بعدفمكث مجعة واحدة ف
__________  

وضيق عليه وعلى أصحابه، وقد خندق عليه فمكث موسى يف ضيق شديد، وزحفت الترك والصغد فحالوا بني = 
انظر (موسى واحلصن فقاتلهم فعقروا فرسه فسقط فارتدف مع موىل له فعقرت دابته فسقط هو ومواله فقتلوه 

  .٥١٢ - ٥١١/  ٤وابن االثري  ٥٠ - ٤٩/  ٨عة الطربي بتفاصيل واس
وكتب عبد امللك إىل أخيه عبد العزيز، يسأله أن يرفع له عن والية العهد، : ٧٥يف الكندي والة مصر ص ) ١(

  .إن يكن لك ولد فلنا أوالد، ويقضي اهللا مبا يشاء: ليعهد إىل الوليد وسليمان فأىب عبد العزيز ذلك وكتب إليه
  .لو رأيت االصبغ لسرك ومل تقدم عليه أحدا انك: إىل قوله

  ).٥٤/  ٨والطربي  ٥١٤/  ٤انظر ابن االثري (

  .ذلك جيزل عطاء من يعرب كالمه وينقص عطاء من يلحن فيه، فتسارع الناس يف زمانه إىل تعلم العربية
  جتدها يف: من بنو عبد الدار، فقال: ممن أنت ؟ قال: قال عبد العزيز يوما إيل رجل

  .تك، فنقصت جائزته مائة دينارجائز
حدثنا جماهد بن موسى، ثنا إسحاق بن يوسف أنبأنا سفيان، عن حممد بن عجالن، عن : وقال أبو يعلى املوصلي
  .ارفع إيل حاجتك: كتب عبد العزيز بن مروان إىل عبد اهللا بن عمر: القعقاع بن حكيم قال
  ".اليد العليا خري من اليد السفلى وابدأ مبن تعول : " لم قالإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس: فكتب إليه ابن عمر

  .ولست أسألك شيئا وال أرد رزقا رزقنيه اهللا عزوجل منك
بعثين عبد العزيز بن مروان : حدثين حيىي بن أيوب عن يزيد بن أيب حبيب عن سويد بن قيس قال: وقال ابن وهب

ال أستطيعه الليلة حىت أصبح، : أين املال ؟ فقلت: كتاب فقالفجئت فدفعت إليه ال: بألف دينار إىل ابن عمر قال
  .فدفع إيل الكتاب حىت جئته هبا ففرقها رضي اهللا عنه: ال واهللا ال يبيت ابن عمر الليلة وله ألف دينار، قال: قال

جر وحسن عجبا ملؤمن يؤمن ويوقن أن اهللا يرزقه وخيلف عليه، كيف حيبس ماال عن عظيم أ: ومن كالمه رمحه اهللا
  .ثناء

واهللا لوددت أنه بعر خائل بنجد، : وملا حضرته الوفاة أحضر له مال حيصيه وإذا هو ثالمثائة مد من ذهب، فقال
بأرض احلجاز، ) ١(واهللا لوددت أين مل أكن شيئا مذكورا، ولوددت أن أكون هذا املاء اجلاري، أو نباتة : وقال

  .أف لك ما أقصر طويلك، وأقل كثريك: فجعل يقول ائتوين بكفين الذي تكفنوين فيه،: وقال هلم
كانت وفاته ليلة االثنني لثالث عشرة ليلة خلت من : قال يعقوب بن سفيان عن ابن بكري عن الليث بن سعد قال

وهذا وهم من يعقوب بن سفيان والصواب سنة مخس : ، قال ابن عساكر)٢(مجادى االوىل سنة ست ومثانني 
  .عبد امللك أخيه، ومات عبد امللك بعده بسنة سنة ست ومثانني ومثانني، فإنه مات قبل

وقد كان عبد العزيز بن مروان من خيار االمراء كرميا جوادا ممدحا، وهو والد اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، 
  .وقد اكتسى عمر أخالق أبيه وزاد عليه بأمور كثرية
مات قبله بقليل فحزن عليه حزنا كثريا  -بو بكر وحممد واالصبغ وكان لعبد العزيز من االوالد غري عمر، عاصم وأ

  .ومرض بعده ومات



وسهيل وكان له عدة بنات، أم حممد وسهيل وأم عثمان وأم احلكم وأم البنني وهن من أمهات شىت، وله من االوالد 
  على مرحلة) ٣(غري هؤالء، مات باملدينة اليت بناها 
  دفن هبا، وقد ترك عبد العزيز من االموال واالثاث والدواب منمن مصر ومحل إىل مصر يف النيل و

__________  
  .كناسة: ٧٦يف والة مصر ) ١(
  .ه ٨٥وهي رواية الكندي أيضا، ويف ابن سعد والطربي فكاالصل سنة ) ٢(
  ).االعالم للزركلي -الكندي (وهي مدينة حلوان فحمل يف الليل منها حلوان إىل الفسطاط، فدفن هبا ) ٣(

من مجلة ذلك ثالمثائة مد من ذهب غري الورق، مع جوده : اخليل والبغال واالبل وغري ذلك ما يعجز عنه الوصف
  .وكرمه وبذله وعطاياه اجلزيلة، فإنه كان من أعطى الناس للجزيل رمحه اهللا تعاىل

ة يسأله أن ينزل عن وقد ذكر ابن جرير أن عبد امللك بن مروان كتب إىل أخيه عبد العزيز وهو بالديار املصري
  .العهد الذي له من بعده لولده الوليد أو يكون ويل العهد من بعده، فإنه أعز اخللق علي

  .إين أرى يف أيب بكر بن عبد العزيز ما ترى يف الوليد: فكتب إليه عبد العزيز يقول
  .فكتب إليه عبد امللك يأمره

ئا من اخلراج وال غريه، وإمنا كانت بالد مصر بكماهلا وقد كان عبد العزيز ال حيمل إليه شي -حبمل خراج مصر 
إين وإياك : فكتب عبد العزيز إىل عبد امللك -وبالد املغرب وغري ذلك كلها لعبد العزيز، مغامنها وخراجها ومحلها 

أينا يأتيه يا أمري املؤمنني قد بلغنا سنا ال يبلغها أحد من أهل بيتك إال كان بقاؤه قليال، وإين ال أدري وال تدري 
لعمري ال أعتب : علي بقية عمري فافعل، فرق له عبد امللك وكتب إليه) ١(املوت أوال، فإن رأيت أن ال تعتب 

  .عليك بقية عمرك) ٢(
إن يرد اهللا أن يعطيكها ال يقدر أحد من العباد على رد ذلك عنك، مث قال البنه الوليد : وقال عبد امللك البنه الوليد

  .اهللا أكرب، نلتماها ورب الكعبة: ال واهللا، فقال: تما حمرما أو حراما قط ؟ فقاالهل قارف: وسليمان
اللهم إنه قطعين : ويقال إن عبد امللك ملا امتنع أخوه من إجابته إىل ما طلب منه يف بيعته لولده الوليد دعا عليه وقال

العزيز ليال حزن وبكى وبكى أهله بكاء  فاقطعه، فمات يف هذه السنة كما ذكرنا، فلما جاءه اخلرب مبوت أخيه عبد
  .كثريا على عبد العزيز، ولكن سره ذلك من جهة ابنيه فإنه نال فيها ما كان يؤمله هلما من واليته إيامها بعده

  وقد كان احلجاج بعث إىل عبد امللك حيسن له
، فلما دخلوا عليه )٣(العثري  والية الوليد ويزينها له من بعده، وأوفد إليه وفدا يف ذلك عليهم عمران بن عصام

أمري : قام عمران خطيبا فتكلم وتكلم الوفد يف ذلك وحثوا عبد امللك على ذلك وأنشد عمران بن عصام يف ذلك
هلم عادية ولنا قواما فلو أن الوليد * على النأي التحية والسالما أجبين يف بنيك يكن جوايب * املؤمنني إليك هندي 

به يستمطر الناس الغماما ومثلك يف التقى مل * الفة والذماما شبيهك حول قبته قريش جعلت له اخل* أطاع فيه 
  وجدك ال نطيق هلا اهتاما* لدن خلع القالئد والتماما فإن تؤثر أخاك هبا فانا * يصب يوما 

__________  
  .ال تفسد: ٥١٤/  ٤ال تغثث، ويف ابن االثري : ٥٤/  ٨يف الطربي ) ١(
  .أغثث عليه بقية عمره ال: يف الطربي) ٢(



  .فرق له عبد امللك وتركه: ويف ابن االثري
  .العنزي: يف الطربي) ٣(

سحابا أن تعود هلم جهاما فاليك ما * بين العالت مأثرة مساما وخنشى إن جعلت امللك فيهم * ولكنا حناذر من بنيه 
ك ما عذرت به عصاما ولو إين حبوت بذل* وبعد غد بنوك هم العياما فأقسم لو ختطاين عصام * حلبت غدا لقوم 

* كذلك أو لرمت له مراما فمن يك يف أقاربه صدوع * أريد به املقالة واملقاما لعقب يف بين على بنيه * أخا بفضل 
فهاجه ذلك على أن كتب الخيه يستنزله عن اخلالفة للوليد فأىب عليه، وقدر اهللا : فصدع امللك أبطؤه التئاما قال

  العزيز قبل موت عبد امللك بعام واحد، فتمكن حينئذ مما أراد من بيعة الوليد وسليمان واهللاسبحانه موت عبد 
  .سبحانه وتعاىل أعلم

بيعة عبد امللك لولده الوليد مث من بعده لولده سليمان وكان ذلك يف هذه السنة بعد موت عبد العزيز بن مروان، 
بعده، مث ملا انتهت البيعة إىل املدينة امتنع سعيد بن املسيب أن  بويع له بدمشق مث يف سائر االقاليم مث لسليمان من

يبايع يف حياة عبد امللك الحد، فأمر به هشام بن إمساعيل نائب املدينة فضربه ستني سوطا، وألبسه ثيابا من شعر 
يصلون عندها ويقيلون  وهي الثنية اليت كانوا -وأركبه مجال وطاف به يف املدينة، مث أمر به فذهبوا به إىل ثنية ذباب 

  .واهللا لو أعلم أنكم ال تقتلوين مل أليس هذا الثياب: فلما وصلوا إليها ردوه إىل املدينة فأودعوه السجن، فقال هلم -
مث كتب هشام بن إمساعيل املخزومي إىل عبد امللك يعلمه مبخالفة سعيد يف ذلك، فكتب إليه يعنفه يف ذلك ويأمره 

سعيدا كان أحق منك بصلة الرحم مما فعلت به، وإنا لنعلم أن سعيدا ليس عنده شقاق وال إن : باخراجه ويقول له
  .ما ينبغي إال أن يبايع، فإن مل يبايع ضربت عنقه أو خليت سبيله: خالف، ويروى أنه قال له

وهو جابر بن  -امتنع من البيعة فضربه نائبها يف ذلك الوقت ) ١(وذكر الواقدي أن سعيدا ملا جاءت بيعة الوليد 
  .ستني سوطا أيضا وسجنه فاهللا أعلم -االسود بن عوف 

وحج بالناس يف هذه السنة هشام بن إمساعيل املخزومي نائب املدينة، وكان : قال أبو خمنف وأبو معشر والواقدي
عفان أمري  وتويف يف هذه السنة أبان بن عثمان بن: على العراق واملشرق بكماله احلجاج، قال شيخنا احلافظ الذهيب

  .املدينة، كان من فقهاء املدينة العشرة، قاله حيىي بن القطان
__________  

ملا جاءت بيعة عبد اهللا بن الزبري، ولعل اقحام اسم الوليد سهو من : ٥١٥/  ٤وابن االثري  ٥٦/  ٨يف الطربي ) ١(
  .عا الناس إىل بيعتهالناسخ، الن جابر بن االسود كان على املدينة من قبل ابن الزبري وكان قد د

  .وقال حممد بن سعد كان ثقة وكان به صمم ووضح كثري، وأصابه الفاجل قبل أو ميوت
  .عبد اهللا بن عامر بن ربيعة

  .عمرو بن حريث
  .عمرو بن سلمة
  .واثلة بن االسقع

  .شهد واثلة تبوك مث شهد فتح دمشق ونزهلا، ومسجده هبا عند حبس باب الصغري من القبلة
  احترق مسجده يفوقد : قلت

  .فتنة متر لنك ومل يبق منه إال رسومه، وعلى بابه من الشرق قناة ماء



خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية، كان أعلم قريش بفنون العلم، وله يد طوىل يف 
خالد فصيحا بليغا  ، وكان)١(الطب، وكالم كثري يف الكيمياء، وكان قد استفاد ذلك من راهب امسه مريانش 

شاعرا منطقيا كأبيه، دخل يوما على عبد امللك بن مروان حبضرة احلكم بن أيب العاص، فشكى إليه أن ابنه الوليد 
) [ إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة: (حيتقر أخاه عبد اهللا بن يزيد، فقال عبد امللك

ا أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها وإذ: (فقال له خالد]  ٣٤: النمل
: واهللا لقد دخل علي أخوك عبد اهللا فإذا هو ال يقيم اللحن، فقال خالد: فقال عبد امللك]  ١٦: االسراء) [ تدمريا

أخو عبد اهللا ال أحلن، فقال  وأنا: إن أخاه سليمان ال يلحن، فقال خالد: والوليد ال يقيم اللحن، فقال عبد امللك
امسع يا أمري : أسكت، فواهللا ما تعد يف العري وال يف النفري، فقال خالد: خلالد بن يزيد -وكان حاضرا  -الوليد 

وحيك وما هو العري والنفري غري جدي أيب سفيان صاحب العري، وجدي : مث أقبل خالد على الوليد فقال! املؤمنني 
يعين  -نفري، ولكن لو قلت غنيمات وجبيالت والطائف، ورحم اهللا عثمان، لقلنا صدقت عتبة بن ربيعة صاحب ال

فسكت  -الكرم حىت آواه عثمان بن عفان حني ويل ) ٢(أن احلكم كان منفيا بالطائف يرعى غنما ويأوي إىل جبلة 
  .الوليد وأبوه ومل حيريا جوابا، واهللا سبحانه أعلم

زا قتيبة بن مسلم نائب احلجاج على مرو وخراسان، بالدا كثرية من أرض الترك مث دخلت سنة ست ومثانني ففيها غ
وغريهم من الكفار، وسىب وغنم وسلم وتسلم قالعا وحصونا وممالك، مت قفل فسبق اجليش، فكتب إليه احلجاج 

يف ساقة إذا كنت قاصدا بالد العدو فكن يف مقدمة اجليش، وإذا قفلت راجعا فكن : يلومه على ذلك ويقول له
وهذا رأي حسن وعليه جاءت السنة،  -يعين لتكون ردءا هلم من أن يناهلم أحد من العدو وغريهم بكيد  -اجليش 

  -والد خالد بن برمك  -) ٣(وكان يف السيب امرأة برمك 
__________  

  .١١٦ / ٥: وهتذيب ابن عساكر ٢٢٤/  ٢ووفيات االعيان  ٤٩٧الفهرست البن الندمي ص : انظر يف ذلك) ١(
: " شك ابن االثري يف بعض نواحي علمه فقال: قال ٣٠٠/  ١ويف االعالم  ٣١٩ - ٣١٨/  ١ومفتاح السعادة 

  يقال
  ".انه أصاب علم الكيمياء وال يصح ذلك الحد 

: يف احلديث عن صلة خالد بالعلوم القدمية) ٩٩الترمجة العربية ص (وقال دي مييلي يف كتابه العلم عند العرب 
  .أي الكيمياء) ك كله إال اسطورة حمضا على االخص ما ذكروه من تبحره يف علم الصنعةوليس ذل(
  .حبيلة وهي الكرمة ٢٢٦/  ٢يف وفيات االعيان ) ٢(
  .وكان برمك طبيبا وهو كبري سدنة النوهبار وهو بيت النار يف بلخ والذي تقدره اجملوس) ٣(

  ).١(ذنه حنانا أحلف باهللا لئن قتلتموه على هذا ال خت: مجح فيقول
قد استشكل بعضهم هذا من جهة أن ورقة تويف بعد البعثة يف فترة الوحي، وإسالم من أسلم إمنا كان بعد : قلت

  ).٢(فكيف مير ورقة ببالل، هو يعذب وفيه نظر ) يا أيها املدثر(نزول 
عتقه وأراحه من العذاب مث ذكر ابن إسحاق مرور أيب بكر ببالل وهو يعذب، فاشتراه من أمية بعبد له أسود فا

اليت أصيب ) ٣(وذكر مشتراه جلماعة ممن أسلم من العبيد واالماء، منهم بالل، وعامر بن فهرية، وأم عميش 
بصرها مث رده اهللا تعاىل هلا، والنهدية وابنتها اشتراها من بين عبد الدار بعثتهما سيدهتما تطحنان هلا فسمعها وهي 

حل يا أم فالن، فقالت حل أنت أفسدهتما فأعتقهما، قال فبكم مها : أبدا فقال أبو بكرواهللا ال أعتقكما : تقول هلما



  .؟ قالت بكذا وكذا
  .قال قد أخذهتما ومها حرتان، أرجعا إليها طحينها

  .ذلك إن شئتما] أو : [ أو نفرغ منه يا أبا بكر مث نرده إليها ؟ قال: قالتا
  .كان عمر يضرهبا على االسالم -حي من بين عدي  -واشترى جارية بين مؤمل 

  .فحدثين حممد بن عبد اهللا بن أيب عتيق عن عامر بن عبد اهللا بن الزبري عن بعض أهله: قال ابن إسحاق
يا بين إين أراك تعتق ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجاال جلداء : قال قال أبو قحافة البنه أيب بكر

  .يا أبة إين إمنا أريد ما أريد: ل أبو بكرمينعنونك ويقومون دونك ؟ قال فقا
فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره (فتحدث أنه ما أنزل هؤالء اآليات إال فيه وفيما قال أبوه : قال

  ).٤(إىل آخر السورة ) لليسرى
  .وقد تقدم ما رواه االمام أمحد وإبن ماجه من حديث عاصم بن هبدلة عن زر عن ابن مسعود

  ل من أظهر االسالم سبعة، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبوقال أو
أيب طالب [ بكر، وعمار، وأمه مسية، وصهيب، وبالل، واملقداد فأما رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنعه اهللا بعمه 

شمس، فما ، وأبو بكر منعه اهللا بقومه، وأما سائرهم فأخذهم املشركون فألبسوهم أدرع احلديد وصهروهم يف ال]
منهم من أحد إال وقد واتاهم على ما أرادوا إال بالال فإنه هانت عليه نفسه يف اهللا تعاىل، وهان على قومه فأخذوه 

  .أحد أحد: فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به يف شعاب مكة وهو يقول
  ).٥(ورواه الثوري عن منصور عن جماهد مرسال 

__________  
  .حنان فامتسح به متربكاأي الجعلن قربه موضع ) ١(
  .وقد تقدم التعليق حول وفاة ورقة بعد فترة الوحي، كما جاء يف البخاري، وأن ورقة مل يبق إىل إسالم بالل) ٢(

  .فلرياجع يف مكانه من هذا اجلزء
 كما عند -أم عبيس، وان اليت أصيب بصرها حني أعتقها أبو بكر هي زنرية : ويف ابن هشام: كذا يف االصول) ٣(

  .ما أذهب بصرها إال الالت والعزى: فقالت قريش عند ذلك -ابن هشام 
  .كذبوا وبيت اهللا، فرد اهللا بصرها: فقالت

  ).٣١١/  ٤واالصابة ج  ٣٢٢: ٤راجع ترمجتها يف االستيعاب البن عبد الرب على هامش االصابة (
  .٣٤٠ ٣٤١ - ٣٣٩/  ١اخلرب يف سرية ابن هشام ) ٤(
  .صحيح االسناد، ومل خيرجاه: وقال ٢٨٤/  ٣املستدرك أخرجه احلاكم يف ) ٥(

  .ووافقه الذهيب
  .وابن عبد الرب يف االستيعاب ١٤٩/  ١وأخرجه أبو نعيم يف حلية االولياء 

وكان مولده ومولد يزيد بن معاوية يف سنة ست وعشرين، وقد كان عبد امللك قبل اخلالفة من العباد الزهاد 
  .سد التالني للقرآن، وكان ربعة من الرجال أقرب إىل القصراملالزمني للمج) ١(الفقهاء 

وكانت أسنانه مشبكة بالذهب، وكان أفوه مفتوح الفم، فرمبا غفل فينفتح فمه فيدخل فيه الذباب، وهلذا كان يقال 
  .له أبو الذباب

نف مشرق الوجه اال) ٢(وكان أبيض ربعة ليس بالنحيف وال البادن، مقرون احلاجبني أشهل كبري العينني دقيق 



  .أبيض الرأس واللحية حسن الوجه مل خيضب، ويقال إنه خضب بعد
لقد رأيت املدينة وما فيها شاب أشد تشمريا وال أفقه وال أقرأ لكتاب اهللا من عبد امللك بن مروان، : وقد قال نافع

  كان فقهاء املدينة أربعة سعيد بن: وقال االعمش عن أيب الزناد
  .يصة بن ذويب، وعبد امللك بن مروان قبل أن يدخل يف االمارةاملسيب، وعروة، وقب
ورآه يوما وقد ذكر اختالف الناس،  -يعين عبد امللك  -ولد الناس أبناء وولد مروان أبا : وعن ابن عمر أنه قال

يا : كنت أجالس بريدة بن احلصيب فقال يل يوما: لو كان هذا الغالم اجتمع الناس عليه، وقال عبد امللك: فقال
عبد امللك إن فيك خصاال، وإنك جلدير أن تلي أمر هذه االمة، فاحذر الدماء فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ".إن الرجل ليدفع عن باب اجلنة بعد أن ينظر إليها على حمجمة من دم يريقه من مسلم بغري حق : " وسلم يقول
  .يف قصة طويلة وقد أثين عليه قبل الوالية معاوية وعمرو بن العاص

كان أول من صلى ما بني الظهر : عن مالك، عن حيىي بن سعيد بن داود الزبريي قال: وقال سعيد بن داود الزبريي
ليست العبادة بكثرة الصالة والصوم، إمنا العبادة : والعصر عبد امللك بن مروان وفتيان معه، فقال سعيد بن املسيب

  .اهللا التفكر يف أمر اهللا والورع عن حمارم
ما جالست أحدا إال وجدت يل الفضل عليه إال عبد امللك بن مروان فأين ما ذاكرته حديثا إال زادين : وقال الشعيب

  .منه، وال شعرا إال زادين فيه
وذكر خليفة بن خياط أن معاوية كتب إىل مروان وهو نائبه عن املدينة سنة مخسني أن ابعث ابنك عبد امللك على 

  .بالد املغرب مع معاوية بن خديج، فذكر من كفايته وغنائه وجماهدته يف تلك البالد شيئا كثريا بعث املدينة إىل
ومل يزل عبد امللك مقيما باملدينة حىت كانت وقعة احلرة، واستوىل ابن الزبري على بالد احلجاز، وأجلى بين أمية من 

عه أهل الشام كما تقدم أقام يف االمارة تسعة أشهر مث هنالك، فقدم مع أبيه الشام، مث ملا صارت االمارة مع أبيه وباي
عهد إليه باالمارة من بعده، فاستقل عبد امللك باخلالفة يف مستهل رمضان أو ربيع االول من سنة مخس وستني، 

  .واجتمع الناس عليه بعد مقتل ابن الزبري سنة ثالث وسبعني يف مجادى االوىل إىل هذه السنة
  ملا سلم على عبد امللك باخلالفة كان يف حجره مصحف فأطبقه: عرايبوقال ثعلب عن ابن اال

__________  
  .٦٢انظر يف مقام عبد امللك يف الفقه طبقات الفقهاء للشريازي ص ) ٢(
  .مشرف: ٤٠٣/  ٢يف فوات الوفيات ) ٢(

  ).١(هذا فراق بيين وبينك : وقال
لقد كان : ان بىن له فيه قبة قبل ذلك، فدخله وقالصنع لعبد امللك جملس توسع فيه، وقد ك: وقال أبو الطفيل
: يرى أن هذا عليه حرام، وقيل إنه ملا وضع املصحف من حجره قال -يعين عمر بن اخلطاب  -حثمة االحوازي 

  .هذا آخر العهد منك
ياه إىل غريه وكان عبد امللك له إقدام على سفك الدماء، وكان حازما فهما فطنا سائسا المور الدنيا، ال يكل أمر دن

وأمه عائشة بنت معاوية بن املغرية بن أيب العاص، وأبوها معاوية هو الذي جدع أنف محزة عم النيب صلى اهللا عليه 
ملا خرج عبد امللك إىل العراق لقتال مصعب بن الزبري خرج معه يزيد : وسلم يوم أحد، وقال سعيد بن عبد العزيز

  .للهم احجز بني هذين اجلبلني وول االمر أحبهما إليكا: بن االسود اجلرشي، فلما التقوا قال
  .وقد ذكرنا كيفية قتله مصعبا -وقد كان مصعب من أعز الناس على عبد امللك  -فظفر عبد امللك 



بسم اهللا الرمحن : ملا بويع لعبد امللك باخلالفة كتب إليه عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب: وقال سعيد بن عبد العزيز
سالم عليك فإين أمحد إليك اهللا الذي ال إله إال هو، أما ! د اهللا بن عمر إىل عبد امللك أمري املؤمنني الرحيم، من عب

اهللا ال إله إال هو ليجمعنكم إىل يوم القيامة ال ريب فيه ومن أصدق (بعد فإنك راع وكل راع مسؤول عن رعيته 
  ).٢(ال أحد والسالم ]  ٨٦: النساء) [ من اهللا حديثا

مع سالم فوجدوا عليه إذ قدم امسه على اسم أمري املؤمنني، مث نظروا يف كتبه إىل معاوية فوجدوها كذلك،  وبعث به
  .فاحتملوا ذلك منه

: مسعت عبد امللك بن مروان يقول: حدثين ابن أيب ميسرة عن أيب موسى اخلياط عن أيب كعب قال: وقال الواقدي
ر االول، وقد سالت علينا أحاديث من قبل هذا املشرق وال نعرفها وال يا أهل املدينة أنا أحق الناس أن يلزم االم

نعرف منها إال قراءة القرآن، فالزموا ما يف مصحفكم الذي محلكم عليه االمام املظلوم، وعليكم بالفرائض اليت 
سالم رمحه اهللا، مجعكم عليها إمامكم املظلوم رمحه اهللا، فإنه قد استشار يف ذلك زيد بن ثابت ونعم املشري كان لال

  .فأحكما ما أحكما، واستقصيا ما شذ عنهما
: ، فخطبنا فقال)٣(حج علينا عبد امللك سنة مخس وسبعني بعد مقتل ابن الزبري بعامني : وقال ابن جريج عن أبيه

  أما بعد فإنه كان من قبلي من اخللفاء يأكلون من املال
  يعين -، ولست باخلليفة املستضعف )٤(ال بالسيف ويوكلون، وإين واهللا ال أداوي أدواء هذه االمة إ

__________  
  .٣٨٨/  ١٠تاريخ بغداد ) ١(
لعبد امللك بن مروان من عبد : وفيه ٢٦٢/  ٢يف العقد الفريد نسخة كتاب عبد اهللا بن عمر إىل عبد امللك ) ٢(

وبيعة ) صلى اهللا عليه وسلم(ه اهللا بن عمر سالم عليك فإين اقررت لك بالسمع والطاعة على سنة اهللا وسنة رسول
  .نافع موالي على مثل ما بايعتك عليه

/  ٢انظر العقد الفريد : (وملا قتل عمرو بن سعيد بن العاص خطب الناس فقال: ٤٠٣/  ٢يف فوات الوفيات ) ٣(
٢٦٣.(  

لون من أعماهلم، حىت تستقيم يل قناتكم، تكلفوننا أعمال املهاجرين االولني وال تعم: زيد يف فوات الوفيات) ٤(
  .فلن تزدادوا إال اجتراحا ولن تزدادوا إال عقوبة وهذا حكم السيف بيننا وبينكم

أيها الناس إنا حنتمل  -يعين يزيد بن معاوية  -وال اخلليفة املأبون  -يعين معاوية  -وال اخلليفة املداهن  -عثمان 
عمرو بن سعيد حقه حقه، قرابته وابنه، قال برأسه هذا : منكم كل الغرمة ما مل يكن عقد راية أو وثوب على منرب

هكذا فقلنا بسيفنا هكذا، وإن اجلامعة اليت خلعها من عنقه عندي، وقد أعطيت اهللا عهدا أن ال أضعها يف رأس أحد 
  .إال أخرجها الصعداء، فليبلغ الشاهد الغائب

  .ثنا عباد بن سلم بن عثمان بن زياد عن أبيه عن جده: وقال االصمعي
عليك سهل االرض يف * يا أيها البكر الذي أراكا  -: بكرا فأنشأ قائده يقول) ١(ركب عبد امللك بن مروان : الق

خليفة اهللا الذي امتطاكا مل حيب بكرا مثل ما حباكا فلما مسعه عبد امللك * وحيك هل تعلم من عالكا ) ٢(ممشاكا 
  .أيها يا هناه، قد أمرت لك بعشرة آالف: قال

إن اللسان بضعة من االنسان، وإنا نسكت حصرا وال ننطق هذرا، : خطب عبد امللك فحصر فقال: معيوقال االص
  وحنن أمراء الكالم، فينا رسخت عروقه، وعلينا تدلت أغصانه، وبعد مقامنا هذا مقام،



  .وبعد عينا هذا مقال، وبعد يومنا هذا أيام، يعرف فيها فصل اخلطاب وموضع الصواب
وكيف ال وأنا أعرض عقلي على الناس يف كل مجعة مرة : ل لعبد امللك أسرع إليك الشيب، فقالقي: قال االصمعي

وتنسى ارتقاء املنرب وخمافة اللحن ؟ وحلن رجل : أسرع إليك الشيب، فقال: أو مرتني ؟ وقال غريه قيل لعبد امللك
وأنت فزد ألفا، وقال : فقال الرجلفقال له عبد امللك زد ألف،  -يعين أسقط من كالمه ألفا  -عند عبد امللك 

إن العلم سيقبض قبضا سريعا، فمن كان عنده علم فليظهره غري غال : مسعت عبد امللك يقول يف خطبته: الزهري
إذا رفعت له شجرة، سبحوا : فيه وال جاف عنه، وروى ابن أيب الدنيا أن عبد امللك كان يقول ملن يسايره يف سفره

  .، كربوا بنا حىت نأيت تلك احلجرة، وحنو ذلكبنا حىت نأيت تلك الشجرة
وروى البيهقي أن عبد امللك وقع منه فلس يف بئر قذرة فاكترى عليه بثالثة عشر دينارا حىت أخرجه منها، فقيل له 

  .إنه كان عليه اسم اهللا عزوجل: يف ذلك فقال
على رأسه بالسيف فينشد، وقال  كان عبد امللك إذا جلس للقضاء بني الناس يقوم السيافون: وقال غري واحد

  وأنصت السامع للقائل* إنا إذا نالت دواعي اهلوى : يأمر من ينشد فيقول: بعضهم
__________  

  .وفيه أن الوليد بن عبد امللك كان على البعري وليس عبد امللك ٢٧٤/  ٢سقط من العقد ) ١(
ى عبد امللك فسأله أن يصري إليه صدقة علي قدم عمر بن علي بن أيب طالب عل: ٢٦٣/  ٢يف العقد الفريد ) ٢(

  .فقال عبد امللك متمثال بأبيات ابن احلقيق

احلق بالباطل ) ٢(نلفظ دون * نقضي حبكم عادل فاصل ال جنعل الباطل حقا وال ) * ١(واصطرع الناس بألباهبم 
أن أنس بن مالك كتب : ريأخربين حممد بن الزب: فنجهل احلق مع اجلاهل وقال االعمش* خناف أن تسفه أحالمنا 

لو أن رجال خدم عيسى بن مرمي أو رآه أو صحبه تعرفه النصارى أو : إىل عبد امللك يشكو احلجاج ويقول يف كتابه
  تعرف مكانه هلاجرت

إليه ملوكهم، ولنزل من قلوهبم باملنزلة العظيمة، ولعرفوا له ذلك، ولو أن رجال خدم موسى أو رآه تعرفه اليهود 
من اخلري واحملبة وغري ذلك ما استطاعوا، وإين خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه ورأيته  لفعلوا به

أخربين من : ، قال)٣(وأكلت معه، ودخلت وخرجت وجاهدت معه أعداءه، وإن احلجاج قد أضريب وفعل وفعل 
، فجاء )٤( احلجاج بكتاب غليظ شهد عبد امللك يقرأ الكتاب وهو يبكي وبلغ به الغضب ما شاء اهللا، مث كتب إىل

  .انطلق بنا إليه نترضاه: إىل احلجاج فقرأه فتغري مث قال إىل حامل الكتاب
إنك أعز ما تكون باهللا أحوج ما تكون : كتب عبد امللك إىل احلجاج يف أيام ابن االشعث: وقال أبو بكر بن دريد

  .زت باهللا فاعف له، فإنك به تعز وإليه ترجعإليه، وأذل ما تكون للمخلوق أحوج ما تكون إليهم، وإذا عز
سأل رجل من عبد امللك أن خيلو به فأمر من عنده باالنصراف، فلما خال به وأراد الرجل أن يتكلم : قال بعضهم

احذر يف كالمك ثالثا، إياك أن متدحين فإين أعلم بنفسي منك، أو تكذبين فإنه ال رأي لكذوب، : قال له عبد امللك
  . بأحد من الرعية فإهنم إىل عديل وعفوي أقرب منهم إىل جوري وظلمي، وإن شئت أقلتكأو تسعى إيل
  .أقلين فأقاله: فقال الرجل

اعفين من أربع وقل ما شئت، ال تطرين، وال جتبين فيما ال : وكذا كان يقول للرسول إذا قدم عليه من اآلفاق
  .ىل رأفين ومعدليت أحوجأسألك عنه، وال تكذبين، وال حتملين على الرعية فإهنم إ

يا أمري : اضربوا عنقه، فقال: أتى عبد امللك برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال: وقال االصمعي عن أبيه قال



واهللا ما خرجت مع فالن إال بالنظر لك، وذلك أين : وما جزاؤك ؟ فقال: املؤمنني ما كان هذا جزائي منك، فقال
غلب وهزم، وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت عليك خريا من مائة رجل مشؤوم ما كنت مع رجل قط إال 

 -ألف معك تنصحك، لقد كنت مع فالن فكسر وهزم وتفرق مجعه، وكنت مع فالن فقتل، وكنت مع فالن فهزم 
  حىت عد

__________  
  .بآرائهم: ٢٦٣/  ٢يف العقد الفريد ) ١(
  .نرضى بدون: يف العقد) ٢(
بسم اهللا الرمحن الرحيم، لعبد اهللا عبد امللك أمري املؤمنني من : " ٣٢٣ر الطوال ص نسخة الكتاب يف االخبا) ٣(

  أنس بن مالك، أما بعد، فإن احلجاج قال يل نكرا، وامسعين هجرا، ومل أكن لذلك أهال، فخذ على يديه،
  ".وأعدين عليه، والسالم 

  .فيه نسخة الكتاب ٣٢٤انظر االخبار الطوال ص ) ٤(

  .فضحك وخلى سبيله -راء مجاعة من االم
  .من تواضع عن رفعة وزهد عن قدرة، وترك النصرة عن قوة: أي الرجال أفضل ؟ قال: وقيل لعبد امللك

  .وقال أيضا ال طمأنينة قبل اخلربة، فإن الطمأنينة قبل اخلربة ضد احلزم
خللق كلهم عيال اهللا، وينبغي أن خري املال ما أفاد محدا ودفع ذما، وال يقولن أحدكم ابدا مبن تعول، فإن ا: وقال

  .حيمل هذا على غري ما ثبت به احلديث
علمهم الصدق كما : -وهو إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر  -قال عبد امللك ملؤدب أوالده : وقال املدائين

إهنم هلم مفسدة، تعلمهم القرآن، وجنبهم السفلة فإهنم أسوأ الناس رغبة يف اخلري وأقلهم أدبا، وجنبهم احلشم ف
واحف شعورهم تغلظ رقاهبم، وأطعمهم اللحم يقووا، وعلمهم الشعر ميجدوا وينجدوا، ومرهم أن يستاكوا عرضا، 

وميصوا املاء مصا، وال يعبوا عبا، وإذا احتجت أن تتناوهلم فتناوهلم بأدب فليكن ذلك يف سر ال يعلم هبم أحد من 
  .الغاشية فيهونوا عليهم

أذن عبد امللك للناس يف الدخول عليه إذنا خاصا، فدخل شيخ رث اهليئة مل يأبه له احلرس، : عدي وقال اهليثم بن
بسم اهللا الرمحن الرحيم، يا أيها االنسان إن : فألقى بني يدي عبد امللك صحيفة وخرج فلم يدر أين ذهب، وإذا فيها

ى فيضلك عن سبيل اهللا، إن الذين يضلون عن باحلق وال تتبع اهلو(اهللا قد جعلك بينه وبني عباده فاحكم بينهم 
أال يظن أولئك أهنم مبعوثون ليوم عظيم، يوم ] ( ٢٦: ص) [ سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب

]  ١٠٤: هود) [ ذلك يوم جمموع له الناس وذلك يوم مشهود] ( ٦ - ٤: املطففني) [ يقوم الناس لرب العاملني
فتلك بيوهتم (إن اليوم الذي أنت فيه لو بقي لغريك ما وصل إليك، ]  ١٠٥: هود) [ معدودوما تؤخره إال الجل (

: الصافات) [ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم(وإين أحذرك يوم ينادي املنادي ]  ٥٢النمل ) [ خاوية مبا ظلموا
دار حرمه ومل تزل الكآبة يف قال فتغري وجه عبد امللك فدخل ]  ١٨: هود) [ أال لعنة اهللا على الظاملني] ( ٢٢

  .وجهه بعد ذلك أياما
وال يطمعك يا أمري املؤمنني يف طول البقاء ما يظهر لك يف : وكتب زر بن حبيش إىل عبد امللك كتابا ويف آخره

وبليت من كرب أجسادها * إذا الرجال ولدت أوالدها : صحتك فأنت أعلم بنفسك واذكر ما تكلم به االولون
: تلك زروع قد دنا حصادها فلما قرأه عبد امللك بكى حىت بل طرف ثوبه، مث قال* تعتادها وجعلت أسقامها 



  .صدق زر، ولو كتب إلينا بغري هذا كان أرفق
أهنى عن ذكر عمر فإن مرارة لالمراء : ومسع عبد امللك مجاعة من أصحابه يذكرون سرية عمر بن اخلطاب فقال

  .مفسدة للرعية
كان عبد امللك جيلس يف حلقة أم الدرداء يف مؤخر : ن حيىي القباين، عن أبيه عن جده قالوقال إبراهيم بن هشام ب
  .إي واهللا، والدما أيضا قد شربتها: بلغين أنك شربت الطال بعد العبادة والنسك، فقال: املسجد بدمشق، فقالت له

ال تفعل يا أمري املؤمنني فإين : درداءما حبسك لعنك اهللا ؟ فقالت أم ال: مث جاءه غالم كان قد بعثه يف حاجة فقال
  مسعت أبا

  ".ال يدخل اجلنة لعان : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: الدرداء يقول
: إن عبد امللك بن مروان قال: قيل لسعيد بن املسيب: ثنا احلسني بن عبد الرمحن، قال: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

  .اآلن تكامل موت قلبه: ملها، وال أحزن على السيئة أرتكبها، فقال سعيدقد صرت ال أفرح باحلسنة أع
يا : خطب عبد امللك يوما خطبة بليغة مث قطعها وبكى بكاء شديدا مث قال: وقال االصمعي عن أبيه عن جده قال

  .رب إن ذنويب عظيمة، وإن قليل عفوك أعظم منها، اللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنويب
لو كان كالم يكتب بالذهب لكتب هذا الكالم، وقد روى عن غري واحد حنو : ك احلسن فبكى وقالفبلغ ذل: قال

  .ذلك، أي أنه ملا بلغه هذا الكالم قال مثل ما قال احلسن
ائذن خلالد بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد، : وضع مساط عبد امللك يوما بني يديه فقال حلاجبه: وقال مسهر الدمشقي

فلخالد بن يزيد بن معاوية، : مات، قال: فالبيه عبد اهللا بن خالد بن أسيد، قال: أمري املؤمنني، قالمات يا : فقال
  :فأمر برفع السماط وأنشأ يقول -حىت عد أقواما قد ماتوا وهو يعلم ذلك قبلنا  -مات، قال فلفالن وفالن : قال

ملا احتضر دخل عليه ابنه الوليد فبكى فقال إنه : وغربت بعدهم ولست خبالد وقيل* ذهبت لدايت وانقضت أيامهم 
االمور ) ١(ما هذا ؟ أحتن حنني اجلارية واالمة ؟ إذا أنا مت فشمر واتزر والبس جلد النمر، وضع : له عبد امللك

  .عند أقراهنا، واحذر قريشا
محه واحفظين فيه، يا وليد اتق اهللا فيما أستخلفك فيه، واحفظ وصييت، وانظر إىل أخي معاوية فصل ر: مث قال له

وانظر إىل أخي حممد فأمره على اجلزيرة وال تعز له عنها، وانظر إىل ابن عمنا علي بن عباس فإنه قد انقطع إلينا 
مبودته ونصيحته وله نسب وحق فصل رمحه واعرف حقه، وانظر إىل احلجاج بن يوسف فأكرمه فإنه هو الذي مهد 

وشتت اخلوارج، وأهناك وإخوتك عن الفرقة وكونوا أوالد أم واحدة، لك البالد وقهر االعداء وخلص لكم امللك 
وكونوا يف احلرب أحرارا، وللمعروف منارا، فإن احلرب مل تدن منية قبل وقتها، وإن املعروف يشيد ذكر صاحبه 

بالكسر * مها إذا اجتمعن فرا) ٢(إن االمور : ومييل القلوب باحملبة، ويذلل االلسنة بالذكر اجلميل، وهللا در القائل
  )٣(فالكسر والتوهني للمتبدد * ذو حنق وبطش مفند عزت فلم تكسر وإن هي بددت 

__________  
وضع سيفك على عاتقك، فمن أبدى ذات نفسه لك فاضرب عنقه، ومن سكت  ١٩٦/  ٣يف مروج الذهب ) ١(

  .٣٢٥مات بدائه، وانظر االخبار الطوال ص 
  .ش باليدوبط...إن القداح: يف مروج الذهب) ٢(
  .فالوهن والتكسري للمتبدد: ٢٠٣/  ٣يف مروج الذهب ) ٣(



  .فالوهن والتضييع: ٢٠٣/  ٧ويف ابن االعثم 
  أرعاه غري مقصر يف احملتد* إين ملا أوصيتنيه حلافظ : وفيه ان الوليد أجابه

فأكرمهن وأحبهن إيل إذا أنا مت فادع الناس إىل بيعتك فمن أىب فالسيف، وعليك باالحسان إىل أخواتك : مث قال
  .اللهم احفظين فيها: مث قال -وكان قد أعطاها قرطي مارية والدرة اليتيمة  -فاطمة 

  ).١(فتزوجها عمر بن عبد العزيز وهو ابن عمها 
يا ليتين كنت غساال أكسب ما أعيش به : ما هذا ؟ فقالوا غسال، فقال: وملا احتضر مسع غساال يغسل الثياب فقال

  . أل اخلالفةيوما بيوم، ومل
ودانت يل الدنيا بوقع البواتر وأعطيت محر املال واحلكم * لعمري لقد عمرت يف امللك برهة  -: مث متثل فقال

كحلم مضى يف املزمنات الغوابر فياليتين * ويل سلمت كل امللوك اجلبابر فأضحى الذي قد كان مما يسرين * والنهى 
  .يش نواضر وقد أنشد هذه االبيات معاوية بن أيب سفيان عند موتهومل أسع يف لذات ع* مل أعن بامللك ليلة 
ولقد جئتمونا فرادى (كيف جتدك ؟ فقال أجدين كما قال اهللا تعاىل : قيل لعبد امللك يف مرض موته: وقال أبو مسهر

  ]. ٩٤: االنعام[ اآلية ) كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم
ملا احتضر عبد امللك أمر بفتح االبواب من قصره، فلما فتحت مسع قصارا بالوادي : لعزيزوقال سعيد بن عبد ا

: يا ليتين كنت قصارا أعيش من عمل يدي، فلما بلغ سعيد بن املسيب قوله قال: ما هذا ؟ قالوا قصار، فقال: فقال
  .احلمد هللا الذي جعلهم عند موهتم يفرون إلينا وال نفر إليهم

وددت أين اكتسبت قويت يوما بيوم : املوت جعل يندم ويندب ويضرب بيده على رأسه ويقول ملا حضره: وقال
  .واشتغلت بعبادة ريب عزوجل وطاعته

احلمد هللا الذي ال يسأل أحدا من خلقه صغريا أو كبريا مث : ملا حضرته الوفاة دعا بنيه فوصاهم مث قال: وقال غريه
ارفعوين، فرفعوه حىت شم اهلواء : ويروى أنه قال) ٢(املوت للباقني غار وهل ب* فهل من خالد إما هلكنا  -: ينشد
  :إن طويلك لقصري، وإن كثريك حلقري، وإنا كنا بك لفي غرور، مث متثل هبذين البيتني! يا دنيا ما أطيبك : وقال

__________  
أوصيتين هبم حبسن تودد * ة بالذي والذي القرابة كاحلميد االيد واقوم بعدك يف الرعي* وأكون لالعداء مسا ناقعا = 
 ٣٢٥واالخبار الطوال ص  ٥١٨ - ٥١٧/  ٤ابن االثري  ١٩٧ - ١٩٦/  ٣انظر يف وصيته مروج الذهب ) ١(

  .٢٠٢ - ٢٠١/  ٧وابن االعثم 
  .وهل باملوت يا للناس عار: ٢٨١/  ٣يف تاريخ االسالم للذهيب ) ٢(

  وهل باملوت لالحياء عار * حنن متنا فهل من خالد إن : ٢٠٤/  ٧والبيت يف ابن االعثم 

عن مسئ ذنوبه كالتراب * عذابا ال طوق يل بالعذاب أو جتاوز فأنت رب صفوح * إن تناقش يكن نقاشك يا رب 
وكانت وفاته بدمشق يوم اجلمعة وقيل يوم االربعاء وقيل اخلميس، يف النصف من شوال سنة ست ومثانني، : قالوا

  .عهده من بعده، وكان عمره يوم مات ستني سنة وصلى عليه ابنه الوليد ويل
  .قاله أبو معشر وصححه الواقدي، وقيل ثالثا وستني سنة

  .قاله املدائين، وقيل مثاين ومخسني
منهم الوليد وسليمان ومروان االكرب درج : ذكر أوالده وأزواجه: ودفن بباب اجلابية الصغري، قال ابن جرير



بن جزء بن احلارث بن زهري بن جذمية بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن احلارث  وعائشة، وأمهم والدة بنت العباس
بن قطيعة بن عبس بن بغيض، ويزيد ومروان االصغر ومعاوية درج وأم كلثوم وأمهم عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن 

  .وميبنت هشام بن إمساعيل املخز -فيما قاله املدائين  -أيب سفيان، وهشام وأمه أم هشام عائشة 
وأبو بكر وامسه بكار وأمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد اهللا التيمي، واحلكم درج وأمه أم أيوب بنت عمرو 
  .بن عثمان بن عفان االموي، وفاطمة وأمها أم الغرية بنت املغرية بن خالد بن العاص بن هشام بن املغرية املخزومي

اخلري واحلجاج المهات أوالد شىت، فكان مجلة أوالده تسعة ) ١(وعبد اهللا ومسلمة واملنذر وعنبسة وحممد وسعد 
عشر ذكورا وإناثا، وكانت مدة خالفته إحدى وعشرين سنة، منها تسع سنني مشاركا البن الزبري، وثالث عشرة 

  .سنة وثالثة أشهر ونصف مستقال باخلالفة وحده
يوسف مواله، وصاحب بيت املال واخلامت قبيصة  وكان قاضيه أبو إدريس اخلوالين، وكاتبه روح بن زنباع، وحاجبه

  .بن ذؤيب
  .وعلى شرطته أبو الزعيزعة
  .وقد ذكرنا عماله فيما مضى

وكان له زوجات أخر، شقراء بنت سلمة بن حلبس الطائي، وابنة لعلي بن أيب طالب، وأم أبيها بنت : قال املدائين
  .عبد اهللا بن جعفر

  .قريباوممن يذكر أنه تويف يف هذه السنة ت
بن ضمرة بن غقعان بن أيب حارثة بن مرة بن شبة بن منيط بن ) ٢(أرطأة بن زفر ابن عبد اهللا بن مالك بن شداد 

، وهي أمه بنت )٣(مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان الوليد املري، ويعرف بابن سهية 
سبية من كلب  -بن كعب بن عون بن عامر بن عوف بن مروان بن زهري بن ثعلبة بن خديج بن جشم ) ٤(رامل 

  وكانت عند ضرار بن االزور، مث صارت إىل زفر وهي -
__________  

  .سعيد اخلري: ١٥٧واملعارف ص  ٥٧/  ٨يف الطربي ) ١(
  .سواد: ١٠١/  ١يف االصابة ) ٢(
  .ويف االصل شهبة ١٠٣/  ٦ووفيات االعيان  ١٠١/  ١من االصابة ) ٣(

  .أرطأة بن مسية املزين وهو تصحيف: ٦٣جري ص ويف محاسة الش
  .ويف االصابة تكرر فيها املزين مكان املري

  .زامل: ٢٨٨/  ١يف االعالم للزركلي ) ٤(

حامل فأتت بأرطاة على فراشه، وقد عمر أرطاة دهرا طويال حىت جاوز املائة بثالثني سنة، وقد كان سيدا شريفا 
ويقال إن بين غقعان بن حنظلة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن احلارث : ينمطاعا ممدحا شاعرا مطبقا قال املدائ

  .دخلوا يف بين مرة بن شبة فقالوا بين غقعان بن أيب حارثة بن مرة
كأكل االرض * رأيت املرء تأكله الليايل  -: وقد وفد أبو الوليد أرطاة بن زفر هذا على عبد امللك فأنشده أبياتا

تويف نذرها بأيب الوليد * على نفس ابن آدم من مزيد وأعلم أهنا ستكر حىت * املنية حني تأيت  ساقطة احلديد وما تبقى
وأنا واهللا سيمر : فارتاع عبد امللك وظن أنه عناه بذلك فقال يا أمري املؤمنني إمنا عنيت نفسي، فقال عبد امللك: قال

ولسنا بالسالم وال احلديد لئن * ا وبىن نفوس خلقنا أنفس -: يب ما الذي مير بك، وزاد بعضهم يف هذه االبيات



  لقد متعت باالمل البعيد* أفجعت بالقرناء يوما 
على ثقة * إذا أسبل الستر البخيل املواكل دعا فأجابته كالب كثرية * وإين لقوام لدى الضيف موهنا : وهو القائل

احلالئل مطرف بن عبد اهللا بن الشخري كان يل النفس إال أن تصان * مين بأين فاعل وما دون ضيفي من تالد حتوزه 
من كبار التابعني، وكان من أصحاب عمران بن حصني، وكان جماب الدعوة، وكان يقول ما أويت أحد أفضل من 

  .، وعقول الناس على قدر زماهنم)١(العقل 
  .إذا استوت سريرة العبد وعالنيته قال اهللا هذا عبدي حقا: وقال
 -أي قد أوقظ من غفلته بسبب مرضه  -ض فإن استطعتم أن يدعو لكم فإنه قد حرك إذا دخلتم على مري: وقال

  .فدعاؤه مستجاب من أجل كسره ورقة قلبه
  .إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل اآلخرة: وقال

وكان ذلك يف يوم  -خالفة الوليد بن عبد امللك باين جامع دمشق ملا رجع من دفن أبيه خارج باب اجلابية الصغري 
منرب املسجد االعظم  -مل يدخل املنزل حىت صعد املنرب  -اخلميس وقيل اجلمعة للنصف من شوال من هذه السنة 

  إنا هللا وإنا إليه راجعون، واهللا املستعان على مصيبتنا يف أمري املؤمنني،: فخطب الناس فكان مما قال -بدمشق 
__________  

  .ما أويت عبد بعد االميان أفضل من العقل: مطرف قال عن ايب العالء عن ٢٢٤/  ٣يف صفة الصفوة ) ١(

  .واحلمد هللا على ما أنعم علينا من اخلالفة، قوموا فبايعوا
وقد أراد امللحدون عوقها * اهللا أعطاك اليت ال فوقها  -: فكان أول من قام إليه عبد اهللا بن مهام السلويل وهو يقول

  .طوقها مث بايعه وبايع الناس بعده إليك حىت قلدوك* عنك ويأيب اهللا إال سوقها 
أيها الناس إنه ال مقدم ملا أخر اهللا، وال مؤخر ملا قدم اهللا، وقد كان : أنه محد اهللا وأثىن عليه مث قال: وذكر الواقدي

  من قضاء اهللا وسابقته ما كتبه على أنبيائه ومحلة
من الشدة  -يعين بالذي حيق هللا عليه  -ذه االمة عرشه ومالئكته املوت، وقد صار إىل منازل االبرار مبا القاه يف ه

من حج هذا البيت وغزو ) ١(على ملريب واللني الهل احلق والفضل وإقامة ما أقام اهللا من منار االسالم وإعالئه 
هذه الثغور وشن هذه الغارات على أعداء اهللا عزوجل فلم يكن عاجزا وال مفرطا، أيها الناس عليكم بالطاعة 

ماعة فإن الشيطان مع الواحد، أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناه، ومن سكت ولزوم اجل
  .مات بدائه

  .مث نزل فنظر ما كان من دواب اخلالفة فحازها
  .وكان جبارا عنيدا

قريره يف وقد ورد يف والية الوليد حديث غريب، وإمنا هو الوليد بن يزيد بن عبد امللك كما سيأيت، وكما تقدم ت
دالئل النبوة يف باب االخبار عن الغيوب املستقبلة، فيما يتعلق بدولة بين أمية، وأما الوليد بن عبد امللك هذا فقد 

لو ال أن اهللا : كان صينا يف نفسه حازما يف رأيه، يقال إنه ال تعرف له صبوة، ومن مجلة حماسنه ما صح عنه أنه قال
ظننا أن ذكرا كان يأيت ذكرا كما تؤتى النساء، كما سيأيت ذلك يف ترمجته عند قص لنا قصة قوم لوط يف كتابه ما 

ذكر وفاته، وهو باين مسجد جامع دمشق الذي ال يعرف يف اآلفاق أحسن بناء منه، وقد شرع يف بنائه يف ذي 
أيام خالفته كما القعدة من هذه السنة، فلم يزل يف بنائه وحتسينه مدة خالفته وهي عشر سنني، فلما أهناه انتهت 

  .سيأيت بيان ذلك مفصال



وقد كان موضع هذا املسجد كنيسة يقال هلا كنيسة يوحنا، فلما فتحت الصحابة دمشق جعلوها مناصفة، فأخذوا 
منها اجلانب الشرقي فحولوه مسجدا، وبقي اجلانب الغريب كنيسة حباله من لدن سنة أربع عشرة إىل هذه السنة، 

قية الكنيسة منهم وعوضهم عنها كنيسة مرمي لدخوهلا يف جانب السيف، وقيل عوضهم عنها فعزم الوليد على أخذ ب
كنيسة توما، وهدم بقية هذه الكنيسة وأضافها إىل مسجد الصحابة، وجعل اجلميع مسجدا واحدا على هيئة بديعة 

  .ت، واهللا سبحانه أعلمال يعرف كثري من الناس أو أكثرهم هلا نظريا يف البنيان والزينات واآلثار والعمارا
مث دخلت سنة سبع ومثانني ففيها عزل الوليد بن عبد امللك هشام بن إمساعيل عن إمرة املدينة ووىل عليها ابن عمه 

  وزوج أخته فاطمة بنت عبد امللك عمر بن عبد العزيز، فدخلها على ثالثني بعريا يف ربيع االول منها، فنزل
__________  

  .وأعالمه: ٥٢٣/  ٤وابن االثري  ٥٩/  ٨يف الطربي ) ١(

دار مروان وجاء الناس للسالم عليه، وعمره إذ ذاك مخس وعشرون سنة، فلما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء 
املدينة وهم عروة بن الزبري، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وأبو 

خيثمة، وسليمان بن يسار، والقاسم بن حممد، وسامل بن عبد اهللا بن عمر، وأخوه عبيد ]  أيب[ بكر بن سليمان بن 
  .اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن عامر بن ربيعة، وخارجة بن زيد بن ثابت

إين إمنا دعوتكم المر تؤجرون عليه وتكونون فيه : فدخلوا عليه فجلسوا فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال
على احلق، إين ال أريد أن أقطع أمرا إال برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم  أعوانا

  .عن عامل يل ظالمة، فأحرج على من بلغه ذلك إال أبلغين
  .فخرجوا من عنده جيزونه خريا، وافترقوا على ذلك

وكان يسئ الرأي فيه  -لناس عند دار مروان وكتب الوليد إىل عمر بن عبد العزيز بأن يوقف هشام بن إمساعيل ل
النه أساء إىل أهل املدينة يف مدة واليته عليهم، وكانت حنوا من أربع سنني، وال سيما إىل سعيد بن املسيب وعلي  -

  .بن احلسني
  .ال يعرض منكم أحد هلذا الرجل يف، تركت ذلك هللا وللرحم: قال سعيد بن املسيب البنه ومواليه

فال أكلمه أبدا، وأما علي بن احلسني فإنه مر به وهو موقوف فلم يتعرض له وكان قد تقدم إىل خاصته وأما كالمه 
  ]. ١٢٤: االنعام) [ اهللا يعلم حيث جيعل رساالته(أن ال يعرض أحد منهم له، فلما اجتاز به وجتاوزه ناداه هشام 

قا كثريا، وفتح حصونا كثرية وغنم غنائم مجة، ويف هذه السنة غزا مسلمة بن عبد امللك بالد الروم فقتل منهم خل
ويقال إن الذي غزا بالد الروم يف هذه السنة هشام بن عبد امللك ففتح حصن بولق، وحصن االخرم، وحبرية 

  .الفرمسان، وحصن بولس، وقميقم، وقتل من املستعربة حنوا من ألف وسىب ذراريهم
هم نيزك على مال جزيل، وعلى أن يطلق كل من ببالده من وفيها غزا قتيبة بن مسلم بالد الترك وصاحله ملك

أسارى املسلمني، وفيها غزا قتيبة بيكند فاجتمع له من االتراك عندها بشر كثري وجم غفري، وهي من أعمال خبارى، 
فلما نزل بأرضهم استنجدوا عليه بأهل الصغد ومن حوهلم من االتراك، فأتوهم يف مجع عظيم فأخذوا على قتيبة 

  طرق واملضايق، فتواقف هو وهمال
قريبا من شهرين وهو ال يقدر أن يبعث إليهم رسوال وال يأتيه منهم رسول، وأبطأ خربه على احلجاج حىت خاف 

عليه وأشفق على من معه من املسلمني من كثرة االعداء من الترك، فأمر الناس بالدعاء هلم يف املساجد وكتب 
ومن معه من املسلمني يقتتلون مع الترك يف كل يوم، وكان لقتيبة عني من العجم  بذلك إىل االمصار، وقد كان قتيبة



أخلين فأخاله : ، فأعطاه أهل خبارى ماال جزيال على أن يأيت قتيبة فيخذله عنهم، فجاء إليه فقال له)١(يقال له تنذر 
يك سريعا بعزل احلجاج، فلو هذا عامل يقدم عل: فلم يبق عنده سوى رجل يقال له ضرار بن حصني، فقال له تنذر

مل يبق أحد مسع هذا غريي : انصرفت بالناس إىل مرو، فقال قتيبة ملواله سياه اضرب عنقه فقتله، مث قال لضرار
  وغريك

__________  
  .دون نقط: تندر، ويف ابن االعثم: من الطربي، ويف االصل) ١(

ه، فاملك علينا لسانك، فإن انتشار هذا يف مثل هذا وإين أعطي اهللا عهدا إن ظهر هذا حىت ينقضي حربنا أحلقتك ب
احلال ضعف يف أعضاد الناس ونصرة لالعداء، مث هنض قتيبة فحرض الناس على احلرب، ووقف على أصحاب 

الرايات حيرضهم، فاقتتل الناس قتاال شديدا مث أنزل اهللا على املسلمني الصرب فما انتصف النهار حىت أنزل اهللا عليهم 
زمت الترك هزمية عظيمة، واتبعهم املسلمون يقتلون فيهم ويأسرون ما شاؤوا واعتصم من بقي منهم النصر فه

باملدينة، فأمر قتيبة الفعلة هبدمها فسألوه الصلح على مال عظيم فصاحلهم، وجعل عليهم رجال من أهله وعنده 
لعهد وقتلوا االمري وجدعوا أنوف نقضوا ا) ١(طائفة من اجليش مث سار راجعا، فلما كان منهم على مخس مراحل 

  .من كان معه، فرجع إليها وحاصرها شهرا
وأمر النقابني والفعلة فعلقوا سورها على اخلشب وهو يريد أن يضرم النار فيها، فسقط السور فقتل من الفعلة 

ال، وكان الذي ألب أربعني نفسا، فسألوه الصلح فأىب، ومل يزل حىت افتتحها فقتل املقاتلة وسىب الذرية وغنم االمو
على املسلمني رجل أعور منهم، فأسر فقال أنا أفتدي نفسي خبمسة آالف أثواب صينية قيمتها ألف ألف، فأشار 

  .ال واهللا ال أروع بك مسلما مرة ثانية، وأمر به فضربت عنقه: االمراء على قتيبة بقبول ذلك منه، فقال قتيبة
  سيدخل فيها ما أراد أن يفتدي به نفسه فإن املسلمني قد غنموا من وهذا من الزهد يف الدنيا، مث إن الغنائم

بيكند شيئا كثريا من آنية الذهب والفضة واالصنام من الذهب، وكان من محلتها صنم سبك فخرج منه مائة ألف 
ذوا دينار من الذهب، ووجدوا يف خزائن امللك أمواال كثرية وسالحا كثريا وعددا متنوعة، وأخ) ٢(ومخسون ألف 

من السيب شيئا كثريا، فكتب قتيبة إىل احلجاج يسأله أن يعطي ذلك للجند فأذن له فتمول املسلمون وتقووا على 
  .قتال االعداء، وصار لكل واحد منهم مال مستكثر جدا

  .وصارت هلم أسلحة وعدد وخيول كثرية فقووا بذلك قوة عظيمة وهللا احلمد واملنة
ر بن عبد العزيز نائب املدينة، وقاضيه هبا أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، وقد حج بالناس يف هذه السنة عم

وعلى العراق واملشرق بكماله احلجاج، ونائبه على البصرة اجلراح بن عبد اهللا احلكمي وقاضيه هبا عبد اهللا بن 
كر بن أيب موسى االشعري، أذينة، وعامله على احلرب بالكوفة زياد بن جرير بن عبد اهللا البجلي، وقاضيه هبا أبو ب

  .ونائبه على خراسان وأعماهلا قتيبة بن مسلم
عتبة بن عبد السلمي صحايب جليل، نزل محص، يروى أن شهد بين قريظة، وعن العرباض : وفيها تويف من االعيان

  أنه كان يقول هو
__________  

  .فراسخ: ٥٢٨/  ٤وابن االثري  ٦٣/  ٨يف الطربي ) ١(
) اليت وجد فيها الصنم(وأصابوا يف هذه اخلزانة : مخسون ومائتا ألف دينار وقال: ٢٢١/  ٧م يف ابن االعث) ٢(

  .لؤلؤتني عظيمتني



  .خري مين أسلم قبلي بسنة
  .تويف يف هذه السنة، وقال غريه بعد التسعني واهللا أعلم: قال الواقدي وغريه

  .صفةكان عتبة بن عبد السلمي من أهل ال: قال أبو سعيد بن االعرايب
: " قال) صلى اهللا عليه وسلم(وروى بقية عن جبري ابن سعد عن خالد بن معدان، عن عتبة بن عبد السلمي أن النيب 

  ".لو أن رجال جير على وجهه من يوم ولد إىل يوم ميوت هرما يف مرضاة اهللا حلقره يوم القيامة 
اشتكيت إىل : تبة بن عبد السلمي قالوقال إمساعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك، عن لقمان بن عامر، عن ع

  رسول اهللا
  .العرى فكساين خيشتني فلقد رأيتين وأنا أكسي الصحابة) صلى اهللا عليه وسلم(

  .املقدام بن معدي كرب صحايب جليل، نزل محص أيضا، له أحاديث، وروى عنه غري واحد من التابعني
  .تويف بعد التسعني فاهللا أعلم: ة، وقال غريهمتويف يف هذه السن: قال حممد بن سعد والفالس وأبو عبيدة

رواه الطرباين " تلقني امليت بعد الدفن " أبو أمامة الباهلي وامسه صدي بن عجالن، نزل محص، وهو راوي حديث 
  .يف الدعاء، وقد تقدم له ذكر يف الوفيات

ليدعو له، روى عن ) اهللا عليه وسلم صلى(قبيصة بن ذؤيب أبو سفيان اخلزاعي املدين، ولد عام الفتح وأيت به النيب 
مجاعة كثرية من الصحابة، وأصيبت عينه يوم احلرة، وكان من فقهاء املدينة، وكانت له منزلة عند عبد امللك، 

ويدخل عليه بغري إذن، وكان يقرأ الكتب إذا وردت من البالد مث يدخل على عبد امللك فيخربه مبا ورد من البالد 
  .، وكان له دار بدمشق بباب الربيد، وتويف بدمشقفيها، وكان صاحب سره

  .عروة بن املغرية بن شعبة ويل إمرة الكوفة للحجاج، وكان شريفا لبيبا مطاعا يف الناس، وكان أحول
، كان قاضي مرو، وهو أول من نقط املصاحف، وكان من فضالء الناس وعلمائهم وله )حيىي بن يعمر(تويف بالكوفة 

  .ه روايات، وكان أحد الفصحاء، أخذ العربية عن أيب االسود الدؤيلأحوال ومعامالت، ول
شريح بن احلارث بن قيس القاضي أدرك اجلاهلية، واستقضاه عمر على الكوفة فمكث هبا قاضيا مخسا وستني سنة، 

  وكان عاملا

بد اهللا بن الزبري، عادال كثري اخلري، حسن االخالق، فيه دعابة كثرية، وكان كوسجا ال شعر بوجهه، وكذلك كان ع
واالحنف بن قيس، وقيس بن سعد بن عبادة، وقد اختلف يف نسبه وسنه وعام وفاته على أقوال، ورجح ابن 

  .خلكان وفاته يف هذه السنة
قد تقدمت ترمجة شريح القاضي يف سنة مثان وسبعني مبا فيها من الزيادة الكثرية غري ما ذكره املؤلف هنا : قلت
  .وهناك

ة مثان ومثانني فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد امللك وابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد امللك، مث دخلت سن
اقتتل الناس عنده  -وكان حصينا منيعا  -فافتتحا مبن معهما من املسلمني حصن طوانة يف مجادى من هذه السنة 

يسة، مث خرجت النصارى فحملوا على قتاال عظيما مث محل املسلمون على النصارى فهزموهم حىت أدخلوهم الكن
املسلمني فاهنزم املسلمون ومل يبق أحد منهم يف موقفه إال العباس بن الوليد ومعه ابن حمرييز اجلمحي، فقال العباس 

نادهم يأتوك، فنادى يا أهل القرآن، فتراجع : أين قراء القرآن الذين يريدون وجه اهللا عزوجل ؟ فقال: البن حمرييز
  .وا على النصارى فكسروهم وجلأوا إىل احلصن فحاصروهم حىت فتحوهالناس فحمل

أنه يف شهر ربيع االول من هذه السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز يأمره هبدم : وذكر ابن جرير



ىت ، وأن يوسعه من قبلته وسائر نواحيه، ح)صلى اهللا عليه وسلم(املسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول اهللا 
يكون مائيت ذراع يف مائيت ذراع، فمن باعك ملكه فاشتره منه وإال فقومه له قيمة عدل مث اهدمه وادفع إليهم أمثان 

  .بيوهتم، فإن لك يف ذلك سلف صدق عمر وعثمان
فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة وأهل املدينة وقرأ عليهم كتاب أمري املؤمنني الوليد، فشق 

هذه حجر قصرية السقوف، وسقوفها من جريد النخل، وحيطاهنا من اللنب، وعلى أبواهبا : عليهم ذلك وقالوا
) صلى اهللا عليه وسلم(املسوح، وتركها على حاهلا أوىل لينظر إليها احلجاج والزوار واملسافرون، وإىل بيوت النيب 

يف الدنيا، فال يعمرون فيها إال بقدر احلاجة وهو ما  فينتفعوا بذلك ويعتربوا به، ويكون ذلك أدعى هلم إىل الزهد
  يستر ويكن، ويعرفون أن هذا البنيان العايل إمنا هو من أفعال

  .الفراعنة واالكاسرة، وكل طويل االمل راغب يف الدنيا ويف اخللود فيها
كرهم، فأرسل إليه يأمره فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إىل الوليد مبا أمجع عليه الفقهاء العشرة املتقدم ذ

  .باخلراب وبناء املسجد على ما ذكر، وأن يعلي سقوفه،
فلم جيد عمر بدا من هدمها، وملا شرعوا يف اهلدم صاح االشراف ووجوه الناس من بين هاشم وغريهم، وتباكوا مثل 

م، وشرع يف بنائه ، وأجاب من له ملك متاخم للمجسد للبيع فاشترى منه)صلى اهللا عليه وسلم(يوم مات النيب 
 -حجرة عائشة  - ومشر عن إزاره واجتهد يف ذلك، وأرسل الوليد إليه فعوال كثرية، فأدخل فيه احلجرة النبوية 

  فدخل القرب يف املسجد، وكانت

حده من الشرق وسائر حجر أمهات املؤمنني كما أمر الوليد، وروينا أهنم ملا حفروا احلائط الشرقي من حجرة 
حىت حتققوا أهنا قدم عمر رضي اهللا عنه، ) صلى اهللا عليه وسلم(قدم فخشوا أن تكون قدم النيب  عائشة بدت هلم

واهللا  -كأنه خشي أن يتخذ القرب مسجدا  -وحيكى أن سعيد بن املسيب أنكر إدخال حجرة عائشة يف املسجد 
  .أعلم

لبناء، فبعث إليه مبائة صانع وفصوص أن الوليد كتب إىل ملك الروم يسأله أن يبعث له صناعا ل: وذكر ابن جرير
  .كثرية من أجل املسجد النبوي، واملشهور أن هذا إمنا كان من أجل مسجد دمشق فاهللا أعلم

وكتب الوليد إىل عمر بن عبد العزيز أن حيفر الفوارة باملدينة، وأن جيري ماءها ففعل، وأمره أن حيفر اآلبار وأن 
ارة املاء من ظاهر املدينة، والفوارة بنيت يف ظاهر املسجد عند بقعة رآها يسهل الطرق والثنايا، وساق إىل الفو

  .فأعجبته
ابن أخت ملك الصني، ومعه مائتا ألف مقاتل، من أهل ) ١(وفيها غزا قتيبة بن مسلم ملك الترك كوربغانون 

فكسرهم قتيبة بن ) ٢(الصغد وفرغانة وغريهم، فاقتتلوا قتاال شديدا، وكان مع قتيبة نيزك ملك الترك مأسورا 
  .مسلم وغنم من أمواهلم شيئا كثريا، وقتل منهم خلقا وسىب وأسر

وفيها حج بالناس عمر بن عبد العزيز ومعه مجاعات من أشراف قريش، فلما كان بالتنعيم لقيه طائفة من أهل مكة 
ناس فما زالوا يدعون حىت سقوا أال نستمطر ؟ فدعا ودعا ال: فأخربوه عن قلة املاء مبكة لقلة املطر، فقال الصحابه

  ودخلوا مكة ومعهم املطر، وجاء سيل عظيم حىت خاف أهل مكة
ومىن، وأخصبت االرض هذه السنة خصبا عظيما مبكة وما حوهلا، ) ٣(من شدة املطر، ومطرت عرفة ومزدلفة 

  .وذلك بربكة دعاء عمر ومن كان معه من الصاحلني
  .ة هم الذين كانوا قبلهاوكان النواب على البلدان يف هذه السن



صحايب كأبيه، سكن محص، وروى عنه مجاعة من : عبد اهللا بن بسر بن أيب بسر املازين: وممن تويف فيها من االعيان
تويف يف هذه السنة عن أربع وتسعني سنة، زاد غريه وهو آخر من تويف من الصحابة بالشام، : التابعني، قال الواقدي

  .يش قرنا، فعاش مائة سنةوقد جاء يف احلديث أنه يع
  علقمة بن خالد احلارث اخلزاعي مث االسلمي، صحايب جليل،] و [ عبد اهللا بن أيب أوىف 
__________  

  .٢٢٣/  ٧كورنعابون، ويف ابن االعثم : ٥٣٣/  ٤يف ابن االثري ) ١(
  .لور معاينون وقد صححه حمققه كما يف الطربي كوربغانون

  .وأبلى يومئذ نيزك وهو مع قتيبة: ٥٣٣/  ٤الثري وابن ا ٦٦/  ٨يف الطربي ) ٢(
  .وقد تقدم ان نيزك صاحل قتيبة

  .ومجع: ٦٦/  ٨يف الطربي ) ٣(
  .ومطرت عرفة ومكة: ٥٣٤/  ٤ويف ابن االثري 

وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة، وكانت وفاته فيما قاله البخاري سنة تسع أو مثان ومثانني، وقال الواقدي 
  .سنة ست ومثانني، وقد جاوز املائة، وقيل قارهبا رضي اهللا عنه: وغري واحد

وفيها تويف هشام بن إمساعيل ابن هشام بن الوليد املخزومي املدين، وكان محا عبد امللك بن مروان ونائبه على 
قرآن املدينة، وهو الذي ضرب سعيد بن املسيب كما تقدم، مث قدم دمشق فمات هبا، وهو أول من أحدث دراسة ال

  .جبامع دمشق فمات فيها يف السبع
عمري بن حكيم العنسي الشامي، له رواية، ومل يكن أحد يف الشام يستطيع أن يعيب احلجاج عالنية إال هو وابن 

  .حمرييز أبو األبيض، قتل يف غزوة طوانة من بالد الروم يف هذه السنة
ن أخيه العباس بالد الروم فقتال خلقا كثريا وفتحا مث دخلت سنة تسع ومثانني فيها غزا مسلمة بن عبد امللك واب
  ).١(حصونا كثرية، منها حصن سورية وعمورية وهرقلة وقمودية 

  .وغنما شيئا كثريا وأسرا مجا غفريا
وفيها غزا قتيبة بن مسلم بالد الصغد ونسف وكش، وقد لقيه هنالك خلق من االتراك فظفر هبم فقتلهم، وسار إىل 

، وظفر هبم فقال يف )٢(خلق كثري من الترك فقاتلهم يومني وليلتني عند مكان يقال له خرقان  خبارى فلقيه دوهنا
ملك ) ٣(وليلتنا كانت خبرقان أطوال مث قصد قتيبة وردان خذاه * وباتت هلم منا خبرقان ليلة : ذلك هنار بن توسعة

و، فجاءه الربيد بكتاب احلجاج يعنفه على خبارى فقاتله وردان قتاال شديدا فلم يظفر به قتيبة، فرجع عنه إىل مر
فبعث إليه بصورهتا  -يعين خبارى  -الفرار والنكول عن أعداء االسالم، وكتب إليه أن يبعث بصورة هذا البلد 

فكتب إليه أن ارجع إليها وتب إىل اهللا من ذنبك وائتها من مكان كذا وكذا، ورد وردان خذاه، وإياك والتحويط، 
  .طريقودعين وبنيات ال

ويف هذه السنة وىل الوليد بن عبد امللك إمرة مكة خلالد بن عبد اهللا القسري، فحفر بئرا بأمر الوليد عند ثنية طوى 
  .وثنية احلجون، فجاءت عذبة املاء طيبة، وكان يستقي منها الناس

  وروى
__________  

  .قمونية: ٥٣٥/  ٤يف ابن االثري ) ١(



  .ىخرقانة السفل: يف ابن االثري) ٢(
  .معاينون بن راع: ٢٢٤/  ٧يف ابن االعثم ) ٣(

  .صول: ٣٢٧ويف االخبار الطوال ص 

  .حدثين عمر بن صاحل عن نافع موىل بين خمزوم: الواقدي
أيهما أعظم خليفة ! أيها الناس : مسعت خالد بن عبد اهللا القسري يقول على منرب مكة وهو خيطب الناس: قال

؟ واهللا لو مل تعلموا فضل اخلليفة إال أن إبراهيم خليل الرمحن استسقاه فسقاه ملحا الرجل على أهله أم رسوله إليهم 
  فكان -يعين البئر اليت احتفرها بالثنيتني ثنية طوى وثنية احلجون  -أجاجا، واستسقى اخلليفة فسقاه عذبا فراتا 

  .ينقل ماؤها فيوضع يف حوض من أدم إىل جنب زمزم ليعرف فضله على زمزم
غارت تلك البئر فذهب ماءها فال يدرى أين هو إىل اليوم، وهذا االسناد غريب، وهذا الكالم يتضمن كفرا قال مث 

إن صح عن قائله، وعندي أن خالد بن عبد اهللا ال يصح عنه هذا الكالم، وإن صح فهو عدو اهللا، وقد قيل عن 
الذي أرسله اهللا، وكل هذه االقوال احلجاج بن يوسف حنو هذا الكالم من أنه جعل اخلليفة أفضل من الرسول 

  .تتضمن كفر قائلها
الترك حىت بلغ باب االبواب من ناحية أذربيجان، وفتح حصونا ومدائن ) ١(ويف هذه السنة غزا قتيبة بن مسلم 

  .كثرية هنالك
  .وحج بالناس فيها عمر بن عبد العزيز

قة، ومها يف البحر بني جزيرة صقلية وخدرة من ويف هذه السنة فتحت صقلية وميورقة وقيل مري: قال شيخنا الذهيب
  .بالد االندلس

  .وفيها سري موسى بن نصري ولده إىل النقريس ملك الفرنج فافتتح بالدا كثرية
صلى (وفيها تويف من االعيان عبد اهللا بن ثعلبة بن صعري أحد التابعني العذري الشاعر، وقد قيل إنه أدرك حياة النيب 

  .مسح على رأسه، وكان الزهري يتعلم منه النسب، و)اهللا عليه وسلم
  .والعمال يف هذه السنة هم املذكورون يف اليت قبلها

مث دخلت سنة تسعني من اهلجرة فيها غزا مسلمة بن عبد امللك والعباس بن الوليد بالد الروم، ففتحا حصونا وقتال 
  .خلقا من الروم وغنما وأسرا خلقا كثريا

بن كيسان صاحب البحر، وذهبوا به إىل ملكهم فأهداه ملك الروم إىل الوليد بن عبد وفيها أسرت الروم خالد 
  .امللك

  .وفيها عزل الوليد أخاه عبد اهللا بن عبد امللك عن إمرة مصر ووىل عليها قرة بن شريك
، وكان حممد بن القاسم هذا على جيش من جهة )٢(وفيها قتل حممد بن القاسم ملك السند داهر بن صصة 

  .جاجاحل
وفيها فتح قتيبة بن مسلم مدينة خبارى وهزم مجيع العدو من الترك هبا، وجرت بينهم فصول يطول ذكرها، وقد 

  ).٣(تقصاها ابن جرير 
وفيها طلب طرخون ملك الصغد بعد فتح خبارى من قتيبة أن يصاحله على مال يبذله يف كل عام فأجابه قتيبة إىل 

  .ذلك وأخذ منه رهنا عليه
  ستنجد وردان خذاه بالترك فأتوه من مجيعوفيها ا



__________  
  .مسلمة بن عبد امللك: ٦٧/  ٨يف الطربي ) ١(

  .٥٤٠/  ٤وانظر ابن االثري 
ذاهر بن صعصعة وقد قتله حممد بن القاسم بن حممد بن احلكم بن أيب عقيل الثقفي : ٥٣٦/  ٤يف ابن االثري ) ٢(
  .٢٢٥/  ٧وابن االعثم  ٥٤٢ / ٤وابن االثري  ٧٣/  ٨انظر الطربي ) ٣(

وخرج وردان خذاه ومحل على املسلمني فحطموهم مث عاد  -وهو صاحب خبارى بعد أخذ قتيبة هلا  -النواحي 
املسلمون عليهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وصاحل قتيبة ملك الصغد، وفتح خبارى وحصوهنا، ورجع قتيبة باجلند 

إن العرب مبنزلة اللصوص : إىل بالده بلغه أن صاحب الصغد قال مللوك التركإىل بالده فأذن له احلجاج، فلما سار 
فإن أعطوا شيئا ذهبوا، وإن قتيبة هكذا يقصد امللوك، فإن أعطوه شيئا أخذه ورجع عنهم، وإن قتيبة ليس مبلك وال 

  .يطلب ملكا
نهم ملك الطالقان، وكان قد صاحل م) ١(فبلغ قتيبة قوله فرجع إليهم فكاتب نيزك ملك الترك ملوك ما وراء النهر 

قتيبة فنقض الصلح الذي كان بينه وبني قتيبة، واستجاش عليه بامللوك كلها، فأتاه ملوك كثرية كوا قد عاهدوا قتيبة 
على الصلح فنقضوا كلهم وصاروا يدا واحدة على قتيبة، واتعدوا إىل الربيع وتعاهدوا وتعاقدوا على أن جيتمعوا 

فصل الربيع من السنة اآلتية، فقتل منهم قتيبة يف ذلك احلني مقتلة عظيمة جدا مل يسمع مبثلها،  فيقاتلوا كلهم يف
  .وصلب منهم مساطني يف مسافة أربعة فراسخ يف نظام واحد، وذلك مما كسر مجوعهم كلهم

بن عبد ويف هذه السنة هرب يزيد بن املهلب وأخواه املفضل وعبد امللك من سجن احلجاج، فلحقوا بسليمان 
امللك فأمنهم من احلجاج، وذلك أن احلجاج كان قد احتاط عليهم قبل ذلك وعاقبهم عقوبة عظيمة، وأخذ منهم 
ستة آالف ألف، وكان أصربهم على العقوبة يزيد بن املهلب، كان ال يسمع له صوت ولو فعلوا به ما فعلوا نكاية 

ساقه أثر نشابة بقي نصلها فيه، وإنه مىت أصاهبا شئ ال إن يف : لذلك، وكان ذلك يغيظ احلجاج، قال قائل للحجاج
 -أن ينال ذلك املوضع منه بعذاب، فصاح فلما مسعت أخته هند بنت املهلب : ميلك نفسه أن يصرخ، فأمر احلجاج

صوته بكت وناحت عليه فطلقها احلجاج مث أودعهم السجن، مث خرج احلجاج إىل بعض  -وكانت حتت احلجاج 
  جيشا إىل االكراد واستصحبهم معه، فخندق حوهلم ووكل هبم احلرس، فلما كاناحملال لينفذ 

يف بعض الليايل أمر يزيد بن املهلب بطعام كثري فصنع للحرس، مث تنكر يف هيئة بعض الطباخني وجعل حليته حلية 
ه يتحققه، فلما ما رأيت مشية أشبه مبشية يزيد بن املهلب من هذا، مث تبع: بيضاء وخرج فرآه بعض احلرس فقال

رأى بياض حليته انصرف عنه، مث حلقه أخواه فركبوا السفن وساروا حنو الشام، فلما بلغ احلجاج هرهبم انزعج 
لذلك وذهب ومهه أهنم ساروا إىل خراسان، فكتب إىل قتيبة بن مسلم حيذره قدومهم ويأمره باالستعداد هلم، وأن 

والكور بتحصيلهم وكتب إىل أمري املؤمنني خيربه هبرهبم، وأنه ال  يرصدهم يف كل مكان، ويكتب إىل أمراء الثغور
  يراهم هربوا إال إىل
__________  

وكتب إىل أصبهبذ بلخ وإىل سهرك ملك الطالقان وإىل ترسل ملك الفارياب وإىل  ٧٠/  ٨يف الطربي ) ١(
  .ذانبا ٥٤٤/  ٤اجلوزجاين ملك اجلوزجان وإىل باذام ملك مروروذ، ويف ابن االثري 

  .باذان وجه من وجه الترك ٢٢٥/  ٧ويف ابن االعثم 



ملوك خراسان وأقبل حىت نزل أسفل ) أي مع قتيبة(سار معه ) وقد التجأ إىل قلعة باذيس(فلما سار إليه قتيبة : وفيه
  .القلعة ومعه أهل خبارا وأهل مرو والطالقان والفارياب وأهل بلخ وسرخس

يصنع كما صنع ابن االشعث من اخلروج عليه ومجع الناس له، وحتقق عنده خراسان، وخاف احلجاج من يزيد أن 
  .قول الراهب

وأما يزيد بن املهلب فإنه سلك على البطائح وجاءته خيول كان قد أعدها له أخوه مروان بن املهلب هلذا اليوم، 
لسماوة، وجاء اخلرب إىل ، فأخذ هبم على ا)١(فركبها وسلك بن دليل من بين كلب يقال له عبد اجلبار بن يزيد 

) ٢(احلجاج بعد يومني أن يزيد قد سلك حنو الشام، فكتب إىل الوليد يعلمه بذلك، وسار يزيد حىت نزل االردن 
فسار وهيب إىل سليمان بن عبد  -وكان كرميا على سليمان بن عبد امللك  -على وهيب بن عبد الرمحن االزدي 

فاذهب فأتين هبم : ويه يف منزيل، قد جاؤوا مستعيذين بك من احلجاج، قالإن يزيد بن املهلب وأخ: امللك فقال له
فهم آمنون ما دمت حيا، فجاءهم فذهب هبم حىت أدخلهم على سليمان بن عبد امللك، فأمنهم سليمان وكتب إىل 

  .إن آل املهلب قد أمنتهم، وإمنا بقي للحجاج عندهم ثالثة آالف ألف، وهي عندي: أخيه الوليد
  .ال واهللا ال أؤمنه حىت تبعث به إيل: ليه الوليدفكتب إ

  .ال واهللا ال أبعثه حىت أجئ معه، فأنشدك اهللا يا أمري املؤمنني أن تفضحين أو ختفرين يف جواري: فكتب إليه
  فكتب
  .ال واهللا ال جتئ معه وابعث به إيل يف وثاق: إليه

ة وحربا، فابعثين إليه وابعث معي ابنك واكتب إليه ابعث يب إليه فما أحب أن أوقع بينك وبينه عداو: فقال يزيد
إذا دخلت يف الدهليز فادخل مع يزيد يف : بألطف عبارة تقدر عليها فبعثه وبعث معه ابنه أيوب، وقال البنه

  .السلسلة، وادخال عليه كذلك
  .واهللا لقد بلغنا من سليمان: فلما رأى الوليد ابن أخيه يف السلسلة، قال

يا أمري املؤمنني نفسي فداؤك ال ختفر ذمة أيب وأنت أحق من منعها، وال تقطع : أبيه إىل عمه وقال ودفع أيوب كتاب
  .منا رجاء من رجا السالمة يف جوارنا ملكاننا منك، وال تذل من رجا العز يف االنقطاع إلينا لعزنا بك

منني فواهللا إن كنت الظن لو استجار يب عدو أما بعد يا أمري املؤ: مث قرأ الوليد كتاب سليمان بن عبد امللك فإذا فيه
قد نابذك وجاهدك فأنزلته وأجرته أنك ال تذل جواري وال ختفره، بل مل أجر إال سامعا مطيعا، حسن البالء واالثر 

يف االسالم هو وأبوه وأهل بيته، وقد بعثت به إليك فإن كنت إمنا تعد قطيعيت واخفار ذميت واالبالغ يف مساءيت فقد 
إن أنت فعلت، وأنا أعيذك باهللا من احتراد قطيعيت وانتهاك حرميت، وترك بري وإجابيت إىل ما سألتك،  قدرت

ووصليت، فواهللا يا أمري املؤمنني ما تدري ما بقائي وبقاؤك، وال مىت يفرق املوت بيين وبينك، فإن استطاع أمري 
هو يل واصل وحلقي مؤد، وعن مساءيت نازع فليفعل، املؤمنني أدام اهللا سروره أن ال يأيت أجل الوفاة علينا إال و

  وواهللا يا أمري املؤمنني ما أصبحت بشئ من أمر الدنيا بعد تقوى اهللا بأسر مين برضاك وسرورك، وإن رضاك
__________  

  .عبد الرمحن بن عاصم: ٢١١/  ٧عبد اجلبار بن يزيد بن الربعة، ويف ابن االعثم  ٧٢/  ٨يف الطربي ) ١(
  .دليل من كلب: ٥٤٦/  ٤االثري  ويف ابن

  .وسار يزيد حىت قدم فلسطني: يف الطربي وابن االثري) ٢(
  .زهرة بن عبد الرمحن االزدي هو الذي يأخذ يل االمان من القوم: ٢١١/  ٧ويف ابن االعثم 



ت يا وسرورك أحب إيل من رضائي وسروري، ومما ألتمس به رضوان اهللا عزوجل لصليت ما بيين وبينك، وإن كن
  .أمري املؤمنني يوما من الدهر تريد صليت وكراميت وإعظام حقي فتجاوز يل عن يزيد، وكل ما طلبته به فهو علي

لقد أشفقنا على سليمان، مث دعا ابن أخيه فأدناه منه، وتكلم يزيد بن املهلب فحمد اهللا : فلما قرأ الوليد كتابه قال
املؤمنني إن بالءكم عندنا أحسن البالء، فمن ينس ذلك فلسنا ننساه،  يا أمري: وأثىن عليه وصلى على رسوله مث قال

ومن يكفره بكافريه، وقد كان من بالئنا أهل البيت يف طاعتكم والطعن يف أعني أعدائكم يف املواطن العظام يف 
  .املشارق واملغارب، ما أن املنة فيه علينا عظيمة

يمان، فكان عنده حسن اهليئة، ويصف له ألوان االطعمة اجلس فجلس فأمنه وكف عنه ورده إىل سل: فقال له
الشهية، وكان حظيا عنده ال يهدى إليه هبدية إال أرسل له بنصفها، وتقرب يزيد بن املهلب إىل سليمان بأنواع 
اهلدايا والتحف والتقادم، وكتب الوليد إىل احلجاج إين مل أصل إىل يزيد بن املهلب وأهل بيته مع أخي سليمان، 

  .كفف عنهم واله عن الكتاب إيل فيهمفا
فكف احلجاج عن آل املهلب وترك ما كان يطالبهم به من االموال، حىت ترك اليب عيينة بن املهلب ألف ألف 

درهم، ومل يزل يزيد بن املهلب عند سليمان بن عبد امللك حىت هلك احلجاج يف سنة مخس وتسعني، مث ويل يزيد 
  .أخربه الراهببالد العراق بعد احلجاج كما 

يتاذوق الطبيب احلاذق، له مصنفات يف فنه وكان حظيا عند احلجاج، مات يف حدود سنة : وفيها تويف من االعيان
  .تسعني بواسط

وأبو العالية الرياحي، وسنان بن سلمة بن احملبق أحد الشجعان ) عبد الرمحن بن املسور بن خمرمة(وفيها تويف 
  .توىل غزو اهلند، وطال عمرهاملذكورين، أسلم يوم الفتح، و

وتويف يف هذه السنة حممد بن يوسف الثقفي أخو احلجاج، وكان أمريا على اليمن، وكان يلعن عليا على املنابر، قيل 
  .بل لعن اهللا من يلعن عليا، ولعنة اهللا على من لعنه اهللا: إنه أمر حجر املنذري أن يلعن عليا فقال

  .موقيل إنه وري يف لعنه فاهللا أعل
خالد بن يزيد بن معاوية أبو هاشم االموي الدمشقي، وكانت داره بدمشق تلي دار احلجارة، وكان عاملا شاعرا، 

وينسب إليه شئ من علم الكيمياء، وكان يعرف شيئا من علوم الطبيعة، روى عن أبيه ودحية الكليب وعنه الزهري 
  -والسبت واالحد كان خالد يصوم االعياد كلها اجلمعة : وغريه، قال الزهري

: وقال أبو زرعة الدمشقي -يعين يوم اجلمعة وهو عيد املسلمني، ويوم السبت وهو عيد اليهود، واالحد للنصارى 
كان هو وأخوه معاوية من خيار القوم، وقد ذكر للخالفة بعد أخيه معاوية بن يزيد، وكان ويل العهد من بعد مروان 

  :أمه، ومن كالمهفلم يلتئم له االمر، وكان مروان زوج 

سألت الندا واجلود : أقرب شئ االجل، وأبعد شئ االمل، وأرجى شئ العمل، وقد امتدحه بعض الشعراء فقال
  .فأمر له مبائة ألف: علي وقاال خالد بن يزيد قال* فردا وقاال إننا لعبيد فقلت ومن موالكما فتطاوال * حران أنتما 

  .الوليد رضي اهللا عنهوقد رأيتهما قد أنشدا يف خالد بن : قلت
  .وقاال خالد بن وليد: فقال

  .واهللا أعلم
وخالد بن يزيد هذا كان أمريا على محص، وهو الذي بىن جامع محص وكان له فيه أربعمائة عبد يعملون، فلما فرغ 

  .منه أعتقهم



إليه فيطلقها وكان خالد يبغض احلجاج، وهو الذي أشار على عبد امللك ملا تزوج احلجاج بنت جعفر أن يرسل 
  .ففعل

وملا مات مشى الوليد يف جنازته وصلى عليه، وكان قد جتدد على خالد اصفرار وضعف، فسأله عبد امللك عن هذا 
: فلم خيربه فما زال حىت أخربه أنه من حب رملة أخت مصعب بن الزبري، فأرسل عبد امللك خيطبها خلالد فقالت

  .ا الشعرحىت يطلق نساءه فطلقهن وتزوجها وأنشد فيه
  .وكانت وفاته يف هذا العام، وقيل يف سنة أربع ومثانني وقد ذكر هناك، والصحيح االول

عبد اهللا بن الزبري ابن سليم االسدي الشاعر أبو كثري، ويقال أبو سعيد، وهو مشهور، وفد على عبد اهللا بن الزبري 
إن وصاحبها، يقال إنه مات يف زمن : بن الزبريلعن اهللا ناقة محلتين إليك، فقال ا: فامتدحه فلم يعطه شيئا فقال

  .احلجاج
مث دخلت سنة احدى وتسعني فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد امللك وابن أخيه عبد العزيز بن الوليد، وفيها غزا 

  مسلمة بالد الترك حىت بلغ الباب من ناحية أذربيجان، ففتح مدائن وحصونا كثرية أيضا، وكان الوليد قد
  .حممد بن مروان عن اجلزيرة وأذربيجان ووالمها أخاه مسلمة بن عبد امللكعزل عمه 

وفيه غزا موسى بن نصري بالد املغرب ففتح مدنا كثرية ودخل يف تلك البالد ووجل فيها حىت دخل أراضي غابرة 
ى مساهتا أن قاصية فيها آثار قصور وبيوت ليس هبا ساكن، ووجد هناك من آثار نعمة أهل تلك البالد ما يلوح عل

  .أهلها كانوا أصحاب أموال ونعمة دارة سائغة، فبادوا مجيعا فال خمرب هبا
وفيها مهد قتيبة بن مسلم بالد الترك الذين كانوا قد نقضوا ما كانوا عاهدوه عليه من املصاحلة، وذلك بعد قتال 

ضي يف أول الربيع أن جيتمعوا شديد وحرب يشيب هلا الوليد، وذلك أن ملوكهم كانوا قد اتعدوا يف العام املا
ويقاتلوا قتيبة، وأن ال يولوا عن القتال حىت خيرجوا العرب من بالدهم، فاجتمعوا اجتماعا هائال مل جيتمعوا مثله يف 
موقف، فكسرهم قتيبة وقتل منهم أمما كثرية، ورد االمور إىل ما كانت عليه، حىت ذكر أنه صلب منهم يف بعض 

ذه منهم مساطني طوهلما أربعة فراسخ من ههنا وههنا، عن ميينه ومشاله، صلب الرجل منهم املواضع من مجلة من أخ
  جبنب الرجل، وهذا شئ كثري، وقتل يف

الكفار قتال ذريعا، مث ال يزال يتتبع نيزك خان ملك الترك االعظم من إقليم، إىل إقليم، ومن كورة إىل كورة، ومن 
شهرين متتابعني، حىت نفذ ما عند نيزك ) ١(دأبه حىت حصره يف قلعة هنالك رستاق إىل رستاق، ومل يزل ذلك دأبه و

خان من االطعمة، وأشرف هو ومن معه على اهلالك، فبعث إليه قتيبة من جاء به مستأمنا مذموما خمذوال، فسجنه 
تشارهم فيه فاختلفوا عنده مث كتب إىل احلجاج يف أمره فجاء الكتاب بعد أربعني يوما بقتله، فجمع قتيبة االمراء فاس

  .اقتله: عليه، فقائل يقول
إنك أعطيت اهللا عهدا أنك إن ظفرت به لتقتلنه، وقد أمكنك اهللا منه، : وقائل يقول ال تقتله فقال له بعض االمراء

اقتلوه اقتلوه اقتلوه، فقتل هو : واهللا إن مل يبق من عمري إال ما يسع ثالث كلمات لقتلته، مث قال: فقال قتيبة
بعمائة من أصحابه من أمرائه يف غداة واحدة وأخذ قتيبة من أمواهلم وخيوهلم وثياهبم وأبنائهم ونسائهم شيئا وس

كثريا، وفتح يف هذا العام مدنا كثرية، وقرر ممالك كثرية، وأخذ حصونا كثرية مشحونة باالموال والنساء، ومن آنية 
فأخذها واستعمل  -وهي مدينة كبرية وهبا حصون وأقاليم  -ن الذهب والفضة شيئا كثريا، مث سار قتيبة إىل الطالقا

  ، مث سار إىل الفارياب)٢(عليها 
وهبا مدن ورساتيق، فخرج إليه ملكها سامعا مطيعا، فاستعمل عليها رجال من أصحابه، مث سار إىل اجلوزجان 



ا، مث خرج منها وقصد نيزك خان ، مث أتى بلخ فدخلها وأقام هبا هنارا واحد)٣(فأخذها من ملكها واستعمل عليها 
ببغالن، وقد نزل نيزك خان معسكرا على فم الشعب الذي منه يدخل إىل بالده، ويف فم الشعب قلعة عظيمة 

  .، لعلوها وارتفاعها واتساعها)٤(تسمى مشسية 
عث معه فقدم على قتيبة الرؤب خان ملك الرؤب ومسنجان، فاستأمنه على أن يدله على مدخل القلعة، فأمنه وب

 -رجاال إىل القلعة فأتوها ليال ففتحوها وقتلوا خلقا من أهلها وهرب الباقي، ودخل قتيبة الشعب وأتى مسنجان 
فأقام هبا وأرسل أخاه عبد الرمحن خلف ملك تلك املدن والبالد نيزك خان يف جيش هائل،  -وهي مدينة كبرية 

حىت نفد ما عنده من االقوات، فأرسل قتيبة من عنده  فسار خلقه إىل بغالن فحصره هبا، وأقام حبصاره شهرين
  .اذهب فائتين بنيزك خان ولئن عدت إيل وليس هو معك ضربت عنقك: ، فقال له)٥(ترمجانا يسمى الناصح 

وأرسل قتيبة معه هدايا وأطعمة فاخرة، فسار الترمجان إىل نيزك حىت أتاه وقدم إليه االطعمة فوقع عليها أصحابه 
مث أعطاه الناصح االمان وحلف له، فقدم به على قتيبة ومعه سبعمائة  -وكانوا قد أجهدهم اجلوع  - يتخا طفوهنا

  أمري من أصحابه ومن أهل بيته
__________  

  .امسها براسكني وهي قلعة حصينة ال ترام وال يقدر عليها أحد: ٢٢٥/  ٧يف ابن االعثم ) ١(
  .كذا باالصل، ومل نظفر هبا: ويف اهلامش

  .استعمل أخاه عمر بن سلم: ٥٤٩/  ٤عمرو بن مسلم ويف ابن االثري : ٧٥/  ٨يف الطربي ) ٢(
  .اجلماين ٢٣٢/  ٧استعمل عليها عامر بن مالك احلماين، ويف ابن االعثم : ٧٥/  ٨يف الطربي ) ٣(

  .٥٤٩/  ٤وانظر ابن االثري 
  .براسكني: ٢٢٧/  ٧يف ابن االعثم ) ٤(
  .سليم الناصح: وابن االعثميف الطربي وابن االثري ) ٥(

  .مجاعة
  .وكذلك استأمن قتيبة مجاعة من امللوك فأمنهم ووىل على بالدهم واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  وحج بالناس يف هذه السنة أمري املؤمنني الوليد بن عبد امللك، فلما قرب: قال الواقدي وغريه
ه فرحب هبم وأحسن إليهم، ودخل املدينة النبوية فأخلى له من املدينة أمر عمر بن عبد العزيز أشراف املدينة فتلقو

املسجد النبوي، فلم يبق به أحد سوى سعيد بن املسيب مل يتجاسر أحد أن خيرجه، وإمنا عليه ثياب ال تساوي مخسة 
لوليد واهللا ال أخرج منه، فدخل ا: تنح عن املسجد أيها الشيخ، فإن أمري املؤمنني قادم، فقال: دراهم، فقالوا له

وجعلت أعدل به عن : املسجد فجعل يدور فيه يصلي ههنا وههنا ويدعو اهللا عز وجل، قال عمر بن عبد العزيز
نعم يا أمري املؤمنني، : من هذا هو سعيد بن املسيب ؟ فقلت: موضع سعيد خشية أن يراه، فحانت منه التفاتة فقال

  .ولو علم بأنك قادم لقام إليك وسلم عليك
يا أمري إنه وإنه، وشرعت أثين عليه، وشرع الوليد يثين عليه بالعلم والدين، : ت بغضه لنا، فقلتقد علم: فقال
حنن أحق بالسعي إليه، فجاء فوقف : فقال -وإمنا قلت ذلك العتذر له  -يا أمري املؤمنني إنه ضعيف البصر : فقلت

خبري واحلمد هللا، كيف أمري املؤمنني ؟ فقال : كيف الشيخ ؟ فقال: عليه فسلم عليه فلم يقم له سعيد، مث قال الوليد
  .هذا فقيه الناس: خبري واحلمد هللا وحده، مث انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز: الوليد
  .أجل يا أمري املؤمنني: فقال



، قال فجلس يف اخلطبة االوىل وانتصب يف الثانية) صلى اهللا عليه وسلم(مث خطب الوليد على منرب رسول اهللا : قالوا
هكذا خطب عثمان، مث انصرف فصرف على الناس من أهل املدينة ذهبا كثريا وفضة كثرية، مث كسا املسجد : وقال

  .النبوي كسوة من كسوة الكعبة اليت معه، وهي من ديباج غليظ
) لمصلى اهللا عليه وس(وتويف يف هذه السنة السائب بن يزيد بن سعد بن متامة، وقد حج به أبوه مع رسول اهللا 

إنه ولد سنة ثالث من اهلجرة، وتويف سنة إحدى : وكان عمر السائب سبع سنني، رواه البخاري فلهذا قال الواقدي
  .وتسعني

  .سنة ست وقيل مثان ومثانني، فاهللا أعلم: وقال غريه
وله من العمر مخس عشرة ) صلى اهللا عليه وسلم(سهل بن سعد الساعدي صحايب مدين جليل، تويف رسول اهللا 

سنة، وكان ممن ختمه احلجاج يف عنقه هو وأنس بن مالك وجابر بن عبد اهللا يف يده، ليذهلم كيال يسمع الناس من 
  .تويف سنة إحدى وتسعني عن مائة سنة، وهو آخر من مات يف املدينة من الصحابة: رأيهم، قال الواقدي
  سنة مثان ومثانني فاهللاتويف : ليس يف هذا خالف، وقد قال البخاري وغريه: قال حممد بن سعد

  .أعلم
مث دخلت سنة ثنتني وتسعني فيها غزا مسلمة وابن أخيه عمر بن الوليد بالد الروم ففتحا حصونا كثرية وغنما شيئا 

  كثريا وهربت منهم الروم إىل أقصى بالدهم، وفيها غزا طارق بن زياد موىل موسى بن نصري بالد االندلس يف

يف جحافلة وعليه تاجه ومعه سرير ملكه، فقاتله طارق فهزمه ) ٢(يه ملكها أدرينوق ، فخرج إل)١(أثين عشر ألفا 
كان طارق بن زياد : وغنم ما يف معسكره، فكان من مجلة ذلك السرير، ومتلك بالد االندلس بكماهلا، قال الذهيب
) ٣(اجلزيرة اخلضراء أمري طنجة وهي أقصى بالد املغرب، وكان نائبا ملواله موسى بن نصري، فكتب إليه صاحب 

يستنجد به على عدوه، فدخل طارق إىل جزيرة االندلس من زقاق سبتة وانتهز الفرصة لكون الفرنج قد اقتتلوا 
، وكتب إىل موسى بن نصري )٤(فيما بينهم، وأمعن طارق يف بالد االندلس فافتتح قرطبة وقتل ملكها أدرينوق 

تح، وكتب إىل الوليد يبشره بالفتح وينسبه إىل نفسه، وكتب إىل طارق بالفتح، فحسده موسى على االنفراد هبذا الف
يتوعده لكونه دخل بغري أمره، ويأمره أن ال يتجاوز مكانه حىت يلحق به، مث سار إليه مسرعا جبيوشه فدخل 
قتل االندلس ومعه حبيب بن أيب عبيدة الفهري، فأقام سنني يفتح يف بالد االندلس ويأخذ املدن واالموال، وي

الرجال ويأسر النساء واالطفال، فغنم شيئا ال حيد وال يوصف وال يعد، من اجلواهر واليواقيت والذهب والفضة، 
ومن آنية الذهب والفضة واالثاث واخليول والبغال وغري ذلك شيئا كثريا، وفتح من االقاليم الكبار واملدن شيئا 

  .كثريا
  .د من حصون بالد الروم حصن سوسنة وبلغا إىل خليج القسطنطينيةوكان مما فتح مسلمة وابن أخيه عمر بن الولي

  وفيها فتح قتيبة بن مسلم شومان وكش ونسف، وامتنع عليه أهل فرياب فأحرقها، وجهز
__________  

  .يف ألف رجل وسبعمائة ٧٣/  ٢ص : يف االمامة والسياسة) ١(
  .رذريق ٥٦١/  ٤يف ابن االثري ) ٢(

  .االذريق، وهو يقول إنه لقب ملوك االندلس كما هو لقب االكاسرة: ٣ويف العيون واحلدائق ص 
  .لذريق ٧٣/  ٢ويف االمامة والسياسة 
ان غيطشة امللك تويف وخلف ولدين فلم يرض هبما أهل االندلس وتراضوا برجل يقال له : ويف رواية ابن االثري



  .ومل يكن رذريق من بيت امللك بل كان من النبالء -رذريق 
مدينة مشهورة باالندلس، قبالتها من الرب بالد الرببر سبتة، وهي على هنر برباط وأقرهبا من : جلزيرة اخلضراءا) ٣(

  ).معجم البلدان(البحر االعظم بينهما مثانية عشر ميال 
  .ويف ابن االثري ان صاحبها يوليان، وهو أيضا صاحب سبتة

أن يليان كان يريد الثأر لشرف ابنته  -املشهور منها  -ويف السبب الذي جعله يستنجد بطارق بن زياد أقوال 
فاعتدى  -واليت كانت ختدم يف بالط روذريق كما هي عادة ملوك االندلس  cavaواملشهورة باسم  -فلورندا 

روذريق على شرفها فكتبت إىل أبيها فأغضبه ذلك فكتب إىل موسى بن نصري يطلب مساعدته وحيرضه على غزو 
  .االندلس

  ).٦ - ٥أخبار جمموعة ص  ٥٦١/  ٤ثري ابن اال(
  .وال ميكن اعتباره سببا مباشرا للغزو لتناقض نصوص الرواية

ويشك قولتري يف أن ) ٨ - ٧ص (فابن القوطية يروي ان يليان تاجرا من الروم كان يدخل قصر امللك للتجارة 
  .امللك انتهك عرضها واعتدى على عفافها
االندلس وتردي احلالة السياسية واالضطراب والفوضى الداخلية وتردي  أما السبب االرجح فهو من جهة وضع

ومن جهة ثانية شعور العرب بضعفها وتوثبهم ملزيد من الفتح، يضاف ) الطاعون -اجملاعة (االوضاع االجتماعية 
  .إليه أمر هام وهو العالقة املتوترة اليت كانت تسود بني العرب والقوط

  .غرق يف النهر: ٥٦٣/  ٤يف ابن االثري ) ٤(

أخاه عبد الرمحن إىل الصغد إىل طرخون خان ملك تلك البالد، فصاحله عبد الرمحن وأعطاه طرخون خان أمواال 
كثرية، وقدم على أخيه وهو ببخارى فرجع إىل مرو، وملا صاحل طرخون عبد الرمحن ورجل عنه اجتمعت الصغد 

وأنت شيخ كبري، فال حاجة لنا فيك، مث عزلوه وولوا عليهم إنك قد بؤت بالذل، وأديت اجلزية، : وقالوا لطرخون
  .مث إهنم عصوا ونقضوا العهد، وكان من أمرهم ما سيأيت -أخا طرخون خان  -غورك خان 

وفيها غزا قتيبة سجستان يريد رتبيل ملك الترك االعظم، فلما انتهى إىل أول مملكة رتبيل تلقته رسله يريدون منه 
  مة، خيول ورقيق ونساء من بنات امللوك، حيمل ذلك إليه،الصلح على أموال عظي

  .فصاحله
  .وحج بالناس فيها عمر بن عبد العزيز نائب املدينة

ركب : وتويف فيها من االعيان مالك بن أوس بن احلدثان النضري، أبو سعيد املدين، خمتلف يف صحبته، قال بعضهم
ومل حيفظ منه شيئا، ) صلى اهللا عليه وسلم(رأى رسول اهللا : داخليل يف اجلاهلية ورأى أبا بكر، وقال حممد بن سع
ال تصح له صحبة واهللا أعلم مات يف هذه السنة وقيل يف اليت : وأنكر ذلك ابن معني والبخاري وأبو حامت، وقالوا

  .قبلها فاهللا أعلم
رعا يف صناعته، وكان طويال طويس املغين امسه عيسى بن عبد اهللا أبو عبد املنعم املدين موىل بين خمزوم، كان با

، وفطم يوم تويف )صلى اهللا عليه وسلم(مضطربا أحول العني، وكان مشؤوما، النه ولد يوم مات رسول اهللا 
الصديق، واحتلم يوم قتل عمر، وتزوج يوم قتل عثمان، وولد له يوم قتل احلسني بن علي، وقيل ولد له يوم قتل 

  .علي
  .حكاه ابن خلكان وغريه



االخطل كان شاعرا  -وهي على مرحلتني من املدينة  -اته يف هذه السنة عن ثنتني ومثانني سنة بالسويد وكانت وف
  .مطبقا، فاق أقرانه يف الشعر

مث دخلت سنة ثالث وتسعني وفيها افتتح مسلمة بن عبد امللك حصونا كثرية من بالد الروم، منها حصن احلديد 
  .وغزالة وماسة وغري ذلك

  .باس بن الوليد ففتح مسسطيةوفيها غزا الع
  .وفيها غزا مروان بن الوليد الروم حىت بلغ حنجرة

إىل قتيبة يدعوه إىل الصلح وأن يعطيه من بالده مدائن، وأن يدفع إليه أمواال ورقيقا ) ١(وفيها كتب خوارزم شاه 
وعسفهم، وكان أخوه هذا  ويسلمه إليه، فإنه قد أفسد يف االرض وبغى على الناس) ٢(كثريا على أن يقاتل أخاه 

ال يسمع بشئ حسن عند أحد إال بعث إليه فأخذه منه، سواء كان ماال أو نساء أو صبيانا أو دواب أو غريه، فأقبل 
  قتيبة نصره اهللا يف اجليوش

__________  
  .جنغان: ٢٣٥/  ٧يف ابن االعثم ) ١(
  .صغر منهامسه خرزاد وكان ا: ٥٧٠/  ٤وابن االثري  ٨٣/  ٨يف الطربي ) ٢(

  فسلم إليه خوارزم شاه ما صاحله عليه، وبعث قتيبة إىل بالد أخي خوارزم شاه جيشا فقتلوا منهم
خلقا كثريا وأسروا أخاه ومعه أربعة آالف أسري من كبارهم، فدفع أخاه إليه، وأمر قتيبة باالسارى فضربت أعناقهم 

ه وألفا من وراء ظهره، لريهب بذلك االعداء من االتراك حبضرته، قيل ألفا بني يديه وألفا عن ميينه وألفا عن مشال
  .وغريهم

إن أهل ): ١(فتح مسرقند وذلك أن قتيبة ملا فرغ من هذا كله وعزم على الرجوع إىل بالده، قال له بعض االمراء 
 الصغد قد أمنوك عامك هذا، فإن رأيت أن تعدل إليهم وهم ال يشعرون، فانك مىت فعلت ذلك أخذهتا إن كنت

قال فالن يسمعه منك أحد أضرب ! ال : هل قلت هذا الحد ؟ قال: تريدها يوما من الدهر فقال قتيبة لذلك االمري
  .عنقك

مث بعث قتيبة أخاه عبد الرمحن بن مسلم بني يديه يف عشرين ألفا فسبقه إىل مسرقند، وحلقه قتيبة يف بقية اجليش، فلما 
بينهم كل شديد السطوة من أبناء امللوك واالمراء، وأمروهم أن يسريوا مسعت االتراك بقدومهم إليهم انتخبوا من 

فارس ) ٢(إىل قتيبة يف الليل فيكبسوا جيش املسلمني، وجاءت االخبار إىل قتيبة بذلك فجرد أخاه صاحلا يف ستمائة 
وتفرقوا ثالث فرق،  خذوا عليهم الطريق، فساروا فوقفوا هلم يف أثناء الطريق: من االبطال الذين ال يطاقون، وقال

نادوا عليهم فاقتتل املسلمون هم وإياهم، فلم يفلت من أولئك  -وهم ال يشعرون هبم  -فلما اجتازوا هبم بالليل 
االتراك إال النفر اليسري واحتزوا رؤوسهم وغنموا ما كان معهم من االسلحة احملالة بالذهب، واالمتعة، وقال هلم 

لوا يف مقامكم هذا إال ابن ملك أو بطل من االبطال املعدودين مبائة فارس أو بألف تعلمون أنكم مل تقت: بعض أولئك
وهي مسرقند  -فارس، فنفلهم قتيبة مجيع ما غنموه منهم من ذهب وسالح، واقترب من املدينة العظمى اليت بالصغد 

معه عليها من خبارى  وهو مع ذلك يقاتلهم ال يقلع عنهم، وناصحه من -فنصب عليها اجملانيق فرماها هبا  -
إمنا تقاتلين باخواين وأهل بييت، : ملك الصغد) ٣(وخوارزم، فقاتلوا أهل الصغد قتاال شديدا، فأرسل إليه غورك 

  .فاخرج إيل يف العرب
فغضب عند ذلك قتيبة وميز العرب من العجم وأمر العجم باعتزاهلم، وقدم الشجعان من العرب وأعطاهم جيد 



  أيدي اجلبناء، وزحف باالبطال على املدينة ورماها باجملانيق، فثلم السالح، وانتزعه من
  فيها ثلمة فسدها الترك بغرار الدخن، وقام رجل منهم فوقها فجعل يشتم قتيبة فرماه رجل من

__________  
 ٢٣٨/  ٧اجملشر ويف ابن االعثم : ٥٧١/  ٤اجملسر بن مزاحم السلمي، ويف ابن االثري : ٨٥/  ٨يف الطربي ) ١(

  .احملسن، وصححه حمققه كما يف الطربي
  .سبعمائة: يف ابن االعثم) ٢(

  .أربعمائة، ويف الطربي، ثالمثائة أو ستمائة: ويف ابن االثري
  .٣٢٧وانظر يف فتحها رواية االخبار الطوال ص 

  .٨٦/  ٨وانظر الطربي  -غوزك بن أخشيد : يف ابن االعثم) ٣(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .املسلمني بسهم فقلع عينه ؟ حىت خرجت من قفاه
فلم يلبث أن مات قبحه اهللا، فأعطى قتيبة الذي رماه عشرة آالف، مث دخل الليل، فلما أصبحوا رماهم باجملانيق 

ارجع عنا يومك هذا : راموا هم واهل البلد بالنشاب، فقالت الترك لقتيبةفثلم أيضا ثلمة وصعد املسلمون فوقها وت
ألفي ألف ومائة ألف حيملوهنا إليه يف كل عام، وعلى أن : وحنن نصاحلك غدا، فرجع عنهم وصاحلوه من الغد على

مائة ألف من  ، ليس فيهم صغري وال شيخ وال عيب، ويف رواية)١(يعطوه يف هذه السنة ثالثني ألف رأس من الرقيق 
رقيق، وعلى أن يأخذ حلية االصنام وما يف بيوت النريان، وعلى أن خيلوا املدينة من املقاتلة حىت يبين فيها قتيبه 

  .مسجدا، ويوضع له فيه منرب خيطب عليه، ويتغدى وخيرج
ملسجد ووضع فيه وذلك بعد أن بىن ا -فأجابوه إىل ذلك، فلما دخلها قتيبة دخلها ومعه أربعة آالف من االبطال 

فصلى يف املسجد وخطب وتغدى وأيت باالصنام اليت هلم فسلبت بني يديه، وألقيت بعضها فوق بعض، حىت  -املنرب 
إن فيها أصناما قدمية من أحرقها هلك، : صارت كالقصر العظيم، مث أمر بتحريقها، فتصارخوا وتباكوا وقال اجملوس

أنا أحرقها : إين لك ناصح، فقام قتيبة وأخذ يف يده شعلة نار وقال: بةوجاء امللك غورك فنهى عن ذلك، وقال لقتي
بيدي فكيدوين مجيعا مث ال تنظرون، مث قام إليها وهو يكرب اهللا عزوجل، وألقى فيها النار فاحترقت، فوجد من بقايا 

  .ما كان فيها من الذهب مخسون ألف مثقال من ذهب
  رية من ولد يزدجرد، فأهداها إىل الوليد فولدت له يزيد بنوكان من مجلة ما أصاب قتيبة يف السيب جا

إين ال أريد منكم أكثر مما صاحلتكم عليه، ولكن ال بد من جند : الوليد، مث استدعى قتيبة بأهل مسرقند فقال هلم
  .يقيمون عندكم من جهتنا

مث ]  ٥١ - ٥٠: النجم[ اآلية ) ىوأنه أهلك عادا االوىل ومثود فما أبق(فانتقل عنها ملكها غورك خان فتال قتيبة 
ال تدع مشركا يدخل : ارحتل عنها قتيبة إىل بالد مرو، واستخلف على مسرقند أخاه عبد اهللا بن مسلم، وقال له

باب مسرقند إال خمتوم اليد، مث ال تدعه هبا إال مقدار ما جتف طينة ختمه، فإن جفت وهو هبا فاقتله، ومن رأيت منهم 
 -) ٢(نة فاقتله هبا وإذا أغلقت الباب فوجدت هبا أحدا فاقتله، فقال يف ذلك كعب االشقري ومعه حديدة أو سكي

  ويزيد االموال ماال جديدا* كل يوم حيوي قتيبة هنبا  -: ويقال هي لرجل من جعفي
__________  

  .كذا باالصل والطربي) ١(
ف مثقال يف كل عام، وان يعطوه تلك السنة فصاحلهم من الغد على ألفي ألف ومائيت أل: ٥٧٣/  ٤ويف ابن االثري 

  .ثالثني ألف فارس
  .٢٤٣/  ٧ويف ابن االعثم 

  .فصاحلهم قتيبة على ألفي ألف درهم عاجلة ومائيت ألف درهم يف كل سنة وعلى ثالثة آالف رأس من الرقيق
  .٩٤وفيه ان الكتاب كتب سنة  ٢٤٤/  ٧وانظر فيه نسخة كتاب العهد الذي كتبه قتيبة لغوزك 

وفيه، كعب بن معدان االشقري وقال أبياتا  ٢٤٤/  ٧كذا باالصل والطربي وابن االثري، ويف ابن االعثم ) ٢(
  أىب اهللا إال أن يكون مؤيدا * أال أيها قتيبة غيبة : وذكر بيتا واحدا: مطلعها



د بالعراء قعودا ترك الصغ* شاب منه مفارق كن سودا دوخ الصغد بالكتائب حىت * باهلي قد ألبس التاج حىت 
تركت خيله هبا أخدودا ويف هذه السنة * وأب موجع يبكي الوليدا كلما حل بلدة أو أتاها * فوليد يبكي لفقد أبيه 

عزل موسى بن نصري نائب بالد املغرب مواله طارقا عن االندلس، وكان قد بعثه إىل مدينة طليطلة ففتحها فوجد 
  الم، وفيها من الذهبفيها مائدة سليمان بن داود عليهما الس

واجلواهر شئ كثري جدا، فبعثوا هبا إىل الوليد بن عبد امللك، فما وصلت إليه حىت مات وتوىل أخوه سليمان بن عبد 
امللك، فوصلت مائدة سليمان عليه السالم إىل سليمان على ما سيأيت بيانه يف موضعه، وكان فيها ما يبهر العقول، مل 

  .ير منظر أحسن منها
  .مل موسى بن نصري مكان مواله ولده عبد العزيز بن موسى بن نصريواستع

وفيها بعث موسى بن نصري العساكر وبثها يف بالد املغرب، فافتتحوا مدنا كثرية من جزيرة االندلس منها قرطبة 
كبار وطنجة، مث سار موسى بنفسه إىل غرب االندلس فافتتح مدينة باجة واملدينة البيضاء وغريمها من املدن ال

واالقاليم، ومن القرى والرساتيق شئ كثري، وكان ال يأيت مدينة فيربح عنها حىت يفتحها أو ينزلوا على حكمه، 
وجهز البعوث والسرايا غربا وشرقا ومشاال، فجعلوا يفتتحون املغرب بلدا بلدا، وإقليما إقليما، ويغنمون االموال 

  .ائم وأموال وحتف ال حتصى وال تعد كثرةويسبون الذراري والنساء، ورجع موسى بن نصري بغن
وفيها قحط أهل إفريقية وأجدبوا جدبا شديدا، فخرج هبم موسى بن نصري يستسقي هبم، فما زال يدعو حىت 

ليس هذا املوضع موضع ذاك، : أال تدعو المري املؤمنني ؟ قال: انتصف النهار، فلما أراد أن ينزل عن املنرب قيل له
  .ة أرسل اهللا عليهم الغيث فأمطروا مطرا غزيرا وحسن حاهلم، وأخصبت بالدهمفلما قال هذه املقال

وفيها ضرب عمر بن عبد العزيز خبيب بن عبد اهللا بن الزبري مخسني سوطا بأمر الوليد له يف ذلك، وصب فوق 
  .رأسه قربة من ماء بارد، يف يوم شتاء بارد، وأقامه على باب املسجد يوم ذلك فمات رمحه اهللا

: ان عمر بن عبد العزيز بعد موت خبيب شديد اخلوف ال يأمن، وكان إذا بشر بشئ من أمر اآلخرة يقولوك
وكيف وخبيب يل بالطريق ؟ ويف رواية يقول هذا إذا مل يكن خبيب يف الطريق، مث يصيح صياح املرأة الثكلى، 

  .خبيب وما خبيب إن جنوت منه فأنا خبري: وكان إذا أثىن عليه يقول
ال على املدينة إىل أن ضرب خبيبا فمات فاستقال وركبه احلزن واخلوف من حينئذ، وأخذ يف االجتهاد يف وما ز

العبادة والبكاء، وكانت تلك هفوة منه وزلة، ولكن حصل له بسببها خري كثري، من عبادة وبكاء وحزن وخوف 
  .وإحسان وعدل وصدقة وبر وعتق وغري ذلك

  ).١(وهو ابن عم احلجاج بن يوسف  -وفيها افتتح حممد بن القاسم 
مدينة الدبيل وغريها من بالد اهلند وكان قد واله احلجاج غزو اهلند وعمره سبع عشرة سنة، فسار يف اجليوش 

يف مجع عظيم ومعه سبع وعشرون فيال منتخبة، فاقتتلوا فهزمهم اهللا وهرب  -وهو ملك اهلند  -فلقوا امللك داهر 
يل أقبل امللك ومعه خلق كثري جدا فاقتتلوا قتاال شديدا فقتل امللك داهر وغالب من معه، امللك داهر، فلما كان الل

  .وتبع املسلمون من اهنزم من اهلنود فقتلوه
مث سار حممد بن القاسم فافتتح مدينة الكربج وبرها ورجع بغنائم كثرية وأموال ال حتصى كثرة، من اجلواهر 

  .والذهب وغري ذلك
قائمة يف بين أمية ليس هلم شغل إال ذلك، قد علت كلمة االسالم يف مشارق االرض ومغارهبا، فكانت سوق اجلهاد 

وبرها وحبرها، وقد أذلوا الكفر وأهله، وامتالت قلوب املشركني من املسلمني رعبا، ال يتوجه املسلمون إىل قطر من 



ليا والعلماء من كبار التابعني، يف كل االقطار إال أخذوه، وكان يف عساكرهم وجيوشهم يف الغزو الصاحلون واالو
  .جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر اهللا هبم دينه

فقتيبة بن مسلم يفتح يف بالد الترك، يقتل ويسيب ويغنم، حىت وصل إىل ختوم الصني، وأرسل إىل ملكه يدعوه، 
ده، حبيث أن ملوك تلك فخاف منه وأرسل له هدايا وحتفا وأمواال كثرية هدية، وبعث يستعطفه مع قوته وكثرة جن

  .النواحي كلها تؤدي إليه اخلراج خوفا منه
  .ولو عاش احلجاج ملا أقلع عن بالد الصني، ومل يبق إال أن يلتقي مع ملكها، فلما مات احلجاج رجع اجليش كما مر

  .مث إن قتيبة قتل بعد ذلك، قتله بعض املسلمني
الوليد وأخوه اآلخر يفتحون يف بالد الروم وجياهدون بعساكر  ومسلمة بن عبد امللك بن مروان وابن أمري املؤمنني

  .الشام حىت وصلوا إىل القسطنطينية، وبىن هبا مسلمة جامعا يعبد اهللا فيه، وامتالت قلوب الفرنج منهم رعبا
  .وحممد بن القاسم ابن أخي احلجاج جياهد يف بالد اهلند ويفتح مدهنا يف طائفة من جيش العراق وغريهم

  .بن نصري جياهد يف بالد املغرب ويفتح مدهنا وأقاليمها يف جيوش الديار املصرية وغريهم وموسى
  .وكل هذه النواحي إمنا دخل أهلها يف االسالم وتركوا عبادة االوثان

وقبل ذلك قد كان الصحابة يف زمن عمر وعثمان فتحوا غالب هذه النواحي ودخلوا يف مبانيها، بعد هذه االقاليم 
  مثل الشام ومصر والعراق واليمن وأوائل بالدالكبار، 

  .الترك، ودخلوا إىل ما وراء النهر وأوائل بالد املغرب، وأوائل بالد اهلند
فكان سوق اجلهاد قائما يف القرن االول من بعد اهلجرة إىل انقضاء دولة بين أمية ويف أثناء خالفة بين العباس مثل 

  .ه، يف بالد الروم والترك واهلندأيام املنصور وأوالده، والرشيد وأوالد
وقد فتح حممود سبكتكني وولده يف أيام ملكهم بالدا كثرية من بالد اهلند، وملا دخل طائفة ممن هرب من بين أمية 

  .إىل بالد املغرب ومتلكوها أقاموا سوق اجلهاد يف الفرنج هبا
دا كثرية، وضعف االسالم فيها، مث ملا استولت مث ملا بطل اجلهاد من هذه املواضع رجع العدو إليها فأخذ منها بال

دولة الفاطميني على الديار املصرية والشامية، وضعف االسالم وقل ناصروه، وجاء الفرنج فأخذوا غالب بالد 
  الشام حىت أخذوا بيت املقدس وغريه من

__________  
  ).٥٣٤/  ٤ابن االثري ( احلكم هو حممد بن القاسم بن احلكم بن أيب عقيل الثقفي جيتمع هو واحلجاج يف) ١(

البالد الشامية، فأقام اهللا سبحانه بين أيوب مع نور الدين، فاستلبوها من أيديهم وطردوهم عنه، فلله احلمد واملنة، 
  .وسيأيت ذلك كله يف مواضعه إن شاء اهللا تعاىل

بن عبد العزيز كتب إىل الوليد وفيها عزل الوليد عمر بن عبد العزيز عن إمرة املدينة، وكان سبب ذلك، أن عمر 
: خيربه عن أهل العراق أهنم يف ضيم وضيق مع احلجاج من ظلمه وغشمه، فسمع بذلك احلجاج فكتب إىل الوليد
  .إن عمر ضعيف عن إمرة املدينة ومكة، وهذا وهن وضعف يف الوالية، فاجعل على احلرمني من يضبط أمرمها

  .مكة خالد بن عبد اهللا القسري، وفعل ما أمره به احلجاجفوىل على املدينة عثمان بن حيان، وعلى 
فخرج عمر بن عبد العزيز من املدينة يف شوال فنزل السويداء، وقدم عثمان بن حيان املدينة لليلتني بقيتا من شوال 

  .من هذه السنة
  .وحج بالناس فيها عبد العزيز بن الوليد بن عبد امللك



ن أنس بن مالك ابن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن وممن تويف يف هذه السنة من االعيا
) صلى اهللا عليه وسلم(غنم بن عدي بن النجار، أبو محزة ويقال أبو مثامة االنصاري النجاري، خادم رسول اهللا 

 مليكة بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام، زوجة أيب طلحة زيد بن سهل) ١(وصاحبه، وأمه أم حرام 
  .االنصاري
  روى عن

أحاديث مجة، وأخرب بعلوم مهمة، وروى عن أيب بكر وعمر وعثمان وابن مسعود ) صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 
  .وغريهم

  .وحدث عنه خلق من التابعني
  ).٢(املدينة وأنا ابن عشر سنني ) صلى اهللا عليه وسلم(قدم رسول اهللا : قال أنس

  .وتويف وأنا ابن عشرين سنة
وأين أغيب من بدر ال أم : أشهدت بدرا ؟ فقال: ل حممد بن عبد اهللا االنصاري عن أبيه عن مثامة قال قيل النسوقا

  ).صلى اهللا عليه وسلم(شهدها خيدم رسول اهللا : لك ؟ قال االنصاري
ما بعد  الظاهر أنه إمنا شهد: مل يذكر ذلك أحد من أصحاب املغازي، قلت: قال شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي

  .ذلك من املغازي واهللا أعلم
يا : فقالت) صلى اهللا عليه وسلم(إىل رسول اهللا  -ويف رواية عمه زوج أمه أبو طلحة  -وقد ثبت أن أمه أتت به 

اهلم أكثر ماله وولده " رسول اهللا هذا أنس خادم لبيب خيدمك، فوهبته منه فقبله، وسألته أن يدعو له فقال، 
  ).٣" (وأدخله اجلنة 

  بنخلة كنت) صلى اهللا عليه وسلم(كناين رسول اهللا : وثبت عنه أنه قال
__________  

  .واالستيعاب على هامش االصابة ٧١/  ١واالصابة  ٧١٠/  ١وصفة الصفوة  ١٧/  ٧يف ابن سعد ) ١(
  .أم سليم

  .تسع سنني ويقال مثان ويقال عشر: مثان، ويف صفة الصفوة: يف طبقات ابن سعد) ٢(
  .مثان: ١٣٤ارف ص ويف املع

  .احلديث أخرجه البخاري يف الدعوات، ومسلم يف فضائل أنس بن مالك) ٣(

  ).١(أجتنيها 
) صلى اهللا عليه وسلم(وقد استعمله أبو بكر مث عمر على عمالة البحرين وشكراه يف ذلك، وقد انتقل بعد النيب 

ج، وذلك يف فتنة ابن االشعث، توهم احلجاج فسكن البصرة، وكان له هبا أربع دور، وقد ناله أذى من جهة احلجا
منه أنه له مداخلة يف االمر، وأنه أفىت فيه، فختمه احلجاج يف عنقه، هذا عنق احلجاج، وقد شكاه أنس كما قدمنا 

  .إىل عبد امللك، فكتب إىل احلجاج يعنفه، ففزع احلجاج من ذلك وصاحل أنسا
واليته، قيل يف سنة ثنتني وتسعني، وهو يبين جامع دمشق، قال  وقد وفد أنس على الوليد بن عبد امللك يف أيام

  .ال وضوء: رأيت أنسا ميشي يف مسجد دمشق فقمت إليه فسألته عن الوضوء من اجلنازة فقال: مكحول
ماذا مسعت : قدم أنس على الوليد فقال له الوليد: حدثين إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب املهاجر قال: وقال االوزاعي

  يذكر به) صلى اهللا عليه وسلم(سول اهللا من ر



  ".أنتم والساعة كهاتني : " يقول) صلى اهللا عليه وسلم(مسعت رسول اهللا : الساعة ؟ فقال
  .قدم أنس على الوليد يف سنة ثنتني وتسعني فذكره: ورواه عبد الرزاق بن عمر عن إمساعيل قال

ال أعرف مما كان رسول اهللا : ما يبكيك ؟ قال: قلتدخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي ف: وقال الزهري
  .وأصحابه إال هذه الصالة، وقد صنعتم فيها ما صنعتم) صلى اهللا عليه وسلم(

 -يعين ما كان يفعله خلفاء بين أمية من تأخري الصالة إىل آخر وقتها املوسع  -ويف رواية وهذه الصالة قد ضيعت 
ن عبد العزيز أيام خالفته كما سيأيت، وقال عبد بن محيد، عن عبد الرزاق، كانوا يواظبون على التأخري إال عمر ب

  .عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس
يا رسول اهللا خويدمك أنيس فادع اهللا : وأنا غالم فقالت) صلى اهللا عليه وسلم(جاءت يب أمي إىل رسول اهللا : قال
  .له

  ".اللهم أكثر ماله وولده وأدخله اجلنة " فقال، 
فواهللا إن مايل لكثري حىت خنلي وكرمي ليثمر يف السنة : فقد رأيت اثنتني وأنا أرجو الثالثة، ويف رواية قال أنس: قال

  .مرتني، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على حنو املائة، ويف رواية وإن ولدي لصليب مائة وستة
وأخربتين بنيت آمنة أنه دفن لصليب إىل حني : أنسوهلذا احلديث طرق كثرية وألفاظ منتشرة جدا، ويف رواية قال 

  .مقدم احلجاج عشرون ومائة
وقد تقصى ذلك بطرقه وأسانيده وأورد ألفاظه احلافظ ابن عساكر يف ترمجة أنس، وقد أوردنا طرفا من ذلك يف 

  .كتاب دالئل النبوة يف أواخر السرية وهللا احلمد
قال فأعطنيها أقبلها، وقال ! نعم : ؟ قال) صلى اهللا عليه وسلم(هل مست يدك كف رسول اهللا : وقال ثابت النس

ما من ليلة : مسعت أنس بن مالك يقول: قال) ٢(حممد بن سعد عن مسلم بن إبراهيم عن املثىن بن سعيد الذراع 
  .مث يبكي) صلى اهللا عليه وسلم(إال وأنا أرى فيها حبييب رسول اهللا 

  ن يونس بن أيب إسحاق عن املنهال بن عمروع) ٣(وقال حممد بن سعد عن أيب نعيم 
__________  

  .أي كناه أبا محزة: قال يف النهاية) ١(
  .البقلة اليت جناها أنس كان يف طعمها لذع فسميت محزة، واحلمزة اليت يف طعمها محوضة: وقال االزهري
  .احلمزة االسد وبقلة: ويف القاموس

  .الذارع: ٢٢/  ٧يف ابن سعد ) ٢(
  .الفضل بن دكني، واملعروف بأيب نعيم املالئي وهو من كبار شيوخ البخاري: ٤٨٢/  ١سعد  يف ابن) ٣(

ثنا احلكم بن عطية عن : وإداوته، وقال أبو داود) صلى اهللا عليه وسلم(كان أنس صاحب نعل رسول اهللا : قال
  .ثابت عن أنس

  .رسول اهللا خويدمك يا: فأقول) صلى اهللا عليه وسلم(إين الرجو أن ألقى رسول اهللا : قال
  .حدثنا يونس، ثنا حرب بن ميمون، عن النضر بن أنس، عن أنس: وقال االمام أمحد

قال أنا فاعل، قلت فأين أطلبك يوم : " أن يشفع يل يوم القيامة) صلى اهللا عليه وسلم(سألت رسول اهللا : قال
فإن : فأنا عند امليزان، قلت: فإذا مل ألقك ؟ قال اطلبين أول ما تطلبين على الصراط، قلت،: القيامة يا نيب اهللا ؟ قال

  ).١" (فأنا عند احلوض ال أخطئ هذه الثالثة املواطن يوم القيامة : مل ألقك عند امليزان ؟ قال



حسن غريب : ورواه الترمذي وغريه من حديث حرب بن ميمون أيب اخلطاب صاحب االعمش االنصاري به وقال
  .ال نعرفه إال من هذا الوجه

من ابن أم ) صلى اهللا عليه وسلم(ما رأيت أحدا أشبه صالة برسول اهللا : قال أبو هريرة: عن ثابت قال: قال شعبةو
  .كان أحسن الناس صالة يف احلضر والسفر: وقال ابن سريين -يعين أنس بن مالك  -سليم 

  .، ولست جتد أوثق مينعن اهللا عزوجل) صلى اهللا عليه وسلم(خذ مين فأنا أخذت من رسول اهللا : وقال أنس
  .وقال معتمر بن سليمان

  .ما بقي أحد صلى إىل القبلتني غريي: مسعت أنسا يقول) ٢(عن أبيه 
أحرم أنس من ذات : يقول) ٣(حدثنا عفان، حدثين شيخ لنا يكىن أبا جناب مسعت احلريري : وقال حممد بن سعد

  .يابن أخي هكذا االحرام: ل يلعرق فما مسعناه متكلما إال بذكر اهللا عزوجل حىت أحل، فقا
دخل علينا أنس يوم اجلمعة وحنن يف بعض أبيات أزواج النيب : وقال صاحل بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف

إين الخاف أن أكون قد أبطلت مجعيت بقويل : مه، فلما أقيمت الصالة قال: نتحدث فقال) صلى اهللا عليه وسلم(
  .مه: لكم

كنت مع أنس فجاءت : ثنا بشار بن موسى اخلفاف، ثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت قال: وقال ابن أيب الدنيا
يا أبا محزة عطشت أرضنا، قال فقام أنس فتوضأ وخرج إىل الربية فصلى ركعتني مث دعا فرأيت : قهرمانة فقالت

انظر أين : له فقالالسحاب يلتئم مث أمطرت حىت خيل إلينا أهنا مالت كل شئ، فلما سكن املطر بعث أنس بعض أه
  .بلغت السماء، فنظر فلم تعد أرضه إال يسريا

  كان أنس إذا حدث: حدثنا معاذ بن معاذ، ثنا ابن عون، عن حممد قال: وقال االمام أمحد
  ).صلى اهللا عليه وسلم(أو كما قال رسول اهللا : حديثا ففرغ منه قال) صلى اهللا عليه وسلم(عن رسول اهللا 

ال، : بعث أمري من االمراء إىل أنس شيئا من الفئ فقال أمخس ؟ قال: ن عوف عن حممد قالوقال االنصاري عن اب
  فلم

__________  
  .١٧٨/  ٣مسند أمحد ) ١(
/  ٧يف طبقات ابن سعد ) ٣...(مسعت أنس يقول: عن معتمر بن سليمان قال ٧١٢/  ١يف صفة الصفوة ) ٢(

  ...مسعت اجلريري يقول: ا شيخ لنا يكىن أبا احلباب قالحدثن: اخربنا حممد بن عبد اهللا االنصاري قال: ٢٢

  .الطبيب أمرضين: مرض أنس فقيل له أال ندعو لك الطبيب ؟ فقال: وقال النضر بن شداد عن أبيه: يقبله
كنت يف القصر مع : ثنا أبو عبد اهللا الرقاشي، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا علي بن يزيد قال: وقال حنبل بن إسحاق

هي يا خبيث، جوال يف الفنت، : هو يعرض الناس ليايل ابن االشعث، فجاء أنس بن مالك فقال احلجاجاحلجاج و
مرة مع علي، ومرة مع ابن الزبري، ومرة مع ابن االشعث، أما والذي نفس احلجاج بيده الستأصلنك كما تستأصل 

  .الصمغة، والجردنك كما جترد الضب
فاسترجع أنس، وشغل احلجاج فخرج : ل إياك أعين، أصم اهللا مسعك، قالإياي يعين االمري ؟ قا: يقول أنس: قال

وخفته عليهم  -ويف رواية لوال أين ذكرت أوالدي الصغار  -لوال أين ذكرت ولدي : أنس فتبعناه إىل الرحبة، فقال
  .ما باليت أي قتل أقتل، ولكلمته بكالم يف مقامي هذا ال يستخفين بعده أبدا

واهللا لو أن اليهود والنصارى : أن أنسا بعث إىل عبد امللك يشكو إليه احلجاج ويقول: عياشوقد ذكر أبو بكر بن 



  .عشر سنني) صلى اهللا عليه وسلم(رأوا من خدم نبيهم الكرموه، وأنا قد خدمت رسول اهللا 
ه وقبل يده إذا جاءك كتايب هذا فقم إىل أيب محزة فترضا: فكتب عبد امللك إىل احلجاج كتابا فيه كالم جد وفيه

  .ورجله، وإال حل بك مين ما تستحقه
فلما جاء كتاب عبد امللك إىل احلجاج بالغلظة والشدة، هم أن ينهض إليه فأشار عليه إمساعيل بن عبد اهللا بن أيب 

وكان  -) ١(املهاجر، الذي قدم بالكتاب أن ال يذهب إىل أنس، وأشار على أنس أن يبادر إىل احلجاج باملصاحلة 
  إمنا مثلي: فجاء أنس فقام إليه احلجاج يتلقاه، وقال -ل صديق احلجاج إمساعي

  .ومثلك إياك أعين وامسعي يا جارة
  .أردت أن ال يبقى الحد علي منطق

الزبيب لقد ) ٣(بابن املستقرمة بعجم : -ملا قال النس ما قال  -كتب عبد امللك إىل احلجاج ): ٢(وقال ابن قتيبة 
ومعىن  -ي هبا إىل نار جهنم، قاتلك اهللا أخيفش العينني، أفيتل الرجلني، أسود العاجزين مهمت أن أركلك ركلة هتو

أي تضيق فرجها عند اجلماع به، ومعىن أركلك أي أرفسك برجلي، وسيأيت  -الزبيب ) ٣(قوله املستقرمة عجم 
  .بسط ذلك يف ترمجة احلجاج يف سنة مخس وتسعني

أحد من الصحابة إال رجلني، معيقيب كان به اجلذام، وأنس بن مالك كان به مل يبتل : وقال أمحد بن صاحل العجلي
  .وضح

رأيت أنسا يأكل فرأيته يلقم لقما عظاما، : وقال احلميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أيب جعفر قال
  .ورأيت به وضحا شديدا

  عف أنس عن الصوم فصنع طعاما ودعا ثالثنيض: ثنا عبد اهللا بن معاذ بن يزيد عن أيوب قال: وقال أبو يعلى
__________  

تقدم ذكر كتاب أنس إىل عبد امللك، وكتاب عبد امللك إىل احلجاج، وأن احلجاج صار إىل أنس واعتذر منه ) ١(
  .انظر ذلك يف فتنة ابن االشعث -
  .٣٢٤انظر االخبار الطوال ص ) ٢(
  .من االخبار الطوال) ٣(

  .ف مأكول كالزبيبوالعجم كل ما كان يف جو
  .واستقرمت املرأة بعجم الزبيب يعين أهنا عاجلت به فرجها ليضيق

  .مسكينا فأطعمهم
  .وذكره البخاري تعليقا

؟ ) صلى اهللا عليه وسلم(أنت آخر من بقي من أصحاب رسول اهللا : وقال شعبه عن موسى السنبالوي قلت النس
: أال ندعوا لك طبيبا ؟ فقال: ا آخر من بقي، وقيل له يف مرضهقد بقي قوم من االعراب، فأما من أصحابه فأن: قال

  .لقنوين ال إله إال اهللا وهو حمتضر، فلم يزل يقوهلا حىت قبض: الطبيب أمرضين، وجعل يقول
  .فأمر هبا فدفنت معه) صلى اهللا عليه وسلم(وكانت عنده عصية من رسول اهللا 

ثنا معتمر بن سليمان عن : سنني، وقال االمام أمحد يف مسندهمات وله مائة وسبع : قال عمر بن شبة وغري واحد
  وهو آخر من مات من: أن أنسا عمر مائة سنة غري سنة، قال الواقدي: محيد

  .الصحابة بالبصرة، وكذا قال علي بن املديين والفالس وغري واحد



نتني وتسعني وقيل ثالث وقد اختلف املؤرخون يف سنة وفاته، فقيل سنة تسعني، وقيل إحدى وتسعني، وقيل ث
  .وتسعني، وهذا هو املشهور وعليه اجلمهور واهللا أعلم

  .تويف أنس بن مالك وجابر بن زيد يف مجعة واحدة سنة ثالث وتسعني: حدثين أبو نعيم قال: وقال االمام أمحد
كان : املعتمر ؟ قالذهب اليوم نصف العلم، قيل له وكيف ذاك يا أبا : ملا مات أنس قال مؤرق العجلي: وقال قتادة

تعالوا إىل من مسعه : قلنا هلم) صلى اهللا عليه وسلم(الرجل من أهل االهواء إذا خالفونا يف احلديث عن رسول اهللا 
  .منه

عمر بن عبد اهللا بن أيب ربيعة ابن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم، الشاعر املشهور، يقال إنه ولد يوم تويف عمر 
 يوم مقتل عثمان، وتزوج يوم مقتل علي، فاهللا أعلم، وكان مشهورا بالتغزل املليح البليغ، كان بن اخلطاب، وخنت

بن عبد الرمحن بن عوف ) ٢(بنت علي بن عبد اهللا االموية، وقد تزوجها سهل ) ١(يتغزل يف امرأة يقال هلا الثريا 
إذا ) ٣(عمرك اهللا كيف يلتقيان هي شامية *  أيها املنكح الثريا سهيال -: الزهري، فقال يف ذلك عمر بن أيب ربيعة

بعد ما * حي طيفا من االحبة زارا : وسهيل إذا استقل ميان ومن مستجاد شعره ما أورده ابن خلكان* ما استقلت 
  الكرى السمارا) ٤(برح 

__________  
وقتيلة بنت النضر جدهتا الهنا : هي الثريا بنت عبد اهللا، ومل يذكر عليا، مث قال: قال السهيلي يف الروض االنف) ١(

  ).٤٣٦/  ١انظر ابن خلكان (كانت حتت احلارث بن أمية وعبد اهللا ولدها وهو والد الثريا 
  .سهيل: يف ابن خلكان) ٢(
  .هي غورية، نسبة إىل غور االردن بالشام بني بيت املقدس ودمشق: ويروى ١٢٢/  ١يف االغاين ) ٣(
  .صرع: ٤٣٩/  ١وابن خلكان  ٢٢٤يف الديوان ص ) ٤(

  بأن يزور هنارا) ١(الليل خفيا * طارقا يف املنام بعد دجى 
شغل احللي أهله أن يعارا بالل * إنا كما عهدت ولكن : قبل ذاك االمساع واالبصارا قال* قلت ما بالنا جفينا وكنا 

  .والينبن أيب الدرداء ويل إمرة دمشق مث ويل القضاء هبا، مث عزله عبد امللك بأيب إدريس اخل
كان بالل حسن السرية، كثري العبادة، والظاهر أن هذا القرب الذي بباب الصغري الذي يقال له قرب بالل، إمنا هو قرب 

، فإن بالال املؤذن دفن بداريا )صلى اهللا عليه وسلم(بالل بن أيب الدرداء، ال قرب بالل بن محامة مؤذن رسول اهللا 
  .واهللا أعلم

  .يد العابد الفقيه، كان من العباد املنقطعني، الزهاد املعروفني، تويف باملدينةبشر بن سعيد املزين الس
زرارة بن أوىف ابن حاجب العامري، قاضي البصرة، كان من كبار علماء أهل البصرة وصلحائها، له روايات كثرية، 

  .ر ميتاخ]  ٨: اآلية) [ فإذا نقر يف الناقور(قرأ مرة يف صالة الصبح سورة املدثر فلما بلغ 
  .تويف بالبصرة وعمره حنو سبعني سنة

خبيب بن عبد اهللا ابن عبد اهللا بن الزبري، ضربه عمر بن عبد العزيز بأمر الوليد له يف ذلك فمات، مث عزل عمر 
  .بعده بأيام قليلة، فكان يتأسف على ضربه له ويبكي

  .مات باملدينة
  .ثرية، وكان من الصاحلنيحفص بن عاصم ابن عمر بن اخلطاب املدين، له روايات ك

  .تويف باملدينة



سعيد بن عبد الرمحن ابن عتاب بن أسيد االموي، أحد االشراف بالبصرة، كان جوادا ممدحا، وهو أحد املوصوفني 
  .بالكرم، قيل إنه أعطى بعض الشعراء ثالثني

__________  
  .ضنينا: يف الديوان وابن خلكان) ١(

بدال، أسر مرة وهو يف غزوة هو ومجاعة معه فأتوا هبم امللك فأمر بتقييدهم فروة بن جماهد قيل إنه كان من اال
هل لكم يف املضي إىل بالدنا ؟ : وحبسهم يف املكان واالحتراز عليهم إىل أن يصبح فريى فيهم رأيه، فقال هلم فروة

سجن فلمسه بيده فانفتح، وما ترى ما حنن فيه من الضيق ؟ فلمس قيودهم بيده فزالت عنهم، مث أتى باب ال: فقالوا
  .فخرجوا منه ومضوا، فأدركوا جيش املسلمني قبل وصوهلم إىل البلد

  .أبو الشعثاء جابر بن زيد كان ال مياكس يف ثالث، يف الكرى إىل مكة، ويف الرقبة يشتريها لتعتق، ويف االضحية
  .ال متاكس يف شئ يتقرب به إىل اهللا: وقال

أن * إين رأيت فال تظنوا غريه  -: اء مسلما عبد الدينار والدرهم، قلت، كما قيلكان أبو الشعث: وقال ابن سريين
الن أتصدق : فاعلم بأن تقاك تقوى املسلم وقال أبو الشعثاء* التورع عند هذا الدرهم فإذا قدرت عليه مث تركه 

  .بدرهم على يتيم ومسكني أحب إيل من حجة بعد حجة االسالم
أوتوا العلم، وكان يفيت يف البصرة، وكان الصحابة مثل جابر بن عبد اهللا إذا سأله أهل كان أبو الشعثاء من الذين 
يا بن زيد إنك من فقهاء : كيف تسألونا وفيكم أبو الشعثاء ؟ وقال له جابر بن عبد اهللا: البصرة عن مسألة يقول

  .غري ذلك فقد هلكت وأهلكتالبصرة وإنك ستستفيت فال تفتني إال بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فانك إن فعلت 
  .ما رأيت أحدا أعلم بفتيا من جابر بن زيد: وقال عمرو بن دينار
  .أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد من أهل عمان: وقال إياس بن معاوية

  .اليوم دفن أعلم أهل االرض: وقال قتادة ملا دفن جابر بن زيد
أي  -كتب احلكم بن أيوب نفرا للقضاء أنا أحدهم : أبو الشعثاءوقال سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال 

  .فلو أين ابتليت بشئ منه لركبت راحليت وهربت من االرض -عمرو 
  نظرت يف أعمال الرب فإذا: وقال أبو الشعثاء

  .ذلك الصاله جتهد البدن وال جتهد املال، والصيام مثل ذلك، واحلج جيهد املال والبدن، فرأيت أن احلج أفضل من
لو كان كلما مر به أخذ : وأخذ مرة قبضة تراب من حائط، فلما أصبح رماها يف احلائط، وكان احلائط لقوم قالوا

  .منه قبضة مل يبق منه شئ
اللهم اجعلين اليوم أوجه من توجه : إذا جئت يوم اجلمعة إىل املسجد فقف على الباب وقل: وقال أبو الشعثاء

  .وأجنح من دعاك ورغب إليكإليك، وأقرب من تقرب إليك، 
  .حدثنا محاد بن زيد ثنا احلجاج بن أيب عيينة: وقال سيار

  مضى من: فأتانا ذات يوم وعليه نعالن خلقان، فقال: كان جابر بن زيد يأتينا يف مصالنا، قال: قال

  .عمري ستون سنة نعالي هاتان أحب إيل مما مضى منه إال أن يكون خري قدمته
  .كان جابر بن زيد إذا وقع يف يده ستوق كسره ورمى به لئال يغر به مسلم :وقال صاحل الدهان

  .هو املغشوش: الستوق الدرهم املغاير أو الدغل وقيل



دخل علي جابر بن زيد وأنا أكتب : حدثنا أبو عبد الصمد العمي، حدثنا مالك بن دينار قال: وروى االمام أمحد
نعم الصنعة صنعتك، تنقل كتاب اهللا ورقة إىل : ا الشعثاء ؟ قالكيف ترى صنعيت هذه يا أب: املصحف فقلت له

إذا (سألته عن قوله تعاىل : ورقة، وآية إىل آية، وكلمة إىل كلمة، هذا احلالل ال بأس به وقال مالك بن دينار
 مث ال جتد(قال ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب اآلخرة ]  ٧٥: االسراء) [ الذقناك ضعف احلياة وضعف املمات

: قالوا جلابر بن زيد عند املوت: حدثين أبو عمري احلارث بن عمري قال: وقال سفيان]  ٧٥: االسراء) [ لك نصريا
  .نظرة إىل احلسن: ما تشتهي وما تريد ؟ قال
  .ما تشتهي ؟ قال نظرة إىل احلسن: ملا ثقل على جابر بن زيد قيل له: ويف رواية عن ثابت قال

أعوذ : أقعدوين، فجلس فما زال يقول: ربته فركب إليه، فلما دخل عليه قال الهلهفأتيت احلسن فأخ: قال ثابت
  .باهللا من النار وسوء احلساب

وكانت من أحسن  -مسعت هندا بنت املهلب بن أيب صفرة : حدثنا حجاج بن أيب عيينة قال: وقال محاد بن زيد
  كان: فقالتإنه كان إباضيا، : وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا -النساء 

جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إيل وإىل أمي، فما أعلم عنه شيئا، وكان ال يعلم شيئا يقربين إىل اهللا عزوجل إال 
قط وال أمرين هبا، وكان ليأمرين أين ) ١(أمرين به، وال شيئا يباعدين عن اهللا إال هناين عنه، وما دعاين إىل االباضية 

  .أسند عن مجاعة من الصحابة، ومعظم روايته عن ابن عمر وابن عباس -ى اجلبهة ووضعت يدها عل -أضع اخلمار 
مث دخلت سنة أربع وتسعني فيها غزا العباس بن الوليد أرض الروم، فقيل إنه فتح انطاكية، وغزا أخوه عبد العزيز 

  يب كبشة أرضبن الوليد فبلغ غزالة، وبلغ الوليد بن هشام املعيطي أرض برج احلمام، وبلغ يزيد بن أ
__________  

وهم أتباع عبد اهللا بن أباض، أحد بين مرة بن عبيدة من بين متيم، وهم فرقة من اخلوارج قالت : االباضية) ١(
بإمامته وافترقت هذه اجلماعة فيما بينها فرقا جيمعها القول بأن كفار هذه االمة براءاء من الشرك واالميان واهنم 

  .لكنهم كفاراليسوا مؤمنني وال مشركني و
  .احلفصية واحلارثية واليزيدية وأصحاب طاعة ال يراد اهللا هبا: وهم فرق أربع

  ).٧٠الفرق بني الفرق ص (

  .سورية
  .وفيها كانت الرجفة بالشام، وفيها افتتح مسلمة بن عبد امللك سندرة من أرض الروم

مللك، على يدي أوالده وأقربائه وأمرائه حىت وفيها فتح اهللا على االسالم فتوحات عظيمة يف دولة الوليد بن عبد ا
  .عاد اجلهاد شبيها بأيام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

وفيها افتتح القاسم بن حممد الثقفي أرض اهلند وغنم أمواال ال تعد وال توصف، وقد ورد يف غزو اهلند حديث رواه 
  .احلافظ ابن عساكر وغريه

نة حىت بلغ خجندة، وكشان مدينيت فرغانة، وذلك بعد فراغه من الصغد وفيها غزا قتيبة بن مسلم الشاش وفرغا
وفتح مسرقند، مث خاض تلك البالد يفتح فيها حىت وصل إىل كابل فحاصرها وافتتحها، وقد لقيه املشركون يف مجوع 

لقا وأسر هائلة من الترك فقاتلهم قتيبة عند خجندة فكسرهم مرارا وظفر هبم، وأخذ البالد منهم، وقتل منهم خ
  .، وغنم أمواال كثرية جدا)١(آخرين 

  -: وقد قال سحبان وائل يذكر قتاهلم خبجندة اليت هي قريبة من بالد الصني أبياتا يف ذلك: قال ابن جرير



هزموا واقدم يف قتايل أم كنت أضرب * دة حتت مرهفة العوايل هل كنت أمجعهم إذا * فسل الفوارس يف خجن 
وأبوك * س كلها ضخم النوال وفضلت قيسا يف الندى * هذا وأنت قريع قي ) ٢(للنزال عايت وأصرب * هامة ال 

فيهم يف كل مال هكذا ذكر * غى عزكم غلب اجلبال ولقد تبني حكمك * يف احلجج اخلوايل متت مروءتكم ونا 
  .ابن جرير هذا من شعر سحبان وائل يف هذه الغزوة

أن سحبان وائل مات يف خالفة معاوية بن أيب سفيان بعد اخلمسني فاهللا  وقد ذكرنا ما أورده ابن اجلوزي يف منتظمه
  .أعلم

ويف هذه السنة قتل احلجاج بن يوسف سعيد بن جبري، وكان سبب : مقتل سعيد بن جبري رمحه اهللا قال ابن جرير
ترك، فلما خلعه ذلك أن احلجاج كان قد جعله على نفقات اجلند حني بعثه مع ابن االشعث إىل قتال رتبيل ملك ال

ابن االشعث خلعه معه سعيد بن جبري، فلما ظفر احلجاج بابن االشعث وأصحابه هرب سعيد بن جبري إىل أصبهان، 
  فكتب احلجاج إىل نائبها أن يبعثه إليه، فلما مسع بذلك سعيد هرب

__________  
وانظر نسخة ...فرغانة فكتب إليهوقتل ملك فرغانة باشك صربا وبلغ الوليد فتح : ٢٥٠/  ٧قال ابن االعثم ) ١(

  .١٨٤/  ٣ومسط النجوم العوايل  ٩٦/  ٨الكتاب يف الطربي 
  .للعوايل: ٩١/  ٨والطربي  ٥٨١/  ٤يف ابن االثري ) ٢(

منها، مث كان يعتمر يف كل سنة وحيج، مث إنه جلأ إىل مكة فأقام هبا إىل أن وليها خالد بن عبد اهللا القسري، فأشار من 
واهللا لقد استحييت من اهللا مما أفر وال مفر من قدره ؟ وتوىل على املدينة : يد باهلرب منها فقال سعيدأشار على سع

عثمان بن حيان بدل عمر بن عبد العزيز، فجعل يبعث من باملدينة من أصحاب ابن االشعث من العراق إىل احلجاج 
  يف القيود، فتعلم منه خالد بن الوليد القسري فعني

  ).١(كة سعيد بن جبري وعطاء بن أيب رباح، وجماهد بن جبري، وعمرو بن دينار، وطلق ابن حبيب من عنده من م
ويقال إن احلجاج أرسل إىل الوليد خيربه أن مبكة أقواما من أهل الشقاق، فبعث خالد هبؤالء إليه مث عفا عن عطاء 

مات يف الطريق قبل أن يصل، وأما جماهد وعمرو بن دينار الهنما من أهل مكة، وبعث بأولئك الثالثة، فأما طلق ف
يا سعيد أمل : فحبس فما زال يف السجن حىت مات احلجاج، وأما سعيد بن جبري فلما أوقف بني يدي احلجاج قال له

نعم، حىت ظن من عنده أنه سيخلي سبيله، : أمل أستعملك ؟ أمل أفعل أمل أفعل ؟ كل ذلك يقول! أشركك يف أمانيت 
إن ابن االشعث أخذ مين البيعة : محلك على اخلروج علي وخلعت بيعة أمري املؤمنني ؟ فقال سعيدفما : حىت قال له

: على ذلك وعزم علي، فغضب عند ذلك احلجاج غضبا شديدا وانتفخ حىت سقط طرف ردائه عن منكبه، وقال له
: بلى، قال: ني عبد امللك ؟ قالوحيك أمل أقدم مكة فقتلت ابن الزبري وأخذت بيعة أهلها وأخذت بيعتك المري املؤمن

قال فتنكث ! بلى : مث قدمت الكوفة واليا على العراق فجددت المري املؤمنني البيعة فأخذت بيعتك له ثانية ؟ قال
  .بيعتني المري املؤمنني وتفي بواحدة للحائك ابن احلائك ؟ يا حرسي اضرب عنقه

أما أعطيتك مائة : وقد ذكر الواقدي حنو هذا، وقال له فضربت عنقه فبدر رأسه عليه الطئة صغرية بيضاء،: قال
  .ألف ؟ أما فعلت أما فعلت

ملا قتل : مسعت خلف بن خليفة يذكر عن رجل قال: فحدثت عن أيب غسان مالك بن إمساعيل قال: قال ابن جرير
  .فصح هبااحلجاج سعيد بن جبري فندر رأسه هلل ثالثا، مرة يفصح هبا، ويف الثنتني يقول مثل ذلك ال ي

لعن ابن النصرانية : ملا أيت احلجاج بسعيد بن جبري قال: مسعت أنس بن أيب شيخ يقول: وذكر أبو بكرة الباهلي قال



أما كنت أعرف مكانه، بلى واهللا والبيت الذي هو فيه  -يعين خالد القسري وكان هو الذي أرسل به من مكة  -
أصلح اهللا االمري، أنا امرؤ من املسلمني خيطئ مرة : ي ؟ فقاليا سعيد ما أخرجك عل: مبكة، مث أقبل عليه فقال

ويصيب أخرى، فطابت نفس احلجاج وانطلق وجهه، ورجا احلجاج أن يتخلص من أمره، مث عاوده يف شئ فقال 
  .سعيد، إمنا كانت بيعة يف عنقي، فغضب عند ذلك احلجاج فكان ما كان من قتله

  وذكر عتاب بن
__________  

دعا احلجاج امساعيل بن االوسط واملتلمس بن االحوص وضم إليها نفرا من : ١٥٨/  ٧االعثم يف ابن ) ١(
  أصحابه

مروا براهب يف صومعة فسألوه ...وأمرمها بطلب سعيد بن جبري فخرج القوم يف طلبه يسألون عنه وعن موضعه
  .فسار القوم حىت ووقفوا عليه...عنه

سل قائدا من أهل الشام ومعه عشرون رجال من أهل الشام من خاصة أر ٢٩١/  ٤ويف حلية االولياء اليب نعيم 
  .٣٢٤/  ١وتاريخ أصبهان  ٣٧٢/  ٢ووفيات االعيان  ٥٨٠/  ٤وابن االثري  ٩٥/  ٨وانظر الطربي ...أصحابه

أيت احلجاج بسعيد بن جبري وهو يريد الركوب وقد وضع إحدى رجليه يف الغرز، : بشر عن سامل االفطس قال
  .هللا أركب حىت تتبوأ مقعدك من النار، اضربوا عنقه، فضربت عنقهوا: فقال
قيودنا قيودنا، فظنوا أنه يريد القيود اليت على سعيد، فقطعوا : والتبس احلجاج يف عقله مكانه، فجعل يقول: قال

بن ] ل عن هال[ ثنا عبد امللك بن عبد اهللا : وقال حممد بن أيب حامت: رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود
بلى كتبت إىل مصعب، : كتبت إىل مصعب بن الزبري ؟ فقال: جئ بسعيد بن جبري إىل احلجاج فقال: خباب، قال

  .إين إذا لسعيد كما مستين أمي: ال واهللا القتلنك قال: قال
يا عدو اهللا : قولقال فقتله، فلم يلبث احلجاج بعده إال أربعني يوما، وكان إذا نام يراه يف املنام يأخذ مبجامع ثوبه وي

كان سعيد بن ): ١(مايل ولسعيد بن جبري، مايل ولسعيد بن جبري ؟ قال ابن خلكان : فيم قتلتين ؟ فيقول احلجاج
كوفيا أحد االعالم من التابعني، وكان أسود اللون، وكان ال يكتب ) ٢(جبري بن هشام االسدي موىل بين والبة 

ب ابن عباس من ذلك، وذكر مقتله كنحو ما تقدم، وذكر أنه كان يف على الفتيا، فلما عمي ابن عباس كتب، فغض
  .شعبان، وأن احلجاج مات بعده يف رمضان، وقيل قبل بستة أشهر

إىل  -أو قال مفتقر  -قتل سعيد بن جبري وما على وجه االرض أحد إال وهو حمتاج : وذكر عن االمام أمحد أنه قال
  .علمه

  .لى أحد، وسيأيت يف ترمجة احلجاج أيضا من هذاويقال ان احلجاج مل يسلط بعده ع
وكان يقال هلذه السنة سنة الفقهاء، النه مات فيها عامة فقهاء املدينة، مات يف أوهلا علي ابن : قال ابن جرير

احلسني، زين العابدين، مث عروة بن الزبري، مث سعيد بن املسيب، وأبو بكر عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وسعيد 
  بري من أهل مكة، وقد ذكرنا تراجم هؤالء يف كتابنا التكميل،بن ج

  .وسنذكر طرفا صاحلا ها هنا إن شاء اهللا تعاىل
وحج بالناس فيها ) ٣(واستقضى الوليد بن عبد امللك يف هذه السنة على الشام سليمان بن صرد : قال ابن جرير

نيابة مكة خالد القسري، وعلى املدينة عثمان بن  بن الوليد، ويقال مسلمة بن عبد امللك، وكان على) ٤(العباس 
حيان، وعلى املشرق بكماله احلجاج، وعلى خراسان قتيبة بن مسلم، وعلى الكوفة من جهة احلجاج زياد بن 



جرير، وعلى قضائها أبو بكر بن أيب موسى، وعلى إمرة البصرة من جهة احلجاج اجلراح بن عبد اهللا احلكمي، 
  .بن أذينة، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم) ٥( وعلى قضائها عبد اهللا

__________  
  .٣٧١/  ٢ج  ٢٦١ترمجة  -وفيات االعيان ) ١(
  .بنو والبة بن احلارث بطن من بين أسد بن خزمية) ٢(
  .حبيب: ٥٨٢/  ٤وابن االثري  ٩٥/  ٨يف الطربي ) ٣(
  .عبد العزيز: يف الطربي وابن االثري) ٤(
الرمحن بن أذينة، مصغرا العبدي الكويف قاضي البصرة ثقة من الثالثة وهم من ذكره عبد : ٩٥/  ٨يف الطربي ) ٥(

  ).٨٦٠/  ٤٧٢/  ١تقريب التهذيب (يف الصحابة 

ذكر من تويف فيها من املشاهري واالعيان سعيد بن جبري االسدي الواليب موالهم أبو حممد، ويقال أبو عبد اهللا، 
اس، كان من أئمة االسالم يف التفسري والفقه وأنواع العلوم، وكثرة العمل الكويف املكي، من أكابر أصحاب ابن عب

الصاحل، رمحه اهللا، وقد رأى خلقا من الصحابة، وروى عن مجاعة منهم، وعنه خلق من التابعني، يقال إنه كان يقرأ 
أ فيها اخلتمة، ورمبا قرأها القرآن يف الصالة فيما بني املغرب والعشاء ختمة تامة، وكان يقعد يف الكعبة القعدة فيقر

  .يف ركعة يف جوف الكعبه
  .وروي عنه أنه ختم القرآن مرتني ونصفا يف الصالة يف ليلة يف الكعبة

لقد مات سعيد بن جبري وما على وجه االرض أحد إال وهو : وقال سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال
  .حمتاج إىل علمه

  وكان يف مجلة من خرج
هرب سعيد إىل أصبهان، مث كان يتردد يف كل سنة إىل مكة ] احلجاج [ االشعث على احلجاج، فلما ظفر  مع ابن

مرتني، مرة للعمرة ومرة للحج، ورمبا دخل الكوفة يف بعض االحيان فحدث هبا، وكان خبراسان ال يتحدث النه 
  .ندي من العلم، وددت أن الناس أخذوهإن مما يهمين ما ع: كان ال يسأله أحد عن شئ من العلم هناك، وكان يقول

واستمر يف هذا احلال خمتفيا من احلجاج قريبا من ثنيت عشرة سنة، مث أرسله خالد القسري من مكة إىل احلجاج 
  .وكان من خماطبته له ما ذكرناه قريبا

بن أمحد بن أيب خلف، ثنا ثنا أبو حامد بن جبلة، ثنا حممد بن إسحاق، ثنا حممد ): ١(وقال أبو نعيم يف كتابه احللية 
  .شعبان عن سامل بن أيب حفصة

إمنا أنا سعيد بن جبري، قال ! ال : أنت الشقي بن كسري ؟ قال: ملا أيت بسعيد بن جبري إىل احلجاج قال له: وقال
  .االمر ليس إليك: قال شقيت وشقيت أمك، قال! أنا إذا كما مستين أمي سعيدا : القتلنك، قال

) فأينما تولوا فثم وجه اهللا: (وجهوه إىل قبلة النصارى، قال: دعوين أصلي ركعتني، قال: نقه، فقالاضربوا ع: مث قال
إين أعوذ بالرمحن منك (قالت : وما عاذت به ؟ قال: إين أستعيذ منك مبا استعاذت به مرمي، قال: قال]  ١٧: مرمي[ 

  .حدامل يقتل بعده إال وا: قال سفيان]  ١١٥: البقرة) [ إن كنت تقيا
  .لو علمت أن ذلك بيدك الختذتك إهلا: البدلنك بالدنيا نارا تلظى، قال: ويف رواية أنه قال له

اجلدوا به : فقال) أينما تولوا فثم وجه اهللا: (وجهوه إىل قبلة النصارى، فقال: ويف رواية أنه ملا أراد قتله قال
اذبح فما أنزعه آليات : فقال]  ٥٥: طه) [ أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خنرجكم تارة: (االرض، فقال



  .اهللا منذ اليوم
  .اللهم ال تسلطه على أحد بعدي: فقال

  .وقد ذكر أبو نعيم هنا كالما كثريا يف مقتل سعيد بن جبري، أحسنه هذا واهللا أعلم
__________  

  .٣٧٣ - ٣٧٢/  ٢ووفيات االعيان  ١٦٢ - ١٦١/  ٧وانظر ابن االعثم  ٢٩١/  ٤حلية االولياء ) ١(
  .٨٣ - ٨٠/  ٣وصفة الصفوة 

وقد ذكرنا صفة مقتله إياه، وقد رويت آثار غريبة يف صفة مقتله، أكثرها ال يصح، وقد عوقب احلجاج بعده 
  وعوجل بالعقوبة، فلم يلبث بعده إال قليال مث أخذه اهللا أخذ عزيز مقتدر، كما

  .مخسة عشر يوما، وقيل أربعني يوما، وقيل ستة أشهر واهللا أعلمسنذكر وفاته يف السنة اآلتية، فقيل إنه مكث بعده 
  .واختلفوا يف عمر سعيد بن جبري رمحه اهللا حني قتل، فقيل تسعا وأربعني سنة، وقيل سبعا ومخسني فاهللا أعلم

ع سنة أرب -كان مقتله يف سنة مخس وتسعني، وذكر ابن جرير مقتله يف هذه السنة : قال أبو القاسم الاللكائي
  .فاهللا أعلم -وتسعني 
  .ها هنا كلمات حسان من كالم سعيد بن جبري أحببت أن أذكرها: قلت
إن أفضل اخلشية أن ختشى اهللا خشية حتول بينك وبني معصيته، وحتملك على طاعته، فتلك هي اخلشية : قال

  .النافعة
  .وإن كثر منه التسبيح وتالوة القرآنوالذكر طاعة اهللا، فمن أطاع اهللا فقد ذكره، ومن مل يطعه فليس بذاكر له، 

: من الذنوب، فكلما ذكر ذنبه احتقر عمله، وقال له احلجاج) ١(رجل اقترف : من أعبد الناس ؟ قال: قيل له
إين أشهد أن ال إله إال اهللا وأن : اضربوا عنقه، فقال: الويل ملن زحزح عن اجلنة وأدخل النار، فقال: ويلك ؟ فقال

أستحفظك هبا حىت ألقاك يوم القيامة فأنا خصمك عند اهللا، فذبح من قفاه، فبلغ ذلك احلسن حممدا رسول اهللا، 
  .اللهم يا قاصم اجلبابرة اقصم احلجاج، فما بقي إال ثالثة حىت وقع من جوفه دود فأننت منه فمات: فقال

وحلم اهللا ) ٢(علي أضحك من غرياتك : ما أضحكك ؟ فقال: وقال سعيد للحجاج ملا أمر بقتله وضحك فقال له
  .عنك

بن عائذ بن عمران بن خمزوم القرشي أبو حممد املدنف، سيد التابعني ) ٣(سعيد بن املسيب ابن حزن بن أيب وهب 
على االطالق، ولد لسنتني مضتا وقيل بقيتا من خالفة عمر بن اخلطاب، وقيل الربع مضني منها، وقول احلاكم أيب 

  .نه واهللا أعلمعبد اهللا إنه أدرك العشرة وهم م
ولكن أرسل عنهم كما أرسل كثريا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى عن عمر كثريا، فقيل مسع منه، وعن 
عثمان وعلي وسعيد وأيب هريرة، وكان زوج ابنته، وأعلم الناس حبديثه، وروى عن مجاعة من الصحابة، وحدث 

  جالسته: كان سعيد أحد املتقنني، وقال الزهري: عن مجاعة من التابعني، وخلق ممن سواهم، قال ابن عمر
  طفت: عن مكحول قال: سبع حجج وأنا ال أظن عند أحد علما غريه، وقال حممد بن إسحاق

__________  
  .اجترح: ٧٩/  ٣يف صفة الصفوة ) ١(
  .عجبت من جرأتك على اهللا: ١٦٣/  ٧يف ابن االعثم ) ٢(



  .٨٢/  ٣وانظر أيضا صفة الصفوة 
  ...وهب بن عمرو بن عائذ: ٣٧٥/  ٢، ووفيات االعيان ١١٩/  ٥قات ابن سعد يف طب) ٣(

  .االرض كلها يف طلب العلم
  .فما لقيت أعلم من سعيد بن املسيب

  .سعيد بن املسيب: سئل الزهري ومكحول من أفقه من لقيتما ؟ قاال: وقال االوزاعي
  .كان يقال له فقيه الفقهاء: وقال غريه

كنت أرحل االيام والليايل يف طلب احلديث الواحد، قال : بن سعيد عن سعيد بن املسيبوقال مالك عن حيىي 
وبلغين أن ابن عمر كان يرسل إىل سعيد بن املسيب يسأله عن قضايا عمر وأحكامه، وقال الربيع عن : مالك

  .إرسال سعيد بن املسيب عندنا حسن: الشافعي أنه قال
  .وسعيد بن املسيب أفضل التابعني: قال: وقال االمام أمحد بن حنبل هي صحاح

ال أعلم يف التابعني أوسع علما منه، وإذا قال سعيد مضت السنة فحسبك به، وهو عندي أجل : قال علي بن املديين
  .التابعني

كان سعيد رجال صاحلا فقيها، كان ال يأخذ العطاء، وكانت له بضاعة أربعمائة : وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي
  .وكان يتجر يف الزيت، وكان أعوردينار، 

  .كان مدنيا ثقة إماما: وقال أبو زرعة
تويف يف سنة الفقهاء، وهي سنة : ليس يف التابعني أنبل منه، وهو أثبتهم يف أيب هريرة، قال الواقدي: وقال أبو حامت

  .أربع وتسعني، عن مخس وسبعني سنة، رمحه اهللا
يدخل بيته وبطنه، وكان من أزهد الناس يف فضول الدنيا، والكالم  وكان سعيد بن املسيب من أورع الناس فيما

فيما ال يعين، ومن أكثر الناس أدبا يف احلديث، جاءه رجل وهو مريض فسأله عن حديث فجلس فحدثه مث 
إين كرهت أن أحدثك عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأنا : وددت أنك مل تتعن، فقال: اضطجع، فقال الرجل

  .ما نودي للصالة منذ أربعني إال وسعيد يف املسجد: وقال برد مواله مضطجع،
  .صلى سعيد بن املسيب الغداة بوضوء العتمة مخسني سنة: وقال ابن إدريس

  ال متلؤا أعينكم من أعوان الظلمة إال باالنكار من قلوبكم، لكيال حتبط أعمالكم: وقال سعيد
  .الصاحلة
  .أتاه من قبل النساءما يئس الشيطان من شئ إال : وقال
  .ما أكرمت العباد أنفسها مبثل طاعة اهللا، وال أهانت أنفسها إال مبعصية اهللا تعاىل: وقال
  .كفى باملرء نصرة من اهللا له أن يرى عدوه يعمل مبعصية اهللا: وقال
  .من استغىن باهللا افتقر الناس إليه: وقال
  .ا من أخذها من غري وجهها ووضعها يف غري سبيلهاالدنيا نذلة وهي إىل كل نذل أميل، وأنذل منه: وقال
  .إنه ليس من شريف وال عامل وال ذي فضل إال وفيه عيب، ولكن من الناس من ال ينبغي أن تذكر عيوبه: وقال
وقد زوج سعيد بن املسيب ابنته على درمهني لكثري ): ١(من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله : وقال

وكانت من أحسن النساء وأكثرهم أدبا وأعلمهم بكتاب اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه  - بن أيب وداعة) ٢(
  .استنفق هذه: بعشرين ألفا، وقال: وكان فقريا، فأرسل إليه خبمسة آالف، وقيل -وسلم، وأعرفهم حبق الزوج 



  وقصته يف ذلك مشهورة،
__________  

  .٨١ - ٨٠/  ٢انظر صفوة الصفوة ) ١(
زوجها من ابن أخيه، : ١٣٨/  ٥زوجها من أيب وداعة، ويف طبقات ابن سعد : ٣٧٦/  ٢وفيات االعيان يف ) ٢(

  .من شاب من قريش: ويف رواية أخرى عنده

وقد كان عبد امللك خطبها البنه الوليد فأيب سعيد أن يزوجه هبا، فاحتال عليه حىت ضربه بالسياط كما تقدم، ملا 
نة يف أيام عبد امللك، ضربه نائبه على املدينة هشام بن إمساعيل وأطافه املدينة، وعرضوه جاءت بيعة الوليد إىل املدي

من اخلزي فررنا إىل : ما هذا اخلزي يا سعيد ؟ فقال: على السيف فمضى ومل يبايع، فلما رجفوا به رأته امرأة فقالت
  .ما ترين، أي لو أحببناهم وقعنا يف خزي الدنيا واآلخرة

اللهم إنك تعلم أين مل أمسكه خبال وال حرصا : ظهره إهاب الشاة، وكان له مال يتجر فيه ويقول وكان جيعل على
عليه، وال حمبة للدنيا ونيل شهواهتا، وإمنا أريد أن أصون به وجهي عن بين مروان حىت ألقى اهللا فيحكم يف وفيهم، 

  .ة والفقري واملسكني واليتيم واجلاروأصل منه رمحي، وأؤدي منه احلقوق اليت فيه، وأعود منه على االرمل
  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
  طلق بن حبيب العنزي

تابعي جليل، روى عن أنس وجابر وابن الزبري وابن عباس، وعبد اهللا بن عمر وغريهم، وعنه محيد الطويل 
االئمة، ولكن تكلموا واالعمش وطاووس، وهو من أقرانه وأثىن عليه عمرو بن دينار، وقد أثىن عليه غري واحد من 

: فيه من جهة أنه كان يقول باالرجاء، وقد كان ممن خرج مع ابن االشعث، وكان يقول تقووا بالتقوى، فقيل له
التقوى هي العمل بطاعة اهللا على نور من اهللا يرجو رمحة اهللا، وترك معصية اهللا على نور من : صف لنا التقوى، فقال
  .اهللا خياف عقاب اهللا

إن حقوق اهللا أعظم من أن يقوم هبا العباد، وإن نعم اهللا أكثر من أن حتصى، أو يقوم بشكرها العباد، : وقال أيضا
  .ولكن أصبحوا تائبني، وأمسوا تائبني

يا أيها الذين : (قال اهللا تعاىل: وكان طلق ال خيرج إىل صالة إال ومعه شئ يتصدق به، وإن مل جيد إال بصال، ويقول
فتقدمي الصدقة بني يدي مناجاة اهللا ]  ١٢: اجملادلة) [ لرسول فقدموا بني يدي جنواكم صدقةآمنوا إذا ناجيتم ا

  .أعظم وأعظم
  .قتله احلجاج ومجاعة من القراء منهم سعيد بن جبري: قال مالك

 وقد ذكر ابن جرير فيما سبق أن خالد بن عبد اهللا القسري بعث من مكة ثالثة إىل احلجاج، وهم جماهد، وسعيد بن
  .جبري، وطلق بن حبيب، فمات طلق يف الطريق وحبس جماهد، وكان من أمر سعيد ما كان واهللا أعلم

عروة بن الزبري بن العوام القرشي االسدي أبو عبد اهللا املدين، تابعي جليل، روى عن أبيه وعن العبادلة ومعاوية 
  .واملغرية وأيب هريرة، وأمه أمساء، وخالته عائشة، وأم سلمة

  .اعة من التابعني، وخلق ممن سواهموعنه مج
  .كان عروة ثقة كثري احلديث عاملا مأمونا ثبتا: قال حممد بن سعد

  .مدين تابعي رجل صاحل مل يدخل يف شئ من الفنت: وقال العجلي
 كان فقيها عاملا حافظا ثبتا حجة عاملا بالسري، وهو أول من صنف املغازي، وكان من فقهاء املدينة: وقال الواقدي



املعدودين، ولقد كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسألونه، وكان أروى الناس للشعر، وقال ابنه 
العلم لواحد من ثالثة، لذي حسب يزين به حسبه، أو ذي دين يسوس به دينه، أو خمتلط بسلطان يتحفه : هشام

  بنعمه ويتخلص 

  اشترطه هلذه الثالثة إال عروة بن الزبري، وال أعلم أحدا: منه بالعلم، فال يقع يف هلكة، وقال
  .وعمر بن عبد العزيز

وكان عروة يقرأ كل يوم ربع القرآن ويقوم به يف الليل، وكان أيام الرطب يثلم حائطه للناس فيدخلون ويأكلون، 
  .كان عروة حبرا ال ينزف وال تكدره الدالء: فإذا ذهب الرطب أعاده، وقال الزهري

ما أحد أعلم من عروة وما أعلمه يعلم شيئا أجهله، وقد ذكره غري واحد يف فقهاء املدينة : عزيزوقال عمر بن عبد ال
السبعة الذين ينتهي إىل قوهلم، وكان من مجلة الفقهاء العشرة الذين كان عمر بن عبد العزيز يرجع إليهم يف زمن 

ما رجع أصابته يف رجله اآلكلة فأرادوا واليته على املدينة وقد ذكر غري واحد أنه وفد على الوليد بدمشق، فل
ما ظننت أن أحدا : قطعها، فعرضوا عليه أن يشرب شيئا يغيب عقله حىت ال حيس باالمل ويتمكنوا من قطعها، فقال

يؤمن باهللا يشرب شيئا يغيب عقله حىت ال يعرف ربه عزوجل، ولكن هلموا فاقطعوها فقطعوها من ركبته وهو 
  .أنه أن، وروى أهنم قطعوها وهو يف الصالة فلم يشعر لشغله بالصالة فاهللا أعلم صامت ال يتكلم، وال يعرف

ووقع يف هذه الليلة اليت قطعت فيها رجله ولد له يسمى حممدا كان أحب أوالده من سطح فمات، فدخلوا عليه 
بعة فأخذت واحدا اللهم لك احلمد، كانوا سبعة فأخذت واحدا وأبقيت ستة، وكان يل أطراف أر: فعزوه فيه، فقال

  .وأبقيت ثالثة، فلئن كنت قد أخذت فلقد أعطيت، ولئن كنت قد ابتليت فقد عافيت
قد ذكر غري واحد أن عروة بن الزبري ملا خرج من املدينة متوجها إىل دمشق ليجتمع بالوليد، وقعت االكلة يف : قلت

ا ما كان، فذهب يف وجهه ذلك، فما وصل إىل رجله يف واد قرب املدينة وكان مبدؤها هناك، فظن أهنا ال يكون منه
دمشق إال وهي قد أكلت نصف ساقه، فدخل على الوليد فجمع له االطباء العارفني بذلك، فأمجعوا على أنه إن مل 

  .يقطعها وإال أكلت رجله كلها إىل وركه
ذهب عقلك منه فال حتس أال نسقيك مرقدا حىت ي: ورمبا ترقت إىل اجلسد فأكلته، فطابت نفسه بنشرها وقالوا له

واهللا ما كنت أظن أن أحدا يشرب شرابا ويأكل شيئا يذهب عقله، ولكن إن كنتم البد ! ال : بأمل النشر ؟ فقال
  .فاعلني فافعلوا ذلك وأنا يف الصالة فإين ال أحسن بذلك، وال أشعر به

نها شئ، وهو نائم يصلي، فما تضور وال فنشروا رجله من فوق االكلة، من املكان احلي، احتياطا أنه ال يبقى م: قال
اللهم لك احلمد، كان يل أطراف أربعة فأخذت : اختلج، فلما انصرف من الصالة عزاه الوليد يف رجله، فقال

  واحدا فلئن كنت قد أخذت فقد
  .أبقيت، وإن كنت قد أبليت فلطاملا عافيت، فلك احلمد على ما أخذت وعلى ما عافيت

بعض أوالده من مجلتهم ابنه حممد، وكان أحبهم إليه، فدخل دار الدواب فرفسته فرس وكان قد صحب معه : قال
احلمد هللا كانوا سبعة فأخذت منهم واحدا وأبقيت ستة، فلئن كنت قد ابتليت : فمات، فأتوه فعزوه فيه، فقال

  .فلطاملا عافيت، ولئن كنت قد أخذت فلطاملا أعطيت
فما مسعناه ذكر رجله وال ولده، وال شكا ذلك إىل أحد حىت : ينة، قالفلما قضى حاجته من دمشق رجع إىل املد

: الكهف) [ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا: (دخل وادي القرى، فلما كان يف املكان الذي أصابته االكلة فيه قال
  فلما دخل املدينة أتاه الناس يسلمون عليه ويعزونه يف رجله وولده، فبلغه أن بعض]  ٦٣



  .إمنا أصابه هذا بذنب عظيم أحدثه: الناس قال
وال محلتين حنو فاحشة رجلي وال * لعمرك ما أهويت كفى لريبة  -: فأنشد عروة يف ذلك واالبيات ملعن بن أوس

من االمر ال ميشي إىل * وال دلين رأيي عليها وال عقلي ولست مباش ما حييت ملنكر * قادين مسعي وال بصري هلا 
من الدهر * وأوثر ضيفي ما أقام على أهلي وأعلم أين مل تصبين مصيبة * سي على ذي قرابة مثله مثلي وال مؤثر نف

  .اللهم إنه كان يل بنون أربعة فأخذت واحدا وأبقيت ثالثة: إال قد أصابت فىت مثلي ويف رواية
  .كذا ذكر هذا احلديث فيه هشام

  .كه أحد، ومل يدع يف تلك الليلة وردهوقعت يف رجل عروة االكلة فقطعت ومل ميس: وقال مسلمة بن حمارب
  .اللهم إنك تعلم أين مل أمش هبا إىل سوء قط: ملا نشرت رجل عروة قال: وقال االوزاعي

  .وأنشد البيتني املتقدمني
يا أخي أما كانت لك إىل ربك حاجة يف صالتك ؟ إين السأل اهللا : رأى عروة رجال يصلي صالة خفيفة فدعاه فقال

  .أله امللحيف صاليت حىت أس
  .رب كلمة ذل احتملتها أو رثتين عزا طويال: قال عروة
إذا رأيتم الرجل يعمل احلسنة فاعلموا أن هلا عنده أخوات، وإذا رأيتم الرجل يعمل السيئة فاعلموا أن : وقال لبنيه

  .هلا عنده أخوات، فإن احلسنة تدل على أختها، والسيئة تدل على أختها
  ولو ال إذ دخلت(ردد هذه اآلية  وكان عروة إذا دخل حائطه

  .حىت خيرج منه واهللا سبحانه وتعاىل أعلم]  ٣٩: الكهف) [ جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا
قيل إنه ولد يف حياة عمر، والصحيح أنه ولد بعد عمر يف سنة ثالث وعشرين، وكانت وفاته يف سنة أربع وتسعني 

سنة مائة، وقيل إحدى وتسعني، وقيل إحدى ومائة، وقيل سنة اثنتني أو  على املشهور، وقيل سنة تسعني، وقيل
  .ثالث أو أربع أو مخس وتسعني، وقيل تسع وتسعني فاهللا أعلم

، وكان )١(علي بن احلسني ابن علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي املشهور بزين العابدين، وأمه أم ولد امسها سالمة 
ضا، قتل مع أبيه، روى علي هذا احلديث عن أبيه وعمه احلسن بن علي، وجابر وابن له أخ أكرب منه يقال له علي أي

  .عباس واملسور بن خمرمة وأيب هريرة وصفية وعائشة وأم سلمة، أمهات املؤمنني
وعنه مجاعة منهم بنوه زيد وعبد اهللا وعمر، وأبو جعفر حممد بن علي بن قر، وزيد بن أسلم، وطاووس وهو من 

  .هري، وحيىي بن سعيد االنصاري، وأبو سلمة وهو من أقرانه، وخلقأقرانه، والز
__________  

  .سالفة بنت يزدجرد آخر ملوك فارس: ٢٦٧/  ٣يف وفيات االعيان ) ١(
  .غزالة: ٢١١/  ٥وطبقات ابن سعد  ٩٣/  ٢ويف صفة الصفوة 

ري يف ربيع االبرار أن بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس، وذكر الزخمش) ١(كانت أم سلمة : قال ابن خلكان
يزدجرد كان له ثالث بنات سبني يف زمن عمر بن اخلطاب، فحصلت واحدة لعبد اهللا بن عمر فأولدها ساملا، 

واالخرى حملمد بن أيب بكر الصديق فأولدها القاسم، واالخرى للحسني بن علي فأولدها عليا زين العابدين هذا، 
  .فكلهم بنو خالة
ل قتيبة بن مسلم فريوزبن يزدجرد بعث بابنتيه إىل احلجاج فأخذ إحدامها وبعث باالخرى وملا قت: قال ابن خلكان

  .إىل الوليد، فأولدها الوليد يزيد الناقص



، ويقال غزالة، وكان )٢(وذكر ابن قتيبة يف كتاب املعارف أن زين العابدين هذا كانت أمه سندية، يقال هلا سالمة 
وقيل ملرضه، فإنه كان ابن ثالث وعشرين سنة، وقيل أكثر من ذلك، وقد هم  مع أبيه بكربالء، فاستبقي لصغره،

  بقتله عبيد اهللا بن زياد،
مث صرفه اهللا عنه، وأشار بعض الفجرة على يزيد بن معاوية بقتله أيضا فمنعه اهللا منه، مث كان يزيد بعد ذلك يكرمه 

  .ملدينة، وكان علي باملدينة حمترما معظماويعظمه وجيلسه معه، وال يأكل إال وهو عنده، مث بعثهم إىل ا
  .ومسجده بدمشق املنسوب إليه معروف: قال ابن عساكر

  .وهو مشهد علي بالناحية الشرقية من جامع دمشق: قلت
وقد استقدمه عبد امللك بن مروان مرة أخرى إىل دمشق فاستشاره يف جواب ملك الروم عن بعض ما كتب إليه فيه 

  .ما رأيت قرشيا أورع منه، وال أفضل: لقراطيس، قال الزهرميمن أمر السكة وطراز ا
  .ال تعرضوا هلذا املريض: وكان مع أبيه يوم قتل ابن ثالث وعشرين سنة وهو مريض، فقال عمر بن سعد

كان من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم هللا عزوجل، وكان إذا مشى ال خيطر بيده، وكان يعتم : وقال الواقدي
  .يرخيها من ورائه، وكان كنيتة أبا احلسن، وقيل أبا حممد، وقيل أبا عبد اهللابعمامة بيضاء 

كان ثقة مأمونا كثري احلديث عاليا رفيعا ورعا، وأمه غزالة خلف عليها بعد احلسني مواله زبيد : وقال حممد بن سعد
  .فولدت له عبد اهللا بن زبيد، وهو علي االصغر، فأما االكرب فقتل مع أبيه

  .مل يكن يف أهل البيت مثله: غري واحد، وقال سعيد بن املسيب وزيد بن أسلم ومالك وأبو حازم وكذا قال
يا أيها الناس أحبونا حب : مسعت علي بن احلسني وهو أفضل هامشي أدركته يقول: وقال حيىي بن سعيد االنصاري

  .االسالم، فما برح بنا حبكم حىت صار علينا عارا
  .إىل الناسحىت بغضتمونا : ويف رواية

مل يكن للحسني عقب إال من علي بن احلسني، ومل يكن لعلي بن احلسني نسل إال من ابن عمه : وقال االصمعي
ليس يل ما أتسرى به، فأقرضه مائة : لو اختذت السراري يكثر أوالدك، فقال: احلسن، فقال له مروان بن احلكم

رض مروان أوصى أن ال يؤخذ من علي بن احلسني شئ مما ألف فاشترى له السراري فولدت له وكثر نسله، مث ملا م
  .كان أقرضه، فجميع احلسينيني من نسله رمحه اهللا

  أصح االسانيد كلها الزهري عن علي بن احلسني عن أبيه عن جده، وذكروا أنه: وقال أبو بكر بن أيب شيبة
__________  

  .انظر احلاشية السابقة) ١(
  .سالفة: ابن خلكان عنه ويف رواية ٩٤يف املعارف ص ) ٢(

إين اشتغلت عن هذه : مالك مل تنصرف ؟ فقال: احترق البيت الذي هو فيه وهو قائم يصلي، فلما انصرف قالوا له
أال : النار بالنار االخرى، وكان إذا توضأ يصفر لونه، فإذا قام إىل الصالة ارتعد من الفرق، فقيل له يف ذلك فقال

أخشى أن أقول لبيك اللهم لبيك، : ن أناجي ؟ وملا حج أراد أن يليب فارتعد وقالتدرون بني يدي من أقوام ومل
  .ال لبيك، فشجعوه على التلبية، فلما لىب غشي عليه حىت سقط عن الراحلة: فيقال يل

  .وكان يصلي يف كل يوم وليلة ألف ركعة
  .عبيدك بفنائك: مسعته وهو ساجد عند احلجر يقول: وقال طاووس
  .سائلك بفنائك



  .فواهللا ما دعوت هبا يف كرب قط إال كشف عين: فقريك بفنائك، قال طاووس
وذكروا أنه كان كثري الصدقة بالليل، وكان يقول صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتنور القلب والقرب، وتكشف 

  .عن العبد ظلمة يوم القيامة، وقاسم اهللا تعاىل ماله مرتني
نة يعيشون ال يدرون من أين يعيشون ومن يعطيهم، فلما مات علي بن كان ناس باملدي: وقال حممد بن إسحاق

  .احلسني فقدوا ذلك فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم يف الليل مبا يأتيهم به
  .وملا مات وجدوا يف ظهره وأكتافه أثر محل اجلراب إىل بيوت االرامل واملساكني يف الليل

  .ال يدرون بذلك حىت ماتوقيل إنه كان يعول مائة أهل بيت باملدينة و
علي دين، : ودخل علي بن احلسني على حممد بن أسامة بن زيد يعوده فبكى ابن أسامة فقال له ما يبكيك ؟ قال

هي علي وقال علي بن : فقال -ويف رواية سبعة عشر ألف دينار  -وكم هو ؟ قال مخسة عشر ألف دينار : قال
  .ى اهللا عليه وسلم يف حياته مبنزلتهما منه بعد وفاتهكان أبو بكر وعمر من رسول اهللا صل: احلسني

وعنك : إياك أعين، فقال له علي: فقال له الرجل -يريه أنه مل يسمعه  -ونال منه رجل يوما فجعل يتغافل عنه 
  .أغضي

ما ستره اهللا عنك من : دعوه، مث أقبل عليه فقال: وخرج يوما من املسجد فسبه رجل فانتدب الناس إليه، فقال
عيوبنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحيا الرجل فألقى إليه مخيصة كانت عليه، وأمر له بألف درهم، فكان 

  .إنك من أوالد االنبياء: الرجل بعد ذلك إذا رآه يقول
فنال منه حسن بن حسن وهو ساكت،  -وكان بينهما منافسة  -واختصم علي بن احلسني وحسن بن حسن : قالوا

  يابن عم إن كنت صادقا يغفر اهللا يل، وإن كنت كاذبا: لليل ذهب علي بن احلسني إىل منزله فقالفلما كان ا
  .يغفر اهللا لك والسالم عليك، مث رجع، فلحقه فصاحله

الفكرة مرآة تري املؤمن حسناته : من مل ير الدنيا لنفسه قدرا، وقال أيضا: وقيل له من أعظم الناس خطرا ؟ فقال
إن قوما عبدوا اهللا رهبة فتلك عبادة العبيد، وآخرون عبدوه رغبة : فقد االحية غربة، وكان يقول: وسيئاته، وقال

  .فتلك عبادة التجار، وآخرون عبدوه حمبة وشكرا فتلك عبادة االحرار االخيار
نه خيذلك يف ماله يا بين ال تصحب فاسقا فإنه يبيعك بأكلة وأقل منها يطمع فيها مث ال يناهلا، وال خبيال فإ: وقال البنه

  أحوج ما تكون إليه، وال كذابا فإنه كالسراب يقرب منك البعيد ويباعد عنك القريب، وال أمحق

  ).١(فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وال قاطع رحم فإنه ملعون يف كتاب اهللا 
اهللا فأصمهم وأعمى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف االرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم : (قال تعاىل
  ]. ٢٣ - ٢٢: حممد) [ أبصارهم

وكان علي بن احلسني إذا دخل املسجد ختطى الناس حىت جيلس يف حلقة زيد بن أسلم، فقال له نافع بن جبري بن 
غفر اهللا لك، أنت سيد الناس تأيت ختطي حلق أهل العلم وقريش حىت جتلس مع هذا العبد االسود ؟ فقال له : مطعم

  .إمنا جيلس الرجل حيث ينتفع، وإن العلم يطلب حيث كان: سنيعلي بن احل
أتستطيع أن جتمع بيين وبني سعيد بن جبري ؟ : قال يل علي بن احلسني: وقال االعمش عن مسعود بن مالك قال

وأشار  - ما تصنع به ؟ قال أريد أسأله عن أشياء ينفعنا اهللا هبا وال منقصة، إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤالء: فقلت
كنت : قال) ٢(وقال االمام أمحد حدثنا حيىي بن آدم ثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن زر بن عبيد  -بيده إىل العراق 

  .مرحبا باحلبيب ابن احلبيب: عند ابن عباس فأتى علي بن احلسني فقال ابن عباس



كنا : ن سفيان بن عيينة عن أيب الزبري قالثنا العالء ثنا إبراهيم بن بشار ع: وقال أبو بكر بن حممد بن حيىي الصويل
كنت عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل عليه : عند جابر بن عبد اهللا فدخل عليه علي بن احلسني فقال
يولد ال بين هذا ابن يقال له علي، إذا كان يوم القيامة : " احلسني بن علي فضمه إليه وقبله وأقعده إىل جنبه، مث قال

  هذا حديث غريب" د من بطنان العرش ليقم سيد العابدين، فيقوم هو نادى منا
  .جدا أورده ابن عساكر

كان أكثر جمالسيت مع علي بن احلسني، وما رأيت أفقه منه، وكان قليل احلديث، وكان من أفضل : وقال الزهري
  .دينأهل بيته وأحسنهم طاعة، وأحبهم إىل مروان وابنه عبد امللك، وكان يسمى زين العاب

  .ما أكل علي بن احلسني بقرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم درمها قط: وقال جويرية بن أمساء
  .رمحه اهللا ورضي عنه
بعث املختار إىل علي بن احلسني مبائة : أنبأ علي بن حممد، عن سعيد بن خالد، عن املقربي قال: وقال حممد بن سعد

إن املختار : فاحتبسها عنده، فلما قتل املختار كتب إىل عبد امللك بن مروان ألف فكره أن يقبلها وخاف أن يردها،
  .بعث إيل مبائة ألف فكرهت أن أقبلها وكرهت أن أردها، فابعث من يقبضها

  .خذها فقد طيبتها لك، فقبلها! يا بن عم : فكتب إليه عبد امللك
  .ء، ويف اآلخرة أهل الدين وأهل الفضل والعلم االتقياءسادة الناس يف الدنيا االسخياء االتقيا: وقال علي بن احلسني

  .الن العلماء ورثة االنبياء
  وقال

__________  
  .يف ثالثة مواضع: زاد ١٠١/  ٢يف صفة الصفوة ) ١(

والذين ينقضون عهد اهللا من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ): ٢٥(قلت وهي يف سورة الرعد اآلية 
  .الرض أولئك هلم اللعنة وهلم سوء الدارويفسدون يف ا

  .وفيها وصف قاطعي الرحم بأهنم خاسرون ومل يصرح بلفظ اللعن فيها) ٢٧اآلية (ويف سورة البقرة 
  .من سورة حممد واملثبتة يف النص) ٢٣ - ٢٢(واآلية 

  .لعله زر بن حبيش: كذا باالصل، ويف هامش املطبوعة) ٢(

أن أرى االخ من إخواين فأسأل اهللا له اجلنة وأخبل عليه بالدنيا، فإذا كان يوم  إين الستحي من اهللا عزوجل: أيضا
  .القيامة قيل يل فإذا كانت اجلنة بيدك كنت هبا أخبل، وأخبل وأخبل

إن يعقوب عليه السالم بكى حىت ابيضت عيناه على يوسف، : وذكروا أنه كان كثري البكاء فقيل له يف ذلك فقال
وإين رأيت بضعة عشر من أهل بييت يذحبون يف غداة واحدة، فترون حزهنم يذهب من قليب أبدا ؟ ومل يعلم أنه مات، 
سكبت جارية لعلي بن احلسني عليه ماء ليتوضأ فسقط االبريق من يدها على وجهه فشجه، : وقال عبد الرزاق

وقد كظمت : ، فقال] ١٣٤: آل عمران) [ والكاظمني الغيظ(إن اهللا يقول : فرفع رأسه إليها فقالت اجلارية
  والعافني عن(غيظي، قالت 

  .عفا اهللا عنك: فقال) الناس
  .أنت حرة لوجه اهللا تعاىل: قال) واهللا حيب احملسنني(فقالت 

: ثنا عبد اهللا بن إبراهيم بن قدامة اللخمي، عن أبيه، عن جده، عن حممد بن علي عن أبيه قال: وقال الزبري بن بكار



أخربوين أأنتم من : فذكروا أبا بكر وعمر فنالوا منهما، مث ابتدأوا يف عثمان فقال هلم جلس قوم من أهل العراق
) [ أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضال من اهللا ورضوانا وينصرون اهللا ورسوله(املهاجرين االولني الذين 

]  ٩: احلشر) [ م حيبون من هاجر إليهمتبوأ والدار واالميان من قبله(فأنتم من الذين : ال قال: ؟ قالوا]  ٨: احلشر
أما أنتم فقد أقررمت وشهدمت على أنفسكم أنكم لستم من هؤالء وال من هؤالء، وأنا أشهد : فقال هلم! ال : ؟ قالوا

والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وال خواننا (أنكم لستم من الفرقة الثالثة الذين قال اهللا عزوجل فيهم 
اآلية، فقوموا عين ال بارك اهللا فيكم، ]  ١٠: احلشر) [ سبقونا باالميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنواالذين 

  .وال قرب دوركم، أنتم مستهزئون باالسالم، ولستم من أهله
  .يبعث واهللا يوم القيامة وهتمه نفسه: وجاء رجل فسأله مىت يبعث علي ؟ فقال

أن علي بن احلسني : سعيد بن سليمان، عن علي بن هاشم، عن أيب محزة الثمايل حدثت عن: وقال ابن أيب الدنيا
  .من استحله -أو أهب عرضي اليوم  -اللهم إين أتصدق اليوم : كان إذا خرج من بيته قال

وروى ابن أيب الدنيا أن غالما سقط من يده سفود وهو يشوي شيئا يف التنور على رأس صيب لعلي بن احلسني 
  .إنك مل تتعمد، أنت حر، مث شرع يف جهاز ابنه: هض علي بن احلسني مسرعا، فلما نظر إليه قال للغالمفقتله، فن

ورواه : ما يسرين أن يل بنصييب من الذل محر النعم: كان علي بن احلسني يقول: مسعت سفيان يقول: وقال املدائين
  .الزبري بن بكار من غري وجه عنه

إن من وراء ابنك : جزع عليه من أجل إسرافه، فقال له علي بن احلسنيومات لرجل ولد مسرف على نفسه ف
  .خالال ثالثا، شهادة أن ال إله إال اهللا، وشفاعة رسول اهللا، ورمحة اهللا عزوجل

  .قارف الزهري ذنبا فاستوحش منه وهام على وجهه وترك أهله وماله: وقال املدائين
نوطك من رمحة اهللا اليت وسعت كل شئ أعظم من ذنبك، فقال يا زهري ق: فلما اجتمع بعلي بن احلسني قال له

ويف رواية أنه كان أصاب دما حراما خطأ فأمره علي ]  ١٢٤: االنعام) [ اهللا أعلم حيث جيعل رساالته: (الزهري
  بالتوبة واالستغفار

  .نةعلي بن احلسني أعظم الناس علي م: وأن يبعث الدية إىل أهله، ففعل ذلك، وكان الزهري يقول
ال يقول رجل يف رجل من اخلري ماال يعلم إال أوشك أن يقول فيه : وقال سفيان بن عيينة كان علي بن احلسني يقول

  .من الشر ما ال يعلم، وما اصطحب اثنان على معصية إال أوشك أن يفترقا على غري طاعة
لقد كان (لومه يف ذلك، فكتب إليه وذكروا أنه زوج أمه من موىل له وأعتق أمة فتزوجها فأرسل إليه عبد امللك ي
وقد أعتق ]  ٢٢: االحزاب) [ لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر وذكر اهللا كثريا
  .صفية فتزوجها، وزوج مواله زيد بن حارثة من بنت عمه زينب بنت جحش

ء الصيف تصدق هبا، ويلبس يف الصيف الثياب وكان يلبس يف الشتاء مخيصة من خز خبمسني دينارا، فإذا جا: قالوا
  ]. ٣١: االعراف) [ قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق(املرقعة ودوهنا ويتلو قوله تعاىل 

وقد روي من طرق ذكرها الصويل واجلريري وغري واحد أن هشام بن عبد امللك حج يف خالفة أبيه وأخيه الوليد، (
ت، فلما أراد أن يستلم احلجر مل يتمكن حىت نصب له منرب فاستلم وجلس عليه، وقام أهل الشام حوله، فطاف بالبي

فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن احلسني، فلما دنا من احلجر ليستلمه تنحى عنه الناس إجالال له وهيبة واحتراما، 
استنقاصا به واحتقارا لئال  -فقال ال أعرفه من هذا ؟ : وهو يف بزة حسنة، وشكل مليح، فقال أهل الشام هلشام

هذا : ومن هو ؟ فأشار الفرزدق يقول: أنا أعرفه، فقالوا -وكان حاضرا  -فقال الفرزدق  -يرغب فيه أهل الشام 



هذا التقي النقي الطاهر * والبيت يعرفه واحلل واحلرم هذا ابن خري عباد اهللا كلهم * الذي تعرف البطحاء وطأته 
عن نيلها * إىل مكارم هذا ينتهي الكرم ينمى إىل ذروة العز اليت قصرت * إذا رأته قريش قال قائلها  )١(العلم 

  ركن احلطيم إذا ما جاء يستلم* عرب االسالم والعجم يكاد ميسكه عرفان راحته 
رنينه مشم من كف أروع يف ع* فما يكلم إال حني يبتسم بكفه خيزران رحيها عبق * يغضي حياء ويغضى من مهابته 

  واخليم والشيم) ٢(طابت عناصرها * مشتقة من رسول اهللا نبعته 
__________  

أمست بنور هداه * هذا حسني رسول اهللا والده : وليس البيت يف الديوان ١٢٧/  ٥بعده يف ابن االعثم ) ١(
  .أرومته: مغارسه، ويف املقتل اليب خمنف: يف الديوان) ٢(هتتدي االمم 

  .لبة االلياف تتخذ منها القسي، وكىن هبا عن االصل واالرومةشجرة ص: والنبعة
  .االصل والشرف: واخليم

حلو * كالشمس ينجاب عن إشراقها الغيم محال أثقال أقوام إذا فدحوا * من نور غرته ) ١(ينجاب نور اهلدى 
* جده دان فضل االنبياء له جبده أنبياء اهللا قد ختموا من * الشمائل حتلو عنده نعم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 

عنها الغواية واالمالق والظلم كلتا يديه غياث عم * وفضل أمته دانت هلا االمم عم الربية باالحسان فانقشعت 
يزينه اثنتان احللم والكرم ال خيلف الوعد * يستوكفان وال يعرومها العدم سهل اخلليقة ال ختشى بوادره * نفعهما 

كفر وقرهبم منجى ومعتصم يستدفع * ء أريب حني يعتزم من معشر حبهم دين وبغضهم رحب الفنا* ميمون بغيبته 
يف كل حكم وخمتوم * به االحسان والنعم مقدم بعد ذكر اهللا ذكرهم ) ٣(ويستزاد * والبلوى حببهم ) ٢(السوء 

وال * د بعد غايتهم أو قيل من خري أهل االرض قيل هم ال يستطيع جوا* به الكلم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم 
  واالسد أسد الشرى والبأس حمتدم* يدانيهم قوم وإن كرموا هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت 

سيان ذلك إن * خيم كرام وايد بالندى هضم ال ينقص العدم بسطا من أكفهم * يأىب هلم ان حيل الذم ساحتهم 
العرب * فليس قولك من هذا بضائره ) ٤(نعم  الولية هذا أوله* اثروا وإن عدموا أي اخلالئق ليست يف رقاهبم 

  )٥(فالدين من بيت هذا ناله االمم * تعرف من أنكرت والعجم من يعرف اهللا يعرف أولية ذا 
__________  

  .ثوب الدجى: يف الديوان) ١(
  .الضر: الشر، ويف ابن االعثم ٣٧٧/  ٢١واالغاين : يف الديوان) ٢(
  .ويسترب: يف الديوان واالغاين) ٣(

  .ويستقيم: ويف ابن االعثم
  .أي ما يف اخلالئق خملوق ال يدين بالنعمة له أو الوليته، جدوده السابقني: النعم) ٤(
  .نسبها أبو متام يف محاسته إىل احلزين الليثي) ٢٦ - ٢٠ - ١١ - ٦ - ٥ - ٣ - ٢ - ١(االبيات ) ٥(

لداود بن سلم يف قئم بن العباس، ومنهم من  ومن الناس أيضا من يروي هذه االبيات ٣٢٧/  ١٥قال يف االغاين 
  .يرويها خلالد بن يزيد فيه

  .ومنهم من قال اهنا لداود بن سلم يف علي بن احلسني
  .والصحيح اهنا للحزين يف عبد بن عبد امللك: قال االصفهاين



  .وليست االبيات يف ديوان الفرزدق الذي نشره الصاوي
  يف النائبات وعند احلكم إن حكموا * وهتم من قريش يستضاء هبا بي: وزاد ابن االعثم وليس يف الديوان

فغضب هشام من ذلك وأمر حببس الفرزدق بعسفان، بني مكة واملدينة، فلما بلغ ذلك علي بن احلسني بعث : قال
إمنا قلت ما قلت هللا عز وجل ونصرة للحق، وقياما حبق : إىل الفرزدق باثين عشر ألف درهم، فلم يقبلها وقال

  .سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذريته، ولست أعتاض من ذلك بشئر
قد علم اهللا صدق نيتك يف ذلك، وأقسمت عليك باهللا لتقبلنها فتقبلها منه مث : فأرسل إليه علي بن احلسني يقول

  :جعل يهجو هشاما وكان مما قال فيه
) ٢(وعينني حوالوين * يقلب رأسا مل يكن رأس سيد منيبها ) ١(إليها قلوب الناس هتوى * حتبسين بني املدينة واليت 

* نراع إذا اجلنائز قابلتنا : باد عيوهبا وقد روينا عن علي بن احلسني أنه كان إذا مرت به اجلنازة يقول هذين البيتني
فلما غاب عادت راتعات وروى احلافظ ابن عساكر من طريق * ونلهو حني متضي ذاهبات كروعة ثلة ملغار سبع 

مسعت علي بن احلسني سيد العابدين حياسب : حدثين سفيان بن عيينة عن الزهري قال: بن عبد اهللا املقري حممد
يا نفس حتام إىل الدنيا سكونك، وإىل عمارهتا ركونك، أما اعتربت مبن مضى من أسالفك  -: نفسه ويناجي ربه

ى من أقرانك ؟ فهم يف بطون االرض ومن وارته االرض من االفك ؟ ومن فجعت به من إخوانك، ونقل إىل الثر
  .بعد ظهورها، حماسنهم فيها بوال دواثر
وضمهم حتت * وساقتهم حنو املنايا املقادر وخلوا عن الدنيا وما مجعوا هلا * خلت دورهم منهم وأقوت عراصهم 

راهبا، ممن التراب احلفائر كم خرمت أيدي املنون من قرون بعد قرون، وكم غريت االرض ببالئها، وغيبت يف ت
وأنت على الدنيا مكب  -: عاشرت من صنوف وشيعتهم إىل االمارس، مث رجعت عنهم إىل عمل أهل االفالس

  أتدري مباذا لو عقلت ختاطر* خلطاهبا فيها حريص مكاثر على خطر متشي وتصبح الهيا * منافس 
__________  

واخلندقان ويوم الفتح قد * والشعب من أحد  بدر له شاهد: ويف املقتل اليب خمنف أبيات وليست يف الديوان= 
عن الصحابة مل أكتم * ويف قريظة يوم صائم قنم مواطن قد علت يف كل نائبة * علموا وخيرب وحنني يشهدان له 

  .يهوى: يف االغاين) ١(كما كتموا 
  .يعين مكة: واليت: قوله

  .وعينا له حوالء: يف االغاين) ٢(

ويذهل عن أخراه ال شك خاسر فحتام على الدنيا إقبالك ؟ وبشهواهتا اشتغالك ؟  *وإن امرءا يسعى لدنياه دائبا 
وقد وخطك القتري، وأتاك النذير، وأنت عما يراد بك ساه وبلذة يومك وغدك اله، وقد رأيت انقالب أهل 

للمرء زاجر عن اللهو واللذات * ويف ذكر هول املوت والقرب والبلى : الشهوات، وعاينت ما حل هبم من املصيبات
لنفسك عمدا وعن الرشد حائر * وشيب قذال منذر للكابر كأنك معىن مبا هو ضائر * أبعد اقتراب االربعني تربص 

انظر إىل االمم املاضية وامللوك الفانية كيف اختطفتهم عقبان االيام، ووافاهم احلمام، فامنحت من الدنيا آثارهم، 
* أمسحوا رميما يف التراب وعطلت : راب، إىل يوم احلشر واملآبوبقيت فيها أخبارهم، وأضحوا رمما يف الت

وأىن لسكان القبور التزاور فما أن ترى اال قبورا قد * جمالسهم منهم وأخلى مقاصر وحلوا بدار ال تزاور بينهم 
ما  مسطحة تسفى عليها االعاصر كم من ذي منعة وسلطان وجنود وأعوان، متكن من دنياه، ونال فيها* ثووا هبا 



  .متناه، وبىن فيها القصور والدساكر، ومجع فيها االموال والذخائر، وملح السراري واحلرائر
وحف هبا أهناره * مبادرة هتوي إليه الذخائر وال دفعت عنه احلصون اليت بىن * فما صرفت كف املنية إذا أتت 

تاه من اهللا ما ال يرد، ونزل به من وال طمعت يف الذب عنه العساكر أ* والدساكر وال قارعت عنه املنية حيلة 
قضائه ما ال يصد، فتعاىل اهللا امللك اجلبار، املتكرب العزيز القهار، قاصم اجلبارين، ومبيد املتكربين، الذي ذل لعزه 

  .كل سلطان، وأباد بقوته كل ديان
  حكيم عليم نافذ االمر قاهر* مليك عزيز ال يرد قضاؤه 

لعزة ذي العرش * عزيز للمهيمن صاغر لقد خضعت واستسلمت وتضاءلت فكم من * عىن كل عز لعزة وجهه 
امللوك اجلبابر فالبدار البدار واحلذار احلذار من الدنيا ومكايدها، وما نصبت لك من مصايدها، وحتلت لك من 

  :زينتها، وأظهرت لك من هبجتها، وأبرزت لك من شهواهتا، وأخفت عنك من قواتلها وهلكاهتا

فعما قليل يترك الدار * إىل دفعها داع وبالزهد آمر فجد وال تغفل وكن متيقظا * ينت من فجعاهتا ويف دون ما عا
وإن نلت منها غبه * وأنت إىل دار االقامة صائر وال تطلب الدنيا فإن نعيمها * عامر فشمر وال تفتر فعمرك زائل 

فنائها، وغري طامع يف بقائها، أم كيف تنام لك ضائر فهل حيرص عليها لبيب، أو يسر هبا أريب ؟ وهو على ثقة من 
وتشغلنا اللذات * أال ال ولكنا نغر نفوسنا : عينا من خيشى البيات، وتسكن نفس من توقع يف مجيع أموره املمات

سدى * مبوقف عدل يوم تبلى السرائر كأنا نرى أن ال نشور وأننا * عما حناذر وكيف يلذ العيش من هو موقف 
مصادر وما عسى أن ينال صاحب الدنيا من لذهتا ويتمتع به من هبجتها، مع صنوف عجائبها  مالنا بعد املمات

  .وقوارع فجائعها، وكثرة عذابه يف مصاهبا ويف طلبها، وما يكابد من أسقامها وأوصا هبا وآالمها
رى يبقى هلا املتعاور وكم قد ت* يروح علينا صرفها ويباكر تعاورنا آفاهتا ومهومها * أما قد نرى يف كل يوم وليلة 

وال هو عن تطال هبا النفس قاصر كم قد غرت الدنيا من خملد إليها، وصرعت من * فال هو مغبوط بدنياه آمن 
مكب عليها، فلم تنعشه من عثرته، ومل تنقذه من صرعته، ومل تشفه من أمله، ومل تربه من سقمه، ومل ختلصه من 

  .وصمه
هو املوت ال ينجيه منه التحاذر * وء ما هلن مصادر فلما رأى أن ال جناة وأنه موارد س* بل أوردته بعد عز ومنعة 
عليه وأبكته الذنوب الكبائر إذ بكى على ما سلف من خطاياه، وحتسر على ما خلف من * تندم إذ مل تغن عنه ندامة 

  .لبليةدنياه، واستغفر حىت ال ينفعه االستغفار وال ينجيه االعتذار، عند هول املنية ونزول ا
وليس له مما حياذر ناصر وقذ * وأبلس ملا أعجزته املقادر فليس له من كربة املوت فارج * أحاطت به أحزانه ومهومه 
ترددها منه اللها واحلناجر هنالك خف عواده، وأسلمه أهله وأوالده، وارتفعت الربية * جشأت خوف املنية نفسه 

هم عينيه، ومد عند خروج روحه رجليه، وختلى عنه الصديق، بالعويل، وقد أيسوا من العليل، فغمضوا بأيدي
  .والصاحب الشفيق

يعدد منه كل ما هو * ومستنجد صربا وما هو صابر ومسترجع داع له اهللا خملصا * فكم موجع يبكي عليه مفجع 
ه، وعما قليل للذي صار صائر فشقت جيوهبا نساؤه، ولطمت خدودها إماؤ* ذاكر وكم شامت مستبشر بوفاته 

  .وأعول لفقده جريانه، وتوجع لرزيته إخوانه، مث أقبلوا على جهازه، ومشروا البرازه
  .كأنه مل يكن بينهم العزيز املفدى، وال احلبيب املبدى

ووجه ملا فاض للقرب حافر * حيث على جتهيزه ويبادر ومشر من قد احضروه لغسله * وحل أحب القوم كان بقربه 



مشيعة إخوانه والعشائر فلو رأيت االصغر من أوالده، قد غلب احلزن على فؤاده، * وكفن يف ثوبني واجتمعت له 
  وخيشى من اجلزع عليه، وخضبت

يهال ملرآه ويرتاع ناظر * لعاينت من قبح املنية منظرا  -: يا وياله واحراباه: الدموع عينيه، وهو يندب أباه ويقول
مدامعهم فوق اخلدود غوازر * ون االصاغر وربة نسوان عليه جوازع إذا ما تناساه البن* أكابر أوالد يهيج اكتئاهبم 

مث أخرج من سعة قصره، إىل ضيق قربه، فلما استقر يف اللحد وهيئ عليه اللنب، احتوشته أعماله وأحاطت به 
ة عليه، خطاياه، وضاق ذرعا مبا رآه، مث حثوا بأيديهم عليه التراب، وأكثروا البكاء عليه واالنتحاب، مث وقفوا ساع

  .وأيسوا من النظر إليه، وتركوه رهنا مبا كسب وطلب
مبدينة بادي الذراعني حاسر * ملثل الذي القى أخوه حماذر كشاء رتاع آمنني بدا هلا * فولوا عليه معولني وكلهم 

ا، فلما نأى عنها الذي هو جازر عادت إىل مرعاها، ونسيت ما يف أختها دهاه* فريعت ومل ترتع قليال وأجفلت 
أفبأفعال االنعام اقتدينا ؟ أم على عادهتا جرينا ؟ عد إىل ذكر املنقول إىل دار البلى، واعترب مبوضعه حتت الثرى، 

  .املدفوع إىل هول ما ترى
فال حامد منهم عليها * مواريثه أوالده واالصاهر وأحنوا على أمواله يقسموهنا * ثوى مفردا يف حلده وتوزعت 

ويا آمنا من أن تدور الدوائر كيف أمنت هذه احلالة وأنت صائر إليها ال * ويا ساعيا هلا  وشاكر فيا عامر الدنيا
  حمالة ؟ أم كيف ضيعت حياتك وهي مطيتك إىل

  .مماتك ؟ أم كيف تشبع من طعامك وأنت منتظر محامك ؟ أم كيف هتنأ بالشهوات، وهي مطية اآلفات
وعمري فان والردى * مسافر فيا هلف نفسي كم أسوف توبيت وأنت على حال وشيك * ومل تتزود للرحيل وقد دنا 

  جيازي عليه عادل احلكم قادر* يل ناظر وكل الذي أسلفت يف الصحف مثبت 
فكم ترقع بآخرتك دنياك، وتركب غيك وهواك، أراك ضعيف اليقني، يا مؤثر الدنيا على الدين أهبذا أمرك الرمحن 

أمامك من شدة احلساب، وشر املآب أما تذكر حال من مجع ومثر، ورفع  ؟ أم على هذا نزل القرآن ؟ أما تذكر ما
فال ذاك موفور وال ذاك * خترب ما يبقى وتعمر فانيا : البناء وزخرف وعمر، أما صار مجعهم بورا، ومساكنهم قبورا

ودينك * ي ومل تكتسب خريا لدى اهللا عاذر أترضى بان تفىن احلياة وتنقض* عامر وهل لك إن وافاك حتفك بغتة 
منقوص ومالك وافر وقد اختلف أهل التاريخ يف السنة اليت تويف فيها علي بن احلسني، زين العابدين، فاملشهور عن 

يف أوهلا عن مثان ومخسني سنة، وصلي عليه بالبقيع،  -أعين سنة أربع وتسعني  -اجلمهور أنه تويف يف هذه السنة 
وسعيد بن املسيب وعروة وأبو بكر بن عبد الرمحن سنة أربع وتسعني، مات علي بن احلسني : ودفن به، قال الفالس

  .إنه تويف سنة تسع وتسعني واهللا أعلم: تويف سنة ثنتني أو ثالث وتسعني، وأغرب املدائين يف قوله: وقال بعضهم
  .من ترمجة علي بن احلسني[ انتهى ما ذكره املؤلف 

قال حفص : فأحببت أن أذكره لعل اهللا أن ينفع به من وقف عليهوقد رأيت له كالما متفرقا وهو من جيد احلكمة، 
إن اجلسد إذا مل ميرض أشر وبطر، وال خري يف جسد : عن حجاج، عن أيب جعفر عن علي بن احلسني قال: بن غياث

  .يأشر ويبطر
جعفر بن حممد،  حدثنا أمحد بن الصلت حدثنا قاسم بن إبراهيم العلوي، حدثنا أيب، عن: وقال أبو بكر بن االنباري

  .فقد االحبة غربة: قال علي بن احلسني: عن أبيه قال
اللهم إين أعوذ بك أن حتسن يف لوامع العيون عالنييت، وتقبح يف خفيات الغيوب سريريت، اللهم كما : وكان يقول

  .أسأت وأحسنت إيل، فإذا عدت فعد إيل



  .ضلكاللهم ارزقين مواساة من قترب عليه رزقك مبا وسعت علي من ف
  .يا بين اختذ ثوبا للغائط فإين رأيت الذباب يقع على الشئ مث يقع على الثوب: وقال البنه
  .وما كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه إال ثوب واحد، فرفضه: مث انتبه فقال

  أتيت باب علي بن: وعن أيب محزة الثمايل قال
  ج فسلمت عليه ودعوت له فرد علي السالماحلسني فكرهت أن أصوت فقعدت على الباب حىت خر

فإين اتكأت عليه يوما وأنا حزين : قال! نعم : ودعا يل، مث انتهى إىل حائط فقال، يا محزة ترى هذا احلائط ؟ قلت
مايل أراك كئيبا حزينا على ! يا علي بن احلسني : فإذا رجل حسن الوجه حسن الثياب ينظر يف جتاه وجهي، مث قال

  .رزق حاضر يأخذ منها الرب والفاجر فهي! الدنيا 
ما على : ما عليها أحزن الهنا كما تقول، فقال على اآلخرة ؟ فهي وعد صادق، حيكم فيها ملك قادر، فقلت: فقلت

  .هذا أحزن النه كما تقول
دا سأل هل رأيت أح! يا علي : فقال يل -يعين فتنة ابن الزبري  -ما أختوف من الفتنة : فعالم حزنك ؟ فقلت: فقال

يا علي إن هذا اخلضر الذي : مث غاب عين فقيل يل! ال : قال وخياف اهللا فلم يكفه ؟ قلت! ال : اهللا فلم يعطه ؟ قلت
  .جاءك لفظ اخلضر مزاد فيه من بعض الرواة

  .حدثنا حممد بن عبد اهللا اخلضري، حدثنا عثمان بن أيب شيبة، حدثنا جرير، عن عمر بن حارث: وقال الطرباين
  .ملا مات علي بن احلسني فغسلوه جعلوا ينظرون إىل آثار سواد يف ظهره :قال

  .كان حيمل جرب الدقيق ليال على ظهره يعطيه فقراء أهل املدينة: ما هذا ؟ فقيل: فقالوا
  .ما فقدنا صدقة السر حىت مات علي بن احلسني: مسعت أهل املدينة يقولون: وقال ابن عائشة

ابن اشكاب، عن حممد بن بشر، عن أيب املنهال الطائي أن علي بن احلسني كان إذا  عن: وروى عبد اهللا بن حنبل
  .ناول املسكني الصدقة قبله مث ناوله

  .وقال الطربي
وكان من أفضل بين هاشم  -قال علي بن احلسني : حدثنا حيىي بن زكريا الغاليب، حدثنا العتيب حدثين أيب قال

وال تتعرض للحقوق، وال ختيب أخاك إال يف االمر الذي مضرته عليك أكثر من يا بين اصرب على النوائب  -االربعة 
  .منفعته لك

أنه كان جالسا يف مجاعة فسمع داعية يف بيته فنهض فدخل منزله مث رجع إىل جملسه، : وروى الطرباين باسناده عنه
  .فقيل له

نا أهل بيت نطيع اهللا عزوجل فيما حنبه، إ: فعزوه وتعجبوا من صربه، فقال! نعم : أمن حدث كانت الداعية ؟ قال
  .وحنمده على ما نكره

  انطلقوا: إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الفضل فيقوم ناس من الناس فيقال هلم: وروى الطرباين عنه قال
  .إىل اجلنة

  .إىل اجلنة: إىل أين ؟ فيقولون: فتلقاهم املالئكة فيقولون
كنا إذا : وما كان فضلكم ؟ قالوا: من أنتم ؟ قالوا حنن أهل الفضل، قالوا: قالوا: نعم: افيقولون قبل احلساب ؟ قالو

  .ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني: جهل علينا محلنا، وإذا ظلمنا صربنا، وإذا أسئ إلينا غفرنا، قالوا هلم
اجلنة، فتتلقاهم املالئكة فيقولون هلم ليقم أهل الصرب، فيقوم ناس من الناس فيقال هلم انطلقوا إىل : مث ينادي مناد



صربنا أنفسنا على طاعة اهللا، وصربناها عن : فما كان صربكم ؟ قالوا: حنن أهل الصرب، قالوا: مثل ذلك فيقولون
  .معصية اهللا، وصربناها على البالء

  .ادخلوا اجلنة فنعم أجر العاملني: فقالوا هلم
انطلقوا إىل اجلنة، فتتلقاهم : فيقوم ناس من الناس وهم قليل، فيقال هلم! ه ليقم جريان اهللا يف دار: مث ينادي املنادي

كنا نتزاور يف اهللا، : مب استحققتم جماورة اهللا عزوجل يف داره ؟ فيقولون: املالئكة فيقولون هلم مثل ذلك، فيقولون
  .ونتجالس يف اهللا، ونتباذل يف اهللا عزوجل
  .املنيفيقال هلم، ادخلوا اجلنة فنعم أجر الع

  .إن اهللا حيب املؤمن املذنب التواب: وقال علي بن احلسني
  .التارك لالمر باملعروف والنهي عن املنكر كالنابذ كتاب اهللا وراء ظهره، إال أن يتقي منهم تقاة: وقال
  .خياف جبارا عنيدا أن يسطو عليه وأن يطغى: وما تقاه ؟ قال: قالوا

  .حدا أورع من فالنما رأيت أ: وقال رجل لسعيد بن املسيب
  .ما رأيت أورع منه: قال! ال : هل رأيت علي بن احلسني ؟ قال: فقال له سعيد

كنا نتذاكر : يا زهري فيم كنتم ؟ قلت: دخلت على علي بن احلسني فقال: وروى سفيان بن عيينة عن الزهري قال
يا زهري ليس ! رمضان فقال الصوم، فأمجع رأيي ورأي أصحايب على أنه ليس من الصوم شئ واجب، إال شهر 

كما قلتم، الصوم على أربعني وجها، عشرة منها واجب كوجوب شهر رمضان، وعشرة منها حرام، وأربع عشرة 
منها صاحبها باخليار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم النذر واجب، وصوم االعتكاف واجب، قال الزهري 

أما الواجب فصوم شهر رمضان، وصوم شهرين متتابعني : ، قالفسرهن يابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قلت
  يف قتل اخلطأ ملن مل جيد العتق، وصيام ثالثة أيام كفارة اليمني ملن مل جيد إال طعام، وصيام حلق الرأس، وصوم دم

  .املتعة ملن مل جيد اهلدي وصوم جزاء الصيد، يقوم الصيد قيمته مث يقسم ذلك الثمن على احلنطة
ذي صاحبه باخليار فصوم االثنني واخلميس، وستة أيام من شوال بعد رمضان، وصوم عرفة ويوم عاشوراء، وأما ال

  .كل ذلك صاحبه باخليار
فأما صوم االذن فاملرأة ال تصوم تطوعا إال بإذن زوجها، وكذلك العبد واالمة، وأما صوم احلرام فصوم يوم الفطر 

  .نا أن نصومه لرمضانواالضحى، وأيام التشريق، ويوم الشك، هني
وصوم الوصال حرام، وصوم الصمت حرام، وصوم نذر املعصية حرام، وصوم الدهر، وصوم الضيف ال يصوم 

  ".من نزل على قوم فال يصومن تطوعا إال بإذهنم : " تطوعا إال باذن صاحبه، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يصوم، وقال قوم : صومه، وأما صوم املريض واملسافر فقال قوموأما صوم االباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أجزأه 

يفطر يف احلالني، فإن صام يف السفر واملرض : واما حنن فنقول" ال يصوم، وقال قوم إن شاء صام وإن شاء أفطر 
  ).١] (فعليه القضاء 

القرشي املدين أحد الفقهاء  أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث ابن هشام بن املغرية بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم
، قيل امسه حممد، وقيل امسه أبو بكر، وكنيته أبو عبد الرمحن، والصحيح أن امسه وكنيته واحد، وله من )٢(السبعة 

  االوالد واالخوة كثري، وهو تابعي جليل، روى عن عمار وأيب هريرة وأمساء بنت أيب بكر،
__________  

  .خة املصريةما بني معكوفني زيادة من النس) ١(



  .صارت إليهم وشهروا هبا -يف املدينة  -الفقهاء السبعة خصوا هبذه التسمية الن الفتوى بعد الصحابة ) ٢(
  .وقد كان يف عصرهم مجاعة من العلماء التابعني ولكن الفتوى مل تكن إال هلؤالء

  ).٢٨٢/  ٢ابن سعد  - ٢٨٣/  ١راجع ابن خلكان (قاله احلافظ السلف 

سلمة وغريهم، وعنه مجاعة منهم بنوه سلمة وعبد اهللا وعبد امللك وعمر، ومواله مسي، وعامر الشعيب  وعائشة وأم
، )١(وعمر بن عبد العزيز، وعمرو بن دينار، وجماهد، والزهري، ولد يف خالفة عمر، وكان يقال له راهب قريش 

  لكثرة صالته، وكان مكفوفا، وكان يصوم الدهر، وكان من الثقة
وكان قد كف وكان إذا سجد يضع يده يف طست : والفقه وصحة الرواية على جانب عظيم، قال أبو داود واالمانة

  .لعلة كان جيدها
  .والصحيح أنه مات يف هذه السنة، وقيل يف اليت قبلها، وقيل يف اليت بعدها

  .واهللا أعلم
فقسمته حربا * ن ال يقتدي بأئمة أال كل م -: ونظم بعض الشعراء بيتني ذكر فيهما الفقهاء السبعة فقال: قلت

بن زيد ) ٣(سعيد أبو بكر سليمان خارجه وفيها تويف الفضيل * عن احلق خارجه فخذهم عبيد اهللا عروة قاسم ) ٢(
ال يلهينك الناس عن ذات نفسك، فإن : الرقاشي، أحد زهاد أهل البصرة، وله مناقب وفضائل كثرية جدا، قال

  .قطع هنارك بكيت وكيت، فإنه حمفوظ عليك ما قلتاالمر خيلص إليك دوهنم، وال ت
  .مل أر شيئا أحسن طلبا، وال أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قدمي: وقال

، كان أحد فقهاء املدينة، وكان إماما عاملا، له روايات كثرية عن )٤(أبو سلمة ابن عبد الرمحن بن عوف الزهري 
  .مجاعة من الصحابة، وكان واسع العلم

  .باملدينة تويف
عبد الرمحن بن عائذ االزدي، له روايات كثرية، وكان عاملا، وخلف كتبا كثرية من علمه، روى عن مجاعة من 

  .الصحابة، وأسر يوم وقعة ابن االشعث فأطلقه احلجاج
عبد الرمحن بن معاوية بن خزمية، قاضي مصر لعمر بن عبد العزيز بن مروان وصاحب شرطته كان عاملا فاضال، 

  .ى احلديث وعنه مجاعةرو
  .مث دخلت سنة مخس وتسعني فيها غزا العباس بن الوليد بالد الروم، وافتتح حصونا كثرية

  وفيها فتح مسلمة بن
__________  

  .عن الزبري بن بكار: ٩٢/  ٢ويف صفة الصفوة ) ١(
  .كان يقال له راهب املدينة

  .ضيزى: ٢٨٣/  ١يف ابن خلكان ) ٢(
  .حتريف: الفضل بن زياد: ، ويف االصل٤٨٧/  ٢١٣/  ٣وصفة الصفوة  ١٢٩/  ٦من ابن سعد ) ٣(
  امسه عبد اهللا االصغر وأمه متاضر بنت االصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن احلارث الكلبية ١٥٥/  ٦يف ابن سعد ) ٤(

  .القضاعية
  .كان يكىن باسم ولده سلمة



  .استقضاه سعيد بن العاص بن سعيد على املدينة
  .ثنتني وسبعني سنةتويف وهو ابن ا

عبد امللك مدينة يف بالد الروم، مث حرقها مث بناها بعد ذلك بعشر سنني، وفيها افتتح حممد بن القاسم مدينة املولينا 
من بالد اهلند، وأخذ منها أمواال جزيلة، وفيها قدم موسى بن نصري من بالد االندلس إىل إفريقية ومعه االموال ) ١(

هتا، ومعه ثالثون ألف رأس من السيب، وفيها غزا قتيبة بن مسلم بالد الشاش، ففتح مدنا على العجل حتمل من كثر
وأقاليم كثرية، فلما كان هناك جاءه اخلرب مبوت احلجاج بن يوسف فقمعه ذلك ورجع بالناس إىل مدينة مرو ومتثل 

حيايت ) ٢(ل فإن حتي ال أملك حبوران أمسى أعلقته احلبائ* لعمري لنعم املرء من آل جعفر : بقول بعض الشعراء
فما يف حيايت بعد موتك طائل وفيها كتب الوليد إىل قتيبة بأن يستمر على ما هو عليه من مناجزة * وإن متت 

  .االعداء، ويعده على ذلك وجيزيه خريا، ويثين عليه مبا صنع من اجلهاد وفتح البالد وقتال أهل الكفر والعناد
 -الكوفة والبصرة  -لصالة ابنه عبد اهللا، فوىل الوليد الصالة واحلرب باملصرين وقد كان احلجاج استخلف على ا

يزيد بن أيب كبشة، ووىل خراجهما يزيد بن مسلم، وقيل كان احلجاج يستخلفهما على ذلك فأقرمها الوليد، 
  .واستمر سائر نواب احلجاج على ما كانوا عليه

  .رمضان، وقيل مات يف شوال من هذه السنةوكانت وفاة احلجاج خلمس، وقيل لثالث بقني من 
  .وحج بالناس فيها بشر بن الوليد بن عبد امللك، قاله أبو معشر والواقدي

وفيها قتل الوضاحي بأرض الروم ومعه ألف من أصحابه، ويف هذه السنة كان مولد أيب جعفر املنصور عبد اهللا بن 
  .حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس

مسعود بن ) ٤(بن أيب عقيل بن ) ٣(ج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته هو احلجاج بن يوسف وهذه ترمجة احلجا
عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف، وهو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن، أبو 

  حممد الثقفي، مسع
بن أيب موسى، وروى عنه أنس بن ابن عباس وروى عن أنس ومسرة بن جندب وعبد امللك بن مروان وأيب بردة 

  .مالك، وثابت البناين، ومحيد الطويل، ومالك بن دينار، وجواد بن جمالد، وقتيبة بن مسلم، وسعيد بن أيب عروبة
وكانت له بدمشق دور منها دار الراوية بقرب قصر ابن أيب احلديد، وواله عبد امللك : قاله ابن عساكر، قال

  .عزله عنها وواله العراق احلجاز فقتل ابن الزبري، مث
  خطبنا: وقدم دمشق وافدا على عبد امللك، مث روى من طريق املغرية بن مسلم، مسعت أيب يقول

__________  
  .امللتان: ٥٨٨/  ٤كذا باالصل، ويف ابن االثري ) ١(
  .أملل: ٩٥/  ٨يف ابن االثري والطربي ) ٢(
  .يوسف بن احلكم ١٤٩/  ٢٩/  ٢يف ابن خلكان ) ٣(
  .بن عامر بن مسعود: ٥٨٤/  ٤يف ابن االثري ) ٤(

: إنه بيت الوحدة، وبيت الغربة، حىت بكى وأبكى من حوله، مث قال: احلجاج بن يوسف فذكر القرب، فما زال يقول
خطبنا عثمان بن عفان فقال يف : مسعت مروان يقول يف خطبته: مسعت أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان يقول

  ".ر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل قرب أو ذكره إال بكى ما نظ: " خطبته



ثنا يسار عن جعفر عن مالك : وهذا احلديث له شاهد يف سنن أيب داود وغريه، وساق من طريق أمحد بن عبد اجلبار
عليه  يا أيا حيىي أال أحدثك حبديث حسن عن رسول اهللا صلى اهللا: دخلت يوما على احلجاج فقال يل: بن دينار قال
  .حدثين أبو بردة عن أيب موسى: فقال! بلى : وسلم ؟ فقلت

  ".من كانت له إىل اهللا حاجة فليدع هبا يف دبر صالة مفروضة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .وهذا احلديث له شاهد عن فضالة بن عبيد وغريه يف السنن واملسانيد واهللا أعلم

أي ختلل أسناهنا لتخرج ما  -دخل على امرأته وهي تتخلل ) ١(أن املغرية بن شعبة  مسعت من يذكر: قال الشافعي
واهللا لئن كنت باكرت الغداء إنك لرعينة دنية، وإن كان الذي : وكان ذلك يف أول النهار، فقال -بينها من أذى 

ا ذكرت، ولكنين باكرت ما واهللا ما كان شئ مم: ختللني منه شئ بقي يف فيك من البارحة إنك لقذرة، فطلقها فقالت
  تباكره احلرة من السواك، فبقيت شظية يف

  .فمي منه فحاولتها الخرجها
  .تزوجها فإهنا خلليفة بأن تأيت برجل يسود، فتزوجها يوسف أبو احلجاج: فقال املغرية ليوسف أيب احلجاج

  .ما أسرع ما ألقحت باملبري: نومفأخربت أن أبا احلجاج ملا بىن هبا واقعها فنام فقيل له يف ال: قال الشافعي
واسم أمه الفارعة بنت مهام بن عروة بن مسعود الثقفي، وكان زوجها احلارث بن كلدة الثقفي : قال ابن خلكان

  .طبيب العرب، وذكر عنه هذه احلكاية يف السواك
ن عند روح بن ان احلجاج كان هو وأبوه يعلمان الغلمان بالطائف، مث قدم دمشق فكا) ٢(وذكر صاحب العقد 

: زنباع وزير عبد امللك، فشكا عبد امللك إىل روح أن اجليش ال ينزلون لنزوله وال يرحلون لرحليه، فقال روح
عندي رجل توليه ذلك، فوىل عبد امللك احلجاج أمر اجليش، فكان ال يتأخر أحد يف النزول والرحيل، حىت اجتاز 

وف هبم وأحرق الفسطاط، فشكا روح ذلك إىل عبد امللك، إىل فسطاط روح بن زنباع وهم يأكلون فضرهبم وط
مل أفعله إمنا فعله أنت، فإن يدي يدك، وسوطي سوطك، وما ضرك إذا : مل صنعت هذا ؟ فقال: فقال للحجاج

أعطيت روحا فسطاطني بدل فسطاطه، وبدل الغالم غالمني، وال تكسرين يف الذي وليتين ؟ ففعل ذلك وتقدم 
  .احلجاج عنده

  ويف أيامه نقطت: وبىن واسط يف سنة أربع ومثانني، وفرغ منها يف سنة ست ومثانني، وقيل قبل ذلك قال: قال
__________  

أن أم احلجاج الفارعة بنت مهام بن عورة بن مسعود الثقفي كانت حتت احلارث : ١٥١/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
  .بن كلدة الثقفي

  .٢٩/  ٢وانظر ابن خلكان 
ان الفارعة كانت حتت : ويف تلقيح فهوم أهل االثر البن اجلوزي ٦/  ٣فريد كاالصل ورواية العقد ال

  .وذكر القصة...املغرية
   ٦/  ٣أخبار احلجاج ج  -العقد الفريد ) ٢(

  .املصاحف، وذكر يف حكايته ما يدل أنه كان أوال يسمى كليبا، مث مسي احلجاج
ولطخ ) ١(مل يرتضع أياما حىت سقوه دم جدي مث دم ساخل  وذكر أنه ولد وال خمرج له حىت فتق له خمرج، وأنه

وجهه بدمه فارتضع، وكانت فيه شهامة وحب لسفك الدماء، النه أول ما ارتضع ذلك الدم الذي لطخ به وجهه، 
  .، وقيل إهنا أم أبيه واهللا أعلم)٢(ويقال إنه أمه هي املتمنية لنصر بن حجاج بن عالط 



سيفه رهق، وكان كثري قتل النفوس اليت حرمها اهللا بأدىن شبهة، وكان يغضب  وكانت فيه شهامة عظيمة، ويف
غضب امللوك، وكان فيما يزعم يتشبه بزياد بن أبيه، وكان زياد يتشبه بعمر بن اخلطاب فيما يزعم أيضا، وال سواء 

  .وال قريب
  .تابعنيوقد ذكر ابن عساكر يف ترمجة سليم بن عنز التجييب قاضي مصر، وكان من كبار ال

وكان ممن شهد خطبة عمر بن اخلطاب باجلابية، وكان من الزهادة والعبادة على جانب عظيم، وكان خيتم القرآن 
  .يف كل ليلة ثالث ختمات يف الصالة وغريها

واملقصود أن احلجاج كان مع أبيه مبصر يف جامعها فاجتاز هبما سليم بن عنز هذا فنهض إليه أبو احلجاج فسلم 
  .تسأله أن يعزلين عن القضاء! نعم : إين ذاهب إىل أمري املؤمنني، فهل من حاجة لك عنده ؟ قال: ل لهعليه، وقا

  .واهللا ال أعلم قاضيا اليوم خريا منك! سبحان اهللا : فقال
سب يا بين واهللا إين الح: يا أبة أتقوم إىل رجل من جتيب وأنت ثقفي ؟ فقال له: مث رجع إىل ابنه احلجاج فقال له ابنه

  .أن الناس يرمحون هبذا وأمثاله
الن هذا وأمثاله جيتمع الناس إليهم : ومل يا بين ؟ قال: واهللا ما على أمري املؤمنني أضر من هذا وأمثاله، فقال: فقال

فيحدثوهنم عن سرية أيب بكر وعمر، فيحقر الناس سرية أمري املؤمنني وال يروهنا شيئا عند سريهتما فيخلعونه 
  .ويبغضونه، وال يرون طاعته، واهللا لو خلص يل من االمر شئ الضربن عنق هذا وأمثاله وخيرجون عليه
  .يا بين واهللا إين الظن أن اهللا عزوجل خلقك شقيا: فقال له أبوه

وأنه كان ذا فراسة صحيحة، فإنه تفرس يف ابنه ما آل إليه ) ٣(وهذا يدل على أن أباه كان ذا وجاهة عند اخلليفة 
  .أمره بعد ذلك

وكان مولد احلجاج يف سنة تسع وثالثني، وقيل يف سنة أربعني، وقيل يف سنة إحدى وأربعني، مث نشأ شابا لبيبا : قالوا
ما : كان احلجاج يقرأ القرآن كل ليلة، وقال أبو عمرو بن العالء: فصيحا بليغا حافظا للقرآن، قال بعض السلف

  .صح منهرأيت أفصح منه ومن احلسن البصري، وكان احلسن أف
  ذكر سليمان بن أيب منيح عن صاحل بن سليمان قال قال: وقال الدار قطين

__________  
  .االسود اخلالص: الساخل) ١(
أن عمر بن : ويف كتاب تلقيح فهوم أهل االثر البن اجلوزي، وخمتصر القصة ٣٢/  ٢كذا يف ابن خلكان ) ٢(

  :هااخلطاب طاف ليلة يف املدينة فسمع امرأة تنشد يف خدر
قال يف ) ٣...(أم من سبيل إىل نصر بن حجاج فأيت عمر بنصر وسريه إىل البصرة* هل من سبيل إىل مخر فأشرهبا 

فوىل لعبد امللك بعض الوالية وكان معه بعض االلوية يوم قاتل  -فأما يوسف، والد احلجاج : ١٧٣املعارف ص 
  .احلنيف بن السجف جيش ابن دجلة

ول الناس إال قريبا بعضها من بعض، إال احلجاج وإياس بن معاوية، فإن عقوهلما كانت ما رأيت عق: عقبة بن عمرو
  .ترجح على عقول الناس

وتقدم أن عبد امللك ملا قتل مصعب بن الزبري سنة ثالث وسبعني بعث احلجاج إىل أخيه عبد اهللا مبكة فحاصره هبا 
لبيت، وال متكن ابن الزبري ومن عنده من الوقوف، ومل وأقام للناس احلج عامئذ، ومل يتمكن ومن معه من الطواف با

يزل حماصره حىت ظفر به يف مجادى سنة ثالث وسبعني، مث استنابه عبد امللك على مكة واملدينة والطائف واليمن، 



مثن نقله إىل العراق بعد موت أخيه بشر، فدخل الكوفة كما ذكرنا، وقال هلم وفعل هبم ما تقدم إيراده مفصال، 
  .ام بني ظهرانيهم عشرين سنة كاملةفأق

وفتح فيها فتوحات كثرية، هائلة منتشرة، حىت وصلت خيوله إىل بالد اهلند والسند، ففتح فيها مجلة مدن وأقاليم، 
  .ووصلت خيوله أيضا إىل قريب من بالد الصني، وجرت له فصول قد ذكرناها

واالقدام، والتهاون يف االمور العظام، مما ميدح على مثله  وحنن نورد هنا أشياء أخر مما وقع له من االمور واجلراءة
فروى أبو بكر بن أيب خيثمة، عن حيىي بن أيوب، عن عبد : ومما يذم بقوله وفعله، مما ساقه احلافظ ابن عساكر وغريه
 -املسيب أن احلجاج بن يوسف صلى مرة جبنب سعيد بن : اهللا بن كثري ابن أخي إمساعيل بن جعفر املديين ما معناه

 -فجعل يرفع قبل االمام ويقع قبله يف السجود، فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه  -وذلك قبل أن يلي شيئا 
فما زال احلجاج ينازعه رداءه حىت قضى سعيد ذكره، مث أقبل عليه سعيد فقال  -وكان له ذكر يقوله بعد الصالة 

  .أضرب هبذا النعل وجهكيا سارق يا خائن، تصلي هذه الصالة، لقد مهمت أن : له
  .فلم يرد عليه مث مضى احلجاج إىل احلج، مث رجع فعاد إىل الشام، مث جاء نائبا على احلجاز

  فلما قتل ابن
الزبري كر راجعا إىل املدينة نائبا عليها، فلما دخل املسجد إذا جملس سعيد بن املسيب، فقصده احلجاج فخشي 

أنت صاحب الكلمات ؟ فضرب سعيد صدره بيده : يديه فقال له الناس على سعيد منه، فجاء حىت جلس بني
  .فجزاك اهللا من معلم ومؤدب خريا، ما صليت بعدك صالة إال وأنا أذكر قولك: قال! نعم : وقال

  .مث قام ومضى
ملا قتل احلجاج ابن : قال -أخي أيب عمرو بن العالء  -وروى الرياشي عن االصمعي وأيب زيد عن معاذ بن العالء 

يا أهل مكة : لزبري ارجتت مكة بالبكاء، فأمر الناس فجمعوا يف املسجد مث صعد املنرب فقال بعد محد اهللا والثناء عليها
بلغين إكباركم قتل ابن الزبري، أال وإن ابن الزبري كان من خيار هذه االمة، حىت رغب يف اخلالفة ونازع فيها ! 

و كان شئ مانع العصاة ملنعت آدم حرمة اهللا، إن اهللا خلقه بيده، ونفخ أهلها، فنزع طاعة اهللا واستكن حبرم اهللا، ول
فيه من روحه، وأسجد له مالئكته، وأباح له كرامته، وأسكنه جنته، فلما أخطأ أخرجه من اجلنة خبطيئته، وآدم 

  .أكرم على اهللا من ابن الزبري واجلنة أعظم حرمة من الكعبة، اذكروا اهللا يذكركم
أن احلجاج دخل على أمساء بنت أيب : حدثنا إسحاق بن يوسف، ثنا عون، عن أيب الصديق الناجي: دوقال االمام أمح

  إن ابنك أحلد يف هذا البيت،: بكر بعد ما قتل ابنها عبد اهللا فقال

  .وإن اهللا أذاقه من عذاب أليم، وفعل
أنه خيرج من " صلى اهللا عليه وسلم كذبت، كان برا بوالديه، صواما قواما، واهللا لقد أخربنا رسول اهللا : فقالت

  ).١) (ثقيف كذابان اآلخر منهما شر من االول، وهو مبري
  .ورواه أبو يعلى عن وهب بن بقية، عن خالد، عن عون، عن أيب الصديق

  .بلغين أن احلجاج دخل على أمساء فذكر مثله: قال
  .بن االحنف، عن أمساء بنت ايب بكر ثنا جرير، عن يزيد بن أيب زياد، عن قيس: ثنا زهري: وقال أبو يعلى

  .مسعت رسول اهللا هنى عن املثلة: قالت
  ".خيرج من ثقيف رجالن كذاب ومبري : " ومسعته يقول

  .أما الكذاب فقد رأيناه، وأما املبري فأنت هو يا حجاج: قالت فقلت للحجاج



ع أمساء بنت أيب بكر الصديق تقول أنبأ يزيد بن هارون أنبأ العوام بن حوشب حدثين من مس: وقال عبيد بن محيد
  مسعت: للحجاج حني دخل عليها يعزيها يف ابنها
  ".خيرج من ثقيف رجالن مبري وكذاب : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول

  .وأما املبري فأنت -تعين املختار  -فأما الكذاب فابن أيب عبيد 
بنها عبد اهللا، وقد رواه غري أمساء عن النيب صلى اهللا عليه وتقدم يف صحيح مسلم من وجه آخر أوردناه عند مقتل ا

ثنا أمحد بن عمر الوكيعي ثنا وكيع حدثتنا أم عراب عن امرأة يقال هلا عقيلة عن سالمة بنت : وسلم فقال أبو يعلى
  ".يف ثقيف كذاب ومبري : " احلر قالت قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .تفرد به أبو يعلى
عن عقيلة عن سالمة حديثا آخر يف الصالة،  -وامسها طلحة  -عن وكيع عن أم عراب : االمام أمحدوقد روى 

ثنا أمية بن بسطام، ثنا يزيد بن ربيع، ثنا : وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وروى من حديث ابن عمر فقال أبو يعلى
صلى اهللا عليه وسلم أن يف ثقيف مبريا  أنبأنا رسول اهللا" مسعت ابن عمر : إسرائيل ثنا عبد اهللا بن عصمة قال

  .وأخرجه الترمذي من حديث شريك عن عبد اهللا بن عاصم ويقال عصمة" وكذابا 
  .حسن غريب ال نعرفه إال من حديث شريك: وقال

أن ابن عمر اعتزل ليايل قتال ابن الزبري و واحلجاج : ثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن نافع: وقال الشافعي
  .فكان يصلي مع احلجاج مبىن،

  .وقال الثوري عن حممد بن املنكدر عن جابر أنه دخل على احلجاج فلم يسلم عليه ومل يكن يصلي وراءه
إن ابن الزبري غري كتاب : خطب احلجاج فقال: أنبأ جرير عن القعقاع بن الصلت قال: وقال إسحاق بن راهويه

  .كذبت لفعلت: أنت معه ولو شئت أقول ما سلطه اهللا على ذلك، وال: اهللا، فقال ابن عمر
الصالة الصالة مرارا، مث قال : وروى عن شهر بن حوشب وغريه أن احلجاج أطال اخلطبة فجعل ابن عمر يقول

إمنا جنئ : ما محلك على ذلك ؟ فقال: فأقام الصالة فقام الناس، فصلى احلجاج بالناس، فلما انصرف قال البن عمر
  .ا مث تفتق ما شئت بعد من تفتقهللصالة فصل الصالة لوقته

بلغين أن احلجاج ملا فرغ من ابن الزبري وقدم املدينة لقي شيخا خارجا من : مسعت عمي يقول: وقال االصمعي
بشر حال، قتل ابن حواري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال : املدينة فسأله عن حال أهل املدينة، فقال

  جر اللعني احلجاج عليه لعائن اهللالفا: ومن قتله ؟ فقال: احلجاج
__________  

  .تقدم راجع مقتل ابن الزبري) ١(

  .وهتلكته، من قليل املراقبة هللا
فال عرفه اهللا خريا وال ! نعم : أتعرف احلجاج إذا رأيته ؟ قال! أيها الشيخ : فغضب احلجاج غضبا شديدا مث قال

  .وقاه ضرا
  .الشيخ اآلن إذا سال دمك الساعة ستعلم أيها: فكشف احلجاج عن لثامه وقال

واهللا إن هذا هلو العجب يا حجاج، لو كنت تعرفين ما قلت هذه املقالة، أنا العباس بن : فلما حتقق الشيخ اجلد قال
  .انطلق فال شفى اهللا االبعد من جنونه وال عافاه: أيب داود، أصرع كل يوم مخس مرات، فقال احلجاج

، قال خالد )١(الصمد، ثنا محاد بن سلمة، عن ابن أيب رافع، عن عبد اهللا بن جعفر  حدثنا عبد: وقال االمام أمحد



  .وما بأس من ذلك: أمتكنه من ذلك ؟ فقال: بن يزيد بن معاوية لعبد امللك
واهللا يا أمري املؤمنني لقد ذهب ما يف صدري على آل الزبري منذ تزوجت : كيف ؟ قال: أشد الناس واهللا، قال: قال

  .وكأنه كان نائما فأيقظه، فكتب إىل احلجاج يعزم عليه بطالقها فطلقها: ة بنت الزبري، قالرمل) ٢(
انظر ما يأكل معي، : حج احلجاج مرة فمر بني مكة واملدينة فأيت بغدائه فقال حلاجبه: وقال سعيد بن أيب عروبة

اغسل يديك مث تغد : احلجاج قال له أجب االمري، فقام فلما دخل على: فذهب فإذا أعرايب نائم فضربه برجله وقال
  إنه: معي، فقال

__________  
  .كذا باالصل، ويف احلديث تشويش نتج عن سقط فقرة من احلديث أخلق باملعىن) ١(

ال إله إال : إذا دخل بك فقويل: أنه زوج ابنته من احلجاج بن يوسف فقال هلا: ٢٠٦/  ١ومتامه من مسند أمحد ج 
صلى اهللا عليه (وزعم أن رسول اهللا  -ان اهللا رب العرش العظيم، احلمد هللا رب العاملني اهللا احلليم الكرمي سبح

  .فلم يصل إليها: فظننت أنه قال: قال محاد -كان إذا حزبه أمر قال هذا ) وسلم
  .كذا باالصول والظاهر أن يف مواضع من هذا اخلرب حتريفا) ٢(

وذكر العتيب : ءا على اختالل املعىن وتشويش قال أبو العباسيلقي ضو ٢٠٥/  ١ولعل ما ورد يف الكامل للمربد 
  .أن احلجاج بن يوسف بن احلكم الثقفي ملا أكره عبد اهللا بن جعفر على أن زوجه ابنته استأجله يف نقلها سنة

ففكر عبد اهللا بن جعفر يف االنفكاك منه، فألقي يف روعه خالد بن يزيد فكتب إليه يعلمه ذلك، وكان احلجاج 
أيف هذا الوقت ؟ : زوجها بإذن عبد امللك فورد على خالد كتابه ليال، فاستأذن من ساعته على عبد امللك، فقيل لهت

  .أنه أمر ال يؤخر: فقال
أمر جليل مل : فيم السرى يا أبا هاشم ؟ قال: فأعلم عبد امللك بذلك فأذن له، فلما دخل عليه قال له عبد امللك

  ثة فال أكونآمن أن أوخره فتحدث علي حاد
  .قضيت حق بيعتك

  .أتعلم أنه ما كان بني حيني من العداوة والبغضاء ما كان بني آل الزبري وآل أيب سفيان: وما هو ؟ قال: قال
  .ال: قال
  .فإن تزوجيي إىل آل الزبري حلل ما كان هلم يف قليب، فما أهل بيت أحب إيل منهم: قال
  .فإن ذلك ليكون: قال
اج أن يتزوج يف بين هاشم، وأنت تعلم ما يقولون ويقال فيهم، واحلجاج من سلطانك فكيف أذنت للحج: قال

  .حبيث علمت
  .فجزاه خريا وكتب إىل احلجاج بعزمة أن يطلقها، فطلقها فغدا الناس عليه يعزونه عنها: قال

جز عنه حىت انتزع منه كان االمر آلبائه فع: فكان فيمن أتاه عمرو بن عتبة بن أيب سفيان فأوقع احلجاج خبالد فقال
ال تقل ذا أيها االمري فإن خلالد قدميا سبق إليه وحديثا مل يغلب عليه، ولو طلب االمر لطلبه : فقال له عمرو بن عتبة

  .حبذر جد ولكنه علم علما فسلم العلم إىل أهله
نغضبكم يف العاجل يا آل أيب سفيان انتم حتبون أن حتلموا وال يكون احللم إال عن غضب فنحن : فقال احلجاج

  .ابتغاء مرضاتكم يف اآلجل



  .واهللا التزوجن من هو امس به رمحا مث ال ميكنه فيه شئ: مث قال احلجاج
  .فتزوج أم اجلالس بنت عبد اهللا بن خالد بن أسيد

مت نعم ص: يف هذا احلر الشديد ؟ قال: ومن ؟ قال اهللا دعاين إىل الصوم فأجبته، قال: دعاين من هو خري منك، قال
  .إن ضمنت يل البقاء لغد: فأفطر وصم غدا، قال: ليوم هو أشد حرا منه، قال

مل تطيبه أنت : إن طعامنا طعام طيب، قال: فكيف تسألين عاجال بآجل ال تقدر عليه ؟ قال: ليس ذلك يل، قال: قال
  .وال الطباخ، إمنا طيبته العافية

وسبعني وخطبته إياهم بغتة، وهتديده ووعيده إياهم، فصل قد ذكرنا كيفية دخول احلجاج الكوفة يف سنة مخس 
وأهنم خافوه خمافة شديدة، وأنه قتل عمري بن ضابئ، وكذلك قتل كميل بن زياد صربا، مث كان من أمره يف قتال ابن 

االشعث ما قدمنا، مث تسلط على من كان معه من الرؤساء واالمراء والعباد والقراء، حىت كان آخر من قتل منهم 
  .د بن جبريسعي

يعين ابن عبد  -ثنا أمحد بن حممد بن سعد الكليب، ثنا حممد بن زكريا الغاليب، ثنا حممد : قال القاضي املعاىف زكريا
  خطب احلجاج أهل العراق بعد دير اجلماجم،: عن عاصم قال -يعين ابن مصعب  -عن عطاء  -اهللا بن عباس 

، مث أفضى )١(فخالط اللحم والدم، والعصب واملسامع، واالطراف يا أهل العراق إن الشيطان قد استبطنكم : فقال
واالخماخ، واالشباح واالرواح، مث ارتع فعشش، مث باض وفرخ، مث دب ودرج، فحشاكم نفاقا ) ٢(إىل االمساخ 

عكم وشقاقا، وأشعركم خالفا، اختذمتوه دليال تتبعونه، وقائدا تطيعونه، ومؤمتنا تشاورونه وتستأ مرونه، فكيف تنف
؟ ألستم أصحايب باالهواز حيث منيتم املكر واجتمعتم على الغدر، واتفقتم على الكفر، ) ٣(جتربة، أو ينفعكم بيان 

  .وظننتم أن اهللا خيذل دينه وخالفته، وأنا واهللا أرميكم بطريف وأنتم تتسللون لواذا، وتنهزمون سراعا
عكم وختاذلكم وبراءة اهللا منكم، ونكوس قلبوكم إذ وليتم ويوم الزاوية وما يوم الزاوية، مما كان من فشلكم وتناز

كاالبل الشاردة عن أوطاهنا النوازع، ال يسأل املرء منكم عن أخيه، وال يلوي الشيخ على بنيه، حني عضكم 
  .الرماح) ٤(السالح، وخنتعكم 

ويذهل اخلليل * ام عن مقيله بضرب يزيل اهل: ويوم دير اجلماجم وما يوم دير اجلماجم، هبا كانت املعارك واملالحم
، والنزوة بعد النزوات، إن )٥(عن خليله يا أهل العراق يا أهل الكفران بعد الفجران، والغدران بعد اخلذالن 
  بعثناكم إىل ثغوركم غللتم وخنتم، وإن أمنتم أرجفتم، وإن خفتم نافقتم، ال

__________  
  .غافواالعضاء والش: ١٥٢/  ٢: زيد يف العقد الفريد) ١(
  .االصماخ: ١٢٠/  ٢يف العقد والبيان والتبيني ) ٢(

  .االضالع: ١٦٠/  ٣ويف مروج الذهب 
  .أو تعظكم وقعة أو حيجزكم اسالم أو يردكم إميان: زيد يف العقد) ٣(
  .وقصفتكم: وقصمتكم، ويف مروج الذهب: يف العقد) ٤(

  .ووقصتكم! ويف البيان والتبيني 
  .الكفرات بعد الفجرات، والغدرات بعد اخلترات: نييف العقد والبيان والتبي) ٥(



تذكرون نعمة، وال تشكرون معروفا، ما استخفكم ناكث، وال استغواكم غاو، وال استنقذكم عاص، وال 
استنصركم ظامل، وال استعضدكم خالع، إال لبيتم دعوته، وأجبتم صيحته، ونفرمت إليه خفافا وثقاال، وفرسانا 

  .ورجاال
  هل شغب شاغب، أو نعب ناعب، أو زفر زافر يا أهل العراق

إال كنتم أتباعه وأنصاره ؟ يا أهل العراق أمل تنفعكم املواعظ ؟ أمل تزجركم الوقائع ؟ أمل يشدد اهللا عليكم وطأته، 
يا أهل الشام إمنا أنا لكم كالظليم الرامح : ويذقكم حر سيفه، وأليم بأسه ومثالته ؟ مث التفت إىل أهل الشام فقال

  .، ويباعد عنها احلجر، ويكنها من املطر، وحيميها من الضباب، وحيرسها من الذباب)١(ن فراخه ينفي عنها القذر ع
اجلنة والربد، وأنتم املالءة واجللد، أنتم االولياء واالنصار، والشعار والدثار، بكم يذب عن ) ٢(أنتم ! يا أهل الشام 

  .يهزم من عاند وتوىلالبيضة واحلوذة، وبكم ترمى كتائب االعداء و
مسعت شيخا من قريش يكىن أبا بكر : حدثين حممد بن احلسني، حدثنا عبيد اهللا بن حممد التميمي: قال ابن أيب الدنيا

إن اهللا خلق آدم وذريته من االرض فأمشاهم على  -وكان لسنا  -كان احلجاج يقول يف خطبته : التيمي قال
وهتكوها باملساحي واملرور، مث أدال اهللا االرض منهم فردهم إليها فأكلت  ظهرها، فأكلوا مثارها وشربوا أهنارها

حلومهم كما أكلوا مثارها، وشربت دماءهم كما شربوا أهنارها، وقطعتهم يف جوفها وفرقت أوصاهلم كما هتكوها 
  .باملساحي واملرور

ذاك الرجل، رجل خطم نفسه  الرجل وكلكلم: ومما رواه غري واحد عن احلجاج أنه قال يف خطبته يف املواعظ
وزمها فقادها خبطامها إىل طاعة اهللا، وكفها بزمامها عن معاصي اهللا، رحم اهللا امرءا رد نفسه، امرءا اهتم نفسه، 
امرءا اختذ نفسه عدوة امرءا حاسب نفسه قبل أن يكون احلساب إىل غريه، امرءا نظر إىل ميزانه، امرءا نظر إىل 

أمرءا فكر فيما يقرأ غدا يف صحيفته ويراه يف ميزانه، وكان عند قلبه زاجرا، وعند مهه حسابه، امرءا وزن عمله، 
آمرا، امرءا أخذ بعنان عمله كما يأخذ بعنان مجله، فان قاده إىل طاعة اهللا تبعه، وإن قاده إىل معصية اهللا كف، امرءا 

  .إىل ما عند اهللا باالشواق عقل عن اهللا أمره، امرءا فاق واستفاق، وأبغض املعاصي والنفاق، وكان
  ).٣(فما زال يقول امرءا امرءا، حىت بكى مالك بن دينار 

أما بعد : مسعت احلجاج تكلم بكالم ما سبقه إليه أحد، يقول: قال الشعيب: عن عوانة بن احلكم قال: وقال املدائين
كتب عليه البقاء وال بقاء ملا كتب عليه فإن اهللا تعاىل كتب على الدنيا الفناء، وعلى اآلخرة البقاء، فال فناء ملا 

  .الفناء
  فال يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب اآلخرة،

  ).٤(واقهروا طول االمل بقصر االجل 
  مسعت: وقال املدائين عن أيب عبد اهللا الثقفي، عن عمه قال

__________  
  .القذى: املدر، ويف مروج الذهب: يف العقد الفريد) ١(

  .ذكر النعام: والظليم
  .املدافع: الرامح

  .أنتم اجلبة والرداء، وأنتم العدة واحلذاء: يف العقد) ٢(



  .١٥٣/  ٢انظر العقد الفريد ) ٣(
  .١٨٥/  ٣انظر مروج الذهب ) ٤(

إن امرءا ذهبت ساعة من : وقذتين كلمة مسعتها من احلجاج مسعته يقول على هذه االعواد: احلسن البصري يقول
  .ي أن تطول عليها حسرته إىل يوم القيامةعمره يف غري ما خلق له حلر

من كان له بالء أعطيناه على قدره، فقام : وقال شريك القاضي عن عبد امللك بن عمري، قال، قال احلجاج يوما
دسرته بالرمح دسرا، وهربته بالسيف هربا، وما : وكيف قتلته ؟ قال: اعطين فإين قتلت احلسني، فقال: رجل فقال

  .أحدا أشركت معي يف قتله
  .اذهب فواهللا ال جتتمع أنت وهو يف موضع واحد، ومل يعطه شيئا: فقال

إن أخي خرج مع ابن االشعث فضرب على امسي يف الديوان : جاء رجل إىل احلجاج فقال: وقال اهليثم بن عدي
دى تع* حنانيك من جتىن عليك وقد : ومنعت العطاء وقد هدمت داري، فقال احلجاج، أما مسعت قول الشاعر

إين ! أيها االمري : وجنا املقارف صاحب الذنب ؟ فقال الرجل* الصحاح مبارك اجلرب ولرب مأخوذ بذنب قريبه 
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبريا (وما قال ؟ قال : مسعت اهللا يقول غري هذا، وقول اهللا أصدق من هذا، قال

: يوسف) [ ذ اهللا أن نأخذ إال من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظاملونفخذ أحدنا مكانه إنا نراك من احملسنني، قال معا
صدق اهللا وكذب : يا غالم أعد امسه يف الديوان وابن داره، واعطه عطاءه، ومر مناديا ينادي: قال]  ٧٩ - ٧٨

  .الشاعر
د البكري، ملا كتب عبد امللك إىل احلجاج أن ابعث إيل برأس أسلم بن عب: وقال اهليثم بن عدي عن ابن عباس
يا أيها الذين (أيها االمري أنت الشاهد وأمري املؤمنني الغائب، وقال اهللا تعاىل : بلغين عنه، فأحضره احلجاج فقال

  آمنوا إن جاءكم فاسق
وما بلغه باطل، وإين أعول ]  ٦: احلجرات) [ بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمني

: ين امرأة ما هلن كاسب غريي وهن بالباب، فأمر احلجاج باحضارهن، فلما حضرن جعلت هذه تقولأربعة وعشر
أنا خالته، وهذه أنا عمته، وهذه أنا أخته، وهذه أنا زوجته، وهذه أنا بنته، وتقدمت إليه جارية فوق الثمان ودون 

 -: اهللا االمري، وجثت على ركبتيها وقالت أصلح: أنا ابنته، مث قالت: من أنت ؟ فقالت: العشرة، فقال هلا احلجاج
مثانا وعشرا واثنتني وأربعا * وعماته يندبنه الليل أمجعا أحجاج كم تقتل به إن قتلته * أحجاج مل تشهد مقام بناته 
علينا وإما أن تقتلنا معا * علينا فمهال إن تزدنا تضعضعا أحجاج إما أن جتود بنعمة * أحجاج من هذا يقوم مقامه 

واهللا ال أعنت عليكن وال زدتكن تضعضعا، مث كتب إىل عبد امللك مبا قال الرجل، ومبا : فبكى احلجاج وقال: قال
قالت ابنته هذه، فكتب عبد امللك إىل احلجاج يأمره باطالقه وحسن صلته وباالحسان إىل هذه اجلارية وتفقدها يف 

  .كل وقت
  .عن حمارم اهللا أيسر من الصرب على عذاب اهللا أيها الناس الصرب: وقيل إن احلجاج خطب يوما فقال

  :فقام إليه رجل فقال له

وحيك يا حجاج ما أصفق وجهك وأقل حياءك، تفعل ما تفعل وتقول مثل هذا الكالم ؟ خبث وضل سعيك، فقال 
وحيك يا حجاج، أنت جتترئ على اهللا : ما الذي جرأك علي ؟ فقال: للحرس خذوه، فلما فرغ من خطبته قال له

خلوا سبيله، : وال اجترئ أنا عليك، ومن أنت حىت ال أجترئ عليك وأنت جتترئ على اهللا رب العاملني، فقال



  .فأطلق
: إن يل عندك يدا، قال: أيت احلجاج بأسريين من أصحاب ابن االشعث فأمر بقتلهما، فقال أحدمها: وقال املدائين
فسأله ! صاحيب هذا : ومن يشهد لك ؟ قال: فقالذكر ابن االشعث يوما أمك فرددت عليه، : وما هي ؟ قال

  .بغضك، قال اطلقوا هذا لصدقه، وهذا لفعله: ما منعك أن تفعل كما فعل ؟ قال: فقال! نعم : فقال
  .فأطلقومها

  وذكر حممد بن زياد
، فأرسل عن ابن االعرايب فيما بلغه أنه كان رجل من بين حنيفة يقال له جحدر بن مالك وكان فاتكا بأرض اليمامة

احلجاج إىل نائبها يؤنبه ويلومه على عدم أخذه، فما زال نائبها يف طلبه حىت أسره وبعث به إىل احلجاج، فقال له 
جراءة اجلنان، وجفاء السلطان، وكلب الزمان، ولو اختربين االمري : ما محلك على ما كنت تصنعه ؟ فقال: احلجاج

جدين من أصلح رعيته، ذلك أين ما لقيت فارسا قط إال كنت عليه لوجدين من صاحل االعوان، وشهم الفرسان، ولو
إنا قاذفوك يف حائر فيه أسد عاقر فإن قتلك كفافا مؤنتك، وإن قتلته خلينا : يف نفسي مقتدرا، فقال له احلجاج

  .سبيلك
عظيم ضار،  مث أودعه السجن مقيدا مغلولة يده اليمىن إىل عنقه، وكتب احلجاج إىل نائبه بكسكر أن يبعث بأسد
أليس الليل : وقد قال جحدر هذا يف حمبسه هذا أشعارا يتحزن فيها على امرأته سليمى ام عمرو ويقول يف بعضها

ويعلوها النهار إذا عالين إذا جاوزمتا خنالت جند * وإيانا فذاك بنا تداين بلى وترى اهلالل كما نراه * جيمع ام عمرو 
حياذر وقع مصقول مياين فلما قدم االسد على احلجاج أمر به * در أمسى رهينا وأودية اليمامة فانعياين وقوال حج* 

وأمر جبحدر فأخرج يف قيوده ويده اليمىن مغلولة حباهلا،  -وهو البستان  -فجوع ثالثة أيام، مث أبرز إىل حائر 
جحدر حنو االسد وأعطي سيفا يف يده اليسرى وخلى بينه وبني االسد وجلس احلجاج وأصحابه يف منظرة، وأقبل 

إن يكشف اهللا قناع الشك * كالمها ذو أنف وحمك وشدة يف نفسه وفتك * ليث وليث يف جمال ضنك : وهو يقول
فلما نظر إليه االسد زأر زأرة شديدة ومتطى وأقبل حنوه فلما صار منه على قدر رمح وثب * فهو أحق منزل بترك * 

ف فضربه ضربة خالط ذباب السيف هلواته، فخر االسد كأنه االسد على جحدر وثبة شديدة فتلقاه جحدر بالسي
  خيمة قد صرعتها الريح، من شدة الضربة، وسقط جحدر من شدة وثبة االسد

يف يوم * يا مجل إنك لو رأيت كريهيت : وشدة موضع القيود عليه، فكرب احلجاج وكرب أصحابه وأشار جحدر يقول
زرق * كيما أساوره على االخراج شثن براثنه ؟ كأن نيوبه * هول مسدف وعجاج وتقدمي لليث أرسف موثقا 

برقاء أو * هلبا أحدمها شعاع سراج وكأمنا خيطت عليه عباءة * املعاول أو شباة زجاج يسمو بناظرتني حتسب فيهما 
من نسل أقوام ذوي أبراج فعند ذلك خريه احلجاج إن شاء أقام * خرقا من الديباج لعلمت أين ذو حفاظ ماجد 

  .ده، وإن شاء انطلق إىل بالده، فاختار املقام عند احلجاج، فأحسن جائزته وأعطاه أمواالعن
: النه ابن بنته، فقال له حيىي بن يعمر) صلى اهللا عليه وسلم(وأنكر يوما أن يكون احلسني من ذرية رسول اهللا 

ومن ذريته داود (، فقال قال اهللا لتأتيين على ما قلت بينة من كتاب اهللا أو الضربن عنقك: فقال احلجاج! كذبت 
فعيسى من ذرية إبرهيم، وهو إمنا ]  ٨٥: االنعام) [ وزكريا وحيىي وعيسى(إىل قوله ]  ٨٤: االنعام) [ وسليمان

  ).صلى اهللا عليه وسلم(ينسب إىل أمه مرمي، واحلسني ابن بنت رسول اهللا 
  .صدقت، ونفاه إىل خراسان: فقال احلجاج

فصاحته وبالغته يلحن يف حروف من القرآن أنكرها حيىي بن يعمر، منها أنه كان يبدل إن وقد كان احلجاج مع 



فيقرأها ] أحب إليكم [ إىل قوله ] قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم [ املكسورة بأن املفتوحة وعكسه، وكان يقرأ 
  .برفع أحب

أكان خويلد بن : غد، فقال للرسولكتب عبد امللك إىل احلجاج يسأله عن أمس واليوم و: وقال االصمعي وغريه
  .أما أمس فأجل، وأما اليوم فعمل، وأما غدا فأمل: فكتب احلجاج إىل عبد امللك! نعم : يزيد بن معاوية عنده ؟ قال

  .وقال ابن دريد عن أيب حامت السجستاين عن أيب عبيدة معمر بن املثىن
أما بعد : الناس يف العطاء، فكتب إليه عبد امللك ملا قتل احلجاج ابن االشعث وصفت له العراق، وسع على: قال

  فقد بلغ أمري املؤمنني أنك تنفق يف اليوم ما ال ينفقه أمري املؤمنني يف االسبوع وتنفق يف االسبوع ماال ينفقه
وكن يا عبيد اهللا ختشى وتضرع ووفر * عليك بتقوى اهللا يف االمر كله : أمري املؤمنني يف الشهر، مث قال منشدا

* لعمري لقد جاء الرسول بكتبكم : وكن هلم حصنا جتري ومتنع فكتب إليه احلجاج* اج املسلمني وفيأهم خر
وذكرث والذكرى لذى اللب تنفع وكانت أمور تعتريين * قراطيس متال مث تطوى فتطبع كتاب أتاين فيه لني وغلظة 

  مل يك عندي باملنافع مطمعو* فأرضخ أو اعتل حينا فأمنع إذا كنت سوطا من عذاب عليهم * كثرية 

هبا كل نريان العداوة * أم امحد فيهم أم أالم فأقذع وكان بالد جئتها حني جئتها * أيرضي بذاك الناس أو يسخطونه 
ولو * أصارع حىت كدت باملوت أصرع وكم أرجفوا من رجفة قد مسعتها * تلمع فقاسيت منها ما علمت ومل أزل 
حسرت هلم رأسي وال أتقنع فلو مل يذد عين صناديد منهم * ا مهوا بإحدى هناهتم كان غريي طار مما يروع وكنت إذ

  .أن أعمل برأيك: فكتب إليه عبد امللك: تقسم أعضائي ذئاب وأضبع قال* 
لقد كنت غنيا أن تكسب جناية : أيت احلجاج بسارق فقال له: وقال الثوري عن حممد بن املستورد اجلمحي قال

  .إذا قل ذات اليد سخت النفس باملتالف: فيبطل عليك عضوا من أعضائك، فقال الرجلفيؤتى بك إىل احلاكم 
  .صدقت واهللا لو كان حسن اعتذار يبطل حدا لكنت له موضعا: قال

  .يا غالم سيف صارم ورجل قاطع، فقطع يده
بد امللك فلما انقضى تغدى احلجاج يوما مع الوليد بن ع: وقال أبو بكر بن جماهد عن حممد بن اجلهم عن الفراء قال

يا أمري املؤمنني احلالل ما أحللت، ولكين أهنى عنه أهل العراق : فقال) ١(غداؤمها دعاه الوليد إىل شرب النبيذ 
  وأهل عملي، وأكره أن أخالف قول

كتب : وقال عمر بن شبة عن أشياخه قال]  ٨٨: هود) [ وما أريد أن أخالفكم إىل ما أهناكم عنه(العبد الصاحل 
إمنا املال مال اهللا وحنن : بد امللك إىل احلجاج يعتب عليه يف إسرافه يف صرف االموال، وسفك الدماء، ويقولع

  ).٢(خزانه، وسيان منع حق أو إعطاء باطل 
رضائي يف الذي أنا طالبه ) ٣(وتطلب * إذا أنت مل تترك أمورا كرهتها  -: وكتب يف أسفل الكتاب هذه االبيات

فيارمبا قد غص ) * ٥(فان تر مين غفلة قرشية ) ٤(إىل اهللا منه ضيع الدر حالبه * مثلك هاربا  وختشى الذي خيشاه
  فهذا وهذا كله أنا صاحبه* باملاء شاربه وإن تر مين وثبة أموية 

__________  
  .اما يسمى يف هذا العصر نبيذا هو اخلمر احملض، وهو غري ما كان يسميه سلفنا نبيذ: يف هامش املطبوعة) ١(

  .والنبيذ عندهم هو التمر أو الزبيب يترك عليه املاء ويسمونه بعد ذلك نبيذا سواء أسكر أو مل يسكر
  .ويف كلتا احلالتني فإنه أشبه بعصري القصب اليوم إن مل يكن دونه

  .١٦٤/  ٧وابن االعثم  ١٦٢/  ٣نسخة الكتاب يف مروج الذهب ) ٢(



  .وتأيب: يف ابن االعثم) ٣(
: يف مروج الذهب) ٥(كذا الدر يوما ظن بالدر حالبه * وختشى الذي خيشاه مثلي فكن إذا : الفتوحالبيت يف ) ٤(

  .وثبة أموية

أما بعد فقد جاءين : فلما قرأه احلجاج كتب) ١(تقم فاعلمن يوما عليك نوادبه * فال تعد ما يأتيك مين فان تعد 
فواهللا ما بالغت يف عقوبة أهل املعصية، وال قضيت حق  كتاب أمري املؤمنني يذكر فيه سريف يف االموال، والدماء،

: ، وكتب يف أسفل الكتاب)٢(أهل الطاعة، فإن كان ذلك سرفا فليحد يل أمري املؤمنني حدا أنتهي إليه وال أجتاوزه 
  كواكبه) ٣(أذاك فيومي ال توارث * إذا أنا مل أطلب رضاك وأتقي 

ومن ال تسامله فإين *  الصباح نوادبه أسامل من ساملته من ذي هوادة فقامت عليه يف* إذا قارف احلجاج فيك خطيئة 
على ما * وأقص الذي تسري إيل عقاربه فمن يتقي يومي ويرجو إذا عدى * حماربه إذا أنا مل أدن الشفيق لنصحه 

ل احلجاج فيما قال الوليد بن عبد امللك للغاز بن ربيعة أن يسأ: وعن الشافعي أنه قال) ٤(أرى والدهر جم عجائبه 
واهللا ما أحب أن يل لبنان أو سبري : هل جيد يف نفسه مما أصاب من الدنيا شيئا ؟ فسأله كما أمره، فقال: بينه وبينه

  .ذهبا أنفقه يف سبيل اهللا مكان ما أبالين اهللا من الطاعة، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
ثنا حممد بن العالء، ثنا أبو بكر، عن عاصم : قال أبو داودفصل فيما روي عنه من الكلمات النافعة واجلراءة البالغة 

اتقوا اهللا ما استطعتم، ليس فيها مثنوية، وامسعوا وأطعيوا ليس فيها : مسعت احلجاج وهو على املنرب يقول: قال
ت يل مثنوية المري املؤمنني عبد امللك، واهللا لو أمرت الناس أن خيرجوا من باب املسجد فخرجوا من باب آخر حلل

  دماؤهم وأمواهلم، واهللا لو أخذت ربيعة مبضر لكان ذلك يل من اهللا حالال، وما عذيري من عبد
__________  

وال متنعن : وذكر أبياتا منها -فإنك جمزى مبا أنت كاسبه وبعده فيه * فال تأمنين واحلوادث مجة : يف ابن االعثم) ١(
وال تعطني ما ليس هللا ...* وال تنقصن: ه وهو يف مروج الذهبوال تعط ماال ليس للناس واجب* الناس حقا علمته 

  .١٦٥/  ٧والفتوح  ١٦٣/  ٣نسخة الكتاب يف مروج الذهب ) ٢(جانبه 
  .ال تزول: يف مروج الذهب) ٣(
  :البيت يف ابن االعثم) ٤(

* نوايل ويتقي  فمن ذا الذي يرجو: وحيذرين والدهر جم نوائبه ويف مروج الذهب* فمن يبغين يوما ويرجو مرويت 
  مصاوليت، والدهر جم نوائبه 

صلى اهللا عليه (هذيل يزعم أن قرآنه من عند اهللا، واهللا ما هي إال ارجز من رجز االعراب ما أنزهلا اهللا على نبيه 
، وعذيري من هذه احلمراء، يزعم أحدهم يرمي باحلجر فيقول يل إن تقع احلجر حدث أمر، فواهللا الدعنهم )وسلم

  .لدابركاالمس ا
  .وأنا واهللا مسعته منه: فذكرته لالعمش فقال: قال

ورواه أبو بكر بن أيب خيثمة عن حممد بن يزيد، عن أيب بكر بن عياش، عن عاصم بن أيب النجود واالعمش أهنما 
مسعا احلجاج فبحه اهللا يقول ذلك، وفيه واهللا ولو أمرتكم أن خترجوا من هذا الباب فخرجتم من هذا الباب حللت 
  .يل دماؤكم، وال أجد أحدا يقرأ على قراءة ابن أم عبد إال ضربت عنقه، والحكنها من املصحف ولو بضلع خنزير

  .واهللا لو أدركت عبد هذيل الضربن عنقه: ورواه غري واحد عن أيب بكر بن عياش بنحوه، ويف بعض الروايات



  .دماء احلراموهذا من جراءة احلجاج قبحه اهللا، وإقدامه على الكالم السئ، وال
وإمنا نقم على قرأة ابن مسعود رضي اهللا عنه لكونه خالف القراءة على املصحف االمام الذي مجع الناس عليه 

  .عثمان، والظاهر أن ابن مسعود رجع إىل قول عثمان وموافقيه واهللا أعلم
ن دينار مسعت احلجاج ثنا الصلت ب: وقال علي بن عبد اهللا بن مبشر، عن عباس الدوري، عن مسلم بن إبراهيم

  .عبد اهللا بن مسعود رأس املنافقني، لو أدركته السقيت االرض من دمه: على منرب واسط يقول
واهللا ان : قال]  ٣٥: ص) [ هب يل ملكا ال ينبغي الحد من بعدي(قال ومسعته على منرب واسط وتال هذه اآلية 

  .كان سليمان حلسودا
  .قبحه اهللا وأخزاه، وأبعده وأقصاه: وهذه جراءة عظيمة تفضي به إىل الكفر

  .حدثنا االعمش عن إبراهيم عن علقمة: قال أبو نعيم
إين جئتك من عند رجل ميلي املصاحف عن ظهر قلب، ففزع عمر : جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب فقال: قال

  وحيك،: وغضب وقال
  .انظر ما تقول

  .ن مسعودمن هو ؟ قال عبد اهللا ب: ما جئتك إال باحلق، قال: قال
  .ما أعلم أحدا أحق بذلك منه، وسأحدثك عن ذلك: قال
مث خرجنا ورسول اهللا ) صلى اهللا عليه وسلم(إنا سهرنا ليلة يف بيت عند أيب بكر يف بعض ما يكون من حاجة النيب " 
صلى اهللا عليه (ميشي بيين وبني أيب بكر، فلما انتهينا إىل املسجد إذا رجل يقرأ فقام النيب ) صلى اهللا عليه وسلم(

فقرأ وركع وسجد وجلس : قال -يعين اسكت  -يا رسول اهللا اعتمت، فغمزين بيده : يستمع إليه، فقلت) وسلم
من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأ : سل نفطه مث قال): صلى اهللا عليه وسلم(يدعو ويستغفر، فقال النيب 

سبقك هبا : بد اهللا بن مسعود، فلما أصبحت غدوت إليه ال بشره فقالقراءة ابن أم عبد، فعلمت أنا وصاحيب أنه ع
وهذا احلديث قد روي من طرق، فرواه حبيب بن حسان عن زيد " أبو بكر، وما سابقته إىل خري قط إال سبقين إليه 

عن بن وهب عن عمر مثله، ورواه شعبة وزهري وخديج عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة عن عبد اهللا، ورواه عاصم 
  .عبد اهللا، ورواه الثوري وزائدة عن االعمش حنوه

: " مسعت عبد اهللا بن مسعود يقول: حدثنا عمر بن ثابت، عن أيب إسحاق، عن محري بن مالك قال: وقال أبو داود
سبعني سورة، وإن زيد بن ثابت لصيب مع الصبيان، فأنا ال أدع ما ) صلى اهللا عليه وسلم(أخذت من يف رسول اهللا 

  من يف رسول اهللاأخذت 

  .، وقد رواه الثوري وإسرافيل، عن أيب إسحاق به)صلى اهللا عليه وسلم(
سبعني سورة أحكمتها ) صلى اهللا عليه وسلم(لقد تلقيت من يف رسول اهللا : " ويف رواية ذكرها الطرباين عنه قال

  ".قبل أن يسلم زيد بن ثابت، وله ذؤابة يلعب مع الغلمان 
صلى اهللا عليه (قال يل رسول اهللا : ه وذكر قصة رعيه الغنم لعقبة بن أيب معيط، وأنه قالوقد روى أبو داود عن

  ".فأخذت من فيه سبعني سورة من ينازعين فيها أحد : إنك غالم معلم، قال): " وسلم
  .ورواه أبو أيوب االفريقي وأبو عوانة عن عاصم عن زر عنه حنوه

  ".إذنك أن ترفع احلجاب وأن تسمع سوادي حىت أهناك ): " صلى اهللا عليه وسلم(وقال له النيب 
  .وقد روي هذا عنه من طرق



  .أن عبد اهللا كان صاحب الوساد والسواد والسواك والنعلني: عن عبد اهللا بن شداد بن اهلاد: وروى الطرباين
أهل الكوفة، من : ممن أنت ؟ فقلت: قدمت الشام فجلست إىل أيب الدرداء فقال يل: وروى غريه عن علقمة قال

  أليس فيكم صاحب الوساد والسواك ؟ وقال: فقال
حدثنا عبد العزيز بن أبان حدثنا قطر بن خليفة حدثنا أبو وائل قال مسعت حذيفة يقول وابن : احلارث بن أيب أسامة

  .، من أقرهبم وسيلة يوم القيامة)صلى اهللا عليه وسلم(لقد علم احملفوظون من أصحاب حممد : مسعود قائم
قد روي هذا عن حذيفة من طرق، فرواه شعبة عن أيب إسحاق عن أيب وائل عن حذيفة ورواه عن أيب وائل فاضل و

االحدب وجامع بن أيب راشد، وعبيدة، وأبو سنان الشيباين، وحكيم بن جبري، ورواه عبد الرمحن بن يزيد عن 
  .حذيفة

قلنا حلذيفة أخربنا : عت عبد الرمحن بن زيد يقولمس: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاق قال: وقال أبو داود الطيالسي
ما أعلم أحدا أقرب هديا : حىت نلزمه، فقال) صلى اهللا عليه وسلم(برجل قريب اهلدى والسمت من رسول اهللا 

حىت يواريه جدار بيته من ابن أم عبد، ولقد علم احملفوظون من أصحاب ) صلى اهللا عليه وسلم(ومستا من رسول اهللا 
  .أن ابن أم عبد أقرهبم إىل اهللا وسيلة) ى اهللا عليه وسلمصل(النيب 
، وهذا قوله يف عبد اهللا بن مسعود )صلى اهللا عليه وسلم(فهذا حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول اهللا : قلت

  .رضي اهللا عنه
إهنا شعر من : هفكذب احلجاج وفجر، ولقم النار واحلجر فيما يقوله فيه، ويف رميه له بالنفاق، ويف قوله عن قراءت

شعر هذيل، وإنه ال بد أن حيكها من املصحف ولو بضلع خنزير، وأنه لو أدركه لضرب عنقه، فحصل على إمث ذلك 
  .كله بنيته اخلبيثة

) صلى اهللا عليه وسلم(كنت أجتين لرسول اهللا : حدثنا عاصم، عن زر عن عبد اهللا قال: حدثنا محاد: وقال عفان
ما ): " صلى اهللا عليه وسلم(يح تكفوه، وكان يف ساقة دقة، فضحك القوم، فقال النيب سواكا من أراك، فكانت الر

والذي نفسي بيده هلما أثقل يف امليزان من ): صلى اهللا عليه وسلم(من دقة ساقيه، فقال النيب : يضحككم ؟ قالوا
  ".أحد 

سلمة بن كهيل عن أيب  ورواه جرير وعلي بن عاصم عن مغرية عن أم موسى عن علي بن أيب طالب، وروى
ورواه " متسكوا بعهد عبد اهللا بن أم مسعود ): " صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : الزعراء عن ابن مسعود قال

  .الترمذي والطرباين
  .حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أيب إسحاق: وقال االمام أمحد

أتراه : ود حني تويف ابن مسعود وأحدمها يقول لصاحبهشهدت أبا موسى وأبا مسع: مسعت أبا االحوص قال: قال
  .ترك بعده مثله

  .إن قلت ذاك إنه كان ليؤذن له إذا حجبنا، ويشهد إذا غبنا: قال
  :وقال االعمش

  .يعين عبد اهللا بن مسعود
  .حدثنا االعمش عن زيد بن وهب: وقال أبو معاوية

  .كيف ملئ فقها: أقبل عبد اهللا بن مسعود ذات يوم وعمر جالس فقال: قال
حدثنا عاصم بن علي حدثنا املسعودي، عن أيب حصني، عن أيب عطية أن أبا موسى االشعري : وقال عمر بن حفص



يعين ابن مسعود  -) صلى اهللا عليه وسلم(ال تسألونا عن شئ ما دام هذا احلرب بني أظهرنا من أصحاب حممد : قال
حدثنا عن أصحاب حممد : قالوا لعلي: أيب البختري قالوروى جرير عن االعمش عن عمرو بن عروة، عن  -
  .حدثنا عن ابن مسعود: عن أيهم ؟ قالوا: ، قال)صلى اهللا عليه وسلم(

  .علم القرآن والسنة مث انتهى، وكفى بذلك علما: قال
  .علم القرآن مث وقف عنده وكفى به: ويف رواية عن علي قال

ا كان عليه، فهم أوىل باالتباع وأصدق أقواال من أصحاب االهواء فهداتنا والصحابة العاملون به، العارفون مب
هذيانات وكذب وافتراء وبعضها كفر وزندقة، فإن : احلائدين عن احلق، بل أقوال احلجاج وغريه من أهل االهواء

  .احلجاج كان عثمانيا أمويا، مييل إليهم ميال عظيما
  .ويرى أن خالفهم كفر

  .ذه يف ذلك لومة الئمويستحل بذلك الدماء وال تأخ
  .ثنا إسحاق بن إمساعيل الطالقاين ثنا جرير: من الطامات أيضا ما رواه أبو داود

: مسعت احلجاج خيطب فقال يف خطبته: وحدثنا زهري بن حرب، ثنا جرير، عن املغرية، عن بزيع بن خالد الضيب قال
هللا علي أن ال أصلي خلفك صالة أبدا، : فسيرسول أحدكم يف حاجته أكرم عليه أم خليفته يف أهله ؟ فقلت يف ن

  .وإن وجدت قوما جياهدونك الجاهدنك معهم
  .زاد إسحاق فقاتل يف اجلماجم حىت قتل

فإن صح هذا عنه فظاهره كفر إن أراد تفضيل منصب اخلالفة على الرسالة، أو أراد أن اخلليفة من بين أمية أفضل 
  .من الرسول

أال إن : خطب احلجاج يوما فأقبل عن ميينه فقال: نبيل ثنا أبو حفص الثقفي قالثنا أبو عاصم ال: وقال االصمعي
أال إن احلجاج كافر، فعل ذلك : إن احلجاج كافر، مث أطرق فأقبل عن يساره فقال: احلجاج كافر، مث أطرق فقال

  .كافر يا أهل العراق بالالت والعزى: مرارا، مث قال
بينما احلجاج : عروف ثنا ضمرة ثنا ابن شوذب عن مالك بن دينار قالثنا هارون بن م: وقال حنبل بن إسحاق

  .احلجاج كافر بيوم االربعاء والبغلة الشهباء: ماله ؟ أي شئ يريد ؟ قال: احلجاج كافر، قلنا: خيطبنا يوما إذ قال
  وقال االصمعي قال عبد امللك يوما

  .ما من أحد إال وهو يعرف عيب نفسه: للحجاج
ما يف : أنا جلوج حقود حسود، فقال عبد امللك: اعفين يا أمري املؤمنني، فأىب، فقال: فقالفصف عيب نفسك، 

  .إذا بينك وبني إبليس نسب: الشيطان شر مما ذكرت، ويف رواية أنه قال
وباجلملة فقد كان احلجاج نقمة على أهل العراق مبا سلف هلم من الذنوب واخلروج على االئمة، وخذالهنم هلم، 

حدثنا أبو صاحل عبد اهللا بن صاحل حدثين معاوية : م، وخمالفتهم، واالفتيات عليهم، قال يعقوب بن سفيانوعصياهن
جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب فأخربه أن أهل العراق حصبوا : بن صاحل، عن شريح بن عبيد عمن حدثه قال

حان اهللا سبحان اهللا، فلما سلم سب: أمريهم فخرج غضبان، فصلى لنا صالة فسها فيها، حىت جعل الناس يقولون
  أقبل على الناس

يا أهل الشام استعدوا الهل : من ههنا من أهل الشام ؟ فقام رجل مث قام آخر مث قمت أنا ثالثا أو رابعا، فقال: فقال
العراق، فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ، اللهم إهنم قد لبسوا عليهم فالبس عليهم وعجل عليهم بالغالم الثقفي، 



  ).١(حيكم فيهم حبكم اجلاهلية، ال يقبل من حمسنهم وال يتجاوز عن مسيئهم 
  .وقد رويناه يف كتاب مسند عمر بن اخلطاب من طريق أيب عذبة احلمصي عن عمر مثله

اللهم كما ائمنتهم : ثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار، عن احلسن قال علي بن أيب طالب: وقال عبد الرزاق
نصحت هلم فغشوين فسلط عليهم فىت ثقيف الذيال امليال، يأكل خضرهتا، ويلبس فروهتا، وحيكم فيها فخانوين، و

  .حبكم اجلاهلية
  ).٢(وما خلق احلجاج يومئذ : قال يقول احلسن

الشاب الذيال أمري : ورواه معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيوب عن مالك بن أوس بن احلدثان عن علي أنه قال
فروهتا ويأكل خضرهتا، ويقتل أشراف أهلها، يشتد منه الفرق، ويكثر منه االرق، ويسلطه اهللا على  املصرين يلبس

  .شيعته
ثنا سعيد بن : أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ، ثنا أبو العباس حممد بن أمحد احملبويب: وقال احلافظ البيهقي يف دالئل النبوة

  .، حدثين حبيب بن أيب ثابتمسعود، ثنا يزيد بن هارون أنبأ العوام بن حوشب
  ليقالن: وما فىت ثقيف ؟ قال: المت حىت تدرك فىت ثقيف، قال: قال قال علي لرجل

اكفنا زاوية من زوايا جهنم، رجل ميلك عشرين سنة، أو بضعا وعشرين سنة، ال يدع هللا معصية إال : له يوم القيامة
ينها باب مغلق لكسره حىت يرتكبها، يقتل مبن أطاعه من ارتكبها، حىت لو مل يبق إال معصية واحدة، وكان بينه وب

  ).٣(عصاه 
حدثنا القاسم بن زكريا ثنا إمساعيل بن موسى السدوسي، ثنا علي بن مسهر، عن االجلح عن : وقال الطرباين

استأذن االشعث بن قيس على علي فرده قنرب فأدمى أنفه : الشعيب، عن أم حكيم بنت عمر بن سنان اجلدلية قالت
يا أمري : مالك وله يا أشعث، أما واهللا لو بعبد ثقيف حترشت القشعرت شعريات استك، قيل له: فخرج علي فقال

غالم يليهم ال يبقى أهل بيت من العرب إال ألبسهم ذال، قيل كم ميلك ؟ قال : املؤمنني ومن عبد ثقيف ؟ قال
  .عشرين إن بلغ

ن احلسن بن أيوب، ثنا أبو حامت الرازي، ثنا عبد اهللا بن يوسف ب) ٤(أنبأ احلسن : وقال البيهقي أنبأنا احلاكم
لو ختابثت االمم فجاءت كل أمة خببيثها، وجئنا : قال قال عمر بن عبد العزيز) ٥(التنيسي، ثنا ابن حيىي الغاين 

  .باحلجاج لغلبناهم
  عن عاصم بن أيب: وقال أبو بكر بن عياش

__________  
  .عن أيب عذبة احلمصي ٤٨٧ - ٤٨٦/  ٦ نقله البيهقي يف الدالئل) ١(
  .٤٨٨/  ٦احلديث يف دالئل البيهقي ) ٢(
  .٤٨٩املصدر السابق ص ) ٣(
  .الغساين، وهو هشام بن حيىي: يف الدالئل) ٥(احلسني : ٤٨٩/  ٦يف الدالئل ) ٤(

  .ما بقيت هللا عز وجل حرمة إال وقد ارتكبها احلجاج: النجود أنه قال
وكان املختار هو الكذاب املذكور يف هذا احلديث، وقد كان يظهر " يف ثقيف كذابا ومبريا إن " وقد تقدم احلديث 

الرفض أوال ويبطن الكفر احملض، وأما املبري فهو اجلاج بن يوسف هذا، وقد كان ناصبيا يبغض عليا وشيعته يف هوى 
  .آل مروان بين أمية، وكان جبارا عنيدا، مقداما على سفك الدماء بأدىن شبهة



  .وقد روي عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدمنا
  فإن كان قد

تاب منها وأقلع عنها، وإال فهو باق يف عهدهتا، ولكن قد خيشى أهنا رويت عنه بنوع من زيادة عليه، فإن الشيعة 
  .لمكانوا يبغضونه جدا لوجوه، ورمبا حرفوا عليه بعض الك

  .وزادوا فيما حيكونه عنه بشاعات وشناعات
وقد روينا عنه أنه كان يتدين بترك املسكر، وكان يكثر تالوة القرآن، ويتجنب احملارم، ومل يشتهر عنه شئ من 

التلطخ بالفروج، وإن كان متسرعا يف سفك الدماء فاهللا تعاىل أعلم بالصواب وحقائق االمور وساترها، وخفيات 
احلجاج أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء، وكفى به عقوبة عند اهللا : قلت: رهاالصدور وضمائ

عزوجل، وقد كان حريصا على اجلهاد وفتح البالد، وكان فيه مساحة بإعطاء املال الهل القرآن، فكان يعطي على 
  .القرآن كثريا، وملا مات مل يترك فيما قيل إال ثلثمائة درهم

  .واهللا أعلم
ثنا حممد بن القاسم االنباري، ثنا أيب، ثنا أمحد بن : ل املعاىف بن زكريا اجلريري املعروف بابن طرار البغداديوقا

  .عبيد، ثنا هشام أبو حممد بن السائب الكليب، ثنا عوانة بن احلكم الكليب
يوم لك مع علي، دخل أنس بن مالك على احلجاج بن يوسف فلما وقف بني يديه قال له إيه إيه يا أنيس، : قال

  .ويوم لك مع ابن الزبري، ويوم لك مع ابن االشعث، واهللا الستأصلنك كما تستأصل الشاة
  ).١(والدمغنك كما تدمغ الصمغة 

  .إياك أعين صك اهللا مسعك: إياي يعين االمري أصلحه اهللا ؟ قال: فقال أنس
  .ا باليت أي قتلة قتلتإنا هللا وإنا إليه راجعون، واهللا لو ال الصبية الصغار م: قال أنس

وال أي ميتة مت، مث خرج من عند احلجاج فكتب إىل عبد امللك بن مروان خيربه مبا قال له احلجاج، فلما قرأ عبد 
بسم : امللك كتاب أنس استشاط غضبا، وشفق عجبا، وتعاظم ذلك من احلجاج، وكان كتاب أنس إىل عبد امللك

فان احلجاج قال يل هجرا، : روان أمري املؤمنني من أنس بن مالك، أما بعداهللا الرمحن الرحيم إىل عبد امللك بن م
وأمسعين نكرا، ومل أكن لذلك أهال، فخذ يل على يديه، فإين أمت خبدميت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصحبيت 

  .إياه، والسالم عليك ورمحة اهللا وبركاته
  دونك كتايب هذين فخذمها: وكان مصادقا للحجاج فقال له -اجر فبعث عبد امللك إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب امله

__________  
يوما مع املختار، ويوما مع ابن االشعث، جوال الفنت، واهللا لقد مهمت أن : ٣٢٣يف االخبار الطوال ص ) ١(

  .أطحنك طحن الرحى بالثفال، وأجعلك غرضا للنبال

حب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فارفع كتايب إليه وأبلغه واركب الربيد إىل العراق، وابدأ بأنس بن مالك صا
يا أبا محزة قد كتبت إىل احلجاج امللعون كتابا إذا قرأه كان أطوع لك من أمتك، وكان كتاب : مين السالم، وقل له

رسول اهللا من عبد امللك بن مروان إىل أنس بن مالك خادم ! بسم اهللا الرمحن الرحيم : عبد امللك إىل أنس بن مالك
صلى اهللا عليه وسلم أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت من شكايتك احلجاج، وما سلطته عليك وال 

  .أمرته باالساءة إليك، فإن عاد ملثلها اكتب إيل بذلك أنزل به عقوبيت، وحتسن لك معونيت
  .والسالم



مري املؤمنني عين خريا، وعافاه وكفاه وكافأه باجلنة، جزى اهللا أ: فلما قرأ أنس كتاب أمري املؤمنني وأخرب برسالته قال
  .فهذا كان ظين به والرجاء منه

يا أبا محزة إن احلجاج عامل أمري املؤمنني، وليس بك عنه غىن، وال بأهل بيتك، : فقال إمساعيل بن عبيد اهللا النس
  .ولو جعل لك يف جامعة مث دفع إليك، فقاربه وداره تعش معه خبري وسالم

  .أفعل إن شاء اهللا: أنس فقال
مرحبا برجل أحبه وكنت أحب لقاه، فقال : مث خرج إمساعيل من عند أنس فدخل على احلجاج، فقال احلجاج

فارقت : ما أتيتين به ؟ قال: أنا واهللا كنت أحب لقاءك يف غري ما أتيتك به، فتغري لون احلجاج وخاف وقال: إمساعيل
فاستوى احلجاج جالسا مرعوبا، فرمى إليه إمساعيل : عليك، ومنك بعدا، قالأمري املؤمنني وهو أشد الناس غضبا 

قم بنا إىل أيب محزة نعتذر : بالطومار فجعل احلجاج ينظر فيه مرة ويعرق، وينظر إىل إمساعيل أخرى، فلما فضه قال
  .يف الطوماركيف ال أعجل وقد أتيتين بآبدة ؟ وكان : فقال! ال تعجل : إليه ونترضاه، فقال له إمساعيل

بسم اهللا الرمحن الرحيم، من أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان إىل احلجاج بن يوسف، أما بعد فإنك عبد طمت بك 
االمور، فسموت فيها وعدوت طورك، وجاوزت قدرك، وركبت داهية إدا، وأردت أن تبدو يل فإن سوغتكها 

  مضيت قدما، وإن مل أسوغها رجعت القهقرى، فلعنك اهللا
  .اجلاعرتني) ١(من عبد أخفش العينني، منقوص 

) ٢(أنسيت مكاسب آبائك بالطائف، وحفرهم اآلبار، ونقلهم الصخور على ظهورهم يف املناهل، يا بن املستفرية 
  .بعجم الزبيب، واهللا الغمرنك غمر الليث الثعلب، والصقر االرنب
أظهرنا، فلم تقبل له إحسانه، ومل تتجاوز له عن وثبت على رجل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني 

إساءته، جرأة منك على الرب عزوجل، واستخفافا منك بالعهد، واهللا لو أن اليهود والنصارى رأت رجال خدم 
عزير بن عزرى، وعيسى بن مرمي، لعظمته وشرفته وأكرمته وأحبته، بل لو رأوا من خدم محار العزير أو خدم 

وأكرموه، فكيف وهذا أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مثاين سنني  حواري املسيح لعظموه
  ، يطلعه على سره، ويشاوره يف)٣(

__________  
  .ممسوح اجلاعرتني أصك الرجلني: يف العقد الفريد) ١(
  .املستفرمة، وقد تقدم شرحها: ١٤/  ٣والعقد الفريد  ٣٢٤يف االخبار الطوال ص ) ٢(
  .ست سنني: خبار الطواليف اال) ٣(

  .مثاين سنني وقيل تسع وقيل عشر: وتقدم يف ترمجة أنس

أمره، مث هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه، فإذا قرأت كتايب هذا فكن أطوع له من خفه ونعله، وإال أتاك مين سهم 
تاب من الغريب، بكل حتف قاض، ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وقد تكلم ابن طرار على ما وقع يف هذا الك

  .وكذلك ابن قتيبة وغريمها من أئمة اللغة واهللا أعلم
أتينا أنس بن مالك : قال -يعين ابن عدي  -ثنا عبد الرمحن بن مهدي، عن سفيان عن الزبري : وقال االمام أمحد

بعده شر منه، حىت اصربوا فإنه ال يأيت عليكم عام أو زمان أو يوم إال والذي : نشكو إليه ما نلقى من احلجاج، فقال
وهذا رواه البخاري عن حممد بن يوسف، عن ) ١(تلقوا ربكم عزوجل، مسعته من نبيكم صلى اهللا عليه وسلم 

  .احلديث" ال يأيت عليكم زمان إال والذي بعده شر منه : " سفيان وهو الثوري عن الزبري بن عدي عن أنس قال



  .كل عام ترذلون: لومن الناس من يروي هذا احلديث باملعىن فيقو: قلت
  .وهذا اللفظ ال أصل له، وإمنا هو مأخوذ من معىن هذا احلديث، واهللا أعلم

  .كل يوم ترذلون: قد مر يب مرة من كالم عائشة مرفوعا وموقوفا: قلت
  ورأيت لالمام أمحد

  .وروي يف احلديث كل يوم ترذلون نسما خبيثا: كالما قال فيه
رفوعا، ومثل أمحد ال يقول هذا إال عن أصل، وقد روي عن احلسن مثل ذلك، فيحتمل هذا أنه وقع لالمام أمحد م

  .واهللا أعلم
فدل على أن له أصال إما مرفوعا وإما من كالم السلف، مل يزل يتناوله الناس قرنا بعد قرن، وجيال بعد جيل، حىت 

سيما من بعد فتنة مترلنك، وصل إىل هذه االزمان، وهو موجود يف كل يوم، بل يف كل ساعة تفوح رائحته، وال 
  .وإىل اآلن جند الرذالة يف كل شئ، وهذا ظاهر ملن تأمله، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  .عن إمساعيل بن أيب خالد عن الشعيب: وقد قال سفيان الثوري
  .يأيت على الناس زمان يصلون فيه على احلجاج: قال

  .وقال أبو نعيم عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب السفر
  .واهللا لئن بقيتم لتمنون احلجاج: قال الشعيب: قال

  .اآلخر شر من االول، وهذا عمر بن عبد العزيز بعد احلجاج: إنك تقول: قيل للحسن: وقال االصمعي
  .ال بد للناس من تنفيسات: فقال احلسن

كم بينك وبني آدم  يا حجاج: بعث احلجاج إىل احلسن وقد هم به، فلما قام بني يديه قال: وقال ميمون بن مهران
  .فنكس احلجاج رأسه وخرج احلسن: ماتوا قال: فأين هم ؟ قال: كثري، قال: من أب ؟ قال

إن احلجاج أراد قتل احلسن مرارا فعصمه اهللا منه، وقد ذكر له معه مناظرات، على أن : وقال أيوب السختياين
عن ذلك، وإمنا خرج معهم مكرها كما  احلسن مل يكن ممن يرى اخلروج عليه، وكان ينهى أصحاب ابن االشعث

  .إمنا هو نقمة فال تقابل نقمة اهللا بالسيف، وعليكم بالصرب والسكينة والتضرع: قدمنا، وكان احلسن يقول
  وقال ابن دريد عن احلسن بن اخلضر

__________  
  .١٧٧/  ٣مسند أمحد ) ١(

ما تقول يف أيب بكر وعمر ؟ فأثىن خريا، : قيل لهأتى الوليد بن عبد امللك رجل من اخلوارج ف: عن ابن عائشة، قال
فما تقول يف علي ؟ فأثىن خريا، فذكر له اخللفاء واحدا بعد واحد، فيثين على كل : قال فعثمان ؟ فأثىن خريا، قيل له

ج اآلن جاءت املسألة، ما أقول يف رجل احلجا: فما تقول يف عبد امللك بن مروان ؟ فقال: مبا يناسبه، حىت قيل له
  خطيئة من بعض خطاياه ؟

أيت احلجاج بامرأة من اخلوارج فجعل يكلمها وهي ال تنظر إليه وال : وقال االصمعي عن علي بن مسلم الباهلي قال
إين ال ستحي من اهللا أن أنظر : يكلمك االمري وأنت معرضة عنه ؟ فقالت: ترد عليه كالما، فقال هلا بعض الشرط

  .مر هبا فقتلتإىل من ال ينظر اهللا إليه، فأ
  .وقد ذكرنا يف سنة أربع وتسعني كيفية مقتل احلجاج لسعيد بن جبري، وما دار بينهما من الكالم واملراجعة

ثنا أبو ظفر، ثنا جعفر بن سليمان، عن بسطام بن مسلم، عن قتادة قال قيل لسعيد : وقد قال أبو بكر بن أيب خيثمة



 ما خرجت عليه حىت كفر، ويقال إنه مل يقتل بعده إال رجال واحدا إين واهللا: خرجت على احلجاج ؟ قال: بن جبري
  .امسه ماهان، وكان قد قتل قبله خلقا كثريا، أكثرهم ممن خرج مع ابن االشعث

: ثنا أبو داود سليمان بن مسلم البلخي، ثنا النضر بن مشيل، عن هشام بن حسان قال: وقال أبو عيسى الترمذي
  .فبلغ مائة ألف وعشرين ألفا أحصوا ما قتل احلجاج صربا

أطلق سليمان بن عبد امللك يف غداة واحدة أحدا : ثنا أبوصم، عن عباد بن كثري، عن قحدم قال: قال االصمعي
ومثانني ألف أسري كانوا يف سجن احلجاج، وقيل إنه لبث يف سجنه مثانون ألفا منهم ثالثون ألف امرأة وعرضت 

الثة وثالثني ألفا، مل جيب على أحد منهم قطع وال صلب، وكان فيمن حبس السجون بعد احلجاج فوجدوا فيها ث
خرينا * إذا حنن جاوزنا مدينة واسط : أعرايب وجد يبول يف أصل ربض مدينة واسط، وكان فيمن أطلق فأنشأ يقول

قال  وقد كان احلجاج مع هذا العنف الشديد ال يستخرج من خراج العراق كبري أمر،) ١(وصلينا بغري حساب 
لو : ثنا سليمان بن أيب سنح، ثنا صاحل بن سليمان قال قال عمر بن عبد العزيز: ابن أيب الدنيا وإبراهيم احلريب

ختابثت االمم فجاءت كل أمة خببيثها وجئنا باحلجاج لغلبناهم، وما كان احلجاج يصلح لدنيا وال آلخرة لقد ويل 
ىل أن صريه إىل أربعني ألف ألف، ولقد أدى إيل عمايل يف عامي العراق وهو أوفر ما يكون يف العمارة، فأخس به إ

هذا مثانني ألف ألف، وإن بقيت إىل قابل رجوت أن يؤدى إىل ما أدي إىل عمر بن اخلطاب مائة ألف ألف وعشرة 
  .آالف ألف

ن عبد العزيز كتب عمر ب: مسعت جدي قال: ثنا أبو عروبة ثنا عمرو بن عثمان، ثنا أيب: وقال أبو بكر بن املقري
  إىل عدي بن

  بلغين أنك تسنت بسنن احلجاج فال تسنت بسننه، فإنه كان يصلي الصالة لغري وقتها، ويأخذ: أرطاة
__________  

  .خرينا وبلنا ال خناف عقابا: ١٧/  ٣يف العقد الفريد ) ١(

  .الزكاة من غري حقها وكان ملا سوى ذلك أضيع
  .د، ثنا ضمرة، عن الريان بن مسلمثنا سعيد بن أس: وقال يعقوب بن سفيان

أما بعد : إىل صاحب اليمن وكتب إليه -أهل بيت احلجاج  -بعث عمر بن عبد العزيز بآل بيت أيب عقيل : قال
فإين قد بعثت بآل أيب عقيل وهم شر بيت يف العمل، ففرقهم يف العمل على قدر هواهنم على اهللا وعلينا، وعليك 

  .السالم
  .وإمنا نفاهم

  .كان احلجاج ينقض عرى االسالم، وذكر حكاية: مسعت القاسم بن خميمرة يقول: االوزاعيوقال 
مل يبق هللا حرمة إال ارتكبها احلجاج بن يوسف، وقال حيىي بن عيسى الرملي، : وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم

  .تسألون عن الشيخ الكافر: اختلفوا يف احلجاج فسألوا جماهدا فقال: عن االعمش
  .احلجاج مؤمن باجلبت والطاغوت، كافر باهللا العظيم: ابن عساكر عن الشعيب أنه قال وروى

  .كذا قال واهللا أعلم
! عجبا الخواننا من أهل العراق يسمون احلجاج مؤمنا ؟ : وقال الثوري عن معمر، عن ابن طاووس عن أبيه قال

نه من أهل النار ؟ قال أتأمروين أن أشهد مسعت أبا وائل يسأل عن احلجاج أتشهد أ: وقال الثوري عن ابن عوف
أليس اهللا يقول : سألت إبراهيم عن احلجاج أو بعض اجلبابرة فقال: اهللا العظيم، وقال الثوري عن منصور) ١(على 



  .وبه قال إبراهيم وكفى بالرجل عمى أن يعمى عن أمر احلجاج]  ١٨: هود) [ أال لعنة اهللا على الظاملني(
طيع النا باحلجاج أرجى مين لعمرو بن عبيد، الن احلجاج قتل الناس على الدنيا، وعمرو بن وقال سالم بن أيب م

ال : سببت احلجاج يوما عند أيب وائل فقال: عبيد أحدث للناس بدعة شنعاء، قتل الناس بعضهم بعضا، وقال الزبري
  .ت أرأيتتسبه لعله قال يوما اللهم ارمحين فريمحه، إياك وجمالسة من يقول أرأيت أرأي

مسكني أبو حممد، إن يعذبه اهللا عزوجل فبذنبه، وإن يغفر له : ذكر احلجاج عند حممد بن سريين فقال: وقال عوف
فهنيئا له، وإن يلق اهللا بقلب سليم فهو خري منا، وقد أصاب الذنوب من هو خري منه فقيل له ما القلب السليم ؟ 

  أن يعلم اهللا تعاىل منه احلياء: قال
  .، وأن يعلم أن اهللا حق، وأن الساعة حق قائمة، وأن اهللا يبعث من يف القبورواالميان

أتشهد على احلجاج وعلى أيب : قال رجل لسفيان الثوري: ثنا أبو سعيد، ثنا أبو أسامة قال: وقال أبو قاسم البغوي
  .إن أقرا بالتوحيد! ال : مسلم اخلراساين أهنما يف النار ؟ قال

ما هذا : مر احلجاج يف يوم مجعة فسمع استغاثة فقال: عباس االزرق عن السري بن حيىي قالحدثنا : وقال الرياشي
  .قولوا هلم احساوا فيها وال تكلمون: ؟ فقيل أهل السجون يقولون قتلنا احلر، فقال

  .فما عاش بعد ذلك إال أقل من مجعة حىت قصمه اهللا قاصم كل جبار: قال
  .ة وقد كاد يهلك من العلةرأيته وهو يأيت اجلمع: وقال بعضهم
إن طائفة من أهل الشقاق والنفاق نزغ : ملا مرض احلجاج أرجف الناس مبوته فقال يف خطبته: وقال االصمعي
  مات احلجاج، ومات: فقالوا) ٢(الشيطان بينهم 

__________  
  .كذا باالصول) ١(
  .نفخ الشيطان يف مناخرهم: ١٧٣/  ٣يف مروج الذهب ) ٢(

فهل يرجو احلجاج اخلري إال بعد املوت ؟ واهللا ما يسرين أن ال أموت وأن يل الدنيا وما فيها، وما ! احلجاج فمه ؟ 
]  ١٤: االعراف) [ إنك من املنظرين(خلقه عليه إبليس، قال اهللا له ) ١(رأيت اهللا رضي التخليد إال الهون 

]  ٣٥: ص) [ كا ال ينبغي الحد من بعديهب يل مل(فأنظره إىل يوم الدين، ولقد دعا اهللا العبد الصاحل فقال 
توفين مسلما وأحلقين (، ولقد طلب العبد الصاحل املوت بعد أن مت له أمره، فقال )٢(فأعطاه اهللا ذلك إال البقاء 

فما عسى أن يكون أيها الرجل، وكلكم ذلك الرجل، كأين واهللا بكل حي منكم ]  ١٠١: يوسف) [ بالصاحلني
طوال يف ذراع عرضا، فأكلت حلمه، ومصت ) ٣(مث نقل يف أثياب أكفانه ثالثة أذرع ميتا، وبكل رطب يابسا، 

  .صديده، وانصرف اخلبيث من ولده يقسم اخلبيث من ماله، إن الذين يعقلون ما أقول، مث نزل
و ما حسدت احلجاج عد: وقال إبراهيم بن هشام بن حيىي الغساين عن أبيه عن جده عن عمر بن عبد العزيز أنه قال
اللهم اغفر يل فإن الناس : اهللا على شئ حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله عليه، وقوله حني حضرته الوفاة

  .يزعمون أنك ال تفعل
  حدثنا: وقال أبو بكر بن أيب الدنيا

  .علي بن اجلعد، حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون، عن حممد بن املنكدر
اللهم اغفر يل فإهنم يزعمون أنك : ر بن عبد العزيز يبغض احلجاج فنفس عليه بكلمة قاهلا عند املوتكان عم: قال

  .ال تفعل



! نعم : قاهلا ؟ قالوا: إن احلجاج قال عند املوت كذا وكذا، قال: وحدثين بعض أهل العلم قال قيل للحسن: قال
  .قال فما عسى

يا رب قد حلف : ملا حضرت احلجاج الوفاة أنشأ يقول: عي قالوقال أبو العباس املري عن الرياشي عن االصم
ما علمهم بعظيم العفو غفار قال فأخرب * بأنين رجل من ساكين النار أحيلفون عن عمياء وحيهم * االعداء واجتهدوا 
  .باهللا إن جنا لينجون هبما: بذلك احلسن فقال

رقهم عتقوهم عتق أبرار وأنت يا خالقي أوىل بذا كرما يف * إن املوايل إذا شابت عبيدهم  -: وزاد بعضهم يف ذلك
ملا مات احلجاج مل يعلم : ثنا أمحد بن عبد اهللا التيمي قال: قد شبت يف الرق فأعتقين من النار وقال ابن أيب الدنيا* 

ام، وسيد أال إن مطعم الطعام، وميتم االيتام، ومرمل النساء، ومفلق اهل: أحد مبوته حىت أشرفت جارية فبكت فقالت
  -: أهل الشام قد مات، مث أنشأت تقول

__________  
  .البغض خلقه إليه وأهوهنم عليه: ١٧/  ٣يف العقد ) ١(
  .مث اضمحل فكأن مل يكن: يف العقد ومروج الذهب) ٢(
  .فخد له يف االرض أذرع طوال يف ذراعني عرضا: يف مروج الذهب) ٣(

عن معمر، عن ابن طاووس عن : نا من كان خيشانا وروى عبد الرزاقواليوم يأمن* اليوم يرمحنا من كان يبغضنا 
) [ فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني: (أنه أخرب مبوت احلجاج مرارا فلما حتقق وفاته قال: أبيه

فظهر، وقال  وروى غري واحد أن احلسن ملا بشر مبوت احلجاج سجد شكرا هللا تعاىل، وكان خمتفيا]  ٤٥: االنعام
  .اللهم أمته فأذهب عنا سنته
  ملا أخربت إبراهيم النخعي مبوت احلجاج: وقال محاد بن أيب سليمان

  .بكى من الفرح
قال زياد بن الربيع بن احلارث : ثنا سليمان بن أيب شيخ، ثنا صاحل بن سليمان قال: وقال أبو بكر بن أيب خيثمة

ليلة كذا وكذا، فلما كانت تلك الليلة مل ينم أهل السجن فرحا، الهل السجن ميوت احلجاج يف مرضه هذا يف 
جلسوا ينظرون حىت يسمعوا الناعية، وذلك ليلة سبع وعشرين من شهر رمضان، وقيل كان ذلك خلمس بقني من 

، الن مولده كان عام اجلماعة )١(رمضان، وقيل يف شوال من هذه السنة، وكان عمره إذ ذاك مخسا ومخسني سنة 
ربعني، وقيل بعدها بسنة، وقيل قبلها بسنة، مات بواسط وعفى قربه، وأجري عليه املاء لكيال ينبش وحيرق سنة أ

  .واهللا أعلم
  .ما كان أعجب حال احلجاج، ما ترك إال ثالمثائة درهم: وقال االصمعي
زعموا أن : ا عمي قالثن: ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبيد، حدثين عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن فرق: وقال الواقدي

احلجاج ملا مات مل يترك إال ثالمثائة درهم ومصحفا وسيفا وسرجا ورحال ومائة درع موقوفة، وقال شهاب بن 
حدثين بوصية احلجاج بن يوسف، : بعث إيل أبو جعفر املنصور فقال: حدثين عمي يزيد بن حوشب قال: خراش
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا ما أوصى به احلجاج بن يوسف : فقلت حدثين هبا،: اعفين يا أمري املؤمنني، فقال: فقال

أنه يشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، وأنه ال يعرف إال طاعة الوليد بن عبد 
هل العراق امللك، عليها حيىي، وعليها ميوت، وعليها يبعث، وأوصى بتسعمائة درع حديد، ستمائة منها ملنافقي أ

  .يغزون هبا، وثالمثائة للترك



  .هذه واهللا الشيعة ال شيعتكم: فقال -وكان قائما على رأسه  -فرفع أبو جعفر رأسه إىل أيب العباس الطوسي : قال
قتلين بكل قتلة قتلت هبا : ما فعل اهللا بك ؟ فقال: رأيت احلجاج يف املنام فقلت: وقال االصمعي عن أبيه قال

يا ماص بظر أمه أما سألت عن هذا عام : يا أبا حممد ما صنع اهللا بك ؟ فقال: مث رأيته بعد احلول فقلت: إنسانا، قال
  .كنت عند الرشيد فدخل عليه رجل فقال: أول ؟ وقال القاضي أبو يوسف

  .يف زي قبيح: يف أي زي رأيته ؟ قال: يا أمري املؤمنني رأيت احلجاج البارحة يف النوم، قال
صدق واهللا، أنت رأيت احلجاج حقا، : فقال هارون! ما أنت وذاك يا ماص بظر أمه : اهللا بك ؟ فقال ما فعل: فقلت

  ما كان أبو حممد ليدع صرامته حيا
  .وميتا

  .ثنا هارون بن معروف ثنا ضمرة بن أيب شوذب عن أشعث اخلراز: وقال حنبل بن إسحاق
__________  

  .أربعا ومخسني: ٣٢٨واالخبار الطوال ص  ٥٨٤/  ٤وابن االثري  ٢٠٤/  ٣يف مروج الذهب ) ١(

ما قتلت أحدا قتلة إال قتلين : يا أبا حممد ما صنع بك ربك قال: رأيت احلجاج يف املنام يف حالة سيئة فقلت: قال
  .هبا

  .قال مث أمر يب إىل النار، قلت مث مه، قال مث أرجو ما يرجو أهل ال إله إال اهللا
  .أما واهللا ليخلفن اهللا رجاءه فيه: إين الرجو له، فبلغ ذلك احلسن فقال: وكان ابن سريين يقول: قال

كان احلسن البصري ال جيلس جملسا إال ذكر فيه : مسعت أبا سليمان الداراين يقول: وقال أمحد بن أيب احلواري
: اهللا بك ؟ قالما فعل : أنا احلجاج، قال: أنت احلجاج ؟ قال: فرآه يف منامه فقال له: احلجاج فدعا عليه، قال

  .قتلت بكل قتيل قتلته مث عزلت مع املوحدين
  .فأمسك احلسن بعد ذلك عن شتمه واهللا أعلم: قال

  .حدثنا محزة بن العباس، حدثنا عبد اهللا بن عثمان، أنبأ ابن املبارك، أنبأنا سفيان: وقال ابن أيب الدنيا
: ة بن قرة، فسأل عبد امللك معاوية عن احلجاج فقالقدم احلجاج على عبد امللك بن مروان وافدا ومعه معاوي: قال

ال تعرض له، فنفاه : إن صدقناكم قتلتمونا، وإن كذبناكم خشينا اهللا عزوجل، فنظر إهلى احلجاج فقال له عبد امللك
  .إىل السند فكان له هبا مواقف

أو مسعنا مبيت عرف ذلك فينا أياما، كنا إذا حضرنا جنازة : وممن تويف فيها من االعيان إبراهيم بن يزيد النخعي قال
  .النا قد عرفنا أنه نزل به أمر صريه إىل اجلنة أو إىل النار، وإنكم تتحدثون يف جنائزكم بأحاديث دنياكم

  .ال يستقيم رأي إال بروية، وال روية إال برأي: وقال
  .إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبرية االوىل فاغسل يديك من فالحه: وقال
  .ين الرى الشئ مما يعاب فال مينعين من عيبه إال خمافة أن أبتلي بهإ: وقال

  .انتظار ملك املوت، ما أدرى يبشرين جبنة أو بنار: وبكى عند موته فقيل له ما يبكيك ؟ فقال
  احلسن بن حممد بن احلنفية

: ل أيوب السختياين وغريهكنيته أبو حممد، كان املقدم على إخوته، وكان عاملا فقيها عارفا باالختالف والفقه، قا
  .كان أول من تكلم يف االرجاء، وكتب يف ذلك رسالة مث ندم عليها

كان يتوقف يف عثمان وعلي وطلحة والزبري، فال يتوالهم وال يذمهم، فلما بلغ ذلك أباه حممد بن : وقال غريهم



تويف : نة مخس وتسعني، وقال خليفةتويف س: وحيك أال تتوىل أباك عليا ؟ وقال أبو عبيد: احلنفية ضربه فشجه وقال
  .يف أيام عمر بن عبد العزيز واهللا أعلم

محيد بن عبد الرمحن بن عوف الزهري وأمه أم كلثوم بنت عقبة بن أيب معيط، وهي أخت عثمان بن عفان المه، 
  .وكان محيد فقيها نبيال عاملا، له روايات كثرية

  .ؤالء كلهم هلم تراجم يف كتاب التكميلمطرف بن عبد اهللا بن الشخري تقدمت ترمجته، وه
  .وفيها كان موت احلجاج بواسط كما تقدم ذلك مبسوطا مستقصى وهللا احلمد

وفيها كان مقتل سعيد بن جبري يف قول علي بن املدائين ومجاعة، واملشهور أنه كان يف سنة أربع وتسعني كما ذكره 
  .ابن جرير وغري واحد واهللا أعلم

من أرض الصني وبعث إىل ملك ) ١(عني وفيها فتح قتيبة بن مسلم رمحه اهللا تعاىل كاشغر مث دخلت سنة ست وتس
يتهدده ويتوعده ويقسم باهللا ال يرجع حىت يطأ بالده وخيتم ملوكهم وأشرافهم، ويأخذ اجلزية ) ٢(الصني رسال 

  .منهم أو يدخلوا يف االسالم
يمة، يقال إن عليها تسعني بابا يف سورها احمليط هبا يقال هلا فدخل الرسل على امللك االعظم فيهم، وهو يف مدينة عظ

خان بالق، من أعظم املدن وأكثرها ريعا ومعامالت وأمواال، حىت قيل إن بالد اهلند مع اتساعها كالشامة يف ملك 
هم من املتاع الصني ال حيتاجون إىل أن يسافروا يف ملك غريهم لكثرة أمواهلم ومتاعهم، وغريهم حمتاج إليهم ملا عند
  .والدنيا املتسعة، وسائر ملوك تلك البالد تؤدي إىل ملك الصني اخلراج، لقهره وكثرة جنده وعدده

  واملقصود أن الرسل ملا دخلوا على ملك الصني وجدوا مملكة عظيمة حصينة ذات أهنار وأسواق وحسن
وكانوا ثالمثائة  -ما أنتم ؟ : م ملك الصنيوهباء، فدخلوا عليه يف قلعة عظيمة حصينة، بقدر مدينة كبرية، فقال هل

حنن رسل قتيبة بن مسلم، وهو : ما أنتم وما تريدون ؟ فقالوا: قل هلم: فقال امللك لترمجانه -رسول عليهم هبرية 
  .يدعوك إىل االسالم، فإن مل تفعل فاجلزية، فإن مل تفعل فاحلرب

كيف تكونون يف عبادة إهلكم ؟ فصلوا الصالة : ال هلمفغضب امللك وأمر هبم إىل دار، فلما كان الغد دعاهم فق
كيف تكونون يف بيوتكم ؟ فلبسوا ثياب مهنهم، فأمرهم : على عادهتم فلما ركعوا وسجدوا ضحك منهم، فقال

كيف تدخلون على ملوككم ؟ فلبسوا الوشي والعمائم : باالنصراف، فلما كان من الغد أرسل إليهم فقال
ارجعوا فرجعوا، فقال امللك الصحابه، كيف رأيتم هؤالء ؟ فقالوا، هذه : لك، فقال هلمواملطارف ودخلوا على امل

  .أشبه هبيئة الرجال من تلك املرة االوىل، وهم أولئك
أرسل إليهم فقال هلم كيف تلقون عدوكم ؟ فشدوا عليهم سالحهم ولبسوا املغافر والبيض : فلما كان اليوم الثالث

  القسي وأخذوا الرماح وركبوا خيوهلم ومضوا،) ٣(وتقلدوا السيوف ونكبوا 
__________  

/  ٥بعث قتيبة كثري بن فالن إىل كاشغر فسىب منها سبيا وختم أعناقهم ويف ابن االثري : ١٠٠/  ٨يف الطربي ) ١(
  .بعث جيشا مع كبري بن فالن: ٥

فضم إليه سبعة اآلف رجل من فارس دعا برجل من أصحابه يقال له كثري بن أمي الرياق : ٢٥١/  ٧ويف ابن االعثم 
  .وراجل

عليهم هبرية بن املشمرخ ) عشرة: ٥/  ٥: ويف ابن االثري(بعث اثىن عشر رجال  ١٠٠/  ٨يف الطربي ) ٢(
  .الكاليب



  .تنكبوا ١٠٠/  ٨يف الطربي ) ٣(
  .وأخذوا السيوف والرماح والقسي وركبوا: ٦/  ٥ويف ابن االثري 

: مثال اجلبال مقبلة، فلما قربوا منه ركزوا رماحهم مث أقبلوا حنوه مشمرين، فقيل هلمفنظر إليهم ملك الصني فرأى أ
فانصرفوا فركبوا خيوهلم واختلجوا رماحهم مث  -وذلك ملا دخل قلوب أهل الصني من اخلوف منهم  -ارجعوا 

  .ا كهؤالء قطما رأين: كيف تروهنم ؟ فقالوا: ساقوا خيوهلم كأهنم يتطاردون هبا، فقال امللك الصحابه
قد : فلما أمسوا بعث إليهم امللك أن ابعثوا إيل زعيمكم وأفضلكم، فبعثوا إليه هبرية، فقال له امللك حني دخل عليه
رأيتم عظم ملكي، وليس أحد مينعكم مين، وأنتم مبنزلة البيضة يف كفي، وأنا سائلك عن أمر فإن تصدقين وإال 

  :قتلتك، فقال
أما زينا أول يوم فهو لباسنا يف : م ما صنعتم من زي أول يوم والثاين والثالث ؟ فقالمل صنعت: فقال امللك! سل 

أهلنا ونسائنا وطيبنا عندهم، وأما ما فعلنا ثاين يوم فهو زينا إذا دخلنا على ملوكنا، وأما زينا ثالث يوم فهو إذا لقينا 
  .عدونا

وقولوا له ينصرف راجعا عن  -يعين قتيبة  -م ما أحسن ما دبرمت دهركم، فانصرفوا إىل صاحبك: فقال امللك
  .بالدي، فإين قد عرفت حرصه وقلة أصحابه، وإال بعثت إليكم من يهلككم عن آخركم

فكيف يكون قليل االصحاب من أول خيله يف بالدك وآخرها يف منابت ! تقول لقتيبة هذا ؟ : فقال له هبرية
عليها، وغزاك يف بالدك ؟ وأما ختويفك إيانا بالقتل فإنا نعلم  الزيتون ؟ وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا

  .أن لنا أجال إذا حضر فأكرمها عندنا القتل، فلسنا نكرهه وال خنافه
قد حلف أنه ال ينصرف حىت يطأ أرضك وخيتم ملوكك وجييب : فما الذي يرضي صاحبكم ؟ فقال: فقال امللك

جه منها، أرسل إليه بتراب من أرضي، وأربع غلمان من أبناء امللوك، اجلزية من بالدك، فقال أنا أبر ميينه وأخر
وأرسل إليه ذهبا كثريا وحريرا وثيابا صينية ال تقوم وال يدرى قدرها، مث جرت هلم معه مقاوالت كثرية، مث اتفق 

وأوالد احلال على أن بعث صحافا من ذهب متسعة فيها تراب من أرضه ليطأه قتيبة، وبعث جبماعة من أوالده 
امللوك ليختم رقاهبم، وبعث مبال جزيل ليرب بيمني قتيبة، وقيل إنه بعث أربعمائة من أوالده وأوالد امللوك، فلما 

انتهى إىل قتيبة ما أرسله ملك الصني قبل ذلك منه، وذلك النه كان قد انتهى إليه خرب موت الوليد بن عبد امللك 
قد عزم قتيبة بن مسلم الباهلي على ترك مبايعة سليمان بن عبد امللك، ، فانكسرت مهته لذلك، و)١(أمري املؤمنني 

وأراد الدعوة إىل نفسه ملا حتت يده من العساكر، وملا فتح من البالد واالقاليم فلم ميكنه ذلك، مث قتل يف آخر هذه 
، واجتمع له من العساكر ما السنة رمحه اهللا تعاىل، فإنه يقال إنه ما كسرت له راية، وكان من اجملاهدين يف سبيل اهللا

  .مل جيتمع لغريه
  .وفيها غزا مسلمة بن عبد امللك الصائفة، وغزا العباس بن الوليد الروم، ففتح طولس واملرز بانني من بالد الروم

__________  
رب، فمات يف الطربي وابن االثري أن قتيبة قبل من ملك الصني ما أرسله إليه وأوفد إىل الوليد هبرية يعلمه اخل) ١(

هبرية وهو يف طريقه بقرية من فارس وهذا يعين أن قتيبة مل يكن على علم مبوت الوليد، أو لعل الوليد مات بعد 
  ذلك بقليل

  ).٧/  ٥الكامل  - ١٠١/  ٨الطربي (



اهللا  أمري املؤمنني الوليد بن عبد امللك بن مروان رمحه) ١(وفيها تكامل بناء اجلامع االموي بدمشق على يد بانيه 
تعاىل وجزاه خريا، وكان أصل موضع هذا اجلامع قدميا معبدا بنته اليونان الكلدا نيون الذين كانوا يعمرون دمشق 

، وهم الذين وضعوها وعمروها أوال، فهم أول من بناها، وقد كانوا يعبدون الكواكب السبعة املتميزة، وهي )٢(
ية، والزهرة يف السماء الثالثة، والشمس يف الرابعة، واملريخ يف القمر يف السماء الدنيا، وعطارد يف السماء الثان

  .اخلامسة، واملشتري يف السادسة، وزحل يف السابعة
وقد كانوا صوروا على كل باب من أبواب دمشق هيكال لكوكب من هذه الكواكب السبعة، وكانت أبواب 

وكان هلم عند كل باب من أبواب  دمشق سبعة وضعوها قصدا لذلك، فنصبوا هياكل سبعة لكل كوكب هيكل،
دمشق عيد يف السنة، وهؤالء هم الذين وضعوا االرصاد وتكلموا على حركات الكواكب واتصاالهتا ومقارنتها، 

وبنوا دمشق واختاروا هلا هذه البقعة إىل جانب املاء الوارد من بني هذين اجلبلني، وصرفوه أهنارا جتري إىل االماكن 
وسلكوا املاء يف أفناء أبنية الدور بدمشق، فكانت دمشق يف أيامهم من أحسن املدن، بل هي املرتفعة واملنخفضة، 

أحسنها، ملا فيها من التصاريف العجيبة، وبنوا هذا املعبد وهو اجلامع اليوم يف جهة القطب، وكانوا يصلون إىل 
لقبلة، خلف احملراب اليوم، كما القطب الشمايل، وكانت حماريبهم إىل جهته، وكان باب معبدهم يفتح إىل جهة ا

شاهدنا ذلك عيانا، ورأينا حماريبهم إىل جهة القطب، ورأينا الباب وهو باب حسن مبين حبجارة منقوشة، وعليه 
كتاب خبطهم، وعن ميينه ويساره بابان صغريان بالنسبة إليه، وكان غريب املعبد قصر منيف جدا حتمله هذه االعمدة 

، وكان هناك داران عظيمتان معدتان ملن )٣(ي املعبد قصر جريون امللك، الذي كان ملكهم اليت بباب الربيد، وشرق
  يتملك دمشق قدميا منهم،

__________  
صلى يف موضع مسجد دمشق ليلة أسري ) صلى اهللا عليه وسلم(عن ايب احلسن اخلشين ذكر بعضهم أن النيب ) ١(

مسجد دمشق خطه أبو عبيدة : كر جدا ونقل عن أيب زرعة قالهذا منقطع ومن: به وقد انكر ابن عساكر هذا وقال
  .بن اجلراح حني الفتح وكذلك مسجد محص

اختلف املؤرخون ونقلة االخبار يف أول من بىن مدينة دمشق، ففي بنائها أقوال كثرية منها اهنا بنيت على عهد ) ٢(
  .ن حائط حران ودمشقآدم، وذكر كعب االحبار أن أول حائط وضع على وجه االرض بعد الطوفا

  .أول من بناها دمشاق بن قاين بن المك بن ارفخشد بن سام بن نوح: وقال ابن الكليب
  .وقيل إن الذي بناها جريون بن سعد بن عاد بن ارم بن سام بن نوح

  .بناها غالم البراهيم ويسمى دمشاق: وقال وهب بن منبه
  .وقيل أول من بناها بنو أراسف الكنعاين

  .عيون التواريخ أن الذي بناها غالم لالسكندر امسه دمشقش فسميت بامسهوقال صاحب 
معجم  -انظر تاريخ ابن عساكر (وهو ما ذهب إليه ابن عساكر مع إشارته إىل قول بعضهم ان اليونا نيني بنوها 

  ).البلدان
وهو أول ) عليه وسلم صلى اهللا(اختلفوا يف جريون، فقيل هو جريون بن سعد بن عاد بن ارم بن سام بن نوح ) ٣(

  .من بىن دمشق وبه مسي باب جريون
  ) معجم ما استعجم -معجم البلدان  -تذكرة العماد (وقيل هو رجل من اجلبابرة بىن حصن جريون بدمشق 



ويقال إنه كان مع املعبد ثالث دور عظيمة للملوك، وحييط هبذه الدور واملعبد سور واحد عال منيف، حبجارة كبار 
  .ن دار املطبق، ودار اخليل، ودار كانت تكون مكان اخلضراء اليت بناها معاويةمنحوتة، وه

إن اليونان مكثوا يأخذون الطالع لبناء دمشق وهذه االماكن : قال ابن عساكر فيما حكاه عن كتب بعض االوائل
أرادوا أن هذا  مثاين عشرة سنة، وقد حفروا أساس اجلدران حىت واتاهم الوقت الذي طلع فيه الكوكبان اللذان

  .املعبد ال خيرب أبدا وال ختلو منه العبادة، وأن هذه الدار إذا بنيت ال ختلو من أن تكون دار امللك والسلطنة
  .أما املعبد فلم خيل من العبادة: قلت

مث ال خيلو منها حىت تقوم الساعة، وأما دار امللك اليت هي اخلضراء فقد جدد بناءها معاوية، : قال كعب االحبار
أحرقت يف سنة إحدى وستني وأربعمائة كما سنذكره، فبادت وصارت مساكن ضعفاء الناس وأراذهلم يف الغالب 

  .إىل زماننا هذا
واملقصود أن اليونان استمروا على هذه الصفة اليت ذكرناها بدمشق مددا طويلة، تزيد على أربعة آالف سنة، حىت 

  االربعة هود أنه يقال إنه أول من بىن جدران هذا املعبد
عليه الصالة والسالم، وقد كان هود قبل إبراهيم اخلليل مبدد طويلة، وقد ورد إبراهيم اخلليل دمشق ونزل مشاهلا 

، وقاتل هناك قوما من أعدائه فظفر هبم، ونصره اهللا عليهم، وكان مقامه ملقاتلتهم عند برزة، فهذا )١(عند برزة 
  .يف الكتب املتقدمة يأثرونه كابرا عن كابر وإىل زماننا واهللا أعلماملكان املنسوب إليه هبا منصوص عليه 

وكانت دمشق إذ ذاك عامرة آهلة مبن فيها من اليونان، وكانوا خلقا ال حيصيهم إال اهللا، وهم خصماء اخلليل، وقد 
ويف قصة اخلليل ناظرهم اخلليل يف عبادهتم االصنام والكواكب وغريها يف غري موضع، كما قررنا ذلك يف التفسري، 

  .وهللا احلمد وباهللا املستعان" البداية والنهاية " من كتابنا هذا 
واملقصود أن اليونان مل يزالوا يعمرون دمشق ويبنون فيها ويف معامالهتا من أرض حوران والبقاع وبعلبك وغريها، 

ائة سنة تنصر أهل الشام على يد امللك البنايات اهلائلة الغريبة العجيبة، حىت إذا كان بعد املسيح مبدة حنو من ثالمث
قسطنطني بن قسطنطني، الذي بىن املدينة املشهورة به ببالد الروم وهي القسطنطينية، وهو الذي وضع هلم القوانني، 
وقد كان أوال هو وقومه وغالب أهل االرض يونانا، ووضعت له بطاركته النصارى دينا خمترعا مركبا من أصل دين 

جا بشئ من عبادة االوثان، وصلوا به إىل الشرق، وزادوا يف الصيام، وأحلوا اخلنزير، وعلموا النصرانية، ممزو
أوالدهم االمانة الكبرية فما يزعمون، وإمنا هي يف احلقيقة خيانة كبرية، وجناية كثرية حقرية، وهي مع ذلك يف 

  .احلجم صغرية
  .وقد تكلمنا على ذلك فيما سلف وبيناه

الذي ينتسب إليه الطائفة امللكية من النصارى، كنائس كبرية يف دمشق ويف غريها، حىت يقال إنه  فبىن هلم هذا امللك
  بىن اثنيت عشرة

__________  
ان ابراهيم عليه السالم ولد يف غوطة دمشق يف قرية يقال هلا برزة يف جبل ): دمشق(يف معجم البلدان ) ١(

  .قاسيون

من ذلك كنيسة بيت حلم، وقمامة يف القدس، بنتها أم هيالنة الغند قانية، الف كنيسة، وأوقف عليها أوقافا دارة، 
  .وغري ذلك

حولوا بناء هذا املعبد الذي هو بدمشق معظما عند اليونان فجعلوه كنيسة  -يعين النصارى  -واملقصود أهنم 



  يوحنا، وبنوا بدمشق كنائس كثرية غريها مستأنفة، واستمر النصارى على دينهم
ها حنوا من ثالمثائة سنة، حىت بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وسلم، فكان من شأنه ما تقدم بعضه يف بدمشق وغري

وامسه هرقل يدعوه  -وهو قيصر ذلك الوقت  -كتاب السرية من هذا الكتاب، وقد بعث إىل ملك الروم يف زمانه 
مث بعث امراءه الثالثة، زيد بن حارثة، وجعفر، إىل اهللا عزوجل، وكان من مراجعته وخماطبته إىل أيب سفيان ما تقدم، 

وابن رواحة، إىل البلقاء من ختوم الشام، فبعث الروم إليهم جيشا كبريا فقتلوا هؤالء االمراء ومجاعة ممن معهم من 
اجليش، فعزم النيب صلى اهللا عليه وسلم على قتال الروم ودخول الشام عام تبوك، مث رجع عام ذلك لشدة احلر، 

  .احلال، وضيقه على الناسوضعف 
مث ملا تويف بعث الصديق اجليوش إىل الشام بكماهلا، ومن ذلك مدينة دمشق بأعماهلا، وقد بسطنا القول يف ذلك عند 

ذكر فتحها، فلما استقرت اليد االسالمية عليها وأنزل اهللا رمحته فيها، وساق بره إليها، وكتب أمري احلرب أبو 
بن الوليد، الهل دمشق كتاب أمان، أقروا أيدي النصارى على أربع عشرة كنيسة، عبيدة إذ ذاك، وقيل خالد 

وأخذوا منهم نصف هذه الكنيسة اليت كانوا يسموهنا كنيسة مرحينا، حبكم أن البلد فتحه خالد من الباب الشرقي 
اتفقوا على أن جعلوا بالسيف، وأخذت النصارى االمان من أيب عبيدة، وكان على باب اجلابية الصلح، فاختلفوا مث 

نصف البلد صلحا ونصفه عنوة، فأخذوا نصف هذه الكنيسة الشرقي فجعله أبو عبيدة مسجدا يصلي فيه 
املسلمون، وكان أول من صلى يف هذا املسجد أبو عبيدة مث الصحابة بعده يف البقعة الشرقية منه، اليت يقال هلا 

  .حمراب الصحابة
اب حمىن، وإمنا كانوا يصلون عند هذه البقعة املباركة، والظاهر أن الوليد هو الذي ولكن مل يكن اجلدار مفتوحا مبحر
هذه احملاريب متجددة ليست من فتق الوليد، وإمنا فتق الوليد حمرابا واحدا، إن : فتق احملاريب يف اجلدار القبلي قلت

تقت قريبا، لكل إمام حمراب، شافعي كان قد فعل، ولعله مل يفعل شيئا منها، فكان يصلي فيه اخلليفة، وبقيتها ف
  .وحنفي ومالكي وحنبلي، وهؤالء إمنا حدثوا بعد الوليد بزمان

وقد كره كثري من السلف مثل هذه احملاريب، وحعلوه من البدع احملدثة، وكان املسلمون والنصارى يدخلون هذا 
اب الكبري الذي يف املقصورة اليوم، املعبد من باب واحد، وهو باب املعبد االعلى من جهة القبلة، مكان احملر

فينصرف النصارى إىل جهة الغرب إىل كنيستهم، ويأخذ املسلمون مينة إىل مسجدهم، وال يستطيع النصارى أن 
  جيهروا بقراءة كتاهبم، وال

  .يضربوا بناقوسهم، إجالال للصحابة ومهابة وخوفا
لي املسجد الذي كان للصحابة، وبىن فيها قبة خضراء، وقد بىن معاوية يف أيام واليته على الشام دار االمارة قب

  .فعرفت الدار بكماهلا هبا، فكسنها معاوية أربعني سنة كما قدمنا
مث مل يزل االمر على ما ذكرنا من أمر هذه الكنيسة شطرين بني املسلمني والنصارى، من سنة أربع عشرة، إىل سنة 

  فةست ومثانني يف ذي القعدة منها، وقد صارت اخلال

إىل الوليد بن عبد امللك يف شوال منها، فعزم الوليد على أخذ بقية هذه الكنيسة وإضافتها إىل ما بأيدي املسلمني 
منها، وجعل اجلميع مسجدا واحدا، وذلك الن بعض املسلمني كان يتأذى بسماع قراءة النصارى لالجنيل، ورفع 

أن يضيف ذلك املكان إىل هذا، فيصري كله معبدا أصواهتم يف صلواهتم، فأحب أن يبعدهم عن املسلمني، و
للمسلمني، ويتسع املسجد لكثرة املسلمني، فعند ذلك طلب النصارى وسأل منهم أن خيرجوا له عن هذا املكان، 
ويعوضهم إقطاعات كثرية، وعرضها عليهم، وأن يبقى بأيديهم أربع كنائس مل تدخل يف العهد، وهي كنيسة مرمي، 



داخل باب شرقي، وكنيسة تل اجلنب، وكنيسة محيد بن درة اليت بدرب الصقل، فأبوا ذلك أشد وكنيسة املصلبة 
 -ائتوين بعهودكم اليت بأيديكم من زمن الصحابة، فأتوا هبا فقرئت حبضرة الوليد، فإذا كنيسة توما : االباء، فقال

ا يقال أكرب من كنيسة مرحينا، فقال مل تدخل يف العهد، وكانت فيم -اليت كانت خارج باب توما على حافة النهر 
بل يتركها أمري املؤمنني وما ذكر من الكنائس وحنن نرضى ونطيب له : أنا أهدمها وأجعلها مسجدا، فقالوا: الوليد

  .نفسا ببقية هذه الكنيسة، فأقرهم على تلك الكنائس، وأخذ منهم بقية هذه الكنيسة
  .وعرض ما عرض على النصارى فأبوا من قبوله، ويقال إن الوليد ملا أمهه ذلك )١(هذا قول 

دخل عليه بعض الناس فأرشده إىل أن يقيس من باب شرقي ومن باب اجلابية، فوجدوا أن الكنيسة قد دخلت يف 
العنوة وذلك أهنم قاسوا من باب شرقي ومن باب اجلابية فوجدوا منتصف ذلك عند سوق الرحيان تقريبا، فإذا 

دخلت على الوليد فوجدته مهموما : موىل الوليد قال) ٢(وة، فأخذها، وحكي عن املغرية الكنيسة قد دخلت يف العن
  إنه قد كثر املسلمون وقد ضاق هبم املسجد، فأحضرت النصارى: مالك يا أمري املؤمنني مهموما ؟ فقال: فقلت

يا أمري : وا، فقال املغريةوبذلت هلم االموال يف بقية هذه الكنيسة الضيفها إىل املسجد فيتسع على املسلمني فأب
الصحابة ملا أخذوا دمشق دخل خالد بن الوليد من الباب شرقي : وما هو ؟ قلت: املؤمنني عندي ما يزيل مهك، قال

بالسيف، فلما مسع أهل البلد بذلك فزعوا إىل أيب عبيدة يطلبون منه االمان فأمنهم، وفتحوا له باب اجلابية، فدخل 
فنحن مناسحهم إىل أي موضع بلغ السيف أخدناه، وما بالصلح تركناه بأيديهم، وأرجو أن منه أبو عبيدة بالصلح، 

  .تدخل الكنيسة كلها يف العنوة، فتدخل يف املسجد
فرجت عين، فتول أنت ذلك بنفسك، فتواله املغرية ومسح من الباب الشرقي إىل حنو باب اجلابية إىل : فقال الوليد

ل عماال حىت جاوز القنطرة الكبرية بأربع أذرع وكسر، فدخلت الكنيسة يف سوق الرحيان فوجد السيف مل يز
  املسجد، فأرسل الوليد إىل النصارى فأخربهم

__________  
نشك يف الرواية حيث يظهر لنا أن الوليد إمنا أخذ الكنيسة رغما عن أصحاهبا ونقول إمنا ذلك كان رغبة ) ١(

زيادة : ضافة الكنيسة إىل اجلامع بعد أن رأى ضرورة ذلك السباب أمههاالوليد يف مشاورة النصارى واستئذاهنم با
  .عدد املسلمني وضيق املكان

  .املغرية بن عبد امللك: يف ابن عساكر) ٢(

إنك أوال دفعت إلينا االموال وأقطعتنا : إن هذه الكنيسة كلها دخلت يف العنوة فهي لنا دونكم، فقالوا: وقال
سان أمري املؤمنني أن يصاحلنا فيبقى لنا هذه الكنائس االربع بأيدينا، وحنن نترك له بقية االقطاعات فأبينا، فمن إح

  .هذه الكنيسة، فصاحلهم على إبقاء هذه االربع الكنائس واهللا أعلم
وقيل إنه عوضهم منها كنيسة عند محام القاسم عند باب الفراديس داخله فسموها مرحينا باسم تلك الكنيسة اليت 

  .م، وأخذوا شاهدها فوضعوه فوق اليت أخذوها بدهلا، فاهللا أعلمأخذت منه
يا : مث أمر الوليد بإحضار آالت اهلدم واجتمع إليه االمراء والكرباء، وجاء إليه أساقفة النصارى وقساوستهم فقالوا

ن يف اهللا، وواهللا ال أنا أحب أن أج: ، فقال الوليد)١(أمري املؤمنني إنا جند يف كتبنا أن من يهدم هذه الكنيسة جين 
يهدم فيها أحد شيئا قبلي، مث صعد املنارة الشرقية ذات االضالع املعروفة بالساعات، وكانت صومعة هائلة فيها 

  راهب عندهم، فأمره الوليد بالنزول منها فأكرب
 الكنيسة فوق الراهب ذلك، فأخذ الوليد بقفاه فلم يزل يدفعه حىت أنزله منها، مث صعد الوليد على أعلى مكان يف



أنا : احذر الشاهد، فقال: املذبح االكرب منها، الذي يسمونه الشاهد، وهو متثال يف أعلى الكنيسة، فقال له الرهبان
أول ما أضع فأسي يف رأس الشاهد، مث كرب وضربه فهدمه، وكان على الوليد قباء أصفر لونه سفر جلي قد غرز 

رب هبا يف أعلى حجر فألقاه، فتبادر االمراء إىل اهلدم، وكرب املسلمون ثالث أذياله يف املنطقة، مث أخذ فأسا بيده فض
تكبريات، وصرخت النصارى بالعويل على درج جريون، وكانوا قد اجتمعوا هنالك، فأمر الوليد أمري الشرطة وهو 

مجيع ما جدده أبو نائل رياح الغساين، أن يضرهبم حىت يذهبوا من هنالك، ففعل ذلك، فهدم الوليد واالمراء 
النصارى يف تربيع هذا املعبد من املذابح واالبنية واحلنايا، حىت بقي املكان صرحة مربعة، مث شرع يف بنائه بفكرة 

  .جيدة على هذه الصفة احلسنة االنيقة، اليت مل يشتهر مثلها قبلها كما سنذكره
ندسني والفعلة، وكان املستحث على عمارته وقد استعمل الوليد يف بناء هذا املسجد خلقا كثريا من الصناع وامله

أخوه وويل عهده من بعده سليمان بن عبد امللك، ويقال إن الوليد بعث إىل ملك الروم يطلب منه صناعا يف الرخام 
وغري ذلك، ليستعني هبم على عمارة هذا املسجد على ما يريد، وأرسل يتوعده لئن مل يفعل ليغزون بالده باجليوش، 

كنيسة يف بالده، حىت كنيسة القدس، وهي قمامة، وكنيسة الرها، وسائر آثار الروم، فبعث ملك وليخربن كل 
إن كان أبوك فهم هذا الذي تصنعه وتركه فإنه : ، وكتب إليه يقول)٢(الروم إليه صناعا كثرية جدا، مائيت صانع 

  وليد أراد أن جييب عن ذلك،لوصمة عليك، وإن مل يكن فهمه وفهمت أنت لوصمة عليه، فلما وصل ذلك إىل ال
__________  

  .خنق: يف معجم البلدان) ١(
أن الوليد مجع لبنائه صناعا مهرة من الشام ومصر بلغ عددهم أكثر : ٧٣قال املقدسي يف أحسن التقاسيم ص ) ٢(

  ) انظر معجم البلدان(من عشرة آالف استمروا يعملون فيه تسع سنوات 

  .أنا أجيبه يا أمري املؤمنني من كتاب اهللا: يهم الفرزدق الشاعر، فقالواجتمع الناس عنده لذلك، فكان ف
  )ففهمناها سليمان وكال آتينا حكما وعلما(قال اهللا تعاىل : وما هو وحيك ؟ فقال: قال الوليد

  .وسليمان هو ابن داود، ففهمه اهللا ما مل يفهمه أبوه]  ٧٩: االنبياء[ 
  .ملك الروم فأعجب ذلك الوليد فأرسل به جوابا إىل

والعابدين مع االسحار والعتم وهم مجيعا إذا * فرقت بني النصارى يف كنائسهم  -: وقد قال الفرزدق يف ذلك
أهل الصليب مع القراء مل تنم فهمت * شىت إذا سجدوا هللا والصنم وكيف جيتمع الناقوس يضربه * صلوا وأوجههم 

والدها واجتزاز الصوف * والغنم داود وامللك املهدي إذ جزآ  إذ حيكمان هلم يف احلرث* حتويلها عنهم كما فهما 
خري بنني وال * عن مسجد فيه يتلى طيب الكلم ما من أب محلته االرض نعلمه * باجللم فهمك اهللا حتويال لبيعتهم 

وزاد بىن الوليد ما كان داخل حيطان املسجد : خري من احلكم قال احلافظ عبد الرمحن بن إبراهيم دحيم الدمشقي
  .يف مسك احليطان

  .إن هودا عليه السالم هو الذي بىن احلائط القبلي من مسجد دمشق: وقال احلسن بن حيىي اخلشين
وهي قبة النسر وهو اسم حادث هلا، وكأهنم شبهوها  -ملا أراد الوليد بناء القبة اليت وسط الرواقات : وقال غريه

حفر الركاهنا حىت وصلوا إىل املاء وشربوا منه  -ا كاالجنحة هلا بالنسر يف شكله، الن الرواقات عن ميينها ومشاهل
ماء عذبا زالال، مث إهنم وضعوا فيه زيادة الكرم، وبنوا فوقها باحلجارة، فلما ارتفعت االركان بنوا عليها القبة 

د اهللا وميثاقه على أن تعطيين عه: أريد أن تبين يل أنت هذه القبة، فقال: فسقطت، فقال الوليد لبعض املهندسني
  .على أن ال يبنيها أحد غريي، ففعل



فبىن االركان مث غلفها بالبواري، وغاب عنها سنة كاملة ال يدري الوليد أين ذهب، فلما كان بعد السنة حضر، 
فهم به الوليد فأخذه ومعه رؤوس الناس، فكشف البواري عن االركان فإذا هي قد هبطت بعد ارتفاعها حىت 

  .من هذا أتيت، مث بناها فانعقدت: ال لهساوت االرض، فق
إنك : أراد الوليد أن جيعل بيضة القبة من ذهب خالص ليعظم بذلك شأن هذا البناء، فقال له املعمار: وقال بعضهم

  أنا ال! ويلك : ال تقدر على ذلك، فضربه مخسني سوطا، وقال له
فبني : نعم أنا أبني لك ذلك، قال: يب إيل ؟ قالأقدر على ذلك وتزعم أين أعجز عنه ؟ وخراج االرض وأمواهلا جت

اضرب لبنة واحدة من الذهب وقس عليها ما تريد هذه القبة من ذلك، فأمر الوليد فأحضر من الذهب : ذلك، قال
يا أمري املؤمنني إنا نريد مثل هذه اللبنة كذا وكذا : ما ضرب منه لبنة فإذا هي قد دخلها ألوف من الذهب، فقال

فإن كان عندك ما يكفي من ذلك عملناه، فلما حتقق صحة قوله أطلق له الوليد مخسني دينارا، وقال إين  ألف لبنة،
  ال أعجز عما قلت، ولكن فيه

إسراف وضياع مال يف غري وجهه الالئق به، والن يكون ما أردنا من ذلك نفقة يف سبيل اهللا، وردا على ضعفاء 
  .املسلمني خري من ذلك

  .أشار به املعمارمث عقدها على ما 
أتعبت الناس : وملا سقف الوليد اجلامع جعلوا سقفه مجلونات، وباطنها مسطحا مقرنصا بالذهب، فقال له بعض أهله

يشري إىل أن التراب يغلو والفعلة تقل  -بعدك يف طني أسطحتهم، ملا يريد هذا املسجد يف كل عام من الطني الكثري 
فأمر الوليد أن جيمع ما يف بالده من الرصاص ليجعله عوض الطني،  -ام الجل العمل يف هذا املسجد يف كل ع

  .ويكون أخف على السقوف
: فجمع من كل ناحية من الشام وغريه من االقاليم، فعازوا فإذا عند امرأة منه قناطري مقنطرة، فساوموها فيه، فقالت

: ، فلما بذلوا هلا ذلك قالت)٢(ا ولو بوزنه فضة اشتروه منه: ، فكتبوا إىل الوليد فقال)١(ال أبيعه إال بوزنه فضة 
ويقال إهنا كانت " هللا " أما إذا قلتم ذلك فهو صدقة هللا يكون يف سقف هذا املسجد، فكتبوا على ألواحها بطابع 

  .هذا ما أعطته االسرائيلية: إسرائيلية، وإنه كتب على االلواح اليت أخذت منها
ما مت بناء مسجد دمشق إال بأداء االمانة، لقد كان يفضل عند الرجل : قولونمسعت املشايخ ي: وقال حممد بن عائذ

  .من القوم أو الفعلة الفلس ورأس املسمار فيأيت به حىت يضعه يف اخلزانة
ليس يف اجلامع من الرخام شئ إال الرخامتان اللتان يف املقام من عرش بلقيس والباقي : وقال بعض مشايخ الدماشقة

  .كله مرمر
، من حرب خالد بن يزيد بن معاوية بألف )٣(اشترى الوليد العمودين االخضرين اللذين حتت النسر : بعضهم وقال

  .ومخسمائة دينار
كان يف مسجد دمشق اثنا عشر ألف مرخم، : ثنا مروان بن جناح عن أبيه قال: وقال دحيم عن الوليد بن مسلم

  وقال أبو
) ٤(إهنم حسبوا ما أنفقه الوليد على الكرمة : ن مهاجر االنصاريقصي عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن عمرو ب
  .اليت يف قبلي املسجد فإذا هو سبعون ألف دينار

  أنفق يف مسجد دمشق أربعمائة صندوق من الذهب، يف كل صندوق أربعة: وقال أبو قصي
__________  



  .ذهبا): دمشق(يف معجم البلدان ) ١(
  .ولو بوزنه مرتني: يف ياقوت) ٢(
اشترامها من  -حتت قبة النسر ومها على باب السنجق الكبري : يف رواية خريدة العجائب نقال عن ابن عساكر) ٣(

  .خالد بن يزيد بن معاوية
  .فسيسفاء على هيئة الكرم مؤلفة من قطع صغرية من الزجاج املربع مبطن بالذهب أو االلوان: الكرمة) ٤(

  .ه ويوجد قريب منها يف قبة امللك الظاهر بدمشق إىل اليوم ١٣١٠ري سنة وكان منها بقايا إىل أيام احلريق االخ
يا : وقد أرخ الشيخ عبد الرمحن القصار شاعر دمشق ذلك احلريق الذي أصاب حماسن اجلامع وذهب بأركانه قال

ب هتاين قد بدلت لك يف ثيا* أبشر بتشييد مع االتقان واخلع ثياب احلزن عنك فإهنا * مسجدا قد هدمت أركانه 
  بأجيج حرقك يف ربيع الثاين * كم من فؤاد ذاب ملا أرخوا 

  .عشر ألف دينار، ويف رواية يف كل صندوق مثانية وعشرون ألف دينار
فعلى االول يكون ذلك مخسة آالف دينار، وستمائة ألف دينار، وعلى الثاين يكون املصروف يف عمارة : قلت

  .ومائيت ألف ديناراجلامع االموي أحد عشر ألف ألف دينار، 
  .وقيل إنه صرف أكثر من ذلك بكثري، واهللا أعلم

يا أمري املؤمنني إن الناس يقولون أنفق أمري املؤمنني بيوت االموال يف : وأتى احلرسي إىل الوليد فقال: قال أبو قصى
  .غري حقها

  .فنودي يف الناس الصالة جامعة
: ين عنكم أنكم قلتم أنفق الوليد بيوت االموال يف غري حقها، مث قالإنه بلغ: فاجتمع الناس فصعد الوليد املنرب وقال

يا عمرو بن مهاجر، قم فأحضر أموال بيت املال، فحملت على البغال إىل اجلامع، مث بسط هلا االنطاع حتت قبة 
  النسر، مث أفرغ عليها املال ذهبا صبيبا، وفضة خالصة، حىت صارت كوما، حىت

جلانب الواحد ال يرى الرجل من اجلانب اآلخر، وهذا شئ كثري، مث جئ بالقبانني فوزنت كان الرجل إذا قام من ا
عشرة سنة مستقبلة، لو مل يدخل للناس ) ١(االموال فإذا هي تكفي الناس ثالث سنني مستقبلة، ويف رواية ست 

  .ملال، وإمنا هذا كله من مايلواهللا ما أنفقت يف عمارة هذا املسجد درمها من بيوت ا: شئ بالكلية، فقال هلم الوليد
  .ففرح الناس وكربوا ومحدوا اهللا عزوجل على ذلك، ودعوا للخليفة وانصرفوا شاكرين داعني

يا أهل دمشق، واهللا ما أنفقت يف بناء هذا املسجد شيئا من بيوت املال، وإمنا هذا كله من مايل، مل : فقال هلم الوليد
  .أرزأكم من أموالكم شيئا

يا أهل دمشق، إنكم تفخرون على الناس بأربع، هبوائكم ومائكم وفاكهتكم ومحاماتكم، فأحببت أن : يدمث قال الول
  ).٢(أزيدكم خامسة وهي هذا اجلامع 

بسم اهللا الرمحن الرحيم اهللا ال : كان يف قبلة جامع دمشق ثالث صفائح مذهبة بالزورد، يف كل منها: وقال بعضهم
  .ذه سنة وال نومإله إال هو احلي القيوم ال تأخ

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وال نعبد إال إياه، ربنا اهللا وحده، وديننا االسالم، ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم 
أمر ببنيان هذا املسجد وهدم الكنيسة اليت كانت فيه عبد اهللا أمري املؤمنني الوليد، يف ذي القعدة سنة ست ومثانني، 

احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم إىل آخر الفاحتة، مث النازعات، مث : ابعة من تلك الصفائحويف صفيحة أخرى ر
  .مث حميت بعد جمئ املأمون إىل دمشق: عبس، مث إذا الشمس كورت، قالوا



وذكروا أن أرضه كانت مفضضة كلها، وأن الرخام كان يف جدرانه إىل قامات، وفوق الرخام كرمة عظيمة من 
وق الكرمة الفصوص املذهبة واخلضر واحلمر والزرق والبيض، قد صوروا هبا سائر البلدان املشهورة، ذهب، وف

الكعبة فوق احملراب، وسائر االقاليم مينة ويسرة، وصوروا ما يف البلدان من االشجار احلسنة املثمرة واملزهرة وغري 
  هب وفضة، وأنوار الشموعذلك، وسقفه مقرنص بالذهب، والسالسل املعلقة فيها مجيعها من ذ

__________  
  .مثان عشرة سنة): دمشق(يف معجم البلدان ) ١(
  .٥ - ٤انظر احلدائق والعيون ص ) ٢(

  .يف أماكنه مفرقة
وكان يف حمراب الصحابة برنية حجر من بلور، ويقال بل كانت حجرا من جوهر وهي الدرة، وكانت تسمى : قال

وكان حيب البلور  -تضئ ملن هناك بنورها، فلما كان زمن االمني بن الرشيد القليلة، وكانت إذا طفئت القناديل 
بعث إىل سليمان وايل شرطة دمشق أن يبعث هبا إليه، فسرقها الوايل خوفا من الناس وأرسلها إليه،  -وقيل اجلوهر 

  .فلما ويل املأمون ردها إىل دمشق ليشنع بذلك على االمني
وقد رأيت تلك الربنية مث انكسرت بعد : ك فجعل مكاهنا برنية من زجاج، قالمث ذهبت بعد ذل: قال ابن عساكر

وكانت االبواب الشارعة من داخل الصحن ليس عليها أغالق، وإمنا كان عليها : ذلك فلم جيعل مكاهنا شئ، قالوا
وس االعمدة الستور مرخاة، وكذلك الستور على سائر جدرانه إىل حد الكرمة اليت فوقها الفصوص املذهبة، ورؤ

مطلية بالذهب اخلالص الكثري، وعملوا له شرفات حتيط به، وبىن الوليد املنارة الشمالية اليت يقال هلا مأذنة العروس، 
فأما الشرقية والغربية فكانتا فيه قبل ذلك بدهور متطاولة، وقد كان يف كل زاوية من هذا املعبد صومعة شاهقة 

ذلك سقطت الشما ليتان وبقيت القبليتان إىل اآلن، وقد أحرق بعض الشرقية جدا، بنتها اليونان للرصد، مث بعد 
بعد االربعني وسبعمائة، فنقضت وجدد بناؤها من أموال النصارى، حيث اهتموا حبريقها، فقامت على أحسن 

خروج  ، بيضاء بذاهتا وهي واهللا أعلم الشرفة اليت ينزل عليها عيسى بن مرمي يف آخر الزمان بعد)١(االشكال 
  .الدجال، كما ثبت ذلك يف صحيح مسلم عن النواس بن مسعان

، وكان أعالها من خشب فبنيت حبجارة كلها يف آخر السبعني )٢(مث أحرق أعلى هذه املنارة وجددت : قلت
  .وسبعمائة، فصارت كلها مبنية باحلجارة

حسن منه، وال أهبى وال أمجل منه، حبيث واملقصود أن اجلامع االموي ملا كمل بناؤه مل يكن على وجه االرض بناء أ
إنه إذا نظر الناظر إليه أو إىل جهة منه أو إىل بقعة أو مكان منه حتري فيها نظره حلسنه ومجاله وال ميل ناظره، بل كلما 
أدمن النظر بانت له أعجوبة ليست كاالخرى، وكانت فيه طلسمات من أيام اليونان فال يدخل هذه البقعة شئ من 

ت بالكلية، ال من احليات وال من العقارب، وال اخلنافس وال العناكيب، ويقال وال العصافري أيضا نعشش احلشرا
  فيه، وال احلمام وال شئ

  مما يتأذى به الناس، وأكثر هذه الطلسمات أو كلها كانت مودعة يف سقف هذا املعبد، مما يلي السبع،
__________  

س عشر شوال وقع بدمشق حريق كبري مشل سوق اللبادين القبلية وما ه ساد ٧٤٠ويف سنة : قال يف العرب) ١(
حتتها وما فوقها إىل عند سوق الكتب، واحترق سوق الوراقني وسوق الذهب وحاصل اجلامع وما حوله واملأذنة 

  .الشرقية وعدم الناس فيه من االموال واملتاع ما ال حيصر



  .اين بأمجعهاوقد ذهب هبذا احلريق أموال الناس وأتى على املب
جددت من أموال النصارى لكوهنم اهتموا حبريقها  -مئذنة عيسى  -قال صاحب حماسن الشام أن املنارة ) ٢(

  .باقرار بعضهم

، يف دولة الفاطميني كما )١(فأحرقت ملا أحرق ليلة النصف من شعبان بعد العصر، سنة إحدى وستني وأربعمائة 
  .سيأيت ذلك يف موضعه

  .طلسمات وضعتها اليونان بعضها باق إىل يومنا هذا واهللا أعلموقد كانت بدمشق 
فمن ذلك العمود الذي يف رأسه مثل الكرة يف سوق الشعري عند قنطرة أم حكيم وهذا املكان يعرف اليوم بالعلبيني، 

ت ذكر أهل دمشق أنه من وضع اليونان لعسر بول احليوان، فإذا داروا باحليوان حول هذا العمود ثالث دورا
  .انطلق باطنه فبال، وذلك جمرب من عهد اليونان

إن حتته مدفون جبار عنيد، كافر يعذب، فإذا داروا باحليوان حوله مسع العذاب : قال ابن تيمية عن هذا العمود
وهلذا يذهبون بالدواب إىل قبور النصارى واليهود والكفار، فإذا مسعت أصوات : فراث وبال من اخلوف، قال

  .ق بوهلااملعذبني انطل
  .والعمود املشار إليه ليس له سر، ومن اعتقد أن فيه منفعة أو مضرة فقد أخطأ خطأ فاحشا

وقالوا ما هي إال حياتنا (وقيل إن حتته كنزا وصاحبه عنده مدفون، وكان ممن يعتقد الرجعة إىل الدنيا كما قال تعاىل 
  . سبحانه وتعاىل أعلمواهللا]  ٣٧: املؤمنون) [ الدنيا منوت وحنيا وما حنن مببعوثني

وما زال سليمان بن عبد امللك يعمل يف تكملة اجلامع االموي بعد موت أخيه مدة واليته، وجددت له فيه 
املقصورة، فلما ويل عمر بن عبد العزيز عزم على أن جيرده مما فيه من الذهب، ويقلع السالسل والرخام 

  مكان ذلك كله طينا، فشق والفسيفساء، ويرد ذلك كله إىل بيت املال، وجيعل
يا أمري : أنا أكمله لكم، فقال له: ذلك على أهل البلد واجتمع أشرافهم إليه، وقال خالد بن عبد اهللا القسري

ومل يابن الكافرة ؟ : ليس ذلك لك يا أمري املؤمنني، فقال عمر: فقال خالد! نعم : املؤمنني بلغنا عنك كذا وكذا، قال
: يا أمري املؤمنني إن كانت كافرة فقد ولدت رجال مؤمنا، فقال: فقال -مية أم ولد وكانت أمه نصرانية رو -

يا أمري املؤمنني الن غالب ما فيه من الرخام إمنا محله : فلم قلت ذلك ؟ قال: صدقت، واستحيا عمر مث قال له
  .املسلمون من أمواهلم من سائر االقاليم، وليس هو لبيت املال، فأطرق عمر

تفق يف ذلك الزمان قدوم مجاعة من بالد الروم رسال من عند ملكهم، فلما دخلوا من باب الربيد وانتهوا وا: قالوا
إىل الباب الكبري الذي حتت النسر، ورأوا ما هبر عقوهلم من حسن اجلامع الباهر، والزخرفة اليت مل يسمع مبثلها، 

ما : مدنفا، فلما متاثل سألوه عما عرض له فقال صعق كبريهم وخر مغشيا عليه، فحملوه إىل منزهلم، فبقي أياما
كنت أظن أن يبين املسلمون مثل هذا البناء، وكنت أعتقد أن مدهتم تكون أقصر من هذا، فلما بلغ ذلك عمر بن 

  .أو إن الغيظ أهلك الكفار، دعوه: عبد العزيز قال
  وسألت النصارى يف أيام عمر بن عبد العزيز أن يعقد هلم

__________  
قال صاحب تاريخ القالنسي أن سبب احلريق خالف وقع بني العسكر وأهل دمشق، بني املغاربة واملشارقة، ) ١(

  .وطرحت النار يف جانب دمشق فاحترقت واتصلت النار جبامعها فاحترق وقد ايده ابن عساكر وغريه يف ذلك



عليهم ما كان أخذه الوليد منهم فأدخله جملسا يف شأن ما كان أخذه الوليد منهم، وكان عمر عادال، فأراد أن يرد 
يف اجلامع، مث حقق عمر القضية، مث نظر فإذا الكنائس اليت هي خارج البلد مل تدخل يف الصلح الذي كتبه هلم 

الصحابة، مثل كنيسة دير مران بسفح قاسيون، وهي بقرية املعظمية، وكنيسة الراهب، وكنيسة توما خارج باب 
يت بقرى احلواجز، فخريهم بني رد ما سألوه وختريب هذه الكنائس كلها، أو تبقى تلك توما، وسائر الكنائس ال

الكنائس ويطيبوا نفسا للمسلمني هبذه البقعة، فاتفقت آراؤهم بعد ثالثة أيام على إبقاء تلك الكنائس، ويكتب هلمه 
  .كتاب أمان هبا، ويطيبوا نفسا هبذه البقعة، فكتب هلم كتاب أمان هبا

  أن اجلامع االموي كان حني تكامل بناؤه ليس له يف الدنيا مثيل يف حسنه وهبجته، واملقصود
وقال أمحد بن أيب احلواري عن  -يعين اجلامع  -أهل دمشق يف بالدهم يف قصر من قصور اجلنة : قال الفرزدق

من أهل دمشق، ملا ما ينبغي الحد من أهل االرض أن يكون أشد شوقا إىل اجلنة : الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان
  .يرون من حسن مسجدها

وملا دخل أمري املؤمنني املهدي دمشق يريد زيارة القدس نظر إىل جامع دمشق فقال لكاتبه أيب عبيد اهللا : قالوا
سبقنا بنو أمية بثالث، هبذا املسجد الذي ال أعلم على وجه االرض مثله، وبنبل املوايل، وبعمر بن عبد : االشعري

  .كون واهللا فينا مثله أبداالعزيز، ال ي
  .وهذه رابعة: قال لكاتبه -وكان عبد امللك بن مروان هو الذي بناها  -مث ملا أتى بيت املقدس فنظر إىل الصخرة 

ما أعجب ما فيه ؟ : وملا دخل املأمون دمشق فنظر إىل جامعها وكان معه أخوه املعتصم، وقاضيه حيىي بن أكثم، قال
إين إمنا أعجب من : الرخام وهذه العقد، فقال املأمون: ب اليت فيه، وقال حيىي بن أكثمهذه اال ذها: فقال أخوه

: أخربين باسم حسن أمسي به جارييت هذه، فقال: حسن بنيانه على غري مثال متقدم، مث قال املأمون لقاسم الثمار
  .مسها مسجد دمشق، فإنه أحسن شئ

يعين منارة  -أحدها منارتكم هذه : عجائب الدنيا مخسة: قال وقال عبد الرمحن عن ابن عبد احلكم عن الشافعي
والثانية أصحاب الرقيم وهم بالروم اثنا عشر رجال، والثالثة مرآة بباب االندلس على  -ذي القرنني باسكندرية 

  .باب مدينتها، جيلس الرجل حتتها فينظر فيها صاحبه من مسافة مائة فرسخ
ابع مسجد دمشق وما يوصف من االنفاق عليه، واخلامس الرخام والفسيفساء، وقيل ينظر من بالقسطنطينية، والر

  .فإنه ال يدري هلا موضع، ويقال إن الرخام معجون، والدليل على ذلك أنه يذوب على النار
يف رسالة  -وكان قدم دمشق سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة  -وذكر إبراهيم بن أيب الليث الكاتب : قال ابن عساكر

مث أمرنا باالنتقال فانتقلت منه إىل بلد متت حماسنه، ووافق ظاهره باطنه، أزقته أرجة، وشوارعه فرجة، : قالله 
فحيث ما مشيت مشمت طيبا، وأين سعيت رأيت منظرا عجيبا، وإن أفضيت إىل جامعه شاهدت منه ما ليس يف 

هر ونادرة الوقت، وأعجوبة الزمان، وغريبة استطاعة الواصف أن يصفه، وال الرائي أن يعرفه، ومجلته أنه كنز الد
  االوقات، ولقد أثبت اهللا عز

  .وجل به ذكرا يدرس، وخلف به أمرا ال خيفى وال يدرس
دمشق قد شاع ) ١: (وأنشدين بعض احملدثني يف جامع دمشق عمره اهللا بذكره ويف دمشق فقال: قال ابن عساكر
يدركه الطرف من بدائعها طيبة أرضها مباركة * ن يف الكمال ملا وما حوته رىب مرابعها بديعة احلس* حسن جامعها 

ال * فاقت به املدن يف جوامعها بنية باالتقان قد وضعت * باليمن والسعد أخذ طالعها جامعها جامع احملاسن قد * 
ت فغري* آثار صدق راقت لسامعها قد كان قبل احلريق مدهشة * ضيع اهللا سعي واضعها تذكر يف فضله ورفعته 



فيها تيقنت حذق * فليس يرجى إياب راجعها إذا تفكرت يف الفصوص وما * ناره بالقعها فأذهبت باحلريق هبجته 
يف أرض ترب تغشى بنافعها * ال ترهب الريح من مدافعها كأهنا من زمرد غرست * راصعها أشجارها ال تزال مثمرة 

أيدي وال جتتين لبايعها وحتتها من * للحظ ال جبارحة ال وليس خيشى فساد يانعها تقطف با* فيها مثار ختاهلا ينعت 
بان عليها إحكام صانعها وإن تفكرت يف قناطره * ال قطع اهللا كف قاطعها احكم ترخيمها املرخم قد * رخامة قطع 

عصفا * ختترق الريح يف منافذها ) ٢(حتري اللب يف أضالعها * وسقفه بان حذق رافعها وإن تبينت حسن قبته * 
ينشرح * ينفسح الطرف يف مواضعها جمالس العلم فيه مؤنقة * قوى على زغازعها وأرضه بالرخام قد فرشت فت

  الصدر يف جمامعها
وال يصدون عن منافعها وال تزال * قد أمن الناس دفع مانعها يرتفق الناس من مرافقها * وكل باب عليه مطهرة 

* يزدحم الناس يف شوارعها ملا يشاؤون من فواكهها *  تزال آهلة فيها ملا شق من مشارعها وسوقها ال* املياه جارية 
  وما يريدون من بضائعها

__________  
  .وهو الصاحب صفي الدين) ١(

  .١٠٢٧/  ٣كما يف منتخبات تواريخ دمشق 
  .أصانعها: يف منتخبات تواريخ دمشق) ٢(

وحاطها اهللا من قوارعها فصل فيما * سلمة يف االرض لوال مسرى فجائعها دامت برغم العدى م* كأهنا جنة معجلة 
  .روي يف جامع دمشق من اآلثار وما ورد يف فضله من االخبار عن مجاعة من السادة االخيار

هو مسجد بيت املقدس : قال) والزيتون(هو مسجد دمشق : قال) والتني(روي عن قتادة أنه قال يف قوله تعاىل 
  ).١(وهو مكة ]  ٣ - ١: التني) [ لبلد االمنيوهذا ا(حيث كلم اهللا موسى ) وطور سينني(

  .رواه ابن عساكر
قال كعب : وقال صفوان بن صاحل، عن عبد اخلالق بن زيد بن واقد، عن أبيه، عن عطية بن قيس الكاليب قال

  .ليبنني يف دمشق مسجد يبقى بعد خراب الدنيا أربعني عاما: االحبار
أوحى اهللا : عاتكة، عن علي بن زيد، عن القاسم أيب عبد الرمحن قالوقال الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أيب ال

تعاىل إىل جبل قاسيون أن هب ظلك وبركتك إىل جبل بيت املقدس، قال ففعل فأوحى اهللا إليه أما إذا فعلت فإين 
عليك ظلك سأبين يل يف خطتك بيتا أعبد فيه بعد خراب الدنيا أربعني عاما، وال تذهب االيام والليايل حىت أرد 

  .وبركتك، قال فهو عند اهللا مبنزلة الرجل الضعيف املتضرع
  حيطان املسجد االربعة من بناء هود: وقال دحيم

يعين أنه رفع اجلدار فعاله من  -عليه السالم، وما كان من الفسيفساء إىل فوق فهو من بناء الوليد بن عبد امللك 
  .بىن هود اجلدار القبلي فقطإمنا : وقال غريه -حد الرخام والكرمة إىل فوق 

  .هو مسجد دمشق: قالوا) والتني(ونقل عثمان بن أيب العاتكة عن أهل العلم أهنم قالوا يف قوله تعاىل 
ثنا إبراهيم بن مروان، مسعت أمحد بن : وقال أبو بكر أمحد بن عبد اهللا بن الفرج املعروف بابن الربامي الدمشقي

كان خارج باب : الرمحن بن حيىي بن إمساعيل بن عبيد اهللا بن أيب املهاجر قالمسعت عبد : إبراهيم بن مالس يقول
  .الساعات صخرة يوضع عليها القربان، فما تقبل منه جاءت نار فأكلته، وما مل يتقبل منه بقي على حاله

اليت وهذه الصخرة نقلت إىل داخل باب الساعات، وهي موجودة اآلن، وبعض العامة يزعم أهنا الصخرة : قلت



  ).٢(وضع عليها ابنا آدم قرباهنما فتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر، فاهللا أعلم 
  صلى يف" أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة أسري به ) ٣(ثنا احلسن بن حيىي اخلشين : وقال هشام بن عمار
__________  

  ).دمشق(وانظر معجم البلدان : ١٩٦ / ١وصححناه من تاريخ ابن عساكر " دمشق : قال: " يف االصل) ١(
  ).دمشق( ٤٦٤/  ٢انظر معجم البلدان ) ٢(
  .من تاريخ ابن عساكر، ويف االصل احلسين) ٣(

  .وهذا منقطع ومنكر جدا، وال يثبت أيضا ال من هذا الوجه وال من غريه: قال ابن عساكر" موضع مسجد دمشق 
بن عبد امللك بن املغرية املقري، حدثين أيب، عن أبيه أن الوليد بن حدثنا أبو إسحاق إبراهيم : وقال أبو بكر الربامي

إين أريد أن أصلي الليلة يف املسجد، فال تتركوا أحدا يصلي الليلة، : عبد امللك تقدم إىل القوام ليلة من الليايل فقال
ال تتركوا أحدا : نه قال هلميا أمري املؤمنني هذا اخلضر يصلي يف املسجد يف كل ليلة، ويف رواية أ: فقال له بعضهم

يدخله، مث إن الوليد أتى باب الساعات فاستفتح الباب ففتح له، فإذا رجل قائم بني الساعات وباب اخلضراء الذي 
أمل آمركم أن ال : يلي املقصورة يصلي، وهو أقرب إىل باب اخلضراء منه إىل باب الساعات، فقال الوليد للقوام

  يا أمري املؤمنني هذا اخلضر يصلي كل ليلة يف:  املسجد ؟ فقال له بعضهمتتركوا أحدا الليلة يصلي يف
  ".املسجد 

يف إسناد هذه احلكاية وصحتها نظر، وال يثبت مبثلها وجود اخلضر بالكلية، وال صالته يف املكان املذكور واهللا 
  .أعلم

ربية تسمى زاوية اخلضر، وما أدري ما سبب وقد اشتهر يف االعصار املتأخرة أن الزاوية القبلية عند باب املأذنة الغ
ذلك، والذي ثبت بالتواتر صالة الصحابة فيه، وكفى بذلك شرفا له ولغريه من املساجد اليت صلوا فيها، وأول من 
صلى فيه إماما أبو عبيدة بن اجلراح، وهو أمري االمراء بالشام، وأحد العشرة املشهود هلم باجلنة، وأمني هذه االمة، 

يه خلق من الصحابة مثل معاذ بن جبل وغريه لكن قبل أن يغريه الوليد إىل هذه الصفة، فأما بعد أن غري إىل وصلى ف
هذا الشكل فلم يره أحد من الصحابة كذلك إال أنس بن مالك، فإنه ورد دمشق سنة ثنتني وتسعني، وهو يبين فيه 

ري الصالة إىل آخر وقتها كما قدمنا ذلك يف ترمجة الوليد، فصلى فيه أنس ورأى الوليد وأنكر أنس على الوليد تأخ
أنس، عند ذكر وفاته سنة ثالث وتسعني، وسيصلي فيه عيسى بن مرمي إذا نزل يف آخر الزمان، إذا خرج الدجال 

وعمت البلوى به، واحنصر الناس منه بدمشق، فينزل مسيح اهلدى فيقتل مسيح الضاللة، ويكون نزوله على املنارة 
: تقدم يا روح اهللا، فيقول: ، فيأيت وقد أقيمت الصالة فيقول له إمام الناس)١(مشق وقت صالة الفجر الشرقية بد

  .إمنا أقيمت لك، فيصلي عيسى تلك الصالة خلف رجل من هذه االمة، يقال إنه املهدي فاهللا أعلم
  .لكمث خيرج عيسى بالناس فيدرك الدجال عنه عقبة أفيق، وقيل بباب لد فيقتله بيده هنا

ويف ]  ١٥٨: النساء) [ وإن من أهل الكتاب إال ليؤمن به قبل موته(وقد ذكرنا ذلك مبسوطا عند قوله تعاىل 
والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مرمي حكما مقسطا، وإماما عادال، : " الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

  )٢) (االسالمفيكسر الصليب ويقتل اخلنزير ويضع اجلزية، وال يقبل إال 
__________  

  .٢٢٥٠ص  ١١٠ح  -باب  ٢٠ -كتاب الفنت : احلديث يف صحيح مسلم) ١(



  ).٢٤٢(باب ح ) ٧١( -كتاب االميان  -صحيح مسلم ) ٢(
  .١٣٥/  ١ص 

  واملقصود أن عيسى ينزل على املنارة الشرقية بدمشق، والبلد حمصور حمصن من الدجال،
مث يكون نزول عيسى حتفا هلم  -) ١(رة املبنية يف زماننا من أموال النصارى وهي هذه املنا -فينزل على املنارة 

يقطر ) ٢(وهالكا ودمارا عليهم، ينزل بني ملكني واضعا يديه على مناكبهما، وعليه مهروذتان، ويف رواية ممصرنان 
وهذا إمنا يكون يف رأسه ماء كأمنا خرج من دمياس، وذلك وقت الفجر، فينزل على املنارة وقد أقيمت الصالة، 

  .املسجد االعظم بدمشق، وهو هذا اجلامع
فينزل على املنارة البيضاء شرقي دمشق، كأنه واهللا : وما وقع يف صحيح مسلم من رواية النواس بن مسعان الكاليب

عليه أعلم مروي باملعىن حبسب ما فهمه الراوي، وإمنا هو ينزل على املنارة الشرقية بدمشق، وقد أخربت ومل أقف 
إىل اآلن أنه كذلك، يف بعض ألفاظ هذا احلديث، يف بعض املصنفات، واهللا املسؤول املأمول أن يوفقين فيوقفين على 
هذه اللفظة، وليس يف البلد منارة تعرف بالشرقية سوى هذه، وهي بيضاء بنفسها، وال يعرف يف بالد الشام منارة 

  .د واملنةأحسن منها، وال أهبى وال أعلى منها، وهللا احلم
نزول عيسى على املنارة اليت باجلامع االموي غري مستنكر، وذلك أن البالء بالدجال يكون قد عم فينحصر : قلت

الناس داخل البلد، وحيصرهم الدجال هبا، وال يتخلف أحد عن دخول البلد إال أن يكون متبعا للدجال، أو مأسورا 
ني وحصنهم من الدجال، فإذا كان االمر كذلك فمن يصلي معه، فإن دمشق يف آخر الزمان تكون معقل املسلم

خارج البلد، واملسلمون كلهم داخل البلد، وعيسى إمنا ينزل وقد أقيمت الصالة فيصلي مع املسلمني، مث يأخذهم 
إن املراد باملنارة الشرقية بدمشق، منارة مسجد بالشو، خارج باب : ويطلب الدجال ليقتله، وبعض العوام يقول

  .شرقي
  .املنارة اليت على نفس باب شرقي: وبعضهم يقول

فاهللا أعلم مبراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو سبحانه العامل بكل شئ، احمليط بكل شئ، القادر على كل 
  .شئ، القاهر فوق كل شئ، ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف السموات وال يف االرض

وكلين الوليد : يا عليهما السالم وروى ابن عساكر عن زيد بن واقد قالالكالم على ما يتعلق برأس حيىي بن زكر
على العمال يف بناء جامع دمشق، فوجدنا مغارة فعرفنا الوليد ذلك، فلما كان الليل وافانا وبني يديه الشمع، فنزل 

  فإذا هي كنيسة
__________  

  .مستقلة وشريعة ناسخةأي حاكما هبذه الشريعة يعين أنه ال ينزل برسالة : حكما -) = ١(
  .أي ال يقبلها وال يقبل من الكفار إال االسالم أو القتل: يضع اجلزية -
  .ه ٤٦١تقدم اهنا بنيت بعد احلريق الذي أصاب اجلامع والبناء بأكمله سنة ) ١(
  .وتروى مهرودتان والوجهان مشهوران: مهروذتان) ٢(

  .ثوبني مصبوغني بورس مث بزعفران: ومعناها
  .ا شقتان والشقة نصف املالءةوقيل مه
  .الثياب اليت فيها صفرة خفيفة: وممصرتان



لطيفة، ثالثة أذرع يف ثالثة أذرع، وإذا فيها صندوق، ففتح الصندوق فإذا فيه سفط ويف السفط رأس حيىي بن 
  .زكريا عليهما السالم

اجعلوا العمود الذي فوقه مغريا من  :مكتوب عليه هذا رأس حيىي بن زكرياء، فأمر به الوليد فرد إىل مكانه، وقال
أن ذلك املوضع كان حتت ركن من : بني االعمدة، فجعل عليه عمود مسفط الرأس، ويف رواية عن زيد بن واقد

  .وكان على الرأس شعر وبشر: قال -يعين قبل أن تبىن  -أركان القبة 
وقد أخرج من الليطة القبلية الشرقية حضرت رأس حيىي بن زكريا : وقال الوليد بن مسلم على زيد بن واقد قال

  .هو العمود الرابع املسفط: اليت عند جملس جبيلة، فوضع حتت عمود الكاسة، قال االوزاعي والوليد بن مسلم
عن أمحد بن أنس بن مالك، عن حبيب املؤذن، عن أيب زياد وأيب أمية الشعناييني عن : وروى أبو بكر بن الربامي
  .صالة يف مسجد دمشق بثالثني ألف صالة: سفيان الثوري أنه قال

  .وهذا غريب جدا
ويف رواية عن  -عن أبيه  -موىل أم عمرو بنت مروان  -وروى ابن عساكر من طريق أيب مسهر عن املنذر بن نافع 

أين : أن واثلة بن االسقع خرج من باب املسجد الذي يلي باب جريون فلقيه كعب االحبار فقال -رجل قد مساه 
  .أريد بيت املقدس: قال واثلةتريد ؟ 
تعال أريك موضعا يف املسجد من صلى فيه فكأمنا صلى يف بيت املقدس، فذهب به فأراه ما بني الباب االصفر : فقال

من صلى فيما بني هذين فكأمنا : فقال -يعين القنطرة الغربية  -إىل احلنية  -يعين اخلليفة  -الذي خيرج منه الوايل 
  .إنه جمللسي وجملس قومي: ، فقال واثلةصلى يف بيت املقدس

  .هو ذاك: قال كعب
  وهذا أيضا غريب جدا ومنكر وال يعتمد

  .على مثله
ملا أمر الوليد بن عبد امللك ببناء مسجد دمشق وجدوا يف حائط املسجد القبلي لوحا من : وعن الوليد بن مسلم قال

م فلم يستخرجوه، مث بعث إىل من كان بدمشق من بقية حجر فيه كتاب نقش، فبعثوا به إىل الوليد فبعثه إىل الرو
االسبان فلم يستخرجوه، فدل على وهب بن منبه فبعث إليه، فلما قدم عليه أخربه مبوضع ذلك اللوح فوجدوه يف 

بسم : فلما نظر إليه وهب حرك رأسه وقرأه فإذا هو -ويقال ذلك احلائط بناه هود عليه السالم  -ذلك احلائط 
  .ن الرحيم، ابن آدم لو رأيت يسري ما بقي من أجلك،اهللا الرمح

  .لزهدت يف طول ما ترجو من أملك، وإمنا تلقى ندمك لو قد زل بك قدمك
وأسلمك أهلك وحشمك، وانصرف عنك احلبيب وأسلمك الصاحب والقريب، مث صرت تدعى فال جتيب، فال 

القيامة، وقبل احلسرة والندامة، قبل أن حيل بك أنت إىل أهلك عائد، وال إال عملك زائد، فاعمل لنفسك قبل يوم 
أجلك، وتنزع منك روحك، فال ينفعك مال مجعته، وال ولد ولدته، وال أخ تركته، مث تصري إىل برزخ الثرى، 

وجماور املوتى، فاغتنم احلياة قبل املمات، والقوة قبل الضعف، والصحة قبل السقم، قبل أن تؤخذ بالكظم وحيال 
  .داود عليهما السالم) ١(مل، وكتب يف زمن بينك وبني الع

__________  
  ".سليمان بن " كذا باالصول ولعله سقط منه لفظ ) ١(



قرأت على أيب حممد السلمي، عن عبد العزيز التميمي، أنبأ متام الرازي، ثنا ابن الربامي مسعت أبا : وقال ابن عساكر
أيام الوليد بن عبد امللك وبنائه املسجد احتفروا فيه موضعا  ملا كان يف: مروان عبد الرمحن بن عمر املازين يقول

فوجدوا بابا من حجارة مغلقا، فلم يفتحوه وأعلموا به الوليد، فخرج حىت وقف عليه، وفتح بني يديه، فإذا داخله 
راب، مغارة فيها متثال إنسان من حجارة، على فرس من حجارة، يف يد التمثال الواحدة الدرة اليت كانت يف احمل

ويده االخرى مقبوضة، فأمر هبا فكسرت، فإذا فيها حبتان، حبة قمح وحبة شعري، فسأل عن ذلك فقيل له لو 
  .تركت الكف مل تكسرها مل يسوس يف هذا البلد قمح وال شعري

  وكان -وقال احلافظ أبو محدان الوراق 
جدوا على العمود الذي على ملا دخل املسلمون دمشق و: مسعت بعض الشيوخ يقول: -قد عمر مائة سنة 

صنما مادا يده بكف مطبقة، فكسروه فإذا يف يده حبة قمح،  -على السفود احلديد الذي يف أعاله  -املقسالط 
هذه احلبة قمح جعلها حكماء اليونان يف كف هذا الصنم طلسما، حىت ال يسوس القمح : فسألوا عن ذلك فقيل هلم

  .يف هذه البالد، ولو أقام سنني كثرية
وقد رأيت أنا يف هذا السفود على قناطر كنيسة املقسالط كانت مبنية فوق القناطر اليت يف : قال ابن عساكر

السوق الكبري، عند الصابونيني والعطارين اليوم، وعندها اجتمعت جيوش االسالم يوم فتح دمشق، أبو عبيدة من 
  .باب اجلابية الصغريباب اجلابية، وخالد من باب الشرقي، ويزيد بن أيب سفيان من 

: مسعت مجاعة من شيوخ أهل دمشق يقولون: وقال عبد العزيز التميمي عن أيب نصر عبد الوهاب بن عبد اهللا املري
إن يف سقف اجلامع طالسم عملها احلكماء يف السقف مما يلي احلائط القبلي، فيها طالسم للصنو نيات، ال تدخله 

كون منها، وال يدخله غراب، وطلسم للفأر واحليات والعقارب، فما رأى وال تعشش فيه من جهة االوساخ اليت ت
الناس من هذا شيئا إال الفأر، ويشك أن يكون قد عدم طلسمها، وطلسم للعنكبوت حىت ال ينسج فيه، ويف رواية 

  .فريكبه الغبار والوسخ
اجلامع قبل حريقه طلسمات ومسعت جدي أبا الفضل حيىي بن علي يذكر أنه أدرك يف : قال احلافظ ابن عساكر

لسائر احلشرات، معلقة يف السقف فوق البطائن مما يلي السبع، وأنه مل يكن يوجد يف اجلامع شئ من احلشرات قبل 
  .احلريق

فلما احترقت الطلسمات حني أحرق اجلامع ليلة النصف من شعبان بعد العصر سنة إحدى وستني وأربعمائة، وقد 
ولو يبق منها سوى العمود الذي بسوق العلبيني الذي يف أعاله مثل الكرة كانت بدمشق طلسمات كثرية، 

  .العظيمة، وهي لعسر بول الدواب، إذا داروا بالدابة حوله ثالث مرات انطلق باطنها
إمنا هذا قرب مشرك مفرد مدفون هنالك يعذب، فإذا مسعت الدابة صراخه : وقد كان شيخنا ابن تيمية رمحه اهللا يقول

وهلذا يذهبون بالدواب إىل مقابر اليهود والنصارى إذا مغلت فتنطلق طباعها : طلق باطنها وطبعها، قالفزعت فان
  .وتروث، وما ذاك إال أهنا تسمع أصواهتم وهم يعذبون واهللا أعلم

نه إمنا مسي باب اجلامع القبلي باب الساعات ال: ذكر الساعات اليت على بابه قال القاضي عبد اهللا بن أمحد بن زبر
عمل هناك بلشكار الساعات، كان يعمل هبا كل ساعة متضي من النهار، عليها عصافري من حناس، وحية من حناس 

وغراب، فإذا متت الساعة خرجت احلية فصفرت العصافري وصاح الغراب وسقطت حصاة يف الطست فيعلم الناس 
  .أنه قد ذهب من النهار ساعة، وكذلك سائرها

ئني إما أن تكون الساعات كانت يف الباب القبلي من اجلامع، وهو الذي يسمى باب هذا حيتمل أحد شي: قلت



الزيادة، ولكن قد قيل إنه حمدث بعد بناء اجلامع، وال ينفي ذلك أن الساعات كانت عنده يف زمن القاضي ابن زبر، 
كاة باب الزيادة، وعنده وإما أنه قد كان يف اجلامع يف اجلانب الشرقي منه يف احلائط القبلي باب آخر يف حما

  .الساعات مث نقلت بعد هذا كله إىل باب الوراقني اليوم، وهو باب اجلامع من الشرق واهللا أعلم
باب الوراقني قبلي أيضا، فيضاف إىل اجلامع نسبة إىل من يدخل منه إىل اجلامع واهللا أعلم، أو جملارته للجامع : قلت
  .ولبابه
حن اجلامع اليت فيها املاء اجلاري، ويقول العامة هلا قبة أيب نواس فكان بناؤها يف فأما القبة اليت يف وسط ص: قلت

  .سنة تسع وستني وثالمثائة أرخ ذلك ابن عساكر عن خط بعض الدماشقة
إهنا إمنا بنيت : وأما القبة الغربية العالية اليت يف صحن اجلامع اليت يقال هلا قبة عائشة، فسمعت شيخنا الذهيب يقول

دود سنة ستني ومائة يف أيام املهدي بن منصور العباسي، وجعلوها حلواصل اجلامع وكتب أوقافه، وأما القبة يف ح
إهنا بنيت يف زمن احلاكم العبيدي يف حدود سنة أربع مائة، وأما الفوارة : الشرقية اليت على باب مسجد علي فيقال

زة بن احلسني بن العباس احلسين، وكأنه كان ناظرا اليت حتت درج جريون فعملها الشريف فخر الدولة أبو علي مح
باجلامع، وجر إليها قطعة من حجر كبري من فصر حجاج، وأجرى منها املاء ليلة اجلمعة لسبع ليال خلون من ربيع 

االول سنة سبع عشرة وأربعمائة وعملت حوهلا قناطر، وعقد عليها قبة، مث سقطت القبة بسبب مجال حتاكت عندها 
  ، وذلك يف صفر سنة سبع ومخسني وأربعمائة، فأعيدت مث سقطت أعمدهتا وما عليها من حريقوازدمحت

  .اللبادين واحلجارة يف شوال سنة اثنتني وستني ومخسمائة، ذكر ذلك كله احلافظ ابن عساكر
  .وأما القصعة اليت كانت يف الفوارة، فما زالت وسطها، وقد أدركتها كذلك، مث رفعت بعد ذلك: قلت
ان بطهارة جريون قصعة أخرى مثلها، فلم تزل هبا إىل أن هتدمت اللبادين بسبب حريق النصارى يف سنة إحدى وك

  وسبعمائة، مث استؤنف بناء الطهارة على وجه آخر) ١(وأربعني 
__________  

  .ه ٧٤٠يف سادس عشر شوال سنة : يف العرب للذهيب) ١(

ا أثر، مث عمل الشاذروان الذي شرقي فوارة جريون، بعد أحسن مما كانت، وذهبت تلك القصعة فلم يبق هل
  .أظنه سنة أربع عشرة ومخسمائة واهللا سبحانه وتعاىل أعلم -اخلمسمائة 

 -ثنا أبو عباس موسى بن عامر املري ثنا الوليد : ذكر ابتداء أمر السبع باجلامع االموي قال أبو بكر بن أيب داود
الدراسة حمدثة أحدثها هشام بن إمساعيل : وزاعي، عن حسان بن عطية قالقال قال أبو عمر اال -هو ابن مسلم 

املخزومي، يف قدمة قدمها على عبد امللك، فحجبه عبد امللك فجلس بعد الصبح يف مسجد دمشق فسمع قراءة 
ءة هشام، ما هذا ؟ فأخرب أن عبد امللك يقرأ يف اخلضراء، فقرأ هشام بن إمساعيل، فجعل عبد امللك يقرأ بقرا: فقال

  .فقرأ بقراءته موىل له، فاستحسن ذلك من يليه من أهل املسجد فقرأوا بقراءته
أول من أحدث : ثنا أيوب بن حسان ثنا االوزاعي ثنا خالد بن دهقان قال: وقال هشام بن عمار خطيب دمشق

لسطني الوليد بن عبد القراءة يف مسجد دمشق هشام بن إمساعيل بن املغرية املخزومي، وأول من أحدث القراءة بف
  .الرمحن اجلرشي

هشام بن إمساعيل كان نائبا على املدينة النبوية، وهو الذي ضرب سعيد بن املسيب ملا امتنع من البيعة للوليد : قلت
  .بن عبد امللك، قبل أن ميوت أبوه، مث عزله عنها الوليد ووىل عليها عمر بن عبد العزيز، كما ذكرنا

عات من سادات السلف من التابعني بدمشق، منهم هشام بن إمساعيل ومواله رافع وقد حضر هذا السبع مجا



وإمساعيل بن عبد اهللا بن أيب املهاجر، وكان مكتبا الوالد عبد امللك بن مروان، وقد وىل إمرة إفريقية هلشام بن عبد 
  .امللك وابنيه عبد الرمحن ومروان

  وحضره من القضاة
أوس االشعري، ويزيد بن أيب اهلمداين، وسامل بن عبد اهللا احملاريب، وحممد بن عبد اهللا  أبو إدريس اخلوالين، ومنري بن

  .بن لبيد االسدي
ومن الفقهاء واحملدثني واحلفاظ املقرئني أبو عبد الرمحن القاسم بن عبد الرمحن موىل معاوية ومكحول وسليمان بن 

االصغر عبد الرمحن بن عراك، وعبد الرمحن بن عامر موسى االشدق، وعبد اهللا بن العالء بن زبر، وأبو إدريس 
وحيىي بن احلارث الدماري، وعبد امللك بن نعمان املري، وأنس بن أنس  -أخو عبد اهللا بن عامر  -اليحصيب 

بن حكيم القرشي، وحممد بن  -أو هران  -العذري، وسليمان بن بذيغ القاري، وسليمان بن داود اخلشين، وعران 
  .بيان االزدي، ويزيد بن عبيدة بن أيب املهاجر، وعباس بن دينار وغريهمخالد بن أيب ظ

  .وهكذا أوردهم ابن عساكر
  .وقد روى عن بعضهم أنه كره اجتماعهم وأنكره، وال وجه النكاره: قال

: قال عن عبد اهللا بن العالء -هو ابن سلم  -ثنا عمرو بن عثمان ثنا الوليد : مث ساق من طريق أيب بكر بن أيب داود
ما رأيت وال مسعت وقد أدركت أصحاب النيب : مسعت الضحاك بن عبد الرمحن بن عروب ينكر الدراسة ويقول

  وكان الضحاك بن: صلى اهللا عليه وسلم، قال ابن عساكر

  .يف خالفة عمر بن العزيز) ١(عبد الرمحن أمريا على دمشق يف أواخر سنة ست ومثانني 
ق يف أواخر سنة ست ومثانني، هدمت الكنيسة اليت كانت موضعه يف ذي القعدة فصل كان ابتداء عمارة جامع دمش

أعين  -، فكان الفراغ منه يف هذه السنة )٢(منها، فلما فرغوا من اهلدم شرعوا يف البناء، وتكامل يف عشر سنني 
  .سليمان كما ذكرنا وفيها تويف بانيه الوليد بن عبد امللك، وقد بقيت فيه بقايا فكملها أخوه -سنة ست وتسعني 

كان الوليد قال : سألت هشام بن عمار عن قصة مسجد دمشق وهذه الكنيسة قال: فأما قول يعقوب بن سفيان
قال هشام وتلك  -ما شئتم أنا أخذنا كنيسة توما عنوة وكنيسة الداخلة صلحا، فأنا أهدم كنيسة توما : للنصارى

وكان باهبا قبلة املسجد : سة الداخلة وأدخلها يف املسجد، قالقال فرضوا أن يهدم كني -أكرب من هذه الداخلة 
  وهدم الكنيسة يف أول خالفة: اليوم، وهو احملراب الذي يصلى فيه، قال

الوليد سنة ست ومثانني، ومكثوا يف بنائها سبع سنني حىت مات الوليد وملت يتم بناءه، فأمته هشام من بعده ففيه 
مكثوا يف بنائه سبع سنني، والصواب عشر سنني، فإنه ال خالف أن الوليد بن عبد  فوائد وفيه غلط، وهو قوله إهنم

وقد حكى أبو جعفر بن جرير على ذلك إمجاع أهل السري،  -أعين سنة ست وتسعني  -امللك تويف يف هذه السنة 
  .والذي أمت ما بقي من بنائه أخوه سليمان ال هشام واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  .ط ابن عساكر وقد تقدم، وقد جددت فيه بعد ذلك أشياء، منها القباب الثالث اليت يف صحنهنقل من خ: قلت
  .وقد تقدم ذكرها

وقيل إن القبة الشرقية عمرت يف أيام املستنصر العبيدي يف سنة مخسني وأربعمائة وكتب عليه امسه واسم االثين 
وعان يف صحنه فجعال للتنوير ليايل اجلمع، وصنعا يف عشر الذين تزعم الرافضة أهنم أئمتهم، وأما العمودان املوض

  .رمضان سنة إحدى وأربعني وأربعمائة، بأمر قاضي البلد أيب حممد
وهذه ترمجة الوليد بن عبد امللك باين جامع دمشق وذكر وفاته يف هذا العام هو الوليد بن عبد امللك بن مروان بن 



بد مناف، أبو العباس االموي، بويع له باخلالفة بعد أبيه بعهد منه يف احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن ع
سنة ست ومثانني، وكان أكرب ولده، والويل من بعده، وأمه والدة بنت العباس بن حزن بن احلارث بن ) ٣(شوال 

  .زهري العبسي
__________  

  .يف سنة تسع وتسعني: كذا باالصول، والصواب) ١(
  .تسع سنني): مشقد(يف معجم البلدان ) ٢(
  .للنصف من مجادى اآلخرة ١٩٢/  ٣يف مروج الذهب ) ٣(

وكان مولده سنة مخسني، وكان أبواه يترفانه، فشب بال أدب، وكان ال حيسن العربية، وكان طويال أمسر به أثر 
ا، قد وكان مجيال وقيل دميم -أي يتبختر  -جدري خفي، أفطس االنف سائله، وكان إذا مشى يتوكف يف املشية 

شاب يف مقدم حليته، وقد رأى سهل بن سعد ومسع أنس بن مالك ملا قدم عليه سأله ما مسع يف أشراط الساعة، كما 
  تقدم يف ترمجة أنس، ومسع سعيد بن املسيب

  .وحكى عن الزهري وغريه
أهل النحو عنده  وقد روي أن عبد امللك أراد أن يعهد إليه مث توقف النه ال حيسن العربية فجمع الوليد مجاعة من

قد أجهد وأعذر، وقيل إن أباه : فأقاموا سنة، وقيل ستة أشهر، فخرج يوم خرج أجهل مما كان، فقال عبد امللك
ال ألفينك إذا مت جتلس تعصر عينيك، وحتن حنني االمة، ولكن مشر واتزر، : عبد امللك أوصاه عند موته فقال له

  .إىل البيعة، فمن قال برأسه هكذا فقل بسيفك هكذاودلين يف حفريت، وخلين وشأين، وادع الناس 
  .غزا الوليد بالد الروم، وفيها حج بالناس أيضا) ٢(ويف سنة مثان وتسعني : وقال الليث
  .غزا يف اليت قبلها ويف اليت بعدها بالد ملطية وغريها، وكان نقش خامته أو من باهللا خملصا: وقال غريه

ويقال إن آخر ما تكلم به سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا، وقال إبراهيم وقيل كان نقشه يا وليد إنك ميت، 
أمري املؤمنني على : يف كم ختتم القرآن ؟ قلت يف كذا وكذا، فقال: بن أيب عبلة قال يل الوليد بن عبد امللك يوما

  .رة ختمةوكان يقرأ يف شهر رمضان سبع عش: شغله خيتمه يف كل ثالث، وقيل يف كل سبع، قال
الوليد وأين مثله ؟ بىن مسجد دمشق، وكان ويعطيين قطع الفضة فأقسمها على قراء بيت : قال إبراهيم رمحه اهللا

  .املقدس
خرج الوليد يوما من : وروى ابن عساكر بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر، عن أبيه قال

ما : شرقية يأكل شيئا، فأتاه فوقف عليه فإذا هو يأكل خبزا وترابا، فقال لهالباب االصغر فرأى رجال عند املئذنة ال
إن لك لشأنا فأخربين به وإال : القنوع يا أمري املؤمنني، فذهب إىل جملسه مث استدعى به فقال: محلك على هذا ؟ قال

 من مرج الصفر قاصدا إىل نعم يا أمري املؤمنني كنت رجال محاال، فبينما أنا أسري: ضربت الذي فيه عيناك، فقال
الكسوة، إذ زرمين البول فعدلت إىل خربة البول، فإذا سرب فحفرته فإذا مال صبيب، فمالت منه غرائري، مث 

إين سأيت الكسوة، ورجعت إىل اخلربة المال : انطلقت أقود برواحلي وإذا مبخالة معي فيها طعام فألقيته منها، وقلت
أهتد إىل املكان بعد اجلهد يف الطلب، فلما أيست رجعت إىل الرواحل فلم أجدها  تلك املخالة من ذلك املال فلم

  .ومل أجد الطعام، فآليت على نفسي أين ال آكل إال خبزا وترابا
  فهل: قال

  .لك عيال ؟ قال نعم، ففرض له يف بيت املال



__________  
  .أبيض: ٢٥٤/  ٦يف وفيات االعيان ) ١(
  .ه ٩٦، واملشهور أن الوليد قد مات سنة كذا باالصول، وهو حتريف) ٢(

وبلغنا أن تلك الرواحل سارت حىت أتت بيت املال فتسلمها حارسه فوضعها يف بيت املال، وقيل إن : قال ابن جرير
  .ذلك املال وصل إلينا واذهب إىل إبلك فخذها، وقيل إنه دفع إليه شيئا من ذلك املال يقيته وعياله: الوليد قال له
لو ال أن اهللا ذكر قوم لوط يف القرآن ما : قال الوليد بن عبد امللك: بن عبد اهللا الشعناين عن أبيه قال وقال منري

  .ظننت أن ذكرا يفعل هذا بذكر
فنفى عن نفسه هذه اخلصلة القبيحة الشنيعة، والفاحشة املذمومة، اليت عذب اهللا أهلها بأنواع العقوبات، : قلت

اليت مل يعاقب هبا أحدا من االمم السالفات وهي فاحشة اللواط اليت قد ابتلى هبا غالب  وأحل هبم أنواعا من املثالت،
امللوك واالمراء، والتجار والعوام والكتاب، والفقهاء والقضاة وحنوهم، إال من عصم اهللا منهم، فإن يف اللواط من 

املفعول به خري من أن يؤتى يف دبره،  املفاسد ما يفوت احلصر والتعداد، وهلذا تنوعت عقوبات فاعليه، والن يقتل
  .فإنه يفسد فسادا ال يرجى له بعده صالح أبدا، إال أن يشاء اهللا ويذهب خرب املفعول به

فعلى الرجل حفظ ولده يف حال صغره وبعد بلوغه، وأن جينبه خمالطة هؤالء املالعني، الذين لعنهم رسول اهللا صلى 
  .اهللا عليه وسلم

يدخل اجلنة مفعول به ؟ على قولني، والصحيح يف املسألة أن يقال إن املفعول به إذا تاب  هل: وقد اختلف الناس
توبة صحيحة نصوحا، ورزق إنابة إىل اهللا وصالحا، وبدل سيئاته حبسنات، وغسل عنه ذلك بأنواع الطاعات، 

اجلنة، فإن اهللا يغفر وغض بصره وحفظ فرجه، وأخلص معاملته لربه، فهذا إن شاء اهللا مغفور له، وهو من أهل 
ومن تاب وأصلح فإن اهللا يتوب عليه ] ( ١١: احلجرات) [ ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون(الذنوب للتائبني إليه 
  وأما مفعول به صار يف كربه شرا منه يف صغره، فهذا توبته متعذرة، وبعيد]  ٣٩: املائدة) [ إن اهللا غفور رحيم

صاحل ميحو به ما قد سلف، وخيشى عليه من سوء اخلامتة، كما قد وقع ذلك خللق أن يؤهل لتوبة صحيحة، أو لعمل 
كثري ماتوا بأدراهنم وأوساخهم، مل يتطهروا منها قبل اخلروج من الدنيا، وبعضهم ختم له بشر خامتة، حىت أوقعه 

  .عشق الصور يف الشرك الذي ال يغفره اهللا
  .هم من أصحاب الشهوات يطول هذا الفصل بذكرهاويف هذا الباب حكايات كثرية وقعت للوطية وغري

  .واملقصود أن الذنوب واملعاصي والشهوات ختذل صاحبها عند املوت مع خذالن الشيطان له
  .فيجتمع عليه اخلذالن مع ضعف االميان

  .فيقع يف سوء اخلامتة
امتة خللق مل يفعلوا فاحشة بل قد وقع سوء اخل]  ٢٩: الفرقان) [ وكان الشيطان لالنسان خذوال(قال اهللا تعاىل 

  .اللواط، وقد كانوا متلبسني بذنوب أهون منها
وسوء اخلامتة أعاذنا اهللا منها ال يقع فيها من صلح ظاهره وباطنه مع اهللا، وصدق يف أقواله وأعماله، فإن هذا مل 

اهره عمال، وملن له جرأة يسمع به كما ذكره عبد احلق االشبيلي، وإمنا يقع سوء اخلامتة ملن فسد باطنه عقدا، وظ
  .على الكبائر، وإقدام على اجلرائم، فرمبا غلب ذلك عليه حىت ينزل به املوت قبل التوبة



واملقصود أن مفسدة اللواط من أعظم املفاسد، وكانت ال تعرف بني العرب قدميا كما قد ذكر ذلك غري واحد 
  .منهم

جل قص علينا قصة قوم لوط يف القرآن ما ظننت أن ذكرا يعلو لو ال أن اهللا عزو: فلهذا قال الوليد بن عبد امللك
  .ذكرا

من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط : " ويف حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  ).١" (فاقتلوا الفاعل واملفعول به 

  .رواه أهل السنن وصححه ابن حيان وغريه
وسلم من عمل عمل قوم لوط ثالث مرات، ومل يلعن على ذنب ثالث مرات إال وقد لعن النيب صلى اهللا عليه 

عليه، وإمنا أمر بقتل الفاعل واملفعول به النه ال خري يف بقائهما بني الناس، لفساد طويتهما، وخبث بواطنهما، فمن 
  .اشهم ودينهمكان هبذه املثابة فال خري للخلق يف بقائه، فإذا أراح اهللا اخللق منهما صلح هلم أمر مع

وأما اللعنة فهي الطرد والبعد، ومن كان مطرودا مبعدا عن اهللا وعن رسوله وعن كتابه وعن صاحل عباده فال خري 
  .فيه وال يف قربه

ومن رزقه اهللا تعاىل تومسا وفراسة، ونورا وفرقانا عرف من سحن الناس ووجوههم أعماهلم، فإن أعمال العمال بائنة 
  والئحة على
  .يف أعينهم وكالمهموجوههم و

فأخذهتم الصيحة مشرقني، فجعلنا عاليها سافلها : (وقد ذكر اهللا اللوطية وجعل ذلك آيات للمتومسني فقال تعاىل
  .وما بعدها]  ٧٥ - ٧٣: احلجر) [ وأمطرنا عليهم حجارة من سجني إن يف ذلك آليات للمتومسني

اهللا أضغاهنم، ولو نشاء الريناكهم فلعرفتهم بسيماهم  أم حسب الذين يف قلوهبم مرض أن مل خيرج: (وقال تعاىل
) [ ولتعرفنهم يف حلن القول واهللا يعلم أعمالكم، ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم

  .وحنو ذلك من اآليات واالحاديث]  ٣١ - ٢٩: حممد
قلبه، وعكس عليه أمره، بعد صالحه وفالحه، إال فاللوطي قد عكس الفطرة، وقلب االمر، فأتى ذكرا فقلب اهللا 

  .من تاب وآمن وعمل صاحلا مث اهتدى
فال بد للتائب من ]  ١١٣: التوبة) [ التائبون العابدون: (وخصال التائب قد ذكرها اهللا يف آخر سورة براءة، فقال

حلق وإال شغلتك بالباطل، فال بد العبادة واالشتغال بالعمل لآلخرة، وإال فالنفس مهامة متحركة، إن مل تشغلها با
للتائب من أن يبدل تلك االوقات اليت مرت له يف املعاصي بأوقات الطاعات، وأن يتدارك ما فرط فيها وأن يبدل 

  .تلك اخلطوات خبطوات إىل اخلري، وحيفظ حلظاته وخطواته، ولفظاته وخطراته
العزة، ورجاء مزعج إىل طرق اخلريات، ومراقبة  توبة حتل االصرار، وخوف يزيل: أوصين، قال: قال رجل للجنيد

  .اهللا يف خواطر القلب
  .فهذه صفات التائب

فهذه خصال التائب كما قال ]  ١١٣: التوبة[ اآلية ) احلامدون السائحون الراكعون الساجدون(مث قال اهللا تعاىل 
 آخر اآلية، وإال فكل تائب مل يتلبس من هم ؟ قيل هم العابدون السائحون إىل: فكأن قائال يقول) التائبون: (تعاىل

  بعد توبته مبا يقربه إىل من
__________  



  .أخرجه أبو داود يف كتاب احلدود) ١(
  ).٢٧(باب 

  ).١٢(وابن ماجه يف احلدود ) ٢٤(والترمذي يف احلدود باب 

ظورات، ويدع الطاعات، تاب إليه فهو يف بعد وإدبار، ال يف قرب وإقبال، كما يفعل من اغتر باهللا من املعاصي احمل
  .فإن ترك الطاعات وفعل املعاصي أشد وأعظم من ارتكاب احملرمات بالشهوة النفسية

  فالتائب هو من اتقى احملذورات، وفعل املأمورات، وصرب على املقدورات، واهللا
  .سبحانه وتعاىل هو املعني املوفق، وهو عليم بذات الصدور

فضم ) يا ليتها كانت القاضية(من غري وجه أن الوليد خطب يوما فقرأ يف خطبته وكان الوليد حلانا كما جاء : قالوا
  .يا أهل املدينة: يا ليتها كانت عليك وأراحنا اهللا منك، وكان يقول: التاء من ليتها، فقال عمر بن عبد العزيز
: لوليد يلحن، فقالوهذا ابنك ا: إنك لرجل لو ال أنك تلحن، فقال): ١(وقال عبد امللك يوما لرجل من قريش 
  .وأخي أبو فالن ال يلحن: لكن ابين سليمان ال يلحن، فقال الرجل

كان الوليد بن عبد امللك عند أهل الشام : قال -يعين ابن حممد املدائين  -حدثين عمر ثنا علي : وقال ابن جرير
ال تسألوا : ومني، وقال هلم، ووضع املنائر، وأعطى الناس، وأعطى اجملذ)٢(أفضل خالئفهم، بىن املساجد بدمشق 

، وفتح يف واليته فتوحات كثرية عظاما، وكان يرسل بنيه يف )٣(الناس، وأعطى كل مقعد خادما، وكل ضرير قائدا 
كل غزوة إىل بالد الروم، ففتح اهلند والسند واالندلس وأقاليم بالد العجم، حىت دخلت جيوشه إىل الصني وغري 

زد : بفلس، فيقول: بكم تبيع هذه ؟ فيقول: لبقال فيأخذ حزمة البقل بيده ويقولوكان مع هذا مير با: ذلك، قال
  .فيها فإنك تربح

وكانت مهة الوليد يف البناء، وكان الناس : وذكروا أنه كان يرب محلة القرآن ويكرمهم ويقضي عنهم ديوهنم، قالوا
أخيه سليمان يف النساء، وكان الناس ماذا بنيت ؟ ماذا عمرت ؟ وكانت مهة : كذلك يلقى الرجل الرجل فيقول
كم تزوجت ؟ ماذا عندك من السراري ؟ وكانت مهة عمر بن عبد العزيز يف : كذلك، يلقى الرجل الرجل فيقول

كم وردك ؟ كم تقرأ كل يوم : قراءة القرآن، ويف الصالة والعبادة، وكان الناس كذلك، يلقى الرجل الرجل فيقول
  .الناس على دين مليكهم، إن كان مخارا كثر اخلمر: اس يقولون؟ ماذا صليت البارحة ؟ والن

وإن كان لوطيا فكذلك وإن كان شحيحا حريصا كان الناس كذلك، وإن كان جوادا كرميا شجاعا كان الناس 
كذلك، وإن كان طماعا ظلوما غشوما فكذلك، وإن كان ذا دين وتقوى وبر وإحسان كان الناس كذلك وهذا 

  .مان وبعض االشخاص، واهللا أعلميوجد يف بعض االز
__________  

  .تقدم أن احلادثة حصلت بني عبد امللك وخالد بن يزيد بن معاوية) ١(
  .مسجد دمشق ومسجد املدينة: ٩٧/  ٨يف الطربي ) ٢(
رتب للزمىن واالضراء من يقودهم وخيدمهم النه أصابه رمد بعينيه فأقام مدة ال : ٢٥٤/  ٦قال ابن خلكان ) ٣(

  .إن أعادمها اهللا تعاىل علي قمت حبقه فيهما: شيئا فقال يبصر
  .فلما برئ رأى أن شكر هذه النعمة االحسان إىل العميان



كان الوليد جبارا ذا سطوة شديدة ال يتوقف إذا غضب، جلوجا كثري االكل واجلماع مطالقا، يقال : وقال الواقدي
  .إنه تزوج ثالثا وستني امرأة غري االماء

  .هبذا الوليد بن يزيد الفاسق ال الوليد بن عبد امللك باين اجلامع واهللا أعلميراد : قلت
بىن الوليد اجلامع على الوجه الذي ذكرنا فلم يكن له يف الدنيا نظري، وبىن صخرة بيت املقدس عقد عليها : قلت

، وله آثار )٢(لقرب فيه ، وبىن مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، ووسعه حىت دخلت احلجرة اليت فيها ا)١(القبة 
هذا : حسان كثرية جدا، مث كانت وفاته يف يوم السبت للنصف من مجادى اآلخرة من هذه السنة، قال ابن جرير

كانت وفاته يوم السبت للنصف من ربيع االول من هذه : قول مجيع أهل السري، وقال عمر بن علي الفالس ومجاعة
أربع وأربعني سنة، وكانت وفاته بدير مران، فحمل على أعناق السنة، عن ست وقيل ثالث وقيل تسع وقيل 

  .الرجال حىت دفن مبقابر باب الصغري، وقيل مبقابر باب الفراديس، حكاه ابن عساكر
وكان الذي صلى عليه عمر بن عبد العزيز الن أخاه سليمان كان بالقدس الشريف، وقيل صلى عليه ابنه عبد 

  .العزيز
  .سليمان، والصحيح عمر بن عبد العزيز واهللا أعلم وقيل بل صلى عليه أخوه

لننزلنه غري موسد وال ممهد، قد خلفت االسالب وفارقت االحباب، : وهو الذي أنزله إىل قربه وقال حني أنزله
  .وسكنت التراب، وواجهت احلساب، فقريا إىل ما قدمت، غنيا عما أخرت

يف حلده ارتكض يف أكفانه، ومجعت رجاله إىل  -يعين الوليد  -وجاء من غري وجه عن عمر أنه أخربه أنه ملا وضعه 
  .عنقه

  .وكانت خالفته تسع سنني ومثانية أشهر على املشهور
  .واهللا أعلم
  ولدا ذكرا، وهم عبد العزيز، وحممد،) ٣(وكان له من الولد تسعة عشر : قال املدائين

وأبو عبيدة وصدقة ومنصور ومروان وعنبسة وعمر والعباس، وإبراهيم، ومتام وخالد وعبد الرمحن ومبشر ومسرور 
  .وروح وبشر ويزيد وحيىي

فأم عبد العزيز وحممد أم البنني بنت عمه عبد العزيز بن مروان، وأم أيب عبيدة فزارية، وسائرهم من أمهات أوالد 
  .شىت

  اليوم مدخرفما لدمعك بعد * يا عني جودي بدمع هاجه الذكر  -: وقد رثاه جرير فقال: قال املدائين
__________  

  .٢٨٢ابن خلدون املقدمة ص ) ١(
وفيه  -فناء ضيق حييط به جدار من اللنب  -بسيطا ) صلى اهللا عليه وسلم(كان بناء املسجد يف عهد النيب ) ٢(

مكان واحد مسقوف يغطيه اجلريد املثبت على جذوع النخل، يف أيام أيب بكر مل يزد فيه شيئا ويف أيام عمر فقد 
بأن أطال جداره وادخل فيه بعض الدور، ويف أيام عثمان هدمه واعاد بناءه وجعل عمده حجارة وسقفه  وسعه
  .بالساج

مع احتفاظه ) صلى اهللا عليه وسلم(وكلف الوليد عامله عمر بن عبد العزيز هبدمه وبنائه وزاد فيه حجر ازواج النيب 
  .املقصورة وفتحت فيه االبواب وأقيمت عليه اآلذنبطابع املسجد االصلي وشق فيه االروقة واحملراب وبنيت 



  .أربعة عشر: ١٩٢/  ٣يف مروج الذهب ) ٣(
  .١٥٧وانظر املعارف البن قتيبة ص 

مثل النجوم هوى من * غرباء ملحدة يف جوهلا زور أضحى بنوه وقد جلت مصيبتهم * إن اخلليفة قد وارت مشائله 
عبد العزيز وال روح وال عمر وممن هلك أيام الوليد بن عبد امللك زياد بن * بينها القمر كانوا مجيعا فلم يدفع منيته 

حارث التميمي الدمشقي، كانت داره غريب قصر الثقفيني، روى عن حبيب بن مسلمة الفهري يف النهي عن املسألة 
  .ملن له ما يغديه ويعشيه، ويف النفل

  .ومنهم من زعم أن له صحبة، والصحيح أنه تابعي
شيخ جمهول، ووثقه : طية بن قيس ومكحول ويونس بن ميسرة بن حلبس، ومع هذا قال فيه أبو حامتروى عنه ع

واهللا ما : النسائي وابن حيان، روى ابن عساكر أنه دخل يوم اجلمعة إىل مسجد دمشق وقد أخرت الصالة، فقال
  .لبعث اهللا نبيا بعد حممد صلى اهللا عليه وسلم أمركم هبذه الصالة هذا الوقت، قا

  فأخذ فأدخل اخلضراء فقطع
  .رأسه، وذلك يف زمن الوليد بن عبد امللك

  .عبد اهللا بن عمر بن عثمان أبو حممد، كان قاضي املدينة، وكان شريفا كثري املعروف جوادا ممدحا واهللا أعلم
نصف من مجادى خالفة سليمان بن عبد امللك بويع له باخلالفة بعد موت أخيه الوليد يوم مات، وكان يوم السبت لل

  .اآلخرة سنة ست وتسعني، وكان سليمان بالرملة، وكان ويل العهد من بعد أخيه عن وصية أبيهما عبد امللك
وقد كان الوليد قد عزم قبل موته على خلع أخيه سليمان، وأن جيعل والية العهد من بعده لولده عبد العزيز بن 

وكذلك قتيبة بن مسلم ومجاعة، وقد أنشد يف ذلك جرير  الوليد، وقد كان احلجاج طاوعه على ذلك وأمره به،
وغريه من الشعراء قصائد، فلم ينتظم ذلك له حىت مات، وانعقدت البيعة إىل سليمان، فخافه قتيبة بن مسلم وعزم 

عشر ، فأعاده إىل إمرهتا بعد )١(على أن ال يبايعه، فعزله سليمان ووىل على إمرة العراق مث خراسان يزيد بن املهلب 
  سنني، وأمره مبعاقبة آل

__________  
عزل سليمان يزيد بن أيب مسلم عن العراق وأمر عليه يزيد بن : ١١/  ٥وابن االثري  ١٠٣/  ٨يف الطربي ) ١(

  .املهلب وجعل صاحل بن عبد الرمحن على اخلراج
أنا رجل من : فقال له يزيدان سليمان عزم على تولية يزيد العراقني البصرة والكوفة : ٢٥٢/  ٧ويف ابن االعثم 

أهل العراق ومىت وليته وقدمت عليهم أخذهتم باخلراج واخلراج ال يستخرج إال بالضرب والشتم ومىت فعلت هذا 
فدله على صاحل بن عبد الرمحن موىل بين متيم فعقد له عقدا وواله ...هبم أكون عندهم كاحلجاج فتغلظ علي قلوهبم

  .الد خراسان حرهبا وخراجها كما كان يف أول مرةالعراق وعقد ليزيد بن املهلب ب

  .احلجاج بن يوسف، وكان احلجاج هو الذي عزل يزيد عن خراسان
ولسبع بقني من رمضان من هذه السنة عزل سليمان عن إمرة املدينة عثمان بن حيان ووىل عليها أبا بكر بن حممد 

  بن عمرو بن
م حني بلغه والية سليمان اخلالفة كتب إليه كتابا يعزيه يف أخيه، حزم، وكان أحد العلماء، وقد كان قتيبة بن مسل

ويهنئه بواليته، ويذكر فيه بالءه وعناه وقتاله وهيبته يف صدور االعداء، وما فتح اهللا من البالد واملدن واالقاليم 



سان، ونال يف هذا الكبار على يديه، وأنه له على مثل ما كان للوليد من الطاعة والنصيحة، إن مل يعزله عن خرا
الكتاب من يزيد بن املهلب، مث كتب كتابا ثانيا يذكر ما فعل من القتال والفتوحات وهيبته يف صدور امللوك 

واالعاجم، ويذم يزيد بن املهلب أيضا، ويقسم فيه لئن عزله ووىل يزيد ليخلعن سليمان عن اخلالفة، وكتب كتابا 
ادفع إليه الكتاب االول، فإن قرأه ودفعه إىل يزيد : وقال له) ١(مع الربيد  ثالثا فيه خلع سليمان بالكلية، وبعث هبا

بن املهلب فادفع إليه الثاين، فإن قرأه ودفعه إىل يزيد بن املهلب فادفع إليه الثالث، فلما قرأ سليمان الكتاب االول 
الثاين فقرأه ودفعه إىل يزيد، فناوله دفعه إىل يزيد فقرأه، فناوله الربيد الكتاب  -واتفق حضور يزيد عند سليمان  -

الربيد الكتاب الثالث فقرأه فإذا فيه التصريح بعزله وخلعه، فتغري وجهه، مث ختمه وامسكه بيده ومل يدفعه إىل يزيد، 
وأمر بانزال الربيد يف دار الضيافة، فلما كان من الليل بعث إىل الربيد فأحضره ودفع إليه ذهبا وكتابا فيه والية 

) ٣(ليقرره عليها، فلما وصال بالد خراسان ) ٢(ة على خراسان، وأرسل مع ذلك الربيد بريدا آخر من جهته قتيب
بلغهما أن قتيبة قد خلع اخلليفة، فدفع بريد سليمان الكتاب الذي معه إىل بريد قتيبة، مث بلغهما مقتل قتيبة قبل أن 

  .يرجع بريد سليمان
أنه مجع اجلند واجليوش وعزم على خلع سليمان بن عبد امللك من اخلالفة  مقتل قتيبة بن مسلم رمحه اهللا وذلك

وترك طاعته، وذكر هلم مهته وفتوحه وعدله فيهم، ودفعه االموال اجلزيلة إليهم، فلما فرغ من مقالته مل جيبه أحد 
فروا عنه وتفرقوا، منهم إىل مقالته، فشرع يف تأنيبهم وذمهم، قبيلة قبيلة، وطائفة طائفة، فغضبوا عند ذلك ون

، فجمع مجوعا )٤(وعملوا على خمالفته، وسعوا يف قتله، وكان القائم بأعباء ذلك رجل يقال له وكيع بن أيب سود 
  كثرية، مث ناهضه فلم يزل به حىت قتله يف ذي احلجة من هذه السنة،

__________  
  .مع رجل من باهلة: ١٢/  ٥وابن االثري  ١٠٤/  ٨يف الطربي ) ١(

كتابا يهنئه  -قبل هذه الكتب الثالثة  -مع موىل له وفيه ان قتيبة كتب إىل سليمان : ٢٥٧/  ٧ابن االعثم ويف 
  باخلالفة ويعزيه عن أخيه الوليد ووجهه مع رجل من االزد

  ).٢٥٣انظر ص (
  .٢٥٧ / ٧انظر أيضا ابن االعثم  -من عبد القيس مث أحد بين ليث يقال له صعصعة : ١٠٤/  ٨يف الطربي ) ٢(
  .حلوان: ٢٥٨/  ٧وابن االعثم  ١٠٤/  ٨والطربي  ١٣/  ٥يف ابن االثري ) ٣(
  .وكيع بن حسان بن قيس بن يوسف بن كلب بن عوف بن مالك بن عدانة: ٨٧/  ٤يف وفيات االعيان ) ٤(

  .وهو وكيع أبو املطرف الغداين قتله وهو بفرغانة

مل يبق منهم سوى ضرار بن مسلم، وكانت أمه الغراء بنت وقتل معه أحد عشر رجال من إخوته وأبناء إخوته، و
ضرار بن القعقاع بن معبد بن سعد بن زرارة، فحمته أخواله، وعمرو بن مسلم كان عامل اجلوزجان وقتل قتيبة و 

فقتلهم كلهم ) ٢(، وهؤالء أبناء مسلم، وأربعة من أبنائهم )١(عبد الرمحن وعبد اهللا وعبيد اهللا وصاحل ويسار 
  .ع بن سودوكي

وقد كان قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصني بن ربيعة أبو حفص الباهلي، من سادات االمراء وخيارهم، وكان من 
القادة النجباء الكرباء، والشجعان وذوي احلروف والفتوحات السعيدة، واآلراء احلميدة، وقد هدى اهللا على يديه 

ز وجل، وفتح من البالد واالقاليم الكبار واملدن العظام شيئا كثريا خلقا ال حيصيهم إال اهللا، فأسلموا ودانوا هللا ع
  .كما تقدم ذلك مفصال مبينا، واهللا سبحانه ال يضيع سعيه وال خييب تعبه وجهاده



ولكن زل زلة كان فيها حتفه، وفعل فعلة رغم فيها أنفه، وخلع الطاعة فبادرت املنية إليه، وفارق اجلماعة فمات 
ن سبق له من االعمال الصاحلة ما قد يكفر اهللا به سيئاته، ويضاعف به حسناته، واهللا يساحمه ويعفو ميتة جاهلية، لك

عنه، ويتقبل منه ما كان يكابده من مناجزة االعداء، وكانت وفاته بفرغاته من أقصى بالد خراسان، يف ذي احلجة 
 مسلم فيمن قتل مع مصعب بن الزبري، من هذه السنة، وله من العمر مثان وأربعون سنة، وكان أبوه أبو صاحل

وكانت واليته على خراسان عشر سنني، واستفاد وأفاد فيها خريا كثريا، وقد رثاه عبد الرمحن بن مجانة الباهلي 
  جبيش إىل جيش ومل يعمل منربا* كأن أبا حفص قتيبة مل يسر  -: فقال

وراح إىل اجلنات * كرا دعته املنايا فاستجاب لربه وقوف ومل يشهد له الناس عس* ومل ختفق الرايات والقوم حوله 
  .مبثل أيب حفص فبكيه عبهرا ولقد بالغ هذا الشاعر يف بيته االخري* عفا مطهرا فما رزئ االسالم بعد حممد 

  .ولد له) ٣(وعبهر 
االزد و* لو ال فوارس مذحج ابنة مذحج : وقال الطرماح يف هذه الوقعة اليت قتل فيها على يد وكيع بن سود

منهم إىل أهل العراق خمرب واستضلعت عقد اجلماعة * زعزع واستبيح العسكر وتقطعت هبم البالد ومل يؤب 
  أمر اخلليفة واستحل املنكر* وازدرى 

__________  
  .عبد الكرمي وحصني: زيد يف الطربي وابن االثري وابن االعثم) ١(

  .وزياد: وزاد ابن االعثم
  .ثري بن قتيبة ومغلس بن عبد الرمحن بن مسلم وإياس بن عمروك: ١٠٩/  ٨ذكر الطربي ) ٢(
  .أم ولد لقتيبة بن مسلم: عبهر) ٣(
  ).٢٠/  ٥وابن االثري  ١١٢/  ٨الطربي (

مضر العراق من االعز * باملرج مرج الصني حيث تبينت ) ١(واخليل جاحمة عليها العثري * قوم مهو قتلوا قتيبة عنوة 
للموت جيمعها * وتفرقت مضر ومن يتمضر وتقدمت ازد العراق ومذحج * عة كلها االكرب إذ حالفت جزعا ربي

ملكا * حتمى بصائرهن إذ ال تبصر واالزد تعلم أن حتت لوائها * أبوها االكرب قحطان تضرب رأس كل مدجج 
يدة بسطا وبنا تثبت يف دمشق املنرب وقد بسط ابن جرير هذه القص* قراسية وموت أمحر فبعزنا نصر النيب حممد 

  .كثريا وذكر أشعارا كثرية جدا
ندمتم على قتل االمري : وقال ابن خلكان وقال جرير يرثي قتيبة بن مسلم رمحه اهللا وساحمه، وأكرم مثواه وعفا عنه

  وانتم إذا القيتم اهللا أندم* ابن مسلم ) ٢(
وتطبق بالبلوى عليكم *  حور جنة وانتم ملن القيتم اليوم مغنم على أنه أفضى إىل* لقد كنتم من غزوه يف غنيمة 

بن سعيد بن قتيبة بن مسلم وكان ) ٣(وقد ويل من أوالده وذريته مجاعة االمرة يف البلدان، فمنهم عمر : جهنم قال
مضى ابن سعيد : نزيل البصرة يقول) ٤(جوادا ممدحا، رثاه حني مات أبو عمر وأشجع بن عمرو السلمي املري 

على الناس حىت غيبته *  مغرب إال له فيه مادح وما كنت أدري ما فواضل كفه وال* مل يبق مشرق ) ٥(حيث 
وكانت به حيا تضيق الضحاضح سأبكيك ما فاضت دموعي ) * ٧(وأصبح يف حلد من االرض ضيق ) ٦(الصفائح 
  وال بسرور بعد موتك فارح* اجلوانح فما أنا من رزئي وإن جل جازع ) ٨(فحسبك مين ما جتر * فإن تغض 

__________  
  .جاحنة بدل جاحمة ١١١/  ٨الغبار، ويف الطربي : العثري) ١(



  .االغر: ٨٨/  ٤يف ابن خلكان ) ٢(
عمرو، وهو عمرو بن سعيد بن مسلم بن قتيبة بن مسلم وقد توىل أبوه سعيد أرمينية واملوصل : يف ابن خلكان) ٣(

  .نيوالسند وطربستان وسجستان واجلزيرة وتويف سنة سبع عشرة ومائت
  .الرقي: يف ابن خلكان) ٤(
  .حني: ١٦٨/  ٢يف ابن خلكان، وشرح احلماسة للتربيزي ) ٥(
  .أحجار عراض يسقف هبا القبور: الصفائح) ٦(
  .الصحاصح..ميتا: يف احلماسة) ٧(
  .ما جتن: يف ابن خلكان واحلماسة) ٨(

  .امليل: واجلوانح الضلوع مسيت بذلك ال حننائها واجلنوح

لقد حسنت من * على أحد إال عليك النوائح لئن حسنت فيك املراثي وذكرها * سواك ومل تقم  كأن مل ميت حي
  قبل فيك املدائح
: وهي من أحسن املراثي وهي يف احلماسة، مث تكلم على باهلة وأهنا قبيلة مرذولة عند العرب، قال: قال ابن خلكان

ولو قتلت رجال ! نعم : " ل اهللا أتتكافأ دماؤنا ؟ قاليا رسو: وقد رأيت يف بعض اجملاميع أن االشعث بن قيس قال
  ".من باهلة لقتلتك 
  .بشرط أن ال يعلم أهل اجلنة بذلك: أيسرك أن تدخل اجلنة وأنت باهلي ؟ قال: وقيل لبعض العرب

ا وأزيدك أين لست من الصميم وإمنا أن: من باهلة، فجعل يرثي له قال: وسأل بعض االعراب رجال ممن أنت ؟ فقال
  .من مواليهم

الن اهللا تعاىل ما ابتالك هبذه الرزية يف الدنيا إال ليعوضك : ومل تفعل هذا ؟ فقال: جلعل يقبل يديه ورجليه، فقال
  .اجلنة يف اآلخرة
  .ويف هذه السنة تويف قرة بن شريك العبسي أمري مصر وحاكمها: مث قال ابن جرير

  .وهو الذي بىن جامع الفيومهو قرة بن شريك أمري مصر من جهة الوليد، : قلت
وفيها حج بالناس أبو بكر حممد بن عمرو بن حزم، وكان هو االمري على املدينة، وكان على مكة عبد العزيز بن 
عبد اهللا بن خالد بن أسيد، وعلى حرب العراق وصالهتا يزيد بن املهلب، وعلى خراجها صاحل بن عبد الرمحن، 

ب سفيان بن عبد اهللا الكندي، وعلى قضائها عبد الرمحن بن أذينة، وعلى قضاء وعلى نيابة البصرة ليزيد بن املهل
  .الكوفة أبو بكر بن أيب موسى، وعلى حرب خراسان وكيع بن أيب سود واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

ى مث دخلت سنة سبع وتسعني وفيها جهز سليمان بن عبد امللك اجليوش إىل القسطنطينية، وفيها أمر ابنه داود عل
[ وفيها غزا مسلمة بن عبد امللك أرض الوضاحية ففتح احلصن الذي : الصائفة، ففتح حصن املرأة، قال الواقدي

  .الوضاح صاحب الوضاحية] بناه 
  .وفيها غزا مسلمة أيضا برمجة ففتح حصونا وبرمجة وحصن احلديد وسررا، وشىت بأرض الروم

  .لروم وشىت هباوفيها غزا عمر بن هبرية الفزاري يف البحر أرض ا
  .وفيها قتل عبد العزيز بن موسى بن نصري، وقدم برأسه على سليمان بن عبد امللك أمري املؤمنني

مع حبيب بن أيب عبيد الفهري، وفيها وىل سليمان نيابة خراسان ليزيد بن املهلب مضافا إىل ما بيده من إمرة 
  بن مسلم وذريته، العراق، وكان سبب ذلك أن وكيع بن أيب سود ملا قتل قتيبة



ابن ) ١(بعث برأس قتيبة إىل سليمان فحظي عنده وكتب له بإمرة خراسان، فبعث يزيد بن املهلب عبد الرمحن 
  االهتم إىل سليمان بن عبد امللك ليحسن عنده أمر يزيد بن املهلب يف إمرة

__________  
  .عبد اهللا :٢٧٨/  ٧وابن االعثم  ٢٤/  ٥وابن االثري : ١١٤/  ٨يف الطربي ) ١(

وكان قد واله قبال  -إن سليمان بن عبد امللك كتب إىل يزيد فأشخصه عن البصرة : ٢٥٦/  ٧وقال ابن االعثم 
 =  

إىل سليمان بن عبد  -وكان ذا دهاء ومكر  -سود، فسار ابن االهتم ] أيب [ خراسان، وينتقص عنده وكيع بن 
عليها يزيد مع إمرة العراق، وبعث بعهده مع ابن االهتم، امللك، فلم يزل به حىت عزل وكيعا عن خراسان ووىل 

فسار يف سبع حىت جاء يزيد، فأعطاه عهد خراسان مع العراق، وكان يزيد وعده مبائة ألف فلم يف هبا، وبعث يزيد 
خلع ابنه خملدا بني يديه إىل خراسان، ومعه كتاب أمري املؤمنني مضمونه أن قيسا زعموا أن قتيبة بن مسلم مل يكن 

الطاعة، فإن كان وكيع قد تعرض له وثار عليه بسبب أنه خلع ومل يكن خلع فقيده وابعث به إيل، فتقدم خملد فأخذ 
وكيعا فعاقبه وحبسه قبل أن جيئ أبوه، فكانت إمرة وكيع بن أيب سود الذي قتل قتيبة تسعة أشهر، أو عشرة أشهر، 

  ).١(واستناب يف البالد نوابا ذكرهم ابن جرير مث قدم يزيد بن املهلب فتسلم خراسان وأقام هبا، 
مث سار يزيد بن املهلب فغزا جرجان، ومل يكن يومئذ مدينة بأبواب وصور، وإمنا هي جبال وأودية، وكان : قال

ملكها يقال له صول، فتحول عنها إىل قلعة هناك، وقيل إىل جزيرة يف حبرية هناك، مث أخذوه من البحرية وقتلوا من 
  .قا كثريا وأسروا وغنمواأهلها خل

وفيها حج بالناس سليمان بن عبد امللك، ونواب البالدهم املذكورون يف اليت قبلها، غري أن خراسان عزل : قال
  .سود، ووليها يزيد بن املهلب بن أيب صفرة مع العراق] أيب [ عنها وكيع بن 

أبو حممد القرشي اهلامشي، روى عن أبيه عن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب : وممن تويف فيها من االعيان
  من عال أهل بيت من: " جده مرفوعا

  ".املسلمني يومهم وليلتهم غفر اهللا له ذنوبه 
وعن عبد اهللا بن جعفر عن علي يف دعاء الكرب، وعن زوجته فاطمة بنت احلسني، وعنه ابنه عبد اهللا ومجاعة، وفد 

ى احلجاج، وأقره وحده على والية صدقة علي، وقد ترمجه ابن عساكر على عبد امللك بن مروان فأكرمه ونصره عل
إن احلسن بن : فأحسن، وذكر عنه آثارا تدل على سيادته، قيل إن الوليد بن عبد امللك كتب إىل عامله باملدينة

  .احلسن كاتب أهل العراق، فإذا جاءك كتايب هذا فاجلده مائة ضربة، وقفه للناس، وال تراين إال قاتله
  فأرسل

__________  
وكان مقتل قتيبة واستيالء وكيع على خراسان فأقام هبا تسعة أشهر يويل وجييب ويعزل، وسليمان حيب  -خراسان 

  .مث ارتأى توليه عبد امللك بن املهلب..أن يويل يزيد بن املهلب خراسان
الوالية لنفسه فدعا سليمان فكتب يزيد إىل سليمان يطلب والية خراسان وأرسل وكيع رسوال إىل سليمان يطلب 

  .عبد اهللا بن االهتم سأله رأيه فيمن يوليه خراسان
اجلراح بن عبد اهللا : يف واسط: نواب يزيد بن املهلب يف البالد ٢٥/  ٥وابن االثري  ١١٥/  ٨ذكر الطربي ) ١(



ن عمري اللخمي مث عزله وعلى الكوفة حرملة ب: احلكمي، وعلى البصرة عبد اهللا بن هالل الكاليب، ويف ابن االثري
  .ببشري بن حيان النهدي

ال إله إال اهللا احلليم : كلمات الكرب فقاهلا حني دخل عليه فنجاه اهللا منهم، وهي) ١(خلفه فعلمه علي بن احلسني 
  .الكرمي، ال إله إال اهللا العلي العظيم، ال إله إال اهللا رب السموات السبع ورب االرض رب العرش العظيم

  .دينة، وكانت أمه خولة بنت منظور الفزاريتويف بامل
اهللا ما هذا : إنك متزح، فقال: واهللا إن قتلك لقربة إىل اهللا عزوجل، فقال له الرجل: وقال يوما لرجل من الرافضة

  .مين مبزح ولكنه اجلد
  .؟" من كنت مواله فعلي مواله : " أمل يقل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال له آخر منهم

أيها الناس اعلموا أن هذا ويل أمركم من بعدي، وهو القائم : بلى، ولو أراد اخلالفة خلطب الناس فقال: قالف
عليكم، فامسعوا له وأطيعوا، واهللا لئن كان اهللا ورسوله اختار عليا هلذا االمر مث تركه علي لكان أول من ترك أمر 

مر شيئا لنقطعن أيديكم وأرجلكم من خالف، مث ال نقبل لكم واهللا لئن ولينا من اال: اهللا ورسوله، وقال هلم أيضا
  توبة، ويلكم غررمتونا من أنفسنا، ويلكم

لو كانت القرابة تنفع بال عمل لنفعت أباه وأمه، لو كان ما تقولون فينا حقا لكان آباؤنا إذ مل يعلمونا بذلك قد 
عذاب للعاصي منا ضعفني، كما أين الرجو ظلمونا وكتموا عنا أفضل االمور، واهللا إين الخشى أن يضاعف ال

للمحسن منا أن يكون له االجر مرتني، ويلكم أحبونا إن أطعنا اهللا على طاعته، وأبغضونا إن عصينا اهللا على 
  .معصيته

أبو عبد الرمحن اللخمي موالهم، كان موىل المرأة منهم، وقيل كان موىل لبين أمية، افتتح بالد ) ٢(موسى بن نصري 
، وغنم منها أمواال ال تعد وال توصف، وله هبا مقامات مشهورة هائلة، ويقال إنه كان أعرج، ويقال إنه ولد املغرب

يف سنة تسع عشرة، وأصله من عني التمر، وقيل إنه من أراشة من بلي، سيب أبوه من جبل اخلليل من الشام يف أيام 
روى عنه ابنه عبد العزيز، ويزيد بن مسروق الصديق، وكان اسم أبيه نصرا فصغر، روى عن متيم الداري، و

اليحصيب، وويل غزو البحر ملعاوية، فغزا قربص، وبىن هنالك حصونا كاملاغوصة وحصن بانس وغري ذلك من 
احلصون اليت بناها بقربص، وكان نائب معاوية عليها بعد أن فتحها معاوية يف سنة سبع وعشرين، وشهد مرج 

قتل الضحاك جلأ موسى بن نصري لعبد العزيز بن مروان، مث ملا دخل مروان بالد  راهط مع الضحاك بن قيس، فلما
  .مصر كان معه فتركه عند ابنه عبد العزيز، مث ملا أخذ عبد امللك بالد العراق جعله وزيرا عند أخيه بشر بن مروان

سى ابن نصري إمرة بالد ويل مو): ٣(وكان موسى بن نصري هذا ذا رأي وتدبري وحزم وخربة باحلرب، قال البغوي 
  إفريقية سنة تسع وسبعني فافتتح بالدا كثرية جدا مدنا وأقاليم، وقد ذكرنا أنه

__________  
  .، ولعله كان قد علمه دعاء الكرب قبل ذلك٩٤كذا باالصول، وقد تقدم ان وفاته كانت سنة ) ١(
ن بكر بن وائل وذكر ابن بشكوال يف قيل إنه من خلم وقيل م: ٣٩/  ١يف البيان املغرب البن عذارى ص ) ٢(

  .موسى بن نصري بن عبد الرمحن بن زيد: الصلة
  .كان على خراج البصرة قدمه عليها عبد امللك بن مروان

  ).٥٩/  ٢انظر االمامة والسياسة (



  افتتح بالد االندلس، وهي بالد ذات مدن وقرى وريف، فسىب منها ومن غريها خلقا كثريا، وغنم
جزيلة، ومن الذهب واجلواهر النفيسة شيئا ال حيصى وال يعد، وأما اآلالت واملتاع والدواب فشئ ال أمواال كثرية 

يدرى ما هو، وسىب من الغلمان احلسان والنساء احلسان شيئا كثريا، حىت قيل إنه مل يسلب أحد مثله من االعداء 
ا سار إىل مكان حتمل االموال معه على ، وأسلم أهل املغرب على يديه، وبث فيهم الدين والقرآن، وكان إذ)١(

  .العجل لكثرهتا وعجز الدواب عنها
وقد كان موسى بن نصري هذا يفتح يف بالد املغرب، وقتيبة يفتح يف بالد املشرق، فجزامها اهللا خريا، فكالمها فتح 

قيل إنه ملا فتح االندلس  من االقاليم والبلدان شيئا كثريا، ولكن موسى بن نصري حظي بأشياء مل حيظ هبا قتيبة، حىت
: ابعث معي رجاال حىت أدلك على كنز عظيم، فبعث معه رجاال فأتى هبم إىل مكان فقال: جاءه رجل فقال له

احفروا، فحفروا فأفضى هبم احلفر إىل قاعة عظيمة ذات لواوين حسنة، فوجدوا هناك من اليواقيت واجلواهر 
رب عنه، ووجدوا يف ذلك املوضع الطنافس، الطنفسة منها منسوجة والزبرجد ما أهبتهم، وأما الذهب فشئ ال يع

بقضبان الذهب، منظومة باللؤلؤ الغايل املفتخر، والطنفسة منظومة باجلوهر املثمن، واليواقيت اليت ليس هلا نظري يف 
باب من  أيها الناس، إنه قد فتح عليكم: شكلها وحسنها وصفاهتا، ولقد مسع يومئذ مناد ينادي ال يرون شخصه

  .أبواب جهنم فخذوا حذركم
  .وقيل إهنم وجدوا يف هذا الكنز مائدة سليمان بن داود اليت كان يأكل عليها

وقد مجع أخباره وما جرى له يف حروبه وغزواته رجل من ذريته يقال له أبو معاوية معارك بن مروان بن عبد امللك 
  .بن مروان بن موسى بن نصري النصريي

أن عمر بن عبد العزيز سأل موسى بن نصري حني قدم دمشق أيام الوليد عن أعجب : عساكروروى احلافظ ابن 
انتهينا مرة إىل جزيرة فيها ست عشرة جرة خمتومة خبامت سليمان بن داود عليهما : شئ رأيت يف البحر، فقال

شيطان ينفض رأسه فأمرت بأربعة منها فأخرجت، وأمرت بواحدة منها فنقبت فإذا قد خرج منها : السالم، قال
إين ال أرى : مث إن ذلك الشيطان نظر فقال: والذي أكرمك بالنبوة ال أعود بعدها أفسد يف االرض، قال: ويقول

  .فأمرت بالثالث البواقي فرددن إىل مكاهنن: هباء سليمان وملكه، فانساخ يف االرض فذهب، قال
  يت بقرب البحر احمليط االخضر، يفوقد ذكر السمعاين وغريه عنه أنه سار إىل مدينة النحاس ال

أقصى بالد املغرب، وأهنم ملا أشرفوا عليها رأوا بريق شرفاهتا وحيطاهنا من مسافة بعيدة، وأهنم ملا أتوها نزلوا عندها، 
مث أرسل رجال من أصحابه ومعه مائة فارس من االبطال، وأمره أن يدور حول سورها لينظر هل هلا باب أو منفذ إىل 

إنه سار يوما وليلة حول سورها، مث رجع إليه فأخربه أنه مل جيد بابا وال منفذا إىل داخلها، فأمرهم : فقيلداخلها، 
  فجمعوا ما معهم من املتاع بعضه على بعض،

__________  
  .مل يسمع قط مبثل سبايا موسى بن نصري يف االسالم: ٤٣/  ١قال ابن عذارى ) ١(

سالمل فصعدوا عليها، وقيل إنه أمر رجال فصعد على سورها، فلما رأى ما يف فلم يبلغوا أعلى سورها، فأمر فعمل 
داخلها مل ميلك نفسه أن ألفاها يف داخلها فكان آخر العهد به، مث آخر فكذلك، مث امتنع الناس من الصعود إليها، 

إن تلك اجلرار املذكورة : قيلفلم حيط أحد منهم مبا يف داخلها علما، مث ساروا عنها فقطعوها إىل حبرية قريبة منها، ف
رجل من اجلن وأيب حمبوس يف هذه البحرية حبسه : ما أنت ؟ قال: وجدها فيها، ووجد عليها رجال قائما، فقال له
  .سليمان، فأنا أجئ إليه يف كل سنة مرة أزوره



 يف كل سنة إىل هذه ال، إال أن رجال يأيت: هل رأيت أحدا خارجا من هذه املدينة أو داخال إليها ؟ قال: فقال له
البحرية يتعبد عليها أياما مث يذهب فال يعود إىل مثلها، واهللا أعلم ما هو، مث رجع إىل إفريقية، واهللا أعلم بصحة 

  .ذلك، والعهدة على من ذكر ذلك أوال
قبل  وقد استسقى موسى بن نصري بالناس يف سنة ثالث وتسعني حني أقحطوا بأفريقية، فأمرهم بصيام ثالثة أيام

االستسقاء، مث خرج بني الناس وميز أهل الذمة عن املسلمني، وفرق بني البهائم وأوالدها، مث أمر بارتفاع الضجيج 
هذا موطن ال : أال دعوت المري املؤمنني ؟ فقال: والبكاء، وهو يدعو اهللا تعاىل حىت انتصف النهار، مث نزل فقيل له

  .ا قال ذلكيذكر فيه إال اهللا عزوجل، فسقاهم عزوجل مل
وقد وفد موسى بن نصري على الوليد بن عبد امللك يف آخر أيامه، فدخل دمشق يف يوم مجعة والوليد على املنرب، 

وقد لبس موسى ثيابا حسنة وهيئة حسنة، فدخل ومعه ثالثون غالما من أبناء امللوك الذين أسرهم، واالسبان، وقد 
احلشم واالهبة العظيمة، فلما نظر إليهم الوليد وهو خيطب الناس على ألبسهم تيجان امللوك مع ما معهم من اخلدم و

  منرب جامع دمشق هبت إليهم ملا رأى
عليهم من احلرير واجلواهر والزينة البالغة، وجاء موسى بن نصري فسلم على الوليد وهو على املنرب، وأمر أؤلئك 

ما أيده به ووسع ملكه، وأطال الدعاء والتحميد  فوقفوا عن ميني املنرب ومشاله، فحمد اهللا الوليد وشكره على
والشكر حىت خرج وقت اجلمعة، مث نزل فصلى بالناس، مث استدعى مبوسى بن نصري فأحسن جائزته وأعطاه شيئا 

كثريا، وكذلك موسى بن نصري قدم معه بشئ كثري، من ذلك مائدة سليمان بن داود عليهما السالم، اليت كان 
ن خليطني ذهب وفضة، وعليها ثالثة أطواق لؤلؤ وجوهر مل ير مثله، وجدها يف مدينة يأكل عليها، وكانت م

  .طليطلة من بالد االندلس مع أموال كثرية
وقيل إنه بعث ابنه مروان على جيش فأصاب من السيب مائة ألف رأس، وبعث ابن أخيه يف جيش فأصاب من السيب 

: إىل الوليد وذكر فيه أن مخس الغنائم أربعون ألف رأس قال الناسمائة ألف رأس أيضا من الربير، فلما جاء كتابه 
إن هذا أمحق، من أين له أربعون ألف رأس مخس الغنائم ؟ فبلغه ذلك فأرسل أربعني ألف رأس وهي مخس ما غنم، 

  .ومل يسمع يف االسالم مبثل سبايا موسى بن نصري أمري املغرب
وهي  -ولو انقاد الناس يل لقدهتم حىت أفتح هبم مدينة رومية : قالوقد جرت له عجائب يف فتحه بالد االندلس و

  مث ليفتحها اهللا على يدي إن شاء اهللا تعاىل، وملا -املدينة العظمى يف بالد الفرنج 

قدم على الوليد قدم معه بثالثني ألفا من السيب غري ما ذكرناه، وذلك مخس ما كان غنمه يف آخر غزاة غزاها ببالد 
قدم معه من االموال والتحف والآليل واجلواهر ما ال حيد وال يوصف، ومل يزل مقيما بدمشق حىت مات املغرب، و

  ).١(الوليد وتوىل سليمان، وكان سليمان عاتبا على موسى فحبسه عنده وطالبه بأموال عظيمة 
، وقد )٢(ادي القرى ومل يزل يف يده حىت حج بالناس سليمان يف هذه السنة وأخذه معه فمات باملدينة، وقيل بو

  .قارب الثمانني، وقيل تويف يف سنة تسع وتسعني فاهللا أعلم ورمحه اهللا وعفا عنه مبنه وفضله آمني
مث دخلت سنة مثان وتسعني ففي هذه السنة جهز سليمان بن عبد امللك أمري املؤمنني أخاه مسلمة بن عبد امللك 

  لغزو
إليها ومعه جيش عظيم، مث التف عليه ذلك اجليش الذين هم هناك  القسطنطينية وراء اجليش الذين هم هبا، فسار

وقد أمر كل رجل من اجليش أن حيمل معه على ظهر فرسه مدين من طعام، فلما وصل إليها مجعوا ذلك فإذا هو 
أتركوا هذا الطعام وكلوا مما جتدونه يف بالدهم، وازرعوا يف أماكن الزرع : أمثال اجلبال، فقال هلم مسلمة



  .ستغلوه، وابنوا لكم بيوتا من خشب، فإنا ال نرجع عن هذا البلد إال أن نفتحها إن شاء اهللاوا
، وواطأه يف الباطن ليأخذ له بالد الروم، فظهر منه نصح )٣(مث إن مسلمة داخل رجال من النصارى يقال له إليون 

مسلمة وقد خافته الروم خوفا شديدا، يف بادئ االمر، مث إنه تويف ملك القسطنطينية، فدخل إليون يف رسالة من 
رده عنا وحنن منلكك علينا فخرج فأعمل احليلة يف الغدر واملكر، ومل يزل قبحه اهللا : فلما دخل إليهم إليون قالوا له

إنه ما داموا يرون هذا الطعام يظنون أنك تطاوهلم : حىت أحرق ذلك الطعام الذي للمسلمني، وذلك أنه قال ملسلمة
  فلو أحرقته لتحققوا منك العزم، وسلموا إليك البلد سريعا، فأمر مسلمة بالطعام يف القتال،

__________  
كان سليمان بن عبد امللك بعث إىل موسى من لقيه يف الطريق، قبل قدومه على  ٨٣/  ٢يف االمامة والسياسة ) ١(

فآىل سليمان  -شكايته اليت تويف فيها  الوليد يأمره بالتثبط يف مسريه وأال يعجل وكان قدومه على الوليد يف آخره
  .وصل إىل الوليد قبل موته بثالثة أيام: ٤٥/  ١وقال ابن عذارى يف البيان املغرب ..لئن ظفر مبوسى ليصلبنه

  .لئن ظفرت به الصلبنه: فقال سليمان
  .ه ٩٨سنة فلما وصال املدينة مات وعمره تسعا وسبعني سنة وكانت وفاته : ٤٦/  ١يف البيان املغرب ) ٢(

  .قيل مبر الظهران: ٣٢٩/  ٥ويف ابن خلكان 
  .كان موته بطريق مكة: ٢٦/  ٥ويف ابن االثري 

  .مات باملدينة سنة مثان وتسعني وكان عمره ست وسبعني سنة ١٠٢/  ٢ويف االمامة والسياسة ص 
نة على حدود الشام هو إليون املرعشي حاكم عمورية ويبدو أنه من أصل سوري من عناصر اجلرامجة الساك) ٣(

  .قاله املؤرخ االرمين دينيس فجاء إىل سليمان يطلب مساعدته للوصول إىل عرش الروم على أن حيكم بامسه
  .إن قصده يف احلقيقة كان خداع العرب وإيقاف سفك دماء بين وطنه: ويقول دينيس

  .وهذا بالفعل ما وقع منه

ن أمتعة اجليس يف الليل، وأصبح وهو يف البلد حماربا للمسلمني، فأحرق، مث انشمر إليون يف السفن وأخذ ما أمكنه م
وأظهر العداوة االكيدة، وحتصن واجتمعت عليه الروم، وضاق احلال على املسلمني حىت أكلوا كل شئ إال التراب، 

 الشام، فلم يزل ذلك دأهبم حىت جاءهتم وفاة سليمان بن عبد امللك وتولية عمر بن عبد العزيز، فكروا راجعني إىل
شديد البناء حمكما، رحب ) ١(وقد جهدوا جهدا شديدا، لكن مل يرجع مسلمة حىت بىن مسجدا بالقسطنطينية 

  ).٢(الفناء شاهقا يف السماء 
ملا ويل سليمان بن عبد امللك أراد االقامة ببيت املقدس، مث يرسل العساكر إىل القسطنطينية، فأشار : وقال الواقدي

بأن يفتح ما دوهنا من املدن والرساتيق واحلصون، حىت يبلغ املدينة، فال يأتيها إال وقد هدمت عليه موسى بن نصري 
حصوهنا ووهنت قوهتا، فإذا فعلت ذلك مل يبق بينك وبينها مانع، فيعطوا بأيديهم ويسلموا لك البلد، مث استشار 

 ما فتحت فإن باقي ما دوهنا من البالد أخاه مسلمة فأشار عليه بأن يدع ما دوهنا من البالد ويفتحها عنوة، فمىت
هذا هو الرأي، مث أخذ يف جتهيز اجليوش من الشام واجلزيرة فجهز يف الربمائة : واحلصون بيدك، فقال سليمان

وعشرين ألفا، ويف البحر مائة وعشرين ألفا من املقاتلة، وأخرج هلم االعطية، وأنفق فيهم االموال الكثرية، وأعلمهم 
طينية واالقامة إىل أن يفتحوها، مث سار سليمان من بيت املقدس فدخل دمشق وقد اجتمعت له بغزو القسطن

  .سريوا على بركة اهللا، وعليكم بتقوى اهللا والصرب والتناصح والتناصف: العساكر فأمر عليهم أخاه مسلمة، مث قال
تسبني أجورهم على اهللا، فاجتمع له مث سار سليمان حىت نزل مرج دابق، فاجتمع إليه الناس أيضا من املتطوعة احمل



جند عظيم مل ير مثله، مث أمر مسلمة أن يرحل باجليوش وأخذ معه إليون الرومي املرعشي، مث ساروا حيت نزلوا على 
فابعث إلينا : القسطنطينية فحاصرها إىل أن برح هبم وعرض أهلها اجلزية على مسلمة فأىب إال أن يفتحها عنوة، قالوا

: فقال: رد هذه العساكر عنا وحنن نعطيك ومنلك علينا، فرجع إىل مسلمة: ره، فأرسله إليهم، فقالوا لهإليون نشاو
إين أخشى غدرك، فحلف له أن يدفع : قد أجابوا إىل فتحها غري أهنم ال يفتحوهنا حىت تتنحى عنهم، فقال مسلمة

  .من أسوارها واستعدوا للحصارإليه مفاتيحها وما فيها، فلما تنحى عنهم أخذوا يف ترميم ما هتدم 
  .وغدر إليون باملسلمني قبحه اهللا

ويف هذه السنة أخذ سليمان بن عبد امللك العهد لولده أيوب أنه اخلليفة من بعده، وذلك بعد موت : قال ابن جرير
ات أيوب يف أخيه مروان بن عبد امللك، فعدل عن والية أخيه يزيد إىل والية ولده أيوب، وتربص بأخيه الدوائر، فم

  حياة أبيه، فبايع سليمان إىل ابن عمه عمر بن
__________  

  .كان مسلمة قد بىن مدنية القهر حذاء مدينة القسطنطينية وهبا بىن مسجدا عظيما) ١(
ورواية  ١٦٥التنبيه واالشراف ص  ٢٥والعيون واحلدائق ص  ١١٨/  ٨والطربي  ٢٩/  ٥انظر الكامل ج ) ٢(

  .وما بعدها ٢٩٨/  ٧تلفة البن االعثم مطولة خم

  ).١(عبد العزيز أن يكون اخلليفة من بعده، ونعم ما فعل 
  .وفيها فتحت مدينة الصقالبة

  .وقد أغارت الربجان على جيش مسلمة وهو يف قلة من الناس يف هذه السنة: قال الواقدي
  .فبعث إليه سليمان جيشا فتقاتل الربجان حىت هزمهم اهللا عزوجل

من أرض الصني فحاصرها وقاتل عندها قتاال شديدا، ومل يزل حىت تسلمها، ) ٢(بن املهلب قهستان  وفيها غزا يزيد
وقتل من الترك الذين هبا أربعة آالف صربا، وأخذ منها من االموال واالثاث واالمتعة ما ال حيد وال يوصف كثرة 

لنجدته فقاتلهم يزيد بن املهلب وقاتلوه،  وقيمة وحسنا، مث سار منها إىل جرجان فاستجاش صاحبها بالديلم، فقدموا
على ملك الديلم فقتله وهزمهم  -وكان فارسا شجاعا باهرا  -فحمل حممد بن عبد الرمحن بن أيب سربة اجلعفي 

اهللا، ولقد بارز ابن أيب سربة هذا يوما بعض فرسان الترك، فضربه التركي بالسيف على البيضة فنشب فيها، وضربه 
تله، مث أقبل إىل املسلمني وسيفه يقطر دما وسيف التركي ناشب يف خوذته، فنظر إليه يزيد بن ابن أيب سربة فق
  .ابن أيب سربة: ما رأيت منظرا أحسن من هذا، من هذا الرجل ؟ قالوا: املهلب فقال

  .نعم الرجل لوال اهنماكه يف الشراب: فقال
ىت صاحله على سبعمائة ألف درهم وأربعمائة مث صمم يزيد على حماصرة جرجان وما زال يضيق على صاحبها ح

على : ألف دينار، ومائيت ألف ثوب، وأربعمائة محار موقرة زعفرانا، وأربعمائة رجل على رأس كل رجل ترس
، وهذه املدينة كان سعيد بن العاص فيها فتحها صلحا على )٣(الترس طيلسان وجام من فضة وسرقة من حريرة 

  أن حيملوا اخلراج
ة مائة ألف، ويف سنة مائيت ألف، ويف بعض السنني ثالمثائة ألف، ومينعون ذلك يف بعض السنني، مث امتنعوا يف كل سن

  .مجلة وكفروا، فغزاهم يزيد بن املهلب وردها صلحا على ما كانت عليه يف زمن سعيد بن العاص
أترون : فيه جواهر نفيسة، فقال وأصاب يزيد بن املهلب من غريها أمواال كثرية جدا، فكان من مجلتها تاج: قالوا

واهللا إين العلم رجال لو عرض عليه هذا وأمثاله لزهد فيه، مث دعا : ال نعلمه، فقال: أحدا يزهد يف هذا ؟ قالوا



أقسمت عليك : ال حاجة يل فيه، فقال: فعرض عليه أخذ التاج فقال -وكان يف اجليش مغازيا  -مبحمد بن واسع 
ن عنده، فأمر يزيد رجال أن يتبعه فينظر ماذا يصنع بالتاج، فمر بسائل فطلب منه شيئا لتأخذنه، فأخذه وخرج به م

  فأعطاه
__________  

امجع إليه اخويت : " ملا ثقل كتب كتابا وختمه مث قال لصاحب شرطه: " قال ٣٢٩يف االخبار الطوال ص ) ١(
ن مسيت يف هذا الكتاب، فمن أىب منهم أن وعموميت ومجيع أهل بييت وعظماء أجناد الشام وامحلهم على البيعة مل

إن اخوي يزيد هشام ويزيد مل يبلغا أن يؤمتنا على االمة فجعلتها للرجل الصاحل، عمر : وقال" يبايع، فاضرب عنقه 
  .بن عبد العزيز، فإذا تويف عمر رجع االمر إليهما

  .سليمان بعهده إىل عمر مطوالنسخة كتاب  ١١٤/  ٢ويف االمامة والسياسة ) ٢٢٤/  ٣انظر مروج الذهب (
  .دهستان: ٢٨٧/  ٧وابن االعثم  ١١٨/  ٨يف الطربي ) ٢(
على ثالمثائة ألف وهي رواية ابن االعثم : ، ويف رواية أخرى للطربي١٢٠/  ٨كذا باالصل ويف رواية للطربي ) ٣(

  .٢٨٩/  ٧أيضا وزاد وعلى مائيت رأس رقيق ووىل عليهم أسد بن عبد اهللا االزدي 

  .بكماله وانصرف، فبعث يزيد إىل ذلك السائل فأخذ منه التاج وعوضه عنه ما ال كثريا] التاج [ 
كان شهر بن حوشب على خزائن يزيد بن املهلب فرفعوا إليه أنه : وقال علي بن حممد املدائين قال أبو بكر اهلذيل
هي لك، مث استدعى الذي وشى به : يدنعم وأحضرها، فقال له يز: أخذ خريطة فيها مائة دينار، فسأله عنها فقال

فمن يأمن * لقد باع شهر دينه خبريطة : فشتمه، فقال يف ذلك القطامي الكليب، ويقال إهنا لسنان بن مكمل النمريي
  القراء بعدك يا شهر

إىل يابن املهلب ما أردت ): ١(من ابن جونبوذان هذا هو الغدر وقال مرة بن النخعي * أخذت به شيئا طفيفا وبعته 
ويقال إن يزيد بن املهلب كان يف غزوة جرجان يف مائة ألف : لوالك كان كصاحل القراء قال ابن جرير* امرئ 

وعشرين ألفا، منهم ستون ألفا من جيش الشام أثاهبم اهللا، وقد متهدت تلك البالد بفتح جرجان وسلكت الطرق، 
ستان، وقدم بني يديه سرية هي أربعة آالف من سراة وكانت قبل ذلك خموفة جدا، مث عزم يزيد على املسري إىل خوز

  .الناس، فلما التقوا اقتتلوا قتاال شديدا، وقتل من املسلمني يف املعركة أربعة آالف وإنا هللا وإنا إليه راجعون
ف مبال كثري، سبعمائة أل -وهو االصبهبذ  -مث إن يزيد عزم على فتح البالد ال حمالة، وما زال حىت صاحله صاحبها 

  .يف كل عام، وغري ذلك من املتاع والرقيق
عبد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة كان إماما حجة، وكان مؤدب عمر بن عبد العزيز، وله : وممن تويف فيها من االعيان

  .روايات كثرية عن مجاعات من الصحابة، أبو احلفص النخعي
  .عبد اهللا بن حممد بن احلنفية

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلموقد ذكرنا ترامجهم يف التكميل 
مث دخلت سنة تسع وتسعني فيها كانت وفاة سليمان بن عبد امللك أمري املؤمنني يوم اجلمعة لعشر مضني، وقيل بقني 

  .من صفر منها، عن مخس وأربعني سنة، وقيل عن ثالث وأربعني، وقيل إنه مل جياوز االربعني
أنه تويف يوم اجلمعة لثالث عشر بقيت من رمضان : محد احلاكموكانت خالفته سنتني ومثانية أشهر، وزعم أبو أ

منها، وأنه استكمل يف خالفته ثالث سنني وثالثة أشهر ومخسة أيام، وله من العمر تسع وثالثون سنة، والصحيح 
  .قول اجلمهور وهو االول، واهللا أعلم



__________  
  .احلنفي: ٣٣/  ٥يف ابن االثري ) ١(

  .لك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس القرشي االموي، أبو أيوبوهو سليمان بن عبد امل
كان مولده باملدينة يف بين جذيلة، ونشأ بالشام عند أبيه، وروى احلديث عن أبيه عن جده عن عائشة أم املؤمنني يف 

ن عبد الرمحن بن هنيدة أنه قصة االفك، رواه ابن عساكر من طريق ابنه عبد الواحد بن سليمان عنه، وروى ع
  .إين كنت أمتىن: مالك ؟ فقال: صحب عبد اهللا بن عمر إىل الغابة قال فسكت فقال يل ابن عمر

لو أن يل أحدا هذا ذهبا أعلم عدده وأخرج زكاته ما : فما تتمىن يا أبا عبد الرمحن ؟ فقال يل: فقال ابن عمر
  .ما خشيت أن يضر يب: كرهت ذلك، أو قال

  .مد بن حيىي الذهلي عن أيب صاحل عن الليث عن عبد الرمحن بن خالد بن مسافر عن الزهري عنهرواه حم
وكانت داره بدمشق موضع ميضأة جريون اآلن يف تلك املساحة مجيعها، وبىن دارا كبرية مما يلي : قال ابن عساكر

ا قبة صفراء تشبيها بالقبة باب الصغري، موضع الدرب املعروف بدرب حمرز، وجعلها دار االمارة، وعمل فيه
وكان فصيحا مؤثرا للعدل حمبا للغزو وقد أنفذ اجليش حلصار القسطنطينية حىت صاحلوهم على بناء : اخلضراء، قال

  .اجلامع هبا
أن عبد امللك مجع بينه، الوليد وسليمان ومسلمة، بني يديه فاستقرأهم القرآن فأجادوا : وقد روى أبو بكر الصويل

: استنشدهم الشعر فأجادوا، غري أهنم مل يكملوا أو حيكموا شعر االعشى، فالمهم على ذلك، مث قالالقراءة، مث 
ما مركب وركوب اخليل : لينشدين كل رجل منكم أرق بيت قالته العرب وال يفحش، هات يا وليد، فقال الوليد

ن هذا ؟ هات يا سليمان، وهل يكون من الشعر أرق م: كمركب بني دملوج وخلخال فقال عبد امللك* يعجبين 
مل تصب، هات يا مسلمة، فأنشده قول امرئ : يف يدي درعها حتل االزارا فقال* حبذا رجعها يديها إليها : فقال
كذب امرؤ القيس ومل يصب، إذا : بسهميك يف أعشار قلب مقتل فقال* وما ذرفت عيناك إال لتضريب : القيس

  وإمنا ينبغيذرفت عيناها بالوجد فما بقي إال اللقاء، 
أنا مؤجلكم يف هذا البيت ثالثة أيام فمن أتاين به فله : للعاشق أن يغتضي منها اجلفاء ويكسوها املودة، مث قال

  :حكمه، أي مهما طلب أعطيته، فنهضوا من عنده فبينما سليمان يف موكب إذا هو بأعرايب يسوق إبله وهو يقول

سريعا حنوها رأسي فأمر سليمان باالعرايب فاعتقل، مث جاء إىل أبيه  ملال يهوي* لو ضربوا بالسيف رأسي يف مودهتا 
: أحسنت، وأىن لك هذا ؟ فأخربه خرب االعرايب، فقال: هات، فأنشده البيت فقال: قد جئتك مبا سألت، فقال: فقال

  .سل حاجتك وال تنس صاحبك
أكون ويل العهد من بعده، فأجابه إىل  يا أمري املؤمنني إنك عهدت باالمر من بعدك للوليد، وإين أحب أن: فقال

ذلك، وبعثه على احلج يف إحدى ومثانني، وأطلق له مائة ألف درهم، فأعطاها سليمان لذلك االعرايب الذي قال 
ذلك البيت من الشعر، فلما مات أبوه سنة ست ومثانني وصارت اخلالفة إىل أخيه الوليد، كان بني يديه كالوزير 

ستحث على عمارة جامع دمشق، فلما تويف أخوه الوليد يوم السبت للنصف من مجادى واملشري، وكان هو امل
اآلخرة سنة ست وتسعني، كان سليمان بالرملة، فلما أقبل تلقاه االمراء ووجوه الناس، وقيل إهنم ساروا إليه إىل 

فلم يروا وفادة هناك، وكان بيت املقدس فبايعوه هناك، وعزم على االقامة بالقدس، وأتته الوفود إىل بيت املقدس، 
جيلس يف قبة يف صحن املسجد مما يلي الصخرة من جهة الشمال، وجتلس أكابر الناس على الكراسي، وتقسم فيهم 



  .االموال، مث عزم على اجملئ إىل دمشق
  .فدخلها وكمل عمارة اجلامع

إنا قد ولينا ما ترى : ، وقال لهويف أيامه جددت املقصورة واختذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز مستشارا ووزيرا
وليس لنا علم بتدبريه، فما رأيت من مصلحة العامة فمر به فليكتب، وكان من ذلك عزل نواب احلجاج وإخراج 

أهل السجون منها، وإطالق االسرى، وبذل االعطية بالعراق، ورد الصالة إىل ميقاهتا االول، بعد أن كانوا 
حسنة كان يسمعها من عمر بن عبد العزيز، وأمر بغزو القسطنطينية فبعث إليها  يؤخروهنا إىل آخر وقتها، مع أمور

من أهل الشام واجلزيرة واملوصل يف الرب حنوا من مائة ألف وعشرين ألف مقاتل، وبعث من أهل مصر وإفريقية ألف 
  مركب يف البحر عليهم

بن سليمان بن عبد امللك يف مجاعة من أهل  عمر بن هبرية، وعلى مجاعة الناس كلهم أخوه مسلمة، ومعه ابنه داود
حني قدم عليه من بالد املغرب، والصحيح أنه قدم يف أيام أخيه الوليد : بيته، وذلك كله عن مشورة موسى بن نصري

  .واهللا أعلم
  .حدثين حممد بن أمساعيل بن إبراهيم الكويف، عن جابر بن عون االسدي: قال ابن أيب الدنيا

احلمد هللا الذي ما شاء صنع وما شاء رفع : م به سليمان بن عبد امللك حني ويل اخلالفة أن قالأول كالم تكل: قال
  .وما شاء وضع، ومن شاء أعطى ومن شاء منع

،، تضحك باكيا وتبكي ضاحكا، وختيف آمنا وتؤمن خائفا، )١(إن الدنيا دار غرور، ومنزل باطل، وزينة تقلب 
  .الة العبة بأهلهافقريها، مي) ٢(تفقر مثريها، وتثري 

  يا عباد اهللا اختذوا كتاب اهللا إماما، وارضوا به
__________  

  .وتقلب بأهلها: ٢١٣/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
  .وتثري مقترا هيالة غرارة لعابة بأهلها: ١٤٣/  ٢يف العقد الفريد ) ٢(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .، فإنه ناسخ ملا قبله، ولن ينسخه كتاب بعده)١(حكما، واجعلوه لكم قائدا 
اعلموا عباد اهللا أن هذا القرآن جيلو كيد الشيطان وضغائنه كما جيلو ضوء الصبح إذا تنفس أدبار الليل إذا 

  .عسعس
مسعت سليمان بن عبد امللك يقول يف : ىي بن معني عن حجاج بن حممد عن أيب معشر عن حممد بن قيس قالوقال حي
  .فضل القرآن على سائر الكالم كفضل اهللا على خلقه: خطبته

  .وقال محاد بن زيد عن يزيد بن حازم
هل الدنيا على رحيل، مل متض وإمنا أ: كان سليمان بن عبد امللك خيطبنا كل مجعة ال يدع أن يقول يف خطبته: قال

هلم نية ومل تطمئن هبم حىت يأيت أمر اهللا ووعده وهم على ذلك، كذلك ال يدوم نعيمها، وال تؤمن فجائعها وال تبقي 
) [ أفرأيت إن متعناهم سنني مث جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغىن عنهم ما كانوا ميتعون(من شر أهلها مث يتلو 

آمنت باهللا خملصا، وقال أبو مسهر عن أيب ]: كان [ الصمعي أن نقش خامت سليمان وروى ا]  ٢٠٥: العشراء
  .مسلم سلمة بن العيار الفزاري

افتتح خالفته خبري وختمها خبري، افتتحها : كان حممد بن سريين يترحم على سليمان بن عبد امللك، ويقول: قال
  بإجابة الصالة ملواقيتها، وختمها باستخالفه عمر بن

  .العزيزعبد 
: قد أمجع علماء الناس والتواريخ أنه حج بالناس يف سنة سبع وتسعني وهو خليفة، قال اهليثم ابن عدي قال الشعيب

أال ترى هذا اخللق الذي ال حيصى : حج سليمان بن عبد امللك فلما رأى الناس باملوسم قال لعمر بن عبد العزيز
ا أمري املؤمنني هؤالء رعيتك اليوم، وهم غدا خصماؤك عند اهللا، ي: عددهم إال اهللا، وال يسع رزقهم غريه، فقال

  .باهللا أستعني: فبكى سليمان بكاء شديدا مث قال
  .ثنا إسحاق بن إمساعيل، ثنا جرير، عن عطاء بن السائب: وقال ابن أيب الدنيا

رق وظلمة وريح شديدة، كان عمر بن عبد العزيز يف سفر مع سليمان بن عبد امللك فأصاهبم السماء برعد وب: قال
ما يضحكك يا عمر ؟ أما ترى ما حنن فيه : حىت فزعوا لذلك، وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك، فقال له سليمان

يا أمري املؤمنني هذه آثار رمحته فيها شدائد ما نرى، فكيف بآثار سخطه وغضبه ؟ ومن كالمه احلسن : ؟ فقال له
  .لنطق يقظته، وال يتم هذا إال هبذاالصمت منام العقل وا: رمحه اهللا قوله

فضل منطق الرجل على عقله خدعة، وفضل : ودخل عليه رجل فكلمه فأعجبه منطقه مث فتشه فلم حيمد عقله، فقال
العاقل أحرص على إقامة لسانه منه على طلب : عقله على منطقه هجنة، وخري ذلك ما أشبه بعضه بعضا وقال

حسن قادر على أن يسكت فيحسن، وليس كل من سكت فأحسن قادرا على إن من تكلم فأ: معاشه، وقال أيضا
  .أن يتكلم فيحسن

  :ومن شعره يتسلى عن صديق له مات فقال
__________  

  .واجعلوا لكم هاديا ودليال: يف مروج الذهب) ١(



ق ومن شيمي أال أفار: مىت شئت القيت امرءا مات صاحبه ومن شعره أيضا* وهون وجدي يف شراحيل أنين 
  كآخر ال يرعى ذماما وال عهدا* وإن ملين إال سألت له رشدا وإن دام يل بالود دمت ومل أكن * صاحيب 

إن الفرس ليصهل : ومسع سليمان ليلة صوت غناء يف معسكره فلم يزل يفحص حىت أتى هبم، فقال سليمان
خذى له العنز وإن الرجل ليتغىن فتستودق له الرمكة، وإن اجلمل ليهدر فتضبع له الناقة، وإن التيس لينب فتست

يا أمري املؤمنني إهنا مثلة، ولكن : اخصوهم، فيقال إن عمر بن عبد العزيز قال: فتشتاق له املرأة، مث أمر هبم فقال
  .انفهم، فنفاهم

 ويف رواية أنه خصى أحدهم، مث سأل عن أصل الغناء فقيل إنه باملدينة، فكتب إىل عامله هبا وهو أبو بكر بن حممد
  .بن حزم يأمره أن خيصي من عنده من املغنني املخنثني

لو : إن أكلها يزيد يف الدماغ فقال: دخل أعرايب على سليمان فدعاه إىل أكل الفالوذج وقال له: وقال الشافعي
  .البغل] رأس [ كان هذا صحيحا لكان ينبغي أن يكون رأس أمري املؤمنني مثل 

، وقد نقلوا عنه أشياء يف ذلك غريبة، فمن ذلك أنه اصطبح يف بعض االيام وذكروا أن سليمان كان هنما يف االكل
بأربعني دجاجة مشوية، وأربع ومثانني كلوة بشحمها، ومثانني جردقة، مث أكل مع الناس على العادة يف السماط 

  .العام
وم حىت ملوا، واستمر هو ودخل ذات يوم بستانا له وكان قد أمر قيمه أن جيين مثاره، فدخله ومعه أصحابه فأكل الق

يأكل أكال ذريعا من تلك الفواكه، مث استدعى بشاة مشوية فأكلها مث أقبل على أكل الفاكهة، مث أيت بدجاجتني 
فأكلهما، مث عاد إىل الفاكهة فآكل منها، مث أيت بقعب يقعد فيه الرجل مملوءا سويقا ومسنا وسكرا فأكله مث عاد إىل 

، وقد روي أنه عرضت له محى عقب هذا االكل أدته إىل )١(ط فما فقدوا من أكله شيئا دار اخلالفة، وأيت بالسما
  .املوت، وقد قيل إن سبب مرضه كان من أكل أربعمائة بيضة وسلتني تينا فاهللا أعلم

وذكر الفضل بن أيب املهلب أنه لبس يف يوم مجعة حلة صفراء مث نزعها ولبس بدهلا حلة خضراء واعتم بعمامة 
وجلس على فراش أخضر وقد بسط ما حوله باخلضرة، مث نظر يف املرآة فأعجبه حسنه، ومشر عن ذراعيه  خضراء
أنا امللك الشاب، ويف رواية أنه : أنا اخلليفة الشاب، وقيل إنه كان ينظر يف املرآة من فرقه إىل قدمه ويقول: وقال

ن عمر فاروقا، وكان عثمان حييا، وكان على كان حممد نبيا، وكان أبو بكر صديقا وكا: كان ينظر فيها ويقول
  شجاعا، وكان معاوية حليما، وكان يزيد

__________  
/  ٢اتفقت الروايات على انه كان شرها نكاحا، وكان صاحب أكل كثري جيوز املقدار، انظر العقد الفريد ) ١(

٢٧٧  
لطعام والشواء واحللوى اليت وقد بالغت الروايات يف مقادير ا ٤٢٢/  ٢ابن خلكان  ٢١٤/  ٣مروج الذهب 

  .كان يتناوهلا يف اليوم بشكل ال يقبله منطق أو يقر به عاقل

  .صبورا، وكان عبد امللك سائسا، وكان الوليد جبارا، وأنا امللك الشاب
  .فما حال عليه بعد ذلك شهر، ويف رواية مجعة، حىت مات: قالوا
غري أن * أنت نعم املتاع لو كنت تبقى : اء الوضوء مث أنشدتهوملا حم شرع يتوضأ فدعا جبارية فصبت عليه م: قالوا

عزتين يف : صاح هبا وقال: قالوا) ٢(يكره الناس غري أنك فان * أنت خلو من العيوب ومما ) ١(ال بقاء لالنسان 
دنياك  *قرب وضوءك يا وليد فإمنا : أن يصب عليه وقال) ٣(نفسي، مث أمر خاله الوليد بن العباس القعقاع العنسي 



فالدهر فيه فرقة ومجاع ويروى أن اجلارية ملا جاءته بالطست * هذي بلغة ومتاع فاعمل لنفسك يف حياتك صاحلا 
حممومة، وكان مبرج دابق من : ففالنة ؟ قالت: حممومة، قال: أين فالنة ؟ فقالت: جعلت تضطرب من احلمى، فقال

خذته حبة يف اخلطبة، مث نزل وقد أصابته احلمى فمات يف أرض قنسرين، فأمر خاله فوضأه مث خرج يصلي بالناس فأ
  .إنه أصابه ذات اجلنب فمات هبا رمحه اهللا: اجلمعة املقبلة، ويقال

وكان قد أقسم أنه ال يربح مبرج دابق حىت يرجع إليه اخلرب بفتح القسطنطينية، أو ميوت قبل ذلك، فمات قبل ذلك 
أفلح من كان له كبار فيقول له عمر بن * إن بين صغار : ج يف مرضه ويقولوجعل يله: رمحه اهللا وأكرم مثواه، قالوا

قد أفلح من كان له ربعيون ويروى * إن بين صبية صيفيون : قد أفلح املؤمنون يا أمري املؤمنني، مث يقول: عبد العزيز
  أسألك منقلبا كرميا،: أن هذا آخر ما تكلم به، والصحيح أن آخر ما تكلم به أن قال

  .ضىمث ق
  استشارين: قال -وكان وزير صدق لبين أمية  -وروى ابن جرير عن رجاء بن حيوة 

__________  
  .٢١٦/  ٣بعده يف مروج الذهب ) ١(

  .ومروج الذهب ٤٢١/  ٢البيت يف ابن خلكان ) ٢(علم اهللا غري أنك فان * أنت من ال يريبنا منك شي 
  .يا سليمان غري أنك فان: فان ويف مورج الذهبعابه الناس غري أنك * ليس فيما بدا لنا منك عيب 

  .٣٧/  ٥ويف ابن االثر  ١٢٧/  ٨ويف الطربي 
  .العبسي وهو أصوب، فأخواله بنو عبس: يف نسخة) ٣(كان يف الناس غري أنك فان * ليس فيما علمته فيك عيب 

مما حيفظ اخلليفة يف قربه أن يويل إن : سليمان بن عبد امللك وهو مريض أن يويل له ابنا صغريا مل يبلغ احللم، فقلت
إنه غائب عنك بالقسطنطينية وال تدري أحي : على املسلمني الرجل الصاحل، مث شاورين يف والية ابنه داود، فقلت

: فكيف ترى يف عمر بن عبد العزيز ؟ فقلت: رأيك يا أمري املؤمنني، قال: من ترى ؟ فقلت: هو أو ميت، فقال
هو واهللا : مسلما حيب اخلري وأهله، ولكن أختوف عليه إخوتك أن ال يرضوا بذلك، فقالأعلمه واهللا خريا فاضال 
أن جيعل يزيد بن عبد امللك ويل العهد من بعد عمر بن عبد العزيز لريضى بذلك بنو ) ١(على ذلك وأشار رجال 

عمر بن عبد العزيز، إين قد بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا كتاب من عبد اهللا سليمان بن عبد امللك ل: مروان، فكتب
وليته اخلالفة من بعدي ومن بعده يزيد بن عبد امللك، فامسعوا له وأطيعوا، وأتقوا اهللا وال ختتلفوا فيطمع فيكم 

  .عدوكم
امجع أهل بييت فمرهم فليبايعوا على ما : وختم الكتاب وأرسل إىل كعب بن حامد العبسي صاحب الشرطة، فقال له

  .ما، فمن أىب منهم ضرب عنقهيف هذا الكتاب خمتو
هذا الكتاب عهدي إليكم، فامسعوا له وأطيعوا : فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلموا على أمري املؤمنني، فقال هلم

أنشدك : فلما تفرقوا جاءين عمر بن عبد العزيز فقال: وبايعوا من وليت فيه، فبايعوا لذلك رجال رجال، قال رجاء
  علمتين إن كان كتب يل ذلك حىت أستعفيهاهللا وحرميت وموديت إال أ

  .واهللا ال أخربك حرفا واحدا: اآلن قبل أن يأيت حال ال أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة، فقلت
يا رجاء إن يل بك حرمة ومودة قدمية، فأخربين هذا االمر إن كان إىل علمت، : ولقيه هشام بن عبد امللك فقال: قال

  .قصر به عن هذا وإن كان لغريي فما مثلي
دخلت على سليمان فإذا هو ميوت، : واهللا ال أخربك حرفا واحدا مما أسره إيل أمري املؤمنني، قال رجاء: فقلت



مل يأن لذلك بعد يا رجاء، فلما : فجعلت إذا أخذته السكرة من سكرات املوت أحرفه إىل القبلة، فإذا أفاق يقول
نت تريد شيئا، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، من اآلن يا رجاء إن ك: كانت الثالثة قال

  .فحرفته إىل القبلة فمات رمحه اهللا: قال
، )٢(فغطيته بقطيفة خضراء وأغلقت الباب عليه وأرسلت إىل كعب بن حامد فجمع الناس يف مسجد دابق : قال
قوموا إىل صاحبكم فقد : بايعوا ثانية، ففعلوا، مث قلت :قد بايعنا، فقلت: بايعوا ملن يف هذا الكتاب، فقالوا: فقلت

مات، وقرأت الكتاب عليهم، فلما انتهيت إىل ذكر عمر بن عبد العزيز تغريت وجوه بين مروان، فلما قرأت وإن 
  .بن عبد امللك بعده، تراجعوا بعض الشئ) ٣(هشام 

وهنض الناس إىل عمر بن عبد العزيز وهو يف  أضرب عنقك واهللا، قم فبايع،: ونادى هشام ال نبايعه أبدا، فقلت
  مؤخر املسجد، فلما حتقق

__________  
  .كذا باالصل، ويف نسخة وأشار سليمان بن رجاء) ١(

  .وأشار رجاء وهو ما يقتضيه سياق رواية ابن الطربي: وما نراه
  .ومروج الذهب ٢٧٦/  ٣وانظر العقد الفريد 

  .واملشهور أنه مات مبرج دابق ١١٥/  ٢مبسجد دمشق : يف االمامة والسياسة) ٢(
  .كذا باالصل، والصواب يزيد ولعله سهو من الناسخ) ٣(

   ١٩٩ص  ١وانظر يف كتاب سليمان حاشية رقم 

إنا هللا وإنا إليه راجعون، ومل حتمله رجاله حىت أخذوا بضبعيه فأصعدوه على املنرب، فسكت حينا، فقال : ذلك قال
ىل أمري املؤمنني فتبايعوه، فنهض القوم فبايعوه، مث أىب هشام فصعد املنرب ليبايع وهو أال تقوموا إ: رجاء بن حيوة

  .إنا هللا وإنا إليه راجعون الذي صرت أنا وأنت نتنازع هذا االمر! نعم : إنا هللا وإنا إليه راجعون، فقال عمر: يقول
الناس، إين لست مببتدع ولكين متبع، وإن  أيها: مث قام فخطب الناس خطبة بليغة وبايعوه، فكان مما قال يف خطبته

  من حولكم من االمصار واملدن
، مث نزل، فأخذوا يف جهاز سليمان، قال )١(إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم، وإن هم أبوا فلست لكم بوال 

ودفن  فلم يفرغوا منه حىت دخل وقت املغرب، فصلى عمر بالناس صالة املغرب، مث صلى على سليمان: االوزاعي
وركب دابته وانصرف مع الناس حىت أتوا ] فأيب أن يركبها [ بعد املغرب، فلما انصرف عمر أيت مبراكب اخلالفة 

حىت تفرغ دار أيب أيوب، فاستحسنوا ذلك منه، ) ٢(ال أنزل إال يف منزيل : دمشق، فمالوا به حنو دار اخلالفة فقال
فما رأيت أفصح : ، قال رجاء)٣(الذي يبايع عليه االمصار  مث استدعى بالكاتب فجعل ميلي عليه نسخة الكتاب

  .منه
وكانت وفاة سليمان بن عبد امللك بدابق من أرض قنسرين يوم اجلمعة لعشر ليال خلت من : قال حممد بن إسحاق

 صفر ستة تسع وتسعني، على رأس سنتني وتسعة أشهر وعشرين يوما من متوىف الوليد، وكذا قال اجلمهور يف تاريخ
كانت واليته سنتني ومثانية أشهر، زاد بعضهم إال مخسة أيام : لعشر بقني من صفر، وقالوا: وفاته، ومنهم من يقول

  .واهللا أعلم
إنه تويف يوم اجلمعة لثالث عشر بقني من رمضان سنة تسع وتسعني، حكاه ابن عساكر، : وقول احلاكم أيب أمحد

قاله، وعندهم أنه جاوز االربعني فقيل بثالث وقيل خبمس واهللا وهو غريب جدا، وقد خالفه اجلمهور يف كل ما 



  .أعلم
وكان طويال مجيال أبيض حنيفا، حسن الوجه، مقرون احلاجبني، وكان فصيحا بليغا، حيسن العربية ويرجع إىل : قالوا

كان رمحه اهللا إىل  دين وخري وحمبة للحق وأهله، واتباع القرآن والسنة، وإظهار الشرائع االسالمية رمحه اهللا، وقد
ملا جهز اجليوش إىل مدينة الروم  -ودابق قريبة من بالد حلب  -على نفسه حني خرج من دمشق إىل مرج دابق 

  العظمى املسماة بالقسطنطينية، أن ال يرجع
__________  

  .وذكر هذه اخلطبة:...وخطب يف بعض مقاماته فقال: ٢٢٦/  ٣قال يف مروج الذهب ) ١(
/  ٣ج : وملا أفضى االمر إليه كان أول خطبة خطب الناس هبا أن قال: عبد العزيز خطبة أخرى قالوذكر لعمر بن 

  .١٤٣/  ٣وذكر صاحب العقد كالما خمتلفا انظر  ٢٢٦ - ٢٢٥
  .١١٤/  ٢وانظر صفوة الصفوة 

  .الشمايلكان منزله يف موضع مدرسة السميساطية اآلن مما يلي باب مسجد بين أمية : يف هامش املطبوعة) ٢(
  .فكان وراء اجلدار القبلي من مسجد بين أمية) الدار اخلضراء(أما قصر اخلالفة الذي يسمى 

  ويسمى موضعه اآلن
  ).املصبغة اخلضراء(
  .٦٦/  ٥يف ابن االثري  -وهي نسخة واحدة إىل عماله  -انظر نسخة الكتاب ) ٣(

ه هبذه النية أجر الرباط يف سبيل اهللا، فهو إن إىل دمشق حىت تفتح أو ميوت، فمات هنالك كما ذكرنا، فحصل ل
  .شاء اهللا ممن جيري له ثوابه إىل يوم القيامة رمحه اهللا

إن مسلمة بن عبد امللك ملا : وقد ذكر احلافظ ابن عساكر يف ترمجة شراحيل بن عبيدة بن قيس العقيلي ما مضمونه
على ما هنالك من املمالك، كتب إليون ملك  ضيق مبحاصرته على أهل القسطنطينية، وتتبع املسالك واستحوذ

ليس هلم مهة إال يف الدعوة إىل دينهم، االقرب منهم : الروم إىل ملك الرجان يستنصره على مسلمة، ويقول له
فاالقرب، وإهنم مىت فرغوا مين خلصوا إليك، فمهما كنت صانعا حينئذ فاصنعه اآلن، فعند ذلك شرع لنعه اهللا يف 

  .إن إليون كتب إيل يستنصرين عليك، وأنا معك فمرين ملا شئت: فكتب إىل مسلمة يقول له املكر واخلديعة،
  .إين ال أريد منك رجاال وال عددا، ولكن أرسل إلينا باملرية فقد قل ما عندنا من االزواد: فكتب إليه مسلمة

  .ا ويشتري منهاإين قد أرسلت إليك بسوق عظيمة إىل مكان كذا وكذا، فأرسل من يتسلمه: فكتب إليه
فأذن مسلمة ملن شاء من اجليش أن يذهب إىل هناك فيشتري له ما حيتاج إليه، فذهب خلق كثري فوجدوا هنالك 

سوقا هائلة، فيها من أنواع البضائع واالمتعة واالطعمة، فأقبلوا يشترون، واشتغلوا بذلك، وال يشعرون مبا أرصد 
 هنالك، فخرجوا عليهم بغتة واحدة فقتلوا خلقا كثريا من املسلمني هلم اخلبيث من الكمائن بني تلك اجلبال اليت

وأسروا آخرين، وما رجع إىل مسلمة إال القليل منهم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، فكتب مسلمة بذلك إىل أخيه 
ج سليمان خيربه مبا وقع من ذلك، فأرسل جيشا كثيفا صحبة شراحيل بن عبيدة هذا، وأمرهم أن يعربوا خلي

القسطنطينية أوال فيقاتلوا ملك الربجان، مث يعودوا إىل مسلمة، فذهبوا إىل بالد الربجان وقطعوا إليهم تلك 
اخللجان، فاقتتلوا معهم قتاال شديدا، فهزمهم املسلمون باذن اهللا، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وسبوا وأسروا خلقا 

  ة فكانوا عنده حىت استقدم اجلميع عمر بن عبد العزيزكثريا، وخلصوا أسرى املسلمني، مث حتيزوا إىل مسلم
  .خوفا عليهم من غائلة الروم وبالدهم، ومن ضيق العيش، وقد كان هلم قبل ذلك مدة طويلة أثاهبم اهللا



خالفة عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه قد تقدم أنه بويع له باخلالفة يوم اجلمعة لعشر مضني، وقد قيل بقني من 
يوم مات سليمان بن عبد امللك، عن عهد منه إليه من غري علم  -أعين سنة تسع وتسعني  -ه السنة صفر من هذ

من عمر كما قدمنا، وقد ظهرت عليه خمايل الورع والدين والتقشف والصيانة والنزاهة، من أول حركة بدت منه، 
واالجتزاء مبركوبه الذي كان حيث أعرض عن ركوب مراكب اخلالفة، وهي اخليون احلسان اجلياد املعدة هلا، 

أيها الناس، إن يل نفسا تواقة : يركبه، وسكىن منزله رغبة عن منزل اخلالفة، ويقال إنه خطب الناس فقال يف خطبته
ال تعطى شيئا إال تاقت إىل ما هو أعلى منه، وإين ملا أعطيت اخلالفة تاقت نفسي إىل ما هو أعلى منها وهي اجلنة، 

  .كم اهللافأعينوين عليها يرمح
  وستأيت ترمجته عند وفاته

إىل مسلمة بن عبد امللك ومن معه من املسلمني ) ١(إن شاء اهللا، وكان مما بادر إليه عمر يف هذه السنة أن بعث 
وهم بأرض الروم حماصرو القسطنطينية، وقد اشتد عليهم احلال وضاق عليهم اجملال، الهنم عسكر كثري، فكتب 

  .ىل الشام إىل منازهلمإليهم يأمرهم بالرجوع إ
  .وبعث إليهم بطعام كثري وخيول كثرية عتاق، يقال مخسمائة فرس، ففرح الناس بذلك

وفيها أغارت الترك على أذربيجان فقتلوا خلقا كثريا من املسلمني، فوجه إليهم عمر حامت بن النعمان الباهلي فقتل 
  .إىل عمر وهو خبناصرة) ٢(ارى أولئك االتراك، ومل يفلت منهم إال اليسري، وبعث منهم أس

وقد كان املؤذنون يذكرونه بعد أذاهنم باقتراب الوقت وضيقه لئال يؤخرها كما كان يؤخرها من قبله، لكثرة 
  .االشتغال، وكان ذلك عن أمره هلم بذلك واهللا أعلم

عزيز يسلمون عليه رأيت مؤذين عمر بن عبد ال: فروى ابن عساكر يف ترمجة جرير بن عثمان الرحيب احلمصي قال
  .السالم عليك أمري املؤمنني ورمحة اهللا وبركاته، حي على الصالة حي على الفالح، الصالة قد قاربت: يف الصالة

ويف هذه السنة عزل عمر يزيد بن املهلب عن إمرة العراق وبعث عدي بن أرطاة الفزاري على إمرة البصرة، 
عفاه، واستقضى مكانه إياس بن معاوية الذكي املشهور، وبعث على فاستقضى عليها احلسن البصري، مث استعفاه فأ

إمرة الكوفة وأرضها عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب، وضم إليه أبا الزناد كاتبا بني يديه، واستقضى 
  .عليها عامرا الشعيب

إمرة خراسان اجلراح بن عبد اهللا فلم يزل قاضيا عليها مدة خالفة عمر بن عبد العزيز، وجعل على : قال الواقدي
احلكمي، وكان نائب مكة عبد العزيز بن عبد اهللا بن خالد بن أسيد، وعلى إمرة املدينة أبو بكر بن حممد بن عمرو 
بن حزم، وهو الذي حج بالناس يف هذه السنة، وعزل عن إمرة مصر عبد امللك بن أيب وداعة ووىل عليها أيوب بن 

ىل جعفر بن ربيعة ويزيد بن أيب حبيب وعبيد اهللا بن أيب جعفر، فهؤالء الذين كانوا يفتون شرحبيل، وجعل الفتيا إ
الناس، واستعمل على إفريقية وبالد املغرب إمساعيل بن عبد اهللا املخزومي، وكان حسن السرية، وأسلم يف واليته 

  .على بالد املغرب خلق كثري من الربير واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
احلسن بن حممد بن احلنفية تابعي جليل، يقال إنه أول من تكلم يف االرجاء، وقد تقدم :  فيها من االعيانوممن تويف

  .تويف يف سنة مخس وتسعني: أن أبا عبيد قال
  .وذكر خليفة أنه تويف يف خالفة عمر بن عبد العزيز، وذكر شيخنا الذهيب يف االعالم أنه تويف هذا العام، واهللا أعلم

__________  



  .٣٠٨/  ٧انظر كتاب عمر بن عبد العزيز إىل مسلمة يف فتوح ابن االعثم ) ١(
  .مخسني أسريا: ٤٣/  ٥وابن االثري  ١٣٠/  ٨يف الطربي ) ٢(

عبد اهللا بن حمرييز بن جنادة بن عبيد القرشي اجلمحي املكي، نزيل بيت املقدس، تابعي جليل، روى عن زوج أم أيب 
الصامت، وأيب سعيد، ومعاوية، وغريهم، وعنه خالد بن معدان، ومكحول، وحسان بن  حمذورة املؤذن، وعبادة بن
  .عطية، والزهري، وآخرون

  وقد وثقه غري واحد، وأثىن عليه مجاعة من
إن يفخر علينا أهل املدينة بعبادهم ابن عمر، فإنا نفخر عليهم بعابدنا عبد اهللا بن : االئمة، حىت قال رجاء بن حيوة

  .حمرييز
وكان صموتا معتزال : كان خيتم القرآن كل مجعة، وكان يفرش له الفراش فال ينام عليه، قالوا: ل بعض ولدهوقا

للفنت، وكان ال يترك االمر باملعروف والنهي عن املنكر، وال يذكر شيئا من خصاله احملمودة، ورأى على بعض 
وأشار إىل عبد امللك بن مروان أمري املؤمنني  -ء إمنا البسها من أجل هؤال: االمراء حلة من حرير فأنكر عليه، فقال

  .ال تعدل خبوفك من اهللا خوف أحد من املخلوقني: فقال له ابن حمرييز -
  .من كان مقتديا فليقتد مبثله، فإن اهللا ال يضل أمة فيها مثله: وقال االوزاعي
د العزيز، وذكر الذهيب يف االعالم أنه تويف أيام عمر بن عب: تويف أيام الوليد، وقال خليفة بن خياط: قال بعضهم

  .تويف يف هذا العام، واهللا سبحانه أعلم
وحيك هذا ابن حمرييز ضع له، : دخل ابن حمرييز مرة حانوت بزاز ليشتري منه ثوبا فرفع يف السوم، فقال له جاره

  .فذهب وتركه اذهب بنا، إمنا جئت لنشتري بأموالنا ال بأدياننا،: فأخذ ابن حمرييز بيد غالمه وقال
حممود بن لبيد بن عقبة أبو نعيم االنصاري االشهلي ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم، وروى عنه أحاديث 

  .لكن حكمها حكم االرسال
  .له صحبة: وقال البخاري

  .هو أحسن من حممود بن الربيع: وقال ابن عبد الرب
  .يف االعالم أنه تويف يف هذا العام واهللا أعلم باليقني قيل إنه تويف سنة ست وقيل سبع وتسعني، وذكر الذهيب

نافع بن جبري بن مطعم ابن عدي بن نوفل القرشي النوفلي املدين، روى عن أبيه وعثمان وعلي والعباس وأيب هريرة 
 وعائشة وغريهم، وروى عنه مجاعة من التابعني وغريهم، وكان ثقة عابدا حيج ماشيا ومركوبه يقاد معه، قال غري

  .تويف سنة تسع وتسعني باملدينة: واحد
  كريب بن مسلم موىل ابن عباس، روى عن مجاعة من الصحابة وغريهم، وكان عنده محل كتب، وكان من

  .الثقات املشهورين باخلري والديانة

هللا حممد بن جبري بن مطعم كان من علماء قريش وأشرافها، وله روايات كثرية، وكان يعقل جمة جمها النيب صلى ا
  .عليه وسلم يف وجهه وعمره أربع سنني، تويف وعمره ثالث وتسعون سنة باملدينة

مسلم بن يسار أبو عبد اهللا البصري، الفقيه الزاهد، له روايات كثرية، كان ال يفضل عليه أحد يف زمانه، وكان 
  .و يف الصالة مل يشعر بهعابدا ورعا زاهدا كثري الصالة كثري اخلشوع، وقيل إنه وقع يف داره حريق فأطفاؤه وه

  .وله مناقب كثرية رمحه اهللا



  .واهندمت مرة ناحية من املسجد ففزع أهل السوق هلدهتا، وإنه لفي املسجد يف صالته فما التفت: قلت
مىت ألقاك وأنت عين : مىت ألقاك وأنت عين راض، مث يذهب يف الدعاء، مث يقول: رأيته ساجدا وهو يقول: وقال ابنه

  .إذا كان يف غري صالة كأنه يف الصالة، وقد تقدمت ترمجته راض، وكان
حنش بن عمرو الصنعاين كان وايل إفريقية وبالد املغرب، وبافريقية تويف غازيا، وله روايات كثرية عن مجاعة من 

  .الصحابة
ين، كان عاملا خارجة بن زيد ابن الضحاك االنصاري املدين الفقيه، كان يفيت باملدينة، وكان من فقهائها املعدو

  .بالفرائض وتقسيم املواريث، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين مدار الفتوى على قوهلم
حدثنا علي بن حفص، أنبأ ورقاء، عن منصور، عن املنهال بن عمرو، : سنة مائة من اهلجرة النبوية قال االمام أمحد

ال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنت القائل: دخل ابن مسعود على علي فقال: عن نعيم بن دجاجة قال
ال يأيت على : " ؟ إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم" يأيت على الناس مائة عام وعلى االرض نفس منفوسة 

  الناس
  ".مائة عام وعلى االرض نفس منفوسة ممن هو حي، وإن رخاء هذه االمة بعد املائة 

  .تفرد به أمحد
يا فروخ أنت القائل ال يأيت على الناس مائة سنة وعلى االرض عني تطرف : د اهللا أن عليا قال لهويف رواية البنه عب

ال يأيت على : " ممن هو حي اليوم، وإمنا رخاء هذه االمة وفرحها بعد املائة ؟ إمنا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .الناس مائة سنة وعلى االرض عني تطرف

  .تفرد به وهكذا جاء يف الصحيحني عن ابن عمر" إمنا أراد ممن هو اليوم حي أخطأت أستك احلفرة، و
  .فوهل الناس يف مقالة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تلك، وإمنا أراد اخنرام قرنه

  وفيها خرجت خارجة من احلرورية بالعراق فبعث أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز إىل

بأن يدعوهم إىل احلق، ويتلطف هبم، وال يقاتلهم حىت يفسدوا يف االرض، فلما عبد احلميد نائب الكوفة، يأمره 
فعلوا ذلك بعث إليهم جيشا فكسرهم احلرورية، فبعث عمر إليه يلومه على جيشه، وأرسل عمر ابن عمه مسلمة 

 -يقال له بسطام وكان  -بن عبد امللك من اجلزيرة إىل حرهبم، فأظفره اهللا هبم، وقد أرسل عمر إىل كبري اخلوارج 
ما أخرجك علي ؟ فإن كنت خرجت غضبا هللا فأنا أحق بذلك منك، ولست أوىل بذلك مين، وهلم : يقول له) ١(

  .أناظرك، فإن رأيت حقا اتبعته، وإن أبديت حقا نظرنا فيه
بن عبد جعلك يزيد : ماذا تنقمون ؟ فقاال: فسأهلما) ٢(فبعث طائفة من أصحابه إليه فاختار منهم عمر رجلني 

  .إين مل أجعله أبدا وإمنا جعله غريي: امللك من بعدك، فقال
أنظراين ثالثة، فيقال إن بين أمية دست إليه مسا فقتلوه خشية أن : فكيف ترضى به أمينا لالمة من بعدك ؟ فقال: قاال

  ).٣(خيرج االمر من أيديهم ومينعهم االموال واهللا أعلم 
املعيطي، وعمرو بن قيس الكندي من أهل محص، الصائفة وفيها وىل عمر بن وفيها غزا عمر بن الوليد بن هشام 

  .عبد العزيز عمر بن هبرية اجلزيرة فسار إليها
وفيها محل يزيد بن املهلب إىل عمر بن عبد العزيز من العراق، فأرسله عدي بن أرطاة نائب البصرة مع موسى بن 

هؤالء جبابرة وال أحب مثلهم، فلما دخل على عمر : ويقول وجيه، وكان عمر يبغض يزيد بن املهلب وأهل بيته،
  إمنا كتبت ذلك: طالبه مبا قبله من االموال اليت كان قد كتب إىل سليمان أهنا حاصلة عنده، فقال



  .الرهب االعداء بذلك، ومل يكن بيين وبني سليمان شئ، وقد عرفت مكانيت عنده
  .ىت تؤدي أموال املسلمني، وأمر بسجنهال أمسع منك هذا، ولست أطلقك ح: فقال له عمر

وكان عمر قد بعث على إمرة خراسان اجلراح بن عبد اهللا احلكمي عوضه، وقدم ولد يزيد بن املهلب، خملد بن 
يا أمري املؤمنني إن اهللا عزوجل قد من على هذه االمة واليتك عليها، فال نكونن حنن أشقى الناس بك : يزيد، فقال

ال أصاحلك عنه إال أن تقوم جبميع ما يطلب منه، : يخ وأنا أقوم له أتصاحلين عنه ؟ فقال عمرفعالم حتبس هذا الش
  .وال آخذ منه إال مجيع ما عنده من مال املسلمني

ال آخذ منه إال مجيع : يا أمري املؤمنني إن كانت لك بينة عليه مبا تقول وإال فاقبل ميينه أو فصاحلين عنه، فقال: فقال
  .ما عنده
  .ج خملد بن يزيد من عند عمر، فلم يلبث أن مات خملدفخر

  .هو خري من أبيه: وكان عمر يقول
مث إن عمر أمر بأن يلبس يزيد بن املهلب جبة صوف ويركب على بعري إىل جزيرة دهلك اليت كان ينفي إليها 

  الفساق، فشفعوا فيه فرده إىل السجن، فلم يزل به حىت مرض عمر مرضه الذي
__________  

  .وهو شوذب اخلارجي، من بين يشكر وخرج يف جوخى يف مثانني رجال) ١(
ان بسطام بعث رجلني إىل عمر : ٢٣٣/  ٣ومروج الذهب  ٤٥/  ٥وابن االثري  ١٣٢/  ٨يف الطربي ) ٢(

  .يدارسانه ويناظرنه
  .واآلخر من صليبة بين يشكر) عاصم: ويف ابن االثري(ممزوج موىل بين شيبان : يف الطربي ومها

وما بعدها ومروج  ٤٦/  ٥وانظر مناظرة طويلة بينه وبينهما يف ابن االثري  ١٣٢/  ٨كذا باالصل والطربي ) ٣(
  .وما بعدها ٢٣٣/  ٣الذهب 

  .١٢٠ - ١١٨/  ٢واالمامة والسياسة 

مات فيه، فهرب من السجن وهو مريض، وعلم أنه ميوت يف مرضه ذلك، وبذلك كتب إليه كما سيأيت، وأظنه كان 
  .ملا أن عمر قد سقي مساعا

وفيها يف رمضان منها عزل عمر بن عبد العزيز اجلراح بن عبد اهللا احلكمي عن إمرة خراسان، بعد سنة ومخسة 
  ).١(أنتم إمنا تسلمون فرارا منها : أشهر، وإمنا عزله النه كان يأخذ اجلزية ممن أسلم من الكفار ويقول

إن اهللا إمنا بعث حممدا صلى اهللا عليه وسلم : أدوا اجلزية، فكتب إليه عمرفامتنعوا من االسالم وثبتوا على دينهم و
  .داعيا، ومل يبعثه جابيا

  وعزله ووىل بدله عبد الرمحن بن نعيم القشريي على
  .احلرب، وعبد الرمحن بن عبد اهللا على اخلراج

ق ويوضحه هلم ويعظمهم فيما بينه يأمرهم باخلري وينهاهم عن الشر، ويبني هلم احل) ٢(وفيها كتب عمر إىل عماله 
أما بعد فكن عبد اهللا : وبينهم، وخيوفهم بأس اهللا وانتقامه، وكان فيما كتب إىل عبد الرمحن بن نعيم القشريي

ناصحا هللا يف عباده، وال تأخذك يف اهللا لومة الئم، فإن اهللا أوىل بك من الناس، وحقه عليك أعظم، وال تولني شيئا 
  .إال املعروف بالنصيحة هلم، والتوفري عليهم من أمور املسلمني

وأدى االمانة فيما استرعي، وإياك أن يكون ميلك ميال إىل غري احلق، فإن اهللا ال ختفى عليه خافية، وال تذهنب عن 



  .اهللا مذهبا، فإنه ال ملجأ من اهللا إال إليه
  .وكتب مثل ذلك مواعظ كثرية إىل العمال

إن لالميان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، من : عمر إىل عدي بن عدي وكتب: وقال البخاري يف صحيحه
استكملها استكمل االميان، ومن مل يستكملها مل يستكمل االميان، فإن أعش فسأبينها لكم حىت تعملوا هبا، وإن أمت 

  .فما أنا على صحبتكم حبريص
 -) ٣(وكان مقيما بأرض الشراة  -ن عباس وفيها كان بدو دعوة بين العباس وذلك أن حممد بن علي بن عبد اهللا ب
وهم حممد بن خنيس وأبو عكرمة السراج، : بعث من جهته رجال يقال له ميسرة، إىل العراق، وأرسل طائفة أخرى

إىل خراسان، وعليها يومئذ اجلراح بن عبد اهللا  -خال إبراهيم بن سلمة  -وهو أبو حممد الصادق، وحيان العطار 
يف رمضان، وأمرهم بالدعاء إليه وإىل أهل بيته، فلقوا من لقوا مث انصرفوا بكتب من استجاب  احلكمي قبل أن يعزل

  منهم إىل ميسرة الذي بالعراق، فبعث هبا إىل حممد بن
__________  

قيل للجراح إن الناس سارعوا إىل االسالم نفورا من اجلزية، : ٥١/  ٥وابن االثري  ١٣٤/  ٨يف الطربي ) ١(
  .إن اهللا بعث حممدا داعيا ومل يبعثه خاتنا: فكتب إليه عمر...خلتانفامتحنهم با

  .٦١ - ٦٠/  ٥انظر نسخ بعض هذه الكتب يف ابن االثري ) ٢(
  .من أعمال البلقاء بالشام: الشراة) ٣(

  .قاله ابن االثري
حيه القرية ومن بعض نوا) صلى اهللا عليه وسلم(صقع بالشام بني دمشق ومدينة الرسول : ويف معجم البلدان

  .املعروفة باحلميمة اليت كان يسكنها ولد علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب يف أيام بين مروان

علي ففرح هبا واستبشر وسره أن ذلك أول مبادئ أمر قد كتب اهللا إمتامه، وأول رأي قد أحكم اهللا إبرامه، أن 
  .سيما بعد موت عمر بن عبد العزيز، كما سيأيت بيانه دولة بين أمية قد بان عليها خمايل الوهن والضعف، وال

وقد اختار أبو حممد الصادق حملمد بن علي اثين عشر نقيبا، وهم سليمان بن كثري اخلزاعي، وال هز بن قريظ 
التميمي، وقحطبة بن شبيب الطائي، وموسى بن كعب التميمي، وخالد بن إبراهيم أبو داود من بين عمرو بن 

ومالك بن  -موىل آلل أيب معيط  -والقاسم بن جماشع التميمي، وعمران بن إمساعيل أبو النجم  شيبان بن ذهل،
، وشبل بن طهمان أبو علي -موىل خلزاعة  -اهليثم اخلزاعي، وطلحة بن زريق اخلزاعي، وعمرو بن أعني أبو محزة 

  .وعيسى بن أعني موىل خلزاعة أيضا -موىل لبين حنيفة  -اهلروي 
  .ني رجال أيضاواختار سبع

  .وكتب إليهم حممد بن علي كتابا يكون مثاال وسرية يقتدون هبا ويسريون هبا
  .وقد حج بالناس يف هذه السنة أبو بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، نائب املدينة

  .والنواب على االمصارهم املذكورون يف اليت قبلها، سوى من ذكرنا ممن عزل وتوىل غريه واهللا أعلم
سلم على : عمر بن عبد العزيز يف أيام خالفته لشغله باالمور، ولكنه كان يربد الربيد إىل املدينة فيقول لهومل حيج 

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عين، وسيأيت إن شاء اهللا
  .موالهم الكويف) سامل بن أيب اجلعد االشجعي(وممن تويف فيها من االعيان 

وجابر وعبد اهللا بن عمر، ) ١(ران ومسلم، وهو تابعي جليل، روى عن ثوبان أخو زياد وعبد اهللا وعبيد اهللا وعم



  .وعبد اهللا بن عمرو، والنعمان بن بشري وغريهم
  .وعنه قتادة واالعمش وآخرون، وكان ثقة نبيال جليال

ورآه  سهل بن حنيف االنصاري االوسي املدين، ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم،] أسعد بن [ أبو أمامة 
  .وحدث عن أبيه وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس

  .كان من علية االنصار وعلمائهم، ومن أبناء الذين شهدوا بدرا: وعنه الزهري وأبو حازم ومجاعة، قال الزهري
  وقال يوسف بن املاجشون عن عتبة بن مسلم،

س وحالوا بينه وبني الصالة، فصلى بالناس يومئذ أبو آخر خرجة خرجها عثمان بن عفان إىل اجلمعة حصبه النا: قال
  .سهل بن حنيف) ٢] (أسعد بن [ أمامة 
  .تويف سنة مائة واهللا أعلم: قالوا

أبو الزاهرية حدير بن كريب احلمصي تابعي جليل، مسع أبا أمامة صدي بن عجالن، وعبد اهللا بن بسر، ويقال إنه 
  أدرك أبا

__________  
  .مل يلق ثوبان: قال أمحد: " يف خالصة تذهيب الكمال: عةيف هامش املطبو) ١(

  ".مل يسمع منه : وقال البخاري
  .٥٥/  ٥وابن االثري  ٨٢/  ٥من ابن سعد ) ٢(

الدرداء والصحيح أن روايته عنه وعن حذيفة مرسلة، وقد حدث عنه مجاعة من أهل بلده، وقد وثقه ابن معني 
  .وغريه

أغفيت يف صخرة بيت : ثنا شهاب بن خراش، عن محيد، عن أيب الزاهرية قال: ومن أغرب ما روي عنه قول قتيبة
املقدس فجاءت السدنة فأغلقوا علي الباب، فما انتبهت إال بتسبيح املالئكة فوثبت مذعورا فإذا املالئكة صفوف، 

  .فدخلت معهم يف الصف
  .مات سنة مائة: قال أبو عبيدة وغريه

بد اهللا بن عمرو الليثي الكناين، صحايب، وهو آخر من رأى النيب صلى اهللا عليه أبو الطفيل عامر بن واثلة ابن ع
، وذكر صفة النيب صلى اهللا )١(رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يستلم الركن مبحجنه : وسلم وفاة باالمجاع قال

مرو بن دينار عليه وسلم، وروى عن أيب بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود، وحدث عنه الزهري وقتادة وع
وأبو الزبري ومجاعة من التابعني، وكان من أنصار علي بن أيب طالب، شهد معه حروبه كلها، لكن نقم بعضهم عليه 

ما أبقى لك : كونه كان مع املختار بن أيب عبيد، ويقال إنه كان حامل رايته، وقد روى أنه دخل على معاوية فقال
كيف حبك له ؟ قال حب أم : ، فقال)٢(املقالة والشيخ الرقوب ثكل العجوز : الدهر من ثكلك عليا ؟ فقال

  .موسى ملوسى، وإىل اهللا أشكو التقصري
  .قيل إنه أدرك من حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم مثان سنني، ومات سنة مائة وقيل سنة سبع ومائة فاهللا أعلم

  .مائةوهو آخر من مات من الصحابة مطلقا ومات سنة : قال مسلمة بن احلجاج
أبو عثمان النهدي وامسه عبد الرمحن بن مل البصري، أدرك اجلاهلية وحج يف زمن اجلاهلية مرتني، وأسلم يف حياة 
النيب صلى اهللا عليه وسلم ومل يره، وأدى يف زمانه الزكاة ثالث سنني إىل عمال النيب صلى اهللا عليه وسلم، ومثل 

دينة يف زمان عمر بن اخلطاب، فسمع منه ومن علي وابن مسعود هذا يسميه أئمة احلديث خمضرما، وهاجر إىل امل



وخلق من الصحابة وصحب سلمان الفارسي ثنيت عشرة سنة حىت دفنه، وروى عنه مجاعة من التابعني وغريهم، 
أدركت يف اجلاهلية : مسعته يقول: منهم أيوب، ومحيد الطويل، وسليمان بن طرخان التيمي، وقال عاصم االحول

قد رضي ربكم لكم هذا الوادي : ما من رصاص حيمل على مجل أجرد، فإذا بلغ واديا برك فيه فيقولونيغوث صن
أسلمت على عهده، وأديت ! نعم : ومسعته وقد قيل له أدركت النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقال: فينزلون فيه، قال

  .وهناوند إليه الزكاة ثالث مرات، ومل ألقه، وشهدت الريموك والقادسية وجلوالء
كان أبو عثمان صواما قواما، يسرد الصوم ويقوم الليل ال يتركه، وكان يصلي حىت يغشى عليه، وحج ستني مرة ما 

  إين: بني حجة وعمرة، قال سليمان التيمي
__________  

  .كل معطوف الرأس على االطالق: العصا املنعطفة الرأس، وقيل: احملجن) ١(
  .لكسب وال كسب لهالذي ال يستطيع ا: الرقوب) ٢(

أتت علي : مسعت أبا عثمان النهدي يقول: الحسبه ال يصيب ذنبا، النه ليله قائما وهناره صائما، وقال بعضهم
  .ثالثون ومائة سنة وما مين شئ إال وقد أنكرته خال أملي فإين أجده كما هو

  .وقال ثابت البناين عن أيب عثمان
فاذكروين (من أين تعلم ذلك ؟ فيقول قال اهللا تعاىل : قال فيقولإين ال علم حني يذكرين ريب عزوجل، : قال

  .فإذا ذكرت اهللا ذكرين]  ١٥٢: البقرة) [ أذكركم
: املؤمن) [ وقال ربكم ادعوين أستجب لكم(واهللا لقد استجاب اهللا لنا، قال اهللا تعاىل : وكنا إذا دعونا اهللا قال: قال
  .هشيم وغريه وعاش مائة وثالثني سنة، قاله: قالوا]  ٦٠

  .تويف سنة مخس وتسعني، والصحيح سنة مائة واهللا أعلم: تويف سنة مائة، وقال الفالس: قال املدائين وغريه
  وفيها تويف عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز، وكان يفضل على والده يف العبادة واالنقطاع عن

  .الناس، وله كلمات حسان مع أبيه ووعظه إياه
ومائة فيها كان هرب يزيد بن املهلب من السجن حني بلغه مرض عمر بن عبد العزيز، فواعد  مث دخلت سنة إحدى

غلمانه يلقونه باخليل يف بعض االماكن، وقيل بابل له، مث نزل من حمبسه ومعه مجاعة وامرأته عاتكة بنت الفرات 
إين واهللا ما خرجت من سجنك إال : العامرية، فلما جاء غلمانه ركب رواحله وسار، وكتب إىل عمر بن عبد العزيز

حني بلغين مرضك، ولو رجوت حياتك ما خرجت، ولكين خشيت من يزيد بن عبد امللك فإنه يتوعدين بالقتل 
لئن وليت القطعن من يزيد بن املهلب طائفة، وذلك أنه ملا ويل العراق عاقب أصهاره آل : ، وكان يزيد يقول)١(

، وله )٢(الثقفي، وكان يزيد بن عبد امللك مزوجا ببنت حممد بن يوسف أيب عقيل، وهم بيت احلجاج بن يوسف 
  .ابنه الوليد بن يزيد الفاسق املقتول كما سيأيت

اللهم إن كان يريد هبذه االمة سوءا فاكفهم : وملا بلغ عمر بن عبد العزيز أن يزيد بن املهلب هرب من السجن قال
زايد بعمر بن عبد العزيز حىت مات وهو خبناصرة، من دير مسعان بني شره واردد كيده يف حنره، مث مل يزل املرض يت

 -أعين سنة إحدى ومائة  -محاه وحلب، يف يوم اجلمعة، وقيل يف يوم االربعاء خلمس بقني من رجب من هذه السنة 
  .عن تسع وثالثني سنة وأشهر، وقيل إنه جاوز االربعني بأشهر فاهللا أعلم

__________  
  .٥٨/  ٥وابن االثري  ١٣٦/  ٨والطربي  ٣٢٢/  ٧تابه يف ابن االعثم انظر نسخة ك) ١(



وقد تضمخ  -يف أيام سليمان  -خرج يزيد يوما وعليه حلة ميانية : سببا آخر قال ٣٢١/  ٧ذكر ابن االعثم ) ٢(
ال غالية بألف قبح اهللا هذه الدنيا وما فيها لوددت أن مثق -وعمر بن عبد العزيز إىل جانبه  -بالغالية فقال يزيد 

يا مؤنث أيل يقال هذا وأنا ابن املهلب إمنا كان جيب عليك : دينار فال يناهلا إال كل شريف فقال له يزيد بن املهلب
واهللا : فالتفت يزيد بن عبد امللك فقال...وددت أن الغالية ال توجد إال يف جبهة االسد فال يناهلا إال مثلي: أن تقول

واهللا لئن وليت : القطعن خري طابق من يديك فقال له ابن املهلب -وكان وليا للعهد  -لئن وليت هذا االمر يوما 
  .هذا االمر وأنا حي الضربن وجهك خبمسني ألف سيف

وكانت خالفته فيما ذكر غري واحد سنتني ومخسة أشهر وأربعة أيام، وكان حكما مقسطا، وإماما عادال وورعا دينا 
  .ه اهللا تعاىلال تأخذه يف اهللا لومة الئم رمح

وهذه ترمجة عمر بن عبد العزيز االمام املشهور رمحه اهللا هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص 
بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف أبو حفص القرشي االموي املعروف أمري املؤمنني، وأمه أم عاصم ليلى بنت 

االشج والناقص أعدال بين : ويقال له أشج بين مروان، وكان يقال عاصم بن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما،
  .مروان

  .فهذا هو االشج وسيأيت ذكر الناقص
كان عمر تابعيا جليال، روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد، ويوسف بن عبد اهللا بن سالم، ويوسف صحايب 

  .صغري
  ).١(وروى عن خلق من التابعني 
  .غريهموعنه مجاعة من التابعني و
  .ال أدري قول أحد من التابعني حجة إال قول عمر بن عبد العزيز: قال االمام أمحد بن حنبل

كان مولده يف سنة : بويع له باخلالفة بعد ابن عمه سليمان بن عبد امللك، عن عهد منه له بذلك كما تقدم، ويقال
  .له غري واحد، وهي السنة اليت قتل فيها احلسني بن علي مبصر، قا)٢(إحدى وستني 

  .ولد سنة ثالث وستني، وقيل سنة تسع ومخسني، فاهللا أعلم: وقال حممد بن سعد
أبو بكر وعاصم وحممد، وقال أبو بكر بن أيب خيثمة عن حيىي : وكان له مجاعة من االخوة ولكن الذين هم من أبويه

  .بن معني، عن حيىي بن بكري عن الليث
ابن شرحبيل بن حسنة كان حيدث أن رجال رأى يف املنام ليلة ولد عمر بن بلغين أن عمران بن عبد الرمحن : قال

أتاكم اللني والدين وإظهار : أن مناديا بني السماء واالرض ينادي -أو ليلة ويل اخلالفة شك أبو بكر  -عبد العزيز 
  .ومن هو ؟ فنزل فكتب يف االرض ع م ر: العمل الصاحل يف املصلني، فقلت

  .ثنا أبو علي ثروان موىل عمر بن عبد العزيز :وقال آدم بن إياس
إن كنت : دخل عمر بن عبد العزيز إىل اصطبل أبيه فضربه فرس فشجه، فجعل أبوه ميسح الدم عنه ويقول: قال

  .أشج بين أمية إنك إذا لسعيد
عيل عن أيب ثنا ضمام بن إمسا: رواه احلافظ ابن عساكر من طريق هارون بن معروف عن ضمرة، وقال نعيم بن محاد

  ما يبكيك ؟: قبيل أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غالم صغري، فبلغ أمه فأرسلت إليه فقالت
  .ذكرت املوت، فبكت أمه: قال

كان أبوه قد جعله عند صاحل بن كيسان : وكان قد مجع القرآن وهو صغري، وقال الضحاك بن عثمان اخلزامي



  .ما خربت أحدا اهللا أعظم يف صدره من هذا الغالم: فسأله عنه فقاليؤدبه، فلما حج أبوه اجتاز به يف املدينة 
  *وروى يعقوب بن سفيان أن عمر بن 

__________  
سعيد بن املسيب وعبد اهللا بن ابراهيم بن قارظ وسامل وأيب سلمة وعروة وعبيد اهللا : ذكر ابن اجلوزي بعضهم) ١(

ن أيب وقاص وايب بردة بن أيب موسى والربيع بن سربة وعراك بن عبد اهللا بن عتبة وخارجة بن زيد وعامر بن سعد ب
  .بن مالك وايب حازم والزهري والقرظي

  .١٣٣/  ٣فوات الوفيات  ١٢٧/  ٢صفة الصفوة 
  .سنة ستني: ١٣٣/  ٣يف فوات الوفيات ) ٢(

لي تسكن كانت مرج: ما شغلك ؟ فقال: عبد العزيز تأخر عن الصالة مع اجلماعة يوما فقال صاحل بن كيسان
قدمت ذلك على الصالة ؟ وكتب إىل أبيه وهو على مصر يعلمه بذلك، فبعث أبوه رسوال فلم : شعري، فقال له

  .يكلمه حىت حلق رأسه
وكان عمر بن عبد العزيز خيتلف إىل عبيد اهللا بن عبد اهللا يسمع منه، فبلغ عبيد اهللا أن عمر ينتقص عليا، فلما أتاه 

مىت بلغك أن : قام يصلي، فجلس عمر ينتظره، فلما سلم أقبل على عمر مغضبا وقال لهعمر أعرض عبيد اهللا عنه و
: معذرة إىل اهللا مث إليك، واهللا ال أعود، قال: اهللا سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم ؟ قال ففهمها عمر وقال

  .فما مسع بعد ذلك يذكر عليا إال خبري
  .املفضل بن عبد اهللا، عن داود بن أيب هندوقال أبو بكر بن أيب خيثمة، ثنا أيب، ثنا 

وأشار إىل باب من أبواب مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم  -دخل علينا عمر بن عبد العزيز من هذا الباب : قال
بعث الفاسق لنا بابنه هذا يتعلم الفرائض والسنن، ويزعم أنه لن ميوت حىت يكون خليفة، : فقال رجل من القوم -

  .ر بن اخلطابويسري سرية عم
  .واهللا ما مات حىت رأينا ذلك فيه: قال داود

إن أول ما استبني من رشد عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته : حدثين العتيب قال: وقال الزبري بن بكار
: يف االدب، إن أباه ويل مصر وهو حديث السن يشك يف بلوغه، فأراد أبوه إخراجه معه إىل مصر من الشام، فقال

  وما: يا أبة أو غري ذلك لعله يكون أنفع يل ولك ؟ قال
  .ترحلين إىل املدينة فأقعد إىل فقهائها وأتأدب بآداهبم: هو ؟ قال

فعند ذلك أرسله أبوه إىل املدينة، وأرسل معه اخلدام، فقعد مع مشايخ قريش، وجتنب شباهبم، وما زال دأبه حىت 
 املؤمنني عبد امللك بن مروان فخلطه بولده، وقدمه على كثري منهم، اشتهر ذكره، فلما مات أبوه أخذه عمه أمري

أخت اخلالئف واخلليفة زوجها * بنت اخلليفة واخلليفة جدها : وزوجه بابنته فاطمة، وهي اليت يقول الشاعر فيها
  .وال نعرف امرأة هبذه الصفة إىل يومنا هذا سواها: قال

عزيز ينقم عليه شيئا سوى متابعته يف النعمة، واالختيال يف املشية، وقد ومل يكن حاسد عمر بن عبد ال: قال العتيب
  .الكامل من عدت هفواته وال تعد إال من قلة: قال االحنف بن قيس

وقد ورث عمر من أبيه من االموال واملتاع والدواب هو وإخوته ما مل يرثه غريه فيما نعلم، كما تقدم ذلك، ودخل 
: إن يف جرحا، فقال: يا عمر مالك متشي غري مشيتك ؟ قال: و يتجانف يف مشيته فقاليوما على عمه عبد امللك وه
فقال عبد امللك لروح  -يعين بني طرف االلية وجلدة اخلصية  -بني الرانقة والصفن : وأين هو من جسدك ؟ قال



  .باهللا لو رجل من قومك سئل عن هذا ما أجاب مبثل هذا اجلواب: بن زنباع
ت عمه عبد امللك حزن عليه ولبس املسوح حتت ثيابه سبعني يوما، وملا ويل الوليد عامله مبا كان أبوه وملا ما: قالوا

يعامله به، وواله املدينة ومكة والطائف من سنة ست ومثانني إىل سنة ثالث وتسعني، وأقام للناس احلج سنة تسع 
  ومثانني، وسنة تسعني، وحج الوليد بالناس سنة

  .ج بالناس عمر سنة ثنتني أو ثالث وتسعنيإحدى وتسعني، مث ح
وبىن يف مدة واليته هذه مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم ووسعه عن أمر الوليد له بذلك، فدخل فيه قرب النيب 

صلى اهللا عليه وسلم، وقد كان يف هذه املدة من أحسن الناس معاشرة، وأعدهلم سرية، كان إذا وقع له أمر مشكل 
نة عليه، وقد عني عشرة منهم، وكان ال يقطع أمرا بدوهنم أو من حضر منهم، وهم عروة وعبيد اهللا مجع فقهاء املدي

بن عبد اهللا بن عتبة، وأبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث بن هشام، وأبو بكر بن سليمان بن خيثمة، وسليمان بن 
  يسار، والقاسم بن حممد بن حزم، وسامل بن عبد اهللا،

  .مر بن ربيعة، وخارجة بن زيد بن ثابتوعبد اهللا بن عا
وكان ال خيرج عن قول سعيد بن املسيب، وقد كان سعيد بن املسيب ال يأيت أحدا من اخللفاء، وكان يأيت إىل عمر 

قدمت املدينة وهبا ابن املسيب وغريه، وقد ندهبم عمر يوما إىل : بن عبد العزيز وهو باملدينة، وقال إبراهيم بن عبلة
  .رأي
حدثين الليث، حدثين قادم الربيري أنه ذاكر ربيعة بن أيب عبد الرمحن يوما شيئا من قضايا عمر بن : ابن وهب وقال

  .أخطأ، والذي نفسي بيده ما أخطأ قط: كأنك تقول: عبد العزيز إذ كان باملدينة، فقال له الربيع
  .وثبت من غري وجه عن أنس بن مالك

 -يعين عمر بن عبد العزيز  -رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من هذا الفىت ما صليت وراء إمام أشبه بصالة : قال
  .حني كان على املدينة

وكان يتم الركوع والسجود وخيفف القيام والقعود، ويف رواية صحيحة أنه كان يسبح يف الركوع والسجود : قالوا
يت سليمان بن يسار خارجا من عند رأ: حدثين الليث عن أيب النضر املديين، قال: عشرا عشرا، وقال ابن وهب
هو واهللا : نعم، فقلت: تعلمونه ؟ قال: قلت! نعم : من عند عمر خرجت ؟ قال: عمر بن عبد العزيز فقلت له

  .أعلمكم
  .أتينا عمر نعلمه فما برحنا حىت تعلمنا منه: وقال جماهد

كان عمر بن عبد : رواية قال ميمون كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز تالمذة، ويف: وقال ميمون بن مهران
  .العزيز معلم العلماء

حدثين رجل كان قد صحب ابن عمر وابن عباس، مكان عمر بن عبد العزيز يستعمله على اجلزيرة، : وقال الليث
ما التمسنا علم شئ إال وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصله وفرعه، وما كان العلماء عند عمر بن : قال

  .العزيز إال تالمذةعبد 
رأيت أيب تواقف هو وعمر بن عبد العزيز من بعد صالة العشاء حىت أصبحنا، فلما : وقال عبد اهللا بن طاووس

 -يعين بين أمية  -يا أبة من هذا الرجل ؟ قال هذا عمر بن عبد العزيز، وهو من صاحلي هذا البيت : افترقا قلت
اذكر : أردت ضرب غالم يل فقال يل: العزيز ما كان بدء إنابتك ؟ قالوقال عبد اهللا بن كثري قلت لعمر بن عبد 

  ).١(يوما صبيحتها يعين يوم القيامة 



  -يعين يف سنة ثالث وتسعني  -ملا عزل عمر بن عبد العزيز عن املدينة : وقال االمام مالك
__________  

اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة وهو  :١٤٩كذا باالصل، والنص يف سرية عمر بن عبد العزيز البن جوزي ص ) ١(
  .أصوب

يعين أن املدينة تنفي خبثها  -يا مزاحم، خنشى أن نكون ممن نفت املدينة : وخرج منها التفت إليها وبكى وقال ملواله
  .وينصع طيبها -كما ينفي الكري خبث احلديد 

  .، مث قدم دمشق على بين عمه)١(خرج من املدينة فنزل مبكان قريب منها يقال له السويداء حينا : قلت
  .قال حممد بن إسحاق عن إمساعيل بن أيب حكيم

  .خرجت من املدينة وما من رجل أعلم مين، فلما قدمت الشام نسيت: مسعت عمر بن عبد العزيز يقول: قال
ز ذات سهرت مع عمر بن عبد العزي: حدثنا عفان، ثنا محاد بن زيد، عن معمر عن الزهري قال: وقال االمام أمحد
  .كل ما حدثت فقد مسعته ولكن حفظت ونسيت: ليلة فحدثته، فقال

بعث إيل الوليد ذات ساعة من : وقال ابن وهب عن الليث، عن عقيل، عن الزهري قال قال عمر بن عبد العزيز
 ما تقول فيمن يسب اخللفاء أيقتل ؟: الظهرية، فدخلت عليه فإذا هو عابس، فأشار إيل أن اجلس، فجلست فقال

ينكل به، فغضب : ال، ولكن سب، فقلت: أقتل يا أمري املؤمنني ؟ قال: فسكت، مث عاد فسكت، مث عاد فقلت
فخرجت من عنده وما هتب ريح إال وأنا أظن أنه : اذهب، قال: وانصرف إىل أهله، وقال يل ابن الريان السياف

  .رسول يردين إليه
و أمري املؤمنني ومعه عمر بن عبد العزيز على معسكر سليمان، أقبل سليمان بن عبد امللك وه: وقال عثمان بن زبر

أرى دنيا : ما تقول يا عمر يف هذا ؟ فقال: وفيه تلك اخليول واجلمال والبغال واالثقال والرجال، فقال سليمان
يأكل بعضها بعضا وأنت املسؤول عن ذلك كله، فلما اقتربوا من املعسكر إذا غراب قد أخذ لقمة يف فيه من 

ما ظنك أنه : ال أدري، فقال: ما هذا يا عمر ؟ فقال: سطاط سليمان وهو طائر هبا، ونعب نعبة، فقال له سليمانف
اعجب ممن : ما أعجبك ؟ فقال عمر: من أين جاءت وأين يذهب هبا ؟ فقال له سليمان: كأنه يقول: يقول ؟ قلت

  .ن إليهاعرف اهللا فعصاه، ومن عرف الشيطان فأطاعه، ومن عرف الدنيا فرك
هؤالء رعيتك اليوم وأنت مسؤول : وتقدم أنه ملا وقف سليمان وعمر بعرفة ورأى سليمان كثرة الناس فقال له عمر

  .عنهم غدا
  .باهللا نستعني: ويف رواية وهم خصماؤك يوم القيامة، فبكى سليمان وقال

  ضحك ؟أت: وتقدم أهنم ملا أصاهبم ذلك املطر والرعد فزع سليمان وضحك عمر فقال له
نعم هذه آثار رمحته وحنن يف هذه احلال، فكيف بآثار غضبه وعقابه وحنن يف تلك احلال ؟ وذكر االمام مالك : فقال

تقول كذبت ؟ واهللا ما كذبت منذ : كذبت، فقال: أن سليمان وعمر تقاوال مرة فقال له سليمان يف مجلة الكالم
رحيل إىل مصر، فلم ميكنه سليمان، مث بعث إليه فصاحله عرفت أن الكذب يضر أهله، مث هجره عمر وعزم على ال

  ما عرض يل أمر يهمين إال خطرت على: وقال له
__________  

السويداء أرض كان ميلكها عمر بن عبد العزيز واستنبط فيها من عطائه عن ماء، وله فيها : يف هامش املطبوعة) ١(



ن آبائه أبقى السويداء وخيرب النه اطمأن إىل اهنما حالل خالص قصر مبين، وملا تنازل لبيت املال عن مجيع ما ورثه ع
  .ليس يف أية شبهة، وكان هو خليفة يأكل من غلتها وينفق ما يزيد عن الضرورة

  .بايل
  .وقد ذكرنا أنه ملا حضرته الوفاة أوصى باالمر من بعده إىل عمر بن عبد العزيز فانتظم االمر على ذلك وهللا احلمد

حدثنا عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة : تظرا فيما يؤثر من االخبار قال أبو داود الطيالسيفصل وقد كان من
يزعم الناس أن الدنيا ال تنقضي حىت يلي رجل من ! ! يا عجبا : قال ابن عمر: املاجشون، ثنا عبد اهللا بن دينار قال
وكان بوجهه أثر، فلم يكن هو، :  بن عمر، قالوكانوا يرونه بالل بن عبد اهللا: آل عمر يعمل مبثل عمل عمر، قال

  .وإذا هو عمر بن عبد العزيز، وأمه ابنة عاصم بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب
أنبأ احلاكم، أنبأ أبو حامد بن علي املقري، ثنا أبو عيسى الترمذي، ثنا أمحد بن إبراهيم، ثنا عفان، ثنا : وقال البيهقي

  .عن جويرية بن أمساء عن نافع عثمان بن عبد احلميد بن الحق،
  .إن من ولدي رجال بوجهه شجان يلي فيمال االرض عدال: بلغنا أن عمر بن اخلطاب قال: قال

  .وال أحسبه إال عمر بن عبد العزيز: قال نافع من قبله
  .ورواه مبارك بن فضالة عن عبيد اهللا عن نافع

عمر يف وجهه عالمة ميال االرض عدال ؟ قال وهيب ليت شعري من هذا الذي من لد : كان ابن عمر يقول: وقال
  يا أيها: بينما أنا نائم رأيت كأن رجال دخل من باب بين شيبة وهو يقول: بن الورد

  .ويل عليكم كتاب اهللا! الناس 
  .من ؟ فأشار إىل ظفره، فإذا مكتوب عليه ع م ر، قال فجاءت بيعة عمر بن عبد العزيز: فقلت

أيب رزين، حدثين اخلزاعي، عن عمر بن عبد العزيز أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وقال بقية عن عيسى بن 
إنك ستلي أمر أميت فزع عن الدم فزع عن الدم، فإن امسك يف الناس عمر بن : " وسلم يف روضة خضراء فقال له

  ".عبد العزيز، وامسك عند اهللا جابر 
بن حممد بن مودود احلراين، ثنا أيوب بن حممد الوزان، ثنا ضمرة بن ثنا أبو عروبة احلسني : وقال أبو بكر بن املقري

  .ربيعة، ثنا السري بن حيىي، عن رياح بن عبيدة
إن هذا الشيخ جاف، فلما : خرج عمر بن عبد العزيز إىل الصالة وشيخ متوكئ على يده، فقلت يف نفسي: قال

! نعم : يا رياح رأيته ؟ قلت: ذي أتكأته يدك ؟ فقالأصلح اهللا االمري، من هذا الشيخ ال: صلى ودخل حلقته فقلت
  .ما أحسبك يا رياح إال رجال صاحلا، ذاك أخي اخلضر أتاين فأعلمين أين سأيل أمر هذه االمة وأين سأعدل فيها: قال

  .حدثنا أبو عمري، ثنا ضمره، عن علي بن خولة عن أيب عنبس: وقال يعقوب بن سفيان
  :يزيد بن معاوية فجاء شاب عليه مقطعات فأخذ بيد خالد، فقالكنت جالسا مع خالد بن : قال

  .فترقوقت عينا الفىت: فقلت عليكما من اهللا عني بصرة، وأذن مسيعة، قال: هل علينا من عني ؟ فقال أبو عنبس
لت هذا عمر بن عبد العزيز ابن أخي أمري املؤمنني، ولئن طا: من هذا ؟ قال: فأرسل يده من يد خالد ووىل، فقلت

  .بك حياة لترينه إمام هدى
  .قد كان عند خالد بن يزيد بن معاوية شئ جيد من أخبار االوائل وأقواهلم، وكان ينظر يف النجوم والطب: قلت

وقد ذكرنا يف ترمجة سليمان بن عبد امللك أنه ملا حضرته الوفاة أراد أن يعهد إىل بعض أوالده، فصرفه وزيره 



وما زال به حىت عهد إىل عمر بن عبد العزيز من بعده وصوب ذلك رجاء فكتب  الصاحل رجاء بن حيوة عن ذلك،
سليمان العهد يف صحيفة وختمها ومل يشعر بذلك عمر وال أحد من بين مروان سوى سليمان ورجاء، مث أمر 
صاحب الشرطة باحضار االمراء ورؤوس الناس من بين مروان وغريهم، فبايعوا سليمان على ما يف الصحيفة 

  ملختومة، مث انصرفوا، مث ملا مات اخلليفة استدعاهما
رجاء بن حيوة فبايعوا ثانية قبل أن يعلموا موت اخلليفة، مث فتحها فقرأها عليهم، فإذا فيها البيعة لعمر بن عبد 

  .العزيز، فأخذوه فأجلسوه على املنرب وبايعوه فانعقدت له البيعة
لرجل يوصي الوصية يف كتاب ويشهد على ما فيه من غري أن يقرأ على وقد اختلف العلماء يف مثل هذا الصنيع يف ا

  .الشهود
مث يشهدون على ما فيه فينفذ، فسوغ ذلك مجاعات من أهل العلم، قال القاضي أبو الفرج املعاىف بن زكريا 

  .أجاز ذلك وأمضاه وأنفذ احلكم به مجهور أهل احلجاز، وروى ذلك عن سامل بن عبد اهللا: اجلريري
مذهب مالك وحممد بن مسلمة املخزومي ومكحول، ومنري بن أوس وزرعة بن إبراهيم، واالوزاعي وسعيد بن  وهو

  .عبد العزيز، ومن وافقهم من فقهاء الشام
وحكى حنو ذلك خالد بن يزيد بن أيب مالك عن أبيه وقضاة جنده، وهو قول الليث بن سعد فيمن وافقه من فقهاء 

  .فقهاء أهل البصرة وقضاهتمأهل مصر واملغرب، وهو قول 
وروى عن قتادة وعن سوار بن عبد اهللا وعبيد اهللا بن احلسن ومعاذ بن معاذ العنربي فيمن سلك سبيلهم، وأخذ 

  .هبذا عدد كثري من أصحاب احلديث، منهم أبو عبيد وإسحاق بن راهويه
  .وقد اعتىن به البخاري يف صحيحه: قلت

: قهاء العراق، منهم إبراهيم ومحاد واحلسن، وهو مذهب الشافعي وأيب ثور، قالوأىب ذلك مجاعة من ف: قال املعاىف
وإىل : وهو قول شيخنا أيب جعفر، وكان بعض أصحاب الشافعي بالعراق يذهب إىل القول االول، قال اجلريري

  .القول االول نذهب
: ريكبها فامتنع من ذلك وأنشأ يقولوتقدم أن عمر بن عبد العزيز ملا رجع من جنازة سليمان أيت مبراكب اخلالفة ل

لعاصيت يف حب الصباكل زاجر قضى ما قضى فيما مضى مث ال ترى ) * ١(فلو ال التقى مث النهى خشية الردى  -
  .ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا: له صبوة أخرى الليايل الغوابر مث قال* 

  قدموا إيل بغليت، مث أمر ببيع تلك املراكب اخلليفية
__________  

  ...ولو ال التقى من خشية املوت والردى: ٣٣١يف االخبار الطوال ص ) ١(

  .فيمن يزيد، وكانت من اخليول اجلياد املثمنة، فباعها وجعل أمثاهنا يف بيت املال
  وملا رجع: قالوا

كذا مغتما مالك ه: من اجلنازة وقد بايعه الناس واستقرت اخلالفة بامسه، انقلب وهو مغتم مهموم، فقال له مواله
وحيك ومايل ال أغتم وليس أحد من أهل املشارق واملغارب من هذه االمة إال : مهموما وليس هذا بوقت هذا ؟ فقال

  .وهو يطالبين حبقه أن أؤديه إليه، كتب إيل يف ذلك أو مل يكتب، طلبه مين أو مل يطلب
ه إليها، وبني أن تلحق بأهلها، فبكت وبكى مث إنه خري امرأته فاطمة بني أن تقيم معه على أنه ال فراغ ل: قالوا

  .جواريها لبكائها، فسمعت ضجة يف داره، مث اختارت مقامها معه على كل حال رمحها اهللا



وعدلت عن طرق السالمه ذهب * قد جاء شغل شاغل : تفرغ لنا يا أمري املؤمنني، فأنشأ يقول: وقال له رجل
ملا ويل : حدثين حممد بن سالم، عن سالم بن سليم قال: ال الزبري بن بكارغ لنا إىل يوم القيامة وق* الفراغ فال فرا 

أيها الناس من صحبنا فليصحبنا : عمر بن عبد العزيز صعد املنرب وكان أول خطبة خطبها محد اهللا وأثىن عليه مث قال
  .خبمس وإال فليفارقنا

ويدلنا من اخلري على ما ال هنتدي إليه، وال يغتابن يرفع إلينا حاجة من ال يستطيع رفعها، ويعيننا على اخلري جبهده، 
  .عندنا أحدا، وال يعرض فيما ال يعنيه

ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حىت خيالف فعله : فانقشع عنه الشعراء واخلطباء وثبت معه الفقهاء والزهاد، وقالوا
  .قوله

بن كعب ورجاء بن حيوة وسامل بن عبد اهللا فقال ملا ويل عمر بن عبد العزيز بعث إىل حممد : وقال سفيان بن عيينة
اجعل الشيخ أبا، والشاب أخا، : قد ترون ما ابتليت به وما قد نزل يب، فما عندكم ؟ فقال حممد بن كعب: هلم

  .والصغري ولدا، وبر أباك وصل أخاك، وتعطف على ولدك
ته إليهم، واعلم أنك أول خليفة ارض للناس ما ترضى لنفسك، وما كرهت أن يؤتى إليك فال تأ: وقال رجاء

  .متوت
  .اجعل االمر واحدا وصم فيه عن شهوات الدنيا، واجعل آخر فطرك فيه املوت: وقال سامل
  .فكأن قد
  .ال حول وال قوة إال باهللا: فقال عمر
صلح أيها الناس أصلحوا آخرتكم ي -وقد خنقته العربة  -خطب عمر بن عبد العزيز يوما الناس فقال : وقال غريه

يصلح لكم عالنيتكم، واهللا إن عبدا ليس بينه وبني آدم أب إال قد مات، إنه ) ١(اهللا دنياكم، وأصلحوا أسراركم 
  .ملعرق له يف املوت

  كم من عامر: وقال يف بعض خطبه
  .موثق عما قليل خيرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يظعن

ر بكم من النقلة، بينما ابن آدم يف الدنيا ينافس قرير العني فيها فأحسنوا رمحكم اهللا من الدنيا الرحلة بأحسن ما حيض
يانع، إذ دعاه اهللا بقدره، ورماه بسهم حتفه، فسلبه اثارة دنياه، وصرب إىل قوم آخرين مصانعه ومغناه، إن الدنيا ال 

  .تسر بقدر ما تضر، تسر قليال وحتزن طويال
  امل: وقال إمساعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال

__________  
  .سرائركم: ١٤٣/  ٢يف العقد الفريد ) ١(

  .يف خطبة أطول ١١٤/  ٢وانظر صفة الصفوة 

إنه ال كتاب بعد القرآن، وال ! أيها الناس : استخلف عمر بن عبد العزيز قام يف الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال
لست مببتدع ولكين متبع، إن الرجل اهلارب من نيب بعد حممد عليه السالم، وإين لست بقاض ولكين منفذ، وإين 

  .إال أن االمام الظامل هو العاصي، أال ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق عزوجل) ١(االمام الظامل ليس بظامل 
وإين لست خبري من أحد منكم، ولكنين أثقلكم محال، أال ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا، أال : ويف رواية أنه قال فيها

ثنا أمحد بن حيىي احللواين، ثنا حممد بن عبيد، ثنا إسحاق بن سليمان، عن شعيب : أمسعت ؟ وقال أمحد بن مروانهل 



كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز، محد اهللا وأثىن عليه مث : بن صفوان، حدثين ابن لسعيد بن العاص قال
ن لكم معادا ينزل اهللا فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، أما بعد فإنكم مل ختلقوا عبثا، ومل تتركوا سدى، وإ: قال

، وحرم جنة عرضها السموات واالرض، أمل تعلموا أنه ال يأمن غدا )٢(فخاب وخسر من خرج من رمحة اهللا تعاىل 
نكم يف إال من حذر اليوم اآلخر وخافه، وباع فانيا بباق، ونافدا مباال نفاد له، وقليال بكثري، وخوفا بأمان، أال ترون أ

اهلالكني، وسيكون من بعدكم للباقني، كذلك حىت ترد إىل خري الوارثني، مث إنكم يف كل يوم تشيعون ) ٣(أسالب 
غاديا ورائحا إىل اهللا ال يرجع، قد قضى حنبه حىت تغيبوه يف صدع من االرض، يف بطن صدع غري موسد وال ممهد، 

ن بعمله، غين عما ترك، فقري ملا قدم، فاتقوا اهللا قبل القضاء، قد فارق االحباب، وواجه التراب واحلساب، فهو مرهت
  .راقبوه قبل نزول املوت بكم، أما إين أقول هذا، مث وضع طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله

  وأمي اهللا إين القول قويل: ويف رواية
من اهللا عادلة، أمر فيها بطاعته،  هذا وال أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما أعلم من نفسي، ولكنها سنن

وهنى فيها عن معصيته، وأستغفر اهللا، ووضع كمه على وجهه فبكى حىت بل حليته، فما عاد جمللسه حىت مات رمحه 
  .اهللا

: عن عمر بن عبد العزيز أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم وهو يقول: وروى أبو بكر بن أيب الدنيا
إذا وليت فاعمل حنوا من عمل هذين، فإذا كهالن قد : ، فدنوت حىت خشيت أن أصيبه، فقالادن يا عمر" 

  ".هذا أبو بكر وهذا عمر : ومن هذان ؟ قال: اكتنفاه، فقلت
إنك ال تستطيع ذلك، : اكتب يل سرية عمر حىت أعمل هبا، فقال له سامل: لسامل بن عبد اهللا بن عمر: وروينا أنه قال

إن عملت هبا كنت أفضل من عمر، النه كان جيد على اخلري أعوانا، وأنت ال جتد من يعينك على ومل ؟ إنك : قال
  .اخلري

  .وقد روى أنه كان نقش خامته ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، ويف رواية آمنت باهللا، ويف رواية الوفاء عزيز
  إن فدك كانت بيد: وقد مجع يوما رؤوس الناس فخطبهم فقال

__________  
  .بعاص: ٢٢٦/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
  .اليت وسعت كل شئ: ١٤٤/  ٢زيد يف العقد الفريد ) ٢(
  .أصالب: يف العقد) ٣(

  .٢٦٧ - ٢٦٦/  ٩وانظر االغاين 
  .١٢٤ - ١٢٣/  ٢وصفة الصفوة 

ما أدري ما و: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضعها حيث أراه اهللا، مث وليها أبو بكر وعمر كذلك، قال االصمعي
مث إن مروان أقطعها فحصل يل منها نصيب، ووهبين الوليد وسليمان نصيبهما، ومل يكن من : قال يف عثمان، قال

  .مايل شئ أرده أغلى منها، وقد رددهتا يف بيت املال على ما كانت عليه يف زمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بأموال مجاعة من بين أمية فردها إىل بيت املال ومساها أموال املظامل، فيئس الناس عند ذلك من املظامل، مث أمر : قال

لتدعين وإال ذهبت إىل : فاستشفعوا إليه بالناس، وتوسلوا إليه بعمته فاطمة بنت مروان فلم ينجع فيه شئ، وقال هلم
يكم إال ما أريد من واهللا لو أقمت فيكم مخسني عاما ما أقمت ف: مكة فنزلت عن هذا االمر الحق الناس به، وقال

  .العدل، وإين الريد االمر فما أنفذه إال من طمع من الدنيا حىت تسكن قلوهبم



إن كان يف هذه االمة مهدي فهو عمر بن : وقال االمام أمحد عن عبد الرزاق، عن أبيه، عن وهب بن منبه أنه قال
  .عبد العزيز، وحنو هذا قال قتادة وسعيد بن املسيب وغري واحد

هو مهدي وليس به، إنه مل يستكمل العدل كله، إذا كان املهدي ثبت على املسئ من إساءته، وزيد : اووسوقال ط
  .احملسن يف إحسانه، مسح باملال شديد على العمال رحيم باملساكني

 أبو بكر: اخللفاء أبو بكر والعمران، فقيل له: وقال مالك عن عبد الرمحن بن حرملة عن سعيد بن املسيب أنه قال
يوشك إن عشت أن تعرفه، يريد عمر بن عبد العزيز، ويف رواية أخرى : وعمر قد عرفنامها فمن عمر اآلخر ؟ قال

  .هو أشج بين مروان: عنه أنه قال
اخللفاء مخسة، أبو بكر، وعمر، وعثمان، : مسعت الثوري يقول: وقال عباد السماك وكان جيالس سفيان الثوري

  .وعلي، وعمر بن عبد العزيز
  .كذا روي عن أيب بكر بن عياش والشافعي وغري واحدوه

  .وأمجع العلماء قاطبة على أنه من أئمة العدل وأحد اخللفاء الراشدين واالئمة املهديني
ال يزال أمر هذه االمة مستقيما حىت : " وذكره غري واحد يف االئمة االثين عشر، الذين جاء فيهم احلديث الصحيح

  ).١" (كلهم من قريش  يكون فيهم اثين عشر خليفة
حىت رد املظامل، وصرف إىل كل ذي حق حقه، وكان مناديه يف  -مع قصرها  -وقد اجتهد رمحه اهللا يف مدة واليته 

  .أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ أين املساكني ؟ أين اليتامى ؟ حىت أغىن كال من هؤالء: كل يوم ينادي
ية بن أيب سفيان ؟ ففضل بعضهم عمر لسريته ومعدلته وزهده وعبادته، وقد اختلف العلماء أيهم أفضل هو أو معاو

ليوم شهده معاوية من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وفضل آخرون معاوية لسابقته وصحبته، حىت قال بعضهم
  .خري من عمر بن عبد العزيز وأيامه وأهل بيته

عجبه جارية من جواري زوجته فاطمة بنت عبد امللك، أن عمر بن عبد العزيز كان ي: وذكر ابن عساكر يف تارخيه
  فكان سأهلا إياها إما بيعا أو هبة، فكانت تأىب عليه ذلك، فلما ويل اخلالفة ألبستها

__________  
  .أخرجه أبو داود يف سننه يف أول كتاب املهدي) ١(

  ).٩٢/  ٥(واالمام أمحد يف مسنده 
  .كتاب االحكام) ٩٣(والبخاري يف 

  .باب) ٥١(
  .باب) ١(ومسلم يف كتاب االمارة 

  ).١٤٥٢(ص 

يا سيدي فأين : وطيبتها وأهدهتا إليه ووهبتها منه، فلما أخلتها به أعرض عنها، فتعرضت له فصدف عنها، فقالت له
واهللا إن حمبتك لباقية كما هي، ولكن ال حاجة يل يف النساء، فقد جاءين : ما كان يظهر يل من حمبتك إياي ؟ فقال

يا أمري املؤمنني إن أيب أصاب جناية ببالد : غلين عنك وعن غريك، مث سأهلا عن أصلها ومن أين جلبوها، فقالتأمر ش
املغرب فصادره موسى بن نصري فأخذت يف اجلناية، وبعث يب إىل الوليد فوهبين الوليد إىل أخته فاطمة زوجتك، 

  .فأهدتين إليك
  .واهللا نفتضح وهنلك، مث أمر بردها مكرمة إىل بالدها وأهلهاإنا هللا وإنا إليه راجعون، كدنا : فقال عمر



دخلت يوما عليه وهو جالس يف مصاله واضعا خده على يده ودموعه تسيل على خديه، : وقالت زوجته فاطمة
وحيك يا فاطمة، قد وليت من أمر هذه االمة ما وليت، فتفكرت يف الفقري اجلائع، واملريض : مالك ؟ فقال: فقلت
  .، والعاري اجملهود، واليتيم املكسور، واالرملة الوحيدة واملظلوم املقهورالضائع

والغريب واالسري، والشيخ الكبري، وذي العيال الكثري، واملال القليل، وأشباههم يف أقطار االرض وأطراف البالد، 
سلم، فخشيت أن ال فعلمت أن ريب عزوجل سيسألين عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دوهنم حممد صلى اهللا عليه و

  .يثبت يل حجة عند خصومته، فرمحت نفسي فبكيت
إذا جاءك كتاب مين على غري احلق فاضرب به : والين عمر بن عبد العزيز عمالة مث قال يل: وقال ميمون بن مهران

  .االرض
يت إليهم، وبقاء إذا دعتك قدرتك على الناس إىل مظلمة، فاذكر قدرة اهللا عليك ونفاد ما تأ: وكتب إىل بعض عماله

  .ما يأتون إليك
كتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن : عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال: وقال عبد الرمحن بن مهدي

إن لالسالم سننا وفرائض وشرائع، فمن استكملها استكمل االميان، ومن مل يستكملها مل يستكمل االميان، : عدي
  .، وإن أمت فما أنا على صحبتكم حبريصفإن أعش أبينها لكم لتعملوا هبا

  .وذكره البخاري يف صحيحه تعليقا جمزوما به
عليك بتقوى اهللا فإهنا هي اليت ال يقبل غريها وال يرحم إال أهلها، : أن عمر كتب إىل بعض عماله: وذكر الصويل

  .وال يثاب إال عليها، وإن الواعظني هبا كثري، والعاملني هبا قليل
  أن كالمه من عمله قل كالمه إال فيما يعنيه وينفعه، ومن أكثر ذكر املوت اجتزأ من الدنيامن علم : وقال

  .باليسري
  .من مل يعد كالمه من عمله كثرت خطاياه، ومن عبد اهللا بغري علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه: وقال

أن يستفزين الشيطان بعزة أردت : وكلمه رجل يوما حىت أغضبه فهم به عمر مث أمسك نفسه، مث قال للرجل
  .السلطان فأنال منك ما تناله مين غدا ؟ قم عافاك اهللا ال حاجة لنا يف مقاولتك

إن أحب االمور إىل اهللا القصد يف اجلد، والعفو يف املقدرة، والرفق يف الوالية، وما رفق بعبد يف الدنيا : وكان يقول
  .إال رفق اهللا به يوم القيامة
ري يلعب مع الغلمان فشجه صيب منهم، فاحتملوا الصيب الذي شج ابنه وجاؤوا به إىل عمر، وخرج ابن له وهو صغ

أله : هوين عليك، مث قال هلا عمر: إنه ابين وإنه يتيم، فقال هلا عمر: فسمع اجللبة فخرج إليهم، فإذا مريئة تقول
  عطاء يف الديوان ؟

  .فاكتبوه يف الذرية: قال! ال : قالت
  .أتفعل هذا به وقد شج ابنك ؟ فعل اهللا به وفعل، املرة االخرى يشج ابنك ثانية: ةفقالت زوجته فاطم

  .وحيك، إنه يتيم وقد أفزعتموه: فقال
يقولون مالك زاهد، أي زهد عندي ؟ إمنا الزاهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا فاغرة فاها : وقال مالك بن دينار

  .فتركها مجلة
ص واحد فكان إذا غسلوه جلس يف املنزل حىت ييبس، وقد وقف مرة على راهب فقال ومل يكن له سوى قمي: قالوا
: خرجت إىل الدنيا وأنت جمرد قال* جترد من الدنيا فإنك إمنا  -: عليك بقول الشاعر: وحيك عظين، فقال له: له



  .وكان يعجبه ويكرره وعمل به حق العمل
: مها أو فلوسا يشتري له هبا عنبا، فلم جيد عندها شيئا، فقالت لهودخل على امرأته يوما فسأهلا أن تقرضه در: قالوا

هذا أيسر من معاجلة االغالل واالنكل غدا يف نار : أنت أمري املؤمنني وليس يف خزانتك ما تشتري به عنبا ؟ فقال
  .جهنم
مة فجاءه هبا وبعث يوما غالمه ليشوي له حل: وكان سراج بيته على ثالث قصبات يف رأسهن طني، قالوا: قالوا

  .نعم: يف مطبخ املسلمني ؟ قال: يف املطبخ، فقال: أين شويتها ؟ قال: سريعا مشوية، فقال
  .كلها فإين مل أرزقها، هي رزقك: فقال

  .وسخنوا له املاء يف املطبخ العام فرد بدل ذلك بدرهم حطبا
  .ما جامع وال احتلم وهو خليفة: وقالت زوجته

عزيز عن أيب سالم االسود أنه حيدث عن ثوبان حبديث احلوض فبعث إليه فأحضره على وبلغ عمر بن عبد ال: قالوا
  الربيد

مسعت : يا أبا سالم ما أردنا املشقة عليه، ولكن أردت أن تشافهين باحلديث مشافهة، فقال: وقال له، كاملتوجع له
ن البلقاء ماؤه أشد بياضا من اللنب، حوضي ما بني عدن إىل عما: " ثوبان يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وأحلى من العسل، وأكوابه عدد جنوم السماء، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه 
  ".فقراء املهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين ال ينكحون املتنعمات، وال تفتح هلم السدد 

فاطمة بنت عبد امللك، فال جرم ال أغسل رأسي حىت يشعث، وال ألقي ثويب  لكين نكحت املتنعمات،: فقال عمر
  .حىت يتسخ

وكان له سراج يكتب عليه حوائجه، وسراج لبيت املال يكتب عليه مصاحل املسلمني، ال يكتب على ضوئه : قالوا
  .لنفسه حرفا

ائة شرطي، وثالمثائة حرسي، وأهدى له وكان يقرأ يف الصحف كل يوم أول النهار، وال يطيل القراءة، وكان له ثالمث
يا أمري املؤمنني : قل له قد بلغت حملها، فقال له رجل: رجل من أهل بيته تفاحا فاشتمه مث رده مع الرسول، وقال له

إن اهلدية كانت لرسول اهللا : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقبل اهلدية، وهذا رجل من أهل بيتك، فقال
  .يه وسلم هدية، فأما حنن فهي لنا رشوةصلى اهللا عل

وكان يوسع على عماله يف النفقة، يعطي الرجل منهم يف الشهر مائة دينار، ومائيت دينار، وكان يتأول أهنم إذا : قالوا
ال أمنعهم : لو أنفقت على عيالك كما تنفق على عمالك ؟ فقال: كانوا يف كفاية تفرغوا الشغال املسلمني، فقالوا له

  .هلم، وال أعطيهم حق غريهمحقا 
  إين: وكان أهله قد بقوا يف جهد عظيم فاعتذر بأن معهم سلفا كثريا من قبل ذلك، وقال يوما لرجل من ولد علي

إين الستحي من اهللا وأرغب بك أن أدنسك بالدنيا : الستحي من اهللا أن تقف ببايب وال يؤذن لك، وقال آلخر منهم
  .ملا أكرمك اهللا به

كنا حنن وبنو عمنا بنو هاشم مرة لنا ومرة علينا، نلجأ إليهم ويلجئون إلينا، حىت طلعت مشس الرسالة : وقال أيضا
  .فأكسدت كل نافق، وأخرست كل منافق، وأسكتت كل ناطق

ثنا أبو بكر ابن أخي خطاب، ثنا خالد بن خداش، ثنا محاد بن زيد عن موسي بن أمين الراعي : وقال أمحد بن مروان
  كانت االسد والغنم والوحش: قال -رعى الغنم حملمد بن عيينة وكان ي -



إنا هللا، ما أرى الرجل : ترعى يف خالفة عمر بن عبد العزيز يف موضع واحد، فعرض ذات يوم لشاة منها ذئب فقلت
  .الصاحل إال قد هلك

  .قال فحسبناه فوجدناه قد هلك يف تلك الليلة
اللهم إن : اة بكرمان فذكر حنوه، وله شاهد من وجه آخر، ومن دعائهكان يرعى الش: ورواه غريه عن محاد فقال

  .رجاال أطاعوك فيما أمرهتم وانتهوا عما هنيتهم، اللهم وإن توفيقك إياهم كان قبل طاعتهم إياك، فوفقين
  .اللهم إن عمر ليس بأهل أن تناله رمحتك، ولكن رمحتك أهل أن تنال عمر: ومنه

أحياك اهللا حياة طيبة، : هذا شئ قد فرغ منه، ولكن قل: ا كان البقاء خريا لك، فقالأبقاك اهللا م: وقال له رجل
  .وتوفاك مع االبرار

  .أصبحت بطيئا بطينا، متلوثا باخلطايا، أمتىن على اهللا عزوجل: كيف أصبحت يا أمري املؤمنني ؟ فقال: وقال له رجل
انت اخلالفة هلم زين، وأنت زين اخلالفة، وإمنا مثلك يا يا أمري املؤمنني إن من كان قبلك ك: ودخل عليه رجل فقال

  .فأعرض عنه عمر: كان للدر حسن وجهك زينا قال* وإذا الدر زان حسن وجوه : أمري املؤمنني كما قال الشاعر
أال أنبه هذا : يا أمري املؤمنني: مسرت عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فعشى السراج فقلت: وقال رجاء بن حيوة

  .دعه ينام، ال أحب أن أمجع عليه عملني! ال : لغالم يصلحه ؟ فقالا
ليس من املروءة استخدام الضيف، مث قام بنفسه فأصلحه وصب فيه زيتا مث ! ال : أفال أقوم أصلحه ؟ فقال: فقلت

ن ذكرها أكثروا ذكر النعم فإ: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز، وقال: جاء وقال
  .شكرها
إنه ليمنعين من كثرة ذكرها خمافة املباهاة، وبلغه أن رجال من أصحابه تويف، فجاء إىل أهله ليعزيهم فيه، : وقال

مه، إن صاحبكم مل يكن يرزقكم، وإن الذي يرزقكم حي ال ميوت، وإن : فصرخوا يف وجهه بالبكاء عليه، فقال
سد حفرة نفسه، أال وإن لكل امرئ منكم حفرة ال بد واهللا أن صاحبكم هذا، مل يسد شيئا من حفركم، وإمنا 

يسدها، إن اهللا عزوجل ملا خلق الدنيا حكم عليها باخلراب، وعلى أهلها بالفناء وما امتالت دار خربة إال امتالت 
بك على عربة، وال اجتمعوا إال تفرقوا، حىت يكون اهللا هو الذي يرث االرض ومن عليها، فمن كان منكم باكيا فلي

  نفسه، فإن الذي صار إليه
  .صاحبكم كل الناس يصريون إليه غدا

هذه قبور آبائي بين أمية، كأهنم مل ! يا أبا أيوب : خرجت مع عمر إىل القبور فقال يل: وقال ميمون بن مهران
؟ مث بكى يشاركوا أهل الدنيا يف لذهتم وعيشهم، أما تراهم صرعى قد خلت هبم املثالث، واستحكم فيهم البالء 

انطلقوا بنا فواهللا ال أعلم أحدا انعم ممن صار إىل هذه القبور، وقد أمن من عذاب : حىت غشي عليه، مث أفاق فقال
  .اهللا، ينتظر ثواب اهللا

فأتاهم فجعل : قفوا حىت آيت قبور االحبة: خرج عمر بن عبد العزيز يف جنازة فلما دفنت قال الصحابه: وقال غريه
: وما فعلت هبم ؟ قال: يا عمر أال تسألين ما فعلت يف االحبة ؟ قال قلت: تف به التراب فقاليبكي ويدعو، إذ ه

مزقت االكفان، وأكلت اللحوم، وشدخت املقلتني، وأكلت احلدقتني، ونزعت الكفني من الساعدين، والساعدين 
والساقني من الفخذين، من العضدين والعضدين من املنكبني، واملنكبني من الصلب، والقدمني من الساقني، 

  .والفخذين من الورك، والورك من الصلب
  .تقوى اهللا والعمل الصاحل: وما هي ؟ قال: يا عمر أدلك على أكفان ال تبلى ؟ قال: فلما أراد أن يذهب قال له



، إنك لو يف القرب وساكنه: وفيم يا أمري املؤمنني ؟ قال: لقد أرقت الليلة مفكرا، قال: وقال مرة لرجل من جلسائه
رأيت امليت بعد ثالث يف قربه، وما صار إليه، الستوحشت من قربه بعد طول االنس منك بناحيته، ولرأيت بيتا 
جتول فيه اهلوام، وختترق فيه الديدان، وجيري فيه الصديد، مع تغري الريح، وبلى االكفان بعد حسن اهليئة وطيب 

  .عليه مث شهق شهقة خر مغشيا: الريح، ونقاء الثوب، قال
فجعل ]  ٢٤: الصافات) [ وقفوهم إهنم مسؤلون(صليت وراء عمر بن عبد العزيز فقرأ : وقال مقاتل بن حيان

  .يكررها وما يستطيع أن يتجاوزها
ما رأيت أحدا أكثر صالة وصياما منه، وال أحد أشد فرقا من ربه منه، كان يصلي العشاء مث : وقالت امرأته فاطمة

ولقد كان يكون معي يف الفراش : عيناه، مث ينتبه فال يزال يبكي حىت تغلبه عيناه، قالتجيلس يبكي حىت تغلبه 
  فيذكر الشئ من أمر اآلخرة فينتفض كما ينتفض العصفور يف املاء، وجيلس

 يا ليت كان بيننا وبني اخلالفة بعد املشرقني، فواهللا ما رأينا سرورا: يبكي، فأطرح عليه اللحاف رمحة له، وأنا أقول
  .منذ دخلنا فيها

  .ما رأيت رجلني كأن النار مل ختلق إال هلما مثل احلسن وعمر بن عبد العزيز: وقال علي بن زيد
إن ربكم الذي خلق السموات (وكان إذا أوى إىل فراشه قرأ : رأيته يبكي حىت بكى دما، قالوا: وقال بعضهم

وحنو ]  ٥٣: االعراف) [ تيهم بأسنا بياتا وهم نائمونأفأمن أهل القرى أن يأ(اآلية، ويقرأ ) واالرض يف ستة أيام
هذه اآليات، وكان جيتمع كل ليلة إليه أصحابه من الفقهاء فال يذكرون إال املوت واآلخرة، مث يبكون حىت كأن 

سوى * فما تزود مما كان جيمعه : كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بقول الشاعر: بينهم جنازة، وقال أبو بكر الصويل
  نوط غداة البني يف خرقح

إن ال يسر طائعا يف قصدها يسق * وقل ذلك من زاد ملنطلق بأميا بلد كانت منيته * وغري نفحة أعواد تشب له 
من : ونظر عمر بن عبد العزيز وهو يف جنازة إىل قوم قد تلثموا من الغبار والشمس واحنازوا إىل الظل فبكى وأنشد

فسوف * أو الغبار خياف الشني والشعثا ويألف الظل كي تبقى بشاشته * الشمس جبهته ) ١(كان حني تصيب 
جتهزي جبهاز تبلغني به ) ٢(يطيل يف قعرها حتت الثرى اللبثا * يسكن يوما راغما جدثا يف قعر مظلمة غرباء موحشة 

أخربنا أبو : قالمل ختلقي عبثا هذه االبيات ذكرها اآلجري يف أدب النفوس بزيادة فيها ف) ٣(يا نفس قبل الردى * 
بكر، أنبأنا أبو حفص عمر بن سعد القراطيسي، حدثنا أبو بكر بن عبد اهللا بن أيب الدنيا، حدثين حممد بن صاحل 

أراد عمر بن : القرشي، أخربين عمر بن اخلطاب االزدي، حدثين ابن لعبد الصمد بن عبد االعلى بن أيب عمرة قال
  اغية الروم يدعوه إىل االسالم، فقال لهعبد العزيز أن يبعثه رسوال إىل إليون ط

فقال  -وكان عبد االعلى له عشرة من الذكور  -إئذن يل يف بعض بين خيرج معي ! يا أمري املؤمنني : عبد االعلى
  .انظر من خيرج معك من ولدك: له

  .وبلغين أنه يقول الشعرإين رأيت ابنك عبد اهللا ميشي مشية كرهتها منه ومقته عليها، : عبد اهللا، فقال له عمر: فقال
مر عبد اهللا : أما مشيته تلك فغريزة فيه، وأما الشعر فإمنا هو نواحة ينوح هبا على نفسه، فقال له: فقال عبد االعلى

جتهزي جبهاز : يأتيين وخذ معك غريه، فراح عبد االعلى بابنه عبد اهللا إليه، فاستنشده فأنشده ذلك الشعر املتقدم
إن الردى وارث الباقي وما ورثا * قبل الردى مل ختلقي عبثا وال تكدي ملن يبقى وتفتقري يا نفس * تبلغني به 

فوافت * واستيقظي ال تكوين كالذي حبثا عن مدية كان فيها قطع مدته * واخشي حوادث صرف الدهر يف مهل 
ا رب ذي أمل فيه قد استوى عنده من طاب أو خبثا ي* احلرث موفورا كما حرثا ال تأمين فجع دهر مترف ختل 



  أو الغبار خياف الشني والشعثا* أضحى به آمنا أمسى وقد حدثا من كان حني تصيب الشمس جبهته * على وجل 
__________  

  .متس: ٣٧٥/  ١يف الكامل للمربد ) ١(
  .اخلاليان من الدهن: واالشعث والشعثاء

يا : يف الكامل للمربد) ٣(ل هبا يف بطنها اللبثا كيما يطي* يف بطن مظلمة غرباء مقفرة : يف الكامل، ورد البيت) ٢(
  ...نفس واقتصدي

يطيل حتت الثرى من * فكيف يسكن يوما راغما جدثا قفراء موحشة غرباء مظلمة * ويألف الظل كي تبقى بشاشته 
  .قعرها اللبثا وقد ذكرها ابن أيب الدنيا فعمر أنشدها عنه، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  .هبا كثريا ويبكيوكان عمر يتمثل 
  :كان عمر بن عبد العزيز ال جيف فوه من هذا البيت: وقال الفضل بن عباس احلليب

فإن تعجب : من اهللا يف دار القرار نصيب وزاد غريه معه بيتا حسنا وهو قوله* وال خري يف عيش امرئ مل يكن له 
قد * أنا ميت وعز من ال ميوت : ابن اجلوزي متاع قليل والزوال قريب ومن شعره الذي أنشده* الدنيا أناسا فإهنا 

كان عمر : إمنا امللك ملك من ال ميوت وقال عبد اهللا بن املبارك* تيقنت أنين سأموت ليس ملك يزيله املوت ملكا 
هنارك يا مغرور سهو وغفلة ) ١(كما اغتر باللذات يف النوم حامل * تسر مبا يفىن وتفرح باملىن : بن عبد العزيز يقول

: كذلك يف الدنيا تعيش البهائم وقال حممد بن كثري* ليلك نوم والردى لك الزم وسعيك فيما سوف تكره غبه و* 
وكيف يطبق النوم حريان هائم فلو كنت * أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم : قال عمر بن عبد العزيز يلوم نفسه

إليك أمور * النوم الطويل وقد دنت  عينيك الدموع السواجم اصبحت يف) ٢(حماجر * يقظان الغداة حلرقت 
  كذلك يف الدنيا تعيش البهائم* فيما سوف تكره غبه ) ٣(مفظعات عظائم وتكدح 

__________  
كما سر باالحالم يف النوم حامل ويف صفوة * نسر مبا يبلى، ونشغل باملىن : ٣٣١يف االخبار الطوال ص ) ١(

  .الصفوة
  .مدامع: ١٢٤/  ٢يف صفة الصفوة ) ٢(باللذات يف النوم حامل كما غر * يغرك ما يفين وتشغل باملىن 

  .وتشعل: يف الصفة) ٣(
  .كذا باالصل والصفوة ولعلها غيبه أو عينه: وغبه

  .وعني الشئ ذاته ونفسه
  .العيب: والعني أيضا

اطمة بنت عبد وال أنت يف االيقاظ يقظان حازم وروى ابن أيب الدنيا بسنده عن ف* فال أنت يف النوام يوما بسامل 
حىت نصبح، : أخربين هبا، فقال: لقد رأيت الليلة رؤيا عجيبة، فقلت: انتبه عمر ذات ليلة وهو يقول: امللك قالت

رأيت كأين دفعت إىل أرض خضراء واسعة كأهنا بساط أخضر وإذا فيها : فلما صلى باملسلمني دخل فسألته فقال
بن عبد اهللا، أين رسول اهللا ؟ إذ أقبل رسول اهللا صلى اهللا عليه  قصر كأنه الفضة فخرج منه خارج فنادى أين حممد
أين أبو بكر الصديق ؟ فأقبل فدخل، مث خرج آخر فنادى أين : وسلم، حىت دخل ذلك القصر، مث خرج آخر فنادى

 عمر بن اخلطاب ؟ فأقبل فدخل، مث خرج آخر فنادى أين عثمان بن عفان ؟ فأقبل فدخل، مث خرج آخر فنادى أين



علي بن أيب طالب ؟ فأقبل فدخل، مث خرج آخر فنادى أين عمر بن عبد العزيز ؟ فقمت فدخلت فجلست إىل 
جانب عمر بن اخلطاب، وهو عن يسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر عن ميينه، وبينه وبني رسول اهللا 

مرمي، مث مسعت هاتفا يهتف بيين وبينه نور  هذا عيسى بن: من هذا ؟ قال: اليب: صلى اهللا عليه وسلم رجل، فقلت
يا عمر بن عبد العزيز متسك مبا أنت عليه، واثبت على ما أنت عليه، مث كأنه أذن يل يف : ال أراه، وهو يقول

احلمد هللا الذي نصرين ريب، وإذا : اخلروج فخرجت، فالتفت فإذا عثمان بن عفان وهو خارج من القصر وهو يقول
  .احلمد هللا الذي غفر يل ريب: يقولعلي يف إثره وهو 

إن : " فصل وقد ذكرنا يف دالئل لنبوة احلديث الذي رواه أبو داود يف سننه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  ".اهللا يبعث هلذه االمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا أمر دينها 

إن عمر بن عبد العزيز كان على رأس : ابن اجلوزي وغريهفقال مجاعة من أهل العلم منهم أمحد بن حنبل فيما ذكره 
املائة االوىل، وإن كان هو أوىل من دخل يف ذلك وأحق، المامته وعموم واليته، وقيامه واجتهاده يف تنفيذ احلق، 

  .فقد كانت سريته شبيهة بسرية عمر بن اخلطاب، وكان كثريا ما تشبه به
ة لعمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز، وقد أفادنا سرية عمر بن وقد مجع الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي سري

  اخلطاب يف جملد على
حدة، ومسنده يف جملد ضخم، وأما سرية عمر بن عبد العزيز فقد ذكرنا منها طرفا صاحلا هنا، يستدل به على ما مل 

  .نذكره
ها، للفقه ونشر العلم وتالوة القرآن، يف وقد كان عمر رمحه اهللا يعطي من انقطع إىل املسجد اجلامع من بلده وغري

إن مل تصلحهم السنة فال : كل عام من بيت املال مائة دينار، وكان يكتب إىل عماله أن يأخذوا بالسنة، ويقول
أصلحهم اهللا، وكتب إىل سائر البالد أن ال يركب ذمي من اليهود والنصارى وغريهم على سرج، وال يلبس قباء 

راويل، وال ميشني أحد منهم إال بزنار من جلد، وهو مقرون الناصية، ومن وجد منهم يف منزله وال طيلسانا وال الس
  .سالح أخذ منه

  وكتب أيضا أن ال

  .يستعمل على االعمال إال أهل القرآن، فإن مل يكن عندهم خري فغريهم أوىل أن ال يكون عنده خري
، فإن من أضاعها فهو ملا سواها من شرائع االسالم اجتنبوا االشغال عند حضور الصالة: وكان يكتب إىل عماله

  .أشد تضييعا
وقد كان يكتب املوعظة إىل العامل من عماله فينخلع منها، ورمبا عزل بعضهم نفسه عن العمالة وطوى البالد من 

  .شدة ما تقع موعظته منه، وذلك أن املوعظة إذا خرجت من قلب الواعظ دخلت قلب الوعوظ
الئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز ثقة، وقد كتب إليه احلسن البصري مبواعظ وقد صرح كثري من ا

  .حسان ولو تقصينا ذلك لطال هذا الفصل
أذكر ليلة متخض بالساعة فصباحها القيامة، فياهلا : ولكن قد ذكرنا ما فيه إشارة إىل ذلك، وكتب إىل بعض عماله

  .الكافرين عسريا من ليلة ويا له من صباح، وكان يوما على
أذكرك طول سهر أهل النار يف النار مع خلود االبد، وإياك أن ينصرف بك من عند اهللا فيكون : وكتب إىل آخر

مالك ؟ : فخلع هذا العامل نفسه من العمالة وقدم على عمر فقال له: آخر العهد بك، وانقطاع الرجاء منك، قالوا
  .، واهللا ال أعود إىل والية أبداخلعت قليب بكتابك يا أمري املؤمنني: فقال



أعطانيه الوليد من غري حقه، وخرج : فصل وقد رد مجيع املظامل كما قدمنا، حىت إنه رد فص خامت كان يف يده، قال
  من مجيع ما كان فيه من النعيم يف امللبس واملأكل واملتاع، حىت إنه ترك التمتع

من أحسن النساء، ويقال إنه رد جهازها إىل بيت املال، واهللا  بزوجته احلسناء، فاطمة بنت عبد امللك، يقال كانت
  .أعلم

وقد كان دخله يف كل سنة قبل أن يلي اخلالفة أربعني ألف دينار، فترك ذلك كله حىت مل يبق له دخل سوى 
عبد امللك  أربعمائة دينار يف كل سنة، وكان حاصله يف خالفته ثالمثائة درهم، وكان له من االوالد مجاعة، وكان ابنه

أمر : أجلهم، فمات يف حياته يف زمن خالفته، حىت يقال إنه كان خريا من أبيه، فلما مات مل يظهر عليه حزن، وقال
ما أحسنه لو ال خشونة فيه، فلما : رضيه اهللا فال أكرهه، وكان قبل اخلالفة يؤيت بالقميص الرفيع اللني جدا فيقول

  .ما أحسنه لوال لينه: الغليظ املرقوع وال يغسله حىت يتسخ جدا، ويقول ويل اخلالفة كان بعد ذلك يلبس القميص
وكان يلبس الفروة الغليظة، وكان سراجه على ثالث قصبات يف رأسهن طني، ومل ينب شيئا يف أيام خالفته، وكان 

يظ وال يبايل بشئ ما ترك شيئا من الدينا إال عوضين اهللا ما هو خري منه، وكان يأكل الغل: خيدم نفسه بنفسه، وقال
  .من النعيم، وال يتبعه نفسه وال يوده

كان عمر بن عبد العزيز أزهد من أويس القرين، الن عمر ملك الدنيا حبذافريها : حىت قال أبو سليمان الداراين
  .وزهد فيها، وال ندري حال أويس لو ملك ما ملكه عمر كيف يكون ؟ ليس من جرب كمن مل جيرب

  .إمنا الزاهد عمر بن عبد العزيز: يناروتقدم قول مالك بن د
مل يكن عمر يرتزق من بيت املال شيئا، وذكروا أنه أمر جارية تروحه حىت ينام فروحته، : وقال عبد اهللا بن دينار

  فنامت هي، فأخذ

  .أصابك من احلر ما أصابين: املروحة من يدها وجعل يروحها ويقول
  .جزاك اهللا عن االسالم خريا: وقال له رجل

  .بل جزى اهللا االسالم عين خريا: فقال
ويقال إنه كان يلبس حتت ثيابه مسحا غليظا من شعر، ويضع يف رقبته غال إذا قام يصلي من الليل، مث إذا أصبح 

وضعه يف مكان وختم عليه فال يشعر به أحد، وكانوا يظنونه ماال أو جوهرا من حرصه عليه، فلما مات فتحوا ذلك 
  .ل ومسخاملكان فإذا فيه غس

وكان يبكي حىت يبكي الدم من الدموع، ويقال إنه بكى فوق سطح حىت سال دمعه من امليزاب، وكان يأكل من 
  العدس لريق قلبه وتغزر دمعته، وكان إذا ذكر املوت اضطربت أوصاله،

 قام فدخل منزله ، فبكى بكاء شديدا مث] ١٣: الفرقان[ اآلية ) وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنني(وقرأ رجل عنده 
اللهم أصلح من كان يف صالحه صالح : اللهم سلم سلم، وكان يقول: وتفرق الناس عنه، وكان يكثر أن يقول

أفضل : المة حممد صلى اهللا عليه وسلم، وأهلك من كان يف هالكه صالح أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم وقال
  .العبادة أداء الفرائض واجتناب احملارم

املرء ال يأمر باملعروف وال ينهي عن املنكر حىت حيكم أمر نفسه لتواكل الناس اخلري، ولذهب االمر  لو أن: وقال
  .باملعروف والنهي عن املنكر، ولقل الواعظون والساعون هللا بالنصيحة

وشتتتهم الدنيا عدوة أولياء اهللا، وولية أعداء اهللا، أما االولياء فغمتهم وأحزنتهم، وأما االعداء فغرهتم : وقال
  .وأبعدهتم عن اهللا



  .قد أفلح من عصم من املراء والغضب والطمع: وقال
  .لو كنت كذلك مل تقله: أنا، قال: من سيد قومك ؟ قال: وقال لرجل

  .أزهد الناس يف الدنيا علي بن أيب طالب: وقال
  .لقد بورك لعبد يف حاجة أكثر فيها سؤال ربه، أعطي أو منع: وقال
  .القناعة وكف االذى: علم ولدك الفقه االكرب: بالكتاب، وقال لرجلقيدوا العلم : وقال

  .هذا هو السحر احلالل: وتكلم رجل عنده فأحسن فقال
أمل يكن ثوبك نقيا : وقصته مع أيب حازم مطولة حني رآه خليفة وقد شحب وجهه من التقشف، وتغري حاله، فقال له

أمل ختربين عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ال له؟ ووجهك وضيا ؟ وطعامك شهيا ؟ ومركبك وطيا ؟ فق
؟ مث بكى حىت غشي عليه، مث أفاق " إن من ورائكم عقبة كؤودا ال جيوزها إال كل ضامر مهزول : " وسلم قال

مث ذكر فذكر أنه لقي يف غشيته تلك أن القيامة قد قامت، وقد استدعى بكل من اخللفاء االربعة، فأمر هبم إىل اجلنة، 
من بينه وبينهم فلم يدر ما صنع هبم، مث دعي هو فأمر به إىل اجلنة، فلما انفصل لقيه سائل فسأله عما كان من أمره 

أنا احلجاج بن يوسف، قتلين ريب كل قتلة قتلة، مث ها أنا أنتظر ما ينتظره : فأخربه، مث قال للسائل، فمن أنت ؟ قال
  .املوحدون

، وفيما ذكرنا كفاية وهللا احلمد واملنة، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة لنا وفضائله ومآثره كثرية جدا
  .إال به

  ذكر سبب وفاته رمحه اهللا كان سببها السل، وقيل سببها أن موىل له مسه يف طعام أو شراب، وأعطي على ذلك ألف

يوم سقيت السم، مث استدعى مواله لقد علمت : ، فقال)١(دينار، فحصل له بسبب ذلك مرض، فأخرب أنه مسموم 
  .ألف دينار أعطيتها: ما محلك على ما صنعت ؟ فقال! ! وحيك : الذي سقاه، فقال له

  .اذهب حيث ال يراك أحد فتهلك: هاهتا، فأحضرها فوضعها يف بيت املال، مث قال له: فقال
: أوتى بطيب فأمشه ما فعلت، فقيل له واهللا لو أن شفائي أن أمس شحمة أذين أو: تدارك نفسك، فقال: مث قيل لعمر
إن وليي اهللا الذي نزل الكتاب وهو : (أال توصي هلم بشئ فإهنم فقراء ؟ فقال -وكانوا اثين عشر  -هؤالء بنوك 

واهللا ال أعطيتهم حق أحد وهم بني رجلني إما صاحل فاهللا يتوىل الصاحلني، وإما ]  ١٩٥: االعراف) [ يتوىل الصاحلني
  .كنت العينه على فسقه غري صاحل فما

  .ويف رواية فال أبايل يف أي واد هلك
  .ويف رواية أفأدع له ما يستعني به على معصية اهللا فأكون شريكه فيما يعمل بعد املوت ؟ ما كنت الفعل

انصرفوا عصمكم اهللا وأحسن اخلالفة : مث استدعى بأوالده فودعهم وعزاهم هبذا، وأوصاهم هبذا الكالم مث قال
  ).٢( عليكم
فلقد رأينا بعض أوالد عمر بن عبد العزيز حيمل على مثانني فرس يف سبيل اهللا، وكان بعض أوالد سليمان بن : قال

يتعاطى ويسأل من أوالد عمر بن عبد العزيز، الن عمر وكل ولده  -مع كثرة ما ترك هلم من االموال  -عبد امللك 
دهم إىل ما يدعون هلم، فيضيعون وتذهب أمواهلم يف شهوات إىل اهللا عزوجل، وسليمان وغريه إمنا يكلون أوال

  .أوالدهم
يا أمري املؤمنني : ثنا أبو النعمان، ثنا محاد بن زيد، عن أيوب قال قيل لعمر بن عبد العزيز: وقال يعقوب بن سفيان

: م وأيب بكر وعمر، فقاللو أتيت املدينة، فإن قضى اهللا موتا دفنت يف القرب الرابع مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل



واهللا الن يعذبين اهللا بكل عذاب، إال النار فإنه ال صرب يل عليها، أحب إيل من أن يعلم اهللا من قليب أين لذلك 
  .املوضع أهل

أجلسوين : وكان مرضه بدير مسعان من قرى محص وكانت مدة مرضه عشرين يوما، وملا احتضر قال: قالوا
ي أمرتين فقصرت، وهنيتين فعصيت، ثالثا، ولكن ال إله إال اهللا، مث رفع رأسه فأحد إهلي أنا الذ: فأجلسوه فقال
إين الرى حضرة ما هم بإنس وال جان، مث قبض من : إنك لتنظر نظرا شديدا يا أمري املؤمنني، فقال: النظر، فقالوا

  .ساعته
  اخرجوا عين، فخرجوا وجلس على الباب: ويف رواية أنه قال الهله

مرحبا هبذه الوجوه اليت ليست بوجوه إنس وال جان مث قرأ : عبد امللك وأخته فاطمة، فسمعوه يقولمسلمة بن 
مث هدأ ]  ٨٣: القصص) [ تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف االرض وال فسادا والعاقبة للمتقني(

  .الصوت فدخلوا عليه فوجدوه قد غمض وسوي إىل القبلة وقبض
__________  

  .وقال ان يزيد بن عبد امللك دس إليه السم مع خادم له ٢٨٠/  ٢وهو قول ابن عبد ربه يف العقد الفريد ) ١(
  .سقاه بنو أمية السم ملا شدد عليهم: وفوات الوفيات وفيه

  .ان مرضا أمل به وكانت شكواه عشرين يوما ٥٨/  ٥وابن االثري  ١٣٧/  ٨ويف الطربي 
  .ومل يذكرا أنه مات مسموما

  .٣٢٣/  ٧انظر وصيته البنه حممد ملا حضرته الوفاة يف ابن االعثم ) ٢(

ثنا عبد امللك بن عبد العزيز، عن الدراوردي، عن عبد العزيز بن أيب سلمة أن عمر بن : وقال أبو بكر بن أيب شيبة
بسم اهللا الرمحن  :عبد العزيز ملا وضع عند قربه هبت ريح شديدة فسقطت صحيفة بأحسن كتاب فقرأوها فإذا فيها

  .الرحيم براءة من اهللا لعمر بن عبد العزيز من النار
  .فأدخلوها بني أكفانه ودفنوها معه

وروى حنو هذا من وجه آخر ابن عساكر يف ترمجة عبد الصمد بن إمساعيل بسنده عن عمري بن حبيب السلمي، 
بنا، فقتل أصحايب وشفع يف بطريق من بطارقة أسرت أنا ومثانية يف زمن بين أمية، فأمر ملك الروم بضرب رقا: قال

امللك، فأطلقين له، فأخذين إىل منزله، وإذا له ابنة مثل الشمس، فعرضها علي على أن يقامسين نعمته وأدخل معه يف 
مينعين ديين، فال : ما مينعك من ذلك ؟ فقلت: دينه فأبيت، وخلت يب ابنته فعرضت نفسها علي فامتنعت، فقالت

  .المرأة وال لشئأترك ديين 
سر على هذا النجم بالليل واكمن بالنهار، فإنه يلقيك إىل : نعم، فقالت: تريد الذهاب إىل بالدك ؟ قلت: فقالت

فسرت كذلك، قال فبينا أنا يف اليوم الرابع مكمن إذا خبيل مقبلة فخشيت أن تكون يف طليب، فإذا أنا : بالدك، قال
  .عمري: عمري ؟ فقلت: لى دواب شهب، فقالوابأصحايب الذين قتلوا ومعهم آخرون ع

  بلى، ولكن اهللا: هلم أو ليس قد قتلتم ؟ قالوا: فقلت
ناولين يدك يا : مث قال يل بعضهم: عزوجل نشر الشهداء وأذن هلم أن يشهدوا جنازة عمر بن عبد العزيز، قال
  .غري أن يكون حلقين شر عمري، فأردفين فسرنا يسريا مث قذف يب قذفة وقعت قرب منزيل باجلزيرة، من

كان عمر بن عبد العزيز قد أوصى إيل أن أغسله وأكفنه، فإذا حللت عقدة الكفن أن أنظر : وقال رجاء بن حيوة
يف وجهه فادىل، ففعلت فإذا وجهه مثل القراطيس بياضا، وكان قد أخربين أنه كل من دفنه قبله من اخللفاء وكان 



  .حيل عن وجوههم فإذا هي مسودة
بينما حنن نسوي التراب على قرب عمر بن عبد العزيز إذ سقط : ى ابن عساكر يف ترمجة يوسف بن ماهك قالورو

بسم اهللا الرمحن الرحيم أمان من اهللا لعمر بن عبد العزيز من النار، ساقه من طريق : علينا من السماء كتاب فيه
عن يوسف بن ماهك فذكره، وفيه غرابة شديدة إبراهيم بن بشار، عن عباد بن عمرو، عن حممد بن يزيد البصري، 

  .واهللا أعلم
وقد رئيت له منامات صاحلة، وتأسف عليه اخلاصة والعامة، ال سيما العلماء والزهاد والعباد، ورثاه الشعراء، فمن 

  -: عزة يرثي عمر) ١(ذلك ما أنشده أبو عمرو الشيباين لكثري 
__________  

قال (وقال رجل من خزاعة وينحله كثري يرثي عمر بن عبد العزيز بن مروان : ٣٢٢/  ٢قال املربد يف الكامل ) ١(
  ).الذي صح عندنا أن هذا الشعر لقطرب النحوي: أبو احلسن

يف كل دار رنة وزفري يثين * فالناس فيه كلهم مأجور والناس مأمتهم عليه واحد ) * ١(عمت صنائعه فعم هالكه 
فكأنه من نشرها منشور وقال * حياته ) ٢(بالثناء جدير ردت صنائعه عليه خريا النك * عليك لسان من مل توله 

يا خري من حج بيت اهللا واعتمرا محلت * ينعي النعاة أمري املؤمنني لنا  -: جرير يرثي عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا
  )١(وسرت فيه بأمر اهللا يا عمرا * أمرا عظيما فاضطلعت به 

تبكي عليك جنوم الليل والقمرا وقال حمارب بن دثار رمحه اهللا يرثي عمر بن ) * ٤(الشمس كاسفة ليست بطالعة 
لعدله مل يصبك املوت يا عمر كم من شريعة عدل * لو أعظم املوت خلقا أن يواقعه  -: عبد العزيز رمحه اهللا تعاىل

عدول اليت تغتاهلا على ال* كادت متوت وأخرى منك تنتظر يا هلف نفسي وهلف الواجدين معى * قد نعشت هلم 
سقيا هلا سنن * تضم أعظمهم يف املسجد احلفر وأنت تتبعهم مل تأل جمتهدا * احلفر ثالثة ما رأت عيين هلم شبها 

بدير * تأيت رواحا وتبيانا وتبتكر صرفت عن عمر اخلريات مصرعه * باحلق تفتقر لو كنت أملك واالقدار غالبة 
فاته بدير مسعان من أرض محص، يوم اخلميس، وقيل اجلمعة خلمس مضني، وكانت و: مسعان لكن يغلب القدر قالوا

وقيل بقني من رجب، وقيل لعشر بقني منه، سنة إحدى وقيل ثنتني ومائة، وصلى عليه ابن عمه مسلمة بن عبد 
  امللك، وقيل صلى عليه يزيد بن عبد امللك، وقيل ابنه عبد العزيز بن عمر بن

__________  
  .جلت رزيئته فعم مصابه: يف املربد) ١(

  .إليه: يف املربد) ٢(جبوار قربك والديار قبور * أما القبور فإهنن أوانس : وقبله فيه
  .٤٠٣/  ١البيت يف كامل املربد ) ٣(

  .٢٨١/  ٢وقمت فيه حبق اهللا يا عمرا ويف العقد الفريد * محلت أمرا جسيما فاصطربت له 
الشمس طالعة : يف الكامل للمربد والعقد) ٤(حبكم اهللا يا عمرا  وسرت فينا* محلت أمرا عظيما فاصطربت له 

  ...ليست بكاسفة

  .عبد العزيز، وكان عمره يوم مات تسعا وثالثني سنة وأشهرا، وقيل إنه جاوز االربعني بأشهر، وقيل بستة
انيا وثالثني سنة، وقيل وقيل بأكثر، وقيل إنه عاش ثالثا وستني سنة، وقيل ستا وثالثني، وقيل سبعا وثالثني، وقيل مث

  .ما بني الثالثني إىل االربعني ومل يبلغها



  .مات على رأس مخس وأربعني سنة: وقال أمحد عن عبد الرزاق عن معمر
  .وهذا وهم، والصحيح االول تسعا وثالثني سنة وأشهرا: قال ابن عساكر

  .قيل سنتان ونصفوكانت خالفته سنتني ومخسة أشهر وأربعة أيام، وقيل أربعة عشر يوما، و
وكان رمحه اهللا أمسر دقيق الوجه حسنه حنيف اجلسم حسن اللحية غائر العينني، جببهته أثر شجة وكان قد شاب 

  .وخضب رمحه اهللا، واهللا سبحانه أعلم
فصل ملا ويل عمر بن عبد العزيز اخلالفة جاءه صاحب الشرطة ليسري بني يديه باحلربة على عادته مع اخللفاء قبله، 

  .ما يل ولك ؟ تنح عين، إمنا أنا رجل من املسلمني: قال له عمر
إين قد ابتليت هبذا االمر ! أيها الناس : مث سار وساروا معه حىت دخل املسجد، فصعد املنرب واجتمع الناس إليه فقال

بيعيت،  عن غري رأي كان مين فيه، وال طلبة له، وال مشورة من املسلمني، وإين قد خلعت ما يف أعناقكم من
  .فاختاروا النفسكم والمركم من تريدون

  .قد اخترناك النفسنا وأمرنا، ورضينا كلنا بك: فصاح املسلمون صيحة واحدة
أوصيكم بتقوى اهللا، فإن تقوى اهللا خلف من كل شئ، وليس من : فلما هدأت أصواهتم محد اهللا وأثىن عليه وقال

هادم اللذات، وأحسنوا االستعداد له قبل نزوله، وإن هذه االمة  ، وأكثروا من ذكر املوت فإنه)١(تقوى اهللا خلف 
مل ختتلف يف رهبا وال يف كتاهبا وال يف نبيها، وإمنا اختلفوا يف الدينار والدرهم، وإين واهللا ال أعطي أحدا باطال، وال 

 فال طاعة له، أطيعوين من أطاع اهللا وجبت طاعته، ومن عصى اهللا! أيها الناس : أمنع أحدا حقا، مث رفع صوته فقال
  .ما أطعت اهللا، فإذا عصيت اهللا فال طاعة يل عليكم

مث نزل فدخل فأمر بالستور فهتكت والثياب اليت كانت تبسط للخلفاء أمر هبا فبيعت، وأدخل أمثاهنا يف بيت املال، 
تقيل : يا بين أقيل، قال: ع ؟ قاليا أمري املؤمنني ماذا تريد أن تصن: مث ذهب يتبوأ مقيال، فأتاه ابنه عبد امللك فقال

  وال ترد املظامل
  .إين سهرت البارحة يف أمر سليمان، فإذا صليت الظهر رددت املظامل: إىل أهلها ؟ فقال

احلمد هللا الذي : ادن مين أي بين، فدنا منه فقبل بني عينيه وقال: ومن لك أن تعيش إىل الظهر ؟ قال: فقال له ابنه
  . على ديينأخرج من صليب من يعينين

  مث قام وخرج وترك القائلة وأمر مناديه
__________  

فاعملوا آلخرتكم فإنه من عمل آلخرته كفاه اهللا تبارك وتعاىل أمر دنياه، : ١١٤/  ٢زيد يف صفة الصفوة ) ١(
  ...وأصلحوا سرائركم يصلح اهللا الكرمي عالنيتكم

ف

يا أمري املؤمنني أسألك : فقال) ١(ذمي من أهل محص  أال من كانت له مظلمة فلريفعها، فقام إليه رجل: فنادى
  .العباس بن الوليد بن عبد امللك اغتصبين أرضي: ما ذاك ؟ قال: كتاب اهللا، قال

أقطعنيها أمري املؤمنني الوليد وكتب يل هبا سجال، ! نعم : يا عباس ما تقول ؟ قال: والعباس جالس، فقال له عمر
  .يا أمري املؤمنني أسألك كتاب اهللا تعاىل: لما تقول يا ذمي ؟ قا: فقال عمر
  .نعم كتاب اهللا أحق أن يتبع من كتاب الوليد، قم فاردد عليه ضيعته، فردها عليه: فقال عمر

  .مث تتابع الناس يف رفع املظامل إليه
مما كان يف  فما رفعت إليه مظلمة إال ردها، سواء كانت يف يده أو يف يد غريه حىت أخذ أموال بين مروان وغريهم،



أيديهم بغري استحقاق، فاستغاث بنو مروان بكل واحد من أعيان الناس، فلم يفدهم ذلك شيئا، فأتوا عمتهم فاطمة 
فشكوا إليها ما لقوا من عمر، وأنه قد أخذ أمواهلم ويستنقصون عنده، وأنه ال يرفع  -وكانت عمته  -بنت مروان 

لفاء، وال ترد هلا حاجة، وكانوا يكرموهنا ويعظموهنا، وكذلك كان هبم رأسا، وكانت هذه املرأة ال حتجب عن اخل
عمر يفعل معها قبل اخلالفة، وقامت فركبت إليه، فلما دخلت عليه عظمها وأكرمها، الهنا أخت أبيه، وألقى هلا 

ي عبد بنو أخ: يا عمة مالك ؟ فقالت: وسادة، وشرع حيادثها، فرآها غضىب وهي على غري العادة، فقال هلا عمر
امللك وأوالدهم يهانون يف زمانك وواليتك ؟ وتأخذ أمواهلم فتعطيها لغريهم، ويسبون عندك فال تنكر ؟ فضحك 

عمر وعلم أهنا متحملة، وأن عقلها قد كرب، مث شرع حيادثها والغضب ال يتحيز عنها، فلما رأى ذلك أخذ معها يف 
وسلم مات وترك الناس على هنر مورود، فوىل ذلك النهر بعده  اعلمي أن النيب صلى اهللا عليه! يا عمه : اجلد، فقال

  رجل فلم يستنقص منه شيئا حىت
مات، مث وىل ذلك النهر بعد ذلك الرجل رجل آخر فلم يستنقص منه شيئا حىت مات، مث وىل ذلك النهر رجل آخر 

فيه، وأمي اهللا لئن أبقائي اهللا  فكرى منه ساقية، مث مل يزل الناس بعده يكرون السواقي حىت تركوه يابسا ال قطرة
الردنه إىل جمراه االول، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وإذا كان الظلم من االقارب الذين هم 

فال يسبوا عندك ؟ : بطانة الوايل، والوايل ال يزيل ذلك، فكيف يستطيع أن يزيل ما هو ناء عنه يف غريهم ؟ فقالت
  .رفع الرجل مظلمته فآخذ له هباومن يسبهم ؟ إمنا ي: قال

  .ذكر ذلك ابن أيب الدنيا وأبو نعيم وغريمها، وقد أشار إليه املؤلف إشارة خفية
أال تغسلوا قميص : دخلت على عمر يف مرضه فإذا عليه قميص وسخ، فقلت لفاطمة: وقال مسلمة بن عبد امللك

اطمة فبكى أهل الدار، ال يدري هؤالء ما أبكى واهللا ماله قميص غريه، وبكى فبكت ف: أمري املؤمنني ؟ فقالت
  ما أبكاك: هؤالء، فلما اجنلت عنهم العربة قالت فاطمة

__________  
وانظر " يف االصل من أهل خضر وصححناه من سرية عمر بن عبد العزيز البن اجلوزي : " يف هامش املطبوعة) ١(

  .١١٥/  ٢صفة الصفوة 

منصرف اخلالئق من بني يدي اهللا، فريق يف اجلنة وفريق يف السعري، مث صرخ  إين ذكرت: يا أمري املؤمنني ؟ فقال
  .وغشي عليه

وهل ينتفع من املسك إال برحيه : وعرض عليه مرة مسك من بيت املال فسد أنفه حىت وضع، فقيل له يف ذلك فقال
  .بنفسي الفتية: ؟ وملا احتضر دعا بأوالده وكانوا بضعة عشر ذكرا، فنظر إليهم فذرفت عيناه مث قال

به عن حديث القوم ما * يرى مستكينا وهو للقول ماقت  -: وكان عمر بن عبد العزيز يتمثل كثريا هبذه االبيات
فليس له * وما عامل شيئا كمن هو جاهله عبوس عن اجلهال حني يراهم * هو شاغله وأزعجه علم عن اجلهل كله 

  فأشغله عن عاجل العيش آجله* وى منهم خدين يهازله تذكر ما يبقى من العيش فارع
دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده سابق الرببري وهو ينشده : وروى ابن أيب الدنيا عن ميمون بن مهران قال

أتته املنايا بغتة بعد ما هجع فلم * فكم من صحيح بات للموت آمنا  -: شعرا، فانتهى يف شعره إىل هذه االبيات
وال يسمع الداعي وإن صوته * فرارا وال منه بقوته امتنع فأصبح تبكيه النساء مقنعا *  يستطع إذ جاءه املوت بغتة

وال معدما يف املال * وفارق ما قد كان باالمس قد مجع فال يترك املوت الغين ملاله * رفع وقرب من حلد فصار مقيله 
ز وقام يزيد بن عبد امللك بعده يف ملا مات أمري املؤمنني عمر بن عبد العزي: ذا حاجة يدع وقال رجا بن حيوة



 -يعين عمر بن عبد العزيز  -إن هذا املرائي ! اخلالفة، أتاه عمر بن الوليد بن عبد امللك فقال ليزيد يا أمري املؤمنني 
قد خان من املسلمني كل ما قدر عليه من جوهر نفيس ودر مثني، يف بيتني يف داره مملوءين، ومها مقفوالن على ذلك 

  .اجلوهرالدر و
  .بلغين أن عمر خلف جوهرا ودرا يف بيتني مقفولني: فأرسل يزيد إىل أخته فاطمة بنت عبد امللك امرأة عمر

  .يا أخي ما ترك عمر من سبد وال لبد، إال ما يف هذا املنديل: فأرسلت إليه
  .هية البطانةوأرسلت إليه به، فحله فوجد فيه قميصا غليظا مرقوعا، ورداء قشبا، وجبة حمشوة غليظة وا

  .ليس عن هذا أسأل، وال هذا أريد، إمنا أسأل عما يف البيتني: قل هلا: فقال يزيد للرسول
والذي فجعين بأمري املؤمنني ما دخلت هذين البيتني منذ ويل اخلالفة، لعلمي بكراهته لذلك، : فأرسلت تقول له

  .وهذه مفاتيحهما فتعال فحول ما فيهما لبيت مالك
ه عمر بن الوليد حىت دخل الدار ففتح أحد البيتني فإذا فيه كرسي من أدم وأربع آجرات فركب يزيد ومع

  .مبسوطات عند الكرسي، وقمقم
أستغفر اهللا، مث فتح البيت الثاين فوجد فيه مسجدا مفروشا باحلصا، وسلسلة معلقة بسقف : فقال عمر بن الوليد

  البيت، فيها كهيئة الطوق

ه فيها إىل أن تبلغ العنق، كان إذا فتر عن العبادة أو ذكر بعض ذنوبه وضعها يف رقبته، بقدر ما يدخل االنسان رأس
  ورمبا كان يضعها إذا نعس لئال ينام، ووجدوا صندوقا مقفال ففتح فوجدوا فيه

يرمحك اهللا يا أخي، إن : سفطا ففتحه فإذا فيه دراعة وتبان، كل ذلك من مسوح غليظ، فبكى يزيد ومن معه وقال
  .لنقي السريرة، نقي العالنية كنت

  .أستغفر اهللا، إمنا قلت ما قيل يل: وخرج عمر بن الوليد وهو خمذول وهو يقول
اللهم رضين بقضائك، وبارك يل يف قدرك، حىت ال أحب ملا عجلت تأخريا، وال : ملا احتضر جعل يقول: وقال رجاء

  .ملا أخرت تعجيال
  .فال زال يقول ذلك حىت مات

  .قد أصبحت ومايل يف االمور هوى إال يف مواضع قضاء اهللا فيهال: وكان يقول
أما بعد : كتب سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب إىل عمر بن عبد العزيز ملا ويل اخلالفة: وقال شعيب بن صفوان

موع واحلفدة يا عمر فإنه قد ويل اخلالفة وامللك قبلك أقوام، فماتوا على ما قد رأيت، ولقوا اهللا فرادى بعد اجل
واحلشم، وعاجلوا نزع املوت الذي كانوا منه يفرون، فأنفقأت عينهم اليت كانت التفتأ تنظر لذاهتا، واندفنت رقاهبم 

غري موسدين بعد لني الوسائد، وتظاهر الفرش واملرافق والسرر واخلدم، وانشقت بطوهنم اليت كانت ال تشبع من 
وا جيفا بعد طيب الروائح العطرة، حىت لو كانوا إىل جانب مسكني كل نوع ولون من االموال واالطعمة، وصار

ممن كانوا حيقرونه وهم أحياء لتأذى هبم، ولنفر منهم، بعد إنفاق االموال على أغراضهم من الطيب والثياب 
طعت أن الفاخرة اللينة، كانوا ينفقون االموال إسرافا يف أغراضهم وأهوائهم، ويقترون يف حق اهللا وأمره، فإن است

تلقاهم يوم القيامة وهم حمبوسون مرهتنون مبا عليهم، وأنت غري حمبوس وال مرهتن بشئ فافعل، واستعن باهللا وال قوة 
ومن كان ذا باب شديد وحاجب ) ١(ولو كثرت أحراسه ومواكبه * وما ملك عما قليل بسامل : إال باهللا سبحانه

فأصبح ) ٣(إىل غريه أعوانه وحبائبه * املوت حىت تفرقت فعما قليل يهجر الباب حاجبه وما كان غري ) * ٢(
  )٥(وأسلمه أصحابه وحبائبه ) * ٤(مسرورا به كل حاسد 



__________  
  .وكتائبه...وما سامل: ٢٢٢/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
  .يف مروج الذهب، ومن يك ذا بأس شديد ومنعة) ٢(
: يف مروج الذهب) ٤( غريه أحراسه ومواكبه إىل* فما كان إال الدفن حىت تفرقت : يف مروج الذهب) ٣(

  فكل امرئ هن مبا هو كاسبه * فنفسك أكسبها السعادة جاهدا : واسلمه أحبابه وأقاربه وبعده...* كاشح

  .وقيل إن هذه االبيات لغريه
ميمون حدثنا عاصم بن عامر، حدثنا أيب، عن عبد ربه بن أيب هالل، عن : وقال ابن أيب الدنيا يف كتاب االخالص

بن مهران قال تكلم عمر بن عبد العزيز ذات يوم وعنده رهط من إخوانه ففتح له منطق وموعظة حسنة، فنظر إىل 
يا أمري املؤمنني امض يف : رجل من جلسائه وقد ذرفت عيناه بالدموع، فلما رأى ذلك عمر قطع منطقه، فقلت له

فقال إليك عين يا أبا أيوب، فإن يف القول على الناس فتنة  موعظتك فإين أرجو أن مين اهللا به على من مسعه أو بلغه،
  .ال خيلص من شرها متكلم عليهم، والفعال أوىل باملؤمن من املقال

استعملنا أقواما كنا نرى أهنم أبرار أخيار، فلما استعملناهم إذا هم يعملون أعمال : وروى ابن أيب الدنيا عنه أنه قال
كتب عمر بن : مسعت معمرا يذكر قال: وروى عبد الرزاق قال! وا ميشون على القبور الفجار، قاتلهم اهللا، أما كان

أما بعد فإنه غرين بك جمالستك الفراء، وعمامتك : -وبلغه عنه بعض ما يكره  -عبد العزيز إىل عدي بن أرطاة 
نا اهللا على كثري مما السوداء، وإرسالك إياها من وراء ظهرك، وإنك أحسنت العالنية فأحسنا بك الظن، وقد أطلع

  .تعملون
أما : وروى الطرباين والدار قطين وغري واحد من أهل العلم بأسانيدهم إىل عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل عامل له

  بعد فإين أوصيك بتقوى اهللا واتباع سنة رسوله، واالقتصاد يف أمره، وترك ما
مث اعلم أنه مل تكن بدعة إال وقد مضى قبلها ما هو دليل  أحدث احملدثون بعده، ممن قد حارب سنته، وكفوا مؤنته،

فعليك لزوم السنة، فإنه إمنا سنها من قد علم ما يف خالفها من الزيغ والزلل،  -أو قال دليل عليها  -على بطالهنا 
لى واحلمق واخلطأ والتعمق، وهلم كانوا على كشف االمور أقوى، وعلى العمل الشديد أشد، وإمنا كان عملهم ع
االسد، ولو كان فيما حتملون أنفسكم فضل لكانوا فيه أحرى، وإليه أجرى، الهنم السابقون إىل كل خري، فإن 

قد حدث بعدهم خري، فاعلم أنه إمنا أحدثه من قد اتبع غري سبيل املؤمنني، وحاد عن طريقهم، ورغبت نفسه : قلت
ن ال أين، فمن دوهنم مقصر، ومن فوقهم غري حمسن، عنهم، ولقد تكلموا منه ما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فأي

  .ولقد قصر أقوام دينهم فحفوا، وطمح عنهم آخرون فغلوا، فرحم اهللا ابن عبد العزيز
ما أحسن هذا القول الذي ما خيرج إال من قلب قد امتال باملتابعة وحمبة ما كان عليه الصحابة، فمن الذي يستطيع 

  .ريهم ؟ فرمحه اهللا وعفا عنهأن يقول مثل هذا من الفقهاء وغ
: وروى اخلطيب البغدادي من طريق يعقوب بن سفيان احلافظ عن سعيد بن أيب مرمي، عن رشيد بن سعيد قال

  .حدثين عقيل، عن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز
لطاعة اهللا،  سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفاؤه بعده سننا، االخذ هبا تصديق لكتاب اهللا، واستعمال: قال

  ليس على أحد تغيريها وال تبديلها، وال النظر يف رأى من خالفها، فمن اقتدى مبا سبق هدي، ومن استبصر



  .هبا أبصر، ومن خالفها واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهللا ما توىل، وأصاله جهنم وساءت مصريا
: ة جامعة، فاجتمع الناس فخطبهم فقال يف خطبتهالصال: وأمر عمر بن عبد العزيز مناديه ذات يوم فنادى يف الناس

إين مل أمجعكم إال أن املصدق منكم مبا بني يديه من لقاء اهللا والدار اآلخرة ومل يعمل لذلك ويستعد له أمحق، 
  .واملكذب له كافر
باهللا إال وهم وما يؤمن أكثرهم (وقوله تعاىل ]  ٥٤: فصلت) [ أال إهنم يف مرية من لقاء رهبم(مث تال قوله تعاىل 

  ]. ١٠٦: يوسف) [ مشركون
  وروى ابن أيب الدنيا عنه أنه أرسل أوالده مع مؤدب هلم إىل الطائف يعلمهم هناك، فكتب

ذكره يف كتاب النية  -أو مل تدخله النية  -بئس ما علمت، إذ قدمت إمام املسلمني صبيا مل يعرف النية : إليه عمر
  .له

يا بين ليس اخلري أن يسمع : لرقة والبكاء، عن موىل لعمر بن عبد العزيز أنه قال لهوروى ابن أيب الدنيا يف كتاب ا
لك وتطاع، وإمنا اخلري أن تكون قد غفلت عن ربك عزوجل مث أطعته، يا بين ال تأذن اليوم الحد علي حىت أصبح 

يتك البارحة بكيت بكاء ما رأ: ويرتفع النهار، فإين أخاف أن ال أعقل عن الناس وال يفهمون عين، فقال له مواله
  .يا بين إين واهللا ذكرت الوقوف بني يدي اهللا عزوجل: رأيتك بكيت مثله، قال فبكى مث قال

  .فما رأيته بعد ذلك متبسما حىت مات: مث غشي عليه فلم يفق حىت عال النهار، قال: قال
: يونس) [ إال كنا عليكم شهودا وما تكون يف شأن وما تتلو منه من قرآن وال تعملون من عمل(وقرأ ذات يوم 

اآلية، فبكى بكاءا شديدا حىت مسعه أهل الدار، فجاءت فاطمة فجلست تبكي لبكائه وبكى أهل الدار ]  ٦١
يا بين خري، : يا أبة ما يبكيك ؟ فقال: لبكائهما، فجاء ابنه عبد امللك فدخل عليهم وهم على تلك احلال، فقال له

  .ومل تعرفه، واهللا يا بين لقد خشيت أن أهلك وأن أكون من أهل النارود أبوك أنه مل يعرف الدنيا 
  .وروى ابن أيب الدنيا عن عبد االعلى بن أيب عبد اهللا العنربي

رأيت عمر بن عبد العزيز خرج يوم اجلمعة يف ثياب دمسة، وراءه حبشي ميشي فلما انتهى إىل الناس رجع : قال
إذا الشمس (هكذا رمحكما اهللا، حىت صعد املنرب فخطب فقرأ : لني قالاحلبشي، فكان عمر إذا انتهى إىل الرج

 ١٣ - ١٢: التكوير) [ وإذا اجلحيم سعرت وإذا اجلنة أزلفت(وما شأن الشمس : فقال]  ١: التكوير) [ كورت
: لفبكى وبكى أهل املسجد، وارتج املسجد بالبكاء حىت رأيت حيطان املسجد تبكي معه، ودخل عليه أعرايب فقا] 

  .يا أمري املؤمنني جاءت ىب إليك احلاجة، وانتهيت إىل الغاية، واهللا سائلك عين
  .أنا وثالث بنات: كم أنتم ؟ فقال: فبكى عمر وقال له

اذهب فاستنفقها حىت خترج : ففرض له على ثالمثائة، وفرض لبناته مائة مائة، وأعطاه مائة درهم من ماله، وقال له
  .همأعطيات املسلمني فتأخذ مع

يا أمري املؤمنني اذكر مبقامي هذا بني يديك مقامك غدا بني يدي : وجاءه رجل من أهل اذربيجان فقام بني يديه وقال
اهللا، حيث ال يشغل اهللا عنك فيه كثرة من خياصم من اخلالئق، من يوم تلقاه بالئقة من العمل، وال براءة من الذنب، 

إن عاملك بأذربيجان عدا علي فأخذ مين اثين عشر : حاجتك ؟ فقال ما: فبكى عمر بكاءا شديدا مث قال له: قال
  .ألف درهم فجعلها يف بيت املال

  .اكتبوا له الساعة إىل عاملها، فلريد عليه، مث أرسله مع الربيد: فقال عمر
ون دخلت على عمر بن عبد العزيز يف ليلة باردة شاتية، فجعلت أصطلي على كان: وعن زياد موىل ابن عياش قال



نعم يا أمري : يا زياد ؟ قلت: هناك، فجاء عمرو هو أمري املؤمنني فجعل يصطلي معي على ذلك الكانون، فقال يل
ال ينفعه من دخل اجلنة : ما له ؟ فقلت: تكلم، فقلت زياد، فقال: قص علي، قلت ما أنا بقاص، فقال: املؤمنني، قال

  .صدقت، مث بكى حىت أطفأ اجلمر الذي يف الكانون: نة، فقالإذا دخل النار، وال يضره من دخل النار إذا دخل اجل
يا أمري املؤمنني ال تعمل نفسك يف الوصف واعملها يف املخرج مما وقعت فيه، فلو أن كل : وقال له زياد العبدي

 أخربين يا أمري املؤمنني: شعرة فيك نطقت حبمد اهللا وشكره والثناء عليه ما بلغت كنه ما أنت فيه، مث قال له زياد
فإن : فهو أسوأ حاال، قال: فإن كانا خصمني الدين ؟ قال: سئ احلال، قال: عن رجل له خصم ألد ما حاله ؟ قال

  .ذاك حيث ال يهنئه عيش: كانوا ثالثة ؟ قال
فبكى عمر حىت متنيت : فواهللا يا أمري املؤمنني ما أحد من أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم إال وهو خصمك، قال: قال
  .ين مل أكن حدثته ذلكأ

أما بعد فإن من الناس من شاب يف هذا الشراب، : وكتب عمر بن عبد العزيز إىل عدي بن أرطاة وأهل البصرة
ويغشون عنده أمورا انتهكوها عند ذهاب عقوهلم، وسفه أحالمهم، فسفكوا له الدم احلرام، وارتكبوا فيه الفروج 

ذلك مندوحة من أشربة حالل، فمن انتبذ فال ينتبذ إال من أسقية االدم،  احلرام، واملال احلرام، وقد جعل اهللا عن
واستغنوا مبا أحل اهللا عما حرم، فإنا من وجدناه شرب شيئا مما حرم اهللا بعد ما تقدمنا إليه، جعلنا له عقوبة شديدة، 

  .ومن استخف مبا حرم اهللا عليه فاهللا أشد عقوبة له وأشد تنكيال
  مللكخالفة يزيد بن عبد ا

بويع له بعهد من أخيه سليمان بن عبد امللك أن يكون ويل االمر من بعد عمر بن عبد العزيز، فلما تويف عمر يف 
بايعه الناس البيعة العامة، وعمره إذ ذاك تسع وعشرون سنة،  -أعين سنة إحدى ومائة  -رجب من هذه السنة 

ن عمرو بن حزم، ووىل عليها عبد الرمحن بن الضحاك بن فعزل يف رمضان منها عن إمرة املدينة أبا بكر بن حممد ب
قيس، فجرت بينه وبني أيب بكر بن حزم منافسات وضغائن، حىت آل االمر إىل أن استدرك عليه حكومة فحده 

  ).١(حدين فيها 
__________  

  .حده يف خالف سابق بينه وبني عثمان بن حيان دون أن يسأله عبد الرمحن شيئا) ١(
  ).٦٧/  ٥وابن االثري  ١٤٢/  ٨ي انظر الطرب(

وفيها كانت وقعة بني اخلوارج، وهم أصحاب بسطام اخلارجي، وبني جند الكوفة، وكانت اخلوارج مجاعة قليلة، 
وكان جيش الكوفة حنوا من عشرة آالف فارس، وكادت اخلوارج أن تكسرهم، فتذامروا بينهم فطحنوا اخلوارج 

  .م يبقوا منهم ثائرةطحنا عظيما، وقتلوهم عن آخرهم، فل
وفيها خرج يزيد بن املهلب فخلع يزيد بن عبد امللك واستحوذ على البصرة، وذلك بعد حماصرة طويلة، وقتال 

طويل، فلما ظهر عليها بسط العدل يف أهلها، وبذل االموال، وحبس عاملها عدي بن أرطاة، النه كان قد حبس 
يزيد بن املهلب من حمبس عمر بن عبد العزيز، كما ذكرنا، وملا  ، حني هرب)١(آل املهلب الذين كانوا بالبصرة 

إين العجب من : ظهر على قصر االمارة أيت بعدي بن أرطاة فدخل عليه وهو يضحك، فقال يزيد بن املهلب
  .ضحكك، النك هربت من القتال كما هترب النساء، إنك جئتين وأنت تتل كما يتل العبد

جنود بين أمية : ومن هو ؟ قال: ي بقاء لك وأن من ورائي طالبا ال يتركين، قالإين الضحك الن بقائ: فقال عدي
  ).٣(قبل أن يرمي إليك البحر بأمواجه، فتطلب االقالة فال تقال ) ٢(بالشام، وال يتركونك، فدارك نفسك 



وبعث نوابه يف فرد عليه يزيد جواب ما قال، مث سجنه كما سجن أهله، واستقر أمر يزيد بن املهلب على البصرة، 
النواحي واجلهات، واستناب يف االهواز، وأرسل أخاه مدرك بن املهلب على نيابة خراسان، ومعه مجاعة من املقاتلة، 

  فلما بلغ خربه اخلليفة يزيد بن عبد امللك جهز ابن أخيه
ك، وهو يف جنود ، مقدمة بني يدي عمه مسلمة بن عبد املل)٤(العباس بن الوليد بن عبد امللك يف أربعة آالف 

الشام، قاصدين البصرة لقتاله، وملا بلغ يزيد بن املهلب خمرج اجليوش إليه خرج من البصرة واستناب عليها أخاه 
مروان بن املهلب، وجاء حىت نزل واسط، واستشار من معه من االمراء فيما ذا يعتمده ؟ فاختلفوا عليه يف الرأي، 

إمنا تريدون أن جتعلوين طائرا يف رأس : از ليتحصن يف رؤوس اجلبال، فقالفأشار عليه بعضهم بأن يسري إىل االهو
جبل ؟ وأشار عليه رجل أهل العراق أن يسري إىل اجلزيرة فينزهلا بأحصن حصن فيها، وجيتمع عليه أهل اجلزيرة 

  .فيقاتل هبم أهل الشام، وانسلخت هذه السنة وهو نازل بواسط وجيش الشام قاصده
ذه السنة عبد الرمحن بن الضحاك بن قيس أمري املدينة، وعلى مكة عبد العزيز بن عبد اهللا بن وحج بالناس يف ه

  خالد بن أسيد، وعلى الكوفة عبد احلميد بن عبد الرمحن بن زيد بن
__________  

  .املفضل وحبيب ومروان وعبد امللك بنو املهلب: ومنهم) ١(
يب ومروان ومحاد ومجيع اخوة يزيد بن املهلب فحبسهم وحبس بعث املفضل وحب: ١/  ٨ويف الفتوح البن االعثم 

  .مواليهم وشيعتهم
  .فتدارك فلتتك وزلتك بالتوبة واستقالة العثرة: ١٠١/  ٨يف الطربي ) ٢(
وإن أردت الصلح وقد أشخصت القوم إليك وجدهتم لك مباعدين وما مل يشخص القوم إليك : زيد يف الطربي) ٣(

  .ه االمان على نفسك وأهلك ومالكمل مينعوك شيئا طلبت في
  .عشرين ألفا: ١٢/  ٨يف ابن االعثم ) ٤(

  .اخلطاب، وعلى قضائها عامر الشعيب، وعلى البصرة يزيد بن املهلب
  .قد استحوذ عليها وخلع أمري املؤمنني يزيد بن عبد امللك

صادقا ثبتا، وقد ترمجناه يف كتابنا  وفيها تويف عمر بن عبد العزيز، وربعي بن حراش، وأبو صاحل السمان وكان عابدا
  .التكميل واهللا أعلم

مث دخلت سنة ثنتني ومائة فيها كان اجتماع مسلمة بن عبد امللك مع يزيد بن املهلب، وذلك أن يزيد بن املهلب 
  ركب من واسط واستخلف عليها ابنه معاوية، وسار هو يف جيش، وبني يديه أخوه عبد امللك بن

، وانتهى إليه مسلمة بن عبد امللك يف جنود ال قبل ليزيد هبا، وقد التقت )١(كانا يقال له العقر املهلب، حىت بلغ م
املقدمتان أوال فاقتتلوا قتاال شديدا، فهزم أهل البصرة أهل الشام، مث تذامر أهل الشام فحملوا على أهل البصرة 

عا مشهورا، وكان من موايل بكر بن وائل، فهزموهم وقتلوا منهم مجاعة من الشجعان، منهم املنتوف، وكان شجا
وتنهى عن ابين مسمع من بكامها فأجابه اجلعد بن درهم * تبكي على املنتوف بكر بن وائل : فقال يف ذلك الفرزدق

موىل الثوريني من مهدان، وهذا الرجل هو أول اجلهمية، وهو الذي ذحبه خالد بن عبد اهللا القسري يوم عيد 
وليتنا نبكي الشائدين أبامها أرادا فناء احلي بكر بن * نبكي على املنتوف يف نصر قومه  -: االضحى فقال اجلعد

وال رقأت عينا شجي بكامها أيف الغش نبكي إن بكينا * فعزمتيم لو أصيب فنامها فال لقيا روحا من اهللا ساعة * وائل 
لعباس بن الوليد من جيش يزيد بن املهلب، ولقد لقيا بالغش فينا ردامها وملا اقترب مسلمة وابن أخيه ا* عليهما 



وكان مع يزيد حنو من مائة ألف،  -يعين قتال أهل الشام  -خطب يزيد بن املهلب الناس وحرضهم على القتال 
، وقد بايعوه على السمع والطاعة، وعلى كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم، وعلى أن )٢(وعشرين ألفا 

م، وعلى أن ال تعاد عليهم سرية الفاسق احلجاج، ومن بايعنا على ذلك قبلنا منه، ومن خالفنا ال يطأ اجلنود بالده
  .قاتلناه

  وكان احلسن البصري يف هذه االيام حيرض الناس على الكف وترك الدخول يف الفتنة،
__________  

قتل عنده يزيد بن ...ن الكوفةالعقر عدة مواضع، منها عقر بابل قرب كربالء م: قال يف معجم البلدان: العقر) ١(
  .وكان قد خلع طاعة بين مروان ودعا إىل نفسه ١٠٢املهلب يف صفر سنة 

  .ويزيد يف نيف من عشرين ألفا: ١٥/  ٨يف ابن االعثم ) ٢(

  وينهاهم أشد النهي، وذلك ملا وقع من القتال الطويل العريض يف أيام ابن االشعث، وما قتل بسبب
، وجعل احلسن خيطب الناس ويعظهم يف ذلك، ويأمرهم بالكف، فبلغ ذلك نائب البصرة ذلك من النفوس العديدة

ولقد بلغين أن : بن املهلب، فقام يف الناس خطيبا فأمرهم باجلد واجلهاد، والنفر إىل القتال، مث قال) ١(عبد امللك 
و الفعلن والفعلن، وتوعد احلسن، يثبط الناس، أما واهللا ليكفن عن ذلك أ -ومل يسمه  -هذا الشيخ الضال املرائي 
أما واهللا ما أكره أن يكرمين اهللا هبوانه، فسلمه اهللا منه حىت زالت دولتهم، وذلك أن : فلما بلغ احلسن قوله قال

اجليوش ملا تواجهت تبارز الناس قليال، ومل ينشب احلرب شديدا حىت فر أهل العراق سريعا، وبلغهم أن اجلسر 
: ما بال الناس ؟ ومل يكن من االمر ما يفر من مثله، فقيل له: فاهنزموا، فقال يزيد بن املهلبالذي جاؤوا عليه حرق 

  .إنه بلغهم أن اجلسر الذي جاؤوا عليه قد حرق
قبحهم اهللا، مث رام أن يرد املنهزمني فلم ميكنه، فثبت يف عصابة من أصحابه وجعل بعضهم يتسللون منه حىت : فقال

هو مع ذلك يسري قدما ال مير خبيل إال هزمهم، وأهل الشام يتجاورون عنه ميينا ومشاال، وقد بقي يف شرذمة قليلة، و
، مث قصد حنو مسلمة بن عبد امللك )٢(قتل أخوه حبيب بن املهلب، فازداد حنقا وغيظا، وهو على فرس له أشهب 
مد بن املهلب، وقتلوا السميذع، ال يريد غريه، فلما واجهه محلت عليه خيول الشام فقتلوه، وقتلوا معه أخاه حم

، فقتل إىل جانب يزيد بن )٣(وكان من الشجعان، وكان الذي قتل يزيد بن املهلب رجل يقال له القجل بن عياش 
املهلب، وجاؤوا برأس يزيد إىل مسلمة بن عبد امللك، فأرسله مع خالد بن الوليد بن عقبة بن أيب معيط إىل أخيه 

د امللك، واستحوذ مسلمة على ما يف معسكر يزيد بن املهلب، وأسر منهم حنوا من ثالمثائة أمري املؤمنني يزيد بن عب
  .، فبعث هبم إىل الكوفة، وبعث إىل أخيه فيهم، فجاء كتابه بقتلهم، فسار مسلمة فنزل احلرية)٤(

ا يف يده فقتلهم، منهم أسري) ٥(وملا انتهت هزمية ابن املهلب إىل ابنه معاوية وهو بواسط، عمد إىل حنو من ثالثني 
نائب أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز، عدي بن أرطاة رمحه اهللا وابنه، ومالك وعبد امللك ابنا مسمع، ومجاعة من 
االشراف، مث أقبل حىت أتى البصرة ومعه اخلزائن من االموال، وجاء معه عمه املفضل بن املهلب إليه، فاجتمع آل 

  فن وجتهزوا أمت اجلهازاملهلب بالبصرة فأعدوا الس
__________  

  .مروان بن املهلب: ١٥٣/  ٨والطربي  ١٢/  ٨وابن االعثم  ٨٠/  ٥يف ابن االثري ) ١(
  .أبلق: ٢٤٤/  ٣يف مروج الذهب ) ٢(
  .عياش الفحل من بين كلب: ١٧/  ٨يف ابن االعثم ) ٣(



  .حلارث الكاليبوقيل بل قتله اهلذيل بن زفر بن ا: ٨٣/  ٥ويف رواية يف ابن االثري 
نيف على أربعمائة رجل ضرب أعناقهم إال ثالثني من رؤسائهم ليحملهم إىل يزيد بن : ٢٠/  ٨يف ابن االعثم ) ٤(

  .عبد امللك
  .اثنني وثالثني: ١٥٧/  ٨والطربي  ٨٤/  ٥يف ابن االثري ) ٥(

تمع عليهم مجاعة ممن فل من اجليش واستعدوا للهرب، فساروا بعياهلم وأثقاهلم حىت أتوا جبال كرمان فنزلوها، واج
الذي كان مع يزيد بن املهلب، وقد أمروا عليهم املفضل بن املهلب، فأرسل مسلمة جيشا عليهم هالل بن ماجور 

، فلحقهم جببال )١(احملاريب يف طلب آل املهلب، ويقال إهنم أمروا عليهم رجال يقال له مدرك بن ضب الكليب 
شديدا، فقتل مجاعة من أصحاب املفضل وأسر مجاعة من أشرافهم واهنزم بقيتهم، مث  كرمان فاقتتلوا هنالك قتاال

حلقوا املفضل فقتلوه ومحل رأسه إىل مسلمة بن عبد امللك، وأقبل مجاعة من أصحاب يزيد بن املهلب فأخذوا هلم 
الموال والنساء والذرية فوردت أمانا من أمري الشام منهم مالك بن إبراهيم بن االشتر النخعي، مث أرسلوا باالثقال وا

على مسلمة بن عبد امللك ومعهم رأس املفضل ورأس عبد امللك بن املهلب، فبعث مسلمة بالرؤوس وتسعة من 
الصبيان احلسان إىل أخيه يزيد، فأمر بضرب أعناق أولئك، ونصبت رؤوسهم بدمشق مث أرسلها إىل حلب فنصبت 

راري آل املهلب، فاشتراهم بعض االمراء إبرارا لقسمه مبائة ألف، هبا، وحلف مسلمة بن عبد امللك ليبيعن ذ
  .فأعتقهم وخلى سبيلهم، ومل يأخذ مسلمة من ذلك االمري شيئا
  .وقد رثا الشعراء يزيد بن املهلب بقصائد ذكرها ابن جرير

زيد بن عبد والية مسلمة على بالد العراق وخراسان وذلك أنه ملا فرغ من حرب آل املهلب كتب إليه أخوه ي
  امللك بوالية الكوفة والبصرة

  .وخراسان يف هذه السنة
سعيد بن عبد العزيز بن احلارث  -زوج ابنته  -، وبعث إىل خراسان ختنه )٢(فاستناب على الكوفة وعلى البصرة 

كان  بن احلكم بن أيب العاص، امللقب خبذينة، فسار إليها فحرض أهلها على الصرب والشجاعة، وعاقب عماال ممن
  .ينوب آلل املهلب، وأخذ منهم أمواال جزيلة، ومات بعضهم حتت العقوبة

ذكر وقعة جرت بني الترك واملسلمني وذلك أن خاقان امللك االعظم ملك الترك، بعث جيشا إىل الصفد لقتال 
  املسلمنياملسلمني، عليهم رجل منهم يقال له كورصول، فأقبل حىت نزل على قصر الباهلي، فحصره وفيه خلق من 

__________  
  .هالل بن أحوز املازين: ٢٤٤/  ٣يف مروج الذهب ) ١(

  .وهالل بن أحوز التميمي...فوجه يف طلبهم قائدين وذكرمها مدرك: ٢٣/  ٨ويف ابن االعثم 
  .رد مدرك وسرح يف أثرهم هالل بن أحوز التميمي: ١٥٨/  ٨ويف الطربي 

  .٨٦/  ٥وانظر ابن االثري 
كوفة ذا الشامة حممد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أيب معيط وبعث مسلمة إىل البصرة عبد وىل مسلمة ال) ٢(

 ٨٩/  ٥ابن االثري  ١٦٠/  ٨الطربي ) ويف ابن االعثم الكاليب: سليمان: ويف ابن االثري(الرمحن بن سليم الكليب 
  .٢٥/  ٨ابن االعثم 



على أربعني ألفا، ودفع إليهم سبعة عشر دهقانا  -رف وهو عثمان بن عبد اهللا بن مط -فصاحلهم نائب مسرقند 
رهائن عندهم، مث ندب عثمان الناس فانتدب رجل يقال له املسيب بن بشر الرياحي يف أربعة آالف، فساروا حنو 

فحثهم على القتال وأخربهم أنه ذاهب إىل االعداء لطلب الشهادة، ] خطبهم [ الترك، فلما كان يف بعض الطريق 
أكثر من ألف، مث مل يزل يف كل منزل خيطبهم ويرجع عنه بعضهم، حىت بقي يف سبعمائة مقاتل، فسار هبم  فرجع عنه

حىت غالق جيش االتراك، وهم حماصرو ذلك القصر، وقد عزم املسلمون الذين هم فيه على قتل نسائهم وذبح 
ملسيب يثبتهم يومهم ذلك، فثبتوا ومكث أوالدهم أمامهم، مث ينزلون فيقاتلون حىت يقتلوا عن آخرهم، فبعث إليهم ا

  املسيب حىت إذا كان وقت السحر فكرب وكرب أصحابه، وقد جعلوا شعارهم يا حممد، مث محلوا على
الترك محلة صادقة، فقتلوا منهم خلقا كثريا، وعقروا دواب كثرية، وهنض إليهم الترك فقاتلوهم قتاال شديدا، حيت 

ملسيب يف عجزها فترجل وترجل معه الشجعان، فقاتلوا وهم كذلك قتاال عظيما، فر أكثر املسلمني، وضربت دابة ا
والتف اجلماعة باملسيب وصربوا حىت فتح اهللا عليهم، وفر املشركون بني أيديهم هاربني ال يلوون على شئ، وقد 

ه، فاحتملوهم وحازوا أن ال تتبعوا أحدا، وعليكم بالقصر وأهل: كان االتراك يف غاية الكثرة، فنادى منادي املسيب
ما يف معسكر أولئك االتراك من االموال واالشياء النفيسة وانصرفوا راجعني ساملني مبن معهم من املسلمني الذين 

هؤالء الذين لقونا باالمس : كانوا حمصورين، وجاءت الترك من الغد فلم جيدوا به داعيا وال جميبا، فقالوا يف أنفسهم
  .وا جنامل يكونوا إنسا، إمنا كان

الضحاك بن مزاحم اهلاليل أبو القاسم، ويقال أبو حممد، اخلراساين، كان يكون : وممن تويف فيها من االعيان والسادة
ببلخ ومسرقند ونيسابور، وهو تابعي جليل روى عن أنس وابن عمر وأيب هريرة، ومجاعة من التابعني، وقيل إنه مل 

باس مساع، وإن كان قد روي أنه جاوره سبع سنني، وكان الضحاك يصح له مساع من الصحابة حىت وال من ابن ع
خذوا التفسري عن أربعة، جماهد وعكرمة وسعيد بن جبري والضحاك، وقال االمام : إماما يف التفسري، قال الثوري

كان : إمنا أخذ عن سعيد عنه، وقال ابن سعيد القطان: هو ثقة، وأنكر شعبة مساعه من ابن عباس، وقال: أمحد
  .ضعيفا

إنه لقي ابن عباس فقدوهم، ومحلت به : مل يشافه أحدا من الصحابة، ومن قال: وذكره ابن حبان يف الثقات، وقال
أمه سنتني، ووضعته وله أسنان، وكان يعلم الصبيان حسبة، وقيل إنه مات سنة مخس وقيل سنة ست ومائة واهللا 

  .أعلم
  .جليل، ثقة، رفيع القدر، مات وقد بلغ الثمانني رمحه اهللا تعاىل أبو املتوكل الناجي امسه علي بن البصري، تابعي

  مث دخلت سنة ثالث ومائة
، ووىل عليها سعيد بن عمرو )١(امللقب خذينة عن نيابة خراسان  -فيها عزل أمري العراق عمر بن هبرية سعيد 

عج له الترك وخافوه خوفا شديدا، ، بإذن أمري املؤمنني، وكان سعيد هذا من االبطال املشهورين، انز)٢(اجلريشي 
وتقهقروا من بالد الصفد إىل ما وراء ذلك، من بالد الصني وغريها، وفيها مجع يزيد بن عبد امللك لعبد الرمحن بن 

  .الضحاك بن قيس بني إمرة املدينة وإمرة مكة، ووىل عبد الرمحن الواحد بن عبد اهللا النضري نيابة الطائف
  .حلرمني عبد الرمحن ابن الضحاك بن قيس واهللا سبحانه وتعاىل أعلموحج بالناس فيها أمري ا

  .يزيد بن أيب مسلم أبو العالء املدين: وممن تويف فيها من االعيان
عطاء بن يسار اهلاليل، أبو حممد القاص املدين، موىل ميمونة، وهو أخو سليمان، وعبد اهللا، وعبد امللك، وكلهم 

  .تابعي



الصحابة، ووثقه غري واحد من االئمة، وقيل إنه تويف سنة ثالث أو أربع ومائة، وقيل تويف وروى هذا عن مجاعة من 
  .قبل املائة باالسكندرية، وقد جاوز الثمانني واهللا سبحانه أعلم

جماهد بن جبري املكي أبو احلجاج القرشي املخزومي، موىل السائب بن أيب السائب املخزومي، أحد أئمة التابعني 
كان من أخصاء أصحاب ابن عباس، وكان أعلم أهل زمانه بالتفسري، حىت قيل إنه مل يكن أحد يريد واملفسرين 

وددت أن ابين ساملا وغالمي نافعا : أخذ ابن عمر بركايب وقال: بالعلم وجه اهللا إال جماهد وطاووس، وقال جماهد
  .حيفظان حفظك

، مات جماهد )٣(ني، أقفه عند كل آية وأسأله عنها وقيل إنه عرض القرآن على ابن عباس ثالثني مرة، وقيل مرت
  .وهو ساجد سنة مائة، وقيل إحدى وقيل ثنتني وقيل ثالث ومائة، وقيل أربع ومائة، وقد جاوز الثمانني واهللا أعلم

فصل أسند جماهد عن أعالم الصحابة وعلمائهم، عن ابن عمر وابن عباس وأيب هريرة وابن عمرو وأيب سعيد ورافع 
  .يجبن خد

  حدثنا إسحاق بن إبراهيم،: قال الطرباين) ٤(وعنه خلق من التابعني 
__________  

الطربي (وسبب عزله أن اجملشر بن مزاحم السلمي وعبد اهللا بن عمري الليثي قدما على عمر بن هبرية فشكواه ) ١(
-  

  ).ابن االثري
/  ٨الطربي (عة بن عامر بن صعصعة احلرشي من بين احلريش بن كعب بن ربي: ١٠٣/  ٥يف ابن االثري ) ٢(

١٦٨.(  
  .أسأله عن كل آية كيف أنزلت وكيف كانت -وزاد  -ثالث عرضات : ٢٠٩/  ٢يف صفة الصفوة ) ٣(
  .عطاء وطاووس وعكرمة وغريهم: منهم) ٤(

نامن إال ال ت: قال يل ابن عباس: أخربين أبوحيىي أنه مسع جماهدا يقول: ثنا عبد الرزاق، عن أيب بكر بن عياش قال
  .على وضوء فإن االرواح تبعث على ما قبضت عليه

يسلم عليه إذا لقيه وقيل : قال]  ٩٦: املؤمنون) [ ادفع باليت هي أحسن: (وروى الطرباين عنه أنه قال يف قوله تعاىل
  .هي املصافحة

اهللا على ذنب ال ينظر اتق ال يأخذك : أوحى اهللا عز وجل إىل داود عليه السالم: وروى عمرو بن مرة عنه أنه قال
  .فيه إليك فتلقاه حني تلقاه وليست لك حاجة

  .وروى ابن أيب شيبة، عن أيب أمامة، عن االعمش عن جماهد
لو بعثنا هبذا الرأس إىل من هو : كان باملدينة أهل بيت ذوي حاجة، عندهم رأس شاة فأصابوا شيئا، فقالوا: قال

  .املدينة حىت رجع إىل أصحابه الذين خرج من عندهم أوالأحوج إليه منا، فبعثوا به فلم يزل يدور ب
ما من مؤمن ميوت إال بكى عليه السماء واالرض : وروى ابن أيب شيبة عن أيب االحوص عن منصور عن جماهد قال

  .أربعني صباحا
  .فالنفسهم ميهدون: وقال
  .يف القرب: قال

ج من بين إسرائيل مائة ألف، فإذا بلغوا أرصاف احلرم كان حي: وروى االوزاعي عن عبدة بن أيب لبانة عن جماهد قال



  .خلعوا نعاهلم مث دخلوا احلرم حفاة
اطليب : قال]  ٤٣: آل عمران) [ يا مرمي اقنيت لربك: (وقال حيىي بن سعيد القطان قال جماهد يف قوله تعاىل

  .الركود
  .ال املزامريق]  ٦٤: االسراء) [ واستفزز من استطعت منهم بصوتك: (ويف قوله تعاىل

  .قيود: قال]  ١٢: املزمل) [ أنكاال وجحيما(وقال يف قوله تعاىل 
  .قال ال خصومة]  ١٥: الشورى) [ الحجة بيننا وبينكم: (وقال يف قوله

  .عن كل لذة يف الدنيا: قال]  ٨: التكاثر) [ مث لتسألن يومئذ عن النعيم: (وقال
  .ور عن جماهدوروى أبوالديبع عن جرير بن عبد احلسيب عن منص

  قال رن إبليس أربع رنات،
]  ٢: الفاحتة) [ احلمد هللا رب العاملني(حني لعن، وحني أهبط، وحني بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم وحني أنزلت 

  .وأنزلت باملدينة
  .الرنة والنخرة من الشيطان، فلعن من رن أو خنر: وكان يقال

  .بروج احلمام: قال]  ١٢٨: الشعراء) [ ن بكل ريع آية تعبثونأتبنو(وروى ابن أيب جنيح عنه يف قوله تعاىل 
  .التجارة: قال]  ٢٦٧: البقرة) [ أنفقوا من طيبات ما كسبتم(وقال يف قوله تعاىل 

استقاموا فلم يشركوا حىت : قال]  ٣٠: فصلت) [ إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا(وروى ليث عن جماهد قال 
  .ماتوا

 ٤: اخالص) [ ومل يكن له كفوا أحد(سعيد بن سفيان عن ابن أجبر عن طلحة بن مصرف عن جماهد وروى حيىي بن 
  .صاحبة: قال] 

  .النملة اليت كلمت سليمان كانت مثل الذئب العظيم: وقال ليث عن جماهد قال
  .وروى الطرباين عن أيب جنيح عن جماهد

  .نةكان الغالم من قوم عاد ال حيتلم حىت يبلغ مائيت س: قال
  .دعا داع]  ١: املعارج) [ سأل سائل: (وقال

: النور) [ ال يشركون يب شيئا(حىت يرجعوا إىل علمي فيه ]  ١٧ - ١٦: اجلن) [ ماء غدقا لنفتنهم فيه(ويف قوله 
  .قال ال حيبون غريي]  ٥٥

  .قال هم املراؤن]  ١٠: غافر) [ الذين ميكرون السيئات(
  قل: (ويف قوله تعاىل

  .قال هم الذين ال يدرون أنعم اهللا عليهم أم مل ينعم]  ١٣: اجلاثية) [ يغفرون للذين ال يرجون أيام اهللاللذين آمنوا 
  .أيامه نعمه ونقمه: قال]  ٥: ابراهيم) [ وذكرهم بأيام اهللا(مث قرأ 

  .فإىل سنتهفردوه إىل كتاب اهللا وإىل رسوله ما دام حيا، فإذا مات ]  ٥٨: النساء) [ فردوه إىل اهللا والرسول(
أما الظاهرة فاالسالم والقرآن والرسول والرزق، وأما : قال]  ٢٠: لقمان) [ وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة(

  .الباطنة فما ستر من العيوب والذنوب
: ملا قدمت مكة نساء على سليمان عليه السالم رأت حطبا جزال فقالت لغالم سليمان: وروى احلكم عن جماهد قال

دعي موالي أنا أعرف كم وزن دخانه، فكيف موالي : والك كم وزن دخان هذا احلطب ؟ فقال الغالمهل يعرف م



  .يوزن احلطب مث حيرق احلطب ويوزن رماده فما نقص فهو دخانه: فكم وزنه ؟ فقال الغالم: ؟ قالت
  من: قال]  ١١: احلجرات) [ ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون: (وقال يف قوله تعاىل

  .إذا أصبح وإذا أمسى فهو من الظاملني مل يتب
احلمد هللا الذي أراحين من الدنيا وأهلها، مث يطوى عليه : وقال ما من يوم ينقضي من الدنيا إال قال ذلك اليوم

  .فيختم إىل يوم القيامة، حىت يكون اهللا عز وجل هو الذي يفض خامته
العلم والفقه، وقال إذا ويل االمر منكم : قال]  ٢٦٩: البقرة) [ يؤتى احلكمة من يشاء: (وقال يف قوله تعاىل

  .الفقهاء
  .البدع والشبهات: قال]  ١٥٣: االنعام) [ وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله: (ويف قوله تعاىل

ما أدري أي النعمتني أفضل، أن هداين لالسالم، أو : وقال -يعين اتباع السنة  -أفضل العبادة الرأي احلسن : وقال
  .فاين من االهواء ؟عا

مبا صنعوا (أولو العقل والفضل يف دين اهللا عزوجل : أولو االمر منكم، أصحاب حممد، ورمبا قال: وقال يف رواية
  .قال السرية]  ٣١: الرعد) [ قارعة

  ]. ٨: النحل) [ وخيلق ما ال تعلمون(
  .السوس يف الثياب: قال

  .االضراس: قال]  ٣: مرمي) [ وهن العظم مين(
  .قال رحيما) ياحف(

حدثنا بشر بن احلارث حدثنا : وجدت يف كتاب حممد بن أيب حامت خبط يده: وروى عبد اهللا بن أمحد بن حنبل قال
  .حيىي بن ميان عن عثمان بن االسود عن جماهد

  .لو أن رجال أنفق مثل أحد يف طاعة اهللا عزوجل مل يكن من املسرفني: قال
: قال]  ٢٠: الرمحن) [ بينهما برزخ ال يبغيان(العداوة : قال]  ١٤: الرعد) [ وهو شديد احملال(ويف قوله تعاىل 

  .بينهما حاجز من اهللا فال يبغي احللو على املاحل وال املاحل على احللو
كان جماهد ال يسمع : حدثنا عبد اهللا بن عبد القدوس عن االعمش قال: ذكر حممد بن محيد: وقال ابن منده

وعليها وال : وذهب إىل بابل، قال: وذهب إىل حضر موت إىل بئر برهوت قال: إليها، قال بأعجوبة إال ذهب فنظر
اذهب هبذا فاعرض : فدعا رجال من السحرة فقال: تعرض على هاروت وماروت، قال: فقال جماهد: صديق جملاهد

  .عليه هاروت وماروت
خذ برجلي، : إىل قلعة فقطع منها حجرا مث قالفذهب يب : بشرط أن ال تدعو اهللا عندمها، قال جماهد: فقال اليهودي

  فهوى يب حىت انتهى إىل حوبة، فإذا مها معلقني منكسني كاجلبلني العظيمني، فلما رأيتهما

  فغشي علي وعلى: فاضطربا فكأن جبال الدنيا قد تدكدت، قال: سبحان اهللا خالقكما، قال: قلت
  .ن هتلك نفسك وهتلكينكدت أ! قم : اليهودي، مث أفاق اليهودي قبلي، فقال

  .يؤتى يوم القيامة بثالثة نفر، بالغين، واملريض، والعبد اململوك: وروى ابن فضيل عن ليث عن جماهد قال
ما شغلك عن عباديت اليت إمنا خلقتك هلا ؟ فيقول يا رب أكثرت يل من املال : فيقول اهللا عزوجل للغين: قال

  .فطغيت
بل هذا يا : فيقول: أنت كنت أكثر ماال وأشد شغال أم هذا ؟ قال: ه فيقول لذافيؤتى بسليمان عليه السالم يف ملك



  .فإن هذا مل مينعه ما أويت من امللك واملال والشغل عن عباديت: رب، فيقول اهللا له
يا رب شغلين عن هذا مرض جسدي، : ما منعك عن عباديت اليت خلقتك هلا ؟ فيقول: ويؤتى باملريض فيقول: قال

بل هذا، : أأنت كنت أشد ضرا ومرضا أم هذا ؟ فيقول: وب عليه السالم يف ضره وبالئه، فيقول لهفيؤتى بأي
  .إن هذا مل يشغله ضره ومرضه عن عباديت: فيقول

ما منعك من عباديت اليت خلقتك هلا ؟ فيقول رب فضلت علي أربابا فملكوين : مث يؤتى باململوك فيقول اهللا له
  .وشغلوين عن عبادتك

بل : أأنت كنت أشد يف رقك وعبوديتك أم هذا ؟ فيقول: بيوسف عليه السالم يف رقه وعبوديته فيقول اهللا لهفيؤتى 
  .فإن هذا مل يشغله ما كان فيه من الرق عن عباديت: هذا يا رب، فيقول اهللا

  .وروى محيد عن االعرج عن جماهد
فإذا ركبت سوى علي ثيايب فرآين مرة  كنت أصحب ابن عمر يف السفر فإذا أردت أن أركب مسك ركايب،: قال

صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه فكان : يا جماهد إنك لضيق اخللق، ويف رواية: كأين كرهت ذلك يف، فقال
  .خيدمين

  .حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري، عن رجل عن جماهد: وقال االمام أمحد
حيث شاء، وجعل له أعوان يتوفون االنفس مث يقبضها جعلت االرض مللك املوت مثل الطست يتناول منها : قال
  .منهم
  .ابن للخراب ولد للفناء: ملا هبط آدم إىل االرض قال له: وقال

  .وروى قتيبة عن جرير عن منصور عن جماهد
تعلن عصاة بين آدم دواب االرض وما شاء اهللا حىت احليات : قال]  ١٥٩: البقرة) [ ويلعنهم الالعنون(

  .ولون منعنا القطر بذنوب بين آدميق: والعقارب،
تسلط احلشرات على العصاة يف قبورهم، ملا كان يناهلم من الشدة بسب ذنوهبم، فتلك احلشرات من : وقال غريه

  العقارب واحليات هي السيئات اليت كانوا يعملوهنا يف الدنيا ويستلذوهنا، صارت عذابا
  .عليهم

  .نسأل اهللا العافية
  .لكفور]  ٦: العاديات) [ به لكنودإن االنسان لر: (وقال

من مل يستحي من : حدثنا عمر بن سليمان، حدثين مسلم أبو عبد اهللا عن ليث عن جماهد قال: وقال االمام أمحد
  .احلالل خفت مؤنته وأراح نفسه

  .وقال عمرو بن زروق حدثنا شعبة عن احلكم عن جماهد
  .بهأن لن نعاقبه بذن]  ٨٧: االنبياء) [ فظن أن لن نقدر عليه(قال 

  .مل أكن أحسن ما الزخرف حىت مسعتها يف قراءة عبد اهللا بيتا من ذهب: وهبذا االسناد قال
  .إن اهللا عزوجل ليصلح بصالح العبد ولده: حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن جماهد: وقال قتيبة بن سعيد

  :قال

  .رك خبريطويب للمؤمن كيف خيلفه اهللا فيمن ت: وبلغين أن عيسى عليه السالم كان يقول
]  ١٦٦البقرة ) [ وتقطعت هبم االسباب(وقال الفضيل بن عياض عن عبيد املكتب عن جماهد يف قوله تعاىل 



  .االوصال اليت كانت بينهم يف الدنيا
ال يرقبون يف مؤمن إال وال : (وروى سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن ابن أيب جنيح عن جماهد يف قوله تعاىل

  .االل اهللا عزوجل: قال]  ١١: التوبة) [ ذمة
  .طاعة اهللا عز وجل]  ٨٥: هود) [ بقية اهللا خري لكم(وقال يف قوله تعاىل 

  .هو الذي يذكر اهللا عند اهلم باملعاصي: قال]  ٤٦: الرمحن) [ وملن خاف مقام ربه جنتان(ويف قوله تعاىل 
  .اخلشوع]  ٢٩: فتحال) [ سيماهم يف وجوههم: (وقال الفضيل بن عياض عن منصور عن جماهد

القنوت الركود واخلشوع وغض البصر، وخفض اجلناح : قال]  ٢٣٨: البقرة) [ وقوموا هللا قانتني: (ويف قوله تعاىل
  .من رهبة اهللا

وكان العلماء إذا قام أحدهم يف الصالة هاب الرمحن أن يشد بصره أو يلتفت أو يقلب احلصا، أو يعبث بشئ أو 
  .حيدث نفسه بشئ من الدنيا
  .إال خاشعا ما دام يف صالته

وأثىن عليه خريا  -حدثنا أبو عمرو، حدثنا إبن إدريس، حدثين عقبة بن إسحاق : وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .حدثنا ليث عن جماهد

كنت إذا رأيت العرب استخفيتها وجدهتا من وراء دينها، فإذا دخلوا يف الصالة فكأمنا أجساد ليست فيها : قال
  .أرواح

وضم اخلنصر حىت ضم  -إمنا القلب منزلة الكف، فإذا أذنب الرجل ذنبا قبض هكذا : وروى االعمش عنه قال
  أصابعه كلها
) كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون: (قال اهللا تعاىل: مث يطبع، فكانوا يرون ذلك الران: قال -اصبعا اصبعا 

بلى من كسب سيئة وأحاطت به : (ري، عن منصور، عن جماهدوروى قبيصة عن سفيان الثو]  ١٤: املطففني[ 
قال الذنوب حتيط بالقلوب كاحلائط املبين على الشئ احمليط، كلما عمل ذنبا ارتفعت حىت ]  ٨١: البقرة) [ خطيئته

  .هو الران: مث قال -مث قبض يده  -تغشى القلب حىت تكون هكذا 
]  ٨: االنشراح) [ وإىل ربك فارغب(أول عمل العبد وآخره : قال]  ١٣: القيامة) [ مبا قدم وأخر(ويف قوله 

  .إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إىل الصالة فاجعل رغبتك إليه، ونيتك له: قال
هي النفس اليت قد أيقنت أن اهللا رهبا وضربت حاشا : قال]  ٢٧: الفجر) [ النفس املطمئنة(وعن منصور عن جماهد 

  .المره وطاعته
ما من ميت ميوت إال عرض عليه أهل جملسه، إن كان من أهل : قال: بن املبارك عن ليث عن جماهد وروى عبد اهللا

  .الذكر فمن أهل الذكر، وإن كان من أهل اللهو فمن أهل اللهو
إن يعجزين ابن : قال إبليس: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا حممد بن طلحة، عن زبيد، عن جماهد، قال: وقال أمحد
  ).١(آخذ مال بغري حق، وإنفاقه يف غري حقه : جزين من ثالث خصالآدم فلن يع

__________  
  ...كذا باالصل) ١(

قد ضل محارة فهو ) ١(كنت إذا رأيت جماهدا ظننت أنه حر مندح : قال االعمش: حدثنا ابن منري قال: وقال أمحد
  .مهتم



  .فسه أعز دينهمن أكرم نفسه وأعزها أذل دينه، ومن أذل ن: وعن ليث عن جماهد قال
قلت ألف سنة إال مخسني : يا أبا الغازي كم لبث نوح يف األرض قال: قال يل: وقال شعبة عن احلكم عن جماهد قال

  .فإن الناس مل يزدادوا يف أعمارهم وأجسادهم وأخالقهم إال نقصا: عاما، قال
ء فما بقي إال املتعلمون، وما اجملتهد ذهبت العلما: وروى أبو بكر بن أيب شيبة عن أيب علية عن ليث عن جماهد قال

  .فيكم إال كالالعب فيمن كان قبلكم
لو مل يصب املسلم من أخيه إال أن حياء منه : وروى ابن أيب شيبة أيضا عن ابن إدريس، عن ليث، عن جماهد قال

  مينعه من املعاصي
  .لكان يف ذلك خري

  .ى اهللا وإن كثر علمهالفقيه من خياف اهللا وإن قل علمه، واجلاهل من عص: وقال
]  ٤: املدثر) [ وثيابك فطهر: (إن العبد إذا أقبل على اهللا بقلبه أقبل اهللا بقلوب املؤمنني إليه يف قوله تعاىل: وقال
  .عملك فأصلح: قال

: الزمر) [ والذي جاء بالصدق وصدق به(ليس من عرض الدنيا : قال]  ٣١: النساء) [ واسألوا اهللا من فضله(
  .هم الذين جييئون بالقرآن قد اتبعوه وعملوا مبا فيهقال ]  ٣٣
  .يقول القرآن للعبد إين معك ما اتبعتين، فإذا مل تعمل يب اتبعتك: وقال

خذ من دنياك آلخرتك، وذلك أن تعمل فيها بطاعة اهللا : قال]  ٧٧: القصص) [ وال تنس نصيبك من الدنيا(
  .عزوجل

: قلت البن عمر: عن عبد الوهاب بن جماهد عن أبيه جماهد بن جبري قال وقال داود بن احملرب، عن عباد بن كثري،
من مجع ثالث خصال، نية صادقة، وعقال وافرا، ونفقة من حالل، : أي حجاج بيت اهللا أفضل وأعظم أجرا ؟ قال

إذا صدقت نيته وكانت نفقته من حالل فماذا يضره قلة عقله ؟ : صدق فقلت: فذكرت ذلك البن عباس فقال
والذي نفسي بيده ما أطاع : " يا أبا حجاج، سألتين عما سألت عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: الفق

العبد اهللا بشئ أفضل من حسن العقل، وال يقبل اهللا الصوم عبد وال صالته، وال شيئا مما يكون من عمله من أنواع 
  .اخلري إن مل يعمل بعقل

  ".لعبادة، كان ما يفسد أكثر مما يصلح ولو أن جاهال فاق اجملتهدين يف ا
ذكر العقل يف هذا احلديث ورفعه إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم من املنكرات واملوضوعات، والثالث : قلت

قال ابن عباس صدق، والباقي ال يصح : اخلصال موقوفة على ابن عمر، من قوله من مجع ثالث خصال، إىل قوله
حدث ببغداد عن مجاعة من الثقات بأحاديث : رب كنيته أبو سليمان، قال احلاكمرفعه وال وقفه، وداود بن احمل

موضوعة، حدث هبا عنه احلارث بن أيب أسامة، وله كتاب العقل، وأكثر ما أودع ذلك الكتاب موضوع على 
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وذكر العقل مرفوعا يف هذه الرواية لعله من مجلتها، واهللا أعلم

  .قد كذبه أمحد بن حنبلو
__________  

: ومعناها) خربنده(كلمة فارسية مل توردها املعاجم العربية ولفظها : خر بندج: ٢٠٨/  ٢يف صفة الصفوة ) ١(
  .مؤجر احلمار أو حارس احلمار



  .مصعب بن سعد بن أيب وقاص تابعي جليل القدر
الحه، كان تابعيا جليل القدر من سادات املسلمني موسى بن طلحة بن عبيد اهللا التميمي، كان يلقب باملهدي لص

  .رمحه اهللا
مث دخلت سنة أربع ومائة فيها قاتل سعيد بن عمرو احلرشي نائب خراسان أهل الصغد وحاصر أهل خجندة وقتل 

، النه هو الذي )١(خلقا كثريا، وأخذ أمواال جزيلة، وأسر رقيقا كثريا جدا، وكتب بذلك إىل يزيد بن عبد امللك 
  .واله

ويف ربيع االول منها عزل يزيد بن عبد امللك عن إمرة احلرمني عبد الرمحن بن الضحاك بن قيس، وكان سببه أنه 
خطب فاطمة بنت احلسني فامتنعت من قبول ذلك، فأحل عليها وتوعدها، فأرسلت إىل يزيد تشكوه إليه، فبعث إىل 

دينة، وأن يضرب عبد الرمحن بن الضحاك حىت يسمع صوته عبد الواحد بن عبد اهللا النضري نائب الطائف فواله امل
أمري املومنني وهو متكئ على فراشه بدمشق، وأن يأخذ منه أربعني ألف دينار، فلما بلغ ذلك عبد الرمحن ركب إىل 

كل حاجة تقوهلا فهي لك : إن يل إليك حاجة، فقال: دمشق واستجار مبسلمة بن عبد امللك، فدخل على أخيه فقال
واهللا ال أقبلها وال أعفو عنه، فرده إىل املدينة فتسلمه عبد : هو واهللا حاجيت، فقال: أن تكون ابن الضحاك، فقال إال

الواحد فضربه وأخذ ماله حىت تركه يف جبة صوف، فسأل الناس باملدينة، وكان قد باشر نيابة املدينة ثالث سنني 
أن يسأل العلماء إذا أشكل عليه أمر فلم يقبل، ومل يفعل،  وأشهرا، وكان الزهري قد أشار عليه برأي سديد، وهو

  .فأبغضه الناس وذمه الشعراء مث كان هذا آخر أمره
وفيها عزل عمر بن هبرية سعيد بن عمرو احلرشي، وذلك أنه كان يستخف بأمر ابن هبرية، فلما عزله أحضره بني 

ه، ووىل على خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة يديه وعاقبه وأخذ منه أمواال كثرية، وأمر بقتله مث عفا عن
  .الكاليب، فسار إليها فاستخلص أمواال كانت منكسرة يف أيام سعيد بن عمرو احلرشي

وهزم الترك وغرقهم ) ٢(وفيه غزا اجلراح بن عبد اهللا احلكمي نائب أرمينية وأذربيجان، أرض الترك، ففتح بلنجر 
  خلقا كثريا، وافتتح عامةوذراريهم يف املاء، وسىب منهم 

  ، وأجلى عامة أهلها، والتقى هو واخلاقان امللك فجرت بينهم وقعة هائلة)٣(احلصون اليت تلي بلنجر 
__________  

كتابه مباشرة إىل يزيد بن عبد امللك متجاوزا عمر بن هبرية كان سببا يف غضب عمر عليه ومما أوغر صدره ) ١(
  . محلت عمر على عزله عن خراسان كما سيأيتعليه وكان ذلك أحد االسباب اليت

  ).معجم البلدان(مدينة ببالد اخلزر خلف باب االبواب : بلنجر) ٢(
  .٣٢ - ٣١/  ٨وابن االعثم  ١١٢ - ١١١/  ٥ويف هذه الغزوة تفاصيل ذكرها ابن االثري 

  ) ملى: يف ابن االثري(الوبندر وشكى : منها) ٣(

  .ن، وتبعهم املسلمون، فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، قتل فيها خلق كثري ال حيصونآل االمر فيها إىل أن اهنزم خاقا
وحج بالناس يف هذه السنة عبد الواحد بن عبد اهللا النضري أمري احلرمني والطائف، وعلى نيابة العراق وخراسان 

  .عمر، ونائبه على خراسان مسلم بن سعيد يومئذ
س عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس امللقب بالسفاح، أول ويف هذه السنة ولد السفاح وهو أبو العبا

  .خلفاء بين العباس وقد بايع أباه يف الباطن مجاعة من أهل العراق
خالد بن سعدان الكالعي له روايات عن مجاعة من الصحابة، وكان تابعيا جليال، وكان من : وفيها تويف من االعيان



ودين املشهورين، وكان يسبح كل يوم أربعني ألف تسبيحة وهو صائم، وكان إمام أهل العلماء وأئمة الدين املعد
محص، وكان يصلي التراويح يف شهر رمضان، فكان يقرأ فيها يف كل ليلة ثلث القرآن، وروى اجلوزجاين عنه أنه 

  .من اجترأ على املالوم يف مراد احلق، قلب اهللا تلك احملامد عليه ذما: قال
  .ما من عبد إال وله أربعة أعني:  الدنيا عنه قالوروى ابن أيب

عينان يف وجهه يبصر هبما أمر دنياه، وعينان يف قلبه يبصر هبما أمر آخرته، فإذا أراد اهللا بالعبد خريا فتح عينيه 
العبد اللتني يف قلبه فأبصر هبما أمر آخرته ومها غيب، فأمن الغيب بالغيب، وإذا أراد اهللا بالعبد خالف ذلك ترك 

بصر القلب من اآلخرة، وبصر العينني من : القلب على ما هو عليه، فتراه ينظر فال ينتفع، فإذا نظر بقلبه نفع، وقال
  .الدنيا وله فضائل كثرية رمحه اهللا تعاىل

  .عامر بن سعد بن أيب وقاص الليثي له روايات كثرية عن أبيه وغريه، وهو تابعي جليل، ثقة مشهور
كان الشعيب من شعب مهدان، كنيته أبو عمرو، وكان عالمة أهل : الشعيب تويف فيها يف قول عامر بن شراحيل

وروى عنهم وعن مجاعة من التابعني، وعنه ) ١(الكوفة، كان إماما حافظا، ذا فنون، وقد أدرك خلقا من الصحابة 
  .ما رأيت أفقه من الشعيب: أيضا روى مجاعة من التابعني، قال أبو جملز

  .ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية منه: حولوقال مك
  .قم معي ها هنا حىت أفيدك علما، بل هو رأس العلم: قال يل الشعيب: وقال داود االودي

  .اهللا أعلم، فإنه عامل حسن: إذا سئلت عما ال تعلم فقل: أي شئ تفيدين ؟ قال: قلت
قبل من عمره ما رأيت سفره ضائعا، ولو سافر لو أن رجال سافر من أقصى اليمن حلفظ كلمة تنفعه فيما يست: وقال

العلم أكثر من عدد الشعر، : يف طلب الدنيا أو الشهوات إىل خارج هذا املسجد، لرأيت سفره عقوبة وضياعا وقال
  .فخذ من كل شئ أحسنه

__________  
اهللا عليه صلى (أدركت مخسمائة من أصحاب رسول اهللا : عن منصور بن عبد الرمحن مسعت الشعيب يقول) ١(

  .٧٦/  ٣صفوة الصفوة  -لقي الشعيب أربعة وثالثني رجال من الصحابة : وقال ابراهيم احلريب) وسلم

بن أيب موسى االشعري توىل قضاء الكوفة قبل الشعيب، فإن الشعيب توىل يف خالفة عمر بن عبد ) ١(أبو بردة 
زمن احلجاج، مث عزله احلجاج ووىل أخاه أبا بكر،  العزيز، واستمر إىل أن مات، وأما أبو بردة فإنه كان قاضيا يف

  .وكان أبو بردة فقيها حافظا عاملا، له روايات كثرية
أبو قالبة اجلرمي عبد اهللا بن يزيد البصري، له روايات كثرية عن مجاعة من الصحابة وغريهم، وكان من كبار 

  .داريا وهبا مات رمحه اهللاالئمة والفقهاء، وطلب للقضاء فهرب منه وتغرب، قدم الشام فنزل 
  إذا أحدث اهللا لك علما فأحدث له عبادة، ومل يكن مهك ما حتدث به الناس، فلعل غريك: قال أبو قالبة

  .ينتفع ويستغين وأنت يف الظلمة تتعثر، وإين الرى هذه اجملالس إمنا هي مناخ البطالني
لعل الخي عذرا ال : مل جتد له عذرا فقل إذا بلغك عن أخيك شئ تكرهه فالتمس له عذرا جهدك، فإن: وقال
  .أعلمه

مث دخلت سنة مخس ومائة فيها غزا اجلراح بن عبد اهللا احلكمي بالد الالن، وفتح حصونا كثرية، وبالدا متسعة 
  .االكناف من وراء بلنجر، وأصاب غنائم مجة، وسىب خلقا من أوالد االتراك

نة عظيمة من بالد الصغد، فصاحله ملكها على مال كثري حيمله وفيها غزا مسلم بن سعيد بالد الترك وحاصر مدي



  .إليه
  .وفيها غزا سعيد بن عبد امللك بن مروان بالد الروم، فبعث بني يديه سرية ألف فارس، فأصيبوا مجيعا

 وفيها خلمس بقني من شعبان منها تويف أمري املؤمنني يزيد بن عبد امللك بن مروان بأربد من أرض البلقاء، يوم
هو يزيد بن عبد امللك بن مروان أبو خالد القرشي : ، وهذه ترمجته)٢(اجلمعة، وعمره ما بني الثالثني واالربعني 

  .االموي، أمري املؤمنني، وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية، قيل إهنا دفنت بقرب عاتكة فنسبت احمللة إليها
  .واهللا أعلم

 رجب من سنة إحدى ومائة بعهد من أخيه سليمان، أن يكون اخلليفة بويع له باخلالفة بعد عمر بن عبد العزيز يف
  حدثنا كثري بن هشام ثنا: بعد عمر ابن عبد العزيز، خلمس بقني من رجب، قال حممد بن حيىي الذهلي

__________  
  .امسه عامر: ٢٤٧/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
أنه : ة الطربي عن علي املديين والعقد الفريدتقدم أن عمره يوم بويع تسع وعشرون سنة فإن صح تصح رواي) ٢(

  .سبع وثالثون ٢٣٩/  ٣له اربعون سنة ويف مروج الذهب : تويف ابن أربع وثالثني، ويف ابن االثري
  .مثان وثالثني: وقال الواقدي
  .أربعني سنة: ويف ابن االعثم

  .ويف االخبار الطوال مثان وثالثني

ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه  كان: جعفر بن برقان حدثين الزهري قال
  .وسلم وأيب بكر وعمر وعثمان وعلي، فلما ويل اخلالفة معاوية ورث املسلم من الكافر

  ومل يورث الكافر من املسلم، وأخذ بذلك اخللفاء من بعده، فلما قام عمر بن عبد العزيز راجع السنة
 -يعين أنه ورث املسلم من الكافر  - ذلك يزيد بن عبد امللك، فلما قام هشام أخذ بسنة اخللفاء االوىل، وتبعه يف

بينما حنن عند مكحول إذ أقبل يزيد بن عبد امللك فهممنا أن نوسع له، : وقال الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال
  .دعوه جيلس حيث انتهى به اجمللس، يتعلم التواضع: فقال مكحول

ن يزيد هذا يكثر من جمالسة العلماء قبل أن يلي اخلالفة، فلما ويل عزم على أن يتأسى بعمر بن عبد العزيز، وقد كا
ملا ويل : فما تركه قرناء السوء، وحسنوا له الظلم، قال حرملة عن ابن وهب عن عبد الرمحن بن زيد بن أسلم قال

 ليلة، فأيت بأربعني شيخا فهشدوا له أنه ما على يزيد بن عبد امللك قال سريوا بسرية عمر، فمكث كذلك أربعني
اخللفاء من حساب وال عذاب، وقد اهتمه بعضهم يف الدين، وليس بصحيح، إمنا ذاك ولده الوليد بن يزيد كما 

أما بعد فإين ال أراين إال ملمايب، وما أرى االمر : سيأيت، أما هذا فما كان به بأس، وقد كتب إليه عمر بن عبد العزيز
  .ال سيفضي إليك، فاهللا اهللا يف أمة حممد، فإنك عما قليل ميت فتدع الدنيا إىل من ال يعذرك، والسالمإ

أما بعد فإن أمري املؤمنني قد بلغه أنك استبطأت حياته ومتنيت وفاته : وكتب يزيد بن عبد امللك إىل أخيه هشام
لك سبيل لست فيها بأوحد وقد علموا لو فت* متىن رجال أن أموت وإن أمت : ورمت اخلالفة، وكتب يف آخره

يصادفه يوما على غري موعد فقل * مىت مت ما الباغي علي مبخلد منيته جتري لوقت وحتفه * ينفع العلم عندهم 
جعل اهللا يومي قبل يومك، وولدي : هتيأ الخرى مثلها وكأن قد فكتب إليه هشام* للذي يبقى خالف الذي مضى 

  ).١(يش بعدك قبل ولدك، فال خري يف الع
وامسها  -والصحيح ختفيفها  -بتشديد الباء االوىل  -وقد كان يزيد هذا حيب حظية من حظاياه يقال هلا حبابة 



العالية، وكانت مجيلة جدا، وكان قد اشتراها يف زمن أخيه بأربعة آالف دينار، من عثمان بن سهل بن حنيف، فقال 
يا أمري : فباعها، فلما أفضت إليه اخلالفة قالت له امرأته سعدة يومالقد مهمت أحجر على يديك، : له أخوه سليمان

  املؤمنني، هل بقي يف نفسك من أمر الدنيا
  نعم، حبابة، فبعثت امرأته فاشترهتا له ولبستها وصنعتها وأجلستها من وراء: شئ ؟ قال

__________  
  .٢٤٦/  ٣انظر نسخة كتاب يزيد إىل هشام ورد هشام عليه يف مروج الذهب ) ١(

  .٢٨٢/  ٢والعقد الفريد 

هذه : أو ما أخربتك ؟ فقالت: يا أمري املؤمنني هل بقي يف نفسك من أمر الدنيا شئ ؟ قال: الستارة، وقالت له أيضا
فحظيت اجلارية عنده، وكذلك زوجته أيضا، فقال يوما أشتهي أن  -وأبرزهتا له وأخلته هبا وتركته وإياها  -حبابة 

قصر مدة من الدهر، ال يكون عندنا أحد، ففعل ذلك، ومجع إليه يف قصره ذلك حبابة، وليس عنده  أخلو حببابة يف
فيه أحد، وقد فرش له بأنواع الفرش والبسط اهلائلة، والنعمة الكثرية السابغة فبينما هو معها يف ذلك القصر على 

، )١(وهي تضحك فشرقت هبا فماتت  أسر حال وأنعم بال، وبني يديهما عنب يأكالن منه، إذ رماها حببة عنب
فمكث أياما يقبلها ويرشفها وهي ميتة حىت أنتنت وجيفت فأمر بدفنها، فلما دفنها أقام أيام عندها على قربها 

) * ٢(فإن تسل عنك النفس أو تدع الصبا : هائما، مث رجع إىل املنزل مث عاد إىل قربها فوقف عليه وهو يقول
اليوم أو غد مث رجع فما ) ٣(من أجلك هذا هامة * لد وكل خليل زارين فهو قاتل فباليأس تسلو عنك ال بالتج

  ).٤(خرج من منزله حىت خرج بنعشه وكان مرضه بالسل 
وكانت  -أعين سنة مخس ومائة  -وذلك بالسواد سواد االردن يوم اجلمعة خلمس بقني من شعبان من هذه السنة 

يل أقل من ذلك، وكان عمره ثالثا وثالثني سنة، وقيل مخسا وقيل ستا خالفته أربع سنني وشهرا على املشهور، وق
  .وقيل مثانيا وقيل تسعا وثالثني، وقيل إنه بلغ االربعني فاهللا أعلم

وكان طويال جسيما أبيض مدور الوجه أفقم الفم مل يشب، وقيل إنه مات باجلوالن، وقيل حبوران وصلى عليه ابنه 
شرة سنة، وقيل بل صلى عليه أخوه هشام بن عبد امللك، وهو اخلليفة بعده، ومحل الوليد بن يزيد، وعمره مخس ع

على أعناق الرجال حىت دفن بني باب اجلابية وباب الصغري بدمشق، وكان قد عهد باالمر من بعده الخيه هشام، 
  .ومن بعده لولده الوليد بن يزيد، فبايع الناس من بعده هشاما

__________  
  .تناولت حبة رمانة فشرقت هبا فماتت: ٣٢٣/  ٤فيات يف فوات الو) ١(

  .اعتلت حبابة فبقيت أياما مث ماتت: ٢٤٢/  ٣ويف مروج الذهب 
  .مرضت وثقلت وماتت: ١٧٩/  ٨ويف الطربي 

لئن تسل عنك النفس أو : ١٧٩/  ٨والبيت يف الطربي ...تسلو النفس...* أو تدع اهلوى: يف مروج الذهب) ٢(
  .٤٣٥يأس يسلو القلب ال بالتجلد وهو لكثري عزة يف ديوانه ص فبال* تذهل اهلوى 

  .ميت: ٢٨٣/  ٢يف العقد الفريد ) ٣(
  .أمام بعدها أياما قالئل ومات: ٢٤٢/  ٣طعن ومات بعد مخسة عشر يوما، ويف مروج الذهب : يف العقد) ٤(



خيه خلمس بقني من شعبان من هذه خالفة هشام بن عبد امللك بن مروان بويع له باخلالفة يوم اجلمعة بعد موت أ
وله من العمر أربع وثالثون سنة وأشهر، النه ولد ملا قتل أبوه عبد امللك مصعب  -أعين سنة مخس ومائة  -السنة 

  .بن الزبري يف سنة ثنتني وسبعني، فسماه منصورا تفاؤال، مث قدم فوجد أمه قد أمسته باسم أبيها هشام، فأقره
يف منزل له، فجاءه الربيد بالعصا واخلامت، فسلم عليه باخلالفة فركب ) ١(فة وهو بالديثونة أتته اخلال: قال الواقدي

من الرصافة حىت أتى دمشق، فقام بأمر اخلالفة أمت القيام، فعزل يف شوال منها عن إمرة العراق وخراسان عمر بن 
  .عراق يف سنة ست ومائة، واملشهور االولهبرية، ووىل عليها خالد بن عبد اهللا القسري، وقيل إنه استعمله على ال

وحج بالناس فيها إبراهيم بن هشام بن إمساعيل املخزومي خال أمري املؤمنني، أخو أمه عائشة بنت هشام بن 
  .إمساعيل، ومل تلد من عبد امللك سواه حىت طلقها، الهنا كانت محقاء
دعاهتم أموال جزيلة يستعينون هبا على أمرهم، وفيها قوي أمر دعوة بين العباس يف السر بأرض العراق، وحصل ل

  .وما هم بصدده
  :وفيها تويف من االعيان

أبان بن عثمان بن عفان تقدم ذكر وفاته سنة مخس ومثانني، كان من فقهاء التابعني وعلمائهم، قال عمرو بن شعيب 
عشرة، فذكر أبان بن عثمان أحدهم، فقهاء املدينة : ما رأيت أعلم منه باحلديث والفقه، وقال حيىي بن سعيد القطان

وخارجة بن زيد، وسامل بن عبد اهللا، وسعيد بن املسيب، وسليمان بن يسار، وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، 
  .وعروة، والقاسم، وقبيصة بن ذؤيب، وأبو سلمة بن عبد الرمحن

  .كان به صمم ووضح: قال حممد بن سعد
  .تويف سنة مخس ومائةوأصابه الفاجل قبل أن ميوت بسنة، و

  .أبو رجاء العطاردي
  .عامر الشعيب

  .يف قول وقد تقدم، وكثري عزة يف قول
مث دخلت سنة ست ومائة ففيها عزل هشام بن عبد امللك عن إمرة املدينة ومكة : وقيل يف اليت بعدها كما سيأيت

بن هشام بن إمساعيل ) ٢(اهيم والطائف، عبد الواحد بن عبد اهللا النضري، ووىل على ذلك كله ابن خاله إبر
املخزومي، وفيها غزا سعيد بن عبد امللك الصائفة، وفيها غزا مسلم بن سعيد مدينة فرغانة ومعاملتها، فلقيه عندها 

  الترك، وكانت بينهم وقعة هائلة، قتل فيها اخلاقان وطائفة كبرية من الترك، وفيها أوغل اجلراح
__________  

  .بالزيتونة ،١٠٥/  ٨يف الطربي ) ١(
  .بالرصافة ١٢٤/  ٥ويف ابن االثري 

  .خاله ابراهيم: ١٣٣/  ٥وابن االثري  ١٨٢/  ٨يف الطربي ) ٢(

  .احلكمي يف أرض اخلزر، فصاحلوه وأعطوه اجلزية واخلراج
  .وفيها غزا احلجاج بن عبد امللك الالن، فقتل خلقا كثريا وغنم وسلم

مرة خراسان مسلم بن سعيد، ووىل عليها أخاه أسد بن عبد اهللا وفيها عزل خالد بن عبد اهللا القسري عن إ
  .القسري

وحج بالناس يف هذه السنة أمري املؤمنني هشام بن امللك، وكتب إىل أيب الزناد قبل دخوله املدينة ليتلقاه ويكتب له 



ثل ما أمر به، وتلقاه فيمن مناسك احلج، ففعل، فتلقاه الناس من املدينة إىل أثناء الطريق، وفيهم أبو الزناد قد امت
  يا أمري املؤمنني إن أهل بيتك يف مثل: تلقاه سعيد بن عبد اهللا بن الوليد بن عثمان بن عفان، فقال له

فشق ذلك على هشام واستثقله، : هذه املواطن الصاحلة مل يزالوا يلعنون أبا تراب، فالعنه أنت أيضا، قال أبو الزناد
  .لعنة أحد، إمنا قدمنا حجاجا ما قدمت لشتم أحد، وال: وقال

مث أعرض عنه وقطع كالمه وأقبل على أيب الزناد حيادثه وملا انتهى إىل مكة عرض له إبراهيم بن طلحة فتظلم إليه يف 
ظلمين، : فسليمان ؟ قال: ظلمين، قال: فالوليد ؟ قال: ظلمين، قال: أين كنت عن عبد امللك ؟ قال: أرض، فقال له

: انتزعها من يدي، وهي اآلن يف يدك، فقال له هشام: فيزيد ؟ قال: لعزيز ؟ قال ردها علي، قالقال فعمر بن عبد ا
: بل يف مضرب بالسوط والسيف، فانصرف عنه هشام وهو يقول ملن معه: أما لو كان فيك مضرب لضربتك، فقال

  .ما رأيت أفصح من هذا
هشام بن إمساعيل، وعلى العراق وخراسان خالد القسري وفيها كان العامل على مكة واملدينة والطائف، إبراهيم بن 

  .واهللا سبحانه أعلم
  .سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أبو عمرو الفقيه، أحد الفقهاء وأحد العلماء: وممن تويف فيها

سامل بن وله روايات عن أبيه وغريه، وكان من العباد الزهاد، وملا حج هشام بن عبد امللك دخل الكعبة فإذا هو ب
إين الستحي من اهللا أن أسأل يف بيته غريه، فلما خرج سامل خرج : سلين حاجة، فقال) ١(سامل ؟ : عبد اهللا، فقال له

من حوائج الدنيا أم من حوائج : اآلن قد خرجت من بيت اهللا فسلين حاجة، فقال سامل: هشام يف أثره فقال له
 ما سألت الدنيا من ميلكها، فكيف أسأهلا من ال ميلكها ؟ وكان سامل إين: من حوائح الدنيا، فقال سامل: اآلخرة ؟ قال

خشن العيش، يلبس الصوف اخلشن، وكان يعاجل بيده أرضا له وغريها من االعمال، وال يقبل من اخللفاء، وكان 
  .متواضعا وكان شديد االدمة وله من الزهد والورع شئ كثري

ن عباس وقد ترمجناهم يف كتابنا التكميل وهللا احلمد انتهى وقد زدنا وطاوس بن كيسان اليماين من أكرب أصحاب اب
  .هنا يف ترمجة سامل بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب زيادة حسنة

، فهو أول طبقة أهل اليمن من التابعني، وهو من أبناء )٢(فأما طاوس فهو أبو عبد الرمحن طاوس بن كيسان اليماين 
  .اليمنالفرس الذين أرسلهم كسرى إىل 

__________  
  .كذا باالصل ولعل املراد يا سامل: يف هامش املطبوعة) ١(
  .امسه ذكوان وطاوس لقبه: يف االلقاب البن اجلوزي) ٢(

  واملشهور أنه امسه 

أدرك طاوس مجاعة من الصحابة وروى عنهم، وكان أحد االئمة االعالم، قد مجع العبادة والزهادة، والعلم النافع، 
حل، وقد أدرك مخسني من الصحابة، وأكثر روايته عن ابن عباس، وروى عنه خلق من التابعني والعمل الصا

وأعالمهم، منهم جماهد وعطاء وعمرو بن دينار، وإبراهيم ابن ميسرة، وأبو الزبري وحممد بن املنكدر، والزهري 
  .وحبيب بن أيب ثابت، وليث بن أيب سليم، والضحاك بن مزاحم

ة، وعبد الكرمي بن املخارق ووهب بن منبه، واملغرية ابن حكيم الصنعاين، وعبد اهللا بن طاوس، وعبد امللك بن ميسر
  .وغري هؤالء

  .توىف طاوس مبكة حاجا، وصلى عليه اخلليفة هشام بن عبد امللك، ودفن هبا رمحه اهللا تعاىل



ليه حىت بعث هشام ابنه باحلرس، مات طاوس مبكة فلم يصلوا ع: قال أيب: حدثنا عبد الرزاق قال: قال االمام أمحد
ولقد سقطت قلنسوة كانت عليه ومزق رداؤه : قال فلقد رأيت عبد اهللا بن احلسن واضعا السرير على كاهله، قال

وقد خرج من " االميان ميان : " فكيف ال وقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم -يعين من كثرة الزحام  -من خلفه 
إليهم يف هذا وغريه، منهم أبو مسلم، وأبو إدريس، ووهب وكعب وطاوس وغري  اليمن خلق من هؤالء املشار

  .هؤالء كثري
رحم اهللا أبا : ومائة، فجعلوا يقولون) ١(شهدت جنازة طاوس مبكة سنة مخس : وروى ضمرة عن ابن شوذب قال

  .عبد الرمحن، حج أربعني حجة
حاجا، فلما محل أخذ عبد اهللا بن احلسن بن  -أو مبىن  -تويف طاوس باملزدلفة : حدثنا أيب قال: وقال عبد الرزاق
  .علي بقائمة سريره

  .فما زايله حىت بلغ القرب
إن من فضله ومن، : قدم طاوس مبكة، فقدم أمري املؤمنني، فقيل لطاوس: حدثنا عبد الرزاق قال: وقال االمام أمحد

): ١(وقال ابن جرير : فما هو إذا كما تقولون: قالإنا خناف عليك، : مايل إليه حاجة، فقالوا: ومن، فلو أتيته قال
  يا عطاء إياك أن ترفع حوائجك إىل من: جاءين طاوس فقال يل: قال يل عطاء

  .أغلق دونك بابه، وجعل دونه حجابه
  .وعليك بطلب من بابه لك مفتوح إىل يوم القيامة، طلب منك أن تدعوه ووعدك االجابة

بعيد من قلوهبم، : قال]  ٤٤: فصلت) [ أولئك ينادون من مكان بعيد(وقال ابن جريج عن جماهد عن طاوس 
ما تعلمت من العلم فتعلمه لنفسك، فإن االمانة : قال يل طاوس: وروى اال حجري عن سفيان، عن ليث قال

  .والصدق قد ذهبا من الناس
  .وقال عبد الرمحن بن مهدي، عن محاد بن زيد، عن الصلت بن راشد

بن قتيبة بن مسلم، صاحب خراسان، فسأله عن شئ فانتهره طاوس، ) ٢(فجاءه مسلم  كنا عند طاوس: قال
  .ذاك أهون له علي: بن قتيبة بن مسلم صاحب خراسان، قال) ٣(هذا مسلم : فقلت

  .أمسينا: إن منزلك قد استرم، فقال: وقال لطاوس
__________  

  .ست: ٢٩٠/  ٢يف رواية صفة الصفوة عن ضمرة ) ١(
  .ابن جريج: ٢٨٨/  ٢ة صفة الصفوة يف رواي) ٢(
  .سلم: ٢٨٧/  ٢يف صفة الصفوة ) ٣(

يف أمور : قال]  ٢٧: النساء) [ وخلق االنسان ضعيفا(وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس يف قوله تعاىل 
  .النساء، ليس يكون يف شئ أضعف منه يف النساء

لقي عيسى بن : ا إبراهيم بن نافع، عن ابن طاوس عن أبيه قالحدثنا حيىي بن بكري، حدثن: وقال أبو بكر بن أيب شيبة
نعم، قال : أما علمت أنه لن يصيبك إال ما كتب اهللا لك ؟ قال: مرمي عليه السالم إبليس فقال إبليس لعيسى

  .فأوف بذروة هذا اجلبل فترد منه: إبليس
  .ين عبدي، فإين أفعل ما شئتال جيرب: أما علمت أن اهللا تعاىل قال: فانظر أتعيش أم ال، قال عيسى
إن : إن العبد ال خيترب ربه، ولكن الرب خيترب عبده، ويف رواية أخرى: قال عيسى: ويف رواية عن الزهري عنه قال



  .العبد ال يبتلي ربه، ولكن الرب يبتلي عبده
  .فخصمه عيسى عليه السالم: قال

  .رحال، رواه عبد اهللا بن أمحد عنهحج االبرار على ال: وقال فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال
رأيت طاوسا وأصحابا له إذا صلوا العصر استقبلوا القبلة : قال: حدثنا أبو مثيلة عن ابن أيب داود: وقال االمام أمحد

  .ومل يكلموا أحدا، وابتهلوا إىل اهللا تعاىل يف الدعاء
  من مل يبخل: وقال

  .ومل يل مال يتيم مل ينله جهد البالء
عن حممد بن حيىي بن املنذر، عن موسى بن إمساعيل، عن أيب داود : بو داود الطيالسي، وقد رواه الطرباينروى عنه أ

  .فذكره
يا بين صاحب العقالء تنسب إليهم وإن مل تكن منهم، وال تصاحب اجلهال فتنسب إليهم وإن مل تكن : وقال البنه

  .منهم، واعلم أن لكل شئ غاية، وغاية املرء حسن عقله
  .أخي من دون الناس ؟: يا أبا عبد الرمحن إين أخوك، قال -: له رجل عن مسألة فانتهره، فقالوسأ

  .أمن بني املسلمني كلهم ؟: إين أخوك، قال: ويف رواية أن رجال من اخلوارج سأله فانتهره، فقال
أن جتعل يف عنقي تريد : سأل رجل طاوسا عن شئ فانتهره، مث قال: وقال عفان عن محاد بن زيد، عن أيوب قال

إن الفقر من اهللا، فأين ! عد : حبال مث يطاف يب ؟ ورأى طاوس رجال مسكينا يف عينه عمش ويف ثوبه وسخ، فقال له
إقرار ببعض الظلم خري من القيام فيه، وعن عبد الرزاق عن داود ابن : أنت من املاء ؟ وروى الطرباين عنه قال
ريق احلج، فدق الناس بعضهم بعضا، فلما كان السحر ذهب عنهم االسد، إبراهيم أن االسد حبس الناس ليلة يف ط

أال تنام فإنك : -ويف رواية فقال ابنه  -فنزل الناس ميينا ومشاال فألقوا أنفسهم، وقام طاووس يصلي، فقال له رجل 
  .السحرما كنت أظن أحدا ينام : وهل ينام السحر أحد ؟ ويف رواية: قد سهرت ونصبت هذه الليلة ؟ فقال

  .وروى الطرباين من طريق عبد الرزاق عن أيب جريج وابن عيينة
  .ما أفضل ما يقال على امليت ؟ قال االستغفار: قلت اليب: حدثنا ابن طاوس قال: قاال

أو أيوب بن  -مسعت النعمان بن الزبري الصنعاين حيدث أن حممد بن يوسف : حدثنا عبد الرزاق، قال: وقال الطرباين
  إن أخذها: دينار وقال للرسول) ١(ث إىل طاوس بسبعمائة بع -حيىي 

__________  
  .مخسمائة ٩٠/  ١الصفة وتذكرة احلفاظ  ٢٨٦/  ٢يف رواية ابن اجلوزي ) ١(

  .منك فإن االمري سيكسوك وحيسن إليك
ما يل هبا من : ليا أبا عبد الرمحن نفقة بعث هبا االمري إليك، فقا: فخرج هبا حىت قدم على طاوس اجلند، فقال: قال

حاجة، فأراده على أخذها بكل طريق فأىب أن يقبلها، فغفل طاوس فرمى هبا الرجل من كوة يف البيت مث ذهب 
  :راجعا إىل االمري، وقال

ابعثوا إليه فليبعث إلينا مبالنا، : فقالوا -أو شئ يكرهونه  -قد أخذها، فمكثوا حينا مث بلغهم عن طاوس ما يكرهون 
ما قبضت منه شيئا، فرجع الرسول إليهم : املال الذي بعثه إليك االمري رده إلينا، فقال: فقال فجاءه الرسول

املال الذي جئتك به يا : انظروا الذي ذهب هبا إليه، فأرسلوه إليه، فجاءه فقال: فأخربهم، فعرفوا أنه صادق، فقالوا
إىل املكان الذي رمى به فيه فوجدها كما هي، فقام : قال! ال : هل قبضت منك شيئا ؟ قال: أبا عبد الرمحن، قال



  .وقد بنت عليها العنكبوت، فأخذها فذهب هبا إليهم
فخرج احلاجب يلتمس له، فمر : انظروا إيل فقيها أسأله عن بعض املناسك، قال: وملا حج سليمان بن عبد امللك قال

اعفين، فأىب، فأدخله عليه، قال : نني، فقالأجب أمري املؤم: هذا طاوس اليماين، فأخذه احلاجب فقال: طاوس فقالوا
يا أمري املؤمنني إن صخرة كانت على شفري : إن هذا املقام يسألين اهللا عنه، فقال: فلما وقفت بني يديه قلت: طاوس

ويلك ملن أعدها اهللا ؟ ! ! ال : جهنم هوت فيها سبعني خريفا حىت استقرت يف قرارها، أتدري ملن أعدها اهللا ؟ قال
  .ملن أشركه اهللا يف حكمه فجار :قال

: من هذا يا زهري ؟ فقلت: ويف رواية ذكرها الزهري أن سليمان رأى رجال يطوف بالبيت، له مجال وكمال، فقال
حدثين أبو موسى : لو ما حدثتنا ؟ فقال: هذا طاوس، وقد أدرك عدة من الصحابة، فأرسل إليه سليمان فأتاه فقال

إن أهون اخللق على اهللا عز وجل من ويل من أمور املسلمني شيئا فلم : "  عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: قال
  ".يعدل فيهم 

حدثين رجل من أصحاب النيب صلى : لو ما حدثتنا ؟ فقال: فتغري وجه سليمان فأطرق طويال مث رفع رأسه إليه فقال
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل طعام يف دعاين : قال -ظننت أنه أراد عليا : قال ابن شهاب -اهللا عليه وسلم 

إن لكم على قريش حقا، وهلم على الناس حق، ما إذا استرمحوا رمحوا، وإذا : " جملس من جمالس قريش، مث قال
حكموا عدلوا، وإذا ائتمنوا أدوا، فمن مل يفعل فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني، ال يقبل اهللا منه صرفا وال 

  ."عدال 
حدثين ابن عباس أن آخر آية : لو ما حدثتنا ؟ فقال: فتغري وجه سليمان وأطرق طويال مث رفع رأسه إليه وقال: قال

: البقرة) [ واتقوا يوما ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون: (نزلت من كتاب اهللا
٢٨١ .[  

قال عمر بن عبد : مر، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة قالحدثين أبو مع: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
فقال طاوس مايل إليه من حاجة، فكأنه عجب من  -يعين سليمان  -ارفع حاجتك إىل أمري املؤمنني : العزيز لطاوس

 ورب هذا البيت ما رأيت أحدا الشريف والوضيع عنده: ذلك، قال سفيان وحلف لنا إبراهيم وهو مستقبل الكعبة
  .مبنزلة واحدة إال طاوس

  وجاء ابن : قال

أمري املؤمنني ) ١] (ابن [ جلس إليك : لسليمان بن عبد امللك فجلس إىل جنب طاوس فلم يلتفت إليه، فقيل له
  .أردت أن يعلم هو وأبوه أن هللا عبادا يزهدون فيهم وفيما يف أيديهم: فلم تلتفت إليه ؟ قال

خرجنا حجاجا فنزلنا يف بعض القرى، وكنت أخاف أيب من احلكام : طاوس قالوقد روى عبد اهللا بن أمحد عن ابن 
يقال له أيوب  -أخي احلجاج بن يوسف  -وكان يف تلك القرية عامل حملمد بن يوسف : لشدته وغلظه عليهم، قال

املسجد، فإذا فشهدنا صالة الصبح يف : بن حيىي، وقيل يقال له ابن جنيح، وكان من أخبث عماهلم كربا وجتربا، قال
ابن جنيح قد أخرب بطاوس فجاء فقعد بني يدي طاوس، فسلم عليه فلم جيبه، مث كلمه فأعرض عنه، مث عدل إىل 

إن أبا عبد الرمحن مل يعرفك، فقال : الشق اآلخر فأعرض عنه، فلما رأيت ما به قمت إليه وأخذت بيده مث قلت له
  . لعارف، ومعرفته يب فعلت يب ما رأيتإنه يب: إين به لعارف، فقال االمري! بلى : طاوس

يا لكع، بينما أنت تقول أريد أخرج عليهم : مث مضى وهو ساكت ال يقول شيئا، فلما دخلت املنزل قال يل أيب
  .بالسيف مل تستطع أن حتبس عنهم لسانك



! ال : طاوس ؟ فقالأنت : أتيت طاوسا فاستأذنت عليه فخرج إيل ابنه شيخ كبري، فقلت: وقال أبو عبد اهللا الشامي
سل : إن العامل ال خيرف، فدخلت عليه فقال طاوس: إن كنت أنت ابنه فإن الشيخ قد خرف، فقال: أنا ابنه، فقلت
: إن أوجزت أوجزت لك، فقال تريد أن أمجع لك يف جملسي هذا التوراة واالجنيل والفرقان ؟ قال: فأوجز، فقلت

ندك شئ أخوف منه، وارجه رجاء هو أشد من خوفك إياه، وأحب خف اهللا خمافة ال يكون ع: قال! نعم : قلت
  .للناس ما حتب لنفسك

  .حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه: وقال الطرباين
يف سنة  مجعتك يف يوم كذا يف شهر كذا: جياء يوم القيامة باملال وصاحبه فيتحاجان، فيقول صاحب املال للمال: قال

أمل أقض لك احلوائج ؟ أنا الذي حلت بينك وبني أن تصنع فيما أمرك اهللا عزوجل من حبك : كذا، فيقول املال
حدثنا أيب، حدثنا : إياي، فيقول صاحب املال إن هذا الذي نفد على حبال أوثق هبا وأقيد، وقال عثمان بن أيب شيبة

اجتمع عندي مخسة ال جيتمع عندي مثلهم قط، عطاء : ابت قالحيىي بن الضريس، عن أيب سنان، عن حبيب بن أيب ث
  .وطاووس، وجماهد وسعيد بن جبري، وعكرمة

مع عطاء والعامة، وكان : مع من كنت تدخل على ابن عباس ؟ قال: قلت لعبيد اهللا بن أيب يزيد: وقال سفيان
ويف رواية  -ه فال تسأل عنه أحدا قال يل طاوس إذا حدثتك حديثا قد أثبت: طاوس يدخل مع اخلاصة، وقال حبيب

  .فال تسأل عنه غريي
  أدركت: وقال أبو أسامة، حدثنا االعمش، عن عبد امللك بن ميسرة، عن طاوس قال

__________  
  .٢٨٧/  ٢من صفة الصفوة ) ١(

  .مخسني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
: أريد أن أتزوج فالنة، قال: قلت اليب: ربين ابن طاوس قالحدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخ: وقال االمام أمحد

: فذهبت فلبست من صاحل ثيايب، وغسلت رأسي، وادهنت، فلما رآين يف تلك احلال قال: اذهب فانظر إليها، قال
  .اجلس فال تذهب

: ذلك، فقال كان أيب إذا سار إىل مكة سار شهرا، وإذا رجع رجع يف شهر، فقلت له يف: وقال عبد اهللا بن طاوس
  .بلغين أن الرجل إذا خرج يف طاعة ال يزال يف سبيل اهللا حىت يرجع إىل أهله

  .وقال محزة عن هالل بن كعب
: ادع اهللا يل، فقال: كان طاوس إذا خرج من اليمن مل يشرب إال من تلك املياه القدمية اجلاهلية، وقال له رجل: قال

  .ادع لنفسك فإنه جييب املضطر إذا دعاه
  .حدثنا إسحاق بن ابراهيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه: ل الطرباينوقا
  كان رجل فيما خال من الزمان، وكان عاقال لبيبا، فكرب فقعد يف البيت، فقال البنه: قال
على أيب ادخلوا : إين قد اغتممت يف البيت، فلو أدخلت علي رجاال يكلموين ؟ فذهب ابنه فجمع نفرا فقال: يوما

  .فحدثوه، فإن مسعتم منه منكرا فاعذروه فإنه قد كرب، وإن مسعتم منه خريا فاقبلوه
إن أكيس الكيس التقى، وأعجز العجز الفجور، وإذا تزوج : فدخلوا عليه فكان أول ما تكلم به أن قال: قال

  .الرجل فليتزوج من معدن صاحل، فإذا اطلعتم على فجرة رجل فاحذروه فإن هلا أخوات
قال : حدثنا أمحد بن نصر بن مالك، حدثنا عبد اهللا بن عمر بن مسلم اجلريي، عن أبيه قال: وقال سلمة بن شبيب



  .إذا قربتين فانظر يف قربي، فإن مل جتدين فامحد اهللا تعاىل، وإن وجدتين فإنا هللا وإنا إليه راجعون: طاوس البنه
: ومل جيد يف قربه شيئا، ورؤي يف وجهه السرور، وقال قبيصةفأخربين بعض ولده أنه نظر فلم يره : قال عبد اهللا

اللهم احرمين كثرة املال والولد، وارزقين االميان : كان من دعاء طاوس يدعو: حدثنا سفيان عن سعيد بن حممد قال
  .والعمل

  .لو رأيت طاوس بن كيسان علمت أنه ال يكذب: وقال سفيان عنر معمر حدثنا الزهري قال
  .السلويل عن عمران ابن خالد اخلزاعي -أخو إسحاق بن منصور  -حدثنا جابر بن منصور : سالم وقال عون بن

إن طاوسا يزعم أن من صلى العشاء مث صلى بعدها ركعتني : كنت جالسا عند عطاء فجاء رجل فقال أبا حممد: قال
  .له مثل وقوف عرفة وليلة القدرآمل تنزيل السجدة، ويف الثانية تبارك الذي بيده امللك كتب : يقرأ يف االوىل
  .صدق طاوس ما تركتهما: فقال عطاء

  .حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه: وقال ابن أيب السري
كان رجل من بين إسرائيل، وكان رمبا داوى اجملانني، وكانت امرأة مجيلة، فأخذها اجلنون، فجئ هبا إليه، : قال

إن علم هبا افتضحت، فأقتلها وادفنها يف بيتك، : اءه الشيطان فقالفنزلت عنده فأعجبته، فوقع عليها فحملت، فج
  ماتت، فلم يتهموه لصالحه ومنزلته،: فقتلها ودفنها، فجاء أهلها بعد ذلك بزمان يسألونه عنها، قال

ء إهنا مل متت، ولكن قد وقع عليها فحملت فقتلها ودفنها يف بيته، يف مكان كذا وكذا، فجا: فجاءهم الشيطان فقال
  ما نتهمك ولكن أخربنا أين دفنتها، ومن كان معك ؟ فنبشوا بيته: أهلها فقالوا

أنا صاحبك، فإن كنت تريد أن أخرجك : فوجدوها حيث دفنها، فأخذوه فحبسوه وسجنوه، فجاءه الشيطان فقال
  .مما أنت فيه فاكفر باهللا فأطاع الشيطان فكفر باهللا عزوجل، فقتل فتربأ منه الشيطان حينئذ

كمثل الشيطان إذ قال لالنسان اكفر، فلما كفر قال (وال أعلم أن هذه اآلية نزلت إال فيه ويف مثله : قال طاوسو
  ]. ١٦: احلشر) [ إين برئ منك إين أخاف اهللا رب العاملني

  .حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ابن طاوس عن أبيه: وقال الطرباين
إما أن مترضوا أبانا وليس لكم من مرياثه شئ، : جل من بين إسرائيل له أربعة بنني، فمرض، فقال أحدهمكان ر: قال

وإما أن أمرضه وليس يل من مرياثه شئ، فمرضه حىت مات ودفنه ومل يأخذ من مرياثه شيئا، وكان فقريا وله عيال، 
بربكة أو بال : دينار فخذها، فقال لآليت يف املنامإيت مكان كذا وكذا فاحفره جتد فيه مائة : فأيت يف النوم فيل له

اذهب فخذها فإن من بركتها أن تكسوين منها : بال بركة، فلما أصبح ذكر ذلك المرأته فقالت: بركة ؟ فقال
  .ونعيش منها
  .ال آخذ شيئا ليس فيه بركة: فأىب وقال

بال : بربكة أو بال بركة ؟ قال: دنانري، فقالإيت مكان كذا وكذا فخذ منه عشرة : فلما أمسى أيت يف منامه فقيل له
إيت مكان : بركة، فلما أصبح ذكر ذلك المرأته فقالت له مثل ذلك فأىب أن يأخذها، مث أيت يف الليلة الثالثة فقيل له

 بربكة، قال، نعم إذا، فلما أصبح ذهب إىل ذلك املكان: بربكة أو بال بركة ؟ قال: كذا وكذا فخذ منه دينارا، فقال
بدينار، فأخذمها منه : بكم مها ؟ قال: الذي أشري إليه يف املنام فوجد الدينار فأخذه، فوجد صيادا حيمل حوتني فقال

بذلك الدينار مث انطلق هبما إىل امرأته فقامت تصلحهما، فشقت بطن أحدمها فوجدت فيه درة ال يقوم هبا شئ، ومل 
فاحتاج ملك ذلك الزمان درة فبعث يطلبها حيث : ة مثلها، قالير الناس مثلها، مث شقت بطن اآلخر فإذا فيه در
: إيت هبا، فأتاه هبا، فلما رآها حالها اهللا عزوجل يف عينيه، فقال: كانت ليشتريها، فلم توجد إال عنده، فقال امللك



ثني بغال ذهبا، مث ال أنقصها عن وقر ثالثني بغال ذهبا، فقال امللك ؟ ارضوه، فخرجوا به فوقروا له ثال: بعنيها، فقال
هل : فأتوه فقالوا له: ما تصلح هذه إال بأختها، اطلبوا يل أختها، قال: نظر إليها امللك فأعجبته إعجابا عظيما، فقال

  .نعم: عندك أختها ونعطيك ضعف ما أعطيناك ؟ قال وتفعلون ؟ قالوا
  .تها، واهللا أعلمفأتى امللك هبا، فلما رآها أخذت بقلبه فقال أرضوه، فأضعفوا له ضعف أخ

حدثين داود ابن سابور قال قلنا : حدثنا وهيب بن الورد حدثنا عبد اجلبار بن الورد قال: وقال عبد اهللا بن املبارك
  .ال أجد لذلك حسبة: أدع بدعوات، فقال: لطاوس

له ما يف أيدي البخل أن يبخل االنسان مبا يف يده، والشح أن حيب أن : وقال ابن جرير عن ابن طاوس عن أبيه قال
  هو أن يشح مبا يف يد غريه، وهو مرض من: وقيل الشح هو ترك القناعة، وقيل: الناس باحلرام ال يقنع

أمراض القلب ينبغي للعبد أن يعزله عن نفسه وينفيه ما استطاع، وهو يأمرنا بالبخل كما يف احلديث الصحيح عن 
بالبخل فبخلوا وبالقطيعة ] أمرهم [ شح أهلك من كان قبلكم اتقوا الشح فإن ال: " النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

أال رجل : حدثنا احملاريب عن ليث عن طاوس قال: وقال ابن أيب شيبة" فقطعوا وهذا هو احلرص على الدنيا وحبها 
ن يقوم بعشر آيات من الليل فيصبح قد كتب له مائة حسنة أو أكثر من ذلك، ومن زاد زيد يف ثوبه، وقال قتيبة ب

  .حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجري، عن طاوس: سعيد
  .ال يتم نسك الشاب حىت يتزوج: قال

لتنكحن أو القولن لك ما قال عمر بن اخلطاب اليب : قال يل طاوس: وعن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة قال
  .ما مينعك من النكاح إال عجز أو فجور: الزوائد

  .ن إال حفرتهال حيرز دين املؤم: وقال طاوس
: وقال عبد الرزاق، عن معمر بن طاوس وغريه أن رجال كان يسري مع طاوس، فسمع الرجل غرابا ينعب، فقال

  .أي خري عند هذا أو شر ال تصحبين وال متش معي: فقال طاوس: خري
  .حدثنا احلميدي حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه: وقال بشر بن موسى

ال مقيل، فإذا أيت بغدائه فذكر : عه الشيطان، فإذا أتى املنزل فسلم نكص الشيطان وقالإذا غدا االنسان اتب: قال
أدركنا املقيل، فإذا أيت بغدائه ومل يذكر اسم : وال غداء وال مقيل، فإذا دخل ومل يسلم قال الشيطان: اسم اهللا قال

  .مقيل وغداء، ويف العشاء مثل ذلك: اهللا عليه قال الشيطان
فالن زاد فيها كذا وكذا، وفالن نقص فيها كذا وكذا وذلك يف الركوع : الئكة ليكتبون صالة بين آدمإن امل: وقال

  .واخلشوع والسجود
  ملا خلقت النار طارت أفئدة املالئكة، فلما خلق آدم سكنت، وكان إذا مسع صوت: وقال

  .سبحان من سبحت له: الرعد يقول
رأيتك تصلي يف ! يا أبا عبد الرمحن : قال جماهد لطاوس: جنيح قال حدثنا سفيان عن ابن أيب: وقال االمام أمحد

  .اكشف قناعك، وبني قراءتك: الكعبة والنيب صلى اهللا عليه وسلم على باهبا يقول لك
  .اسكت ال يسمع هذا منك أحد: فقال له

  .مث ختيل إىل أن انبسط يف احلديث
  .من قال واتقى اهللا خري ممن صمت واتقى! ! يا أبا جنيح : حإن طاوسا قال اليب جني: وقال أمحد أيضا هبذا االسناد

  .ما كنت أرى أن أحدا ينام يف السحر: هو نائم، فقال: وقال مسعر عن رجل إن طاوسا أتى رجال يف السحر فقالوا



  .حدثنا حممد بن يزيد، حدثنا ابن ميان عن مسعود، فذكره: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .حيف االئمة وفساد الناس: طاوس جيلس يف بيته، فقيل له يف ذلك فقالكان : قال الثوري

كان طاوس يصلي يف غداة باردة معتمة، فمر به حممد بن : أخربين أيب قال: حدثنا عبد الرزاق قال: وقال االمام أمحد
فأمر وطاوس ساجد، واالمري راكب يف مركبه،  -وهو أخو احلجاج بن يوسف  -يوسف صاحب اليمن وحاجبها 

بساج أو طيلسان مرتفع القيمة فطرح على طاوس وهو ساجد، فلم يرفع رأسه حىت فرغ من حاجته، فلما سلم نظر 
  .فإذا الساج عليه فانتفض فألقاه عنه، ومل ينظر إليه ومضى إىل منزله وتركه ملقى على االرض

  حدثنا محاد بن عيينة عن: وقال نعيم بن محاد

ما من شئ يتكلم به ابن آدم إال كتب عليه حىت أنينه يف مرضه، : ن ابن عباسابن جريج عن عطاء عن طاوس ع
  .إن طاوسا كان يكره أنني املرض فتركه: فلما مرض االمام أمحد أن فقيل له

  .حدثنا الفضل بن دكني حدثنا سفيان، عن أبيه، عن داود بن شابور: وقال أبو بكر بن أيب شيبة
  .ما أجد بقليب خشية فأدعو لك: ا، فقالادع اهللا لن: قال رجل لطاوس: قال

  .حدثنا عبد السالم بن هاشم، عن احلسن بن أيب احلصني العنربي: وقال ابن طالوت
  .مر طاوس برواس قد أخرج رؤوسا فغشي عليه: قال

  .ويف رواية كان إذا رأى الرؤوس املشوية مل يتعش تلك الليلة
  .ا االشجعي عن سفيان الثوريحدثنا هاشم بن القاسم، حدثن: وقال االمام أمحد

  .سغبا، وكانوا يستحيون أن يطعم عنهم تلك االيام) ١(إن املوتى يفتنون يف قبورهم : قال طاوس: قال
  .فيهن كفر من مضى وكفر من بقي: مسعت ليثا يذكر عن طاوس وذكر النساء فقال: وقال ابن إدريس

اسجد للقرد يف زمانه، أي أطعه يف : كان يقال: وقال أبو عاصم عن بقية عن سلمة بن وهرام، عن طاوس قال
  .املعروف

  .حدثنا أسامة، حدثنا نافع بن عمر، عن بشر بن عاصم: وقال أبو بكر بن أيب شيبة
من أفضل من تعرف ؟ : أحد آمن على نفسه، ولقد رأيت رجال لو قيل يل) ٢(ما رأيت مثل : قال طاوس: قال
حينا مث أخذه وجع يف بطنه، فأصاب منه شيئا استنضح بطنه عليه، فالن ذلك الرجل، فمكثت على ذلك : لقلت

  .فاشتهاه، فرأيته يف نطع ما أدري أي طرفيه أسرع حىت مات عرقا
: أنه رأى فتية من قريش يرفلون يف مشيتهم، فقال: أخربنا أبو بشر، عن طاوس: حدثنا هشيم، قال: وروى أمحد

  .ومتشون مشية ما حيسن الزفافون أن ميشوها إنكم لتلبسون لبسة ما كانت آباؤكم تلبسها،
لعله هو الرجل  -حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أن طاوسا قام على رفيق له مرض حىت فاته احلج : وقال أمحد

سئل النيب : وقال مسعر بن كدام عن عبد الكبري املعلم قال طاوس قال ابن عباس -املتقدم قبل هذا استنضح بطنه 
  ".من إذا مسعته يقرأ رأيت أنه خيشى اهللا عزوجل : " وسلم من أحسن قراءة ؟ قال صلى اهللا عليه

إن النيب صلى اهللا : قال ابن عباس: وقد روي هذا أيضا من طريق ابن هليعة، من عمرو بن دينار، عن طاوس قال
  ".إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن يتحزن به : " عليه وسلم قال

: " رآين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران فقال: عمرو بن العاص قال وعنه عن عبد اهللا بن
رواه مسلم يف صحيحه عن داود بن راشد عن عمر بن " بل أحدمها : أغسلهما ؟ قال: أمك أمرتك هبذا ؟ قلت

  .أيوب، عن إبراهيم بن نافع عن سليمان االحول عن طاوس به



  قال: يم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عمر وقالوروى حممد بن مسلمة عن إبراه
__________  

  .سبعا: ٢٨٩/  ٢يف صفة الصفوة ) ١(
  .ما رأيت مثلي أحدا آمنا: كذا باالصل، ولعلها) ٢(

  ".اجلالوذة والشرط وأعوان الظلمة كالب النار : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  انفرد به حممد بن مسلم

  .الطالقي
دثنا حممد بن احلسن االمناطي البغدادي، حدثنا عبد املنعم بن إدريس، حدثنا أيب عن وهب بن منبه ح: وقال الطرباين

يا علي : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول لعلي بن أيب طالب: عن طاوس عن أنس بن مالك قال
  ".استكثر من املعارف من املؤمنني فكم من معرفة يف الدنيا بركة يف اآلخرة 

مضى علي فأقام حينا ال يلقى أحدا إال اختذه لآلخرة، مث جاء من بعد ذلك فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه ف
إذهب فابل : قد فعلت يا رسول اهللا، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: ما فعلت فيما أمرتك به ؟ قال: " وسلم

اذهب : س رأسه، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلمأخبارهم، فذهب مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو منك
ما أحسب يا علي ثبت معك إال أبناء ]: فقال [ فابل أخبارهم، فذهب مث أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم تبسم 

االخالء يومئذ بعضهم لبعض (ال والذي بعثك باحلق، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم : اآلخرة ؟ فقال له علي
أقبل على شأنك واملك لسانك، ! يا علي ]  ٦٨ - ٦٧: الزخرف) [ املتقني يا عبادي ال خوف عليكمعدو إال 

  .مل يرو إال من هذا الوجه فيما نعلم واهللا أعلم" وأغفل من تعاشر من أهل زمانك تكن ساملا غامنا 
اخلوارج واتبعه فرقة من مث دخلت سنة سبع ومائة فيها خرج باليمن رجل يقال له عباد الرعيين فدعا إىل مذهب 

  .الناس وحلموا فقاتلهم يوسف بن عمر فقتله وقتل أصحابه، وكانوا ثالمثائة
وفيها وقع بالشام طاعون شديد، وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة وعلى جيش أهل الشام ميمون بن مهران، 

  ).١(فقطعوا البحر إىل قربص وغزا مسلمة يف الرب يف جيش آخر 
  ).٢(أسد بن عبد اهللا القسري جبماعة من دعاة بين العباس خبراسان فصلبهم وأشهرهم وفيها ظفر 

، ملك القرقيسيان، مما يلي جبال الطالقان، فصاحله منروذ وأسلم على )٣(وفيها غزا أسد القسري جبال منروذ 
  .يديه

اهلم فجعلوا ذلك كله يف كهف فعمد أهلها إىل حواصلهم وأمواهلم وأثق -وهي جبال هراة  -وفيها غزا أسد الغور 
منيع، ال سبيل الحد عليه، وهو مستعل جدا، فأمر أسد بالرجال فحملوا يف توابيت ودالهم إليه، وأمر بوضع ما 

  .هنالك يف التوابيت ورفعوهم فسلموا وغنموا، وهذا رأي سديد
  وفيها أمر أسد جبمع ما حول بلخ

  .إليها
  .وبناها بناء جيدا جديدا حمكما وحصنها وجعلها معقدا للمسلمني واستناب عليها برمك والد خالد بن برمك

  .وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام أمري احلرمني
  :وممن تويف فيها من االعيان

__________  



  .ه ١٠٨أورد اخلربين يف حوادث سنة : ١٤١/  ٥يف ابن االثري ) ١(
  .أبو عكرمة وحممد بن خنيس: ومنهم ١٨٨/  ٨يف الطربي ) ٢(

أبو عكرمة وحيان العطار ضرب أعناقهما وصلبهما : ٣٣٤ويف االخبار الطوال ص  ١٣٦/  ٥وانظر ابن االثري 
  .أسد بن عبد اهللا يف أيام يزيد بن عبد امللك

  .جبال منرون ملك الغرشستان: ١٣٧/  ٥وابن االثري  ١٨٨/  ٨يف الطربي ) ٣(

ر، له روايات كثرية، وكان من اجملتهدين يف العبادة، وكان من سليمان بن يسار أحد التابعني وهو أخو عطاء بن يسا
أحسن الناس وجها، تويف باملدينة وعمره ثالث وسبعون سنة، دخلت عليه امرأة من أحسن الناس وجها فأرادته 

  .على نفسها فأىب وتركها يف منزله وخرج هاربا منها، فرأى يوسف عليه السالم يف املنام
  .نعم أنا يوسف الذي مهمت، وأنت سليمان الذي مل هتم: فقالأنت يوسف ؟ : فقال له

وقيل إن هذه احلكاية إمنا وقعت يف بعض منازل احلجاج، وكان معه صاحب له، فبعثه إىل سوق احلجاج ليشتري 
هيت لك، فبكى واشتد بكاؤه فلما رأت ذلك منه : شيئا فاحنطت على سليمان امرأة من اجلبل حسناء فقالت له

لعلك ذكرت بعض ولدك : مالك تبكي ؟ فقال خري، فقال:  اجلبل، وجاء صديقه فوجده يبكي فقال لهارتفعت يف
  .واهللا لتخربين ما أبكاك أنت: فقال! ال : أو بعض أهلك ؟ فقال

أبكاين حزين على نفسي، لو كنت مكانك مل أصرب عنها، مث ذكر أنه نام فرأى يوسف يف منامه كما تقدم واهللا : قال
  .أعلم
  .كرمة موىل ابن عباس أحد التابعني، واملفسرين املكثرين والعلماء الربانيني، والرحالني اجلوالنيع

وهو أبو عبد اهللا، وقد روى عن خلق كثري من الصحابة، وكان أحد أوعية العلم، وقد أفىت يف حياة مواله ابن 
  ل إفريقيةطلبت العلم أربعني سنة، وقد طاف عكرمة البالد، ودخ: عباس، قال عكرمة

واليمن والشام والعراق وخراسان، وبث علمه هنالك، وأخذ الصالت وجوائز االمراء وقد روى ابن أيب شيبة عنه 
اجتمع عندي : يعلمين القرآن والسنن، وقال حبيب بن أيب ثابت) ١(كان ابن عباس جيعل يف رجلي الكبل : قال

بن جبري، وعكرمة، وجماهد فأقبل سعيد وجماهد يلقيان مخسة ال جيتمع عندي مثلهم أبدا، عطاء، وطاوس، وسعيد 
أنزلت آية كذا يف كذا، : على عكرمة التفسري فلم يسأاله عن آية إال فسرها هلما، فلما نفد ما عندمها جعل يقول

  .مث دخلوا احلمام ليال: قال
  .عكرمة أعلم الناس: قال جابر بن زيد

  .عكرمة ما بقى أحد أعلم بكتاب اهللا من: وقال الشعيب
  .أعلمهم بالتفسري عكرمة: وروى االمام أمحد عن عبد الصمد عن سالم بن مسكني، مسعت قتادة يقول

  .لقد فسرت ما بني اللوحتني: وقال سعيد بن جبري حنوه، وقال عكرمة
وقال  -وأشار إىل سلع  -نزلت يف سفح ذلك اجلبل : سأل رجل عكرمة عن آية فقال: وقال ابن علية عن أيوب

، ويف رواية أن )٢(ابتعت علم هذا الرجل : ملا قدم عكرمة اجلند محله طاوس على جنيب فقال: الرزاق عن أبيه عبد
  !.أال نشتري علم هذا العبد بستني دينارا : طاوسا محله على جنيب مثنه ستون دينارا وقال

__________  
  .القيد: الكبل) ١(
  .هبذا اجلمل: ٢٨٩/  ٥زيد يف طبقات ابن سعد ) ٢(



مات أفقه الناس وأشعر الناس، وقال : ومات عكرمة وكثري عزة يف يوم واحد فأخرجت جنازهتم فقال الناس
انطلق فأفت الناس فمن سألك عما يعنيه فأفته، ومن سألك عما ال يعنيه فال تفته، فإنك : قال يل ابن عباس: عكرمة

  .تطرح عين ثلثي مؤنة الناس
مسعت عكرمة حيدث عن املغازي كأنه مشرف عليهم ينظر كيف يصنعون  كنت إذا: وقال سفيان عن عمرو قال

  .ويقتتلون
كنت أريد أن أرحل : مسعت أيوب يقول: مسعت معمرا يقول: حدثنا عبد الرزاق قال: وقال االمام أمحد بن حنبل

واجتمع : ، قالهذا عكرمة: إىل عكرمة إىل أفق من اآلفاق، فال فإين لفي سوق البصرة، فإذا رجل على محار، فقيل
  الناس إليه فما قدرت أنا على شئ أسأله عنه، ذهبت مين املسائل،

  ).١(وشردت عين فقمت إىل جنب محاره فجعل الناس يسألونه وأنا أحفظه 
  .مالك أخبلت ؟ أي فتنت: قال عكرمة لرجل وهو يسأله: وقال شعبة عن خالد احلذاء قال

الرجل يريد : قلت لعكرمة بنيسابور: حدثنا عبد العزيز بن أيب رواد قالحدثنا أبو مثيلة، : وقال زياد بن أيب أيوب
  .جيعل فصه يف بطان يده مث يقبض عليه: اخلالء يف إصبعه خامت فيه اسم اهللا، قال

: كل شئ قال فيه حممد بن سريين: قال خالد احلذاء: مسعت شعبة يقول: حدثنا أمية بن خالد قال: وقال االمام أمحد
  .عباس، إمنا مسعه من عكرمة، لقيه أيام املختار بالكوفةثبت عن ابن 

  .خذوا املناسك عن سعيد بن جبري وجماهد وعكرمة: وقال سفيان الثوري
  .سعيد بن جبري، وجماهد، وعكرمة، والضحاك: خذوا التفسري عن أربعة: وقال أيضا

  .ا املسجدأدركت مئتني من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف هذ: وقال عكرمة
كانت اخليل اليت شغلت : قال: حدثنا إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن عكرمة: وقال حممد بن يوسف الفريايب

حدثنا معمر بن سليمان عن احلكم : سليمان بن داود عليه السالم عشرين ألفا فعقرها، وقال أبو بكر بن أيب شيبة
الدنيا كلها قريب : قال]  ١٧: النساء) [ يتوبون من قريب الذين يعملون السوء جبهالة مث: (بن أبان عن عكرمة

  .وكلها جهالة
  .عند سالطينها وملوكها: قال]  ٨٣: القصص) [ الذين ال يريدون علوا يف االرض(ويف قوله 

  .ال يعلمون مبعاصي اهللا عز وجل) وال فسادا(
  .هي اجلنة) والعاقبة(

أي شديد ) بعذاب بئيس(أي تركوا ما وعظوا ]  ١٦٤: االعراف[ ) فلما نسوا ما ذكروا به: (وقال يف قوله تعاىل
  .أي متادوا وأصروا) فلما عتوا عما هنوا عنه(
  .صاغرين) خاسئني(
من االمم ]  ٦٦: البقرة) [ وما خلفها(أي من االمم املاضية ]  ١٦٦: البقرة) [ فجعلناها نكاال ملا بني يديها(

  .تقي من اتعظ هبا الشرك واملعاصي )وموعظة(اآلتية، من أهل زماهنم وغريهم 
إذا كان يوم القيامة بعث اهللا الذين اعتدوا وحياسب الذين تركوا االمر والنهي كان املسخ هلم : وقال ابن عباس

  .عقوبة يف الدنيا حني تركوا االمر باملعروف والنهي عن املنكر
  وقال



__________  
  .٢٨٩/  ٥انظر ابن سعد ) ١(

هلك واهللا القوم مجيعا، قال ابن عباس فالذين أمروا وهنوا جنوا، والذين مل يأمروا ومل ينهوا : قال ابن عباس: عكرمة
  .هلكوا فيمن هلك من أهل املعاصي

وكان اهللا قد أمر بين إسرائيل إن يتفرغوا ليوم اجلمعة  -وهي قرية على شاطئ البحر  -وذلك أهل إيلة : قال
  . فرغ من اخللق يوم السبت، فأصبحت االشياء مسبوتةبل نتفرغ ليوم السبت، الن اهللا: فقالوا

وذكروا قصة أصحاب السبت، وحترمي الصيد عليهم، وأن احليتان كانت تأتيهم يوم السبت وال تأتيهم يف غريه من 
ال ندعكم تصيدون يف يوم السبت ووعظوهم، فجاء : االيام، وذكروا احتياهلم على صيدها يف يوم السبت فقال قوم

قال ]  ١٦٣: االعراف) [ مل تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذهبم عذابا شديدا ؟: (ون مداهنون فقالواقوم آخر
  .أي ينتهون عن الصيد يف يوم السبت]  ١٦٣: االعراف) [ معذرة إىل ربكم ولعلهم يتقون(الناهون 

  .نيوقد ذكر عكرمة أنه ملا قال البن عباس إن املداهنني هلكوا مع الغافلني، كساه ثوب
فمات واحد فجعل اآلخر  -يعين يف بين إسرائيل  -كانت القضاة ثالثة : وقال حوثرة عن مغرية عن عكرمة قال

مكانه، فقضوا ما شاء اهللا أن يقضوا فبعث اهللا ملكا على فرس فمر على رجل يسقي بقرة معها عجل، فدعا امللك 
بل هو عجلي : عجلي وابن بقريت، فقال امللك! هللا يا عبد ا: العجل فتبع العجل الفرس، فجاء صاحبه لريده فقال

لقد رضيت، فارتفعا إىل أحد القضاة فتكلم : القاضي بيين وبينك، قال: وابن فرسي، فخاصمه حىت أعيا، فقال
ومع امللك ثالث درات مل ير الناس : مريب على فرس فدعا عجلي فتبعه فأىب أن يرده، قال: صاحب العجل فقال له

نرسل العجل خلف الفرس والبقرة : كيف يسوغ هذا ؟ فقال: اقض يل، فقال: القاضي درة وقالمثلها، فأعطى 
  .فأيهما تبعها فهو ابنها، ففعل ذلك فتبع الفرس فقضى له

ال أرضى، بيين وبينك القاضي اآلخر، ففعال مثل ذلك، مث أتيا الثالث فقصا عليه قصتهما، : فقال صاحب العجل
الين حائض، : ومل ال تقضي بيننا ؟ فقال: لثة فلم يأخذها، وقال ال أقضي بينكما اليوم، فقاالوناوله امللك الدرة الثا

  .؟! رجل حييض ! سبحان اهللا : فقال امللك
  وهل تنتج الفرس عجال ؟ فقضى! سبحان اهللا : فقال القاضي
  .لصاحب البقرة

  .إنكم إمنا ابتليتم، وقد رضي اهللا عنك وسخط على صاحبيك: فقال امللك
إين إن وجدت أحدا : وقال أبو بكر بن عياش عن أيب محزة الثمايل عن عكرمة أن ملكا من امللوك نادى يف مملكته

كيف أتصدق عليك وامللك : تصدقي علي بشئ فقالت: يتصدق بصدقة قطعت يده، فجاء سائل إىل امرأة فقال
دقت عليه برغيفني، فبلغ ذلك امللك أسألك بوجه اهللا إال تصدقت علي بشئ، فتص: يقطع يد من يتصدق ؟ قال

إن ههنا امرأة ما رأيت : دليين على امرأة مجيلة ال تزوجها، فقالت: فأرسل إليها فقطع يديها، مث إن امللك قال المه
وكان  -فأرسلي إليها، فلما رآها أعجبته : مقطوعة اليدين، قال: أي عيب هو ؟ قالت: مثلها، لو ال عيب هبا، قال

  نعم إن شاء اهللا، فتزوجها: قالت: إن امللك يريد أن يتزوجك: قالتف -هلا مجال 

انظري فالنة فاستوصي هبا خريا وافعلي وافعلي معها، : وأكرمها، فنهد إىل امللك عدو فخرج إليهم، مث كتب إىل أمه
قد بلغين أن انظري فالنة ف: فجاء الرسول فنزل على بعض ضرائرها فحسدهنا فأخذن الكتاب فغرينه وكتنب إىل أمه



رجاال يأتوهنا فأخرجيها من البيت وافعلي وافعلي، فكتبت إليه االم إنك قد كذبت، وإهنا المرأة صدق، فذهب 
: إهنا فاجرة وقد ولدت غالما من الزنا، فكتب إىل أمه: الرسول إليهن فنزل هبن فأخذن الكتاب فغرينه فكتنب إليه

  . على جيبها واخرجيهاانظري فالنة فاجعلي ولدها على رقبتها واضريب
اخرجي، فجعلت الصيب على رقبتها وذهبت، فمرت بنهر وهي : فلما جاءها الكتاب قرأته عليها وقالت هلا: قال

عطشانة فنزلت لتشرب والصيب على رقبتها فوقع يف املاء فغرق، فجلست تبكي على شاطئ النهز، فمر هبا رجالن 
  .قبيت وليس يل يدان فسقط يف املاء فغرقابين كان على ر: ما يبكيك ؟ فقالت: فقاال

: فدعوا اهللا رهبما هلا فاستوت يداها، مث قاال هلا! نعم : أحتبني أن يرد اهللا عليك يديك كما كانتا ؟ قالت: فقاال هلا
  .حنن الرغيفان اللذان تصدقت هبما: ال قاال: أتدرين من حنن ؟ قالت

طري خرجت من البحر هلا رؤوس كرؤوس السباع فلم تزل ترميهم : لقا]  ٣: الفيل) [ طريا أبابيل: (وقال يف قوله
  حىت جدرت جلودهم، وما رؤي اجلدري قبل يومئذ وما رؤي الطري قبل

  .يومئذ وال بعد
ال يقولون ال إله إال اهللا، ويف : قال]  ٧ - ٦: فصلت) [ ويل للمشركني الذين ال يؤتون الزكاة: (ويف قوله تعاىل

) [ هل لك إىل أن تزكى: (من يقول ال إله إال اهللا، ويف قوله: قال]  ١٤: االعلى) [ زكىقد أفلح من ت(قوله 
على ]  ٣٠: فصلت) [ إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا: (إىل أن تقول ال إله إال اهللا، ويف قوله]  ١٨: النازعات

  .شهادة أن ال إله إال اهللا
) [ وقال صوابا: (ال إله إال اهللا، ويف قوله: أليس منكم من يقول]  ٧٨: هود) [ أليس منكم رجل رشيد: (ويف قوله

  .ال إله إال اهللا: قال]  ٣٨: النبأ
  .ال إله إال اهللا: ملن قال]  ١٩٤: آل عمران) [ إنك ال ختلف امليعاد: (ويف قوله
  .اهللاال إله إال : على من ال يقول]  ١٩٣: البقرة) [ ال عدوان إال على الظاملني(ويف قوله 
]  ٢٩: الفتح) [ سيماهم يف وجوههم(إذا غضبت : قال]  ٢٤: الكهف) [ واذكر ربك إذا نسيت: (ويف قوله

  .السهو: قال
إن الشيطان ليزين للعبد الذنب، فإذا عمله تربأ منه، فال يزال يتضرع إىل ربه ويتمسكن له ويبكي حىت يغفر : وقال

  .اهللا له ذلك وما قبله
  .إن ريب ليبعثين إىل الشئ المضيه فأجد الكون قد سبقين إليه: ه السالمقال جربيل علي: وقال

  .العارية: وسئل عن املاعون قال
ولكن إذا هني عن ! ال : فإن منع الرجل غرباال أو قدرا أو قصعة أو شيئا من متاع البيت فله الويل ؟ قال: قلت

  .الصالة ومنع املاعون فله الويل
  .فيها جتوز البضاعة املزجاة اليت: وقال
إذا دخل : قال]  ١٣: املمتحنة) [ كما يئس الكفار من أصحاب القبور: (السائحون، هم طلبة العلم وقال: وقال

  .الكفار القبور وعاينوا ما أعد اهللا هلم من اخلزي، يئسوا من نعمة اهللا
  وقال

  .أي من حياهتم وبعثهم بعد موهتم) يئس الكفار من أصحاب القبور: [ غريه
أنكاال، أي : كان إبراهيم عليه السالم يدعى أبا الضيفان، وكان لقصره أربعة أبواب لكيال يفوته أحد، وقال :وقال



  .قيودا
من أراد سفرا بعيدا ومحال شديدا، فعليه بعمان، ومن أراد : إنه قال لقومه ملا دنا منهم العذاب: وقال يف كاهن سبأ

  صرىاخلمر واخلمري، وكذا وكذا والعصري، فعليه بب
  .ومن أراد الراسخات يف الوحل، واملقيمات يف احملل فعليه بيثرب ذات النخل -يعين الشام  -

وخزاعة  -وهم بنو كعب بن عمرو  -فخرج قوم إىل عمان وقوم إىل الشام، وهم غسان، وخرج االوس واخلزرج 
 نريد به بدال، فنزلوا، فمن مث هذا موضع صاحل ال: حىت نزلوا يثرب، ذات النخل، فلما كانوا ببطن مر قالت خزاعة

  .مسيت خزاعة، الهنم ختزعوا من أصحاهبم
بعفوك عن إخوتك ! وتقدمت االوس واخلزرج حىت نزلوا بيثرب، فقال اهللا عزوجل ليوسف عليه السالم يا يوسف 

  .رفعت لك ذكرك مع الذاكرين
  .قد ذقت املرار فلم أذق شيئا أمر من الفقر: قال لقمان البنه: وقال
  .محلت كل محل ثقيل فلم حيمل أثقل من جار السوءو

  .ولو أن الكالم من فضة لكان السكوت من ذهب
]  ١٧: االنفال) [ وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى: (رواه وكيع بن اجلراح عن سفيان عن أبيه عن عكرمة

  .ما وقع شئ منها إال يف عني رجل منهم: قال
  .هو اللئيم الذي يعرف اللؤمة كما يعرف الشاة بذمنتها]  ١٣: مالقل) [ زنيم(يف قوله تعاىل : وقال

وبلغت القلوب (هم أصحاب التصاوير، : قال]  ٥٣: االحزاب) [ الذين يؤذون اهللا ورسوله(وقال يف قوله تعاىل 
  .لو أن القلوب حتركت أو زالت خلرجت نفسه، وإمنا هو اخلوف والفزع: قال]  ١٠٠: االحزاب) [ احلناجر

: احلديد) [ وغرتكم االماين(بالتوبة ]  ١٤: احلديد) [ وتربصتم(أي بالشهوات ]  ١٤: احلديد) [ م أنفسكمفتنت(
  .الشيطان) وغركم باهللا الغرور(املوت ) حىت جاء أمر اهللا(أي التسويف ]  ١٤
  .من قرأ يس والقرآن احلكيم مل يزل ذلك اليوم يف سرور حىت ميسي: وقال

  .ا إبراهيم بن احلكم عن أبان عن أبيهحدثن: قال سلمة بن شعيب
الذين يغرقون يف البحار : كنت جالسا مع عكرمة عند البحر فذكروا الذين يغرقون يف البحر فقال عكرمة: قال

تقتسم حلومهم احليتان فال يبقي منها شئ إال العظام، حىت تصري حائال خنرة فتمر هبا االبل فتأكلها، مث تسري االبل 
ئ بعدهم قوم فينزلون ذلك املنزل فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه مث يصري رمادا فتجئ الريح فتأخذه فتبعرها، مث جي

فيخرج أولئك  -نفخة املبعث  -فتذريه يف كل مكان من االرض حيث يشاء اهللا من بره وحبره، فإذا جاءت النفخة 
  .وأهل القبور اجملموعني سواء

  وهبذا االسناد
كيف وجدت مقيلك ! عبدي : لني، رجال من اجلنة ورجال من النار، فقال لصاحب اجلنةإن اهللا أخرج رج: عنه قال

  .؟ قال خري مقيل
شر مقيل قاله القائلون، مث ذكر من عقارهبا وحياهتا : عبدي كيف وجدت مقيلك ؟ فقال: مث قال لصاحب النار

  وزنابريها، ومن أنواع ما

ماذا تعطيين إن أنا أعفيتك من النار ؟ فيقول ! عبدي : حب النارفيها من العذاب وألوانه، فيقول اهللا تعاىل لصا
لو كان لك جبل من ذهب أكنت تعطيين فأعفيك من : إهلي وماذا عندي ما أعطيك، فقال له الرب تعاىل: العبد



تدعوين فأستجيب لك، ! كذبت لقد سألتك يف الدنيا ما هو أيسر من ذلك : النار ؟ فقال نعم، فقال له الرب
  .غفرين فأغفر لك، وتسألين فأعطيك، فكتب تتوىل ذاهباوتست

لكل شئ : ما من عبد يقربه اهللا عزوجل يوم القيامة للحساب إال قام من عند اهللا بعفوه، وبه عنه: وهبذا االسناد قال
  .أساس، وأساس االسالم اخللق احلسن

أما ترضى أين سددت عنك باب : ى اهللا إليهشكا نيب من االنبياء إىل ربه عزوجل اجلوع والعري، فأوح: وبه عنه قال
  .الشر الناشئ عنها ؟

إن يف السماء ملكا يقال له إمساعيل لو أذن اهللا له بفتح أذن من آذانه يسبح الرمحن عز وجل ملات من : وبه عنه قال
  .يف السموات واالرض

مرة، وإن الشمس إذا  سعة الشمس سعة االرض وزيادة ثالث مرات، وسعة القمر سعة االرض: وبه عنه قال
 -ومل ذاك : غربت دخلت حبرا حتت العرش تسبح اهللا حىت إذا أصبحت استعفت رهبا تعاىل من الطلوع فيقول هلا

اطلعي فليس عليك شئ من ذلك، حسبهم جهنم أبعثها إليهم : لئال أعبد من دونك، فيقول هلا: فتقول -وهو أعلم 
إن جهنم يؤتى هبا " وهذا خالف ما ثبت يف احلديث الصحيح : مع ثالث عشرة ألف ملك تقودها حىت يدخلوهم

  ".تقاد بسبعني ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك 
  .وقال مندل عن أسد بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس

ال يقفن أحدكم على رجل يضرب ظلما فإن اللعنة تنزل من السماء : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .حيضره إذا مل تدفعوا عنه على من

  وال يقفن أحدكم على رجل يقتل ظلما فإن اللعنة تنزل من السماء على من حيضره إذا مل تدفعوا
  ".عنه 

  .مل يرفعه إال مندل هذا
وروى شعبة عن عمارة بن حفصة عن عكرمة عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا عطس 

  .، هذا حديث عال من حديث شعبة"يديه على حاجبيه غطى وجهه بثوبه، ووضع 
من : " وروى بقية عن إسحاق بن مالك اخلضري عن عكرمة عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  ".حلف على أحد ميينا، وهو يرى أن سيربه فلم يفعل، فإمنا إمثه على الذي مل يربه 
  .تفرد به الوليد مرفوعا

حدثنا عبيد بن عمر القواريري، حدثنا يزيد بن ربيع، حدثنا عمارة بن أيب : أمحد يف مسند أبيه وقال عبد اهللا بن
حفصة، حدثنا عكرمة، حدثتنا عائشة أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان عليه بردان قطريان خشنان غليظان، 

ن عليك، فأرسل إىل فالن فقد يا رسول اهللا، إن ثوبيك هذين غليظان خشنان، ترشح فيهما فيثقال: فقالت عائشة
  .أتاه برد من الشام فاشتر منه ثوبان إىل ميسرة

قد علمت واهللا، ما يريد مين اهللا إال أن يذهب بثويب وميطلين بثمنهما، فرجع الرسول إىل رسول اهللا صلى اهللا : فقال
  ".هم لالمانة قد علموا أين أتقاهم هللا وآدا! كذب : عليه وسلم فأخربه فقال صلى اهللا عليه وسلم

  ويف هذا اليوم قال

واهللا سبحانه " الن يلبس أحدكم من رقاع شىت خري له من أن يستدين مايل عنده : " النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .أعلم



القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق كان أحد الفقهاء املشهورين، له روايات كثرية، عن الصحابة وغريهم، وكان 
نة، وأعلم أهل زمانه، قتل أبوه مبصر وهو صغري، فأخذته خالته فنشأ عندها، وساد وله مناقب من أفضل أهل املدي

  .كثرية
  .أبو رجاء العطاردي

وفيها تويف كثري عزة الشاعر املشهور وهو كثري بن عبد الرمحن بن االسود بن عامر، أبو صخر اخلزاعي احلجازي، 
املنسوب إليها، لتغزله فيها، هي أم عمرو عزة بالعني املهملة، بنت  املعروف بابن أيب مجعة، وعزة هذه املشهور هبا

  مجيل بن حفص، من بين حاجب بن غفار، وإمنا صغر امسه فقيل كثري، النه كان دميم اخللق
  .قصريا، طوله ثالثة أشبار

خل على عبد ، وكان إذا مشى يظن أنه صغري من قصره، وكان إذا د)١(كان يقال له رب الدبان : قال ابن خلكان
طأطئ رأسك ال يؤذيك السقف، وكان يضحك إليه، وكان يفد على عبد امللك، : بن مروان يقول له) ٢(امللك 

ووفد على عبد امللك بن مروان مرات، ووفد على عمر بن عبد العزيز، وكان يقال إنه أشعر االسالميني، على أنه 
، وكان حيتج على ذلك من جهله وقلة عقله إن صح )٣(كان فيه تشيع، ورمبا نسبه بعضهم إىل مذهب التناسخية 

وقد استأذن يوما على عبد امللك فلما ]  ٨: االنفطار) [ يف أي صورة ما شاء ركبك(النقل عنه، يف قوله تعاىل 
به حيهال يا أمري املؤمنني إمنا املرء بأصغريه قل: الن تسمع باملعيدي خري من أن تراه، فقال: دخل عليه قال عبد امللك

وقد أبدت عريكيت * وجربت االمور وجربتين : ولسانه، إن نطق نطق ببيان، وإن قاتل قاتل جبنان، وأنا الذي أقول
  هبم الخو مثاقفة خبري* االمور وما ختفى الرجال علي أين 

__________  
  .عبد العزيز: يف ابن خلكان) ٢(زب الذباب : ١١٣/  ٣يف ابن خلكان ) ١(
بتناسخ االرواح يف االجساد واالنتقال من شخص إىل شخص، وما يلقى االنسان من الراحة  قالوا: التناسخية) ٣(

  .والتعب والدعة والنصب فمرتب على ما أسلفه من قبل وهو يف بدن آخر جزاء على ذلك
  .إما يف فعل وإما يف جزاء: واالنسان أبدا يف أحد أمرين

صنف من الفالسفة : القائلون بالتناسخ أصناف: ٢٠٣قال االسفرايين يف الفرق ص ) ١١٩امللل والنحل ص (
  .وهذان كانا قبل دولة االسالم) قالت بقدم العامل(وصنف من السمنية 

  .وصنفان آخران ظهرا يف دولة االسالم

فيخلف ظنك الرجل الطرير وما هام * ويف أثوابه أسد زئري ويعجبك الطرير فتختربه * ترى الرجل النحيف فتزدريه 
  ومل تطل البزاة وال الصقور* ولكن زينها دين وخري بغاث الطري أطوهلا جسوما * ا بزين الرجال هل

وال عرف لديه وال نكري وعود * فلم يستغن بالعظم البعري فريكب مث يضرب باهلراوي * وقد عظم البعري بغري لب 
غريب هذه احلكاية وشعرها وليس يطول والعضباء حور وقد تكلم أبو الفرج بن طرار على * النبع ينبت مستمرا 
على ابن  -: ودخل كثري عزة يوما على عبد امللك بن مروان فامتدحه بقصيدته اليت يقول فيها: بكالم طويل، قالوا

أفال قلت كما قال االعشى لقيس بن : أجاد املسدى سردها وأداهلا قال له عبد امللك* أيب العاصي دروع حصينة 
بالسيف * شهبا خيشى الذائدون صياهلا كنت املقدم غري البس جبة * مومة وإذا جتئ كتيبة مل -: معد يكرب

  .يا أمري املؤمنني وصفه باخلرق ووصفتك باحلزم: يضرب معلما أبطاهلا فقال
وحيك يا كثري، ذكرتك اآلن بشعرك : ودخل يوما على عبد امللك وهو يتجهز للخروج إىل مصعب بن الزبري فقال



يا أمري املؤمنني كأنك ملا ودعت عاتكة بنت يزيد بكت لفراقك فبكى لبكائها : قالفإن أصبته أعطيتك حكمك، ف
* دريزينها هنته فلما مل تر النهي عافه ) ١(حصان عليها نظم * إذا ما أراد الغزو مل تثن عزمه : حشمها فذكرت قويل
هي لك، فلما سار : ختارة، قالمائة ناقة من نوقك امل: أصبت فاحتكم، قال: قطينها قال) ٢(بكت فبكى مما عراها 

أرأيت إن : علي به، فلما جئ به قال له: عبد امللك إىل العراق نظر يوما إىل كثري عزة وهو مفكر يف أمره فقال
واهللا، قال له عبد امللك إنك تقول يف : واهللا ؟ قال: نعم، قال: أخربتك مبا كنت تفكر به تعطيين حكمي ؟ قال

مذهيب، وهو ذاهب إىل قتال رجل ليس هو على مذهيب، فان أصابين سهم غرب هذا رجل ليس هو على : نفسك
أي واهللا يا أمري املؤمنني فاحتكم، قال أحتكم حكمي أن أردك إىل أهلك : من بينهما خسرت الدنيا واآلخرة، فقال

  وأحسن جائزتك، فأعطاه ماال
__________  

  .عقد: ٢١/  ٩يف االغاين ) ١(
  .شجاها: ١٠٨/  ٤لكان يف االغاين، وابن خ) ٢(

  اخلدم واالتباع واحلشم : والقطني

وفدت أنا واالحوص ونصيب إىل عمر بن عبد العزيز حني : وأذن له باالنصراف وقال محاد الراوية عن كثري عزة
  .ويل اخلالفة، وحنن منت بصحبتنا إياه ومعاشرتنا له، ملا كان باملدينة، وكل منا يظن أنه سيشركه يف اخلالفة

ما : ن نسري وخنتال يف رحالنا، فلما انتهينا إىل خناصرة والحت لنا أعالمها، تلقانا مسلمة بن عبد امللك فقالفنح
فومجنا لذلك، فأنزلنا مسلمة عنده وأجرى : أقدمكم ؟ أو ما علمتم أن صاحبكم ال حيب الشعر وال الشعراء ؟ قال

ميكنه أن يستأذن لنا على عمر، فلما كان يف بعض اجلمع  علينا النفقات وعلف دوابنا، وأقمنا عنده أربعة أشهر ال
لكل سفر زاد، فتزودوا لسفركم من : دنوت منه المسع خطبته فأسلم عليه بعد الصالة، فسمعته يقول يف خطبته

الدنيا إىل اآلخرة بالتقوى، وكونوا كمن عاين ما أعد اهللا له من عذابه وثوابه فترغبوا وترهبوا، وال يطولن عليكم 
  .االمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم

فإنه واهللا ما بسط أمل من ال يدري لعله ال ميسي بعد إصباحه وال يصبح بعد إمسائه، ورمبا كانت له كامنة بني ذلك 
خطرات املوت واملنايا، وإمنا يطمئن من وثق بالنجاة من عذاب اهللا وأهوال يوم القيامة، فأما من ال يداوي من الدنيا 

إال أصابه جارح من ناحية أخرى فكيف يطمئن، أعوذ باهللا أن آمركم مبا أهنى عنه نفسي فتخسر صفقيت كلما 
وتبدو مسكنيت يف يوم ال ينفع فيه إال احلق والصدق، مث بكى حىت ظننا أنه قاض حنبه، وارتج املسجد وما حول 

 ما كنا نقول لعمر وآبائه فإنه رجل خد سرحا من الشعر غري: فانصرفت إىل صاحيب فقلت: قال: بالبكاء والعويل
  .أخرى ليس برجل دنيا

يا أمري املؤمنني طال الثواء وقلت : مث استأذن لنا مسلمة عليه يوم اجلمعة فلما دخلنا عليه سلمت عليه مث قلت: قال
  .الفائدة، وحتدث جبفائك إيانا وفود العرب

وقرأ اآلية، فإن كنتم من هؤالء أعطيتم وإال فال حق لكم  ] ٦١: التوبة) [ إمنا الصدقات للفقراء واملساكني: (فقال
يعين مسلمة بن  -ألستم عند أيب سعيد ؟ : يا أمري املؤمنني إين مسكني وعابر سبيل ومنقطع به، فقال: فيها، فقلت
باالنشاد، ائذن يل يا أمري املؤمنني : إنه ال ثواب على من هو عند أيب سعيد، فقلت: فقال! بلى : فقلنا -عبد امللك 

  نعم وال تقل إال حقا،: قال
* بريئا ومل تقبل إشارة جمرم وصدقت بالفعل املقال مع الذي * وليت فلم تشتم عليا ومل ختف : فأنشدته قصيدة فيه



من االود النادي ثقاف املقوم وقد لبست تسعى إليك * أتيت فأمسى راضيا كل مسلم أال إمنا يكفي الفىت بعد ريعه 
وتبسم عن مثل اجلمان املنظم فأعرضت عنها * ى لك الدنيا بكف ومعصم وتومض أحيانا بعني مريضة تراء* ثياهبا 

ومن حبرها يف مزبد املوج مفعم وما * سقتك مذوقا من مسام وعلقم وقد كنت من أحباهلا يف ممنع * مشمئزا كأمنا 
  لطالب دنيا بعده يف تكلم* عفوا ومل تكن  بلغت هبا أعلى البناء املقدم فلما أتاك امللك* زلت تواقا إىل كل غاية 

أمامك يف يوم * وآثرت ما يبقى برأى مصمم وأضررت بالفاين ومشرت للذي * تركت الذي يفىن وإن كان مونقا 
* سوى اهللا من مال رعيت وال دم مسا لك هم يف الفؤاد مؤرق * من الشر مظلم ومالك إذ كنت اخلليفة مانع 

مناد ينادي من فصيح وأعجم يقول أمري املؤمنني * م فما بني شرق االرض والغرب كلها بلغت به أعلى املعايل بسل
وال السفك منه ظاملا ملء حمجم ولو * بأخذك ديناري وأخذك درمهي وال بسط كف المرئ غري جمرم * ظلمتين 

مطيف باملقام ملب * لك الشطر من أعمارهم غري ندم فعشت هبا ما حج هللا راكب * يستطيع املسلمون لقسموا 
إنك : فأقبل علي عمر بن عبد العزيز وقال: وأعظم هبا أعظم هبا مث أعظم قال* وزمزم فاربخ هبا من صفقة ملبايع 

  تسأل عن هذا يوم القيامة، مث استأذنه
  .إنك تسأل عن هذا يوم القيامة: االحوص فأنشده قصيدة أخرى فقال

  .هم مبائة ومخسني درمها، وأغزى نصيبا إىل مرج دابقمث استأذنه نصيب فلم يأذن له وأمر لكل واحد من
  .وقد وفد كثري عزة بعد ذلك على يزيد بن عبد امللك فامتدحه بقصائد فأعطاه سبعمائة دينار

يف أي صورة (كان كثري عزة شيعيا خبيثا يرى الرجعة، وكان يرى التناسخ وحيتج بقوله تعاىل : وقال الزبري بن بكار
وقال موسى بن عقبة هول كثري عزة ليلة يف منامه فأصبح ميتدح آل الزبري ويرثي ]  ٨: نفطاراال) [ ما شاء ركبك

أقام هبا ما مل ترمها االخاشب سرحنا سروبا * مبفتضح البطحا تأول أنه : عبد اهللا بن الزبري، وكان يسئ الرأي فيه
إىل اهللا من عيب ابن أمساء تائب هو * إنين بوائق ما خيشى تنبه النوائب تربأت من عيب ابن أمساء * آمنني ومن خيف 

قالت عائشة بنت طلحة : وآباؤه فينا الكرام االطايب وقال مصعب بن عبد اهللا الزبريي* املرء ال ترزى به أمهاته 
ما الذي يدعوك إىل ما تقول من الشعر يف عزة وليست على نصف من احلسن واجلمال ؟ فلو قلت : لكثري عزة

وكانت عائشة بنت طلحة قد فاقت النساء حسنا ومجاال  -فأنا أشرف وأفضل وأحسن منها  ذلك يف ويف أمثايل
وأضحى يريد الصوم أو * ضحى قلبه يا عز أو كاد يذهل : وإمنا قالت له ذلك لتختربه وتبلوه فقال -وأصالة 

أبينا وقلنا احلاجبية * ا لعزة ال قال وال متبذل إذا واصلتنا خلة كي تزيلن* يتبدل وكيف يريد الصوم من هو وامق 
  وحنن لتيك احلاجبية أوصل* أول سنوليك عرفا إن أردت وصالنا 

قد جعلتين خلة ولست لك خبلة، وهال : فحملها غيظا علي احململ فقالت له عائشة* وحدثها الواشون أين هجرهتا 
  :قلت كما قال مجيل فهو واهللا أشعر منك حيث يقول

حيب بثينة عن وصالك شاغلي لو * جلد ختلطه بقول اهلازل فأجبتها بالقول بعد تستر با* يا رب عارضة علينا وصلها 
واهللا ما أنكر فضل مجيل، وما أنا إال حسنة من : فضل وصلتك أو أتتك رسائلي فقال* كان يف قليب بقدر قالمة 

  .حسناته، واستحيا
 العدو هلا فغري حاهلا ومشى إيل بعيب عزة طنب* بأيب وأمي أنت من معشوقة : ومما أنشده ابن االنباري لكثري عزة

الخذت قبل تأمل متثاهلا ولو ان عزة خاصمت مشس * جعل اآلله خدودهن نعاهلا اهللا يعلم لو مجعن ومثلت * نسوة 
سلوا وال * فما أحدث النأي الذي كان بيننا : يف احلسن عند موفق لقضى هلا وأنشد غريه لكثري عزة* الضحى 



* فقلت هلا يا عز كل مصيبة : وال كثرة الناهني إال متاديا غريه له* ا وما زادين الواشون إال صبابة طول اجتماع تقالي
لعزة من أعراضنا ما استحلت وقال كثري عزة أيضا وفيه * إذا وطنت يوما هلا النفس ذلت هنيئا مريئا غري داء خمامر 

* ت وهو عاتب ومن يتتبع جاهدا كل عثرة وعن بعض ما فيه مي* ومن ال يغمض عينه عن صديقه : حكمة أيضا
جيدها وال يبقى له الدهر صاحب وذكروا أن عزة بنت مجيل بن حفص أحد بين حاجب بن عبد اهللا بن غفار أم 

ال أقضيها لك حىت تنشديين شيئا من : عمرو الضمرية وفدت على عبد امللك بن مروان تشكو إليه ظالمة فقال
قضى كل ذي دين علمت : شعرا، لكين مسعتهم حيكون عنه أنه قال يف هذه االبياتال أحفظ لكثري : شعره، فقالت

  وعزة ممطول معىن غرميها* غرميه 
ومن ذا الذي يا عز ال يتغري تغري * وقد زعمت أين تغريت بعدها : ليس عن هذا أسألك ولكن أنشديين قوله: فقال

  عهدت ومل خيرب بذاك خمرب* جسمي واحملبة كالذي 

كأين أنادي صخرة حني : أما هذا فال أحفظه ولكن مسعتهم حيكونه عنه، ولكن أحفظ له قوله: حيت وقالتقال فاست
ومن مل منها ذلك الوصل ملت قال * من الظلم لو متشي هبا العصم زلت صفوح فما تلقاك إال خبيلة * أعرضت 

  .من أدهبا أدخلوها احلرم ليتعلموا: فقضى هلا حاجتها وردها ورد عليها ظالمتها وقال
اجتازت بنا عزة فاجتمع نساء احلاضر إليها لينظرن حسنها، فإذا هي محرياء : وروى عن بعض نساء العرب قالت

حلوة لطيفة، فلم تقع من النساء بذاك املوقع حىت تكلمت فإذا هي أبرع النساء وأحالهن حديثا، فما بقي يف أعيننا 
  .امرأة تفوقها حسنا ومجاال وحالوة

إين أسألك عن شئ : دخلت عزة على سكينة بنت احلسني فقالت هلا: عن سفيان بن عيينة قال: معيوذكر االص
كنت : وعزة ممطول معىن غرميها فقالت* قضى كل ذي دين فوىف غرميه : فاصدقيين، ما الذي أراد كثري يف قوله لك

ت احلسني من أحسن النساء حىت كان أجنزيها له وإمثها علي، وقد كانت سكينة بن: وعدته قبلة فمطلته هبا، فقالت
  .يضرب حبسنها املثل

يا أمري املؤمنني أبعد ما فضحين بني : وروى أن عبد امللك بن مروان أراد أن يزوج كثريا من عزة فأبت عليه وقالت
  .الناس وشهرين يف العرب ؟ وامتنعت من ذلك كل االمتناع، ذكره ابن عساكر

فأين :  يعرفها فتنكرت عليه وأرادت أن ختترب ما عنده، فتعرض هلا فقالتوروى أهنا اجتازت مرة بكثري وهو ال
إذا وصلتنا : أنا لك الفداء لو أن عزة أمة يل لوهبتها لك، فقالت، وحيك ال تفعل ألست القائل: حبك عزة ؟ فقال

  أبينا وقلنا احلاجبية أول ؟* خلة كي تزيلنا 
يف وصل غانية من * هل وصل عزة إال وصل غانية : ما أقول بأيب أنت وأمي، أقصري عن ذكرها وامسعي: فقال

أقلبه فيتحول : فكيف مبا قلت يف عزة ؟ قال: ومن يل بذلك ؟ قال: فهل لك يف اجملالسة ؟ قال: وصلها بدل قالت
أغدرا وتناكثا يا فاسق، وإنك هلا هنا يا عدو اهللا، فبهت وأبلس ومل ينطق : لك، قال فسفرت عن وجهها وقالت

ومن حبله إن صد غري متني * حما اهللا من ال ينفع الود عنده  -: قاتل اهللا مجيال حيث يقول: ري وخجل، مث قالتوحت
على العهد حالفا بكل ميني مث شرع كثري يعتذر ويتنصل مما وقع منه ويقول يف * ومن هو ذو وجهني ليس بدائم 

  .ذلك االشعار ذاكرا وآثرا
ما : العزيز بن مروان، وزار كثري قربها ورثاها وتغري شعره بعدها، فقال له قائلوقد ماتت عزة مبصر يف أيام عبد 

  ماتت عزة وال أطرب، وذهب الشباب فال أعجب، ومات: بال شعرك تغري وقد قصرت فيه ؟ فقال



  .عبد العزيز بن مروان فال أرغب، وإمنا ينشأ الشعر عن هذه اخلالل
  .كن يف سنة مخس ومائة على املشهوروكانت وفاته وفاة عكرمة يف يوم واحد، ول

  .واهللا سبحانه أعلم -أعين سنة سبع ومائة  -وإمنا ذكره شيخنا الذهيب يف هذه السنة 
مث دخلت سنة مثان ومائة ففيها افتتح مسلمة بن عبد امللك قيسارية من بالد الروم، وفتح إبراهيم بن عبد امللك 

  .ن عبد اهللا القسري أمري خراسان فكسر االتراك كسرة فاضحةحصنا من حصون الروم أيضا، وفيها غزا أسيد ب
ورماها باملناجيق، فسار إليه أمري تلك الناحية احلارث ) ١(وفيها زحف خاقان إىل أذربيجان وحاصر مدينة ورثان 

بن عمرو نائب مسلمة بن عبد امللك، فالتقى مع خاقان ملك الترك فهزمه وقتل من جيشه خلق كثري، وهرب 
ان بعد أن كان قتل يف مجلة من قتل من جيشه، وقتل احلارث بن عمرو شهيدا، وذلك بعد أن قتلوا من االتراك اخلاق

  .خلقا كثريا
وفيها غزا معاوية بن هشام بن عبد امللك أرض الروم، وبعث البطال على جيش كثيف فافتتح جنجرة وغنم منها 

  .شيئا كثريا
  .املزين البصري وفيها تويف من االعيان بكر بن عبد اهللا

  .كان عاملا عابدا زاهدا متواضعا قليل الكالم، وله روايات كثرية عن خلق من الصحابة والتابعني
سبقته إىل املعاصي فهو خري مين، وإذا رأيت : إذا رأيت من هو أكرب منك من املسلمني فقل: قال بكر بن عبد اهللا

  .هذا بذنب أحدثته: ا رأيت منهم تقصريا فقلهذا من فضل ريب، وإذ: إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل
من مثلك يابن آدم ؟ خلي بينك وبني املاء واحملراب مىت شئت تطهرت ودخلت على ربك عزوجل ليس : وقال

  .بينك وبينه ترمجان وال حاجب
  .ال يكون العبد تقيا حىت يكون تقي الطمع تقي الغضب: وقال
  .اسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر بهإذا رأيتم الرجل موكال بعيوب الناس ن: وقل
فمر رجل : كان الرجل من بين إسرائيل إذا بلغ املبلغ الصاحل من العمل فمشى يف الناس تظلله غمامة، قال: وقال

قد أظلته غمامة على رجل فأعظمه ملا رآه مما آتاه اهللا، فاحتقره صاحب الغمامة فأمرها اهللا أن تتحول عن رأسه إىل 
  .ره، وهو الذي عظم أمر اهللا عزوجلرأس الذي احتق

  .ما سبقهم أبو بكر بكثري صالة وال صيام، ولكن بشئ قر يف صدره: وقال
  .وله كالم حسن كثري يطول ذكره

  .راشد بن سعد املقراين احلمصي عمر دهرا، وروى عن مجاعة من الصحابة، وقد كان عابدا صاحلا زاهدا
  .رمحه اهللا تعاىل، وله ترمجة طويلة

بن كعب القرظي تويف فيها يف قول وهو أبو محزة، له روايات كثرية عن مجاعة من الصحابة، وكان عاملا  حممد
  عن حممد بن كعب -هشام بن زياد  -حدثنا أبو املقدام : بتفسري القرآن، صاحلا عابدا، قال االصمعي

__________  
  .انبلد هو آخر حدود أذربيجان بينه وبني وادي الرس فرسخ: ورثان) ١(

  .ورثان هي اذربيجان: وقال ابن الكليب
  .معجم البلدان(

  ).٥ج 



  .أن يقبح الرجل ما كان يستحسن، ويستحسن، ما كان قبيحا: ما عالمة اخلذالن ؟ قل: القرظي أنه سئل
 الن أقرأ يف ليلة حىت: مسعت ابن كعب يقول: حدثنا عبد اهللا بن عبد اهللا بن موهب قال: وقال عبد اهللا بن املبارك

  أصبح إذا زلزلت والقارعة ال أزيد عليهما وأردد فيهما الفكر، أحب إيل
  .-أو قال أنثره نثرا  -من أن أهد القرآن هدا 

آيتك أن ال تكلم الناس ثالثة أيام إال : (لو رخص الحد يف ترك الذكر لرخص لزكريا عليه السالم، قال تعاىل: وقال
فلو رخص الحد يف ترك الذكر لرخص له، ]  ٤١: آل عمران) [ اررمزا واذكر ربك كثريا وسبح بالعشي واالبك
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثريا لعلكم : (ولرخص للذين يقاتلون يف سبيل اهللا، قال تعاىل

اصربوا : قال]  ٢٠٠: آل عمران) [ اصربوا وصابروا ورابطوا: (وقال يف قوله تعاىل]  ٤٦: االنفال) [ تفلحون
على دينكم وصابروا لوعدكم الذي وعدمت، ورابطوا عدوكم الظاهر والباطن، واتقوا اهللا فيما بيين وبينكم، لعلكم 

  .تفلحون إذا لقيتموين
) منها قائم وحصيد(علم ما أحل القرآن مما حرم ]:  ٢٤: يوسف) [ لو ال أن رأى برهان ربه: (وقال يف قوله تعاىل

  .القائم ما كان من بنائهم قائما، واحلصيد ما حصد فهدم :قال]  ١٠١: هود[ 
غرموا ما نعموا به من النعم يف الدنيا، ويف رواية سأهلم مثن نعمة فلم : قال]  ٦٥: الفرقان) [ إن عذاهبا كان غراما(

  .يقدروا عليها ومل يؤدوها، فأغرمهم مثنها
  .فأدخلهم النار

وما آتيتم من ربا (مسعت حممد بن كعب يف هذه اآلية : ن أيب املوايل قالحدثنا عبد الرمحن ب: وقال قتيبة بن سعيد
هو الرجل يعطي اآلخر من ماله ليكافئه به أو يزداد، : قال]  ٣٩: الروم) [ لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللا

  .دفهذا الذي ال يربو عند اهللا، واملضعفون هم الذين يعطون لوجه اهللا ال يبتغي مكافأة أح
اجعل سريريت وعالنييت : قال]  ٨٠: االسراء) [ أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق: (ويف قوله تعاىل

  .حسنة
  .أدخلين مدخل صدق يف العمل الصاحل، أي االخالص، وأخرجين خمرج صدق أي ساملا: وقيل

  .أي يسمع القرآن وقلبه معه يف مكان آخر]  ٣٧: ق) [ أو ألقى السمع وهو شهيد(
  .السعي العمل ليس بالشد: قال]  ٩: اجلمعة) [ سعوا إىل ذكر اهللافا(

  .الكبائر ثالثة، أن تأمن مكر اهللا، وأن تقنط من رمحة اهللا، وأن تيأس من روح اهللا: وقال
إذا أراد اهللا بعبد خريا جعل فيه ثالث : حدثنا موسى بن عبيدة بن حممد بن كعب قال: وقال عبد اهللا بن املبارك

  .ها يف الدين، وزهادة يف الدنيا، وبصرا بعيوب نفسهخصال، فق
  الدنيا: وقال

دار قلق، رغب عنها السعداء، وانتزعت من أيدي االشقياء، فأشقى الناس هبا أرغب الناس فيها، وأزهد الناس فيها 
، وغناؤها فقر، وزيادهتا أسعد الناس هبا، هي الغاوية ملن أضاعها، املهلكة ملن اتبعها، اخلائنة ملن انقاد هلا، علمها جهل

  .نقصان، وأيامها دول
  إن االرض لتبكي من رجل، وتبكي على: مسعت حممد بن كعب يقول: وروى ابن املبارك عن داود بن قيس قال

  .رجل، تبكي على من كان يعمل على ظهرها بطاعة اهللا، وتبكي ممن كان يعمل على ظهرها مبعصية اهللا، قد أثقلها
فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره، : (وقال يف قوله تعاىل]  ٢٩: الدخان) [ يهم السماء واالرضفما بكت عل(مث قرأ 



من يعمل مثقال ذرة خريا من كافر يرى ثواهبا يف نفسه وأهله ]  ٨ - ٧: الزلزلة) [ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
  .وماله حىت خيرج من الدنيا وليس له خري

  .مؤمن يرى عقوبتها يف نفسه وأهله وماله حىت خيرج من الدنيا وليس له شرومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من 
اذهب ال أغفر لك، مع أن : ما يكره فمقتين، وقال) ١(ما يؤمنين أن يكون اهللا قد اطلع علي يف بعض : وقال

  .عجائب القرآن ترد يب على أمور حىت أنه لينقضي الليل ومل أفرغ من حاجيت
: فكتب إليه -وكان عابدا خريا زاهدا  -إىل حممد بن كعب يسأله أن يبيعه غالمه ساملا  وكتب عمر بن عبد العزيز

إين قد ابتليت مبا ترى، وأنا واهللا أختوف أن ال أجنو، فقال له : فازدد فيه، فأتاه سامل فقال له عمر: إين قد دبرته، قال
  .إن كنت كما تقول فهذا جناته، وإال فهو االمر الذي خياف: سامل
آدم عليه السالم أخطأ خطيئة واحدة خرج هبا من اجلنة، وأنتم مع عمل اخلطايا ترجون : يا سامل عظين، قال: الق

  .دخول اجلنة، مث سكت
  .تزرعون السيئات وترجون احلسنات، ال جيتىن من الشوك العنب: واالمر كما قيل يف بعض كتب اهللا: قلت

منها إىل الدنيا * وطيب عيش العابد ونسيت أن اهللا أخرج آدما درج اجلنان * تصل الذنوب إىل الذنوب وترجتى 
  .من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ من العمر مائيت سنة: بذنب واحد وقال

: أفرأيت إن أعطيت اهللا عهدا أن ال تعصيه أبدا ؟ قال: ال أحسنها، قال: ما تقول يف التوبة ؟ قال: وقال له رجل
  فمن أعظم

  .لى اهللا أن ال ينفذ فيك أمرهجرما منك، تتأىل ع
حدثنا ابن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد القاسم بن سالم حدثنا : وقال احلافظ أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين

  .عباد بن عباد، عن هشام بن زياد أيب املقدام
من : " عليه وسلم قال حدثنا ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا: حدثنا حممد بن كعب القرظي قال: قالوا كلهم

نعم يا رسول اهللا، : أحب أن يكون أغىن الناس فليكن مبا يف يد اهللا أوثق مما يف يده، أال أنبئكم بشراركم ؟ قالوا
من ال يقيل : نعم يا رسول اهللا، قال: من نزل وحده، ومنع رفده، وجلد عبده، أفأنبئكم بشر من هذا ؟ قالوا: قال

من ال يرجى : نعم يا رسول اهللا، قال: أال أنبئكم بشر من هذا ؟ قالوا: يغفر ذنبا، مث قالعثرة وال يقبل معذرة، وال 
يا بين إسرائيل ال تكلموا باحلكمة عند : خريه، وال يؤمن شره، إن عيسى بن مرمي قام يف بين إسرائيل خطيبا فقال

 تظلموا ظاملا، وال تطاولوا ظاملا فيبطل وال -وقال مرة فتظلموهم  -اجلهال فتظلموها، وال متنعوها أهلها فتظلموها 
  فضلكم عند ربكم، يا بين إسرائيل

__________  
  .بعض ذنويب فمقتين: ١٣٣/  ٢يف صفة الصفوة ) ١(

  ".االمور ثالثة، أمر تبني رشده فاتبعوه، وأمر تبني غيه فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فردوه إىل اهللا 
هللا عليه وسلم هبذا السياق إال من حديث حممد بن كعب عن ابن عباس، وهذه االلفاظ ال حتفظ عن النيب صلى ا

وقد روي أول احلديث إىل ذكر عيسى من طريقه، وسيأيت أن هذا احلديث تفرد به الطرباين بطوله واهللا سبحانه 
  .وتعاىل أعلم

  .تكميلوفيها تويف أبو نضرة املنذر بن مالك بن قطعة العبدي، وقد ذكرنا ترامجهم يف كتابنا ال
وأمره أن ) ١(مث دخلت سنة تسع ومائة ففيها عزل هشام بن عبد امللك أسد بن عبد اهللا القسري عن إمرة خراسان 



فأقبل منها يف رمضان، واستخلف على خراسان احلكم بن عوانة الكليب، واستناب هشام على ) ٢(يقدم إىل احلج 
د بن عبد اهللا القسري، وكان أشرس فاضال خريا، وكان خراسان أشرس بن عبد اهللا السلمي، وأمره أن يكاتب خال

  مسي الكامل لذلك، وكان أول من اختذ املرابطة خبراسان، واستعمل
  .الباهلي، وتوىل هو االمور بنفسه كبريها وصغريها، ففرح هبا أهلها) ٣(املرابطة عبد امللك بن زياد 

  .وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام أمري احلرمني
ومائة من اهلجرة النبوية فيها قاتل مسلمة بن عبد امللك ملك الترك االعظم خاقان، فزحف إىل مسلمة يف  سنة عشر

مجوع عظيمة فتواقفوا حنوا من شهر، مث هزم اهللا خاقان زمن الشتاء، ورجع مسلمة ساملا غامنا، فسلك على مسلك 
وذلك أهنم سلكوا على مغارق ومواضع غرق  ذي القرنني يف رجوعه إىل الشام، وتسمى هذه الغزاة غزاة الطني،

فيها دواب كثرية، وتوحل فيها خلق كثري، فما جنوا حىت قاسوا شدائد وأهواال صعابا وشدائد عظاما، وفيها دعا 
أشرس بن عبد اهللا السلمي نائب خراسان أهل الذمة بسمرقند ومن وراء النهر إىل الدخول يف االسالم، ويضع 

إىل ذلك، وأسلم غالبهم، مث طالبهم باجلزية فنصبوا له احلرب وقاتلوه، مث كانت بينه وبني عنهم اجلزية فأجابوه 
  ).٤(الترك حروب كثرية، أطال ابن جرير بسطها وشرحها فوق احلاجة 

وفيها أرسل أمري املؤمنني هشام بن عبيدة إىل إفريقية متوليا عليها، فلما وصل جهز ابنه وأخاه يف جيش فالتقوا مع 
  .ركني فقتلوا منهم خلقا كثريا وأسروا بطريقهم واهنزم باقيهم، وغنم املسلمون منهم شيئا كثريااملش

  وفيها افتتح معاوية بن هشام حصنني من بالد الروم،
__________  

يف سبب عزله أن أسدا بالغ يف العصبية فأفسد الناس هبا، وضرب نصر بن سيار ونفرا معه بالسياط وحلقهم ) ١(
  . أخيه خالدوسريهم إىل

  .قبح اهللا هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والنفاق والشغب والفساد: وخطب الناس يف بلخ يوما فقال
  ).١٤٣ - ١٤٢/  ٥ابن االثري  - ١٩٣/  ٨الطربي (
  .استأذن خالد الخيه فأذن له: يف الطربي) ٢(
  ).١٥٠/  ٥انظر بن االثري (دثار : ١٩٥/  ٨يف الطربي ) ٣(
  .١٥١/  ٥وما بعدها وابن االثري  ١٩٦/  ٨ي انظر الطرب) ٤(

  .وغنم غنائم مجة
  .وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام، وعلى العراق خالد القسري، وعلى خراسان أشرس السلمي

ويقال ابن عطية بن اخلطفي واسم اخلطفي ) ١(جرير الشاعر وهو جرير بن اخلطفي : ذكر من تويف فيها من االعيان
بن طاخبة ) ٢(ن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم بن مر حذيفة بن بدر ب

بن إلياس بن مضر بن نزار، أبو حزرة الشاعر البصري، قدم دمشق مرارا، وامتدح يزيد بن معاوية واخللفاء من 
ه الفرزدق االخطل، وكان جرير بعده ووفد على عمر بن عبد العزيز، وكان يف عصره من الشعراء الذين يقارنون

هو أشعر الثالثة، قال ابن دريد ثنا االشنانداين ثنا الثوري عن أيب عبيدة عن : أشعرهم وأخريهم، قال غري واحد
سبحان اهللا واحلمد هللا : وما ينفعك هذا ؟ فقال: رأيت جريرا وما تضم شفتاه من التسبيح، فقلت: عثمان البين قال

  . أكرب وهللا احلمد إن احلسنات يذهنب السيئات، وعد من اهللا حقوال إله إال اهللا واهللا
دخل رجل من بين عذرة على عبد امللك بن مروان ميتدحه بقصيدة : وقال هشام بن حممد الكليب عن أبيه قال



هل تعرف : وعنده الشعراء الثالثة، جرير والفرزدق واالخطل، فلم يعرفهم االعرايب، فقال عبد امللك لالعرايب
فال كعبا بلغت وال كالبا * فغض الطرف إنك من منري : قول جرير! نعم : هجى بيت قالته العرب يف االسالم ؟ قالا
* ألستم خري من ركب املطايا : قول جرير! أحسنت، فهل تعرف أمدح بيت قيل يف االسالم ؟ قال نعم : فقال) ٣(

: قول جرير! نعم : بيت قيل يف االسالم ؟ قال أصبت واحسنت، فهل تعرف أرق: وأندى العاملني بطون راح فقال
  قتلننا مث مل حييني قتالنا* إن العيون اليت يف طرفها مرض 

__________  
يرفعن لليل إذا ما : اخلطفي لقب، قال أبو الفرج لقب به لقوله: ٣/  ٨واالغاين  ٣٢١/  ١يف ابن خلكان ) ١(

  .مر بن أد بن طاخبة: يف عامود النسب يف االغاين) ٢(خيطفا اعناق جنان وهاما رجفا وعنقا بعد الكالل * اسدفا 
  .قاله يف ابن جندل شيخ مضر وشاعرها) ٣(

وهو عبيد بن حصني بن معاوية بن جندل، يلقب براعي االبل وكان يفضل الفرزدق على جرير مما أغضب جرير 
  .عليه وقال فيه ما قال

ال : أحسنت، فهل تعرف جريرا ؟ قال:  أركانا فقالوهن أضعف خلق اهللا* يصرعن ذا اللب حىت ال حراك به 
  .فهذا جرير وهذا الفرزدق وهذا االخطل، فأنشأ االعرايب يقول: واهللا، وإين إىل رؤيته ملشتاق، قال

ورق خياشيمه اجلندل فأنشأ الفرزدق * وأرغم أنفك يا أخطل وجد الفرزدق أتعس به * فحيا إالله أبا حرزة  -
وال * يا ذا اخلنا ومقال الزور واخلطل ما أنت باحلكم الترضى حكومته * أنفا أنت حامله  يا أرغم اهللا: يقول

ما مثل قولك يف االقوام * يا شر من محلت ساق على قدم  -: االصيل وال ذي الرأي واجلدل مث أنشأ االخطل يقول
أتشتمان سفاها  -: مغضبا وقاليف معشر أنت منهم اهنم سفل فقام جرير * حيتمل إن احلكومة ليست يف أبيك وال 

ال زلتما يف سفال أيها * الزور واخلطل شتمتاه على رفعي ووضعكما  -وإهلي  -ففيكما ) * ١(خريكم حسبا 
، فقال عبد )٢(يا أمري املؤمنني جائزيت له، وكانت مخسة آالف : السفل مث وثب جرير فقبل رأس االعرايب وقال

  .عرايب ذلك كله وخرجوله مثلها من مايل، فقبض اال: امللك
وحكى يعقوب بن السكيت أن جريرا دخل على عبد امللك مع وفد أهل العراق من جهة احلجاج فأنشده مدحيه 

  وأندى العاملني بطون راح* ألستم خري من ركب املطايا : الذي يقول فيه
وبني : دم هبم من الصغد قال جريرفأطلق له مائة ناقة ومثانية من الرعاء أربعة من النوبة وأربعة من السيب الذين ق

يا أمري : يدي عبد امللك جامان من فضة قد أهديت له، وهو ال يعبأ هبا شيئا، فهو يقرعها بقضيب يف يده، فقلت
املؤمنني احمللب، فألقى إيل واحدا من تلك اجلامات، وملا رجع إىل احلجاج أعجبه إكرام أمري املؤمنني له فأطلق 

  .حتمل طعاما الهله احلجاج له مخسني ناقة
__________  

  .كان االعرايب من بين عذرة، وهم أخوال عبد امللك) ١(
  .أربعة آالف درهم وتوابعها من احلمالن والكسوة: ٤٢/  ٨يف االغاين ) ٢(

ال، : أتعرف هذا ؟ قال: وحكى نفطويه أن جريرا دخل يوما على بشر بن مروان وعنده االخطل، فقال بشر جلرير
هذا االخطل، فقال االخطل، أنا الذي قذفت عرضك، وأسهرت ليلك، وآذيت : يها االمري ؟ فقالومن هذا أ

أما قولك شتمت عرضك فما ضر البحر أن يشتمه من غرق فيه، وأما قولك وأسهرت ليلك، : قومك، فقال جرير



ة إليهم ؟ وكان فلو تركتين أنام لكان خريا لك، وأما قولك وآذيت قومك فكيف تؤذي قوما أنت تؤدي اجلزي
االخطل من نصارى العرب املتنصرة، قبحه اهللا وأبعد مثواه، وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته اليت يقول 

من غري سيف ودم مهراق وهذا البيت تستدل به اجلهمية على أن االستواء * قد استوى بشر على العراق : فيها
م عن مواضعه، وليس يف بيت هذا النصراين حجة وال دليل على على العرش مبعين االستيالء، وهذا من حتريف الكل

  .ذلك، وال أراد اهللا عز وجل باستوائه على عرشه استيالءه عليه، تعاىل اهللا عن قول اجلهمية علوا كبريا
فإنه إمنا يقال استوى على الشئ إذ كان ذلك الشئ عاصيا عليه قبل استيالئه عليه، كاستيالء بشر على العراق، 

تيالء امللك على املدينة بعد عصياهنا عليه، وعرش الرب مل يكن ممتنعا عليه نفسا واحدا، حىت يقال استوى عليه، واس
أو معىن االستواء االستيالء، وال جتد أضعف من حجج اجلهمية، حىت أداهم االفالس من احلجج إىل بيت هذا 

  .النصراين املقبوح وليس فيه حجة واهللا أعلم
  ملا استخلف عمر بن عبد العزيز وفد إليه: عدي عن عوانة بن احلكم قال وقال اهليثم بن

الشعراء فمكثوا ببابه أياما ال يؤذن هلم وال يلتفت إليهم، فساءهم ذلك ومهوا بالرجوع إىل بالدهم، فمر هبم رجاء 
ل ومل يذكر لعمر بن هذا زمانك فاستأذن لنا عمرا فدخ* يا أيها الرجل املرخي عمامته  -: بن حيوة فقال له جرير

هذا زمانك إين قد مضى * يا أيها الراكب املرخي مطيته : أمرهم شيئا، فمر هبم عدي بن أرطأة فقال له جرير منشدا
قد طال مكثي * أين لدى الباب كاملصفود يف قرن ال تنس حاجتنا ال قيت مغفرة * زمين أبلغ خليفتنا إن كنت القيه 

يا أمري املؤمنني الشعراء ببابك وسهامهم مسمومة : عمر بن عبد العزيز فقال عن أهلي وعن وطين فدخل عدي على
) صلى اهللا عليه وسلم(يا أمري املؤمنني إن رسول اهللا : وحيك يا عدي، مايل وللشعراء، فقال: وأقواهلم نافذة، فقال

أتروي منها : له عمرقد كان يسمع الشعر وجيزي عليه، وقد أنشده العباس بن مرداس مدحه فأعطاه حلة، فقال 
  نشرت كتابا جاء باحلق معلما* رأيتك يا خري الربية كلها  -: نعم فأنشده: شيئا ؟ قال

وأطفأت بالقرآن * عن احلق ملا أصبح احلق مظلما ونورت بالربهان أمرا مدلسا * شرعت لنا دين اهلدى بعد جورنا 
وكان * كان قدما أقمت سبيل احلق بعد أعوجاجه  وكل امرئ جيزي مبا* نارا تضرما فمن مبلغ عين النيب حممدا 

: من بالباب منهم ؟ فقال: وكان مكان اهللا أعال وأعظما فقال عمر* قدميا ركنه قد هتدما تعاىل علوا فوق عرش إهلنا 
 طفلة ما تبني رجع الكالم ساعة مث إهنا بعد* مث نبهتها فهبت كعابا : عمر بن أيب ربيعة، فقال أليس هو الذي يقول

  تتخطى إىل رؤوس النيام* ويلنا قد عجلت يا بن الكرام أعلى غري موعد جئت تسري * قالت 
وال حيت طارقا خلصام فلو كان عدو اهللا إذ فجر كتم وستر على نفسه، ال يدخل * ما جتشمت ما تريد من االمر 

أو ليس هو الذي يقول يف : فقال عمر -يعين الفرزدق  -مهام بن غالب : واهللا أبدا، فمن بالباب سواه ؟ قال
أحي * كما انقض باز أقتم الريش كاسره فلما استوت رجالي باالرض قالتا * مها دلياين من مثانني قامة : شعره

أو ليس هو الذي : االخطل، قال: يرجي أم قتيل حناذره ال يطأ واهللا بساطي وهو كاذب، فمن سواه بالباب ؟ قال
إىل بطحاء مكة * ت بآكل حلم االضاحي ولست بزاجر عيسا بكور ولس* ولست بصائم رمضان طوعا : يقول

قبيل الصبح حي على الفالح * مبكة أبتغي فيه صالحي ولست بقائم كالعري أدعو * للنجاح ولست بزائر بيتا بعيدا 
وأسجد عند منبلج الصباح واهللا ال يدخل علي وهو كافر أبدا، فهل بالباب سوى من * ولكين سأشرهبا مشوال 

يفر مين هبا وأتبعه فما هو دون من * اهللا بيين وبني سيدها : أليس هو الذي يقول: نعم االحوص، قال: رت ؟ قالذك
يوافق يف املوتى * أال ليتنا حنيا مجيعا وإن منت  -: الذي يقول: ذكرت، فمن ههنا غريه ؟ قال مجيل بن معمر، قال

  ل قد سوى عليها صفيحهاإذا قي* خرجيي خرجيها فما أنا يف طول احلياة براغب 



فلو كان عدو اهللا متىن لقاءها يف الدنيا ليعمل بذلك صاحلا ويتوب، واهللا ال يدخل علي أبدا، فهل بالباب أحد سوى 
  حني الزيارة فارجعي بسالم* طرقتك صائدة القلوب وليس ذا : جرير، قال أما إنه الذي يقول: ذلك ؟ قلت

جعل اخلالفة لالمام * إن الذي بعث النيب حممدا : فدخل على عمر وهو يقولفإن كان ال بد فأذن جلرير، فأذن له 
والنفس مولعة حبب * حىت ارعوى وأقام ميل املائل إين الرجو منك خريا عاجال * العادل وسع اخلالئق عدله ووفاؤه 

فلم يأذن له ومل ينهه، وحيك يا جرير، اتق اهللا فيما تقول، مث إن جريرا استأذن عمر يف االنشاد : العاجل فقال له
إين مسكني وابن سبيل، : وحيك يا جرير ال أرى لك فيما ههنا حقا، فقال: فأنشده قصيدة طويلة ميحده هبا، فقال له

إنا ولينا هذا االمر وحنن ال منلك إال ثالمثائة درهم، أخذت أم عبد اهللا مائة وابنها مائة وقد بقيت مائة، فأمر له : قال
ما يسؤوكم، خرجت من عند أمري املؤمنني وهو يعطي : ما وراءك يا جرير ؟ فقال: شعراء فقالواهبا، فخرج على ال

وقد كان شيطاين من اجلن * رأيت رقى الشيطان ال تستفزه : الفقراء ومينع الشعراء وإين عنه لراض، مث أنشأ يقول
إنك تدخل هذا علينا، : ج بن يوسفراقيا وقال بعضهم فيما حكاه املعاىف بن زكريا اجلريري قالت جارية للحجا

أما إنك لو أخليتين وإياه سترى ما يصنع، فأمر باخالئها مع جرير يف مكان : إنه ما علمت عفيفا، فقالت: فقال
: يا جرير، فأطرق رأسه، وقال، هأنذا، فقالت: يرامها احلجاج وال يريانه، وال يشعر جرير بشئ من ذلك، فقالت له

ويعرض عن ذاك  -لست أحفظه ولكن أحفظ كذا وكذا : فقال -لشعر فيه رقة  -ذا أنشدين من قولك كذا وك
فيعرض عن ذاك وينشدها يف  -لست أريد هذا، إمنا أريد كذا وكذا : فقالت -وينشدها شعرا يف مدح احلجاج 

  .هللا درك، أبيت إال كرما وتكرما: حىت انقضى اجمللس فقال احلجاج -احلجاج 
أو طال حىت حسبت النجم حريانا * أبدل الليل ال جتري كواكبه : بيا بيتا جلرير اخلطفيوقال عكرمة أنشدت أعرا

  :إن هذا حسن يف معناه وأعوذ باهللا من مثله، ولكين أنشدك يف ضده من قويل: فقال االعرايب
  حىت تناولنا جناه من قريب* وقصره لنا وصل احلبيب نعيم احلب أورق فيه * وليل مل يقصره رقاد 

فترمجت العيون عن القلوب * على شكوى وال عيب الذنوب فخشينا أن نقطعه بلفظ * س لذة مل نقف فيه مبجل
صحبتهم * وكنت إذا عقدت حبال قوم : زدين، قال، أما من هذا فحسبك ولكن أنشدك غريه فأنشدين: قلت له

مشيئتهم * مشيئتهم فآيت وأجتنب االساءة إن أساؤوا أشاء سوى * وشيميت الوفاء فأحسن حني حيسن حمسنوهم 
إذا غضبت : كان جرير أشعر من الفرزدق عند اجلمهور، وأفخر بيت قاله جرير: وأترك ما أشاء قال ابن خلكان

من أشعر الناس ؟ فأخذ بيده وأدخله على ابنه، : حسبت الناس كلهم غضابا قال وقد سأله رجل* عليك بنو متيم 
: أتبصر هذا ؟ قال: هض واللنب يسيل على حليته، فقال جرير للذي سألهوإذا هو يرتضع من ثدي عنز، فاستدعاه فن

هذا أيب، وإمنا يشرب من ضرع العنز لئال حيلبها فيسمع جريانه حس احللب : ال، قال: أتعرفه ؟ قال: نعم، قال
اوالت ومهاجاة فيطلبوا منه لبنا، فأشعر الناس من فاخر هبذا مثانني شاعرا فغلبهم، وقد كان بني جرير والفرزدق مق

مات : كثرية جدا يطول ذكرها، وقد مات يف سنة عشر ومائة، قاله خليفة بن خياط وغري واحد، قال خليفة
ماتا يف سنة إحدى عشرة ومائة، ومات الفرزدق قبل جرير بأربعني : الفرزدق وجرير بعده بأشهر، وقال الصويل

ما فعل اهللا بك ؟ : جريرا يف املنام بعد موته فقال لهرأى رجل : يوما، وقال الكرميي عن االصمعي عن أبيه قال
فما فعل الفرزدق ؟ قال أيهات أهلكه قذف : مباذا ؟ قال بتكبرية كربهتا بالبادية، قيل له: غفر يل، فقيل: فقال

  .احملصنات
  .قال االصمعي مل يدعه يف احلياة وال يف املمات

  وأما الفرزدق



بن حنظلة بن زيد ) ١(ية بن عقال بن حممد بن سفيان بن جماشع بن دارم وامسه مهام بن غالب بن صعصعة بن ناج
بن مناة بن مر بن أد بن طاخبة أبو فراس بن أيب خطل التميمي البصري الشاعر املعروف بالفرزدق، وجده صعصعة 

الفرزدق عن  ، وكان حييي املوؤودة يف اجلاهلية، حدث)صلى اهللا عليه وسلم(بن ناجية صحايب، وفد إىل رسول اهللا 
  .علي أنه ورد مع أبيه عليه، فقال من هذا ؟ قال ابين وهو شاعر، قال علمه القراءة فهو خري له من الشعر

ومسع الفرزدق احلسني بن علي ورآه وهو ذاهب إىل العراق وأبا هريرة وأبا سعيد اخلدري وعرفجة بن أسعد، 
د احلذاء ومروان االصغر وحجاج بن حجاج وزرارة بن كرب، والطرماح بن عدي الشاعر، وروى عنه خال

االحول، ومجاعة، وقد وفد على معاوية يطلب مرياث عمه احلباب، وعلى الوليد بن عبد امللك وعلى أخيه، ومل 
  يصح ذلك،

__________  
  .ابن دارم بن مالك بن حنظلة: ٢٧٦/  ٢١يف االغاين ) ١(

  .٨٦/  ٦وانظر ابن خلكان 

يا فرزدق إين أرى قدميك صغريين : الفرزدق قال نظر أبو هريرة إىل قدمي فقالوقال أشعث بن عبد اهللا عن 
) صلى اهللا عليه وسلم(ال بأس فإين مسعت رسول اهللا : إن ذنويب كثرية، فقال: فاطلب هلما موضعا يف اجلنة، فقلت

  ".إن باملغرب بابا مفتوحا للتوبة ال يغلق حىت تطلع الشمس من مغرهبا : " يقول
: ما هذا ؟ فقال: دخلت على الفرزدق فتحرك فإذا يف رجله قيد، فقلت: وية بن عبد الكرمي عن أبيه قالوقال معا

  .حلفت أن ال أنزعه حىت أحفظ القرآن
ما رأيت بدويا أقام باحلضر إال فسد لسانه إال رؤبة بن العجاج والفرزدق فإهنما زادا : وقال أبو عمرو بن العالء

، وقال راويته أبوشفقل طلق الفرزدق امرأته النوار ثالثا مث جاء فأشهد على ذلك على طول االقامة جدة وحدة
) * ١(فلو أين ملكت يدي وقليب  -: احلسن البصري، مث ندم على طالقها وإشهاده احلسن على ذلك فأنشأ يقول

كآدم * ت منها وكانت جنيت فخرج) ٢(غدت مين مطلقة نوار * لكان علي للقدر اخليار ندمت ندامة الكسعي ملا 
ملا ماتت النوار بنت أعني بن ضبيعة اجملاشعي امرأة الفرزدق : وقال االصمعي وغري واحد) ٣(حني أخرجه الضرار 

-  
فشهدها أعيان أهل البصرة مع احلسن واحلسن على  -وكانت قد أوصت أن يصلي عليها احلسن البصري  -

يقولون شهد هذه اجلنازة اليوم : ماذا يقول الناس ؟ قال: قبغلته، والفرزدق على بعريه، فسار فقال احلسن للفرزد
يا أبا فراس لست أنا خبري الناس ولست أنت بشر الناس، : فقال له -يعنوين  -وشر الناس  -يعنونك  -خري الناس 

يها احلسن شهادة أن ال إله إال اهللا منذ مثانني سنة، فلما أن صلى عل: ما أعددت هلذا اليوم ؟ قال: مث قال له احلسن
أشد من القرب التهابا وأضيقا إذا جاءين * أخاف وراء القرب إن مل يعافين ): ٤(مالوا إىل قربها فأنشأ الفرزدق يقول 

إىل النار مغلول * من مشى ) ٦(عنيف وسواق يسوق الفرزدقا لقد خاب من أوالد دارم * يوم القيامة قائد ) ٥(
  سرابيل قطران لباسا خمرقا* مسربال يساق إىل نار اجلحيم ) ٧(القالدة أزرقا 

__________  
  .نفسي: ٧٢/  ١يف املربد ) ١(
رجل يضرب املثل به يف الندامة على كسره قوسه، وكان جرهبا يف عدة ظباء، فظن اهنا مل تصبهن، مث : الكسعي) ٢(

  .اتضح أهنا أقصدهتن مجيعا



فأصبح ما يضئ له النهار * كفاقئ عينيه عمدا  وكنت: ٧٢/  ١والكامل للمربد  ٢٩٠/  ٢١بعده يف االغاين ) ٣(
  .وقال الفرزدق يف أيام نسكه: ٧١/  ١يف الكامل للمربد ) ٤(
  .قادين: يف الكامل للمربد) ٥(
  .آدم: والكامل للمربد ٣٩١/  ٢١يف االغاين ) ٦(
  .موثقا: يف الكامل) ٧(

  .ويراد بالقالدة الطوق
  .اطباق القالدة: والغل هنا
  = به ما ورد يف التنزيل يراد : وأزرقا

فبكى احلسن حىت بل الثرى مث التزم : متزقا قال) ١(يذوبون من حر الصديد * إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم 
  .لقد كنت من أبغض الناس إيل، وإنك اليوم من أحب الناس إيل: الفرزدق، وقال

  أال ختاف من اهللا يف قذف: وقال له بعض الناس
 هللا أحب إيل من عيين اللتني أبصر هبما، فكيف يعذبين ؟ وقد قدمنا أنه مات سنة عشر ومائة واهللا: احملصنات، فقال

  .، وقيل بأشهر فاهللا أعلم)٨(قبل جرير بأربعني يوما 
  .وأما احلسن وابن سريين فقد ذكرنا ترمجة كل منهما يف كتابنا التكميل مبسوطة وحسبنا اهللا ونعم الوكيل

ن فاسم أبيه يسار وأبرد هو أبو سعيد البصري موىل زيد بن ثابت، ويقال موىل جابر بن عبد فأما احلسن بن أيب احلس
اهللا وقيل غري ذلك، وأمه خرية موالة الم سلمة كانت ختدمها، ورمبا أرسلتها يف احلاجة فتشتغل عن ولدها احلسن 

ن أن تلك احلكمة والعلوم اليت أوتيها وهو رضيع، فتشاغله أم سلمة بثدييها فيدران عليه فريتضع منهما، فكانوا يرو
مث كان وهو صغري خترجه ) صلى اهللا عليه وسلم(احلسن من بركة تلك الرضاعة من الثدي املنسوب إىل رسول اهللا 

اللهم فقهه يف الدين، وحببه إىل : أمه إىل الصحابة فيدعون له، وكان يف مجلة من يدعو له عمر بن اخلطاب، قال
  .الناس

سلوا عنها موالنا احلسن، فإنه مسع ومسعنا، فحفظ ونسينا، وقال أنس : س بن مالك عن مسألة فقالوسئل مرة أن
ما جالست رجال فقيها إال رأيت : وقال قتادة -احلسن وابن سريين  -إين الغبط أهل البصرة هبذين الشيخني : مرة

كان الرجل جيالس احلسن ثالث : ما رأت عيناي أفقه من احلسن، وقال أيوب: فضل احلسن عليه، وقال أيضا
إذا نظرت إىل رجل أمجل أهل البصرة : حجج ما يسأله عن مسألة هيبة له، وقال الشعيب لرجل يريد قدوم البصرة

  .وأهيبهم فهو احلسن، فأقرأه مين السالم
ما : االعمشكان الرجل إذا نظر إىل احلسن انتفع به وإن مل ير عمله ومل يسمع كالمه، وقال : وقال يونس بن عبيد

  زال احلسن
__________  

  .العزيز من أن اجملرمني حيشرون إىل جهنم زرقا= 
  .احلميم بدل الصديد يف املوضعني: يف الكامل) ١(
  ).مرض يصيب اجلوف(أسن الفرزدق حىت قارب املئة ومات بالدبيلة : قال البالذري) ٢(

  .وعن ابن عائشة ان الفرزدق مات قبل جرير بستة أشهر
  .قلما تصاول فحالن فمات أحدمها إال أسرع حلاق اآلخر به: رير ملا بلغه موتهوقال ج



  :وقال
فال وضعت : ليت الفرزدق كان عاش قليال فقيل له أهتجوه وقد مات، فقال يرثيه* فمات الفرذدق بعد ما جرعته 

  ذا النعل يوما بالعشرية زلت إ* وال ذات بعل من نفاس تعلت هو الوافد امليمون والراتق الثأى * بعد الفرزدق حامل 

  .ذاك الذي يشبه كالمه كالم االنبياء: يعي احلكمة حىت نطق هبا، وكان أبو جعفر إذا ذكره يقول
قالوا كان احلسن جامعا للعلم والعمل، عاملا رفيعا فقيها مأمونا عابدا زاهدا ناسكا كثري العلم : وقال حممد بن سعد

  .كة فأجلس على سرير، وجلس العلماء حوله، واجتمع الناس إليه فحدثهموالعمل فصيحا مجيال وسيما، وقدم م
مات احلسن عن مثان ومثانني سنة، عام عشر ومائة يف رجب منها، بينه وبني حممد بن سريين مائة : قال أهل التاريخ

  .يوم
ري، كان أبو حممد وأما ابن سريين فهو حممد بن سريين أبو بكر بن أيب عمرو االنصاري موىل أنس بن مالك النض

، أسره خالد بن الوليد يف مجلة السيب، فاشتراه أنس مث كاتبه، مث ولد له من االوالد االخيار )١(من سيب عني التمر 
  .مجاعة، حممد هذا، وأنس بن سريين، ومعبد وحيىي وحفصة وكرمية، وكلهم تابعيون ثقات أجالء رمحهم اهللا

هو أصدق من أدركت من البشر، : ن خالفة عثمان، وقال هشام بن حسانولد حممد لسنتني بقيتا م: قال البخاري
  .كان ثقة مأمونا عاملا رفيعا فقيها إماما كثري العلم ورعا: وقال حممد بن سعد

كان حممد : ما رأيت رجال أفقه يف ورعه، وأورع يف فقهه منه، قال ابن عون: وكان به صمم، وقال مؤرق العجلي
  .ذه االمة، وأشد الناس إزارا على نفسه، وأشدهم خوفا عليهابن سريين أرجى الناس هل

ما بكى يف الدنيا مثل ثالثة، حممد بن سريين يف العراق، والقاسم بن حممد يف احلجاز، ورجاء بن : قال ابن عون
  .حيوة بالشام

وقال ابن  -ين يعين حممد بن سري -عليكم بذاك االصم : وكانوا يأتون باحلديث على حروفه، وكان الشعيب يقول
  .ما رأيت أحدا أجرأ على تعبري الرؤيا منه: شوذب

  .مل يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه: وقال عثمان البيت
  .ومات يف تاسع شوال من هذه السنة بعد احلسن مبائة يوم: قالوا

ذكرهم فيبدأ هبم مث فصل كان الالئق، باملؤلف أن يذكر تراجم هؤالء العلماء االخيار قبل تراجم الشعراء املتقدم 
يأيت بتراجم الشعراء، وأيضا فإنه أطال القول يف تراجم الشعراء واختصر تراجم العلماء، ولو كان فيها حسن 

وحكم مجة ينتفع هبا من وقف عليها، ولعلها أفيد من مدحهم والثناء عليهم، وال سيما كالم احلسن وابن سريين 
فإنه قد اختصرها جدا وإن املؤلف  -ذكر ترمجته يف هذه الزيادة  كما ذكره بعد وكما سيأيت -ووهب بن منبه 

أقدر وأوسع علما، فما ينبغي أن خيل ببعض كالمهم وحكمهم، فإن النفوس مستشرفة إىل معرفة ذلك والنظر فيه، 
  فإن أقوال السلف هلا موقع من

__________  
  .رايامن أهل جرج: ٧٧/  ١وتذكره احلفاظ  ٢٤١/  ٣يف صفة الصفوة ) ١(
  ).وهي بلد من أعمال النهروان بني واسط وبغداد من اجلانب الشرقي وقد خرج منها مجاعة من العلماء والشعراء(

  .وقد جاء يعمل يف عني التمر فسباه خالد بن الوليد



 القلوب، واملؤلف غالبا يف التراجم حييل على ما ذكره يف التكميل الذي صنفه يف أمساء الرجال، وهذا الكتاب مل
نقف عليه حنن وال من سألناه عنه من العلماء، فإنا قد سألنا عنه مجاعة من أهل الفن فلم يذكر غري واحد أنه اطلع 

  .عليه
فكيف حل غريهم ؟ وقد ذكرت يف غالب التراجم زيادات على ما ذكره املؤلف مما وصلت إليه معرفيت واطلعنا 

  .احلكمة هي ضالة املؤمن عليه، ولو كان عندي كتب الشبعت القول يف ذلك، إذ
ولعل أن يقف على هذا راغب يف اآلخرة، طالب ما عند اهللا عزوجل فينتفع به أعظم مما ينتفع به من تراجم اخللف 

وامللوك واالمراء، وإن كانت تلك أيضا نافعة ملعتري ومزدجر، فإن ذكر أئمة العدل واجلور بعد موهتم فيها فضل 
مل أنه وإن مات مل ميت ما كان متلبسا به من الفساد والظلم، بل هو مدون يف الكتب أولئك، وغم هؤالء، ليعلم الظا

  .عند العلماء
وكذلك أهل العدل والصالح واخلري، فإن اهللا قد قص يف القرآن أخبار امللوك والفراعنة والكفار واملفسدين، حتذيرا 

  ني واالبرار واالخيارمن أحواهلم وما كانوا يعملون، وقص أيضا أخبار االتقياء واحملسن
  .واملؤمنني، لالقتداء والتأسي هبم واهللا سبحانه أعلم

أما احلسن فهو أبو سعيد البصري االمام الفقيه املشهور، أحد التابعني الكبار االجالء علما : فنقول وباهللا التوفيق
به جاره، وأحدهم يصلي  كان الرجل يتعبد عشرين سنة ال يشعر: وعمال وإخالصا فروى ابن أيب الدنيا عنه قال

ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد استطال على جاره، وإن كان القوم ليجتمعون فيتذاكرون فتجئ الرجل عربته فريدها 
  .ما استطاع، فإن غلب قام عنهم

  .إن يف هذا لفتنة: وقال -لكمه : أو قال -تنفس رجل عند عمر بن عبد العزيز فلكزه عمر : وقال احلسن
  .ن أيب الدنيا عن احلسن عن عمر بن اخلطابوقد ذكره اب

إن قوما أهلتهم أماين املغفرة ورجاء الرمحة حىت خرجوا من الدنيا وليست هلم أعمال : وروى الطرباين عنه أنه قال
إين حلسن الظن باهللا، وأرجو رمحة اهللا، وكذب، لو أحسن الظن باهللا الحسن العمل هللا، ولو : صاحلة، يقول أحدهم

  .اهللا لطلبها باالعمال الصاحلة يوشك من دخل املفازة من غري زاد وال ماء أن يهلك رجا رمحة
حادثوا هذه القلوب فإهنا سريعة الدثور، واقذعوا هذه االنفس فإهنا تنزع إىل شر : وروى ابن أيب الدنيا عنه قال

  .غاية
موت القلب، فإذا أحب الدنيا طلبها  :ما عقوبة العامل إذا أحب الدنيا ؟ قال: قلت للحسن: وقال مالك بن دينار

  .بعمل اآلخرة، فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم ويبقى عليه رمسه
أيها الرجل إن اهللا قد ذكرك فاذكره، : عاد احلسن عليال فوجده قد شفي من علته، فقال: وروى الفتين عن أبيه قال

كرمي، فأما أن يكون العليل بعد املرض فرسا  إمنا املرض ضربة سوط من ملك: وقد أقالك فاشكره، مث قال احلسن
  .جوادا، وإما أن يكون عثورا معقورا

أما بعد فإين أوصيك بتقوى اهللا، والعمل مبا علمك اهللا، : كتب احلسن إىل فرقد: وروى العتيب عن أبيه أيضا قال
  واالستعداد ملا وعد اهللا، مما ال

فاحسر عن رأسك قناع الغافلني، وانتبه من رقدة اجلاهلني، ومشر حيلة الحد يف دفعه، وال ينفع الندم عند نزوله، 
  الساق، فإن الدنيا ميدان مسابقة، والغاية اجلنة أو النار، فإن يل ولك من اهللا

مقاما يسألين وإياك فيه عن احلقري والدقيق، واجلليل واخلايف، وال آمن أن يكون فيما يسألين وإياك عنه وساوس 



  .، وإصغاء االمساعالصدور، وحلظ العيون
  .وما أعجز عنه

جلوسا على باب ابن هبرية  -وكانوا هم الفقهاء  -وروى ابن قتيبة عنه أنه مر على باب ابن هبرية فرأى القراء 
  .طفحتم نعالكم، وبيضتم ثيابكم: فقال

الس االتقياء، وإمنا ما ظنكم هبؤالء احلذاء ؟ ليست جمالسهم من جم: مث أتيتم إىل أبواهبم تسعون ؟ مث قال الصحابه
  .جمالسهم جمالس الشرط

  .وروى اخلرائطي عن احلسن أنه كان إذا اشترى شيئا وكان يف مثنه كسر جربه لصاحبه
إما أن يكون درمها ينقص نصفا أو  -نقص دانق أي عن الدرهم الكامل والدينار الكامل : ومر احلسن بقوم يقولون

فكان احلسن يستحب جربان هذه االشياء، وإن كان اشترى السلعة ربعا، والعشرة تسعة ونصف، وقس على هذا، 
  .بدرهم ينقص دانقا كمله درمها، أو بتسعة ونصف كملها عشرة، مروءة وكرما

أما يبيع أحدكم الثوب الخيه فينقص درمهني أو ثالثة ؟ ! يا عبد االعلى : وقال عبد االعلى السمسار، قال احلسن
  .إن هذه االخالق فما بقي من املرؤة إذا ؟: فقال احلسنقلت ال واهللا وال دانق واحد، 

  .ال دين إال مبروءة: وكان احلسن يقول: قال
  .وباع بغلة له فقال له املشتري

  .بارك اهللا لك: رضيت، قال! ال : أما حتط يل شيئا يا أبا سعيد ؟ قال لك مخسون درمها، أزيدك ؟ قال
ابين هذا قد أحببت أن : يا أبا سعيد: ذهبت يب أمي إىل احلسن فقالت: وروى ابن أيب الدنيا عن محزة االعمى قال

يا بين أدم احلزن على خري اآلخرة لعله أن : فكنت أختلف إليه، فقال يل يوما: يلزمك فلعل اهللا أن ينفعه بك، قال
ون من يوصلك إليه، وابك يف ساعات الليل والنهار يف اخللوة لعل موالك أن يطلع عليك فريحم عربتك فتك

وكنت أدخل على احلسن منزلة وهو يبكي، ورمبا جئت إليه وهو يصلي فأمسع بكاءه وحنيبه، فقلت : الفائزين، قال
ماذا يصنع املؤمن إذا مل يبك ؟ يا بين إن البكاء داع إىل الرمحة، فإن ! إنك تكثر البكاء فقال يا بين : له يوما

ما هو إال حلول الدار : ن يرمحك، فإذا أنت جنوت من النار، وقالاستطعت أن تكون عمرك باكيا فافعل لعله تعاىل أ
  .إما اجلنة وإما النار، ما هناك منزل ثالث

  بلغنا أن الباكي من خشية اهللا ال تقطر من دموعه قطرة حىت: وقال
  .تعتق رقبته من النار

ل إال له وزن إال البكاء من خشية لو أن باكيا بكى يف مال من خشية اهللا لرمحوا مجيعا، وليس شئ من االعما: وقال
  .اهللا فإنه ال يقوم اهللا بالدمعة منه شيئا

  .ما بكى عبد إال شهد عليه قلبه بالصدق أو الكذب: وقال
من عالمات املسلم قوة دين، وحزم يف لني، وإميان يف يقني، وحكم : وروى ابن أيب الدنيا عنه يف كتاب اليقني قال

  يف حق، وقصد يف غىن، وحتمل يف فاقة يف علم، وحبس يف رفق، وإعطاء

وإحسان يف قدرة، وطاعة معها نصيحة، وتورع يف رغبة، وتعفف وصرب يف شدة، ال ترديه رغبته، وال يبدره لسانه، 
  .وال يسبقه بصره، وال يغلبه فرجه، وال مييل به هواه، وال يفضحه لسانه، وال يستخفه حرصه، وال تقصر به نيته

  ).١(ظ عنه كذا ذكر هذه االلفا
يا : حدثنا عبد الرمحن بن صاحل عن احلكم بن ظهري عن حيىي بن املختار عن احلسن فذكره، وقال فيه أيضا عنه: قال



  .بىن آدم إن من ضعف يقينك أن تكون مبا يف يدك أوثق منك مبا يف يدي اهللا عزوجل
مساعيل اجليلي، حدثنا حفص بن سليمان حدثنا علي بن إبراهيم اليشكري، حدثنا موسى بن إ: وقال ابن أيب الدنيا

العمل ال يستطاع إال باليقني، ومن ! ! يا بين : قال لقمان النبه: أبو مقاتل عن عون بن أيب شداد، عن احلسن قال
  .يضعف يقينه يضعف عمله

سل يا بين إذا جاءك الشيطان من قبل الشك والريب فاغلبه باليقني والنصيحة، وإذا جاءك من قبل الك: وقال
  .والسآمة فاغلبه بذكر القرب والقيامة، وإذا جاءك من قبل الرغبة والرهبة فاخربه أن الدنيا مفارقة متروكة

  .ما أيقن عبد باجلنة والنار حق يقينهما إال خشع وذبل واستقام واقتصد حىت يأتيه املوت: وقال احلسن
أديت الفرائض على أكمل وجهها، وباليقني أصرب باليقني طلبت اجلنة، وباليقني هربت من النار، وباليقني : وقال

  .على احلق ويف معافاة اهللا خري كثري، قد واهللا رأيناهم يتعاونون يف العافية، فإذا نزل البالء تفارقوا
  .الناس يف العافية سواء، فإذا نزل البالء تبني عنده الرجال: وقال

ويف رواية فإذا نزل البالء سكن املؤمن إىل إميانه، واملنافق إىل فإذا نزل البالء تبني من يعبد اهللا وغريه، : ويف رواية
  .نفاقه

إن هذا : حدثنا عبد اهللا بن املبارك أخربنا معمر عن حيىي بن املختار، عن احلسن قال: وقال الفريايب يف فضائل القرآن
كتاب أنزلناه مبارك : (ل اهللا عزوجلالقرآن قد قرأه عبيد وصبيان ال علم هلم بتأويله، مل يأتوا االمر من قبل أوله، قا

وما تدبر آياته إال أتباعه، أما واهللا ما هو حبفظ حروفه وإضاعة ]  ٢٩: ص) [ ليدبروا آياته وليتذكر أولو االلباب
قد قرأت القرآن كله فما أسقط منه حرفا واحدا، وقد واهللا أسقطه كله، ما يرى : حدوده، حىت أن أحدهم ليقول

واهللا إين القرأ السورة يف نفس، ال واهللا ما هؤالء بالقراء وال : وال عمل، حىت إن أحدهم ليقول له القرآن يف خلق
  .بالعلماء وال احلكماء وال الورعة، ومىت كانت القراءة هكذا أو يقول مثل هذا، ال أكثر اهللا يف الناس مثل هؤالء

قلت واهللا إنك وأصحابك الهون الناس : قالهل ختافون من شئ ؟ : قال لنا حذيفة: مث روى احلسن عن جندب قال
أما والذي نفسي بيده ال تؤتون إال من قبلنا، ومع ذلك نشء آخر يقرأون القرآن يكونون يف آخر : عندنا، فقال

  .هذه االمة ينثرونه نثر الدقل، ال جياوز تراقيهم، تسبق قراءهتم إمياهنم
__________  

  .هكذا باالصل ومل يعني اسم من ذكر عن) ١(

  .واهللا للغيبة أسرع يف دين املؤمن من االكلة يف جسده: وروى ابن أيب الدنيا عنه يف ذم الغيبة له قال
  .وكان يقول

الناس بعيب هو فيك، وحىت تبدأ بصالح ذلك العيب ) ١(ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة االميان حىت ال تصيب 
  .نفسك، وأحب العباد إىل اهللا من كان هكذافتصلحه من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان ذلك شغلك يف طاعة 

  .ليس بينك وبني الفاسق حرمة: وقال احلسن
  .ليس ملبتدع غيبة: وقال

  .ال وال كرامة: الرجل الفاجر املعلن بفجوره، ذكرى له مبا فيه غيبة ؟ قال: قلت للحسن: وقال أصلت بن طريف
  .إذا ظهر فجوره فال غيبة له: وقال
  .اجملاهر بالفسق، واالمام اجلائر، واملبتدع: ليك غيبتهمثالثة ال حترم ع: وقال

هون عليك يا هذا فإين أطمعت : إن قوما جيالسونك ليجدوا بذلك إىل الوقيعة فيك سبيال، فقال: وقال له رجل



  نفسي يف اجلنان فطمعت، وأطمعتها يف النجاة من النار فطمعت، وأطمعتها يف السالمة من الناس فلم أجد
: كانوا يقولون: يال، فإن الناس مل يرضوا عن خالقهم ورازقهم فكيف يرضون عن خملوق مثلهم ؟ وقالإىل ذلك سب

  .من رمى أخاه بذنب قد تاب منه مل ميت حىت يصيب ذلك الذنب
  .يا بين إياك والكذب فإنه شهي كلحم العصفور عما قليل يقاله صاحبه: قال لقمان البنه: وقال احلسن
الناس بأعماهلم ودعوا أقواهلم فإن اهللا عزوجل مل يدع قوال إال جعل عليه دليال من عمل  اعتربوا: وقال احلسن

يصدقه أو يكذبه، فإن مسعت قوال حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قول عمال فنعم ونعمت عني أخته وأخيه، وإذا 
خيدعنك كما خدع ابن آدم، إن  خالف قول عمال فماذا يشبه عليك منه، أم ماذا خيفى عليك منه ؟ وإياك وإياه ال

لك قوال وعمال، فعملك أحق بك من قولك، وإن لك سريرة وعالنية، فسريرتك أحق بك من عالنيتك، وإن لك 
  .عاجلة وعاقبة، فعاقبتك أحق بك من عاجلتك

: عن احلسن قالحدثنا محزة بن العباس، أنبأ عبدان بن عثمان، أنبأ معمر، عن حيىي بن املختار، : وقال ابن أيب الدنيا
إذا شبت لقيت الرجل أبيض حديد اللسان، حديد النظر، ميت القلب والعمل، أنت أبصر به من نفسه، ترى أبدانا 
وال قلوبا، وتسمع الصوت وال أنيس، أخصب ألسنة وأجدب قلوبا، يأكل أحدهم من غري ماله ويبكي على عماله، 

من رق ثوبه : ين هباضم، وهل هضمت يا مسكني إال دينك ؟ وقاليا جارية أو يا غالم ايت: فإذا كهضته البطنة قال
  .رق دينه، ومن مسن جسده هزل دينه، ومن طاب طعامه أننت كسبه

رأس مال املؤمن دين حيث ما زال زال معه، ال خيلفه يف الرحال، وال يأمتن عليه : وقال فيما رواه عنه اآلجري
  .الرجال

ال تلقى املؤمن إال يلوم نفسه، ما أردت بكلمة : قال]  ٢: القيامة) [ فس اللوامةفال أقسم بالن: (وقال يف قوله تعاىل
  .كذا، ما أردت بأكله كذا، ما أردت مبجلس كذا، وأما الفاجر فيمضي قدما قدما ال يلوم نفسه

  تصربوا وتشددوا فإمنا هي ليال تعد، وإمنا أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعى: وقال
__________  

  .ال تعيب: ٢٣٤/  ٣الصفوة يف صفة ) ١(

  أحدكم فيجيب وال يلتفت، فانقلبوا بصاحل ما حبضرتكم، إن هذا احلق أجهد الناس وحال بينهم
  .وبني شهواهتم، وإمنا يصرب على هذا احلق من عرف فضله وعاقبته

  .ال يزال العبد خبري ما كان له واعظ من نفسه، وكانت احملاسبة من مهته: وقال
حدثنا عبد اهللا، حدثنا إمساعيل بن زكريا، حدثنا عبد اهللا ابن املبارك، عن : دنيا يف حماسبة النفسوقال ابن أيب ال

املؤمن قوام على نفسه حياسب نفسه هللا عزوجل، وإمنا خف احلساب : معمر، عن حيىي بن املختار عن احلسن قال
القيامة على أقوام أخذوا هذا االمر من غري يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم يف الدنيا، وإمنا شق احلساب يوم 

واهللا إنك ملن حاجيت وإين الشتهيك، ولكن واهللا ما من صلة إليك، : حماسبة، إن املؤمن يفجأه الشئ ويعجبه فيقول
إن املؤمنني : ما أردت إىل هذا أبدا إن شاء اهللا: هيهات حيل بيين وبينك، ويفرط منه الشئ فريجع إىل نفسه فيقول

أوثقهم القرآن وحال بينهم وبني هلكتهم، إن املؤمن أسري يف الدنيا يسعى يف فكاك رقبته، ال يأمن شيئا حىت  قوم قد
  .يلقى اهللا عزوجل، يعلم أنه مأخوذ عليه يف مسعه وبصره ولسانه، ويف جوارحه كلها

  .الرضا صعب شديد، وإمنا معول املؤمن الصرب: وقال
  .ك إن دخلت النار مل جترب بعدها أبداابن آدم عن نفسك فكايس، فإن: وقال



املؤمن يف الدنيا : مسعت محاد بن زيد يذكر عن احلسن قال: أنبأ إسحاق بن إبراهيم قال: وقال ابن أيب الدنيا
  .كالغريب ال ينافس يف غريها وال جيزع من ذهلا، للناس حال وله حال، الناس منه راحة، ونفسه منه يف شغل

  .ان يف أيام قالئل ما يهلك املرء نفسهلوال البالء ما ك: وقال
أدركت صدر هذه االمة وخيارها وطال عمري فيهم، فواهللا إهنم كانوا فيما أحل اهللا هلم أزهد منكم فيما : وقال

حرم اهللا عليكم، أدركتهم عاملني بكتاب رهبم، متبعني سنة نبيهم، ما طوى أحدهم ثوبا، وال جعل بينه وبني االرض 
  .أهله بصنع طعام، كان أحدهم يدخل منزله فإن قرب إليه شئ أكل وإال سكت فال يتكلم يف ذلكشيئا، وال أمر 

إن املنافق إذا صلى صلى رياء أو حياء من الناس أو خوفا، وإذا صلى صلى فقرأهم الدنيا، وإن فاتته الصالة : وقال
  .مل يندم عليها ومل حيزنه فواهتا

من جعل احلمد هللا على النعم حصنا وحابسا وجعل أداء الزكاة : النكتوقال احلسن فيما رواه عنه صاحب كتاب 
  على املال سياجا وحارسا، وجعل العلم له دليال وسائسا، أمن العطب، وبلغ

  .أعلى الرتب
ومن كان للمال قانصا، وله عن احلقوق حابسا، وشغله وأهلاه عن طاعة اهللا كان لنفسه ظاملا ولقلبه مبا جنت يداه 

  .إن هذا لغريه، واهللا أعلم: لطه اهللا على ماله سالبا وخالسا، ومل يأمل العطب يف سائر وجوه الطلب وقيلكاملا، وس
  .أربع من كن فيه ألقى اهللا عليه حمبته: وقال احلسن

  .من رق لوالديه، ورق ململوكه، وكفل اليتيم، وأعان الضعيف: ونشر عليه رمحته
ما خافه إال مؤمن، وال أمنه : السر والعالنية واملدخل واملخرج، وقالهو اختالف : وسئل احلسن عن النفاق فقال

  وحلف -يعين النفاق  -إال منافق 

إال وهو من النفاق مشفق، وال مضى منافق وال : ما مضى مؤمن وال بقي إال وهو خياف النفاق، ويف رواية: احلسن
  .بقي إال وهو من النفاق آمن

تول فإنك : ال أحبهما، فكتب إليه: كيف حبك الدينار والدرهم ؟ قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إىل احلسن
  .تعدل

ما رأيت أطول حزنا من احلسن، وما رأيته قط إال حسبته حديث عهد مبصيبة، وقال : وقال إبراهيم بن عيسى
  .قد بث عليه حزن اخلالئق: لو رأيت احلسن لقلت: مسمع

  .وعمر بن عبد العزيز، كأن النار مل ختلق إال هلماما رأيت أحزن من احلسن : وقال يزيد بن حوشب
  .مكث احلسن ثالثني سنة مل يضحك، وأربعني سنة مل ميزح: وقال ابن أسباط

  .ما مسع اخلالئق بعورة بادية، وعني باكية مثل يوم القيامة: وقال
ر أن تتقيه، فإنك إذا ، فال حتقرن شيئا من الش)١(إنك ناظر غدا إىل عملك يوزن خريه وشره ! ابن آدم : وقال

  .رأيته غدا يف ميزانك سرك مكانه
بع دنياك بآخرتك ترحبهما مجيعا، وال تبع ! ابن آدم : ذهبت الدنيا وبقيت أعمالكم قالئد يف أعناقكم وقال: وقال

  .آخرتك بدنياك فتخسرمها مجيعا، وهذا مأثور عن لقمان أنه قال لولده
قد رأيناك يا أفسق : هلموا فانظروا إيل، قال احلسن: واالبيض وقالجتد الرجل قد لبس االمحر : وقال احلسن

الفاسقني فال أهال بك وال سهال، فأما أهل الدنيا فقد اكتسبوا بنظرهم إليك مزيد حرص على دنياهم، وجرأة على 
  .شهوات الغىن يف بطوهنم وظهورهم



  .وأما أهل اآلخرة فقد كرهوك ومقتوك
  رباذين، وزفرت هبم البغال، وطئت أعقاهبم الرجال،إهنم وإن مهلجت هبم ال: وقال

  .إن ذل املعاصي ال يفارق رقاهبم، يأىب اهللا إال أن يذل من عصاه
دخلنا عليه : ماله ؟ فقلنا: أال يعجبك من حممد بن االهتم ؟ فقال: يا أبا سعيد: دخلنا على احلسن فقلنا: وقال فرقد

هذا الصندوق : فقال -وأومأ إىل صندوق يف جانب بيته  -الصندوق  انظروا إىل ذاك: آنفا وهو جيود بنفسه فقال
  ].حمتاج [ مل أؤد منها زكاة، ومل أصل منها رمحا، ومل يأكل منها  -درهم : أو قال -فيه مثانون ألف دينار 

  .لروعة الزمان، ومكاثرة االقران، وجفوة السلطان: يا أبا عبد اهللا، فلمن كنت جتمعها ؟ قال: فقلنا
ال : أيها الوارث: انظروا من أين أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه، ومكاثرة أقرانه، وجفوة سلطانه ؟ مث قال: لفقا

ختدعن كما خدع صوحيبك باالمس، جاءك هذا املال مل تتعب لك فيه ميني، ومل يعرق لك فيه جبني، جاءك ممن كان 
إن يوم القيامة لذو حسرات، الرجل جيمع املال مث : له مجوعا منوعا، من باطل مجعه، من حق منعه، مث قال احلسن

  .ميوت ويدعه لغريه فريزقه اهللا فيه الصالح واالنفاق يف وجوه الرب، فيجد ماله يف ميزان غريه
  :وكان احلسن يتمثل هبذا البيت يف أول النهار يقول

__________  
  .كذا باالصل، والعبارة مشوشة وفيه نقص ظاهر) ١(

فال حتقرن من اخلري شيئا وإن هو صغر فإنك إذا رأيته سرك مكانه وال حتقرن : ٢٣٥/  ٣الصفوة  والعبارة يف صفة
  .من الشر شيئا فإنك إذا رأيته ساءك مكانه

إذا * يسر الفىت ما كان قدم من تقى : وال حي على الدنيا بباق وهبذا البيت يف آخر النهار* وما الدنيا بباقية حلي 
  .له ولد احلسن يف خالفة عمر بن اخلطاب وأتى به إليه فدعا له وحنكهعرف الداء الذي هو قات

  .ومات بالبصرة يف سنة عشر ومائة واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
حممد بن سريين أبو بكر بن أيب عمرو االنصاري، موىل أنس بن مالك النضري، كان أبوه من سيب عني التمر أسره 

  .أنس مث كاتبه يف مجلة السيب خالد بن الوليد فاشتراه
  وقد ولد له من االخيار مجاعة، حممد،

  .هذا، وأنس بن سريين، ومعبد، وحيىي، وحفصة، وكرمية، وكلهم تابعيون ثقات أجالء، رمحهم اهللا تعاىل
  .ولد حممد لسنتني بقيتا من خالفة عثمان: قال البخاري

  .هو أصدق من أدركت من البشر: وقال هشام بن حسان
  .فيما ذكره املؤلف وقد تقدم هذا كله

  .كان ابن سريين إذا ذكر عنده رجل بسوء ذكره بأحسن ما يعلم
  .كان حممد بن سريين قد أعطى هديا ومستا وخشوعا، وكان الناس إذا رأوه ذكروا اهللا: وقال خلف بن هشام

أنا : ، فقالفقالوا له يف ذلك -وكان حممد حمبوسا  -وملا مات أنس بن مالك أوصى أن يغسله حممد بن سريين 
إن االمري مل حيبسين، إمنا حبسين من له احلق، فأذن له صاحب : قد استأذنا االمري يف إخراجك، قال: حمبوس فقالوا
  .احلق فغسله
إين العلم الذنب الذي محلت بسببه، : ما عرض حملمد بن سريين أمران إال أخذ بأوثقهما يف دينه، وقال: وقال يونس

  .قلت ذنوهبم فعرفوا من أين أتوا: فلس، فذكر هذا اليب سليمان الداراين فقاليا م: إين قلت يوما لرجل



  .ومثلنا قد كثرت ذنوبنا فلم ندر من أين نؤيت، وال بأي ذنب نؤخذ
إين أكره أن أمحل جوعي إىل : ايتوين بشربة سويق فيشرهبا ويقول: وكان إذا دعي إىل وليمة يدخل منزله فيقول

إهنا ساعة غفلة الناس، : دخل السوق نصف النهار فيكرب اهللا ويسبحه ويذكره ويقولوكان ي: موائدهم وطعامهم
  .إذا أراد اهللا بعبد خريا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه: وقال
  .ظلم الخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم منه وتكتم خريه: وقال
  .دتهالعزلة عبادة، وكان إذا ذكر املوت مات منه كل عضو على ح: وقال

اتق اهللا : ويف رواية كان يتغري لونه وينكر حاله، حىت كأنه ليس بالذي كان، وكان إذا سئل عن الرؤيا قال للسائل
  .يف اليقظة وال يغرك ما رأيت يف املنام

  .فتش على امرأتك فإهنا أمك، ففتش فإذا هي أمه: رأيت كأين أصب الزيت يف الزيتون، فقال: وقال له رجل
  أخذ من بالده صغريا سبيا مث وذلك أن الرجل

مكث يف بالد االسالم إىل أن كرب، مث سبيت أمه فاشتراها جاهال أهنا أمه، فلما رأى هذه الرؤيا وذكرها البن سريين 
  .فأمره أن يفتش على ذلك، ففتش فوجد االمر على ما ذكره

  :وقال له آخر
 -تطأ امرأة : أو قال -تتزوج امرأة : له مترة فخرجت منها فأرة، فقال -أو قال وطئت  -رأيت كأين دست 

  .صاحلة تلد بنتا فاسقة، فكان كما قال
إن سرق لك شئ يف هذه االيام : رأيت كأن على سطح بييت حبات شعري فجاء ديك فلقطها، فقال له: وقال له آخر

  .فأتين
ه منه، فجاء إىل املؤذن اذهب إىل مؤذن حملتك فخذ: فوضعوا بساطا على سطحهم فسرق، فجاء إليه فأخربه، فقال

  .فأخذ البساط منه
  .رأيت احلمام تلقط اليامسني: وقال له رجل

  .مات علماء البصرة: فقال
ال تصلح هذه : رأيت رجال عريانا واقفا على مزبلة وبيده طنبور يضرب به، فقال له ابن سريين: وأتاه رجل فقال

  .هو واهللا الذي رأيتاحلسن : الرؤيا يف زماننا هذا إال للحسن البصري، فقال
نعم، الن املزبلة الدنيا وقد جعلها حتت رجليه، وعريه جترده عنها، والطنبور يضرب به هي املواعظ اليت يقرع : فقال

  .هبا آذان الناس
  .رأيت كأين أستاك والدم يسيل: وقال له آخر

  ).١(أنت رجل تقع يف أعراض الناس وتأكل حلومهم وخترج يف بابه وتأتيه : فقال له
أنت رجل تضع القرآن والعلم عند غري أهله ومن ال : رأيت كأين أرى اللؤلؤ يف احلمأة، فقال له: وقال له آخر

  .ينتفع به
سرق : رأيت كأن سنورا أدخل رأسه يف بطن زوجي فأخذ منه قطعة، فقال هلا ابن سريين: وجاءته امرأة فقالت

من هجاء حروفه وهي حساب : ت من أين أخذته ؟ فقالصدق: لزوجك ثالمثائة درهم، وستة عشر درمها، فقالت
اجلمل، فالسني ستون، والنون مخسون، والواو ستة والراء مائتان، وذلك ثالمثائة وستة عشر، وذكرت السنور أسود 

  .هو عبد يف جواركم، فالزموا عبدا أسود كان يف جوارهم وضرب فأقر باملال املذكور: فقال



  .طالت وأنا أنظر إليها رأيت حلييت قد: وقال له رجل
  .اتق اهللا وال تنظر إىل دور اجلريان: قال له! نعم : فقال له أمؤذن أنت ؟ قال

  .رأيت كأن حلييت قد طالت حىت جززهتا ونسجتها كساء وبعته يف السوق: وقال له آخر
  .اتق اهللا فإنك شاهد زور: فقال له

  .عمل يدك رأيت كأين آكل أصابعي، فقال له تأكل من: وقال له آخر
أليس : ليس يف املسجد أحد، فقال: وقال لرجل انظر هل ترى يف املسجد أحدا ؟ فذهب فنظر مث رجع إليه فقال

  .؟) ٢(أمرتك أن تنظر هل ترى أحدا قد يكون يف املسجد من االمراء 
  انوك -ما أراين إال قد اغتبت الرجل ! أستغفر اهللا : ذلك االسود ؟ مث قال: وقال عن رجل ذكر له

  .الرجل أسود
  .اشترك سبعة يف قتل امرأة فقتلهم عمر، فقال لو أن أهل صنعاء اشتركوا يف قتلها البدت خضراءهم: وقال

__________  
  .كذا باالصل، وفيه حتريف) ١(
  .كذا باالصل وفيه حتريف) ٢(

له صالح وعبادة، ويروى وهيب بن منبه اليماين تابعي جليل، وله معرفة بكتب االوائل، وهو يشبه كعب االحبار، و
  .عنه أقوال حسنة وحكم ومواعظ، وقد بسطنا ترمجته يف كتابنا التكميل وهللا احلمد

  .بعدها بسنة، وقيل بأكثر، واهللا أعلم: تويف بصنعاء سنة عشر ومائة، وقال غريه: قال الواقدي
صال، واهللا أعلم انتهى ما ذكره ، ومل أجد لذلك أ)١(ويزعم بعض الناس أن قربه غريب بصرى بقرية يقال هلا عصم 

  .املؤلف
  .فصل أدرك وهب بن منبه عدة من الصحابة، وأسند عن ابن عباس وجابر والنعمان بن بشري

  .وروى عن معاذ بن جبل وأيب هريرة، وعن طاوس
  ).٢(وعنه من التابعني عدة 

  .مثل من تعلم علما ال يعمل به كمثل طبيب معه شفاء ال يتداوى به: وقال وهب
إين مررت بفالن وهو : كنت جالسا مع وهب بن منبه فأتاه رجل فقال له: وعن منري موىل الفضل بن أيب عياش قال

ما وجد الشيطان رسوال غريك ؟ فما برحت من عنده حىت جاءه ذلك الشامت فسلم على : يشتمك، فغضب وقال
  .وهب فرد عليه السالم، ومد يده إليه وصافحه وأجلسه إىل جنبه

  .ابن آدم احتل لدينك فإن رزقك سيأتيك: مسعت وهبا يقول: بن طاوسوقال ا
كسي أهل النار والعرى كان خريا هلم، وطعموا واجلوع كان خريا هلم، وأعطوا احلياة واملوت كان : وقال وهب
  .خريا هلم

  .ذا سألك فال تعطهاللهم أميا فقري سأل غنيا فتصام عنه، فأسألك إذا دعاك فال جتبه، وإ: وقال داود عليه السالم
  ابن آدم، ال خري لك يف أن تعلم ما مل تعلم، ومل تعمل مبا قد علمت،: قرأت يف بعض كتب اهللا: وقال

  .فإن مثلك كمثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة فذهب حيملها فعجز عنها فضم إليها أخرى
  .يف اخلراب إال كفسطاط يف الصحراءإن هللا مثانية عشر ألف عامل، الدنيا منها عامل واحد، وما العمارة : وقال

إذا أردت أن تعمل بطاعة اهللا عزوجل فاجتهد يف نصحك وعملك هللا، فإن العمل ال : وروى الطرباين عنه أنه قال



يقبل ممن ليس بناصح، والنصح هللا ال يكمل إال بطاعة اهللا، كمثل الثمرة الطيبة رحيها وطعمها، كذلك مثل طاعة 
لعمل طعمها، مث زين طاعتك باحللم والعقل، والفقه والعمل، مث أكرب نفسك عن أخالق اهللا، النصح رحيها، وا

السفهاء وعبيد الدنيا، وعبدها على أخالق االنبياء والعلماء العاملني، وعودها فعل احلكماء، وامنعها عمل 
  االشقياء، وألزمها سرية

__________  
  .مات بصنعاء: ٥٤٣/  ٥يف طبقات ابن سعد ) ١(

  .٢٩٦/  ٢ر صفة الصفوة وانظ
  .٣٦/  ٦وابن خلكان 

عمرو بن دينار وأبان بن أيب عياش وموسى بن عقبة ووهب ابن اخيه عبد الصمد واسراءيل أبو موسى : منهم) ٢(
  .والسماك بن فضل وعوف االعرايب

  .١٠١/  ١تذكرة احلفاظ (
  ).٢٩٦/  ٢صفة الصفوة 
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

االتقياء واعزهبا عن سبل اخلبثاء، وما كان لك من فضل فأعن به من دونك، وما كان فيمن دونك من نقص فأعنه 
ه فيقويها ويرجيها عليه حىت يبلغه، فإن احلكيم من مجع فواضله وعاد هبا على من دونه، وينظر يف نقائص من دون

حىت يبلغه، إن كان فقيها محل من ال فقه له إذا رأى أنه يريد صحابته ومعونته وإذا كان له مال أعطى منه من ال 
مال له، وإذا كان مصلحا استغفر للمذنب ورجا توبته، وإذا كان حمسنا أحسن إىل من أساء إليه واستوجب بذلك 

الفعل، فإذا أحسن الفعل نظر إىل فضل اهللا وإحسانه إليه، وال يتمىن الفعل أجره، وال يعتر بالقول حىت حيسن منه 
حىت يفعله، فإذا بلغ من طاعة اهللا مبلغا محد اهللا على ما بلغ منها مث طلب ما مل يبلغ منها، وإذا ذكر خطيئة سترها 

يشبعه بل يطلب ما مل يبلغ منها، عن الناس واستغفر اهللا الذي هو قادر على أن يغفرها، وإذا علم من احلكمة شيئا مل 
مث ال يستعني بشئ من الكذب، فإن الكذب كاالكلة يف اجلسد تكاد تأكله، أو كاالكلة يف اخلشب، يرى ظهرها 

  .حسنا وجوفها خنر تغر من يراها حىت تنكسر على ما فيها وهتلك من اغتر هبا
على حاجته ورائد له يف رغبته، حىت يعرف ذلك  وكذلك الكذب يف احلديث ال يزال صاحبه يغتر به، يظن أنه معينه

منه، ويتبني لذوي العقول غروره، فتستنبط الفقهاء ما كان يستخفي به عنه، فإذا اطلعوا على ذلك من أمره وتبني 
هلم، كذبوا خربه، وأباروا شهادته، واهتموا صدقه، وحقروا شأنه، وأبغضوا جملسه، واستخفوا منه بسرائرهم، 

م، وصرفوا عنه أماناهتم، وغيبوا عنه أمرهم، وحذروه على دينهم ومعيشتهم، ومل حيضروه شيئا من وكتموه حديثه
  .حماضرهتم، ومل يأمنوه على شئ من سرهم، ومل حيكموه فيما شجر بينهم

إن مثل أهل الذكر والغفلة كمثل النور : قال لقمان البنه: وروى عبد املنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب قال
  .ةوالظلم
من قرأ كتاب اهللا فظن أنه ال يغفر له فهو من املستهزئني بآيات اهللا، : قرأت يف التوراة أربعة أسطر متواليات: وقال

ومن شكا مصيبة نزلت به فإمنا يشكو ربه عز وجل، ومن أسف على ما فاته من الدنيا سخط قضاء ربه عز وجل، 
  .ومن تضعضع لغين ذهب ثلث دينه

أميا دار بنيت بقوة الضعفاء جعلت عاقبتها إىل اخلراب، وأميا مال مجع من غري حله : لتوراةقرأت يف ا: وقال وهب
  .أسرع الفقر إىل أهله

وجدت يف بعض : مسعت وهب بن منبه يقول: حدثنا معمر، عن حممد بن عمرو قال: وقال عبد اهللا بن املبارك
أن يدعوين، وأعطيته من قبل أن يسألين، وإن عبدي  إذا أطاعين عبدي استجبت له من قبل: يقول اهللا تعاىل: الكتب

إذا أطاعين لو أن أهل السموات وأهل االرض أجلبوا عليه جعلت له املخرج من ذلك، وإن عبدي إذا عصاين 
  .قطعت يديه من أبواب السماء، وجعلته يف اهلواء فال ميتنع من شئ أراده من خلقي

قال اهللا تعاىل فيما يعيب به أحبار : مسعت وهب بن منبه يقول: اهللا قال حدثنا بكار بن عبد: وقال ابن املبارك أيضا
تفقهون لغري الدين، وتتعلمون لغري العمل، وتبتاعون الدنيا بعمل اآلخرة، وتلبسون جلود الضأن، : بىن إسرائيل
  وحتملون



الدين على الناس أمثال  نفس الذباب، وتتغذون الغداء من شرابكم، وتبتلعون أمثال اجلبال من احلرام، وتثقلون
  اجلبال، مث ال تعينوهم برفع اخلناصر، وتبتلعون الصالة وتبيضون الثياب،

  .تنتقصون بذلك مال اليتيم واالرملة، فبعزيت حلفت الضربنكم بفتنة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة احلكيم
حدثنا غوث بن جابر، حدثنا عقيل بن  حدثنا عبد اهللا بن حممد الصنعاين، حدثنا مهام بن مسلمة،: وقال الطرباين
إن اهللا ليس حيمد أحدا على طاعة، وال ينال أحد من اهللا خريا إال برمحته، : مسعت وهب بن منبه يقول: معقل قال

وليس يرجو اهللا خري الناس وال خياف شرهم، وال يعطف اهللا على الناس إال برمحته إياهم، إن مكروا به أباد مكرهم، 
عليهم خداعهم، وإن كاذبوه كذب هبم، وإن أدبروا قطع دابرهم، وإن أقبلوا قبل منهم وال يقبل  وإن خادعوه رد

منهم شيئا من حيلة، وال مكر وال خداع وال سخط وال مشادة، وإمنا يأيت باخلري من اهللا تعاىل رمحته، ومن مل يبتغ 
ال ينال اخلري منه إال بطاعته، وال يعطف اهللا على  اخلري من قبل رمحته ال جيد بابا غري ذلك يدخل منه، فإن اهللا تعاىل

الناس شئ إال تعبدهم له، وتضرعهم إليه حىت يرمحهم، فإذا رمحهم استخرجت رمحته منه حاجتهم، وليس ينال اخلري 
 من اهللا من وجه غري ذلك، وليس إىل رمحة اهللا سبيل تؤتى من قبله إال تعبد العباد له وتضرعهم إليه، فإن رمحة اهللا

عزوجل باب كل خري يبتغى من قبله، وإن مفتاح ذلك الباب التضرع إىل اهللا عزوجل والتعبد له، فمن ترك املفتاح 
مل يفتح له، ومن جاء باملفتاح فتح له به، وكيف يفتح الباب بغري مفتاح، وهللا خزائن اخلري كله، وباب خزائن اهللا 

قار إىل اهللا، فمن حفظ ذلك املفتاح فتحت له اخلزائن ودخل، فله رمحته، ومفتاح رمحة اهللا التذلل والتضرع واالفت
فيها ما تشتهي االنفس وتلذ االعني وفيها ما تشاؤون وما تدعون يف مقام أمني، ال حيولون عنه وال خيافون وال 
  .يمينصبون وال يهرمون وال يفتقرون وال ميوتون، يف نعيم مقيم، وأجر عظيم، وثواب كرمي، نزال من غفور رح

أعون االخالق على الدين الزهادة يف الدنيا، وأسرعها ردا اتباع اهلوى وحب : قال وهب: وقال سفيان بن عيينة
املال والشرف، ومن حب املال والشرف تنتهك احملارم، ومن انتهاك احملارم بغضب الرب، وغضب اهللا ليس له 

  .دواء
إين إذا أطمعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس : ئيليقول اهللا تعاىل يف بعض كتبه يعتب به بين إسرا: وقال

  لربكيت هناية، وإذا عصيت غضبت
  .وإذا غضبت لعنت، وإن اللعنة مىت تبلغ السابع من الولد

كان يف بين إسرائيل رجل عصى اهللا عزوجل مائيت سنة، مث مات فأخذوا برجله فألقوه على مزبلة، فأوحى اهللا : وقال
نعم هكذا : يا رب إن بين إسرائيل شهدوا أنه قد عصاك مائيت سنة، قال اهللا له: قالان صل عليه، ف: إىل موسى

قبله ووضعه على عيينه وصلى عليه ) صلى اهللا عليه وسلم(كان، إال أنه كان كلما نشر التوراة ورأى اسم حممد 
  .فشكرت ذلك له فغفرت له ذنوبه وزوجته سبعني حوراء

  كذا روي وفيه علل، وال يصح مثله

  .ويف إسناده غرابة ويف متنه نكارة شديدة
يا موسى ما : يا رب احبس عين كالم الناس، فقال اهللا له: قال موسى: وروى ابن ادريس عن أبيه عن وهب قال

حسيب ديين من دنياي، حسيب ريب من خلقه، : وقال ملا دعي يوسف إىل امللك وقف بالباب وقال: فعلت هذا بنفس
إله غريك مث دخل على امللك، فلما نظر إليه امللك نزل عن سريره وخر له ساجدا مث  عز جارك وجل ثناؤك، وال

اجعلين على خزائن : (فقال]  ٥٤: يوسف) [ إنك اليوم لدينا مكني أمني: (أقعده امللك معه على السرير، وقال
  .من يأتيين حفيظ هبذه السنني وما استودعتين فيها، عليم بلغة]  ٥٥: يوسف) [ االرض إين حفيظ عليم



 -ملا أمر اهللا احلوت أن ال يضره وال يكلمه : حدثنا منذر بن النعمان االفطس أنه مسع وهبا يقول: وقال االمام أمحد
]  ١٤٥ - ١٤٣: الصافات) [ فلو ال أنه كان من املسبحني للبث يف بطنه إىل يوم يبعثون: (قال -يعين يونس 

 -بادته املتقدمة، فلما خرج من البحر نام فأنبت اهللا شجرة من يقطني من العابدين قبل ذلك، فذكره اهللا بع: قال
فلما رآها قد أظلته ورأى خضرهتا فأعجبته، مث نام فاستيقظ فإذا هي قد يبست، فجعل يتحزن عليها،  -وهو الدباء 

زيدون مث رمحتهم أنت مل ختلق ومل تسق ومل تنبت وحتزن عليها، وأنا الذي خلقت مائة ألف من النار أو ي: فقيل له
  .فشق ذلك عليك
حدثنا إبراهيم بن خالد الغساين، حدثنا رباح، حدثين عبد امللك بن عبد اجمليد بن خشك، عن : وقال االمام أمحد

  يا رب: ملا أمر نوح أن حيمل من كل زوجني اثنني، قال: وهب قال
من ألقى بينهم : مام واهلر ؟ قالكيف أصنع باالسد والبقر ؟ وكيف أصنع بالعناق والذئب ؟ وكيف أصنع باحل

  .فإين أؤلف بينهم حىت ال يتضرون: أنت يا رب، قال: العداوة ؟ قال
وحيك يا عطاء، أمل أخرب أنك حتمل علمك إىل أبواب امللوك وأبناء الدنيا، وأبواب : وقال وهب لعطاء اخلراساين

: ه، ويواري عنك غناه، وتترك باب من يقولاالمراء ؟ وحيك يا عطاء، أتأيت من يغلق عنك بابه، ويظهر لك فقر
وحيك يا عطاء، إن كان يغنيك ما يكفيك فأوهى ما يف الدنيا يكفيك، وإن ]  ٦٠: غافر[ ؟ ) ادعوين أستجب لكم(

كان ال يغنيك ما يكفيك فليس يف الدنيا شئ يكفيك، وحيك يا عطاء، إمنا بطنك حبر من البحور، وواد من االودية، 
  . الترابال مياله شئ إال

: وسئل وهب عن رجلني يصليان، أحدمها أطول قنوتا وصمتا، واآلخر أطول سجودا، فأيهما أفضل ؟ فقال
  .أنصحهما هللا عزوجل

  .من خصال املنافق أن حيب احلمد ويكره الذم، أي حيب أن حيمد على ما مل يفعل، ويكره أن يذم مبا فيه: وقال
اهللا فإن أعقل الناس من عقل عن اهللا، وإن الشيطان ليفر من العاقل ما  يا بين اعقل عن: وقال لقمان البنه: قال

  .يستطيع أن يكايده
  فيه االطباء، وفقها ال يتعايا فيه) ١(أال أعلمك طبا ال يتعايا : وقال لرجل من جلسائه

__________  
  .من أعيا عليه االمر أي صعب: يتعايا) ١(

أما الطب فال تأكل طعاما إال مسيت اهللا على : بلى يا أبا عبد اهللا، قال: الالفقهاء، وحلما ال يتعايا فيه احللماء، ق
ال أدري، وأما احللم : أوله ومحدته على آخره، وأما الفقه فإن سئلت عن شئ عندك فيه علم فأخرب مبا تعلم وإال فقل

  .فأكثر الصمت إال أن تسأل عن شئ
  .يف رشدهإذا كان الصيب خلقان، احلياء والرهبة، طمع : وقال
صف يل الناس، فقال حمادثتك من ال يعقل كمن يغين : ملا بلغ ذو القرنني مطلع الشمس قال له ملك هناك: وقال

املوتى، وحمادثتك من ال يعقل كمن يبل الصخر االصم كي يلني، وكمن يطبخ احلديد يلتمس أدمه، وحمادثتك من ال 
  .من رؤوس اجلبال أيسر من حمادثة من ال يعقليعقل كمن يضع املائدة الهل القبور، ونقل احلجارة 

  قرأت يف بعض الكتب أن مناديا ينادي من السماء: وقال
أبناء االربعني زرع قد دنا حصاده، أبناء اخلمسني ماذا قدمتم ؟ أبناء الستني ال عذر لكم، ليت : الرابعة كل صباح

  .تكم الساعة فخذوا حذركماخللق مل خيلقوا، وليتهم إذا خلقوا علموا ملاذا خلقوا، قد أت



يا هلفي على زمن يلتمس فيه الصاحلون فال يوجد منهم أحد، إال كالسنبلة يف أثر احلاصد، أو : قال دانيال: وقال
  .كاخلصلة يف أثر القاطف، يوشك نوائح أولئك وبواكيهم أن تبكيهم

  .وروى عبد الرزاق عن عبد الصمد بن معقل
إمنا يوزن من : قال]  ٤٧: االنبياء) [ ونضع املوازين القسط ليوم القيامة: (ىلمسعت وهبا يقول يف قوله تعا: قال

  .االعمال خواتيمها، وإذا أراد اهللا بعبد خريا ختم له خبري عمله
  .وإذا أراد اهللا بعبد شرا ختم له بشر عمله

أنا اهللا ال إله إال أنا الذي : إن اهللا تعاىل ملا فرغ من اخللق نظر إليهم حني مشوا على وجه االرض فقال: وقال وهب
خلقتكم وأفنيكم حبكمي حق قضائي ونافذ أمري، أنا أعيدكم كما خلقتكم، وأفنيكم حىت أبقى وحدي، فإن امللك 

  .واخللود ال حيق إال يل، أدعو خلقي وأمجعهم بقضائي، يوم أحشر أعدائي، وجتل القلوب من هيبيت
  .وتتربأ اآلهلة ممن عبدها دوين

هب أن اهللا ملا فرغ من خلقه يوم اجلمعة أقبل يوم السبت فمدح نفسه مبا هو أهله وذكر عصمته وذكر و: قال
أنا امللك ال إله إال أنا ذو : وجربوته وكربياءه وسلطانه وقدرته وملكه وربوبيته، فأنصت كل شئ وأطرق له، فقال

جمليد واالمثال العال، أنا اهللا ال إله إال أنا ذو الطول الرمحة الواسعة واالمساء احلسىن، أنا اهللا ال إله إال أنا ذو العرش ا
واملن واآلالء والكربياء، أنا اهللا ال إله إال أنا بديع السموات واالرض، مالت كل شئ عظميت، وقهر كل شئ 

ملكي، وأحاطت بكل شئ قدريت، وأحصى كل شئ علمي، ووسعت كل شئ رمحيت، وبلغ كل شئ لطفي، فأنا اهللا 
الئق فاعرفوا مكاين، فليس شئ يف السموات واالرضني إال أنا، وخلقي كلهم ال يقوم وال يدوم إال يب، يا معشر اخل

ويتقلب يف قبضيت، ويعيش برزقي، وحياته وموته وبقاؤه وفناؤه بيدي، فليس له حميص وال ملجأ غريي، لو ختليت 
 ينقص ذلك ملكي شيئا، وأنا مستغن بالعز عنه طرفة عني لدمر كله، وكنت أنا على حايل ال ينقصين ذلك شيئا، وال

  كله يف جربويت وملكي، وبرهان نوري،

وشديد بطشي، وعلو مكاين وعظمة شأين، فال شئ مثلي، وال إله غريي، وليس ينبغي لشئ خلقته أن يعدل يب وال 
أم كيف يعجزين  ينكرين، وكيف ينكرين من خلقته يوم خلقته على معرفيت ؟ أم كيف يكابرين من قهر قهره ملكي ؟

من ناصيته بيدي ؟ أم كيف يعدل يب من أعمره وأسقم جسمه وأنقص عقله وأتو يف نفسه وأخلقه وأهرمه فال ميتنع 
مين ؟ أم كيف يستنكف عن عباديت عبدي وابن عبدي وابن أميت، ومن ال ينسب إىل خالق وال وارث غريي ؟ أم 

الف الليل والنهار ؟ ومها شعبة يسرية من سلطاين ؟ فإيل إيل يا أهل كيف يعبد دوين من ختلقه االيام، ويفين أجله اخت
املوت والفناء، ال إىل غريي، فإين كتبت الرمحة علي نفسي وقضيت العفو واملغفرة ملن استغفرين، أغفر الذنوب 

تهلكة وال تقنطوا مجيعا، صغريها وكبريها ملن استغفرين، وال يكرب ذلك علي وال يتعاظمين، فال تلقوا بأيديكم إىل ال
من رمحيت، فإن رمحيت سبقت غضيب، وخزائن اخلري كلها بيدي، ومل أخلق شيئا مما خلقت حلاجة كانت مين إليه، 
ولكن البني به قدريت، ولينظر الناظرون يف ملكي، ويتدبروا حكميت، وليسبحوا حبمدي ويعبدوين ال يشركوا يب 

  .الوجوه كلها إيل) ١(شيئا، ولتعنو 
  .إهلي أين أجدك ؟ قال عند املنكسرة قلوهبم من خمافيت: قال داود: رس عن وهب قالوقال أش

وقال كان رجل من بين إسرائيل صام سبعني أسبوعا يفطر يف كل يوما وهو يسأل اهللا أن يريه كيف يغوي الشيطان 
وما بيين وبني ريب لكان  لو أقبلت على خطيئيت وعلى ذنويب: الناس، فلما أن طال ذلك عليه ومل جيب، قال يف نفسه

يا نفس من قبلك أتيت، لو علم اهللا فيك خريا لقضى : خريا من هذا االمر الذي أطلب، مث أقبل على نفسه فقال



  .حاجتك
إزراؤك على نفسك وكالمك الذي تكلمت به، أعجب إيل مما : أن قل لفالن العابد: فأرسل اهللا ملكا إىل نبيهم

سؤالك، وفتح بصرك فانظر اآلن، فنظر فإذا أحبولة البا قد أحاطت باالرض،  مضى من عبادتك، وقد أجاب اهللا
  .إي رب: وإذا ليس أحد من بين آدم إال وحوله شياطني مثل الذباب، فقال

  .ومن ينجو من هؤالء ؟ قال صاحب القلب الوادع اللني
شئ منه، فعاقبها فقام مكانه كان رجل من السائحني فأتى على أرض فيها قثاء فدعته نفسه إىل أخذ : وقال وهب

  :يصلي ثالثة أيام، فمر به رجل وقد لوحته الشمس والريح، فلما نظر إليه قال
هكذا بلغ مين ما ترى خوف النار، فكيف يب لو قد : لكأمنا أحرق هذا االنسان بالنار، فقال السائح! ! سبحان اهللا 
 علي أن ال يظلين سقف بيت أبدا حىت تأتيين براءة هللا: كان رجل من االولني أصاب ذنبا فقال: وقال! دخلتها ؟ 

: يا عبد اهللا ما بلغ بك ما أرى ؟ فقال: من النار، فكان بالصحراء يف احلر والقر، فمر به رجل فرأى شدة حاله فقال
  .؟! بلغ ما ترى ذكر جهنم، فكيف يب إذا أنا وقعت فيها 

  ال: وقال
__________  

  .أي لتخضع: ولتعنو) ١(

  .لبطال من احلكماء أبدا، وال يرث الزناة من ملكوت السماءيكون ا
اليوم يعظ السعيد، ويستكثر من منافعه اللبيب، يابن آدم إمنا مجعت من منافع هذا اليوم : وقال وهب يف موعظته

لدفع ضرر اجلهالة عنك، وإمنا أوقدت فيه مصابيح اهلدى لتنبه حلزبك، فلم أر كاليوم ضل مع نوره متحري داع 
إنه ال أقوى من خالق، وال أضعف من خملوق، وال أقدر ممن طلبته يف يده، وال أضعف ممن ! ملداواة سليم، يابن آدم 

ما سيذهب، فما اجلزع مما ال بد ) ١(هو يف يد طالبه، يا بن آدم إنه قد ذهب منك ما ال يرجع إليك، وأقام عندك 
اء ما سيذهب ؟ يا بن آدم أقصر عن طلب ما ال تدرك، وعن منه ؟ وما الطمع فيما ال يرجتى ؟ وما احليلة يف بق

  .تناول ما ال تناله، وعن ابتغاء ما ال يوجد
عنك االشياء، واعلم أنه رب مطلوب هو شر لطالبه، يا بن آدم إمنا الصرب ) ٢(واقطع الرجاء عنك كما قعدت به 

أو يوم ) ٣(م الدهر ترحتىب ؟ يوم جيئ يف عتم عند املصيبة، وأعظم من املصيبة سوء اخللق منها، يا بن آدم أي أيا
يوم مضى ال ترجوه، ويوم ال بد منه، ويوم جيئ ال : تستأخر عاقبته عن أوان جميئه ؟ فانظر إىل الدهر جتده ثالثة أيام

  .تأمنه، فأمس شاهد عليك مقبول، وأمني مؤد، وحكيم مؤدب، قد فجعك بنفسه، وخلف فيك حكمته
ومل يأته، وقد مضى قبله شاهد عدل، فإن ) ٤(طويل الغيبة عنك، وهو سريع الظعن إياك  واليوم صديق مودع، كان

  .كان ما فيه لك فاشفعه مبثله أوثق لك باجتماع شهادهتما عليك
يعين الشكر  -يا بن آدم إمنا أهل الدينا سفر ال حيلون عقد رحاهلم إال يف غريها، وإمنا يتبلغون بالعواري فما أحسنه 

  والتسليم للمعاد، يا بن آدم إمنا الشئ من مثلهللمنعم  -
إمنا يقر الفرع بعد االصل، يا بن آدم إنه ! وقد مضت قبلنا أصول حنن فروعها، فما بقاء الفرع بعد ذهاب أصله ؟ 

  .ال أعظم رزية يف عقله ممن ضيع اليقني وأخطأ العمل
نبلى مث نعود، أال وإمنا العواري اليوم واهلنات غدا، أال إمنا البقاء بعد الفناء، وقد خلقنا ومل نكن، وس! أيها الناس 

  .وإنه قد تقارب منا سلب فاحش، أو عطاء جزيل، فأصلحوا ما تقدمون عليه مبا تظعنون عنه



إمنا أنتم يف هذه الدنيا غرض تنتضل فيه املنايا، وإن ما أنتم فيه من دنياكم هنب للمصائب، ال تنالون ! ! أيها الناس 
إال بفراق االخرى، وال يستقبل منكم معمر يوما من عمره إال هبدم آخر من أجله، وال يتخذ له زيادة يف  فيها نعمة

  .ماله إال بنفاد ما قبله من رزقه، وال حيىي له أثر إال مات له أثر
  .نسأل اهللا أن يبارك لنا ولكم فيما مضى من هذه العظة

  .جعفر بن مروان، عن وهب بن منبه حدثنا كثري بن هشام، حدثنا: وقال قتيبة بن سعيد
__________  

  .معك: ٢٩١/  ٢يف صفة الصفوة ) ١(
  .عما فقدت من االشياء: يف صفة الصفوة) ٢(
  .أيوما جيئ يف غرة: يف صفة الصفوة) ٣(
  ).٢٩٢/  ٢صفة الصفوة (أتاك ومل تأته ) ٤(

فإذا اجتمعا استفامت طوعا أو كرها، : ائدهالسائقها، وإن فتر سائقها حزنت، ومل تتبع ق) ١(عن الطريق ومل تستقم 
وال تستطيع الدين إال بالطوع والكره، وإن كان كلما كره االنسان شيئا من دينه تركه، أوشك أن ال يبقى معه من 

  .دينه شئ
إن من حكمة اهللا عزوجل أنه خلق اخللق خمتلفا خلقه ومقاديره، فمنه خلق يدوم ما دامت الدنيا، ال : وقال وهب

قصه االيام وال هترمه وتبليه وميوت، ومنه خلق ال يطعم وال يرزق، ومنه خلق يطعم ويرزق، خلقه اهللا وخلق معه تن
رزقه، مث خلق اهللا من ذلك خلقا يف الرب وخلقا يف البحر، مث جعل رزق ما خلق يف البحر ويف الرب، وال ينفع رزق 

لو خرج ما يف البحر إال الرب هلك، ولو دخل ما يف الرب  دواب الرب دواب البحر، وال رزق دواب البحر داب الرب،
  إىل البحر هلك، ففي ذلك ممن خلق اهللا يف الرب والبحر عربة ملن أمهته قسمة

االرزاق واملعيشة فليعترب ابن آدم فيما قسم اهللا من االرزاق، فإنه ال يكون فيها شئ إال كما قسمه سبحانه بني 
ا وال أن خيلطها، كما ال تستطيع دواب الرب أن تعيش بأرزاق دواب البحر، وال خلقه، ال يستطيع أحد أن يغريه

دواب البحر بأرزاق دواب الرب، ولو اضطرت إليه هلكت كلها، فإذا استقرت كل دابة منها فيما رزقت أصلحها 
ا تعاطى رزق ذلك وأحياها، وكذلك ابن آدم إذا استقر وقنع مبا قسم اهللا له من رزقه أحياه ذلك وأصلحه، فإذ

  .غريه نقصه ذلك وضره وفضحه
كان العلماء قبلكم قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غريهم، فكانوا ال يلتفتون إىل أهل الدنيا، : وقال لعطاء اخلراساين

وال إىل ما يف أيديهم، فكان أهل الدنيا يبذلون إليهم دنياهم رغبة يف علمهم، فأصبح أهل العلم فينا اليوم يبذلون 
الدنيا علمهم رغبة يف الدنيا، فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا يف علمهم ملا رأوا من سوء موضعه عندهم، فإياك يا  الهل

  .عطاء وأبواب السلطان فإن عند أبواهبم فتنا كمبارك االبل، ال تصيب من دنياهم شيئا إال أصابوا من دينك مثله
قدمي، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا عمر بن عبد الرمحن حدثنا عبد اهللا بن أيب بكر امل: وقال إبراهيم اجلنيد

ما أحسب : كيف صالتك ؟ فقال: لقي عامل عاملا هو فوقه يف العلم، فقال: مسعت وهب بن منبه يقول: الصنعاين قال
ما أرفع قدما وال : فكيف ذكرك للموت ؟ قال: أحدا مسع بذكر اجلنة والنار يأيت عليه ساعة ال يصلي فيها، قال

  .ضع أخرى إال رأيت أين ميتأ
أما : إين الصلي وأبكي حىت ينبت العشب من دموعي، فقال العامل: فكيف صالتك أنت أيها الرجل ؟ فقال: فقال

: أنك إن تضحك وأنت معترف خبطيئتك خري لك من أن تبكي وأنت مدل بعلمك، فإن املدل ال يرفع له عمل فقال



الدنيا وال تنازع أهلها فيها، وكن فيها كالنخلة، إن أكلت أكلت طيبا، أوصين فإين أراك حكيما، فقال أزهد يف 
وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عدو مل تكسره، وانصح هللا نصح الكلب الهله، فإهنم جييعونه ويطردونه 

  .ويضربونه وهو يأىب إال أن حيوطهم وحيفظهم، وينصح هلم
  إذا كان الكلب أنصح واسوأتاه: فكان وهب إذا ذكر هذا احلديث قال

__________  
  .كذا باالصل وفيه حتريف ونقص ظاهر) ١(

  .الهله منك يا بن آدم هللا عزوجل
إنك إن تبت تائبا، وتصبح نادما، خري لك من أن تبيت : إين الصلي حىت ترم قدماي، فقال له: ويف رواية أنه قال

  .قائما وتسبح معجبا، إىل آخره
  .نعاء عن وهب فذكر احلديث كما تقدموروى سفيان عن رجل من أهل ص

حدثنا حممد بن عمران بن أيب ليلى حدثنا الصلت بن عاصم املرادي، عن أبيه عن وهب : وقال عثمان بن أيب شيبة
يا آدم أال أعلمك شيئا تنتفع : ملا أهبط آدم من اجلنة استوحش لفقد أصوات املالئكة، فهبط عليه جربيل فقال: قال

  .بلى: خرة ؟ قالبه يف الدنيا واآل
اللهم متم يل النعمة حىت هتنيين املعيشة، اللهم اختم يل خبري حىت ال تضرين ذنويب، اللهم اكفين مؤنة الدنيا : قال قل

  .وكل هول يف القيامة حىت تدخلين اجلنة يف عافية
يا بن : اىل يقولقرأت يف بعض الكتب فوجدت اهللا تع: حدثين بكار بن عبد اهللا عن وهب قال: وقال عبد الرزاق

آدم ما أنصفتين، تذكر يب وتنساين، وتدعو إيل وتفر مين، خريي إليك نازل، وشرك إيل صاعد، وال يزال ملك كرمي 
  .قد نزل اليك من أجلك، يا بن آدم إن أحب ما تكون إيل وأقرب ما تكون مين إذا رضيت مبا قسمت لك

  .ا قسمت لكوأبغض ما تكون إيل، وأبعد ما تكون مين إذا سخطت مب
يا بن آدم أطعين فيما أمرتك، وال تعلمين مبا يصلحك، إين عامل خبلقي، وأنا أعلم حباجتك اليت ترفعك من نفسك، 

  .إين إمنا أكرم من أكرمين، وأهني من هان عليه أمري، لست بناظر يف حق عبدي حىت ينظر العبد يف حقي
أن من وكل إىل نفسه شيئا من : تعاىل فوجدت يف مجيعهاوتسعني كتابا من كتب اهللا ) ١(قرأت نيفا : وقال وهب

  .املشيئة فقد كفر
ال يسكن ابن آدم، إن اهللا هو قسم االرزاق متفاضلة وخمتلفة، فإن تقلل ابن آدم شيئا من رزقه فليزدد إىل اهللا : وقال

شئ الذي خلقه وقدره ؟  لو اطلع اهللا على هذا من حايل، أو شعر به غريه ؟ فكيف ال يطلع على: رغبة، وال يقولن
أو يعترب ابن آدم يف غري ذلك مما يتفاضل فيه الناس، كأن اهللا فاضل بينهم يف االجسام واالموال وااللوان والعقول 
واالحالم، فال يكرب على ابن آدم أن يفضل عليه يف الرزق واملعيشة، وال يكرب عليه أن يفضل عليه يف احللم والعلم 

يعلم ابن آدم أن الذي رزقه يف ثالثة أزمان من عمره مل يكن له يف واحد منها كسب وال والعقل والدين، أو ال 
  حيلة، أنه سوف يرزقه يف

  .الزمن الرابع
أول زمان من أزمانه حني كان يف بطن أمه، خيلق فيه ويرزق من غري مال كسبه، وهو يف قرار مكني، ال يؤذيه فيه 

  .يس له هناك يد تبطش، وال رجل تسعى، وال لسان ينطقحر وال برد، وال شئ وال هم وال حزن، ول
فساق اهللا عزوجل إليه رزقه هناك على أمت الوجوه وأهناها وأمراها، مث إن اهللا عزوجل أراد أن حيوله من تلك املنزلة 



  .إىل غريها
سعي، بل تفضال من وحيدث له يف الزمن الثاين رزقا من أمه يكفيه ويغنيه، من غري حول منه وال قوة، وال بطش وال 

  اهللا وجودا، ورزقا
__________  

  .اثنني وتسعني: ٥٤٣/  ٥يف طبقات ابن سعد ) ١(

أجراه وساقه إليه، مث أراد اهللا سبحانه أن ينقله من الزمن الثاين إىل الزمن الثالث من ذلك اللنب إىل رزق حيدثه له من 
لى نفسهما بكسبهما، ويغنياه ويغذياه بأطيب ما يقدران كسب أبويه، بأن جيعل له الرمحة يف قلوهبما حىت يؤثراه ع

عليه من االغذية، وهو ال يعينهما على شئ من ذلك بكسب وال حيلة، حىت إذا عقل حدث نفسه بأنه إمنا يرزق 
حبيلته ومكسبه وسعيه، مث يدخل عليه يف الزمن الرابع إساءة الظن بربه عزوجل، فيضيع أوامر اهللا يف طلب املعاش 

دة املال وكثرته، وينظر إىل أبناء اجلنس وما عليه من التنافس يف طلب الدنيا، فيكسب بذلك ضعف اليقني وزيا
واالميان، وميتلئ قلبه فقرا وخوفا منه مع املتاع، ويبتلي مبوت القلب وعدم العقل، ولو نظر ابن آدم نظر معرفة 

ه يف االزمان الثالثة قبل، فال مقال له وال معذرة مما سلط وعقل لعلم أنه لن يغنيه يف الزمن الرابع إال من أغناه ورزق
عليه يف الزمان الرابع إال برمحة اهللا، فإن ابن آدم كثري الشك يقصر به حكمه وعلمه عن علم اهللا والتفكر يف أمره، 

  .دره ملا قدرولو تفكر حىت يفهم، وتفهم حىت يعلم، علم أن عالمة اهللا اليت هبا يعرف، خلقه مث رزقه ملا خلق، وق
  .حدثين حديثا أحفظه عنك يف مقامي هذا وأوجز: لقيت وهبا يف الطريق فقلت: وقال عطاء اخلراساين

يا داود، أما وعزيت وعظميت ال ينتصر يب عبد من عبادي دون : أوحى اهللا عزوجل إىل داود عليه السالم: فقال
االرضون السبع ومن فيهن، إال جعلت له منهن خلقي أعلم ذلك من نيته، فتكيده السموات السبع ومن فيهن، و

  فرجا وخمرجا، أما وعزيت وجاليل ال يعتصم عبد
من عبادي مبخلوق دوين أعلم ذلك من نيته، إال قطعت أسباب السموات من يده، وأسخت االرض من حتته وال 

  .أبايل يف أي واد هلك
: مسعت وهب بن منبه يقول: الصمد بن معقل قال حدثين عبد: وقال أبو بالل االشعري عن أيب هشام الصنعاين قال

كفاين للعبد مآال، إذا كان عبدي يف طاعيت أعطيته قبل أن يسألين، : وجدت يف بعض الكتب أن اهللا تعاىل يقول
  .وأستجيب له من قبل أن يدعوين، فإين أعلم حباجته اليت ترفق به من نفسه

يئا أشد عليه من مؤمن عاقل النه إذا كان مؤمنا عاقال ذا قرأت يف بعض الكتب أن الشيطان مل يكابد ش: وقال
بصرية فهو أثقل على الشيطان من اجلبال الصم، إنه ليزالل املؤمن العاقل فال يستطيعه، فيتحول عنه إىل اجلاهل 

  .فيستأمره ويتمكن من قياده
مث ذهب إىل الطور فإذا هو بنهر  على مكانكم،: قام موسى عليه السالم فلما رأته بنو إسرائيل قاموا، فقال: وقال

أبيض فيه مثل رؤوس الكثبان كافور حمفوف بالرياحني، فلما رآه أعجبه فدخل عليه فاغتسل وغسل ثوبه، مث خرج 
وجفف ثوبه، مث رجع إىل املاء فاستنضح فيه إىل أن جف ثوبه، فلبسه مث أخذ حنو الكثيب اآلخر الذي فوق الطور، 

لتحدثاين مثل من : بلى فنزل فحفر، فقال هلما: أال أعينكما ؟ قاال: ا، فقام عليهما فقالفإذا هو برجلني حيفران قرب
على طولك وهيئتك، فاضطجع فيه لينظروا فالتأمت عليه االرض، فلم ينظر إىل قرب موسى عليه : الرجل ؟ فقاال

  السالم إال الرخم،



  .فأصمها اهللا وأبكمها
بت الننت على امليت حلبسه الناس يف بيوهتم، ولو ال أين كتبت الفساد على لو ال أين كت: يقول اهللا عزوجل: وقال

  .اللحم حلرمه االغنياء على الفقراء
وكيف صربت فيها : منذ ستني سنة، قال: منذكم أنت يف هذه الصومعة ؟ قال: مر عابد براهب فقال له: وقال

ما أحسب : يا راهب كيف ذكرك للموت ؟ قال: لهمر فإن الزمان مير، وإن الدنيا متر، مث قال : ستني سنة ؟ قال
عبدا يعرف اهللا تأيت عليه ساعة إال يذكر املوت فيها، وما أرفع قدما إال وأنا أظن أن ال أضعها حىت أموت، وما أضع 

أو  -هذا بكاؤك إذا خلوت ؟ : قدما إال وأنا أظن أن ال أرفعها حىت أموت، فجعل العابد يبكي، فقال له الراهب
  كيف أنت إذا: قال

إين البكي عند إفطاري فأشرب شرايب بدموعي، ويصرعين النوم فأبل متاعي بدموعي، : فقال العابد -خلوت ؟ 
  .إنك إن تضحك وأنت معترف بذنبك خري لك من أن تبكي وأنت مدل على اهللا بعلمك: فقال له الراهب

أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن كن يف الدنيا مبنزلة النخلة، إن أكلت : أوصين بوصية، قال: فقال
سقطت على شئ مل تضره، وال تكن يف الدنيا مبنزلة احلمار إمنا مهته أن يشبع مث يرمي بنفسه يف التراب، وانصح هللا 

  .نصح الكلب الهله، فاهنم جييعونه ويطردونه، وهو يأىب إال أن حيرسهم وحيفظهم
عز علينا أن تكون الكالب أنصح : هذا احلديث بكى وقال وكان طاوس إذا ذكر: قال أبو عبد الرمحن أشرس
  .الهلها منا ملوالنا عزوجل
  .وقد تقدم حنو هذا املنت

فأراد إبليس أن يكيده فلم يقدر عليه، فأتاه بكل مراد فلم : ختلى راهب يف صومعته يف زمن املسيح: وقال وهب
إن كنت املسيح فما : ف علي أكلمك فأنا املسيح، فقالأيها الراهب اشر: يقدر عليه، فأتاه متشبها باملسيح فناداه

  .يل إليك من حاجة، أليس قد أمرتنا بالعبادة ؟ ووعدتنا القيامة ؟ انطلق لشأنك فال حاجة يل فيك
  .فذهب عنه الشيطان خاسئا وهو حسري، فلم يعد إليه: قال

أنا املسيح، فقال : من أنت ؟ قال: ال لهأتى إبليس راهبا يف صومعته فاستفتح عليه، فق: ومن طريق أخرى عنه قال
واهللا لئن كنت إبليس الخلون بك، ولئن كنت املسيح فما عسى أن أصنع بك اليوم شيئا، لقد بلغتنا : الراهب

صدقت، أنا : رسالة ربك عزوجل فقبلناها عنك، وشرعت لنا الدين فنحن عليه، فاذهب فلست بفاتح لك فقال
  .يوم أبدا فسلين عما بدا لك أخربك بهإبليس وال أريد إضاللك بعد ال

  .وأنت صادق ؟ قال ال تسألين عن شئ إال صدقتك فيه: قال
  .اجلدة، والشح، والشكر: فأخربين أي أخالق بين آدم أوثق يف أنفسكم أن تضلوهم به ؟ قاال ثالثة أشياء: قال

إهلي فما جزاء : رين إذا خال، قالمن ال تنفعه موعظة، وال يذك: يا رب أي عبادك ؟ قال: قال موسى: وقال وهب
  .يا موسى أظله يوم القيامة بظل عرشي، وأجعله يف كنفي: من ذكرك بلسانه وقلبه ؟ قال

ما سترك : رمحك اهللا ما هذا البناء الذي ال إسراف فيه ؟ قال: لقي عامل عاملا هو فوقه يف العلم فقال له: وقال وهب
  .من الشمس، وأكنك من الغيث

  ا الطعام الذيفما هذ: قال

  .فوق اجلوع ودون الشبع من غري تكلف: ال إسراف فيه ؟ قال
  .هو ما ستر العورة ومنع احلر والربد من غري تنوع وال تلون: فما هذا اللباس الذي ال إسراف فيه ؟ قال: قال



  .هو ما أسفر وجهك وال يسمع صوتك: فما هذا الضحك الذي ال إسراف فيه ؟ قال: قال
ال متل من البكاء من خشية اهللا عزوجل، وال تبك على شئ من : البكاء الذي ال إسراف فيه ؟ قال فما هذا: قال
  .الدنيا
  .ما أظن بك أنك مل تعمل حسنة: كم أخفي من عملي ؟ قال: قال
  .االمر باملعروف والنهي عن املنكر، وما يأمت بك احلريص، واحذر النظر إىل الناس: ما أعلن من عملي ؟ قال: قال

وقال لكل شئ طرفان ووسط، فإذا أمسكت بأحد الطرفني مال اآلخر، وإذا أمسكت بالوسط اعتدال، فعليكم 
  .بالوسط من االشياء

من مل يشاور يندم، ومن استغىن استأثر، والفقر املوت االمحر، وكما تدين تدان، ومن : أربعة أحرف يف التوراة: وقال
  .جتر فجر

كان رجل من أفضل أهل زمانه، : نا بكار بن عبد اهللا أنه مسع وهب بن منبه يقولحدث: وقال عبد اهللا بن املبارك
إنا قد خرجنا عن الدنيا وفارقنا االهل واالموال خمافة الطغيان، : وكان يزار فيعظهم، فاجتمعوا إليه ذات يوم فقال

ى أهل االموال يف أمواهلم، وقد خفنا أن يكون قد دخل علينا يف حالنا هذه من الطغيان أعظم وأكثر مما يدخل عل
وعلى امللوك يف ملكهم، أرانا حيب أحدنا أن تقضى له احلاجة، وإذا اشترى شيئا أن حيايب ملكان دينه، وأن يعظم إذا 
  .لقي الناس ملكان دينه، وجعل يعدد آفات العلماء والعباد الذين يدخل عليهم يف دينهم من حب الشرف والتعظيم

ينبغي هلذا أن يزار، : نه حىت بلغ ملك تلك البالد، فعجب منه امللك وقال لرؤوس دولتهفشاع ذلك الكالم ع: قال
وكان عاملا جيد العلم بآفات العلوم  -مث اتعدوا لزيارته يوما، فركب إليه امللك ليسلم عليه، فأشرف العابد 

: فقال ما هذا ؟ فقيل لهفرأى االرض اليت حتت مكانه قد سدت باخليل والفرسان،  -واالعمال ودسائس النفوس 
إنا هللا، وما أصنع به ؟ هلكنا واهللا إن مل نلقن : هذا امللك قاصد إليك يسلم عليك ملا بلغه من حسن كالمك فقال

  .نعم: هل عندك طعام ؟ قال: احلجة من عند اهللا مع هذا الرجل، وينصرف عنا وهو ماقت لنا، مث سأل خادمه
  فأت به فضعه بني: قال

فأت به، فأتى به، مث أمر جبماعته فاجتمعوا : هو شئ من مثر الشجر، وهو شئ من بقل وزيتون، قال :أيدينا، قال
إذا دخل عليكم هذا الرجل فال يلتفت أحد منكم إليه، وال يقم له أحد، وأقبلوا على : حول ذلك الطعام، فقال

ا فإين أخاف الفتنة والشهرة وامتالء االكل العنيف، وال يرفع أحد منكم رأسه، لعل اهللا يصرفه عنا وهو كاره لن
  .القلب منهما، فال خنلص إال بنار جهنم

فبكى القوم وبكى ذلك الرجل العامل، فلما قترب امللك من جبلهم الذي هم فيه، ترجل امللك ومن معه من : قال
امللك وهم أعيان دولته وصعد يف اجلبل، فلما وصل إىل قرب مكاهنم أخذوا يف االكل العنيف، فدخل عليهم 

يأكلون فلم يرفعوا رؤوسهم إليه، وجعل ذلك العامل الفاضل يلف البقل مع الزيتون مع الكسرة الكبرية من اخلبز 
  أيكم العابد ؟: ويدخلها يف فمه، فسلم عليهم امللك وقال

فقال  -يف وهو يأكل ذلك االكل العن -كالناس : كيف أنت أيها الرجل ؟ فقال له: فأشاروا إليه، فقال له امللك
  .ما عند هذا من علم: ليس عند هذا خري، مث أدبر امللك خارجا عنه، وقال: امللك

 -احلمد هللا الذي صرفك عين وأنت يل كاره ! أيها امللك : فلما نزل امللك من اجلبل نظر إليه العابد من كوة وقال
احلمد هللا الذي صرفه عين : بارك أنه قالويف رواية ذكر ابن امل -احلمد هللا الذي صرفك عين مبا صرفك به : أو قال

  .وهو يل الئم



ويف رواية أن هذا العابد كان ملكا، وكان قد زهد يف الدنيا وتركها، النه كان قد دخل عليه رجل من بقايا أهل 
افقه اجلنة والعمل الصاحل فوعظه، فاتعد معه أن يصحبه، وأنه خيرج عن امللك طلبا ملا عنده يف الدار اآلخرة، وأنه و

مجاعة من بنيه وأهله ورؤوس دولته، فخرجوا برمتهم، ال يدري أحد أين ذهبوا، وكان هذا امللك من أهل العدل 
واخلري واخلوف من اهللا عزوجل، وكان متسع امللك واململكة، كثري االموال والرجال، فساروا حىت أتوا جبال يف 

إن حنن طال أمرنا ومقامنا يف هذا اجلبل، مسع بنا : فقال امللكأطراف مملكته، كثري الشجر واملياه، فأقاموا به حينا، 
الناس من أهل مملكتنا فال يدعونا، وأين أرى أن نذهب إىل غري مملكتنا فننزل مكانا بعيدا عن الناس، لعل أن نسلم 

  منهم ويسلموا منا، فساروا من ذلك اجلبل طالبني بالدا ال يعرفون، فوجدوا هبا جبال
س، كثري االشجار واملياه، قليل الطوارق، وإذا يف ذروته عني ماء جارية وأرض متسعة، تزرع ملن أراد نائيا عن النا

الزرع هبا، فنزلوا به وبنوا به أماكن للعبادة والسكىن، وزرعوا هلم على ماء تلك العني بعض بقول يأتدمون هبا، 
بعض تلك البالد القريبة من جبلهم، فجعلوا  وأشجار زيتون، وجعلوا يزرعون بأيديهم ويأكلون مث شاع أمرهم يف

يأتوهنم ويزوروهنم، إىل أن شاع ذلك الكالم املتقدم عن ذلك العامل، فبلغ ملك تلك البالد فقصدهم للزيارة، فذكر 
  .القصة كما تقدم، واهللا أعلم

حلالل الطيب، مع من مل يرض منها إال بالكسب ا -وإن كان عليها حريصا  -أزهد الناس يف الدنيا : وقال وهب
حفظ االمانات، وأرغب الناس فيها وإن كان عنها معرضا، من مل يبال من أين كسبه منها حالال أو حراما، وإن 

أجود الناس يف الدنيا من جاد حبقوق اهللا عزوجل، وإن رآه الناس خبيال فيما سوى ذلك، وإن أخبل الناس يف الدنيا 
  .س جوادا فيما سوى ذلكمن خبل حبقوق اهللا عزوجل وإن رآه النا

مسعت عطاء بن : حدثنا معاذ بن املثىن حدثنا علي بن املديين حدثنا حممد بن عمرو بن مقسم قال: وقال الطرباين
إن اهللا تعاىل كلم موسى عليه السالم يف ألف مقام، وكان إذا كلمه رؤي : مسعت وهب بن منبه يقول: مسلم يقول

  .مل ميس موسى امرأة منذ كلمه ربه عزوجلالنور على وجه موسى ثالثة أيام، و
: حدثنا عبد اهللا بن عامر بن زرارة حدثنا عبد اهللا بن االجلح عن حممد بن إسحاق قال: وقال عثمان بن أيب شيبة

  مسعت ابن: حدثين ربيعة بن أيب عبد الرمحن قال

بن مىت كان عبدا صاحلا، وكان يف خلقه  إن للنبوة أثقاال ومؤنة ال حيملها إال القوي، وإن يونس: منبه اليماين يقول
ضيق، فلما محلت عليه النبوة تفسخ حتتها تفسخ الربع حتت احلمل، فرفضها من يده وخرج هاربا، فقال اهللا تعاىل 

فاصرب حلكم : (وقال]  ٣٥: االحقاف) [ فاصرب كما صرب أولو العزم من الرسل): (صلى اهللا عليه وسلم(لنبيه 
وقال يونس بن بكري، عن أيب إسحاق ]  ٤٨: القلم[ اآلية ) حلوت إذ نادى وهو مكظومربك وال تكن كصاحب ا

  أمر اهللا: بن وهب بن منبه عن أبيه قال
  .الريح أن ال يتكلم أحد من اخلالئق بشئ يف االرض إال ألقته يف أذن سليمان، فلذلك مسع كالم النملة

من بين إسرائيل إذا ساح أربعني سنة أري شيئا، كأن  كان الرجل: وروى سفيان عن عمرو بن دينار عن وهب قال
يا رب إذا أحسنت وأساء : فساح رجل من ولد ربيعة أربعني سنة فلم ير شيئا، فقال: يرى عالمة القبول، قال
  .فأري ما كان يرى غريه: والداي فما ذنيب ؟ قال

يا رب إذا كان والداي قد : اية عنه أنه قاليا رب إذا كان والداي قد أكال أضرس أنا ؟ ويف رو: ويف رواية أنه قال
  .أساءا أحرم أنا إحسانك وبرك ؟ فأظلته غمامة

  .وروى عبد اهللا بن املبارك عن رباح بن زيد، عن عبد العزيز بن مروان



: مثل الدنيا واآلخرة مثل ضرتني، إن أرضيت إحدامها أسخطت االخرى، وقال: مسعت وهب ابن منبه يقول: قال
  .نوب عند اهللا بعد الشرك باهللا السحرإن أعظم الذ

  .إذا صام االنسان زاغ بصره، فإذا أفطر على حالوة عاد بصره: أخربين أيب عن وهب قال: وروى عبد الرزاق قال
: مر رجل عابد على رجل عابد فرآه مفكرا، فقال له: وقال ابن املبارك عن بكر بن عبد اهللا قال مسعت وهبا يقول

  .جب من فالن، إنه كان قد بلغ من عبادته ما بلغ، مث مالت به الدنياأع: مالك ؟ فقال له
  .ال تعجب ممن مال كيف مال، ولكن اعجب ممن استقام كيف استقام: فقال

مسعت وهب : حدثين أيب، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا بكار بن عبد اهللا قال: وقال عبد اهللا بن االمام أمحد بن حنبل
وددنا أن نعلم ما الذي ): صلى اهللا عليه وسلم(ائيل أصابتهم عقوبة وشدة، فقال النيب إن بين إسر: بن منبه يقول

  .إذا أرضوهم رضيت، وإذا أسخطوهم أسخطت: إن قومك يقولون: يرضى ربنا فنتبعه، فأوحى اهللا عزوجل إليه
مسعت وهب بن : ن قالحدثنا أيب حدثنا إبراهيم بن خالد حدثين عمر بن عبد الرمح: وقال عبد اهللا بن أمحد أيضا

وصاحب القرب : قال -أو نفر من أصحابه  -إن عيسى عليه السالم كان واقفا على قرب ومعه احلواريون : منبه يقول
قد كنتم فيما هو أضيق من ذلك، يف أرحام أمهاتكم، : فذكروا من ظلمة القرب وضيقه، فقال عيسى: يدىل فيه، قال

  .قالفإذا أحب اهللا أن يوسع وسع، أو كما 
كان رجل عابد من السياح : مسعت وهب بن منبه يقول: حدثنا بكار بن عبد اهللا قال: وقال عبد اهللا بن املبارك

  أراده الشيطان من قبل الشهوة والرغبة والغضب، فلم يستطع منه شيئا من

ل ثيابه وأخرج ذلك، فتمثل له حية وهو يصلي، فمضى ومل يلتفت إليه، فالتوى على قدميه فلم يلتفت إليه، فدخ
رأسه من عند رأسه فلم يلتفت ومل يستأخر، فلما أراد أن يسجد التوى يف موضع سجوده، فلما وضع رأسه ليسجد 

  .فتح فاه ليلتقم رأسه، فوضع رأسه فجعل يعركه حىت استمكن من السجود على االرض
ة والغضب والرغبة، وأنا الذي أنا صاحبك الذي أخوفك، أتيتك من قبل الشهو: مث جاءه على صورة رجل فقال له

  .كنت أمتثل لك بالسباع واحليات فلم أستطع منك شيئا، وقد بدا يل أن أصادقك وال آتيك يف صالتك بعد اليوم
  .ال يوم خوفتين خفتك، وال اليوم يب حاجة يف مصادقتك: فقال له العابد

  .سلين عما شئت أخربك: قال
  .لو أردت ذلك ما فارقته:  عن مالك ما فعل به بعدك ؟ قالأال تسألين: قال فما عسيت أن أسألك ؟ قال

  .أنا مت قبلهم: أفال تسألين عن أهلك من مات منهم ومن بقي ؟ قال: قال
  .أنت أضلهم: أفال تسألين عما أضل به الناس ؟ قال: قال

  .فأخربين عن أوثق ما يف نفسك تضل به بين آدم
  .ثالثة أخالق، الشح، واحلدة، والسكر: قال

فإن الرجل إذا كان شحيحا قللنا ماله يف عينه ورغبناه يف أموال الناس، وإذا كان حديدا تداولناه بيننا كما يتداول 
  .الصبيان الكرة، ولو كان حييي املوتى بدعوته مل نيأس منه، وكل ما يبنيه هندمه، لنا كلمة واحدة

  .إذا أخذ بأذهنا كيف شئناوإذا سكر قدناه إىل كل شر وفضيحة وخزي وهوان كما تقاد القط 
أصاب أيوب البالء سبع سنني، وترك يوسف يف السجن سبع سنني، ومسخ خبتنصر يف السباع سبع : وقال وهب

  .سنني
هي خواتيم رب العاملني، فاالرض ملعايش بين آدم ال تؤكل وال تشرب، : وسئل وهب عن الدنانري والدراهم فقال



  .حاجتك، وهي أزمة املنافقني هبا يقادون إىل الشهوات فأينما ذهبت خبامت رب العاملني قضيت
مثل الذي يدعو بغري : وروى داود بن عمر الضيب، عن ابن املبارك، عن معمر، عن مساك بن املفضل عن وهب قال

  عمل مثل الذي
  .يرمي بغري وتر

إين : م من احلكماءقال حكي: مسعت وهبا يقول: أخربين عمر بن عبد الرمحن بن مهرب قال: وقال ابن املبارك
الستحي من اهللا عزوجل أن أعبده رجاء ثواب اجلنة فقط، فأكون كاالجري السوء، إن أعطي عمل وإن مل يعط مل 

يعمل، وإين الستحي من اهللا أن أعبده خمافة النار فقط، فأكون كالعبد السوء إن رهب عمل وإن ترك مل يعمل، وإين 
  .غريه ليستخرج مين حب اهللا ما ال يستخرج مين

إنك قد أصبت مبا ظهر من علم االسالم عند الناس حمبة وشرفا، : كتب وهب إىل مكحول: وقال السري بن حيىي
سوف : أو قال -فاطلب مبا بطن من علم االنسان عند اهللا حمبة وزلفى، واعلم أن إحدى احملبتني متنع االخرى 

: قال لقمان البنه: بلغنا أن وهب بن منبه قال:  قالوقال زافر بن سليمان عن أيب سنان الشيباين -متنعك االخرى 
اختذ طاعة اهللا جتارة تريد هبا ربح الدنيا واآلخرة واالميان سفينتك اليت حتمل عليها، والتوكل على اهللا : يا بين

  شراعها، والدنيا حبرك، وااليام

ترجو هبا كرامتك، واحلرص عليها  موجك، واالعمال الصاحلة جتارتك اليت ترجو رحبها، والنافلة هي هديتك اليت
  .يسريها ويزجيها، ورد النفس عن هواها مراسيها، واملوت ساحلها، واهللا ملكها وإليه مصريها
  .وأحب التجار إىل اهللا وأفضلهم وأقرهبم منه أكثرهم بضاعة وأصفاهم نية، وأخلصهم هدية

حسنت جتارتك ازداد رحبك، وكلما خلصت  وأبغضهم إليه أقلهم بضاعة، وأردأهم هدية، وأخبثهم طوية، فكلما
  .هديتك، تكرم

يا بين اختذ طاعة اهللا بضاعة تأتك االرباح من كل مكان، واجعل سفينتك : قال لقمان البنه: ويف رواية عنه أنه قال
جو، وما تقوى اهللا، وحشوها التوكل على اهللا، وشراعها االميان باهللا، وحبرك العلم النافع والعمل الصاحل لعلك أن تن

  .أراك بناج
  .إن للعلم طغيانا كطغيان املال: وقال عبد اهللا بن املبارك عن رباح بن زيد عن رجل قال

حدثنا عبيد بن حممد الصنعاين، حدثنا أبو قدامة مهام بن مسلمة بن عقبة، حدثنا غوث بن جابر، : وقال الطرباين
جر من اهللا عزوجل معروض، ولكن ال يستوجبه من اال: مسعت عمي وهب بن منبه يقول: حدثنا عقيل بن منبه قال

  ال يعمل، وال جيده من ال يبتغيه، وال يبصره من ال ينظر
إليه، وطاعة اهللا قريبة ممن يرغب فيها، بعيدة ممن زهد فيها، ومن حيرص عليها يصل إليها، ومن ال حيبها ال جيدها، ال 

اهللا تشرف من أكرمها، وهتني من أضاعها، وكتاب اهللا يدل  تسبق من سعى إليها، وال يدركها من أبطأ عنها، وطاعة
  .عليها، واالميان باهللا حيض عليها

حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا عمر بن عبد الرمحن، مسعت وهب بن منبه يقول قال داود عليه : وقال االمام أمحد
  .مؤمن حسن الصورة حسن العمل: يا رب أي عبادك أحب إليك ؟ قال: السالم

  .كافر حسن الصورة كفر أو شكر، هذان: يا رب أي عبادك أبغض إليك ؟ قال: الق
  .عبد استخارين يف أمر فخرت له فلم يرض به: أي عبادك أبغض إليك ؟ قال: ويف رواية ذكرها أمحد بن حنبل

معقل، عن حدثين إبراهيم بن سعيد، عن عبد املنعم بن إدريس، حدثنا عبد الصمد بن : وقال إبراهيم بن اجلنيد



كان سائح يعبد اهللا تعاىل، فجاءه إبليس أو شيطان فتمثل بانسان فجعل يريه أنه يعبد اهللا تعاىل، : وهب بن منبه قال
والسائح يف  -وجعل يزيد عليه يف العبادة، فأحبه ذلك السائح ملا رأى من اجتهاده وعبادته، فقال له الشيطان 

الناس وصربنا على أذاهم وأمرنا وهنينا، كان أعظم الجرنا، فأجابه السائح لو دخلنا إىل املدينة فخالطنا : -مصاله 
إن هذا شيطان أراد : إىل ذلك، فلما أخرج السائح إحدى رجليه من باب مكانه لينطلق معه، هتف به هاتف فقال

  .أن يفتنك
  .فقال السائح

عها ذلك حىت فارق الدنيا، فأنزل رجل خرجت يف معصية اهللا وطاعة الشيطان ال تدخل معي، فما حوهلا من موض
  .وذو الرجل: اهللا تعاىل ذكره يف بعض كتبه فقال

  أتى رجل من أفضل أهل زمانه إىل ملك كان يفنت الناس على أكل حلم اخلنزير،: وقال وهب

ا حيل أيها العامل، أذبح جديا مم: -سرا بينه وبينه  -فأعظم الناس مكانه، وهاهلم أمره، فقال له صاحب شرطة امللك 
لك أكله مث ادفعه إيل حىت أصنعه لك على حدته، فإذا دعا امللك بلحم اخلنزير أمرت به فوضع بني يديك، فتأكل 

منه حالال ويرى امللك والناس أنك إمنا أكلت حلم اخلنزير، فذبح ذلك العامل جديا، مث دفعه إىل صاحب الشرطة 
  إىلفصنعه له، وأمر الطباخني إذا أمر امللك بأن يقدم 

هذا العامل حلم اخلنزير، أن يضعوا بني يديه حلم هذا اجلدي واجتمع الناس، لينظروا أمر هذا العامل فيه أيأكل أم ال، 
  .وقالوا إن أكل أكلنا وإن امتنع امتنعنا

فجاء امللك فدعا هلم بلحوم اخلنازير فوضعت بني أيديهم، ووضع بني يدي ذلك العامل حلم ذلك اجلدي احلالل 
هب أين أكلت حلم اجلدي الذي أعلم حله أنا، فماذا : ي، فأهلم اهللا ذلك العامل فألقى يف روعه وفكره، فقالاملذك

أصنع مبن ال يعلم ؟ والناس إمنا ينتظرون أكلي ليقتدوا يب، وهم ال يعلمون إال أين إمنا أكلت حلم اخلنزير فيأكلون 
أفعل واهللا وإن قتلت وحرقت بالنار، وأىب أن يأكل، فجعل  اقتداء يب، فأكون ممن حيمل أوزارهم يوم القيامة، ال

صاحب الشرطة يغمز إليه ويومي إليه ويأمره بأكله، أي إمنا هو حلم اجلدي، فأىب أن يأكل، مث أمره امللك أن يأكل 
  .فأىب، فأحلوا عليه فأىب، فأمر امللك صاحب الشرطة بقتله، فلما ذهبوا به ليقتلوه

ما منعك أن تأكل من اللحم الذي ذكيته أنت ودفعته أيل ؟ أظننت أين أتيتك بغريه وخنتك : قال له صاحب الشرطة
  .فيما أئتمنتين عليه ؟ ما كنت الفعل واهللا

فقال له العامل قد علمت أنه هو، ولكن خفت أن يتأسى الناس يب، وهم إمنا ينتظرون أكلي منه، وال يعلمون إال أين 
  .قد أكله فالن، فأكون فتنة هلم: كل من أريد على أكله فيما يأيت من الزمان يقولإمنا أكلت حلم اخلنزير، وكذلك 

  .فقتل رمحه اهللا
  .فينبغي للعامل أن حيذر املعايب، وجيتنب احملذورات، فإن زلته وناقصته منظورة يقتدي هبا اجلاهل

  .ا زل زل بزلته عامل كبرياتقوا زلة العامل، فإنه إذ: اتقوا زيغة احلكيم، وقال غريه: وقال معاذ بن جبل
وال ينبغي له أن يستهني بالزلة وإن صغرت، وال يفعل الرخص اليت اختلف فيها العلماء، فإن العامل هو عصاة كل 

  .رأيت فالنا العامل، وفالنا وفالنا يفعلون ويفعلون: أعمى من العوام، هبا يصول على احلق ليدحضه، ويقول
: د يفعل أشياء على حكم العادة فيظنها اجلاهل جائزة أو سنة أو واجبة، كما قيلوليجتنب العوائد النفسية، فإنه ق

سل العامل يصدقك وال تقتد بفعله الغريب، ولكن سله عنه يصدقك إن كان ذا دين، وكم أفسد النظر إىل غالب 
ومن يضلل فلن من يهدي اهللا فهو املهتدي، (علماء زمانك هذا من خلق، فما الظن مبخالطتهم وجمالستهم ولكن 



  ]. ١٧: الكهف) [ جتد له وليا مرشدا
  قلت لوهب بن: حدثنا عبد الرزاق عن أبيه قال: وقال حممد بن عبد امللك بن زجنويه

  .ذهب ذلك عين منذ وليت القضاء: كنت ترى الرؤيا فتخربنا هبا، فال نلبث أن نراها كما رأيتها، قال: منيه
واحلسن بعد ما ويل القضاء مل حيمدوا فهمه، فمن يأمن القراء بعدك يا : فحدثت به معمرا فقال: قال عبد الرزاق

  شهر ؟ فكيف حال من قد غرق يف قاذورات الدنيا من علماء زمانك هذا،

وال سيما من بعد فتنة مترلنك ؟ فإن القلوب قد امتالت حبب الدنيا، فال جيد العلم فيها موضعا، فجالس من شئت 
  .م وغاياهتا، وال تستخفك البدوات، فإمنا االمور بعواقبها وخواتيمها ونتائجها، وغاياهتامنهم لتنظر مبادئ جمالسته

البالء للمؤمن : وقال وهب]  ٣ - ٢: الطالق) [ ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب(
  .كالشكال للدابة

من أصيب بشئ من البالء فقد : وهب قال عن أيب شهاب الصنعاين، عند عبد الصمد، عن: وقال أبو بالل االشعري
  .سلك به طريق االنبياء

قرأت يف كتاب : مسعت وهبا يقول: أنبأنا منذر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: وقال عبد اهللا بن االمام أمحد بن حنبل
ياء أهل البالء فطب نفسا، فقد سلك بك طريق االنب -أو قال سبيل  -إذا سلك بك طريق : رجل من احلواريني

  .والصاحلني
: حدثنا أمحد بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثين أمية بن شبل، عن عثمان بن بزدويه قال: وقال االمام أمحد

كم لك منذ ! يا أبا عبد اهللا : كنت مع وهب وسعيد بن جبري يوم عرفة حتت خنيل ابن عامر، فقال وهب لسعيد
وجهه، فقال ] شعر [ حامل فجاءين الذي يف بطنها وقد خرج خرجت عن امرأيت وهي : خفت من احلجاج ؟ قال

  .إن من كان قبلكم كان إذا أصابه بالء عده رجاء، وإذا أصابه رجاء عده بالء: له وهب
ليس من عبادي من سحر أو سحر له، أو : قرأت يف بعض الكتب: وروى عبد اهللا بن أمحد بسنده عن وهب قال

  . له، فمن كان كذلك فليدع غريي، فإمنا هو أنا وخلقي كلهم يلتكهن أو تكهن له، أو تطري أو تطري
دخول : حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن جعفر بن حممد، عن التيمي، عن وهب أنه قال: وقال االمام امحد

  .اجلمل يف سم اخلياط أيسر من دخول االغنياء اجلنة
  .يف الكرب، كما قد ضربت االمثال للشدائد هذا إمنا هو لشدة احلساب وطول وقوف االغنياء: قلت

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
  .ترك املكافأة من التطفيف: حدثنا بكار قال مسعت وهبا يقول: حدثنا عبد الرزاق: وقال االمام أمحد
من : حدثنا حممد بن طلحة، عن حممد بن جحادة عن وهب قال: قاال: حدثنا احلجاج وأبو النصر: وقال االمام أمحد

  .يتعبد يزدد قوة، ومن يتكسل يزدد فترة
قم إىل صالتك فهي خري لك من نومة توهن : إن حوراء جاءته يف املنام يف ليلة باردة فقالت له: وقد قال غريه

  .بدنك
  .ورأيت يف ذلك حديثا مل حيضرين اآلن

د قال بعض السلف ملا تبع ضلة وهذا أمر جمرب أن العبادة تنشط البدن وتلينه، وأن النوم يكسل البدن فيقسيه، وق
ابن أشيم حني دخل تلك الغيضة، وأنه قام ليلته إىل أن أصبح، قال فأصبح كأنه بات على احلشايا، وأصبحت ويل 

  .من الكسل والفتور ما ال يعلمه إال اهللا عزوجل



نورا من نوره وقال حيىي الهنم خلوا باجلليل فألبسهم : ما بال املتعبدين أحسن الناس وجوها ؟ قال: وقد قيل للحسن
واهللا ما رجل خيلو بأهله عروسا أقر ما كانت نفسه وآنس، بأشد سرورا منهم مبناجاة رهبم تعاىل إذا : بن أيب كثري
  .خلوا به

  قيام الليل حمياة للبدن،: وقال عطاء اخلراساين

قام بالليل أصبح فرحا مسرورا، ونور يف القلب، وضياء يف الوجه، وقوة يف البصر واالعضاء كلها، وإن الرجل إذا 
  .وإذا نام عن حزبه أصبح حزينا مكسور القلب كأنه قد فقد شيئا، وقد فقد أعظم االمور له نفعا

أمحد بن منيع، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النصر، حدثنا بكر بن حبيش عن : حدثنا أبو جعفر: وقال ابن أيب الدنيا
): " صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا :  إدريس اخلوالين، عن بالل قالحممد القرشي، عن ربيعة بن يزيد، عن أيب

عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصاحلني قبلكم، وإن قيام الليل قربة إىل اهللا تعاىل، ومنهاة عن االمث، وتكفري عن 
) دأب الصاحلني قبلكم عليكم بقيام الليل فإنه: " وقد رواه غريه من طرق" السيئات، ومطردة للشيطان عن اجلسد 

: " قال) صلى اهللا عليه وسلم(ويكفي يف هذا الباب ما رواه أهل الصحيح واملسانيد عن أيب هريرة أن رسول اهللا 
  .عليك ليل طويل فارقد: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثالث عقد، يضرب مكان كل عقدة

  فإذا استيقظ وذكر اهللا
احنلت عقدة، فإن صلى احنلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس، وإال أصبح خبيث  احنلت عقدة، وإذا توضأ

  .وهذا باب واسع" النفس كسالن 
ويزدكم قوة إىل : (مث قال]  ٣٢: املؤمنون) [ اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه: (وقد قال هود فيما أخرب اهللا عنه

د اهللا عابديه قوة يف إمياهنم ويقينهم ودينهم وتوكلهم، وهذه القوة تشمل مجيع القوى، فيزي]  ٥٢: هود) [ قوتكم
وغري ذلك مما هو من جنس ذلك، ويزدهم قوة يف أمساعهم وأبصارهم وأجسادهم وأمواهلم وأوالدهم وغري ذلك، 

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
تصدق صدقة رجل يعلم  :حدثنا إمساعيل بن عبد الكرمي، حدثين عبد الصمد أنه مسع وهبا يقول: وقال االمام أمحد

  .أنه إمنا قدم بني يديه ماله وما خلف ومال غريه
كلنا ماله أحب إليه من مال وارثه، : أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ فقالوا" وهذا كما يف احلديث : قلت
  ".إن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر : فقال
  .ثا، إياكم وهوى متبعا، وقرين سوء، وإعجاب املرء بنفسهاحفظوا عين ثال: ومسعت وهبا على املنرب يقول: قال

  .وقد رويت هذه االلفاظ يف حديث
أحب : مسعت وهبا يقول: حدثنا يونس بن عبد الصمد بن معقل، حدثنا إبراهيم بن احلجاج، قال: وقال االمام أمحد

  .بين آدم إىل الشيطان النؤوم االكول
إن اهللا : حدثنا عمران بن عبد الرمحن أبو اهلذيل أنه مسع وهبا يقول حدثنا غوث بن جابر،: وقال االمام أمحد

  .عزوجل حيفظ بالعبد الصاحل القيل من الناس
ليس من : حدثنا إبراهيم بن عقيل، حدثنا عمران أبو اهلذيل من االنباء عن وهب بن منبه قال: وقال أمحد أيضا

  .يأكل معه ويشرب معه، وينام معه على فراشهاآلدميني أحد إال ومعه شيطان موكل به، فأما الكافر ف
  .وأما املؤمن فهو جمانب له ينتظر مىت يصيب منه غفلة أو غرة



  .وأحب اآلدميني إىل الشيطان االكول النؤوم
  حدثنا أبو املعتمر ابن أخي بشر بن منصور، عن داود بن أيب هند: وقال حممد بن غالب

  .عن وهب
أن اهللا تعاىل قال البراهيم عليه الصالة : لت من السماء على بعض االنبياءقرأت يف بعص الكتب الذي أنز: قال

  لذل: ال يا رب، قال: أتدري مل اختذتك خليال ؟ قال: والسالم
  .مقامك بني يدي يف الصالة

حدثنا حممد بن أيوب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن إدريس بن وهب بن منبه : وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
كان لسليمان بن داود ألف بيت أعاله قوارير وأسلفه حديد فركب الريح يوما فمر حبراث : دثين أيب قالح: قال

لقد أويت آل داود ملكا عظيما، فحملت الريح كالم : فنظر إليه احلراث فاستعظم ما أويت سليمان من امللك، فقال
إين قد مسعت : شي حىت أتى احلراث فقال لهفأمر الريح فوقفت، مث نزل مي: احلراث فألقته يف أذن سليمان، قال

قولك، وإمنا مشيت إليك لئال تتمىن ماال تقدر عليه مما أقدرين اهللا عليه تفضال وإحسانا منه علي، النه هو الذي 
  .أقامين هلذا وأعانين

الن ما أويت آل  واهللا لتسبيحة واحدة يقبلها اهللا عزوجل منك أو من مؤمن خري مما أويت آل داود من امللك،: مث قال
  .داود من ملك الدنيا يفىن، والتسبيحة تبقى، وما يبقى خري مما يفىن

  .أذهب اهللا مهك كما أذهبت مهي: فقال احلراث
  .حدثنا إبراهيم بن عقيل بن معقل، حدثين أيب، عن وهب بن منبه: وقال االمام أمحد

هبه يل يا أخي، فوهبه له، فأعطاه هارون ابنه، : ونإن اهللا عزوجل أعطى موسى عليه السالم نورا، فقال له هار: قال
وكان يف بيت املقدس آنية تعظمها االنبياء وامللوك، فكان ابنا هارون يسقيان يف تلك اآلنية اخلمر، فنزلت نار من 
السماء فاختطفت ابين هارون فصعدت هبما، ففزع هارون لذلك فقام مستغيثا متوجها بوجهه إىل السماء بالدعاء 

يا هارون هكذا أفعل مبن عصاين من أهل طاعيت، فكيف فعلي مبن عصاين من أهل : تضرع، فأوحى اهللا إليهوال
  .معصييت ؟

إن اهللا عزوجل يف السماء : مسعت وهب بن منبه يقول: نزل يب ضيف من أهل صنعاء فقال: وقال احلكم بن أبان
فإذا مات امليت من أهل الدنيا تلقته االرواح فيسألونه عن السابعة دارا يقال هلا البيضاء جيمع فيها أرواح املؤمنني، 

  .أخبار الدنيا كما يسأل الغائب أهله إذا قدم عليهم
  .من جعل شهوته حتت قدمه فزع الشيطان من ظلمه، فمن غلب علمه هواه فذلك العامل الغالب: وقال

ل املتحملون من أجلي، وما يكابدون يف بعيين ما يتحم: أوحى اهللا تعاىل إىل بعض أنبيائه: وقال فضيل بن عياض
  طلب مرضايت، فكيف هبم إذا صاروا إىل داري، وتبحبحوا يف رياض نعميت ؟ هنالك فليبشر

املضعفون هللا أعماهلم بالنظر العجيب من احلبيب القريب، أتراين أنسى هلم عمال ؟ وكيف وأنا ذو الفضل العظيم 
قبلني علي ؟ وما غضبت على شئ كغضيب على من أخطأ خطيئة أجود على املولني املعرضني عين، فكيف بامل

  .فاستعظمها يف جنب عفوي، ولو تعاجلت بالعقوبة أحدا، أو كانت العجلة من شأين، لعاجلت القانطني من رمحيت
  ولو رآين عبادي املؤمنون كيف استوهبهم ممن



، أنا الديان الذي ال حتل معصييت، والذي اعتدوا عليه، مث أحكم ملن وهبهم باخللد املقيم، اهتموا فضلي وكرمي
  .أطاعين أطاعين برمحيت، وال حاجة يل هبوان من خاف مقامي

ملن وهب يل ذنبا ما مل : ملن ذا ؟ فأقول: ولو رآين عبادي يوم القيامة كيف أرفع قصورا حتار فيها االبصار فيسألوين
  .ملدح فامدحوينيوجب على نفسه معصييت والقنوط من رمحيت، وإين مكافئ على ا

حدثنا سلمة بن عاصم، حدثنا عبد اهللا بن حممد بن عقبة، حدثنا عبد الرمحن أبو طالوت : وقال سلمة بن شبيب
  .حدثين مهاجر االسدي عن وهب

مر عيسى بن مرمي ومعه احلواريون بقرية قد مات أهلها، إنسها وجنها، وهو امها وأنعامها وطيورها، فقام : قال
  .إمنا مات هؤالء بعذاب من عند اهللا، ولو ال ذلك ملاتوا متفرقني: ا ساعة مث أقبل على أصحابه فقالعليها ينظر إليه
ما كانت جنايتكم وسبب هالككم ؟ قال : لبيك يا روح اهللا، فقال: يا أهل القرية، فأجابه جميب: مث ناداهم عيسى

  .طاعة أهل املعاصي هي عبادة الطاغوت: وما كانت عبادتكم للطاغوت ؟ قال: عبادة الطاغوت وحب الدنيا، قال
كحب الصيب المه، كنا إذا أقبلت فرحنا، وإذا أدبرت حزنا، مع أمل بعيد، : وما كان حبكم للدنيا ؟ قال: قال

  .وإدبار عن طاعة اهللا، وإقبال على مساخطه
وما : سجني، قال: ة ؟ قالوما اهلاوي: بتنا ليلة يف عافية وأصبحنا يف هاوية، قال: فكيف كان هالككم ؟ قال: قال

: فما بال أصحابك ال يتكلمون ؟ قال: مجرة من نار مثل أطباق الدنيا كلها دفنت أرواحنا فيها، قال: السجني ؟ قال
  .ال يستطيعون أن يتكلموا

  .هم ملجمون بلجم من نار: وكيف ذلك ؟ قال: قال
عذاب ومل أكن منهم وال على أعماهلم، فلما جاء كنت فيهم ملا أصاهبم ال: وكيف كلمتين أنت من بينهم ؟ قال: قال

  البالء عمين معهم، وأنا معلق بشعرة يف اهلاوية ال أدري
  .فيها أم أجنو) ١(أكردس 

خلبز الشعري وشرب املاء القراح والنوم على املزابل : حبق أقول لكم: فقال عيسى عليه السالم عند ذلك الصحابه
  .كثري مع عافية الدنيا واآلخرة

ال يكون املرء حكيما حىت يطيع اهللا عز وجل، وما عصى اهللا حكيم، وال يعصى اهللا إال : ى الطرباين عنه أنه قالورو
أمحق، وكما ال يكمل النهار إال بالشمس، وال يعرف الليل إال بالظالم، كذلك ال تكمل احلكمة إال بطاعة اهللا عز 

ناحني، وال يستطيع من ال جناح له أن يطري، كذلك ال يطيع وجل، وال يعصى اهللا حكيم، كما ال يطري الطري إال جب
  .اهللا من ال يعمل له، وال يطيق عمل اهللا من ال يطيعه

  .وكما ال مكث للنار يف املاء حىت تطفأ، كذلك ال مكث لعمل الرياء حىت يبور
القول احلسن ومل يعمل وكما يبدي سر الزانية وفضيحتها فعلها، كذلك يفتضح بالفعل السئ من كان يقرأ جلليسه ب

  .به
وكما تكذب معذرة السارق بالسرقة إذا ظهر عليها عنده، كذلك تكذب معصية القارئ هللا قراءته إذا كان يقرأها 

  .لغري اهللا تعاىل
__________  

  .أمشي وأنا مقارب اخلطو كاملقيد: أكردس فيها) ١(



بري، حدثنا إمساعيل بن عبد الكرمي، حدثنا عبد حدثنا حممد بن النضر، حدثنا علي بن حبر بن : وقال الطرباين
  .الصمد بن معقل

طوىب ملن يسلك سبيل احلطابني وال جيالس البطالني، وطوىب ملن يسك : يف مزامري آل داود: قال مسعت وهبا يقول
  .خضراء طريق االئمة ويستقيم على عبادة ربه، فمثله كمثل شجرة نابتة على ساقية ال تزال فيها احلياة، وال تزال

  .إذا قامت الساعة صرخت احلجارة صراخ النساء، وقطرت العضاه دما: وروى الطرباين أيضا عنه قال
ما من شئ إال يبدو صغريا مث يكرب، إال املصيبة فإهنا تبدو كبرية مث تصغر وروي عنه أيضا أنه : وروي عنه أنه قال

يت النبوة تصدقوا علينا بشئ رزقكم اهللا رزق التاجر يا أهل ب: وقف سائل على باب داود عليه السالم، فقال: قال
  .املقيم يف أهله
  .أعطوه، فوالذي نفسي بيده إهنا لفي الزبور: فقال داود

من عرف بالكذب مل جيز صدقه، ومن عرف بالصدق ائتمن على حديثه، ومن أكثر الغيبة والبغضاء مل يوثق : وقال
  يؤمن إليه يف احملنة، ومن انتحل فوق قدره منه بالنصيحة، ومن عرف بالفجور واخلديعة مل

  .جحد قدره، وال تستحسن فيك ما تستقبح يف غريك
  .هذه اآلثار رواها الطرباين عنه من طرق

  .وروى داود بن عمرو عن إمساعيل بن عياش عن عبد اهللا بن عثمان بن خيثم
ما أنا : مالك يف املاء العذب ؟ فقال: قدم علينا وهب مكة فطفق ال يشرب وال يتوضأ إال من زمزم، فقيل له: قال

بالذي أشرب وأتوضأ إال من زمزم حىت أخرج منها، إنكم ال تدرون ما ماء زمزم، والذي نفسي بيده إهنا لفي كتاب 
اهللا طعام طعم، وشفاء سقم، وال يعمد أحد إليها يتضلع منها ريا، ابتغاء بركتها، إال نزعت منه داء وأحدثت له 

  .شفاء
  .نظر يف زمزم عبادةال: وقال
  .النظر فيها حيط اخلطايا حطا: وقال

مسخ خبتنصر أسدا فكان ملك السباع، مث مسخ نسرا فكان ملك الطيور، مث مسخ ثورا فكان ملك : وقال وهب
الدواب، وهو يف كل ذلك يعقل عقل االنسان، وكان ملكه قائما يدبر، مث رد اهللا عليه روحه إىل حالة االنسان، 

  .كل إله باطل إال إله السماء: توحيد اهللا وقالفدعا إىل 
آمن قبل أن ميوت، وقال : وجدت أهل الكتاب قد اختلفوا فيه، فقال بعضهم: أمات مؤمنا ؟ فقال: فقيل له
  .قتل االنبياء، وحرق الكتب، وحرق بيت املقدس، فلم يقبل منه التوبة: بعضهم

: ن عباس بن يزيد، عن عبد الرزاق، عن بكار بن عبد اهللا، قالهكذا رواه الطرباين عن حممد بن أمحد بن الفرج، ع
  .مسعت وهب بن منبه يقول، فذكره

كان رجل مبصر فسأهلم ثالثة أيام أن يطعموه فلم يطعموه، فمات يف اليوم الرابع فكفنوه ودفنوه، : وقال وهب
فأنا رأيت القرية اليت مات : ؟ قال حيىيقتلتموه حيا وبررمتوه ميتا : فأصبحوا فوجدوا الكفن يف حمراهبم مكتوب عليه

فيها ذلك الرجل، وما هبا أحد إال وله بيت ضيافة، ال غين وال فقري هكذا رواه حيىي بن عبد الباقي عن علي بن 
  .حدثين عمي وهب بن منبه فذكره: احلسن، عن عبد اهللا بن أخي وهب، قال

  .وأهل القرية يعترفون بذلك: قال
  .للضيفان والفقراء خوفا من ذلكفمن مث اختذوا بيوتا 



  .وقال عبد الرزاق عن بكار عن وهب
  إذا دخلت اهلدية من الباب: قال

  .خرج احلق من الكوة
حدثنا إبراهيم بن سعيد، عن عبد املنعم بن إدريس، عن عبد الصمد، عن وهب بن منبه : وقال إبراهيم بن اجلنيد

  مر نيب من االنبياء على عابد يف كهف جبل،: قال
  .منذ ثلثمائة سنة: يا عبد اهللا منذكم أنت هاهنا ؟ قال: فمال إليه فسلم عليه وقال له

فأين تكون يف : من ماء العيون، قال: فمن أين شرابك ؟ قال: من ووق الشجر، قال: من أين معيشتك ؟ قال: قال
وإمنا هو يومي إىل الليل، وكيف ال أصرب : فكيف صربك على العبادة ؟ قال: حتت هذا اجلبل، قال: الشتاء ؟ قال

  .وأما أمس فقد مضى مبا فيه، وأما غد فلم يأت بعد
  .إمنا هو يومي إىل الليل: قال فعجب النيب من قوله

  .قطعت اهلوى فلست أهوى من الدنيا شيئا: وهبذا االسناد أن رجال من العباد قال ملعلمه
نعم، قال أتفرق بني الدنانري والدراهم واحلصا ؟ : ؟ قالأتفرق بني النساء والدواب إذا رأيتهن معا : فقال له معلمه

  .يا بين إنك مل تقطع اهلوى عنك ولكنك قد أوثقته فاحذر انفالته وانقالبه: نعم، قال: قال
اعمل يف نواحي الدين الثالث، فإن : حدثين عقيل بن معقل، عن وهب قال: وقال غوث بن جابر بن غيالن بن منبه

تعمل شكر اهللا على االنعم " أوالهن " ن مجاع االعمال الصاحلة ملن أراد مجع الصاحلات للدين نواحي ثالثا، ه
، الظاهرات الباطنات، احلادثات القدميات، يعمل املؤمن شكرا هلن ورجاء متامهن )١(الكثريات الغاديات الرائحات 

ثل، وال يزهد فيها ويف العمل هلا إال سفيه رغبة يف اجلنة اليت ليس هلا مثن وليس هلا م" والناحية الثانية من الدين " 
أن يعمل املؤمن فرارا من النار اليت ليس الحد عليها صرب، وال " والناحية الثالثة من الدين " فاجر، أو منافق كافر 

الحد هبا طاقة وال يدان، وليست مصيبتها كاملصيبات، وال حزن أهلها كاالحزان، نبأها عظيم، وشأهنا شديد، 
قد خسر الدنيا ذلك هو (وحزهنا فظيع، وال يغفل عن الفرار والتعوذ باهللا منها إال سفيه أمحق خاسر، واآلخرة 

  ]. ١١: احلج) [ اخلسران املبني
أخربين أيب : أخربين حممد بن سعيد بن رمانة قال: حدثنا عبد امللك بن حممد الدمادي، قال: وقال إسحاق بن راهويه

بلى، ولكن ليس من مفتاح إال وله أسنان، فمن أتى الباب : نة ال إله إال اهللا ؟ قالأليس مفتاح اجل: قيل لوهب: قال
  .مبفتاح بأسنانه فتح له، ومن مل يأت الباب مبفتاح بأسنانه مل يفتح له

ركب ابن ملك يف جند : حدثنا إمساعيل بن عبد الكرمي، حدثنا عبد الصمد بن معقل أنه مسع وهبا يقول: وقال حممد
  وهو شاب، فصرع عن فرسه فدق عنقه فمات يفمن قومه 

أرض قريبة من القرى، فغضب أبوه وحلف أن يقتل أهل تلك القرية عن آخرهم، وأن يطأهم باالفيال، فما أبقت 
  االفيال وطئته اخليل، فما أبقت اخليل وطئته الرجال، فتوجه إليهم بعد أن سقى

__________  
  .حابة تنشأ غدوةمفردها الغادية وهي الس: الغاديات) ١(

  .االمطار أو السحب اليت جتئ رواحا أي عند العشي: والرائحات



طأوهم باالفيال، وإال فما أبقت االفيال فلتطأه اخليل، فما أخطأنه اخليل فلتطأه الرجال : االفيال واخليل اخلمر وقال
وا إىل اهللا سبحانه وعجوا إليه فلما مسع بذلك أهل تلك القرية وعرفوا أنه قد قصدهم لذلك، خرجوا بأمجعهم فجأر

  .وابتهلوا يدعونه تعاىل ليكشف عنهم شر هذا امللك الظامل، وما قصده هالكهم
فبينما امللك وجيشه سائرون على ذلك، وأهل القرية يف االبتهال والدعاء والتضرع إىل اهللا تعاىل، إذ نزل فارس من 

طغت اخليل على الرجال، فقتل امللك ومن معه وطأ السماء فوقع بينهم، فنفرت االفيال فطغت على اخليل و
  .باالفيال واخليل، وجنى اهللا أهل تلك القرية من بأسهم وشرهم
الضعن عليك : قال اهللا تعاىل لصخرة بيت املقدس: وروى عبد الرزاق عن املنذر بن النعمان أنه مسع وهبا يقول
  .عرشي، والحشرن عليك خلقي، وليأتينك داود يومئذ راكبا

  .إين ال تفقد أخالقي وما فيها شئ يعجبين: روى مساك بن املفضل عن وهب قالو
  .رمبا صليت الصبح بوضوء العتمة: وروى عبد الرزاق عن أبيه قال قال وهب

كان نوح عليه السالم من أمجل أهل : حدثنا زيد بن خالد عن خالد بن معدان عن وهب قال: وقال بقية بن الوليد
  .ربقع فأصاهبم جماعة يف السفينة، فكان نوح إذا جتلى هلم شبعوازمانه، وكان يلبس ال

  .إن أشدكم جزعا على املصيبة أشدكم حبا للدنيا: احلق أقول لكم: قال عيسى: وقال
طوىب ملن نظر يف عيبه عن عيب غريه، وطوىب ملن تواضع هللا من غري : بلغنا أن وهبا كان يقول: وقال جعفر بن برقان
الذل واملسكنة، وتصدق من مال مجعه من غري معصية، وجالس أهل العلم واحللم واحلكمة، مسكنة، ورحم أهل 

  .ووسعته السنة ومل يتعدها إىل البدعة
  :وروى سيار عن جعفر، عن عبد الصمد بن معقل عن وهب قال

نتهم يا داود هل تدري من أسرع الناس مرا على الصراط ؟ الذين يرضون حبكمي، وألس: وجدت يف زبور داود
  .رطبة بذكري

أي رب، : إين قد غفرت له، فأخربه ذلك النيب، فقال: وقيل إن عابدا عبد اهللا تعاىل مخسني سنة فأوحى اهللا إىل نبيهم
وأي ذنب تغفر يل ؟ فأمر عرقا يف عنقه فضرب عليه، فلم ينم ومل يهدأ ومل يصل ليلته، مث سكن العرق، فشكا ذلك 

  .عرق ضرب علي يف عنقي مث سكنما القيت من : إىل النيب، فقال
  .إن عبادتك مخسني سنة ما تعدل سكون هذا العرق: إن اهللا يقول: فقال له النيب
  .نعمة االسالم اليت ال تتم نعمة إال هبا" إحداها " رؤوس النعم ثالثة : وقال وهب

  .نعمة العافية اليت ال تطيب احلياة إال هبا" والثانية " 
  .اليت ال يتم العيش إال هبا نعمة الغىن" والثالثة " 

: احلمد هللا على نعمه، فقال له رجل كان مع وهب: ومر وهب مببتلى أعمى جمذوم مقعد عريان به وضح وهو يقول
أدم بصرك إىل أهل املدينة وانظر إىل كثرة أهلها، أوال : أي شئ بقي عليك من النعمة حتمد اهللا عليه ؟ فقال املبتلى

  .أحد يعرفه غريي ؟ أمحد اهللا أنه ليس فيها
  .املؤمن خيالط ليعلم، ويسكت ليسلم، ويتكلم ليفقههم، وخيلو ليقيم: وقال وهب

املؤمن مفكر مذكر مدخر، تذكر فغلبته السكينة، سكن فتواضع فلم يتهم، رفض الشهوات فصار حرا، ألقى : وقال
  اقعنه احلسد فظهرت له احملبة، زهد يف كل فإن فاستكمل العقل، رغب يف كل ب



فعقل املعرفة، قلبه متعلق هبمه، ومهه موكل مبعاده، ال يفرح إذا فرح أهل الدنيا، بل حزنه عليه سرمد، وفرحه إذا 
نامت العيون يتلو كتاب اهللا ويردده على قلبه، فمرة يفزع قلبه ومرة تدمع عينه، يقطع عنه الليل بالتالوة، ويقطع 

  .ه، مستصغرا العمالهعنه النهار باخللوة والعزلة، مفكرا يف ذنوب
  .قم أيها الكرمي فادخل اجلنة: فهذا ينادي يوم القيامة يف ذلك اجلمع العظيم على رؤوس اخلالئق: وقال وهب

  .وقال إبراهيم بن سعيد، عن عبد الرمحن بن مسعود، عن ثور بن يزيد
  .الويل لكم إذا مساكم الناس صاحلني، وأكرموكم على ذلك: قال وهب بن منبه: قال
حدثنا عبيد بن حممد الكشوري، حدثنا مهام بن سلمة بن عقبة، حدثنا غوث بن جابر، حدثنا عقيل : قال الطرباينو
  بن

اخلص طاعة اهللا بسريرة ناصحة يصدق هبا فعلك يف ! يا بين : مسعت عمي وهب بن منبه يقول: معقل بن منبه قال
اضعه، وأبلغه قراره، ووضعه عند حافظه وإن من أسر العالنية، فإن من فعل خريا مث أسره إىل اهللا فقد أصاب مو

عمال صاحلا مل يطلع عليه إال اهللا، فقد أطلع عليه من هو حسبه، واستحفظه واستودعه حفيظا ال يضيع أجره، فال 
ختافن يا بين على من عمل صاحلا أسره إىل اهللا عزوجل ضياعا، وال ختافن ظلمة وال هضمة، وال تظنن أن العالنية 

جنح من السريرة، فإن مثل العالنية مع السريرة كمثل ورق الشجرة مع عرقها، العالنية ورقها والسريرة هي أ
أصلها، إن حيرق العرق هلكت الشجرة كلها، وإن صلح االصل صلحت الشجرة، مثرها وورقها، والورق يأيت 

من الشجرة يف خري وعافية ما كان  عليه حني جيف ويصري هباء تذروه الرياح، خبالف العرق، فإنه ال يزال ما ظهر
عرقها مستخفيا ال يرى منه شئ، كذلك الدين والعلم والعمل، ال يزال صاحلا ما كان له سريرة صاحلة يصدق اهللا 

هبا عالنية العبد، فإن العالنية تنفع مع السريرة الصاحلة، وال تنفع العالنية مع السريرة الفاسدة، كما ينفع عرق 
ا، وإن كان حياته من قبل عرقها، فإن فرعها زينتها ومجاهلا، وإن كانت السريرة هي مالك الشجرة صالح فرعه

  .الدين، فإن العالنية معها تزين الدين وجتمله إذا عملها مؤمن ال يريد هبا إال رضاء ربه عزوجل
ة أركان، ركن منه الكفر أربع: قرأت يف احلكمة: حدثنا صاحل املري عن أبان عن وهب قال: وقال اهليثم بن مجيل

  .الغضبة، وركن منه الشهوة، وركن منه الطمع، وركن منه اخلوف
إذا دعوتين فكن خائفا مشفقا وجال، وعفر خدك بالتراب، واسجد يل مبكارم : أوحى اهللا تعاىل إىل موسى: وقال

ئي، وقل لعبادي وجهك ويديك، وسلين حني تسألين خبشية من قلبك ووجل، واخشين أيام احلياة، وعلم اجلهال آال
  .ال يتمادوا يف غي ما هم فيه فإن أخذي أليم شديد

إذا هم الوايل باجلور أو عمل به دخل النقص على أهل مملكته، وقلت الربكات يف التجارات : وقال وهب
  .والزراعات والضروع واملواشي، ودخل احملق يف ذلك، وأدخل اهللا عليه الذل يف ذاته ويف ملكه

  .واخلري كان عكس ذلك، من كثرة اخلري ومنو الربكاتوإذا هم بالعدل 
  كان يف مصحف: وقال وهب

إبراهيم عليه السالم أيها امللك املبتلى، إين مل أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، وال لتبين البنيان، وإمنا بعثتك 
  .لترفع يل دعوة املظلوم فإين ال أردها ولو كانت من كافر

ما بال ملتكم : أن ذا القرنني قال لبعض امللوك: عن حممد بن إسحاق، عن وهب بن منبهوروى ابن أيب الدنيا 
  .من قبل أنا ال خنادع وال يغتاب بعضنا بعضا: واحدة، وطريقتكم مستقيمة ؟ قال
ثالث من كن فيه أصاب الرب، سخاوة النفس، والصرب على االذى، وطيب : وروى ابن أيب الدنيا عنه أنه قال



  .الكالم
حدثين سلمة بن شبيب حدثنا سهل بن عاصم عن سلمة بن ميمون عن املعاىف بن عمران عن : ال ابن أيب الدنياوق

كان يف بين اسرائيل رجالن بلغت هبما عبادهتما أهنما مشيا على املاء، فبينما هم : مسعت وهبا يقول: إدريس قال
بيسري من : ا عبد اهللا بأي شئ أدركت هذه املنزلة ؟ قالي: ميشيان على البحر إذا مها برجل ميشي يف اهلواء، فقاال له

الرب فعلته، ويسري من الشر تركته، فطمت نفسي عن الشهوات، وكففت لساين عما ال يعنيين، ورغبت فيما دعاين 
  .إليه خالقي، ولزمت الصمت فإن أقسمت على اهللا عزوجل أبر قسمي، وإن سألته أعطاين

  .ي االزدي عن شيخ من االزدحدثين أبو العباس البصر: وقال
أكثر من ذكر املوت، واقصر أملك، : علمين شيئا ينفعين اهللا به، قال: جاء رجل إىل وهب بن منبه فقال: قال

  .التوكل: وما هي ؟ قال: وخصلة ثالثة إن أنت أصبتها بلغت الغاية القصوى، وظفرت بالعبادة الكربى قال
سعد كان مجيال فصيحا عاملا بالعربية، وكان يعلمها الناس هو وصاحل بن سليمان بن : وممن تويف فيها من االعيان

عبد الرمحن الكاتب، وتويف صاحل بعده بقليل، وكان صاحل فصيحا مجيال عارفا بكتابة الديوان، وبه خيرج أهل 
  .العراق من كتابة الديوان وقد واله سليمان بن عبد امللك خراج العراق

ة، وقد قرأت القرآن وعمرها اثنيت عشرة سنة، وكانت فقيه عاملة، من خيار النساء، أم اهلذيل هلا روايات كثري
  .عاشت سبعني سنة

عائشة بنت طلحة بن عبد اهللا التميمي أمها أم كلثوم بنت أيب بكر، تزوجت بابن خاهلا عبد اهللا بن عبد الرمحن بن 
نار، وكانت بارعة اجلمال، عظيمة احلسن مل يكن أيب بكر، مث تزوجت بعده مبصعب بن الزبري، وأصدقها مائة ألف دي

  .يف زماهنا أمجل منها
  .توفيت باملدينة

  .عبد اهللا بن سعيد بن جبري له روايات كثرية، وكان من أفضل أهل زمانه
  .عبد الرمحن بن أبان ابن عثمان بن عفان
  .له روايات كثرية عن مجاعة من الصحابة
غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى، وغزا سعيد بن هشام الصائفة مث دخلت سنة احدى عشرة ومائة ففيها 

  .، حىت بلغ قيسارية من بالد الروم)١(اليمىن 
وفيها عزل هشام بن عبد امللك أشرس بن عبد اهللا السلمي عن إمرة خراسان ووىل عليها اجلنيد بن عبد الرمحن، 

ني، وهو يف سبعة آالف فتصافوا واقتتلوا قتاال شديدا، فلما قدم خراسان تلقته خيول االتراك منهزمني من املسلم
وطمعوا فيه وفيمن معه لقلتهم بالنسبة إليهم، ومعهم ملكهم خاقان، وكاد اجلنيد أن يهلك، مث أظفره اهللا هبم 

  .فهزمهم هزمية منكرة، وأسر ابن أخي ملكهم، وبعث به إىل اخلليفة
هو أمري احلرمني والطائف، وأمري العراق خالد القسري، وأمري وحج بالناس فيها إبراهيم بن هشام املخزومي، و

  ).٢(خراسان اجلنيد بن عبد الرمحن املري 
  .من ناحية مالطية) ٣(مث دخلت سنة ثنيت عشرة ومائة فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة فافتتح حصونا 

ه من أهل الشام وأذربيجان، فاقتتلوا قبل وفيها سارت الترك من الالن فلقيهم اجلراح بن عبد اهللا احلكمي فيمن مع
  .، وأخذ العدو أردبيل)٤(أن يتكامل إليه جيشه، فاستشهد اجلراح رمحه اهللا ومجاعة معه مبرج أردبيل 

  فلما



بلغ ذلك هشام بن عبد امللك بعث سعيد بن عمرو احلرشي جبيش وأمره باالسراع إليهم، فلحق الترك وهم يسريون 
  ملكهم خاقان، فاستنقذ منهم االسارى ومن كان معهم منبأسارى املسلمني حنو 

__________  
  .أي البالد الواقعة يف ساحل بالد االناضول: الصائفة اليسرى) ١(

  .والصائفة اليمىن أي بر االناضول من جهة البالد الداخلية
  .املزين: ٢٠٤/  ٨يف الطربي ) ٢(

  .عمرو بن احلارث بن خارجة بن سنان بن أيب حارثة املرياجلنيد بن عبد الرمحن بن : ١٥٦/  ٥ويف ابن االثري 
يف فتوح ابن االعثم ) ٤(وحرق فرندية  ٢٠٥/  ٨والطربي  ١٧١/  ٥افتتح حصن خرشنة كما يف ابن االثري ) ٣(
معجم  -وسبالن جبل عظيم مشرف على مدينة أردبيل من أرض أذربيجان (يف سفح جبل سبالن  ٣٩/  ٨

  ).البلدان

ني، ومن أهل الذمة أيضا، وقتل من الترك مقتلة عظيمة جدا، وأسر منهم خلقا كثريا فقتلهم صربا، نساء املسلم
وشفى ما كان تغلث من القلوب، ومل يكتف اخلليفة بذلك حىت أرسل أخاه مسلمة بن عبد امللك يف أثر الترك، 

ريا وسار هو مبن معه يف طلب فسار إليهم يف برد شديد وشتاء عظيم، فوصل إىل باب االبواب واستخلف عنه أم
  .االتراك وملكهم خاقان، وكان من أمره معهم ما سنذكره

وهنض أمري خراسان يف طلب االتراك أيضا يف جيش كثيف، فوصل إىل هنر بلخ ووجه إليهم سرية مثانية عشر ألفا، 
يه يعلمه هبم، وأنه ال إل) ١(وأخرى عشرة آالف مينة ويسرة، وجاشت الترك وجيشت، فأتوا مسرقند فكتب أمريها 

  .يقدر على صون مسرقند منهم، ومعهم ملكهم االعظم خاقان، فالغوث الغوث
فسار اجلنيد مسرعا يف جيش كثيف هو حنو مسرقند حىت وصل إىل شعب مسرقند وبقي بينه وبينها أربعة فراسخ، 

ر والترك تتبعهم من كل جانب، فصحبه خاقان يف مجع عظيم، فحمل خاقان على مقدمة اجلنيد فاحنازوا إىل العسك
فتراءى اجلمعان واملسلمون يتغدون وال يشعرون باهنزام مقدمتهم واحنيازها إليهم، فنهضوا إىل السالح واصطفوا 

على منازهلم، وذلك يف جمال واسع، ومكان بارز، فالتقوا ومحلت الترك على ميمنة املسلمني وفيها بنو متيم واالزد، 
  فقتل

خلق كثري، ممن أراد اهللا كرامته بالشهادة، وقد برز بعض شجعان املسلمني جلماعة من شجعان منهم ومن غريهم 
وحيكم، إمنا : إن صرت إلينا جعلناك ممن يرقص الصنم االعظم فنعبدك، فقال: الترك فقتلهم، فناداه منادي خاقان

  .أقاتلكم على أن تعبدوا اهللا وحده ال شريك له، مث قاتلهم حىت قتل رمحه اهللا
مث تناخى املسلمون وتداعت االبطال والشجعان من كل مكان، وصربوا وصابروا، ومحلوا على الترك محلة رجل 

واحد، فهزمهم اهللا عزوجل، وقتلوا منهم خلقا كثريا، مث عطفت الترك عليهم فقتلوا من املسلمني خلقا حىت مل يبق 
واستأسروا من املسلمني مجاعة كثرية ) ١(بن احلر  سوى ألفني، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وقتل يومئذ سودة

  .فحملوهم إىل امللك خاقان فأمر بقتلهم عن آخرهم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون وهذه الوقعة يقال هلا وقعة الشعب
  .وقد بسطها ابن جرير جدا
ابعي جليل، كبري القدر، ثقة رجاء بن حيوة الكندي أبو املقدام، ويقال أبو نصر، وهو ت: وممن تويف فيها من االعيان

سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة، وقد : فاضل عادل، وزير صدق خللفاء بين أمية، وكان مكحول إذا سئل يقول
  .أثىن عليه غري واحد من االئمة ووثقوه يف الرواية، وله روايات وكالم حسن رمحه اهللا



__________  
  .أمريها سورة بن احلر: ١٦٢/  ٥وابن االثري  ٢٠٦/  ٨يف الطربي ) ١(
  أجبر : من الطربي وابن االثري، ويف االصل) ٢(

شهر بن حوشب االشعري احلمصي ويقال إنه دمشقي، تابعي جليل، روى عن موالته أمساء بنت يزيد بن السكن 
ه خريطة وغريها، وحدث عنه مجاعة من التابعني وغريهم، وكان عاملا عابدا ناسكا، لكن تكلم فيه مجاعة بسبب أخذ

من بيت املال بغري إذن ويل االمر، فعابوه وتركوه عرضة، وتركوا حديثه وأنشدوا فيه الشعر، منهم شعبة وغريه، 
  .ويقال إنه سرق غريها فاهللا أعلم

ال يقدح يف روايته ما : وقد وثقه مجاعات آخرون وقبلوا روايته وأثنوا عليه وعلى عبادته ودينه واجتهاده، وقالوا
  يت املال إن صح عنه،أخذه من ب

  .وقد كان واليا عليه متصرفا فيه فاهللا أعلم
  .أعين سنة اثنيت عشرة ومائة وقيل قبلها بسنة وقيل سنة مائة فاهللا أعلم -تويف شهر يف هذه السنة : قال الواقدي

اعة من مث دخلت سنة ثالث عشرة ومائة ففيها غزا معاوية بن هشام أرض الروم من ناحية مرعش، وفيها صار مج
  .دعاة بين العباس إىل خراسان وانتشروا فيها، وقد أخذ أمريهم رجال منهم فقتله وتوعد غريه مبثل ذلك

وفيها وغل مسلمة بن عبد امللك يف بالد الترك فقتل منهم خلقا كثريا، ودانت له تلك املمالك من ناحية بلنجر 
  .وأعماهلا

  .اهللا أعلموفيها حج بالناس إبراهيم بن هاشم املخزومي، ف
  .ونواب البالدهم املذكورون يف اليت قبلها
  .فيها كان مهلك: وممن تويف فيها من االعيان قال ابن جرير

هو عبد الوهاب بن : االمري عبد الوهاب بن خبت وهو مع البطال عبد اهللا بأرض الروم قتل شهيدا وهذه ترمجته
الشام مث حتول إىل املدينة، روى عن ابن عمر وأنس  خبت أبو عبيدة ويقال أبو بكر، موىل آل مروان مكي، سكن

  .وأيب هريرة ومجاعة من التابعني
" وعنه خلق منهم أيوب ومالك بن أنس وحيىي بن سعيد االنصاري وعبيد اهللا العمري، حديثه عن أنس مرفوعا 

ه، ثالث ال يغل عليهن صدر نضر اهللا امرأ مسع مقاليت هذه فوعاها مث بلغها غريه، فرب حامل فقه إىل من هو أفقه من
  ".مؤمن، إخالص العمل هللا، ومناصحة أويل االمر، ولزوم مجاعة املسلمني، كأن دعوهتم حتيط من ورائهم 

  ).صلى اهللا عليه وسلم(وروى عن أيب الزناد عن االعرج عن أيب هريرة قال قال رسول اهللا 
  ". لقيه فليسلم عليه إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة مث" 

  .وقد وثق عبد الوهاب هذا مجاعات من أئمة العلماء
كان كثري احلج والعمرة والغزو، حىت استشهد ومل يكن أحق مبا يف رحله من رفقائه، وكان مسحا : وقال مالك

  .جوادا، استشهد ببالد الروم مع االمري أيب حممد عبد اهللا البطال، ودفن هناك رمحه اهللا
هذه السنة قاله خليفة وغريه، وذلك أنه لقي العدو ففر بعض املسلمني، فجعل ينادي ويركض فرسه حنو  تويف يف
  أن هلموا إىل اجلنة وحيكم: العدو



  .أفرارا من اجلنة ؟ أتفرون من اجلنة ؟ إىل أين وحيكم ال مقام لكم يف الدنيا وال بقاء ؟ مث قاتل حىت قتل رمحه اهللا
جليل القدر، إمام أهل الشام يف زمانه، وكان موىل المرأة من هذيل، وقيل موىل امرأة  تابعي) ١(مكحول الشامي 

من آل سعيد بن العاص، وكان نوبيا وقيل من سيب كابل، وقيل كان من االبناء من ساللة االكاسرة وقد ذكرنا 
  .نسبه يف كتابنا التكميل
، سعيد )٢(العلماء أربعة : وقال الزهري: العلمطفت االرض كلها يف طلب : مسعته يقول: وقال حممد بن إسحاق

  .بن املسيب باحلجاز، واحلسن البصري بالبصرة، والشعيب بالكوفة، ومكحول بالشام
كل وكان له وجاهة عند الناس، مهما أمر به من شئ : قل، وإمنا يقول: كان ال يستطيع أن يقول: وقال بعضهم

  .يفعل
  .هل الشام، وكان أفقه من الزهريكان أفقه أ: وقال سعيد بن عبد العزيز

مكحول الشامي هو ابن أيب مسلم، واسم أيب مسلم : تويف يف هذه السنة، وقيل بعدها فاهللا أعلم: وقال غري واحد
  ).٣(شهزاب بن شاذل 

من نظف ثوبه قل مهه، ومن طاب رحيه زيد يف : كذا نقلته من خط عبد اهلادي، وروى ابن أيب الدنيا عنه أنه قال
  .عقله

بارد الشراب، وضالل املساكن : قال]  ٨: التكاثر) [ مث لتسألن يومئذ عن النعيم(وقال مكحول يف قوله تعاىل 
إذا وضع اجملاهدون أثقاهلم عن دواهبم أتتها املالئكة، فمسحت : وشبع البطون، واعتدال اخللق، ولذاذة النوم، وقال
  .ظهورها ودعت هلا بالربكة، إال دابة يف عنقها جرس

مث دخلت سنة أربع عشرة ومائة فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وعلى اليمىن سليمان بن هشام بن عبد 
  وفيها التقى عبد اهللا البطال وملك الروم املسمى فيهم قسطنطني، وهو ابن: امللك، ومها ابنا أمري املؤمنني هشام

__________  
تاريخ االسالم  ١٧٧/  ٥حلية االولياء  ٢٨٩/  ١٠ب التهذيب هتذي ١٠١/  ١ترمجته يف تذكرة احلفاظ ) ١(

  .١٩٨/  ٣ميزان االعتدال  ١٢٢/  ٢وفيات االعيان  ٦ - ٣/  ٥للذهيب 
  .العلماء ثالثة وذكر منهم مكحوال: عن الزهري ١٠٨/  ١يف تذكرة احلفاظ ) ٢(
ج ابنة ملك من ملوك كابل مث قال اخلطيب كان شاذل من أهل هراة فتزو: (٢٨١/  ٥يف وفيات االعيان ) ٣(

هلك عنها وهي حامل، فانصرفت إىل أهلها، فولدت شهراب فلم يزل يف أخواله بكابل حىت ولد له مكحول، فلما 
  ".ترعرع سيب، مث وقع إىل سعيد بن العاص فوهبه المرأة من هذيل فأعتقته 

  ).١/  ٥انظر ابن ماكوال وهامش صفحة (

فأسره البطال، فأرسله إىل سليمان بن هشام، فسار به إىل ) صلى اهللا عليه وسلم(يب هرقل االول الذي كتب إليه الن
  .أبيه

وفيها عزل هشام عن إمرة مكة واملدينة والطائف إبراهيم بن هشام بن إمساعيل، ووىل عليها أخاه حممد بن هشام 
اس خالد بن عبد امللك بن مروان إمنا حج بالن: فحج بالناس يف هذه السنة يف قول، وقال الواقدي وأبو معشر) ١(

  .واهللا أعلم
الفهري موالهم أبو حممد املكي، أحد كبار التابعني الثقات ) ٢(عطاء بن أيب رباح : وممن تويف فيها من االعيان

كان عطاء أسود أعور أفطس : مسعت بعض أهل العلم يقول: الرفعاء، يقال إنه أدرك مائيت صحايب وقال ابن سعد



ما بقي : مث عمي بعد ذلك، وكان ثقة فقيها عاملا كثري احلديث، وقال أبو جعفر الباقر وغري واحد أشل أعرج،) ٣(
أحد يف زمانه أعلم باملناسك منه، وزاد بعضهم، وكان قد حج سبعني حجة، وعمر مائة سنة، وكان يف آخر عمره 

) [ ذين يطيقونه فدية طعام مسكنيوعلى ال(يفطر يف رمضان من الكرب والضعف ويفدي عن إفطاره، ويتأول اآلية 
ال يفيت الناس يف احلج إال عطاء بن أيب رباح، وقال أبو : وكان ينادي منادي بين أمية يف أيام مىن]  ١٨٤: البقرة

  .مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل االرض عندهم: ما رأيت فيمن لقيت أفقه منه، وقال االوزاعي: جعفر الباقر
  . املسجد فراش عطاء عشرين سنة، وكان من أحسن الناس به صالةكان يف: وقال ابن جريج

  .كان سعيد بن املسيب واحلسن وإبراهيم وعطاء هؤالء أئمة االمصار: وقال قتادة
  إن الرجل ليحدثين باحلديث فأنصت له كأين مل أكن مسعته، وقد مسعته قبل أن يولد، فأريه أين إمنا مسعته: وقال عطاء
  .اآلن منه
  .أنا أحفظ منه له فأريه أين مل أمسعه: يةويف روا

  .اجلمهور على أنه مات يف هذه السنة رمحه اهللا تعاىل واهللا أعلم
عن عدد كثري من الصحابة، منهم ابن عمر وابن  -واسم أيب رباح أسلم  -فصل أسند أبو حممد عطاء بن أيب رباح 

  .هين، وأبو سعيدعمرو، وعبد اهللا بن الزبري، وأبو هريرة، وزيد بن خالد اجل
  .ومسع من ابن عباس التفسري وغريه

وروى عنه من التابعني عدة، منهم الزهري، وعمرو بن دينار، وأبو الزبري، وقتادة، وحيىي بن كثري، ومالك بن دينار، 
  .وحبيب بن أيب ثابت، واالعمش، وأيوب السختياين، وغريهم من االئمة واالعالم كثري

  مسعت: قال أبو هزان
__________  

  .وىل حممد بن هشام على مكة: ١٧٩/  ٥وابن االثري  ٢١٧/  ٨يف الطربي ) ١(
  .وعلى املدينة خالد بن عبد امللك بن احلارث بن احلكم

  .وفيات االعيان ٢١١/  ٢صفة الصفوة  ٤٦٧/  ٥ترمجته يف طبقات ابن سعد ) ٢(
  .ن أنفه كأنه باقالةكا: عن ابراهيم بن اسحاق احلريب قال ٢١٢/  ٢يف صفة الصفوة ) ٣(

  .من جلس جملس ذكر كفر اهللا عنه بذلك اجمللس عشر جمالس من جمالس الباطل: عطاء بن أيب رباح يقول
جمالس احلالل واحلرام، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تنكح : ما جملس الذكر ؟ قال: قال أبو هزان قلت لعطاء
  .وتطلق وتبيع وتشتري

  .إبراهيم، أخربنا عبد الرزاق، عن حيىي بن ربيعة الصنعاين حدثنا إسحاق بن: وقال الطرباين
) وكان يف املدينة تسعة رهط يفسدون يف االرض وال يصلحون: (مسعت عطاء بن أيب رباح يقول يف قوله تعاىل: قال
  .كانوا يقرضون الدراهم، قيل كانوا يقصون منها ويقطعوهنا: قال]  ٤٨: النمل[ 

ما ترى يف صاحب قلم إن هو كتب به : قلت لعطاء: قال -يعين الوصايف  -الوليد  وقال الثوري عن عبد اهللا بن
  .من الرأس ؟ قلت القسري خلالد: عاش هو وعياله يف سعة، وإن هو تركه افتقر ؟ قال

  رب مبا أنعمت علي فلن أكون: (قال العبد الصاحل: قال عطاء
  ]. ١٧: القصص) [ ظهريا للمجرمني

  .عباد العقل عن اهللا وهو الدينأفضل ما أويت ال: وقال



أما تقرأون : فذكرت ذلك للحسن فقال: يا رب، ثالث مرات إال نظر اهللا إليه، قال: ما قال العبد: وقال عطاء
آل ) [ ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لالميان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا(القرآن 
  ]. ١٩٥: آل عمران[ اآليات ) فاستجاب هلم رهبم: ( قولهإىل]  ١٩٣: عمران

إن : قال عطاء: حدثنا أبو عبد اهللا السلمي، حدثنا ضمرة، عن عمر بن الورد قال: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .استطعت أن ختلو بنفسك عشية عرفة فافعل

من أين أنت : طاء مبكة فسألته عن شئ فقاللقيت ع: مسعت أبا حنيفة النعمان يقول: وقال سعيد بن سالم البصري
  .من أهل الكوفة: ؟ فقلت
ممن : فمن أي االصناف أنت ؟ قلت: قال! نعم : أنت من أهل القرية الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا ؟ قلت: قال

  .عرفت فالزم: فقال عطاء: ال يسب السلف ويؤمن بالقدر، وال يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب
  .ما اجتمعت عليه االمة أقوى عندنا من االسناد: ءوقال عطا
]  ١٧: حممد) [ والذين اهتدوا زادهم هدى: (االميان ال يزيد وال ينقص، فقال: إن هاهنا قوما يقولون: وقيل لعطاء

 وما أمروا: (قال تعاىل: ويزعمون أن الصالة والزكاة ليستا من دين اهللا، فقال: فما هذا اهلدى الذي زادهم ؟ قلت
فجعل ذلك ]  ٥: البينة) [ إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

  .دينا
أال أحدثكم حبديث لعله أن ينفعكم، فإنه نفعين، قال يل عطاء : دخلنا على حممد بن سوقة فقال: وقال يعلى بن عبيد

م كانوا يكرهون فضول الكالم، وكانوا يعدون فضول الكالم إمثا، ما عدا يابن أخي إن من كان قبلك: بن أيب رباح
: كتاب اهللا أن يقرأ، وأمر مبعروف أو هني عن منكر، أو ينطلق العبد حباجته يف معيشته اليت ال بد له منها، أتنكرون

ا يلفظ من قول إال عن اليمني وعن الشمال قعيد، م: (و]  ١١: االنفطار) [ وإن عليكم حلافظني كراما كاتبني(
  :ق) [ لديه رقيب عتيد

  أما يستحي أحدكم لو نشرت عليه صيحفته اليت أمالها صدر هناره فرأى أكثر ما فيها ليس]  ١٨ - ١٧
  .من أمر دينه وال دنياه ؟

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم: إذا أنت خفت احلر من الليل فاقرأ: وقال
اين وغريه أن احللقة يف املسجد احلرام كانت البن عباس، فلما مات ابن عباس كانت لعطاء بن أيب وروى الطرب

  .رباح
ما رأيت أحدا : وروى عثمان بن أيب شيبة، عن أبيه، عن الفضل بن دكني، عن سفيان، أن سلمة بن كهيل قال

  .يطلب بعمله ما عند اهللا تعاىل إال ثالثة، عطاء، وطاوس، وجماهد
ما رأيت مثل عطاء قط، وما رأيت على عطاء قميصا : حدثنا ابن منري، حدثنا عمر بن ذر قال: االمام أمحدوقال 

  .قط، وال رأيت عليه ثوبا يساوي مخسة دراهم
أن يعلى بن أمية كانت له صحبة، وكان : حدثنا قيس، عن عبد امللك بن جريج عن عطاء: وقال أبو بالل االشعري
  .نوي فيها االعتكافيقعد يف املسجد ساعة ي

لتعجن، وأن كانت قصتها ) صلى اهللا عليه وسلم(إن كانت فاطمة بنت رسول اهللا : وروى االوزاعي عن عطاء قال
  .لتضرب باجلفنة

  .ذلك يف إقامة احلد عليهما: قال]  ٢: النور) [ وال تأخذكم هبما رأفة يف دين اهللا: (وعن االوزاعي عنه قال



إنه ) صلى اهللا عليه وسلم(مامة وعليها رجل وال ميتحن الناس من أصحاب رسول اهللا كنت بالي: وقال االوزاعي
منافق وما هو مبؤمن، ويأخذ عليهم بالطالق والعتاق أن يسمي املسئ منافقا وما يسميه مؤمنا، فأطاعوه على ذلك 

إال أن تتقوا : (اهللا تعاىلما أرى بذلك بأسا يقول : فلقيت عطاء فيما بعد فسألته عن ذلك فقال: وجعلوه له، قال
  ]. ٢٨: ال عمران) [ منهم تقاة

كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم ختيل إلينا : حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا إمساعيل بن أمية قال: وقال االمام أمحد
  .أنه يؤيد

يلهيهم بيع وال شراء عن ال : قال]  ٢٨: آل عمران) [ ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا: (وقال يف قوله تعاىل
  .مواضع حقوق اهللا تعاىل اليت افترضها عليهم أن يؤدوها يف أوقاهتا وأوائلها

القدر خريه وشره، حلوه : امسكوا احفظوا عين مخسا: رأيت عطاء يطوف بالبيت فقال لقائده: وقال ابن جرير
  .ومره من اهللا عزوجل، وليس للعباد فيه مشيئة وال تفويض

  .مؤمنون حرام دماؤهم وأمواهلم إال حبقهاوأهل قبلتنا 
  .وقتال الفئة الباغية بااليدي والنعال والسالح، والشهادة على اخلوارج بالضاللة

  جتمعون يل املسائل وفيكم عطاء بن: وقال ابن عمر
  .أيب رباح

ما : وقالكنت جالسا عند عطاء فحدث حبديث، فعرض رجل له يف حديثه فغضب عطاء ): ١(وقال معاذ بن سعيد 
هذه االخالق ؟ وما هذه الطبائع ؟ واهللا إين المسع احلديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه أين ال أحسن شيئا منه 

)٢.(  
  الن أرى يف بييت شيطانا خري من أن أرى فيه: وكان عطاء يقول

__________  
  .٢١٤/  ٢وصفة الصفوة  ٤٦٩/  ٥من ابن سعد ) ١(

  .فويف االصل سعد وهو حتري
  .كأين مل أمسعه قبل ذلك: يف ابن سعد) ٢(
)٤٦٩/  ٥.(  

  .وسادة، الهنا تدعو إىل النوم
كان عطاء بعد ما كرب : قال) ١(وروى عثمان بن أيب شيبة عن علي بن املديين، عن حيىي بن سعيد، عن ابن جريج 
  .ئ وال يتحركوضعف يقوم إىل الصالة فيقرأ مائيت آية من سورة البقرة وهو قائم ال يزول منه ش

  .ما رأيت مصليا مثلك): ١(قلت البن جريج : وقال ابن عيينة
  .لو رأيت عطاء ؟: فقال

  .إن اهللا ال حيب الفىت يلبس الثوب املشهور، فيعرض اهللا عنه حىت يضع ذلك الثوب: وقال عطاء
  .ينبغي للعبد أن يكون كاملريض ال بد له من قوت، وليس كل الطعام يوافقه: وكان يقال

الدعوة تعمي عني احلكيم فكيف باجلاهل ؟ وال تغبطن ذا نعمة مبا هو فيه فإنك ال تدري إىل ماذا يصري : كان يقالو
  .بعد املوت

مث دخلت سنة مخس عشرة ومائة ففيها وقع طاعون بالشام، وحج بالناس فيها حممد بن هشام بن إمساعيل وهو نائب 



  .احلرمني والطائف
  .املذكورون يف اليت قبلها واهللا أعلم والنواب يف سائر البالدهم
أبو جعفر الباقر وهو حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي أبو : وممن تويف فيها من االعيان

جعفر الباقر، وأمه ام عبد اهللا بنت احلسن بن علي، هو تابعي جليل، كبري القدر كثريا، أحد أعالم هذه االمة علما 
  وسيادة وشرفا، وهو احد من تدعي فيه طائفة الشيعة أنه أحد االئمة االثين عشر، ومل يكن الرجلوعمال 

على طريقهم وال على منواهلم، وال يدين مبا وقع يف أذهاهنم وأوهامهم وخياهلم، بل كان ممن يقدم أبا بكر وعمر، 
  . وهو يتوالمها رضي اهللا عنهماما أدركت أحدا من أهل بييت إال: وذلك عنده صحيح يف االثر، وقال أيضا

  .، وحدث عنه مجاعة من كبار التابعني وغريهم)٢(وقد روى عن غري واحد من الصحابة 
فمن روى عنه ابنه جعفر الصادق، واحلكم بن عتيبة، وربيعة، واالعمش، وأبو إسحاق السبيعي، واالوزاعي 

  .لزهريواالعرج، وهو أسن منه، وابن جريج وعطاء وعمرو بن دينار وا
حدثين أيب وكان خري حممدي يومئذ على وجه االرض، وقال : وقال سفيان بن عيينة عن جعفر الصادق قال

احلديث، وكانت وفاته يف هذه السنة يف قول ) ٣(كان ثقة كثري : هو مدين تابعي ثقة، وقال حممد بن سعد: العجلي
  .ها وبعد بعدها واهللا أعلموقيل يف اليت قبلها، وقيل يف اليت بعدها أو يف اليت هي بعد

  .وقد جاوز السبعني وقيل مل جياوز الستني فاهللا أعلم
__________  

  .ويف االصل ابن جرير وهو حتريف ٢١٢/  ٢من صفة الصفوة ) ١(
  .ومنهم جابر بن عبد اهللا وأبو سعيد اخلدري وأبو هريرة وابن عباس وأنس) ٢(
  .كثري العلم واحلديث: ٣٢٤/  ٥يف ابن سعد ) ٣(

فصل أبو جعفر حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، كان أبوه علي زين العابدين، وجده احلسني قتال 
  .شهيدين بالعراق

ومسي الباقر لبقره العلوم واستنباطه احلكم، كان ذاكرا خاشعا صابرا وكان من ساللة النبوة، رفيع النسب عايل 
  .اء والعربات معرضا عن اجلدال واخلصوماتاحلسب، وكان عارفا باخلطرات، كثري البك

أولئك : (حدثنا حممد بن مروان، عن ثابت، عن حممد بن علي بن احلسني يف قوله تعاىل: قال أبو بالل االشعري
  .الغرفة اجلنة مبا صربوا على الفقر يف الدنيا: قال]  ٧٥: الفرقان) [ جيزون الغرفة مبا صربوا

الصواعق تصيب املؤمن وغري املؤمن، وال : د بن خيثمة عن أيب جعف قالوقال عبد السالم بن حرب، عن زي
  .تصيب الذاكر

  لو: وقد روي حنو هذا عن ابن عباس قال: قلت
  .نزل من السماء صواعق عدد النجوم مل تصب الذاكر

  .يا جابر إين حملزون، وإين ملشتغل القلب: قال يل حممد بن علي: وقال جابر اجلعفي
يا جابر إنه من دخل قلبه صايف دين اهللا عزوجل شغله عما سواه، يا جابر ما : شغل قلبك ؟ قالوما حزنك و: قلت

إن املؤمنني مل ! الدنيا ؟ وما عسى أن تكون ؟ هل هي إال مركبا ركبته ؟ أو ثوبا لبسته ؟ أو امرأة أصبتها ؟ يا جابر 
ومل يصمهم عن ذكر اهللا ما مسعوا بآذاهنم من الفتنة، ومل  يطمئنوا إىل الدنيا لبقاء فيها، ومل يأمنوا قدوم اآلخرة عليهم،

  .يعمهم عن نور اهللا ما رأوا بأعينهم من الزينة ففازوا بثواب االبرار



إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤنة، وأكثرهم لك معونة، إن نسيت ذكروك، وإن ذكرت أعانوك، قوالني حبق 
م عزوجل، ونظروا إىل اهللا وإىل حمبته بقلوهبم، وتوحشوا من الدنيا لطاعة اهللا، قوامني بأمر اهللا، قطعوا حملبة رهب

حمبوهبم، وعلموا أن ذلك من أمر خالقهم، فأنزلوا الدنيا حيث أنزهلا مليكهم كمنزل نزلوه مث ارحتلوا عنه وتركوه، 
  .رعاك من دينه وحكمتهأصبته يف منامك فلما استيقظت إذا ليس يف يدك منه شئ، فاحفظ اهللا فيما است) ١(وكماء 

إذا رأيتم القارئ حيب االغنياء فهو صاحب : قال عمر بن اخلطاب: مسعت حممد بن علي يقول: وقال خالد بن يزيد
  .الدنيا، وإذا رأيتموه يلزم السلطان فهو لص، وكان أبو جعفر يصلي كل يوم وليلة باملكتوبة

  .مسالح اللئام قبيح الكال: وروى ابن أيب الدنيا عنه قال
  .لكل شئ آفة، وآفة العلم النسيان: وروى أبو األحوص عن منصور عنه قال

إياك والكسل والضجر فإهنما مفتاح كل خبيثة، إنك إذا كسلت مل تؤد حقا، وإن ضجرت مل تصرب على : وقال البنه
  .حق
  .لأشد االعمال ثالثة ذكر اهللا على كل حال، وإنصافك من نفسك، ومواساة االخ يف املا: وقال

  وقال خلف بن
__________  

  .وكمال: ١٠٩/  ٢يف صفة الصفوة ) ١(

االميان ثابت يف القلب، واليقني خطرات، فيمر اليقني بالقلب فيصري كأنه زبر احلديد، : قال أبو جعفر: حوشب
  .وخيرج منه فيصري كأنه خرقة بالية، وما دخل قلب عبد شئ من الكرب إال نقص من عقله بقدره أو أكثر منه

رأى : ؟ قال]  ٢٤: يوسف) [ لو ال أن رأى برهان ربه: (ما يقول فقهاء العراق يف قوله تعاىل: وقال جلابر اجلعفي
  .يعقوب عاضا على إهبامه

حدثين أيب عن جدي علي بن أيب طالب أن الربهان الذي رآه أهنا حني مهت به وهم هبا أي طمع فيها، ! ال : فقال
  .والياقوت يف ناحية البيت فسترته بثوب أبيض خشية أن يراها، أو استحياء منهقامت إىل صنم هلا مكلل بالدر 

  .ما هذا ؟ فقالت إهلي أستحي منه أن يراين على هذه الصورة: فقال هلا يوسف
تستحني من صنم ال ينفع وال يضر، وال يسمع وال يبصر، أفال أستحي أنا من إهلي الذي هو قائم على : فقال يوسف

  .واهللا ال تنالني مين أبدا: بت ؟ مث قالكل نفس مبا كس
  .فهو الربهان

الغىن : مسعت حممد بن علي يقول: مسعت منصورا يقول: مسعت سفيان الثوري يقول: وقال بشر بن احلارث احلايف
  .والعز جيوالن يف قلب املؤمن، فإذا وصال إىل مكان فيه التوكل أوطناه

فإذا قام قائمنا، وظهر مديننا كان الرجل منهم أجرأ من ليث وأمضى  إن اهللا يلقي يف قلوب شيعتنا الرعب،: وقال
  .من سيف

  .شيعتنا من أطاع اهللا عزوجل واتقاه: وقال
]  ٦٨: االنعام) [ الذين خيوضون يف آيات اهللا: (إياكم واخلصومة فإهنا تفسد القلب، وتورث النفاق، وقال: وقال

  .هو أصحاب اخلصومات
ال بأس به، قد حلى أبو بكر الصديق : سألت أبا جعفر حممد بن علي عن حلية السيف فقال: وقال عروة بن عبد اهللا

  .سيفه



نعم الصديق، نعم الصديق، فمن مل يقل : فوثب وثبة واستقبل القبلة مث قال: وتقول الصديق ؟ قال: قلت: قال
  .الصديق فال صدق اهللا له قوال يف الدنيا واآلخرة

بلغين أن قوما بالعراق يزعمون أهنم حيبونا ويتناولون أبا بكر ! يا جابر : مد بن عليقال يل حم: وقال جابر اجلعفي
لو  -يعين نفسه  -وعمر ويزعمون أين أمرهتم بذلك، فأبلغهم عين أين إىل اهللا منهم برئ، والذي نفس حممد بيده 

ن مل أكن أستغفر هلما، وأترحم إ) صلى اهللا عليه وسلم(وليت لتقربت إىل اهللا بدمائهم، ال نالتين شفاعة حممد 
عليهما، إن أعداء اهللا لغافلون عن فضلهما وسابقتهما، فأبلغهم أين برئ منهم وممن تربأ من أيب بكر وعمر رضي اهللا 

  .عنهما
  .من مل يعرف فضل أيب بكر وعمر فقد جهل السنة: وقال

صلى (هم أصحاب حممد : ، قال] ٥٥: املائدة[ اآلية ) إمنا وليكم اهللا ورسوله والذين آمنوا: (وقال يف قوله تعاىل
  علي من أصحاب حممد: هو علي قال: قلت يقولون: ، قال)اهللا عليه وسلم

  ).صلى اهللا عليه وسلم(
رأيت احلكم : ما رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم عند أيب جعفر حممد بن علي، قال: وقال عبد اهللا بن عطاء
أخ يف عيين عظيم، وكان الذي عظمه يف عيين صغر الدينا يف عينه، وقال جعفر بن كان يل : عنده كأنه متعلم، وقال

  لئن ردها اهللا علي المحدنه مبحامد: ذهبت بغلة أيب فقال: حممد

يرضاها، فما كان بأسرع من أن أيت هبا بسرجها مل يفقد منها شئ، فقام فركبها، فلما استوى عليها ومجع إليه ثيابه 
فهل تركت أو أبقيت شيئا ؟ : احلمد هللا، مل يزد على ذلك، فقيل له يف ذلك، فقال: ء وقالرفع رأسه إىل السما

  .جعلت احلمد كله هللا عزوجل
من أعطي اخللق والرفق فقد أعطي اخلري والراحة، وحسن حاله يف : قال حممد بن علي: وقال عبد اهللا بن املبارك

  .ر وبلية، إال من عصمه اهللادنياه وآخرته، ومن حرمهما كان ذلك سبيال إىل كل ش
اعرف : فلستم إخوانا كما تزعمون، وقال: أيدخل أحدكم يده يف كم صاحبه فيأخذ ما يريد تاما إال قال: وقال

  .مودة أخيك لك مبا له يف قلبك من املودة فإن القلوب تتكافأ
  .نه رزقهن يوما بيوميسبحن اهللا ويسأل: قال! ! ال : أتدري ماذا يقلن ؟ قلت: ومسع عصافري يصحن فقال

  .تدعو اهللا مبا حتب، وإذا وقع الذي تكره مل ختالف اهللا عزوجل فيما أحب: وقال
  .ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرج، وما من شئ أحب إىل اهللا عزوجل من أن يسأل: وقال

  .وما يدفع القضاء إال الدعاء
وكفى باملرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من وإن أسرع اخلري ثوابا الرب، وأسرع الشر عقوبة البغي، 

  .نفسه، وأن يأمر الناس مبا ال يستطيع أن يفعله، وينهى الناس مبا ال يستطيع أن يتحول عنه
  .وأن يؤذي جليسه مبا ال يعنيه

  .هذا كلمات جوامع موانع ال ينبغي لعاقل أن يفعلها
  .وقال القرآن كالم اهللا عزوجل غري خملوق

صحب عمر بن اخلطاب رجل إىل مكة فمات يف الطريق، فاحتبس عليه عمر حىت صلى عليه : أبو جعفروقال 
  وخمتلج من دون ما كان يأمل* وبالغ أمر كان يأمل دونه : ودفنه، فقل يوم إال كان عمر يتمثل هبذا البيت

  .واهللا ملوت عامل أحب إبليس من موت ألف عابد: وقال أبو جعفر



ت عني عبد مبائها إال حرم اهللا وجه صاحبها على النار، فإن سالت على اخلدين مل يرهق وجهه قتر ما اغرو رق: وقال
وال ذلة، وما من شئ إال وله جزاء إال الدمعة فإن اهللا يكفر هبا حبور اخلطايا، ولو أن باكيا بكى من خشية اهللا يف أمة 

  .رحم اهللا تلك االمة
  .فقريا بئس االخ أخ يرعاك غنيا ويقطعك: وقال
لقد : البيت الذي كان يتمثل به قبله بيتان وهو ثالثهما، وهذه االبيات تتضمن حكما وزهدا يف الدنيا قال: قلت

وراض بأمر غريه سيبدل وبالغ * مبنزلة ما بعدها متحول فساخط أمر ال يبدل غريه * غرت الدنيا رجاال فأصبحوا 
مث دخلت سنة ست عشرة ومائة ففيها غزا معاوية بن هشام  وخمتلج من دون ما كان يأمل* أمر كان يأمل دونه 

  .الصائفة، وفيها وقع طاعون عظيم بالشام والعراق، وكان معظم ذلك يف واسط
  ويف احملرم منها تويف اجلنيد بن عبد الرمحن املري أمري خراسان من مرض أصابه يف

ري املؤمنني هشام بن عبد امللك فعزله ووىل بطنه، وكان قد تزوج الفاضلة بنت يزيد بن املهلب فتغضب عليه أم
  .إن أدركته قبل أن ميوت فأزهق روحه: مكانه عاصم بن عبد اهللا على خراسان، وقال له

عيسى بن ) ١(فما قدم عاصم بن عبد اهللا خراسان حىت مات اجلنيد يف احملرم منها مبرو، وقال فيه أبو اجلويرية 
ما تغىن على * مرو ) ٢(فعلى اجلود واجلنيد السالم أصبحا ثاويني يف بطن *  هلك اجلود واجلنيد مجيعا: عصمة يرثيه

مت مات الندى ومات الكرام وملا قدم عاصم خراسان أخذ نواب اجلنيد * الغصون احلمام كنتما نزهة الكرام فلما 
) ٣(ن سريح بالضرب البليغ وأنواع العقوبات، وعسفهم يف املصادرات واجلنايات، فخرج عن طاعته احلارث ب
وظهر عاصم ) ٣(فبارزه باحلرب، وجرت بينهما أمور يطول ذكرها، مث آل االمر إىل أن انكسر احلارث بن سريج 

  .عليه
  :قال الواقدي

وفيها حج بالناس الوليد بن يزيد وهو ويل االمر من بعد عمه هشام بن عبد امللك أمري املؤمنني كما سيأيت إن شاء 
  .اهللا تعاىل

سبع عشرة ومائة فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى، وسليمان بن هشام الصائفة اليمىن،  مث دخلت سنة
  .ومها ابنا أمري املؤمنني هشام
وهو على أرمينية بعثني ففتح حصونا من بالد الالن، ونزل  -وهو مروان احلمار  -وفيها بعث مروان بن حممد 

صم بن عبد اهللا اهلاليل الذي واله يف السنة قبلها خراسان مكان وفيها عزل هشام عا: كثري منهم على االميان
اجلنيد، فعزله عنها وضمها إىل عبد اهللا بن خالد القسري مع العراق معادة إليه جريا على ما سبق له من العادة، 

إن والية  :وكان ذلك عن كتاب عاصم بن عبد اهللا اهلاليل املعزول عنها، وذلك أنه كتب إىل أمري املؤمنني هشام
خراسان ال تصلح إال مع والية العراق، رجاء أن يضيفها إليه، فانعكس االمر عليه فأجابه هشام إىل ذلك قبوال إىل 

  .نصيحته، وأضافها إىل خالد القسري
  :وفيها تويف

__________  
  .ويف االصل أبو اجلرير وهو حتريف ٣١٩/  ٨من الطربي ) ١(
  .يف الطربي) ٢(



  .أرض
  .ويف االصل شريح وهو حتريف ١٨٣/  ٥وابن االثري  ٢٢١/  ٨ي من الطرب) ٣(

أبو اخلطاب البصري االعمى، أحد علماء التابعني، واالئمة العاملني، روى عن أنس ) ١(قتادة بن دعامة السدوسي 
اهد، بن مالك ومجاعة من التابعني، منهم سعيد بن املسيب، والبصري، وأبو العالية، وزرارة بن أويف، وعطاء وجم

وحممد بن سريين، ومسروق، وأبو جملز وغريهم، وحدث عنه مجاعات من الكبار كأيوب ومحاد بن مسلمة، ومحيد 
  .الطويل، وسعيد بن أيب عروبة، واالعمش، وشعبة، واالوزاعي، ومسعر، ومعمر، ومهام

  .منه) ٢(ما جاءين عراقي أفضل : قال ابن املسيب
  .ما رأيت أحفظ منه: وقال بكر املزين

  كان: هو من أحفظ الناس، وقال مطر: وقال حممد بن سريين
  .هو أعلم من مكحول: قتادة إذا مسع احلديث يأخذه العويل والزويل حىت حيفظه، وقال الزهري

  .ما رأيت أفقه من الزهري ومحاد وقتادة: وقال معمر
  .ما مسعت شيئا إال وعاه قليب: وقال قتادة

  .البصرة، ال يسمع شيئا إال حفظههو أحفظ أهل : وقال أمحد بن حنبل
  .وقرئ عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها

كانت وفاته بواسط يف : وذكر يوما فأثىن على علمه وفقهه ومعرفته باالختالف والتفسري وغري ذلك، وقال أبو حامت
  .وعمره ست أو سبع ومخسون سنة -يعين يف هذه السنة  -الطاعون 
 كان اهللا معه، ومن يكن اهللا معه تكن معه الفئة اليت ال تغلب، واحلارس الذي ال ينام، باهللا) ٣(من وثق : قال قتادة

  .واهلادي الذي ال يضل، والعامل الذي ال ينسى
: ما بال االشقياء دخلوا النار، وإمنا دخلنا اجلنة بفضل تأديبكم، فقالوا): ٤(يف اجلنة كوة إىل النار، فيقولون : وقال

  . نأمتر، وننهاكم وال ننتهيإنا كنا نأمركم وال
باب من العلم حيفظه الرجل يطلب به صالح نفسه وصالح دينه وصالح الناس، أفضل من عبادة حول : وقال
  .كامل

  .لو كان يكتفي من العلم بشئ الكتفى موسى عليه السالم مبا عنده، ولكنه طلب الزيادة: وقال قتادة
عرج، وابن أيب مليكة، وعبد اهللا بن أيب زكريا اخلزاعي، وميمون بن أبو احلباب سعيد بن يسار واال: وفيها تويف

  .مهران بن موسى بن وردان
فصل فأما سعيد بن يسار فكان من العباد الزهاد، روى عن مجاعة من الصحابة، وكذلك االعرج وابن أيب مليكة 

  .وأما ميمون بن مهران فهو من أجالء علماء التابعني وزهادهم وعبادهم وأئمتهم
  كان

__________  
 ١شذرات الذهب  ٢٢٩/  ٧طبقات ابن سعد  ٨٥/  ٤وفيات االعيان  ١٢٢/  ١ترمجته يف تذكرة احلفاظ ) ١(
  .٢٥٩/  ٣صفة الصفوة  ٣٨٥/  ٣ميزان االعتدال  ٣٥١/  ٨هتذيب التهذيب  ١٥٣/ 
  .أحفظ من قتادة: ١٢٣/  ١يف تذكرة احلفاظ ) ٢(



فيطلع أهل اجلنة من تلك الكوى إىل النار : يف صفة الصفوة) ٤...(ق اهللامن يت: ٢٥٩/  ٣يف صفة الصفوة ) ٣(
  : فيقولون

  .ميمون إمام أهل اجلزيرة
  .الين ال أماريه وال أشايه: مالك ال يفارقك أخ لك عن قلى ؟ قال: روى الطرباين عنه أنه قيل له

  .ه أن يعصى اهللا عزوجلما كان أيب يكثر الصالة وال الصيام، ولكن كان يكر: قال عمر بن ميمون
ال متارين عاملا وال جاهال، فإنك إن ماريت عاملا حزن عنك علمه، وإن : وروى ابن أيب عدي عن يونس عنه قال

  .ماريت جاهال خشن بصدرك
خرجت بأيب أقوده يف بعض سكك البصرة، فمررنا جبدول فلم يستطع الشيخ أن يتخطاه، : وقال عمر بن ميمون

  .ظهري، مث قمت فأخذت بيده فاضطجعت له فمر على
هذا ميمون بن : من هذا ؟ فقلت: مث دفعنا إىل منزل احلسن فطرقت الباب فخرجت إلينا جارية سداسية، فقالت

يا شقي ما بقاؤك إىل هذا : قالت! نعم : كاتب عمر بن عبد العزيز ؟ قلت هلا: مهران أراد لقاء احلسن، فقالت
! يا أبا سعيد : سمع احلسن بكاءه فخرج إليه فاعتنقا مث دخال، فقال ميمونفبكى الشيخ ف: قال: الزمان السوء ؟

  .أفرأيت إن متعناهم سنني مث جاءهم ما كانوا يوعدون: (إين قد أنست من قليب غلظة فاستكن يل منه، فقرأ احلسن
يفحص برجليه فسقط الشيخ مغشيا عليه، فرأيته ) ] ٢٠٧ - ٢٠٥: (الشعراء) [ ما أغىن عنهم ما كانوا ميتعون

قد أتعبتم الشيخ، قوموا تفرقوا، فأخذت بيد أيب : كما تفحص الشاة إذا ذحبت، فأقام طويال مث جاءت اجلارية فقالت
  .نعم: يا أبت أهذا هو احلسن ؟ قال: فخرجت فقلت

آية لو يا بين لقد قرأ علينا : فوكز يف صدري وكزة مث قال: قد كنت أحسب يف نفسي أنه أكرب من هذا، قال: قلت
  .فهمتها بقلبك اللفيت هلا فيه كلوما

: ما أحب أين أعطيت درمها يف هلو وأن يل مكانه مائة ألف، أخشى أن تصيبين هذه اآلية: وروى الطرباين عنه أنه قال
وقال جعفر بن برقان عن ميمون بن ]  ٦: لقمان: [ اآلية) ومن الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا(

إذا ذهب هذا وأضرابه مل يبق من الناس إال جماجة : كنت عند عمر بن عبد العزيز فلما قمت قال عمر: المهران ق
)١.(  

ثالث ال تبلون : وروى االمام أمحد عن معمر بن سليمان الرقي، عن فرات بن سليمان، عن ميمون بن مهران قال
خل على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب اهللا، ال تدخل على سلطان وإن قلت آمره بطاعة اهللا، وال تد: نفسك هبن

  وال تصغني بسمعك إىل ذي هوى فإنك ال تدري ما يعلق بقلبك
  .من هواه

) [ إن ربك لباملرصاد(و ]  ٢١: النبأ) [ إن جهنم كانت مرصادا: (وروى عبد اهللا بن أمحد عنه يف قوله تعاىل
  .التمسوا هذين املرصادين جوازا: فقال]  ١٤: الفجر
فيها وعيد شديد للظامل، وتعزية ]  ٤٢: ابراهيم) [ وال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون: (له تعاىلويف قو
  .للمظلوم
  .لو أن أهل القرآن صلحوا لصلح الناس: وقال

مسعت ميمون بن مهران : حدثنا عيسى بن سامل الشاشي، حدثنا أبو املليح قال: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  خري يفال : يقول



__________  
  .صار الناس رجراجة: ٩٩/  ١يف رواية تذكرة احلفاظ عن جعفر ) ١(

من اخلطيئات، ورجل يعمل يف الدرجات، فال خري يف العيش  -يتوب : أو قال -الدينا إال رجلني، رجل تائب 
قاء ما سوامها وبال والبقاء يف الدنيا إال هلذين الرجلني، رجل يعمل يف الكفارات ورجل يعمل يف الدرجات، وب

  .عليه
إن هذا القرآن قد خلق يف صدور كثري من الناس فالتمسوا : مسعت ميمون بن مهران يقول: وقال جعفر بن برقان

ما سواه من االحاديث، وإن فيمن يتبع هذا العلم قوما يتخذونه بضاعة يلتمس هبا الدنيا، ومنهم من يريد أن ميارى 
  .هللا عزوجل بهبه، وخريهم من يتعلمه ويطيع ا

  .من اتبع القرآن قاده القرآن حىت حيل به اجلنة، ومن ترك القرآن مل يدعه القرآن يتبعه حىت يقذفه يف النار: وقال
ال يسلم للرجل احلالل : حدثنا خالد بن حيان، حدثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: وقال االمام أمحد

  .من احلاللحىت جيعل بينه وبني احلرام حاجزا 
  .من كان يريد أن يعلم ما منزلته عند اهللا فلينظر يف عمله فإنه قادم عليه كائنا ما كان: وقال ميمون

  .حدثنا حيىي بن عثمان احلريب، حدثنا أبو املليح، عن ميمون بن مهران: وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .إين ذكرت ضيعة يل: اتبه، فقالنظر رجل من املهاجرين إىل رجل يصلي فأخفى الصالة فع: قال
  .أكرب الضيعة أضعته: فقال

حدثنا جعفر بن حممد الدسعين، حثنا أبو جعفر النفيلي، حدثنا عثمان بن عبد : وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
  .ال تعرف االمري وال تعرف من يعرفه: قال ميمون: الرمحن عن طلحة بن زيد قال
  الن أومتن على بيت مال أحب إيل من أن: ضا قالوروى عبد اهللا بن أمحد عنه أي

  .أؤمتن على امرأة
حدثنا هاشم بن احلارث، حدثنا أبو املليح الرقي، عن حبيب بن أيب مرزوق، قال قال : وقال أبو يعلى املوصلي

  .ذهبت وبقيت االخرى أمتتع هبا، وإين مل أل عمال قط) ١(وددت أن إحدى عيين : ميمون
  .وال لعمر بن عبد العزيز، ال خري يف العمل ال لعمر وال لغريه: بد العزيز ؟ قالوال لعمر بن ع: قلت

ما عرضت قويل : حدثنا زيد بن احلباب حدثنا سفيان حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: وقال أمحد
  .على عملي إال وجدت من نفسي اعتراضا

: ي بن معبد، حدثنا خالد بن حيان، حدثنا جعفر عن ميمون قالحدثنا املقدام بن داود، حدثنا عل: وقال الطرباين
  .قال يل يف وجهي ما أكره، فإن الرجل ال ينصح أخاه حىت يقول له يف وجهه ما يكره: قال يل ميمون

  ختفض أقواما وترفع: قال]  ٣: الواقعة) [ خافضة رافعة: (وروى عبد اهللا ابن أمحد عنه يف قوله تعاىل
__________  

: " قال: ٩٩/  ١وتذكرة احلفاظ  ١٩٢/  ٤حدقيت سقطت ويف رواية صفة الصفوة : ٤٧٨/  ٧ ابن سعد يف) ١(
واملشهور أن عمرا قد واله خراج " وددت أن أصبعي قطعت من ها هنا وأين مل أل ال لعمر بن عبد العزيز وال لغرية 

  .اجلزيرة وقضائها
  .وكان ابنه عمر بن ميمون على الديوان



  .آخرين
كنت أمشي : حدثين عيسى بن سامل، حدثنا أبو املليح، حدثنا بعض أصحايب قال: عبد اهللا بن أمحد بن حنبل وقال

أما بلغك أنه ال يلبس الكتان إال غين أو غاو ؟ وهبذا االسناد مسعت : مع ميمون فنظر فرأى علي ثوب كتان فقال
بن قيس الكندي، ولقد أدركت السلف  أول من مشت الرجال معه وهو راكب االشعث: ميمون بن مهران يقول

  .قاتله جبار: وهم إذا نظروا إىل رجل راكب ورجل حيضر معه، قالوا
ما : حدثنا أبو املليح قال قال ميمون -وقد رأيته  -بلغين عن عبد اهللا بن كرمي بن حبان : وقال عبد اهللا بن أمحد

  .أحب أن يل ما بني باب الرها إىل حوران خبمسة درامهه
اجلس يف بيتك واغلق عليك بابك وانظر هل يأتيك رزقك ؟ نعم واهللا لو كان له مثل : يقول أحدهم: ميمونوقال 

  .يقني مرمي وإبراهيم عليهما السالم، وأغلق عليه بابه، وأرخى عليه ستره، جلاءه رزقه
  لو أن: وقال

  . االغنياء، وال احتاج الفقراءكل إنسان منا يتعاهد كسبه فلم يكسب إال طيبا، فأخرج ما عليه، ما احتيج إىل
ما بلغين عن أخ يل مكروه قط إال كان إسقاط املكروه عنه أحب إيل من ختفيفه : وقال أبو املليح عن ميمون قال

قلت ومل يعتذر، أبغضته من : مل أقل، كان قوله مل أقل أحب إيل من مثانية يشهدون عليه، فإن قال: عليه، فإن قال
  .حيث أحببته

ما بلغين عن أخ يل مكروه قط إال أنزلته إحدى ثالث منازل، إن كان فوقي عرفت : عت ابن عباس يقولمس: وقال
  .له قدره، وإن كان نظريي تفضلت عليه، وإن كان دوين مل أحفل به

  .هذه سرييت يف نفسي، فمن رغب عنها فإن أرض اهللا واسعة
  .يت ميمون بن مهران أودعه، فما يزيدين على كلمتنيكنت إذا أردت الصائفة أت: وقال أبان بن أيب راشد القشريي

  .اتق اهللا وال يغرنك طمع وال غضب
العلماء هم ضاليت يف كل بلدة، وهم أحبيت يف كل مصر، ووجدت صالح قليب يف : وقال أبو املليح عن ميمون قال

  .جمالسة العلماء
  .عزقا: قال]  ١٠: زمرال) [ إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب: (وقال يف قوله تعاىل

  .الن أتصدق بدرهم يف حيايت أحب إيل من أن أتصدق مبائة درهم بعد مويت: وقال
، وأفضل من ذلك أن تذكره عندما أحل وحرم، وعند )١(الذكر ذكران، ذكر اهللا باللسان : كان يقال: وقال

  .املعصية فتكف عنها وقد أشرفت
مانة تؤديها إىل من أئتمنك عليها من مسلم وكافر، وبر الوالدين وإن ثالث الكافر واملؤمن فيهن سواء، اال: وقال

  .كانا كافرين، والعهد تفي به للمؤمن والكافر
أدركت من مل يكن ميال عينيه من السماء فوقا من ربه : وقال صفوان عن خلف بن حوشب عن ميمون قال

  .عزوجل
  و حممد الربيري، أن عمر بنحدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا هارون أب: وقال أمحد بن بزيغ
__________  

  .حسن: ١٩٤/  ٤زيد يف صفة الصفوة ) ١(



عبد العزيز استعمل ميمون بن مهران على اجلزيرة وعلى قضائها وخراجها، فمكث حينا مث كتب إىل عمر يستعفيه 
  كلفتين ما ال أطيق، أقضي بني الناس وأنا شيخ كبري ضعيف رقيق: عن ذلك، وقال
، واقض مبا استبان لك، فإذا التبس عليك أمر فارفعه إىل، فإن الناس )١(أجب من اخلراج الطيب : رفكتب إليه عم

  .لو كان إذا كرب عليهم أمر تركوه ما قام هلم دين وال دنيا
إن العبد إذا : مسعت ميمون بن مهران يقول: حدثنا كثري بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان قال: وقال قتيبة بن سعيد

با نكت يف قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب حميت من قلبه فترى قلب املؤمن جمليا مثل املرآة، ما يأتيه الشيطان أنب ذن
من ناحية إال أبصره، وأما الذي يتتابع يف الذنوب فإنه كلما أذنب نكتت يف قلبه نكته سوداء حىت يسود قلبه فال 

  .يبصر الشيطان من أين يأتيه
أال يبصر الرجل أمره : ما أقل أكياس الناس: لي بن ثابت، حدثنا جعفر عن ميمون قالحدثنا ع: وقال االمام أمحد

ما هؤالء إال أمثال االباعر، ال هم هلا إال : حىت ينظر إىل الناس وإىل أدوابه، وإىل ما قد أكبوا عليه من الدنيا، فيقول
  .إين الراين من شرهم بعريا واحداواهللا : ما جتعل يف أجوافها، حىت إذا أبصر غفلتهم نظر إىل نفسه فقال

  .ما من صدقة أفضل من كلمة حق عند إمام جائر: وهبذا االسناد عنه
ال تعذب اململوك وال تضر به على كل ذنب، ولكن احفظ ذلك له، فإذا عصى اهللا عز وجل فعاقبه على : وقال

  .معصية اهللا وذكره الذنوب اليت أذنب بينك وبينه
ال يكون الرجل من املتقني حىت حياسب نفسه : بن برقان، مسعت ميمون بن مهران يقول حدثنا جعفر: وقال قتيبة

  .، أمن حالل ذلك أم من حرام ؟)٢(أشد من حماسبة الشريك شريكه، حىت يعلم من أين مطعمه، ومن أين مشربه 
الفاسق مبنزلة السبع فإذا : حدثنا سعيد بن حفص النفيلي، حدثنا أبو املليح، عن ميمون قال: وقال أبو زرعة الدارمي

  .كلمت فيه فخليت سبيله فقد خليت سبعا على املسلمني
إذا ثبتت املودة يف القلوب : إن فالنا يستبطئ نفسه يف زيارتك، قال: قلت مليمون بن مهران: وقال جعفر بن برقان

  .فال بأس وإن طال املكث
ال جتد غرميا أهون عليك من بطنك أو : ميمون قالحدثنا ميمون الرقي حدثنا احلسن أبو املليح عن : وقال أمحد
  .ظهرك

رأيت على ميمون : حدثنا عبد اهللا بن امليمون، حدثنا احلسن، عن حبيب بن أيب مرزوق قال: وقال االمام أمحد أيضا
  .فال خترب به أحدا! نعم : ما هذا ؟ قال: جبة صوف حتت ثيابه فقلت له

  حدثين: وقال عبد اهللا بن أمحد
من أساء سرا فليتب سرا، ومن أساء عالنية فليتب عالنية، فإن : عثمان، حدثنا أبو املليح، عن ميمون قال حيىي بن

  .اهللا يغفر وال يعري، وإن الناس يعريون وال يغفرون
__________  

) ٢(إمنا هو درهم تأحذه من حقه وتضعه يف حقه فما استعفاؤك من هذا ؟ : ٤٧٨/  ٧يف طبقات ابن سعد ) ١(
  .ومن أين ملبسه: ١٩٤/  ٤يف صفة الصفوة زيد 

يف املال ثالث آفات، إن جنا صاحبه من واحدة مل ينج من اثنتني، وإن جنا من اثنتني كان : وقال جعفر قال ميمون
قمينا أن ال ينجو من الثالثة، ينبغي أن يكون حالال طيبا، فأيكم الذي يسلم كسبه فلم يدخله إال طيبا ؟ فإن سلم 

بغي أن يؤدي احلقوق اليت تلزمه يف ماله، فإن سلم من هذه فينبغي أن يكون يف نفقته ليس مبسرف وال من هذه فين



  .مقتر
  .أهون الصوم ترك الطعام والشراب: مسعت ميمونا يقول: وقال

من ما نال رجل : حدثنا حيىي بن عثمان احلريب، حدثنا أبو املليح، عن ميمون بن مهران قال: وقال عبد اهللا بن أمحد
  .جسيم اخلري نيب أو غريه إال بالصرب

الدنيا حلوة خضرة قد حفت بالشهوات، والشيطان عدو حاضر، فيظن أن أمر اآلخرة آجل، : وهبذا االسناد قال
  .وأمر الدنيا عاجل

بلغين : كان طاعون قبل بالد ميمون بن مهران، فكتبت إليه أسأله عن أهله، فكتب إيل: وقال يونس بن عبيدة
سألين عن أهلي، وأنه مات من أهلي وخاصيت سبعة عشر إنسانا، وإين أكره البالء إذا أقبل، فإذا أدبر مل كتابك ت

واختاروا االحاديث،  -يعين أيسوا  -يسرين أنه مل يكن، وأما أنت فعليك بكتاب اهللا، فإن الناس قد هبتوا عنه 
  .أحادث الرجال، وإياك واملرائي يف الدين

  .أنسوا به: ريب هبئوا به مهموزا، ومعناهقال أبو عبيد يف الغ
كنت مع أيب وحنن نطوف بالكعبة فلقي أيب شيخ فعانقه، ومع الشيخ فىت حنو مين، فقال له : وقال عمر بن ميمون

  .ابين: من هذا ؟ قال: أيب
  .حدةما بقيت خصلة يا أبا أيوب من خصال اخلري إال وقد رأيتها فيه، إال وا: كيف رضاك عنه ؟ فقال: فقال
: من هذا الشيخ ؟ فقال: مث فارقه أيب، فقلت -أو قال فأحتسبه  -أن ميوت فأوجر فيه : وما هي ؟ قال: قال

  .مكحول
  .شر الناس العيابون، وال يلبس الكتان إال غين أو غوي: وقال

هذا، يا بن آدم خفف عن ظهرك فإن ظهرك ال يطيق كل هذا الذي حيمل، من ظلم : وروى االمام أمحد عنه قال
  .وأكل مال هذا، وغشم هذا، وكل هذا على ظهرك حتمله، فخفف عن ظهرك

  .إن أعمالكم قليلة فأخلصوا هذا القليل: وقال
  .ما أيت قوم يف ناديهم املنكر إال حق هالكهم: وقال

ما مسع : المث فارق حىت بكى، مث ق]  ٥٩: يس) [ وامتازوا اليوم أيها اجملرمون(وروى عبد اهللا بن أمحد عنه أنه قرأ 
  .اخلالئق بنعت قط أشد منه

حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، حدثنا حممد بن إسحاق، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا خالد، عن حصني : وقال أبو عوانة
  .علي، وعثمان، والقدر، والنجوم: أربع ال تكلم فيهم: بن عبد الرمحن عن ميمون قال

  .احذروا كل هوى يسمى بغري االسالم: وقال
سألت ميمون أعلي أفضل عندك أم أبو بكر وعمر ؟ فارتعد حىت سقطت : وروى شبابة عن فرات بن السائب قال

ما كنت أظن أن أبقى إىل زمان يعدل هبما غريمها، إهنما كانا رداءي االسالم، ورأس االسالم، : عصاه من يده مث قال
  .ورأس اجلماعة

زمن ) صلى اهللا عليه وسلم(واهللا لقد آمن من أبو بكر بالنيب : الفأبو بكر كان أول إسالما أم علي ؟ فق: فقلت
  حبريا الراهب حني مر به، وكان أبو بكر هو

  .الذي خيتلف بينه وبني خدجية حىت أنكحها إياه
  .وذلك كله قبل أن يولد علي، وكان صاحبه وصديقه قبل ذلك



قل ما يوجد يف آخر الزمان ): "  عليه وسلمصلى اهللا(قال رسول اهللا : وروى ميمون بن مهران عن ابن عمر قال
  ".درهم من حالل، أو أخ يوثق به 

  ".شر املال يف آخر الزمان املماليك : " قال) صلى اهللا عليه وسلم(وروى عن ابن عمر أيضا عن النيب 
  .من طلب مرضاة االخوان بال شئ فليصادق أهل القبور: وروى ابن أيب الدنيا عنه قال

  .حدا ففاته أن خيرج من مظلمته فاستغفر له دبر كل صالة خرج من مظلمتهمن ظلم أ: وقال
  .وهذا إن شاء اهللا يدخل فيه االعراض واالموال وسائر املظامل

  .القاتل واآلمر واملأمور والظامل والراضي بالظلم، كلهم يف الوزر سواء: وقال ميمون
  .أفضل الصرب الصرب على ما تكره نفسك: وقال

  .عزوجل من طاعة اهللا
  .، وكان يسكن الرقة، رمحه اهللا تعاىل)١(روى ميمون عن مجاعة من الصحابة 

  .نافع موىل ابن عمر أبو عبد اهللا املدين أصله من بالد املغرب، وقيل من نيسابور، وقيل من كابل، وقيل غري ذلك
وأيب هريرة وعائشة وأم  روى عن مواله عبد اهللا بن عمر ومجاعة من الصحابة، مثل رافع بن خديج، وأيب سعيد

  .سلمة وغريهم
أصح االسانيد : وروى عنه خلق من التابعني وغريهم، وكان من الثقات النبالء، واالئمة االجالء، قال البخاري

مالك عن نافع عن ابن عمر، وقال غريه كان عمر بن عبد العزيز قد بعثه إىل مصر يعلم الناس السنن، وقد أثىن 
  .ئمة ووثقوه ومات يف هذه السنة على املشهورعليه غري واحد من اال

، من بين عبد مناة بن أد بن طاخبة بن الياس بن )٤(بن هبيس ) ٣(وامسه غيالن بن عقبة ) ٢(ذو الرمة الشاعر 
بنت مقاتل بن طلبة بن قيس ) ٥(مضر، أبو احلارث أحد فحول الشعراء، وله ديوان مشهور، وكان يتغزل يف مي 

  وكانت مجيلة، وكان هو دميم اخللق أسود اللون، ومل يكن بينهمابن عاصم املنقري، 
__________  

  .عائشة وابن عمر، وابن عباس وايب هريرة: ومنهم) ١(
  ).١٩٥/  ٤صفة الصفوة  ٩٩/  ١انظر تذكرة احلفاظ (
 ١١/  ٤وفيات االعيان  ٥٠/  ١اخلزانة  ٥٢شرح شواهد املغين  ٤٦٥: طبقات ابن سالم: انظر ترمجته يف) ٢(

تزيني االسواق  ٥٣/  ٢الشريشي  ٨١: مسط الآليل ١٧٠املوشح ص  ١/  ١٨االغاين  ٤٣٧الشعر والشعراء ص 
٨٨/  ١.  
  .من املرجع السابقة، ويف االصل عتبة) ٣(
غيالن بن عقبة بن بيهس، ويف االغاين : هبيش، ويف الشريشي: يف ابن خلكان واملشتبه والقاموس والآليل) ٤(

  .غيالن بن عقبة بن مسعود: اقوتزيني االسو
  .مية: يف االغاين وابن خلكان) ٥(

إهنا كانت تنذر إن هي رأته أن : فحش وال خنا ومل يكن رآها قط وال رأته، وإمنا كانت تسمع به ويسمع هبا، ويقال
  واسوأتاه واسوأتاه، ومل تبلد له وجهها قط إال مرة: تذبح جزورا، فلما رأته قالت

قال فانسلخت من ثياهبا ) ١(وحتت الثياب العار لو كان باديا * على وجه مي حملة من حالوة : لواحدة، فأنشأ يقو
إي : تريد أن تذوق طعمه ؟ فقال: صافيا فقالت) ٢(وإن كان لون املاء أبيض * أمل تر أن املاء خيبث طعمه : فقال



  .تذوق املوت قبل أن تذوقه: واهللا، فقالت
ومن شعره السائر : مبي ومل أملك ضالل فؤاديا قال ابن خلكان* لذي راح وانقضى فواضيعة الشعر ا: فأنشأ يقول

هبوهبا هوى تذرف العينان منه ) ٣(به أهل مي هاج شوقي * إذا هبت االرياح من حنو جانب : بني الناس ما أنشده
وغافر * احتضرت يا قابض االرواح يف جسمي إذا : حبيبها وأنشد عند املوت) ٤(هوى كل نفس أين حل * وإمنا 

  )٥(الذنب زحزحين عن النار 
__________  

/  ١ويف اخلزانة ...وحتت الثياب اخلزي* على وجه مي مسحة من مالحة : ٢٦/  ١٨البيت يف االغاين ) ١(
  .الشني: ١٠٩

  .يف العني صافيا: يف االغاين) ٢(
  .٥١٩اء والشعر والشعر ٥٣/  ٤وأمايل الزجاجي واحلماسة  ٤٧٦والشعر يف ابن سالم 

وأكثر املصادر على ان البيتني موضوعة على لسان ذي الرمة، وقد أنشدهتما كثرية ابنة عم ملية من ولد قيس وهي 
  .أم سهم بن بردة، وكان ذو الرمة ميتعض من ذلك وحلف جبهد أميانه أنه ما قاهلما

  .قليب ٦٦وديوانه  ١٣/  ٤يف ابن خلكان ) ٣(
  .حيث كان: يف ابن خلكان) ٤(
  .٦٦٧وديوانه ص  ٤٤/  ١٨: البيت يف االغاين )٥(

  ...وفارج الكرب* يا خمرج الروح من جسمي إذا احتضرت 

مث دخلت سنة مثاين عشرة ومائة فيها غزا معاوية وسليمان ابنا أمري املؤمنني هشام بن عبد امللك بالد الروم، وفيها 
اسان ودعا الناس إىل خالفة حممد بن علي بن عبد عمار بن يزيد، مث مسى خبداش، إىل بالد خر: قصد شخص يقال له

الزنادقة، وأباح هلم نساء ) ١(اهللا بن عباس، فاستجاب له خلق كثري، فلما التفوا عليه دعاهم إىل مذهب اخلرمية 
بعضهم بعضا، وزعم هلم أن حممد بن علي يقول ذلك، وقد كذب عليه فأظهر اهللا عليه الدولة فأخذ فجئ به إىل 

  .بد اهللا القسري أمري العراق وخراسان، فأمر به فقطعت يده وسل لسانه مث صلب بعد ذلكخالد بن ع
وفيها حج بالناس حممد بن هشام بن إمساعيل أمري املدينة، وقيل إن إمرة املدينة كانت مع خالد بن عبد امللك بن 

  .مري العراق القسريمروان، والصحيح أنه كان قد عزل وويل مكانه حممد بن هشام بن إمساعيل، وكان أ
ابن عبد املطلب القرشي اهلامشي أبو احلسن، ويقال أبو حممد، ) ٢(علي بن عبد اهللا بن عباس : وفيها كانت وفاة

وأمه زرعة بنت مسرح بن معد يكرب الكندي، أحد امللوك االربعة االقيال املذكورين يف احلديث الذي رواه أمحد، 
أختهم العمردة وكان مولد علي هذا يوم قتل علي بن أيب طالب، فسماه و: وهم مسرح، ومحل، وخمولس، وأبضعة

أبوه بامسه، وكناه بكنيته، وقيل إنه ولد يف حياة علي وهو الذي مساه وكناه ولقبه بأيب االمالك، فلما وفد على عبد 
نعم ولد يل ولد : لألك ولد ؟ قا: امللك بن مروان أجلسه معه على السرير وسأله عن امسه وكنيته فأخربه فقال له

  .أنت أبو حممد، وأجزل عطيته، وأحسن إليه: مسيته حممدا، فقال له
وقد كان علي هذا يف غاية العبادة والزهادة والعلم والعمل وحسن الشكل والعدالة والثقة كان يصلي يف كل يوم 

من أرض البلقاء يف ) ٣(مة كان من خيار الناس، وكانت وفاته باجله: وليلة ألف ركعة، قال عمرو بن علي الفالس
  .هذه السنة، وقد قارب الثمانني

  وقد ذكر ابن خلكان أنه تزوج لبابة بنت عبد اهللا بن جعفر، اليت كانت حتت عبد امللك بن مروان، فطلقها،



وكان سبب طالقه إياها أنه عض تفاحة مث رمى هبا إليها فأخذت السكني فحزت من التفاحة ما مس فمه منها، 
  -وذلك الن عبد امللك كان أخبر  -أزيل االذى عنها :  تفعلني هذا ؟ فقالتومل: فقال

__________  
هؤالء صنفان صنف منهم كان قبل دولة االسالم كاملزدكية الذين استباحوا : قال االسفرائيين: اخلرمية) ١(

  .هم أنوشروان يف زمانهاحملرمات وزعموا ان الناس شركاء يف االموال والنساء، ودامت فتنة هؤالء إىل أن قتل
  ).٢٠١ص (اخلر مدينية ظهروا يف دولة االسالم : والصنف الثاين

/  ١العرب للذهيب  ٥٩/  ٣صفة الصفوة  ٣١٢/  ٥طبقات ابن سعد  ٢٧٤/  ٤ترمجته يف وفيات االعيان ) ٢(
  .١٩٨/  ٥ابن االثري  ٢٣٠/  ٨، وتاريخ الطربي ١٤٨/  ١شذرات الذهب  ١٤٨

  ).٢٣٠/  ٨وانظر الطربي (من أرض الشام : ١٩٨/  ٥ يف ابن االثري) ٣(

فطلقها عبد امللك، فلما تزوجها علي بن عبد اهللا بن عباس هذا نقم عليه الوليد بن عبد امللك الجل ذلك، فضربه 
 اخلالفة صائرة إىل: بالسياط، وقال إمنا أردت أن تذل بنيها من اخللفاء، وضربه مرة ثانية النه اشتهر عنه أنه قال

  ).١(بيته، فوقع االمر كذلك 
وذكر املربد أنه دخل على هشام بن عبد امللك ومعه ابناه السفاح واملنصور ومها صغريان، فأكرمه هشام وأدىن 

إهنما سيليان االمر، : ، وجعل علي بن عبد اهللا يوصيه بابنيه خريا، ويقول)٢(جملسه، وأطلق له مائة وثالثني ألفا 
  .مة باطنه وينسبه يف ذلك إىل احلمق، فوقع االمر كما قالفجعل هشام يتعجب من سال

وقد كان علي يف غاية اجلمال ومتام القامة، كان بني الناس كأنه راكب، وكان إىل منكب أبيه عبد اهللا، وكان : قالوا
بنه حممد عبد اهللا إىل منكب أبيه العباس، وكان العباس إىل منكب أبيه عبد املطلب، وقد بايع كثري من الناس ال

باخلالفة قبل أن ميوت علي هذا قبل هذه السنة بسنوات، ولكن مل يظهر أمره حىت مات فقام باالمر من بعده ولده 
  .عبد اهللا أبو العباس السفاح، وكان ظهوره يف سنة اثنتني وثالثني كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

  .بو عياش املعافريعمرو بن شعيب، وعبادة بن نسي، وأبو صخرة جامع بن شداد، وأ
  مث دخلت سنة تسع عشرة ومائة

  .ففيها غزا الوليد بن القعقاع بالد الروم
وفيها قتل أسد بن عبد اهللا القسري ملك الترك االعظم خاقان، وكان سبب ذلك أن أسد بن عبد اهللا أمري خراسان 

ختل فافتتحها، وتفرقت يف أرضها  عمل نيابة عن أخيه خالد بن عبد اهللا على العراق، مث سار جبيوشه إىل مدينة
جنوده يقتلون ويأسرون ويغنمون، فجاءت العيون إىل ملك الترك خاقان أن جيش أسد قد تفرق يف بالد ختل، 

فاغتنم خاقان هذه الفرصة فركب من فوره يف جنوده قاصدا إىل أسد، وتزود خاقان وأصحابه سالحا كثريا، وقديدا 
اء إىل أسد فأعلموه بقصد خاقان له يف جيش عظيم كثيف، فتجهز لذلك وأخذ وملحا، وساروا يف حنق عظيم، وج

أهبته، فأرسل من فوره إىل أطراف جيشه، فلمها وأشاع بعض الناس أن خاقان قد هجم على أسد بن عبد اهللا فقتله 
هم يف وأصحابه، ليحصل بذلك خذالن الصحابه، فال جيتمعون إليه، فرد اهللا كيدهم يف حنورهم، وجعل تدمري

تدبريهم، وذلك أن املسلمني ملا مسعوا بذلك أخذهتم محية االسالم وازدادوا حنقا على عدوهم، وعزموا على االخذ 
بالثأر، فقصدوا املوضع الذي فيه أسد، فإذا هو حي قد اجتمعت عليه العساكر من كل جانب، وسار أسد حنو 

  ن معهم أغنام كثرية، فكره أسد أن يتركهاخاقان حىت أتى جبل امللح، وأراد أن خيوض هنر بلخ، وكا
__________  



  .٢٧٦ - ٢٧٥/  ٣وفيات االعيان ) ١(
  .٣٦٨/  ١انظر الكامل للمربد ) ٢(

  .ثالثون ألف درهم: وفيه

وراء ظهره، فأمر كل فارس أن حيمل بني يديه شاة وعلى عنقه شاة، وتوعد من مل يفعل ذلك بقطع اليد، ومحل هو 
هر، فما خلصوا منه جيدا حىت دمههم خاقان من ورائهم يف خيل دهم، فقتلوا من وجدوه مل معه شاة وخاضوا الن

يقطع النهر وبعض الضعفة، فلما وقفوا على حافة النهر أحجموا وظن املسلمون أهنم ال يقطعون إليهم النهر، 
فيقتحمون النهر، فضربوا  -لفا وكانوا مخسني أ -فتشاور االتراك فيما بينهم، مث اتفقوا على أن حيملوا محلة واحدة 

بكؤساهتم ضربا شديدا حىت ظن املسلمون أهنم معهم يف عسكرهم، مث رموا بأنفسهم يف النهر رمية واحدة، فجعلت 
  خيوهلم تنخر أشد النخري، وخرجوا منه إىل ناحية املسلمني فثبت املسلمون يف معسكرهم، وكانوا قد خندقوا حوهلم

ه، فبات اجليشان تتراءى نارامها، فلما أصبحا مال خاقان على بعض اجليش الذي خندقا ال خيلصون إليهم من
للمسلمني فقتل منهم خلقا وأسر أمما وإبال موقرة، مث ان اجليشني تواجهوا يف يوم عيد الفطر حىت خاف جيش أسد 

حىت انقضى الشتاء،  أن ال يصلوا صالة العيد، فما صلوها إال على وجل، مث سار أسد مبن معه حىت نزل مرج بلخ،
فلما كان يوم عيد االضحى خطب أسد الناس واستشارهم يف الذهاب إىل مرو أو يف لقاء خاقان، أو يف التحصن 

  .ببلخ
فمنهم من أشار بالتحصن، ومنهم من أشار مبلتقاه والتوكل على اهللا، فوافق ذلك رأي أسد االسد، فقصد جبيشه حنو 

نصرمت إن شاء اهللا، مث سار : فيهما، مث دعا بدعاء طويل، مث انصرف وهو يقولخاقان، وصلى بالناس ركعتني أطال 
مبن معه من املسلمني فالتقت مقدمته مبقدمة خاقان، فقتل املسلمون منهم خلقا وأسروا أمريهم وسبعة أمراء معه، مث 

معهم، وكان خاقان إمنا معه ساق أسد فانتهى إىل أغنامهم فاستاقها، فإذا هي مائة ألف ومخسون ألف شاة، مث التقى 
، فهو يدهلم على عورات )١(أربعة آالف أو حنوها، ومعه رجل من العرب قد خامر إليه، يقال له احلارث بن سريج 

حيميه ويتبعه، ) ١(املسلمني، فلما أقبل الناس هربت االتراك يف كل جانب، واهنزم خاقان ومعه احلارث بن سريج 
ظهرية اخنذل خاقان يف أربعمائة من أصحابه، عليهم اخلز ومعهم الكؤسات، فلما فتبعهم أسد، فلما كان عند ال

أدركه املسلمون أمر بالكؤسات فضربت ضربا شديدا ضرب االنصراف ثالث مرات فلم يستطيعوا االنصراف، 
لفضة، فتقدم املسلمون فاحتاطوا على معسكرهم فاحتازوه مبا فيه من االمتعة العظيمة، واالواين من الذهب وا

والنساء والصبيان، من االتراك ومن معهم من االسارى من املسلمات وغريهم، مما ال حيد وال يوصف لكثرته 
  .وعظمه وقيمته وحسنه

غري أن خاقان ملا أحس باهلالك ضرب امرأته خبنجر فقتلها، فوصل املسلمون إىل املعسكر وهي يف آخر رمق تتحرك، 
رب خاقان مبن معه حىت دخل بعض املدن فتحصن هبا، فاتفق أنه لعب بالنرد ووجدوا قدورهم تغلي باطعماهتم، وه

  فغلبه االمري فتوعده خاقان بقطع اليد، فحنق عليه) ٢(مع بعض االمراء 
__________  

  .من الطربي وابن االثري وابن االعثم، ويف االصل شريح وهو حتريف) ١(
  .كور صول: ٢٠٥/  ٥يف ابن االثري ) ٢(

  .٢٣٨/  ٨ي وانظر الطرب



ذلك االمري مث عمل على قتله فقتله، وتفرقت االتراك يعدو بعضهم على بعض، وينهب بعضهم بعضا، وبعث أسد 
وكانت كبارا هلا أصوات  -إىل أخيه خالد يعلمه مبا وقع من النصر والظفر خباقان، وبعث إليه بطبول خاقان 

 أمري املؤمنني هشام ففرح بذلك فرحا شديدا، وأطلق كالرعد وبشئ كثري من حواصله وأمتعته، فأوفدها خالد إىل
لو سرت يف االرض  -: للرسل أمواال جزيلة كثرية من بيت املال وقد قال بعض الشعراء يف أسد ميدحه على ذلك

من االمري أسد وأمضى افضى إلينا اخلري حىت * تقيس منها طوهلا والعرضا مل تلق خريا إمرة ونقضا * تقيس االرضا 
قد لقيت ) ١(قد فض من مجوعه ما فضا يا بن سريج * ومجع الشمل وكان ارفضا ما فاته خاقان إال ركضا * افضا 
محضا به تشفى صداع املرضى وفيها قتل خالد بن عبد اهللا القسري املغرية بن سعيد ومجاعة من أصحابه * محضا 

ثنا ابن محيد، ثنا جرير، : يثا، قال ابن جريرساحرا فاجرا شيعيا خب) ٢(الذين تابعوه على باطله، وكان هذا الرجل 
  .لو أراد أن حيىي عادا ومثودا وقرونا بني ذلك الحياهم: مسعت املغرية بن سعيد يقول: عن االعمش قال

  .وكان املغرية هذا خيرج إىل املقربة فيتكلم فريى مثل اجلراد على القبور، أو حنو هذا من الكالم: قال االعمش
  .غري ذلك من االشياء اليت تدل على سحره وفجوره وذكر ابن جرير له

وملا بلغ خالدا أمره أمر بإحضاره فجئ به يف ستة نفر أو سبعة نفر، فأمر خالد فأبرز سريره إىل املسجد، وأمر 
باحضار أطناب القصب والنفط فصب فوقها، وأمر املغرية أن حيتضن طنبا منها، فامتنع فضرب حىت احتضن منها 

  .وصب فوق رأسه النفط، مث أضرم بالنارطنبا واحدا 
  .وكذلك فعل ببقية أصحابه

ويف هذه السنة خرج رجل يقال له هبلول بن بشر ويلقب بكثارة، واتبعه مجاعات من اخلوارج دون املائة، وقصدوا 
قتل خالد القسري، فبعث إليهم البعوث فكسروا اجليوش واستفحل أمرهم جدا لشجاعتهم وجلدهم، وقلة نصح 

  يقاتلهم من اجليوش، فردوا العساكر من االلوف من
املؤلفة، ذوات االسلحة واخليل املسومة، هذا وهم مل يبلغوا املائه، مث إهنم راموا قدوم الشام لقتل اخلليفة هشام، 

  فقصدوا حنوها، فاعترضهم جيش بأرض اجلزيرة فاقتتلوا معهم قتاال عظيما، فقتلوا
__________  

  .االصل شريحمن الطربي، ويف ) ١(
كان املغرية بن سعيد من القائلني بالتجسيم أي أن اهللا على صورة رجل على رأسه تاج، وإن أعضاءه على عدد ) ٢(

حروف اهلجاء ويقول ما ال ينطق به لسان، ويقول بتكفري أيب بكر وعمر وان اهللا تعاىل ملا أراد أن خيلق تكلم بامسه 
  .صبعه على كفه أعمال عباده من املعاصي والطاعاتاالعظم فطار فوقع على تاجه مث كتب با

  ).٢٠٨/  ٥ابن االثري  ١٨٢ - ١٨١الفرق بني الفرق ص (

  .عامة أصحاب هبلول اخلارجي
مث إن رجال من جديلة يكىن أبا املوت ضرب هبلوال ضربة فصرعه وتفرقت عنه بقية أصحابه، وكانوا مجيعهم سبعني 

قوما علي مع االحزاب أعوانا * بدلت بعد أيب بشر وصحبته : فقال) ٢(، وقد رثاهم بعض أصحاهبم )١(رجال 
وابكي لنا صحبة * ومل يكونوا لنا باالمس خالنا يا عني أذري دموعا منك هتتانا * بانوا كأن مل يكونوا من صحابتنا 

منهم أخرى على بعض  وأصبحوا يف جنان اخللد جريانا مث جتمع طائفة* بانوا وجريانا خلوا لنا ظاهر الدنيا وباطنها 
فقاتلوا وقتلوا وقتلوا، وجهزت إليهم العساكر من عند خالد القسري، ومل يزل حىت أباد خضراءهم ) ٣(أمرائهم 

  .ومل يبق هلم باقية



وفيها غزا أسد القسري بالد الترك، فعرض عليه ملكهم طرخان خان ألف ألف فلم يقبل منه شيئا، وأخذه قهرا 
  .وأخذ مدينته وقلعته وحواصله ونساءه وأموالهفقتله صربا بني يديه، 

وفيها خرج الصحارى بن شبيب اخلارجي واتبعه طائفة قليلة حنو من ثالثني رجال، فبعث إليهم خالد القسري جندا 
  .فقتلوه ومجيع أصحابه، فلم يتركوا منهم رجال واحدا

ج معه ابن شهاب الزهري ليعلمه مناسك وحج بالناس يف هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد امللك، وح
  احلج، وكان أمري مكة واملدينة

والطائف حممد بن هشام بن إمساعيل، وأمري العراق واملشرق وخراسان خالد القسري، ونائبه على خراسان بكماهلا 
  .أخوه أسد بن عبد اهللا القسري، وقد قيل إنه تويف يف هذه السنة، وقيل يف سنة عشرين فاهللا أعلم

  .نائب أرمينية وأذربيجان مروان احلمارو
  .واهللا أعلم

سنة عشرين ومائة من اهلجرة فيها غزا سليمان بن هشام بالد الروم وافتتح فيها حصونا، وفيها غزا إسحاق بن 
مسلم العقيلي تومان شاه، وافتتحها وخرب أراضيها، وفيها غزا مروان بن حممد بالد الترك، وفيها كانت وفاة أسد 

بد هللا القسري أمري خراسان، وكانت وفاته بسبب أنه كانت له دبيلة يف جوفه، فلما كان مهرجان هذه السنة ابن ع
من سائر البلدان باهلدايا والتحف على أسد، وكان فيمن قدم نائب  -وهم أمراء املدن الكبار  -قدمت الدهاقني 

وحتف عزيزة، وكان من مجلة ذلك قصر من ذهب، هراة ودهقاهنا، واسم دهقاهنا خراسان شاه، فقدم هبدايا عظيمة 
  وقصر من فضة، وأبا ريق من ذهب، وصحاف من

__________  
  .أربعون رجال ٢٤٢/  ٨والطربي  ٢١٠/  ٥يف ابن االثري ) ١(
  .٢٤٤/  ٨هو الضحاك بن قيس كما يف الطربي ) ٢(
  .ير السختياينعمرو اليشكري قتل فخرج العنزي صاحب االشهب فقتل مث خرج وز: ومنهم) ٣(

ذهب وفضة، وتفاصيل من حرير تلك البالد ألوان ملونة، فوضع ذلك كله بني يدي أسد حىت امتال اجمللس، مث قام 
الدهقان خطيبا فامتدح أسدا خبصال حسنة، على عقله ورياسته وعدله ومنعه أهله وخاصته أن يظلموا أحدا من 

وكان يف مائة ألف فكسره وقتله، وأنه يفرح مبا يفد إليه من  الرعايا بشئ قل أو كثر، وأنه قهر اخلان االعظم،
االموال، وهو مبا خرج من يده أفرح وأشد سرورا، فاثىن عليه أسد وأجلسه، مث فرق أسد مجيع تلك اهلدايا 

ك واالموال وما هناك أمجع على االمراء واالكابر بني يديه، حىت مل يبق منه شئ، مث قام من جملسه وهو عليل من تل
الدبيلة، مث أفاق إفاقة وجئ هبدية كمثرى فجعل يفرقها على احلاضرين واحدة واحدة، فألقى إىل دهقان خراسان 

  واحدة فانفجرت دبيلته وكان فيها حتفه، واستخلف على عمله جعفر بن حنظلة البهراين، فمكت أمريا
ة أسد يف صفر من هذه السنة، وقد أربعة أشهر حىت جاء عهد نصر بن سيار يف رجب منها، فعلى هذا تكون وفا

* فريع القلب للملك املطاع ببلخ وافق املقدار يسري * نعى أسد بن عبد اهللا ناع : ي يرثيهقال فيه ابن عرس العبد
وكم * أمل حيزنك تفريق اجلماع أتاه محامه يف جوف صيغ * وما لقضاء ربك من دفاع فجودي عني بالعربات سحا 

مريعا * إنك كنت غيثا  على جرد مسومة سراع سقيت الغيث* بالصيغ من بطل شجاع كتائب قد جييبون املنادي 
عند مرتاد النجاع وفيها عزل هشام خالد بن عبد اهللا القسري عن نيابة العراق، وذلك أنه احنصر منه ملا كان يبلغه 

، )١(من إطالق عبارة فيه، وأنه كان يقول عنه ابن احلمقاء، وكتب إليه كتابا فيه غلظة، فرد عليه هشام ردا عنيفا 



ما حصل له من االموال واحلواصل والغالت، حىت قيل إنه كان دخله يف كل سنة ثالثة  ويقال إنه حسده على سعة
عشر ألف ألف دينار، وقيل درهم، ولولده يزيد بن خالد عشرة آالف ألف، وقيل إنه وفد إليه رجل من الزام أمري 

يعنفه ويبكته على ذلك، وأنه  ، فلم يرحب به ومل يعبأ به، فكتب إليه هشام)٢(املؤمنني من قريش يقال له ابن عمرو 
حال وصول هذا الكتاب إليه يقوم من فوره مبن حوله من أهل جملسه فينطلق على قدميه حىت يأيت باب ابن عمرو 

صاغرا ذليال مستأذنا عليه، متنصال إليه مما وقع، فإن أذن لك وإال فقف على بابه حوال غري متحلل من مكانك وال 
  .عزلك وإن شاء أبقاك، وإن شاء انتصر، وإن شاء عفا زائل، مث أمرك إليه إن شاء

وكتب إىل ابن عمرو يعلمه مبا كتب إىل خالد، وأمره إن وقف بني يديه أن يضربه عشرين سوطا على رأسه، إن 
  رأى

__________  
  .٢٥١/  ٨انظر نسخة كتاب خالد إىل هشام ورد هشام عليه يف الطربي ) ١(
  .اصمن آل عمرو بن سعيد بن الع) ٢(

  .ذلك مصلحة
  مث إن هشاما عزل خالدا وأخفى ذلك، وبعث الربيد إىل نائبه على اليمن وهو يوسف

ابن عمر فواله إمرة العراق، وأمره باملسري إليها والقدوم عليها يف ثالثني راكبا، فقدموا الكوفة وقت السحر، 
فانتهره وأمره باالقامة  -يعين خالدا  -المام إىل أن يأيت ا: فقال: فدخلوها، فلما أذن املؤذن أمره يوسف باالقامة

وأصحاهبما، ) ١(مث انصرف فبعث إىل خالد وطارق ) سأل سائل(و ) إذا وقعت الواقعة(وتقدم يوسف فصلى وقرأ 
فاحضروا فأخذ منهم أمواال كثرية، صادر خالدا مبائة ألف ألف درهم، وكانت والية خالد يف شوال سنة مخس 

ويف هذا الشهر قدم يوسف بن  -أعين سنة عشرين ومائة  -مجادى االوىل من هذه السنة  ومائة، وعزل عنها يف
عمر على والية العراق مكان خالد بن عبد اهللا القسري، واستناب على خراسان جديع بن علي الكرماين، وعزل 

راسان، ووىل عليها جعفر بن حنظلة الذي كان استنابه أسد، مث إن يوسف بن عمر عزل جديعا يف هذه السنة عن خ
نصر ابن سيار، وذهب مجيع ما كان اقتناه وحصله خالد من العقار واالمالك وهلة واحدة، وقد كان أشار عليه 
بعض أصحابه ملا بلغهم عتب هشام عليه أن يبعث إليه يعرض عليه بعض أمالكه، فما أحب منها أخذه وما شاء 

ب اجلميع مع العزل واالخراق فامتنع من ذلك واغتر بالدنيا الن يذهب البعض خري من أن يذه: ترك، وقالوا له
وعزت نفسه عليه أن يذل، ففجأه العزل، وذهب ما كان حصله ومجعه ومنعه، واستقرت والية يوسف بن عمر 
  .على العراق وخراسان، واستقرت نيابة نصر بن سيار على خراسان، فتمهدت البالد وأمن العباد وهللا احلمد واملنة

من ظلم كل غشوم احلكم جبار ملا أتى * أضحت خراسان بعد اخلوف آمنة : ل سوار بن االشعري يف ذلكوقد قا
اختار نصرا هلا نصر بن سيار ويف هذه السنة استبطأت شيعة آل العباس كتاب حممد بن * يوسفا أخبار ما لقيت 

ان خرميا، وهو الذي أحل هلم علي إليهم، وقد كان عتب عليهم يف اتباعهم ذلك الزنديق امللقب خبداش، وك
املنكرات ودنس احملارم واملصاهرات، فقتله خالد القسري كما تقدم، فعتب عليهم حممد بن علي يف تصديقهم له 

واتباعهم إياه على الباطل، فلما استبطأوا كتابه إليهم بعث إليهم رسوال خيرب هلم أمره، وبعثواهم أيضا رسوال، فلما 
  مباذا عتب عليهم بسبب اخلرمي، مث أرسل مع الرسول جاء رسوهلم أعلمه حممد

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم، تعلموا أنه إمنا عتبنا عليكم بسبب اخلرمي: كتابا خمتوما، فلما فتحوه مل جيدوا فيه سوى
 مث أرسل رسوال إليهم فلم يصدقه كثري منهم ومهوا به، مث جاءت من جهته عصى ملويا عليها حديد وحناس، فعلموا



  .أن هذا إشارة هلم إىل أهنم عصاة، وأهنم خمتلفون كاختالف ألوان النحاس واحلديد
  وحج بالناس فيها حممد بن هشام املخزومي فيما قاله أبو: قال ابن جرير

__________  
  .وهو طارق بن أيب زياد) ١(

يزيد بن هشام فاهللا سبحانه وقد قيل إن الذي حج بالناس سليمان بن هشام بن عبد امللك، وقيل ابنه : معشر، قال
  .وتعاىل أعلم

مث دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة ففيها غزا مسلمة بن هشام الروم فافتتح مطامري وهو حصن، وافتتح مروان 
بن حممد بالد صاحب الذهب، وأخذ قالعه وخرب أرضه، فأذعن له باجلزية يف كل سنة بألف رأس يؤديها إليه، 

  .وأعطاه رهنا على ذلك
ا يف صفر قتل زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، الذي تنسب إليه الطائفة الزيدية، يف قول وفيه

  .إمنا قتل يف صفر من سنة ثنتني وعشرين فاهللا أعلم: الواقدي، وقال هشام الكليب
ن عمر فسأله وقد ساق حممد بن جرير سبب مقتله يف هذه السنة تبعا للواقدي، وهو أن زيدا هذا وفد على يوسف ب

كيف يودعين ماال وهو يشتم آبائي على منربه يف : عندك ماال ؟ فقال له زيد بن علي) ١(هل أودع خالد القسري 
: كل مجعة ؟ فأحلفه أنه ما أودع عنده شيئا، فأمر يوسف بن عمر باحضار خالد بن السجن فجئ به يف عباءة، فقال

كيف وأنا أشتم أباه كل مجعة ؟ فتركه عمر وأعلم أمري املؤمنني ال، و: أنت أودعت هذا شيئا نستخلصه منه ؟ قال
  .بذلك فعفا عن ذلك، ويقال بل استحضرهم فحلفوا مبا حلفوا

مث إن طائفة من الشيعة التفت على زيد بن علي، وكانوا حنوا من أربعني ألفا، فنهاه بعض النصحاء عن اخلروج، 
إن جدك خري منك، وقد التفت على بيعته من أهل العراق : هوهو حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب، وقال ل

  .مثانون ألفا، مث خانوه أحوج ما كان إليهم، وإين أحذرك من أهل العراق
  فلم يقبل بل استمر يبايع

الناس يف الباطن يف الكوفة، على كتاب اهللا وسنة رسوله حىت استفحل أمره هبا يف الباطن، وهو يتحول من منزل إىل 
  .ما زال كذلك حىت دخلت سنة ثنتني وعشرين ومائة، فكان فيها مقتله كما سنذكره قريبامنزل، و

وفيها غزا نصر بن سيار أمري خراسان غزوات متعددة يف الترك، وأسر ملكهم كور صول يف بعض تلك احلروب 
 -ري من إبل الترك بع) ٢(وهو ال يعرفه، فلما تيقنه وحتققه، سأل منه كور صول أن يطلقه على أن يرسل له ألف 

وألف برذون، وهو مع ذلك شيخ كبري جدا، فشاور نصر من حبضرته من االمراء يف ذلك، فمنهم  -وهي البخايت 
  .من أشار باطالقه، ومنهم من أشار بقتله

ما مثلك يطلق، وقد شهدت : ثنتني وسبعني غزوة، فقال له نصر: مث سأله نصر بن سياركم غزوت من غزوة ؟ فقال
ه، مث أمر به فضربت عنقه وصلبه، فلما بلغ ذلك جيشه من قتله باتوا تلك الليلة جيعرون ويبكون عليه، هذا كل

  وجذوا حلاهم وشعورهم وقطعوا آذاهنم وحرقوا خياما
__________  

أن زيد بن خالد هو  ١١٠ - ١٠٩/  ٨وابن االعثم  ٢٣٠/  ٥وابن االثري  ٢٦٠/  ٨يف رواية عند الطربي ) ١(
  ).رض(ى انه اودع ماال لدى زيد بن علي وحممد بن عمر بن علي بن أيب طالب الذي ادع

  .أربعة آالف: ٢٣٧/  ٥يف ابن االثري ) ٢(



كثرية، وقتلوا أنعاما كثرية، فلما أصبح أمر نصر بإحراقه لئال يأخذوا جثته، فكان حريقه أشد عليهم من قتله، 
الدهم فقتل منهم خلقا وأسر أمما ال حيصون كثرة، وكان وانصرفوا خائبني صاغرين خاسرين، مث كر نصر على ب

كل : فيمن حضر بني يديه عجوز كبرية جدا من االعاجم أو االتراك، وهي من بيت مملكة، فقالت لنصر بن سيار
ملك ال يكون عنده ستة أشياء فهو ليس مبلك، وزير صادق يفصل خصومات الناس ويشاوره ويناصحه، وطباخ 

ه، وزوجة حسناء إذا دخل عليها مغتما فنظر إليها سرته وذهب غمه وحصن منيع إذا فزع رعاياه يصنع له ما يشتهي
  .جلأوا إليه فيه، وسيف إذا قارع به االقران مل خيش خيانته، وذخرية إذا محلها فأين ما وقع من االرض عاش هبا

نائب العراق يوسف بن عمر، ونائب وحج بالناس فيها حممد بن هشام بن إمساعيل نائب مكة واملدينة والطائف، و
  .خراسان نصر بن سيار، وعلى أرمينية مروان بن حممد

زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب واملشهور أنه قتل يف اليت بعدها كما : ذكر من تويف فيها من االعيان
  .سيأيت بيانه إن شاء اهللا

وداره : سعيد وأبو االصبغ الدمشقي، قال ابن عساكرمسلمة بن عبد امللك ابن مروان القرشي االموي، أبو 
بدمشق يف حجلة القباب عند باب اجلامع القبلي، ويل املوسم أيام أخيه الوليد، وغزا الروم غزوات وحاصر 

  .القسطنطينية، وواله أخوه يزيد إمرة العراقني، مث عزله وتوىل أرمينية
لك بن أيب عثمان، وعبيد اهللا بن قزعة، وعيينة والد سفيان بن وروى احلديث عن عمر بن عبد العزيز، وعنه عبد امل

  .عيينة وابن أيب عمران، ومعاوية بن خديج، وحيىي بن حيىي الغساين
كان مسلمة من رجال بين أمية، وكان يلقب باجلرادة الصفراء، وله آثار كثرية، وحروب : قال الزبري بن بكار

  .ونكاية يف العدو من الروم وغريهم
  .وقد فتح حصونا كثرية من بالد الروم: قلت

  .وملا ويل أرمينية غزا الترك فبلغ باب االبواب فهدم املدينة اليت عنده، مث أعاد بناءها بعد تسع سنني
ويف سنة مثان وتسعني غزا القسطنطينية فحاصرها وافتتح مدينة الصقالبة، وكسر ملكهم الربجان، مث عاد إىل 

  .حماصرة القسطنطينية
ضعها على رأسك : فأخذه وهو يغازيهم صداع عظيم يف رأسه، فبعث ملك الروم إليه بقلنسوة وقال: وزاعيقال اال

يذهب صداعك، فخشي أن تكون مكيدة فوضعها على رأس هبيمة فلم ير إال خريا، مث وضعها على رأس بعض 
إن اهللا (ن سطرا هذه اآلية أصحابه فلم ير إال خريا، فوضعها على رأسه فذهب صداعه، ففتقها فإذا فيها سبعو

  .اآلية مكررة ال غري، رواه ابن عساكر]  ٤١: فاطر) [ ميسك السموات واالرض أن تزوال

وقد لقي مسلمة يف حصاره القسطنطينية شدة عظيمة، وجاع املسلمون عندها جوعا شديدا، فلما ويل عمر بن عبد 
لف مسلمة أن ال يقلع عنهم حىت يبنوا له جامعا كبريا العزيز أرسل إليهم الربيد يأمرهم بالرجوع إىل الشام، فح

  بالقسطنطينية، فبنوا له جامعا ومنارة، فهو هبا إىل اآلن يصلي فيه
وهي آخر ما يفتحه املسلمون قبل خروج الدجال يف آخر الزمان، كما سنورده : املسلمون اجلمعة واجلماعة، قلت

  .يف املالحم والفنت من كتابنا هذا إن شاء اهللا
ونذكر االحاديث الواردة يف ذلك هناك، وباجلملة كانت ملسلمة مواقف مشهورة، ومساعي مشكورة، وغزوات 
متتالية منثورة، وقد افتتح حصونا وقالعا، وأحيا بعزمه قصورا وبقاعا، وكان يف زمانه يف الغزوات نظري خالد بن 

  .شده بأسه، وجودة تصرفه يف نقضه وإبرامهالوليد يف أيامه، يف كثرة مغازيه، وكثرة فتوحه، وقوة عزمه، و



الن كفك باجلزيل أكثر : ومل ؟ قال: ال، قال: سلين، قال: وهذا مع الكرم والفصاحة، وقال يوما لنصيب الشاعر
  .من مسأليت باللسان
  .فأعطاه ألف دينار

إهنا : الهل االدب، وقالاالنبياء ال يتنابون كما يتناب الناس من ناب نيب قط وقد أوصى بثلث ماله : وقال أيضا
  .صنعة جحف أهلها

تويف يوم االربعاء لسبع مضني من احملرم سنة إحدى وعشرين ومائة، وقيل يف سنة : وقال الوليد بن مسلم وغريه
عشرين ومائة، وكانت وفاته مبوضع يقال له احلانوت، وقد رثاه بعضهم، وهو ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد 

مضيئا فقد أصبحت * أمسلم ال تبعدن مسلمه فقد كنت نورا لنا يف البالد * ما العبد إال الردى أقول و: امللك فقال
االشعري قاضي دمشق، تابعي ) ١(فأبدى اليقني لنا اجلمجه منري بن قيس * مظلمه ونكتم موتك خنشى اليقني 

ري واحد من التابعني، جليل، روى عن حذيفة مرسال وأيب موسى مرسال وأيب الدرداء وعن معاوية مرسال وغ
  .وحدث عنه مجاعة كثريون، منهم االوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وحيىي بن احلارث الذماري

واله هشام بن عبد امللك القضاء بدمشق بعد عبد الرمحن بن اخلشخاش العذري، مث استعفى هشاما فعفاه ووىل 
  .مكانه يزيد بن عبد الرمحن بن أيب ملك

  .االدب من اآلباء، والصالح من اهللا: كم باليمني مع الشاهد، وكان يقولوكان منري هذا ال حي
تويف سنة إحدى وعشرين ومائة، وقيل سنة ثنتني وعشرين ومائة، وقيل سنة مخس عشرة ومائة، : قال غري واحد

  .وهو غريب واهللا سبحانه أعلم
__________  

  .أوس: ٤٥٦/  ٧يف طبقات ابن سعد ) ١(

عشرين ومائة ففيها كان مقتل زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وكان سبب مث دخلت سنة ثنتني و
ذلك أنه ملا أخذ البيعة ممن بايعه من أهل الكوفة، أمرهم يف أول هذه السنة باخلروج والتأهب له، فشرعوا يف أخذ 

  .االهبة لذلك
خرب زيد  -وهو باحلرية يومئذ  -ق فأخربه فانطلق رجل يقال له سليمان بن سراقة إىل يوسف بن عمر نائب العرا

بن علي هذا ومن معه من أهل الكوفة، فبعث يوسف بن عمر يتطلبه ويلح يف طلبه، فلما علمت الشيعة ذلك 
غفر اهللا هلما، ما مسعت أحدا من : ما قولك يرمحك اهللا يف أيب بكر وعمر ؟ فقال: اجتمعو عند زيد بن علي فقالوا له

إنا كنا أحق الناس : فلم تطلب إذا بدم أهل البيت ؟ فقال: ما، وأنا ال أقول فيها إال خريا، قالواأهل بييت تربأ منه
هبذا االمر، ولكن القوم استأثروا علينا به ودفعونا عنه، ومل يبلغ ذلك عندنا هبم كفرا، قد ولوا فعدلوا، وعملوا 

  .بالكتاب والسنة
ليسوا كأولئك، إن هؤالء ظلموا الناس وظلموا أنفسهم، وإين أدعو إىل  إن هؤالء: فلم تقاتل هؤالء إذا ؟ قال: قالوا

، وإحياء السنن وإماتة البدع، فإن تسمعوا يكن خريا لكم ويل، وإن )صلى اهللا عليه وسلم(كتاب اهللا وسنة نبيه 
  .تابوا فلست عليكم بوكيل

مئذ، ومن تابعه من الناس على قوله مسوا فرفضوه وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته وتركوه، فلهذا مسوا الرافضة من يو
الزيدية، وغالب أهل الكوفة منهم رافضة، وغالب أهل مكة إىل اليوم على مذهب الزيدية، ويف مذهبم حق، وهو 
تعديل الشيخني، وباطل وهو اعتقاد تقدمي علي عليهما، وليس علي مقدما عليهما، بل وال عثمان على أصح قويل 



  .آلثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة، وقد ذكرنا ذلك يف سرية أيب بكر وعمر فيما تقدمأهل السنة الثابتة، وا
  .مث إن زيدا عزم على اخلروج مبن بقي معه من أصحابه، فواعدهم ليلة االربعاء من مستهل صفر من هذه السنة

الناس كلهم يف املسجد فبلغ ذلك يوسف بن عمر، فكتب إىل نائبه على الكوفة وهو احلكم بن الصلت يأمره جبمع 
اجلامع، فجمع الناس لذلك يف يوم الثالثاء سلخ احملرم، قبل خروج زيد بيوم، وخرج زيد ليلة االربعاء يف برد 

  شديد، ورفع أصحابه النريان،
رجال، فجعل زيد ) ١(وجعلوا ينادون يا منصور يا منصور، فلما طلع الفجر إذا قد اجتمع معه مائتان ومثانية عشر 

  .هم يف املسجد حمصورون: أين الناس ؟ فقيل! ! سبحان اهللا : يقول
وكتب احلكم إىل يوسف يعلمه خبروج زيد بن علي، فبعث إليه سرية إىل الكوفة، وركبت اجليوش مع نائب 

الكوفة، وجاء يوسف بن عمر أيضا يف طائفة كبرية من الناس، فالتقى مبن معه جرثومة منهم فيهن مخسمائة فارس، 
الكناسة فحمل على مجع من أهل الشام فهزمهم، مث اجتاز بيوسف بن عمر وهو واقف فوق تل، وزيد يف  مث أتى

مائيت فارس ولو قصد يوسف بن عمر لقتله، ولكن أخذ ذات اليمني، وكلما لقي طائفة هزمهم، وجعل أصحابه 
  يا أهل الكوفة اخرجوا إىل الدين والعز والدنيا،: ينادون

__________  
  .مائتان وعشرون رجال: ١١٨/  ٨ابن االعثم يف ) ١(

فإنكم لستم يف دين وال عز وال دنيا، مث ملا أمسوا انضاف إليه مجاعة من أهل الكوفة، وقد قتل بعض أصحابه يف 
أول يوم، فلما كان اليوم الثاين اقتتل هو وطائفة من أهل الشام فقتل منهم سبعني رجال، وانصرفوا عنه بشر حال، 

أ يوسف بن عمر جيشه جدا، مث أصبحوا فالتقوا مع زيد فكشفهم حىت أخرجهم إىل السبخة، مث شد وأمسوا فعب
، مث اقتتلوا هناك قتاال )١(عليهم حىت أخرجهم إىل بين سليم، مث تبعهم يف خيله ورجله حىت أخذوا على الساه 

ل إىل دماغه، فرجع ورجع شديدا جدا، حىت كان جنح الليل رمي زيد بسهم فأصاب جانب جبهته اليسرى، فوص
أصحابه، وال يظن أهل الشام أهنم رجعوا إال الجل املساء والليل، وأدخل زيد يف دار يف سكة الربيد، وجئ بطبيب 

  .فانتزع ذلك السهم من جبهته، فما عدا أن انتزعه حىت مات من ساعته رمحه اهللا
احتزوا رأسه وأتركوا : يف املاء، وقال بعضهم ألبسوه درعه وألقوه: فاختلف أصحابه أين يدفنونه، فقال بعضهم

  .ال واهللا ال تأكل أيب الكالب: جثته يف القتلى، فقال ابنه
، ففعلوا ذلك وأجروا )٢(أدفنوه يف احلفرة اليت يؤخذ منها الطني : أدفنوه يف العباسية، وقال بعضهم: وقال بعضهم

م رأس يقاتلون به، فما أصبح الفجر وهلم قائمة ينهضون على قربه املاء لئال يعرف، وانفتل أصحابه حيث مل يبق هل
  هبا، وتتبع يوسف بن عمر اجلرحى هل جيد زيدا بينهم، وجاء موىل لزيد سندي قد شهد

دفنه فدل على قربه فأخذ من قربه، فأمر يوسف بن عمر بصلبه على خشبة بالكناسة، ومعه نضر بن خزمية ومعاوية 
نصاري، وزياد النهدي، ويقال إن زيدا مكث مصلوبا أربع سنني، مث أنزل بعد ذلك بن إسحاق بن زيد بن حارثة اال

  .وأحرق فاهللا أعلم
: أن يوسف بن عمر مل يعلم بشئ من ذلك حىت كتب له هشام بن عبد امللك: وقد ذكر أبو جعفر بن جرير الطربي

اعطه االمان، وإن مل يقبل فقاتله، فتطلبه إنك لغافل، وإن زيد بن علي غارز ذنبه بالكوفة يبايع له، فأحل يف طلبه و
يوسف حىت كان من أمره ما تقدم، فلما ظهر على قربه حز رأسه وبعثه إىل هشام، وقام من بعده الوليد بن يزيد 

  .فأمر به فأنزل وحرق يف أيامه قبح اهللا الوليد بن يزيد



، فبعث إليه يوسف بن عمر يتهدده حىت فأما ابنه حيىي بن زيد بن علي فاستجار بعبد امللك بن بشر بن مروان
  .ما كنت آلوي مثل هذا الرجل وهو عدونا وابن عدونا: حيضره، فقال له عبد امللك بن بشر

فصدقه يوسف بن عمر يف ذلك، وملا هدأ الطلب عنه سريه إىل خراسان فخرج حيىي بن زيد يف مجاعة من الزيدية إىل 
  .خراسان فأقاموا هبا هذه املدة

  وملا قتل زيد خطب يوسف بن عمر أهل الكوفة فتهددهم وتوعدهم وشتمهم: خمنفقال أبو 
__________  

  .املسناة: ٢٧٥/  ٨يف الطربي ) ١(
  .دفن يف السبخة: ١٢٢/  ٨يف ابن االعثم ) ٢(

  .دفن يف ساقية ماء وجعلوا على قربه التراب واحلشيش وأجري املاء على ذلك: ٢٥١/  ٣ويف مروج الذهب 

واهللا لقد استأذنت أمري املؤمنني يف قتل خلق منكم، ولو أذن يل لقتلت مقاتلتكم وسبيت : فيما قالوقال هلم 
  .ذراريكم، وما صعدت هلذا املنرب إال المسعكم ما تكرهون

ويف هذه السنة قتل عبد اهللا البطال يف مجاعة من املسلمني بأرض الروم، ومل يزد ابن جرير على هذا، : قال ابن جرير
عبد اهللا أبوحيىي املعروف بالبطال كان ينزل : كر هذا الرجل احلافظ ابن عساكر يف تارخيه الكبري فقالوقد ذ

  إنطاكية، حكى عنه أبو مروان االنطاكي، مث روى باسناده أن عبد امللك بن مروان
سريه على : بنهحني عقد البنه مسلمة على غزو بالد الروم، وىل على رؤساء أهل اجلزيرة والشام البطال، وقال ال

  .طالئعك، وأمره فليعس بالليل العسكر، فإنه أمني ثقة مقدام شجاع
  .وخرج معهم عبد امللك يشيعهم إىل باب دمشق

  .فقدم مسلمة البطال على عشرة آالف يكونون بني يديه ترسا من الروم أن يصلوا إىل جيش املسلمني: قال
كنت أغازي : قال -شيخ من أهل إنطاكية  -حدثين أبو مروان  ثنا الوليد بن مسلمة: قال حممد بن عائذ الدمشقي

مع البطال وقد أوطأ الروم ذال، قال البطال فسألين بعض والة بين أمية عن أعجب ما كان من أمري يف مغازي 
ارخوا جلم خيلكم وال حتركوا أحدا بقتل : خرجت يف سرية ليال فدفعنا إىل قرية فقلت الصحايب: فيهم، فقلت له

بشئ حىت تستمكنوا من القرية ومن سكاهنا، ففعلوا وافترقوا يف أزقتها، فدفعت يف أناس من أصحايب إىل بيت  وال
لتسكنت أو الدفعنك إىل البطال يذهب بك، : يزهر سراجه، وإذا امرأة تسكت ابنها من بكائه، وهي تقول له

  .فأخذته: خذه يا بطال، قال: وانتشلته من سريره وقالت
انفردت مرة ليس معي أحد : ن عائذ، عن الوليد بن مسلم، عن أيب مروان االنطاكي عن البطال قالوروى حممد ب

من اجلند، وقد مسطت خلفي خمالة فيها شعري، ومعي منديل فيه خبز وشواء، فبينا أنا أسري لعلي ألقى أحدا منفردا، 
ك البقل باخلبز والشواء مع النقل، فأخذين أو أطلع على خرب، إذا أنا ببستان فيه بقول حسنة، فنزلت وأكلت من ذل

إسهال عظيم قمت منه مرارا، فخفت أن أضعف من كثرة االسهال، فركبت فرسي واالسهال مستمر على حاله، 
وجعلت أخشى إن أنا نزلت عن فرسي أن أضعف عن الركوب، وأفرط يب االسهال يف السري حىت خشيت أن 

ت على وجهي ال أدري أين يسري الفرس يب، فلم أشعر إال بقرع نعاله أسقط من الضعف، فأخذت بعنان الفرس ومن
: على بالط، فأرفع رأسي فإذا دير، وإذا قد خرج منه نسوة صحبة امرأة حسناء مجيلة جدا، فجعلت تقول بلساهنا
ما أنزلنه، فأنزلنين فغسلن عين ثيايب وسرجي وفرسي، ووضعنين على سرير وعملن يل طعاما وشرابا، فمكثت يو

وليلة مستويا، مث أقمت بقية ثالثة أيام حىت ترد إيل حايل، فبينا أنا كذلك إذا أقبل البطريق وهو يريد أن يتزوجها، 



فأمرت بفرسي فحول وعلق على الباب الذي أنا فيه، وإذا هو بطريق كبري فيهم، وهو إمنا جاء خلطبتها، فأخربه من 
  كان هنالك بأن هذا البيت فيه

  إن فتح عليه الباب مل: فهم باهلجوم علي فمنعته املرأة من ذلك، وأرسلت تقول لهرجل وله فرس، 

أقض حاجته، فثناه ذلك عن اهلجوم علي، وأقام البطريق إىل آخر النهار يف ضيافتهم، مث ركب فرسه وركب معه 
  .أصحابه وانطلق

قت حىت حلقتهم، فحملت عليه فنهضت يف أثرهم فهمت أن متنعين خوفا علي منهم فلم أقبل، وس: قال البطال
فانفرج عنه أصحابه، وأراد الفرار فأحلقه فأضرب عنقه واستلبته وأخذت رأسه مسمطا على فرسي، ورجعت إىل 

اركنب، فركنب ما هنالك من الدواب وسقت هبن حىت أتيت أمري اجليش : الدير، فخرجن إيل ووقفن بني يدي، فقلت
  .أخذت تلك املرأة احلسناء بعينها، فهي أم أوالديفدفعتهن إليه، فنفلين ما شئت منهن، ف

وكان البطال  -يعين تلك املرأة  -والبطريق يف لغة ؟ مبارة عن االمري الكبري فيهم، وكان أبوها بطريقا كبريا فيهم 
  .بعد ذلك يكاتب أباها ويهاديه

م، فغاب عنه خربهم فلم يدر ما وذكر أن عبد امللك بن مروان ملا واله املصيصة بعث البطال سرية إىل أرض الرو
من هذا ؟ : صنعوا، فركب بنفسه وحده على فرس له وسار حىت وصل عمورية، فطرق باهبا ليال فقال له البواب

فقلت أنا سياف امللك ورسوله إىل البطريق، فأخذ يل طريقا إليه، فلما دخلت عليه إذا هو جالس على : قال البطال
إين قد جئتك يف رسالة فمر هؤالء فلينصرفوا، فأمر من عنده :  جانبه، مث قلت لهسرير فجلست معه على السرير إىل

مث قام فأغلق باب الكنيسة علي وعليه، مث جاء فجلس مكانه، فاخترطت سيفي وضربت به رأسه : فذهبوا، قال
ة، فأخربين ما أنا البطال فأصدقين عن السرية اليت أرسلتها إىل بالدك وإال ضربت عنقك الساع: صفحا وقلت له
هم يف بالدي ينتهبون ما هتيأ هلم، وهذا كتاب قد جاءين خيرب أهنم يف وادي كذا وكذا، واهللا لقد : خربها، فقال

  .صدقتك
إيتين بطعام، فأمر أصحابه فجاؤوا بطعام فوضع يل، فأكلت فقمت : هات االمان، فأعطاين االمان، فقلت: فقلت

ي رسول امللك فانطلقوا يتعادون بني يدي، وانطلقت إىل ذلك الوادي اخرجوا بني يد: النصرف فقال الصحابه
  .الذي ذكر فإذا أصحايب هنالك، فأخذهتم ورجعت إىل املصيصة

  .فهذا أغرب ما جرى
وأخربين بعض شيوخنا أنه رأى البطال وهو قافل من حجته، وكان قد شغل باجلهاد عن احلج، وكان : قال الوليد

الشهادة، فلم يتمكن من حجة االسالم إال يف السنة اليت استشهد فيها رمحه اهللا تعاىل، وكان  يسأل اهللا دائما احلج مث
الذي البطال متزوج  -سبب شهادته أن ليون ملك الروم خرج من القسطنطينية يف مائة ألف فارس، فبعث البطريق 

كر املسلمني بذلك، وكان االمري مالك بن إىل البطال خيربه بذلك، فأخرب البطال أمري عسا -بابنته اليت ذكرنا أمرها 
املصلحة تقتضي أن نتحصن يف مدينة حران، فنكون هبا حىت يقدم علينا سليمان بن هشام يف : شبيب، وقال له

اجليوش االسالمية، فأىب عليه ذلك ودمههم اجليش، فاقتتلوا قتاال شديدا واالبطال حتوم بني يدي البطال وال يتجاسر 
ه خوفا عليه من الروم، فاتفق أن ناداه بعضهم وذكر امسه غلطا منه، فلما مسع ذلك فرسان الروم أحد أن ينوه بامس

  محلوا عليه محلة واحدة، فاقتلعوه من سرجه برماحهم فألقوه إىل



االرض، ورأى الناس يقتلون ويأسرون، وقتل االمري الكبري مالك بن شبيب، وانكسر املسلمون وانطلقوا إىل تلك 
ما هذا : اخلراب فتحصنوا فيها، وأصبح إليون فوقف على مكان املعركة فإذا البطال بآخر رمق فقال له ليوناملدينة 

هكذا تقتل االبطال، فاستدعى ليون باالطباء ليداووه فإذا جراحه قد وصلت إىل مقاتله، فقال له : يا أبا حيىي ؟ فقال
ك من املسلمني أن يلوا غسلي والصالة علي ودفين، ففعل نعم، فأمر من مع: هل من حاجة يا أبا حيىي ؟ قال: ليون

امللك ذلك وأطلق الجل ذلك أولئك االسارى، وانطلق ليون إىل جيش املسلمني الذين حتصنوا فحاصرهم، فبينما 
هم يف تلك الشدة واحلصار إذ جاءهتم الربد بقدوم سليمان بن هشام يف اجليوش االسالمية، ففر ليون يف جيشه 

  .اربا راجعا إىل بالده، قبحه اهللا، فدخل القسطنطينية وحتصن هبااخلبيث ه
يف : كانت وفاة البطال ومقتله بأرض الروم يف سنة إحدى وعشرين ومائة، وقال ابن جرير: قال خليفة بن خياط

قتل  قتل يف سنة ثالث عشرة ومائة، قيل وقد قاله غريه وإنه: سنة ثنتني وعشرين ومائة، وقال ابن حسان الزيادي
هو واالمري عبد الوهاب بن خبت يف سنة ثالث عشرة ومائة كما ذكرنا ذلك فاهللا أعلم، ولكن ابن جرير مل يؤرخ 

  .وفاته إال يف هذه السنة فاهللا أعلم
فهذا ملخص ابن عساكر يف ترمجة البطال مع تفصيله لالخبار واطالعه عليها، وأما ما يذكره العامة عن : قلت

ملنسوبة إىل دهلمة والبطال واالمري عبد الوهاب والقاضي عقبة، فكذب وافتراء ووضع بارد، البطال من السرية ا
  .وجهل وختبط فاحش، ال يروج ذلك إال على غيب أو جاهل ردي

كما يروج عليهم سرية عنترة العبسي املكذوبة، وكذلك سرية البكري والدنف وغري ذلك، والكذب املفتعل يف 
من ): " صلى اهللا عليه وسلم(عظم جرما من غريها، الن واضعها يدخل يف قول النيب سرية البكري أشد إمثا وأ

  ".كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 
بن إياس بن هالل بن ) ٢(وهو إياس بن معاوية بن مرة ) ١(أياس الذكي : وممن تويف يف هذه السنة من االعيان

ن عمرو بن سارية بن ثعلبة بن ذبيان بن ثعلبة بن أوس بن عثمان بن عبيد بن دريد بن أوس بن سواه ب) ٣(رباب 
بن عمرو بن أد بن طاخبة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، هكذا نسبه خليفة بن خياط، وقيل غري 

  ذلك
__________  

وفيات  ٢٨٣/  ١ميزان االعتدال  ١١٣/  ١االذكياء البن اجلوزي  ١٢٣/  ٣ترمجته يف حلية االولياء ) ١(
واخباره منثورة يف البيان والتبيني واحليوان والكامل للمربد والعقد  ٤٦٧: املعارف البن قتيبة ٢٤٧/  ١: االعيان

  .الفريد وغريها
  .قرة: ٢٤٧/  ١يف وفيات االعيان ) ٢(
  .ينةرئاب بن عبيد سواءة بن سارية بن ذبيان بن ثعلبة بن سليم بن أوس بن مز: ٢٣٤/  ٧يف ابن سعد ) ٣(

  .يف نسبه، وهو أبو واثلة املزين قاضي البصرة، وهو تابعي وجلده صحبة، وكان يضرب املثل بذكائه
روى عن أبيه عن جده مرفوعا يف احلياء عن أنس وسعيد بن جبري وسعيد بن املسيب ونافع وأيب جملز، وعنه 

  .احلمادان وشعبة واالصمعي وغريهم
  .ثقة: لفهم، وقال حممد بن سعد والعجلي وابن معني والنسائي إنه لفهم إنه: قال عنه حممد بن سريين

زاد بن سعد وكان عاقال من الرجال فطنا، وزاد العجلي وكان فقيها عفيفا، وقدم دمشق يف أيام عبد امللك بن 
  .مروان، ووفد على عمر بن عبد العزيز، ومرة أخرى حني عزله عدي بن أرطأة عن قضاء البصرة



  حتاكم: هقال أبو عبيدة وغري
إنه شيخ وأنت شاب فال : إياس وهو صيب شاب وشيخ إىل قاضي عبد امللك بن مروان بدمشق، فقال له القاضي

ومن يتكلم حبجيت : اسكت، فقال: إن كان كبريا فاحلق أكرب منه، فقال له القاضي: تساوه يف الكالم، فقال إياس
أشهد أن ال إله إال اهللا، زاد : ذا حىت تقوم، فقال إياسما أحسبك تنطق حبق يف جملسي ه: إذا سكت ؟ فقال القاضي

  .ما على ظن القاضي خرجت من منزيل: ما أظنك إال ظاملا له، فقال: غريه فقال القاضي
اقض حاجته واخرجه الساعة من دمشق ال يفسد على : فقام القاضي فدخل على عبد امللك فأخربه خربه فقال

  .الناس
بن أرطاة عن قضاء البصرة فرمنه إىل عمر بن عبد العزيز فوجده قد مات، فكان جيلس ملا عزله عدي : وقال بعضهم

هذا : يف حلقة يف جامع دمشق، فتكلم رجل من بين أمية فرد عليه إياس، فأغلظ له االموى فقام إياس، فقيل لالموي
لست إلينا بثياب السوقة مل أعرفك، وقد ج: إياس بن معاوية املزين، فلما عاد من الغد اعتذر له االموي وقال

  .وكلمتنا بكالم االشراف فلم حنتمل ذلك
كان يقال يولد يف كل مائة سنة رجل : حدثنا نعيم بن محاد، ثنا ضمرة، عن أيب شوذب قال: وقال يعقوب بن سفيان

  .تام العقل، فكانوا يرون أن إياس بن معاوية منهم
أما إحداهن فمرضع، واالخرى بكر، واالخرى ثيب، : لدخل على إياس ثالث نسوة فلما رآهن قا: وقال العجلي

أما املرضع فكلما قعدت أمسكت ثديها بيدها، وأما البكر فكلما دخلت مل تلتفت : فقيل له مب علمت هذا ؟ فقال
  .إىل أحد، وأما الثيب فكلما دخلت نظرت ورمت بعينها

  .وقال يونس بن صعلب
أعرف الليلة اليت ولدت فيها، : لمة، مسعت إياس بن معاوية يقولثنا االحنف بن حكيم بأصبهان، ثنا محاد بن س

  .وضعت أمي على رأسي جفنة
ذاك طست من : ما شئ مسعته وأنت حامل يب وله جلبة شديدة ؟ قالت: قال إياس بن معاوية المه: وقال املدائين

  .حناس سقط من فوق الدار إىل أسفل، ففزعت فوضعتك تلك الساعة
ما يسرين أن أكذب كذبة يطلع عليها : بلغين أن إياسا قال: ائطي عن عمر بن شيبة النمريي قالوقال أبو بكر اخلر

  .أيب معاوية
  ما خاصمت أحدا من أهل االهواء بعقلي كله إال القدرية، قلت هلم أخربوين عن الظلم ما: وقال

  :ياس قالفإن اهللا له كل شئ قال بعضهم عن إ: أخذ االنسان ما ليس له، قلت: هو ؟ قالوا

إهنم يزعمون أنه ال فضلة لطعام : كنت يف الكتاب وأنا صيب فجعل أوالد النصارى يضحكون من املسلمني ويقولون
بلى، : ألست تزعم أن يف الطعام ما ينصرف يف غذاء البدن ؟ قال): ١(وكان نصرانيا  -أهل اجلنة، فقلت للفقيه 

  .ما أنت إال شيطان: ذاء البداهنم ؟ فقال له معلمهقلت فما ينكر أن جيعل اهللا طعام أهل اجلنة كله غ
وهذا الذي قاله إياس وهو صغري بعقله قد ورد به احلديث الصحيح كما سنذكره إن شاء اهللا يف أهل اجلنة أن 

  .طعامهم ينصرف جشاء وعرقا كاملسك، فإذا البطن ضامر
سل : أتأذن يل أن أسألك ؟ قال: ا، فقال لهوحني قدم إياس واسط فجاءه ابن شربمة مبسائل قد أعده: وقال سفيان

وقد ارتبت حني استأذنت، فسأله عن سبعني مسألة جييبه فيها، ومل خيتلفا إال يف أربع مسائل، رده إياس إىل قوله، مث 
! نعم : قال]  ٣: املائدة[ ؟ ) اليوم أكملت لكم دينكم(قال أحتفظ قوله ! نعم : أتقرأ القرآن ؟ قال: قال له إياس



: فهل أبقت هذه اآلية آلل شربمة رأيا ؟ وقال عباس بن حيىي بن معني: قال! نعم : وما قبلها وما بعدها ؟ قال: لقا
يا أبا واثلة حىت مىت يبقى الناس ؟ وحىت : قال رجل الياس بن معاوية: حدثنا سعيد بن عامر بن عمر بن علي قال
حىت تتكامل العدتان، عدة : م يكن عندهم جواب، فقال إياسأجيبوه فل: مىت يتوالد الناس وميوتون ؟ فقال جللسائه

  .أهل اجلنة، وعدة أهل النار
اكترى إياس بن معاوية بن الشام قاصدا احلج، فركب معه يف احملارة غيالن القدري، وال يعرف : وقال بعضهم

ا وتعجب كل واحد منهما من أحدمها صاحبه، فمكثا ثالثا ال يكلم أحدمها اآلخر، فلما كان بعد ثالث حتادثا فتعارف
هؤالء أهل اجلنة يقولون حني يدخلون : اجتماعه مع صاحبه، ملباينة ما بينهما يف االعتقاد يف القدر، فقال له إياس

ربنا (ويقول أهل النار ]  ٤٣: االعراف) [ احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهللا: (اجلنة
  )سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا(وتقول املالئكة ]  ١٠٦: املؤمنون) [ غلبت علينا شقوتنا

مث ذكر له من أشعار العرب وأمثال العجم ما فيه من إثبات القدر مث اجتمع مرة أخرى إياس ]  ٣٢: البقرة[ 
يالن بالعجز وغيالن عند عمر بن عبد العزيز فناظر بينهما فقهره إياس، وما زال حيصره يف الكالم حىت اعترف غ

وأظهر التوبة، فدعا عليه عمر بن عبد العزيز إن كان كاذبا، فاستجاب اهللا منه فأمكن من غيالن فقتل وصلب بعد 
  .ذلك وهللا احلمد واملنة
  .الن يكون يف فعال الرجل فضل عن مقاله خري من أن يكون يف مقاله فضل عن فعاله: ومن كالم إياس احلسن
! ال : أغزوت الروم ؟ قلت: رجال بسوء عن إياس بن معاوية فنظر يف وجهي وقال ذكرت: وقال سفيان بن حسني

  .ال: السند واهلند والترك، قلت: قال
  أفسلم منك: قال

__________  
  .وفيه ان الفقيه كان يهوديا ٢٤٨/  ١اخلرب يف وفيات االعيان ) ١(

  .م أعد بعدهافل: الروم والسند واهلند والترك ومل يسلم منك أخوك املسلم ؟ قال
رأيت إياس بن معاوية يف بيت ثابت البناين، وإذا هو أمحر طويل الذراع غليظ الثياب، : وقال االصمعي عن أبيه

ليس فيك عيب سوى : يلون عمامته، وهو قد غلب على الكالم فال يتكلم معه أحد إال عاله، وقد قال له بعضهم
كلما كثر احلق فهو خري، والمه بعضهم يف : يل بل حبق، فقالحبق أتكلم أم بباطل ؟ فق: ، فقال)١(كثرة كالمك 

إن : إمنا ألبس ثوبا خيدمين وال ألبس ثوبا أخدمه، وقال االصمعي قال إياس بن معاوية: لباسه الثياب الغليظة فقال
  .أشرف خصال الرجل صدق اللسان، ومن عدم فضيلة الصدق فقد فجع بأكرم أخالقه

: حالل، قال: فأخربين عن املاء فقال: هو حرام، فقال الرجل: عن النبيذ فقال سأل رجل إياسا: وقال بعضهم
أرأيت لو رميتك : فما باله إذا اجتمع حرم ؟ فقال إياس: فالتمر ؟ قال حالل، قال: حالل، قال: فالكسور، قال

فهذه الغرفة من املاء : الفهذه احلفنة من التنب ؟ قال ال توجعين، ق: ال، قال: هبذه احلفنة من التراب أتوجعك ؟ قال
أفرأيت إن خلطت هذا هبذا وهذا هبذا حىت صار طينا مث تركته حىت استحجر مث رميتك : ؟ قال ال توجعين شيئا، قال

  .فكذلك تلك االشياء إذا اجتمعت: إي واهللا وتقتلين، قال: أيوجعك ؟ قال
  نائبا وأمره أن جيمعبعث عمر بن عبد العزيز عدي بن أرطاة على البصرة : وقال املدائين

أيها : ، فأيهما كان أفقه فليوله القضاء، فقال إياس وهو يريد أن ال يتوىل)٢(بني إياس والقاسم بن ربيعة اجلوشين 
 -الرجل سل فقيهي البصرة، احلسن وابن سريين، وكان إياس ال يأتيهما، فعرف القاسم أنه إن سأهلما أشارا به 



واهللا الذي ال إله إال هو إن إياسا أفضل مين وأفقه مين، : ما، فقال القاسم لعديالنه كان يأتيه -يعين بالقاسم 
  .وأعلم بالقضاء، فإن كنت صادقا فوله، وإن كنت كاذبا فما ينبغي أن تويل كاذبا القضاء

 أما إذ فطنت إىل: هذا رجل أوقف على شفري جهنم فافتدي منها بيمني كاذبة يستغفر اهللا، فقال عدي: فقال إياس
  .هذا فقد وليتك القضاء

فمكث سنة يفصل بني الناس ويصلح بينهم، وإذا تبني له احلق حكم به، مث هرب إىل عمر بن عبد العزيز بدمشق 
  .فاستعفاه القضاء، فوىل عدي بعده احلسن البصري

احلسن وابن سريين لقد رموها حبجرها، وجاءه : ملا توىل إياس القضاء بالبصرة فرح به العلماء حىت قال أيوب: قالوا
  ).القضاة ثالثة، قاضيان يف النار وواحد يف اجلنة(فسلما عليه، فبكى إياس وذكر احلديث 

]  ٧٩ - ٧٨: االنبياء) [ وكال آتينا حكما علما(إىل قوله ) وداود وسليمان إذ حيكمان يف احلرث(فقال احلسن 
فما قام حىت فصل سبعني قضية، حىت يشبه  مث جلس للناس يف املسجد واجتمع عليه الناس للخصومات،: قالوا

  .بشريح القاضي
  وروى أنه كان إذا أشكل عليه شئ بعث

__________  
يا أبا واثلة فما عيبك أنت ؟ : إن من ال يعرف عيبه أمحق، قالوا: قال إياس: وفيه ٢٣٤/  ٧اخلرب يف ابن سعد ) ١(

  .ياحلرش: ٢٤٩/  ١يف وفيات االعيان ) ٢...(كثرة الكالم: قال

  .إىل حممد بن سريين فسأله منه
  .إين الكلم الناس بنصف عقلي، فإذا اختصم إيل اثنان مجعت هلما عقلي كله: وقال إياس

ما : إن فيك خصاال ال تعجبين، فقال: لوال ذلك مل أقض به، وقال له آخر: إنك لتعجب برأيك فقال: وقال له رجل
  .، وتلبس الثياب الغليظةهي ؟ فقال حتكم قبل أن تفهم، وال جتالس كل أحد

  .الثالثة: أيها أكثر الثالثة أو االثنان ؟ قال: فقال له
وكذلك ما أحكم أنا به، وأما جمالسيت لكل : ما أسرع ما فهمت وأجبت، فقال أو جيهل هذا أحد ؟ فقال: فقال

  أحد فالن
لثياب الغالظ فأنا ألبس أجلس مع من يعرف يل قدري أحب إيل من أن أجلس مع من ال يعرف يل قدري، وأما ا

  .منها ما يقيين ال ما أقيه أنا
: أين أودعته ؟ قال: قالوا، وحتاكم إليه اثنان فادعى أحدمها عند اآلخر ماال، وجحده اآلخر، فقال إياس للمودع

  .عند شجرة يف بستان
ليها فتأيت بورق منها ؟ هل تستطيع أن تذهب إ: انطلق إليها فقف عندها لعلك تتذكر، ويف رواية أنه قال له: فقال
أوصل صاحبك : قال فانطلق، وجلس اآلخر فجعل إياس حيكم بني الناس ويالحظه، مث استدعاه فقال له! نعم : قال

  .ال بعد أصلحك اهللا: بعد إىل املكان ؟ فقال
  .قم يا عدو اهللا فأد إليه حقه، وإال جعلتك نكاال: فقال له

  .يعته بكماهلاوجاء ذلك الرجل فقام معه فدفع إليه ود
اذهب اآلن وائتين غدا، وبعث من فوره إىل : إين أودعت عند فالن ماال وقد جحدين، فقال له: وجاء آخر فقال له

إنه قد اجتمع عندنا ههنا مال فلم نر له أمينا نضعه عنده إال أنت، فضعه عندك يف : ذلك الرجل اجلاحد فقال له



  .مكان حريز
اذهب : اذهب اآلن وائتين غدا، وأصبح ذلك الرجل صاحب احلق فجاء فقال له :فقال له مسعا وطاعة، فقال له

اآلن إليه فقل له أعطين حقي وإال رفعتك إىل القاضي، فقال له ذلك فخاف أن ال يودع إذا مسع احلاكم خربه، فدفع 
ره إياس وطرده وقال إليه ماله بكماله، فجاء إىل إياس فأعلمه، مث جاء ذلك الرجل من الغدر رجاء أن يودع فانته

  .أنت خائن: له
هذه، : أي رجليك أطول ؟ فقالت: وحتاكم إليه اثنان يف جارية فادعى املشتري أهنا ضعيفة العقل، فقال هلا إياس

  .أتذكرين ليلة ولدت ؟ فقالت نعم فقال للبائع ردرد: فقال هلا
حامل بصيب، فلما ولدت ولدت كما قال، هذه امرأة : وروى ابن عساكر أن إياسا مسع صوت امرأة من بيتها فقال

  .مسعت صوهتا ونفسها معه فعلمت أهنا حامل، ويف صوهتا ضحل فعلمت أنه غالم: فسئل مب عرفت ذلك ؟ قال
إن كنت أدري شيئا فهذا الصيب ابن تلك املرأة، فإذا هو : قالوا مث مر يوما ببعض املكاتب فإذا صيب هنالك فقال

  .ابنها
ما امسك ؟ فقال أبو العنفر فلم يقبل : ي عن أيب بكر قال شهد رجل عند إياس فقال لهوقال مالك عن الزهر

  .شهادته
  .دعوين إىل إياس فإذا رجل كلما فرغ من حدث أخذ يف آخر: وقال الثوري عن االعمش

  :وقال إياس
  .ما عيبك ؟ فقال كثرة الكالم: كل رجل ال يعرف عيب نفسه فهو أمحق، فقيل له

  .كان يل بابان مفتوحان إىل اجلنة فغلق أحدمها: اتت أمه بكى عليها فقيل له يف ذلك فقالوملا م: قالوا
  :وقال له أبوه

  .إن الناس يلدون أبناء وولدت أنا أبا
وكان أصحابه جيلسون حوله ويكتبون عنه الفراسة، فبينماهم حوله جلوس إذ نظر إىل رجل قد جاء فجلس على 

هذا فقيه كتاب قد : ينظر إليه، مث قام فنظر يف وجه رجل مث عاد، فقال الصحابهدكة حانوت، وجعل كلما مر أحد 
من أين عرفت : أبق له غالم أعور فهو يتطلبه، فقاموا إىل ذلك الرجل فسألوه فوجدوه كما قال إياس، فقالوا الياس

إال لفقهاء املكتب، مث ملا جلس على دكة احلانوت علمت أنه ذو والية، مث نظرت فإذا هو ال يصلح : ذلك ؟ فقال
جعل ينظر إىل كل من مر به فعرفت أنه قد فقد غالما، مث ملا قام فنظر إىل وجه ذلك الرجل من اجلانب اآلخر، 

  .عرفت أن غالمه أعور
كم عدد أشجاره ؟ : وقد أورد ابن خلكان أشياء كثرية يف ترمجته، من ذلك أنه شهد عنده رجل يف بستان فقال له

  .ال أدري وأقررت شهادته: د جذوع هذا اجمللس الذي أنت فيه من مدة سنني ؟ فقلتكم عد: فقال له
أن خاقان ملك الترك ملا قتل يف والية أسد بن عبد اهللا : مث دخلت سنه ثالث عشرين ومائة ذكر املدائين عن شيوخه

، حىت كادت أن القسري على خراسان، تفرق مشل االتراك، وجعل بعضهم يغري على بعض، وبعضهم يقتل بعضا
  .خترب بالدهم، واشتغلوا عن املسلمني

وفيها سأل أهل الصغد من أمري خراسان نصر بن سيار أن يردهم إىل بالدهم، وسألوه شروطا أنكرها العلماء، منها 
أن ال يعاقب من ارتد منهم عن االسالم، وال يؤخذ أسري املسلمني منهم، وغري ذلك، فأراد أن يوافقهم على ذلك 

نكايتهم يف املسلمني، فعاب عليه الناس ذلك، فكتب إىل هشام يف ذلك فتوقف، مث ملا رأى أن هؤالء إذا  لشدة



استمروا على معاندهتم للمسلمني كان ضررهم أشد، أجاهبم إىل ذلك، وقد بعث يوسف بن عمر أمري العراق وفدا 
نصر بن سيار بأنه وإن كان شهما شجاعا، إال  إىل أمري املؤمنني يسأل منه أن يضم إليه نيابة خراسان، وتكلموا يف
  أنه قد كرب وضعف بصره فال يعرف الرجل إال من قريب بصوته،

  .وتكلموا فيه كالما كثريا، فلم يلتفت إىل ذلك هشام، واستمر به على إمرة خراسان وواليتها
  .قدم ذكرهم يف اليت قبلهاوحج بالناس فيها يزيد بن هشام بن عبد امللك، والعمال فيها من ت: قال ابن جرير

وتويف يف هذه السنة ربيعة بن يزيد القصري من أهل دمشق، وأبو يونس سليمان بن جبري، ومساك بن حرب، وحممد 
  .، وقد ذكرنا ترامجهم يف كتابنا التكميل وهللا احلمد)١(بن واسع بن حيان 
  .أول من يدعى يوم القيامة إىل احلساب القضاة: قال حممد بن واسع

  مخس خصال: الوق
__________  

هو حممد بن واسع بن جابر بن االخنس بن عابد بن خارجة بن زياد بن مشس : ٢٤١/  ٧يف طبقات ابن سعد ) ١(
  .من ولد عمرو بن نصر بن االزد

  .وكان يكىن أبا عبد اهللا
  .٤٩٩/  ٩وهتذيب التهذيب  ١٥٩/  ٥له ترمجة يف تاريخ االسالم للذهيب 

  .كل غين عرف، وسلطان جائر: ومن املوتى ؟ قال: على الذنب، وجمالسة املوتى، قيل لهالذنب : متيت القلب
  .وكثرة مشاقة النساء، وحديثهن، وخمالطة أهله

  .إين الغبط الرجل يكون عيشه كفافا فيقنع به: وقال مالك بن دينار
  .أغبط منه واهللا عندي من يصبح جائعا وهو عن اهللا راض: فقال حممد بن واسع

صاحب إذا اعوججت قومين، وصالة يف مجاعة حيمل عين سهوها وأفوز : ما آسي عن الدنيا إال على ثالث: لوقا
  .بفضلها، وقوت من الدنيا ليس الحد فيه منة، وال هللا علي فيه تبعة

 أترضاه يل: رأيت حممد بن واسع بسوق بزور وهو يعرض محارا له للبيع، فقال له رجل: وروى رواد بن الربيع قال
  .؟ فقال له رضيته مل أبعه

فدخلت عليه فإذا قوم قعود وقوم قيام، : وملا ثقل حممد بن واسع كثر عليه الناس يف العيادة، قال بعض أصحابه
وبعث بعض اخللفاء ماال مستكثرا إىل ! ماذا يعين هؤالء عين إذا أخذ بناصييت وقدمي غدا وألقيت يف النار ؟ : فقال

هلها، وأمر أن يدفع إىل حممد بن واسع منه فلم يقلبه ومل يلتمس منه شيئا، وأما مالك بن البصرة ليفرق يف فقراء أ
دينار فإنه قبل ما أمر له به، واشترى به أرقاء وأعتقهم ومل يأخذ لنفسه منه شيئا، فجاءه حممد بن واسع يلومه على 

  .قبوله جوائز السلطان
  فقال
إنه : سل أصحايب ماذا فعلت منه، فقالوا له! يا أبا عبد اهللا : مالك يا مالك قبلت جوائز السلطان ؟ فقال له: له

  .سألتك باهللا أقلبك اآلن هلم مثل ما كان قبل أن يصلوك: اشترى به أرقاء وأعتقهم، فقال له
إمنا يعرف اهللا حممد بن واسع، إمنا مالك محار إمنا مالك محار، وكالم : فقام مالك وحثى على رأسه التراب وقال

  .د بن واسع كثري جدا رمحه اهللاحمم
مث دخلت سنة أربع وعشرين ومائة فيها غزا سليمان بن هشام بن عبد امللك بالد الروم فلقي ملك الروم إليون 



  .فقاتله فسلم سليمان وغنم
فبلغهم أن يف ) ٢(بين العباس من بالد خراسان قاصدين إىل مكة فمروا بالكوفة ) ١(وفيها قدم مجاعة من دعاة 

سجن مجاعة من االمراء من نواب خالد القسري، قد حبسهم يوسف بن عمر، فاجتمعوا هبم يف السجن فدعوهم ال
إىل البيعة لبين العباس، وإذا عندهم من ذلك جانب كبري، فقبلوا منهم ووجدوا عندهم يف السجن أبا مسلم 

ا فأعجبهم شهامته وقوته واستجابته العجلي، وكان حمبوس) ٣(اخلراساين، وهو إذ ذاك غالم خيدم عيسى بن معقل 
  مع مواله إىل هذا االمر، فاشتراه بكر بن

__________  
  .سليمان بن كثري، ومالك بن اهليثم والهز بن قرط وقحطبة بن شبيب: ذكرهم ٣٣٧يف االخبار الطوال ص ) ١(
  ).٢٥٤/  ٥انظر ابن االثري (
  .بواسط: يف االخبار الطوال) ٢(
  .٣٣٧واالخبار الطوال ص  ٢٥٥/  ٥وابن االثري  ٢٨٣/  ٨من الطربي ) ٣(

  .حتريف" مقبل " ويف االصل 

وخرجوا به معهم فاستندبوه هلذا االمر، فكانوا ال يوجهونه إىل مكان إال ذهب ونتج ) ١(ماهان منه بأربعمائة درهم 
  .ما يوجهونه إليه، مث كان من أمره ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل فيما بعد

ومات يف هذه السنة حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، وهو الذي يدعو إليه دعاة بين العباس، فقام : ديقال الواق
  .مقامه ولده أبو العباس السفاح، والصحيح أنه إمنا تويف يف اليت بعدها

بن ) ٢( وحج بالناس فيها عبد العزيز بن احلجاج بن عبد امللك، ومعه امرأته أم مسلم: قال الواقدي وأبو معشر
  هشام بن عبد امللك، وقيل إمنا حج بالناس حممد بن هشام بن إمساعيل قاله الواقدي، واالول ذكره

  .ابن جرير واهللا أعلم
ويهدي إليها االلطاف والتحف ويعتذر ) ٢(وكان نائب احلجاز حممد بن هشام بن إمساعيل يقف على باب أم مسلم 

  .ونواب البالد هم املذكورون يف اليت قبلها إليها من التقصري، وهي ال تلتفت إىل ذلك،
القاسم بن أيب بزة أبو عبد اهللا املكي القارئ، موىل عبد اهللا بن السائب، تابعي جليل، روى عن أيب : وفيها تويف

  .الطفيل عامر بن واثلة، وعنه مجاعة، ووثقه االئمة
  .عشرة، وقيل سنة مخس عشرة فاهللا أعلمتويف يف هذه السنة على الصحيح، وقيل بعدها بسنة، وقيل سنة أربع 

الزهري حممد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب بن عبد اهللا بن احلارث بن زهرة بن كالب بن مرة، أبو بكر القرشي 
  .الزهري أحد االعالم من أئمة االسالم، تابعي جليل، مسع غري واحد من التابعني وغريهم

صاب أهل املدينة جهد شديد فارحتلت إىل دمشق، وكان عندي عيال أ: روى احلافظ ابن عساكر عن الزهري قال
إنه قد : كثرة، فجئت جامعها فجلست يف أعظم حلقة، فإذا رجل قد خرج من عند أمري املؤمنني عبد امللك، فقال

  وكان قد مسع من سعيد بن -نزل بأمري املؤمنني مسألة 
__________  

ه اختالفا كثريا فقال بعضهم هو من أصبهان وقال بعضهم من خراسان اختلفوا يف نسب: ابو مسلم اخلراساين) ١(
املعارف ص (وقيل من العرب وادعى هو انه من سليط بن علي بن عبد اهللا بن عباس ونسبه أبو دالمة إىل االكراد 

 قيل هو من ولد بزرمجهر الفارسي وكان أبوه من قرية سنجرد ويف مروج: ١٤٥/  ٣ويف وفيات االعيان ) ١٨٥



  .انه من قرية يقال هلا خرطينة من أهل الربس وكان قهرمانا الدريس بن ابراهيم العجلي ٢٨٩/  ٣الذهب 
  .من السراجني: ٢٥٥/  ٥وابن االثري  ٢٨٣/  ٨ويف الطربي 

  .وقال ابن االثري وكان امسه ابراهيم ويلقب حيكان ومساه عبد الرمحن وكناه أبا مسلم ابراهيم االمام
  .ام سلمة بنت هشام: ٢٨٣/  ٨يف الطربي ) ٢(

إين أحفظ عن سعيد بن : فقلت -املسيب فيها شيئا وقد شذ عنه يف أمهات االوالد يرويه عن عمر بن اخلطاب 
فسألين ممن أنت ؟ فانتسبت له، وذكرت له : فأخذين فأدخلين على عبد امللك: املسيب عن عمر بن اخلطاب،

نعم والفرائض والسنن، فسألين عن ذلك كله فأجبته، فقضى ديين : لتحاجيت وعيايل، فسألين هل حتفظ القرآن ؟ ق
فرجعت إىل املدينة أطلب العلم : اطلب العلم فإين أرى لك عينا حافظة وقلبا ذكيا، قال: وأمر يل جبائزة، وقال يل

وترك لنا خادما إن بعلي غاب : وأتتبعه، فبلغين أن امرأة بقباء رأت رؤيا عجيبة، فأتيتها فسألتها عن ذلك، فقالت
وكان  -وداجنا وخنيالت، نشرب من لبنها، ونأكل من مثرها، فبينما أنا بني النائمة واليقظي رأيت كأن ابين الكبري 

إنه هذا يضيق علينا اللنب، مث نصب القدر وقطعها : قد أقبل فأخذ الشفرة فذبح ولد الداجن، فقال -مشتدا 
ه، وأخوه صغري كما قد جاء، مث استيقظت مذعورة، فدخل ولدي الكبري ووضعها فيه، مث أخذ الشفرة فذبح هبا أخا

إنه قد ضيق علينا اللنب، مث أخذ الشفرة فذحبه وقطعه يف : يا بين شربه ولد الداجن، فقال: أين اللنب ؟ فقلت: فقال
لت إىل املنزل وأنا القدر، فبقيت مشفقة خائفة مما رأيت، فأخذت ولدي الصغري فغيبته يف بعض بيوت اجلريان، مث أقب

إين رأيت مناما فأنا : مالك مغتمة ؟ فقلت: مشفقة جدا مما رأيت، فأخذتين عيين فنمت فرأيت يف املنام قائال يقول
ما : ما أدرت إىل هذه املرأة الصاحلة ؟ قالت: يا رؤيا يا رؤيا، فأقبلت امرأة حسناء مجيلة، فقال: أحذر منه فقال

ما أردت إىل هذه املرأة : حالم يا أحالم، فأقبلت امرأة دوهنا يف احلسن واجلمال، فقالأردت إال خريا، مث قال يا أ
ما أردت إىل : يا أضغاث يا أضغاث، فأقبلت امرأة سوداء شنيعة فقال: ما أردت إال خريا، مث قال: الصاحلة ؟ فقالت

: استيقظت فجاء ابين فوضع الطعام وقالهذه املرأة الصاحلة ؟ فقالت إهنا امرأة صاحلة فأحببت أن أعلمها ساعة، مث 
درج إىل بيوت اجلريان، فذهب وراءه فكأمنا هدي إليه، فأقبل به يقبله، مث جاء فوضعه وجلسنا : أين أخي ؟ فقلت

  .مجيعا فأكلنا من ذلك الطعام
ال خفيف يف آخر خالفة معاوية، وكان قصريا قليل اللحية، له شعرات طو) ١(ولد الزهري يف سنة مثان ومخسني 

  .العارضني
  يوما، وجالس) ٢(وقد قرأ القرآن يف حنو من مثان ومثانني : قالوا

سعيد بن املسيب مثان سنني، متس ركبته ركبته، وكان خيدم عبيد اهللا بن عبد اهللا يستسقي له املاء املاحل، ويدور على 
منهم، حىت صار من أعلم الناس  مشايخ احلديث، ومعه ألواح يكتب عنهم فيها احلديث، ويكتب عنهم كل ما مسع

  .وأعلمهم يف زمانه، وقد احتاج أهل عصره إليه
  كنا نكره كتاب العلم حىت أكرهنا عليه: أخربنا معمر عن الزهري قال: وقال عبد الرزاق

__________  
سنة مخسني وقال ابن : ١٠٨/  ١سنة احدى ومخسني، ويف تذكرة احلفاظ : ١٧٨/  ٤يف وفيات االعيان ) ١(
  .ولد سنة مثان ومخسني، وقيل سنة مخسني ٢٦٠/  ٥الثري ا
  .يف مثانني يوما: ١١٠/  ١يف تذكرة احلفاظ ) ٢(



  .هؤالء االمراء، فرأينا أن ال مننعه أحدا من املسلمني
ثنا عروة ثنا فالن، ويسرد عليها : كان الزهري يرجع من عند عروة فيقول جلارية عنده فيها لكنة: وقال أبو إسحاق

  .اسكيت لكاع، فإين ال أريدك، إمنا أريد نفسي: واهللا ما أدري ما تقول، فيقول هلا: عه منه، فتقول له اجلاريةما مس
مث وفد على عبد امللك بدمشق كما تقدم فأكرمه وقضى دينه وفرض له يف بيت املال، مث كان بعد من أصحابه 

وكذا عند عمر بن عبد العزيز، وعند يزيد بن عبد  وجلسائه، مث كان كذلك عند أوالده من بعده، الوليد وسليمان،
امللك، واستقضاه يزيد مع سليمان بن حبيب، مث كان حظيا عند هشام، وحج معه وجعله معلم أوالده إىل أن تويف 

  .يف هذه السنة، قبل هشام بسنة
وكان يكره أكل  :ما استودعت قليب شيئا قط فنسيته، قال: قال ابن شهاب: مسعت الليث يقول: وقال ابن وهب

  .إنه ينسي، وكان يشرب العسل ويقول إنه يذكي، وفيه يقول فايد بن أقرم: التفاح وسؤر الفأرة، ويقول
قيل اجلواد حممد بن * واذكر فواضله على االصحاب وإذا يقال من اجلواد مباله * زرذا وأثن على الكرمي حممد 

بكسور انتاج وفتق * االعراب يشري وفاء جفانه وميدها وربيع ناديه على * شهاب أهل املدائن يعرفون مكانه 
  لباب

: حدث الزهري يوما حبديث فلما قام أخذت بلجام دابته فاستفهمته فقال: مسعت مالكا يقول: وقال ابن مهدي
أتستفهمين ؟ ما استفهمت عاملا قط، وال رددت على عامل قط، مث جعل ابن مهدي يقول فتلك الطوال وتلك 

  .املغازي
 -يعين ابن عبد العزيز  -عن هشام بن خالد السالمي عن الوليد بن مسلم، عن سعيد : ى يعقوب بن سفيانورو

أن هشام بن عبد امللك سأل الزهري أن يكتب لبنيه شيئا من حديثه، فأملى على كاتبه أربعمائة حديث مث خرج 
ال عليك، فأملى عليهم : ضاع، فقالإن ذلك الكتاب : على أهل احلديث فحدثهم هبا، مث إن هشاما قال للزهري

  .تلك االحاديث فأخرج هشام الكتاب االول فإذا هو مل يغادر حرفا واحدا، وإمنا أراد هشام امتحان حفظه
  .ما رأيت أحدا أحسن سوقا للحديث إذا حدث من الزهري: وقال عمر بن عبد العزيز

لحديث من الزهري، وال أهون من الدينار والدرهم ما رأيت أحدا أنص ل: وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار
  .عنده، وما الدراهم والدنانري عند الزهري إال مبنزلة البعر

ولقد جالست جابرا وابن عباس وابن عمر وابن الزبري فما رأيت أحدا أسيق للحديث من : قال عمرو بن دينار
  .الزهري

أحسن االسانيد الزهري عن علي : الزهري، وقال النسائيأحسن الناس حديثا وأجودهم إسنادا : وقال االمام أمحد
  ).صلى اهللا عليه وسلم(بن احلسني عن أبيه عن جده علي عن رسول اهللا 

  وقال سعيد عن

مكثت مخسا وأربعني سنة أختلف من احلجاز إىل الشام، ومن الشام إىل احلجاز، فما كنت أمسع حديثا : الزهري
  .أستطرفه

ما حيسن غري : ملا قط أمجع من ابن شهاب، ولو مسعته حيدث يف الترغيب والترهيب لقلتما رأيت عا: وقال الليث
ال : هذا، وإن حدث عن االنبياء وأهل الكتاب قلت ال حيسن إال هذا، وإن حدث عن االعراب واالنساب قلت

ألك من كل خري اللهم إين أس: حيسن إال هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه بدعا جامعا، وكان يقول
  .أحاط به علمك وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك يف الدنيا واآلخرة



  .وكان الزهري أسخى من رأيت، يعطي كل من جاء وسأله، حىت إذا مل يبق عنده شئ استسلف: قال الليث
  وكان يطعم الناس الثريد ويسقيهم

شراهبم، ويقول اسقونا وحدثونا، فإذا العسل، وكان يستمر على شراب العسل كما يستمر أهل الشراب على 
ما أنت من مسار قريش، وكانت له قبة معصفرة، وعليه ملحفة معصفرة، وحتته بساط : نعس أحدهم يقول له
  .ما بقي عند أحد من العلم ما بقي عند ابن شهاب: قال حيىي بن سعد: معصفر، وقال الليث
عليكم بابن شهاب فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية : لعزيزقال عمر بن عبد ا: أنبأ معمر قال: وقال عبد الرزاق

  .منه، وكذا قال مكحول
ما رأيت أعلم من الزهري، وقيل : وال احلسن ؟ فقال: ما رأيت أحدا أعلم من الزهري، فقيل له: وقال أيوب
  .الزهري: مث من ؟ قال: الزهري، قيل: من أعلم من لقيت ؟ قال: ملكحول

  .كان الزهري إذا دخل املدينة مل حيدث هبا أحدا حىت خيرج: وقال مالك: زهريمث من ؟ قال ال: قيل
  .حمدثو أهل احلجاز ثالثة، الزهري وحيىي بن سعيد وابن جريج: وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة

  .الذين أفتوا أربعة، الزهري، واحلكم، ومحاد وقتادة، والزهري أفقههم عندي: وقال علي بن املديين
  .ثالثة إذا كن يف القاضي فليس بقاض إذا كره املالوم وأحب احملامد، وكره العزل: هريوقال الز

كان يقال فصحاء زماهنم الزهري وعمر بن عبد العزيز وموسى بن طلحة وعبيد اهللا، رمحهم : وقال أمحد بن صاحل
  .اهللا

، وأدب رسول )صلى اهللا عليه وسلم(إن هذا العلم الذي أدب اهللا به رسول اهللا : أنه قال: وقال مالك عن الزهري
اهللا به أمته أمانة اهللا إىل رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن مسع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبني اهللا عز 

  .وجل
االعتصام بالستة جناة، وقال الوليد عن االوزاعي عن الزهري : وقال حممد بن احلسني عن يونس عن الزهري قال

  .كما جاءت) صلى اهللا عليه وسلم(ا أحاديث رسول اهللا أمرو: قال
إن من غوائل العلم أن يترك العامل حىت يذهب علمه، ويف رواية أن يترك العامل : وقال حممد بن إسحاق عن الزهري

  .لالعمل بالعلم حىت يذهب، فإن من غوائله قلة انتفاع العامل بعلمه، ومن غوائله النسيان والكذب، وهو أشد الغوائ
القراءة على العامل والسماع عليه : وقال أبو زرعة عن نعيم بن محاد، عن حممد بن ثور، عن معمر، عن الزهري قال

  .سواء إن شاء اهللا تعاىل

إذا طال اجمللس كان للشيطان فيه حظ ونصيب، وقد قضى عنه هشام مرة : وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
  .عة عشر ألفا، ويف رواية عشرين ألفامثانني ألف درهم، ويف رواية سب

ال آمن أن حيبس هؤالء : عتب رجاء بن حيوة على الزهري يف االسراف وكان يستدين، فقال له: وقال الشافعي
فوعده الزهري أن يقصر، فمر به بعد ذلك وقد وضع : القوم ما بأيديهم عنك فتكون قد محلت على أمانيك، قال

انزل : يا أبا بكر ما هذا بالذي فارقتنا عليه، فقال له الزهري: ف به رجاء وقالالطعام ونصب موائد العسل، فوق
  .فإن السخي ال تؤدبه التجارب
أمطارها الفضة البيضاء والذهب يقول يف العسر إن * له سحائب جود يف أنامله : وقد أنشد بعضهم يف هذا املعىن

رأيت أمواله يف الناس تنتهب * اد أيام اليسار له أقصرت عن بعض ما أعطى وما أهب حىت إذا ع* أيسرت ثانية 
ولد الزهري سنة مثان ومخسني، وقدم يف سنة أربع وعشرين ومائة إىل أمواله بثالث بشعب زبدا، : وقال الواقدي



فأقام هبا فمرض هناك ومات وأوصى أن يدفن على قارعة الطريق، وكانت وفاته لسبع عشرة من رمضان يف هذه 
) ١(وكان ثقة كثري احلديث والعلم والرواية، فقيها جامعا، وقال احلسني : مخس وسبعني سنة، قالوا السنة، وهو ابن

من فلسطني مسنما جمصصا، وقد وقف االوزاعي يوما ) ٢(رأيت قرب الزهري بشعب زبدا : بن املتوكل العسقالين
وكم مجعت روايات * كرم  يا قربكم فيك من علم ومن* يا قربكم فيك من علم ومن حلم : على قربه فقال

  .وأحكاما
تويف الزهري بأمواله بشعب ثنني، ليلة الثالثاء لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربع : وقال الزبري بن بكار

وعشرين ومائة، عن ثنتني وسبعني سنة، ودفن على قارعة الطريق ليدعو له املارة، وقيل إنه تويف سنة ثالث وعشرين 
  .سنة مخس وعشرين ومائة، والصحيح االول واهللا أعلم: عشرومائة، وقال أبو م

  أخربين: عن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: فصل وروى الطرباين
حنن نكتب السنن، فكتبنا ما جاء عن النيب : اجتمعت أنا والزهري وحنن نطلب العلم فقلنا: صاحل بن كيسان قال

  :هلم فلنكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة، فقلت: ال يل، مث ق)صلى اهللا عليه وسلم(
__________  

  .احلسن: ١٣٩/  ٢يف صفة الصفوة ) ١(
بأدامي وهي أول عمل فلسطني وآخر عمل احلجاز وقال ابن خلكان : يف صفة الصفوة عن احلسن بن املتوكل) ٢(
  .لسطني واحلجازدفن بأدامي وقيل أدمي وهي خلف شغب وبدا ومها واديان بني ف: ١٧٨/  ٤

  .فكتب ما جاء عنهم ومل أكتب، فأحنج وضيعت: إنه ليس بسنة فال نكتب، قال
كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري حىت قتل الوليد، فإذا الدفاتر قد محلت على : وروى االمام أمحد عن معمر قال

  .من علم الزهري: الدواب من خزانته يقول
طست بني يدي ابن شهاب فتذكر حديثا فلم تزل يده يف الطست حىت طلع وضع ال: وروي عن الليث بن سعد قال

للعلم وإد فإذا هبطت وادية : الفجر وصححه، وروى أصبغ بن الفرج عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال
  .فعليك بالتؤدة حىت خترج منه، فإنك ال تقطعه حىت يقطع بك

زبري بن بكار، حدثين حممد بن احلسن بن زبالة، عن مالك بن حدثنا أمحد بن حيىي تغلب حدثنا ال: وقال الطرباين
: من بالباب ؟ فتقول اجلارية: خدمت عبيد اهللا بن عتبة، حىت أن كان خادمه ليخرج فيقول: أنس، عن الزهري قال

  .غالمك االعيمش، فتظن أين غالمه، وإن كنت الخدمه حىت أستقي له وضوءه
  .عباد، عن الثوري، عن مالك بن أنس، أراه عن الزهريوروى عبد اهللا بن أمحد، عن حممد بن 

  .تبعت سعيد بن املسيب ثالثة أيام يف طلب حديث: قال
  .كنا نأيت العامل فيما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه: وروى االوزاعي عن الزهري قال

  .املاكان الزهري يقول حدثين فالن، وكان من أوعية العلم، وال يقول كان ع: وقال سفيان
  .أول من دون العلم ابن شهاب: وقال مالك

  .كان هشام هو الذي أكره الزهري على كتابة احلديث، فكان الناس يكتبون بعد ذلك: وقال أبو املليح
  .العلم خزائن وتفتحها املسائل: وقال رشيد بن سعد قال الزهري

  .كان يصطاد العلم باملسألة كما يصاد الوحش: وقال الزهري
  شهابوكان ابن 



  .إمنا يذهب العلم النسيان وترك املذاكرة: ينزل باالعراب يعلمهم لئال ينسى العلم، وقال
  .إن هذا العلم إن أخذته باملكابرة غلبك ومل تظفر منه بشئ، ولكن خذه مع االيام والليايل أخذا رفيقا تظفر به: وقال
  .ما أحدث الناس مروءة أعجب إيل من الفصاحة: وقال
  .ذكر ال حيبه إال الذكور من الرجال ويكرهه مؤنثوهمالعلم : وقال

مايل أرى أحاديث ليس هلا : ، فقال)صلى اهللا عليه وسلم(قال رسول اهللا : ومر الزهري على أيب حازم وهو يقول
  .خطم وال أزمة ؟

  .ما عبد اهللا بشئ أفضل من العلم: وقال
ال : أنه مسع الزهري يقول: لم، عن القاسم بن هزانحدثنا دحيم، حدثنا الوليد بن مس: وقال ابن مسلم أيب عاصم

  .يوثق الناس علم عامل ال يعمل به، وال يؤمن بقول عامل ال يرضي
  .حبسها عن أهلها: وما غلوهلا ؟ قال: إياك وغلول الكتب، قلت: ضمرة، عن يونس، عن الزهري قال: وقال

  .حضور اجمللس بال نسخة ذل: وروى الشافعي عن الزهري قال
أراك حتب العلم ؟ : جلست إىل ثعلبة بن أيب معني فقال: ى االصمعي عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب قالورو
فلزمت سعيدا سبع سنني مث حتولت عنه إىل : قال -يعين سعيد بن املسيب  -فعليك بذاك الشيخ : قال! نعم : قلت

  .عروة ففجرت ثبج حبره
لعلم صربي، وما نشره أحد قط نشري، فأما عروة بن الزبري فبئر ما صرب أحد على ا: قال ابن شهاب: وقال الليث

  ال تكدره الدالء، وأما ابن املسيب

  .فانتصب للناس فذهب امسه كل مذهب
أن ابن شهاب سأله : حدثنا حممد بن عبد العزيز بن عبد اهللا االوسي، حدثنا مالك بن أنس: وقال مكي بن عبدان

كر علمه خبري وأخربه حباله، فبلغ ذلك سعيدا فلما قدم ابن شهاب املدينة بعض بين أمية عن سعيد بن املسيب فذ
مايل سلمت عليك فلم : جاء فسلم على سعيد فلم يرد عليه ومل يكلمه، فلما انصرف سعيد مشى الزهري معه فقال

  .ذكرتين لبين مروان ؟: تكلمين ؟ ماذا بلغك عين وما قلت إال خريا ؟ قال له
ا مكي بن عبدان حدثنا حممد بن حيىي، حدثين عطاف بن خالد املخزومي، عن عبد االعلى بن حدثن: وقال أبو حامت

أصاب أهل املدينة حاجة زمان فتنة عبد اللمك بن مروان، فعمت أهل : عبد اهللا بن أيب فروة عن ابن شهاب قال
  البلد، وقد خيل إيل أنه قد أصابنا أهل البيت من ذلك ما مل

هل من أحد أمت إليه برحم أو مودة أرجوا إن خرجت : د، وذلك خلربيت بأهلي، فتذكرتيصب أحدا من أهل البل
إن الرزق بيد اهللا عزوجل، مث خرجت حىت : إليه أن أصيب عنده شيئا ؟ فما علمت من أحد أخرج إليه، مث قلت

فبينا حنن على قدمت دمشق فوضعت رجلي مث أتيت املسجد فنظرت إىل أعظم حلقة رأيتها وأكربها فجلست فيها، 
ذلك إذ خرج رجل من عند أمري املؤمنني عبد امللك، كأجسم الرجال وأمجلهم وأحسنهم هيئة، فجاء إىل اجمللس 

لقد جاء أمري املؤمنني اليوم كتاب ما جاءه مثله منذ : فجلس فقال -أي أوسعوا  -الذي أنا فيه فتحثحثوا له 
امله على املدينة هشام بن إمساعيل يذكر أن ابنا ملصعب بن الزبري من كتب إليه ع: ما هو ؟ قال: استخلفه اهللا، قالوا

أم ولد مات، فأرادت أمه أن تأخذ مرياثا منه فمنعها عروة بن الزبري، وزعم أنه ال مرياث هلا، فتوهم أمري املؤمنني 
والد، وال حيفظه حديثا يف ذلك مسعه من سعيد بن املسيب يذكر عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب يف أمهات اال

  .اآلن، وقد شذ عنه ذلك احلديث



: أنا أحدثه به، فقام إىل قبيصة حىت أخذ بيدي مث خرج حىت دخل الدار على عبد امللك فقال: قال ابن شهاب فقلت
  .وعليك السالم: السالم عليك، فقال له عبد امللك جميبا

هذا يا أمري : عبد امللك وهو آخذ بيدي وقالأندخل ؟ فقال عبد امللك ادخل، فدخل قبيصة على : فقال قبيصة
  .املؤمنني حيدثك باحلديث الذي مسعته من ابن املسيب يف أمهات االوالد

مسعت سعيد بن املسيب يذكر أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه أمر : إيه، قال الزهري فقلت: فقال عبد امللك
 يعتقن، فكتب عمر بذلك صدرا من خالفته، مث تويف رجل بأمهات االوالد أن يقومن يف أموال أبنائهن بقيمة عدل مث

من قريش كان له ابن من أم ولد، وقد كان عمر يعجب بذلك الغالم، فمر ذلك الغالم على عمر يف املسجد بعد 
فعلت يا أمري املؤمنني خريا، خريوين بني أن : ما فعلت يا بن أخي يف أمك ؟ قال: وفاة أبيه بليال، فقال له عمر

أو لست إمنا أمرت يف ذلك بقيمة عدل ؟ ما أرى رأيا وما أمرت بأمر إال قلتم فيه، مث : فقال عمر) ١(قوا أمي يستر
  أيها: قام فجلس على املنرب فاجتمع الناس إليه حىت إذا رضي من مجاعتهم قال

__________  
  .كذا باالصل، ويف السياق نقص ظاهر) ١(

والد بأمر قد علمتموه، مث حدث رأي غري ذلك، فأمنا امرئ كان عنده أم إين قد كنت أمرت يف أمهات اال! الناس 
  .ولد فملكها بيمينه ما عاش، فإذا مات فهي حرة ال سبيل له عليها

أما واهللا إن كان أبوك البا نعارا : من أنت ؟ قلت أنا حممد بن مسلم بن عبيد بن شهاب، فقال: فقال يل عبد امللك
  .يف الفتنة مؤذيا لنا فيها
: يوسف) [ ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم: (يا أمري املؤمنني قل كما قال العبد الصاحل: قال الزهري فقلت

يا أمري املؤمنني افرض يل فإين منقطع من : فقلت: قال) التثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم! (أجل : فقال]  ٩٢
  .هذا االمر إن بلدك ما فرضنا فيه الحد منذ كان: الديوان، فقال

قد فرض إليك أمري املؤمنني، : مث نظر إىل قبيصة وأنا وهو قائمان بني يديه، فكأنه أوما إليه أن افرض له، فقال
  .إين واهللا ما خرجت من عند أهلي إال وهم يف شدة وحاجة ما يعلمها إال اهللا، وقد عمت احلاجة أهل البلد: فقلت
  .قد وصلك أمري املؤمنني: قال

قد : يا أمري املؤمنني وخادم خيدمنا، فإن أهلي ليس هلم خادم إال أخيت، فإهنا اآلن تعجن وختبز وتطحن قال: قال قلت
  .أخدمك أمري املؤمنني

ال يزين الزاين حني يزين وهو : " قال) صلى اهللا عليه وسلم(وروى االوزاعي عن الزهري أنه روى أن رسول اهللا 
  ".مؤمن 

من اهللا العلم، وعلى رسوله البالغ، وعلينا التسليم، أمروا أحاديث رسول اهللا  :ما هذا ؟ فقال: فقلت للزهري
  .كما جاءت) صلى اهللا عليه وسلم(

كان عمر بن اخلطاب يأمر برواية قصيدة لبيد بن ربيعة اليت يقول ) ٢: (وعن ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال
بيديه اخلري ما شاء فعل من هداه سبل * د اهللا فال ند له وباذن اهللا ريثي والعجل أمح* إن تقوى ربنا خري نفل : فيها

دخلت على عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة منزلة فإذا هو : ناعم البال ومن شاء أضل وقال الزهري* اخلري اهتدى 
اهللا ومعه عبد  -يعين عمر بن عبد العزيز  -دخلت على أمريكم آنفا : مايل أراك هكذا ؟ فقال: مغتاظ ينفخ، فقلت

فما حشى االقوام * ال تعجبا أن تؤتيا فتكلما : بن عمرو بن عثمان فسلمت عليهما فلم يردا علي السالم، فقلت



  شرا من الكرب
مثلك يف فقهك وفضلك ! ! يرمحك اهللا : وفيها املعاد واملصري إىل احلشر فقلت* ومسا تراب االرض منه خلقتما 

  .ذا نفث برأإن املصدور إ: فقال! وسنك تقول الشعر ؟ 
فما تقول يف : لعلي أعرفها، فقال: إنك ال تعرف اللغة، فقال الشيخ: حدثين، فقال: وجاء شيخ إىل الزهري فقال

  وقد مات منه كل عضو ومفصل ؟* صريع ندامى يرفع الشرب رأسه : قول الشاعر

  .عد علي أحدثك: اللسان، قال: ما املفصل ؟ قال
وكأن ما قد كان مل يك كانا فطويت كفي يا مجان * هب الشباب فال يعود مجانا ذ: وكان الزهري يتمثل كثريا هبذا

  .حممد يسأل اهللا العافية: وكفى مجان بطيها حدثانا وكان نقش خامت الزهري* على العصا 
  .كنت أشم ريح املسك من سوط دابة الزهري: هل كان عمك يتطيب ؟ قال: وقيل البن أخي الزهري

  .املعروف: وما هو ؟ قال: ال متسه النار، قيل استكثروا من شئ: وقال
  .إن من ابتغاء اخلري اتقاء الشر: أتعطي على كالم الشيطان ؟ فقال: وامتدحه رجل مرة فأعطاه قميصه، فقيل له

  .من مل مينع احلالل شكره، ومل يغلب احلرام صربه: سئل الزهري عن الزاهد فقال: وقال سفيان
صلى اهللا (لو أنك اآلن يف آخر عمرك أقمت باملدينة، فقعدت إىل مسجد رسول اهللا : قالوا للزهري: وقال سفيان
لو أين فعلت ذلك لوطئ : ، ودرجت وجلسنا إىل عمود من أعمدته فذكرت الناس وعلمتهم ؟ فقال)عليه وسلم

  .عقيب، وال يبغي يل أن أفعل ذلك حىت أزهد يف الدنيا وأرغب يف اآلخرة
  .ك يف جبال بيت املقدس بضعة وعشرون نبيا، ماتوا من اجلوع والعملوكان الزهري حيدث أنه هل

العبادة هي الورع والزهد، والعلم هو : كانوا ال يأكلون إال ما عرفوا، وال يلبسون إال ما عرفوا وكان يقول
  .احلسنة، والصرب هو احتمال املكاره، والدعوة إىل اهللا على العمل الصاحل

  بالل بن سعد: ن عبد امللك ما أورده ابن عساكروممن تويف يف خالفة هشام ب
ابن متيم السكوين أبو عمرو، وكان من الزهاد الكبار، والعباد الصوام القوام، روى عن أبيه وكان أبوه له صحبة، 
وعن جابر وابن عمر وأيب الدرداء وغريهم، وعنه مجاعات منهم أبو عمر االوزاعي وكان االوزاعي يكتب عنه ما 

  .ما رأيت واعظا قط مثله: الفوائد العظيمة يف قصصه ووعظه، وقاليقوله من 
  .ما بلغين عن أحد من العبادة ما بلغين عنه، كان يصلي يف اليوم والليلة ألف ركعة: وقال أيضا

كان إذا نعس يف ليل الشتاء ألقى نفسه يف ثيابه يف الربكة، فعاتبه بعض أصحابه يف ذلك : وقال غريه وهو االصمعي
  .إن ماء الربكة أهون من عذاب جهنم: فقال

  .كان إذا كرب يف احملراب مسعوا تكبريه من االوزاع: وقال الوليد بن مسلم
  .وهي خارج باب الفراديس: قلت

  .هو شامي تابعي ثقة: وقال أمحد بن عبد اهللا العجلي
وة بالقدر حىت قال بالل كان أحد العلماء قاصا حسن القصص، وقد اهتمه رجاء بن حي: وقال أبو زرعة الدمشقي

رب مسرور مغرور، ورب مغرور ال يشعر، فويل ملن له الويل وهو ال يشعر، يأكل ويشرب، : يوما يف وعظه
ويضحك، وقد حق عليه يف قضاء اهللا أنه من أهل النار، فياويل لك روحا، يا ويل لك جسدا، فلتبك ولتبك عليك 

  .البواكي لطول االبد



واهللا لكفى به ذنبا أن اهللا يزهدنا يف : حسنا من كالمه يف مواعظه البليغة، فمن ذلك قوله وقد ساق ابن عساكر شيئا
  .الدنيا وحنن نرغب فيها، زاهدكم راغب، وعاملكم جاهل، وجمتهدكم مقصر

أخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيبك من اهللا، وأخربك بعيب فيك، أحب إليك، وخري لك من أخ كلما : وقال أيضا
  .كفك دينارالقيك وضع يف 

ال تكن وليا هللا يف العالنية وعدوه يف السر وال تكن عدو إبليس والنفس والشهوات يف العالنية : وقال أيضا
  .وصديقهم يف السر، وال تكن ذا وجهني وذا لسانني فتظهر للناس أنك ختشى اهللا ليحمدوك وقلبك فاجر

م للبقاء، ولكنكم تنتقلون من دار إىل دار، كما نقلتم من أيها الناس إنكم مل ختلقوا للفناء وإمنا خلقت: وقال أيضا
االصالب إىل االرحام، ومن االرحام إىل الدنيا، ومن الدنيا إىل القبور، ومن القبور إىل املوقف، ومن املوقف إىل اجلنة 

  .والنار
  إنكم تعملون يف أيام قصار اليام طوال، ويف دار زوال إىل دار: عباد الرمحن: وقال أيضا

مقام، ويف دار حزن ونصب لدار نعيم وخلود، فمن مل يعمل على يقني فال تنفعن، عباد الرمحن لو قد غفرت 
خطاياكم املاضية لكان فيما تستقبلون لكم شغال، ولو عملتم مبا تعلمون لكان لكم مقتدا وملتجأ، عباد الرمحن 

ما هكذا نعت اهللا عباده املوقنني، أذوو عقول يف أماما وكلتم به فتضيعونه، وأما ما تكفل اهللا لكم به فتطلبونه، 
الدنيا وبله يف اآلخرة، وعمي عما خلقتم له بصراء يف أمر الدنيا ؟ فكما ترجون رمحة اهللا مبا تؤدون من طاعته، 

هل جاءكم خمرب خيربكم أن شيئا من أعمالكم قد ! فكذلك اشفقوا من عذابه مبا تنتهكون من معاصيه، عباد الرمحن 
: املؤمنون) [ أم حسبتم أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون(منكم ؟ أو شيئا من خطاياكم قد غفر لكم ؟  تقبل
  .واهللا لو عجل لكم الثواب يف الدنيا الستقللتم ما فرض عليكم]  ١١٦

عرضها عرض أترغبون يف طاعة اهللا لدار معمورة باآلفات ؟ وال ترغبون وتنافسون يف جنة أكلها دائم وظلها، و
الذكر ذكران ذكر : وقال أيضا]  ٣٥: الرعد) [ تلك عقىب الذين اتقوا وعقىب الكافرين النار(االرض والسموات 

  .اهللا باللسان حسن مجيل، وذكر اهللا عندما أحل وحرم أفضل
اعمل، فيقول  :حىت أعمل، فيقال له: مل ؟ فيقول: فيقال له! ال : حتب أن متوت ؟ فيقول: عباد الرمحن يقال الحدنا

سوف أعمل، فال حتب أن متوت، وال حتب أن تعمل، وأحب شئ إليه حيب أن يؤخر عمل اهللا، وال حيب أن يؤخر 
  .اهللا عنه عرض دنياه

عباد الرمحن إن العبد ليعمل الفريضة الواحدة من فرائض اهللا وقد أضاع ما سواها، فما يزال مينيه الشيطان ويزين له 
  .اجلنة، مع إقامته على معاصي اهللاحىت ما يرى شيئا دون 

عباد الرمحن قبل أن تعملوا أعمالكم فانظروا ماذا تريدون هبا، فإن كانت خالصة فامضوها وإن كانت لغري اهللا فال 
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل (تشقوا على أنفسكم، فإن اهللا ال يقبل من العمل إال ما كان له خالصا، فإنه قال 

: إن اهللا ليس إىل عذابكم بالسريع، يقبل املقبل ويدعو املدبر، وقال أيضا: وقال أيضا]  ١٠: فاطر[ ) الصاحل يرفعه
  .إذا رأيت الرجل متحرجا حلوحا مماريا معجبا برأيه فقد متت خسارته

ألستم مقرين ! يا معشر من حضر : خرج الناس بدمشق يستسقون فقام هبم بالل بن سعد فقال: وقال االوزاعي
  اللهم: نعم، فقال: اءة ؟ قالواباالس

  .وقد أقررنا باالساءة فاعف عنا واغفر لنا]  ٩١: التوبة) [ ما على احملسنني من سبيل(إنك قلت 
  .فسقوا يومهم ذلك: قال



لقد أدركت أقواما يشتدون بني االغراض، ويضحك بعضهم إىل بعض، فإذا جثهم الليل : مسعته يقول: وقال أيضا
  .كانوا رهبانا

  .ال تنظر إىل صغر الذنب وانظر إىل من عصيت: ته أيضا يقولومسع
  .من بادأك بالود فقد استرقك بالشكر: ومسعته يقول

  .اللهم إين أعوذ بك من زيغ القلوب، ومن تبعات الذنوب، ومن مرديات االعمال ومضالت العني: وكان من دعائه
إىل اهللا طاعة إال عملتموها وال معصية إال اجتنبتموها، إال  عباد الرمحن لو أنتم مل تدعوا: وقال االوزاعي عنه أنه قال

  .أنكم حتبون الدنيا لكفاكم ذلك عقوبة عند اهللا عز وجل
  .إن اهللا يغفر الذنوب ملن تاب منها، ولكن ال ميحوها من الصحيفة حىت يوقف العبد عليها يوم القيامة: وقال

وهو الذي ينسب إليه مروان اجلعدي، وهو مروان احلمار،  ترمجة اجلعد بن درهم هو أول من قال خبلق القرآن،
  .آخر خلفاء بين أمية

كان شيخه اجلعد بن درهم، أصله من خراسان، ويقال إنه من موايل بين مروان، سكن اجلعد دمشق، وكانت له هبا 
  .دار بالقرب من القالسيني إىل جانب الكنيسة، ذكره ابن عساكر

  .ليوم غربيها عند محام القطانني الذي يقال له محام قلينسوهي حملة من اخلواصني ا: قلت
وقد أخذ اجلعد بدعته عن بيان بن مسعان، وأخذها بيان عن طالوت ابن اخت لبيد بن : قال ابن عساكر وغريه

عن يهودي ) صلى اهللا عليه وسلم(أعصم، زوج ابنته، وأخذها لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر رسول اهللا 
عن اجلعد اجلهم بن صفوان اخلزري، وقيل الترمذي، وقد أقام ببلخ، وكان يصلي مع مقاتل بن  باليمن، وأخذ

سليمان يف مسجده ويتناظران، حىت نفي إىل ترمذ، مث قتل اجلهم بأصبهان، وقيل مبرو، قتله نائبها سلم بن أحوز 
بن أيب دواد عن بشر، وأما اجلعد  رمحه اهللا وجزاه عن املسلمني خريا، وأخذ بشر املريسي عن اجلهم، وأخذ أمحد

فإنه أقام بدمشق حىت أظهر القول خبلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه فيها اجلهم بن 
صفوان فتقلد هذا القول عنه، مث إن خالد بن عبد اهللا القسري قتل اجلعد يوم عيد االضحى بالكوفة، وذلك أن 

  أيها الناس ضحوا يقبل اهللا ضحاياكم، فإين مضح:  خطبته تلكخالدا خطب الناس فقال يف
  .باجلعد بن درهم، إنه زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليال

  .ومل يكلم موسى تكليما، تعاىل اهللا عما يقول اجلعد علوا كبريا
  .مث نزل فذحبه يف أصل املنرب

 والبيهقي وعبد اهللا بن أمحد وذكره ابن عساكر يف وقد ذكر هذا غري واحد من احلفاظ منهم البخاري وابن أيب حامت
أمجع للعقل، وكان : التاريخ، وذكر أنه كان يتردد إىل وهب بن منبه، وأنه كان كلما راح إىل وهب يغتسل ويقول

ويلك يا جعد، اقصر املسألة عن ذلك، إين الظنك من : يسأل وهبا عن صفات اهللا عزوجل فقال له وهب يوما
مل خيربنا اهللا يف كتابه أن له يدا ما قلنا ذلك، وأن له عينا ما قلنا ذلك، وأن له نفسا ما قلنا ذلك، وأن اهلالكني، لو 

  له مسعا ما قلنا ذلك، وذكر

  .الصفات من العلم والكالم وغري ذلك، مث مل يلبث اجلعد أن صلب مث قتل
ليث علي ويف احلروب : ران بن حطانذكره ابن عساكر، وذكر يف ترمجته أنه قال للحجاج بن يوسف ويروى لعم

بل كان قلبك يف جناحي طائر مث دخلت سنة * فتخاء جتفل من صفري الصافر هال برزت إىل غزالة يف الوغى * نعامة 
حدثنا رزق اهللا بن موسى ثنا حممد بن إمساعيل بن أيب فديك ثنا : مخس وعشرين ومائة قال احلافظ أبو بكر البزار



مصعب بن مصعب عن الزهري عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أبيه قال قال رسول اهللا  عبد امللك بن زيد عن
ترفع زينة الدنيا سنة مخس وعشرين ومائة، وكذا رواه أبو يعلى يف مسنده عن أيب كريب، ): صلى اهللا عليه وسلم(

  .ي بهعن ابن أيب فديك، عن عبد امللك بن سعيد بن زيد بن نفيل، عن مصعب بن مصعب عن الزهر
وهذا حديث غريب منكر، ومصعب بن مصعب بن عبد الرمحن بن عوف الزهري تكلم فيه وضعفه علي بن : قلت

  .وكذا تكلم يف الراوي عنه أيضا واهللا أعلم: احلسني بن اجلنيد
هشام بن وفيها غزا النعمان بن يزيد بن عبد امللك الصائفة من بالد الروم، ويف ربيع اآلخر منها تويف أمري املؤمنني 

  .عبد امللك بن مروان
  ذكر وفاته وترمجته رمحه اهللا

هو هشام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس، أبو الوليد القرشي االموي 
  .الدمشقي، أمري املؤمنني

بعضها اليوم مدرسة وأمه أم هشام بنت هشام بن إمساعيل املخزومي، وكانت داره بدمشق عند باب اخلواصني، و
 -يعين الذين يبيعون القباب وهي اخليام  -نور الدين الشهيد اليت يقال هلا النورية الكبرية، وتعرف بدار القبابني 

  .فكانت تلك احمللة داره واهللا أعلم
سنة ) ١(ان وقد بويع له باخلالفة بعد أخيه يزيد بن عبد امللك بعهد منه إليه، وذلك يوم اجلمعة الربع بقني من شعب

، وكان له من العمر يومئذ أربع وثالثون سنة، وكان مجيال أبيض أحول خيضب بالسواد، وهو )٢(مخس ومائة 
الرابع من ولد عبد امللك الذين ولوا اخلالفة، وقد كان عبد امللك رأى يف املنام كأنه بال يف احملراب أربع مرات، 

له بأنه يلي اخلالفة من ولده أربعة، فوقع ذلك، فكان هشام فدس إىل سعيد بن املسبب من سأله عنها ففسرها 
آخرهم، وكان يف خالفته حازم الرأي مجاعا لالموال يبخل، وكان ذكيا مدبرا له بصر باالمور جليلها وحقريها، 

  أتشتمين وأنت خليفة اهللا يف: وكان فيه حلم وأناة، شتم مرة رجال من االشراف فقال
__________  

  .خلمس بقني من شوال: ٢٤٩/  ٣لذهب يف مروج ا) ١(
  .ست ومائة: ١٢٥/  ٢يف االمامة والسياسة ) ٢(

ال : إذا أكون سفيها مثلك، قال فخذ عوضا قال: اقتص مين بدهلا أو قال مبثلها، فقال: االرض ؟ فاستحيا وقال
  .مثلهاواهللا ال أعود إىل : هي هللا مث لك، فقال هشام عند ذلك: فاتركها هللا، قال: أفعل، قال

أتقول يل مثل هذا وأنا خليفتك ؟ وغضب مرة على رجل فقال : أمسع رجل هشاما كالما فقال له: وقال االصمعي
اسكت وإال ضربتك سوطا، وكان علي بن احلسني قد اقترض من مروان بن احلكم ماال أربعة آالف دينار، فلم : له

هو ! موفور مشكور، فقال : عل حقنا قبلك ؟ قالما ف: يتعرض له أحد من بين مروان، حىت استخلف هشام فقال
  .لك
  هذا الكالم فيه نظر، وذلك أن علي بن احلسني مات سنة الفقهاء، وهي سنة أربع: قلت

إن : وتسعني، قبل أن يلي هشام اخلالفة بإحدى عشرة سنة، فإنه إمنا ويل اخلالفة سنة مخس ومائة، فقول املؤلف
ض ملطالبة علي بن احلسني حىت ويل هشام فطالبه باملال املذكور، فيه نظر وال أحدا من خلفاء بين مروان مل يتعر

يصح، لتقدم موت علي على خالفة هشام، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم وكان هشام من أكره الناس لسفك الدماء، 
أملك وقال وددت أين افتديتهما جبميع ما : ولقد دخل عليه من مقتل زيد بن علي وابنه حيىي أمر شديد وقال



اكسروا : أيت هشام برجل عنده قيان ومخر وبربط، فقال: املدائين عن رجل من حيي عن بشر موىل هشام قال
، قال أتراين أبكي للضرب، إمنا أبكي ال حتقارك الرببط )١(فضربه : الطنبور على رأسه، فبكى الشيخ، قال بشر

  .حىت مسيته طنبورا
  .ليس لك أن تقول هذا المامك: لوأغلظ هلشام رجل يوما يف الكالم فقا

إن بغليت عجزت عين، فبعث إليه أما كان : وتفقد أحد ولده يوم اجلمعة فبعث إليه مالك مل تشهد اجلمعة ؟ فقال
  .ميكنك املشي، ومنعه أن يركب سنة، وأن يشهد اجلمعة ماشيا

و جالس على سرير وسط داره، فقال وذكر املدائين أن رجال أهدى إىل هشام طريين فأوردمها السفري إىل هشام، وه
وحيك وما جائزتك على هدية طريين ؟ خذ : جائزيت يا أمري املؤمنني فقال: أرسلهما يف الدار، فأرسلهما، مث قال: له

وختتار أيضا اجليد : قال: وحيك ما بالك ؟ فقال أختار أجودمها: أحدمها، فجعل الرجل يسعى خلف أحدمها، فقال
  .ر له بأربعني أو مخسني درمهاوتترك الردئ ؟ مث أم

  .، كاتب يوسف بن عمر)٢(وذكر املدائين عن قحذم 
، جارية خالد بن عبد اهللا القسري، مشترى )٣(بعثين يوسف إىل هشام بياقوتة محراء ولؤلؤة كانتا لرابعة : قال

  هشام من علو تلكفدخلت عليه وهو على سرير فوقه فرش مل أر رأس : الياقوتة ثالثة وسبعون ألف دينار، قال
__________  

  .عليك بالصرب): يعين بشر(فقال : ٢٦٢/  ٥يف رواية ابن االثري ) ١(
  .ويف االصل حمرم ٢٨٨/  ٨من الطربي ) ٢(

  .حتريف
  .رائقة: يف الطربي) ٣(

  .إن مثل هذه ال مثل هلا، فسكت: كم زنتها ؟ فقلت: الفرش، فأوريتها له، فقال
  ورأى: قالوا

ثالثة ال : يتون فقال القطوه لقطا وال تنفضوه نفضا، فتفقأ عيونه وتكسر غصونه، وكان يقولقوما يفرطون الز
  .تعاهد الصنيعة، وإصالح املعيشة، وطلب احلق وإن قل: يضعن الشريف

إىل * إذا أنت تعص اهلوى قادك اهلوى : يقال إن هشاما مل يقل من الشعر سوى هذا البيت: وقال أبو بكر اخلرائطي
حدثين ابن أيب جبيلة، عن : يه عليك مقال وقد روي له شعر غري هذا، وقال املدائين عن ابن يسار االعرجيكل ما ف

دخلت على هشام وعليه قباء فتك أخضر، فوجهين إىل خراسان، مث جعل يوصيين وأنا أنظر إىل : عقال بن شبة قال
ليك مثله قبل أن تلي اخلالفة، فجعلت عليك قباء فتك أخضر، كنت رأيت ع: مالك ؟ قلت: القباء، ففطن فقال

أتأمل هذا هو ذاك أم غريه، واهللا الذي ال إله غريه هو ذاك، مايل قباء غريه، وما ترون من مجعي هلذا املال وصونه إال 
  .لكم

  .وكان هشام حمشوا خبال: قال عقال
  .السلطان من ديوان هشاممجعت دواوين بين أمية فلم أر أصلح للعامة و: وقال عبد اهللا بن علي عم السفاح

مل يكن أحد من بين مروان أشد نظرا يف أصحابه ودواوينه، وال أشد مبالغة : وقال املدائين عن هشام بن عبد احلميد
وحيك قل ما عندك، إن : يف الفحص عنهم من هشام، وهو الذي قتل غيالن القدري، وملا أحضر بني يديه قال له

أيعصي اهللا : رجعت عنه، فناظره ميمون بن مهران فقال مليمون أشياء فقال لهكان حقا اتبعناه، وإن كان باطال 



  ).١(كارها ؟ فسكت غيالن فقيده حينئذ هشام وقتله 
أصبنا يف خزائن هشام اثين عشر ألف قميص كلها قد أثر : وقال االصمعي عن أيب الزناد عن منذر بن أيب منذر قال

  .هبا
أنه يهاب الصعود إىل املنرب، والثانية قلة تناول الطعام، والثالثة أن عنده يف  :وشكى هشام إىل أبيه ثالثا إحداهن

  .القصر مائة جارية من حسان النساء ال يكاد يصل إىل واحدة منهن
أما صعودك إىل املنرب فإذا علوت فوقه فارم ببصرك إىل مؤخر الناس فإنه أهون عليك، وأما قلة : فكتب إليه أبوه

فليكثر االلوان فعلك أن تتناول من كل لون لقمة، وعليك بكل بيضاء بضة، ذات مجال  الطعام فمر الطباخ
  .وحسن

أحب أن أخلو هبا يوما ال يأتيين فيه خرب غم، : ملا بىن هشام بن عبد امللك الرصافة قال: وقال أبو عبد اهللا الشافعي
  فما انتصف النهار حىت أتته

كان هشام ال يكتب إليه بكتاب فيه : وقال سفيان بن عيينة! واحدا ؟ وال يوما : ريشة دم من بعض الثغور، فقال
  .ذكر املوت

عن شهاب بن عبد ربه، عن عمر ) ٢(ثنا إبراهيم بن املنذر اخلزامي ثنا حسني بن زيد : وقال أبو بكر بن أيب خيثمة
  يعين ابن احلسني -مشيت مع حممد بن علي : بن علي قال

__________  
  .فأمر بقطع يديه ورجليه: ٢٨٥ / ٨يف الطربي ) ١(

  .فقطعت يداه ورجاله مث امر به فصلب: ٢٦٣/  ٥ويف ابن االثري 
  .يزيد: ٢٨٨/  ٨يف الطربي ) ٢(

إنه قد طال ملك هشام وسلطانه، وقد قرب من العشرين : إىل داره عند احلمام فقلت له -ابن علي بن أيب طالب 
ما أدري : ال ينبغي الحد من بعده، فزعم الناس أهنا العشرون، فقال سنة، وقد زعم الناس أن سليمان سأل ربه ملكا

لن يعمر اهللا ملكا يف : " قال) صلى اهللا عليه وسلم(ما أحاديث الناس، ولكن أيب حدثين عن أبيه عن علي عن النيب 
ثالث عشرة سنة ) مصلى اهللا عليه وسل(أمة نيب مضى قبله ما بلغ ذلك النيب من العمر يف أمته، فإن اهللا عمر نبيه 

  ".مبكة وعشرا باملدينة 
: من حدثك به ؟ فقلت: ليس حديث فيه توقيت غري هذا، قرأه حيىي بن معني على كتايب فقال: وقال ابن أيب خيثمة

  .إبراهيم، فتلهف أن ال يكون مسعه، وقد وراه ابن جرير يف تارخيه عن أمحد بن زهري عن إبراهيم بن املنذر احلزامي
بن إبراهيم، ثنا القاسم بن الفضل، حدثين عباد بن املعرا الفتكي عن عاصم بن املنذر بن الزبري عن  وروى مسلم

  .-يعين هشاما  -هالك ملك بين أمية على رجل أحول : عبد اهللا بن الزبري أنه مسع عليا يقول
يع، عن سامل كاتب هشام بن وروى أبو بكر بن أيب الدنيا، عن عمر بن أيب معاذ النمريي، عن أبيه، عن عمرو بن كل

: عبد امللك ؟ قال خرج علينا يوما هشام وعليه كآبة وقد ظهر عليه احلزن، فاستدعى االبرش بن الوليد فجاءه فقال
مايل ال أكون وقد زعم أهل العلم بالنجوم أين أموت إىل ثالث وثالثني من : يا أمري املؤمنني مايل أراك هكذا ؟ فقال

  .يومي هذا
احضر معك دواء للذحبة، وكان قد : نا ذلك، فلما كان آخر ليلة من ذلك جاءين رسوله يف الليل يقولفكتب: قال

  أصابته



قبل ذلك، فاستعمل منه فعويف، فذهبت إليه ومعي ذلك الدواء فتناوله وهو يف وجع شديد، واستمر فيه عامة الليل، 
ندي، فذهبت فما هو إال أن وصلت إىل منزيل حىت يا سامل اذهب إىل منزلك فقد وجدت خفة وذر الدواء ع: مث قال

  .مسعت الصياح عليه، فجئت فإذا هو قد مات
جاد لكم هشام بالدنيا وجدمت عليه بالبكاء، وترك : وذكر غريه أن هشاما نظر إىل أوالده وهم يبكون حوله فقال

  .لكم ما مجع، وتركتم له ما كسب، ما أسوأ منقلب هشام إن مل يغفر اهللا له
ا مات جاءت اخلزنة فختموا على حواصله وأرادوا تسخني املاء فلم يقدروا له على فحم حىت استعاروا له، وكان ومل

  .نقش خامته احلكم للحكم احلكيم
من ربيع اآلخر سنة مخس وعشرين ومائة، وهو ابن بضع ) ١(وكانت وفاة بالرصافة يوم االربعاء لست بقني 

، الذي وىل اخلالفة بعده، )٢(، وصلى عليه الوليد بن يزيد بن عبد امللك ومخسني سنة، وقيل إنه جاوز الستني
  .وكانت خالفة هشام تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحد عشر يوما، وقيل ومثانية أشهر وأيام فاهللا أعلم

  ثنا عبد امللك بن زيد، عن مصعب، عن الزهري، عن أيب سلمة بن: وقال ابن أيب فديك
__________  

  .خلون ٢٥٨/  ٣ومروج الذهب  ٢٦١/  ٥وابن االثري  ٢٨٣/  ٨طربي يف ال) ١(
  .صلى عليه ابنه مسلمة بن هشام: يف الطربي وابن االثري) ٢(

  .مات هشام والوليد غائب فلم يدفن حىت قدم: ١٣٠/  ٢ويف االمامة والسياسة 

  ".الدنيا سنة مخس وعشرين ومائة ترفع زينة : " قال) صلى اهللا عليه وسلم(عبد الرمحن، عن أبيه أن رسول اهللا 
  .واهللا أعلم -يعين الرجال  -زينتها نور االسالم وهبجته، وقال غريه : قال ابن أيب فديك

ملا مات هشام بن عبد امللك مات ملك بين أمية، وتوىل وأدبر أمر اجلهاد يف سبيل اهللا واضطرب أمرهم جدا، : قلت
بع سنني، ولكن يف اختالف وهيج، وما زالوا كذلك حىت خرجت وإن كانت قد تأخرت أيامهم بعده حنوا من س

عليهم بنو العباس فاستلبوهم نعمتهم وملكهم، وقتلوا منهم خلقا وسلبوهم اخلالفة كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل 
  .ذلك مبسوطا مقدرا يف مواضع، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

جاد لكم هشام بالدنيا وجدمت عليه بالبكاء، وترك : له فقالوذكر غريه أن هشاما نظر إىل أوالده وهم يبكون حو
  .لكم ما مجع، وتركتم له ما كسب، ما أسوأ منقلب هشام إن مل يغفر اهللا له

وملا مات جاءت اخلزنة فختموا على حواصله وأرادوا تسخني املاء فلم يقدروا له على فحم حىت استعاروا له، وكان 
  .نقش خامته احلكم للحكم احلكيم

من ربيع اآلخر سنة مخس وعشرين ومائة، وهو ابن بضع ) ١(وكانت وفاة بالرصافة يوم االربعاء لست بقني 
، الذي وىل اخلالفة بعده، )٢(ومخسني سنة، وقيل إنه جاوز الستني، وصلى عليه الوليد بن يزيد بن عبد امللك 

  .ومثانية أشهر وأيام فاهللا أعلموكانت خالفة هشام تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأحد عشر يوما، وقيل 
  ثنا عبد امللك بن زيد، عن مصعب، عن الزهري، عن أيب سلمة بن: وقال ابن أيب فديك
__________  

  .خلون ٢٥٨/  ٣ومروج الذهب  ٢٦١/  ٥وابن االثري  ٢٨٣/  ٨يف الطربي ) ١(
  .صلى عليه ابنه مسلمة بن هشام: يف الطربي وابن االثري) ٢(

  .مات هشام والوليد غائب فلم يدفن حىت قدم: ١٣٠/  ٢لسياسة ويف االمامة وا



  ".ترفع زينة الدنيا سنة مخس وعشرين ومائة : " قال) صلى اهللا عليه وسلم(عبد الرمحن، عن أبيه أن رسول اهللا 
  .واهللا أعلم -يعين الرجال  -زينتها نور االسالم وهبجته، وقال غريه : قال ابن أيب فديك

ام بن عبد امللك مات ملك بين أمية، وتوىل وأدبر أمر اجلهاد يف سبيل اهللا واضطرب أمرهم جدا، ملا مات هش: قلت
وإن كانت قد تأخرت أيامهم بعده حنوا من سبع سنني، ولكن يف اختالف وهيج، وما زالوا كذلك حىت خرجت 

كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل عليهم بنو العباس فاستلبوهم نعمتهم وملكهم، وقتلوا منهم خلقا وسلبوهم اخلالفة 
  .ذلك مبسوطا مقدرا يف مواضع، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  حبمد اهللا قد مت اجلزء التاسع من البداية والنهاية ويليه اجلزء العاشر وأوله خالفة الوليد بن يزيد بن عبد امللك* * * 

  ١٠ابن كثري ج  -البداية والنهاية 
  البداية والنهاية

  ١٠ابن كثري ج 

ه حققه ودقق اصوله وعلق  ٧٧٤البداية والنهاية لالمام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي املتوىف سنة 
  حواشيه علي شريي اجلزء العاشر دار إحياء التراث العريب

وم االربعاء بويع له باخلالفة يوم مات عمه هشام بن عبد امللك ي: خالفة الوليد بن يزيد بن عبد امللك قال الواقدي
  .لست خلون من ربيع اآلخر سنة مخس وعشرين ومائة

  ).١(بويع له يوم السبت يف ربيع اآلخر، وكان عمره إذ ذاك أربعا وثالثني سنة : وقال هشام بن الكليب
وكان سبب واليته أن أباه يزيد بن عبد امللك كان قد جعل االمر من بعده الخيه هشام مث من بعده لولده الوليد 

، فلما ويل هشام أكرم ابن أخيه الوليد حىت ظهر عليه أمر الشراب وخلطاء السوء وجمالس اللهو، فأراد هشام هذا
عشرة ومائة، فأخذ معه كالب الصيد خفية من عمه، حىت يقال ) ٢(أن يقطع ذلك عنه فأمره على احلج سنة ست 

  .ذلك على اجلمال فضرب على ذلك إنه جعلها يف صناديق فسقط منها صندوق فيه كلب فسمع صوته فأحالوا
واصطنع الوليد قبة على قدر الكعبة، ومن عزمه أن ينصب تلك القبة فوق سطح الكعبة وجيلس هو وأصحابه : قالوا

هنالك، واستصحب معه اخلمور وآالت املالهي وغري ذلك من املنكرات، فلما وصل إىل مكة هاب أن يفعل ما 
هر الكعبة خوفا من الناس ومن إنكارهم عليه ذلك، فلما حتقق عمه ذلك منه كان قد عزم عليه، من اجللوس فوق ظ

 -وليته فعل  -هناه مرارا فلم ينته، واستمر على حاله القبيح، وعلى فعله الردئ، فعزم عمه على خلعه من اخلالفة 
  وأن يويل بعده مسلمة بن هشام، وأجابه إىل

  .ملدينة ومن غريهم، وليت ذلك متذلك مجاعة من االمراء، ومن أخواله، ومن أهل ا
واهللا ما أدري أعلى االسالم أنت أم ال، فإنك مل تدع شيئا من ! وحيك : ولكن مل ينتظم حىت قام هشام يوما للوليد
  .املنكرات إال أتيته غري متحاش وال مستتر

  :فكتب إليه الوليد
__________  

اثنني وعشرين يوما، وقتل هو ابن اربعني سنة، يعين كانت واليته سنة وشهرين و: ٢٥٨/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
  .يكون ملا توىل اخلالفة ابن مثان وثالثني وأشهر



  .تسع عشرة: ٢٨٨/  ٨يف الطربي ) ٢(
  .١١٩ولعله سهو منه النه عاد وذكر أن هشام وىل ابنه مسلمة على املوسم سنة 

بالسخن أحيانا وبالفاتر فغضب * صرفا وممزوجة  على دين أيب شاكر نشرهبا) ١(ديين * يا أيها السائل عن ديننا 
تشبه الوليد بن يزيد وأنا أريد أن أرقيك إال اخلالفة، : هشام على ابنه مسلمة، وكان يسمى أبا شاكر، وقال له

عشرة ومائة فأظهر النسك والوقار، وقسم مبكة واملدينة أمواال، فقال موىل الهل ) ٢(وبعثه على املوسم سنة تسع 
ليس بزنديق وال كافر * بأرساهنا ) ٣(حنن على دين أيب شاكر الواهب اجلرد * يا أيها السائل عن ديننا : املدينة

ووقعت بني هشام وبني الوليد بن يزيد وحشة عظيمة بسبب تعاطي الوليد ما كان يتعاطاه من الفواحش واملنكرات 
، وجعال )٤(ففر منه الوليد إىل الصحراء فتنكر له هشام وعزم على خلعه وتولية ولده مسلمة والية العهد، 

يتراسالن بأقبح املراسالت، وجعل هشام يتوعده وعيدا شديدا، ويتهدده، ومل يزل كذلك حىت مات هشام والوليد 
يف الربية، فلما كانت الليلة اليت قدم يف صبيحتها عليه الربد باخلالفة، قلق الوليد تلك الليلة قلقا شديدا، وقال 

وحيك قد أخذين الليلة قلق عظيم فاركب لعلنا نبسط، فسارا ميلني يتكلمان يف هشام وما يتعلق به، : لبعض أصحابه
من كتبه إليه بالتهديد والوعيد، مث رأيا من بعد رهجا وأصواتا وغبارا، مث انكشف ذلك عن برد يقصدونه بالوالية، 

  ا اقتربت الربد منهإن هذه رسل هشام، اللهم اعطنا خريها، فلم! وحيك : فقال لصاحبه
فمن : نعم، قال: وحيكم أمات هشام ؟ قالوا: وتبينوه ترجلوا إىل االرض وجاؤوا فسلموا عليه باخلالفة، فبهت وقال

سامل بن عبد الرمحن صاحب ديوان الرسائل، وأعطوه الكتاب فقرأه مث سأهلم عن أحوال الناس : بعثكم ؟ قالوا
  .وكيف مات عمه هشام، فأخربوه

مكياله االوفر * ليت هشاما عاش حىت يرى : فوره باالحتياط على أموال هشام وحواصله بالرصافة وقال فكتب من
  وما ظلمناه به إصبعا* قد طبعا كلناه بالصاع الذي كاله 

__________  
  .حنن: ٢٦٥/  ٥وابن االثري  ٢٨٩/  ٨يف الطربي ) ١(

وحنله إياه وذكر يف الفخري  -مؤدبه  -د االعلى قال ذلك عبد الصمد بن عب: ويقال: ٣/  ٧قال يف االغاين 
جزاك * كفرت يدا من منعم لو شكرهتا : ٨/  ٧ومنها فيه ويف االغاين  ١٣٤أبياتا كتب هبا الوليد إىل هشام ص 

  .سبع عشرة: ٤/  ٧يف االغاين ) ٢(هبا الرمحن ذو الفضل واملن 
  .البزل: يف االغاين) ٣(

  .السنة الثامنة وطعن يف التاسعةالذي استكمل : والبازل من االبل
ويف ) ٢٨٩/  ٨الطربي  ٢٦٥/  ٥ابن االثري (نزل باالزرق بني أرض بلقني وفزارة على ماء يقال له االغدف ) ٤(

  .باالبرق: ٨/  ٧االغاين 

 أحله الفرقان يل أمجعا وقد كان الزهري حيث هشاما على خلع الوليد هذا ويستنهضه يف* وما أتينا ذاك عن بدعة 
ذلك، فيحجم هشام عن ذلك خوف الفضيحة من الناس، ولئال تتنكر قلوب االجناد من أجل ذلك، وكان الوليد 

ما كان اهللا ليسلطك علي يا فاسق، مث مات : يفهم ذلك من الزهري ويبغضه ويتوعده ويتهدده، فيقول له الزهري
ل هبا حىت مات، فاحتاط على أموال عمه مث ركب الزهري قبل والية الوليد، مث فر الوليد من عمه إىل الربية فلم يز

من فوره من الربية وقصد دمشق، واستعمل العمال وجاءته البيعة من اآلفاق، وجاءته الوفود، وكتب إليه مروان بن 



  يبارك له يف خالفة اهللا له على -وهو إذ ذاك نائب أرمينية  -حممد 
به، والتحكم يف أمواله وحواصله، ويذكر له أنه جدد البيعة له  عباده والتمكني يف بالده، ويهنئه مبوت هشام وظفره

يف بالده وأهنم فرحوا واستبشروا بذلك، ولوال خوفه من الثغر الستناب عليه وركب بنفسه شوقا إىل رؤيته، ورغبة 
يان لكل يف مشافهته، مث إن الوليد سار يف الناس سرية حسنة بادي الرأي وأمر باعطاء الزمىن واجملذومني والعم

إنسان خادما، وأخرج من بيت املال الطيب والتحف لعياالت املسلمني، وزاد يف أعطيات الناس، وال سيما أهل 
: الشام والوفود، وكان كرميا ممدحا شاعرا جميدا، ال يسأل شيئا قط فيقول ال، ومن شعره قوله ميدح نفسه بالكرم

) ١(وأعطية مين إليكم * ستقلع سيوشك إحلاق معا وزيادة  بأن مساء الضر عنكم* ضمنت لكم إن مل تعقين عوائق 
به يكتب الكتاب شهرا وتطبع ويف هذه السنة عقد الوليد البيعة البنه احلكم مث * تربع حمرمكم ديوانكم وعطاؤكم 

 عثمان، على أن يكونا وليي العهد من بعده، وبعث البيعة إىل يوسف بن عمر أمري العراق وخراسان، فأرسلها إىل
نائب خراسان نصر بن سيار، فخطب بذلك نصر خطبة عظيمة بليغة طويلة، ساقها ابن جرير بكماهلا، واستوثق 
للوليد املمالك يف املشارق واملغارب، وأخذت البيعة لولديه من بعده يف اآلفاق، وكتب الوليد إىل نصر بن سيار 

سأله أن يرد إليه والية خراسان فردها إليه كما باالستقالل بوالية خراسان، مث وفد يوسف بن عمر على الوليد ف
كانت يف أيام هشام، وأن يكون نصر بن سيار ونوابه من حتت يده، فكتب عند ذلك يوسف بن عمر إىل نصر بن 

  .سيار يستوفده إىل أمري املؤمنني بأهله وعياله، وأن يكثر من استصحاب اهلدايا والتحف
ل، وألف وصيفة وشيئا كثريا من أباريق الفضة والذهب، وغري ذلك من فحمل نصر بن سيار ألف مملوك على اخلي

التحف، وكتب إليه الوليد يستحثه سريعا ويطلب منه أن حيمل معه طنابري وبرابط ومغنيات وبازات وبراذين فره، 
  .وغري ذلك من آالت الطرب والفسق، فكره الناس ذلك منه وكرهوه

  نة قريبا ستقع بالشام، فجعل يتثاقل يفإن الفت: وقال املنجمون لنصر بن سيار
__________  

  .عليكم: ٢٦٨/  ٥وابن االثري  ٢٩٤/  ٨يف الطربي ) ١(

سريه، فلما أن كان ببعض الطريق جاءته الربد فأخربوه بأن اخلليفة الوليد قد قتل وهاجت الفتنة العظيمة يف الناس 
أن يوسف بن عمر قد هرب من العراق واضطربت االمور، بالشام، فعدل مبا معه إىل بعض املدن فأقام هبا، وبلغه 

  .وذلك بسبب قتل اخلليفة على ما سنذكره، وباهللا املستعان
ويف هذه السنة وىل الوليد يوسف بن حممد بن يوسف الثقفي والية املدينة ومكة والطائف وأمره أن يقيم إبراهيم 

لكوهنما خايل هشام، مث يبعث هبما إىل يوسف بن عمر نائب  وحممدا ابين هشام بن إمساعيل املخزومي باملدينة مهانني
  .العراق فبعثهما إليه

  .فما زال يعذهبما حىت ماتا وأخذ منهما أمواال كثرية
ويف هذه السنة وىل يوسف بن حممد حيىي بن سعيد االنصاري قضاء املدينة، وفيها بعث الوليد بن يزيد إىل أهل 

من شاء أن يتحول إىل الشام، ومن شاء أن يتحول إىل الروم، فكان منهم من خريهم ف: قربص جيشا مع أخيه وقال
  .اختار جوار املسلمني بالشام، ومنهم من انتقل إىل بالد الروم

فلقوا ) ١] (مكة [ وفيها قدم سليمان بن كثري ومالك بن اهليثم والهز بن قريظ وقحطبة بن شبيب : قال ابن جرير
أما هو فيزعم : أحر هو أم ال ؟ فقالوا: مد بن علي فأخربوه بقصة أيب مسلم فقالحم -يف قول بعض أهل السري  -

أنه حر، وأما مواله فيزعم أنه عبده، فاشتروه فأعتقوه، ودفعوا إىل حممد بن علي مائيت ألف درهم وكسوة بثالثني 



فإنه ابين،  -يعين ابنه  -مد لعلكم ال تلقوين بعد عامكم هذا، فإن مت فإن صاحبكم إبراهيم بن حم: ألفا، وقال هلم
  .فأوصيكم به

  .ومات حممد بن علي يف مستهل ذي القعدة يف هذه السنة بعد أبيه بسبع سنني
  .وفيها قتل حيىي بن زيد بن علي خبراسان

  .وحج بالناس فيها يوسف بن حممد الثقفي أمري مكة واملدينة والطائف
سيار، وهو يف مهة الوفود إىل الوليد بن يزيد أمري املؤمنني مبا وأمري العراق يوسف بن عمر، وأمري خراسان نصر بن 
  .معه من اهلدايا والتحف، فقتل الوليد قبل أن جيتمع به

حممد بن علي ابن عبد اهللا بن عباس أبو عبد اهللا املدين، وهو أبو السفاح واملنصور، : وممن تويف فيها من االعيان
، وحدث عنه مجاعة منهم ابناه اخلليفتان، أبو العباس عبد اهللا السفاح، روى عن أبيه وجده وسعيد بن جبري ومجاعة

  وأبو
جعفر عبد اهللا املنصور، وقد كان عبد اهللا بن حممد بن احلنفية أوصى إليه باالمر من بعده وكان عنده علم باالخبار، 

مره يتزايد حىت تويف يف هذه فبشره بأن اخلالفة ستكون يف ولدك، فدعا إىل نفسه يف سنة سبع ومثانني، ومل يزل أ
السنة، وقيل يف اليت قبلها، وقيل يف اليت بعدها، عن ثالث وستني سنة، وكان من أحسن الناس شكال، فأوصى 

باالمر من بعده لولده إبراهيم، فما أبرم االمر إال لولده السفاح، فاستلب من بين أمية االمر يف سنة ثنتني وثالثني 
  .كما سيأيت

__________  
  .سقطت من االصل ٢٧٤/  ٥وابن االثري  ٢٩٩/  ٨من الطربي ) ١(

وأما حيىي بن يزيد ابن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب فإنه ملا قتل أبوه زيد يف سنة إحدى وعشرين ومائة، مل 
يزل حيىي خمتفيا يف خراسان عند احلريش بن عمرو بن داود ببلخ، حىت مات هشام، فكتب عند ذلك يوسف بن 

عمر إىل نصر بن سيار خيربه بأمر حيىي بن زيد، فكتب نصر بن سيار إىل نائب بلخ مع عقيل بن معقل العجلي، 
فأحضر احلريش فعاقبه ستمائة سوط فلم يدل عليه، وجاء ولد احلريش فدهلم عليه فحبس، فكتب نصر بن سيار إىل 

إىل نصر بن سيار يأمره باطالقه من السجن يوسف بذلك، فبعث إىل الوليد بن يزيد خيربه بذلك، فكتب الوليد 
وإرساله إليه صحبة أصحابه، فأطلقهم وأطلق هلم وجهزهم إىل دمشق، فلما كانوا ببعض الطريق توسم نصر منه 

واستلب ) ١(غدرا، فبعث إليه جيشا عشرة آالف فكسرهم حيىي بن زيد، وإمنا معه سبعون رجال، وقتل أمريهم 
  .فقتلوه واحتزوا رأسه وقتلوا مجيع أصحابه رمحهم اهللا) ٢(ءه جيش آخر منهم أمواال كثرية، مث جا

مث دخلت سنة ست وعشرين ومائة فيها كان مقتل الوليد بن يزيد بن عبد امللك وهذه ترمجته هو الوليد بن يزيد بن 
 السنة اخلالية بعهد عبد امللك بن مروان بن احلكم، أبو العباس االموي الدمشقي، بويع له باخلالفة بعد عمه هشام يف

  .من أبيه كما قدمنا
  .وأمه أم احلجاج بنت حممد بن يوسف الثقفي

  وكان مولده سنة تسعني، وقيل ثنتني وتسعني، وقيل سبع ومثانني، وقتل يوم
اخلميس لليلتني بقيتا يف مجادى اآلخرة سنة ست وعشرين ومائة، ووقعت بسبب ذلك فتنة عظيمة بني الناس بسبب 

  .ذلك إمنا قتل لفسقه، وقيل وزندقته قتله، ومع
حدثنا أبو املغرية ثنا ابن عياش، حدثين االوزاعي وغريه عن الزهري عن سعيد بن املسيب، : وقد قال االمام أمحد



ولد الخي أم سلمة زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم غالم فسموه الوليد، فقال النيب : عن عمر بن اخلطاب قال
يف هذه االمة رجل يقال له الوليد، هلو أشد فسادا هلذه : مسيتموه باسم فراعينكم، ليكونن(صلى اهللا عليه وسلم 

  ).٣" (االمة من فرعون لقومه 
وقد رواه الوليد بن مسلم ومعقل بن زياد وحممد بن كثري وبشر بن بكر عن االوزاعي فلم : قال احلافظ ابن عساكر

كثري سعيد بن املسيب، مث ساق طرقه هذه كلها بأسانيدها يذكروا عمر يف إسناده وأرسلوه، ومل يذكر ابن 
  .وألفاظها

هو مرسل حسن، مث ساق من طريق حممد عن حممد بن عمر بن عطاء، عن زينب بنت : وحكي عن البيهقي أنه قال
  أم سلمة عن أمها

__________  
  ).٢٧١/  ٥وابن االثري  ٣٠١/  ٨انظر الطربي (وهو عمرو بن زرارة وكان ذلك يف بيهق ) ١(
  ).٢٧١/  ٥ابن االثري  ٣٠١/  ٨الطربي  ٢٥٨/  ٣مروج الذهب (وذلك باجلوزجان وقاتله سامل بن أحوز ) ٢(
  .٥٠٥/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٣(

من هذا يا أم سلمة ؟ : دخل النيب صلى اهللا عليه وسلم وعندي غالم من آل املغرية امسه الوليد، فقال: " قالت
غريوا امسه، فإنه سيكون يف هذه ) حسانا(يد، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم قد اختذمت الوليد خنانا هذا الول: قالت

  ".االمة فرعون يقال له الوليد 
وروى ابن عساكر من حديث عبد اهللا بن حممد بن مسلم، ثنا حممد بن غالب االنطاكي، ثنا حممد بن سليمان بن أيب 

غاز، عن مكحول، عن أيب ثعلبة اخلشين، عن أيب عبيدة بن اجلراح عن النيب صلى داود، ثنا صدقة، عن هشام بن ال
  ).١" (ال يزال هذا االمر قائما بالقسط حىت يثلمه رجل من بين أمية : " اهللا عليه وسلم قال

 مقتله وزوال دولته كان هذا الرجل جماهرا بالفواحش مصرا عليها، منتهكا حمارم اهللا عز وجل، ال يتحاشى من
  .معصية

  ورمبا اهتمه بعضهم بالزندقة واالحنالل من الدين، فاهللا أعلم، لكن الذي يظهر أنه كان
عاصيا شاعرا ماجنا متعاطيا للمعاصي، ال يتحاشاها من أحد، وال يستحي من أحد، قبل أن يلي اخلالفة وبعد أن 

نه كان شروبا للخمر ما جنا فاسقا، أشهد أ: ويل، وقد روي أن أخاه سليمان كان من مجلة من سعى يف قتله، قال
  .ولقد أرادين على نفسي الفاسق

أن الوليد بن يزيد نظر إىل نصرانية من حسان نساء : وحكى املعاىف بن زكريا عن ابن دريد، عن أيب حامت، عن العتيب
، فاتفق النصارى امسها سفري فأحبها، فبعث يراودها عن نفسها فأبت عليه، فأحل عليها وعشقها فلم تطاوعه

اجتماع النصارى يف بعض كنائسهم لعيد هلم، فذهب الوليد إىل بستان هناك فتنكر وأظهر أنه مصاب، فخرج 
النساء من الكنيسة إىل ذلك البستان، فرأينه فأحدقن به، فجعل يكلم سفري وحيادثها وتضاحكه وال تعرفه، حىت 

  .فقيل هلا هو الوليد! ال : من هذا الرجل ؟ فقالت وحيك أتدرين: اشتفى من النظر إليها، فلما انصرفت قيل هلا
  .فلما حتققت ذلك حنت عليه بعد ذلك وكانت عليه أحرص منه عليها قبل أن حتن عليه

صبا قدميا للحسان صيودا يف حب واضحة * فؤادك يا وليد عميدا ) ٢(أضحك : فقال الوليد يف ذلك أبياتا
حىت بصرت هبا تقبل عودا عود الصليب * ما زلت أرمقها بعيين وامق  برزت لنا حنو الكنيسة عيدا* العوارض طفلة 

وأكون يف هلب اجلحيم وقودا وقال * منكم صليبا مثله معبودا فسألت ريب أن أكون مكانه * فويح نفسي من رأى 



* قيل إنين أال حبذا سفري وإن : فيها أيضا ملا ظهر أمره وعلم حباله الناس، وقيل إن هذا وقع قبل أن يلي اخلالفة
  كلفت بنصرانية تشرب اخلمرا

__________  
  .٤٦٧/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .أضحى: ١٣١/  ١يف حاشية امايل املرتضى ) ٢(

قال القاضي أبو الفرج املعاىف بن زكريا ) ١(إىل الليل ال ظهرا نصلي وال عصرا * يهون علينا أن نظل هنارنا 
  نهرواين بعد إيراده هذهاجلريري املعروف بابن طرار ال

للوليد يف حنو هذا من اخلالعة واجملون وسخافة الدين ما يطول ذكره، وقد ناقضناه يف أشياء من منظوم : االشياء
  .شعره املتضمن ركيك ضالله وكفره

وروى ابن عساكر بسنده أن الوليد مسع خبمار صلف باحلرية فقصده حىت شرب منه ثالثة أرطال من اخلمر، وهو 
  .كب على فرسه، ومعه اثنان من أصحابه، فلما انصرف أمر للخمار خبمسمائة ديناررا

أخبار الوليد كثرية قد مجعها االخباريون جمموعة ومفردة، وقد مجعت شيئا من سريته : وقال القاضي أبو الفرج
نه، وما صرح به من وأخباره، ومن شعره الذي ضمنه ما فجر به من جرأته وسفاهته ومحقه وهزله وجمونه وسخافة دي

االحلاد يف القرآن العزيز، والكفر مبن أنزله وأنزل عليه، وقد عارضت شعره السخيف بشعر حصيف، وباطله حبق 
  .نبيه شريف، وترجيت رضاء اهللا عزوجل واستيجاب مغفرته

: ن يزيد احلج وقالأراد الوليد ب: ثنا سليمان بن أيب شيخ، ثنا صاحل بن سليمان، قال: وقال أبو بكر بن أيب خيثمة
أشرب فوق ظهر الكعبة اخلمر، فهموا أن يفتكوا به إذا خرج، فجاؤوا إىل خالد بن عبد اهللا القسري فسألوه أن 

ال خترج فإين أخاف عليك، : أما هذا فنعم، فجاء إىل الوليد فقال: فاكتم علينا، فقال: يكون معهم فأىب، فقالوا له
  .ال أخربك هبم: ؟ قال ومن هؤالء الذين ختافهم علي: فقال
وإن بعثت يب إىل يوسف بن عمر، فبعثه إىل يوسف فعاقبه : إن مل ختربين هبم بعثت بك إىل يوسف بن عمر، قال: قال

  .حىت قتله
وذكر ابن جرير أنه ملا امتنع أن يعلمه هبم سجنه مث سلمه إىل يوسف بن عمر يستخلص منه أموال العراق فقتله، 

وفد إىل الوليد اشترى منه خالد بن عبد اهللا القسري خبمسني ألف ألف خيلصها منه، فما زال وقد قيل إن يوسف ملا 
  .يعاقبه ويستخلص منه حىت قتله، فغضب أهل اليمن من قتله، وخرجوا على الوليد

ال كنت عند املهدي فذكر الوليد بن يزيد فق: مسعت أيب يقول: حدثنا مصعب بن عبد اهللا قال: قال الزبري بن بكار
  .خالفة اهللا عنده أجل من أن جيعلها يف زنديق: كان زنديقا، فقال املهدي: رجل يف اجمللس

ثنا عبد الرمحن بن احلسن، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا حصني بن الوليد، عن : وقال أمحد بن عمري بن حوصاء الدمشقي
من بين أمية بني الشام والعراق مظلوما مل  إذا قتل اخلليفة الشاب: مسعت أم الدرداء تقول: االزهري بن الوليد قال

  يزل طاعة مستخف هبا ودم مسفوك على وجه االرض
  .بغري حق

  :قال االمام أبو جعفر بن جرير الطربي
__________  

  إىل الليل ال أوىل نصلي وال عصرا * يهون علي أن تظل هنارها : يف امايل املرتضى) ١(



يزيد قد ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد وخالعته وجمانته وفسقه وما ذكر عن قتل يزيد بن الوليد الناقص للوليد بن 
  .هتاونه بالصلوات واستخفافه بأمر دينه قبل خالفته وبعدها

فإنه مل يزدد يف اخلالفة إال شرا وهلوا ولذة وركوبا للصيد وشرب املسكر ومنادمة الفساق، فما زادته اخلالفة على 
غرورا، فثقل ذلك على االمراء والرعية واجلند، وكرهوه كراهة شديدة، وكان من أعظم ما كان قبلها إال متاديا و

ما جىن على نفسه حىت أورثه ذلك هالكه، إفساده على نفسه بين عميه هشام والوليد بن عبد امللك مع إفساده 
إىل غرميه يوسف بن  ، وذلك أنه ملا قتل خالد بن عبد اهللا القسري وسلمه)١(اليمانية، وهي أعظم جند خراسان 

عمر الذي هو نائب العراق إذ ذاك، فلم يزل يعاقبه حىت هلك، انقلبوا عليه وتنكروا له وساءهم قتله كما سنذكره 
  .يف ترمجته

مث روى ابن جرير بسنده أن الوليد بن يزيد ضرب ابن عمه سليمان بن هشام مائة سوط وحلق رأسه وحليته وغربه 
يزل هناك حىت قتل الوليد، وأخذ جارية كانت آلل عمه الوليد بن عبد امللك، فكلمه فيها إىل عمان فحبسه هبا، فلم 

  .إذا تكثر الصواهل حول عسكرك: ال أردها، فقال: عمر بن الوليد فقال
وحبس االفقم يزيد بن هشام، وبايع لولديه احلكم وعثمان، وكانا دون البلوغ، فشق ذلك على الناس أيضا 

  .وهنوه فلم يرتدع ومل يقبل ونصحوه فلم ينتصح،
ثقل ذلك على الناس ورماه بنو هاشم وبنو الوليد بالكفر والزندقة وغشيان أمهات أوالد : قال املدائين يف روايته

قد اختذ مائة جامعة على كل جامعة اسم رجل من بين هاشم ليقتله هبا، ورموه : أبيه، وباللواط وغريه، وقالوا
قوال يزيد بن الوليد بن عبد امللك، وكان الناس إىل قوله أميل، النه أظهر النسك بالزندقة، وكان أشدهم فيه 

وانتدب للقيام عليه مجاعة من : والتواضع، ويقول ما يسعنا الرضا بالوليد حىت محل الناس على الفتك به، قالوا
  قضاعة واليمانية وخلق من أعيان االمراء وآل

باء ذلك كله والداعي إليه يزيد بن الوليد بن عبد امللك، وهو من سادات بين الوليد بن عبد امللك، وكان القائم بأع
أمية، وكان ينسب إىل الصالح والدين والورع، فبايعه الناس على ذلك، وقد هناه أخوه العباس بن الوليد فلم يقبل، 

وباء وقع هبا، فكان  واهللا لو ال أين أخاف عليك لقيدتك وأرسلتك إليه، واتفق خروج الناس من دمشق من: فقال
، فانتظم إىل )٢(ممن خرج الوليد بن يزيد أمري املؤمنني يف طائفة من أصحابه حنو املائتني، إىل ناحية مشارف دمشق 
إين أعيذكم : يزيد بن الوليد أمره وجعل أخوه العباس ينهاه عن ذلك أشد النهي، فال يقبل، فقال العباس يف ذلك

  فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا* سامى مث تندفع إن الربية قد ملت سياستكم مثل اجلبال ت* باهللا من فنت 
__________  

  .أهل الشام: ٣/  ٩يف الطربي ) ١(
  نزل باالغدف من عمان : ٢٨٦/  ٥يف ابن االثري ) ٢(

 حسرة فثم ال* إذا ما أحلمت رتعوا ال تبقرن بأيديكم بطونكم ) ١(إن الذباب * ال تلحمن ذئاب الناس أنفسكم 
تغين وال جزع فلما استوثق ليزيد بن الوليد أمره، وبايعه من بايعه من الناس، قصد دمشق فدخلها يف غيبة الوليد 

فبايعه أكثر أهلها يف الليل، وبلغه أن أهل املزة قد بايعوا كبريهم معاوية بن مصاد، فمضى إليه يزيد ماشيا يف نفر من 
، فأتوه فطرقوا بابه ليال مث دخلوا فكلمه يزيد يف ذلك فبايعه معاوية بن أصحابه، فأصاهبم يف الطريق خطر شديد

مصاد، مث رجع يزيد من ليلته إىل دمشق على طريق القناة وهو على محار أسود، فحلف أصحابه أنه ال يدخل دمشق 
عبد امللك بن إال يف السالح، فلبس سالحا من حتت ثيابه فدخلها، وكان الوليد قد استناب على دمشق يف غيبته 



حممد بن احلجاج بن يوسف الثقفي، وعلى شرطتها أبو العاج كثري بن عبد اهللا السلمي، فلما كان ليلة اجلمعة 
اجتمع أصحاب يزيد بني العشائني عند باب الفراديس، فلما أذن العشاء اآلخرة دخلوا املسجد، فلما مل يبق يف 

  فقصدوا باب املقصورة ففتح هلم خادم، فدخلوا فوجدوا أبا املسجد غريهم بعثوا إىل يزيد بن الوليد فجاءهم
العاج وهو سكران، فأخذوا خزائن بيت املال وتسلموا احلواصل، وتقووا باالسلحة، وأمر يزيد بإغالق أبواب 
البلد، وأن ال يفتح إال ملن يعرف، فلما أصبح الناس قدم أهل احلواضر من كل جانب فدخلوا من سائر أبواب 

ل أهل حملة من الباب الذي يليهم، فكثرت اجليوش حول يزيد بن الوليد بن عبد امللك يف نصرته، وكلهم البلد، ك
  .قد بايعه باخلالفة

سكاسكها أهل البيوت الصنادد وكلب * فجاءهتم أنصارهم حني أصبحوا : وقد قال فيه بعض العشراء يف ذلك
هم منعوا حرماهتا كل جاحد * كرم هبا أحياء أنصار سنة من البيض واالبدان مث السواعد فأ* فجاءوهم خبيل وعدة 

وأحجم عنها كل وإن * وعبس وخلم بني حام وذائد وغسان واحليان قيس وتغلب * وجاءهتم شيبان واالزد شرعا 
قد استوثقوا من كل عات ومارد وبعث يزيد بن الوليد عبد الرمحن بن * وزاهد فما أصبحوا إال وهم أهل ملكها 

ليأتوه بعبد امللك بن حممد بن احلجاج نائب دمشق وله االمان، وكان قد حتصن ) ٢(ئيت فارس إىل قطنا مصاد يف ما
هناك، فدخلوا عليه فوجدوا عنده خرجني يف كل واحد منهما ثالثون ألف دينار، فلما مروا باملزة قال أصحاب ابن 

ال حتدث العرب أين أول من خان، مث أتوا به يزيد ال واهللا : خذ هذا املال فهو خري من يزيد بن الوليد، فقال: مصاد
  بن الوليد فاستخدم من ذلك املال جندا للقتال قريبا من ألفي فارس، وبعث به مع أخيه عبد العزيز بن

__________  
  .إن الذئاب...دئاب: ٢٨٤/  ٥وابن االثري  ٨/  ٩يف الطربي ) ١(
  .ليأخذوه من قصره: ٢٨٥/  ٥قطن، ويف ابن االثري : ١٠/  ٩يف الطربي ) ٢(

الوليد بن عبد امللك خلف الوليد بن يزيد ليأتوا به، وركب بعض موايل الوليد فرسا سابقا فساق به حىت انتهى إال 
مواله من الليل، وقد نفق الفرس من السوق، فأخربه اخلرب فلم يصدقه وأمر بضربه، مث تواترت عليه االخبار فأشار 

  .ن منزله إىل محص فإهنا حصينةعليه بعض أصحابه أن يتحول م
  أنزل على قومي بتدمر، فأىب أن يقبل شيئا من ذلك، بل ركب مبن: وقال االبرش سعيد بن الوليد الكليب

معه، وهو يف مائيت فارس، وقصد أصحاب يزيد فالتقوا بثقلة يف أثناء الطريق فأخذوه، وجاء الوليد فنزل حصن 
فأمر الوليد  -وكان من أنصاره  -جاءه رسول العباس بن الوليد إين آتيك البخراء الذي كان للنعمان بن بشري، و

أعلي يتوثب الرجال وأنا أثب على االسد وأختصر لالفاعي ؟ وقدم عبد العزيز بن : بإبراز سريره فجلس عليه وقال
ال شديدا، فقتل من الوليد مبن معه، وإمنا كان قد خلص معه من االلفي فارس مثامنائة فارس، فتصافوا فاقتتلوا قتا

أصحاب العباس مجاعة محلت رؤوسهم إىل الوليد، وقد كان جاء العباس بن الوليد لنصرة الوليد بن يزيد، فبعث إليه 
أخوه عبد العزيز فجئ به قهرا حىت بايع الخيه يزيد بن الوليد، واجتمعوا على حرب الوليد بن يزيد، فلما رأى 

هم، وبقي الوليد يف دل وقل من الناس، فلجأ إىل احلصن فجاؤوا إليه وأحاطوا الناس اجتماعهم فروا من الوليد إلي
به من كل جانب حياصرونه، فدنا الوليد من باب احلصن فنادى ليكلمين رجل شريف، فكلمه يزيد بن عنبسة 

): ٣(يزيد  ؟ فقال) ٢(عنكم ؟ أمل أعط فقراءكم ؟ أمل أخدم نساءكم ) ١(أمل أدفع املوت : السكسكي، فقال الوليد
  .إمنا ننقم عليك انتهاك احملارم وشرب اخلمور ونكاح أمهات أوالد أبيك، واستخفافك بأمر اهللا عزوجل

  .فقال، حسبك يا أخا السكاسك، لقد أكثرت وأغرقت، وإن فيما أحل اهللا يل لسعة عما ذكرته



  .كلمتكم أما واهللا لئن قتلتموين ال ترتقن فتنتكم وال يلم شعثكم وال جتتمع: مث قال
يوم كيوم عثمان، واستسلم، وتسور : ورجع إىل القصر فجلس ووضع بني يديه مصحفا فنشره وأقبل يقرأ فيه وقال

حنه عنك، فقال : عليه أولئك احلائط، فكان أول من نزل إليه يزيد بن عنبسة، فتقدم إليه وإىل جانبه سيف فقال
ه وهو يريد أن حيبسه حىت يبعث به إىل يزيد بن الوليد، فبادره لو أردت القتال به لكان غري هذا، فأخذ بيد: الوليد

، مث جروه برجله )٤(عليه عشرة من االمراء فأقبلوا على الوليد يضربونه على رأسه ووجهه بالسيوف حىت قتلوه 
ه ليخرجوه، فصاحت النسوة فتركوه، واحتز أبو عالقة القضاعي رأسه، واحتاطوا على ما كان معه مما كان خرج ب

يف وجهه ذلك، وبعثوا به إىل يزيد مع عشرة نفر، منهم منصور بن مجهور وروح بن مقبل وبشر موىل كنانة من بين 
  كلب، وعبد الرمحن
__________  

  .املؤن: ٢٨٧/  ٥وابن االثري  ١٥/  ٩يف الطربي ) ١(
  .زمناكم: يف الطربي وابن االثري) ٢(
  .معبد السال: ١٣٥/  ٢يف االمامة والسياسة ) ٣(

  .وذكر كالما له عالقة مبقتل خالد بن عبد اهللا القسري
ضربه عبد السالم اللخمي على رأسه وضربه السندي بن زياد بن أيب كبشة يف : ٢٨٨/  ٥يف ابن االثري ) ٤(

  .وجهه
  ).انظر الطربي(مث احتز رأسه عبد السالم 

عليه باخلالفة، فأطلق لكل رجل من العشرة عشرة امللقب بوجه الفلس، فلما انتهوا إليه بشروه بقتل الوليد وسلموا 
أبشر يا أمري املؤمنني بقتل الوليد الفاسق، فسجد شكرا هللا ورجعت اجليوش : آالف، فقال له روح بن بشر بن مقبل

اللهم إن كان هذا : إىل يزيد، فكان أول من أخذ يده للمبايعة يزيد بن عنبسة السكسكي فانتزع يده من يده وقال
وكان ذلك ليلة اجلمعة  -فأعين عليه، وكان قد جعل ملن جاءه برأس الوليد مائة ألف درهم، فلما جئ به رضى لك 

  .لليلتني بقيتا من مجادى اآلخرة سنة ست وعشرين ومائة -وقيل يوم االربعاء 
 النصبنه، واهللا: فأمر يزيد بنصب رأسه على رمح وأن يطاف به يف البلد، فقيل له إمنا ينصب رأس اخلارجي، فقال

أشهد : فشهره يف البلد على رمح مث أودعه عند رجل شهرا مث بعث به إىل أخيه سليمان بن يزيد، فقال أخوه بعدا له
  .أنك كنت شروبا للخمر ماجنا فاسقا ولقد أرادين على نفسي هذا الفاسق وأنا أخوه، مل يأنف من ذلك

ي مما يلي الصحن حىت انقضت دولة بين أمية، وقيل إمنا وقد قيل إن رأسه مل يزل معلقا حبائط جامع دمشق الشرق
كان ذلك أثر دمه، وكان عمره يوم قتل ستا وثالثني سنة، وقيل مثانيا وثالثني، وقيل إحدى وثالثني، وقيل ثنتان 

  .وقيل مخس، وقيل ست وأربعون سنة
  .ومدة واليته سنة وستة أشهر على االشهر، وقيل ثالثة أشهر

ن شديد البطش طويل أصابع الرجلني، كانت تضرب له سكة احلديد يف االرض ويربط فيها خيط كا: قال ابن جرير
  .إىل رجله مث يثب على الفرس فريكبها وال ميس الفرس، فتنقلع تلك السكة من االرض مع وثبته

ان زاده الوليد خالفة يزيد بن الوليد بن عبد امللك بن مروان وهو امللقب بالناقص لنقصه الناس من أعطياهتم ما ك
، ويقال إن أول من لقبه )١(بن يزيد يف أعطياهتم، وهي عشرة عشرة، ورده إياهم إىل ما كانوا عليه يف زمن هشام 

  بذلك مروان بن



 -حممد، بويع له باخلالفة بعد مقتل الوليد بن يزيد، وذلك ليلة اجلمعة لليلتني بقيتا من مجادى اآلخرة من هذه السنة 
وكان فيه صالح وورع قبل ذلك، فأول ما عمل انتقاصه من أرزاق اجلند ما كان  -رين ومائة حىت سنة ست وعش

الوليد زادهم، وذلك يف كل سنة عشرة عشرة، فسمي الناقص لذلك، ويقال يف املثل االشج والناقص أعدال خلفاء 
خر هذه السنة، واضطربت عليه ولكن مل تطل أيامه، فإنه تويف من آ -يعين عمر بن عبد العزيز وهذا  -بين مروان 

االمور، وانتشرت الفنت واختلفت كلمة بين مروان فنهض سليمان بن هشام، وكان معتقال يف سجن الوليد بعمان 
فاستحوز على أمواهلا وحواصلها، وأقبل إىل دمشق فجعل يلعن الوليد ويعيبه ويرميه بالكفر، فأكرمه يزيد ورد عليه 

  لوليد، وتزوج يزيد أخت سليمان، وهي أم هشام بنت هشام، وهنض أهلأمواله اليت كان أخذها من ا
__________  

  .ناقص الوركني، ولذلك قيل له الناقص: قال املدائين: ٣٣٣/  ٤يف فوات الوفيات ) ١(

محص إىل دار العباس بن الوليد اليت عندهم فهدموها، وحبسوا أهله وبنيه، وهرب هو من محص فلحق بيزيد بن 
 دمشق، وأظهر أهل محص االخذ بدم الوليد بن يزيد، وأغلقوا أبواب البلد، وأقاموا النوائح والبواكي الوليد إىل

على الوليد، وكاتبوا االجناد يف طلب االخذ بالثأر، فأجاهبم إىل ذلك طائفة كبرية منهم، على أن يكون احلكم بن 
، وهو مروان بن عبد اهللا بن عبد امللك بن مروان، مث الوليد بن يزيد الذي أخذ له العهد هو اخلليفة، وخلعوا نائبهم

قتلوه وقتلوا ابنه وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن حصني، فلما انتهى خربهم إىل يزيد بن الوليد كتب إليهم كتابا 
فإذا كان االمر : مع يعقوب بن هانئ، ومضمون الكتاب أنه يدعو إىل أن يكون االمر شورى، فقال عمرو بن قيس

لو كان هذا الذي تدعو إليه ! وحيك : ذلك فقد رضينا بويل عهدنا احلكم بن الوليد، فأخذ يعقوب بلحيته وقالك
يتيما حتت حجرك مل حيل لك أن تدفع إليه ماله، فكيف أمر االمة، فوثب أهل محص على رسل يزيد بن الوليد 

  .فطردوهم عنهم وأخرجوهم من بني أظهرهم
لو قدمت دمشق مل خيتلف علي منهم اثنان، فركبوا معه وساروا حنو دمشق وقد أمروا : ينوقال هلم أبو حممد السفيا

عليهم السفياين، فتلقاهم سليمان بن هشام يف جيش كثيف قد جهزهم معه يزيد، وجهز أيضا عبد العزيز بن الوليد 
  يف ثالثة) ١(

، )٢(سمائة ليكونوا على عقبة السلمية آالف يكونون عند ثنية العقاب، وجهز هشام بن مصاد املزي يف ألف ومخ
فخرج أهل محص فساروا وتركوا جيش سليمان بن هشام ذات اليسار وتعدوه، فلما مسع هبم سليمان ساق يف 

من خلفهم، ومل يبق ) ٣(طلبهم فلحقهم عند السليمانية فجعلوا الزيتون عن أمياهنم واجلبل عن مشائلهم واجلباب 
ة، فاقتتلوا هنالك يف قبالة احلر قتاال شديدا، فقتل طائفة كثرية من الفريقني، فبينما ختلص إليهم إال من جهة واحد

هم كذلك إذ جاء عبد العزيز بن الوليد مبن معه فحمل على أهل محص فاخترق جيشهم حىت ركب التل الذي يف 
ادوا بالكف عنهم على وسطهم، وكانت اهلزمية، فهرب أهل محص وتفرقوا، فأتبعهم الناس يقتلون ويأسرون، مث تن

بن ) ٤] (بن يزيد [ أن يبايعوا ليزيد بن الوليد، وأسروا منهم مجاعة، منهم أبو حممد السفياين ويزيد بن خالد 
معاوية، مث ارحتل سليمان وعبد العزيز فنزال عذراء ومعهم اجليوش وأشراف الناس، وأشراف أهل محص من 

منهم ثالمثائة نفس، فدخلوا هبم على يزيد بن الوليد، فأقبل عليهم  االسارى ومن استجاب من غري أسر، بعدما قتل
وأحسن إليهم وصفح عنهم، وأطلق االعطيات هلم، ال سيما الشرافهم، ووىل عليهم الذي اختاروه وهو معاوية بن 

  .يزيد بن احلصني، وطابت عليه أنفسهم، وأقاموا عنده يف دمشق سامعني مطيعني له
__________  



  .ابن احلجاج: ٢٩٣/  ٥وابن االثري  ٢٤/  ٩طربي يف ال) ١(
  ).انظر ابن االثري(حقبة السالمية : يف الطربي) ٢(
  .واحليات وهو حتريف: من الطربي، ويف االصل) ٣(
  .، وقد سقطت من االصول٢٩٤/  ٥وابن االثري  ٢٥/  ٩من الطربي ) ٤(

أن بين سليمان كانت هلم أمالك هناك، وكانوا وفيها بايع أهل فلسطني يزيد بن سليمان بن عبد امللك، وذلك 
يتركوهنا يبذلوهنا هلم، وكان أهل فلسطني حيبون جماورهتم، فلما قتل الوليد بن يزيد كتب سعيد بن روح بن زنباع 

  .إىل يزيد بن سليمان بن عبد امللك يدعوهم إىل املبايعة له، فأجابوه إىل ذلك -وكان رئيس تلك الناحية  -
  ل االردن خربهم بايعوا أيضا حممد بن عبدفلما بلغ أه

امللك بن مروان، وأمروه عليهم، فلما انتهى خربهم إىل يزيد بن الوليد أمري املؤمنني بعث إليهم اجليوش مع سليمان 
بن هشام يف الدماشقة وأهل محص الذين كانوا مع السفياين، فصاحلهم أهل االردن أوال ورجعوا إىل الطاعة، 

  .طنيوكذلك أهل فلس
، واستقرت املمالك )١(وكتب يزيد بن الوليد والية االمرة بالرملة وتلك النواحي إىل أخيه إبراهيم بن الوليد 

أما بعد أيها : هنالك، وقد خطب أمري املؤمنني يزيد بن الوليد الناس بدمشق فحمد اهللا وأثىن عليه مبا هو أهله مث قال
وال حرصا على الدنيا، وال رغبة يف امللك، وما يب إطراء نفسي إين لظلوم الناس، أما واهللا ما خرجت أشرا وال بطرا 

لنفسي، إن مل يرمحين ريب فإين هالك، ولكين خرجت غضبا هللا ولرسوله ولدينه، وداعيا إىل اهللا وكتابه وسنة نبيه 
نيد املستحل لكل حممد صلى اهللا عليه وسلم، ملا هدمت معامل الدين، وأطفئ نور أهل التقوى، وظهر اجلبار الع

، مع أنه واهللا ما كان مصدقا بالكتاب، وال مؤمنا بيوم احلساب، وإنه البن عمي يف )٢(حرمة، والراكب كل بدعة 
النسب، وكفوي يف احلسب، فلما رأيت ذلك استخرت اهللا يف أمره، وسألته أن ال يكلين إىل نفسي، ودعوت إىل 

  . أراح اهللا منه العباد والبالد، حبول اهللا وقوته ال حبويل وال بقويتذلك من أجابين من أهل والييت، وسعيت فيه حىت
إن لكم علي أن ال أضع حجرا على حجر، وال لبنة على لبنة، وال أكرى هنرا وال أكثر ماال وال أعطيه ! أيها الناس 

  .زوجة، وال ولدا
يغنيهم، فإن فضل عن ذلك فضل نقلته  وال أنقل ماال من بلد إىل بلد حىت أسد ثغر ذلك البلد، وخصاصة أهله مبا

إىل البلد الذي يليه ممن هو أحوج إليه، وال أمجركم يف ثغوركم فأفتنكم وأفنت أهليكم، وال أغلق بايب دونكم فيأكل 
، وإن لكم عندي أعطياتكم )٣(قويكم ضعيفكم، وال أمحل على أهل جزيتكم ما جيليهم عن بالدهم ويقطع سبلهم 

م يف كل شهر، حىت تستدر املعيشة بني املسلمني، فيكون أقصاهم كأدناهم، فإن أنا وفيت لكم يف كل سنة، وأرزاقك
مبا قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن املؤازرة، وإن أنا مل أوف لكم أن ختلعوين وإال أن تستتيبوين، فإن تبت قبلتم 

  مين، وإن
__________  

تعمل ضبعان بن روح على فلسطني، وابراهيم بن الوليد على اس: ٢٩٥/  ٥وابن االثري  ٢٦/  ٩٠يف الطربي ) ١(
  .االردن

فلما رأيت ذلك اشفقت إذ غشيتكم ظلمة ال تقلع على كثري من ذنوبكم : ١٤٤/  ٢بعدها يف العقد الفريد ) ٢(
  وقسوة من

الفخري ص ...(قلوبكم واشفقت ان يدعو كثريا من الناس إىل ما هو عليه فيجيبه من أجابه منكم فاستخرت اهللا



١٣٦.(  
  .نسلكم: ٢٧/  ٩يف الطربي ) ٣(

علمتم أحدا من أهل الصالح والدين يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيكم فأردمت أن تبايعوه فأنا أول من يبايعه ويدخل 
  .يف طاعته

ا أطاع اهللا، ، إمنا الطاعة طاعة اهللا فمن أطاع اهللا فأطيعوه م)١(إنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق ! أيها الناس 
  .فإذا عصى أو دعا إىل معصية فهو أهل أن يعصى وال يطاع، بل يقتل ويهان، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم
ويف هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر عن إمرة العراق ملا ظهر منه من احلنق على اليمانية، وهم قوم 

يد بن يزيد، وكان قد سجن غالب من ببالده منهم، وجعل االرصاد على خالد بن عبد اهللا القسري، حىت قتل الول
الثغور خوفا من جند اخلليفة، فعزله عنها أمري املؤمنني يزيد بن الوليد، ووىل عليها منصور بن مجهور مع بالد السند 

ية، ولكن كانت وسجستان وخراسان، وقد كان منصور بن مجهور أعرابيا جلفا، وكان يدين مبذهب الغيالنية القدر
له آثار حسنة، وعناء كثري يف مقتل الوليد بن يزيد، فحظي بذلك عند يزيد بن الوليد، ويقال إنه ملا فرغ الناس من 

  .الوليد ذهب من فوره إىل العراق فأخذ البيعة من أهلها
ليفة ما واله واهللا إىل يزيد، وقرر باالقاليم نوابا وعماال وكر راجعا إىل دمشق يف آخر رمضان، فلذلك واله اخل

  .أعلم
وأما يوسف بن عمر فإنه فر من العراق فلحق ببالد البلقاء، فبعث إليه أمري املؤمنني يزيد فأحضره إليه، فلما وقف 

فوخبه وأنبه مث سجنه  -وكان كبري اللحية جدا، رمبا كانت جتاوز سرته وكان قصري القامة  -بني يديه أخذ بلحيته 
  .منه وأمر باستخالص احلقوق

وملا انتهى منصور بن مجهور إىل العراق قرأ عليهم كتاب أمري املؤمنني إليهم يف كيفية مقتل الوليد، وأن اهللا أخذه 
أخذ عزيز مقتدر، وأنه قد وىل عليهم منصور بن مجهور ملا يعلم من شجاعته ومعرفته باحلرب، فبايع أهل العراق 

  .ليزيد بن الوليد، وكذلك أهل السند وسجستان
وأما نصر بن سيار نائب خراسان فإنه امتنع من السمع والطاعة ملنصور بن مجهور، وأىب أن ينقاد الوامره، وقد كان 

  .نصر هذا جهز هدايا كبرية للوليد بن يزيد فاستمرت له
لب دم ويف هذه السنة كتب مروان امللقب باحلمار كتابا إىل عمر بن يزيد أخي الوليد بن يزيد، حيثه على القيام بط

أخيه الوليد، وكان مروان يومئذ أمريا على أذربيجان وأرمينية، مث إن يزيد بن الوليد عزل منصور بن مجهور عن 
إن أهل العراق حيبون أباك فقد وليتكها، وذلك : والية العراق ووىل عليها عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز، وقال له

لعراق يوصيهم به خشية أن ميتنع منصور بن مجهور من تسليم البالد يف شوال، وكتب له إىل أمراء الشام الذين با
  .إليه، فسلم إليه ومسع وأطاع وسلم

وكتب اخلليفة إىل نصر بن سيار باستمراره بوالية خراسان مستقال هبا، فخرج عليه رجل يقال له الكرماين، النه 
  لق كثري حبيث أنه كان يشهد اجلمعة يف حنو منولد بكرمان، وهو أبو علي جديع بن علي بن شبيب املعين، واتبعه خ

__________  
  .وال وفاء له بنقض عهد: زيد يف الطربي) ١(



ألف ومخسمائة، وكان يسلم على نصر بن سيار وال جيلس عنده، فتحري نصر بن سيار وأمراؤه فيما يصنع به، فاتفق 
ليه ناس كثري، وجم غفري، وركبوا معه، رأيهم بعد جهد على سجنه، فسجن قريبا من شهر، مث أطلقه فاجتمع إ

فبعث إليهم نصر من قاتلهم فقتلهم وقهرهم وكسرهم واستخف مجاعات من أهل خراسان بنصر بن سيار وتالشوا 
أمره وحرمته، وأحلوا عليه يف أعطياهتم وأمسعوه غليظ ما يكره وهو على املنرب، بسفارة سلم بن أحوز أدى إليه 

واهللا : سجد اجلامع وهو خيطب، وانفض كثري من الناس عنه، فقال هلم نصر فيما قالذلك، وخرجت الباعة من امل
لقد نشرتكم وطويتكم وطويتكم ونشرتكم فما عندي عشرة منكم على دين، فاتقوا اهللا فواهللا لئن اختلف فيكم 

فإن يغلب : لنابغةسيفان ليتمنني الرجل منكم أن ينخلع من أهله وماله وولده، ومل يكن رآها، مث متثل بقول ا
 -: فإين يف صالحكم سعيت وقال احلارث بن عبد اهللا بن احلشرج بن الورد بن املغرية اجلعد* شقاؤكم عليكم 

  أوائلها) ١(إذا استقلت حنوي * أبيت أرعى النجوم مرتفقا 
اغلها ميشي بالشام كل شجاه ش* قد عم أهل الصالة شاملها من خبراسان والعراق ومن * من فتنة أصبحت جمللة 
دمهاء ملتجة غياطلها والناس يف * جهل سواء فيها وعاقلها فالناس منها يف لون مظلمة * السفيه الذي يعنف بال 

) ٢(عمياء متىن هلم غوائلها ال ينظر الناس من * تنبذ أوالدها حواملها يغدون منها يف كل مبهمة * كربة يكاد هلا 
) ٣(ىل طرقت حوهلا قوابلها فجاء فينا تزرى * وة البكر أو كصيحة حب إال اليت ال يبني قائلها كرغ* عواقبها 
فيها خطوب محر زالزهلا ويف هذه السنة أخذ اخلليفة البيعة من االمراء وغريهم بوالية العهد من بعده * بوجهته 

ك بن مروان، وذلك الخيه إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك، مث من بعد إبراهيم لعبد العزيز بن احلجاج بن عبد املل
  .بسبب مرضه الذي مات فيه

  .احلجة منها، وقد حرضه على ذلك مجاعة من االمراء واالكابر والوزراء] ذي [ وكان ذلك يف شهر 
وفيها عزل يزيد عن إمرة احلجاز يوسف بن حممد الثقفي ووىل عليها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، فقدمها يف 

  فيها أظهر مروان احلمار اخلالفأواخر ذي القعدة منها، و
__________  

  .جتري: ٣٨/  ٩: يف الطربي) ١(
  .يف: يف الطربي) ٢(
  .أزرى: يف الطربي) ٣(

ليزيد بن الوليد، وخرج من بالد أرمينية يظهر أنه يطلب بدم الوليد بن يزيد، فلما وصل إىل حران أظهر املوافقة 
  .وبايع المري املؤمنني يزيد بن الوليد

أرسل إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس أبا هاشم بكري بن ماهان إىل أرض خراسان، فاجتمع  وفيها
جبماعة من أهل خراسان مبرو، فقرأ عليهم كتاب إبراهيم بن حممد االمام إليه وإليهم، ووصيته، فتلقوا ذلك 

  بالقبول، وأرسلوا معه ما
  .كان عندهم من النفقات
، وقيل يف سلخ ذي احلجة، وقيل لعشر مضني منه، وقيل بعد االضحى منها كان وفاة أمري ويف سلخ ذي القعدة

  .املؤمنني
يزيد بن الوليد بن عبد امللك بن مروان هو يزيد بن الوليد بن عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاصي بن 

  .أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي



ني، بويع له باخلالفة أول ما بويع هبا يف قرية املزة، من قرى دمشق، مث دخل دمشق أبو خالد االموي، أمري املؤمن
فغلب عليها، مث أرسل اجليوش إىل ابن عمه الوليد بن يزيد فقتله، واستحوذ على اخلالفة يف أواخر مجادى اآلخرة 

بن يزيد، وقيل إمنا مساه بذلك من هذه السنة، وكان يلقب بالناقص لنقصه الناس العشرات اليت زادهم إياها الوليد 
  .الناقص ابن اليد، وأمه شاهفرند بنت فريوز بن يزدجرد بن كسرى، كسروية: مروان احلمار، وكان يقول

أنا ابن كسرى : بنت فريوز بن يزدجرد بن شهريار بن كسرى، وهو القائل) ١(وأمه شاه آفزيد : وقال ابن جرير
ا قال ذلك الن جده فريوز، وأم أمه بنت قيصر، وأمه شريويه وهي وقيصر جدي وجدي خاقان وإمن* وأيب مروان 

بنت خاقان ملك الترك، وكانت قد سباها قتيبة بن مسلم، هي وأخت هلا فبعثهما إىل احلجاج، فأرسل هبذه إىل 
الوليد واستبقى عنده االخرى، فولدت هذه الوليد بن يزيد الناقص هذا، وهذه أخذها احلجاج فكانت عنده 

  .راق، وكان مولده يف سنة تسعني، وقيل يف سنة ست وتسعني، وقد روى عنه االوزاعي مسألة السلمبالع
  .وقد ذكرنا كيفية واليته فيما سلف يف هذه السنة، وأنه كان عادال دينا حمبا للخري مبغضا للشر

  .قاصدا للحق
ة والسيوف مسللة عن ميينه ومشاله، وقد خرج يوم عيد الفطر من هذه السنة إىل صالة العيد بني صفني من اخليال

ورجع من املصلى إىل اخلضراء كذلك، كان رجال صاحلا، يقال يف املثل االشج والناقص أعدال بين مروان، واملراد 
  .عمر بن عبد العزيز وهذا

ن الوليد قال يزيد ب: حدثين إبراهيم بن حممد املروزي، عن أيب عثمان الليثي قال: وقد قال أبو بكر بن أيب الدنيا
  :الناقص

__________  
  .سارية: ٢٧٣/  ٣يف مروج الذهب ) ١(

يا بين أمية إياكم والغناء فإنه ينقص احلياء ويزيد يف الشهوة ويهدم املروءة، وإنه لينوب عن اخلمر ويفعل ما يفعل 
  .املسكر، فإن كنتم ال بد فاعلني فجنبوه النساء فإنه داعية الزنا

ملا ويل يزيد بن الوليد بن عبد امللك بن مروان الذي يقال له الناقص دعا الناس : لشافعيوقال ابن عبد احلكيم عن ا
  .إىل القدر ومحلهم عليه وقرب غيالن

  .قاله ابن عساكر
  .ولعله قرب أصحاب غيالن، الن غيالن قتله هشام بن عبد امللك: قال

  .حزناه واشقاآهآخر ما تكلم به يزيد بن الوليد الناقص وا: وقال حممد بن املبارك
  .وكان نقش خامته العظمة هللا

من طاعون أصابه، وذلك يوم السبت لسبع مضني من ذي احلجة، وقيل يوم االضحى ) ١(وكانت وفاته باخلضراء 
  .منه، وقيل بعده بأيام، وقيل لعشر بقني منه، وقيل يف سلخه، وقيل يف سلخ ذي القعدة من هذه السنة

  .بعون سنة، وقيل ثالثون سنة، وقيل غري ذلك فاهللا أعلموأكثر ما قيل يف عمره ست وأر
  ).٢(وكانت مدة واليته ستة أشهر على االشهر، وقيل مخسة أشهر وأيام 

  .وصلى عليه أخوه إبراهيم بن الوليد، وهو ويل العهد من بعده رمحه اهللا
فن بباب الفراديس، وكان أمسر وذكر سعيد بن كثري بن عفري أنه دفن بني باب اجلابية وباب الصغري، وقيل إنه د

  .حنيفا حسن اجلسم حسن الوجه



كان يزيد أمسر طويال صغري الرأس بوجهه خال، وكان مجيال، يف فمه بعض السعة وليس : وقال علي بن حممد املديين
  .باملفرط

ق، ونصر بن وحج بالناس فيها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو نائب احلجاز، وأخوه عبد اهللا نائب العرا
  .سيار على نيابة خراسان، واهللا سبحانه أعلم

خالد بن عبد اهللا بن يزيد ابن أسد بن كرز بن عامر بن عبقري، أبو اهليثم : وممن تويف يف هذه السنة من االعيان
  .البجلي القسري الدمشقي، أمري مكة واحلجاز للوليد مث لسليمان، وأمري العراقني هلشام مخس عشرة سنة

كانت داره بدمشق يف مربعة القز وتعرف اليوم بدار الشريف اليزيدي، وإليه ينسب احلمام الذي : بن عساكرقال ا
أحتب اجلنة ؟ ) ٣(يا أسد : " داخل باب توما، روى عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال له

  ".فأحب للمسلمني ما حتب لنفسك : قال! نعم : قال
  عن عثمان بن أيب شيبة عن هيثم عن سيار من أيبرواه أبو يعلى 

  .احلكم أنه مسعه على املنرب يقول ذلك
  .وممن روى عنه إمساعيل بن أوسط وإمساعيل بن أيب خالد، وحبيب بن أيب حبيب، ومحيد الطويل

  .وروى أنه روى عن جده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تكفري املرض الذنوب
  .كره أبو بكر بن عياش يف االشراف، فيمن أمه نصرانيةوكانت أمه نصرانية، وذ

  وقال
__________  

  .بدمشق: ١٤١/  ٨وابن االعثم  ٢٦٨/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
مروج الذهب  ٣١٠/  ٥، ابن االثري ٤٦/  ٩يف مدة واليته ومقدار عمره عندما تويف اختالف انظر الطربي ) ٢(
االخبار  ١٦٠املعارف ص  ١٣٦الفخري ص  ١٣٦/  ٢سياسة االمامة وال ١٤١/  ٨ابن االعثم  ٢٦٨/  ٣

  .٣٥٠الطوال ص 
  .يا يزيد بن أسد: ٦٧/  ٥يف ابن عساكر ) ٣(
  ).١٧٥انظر املعارف ص (

أول ما عرف من رياسته أنه وطأ صبيا بدمشق بفرسه فحمله فأشهد طائفة من الناس أنه هو صاحبه، فإن : املدائين
لوليد على احلجاز من سنة تسع ومثانني إىل أن تويف الوليد مث سليمان، ويف سنة ست مات فعليه ديته، وقد استنابه ا

ومائة استنابه هشام على العراق إىل سنة عشرين ومائة، وسلمه إىل يوسف بن عمر الذي واله مكانه فعاقبه وأخذ 
إىل يوسف بن عمر يستخلص منه منه أمواال مث أطلقه، وأقام بدمشق إىل احملرم من هذه السنة فسلمه الوليد بن يزيد 

، فمات وال يتكلم )١(مخسني ألف ألف، فمات حتت العقوبة البليغة، كسر قدميه مث ساقيه مث فخذيه، مث صدره 
  .كلمة واحدة، وال تأوه حىت خرجت روحه رمحه اهللا

جيئ أحيانا ويعزب إن هذا الكالم ! أيها الناس : خطب خالد القسري يوما فأرتج عليه فقال: قال الليثي عن أبيه
أحيانا، فيتسبب عند جميئه سببه ويتعذر عند عزوبه مطلبه، وقد يرد إىل السليط بيانه ويثيب إىل احلصر كالمه، 

  .وسيعود إلينا ما حتبون، ونعود لكم كما تريدون
ا إىل املغامن يا أيها الناس تنافسوا يف املكارم وسارعو: خطب خالد القسري يوما بواسط فقال: وقال االصمعي وغريه

واشتروا احلمد باجلود، وال تكتسبوا باملطل ذما، وال تعتدوا مبعروف مل تعجلوه، ومهما تكن الحد منكم نعمة عند 



  أحد مل يبلغ شكرها فاهللا أحسن له جزاء، وأجزل عطاء، واعلموا أن حوائج الناس
ذكرا، ولو رأيتم املعروف لرأيتموه رجال  إليكم نعم فال متلوها فتحول نقما، فإن أفضل املال ما كسب أجرا وأورث

  .حسنا مجيال يسر الناس إذا نظروا إليه، ويفوق العاملني
  .ولو رأيتم البخل لرأيتموه رجال مشوها قبيحا تنفر منه القلوب وتغض دونه االبصار

اس من وصل إنه من جاد ساد، ومن خبل ذل، وأكرم الناس من أعطى من ال يرجوه، ومن عفا عن قدرة، وأفضل الن
  .عن قطيعة، ومن مل يطب حرثه مل يزك نبته، والفروع عند مغارسها تنمو، وبأصوهلا تسمو

إليك ابن كرز : وروى االصمعي عن عمر بن اهليثم أن أعرابيا قدم على خالد فأنشده قصيدة امتدحه هبا يقول فيها
وأكرم خلق اهللا فرعا وحمتدا إذا * احللم والندى  لتخرب مين ماؤها وتبددا إىل املاجد البهلول ذي* اخلري أقبلت راغبا 

إذا يسأل املعروف جاش * هنضت فلم تلق هنالك مفقدا فيا لك حبرا يغمر الناس موجه * ما أناس قصروا بفعاهلم 
جلود * فألفيت خري الناس نفسا وأجمدا فلو كان يف الدنيا من الناس خالد * وأزبدا بلوت ابن عبد اهللا يف كل موطن 

  فيصبح وجهي كاحل اللون أربدا* روف لكنت خملدا فال حترمين منك ما قد رجوته مبع
__________  

وهي حجر غليظ جدا خشن  -على خالد املضرسة ) يوسف بن عمر(وضع : ٣٤٨يف االخبار الطوال ص ) ١(
  .الوطئ

  .وجعل يعذبه هبا حىت قتله

أيها : يب ينشدها فابتدره إليها خالد فأنشدها قبله وقالفحفظها خالد، فلما اجتمع الناس عند خالد قام االعرا: قال
  .الشيخ إن هذا شعر قد سبقناك إليه

أال يف سبيل اهللا ما كنت أرجتي : فنهض الشيخ فوىل ذاهبا فأتبعه خالد من يسمع ما يقول فإذا هو ينشد هذه االبيات
ري املال يف طلب احلمد فخالفين اجلد ويعطي كث* لديه وما القيت من نكد اجلهد دخلت على حبر جيرد مباله * 

  وقاربين حنسي وفارقين سعدي* املشوم لشقويت 
ولكنه أمر من الواحد الفرد فرده خالد وأعلمه مبا كان يقول فأمر له بعشرة آالف * فلو كان يل رزق لديه لنلته 

  .درهم
: ه له دراهم، فقيل لالعرايب حني خرجسأل أعرايب خالدا القسري أن ميال له جرابه دقيقا فأمر مبلئ: وقال االصمعي

  .سألته مبا أشتهي فأمر يل مبا يشتهي هو: ما فعل معك ؟ فقال
بينما خالد يسري يف موكبه إذ تلقاه أعرايب فسأله أن يضرب عنقه، فقال وحيك ومل ؟ أقطعت السبيل : وقال بعضهم

  .فقر والفاقةمن ال: فلم ؟ قال: قال! ؟ أأخرجت يدا من طاعة ؟ فكل ذلك يقول ال 
  .سل حاجتك، قال ثالثني ألفا: فقال

  .ما ربح أحد مثل ما رحبت اليوم، إين وضعت يف نفسي أن يسألين مائة ألف فسأل ثالثني فرحبت سبعني: فقال خالد
  .ارجعوا بنا اليوم، وأمر له بثالثني ألفا

  .بد من تفرقتهاإن هذه االموال ودائع ال : بني يديه ويقول] املال [ وكان إذا جلس يوضع 
إن يدك أكرم : وسقط خامت جلاريته رابعة يساوي ثالثني ألفا، يف بالوعة الدار، فسألت أن تؤتى مبن خيرجه، فقال

  .علي من أن تلبسه بعد ما صار إىل هذا املوضع القذر، وأمر هلا خبمسة آالف دينار بدله
  .وجوهرة، كل واحد بثالثة وسبعني ألف ديناروقد كان لرابعة هذه من احللى شئ عظيم، من مجلة ذلك يا قوتة 



وقد روى البخاري يف كتاب أفعال العباد، وابن أيب حامت يف كتاب السنة، وغري واحد ممن صنف يف كتب السنة أن 
أيها الناس، ضحوا يقبل اهللا ضحاياكم، فإين مضح : خالد بن عبد اهللا القسري خطب الناس يف عيد أضحى فقال

نه زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليال، ومل يكلم موسى تكليما، تعاىل اهللا عما يقول اجلعد بن باجلعد بن درهم، إ
  .درهم علوا كبريا، مث نزل فذحبه يف أصل املنرب

؟ اجلعد بن درهم من أهل الشام، وهو مؤدب مروان احلمار، وهلذا يقال له مروان : قال غري واحد من االئمة
خ اجلهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة اجلهمية الذين يقولون إن اهللا يف كل اجلعدي، فنسب إليه، وهو شي

مكان بذاته، تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا، وكان اجلعد بن درهم قد تلفى هذا املذهب اخلبيث عن رجل يقال له 
صم اليهودي الذي سحر أبان بن مسعان، وأخذه أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن أعصم، عن خاله لبيد بن أع

النيب صلى اهللا عليه وسلم يف مشط وماشطة وجف طلعة ذكر له، وحتت راعوفة ببئر ذي أروان كان ماؤها نقاعة 
  .احلناء

  وقد ثبت احلديث بذلك يف الصحيحني
  .وغريمها

  .وجاء يف بعض االحاديث أن اهللا أنزل بسبب ذلك سوريت املعوذتني
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

رأيت خالدا القسري حني : حدثنا حممد بن يزيد الرفاعي مسعت أبا بكر بن عياش قال: وقال أبو بكر بن أيب خيثمة
فضربت عنقه مث قال أيت باملغرية وأصحابه، وقد وضع له سرير يف املسجد، فجلس عليه مث أمر برجل من أصحابه 

  .واهللا أصلحك اهللا ما أحيي املوتى: فقال -وكان املغرية يزعم أنه حييي املوتى  -أحيه : للمغرية
  .لتحيينه أو الضربن عنقك: قال
  .واهللا ما أقدر على ذلك: قال

: قال أبو بكراعتنقه، فأىب، فعدا رجل من أصحابه فاعتنقه، : مث أمر بطن قصب فأضرموا فيه نارا مث قال للمغرية
  .فرأيت النار تأكله وهو يشري بالسبابة

  .هذا واهللا أحق بالرياسة منك: قال خالد
  .مث قتله وقتل أصحابه

إنا : قد نزل علي قرآن، قال: أيت خالد بن عبد اهللا برجل تنبأ بالكوفة فقيل له ما عالمة نبوتك ؟ قال: وقال املدائين
  .أعطياك الكماهر، فصل لربك وال جتاهر

  .ال تطع كل كافر وفاجرو
  .إنا أعطيناك العمود، فصل لربك على عود، فأنا ضامن لك أال تعود: فأمر به فصلب فقال وهو يصلب

أيت خالد بشاب قد وجد يف دار قوم وادعى عليه السرقة، فسأله فاعترف فأمر بقطع يده فتقدمت : وقال املربد
رأى القطع * عاشق املسكني فينا بسارق أقر مبا مل جينه غري أنه وما ال* أخالد قد أوطأت واهللا عثرة : حسناء فقالت

  .أوىل من فضيحة عاشق فأمر خالد بإحضار أبيها فزوجها من ذلك الغالم وأمهرها عنه عشرة آالف درهم
إين قد مدحتك ببيتني ولست أنشدمها إال بعشرة آالف وخادم، : دخل أعرايب على خالد فقال: وقال االصمعي

مسعت من االشياء شيئا سوى نعم وأنكرت ال حىت كأنك * لزمت نعم حىت كأنك مل تكن : فأنشأ يقول! نعم : فقال
  .فأمر له بعشرة آالف درهم وخادم حيملها: مسعت هبا يف سالف الدهر واالمم قال* مل تكن 
  .مائة ألف: سل حاجتك فقال: ودخل عليه أعرايب فقال له: قال
  .أكثرت حط منها: فقال
  تسعني ألفا، فتعجب منه خالد أضع: قال
ودخل : لن تغلبين أبدا، وأمر له مبائة ألف، قال: أيها االمري سألتك على قدرك ووضعت على قدري، فقال له: فقال

تعرضت يل باجلود حىت : قل فأنشأ يقول: إين قد قلت فيك شعرا وأنا أستصغره فيك، فقال: عليه أعرايب، فقال
حليف الندى ما للندى عنك * تلعب فأنت الندى وابن الندى وأخو الندى ) ١( وأعطيتين حىت ظننتك* نعشتين 

  .سل حاجتك: مذهب فقال
  قد أمرت لك هبا وأضعفتها لك،: علي مخسون ألف دينار، فقال: قال

__________  
  .حسبتك: ٢٢٧/  ٢يف وفيات االعيان ) ١(



  .فأعطاه مائة ألف
كتبت نعم بيابك فهي : دخل أعرايب على خالد القسري، فأنشده: يقال أبو الطيب حممد بن إسحاق بن حيىي الوسا

فإنك لن ترى أبدا ببايب قال فأعطاه على كل * إليك الناس مسفرة النقاب وقلت لال عليك بباب غريي * تدعو 
  .بيت مخسني ألفا

  .كان رجل سوء يقع يف علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: وقد قال فيه ابن معني
حفر بئرا مبكة ادعى فضلها على زمزم، وله يف رواية عنه تفضيل اخلليفة ) ١(أن خالدا : عن أبيهوذكر االصمعي 

  .، وهذا كفر إال أن يريد بكالمه غري ما يبدو منه واهللا أعلم)٢(على الرسول 
رهم والذي يظهر أن هذا ال يصح عنه، فإنه كان قائما يف إطفاء الضالل والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن د

وغريه من أهل االحلاد، وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء ال تصح، الن صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع 
ومغاالة يف أهل البيت، ورمبا ال يفهم أحد من كالمه ما فيه من التشيع، وقد اغتر به شيخنا الذهيب فمدحه باحلفظ 

  .وغريه
بن يزيد كان قد عزم على احلج يف إمارته فمن نيته أن يشرب أن الوليد : وقد ذكر ابن جرير وابن عساكر وغريمها

  اخلمر على ظهر الكعبة، فلما بلغ ذلك مجاعة من االمراء اجتمعوا على قتله وتولية
غريه من اجلماعة، فحذر خالد أمري املؤمنني منهم، فسأله أن يسميهم فأىب عليه فعاقبه عقابا شديدا، مث بعث به إىل 

أعين سنة ست وعشرين ومائة  -حىت مات شر قتلة وأسوأها، وذلك يف حمرم من هذه السنة  يوسف بن عمر فعاقبه
كان متهما يف دينه، وقد بىن المه كنيسة يف داره، قال فيه بعض : وذكر القاضي ابن خلكان يف الوفيات وقال -

  .شق وسطيح] من [ الشعراء وقال صاحب االعيان كان يف نسبه يهود فانتموا إىل القرب، وكان يقرب 
وقد كانا ابين خالة، وعاش كل منهما ستمائة، وولدا يف يوم واحد، وذلك يوم ماتت : قال القاضي ابن خلكان

  .إنه سيقوم مقامي يف الكهانة، مث ماتت من يومها: طريفة بنت احلر بعدما تفلت يف فم كل منهما وقالت
سعيد بن مسروق يف قول، وسليمان بن حبيب وممن تويف يف هذه السنة جبلة بن سحيم ودراج أبو السمح و

  .احملاريب، قاضي دمشق، وعبد الرمحن بن قاسم شيخ مالك وعبيد اهللا بن أيب يزيد وعمرو بن دينار
  .وقد ذكرنا ترامجهم يف كتابنا التكميل

__________  
  .كان الوليد قد حفر بئرا بني ثنية ذي طوى وثنية احلجون: ١٨/  ٢٢يف االغاين ) ١(
أميا أكرم عندكم على الرجل : عن عطاء بن مسلم قال قال خالد بن عبد اهللا وذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٢(

  ).١٨/  ٢٢انظر االغاين (رسوله يف حاجته أو خليفته يف أهله ؟ 
  ؟ ! كأنه بسؤاله يعتقد أن اخلليفة خليفة اهللا ونسي أن اخلليفة خليفة رسول اهللا فعليه ال جمال للمقارنة 

مث دخلت سنة سبع وعشرين ومائة استهلت هذه السنة واخلليفة إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك بوصية أخيه يزيد 
الناقص إليه، وبايعه االمراء بذلك، ومجيع أهل الشام إال أهل محص فلم يبايعوه، وقد تقدم أن مروان بن حممد 

نت البيه من قبله، وكان نقم على يزيد بن الوليد يف قتله امللقب باحلمار كان نائبا بأذربيجان وأرمينية، وتلك كا
الوليد بن يزيد، وأقبل يف طلب دم الوليد، فلما انتهى إىل حران أناب وبايع يزيد بن الوليد، فلم يلبث إال قليال حىت 

وعليها عبد  بلغه موته، فأقبل يف أهل اجلزيرة حىت وصل قنسرين فحاصر أهلها فنزلوا على طاعته، مث أقبل إىل محص
  العزيز بن احلجاج من جهة أمري املؤمنني إبراهيم بن



الوليد فحاصرهم حىت يبايعوا البراهيم بن الوليد، وقد أصروا على عدم مبايعته، فلما بلغ عبد العزيز قرب مروان 
قنسرين، بن حممد ترحل عنها، وقدم مروان إليها فبايعوه وساروا معه قاصدين دمشق، ومعهم جند اجلزيرة وجند 

فتوجه مروان إىل دمشق يف مثانني ألفا، وقد بعث إبراهيم بن الوليد بن هشام بن عبد امللك يف مائة وعشرين ألفا، 
من البقاع، فدعاهم مروان إىل الكف عن القتال وأن يتخلوا عن ابين الوليد بن ) ١(فالتقى اجليشان عند عني اجلر 

عهد هلما، وكان يزيد قد سجنهما بدمشق، فأبوا عليه ذلك، فاقتتلوا قتاال يزيد ومها احلكم وعثمان اللذان قد أخذ ال
تأيت جيش ابن هشام من ورائهم، فتم هلم ما ) ٢(شديدا من حني ارتفاع النهار إىل العصر، وبعث مروان سرية 

مان، فقتل أرادوه، وأقبلوا من ورائهم يكربون، ومحل اآلخرون من تلقاهم عليهم، فكانت اهلزمية يف أصحاب سلي
منهم أهل محص خلقا كثريا، واستبيح عسكرهم، وكان مقدار ما قتل من أهل دمشق يف ذلك اليوم قريبا من سبعة 

عشر ألفا أو مثانية عشر ألفا وأسر منهم مثلهم، فأخذ عليهم مروان البيعة للغالمني ابين الوليد، احلكم وعثمان، 
والوليد بن مصاد الكلبيان، فضرهبما بني يديه بالسياط وحبسهما وأطلقهم كلهم سوى رجلني ومها يزيد بن العقار 

  .فماتا يف السجن، الهنما كانا ممن باشر قتل الوليد بن يزيد حني قتل
وأما سليمان وبقية أصحابه فإهنم استمروا منهزمني، فما أصبح هلم الصبح إال بدمشق فأخربوا أمري املؤمنني إبراهيم 

معهم رؤوس االمراء يف ذلك الوقت وهم عبد العزيز بن احلجاج يزيد بن خالد بن عبد  بن الوليد مبا وقع، فاجتمع
اهللا القسري، وأبو عالقة السكسكي، واالصبغ بن ذؤالة الكليب ونظراؤهم، على أن يعمدوا إىل قتل ابين الوليد 

ا يزيد بن خالد بن عبد اهللا احلكم وعثمان، خشية أن يليا اخلالفة فيهلكا من عادامها وقتل أبامها، فبعثوا إليهم
القسري، فعمد إىل السجن وفيه احلكم وعثمان ابنا الوليد وقد بلغا، ويقال وولد الحدمها ولد فشدخها بالعمد، 

وكان يف سجنهما أيضا أبو حممد السفياين فهرب فدخل يف بيت  -وكان مسجونا معهما  -وقتل يوسف بن عمر 
  داخل

__________  
  .بأرض الغوطة: ١٦١يف املعارف ص ) ١(
  .ثالثة آالف فارس: ٤٧/  ٩والطربي  ٣٢٢/  ٥يف ابن االثري ) ٢(

  .، فحاصروه فامتنع، فأتوا بنار ليحرقوا الباب)١(السجن وجعل وراء الباب ردما 
  .مث اشتغلوا عن ذلك بقدوم مروان بن حممد وأصحابه إىل دمشق يف طلب املنهزمني

الفة ملا أقبل مروان مبن معه من اجلنود من عني اجلر واقترب من دمشق وقد دخول مروان احلمار دمشق وواليته اخل
اهنزم أهلها بني يديه باالمس، هرب إبراهيم بن الوليد وعمد سليمان بن هشام إىل بيت املال ففتحه وأنفق ما فيه 

جاج فقتلوه فيها وانتهبوها على أصحابه ومن اتبعه من اجليوش، وثار موايل الوليد بن يزيد إىل دار عبد العزيز بن احل
ونبشوا قرب يزيد بن الوليد وصلبوه على باب اجلابية، ودخل مروان بن حممد دمشق فنزل يف أعاليها وأيت بالغالمني 

  .احلكم وعثمان ومها مقتوالن وكذلك يوسف بن عمر فدفنوه
إن هذين الغالمني : مه، فقال: وانفسلم على مروان باخلالفة فقال مر) ٢(وأيت بأيب حممد السفياين وهو يف حبوله 

* أال من مبلغ مروان عين : جعالها لك من بعدمها مث أنشد قصيدة قاهلا احلكم يف السجن وهي طويلة منها قوله
* فإن أهلك أنا وويل عهدي ) ٣(على قتل الوليد متابعينا * وعمي الغمر طال بذا حنينا بأين قد ظلمت وصار قومي 

ابسط يدك، فكان أول من بايعه باخلالفة، فمعاوية بن يزيد : مث قال أبو حممد السفياين ملروان فمروان أمري املؤمنينا
اختاروا أمراء : بن حصني بن منري مث بايعه رؤوس أهل الشام من أهل دمشق ومحص وغريهم، مث قال هلم مروان



رو اجلرباين، وعلى محص عبد اهللا نوليهم عليكم، فاختار أهل كل بلد أمريا فواله عليهم، فعلى دمشق زامل بن عم
  .بن شجرة الكندي، وعلى االردن الوليد بن معاوية بن مروان، وعلى فلسطني ثابت بن نعيم اجلذامي

وملا استوت الشام ملروان بن حممد رجع إىل حران وعند ذلك طلب منه إبراهيم بن الوليد الذي كان خليفة وابن 
قدم عليه سليمان بن هشام يف أهل تدمر فبايعوه، مث ملا استقر مروان يف عمه سلميان بن هشام االمان فأمنهما، و

حران أقام فيها ثالثة أشهر فانتقض عليه ما كان انربم له من مبايعة أهل الشام، فنقض أهل محص وغريهم، فأرسل 
، فنازهلا مروان يف إىل أهل محص جيشا فوافوهم ليلة عيد الفطر من هذه السنة، وقدم مروان إليها بعد الفطر بيومني

  جنود
  كثرية، ومعه يومئذ إبراهيم بن الوليد املخلوع، وسليمان بن هشام، ومها عنده مكرمان خصيصان ال

__________  
  .اغلقه فلم يقدروا على فتحه: ٣٢٢/  ٥يف ابن االثري ) ١(

  .عليه فتحهفأغلقه وألقى خلفه الفرش والوسائد واعتمد على الباب فلم يقدر : ٤٨/  ٩ويف الطربي 
  .يف قيوده: يف كبوله، ويف ابن االثري: يف الطربي) ٢(
  .مشايعينا: ٣٢٣/  ٥: يف ابن االثري) ٣(

  .افتحوا باب البلد ففتحوه: جيلس إال هبما وقت الغداء والعشاء، فلما حاصر محص نادوه إنا على طاعتك، فقال
ئة، فأمر هبم فصلبوا حول البلد، وأمر هبدم بعض مث كان منهم بعض القتال فقتل منهم حنو اخلمسمائة أو الستما

  .سورها
وأما أهل دمشق فأما أهل الغوطة فحاصروا أمريهم زامل بن عمرو وأمروا عليهم يزيد بن خالد القسري وثبت يف 
 املدينة نائبها، فبعث إليه أمري املؤمنني مروان بن محص عسكرا حنو عشرة آالف، فلما اقتربوا من دمشق خرج النائب

فيمن معه والتقوا هم والعسكر بأهل الغوطة فهزموهم وحرقوا املزة وقرى أخرى معها، واستجار يزيد بن خالد 
القسري وأبو عالقة الكليب برجل من أهل املزة من خلم، فدل عليهم زامل بن عمرو فقتلهما وبعث برأسيهما إىل 

  .أمري املؤمنني مروان وهو حبمص
سطني على اخلليفة وأتوا طربية فحاصروها، فبعث اخلليفة إليهم جيشا فأجلوهم وخرج ثابت بن نعيم يف أهل فل

عنها واستباحوا عسكرهم، وفر ثابت بن نعيم هاربا إىل فلسطني فاتبعه االمري أبو الورد فهزمه ثانية وتفرق عنه 
م، مث كتب أمري املؤمنني أصحابه، وأسر أبو الورد ثالثة من أوالده فبعث هبم إىل اخلليفة وهم جرحى فأمر مبداواهت

بن عبد العزيز الكناين يأمره بطلب ثابت بن نعيم حيث كان، فما زال يتلطف ) ١(إىل نائب فلسطني وهو الرماحس 
به حىت أخذه أسريا، وذلك بعد شهرين، فبعثه إىل اخلليفة وأمر بقطع يديه ورجليه، وكذلك مجاعة كانوا معه، وبعث 

ب مسجدها، الن أهل دمشق كانوا قد أرجفوا بأن ثابت بن نعيم ذهب إىل ديار مصر هبم إىل دمشق فأقيموا على با
  .فتغلب عليها وقتل نائب مروان فيها، فأرسل إليهم مقطع اليدين والرجلني ليعرفوا بطالن ما كانوا به أرجفوا

  وأقام اخلليفة مروان بدير أيوب عليه السالم مدة حىت بايع البنه عبد اهللا مث عبيد اهللا
وزوجهما ابنيت هشام، ومها أم هشام وعائشة، وكان جممعا حافال وعقدا هائال، ومبايعة عامة، ولكن مل تكن يف نفس 

  .االمر تامة
وقدم اخلليفة إىل دمشق وأمر بثابت وأصحابه بعد ما كانوا تقطعوا أن يصلبوا على أبواب البلد، ومل يستبق منهم 

كليب، وكان عنده فيما زعم علم بودايع كان ثابت بن نعيم أودعها عند أحدا إال واحدا وهو عمرو بن احلارث ال



  .أقوام
واستوسق أمر الشام ملروان ما عدا تدمر، فسار من دمشق فنزل القسطل من أرض محص، وبلغه أن أهل تدمر قد 

وليد وكانوا غوروا ما بينه وبينهم من املياه، فاشتد غضبه عليهم ومعه جحافل من اجليوش، فتكلم االبرش بن ال
قومه فسأل منه أن يرسل إليهم أوال ليعذر إليهم، فبعث عمرو بن الوليد أخا االبرش، فلما قدم عليهم مل يلتفتوا إليه 

وال مسعوا له قوال فرجع، فهم اخلليفة أن يبعث اجلنود فسأله االبرش أن يذهب إليهم بنفسه فأرسله، فلما قدم 
السمع والطاعة، فأجابه أكثرهم وامتنع بعضهم، فكتب إىل اخلليفة يعلمه مبا عليهم االبرش كلمهم واستما هلم إىل 

  .وقع، فأمره اخلليفة أن يهدم بعض سورها، وأن يقبل مبن أطاعه منهم إليه، ففعل
فلما حضروا عنده سار مبن معه من اجلنود حنو الرصافة على طريق الربية، ومعه من الرؤوس إبراهيم بن الوليد 

  يمان بن هشام، ومجاعة من ولد الوليد ويزيد وسليمان، فأقاماملخلوع، وسل
__________  

  .الرماحس بن عبد العزى بن الرماحس كان على شرطة مروان بن حممد: يف القاموس احمليط للفريوزا بادي) ١(

ره فأذن له، بالرصافة أياما مث شخص إىل الربية، فاستأذنه سليمان بن هشام أن يقيم هناك أياما ليستريح وجيم ظه
فاحندر مروان فنزل عند واسط على شط الفرات فأقام ثالثا مث مضى إىل قرقيسيا، وابن هبرية هبا ليبعثه إىل العراق 

حملاربة الضحاك بن قيس الشيباين اخلارجي احلروري، واشتغل مروان هبذا االمر، وأقبل عشرة آالف فارس ممن كان 
زوا بالرصافة وفيها سليمان بن هشام بن عبد امللك الذي كان استأذن مروان قد بعثهم يف بعض السرايا، فاجتا

اخلليفة يف املقام هنا للراحة، فدعوه إىل البيعة له وخلع مروان بن حممد وحماربته، فاستنزله الشيطان فأجاهبم إىل 
سليمان إىل  ذلك، وخلع مروان وسار باجليوش إىل قنسرين، وكاتب أهل الشام فانفضوا إليه من كل وجه، وكتب

ابن هبرية الذي جهزه مروان لقتال الضحاك بن قيس اخلارجي يأمره باملسري إليه، فالتف إليه حنو من سبعني ألفا، 
  وبعث

مروان إليهم عيسى بن مسلم يف حنو من سبعني ألفا فالتقوا بأرض قنسرين فاقتتلوا قتاال شديدا، وجاء مروان 
هزمهم وقتل يومئذ إبراهيم بن سليمان بن هشام، وكان أكرب ولده، وقتل والناس يف احلرب فقاتلهم أشد القتال ف

منهم نيفا وثالثني ألف، وذهب سليمان مغلوبا فأتى محص فالتف عليه من اهنزم من اجليش فعسكر هبم فيها، وبىن ما 
  .كان مروان هدم من سورها

أشهر يرميهم ليال ) ١(كذلك مثانية فجاءهم مروان فحاصرهم هبا ونصب عليهم نيفا ومثانني منجنيقا، فمكث 
  .وهنارا، وخيرجون إليه كل يوم ويقاتلون مث يرجعون

هذا وقد ذهب سليمان وطائفة من اجليش معه إىل تدمر وقد اعترضوا جيش مروان يف الطريق ومهوا بالفتك به وأن 
آالف وهم تسعمائة، وانصرفوا  ينتهبوه فلم ميكنهم ذلك، وهتيأ هلم مروان فقاتلهم فقتلوا من جيشه قريبا من ستة

إىل تدمر، ولزم مروان حماصرة محص كمال عشرة أشهر، فلما تتابع عليهم البالء، ولزمهم الذل، سألوه أن يؤمنهم 
فأىب إال أن ينزلوا على حكمه، مث سألوه االمان على أن ميكنوه من سعيد بن هشام وابنيه مروان وعثمان ومن 

من حبشي كان يفتري عليه ويشتمه فأجاهبم إىل ذلك فأمنهم وقتل أولئك، مث السكسكي الذي كان حبس معه، و
سار إىل الضحاك، وكان عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز نائب العراق قد صاحل الضحاك اخلارجي على ما بيده من 

 -ن الشيباين ملحا -الكوفة وأعماهلا، وجاءت خيول مروان قاصدة إىل الكوفة، فتلقاهم نائبها من جهة الضحاك 
فقاتلهم فتقل ملحان، واستناب الضحاك عليها املثىن بن عمران من بين عائذة، وسار الضحاك يف ذي القعدة إىل 



  .املوصل، وسار ابن هبرية إىل الكوفة فانتزعها من أيدي اخلوارج، وأرسل الضحاك جيشا إىل الكوفة فلم جيد شيئا
وكان  -، وكان سبب خروجه أن رجال يقال له سعيد بن هبدل ويف هذه السنة خرج الضحاك بن قيس الشيباين

اغتنم غفلة الناس واشتغاهلم مبقتل الوليد بن يزيد، فثار يف مجاعة من اخلوارج بالعراق، فالتف عليه أربعة  -خارجيا 
ت سعيد فقصدهتم اجليوش فاقتتلوا معهم، فتارة يكسرون وتارة يكسرون، مث ما -ومل جتتمع قبلها خلارجي  -آالف 

  بن هبدل يف طاعون أصابه، واستخلف على
__________  

  .عشرة أشهر: ٣٣٣/  ٥وابن االثري  ٦٤/  ٩يف الطربي ) ١(

اخلوارج من بعده الضحاك بن قيس هذا، فالتف أصحابه عليه، والتقى هو وجيش كثري فغلبت اخلوارج وقتلوا خلقا 
  .فرثاه بأشعار -العراق عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز أخو أمري  -كثريا، منهم عاصم بن عمر بن عبد العزيز 

مث قصد الضحاك بطائفة من أصحابه مروان فاجتاز بالكوفة، فنهض إليه أهلها فكسرهم ودخل الكوفة فاستحوذ 
عليها، واستناب هبا رجال امسه حسان، مث استناب ملحان الشيباين يف شعبان من هذه السنة، وسار هو يف طلب عبد 

  .بن عمر بن عبد العزيز نائب العراق، فالتقوا فجرت بينهم حروب كثرية يطول ذكرها وتفصيلهااهللا 
ويف هذه السنة اجتمعت مجاعة من الدعاة إىل بين العباس عند إبراهيم بن حممد االمام ومعهم أبو مسلم اخلراساين، 

هذه السنة لكثرة الشرور املنتشرة، والفنت فدفعوا إليه نفقات كثرية، وأعطوه مخس أمواهلم، ومل ينتظم هلم أمر يف 
  .الواقعة بني الناس

معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، فدعا إىل نفسه ) ١] (عبد اهللا بن [ ويف هذه السنة خرج بالكوفة 
عنها وخرج إىل حماربة أمري العراق عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز، فجرت بينهما حروب يطول ذكرها، مث أجاله 

  .فلحق باجلبال فتغلب عليها
ويف هذه السنة خرج احلارث بن سريج الذي كان حلق ببالد الترك وماالهم على املسلمني فمن اهللا عليه باهلداية 
ووفقه حىت خرج إىل بالد الشام، وكان ذلك عن دعاء يزيد بن الوليد إىل الرجوع إىل االسالم وأهله فأجابه إىل 

، واستمر احلارث بن سريج على الدعوة إىل )٢(فأكرمه نصر بن سيار نائب سورة ذلك، وخرج إىل خراسان 
  .الكتاب والسنة وطاعة االمام، وعنده بعض املناوأة لنصر بن سيار

وحج بالناس يف هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أمري احلجاز ومكة واملدينة : قال الواقدي وأبو معشر
اق نضر بن سعيد احلرشي، وقد خرج عليه الضحاك احلروري، وعبد اهللا بن عمر بن عبد والطائف، وأمري العر

  .العزيز
  .وأمري خراسان نصر بن سيار، وقد خرج عليه الكرماين واحلارث بن سريج

بكر بن االشج وسعد بن إبراهيم وعبد اهللا بن دينار وعبد امللك بن مالك اجلزري وعمري : وممن تويف يف هذه السنة
  .هانئ ومالك بن دينار ووهب بن كيسان وأبو إسحاق السبيعيبن 

مث دخلت سنة مثان وعشرين ومائة فيها كان مقتل احلارث بن سريج، وكان سبب ذلك أن يزيد بن الوليد الناقص 
  كان قد كتب إليه كتاب أمان، حىت خرج من بالد الترك وصار إىل املسلمني ورجع عن مواالة املشركني إىل نصرة

__________  
  .سقطت من االصل واستدركت من الطربي وابن االثري والفخري ومروج الذهب) ١(
  .نائب خراسان: كذا باالصول، وفيه حتريف ولعل الصواب) ٢(



  .االسالم وأهله
وأنه وقع بينه وبني نصر بن سيار نائب خراسان وحشة ومنافسات كثرية يطول ذكرها، فلما صارت اخلالفة إىل 

  .استوحش احلارث بن سريج من ذلك مروان بن حممد
) ١(وتوىل ابن هبرية نيابة العراق، وجاءت البيعة ملروان، فامتنع احلارث من قبوهلا وتكلم يف مروان، وجاءه مسلمة 

بن أحوز أمري الشرطة، ومجاعة من رؤوس االجناد واالمراء، وطلبوا منه أن يكف لسانه ويده، وأن ال يفرق مجاعة 
برز ناحية عن الناس، ودعا نصر بن سيار إىل ما هو عليه من الدعوة إىل الكتاب والسنة فامتنع نصر املسلمني، فأىب و

  .من موافقته، واستمر هو على خروجه على االسالم
أن يقرأ  -) ٢(وهو الذي نسبت إليه الفرقة اجلهمية  -وأمر اجلهم بن صفوان موىل بين راسب ويكىن بأيب حمرز 

  .ث على الناس، وكان احلارث يقول أنا صاحب الرايات السودكتابا فيه سرية احلار
لئن كنت ذاك فلعمري إنكم الذين ختربون سور دمشق وتزيلون بين أمية، فخذ مين مخسمائة : فبعث إليه نصر يقول

  .رأس ومائة بعري، وإن كنت غريه فقد أهلكت عشريتك
  .لعمري إن هذا لكائن: فبعث إليه احلارث يقول

  .فابدأ بالكرماين أوال، مث سر إىل الري، وأنا يف طاعتك إذا وصلتها :فقال له نصر
مث تناظر نصر واحلارث ورضيا أن حيكم بينهما مقاتل بن حيان واجلهم بن صفوان فحكما أن يعزل نصر ويكون 

  .االمر شورى
امع والطرق، فامتنع نصر من قبول ذلك، ولزم اجلهم بن صفوان وغري قراءة سرية احلارث على الناس يف اجل

فاستجاب له خلق كثري، وجم غفري فعند ذلك انتدب لقتاله مجاعات من اجليوش عن أمر نصر بن سيار، فقصدوه 
فحارب دونه أصحابه، فقتل منهم طائفة كثرية منهم اجلهم بن صفوان، طعنه رجل يف فيه فقتله، ويقال بل أسر 

  إن: اجلهم فأوقف بني يدي سلم بن أحوز فأمر بقتله، فقال
ما كان له أن يؤمنك، ولو فعل ما أمنتك، ولو مالت هذه املالءة كواكب، وأنزلت عيسى : يل أمانا من أبيك، فقال

  .بن مرمي، ما جنوت، واهللا لو كنت يف بطين لشققت بطين حىت أقتلك
  .وأمر ابن ميسر فقتله

والسنة واتباع أئمة اهلدى وحترمي  مث اتفق احلارث بن سريج والكرماين على نصر وخمالفته، والدعوة إىل الكتاب
املنكرات إىل غري ذلك مما جاءت به الشريعة، مث اختلفا فيما بينهما واقتتال قتاال شديدا، فغلب الكرماين واهنزم 

  .أصحاب احلارث
وكان راكبا على بغل فتحول إىل فرس فحرنت أن متشي، وهرب عنه أصحابه ومل يبق معه منهم سوى مائة، فأدركه 

  ).٣(الكرماين فقتلوه حتت شجرة زيتون، وقيل حتت شجرة عبريا  أصحاب
وذلك يوم االحد لست بقني من رجب من هذه السنة وقتل معه مائة من أصحابه، واحتاط الكرماين على حواصله 

  وأمواله، وأخذ أموال من خرج معه أيضا، وأمر
__________  

  .سامل: ٣٤٣/  ٥سلم، ويف ابن االثري : ٦٦/  ٩يف الطربي ) ١(
قالت باالجبار واالضطرار إىل االعمال، وانكروا االستطاعات كلها، وزعموا أن اجلنة والنار تبيدان : اجلهمية) ٢(

وتفنيان، وزعمت أن االميان هو املعرفة باهللا فقط وان الكفر هو اجلهل به فقط وان ال فعل وال قول وال عمل الحد 



  .غري اهللا تعاىل
  .املخلوقني على اجملاز وامنا تنسب االعمال إىل

  ).١٥٨الفرق بني الفرق ص (
  .غبرياء: ٣٤٦/  ٥يف ابن االثري ) ٣(

يا مدخل الذل على : بصلب احلارث بال رأس على باب مرو، وملا بلغ نصر بن سيار مقتل احلارث قال يف ذلك
االزد وأشياعها  وغض من قومك باحلارك ما كانت* بعدا وسحقا لك من هالك شؤمك أردى مضرا كلها * قومه 

بن احلارث بن ) ١(كل طمر لونه حالك وقد أجابه عباد * تطمع يف عمرو وال مالك وال بين سعد إذ أجلموا * 
تقضي يف * وقد طال التمين والرجاء وأصبحت املزون بأرض مرو * أال يا نصر قد برح اخلفاء : سريج فيما قال
  احلكومة ما تشاء

ترقرق يف رقاهبم الدماء فإن مضر * ضر وإن جار القضاء ومحري يف جمالسها قعود على م* جيوز قضاؤها يف كل حكم 
فحل على عساكرها العفاء ويف هذه السنة * فطال هلا املذلة والشقاء وإن هي أعتبت فيها وإال * بذا رضيت وذلت 

معه كتبا إىل شيعتهم  بعث إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس أبا مسلم اخلراساين إىل خراسان وكتب
  .إن هذا أبا مسلم فامسعوا له وأطيعوا، وقد وليته على ما غلب عليه من أرض خراسان: هبا

فلما تقدم أبو مسلم خراسان وقرأ على أصحابه هذا الكتاب، مل يلتفتوا إليه ومل يعملوا به وأعرضوا عنه ونبذوه 
يا : فاشتكاهم إليه وأخربه مبا قابلوه من املخالفة، فقال له وراء ظهورهم، فرجع إىل إبراهيم بن حممد أيام املوسم،

إنك رجل منا أهل البيت، إرجع إليهم وعليك هبذا احلي من اليمن فأكرمهم وانزل بني أظهرهم فإن ! عبد الرمحن 
  .اهللا ال يتمم هذا االمر إال هبم

الد لسانا عربيا فافعل، ومن بلغ من أبنائهم إن استطعت أن ال تدع بتلك الب: وقال له) ٢(مث حذره من بقية االحياء 
وسيأيت ما كان من أمر أيب  -يعين سليمان بن كثري  -مخسة أشبار واهتمته فاقتله، وعليك بذاك الشيخ فال تقصه 

  .مسلم اخلراساين فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل
أن الضحاك حاصر عبد اهللا بن  ويف هذه السنة قتل الضحاك بن قيس اخلارجي يف قول أيب خمنف، وكان سبب ذلك

إنه : عمر بن عبد العزيز بواسط ووافقه على حماصرته منصور بن مجهور، فكتب عبد اهللا بن عمر بن عبد العزيز إليه
  ال فائدة لك يف حماصريت ولكن عليك مبروان بن حممد فسر إليه، فا

__________  
  .ويف االصول عتاب، ويف نسخة غياث ٧٤/  ٥من الطربي ) ١(
  ).االمامة والسياسة -ابن االثري  -الطربي (ربيعة ومضر ) ٢(

  .قتلته اتبعتك
فاصطلحا على خمالفة مروان بن حممد أمري املؤمنني، فلما اجتاز الضحاك باملوصل كاتبه أهلها فمال إليهم فدخلها، 

مبايعتهم إياه، فكتب  واستحوذ عليها، وبلغ ذلك مروان وهو حماصر محص، ومشغول بأهلها وعدم) ١(وقتل نائبها 
  وكان الضحاك قد التف عليه -إىل ابنه عبد اهللا بن مروان 

، فاقتتال قتاال شديدا فقتل )٢(وساق مروان يف طلبه فالتقيا هنالك  -مائة ألف وعشرون ألفا فحاصروا نصيبني 
ه حىت أخربهم من الضحاك يف املعركة وحجز الليل بني الفريقني، وفقد أصحاب الضحاك الضحاك وشكوا يف أمر



رآه قد قتل، فبكوا عليه وناحوا، وجاء اخلرب إىل مروان فبعث إىل املعركة باملشاعل ومن يعرف مكانه بني القتلى، 
وجاء اخلرب إىل مروان وهو مقتول، ويف رأسه ووجهه حنو من عشرين ضربة، فأمروا برأسه فطيف به يف مدائن 

  .اجلزيرة
، فالتف عليه بقية جيش الضحاك، والتف مع )٣(ه رجال يقال له اخليربي واستخلف الضحاك على جيشه من بعد

اخليربي سليمان بن هشام بن عبد امللك وأهل بيته ومواليه، واجليش الذين كانوا قد بايعوه يف السنة املاضية على 
يربي يف أربعمائة من اخلالفة، وخلعوا مروان بن حممد عن اخلالفة الجله، فلما أصبحوا اقتتلوا مع مروان، فحمل اخل

شجعان أصحابه على مروان، وهو يف القلب، فكر منهزما واتبعوه حىت أخرجوه من اجليش، ودخلوا عسكره 
وجلس اخليربي على فرشه، هذا وميمنة مروان ثابتة وعليها ابنه عبد اهللا، وميسرته أيضا ثابتة وعليها إسحاق بن 

  .مسلم العقيلي
ين مع اخليربي، وأن امليمنة وامليسرة من جهتهم باقيتان طمعوا فيه فأقبلوا إليه بعمد وملا رأى عبد اهللا العسكر فار

اخليام فقتلوه هبا، وبلغ قتله مروان وقد سار عن اجليش حنوا من مخسة أميال أو ستة، فرجع مسرورا واهنزم أصحاب 
  .كراديس فهزمهم، فقصدهم مروان بعد ذلك مبكان يقال له ال)٤(الضحاك، وقد ولوا عليهم شيبان 

  .وفيها بعث مروان احلمار على إمارة العراق يزيد بن عمر بن هبرية ليقاتل من هبا من اخلوارج
ويف هذه السنة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو نائب املدينة ومكة والطائف، وأمري العراق يزيد 

  .بن عمر بن هبرية، وأمري خراسان نصر بن سيار
ويف يف هذه السنة بكر بن سوادة وجابر اجلعفي واجلهم بن صفوان، مقتوال كما تقدم، واحلارث بن سريج وممن ت

أحد كرباء االمراء، وقد تقدم شئ من ترمجته، وعاصم بن عبدلة، وأبو حصني عثمان بن عاصم، ويزيد بن أيب 
  .كي وأبو عمران اجلوين وأبو قبيل املغافريحبيب، وأبو التياح يزيد بن محيد، وأبو محزة النعنبعي، وأبو الزبري امل

  .وقد ذكرنا ترامجهم يف التكميل
__________  

  ).٧٦/  ٩الطربي  ٣٤٩/  ٥ابن االثري (وهو القطران بن أكمه من بين شيبان من أهل اجلزيرة ) ١(
  .يف موضع يقال له الغز من أرض كفرتوثا) ٢(

  .من أعمال ماردين
ويف مروج ) انظر الطربي(ملا قتل الضحاك أصبح أهل عسكره فبايعوا اخليربي و: ٣٥٠/  ٥يف ابن االثري ) ٣(

  .نصبت اخلوارج بعد قتل الضحاك عليها احلري الشيباين: ٢٩١/  ٣الذهب 
  .أبو الدلف اليشكري: ٣٥٣/  ٥شيبان الشيباين أبو الذلفاء، ويف ابن االثري : ٢٩١/  ٣يف مروج الذهب ) ٤(

مائة فيها اجتمعت اخلوارج بعد اخليربي على شيبان بن عبد العزيز بن احلليس مث دخلت سنة تسع وعشرين و
اليشكري اخلارجي فأشار عليهم سليمان بن هشام أن يتحصنوا باملوصل وجيعلوها منزال هلم، فتحولوا إليها وتبعهم 

  .مروان بن حممد أمري املؤمنني، فعسكروا بظاهرها وخندقوا عليهم مما يلي جيش مروان
حياصرهم ويقتتلون يف كل يوم بكرة وعشية، ) ١(خندق مروان على جيشه أيضا من ناحيتهم، وأقام سنة وقد 

وظفر مروان بابن أخ لسليمان بن هشام، وهو أمية بن معاوية بن هشام، أسره بعض جيشه، فأمر به فقطعت يداه مث 
  .ضرب عنقه، وعمه سليمان واجليش ينظرون إليه

  .لعراق يزيد بن عمر بن هبرية يأمره بقتال اخلوارج الذين يف بالدهوكتب مروان إىل نائبه با



  .فجرت له معهم وقعات عديدة، فظفر هبم ابن هبرية
وأباد خضراءهم ومل يبق هلم بقية بالعراق، واستنقذ الكوفة من أيدي اخلوارج، وكان عليها املثىن بن عمران العائذي 

تب مروان إىل ابن هبرية ملا فرغ من اخلوارج أن ميده بعمار بن يف رمضان من هذه السنة، وك -عائذة قريش  -
فبعثه إليه يف سبعة آالف أو مثانية آالف، فأرسلت إليه سرية يف أربعة آالف  -وكان من الشجعان  -) ٢(صبارة 

، فاعترضوه يف الطريق فهزمهم ابن ضبارة وقتل أمريهم اجلون بن كالب الشيباين اخلارجي، وأقبل حنو املوصل
  .ورجع فل اخلوارج إليهم

فأشار سليمان بن هشام عليهم أن يرحتلوا عن املوصل، فإنه مل يكن ميكنهم االقامة هبا، ومروان من أمامهم وابن 
ضبارة من ورائهم، قد قطع عنهم املرية حىت مل جيدوا شيئا يأكلونه، فارحتلوا عنها وساروا على حلوان إىل االهواز، 

يف آثارهم يف ثالثة آالف، فاتبعهم يقتل من ختلف منهم ويلحقهم يف مواطن فيقاتلهم، وما  فأرسل مروان ابن ضبارة
  زال وراءهم حىت فرق مشلهم شذر مذر، وهلك أمريهم

  ).٣(شيبان بن عبد العزيز اليشكري باالهواز يف السنة القابلة، قتله خالد بن مسعود بن جعفر بن خليد االزدي 
اليه وأهل بيته السفن وساروا إىل السند، ورجع مروان من املوصل فأقام مبنزله حبران وركب سليمان بن هشام يف مو

وقد وجد سرورا بزوال اخلوارح، ولكن مل يتم سروره، بل أعقبه القدر من هو أقوى شوكة وأعظم أتباعا، وأشد 
  .بأسا من اخلوارج، وهو ظهور أيب مسلم اخلراساين الداعية إىل دولة بين العباس

هور أيب مسلم اخلراساين ويف هذه السنة ورد كتاب من إبراهيم بن حممد االمام العباسي بطلب أيب مسلم أول ظ
  اخلراساين من

__________  
  .وقيل تسعة أشهر: ٣٥٣/  ٥ستة أشهر، وقال ابن االثري : يف الطربي وابن االثري) ١(
  .بطناه ضبارة أينما ورد يف اخلربعامر بن ضبارة املري، وقد ض: وابن االثري ٨٠/  ٩يف الطربي ) ٢(
  ).ابن االثري -الطربي (قتله جلندى بن مسعود بن حيفر بن جلندى االزدي ) ٣(

  .نريد احلج: خراسان، فسار إليه يف سبعني من النقباء، ال ميرون ببلد إال سألوهم إىل أين تذهبون ؟ فيقول أبو مسلم
) ١(إىل ما هم فيه فيجيبه إىل ذلك، فلما كان ببعض الطريق وإذا توسم أبو مسلم من بعضهم ميال إليهم دعاهم 

إين بعثت إليك براية النصر فارجع إىل خراسان وأظهر الدعوة، : جاء كتاب ثان من إبراهيم االمام إىل أيب مسلم
مسلم  وأمر قحطبة بن شبيب أن يسري مبا معه من االموال والتحف إىل إبراهيم االمام فيوافيه يف املوسم، فرجع أبو

أن أظهر دعوتك : يف أول يوم من رمضان فرفع الكتاب إىل سليمان بن كثري وفيه) ٢(بالكتاب فدخل خراسان 
  .وتتربص

 -فقدموا عليهم أبا مسلم اخلراساين داعيا إىل بين العباس، فبعث أبو مسلم دعاته يف بالد خراسان، وأمري خراسان 
بن سلمة احلروري، وقد بلغ من أمره أنه كان يسلم عليه أصحابه  مشغول بقتال الكرماين، وشيبان -نصر بن سيار 

باخلالفة يف طوائف كثرية من اخلوارج، فظهر أمر أيب مسلم وقصده الناس من كل جانب، فكان ممن قصده يف يوم 
  .واحد أهل ستني قرية، فأقام هناك اثنني وأربعني يوما، ففتحت على يديه أقاليم كثرية

  يس خلمس بقني من رمضان يف هذه السنة، عقد أبو مسلم اللواءوملا كان ليلة اخلم
الذي بعثه إليه االمام، ويدعى الظل، على رمح طوله أربعة عشر ذراعا، وعقد الراية اليت بعث هبا االمام أيضا، 

بأهنم أذن للذين يقاتلون (وتدعى السحاب، على رمح طوله ثالثة عشر ذراعا، ومها سوداوان، وهو يتلو قوله تعاىل 



ولبس أبو مسلم وسليمان بن كثري ومن أجاهبم إىل هذه ]  ٣٩: احلج) [ ظلموا وإن اهللا على نصرهم لقدير
الدعوة، السواد، وصارت شعارهم، وأوقدوا يف هذه الليلة نارا عظيمة يدعون هبا أهل تلك النواحي، وكانت عالمة 

  .بينهم فتجمعوا
سحاب كما يطبق مجيع االرض كذلك بنو العباس تطبق دعوهتم أهل ومعىن تسمية إحدى الرايتني بالسحاب أن ال

االرض، ومعىن تسمية االخرى بالظل أن االرض كما أهنا ال ختلو من الظل فكذلك بنو العباس ال ختلو االرض من 
  .قائم منهم

  .وأقبل الناس إىل أيب مسلم من كل جانب، وكثر جيشه
ان بن كثري ان يصلي بالناس، ونصب له منربا، وأن خيالف يف ذلك بين وملا كان يوم عيد الفطر أمر أبو مسلم سليم

الصالة جامعة، ومل يؤذن ومل يقم خالفا هلم، وبدأ بالصالة قبل اخلطبة، وكرب : أمية، ويعمل بالسنة، فنودي للصالة
  .ستا يف االوىل قبل القراءة، ال أربعا
  .ومخسا يف الثانية ال ثالثا، خالفا هلم

ة بالذكر والتكبري وختمها بالقراءة، وانصرف الناس من صالة العيد وقد أعد هلم أبو مسلم طعاما وابتدأ اخلطب
  .فوضعه بني أيدي الناس، وكتب إىل نصر بن سيار كتابا بدأ فيه بنفسه مث قال إىل نصر بن سيار

جهد أمياهنم لئن جاءهم نذير  وأقسموا باهللا(أما بعد فإن اهللا عري أقواما يف كتابه فقال : بسم اهللا الرمحن الرحيم
فعظم على نصر أن قدم امسه على امسه، ]  ٤٣ - ٤٢: فاطر) [ حتويال(إىل قوله ) ليكونن أهدى من إحدى االمم

  .هذا كتاب له جواب: وأطال الفكر، وقال
__________  

  .أتاه وهو بقومس: ٨٢/  ٩يف الطربي ) ١(
  ).٣٥٧/  ٥انظر ابن االثري (
  .مرو: الثريالطربي وابن ا) ٢(

مث بعث نصر بن سيار خيال عظيمة حملاربة أيب مسلم، وذلك بعد ظهوره بثمانية عشر شهرا، فأرسل : قال ابن جرير
، فدعاهم مالك إىل الرضا عن آل رسول اهللا صلى اهللا عليه )١(أبو مسلم إليهم مالك بن اهليثم اخلزاعي، فالتقوا 

  ىل العصر، فجاء إىل مالك مددوسلم فأبوا ذلك، فتصافوا من أول النهار إ
  .فقوي فظفر هبم مالك، وكان هذا أول موقف اقتتل فيه جند بين العباس وجند بين أمية

ويف هذه السنة غلب خازم بن خزمية على مرو الروذ وقتل عاملها من جهة نصر بن سيار، وهو بشر بن جعفر 
  .ابا حدثا قد اختاره إبراهيم لدعوهتمالسعدي، وكتب بالفتح إىل أيب مسلم، وكان أبو مسلم إذ ذاك ش

وذلك لشهامته وصرامته، وقوة فهمه وجودة ذهنه، وأصله من سواد الكوفة، وكان موىل الدريس بن معقل 
العجلي، فاشتراه بعض دعاة بين العباس بأربعمائة درهم، مث أخذه حممد بن علي مث آل والؤه آلل العباس، وزوجه 

نجم إمساعيل بن عمران، وأصدقها عنه وكتب إىل دعاهتم خبراسان والعراق أن يسمعوا إبراهيم االمام بابنة أيب ال
منه، فامتثلوا أمره، وقد كانوا يف السنة املاضية قبل هذه السنة ردوا عليه أمره لصغره فيهم، فلما كانت هذه السنة 

) [ كان أمر اهللا قدرا مقدوراو(أكد االمام كتابه إليهم يف الوصاة به وطاعته، وكان يف ذلك اخلري له وهلم 
وملا فشا أمر أيب مسلم خبراسان تعاقدت طوائف من العرب الذين هبا على حربه ومقاتلته، ومل ]  ٣٨: االحزاب

يكره الكرماين وشيبان الهنما خرجا على نصر وأبو مسلم خمالف لنصر كحاهلما، وهو مع ذلك يدعو إىل خلع 



أن يكون معه على حرب أيب مسلم، أو يكف عنه حىت يتفرغ حلربه، فإذا  مروان احلمار، وقد طلب نصر من شيبان
قتل أبا مسلم عادا إىل عداوهتما، فأجابه إىل ذلك، فبلغ ذلك أبا مسلم فبعث إىل الكرماين يعلمه بذلك فالم 

عيسى بن الكرماين شيبان على ذلك، وثناه عن ذلك، وبعث أبو مسلم إىل هراة النضر بن نعيم فأخذها من عاملها 
عقيل الليثي، وكتب إىل أيب مسلم بذلك، وجاء عاملها إىل نصر هاربا، مث إن شيبان وادع نصر بن سيار سنة على 
ترك احلرب بينه وبينه، وذلك عن كره من الكرماين، فبعث ابن الكرماين إىل أيب مسلم إين معك على قتال نصر، 

صر وخمالفته، وحتول أبو مسلم إىل موضع فسيح وكثر وركب أبو مسلم يف خدمة الكرماين فاتفقا على حرب ن
وغري ذلك مما حيتاج إليه امللك عماال، ) ٢(جنده وعظم جيشه، واستعمل على احلرس والشرط والرسائل والديوان 

على القضاء وكان يصلي بأيب مسلم الصلوات، ويقص  -وكان أحد النقباء  -وجعل القاسم بن جماشع التميمي 
  .ر حماسن بين هاشم ويذم بين أميةبعض القصص فيذك

مث حتول أبو مسلم إىل قرية يقال هلا بالني، وكان يف مكان منخفض، فخشي أن يقطع عنه نصر بن سيار املاء، وذلك 
  يف سادس ذي احلجة من هذه السنة،

  وصلى هبم يوم النحر القاضي القاسم بن جماشع، وصار نصر بن سيار يف جحافل كالسحاب قاصدا
__________  

  .التقوا بقرية تدعى آلني) ١(
جعل أبو سلم على الشرط مالك بن اهليثم وعلى احلرس خالد بن عثمان وعلى ديوان اجلند كامل بن مظفر ) ٢(

  .وعلى الرسائل أسلم بن صبيح

  .قتال أيب مسلم، واستخلف على البالد نوابا وكان من أمرمها ما سنذكره يف السنة اآلتية
فقتل  -وهو جديع بن علي الكرماين  -نشبت احلرب بني نصر بن سيار وبني ابن الكرماين مقتل ابن الكرماين و

بينهما من الفريقني خلق كثري، وجعل أبو مسلم يكاتب كال من الطائفتني ويستميلهم إليه، يكتب إىل نصر وإىل ابن 
ور يدعو إىل بين العباس إن االمام قد أوصاين بكم خريا ولست أعدوا رأيه فيكم، وكتب إىل الك: الكرماين

فاستجاب له خلق كثري وجم غفري، وأقبل أبو مسلم فنزل بني خندق نصر وخندق ابن الكراماين، فهابه الفريقان 
مجيعا، وكتب نصر بن سيار إىل مروان يعلمه بأمر أيب مسلم، وكثرة من معه، وأنه يدعو إىل إبراهيم بن حممد، 

وإن * أن يكون له ضرام فإن النار بالعيدان تذكى ) ١(وأحرى * وميض مجر  أرى بني الرماد: وكتب يف مجلة كتابه
الشاهد يرى : أيقاظ أمية أم نيام ؟ فكتب إليه مروان* الكالم فقلت من التعجب ليت شعري ) ٢(احلرب مبدؤها 

  .إن صاحبكم قد أخربكم أن ال نصر عنده: ما ال يراه الغائب، فقال نصر
* فيوشك أن يكون هلا ضرام فإن النار بالعيدان تذكى * أرى خلل الرماد وميض نار  -: وبعضهم يرويها بلفظ آخر

أيقاظ * يكون وقودها جئث وهام أقول من التعجب لت شعري * وإن احلرب أوهلا كالم فإن مل يطفها عقالء قوم 
  أمية أم نيام ؟

  )٣(فقل قوموا فقد حان القيام * فإن كانوا حلينهم نياما 
__________  

  .وميض نار وأخشى: ٣٦٥/  ٥فأحج، ويف ابن االثري : ٩٢/  ٩يف الطربي ) ١(
/  ٨ويوشك ويف ابن االعثم : ٣٥٧واالخبار الطوال ص  ١٤٤و الفخري ص  ٢٩١/  ٣ويف مروج الذهب 

يف الطربي والفخري بالعودين ) ٢(أحاذر أن يكون هلا اضطرام * أرى خلل الرماد وميض مجر : ١٥٦



  .أوهلا...تذكى
  .يف مروج الذهب وابن االعثم) ٣(وان الفعل يقدمه الكالم * فإن النار كالزندين تورى :  ابن االعثمويف

  قوموا فقد حان القيام : فقل* فإن يك قومنا أضحوا نياما : وليس البيت يف الطربي وابن االثري

د اهللا بن احلسني على املنصور وهذا كما قال بعض علوية الكوفة حني خرج حممد وإبراهيم ابنا عب: قال ابن خلكان
وباتت وهي آمنة * هلا يف كل ناحية شعاع وقد رقدت بنو العباس عنها * ارى نارا تشب على بقاع : أخي السفاح

تدافع حني ال يغين الدفاع وكتب نصر بن سيار أيضا إىل نائب العراق يزيد بن * رتاع كما رقدت أمية مث هبت 
أن ال خري يف الكذب بأن ) ١(وقد حتققت * أبلغ يزيد وخري القول أصدقه : عمر بن هبرية يستمده وكتب إليه

ومل يطرن وقد سربلن * بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب فراخ عامني إال أهنا كربت * رأيت هبا ) ٢(أرض خراسان 
إىل مروان، بكتاب نصر ) ٣(يلهنب نريان حرب أميا هلب فبعث ابن هبرية * بالزغب فإن يطرن ومل حيتل هلن هبا 

واتفق يف وصول الكتاب إليه أن وجدوا رسوال من جهة إبراهيم االمام ومعه كتاب منه إىل أيب مسلم، وهو يشتمه 
  فيه ويسبه، ويأمره أن يناهض نصر

  .ابن سيار وابن الكرماين، وال يترك هناك من حيسن العربية
و الوليد بن معاوية بن عبد امللك، يأمره فيه أن فعند ذلك بعث مروان وهو مقيم حبران كتابا إىل نائبه بدمشق وه

  .إىل احلميمة، وهي البلدة اليت فيها إبراهيم بن حممد االمام، فيقيدوه ويرسله إليه) ٤(يذهب 
فبعث نائب دمشق إىل نائب البلقاء فذهب إىل مسجد البلدة املذكورة فوجد إبراهيم االمام جالسا فقيده وأرسل به 

  .ب دمشق من فوره إىل مروان، فأمر به فسجن مث قتل كما سيأيتإىل دمشق، فبعثه نائ
إين معك فمال إليه، فكتب إليه : وأما أبو مسلم فإنه ملا توسط بني جيش نصر وابن الكرماين، كاتب ابن الكرماين

الكرماين نصر وحيك ال تغتر فإنه إمنا يريد قتلك وقتل أصحابك، فهلم حىت نكتب كتابا بيننا باملوادعة، فدخل ابن 
  داره مث خرج إىل الرحبة يف مائة فارس، وبعث إىل نصر هلم حىت

__________  
  .وقد تيقنت: وقد تبينت، ويف ابن االثري: يف الطربي) ١(
هذي : ١٥٨/  ٨بيضا لو أفرخ حدثت بالعجب ويف ابن االعثم ...* أن خراسان أرض: يف الطربي وابن االثري) ٢(

وما أصنع وما أبايل : فلم يلتفت ابن هبرية إىل كتاب نصر وجعل يقول: ١٥٩/  ٨يف ابن االعثم ) ٣...(خراسان
  .خبراسان إذا سلمت يل العراق

  .فلم جيبه يزيد بن عمر عن كتابه، وتشاغل بدفع فنت العراق: ٢٩٣/  ٣ويف مروج الذهب 
بالبلقاء أن يسري إىل كتب إليه يأمره أن يكتب إىل عامله : ٣٥٧واالخبار الطوال ص  ٩٢/  ٩يف الطربي ) ٤(

/  ٢انظر االمامة والسياسة ( -وهي بلد من أعمال عمان يف أطراف الشام كانت منزل بين العباس  -احلميمة 
١٣٩.(  

نتكاتب، فأبصر نصر غرة من ابن الكرماين فنهض إليه يف خلق كثري، فحملوا عليه فقتلوه وقتلوا من مجاعته مجاعة، 
، طعنه رجل يف خاصرته فخر عن دابته، مث أمر نصر بصلبه وصلب معه مجاعة، وصلب وقتل ابن الكرماين يف املعركة

معه مسكة، وانضاف ولده إىل أيب مسلم اخلراساين ومعه طوائف من الناس من أصحاب ابن الكرماين، فصاروا كتفا 
  .واحدا على نصر



  عفر على فارسويف هذه السنة تغلب عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن ج: قال ابن جرير
وكورها، وعلى حلوان وقومس وأصبهان والري، بعد حرب يطول ذكرها، مث التقى عامر بن ضبارة معه باصطخر 

  .فهزمه ابن ضبارة وأسر من أصحابه أربعني ألفا
ما جاء بك مع ابن معاوية وقد : فكان منهم عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس، فنسبه ابن ضبارة وقال له

  .كان علي دين فأتيته فيه: خالفه المري املؤمنني ؟ فقالعلمت 
ما كنت القدم : هو ابن أختنا فوهبه له، وقال: قطن بن وهب اهلاليل فاستوهبه منه وقال] حرب بن [ فقام إليه 

على رجل من قريش، مث استعلم ابن ضبارة منه أخبار ابن معاوية فذمه ورماه هو وأصحابه باللواط، وجئ من 
ى مبائة غالم عليهم الثياب املصبغة، وقد كان يعمل معهم الفاحشة، ومحل ابن ضبارة عبد اهللا بن علي على االسار

  .الربيد البن هبرية ليخربه مبا أخرب بن ابن ضبارة عن ابن معاوية
بن وقد كتب اهللا عز وجل أن زوال ملك بين أمية يكون على يدي هذا الرجل، وهو عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا 

  .عباس، وال يشعر واحد منهم بذلك
  .ويف هذه السنة ويل املوسم أبو محزة اخلارجي فأظهر التحكم واملخالفة ملروان، وتربأ منه: قال ابن جرير

فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد امللك وهو يومئذ أمري مكة واملدينة والطائف، وإليه أمر احلجيج يف هذه 
االمان إىل يوم النفر، فوقفوا على حدة بني الناس بعرفات، مث حتيزوا عنهم، فلما كان يوم السنة، مث صاحلهم على 

زار احلجيج  -: النفر االول تعجل عبد الواحد وترك مكة فدخلها اخلارجي بغري قتال، فقال بعض الشعراء يف ذلك
ومضى خيبط كالبعري الشارد لو كان  *دين إالله ففر عبد الواحد ترك احلالئل واالمارة هاربا * عصابة قد خالفوا 
وملا رجع عبد الواحد إىل املدينة شرع يف جتهيز السرايا إىل ) ١(لصفت موارده بعرق الوارد * والده تنصل عرقه 

  .قتال اخلارجي، وبذل النفقات وزاد يف أعطية االجناد، وسريهم سريعا
  .، وقد استحوذ على بعض بالده أبو مسلم اخلراساينوكان أمري العراق يزيد بن هبرية، وأمري خراسان نصر بن سيار

  .سامل أبو النضر، وعلي بن زيد بن جدعان، يف قول، وحيىي بن أيب كثري: وممن تويف فيها من االعيان
  .وقد ذكرنا ترامجهم يف التكميل وهللا احلمد

__________  
  .لصفت مضاربه بعرق الوالد: ٩٦/  ٨يف الطربي ) ١(

 يوم اخلميس لتسع خلون من مجادى االول منها، دخل أبو مسلم اخلراساين مرو، ونزل دار سنة ثالثني ومائة يف
االمارة هبا، وانتزعها من يد نصر بن سيار، وذلك مبساعدة علي بن الكرماين، وهرب نصر بن سيار يف شرذمة قليلة 

رأته وراءه، وجنا بنفسه، واستفحل من الناس، حنو من ثالثة آالف، ومعه امرأته املرزبانة، حىت حلق سرخس وترك ام
  .أمر أيب مسلم جدا، والتفت عليه العساكر

مقتل شيبان بن سلمة احلروري وملا هرب نصر بن سيار بقي شيبان وكان ممالئا له على أيب مسلم، فبعث إليه أبو 
يبان فيقاتله، فسار مسلم رسال فحبسهم فأرسل أبو مسلم إىل بسام بن إبراهيم موىل بين ليث يأمره أن يركب إىل ش

إليه فاقتتال فهزمه بسام فقتله واتبع أصحابه يقتلهم ويأسرهم، مث قتل أبو مسلم عليا وعثمان ابين الكرماين، مث وجه 
  .أبو مسلم أبا داود إىل بلخ فأخذها من زياد بن عبد الرمحن القشريي، وأخذ منهم أمواال جزيلة

عثمان بن الكرماين يف يوم كذا، ويف ذلك اليوم بعينه يقتل أبو مسلم مث إن أبا مسلم اتفق مع أيب داود على قتل 
  .علي بن جديع الكرماين، فوقع ذلك كذلك



ويف هذه السنة وجه أبو مسلم قحطبة بن شبيب إىل نيسابور لقتال نصر بن سيار، ومع قحطبة مجاعة من كبار 
  .االمراء، منهم خالد بن برمك

وقد وجهه أبوه لقتاهلم بطوس، فقتل قحطبة من أصحاب نصر حنوا من سبعة عشر فالتقوا مع متيم بن نصر بن سيار 
ألفا يف املعركة، وقد كان أبو مسلم بعث إىل قحطبة مددا حنو عشرة آالف فارس، عليهم علي بن معقل، فاقتتلوا 

د بن عمر بن هبرية فقتلوا من أصحاب نصر خلقا كثريا، وقتلوا متيم بن نصر، وغنموا أمواال جزيلة جدا، مث إن يزي
نائب مروان على العراق بعث سرية مددا لنصر بن سيار، فالتقى معهم قحطبة يف مستهل ذي احلجة، وذلك يوم 

  .اجلمعة
فاقتتلوا قتاال شديدا فاهنزم جند بين أمية، وقتل من أهل الشام وغريهم عشرة آالف، منهم نباتة بن حنظلة عامل 

  .مسلم جرجان، فبعث قحطبة برأسه إىل أيب
ويف هذه السنة كانت وقعة بقديد بني : ذكر دخول أيب محزة اخلارجي املدينة النبوية واستيالئه عليها قال ابن جرير

أيب محزة اخلارجي الذي كان عام أول يف أيام املوسم، فقتل من أهل املدينة من قريش خلقا كثريا، مث دخل املدينة 
اخلارجي من أهلها خلقا، وذلك لتسع عشرة ليلة خلت من صفر من  وهرب نائبها عبد الواحد بن سليمان، فقتل

يا أهل املدينة إين مررت : هذه السنة، مث خطب على منرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فوبخ أهل املدينة، فقال
  ضع اخلرصوقد أصابتكم عاهة يف مثاركم فكتبتم إليه تسألونه أن ي -يعين هشام بن عبد امللك  -بكم أيام االحول 

  .عنكم فوضعه، فزاد غنيكم غىن وزاد فقريكم فقرا، فكتبتم إليه جزاك اهللا خريا، فال جزاه اهللا خريا
  .يف كالم طويل

  .فأقام عندهم ثالثة أشهر بقية صفر وشهري ربيع وبعض مجادى االول فيما قال الواقدي وغريه
تعلمون يا أهل املدينة أنا مل : اهللا عليه وسلم مث قال وقد روى املدائين أن أبا محزة رقي يوما منرب رسول اهللا صلى

خنرج من بالدنا بطرا وال أشرا، وال لدولة نريد أن خنوض فيها النار، وإمنا أخرجنا من ديارنا أنا رأينا مصابيح احلق 
داعيا  طمست، وضعف القائل باحلق، وقتل القائم بالقسط، فلما رأينا ذلك ضاقت علينا االرض مبا رحبت، ومسعنا

) [ ومن ال جيب داعي اهللا فليس مبعجز يف االرض(يدعو إىل طاعة الرمحن، وحكم القرآن، فأجبنا داعي اهللا 
أقبلنا من قبائل شىت، النفر منا على بعري واحد عليه زادهم وأنفسهم، يتعاورون حلافا واحدا ]  ٣٢: االحقاف

فأصبحنا واهللا بنعمة اهللا إخوانا، مث لقينا رجالكم بقديد قليلون مستضعفون يف االرض، فآوانا اهللا وأيدنا بنصره، 
فدعوناهم إىل طاعة الرمحن وحكم القرآن، ودعونا إىل طاعة الشيطان وحكم بين مروان، فشتان لعمر اهللا بني الغي 
وه، والرشد، مث أقبلوا حنونا يهرعون قد ضرب الشيطان فيهم جبرانه وغلت بدمائهم مراجله، وصدق عليه ظنه فاتبع
وأقبل أنصار اهللا عصائب وكتائب، بكل مهند ذي رونق، فدارت رحانا واستدارت رحاهم، بضرب يرتاب منه 

ويشف صدور قوم (املبطلون، وأنتم يا أهل املدينة إن تنصروا مروان يسحتكم اهللا بعذاب من عنده أو بأيدينا 
ر آخر، يا أهل املدينة الناس منا وحنن منهم، إال يا أهل املدينة أولكم خري أول، وآخركم ش]  ١٤: التوبة) [ مؤمنني

  مشركا عابد وثن أو كافرا أهل كتاب، أو إماما
  .جائرا

  .يا أهل املدينة من زعم أن اهللا يكلف نفسا فوق طاقتها، أو يسأهلا ما مل يؤهتا، فهو هللا عدو، وأنا له حرب
على القوي والضعيف، فجاء تاسع ليس له منها وال سهم يا أهل املدينة أخربوين عن مثانية أسهم فرضها اهللا يف كتابه 

واحد، فأخذها لنفسه، مكابرا حماربا لربه، يا أهل املدينة بلغين أنكم تنتقصون أصحايب قلتم شباب أحداث، 



وأعراب جفاة أجالف، وحيكم فهل كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال شبابا أحداثا، شبابا واهللا 
شباهبم، غضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن السعي يف الباطل أقدامهم، قد باعوا هللا أنفسا متوت بأنفس مكتهلون يف 

ال متوت، قد خالطوا كالهلم بكالهلم، وقيام ليلهم بصيام هنارهم، منحنية أصالهبم على أجزاء القرآن، كلما مروا 
  .إىل اجلنةبآية خوف شهقوا خوفا من النار، وإذا مروا بآية شوق شهقوا شوقا 

فلما نظروا إىل السيوف قد انتضيت، وإىل الرماح قد شرعت، وإىل السهام قد فوقت، وأرعدت الكتيبة بصواعق 
املوت، استخفوا واهللا وعيد الكتيبة لوعيد اهللا يف القرآن، ومل يستخفوا وعيد اهللا لوعيد الكتيبة، فطوىب هلم وحسن 

اضت يف جوف الليل من خشية اهللا، وطال ما بكت خالية من خوف مآب، فكم من عني يف مناقري الطري طال ما ف
  .اهللا، وكم من يد زالت عن مفصلها طال ما ضربت يف سبيل اهللا وجاهدت أعداء اهللا

  .وطال ما اعتمد هبا صاحبها يف طاعة اهللا
  .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا من تقصريي، وما توفيقي إال باهللا

كان أبو محزة اخلارجي قد أحسن السرية يف أهل املدينة فمالوا : عن هارون عن جده قالمث روى املدائين عن العباس 
  من زنا فهو]: مث قال [ برح اخلفا أين عن بابك نذهب ]: يقول [ إليه حىت مسعوه 

  .كافر، ومن سرق فهو كافر، فعند ذلك أبضغوه ورجعوا عن حمبته
بن حممد بن عطية أحد بين سعد يف خيل أهل الشام أربعة آالف،  وأقام باملدينة حىت بعث مروان احلمار عبد امللك

قد انتخبها مروان من جيشه، وأعطى كل رجل منهم مائة دينار وفرسا عربية، وبغال لثقله، وأمره أن يقاتله وال 
  .يرجع عنه، ولو مل يلحقه إال باليمن فليتبعه إليها، وليقاتل نائب صنعاء عبد اهللا بن حيىي

ية حىت بلغ وادي القرى فتلقاه أبو محزة اخلارجي قاصدا قتال مروان بالشام، فاقتتلوا هنالك إىل الليل، فسار ابن عط
  إن اهللا قد جعل الليل سكنا فأخر إىل غد، فأىب عليه أن يقلع عن قتاله،! وحيك يا بن عطية : فقال له

أهل املدينة فقتلوا منهم خلقا كثريا،  فما زال يقاتلهم حىت كسرهم فولوا ورجع فلهم إىل املدينة، فنهض إليهم
ودخل ابن عطية املدينة، وقد اهنزم جيش أيب محزة عنها، فيقال إنه أقام هبا شهرا مث استخلف عليها، مث استخلف 

على مكة وسار إىل اليمن فخرج إليه عبد اهللا بن حيىي نائب صنعاء، فاقتتال فقتله ابن عطية وبعث برأسه إىل مروان 
  .مروان إليه يأمره بإقامة احلج للناس يف هذه السنة، ويستعجله يف املسري إىل مكةوجاء كتاب 

فخرج من صنعاء يف اثين عشر راكبا، وترك جيشه بصنعاء، ومعه خرج فيه أربعون ألف دينار، فلما كان ببعض 
  .لوا وحيكم أنتم لصوصالطريق نزل منزال إذ أقبل إليه أمريان يقال هلما ابنا مجانة من سادات تلك الناحية، فقا

هذا باطل، : أنا ابن عطية وهذا كتاب أمري املؤمنني إيل بأمرة احلج، فنحن نعجل السري لندرك املوسم، فقالوا: فقال
  .مث محلوا عليهم فقتلوا ابن عطية وأصحابه ومل يفلت منهم إال رجل واحد، وأخذوا ما معهم من املال

ة حممد بن عبد امللك بن مروان، وقد جعلت إليه إمرة املدينة ومكة وحج بالناس يف هذه السن: قال أبو معشر
والطائف، ونائب العراق ابن هبرية، وإمرة خراسان إىل نصر بن سيار، غري أن أبا مسلم قد استحوذ على مدن 

 وقرى كثرية من خراسان، وقد أرسل نصر إىل ابن هبرية يستمده بعشرة آالف قبل أن ال يكفيه مائة ألف، وكتب
  .أيضا إىل مروان يستمده، فكتب مروان إىل ابن هبرية ميده مبا أراد

وممن تويف فيها من االعيان شعيب بن احلبحاب، وعبد العزيز بن صهيب، وعبد العزيز بن رفيع، وكعب بن علقمة، 
  .وحممد بن املنكدر
  .واهللا سبحانه أعلم



بن شبيب ولده احلسن إىل قوميس لقتال نصر بن  مث دخلت سنة إحدى وثالثني ومائة يف احملرم منها وجه قحطبة
سيار، وأردفه باالمداد، فخامر بعضهم إىل نصر وارحتل نصر فنزل الري، فأقام هبا يومني مث مرض فسار منها إىل 

  .مهدان
  قريبا من مهدان تويف ملضي ثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع االول من هذه) ١(فلما كان بساوه 

__________  
  .ساوة: االصل والطربي وابن االثري واالخبار الطوال ومروج الذهبكذا ب) ١(

وساوة مدينة حسنة بني الري  -ومل جنده  -فسطانة موضع على تسعة فراسخ من الري : ١٧٠/  ٨ويف ابن االعثم 
 =  

  .السنة، عن مخس ومثانني سنة
، وسار قحطبة من جرجان، وقدم فلما مات نصر متكن أبو مسلم وأصحابه من بالد خراسان، وقويت شوكتهم جدا

أمامه زياد بن زرارة القشريي، وكان قد ندم على اتباع أيب مسلم، فترك اجليش وأخذ مجاعة معه وسلك طريق 
أصبهان ليأيت ابن ضبارة، فبعث قحطبة وراءه جيشا فقتلوا عامة أصحابه، وأقبل قحطبة وراءه فقدم قومس وقد 

ث ابنه بني يديه إىل الري مث ساق وراءه فوجده قد افتتحها فأقام هبا وكتب إىل أيب افتتحها ابنه احلسن فأقام هبا، وبع
  .مسلم بذلك

وارحتل أبو مسلم من مرو فنزل نيسابور واستفحل أمره، وبعث قحطبة بعد دخوله الري ابنه احلسن بني يديه إىل 
وخراسان، فنزلوا هناوند، فافتتح احلسن مهدان، فلما اقترب منها خرج منها مالك بن أدهم ومجاعة من أجناد الشام 

  .مهدان مث سار وارءهم إىل هناوند، وبعث إليه أبوه باالمداد فحاصرهم حىت افتتحها
ويف هذه السنة مات عامر بن ضبارة، وكان سبب ذلك أن ابن هبرية كتب إليه أن يسري إىل قحطبة وأمده بالعساكر 

عشرين ألفا، فلما تواجه الفريقان رفع قحطبة وأصحابه املصاحف  ، فسار ابن ضبارة حىت التقى مع قطحبة يف)١(
يا أهل الشام، إنا ندعوكم إىل ما يف هذا املصحف، فشتموا املنادي وشتموا قحطبة، فأمر قحطبة : ونادى املنادي

فقتلوا أصحابه أن حيملوا عليهم، فلم يكن بينهم كبري قتال حىت اهنزم أصحاب ابن ضبارة، واتبعهم أصحاب قحطبة 
وأخذوا من عسكرهم ما ال حيد وال ] لشجاعته فإنه مل يول [ منهم خلقا كثريا، وقتلوا ابن ضبارة يف العسكر 

  .يوصف
وفيها حاصر قحطبة هناوند حصارا شديدا حىت سأله أهل الشام الذين هبا أن ميهل أهلها حىت يفتحوا له الباب، 

أخذنا لنا ولكم أمانا، : ما فعلتم ؟ فقالوا: م من هبا من أهل خراسانففتحوا له الباب وأخذوا هلم منه أمانا، فقال هل
كل من حصل عنده أسري من اخلراسانيني فليضرب : فخرجوا ظانني أهنم يف أمان، فقال قحطبة لالمراء الذين معه

م عهدهم وأخذ عنقه وليأتنا برأسه، ففعلوا ذلك ومل يبق ممن كان هرب من أيب مسلم أحد، وأطلق الشاميني وأوىف هل
  .عليهم امليثاق أن ال ميالئوا عليه عدوا

  .مث بعث قحطبة أبا عون إىل شهر زور، عن أمر أيب مسلم يف ثالثني ألفا فافتتحها، وقتل نائبها عثمان بن سفيان
  وقيل مل يقتل بل حتول إىل املوصل واجلزيرة وبعث إىل قحطبة بذلك، وملا بلغ

  .وقع من أمرمها، حتول مروان من حران فنزل مبكان يقال له الزاب االكربمروان خرب قحطبة وأيب مسلم وما 
__________  

  .وقيل هي مدنية يف بالد فارس الوسطى، واقعة على الطريق بني قزوين والقرم) معجم البلدان(ومهدان يف وسط = 



  .كان عسكره مائة ألف ١٧٢/  ٨وابن االعثم  ٣٩٨/  ٥يف ابن االثري ) ١(
  .مخسني ومائة ألف: ويف رواية يف الطربي وابن االثري) ١١٣/  ٩ ويف الطربي(

  .وفيها قصد قحطبة يف جيش كثيف نائب العراق يزيد بن عمر بن هبرية
فلما اقترب منه تقهقر ابن هبرية إىل ورائه، وما زال يتقهقر إىل أن جاوز الفرات، وجاء قحطبة فجازها وراءه، 

  .ة اآلتية إن شاء اهللا تعاىلوكان من أمرمها ما سنذكره يف السن
مث دخلت سنة ثنتني وثالثني ومائة يف احملرم منها جاز قحطبة بن شبيب الفرات ومعه اجلنود والفرسان، وابن هبرية 

، وانضاف إليه )١(خميم على فم الفرات مما يلي الفلوجة، يف خلق كثري وجم غفري، وقد أمده مروان جبنود كثرية 
  .ن ضبارةكل من اهنزم من جيش اب

  .مث إن قحطبة عدل إىل الكوفة ليأخذها، فاتبعه ابن هبرية
فلما كانت ليلة االربعاء لثمان مضني من احملرم اقتتلوا قتاال شديدا وكثر القتل يف الفريقني، مث وىل أهل الشام 

الناس من منهزمني واتبعهم أهل خراسان، وفقد قحطبة من الناس فأخربهم رجل أنه قتل وأوصى أن يكون أمري 
  .بعده ولده احلسن، ومل يكن احلسن حاضرا، فبايعوا محيد بن قحطبة الخيه احلسن وذهب الربيد إىل احلسن ليحضر

  .وقتل يف هذه الليلة مجاعة من االمراء
  .والذي قتل قحطبة معن بن زائدة، وحيىي بن حصني

  .لموقيل بل قتله رجل ممن كان معه آخذا بثأر ابين نصر بن سيار فاهللا أع
، وجاء احلسن بن قحطبة فسار حنو الكوفة، وقد خرج هبا حممد بن خالد )٢(ووجد قحطبة يف القتلى فدفن هنالك 

بن عبد اهللا القسري ودعا إىل بين العباس وسود، وكان خروجه ليلة عاشوراء احملرم من هذه السنة، وأخرج عاملها 
  حممد بن خالد إىلمن جهة ابن هبرية، وهو زياد بن صاحل احلارثي، وحتول 

قصر االمارة فقصده حوثرة يف عشرين ألفا من جهة ابن هبرية، فلما اقترب من الكوفة أصحاب حوثرة يذهبون إىل 
حممد بن خالد فيبايعونه لبين العباس، فلما رأى حوثرة ذلك ارحتل إىل واسط، ويقال بل دخل احلسن بن قحطبة 

ون وزارة اخلالفة إىل أيب سلمة حفص بن سليمان موىل السبيع الكوفة، وكان قحطبة قد جعل يف وصيته أن تك
الكويف اخلالل، وهو بالكوفة، فلما قدموا عليه أشار أن يذهب احلسن بن قحطبة يف مجاعة من االمراء إىل قتال ابن 

افتتحها هبرية بواسط، وأن يذهب أخوه محيد إىل املدائن، وبعث البعوث إىل كل جانب يفتتحوهنا، وفتحوا البصرة، 
مسلم بن قتيبة البن هبرية، فلما قتل ابن هبرية جاء أبو مالك عبد اهللا بن أسيد اخلزاعي فأخذ البصرة اليب مسلم 

  .اخلراساين
  ويف هذه السنة ليلة اجلمعة لثالث عشرة خلت من ربيع اآلخر منها، أخذت البيعة اليب العباس

__________  
  ).الطربي(رة بن سهيل الباهلي أمده مروان بعشرين ألفا عليهم حوث) ١(
وجدوه يف جدول وحرب بن سامل بن احوز قتيلني فظنوا أن كل واحد منهما قتل : ٤٠٤/  ٥يف ابن االثري ) ٢(

  .وفقد قحطبة بن شبيب فلم يدر أين ذهب: ٣٦٩ويف االخبار الطوال ص ..صاحبه
يف الفرات فغرق ومل يعلم به أحد من  اهنار اجلرف من حتت قوائم الفرس فسقط به: ١٧٦/  ٨ويف ابن االعثم 

  .أصحابه



  .السفاح، وهو عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب
  .قاله أبو معشر وهشام بن الكليب

  .يف مجادى االوىل من هذه السنة فاهللا أعلم: وقال الواقدي
ين ومائة أن مروان اطلع على كتاب من إبراهيم ذكر مقتل إبراهيم بن حممد االمام قد ذكرنا يف سنة تسع وعشر

االمام إىل أيب مسلم اخلراساين، يأمره فيه بأن ال يبقي أحدا بأرض خراسان ممن يتكلم بالعربية إال أباده، فلما وقف 
مروان على ذلك سأل عن إبراهيم فقيل له هو بالبلقاء، فكتب إىل نائب دمشق أن حيضره فبعث نائب دمشق بريدا 

إنه ليس به، : ، فذهب الرسول فوجد أخاه أبا العباس السفاح، فاعتقد أنه هو فأخذه فقيل له)١(صفته ونعته ومعه 
وإمنا هو أخوه، فدل على إبراهيم فأخذه وذهب معه بأم ولد له كان حيبها، وأوصى إىل أهله أن يكون اخلليفة من 

  بعده أخوه أبو العباس السفاح، وأمرهم باملسري إىل الكوفة،
عبد اهللا، وداود، وعيسى، وصاحل، وإمساعيل، وعبد الصمد، بنو : فارحتلوا من يومهم إليها، منهم أعمامه الستة وهم

علي، وأخواه أبو العباس السفاح، وحممد ابنا حممد بن علي، وابناه حممد وعبد الوهاب ابنا إبراهيم االمام املمسوك، 
  .وخلق سواهم

مة اخلالل دار الوليد بن سعد، موىل بين هاشم، وكتم أمرهم حنوا من أربعني ليلة فلما دخلوا الكوفة أنزهلم أبو سل
  .من القواد واالمراء، مث ارحتل هبم إىل موضع آخر، مث مل يزل ينقلهم من مكان إىل مكان حىت فتحت البالد

  .مث بويع للسفاح
زمان مروان بن حممد وهو حبران فحبسه، وما وأما إبراهيم بن حممد االمام فإنه سري به إىل أمري املؤمنني يف ذلك ال

  .زال يف السجن إىل هذه السنة، فمات يف صفر منها يف السجن، عن مثان وأربعني سنة
) ٢(وقيل إنه غم مبرققة وضعت على وجهه حىت مات عن إحدى ومخسني سنة، وصلى عليه رجل يقال له هبلول 

، وقيل إن إبراهيم االمام )٣(بل سقي لبنا مسموما فمات ابن صفوان، وقيل إنه هدم عليه بيت حىت مات، وقيل 
شهد املوسم عام إحدى وثالثني، واشتهر أمره هنالك النه وقف يف أهبة عظيمة، وجنائب كثرية، وحرمة وافرة، فأهنى 

نتني إن أبا مسلم يدعو الناس إىل هذا ويسمونه اخلليفة، فعبث إليه يف احملرم من سنة ث: أمره إىل مروان وقيل له
وقيل إنه إمنا أخذه من الكوفة ال من محيمة البلقاء فاهللا : وثالثني وقتله يف صفر من هذه السنة، وهذا أصح مما تقدم

  .أعلم
وقد كان إبراهيم هذا كرميا جوادا له فضائل وفواضل، وروى احلديث عن أبيه عن جده، وأيب هاشم عبد اهللا بن 

  السفاح، أبو جعفر عبد اهللا املنصور، وأبوحممد بن احلنفية، وعنه أخواه عبد اهللا 
__________  

  .٣٦صفحة  ٤انظر حاشية ) ١(
  .املهلهل: ١٣٣/  ٩يف الطربي ) ٢(
خليط من الكلس (جعلوا رأسه يف جراب كان معهم فيه نورة مسحوقة : ٢٩٦/  ٣يف مروج الذهب ) ٣(

  .فاضطرب ساعة مث مخد) والزرنيخ
  .ل بعضهم مل يقتل مات بالطاعونقا: ١٣٢/  ٩ويف رواية يف الطربي 

  .سلمة عبد الرمحن بن مسلم اخلراساين، ومالك بن هاشم
  .الكامل املروءة من أحرز دينه ووصل رمحه، واجتنب ما يالم عليه: ومن كالمه احلسن



فة إىل آل خالفة أيب العباس السفاح ملا بلغ أهل الكوفة مقتل إبراهيم بن حممد، أراد أبو سلمة اخلالل أن حيول اخلال
علي بن أيب طالب، فغلبه بقية النقباء واالمراء، وأحضروا أبا العباس السفاح وسلموا عليه باخلالفة، وذلك بالكوفة، 

  .وكان عمره إذ ذاك ستا وعشرين سنة
وكان أول من سلم عليه باخلالفة أبو سلمة اخلالل، وذلك ليلة اجلمعة لثالث عشرة ليلة خلت من ربيع اآلخر من 

السنة، فلما كان وقت صالة اجلمعة خرج السفاح على برذون أبلق، واجلنود ملبسة معه، حىت دخل دار هذه 
االمارة، مث خرج إىل املسجد اجلامع وصلى بالناس، مث صعد املنرب وبايعه الناس وهو على املنرب يف أعاله، وعمه داود 

احلمد هللا الذي اصطفى االسالم : به أن قال بن علي واقف دونه بثالث درج، وتكلم السفاح، وكان أول ما نطق
لنفسه دينا، وكرمه وشرفه وعظمه، واختاره لنا، وأيده بنا، وجعلنا أهله وكهفه والقوام به والذابني عنه والناصرين 

له، وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق هبا وأهلها، خصنا برحم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقرابته، ووضعنا 
  .م وأهله يف املوضع الرفيع، وأنزل بذلك على أهل االسالم كتابا يتلى عليهمباالسال

قل ال : (وقال]  ٣٣: االحزاب) [ إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا: (فقال تعاىل
]  ٢١٤: الشعراء[ ) وأنذر عشريتك االقربني: (وقال]  ٢٣: الشورى) [ أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القرىب

]  ٧: احلشر) [ ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني: (وقال
  .اآلية

فأعلمهم عزوجل فصلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا، وأجزل من الفئ والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا، وتفضلة علينا، 
  .واهللا ذو الفضل العظيم

  .الضالل أن غرينا أحق بالرياسة والسياسة واخلالفة منا، فشاهت وجوههم) ١(لسبائية وزعمت ا
بعد جهالتهم، وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا احلق ) ٢(أيها الناس بنا هدى اهللا الناس بعد ضاللتهم، وبصرهم 

ومجع الفرقة، حىت عاد الناس  وأدحض بنا الباطل، وأصلح بنا منهم ما كان فاسدا، ورفع بنا اخلسيسة، وأمت النقيصة
بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة يف دنياهم، وإخوانا على سرر متقابلني يف أخراهم، فتح اهللا علينا ذلك منة 
ومنحة مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، فلما قبضه إليه قام بذلك االمر بعده أصحابه، وأمرهم شورى بينهم، فحووا 

  ،مواريث االمم فعدلوا فيها
__________  

  .عن الطربي وابن االثري) ١(
  .ويف االصل السبابية حتريف

والسبئية زعمت بأن عليا صار إهلا حبلول روح االله فيه، وهي من مجلة الفرق احللولية وغرضها القصد إىل افساد 
  ).١٩٤ - ١٩٣الفرق بني الفرق ص (القول بتوحيد الصانع 

  .من الطربي وابن االثري) ٢(
  .ونصرهم وهو حتريف ويف االصل

  .ووضعوها مواضعها، وأعطوها أهلها، وخرجوا مخاصا منها
  .مث وثب بنو حرب ومروان فابتزوها النفسهم، وتداولوها

فانتزع منهم ما بأيديهم ) فلما آسفونا انتقمنا منهم(فجاروا فيها واستأثروا هبا، وظلموا أهلها، فأملى اهللا هلم حينا 
حقنا، وتدارك بنا أمتنا، وتوىل أمرنا والقيام بنصرنا ليمن بنا على الذين استضعفوا يف االرض، بأيدينا، ورد اهللا علينا 



ال يأتيكم اجلور من حيث جاءكم اخلري، وال الفساد من حيث جاءكم ] أن [ وختم بنا كما افتتح بنا، وإين الرجو 
  .الصالح، وما توفيقنا أهل البيت إال باهللا

بتنا ومنزل مودتنا، وأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا، وقد زدتكم يف أعطياتكم مائة يا أهل الكوفة أنتم حمل حم
  .والثائر املبري) ١(درهم، فاستعدوا فأنا السفاح اهلائج 

احلمد هللا شكرا الذي أهلك عدونا وأصار : وكان به وعك فاشتد عليه حىت جلس على املنرب وهنض عمه داود فقال
  ).٢(نا إلينا مرياثنا من بيت

اآلن انقشعت حنادس الظلمات وانكشف غطاؤها، وأشرقت أرضها ومساؤها، فطلعت مشس اخلالفة من : أيها الناس
مطلعها، ورجع احلق إىل نصابه، إىل أهل نبيكم أهل الرأفة والرمحة والعطف عليكم، أيها الناس إنا واهللا ما خرجنا 

را وال لنبين قصرا وال لنجمع ذهبا وال فضة، وإمنا أخرجتنا االنفة من هلذا االمر لنكنز جلينا وال عقيانا وال لنحفر هن
انتزاع حقنا والغضب لبين عمنا، ولسوء سرية بين أمية فيكم، واستذالهلم لكم، واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم، 

ونسري يف العامة فلكم علينا ذمة اهللا وذمة رسوله وذمة العباس، أن حنكم فيكم مبا أنزل اهللا، ونعمل بكتاب اهللا، 
واخلاصة بسرية رسول اهللا، تبا تبا لبين أمية وبين مروان، آثروا العاجلة على اآلجلة، والدار الفانية على الدار 

الباقية، فركبوا اآلثام وظلموا االنام، وارتكبوا احملارم وغشوا اجلرائم، وجاروا يف سريهتم يف العباد، وسنتهم يف 
  ربل االوزار، وجتلبب اآلصار، ومرحوا يف أعنةالبالد اليت هبا استلذوا تس

املعاصي، وركضوا يف ميادين الغي، جهال منهم باستدراج اهللا، وعميا عن أخذ اهللا، وأمنا ملكر اهللا، فأتاهم بأس اهللا 
  .بياتا وهم نائمون، فأصبحوا أحاديث ومزقوا كل ممزق، فبعدا للقوم الضاملني

 الغرور، أرسل عدو اهللا يف عنانه حىت عثر جواده يف فضل خطامه، أظن عدو اهللا وأدان اهللا من مروان، وقد غره باهللا
أن لن يقدر عليه أحد ؟ فنادى حزبه ومجع جنده ورمى بكتائبه فوجد أمامه ووراءه وعن ميينه وعن مشاله ومن فوقه 

ه، وأحاط به خطيئته، ورد ومن حتته من مكر اهللا وبأسه ونقمته ما أمات باطله، وحمق ضالله، وأحل دائرة السوء ب
  .إلينا حقنا وآوانا

إن أمري املؤمنني نصره اهللا نصرا عزيزا، إمنا غاد إىل املنرب بعد صالة اجلمعة النه كره أن خيلط بكالم ! أيها الناس 
هللا مبروان اجلمعة غريه، وإمنا قطعه عن استتمام الكالم شدة الوعك، فادعوا اهللا المري املؤمنني بالعافية، فقد أبدلكم ا

عدو الرمحن، وخليفة الشيطان، املتبع للسفلة الذين يفسدون يف االرض وال يصلحون املتوكل على اهللا املقتدي 
  .باالبرار االخيار الذين أصلحوا االرض بعد فسادها مبعامل اهلدى، ومناهج التقى

  قال فعج الناس له
__________  

  .املبيح: يف الطربي وابن االثري) ١(
  ).صلى اهللا عليه وسلم(نبينا : الطربي وابن االثرييف ) ٢(

واعلموا يا أهل الكوفة أنه مل يصعد منربكم هذا خليفة بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال أمري : بالدعاء مث قال
خبارج  واعلموا أن هذا االمر فينا ليس -وأشار بيده إىل السفاح  -املؤمنني علي بن أيب طالب وأمري املؤمنني هذا 

  .عنا، حىت نسلمه إىل عيسى بن مرمي عليه السالم، واحلمد هللا رب العاملني على ما أبالنا وأوالنا
  .مث نزل أبو العباس وداود حىت دخال القصر

  .مث دخل الناس يبايعون إىل العصر، مث من بعد العصر إىل الليل



مه داود، وبعث عمه عبد اهللا بن علي إىل أيب واستخلف عليها ع) ١(مث إن أبا العباس خرج فعسكر بظاهر الكوفة 
  .عون بن يزيد، وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إىل احلسن بن قحطبة

متام بن العباس إىل محيد بن قحطبة باملدائن، ] جعفر بن [ وهو يومئذ بواسط حياصر ابن هبرية، وبعث حيىي بن 
  ر إىل بسام بن إبراهيم بن بساموبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن حممد بن عمار بن ياس

  ).٢(باالهواز، وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان إىل مالك بن الطواف 
وأقام هو بالعكسر أشهرا، مث ارحتل فنزل املدينة اهلامشية يف قصر االمارة، وقد تنكر اليب سلمة اخلالل، وذلك ملا 

  .ن أيب طالب واهللا سبحانه وتعاىل أعلمكان بلغه عنه من العدول باخلالفة عن ابن العباس إىل آل علي ب
واهللا : (مقتل مروان بن حممد بن مروان آخر خلفاء بين امية، وحتول اخلالفة إىل بين العباس مأخوذ من قوله تعاىل

  ]. ٢٦: آل عمران[ اآلية ) قل اللهم مالك امللك(وقوله ]  ٢٤٦: البقرة) [ يؤتى ملكه من يشاء
خرب أيب مسلم وأتباعه وما جرى بأرض خراسان، حتول من حران فنزل على هنر قريب  وقد ذكرنا أن مروان ملا بلغه

من املوصل، يقال له الزاب من أرض اجلزيرة مث ملا بلغه أن السفاح قد بويع له بالكوفة والتفت عليه اجلنود، 
كثيف وهو أحد أمراء  يف جيش) ٣(واجتمع له أمره، شق عليه جدا، ومجع جنوده فتقدم إليه أبو عون بن أيب يزيد 

السفاح، فنازله على الزاب وجاءته االمداد من جهة السفاح، مث ندب السفاح الناس ممن يلي القتال من أهل بيته، 
سر على بركة اهللا، فسار يف جنود كثرية فقدم على أيب عون فتحول له أبو عون : فانتدب له عبد اهللا بن علي فقال
عل عبد اهللا بن علي على شرطته حياش بن حبيب الطائي، ونصري بن احملتفز، عن سرادقه وخاله له وما فيه، وج

ووجه أبو العباس موسى بن كعب يف ثالثني رجال على الربيد إىل عبد اهللا بن علي حيثه على مناجزة مروان، واملبادرة 
  .إىل قتاله ونزاله قبل أن حتدث أمور، وتربد نريان احلرب

  ه حىت واجه جيش مروان، وهنض مروان يففتقدم عبد اهللا بن علي جبنود
__________  

  .حبمام أعني: ٤١٦/  ٥وابن االثري  ١٢٩/  ٩يف الطربي ) ١(
  .طريف: يف الطربي) ٢(
ومروج  ١٨٢/  ٨وابن االعثم  ٤١٧/  ٥انظر بن االثري (أبو عون عبد امللك بن يزيد االزدي : يف الطربي) ٣(

  ).٣١٠/  ٣الذهب 

ن يف أول النهار، ويقال إنه كان مع مروان يومئذ مائة ألف ومخسون ألفا، ويقال مائة جنوده وتصاف الفريقا
  .وعشرون ألفا، وكان عبد اهللا بن علي يف عشرين ألفا

  فقال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد
قبل الزوال فإنا  إن زالت الشمس يومئذ ومل يقاتلونا كنا حنن الذين ندفعها إىل عيسى بن مرمي، وإن قاتلونا: العزيز

  .هللا وإنا إليه راجعون
كذب ابن زريق، ال تزول الشمس حىت أوطئه : مث أرسل مروان إىل عبد اهللا بن علي يسأله املوادعة، فقال عبد اهللا

: اخليل إن شاء اهللا، وكان ذلك يوم السبت الحدى عشر ليلة خلت من مجادى اآلخرة من هذه السنة، فقال مروان
 -وهو خنت مروان على ابنته  -بقتال، وجعل ينظر إىل الشمس فخالفه الوليد بن معاوية بن مروان  قفوا ال تبتدئون

فحمل، فغضب مروان فشتمه فقاتل أهل امليمنة فاحناز أبو عون إىل عبد اهللا بن علي، فقاتل موسى بن كعب لعبد اهللا 
رماح وجثوا على الركب وقاتلوهم، وجعل بن علي، فأمر الناس فنزلوا ونودي االرض االرض، فنزلوا وأشرعوا ال



يا : يا رب حىت مىت نقتل فيك، ونادى: أهل الشام يتأخرون كأمنا يدفعون، وجعل عبد اهللا ميشي قدما، وجعل يقول
أهل خراسان، يا شارات إبراهيم االمام، يا حممد يا منصور، واشتد القتال جدا بني الناس، فال تسمع إال وقعا 

قل لبين سليم فلينزلوا، وأرسل إىل : اس، فأرسل مروان إىل قضاعة يأمرهم بالنزول فقالواكاملرازب على النح
قل إىل غطفان : قل لبين عامر أن حيملوا، فأرسل إىل السكون أن امحلوا فقالوا: السكاسك أن امحلوا فقالوا

  .فليحملوا
  .انزل فقال ال واهللا ال أجعل نفسي غرضا: فقال لصاحب شرطته

  .اهللا السوءنكأما و: قال
  .وددت واهللا لو قدرت على ذلك: قال

  .إنه قال ذلك البن هبرية: ويقال
مث اهنزم أهل الشام واتبعتهم أهل خراسان يف أدبارهم يقتلون ويأسرون، وكان من غرق من أهل الشام أكثر : قالوا

أمر عبد اهللا بن علي بعقد  ، وقد)١(ممن قتل وكان يف مجلة من غرق إبراهيم بن الوليد بن عبد امللك املخلوع 
وإذ فرقنا بكم البحر فأجنيناكم وأغرقنا آل فرعون : (اجلسر، واستخراج من غرق يف املاء، وجعل يتلو قوله تعاىل

وأقام عبد اهللا بن علي يف موضع املعركة سبعة أيام، وقد قال رجل من ولد سعيد ]  ٥٠: البقرة) [ وأنتم تنظرون
عاد الظلوم ظليما مهه اهلرب أين الفرار وترك امللك * جل الفرار مبروان فقلت له : يومئذبن العاص يف مروان وفراره 

  عنك اهلوينا فال دين وال حسب* ذهبت ) ٢(إذ 
تطلب نداه فكلب دونه كلب واحتاز عبد اهللا ما يف معسكر مروان من االموال * فراشه احللم فرعون العقاب وإن 
  امرأة سوىواالمتعة واحلواصل، ومل جيد فيه 

__________  
  .غرق من بين أمية ثلثمائة رجل: ٢٩٧/  ٣يف مروج الذهب ) ١) ١(
  .إن: ١٨٤/  ٨يف ابن االعثم ) ١(
)٢ (  

جارية كانت لعبد اهللا بن مروان، وكتب إىل أيب العباس السفاح مبا فتح اهللا عليه من النصر، وما حصل هلم من 
  .االموال

وجل، وأطلق لكل من حضر الوقعة مخسمائة مخسمائة، ورفع يف أرزاقهم إىل  فصلى السفاح ركعتني شكرا هللا عز
  ]. ٢٤٩: البقرة[ اآلية ) فلما فصل طالوت باجلنود(مثانني، وجعل يتلو قوله 

صفة مقتل مروان ملا اهنزم مروان سار ال يلوي على أحد، فأقام عبد اهللا بن علي يف مقام املعركة سبعة أيام، مث سار 
عه من اجلنود، وذلك عن أمر السفاح له بذلك، فلما مر مروان حبران اجتازها وأخرج أبا حممد السفياين خلفه مبن م

فلما قدم عبد اهللا على  -، وزوج ابنته أم عثمان )١(وهو ابن أخته  -من سجنه، واستخلف عليها أبان بن يزيد 
لى عمله، وهدم الدار اليت سجن فيها إبراهيم حران خرج إليه أبان بن يزيد مسودا فأمنه عبد اهللا بن علي وأقره ع

االمام، واجتاز مروان قنسرين قاصدا محص، فلما جاءها خرج إليه أهلها باالسواق واملعايش، فأقام هبا يومني أو 
مرعوب مهزوم، : ثالثة مث شخص منها، فلما رأى أهل محص قلة من معه اتبعوه ليقتلوه وهنبوا ما معه، وقالوا

عند محص فأكمن هلم أمريين، فلما تالحقوا مبروان عطف عليهم فناشدهم أن يرجعوا فأبوا إال فأدركوه بواد 
مقاتلته، فثار القتال بينهم وثار الكمينان من ورائهم، فاهنزم احلمصيون، وجاء مروان إىل دمشق وعلى نيابتها من 



دا إىل الديار املصرية، وجعل عبد اهللا بن جهته زوج ابنته الوليد بن معاوية بن مروان، فتركه هبا واجتاز عنها قاص
علي ال مير ببلد وقد سودوا فيبايعونه ويعطيهم االمان، وملا وصل إىل قنسرين وصل إليه أخوه عبد الصمد بن علي 

  يف
أربعة آلف، قد بعثهم السفاح مددا له، مث سار عبد اهللا حىت أتى محص، مث سار منها إىل بعلبك، مث منها حىت أتى 

ن ناحية املزة فنزل هبا يومني أو ثالثة، مث وصل إليه أخوه صاحل بن علي يف مثانية آالف مددا من السفاح، دمشق م
فنزل صاحل مبرج عذراء، وملا جاء عبد اهللا بن علي دمشق نزل على الباب الشرقي، ونزل صاحل أخوه على باب 

غري، ومحيد بن قحطبة على باب توما، وعبد اجلابية، ونزل أبو عون على باب كيسان، ونزل بسام على الباب الص
الصمد وحيىي بن صفوان والعباس بن يزيد على باب الفراديس، فحاصرها أياما مث افتتحها يوم االربعاء لعشر خلون 
من رمضان هذه السنة، فقتل من أهلها خلقا كثريا وأباحها ثالث ساعات، وهدم سورها، ويقال إن أهل دمشق ملا 

اختلفوا فيما بينهم، ما بني عباسي وأموي، فاقتتلوا فقتل بعضهم بعضا، وقتلوا نائبهم مث سلموا  حاصرهم عبد اهللا
البلد وكان أول من صعد السور من ناحية الباب الشرقي رجل يقال له عبد اهللا الطائي، ومن ناحية الباب الصغري 

  .هذه املدة حنوا من مخسني ألفا بسام بن إبراهيم، مث أبيحت دمشق ثالث ساعات حىت قيل إنه قتل هبا يف
__________  

  ).ابن االثري -انظر الطربي (هو إبان بن يزيد بن حممد بن مروان ابن اخ مروان ) ١(

وذكر ابن عساكر يف ترمجة عبيد بن احلسن االعرج من ولد جعفر بن أيب طالب، وكان أمريا على مخسة آالف، مع 
اموا حماصريها مخسة أشهر، وقيل مائة يوم، وقيل شهرا ونصفا، وأن البلد عبد اهللا بن علي يف حصار دمشق، أهنم أق

كان قد حصنه نائب مروان حتصينا عظيما، ولكن اختلف أهلها فيما بينهم بسبب اليمانية واملضرية، وكان ذلك 
خيطبان يوم سبب الفتح، حىت أهنم جعلوا يف كل مسجد حمرابني للقبلتني حىت يف املسجد اجلامع منربين، وإمامني 

اجلمعة على املنربين، وهذا من عجيب ما وقع، وغريب ما اتفق، وفظيع ما أحدث بسبب الفتنة واهلوى والعصبية، 
  .نسأل اهللا السالمة والعافية

: وقد بسط ذلك ابن عساكر يف هذه الترمجة املذكورة، وذكر يف ترمجة حممد بن سليمان بن عبد اهللا النوفلي قال
بن علي أول ما دخل دمشق، دخلها بالسيف، وأباح القتل فيها ثالث ساعات، وجعل جامعها كنت مع عبد اهللا 

  سبعني يوما اسطبال لدوابه ومجاله، مث نبش قبور بين أمية فلم جيد يف
قرب معاوية إال خيطا أسود مثل اهلباء، ونبش قرب عبد امللك بن مروان فوجد مججمة، وكان جيد يف القرب العضو بعد 

إال هشام بن عبد امللك فإنه وجده صحيحا مل يبل منه غري أرنبة أنفه، فضربه بالسياط وهو ميت وصلبه العضو، 
أياما مث أحرقه ودق رماده مث ذره يف الريح، وذلك أن هشاما كان قد ضرب أخاه حممد بن علي، حني كان قد اهتم 

  .بقتل ولد له صغري، سبعمائة سوط، مث نفاه إىل احلميمة بالبلقاء
مث تتبع عبد اهللا بن علي بين أمية من أوالد اخللفاء وغريهم، فقتل منهم يف يوم واحد اثنني وتسعني ألفا عند هنر : الق

بالرملة، وبسط عليهم االنطاع ومد عليهم مساطا فأكل وهم خيتلجون حتته، وهذا من اجلربوت والظلم الذي جيازيه 
  .، كما سيأيت يف ترمجتهاهللا عليه، وقد مضى ومل يدم له ما أراده ورجاه

وأرسل امرأة هشام بن عبد امللك وهي عبدة بنت عبد اهللا بن يزيد بن معاوية صاحبة اخلال، مع نفر من اخلراسانية 
  .إىل الربية ماشية حافية حاشرة عن وجهها وجسدها عن ثياهبا مث قتلوها

  .مث أحرق ما وجده من عظم ميت منهم



  .ماوأقام هبا عبد اهللا مخسة عشر يو
ال : يا أبا عمرو ما تقول يف هذا الذي صنعناه ؟ قال فقلت له: وقد استدعى باالوزاعي فأوقف بني يديه فقال له

قال : أدري، غري أنه قد حدثين حيىي بن سعيد االنصاري عن حممد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر بن اخلطاب قال
  .فذكر احلديث" يات إمنا االعمال بالن: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وانتظرت رأسي أن يسقط بني رجلي مث أخرجت، وبعث إيل مبائة دينار: قال االوزاعي
مث سار وراء مروان فنزل على هنر الكسوة ووجه حيىي بن جعفر اهلامشي نائبا على دمشق، مث سار فنزل مرج الروم، 

ابعث صاحل بن علي يف طلب : السفاح مث أتى هنر أيب فطرس فوجد مروان قد هرب فدخل مصر، وجاءه كتاب
مروان وأقم أنت بالشام نائبا عليها، فسار صاحل يطلب مروان يف ذي القعدة من هذه السنة، معه أبو عمر وعامر 

بن إمساعيل، فنزل على ساحل البحر ومجع ما هناك من السفن وبلغه أن مروان قد نزل الفرما، وقيل الفيوم، فجعل 
فن تقاد معه يف البحر حىت أتى العريش، مث سار حىت نزل على النيل مث سار إىل الصعيد، يسري على الساحل والس

  فعرب مروان النيل وقطع اجلسر

  .وحرق ما حوله من العلف والطعام، ومضى صاحل يف طلبه
  فالتقى خبيل ملروان فهزمهم، مث جعل

وان فدهلم عليه، وإذا به يف كنيسة أبو كلما التقوا مع خيل ملروان يهزموهنم حىت سألوا بعض من أسروا عن مر
صري، فوافوه من آخر الليل فاهنزم من معه من اجلند وخرج إليهم مروان يف نفر يسر معه فأحاطوا به حىت قتلوه، 

، وال يعرفه حىت قال رجل صرع أمري املؤمنني، فابتدره رجل من أهل )١(طعنه رجل من أهل البصرة يقال له معود 
الرمان فاحتز رأسه، فبعث به عامر بن إمساعيل أمري هذه السرية إىل أيب عون، فبعث به أبو عون الكوفة كان يبيع 

إىل صاحل بن علي، فبعث به صاحل مع رجل يقال له خزمية بن يزيد بن هانئ كان على شرطته، المري املؤمنني 
  .السفاح

يس لست مضني منها سنة ثنتني وثالثني وكان مقتل مروان يوم االحد لثالث بقني من ذي احلجة، وقيل يوم اخلم
ومائة، وكانت خالفته مخس سنني وعشرة أشهر وعشرة أيام على املشهور، واختلفوا يف سنه فقيل أربعون سنة، 

وقيل ست وقيل مثان ومخسون سنة، وقيل ستون وقيل اثنتان وقيل ثالث وقيل تسع وستون سنة، وقيل مثانون فاهللا 
  .أعلم

  .سار إىل الشام واستخلف على مصر أبا عون بن أيب يزيد واهللا سبحانه أعلممث إن صاحل بن علي 
وهذا شئ من ترمجة مروان احلمار وهو مروان بن حممد بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية، القرشي 

كانت البراهيم بن ، و)٢(االموي، أبو عبد امللك أمري املؤمنني آخر خلفاء بين أمية، وأمه أمة كردية يقال هلا لبابة 
االشتر النخعي، أخذها حممد بن مروان يوم قتله فاستولدها مروان هذا، ويقال إهنا كانت أوال ملصعب بن الزبري، 

  .وقد كانت دار مروان هذا يف سوق االكافني، قاله ابن عساكر
لع إبراهيم بن الوليد، بويع له باخلالفة بعد قتل الوليد بن يزيد، وبعد موت يزيد بن الوليد، مث قدم دمشق وخ

  .واستمر له االمر يف نصف صفر سنة سبع وعشرين ومائة
بويع له باخلالفة يف ربيع االول سنة تسع وعشرين ومائة، وكان يقال له مروان اجلعدي، نسبة إىل : وقال أبو معشر

س سنني وعشرة ، وهو آخر من ملك من بين أمية، وكانت خالفته مخ)٣(رأي اجلعد بن درهم، وتلقب باحلمار 
أشهر وعشرة أيام، وقيل مخس سنني وشهرا، وبقي بعد أن بويع للسفاح تسعة أشهر، وكان أبيض مشربا محرة، 



  أزرق العينني، كبري
__________  

قتله حممد بن شهاب املازين ويف االخبار الطوال ص  ١٨٨/  ٨املغود، ويف ابن االعثم : ١٣٦/  ٩يف الطربي ) ١(
  .إمساعيل قتله عامر بن: ٣٦٧

  .ريا وقيل طرونة: ٢٨٢/  ٣يف مروج الذهب ) ٢(
  ).١٢٨/  ٤فوات الوفيات (قيل لقب باحلمار لثباته يف احلرب ) ٣(

  .اللحية، ضخم اهلامة، ربعة، ومل يكن خيضب
نني واله هشام نيابة أذربيجان وأرمينية واجلزيرة، يف سنة أربع عشرة ومائة، ففتح بالدا كثرية وحصونا متعددة يف س
كثرية، وكان ال يفارق الغزو يف سبيل اهللا، وقاتل طوائف من الناس الكفار ومن الترك واخلزر والالن وغريهم، 

فكسرهم وقهرهم، وقد كان شجاعا بطال مقداما حازم الرأي، لوال أن جنده خذلوه بتقدير اهللا عز وجل ملا له يف 
  .ذلك من حكمة سلب اخلالفة لشجاعته وصرامته

  .ذل اهللا خيذل، ومن يهن اهللا فماله من مكرمولكن من خي
كان بنو أمية يرون أنه تذهب منهم اخلالفة إذا وليها من أمه أمة، : عن عمه مصعب بن عبد اهللا: قال الزبري بن بكار

  .فلما وليها مروان هذا أخذت منهم يف سنه ثنتني وثالثني ومائة
لرمحن بن أيب احلسني، أخربنا سهل بن بشر، أنبأ اخلليل بن هبة أخربنا أبو حممد عبد ا: وقد قال احلافظ ابن عساكر

حدثنا أبو اجلهم أمحد بن احلسني، أنبأ العباس بن الوليد بن صبح، ثنا : اهللا بن اخلليل، أنبأ عبد الوهاب الكاليب
قال رسول اهللا : عباس بن حيىي أبو احلارث، حدثين اهليثم بن محيد، حدثين راشد بن داود، عن أمساء عن ثوبان قال

ال تزال اخلالفة يف بين أمية يتلقفوهنا تلقف الغلمان الكرة، فإذا خرجت من أيديهم فال خري : (صلى اهللا عليه وسلم
  ".يف عيش 

من خري اخللفاء حنن أو بنو أمية ؟ : هكذا أورده ابن عساكر وهو منكر جدا، وقد سأل الرشيد أبا بكر بن عياش
  .، وأنتم أقوم للصالة، فأعطاه ستة آالفهم كانوا أنفع للناس: فقال

  .قالوا وقد كان مروان هذا كثري املروءة كثري العجب، يعجبه اللهو والطرب، ولكنه كان يشتغل عن ذلك باحلرب
كتب مروان بن : قرأت خبط أيب احلسني علي بن مقلد بن نصر بن منقذ بن االمري يف جمموع له: قال ابن عساكر

  :كها بالرملة عند ذهابه إىل مصر منهزماحممد إىل جارية له تر
حجاب فقد * فآىب ويدنيين الذي لك يف صدري وكان عزيزا أن تبييت وبيننا * وما زال يدعوين إىل الصرب ما أرى 

إذا زدت مثليها فصرت على شهر وأعظم من هذين واهللا * أمسيت مين على عشر وأنكامها واهللا للقلب فاعلمي 
: وال طالبا بالصرب عاقبة الصرب وقال بعضهم* تقي آخر الدهر سأبكيك ال مستبقيا فيض عربة أخاف بأن ال نل* أنين 

: يا راهب هل عندك علم بالزمان ؟ قال: اجتاز مروان وهو هارب براهب فاطلع عليه الراهب فسلم عليه فقال له
  .عندي من تلونه ألوان! نعم 
حببه هلا : فكيف ؟ قال: قال! نعم : بعد أن كان مالكا ؟ قال هل تبلغ الدنيا من االنسان أن جتعله مملوكا: قال

  .وحرصه على نيل شهواهتا وتضييع احلزم وترك انتهاز الفرص
  .ببغضها والتجايف عنها: فما السبيل إىل العتق ؟ قال: فإن كنت حتبها فإن عبدها من أحبها، قال

  .هذا ما ال يكون: قال



  .هلرب منها قبل أن تسلبهاأما إنه سيكون، فبادر با: قال الراهب
  :أنت ملك العرب مروان، تقتل يف بالد السودان! نعم : هل تعرفين ؟ قال: قال

  .وتدفن بال أكفان، فلوال أن املوت يف طلبك لدللتك على موضع هربك
باس كان يقال يف ذلك الزمان يقتل ع بن ع بن ع م بن م بن م يعنون يقتل عبد اهللا بن علي بن ع: قال بعض الناس

  .مروان بن حممد بن مروان
أال ترى ما : جلس مروان يوما وقد أحيط به وعلى رأسه خادم له قائم، فقال مروان لبعض من خياطبه: وقال بعضهم

  .حنن فيه ؟ هلفي على أيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت، ودولة ما نصرت
ىت يكرب، واخلفي حىت يظهر، وأخر فعل اليوم يا أمري املؤمنني من ترك القليل حىت يكثر، والصغري ح: فقال له اخلادم

  .لغد، حل به أكثر من هذا
  .هذا القول أشد علي من فقد اخلالفة: فقال مروان

وقد قيل إن مروان قتل يوم االثنني لثالث عشرة خلت من ذي احلجة سنة ثنتني وثالثني ومائة، وقد جاوز الستني 
  .وبلغ الثمانني

  .وقيل إمنا عاش أربعني سنة
  .صحيح االولوال

  .وهو آخر خلفاء بين أمية به انقضت دولتهم
ما ورد يف انقضاء دولة بين أمية وابتداء بين العباس من االخبار النبوية قال العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب 

دغال، وعباد اهللا إذا بلغ بنو العاص أربعني رجال اختذوا دين اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: هريرة قال
  ).١" (خوال، ومال اهللا دوال 

ورواه االعمش عن عطية عن أيب سعيد مرفوعا بنحوه، وروى ابن هليعة عن أيب قبيل عن ابن وهب أنه كان عند 
  .اقض حاجيت فإين البو عشرة، وأخو عشرة وعم عشرة: معاوية فدخل عليه مروان بن احلكم فتكلم يف حاجة فقال

: " أما تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: قال معاوية البن عباس وهو معه على السريرفلما أدبر مروان 
إذا بلغ بنو احلكم ثالثني رجال اختذوا مال اهللا بينهم دوال، وعباد اهللا خوال، وكتاب اهللا دغال، فإذا بلغوا سبعة 

  ".وأربعمائة، كان هالكهم أسرع من لوك مترة ) ٢(وتسعني 
أنشدك باهللا يا بن عباس أما تعلم أن رسول اهللا صلى اهللا : اللهم نعم ؟ فلما أدبر مروان قال معاوية: بن عباسفقال ا

  ".أبو اجلبابرة االربعة : " عليه وسلم ذكر هذا فقال
  .اللهم نعم: فقال ابن عباس

ام رجل إىل احلسني بن علي ق: حدثنا القاسم بن الفضل ثنا يوسف بن مازن الراسيب قال: وقال أبو داود الطيالسي
ال تؤنبين رمحك اهللا، فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى بين : فقال احلسني! يا مسود وجوه املؤمنني : فقال

وهو هنر يف اجلنة، ]  ١: الكوثر) [ إنا أعطيناك الكوثر(أمية خيطبون على منربه رجال رجال فساءه ذلك فنزلت 
  .مملكة بين أمية]  ٣ - ١: القدر) [ خري من ألف شهر: (السورة إىل قوله) ة القدرإنا أنزلناه يف ليل(ونزلت 

  فحسبنا ذلك: قال
__________  



  .٥٠٧/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
  .تسعة: ٥٠٨/  ٦يف دالئل البيهقي ) ٢(

  ).١(فإذا هو كما قال ال يزيد وال ينقص 
غريب ال نعرفه إال من حديث القاسم بن : داود الطيالسي مث قالوقد رواه الترمذي عن حممود بن غيالن عن أيب 
  .الفضل، وهو ثقة وثقه حيىي القطان وابن مهدي

  .وشيخه يوسف بن سعد ويقال يوسف بن مازن، رجل جمهول، وال يعرف هذا هبذا اللفظ إال من هذا الوجه: قال
  قد تكلمتوأخرجه احلاكم يف مستدركه من حديث القاسم بن الفضل احلداين، و

على نكارة هذا احلديث يف التفسري بكالم مبسوط، وإمنا يكون متجها إذا قيل إن دولتهم ألف شهر بأن نسقط منها 
أيام ابن الزبري، وذلك أن معاوية بويع به مستقال بامللك يف سنة أربعني، وهي عام اجلماعة حني سلم إليه احلسن بن 

زالت اخلالفة عن بين أمية يف هذه السنة، وهي سنة ثنتني وثالثني ومائة، علي االمر بعد ستة أشهر من قتل علي، مث 
وذلك ثنتان وتسعون سنة، وإذا أسقط منها تسع سنني خالفة ابن الزبري بقي ثالث ومثانون سنة، وهي مباينة ملا ورد 

اآلية هبذا العدد،  يف هذا احلديث، ولكن ليس هذا احلديث مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه فسر هذه
  .وإمنا هذا من قول بعض الرواة، وقد تكلمنا على ذلك مطوال يف التفسري، وتقدم يف الدالئل أيضا تقريره واهللا أعلم
وقال علي بن املديين عن حيىي بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن علي بن زيد، عن سعيد بن املسيب أن رسول اهللا 

فيه " إنا أنزلناه يف ليلة القدر : بين أمية يصعدون منربي فشق ذلك علي فأنزلت رأيت: " صلى اهللا عليه وسلم قال
  .ضعف وإرسال

ثنا حيىي بن معني، ثنا عبد اهللا بن منري، عن سفيان الثوري، عن علي بن زيد عن سعيد : وقال أبو بكر بن أيب خيثمة
رأى ناسا من بين أمية على : قال]  ٦٠: االسراء[  )وما جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس(بن املسيب يف قوله 

  ).٢(إمنا هي دنيا يعطوهنا وتضمحل عن قليل فسرى عنه : املنابر فساءه ذلك، فقيل له
ملا أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى فالنا وهو من بعض بين أمية : وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع قال

]  ١١١: االنبياء) [ وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إىل حني(ذلك عليه فأنزل اهللا على املنرب خيطب الناس فشق 
مسعت أبا اجلوزاء يقول واهللا ليعزن اهللا ملك بين أمية كما أعز ملك من كان قبلهم، مث ليذلن : وقال مالك بن دينار

  ]. ١٤٠: آل عمران) [ بني الناسوتلك االيام نداوهلا : (ملكهم كما أذل ملك من كان قبلهم، مث تال قوله تعاىل
حدثين إبراهيم بن سعيد، ثنا أبو أسامة، ثنا عمر بن محزة، أخربين عمر بن سيف موىل لعثمان : وقال ابن أيب الدنيا

: فقال -وذكروا بين أمية  -مسعت سعيد بن املسيب وهو يقول اليب بكر بن سليمان بن أيب خيثمة : بن عفان قال
  .ينهمال يكون هالكهم إال ب

  قالوا كيف ؟
__________  

  .والترمذي يف التفسري ٥١٠/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ١(
، ورواه احلاكم يف مستدركه وابن جرير الطربي )٤٤٥ - ٤٤٤/  ٥(ص ) ٣٣٥٠(باب تفسري سورة القدر ح 

  كلهم من حديث القاسم بن الفضل،
ك بعد صلحه مع معاوية، فلعل اقحام اسم احلسني يف قام رجل إىل احلسن، وليس احلسني وكان ذل: ويف احلديث



  .احلديث سهو من الناسخ
  .٥٠٩/  ٦رواه البيهقي يف الدالئل ) ٢(

وتنكسر مث قاتله محيد بن قحطبة نائب اجلزيرة، فهزمه ملبد وحتصن منه محيد يف بعض احلصون مث صاحله محيد بن 
  .عنهقحطبة على مائة ألف فدفعها إليه وقبلها ملبد وتقلع 

  .وحج بالناس يف هذه السنة عم اخلليفة إمساعيل بن علي بن عبد اهللا بن عباس قاله الواقدي
وعلى نيابة الكوفة عيسى بن موسى، وعلى البصرة سليمان بن علي،  -يعين عم املنصور  -وكان نائب املوصل 

إبراهيم بن خالد، وعلى احلجاز وعلى اجلزيرة محيد بن قحطبة، وعلى مصر صاحل بن علي، وعلى خراسان أبو داود 
  ).١(زياد بن عبد اهللا 

  .ومل يكن للناس يف هذه السنة صائفة لشغل اخلليفة بسنباذ وغريه
ومن مشاهري من تويف فيها أبو مسلم اخلراساين كما تقدم، ويزيد بن أيب زياد أحد من تكلم فيه كما ذكرناه يف 

  .التكميل، واهللا سبحانه أعلم
وثالثني ومائة فيها دخل قسطنطني ملك الروم ملطية عنوة فهدم سورها وعفا عمن قدر عليه من  مث دخلت سنة مثان

  .مقاتليها
وفيها غزا الصائفة صاحل بن علي نائب مصر، فبىن ما كان هدم ملك الروم من سور ملطية، وأطلق الخيه عيسى بن 

  .علي أربعني ألف دينارعلي أربعني ألف دينار، وكذلك أعطى البن أخيه العباس بن حممد بن 
وفيها بايع عبد اهللا بن علي الذي كسره أبو مسلم واهنزم إىل البصرة واستجار بأخيه سليمان بن علي، حىت بايع 

  .للخليفة يف هذه السنة ورجع إىل طاعته
  .ولكن حبس يف سجن بغداد كما سيأيت

واستحوذ على حواصله وعلى أموال أيب ) ٢(وفيها خلع جهور بن مرار العجلي اخلليفة املنصور بعدما كسر سنباذ 
مسلم، فقويت نفسه بذلك وظن أنه ال يقدر عليه بعد، فأرسل إليه اخلليفة حممد بن االشعث اخلزاعي يف جيش 

كثيف فاقتتلوا قتاال شديدا، فهزم جهور وقتل عامة من معه، وأخذ ما كان معه من االموال واحلواصل والذخائر، 
  .مث حلقوه فقتلوه

  ها قتل امللبد اخلارجي على يدي خازم بنوفي
  .خزمية يف مثانية آالف، وقتل من أصحاب امللبد ما يزيد على ألف واهنزم بقيتهم

  .وحج بالناس فيها الفضل بن علي، والنواب فيها هم املذكورون باليت قبلها: قال الواقدي
  .وليث بن أيب سليم يف قولوممن تويف فيها من االعيان زيد بن واقد، والعالء بن عبد الرمحن، 

الداخل من بين أمية إىل بالد االندلس وهو عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك ) ٣(وفيها كانت خالفة 
  .بن مروان اهلامشي

  ليس هو هبامشي إمنا هو من بين أمية ويسمى أمويا،: قلت
__________  

لى مكة العباس بن عبد اهللا بن معبد ومات خالل املوسم فضم زياد على املدينة، وع: يف الطربي وابن االثري) ١(
  .امساعيل عمله إىل زياد



  .بسنفاد: ٣٦٠/  ٣يف مروج الذهب ) ٢(
  .١٣٩روى خرب خالفته يف حوادث سنة : ١٧١/  ٩يف الطربي ) ٣(

  .عن أيب معاوية، عن االعمش عن عطية، عن أيب سعيد
خيرج رجل من أهل بييت عند انقطاع من الزمان وظهور من الفنت،  : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  ).١" (يقال له السفاح، يعطي املال حثيا 
قال رسول اهللا : حدثنا الثوري، عن خالد احلذاء، عن أيب قالبة، عن أيب أمساء عن ثوبان قال: وقال عبد الرزاق

خليفة ال تصري إال واحد منهم، مث تقبل الرايات من  يقتتل عند حرتكم هذه ثالثة كلهم ولد: " صلى اهللا عليه وسلم
  .خراسان فيقتلونكم مقتلة مل ير مثلها

  ).٢" (مث ذكر شيئا فإذا كان كذلك فأتوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة اهللا املهدي 
  .ورواه بعضهم عن ثوبان فوقفه وهو أشبه واهللا أعلم

ثنا راشد بن سعد، حدثين يونس بن يزيد، عن ابن : يبة بن سعيد قاالحدثين حيىي بن غيالن وقت: وقال االمام أمحد
خيرج من خراسان : " شهاب عن قبيصة هو ابن ذؤيب، عن أيب هريرة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ).٣" (رايات سود ال يردها شئ حىت تنصب بايليا 
  .صري، وهو ضعيفوقد رواه البيهقي يف الدالئل من حديث راشد بن سعد امل

  .قد روي قريبا من هذا عن كعب االحبار وهو أشبه: مث قال
تظهر رايات سود لبين العباس حىت ينزلوا الشام، ويقتل اهللا على أيديهم كل جبار : " مث رواه عن كعب أيضا قال

  ".وعدو هلم 
  وروى إبراهيم بن احلسني، عن ابن أيب أويس، عن ابن أيب ذؤيب،

  .عن أبيه، عن أيب هريرة) ٤(لرمحن العامري، عن سهل عن حممد بن عبد ا
  ".فيكم النبوة وفيكم اململكة : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للعباس

عن ابن معني، عن عبيد بن أيب قرة، عن الليث، عن أيب قبيل، عن أيب ميسرة موىل العباس : وروى عبد اهللا بن أمحد
انظر هل ترى يف السماء من : " د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ذات ليلة فقالكنت عن: قال مسعت العباس يقول

  ".أما إنه سيملك هذه االمة بعددها من صلبك : الثريا، قال: ما ترى ؟ قلت: قال! نعم : شئ ؟ قلت
  .عبيد بن أيب قرة ال يتابع على حديثه: قال البخاري

: " ن متيم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس قالوروى ابن عدي من طريق سويد بن سعيد، عن حجاج ب
مررت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومعه جربيل وأنا أظنه دحية الكليب، فقال جربيل لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

  ).٥" (إنه لوسخ الثياب، وسيلبس ولده من بعده السواد : وسلم
  وهذا منكر من هذا
__________  

  .املصدر السابق) ١(
  .الرايات السود: وفيه ١٣٦٧/  ٢أخرجه ابن ماجه يف سننه ) ٢(

واحلديث يف اسناده أيب قالبة الرقاشي الضرير وامسه عبد اللك بن حممد بن عبد اهللا الرقاشي كان حيدث من حفظه 
  .فكثرت االوهام يف حديثه



  ).٤١٩/  ٦التهذيب (صدوق : وقال الدار قطين
  .٣٦٥/  ٢أخرجه أمحد يف مسنده ) ٣(

وقال أبو ) قاله ابن معني(ليس بشئ : وفيه رشدين بن سعد املهري املصري قالوا فيه ٥٣١/  ٤والترمذي يف الفنت 
  .ضعيف: زرعة

  .يقلب املناكري يف أخباره على مستقيم حديثه: متروك وقال ابن حبان: وقال النسائي
  .٥١٧ - ٥١٦/  ٦وانظر دالئل النبوة للبيهقي ج 

  .وهو سهيل بن أيب صاحل سهيل: يف البيهقي) ٤(
  .٥١٨/  ٦دالئل البيهقي ) ٥(

الوجه، وال شك أن بين العباس كان السواد من شعارهم، أخذوا ذلك من دخول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  .مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء، فأخذوا بذلك وجعلوه شعارهم يف االعياد واجلمع واحملافل

  بد أن يكون على أحدهم شئ من السواد، ومن ذلك الشربوش الذي يلبسه وكذلك كان جندهم ال
  .االمراء إذا خلع عليهم

وكذلك دخل عبد اهللا بن علي دمشق يوم دخلها وعليه السواد، فجعل النساء والغلمان يعجبون من لباسه، وكان 
  .دخوله من باب كيسان

  .وقد خطب الناس يوم اجلمعة وصلى هبم وعليه السواد
ملا صلى عبد اهللا بن علي بالناس يوم اجلمعة صلى إىل جانيب رجل : روى ابن عساكر عن بعض اخلراسانية قالوقد 
اهللا أكرب، سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك، انظروا إىل عبد اهللا بن علي ما : فقال

  .على اخلطباء يوم اجلمعة واالعياد وشعارهم إىل يومك هذا كما تراه! أقبح وجهه وأشنع سواده ؟ 
استقرار أيب العباس السفاح واستقالله باخلالفة وما اعتمده يف أيامه من السرية احلسنة قد تقدم أنه أول ما بويع به 
باخلالفة بالكوفة يوم اجلمعة الثاين عشر من ربيع اآلخر، وقيل االول من هذه السنة، سنة ثنتني وثالثني ومائة، مث 

يوش إىل مروان فطردوه عن اململكة وأجلوه عنها، وما زالوا خلفه حىت قتلوه ببوصري من بالد الصعيد، جرد اجل
بأرض مصر، يف العشر االخري من ذي احلجة من هذه السنة على ما تقدم بيانه، وحينئذ استقل السفاح باخلالفة 

رية، خال بالد االندلس، فإنه مل حيكم عليها واستقرت يده على بالد العراق وخراسان واحلجاز والشام والديار املص
  .وال وصل سلطانه إليها، وذلك أن بعض من دخلها من بين أمية استحوذ عليها وملكها كما سيأيت بيانه

وقد خرج على السفاح يف هذه السنة طوائف، فمنهم أهل قنسرين بعد ما بايعوه على يدي عمه عبد اهللا بن علي 
بن الكوثر بن زفر بن احلارث الكاليب، وكان من أصحاب مروان وأمرائه، فخلع السفاح وأقر عليهم أمريهم جمزأة 

ولبس البياض، ومحل أهل البلد على ذلك فوافقوه، وكان السفاح يومئذ باحلرية، وعبد اهللا بن علي مشغول بالبلقاء 
ع السفاح، فلما بلغه عن أهل يقاتل هبا حبيب بن مرة املزي ومن وافقه من أهل البلقاء والبثنية وحوران على خل

استخلف  -وكان هبا أهله وثقله  -قنسرين ما فعلوا صاحل حبيب بن مرة وسار حنو قنسرين، فلما اجتاز بدمشق 
يف أربعة آالف، فلما جاوز البلد وانتهى إىل محص، هنض أهل دمشق ) ١(عليها أبا غامن عبد احلميد بن ربعي الكناين 

  بد االعلى بن سراقة فخلعوا السفاح وبيضوا وقتلوا االمري أبا غامن وقتلوا مجاعة منمع رجل يقال له عثمان بن ع
  .أصحابه وانتهبوا ثقل عبد اهللا بن علي وحواصله، ومل يتعرضوا الهله

  وتفاقم االمر على عبد اهللا وذلك



__________  
  .الطائي: ٤٣٣/  ٥وابن االثري  ١٣٨/  ٩يف الطربي ) ١(

ا مع أهل محص وتزمروا واجتمعوا على أيب حممد السفياين، وهو أبو حممد بن عبد اهللا بن أن أهل قنسرين تراسلو
يزيد بن معاوية بن أيب سفيان، فبايعوه باخلالفة وقام معه حنو من أربعني ألفا فقصدهم عبد اهللا بن علي فالتقوا مبرج 

 شديدا وهزموا عبد الصمد وقتل من الفريقني االخرم، فاقتتلوا مع مقدمة السفياين وعليها أبو الورد فاقتتلوا قتاال
ألوف، فتقدم إليهم عبد اهللا بن علي ومعه محيد بن قحطبة فاقتتلوا قتاال شديدا جدا، وجعل أصحاب عبد اهللا يفرون 

  .وهو ثابت وهو محيد
مجيعا وهرب وما زال حىت هزم أصحاب أيب الورد، وثبت أبو الورد يف مخسمائة فارس من أهل بيته وقومه، فقتلوا 

أبو حممد السفياين ومن معه حىت حلقوا بتدمر، وأمن عبد اهللا أهل قنسرين وسودوا وبايعوه ورجعوا إىل الطاعة، مث 
كر عبد اهللا راجعا إىل دمشق وقد بلغه ما صنعوا، فلما دنا منها تفرقوا عنها ومل يكن منهم قتال فأمنهم ودخلوا يف 

  .الطاعة
نه ما زال مضيعا ومشتتا حىت حلق بأرض احلجاز فقاتله نائب أيب جعفر املنصور يف أيام وأما أبو حممد السفياين فإ

  .، فقتله وبعث برأسه وبإبنني له أخذمها أسريين فأطلقهما املنصور يف أيامه)١(املنصور 
  .وقد قيل إن وقعة السفياين يوم الثالثاء آخر يوم من ذي احلجة سنة ثنتني وثالثني ومائة فاهللا أعلم

وممن خلع السفاح أيضا أهل اجلزيرة حني بلغهم أن أهل قنسرين خلعوا، فوافقوهم وبيضوا وركبوا إىل نائب حران 
وكان يف ثالثة آالف قد اعتصم بالبلد، فحاصروه قريبا من شهرين، مث  -وهو موسى بن كعب  -من جهة السفاح 

هبرية، فمر يف مسرية إىل حران بقرقيسيا وقد  بعث السفاح أخاه أبا جعفر املنصور فيمن كان بواسط حماصري ابن
وهم كذلك، مث حباجر وعليها إسحاق بن مسلم ) ٢(بيضوا فغلقوا أبواهبا دونه، مث مر بالرقة وعليها بكار بن مسلم 

فيمن معه من أهل اجلزيرة حياصروهنا فرحل إسحاق عنها إىل الرها، وخرج موسى بن كعب فيمن معه من جند 
  نصور ودخلوا يف جيشه، وقدم بكار بن مسلم على أخيه إسحاق بن مسلم بالرها فوجهه إىل مجاعةحران فتلقاه امل

ربيعة بدارا وماردين، ورئيسهم حروري يقال له بريكة، فصارا حزبا واحدا، فقصد إليهم أبو جعفر فقاتلهم قتاال 
] حىت نزل [ ومضى مبعظم العسكر  شديدا، فقتل بريكة يف املعركة، وهرب بكار إىل أخيه بالرها، فاستخلفه هبا

  .مسيساط وخندق على عسكره، وأقبل أبو جعفر فحاصر بكارا بالرها، وجرت له معه وقعات
ر ؟ ب السفاح إىل عمه عبد اهللا بن علي أن يسري إىل مسيساط وقد اجتمع على إسحاق بن مسلم ستون ألفا من 

عفر املنصور، فكاتبهم إسحاق وطلب منهم االمان فأجابوه إىل أهل اجلزيرة، فسار إليهم عبد اهللا واجتمع إليه أبو ج
  .ذلك، على إذن أمري املؤمنني

ووىل السفاح أخاه أبا جعفر املنصور اجلزيرة وأذربيجان وأرمينية، فلم يزل عليها حىت أفضت إليه اخلالفة بعد أخيه، 
  ويقال

__________  
  .وهو زياد بن عبيد اهللا احلارثي) ١(
  .سلم، ورد كذلك يف اخلرب: ٤٣٥/  ٥الثري يف ابن ا) ٢(



إن إسحاق بن مسلم العقيلي إمنا طلب االمان ملا حتقق أن مروان قد قتل، وذلك بعد مضي سبعة أشهر وهو حماصر، 
  .وقد كان صاحبا اليب جعفر املنصور فآمنه

وهو أمريها، ليستطلع رأيه يف ويف هذه السنة ذهب أبو جعفر املنصور عن أمر أخيه السفاح إىل أيب مسلم اخلراساين 
قتل أيب سلمة، النه كان يريد أن يصرف اخلالفة عنهم، فيسأله هل ذلك كان عن مماالة أيب مسلم اليب سلمة يف 

  .بالء عظيم، إال أن يدفعه اهللا عنا) ١(لئن كان هذا عن رأيه إنا لبعر : ذلك أم ال ؟ فسكت القوم، فقال السفاح
  .الرأي رأيك: ما ترى ؟ فقلت: يفقال يل أخ: قال أبو جعفر

إنه ليس أحد أخص بأيب مسلم منك، فاذهب إليه فاعلم يل علمه، فإن كان عن رأيه احتلنا له، وإن مل يكن : فقال
  .عن رأيه طابت أنفسنا

  .فخرجت إليه قاصدا على وجل: قال أبو جعفر
حثين إليه يف املسري، فازددت وجال، فلما فلما وصلت إىل الري إذا كتاب أيب مسلم إىل نائبها يست: قال املنصور

  .ال تدعه يقر ساعة واحدة: انتهيت إىل نيسابور إذا كتابه يستحثين أيضا وقال لنائبها
فإن أرضك هبا خوارج، فانشرحت لذلك فلما صرت من مرو على فرسخني، خرج يتلقاين ومعه الناس، فلما 

  .واجهين ترجل فقبل يدي، فأمرته فركب
  و نزلت يف داره فمكث ثالثا ال يسألين يففلما دخلت مر

  .أي شئ جئت، فلما كان يف اليوم الرابع سألين ما أقدمك ؟ فأخربته باالمر
  .أفعلها أبو سلمة ؟ أنا أكفيكموه: فقال

  .اذهب إىل الكوفة فحيث لقيت أبا سلمة فاقتله، وانته يف ذلك إىل رأي االمام: فدعا مرار بن أنس الضيب فقال
الكوفة اهلامشية، وكان أبو سلمة يسمر عند السفاح، فلما خرج قتله مرار وشاع أن اخلوارج قتلوه،  فقدم مرار

  .وغلقت البلد
  .مث صلى عليه حيىي بن حممد بن علي أخو أمري املؤمنني، ودفن باهلامشية، وكان يقال له وزير آل حممد

  .ويقال اليب مسلم أمري آل حممد
  ).٢(قال الشاعر 
أودى فمن يشناك كان وزيرا ويقال إن أبا جعفر إمنا سار إىل أيب مسلم بعد قتل أيب * ير ال حممد إن الوزير وز

سلمة وكان معه ثالثون رجال على الربيد، منهم احلجاج بن أرطاة، وإسحاق بن الفضل اهلامشي، ومجاعة من 
  .السادات

سلم حيا حىت تقتله، ملا رأى من طاعة لست خبليفة ما دام أبو م: وملا رجع أبو جعفر من خراسان قال الخيه
  .اكتمها فسكت: العساكر له، فقال له السفاح

مث إن السفاح بعث أخاه أبا جعفر إىل قتال ابن هبرية بواسط، فلما اجتاز باحلسن بن قحطبة أخذه معه، فلما أحيط 
به، فمال إىل مصاحلة أيب جعفر، بابن هبرية كتب إىل حممد بن عبد اهللا بن حسن ليبايع له باخلالفة فأبطأ عليه جوا

  فاستأذن أبو جعفر أخاه السفاح يف ذلك فأذن
__________  

  .لنعرفن: ٤٣٧/  ٥ليعرض، ويف ابن االثري : ١٤٠/  ٩يف الطربي ) ١(



كان السرور مبا كرهت * إن املساءة قد تسر ورمبا : وهو سليمان بن املهاجر البجلي، وقبله يف مروج الذهب) ٢(
  جديرا 

  .، فمكث ابن هبرية يشاور فيه العلماء أربعني يوما)٢(، فكتب له أبو جعفر كتابا بالصلح )١( املصاحلة له يف
مث خرج يزيد بن عمر بن هبرية إىل أيب جعفر يف ألف وثالمثائة من البخارية، فلما دنا من سرادق أيب جعفر هم أن 

  .انزل أبا خالد: يدخل بفرسه فقال احلاجب سالم
  .فنزل

ال بل أنت : أنا ومن معي ؟ قال: حول السرادق عشرة آالف من أهل خراسان، مث أذن له يف الدخول فقالوكان 
  وحدك، فدخل ووضعت له وسادة فجلس عليها، فحادثه أبو جعفر ساعة مث خرج من عنده فأتبعه أبو

إىل أيب جعفر فقال أبو جعفر بصره، مث جعل يأتيه يوما بعد يوم يف مخسمائة فارس وثالمثائة راجل، فشكوا ذلك 
: ؟ فقال) ٣(كأنك تأيت متأهبا : مره فليأت يف حاشيته، فكان يأيت يف ثالثني نفسا، فقال احلاجب: جعفر للحاجب

  .لو أمرمتوين باملشي ملشيت إليكم، مث كان يأيت يف ثالثة أنفس
مث اعتذر إليه بأنه  -يا أيها املرء  أو قال -يا هناه : وقد خاطب ابن هبرية يوما اليب جعفر فقال له يف غبون كالمه

  .قد سبق لسانه إىل ذلك، فأعذره
وقد كان السفاح كتب إىل أيب مسلم يستشريه يف مصاحلة ابن هبرية فنهاه عن ذلك، وكان السفاح ال يقطع أمرا 

بقتله، دونه، فلما وقع الصلح على يدي أيب جعفر مل حيب السفاح ذلك ومل يعجبه، وكتب إىل أيب جعفر يأمره 
فراجعه أبو جعفر مرارا ال يفيده ذلك شيئا، حىت جاء كتاب السفاح أن اقتله ال حمالة، ال حول وال قوة إال باهللا 

  .العلي العظيم كيف يعطي االمان وينكث ؟ هذا فعل اجلبابرة
  .وأقسم عليه يف ذلك

 حجره صيب صغري، وحوله مواليه فأرسل إليه أبو جعفر طائفة من اخلراسانية فدخلوا عليه وعنده ابنه داود ويف
وحاجبه، فدافع عنه ابنه حىت قتل وقتل خلق من مواليه، وخلصوا إليه، فألقى الصيب من حجره وخر ساجدا فقتل 

عبد امللك بن بشر وخالد بن سلمة ) ٤(وهو ساجد، واضطرب الناس، فنادى أبو جعفر يف الناس باالمان إال 
  .بن ذر) ٥(املخزومي وعمر 

  .ناس مث استؤمن لبعض هؤالء وقتل بعضافسكن ال
ويف هذه السنة بعث أبو مسلم اخلراساين حممد بن االشعث إىل فارس، وأمره أن يأخذ عمال أيب سلمة اخلالل 

  .فيضرب أعناقهم، ففعل ذلك
زله عن وفيها وىل السفاح أخاه حيىي بن حممد املوصل وأعماهلا، ووىل عمه داود مكة واملدينة واليمن واليمامة، وع

الكوفة ووىل مكانه عليها عيسى بن موسى، ووىل قضاءها ابن أيب ليلى، وكان على نيابة البصرة سفيان بن معاوية 
  املهليب، وعلى

__________  
ال حكم البن هبرية عندي إال  -ردا على كتاب أيب جعفر  -فكتب أبو العباس : ٣٧٣يف االخبار الطوال ص ) ١(

  .السيف
  .تاب عن مجيع الناسفكتم أبو جعفر الك

  .١٥٢/  ٢نسخة كتاب الصلح يف االمامة والسياسة ) ٢(



  .مباهيا: ١٤٥/  ٩يف الطربي ) ٣(
  ١٥٧/  ٢إال احلكم بن عبد امللك بن بشر ويف االمامة والسياسة : يف الطربي وابن االثري واالخبار الطوال) ٤(

  .احلكم بن عبد اهللا بن بشر
  .حممد بن ذر :٣٥٧االخبار الطوال ص ) ٥) (٢(

  .عمرو بن ذر ومل يذكر خالدا: ويف االمامة والسياسة

  .قضائها احلجاج بن أرطاة، وعلى السند منصور بن مجهور، وعلى فارس حممد بن االشعث
وعلى أرمينية وأذربيجان واجلزيرة أبو جعفر املنصور، وعلى الشام وأعماهلا عبد اهللا بن علي عم السفاح، وعلى 

  .امللك بن يزيد مصر أبو عون عبد
  .وعلى خراسان وأعماهلا أبو مسلم اخلراساين، وعلى ديوان اخلراج خالد بن برمك

  .وحج بالناس فيها داود بن علي
ذكر من تويف فيها من االعيان مروان بن حممد بن مروان بن احلكم أبو عبد امللك االموي، آخر خلفاء بين أمية، 

هذه السنة كما تقدم ذلك مبسوطا، ووزيره عبد احلميد بن حيىي بن سعد فقتل يف العشر االخري من ذي احلجة من 
موىل بين عامر بن لؤي، الكاتب البليغ الذي يضرب به املثل، فيقال وفتحت الرسائل بعبد احلميد، وختمت بابن 

  .العميد
  .وكان إماما يف الكتابة ومجيع فنوهنا، وهو القدوة فيها

قيسارية مث سكن الشام، وتعلم هذا الشأن من سامل موىل هشام بن عبد امللك  وله رسائل يف ألف ورقة، وأصله من
وكان يعقوب بن داود وزير املهدي يكتب بني يديه، وعليه خترج، وكان ابنه إمساعيل بن عبد احلميد ماهرا يف 

السفاح ومثل به، الكتابة أيضا، وقد كان أوال يعلم الصبيان مث تقلبت به االحوال أن صار وزيرا ملروان، وقتله 
  .وكان الالئق مبثله العفو عنه

  .العلم شجرة مثرهتا االلفاظ، والفكر حبر لؤلؤه احلكمة: ومن مستجاد كالمه
  .أطل جلفة قلمك وأمسنها، وحرف قطتك وأمينها: يكتب خطا رديئا فقال) ١(ومن كالمه وقد رأى رجال 

  .ففعلت ذلك فجاد خطي: قال الرجل
حق موصل كتايب إليك كحقه علي إذ رآك : كتابا إىل بعض االكابر يوصيه به، فكتب إليه وسأله رجل أن يكتب له

  .موضعا المله، ورآين أهال حلاجته، وقد قضيت أنا حاجته فصدق أنت أمله
قسيا وأقالم القسي هلا نبال وأبو سلمة حفص * إذا خرج الكتاب كان دويهم  -: وكان كثريا ما ينشد هذا البيت

  هو أول من وزر آلل العباس، قتله أبو مسلم باالنبار عن أمربن سليمان، 
  .السفاح، بعد واليته بأربعة أشهر، يف شهر رجب

وكان ذا هيئة فاضال حسن املفاكهة، وكان السفاح يأنس به وحيب مسامرته لطيب حماضرته، ولكن توهم ميله آلل 
* إىل النار فليذهب ومن كان مثله : عند قتله علي فدس أبو مسلم عليه من قتله غيلة كما تقدم، فأنشد السفاح

على أي شئ فاتنا منه نأسف كان يقال له وزير آل حممد، ويعرف باخلالل، لسكناه بدرب اخلاللني بالكوفة، وهو 
عن ابن قتيبة أن اشتقاق الوزير من الوزر وهو احلمل، فكأن السلطان : أول من مسي بالوزير وقد حكى ابن خلكان

  .الستناده إىل رأيه، كما يلجأ اخلائف إىل جبل يعتصم بهمحله أثقاال 



__________  
  .هو ابراهيم بن جبلة: يف هامش املطبوعة) ١(

  .مث دخلت سنة ثالث وثالثني ومائة فيها وىل السفاح عمه سليمان البصرة وأعماهلا، وكور دجلة والبحرين وعمان
  .ووجه عمه إمساعيل بن علي إىل كور االهواز

ل داود بن علي من مبكة واملدينة من بين أمية، وفيها تويف داود بن علي باملدينة يف شهر ربيع االول، وفيها قت
واستخلف ابنه موسى على عمله، وكانت واليته على احلجاز ثالثة أشهر، فلما بلغ السفاح موته استناب على 

ن البن خاله حممد بن يزيد بن عبيد اهللا بن عبد عبد الدار احلارثي، ووىل اليم) ١(احلجاز خاله زياد بن عبيد اهللا بن 
  .، وجعل إمرة الشام لعميه عبد اهللا وصاحل بين علي، وأقر أبا عون على الديار املصرية نائبا)٢(الدار 

  .وفيها توجه حممد بن االشعث إىل إفريقية فقاتلهم قتاال شديدا حىت فتحها
ما على هذا بايعنا آل حممد، على سفك والدماء : لم وقالوفيها خرج شريك بن شيخ املهري ببخارى على أيب مس

  .وقتل االنفس ؟ واتبعه على ذلك حنو من ثالثني ألفا، فبعث إليه أبو مسلم زياد بن صاحل اخلزاعي فقاتله فقتله
  .وفيها عزل السفاح أخاه حيىي بن حممد عن املوصل، ووىل عليه عمه إمساعيل

  .ن علي سعيد بن عبيد اهللا وغزا ما وراء الدروبوفيها وىل الصائفة من جهته صاحل ب
  .احلارثي) ١(وحج بالناس خال السفاح زياد بن عبيد اهللا بن عبد الدار 
  ونواب البالد هم الذين كانوا يف اليت قبلها سوى من ذكرنا

  .أنه عزل
لسفاح، فبعث إليه خازم مث دخلت سنة أربع وثالثني ومائة فيها خلع بسام بن إبراهيم بن بسام الطاعة وخرج على ا

  .بن خزمية فقاتله فقتل عامة أصحابه، واستباح عسكره
أخوال السفاح فسأهلم عن بعض ما فيه نصرة للخليفة، فلم يردوا عليه، ) ٣(ورجع فمر ميال من بين عبد الدار 

دى بنو عبد فاستع -وكانوا قريبا من عشرين رجال ومثلهم من مواليهم  -واستهانوا به، وأمر بضرب أعناقهم 
قتل هؤالء بال ذنب، فهم السفاح بقتله فأشار عليه بعض : على خازم بن خزمية إىل السفاح، وقالوا) ٤(الدار 

  .االمراء بأن ال يقتله ولكن ليبعثه مبعثا صعبا، فإن سلم فذاك، وإن قتل كان الذي أراد
ائة رجل، وكتب إىل عمه سليمان بالبصرة فبعثه إىل عمان وكان هبا طائفة من اخلوارج قد متردوا وجهز معه سبعم

  أن حيملهم يف السفن إىل
__________  

زياد : ٤٤٨/  ٥زياد بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عبد املدان احلارثي، ويف ابن االثري : ١٤٧/  ٩يف الطربي ) ١(
  .بن عبد اهللا بن عبد املدان احلارثي

  .عبد املدان: يف الطربي وابن االثري) ٢(
  .عبد املدان: الطربي وابن االثري يف) ٣(
  .انظر احلاشية السابقة) ٤(

عمان ففعل، فقاتل اخلوارج فكسرهم وقهرهم واستحوذ على ما هنالك من البالد، وقتل أمري اخلوارج الصفرية 
وهو اجللندى، وقتل من أصحابه وأنصاره حنوا من عشرة آالف، وبعث برؤوسهم إىل البصرة، فبعث هبا نائب 



  .إىل اخلليفة البصرة
  .مث بعد أشهر كتب إليه السفاح أن يرجع فرجع ساملا غامنا منصورا

أحد نواب أيب مسلم بالد كش، فقتل خلقا كثريا وغنم من ) ١(وفيها غزا أبو مسلم بالد الصفد وغزا أبو داود 
  .االواين الصينية املنقوشة بالذهب شيئا كثريا جدا

نصور بن مجهور وهو باهلند يف اثين عشر ألفا، فالتقاه موسى بن كعب وفيها بعث السفاح موسى بن كعب إىل م
  وهو يف ثالثة آالف فهزمه

  .واستباح عسكره
، وهو خال )٣(، فاستخلف السفاح عليها عمه )٢(وفيها مات عامل اليمن حممد بن يزيد بن عبد اهللا بن عبد الدار 

  .اخلليفة
  .وفيها حتول السفاح من احلرية إىل االنبار

  .ج بالناس نائب الكوفة عيسى بن موسى، ونواب االقاليم هم هموح
  .وفيها تويف من االعيان أبو هارون العبدي، وعمارة بن جوين، ويزيد بن يزيد بن جابر الدمشقي واهللا أعلم

 مث دخلت سنة مخس وثالثني ومائة فيها خرج زياد بن صاحل من وراء هنر بلخ على أيب مسلم فأظفره اهللا هبم فبدد
  .مشلهم واستقر أمره بتلك النواحي

  .وحج بالناس فيها سليمان بن علي نائب البصرة
  .والنواب هم املذكورون قبلها
  .يزيد بن سنان، وأبو عقيل زهرة بن معبد، وعطاء اخلراساين: وممن تويف فيها من االعيان

ذلك بعد استئذانه اخلليفة يف مث دخلت سنة ست وثالثني ومائة فيها قدم أبو مسلم من خراسان على السفاح، و
إين قد وترت الناس، وإين أخشى من قلة : القدوم عليه، فكتب إليه أن يقدم يف مخسمائة من اجلند، فكتب إليه

  .اخلمسمائة
  .فكبت إليه أن يقدم يف ألف، فقدم يف مثانية آالف، فرقهم وأخذ معه من االموال والتحف واهلدايا شيئا كثريا

  .عه سوى ألف من اجلند، فتلقاه القواد واالمراء إىل مسافة بعيدةوملا قدم مل يكن م
وملا دخل على السفاح أكرمه وعظمه واحترمه وأنزله قريبا منه، وكان يأيت إىل اخلالفة كل يوم، واستأذن اخلليفة يف 

  .لوال أين عينت احلج الخي أيب جعفر المرتك على احلج: احلج فأذن له، وقال
  وكان يبغضه، وذلك ملا رأى ما هو فيه من احلرمة) ٤(جعفر وأيب مسلم خرابا وكان الذي بني أيب 
__________  

  .وهو خالد بن ابراهيم) ١(
  .٦١ص  ٣انظر احلاشية ) ٢(
  .علي بن الربيع بن عبد اهللا احلارثي) ٣(
  .متباعدا: يف الطربي وابن االثري) ٤(

  ه، فحار يف أمره لذلك، فحقد عليه املنصورحني قدم عليه نيسابور يف البيعة للسفاح وللمنصور بعد
  .وأشار على السفاح بقتله، فأمره بكتم ذلك

: قد علمت بالءه معنا وخدمته لنا فقال أبو جعفر: وحني قدم أمره بقتله أيضا وحرضه على ذلك، فقال له السفاح



وإنك إن مل تتعش به تغدى بك هو،  يا أمري املؤمنني إمنا ذلك بدولتنا، واهللا لو أرسلت سنورا لسمعوا هلا وأطاعوا،
  .إذا دخل عليك فحادثه مث أجئ أنا من ورائه فأضربه بالسيف: كيف السبيل إىل ذلك ؟ فقال: فقال له
  .هم أذل وأقل: كيف مبن معه ؟ قال: قال

إن : ل لهفأذن له يف قتله، فلما دخل أبو مسلم على السفاح ندم على ما كان أذن الخيه فيه، فبعث إليه اخلادم يقو
  .ذاك الذي بينك وبينه ندم عليه فال تفعله

  .فلما جاءه اخلادم وجده حمتبيا بالسيف قد هتيأ ملا يريد من قتل أيب مسلم
  .فلما هناه عن ذلك غضب أبو جعفر غضبا شديدا

ن أمر وفيها حج بالناس أبو جعفر املنصور عن والية أخيه السفاح، وسار معه إىل احلجاز أبو مسلم اخلراساين ع
وكان يسري قبل أيب  -اخلليفة، وأذن له يف احلج، فلما رجعا من احلج وكانا بذات عرق جاء اخلرب إىل أيب جعفر 

مبوت أخيه السفاح، فكتب إىل أيب مسلم أن قد حدث أمر فالعجل العجل، فلما استعلم أبو مسلم  -مسلم مبرحلة 
  .اخلرب عجل السري وراءه، فلحقه إىل الكوفة

  .عة املنصور على ما سيأيت بيانه وتفصيله قريبا واهللا سبحانه وتعاىل أعلموكانت بي
ابن  -ويقال له املرتضى، والقاسم أيضا  -ترمجة أيب العباس السفاح أول خلفاء بين العباس هو عبد اهللا السفاح 

مشي أمري املؤمنني، وأمه حممد بن االمام بن علي السجاد ابن عبد اهللا احلرب بن العباس بن عبد املطلب القرشي اهلا
احلارثي، كان مولد السفاح باحلميمة من ) ١(بنت عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عبد املدان  -ويقال رايطة  -ريطة 

  .أرض الشراة من البلقاء بالشام، ونشأ هبا حىت أخذ مروان أخاه إبراهيم االمام فانتقلوا إىل الكوفة
  .اة مروان يوم اجلمعة الثاين عشر من ربيع االول بالكوفة كما تقدمبويع له باخلالفة بعد مقتل أخيه يف حي

وتويف باجلدري باالنبار يوم االحد احلادي عشر، وقيل الثالث عشر من ذي احلجة سن ست وثالثني ومائة، وكان 
  .عمره ثالثا، وقيل ثنتني، وقيل إحدى وثالثني سنة، وقيل مثان وعشرين سنة

  .قال غري واحد
ه أربع سنني وتسعة أشهر، وكان أبيض مجيال طويال، أقىن االنف، جعد الشعر، حسن اللحية، حسن وكانت خالفت

  .الوجه، فصيح الكالم، حسن الرأي، جيد البديهة
  دخل عليه يف أول واليته

: عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي ومعه مصحف وعند السفاح وجوه بين هاشم من أهل بيته وغريهم، فقال له
  .املؤمنني أعطنا حقنا الذي جعله اهللا لنا يف هذا املصحفيا أمري 
  .فأشفق عليه احلاضرون أن يعجل السفاح عليه بشئ أو يترك جوابه فيبقى ذلك مسبة عليه وعليهم: قال

  إن جدك عليا، كان خريا مين وأعدل، وقد ويل هذا: فأقبل السفاح عليه غري مغضب وال منزعج، فقال
__________  

  ).ومروج الذهب وابن االثري -انظر الطربي (ل عبد الدار، يف االص) ١(

  .االمر فأعطى جديك احلسن واحلسني وكانا خريا منك، شيئا قد أعطيتكه وزدتك عليه، فما كان هذا جزائي منك
  .فما رد عليه عبد اهللا بن حسن جوابا، وتعجب الناس من سرعة جوابه وجدته وجودته على البديهة: قال

حدثنا عثمان بن أيب شيبة، ثنا جرير، عن االعمش، عن عطية العويف، عن أيب سعيد : ام أمحد يف مسندهوقد قال االم
  .اخلدري



خيرج عند انقطاع من الزمان وظهور من الفنت رجل يقال له السفاح، : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  .عن االعمش به وكذا رواه زائدة وأبو معاوية) ١) (يكون إعطاؤه املال حثيا

  .وهذا احلديث يف إسناده عطية العويف وقد تكلموا فيه
  .ويف أن املراد هبذا احلديث هذا السفاح نظر واهللا أعلم

  .وقد ذكرنا فيما تقدم عند زوال دولة بين أمية أخبارا وآثارا يف مثل هذا املعين
 حممد بن عبد الرمحن املخزومي، حدثين داود حدثين حممد بن سلمة بن حممد بن هشام، أخربين: وقال الزبري بن بكار

دخلت على عمر بن عبد : قال -وهو والد السفاح  -بن عيسى، عن أبيه، عن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس 
  .أنت: من جتدون اخلليفة بعد سليمان ؟ قال له: العزيز وعنده رجل من النصارى فقال له عمر

  .زدين من بيانك: ل لهفأقبل عمر بن عبد العزيز عليه فقا
  .فقال مث آخر، إىل أن ذكر خالفة بين أمية إىل آخرها

فلما كان بعد ذلك جعلت ذلك النصراين يف بايل فرأيته يوما فأمرت غالمي أن حيبسه علي، : قال حممد بن علي
  .ن حممدوذهبت إىل منزيل فسألته عما يكون يف خلفاء بين أمية فذكرهم واحدا واحدا، وجتاوز عن مروان ب

  .مث ابن احلارثية، وهو ابنك: مث من ؟ قال: قلت
  وكان ابين ابن احلارثية إذ ذاك محال قال ووفد أهل املدينة على السفاح فبادروا إىل: قال

  .تقبيل يده غري عمران بن إبراهيم بن عبد اهللا بن مطيع العدوي، فإنه مل يقبل يده، وإمنا حياه باخلالفة فقط
ري املؤمنني لو كان تقبيلها يزيدك رفعة ويزيدين وسيلة إليك ما سبقين إليها أحد من هؤالء، وإين واهللا يا أم: وقال

  .لغين عما ال أجر فيه، ورمبا قادنا عمله إىل الوزر مث جلس
  .فواهللا ما نقصه ذلك عنده حظا من حظ أصحابه، بل أحبه وزاده: قال

يا ): ٢( ينادي يف عسكر مروان هبذين البيتني ليال مث رجع أن السفاح بعث رجال: وذكر القاضي املعاىف بن زكريا
وبثكم يف بالد اخلوف * ومبدل أمنكم خوفا وتشريدا ال عمر اهللا من أنسالكم أحدا * آل مروان إن اهللا مهلككم 

 اللهم ال: فقال -وكان من أمجل الناس وجها  -تطريدا وروى اخلطيب البغدادي أن السفاح نظر يوما يف املرآة 
  .اللهم عمرين طويال يف طاعتك ممتعا بالعافية: أنا اخلليفة الشاب، ولكن أقول: أقول كما قال سليمان بن عبد امللك

  .االجل بيين وبينك شهران ومخسة أيام: فما استتم كالمه حىت مسع غالما يقول آلخر
  فتطري

__________  
  .٨٠/  ٣مسند االمام امحد ) ١(
  .قال ابن النقاح بيتني من الشعر، وذكرمها: ٤٦٠/  ٥قال ابن االثري ) ٢(

  .حسيب اهللا ال قوة إال باهللا عليه توكلت وبه أستعني: من كالمه وقال
  .فمات بعد شهرين ومخسة أيام

أن الرشيد أمر ابنه أن يسمع من إسحاق بن عيسى بن علي ما يرويه عن : وذكر حممد بن عبد اهللا بن مالك اخلزاعي
فأخربه عن أبيه عيسى أنه دخل على السفاح يوم عرفة بكرة فوجده صائما، فأمره أن حيادثه أبيه يف قصة السفاح، 

  .يف يومه هذا مث خيتم ذلك بفطره عنده
  .أقيل يف منزيل مث أجئ بعد ذلك: فحادثته حىت أخذه النوم فقمت عنه وقلت: قال



فتح السند وبيعتهم للخليفة وتسليم االمور فذهبت فنمت قليال مث قمت فأقبلت إىل داره فإذا على بابه بشري يبشر ب
  .إىل نوابه

فحمدت اهللا الذي وفقين يف الدخول عليه هبذه البشارة، فدخلت الدار فإذا بشري آخر معه بشارة بفتح : قال
: إفريقية، فحمدت اهللا فدخلت عليه فبشرته بذلك وهو يسرح حليته بعد الوضوء، فسقط املشط من يده مث قال

  كل شئ بائد سواه، نعيت واهللا إيل نفسي، حدثين إبراهيم االمام عن أيب هشام عن عبد اهللا بنسبحان اهللا، 
يقدم علي يف مدينيت هذه وافدان وافد : " حممد بن علي بن أيب طالب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  .الثة أيام حىت أموتالسند واآلخر وافد إفريقية بسمعهم وطاعتهم وبيعتهم، فال ميضي بعد ذلك ث
  .وقد أتاين الوافدان فأعظم اهللا أجرك يا عم يف ابن أخيك: قال
  .كال، يا أمري املؤمنني إن شاء اهللا: فقلت
لئن كانت الدنيا حبيبة إيل فاآلخرة أحب إيل، ولقاء ريب خري يل، وصحة الرواية عن رسول ! بلى إن شاء اهللا : قال

  .ا كذبت وال كذبتاهللا بذلك أحب إيل منها، واهللا م
مث هنض فدخل منزله وأمرين باجللوس، فلما جاء املؤذن يعلمه بوقت الظهر خرج اخلادم يعلمين أن أصلي عنه، 

وكذلك العصر واملغرب والعشاء، وبت هناك، فلما كان وقت السحر أتاين اخلادم بكتاب معه يأمرين أن أصلي عنه 
يا عم إذا مت فال تعلم الناس مبويت حىت تقرأ عليهم هذا الكتاب  :الصبح والعيد مث أرجع إىل داره، وفيه يقول

  .فيبايعوا ملن فيه
فصليت بالناس مث رجعت إليه فإذا ليس به بأس، مث دخلت عليه من آخر النهار فإذا هو على حاله غري أنه قد : قال

جدري، مث بكرت إليه يف خرجت يف وجهه حبتان صغريتان، مث كربتا، مث صار يف وجهه حب صغار بيض يقال إنه 
اليوم الثاين فإذا هو قد هجر وذهبت عنه معرفيت ومعرفة غريي، مث رجعت إليه بالعشي فإذا هو انتفخ حىت صار مثل 
: الزق، وتويف اليوم الثالث من أيام التشريق، فسجيته كما أمرين، وخرجت إىل الناس فقرأت عليهم كتابه فإذا فيه

إىل االولياء ومجاعة املسلمني، سالم عليكم أما بعد فقد قلد أمري املؤمنني اخلالفة عليكم بعد من عبد اهللا أمري املؤمنني 
  .وفاته أخاه فامسعوا وأطيعوا، وقد قلدها من بعده عيسى بن موسى إن كان

  .قيل إن كان أهال هلا" إن كان " فاختلف الناس يف قوله : قال
  .وقال آخرون إن كان حيا

  .و الصواب، ذكره اخلطيب وابن عساكر مطوالوهذا القول الثاين ه
  .وهذا ملخص منه

  .وفيه ذكر احلديث املرفوع وهو منكر جدا
ك وذله بعد * أنظر إىل ضعف احلرا : وذكر ابن عساكر أن الطبيب دخل عليه فأخذ بيده فأنشأ يقول عند ذلك

  .أنت صاحل: هذا مقدمة املنون فقال له الطبيب* السكون ينبيك أن بيانه 
  :فأنشأ يقول

وال شك إذا وضح اليقني قال بعض أهل * يبني له ويب داء دفني لقد أيقنت أين غري باق * يبشرين بأين ذو صالح 
  .امللك هللا احلي القيوم، ملك امللوك، وجبار اجلبابرة: كان آخر ما تكلم به السفاح: العلم

  .وكان نقش خامته اهللا ثقة عبد اهللا
االحد الثالث عشر من ذي احلجة سنة ست وثالثني ومائة باالنبار العتيقة، عن ثالث  وكان موته باجلدري يف يوم



  .وثالثني سنة
  .وكانت خالفته أربع سنني وتسعة أشهر على أشهر االقوال

  .وصلى عليه عمه عيسى بن علي
  .ودفن يف قصر االمارة من االنبار

  .وثالثة مطارف خزوترك تسع جبات وأربعة أقمصة ومخس سراويالت وأربعة طيالسة 
  .وقد ترمجه ابن عساكر فذكر بعض ما أوردناه واهللا أعلم

وممن تويف فيها من االعيان السفاح كما تقدم، وأشعث بن سوار، وجعفر بن أيب ربيعة، وحصني بن عبد الرمحن، 
  .وربيعة الراعي، وزيد بن أسلم، وعبد امللك بن عمري، وعبد اهللا بن أيب جعفر، وعطاء بن السائب

  .وقد ذكرنا ترامجهم يف التكميل وهللا احلمد
خالفة أيب جعفر املنصور وامسه عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس قد تقدم أنه ملا مات السفاح كان يف 
احلجاز فبلغه موته وهو بذات عرق راجعا من احلج، وكان معه أبو مسلم اخلراساين، فعجل السري وعزاه أبو مسلم 

  .أتبكي وقد جاءتك اخلالفة ؟ أنا أكفيكها إن شاء اهللا: ه، فبكى املنصور عند ذلك، فقال لهيف أخي
فسرى عنه، وأمر زياد بن عبيد اهللا أن يرجع إىل مكة واليا عليها، وكان السفاح قد عزله عنها بالعباس بن عبد اهللا 

السنة، وقد كان عبد اهللا بن علي قدم بن معبد بن عباس فأقر، عليها، والنواب على أعماهلم حىت انسلخت هذه 
على ابن أخيه السفاح االنبار فأمره على الصائفة، فركب يف جيوش عظيمة إىل بالد الروم، فلما كان ببعض الطريق 

بلغه موت السفاح فكر راجعا إىل حران، ودعا إىل نفسه، وزعم أن السفاح كان عهد إليه حني بعثه إىل الشام أن 
  .بعده، فالتفت عليه جيوش عظيمة، وكان من أمره ما سنذكره يف السنة اآلتية إن شاء اهللا تعاىل يكون ويل العهد من

مث دخلت سنة سبع وثالثني ومائة ذكر خروج عبد اهللا بن علي على ابن أخيه املنصور ملا رجع أبو جعفر املنصور من 
  احلج بعد موت أخيه السفاح، دخل الكوفة فخطب بأهلها يوم

ى هبم، مث ارحتل منها إىل االنبار وقد أخذت له البيعة من أهل العراق وخراسان وسائر البالد سوى اجلمعة وصل
الشام، وقد ضبط عيسى بن علي بيوت االموال واحلواصل للمنصور حىت قدم، فسلم إليه االمر، وكتب إىل عمه 

ة جامعة، فاجتمع إليه االمراء والناس، عبد اهللا بن علي يعلمه بوفاة السفاح، فال بلغه اخلرب نادى يف الناس الصال
فقرأ عليهم وفاة السفاح، مث قام فيهم خطيبا فذكر أن السفاح كان عهد إليه حني بعثه إىل مروان أنه إن كسره كان 

االمر إليه من بعده، وشهد له بذلك بعض أمراء العراق، وهنضوا إليه فبايعوه، ورجع إىل حران فتسلمها من نائب 
  .حماصرة أربعني ليلة، وقتل مقاتل العكي نائبها املنصور بعد

فلما بلغ املنصور ما كان من أمر عمه بعث إليه أبا مسلم اخلراساين ومعه مجاعة من االمراء وقد حتصن عبد اهللا بن 
 علي حبران، وأرصد عنده ما حيتاج إليه من االطعمة والسالح شيئا كثريا جدا، فسار إليه أبو مسلم اخلراساين وعلى

مقدمته مالك بن هيثم اخلزاعي، فلما حتقق عبد اهللا قدوم أيب مسلم إليه خشي من جيش العراق أن ال يناصحوه، 
فقتل منهم سبعة عشر ألفا، وأراد قتل محيد بن قحطبة فهرب منه إىل أيب مسلم، فركب عبد اهللا بن علي فنزل 

إين مل أومر بقتالك، وإمنا بعثين أمري :  عبد اهللانصيبني وخندق حول عسكره، وأقبل أبو مسلم فنزل ناحية وكتب إىل
  .املؤمنني واليا على الشام فأنا أريدها

  .إنا خناف على ذرارينا وديارنا وأموالنا، فنحن نذهب إليها مننعهم منه: فخاف جنود الشام من هذا الكالم فقالوا
  .واهللا إنه مل يأت إال لقتالنا! وحيكم : فقال عبد اهللا



ن يرحتلوا حنو الشام، فتحول عبد اهللا من منزله ذلك وقصد ناحية الشام، فنهض أبو مسلم فنزل موضعه فأبوا إال أ
فاحتاج عبد اهللا وأصحابه  -وكان موضع عبد اهللا الذي حتول منه موضعا جيدا جدا  -وغور ما حوله من املياه 

ال فحارهبم مخسة أشهر، وكان على خيل فنزلوا يف موضع أيب مسلم فوجدوه منزال رديئا، مث أنشأ أبو مسلم القت
  )١(عبد اهللا أخوه عبد الصمد بن علي، وعلى ميمنته بكار بن مسلم 

  .العقيلي، وعلى ميسرته حبيب بن سويد االسدي
، وقد جرت بينهم وقعات )٢(وعلى ميمنة أيب مسلم احلسن بن قحطبة، وعلى ميسرته أبو نصر خازم بن خزمي 

فر من * من كان ينوي أهله فال رجع : حنسات، وكان أبو مسلم إذا محل يرجتز ويقول وقتل منهم مجاعات يف أيام
املوت ويف املوت وقع وكان يعمل له عرش فيكون فيه إذا التقى اجليشان فما رأى يف جيشه من خلل أرسل 

  .فأصلحه
! ال شديدا، فمكر هبم أبو مسلم فلما كان يوم الثالثاء أو االربعاء لسبع خلون من مجادى اآلخرة التقوا فاقتتلوا قتا

بعث إىل احلسن بن قحطبة أمري امليمنة فأمره أن يتحول مبن معه إال القليل إىل امليسرة، فلما رأى ذلك أهل الشام 
  احنازوا إىل امليمنة بإزاء امليسرة اليت تعمرت، فأرسل حينئذ أبو مسلم إىل القلب

__________  
  .سلم: ٤٦٦/  ٥يف ابن االثري ) ١(
  .خزمية: يف ابن االثري والطربي) ٢(

أن حيمل مبن بقي يف امليمنة على ميسرة أهل الشام فحطموهم، فجال أهل القلب وامليمنة من الشاميني فحمل 
اخلراسانيون على أهل الشام وكانت اهلزمية، واهنزم عبد اهللا بن علي بعد تلوم، واحتاز أبو مسلم ما كان يف 

ية الناس فلم يقتل منهم أحدا، وكتب إىل املنصور بذلك، فأرسل املنصور مواله أبا معسكرهم، وأمن أبو مسلم بق
  .ليحصي ما وجدوا يف معسكر عبد اهللا، فغضب من ذلك أبو مسلم اخلراساين) ١(اخلصيب 

واستوسقت املمالك اليب جعفر املنصور، ومضى عبد اهللا بن علي وأخوه عبد الصمد على وجهيهما، فلما مرا 
أقام هبا عبد الصمد، فلما رجع أبو اخلصيب وجده هبا فأخذه معه مقيدا يف احلديد فأدخله على املنصور  بالرصافة

  .فدفعه إىل عيسى بن موسى فاستأمن له املنصور، وقيل بل استأمن له إمساعيل به علي
، مث علم به املنصور )٢( وأما عبد اهللا بن علي فإنه ذهب إىل أخيه سليمان بن علي بالبصرة فأقام عنده زمانا خمتفيا

  .يف بيت بين أسامة على امللح مث أطلق عليه املاء فذاب امللح وسقط البيت على عبد اهللا فمات[ فبعث إليه فسجنه 
  ).٣] (وهذه من بعض دواهي املنصور واهللا سبحانه أعلم 

  يف فلبث يف السجن سبع سنني مث سقط عليه يف البيت الذي هو فيه فمات كما سيأيت بيانه
  .موضعه إن شاء اهللا تعاىل

مهلك أيب مسلم اخلراساين يف هذه السنة أيضا ملا فرغ أبو مسلم من احلج سبق الناس مبرحلة فجاءه خرب السفاح يف 
  .الطريق فكتب إىل أيب جعفر يعزيه يف أخيه ومل يهنئه باخلالفة، وال رجع إليه

إذا أفضت إليه اخلالفة، وقيل إن املنصور هو الذي فغضب املنصور من ذلك مع ما كان قد أضمر له من السوء 
كان قد تقدم بني يدي احلج مبرحلة، وأنه ملا جاءه خرب موت أخيه كتب إىل أيب مسلم يستعجله يف السري كما 

  .قدمنا
  .أكتب له كتابا غليظا، فلما بلغه الكتاب أرسل يهنئه باخلالفة وانقمع من ذلك: فقال اليب أيوب



  .إنا نرى أن ال جتامعه يف الطريق فإن معه من اجلنود من ال خيالفه: ء للمنصوروقال بعض االمرا
وهم له أهيب، وعلى طاعته أحرص، وليس معك أحد، فأخذ املنصور برأيه مث كان من أمره يف مبايعته اليب جعفر ما 

بة اليب أيوب كاتب ذكرنا، مث بعثه إىل عمه عبد اهللا فكسره كما تقدم، وقد بعث يف غبون ذلك احلسن بن قحط
رسائل املنصور يشافهه وخيربه بأن أبا مسلم متهم عند أيب جعفر، فإنه إذا جاءه كتاب منه يقرأه مث يلوي شدقيه 

  .إن هتمة أيب مسلم عندنا أظهر من هذا: ويرمي بالكتاب إىل أيب نصر ويضحكان استهزاء، فقال أبو أيوب
ليحتاط على ما أصيب من معسكر عبد اهللا من االموال واجلواهر وملا بعث أبو جعفر مواله أبا اخلصيب يقطني 

  الثمينة وغريها، غضب أبو مسلم فشتم أبا جعفر وهم بأيب
__________  

/  ٨، وابن االعثم ١٣٠/  ٢وانظر االمامة والسياسة (يقطني بن موسى : ٣٥٥/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
٢١٩.(  

  .و مسلم وبعث به إىل أيب جعفراسره أب: ١٦٠/  ٢يف االمامة والسياسة ) ٢(
  .وجدت زيادة هبامش نسخة االستانة: ما بني معكوفني زيادة قال يف هامش املطبوعة) ٣(

   ١٦٨وانظر الفخري ص 

  .إنه رسول فتركه ورجع: اخلصيب، حىت قيل له
و مسلم إىل فلما قدم أخرب املنصور مبا كان ومبا هم به أبو مسلم من قتله، فغضب املنصور وخشي أن يذهب أب

خراسان فيشق عليه حتصيله بعد ذلك، وأن حتدث حوادث، فكتب إليه مع يقطني إين قد وليتك الشام ومصر ومها 
  .خري من خراسان

  .فابعث إىل مصر من شئت وأقم أنت بالشام، لتكون أقرب إىل أمري املؤمنني، إذا أراد لقاءك كنت منه قريبا
ومصر، ويل والية خراسان، فإذا أذهب إليها وأستخلف على الشام ومصر قد والين الشام : فغضب أبو مسلم وقال

)١.(  
  .فكتب إىل املنصور بذلك فقلق املنصور من ذلك كثريا

  .ورجع أبو مسلم من الشام قاصدا خراسان وهو عازم على خمالفة املنصور
ليه أبو مسلم وهو على الزاب عازم فخرج املنصور من االنبار إىل املدائن وكتب إىل أيب مسلم باملسري إليه، فكتب إ

إنه مل يبق المري املؤمنني عدو إال أمكنه اهللا منه، وقد كان نروي عن ملوك آل ساسان أن : على الدخول إىل خراسان
  .أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدمهاء

أهنا من بعيد حيث فنحن نافرون من قربك، حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت، حريون بالسمع والطاعة غري 
  .يقارهنا السالمة

فإن أرضاك ذلك فأنا كأحسن عبيدك، وإن أبيت إال أن تعطي نفسك إراداهتا نقضت ما أبرمت من عهدك ضنا 
  .بنفسي عن مقامات الذل واالهانة

قد فهمت كتابك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة : فلما وصل الكتاب إىل املنصور كتب إىل أيب مسلم
 ملوكهم الذين يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم، وإمنا راحتهم يف تبدد نظام اجلماعة، فلم سويت إىل

نفسك هبم وأنت يف طاعتك ومناصحتك واضطالعك مبا محلت من أعباء هذا االمر على ما أنت به، وليس مع 
ن موسى إليك رسالة ليسكن إليها قلبك الشريطة اليت أوجبت منك مسع وال طاعة، وقد محل أمري املؤمنني عيسى ب



إن أصغيت إليها، وأسأله أن حيول بني الشيطان ونزغاته وبينك، فإنه مل جيد بابا يفسد به نيتك أوكد عنده من هذا 
  .وال أقرب من طبه من الباب الذي فتحه عليك

ما افترض اهللا على خلقه، وكان  أما بعد فإين اختذت رجال إماما ودليال على: ويقال إن أبا مسلم كتب إىل املنصور
يف حملة العلم نازال ويف قرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قريبا، فاستجهلين بالقرآن فحرفه عن مواضعه 

اهللا إىل خلقه، وكان كالذي دىل بغرور، وأمرين أن أجرد السيف وأرفع املرمحة وال أقبل ) ٢(طمعا يف قليل قد تعافاه 
يل العثرة، ففعلت توطيدا لسلطانكم حىت عرفكم اهللا من كان جيهلكم، وأطاعكم من كان عدوكم، املعذرة وال أق

  .وأظهركم اهللا يب بعد االخفاء واحلقارة والذل، مث استنقذين اهللا بالتوبة
  .فإن يعف عين فقدميا عرف به ونسب إليه، وإن يعاقبين فبما قدمت يداي، وما اهللا بظالم للعبيد

  .عن شيوخه ذكره املدائين
__________  

  :رمى بكتاب املنصور من يده ومتثل: ٢٢٠/  ٨يف ابن االعثم ) ١(
  .نعاه: يف ابن االثري) ٢(مكرا كمثل صحيفة املتلمس * الق الصحيفة التبال وإن يكن 

من  يف مجاعة -وقد كان أوحد أهل زمانه  -) ١(وبعث املنصور إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد اهللا البجلي 
االمراء، وأمره أن يكلم أبا مسلم باللني كالما يقدر عليه، وأن يكون يف مجلة ما يكلمه به أنه يريد رفع قدرك وعلو 

منزلتك واالطالقات لك، فإن جاء هبذا فذاك، وإن أيب فقل هو برئ من العباس إن شققت العصا وذهبت على 
بحر اخلضم خلاضه خلفك حىت يدركك فيقتلك أو وجهك ليدركنك بنفسه وليقا تلنك دون غريه، ولو خضت ال

  .ميوت قبل ذلك
  .وال تقل له هذا حىت تيأس من رجوعه باليت هي أحسن

فلما قدم عليه أمراء املنصور حبلوان دخلوا عليه والموه فيما هم به من منابذة أمري املؤمنني، وما هو فيه من خمالفته، 
رأي من أمرائه فكلهم هناه عن الرجوع إليه، وأشاروا بأن يقيم يف ورغبوه يف الرجوع إىل الطاعة، فشاور ذوي ال

  .الري فتكون خراسان حتت حكمه، وجنوده طوعا له، فإن استقام له اخلليفة وإال كان يف عز ومنعة من اجلند
  .ارجعو إىل صاحبكم فلست ألقاه: فعند ذلك أرسل أبو مسلم إىل أمراء املنصور فقال هلم

  .قالوا له ذلك الكالم الذي كان املنصور أمرهم بهفلما استيأسوا منه 
  .فلما مسع ذلك كسره جدا وقال قوموا عين الساعة

وكان أبو مسلم قد استخلف على خراسان أبا داود إبراهيم بن خالد، فكتب إليه املنصور يف غيبة أيب مسلم حني 
  .مإن والية خراسان لك ما بقيت، فقد وليتكها وعزلت عنها أبا مسل: اهتم

إنه ليس يليق بنا منابذة خلفاء أهل : فعند ذلك كتب أبو داود إىل أيب مسلم حني بلغه ما عليه من منابذة اخلليفة
  .بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فارجع إىل إمامك سامعا مطيعا والسالم

  .به إين سأبعث إليه أبا إسحاق وهو ممن أثق: فزاده ذلك كسرا أيضا فبعث إليهم أبو مسلم
  .فبعث أبا إسحاق إىل املنصور فأكرمه ووعده بنيابة العراق إن هو رده

  .رأيتهم معظمني لك يعرفون قدرك: ما وراءك ؟ قال: فلما رجع إليه أبو إسحاق قال له
فغره ذلك وعزم على الذهاب إىل اخلليفة، فاستشار أمريا يقال له نيزك، فنهاه، فصمم على الذهاب، فلما رآه نيزك 

  :ا على الذهاب متثل بقول الشاعرعازم



  .احفظ عين واحدة: ذهب القضاء حبيلة االقوام مث قال له* ما للرجال مع القضاء حمالة 
  .إذا دخلت عليه فاقتله مث بايع من شئت باخلالفة فإن الناس ال خيالفونك: وما هي ؟ قال: قال

  .وكتب أبو مسلم إىل املنصور يعلمه بقدومه عليه
فدخلت على املنصور وهو جالس يف خباء شعر جالس يف مصاله بعد العصر، وبني : كاتب الرسائلقال أبو أيوب 

  .واهللا لئن مالت عيين منه القتلنه: يديه كتاب فألقاه إىل فإذا هو كتاب أيب مسلم يعلمه بالقدوم عليه، مث قال اخلليفة
  .فقلت إنا هللا وإنا إليه راجعون: قال أبو أيوب

إن دخل أبو مسلم خائفا رمبا يبدو منه شر إىل اخلليفة، :  يأتيين نوم، أفكر يف هذه الواقعة، وقلتوبت تلك الليلة ال
  واملصلحة تقتضي أن
__________  

  .كتب املنصور كتابا وبعثه مع أيب محيد املرورذي: ٤٧١/  ٥يف ابن االثري ) ١(
  .٢٢٣/  ٨ويف ابن االعثم نسخة كتاب جواب أيب جعفر على كتاب أيب مسلم 

  .وأرسل املنصور الكتب على يد رجل عاقل من أصحابه: ١٦٩ويف الفخري ص 

  .يدخل آمنا ليتمكن منه اخلليفة
هل لك أن تتوىل مدينة كسكر فإهنا مغلة يف هذه السنة ؟ : وقلت له) ١(فلما أصبحت طلبت رجال من االمراء 

لطريق فاطلب منه أن يوليك تلك البلد، فإن أمري فاذهب إىل أيب مسلم فتلقاه يف ا: ومن يل بذلك ؟ فقلت له: فقال
  .املؤمنني يريد أن يوليه ما وراء بابه ويستريح لنفسه

  .إنا باالشواق إليه: سلم عليه وقل له: واستأذنت املنصور له أن يذهب إىل أيب مسلم فأذن له، وقال له
اق اخلليفة إليه، فسره ذلك وانشرح، إىل أيب مسلم فأخربه باشتي) ٢( -وهو سلمة بن فالن  -فسار ذلك الرجل 

وإمنا هو غرور ومكر به، فلما مسع أبو مسلم بذلك عجل السري إىل منيته، فلما قرب من املدائن أمر اخلليفة القواد 
واالمراء أن يتلقوه، وكان دخوله على املنصور من آخر ذلك اليوم، وقد أشار أبو أيوب على املنصور أن يؤخر قتله 

  .إىل الغد، فقبل ذلك منه يف ساعته هذه
أرح نفسك وادخل اذهب ف: فلما دخل أبو مسلم على املنصور من العشي أظهر له الكرامة والتعظيم، مث قال

  .احلمام، فإذا كان الغد فأتين
كيف بالئي عندك : فخرج من عنده وجاءه الناس يسلمون عليه، فلما كان الغد طلب اخلليفة بعض االمراء فقال له

  .واهللا يا أمري املؤمنني لو أمرتين أن أقتل نفسي لقتلتها: ؟ فقال
  فكيف: قال

  .أقتله: ما لك ال تتكلم ؟ فقال قولة ضعيفة: اعة مث قال له أبو أيوبفوجم س: بك لو أمرتك بقتل أيب مسلم ؟ قال
كونوا من وراء الرواق فإذا صفقت بيدي : مث اختار له من عيون احلرس أربعة فحرضهم على قتله، وقال هلم

  .فاخرجوا عليه فاقتلوه
فدخل دار اخلالفة مث دخل على  أبو مسلم) ٣(مث أرسل املنصور إىل أيب مسلم رسال تترى يتبع بعضها بعضا، فأقبل 

  .اخلليفة وهو يبتسم، فلما وقف بني يديه جعل املنصور يعاتبه يف الذي صنع واحدة واحدة، فيعتذر عن ذلك كله
  .يا أمري املؤمنني أرجو أن تكون نفسك قد طابت علي: مث قال

  .أما واهللا ما زادين هذا إال غيظا عليك: فقال املنصور



لى االخرى فخرج عثمان وأصحابه فضربوه بالسيوف حىت قتلوه ولفوه يف عباءة مث أمر مث ضرب بإحدى يديه ع
  .بإلقائه يف دجلة، وكان آخر العهد به، وكان مقتله يف يوم االربعاء الربع بقني من شعبان سنة سبع وثالثني ومائة

، وتزعم )٤(ختطب عميت أمينة كتبت إيل مرات تبدأ بنفسك، وأرسلت : وكان من مجلة ما عاتبه به املنصور أن قال
  .أنك ابن سليط بن عبد اهللا بن عباس إىل غري ذلك

  .يا أمري املؤمنني ال يقال يل هذا وقد سعيت يف أمركم مبا علمه كل أحد: فقال أبو مسلم
  لو قامت يف ذلك أمة! ويلك : فقال

__________  
  ).انظر الطربي وابن االثري(هو سلمة بن سعيد بن جابر ) ١(
  .كذا باالصول، انظر احلاشية السابقة )٢(
ركب أبو مسلم : ٣٥٦/  ٣ويف مروج الذهب ...فلما كان يف اليوم الرابع: ٣٨٠يف االخبار الطوال ص ) ٣(

  .مرارا إىل املنصور وهو ال يظهر له شيئا
فأقام كذلك  :٢٢٥/  ٨ويف ابن االعثم ...فأقام أياما يأيت أبا جعفر كل يوم: ١٦١/  ٢ويف االمامة والسياسة 

واالخبار الطوال ص  ٤٧٥/  ٥كذا يف االصول والطربي، ويف ابن االثري ) ٤...(ثالثة أيام فلما كان يف اليوم الرابع
  .آمنة: ٣٨١

  .آسية: ١٥٤/  ٣ويف ابن خلكان 

  .سوداء المته اهللا جلدنا وحيطتنا
  .واهللا القتلنك: مث قال
  .استبقين يا أمري املؤمنني العدائك: فقال
  .وأي عدو يل أعدى منك: لفقا

  يا أمري املؤمنني اآلن: فقال له بعض االمراء: مث أمر بقتله كما تقدم
  .صرت خليفة

كما قر علينا باالياب املسافر وذكر ابن * فألقت عصاها واستقر هبا النوى : ويقال إن املنصور أنشد عند ذلك
يستشري أحدا يف ذلك أو يستبد هو به لئال يشيع وينشر، خلكان أن املنصور ملا أراد قتل أيب مسلم حتري يف أمره هل 

) [ لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا(يا أمري املؤمنني قال اهللا تعاىل : مث استشار واحدا من نصحاء أصحابه فقال
  .لقد أودعتها أذنا واعية: فقال له]  ٢٢: االنبياء

  .مث عزم على ذلك
لرمحن بن مسلم أبو مسلم صاحب دولة بين العباس، ويقال له أمري آل بيت ترمجة أيب مسلم اخلراساين هو عبد ا

يقال له عبد الرمحن بن شريون بن اسفنديار أبو مسلم املروزي، : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال اخلطيب
ي بن عبد اهللا بن صاحب الدولة العباسية، يروي عن أيب الزبري وثابت البناين وإبراهيم وعبد اهللا ابين حممد بن عل

  .عباس، زاد ابن عساكر يف شيوخه حممد بن علي وعبد الرمحن بن حرملة وعكرمة موىل ابن عباس
روى عنه إبراهيم بن ميمون الصائغ، وبشر والد مصعب بن بشر، وعبد اهللا بن شربمة وعبد اهللا : قال ابن عساكر

  .أيب مسلمبن املبارك وعبد اهللا بن منيب املروزي وقديد بن منيع صهر 
  .وكان أبو مسلم فاتكا ذا رأي وعقل وتدبري وحزم، قتله أبو جعفر املنصور باملدائن: قال اخلطيب



كان امسه عبد الرمحن بن عثمان بن يسار، قيل إنه ولد بأصبهان، وروي : وقال أبو نعيم االصبهاين يف تاريخ أصبهان
بن حوذون، من ولد بزرمجهر، ) ١(ار بن سندوس عن السدي وغريه، وقيل كان امسه إبراهيم بن عثمان بن يس

وكان يكىن أبا إسحاق، ونشأ بالكوفة وكان أبوه أوصى به إىل عيسى بن موسى السراج، فحمله إىل الكوفة وهو 
  .غري امسك وكنيتك: ابن سبع سنني، فلما بعثه إبراهيم بن حممد االمام إىل خراسان قال له

بأيب مسلم، فسار إىل خراسان وهو ابن سبع عشرة سنة راكبا على محار فتسمى عبد الرمحن بن مسلم، واكتىن 
بأكاف، وأعطاه إبراهيم بن حممد نفقة، فدخل خراسان وهو كذلك، مث آل به احلال حىت صارت له خراسان 

بأزمتها وحذافريها، وذكر أنه يف ذهابه إليها عدا رجل من بعض احلانات فقطع ذنب محاره، فلما متكن أبو مسلم 
  جعل ذلك املكان دكا فكان

  .بعد ذلك خرابا
وذكر بعضهم أنه أصابه سيب يف صغره وأنه اشتراه بعض دعاة بين العباس بأربعمائة درهم، مث إن إبراهيم بن حممد 

  االمام استوهبه واشتراه فانتمى إليه وزوجه إبراهيم بنت أيب النجم
__________  

  .درنشذوس بن جو: ١٤٥/  ٣يف وفيات االعيان ) ١(

إمساعيل الطائي، أحد دعاهتم، ملا بعثه إىل خراسان، وأصدقها عنه أربعمائة درهم فولد اليب مسلم بنتان إحدامها أمساء 
  .أعقبت، وفاطمة مل تعقب

وقد تقدم ذكر كيفية استقالل أيب مسلم بأمور خراسان يف سنة تسع وعشرين ومائة، وكيف نشر دعوة بين 
  .رامة وإقدام وتسرع يف االمورالعباس، وقد كان ذا هيبة وص
ما هذا السواد الذي أرى عليك ؟ : أن رجال قام إىل أيب مسلم وهو خيطب فقال: وقد روى ابن عساكر بإسناده

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه " حدثين أبو الزبري عن جابر بن عبد اهللا : فقال
  ".عمامة سوداء 
  .ئة وثياب الدولةوهذه ثياب اهلي

  .يا غالم اضرب عنقه
  .وروى من حديث عبد اهللا بن منيب عنه عن حممد بن علي، عن أبيه، عن جده عبد اهللا بن عباس

  ".من أراد هوان قريش أهانه اهللا : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
، وكان يعده إذا ظهر أن يقيم احلدود، وقد كان إبراهيم بن ميمون الصائغ من أصحابه وجلسائه يف زمن الدعوة

مل : فلما متكن أبو مسلم أحل عليه إبراهيم بن ميمون يف القيام مبا وعده به حىت أحرجه، فأمر بضرب عنقه، وقال له
إن أولئك مل : ال كنت تنكر على نصر بن سيار وهو يعمل أواين اخلمر من الذهب فيبعثها إىل بين أمية ؟ فقال له

  .نفسهم ويعدوين منها ما وعدتين أنتيقربوين من أ
وقد رأى بعضهم البراهيم بن ميمون هذا منازل عالية يف اجلنة بصربه على االمر باملعروف والنهي عن املنكر، فإنه 

  .كان آمرا ناهيا قائما يف ذلك، فقتله أبو مسلم رمحه اهللا
فلما صار االمر إىل املنصور استخف به  وقد ذكرنا طاعة أيب مسلم للسفاح واعتناءه بأمره وامتثال مراسيمه،

  .واحتقره، ومع هذا بعثه املنصور إىل عمه عبد اهللا إىل الشام فكسره واستنقذ منه الشام وردها إىل حكم املنصور
مث مشخت نفسه على املنصور وهم بقتله، ففطن لذلك املنصور مع ما كان مبطنا له من البغضة، وقد سأل أخاه 



  يقتله كما تقدم ذلك فأيب عليه، فلما توىلالسفاح غري مرة أن 
  .املنصور ما زال مياكره وخيادعه حىت قدم عليه فقتله

أما بعد فإنه يرين على القلوب ويطبع عليها املعاصي، فع أيها الطائش، : كتب املنصور إىل أيب مسلم: قال بعضهم
كاذبة، يف برزخ دنيا قد غرت من كان قبلك وأفق أيها الكسران، وانتبه أيها النائم، فإنك مغرور بأضغاث أحالم 

وإن اهللا ال يعجزه من هرب، ]  ٩٨: مرمي) [ هل حتس منهم من أحد أو تسمع هلم ركزا(وسم هبا سوالف القرون 
وال يفوته من طلب، فال تغتر مبن معك من شيعيت وأهل دعويت، فكأهنم قد صالوا عليك بعد أن صالوا معك، إن 

ت اجلماعة وبدا لك من اهللا ما مل تكن حتتسب، مهال مهال، احذر البغي أبا مسلم فإنه من أنت خلعت الطاعة وفارق
بغى واعتدى ختلى اهللا عنه، ونصر عليه من يصرعه لليدين والفم، واحذر أن تكون سنة يف الذين قد خلوا من 

  .قبلك، ومثلة ملن يأيت بعدك، فقد قامت احلجة وأعذرت إليك وإىل أهل طاعيت فيك
  ]. ١٧٤: االعراف) [ وأتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين: (تعاىل قال

  أما بعد فقد قرأت كتابك فرأيتك فيه للصواب جمانبا، وعن احلق حائدا إذ: فأجابه أبو مسلم

للكافرين، وما يستوي الذين يعلمون تضرب فيه االمثال على غري أشكاهلا، وكتبت إيل فيه آيات منزلة من اهللا 
والذين ال يعلمون، وإنين واهللا ما انسلخت من آيات اهللا، ولكنين يا عبد اهللا بن حممد كنت رجال متأوال فيكم من 

القرآن آيات أوجبت لكم هبا الوالية والطاعة، فأمتمت بأخوين من قبلك مث بك من بعدمها، فكنت هلما شيعة متدينا 
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا : (هتديا، وأخطأت يف التأويل وقدما أخطأ املتأولون، وقد قال تعاىلأحسبين هاديا م

فقل سالم عليكم كتب ربكم على نفسه الرمحة أنه من عمل منكم سوءا جبهالة مث تاب من بعده وأصلح فإنه غفور 
 فأمرين أن أجد السيف وأقتل بالظنة وإن أخاك السفاح ظهر يف صورة مهدي وكان ضاال]  ٥٤: االنعام) [ رحيم

وأقدم بالشبهة وأرفع الرمحة وال أقيل العثرة، فوترت أهل الدنيا يف طاعتكم، وتوطئة سلطانكم، حىت عرفكم اهللا من 
  .كان جهلكم

مث إن اهللا سبحانه تداركين منه بالندم واستنقذين بالتوبة، فإن يعف عين ويصفح فإنه كان لالوابني غفورا، وإن 
  .عاقبين فبذنوين وما ربك بظالم للعبيدي

، )١(أما بعد أيها اجملرم العاصي، فإن أخي كان إمام هدى يدعو إىل اهللا على بينة من ربه : فكتب إليه املنصور
فأوضح لك السبيل، ومحلك على املنهج السديد، فلو بأخي اقتديت ملا كنت عن احلق حائدا، وعن الشيطان 

يسنح لك أمران إال كنت الرشدمها تاركا، والغوامها راكبا، تقتل قتل الفراعنة، وتبطش  وأوامره صادرا، ولكنه مل
بطش اجلبابرة، وحتكم باجلور حكم املفسدين، وتبذر املال وتضعه يف غري مواضعه فعل املسرفني، مث من خربي أيها 

خراسان لقيك مبن معه من  الفاسق أين قد وليت موسى بن كعب خراسان، وأمرته أن يقيم بنيسابور، فإن أردت
قوادي وشيعيت، وأنا موجه للقائك أقرانك، فامجع كيدك وأمرك غري مسدد وال موفق، وحسب أمري املؤمنني ومن 

  ).٢(اتبعه اهللا ونعم الوكيل 
 ومل يزل املنصور يراسله تارة بالرغبة وتارة بالرهبة، ويستخف أحالم من حوله من االمراء والرسل الذين يبعثهم أبو
مسلم إىل املنصور ويعدهم، حىت حسنوا اليب مسلم يف رأيه القدوم عليه سوى أمري معه يقال له نيزك، فإنه مل يوافق 

* ما للرجال مع القضاء حمالة : على ذلك، فلما رأى أبا مسلم وقد انطاع هلم أنشد عند ذلك البيت املتقدم، وهو
نصور ويستخلف بدله فلم ميكنه ذلك، فإنه ملا قدم املدائن تلقاه ذهب القضاء حبيلة االقوام وأشار عليه بأن يقتل امل

االمراء عن أمر اخلليفة، فما وصل إال آخر النهار، وقد أشار أبو أيوب كاتب الرسائل أن ال يقتله يومه هذا كما 



  اذهب الليلة فأذهب عنك: تقدم فلما وقف بني يدي اخلليفة أكرمه وعظمه وأظهر احترامه، وقال
__________  

  .على بصرية ويقني من أمره: ٢٢٣/  ٨يف ابن االعثم ) ١(
  .٧٠صفحة  ١راجع حاشية ) ٢(

  .وعثاء السفر مث ائتين من الغد
  .فلما كان الغد أرصد له من االمراء من يقتله، منهم عثمان بن هنيك، وشبيب بن واج، فقتلوه كما تقدم

ترام، مث نشق منه الوحشة فخاف أبو مسلم واستشفع بعيسى بن ويقال بل أقام أياما يظهر له املنصور االكرام واالح
  .إين أخافه على نفسي: موسى واستجار به، وقال

ومل يكن مع عيسى خرب مبا يريد به  -ال بأس عليك فانطلق فإين آت وراءك، أنت يف ذميت حىت آتيك، : فقال
ا فإن أمري املؤمنني يتوضأ، فجلس وهو يود أن اجلس ههن: فجاء أبو مسلم يستأذن على املنصور فقالوا له -اخلليفة 

يطول جملسه ليجئ عيسى بن موسى فأبطأ، وأذن له اخلليفة فدخل عليه فجعل يعاتبه يف أشياء صدرت منه فيعتذر 
الهنم عصوين : فلم قتلت سليمان بن كثري، وإبراهيم بن ميمون، وفالنا وفالنا ؟ قال: عنها جيدا، حىت قال له

  .وخالفوا أمري
أنت تقتل إذا عصيت، وأنا ال أقتلك وقد عصيتين ؟ وصفق بيديه وكانت ! وحيك : فغضب عند ذلك املنصور وقال

يا أمري املؤمنني : ، فتبادروا إليه ليقتلوه فضربه أحدهم فقطع محائل سيفه، فقال-االشارة بينه وبني املرصدين لقتله 
  .وأي عدو يل أعدى منك: استبقين العدائك، فقال

ما هذا يا أمري : رهم املنصور فقطعوه قطعا ولفوه يف عباءة، ودخل عيسى بن موسى على إثر ذلك فقالمث زج
امحد اهللا الذي هجمت علي نعمة، : إنا هللا وإنا إليه راجعون، فقال له املنصور: هذا أبو مسلم، فقال: املؤمنني ؟ فقال

على عبده حىت يغريها العبد أبا * ما غري اهللا نعمة  )١(أبا مسلم : ومل هتجم علي نقمة، ففي ذلك يقول أبو دالمة
أن املنصور تقدم إىل عثمان بن هنيك : عليك مبا خوفتين االسد الورد وذكر ابن جرير* مسلم خوفتين القتل فانتحى 

وشبيب بن واج وأيب حنيفة حرب بن قيس وآخر من احلرس أن يكونوا قريبا منه، فإذا دخل عليه أبو مسلم 
  .رب بإحدى يديه على االخرى فليقتلوهوخاطبه وض

هذا : اللذان أصبتهما من عبد اهللا بن علي ؟ فقال) ٢(ما فعل السيفان : فلما دخل عليه أبو مسلم قال له املنصور
  .أحدمها
ما محلك على أن تكتب اليب عبد اهللا السفاح تنهاه عن : أرنيه، فناوله السيف فوضعه حتت ركبته مث قال له: فقال
إنين ظننت أن أخذه ال حيل، فلما جاءين كتاب أمري املؤمنني علمت أنه وأهل : ، أردت أن تعلمنا الدين ؟ قالاملوات

  .بيته معدن العلم
كرهت اجتماعنا على املاء فيضر ذلك بالناس، فتقدمت التماس : فلم تقدمت علي يف طريق احلج ؟ قال: قال
  .الرفق
كرهت التضييق على الناس يف طريق احلج، وعرفت : أيب العباس ؟ قالفلم ال رجعت إيل حني أتاك خرب موت : قال

  .أنا سنجتمع بالكوفة، وليس عليك مين خالف
  فجارية عبد اهللا بن علي أردت: قال

  .ولكن خفت أن تضيع فحملتها يف قبة ووكلت هبا من حيفظها! ال : أن تتخذها لنفسك ؟ قال



  مث قال
__________  

  .أبا جمرم ١٥٥/  ٣يف وفيات االعيان ) ١(
  .يف املوضعني

  ).٤٧٥/  ٥وانظر ابن االثري (نصلني : ١٦٦/  ٩يف الطربي ) ٢(

بنت علي ؟ وتزعم أنك ابن سليط بن عبد اهللا بن ) ١(ألست الكاتب إيل تبدأ بنفسك والكاتب إيل ختطب آمنة : له
ما محلك على مراغميت ودخولك إىل ف: عباس ؟ هذا كله ويد املنصور يف يده يعركها ويقبلها ويتعذر، مث قال له

  .خفت أن يكون دخلك مين شئ فأردت أن أدخل خراسان وأكتب إليك بعذري: خراسان ؟ قال
  .أراد خاليف: فلم قتلت سليمان بن كثري وكان من نقبائنا ودعاتنا قبلك ؟ قال: قال
  .وحيك وأنت أردت خاليف وعصيتين، قتلين اهللا إن مل أقتلك: فقال

ود اخليمة وخرج إليه أولئك فضربه عثمان فقطع محائل سيفه، وضربه شبيب فقطع رجله، ومحل عليه مث ضربه بعم
  .وحيكم اضربوه قطع اهللا أيديكم: بقيتهم بالسيوف، واملنصور يصيح

  .مث ذحبوه وقطعوه قطعا قطعا، مث ألقي يف دجلة
عتنا فبايعناك، وعاهدتنا وعاهدناك، ووفيت لنا رمحك اهللا أبا مسلم، باي: ويروى أن املنصور ملا قتله وقف عليه فقال

فوفينا لك، وإنا بايعناك على أن ال خيرج علينا أحد يف هذه االيام إال قتلناه، فخرجت علينا فقتلناك، وحكمنا علينا 
  .حكمك على نفسك لنا
  .احلمد هللا الذي أرانا يومك يا عدو اهللا: ويقال إن املنصور قال

فاستوف بالكيل أبا جمرم سقيت كأسا كنت * زعمت أن الدين ال يقتضى : ور عند ذلكقال ابن جرير وقال املنص
أيها الناس، ال تنفروا : أمر يف احللق من العلقم مث إن املنصور خطب يف الناس بعد قتل أيب مسلم فقال* تسقي هبا 

منكم شيئا إال ظهر يف فلتات أطيار النعم بترك الشكر، فتحل بكم النقم، وال تسروا غش االئمة فإن أحدا ال يسر 
لسانه، وصفحات وجهه، وطوالع نظره وإنا لن جنهل حقوقكم ما عرفتم حقنا، وال ننسى االحسان إليكم ما ذكرمت 

  .فضلنا، ومن نازعنا هذا القميص أوطأنا أم رأسه، حىت يستقيم رجالكم، وترتدع عمالكم
  أظهر غشنا فقد أباحنا دمه، فنكثوإن هذا الغمر أبا مسلم بايع على أنه من نكث بيعتنا و

وغدر وفجر وكفر، فحكمنا عليه النفسنا حكمه على غريه لنا، وإن أبا مسلم أحسن مبتديا وأساء منتهيا، وأخذ 
  .من الناس بنا لنفسه أكثر مما أعطانا

ا الم، ولو ورجح قبيح باطنه على حسن ظاهره، وعلمنا من خبث سريرته وفساد نيته ما لو علم الالئم لنا فيه مل
اطلع على ما اطلعنا عليه منه لعذرنا يف قتله، وعنفنا يف إمهاله، وما زال ينقض بيعته وخيفر ذمته حىت أحل لنا عقوبته 

، وما أحسن ما )٢(وأباحنا دمه، فحكمنا فيه حكمه يف غريه ممن شق العصا، ومل مينعنا احلق له من إمضاء احلق فيه 
كما أطاعك واهللا على الرشد ومن * فمن أطاعك فانفعه بطاعته : -يعين ابن املنذر  -قال النابغة الذبياين للنعمان 

  تنهى الظلوم وال تقعد على ضمد* عصاك فعاقبه معاقبة 
__________  

  .٧١صفحة  ٤انظر حاشية ) ١(



  .٣٥٨/  ٣نسخة خطبة أيب جعفر منصور يف مروج الذهب ) ٢(
  .باختالف ٤٧٩ - ٤٧٨/  ٥وابن االثري 

ال : أن عبد اهللا بن املبارك سئل عن أيب مسلم أهو خري أم احلجاج ؟ فقال: وى البيهقي عن احلاكم بسندهوقد ر
أقول إن أبا مسلم كان خريا من أحد، ولكن كان احلجاج شرا منه، قد اهتمه بعضهم على االسالم، ورموه 

كان ممن خياف اهللا من ذنوبه، وقد ادعى بالزندقة، ومل أر فيما ذكروه عن أيب مسلم ما يدل على ذلك، بل على أنه 
  .التوبة فيما كان منه من سفك الدماء يف إقامة الدولة العباسية واهللا أعلم بأمره

ارتديت الصرب، وآثرت الكفاف، وحالفت االحزان واالشجان، وشاخمت املقادير : وقد روى اخلطيب عنه أنه قال
  .ييتواالحكام، حىت بلغت غاية مهيت، وأدركت هناية بغ

عنه ملوك بين مروان إذ حشدوا ما زلت أضرهبم بالسيف * والكتمان ما عجزت ) ١(قد نلت بالعزم : مث أنشأ يقول
يف الشام قد ) ٣(والقوم يف ملكهم * مل ينمها قبلهم أحد وطفت أسعى عليهم يف ديارهم ) ٢(من رقدة * فانتبهوا 

  رعيها االسدونام عنها توىل * رقدوا ومن رعى غنما يف أرض مسبعة 
وقد كان قتل أيب مسلم باملدائن يوم االربعاء لسبع خلون، وقيل خلمس بقني، وقيل الربع، وقيل لليلتني بقيتا من 

كان ابتداء ظهوره يف رمضان من سنة تسع : قال بعضهم -أعين سنة سبع وثالثني ومائة  -شعبان من هذه السنة 
  .ومائة وعشرين ومائة، وقيل يف شعبان سنة سبع وعشرين

وزعم بعضهم أنه قتل ببغداد يف سنة أربعني، وهذا غلط من قائله، فإن بغداد مل تكن بنيت بعد كما ذكره اخلطيب 
  .يف تاريخ بغداد، ورد هذا القول

 -مث إن املنصور شرع يف تأليف أصحاب أيب مسلم باالعطية والرغبة والرهبة والواليات، واستدعى أبا إسحاق 
يا أمري املؤمنني واهللا ما : وكان على شرطة أيب مسلم، وهم بضرب عنقه فقال -أيب مسلم  وكان من أعز أصحاب

  .إال حتنطت ولبست كفين) ٤(أمنت قط إال يف هذا اليوم، وما من يوم كنت أدخل عليه 
  .مث كشف عن ثيابه اليت تلي جسده فإذا هو حمنط وعليه أدراع أكفان، فرق له املنصور وأطلقه

  ر أن أبا مسلم قتل يف حروبه وما كان يتعاطاه الجل دولة بين العباس ستمائة ألفوذكر ابن جري
__________  

  .أدركت باحلزم: ١٥٢/  ٣يف وفيات االعيان ) ١(
  .قد نلت باحلزم: ٤٨٠/  ٥ويف ابن االثري 

والقوم يف * ما زلت أسعى جبهدي يف دمارهم : يف الوفيات) ٣...(من نومه...* حىت ضربتهم: يف الوفيات) ٢(
  .يف االصل عليك حتريف) ٤...(غفلة

  .صنربا زيادة عن من قتل بغري ذلك
  .يا أمري املؤمنني ال يقال يل هذا بعد بالئي وما كان مين: وقد قال للمنصور وهو يعاتبه على ما كان يصنعه

وبرحينا، لو كان ذلك  يابن اخلبيثة، لو كانت أمة مكانك الجزأت ناحيتها، إمنا عملت ما عملت بدولتنا: فقال له
  .إليك ملا وصلت إىل فتيل

يا أمري املؤمنني أين أبو مسلم ؟ : وملا قتله املنصور لف يف كساء وهو مقطع إربا إربا، فدخل عيسى بن موسى فقال
  قد كان: قال



  .هاهنا آنفا
  .يا أمري املؤمنني قد عرفت طاعته ونصيحته ورأي إبراهيم االمام فيه: فقال

  .واهللا ما أعلم يف االرض عدوا أعدى لك منه، ها هو ذاك يف البساط) ١(أنوك يا : فقال له
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون: فقال

وهل كان لكم مكان أو سلطان أو أمر أو هني مع أيب مسلم ؟ مث استدعى ! خلع اهللا قلبك : فقال له املنصور
أن يعلموا بقتله، فكلهم يشري بقتله، ومنهم من املنصور برؤوس االمراء فجعل يستشريهم يف قتل أيب مسلم قبل 

كان إذا تكلم أسر كالمه خوفا من أيب مسلم لئال ينقل إليه، فلما أطلعهم عن قتله أفزعهم ذلك وأظهروا سرورا 
  .كثريا

  .مث خطب املنصور الناس بذلك كما تقدم
ان أيب مسلم أن يقدم جبميع ما عنده بكتاب على لس) ٢(مث كتب املنصور إىل نائب أيب مسلم على أمواله وحواصله 

من احلواصل والذخائر واالموال واجلواهر، وختم الكتاب خبامت أيب مسلم بكماله، مطبوعا بكل فص اخلامت، فلما 
رآه اخلازن استراب يف االمر، وقد كان أبو مسلم تقدم إىل خازنه أنه إذا جاءك كتايب فإن رأيته خمتوما بنصف الفص 

إين إمنا أختم بنصف فصه على كتيب، وإذا جاءك الكتاب خمتوما عليه بكماله فال تقبل وال متض ما فامض ملا فيه، ف
  .فيه

فامتنع عند ذلك خازنه أن يقبل ما بعث به املنصور، فأرسل املنصور بعد ذلك إليه من أخذ مجيع ذلك وقتل ذلك 
مرة خراسان كما وعده قبل ذلك عوضا عن ، وكتب املنصور إىل أيب داود إبراهيم بن خالد بأ)٣(الرجل اخلازن 

  .أيب مسلم
ويف هذه السنة خرج سنباذ يطلب بدم أيب مسلم، وقد كان سنباذ هذا جموسيا تغلب على قومس وأصبهان، ويسمى 

 -بن مرار العجلي ) ٤(بفريوز اصبهبذ، فبعث إليه أبو جعفر املنصور جيشا هم عشرة آالف فارس عليهم جهور 
ن والري باملفازة، فهزم جهور لسنباذ وقتل من أصحابه ستني ألفا وسىب ذراريهم ونساءهم، وقتل فالتقوا بني مهذا

  .سنباذ بعد ذلك فكانت أيامه سبعني يوما
  .وأخذ ما كان استحوذ عليه من أموال أيب مسلم اليت كانت بالري

خلوارج باجلزيرة فجهز إليه يف ألف من ا] بن حرمة الشيباين [ وخرج يف هذه السنة أيضا رجل يقال له ملبد 
  املنصور جيوشا متعددة كثيفة كلها تنفر منه

__________  
  .االمحق: االنوك) ١(
  .وهو أبو نصر مالك بن اهليثم) ٢(
قدم أبو نصر على املنصور بعد أن أخلى سبيله زهري بن التركي  ٤٧٨/  ٥وابن االثري  ١٦٨/  ٩يف الطربي ) ٣(

  .فاعتذر من أيب جعفر فعفا عنه
  .وواله املوصل: ١٦٤/  ٢وزاد يف االمامة والسياسة 

  .مجهور: ٤٨١/  ٥يف ابن االثري ) ٤(

وتنكسر مث قاتله محيد بن قحطبة نائب اجلزيرة، فهزمه ملبد وحتصن منه محيد يف بعض احلصون مث صاحله محيد بن 
  .قحطبة على مائة ألف فدفعها إليه وقبلها ملبد وتقلع عنه



  .السنة عم اخلليفة إمساعيل بن علي بن عبد اهللا بن عباس قاله الواقدي وحج بالناس يف هذه
يعين عم املنصور وعلى نيابة الكوفة عيسى بن موسى، وعلى البصرة سليمان بن علي، وعلى  -وكان نائب املوصل 

جاز زياد اجلزيرة محيد بن قحطبة، وعلى مصر صاحل بن علي، وعلى خراسان أبو داود إبراهيم بن خالد، وعلى احل
  ).١(بن عبد اهللا 

  .ومل يكن للناس يف هذه السنة صائفة لشغل اخلليفة بسنباذ وغريه
ومن مشاهري من تويف فيها أبو مسلم اخلراساين كما تقدم، ويزيد بن أيب زياد أحد من تكلم فيه كما ذكرناه يف 

  .التكميل، واهللا سبحانه أعلم
قسطنطني ملك الروم ملطية عنوة فهدم سورها وعفا عمن قدر عليه من مث دخلت سنة مثان وثالثني ومائة فيها دخل 

  .مقاتليها
وفيها غزا الصائفة صاحل بن علي نائب مصر، فبىن ما كان هدم ملك الروم من سور ملطية، وأطلق الخيه عيسى بن 

  .علي أربعني ألف دينار، وكذلك أعطى البن أخيه العباس بن حممد بن علي أربعني ألف دينار
يها بايع عبد اهللا بن علي الذي كسره أبو مسلم واهنزم إىل البصرة واستجار بأخيه سليمان بن علي، حىت بايع وف

  .للخليفة يف هذه السنة ورجع إىل طاعته
  .ولكن حبس يف سجن بغداد كما سيأيت

على أموال أيب واستحوذ على حواصله و) ٢(وفيها خلع جهور بن مرار العجلي اخلليفة املنصور بعدما كسر سنباذ 
مسلم، فقويت نفسه بذلك وظن أنه ال يقدر عليه بعد، فأرسل إليه اخلليفة حممد بن االشعث اخلزاعي يف جيش 

كثيف فاقتتلوا قتاال شديدا، فهزم جهور وقتل عامة من معه، وأخذ ما كان معه من االموال واحلواصل والذخائر، 
  .مث حلقوه فقتلوه

  ى يدي خازم بنوفيها قتل امللبد اخلارجي عل
  .خزمية يف مثانية آالف، وقتل من أصحاب امللبد ما يزيد على ألف واهنزم بقيتهم

  .وحج بالناس فيها الفضل بن علي، والنواب فيها هم املذكورون باليت قبلها: قال الواقدي
  .وممن تويف فيها من االعيان زيد بن واقد، والعالء بن عبد الرمحن، وليث بن أيب سليم يف قول

الداخل من بين أمية إىل بالد االندلس وهو عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك ) ٣(وفيها كانت خالفة 
  .بن مروان اهلامشي

  ليس هو هبامشي إمنا هو من بين أمية ويسمى أمويا،: قلت
__________  

 بن معبد ومات خالل املوسم فضل زياد على املدينة، وعلى مكة العباس بن عبد اهللا: يف الطربي وابن االثري) ١(
  .امساعيل عمله إىل زياد

  .بسنفاد: ٣٦٠/  ٣يف مروج الذهب ) ٢(
  .١٣٩روى خرب خالفته يف حوادث سنة : ١٧١/  ٩يف الطربي ) ٣(

كان قد دخل إىل بالد املغرب فرارا من عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس، فاجتاز مبن معه من أصحابه الذين 
ه بقوم يقتتلون على عصبية اليمانية واملضرية، فبعث مواله بدرا إليهم فاستماهلم إليه فبايعوه ودخل هبم ففتح فروا مع

بالد االندلس واستحوذ عليها وانتزعها من نائبها يوسف بن عبد الرمحن بن حبيب بن أيب عبيدة بن عقبة بن نافع 



  .الفهري وقتله
  .ه يف تلك البالد من هذه السنة إىل سنة ثنتني وسبعني ومائةوسكن عبد الرمحن قرطبة واستمر يف خالفت

  .فتويف فيها وله يف امللك أربع وثالثون سنة وأشهر
  .مث قام من بعده ولده هشام ست سنني وأشهرا

  .مث مات فويل بعده احلكم بن هشام ستا وعشرين سنة وأشهرا مث مات
  . سنة مث ماتمث ويل بعده ولده عبد الرمحن بن احلكم ثالثا وثالثني

  .مث ويل بعده حممد بن عبد الرمحن بن احلكم ستا وعشرين سنة
  .مث ابنه املنذر بن حممد، مث أخوه عبد اهللا بن حممد بن املنذر

وكانت أيامه بعد الثالمثائة بدهر، مث زالت تلك الدولة كما سنذكره من زوال تلك السنون وأهلها وما قضوا فيها 
والنساء احلسان مث انقضت تلك السنوات وأهلها كأهنم على ميعاد، مث أضحوا كأهنم  من النعيم والعيش الرغيد

  .ورق جف ألوت عليه الصبا والذبول
مث دخلت سنة تسع وثالثني ومائة فيها أكمل صاحل بن علي بناء ملطية مث غزا الصائفة على طريق احلديث، فوغل يف 

تا علي، وكانتا نذرتا إن زال ملك بين أمية أن جياهدا يف سبيل اهللا بالد الروم، وغزا معه أختاه أم عيسى ولبابة ابن
  .عز وجل

وفيها كان الفداء الذي حصل بني املنصور وبني ملك الروم، فاستنقذ بعض أسرى املسلمني مث مل يكن للناس صائفة 
  .ا سنذكرهيف هذه السنة إىل سنة ست وأربعني، وذلك الشتغال املنصور بأمر ابين عبد اهللا بن حسن كم

  .أن احلسن بن قحطبة غزا الصائفة مع عبد الوهاب بن إبراهيم االمام سنة أربعني فاهللا أعلم) ١(ولكن ذكر بعضهم 
أي كثرية اخلصب فكان يقال هلا السنة  -وفيها وسع املنصور املسجد احلرام، وكانت هذه السنة خصبة جدا 

  .وقيل إمنا كان ذلك يف سنة أربعني -اخلصبة 
عزل املنصور عمه سليمان عن إمرة البصرة، فاختفى عبد اهللا بن علي وأصحابه خوفا على أنفسهم، فبعث  وفيها

املنصور إىل نائبه على البصرة، وهو سفيان بن معاوية، يستحثه يف إحضار عبد اهللا بن علي إليه، فبعثه يف أحصابه 
  .أيب داود نائب خراسان فقتلهم هناكفقتل بعضهم وسجن عبد اهللا بن علي عمه، وبعث بقية أصحابه إىل 

  .وحج بالناس فيها العباس بن علي بن عبد اهللا بن عباس
  .وفيها تويف عمرو بن جماهد، ويزيد بن عبد اهللا بن اهلاد، ويونس بن عبيد، أحد العباد وصاحب احلسن البصري

__________  
  .٥٠٠/  ٥انظر ابن االثري ) ١(

ار مجاعة من اجلند على أيب داود نائب خراسان، وحاصروا داره، فأشرف عليهم مث دخلت سنة أربعني ومائة فيها ث
وجعل يستغيث جبنده ليحضروا إليه، واتكأ على آجرة يف احلائط فانكسرت به فسقط فانكسر ظهره فمات، فخلفه 

بد الرمحن ، صاحب الشرطة حىت قدم االمري من جهة اخلليفة عليها، وهو عبد اجلبار بن ع)١(على خراسان عاصم 
االزدي، فتسلم بالد خراسان، وقتل مجاعة من االمراء النه بلغه عنهم أهنم يدعون إىل خالفة آل علي بن أيب طالب، 

  وحبس آخرين، وأخذ نواب أيب داود جبباية االموال
  .املنكسرة عندهم

، مث رحل إىل بيت املقدس وفيها حج بالناس اخلليفة املنصور أحرم من احلرية ورجع بعد انقضاء احلج إىل املدينة



ونواب االقاليم هم املذكورون يف اليت  -هامشية الكوفة  -فزاره، مث سلك الشام إىل الرقة، مث سار إىل اهلامشية 
  .قبلها، سوى خراسان فإنه مات نائبها أبو داود، فخلفه مكانه عبد اجلبار االزدي

  .وسهيل بن أيب صاحل، وعمارة بن غزية بن قيس السكوين وفيها تويف داود بن أيب هند، وأبو حازم سلمة بن دينار،
  .مث دخلت سنة إحدى وأربعني ومائة فيها خرجت طائفة يقال هلا الراوندية على املنصور

أن أصلهم من خراسان، وهم على رأي أيب مسلم اخلراساين، كانوا يقولون بالتناسخ، : ذكر ابن جرير عن املدائين
  .إىل عثمان بن هنيك، وأن رهبم الذي يطعمهم ويسقيهم أبو جعفر املنصور ويزعمون أن روح آدم انتقلت

  .وأن اهليثم بن معاوية جربيل، قبحهم اهللا
هذا قصر ربنا، فأرسل املنصور إىل رؤسائهم : فأتوا يوما قصر املنصور فجعلوا يطوفون به ويقولون: قال ابن جرير

بسهم ؟ مث عمدوا إىل نعش فحملوه على كواهلهم وليس عالم حت: فحبس منهم مائتني، فغضبوا من ذلك وقالوا
عليه أحد، واجتمعوا حوله كأهنم يشيعون جنازة، واجتازوا بباب السجن، فألقوا النعش ودخلوا السجن قهرا 
واستخرجوا من فيه من أصحاهبم، وقصدوا حنو املنصور وهم يف ستمائة، فتنادى الناس وغلقت أبواب البلد، 

القصر ماشيا، النه مل جيد دابة يركبها، مث جئ بدابة فركبها وقصد حنو الراوندية وجاء الناس من وخرج املنصور من 
! يا أمري املؤمنني ارجع : كل ناحية، وجاء معن بن زائدة، فلما رأى املنصور ترجل وأخذ بلجام دابة املنصور، وقال

  .حنن نكفيكهم
  يوش فالتفوا عليهم من كل ناحيةفأىب وقام أهل االسواق إليهم فقاتلوهم، وجاءت اجل

__________  
  .عصام: ١٧٣/  ٩والطربي  ٤٩٨/  ٥يف ابن االثري ) ١(

  .فحصدوهم عن اخرهم، ومل يبق منهم بقية
  وجرحوا عثمان بن هنيك بسهم بني كتفيه، فمرض أياما

على احلرس، وكان مث مات، فصلى عليه اخلليفة، وقام على قربه حىت دفن ودعا له، ووىل أخاه عيسى بن هنيك 
  .ذلك كله باملدينة اهلامشية من الكوفة

وملا فرغ املنصور من قتال الراوندية ذلك اليوم صلى بالناس الظهر يف آخر وقتها، مث أيت بالطعام فقال أين معن من 
 زائدة ؟ وأمسك عن الطعام حىت جاء معن فأجلسه إىل جنبه، مث أخذ يف شكره ملن حبضرته ملا رأى من شهامته

  .يومئذ
واهللا يا أمري املؤمنني لقد جئت وإين لوجل، فلما رأيت استهانتك هبم وإقدامك عليهم قوي قليب : فقال معن

  .واطمأن، وما ظننت أن أحدا يكون يف احلرب هكذا، فذاك الذي شجعين يا أمري املؤمنني
  .فأمر له املنصور بعشرة آف ور ؟ ي عنه وواله اليمن

  .ذلك خمتفيا، النه قاتل املسودة مع ابن هبرية، فلم يظهر إال يف هذا اليوموكان معن بن زائدة قبل 
  .فلما رأى اخلليفة صدقة يف قتاله رضي عنه

قتلت أبا مسلم وأنا يف مجاعة قليلة، وحني خرجت إىل الشام : أخطأت يف ثالث: إن املنصور قال عن نفسه: ويقال
  .الراوندية لو أصابين سهم غرب لذهبت ضياعاولو اختلف سيفان بالعراق لذهبت اخلالفة، ويوم 

  .وهذا من حزمه وصرامته
ويف هذه السنة وىل املنصور ابنه حممدا العهد من بعده ودعاه باملهدي وواله بالد خراسان وعزل عنها عبد اجلبار بن 



يا أمري : فقال عبد الرمحن، وذلك أنه قتل خلقا من شيعة اخلليفة، فشكاه املنصور إىل أيب أيوب كاتب الرسائل
املؤمنني أكتب إليه ليبعث جيشا كثيفا من خراسان إىل غزو الروم، فإذا خرجوا بعثت إليه من شئت فأخرجوه من 

  .بالد خراسان ذليال
فكتب إليه املنصور بذلك، فرد اجلواب بأن بالد خراسان قد عائت هبا االتراك، ومىت خرج منها جيش خيف عليها 

  .وفسد أمرها
إن بالد خراسان أحق باملدد لثغور املسلمني من غريها، وقد : فاكتب إليه: ماذا ترى ؟ قال: ور اليب أيوبفقال املنص

  .جهزت إليك باجلنود
  .إن بالد خراسان ضيقة يف هذا العام أقواهتا، ومىت دخلها جيش أفسدها: فكتب إليه أيضا

  .ا رجل قد أبدى صفحته وخلع فال تناظرهيا أمري املؤمنني هذ: ما تقول ؟ فقال: فقال اخلليفة اليب أيوب
فحينئذ بعث املنصور ابنه حممدا املهدي ليقيم بالري، فبعث املهدي بني يديه خازم بن خزمية مقدمة إىل عبد اجلبار، 

  .فما زال به خيدعه ومن معه حىت هرب من معه وأخذوه هو فأركبوه بعريا حموال وجهه إىل ناحية ذنب البعري
  البالد حىت أقدموه على املنصوروسريوه كذلك يف 

يف طرف اليمن، فأسرهتم اهلنود ) ١(ومعه ابنه ومجاعة من أهله، فضرب املنصور عنقه وسري ابنه ومن معه إىل جزيرة 
  .بعد ذلك، مث فودي بعضهم بعد ذلك

اجلنود وأمده  واستقر املهدي نائبا على خراسان، وأمره أبوه أن يغزو طربستان، وأن حيارب االصبهبذ مبن معه من
  ):٢(جبيش عليهم عمر بن العالء، وكان من أعلم الناس حبرب طربستان، وهو الذي يقول فيه الشاعر 

__________  
  ).الطربي ابن االثري(وهي دهلك ) ١(
  .وهو بشار بن برد) ٢(

من فىت ال بنام على فنبه هلا عمرا مث * نصيحا وال خري يف املتهم إذا أيقظتك حروب العدى * فقل للخليفة إن جئته 
وال يشرب املاء إال بدم فلما تواقفت اجليوش على طربستان فتحوها وحصروا االصبهبذ حىت أجلأوه إىل * دمنة 

  .قلعته فصاحلهم على ما فيها من الذخائر، وكتب املهدي إىل أبيه بذلك، ودخل االصبهبذ بالد الديلم فمات هناك
  .ملصمغان، وأسروا أمما من الذراري، فهذا فتح طربستان االولوكسروا أيضا ملك الترك الذي يقال له ا

  .وفيها فرغ بناء املصيصة على يدي جربيل بن حيىي اخلراساين، وفيها رابط حممد بن إبراهيم االمام ببالد ملطية
  .بوفيها عزل املنصور زياد بن عبيد اهللا عن إمرة احلجاز ووىل املدينة حممد بن خالد القسري وقدمها يف رج

  ).١(ووىل مكة والطائف اهليثم بن معاوية العكي 
  .وفيها تويف موسى بن كعب وهو على شرطة املنصور

وعلى مصر من كان عليها يف السنة املاضية، مث وىل مصر حممد بن االشعث مث عزله عنها ووىل عليها نوفل بن 
  .الفرات

بقية البالد عليها من ذكرنا يف اليت قبلها واهللا وحج بالناس فيها صاحل بن علي وهو نائب قنسرين ومحص ودمشق، و
  .أعلم

  .وفيها تويف أبان بن تغلب، وموسى بن عقبة، صاحب املغازي، وأبو إسحاق الشيباين يف قول واهللا سبحانه أعلم
مث دخلت سنة ثنتني وأربعني ومائة فيها خلع عيينة بن موسى بن كعب نائب السند اخلليفة، فجهز إليه العساكر 



  .ة عمر بن حفص بن أيب صفرة، وواله السند واهلند، فحاربه عمر بن حفص وقهره على االرض وتسلمها منهصحب
وفيها نكث أصبهبذ طربستان العهد الذي كان بينه وبني املسلمني، وقتل طائفة ممن كان بطربستان، فجهز إليه 

اخلصيب، موىل املنصور، فحاصروه مدة  اخلليفة اجليوش صحبة خازم بن خزمية، وروح بن حامت، ومعهم مرزوق أبو
اضربوين واحلقوا رأسي : طويلة، فلما أعياهلم فتح احلصن الذي هو فيه احتالوا عليه، وذلك أن أبا اخلصيب قال

وحلييت، ففعلوا ذلك، فذهب إليه كأنه مغاضب للمسلمني قد ضربوه وحلقوا حليته، فدخل احلصن ففرح به 
أبو اخلصيب يظهر له النصح واخلدمة حىت خدعه، وحظي عنده جدا وجعله من االصبهبذ وأكرمه وقربه، وجعل 

أنه يف الليلة الفالنية يفتح هلم، ) ٢(مجلة من يتوىل فتح احلصن وغلقه، فلما متكن من ذلك كاتب املسلمني وأعلمهم 
  فاقتربوا من الباب حىت

__________  
  .العتكي: يف الطربي وابن االثري) ١(
  ) ابن االثري -الطربي ...(صريه يف نشابة ورماها إليهمكتب كتابا و) ٢(

أفتحه لكم، فلما كانت تلك الليلة فتح هلم باب احلصن فدخلوا فقتلوا من فيه من املقاتلة وسبوا الذرية وامتص 
  .االصبهبذ خامتا مسموما فمات

  .بنات امللوك احلسان وكان فيمن أسروا يومئذ أم منصور بن املهدي، وأم إبراهيم بن املهدي، وكانتا من
، وتوىل بناءها سلمة بن سعيد بن جابر نائب )١(وفيها بىن املنصور الهل البصرة قبلتهم اليت يصلون عندها باجلبان 

  .الفرات واالبلة
  .وصام املنصور شهر رمضان بالبصرة وصلى بالناس العيد يف ذلك املصلى

  .عليها محيد بن قحطبة وفيها عزل املنصور نوفل بن الفرات عن إمرة مصر ووىل
  .وحج بالناس فيها إمساعيل بن علي

  .وفيها تويف سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس عم اخلليفة ونائب البصرة
  .كان ذلك يوم السبت لسبع بقني من مجادى اآلخرة، وهو ابن تسع ومخسني سنة، وصلى عليه أخوه عبد الصمد

  .وسىروى عن أبيه وعكرمة وأيب بردة بن أيب م
  وعنه مجاعة منهم بنوه جعفر، وحممد، وزينب

  .واالصمعي
  .وكان قد شاب وهو ابن عشرين سنة وخضب حليته من الشيب يف ذلك السن، وكان كرميا جوادا ممدحا

كان يعتق عشية عرفة يف كل سنة مائة نسمة، وبلغت صالته لبين هاشم وسائر قريش واالنصار مخسة آالف ألف 
: فرأى نسوة يغزلن يف دار من دور البصرة، فاتفق يف نظره هذا إليهن أن قالت واحدة منهن واطلع يوما من قصره

لو أن االمري نظر إلينا واطلع على حالنا فأغنانا عن الغزل ؟ فنهض من فوره فجعل يدور يف قصره وجيمع من حلى 
ثر عليهن من الدنانري والدراهم شيئا نسائه من الذهب واجلواهر وغريها ما مال به منديال كبريا، مث داله إليهن ون

  .كثريا، فماتت إحداهن من شدة الفرح، فأعطى ديتها وما تركته من ذلك لورثتها
وقد ويل احلج يف أيام السفاح، وويل البصرة أيام املنصور، وكان من خيار بين العباس، وهو أخو إمساعيل وداود 

  .السفاح واملنصوروصاحل وعبد الصمد وعبد اهللا وعيسى وحممد، وهو عم 
  ).٢(وممن تويف فيها من االعيان خالد احلذاء، وعاصم االحول، وعمرو بن عبيد القدري يف قول 



، ويقال ابن كيسان، التيمي موالهم أبو عثمان البصري، من أبناء فارس، شيخ )٣(وهو عمرو بن عبيد بن ثوبان 
  .القدرية واملعتزلة

 بن أنس، وأيب العالية وأيب قالبة، وعنه احلمادان وسفيان بن عيينة روى احلديث عن احلسن البصري وعبيد اهللا
  وعبد الوارث بن -وكان من أقرانه  -واالعمش 

__________  
حملة بالبصرة مسيت بالقبيلة وهم بنو محان بن سعد بن زيد مناة : مجان: احلمان، ويف معجم البلدان: يف الطربي) ١(

  .بن متيم
  ).١٦٩/  ١انظر أمايل املرتضى (مات سنة أربع وأربعني : ٣٧١/  ٣يف مروج الذهب ) ٢(
ويف (بن باب، موىل بين عقيل مث آل عرادة بن يربوع بن مالك : ٤٦٠/  ٣يف مروج الذهب ووفيات االعيان ) ٣(

  ).موىل بين متيم: املروج

  .سعيد، وهارون بن موسى، وحيىي القطان، ويزيد بن زريع
  .س بأهل أن حيدث عنهلي: قال االمام أمحد بن حنبل

  ليس بشئ، وزاد ابن معني وكان رجل سوء: وقال علي بن املديين وحيىي بن معني
  .وكان من الدهرية الذين يقولون إمنا الناس مثل الزرع

  .متروك صاحب بدعة: وقال الفالس
  .كان حيىي القطان حيدثنا عنه مث تركه وكان ابن مهدي ال حيدث عنه

  .متروك: وقال أبو حامت
  .وقال النسائي ليس بثقة

  .كان عمرو بن عبيد يكذب يف احلديث: وقال شعبة عن يونس بن عبيد
  .ال تأخذ عنه فإنه كان يكذب على احلسن البصري: قال يل محيد: وقال محاد بن سلمة

  .وكذا قال أيوب وعوف وابن عون
  .واهللا ال أصدقه يف شئ: ما كنت أعدله عقال، وقال مطر الوراق: وقال أيوب

  .إمنا تركوا حديثه النه كان يدعو إىل القدر: وقال ابن املبارك
  .وقد ضعفه غري واحد من أئمة اجلرح والتعديل، وأثىن عليه آخرون يف عبادته وزهده وتقشفه

  .هذا سيد شباب القراء ما مل حيدث: قال احلسن البصري
  .فأحدث واهللا أشد احلدث: قالوا

والعبادة إىل أن أحدث ما أحدث واعتزل جملس احلبس هو ومجاعة معه فسموا كان من أهل الورع : وقال ابن حبان
  .املعتزلة، وكان يشتم الصحابة ويكذب يف احلديث، ومها ال تعمدا

  .إن كانت تبت يدا أيب هلب يف اللوح احملفوظ فما تعد منه على ابن آدم حجة: وقد روي عنه أنه قال
: حىت قال" أن خلق أحدكم جيمع يف بطن أمه أربعني يوما " ملصدوق حدثنا الصادق ا: وروى له حديث ابن مسعود

  .فيؤمر بأربع كلمات" 
  .إىل آخره" رزقه وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد 

لو مسعت االعمش يرويه لكذبته، ولو مسعته من زيد بن وهب ملا أحببته، ولو مسعته من ابن مسعود ملا قبلته، : فقال



ى اهللا عليه وسلم لرددته، ولو مسعت اهللا يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت علينا ولو مسعته من رسول اهللا صل
  .امليثاق

  .وهذا من أقبح الكفر، لعنه اهللا إن كان قال هذا
* أيها الطالب علما : وإذا كان مكذوبا عليه فعلى من كذبه عليه ما يستحقه وقد قال عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا

كان عمرو : آثار عمرو بن عبيد وقال ابن عدي* مث قيده بقيد وذر البدعة من * العلم حبلم  إيت محاد بن زيد فخذ
  .يغر الناس بتقشفه، وهو مذموم ضعيف احلديث جدا، معلن بالبدع

  .ضعيف احلديث: وقال الدار قطين
نة وقال جالس احلسن واشتهر بصحبته مث أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل الس: وقال اخلطيب البغدادي

  بالقدر ودعا إليه، واعتزل أصحاب
  .احلديث، وكان له مست وإظهار زهد

إنه وواصل بن عطاء ولدا سنة مثانني، وحكى البخاري أن عمرا مات سنة ثنتني أو ثالث وأربعني ومائة : وقد قيل
يفد على املنصور مع  بطريق مكة، وقد كان عمرو حمظيا عند أيب جعفر املنصور، كان املنصور حيبه ويعظمه النه كان

القراء فيعطيهم املنصور فيأخذون، وال يأخذ عمرو منه شيئا، وكان يسأله أن يقبل كما يقبل أصحابه فال يقبل منه، 
  :فكان ذلك مما يغر املنصور ويروج به عليه حاله، الن املنصور كان خبيال وكان يعجبه ذلك منه وينشد

مرو بن عبيد ولو تبصر املنصور لعلم أن كل واحد من أولئك غري ع* كلكم يطلب صيد * كلكم ميشي رويد 
القراء خري من ملء االرض مثل عمرو بن عبيد، والزهد ال يدل على صالح، فإن بعض الرهبان قد يكون عنده من 

  .الزهد ما ال يطيقه عمرو وال كثري من املسلمني يف زمانه
أيوب : سن بن جعفر يف املنام بعد ما مات بعبادان فقال يلرأيت احل: وقد روينا عن إمساعيل بن خالد القعنيب قال

  .ويونس وابن عون يف اجلنة
  .يف النار: فعمرو بن عبيد ؟ قال: قلت

  .مث رآه مرة ثانية ويروى ثالثة، فيسأله فيقول له مثل ذلك
لتكميل، وأشرنا ههنا وقد رؤيت له منامات قبيحة، وقد أطال شيخنا يف هتذيبه يف ترمجته وخلصنا حاصلها يف كتابنا ا

  .إىل نبذ من حاله ليعرف فال يغتر به واهللا أعلم
مث دخلت سنة ثالث وأربعني ومائة فيها ندب املنصور الناس إىل غزو الديلم، الهنم قتلوا من املسلمني خلقا، وأمر 

فانتدب خلق أهل الكوفة والبصرة من كان منهم يقدر على عشرة آالف فصاعدا فليذهب مع اجليش إىل الديلم، 
  .كثري وجم غفري لذلك

  .وحج بالناس عيسى بن موسى نائب الكوفة وأعماهلا
وفيها تويف حجاج الصواف، ومحيد بن رؤية الطويل، وسليمان بن طرخان التيمي، وقد ذكرناه يف اليت قبلها، 

  .وعمرو بن عبيد يف قول، وليث بن أيب سليم على الصحيح
  .وحيىي بن سعيد االنصاري

سنة أربع وأربعني ومائة فيها سار حممد بن أيب العباس السفاح عن أمر عمه املنصور إىل بالد الديلم ومعه  مث دخلت
  اجليوش من

  .الكوفة والبصرة وواسط واملوصل واجلزيرة



بنت ) ١(جعفر املنصور املهدي على أبيه من بالد خراسان ودخل بابنة عمه رايطة ] أيب [ وفيها قدم حممد بن 
  .حلريةالسفاح با

وفيها حج بالناس أبو جعفر املنصور واستخلف على احلرية والعسكر خازم بن خزمية، ووىل رباح بن عثمان املزين 
املدينة وعزل عنها حممد بن خالد القسري، وتلقى الناس أبا جعفر املنصور إىل أثناء طريق مكة يف حجه يف سنة ) ٢(

  .أربع وأربعني ومائة
بد اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب، فأجلسه املنصور معه على السماط، مث وكان يف مجلة من تلقاه ع

جعل حيادثه بإقبال زائد حبيث أن املنصور اشتغل بذلك عن عامة غدائه، وسأله عن أبنيه إبراهيم وحممد مل ال جاءاين 
  .مع الناس ؟ فحلف عبد اهللا بن حسن أنه ال يدري أين صارا من أرض اهللا

  ذلك، وما ذاك إال أن حممد بن عبد اهللا بن حسن كان قد بايعه مجاعة وصدق يف
__________  

  .ريطة: ١٨٠/  ٩والطربي  ٥١٣/  ٥يف ابن االثري ) ١(
  .املري: يف الطربي وابن االثري) ٢(

فر من أهل احلجاز يف أواخر دولة مروان احلمار باخلالفة وخلع مروان، وكان يف مجلة من بايعه على ذلك أبو جع
املنصور، وذلك قبل حتويل الدولة إىل بين العباس، فلما صارت اخلالفة إىل أيب جعفر املنصور خاف حممد بن عبد اهللا 

  .بن احلسن وأخوه إبراهيم منه خوفا شديدا
وذلك الن املنصور توهم منهما أهنما ال بد أن خيرجا عليه كما أرادا أن خيرجا على مروان، والذي توهم منه 

وقع فيه، فذهبا هربا يف البالد الشاسعة فصارا إىل اليمن، مث سارا إىل اهلند فاختفيا هبا، فدل على مكاهنما املنصور 
  .احلسن بن زيد فهربا إىل موضع آخر، فاستدل عليه احلسن بن زيد ودل عليهما، مث كذلك

  .وانتصب إلبا عليهما عند املنصور
  .والعجب منه أنه من أتباعهما

  .بكل طريق على حتصيلهما فلم يتفق له ذلك، وإىل اآلنواجتهد املنصور 
فلما سأل أبامها عنهما حلف أنه ال يدري أين صارا من أرض اهللا، مث أحل املنصور على عبد اهللا يف طلب ولديه 

  .واهللا لو كانا حتت قدمي ما دللتك عليهما: فغضب عبد اهللا من ذلك وقال
ه وأمواله، فلبث يف السجن ثالث سنني، وأشاروا على املنصور حببس فغضب املنصور وأمر بسجنه وأمر ببيع رقيق

  بين حسن عن آخرهم فحبسهم، وجد يف طلب
إبراهيم وحممد جدا، هذا ومها حيضران احلج يف غالب السنني ويكمنان يف املدينة يف غالب االوقات، وال يشعر هبما 

  .من ينم عليهما وهللا احلمد
نة ويويل عليها غريه وحيرضه على إمساكهما والفحص عنهما، وبذل االموال يف واملنصور يعزل نائبا عن املدي

  .طلبهما، وتعجزه املقادير عنهما ملا يريده اهللا عز وجل
وقد واطأمها على أمرمها أمري من أمراء املنصور يقال له أبو العساكر خالد بن حسان، فعزموا يف بعض احلجات على 

  .روة، فنهاهم عبد اهللا بن حسن لشرف البقعةالفتك باملنصور بني الصفا وامل
  .وقد اطلع املنصور على ذلك وعلم مبا ماالمها ذلك االمري، فعذبه حىت أقر مبا كانوا متالؤا عليه من الفتك به

عبد اهللا بن حسن هنانا عن ذلك، فأمر به اخلليفة فغيب يف االرض فلم : وما الذي صرفكم عن ذلك ؟ فقال: فقال



  ).١(ن يظهر حىت اآل
وقد استشار املنصور من يعلم من أمرائه ووزارئه من ذوي الرأي يف أمر ابين عبد اهللا بن حسن، وبعث اجلواسيس 

  .والقصاد يف البالد فلم يقع هلما على خرب، وال ظهر هلما على عني وال أثر، واهللا غالب على أمره
قد شفقت على أيب وعموميت، ولقد مهمت أن أضع  إين! وقد جاء حممد بن عبد اهللا بن حسن إىل أمه فقال يا أمه 

  .يدي يف يد هؤالء الريح أهلي
ال وال كرامة، بل نصرب على أمره فلعل اهللا أن يفتح : فذهبت أمه إىل السجن فعرضت عليهم ما قال ابنها، فقالوا

  .على يديه خريا، وحنن نصرب وفرجنا بيد اهللا إن شاء فرج عنا، وإن شاء ضيق
  .على ذلك رمحهم اهللا ومتالؤا كلهم

  .وفيها نقل آل حسن من حبس املدينة إىل حبس بالعراق ويف أرجلهم القيود، ويف أعناقهم االغالل
  وكان ابتداء تقييدهم من الربذة بأمر أيب جعفر املنصور، وقد أشخص معهم حممد بن عبد

__________  
  .نصور فإنه حلق مبحمد بن عبد اهللا بن حممدمل يظفر به امل: ٥١٨/  ٥وابن االثري  ١٩١/  ٩يف الطربي ) ١(

اهللا العثماين، وكان أخا عبد اهللا بن حسن المه، وكانت ابنته حتت إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن، وقد محلت قريبا، 
قد حلفت بالعتاق والطالق إنك مل تغشين، وهذه ابنتك حامل، فإن كان من زوجها فقد : فاستحضره اخلليفة وقال

  .أنت تعلم به، وإن كان من غريه فأنت ديوثحبلت منه و
  فأجابه العثماين جبواب أحفظه به، فأمر به فجردت عنه ثيابه فإذا جسمه مثل الفضة النقية، مث ضربه بني

يديه مائة ومخسني سوطا، منها ثالثون فوق رأسه، أصاب أحدها عينه فسالت، مث رده إىل السجن وقد بقي كأنه 
، وتراكم الدماء فوق جلده، فأجلس إىل جانب أخيه المه عبد اهللا بن حسن، فاستسقى عبد أسود من زرقة الضرب

  .ماء فما جسر أحد أن يسقيه حىت سقاه خراساين من مجلة اجلالوزة املوكلني هبم
مث ركب املنصور هودجه وأركبوا أولئك يف حمامل ضيقة، وعليهم القيود واالغالل، فاجتاز هبم املنصور وهو يف 

واهللا يا أبا جعفر ما هكذا صنعنا بأسرائكهم يوم بدر، فأخسأ ذلك املنصور وثقل : فناداه عبد اهللا بن حسنهودجه، 
  .عليه ونفر عنهم

وملا انتهوا إىل العراق حبسوا باهلامشية، وكان فيهم حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن، وكان مجيال فتيا، فكان 
  .لهالناس يذهبون لينظروا إىل حسنه ومجا

  .أما القتلنك قتلة ما قتلتها أحدا: الديباح االصغر، فأحضره املنصور بني يديه وقال له: وكان يقال له
  .مث ألقاه بني إسطوانتني وسد عليه حىت مات

  .فعلى املنصور ما يستحقه من عذاب اهللا ولعنته
  .وقد هلك كثري منهم يف السجن حىت فرج عنهم بعد هالك املنصور على ما سنذكره

فكان فيمن هلك يف اجلسن عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب، وقد قيل واالظهر أنه قتل صربا، 
وأخوه إبراهيم بن احلسن وغريمها، وقل من خرج منهم من احلبس، وقد جعلهم املنصور يف سجن ال يسمعون فيه 

يشفعون يف حممد بن عبد اهللا العثماين، فأمر به  أذانا، وال يعرفون فيه وقت صالة إال بالتالوة، مث بعث أهل خراسان
  .فضربت عنقه وأرسل برأسه إىل أهل خراسان، ال جزاه اهللا خريا، ورحم اهللا حممد بن عبد اهللا العثماين

وهو حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان االموي رمحه اهللا، أبو عبد اهللا املدين املعروف بالديباج، حلسن 



  .وجهه
مه فاطمة بنت احلسني بن علي، روى احلديث عن أبيه وأمه وخارجة بن زيد وطاوس وأيب الزناد والزهري ونافع وأ

وغريهم، وحدث عنه مجاعة، ووثقه النسائي وابن حبان، وكان أخا عبد اهللا بن حسن المه، وكانت ابنته رقية زوجة 
  .بها قتله أبو جعفر املنصور يف هذه السنةابن أخيه إبراهيم بن عبد اهللا، وكانت من أحسن النساء، وبسب

  .وكان كرميا جوادا ممدحا
وجدنا احملض االبيض من قريش : أنشدين سليمان بن عباس السعدي اليب وجزة السعدي ميدحه: قال الزبري بن بكار

  فىت بني اخلليفة والرسول* 
وما للمجد دونك من مقيل وال * مبيت وكنت له مبعتلج السيول فما للمجد دونك من * أتاك اجملد من هنا وهناك 

  وال هو قابل بك من بديل* ميضي وراءك يبتغيه 

مث دخلت سنة مخس وأربعني ومائة فمما كان فيها من االحداث خمرج حممد بن عبد اهللا بن حسن باملدينة وأخيه 
  .إبراهيم بالبصرة، على ما سنبينه إن شاء اهللا
عفر املنصور بأهله بين حسن من املدينة إىل العراق على الصفة والنعت أما حممد فإنه خرج على أثر ذهاب أيب ج

الذي تقدم ذكره، وسجنهم يف مكان ساء مستقرا ومقاما، ال يسمعون فيه أذانا وال يعرفون فيه دخول أوقات 
  .صلوات إال باالذكار والتالوة

  .وقد مات أكثر أكابرهم هنالك رمحهم اهللا
تف باملدينة، حىت أنه يف بعض االحيان اختفى يف بئر نزل يف مائه كله إال رأسه، وباقيه هذا كله وحممد الذي يطلبه خم

أهل  -مغمور باملاء، وقد تواعد هو وأخوه وقتا معينا يظهران فيه، هو باملدينة وإبراهيم بالبصرة، ومل يزل الناس 
زم على اخلروج، وذلك ملا أضر به شدة يؤنبون حممد بن عبد اهللا يف اختفائه وعدم ظهوره حىت ع -املدينة وغريهم 

االختفاء وكثرة إحلاح رياح نائب املدينة يف طلبه ليال وهنارا، فلما اشتد به االمر وضاق احلال واعد أصحابه على 
إىل متويل املدينة فأعلمه بذلك، فضاق ذرعا ) ١(الظهور يف الليلة الفالنية، فلما كانت تلك الليلة جاء بعض الوشاة 

لذلك انزعاجا شديدا، وركب يف جحافله فطاف باملدينة وحول دار مروان، وهم جمتمعون هبا، فلم يشعر وانزعج 
  .هبم

فلما رجع إىل منزله بعث إىل بين حسني بن علي فجمعهم ومعهم رؤوس من سادات قريش وغريهم، فوعظهم 
شارق واملغارب وهو بني أظهركم، مث ما يا معشر أهل املدينة، أمري املؤمنني يتطلب هذا الرجل يف امل: وأنبهم وقال

  .كفاكم حىت بايعتموه على السمع والطاعة ؟ واهللا ال يبلغين عن أحد منكم خرج معه إال ضربت عنقه
حنن نأتيك برجال مسلحني : فأنكر الذين هم هنالك حاضرون أن يكون عندهم علم أو شعور بشئ من هذا، وقالوا

  .يقاتلون دونك إن وقع شئ من ذلك
  ال إذن هلم إين أخشى أن يكون ذلك: هضوا فجاؤوه جبماعة مسلحني فاستأذنوه يف دخوهلم عليه، فقالفن

  .خديعة
فجلس أولئك على الباب ومكث الناس جلوسا حول االمري وهو واجم ال يتكلم إال قليال حىت ذهبت طائفة من 

نوا بالتكبري، فانزعج الناس يف جوف الليل، الليل، مث ما فجئ الناس إال وأصحاب حممد بن عبد اهللا قد ظهروا وأعل
عالم وحنن مقرون بالطاعة ؟ واشتغل : وأشار بعض الناس على االمري أن يضرب أعناق بين حسني، فقال أحدهم

االمري عنهم مبا فجأه من االمر، فاغتنموا الغفلة وهنضوا سراعا فتسوروا جدار الدار وألقوا أنفسهم على كناسة 



  .هنالك
ومخسني، فمر بالسجن فأخرج من فيه، وجاء دار االمارة فحاصرها ) ٢(د بن عبد اهللا بن حسن يف مائتني وأقبل حمم

فافتتحها ومسك االمري رياح بن عثمان نائب املدينة فسجنه يف دار مروان، وسجن معه ابن مسلم بن عقبة، وهو 
حممد بن عبد اهللا بن حسن وقد استظهر الذي أشار بقتل بين حسني يف أول هذه الليلة فنجوا وأحيط به، وأصبح 

  على املدينة ودان له أهلها، فصلى بالناس الصبح وقرأ
__________  

  ).ابن االثري -الطربي (وهو سليمان بن عبد اهللا بن أيب سربة ) ١(
  .مائة: ٥٣٠/  ٥يف ابن االثري ) ٢(

  .فيها سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا
  .من هذه السنة وأسفرت هذه الليلة عن مستهل رجب

وقد خطب حممد بن عبد اهللا أهل املدينة يف هذا اليوم، فتكلم يف بين العباس وذكر عنهم أشياء ذمهم هبا، وأخربهم 
  .، فبايعه أهل املدينة كلهم إال القليل)١(أنه مل ينزل بلدا من البلدان إال وقد بايعوه على السمع والطاعة 

إمنا كنتم : فإن يف أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: نه أفىت الناس مببايعته، فقيل لهأ: وقد روى ابن جرير عن االمام مالك
  .مكرهني وليس ملكره بيعة

  .فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك، ولزم مالك بيته
  .يا بن أخي إنك مقتول: وقد قال إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر حني دعاه إىل بيعته

مجهورهم معه، فاستناب عليهم عثمان بن حممد بن خالد بن الزبري، وعلى قضائها  فارتدع بعض الناس عنه واستمر
بن عمر بن اخلطاب، وعلى ) ٢(عبد العزيز بن املطلب بن عبد اهللا املخزومي، وعلى شرطتها عثمان بن عبد اهللا 

  بن مسور بن خمرمة،) ٣(ديوان العطاء عبد اهللا بن جعفر بن عبد اهللا 
  .أن يكون هو املذكور يف االحاديث فلم يكن به، وال مت له ما رجاه وال متناه، فإنا هللاوتلقب باملهدي طمعا 

عنها ليلة دخلها، فطوى املراحل البعيدة إىل املنصور يف سبع ليال، فورد عليه ) ٤(وقد ارحتل بعض أهل املدينة 
  .ال يوقظ يف هذه الساعة إنه: استأذن على اخلليفة، فقال: فوجده نائما يف الليل، فقال للربيع احلاجب

  .إنه خرج ابن حسن باملدينة: ما وراءك ؟ فقال! وحيك : إنه ال بد من ذلك فأخرب اخلليفة فخرج فقال: فقال
هلك واهللا وأهلك معه من اتبعه : فقال! نعم : أنت رأيته ؟ قال: فلم يظهر املنصور لذلك اكتراثا وانزعاجا، بل قال

  .االخبار بذلك فتواترتمث أمر بالرجل فسجن، مث جاءت 
  .آالف درهم) ٥(فأطلقه املنصور وأطلق له عن كل ليلة ألف درهم فأعطاه سبعة 

يا أمري املؤمنني ال عليك منه، فواهللا لو : وملا حتقق املنصور االمر من خروجه ضاق ذرعا، فقال له بعض املنجمني
  .ملك االرض حبذافريها فإنه ال يقيم أكثر من سبعني يوما

فيخربوه مبا  -والد حممد  -ر املنصور مجيع رؤوس االمراء أن يذهبوا إىل السجن فيجتمعوا بعبد اهللا بن حسن مث أم
  .وقع من خروج ولده ويسمعوا ما يقول هلم

  .ال ندري: فقالوا -يعين املنصور  -ما ترون ابن سالمة فاعال ؟ : فلما دخلوا عليه أخربوه بذلك فقال
  كم البخل ينبغي له أن ينفق االموالواهللا لقد قتل صاحب: فقال

__________  



  .٥٣١/  ٥نص خطبته يف ابن االثري ) ١(
  .٢٠٥ - ٢٠٤/  ٩وتاريخ الطربي 

  .عبد الرمحن: يف الطربي وابن االثري) ٣(عبيد اهللا : يف الطربي وابن االثري) ٢(
 - ٥٣٣/  ٥ابن االثري (صخر وهو رجل من آل أويس بن أيب سرح العامري عامر بن لؤي، امسه احلسني بن ) ٤(

  ).٢٠٨/  ٩الطربي 
تسعة آالف درهم عن كل ليلة ألف درهم، النه قضى تسع ليال من املدينة إىل أيب : يف الطربي وابن االثري) ٥(

  .جعفر

  .ويستخدم الرجال، فإن ظهر فاسترجاع ما أنفق سهل، وإال مل يكن لصاحبكم شئ يف اخلزائن وكان ما خزن لغريه
  ىل اخلليفة فأخربوه بذلك، وأشار الناس على اخلليفة مبناجزته، فاستدعىفرجعوا إ

بسم اهللا الرمحن : إين سأكتب إليه كتابا أنذره به قبل قتاله فكتب إليه: عيسى بن موسى فندبه إىل ذلك، مث قال
حياربون اهللا ورسوله ويسعون  إمنا جزاء الذين: (من عبد اهللا بن عبد اهللا أمري املؤمنني، إىل حممد بن عبد اهللا! الرحيم 

فلك عهد اهللا : مث قال]  ٣٤ - ٣٣: املائدة) [ فاعلموا أن اهللا غفور رحيم: (اآلية إىل قوله) يف االرض فسادا
وميثاقه وذمته وذمة رسوله، إن أنت رجعت إىل الطاعة الومننك ومن اتبعك، والعطينك ألف ألف درهم، 

  .قضني لك مجيع حوائجك، يف كالم طويلوالدعنك تقيم يف أحب البالد إليك، وال
بسم اهللا الرمحن الرحيم طسم تلك : (من عبد اهللا املهدي حممد بن عبد اهللا بن حسن: فكتب إليه حممد جواب كتابه

آيات الكتاب املبني، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون باحلق لقوم يؤمنون، إن فرعون عال يف االرض وجعل أهلها 
ة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من املفسدين، وتريد أن منن على الذين شيعا يستضعف طائف

وإين أعرض عليك من االمان : مث قال]  ٥ - ١: القصص) [ استضعفوا يف االرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني
كان الوصي وكان االمام، مثل ما عرضت علي، فأنا أحق هبذا االمر منكم، وأنتم إمنا وصلتم إليه بنا، فإن عليا 

فكيف ورثتم واليته وولده أحياء ؟ وحنن أشرف أهل االرض نسبا، فرسول اهللا خري الناس وهو جدنا، وجدتنا 
خدجية وهي أفضل زوجاته، وفاطمة ابنته أمنا وهي أكرم بناته، وإن هامشا ولد عليا مرتني، وإن حسنا ولده عبد 

ل اجلنة، وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولد أيب مرتني، وإين أوسط املطلب مرتني، وهو وأخوه سيدا شباب أه
  .، فأنا ابن أرفع الناس درجة يف اجلنة، وأخفهم عذابا يف النار)١(بين هاشم نسبا 

فأنا أوىل باالمر منك، وأوىل بالعهد وأوىف به منك، فإنك تعطي العهد مث تنكث وال تفي، كما فعلت بابن هبرية 
ه العهد مث غدرت به، وال أشد عذابا من إمام غادر، وكذلك فعلت بعمك عبد اهللا بن علي، وأيب مسلم فإنك أعطيت
  .اخلراساين

  .ولو أعلم أنك تصدق الجبتك ملا دعوتين إليه، ولكن الوفاء بالعهد من مثلك ملثلي بعيد والسالم
كتابك فإذا جل فخرك وإداللك أما بعد فقد قرأت : فكتب إليه أبو جعفر جواب ذلك يف كتاب طويل حاصله

  قرابة النساء لتضل به اجلفاة والغوغاء، ومل جيعل اهللا النساء كالعمومة واآلباء، وال
وكان له حينئذ أربعة أعمام، ]  ٢١٤: الشعراء) [ وأنذر عشريتك االقربني(كالعصبية واالؤلياء، وقد أنزل اهللا 

فقطع اهللا واليتهما منه ومل جيعل  -يعين جده أبا طالب  -ا أبوك فاستجاب له اثنان أحدمها جدنا، وكفر اثنان أحدمه
  إنك ال(بينهما إال وال ذمة، وقد أنزل اهللا يف عدم إسالم أيب طالب 



__________  
  ...وأصرحهم أبا، مل تعرق يف العجم، ومل تنازع يف أمهات االوالد: زيد يف الطربي وابن االثري) ١(

وقد فخرت به وأنه أخف أهل النار عذابا، وليس ]  ٥٦: القصص) [ من يشاء هتدي من أحببت ولكن اهللا يهدي
  .يف الشر خيار، وال ينبغي ملؤمن أن يفخر بأهل النار، وفخرت بأن عليا ولده هاشم مرتني

وأن حسنا ولده عبد املطلب مرتني، فهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إمنا ولده عبد اهللا مرة واحدة، وقولك 
 تلدك أمهات أوالد، فهذا إبراهيم ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من مارية، وهو خري منك، وعلي بن إنك مل

احلسن من أم ولد وهو خري منك، وكذلك ابنه حممد بن علي، وابنه جعفر بن حممد، جداهتما أمهات أوالد ومها 
) [ ما كان حممد أبا أحد من رجالكم: (عاىلخري منك، وأما قولك بنو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد قال ت

وقد جاءت السنة اليت ال خالف فيها بني املسلمني أن اجلد أبا االم واخلال واخلالة ال يورثون، ومل ]  ٤٠: االحزاب
  .يكن لفاطمة مرياث من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بنص احلديث

  .فلم يأمره بالصالة بالناس، بل أمر غريهوقد مرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبوك حاضر 
وملا تويف مل يعدل الناس بأيب بكر وعمر أحدا، مث قدموا عليه عثمان يف الشورى واخلالفة، مث ملا قتل عثمان اهتمه 

بعضهم به، وقاتله طلحة والزبري على ذلك، وامتنع سعد من مبايعته مث بعد ذلك معاوية، مث طلبها أبوك وقاتل عليها 
ال، مث اتفق على التحكيم فلم يف به، مث صارت إىل احلسن فباعها خبرق ودراهم، وأقام باحلجاز يأخذ ماال من الرج

  .غري حله، وسلم االمر إىل غري أهله، وترك شيعته يف أيدي بين أمية ومعاوية
  .فإن كانت لكم فقد تركتموها وبعتموها بثمنها

معه عليه حىت قتلوه وأتوا برأسه إليه، مث خرجتم على بين أمية مث خرج عمك حسني على ابن مرجانة وكان الناس 
فقتلوكم وصلبوكم على جذوع النخل، وحرقوكم بالنار، ومحلوا نساءكم على االبل كالسبايا إىل الشام، حىت 

خرجنا عليهم حنن فأخذنا بثأركم، وأدركنا بدمائكم، وأورثناكم أرضهم وديارهم، وذكرنا فضل سلفكم، فجعلت 
  حجة علينا،ذلك 

وظننت أنا إمنا ذكرنا فضله على أمثاله على محزة والعباس وجعفر، وليس االمر كما زعمت، فإن هؤالء مضوا ومل 
  .يدخلوا يف الفنت، وسلموا من الدنيا فلم تنقصهم شيئا، فاستوفوا ثواهبم كامال، وابتلى بذلك أبوك

توبات، فأحيينا ذكره وذكرنا فضله وعنفناهم مبا نالوا منه، وكانت بنو أمية تلعنه كما تلعن الكفرة يف الصلوات املك
وقد علمت أن مكرمتنا يف اجلاهلية بسقاية احلجيج االعظم، وخدمة زمزم، وحكم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  .لنا هبا
بق أحد من وملا قحط الناس زمن عمر استسقى بأبينا العباس، وتوسل به إىل ربه وأبوك حاضر، وقد علمت أنه مل ي

بين عبد املطلب بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إال العباس، فالسقاية سقايته، والوراثة وراثته، واخلالفة يف 
  .ولده، فلم يبق شرف يف اجلاهلية واالسالم إال والعباس وارثه ومورثه، يف كالم طويل فيه حبث ومناظرة وفصاحة

  .بحانه أعلمبطوله واهللا س) ١(وقد استقصاه ابن جرير 
__________  

باختالف يف بعض االلفاظ وزيادة ونقصان بعض  ٥٣٨/  ٥وما بعدها وابن االثري  ٢١١/  ٩انظر الطربي ) ١(
  .العبارات



فصل مقتل حممد بن عبد اهللا بن حسن بعث حممد بن عبد اهللا بن حسن يف غبون ذلك رسوال إىل أهل الشام 
  .قد ضجرنا من احلروب ومللنا من القتال: ذلك منه، وقالوا يدعوهم إىل بيعته وخالفته فأبوا قبول

كيف أبايعك وقد : وجعل يستميل رؤوس اهل املدينة، فمنهم من أجابه ومنهم من امتنع عليه، وقال له بعضهم
  .ظهرت يف بلد ليس فيه مال تستعني به على استخدام الرجال ؟ ولزم بعضهم منزله فلم خيرج حىت قتل حممد

بن معاوية بن سبعني رجال وحنوا من عشرة فوارس إىل مكة نائبا إن هو دخلها فساروا ) ١(هذا احلسني وبعث حممد 
إليها، فلما بلغ أهلها قدومهم خرجوا إليهم يف ألوف من املقاتلة، فقال هلم احلسن بن معاوية عالم تقاتلون وقد مات 

جاءتنا من أربع ليال وقد أرسلت إليه كتابا فأنا أنتظر إن برده : أبو جعفر ؟ فقال السري بن عبد اهللا زعيم أهل مكة
  .جوابه إىل أربع، فإن كان ما تقولون حقا سلمتكم البلد وعلي مؤنة رجالكم وخيلكم

  فامتنع احلسن بن معاوية من االنتظار وأىب إال املناجزة، وحلف ال يبيت الليلة إال
  .مبكة، إال أن ميوت

  .م إىل احلل حىت ال تراق الدماء يف احلرموأرسل إىل السري أن أبرز من احلر
فلم خيرج، فتقدموا إليهم فصافوهم فحمل عليه احلسن وأصحابه محلة واحدة فهزموهم وقتلوا منهم حنو سبعة، 

  .ودخلوا مكة
  .فلما أصبحوا خطب احلسن بن معاوية الناس وأغراهم بأيب جعفر، ودعاهم إىل حممد بن عبد اهللا بن حسن املهدي

راهيم بن عبد اهللا بن حسن وظهر بالبصرة أيضا إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن، وجاء الربيد إىل أخيه حممد خروج إب
  .فانتهى إليه ليال فاستؤذن له عليه وهو بدار مروان فطرق باهبا

  .اللهم إين أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار إال طارقا يطرق خبري يا رمحن: فقال
: عن أخيه فاستبشروا جدا وفرحوا كثرا، وكان يقول للناس بعد صالة الصبح واملغربمث خرج فأخرب أصحابه 

  .ادعو اهللا الخوانكم أهل البصرة، وللحسن بن معاوية مبكة، واستنصروه على أعدائكم
وأما ما كان من املنصور فإنه جهز اجليوش إىل حممد بن عبد اهللا بن حسن، صحبة عيسى بن موسى عشرة آالف 

الشجعان املنتخبني، منهم حممد بن أيب العباس السفاح، وجعفر بن حنظلة البهراين، ومحيد بن قحطبة، فارس من 
يا أمري املؤمنني ادع مبن شئت ممن تثق به من مواليك فابعث هبم إىل وادي : وكان املنصور قد استشاره فيه فقال

  القرى مينعوهنم من مرية الشام، فيموت هو ومن معه
__________  

  .احلسن: يف الطربي وابن االثري )١(

  .جوعا، فإنه ببلد ليس فيه مال وال رجال وال كراع وال سالح
إين أبعثك إىل ! يا عيسى : وقدم بني يديه كثري بن احلصني العبدي وقد قال املنصور لعيسى بن موسى حني ودعه
منهم إياه حىت يأتوك به، فإهنم جنيب هذين، فإن ظفرت بالرجل فشم سيفك وناد يف الناس باالمان وإن تغيب فض

  .أعلم مبذاهبه
  .وكتب معه كتبا إىل رؤساء قريش واالنصار من أهل املدينة يدفعها إليهم خفية يدعوهم إىل الرجوع إىل الطاعة

فلما اقترب عيسى بن موسى من املدينة بعث الكتب مع رجل فأخذه حرس حممد بن عبد اهللا بن حسن فوجدوا معه 
  وها إىل حممد فاستحضر مجاعة من أولئكتلك الكتب فدفع

  .فعاقبهم وضرهبم ضربا شديدا وقيدهم قيودا ثقاال، وأودعهم السجن



مث إن حممدا استشار أصحابه بالقيام باملدينة حىت يأيت عيسى بن موسى فيحاصرهم هبا، أو أنه خيرج مبن معه فيقاتل 
مث اتفق الرأي على املقام باملدينة، الن رسول اهللا صلى أهل العراق ؟ فمنهم من أشار هبذا، ومنهم من أشار بذاك، 

اهللا عليه وسلم ندم يوم احد على اخلروج منها، مث اتفقوا على حفر خندق حول املدينة كما فعل رسول اهللا صلى 
 اهللا عليه وسلم يوم االحزاب، فأجاب إىل ذلك كله، وحفر مع الناس يف اخلندق بيده اقتداء برسول اهللا صلى اهللا

عليه وسلم، وقد ظهر هلم لبنة من اخلندق الذي حفره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ففرحوا بذلك وكربوا 
  .وبشروه بالنصر

  .وكان حممد حاضرا عليه قباء أبيض ويف وسطه منطقة، وكان شكال ضخما أمسر عظيم اهلامة
اهللا املنرب فخطب الناس وحثهم على  وملا نزل عيسى بن موسى االعوص واقترب من املدينة، صعد حممد بن عبد

إين جعلتكم يف حل من بيعيت، فمن أحب منكم أن : فقال هلم يف مجلة ما قال -وكانوا قريبا من مائة ألف  -اجلهاد 
  .يقيم عليها فعل

  .ومن أحب أن يتركها فعل
نة بأهليهم منها لئال يشهدوا فتسلل كثري منهم أو أكثرهم عنه، ومل يبق إال شرذمة قليلة معه، وخرج أكثر أهل املدي

  .القتال هبا، فنزلوا االعراض ورؤوس اجلبال
  .لريدهم عن اخلروج فلم ميكنه ذلك يف أكثرهم، واستمروا ذاهبني) ١(وقد بعث حممد أبا الليث 

وهم نعم إن أعطيتين رحما أطعنهم : وقال حممد لرجل اتأخذ سيفا ورحما وترد هؤالء الذين خرجوا من املدينة ؟ فقال
  .باالعراض، وسيفا أضرهبم وهم يف رؤوس اجلبال فعلت

موافقة يل  -يعين لبسوا البياض  -وحيك ؟ إن أهل الشام والعراق وخراسان قد بيضوا : فسكت حممد مث قال يل
  .وخلعوا السواد

ى نازل وأنا يف مثل صوفة الدواة، وهذا عيسى بن موس -وماذا ينفعين أن لو بقيت الدنيا زبدة بيضاء : فقال
  .باالعوص

إين أخشى إذا كشفتموهم : مث جاء عيسى بن موسى فنزل قريبا من املدينة، على ميل منها، فقال له دليله ابن االصم
  .أن يرجعوا إىل معسكرهم سريعا قبل أن تدركهم اخليل

يوم السبت لصبح  مث ارحتل به فأنزله اجلرف على سقاية سليمان بن عبد امللك على أربعة أميال من املدينة، وذلك
  .اثنيت عشرة ليلة خلت من رمضان من هذه السنة

  .إن الراجل إذا هرب ال يقدر على اهلرولة أكثر من ميلني أو ثالثة فتدركه اخليل: وقال
  وأرسل عيسى بن موسى مخسمائة فارس فنزلوا عند الشجرة يف طريق مكة، وقال هلم هذا

__________  
  .أبا القلمس: ٥٤٥/  ٥ثري وابن اال ٢٢٠/  ٩يف الطربي ) ١(

  .الرجل إن هرب فليس له ملجأ إال مكة، فحولوا بينه وبينها
مث أرسل عيسى إىل حممد يدعوه إىل السمع والطاعة المري املؤمنني املنصور، وأنه قد أعطاه االمان له والهل بيته إن 

  .هو أجابه
  .لوال أن الرسل ال تقتل لقتلتك: فقال حممد للرسول

إين أدعوك إىل كتاب اهللا وسنة رسوله، فاحذر أن متتنع فأقتلك فتكون شر :  عيسى بن موسى يقول لهمث بعث إىل



  .قتيل، أو تقتلين فتكون قتلت من دعاك إىل اهللا ورسوله
  .مث جعلت الرسل تتردد بينهما ثالثة أيام

  .هذا يدعو هذا، وهذا يدعو هذا
يا أهل املدينة إن : الثالثة على الثنية عند سلع فينادي وجعل عيسى بن موسى يقف يف كل يوم من هذه االيام

دماءكم علينا حرام فمن جاءنا فوقف حتت رايتنا فهو آمن، ومن خرج من املدينة فهو آمن، ومن دخل داره فهو 
  .آمن، ومن ألقى سالحه فهو آمن، فليس لنا يف قتالكم أرب، وإمنا نريد حممدا وحده لنذهب به إىل اخلليفة

هذا ابن رسول اهللا : يسبونه وينالون من أمه، ويكلمونه بكالم شنيع، وخياطبونه خماطبة فظيعة، وقالوا لهفجعلوا 
  .صلى اهللا عليه وسلم معنا وحنن معه، نقاتل دونه

إن أمري املؤمنني أمرين أن ! فلما كان اليوم الثالث أتاهم يف خيل ورجال وسالح ورماح مل ير مثلها، فناداه يا حممد 
قاتلك حىت أدعوك إىل الطاعة، فإن فعلت أمنك وقضى دينك وأعطاك أمواال وأراضي، وإن أبيت قاتلتك فقد ال أ

  .دعوتك غري مرة
  .إن ليس لكم عندي إال القتال: فناداه حممد

فنشبت احلرب حينئذ بينهم، وكان جيش عيسى بن موسى فوق أربعة آالف، وعلى مقدمته محيد بن قحطبة، وعلى 
  .بن السفاح، وعلى ميسرته داود بن كرار، وعلى الساقة اهليثم بن شعبة، ومعهم عدد مل ير مثلها ميمنته حممد

  .وفرق عيسى أصحابه يف كل قطر طائفة
وكان حممد وأصحابه على عدة أصحاب أهل بدر، واقتتل الفريقان قتاال شديدا جدا، وترجل حممد إىل االرض 

سبعني رجال من أبطاهلم، وأحاط هبم أهل العراق فقتلوا طائفة من  فيقال إنه قتل بيده من جيش عيسى بن موسى
أصحاب حممد بن عبد اهللا بن حسن، فاقتحموا عليهم اخلندق الذي كانوا حفروه وعملوا أبوابا على قدره، وقيل 

  إهنم ردموه حبدائج اجلمال حىت أمكنهم أن جيوزوه، وقد يكونون فعلوا هذا موضع منه،
  .اهللا أعلموهذا يف موضع آخر و

  .ومل تزل احلرب ناشبة بينهم حىت صليت العصر
فلما صلى حممد العصر نزلوا إىل مسيل الوادي بسلع فكسر جفن سيفه وعقر فرسه وفعل أصحابه مثله وصربوا 

أنفسهم للقتال ومحيت احلرب حينئذ جدا، فاستظهر أهل العراق، ورفعوا راية سوداء فوق سلع، مث دنوا إىل املدينة 
  .وها ونصبوا راية سوداء فوق مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمفدخل

أخذت املدينة، وهربوا وبقي حممد يف شرذمة قليلة جدا مث بقي وحده وليس : فلما رأى ذلك أصحاب حممد تنادوا
 معه أحد، ويف يده سيف صلت يضرب به من تقدم إليه، فكان ال يقوم له شئ إال أنامه، حىت قتل خلقا من أهل

العراق من الشجعان، ويقال إنه كان يف يده يومئذ ذو الفقار مث تكاثر عليه الناس فتقدم إليه رجل فضربه بسيفه 
  حتت شحمة أذنه اليمىن فسقط لركبتيه وجعل حيمي

  .وحيكم ابن نبيكم جمروح مظلوم: نفسه ويقول
قدم محيد بن قحطبة فحز رأسه وذهب دعوه ال تقتلوه، فأحجم عنه الناس وت! وحيكم : وجعل محيد بن قحطبة يقول

  .به إىل عيسى بن موسى فوضعه بني يديه
وكان محيد قد حلف أن يقتله مىت رآه، فما أدركه إال كذلك ولو كان على حاله وقوته ملا استطاعه محيد وال غريه 

  .من اجليش



ربع عشرة ليلة خلت من وكان مقتل حممد بن عبد اهللا بن حسن عند أحجار الزيت يوم االثنني بعد العصر، ال
ما تقولون فيه ؟ فنال : رمضان سنة مخس وأربعني ومائة، وقال عيسى بن موسى الصحابه حني وضع رأسه بني يديه

لقد كان صواما قواما، ولكنه خالف أمري املؤمنني وشق عصى ! كذبتم واهللا : منه أقوام وتكلموا فيه، فقال رجل
  .املسلمني فقتلناه على ذلك

  .نئذفسكتوا حي
  .وأما سيفه ذو الفقار فإنه صار إىل بين العباس يتوارثونه حىت جربه بعضهم فضرب به كلبا فانقطع

  .ذكره ابن جرير وغريه
  .هذا ال يكون، فإنا أهل بيت ال نفر: وقد بلغ املنصور يف غبون هذا االمر أن حممدا فر من احلرب فقال

  إين لقائم على رأس: أبو احلجاج قالحدثين عبد اهللا بن راشد، حدثين : وقال ابن جرير
املنصور وهو يسألين عن خمرج حممد، إذ بلغه أن عيسى بن موسى قد اهنزم وكان متكئا فجلس فضرب بقضيب معه 

  .كال وأين لعب صبياننا هبا على املنابر ومشورة النساء ؟ ما أىن لذلك بعد: مصاله وقال
لقاسم بن احلسن وبالرأس مع ابن أيب الكرام، وأمر بدفن اجلثة وبعث عيسى بن موسى بالبشارة إىل املنصور مع ا

فدفن بالبقيع، وأمر بأصحابه الذين قتلوا معه فصلبوا صفني ظاهر املدينة ثالثة أيام مث طرحوا على مقربة اليهود عند 
  .سلع

  .مث نقلوا إىل خندق هناك
  .د ذلك إليهم، حكاه ابن جريروأخذ أموال بين حسن كلها فسوغها له املنصور، ويقال إنه ردها بع

ونودي يف أهل املدينة باالمان فأصبح الناس يف أسواقهم، وترفع عيسى بن موسى يف اجليش إىل اجلرف من مطر 
أصاب الناس يوم قتل حممد، وجعل ينتاب املسجد من اجلرف، وأقام باملدينة إىل اليوم التاسع عشر من رمضان، مث 

احلسن بن معاوية بن جهة حممد وكان حممد قد كتب إليه يقدم عليه، فلما خرج خرج منها قاصدا مكة وكان هبا 
من مكة وكان ببعض الطريق تلقته االخبار بقتل حممد، فاستمر فارا إىل البصرة إىل أخي حممد إبراهيم بن عبد اهللا، 

  .الذي كان قد خرج هبا مث قتل بعد أخيه يف هذه السنة على ما سنذكره
برأس حممد بن عبد اهللا بن حسن فوضع بني يديه أمر به فطيف به يف طبق أبيض مث طيف به يف وملا جئ املنصور 

االقاليم بعد ذلك، مث شرع املنصور يف استدعاء من خرج مع حممد من أشراف أهل املدينة، فمنهم من قتله ومنهم 
  .من ضربه ضربا مربحا، ومنهم من عفا عنه

املدينة كثري بن حصني، فاستمر هبا شهرا حىت بعث املنصور على نيابتها عبد وملا توجه عيسى إىل مكة استناب على 
اهللا بن الربيع، فعاث جنده يف املدينة فصاروا إذا اشتروا من الناس شيئا ال يعطوهنم مثنه، وإن طولبوا بذاك ضربوا 

  فاجتمعاملطالب وخوفوه بالقتل، فثار عليهم طائفة من السودان واجتمعوا ونفخوا يف بوق هلم 

على صوته كل أسود يف املدينة، ومحلوا عليهم محلة واحدة وهم ذاهبون إىل اجلمعة، لسبع بقني من ذي احلجة من 
هذه السنة، وقيل خلمس بقني من شوال منها، فقتلوا من اجلند طائفة كثرية املزاريق وغريها، وهرب االمري عبد اهللا 

  .بن الربيع وترك صالة اجلمعة
  .وحديا وعنقود، ومسعر، وأبو النار) ١(وثيق ويعقل ورمقة : دانوكان رؤوس السو

  فلما رجع عبد اهللا بن الربيع ركب يف جنوده والتقى مع
السودان فهزموه أيضا فلحقوه بالبقيع فألقى هلم رداءه يشغلهم فيه حىت جنا بنفسه ومن اتبعه، فلحق ببطن خنل على 



للمنصور كان خمزونا يف دار مروان قد قدم به يف البحر فنهبوه وهنبوا ما ليلتني من املدينة، ووقع السودان على طعام 
  ).٢(للجند الذين باملدينة من دقيق وسويق وغريه، وباعوا ذلك بأرخص مثن 

وذهب اخلرب إىل املنصور مبا كان من أمر السودان، وخاف أهل املدينة من معرة ذلك، فاجتمعوا وخطبهم ابن أيب 
فصعد املنرب ويف رجليه القيود، فحثهم على السمع والطاعة للمنصور، وخوفهم شر ما  -وكان مسجونا  -سربة 

صنعه مواليهم، فاتفق رأيهم على أن يكفوا مواليهم ويفرقوهم ويذهبوا إىل أمريهم فريدوه إىل عمله، ففعلوا ذلك، 
فقطع يد وثيق وأيب النار ويعقل فسكن االمر وهدأ الناس وانطفأت الشرور، ورجع عبد اهللا بن الربيع إىل املدينة 

  .ومسعر
ذكر خروج إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن بالبصرة كان إبراهيم قد هرب إىل البصرة فنزل يف بين ضبيعة من أهل 

البصرة، يف دار احلارث بن عيسى، وكان ال يرى بالنهار، وكان قدومه إليها بعد أن طاف بالدا كثرية جدا، وجرت 
ب شديدة هائلة، وانعقد أسباب هالكهما يف أوقات متعددة، مث كان آخر ما استقر أمره عليه وعلى أخيه خطو

  .بالبصرة يف سنة ثالث وأربعني ومائة، بعد منصرف احلجيج
وقيل إن قدومه إليها كان يف مستهل رمضان سنة مخس وأربعني ومائة، بعثه أخوه إليها بعد ظهوره باملدينة، قاله 

  .الواقدي
و يف السر إىل أخيه، فلما قتل أخوه أظهر الدعوة إىل نفسه يف شوال من هذه السنة، واملشهور أنه وكان يدع: قال

  .قدمها يف حياة أخيه ودعا إىل نفسه كما تقدم واهللا أعلم
النبطي، فاختفى عنده هذه املدة كلها، حىت ظهر يف هذه ) ٣(وملا قدم البصرة نزل عند حيىي بن زياد بن حسان 

بن سفيان، وعبد الواحد بن زياد، وعمر ) ٤(أيب فروة، وكان أول من بايعه منيلة بن مرة، وعبد اهللا  السنة يف دار
  .بن سلمة اهلجيمي، وعبيد اهللا بن حيىي بن حصني الرقاشي

  وندبوا الناس إليه فاستجاب له خلق كثري فتحول إىل دار أيب مروان يف وسط البصرة، واستفحل أمره، وبايعه
__________  

  .زمعة: ٥٥٦/  ٥يف ابن االثري ) ١(
  ).ابن االثري -الطربي (بيع محل الدقيق بدرمهني، وراوية الزيت بأربعة دراهم ) ٢(
  .حيان: ٥٦٣/  ٥يف ابن االثري ) ٣(
  .عفو اهللا: ٢٤٧/  ٩يف ابن االثري، ويف الطربي ) ٤(

إىل غمه بأخيه حممد، وذلك النه ظهر قبل فئام من الناس، وتفاقم اخلطب به، وبلغ خربه إىل املنصور فأزداد غما 
مقتل أخيه وإمنا كان سبب تعجيله الظهور كتاب أخيه إليه فامتثل أمره ودعا إىل نفسه، فانتظم أمره بالبصرة، وكان 
نائبها من جهة املنصور سفيان بن معاوية وكان ممالئا البراهيم هذا يف الباطن، ويبلغه أخباره فال يكترث هبا، ويكذب 

أخربه ويود أن يتضح أمر إبراهيم، وقد أمده املنصور بأمريين من أهل خراسان معهما ألفا فارس، وراجل، من 
إىل  -وكان قد شرع يف عمارهتا  -فأنزهلما عنده ليتقوى هبما على حماربة إبراهيم، وحتول املنصور من بغداد 

إليه من يقتله يف الليل يف منزله، وكان الكوفة، وجعل كلما اهتم رجال من أهل الكوفة يف أمر إبراهيم بعث 
الفرافصة العجلي قد هم بالوثوب بالكوفة فلم ميكنه ذلك ملكان املنصور هبا، وجعل الناس يقصدون البصرة من كل 

فج ملبايعة إبراهيم، ويفدون إليها مجاعات وفرادى، وجعل املنصور يرصد هلم املساحل فيقتلوهنم يف الطريق ويأتونه 
  .صلبها بالكوفة ليتعظ هبا الناسبرؤوسهم في



يستدعيه إليه إىل  -وكان مرابطا باجلزيرة يف ألفي فارس لقتال اخلوارج  -وأرسل املنصور إىل حرب الراوندي 
ال ندعك جتتاز، الن املنصور إمنا دعاك لقتال : الكوفة، فأقبل مبن معه فاجتاز ببلدة هبا أنصار البراهيم فقالوا له

  .إبراهيم
  .دعوين، فأبوا فقاتلهم فقتل منهم مخسمائة وأرسل برؤوسهم إىل املنصور! كم وحي: فقال
  .هذا أول الفتح: فقال

وملا كانت ليلة االثنني مستهل رمضان من هذه السنة، خرج إبراهيم يف الليل إىل مقربة بين يشكر يف بضعة عشر 
فيان بن معاوية، فأنزهلم االمري يف القصر، ومال فارسا، وقدم يف هذه الليلة أبو محاد االبرص يف ألفي فارس مددا لس

  .إبراهيم وأصحابه على دواب أولئك اجليش وأسلحتهم فأخذوها مجيعا، فتقووا هبا، فكان هذا أول ما أصاب
وما أصبح الصباح إال وقد استظهر جدا، فصلى بالناس صالة الصبح يف املسجد اجلامع، والتف اخلالئق عليه ما بني 

وحتصن سفيان بن معاوية نائب اخلليفة بقصر االمارة وحبس عنده اجلنود فحاصرهم إبراهيم، فطلب ناظر وناصر، 
  سفيان بن معاوية من إبراهيم االمان

فأعطاه االمان، ودخل إبراهيم قصر االمارة فبسطت له حصري ليجلس عليها يف مقدم إيوان القصر، فهبت الريح 
  .إنا ال نتطري: ذلك، فقال إبراهيمفقلبت احلصري ظهرا لبطن، فتطري الناس ب

وجلس على ظهر احلصري، وأمر حببس سفيان بن معاوية مقيدا وأراد بذلك براءة ساحته عند املنصور، واستحوذ 
  .على ما كان يف بيت املال فإذا فيه ستمائة ألف، وقيل ألفا ألف

  .فقوي بذلك جدا
إبنا عم اخلليفة املنصور، فركبا يف ستمائة فارس إليه وكان يف البصرة جعفر وحممد ابنا سليمان بن علي، ومها 

  .فهزمهما، وأركب إبراهيم املضاء بن القاسم يف مثانية عشر فارسا وثالثني راجال فهزم ستمائة فارس كانت هلما
ة وآمن من بقي منهم، وبعث إبراهيم إىل أهل االهواز فبايعوه وأطاعوه، وأرسل إىل نائبها مائيت فارس عليهم املغري

فخرج إليه حممد بن احلصني نائب البالد يف أربعة آالف فارس فهزمه املغرية واستحوذ على البالد، وبعث إبراهيم 
إىل بالد فارس فأخذها، وكذلك واسط واملدائن والسواد، واستفحل أمره جدا، ولكن ملا جاءه نعي أخيه حممد 

  .انكسر جدا، وصلى بالناس يوم العيد وهو مكسور
  واهللا لقد رأيت املوت يف وجهه وهو خيطب الناس فنعى إىل: قال بعضهم

الناس أخاه حممدا، فازداد الناس حنقا على املنصور وأصبح فعسكر بالناس واستناب على البصرة منيلة وخلف ابنه 
  .حسنا معه

مع ابنه املهدي وملا بلغ املنصور خربه حتري يف أمره وجعل يتأسف على ما فرق من جنده يف املمالك، وكان قد بعث 
ثالثني ألفا إىل الري، وبعث مع حممد بن االشعث إىل إفريقية أربعني ألفا والباقون مع عيسى بن موسى باحلجاز، ومل 

  .يبق مع املنصور سوى ألفي فارس
  .وكان يأمر بالنريان الكثرية فتوقد ليال، فيحسب الناظر إليها أن مث جندا كثريا

  .إذا قرأت كتايب هذا فأقبل من فورك ودع كل ما أنت فيه: وسىمث كتب املنصور إىل عيسى بن م
اذهب إىل إبراهيم بالبصرة وال يهولنك كثرة من معه، فإهنم مجال بين هاشم : فلم ينشب أن أقبل إليه فقال له

  .املقتوالن مجيعا، فابسط يدك وثق مبا عندك وستذكر ما أقول لك فكان االمر كما قال املنصور
إىل ابنه املهدي أن يوجه خازم بن خزمية يف أربعة آالف إىل االهواز، فذهب إليها فأخرج منها نائب وكتب املنصور 



  -وهو املغرية  -إبراهيم 
وأباحها ثالثة أيام، ورجع املغرية إىل البصرة، وكذلك بعث إىل كل كورة من هذه الكور اليت نقضت بيعته جندا 

  .يردون أهلها إىل الطاعة
نصور موضع مصاله فال يربح منه ليال وهنارا يف ثياب بذلة قد اتسخت، فلم يزل مقيما هناك بضعا ولزم امل: قالوا

  .ومخسني يوما حىت فتح اهللا عليه
  .إن نساءك قد خبثت نفسهن لغيبتك عنهن: وقد قيل له يف غبون ذلك

  .حيمل رأسي إليهوحيك ليست هذه أيام نساء، حىت أرى رأس إبراهيم بني يدي، أو : فانتهر القائل وقال
دخلت على املنصور وهو مهموم من كثرة ما وقع من الشرور، وهو ال يستطيع أن يتابع الكالم من : وقال بعضهم

كثرة مهه، وما تفتق عليه من الفتوق واخلروق، وهو مع ذلك قد أعد لكل أمر ما يسد خلله به، وقد خرجت عن 
لسواد، ويف الكوفة عنده مائة ألف مغمدة سيوفها تنتظر به يده البصرة واالهواز وأرض فارس واملدائن وأرض ا

: صيحة واحدة، فيثبون مع إبراهيم، وهو مع ذلك يعرك النوائب وميرسها ومل تقعد به نفسه وهو كما قال الشاعر
وعلمته الكر واالقداما فصريته ملكا مهاما وأقبل إبراهيم بعساكر من البصرة إىل * نفس عصام سودت عصاما 

ة يف مائة ألف مقاتل فأرسل إليه املنصور عيسى بن موسى يف مخسة عشر ألفا، وعلى مقدمته حيمد بن قحطبة الكوف
  .يف ثالثة آالف

إنك قد اقتربت من املنصور فلو أنك : يف جحافل عظيمة، فقال له بعض االمراء) ١(وجاء إبراهيم فنزل يف بامخرى 
  .س عنده من اجليوش ما يردون عنهسرت إليه بطائفة من جيشك الخذت بقفاه فإنه لي

  .إن االوىل أن نناجز هؤالء الذين بأزائنا، مث هو يف قبضتنا: وقال آخرون
  .فثناهم ذلك عن الرأي االول

  ولو فعله لتم هلم
__________  

  .وهي من الكوفة على ستة عشر فرسخا من أرض الطف) ١(

  .االمر
  .خندق حول اجليش: مث قال بعضهم
  .هذا اجليش ال حيتاج إىل خندق حوله، فترك ذلكإن : وقال آخرون

  .أنا ال أرى ذلك، فتركه: مث أشار بعضهم أن يبيت جيش عيسى بن موسى فقال إبراهيم
  مث أشار آخرون بأن جيعل جيشه كراديس فإن غلب كردوس ثبت اآلخر، وقال

) [ سبيله صفا كأهنم بنيان مرصوص إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف: (االوىل أن نقاتل صفوفا لقوله تعاىل: آخرون
  ]. ٤: الصف

واالمر هللا وما شاء فعل ولو ساروا إىل الكوفة وبيتوا اجليش أو جعل جيشه كراديس لتم له االمر مع تقدير اهللا 
  .تعاىل

 وأقبل اجليشان فتصافوا يف بامخرى وهي على ستة عشر فرسخا من الكوفة فاقتتلوا هبا قتاال شديدا فاهنزم محيد بن
قحطبة مبن معه من املقدمة، فجعل عيسى يناشدهم اهللا يف الرجوع والكرة فال يلوي عليه أحد، وثبت عيسى بن 

لو تنحيت من مكانك هذا لئال حيطمك جيش إبراهيم فقال واهللا ال أزول : موسى يف مائة رجل من أهله، فقيل له



  .منه حىت يفتح اهللا يل أو أقتل ها هنا
إليه مبا أخربه به بعض املنجمني أن الناس يكون هلم جولة عن عيسى بن موسى مث يقومون وكان املنصور قد تقدم 

إليه وتكون العاقبة له، فاستمر املنهزمون ذاهبني فانتهوا إىل هنر بني جبلني فلم ميكنهم خوضه فكروا راجعني 
  .بأمجعهم، وكان أول راجع محيد بن قحطبة الذي كان أول من اهنزم

أصحاب إبراهيم فاقتتلوا قتاال شديدا، وقتل من كال الفريقني خلق كثري، مث اهنزم أصحاب إبراهيم مث اجتلدواهم و
وثبت هو يف مخسمائة، وقيل يف أربعمائة، وقيل يف تسعني رجال، واستظهر عيسى بن موسى وأصحابه، وقتل إبراهيم 

إىل عيسى بن موسى حىت عرفوا رأس  يف مجلة من قتل واختلط رأسه مع رؤوس أصحابه، فجعل محيد يأيت بالرؤوس
إبراهيم فبعثوه مع البشري إىل املنصور، وكان نيبخت املنجم قد دخل على املنصور قبل جمئ الرأس فأخربه أن 

  .يا أمري املؤمنني إن مل تصدقين فاحبسين فإن مل يكن االمر كما ذكرت فاقتلين: إبراهيم مقتول فلم يصدقه، فقال
البشري هبزمية جيش إبراهيم، وملا جئ بالرأس متثل املنصور ببيت معقر بن أوس بن محار فبينا هو عنده إذ جاء 

كما قر عينا باالياب املسافر وقيل إن املنصور ملا رأى الرأس بكى * هبا النوى ) ٢(فألقت عصاها واستقر : البارقي
  .تليت يب وابتليت بكواهللا لقد كنت هلذا كارها، ولكنك اب: حىت جعلت دموعه تسقط على الرأس وقال

  .مث أمر بالرأس فنصب بالسوق
  .وأقطع نيبخت املنجم الكذاب ألفي جريب

  فهذا املنجم إن كان قد أصاب يف قضية واحدة فقد أخطأ يف أشياء كثرية، فهم كذبة كفرة وقد
  .كان املنصور يف ضالل مع منجمه هذا، وقد ورث امللوك اعتقاد أقوال املنجمني وذلك ضالل ال جيوز

  ملا جئ برأس إبراهيم جلس املنصور جملسا عاما وجعل الناس: وذكر صاحل موىل املنصور قال
__________  

  .واستقرت: ٢٥٩/  ٩يف الطربي ) ١(

يدخلون عليه فيهنئونه وينالون من إبراهيم ويقبحون الكالم فيه ابتغاء مرضاة املنصور، واملنصور ساكت متغري اللون 
أعظم اهللا أجرك يا أمري املؤمنني يف ابن : فوقف فسلم مث قال) ١(بن حنظلة البهراين  ال يتكلم، حىت دخل جعفر

  .عمك وغفر له ما فرط فيه من حقك
  .يا أبا خالد مرحبا وأهال، ههنا فاجلس: فاصفر لون املنصور وأقبل عليه وقال له: قال

  .فعلم الناس أن ذلك وقع منه موقعا جيدا
  .جعفر بن حنظلة فجعل كل من جاء يقول كما قال

  .من هذه السنة) ٢(كان مقتل إبراهيم يف يوم اخلميس خلمس بقني من ذي احلجة : قال أبو نعيم الفضل بن دكني
ذكر من تويف فيها من االعيان فمن أعيان أهل البيت عبد اهللا بن حسن وابناه حممد وإبراهيم، وأخوه حسن بن 

  .ن عثمان بن عفان امللقب بالديباجحسن، وأخوه المه حممد بن عبد اهللا بن عمرو ب
  .وقد تقدمت ترمجته

وأما أخوه عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب القرشي اهلامشي فتابعي، روى عن أبيه وأمه فاطمة بنت 
  .احلسني وعبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب، وهو صحايب جليل، وغريهم

  .ردي ومالك، وكان معظما عند العلماء، وكان عابدا كبري القدروروى عنه مجاعة منهم سفيان الثوري والدرا و
كان ثقة صدوقا، وفد على عمر بن عبد العزيز فأكرمه، ووفد على السفاح فعظمه وأعطاه ألف : قال حيىي بن معني



جل، ألف درهم، فلما ويل املنصور عامله بعكس ذلك، وكذلك أوالده وأهله، وقد مضوا مجيعا والتقوا عند اهللا عزو
وأخذه املنصور وأهل بيته مقيدين مغلولني مهانني من املدينة إىل اهلامشية، فأودعهم السجن الضيق كما قدمنا، فمات 

أكثرهم فيه، فكان عبد اهللا بن حسن هذا أول من مات فيه بعد خروج ولده حممد باملدينة، وقد قيل إنه قتل يف 
  .السجن عمدا

  .، وصلى عليه أخوه المه احلسن بن احلسن بن عليوكان عمره يوم مات مخسا وسبعني سنة
  مث مات بعده أخوه حسن فصلى

  .عليه أخوه المه حممد بن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان
  .مث قتل بعدمها ومحل رأسه إىل خراسان كما تقدم

يب هريرة يف كيفية اهلوي وأما ابنه حممد الذي خرج باملدينة فروى عن أبيه ونافع، وعن أيب الزناد عن االعرج عن أ
  .ال يتابع على حديثه: إىل السجود، وحدث عن مجاعة، ووثقه النسائي وابن حبان وقال البخاري

وقد ذكر أن أمه محلت به أربع سنني، وكان طويال مسينا أمسر ضحما ذا مهة سامية، وسطوة عالية وشجاعة باهرة، 
  .ائة، وله مخس وأربعون سنةقتل باملدينة يف منتصف رمضان سنة مخس وأربعني وم
  .وقد محلوا برأسه إىل املنصور، وطيف به يف االقاليم

__________  
يوم االثنني خلمس ليال : ٥٧٠/  ٥وابن االثري  ٢٥٩/  ٩يف الطربي ) ٢..(الدارمي: ٥٧١/  ٥يف ابن االثري ) ١(

  .بقني من ذي القعدة

ه باملدينة وكان مقتله بعد مقتل أخيه يف ذي احلجة من هذه وأما أخوه إبراهيم فكان ظهوره بالبصرة بعد ظهور أخي
كان إبراهيم وأخوه حممد : السنة وليس له شئ يف الكتب الستة، وحكى أبو داود السجستاين عن أيب عوانة أنه قال

  .خارجني
  .إىل ظهورمهاوقد حكي عن مجاعة من العلماء واالئمة أهنم مالوا : ليس كما قال، هذا رأي الزيدية قلت: قال داود

وفيها تويف من املشاهري واالعيان االجلح بن عبد اهللا، وإمساعيل بن أيب خالد يف قول، وحبيب بن الشهيد، وعبد 
امللك بن أيب سليمان، وعمرو موىل عفرة، وحيىي بن احلارث الذماري، وحيىي بن سعيد أبو حيان التيمي، ورؤبة ابن 

عبد اهللا بن رؤبة، وأبو حممد التميمي البصري، الراجز بن الراجز، ولكل  العجاج والعجاج لقب وامسه أبو الشعثاء
  .منهما ديوان رجز، وكل منهما بارع يف فنه ال جيارى وال مياري، عامل باللغة

وعبد اهللا بن املقفع الكاتب املفوه، أسلم على يد عيسى بن علي عم السفاح واملنصور، وكتب له، وله رسائل 
بل هو الذي عرهبا من : متهما بالزندقة، وهو الذي صنف كتاب كليلة ودمنة، ويقال وألفاظ صحيحة، وكان

  .اجملوسية إىل العربية
  ما وجد كتاب زندقة إال وأصله من ابن املقفع،: قال املهدي

  .ومطيع بن إياس، وحيىي بن زياد
  .قالوا ونسي اجلاحظ وهو رابعهم
  .وكان مع هذا فاضال بارعا فصيحا

  .نفسي، إذا رأيت من غريي قبيحا أبيته، وإذا رأيت حسنا أتيته: قيل البن املقفع بن أدبك ؟ قال: قال االصمعي
شربت من اخلطب ريا، ومل أضبط هلا رويا، فغاضت مث فاضت، فال هي نظاما، وال نسيت غريها : ومن كالمه



  .كالما
صفرة نائب البصرة، وذلك أنه كان يعبث  وكان قتل ابن املقفع على يد سفيان بن معاوية بن يزيد بن املهلب بن أيب

على  -السالم عليكما : به ويسب أمه، وإمنا كان يسميه ابن املعلم، وكان كبري االنف، وكان إذا دخل عليه يقول
  .ما ندمت على سكوت قط: وقال لسفيان بن معاوية مرة -سبيل التهكم 

  .صدقت، اخلرس لك خري من كالمك: فقال
ضب على ابن املقفع فكتب إىل نائبه سفيان بن معاوية هذا أن يقتله، فأخذه فأمحى له تنورا مث اتفق أن املنصور غ

وجعل يقطعه إربا إربا ويلقيه يف ذلك التنور حىت حرقه كله وهو ينظر إىل أطرافه كيف تقطع مث حترق، وقيل غري 
  .ذلك يف صفة قتله
ع القفاع وهي من اجلريد كالزنبيل بال آذان، والصحيح ومنهم من يقول إن ابن املقفع نسب إىل بي: قال ابن خلكان

  .أنه ابن املقفع وهو أبو دارويه كان احلجاج قد استعمله على اخلراج فخان فعاقبه حىت تقفعت يداه واهللا أعلم
  .وفيها خرج الترك واخلزر بباب االبواب فقتلوا من املسلمني بأرمينية مجاعة كثرية

  .ب املدينة عبد اهللا بن الربيع احلارثيوحج بالناس يف هذه السنة نائ
  .وعلى الكوفة عيسى بن موسى، وعلى البصرة مسلم بن قتيبة وعلى مصر يزيد بن حامت

مث دخلت سنة ست وأربعني ومائة فيها تكامل بناء مدينة السالم بغداد، وسكنها املنصور يف صفر من هذه السنة، 
فة، وكان قد شرع يف بنائها يف السنة اخلارجة، وقيل يف سنة أربع وكان مقيما قبل ذلك باهلامشية املتامخة للكو

  .وأربعني ومائة فاهللا أعلم
  وقد كان السبب الباعث له على بنائها أن الراوندية ملا وثبوا عليه بالكوفة ووقاه اهللا شرهم،

  .بقيت منهم بقية فخشي على جنده منهم، فخرج من الكوفة يرتاد هلم
سار يف االرض حىت بلغ اجلزيرة فلم ير موضعا أحسن لوضع املدينة من موضع بغداد الذي موضعا لبناء مدينة، ف

هي فيه اآلن، وذلك بأنه موضع يغدا إليه ويراح خبريات ما حوله يف الرب والبحر، وهو حمصن بدجلة والفرات من 
نصور قبل بنائه ليايل فرأى ههنا وههنا، ال يقدر أحد أن يتوصل إىل موضع اخلليفة إال على جسر، وقد بات به امل

الرياح هتب به ليال وهنارا من غري اجنعار وال غبار، ورأى طيب تلك البقعة وطيب هوائها، وقد كان يف موضعها 
فحينئذ أمر املنصور  -ذكر ذلك مفصال بأمسائه وتعداده أبو جعفر ابن جرير  -قرى وديور لعباد النصارى وغريهم 

اد فمشى يف طرقها ومسالكها فأعجبه ذلك، مث سلم كل ربع منها المري يقوم على بنائه، باختطاطها فرمسوها له بالرم
وأحضر من كل البالد فعاال وصناعا ومهندسني، فاجتمع عنده ألوف منهم، مث كان هو أول من وضع لبنة فيها بيده 

  .نيبسم اهللا واحلمد هللا، واالرض هللا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتق: وقال
  .ابنوا على بركة اهللا: مث قال

وأمر ببنائها مدورة مسك سورها من أسفله مخسون ذراعا، ومن أعاله عشرون ذراعا، وجعل هلا مثانية أبواب يف 
السور الرباين، ومثلها يف اجلواين، وليس كل واحد جتاه اآلخر، ولكن جعله أزور عن الذي يليه، وهلذا مسيت بغداد 

  .واهبا بعضها عن بعض، وقيل مسيت بذلك الحنراف دجلة عندهاالزوراء، الزورار أب
وبىن قصر االمارة يف وسط البلد ليكون الناس منه على حد سواء، واختط املسجد اجلامع إىل جانب القصر، وكان 

  .الذي وضع قبلته احلجاج بن أرطاة
] قبلة [  ناحية باب البصرة، وذكر أن ويقال إن يف قبلته احنرافا حيتاج املصلي فيه أن ينحرف إىل: وقال ابن جرير



مسجد الرصافة أقرب إىل الصواب منه النه بين قبل القصر، وجامع املدينة بين على القصر، فاختلت قبلته ) ١(
  .بسبب ذلك

وذكر ابن جرير عن سليمان بن جمالد أن املنصور أراد أبا حنيفة النعمان بن ثابت على القضاء هبا فأىب وامتنع 
نصور أن يتوىل له، وحلف أبو حنيفة أن ال يتوىل له، فواله القيام بأمر املدينة وضرب اللنب، وأخذ الرجال فحلف امل

بالعمل، فتوىل ذلك حىت فرغوا من استتمام حائط املدينة مما يلي اخلندق، وكان استتمامه يف سنة أربع وأربعني 
  .ومائة

  عرضأن املنصور : وذكر عن اهليثم بن عدي: قال ابن جرير
__________  

  .٢٦١/  ٩من الطربي ) ١(

على أيب حنيفة القضاء واملظامل فامتنع، فحلف أن ال يقلع عنه حىت يعمل له، فأخرب بذلك أبو حنيفة فدعا بقصبة فعد 
  .اللنب ليرب بذلك ميني أيب جعفر، ومات أبو حنيفة ببغداد بعد ذلك

نائها، وأنه كان مستحثا فيها للصناع، وقد شاور املنصور وذكر أن خالد ابن برمك هو الذي أشار على املنصور بب
ال تفعل فإنه آية يف العامل، وفيه : االمراء يف نقل القصر االبيض من املدائن إىل بغداد الجل قصر االمارة هبا، فقالوا

  .مصلى أمري املؤمنني علي بن أيب طالب
يصرف يف محله فتركه، ونقل أبواب قصر واسط إىل  فخالفهم ونقل منه شيئا كثريا فلم يف ما حتصل منه بأجرة ما

  .أبواب قصر االمارة ببغداد
كانت من بناء سليمان بن داود، وكانت اجلن قد عملت تلك ) ١(وقد كان احلجاج نقل حجارته من مدينة هناك 

  .االبواب، وهي حجارة هائلة
ة وهو سات االسواق تسمع منه، وقد كانت االسواق وضجيجها تسمع من قصر االمارة، فكانت أصواب الباع

فعاب ذلك بعض بطارقة النصارى ممن قدم يف بعض الرسائل من الروم، فأمر املنصور بنقل االسواق من هناك إىل 
  .، وأمر بتوسعة الطرقات أربعني ذراعا يف أربعني ذراعا، ومن بىن يف شئ من ذلك هدم)٢(موضع آخر 
وجدت يف خزائن املنصور يف الكتب أنه أنفق على بناء مدينة : نه قالوذكر عن عيسى بن املنصور أ: قال ابن جرير

السالم ومسجدها اجلامع وقصر الذهب هبا واالسواق وغري ذلك، أربعة آالف ألف ومثامنائة ألف وثالثة ومثانني 
  .ألف درهم، وكان أجرة االستاذ من البنائني كل يوم قرياط فضة، وأجرة الصانع من احلبتني إىل الثالثة

أنفق عليه مثانية عشر ألف : وقد رأيت ذلك يف بعض الكتب، وحكى عن بعضهم أنه قال: قال اخلطيب البغدادي
  .ألف فاهللا أعلم

الذي بىن له بيتا حسنا يف قصر االمارة فنقصه درمها عما ) ٣(وذكر ابن جرير أن املنصور ناقص أحد املهندسني 
ان عنده ففضل عنده مخسة عشر درمها فحبسه حىت جاء هبا ساومه، وأنه حاسب بعض املستحثني على الذي ك

  .وأحضرها وكان شحيحا
وبناها مدورة، وال يعرف يف أقطار االرض مدينة مدورة سواها، ووضع أساسها يف وقت اختاره له : قال اخلطيب
  .نوخبت املنجم

  مث ذكر عن بعض
وكان املشتري يف القوس  -لع هلا، فنطرت يف طالعها خذ الطا: قال يل املنصور ملا فرغ من بناء بغداد: املنجمني قال



  .فأخربته مبا تدل عليه النجوم، من طول زماهنا، وكثرة عمارهتا، وانصباب الدنيا إليها وفقر الناس إىل ما فيها -
  .وأبشرك يا أمري املؤمنني أنه ال ميوت فيها أحد من اخللفاء أبدا: مث قلت له: قال
  .احلمد هللا ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم: فرأيته يبتسم مث قال: قال

  :وذكر عن بعض الشعراء أنه قال يف ذلك شعرا منه
__________  

إمنا : وقيل: ٥٧٤/  ٥قال ابن االثري ) ٢(بزند ورد ): بغداد(يقال هلا مدينة الزند ورد، ويف معجم البلدان ) ١(
  .ن فيها ورمبا كان فيهم اجلاسوسأخرجهم الن الغرباء يطرقوهنا ويبيتو

  ).٢٦٢/  ٩انظر الطربي (ومن يتعرف االخبار أو أن يفتح أبواب املدينة ليال ملوضع السوق 
  .وهو خالد بن الصلت وكان أبو جعفر قد واله النفقة على أحد أرباع املدينة وهي تبىن) ٣(

وقد قرره على هذا اخلطأ اخلطيب وسلم ذلك ومل  )١(هبا إنه ما شاء يف خلقه يقضي * قضى رهبا أن ال ميوت خليفة 
  .ينقضه بشئ بل قرره مع اطالعه ومعرفته

وزعم بعض الناس أن االمني قتل بدرب االنبار منها فذكرت ذلك للقاضي أيب القاسم علي بن حسن التنوخي : قال
ه فقبض عليه يف وسط دجلة وقتل حممد االمني مل يقتل باملدينة، وإمنا كان قد نزل يف سفينة إىل دجلة ليتنز: فقال
  .هناك

  .ذكر ذلك الصويل وغريه
اتساع بغداد مائة وثالثون جريبا، وذلك بقدر ميلني يف ميلني، قال االمام : وذكر عن بعض مشايخ بغداد أنه قال
  .أمحد، بغداد من الصراة إىل باب التنب

  .قل من ذلكوذكر اخلطيب أن بني كل بابني من أبواهبا الثمانية ميال، وقيل أ
مثانون ذراعا، على رأسها متثال فرس عليه فارس يف ) ٢(وذكر اخلطيب صفة قصر االمارة وأن القبة اخلضراء طوهلا 

يده رمح يدور به فأي جهة استقبلها واستمر مستقبلها، علم السلطان أن يف تلك اجلهة قد وقع حدث فلم يلبث أن 
  ).٣(يأيت اخلليفة خربه 

  .جملس يف صدر إيوان احملكمة وطوله ثالثون ذراعا وعرضه عشرون ذراعا وهذه القبة وهي على
  وقد سقطت هذه القبة يف ليلة برد ومطر ورعد وبرق، ليلة الثالثاء لسبع خلون من شهر مجادى اآلخرة سنة

  .تسع وعشرين وثالمثائة
هم واحلمل بأربعة دوانق، وينادى وذكر اخلطيب البغدادي أنه كان يباع يف بغداد يف أيام املنصور الكبش الغنم بدر

على حلم الغنم كل ستني رطال بدرهم، وحلم البقر كل تسعني رطال بدرهم، والتمر كل ستني رطال بدرهم، والزيت 
  .ستة عشر رطال بدرهم، والسمن مثانية أرطال بدرهم، والعسل عشرة أرطال بدرهم

ج يف أسواقها وأزقتها، حىت كان املار ال يستطيع أن وهلذا االمن والرخص كثر ساكنوها وعظم أهلوها وكثر الدار
  .جيتاز يف أسواقها لكثرة زحام أهلها

  .طال واهللا ما طردت خلف االرانب يف هذا املكان: قال بعض االمراء وقد رجع من السوق
 ما: وذكر اخلطيب أن املنصور جلس يوما يف قصرة فسمع ضجة عظيمة مث أخرى مث أخرى فقال للربيع احلاجب

يا أمري املؤمنني إنك بنيت بناء مل : هذا ؟ فكشف فإذا بقرة قد نفرت من جازرها هاربة يف االسواق، فقال الرومي
  يبنه أحد قبلك، وفيه ثالثة عيوب، بعده من املاء، وقرب االسواق



__________  
  .طفيونسبه إىل عمارة بن عقيل بن بالل بن جرير بن اخل) بغداد(البيت يف معجم البلدان ) ١(
  .علوها: يف معجم البلدان) ٢(
هذا من املستحيل والكذب الفاحش، وهذا من أقوال سحرة مصر وطلسمات بليناس فأما امللة االسالمية جتل ) ٣(

) القبة(عن مثل هذه اخلرافات، ولو كان ذلك لوجب أن ال يزال خارجي خيرج يف كل وقت الهنا ال بد أن تتوجه 
  .إىل وجه من الوجوه

  ).١(يس عنده خضره، والعني خضرة حتب اخلضرة منه، ول
فلم يرفع هبا املنصور رأسا مث أمر بتغيري ذلك، مث بعد ذلك ساق إليها املاء وبىن عندها البساتني، وحول االسواق من 

  .مث إىل الكرخ
إىل باب كمل بناء بغداد يف سنة ست وأربعني ومائة، ويف سنة سبع ومخسني حول االسواق : قال يعقوب بن سفيان

الكرخ وباب الشعري وباب احملول وأمر بتوسعة االسواق أربعني ألفا، وبعد شهرين من ذلك شرع يف بناء قصره 
  .املسمى باخللد، فكمل سنة مثان ومخسني ومائة

  وجعل أمر ذلك إىل رجل يقال له الوضاح، وبىن للعامة جامعا للصالة واجلمعة لئال يدخلوا إىل
ر اخلالفة اليت كانت ببغداد بعد ذلك فإهنا كانت للحسن بن سهل، فانتقلت من بعده إىل جامع املنصور، فأما دا

فأنعمت له هبا، مث استنظرته أياما حىت تنتقل منها  -وقيل املعتمد  -بوران زوجة املأمون، فطلبها منها املعتضد 
نواع الفرش والبسط، وعلقت فيها فأنطرها، فشرعت يف تلك االيام يف ترميمها وتبييضها وحتسينها، مث فرشتها بأ

أنواع الستور، وأرصدت فيها ما ينبغي للخالفة من اجلواري واخلدم، وألبستهم أنواع املالبس، وجعلت يف اخلزائن 
ما ينبغي من أنواع االطعمة واملأكل، وجعلت يف بعض بيوهتا من أنواع االموال والذخائر، مث أرسلت مبفاتيحها إليه، 

  .ها ما أرصدته هبا، فهاله ذلك واستعظمه جدا، وكان أول خليفة سكنها وبىن عليها سورامث دخلها فوجد في
  .ذكره اخلطيب

  .وأما التاج فبناه املكتفي على دجلة وحوله القباب واجملالس وامليدان والثريا وحري الوحوش
والستور واخلدم واملماليك وذكر اخلطيب صفة دار الشجرة اليت كانت يف زمن املقتدر باهللا، وما فيها من الفرش 

  .واحلشمة الباهرة، والدنيا الظاهرة، وأهنا كان هبا إحد عشر ألف طواشي، وسبعمائة حاجب
وأما املماليك فألوف ال حيصون كثرة، وسيأيت ذكر ذلك مفصال يف أيامهم ودولتهم اليت ذهبت كأهنا أحالم نوم، 

  .بعد سنة ثلثمائة
خرم، وذكر اجلوامع اليت تقام فيها اجلمعات، وذكر االهنار واجلسور اليت هبا، وما وذكر اخلطيب دار امللك اليت بامل

: كان يف ذلك يف زمن املنصور، وما أحدث بعده إىل زمانه، وأنشد لبعض الشعراء يف جسور بغداد اليت على دجلة
ت رقا للزمان املسعد فكأن فغدو* يف جملس بفناء دجلة مفرد رق اهلواء برقة وقدامة * يوم سرقنا العيش فيه خلسة 

  واجلسر فيها كالطراز االسود* دجلة طيلسان أبيض 
__________  

هن أكاليل من بعوض تعوم جوها يف الشتاء والصيف * ببالد فيها الركايا علي : يف ذلك قال عبد اهللا بن املعتز) ١(
  عليه النسيم  ك إذا ما جرى* ن كثيف وماؤها حمموم ويح دار امللك اليت تنفخ املس * دخا 



وسلوة من * بإتقان تأسيس وحسن ورونق مجال وحسن للعراق ونزهة * يا حبذا جسر على منت دجلة : وقال آخر
مثال * كسطر عبري خط يف وسط مهرق أو العاج فيه االبنوس مرقش * أضناه فرط التشوق تراه إذا ما جئته متأمال 
بن أيب طاهر يف كتاب بغداد أن ذرع بغداد من اجلانبني ثالثة  ذكر أمحد: فيول حتتها أرض زئبق وذكر الصويل، قال

ومخسون ألف جريب، وأن اجلانب الشرقي ستة وعشرون ألف جريب وسبعمائة ومخسون جريبا وأن عدة محاماهتا 
ستون ألف محام، وأقل ما يف كل محام منها مخسة نفر محامي وقيم وزبال ووقاد وسقاء، وأن بإزاء كل محام مخسة 

يعين إماما وقيما ومأذونا ومأمومني  -جد، فذلك ثالمثائة ألف مسجد، وأقل ما يكون يف كل مسجد مخسة نفر مسا
  .مث تناقصت بعد ذلك، مث دثرت بعد ذلك حىت صارت كأهنا خربة صورة ومعىن -

  .على ما سيأيت بيانه يف موضعه
جاللة قدرها، وفخامة أمرها، وكثرة علمائها  مل يكن لبغداد نظري يف الدنيا يف: وقال احلافظ أبو بكر البغدادي

وأعالمها، ومتييز خواصها وعوامها، وعظم أقطارها، وسعة أطرارها، وكثرة دورها ودروهبا ومنازهلا وشوارعها 
ومساجدها ومحاماهتا وخاناهتا، وطيب هوائها وعذوبة مائها وبرد ظالهلا واعتدال صيفها وشتائها، وصحة ربيعها 

  .ما كانت عمارة وأهال يف أيام الرشيد، مث ذكر تناقص أحواهلا وهلم جرا إىل زمانه وخريفها، وأكثر
وكذا من بعده إىل زماننا هذا، وال سيما يف أيام هوالكو بن توىل بن جنكز بن خان التركي الذي وضع : قلت

يف ذلك العام، وأخذ  معاملها وقتل خليفتها وعاملها وخرب دورها وهدم قصورها وأباد اخلواص والعوام من أهلها
االموال واحلواصل، وهنب الذراري واالصائل، وأورث هبا حزنا يعدد به يف املبكرات واالصائل، وصريها مثلة يف 
االقاليم، وعربة لكل معترب عليم، وتذكرة لكل ذي عقل مستقيم، وبدلت بعد تالوة القرآن بالنغمات واالحلان، 

  .وإنشاد االشعار، وكان، وكان
اع االحاديث النبوية بدرس الفلسفة اليونانية، واملناهج الكالمية والتأ ويالت القرمطية، وبعد العلماء وبعد مس

باالطباء، وبعد اخلليفة العباسي بشر الوالة من االناسي، وبعد الرياسة والنباهة باخلساسة والسفاهة، وبعد الطلبة 
  املشتغلني بالظلمة والعيارين،

  .يث وتعبري الرؤيا، باملوشح ودوبيت وموالياوبعد العلم بالفقه واحلد
والتحول منها يف هذه االزمان لكثرة ]  ٤٦: فصلت) [ وما ربك بظالم للعبيد(وما أصاهبم ذلك إال ببعض ذنوهبم 

ما فيها من املنكرات احلسية واملعنوية، وأكل احلشيشة، واالنتقال عنها إىل بالد الشام الذي تكفل اهللا بأهلها أفضل 
  .ل وأمجلوأكم

ال تقوم الساعة حىت يتحول خيار أهل العراق : " وقد روى االمام أمحد عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ).١" (إىل الشام، وشرار أهل الشام إىل العراق 

__________  
  .٢٤٩/  ٥أخرجه االمام أمحد يف مسنده ) ١(

بإمهال الدال الثانية ) ١(خبار فيها أربع لغات بغداد وبغداذ ما ورد يف مدينة بغداد من اآلثار وما فيها من اال
وإعجامها، وبغدان بالنون آخره وبامليم مع ذلك أوال مغدان، وهي كلمة أعجمية قيل إهنا مركبة من بغ وداد فقيل 

ن بغ بستان وداد اسم رجل، وقيل بغ اسم صنم وقيل شيطان وداد عطية أي عطية الصنم، وهلذا كره عبد اهللا ب
املبارك واالصمعي وغريمها تسميتها بغداد وإمنا يقال هلا مدينة السالم، وكذا أمساها بانيها أبو جعفر املنصور، الن 

  .دجلة كان يقال هلا وادي السالم، ومنهم من يسميها الزوراء



 مسعت عاصم االحول حيدث عن سفيان: قال -وهو متهم  -فروى اخلطيب البغدادي من طريق عمار بن سيف 
تبىن مدينة بني دجلة : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: الثوري، عن أيب عثمان، عن جرير بن عبد اهللا قال

ودجيل وقطربل والصراة جتىب إليها خزائن االرض، وملوكها جبابرة، فلهي أسرع ذهابا يف االرض من الوتد احلديد 
  ".يف االرض الرخوة 

  .حول سيف ابن أخت سفيان الثوري، وهو أخو عمار بن سيفوقد رواه عن عاصم اال: قال اخلطيب
  .وكالمها ضعيف متهم يرمى بالكذب، وحممد بن جابر اليماين ضعيف، وأبو شهاب احلناطي ضعيف: قلت

  .وروى عن سفيان الثوري عن عاصم من طرق مث أسند ذلك كله
ن الثوري عن عاصم عن أيب عثمان عن وأورد من طريق حيىي بن معني عن حيىي بن أيب كثري عن عمار بن سيف ع

  .جرير عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .ليس هلذا احلديث أصل: وقال أمحد وحيىي

  ما حدث به إنسان ثقة، وقد علله اخلطيب من مجيع طرقه وساقه: وقال أمحد
  .أيضا أيضا من طريق عمار بن سيف عن الثوري عن أيب عبيدة محيد الطويل، عن أنس بن مالك، وال يصح
  .ومن طريق عمر بن حيىي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن ربعي عن حذيفة مرفوعا بنحوه، وال يصح

وال " وأنه خيرهبا " ومن غري وجه عن علي بن أيب طالب وابن مسعود وثوبان وابن عباس، ويف بعضها ذكر السفياين 
  .يصح إسناد شئ من هذه االحاديث
فاظها، ويف كل منها نكارة، وأقرب ما فيها عن كعب االحبار وقد جاء يف آثار وقد أوردها اخلطيب بأسانيدها وأل

  .وذو الدوانيق لبخله) ٢(عن كتب متقدمة أن بانيها يقال له مقالص 
__________  

: ليس يف كالم العرب كلمة فيها دال بعدها ذال، وقيل يف بغداد سبع لغات: البصريون ال جييزون بغداذ وقالوا) ١(
  .غدان مغداد ومغدان وبغداذ ومغداذ وبغدينبغداد وب

  .مقالص اسم لص كانت تضرب به االمثال، وكان أبو جعفر املنصور صبيا سرق غزال لعجوز، كانت ختدمه) ٢(
  .وباعه لينفق على أتراب له

  .فلما علمت بفعلته مسته مقالصا وغلب عليه هذا اللقب يف صغره مث ذهب عنه
  ).٤٥٩/  ١ معجم البلدان..١٦٢الفخري ص (

هل : قال يل الشافعي: فصل حماسن بغداد ومساويها وما روي يف ذلك عن االئمة قال يونس بن عبد االعلى الصديف
  .ما رأيت الدنيا: فقال! رأيت بغداد ؟ قلت ال 

  .ما دخلت بلدا قط إال عددته سفرا، إال بغداد فإين حني دخلتها عددهتا وطنا: وقال الشافعي
  .الدنيا بادية وبغداد حاضرهتا): ١(وقال بعضهم 
  .ما رأيت أعقل يف طلب احلديث من أهل بغداد، وال أحسن دعة منهم: وقال ابن علية
دعين من هذا، من أقام : ما فعل اهللا بك ؟ فقال يل: رأيت أبا عمرو بن العالء يف النوم فقلت: وقال ابن جماهد

  .ببغداد على السنة واجلماعة ومات نقل من جنة إىل جنة
  .االسالم ببغداد، وإهنا لصيادة تصيد الرجال، ومن مل يرها مل ير الدنيا: وقال أبو بكر بن عياش

  .بغداد دار دنيا وآخرة: وقال أبو معاوية



  .من حماسن االسالم يوم اجلمعة ببغداد، وصالة التراويح مبكة، ويوم العيد بطرسوس: وقال بعضهم
  من شهد يوم اجلمعة مبدينة: قال اخلطيب

  .لسالم عظم اهللا يف قلبه حمل االسالم، الن مشاخينا كانوا يقولون يوم اجلمعة ببغداد كيوم العيد يف غريها من البالدا
كنت أواظب على اجلمعة جبامع املنصور فعرض يل شغل فصليت يف غريه فرأيت يف املنام كأن قائال : وقال بعضهم

  .ه كل مجعة سبعون ولياتركت الصالة يف جامع املدينة وإنه ليصلي في: يقول
أتنتقل من بلد فيه عشرة آالف ويل هللا عز : أردت االنتقال من بغداد فرأيت كأن قائال يقول يف املنام: وقال آخر

  .اقلبها: رأيت كأن ملكني أتيا بغداد فقال أحدمها لصاحبه: وجل ؟ وقال بعضهم
: رآن كل ليلة مخسة آالف ختمة ؟ وقال أبو مسهرفقال اآلخر كيف أقلب ببلد خيتم فيها الق: فقد حق القول عليها

إذا كان علم الرجل حجازيا وخلقه عراقيا وصالته شامية فقد : عن سعيد بن عبد العزيز بن سليمان بن موسى قال
  .كمل

  .وقالت زبيدة ملنصور النمري قل شعرا حتبب فيه بغداد إيل
ومن منازه للدنيا وللدين حتيي الرياح هبا الرمضى إذا * انني ماذا ببغداد من طيب االف: فقد اختار عليها الرافقة فقال

  .فأعطته ألفي دينار: وجوشت بني أغصان الرياحني قال* نسمت 
* سقى اهللا صوب الغاديات حملة : وقرأت يف كتاب طاهر بن مظفر بن طاهر اخلازن خبطه من شعره: وقال اخلطيب

بأشياء مل جيمعن مذكن يف مصر هواء رقيق يف * سناء خصت الهلها ببغداد بني الكرخ فاخللد فاجلسر هي البلدة احل
  وماء له طعم ألذ من اخلمر* اعتدال وصحة 

__________  
  .بغداد حاضرة الدنيا وما عداها بادية: وهو قول أبو اسحاق الزجاج) ١(

صباؤها مثل اليواقيت وح* بتاج إىل تاج وقصر إىل قصر ثراها كمسك واملياه كفضة * ودجلتها شطان قد نظما لنا 
  .والدر وقد أورد اخلطيب يف هذا أشعارا كثرية وفيما ذكرنا كفاية

وقيل يف سنة مثان وأربعني، وقيل  -أعين سنة ست وأربعني ومائة  -وقد كان الفراغ من بناء بغداد يف هذه السنة 
  إن خندقها وسورها كمال يف

نق يف بنائها حىت كان آخر ما بىن فيها قصر اخللد، فظن أنه خيلد سنة سبع وأربعني، ومل يزل املنصور يزيد فيها ويتأ
  .فيها، أو أهنا ختلد فال خترب، فعند كماله مات

  .وقد خربت بغداد مرات كما سيأيت بيانه
ويف هذه السنة عزل املنصور سلم بن قتيبة عن البصرة ووىل عليها حممد بن سليمان بن علي، وذلك : قال ابن جرير
 سلم يأمره هبدم بيوت الذين بايعوا إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن فتواىن يف ذلك فعزله، وبعث ابن النه كتب إىل

  .عمه حممد بن سليمان فعاث هبا فسادا، وهدم دورا كثرية
وعزل عبد اهللا بن الربيع عن إمرة املدينة ووىل عليها جعفر بن سليمان، وعزل عن مكة السري بن عبد اهللا ووىل 

  .الصمد بن عليعليها عبد 
  .وحج بالناس يف هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن حممد بن علي قاله الواقدي وغريه: قال
  .وفيها غزا الصائفة من بالد الروم جعفر بن حنظلة البهراين: قال

  .وفيها تويف من االعيان أشعث بن عبد امللك، وهشام بن السائب الكليب، وهشام بن عروة



  .بيد يف قولويزيد ابن أيب ع
مث دخلت سنة سبع وأربعني ومائة فيها أغار اشتر خان اخلوارزمي يف جيش من االتراك على ناحية أرمينية فدخلوا 

تفليس وقتلوا خلقا كثريا وأسروا كثريا من املسلمني وأهل الذمة، وممن قتل يومئذ حرب بن عبد اهللا الراوندي 
قيما باملوصل يف ألفني ملقابلة اخلوارج، فأرسله املنصور ملساعدة ببغداد، وكان م) ١(الذي تنسب إليه احلربية 

  .املسلمني ببالد أرمينية، وكان يف جيش جربيل بن حيىي، فهزم جربيل وقتل حرب رمحه اهللا
  .ويف هذه السنة كان مهلك عبد اهللا بن علي عم املنصور

السفاح، فلما مات دعا إىل نفسه فبعث إليه وهو الذي أخذ الشام من أيدي بين أمية، كان عليها واليا حىت مات 
املنصور أبا مسلم اخلراساين فهزمه أبو مسلم وهرب عبد اهللا إىل عند أخيه سليمان بن علي وايل البصرة فاختفى 

عنده مدة مث ظهر املنصور على أمره فاستدعى به وسجنه، فلما كان يف هذه السنة عزم املنصور على احلج فطلب 
  وكان ويل العهد من بعد املنصور عن وصية -ى عمه عيسى بن موس
__________  

اتباع عبد اهللا بن عمرو بن حرب الكندي قالت إن روح االله تناسخت يف االنبياء واالئمة إىل أن : احلربية) ١(
  انتقلت

  ).١٨٥الفرق بني الفرق ص (إىل عبد اهللا بن حرب الكندي 

  .إن هذا عدوي وعدوك، فاقتله يف غيبيت عنك وال تتواين: وقال له )١(وسلم إليه عمه عبد اهللا بن علي  -السفاح 
ماذا صنعت فيما أودعت إليك فيه : وسار املنصور إىل احلج وجعل يكتب إليه من الطريق يستحثه يف ذلك ويقول له

  .؟ مرة بعد مرة
له رأي أن املصلحة وأما عيسى بن موسى فإنه ملا تسلم عمه حار يف أمره وشاور بعض أهله فأشار بعضهم ممن 

قتلته، فيأمر بالقود فتدعي أنه : تقتضي أن ال تقتله وابقه عندك وأظهر قتله فإنا خنشى أن يطالبك به جهرة فتقول
  .أمرك بقتله بالسر بينك وبينه فتعجز عن إثبات ذلك فيقتلك به، وإمنا يريد املنصور قتله وقتلك ليستريح منكما معا

  .وأخفى عمه وأظهر أنه قتله فتغري عيسى بن موسى عند ذلك
فلما رجع املنصور من احلج أمر أهله أن يدخلوا عليه ويشفعوا يف عمه عبد اهللا بن علي، وأحلوا يف ذلك فأجاهبم إىل 

إن هؤالء شفعوا يف عبد اهللا بن علي وقد أجبتهم إىل ذلك فسلمه : ذلك، واستدعى عيسى بن موسى وقال له
  .إليهم

  .هللا ؟ ذاك قتلته منذ أمرتينوأين عبد ا: فقال عيسى
مل آمرك بذلك، وجحد ذلك وأن يكون تقدم إليه منه أمره يف ذلك، فأحضر عيسى الكتب اليت : فقال املنصور

كتبها إليه املنصور مرة بعد مرة يف ذلك فأنكر أن يكون أراد ذلك، وصمم على االنكار، وصمم عيسى بن موسى 
قتل عيسى بن موسى قصاصا بعبد اهللا، فخرج به بنو هاشم ليقتلوه، فلما أنه قد قتله، فأمر املنصور عند ذلك ب

  .هلم به: إن عمك حاضر ومل أقتله، فقال: ردوين إىل اخلليفة، فردوه إليه فقال له: جاؤوا بالسيف قال
ا فأحضره فسقط يف يد اخلليفة وأمر بسجنه بدار جدراهنا مبنية على ملح، فلما كان من الليل أرسل على جدراهن

  .املاء فسقط عليه البناء فهلك
مث إن املنصور خلع عيسى بن موسى عن والية العهد وقدم عليه ابنه املهدي، وكان جيلسه فوق عيسى بن موسى 

عن ميينه، مث كان ال يلتفت إىل عيسى بن موسى ويهينه يف االذن واملشورة والدخول عليه واخلروج من عنده، مث ما 



ه ويتوعده حىت خلع نفسه بنفسه، وبايع حملمد ابن منصور وأعطاه املنصور على ذلك حنوا زال يقصيه ويبعده ويتهدد
من اثين عشر ألف ألف درهم، وانصلح أمر عيسى بن موسى وبنيه عند املنصور، وأقبل عليه بعدما كان قد أعرض 

  .عنه
  وكان قد جرت بينهما قبل ذلك

بيعة البنه املهدي وخلع عيسى نفسه، وأن العامة ال يعدلون مكاتبات يف ذلك كثرية جدا، ومراودات يف متهيد ال
  .باملهدي أحدا

  .وكذلك االمراء واخلواص
ومل يزل به حىت أجاب إىل ذلك مكرها، فعوضه عن ذلك ما ذكرنا، وسارت بيعة املهدي يف اآلفاق شرقا وغربا، 

ه إىل زماننا هذا، فلم يكن خليفة من بين وبعدا وقربا، وفرح املنصور بذلك فرحا شديدا، واستقرت اخلالفة يف ذريت
  ]. ٩٦: االنعام) [ ذلك تقدير العزيز العليم(العباس إال من ساللته 

  .وفيها تويف عبيد اهللا بن عمر العمري، وهاشم بن هاشم، وهشام بن حسان صاحب احلسن البصري
__________  

خلع عيسى بن موسى نفسه من والية عهد كان ذلك بعد أن : ٥٨١/  ٥وابن االثري  ٢٦٤/  ٩يف الطربي ) ١(
  .املنصور بأشهر

مث دخلت سنة مثان وأربعني ومائة فيها بعث املنصور محيد بن قحطبة لغزو الترك الذين عاثوا يف السنة املاضية ببالد 
  .تفليس، فلم جيد منهم أحدا فإهنم انشمروا إىل بالدهم

  .الد فيها هم املذكورون يف اليت قبلها، ونواب الب)١(وحج بالناس فيها جعفر بن أيب جعفر 
  .وفيها تويف جعفر بن حممد الصادق املنسوب إليه كتاب اختالج االعضاء وهو مكذوب عليه

وفيها تويف سليمان بن مهران االعمش أحد مشايخ احلديث يف ربيع االول منها، وعمرو بن احلارث، والعوام بن 
  .يب ليلىحوشب، والزبيدي، وحممد بن عبد الرمحن بن أ

  .وحممد بن عجالن
  .مث دخلت سنة تسع وأربعني ومائة فيها فرغ من بناء سور بغداد وخندقها

  .بن قحطبة وحممد بن االشعث) ٢(وفيها غزا الصائفة العباس بن حممد فدخل بالد الروم ومعه احلسن 
  .ومات حممد بن االشعث يف الطريق

علي وواله املنصور على مكة واحلجاز عوضا عن عمه عبد ]  حممد بن[ وفيها حج بالناس حممد بن إبراهيم بن 
  .الصمد بن علي

  .وعمال االمصار فيها هم الذين كانوا يف السنة قبلها
  وفيها تويف زكريا بن أيب زائدة،

  .وكهمس بن احلسن، واملثىن بن الصباح
  .وعيسى بن عمرو أبو عمرو الثقفي البصري النحوي شيخ سيبويه

  .خالد بن الوليد، وإمنا نزل يف ثقيف فنسب إليهم يقال إنه من موايل
كان إماما كبريا جليال يف اللغة والنحو والقراءات، أخذ ذلك عن عبيد اهللا بن كثري وابن احمليص وعبد اهللا بن أيب 

  .إسحاق، ومسع احلسن البصري وغريهم



  .وعنه اخلليل بن أمحد واالصمعي وسيبويه
تابه الذي مساه باجلامع فزاد عليه وبسطه، فهو كتاب سيبويه اليوم، وإمنا هو ولزمه وعرف به وانتفع به، وأخذ ك

كتاب شيخه، وكان سيبويه يسأل شيخه اخلليل بن أمحد عما أشكل عليه فيه، فسأله اخلليل أيضا عما صنف عيسى 
  .مجع بضعا وسبعني كتابا ذهبت كلها إال كتاب االكمال، وهو بأرض فارس: بن عمر فقال
غري ما أحدث * ذهب النحو مجيعا كله : أشتغل فيه وأسألك عن غوامضه، فأطرق اخلليل ساعة مث أنشد وهو الذي

  .ومها للناس مشس وقمر وقد كان عيسى يغرب ويتقعر يف عبارته جدا* عيسى بن عمر ذاك إكمال وهذا جامع 
ما لكم تكأكأمت علي : قالأنه سقط يوما عن محاره فاجتمع عليه الناس ف: وقد حكى اجلوهري عنه يف الصحاح

  ؟ افرنقعوا) ٣(تكأكؤكم على ذي مرة 
__________  

  .أبو جعفر املنصور: ٥٨٩/  ٥يف ابن االثري ) ١(
  .احلسني وهو حتريف: ويف االصل ٥٩٠/  ٥وابن االثري  ٢٧٦/  ٩من الطربي ) ٢(
  ).١٢٥٨و  ٦٦وانظر الصحاح ص (جنة : عن الصحاح ٤٨٧/  ٣يف رواية ابن خلكان ) ٣(

  .عين
  .ما لكم جتمعتم علي جتمعكم على جمنون ؟ انكشفوا عين: معناه

  .كان به ضيق النفس فسقط بسببه فاعتقد الناس أنه مصروع: وقال غريه
 -يتكلم بالفارسية  -إين حسبته : فقال بعضهم: فجعلوا يعودونه ويقرأون عليه، فلما أفاق من غشيته قال، ما قال

أنا : حبا اليب عمرو بن العالء، وأن عيسى بن عمر قال يوما اليب عمرو بن العالءوذكر ابن خلكان أنه كان صا
  .أفصح من معد بن عدنان

  )١(فاليوم حني بدأن للنظار * قد كن خيبأن الوجوه تسترا : فقال له أبو عمرو كيف تقرأ هذا البيت
  .أو بدين ؟ فقال بدين

  .بدأن الخطأ أيضا: أخطأت، ولو قال: فقال أبو عمرو
  .وإمنا أراد أبو عمرو تغليطه، وإمنا الصواب بدون من بدا يبدو إذا ظهر، وبدأ يبدأ إذا شرع يف الشئ

مث دخلت سنة مخسني ومائة من اهلجرة فيها خرج رجل من الكفرة يقال له أستاذسيس يف بالد خراسان فاستحوذ 
الك خلقا كثريا، وهزموا اجليوش اليت يف تلك على أكثرها، والتف معه حنو من ثالمثائة ألف، وقتلوا من املسلمني هن

البالد، وسبوا خلقا كثريا، وحتكم الفساد بسببهم، وتفاقم أمرهم، فوجه املنصور خازم بن خزمية إىل ابنه املهدي 
  .ليوليه حرب تلك البالد، ويضم إليه من االجناد ما يقاوم أولئك

ة االمرة على تلك البالد واجليوش، وبعثه يف حنو من أربعني فنهض املهدي يف ذلك هنضة هامشية، ومجع خلازم بن خزمي
ألفا، فسار إليهم وما زال يراوغهم ومياكرهم ويعمل اخلديعة فيهم حىت فاجأهم باحلرب، وواجههم بالطعن 

والضرب، فقتل منهم حنوا من سبعني ألفا، وأسر منهم أربعة عشر ألفا، وهرب ملكهم استاذسيس فتحرز يف جبل، 
زم إىل حتت اجلبل وقتل أولئك االسرى كلهم ومل يزل حياصره حىت نزل على حكم بعض االمراء، فحكم فجاء خا

ففعل خازم ذلك كله وأطلق  -وكانوا ثالثني ألفا  -أن يقيد باحلديد هو وأهل بيته، وأن يعتق من معه من االجناد 
ملهدي، فكتب املهدي بذلك إىل أبيه لكل واحد ممن كان مع استاذسيس ثوبني، وكتب مبا وقع من الفتح إىل ا

  .املنصور



وفيها عزل اخلليفة عن إمرة املدينة جعفر بن سليمان ووالها احلسن بن زيد بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب 
  .طالب

  .وفيها حج بالناس عبد الصمد بن علي عم اخلليفة
  . هاشم من بغداد، مث نقل منها إىل موضع آخروتويف فيهما جعفر ابن أمري املؤمنني املنصور ودفن أوال مبقابر بين

  .وفيها تويف عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج أحد أئمة أهل احلجاز، ويقال إنه أول من مجع السنن
  .وعثمان بن االسود، وعمر بن حممد بن زيد

  .وفيها تويف االمام أبو حنيفة
__________  

  .البيت للربيع بن زياد العبسي) ١(

  هذكر ترمجت
، فقيه العراق، وأحد أئمة االسالم، والسادة )١(هو االمام أبو حنيفة وامسه النعمان بن ثابت التيمي موالهم الكويف 

االعالم، وأحد أركان العلماء، وأحد االئمة االربعة أصحاب املذاهب املتنوعة، وهو أقدمهم وفاة، النه أدرك عصر 
  .الصحابة، ورأى أنس بن مالك، قيل وغريه

  ).٢(بعضهم أنه روى عن سبعة من الصحابة فاهللا أعلم  وذكر
احلكم ومحاد بن أيب سليمان، وسلمة بن كهيل، وعامر الشعيب، وعكرمة، : وروى عن مجاعة من التابعني منهم

  .االنصاري وأبو إسحاق السبيعي -وعطاء، وقتادة، والزهري، ونافع موىل ابن عمر، وحيىي بن سعيد 
بنه محاد وإبراهيم بن طهمان، وإسحاق بن يوسف االزرق، وأسد بن عمرو القاضي، وروى عنه مجاعة منهم ا

واحلسن بن زياد اللؤلؤي، ومحزة الزيات، وداود الطائي، وزفر، وعبد الرزاق، وأبو نعيم، وحممد بن احلسن 
  .الشيباين، وهشيم، ووكيع، وأبو يوسف القاضي

ومل يتهم بالكذب، ولقد ضربه ابن هبرية على القضاء فأىب أن كان ثقة، وكان من أهل الصدق : قال حيىي بن معني
  .يكون قاضيا

ما مسعنا أحسن من رأي أيب حنيفة، ! ال نكذب اهللا : وقد كان حيىي بن سعيد خيتار قوله يف الفتوى، وكان حيىي يقول
  .وقد أخذنا بأكثر أقواله
  .وسفيان الثوري لكنت كسائر الناسلو ال أن اهللا أعانين بأيب حنيفة : وقال عبد اهللا بن املبارك

  .رأيت رجال لو كلمك يف هذه السارية أن جيعلها ذهبا لقام حبجته: وقال يف الشافعي
من أراد الفقه فهو عيال على أيب حنيفة، ومن أراد السري فهو عيال على حممد بن إسحاق، ومن : وقال الشافعي

  .فهو عيال على مقاتل بن سليمانأراد احلديث فهو عيال على مالك، ومن أراد التفسري 
  .ينبغي للناس أن يدعوا يف صالهتم اليب حنيفة، حلفظه الفقه والسنن عليهم: وقال عبد اهللا بن داود احلرييب

  .كان أبو حنيفة أفقه أهل االرض يف زمانه: وقال سفيان الثوري وابن املبارك
  .كان صاحب غوص يف املسائل: وقال أبو نعيم

  .كان أعلم أهل االرض: اهيموقال مكي بن إبر
وروى اخلطيب بسنده عن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن يف كل ليلة، ويبكي حىت 

  .يرمحه جريانه



ومكث أربعني سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء، وختم القرآن يف املوضع الذي تويف فيه سبعني ألف مرة، وكانت 
  .وعن ابن معني سنة إحدى ومخسني -أعين سنة مخسني ومائة  -لسنة وفاته يف رجب من هذه ا

  .سنة ثالث ومخسني: وقال غريه
  والصحيح

  .االول
__________  

  .موىل لبين تيم اهللا بن ثعلبة من بكر بن وائل) ١(
ل بن أنس بن مالك و عبد اهللا بن أيب أوىف وسه: أدرك أبعة من الصحابة وهم: ٤٠٦/  ٥يف وفيات االعيان ) ٢(

  .سعد الساعدي وأبو الطفيل عامر بن واثلة ومل يلق أحدا منهم وال أخذ عنهم
  .رأى أنس غري مرة: ١٦٨/  ١والذهيب يف التذكرة  ٣٢٤/  ١٣قال اخلطيب يف تاريخ بغداد 

 وكان مولده يف سنة مثانني فتم له من العمر سبعون سنة، وصلى عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام، وقربه هناك
  .رمحه اهللا

مث دخلت سنة إحدى ومخسني ومائة فيها عزل املنصور عمر بن حفص عن السند ووىل عليها هشام بن عمرو 
التغليب، وكان سبب عزله عنها أن حممد بن عبد اهللا بن حسن ملا ظهر بعث ابنه عبد اهللا امللقب باالشتر ومعه مجاعة 

فقبلها، فدعوه إىل ؟ وة أبيه حممد بن عبد اهللا بن حسن يف هبدية وخيول عتاق إىل عمر بن حفص هذا إىل السند 
  .السر فأجاهبم إىل ذلك ولبسوا البياض

وملا جاء خرب مقتل حممد بن عبد اهللا باملدينة سقط يف أيديهم وأخذوا يف االعتذار إىل عبد اهللا بن حممد، فقال له عبد 
  .إين أخشى على نفسي: اهللا
ملشركني يف جوار أرضنا، وإنه من أشد الناس تعظيما لرسول اهللا صلى اهللا عليه إين سأبعثك إىل ملك من ا: فقال

  .وسلم، وإنه مىت عرفك أنك من ساللته أحبك
فأجابه إىل ذلك، وسار عبد اهللا بن حممد إىل ذلك امللك وكان عنده آمنا، وصار عبد اهللا يركب يف موكب من 

  .خلق وقدم عليه طوائف من الزيديةالزيدية ويتصيد يف جحفل من اجلنود، وانضم إليه 
وأما املنصور فإنه بعث يعتب على عمر بن حفص نائب السند، فقال رجل من االمراء ابعثين إليه واجعل القضية 

  .مسندة إيل، فإين سأعتذر إليه من ذلك، فإن سلمت وإال كنت فداءك وفداء من عندك من االمراء
ا وقف بني يدي املنصور أمر بضرب عنقه، وكتب إىل عمر بن حفص فأرسله سفريا يف القضية إىل املنصور، فلم

  بعزله عن السند وواله بالد إفريقية عوضا عن أمريها، وملا وجه
املنصور هشام بن عمرو إىل السند أمره أن جيتهد يف حتصيل عبد اهللا بن حممد، فجعل يتواىن يف ذلك، فبعث إليه 

ن سيفا أخا هشام بن عمرو لقي عبد اهللا بن حممد يف بعض االماكن املنصور يستحثه يف ذلك، مث اتفق احلال أ
  .فاقتتلوا فقتل عبد اهللا وأصحابه مجيعا واشتبه عليهم مكانه يف القتلى فلم يقدروا عليه

فكتب هشام بن عمرو إىل املنصور يعلمه يقتله، فبعث يشكره على ذلك ويأمره بقتال امللك الذي آواه، ويعلمه أن 
ن قد تسرى جبارية هنالك وأولدها ولدا أمساه حممدا، فإذا ظفرت بامللك فاحتفظ بالغالم فنهض هشام بن عبد اهللا كا

عمرو إىل ذلك امللك فقاتله فغلبه وقهره على بالده وأمواله وحواصله، وبعث بالفتح واالمخاس وبذلك الغالم 
ينة، وكتب املنصور إىل نائبها يعلمه بصحة وامللك إىل املنصور، ففرح املنصور بذلك وبعث بذلك الغالم إىل املد



  .نسبه، ويأمره أن يلحقه بأهله يكون عندهم لئال يضيع نسبه، فهو الذي يقال له أبو احلسن بن االشتر
ويف هذه السنة قدم املهدي بن املنصور على أبيه من خراسان فتلقاه أبوه واالمراء واالكابر إىل أثناء الطريق، وقدم 

  .بالد والشام وغريها للسالم عليه وهتنئته بالسالمة والنصربعد ذلك نواب ال
  .ومحل إليه من اهلدايا والتحف ما ال حيد وال يوصف

ويف هذه السنة شرع املنصور يف بناء الرصافة البنه املهدي بعد مقدمه من خراسان، : بناء الرصافة قال ابن جرير
قا، وعمل عندها ميدانا وبستانا، وأجرى إليها املاء من هنر وهي يف اجلانب الشرقي من بغداد، وجعل هلا سورا وخند

  .املهدي
وفيها جدد املنصور البيعة لنفسه مث لولده املهدي من بعده، ولعيسى بن موسى من بعدمها، وجاء : قال ابن جرير

  .هنااالمراء واخلواص فبايعوا وجعلوا يقبلون يد املنصور ويد ابنه ويلمسون يد عيسى بن موسى وال يقبلو
  .ووىل املنصور معن بن زائدة سجستان: قال الواقدي

وحج بالناس فيها حممد بن إبراهيم بن حممد بن علي، وهو نائب مكة والطائف، وعلى املدينة احلسن بن زيد، وعلى 
  الكوفة حممد بن سليمان، وعلى البصرة جابر بن زيد الكاليب، وعلى مصر زيد

  .ابن حامت
  .طبة، ونائب سجستان معن بن زائدةونائب خراسان محيد بن قح

  .وغزا الصائفة فيها عبد الوهاب بن إبراهيم بن حممد
وفيها تويف حنظلة بن أيب سفيان، وعبد اهللا بن عون، وحممد بن إسحاق بن يسار، صاحب السرية النبوية اليت مجعها 

  .ا قال الشافعي وغريه من االئمةوجعلها علما يهتدى به، وفخرا يستجلى به، والناس كلهم عيال عليه يف ذلك، كم
مث دخلت سنة ثنتني ومخسني ومائة فيها عزل املنصور عن إمرة مصر يزيد بن حامت ووالها حممد بن سعيد، وبعث إىل 

  ).١(نائب إفريقية وكان قد بلغه أنه عصى وخالف، فلما جئ به أمر بضرب عنقه 
  .نصوروعزل عن البصر، جابر بن زيد الكاليب ووالها يزيد بن م

  .وفيها قتلت اخلوارج معن بن زائدة بسجستان
  .وفيها تويف عباد بن منصور، ويونس بن يزيد االيلي

وسجنه وسجن أخاه ) ٢(مث دخلت سنة ثالث ومخسون ومائة وفيها غضب املنصور على كاتبه أيب أيوب املورياين 
  خالدا وبين أخيه

__________  
  .-ويف الطربي ابن االشتاخنج  - وهو هاشم بن االساجيج كما يف االثري) ١(
  .املورياين نسبة إىل قرية موريان من قرى االهواز) ٢(

  .وكان املنصور قد اشتراه صبيا قبل اخلالفة وثقفه رآه السفاح مرة فأعجبه فاحتبسه عنده مث اعتقه
  .واختص أبو أيوب بالسفاح طيلة خالفته

فإن هيبة املنصور  -يوب كان لبيبا بصريا باالمور عاقال فطنا ذكيا ورغم أن أبا أ -مث قلده اخلليفة املنصور وزارته 
  = كانت تصغر هيبة الوزراء وكان ال 



  .االربعة سعيدا ومسعودا وخملدا وحممدا، وطالبهم باالموال الكثرة
 وكان سبب ذلك ما ذكره ابن عساكر يف ترمجة أيب جعفر املنصور، وهو أنه كان يف زمن شبيبته قد ورد املوصل

وهو فقري ال شئ له وال معه شئ، فأجر نفسه من بعض املالحني حىت اكتسب شيئا تزوج به امرأة، مث جعل يعدها 
وميينها أنه من بيت سيصري امللك إليهم سريعا، فاتفق حبلها منه، مث تطلبه بنو أمية فهرب عنها وتركها حامال، 

  علي بن عبد اهللا بن عباس، وأمرها إذا بلغهاووضع عندها رقعة فيها نسبته، وأنه عبد اهللا بن حممد بن 
  .أمره أن تأتيه، وإذا ولدت غالما أن تسميه جعفرا

  .فولدت غالما فسمته جعفرا
ونشأ الغالم فتعلم الكتابة وغوى العربية واالدب، وأتقن ذلك إتقانا جيدا، مث آل االمر إىل بين العباس، فسألت عن 

ملنصور وصار الولد إىل بغداد فاختلط بكتاب الرسائل فأعجب به أبو أيوب السفاح فإذا هو ليس صاحبها، مث قام ا
املورياين صاحب ديوان االنشاء للمنصور، وحظي عنده وقدمه على غريه، فاتفق حضوره معه بني يدي اخلليفة 

ور كتابا فجعل اخلليفة يالحظه، مث بعث يوما اخلادم ليأتيه بكاتب فدخل ومعه ذلك الغالم، فكتب بني يدي املنص
مالك ال : ابن من ؟ فسكت الغالم، فقال: وجعل اخلليفة ينظر إليه ويتأمله، مث سأله عن امسه فأخربه أنه جعفر، فقال

يا أمري املؤمنني إن من خربي كيت وكيت، فتغري وجه اخلليفة مث سأله عن أمه فأخربه، وسأله عن : تتكلم ؟ فقال
  .عجبأحوال بلد املوصل فجعل خيربه والغالم يت

  .أنت ابين: مث قام إليه اخلليفة فاحتضنه وقال
  .مث بعثه بعقد مثني ومال جزيل وكتاب إىل أمه يعلمها حبقيقة االمر وحال الولد

ما بطأ بك عند اخلليفة ؟ : وخرج الغالم ومعه ذلك من باب سر اخلليفة فأحرز ذلك مث جاء إىل أيب أيوب فقال
مث تقاوال، مث فارقه الغالم مغضبا وهنض من فوره فاستأجر إىل املوصل ليعلم أمه  إنه استكتبين يف رسائل كثرية،: فقال

  .وحيملها وأهلها إىل بغداد، إىل أبيه اخلليفة
فسار مراحل، مث سأل عنه أبو أيوب فقيل سافر فظن أبو أيوب أنه قد أفشى شيئا من أسراره إىل اخلليفة وفر منه، 

  .ه فرده عليحيث وجدت: فبعث يف طلبه رسوال وقال
  .فسار الرسول يف طلبه فوجده يف بعض املنازل فخنقه وألقاه يف بئر وأخذ ما كان معه فرجع به إىل أيب أيوب

  .فلما وقف أبو أيوب على الكتاب أسقط يف يده وندم على بعثه خلفه
  .وانتظر اخلليفة عود ولده إليه واستبطأه وكشف عن خربه فإذا رسول أيب أيوب قد حلقه وقتله

فحينئذ استحضر أبا أيوب وألزمه بأموال عظيمة، وما زال يف العقوبة حىت أخذ مجيع أمواله وحواصله مث قتله، 
  .هذا قتل حبييب: وجعل يقول

  .وكان املنصور كلما ذكر ولده حزن عليه حزنا شديدا
  .وفيها خرجت اخلوارج من الصفرية وغريهم ببالد إفريقية

  ).١(ون ألفا، ما بني فارس وراجل، وعليهم أبو حامت االمناطي، وأبو عباد فاجتمع منهم ثالمثائة ألف ومخس
  وانضم إليهم أبو قرة
__________  

  .يظهر هلم أهبة وال رونق= 
  ابن االثري - ٢٨٤/  ٩انظر الطربي  -وغضب عليه املنصور فقتله ويف سبب قتله أقوال 



  .١٧٦الفخري ص  ٦٠٩/  ٥
  .أبو عاد: بو حامت االباضي وأبو غادي، ويف الطربيأ: ٧٧/  ١يف البيان املغرب ) ١(

عثمان ) ٢] (حفص بن [ يف أربعني ألفا، فقاتلوا نائب إفريقية فهزموا جيشه وقتلوه، وهو عمر بن ) ١(الصفري 
  .بن أيب صفرة الذي كان نائب السند كما تقدم، قتله هؤالء اخلوارج رمحه اهللا

  .لوا احلرمي واالوالدوأكثرت اخلوارج الفساد يف البالد، وقت
وفيها ألزم املنصور الناس بلبس قالنس سود طوال جدا، حىت كانوا يستعينون على رفعها من داخلها بالقضيب، 

يف القالنس تراها على هام ) ٣(فزاد االمام املرجتى * وكنا نرجي من إمام زيادة : فقال أبو دالمة الشاعر يف ذلك
لربانس وفيها غزا الصائفة معيوف بن حيىي احلجوري فأسر خلقا كثريا من الروم دنان يهود جللت با* الرجال كأهنا 

  .ينيف على ستة آالف أسري، وغنم أمواال جزيلة
  .وحج بالناس املهدي بن املنصور وهو ويل العهد امللقب باملهدي

حممد بن سليمان وعلى وكان على نيابة مكة والطائف حممد بن إبراهيم، وعلى املدينة احلسن بن زيد وعلى الكوفة 
  .البصرة يزيد بن منصور، وعلى مصر حممد بن سعيد

  .وذكر الواقدي أن يزيد بن منصور كان واله املنصور يف هذه السنة اليمن
  .فاهللا أعلم

وفيها تويف أبان بن صمعة، وأسامة بن زيد الليثي، وثور بن يزيد احلمصي، واحلسن بن عمارة، وقطر بن خليفة، 
  .بن الغازي واهللا أعلمومعمر وهشام 

مث دخلت سنة أبع ومخسني ومائة فيها دخل املنصور بالد الشام وزار بيت املقدس وجهز يزيد بن حامت يف مخسني 
درهم، وغزا ) ٤(ألفا وواله بالد إفريقية، وأمره بقتال اخلوارج، وأنفق على هذا اجليش حنوا من ثالث وستني ألف 

  .الصائفة زفر بن عاصم اهلاليل
  .حج بالناس فيها حممد بن إبراهيمو

  .ونواب البالد واالقاليم هم املذكورون يف اليت قبلها، سوى البصرة فعليها عبد امللك بن أيوب بن ظبيان
وفيها تويف أبو أيوب الكاتب وأخوه خالد، وأمر املنصور ببين أخيه أن تقطع أيديهم وأرجلهم مث تضرب بعد ذلك 

  أعناقهم
  .ففعل ذلك هبم

  :ا تويفوفيه
__________  

  .اليفرين أمري تلمسان: يف ابن عذارى) ١(
  .٢٨٤/  ٩من الطربي ) ٢(
  .املصطفى: يف الطربي) ٣(
  .ألف ألف درهم: ٢٨٥/  ٩يف الطربي ) ٤(

  .وهو أشعب بن جبري أبو العالء، ويقال أبو إسحاق املديين، ويقال له أبو محيدة) ١(أشعب الطامع 
  ).٢(، قتله املختار، وهو خال الواقدي وكان أبوه موىل آلل الزبري



  ".أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتختم يف اليمني " روى عن عبد اهللا بن جعفر 
وأبان بن عثمان، وسامل وعكرمة، وكان ظريفا ماجنا حيبه أهل زمانه خلالعته وطمعه، وكان محيد الغناء، وقد وفد 

  .عساكر ترمجة ذكر عنه فيها أشياء مضحكة، وأسند عن حديثني على الوليد بن يزيد دمشق فترمجه ابن
: " حدثين عكرمة عن ابن عباس أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وروى عنه أنه سئل يوما أن حيدث فقال

  .نسي عكرمة الواحدة ونسيت أنا االخرى: وما مها ؟ فقال: مث سكت فقيل له" خصلتان من عمل هبما دخل اجلنة 
ان سامل بن عبد اهللا بن عمر يستخفه ويستحليه ويضحك منه ويأخذه معه إىل الغابة، وكذلك كان غريه من وك

  .أكابر الناس
فتسارع  -ليطردهم عنه  -إن ههنا أناسا يفرقون اجلوز : عبث الولدان يوما بأشعب فقال هلم: وقال الشافعي

  .ملعله حق فتبعه: الصبيان إىل ذلك، فلما رآهم مسرعني قال
ما زفت عروس باملدينة إال رجوت أن تزف إيل فأكسح داري وأنظف : ما بلغ من طمعك ؟ فقال: وقال له رجل

  .بايب وأكنس بييت
  .زد فيه طورا أو طورين لعله أن يهدي يوما لنا فيه هدية: واجتاز يوما برجل يصنع طبقا من قبش فقال له

مضني هبا والبدر يشبه وجهها : هللا بن عمر قول بعض الشعراءوروى ابن عساكر أن أشعب غىن يوما لسامل بن عبد ا
  وعن كل مكروه من االمر زاجر* مطهرة االثواب والدين وافر هلا حسب زاك وعرض مهذب * 

  .أحسنت فزدنا: ومل يستملها عن تقى اهللا شاعر فقال له سامل* من اخلفرات البيض مل تلق ريبة 
وما علمت ليلى * ناح غراب عنه قد نفض القطرا فقلت أعطار ثوى يف رحالنا ج* أملت بنا والليل داج كأنه : فغناه

أحسنت ولو ال أن يتحدث الناس الجزلت لك اجلائزة، وإنك من االمر لبمكان وفيها : سوى رحيها عطرا فقال له
العالء أحد  تويف جعفر بن برقان، واحلكم بن أبان، وعبد الرمحن بن زيد بن جابر، وقرة بن خالد، وأبو عمرو بن

  .أئمة القراء، وامسه كنيته، وقيل امسه ريان والصحيح االول
__________  

هتذيب  - ١٣٤/  ١٩االغاين  ١٩٧/  ١فوات الوفيات ) شعيب( ٤٧١/  ٢انظر ترمجته يف وفيات االعيان ) ١(
خبار الظرفاء أ ٥٩٧احملاسن واملساوئ ص  ٢٥٨/  ١ميزان االعتدال  ٣٧/  ٧تاريخ بغداد  ٧٥/  ٣ابن عساكر 

  ).١٥٠(مثار القلوب ص  ٣١ص 
  .خال االصمعي: يف وفيات االعيان وفوات الوفيات) ٢(

وهو أبو عمرو بن العالء بن عمار بن العريان بن عبد اهللا بن احلصني التميمي املازين البصري، وقيل غري ذلك يف 
ر العلماء العاملني، يقال إنه كتب ملء بيت نسبه، كان عالمة زمانه يف الفقه والنحو وعلم القراءات، وكان من كبا

من كالم العرب، مث تزهد فأحرق ذلك كله، مث راجع االمر االول فلم يكن عنده إال ما كان حيفظه من كالم 
  .العرب، وكان قد لقي خلقا كثريا من أعراب اجلاهلية، كان مقدما أيام احلسن البصري ومن بعده

  .إهنا ال يقبل فيها إال أبيض غالما كان أو جارية: تفسريه الغرة يف اجلنني ومن اختياراته يف العربية قوله يف
ولو أريد أي عبد كان أو جارية ملا قيده بالغرة، وإمنا الغرة " غرة عبد أو أمة : " فهم ذلك من قوله عليه السالم

  .البياض
  .ن أم الوهذا غريب وال أعلم هل يوافقه قول أحد من االئمة اجملتهدي: قال ابن خلكان

وذكر عنه أنه كان إذا دخل شهر رمضان ال ينشد بيتا من الشعر حىت ينسلخ، وإمنا كان يقرأ القرآن وأنه كان 



  .يشتري له كل يوم كوزا جديدا ورحيانا طريا، وقد صحبه االصمعي حنوا من عشر سنني
  .لمكانت وفاته يف هذه السنة، وقيل يف سنة ست ومخسني، وقيل تسع ومخسني فاهللا أع

  .وقد قارب التسعني، وقيل إنه جاوزها فاهللا أعلم
  .وقربه بالشام وقيل بالكوفة فاهللا أعلم

" وقد روى ابن عساكر يف ترمجه صاحل بن علي بن عبد اهللا بن العباس عن أبيه عن جده عبد اهللا ابن عباس مرفوعا 
  ".دا لصلبه الن يريب أحدكم بعد أربع ومخسني ومائة جرو كلب خري له من أن يريب ول

  .وهذا منكر جدا ويف إسناده نظر
ذكره من طريق متام عن خيثمة بن سليمان، عن حممد بن عوف احلمصي، عن أيب املغرية عبد اهللا بن السمط، عن 

روي عن : صاحل به، وعبد اهللا بن السمط هذا ال أعرفه، وفد ذكره شيخنا احلافظ الذهيب يف كتابه امليزان وقال
  .ثا موضوعاصاحل بن علي حدي

مث دخلت سنة مخس ومخسني ومائة فيها دخل يزيد بن حامت بالد إفريقية فافتتحها عودا على بدء، وقتل من كان 
فيها ممن تغلب عليها من اخلوارج، وقتل أمراءهم وأسر كرباءهم وأذل أشرافهم واستبدل أهل تلك البالد باخلوف 

  .اخلارجيان) ١(قتل من أمرائهم أبو حامت وأبو عباد  أمنا وسالمة، وباالهانة كرامة، وكان من مجلة من
مث ملا استقامت له وبه االمور يف البلدان دخل بعد ذلك بالد القريوان فمهدها وأقر أهلها وقرر أمورها وأزال 

  .حمذورها واهللا سبحانه أعلم
__________  

  .أبو غادي: ٧٨/  ١يف ابن عذاري ) ١(

رة وفيها أمر املنصور ببناء الرافقة على منوال بناء بغداد يف هذه السنة، وأمر فيها بناء الرافقة وهي املدينة املشهو
ببناء سور وعمل خندق حول الكوفة، وأخذ ما غرم على ذلك من أموال أهلها، من كل إنسان من أهل اليسار 

  .أربعني درمها
من * يا لقومي ما رأينا : يف ذلك بعضهموقد فرضها أوال مخسة دراهم، مخسة دراهم، مث جباها أربعني أربعني، فقال 

  أمري املؤمنينا) ١(
  .وجبانا أربعينا وفيها غزا الصائفة يزيد بن أسيد السلمي* قسم اخلمسة فينا 

  .وفيها طلب ملك الروم الصلح من املنصور على أن حيمل إليه اجلزية
  .ةوفيها عزل املنصور أخاه العباس بن حممد عن اجلزيرة وغرمه أمواال كثري

وفيها عزل حممد بن سليمان بن علي عن إمرة الكوفة، فقيل المور بلغته عنه يف تعاطي منكرات، وأمور ال تليق 
يقال إنه ملا أمر بضرب  -وقد كان ابن أيب العوجاء هذا زنديقا  -بن أيب العوجاء ) ٢(بالعمال، وقيل لقتله حممد 

ا احلرام وحيرم فيها احلالل، ويصوم الناس يوم الفطر عنقه اعترف على نفسه بوضع أربعة آالف حديث حيل فيه
ويفطرهم يف أيام الصيام، فأراد املنصور أن جيعل قتله له ذنبا فعزله به، وإمنا أراد أن يقيده منه، فقال له عيسى بن 

ه العامة وذموك، يا أمري املؤمنني له تعزله هبذا وال تقتله به، فإنه إمنا قتله على الزندقة، ومىت عزلته به شكر: موسى
  .فتركه حينا مث عزله ووىل مكانه على الكوفة عمرو ابن زهري

وفيها عزل عن املدينة احلسن بن زيد ووىل عليها عمه عبد الصمد بن علي، وجعل معه فليح ابن سليمان مشرفا 
  .عليه



مد بن سعيد، وعلى وعلى إمرة مكة حممد بن إبراهيم بن حممد، وعلى البصرة اهليثم بن معاوية، وعلى مصر حم
  .إفريقية يزيد بن حامت

  .وفيها تويف صفوان بن عمرو وعثمان بن أيب العاتكة الدمشقيان، وعثمان بن عطاء، ومسعر بن كدام
بن ) ٣(بن املبارك بن عبيد الديلمي الكويف، موىل بكري  -ويقال سابور  -محاد الراوية وهو ابن أيب ليلى ميسرة 

أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها وأشعارها ولغاهتا، وهو الذي مجع السبع املعلقات  زيد اخليل الطائي، كان من
  الطوال، وإمنا مسي الراوية لكثرة روايته الشعر عن العرب، اختربه الوليد بن يزيد بن

__________  
  .يف: ويف االصل ٥/  ٦وابن االثري  ٢٨٦/  ٩من الطربي ) ١(
  .عبد الكرمي: ٧/  ٦ري وابن االث ٢٨٦/  ٩يف الطربي ) ٢(
  .مكنف: ٢٣٥يف املعارف البن قتيبة ص ) ٣(

ISLAM ICBOOK.WS  ©ين|  ٢٠١٠ لم مس ل احة لجميع ا مت ق  الحقو ع    جمي

  



ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  عبد امللك أمري املؤمنني يف ذلك فأنشده تسعا وعشرين قصيدة على حروف املعجم، كل قصيدة حنوا
  .من مائة بيت، وزعم أنه ال يسمى شاعر من شعراء العرب إال أنشد له ما ال حيفظه غريه

  .ف درهمفأطلق له مائة أل
أن هشام بن عبد امللك استدعاه من العراق من نائبه يوسف ): ١(وذكر أبو حممد احلريري يف كتابه درة الغواص 

بن عمر، فلما دخل عليه إذا هو يف دار قوراء مرمخة بالرخام والذهب، وإذا عنده جاريتان حسنتان جدا، فاستنشده 
وما هي ؟ فقال تطلق يل إحدى : ا كانت يا أمري املؤمنني ؟ فقالكائنة م: فقال: سل حاجتك: شيئا فأنشده، فقال له

  .هاتني اجلاريتني
  .مها وما عليهما لك، وأخاله يف بعض داره وأطلق له مائة ألف درهم: فقال

هذا ملخص احلكاية، والظاهر أن هذا اخلليفة إمنا هو الوليد بن يزيد، فإنه ذكر أنه شرب معه اخلمر، وهشام مل يكن 
  .يشرب

ومل يكن نائبه على العراق يوسف بن عمر، إمنا كان نائبه خالد بن عبد اهللا القسري، وبعده يوسف بن عمر بن عبد 
  .العزيز

  .كانت وفاة محاد يف هذه السنة عن ستني سنة
  .وقيل إنه أدرك أول خالفة املهدي يف سنة مثان ومخسني فاهللا أعلم: قال ابن خلكان

  .ندقةوفيها قتل محاد عجرد على الز
، وكان شاعرا ماجنا )٣(بن كليب الكويف، ويقال إنه واسطي، موىل بين سواد ) ٢(وهو محاد بن عمر ين يوسف 

ظريفا زنديقا متهما على االسالم، وقد أدرك الدولتني االموية والعباسية، ومل يشتهر إال يف أيام بين العباس، وكان 
شار هذا على الزندقة أيضا كما سيأيت، ودفن مع محاد هذا يف قربه بينه وبني بشار بن برد مهاجاة كثرية، وقد قتل ب

  .، وقيل إن محادا عجرد مات سنة مثان ومخسني، وقيل إحدى وستني ومائة فاهللا أعلم)٤(
مث دخلت سنة ست ومخسني ومائة فيها ظفر اهليثم بن معاوية نائب املنصور على البصرة، بعمرو بن شداد الذي 

  .أمر فقطعت يداه ورجاله وضربت عنقه مث صلب: على فارس، فقيل) ٥(بن حممد  كان عامال البراهيم
وفيها عزل املنصور اهليثم بن معاوية هذا الذي فعل هذه الفعلة عن البصرة ووىل عليها قاضيها سوار بن عبد اهللا، 

  فجمع له بني القضاء والصالة، وجعل على شرطتها وأحداثها سعيد بن دعلج، ورجع اهليثم بن
__________  

  .١٧٧انظر درة الغواص ص ) ١(
  .٢٠٧/  ٢والقصة يف هتذيب ابن عساكر ووفيات االعيان 

  .يونس: ٢١٠/  ٢يف وفيات االعيان ) ٢(
  .سوأة بن عامر بن صعصعة املعروف بعجرد) ٣(
يعا يف يدي فأصبحا جارين يف دار صارا مج* قد تبع االعمى قفا عجرد : كتب على قربيهما أبو هشام الباهلي) ٤(

  .عبد اهللا: يف الطربي وابن االثري) ٥(يف النار أو الكافر يف النار * مالك 



معاوية قاتل عمرو بن شداد إىل بغداد فمت فيها فجأة يف هذه السنة، وهو على بطن جارية له، وصلى عليه املنصور 
  .ك القتلة، فليتق العبد الظلمودفن يف مقابر بين هاشم، ويقال إنه أصابته دعوة عمر بن شداد الذي قتله تل

  .وحج بالناس العباس بن حممد أخو املنصور
  .ونواب البالدهم املذكورون يف اليت قبلها

  .وعلى فارس واالهواز وكور دجلة عمارة بن محزة، وعلى كرمان والسند هشام بن عمرو
  .وفيها تويف محزة الزيات يف قول

ن، وإليه تنسب املدود الطويلة يف القراءة اصطالحا من عنده، وقد وهو أحد القراء املشهورين والعباد املذكوري
  .تلكم فيه بسببها بعض االئمة وأنكروها عليه

وسعيد بن أيب عروبة، وهو أول من مجع السنن يف قول، وعبد اهللا بن شوذب، وعبد الرمحن بن زياد بن أنعم 
  .االفريقي، وعمر بن ذر

ىن املنصور قصره املسمى باخللد يف بغداد، تفاؤال بالتخليد يف الدنيا، فعند مث دخلت سنة سبع ومخسني ومائة فيها ب
  .كماله مات وخرب القصر من بعده، وكان املستحث يف عمارته أبان بن صدقة، والربيع موىل املنصور وهو حاجبه

  .وفيها حول املنصور االسواق من قرب دار االمارة إىل باب الكرخ
  .لكوقد ذكرنا فيما تقدم سبب ذ
  .وفيها أمر بتوسعة الطرقات

  .وفيها أمر بعمل جسر عند باب الشعري
  .وفيها استعرض املنصور جنده وهم ملبسون السالح وهو أيضا البس سالحا عظيما، وكان ذلك عند دجلة

  .بن اخلليل) ١(وفيها عزل عن السند هشام بن عمرو ووىل عليها سعيد 
  وفيها غزا الصائفة يزيد بن أسيد السلمي

  .فأوغل يف بالد الروم، وبعث سنانا موىل البطال مقدمة بني يديه ففتح حصونا وسىب وغنم
  .وفيها حج بالناس إبراهيم بن حيىي بن حممد بن علي

  .ونواب البالد هم املذكورون يف اليت قبلها
زاعي فقيه أهل الشام وفيها تويف احلسني بن واقد، واالمام اجلليل عالمة الوقت أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو االو

  .وإمامهم
  .وقد بقي أهل دمشق وما حوهلا من البالد على مذهبه حنوا من مائتني وعشرين سنة

  .أبو عمرو االوزاعي) ٢(شئ من ترمجة االوزاعي رمحه اهللا هو عبد الرمحن بن عمرو بن حممد 
  .واالوزاع بطن من محري وهو من أنفسهم، قاله حممد بن سعد

كن من أنفسهم وإمنا نزل يف حملة االوزاع، وهي قرية خارج باب الفراديس من قرى دمشق، وهو مل ي: وقال غريه
  .ابن عم حيىي بن عمرو الشيباين

  وأصله: قال أبو زرعة
__________  

  .معبد: ١٣/  ٦: وابن االثري ٢٨٨/  ٩يف الطربي ) ١(
  .حيمد: ١٢٧/  ٣يف ابن خلكان ) ٢(



  .عليه النسبة إليها من سيب السند فنزل االوزاع فغلب
ولد ببعلبك ونشأ بالبقاع يتيما يف حجر أمه، وكانت تنتقل به من بلد إىل بلد، وتأدب بنفسه، فلم يكن : وقال غريه

يف أبناء امللوك واخللفاء والوزراء والتجار وغريهم أعقل منه، وال أورع وال أعلم، وال أفصح وال أوقر وال أحلم، 
م بكلمة إال كان املتعني على من مسعها من جلسائه أن يكتبها عنه، من حسنها، وكان وال أكثر صمتا منه، ما تكل

يعاين الرسائل والكتابة، وقد اكتتب مرة يف بعث إىل اليمامة فسمع من حيىي بن أيب كثري وانقطع إليه فأرشده إىل 
  .الرحلة إىل البصرة ليسمع من احلسن وابن سريين

من شهرين ووجد ابن سريين مريضا، فجعل يتردد لعيادته، فقوي املرض به ومات  فسار إليها فوجد احلسن قد تويف
  .ومل يسمع منه االوزاعي شيئا

مث جاء فنزل دمشق مبحلة االوزاع خارج باب الفراديس، وساد أهلها يف زمانه وسائر البالد يف الفقه واحلديث 
  .واملغازي وغري ذلك من علوم االسالم

عني وغريهم، وحدث عنه مجاعات من سادات املسلمني، كمالك بن أنس والثوري وقد أدرك خلقا من التاب
  .والزهري، وهو من شيوخه

  .وأثىن عليه غري واحد من االئمة، وأمجع املسلمون على عدالته وإمامته
  كان االوزاعي إماما يقتدى: قال مالك

  .به
حج مرة فدخل مكة وسفيان الثوري آخذ بزمام كان االوزاعي إمام أهل زمانه، وقد : وقال سفيان بن عيينة وغريه

أفسحوا للشيخ حىت أجلساه عند الكعبة، وجلسا بني يديه يأخذان : مجله، ومالك بن أنس يسوق به، والثوري يقول
  .عنه

وقد تذاكر مالك واالوزاعي مرة باملدينة من الظهر حىت صليا العصر، ومن العصر حىت صليا املغرب، فغمره 
  .غازي، وغمره مالك يف الفقهاالوزاعي يف امل

  .أو يف شئ من الفقه
  .وتناظر االوزاعي والثوري يف مسجد اخليف يف مسألة رفع اليدين يف الركوع والرفع منه

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم " فاحتج االوزاعي على الرفع يف ذلك مبا رواه عن الزهري عن سامل عن أبيه 
  ".ع منه كان يرفع يديه يف الركوع والرف

  .واحتج الثوري على ذلك حبديث يزيد بن أيب زياد
تعارض حديث الزهري حبديث يزيد بن أيب زياد وهو رجل ضعيف ؟ فامحر وجه الثوري، : فغضب االوزاعي وقال

  .نعم: لعلك كرهت ما قلت ؟ قال: فقال االوزاعي
  .فقم بنا حىت نلتعن عند الركن أينا على احلق: قال

  .فسكت الثوري
  .أفىت االوزاعي يف سبعني ألف مسألة حبدثنا: ل هقل بن زيادوقا

  .وأخربنا
  .روي عنه ستون ألف مسألة: وقال أبو زرعة
أفىت يف سنة ثالث عشرة ومائة وعمره إذ ذاك مخس وعشرون سنة، مث مل يزل يفيت حىت مات وعقله : وقال غريمها



  .زاك
  .االوزاعي: أيهم أرجح ؟ قال: لثوري وأبو حنيفة فقلتاجتمع عندي االوزاعي وا: وقال حيىي القطان عن مالك

  .مل أر أحدا أنصح للمسلمني من االوزاعي: وقال حممد بن عجالن
ما رئي االوزاعي ضاحكا مقهقها قط، ولقد كان يعظ الناس فال يبقى أحد يف جملسه إال بكى بعينه أو : وقال غريه

  .ى بكى حىت يرحمبقلبه، وما رأيناه يبكي يف جملسه قط وكان إذا خل
  .الثوري، وأبو حنيفة ومالك، واالوزاعي: العلماء أربعة: وقال حيىي بن معني

  .كان ثقة متبعا ملا مسع: قال أبو حامت
وكان االوزاعي ال يلحن يف كالمه، وكانت كتبه ترد على املنصور فينظر فيها ويتأملها ويتعجب من فصاحتها : قالوا

  .وحالوة عبارهتا
  ينبغي أن جنيب االوزاعي على ذلك: -وهو سليمان بن جمالد  -صور يوما الحظي كتابه عنده وقد قال املن

  .دائما، لنستعني بكالمه فيما نكاتب به إىل اآلفاق إىل من ال يعرف كالم االوزاعي
  .واهللا يا أمري املؤمنني ال يقدر أحد من أهل االرض على مثل كالمه وال على شئ منه: فقال

  كان: ن مسلموقال الوليد ب
  .االوزاعي إذا صلى الصبح جلس يذكر اهللا سبحانه حىت تطلع الشمس، وكان يأثر عن السلف ذلك

  .مث يقومون فيتذاكرون يف الفقه واحلديث: قال
بفضلك أي : أنت الذي تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر ؟ فقلت: رأيت رب العزة يف املنام فقال: وقال االوزاعي

  .رب
  .ب أمتين على االسالميا ر: مث قلت
  .وعلى السنة: فقال

  .أنا ميت يف يوم كذا وكذا: قال يل شيخ جبامع دمشق: وقال حممد بن شعيب بن شابور
اذهب إىل سرير املوتى فاحرزه يل عندك قبل أن : فلما كان يف ذلك اليوم رأيته يف صحن اجلامع يتفلى، فقال يل

  .تسبق إليه
قول لك، وإين رأيت كأن قائال يقول فالن قدري وفالن كذا وعثمان بن العاتكة هو ما أ: ما تقول ؟ فقال: فقلت

  .نعم الرجل، وأبو عمرو االوزاعي خري من ميشي على وجه االرض، وأنت ميت يف يوم كذا وكذا
  .فما جاء الظهر حىت مات وصلينا عليه بعدها وأخرجت جنازته: قال حممد بن شعيب

  .ذكر ذلك ابن عساكر
من أطال القيام يف : اعي رمحه اهللا كثري العبادة حسن الصالة ورعا ناسكا طويل الصمت، وكان يقولوكان االوز

ومن الليل فاسجد له وسبحه ليال : (صالة الليل هون اهللا عليه طول القيام يوم القيامة، أخذ ذلك من قوله تعاىل
ما : وقال الوليد بن مسلم]  ٢٧ - ٢٦: اناالنس) [ طويال، إن هؤالء حيبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيال

  .رأيت أحدا أشد اجتهادا من االوزاعي يف العبادة
حج فما نام على الراحلة، إمنا هو يف صالة، فإذا نعس استند إىل القتب، وكان من شدة اخلشوع كأنه : وقال غريه

  .أعمى
  .لعل الصليب بال ههنا: فقالت هلا ودخلت امرأة على امرأة االوزاعي فرأت احلصري الذي يصلي عليه مبلوال



  .هذا أثر دموع الشيخ من بكائه يف سجوده، هكذا يصبح كل يوم: فقالت
عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وأقوال الرجال وإن زخرفوه وحسنوه، فإن االمر : وقال االوزاعي

  .ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم
  .حيث يقف القوم، وقل ما قالوا وكف عما كفوا، وليسعك ما وسعهماصرب على السنة وقف : وقال أيضا

  .العلم ما جاء عن أصحاب حممد، وما مل جيئ عنهم فليس بعلم: وقال
  .ال جيتمع حب علي وعثمان إال يف قلب مؤمن: وكان يقول

  .وإذا أراد اهللا بقوم شرا فتح عليهم باب اجلدل وسد عنهم باب العلم والعمل
وزاعي من أكرم الناس وأسخاهم، وكان له يف بيت املال على اخللفاء أقطاع صار إليه من بين أمية وكان اال: قالوا

  وقد وصل إليه من خلفاء بين أمية وأقارهبم وبين العباس
حنو من سبعني ألف دينار، فلم ميسك منها شيئا، وال اقتىن شيئا من عقار وال غريه، وال ترك يوم مات سوى سبعة 

  .انت جهازه، بل كان ينفق ذلك كله يف سبيل اهللا ويف الفقراء واملساكنيدنانري ك) ١(
 -عم السفاح الذي أجلى بين أمية عن الشام، وأزال اهللا سبحانه دولتهم على يده  -وملا دخل عبد اهللا بن علي 

  .دمشق فطلب االوزاعي فتغيب عنه ثالثة أيام مث حضر بني يديه
  :قال االوزاعي

__________  
  .ستة دنانري: ١٨٣/  ١تذكرة احلفاظ  يف) ١(

والعمد احلديد  -دخلت عليه وهو على سرير ويف يده خيزرانة واملسودة عن ميينه ومشاله، ومعهم السيوف مصلتة 
يا أوزاعي ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي : فسلمت عليه فلم يرد ونكت بتلك اخليزرانة اليت يف يده مث قال -

أيها االمري مسعت حيىي بن سعيد االنصاري : فقلت: عباد والبالد ؟ أجهادا ورباطا هو ؟ قالأولئك الظلمة عن ال
مسعت علقمة بن وقاص يقول مسعت عمر بن اخلطاب يقول مسعت : مسعت حممد بن إبراهيم التيمي يقول: يقول

، فمن كانت هجرته إىل اهللا إمنا االعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول
  ".ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه 

يا : فنكت باخليزرانة أشد مما كانت ينكت، وجعل من حوله يقبضون أيديهم على قبضات سيوفهم، مث قال: قال
ال حيل دم امرئ مسلم إال : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ؟ فقلت أوزاعي ما تقول يف دماء بين أمية

  ".النفس بالنفس، والثيب الزاين، والتارك لدينه املفارق للجماعة : بإحدى ثالث
إن كانت يف أيديهم حراما فهي حرام عليك أيضا، : ما تقول يف أمواهلم ؟ فقلت: فنكت هبا أشد من ذلك مث قال

  .الال فال حتل لك إال بطريق شرعيوإن كانت هلم ح
إن أسالفك مل يكونوا يشقون علي يف : أال نوليك القضاء ؟ فقلت: فنكت أشد مما كان ينكت قبل ذلك مث قال

  .ذلك، وإين أحب أن يتم ما ابتدؤين به من االحسان
، وقلوهبن مشغولة إن ورائي حرما وهم حمتاجون إىل القيام عليهن وسترهن: كأنك حتب االنصراف ؟ فقلت: فقال
  .بسبيب
  .وانتظرت رأسي أن يسقط بني يدي، فأمرين باالنصراف: قال

  .استنفق هذه: فال خرجت إذا برسوله من ورائي، وإذا معه مائتا دينار، فقال يقول لك االمري



  فتصدقت هبا، وإمنا أخذهتا: قال
  .خوفا
  .بلغه ذلك عرض عليه الفطر عنده فأىب أن يفطر عندهوكان يف تلك االيام الثالثة صائما فيقال إن االمري ملا : قال
وأعجبين يف بريوت أين : مث رحل االوزاعي من دمشق فنزل بريوت مرابطا بأهله وأوالده، قال االوزاعي: قالوا

 -إن أردت العمارة فهي هذه : أين العمارة ياهنتاه ؟ فقالت: مررت بقبورها فإذا امرأة سوداء يف القبور فقلت هلا
  .فعزمت على االقامة هبا -وأشارت إىل البلد  -وإن كنت تريد اخلراب فأمامك  -رت إىل القبور وأشا

خرجت يوما إىل الصحراء فإذا رجل جراد وإذا شخص راكب على : مسعت االوزاعي يقول: وقال حممد بن كثري
الدنيا باطل باطل : وهو يقول جرادة منها وعليه سالح احلديد، وكلما قال بيده هكذا إىل جهة مال اجلراد مع يده،

  .باطل، وما فيها باطل باطل باطل
كان عندنا رجل خيرج يوم اجلمعة إىل الصيد وال ينتظر اجلمعة فخسف ببغلته فلم يبق منها إال : وقال االوزاعي

أذناها، وخرج االوزاعي يوما من باب مسجد بريوت وهناك دكان فيه رجل يبيع الناطف وإىل جانبه رجل يبيع 
  .يا بصل أحلى من العسل، أو قال أحلى من الناطف: البصل وهو يقول
  .أيظن هذا أن شيئا من الكذب يباح ؟ فكأن هذا ما يرى يف الكذب بأسا! سبحان اهللا : فقال االوزاعي

قال الوزاعي كنا قبل اليوم نضحك ونلعب، أما إذا صرنا أئمة يقتدى بنا فال نرى أن يسعنا ذلك، : وقال الواقدي
  .ينبغي أن نتحفظو

أما بعد فقد أحيط بك من كل جانب، وإنه يسار بك يف كل يوم وليلة، فاحذر اهللا والقيام بني : وكتب إىل أخ له
  .يديه، وأن يكون آخر العهد بك والسالم

يذكر عن اهلقل ابن زياد عن  -كاتب الليث  -حدثين حممد بن إدريس مسعت أبا صاحل : وقال ابن أيب الدنيا
أيها الناس، تقووا هبذه النعم اليت أصبحتم فيها على اهلرب من نار اهللا املوقدة، : عي أنه وعظ فقال يف موعظتهاالوزا

اليت تطلع االفئدة، فإنكم يف دار الثواء فيها قليل، وأنتم عما قليل عنها راحلون، خالئف بعد القرون املاضية الذين 
أطول منكم أعمارا وأمد أجساما، وأعظم أحالما، وأكثر أمواال  استقبلوا من الدنيا آنقها وزهرهتا، فهم كانوا

وأوالدا، فخددوا اجلبال وجابوا الصخر بالواد، وتنقلوا يف البالد، مؤيدين ببطش شديد، وأجساد كالعماد، فما 
  لبثت االيام والليايل أن طوت آثارهم،

سمع له ركزا ؟ كانوا بلهو االمل آمنني، وأخربت منازهلم وديارهم، وأنست ذكرهم، فهل حتس منهم من أحد أو ت
وعن ميقات يوم موهتم غافلني، فآبوا إياب قوم نادمني، مث إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتا من عقوبة اهللا، 

فأصبح كثري منهم يف ديارهم جامثني، وأصبح الباقون املتخلفون يبصرون يف نعمة اهللا وينظرون يف آثار نقمته، 
عمن تقدمهم من اهلالكني ينظرون واهللا يف مساكن خالية خاوية، قد كانت بالعز حمفوفة، وبالنعم  وزوال نعمته

معروفة، والقلوب إليها مصروفة، واالعني حنوها ناظرة، فأصبحت آية للذين خيافون العذاب االليم، وعربة ملن 
  .خيشى

وذهب رخاؤه وخريه وصفوه، فلم يبق منه وأصبحتم بعدهم يف أجل منقوص ودنيا منقوصة، يف زمان قد وىل عفوه 
إال مجة شر، وصبابة كدر، وأهاويل عرب، وعقوبات غري، وإرسال فنت وتتابع زالزل، ورذالة خلف هبم ظهر الفساد 
يف الرب والبحر، يضيقون الديار ويغلون االسعار مبا يرتكبونه من العار والشنار، فال تكونوا أشباها ملن خدعه االمل، 

االجل، ولعبت به االماين، نسأل اهللا أن جيعلنا وإياكم ممن إذا دعي بدر، وإذا هني انتهى، وعقل مثواه وغره طول 



  .فمهد لنفسه
وقد اجتمع االوزاعي باملنصور حني دخل الشام ووعظه وأحبه املنصور وعظمه، وملا أراد االنصراف من بني يديه 

احلقه فاسأله مل كره لبس السواد ؟ : املنصور للربيع احلاجباستأذنه أن ال يلبس السواد فأذن له، فلما خرج قال 
  .وال تعلمه أين قلت لك

  .الين مل أر حمرما أحرم فيه، وال ميتا كفن فيه، وال عروسا جليت فيه، فلهذا أكرهه: فسأله الربيع فقال
ض الوالة مرة فقال له وقد كان االوزاعي يف الشام معظما مكرما أمره أعز عندهم من أمر السلطان، وقد هم به بع

  .دعه عنك واهللا لو أمر أهل الشام أن يقتلوك لقتلوك: أصحابه
رمحك اهللا، فواهللا لقد كنت أخاف منك أكثر مما أخاف من الذي والين : وملا مات جلس على قربه بعض الوالة فقال

  .ذنهما مات االوزاعي حىت جلس وحده ومسع شتمه بأ: وقال ابن العشرين -يعين املنصور  -

: كنت جالسا عند الثوري فجاءه رجل فقال: حدثنا حممد بن عبيد الطنافسي قال: وقال أبو بكر بن أيب خيثمة
  إن صدقت رؤياك فقد مات: قال -يعين قلعت  -رأيت كأن رحيانة من الغرب 

  .االوزاعي
  .فكتبوا ذلك فجاء موت االوزاعي يف ذلك اليوم

امرأته أغلقت عليه باب محام فمات فيه، ومل تكن عامدة ذلك، فأمرها  بلغنا أن سبب موته أن: وقال أبو مسهر
  .سعيد بن عبد العزيز بعتق رقبة

  .، فضلت من عطائه)١(وما خلف ذهبا وال فضة وال عقارا، وال متاعا إال ستة ومثانني : قال
  .وكان قد اكتتب يف ديوان الساحل

مام، أغلقه وذهب حلاجة له مث جاء ففتح احلمام فوجده كان الذي أغلق عليه باب احلمام صاحب احل: وقال غريه
  .ميتا قد وضع يده اليمىن حتت خده وهو مستقبل القبلة رمحه اهللا

قال : ال خالف أنه مات ببريوت مرابطا، واختلفوا يف سنه ووفاته، فروى يعقوب بن سفيان عن سلمة قال: قلت
  .رأيت االوزاعي وتويف سنة مخسني ومائة: أمحد
تويف يوم االحد أول النهار لليلتني بقيتا من صفر سنة سبع ومخسني ومائة، وهو : لعباس بن الوليد البريويتقال ا

يف أصح الروايات  -الذي عليه اجلمهور وهو الصحيح، وهو قول أيب مسهر وهشام بن عمار والوليد بن مسلم 
  .د العزيز وغري واحدوحيىي بن معني ودحيم وخليفة بن خياط وأيب عبيد وسعيد بن عب -عنه 

  .ومل يبلغ سبعني سنة: قال العباس بن الوليد
  .جاوز السبعني، والصحيح سبع وستون سنة، الن ميالده يف سنة مثان ومثانني على الصحيح: وقال غريه

  .وقيل إنه ولد سنة ثالث وسبعني، وهذا ضعيف
  .دلين على عمل يقربين إىل اهللا: وقد رآه بعضهم يف املنام فقال له

  .ما رأيت يف اجلنة درجة أعال من درجة العلماء العاملني، مث احملزونني: فقال
مث دخلت سنة مثان ومخسني ومائة فيها تكامل بناء قصر املنصور املسمى باخللد وسكنه أياما يسرية مث مات وتركه، 

  .وفيها مات طاغية الروم
بن كعب عن املوصل، وأن يويل عليها خالد بن برمك،  وفيها وجه املنصور ابنه املهدي إىل الرقة وأمره بعزل موسى

وكان ذلك بعد نكتة غريبة اتفقت ليحىي بن خالد، وذلك أن املنصور كان قد غضب على خالد بن برمك، وألزمه 



حبمل ثالثة آالف ألف، فضاق ذرعا بذلك، ومل يبق له مال وال حال وعجز عن أكثرها، وقد أجله ثالثة أيام، وأن 
 هذه الثالثة االيام وإال فدمه هدر فجعل يرسل ابنه حيىي إىل أصحابه من االمراء يستقرض منهم، فكان حيمل ذلك يف

  منهم من أعطاه مائة الف،
  .ومنهم أقل وأكثر
فبينا أنا ذات يوم من تلك االيام الثالثة على جسر بغداد، وأنا مهموم يف حتصيل ما طلب منا مما : قال حيىي بن خالد

  به، إذ وثب إيل زاجر من أولئك الذين يكونون عند اجلسرال طاقة لنا 
__________  

  .١٢٥ص  ١راجع حاشية ) ١(

أنت مهموم، ليفرجن اهللا : ابشر، فلم ألتفت إليه، فتقدم إيل حىت أخذ بلجام فرسي مث قال يل: من الطرقية، فقال يل
  .ك حقا فلي عليك مخسة آالفمهك ولتمرن غدا يف هذا املوضع واللواء بني يديك، فإن كان ما قلت ل

  .نعم: فقلت
  .ولو قال مخسون ألفا لقلت نعم، لبعد ذلك عندي

وذهبت لشأين، وقد بقي علينا من احلمل ثالمثائة ألف فورد اخلرب إىل املنصور بانتقاض املوصل وانتشار االكراد 
أو يصلح : ، فقال له املنصورفيها، فاستشار املنصور االمراء من يصلح للموصل ؟ فأشار بعضهم خبالد بن برمك

وأنا الضامن أنه يصلح هلا، فأمر بإحضاره فواله إياها ووضع عنه بقية ما كان ! نعم : لذلك بعد ما فعلنا به ؟ فقال
  .عليه، وعقد له اللواء، ووىل ابنه حيىي أذربيجان وخرج الناس يف خدمتهما

  .ا وعدته به، فأمرت له به فقبض مخسة آالففمررنا باجلسر فثار يل ذلك الزاجر فطالبين مب: قال حيىي
ويف هذه السنة خرج املنصور إىل احلج فساق اهلدي معه، فلما جاوز الكوفة مبراحل أخذه وجعه الذي مات به 
وكان عنده سوء مزاج فاشتد عليه من شدة احلر وركوبه يف اهلواجر، وأخذه إسهال وأفرط به، فقوي مرضه، 

لة السبت لست مضني من ذي احلجة، وصلي عليه ودفن بكدا عند ثنية باب املعالة لي) ١(ودخل مكه فتويف هبا 
  .اليت بأعال مكة، وكان عمره يومئذ ثالثا وقيل أربعا وقيل مخسا وستني، وقيل إنه بلغ مثانيا وستني سنة فاهللا أعلم

  . دفنوقد كتم الربيع احلاجب موته حىت أخذ البيعة للمهدي من القواد وروؤس بين هاشم، مث
  .، وهو الذي أقام الناس احلج يف هذه السنة)٢(وكان الذي صلى عليه إبراهيم بن حيىي بن حممد بن علي 

  ترمجة املنصور هو عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم أبو جعفر
  .املنصور

  .سالمة وكان أكرب من أخيه أيب العباس السفاح، وأمه أم ولد امسها
أورده ابن عساكر من " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتختم يف ميينه " روى عن جده عن ابن عباس 

طريق حممد بن إبراهيم السلمي عن املأمون عن الرشيد عن املهدي عن أبيه املنصور به، بويع له باخلالفة بعد أخيه يف 
إحدى وأربعون سنة، النه ولد يف سنة مخس وتسعني على املشهور ذي احلجة سنة ست وثالثني ومائة، وعمره يومئذ 

  ، وكان أمسر)٤(منها باحلميمة من بالد البلقاء، وكانت خالفته ثنتني وعشرين سنة إال أياما ) ٣(يف صفر 
__________  

  ).مروج الذهب -االخبار الطوال  -ابن االثري  -الطربي (نزل االبطح عند بئر ميمون ) ١(
  .صلى عليه عيسى بن موسى: ٣٨٥واالخبار الطوال ص  ٢٩٣/  ٩والطربي  ٢١/  ٦ن االثريي يف اب) ٢(



  .يف ذي احلجة: ٣٤٤/  ٣يف مروج الذهب ) ٣(
  .إال تسعة أيام: ٣٤٤/  ٣يف مروج الذهب ) ٤(

  .إال أربعة وعشرين يوما: وقال ابن الكليب
  .إال ستة أيام: وقال الواقدي
  .امإال ثالثة أي: وقال أبو معشر

  .إال سبعة أيام: ٢٣٩/  ٨وقال ابن االعثم 

اللون موفر اللمة خفيف اللحية، رحب اجلبهة، أقىن االنف، أعني كأن عينيه لسانان ناطقان، خيالطه أهبة امللك، 
وتقبله القلوب، وتتبعه العيون، يعرف الشرف يف مواضعه، والعنف يف صورته، والليث يف مشيته، هكذا وصفه 

  .بعض من رآه
  ".حىت نسلمها إىل عيسى بن مرمي " ويف رواية " منا السفاح واملنصور : " قد صح عن ابن عباس أنه قالو

  .وقد روي مرفوعا وال يصح وال وقفه أيضا
رأيت حني محلت به كأنه خرج مين أسد فزأر واقفا على يديه، فما بقي أسد : وذكر اخلطيب أن أمه سالمة قالت

  .حىت جاء فسجد له
  .ينبغي أن يكتب يف ألواح الذهب، ويعلق يف أعماق الصبيان: ملنصور يف صغره مناما غريبا كان يقولوقد رأى ا

رأيت كأين يف املسجد احلرام وإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الكعبة والناس جمتمعون حوهلا، فخرج : قال
جاء باب الكعبة فأخذ بيده فأدخله إياها، فما أين عبد اهللا ؟ فقام أخي السفاح يتخطى الرجال حىت : من عنده مناد

  .لبث أن خرج ومعه لواء أسود
مث نودي أين عبد اهللا ؟ فقمت أنا وعمي عبد اهللا بن علي نستبق، فسبقته إىل باب الكعبة فدخلتها، فإذا رسول اهللا 

كورها ثالثة وعشرون صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وبالل، فعقد يل لواء وأوصاين بأمته وعممين عمامة 
  خذها: " كورا، وقال

  ".إليك أبا اخللفاء إىل يوم القيامة 
: ممن تكون ؟ فقال: وقد اتفق سجن النمصور يف أيام بين أمية فاجتمع به نوخبت املنجم وتوسم فيه الرياسة فقال له

  .أنت اخلليفة الذي تلي االرض: من بين العباس، فلما عرف منه نسبه وكنيته قال
  .هو ما أقول لك، فضع يل خطك يف هذه الرقعة أن تعطيين شيئا إذا وليت: وحيك ماذا تقول ؟ فقال: له فقال

  .فكتب له، فلما ويل أكرمه املنصور وأعطاه وأسلم نوخبت على يديه، وكان قبل ذلك جموسيا
  .مث كان من أخص أصحاب املنصور

  .رية، ويف سنة أربع وأربعني، ويف سنة سبع وأربعنيوقد حج املنصور بالناس سنة أربعني ومائة، وأحرم من احل
  .ويف سنة ثنتني ومخسني، مث يف هذه السنة اليت مات فيها

  .وبىن بغداد والرصافة والرافقة وقصره اخللد
  .أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: اخللفاء أربعة: مسعت املنصور يقول: قال الربيع بن يونس احلاجب

  .امللك بن مروان وهشام بن عبد امللك، وأنا معاوية وعبد: وامللوك أربعة
  .أبو بكر: من أفضل الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقلت: قال يل املنصور: وقال مالك

  .وعمر



  .أصبت وذلك رأي أمري املؤمنني: فقال
ا أنا سلطان اهللا يف أرضه، إمن! أيها الناس : مسعت املنصور على منرب عرفة يوم عرفة يقول: وعن إمساعيل البهري قال

أسوسكم بتوفيقه ورشده، وخازنه على ماله أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه، وقد جعلين اهللا عليه قفال فإن شاء أن 
  .يفتحين العطياتكم وقسم أرزاقكم فتحين، وإذا شاء أن يقفلين عليه قفلين

هبكم فيه من فضله ما أعلمكم به يف كتابه، إذ فارغبوا إىل اهللا أيها الناس وسلوه يف هذا اليوم الشريف الذي و
  ]. ٣: املائدة) [ اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم االسالم دينا: (يقول

أن يوفقين للصواب ويسددين للرشاد ويلهمين الرأفة بكم واالحسان إليكم ويفتحين العطياتكم وقسم أرزاقكم 
  .بالعدل عليكم، فإنه مسيع جميب

يا أمري املؤمنني أذكر من أنت ذاكره، واتق اهللا : وقد خطب يوما فاعترضه رجل وهو يثين على اهللا عز وجل، فقال
  .فيما تأتيه وتذره

وإذا قيل له اتق اهللا (أعوذ باهللا أن أكون ممن قال اهللا عزوجل فيه : فسكت املنصور حىت انتهى كالم الرجل فقال
  أو أن أكون جبارا]  ٢٠٦ :البقرة) [ أخذته العزة باالمث
  .إن املوعظة علينا نزلت ومن عندنا نبتت! عصيا، أيها الناس 

ال : ما أظنك يف مقالتك هذه تريد وجه اهللا، وإمنا أردت أن يقال عنك وعظ أمري املؤمنني، أيها الناس: مث قال للرجل
أعرض عليه الدنيا : ، مث قال ملن هو عندهيغرنكم هذا فتفعلوا كفعله مث أمر به فاحتفظ به وعاد إىل خطبته فأكملها

فإن قبلها فأعلمين، وإن ردها فأعلمين، فما زال به الرجل الذي هو عنده حىت أخذ املال ومال إىل الدنيا فواله 
لو كنت ! وحيك : احلسبة واملظامل وأدخله على اخلليفة يف بزة حسنة، وثياب وشارة وهيئة دنيوية، فقال له اخلليفة

ا وجه اهللا مبا قلت على رؤوس الناس ملا قبلت شيئا مما أرى، ولكن أردت أن يقال عنك إنك وعظت أمري حمقا مريد
  .املؤمنني، وخرجت عليه، مث أمر به فضربت عنقه

  .إن اخلليفة ال يصلحه إال التقوى، والسلطان ال يصلحه إال الطاعة: وقد قال املنصور البنه املهدي
الناس عقال من ظلم من هو ) ١(، وأوىل الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأنقص والرعية ال يصلحها إال العدل

  .دونه
يا بين استدم النعمة بالشكر، والقدرة بالعفو، والطاعة بالتأليف، والنصر بالتواضع والرمحة للناس، وال : وقال أيضا

  .تنس نصيبك من الدنيا ونصيبك من رمحة اهللا
مسعت : وما وقد أمر برجل أن يضرب عنقه وأحضر النطع والسيف، فقال له مباركوحضر عنده مبارك بن فضالة ي

إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم من كان أجره على اهللا فال : " احلسني يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .فأمر بالعفو عن ذلك الرجل" يقوم إال من عفا 

  .ذلك الرجل وما صنعهمث أخذ يعدد على جلسائه عظيم جرائم 
يا أمري املؤمنني االنتقام عدل والعفو فضل، وتعوذ أمري املؤمنني باهللا : أيت املنصور برجل ليعاقبه فقال: وقال االصمعي

  .أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبني، وأدىن القسمني، دون أرفع الدرجتني
  .قال فعفا عنه

  .أمحد اهللا يا أعرايب الذي دفع عنكم الطاعون بواليتنا: قال املنصور لرجل من أهل الشام: وقال االصمعي
  .فقال إن اهللا ال جيمع علينا حشفا وسوء كيل، واليتكم والطاعون



  .واحلكايات يف ذكر حلمه وعفوه كثرية جدا
إن اهللا أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك ببعضها، واذكر ليلة تبيت يف : ودخل بعض الزهاد على املنصور فقال

  .مل تبت قبلها ليلة، واذكر ليلة متخض عن يوم ال ليلة بعده القرب
  لو احتجت إىل مالك ملا وعظتك ودخل عمرو بن: فأفحم املنصور قوله وأمر له مبال فقال: قال

  .عظين: عبيد القدري على املنصور فأكرمه وعظمه وقربه وسأله عن أهله وعياله، مث قال له
فبكى املنصور بكاء شديدا حىت كأنه مل يسمع هبذه ]  ١٤: الفجر) [ لباملرصادإن ربك (فقرأ عليه سورة الفجر إىل 
  .زدين: اآليات قبل ذلك، مث قال له

  إن اهللا قد أعطاك الدنيا بأسرها فاشتر نفسك: فقال
__________  

  وأعجا  ٣٠٠/  ٩يف الطربي ) ١(

  .دك، واذكر ليلة تسفر عن يوم القيامةببعضها، وإن هذا االمر كان ملن قبلك مث صار إليك مث هو صائر ملن بع
  .فبكى املنصور أشد من بكائه االول حىت اختلفت أجفانه

  .رفقا بأمري املؤمنني: فقال له سليمان بن جمالد
  .وماذا على أمري املؤمنني أن يبكي من خشية اهللا عز وجل: فقال عمرو

  .ال حاجة يل فيها: مث أمر له املنصور بعشرة آالف درهم فقال
  .واهللا لتأخذهنا: ال املنصورفق

  .واهللا ال آخذهنا: فقال
أحيلف أمري املؤمنني وحتلف أنت ؟ فالتفت إىل املنصور : فقال له املهدي وهو جالس يف سواده وسيفه إىل جانب أبيه

  .هذا ابين حممد وىل العهد من بعدي: ومن هذا ؟ فقال: فقال
لبسته لبوسا ما هو لبوس االبرار، ولقد مهدت له أمرا أمتع ما إنك مسيته امسا مل يستحقه لعمله، وأ: فقال عمرو

  .يكون به أشغل ما يكون عنه
إذا حلف أبوك وحلف عمك فالن حينث أبوك أيسر من أن حينث عمك، ! يا بن أخي : مث التفت إىل املهدي فقال

  .الن أباك أقدر على الكفارة من عمك
  .ال تبعث إيل حىت آتيك: وما هي ؟ قال: قال! نعم : قاليا أبا عثمان هل من حاجة ؟ : مث قال املنصور

  .وال تعطين حىت أسألك
  .إذا واهللا ال نلتقي: فقال املنصور
  .عن حاجيت سألتين: فقال عمرو

  .فودعه وانصرف
صيد غري عمرو بن عبيد ويقال إن ) ٢(كلكلم يطلب * رويد ) ١(كلكم ميشي : فلما وىل أمده بصره وهو يقول

  .أنشد املنصور قصيدة يف موعظته إياه وهي قوله عمرو بن عبيد
كمنزل الركب حلوا * ودون ما يأمل التنغيص واالجل أال ترى إمنا الدنيا وزينتها * يا أيهذا الذي قد غره االمل 

  مثت ارحتلوا
فما يسوغ له لني وال * وصفوها كدر وملكها دول تظل تقرع بالروعات ساكنها * حتوفها رصد وعيشها نكد 



منها املصيب ومنها * تديره ما تدور به دوائرها ) ٣(تظل فيه بنات الدهر تنتقل * ل كأنه للمنايا والردى غرض جذ
لوارثه ) ٥(واملرء يسعى مبا يسعى ) ٤(وكل عسرة رجل عندها جلل * املخطئ الزلل والنفس هاربة واملوت يطلبها 

  والقرب وارث ما يسعى له الرجل* 
__________  

  .ماش: ١٧٦/  ١ املرتضى يف أماىل) ١(
  .طالب: يف أمايل املرتضى) ٢(
  .تنتضل: ٣٧١/  ٣يف مروج الذهب ) ٣(
  .ملا يبقى: يف مروج الذهب) ٥(زلل ...وكل عثرة* يرصدها :...يف مروج الذهب) ٤(

خليفة وقميص : رأت جارية للمنصور ثوبه مرقوعا فقالت: وقال ابن دريد عن الرياشي عن حممد بن سالم قال
خلق وبعض قميصه مرقوع * قد يدرك الشرف الفىت ورداؤه : وحيك أما مسعت ما قال ابن هرمة: رقوع ؟ قالم

اذكر ليلة تبيت يف القرب مل تبت قبلها ليلة مثلها، واذكر ليلة متخض عن يوم : للمنصور) ١(وقال بعض الزهاد 
  .القيامة ال ليلة بعدها فأفحم املنصور قوله فأمر له مبال

  .و احتجت إىل مالك ما وعظتكل: فقال
فإن فساد الرأي أن يترددا وال متهل * إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزمية : ومن شعره ملا عزم على قتل أيب مسلم

  :وبادرهم أن ميلكوا مثلها غدا وملا قتله ورآه طرحيا بني يديه قال* االعداء يوما لغدرة 
وقودك للجماهري العظام ومن * خالفك وامتناعك من مييين جلنب عليك حمتوم احلمام * قد اكتنفتك خالت ثالث 

قى بعد حلو العيش مره وختونه * ش وطول عمر قد يضره تبلى بشاشته ويب * املرء يأمل أن يعي : شعره أيضا
وكان املنصور يف أول النهار : ت وقائل هللا دره قالوا* ال يرى شيئا يسره كم شامت به إن هلك * االيام حىت 
مر باملعروف والنهي عن املنكر، والواليات والعزل والنظر يف مصاحل العامة، فإذا صلى الظهر دخل منزله يتصدى لال

واستراح إىل العصر، فإذا صالها جلس الهل بيته ونظر يف مصاحلهم اخلاصة، فإذا صلى العشاء نظر يف الكتب 
مث يقوم إىل أهله فينام يف فراشه إىل الثلث  والرسائل الواردة من اآلفاق، وجلس عنده من يسامره إىل ثلث الليل،

  .اآلخر، فيقوم إىل وضوئه وصالته حىت يتفجر الصباح، مث خيرج فيصلي بالناس، مث يدخل فيجلس يف إيوانه
وقد وىل بعض العمال على بلد فبلغه أنه قد تصدى للصيد وأعد لذلك كالبا وبزاة، فكتب إليه ثكلتك أمك 

ستكفيناك واستعملناك على أمور املسلمني، ومل نستكفك أمور الوحوش يف الرباري، وعشريتك، وحيك إنا إمنا ا
  .فسلم ما تلي من عملنا إىل فالن واحلق بأهلك ملوما مدحورا

  وحيك: وأيت يوما خبارجي قد هزم جيوش املنصور غري مرة فلما وقف بني يديه قال له املنصور
__________  

  .الذهب وامايل املرتضى ووفيات االعيان هو عمرو بن عبيد كما يف مروج) ١(

ويلك سوأة لك بيين وبينك أمس السيف والقتل واليوم القذف : مثلك يهزم اجليوش ؟ فقال اخلارجي! يابن الفاعلة 
  .والسب، وما يؤمنك أن أرد عليك وقد يئست من احلياة فما أستقبلها أبدا

  .قال فاستحىي منه املنصور وأطلقه
  .ىل احلولفما رأى له وجها إ



يا بين ائتدم النعمة بالشكر، والقدرة بالعفو، والنصر بالتواضع، والتألف بالطاعة، وال : وقال البنه ملا واله العهد
  تنس نصيبك من الدنيا ونصيبك

  .من رمحة اهللا
مر الذي يا بين ليس العاقل من حيتال لالمر الذي وقع فيه حىت خيرج منه، ولكن العاقل الذي حيتال لال: وقال أيضا

  .غشيه حىت ال يقع فيه
علم احلديث ذكر : يا بين ال جتلس جملسا إال وعندك من أهل احلديث من حيدثك، فإن الزهري قال: وقال املنصور

  .ال حيبه إال ذكران الرجال، وال يكرهه إال مؤنثوهم، وصدق أخو زهرة
نال جانبا جيدا وطرفا صاحلا، وقد قيل له وقد كان املنصور يف شبيبته يطلب العلم من مظانه واحلديث والفقه ف

قول احملدث للشيخ : وما هو ؟ قال: شئ واحد، قالوا: يا أمري املؤمنني هل بقي شئ من اللذات مل تنله ؟ قال: يوما
  .من ذكرت رمحك اهللا

هبم، إمنا هم لستم : ليمل علينا أمري املؤمنني شيئا من احلديث، فقال: فاجتمع وزراؤه وكتابه وجلسوا حوله وقالوا
الدنسة ثياهبم، املشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، رواد اآلفاق وقطاع املسافات، تارة بالعراق وتارة باحلجاز، وتارة 

  .بالشام، وتارة باليمن
  .فهؤالء نقلة احلديث

  .كم عندك من دابة ؟ فقال ال أدري: وقال يوما البنه املهدي
  .فة أشد تضييعا فاتق اهللا يا بينهذا هو التقصري، فأنت المر اخلال: فقال

: دخلت يوما على املنصور وهو يشتكي ضرسه ويداه على صدغيه فقال يل: وقالت خالصة إحدى حظيات املهدي
  .كم عندك من املال يا خالصة ؟ فقلت ألف درهم

  .عندي عشرة آالف دينار: ضعي يدك على رأسي واحلفي، فقلت: فقال
  .اذهيب فامحليها إيل: قال
: فذهبت حىت دخلت على سيدي املهدي وهو مع زوجته اخليزران فشكوت ذلك إليه فوكزين برجله وقال: تقال

  .إنه ليس له وجع ولكين سألته باالمس ماال فتمارض، وإنه ال يسعك إال ما أمرك به! وحيك 
له عند خالصة ؟ تشكو احلاجة وهذا ك: فذهبت إليه خالصة ومعها عشرة آالف دينار، فاستدعى باملهدي فقال له

إذا علمت مبجئ املهدي فائتين خبلقان الثياب قبل أن جيئ، فجاء هبا فوضعها بني يديه ودخل : وقال املنصور خلازنه
يا بين من ليس له خلق ليس له جديد، وقد حضر الشتاء : املهدي واملنصور يقلبها، فجعل املهدي يضحك، فقال

  .فنحتاج نعني العيال والولد
  .دونك فافعل: علي كسوة أمري املؤمنني وعياله، فقال :فقال املهدي

  أن املنصور أطلق يف يوم واحد لبعض أعمامه ألف ألف درهم ويف: وذكر ابن جرير عن اهليثم
  .هذا اليوم فرق يف ؟ يته عشرة آالف درهم، وال يعلم خليفة فرق مثل هذا يف يوم واحد

واهللا لو ال أن املال : فقال]  ٣٧: النساء) [ مرون الناس بالبخلالذين يبخلون ويأ(وقرأ بعض الفراء عند املنصور 
  حصن للسلطان ودعامة للدين والدنيا وعزمها ما بت ليلة واحدة وأنا أحرز منه دينارا وال درمها ملا

  .أجد لبذل املال من اللذة، وملا أعلم يف إعطائه من جزيل املثوبة
  .اآلية) ىل عنقك وال تبسطها كل البسطوال جتعل يدك مغلولة إ(وقرأ عنده قاري آخر 



  .ما أحسن ما أدبنا ربنا عز وجل: فقال
سادة أهل الدنيا يف الدنيا االسخياء، وسادة أهل : مسعت أيب يقول مسعت علي بن عبد اهللا يقول: وقال املنصور

  .اآلخرة يف اآلخرة االتقياء
أوصاه يف خاصة نفسه وبأهل بيته وبسائر املسلمني وملا عزم املنصور على احلج يف هذه السنة دعا ولده املهدي ف

خريا، وعلمه كيف تفعل االشياء وتسد الثغور، وأوصاه بوصايا يطول بسطها وحرج عليه أن ال يفتح شيئا من 
خزائن املسلمني حىت يتحقق وفاته فإن هبا من االموال ما يكفي املسلمني لو مل جيب إليهم من اخلراج درهم عشر 

  .، فإنه مل ير قضاءها من بيت املال)١(ليه أن يقضي ما عليه من الدين هو ثالمثائة ألف دينار سنني، وعهد إ
  .فامتثل املهدي ذلك كله

يا بين إين ولدت يف ذي احلجة وقد وقع يل أن أموت يف : وأحرم املنصور حبج وعمرة من الرصافة وساق بدنه وقال
  .ذي احلجة، وهذا الذي جرأين على احلج عامي هذا

وودعه وسار واعتراه مرض املوت يف أثناء الطريق فما دخل مكة إال وهو ثقيل جدا، فلما كان بآخر منزل نزله 
  ).بسم اهللا الرمحن الرحيم: (دون مكة إذا يف صدر منزله مكتوب

لك اليوم من * أبا جعفر هل كاهن أو منجم ) ٢(سنوك وأمر اهللا ال بد واقع * أبا جعفر حانت وفاتك وانقضت 
  .املنية مانع فدعا باحلجبة فأقرأهم ذلك فلم يروا شيئا فعرف أن أجله قد نعي إليه) ٣(كرب 
إن املنايا كثرية * أما ورب السكون واحلرك : ورأى املنصور يف منامه ويقال بل هتف به هاتف وهو يقول: قالوا
  الشرك

دارت جنوم * لليل والنهار وال يا نفس كان ذلك لك ما اختلف ا) ٤(أحسنت * عليك يا نفس إن أسأت وإن 
ما عز سلطانه * إذا انقضى ملكه إىل ملك حىت يصريانه إىل ملك * السماء يف الفلك إال بنقل السلطان عن ملك 

  سي جلبال املسخر الفلك* مبشترك ذاك بديع السماء واالرض واملر 
__________  

  .درهم: ٣١٩/  ٩يف الطربي ) ١(
  .ال شك واقع: ٢٣٧/  ٨ازل ويف ابن االعثم ن ٣٧٥/  ٣يف مروج الذهب ) ٢(
  .حر: ٢٢/  ٦وابن االثري  ٣٢١/  ٩يف الطربي ) ٣(

أحسنت : ٣٢٢/  ٩يف الطربي ) ٤(يرد قضاء اهللا أم أنت جاهل ؟ :...٣٧٥/  ٣وعجزة يف مروج الذهب 
  ...بالقصد كل

  .هذا أوان حضور أجلي وانقضاء عمري: فقال املنصور
لقد رأيت ! وحيك يا ربيع : قصره اخللد الذي بناه وتأنق فيه مناما أفزعه فقال للربيع وكان قد رأى قبل ذلك يف

) ١(وأوحش منه أهله * كأين هبذا القصر قد باد أهله : مناما هالين، رأيت قائال وقف يف باب هذا القصر وهو يقول
فما أقام يف اخللد إال أقل من سنة جنادله ) ٣(إىل جدث يبين عليه * القصر من بعد هبجة ) ٢(ومنازله وصار رئيس 

  .حىت مرض يف طريق احلج، ودخل مكة مدنفا ثقيال
اللهم بارك يل يف : وكانت وفاته ليلة السبت لست وقيل لسبع مضني من ذي احلجة، وكان آخر ما تكلم به أن قال

  .لقائك
إليك شهادة أن ال إله إال اهللا إنه قال يا رب إن كنت عصيتك يف أمور كثرية فقد أطعتك يف أحب االشياء : وقيل



  .خملصا
  .مث مات

  .وكان نقش خامته
  .اهللا ثقة عبد اهللا وبه يؤمن

  .وكان عمره يوم وفاته ثالثا وستني سنة على املشهور، منها ثنتان وعشرون سنة خليفة
  .ودفن بباب املعالة رمحه اهللا

  :ومما رثي به قول سلم اخلاشر الشاعر: قال ابن جرير
أصبح الدهر ساقطا * على الدهر يوما ) ٤(كيف فاهت مبوته الشفتان ملك أن عدا * عى الناعيان عجبا للذي ن

ف وأغضى من خوفه * مل تعد يف ميينها ببنان حني دانت له البالد على العس * للجران ليت كفا حثت عليه ترابا 
أخذته قوادح النريان * كالزناد إذا ما  ملك عشرين حجة واثنتان إمنا املرء* الثقالن أين رب الزوراء قد قلدته ال 

قاد أعداءه بغري عنان يكسر * دح يف حبله ذوو االذهان قلدته أعنة امللك حىت * ليس يثين هواه زجر وال يق 
خلف أقصاهم ودون الداين * دي من خوفه على االذقان ضم أطراف ملكه مث أضحى * الطرف دونه وترى االي 

ف وعزم يلوي بكل * ل على غارب الشرود اهلدان ذو أناة ينسى هلا اخلائف اخلو *  هامشي التشمري ال حيمل الثق
  جنان

__________  
  .ربعه: ٣٩٥/  ٣ومروج الذهب  ٨١/  ٦وابن االثري  ١٢/  ١٠يف الطربي ) ١(

  .عميد: يف املراجع) ٢(ركنه : ٤٠٢/  ٢ويف تاريخ اليعقويب 
* فلم يبق إال ذكره وحديثه : وبعده يف املراجع...ك إىل قرب عليهومل: يف الطربي وابن االثري ومروج الذهب) ٣(

  .غدا: ٣١٨/  ٩يف الطربي ) ٤(تنادي عليه معوالت حالئله 

غري أن االرواح يف االبدان وقد دفن عند باب املعالة مبكة وال يعرف قربه النه أعمي * ذهبت دونه النفوس حذارا 
  .دفنه يف غريها لئال يعرفقربه، فإن الربيع احلاجب حفر مائة قرب و

  .أوالد املنصور حممد املهدي وهو ويل عهده، وجعفر االكرب مات يف حياته، وأمهما أروى بنت منصور
  .وعيسى، ويعقوب، وسليمان، وأمهم فاطمة بنت حممد بن ولد طلحة بن عبيد اهللا

والقاسم من أم  -هلا قايل الفراشة  يقال -، وصاحل املسكني من أم ولد رومية )١(وجعفر االصغر من أم ولد كردية 
  .ولد أيضا

  .والعالية من امرأة من بين أمية
خالفة املهدي بن منصور ملا مات أبوه مبكة لست أو لسبع مضني من ذي احلجة من سنة مثان ومخسني ومائة أخذت 

الربيع احلاجب بالبيعة البيعة للمهدي من رؤوس بين هاشم والقواد الذين هم مع املنصور يف احلج قبل دفنه، وبعث 
مع الربد إىل املهدي وهو ببغداد، فدخل عليه الربيد بذلك يوم الثالثاء النصف من ذي احلجة، فسلم عليه باخلالفة 

  .وأعطاه الكتب بالبيعة، وبايعه أهل بغداد، ونفذت بيعته إىل سائر اآلفاق
باالمراء فجدد البيعة البنه املهدي، فتسارعوا  أن املنصور قبل موته بيوم حتامل وتساند واستدعى: وذكر ابن جرير

  .إىل ذلك وتبادروا إليه
وحج بالناس يف هذه السنة إبراهيم بن حيىي بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس عن وضية عمه املنصور، وهو 



ح االول، الذي صلى عليه، وقيل إن الذي صلى على املنصور عيسى بن موسى ويل العهد من بعد املهدي، والصحي
أخو  -النه كان نائب مكة والطائف، وعلى إمرة املدينة عبد الصمد بن علي، وعلى الكوفة عمرو بن زهري الضيب 

املسيب بن زهري أمري الشرطة للخليفة وعلى خراسان محيد بن قحطبة، وعلى خراج البصرة وأرضها عمارة بن 
  .ربي، وعلى أحداثها سعيد بن دعلجبن احلسن العن) ٢(محزة، وعلى صالهتا وقضائها عبد اهللا 

وأصاب الناس يف هذه السنة وباء شديد فتويف فيه خلق كثري وجم غفري، منهم أفلح بن محيد، وحيوة : قال الواقدي
بن شريح، ومعاوية بن صاحل مبكة، وزفر بن اهلذيل بن قيس بن سليم مث ساق نسبه إىل معد بن عدنان، يقال له 

  الفقيه احلنفي، أقدم أصحاب أيبالتميمي العنربي الكويف 
__________  

 -ابن االثري  -انظر الطربي (وهو الذي اهتم أبو أيوب املورياين بقتله وكان قتله سببا يف نكبة أيب أيوب ) ١(
  )الفخري

  .عبيد اهللا: ٢٦/  ٦وابن االثري  ٣٢٦/  ٩يف الطربي ) ٢(

  .تغل بعلم احلديث مث غلب عليه الفقه والقياسحنيفة وفاة، وأكثرهم استعماال للقياس، وكان عابدا، اش
  .ولد سنة ست عشرة ومائة، وتويف سنة مثان ومخسني ومائة عن ثنتني وأربعني سنة رمحه اهللا وإيانا

مث دخلت سنة تسع ومخسني ومائة استهلت هذه السنة وخليفة الناس أبو عبد اهللا حممد بن املنصور املهدي، فبعث 
د إىل بالد الروم يف جيش كثيف، وركب معهم مشيعا هلم، فساروا إليها فافتتحوا مدينة يف أوهلا العباس بن حمم

  .عظيمة للروم، وغنمو غنائم كثرية ورجعوا ساملني مل يفقد منهم أحد
وفيها تويف محيد بن قحطبة نائب خراسان، فوىل املهدي مكانه أبا عون عبد امللك بن يزيد، ووىل محزة بن مالك 

  .جربيل بن حيىي مسرقندسجستان، ووىل 
  .وفيها بىن املهدي الرصافة وخندقها

  .وفيها جهز جيشا كثيفا إىل بالد اهلند فوصلوا إليها يف السنة اآلتية، وكان من أمرهم ما سنذكره
  ).١(وفيها تويف نائب السند معبد بن اخلليل فوىل املهدي مكانه روح بن حامت مبشورة وزيره أيب عبد اهللا 

املهدي من كان يف السجون إال من كان حمبوسا على دم، أو من سعى يف االرض فسادا، أو من كان وفيها أطلق 
  .عنده حق الحد

وكان يف مجلة من أخرج من املطبق يعقوب بن داود موىل بين سليم، واحلسن بن إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن، 
  .وأمر بصريروة حسن هذا إىل نصري اخلادم ليحترز عليه

سن قد عزم على اهلرب من السجن قبل خروجه منه، فلما خرج يعقوب بن داود ناصح اخلليفة مبا كان وكان احل
عزم عليه فنقله من السجن وأودعه عند نصري اخلادم ليحتاط عليه، وحظي يعقوب بن داود عند املهدي جدا حىت 

  .ة ألف درهمصار يدخل عليه يف الليل بال استئذان، وجعله على أمور كثرية، وأطلق له مائ
  .وما زال عنده كذلك حىت متكن املهدي من احلسن بن إبراهيم فسقطت منزلة يعقوب عنده

  .وقد عزل املهدي نوابا كثرية عن البالد ووىل بدهلم
ويف هذه السنة تزوج املهدي بابنة عمه أم عبد اهللا بنت صاحل بن علي، وأعتق جاريته اخليزران وتزوجها أيضا، وهي 

  .أم الرشيد
  فيها وقع حريق عظيم يف السفن اليتو



  .يف دجلة بغداد
أن خيلع نفسه من االمر فامتنع على املهدي،  -وكان ويل العهد من بعده  -وملا ويل املهدي سأل عيسى بن موسى 

وسأل املهدي أن يقيم بأرض الكوفة يف ضيعة له فأذن له، وكان قد استقر على إمرة الكوفة روح بن حامت، فكتب 
إن عيسى بن موسى ال يأيت اجلمعة وال اجلماعة مع الناس إال شهرين من السنة، وإنه إذا جاء يدخل : هديإىل امل

  .بدوابه إىل داخل باب املسجد فتروث دوابه حيث يصلى الناس
  فكتب إليه املهدي أن يعمل خشبا على أفواه السكك حىت ال يصل الناس إىل املسجد إال

__________  
  .أيب عبيد اهللا: ن االثرييف الطربي واب) ١(

وهو معاوية بن يسار فإنه مجع له حاصل اململكة ورتب الديوان وقرر القواعد، وكان أوحد الناس حذقا وعلما 
  .وخربة

  .وكان كاتبه ونائبه قبل اخلالفة، غلب على أموره فأصبح اخلليفة املهدي ال يعصي له قوال
  .وكان شديد التكرب والتجرب

  .مشاة
 -وكانت مالصقة للمسجد  -يسى بن موسى فاشترى قبل اجلمعة دار املختار بن أيب عبيدة من ورثته فعلم بذلك ع

وكان يأيت إليها من يوم اخلميس، فإذا كان يوم اجلمعة ركب محارا إىل باب املسجد فنزل إىل هناك وشهد الصالة 
ع نفسه وتوعده إن مل يفعل، ووعده إن فعل مع الناس وأقام بالكلية بالكوفة بأهله، مث أحل املهدي عليه يف أن خيل

فأجابه إىل ذلك فأعطاه أقطاعا عظيمة، وأعطاه من املال عشرة آالف ألف، وقيل عشرين ألف ألف، وبايع املهدي 
  .لولديه من بعده موسى اهلادي، مث هارون الرشيد كما سيأيت

ه املوسم واستقدمه عليه شوقا إليه، وغالب وحج بالناس يزيد بن منصور خال املهدي، وكان نائبا على اليمن فوال
نواب البالد عزهلم املهدي، غري أن إفريقية مع يزيد بن حامت، وعلى مصر حممد بن سليمان أبو ضمرة، وعلى 

خراسان أبو عون، وعلى السند بسطام بن عمرو، وعلى االهواز وفارس عمارة بن محزة، وعلى اليمن رجاء بن 
املنذر، وعلى اجلزيرة الفضل بن صاحل، وعلى املدينة عبيد اهللا بن صفوان اجلمحي،  روح، وعلى اليمامة بشر بن

وعلى مكة والطائف إبراهيم بن حيىي، وعلى أحداث الكوفة إسحاق بن الصباح الكندي، وعلى خراجها ثابت بن 
هتا عبد امللك بن موسى، وعلى قضائها شريك بن عبد اهللا النخعي، وعلى أحداث البصرة عمارة بن محزة وعلى صال

  أيوب بن ظبيان
  .النمريي، وعلى قضائها عبيد اهللا بن احلسن العنربي

: وفيها تويف عبد العزيز بن أيب رواد، وعكرمة بن عمار، ومالك بن مغول، وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ذيب املدين
ض االحاديث، كان يراها مالك من نظري مالك بن أنس يف الفقه، ورمبا أنكر على مالك أشياء ترك االخذ فيها ببع

  .إمجاع أهل املدينة وغري ذلك من املسائل
مث دخلت سنة ستني ومائة فيها خرج رجل خبراسان على املهدي منكرا عليه أحواله وسريته وما يتعاطاه، يقال له 

لقيه فاقتتال قتاال يوسف الربم، والتف عليه خلق كثري، وتفاقم االمر وعظم اخلطب به، فتوجه إليه يزيد بن مزيد ف
شديدا حىت تنازال وتعانقا، فأسر يزيد بن مزيد يوسف هذا، وأسر مجاعة من أصحابه فبعثهم إىل املهدي فأدخلوا 

عليه، وقد محلوا على مجال حمولة وجوههم إىل ناحية أذناب االبل، فأمر اخلليفة هرمثة أن يقطع يدي يوسف ورجليه 



م على جسر دجلة االكرب مما يلي عسكر املهدي وأطفأ اهللا ثائرهتم وكفى مث تضرب عنقه وأعناق من معه وصلبه
  .شرهم

البيعة ملوسى اهلادي ذكرنا أن املهدي أحل على عيسى بن موسى أن خيلع نفسه وهو مع كله ذلك ميتنع وهو مقيم 
  ابهبالكوفة، فبعث إليه املهدي أحد القواد الكبار وهو أبو هريرة حممد بن فروخ يف ألف من أصح

الحضاره إليه، وأمر كل واحد منهم أن حيمل طبال، فإذا واجهوا الكوفة عند إضاءة الفجر ضرب كل واحد منهم 
على طبله، ففعلوا ذلك فارجتت الكوفة، وخاف عيسى بن موسى، فلما انتهوا إليه دعوه إىل حضرة اخلليفة فأظهر 

على اخلليفة يف يوم اخلميس لثالث خلون من احملرم من أنه يشتكي، فلم يقبلوا ذلك منه بل أخذوه معهم فدخلوا به 
هذه السنة، فاجتمع عليه وجوه بين هاشم والقضاة واالعيان وسألوه يف ذلك وهو ميتنع، مث مل يزل الناس به بالرغبة 

  .من احملرم بعد العصر) ٢(الربع مضني ) ١(والرهبة حىت أجاب يف يوم اجلمعة 
ن الرشيد صباحة يوم اخلميس لثالث بقني من احملرم وجلس املهدي يف قبة وبويع لولدي املهدي موسى وهارو

  عظيمة يف إيوان اخلالفة، ودخل االمراء فبايعوا مث هنض
فصعد املنرب وجلس ابنه موسى اهلادي حتته، وقام عيسى بن موسى على أول درجة، وخطب املهدي فأعلم الناس مبا 

لل الناس من االميان اليت له يف أعناقهم وجعل ذلك إىل موسى وقع من خلع عيسى بن موسى نفسه وأنه قد ح
  .اهلادي

  .فصدق عيسى بن موسى ذلك وبايع املهدي على ذلك
مث هنض الناس فبايعوا اخلليفة على حسب مراتبهم وأسناهنم، وكتب على عيسى بن موسى مكتوبا مؤكدا باالميان 

االمراء والوزراء وأعيان بين هاشم وغريهم وأعطاه ما ذكرنا ، وأشهد عليه مجاعة )٣(البالغة من الطالق والعتاق 
  .من االموال وغريها

وفيها دخل عبد امللك بن شهاب املسمعي مدينة بإربد من اهلند يف جحفل كبري فحاصروها ونصبوا عليها اجملانيق، 
االنصراف فلم ميكنهم ورموها بالنفط فأحرقوا منها طائفة، وهلك بشر كثري من أهلها، وفتحوها عنوة وأرادوا 

ذلك العتالء البحر، فأقاموا هنالك فأصاهبم داء يف أفواههم يقال له محام قر فمات منهم ألف نفس منهم الربيع بن 
صبيح، فلما أمكنهم املسري ركبوا يف البحر فهاجت عليهم ريح فغرق طائفة أيضا، ووصل بقيتهم إىل البصرة ومعهم 

  .سيب كثري، فيهم بنت ملكهم
ها حكم املهدي بإحلاق ولد أيب بكرة الثقفي إال والء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقطع نسبهم من ثقيف، وفي

  ).٤(وكتب بذلك كتابا إىل وايل البصرة 
بكرة * إن زيادا ونافعا وأبا : وقطع نسبه من زياد ومن نسب نافع ففي ذلك يقول بعض الشعراء وهو خالد النجار

موىل وهذا بزعمه عريب وقد ذكر ابن جرير أن نائب البصرة مل * ذا قرشي كما يقول وذا عندي من أعجب العجب 
  .ينفذ ذلك

__________  
  .يوم االربعاء: ٣٣٢/  ٩يف الطربي ) ١(
  .بقني: ٤٥/  ٦ويف ابن االثري  ٣٣٢/  ٩يف الطربي ) ٢(
  .٣٣٣/  ٩نسخة الكتاب يف الطربي ج ) ٣(



  .بين هاشم ومن املوايل والصحابة من قريش والوزراء والكتاب والقضاةوأشهد عليه أربعمائة وثالثون من 
  .٣٣٥/  ٩نسخة الكتاب يف تاريخ الطربي ) ٤(

ويف هذه السنة حج بالناس املهدي واستخلف على بغداد ابنه موسى اهلادي، واستصحب معه ابنه هارون الرشيد 
، وكان احلسن بن إبراهيم قد هرب من اخلادم فلحق وخلقا من االمراء منهم ؟ توب بن داود على منزلته ومكانته

بأرض احلجاز، فاستأمن له يعقوب بن داود فأحسن املهدي صلته وأجزل جائزته، وفرق املهدي يف أهل مكة ماال 
كثريا جدا، كان قد قدم معه بثالثني ألف ألف درهم ومائة ألف ثوب، وجاء من مصر ثلثمائة ألف دينار ومن اليمن 

  .دينار، فأعطاها كلها يف أهل مكة واملدينةمائتا ألف 
وشكت احلجبة إىل املهدي أهنم خيافون على الكعبة أن تنهدم من كثرة ما عليها من الكساوي، فأمر بتجريدها، فلما 

انتهوا إىل كساوي هشام بن عبد امللك وجدها من ديباج ثخني جدا، فأمر بإزالتها وبقيت كساوي اخللفاء قبله 
وكساها كسوة حسنة جدا، ويقال إنه استفىت مالكا يف إعادة الكعبة إىل ما ) ٢(جردها طالها باخلع وبعده، فلما 

  .دعها فإين أخشى أن يتخذها امللوك معلبة: كانت عليه من بناية ابن الزبري، فقال مالك
  .فتركها على ما هي

  .ل له الثلج إليهاومحل له حممد بن سليمان نائب البصرة الثلج إىل مكة، وكان أول خليفة مح
وملا دخل املدينة وسع املسجد النبوي، وكان فيه مقصورة فأزاهلا وأراد أن ينقص من املنرب ما كان زاده معاوية بن 

  .إنه خيشى أن ينكسر خشبه العتيق إذا زعزع، فتركه: أيب سفيان فقال له مالك
مائة من أعياهنا ليكونوا حوله حرسا بالعراق وتزوج من املدينة رقية بنت عمرو العثمانية، وانتخب من أهلها مخس

  .وأنصارا وأجرى عليهم أرزاقا غري أعطياهتم وأقطعهم أقطاعا معروفة هبم
وفيها تويف الربيع بن صبيح، وسفيان بن حسني، أحد أصحاب الزهري، وشعبة بن احلجاج بن الورد العتكي 

  .االزدي أبو بسطام الواسطي، مث انتقل إىل البصرة
من مشاخيه وأقرانه وأئمة ) ٣(وحدث عنه خلق ) ٢(ة احلسن وابن سريين، وروى عن أمم من التابعني رأى شعب
  .االسالم

  .وهو شيخ احملدثني امللقب فيهم بأمري املؤمنني قاله الثوري
  .هو إمام املتقني، وكان يف غاية الزهد والورع والتقشف واحلفظ وحسن الطريقة: وقال حيىي بن معني

  .لواله ما عرف احلديث بالعراق: عيوقال الشاف
  .كان أمة وحده يف هذا الشأن، ومل يكن يف زمانه مثله: وقال االمام أمحد
  وقال حممد بن

  .كان ثقة مأمونا حجة صاحب حديث: سعد
  .إين الرجو أن يرفع اهللا لشعبة يف اجلنة درجات بذبه عن حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال وكيع
  .كان شعبة أول من تكلم يف الرجال تبعه حيىي القطان مث أمحد وابن معني: بن حممد بن حرزة وقال صاحل

  ما رأيت أعقل من مالك، وال أشد: وقال ابن مهدي
__________  

  .ويف االصل خلوف ٣٣٧/  ٩من الطربي ) ١(
  ).قاموس(واخللوق ضرب من الطيب 



حلكم وسلمة بن كهيل وأنس بن سريين وحيىي بن أيب كثري مسع من احلسن ومعاوية بن قرة وعمرو بن مرة وا) ٢(
  .وقتادة ويونس بن عبيد وأيوب وخالد احلذاء وغريهم

  .تذكرة احلفاظ
  .صفة الصفوة

منهم أيوب السختياين وابن اسحاق وسفيان الثوري وابن املبارك وغندر وآدم وعفان بن مسلم وأبو داود ) ٣(
  .وسليمان بن حرب وعلي بن اجلعد وغريه

  ).١٩٣/  ١تذكرة احلفاظ (

  .تقشفا من شعبة، وال أنصح لالمة من ابن املبارك، وال أحفظ للحديث من الثوري
  .ما دخلت على شعبة يف وقت صالة إال ورأيته يصلي، وكان أبا للفقراء وأما هلم: وقال مسلم بن إبراهيم
  .نا ال يزال ينظر إليه حىت يغيب عنهما رأيت أرحم مبسكني منه، كان إذا رأى مسكي: وقال النضر ابن مشيل

  .ما رأيت أعبد منه لقد عبد اهللا حىت لصق جلده بعظمه: وقال غريه
  .ما رأيت أرق للمسكني منه، كان يدخل املسكني يف منزله فيعطيه ما أمكنه: وقال حيىي القطان

  .سنةمات يف أول سنة ستني ومائة يف البصرة عن مثان وسبعني : قال حممد بن سعد وغريه
مث دخلت سنة إحدى وستني ومائة فيها غزا الصائفة مثامة بن الوليد فنزل دابق، وجاشت الروم عليه فلم يتمكن 

  .املسلمون من الدخول إليها بسبب ذلك
وفيها أمر املهدي حبفر الركايا وعمل املصانع وبناء القصور يف طريق مكة ووىل يقطني بن موسى على ذلك، فلم 

إىل سنة إحدى وسبعني ومائة، مقدار عشر سنني، حىت صارت طريق احلجاز من العراق من أرفق يزل يعمل يف ذلك 
  .الطرقات وآمنها وأطيبها

  .وفيها وسع املهدي جامع البصرة من قبلته وغربه
وفيها كتب إىل اآلفاق أن ال تبقى مقصورة يف مسجد مجاعة، وأن تقصر املنابر إىل مقدار منرب رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم، ففعل ذلك يف املدائن كلها
  وفيها اتضعت منزلة أيب عبيد اهللا

وزير املهدي وظهرت عنده خيانته فضم إليه املهدي من يشرف عليه، وكان ممن ضم إليه إمساعيل بن علية، مث أبعده 
  .وأقصاه وأخرجه من معسكره

  .ثة يف عسكر املهدي بالرصافةوفيها وىل القضاء عافية بن يزيد االزدي وكان حيكم هو وابن عال
وفيها خرج رجل يقال له املقنع خبراسان يف قرية يف قرى مرو، وكان يقول بالتناسخ واتبعه على ذلك خلق كثري، 

فجهز إليه املهدي عدة من أمرائه وأنفذ إليه جيوشا كثرية، منهم معاذ بن مسلم أمري خراسان، وكان من أمره 
  .وأمرهم ما سنذكره

  .فيها موسى اهلادي بن املهدي وحج بالناس
وفيها تويف إسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي وزائدة بن قدامة وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أحد أئمة 

  .االسالم وعبادهم واملقتدى به أبو عبد اهللا الكويف
اصم وسفيان بن عيينة وروى عنه خلق من االئمة وغريهم، قال شعبة وأبو ع) ١(روى عن غري واحد من التابعني 

  .هو أمري املؤمنني يف احلديث: وحيىي بن معني وغري واحد



  .كتبت عن ألف شيخ ومائة شيخ هو أفضلهم: وقال ابن املبارك
  .ما رأيت كوفيا أفضله عليه: وقال أيوب

  .ما رأيت أفضل منه: وقال يونس بن عبيد
  .ما رأيت أفقه من الثوري: وقال عبد اهللا
  .الناس بالورع والعلمساد : وقال شعبة

  .ابن عباس يف زمانه والشعيب يف زمانه، والثوري يف زمانه: أصحاب املذاهب ثالثة: وقال
  .ال يتقدمه يف قليب أحد: وقال االمام أمحد

  .تدري من االمام ؟ االمام سفيان الثوري: مث قال
  ىتما استودعت قليب شيئا قط فخانين ح: مسعت الثوري يقول: وقال عبد الرزاق

__________  
  .حدث عن أبيه وزبيد بن احلارث وحبيب بن أيب ثابت واالسود بن قيس وزياد بن عالقة وحمارب بن دثار) ١(

  .إين المر باحلائك يتغىن فأسد أذين خمافة أن أحفظ ما يقول
  .الن أترك عشرة آالف دينار حياسبين اهللا عليها أحل إيل من أن أحتاج إىل الناس: وقال

أمجعوا أنه تويف بالبصرة سنة إحدى وستني ومائة، وكان عمره يوم مات أربعا وستني سنة، ورآه : بن سعدقال حممد 
) [ احلمد هللا الذي صدقنا وعده(بعضهم يف املنام يطري يف اجلنة من خنلة إىل خنلة، ومن شجرة إىل شجرة، وهو يقرأ 

  .اآلية]  ٧٤: الزمر
  .من العلمإذا ترأس الرجل سريعا أخر بكثري : وقال

  :وممن تويف فيها
بن اجلون الشاعر املاجن، أحد الظرفاء، أصله من الكوفة وأقام ببغداد وحظي عند املنصور النه ) ١(أبو دالمة زند 

يقال هلا محادة بنت  -وكانت ابنة عمه  -كان يضحكه وينشده االشعار وميدحه، حضر يوما جنازة امرأة املنصور 
وحيك : عليها، فلما سووا عليها التراب وكان أبو دالمة حاضرا، فقال له املنصور عيسى، وكان املنصور قد حزن

  .ابنة عم أمري املؤمنني: يا أبا دالمة، ما أعددت هلذا اليوم ؟ فقال
  .وحيك فضحتنا: فضحك املنصور حىت استلقى، مث قال

بقرى العراق وأنت ذو * تك ساملا لئن رأي) ٢(إىن حلفت : ودخل يوما على املهدي يهنئه بقدومه من سفره وأنشده
أما االول فنعم، نصلي على النيب حممد صلى : ولتمالن درامها حجري فقال املهدي* وفر لتصلني على النيب حممد 
  .اهللا عليه وسلم، وأما الثاين فال

  .يا أمري املؤمنني مها كلمتان فال تفرق بينهما: فقال
ينخرق منها قميصي فأفرغت منه يف أكياسها مث قام فحملها : فقال !قم : فأمر أن ميال حجره دراهم، مث قال له

  .وذهب
ليس عندنا ما نعطيك، ولكن ادع على : وذكر عنه ابن خلكان أنه مرض ابن له فداواه طبيب فلما عويف قال له

  .فالن اليهودي مببلغ ما تستحقه عندنا من أجرتك حىت أشهد أنا وولدي عليه باملبلغ املذكور
فادعى عليه عنده  -وقيل ابن شربمة  -ب الطبيب إىل قاضي الكوفة حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى فذه: قال

فأنكر اليهودي فشهد عليه أبو دالمة وابنه، فلم يستطع القاضي أن يرد شهادهتما وخاف من طلب التزكية فأعطى 



  الطبيب املدعي
__________  

/ والشعر والشعراء  ٤٨٨/  ٨وترمجته يف تاريخ بغداد  ٢٣٥/  ١٠واالغاين  ٣٢٠/  ٢من وفيات االعيان ) ١(
  .٢١١/  ٢ومعاهد التنصيص  ٢٣١: واملؤتلف ١٦٥/  ١١ومعجم االدباء  ٥٤/ وطبقات ابن املعتز ص  ٦٦٠

  .وورد امسه يف االصل زيد وهو حتريف
  .وذلك خطأ وهو زند بالنون) زيد(أكثر الناس يصحف امسه : قال يف االغاين
  .أسود موىل لبين أسد وهو كويف

)٢.(  
  .نذرت: ٢٥٣/  ١٠يف االغاين 

  .املال من عنده وأطلق اليهودي
  .ومجع القاضي بني املصاحل

  .تويف أبو دالمة يف هذه السنة، وقيل إنه أدرك خالفة الرشيد سنة سبعني فاهللا أعلم
قنسرين واتبعه خلق كثري، مث دخلت سنة ثنتني وستني ومائة فيها خرج عبد السالم بن هاشم اليشكري بأرض 

وقويت شوكته فقاتله مجاعة من االمراء فلم يقدروا عليه، وجهز إليه املهدي جيوشا وأنفق فيهم أمواال فهزمهم 
  .مرات مث آل االمر به أن قتل بعد ذلك

لدانا كثرية، من املرتزقة سوى املتطوعة، فدمر الروم وحرق ب) ١(وفيها غزا الصائفة احلسن بن قحطبة يف مثانني ألفا 
  .وخرب أماكن وأسر خلقا من الذراري

  .السلمي بالد الروم من باب قاليقال فغنم وسلم وسىب خلقا كثريا) ٢(وكذلك غزا يزيد بن أيب أسيد 
وفيها خرجت طائفة جبرجان فلبسوا احلمرة مع رجل يقال له عبد القهار، فغزاه عمرو بن العالء من طربستان فقهر 

  .وأصحابهعبد القهار وقتله 
وفيها أجرى املهدي االرزاق يف سائر االقاليم واآلفاق على اجملذمني واحملبوسني، وهذه مثوبة عظيمة ومكرمة 

  .جسيمة
  .وفيها حج بالناس إبراهيم بن جعفر بن املنصور

  .إبراهيم بن أدهم أحد مشاهري العباد وأكابر الزهاد: وفيها تويف من االعيان
  .رمحه اهللا كانت له مهة عالية يف ذلك

بن عامر بن إسحاق التميمي، ويقال له العجلي، أصله من بلخ مث ) ٣(فهو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد 
سكن الشام ودخل دمشق، وروى احلديث عن أبيه واالعمش وحممد بن زياد صاحب أيب هريرة وأيب إسحاق 

  ).٤(السبيعي وخلق 
  .حاق الفزاري وحممد بن محيدوحدث عنه خلق منهم بقية والثوري وأبو إس

  .وحكى عنه االوزاعي
  .وروى ابن عساكر من طريق عبد اهللا بن عبد الرمحن اجلزري عن إبراهيم بن أدهم عن حممد بن زياد عن أيب هريرة

يا رسول اهللا إنك تصلي جالسا فما : دخلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي جالسا فقلت: " قال
  .اجلوع يا أبا هريرة: لأصابك ؟ قا



  ".ال تبك فإن شدة يوم القيامة ال تصيب اجلائع إذا احتسب يف دار الدنيا : فبكيت فقال: قال
  .ومن طريق بقية عن إبراهيم بن أدهم حدثين إبو إسحاق اهلمداين، عن عمارة بن غزية، عن أيب هريرة

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
__________  

  .ثالثني: ٣٤٢/  ٩الطربي  يف) ١(
  .يزيد بن أسيد: ٥٨/  ٦يف الطربي، وابن االثري ) ٢(
/  ٤انظر صفة الصفوة (يزيد بن جابر أبو اسحاق : ١٣/  ١وفوات الوفيات  ٣١/  ١يف وفيات االعيان ) ٣(

١٥٢.(  
  ).١٥٨/  ٤انظر صفة الصفوة (أبو حازم وقتادة ومالك بن دينار : زيد يف الوفيات) ٤(

  ".الفتنة جتئ فتنسف العباد نسفا، وينجو العامل منها بعلمه  إن" 
  .إبراهيم بن أدهم ثقة مأمون أحد الزهاد: قال النسائي

فخرجت مرة فأثرت : وذكر أبو نعيم وغريه أنه كان ابن ملك من ملوك خراسان، وكان قد حبب إليه الصيد، قال
  . هبذا أمرتما هلذا خلقت، وال: ثعلبا فهتف يب هاتف من قربوس سرجي

  .انتهيت انتهيت، جاءين نذير من رب العاملني: فوقفت وقلت: قال
فرجعت إىل أهلي فخليت عن فرسي وجئت إىل بعض رعاة أيب فأخذت منه جبة وكساء مث ألقيت ثيايب إليه، مث 

ين إىل بالد أقبلت إىل العراق فعملت هبا أياما فلم يصف يل هبا احلالل، فسألت بعض املشايخ عن احلالل فأرشد
ما هتنيت بالعيش إال يف بالد : الشام فأتيت طرسوس فعملت هبا أياما أنظر البساتني وأحصد احلصاد، وكان يقول

  .الشام
  .هو موسوس: أفر بديين ما شاهق إىل شاهق ومن جبل إىل جبل، فمن يراين يقول

ت هبا، وكان ال يأكل إال من مث دخل البادية ودخل مكة وصحب الثوري والفضيل بن عياض ودخل الشام وما
أنه وجد رجال يف البادية فعلمه : عمل يديه مثل احلصاد وعمل الفاعل وحفظ البساتني وغري ذلك وما روي عنه

إمنا علمك أخي داود اسم اهللا االعظم، ذكره القشريي : اسم اهللا االعظم فكان يدعو به حىت رأى اخلضر فقال له
  .وابن عساكر عنه بإسناد ال يصح

  .إن إلياس علمك اسم اهللا االعظم: وفيه أنه قال له
  .أطب مطعمك وال عليك أن ال تقوم الليل وال تصوم النهار: وقال إبراهيم

  .أنه كان أكثر دعائه اللهم انقلين من ذل معصيتك إىل عز طاعتك: وذكر أبو نعيم عنه
  .ارخصوه أي ال تشتروه فإنه يرخص: وقيل له إن اللحم قد غال فقال

أفحسبتم إمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال (هتف به اهلاتف من فوقه يا إبراهيم ما هذا العبث ): ١(ال بعضهم وق
  :املؤمنون) [ ترجعون
  ).٢(اتق اهللا وعليك بالزاد ليوم القيامة ]  ١١٥

  .فنزل عن دابته ورفض الدنيا وأخذ يف عمل اآلخرة
بينما أنا يوما يف منظرة يل ببلخ وإذا شيخ حسن اهليئة حسن : ره قالوروى ابن عساكر بإسناد فيه نظر يف ابتداء أم

من أين : اللحية قد استظل بظلها فأخذ مبجامع قليب، فأمرت غالما فدعاه فدخل فعرضت عليه الطعام فأىب فقلت



  .من وراء النهر: أقبلت ؟ قال
  .أين تريد ؟ قال احلج: قتل
  .يفعل اهللا ما يشاء: فقال -ن ذي احلجة أو ثانيه وقد كان أول يوم م -يف هذا الوقت ؟ : قلت
  .الصحبة: فقلت
قم بسم اهللا فأخذت ثياب سفري وسرنا منشي : إن أحببت ذلك فموعدك الليل، فلما كان الليل جاءين فقال: قال

:  ويقولهذه فالنة هذه فالنة، فإذا كان الصباح فارقين: كأمنا االرض جتذب من حتتنا، وحنن منر على البلدان ونقول
  .موعدك الليل، فإذا كان الليل جاءين ففعلنا مثل ذلك

فانتهينا إىل مدينة النيب صلى اهللا عليه وسلم مث سرنا إىل مكة فجئناها ليال فقضينا احلج مع الناس مث رجعنا إىل الشام 
  فزرنا بيت املقدس

__________  
  .١٥٢/  ٤وهي رواية يونس بن سليمان البلخي كما يف صفة الصفوة ) ١(
  .الفاقة: يف صفة الصفوة) ٢(

إين عازم على املقام بالشام، مث رجعت أنا إىل بلدي بلخ كسائر الضعفاء حىت رجعنا إليها ومل أسأله عن امسه، : وقال
  .فكان ذلك أول أمري

  .وروي من وجه آخر فيه نظر
أدهم يشبه اخلليل، ولو كان يف  كان إبراهيم بن: عن أيب نعيم، عن سفيان الثوري قال: وقال أبو حامت الرازي

الصحابة كان رجال فاضال له سرائر وما رأيته يظهر تسبيحا وال شيئا وال أكل مع أحد طعاما إال كان آخر من 
  .يرفع يديه

كان إبراهيم رجال فاضال له سرائر ومعامالت بينه وبني اهللا عز وجل وما رأيته يظهر : وقال عبد اهللا بن املبارك
  .يئا من عمله، وال أكل مع أحد طعاما إال كان آخر من يرفع يدهتسبيحا وال ش

أربعة رفعهم اهللا بطيب املطعم، إبراهيم بن أدهم، وسليمان بن اخلواص ووهيب بن : وقال بشر بن احلارث احلايف
  .الورد، ويوسف بن أسباط

واحدا فأخذ به فساد أهل إمنا مسع إبراهيم بن أدهم حديثا : وروى ابن عساكر من طريق معاوية بن حفص قال
  .زمانه
  حدثنا منصور، عن ربعي بن: قال

يا رسول اهللا دلين على عمل حيبين اهللا عليه وحيبين : جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال: خراش قال
وهلا فانبذه إذا أردت أن حيبك اهللا فابغض الدنيا، وإذا أردت أن حيبك الناس فما كان عندك من فض: " الناس قال

جلس إبراهيم إىل بعض العلماء فجعلوا يتذاكرون : حدثنا أبو الربيع عن إدريس قال: وقال ابن أيب الدنيا" إليهم 
فعاتبه بعض : حدثنا منصور مث سكت فلم ينطق حبرف حىت قام من ذلك اجمللس: احلديث وإبراهيم ساكت، مث قال

  .لس يف قليب إىل اليومإين الخشى مضرة ذلك اجمل: فقال! أصحابه يف ذلك 
لو أن هذه احللقة على أيب هريرة لعجز : مر إبراهيم بن أدهم باالوزاعي وحوله حلقة فقال: وقال رشدين بن سعد

  .عنهم
  .فقام االوزاعي وتركهم



إين مشغول عنه بثالث، بالشكر على النعم، : مل تركت احلديث ؟ فقال: قيل البن أدهم: وقال إبراهيم بن بشار
ال تدخلوا بيين وبني : ستغفار من الذنوب، وباالستعداد للموت، مث صاح وغشي عليه فسمعوا هاتفا يقولوباال

  .أوليائي
قد رزقت من العبادة شيئا صاحلا فليكن العلم من بالك فإنه رأس العبادة : وقال أبو حنيفة يوما البراهيم بن أدهم

  .وقوام الدين
  .والعمل بالعلم من بالك وإال هلكت وأنت فليكن العبادة: فقال له إبراهيم
ماذا أنعم اهللا على الفقراء ال يسأهلم يوم القيامة عن زكاة وال عن حج وال عن جهاد وال عن صلة : وقال إبراهيم

  .رحم، إمنا يسأل وحياسب هؤالء املساكني االغنياء
  .ديه ثالثون شاكريالقيت ابن أدهم بالشام وقد كنت رأيته بالعراق وبني ي: وقال شقيق بن إبراهيم

اسكت ما هتنيت بالعيش إال ههنا، أفر بديين من : تركت ملك خراسان، وخرجت من نعمتك ؟ فقال: فقلت له
  بلغين أنه يؤتى بالفقري يوم القيامة: أو مالح، مث قال) ١(شاهق إىل شاهق، فمن يراين يقول هو موسوس أو محال 

__________  
  .لمجا: ١٥٥/  ٤يف صفة الصفوة ) ١(

  .يا رب مل تعطين شيئا أحج به: يا عبدي مالك مل حتج ؟ فيقول: فيوقف بني يدي اهللا فيقول له
  .صدق عبدي اذهبوا به إىل اجلنة: فيقول اهللا

  .وقال أقمت بالشام أربعا وعشرين سنة مل أقم هبا جلهاد وال رباط إمنا نزلتها الشبع من خبز حالل
  ، فحزنك علىاحلزن حزنان حزن لك وحزن عليك: وقال

  .اآلخرة لك
  .وحزنك على الدنيا وزينتها عليك

الزهد ثالثة، واجب، ومستحب، وزهد سالمة، فأما الواجب فالزهد يف احلرام، والزهد عن الشهوات احلالل : وقال
  .مستحب، والزهد عن الشبهات سالمة

يف ملحهم أبزارا، وكان إذا جلس على وكان هو وأصحابه مينعون أنفسهم احلمام واملاء البارد واحلذاء وال جيعلون 
  .سفرة فيها طعام طيب رمى بطيبها إىل أصحابه وأكل هو اخلبز والزيتون

  .قلة احلرص والطمع تورث الصدق والورع، وكثرة احلرص والطمع تورث الغم واجلزع: وقال
  .هذه جبة أحب أن تقبلها مين: وقال له رجل

  .ا مل أقبلهاإن كنت غنيا قبلتها، وإن كنت فقري: فقال
  .أنا غين: قال
  .ألفان: كم عندك ؟ قال: قال
  .نعم، قال فأنت فقري، ال أقبلها منك: تود أن تكون أربعة آالف ؟ قال: قال

  .لو أمكنين أن أطلق نفسي لطلقتها: لو تزوجت ؟ فقال: وقيل له
وء واحد مخس عشرة صالة، ومكث مبكة مخسة عشر يوما ال شئ له ومل يكن له زاد سوى الرمل باملاء، وصلى بوض

كسريات مبلولة باملاء وضعها بني يديه أبو يوسف الغسويل، فأكل منها مث قام ) ١(وأكل يوما على حافة الشريعة 
يا أبا يوسف لو علم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه من النعيم : فشرب من الشريعة مث جاء واستلقى على قفاه وقال



  .ياة على ما حنن فيه من لذيذ العيشجلالدونا بالسيوف أيام احل
  .طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق املستقيم: فقال له أبو يوسف
يف مجاعة من أصحابه إذ جاءه راكب ) ٢(من أين لك هذا الكالم ؟ وبينما هو باملصيصة : فتبسم إبراهيم وقال

أنا غالمك، وإن أباك قد مات وترك ماال هو عند يا سيدي : أيكم إبراهيم بن أدهم ؟ فأرشد إليه، فقال: فقال
  .القاضي، وقد جئتك بعشرة آالف درهم لتنفقها عليك إىل بلخ، وفرس وبغلة

  .إن كنت صادقا فالدراهم والفرس والغلة لك، وال خترب به أحدا: فسكت إبراهيم طويال مث رفع رأسه فقال
  .م وجعله كله يف سبيل اهللاإنه ذهب بعد ذلك إىل بلخ وأخذ املال من احلاك: ويقال

وكان  -ادخل إىل هذه الغيضة : وكان معه بعض أصحابه فمكثوا شهرين مل حيصل هلم شئ يأكلونه، فقال له إبراهيم
ما معك : فدخلت فوجدت شجرة عليها خوخ كثري فمالت منه جرايب مث خرجت، فقال: قال -ذلك يف يوم شات 

  .خوخ: ؟ قلت
  .صربت لوجدت رطبا جنيا، كما رزقت مرمي بنت عمران لو! يا ضعيف اليقني : فقال

  وشكا إليه بعض أصحابه اجلوع فصلى ركعتني فإذا حوله
  .خذ منها دينارا، فأخذه واشترى هلم به طعاما: دنانري كثرية فقال لصاحبه
  وذكروا أنه كان يعمل

__________  
  .وكان ذلك على هنر االردن وهو بطريقه إىل االسكندرية) ١(

  .١٥٣/  ٤الصفوة صفة 
مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بني أنطاكية وبالد الروم تقارب طرسوس واملصيصة أيضا : املصيصة) ٢(

  .باختالف ١٥٦/  ٤والرواية يف صفة الصوفة ) معجم البلدان(قرية من قرى دمشق قرب بيت هليا 

ان واخلبيص فيطعمه أصحابه وهو صائم، فإذا أفطر بالفاعل مث يذهب فيشتري البيض والزبدة وتارة الشواء واجلوذب
  .يأكل من ردئ الطعام وحيرم نفسه املطعم الطيب ليرب به الناس تأليفا هلم وحتببا وتوددا إليهم

  .النك قصرت يف الطعام: مالك قصرت ؟ فقال: وأضاف االوزاعي إبراهيم بن أدهم فقصر إبراهيم يف االكل فقال
إمنا السرف ما ! ال : أما ختاف أن يكون سرفا ؟ فقال: ا ودعا االوزاعي فقال االوزاعيمث عمل إبراهيم طعاما كثري

  .كان يف معصية اهللا، فأما ما أنفقه الرجل على إخوانه فهو من الدين
وذكروا أنه حصد مرة بعشرين دينارا، فجلس مرة عند حجام وهو وصاحب له ليحلق رؤوسهم وحيجمهم، فكأنه 

: ماذا تريدون ؟ قال إبراهيم: هم بغريهم، فتأذى صاحبه من ذلك مث أقبل عليهم احلجام فقالتربم هبم واشتغل عن
أردت أن ال حتقر بعدها فقريا : أريد أن حتلق رأسي وحتجمين، ففعل ذلك فأعطاه إبراهيم العشرين دينارا، وقال

  .أبدا
  .ق والسخاءما فاق إبراهيم أصحابه بصوم وال صالة ولكن بالصد: وقال مضاء بن عيسى
  .فروا من الناس كفراركم من االسد الضاري، وال ختلفوا عن اجلمعة واجلماعة: وكان إبراهيم يقول

وكان إذا سافر مع أحد من أصحابه حيدثه إبراهيم، وكان إذا حضر يف جملس فكأمنا على رؤوسهم الطري هيبة له 
  .وإجالال

  .ىل الصباح، وكان الثوري يتحرز معه يف الكالمورمبا تسامر هو وسفيان الثوري يف الليلة الشاتية إ



بلغين أن الرجل ال يبلغ درجة اليقني : هذا قاتل خالك، فذهب إليه فسلم عليه وأهدى له وقال: ورأى رجال قيل له
  .حىت يأمنه عدوه
  .طوىب لك أفنيت عمرك يف العبادة وتركت الدنيا والزوجات: وقال له رجل

  .نعم: ألك عيال ؟ قال: فقال
  لروعة الرجل: فقال

  .أفضل من عبادة كذا وكذا سنة -صاله يعين يف بعض االحيان من الفاقة 
  .يا أبا إسحاق إن إخوانك يكفونك هذا: ورآه االوزاعي ببريوت ؟ عنقه حزمة حطب فقال

  .بلغين أنه إذا وقف الرجل موقف مذلة يف طلب احلالل وجبت له اجلنة! اسكت يا أبا عمرو : فقال له
  .نعم: أنت عبد ؟ قال: ابن أدهم من بيت املقدس فمر بطريق فأخذته املسلحة يف الطريق فقالوا وخرج
  .نعم: آبق ؟ قال: قالوا

  .فسجنوه
ما : عالم سجنت إبراهيم بن أدهم ؟ قال: فبلغ أهل بيت املقدس خربه فجاؤوا برمتهم إىل نائب طربية فقالوا

  .سجنته
  .بلى هو يف سجنك: قالوا

  .عالم سجنت: قالفاستحضره ف
  .نعم وأنا عبد اهللا: أنت عبد ؟ قلت: سل املسلحة، قالوا: فقال
  .نعم وأنا عبد آبق من ذنويب: آبق ؟ قلت: قالوا

  .فخلى سبيله
يا قسورة إن كنت أمرت فينا : وذكروا أنه مر مع رفقة فإذا االسد على الطريق فتقدم إليه إبراهيم بن أدهم فقال له

  .به وإال فعودك على بدئكبشئ فامض ملا أمرت 
اللهم راعنا بعينك اليت ال تنام، واكنفنا : قولوا: فوىل السبع ذاهبا يضرب بذنبه، مث أقبل علينا إبراهيم فقال: قالوا

  بكنفك الذي ال

  .يرام، وارمحنا بقدرتك علينا، وال هنلك وأنت رجاؤنا يا اهللا، يا اهللا، يا اهللا
  .منذ مسعتها فما عرض يل لص وال غريه فما زلت أقوهلا: قال خلف بن متيم

  .وقد روي هلذا شواهد من وجوه أخر
وروي أنه كان يصلي ذات ليلة فجاءه أسد ثالثة فتقدم إليه أحدهم فشم ثيابه مث ذهب فربض قريبا منه، وجاء 

: قال هلم الثاين ففعل مثل ذلك، وجاء الثالث ففعل مثل ذلك، واستمر إبراهيم يف صالته، فلما كان وقت السحر
  .إن كنتم أمرمت بشئ فهلموا، وإال فانصرفوا، فانصرفوا

  .لو أن وليا من أولياء اهللا قال جلبل زل لزال: وصعد مرة جبال مبكة ومعه مجاعة فقال هلم
  .اسكن فإمنا ضربتت مثال الصحايب: فتحرك اجلبل حتته فوكزه برجله وقال

  .وكان اجلبل أبا قبيس
وج من كل مكان فلف إبراهيم رأسه بكسائه واضطجع وعج أصحاب السفينة وركب مرة سفينة فأخذهم امل

ليس هذه شدة، وإمنا الشدة احلاجة إىل : أال ترى ما حنن فيه من الشدة ؟ فقال: بالضجيج والدعاء، وأيقظوه وقالوا



  .الناس
  .اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك: مث قال
  فصار

  .البحر كأنه قدح زيت
اذهب معي حىت أعطيك ديناريك، فأتى به : حب السفينة بأجرة محله دينارين وأحل عليه، فقال لهوكان قد طالبه صا

خذ حقك وال تزد : إىل جزيرة يف البحر فتوضأ إبراهيم وصلى ركعتني ودعا وإذا ما حوله قد ملئ دنانري، فقال له
  .وال تذكر هذا الحد
اب بالكوفة، وكان قد مضى علينا أيام مل نأكل فيها شيئا، أويت أنا وإبراهيم إىل مسجد خر: وقال حذيفة املرعشي

  .كأنك جائع: فقال يل
  .نعم: قلت

فأخذ رقعة فكتب فيها بسم اهللا الرمحن الرحيم أنت املقصود إليه بكل حال، املشار إليه بكل معىن، أنا حامد أنا 
فكن الضمني لنصفها يا باري مدحي *  أنا جائع أنا حاسر أنا عاري هي ستة وأنا الضمني لنصفها* ذاكر أنا شاكر 

اخرج هبذه الرقعة وال تعلق قلبك بغري اهللا : فأجز عبيدك من دخول النار مث قال يل* لغريك وهج نار خضتها 
  .سبحانه وتعاىل، وادفع هذه الرقعة الول رجل تلقاه

انصرف، فسألت رجال من هذا فخرجت فإذا رجل على بغلة فدفعتها إليه فلما قرأها بكى ودفع إيل ستمائة دينار و
  .هو رجل نصراين: الذي على البغلة ؟ فقالوا

  .اآلن جيئ مسلم: فجئت إبراهيم فأخربته فقال
  .فما كان غري قريب حىت جاء فأكب على رأس ابراهيم وأسلم

  .دارنا أمامنا وحياتنا بعد وفاتنا: وكان إبراهيم يقول
  .فإما إىل اجلنة وإما إىل النار

ور ملك املوت وأعوانه لقبض روحك وانظر كيف تكون حينئذ، ومثل له هول املضجع ومسألة مثل لبصرك حض
  .منكر ونكري وانظر كيف تكون

  .ومثل له القيامة وأهواهلا وأفزاعها والعرض واحلساب، وانظر كيف تكون
  .مث صرخ صرخة خر مغشيا عليه

  .، وال تنس ما يكونال تطمع فيما ال يكون: ونظر إىل رجل من أصحابه يضحك فقال له
ال تطمع يف البقاء واملوت يطلبك، فكيف يضحك من ميوت وال يدري : كيف هذا يا أبا إسحاق ؟ فقال: فقيل له

  أين يذهب به إىل جنة أم إىل نار ؟ وال تنس ما

  .يكون املوت يأتيك صباحا أو مساء
  .مث خر مغشيا عليه! أوه أوه : مث قال

  .إىل مثلنا وال نسأل كشفه من ربنا ما لنا نشكو ففرنا: وكان يقول
  ثكلت عبدا أمه أحب الدنيا ونسي ما يف: مث يقول

  .إذا كنت بالليل نائما وبالنهار هائما ويف املعاصي دائما فكيف ترضى من هو بأمورك قائما: خزائن مواله وقال
ذكرت : يك ؟ فقالما يبك: ورآه بعض أصحابه وهو مبسجد بريوت وهو يبكي ويضرب بيديه على رأسه، فقال



  .يوما تتقلب فيه القلوب واالبصار
  .إنك كلما أمعنت النظر يف مرآة التوبة بان لك قبح شني املعصية: وقال

من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن أطلق بصره طال أسفه، ومن أطلق أمله ساء عمله، : وكتب إىل الثوري
  .ومن أطلق لسانه قتل نفسه

فال ديننا يبقى وال ما نرقع وكان * نرقع دنيانا بتمزيق ديننا : أين معيشتك ؟ فأنشأ يقول وسأله بعض الوالة من
يكون بكاء الطفل ساعة يوضع وإال فما يبكيه منها * ملا توعد الدنيا به من شرورها : كثريا ما يتمثل هبذه االبيات

ما سيلقى من أذاها ويسمع وكان يتمثل  يرى* الروح مما كان فيه وأوسع إذا أبصر الدنيا استهل كأمنا * وإهنا 
وخري لنفسك عصياهنا وما * ويورثها الذل إدماهنا وترك الذنوب حياة القلوب * رأيت الذنوب متيت القلوب : أيضا

ومل يغل بالبيع أمثاهنا لقد رتع القوم يف * وأحبار سوء ورهباهنا وباعوا النفوس فلم يرحبوا * أفسد الدين إال ملوك 
إمنا يتم الورع بتسوية كل اخللق يف قلبك، واالشتغال عن عيوهبم بذنبك، : ني لذي اللب أنتاهنا وقالتب* جيفة 

وعليك باللفظ اجلميل من قلب ذليل لرب جليل، فكر يف ذنبك وتب إىل ربك ينبت الورع يف قلبك، واقطع 
  .الطمع إال من ربك

نا الدنيا فمدحناها، وأبغضها فأحببناها، وزهدنا فيها ليس من أعالم احلب أن حتب ما يبغضه حبيبك، ذم موال: وقال
  فآثرناها ورغبنا يف طلبها، ووعدكم خراب الدنيا

فحصنتموها، وهناكم عن طلبها فطلبتموها، وأنذركم الكنوز فكنزمتوها، دعتكم إىل هذه الغرارة دواعيها، فأحببتم 
مانيها تتمرغون يف زهراهتا وزخارفها، وتتنعمون يف مسرعني مناديها، خدعتكم بغرورها، ومنتكم فانقدمت خاضعني ال

لذاهتا وتتقلبون يف شهواهتا، وتتلوثون بتبعاهتا، تنبشون مبخالب احلرص عن خزائنها، وحتفرون مبعاول الطمع يف 
  .معادهنا

  ابعث: وشكى إليه رجل كثرة عياله فقال

  .إيل منهم من ال زرقه على اهللا
  .فسكت الرجل

فمن العيش يستقي فاعمل اليوم * كل حي وإن بقي : جبال فإذا حجر مكتوب عليه بالعربيةمررت يف بعض : وقال
فبينا أنا واقف أقرأ وأبكي، وإذا برجل أشعر أغرب عليه مدرعة من شعر فسلم : واحذر املوت يا شقي قال* واجتهد 
  .من هذا: مم تبكي ؟ فقلت: وقال

  .احملراب فقال اقرأ وابك وال تقصر فأخذ بيدي ومضى غري بعيد فإذا بصخرة عظيمة مثل
عند املليك وكن جلاهك مصلحا ويف * ال تبغني جاها وجاهك ساقط : وقام هو يصلي فإذا يف أعاله نقش بني عريب

القى مهوما كثرية الضرر ويف اجلانب االيسر منه نقش * من مل يثق بالقضاء والقدر : اجلانب اآلخر نقش بني عريب
وعند اهللا اجلزا ويف أسفل احملراب فوق االرض * وكل مأخوذ مبا جنا * تقى وما أقبح اخلنا ما أزين ال: بني عريب

فلما فرغت من القراءة التفت فإذا ليس الرجل هناك، : يف تقى اهللا والعمل قال* إمنا الفوز والغىن : بذراع أو أكثر
  .فما أدري انصرف أم حجب عين

لى االبدان، ومن وىف العمل وىف له االجر، ومن مل يعمل رحل من الدنيا إىل أثقل االعمال يف امليزان أثقلها ع: وقال
  .اآلخرة بال قليل وال كثري

  كل سلطان ال يكون عادال فهو واللص مبنزلة واحدة،: وقال



  .وكل عامل ال يكون ورعا فهو والذئب مبنزلة واحدة، وكل من خدم سوى اهللا فهو والكلب مبنزلة واحدة
: ملن ذل اهللا يف طاعته أن يذل لغري اهللا يف جماعته، فكيف مبن هو يتقلب يف نعم اهللا وكفايته ؟ وقالما ينبغي : وقال

  .أعربنا يف كالمنا فلم نلحن، وحلنا يف أعمالنا فلم نعرب
  .كنا إذا رأينا الشاب يتكلم يف اجمللس أيسنا من خريه: وقال
  .جانبوا الناس وال تنقطعوا عن مجعة وال مجاعة: وقال

أنبأ : أخربنا القاضي أبو حممد احلسن بن احلسن بن حممد بن زامني االسترابادي قال: وقال احلافظ أبو بكر اخلطيب
عبد اهللا بن حممد احلميدي الشريازي، أنبأ القاضي أمحد بن خرزاد االهوازي، حدثين علي بن حممد القصوي، حدثين 

وقفت : قال إبراهيم بن أدهم: بشر بن احلارث احلايف يقول مسعت: أمحد بن حممد احلليب، مسعت سريا السقطي يقول
  :عظين فأنشأ يقول: على راهب فأشرف علي فقلت له

ت جتدهم * قد أراين العجائبا قلب الناس كيف شئ * كن بعدوك راهبا إن دهرا أظلين * خذ عن الناس جانبا 
  .هذه موعظة الراهب لك، فعظين أنت: عقاربا قال بشر فقلت البراهيم

* وال تتخذ خال وال تبغ صاحبا وكن سامري الفعل من نسل آدم * توحش من االخوان ال تبغ مونسا : فأنشأ يقول
فلست ترى إال مذوقا وكاذبا فقلت ولوال أن * وكن أوحديا ما قدرت جمانبا فقد فسد االخوان واحلب واالخا 

: هذه موعظة إبراهيم لك فعظين أنت، فقال :فقلت لبشر: وتنكر حااليت لقد صرت راهبا قال سري* يقال مدهده 
  .عليك باخلمول ولزوم بيتك

  .لوال الليل ومالقاة االخوان ما باليت مىت مت: فقلت بلغين عن احلسن أنه قال
  مهال أمنت مكايد الشيطان* يا من يسر برؤية االخوان : فأنشأ بشر يقول

يف هتك مستور * صارت جمالس من ترى وحديثهم  وتشاغلوا باحلرص واخلسران* خلت القلوب من املعاد وذكره 
  .هذه موعظة بشر فعظين أنت: وموت جنان قال احلليب فقلت لسري

إن كان حقا فاستعد خصاال ترك * يا من يروم بزعمه إمخاال : عليك باالمخال فقلت أحب ذاك، فأنشأ يقول: فقال
ال يرجتى منه القريب * ا حيا كأنك ميت واجعل خروجك للصالة خيال بل كن هب* اجملالس والتذاكر يا أخي 

  .قلت للحليب هذه موعظة سري لك فعظين أنت: وصاال قال علي بن حممد القصري
  .يا أخي أحب االعمال إىل اهللا ما صعد إليه من قلب زاهد يف الدنيا، فازهد يف الدنيا حيبك اهللا: فقال

* صمته عن شهواتك واجعل الفطر إذا * دنيا كيوم فتأهب لشتاتك واجعل ال* أنت يف دار شتات : مث أنشأ يقول
  .هذه موعظة احلليب لك فعطين أنت: ما صمته يوم وفاتك قال ابن خرزاد فقلت لعلي

  احفظ وقتك: فقال يل

  .واسخ بنفسك هللا عز وجل، وانزع قيمة االشياء من قلبك يصفو لك بذلك سرك ويذكو به ذكرك
وما لك * ضى نفس منها انتقصت به جزءا فتصبح يف نقص ومتسي مبثله م* حياتك أنفاس تعد فكلما : مث أنشدين

هذه : وحيدوك حاد ما يزيد بك اهلزءا قال أبو حممد قلت المحد* معقول حتس به رزءا مييتك ما حيييك يف كل ساعة 
  .موعظة علي لك فعظين

وال تؤثر هواك، وال تبع آخرتك يا أخي عليك بلزوم الطاعة وإياك أن تفارق باب القناعة، وأصلح مثواك، : فقال
  بدنياك، واشتغل مبا يعنيك بترك



  .ما ال يعنيك
* ومن يتبع ما تشتهي النفس يندم فخافوا لكيما تأمنوا بعد موتكم * ندمت على ما كان مين ندامة : مث أنشدين

ل ابن زامني فقلت اليب سيندم إن زلت به النعل فاعلموا قا* ستلقون ربا عادال ليس يظلم فليس ملغرور بدنياه زاجر 
  .هذه موعظة أمحد لك فعظين أنت: حممد
اعلم رمحك اهللا أن اهللا عز وجل ينزل العبيد حيث نزلت قلوهبم هبمومها، فانظر أن ينزل قلبك، واعلم أن اهللا : فقال

  .سبحانه يقرب من القلوب على حسب ما تقرب منه
  .وتقرب منه على حسب ما قرب إليها

  .ن قلبكفانظر من القريب م
بأفراد * وأرواحهم فيما هناك حلول تروح نعيم االنس يف عز قربه * قلوب رجال يف احلجاب نزول : وأنشدين

هذه : فقلت البن زامني: عوائد بذل خطبهن جليل قال اخلطيب* توحيد اجلليل حتول هلم بفناء القرب من حمض بره 
  .موعظة احلميدي لك فعظين أنت

ودع الناس * اختذ اهللا صاحبا : ال تتهمه فإن اختياره لك خري من اختيارك لنفسك وأنشديناتق اهللا وثق به و: فقال
هذه موعظة ابن : فقلت للخطيب: ت جتدهم عقاربا قال أبو الفرج غيث الصوري* جانبا جرب الناس كيف شئ 

  .زامني لك فعظين أنت
ك أعضل دائك، واستشرف اخلوف من اهللا احذر نفسك اليت هي أعدى أعدائك أن تتابعها على هواها، فذا: فقال

تعاىل خبالفها، وكرر على قلبك ذكر نعوهتا وأوصافها، فإهنا االمارة بالسوء والفحشاء واملوردة من أطاعها موارد 
  العطب والبالء، واعمد يف مجيع أمورك إىل حتري الصدق، وال تتبع اهلوى

  .فيضلك عن سبيل اهللا
  :جيعل جنة اخللد قراره ومأواه مث أنشد لنفسهوقد ضمن اهللا ملن خالف هواه أن 

إن اهلوى جامع الفساد قال ابن * يف أمر دنياك واملعاد فخالف النفس يف هواها * إن كنت تبغي الرشاد حمضا 
  .احملفوظ أن إبراهيم بن أدهم تويف سنة ثنتني وستني ومائة: عساكر

  .إحدى وستني وقيل سنة ثالث: وقال غريه
  .ابن عساكر واهللا أعلم والصحيح ما قاله

وذكروا أنه تويف يف جزيرة من جزائر حبر الروم وهو مرابط، وأنه ذهب إىل اخلالء ليلة مات حنوا من عشرين مرة، 
أوتروا يل قوسي، فأوتروه : ويف كل مرة جيدد الوضوء بعد هذا، وكان به البطن، فلما كانت غشية املوت قال

  .الرمي به إىل العدو رمحه اهللا وأكرم مثواه فقبض عليه فمات وهو قابض عليه يريد
كان سفيان معجبا : مسعت الشافعي يقول: حدثنا حممد بن علي بن يزيد الصائغ قال: وقد قال أبو سعيد بن االعرايب

ومنهم * كذلك ذو التقوى عن العيش ملجما أخو طئ داود منهم ومسعر * أجاعتهم الدنيا فخافوا ومل يزل : به
ويف الوارث الفاروق صدقا مقدما وحسبك منهم * ابن أدمها ويف ابن سعيد قدوة الرب والنهى وهيب والعريب 
فصلى عليهم ذو اجلالل وسلما فما * ويوسف إن مل يأل أن يتسلما أولئك أصحايب وأهل موديت * بالفضيل مع ابنه 

إذا حمض التقوى * يك على الفىت وما زال ذو التقوى أعز وأكرما وما زالت التقوى تر* ضر ذا التقوى نصال أسنة 
من العز ميسما وروى البخاري يف كتاب االدب عن إبراهيم بن أدهم وأخرج الترمذي يف جامعه حديثا معلقا يف 

  .املسح على اخلفني



  .واهللا سبحانه أعلم
  .وفيها تويف أبو سليمان داود بن نصري الطائي الكويف الفقيه الزاهد، أخذ الفقه عن أيب حنيفة

  .مث ترك داود الفقه وأقبل على العبادة ودفن كتبه: سفيان بن عيينة قال
  .وهل االمر إال ما كان عليه داود الطائي: قال عبد اهللا بن املبارك

  .كان ثقة، وفد على املهدي ببغداد مث عاد إىل الكوفة: وقال ابن معني
  .ذكره اخلطيب البغدادي

  .ست ومخسني ومائةمات يف سنة ستني ومائة، وقيل يف سنة : وقال
  .أعين سنة ثنتني وستني ومائة -وقد ذكر شيخنا الذهيب يف تارخيه أنه تويف يف هذه السنة 

  .فاهللا أعلم
مث دخلت سنة ثالث وستني ومائة فيها حصر املقنع الزنديق الذي كان قد نبغ خبراسان وقال بالتناسخ، واتبعه على 

  جهالته

م، والسفلة من العوام، فلما كان يف هذا العام جلأ إىل قلعة كش فحاصره وضاللته خلق من الطغام وسفهاء االنا
  .فأحل عليه يف احلصار، فلما أحس بالغلبة حتسى مسا وسم نساءه فماتوا مجيعا، عليهم لعائن اهللا) ١(سعيد احلريثي 

  .ودخل اجليش االسالمي قلعته فاحتزوا رأسه وبعثوا به إىل املهدي، وكان املهدي حبلب
  ).٢(كان اسم املقنع عطاء، وقيل جكيم، واالول أشهر : ابن خلكانقال 

، وتابعه على )٣(وكان أوال قصارا مث ادعى الربوبية، مع أنه كان أعور قبيح املنظر، وكان يتخذ له وجها من ذهب 
سالح، جهالته خلق كثري، وكان يرى الناس قمرا يرى من مسرية شهرين مث يغيب، فعظم اعتقادهم له ومنعوه بال

أن اهللا ظهر يف صورة آدم، وهلذا سجدت له املالئكة، مث  -لعنة اهللا وتعاىل عما يقولون علوا كبريا  -وكان يزعم 
  .يف نوح، مث يف االنبياء واحدا واحدا، مث حتول إىل أيب مسلم اخلراساين، مث حتول إليه

، حتسى هو ونساؤه )٤(النهر ويقال هلا سنام  وملا حاصروه املسلمون يف قلعته اليت كان جددها بناحية كش مما وراء
  .مسا فماتوا واستحوذ املسلمون على حواصله وأمواله

وفيها جهز املهدي البعوث من خراسان وغريها من البالد لغزو الروم، وأمر على اجلميع ولده هارون الرشيد، 
سى اهلادي، وكان يف هذا اجليش واستخلف على بغداد ولده مو) ٥(وخرج من بغداد مشيعا له، فسار معه مراحل 

 -وحيىي بن خالد  -وهو مثل الوزير للرشيد ويل العهد  -بن قحطبة والربيع احلاجب وخالد بن برمك ) ٦(احلسن 
وما زال املهدي مع ولده مشيعا له حىت بلغ الرشيد إىل بالد الروم، وارتاد هناك املدينة  -وهو كاتبه وإليه النفقات 

 بالد الروم، مث رجع إىل الشام وزار بيت املقدس، فسار الرشيد إىل بالد الروم يف جحافل عظيمة، املسماة باملهدية يف
وفتح اهللا عليهم فتوحات كثرية، وغنموا أمواال جزيلة جدا، وكان خلالد بن برمك يف ذلك أثر مجيل مل يكن لغريه، 

  .جزل عطاءهوبعثوا بالبشارة مع سليمان بن برمك إىل املهدي فأكرمه املهدي وأ
وفيها عزل املهدي عمه عبد الصمد بن علي عن اجلزيرة ووىل عليها زفر بن عاصم اهلاليل، مث عزله ووىل عبد اهللا 

  .بن صاحل بن علي
وفيها وىل املهدي ولده هارون الرشيد بالد املغرب وأذربيجان وأرمينية، وجعل على رسائله حيىي بن خالد بن 

  .نواببرمك، ووىل وعزل مجاعة من ال
  .وحج بالناس فيها علي بن املهدي



__________  
  .احلرشي: ٣٤٢/  ٩يف الطربي ) ١(
  .امسه هاشم بن حكيم: ٢١١يف االثار الباقية ص ) ٢(
  .قيل له املقنع النه كان ال يسفر عن وجهه بل اختذ وجها من ذهب تقنع به فقد كان مشوه اخللق) ٣(
مواضع واملوضع الرابع منها سنام قلعة عمرها املقنع اخلارجي مبا وراء  وسنام أربعة: لياقوت ٢٥٤يف املشترك ) ٤(

  .النهر
  .اهنا من رستاق كش: قال ابن خلكان

  ).٦٠/  ٦ابن االثري  - ٣٤٢/  ٩انظر الطربي (عسكر بالربدان ) ٥(
  .احلسني وهو حتريف: من الطربي وابن االثري، ويف االصل) ٦(

يز بن عثمان احلمصي الرحيب، وموسى بن علي اللخمي املصري وشعيب بن أيب وفيها تويف إبراهيم بن طهمان، وحر
محزة، وعيسى بن علي بن عبد اهللا بن عباس عم السفاح، وإليه ينسب قصر عيسى، وهنر عيسى ببغداد، قال حيىي 

  .كان له مذهب مجيل، وكان معتزال للسلطان: بن معني
  .تويف يف هذه السنة عن مثان وسبعني سنة

بن حيىي، وحيىي بن أيب أيوب املصري، وعبيدة بنت أيب كالب العابدة، بكت من خشية اهللا أربعني سنة حىت  ومهام
  .عميت

  .أشتهي املوت فإين أخشى أن أجين على نفسي جناية تكون سبب هالكي يوم القيامة: وكانت تقول
د الرمحن بن زيد بن اخلطاب بالد الروم، مث دخلت سنة أربع وستني ومائة فيها غزا عبد الكبري بن عبد احلميد بن عب

فأقبل إليه ميخائيل البطريق يف حنو من تسعني ألفا، فيهم طازاذ االرمين البطريق ففشل عنه عبد الكبري ومنع 
  .فأراد املهدي ضرب عنقه فكلم فيه فحبسه يف املطبق -املسلمني من القتال وانصرف راجعا 

  ويف يوم
أسس املهدي قصرا من لنب بعيسا باذ، مث عزم على الذهاب إىل احلج فأصابه محى  االربعاء يف أواخر ذي القعدة

فرجع من أثناء الطريق، فعطش الناس يف الرجعة حىت كاد بعضهم يهلك، فغضب املهدي على يقطني صاحب 
  .املصانع، وبعث من حيث رجع املهلب بن صاحل بن أيب جعفر ليحج بالناس فحج هبم عامئذ

بن أيب سلمة املاجشون، ومبارك بن فضالة صاحب ) ١(ان بن عبد الرمحن النحوي، وعبد العزيز وفيها تويف شيب
  .احلسن البصري

مث دخلت سنة مخس وستني ومائة فيها جهز املهدي ولده الرشيد لغزو الصائفة، وأنفذ معه من اجليوش مخسة 
وتسعون ألف دينار، ) ٢(ة ألف دينار، وأربعة وتسعني ألفا وسبعمائة وثالثة وتسعني رجال، وكان معه من النفقة مائ

إحدى وعشرون ألف ألف وأربعمائة ألف، وأربعة عشر ألفا ومثامنائة ) ٣(وأربعمائة ومخسون دينارا، ومن الفضة 
  .درهم

  .قال ابن جرير
يف فبلغ جبنوده خليج البحر الذي على القسطنطينية، وصاحب الروم يومئذ أغسطة امرأة أليون، ومعها ابنها 

حجرها من امللك الذي تويف عنها، فطلبت الصلح من الرشيد على أن تدفع له سبعني ألف دينار يف كل سنة، فقبل 
ذلك منها، وذلك بعد ما قتل من الروم يف الوقائع أربعة ومخسني ألفا وأسر من الذراري مخسة آالف رأس وستمائة 



  وأربعني رأسا،) ٤(وأربعة 
__________  

  .عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب سلمة املاجشون: ٦٥/  ٦ري يف ابن االث) ١(
  .وثالثة: يف ابن االثري) ٢(
  .ومن الورق: يف الطربي وابن االثري) ٣(
  .وثالثة: يف الطربي وابن االثري) ٤(

وقتل من االسرى ألفي قتيل صربا، وغنم من الدواب بأدواهتا عشرين ألف فرس، وذبح من البقر والغنم مائة ألف 
  .رأس

  .وبيع الربذون بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم، والدرع بأقل من درهم وعشرون سيفا بدرهم
  إليها القنا حىت اكتسى الذل سورها* أطفت بقسطنطينية الروم مسندا : فقال يف ذلك مروان بن أيب حفصة

ن أيب جعفر املنصور، وفيها تويف جبزيتها واحلرب تغلي قدورها وحج بالناس صاحل ب* وما رمتها حىت أتتك ملوكها 
  .سليمان بن املغرية، وعبد اهللا بن العالء بن دبر، وعبد الرمحن بن نائب بن ثوبان

  .ووهب بن خالد
مث دخلت سنة ست وستني ومائة يف احملرم منها قدم الرشيد من بالد الروم فدخل بغداد يف أهبة عظيمة ومعه الروم 

  .حيملون اجلزية من الذهب وغريه
  .فيها أخذ املهدي البيعة لولده هارون من بعد موسى اهلادي، ولقب بالرشيدو

وفيها سخط املهدي على يعقوب بن داود وكان قد حظي عنده حىت استوزره وارتفعت منزلته يف الوزارة حىت 
وب بن داود إن اخلليفة يعق* بين أمية هبوا طال نومكم : فوض إليه مجيع أمر اخلالفة، ويف ذلك يقول بشار بن برد

والعود فلم تزل السعاة والوشاة بينه وبني اخلليفة حىت ) ١(خليفة اهللا بني اخلمر * ضاعت خالفتكم يا قوم فاطلبوا 
أخرجوه عليه، وكلما سعوا به إليه دخل إليه فأصلح أمره معه، حىت وقع من أمره ما سأذكره، وهو أنه دخل ذات 

واع الفرش وألوان احلرير، وحول ذلك املكان أصحان مزهرة بأنواع يوم على املهدي يف جملس عظيم قد فرش بأن
  .يا أمري املؤمنني ما رأيت أحسن منه: يا يعقوب كيف رأيت جملسنا هذا ؟ فقال: االزاهري، فقال

  .هو لك مبا فيه، وهذه اجلارية ليتم هبا سرورك، ويل إليك حاجة أحب أن تقضيها: فقال
  .حىت تقول نعم: ؟ فقالوما هي يا أمري املؤمنني : قلت
  .وعلى السمع والطاعة! نعم : فقلت
  .أهللا: اهللا ؟ فقلت! فقال 
  .وحياة رأسي قلت وحياة رأسك: قال
  .ضع يدك على رأسي وقل ذلك، ففعلت: فقال
إن ههنا رجال من العلويني أحب أن تكفينيه، والظاهر أن احلسن بن إبراهيم بن عبد اهللا بن حسن بن حسن : فقال
  .ي بن أيب طالببن عل
وعجل علي، مث أمر بتحويل ما يف ذلك اجمللس إىل منزيل وأمر يل مبائة ألف درهم وتلك اجلارية، : نعم، فقال: فقلت

  .فما فرحت بشئ فرحي هبا
  فلما صارت



__________  
د ويف بني الناي والعو: ١٨٥بني الدف والعود، ويف الفخري ص : ٧٠/  ٦وابن االثري : ٤/  ١٠يف الطربي ) ١(

  .بني الزق: ٢٤٣/  ٣االغاين 

مبنزيل حجبتها يف جانب الدار يف خدر، فأمرت بذلك العلوي فجئ به فجلس إيل فتكلم، فما رأيت أعقل منه وال 
  .أفهم

ال واهللا : يا يعقوب تلقى اهللا بدمي وأنا رجل من ولد فاطمة بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ فقلت: مث قال يل
  .يث شئت وأين شئتولكن اذهب ح

  .إين أختار بالد كذا وكذا: فقال
  .أذهب كيف شئت، وال يظهرن عليك املهدي فتهلك وأهلك: فقلت

فخرج من عندي وجهزت معه رجلني يسفرانه ويوصالنه بعض البالد، ومل أشعر بأن اجلارية قد أحاطت علما مبا 
ه مبا جرى، فبعث املهدي إىل تلك الطريق فردوا جرى، وأهنا كاجلاسوس علي، فبعثت خبامدها إىل املهدي فأعلمت

ذلك العلوي فحبسه عنده يف بيت من دار اخلالفة، وأرسل إيل من اليوم الثاين فذهب إليه ومل أشعر من أمر العلوي 
  .مات: ما فعل العلوي ؟ قلت: بشئ، فلما دخلت عليه قال

  .قلت أهللا! أهللا : قال
  .ففعلت فضع يدل على رأسي واحلف حبياته،: قال

  .دمك يل حالل: هذا البيت، فخرج العلوي فأسقط يف يدي، فقال املهدي) ١(فقال يا غالم أخرج ما يف 
  .مث أمر به فألقي يف بئر يف املطبق

فكنت يف مكان ال أمسع فيه وال أبصر، فذهب بصري وطال شعري حىت ثرث مثل البهائم، مث مضت : قال يعقوب
  .سلم على أمري املؤمنني: ات يوم إذ دعيت فخرجت من البئر فقيل يلعلي مدد متطاولة، فبينما أنا ذ

  .رحم اهللا املهدي: فسلمت وأنا أظنه املهدي، فلما ذكرت املهدي قال
  .رحم اهللا اهلادي: اهلادي ؟ فقال: فقلت
  .نعم: الرشيد ؟ قال: فقلت
  .تطلقين يا أمري املؤمنني قد رأيت ما حل يب من الضعف والعلة، فإن رأيت أن: فقلت
  .مكة: أين تريد ؟ قلت: فقال
  .اذهب راشدا، فسار إىل مكة فما لبث هبا إال قليال حىت مات رمحه اهللا تعاىل: فقال

وقد كان يعقوب هذا يعظ املهدي يف تعاطيه شرب النبيذ بني يديه، وكثرة مساع الغناء فكان يلومه على ذلك 
ك، أبعد الصلوات اخلمس يف املسجد احلرام يشرب اخلمر ما على هذا استوزرتين، وال على هذا صحبت: ويقول

إن ذلك مل يكن له من حسناته، : فقد مسع عبد اهللا بن جعفر، فقال له يعقوب: ويغين بني يديك ؟ فيقول له املهدي
  .ولو كان هذا قربة لكان كلما داوم عليه العبد أفضل
  :ويف ذلك يقول بعض الشعراء حثا للمهدي على ذلك

وأقبل على صهباء طيبة النشر وفيها ذهب املهدي إىل قصره املسمى بعيسا باذ * عقوب بن داود جانبا فدع عنك ي
  .فسكنه وضرب هناك الدراهم والدنانري -بين له باآلجر بعد القصر االول الذي بناه باللنب  -

  .السنة وفيها أمر املهدي بإقامة الربيد بني مكة واملدينة واليمن ومل يفعل أحد هذا قبل هذه



  .وفيها خرج موسى اهلادي إىل جرجان
  .صاحب أيب حنيفة) ٢(وفيها وىل القضاء أبا يوسف 

  .وفيها حج بالناس إبراهيم بن حيىي بن حممد عامل الكوفة
  ومل يكن

__________  
  .من يف هذا البيت: ١٨٦يف الفخري ص ) ١(
  .نصاريوهو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبنة اال) ٢(

  .يف هذه السنة صائفة للهدنة اليت كانت بني الرشيد وبني الروم
  .وفيها تويف صدقة بن عبد اهللا السمني، وأبو االشهب العطاردي، وأبو بكر النهشلي، وعفري بن معدان

ل مث دخلت سنة سبع وستني ومائة فيها وجه املهدي ابنه موسى اهلادي إىل جرجان يف جيش كثيف مل ير مثله، وجع
  .على رسائله أبان بن صدقة

مات بالكوفة فأشهد نائبها روح بن حامت على : وفيها تويف عيسى بن موسى الذي كان ويل العهد من بعد املهدي
  .وفاته القاضي ومجاعة من االعيان

  .مث دفن
  .وكان قد امتنع من الصالة عليه فكتب إليه املهدي يعنفه أشد التعنيف، وأمر مبحاسبته على عمله

فيها عزل املهدي أبا عبيد اهللا معاوية بن عبيد اهللا عن ديوان الرسائل وواله الربيع بن يونس احلاجب، فاستخلف و
  .فيه سعيد بن واقد وكان أبو عبيد اهللا يدخل على مرتبته

 وفيها وقع وباء شديد وسعال كثري ببغداد والبصرة، وأظلمت الدنيا حىت كانت كالليل حىت تعاىل النهار، وكان
  .بقني من ذي احلجة من هذه السنة) ١(ذلك لليال 

وفيها تتبع املهدي مجاعة من الزنادقة يف سائر اآلفاق فاستحضرهم وقتلهم صربا بني يديه، وكان املتويل أمر مزنادقة 
  .عمر الكلواذي

ن موسى املوكل وفيها أمر املهدي بزيادة كثرية يف املسجد احلرام، فدخل يف ذلك دور كثرية، ووىل ذلك ليقطني ب
  .بأمر احلرمني، فلم يزل يف عمارة ذلك حىت مات املهدي كما سيأيت

  .ومل يكن للناس صائفة للهدنة
  حممد) ٢] (حيىي بن [ وحج بالناس نائب املدينة إبراهيم بن 

  .وتويف بعد فراغه من احلج بأيام
  .ووىل مكانه إسحاق بن عيسى بن علي بن عبد اهللا بن عباس

ا من االعيان بشار بن برد أبو معاذ الشاعر موىل عقيل، ولد أعمى، وقال الشعر وهو دون عشر وممن تويف فيه
  .سنني، وله التشبيهات اليت مل يهتد إليها البصراء

  .وقد أثىن عليه االصمعي واجلاحظ وأبو متام وأبو عبيدة، وقال له ثالثة عشر ألف بيت من الشعر
  .قوم أنه زنديق أمر به فضرب حىت مات عن بضع وسبعني سنةفلما بلغ املهدي أنه هجاه وشهد عليه 

بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي موالهم، وقد نسبه صاحب االغاين : وقد ذكره ابن خلكان يف الوفيات، فقال
  .فأطال نسبه



 ، وكان ضخما عظيم اخللق، وشعره يف أول طبقات املولدين، ومن)٣(وهو بصري قدم بغداد أصله من طخارستان 
  :شعره البيت املشهور
__________  

  .لثالث ليال مضني: ٧٦/  ٦يف ابن االثري ) ١(
  .من الطربي وابن االثري ومروج الذهب) ٢(
  .ناحية كبرية مشتملة على بلدان وراء هنر بلخ على جيحون خرج منها مجاعة من العلماء: طخارستان) ٣(

ك وأخشى * أنا واهللا أشتهي سحر عيين : صاين وقولهتدىن إليك فإن احلب أق* هل تعلمني وراء احلب منزلة 
) ١(واالذن تعشق قبل العني أحيانا قالوا مل ال نرى عينيك * يا قوم أذين لبعض احلي عاشقة : مصارع العشاق وله

حبزم نصيح أو نصيحة * فاستعن ) ٢(إذا بلغ الرأي التشاور : االذن كالعني تروى القلب مكانا وله* قلت هلم 
  اخلوايف قوة للقوادم) ٣(فريش *  جتعل الشورى عليك غضاضة حازم وال

وما خري سيف مل يؤيد بقائم كان بشار ميدح املهدي حىت وشى إليه الوزير أنه * وما خري كف أمسك الغل أختها 
نه هجاه وقذفه ونسبه إىل شئ من الزندقة، وأنه يقول بتفضيل النار على التراب، وعذر إبليس يف السجود آلدم، وأ

  .والنار معبودة مذ كانت النار فأمر املهدي بضربه فضرب حىت مات* االرض مظلمة والنار مشرقة : أنشد
  .إنه غرق مث نقل إىل البصرة يف هذه السنة: ويقال

وفيها تويف احلسن بن صاحل بن حيي، ومحاد بن سلمة، والربيع بن مسلم، وسعيد بن عبد العزيز بن مسلم، وعتبة 
تبة بن أبان بن صمعة أحد العباد املشهورين البكائني املذكورين، كان يأكل من عمل يده يف اخلوص، وهو ع: الغالم

  .ويصوم الدهر ويفطر على اخلبز وامللح
  .والقاسم احلذاء، وأبو هالل حممد بن سليم، وحممد بن طلحة، وأبو محزة اليشكري حممد بن ميمون

ن منها نقضت الروم ما بينهم وبني املسلمني من الصلح الذي عقده مث دخلت سنة مثان وستني ومائة فيها يف رمضا
  هارون الرشيد عن أمر أبيه املهدي، ومل يستمروا على الصلح إال ثنتني وثالثني شهرا، فبعث نائب اجلزيرة خيال إىل

__________  
يف وفيات االعيان،  )٢...(االذن كالعني تويف...* قالوا مبن ال ترى هتذي: ٢٧٢/  ١يف وفيات االعيان ) ١(

  .فإن: يف االغاين) ٣(برأي ...* املشورة: ١٥٧/  ٣واالغاين 

  .الروم فقتلوا وأسروا وغنموا وسلموا
  .ومل يكن بنو أمية يعرفون ذلك) ١(وفيها اختذ املهدي دواوين االزمة 

  .وفيها حج بالناس علي بن حممد املهدي الذي يقال له ابن ريطة
بن أيب طالب، واله املنصور املدينة مخس سنني، ) ٣] (بن علي [ بن حسن بن علي ) ٢( وفيها تويف احلسن بن زيد

  .مث غضب عليه فضربه وحبسه وأخذ مجيع ماله
  .ومحاد عجرد

  كان ظريفا ماجنا شاعرا، وكان ممن يعاشر الوليد بن
  .يزيد ويهاجي بشار بن برد

  .وقدم على املهدي ونزل الكوفة واهتم بالزندقة



ثالثة محادون بالكوفة يرمون بالزندقة محاد الرواية، ومحاد عجرد، ومحاد بن : تيبة يف طبقات الشعراءقال ابن ق
  .الزبرقان النحوي

  .وكانوا يتشاعرون ويتماجنون
  .وخارجة بن مصعب، وعبد اهللا بن احلسن بن احلصني بن أيب احلسن البصري، قاضي البصرة بعد سوار

  .هند، وسعيدا اجلريريمسع خالدا احلذاء وداود بن أيب 
  .وروى عنه ابن مهدي

وكان ثقة فقيها له اختيارات تعزى إليه غريبة يف االصول والفروع، وقد سئل عن مسألة فأخطأ يف اجلواب فقال له 
  .احلكم فيها كذا وكذا: قائل

  . الباطلإذا أرجع وأنا صاغر، الن أكون ذنبا يف احلق أحب إيل من أن أكون رأسا يف: فأطرق ساعة مث قال
  .تويف يف ذي القعدة من هذه السنة، وقيل بعد ذلك بعشر سنني فاهللا أعلم

غوث بن سليمان بن زياد بن ربيعة أبو حيىي اجلرمي، قاضي مصر، كان من خيار احلكام، ويل الديار املصرية ثالث 
  .مرات يف أيام املنصور واملهدي

ن عبد اهللا بن عالثة بن علقمة بن مالك، أبو اليسر العقيلي، وفليح بن سليمان، وقيس بن الربيع يف قول، وحممد ب
  .قاضي اجلانب الشرقي من بغداد للمهدي، هو وعافية بن يزيد

إنا حكمنا أن لكم ! أيها اجلن : وكان يقال البن عالثة قاضي اجلن، النه كانت بئر يصاب من أخذ منها شيئا فقال
  .الليل ولنا النهار

  .يف النهار مل يصبه شئفكان من أخذ منها شيئا 
  .كان ثقة: قال ابن معني
  .يف حفظه شئ: وقال البخاري

مث دخلت سنة تسع وستني ومائة فيها يف احملرم منها تويف املهدي بن املنصور مبكان يقال له ما سبذان، باحلمى، وقيل 
  .مسموما وقيل عضه فرس فمات

  بد اهللا بن عباس، أبو عبد اهللا املهدي، أمري املؤمننيوهذه ترمجته هو حممد بن عبد اهللا بن حممد بن علي بن ع
__________  

وكانت مهنة  -ويشبه ديوان احملاسبة اليوم  -من أهم دواوين الدولة  -واحدها الزمام  -كان ديوان االزمة ) ١(
القاليم صاحب هذا الديوان مجع ضرائب بالد العراق أغىن أقاليم الدولة العباسية وتقدمي حساب الضرائب يف ا

  .االخرى
  ومن اختصاصاته أيضا مجع الضرائب النوعية املسماة باملعادن وكانت جتمع لرجل يضبطها بزمام يكون له على كل

  .فيتخذ دواوين االزمة ويويل على كل منها رجال -وقد مجعها عمر بن بزيع  -ديوان 
  .يزيد: يف نسخ املطبوعة) ٢(
  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ٣(

ا لقب باملهدي رجاء أن يكون املوعود به يف االحاديث فلم يكن به، وإن اشتركا يف االسم فقد افترقا يف الفعل، وإمن
  .ذاك يأيت يف آخر الزمان عند فساد الدنيا فيمال االرض عدال كما ملئت جورا وظلما
  .املالحموقد قيل إن يف أيامه ينزل عيسى بن مرمي بدمشق كما سيأيت ذلك يف أحاديث الفنت و



أن املهدي من بين العباس، وجاء موقوفا على ابن عباس وكعب : وقد جاء يف حديث من طريق عثمان بن عفان
االحبار وال يصح، وبتقدير صحة ذلك ال يلزم أن يكون على التعيني، وقد ورد يف حديث آخر أن املهدي من ولد 

  .فاطمة فهو يعارض هذا واهللا أعلم
  .أم موسى بنت منصور بن عبد اهللا احلمرييوأم املهدي بن املنصور 

  ".أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم " روى عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عباس 
رواه عنه حيىي بن محزة النهشلي قاضي دمشق، وذكر أنه صلى خلف املهدي حني قدم دمشق فجهر يف السورتني 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورواه غري واحد عن حيىي بن محزة، ورواه املهدي عن بالبسملة، وأسند ذلك ع
املبارك بن فضالة، ورواه عنه أيضا جعفر بن سليمان الضبعي، وحممد بن عبد اهللا الرقاشي، وأبو سفيان سعيد بن 

  .حيىي بن مهدي
ى وعشرين ومائة ويل اخلالفة بعد موت وكان مولد املهدي يف سنة ست أو سبع وعشرين ومائة، أو يف سنة إحد

أبيه يف ذي احلجة سنة مثان ومخسني ومائة، وعمره إذ ذاك ثالث وثالثون سنة، ولد باحلميمة من أرض البلقاء، 
وتويف يف احملرم من هذه السنة أعين سنة تسع وستني ومائة عن ثالث أو مثان وأربعني سنة، وكانت خالفته عشر 

وكان أمسر طويال جعد الشعر، على إحدى عينيه نكتة بيضاء، قيل على عينه اليمىن، سنني وشهرا وبعض شهر، 
  .وقيل اليسرى

رأيت املهدي يصلي يف ليلة مقمرة يف هبو له عليه ثياب حسنة، فما أدري هو أحسن أم القمر، : قال الربيع احلاجب
  .أم هبوه، أم ثيابه

  .اآلية]  ٢٢: حممد) [ تقطعوا أرحامكمفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف االرض و(فقرأ 
  ).١(مث أمرين فأحضرت رجال من أقاربه كما مسجونا فأطلقه 

وملا جاء خرب موت أبيه مبكة كما تقدم، كتم االمر يومني مث نودي يف الناس يوم اخلميس الصالة جامعة، فقام فيهم 
اهللا أحتسب أمري املؤمنني وأستعينه على خالفة إن أمري املؤمنني دعي فأجاب فعند : خطيبا فأعلمهم موت أبيه وقال

  .املسلمني
  .مث بايعه الناس باخلالفة يومئذ

بأمريها جذال وأخرى تذرف * عيناي واحدة ترى مسرورة : وقد عزاه أبو دالمة وهنأه يف قصيدة له يقول فيها
ويسرها أن قام هذا * ا ما أنكرت ويسرها ما تعرف فيسوءها موت اخلليفة حمرم* تبكي وتضحك تارة ويسوءها 

وأتاكم من بعده * شعرا أرجله وآخر ينتف هلك اخلليفة يال أمة أمحد * االرأف ما إن رأيت كما رأيت وال أرى 
  ولذاك جنات النعيم تزخرف* من خيلف أهدى هلذا اهللا فضل خالفة 

__________  
  .٨٥/  ٦وابن االثري  ١٥/  ١٠انظر الطربي  -وهو موسى بن جعفر ) ١(

أيها الناس أسروا مثلما تعلنون من طاعتنا هتنكم العافية، وحتمدوا العاقبة، واخفضوا : قد قال املهدي يوما يف خطبةو
  .جناح الطاعة ملن ينشر معدلته فيكم، ويطوي ثوب االصر عنكم

عمري من وأهال عليكم السالمة ولني املعيشة من حيث أراه اهللا، مقدما ذلك على فعل من تقدمه، واهللا العفني 
  .عقوبتكم، والمحلن نفسي على االحسان إليكم

  .فأشرقت وجوه الناس من حسن كالمه: قال



مث استخرج حواصل أبيه من الذهب والفضة اليت كانت ال حتد وال توصف كثرة، ففرقها يف الناس، ومل يعط أهله 
حد مخسمائة يف الشهر غري ومواليه منها شيئا، بل أجرى هلم أرزاقا حبسب كفايتهم من بيت املال، لكل وا

  .االعطيات
  .وقد كان أبوه حريصا على توفري بيت املال، وإمنا كان ينفق يف السنة ألفي درهم من مال السراة

  .وأمر املهدي ببناء مسجد الرصافة وعمل خندق وسور حوهلا، وبين مدنا ذكرناها فيما تقدم
  ة خلفه، فأحضره فتكلم معه مث قالوذكر له عن شريك بن عبد اهللا القاضي أنه ال يرى الصال

  .مه مه يا أمري املؤمنني فلقد كانت صوامة قوامة: فقال له شريك! يا بن الزانية : له املهدي يف مجلة كالمه
  .فقال له

  .يا زنديق القتلنك
يف  يا أمري املؤمنني إن للزنادقة عالمات وذكروا أنه هاجت ريح شديدة، فدخل املهدي بيتا: فضحك شريك، فقال

اللهم إن كنت أنا املطلوب هبذه العقوبة دون الناس فها أنا ذا بني يديك، اللهم ال : داره فألزق خده بالتراب وقال
  .تشمت يب االعداء من أهل االديان

  .فلم يزل كذلك حىت اجنلت
  .هذه نعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أهديتها لك: ودخل عليه رجل يوما ومعه نعل فقال

  .هاهتا، فناوله إياها، فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له بعشرة آالف درهم: لفقا
واهللا إين العلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل ير هذه النعل، فضال عن أن : فلما انصرف الرجل قال املهدي

وسلم فردها علي، فتصدقه أهديت إليه نعل رسول اهللا صلى اهللا عليه : يلبسها، ولكن لو رددته لذهب يقول للناس
الناس، الن العامة متيل إىل أمثاهلا، ومن شأهنم نصر الضعيف على القوي وإن كان ظاملا، فاشترينا لسانه بعشرة 

  .آالف درهم، ورأينا هذا أرجح وأصلح
اهيم واشتهر عنه أنه كان حيب اللعب باحلمام والسباق بينها، فدخل عليه مجاعة من احملدثني فيهم عتاب بن إبر

  ".ال سبق إال يف خف أو نعل أو حافر : " فحدثه حبديث أيب هريرة
  .فأمر له بعشرة آالف" أو جناح " وزاد يف احلديث 
واهللا إين العلم أن عتابا كذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث أمر باحلمام فذبح ومل يذكر : وملا خرج قال
  .عتابا بعدها

هدي يوما فحدثته بأحاديث فكتبها عين مث قام فدخل بيوت نسائه مث خرج وهو ممتلئ دخلت على امل: وقال الواقدي
ما رأيت منك : دخلت على اخليزران فقامت إيل ومزقت ثويب وقالت: مالك يا أمري املؤمنني ؟ فقال: غيظا فقلت

لو لديها بأمرة املؤمنني من خريا، وإين واهللا يا واقدي إمنا اشتريتها من خناس، وقد نالت عندي ما نالت، وقد بايعت 
  .بعدي
  ".إهنن يغلنب الكرام ويغلبهن اللئام : " يا أمري املؤمنني إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فقلت
  خريكم خريكم: " وقال

  ).١" (الهله وأنا خريكم الهله، وقد خلقت املرأة من ضلع أعوج إن قومته كسرته 
  .وحدثته يف هذا الباب بكالم حضرين

فأمر يل بألفي دينار، فلما وافيت املنزل إذا رسول اخليزران قد حلقين بألفي دينار إال عشرة دنانري، وإذا معه أثواب 



  .أخر، وبعثت تشكرين وتثين علي معروفا
وذكروا أن املهدي كان قد أهدر دم رجل من أهل الكوفة وجعل ملن جاء به مائة ألف، فدخل الرجل بغداد متنكرا 

  .هذا طلبة أمري املؤمنني: ل فأخذ مبجامع ثوبه ونادىفلقيه رج
 -وجعل الرجل يريد أن ينفلت منه فال يقدر، فبينا مها، يتجاذبان وقد اجتمع الناس عليهما، إذ مر أمري يف موكبه 

  .يا أبا الوليد خائف مستجري! فقال الرجل  -) ٢(وهو معن بن زائدة 
  .ة أمري املؤمنني، جعل ملن جاء به مائة ألفويلك مالك وله ؟ فقال هذا طلب: فقال معن
  .أما علمت أين قد أجرته ؟ أرسله من يدك: قال معن

مث أمر بعض غلمانه فترجل وأركبه وذهب به إىل منزله، وانطلق ذلك الرجل إىل باب اخلليفة وأهنى إليهم اخلرب، 
يا معن أبلغ من أمرك أن جتري علي ؟ : فبلغ املهدي فأرسل إىل معن فدخل عليه فسلم فلم يرد عليه السالم وقال

قد قتلت يف دولتكم أربعة آالف مصل فال جيار يل رجل واحد ؟ فأطرق ! نعم : قال! ونعم أيضا : نعم، قال: قال
  .قد أجرنا من أجرت يا معن: املهدي مث رفع رأسه إليه وقال

  .يا أمري املؤمنني إن الرجل ضعيف، فأمر له بثالثني ألفا: فقال
  .إن جرميته عظيمة وإن جوائز اخللفاء على قدر جرائم الرعية :فقال

خذ املال وادع المري املؤمنني وأصلح : فأمر له مبائة ألف، فحملت بني يدي معن إىل ذلك الرجل، فقال له معن
  .نيتك يف املستقبل

الء فلينتظروين حىت أتوضأ يا أمري املؤمنني مر هؤ: وقدم املهدي مرة البصرة فخرج ليصلي بالناس فجاء أعرايب فقال
  .فأمرهم بانتظاره، ووقف املهدي يف احملراب مل يكرب حىت قيل له هذا االعرايب قد جاء -يعين املؤذنني  -

  .فكرب، فتعجب الناس من مساحة أخالقه
حلاجب هذا كتاب أمري املؤمنني إيل، أين الرجل الذي يقال له الربيع ا: وقدم أعرايب ومعه كتاب خمتوم فجعل يقول

؟ فأخذ الكتاب وجاء به إىل اخلليفة وأوقف االعرايب وفتح الكتاب فإذا هو قطعة أدمي فيها كتابة ضعيفة، واالعرايب 
صدق االعرايب، هذا خطي، إين خرجت يوما إىل الصيد فضعت : يزعم أن هذا خط اخلليفة، فتبسم املهدي وقال

اهللا عليه وسلم فرفع يل نار من بعيد فقصدهتا فإذا هذا  عن اجليش وأقبل الليل فتعوذت بتعويذ رسول اهللا صلى
الشيخ وامرأته يف خباء يوقدان نارا، فسلمت عليهما فردا السالم وفرش يل كساء وسقاين مذقة من لنب مشوب 

  .مباء، فما شربت شيئا إال وهي أطيب منه، ومنت نومة على تلك العباءة ما أذكر أين منت أحلى منها
  عمدت إىل مكسبك ومعيشة أوالدك: له فذحبها فسمعت امرأته تقول لهفقام إىل شويهة 

__________  
  ).٥٥(والدارمي يف النكاح ) ٥٠(أخرجه ابن ماجه يف النكاح ) ١(
، وقيل سنة إحدى ومخسني ومائة إن صح وفاته ١٥٢تقدم أن معن بن زائدة قد قتله اخلوارج بسجستان سنة ) ٢(

اسخ، فابن خلكان ذكر وفاته سنة اثنتني ومخسني ومائة أيضا وسيذكره املؤلف فيمن فيكون اقحام امسه سهوا من الن
  .ه ١٨٢انظر حواديث سنة  -تويف من االعيان 

  .فذحبتها، هلكت نفسك وعيالك
أعندك شئ أكتب لك فيه كتابا ؟ فأتاين : فما التفت إليها، واستيقظت فاشتويت من حلم تلك الشويهة وقلت له

بت له بعود من ذلك الرماد مخسمائة ألف، وإمنا أردت مخسني ألفا، واهللا النفذهنا له كلها ولو مل هبذه القطعة فكت



  .يكن يف بيت املال سواها
فأمر له خبمسمائة ألف فقبضها االعرايب واستمر مقيما يف ذلك املوضع يف طريق احلاج من ناحية االنبار، فجعل 

  .ه مبنزل مضيف أمري املؤمنني املهدييقري الضيف ومن مر به من الناس، فعرف منزل
انصرفت يوما من عند املهدي فجئت منزيل فوضع يل الغداء فلم تقبل : قال -صاحب رحبة سوار  -وعن سوار 

نفسي عليه، فدخلت خلويت النام يف القائلة فلم يأخذين نوم، فاستدعيت بعض حظاياي ال تلهى هبا فلم تنبسط 
نزل وركبت بغليت فما جاوزت الدار إال قليال حىت لقيين رجل ومعه ألفا نفسي إليها، فنهضت فخرجت من امل

  .من ملك اجلديد: من أين هذه ؟ فقال: درهم، فقلت
فاستصحبته معي وسرت يف أزقة بغداد ال تشاغل عما أنا فيه من الضجر، فحانت صالة العصر عند مسجد يف 

إن يل إليك حاجة، : برجل أعمى قد أخذ بثيايب فقال بعض احلارات، فنزلت الصلي فيه، فلما قضيت الصالة إذا
إين رجل ضرير ولكنين ملا مشمت رائحة طيبك ظننت أنك من أهل النعمة والثروة، : وما حاجتك ؟ فقال: فقلت

  .فأحببت أن أفضي إليك حباجيت
عه وأخذين معه وأنا إن هذا القصر الذي جتاه املسجد كان اليب فسافر منه إىل خراسان فبا: وما هي ؟ فقال: فقلت

صغري، فافترقنا هناك وأصابين أنا الضرر، فرجعنا إىل بغداد بعد أن مات أيب، فجئت إىل صاحب هذا القصر أطلب 
  .منه شيئا أتبلغ به لعلي أجتمع بسوار، فإنه كان صاحبا اليب، فلعله أن يكون عنده سعة جيود منها علي

  إين أنا سوار صاحب: إيل، فقلت ومن أبوك ؟ فذكر رجال كان أصحب الناس: فقلت
أبيك، وقد منعين اهللا يومك هذا النوم والقرار واالكل والراحة حىت أخرجين من منزيل الجتمع بك، وأجلسين بني 

  .إذا كان الغد فأت منزيل يف مكان كذا وكذا: يديك، وأمرت وكيلي فدفع له االلفي الدرهم اليت معه، وقلت له
  .ما أحتف املهدي الليلة يف السمر بأغرب من هذا: قلتوركبت فجئت دار اخلالفة و

: هل عليك دين ؟ قلت: فلما قصصت عليه القصة تعجب من ذلك جدا وأمر لذلك االعمى بألفي دينار، وقال يل
  .مخسون ألف دينار: كم ؟ قلت: قال! نعم 

سبقوين خبمسني ألف دينار  فسكت وحادثين ساعة مث ملا قمت من بني يديه فوصلت إىل املنزل إذا احلمالون قد
قد فكرت : وألفي دينار لالعمي، فانتظرت االعمى أن جيئ يف ذلك اليوم فتأخر فلما أمسيت عدت إىل املهدي فقال

  .يف أمرك فوجدتك إذا قضيت دينك مل يبق معك شئ، وقد أمرت لك خبمسني ألف دينار أخرى
هللا بسببك خريا كثريا، ودفعت له االلفي الدينار اليت من قد رزقين ا: فلما كان اليوم الثالث جاءين االعمى فقلت
  .عند اخلليفة وزدته ألفي دينار من عندي أيضا

  .يا عصبة رسول اهللا اقض حاجيت: ووقفت امرأة للمهدي فقالت
  .ما مسعتها من أحد غريها، اقضوا حاجتها واعطوها عشرة آالف درهم: فقال املهدي

  تدحهودخل ابن اخلياط على املهدي فام

ومل أدر أن اجلود * بكفي كفه أبتغي الغىن ) ١(أخذت : فأمر له خبمسني ألف درهم ففرقها ابن اخلياط وأنشأ يقول
فبلغ ذلك املهدي فأعطاه : ما عندي قال) ٢(أفدت، وأعداين فبددت * من كفه يعدي فال أنا منه ما أفاد ذوو الغىن 

  .بدل كل درهم دينارا
وحماسن كثرية، وقد كانت وفاته مبا سبذان، كان قد خرج إليها ليبعث إىل ابنه اهلادي  وباجلملة فإن للمهدي مآثر

ليحضر إليه من جرجان حىت خيلعه من والية العهد وجيعله بعد هارون الرشيد، فامتنع اهلادي من ذلك، فركب 



  .املهدي إليه قاصدا إحضاره، فلما كان مباسبذان مات هبا
كأن شيخا وقف بباب القصر، ويقال إنه  -املسمى بقصر السالمة  -قصره ببغداد وكان قد رأى يف النوم وهو ب

  وأوحش منه ربعه ومنازله* كأين هبذا القصر قد باد أهله : مسع هاتفا يقول
تنادي عليه معوالت * وملك إىل قرب عليه جنادله ومل يبق إال ذكره وحديثه * وصار عميد القوم من بعد هبجة 

  .دها إال عشرا حىت ماتحالئله فما عاش بع
كذاك أمور : وقد درست أعالمه ومنازله فأجابه املهدي* كأين هبذا القصر قد باد أهله : وروي أنه ملا قال له اهلاتف

وإنك مسؤول فما * تزود من الدنيا فإنك ميت : وكل فىت يوما ستبلى فعائله فقال اهلاتف* الناس يبلى جديدها 
تزود من الدنيا : وذلك قول ليس حتصى فضائله فقال اهلاتف* ول بأن اهللا حق شهدته أق: أنت قائله فأجابه املهدي

سأفعل ما قد قلت يل * مىت ذاك خربين هديت فإنين : وقد أزف االمر الذي بك نازل فأجابه املهدي* فإنك راحل 
  إىل منتهى شهر وما أنت كامله* تلبث ثالثا بعد عشرين ليلة : وأعاجله فقال اهلاتف

__________  
  .ملست: ٤٠١/  ٤يف وفيات االعيان ) ١(
  .فضيعت: يف الوفيات) ٢(

  .فلم يعش بعدها إال تسعا وعشرين يوما حيت مات رمحه اهللا تعاىل: قالوا
وقد ذكر ابن جرير اختالفا يف سبب موته، فقيل إنه ساق خلف ظيب والكالب بني يديه فدخل الظيب إىل خربة 

  فرس فحمل مبشواره فدخل اخلربة فكسر ظهره،فدخلت الكالب وراءه وجاء ال
  .وكانت وفاته بسبب ذلك

  .وقيل إن بعض حظاياه بعثت إىل أخرى لبنا مسموما فمر الرسول باملهدي فأكل منه فمات
وقيل بل بعثت إليها بصينية فيها الكمثري ويف أعالها واحدة كبرية مسمومة وكان املهدي يعجبه الكمثري، فمرت 

واأمري : ها تلك الصينية فأخذ اليت يف أعالها فأكلها فمات من ساعته، فجعلت احلظية تندبه وتقولبه اجلارية ومع
  .املؤمنيناه، أردت أن يكون يل وحدي فقتلته بيدي

وله من العمر ثالث وأربعون سنة على  -أعين سنة تسع وستني ومائة  -وكانت وفاته يف احملرم من هذه السنة 
عشر سنني وشهرا وكسورا، ورثاه الشعراء مبراثي كثرية قد ذكرها ابن جرير وابن املشهور، وكانت خالفته 

  .عساكر
  ).٣(، ونافع بن أيب نعيم القارئ )٢(، ونافع بن عمر اجلمحي )١(وفيها تويف عبيد اهللا بن إياد 

هد من بعد أبيه، خالفة موسى اهلادي بن املهدي تويف أبوه يف احملرم من أول سنة تسع وستني ومائة وكان ويل الع
وكان أبوه قد عزم قبل موته على تقدمي أخيه الرشيد عليه يف والية العهد، فلم يتفق ذلك حىت مات املهدي 

  .مباسبذان
وكان اهلادي إذ ذاك جبرجان، فهم بعض الدولة منهم الربيع احلاجب وطائفة من القواد على تقدمي الرشيد عليه 

  .بغداد، عزموا على النفقة على اجلند لذلك تنفيذا ملا رآه املهدي من ذلكواملبايعة له، وكان الرشيد حاضرا ب
فأسرع اهلادي السري من جرجان إىل بغداد حني بلغه اخلرب، فساق منها إليها يف عشرين يوما، فدخل بغداد وقام يف 

 يديه، فعفا عنه الناس خطيبا، وأخذ البيعة منهم فبايعوه، وتغيب الربيع احلاجب فتطلبه اهلادي حىت حضر بني
  .وأحسن إليه وأقره على حجو بيته، وزاده الوزارة وواليات أخر



  وشرع اهلادي يف تطلب الزنادقة من اآلفاق فقتل منهم طائفة كثرية، واقتدى يف ذلك
__________  

  .ويف االصل زياد وهو حتريف ٢٧٠/  ١من شذرات الذهب ) ١(
  .عريف قومه بين سدوسوهو عبيد اهللا بن إياد بن لقيط الكويف كان 

  .ثقة: قال يف املغين
  .وهو نافع بن عمر اجلمحي القرشي املكي، حمدث مكة حافظ ثبت) ٢(

  .ثقة ثبت: حجة وقال أمحد: قال صاحب املغين
  .ثقة فيه شئ: وقال ابن سعد

بهان انتهت إليه وهو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي بالوالء املدين أحد القراء السبعة أصله من أص) ٣(
  رئاسة

  .القراءة يف املدينة، أقرأ الناس دهرا طويال، وكان أسود اللون حالكا صبيح الوجه حسن اخللق
  .كان عاملا بوجوه القراءات متبعا آلثار االئمة املاضني ببلده: قال فيه ابن جماهد

  .كانت تؤخذ عنه القراءة وليس بشئ يف احلديث: وقال أمحد

سى اهلادي من أفكه الناس مع أصحابه يف اخللوة، فإذا جلس يف مقام اخلالفة كانوا ال يستطيعون أبيه، وقد كان مو
  .النظر إليه، ملا يعلوه من املهابة والرياسة، وكان شابا حسنا وقورا مهيبا

ن خرج باملدينة احلسني بن علي بن احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي ب -أعين سنة تسع وستني ومائة  -وفيها 
أيب طالب، وذلك أنه أصبح يوما وقد لبس البياض وجلس يف املسجد النبوي، وجاء الناس إىل الصالة فلما رأوه 

  .ولوا راجعني، والتف عليه مجاعة فبايعوه على الكتاب والسنة والرضى من أهل البيت
  .أبيهوكان سبب خروجه أن متوليها خرج منها إىل بغداد ليهنئ اخلليفة بالوالية ويعزيه يف 

مث جرت أمور اقتضت خروجه، والتف عليه مجاعة وجعلوا مأواهم املسجد النبوي، ومنعوا الناس من الصالة فيه، 
ومل جيبه أهل املدينة إىل ما أراده، بل جعلوا يدعون عليه النتهاكه املسجد، حىت ذكر أهنم كانوا يقذرون يف جنبات 

  .هؤالء وهؤالءاملسجد، وقد اقتتلوا مع املسودة مرات فقتل من 
مث ارحتل إىل مكة فأقام هبا إىل زمن احلج، فبعث إليه اهلادي جيشا فقاتلوه بعد فراغ الناس من املوسم فقتلوه وقتلوا 

  .طائفة من أصحابه، وهرب بقيتهم وتفرقوا شذر مذر
  .فكان مدة خروجه إىل أن قتل تسعة أشهر ومثانية عشر يوما، وقد كان كرميا من أجود الناس

يوما على املهدي فأطلق له أربعني ألف دينار ففرقها يف أهله وأصدقائه من أهل بغداد والكوفة، مث خرج من  دخل
  .الكوفة وما عليه قميص، إمنا كان عليه فروة وليس حتتها قميص

  .وفيها حج بالناس سليمان بن أيب جعفر عم اخلليفة
جحفل كثيف، وقد أقبلت الروم مع بطريقها فبلغوا  بن حيىي يف) ١(وغزا الصائفة من طريق درب الراهب معتوق 

  .احلدث
  .كما تقدم) ١(وفيها تويف احلسني بن علي بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب قتل يف أيام التشريق 

  والربيع بن يونس احلاجب موىل املنصور، وكان حاجبه ووزيره، وقد وزر للمهدي واهلادي،
  .وكان بعضهم يطعن يف نسبه



  .وقد أورد اخلطيب يف ترمجته حديثا من طريقه ولكنه منكر، ويف صحته عنه نظر
  .وقد ويل احلجوبية بعده ولده الفضل بن الربيع، واله إياها اهلادي

مث دخلت سنة سبعني ومائة من اهلجرة النبوية وفيها عزم اهلادي على خلع أخيه هارون الرشيد من اخلالفة ووالية 
ن اهلادي فانقاد هارون لذلك ومل يظهر منازعة بل أجاب، واستدعى اهلادي مجاعة من االمراء العهد البنه جعفر ب

فأجابوه إىل ذلك، وأبت ذلك أمهما اخليزران، وكانت متيل إىل ابنها هارون أكثر من موسى، وكان اهلادي قد منعها 
  واليته، وانقلبت الدولمن التصرف يف شئ من اململكة لذلك، بعد ما كانت قد استحوذت عليه يف أول 

__________  
  .معيوف: ٩٤/  ٦وابن االثري  ٣٢/  ١٠يف الطربي ) ١(
  .يوم التروية: يف الطربي وابن االثري) ٢(

  .٤٠٠/  ٣وانظر مروج الذهب 

 إىل باهبا واالمراء إىل جناهبا، فحلف اهلادي لئن عاد أمري إىل باهبا ليضربن عنقه وال يقبل منه شفاعة، فامتنعت من
  .الكالم يف ذلك، وحلفت ال تكلمه أبدا، وانتقلت عنه إىل منزل آخر

وكان من أكابر االمراء الذين هم يف صف  -وأحل هو على أخيه هارون يف اخللع وبعث إىل حيىي بن خالد بن برمك 
أن هتون إين أخشى : ماذا ترى فيما أريد من خلع هارون وتولية ابين جعفر ؟ فقال له خالد: فقال له -الرشيد 

االميان على الناس، ولكن املصلحة تقتضي أن جتعل جعفرا ويل العهد من بعد هارون، وأيضا فإين أخشى أن ال جييب 
  .أكثر الناس إىل البيعة جلعفر، النه دون البلوغ، فيتفاقم االمر وخيتلف الناس

  .مث أمر بسجنه مث أطلقه -وكان ذلك ليال  -فأطرق مليا 
تطمع ! يا هارون : هارون الرشيد فجلس عن ميينه بعيدا، فجعل اهلادي ينظر إليه مليا مث قال وجاء يوما إليه أخوه

إي واهللا، ولئن كان ذلك الصلن من قطعت، والنصفن من ظلمت، والزوجن : أن تكون وليا للعهد حقا ؟ فقال
  .بنيك من بنايت

  .فقال ذاك الظن بك
معه على السرير فجلس معه، مث أمر له بألف ألف دينار، وأن  فقام إليه هارون ليقبل يده فحلف اهلادي ليجلس

  .يدخل اخلزائن فيأخذ منها ما أراد، وإذا جاء اخلراج دفع إليه نصفه
  .ففعل ذلك كله ورضي اهلادي عن الرشيد

  مث سافر اهلادي إىل حديثة املوصل بعد الصلح،
، وقيل آلخر سنة سبعني ومائة، وله من العمر )١( مث عاد منها فمات بعيساباذ ليلة اجلمعة للنصف من ربيع االول

  .وثالثة وعشرون يوما) ٣(، وكانت خالفته ستة أشهر )٢(ثالث وعشرون سنة 
  .وكان طويال مجيال، أبيض، بشفته العليا تقلص

  .وقد تويف هذه الليلة خليفة وهو اهلادي، وويل خليفة وهو الرشيد، وولد خليفة وهو املأمون بن الرشيد
  .إنه بلغين أن يولد خليفة وميوت خليفة ويوىل خليفة: الت اخليزران أمهما يف أول الليلوقد ق

  .يقال إهنا مسعت ذلك من االوزاعي قبل ذلك مبدة، وقد سرها ذلك جدا
إهنا مست ولدها اهلادي خوفا منه على ابنها الرشيد، والنه كان قد أبعدها وأقصاها وقرب حظيته خالصة : ويقال

  .هللا أعلموأدناها فا



وهذا ذكر شئ من ترمجة اهلادي هو موسى بن حممد املهدي بن عبد اهللا املنصور بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن 
  عباس أبو حممد

__________  
  .ليلة اجلمعة الربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع االول: ٣٨/  ١٠يف الطربي ) ١(

  .من شهر ربيع االولالثنيت عشرة ليلة بقيت : ٣٩٧/  ٣ويف مروج الذهب 
انظر (قيل اربع وعشرين سنة وقيل مثان وعشرين سنة وقيل ستا وعشرين سنة : اختلف يف عمره يوم تويف) ٢(

  .٣٨٦واالخبار الطوال ص  -ومروج الذهب  - ١٧٠الطربي وابن االثري حوادث سنة 
  ).٢٤٣/  ٨وابن االعثم 

  .٣٩٧/  ٣يف مدة خالفته اختالف انظر مروج الذهب ) ٣(
  .٣٨٦االخبار الطوال ص  ٢٤٣/  ٨ابن االعثم  ٣٨/  ١٠الطربي  ١٠١/  ٦ابن االثري 

  .اهلادي
  .ويل اخلالفة يف حمرم سنة تسع وستني ومائة

ومات يف النصف من ربيع االول أو اآلخر سنة سبعني ومائة، وله من العمر ثالث، وقيل أربع، وقيل ست وعشرون 
 يل اخلالفة أحد قبله يف سنه، وكان حسنا مجيال طويال، أبيض، وكان قوي سنة، والصحيح االول، ويقال إنه مل

  .البأس يثب على الدابة وعليه درعان، وكان أبوه يسميه رحيانيت
كنت يوما عند اهلادي إذ جئ بطست فيه رأس جاريتني قد ذحبا وقطعا، مل أر أحسن : ذكر عيسى بن دأب قال

  صورا منهما، وال مثل شعورمها، ويف
  .ورمها الآللئ واجلواهر منضدة، وال رأيت مثل طيب رحيهماشع

  .ال: أتدرون ما شأن هاتني ؟ قلت: فقال لنا اخلليفة
إهنما جمتمعتان، : إنه ذكر أنه تركب إحدامها االخرى يفعالن الفاحشة، فأمرت اخلادم فرصدمها مث جاءين فقال: فقال

  .مرت حبز رقاهبمافجئت فوجدهتما يف حلاف واحد ومها على الفاحشة، فأ
  .مث أمر برفع رؤوسهما من بني يديه ورجع إىل حديثه االول كأنه مل يصنع شيئا

ما أصلح امللك مبثل تعجيل العقوبة للجاين، والعفو عن الزالت، ليقل : وكان شهما خبريا بامللك كرميا، ومن كالمه
  .الطمع عن امللك

  .إن الرضا كفاك مؤنة االعتذار: يعتذر فقال اهلادي وغضب يوما على رجل فاسترضى عنه فرضي، فشرع الرجل
  .سرك وهو عدو وفتنة، وساءك وهو صالة ورمحة: وعزى رجال يف ولده فقال له

فما أحد * تشابه يوما بأسه ونواله : وروى الزبري بن بكار أن مروان بن أيب حفصة أنشد اهلادي قصيدة له منها قوله
يا : أميا أحب إليك ؟ ثالثون ألفا معجلة أو مائة ألف تدور يف الدواوين ؟ فقال :يدري اليهما الفضل فقال له اهلادي

  .تكون ألفا معجلة ومائة ألف تدور بالدواوين: وما هو ؟ قال: أمري املؤمنني أو أحسن من ذلك ؟ قال
  .أو أحسن من ذلك، نعجل اجلميع لك: فقال اهلادي

  .فأمر له مبائة ألف وثالثني ألفا معجلة
حدثين االزهري ثنا سهل بن أمحد الديباجي، ثنا الصويل، ثنا الغاليب، حدثين حممد بن عبد : طيب البغداديقال اخل

قدمنا على أيب حممد اهلادي شهودا على رجل منا أنه : الرمحن التيمي املكي، حدثين املطلب بن عكاشة املزين قال



لنا جملسا أحضر فيه فقهاء أهل زمانه ومن كان شتم قريشا وختطى إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فجلس 
  .باحلضرة على بابه، وأحضر الرجل وأحضرنا فشهدنا عليه مبا مسعنا منه

إين مسعت أيب املهدي حيدث عن أبيه املنصور، عن أبيه علي بن عبد : فتغري وجه اهلادي مث نكس رأسه مث رفعه مث قال
، وأنت يا عدو اهللا مل ترض بأن أذيت قريشا حىت ختطيت إىل ذكر من أهان قريشا أهانه اهللا: اهللا بن عباس قال

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ أضربوا عنقه
  .فما برحنا حىت قتل

تويف اهلادي من ربيع االول من هذه السنة، وصلى عليه أخوه هارون، ودفن يف قصر بناه ومساه االبيض بعيساباذ 
ه من الولد تسعة، سبعة ذكور وابنتان، فالذكور جعفر، وعباس، وعبد اهللا، من اجلانب الشرقي من بغداد، وكان ل

  وإسحاق، وإمساعيل، وسليمان، وموسى االعمى، الذي ولد
  .بعد وفاته فسمي باسم أبيه

  ).١(والبنتان مها أم عيسى اليت تزوجها املأمون، وأم العباس تلقب توبة 
__________  

  .نونة: ١٠١/  ٦يف ابن االثري ) ١(

خالفة هارون الرشيد بن املهدي بويع له باخلالفة ليلة مات أخوه، وذلك ليلة اجلمعة للنصف من ربيع االول سنة 
سبعني ومائة وكان عمر الرشيد يومئذ ثنتان وعشرين سنة، فبعث إىل حيىي بن خالد بن برمك فأخرجه من السجن، 

، فواله حينئذ )١(د، وكان الرشيد ابنه من الرضاعة وقد كان اهلادي عزم تلك الليلة على قتله وقتل هارون الرشي
  .الوزارة، ووىل يوسف بن القاسم بن صبيح كتابة االنشاء

، ويقال إنه ملا مات اهلادي يف الليل )٢(وكان هو الذي قام خطيبا بني يديه حىت أخذت البيعة له على املنرب بعيساباذ 
  .قم يا أمري املؤمنني: ا فقالجاء حيىي بن خالد بن برمك إىل الرشيد فوجده نائم

  .قد مات الرجل: كم تروعين، لو مسعك هذا الرجل لكان ذلك أكرب ذنويب عنده ؟ فقال: فقال له الرشيد
أشر علي يف الواليات، فجعل يذكر واليات االقاليم لرجال يسميهم فيوليهم الرشيد، فبينما : فجلس هارون فقال

  .مري املؤمنني فقد ولد لك الساعة غالمأبشر يا أ: مها كذلك إذ جاء آخر فقال
  .هو عبد اهللا وهو املأمون: فقال

  .مث أصبح فصلى على أخيه اهلادي، ودفنه بعيساباذ، وحلف ال يصلي الظهر إال ببغداد
فلما فرغ من اجلنازة أمر بضرب عنق أيب عصمة القائد النه كان مع جعفر بن اهلادي، فزامحوا الرشيد على جسر 

  .اصرب وقف حىت جيوز ويل العهد: مةفقال أبو عص
  .السمع والطاعة لالمري: فقال الرشيد

  .فجاز جعفر وأبو عصمة ووقف الرشيد مكسورا ذليال
  .فلما ويل أمر بضرب عنق أيب عصمة، مث سار إىل بغداد

راه يل مبائة فلما انتهى إىل جسر بغداد استدعى بالغواصني فقال إين سقط مين ههنا خامت كان والدي املهدي قد اشت
  .ألف، فلما كان من أيام بعث إىل اهلادي يطلبه فألقيته إىل الرسول فسقط ههنا

  .فغاص الغواصون وراءه فوجدوه فسر به الرشيد سرورا كثريا
قد فوضت إليك أمر الرعية وخلعت ذلك من عنقي وجعلته يف : وملا وىل الرشيد حيىي بن خالد الوزارة قال له



  .اعزل من رأيتعنقك، فول من رأيت و
  :ففي ذلك يقول إبراهيم بن املوصلي

فهارون واليها وحيىي * فلما ويل هارون أشرق نورها بيمن أمني هارون ذي الندي * أمل تر أن الشمس كانت سقيمة 
  .وزيرها مث إن هارون أمر حيىي بن خالد أن ال يقطع أمرا مبشاورة والدته اخليزران

  .ها، فتربم وحتل ومتضي وحتكمفكانت هي املشاورة يف االمور كل
  .وفيها أمر الرشيد بسهم ذوي القرىب أن يقسم بني بين هاشم على السواء

  .وفيها تتبع الرشيد خلقا من الزنادقة فقتل منهم طائفة كثرية
  .وفيها خرج عليه بعض أهل البيت

  وفيها ولد االمني
__________  

لت أم الفضل زينب بنت منري ترضع الرشيد بلبان الفضل كان مولد الفضل بن حيىي قبله بسبعة أيام فجع) ١(
  ).ابن االثري -الطربي (واخليزران أم الرشيد ترضع الفضل من لبان الرشيد 

  .٤٩/  ١٠نص خطبته يف الطربي ) ٢(

  .حممد بن الرشيد ابن زبيدة
  .عشرة ليلة خلت من شوال من هذه السنة) ١(وذلك يوم اجلمعة لست 

  .ة طرسوس على يدي فرج اخلادم التركي ونزهلا الناسوفيها كمل بناء مدين
  .وفيها حج بالناس أمري املؤمنني الرشيد، وأعطى أهل احلرمني أمواال كثرية، ويقال إنه غزا يف هذه السنة أيضا

 وقام به يف عدل سريته النهج إمام بذات اهللا* هبارون الح النور يف كل بلدة : ويف ذلك يقول داود بن رزين الشاعر
إذا ما بدا للناس منظره البلج وإن * وأكثر ما يعىن به الغزو واحلج تضيق عيون الناس عن نور وجهه * أصبح شغله 

  .ينيل الذي يرجوه أضعاف ما يرجو وغزا الصائفة فيها سليمان بن عبد اهللا البكائي* أمني اهللا هارون ذا الندا 
رو بن متيم أبو عبد الرمحن الفراهيدي، ويقال الفرهودي ذكر من تويف فيها من االعيان اخلليل بن أمحد بن عم

  االزدي، شيخ النحاة، وعنه أخذ سيبويه والنضر بن مشيل، وغري واحد من أكابرهم، وهو الذي اخترع علم
  .العروض

قسمه إىل مخس دوائر وفرعه إىل مخسة عشر حبرا، وزاد االخفش فيه حبرا آخر وهو اخلبب، وقد قال بعض 
من قبل أن خيلق اخلليل وقد كان له معرفة بعلم النغم، وله فيه تصنيف * كان شعر الورى صحيحا  قد: الشعراء

أيضا، وله كتاب العني يف اللغة، ابتدأه وأكمله النضر بن مشيل وأضرابه من أصحاب اخلليل، كمؤرج السدوسي، 
  .ونصر بن علي اجلهضمي

  .فلم يناسبوا ما وضعه اخلليل
  .كتابا وصف فيه ما وقع هلم من اخللل فأفادوقد وضع ابن درستويه 

وقد كان اخلليل رجال صاحلا عاقال وقورا كامال، وكان متقلال من الدنيا جدا، صبورا على خشونة العيش وضيقه، 
ال جياوز مهي ما وراء بايب، وكان ظريفا حسن اخللق، وذكر أنه اشتغل رجل عليه يف العروض وكان : وكان يقول

  .بعيد الذهن فيه
وجاوزه إىل ما تستطيع فشرع معي يف * كيف تقطع هذا البيت ؟ إذا مل تستطع شيئا فدعه : فقلت له يوما: قال



  .تقطيعه على قدر معرفته، مث إنه هنض من عندي فلم يعد إيل، وكأنه فهم ما أشرت إليه
  .ويقال إنه مل يسم أحد بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم بأمحد سوى أبيه

  .محد بن أيب خيثمة واهللا أعلمروى ذلك عن أ
  ولد اخلليل سنة مائة من اهلجرة، ومات بالبصرة سنة سبعني ومائة على املشهور، وقيل سنة

__________  
  .لثالث: ٥٠/  ١٠يف الطربي ) ١(

  .ستني، وزعم ابن اجلوزي يف كتابه شذور العقود أنه تويف سنة ثالثني ومائة، وهذا غريب جدا واملشهور االول
موالهم، املصري املؤدب راوية الشافعي، وآخر ) ١(ا توقي الربيع بن سليمان بن عبد اجلبار بن كامل املرادي وفيه

  .من روى عنه
وكان رجال صاحلا تفرس فيه الشافعي ويف البويطي واملزين وابن عبد احلكم العلم فوافق ذلك ما وقع يف نفس االمر 

ومن * من صدق اهللا يف االمور جنا من خشي اهللا مل ينله أذى * لفرجا صربا مجيال ما أسرع ا: ومن شعر الربيع هذا
  رجا اهللا كان حيث رجا

  .فأما الربيع بن سليمان بن داود اجليزي فإنه روى عن الشافعي أيضا
  .وقد مات يف سنة ست ومخسني ومائتني واهللا أعلم

  .بن خالد مع الوزارةمث دخلت سنة إحدى وسبعني ومائة فيها أضاف الرشيد اخلامت إىل حيىي 
  .وفيها قتل الرشيد أبا هريرة حممد بن فروخ نائب اجلزيرة صربا يف قصر اخللد بني يديه

  .وفيها خرج الفضل بن سعيد احلروري فقتل
  .وفيها قدم روح بن حامت نائب إفريقية

عبد الصمد بن علي  وفيها خرجت اخليزران إىل مكة فأقامت هبا إىل أن شهدت احلج، وكان الذي حج بالناس فيها
  .عم اخللفاء

  .مث دخلت سنة ثنتني وسبعني ومائة فيها وضع الرشيد عن أهل العراق العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف
  .وفيها خرج الرشيد من بغداد يرتاد له موضعا يسكنه غري بغداد فتشوش فرجع

  .وفيها حج بالناس يعقوب بن أيب جعفر املنصور عم الرشيد
  .زا الصائفة إسحاق بن سليمان بن عليوفيها غ

مث دخلت سنة ثالث وسبعني ومائة فيها تويف بالبصرة حممد بن سليمان فأمر الرشيد باالحتياط على حواصله اليت 
  تصلح للخلفاء،

__________  
  .نسبة إىل مراد وهي قبيلة كبرية باليمن: املرادي) ١(

  .ومائتني مبصر، ولعل امسه وقع سهوا هنامات سنة سبعني : ٢٩٢/  ٢قال يف وفيات االعيان 
/  ٣ومروج الذهب  ٢٩٩/  ٢انظر وفيات االعيان ( ١٧٠فالربيع بن يونس وزير اهلادي كان قد مات سنة 

  ).وقال الطربي مات سنة تسع وستني ومائة ٤٠٠



رب وعلى فوجدوا من ذلك شيئا كثريا من الذهب والفضة واالمتعة وغري ذلك، فنضدوه ليستعان بن على احل
  .مصاحل املسلمني

وهو حممد بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس، وأمه أم حسن بنت جعفر بن حسن بن حسن بن علي، وكان 
  .من رجاالت قريش وشجعاهنم

مجع له املنصور بني البصرة والكوفة، وزوجه املهدي ابنته العباسة، وكان له من االموال شئ كثري، كان دخله يف 
  ئةكل يوم ما

  .ألف
  .وكان له خامت من ياقوت أمحر مل ير مثله

وروى احلديث عن أبيه عن جده االكرب، وهو حديث مرفوع يف مسح رأس اليتيم إىل مقدم رأسه، ومسح رأس من 
  .له أب إىل مؤخر رأسه

  .وقد وفد على الرشيد فهناه باخلالفة فأكرمه وعظمه وزاده يف عمله شيئا كثريا
  .معه الرشيد يشيعه إىل كلواذا وملا أراد اخلروج خرج

تويف يف مجادي اآلخرة من هذه السنة عن إحدى ومخسني سنة، وقد أرسل الرشيد من اصطفى من ماله الصامت 
  .فوجد له من الذهب ثالثة آالف ألف دينار، ومن الدراهم ستة آالف ألف، خارجا عن االمالك

: احد، وقد وقفت جارية من جواريه على قربه فأنشأت تقولوقد ذكر ابن جرير أن وفاته ووفاة اخليزران يف يوم و
إال كرامة من عليه حثيتا وفيها * الق التراب فقل له حييتا إنا حنبك يا تراب وما بنا * أمسى التراب ملن هويت مبيتا 

أعتقها  توفيت اخليزران جارية املهدي وأم أمري املؤمنني اهلادي والرشيد، اشتراها املهدي وحظيت عنده جدا مث
  .موسى اهلادي والرشيد: وتزوجها وولدت له خليفتني

بن مروان، وهي أم الوليد ومل يتفق هذا لغريها من النساء إال الوالدة بنت العباس العبسية، زوجة عبد امللك 
  .وسليمان

  .وإبراهيم) ١(يزيد : وكذلك لشاه فرند بنت فريوز بن يزدجرد، ولدت ملوالها الوليد بن عبد امللك
  .وكالمها ويل اخلالفة

وقد روي من طريق اخليزران عن موالها املهدي عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ".ى اهللا وقاه كل شئ من اتق: " قال

يا جارية إنك لعلى غاية املىن : وملا عرضت اخليزران على املهدي ليشتريها أعجبته إال دقة يف ساقيها، فقال هلا
  .واجلمال لو ال دقة ساقيك ومخوشهما

  .يا أمري املؤمنني إنك أحوج ما تكون إليهما ال ترامها فاستحسن جواهبا واشتراها وحظيت عنده جدا: فقالت
حنن يف : وقد حجت اخليزران مرة يف حياة املهدي فكتب إليها وهي مبكة يستوحش هلا ويتشوق إليها هبذا الشعر

  أنكم غيب وحنن حضور* ليس إال بكم يتم السرور عيب ما حنن فيه يا أهل ودي * غاية السرور ولكن 
  أن تطريوا مع الرياح فطريوا* فأجدوا يف السري بل إن قدرمت 

__________  
  .١٨ص  ١يف االصل مروان وهو حتريف والصواب ما أثبتناه، وانظر حاشية ) ١(



* ق فكدنا وما قدرنا نظري ليت أن الرياح كن يؤدين * قد أتانا الذي وصفت من الشو : فأجابته أو أمرت من أجابه
إليها حممد بن يف سرور فدام ذاك السرور وذكروا أنه أهدى * ما قد يكن الضمري مل أزل صبة فإن كنت بعدي 

  .سليمان نائب البصرة الذي مات يف اليوم الذي ماتت فيه مائة وصيفة، مع كل وصيفة جام من فضة مملوء مسكا
إن كان ما بعثته مثنا عن ظننا فيك فظننا فيك أكثر مما بعثت، وقد خبستنا يف الثمن، وإن كنت تريد به : فكتبت إليه

  .زيادة املودة فقد اهتمتين يف املودة
  .ردت ذلك عليهو

  .وقد اشترت الدار املشهورة هبا مبكة املعروفة بدار اخليزران، فزادهتا يف املسجد احلرام
ألف وستني ألفا، واتفق موهتا ببغداد ليلة اجلمعة لثالث بقني من مجادى ) ١(وكان مغل ضياعها يف كل سنة ألف 

  .اآلخرة من هذه السنة
  .ل سريرها خيب يف الطنيوخرج ابنها الرشيد يف جنازهتا وهو حام

  .فلما انتهى إىل املقربة أيت مباء فغسل رجليه ولبس خفا وصلى عليها، ونزل حلدها
  .فلما خرج من القرب أيت بسرير فجلس عليه واستدعى بالفضل بن الربيع فواله اخلامن والنفقات

من الدهر حىت قيل لن يتصدعا * ة وكنا كندماين جذمية بره: وأنشد الرشيد قول ابن نويرة حني دفن أمه اخليزران
جارية كانت ملوسى اهلادي، كان : غادر: لطول اجتماع مل نبت ليلة معا وفيها توفيت* فلما تفرقنا كأين ومالكا 

حيبها حبا شديدا جدا، وكانت حتسن الغناء جدا، فبينما هي يوما تغنيه إذ أخذته فكرة غيبته عنها وتغري لونه، فسأله 
  ا هذا يا أمري املؤمنني ؟م: بعض احلاضرين

  .أخذتين فكرة أين أموت وأخي هارون يتوىل اخلالفة بعدي ويتزوج جارييت هذه: فقال
  .ففداه احلاضرون ودعوا له بطول العمر

مث استدعى أخاه هارون فأخربه مبا وقع فعوذه الرشيد من ذلك، فاستحلفه اهلادي باالميان املغلظة من الطالق 
حافيا أن ال يتزوجها، فحلف له واستحلف اجلارية كذلك فحلفت له، فلم يكن إال أقل من  والعتاق واحلج ماشيا

  .إين أكفر عين وعنك: كيف باالميان اليت حلفناها أنا وأنت ؟ فقال: شهرين حىت مات، مث خطبها الرشيد فقالت
  .فتزوجها وحظيت عنده جدا، حىت كانت تنام يف حجره فال يتحرك خشية أن يزعجها

يا أمري املؤمنني رأيت اهلادي يف : ما شأنك ؟ فقالت: ما هي ذات ليلة نائمة إذ انتبهت مذعورة تبكي، فقال هلافبين
  :منامي هذا وهو يقول

__________  
  .مائة ألف ألف وستني ألف درهم: ٤١٣/  ٣يف مروج الذهب ) ١(

لكذب الفواجر ونكحت غادرة أخي أميانك ا* جاورت سكان املقابر ونسيتين وحنثت يف * أخلفت عهدي بعد ما 
د وال تدر * وعددت يف املوتى الغوابر ال يهنك االلف اجلدي * صدق الذي مساك غادر أمسيت يف أهل البلى * 

  .أضغاث أحالم: ح وصرت حيث غدوت صائر فقال هلا الرشيد* عنك الدوائر وحلقت يب قبل الصبا 
  .ت هذه االبيات يف قليبكال واهللا يا أمري املؤمنني، فكأمنا كتب: فقالت

  .مث ما زالت ترتعد وتضطرب حىت ماتت قبل الصباح
  .هيالنة جارية الرشيد، وهو الذي مساها هيالنة لكثرة قوهلا هي النه: وفيها ماتت

وكان هلا حمبا، وكانت قبله خلالد بن حيىي بن برمك، فدخل الرشيد يوما منزله قبل اخلالفة فاعترضته : قال االصمعي



  .استوهبين من هذا الشيخ: وكيف السبيل إىل ذلك ؟ فقالت: أما لنا منك نصيب ؟ فقال: قه وقالتيف طري
فاستوهبها من حيىي بن خالد فوهبها له وحظيت عنده، ومكثت عنده ثالث سنني مث توفيت فحزن عليها حزنا 

  :شديدا ورثاها وكان من قوله فيها
بعدك شئ آخر الدهر وقال * ري اذهب فالق اهللا ال سرين وجالت احلسرة يف صد* قد قلت ملا ضمنوك الثرى 
قصد الزمان مساءيت فرماك أبغي االنيس فما أرى يل * يا من تباشرت القبور مبوهتا : العباس بن االحنف يف موهتا

  .فأمر له الرشيد بأربعني ألفا، لكل بيت عشرة آالف، فاهللا أعلم: إال التردد حيث كنت أراك قال* مؤنسا 
  .لت سنة أربع وسبعني ومائة من اهلجرة فيها وقعت عصبية بالشام وختبيط من أهلهامث دخ

  .وفيها استقضى الرشيد يوسف ابن القاضي أيب يوسف وأبوه حي
  .وفيها غزا الصائفة عبد امللك بن صاحل فدخل بالد الروم

حىت كان وقت الوقوف وقف مث وفيها حج بالناس الرشيد، فلما اقترب من مكة بلغه أن فيها وباء فلم يدخل مكة 
  .جاء املزدلفة مث مىن مث دخل مكة فطاف وسعى مث ارحتل ومل ينزل هبا

مث دخلت سنة مخس وسبعني ومائة فيها أخذ الرشيد بوالية العهد من بعده لولده حممد بن زبيدة ومساه االمني، 
بيت اخلالفة للهجان االزهر * إذ بىن  قد وفق اهللا اخلليفة: وعمره إذ ذاك مخس سنني، فقال يف ذلك سلم اخلاسر

حملمد بن زبيدة ابنة جعفر * شهدا عليه مبنظر ومبخرب قد بايع الثقالن يف مهد اهلدى * فهو اخلليفة عن أبيه وجده 
واهللا إن فيه حزم املنصور، ونسك املهدي، : وقد كان الرشيد يتوسم النجابة والرجاحة يف عبد اهللا املأمون، ويقول

  .اهلاديوعزة نفس 
ولو شئت أن أقول الرابعة مين لقلت، وإين القدم حممد بن زبيدة وإين العلم أنه متبع هواه ولكن ال أستطيع غري 

  .ذلك
  غلبت على االمر الذي كان أحزما* لقد بان وجه الرأي يل غري أنين : مث أنشأ يقول

وأن ينقض االمر * اء االمر بعد استوائه نوزع حىت صار هنبا مقسما أخاف التو* وكيف يرد الدر يف الضرع بعدما 
  .الذي كان أبرما وغزا الصائفة عبد امللك بن صاحل، يف قول الواقدي

  .وحج بالناس الرشيد
  .وفيها سار حيىي بن عبد اهللا بن حسن إىل الديلم وحترك هناك

عنها كلمات حسان، وقد شعوانة العابدة الزاهدة كانت أمة سوداء كثرية العبادة روي : وفيها تويف من االعيان
أما بينك وبينه ما إن دعوته استجاب لك ؟ فشهق الفضيل ووقع مغشيا : سأهلا الفضيل بن عياض الدعاء فقالت

  .عليه
كان موىل قيس بن رفاعة وهو موىل : الليث بن سعد بن عبد الرمحن الفهمي موالهم قال ابن خلكان: وفيها تويف

لليث إمام الديار املصرية بال مدافعة، وولد بقرقشندة من بالد مصر سنة أربع عبد الرمحن بن مسافر الفهمي، كان ا
  .وتسعني

  .وكانت وفاته يف شعبان من هذه السنة، ونشأ بالديار املصرية
  .وضبطه بالمني الثانية متحركة) ١(أصله من قلقشندة : وقال ابن خلكان

  فلم حيمدواوحكى عن بعضهم أنه كان جيد الذهن، وأنه ويل القضاء مبصر 
__________  



قرية : قرية من قرى الوجه البحري من القاهرة، بينها وبني القاهرة مقدار ثالثة فراسخ وقرقشندة: قلقشندة) ١(
معجم البلدان (بأسفل مصر بالريف ولد هبا الليث بن سعد، وأهل بيته يقولون إن أصله من الفرس من أهل أصبهان 

٣٢٧/  ٤.(  

  .أربع وعشرين ومائة، وذلك غريب جدا ذهنه بعد ذلك، ولد سنة
  .وذكروا أنه كان يدخله من ملكه يف كل سنة آالف دينار

كان يدخله من الغلة يف كل سنة مثانون ألف دينار، وما وجبت عليه زكاة، وكان إماما يف الفقه : وقال آخرون
  .واحلديث والعربية

  .بهكان الليث أفقه من مالك إال أنه ضيعه أصحا: قال الشافعي
وبعث إليه مالك يستهديه شيئا من العصفر الجل جهاز ابنته، فبعث إليه بثالثني محال، فاستعمل منه مالك حاجته 

  .وباع منه خبمسمائة دينار، وبقييت عنده منه بقية
  .وحج مرة فأهدى له مالك طبقا فيه رطب فرد الطبق وفيه ألف دينار

  وكان يهب للرجل من أصحابه من العلماء
  .دينار وما يقارب ذلكااللف 

  .وكان خيرج إىل االسكندرية يف البحر هو وأصحابه يف مركب ومطبخه يف مركب
  .ومناقبه كثرية جدا

ومضى العلم غريبا وقرب * ذهب الليث فال ليث لكم : وحكى ابن خلكان أنه مسع قائال يقول يوم مات الليث
  .فالتفتوا فلم يروا أحدا

 بن املنذر القرشي، عرض عليه املهدي أن يلي القضاء ويعطيه من بيت املال مائة ألف املنذر بن عبد اهللا: وفيها تويف
  .إين عاهدت اهللا أن المأيل شيئا، وأعيذ أمري املؤمنني باهللا أن أخيس بعهدي: درهم، فقال

  .اهللا: اهللا ؟ قال: فقال له املهدي
  .انطلق فقد أعفيتك: قال

ن ظهور حيىي بن عبد اهللا بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب ببالد مث دخلت سنة ست وسبعني ومائة فيها كا
الديلم، واتبعه خلق كثري وجم غفري، وقويت شوكته، وارحتل إليه الناس من الكور واالمصار، فانزعج لذلك 
 الرشيد وقلق من أمره، فندب إليه الفضل بن حيىي بن خالد بن برمك يف مخسني ألفا، وواله كور اجلبل والري

  .وجرجان وطربستان وقومس وغري ذلك
فسار الفضل بن حيىي إىل تلك الناحية يف أهبة عظيمة، وكتب الرشيد تلحقه مع الربد يف كل منزلة، وأنواع التحف 
والرب، وكاتب الرشيد صاحب الديلم ووعده بألف ألف درهم إن هو سهل خروج حيىي إليهم، وكتب الفضل إىل 

  .يه ويؤمله ويرجيه، وأنه إن خرج إليه أن يقيم له العذر عند الرشيدحيىي بن عبد اهللا يعده ومين
  .فامتنع حيىي أن خيرج إليهم حىت يكتب له الرشيد كتاب أمان بيده

  .فكتب الفضل إىل الرشيد بذلك ففرح الرشيد ووقع منه موقعا عظيما
، وبعث االمان )١(الصمد بن علي وكتب االمان بيده وأشهد عليه القضاة والفقهاء ومشيخة بين هاشم، منهم عبد 

  .وأرسل معه جوائز وحتفا كثرية إليهم، ليدفعوا ذلك مجيعه إليه



__________  
  .٥٥/  ١٠والعباس بن حممد وحممد بن ابراهيم وموسى بن عيسى : وذكر الطربي منهم) ١(

  دمه آل برمكففعلوا وسلمه إليه فدخلوا به بغداد، وتلقاه الرشيد وأكرمه وأجزل له يف العطاء، وخ
وعظم الفضل عند الرشيد جدا هبذه : خدمته بنفسي وولدي: خدمة عظيمة، حبيث أن حيىي بن خالد كان يقول

الفعلة حيث سعى بالصلح بني العباسيني والفاطميني، ففي ذلك يقول مروان بن أيب حفصة ميدح الفضل بن حيىي 
ا الفتق الذي بني هاشم على حني أعيا الراتقني رتقت هب* ظفرت فال شلت يد برمكية : ويشكره على صنيعه هذا

من اجملد باق ذكرها يف املواسم وما زال قدح * فكفوا وقالوا ليس باملتالئم فأصحبت قد فازت يداك خبطة * التئامه 
مث إن الرشيد تنكر ليحىي بن عبد اهللا بن حسن وتغري : لكم كلما ضمت قداح املساهم قالوا* امللك خيرج فائزا 

إنه سجنه مث استحضره وعنده مجاعات من اهلامشيني، وأحضر االمان الذي بعث به إليه فسأل الرشيد : ، ويقالعليه
  .فتغيظ الرشيد عليه! نعم : حممد بن احلسن عن هذا االمان أصحيح هو ؟ قال

  .ليس هذا االمان بشئ فأحكم فيه مبا شئت، ومزق االمان: وقال أبو البختري
: هيه هيه، وهو يبسم تبسم الغضب، وقال: ابن عبد اهللا فقال) ١(، وأقبل الرشيد على حيىي وبصق فيه أبو البختري

  .إن الناس يزعمون أنا مسمناك
بن ) ٢(يا أمري املؤمنني إن لنا قرابة ورمحا وحقا، فعالم تعذبين وحتبسين ؟ فرق له الرشيد، فاعترض بكار : فقال حيىي

يا أمري املؤمنني ال يغرنك هذا الكالم من هذا، فإنه عاص شاق، وإمنا : فقالمصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري 
  .هذا منه مكر وخبث

ومن أنتم عافاكم اهللا ؟ وإمنا هاجر أبوك إىل املدينة بآبائي : وقد أفسد علينا مدينتنا وأظهر فيها العصيان فقال له حيىي
لعن اهللا قاتله، وأنشدين : حني قتل أخي حممد بن عبد اهللا فقال يا أمري املؤمنني لقد جاءين هذا: وآباء هذا مث قال حيىي

فيه حنوا من عشرين بيتا، وقال يل، إن حتركت إىل هذا االمر فأنا من يبايعك، وما مينعك أن تلحق بالبصرة وأيدينا 
، وحتري فتغري وجه الرشيد ووجه الزبريي وأنكر وشرع حيلف باالميان املغلظة إنه لكاذب يف ذلك: معك ؟ قال

  .الرشيد
  .نعم: أحتفظ شيئا من املرثية ؟ قال: مث قال ليحىي

  ).٣(وأنشده منها جانبا 
إن كنت كاذبا فقد برئت من حول اهللا وقوته، ووكلين : فازداد الزبريي يف االنكار، فقال له حيىي بن عبد اهللا، فقل

  .اهللا إىل حويل وقويت
  يظ عليه، فحلف بذلكفامتنع من احللف بذلك، فعزم عليه الرشيد وتغ

__________  
وقيل إن صاحب هذا اخلرب هو حيىي بن : ذكره ومساه موسى بن عبد اهللا، مث قال: ٤١٧/  ٣يف مروج الذهب ) ١(

  .عبد اهللا
  ).عبد اهللا بن مصعب: وفيه ٤١٧/  ٣انظر مورج الذهب (بكار بن عبد اهللا مصعب : ٥٦/  ١٠يف الطربي ) ٢(
إن اخلالفة فيكم يا بين حسن يف شعر * قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتنا : ذكر منها ٤١٧/  ٣يف مروج الذهب ) ٣(

  .طويل



  .فما كان إال أن خرج من عند الرشيد فرماه اهللا بالفاجل فمات من ساعته
  .ويقال إن امرأته غمت وجهه مبخدة فقتله اهللا

  .ل إمنا حبسه بعض يوم وقيل ثالثة أياممث إن الرشيد أطلق حيىي بن عبد اهللا وأطلق له مائة ألف دينار، ويقا
وكان مجلة ما وصله من املال من الرشيد أربعمائة ألف دينار من بيت املال، وعاش بعد ذلك كله شهرا واحدا مث 

  ).١(مات رمحه اهللا 
ني وفيها وقعت فتنة عظيمة بالشام بني النزارية، وهم قيس، واليمانية وهم مين، وهذا كان أول بدو أمر العشريت

  .حبوران، وهم قيس ومين، أعادوا ما كانوا عليه يف اجلاهلية يف هذا اآلن
  .وقتل منهم يف هذه السنة بشر كثري

  .وكان على نيابة الشام كلها من جهة الرشيد ابن عمه موسى بن عيسى، وقيل عبد الصمد بن علي فاهللا أعلم
ملنصور، وقد هدم سور دمشق حني ثارت وكان على نيابة دمشق خبصوصها سندي بن سهل أحد موايل جعفر ا

  .رأس القيسية، وقد كان مزي هذا دميم اخللق) ٢(الفتنة خوفا من أن يتغلب عليها أبو اهليذام املزي 
القول قوهلم، ويستخري اهللا يف احلمال ومعلم : وكان ال حيلف املكاري وال املالح وال احلائك، ويقول: قال اجلاحظ

  .الكتاب
  ).٣(ع ومائتني وقد تويف سنة أرب

فلما تفاقم االمر بعث الرشيد من جهته موسى بن حيىي بن خالد ومعه مجاعة من القواد ورؤوس الكتاب، فأصلحوا 
بني الناس وهدأت الفتنة واستقام أمر الرعية، ومحلوا مجاعات من رؤوس الفتنة إىل الرشيد فرد أمرهم إىل حيىي بن 

  :بعض الشعراء خالد فعفا عنهم وأطلقهم، ويف ذلك يقول
أتى بسنح * خبيله وجنوده فدانت الشام ملا * يشيب رأس وليده فصب موسى عليها * قد هاجت الشام هيجا 

* حيىي وجود جدوده فجاد موسى بن حيىي * ذ كل جود جبوده أعداه جود أبيه * وحيده هذا اجلواد الذي ب 
  منثوره وقصيده* مبدحيي  د وهو حشو مهوده خصصته* بطارف وتليده ونال موسى ذرى املج 

__________  
ألقي يف بركة فيها سباع : ٤١٩/  ٣قتل حيىي يف احلبس شر قتلة، ويف مروج الذهب : ١٩٥يف الفخري ص ) ١(

  .ف جوعت فامسكت عن أكله فبين عليه ركن باجلص واحلجر وهو حي
سنان بن أيب حارثة بن مرة بن نشبة وامسه عامر بن عمارة بن خرمي الناعم بن عمرو بن احلارث بن خارجة بن ) ٢(

  .بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان املري أحد فرسان العرب املشهورين
  .مات أبو اهليذام سنة اثنتني ومثانني ومائة: ١٣٣/  ٦يف ابن االثري ) ٣(

ومديده وفيها عزل الرشيد الغظريف بن عطاء خفيفه * له فأكرم بعوده حووا على الشعر طرا * من الربامك عودا 
  .عن خراسان ووالها محزة بن مالك بن اهليثم اخلزاعي امللقب بالعروس

وفيها وىل الرشيد جعفر بن حيىي بن خالد نيابة مصر، فاستناب عليها جعفر عمر بن مهران، وكان ردئ اخللق ردئ 
  .ا موسى بن عيسى كان قد عزم على خلع الرشيدالشكل زمن الكف أحول، وكان سبب واليته إياها أن نائبه

  .الناس) ١(واهللا العزلنه والولني عليها أحسن : فقال الرشيد
  .فاستدعى عمر بن مهران هذا فواله عليها عن نائبه جعفر بن حيىي الربمكي

  عيسى فسار إليها على بغل وغالمه أبو درة على بغل آخر، فدخلها كذلك فانتهى إىل جملس نائبها موسى بن



ألك حاجة يا : فجلس يف أخريات الناس، فلما انفض الناس أقبل عليه موسى بن عيسى وهو ال يعرف من هو، فقال
  .نعم أصلح اهللا االمري: شيخ ؟ قال

أليس يل : (لعن اهللا فرعون حني قال: قال! نعم : أنت عمر بن مهران ؟ قال: مث دفع الكتب إليه فلما قرأها قال
مث سلم إليه العمل وارحتل منها، وأقبل عمر بن مهران على عمله، وكان ال يقبل ]  ٥١: الزخرف) [ ملك مصر

شيئا من اهلدايا إال ما كان ذهبا أو فضة أو قماشا، مث يكتب على كل هدية اسم مهديها، مث يطالب باخلراج ويلح يف 
  .طلبه عليهم، وكان بعضهم مياطله به، فأقسم ال مياطله أحد إال فعل به وفعل

  .فجمع من ذلك شيئا كثريا، وكان يبعث ما مجعه إىل بغداد، ومن ما طله بعثه إىل بغداد
  .فتأدب الناس معه

مث جاءهم القسط الثاين فعجز كثري منهم عن االداء فجعل يستحضر ما كانوا أدوه إليه من اهلدايا، فإن كان نقدا 
  .منا ادخرت هذا لكم إىل وقت حاجتكمإين إ: أداه عنهم، وإن كان برا باعه وأداه عنهم، وقال هلم

مث أكمل استخراج مجيع اخلراج بديار مصر ومل يفعل ذلك أحد قبله، مث انصرف عنها النه كان قد شرط على 
  .الرشيد أنه إذا مهد البالد وجىب اخلراج، فذاك إذنه يف االنصراف

  .، وهو منفذ أمورهومل يكن معه بالديار املصرية جيش وال غريه سوى مواله أبو درة وحاجبه
  .وفيها غزا الصائفة عبد الرمحن بن عبد امللك ففتح حصنا

  .وفيها حجت زبيدة زوجة الرشيد ومعها أخوها، وكان أمري احلج سليمان بن أيب جعفر املنصور عم الرشيد
  .إبراهيم بن صاحل ابن علي بن عبد اهللا بن عباس، كان أمريا على مصر، تويف يف شعبان: وفيها تويف

  .وإبراهيم بن هرمة كان شاعرا
وهو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة أبو إسحاق الفهري املدين، وفد على املنصور يف وفد أهل املدينة 

حني استوفدهم عليه، فجلسوا إىل ستر دون املنصور، يرى الناس من ورائه وال يرونه، وأبو اخلصيب احلاجب 
  ذا فالن اخلطيب، فيأمره فيخطب،يا أمري املؤمنني ه: واقف يقول

__________  
  .أخس وهو أصوب: ١٢٦/  ٦وابن االثري  ٦١/  ١٠يف الطربي ) ١(

  .هذا فالن الشاعر فيأمره فينشد: ويقول
  ال: حىت كان من آخرهم ابن هرمة هذا، فسمعته يقول

  .مرحبا وال أهال وال أنعم اهللا بك عينا
وقرب ) * ١(سرى ثوبه عند الصبا املتجابل : قصدييت اليت أقول فيها هلكت، مث استنشدين فأنشدته: فقلت: قال

فأمر : وأما الذي حاولت بالثكل ثاكل قال* فأما الذي أمنته يأمن الردى : للبني اخلليط املزايل حىت انتهيت إىل قويل
: واجللوس إليه، مث قال برفع احلجاب فإذا وجهه كأنه فلقة قمر، فاستنشدين بقية القصيدة وأمر يل بالقرب بني يديه،

يا أمري املؤمنني كل ذنب بلغك عين مل : لوال ذنوب بلغتين عنك لفضلتك على أصحابك، فقلت! وحيك يا إبراهيم 
  .تعف عنه فأنا مقر به

  .فتناول املخصرة فضربين هبا ضربتني وأمر يل بعشرة آالف وخلعة وعفا عين وأحلقين بنظرائي: قال
فإين أحب بين فاطمه بين بنت من جاء * على حبهم ) ٢(ومهما االم : نصور عليه قولهوكان من مجلة ما نقم امل

  .سواهم من النعم السائمة قال االخفش* ت وبالدين وبالسنة القائمة فلست أبايل حبيب هلم * باحملكما 



  .ختمت الشعراء بابن هرمة: قال لنا ثعلب قال االصمعي
  ).٣(اجلوزي  ذكر وفاته يف هذه السنة أبو الفرج ابن

وفيها تويف اجلراح بن مليح والد وكيع بن اجلراح، وسعيد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن مجيل أبو عبد اهللا املديين، 
  .ويل قضاء بغداد سبع عشرة سنة لعسكر املهدي، وثقه ابن معني وغريه

يعظ فيحضر جملسه سفيان الثوري  صاحل بن بشري املري أحد العباد والزهاد، كان كثري البكاء وكان: وفيها تويف
سفيان هذا نذير قوم، وقد استدعاه املهدي ليحضر عنده فجاء إليه راكبا على محار فدنا : وغريه من العلماء، ويقول

  وليي العهد من بعده موسى اهلادي وهارون -من بساط اخلليفة وهو راكب فأمر اخلليفة ابنيه 
__________  

  .ريفاكذا باالصل ولعل فيه حت) ١(
  .مل جيزم الفعل هنا، وهو شاذ لضرورات الشعر) ٢(
  .مات يف خالفة الرشيد بعد اخلمسني ومائة تقريبا: ٤٢٥/  ١يف خزانة االدب ) ٣(

  .ويف سنيت والدته ووفاته خالف: ٣١٤/  ١وقال يف الذريعة 

لقد خبت وخسرت إن أنا : سه فقالأن يقوما إليه لينزاله عن دابته، فابتدراه فأنزاله، فأقبل صاحل على نف -الرشيد 
  .داهنت ومل اصدع باحلق يف هذا اليوم، ويف هذا املقام

اعلم أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خصم من : مث جلس إىل املهدي فوعظه موعظة بليغة حىت أبكاه، مث قال له
رسوله حججا تضمن لك  خالفه يف أمته، ومن كان حممد خصمه كان اهللا خصمه، فأعد ملخاصمة اهللا وخماصمة

النجاة، وإال فاستسلم للهلكة، واعلم أن أبطا الصرعى هنضة صريع هوى بدعته، وأعلم أن اهللا قاهر فوق عباده، 
  .وأن أثبت الناس قدما آخذهم بكتاب اهللا وسنة رسوله، وكالم طويل

  .فبكى املهدي وأمر بكتابة ذلك الكالم يف دواوينه
  .د بن حممد بن أيب بكر عمرو بن حزم قدم قاضيا بالعراقوفيها تويف عبد امللك بن حمم

وفرج بن فضالة التنوخي احلمصي، كان على بيت املال ببغداد يف خالفة الرشيد، فتويف يف هذه السنة، وكان مولده 
  .سنة مثان ومثانني فمات وله مثان ومثانون سنة

مل مل تقم : ال فرج بن فضالة فقال له وقد غضب عليهومن مناقبه أن املنصور دخل يوما إىل قصر الذهب فقام الناس إ
خفت أن سيألين اهللا عن ذلك ويسألك مل رضيت بذلك، وقد كره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم القيام : ؟ قال
  .للناس
  .فبكى املنصور وقربه وقضى حوائجه: قال

أيام املنصور واملهدي والرشيد، وويل واملسيب بن زهري بن عمرو أبو سلمة الضيب، كان وايل الشرطة ببغداد يف 
  .خراسان مرة للمهدي
  .عاش ستا وتسعني سنة

  .والوضاح بن عبد اهللا أبو عوانة السري موالهم، كان من أئمة املشايخ يف الرواية
  .تويف يف هذه السنة وقد جاوز الثمانني

عليها إسحاق بن سليمان،  مث دخلت سنة سبع وسبعني ومائة فيها عزل الرشيد جعفر الربمكي عن مصر ووىل
  وعزل محزة بن



مالك عن خراسان ووىل عليها الفضل بن حيىي الربمكي مضافا إىل ما كان بيده من االعمال بالري وسجستان وغري 
  .ذلك

  .وذكر الواقدي أنه أصاب الناس ريح شديدة وظلمة يف أواخر احملرم من هذه السنة، وكذلك يف أواخر صفر منها
القاضي الكويف النخعي، مسع أبا إسحاق وغري واحد، ) شريك بن عبد اهللا(الرشيد وفيها تويف  وفيها حج بالناس

وكان مشكورا يف حكمه وتنفيذ االحكام، وكان ال جيلس للحكم حىت يتغدى مث خيرج ورقة من خفه فينظر فيها مث 
ا فيها يا شريك بن عبد اهللا اذكر يأمر بتقدمي اخلصومة إليه، فحرص بعض أصحابه على قراءة ما يف تلك الورقة فإذ

  .الصراط وحدته يا شريك بن عبد اهللا اذكر املوقف بني يدي اهللا عز وجل
  .كانت وفاته يوم السبت مستهل ذي القعدة منها

  .وفيها تويف عبد الواحد بن زيد، وحممد بن مسلم وموسى بن أعني

من قيس وقضاعة على عامل مصر إسحاق بن ) ١( مث دخلت سنة مثان وسبعني ومائة فيها وثبت طائفة من احلوفية
سليمان فقاتلوه وجرت فتنة عظيمة فبعث الرشيد هرمثة بن أعني نائب فلسطني يف خلق من االمراء مددا السحاق، 

فقاتلوهم حىت أذعنوا بالطاعة وأدوا ما عليهم من اخلراج والوظائف، واستمر هرمثة نائبا على مصر حنوا من شهر 
  .بن سليمان، مث عزله الرشيد عنها ووىل عليها عبد امللك بن صاحل عوضا عن إسحاق

وفيها وثبت طائفة من أهل إفريقية فقتلوا الفضل بن روح بن حامت وأخرجوا من كان هبا من آل املهلب، فبعث 
  .إليهم الرشيد هرمثة فرجعوا إىل الطاعة على يديه

  .لد بن برمكوفيها فوض الرشيد أمور اخلالفة كلها إىل حيىي بن خا
وفيها خرج الوليد بن طريف باجلزيرة وحكم هبا وقتل خلقا من أهلها، مث مضى منها إىل أرمينية فكان من أمره ما 

  .سنذكره
وفيها سار الفضل بن حيىي إىل خراسان فأحسن السرية فيها وبىن فيها الربط واملساجد، وغزا ما وراء النهر، واختذ 

اسية، وجعل والءهم له، وكانوا حنوا من مخسمائة ألف، وبعث منهم حنوا من عشرين هبا جندا من العجم مساهم العب
ما الفضل إال شهاب ال : ، ويف ذلك يقول مروان بن أيب حفصة)٢(ألفا إىل بغداد، فكانوا يعرفون هبا بالكرمينية 

  عند احلروب إذا ما تأفل الشهب* أفول له 
كتائب ما هلا يف غريهم * ديهم سبب أمست يد لبين ساقي احلجيج هبا من الوراثة يف أي* محام على ملك غر سهمهم 

من * ما ألف الفضل منها العجم والعرب أثبت مخس مئني يف عدادهم * أرب كتائب لبين العباس قد عرفت 
ىي أوىل بأمحد يف الفرقان إن نسبوا إن اجلواد ابن حي* االلوف اليت أحصت هلا الكتب يقارعون عن القوم الذين هم 

إال متول أقوام مبا يهب كم غاية يف * يبقى على جود كفيه وال ذهب ما مر يوم له مذ شد مئزره * الفضل الورق 
ينبو إذا سلت * حني ال يعطي اجلواد وال ) ٣(للطالبني مداها دوهنا تعب يعطي النهي * الندى والبأس أحرزها 

* حلق يدعوه وال الغضب قد فاض عرفك حىت ما يعادله إىل سوى ا* اهلندية القضب وال الرضى والرضى هللا غايته 
  :غيث وال حبر له حدب وكان قد أنشده قبل خروجه إىل خراسان

__________  
زيادة أجحفت  -ما كان يقبله غريه من االمراء  -وكان سبب ذلك أن اسحاق زاد على املزارعني يف اخلراج ) ١(

  .إىل سابق عهدههبم فخرج عليه أهل احلوف مطالبني برد اخلراج 



  .الكرنبية: ٦٣/  ١٠يف الطربي ) ٢(
  .اللهى: يف الطربي) ٣(

فيا لك من * مساؤه ) ٢(حتدر حىت صار يف راحة الفضل إذا ما أبو العباس سحت * آدم ) ١(أمل تر أن اجلود من يد 
م الطفل ليحىي دعته باسم الفضل فاعتص* إذا أم طفل راعها جوع طفلها : هطل ويا لك من ويل وقال فيه أيضا

  وإنك من قوم صغريهم كهل* بك االسالم إنك عزه 
  .قال فأمر له مبائة ألف درهم

  .ذكره ابن جرير
الربامكة البحور وقوم منهم الفضل بن ) ٣(جياورها * وكيف ختاف من بؤس بدار : وقال سلم اخلاسر فيهم أيضا

فهمته * دهر بينهما أسري إذا ما الربمكي غدا ابن عشر كأن ال* نفري ما يوازنه نفري له يومان يوم ندى وبأس * حيىي 
أمري أو وزير وقد اتفق للفضل يف هذه السفرة إىل خراسان أشياء غريبة، وفتح بالدا كثرية، منها كابل وما وراء 
 النهر، وقهر ملك الترك وكان ممتنعا، وأطلق أمواال جزيلة جدا، مث قفل راجعا إىل بغداد، فلما اقترب منها خرج

الرشيد ووجوه الناس إليه، وقدم عليه الشعراء واخلطباء وأكابر الناس، فجعل يطلق االلف ألف، واخلمسمائة ألف 
) ٤(وحنوها، وأنفذ يف ذلك من االحوال شيئا كثريا ال ميكن حصره إال بتعب وكلفة، وقد دخل عليه بعض الشعراء 

وجود يديه خبل كل * اهللا بالفضل بن حيى بن خالد كفى : والبدر موضوعة بني يديه وهي تفرق على الناس فقال
  .خبيل فأمر له مبال جزيل

  .وغزا الصائفة يف هذه السنة معاوية بن زفر بن عاصم
  .وغزا الشاتية سليمان بن راشد

  .وحج بالناس فيها حممد بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس نائب مكة
ر بن القاسم، وعبد امللك بن حممد بن أيب بكر بن عمرو بن حزم القاضي ببغداد، وفيها تويف جعفر بن سليمان، وعنت

  .وصلى عليه الرشيد ودفن هبا، وقد قيل إنه مات يف اليت قبلها فاهللا أعلم
__________  

  .لدن: يف الطربي) ١(
  .راحت: يف الطربي) ٢(
  .تكنفها: يف الطربي) ٣(
  .حفص بن مسلم: ٦٥/  ١٠ذكره الطربي ) ٤(

 دخلت سنة تسع وسبعني ومائة فيها كان قدوم الفضل بن حيىي من خراسان وقد استخلف عليها عمر بن مجيل مث
  .، فوىل الرشيد عليها منصور بن يزيد بن منصور احلمريي)١(

  .خالد بن برمك عن احلجوبة وردها إىل الفضل بن الربيع) ٢(وفيها عزل الرشيد 
  .جستاين، وكان من أمره ما سيأيت طرف منهوفيها خرج خبراسان محزة بن أترك الس

وفيها رجع الوليد بن طريف الشاري إىل اجلزيرة واشتدت شوكته وكثر أتباعه، فبعث إليه الرشيد يزيد بن مزيد 
أيا شجر اخلابور ما لك : الشيباين فراوغه حىت قتله وتفرق أصحابه، فقالت الفارعة يف أخيها الوليد بن طريف ترثيه

وال املال إال من قنا وسيوف وفيها خرج * ك مل جتزع على ابن طريف فىت ال حيب الزاد اال من التقى كأن* مورقا 



الرشيد معتمرا من بغداد شكرا هللا عز وجل، فلما قضى عمرته أقام باملدينة حىت حج بالناس يف هذه السنة، فمشى 
  .مث انصرف إىل بغداد على طريق البصرة من مكة إىل مىن مث إىل عرفات، وشهد املشاهد واملشاعر كلها ماشيا،

إمساعيل بن حممد ابن يزيد بن ربيعة أبو هاشم احلمريي امللقب بالسيد، كان من الشعراء املشهورين : وفيها تويف
قال  -أي بالدور  -املربزين فيه، ولكنه كان رافضيا خبيثا، وشيعيا غثيثا، وكان ممن يشرب اخلمر ويقول بالرجعة 

  .قرضين دينارا ولك عندي مائة دينار إذا رجعنا إىل الدنياأ: يوما لرجل
  .إين أخشى أن تعود كلبا أو خنزيرا فيذهب ديناري: فقال له الرجل

  .وكان قبحه اهللا يسب الصحابة يف شعره
  .ولو ال ذلك ما قدمت عليه أحدا يف طبقته، وال سيما الشيخني وابنيهما: قال االصمعي

من شعره يف ذلك كرهت أن أذكره لبشاعته وشناعته، وقد اسود وجهه عند املوت وقد أورد ابن اجلوزي شيئا 
  .وأصابه كرب شديد جدا

  .وملا مات مل يدفنوه لسبه الصحابة رضي اهللا عنهم
  محاد بن زيد: وفيها تويف

  .أحد أئمة احلديث
  وخالد بن عبد اهللا أحد الصلحاء، كان من سادات املسلمني، اشترى

__________  
  .عمرو بن شرحبيل: ٦٥/  ١الطربي  يف) ١(
عزل الرشيد حممد بن خالد بن برمك، واملشهور أن خالد والده كان قد مات سنة مخس وستني : يف الطربي) ٢(

  ).٢٦١/  ١انظر شذرات الذهب (ومائة 

  .نفسه من اهللا أربع مرات
  .ومالك بن أنس االمام، واهلقل بن زياد صاحب االوزاعي، وأبو االحوص

  .قد ذكرناهم يف التكميلوكلهم 
واالمام مالك هو أشهرهم وهو أحد االئمة االربعة أصحاب املذاهب املتبعة، فهو مالك بن أنس بن مالك بن عامر 
بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث بن غيالن بن حشد بن عمرو بن احلارث، وهو ذو أصبح احلمريي، أبو عبد اهللا 

، وحدث عنه خلق من االئمة، منهم )١(روى مالك عن غري واحد من التابعني املدين إمام دار اهلجرة يف زمانه، 
السفيانان، وشعبة، وابن املبارك، واالوزاعي، وابن مهدي وابن جريج والليث والشافعي والزهري شيخه، وحيىي بن 

  .يسابوريسعيد االنصاري وهو شيخه، وحيىي بن سعيد القطان، وحيىي بن حيىي االندلسي، وحيىي بن حيىي الن
  .أصح االسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر: قال البخاري

  .ما كان أشد انتقاده للرجال: وقال سفيان بن عيينة
  .كل من روى عنه مالك فهو ثقة، إال أبا أمية: وقال حيىي بن معني
  .هو أثبت أصحاب نافع والزهري: وقال غري واحد
  .إذا جاء احلديث فمالك النجم: وقال الشافعي

  .من أراد احلديث فهو عيال على مالك: الوق
  .ومناقبه كثرية جدا، وثناء االئمة عليه أكثر من أن حيصر يف هذا املكان



  .ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أين أهل لذلك: مسعت مالكا يقول: قال أبو مصعب
  .وكان إذا أراد أن حيدث تنظف وتطيب وسرح حليته ولبس أحسن ثيابه، وكان يلبس حسنا

  .ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا: ان نقش خامته حسيب اهللا ونعم الوكيل، وكان إذا دخل منزله قالوك
  .وكان منزله مبسوطا بأنواع املفارش

  ومن وقت خروج حممد بن عبد اهللا بن حسن لزم مالك بيته فلم يكن يأيت أحدا ال لعزاء وال هلناء، وال
أشهد : يعلم يقال، وليس كل أحد يقدر على االعتذار وملا احتضر قالما كل ما : خيرج جلمعة وال جلماعة، ويقول
هللا االمر من قبل ومن بعد، مث قبض يف ليلة أربعة عشر من صفر، وقيل من ربيع : أن ال إله إال اهللا، مث جعل يقول

  .االول من هذه السنة، وله مخس ومثانون سنة
  .بلغ سبعني سنة ودفن بالبقيع: قال الواقدي
يوشك أن : " الترمذي عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أيب الزبري عن أيب صاحل عن أيب هريرة وقد روى

  ".يضرب الناس أكباد االبل يطلبون العلم فال جيدون أحدا أعلم من عامل املدينة 
  .هذا حديث حسن: مث قال

  .هو مالك بن أنس: وقد روى عن ابن عيينة أنه قال
  .وكذا قال عبد الرزاق

  .ابن عيينة رواية أنه عبد العزيز بن عبد اهللا العمري وعن
  .وقد ترمجه ابن خلكان يف الوفيات فأطنب وأتى بفوائد مجة

__________  
تذكرة (حدث عن نافع واملقربي ونعيم اجملمر والزهري وعامر بن عبد اهللا وابن املنكدر وعبد اهللا بن دينار ) ١(

  ).٢٠٧/  ١احلفاظ 

ومائة فيها هاجت الفتنة بالشام بني النزارية واليمنية، فانزعج الرشيد لذلك فندب جعفر مث دخلت سنة مثانني 
الربمكي إىل الشام يف مجاعة من االمراء واجلنود، فدخل الشام فانقاد الناس له ومل يدع جعفر بالشام فرسا وال سيفا 

  .وال رحما إال استلبه من الناس، وأطفأ اهللا به نار تلك الفتنة
فهذا أوان الشام ختمد نارها إذا جاش موج * لقد أوقدت بالشام نريان فتنة ): ١(ك يقول بعض الشعراء ويف ذل

) ٢(وفيه تالىف صدعها وانكسارها * عليها خبت شهباهنا وشرارها رماها أمري املؤمنني جبعفر * البحر من آل برمك 
جعفر راجعا إىل بغداد بعد ما استخلف على الشام تراضى به قحطاهنا ونزارها مث كر * رماها مبيمون النقيبة ماجد 

عيسى العكي، وملا قدم على الرشيد أكرمه وقربه وأدناه، وشرع جعفر يذكر كثرة وحشته له يف الشام، وحيمد اهللا 
  .الذي من عليه برجوعه إىل أمري املؤمنني ورؤيته وجهه

  وفيها وىل الرشيد جعفرا خراسان وسجستان فاستعمل على ذلك
  .بن احلسن بن قحطبة، مث عزل الرشيد جعفرا عن خراسان بعد عشرين ليلة حممد

وفيها هدم الرشيد سور املوصل بسبب كثرة اخلوارج، وجعل الرشيد جعفرا على احلرس، ونزل الرشيد الرقة 
بغداد  واستوطنها واستناب على بغداد ابنه االمني حممدا وواله العراقني، وعزل هرمثة عن إفريقية واستدعاه إىل

  .فاستنابه جعفر على احلرس
  .وفيها كانت مبصر زلزلة شديدة سقط منها رأس منارة االسكندرية



  .وفيها خرج باجلزيرة خراشة الشيباين فقتله مسلم بن بكار بن مسلم العقيلي
، وكان وفيها ظهرت طائفة جبرجان يقال هلا احملمرة لبسوا احلمرة واتبعوا رجال يقال له عمرو بن حممد العمركي

  .ينسب إىل الزندقة، فبعث الرشيد يأمر بقتله فقتل وأطفأ اهللا نارهم يف ذلك الوقت
  ).٣(وفيها غزا الصائفة زفر بن عاصم 

  .بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس) ٤(وحج بالناس موسى 
ملدينة ومؤدب علي بن إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري االنصاري قارئ أهل ا: وفيها كانت وفاة مجاعة من االعيان

  .املهدي ببغداد
  .وقد مات علي بن املهدي يف هذه السنة أيضا

  .وقد ويل إمارة احلج غري مرة، وكان أسن من الرشيد بشهور
__________  

  .نسب الطربي االبيات إىل منصور النمري) ١(
  .واجنبارها: يف الطربي) ٢) (٦٦/  ١٠(
  .ويف ابن االثري، حممد بن معاوية بن زفر بن عاصممعاوية بن زفر بن عاصم، : يف الطربي) ٣(
  .موسى بن عيسى بن موسى: يف الطربي وابن االثري) ٤(

حسان بن أيب سنان ابن أيب أوىف بن عوف التنوخي االنباري، ولد سنة ستني، ورأى أنس بن مالك ودعا له فجاء 
  .من نسله قضاة ووزراء وصلحاء، وأدرك الدولتني االموية والعباسية

وكان نصرانيا فأسلم وحسن إسالمه وكان يكتب بالعربية والفارسية والسريانية، وكان يعرب الكتب بني يدي 
  .ربيعة ملا واله السفاح االنبار

  :وفيها تويف
عبد الوارث بن سعيد البريويت أحد الثقات وعافية بن يزيد ابن قيس القاضي للمهدي على جانب بغداد الشرقي، 

انا حيكمان جبامع الرصافة، وكان عافية عابدا زاهدا ورعا، دخل يوم على املهدي يف وقت هو وابن عالثة، وك
: ومل أعفيك ؟ هل اعترض عليك أحد من االمراء ؟ فقال له: يا أمري املؤمنني اعفين، فقال له املهدي: الظهرية فقال

فأهدى إيل منه طبقا  -ع أين أحبه وكأنه مس -ال ولكن كان بني اثنني خصومة عندي فعمد أحدمها إىل رطب السكر 
وجلسنا إىل احلكومة مل يستويا عندي يف قليب وال نظري، : ال يصلح إال المري املؤمنني، فرددته عليه، فلما أصبحنا

  .بل مال قليب إىل املهدي منهما، هذا مع أين مل أقبل منه ما أهداه فكيف لو قبلت منه ؟ فاعفين عفا اهللا عنك فأعفاه
كنت عند الرشيد يوما وعنده عافية وقد أحضره الن قوما استعدوا عليه إىل الرشيد، فجعل : معيوقال االص

  .الرشيد يوقفه على ما قيل عنه وهو جييب عما يسأله
النك مل : مل مل تشمتين مع الناس ؟ فقال: وطال اجمللس فعطس اخلليفة فشمته الناس ومل يشمته عافية، فقال له الرشيد

  .تج باحلديث يف ذلكحتمد اهللا، واح
  .ارجع لعملك فواهللا ما كنت لتفعل ما قيل عنك، وأنت مل تساحمين يف عطسة مل أمحد اهللا فيها: فقال له الرشيد

  .مث رده ردا مجيال إىل واليته
سيبويه إمام النحاة، وامسه عمرو بن عثمان بن قنرب أبو بشر، املعروف بسيبويه، موىل بين احلارث بن : وفيها تويف

عب، وقيل موىل آل الربيع بن زياد، وإمنا مسي سيبويه الن أمه كانت ترقصه وتقول له ذلك، ومعىن سيبويه رائحة ك



التفاح، وقد كان يف ابتداء أمره يصحب أهل احلديث والفقهاء، وكان يستملي على محاد بن سلمة، فلحن يوما فرد 
  .نحو، ودخل بغداد وناظر الكسائيعليه قوله فأنف من ذلك، فلزم اخلليل بن أمحد فربع يف ال

وكان سيبويه شابا حسنا مجيال نظيفا، وقد تعلق من كل علم بسبب، وضرب مع كل أهل أدب بسهم، مع حداثة 
  .سنه

وقد صنف يف النحو كتابا ال يلحق شأوه، وشرحه أئمة النحاة بعده فانغمروا يف جلج حبره، واستخرجوا من درره، 
  .ومل يبلغوا إىل قعره

زعم ثعلب أنه مل ينفرد بتصنيفه، بل ساعده مجاعة يف تصنيفه حنوا من أربعني نفسا هو أحدهم، وهو أصول وقد 
  اخلليل،

  .فادعاه سيبويه إىل نفسه
  .وقد استبعد ذلك السريايف يف كتاب طبقات النحاة

أيب العروبة،  سعيد بن: وقد أخذ سيبويه اللغات عن أيب اخلطاب واالخفش وغريمها، وكان سيبويه يقول: قال
  .من قال عروبة فقد أخطأ: والعروبة يوم اجلمعة، وكان يقول

فذكر ذلك ليونس فقال أصاب هللا دره، وقد ارحتل إىل خراسان ليحظى عند طلحة بن طاهر فإنه كان حيب النحو 
ريب فسيال فمات املؤمل قبل االمل ي* يؤمل دنيا لتبقى له : فمرض هناك مرضه الذي تويف فيه فتمثل عند املوت

إنه ملا احتضر وضع رأسه يف حجر أخيه فدمعت عني أخيه فاستفاق : فعاش الفسيل ومات الرجل ويقال* ليبقى له 
يقال إنه : إىل االمد االقصى فمن يأمن الدهرا قال اخلطيب البغدادي* وكنا مجيعا فرق الدهر بيننا : فرآه يبكي فقال

  .تويف وعمره ثنتان وثالثون سنة
  .عفرية العابدة كانت طويلة احلزن كثرية البكاء: يتوفيها توف

لقد ذكرين قدوم هذا الفىت يوم القدوم على اهللا، : قدم قريب هلا من سفر فجعلت تبكي، فقيل هلا يف ذلك فقالت
  ).١(فمسرور ومثبور 

  .وفيها مات مسلم بن خالد الزجني شيخ الشافعي، كان من أهل مكة، ولقد تكلموا فيه لسوء حفظه
 دخلت سنة إحدى ومثانني ومائة فيها غزا الرشيد بالد الروم فافتتح حصنا يقال له الصفصاف، فقال يف ذلك مث

قد ترك الصفصاف قاعا صفصفا وفيها غزا عبد امللك بن ) * ٢(إن أمري املؤمنني املنصفا : مروان بن أيب حفصة
  .صاحل بالد الروم فبلغ أنقرة وافتتح مطمورة

  ).٣(رة على جرجان وفيها تغلبت احملم
وفيها أمر الرشيد أن يكتب يف صدور الرسائل الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد الثناء على اهللا عز 

  .وجل
  وفيها حج بالناس الرشيد وتعجل بالنفر، وسأله حيىي بن خالد أن يعفيه من الوالية

  .فأعفاه وأقام حيىي مبكة
  :وفيها تويف

__________  
  .هالك أو خاسر: بورمث) ١(



  .املصطفى: ٦٩/  ١٠يف الطربي ) ٢(
  .خراسان: ١٥٩/  ٦يف ابن االثري ) ٣(

احلسن بن قحطبة أحد أكابر االمراء، ومحزة بن مالك، ويل إمرة خراسان يف أيام الرشيد، وخلف بن خليفة شيخ 
  .احلسن بن عرفة عن مائة سنة

كان أبوه تركيا موىل لرجل من التجار من بين حنظلة من أهل مهذان،  وعبد اهللا بن املبارك أبو عبد الرمحن املروزي،
وكان ابن املبارك إذا قدمها أحسن إىل ولد موالهم، وكانت أمه خوارزمية، ولد لثمان عشرة ومائة، ومسع إمساعيل 

  .بن خالد، واالعمش، وهشام بن عروة، ومحيد الطويل، وغريهم من أئمة التابعني
لناس، وكان موصوفا باحلفظ والنفقه والعربية والزهد والكرم والشجاعة والشعر، له وحدث عن خالئق من ا

التصانيف احلسان، والشعر احلسن املتضمن حكما مجة، وكان كثري الغزو واحلج، وكان له رأس مال حنو أربعمائة 
ة على مائة ألف ينفقها ألف يدور يتجر به يف البلدان، فحيث اجتمع بعامل أحسن إليه، وكان يربو كسبه يف كل سن

  .كلها يف أهل العبادة والزهد والعلم، ورمبا أنفق من رأس ماله
نظرت يف أمره وأمر الصحابة فما رأيتهم يفضلون عليه إال يف صحبتهم رسول اهللا صلى اهللا : قال سفيان بن عيينة

  .عليه وسلم
اخلري إال وقد جعلها اهللا يف ابن املبارك، ما على وجه االرض مثله، وما أعلم خصلة من : وقال إمساعيل بن عياش

  .ولقد حدثين أصحايب أهنم صحبوه من مصر إىل مكة فكان يطعمهم اخلبيص وهو الدهر صائم
وقدم مرة الرقة وهبا هارون الرشيد، فلما دخلها احتفل الناس به وازدحم الناس حوله، فأشرفت أم ولد للرشيد من 

  .قدم رجل من علماء خراسان يقال له عبد اهللا بن املبارك فاجنفل الناس إليه: اما للناس ؟ فقيل هل: قصر هناك فقالت
  هذا هو امللك، ال: فقالت املرأة

  .جيمع الناس عليه بالسوط والعصا والرغبة والرهبة) ١(ملك هارون الرشيد الذي 
اك، وسار أصحابه أمامه وخرج مرة إىل احلج فاجتاز ببعض البالد فمات طائر معهم فأمر بإلقائه على مزبلة هن

وختلف هو وراءهم، فلما مر باملزبلة إذا جارية قد خرجت من دار قريبة منها فأخذت ذلك الطائر امليت مث لفته مث 
أسرعت به إىل الدار، فجاء فسأهلا عن أمرها وأخذها امليتة، فقالت أنا وأخي هنا ليس لنا شئ إال هذا االزار، وليس 

  .هذه املزبلة، وقد حلت لنا امليتة منذ أيام لنا قوت إال ما يلقى على
  .وكان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل
  .ألف دينار: كم معك من النفقة ؟ قال: فأمر ابن املبارك برد االمحال وقال لوكيله

  .عد منها عشرين دينارا تكفينا إىل مرو واعطها الباقي: فقال
  .فهذا أفضل من حجنا يف هذا العام، مث رجع
  من عزم منكم يف هذا العام على احلج فليأتين بنفقته: وكان إذا عزم على احلج يقول الصحابه

__________  
  .الذي ال جيمع الناس إال بشرط وأعوان: ١٣٧/  ٤يف صفة الصفوة ) ١(

حىت أكون أنا أنفق عليه، فكان يأخذ منهم نفقاهتم ويكتب على كل صرة اسم صاحبها وجيمعها يف صندوق، مث 
: رج هبم يف أوسع ما يكون من النفقات والركوب، وحسن اخللق والتيسري عليهم، فإذا قضوا حجتهم فيقول هلمخي



هل أوصاكم أهلوكم هبدية، فيشتري لكل واحد منهم ما وصاه أهله من اهلدايا املكية واليمنية وغريها، فإذا جاؤوا 
إىل بالدهم بعث من أثناء الطريق إىل بيوهتم فأصلحت وبيضت  إىل املدينة اشترى هلم منها اهلدايا املدنية، فإذا رجعوا

أبواهبا ورمم شعثها، فإذا وصلوا إىل البلد عمل وليمة بعد قدومهم ودعاهم فأكلوا وكساهم، مث دعا بذلك 
الصندوق ففتحه وأخرج منه تلك الصرر مث يقسم عليهم أن يأخذ كل واحد نفقته اليت عليها امسه، فيأخذوهنا 

  .ن إىل منازهلم وهم شاكرون ناشرون لواء الثناء اجلميلوينصرفو
وكانت سفرته حتمل على بعري وحدها، وفيها من أنواع املأكول من اللحم والدجاج واحللوى وغري ذلك، مث يطعم 

  .الناس وهو الدهر صائم يف احلر الشديد
  .اء والفالوذج، وقد كان يكفيه قطعةإن هؤالء يأكلون الشو: وسأله مرة سائل فأعطاه درمها فقال له بعض أصحابه

  واهللا ما ظننت أنه يأكل إال البقل واخلبز، فأما إذا كان يأكل الفالوذج والشواء: فقال
  .فإنه ال يكفيه درهم

  .رده وادفع إليه عشرة دراهم: مث أمر بعض غلمانه فقال
  .وفضائله ومناقبه كثرية جدا
  .قبوله وجاللته وإمامته وعدلهأمجع العلماء على : قال أبو عمر بن عبد الرب

  .يف هذه السنة يف رمضاهنا عن ثالث وستني سنة) ١(تويف عبد اهللا بن املبارك هبيت 
ومفضل بن فضالة ويل قضاء مصر مرتني، وكان دينا ثقة، فسأل اهللا أن يذهب عنه االمل فأذهبه، فكان بعد ذلك ال 

  .عليه فرده فرجع إىل حالهيهنئه العيش وال شئ من الدنيا، فسأل اهللا أن يرده 
خرجت ذات ليلة وأنا أظن أين قد : ويعقوب التائب العابد الكويف، قال علي بن املوفق عن منصور بن عمار

وعزتك وجاللك ما أردت مبعصيتك : أصبحت، فإذا علي ليل، فجلست إىل باب صغري وإذا شاب يبكي وهو يقول
غرين سترك املرخى علي فاآلن من عذابك من يستنقذين ؟ وحببل خمالفتك ولكن سولت يل نفسي، وغلبتين شقويت، و

من أتصل إن أنت قطعت حبلك عين ؟ واسوأتاه على ما مضى من أيامي يف معصية ريب، يا ويلي كم أتوب وكم 
  .أعود، قد حان يل أن أستحي من ريب عز وجل

  قال منصور
__________  

نبار من أعمال العراق، عندها كانت القوافل تقطع الفرات يف بكسر اهلاء، مدينة على الفرات فوق اال: هيت) ١(
  .طريقها بني بغداد وحلب، واشتهرت قدميا بالتمر والقمح واخلمر

  .وبالقرب منها ينابيع النفط

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا (أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم : فقلت
]  ٦: التحرمي) [ اس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونوقودها الن

فسمعت صوتا واضطرابا شديدا فذهبت حلاجيت، فلما رجعت مررت بذلك الباب فإذا جنازة موضوعة، : قال
  .فسألت عنه فإذا ذاك الفىت قد مات من هذه اآلية

ائة فيها أخذ الرشيد لولده عبد اهللا املأمون والية العهد من بعد أخيه حممد االمني بن مث دخلت سنة ثنتني ومثانني وم
  زبيدة، وذلك

بالرقة بعد مرجعه من احلج، وضم ابنه املأمون إىل جعفر بن حيىي الربمكي وبعثه إىل بغداد ومعه مجاعة من أهل 



  .الرشيد خدمة له، وواله خراسان وما يتصل هبا، ومساه املأمون
  .يها رجع حيىي بن خالد الربمكي من جماورته مبكة إىل بغدادوف

  ).١(وفيها غزا الصائفة عبد الرمحن بن عبد امللك بن صاحل فبلغ مدينة أصحاب الكهف 
  .وفيها مسلت الروم عيين ملكهم قسطنطني بن إليون وملكوا عليهم أمه ريين وتلقب أغسطه

  .وحج بالناس موسى بن عيسى بن العباس
  .ويف من االعيان إمساعيل بن عياش احلمصي أحد املشاهري من أئمة الشاميني، وفيه كالموفيها ت

  .ومروان بن أيب حفصة الشاعر املشهور املشكور
  .كان ميدح اخللفاء والربامكة

ومعن بن زائدة حصل من االموال شيئا كثريا جدا، وكان مع ذلك من أخبل الناس، ال يكاد يأكل اللحم من خبله، 
شعل يف بيته سراجا، وال يلبس من الثياب إال الكرباسي والفرو الغليظ، وكان رفيقه سلم اخلاسر إذا ركب إىل وال ي

  .دار اخلالفة يأيت على برذون وعليه حلة تساوي ألف دينار، والطيب ينفح من ثيابه، ويأيت هو يف شر حالة وأسوئها
  .ك اخلليفة شيئا فاجعل يل منه شيئاإن أطلق ل: وخرج يوما إىل املهدي فقالت امرأة من أهله

  .إن أعطاين مائة ألف درهم فلك درهم: فقال
  .فأعطاه ستني ألفا فأعطاها أربعة دوانيق

  .تويف ببغداد يف هذه السنة، ودفن يف مقربة نصر بن مالك
   بنجبري) ٣(، وهي أمه، وأبوه )٢(والقاضي أبو يوسف وامسه يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة 

__________  
  .أفسوس: ١٦١/  ٦وهي مدينة دفسوس على ما قاله الطربي، ويف ابن االثري ) ١(
  .ويف االصل حسنة: ٢١٨واملعارف ص  ٢١١/  ٢ومصباح السعادة  ٣٧٨/  ٦من وفيات االعيان ) ٢(

  .وهي حيتة بنت مالك بن بين عمرو بن عوف
  .هو جبري بن معاوية: ٢٤٢/  ١٤اريخ بغداد أبو سعد هو عوف بن حبري، ويف ت: يف االستيعاب) ٣(

  = ويف مفتاح 

  معاوية، استصغر يوم أحد، وأبو يوسف كان أكرب أصحاب أيب حنيفة، روى احلديث عن االعمش
  .ومهام بن عروة وحممد بن إسحاق وحيىي بن سعيد وغريهم

  .وعنه حممد بن احلسن وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني
تويف أيب وأنا صغري فأسلمتين أمي إىل قصار فكنت أمر على حلقة أيب حنيفة : يقول مسعته: قال علي بن اجلعد

فأجلس فيها، فكانت أمي تتبعين فتأخذ بيدي من احللقة وتذهب يب إىل القصار، مث كنت أخالفها يف ذلك وأذهب 
ما أطعمه من مغزيل، وإنك إن هذا صيب يتيم ليس له شئ إال : إىل أيب حنيفة، فلما طال ذلك عليها قالت اليب حنيفة

  .قد أفسدته علي
: اسكيت يا رعناء، ها هوذا يتعلم العلم وسيأكل الفالوذج بدهن الفستق يف صحون الفريوزج فقالت له: فقال هلا

  .إنك شيخ قد خرفت
وكان أول من واله القضاء اهلادي وهو أول من لقب قاضي القضاة، وكان  -فلما وليت القضاء : قال أبو يوسف

  .-قاضي قضاة الدنيا، النه كان يستنيب يف سائر االقاليم اليت حيكم فيها اخلليفة : ال لهيق



كل من هذا، فإنه ال : فبينا أنا ذات يوم عند الرشيد إذ أيت بفالوذج يف صحن فريوزج فقال يل: قال أبو يوسف
  .يصنع لنا يف كل وقت

  .هذا الفالوذج: وما هذا يا أمري املؤمنني ؟ فقال: وقلت
  .ال شئ أبقى اهللا أمري املؤمنني: ما لك تتبسم ؟ فقلت: قال فتبسمت فقال

  .لتخربين: فقال
  .إن العلم ينفع ويرفع يف الدنيا واآلخرة: فقصصت عليه القصة فقال

  .رحم اهللا أبا حنيفة، فلقد كان ينظر بعني عقله ما ال ينظر بعني رأسه: مث قال
  .أعلم أصحابه إنه: وكان أبو حنيفة يقول عن أيب يوسف

  .كان أبو يوسف أتبعهم للحديث: وقال املزين
  .كان صدوقا: وقال ابن املديين
  .كان ثقة: وقال ابن معني
  .كان سليما من التجهم: وقال أبو زرعة

من قال القرآن خملوق فحرام كالمه، وفرض مباينته، وال جيوز السالم : مسعت أبا يوسف يقول: وقال بشار اخلفاف
  .هوال رده علي

أفلس، ومن تتبع غرائب احلديث ) ١(من طلب املال بالكيما : ومن كالمه الذي ينبغي كتابته مباء الذهب قوله
  .كذب، ومن طلب العلم بالكالم تزندق

وملا تناظر هو ومالك باملدينة حبضرة الرشيد يف مسألة الصاع وزكاة اخلضراوات احتج مالك مبا استدعى به من تلك 
  .عن آبائهم وأسالفهم، وبأنه مل يكن اخلضراوات خيرج فيها شئ يف زمن اخللفاء الراشدينالصيعان املنقولة 
  .لو رأى صاحيب ما رأيت لرجع كما رجعت: فقال أبو يوسف
  .وهذا إنصاف منه

  وقد كان حيضر يف جملس حكمه العلماء على طبقاهتم، حىت إن أمحد بن حنبل كان شابا وكان
__________  

يوم أحد، النه كان ال يأذن للخروج إىل الغزاة إال ) صلى اهللا عليه وسلم(ا استصغره رسول اهللا السعادة أن سعد= 
  ).٢١٨انظر املعارف البن قتيبة ص (للبالغ 

ومعىن ذلك آية من اهللا، وقد اختلف ) كيم يه(يعين الكيمياء، ولفظ الكيمياء عرباين معرف أصله : الكيما) ١(
  .ثري منهم قائلون بامتناعها إال ما يفيد االستعبادالناس فيها اختالفا شديدا وك

  .وهو علم يراد به سلب اجلواهر املعدنية خواصها، وافادهتا خواصا مل تكن هلا
  ).٣١٧/  ١مفتاح السعادة (

  .حيضر جملسه يف أثناء الناس فيتناظرون ويتباحثون، وهو مع ذلك حيكم ويصنف أيضا
ال يسألين عن جور وال ميل إىل أحد، إال يوما واحدا جاءين رجل فذكر أن وليت هذا احلكم وأرجو اهللا أن : وقال

  .البستان يل اشتراه يل املهدي: له بستانا وأنه يف يد أمري املؤمنني، فدخلت إىل أمري املؤمنني فأعلمته فقال
  .إن رأى أمري املؤمنني أن حيضره المسع دعواه: فقلت

  .هو بستاين: ا أمري املؤمنني ؟ فقالما تقول ي: فأحضره فادعى بالبستان فقلت



  .قد مسعت ما أجاب: فقلت للرجل
ال، فقلت سأعرض عليك اليمني ثالثا فإن حلفت وإال : حيلف، فقلت أحتلف يا أمري املؤمنني ؟ فقال: فقال الرجل

  .حكمت عليك يا أمري املؤمنني
  .فعرضتها عليه ثالثا فامتنع فحكمت بالبستان للمدعي

  .ثناء اخلصومة أود أن ينفصل ومل ميكين أن أجلس الرجل مع اخلليفةفكنت يف أ: قال
  .وبعث القاضي أبو يوسف يف تسليم البستان إىل الرجل

وروى املعاىف بن زكريا اجلريري، عن حممد بن أيب االزهر، عن محاد بن أيب إسحاق، عن أبيه عن بشر بن الوليد عن 
  .أيب يوسف

أمري املؤمنني :  الفراش، إذا رسول اخلليفة يطرق الباب، فخرجت منزعجا فقالبينا أنا ذات ليلة قد منت يف: قال
إن هذا قد طلبت منه جارية يهبنيها فلم : يدعوك، فذهبت فإذا هو جالس ومعه عيسى بن جعفر فقال يل الرشيد

  .يفعل، أو يبعنيها، وإين أشهدك إن مل جيبين إىل ذلك قتلته
  .إين حالف بالطالق والعتاق وصدقة مايل كله أن ال أبيعها وال أهبها: مل مل تفعل ؟ فقال: فقلت لعيسى
  ).٢(نعم يبيعك نصفها ويهبك نصفها : ؟ فقلت) ١(فهل له من خملص : فقال يل الرشيد

  فوهبه النصف وباعه النصف مبائة ألف دينار، فقبل منه ذلك وأحضرت اجلارية، فلما رآها
إهنا مملوكة وال بد من استربائها، إال أن تعتقها وتتزوجها فإن : لة ؟ قلتهل يل من سبيل عليها اللي: الرشيد قال

  .احلرة ال تستربأ
قال فأعتقها وتزوجها منه بعشرين ألف دينار، وأمر يل مبائيت ألف درهم وعشرين ختتا من ثياب، وأرسلت إيل 

  .اجلارية بعشرة آالف دينار
ية من ثياب ديبقي وطيب وفانيل ند وغري ذلك، فذاكرين رجل كنت عند أيب يوسف فجاءته هد: وقال حيىي بن معني
إمنا ذاك يف االقط والتمر : فقال أبو يوسف) من أهديت له هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه(يف إسناد حديث 

  .والزبيب، ومل تكن اهلدايا يف ذلك الوقت ما ترون، يا غالم ارفع هذا إىل اخلزائن، ومل يعطهم منها شيئا
صحبت أبا حنيفة سبع عشرة سنة مث انصبت علي الدنيا سبع : مسعت أبا يوسف يقول: بشر بن غياث املريسيوقال 

  .عشرة سنة، وما أظن أجلي إال أن اقترب
  .فما مكث بعد ذلك إال شهورا حىت مات

  وقد مات أبو يوسف يف ربيع االول من هذه السنة عن سبع وستني سنة، ومكث يف القضاء بعده
__________  

  .خمرج: ٣٨٥/  ٦يف وفيات االعيان ) ١(
  .فيكون مل يهب ومل يبع: زيد يف الوفيات ومفتاح السعادة) ٢(

  .ولده يوسف
  .من بغداد) ١(وقد كان نائبه على اجلانب الشرقي 

ومن زعم من الرواة أن الشافعي اجتمع بأيب يوسف كما يقوله عبد اهللا بن حممد البلوي الكذاب يف الرحلة اليت 
  .ها الشافعي فقد أخطأ يف ذلك، إمنا ورد الشافعي بغداد يف أول قدمة قدمها إليها يف سنة أربع ومثاننيساق

وإمنا اجتمع الشافعي مبحمد بن احلسن الشيباين فأحسن إليه وأقبل عليه، ومل يكن بينهما شنآن كما يذكره بعض من 



  .ال خربة له يف هذا الشأن واهللا أعلم
داوود بن طهمان أبو عبد اهللا موىل عبد اهللا بن حازم السلمي، استوزره املهدي وحظي عنده  يعقوب بن: وفيها تويف

جدا، وسلم إليه أزمة االمور، مث ملا أمر بقتل العلوي كما تقدم فأطلقه ومنت عليه تلك اجلارية سجنه املهدي يف بئر 
  بل غشي بصره، ومكثوبنيت عليه قبة، ونبت شعره حىت صار مثل شعور االنعام، وعمي، ويقال 

حنوا من مخسة عشر سنة يف ذلك البئر ال يرى ضوءا وال يسمع صوتا إال يف أوقات الصلوات يعلمونه بذلك، ويدىل 
إليه يف كل يوم رغيف وكوز ماء، فمكث كذلك حىت انقضت أيام املهدي وأيام اهلادي وصدر من أيام الرشيد، قال 

يكون وراءه فرج قريب فيأمن خائف ويفك * لكرب الذي أمسيت فيه عسى ا: فأتاين آت يف منامي فقال: يعقوب
اربط : ويأيت أهله النائي الغريب فلما أصبحت نوديت فظننت أين أعلم بوقت الصالة، وديل إيل حبل وقيل يل* عان 

سلم  :هذا احلبل يف وسطك، فأخرجوين، فلما نظرت إىل الضياء مل أبصر شيئا، وأوقفت بني يدي اخلليفة فقيل يل
  .لست به: لست به، فقلت اهلادي ؟ فقال: على أمري املؤمنني، فظننته املهدي فسلمت عليه بامسه، فقال

  .السالم عليك يا أمري املؤمنني الرشيد: فقلت
واهللا إنه مل يشفع فيك عندي أحد، ولكين البارحة محلت جارية يل صغرية على عنقي فذكرت : نعم، مث قال: فقال

  .نقك فرمحت ما أنت فيه من الضيق فأخرجتكمحلك إياي على ع
  .مث أنعم عليه وأحسن إليه

فغار منه حيىي بن خالد بن برمك، وخشي أن يعيده إىل منزلته اليت كان عليها أيام املهدي، وفهم ذلك يعقوب 
  .فاستأذن الرشيد يف الذهاب إىل مكة فأذن له، فكان هبا حىت مات يف هذه السنة رمحه اهللا

  .حيىي أن أرجع إىل الواليات ال واهللا ما كنت الفعل أبدا، ولو رددت إىل مكاين خيشى: وقال
وفيها تويف يزيد بن زريع أبو معاوية شيخ االمام أمحد بن حنبل يف احلديث، كان ثقة عاملا عابدا ورعا، تويف أبوه 

، وكان يعمل اخلوص بيده وكان وايل البصرة وترك من املال مخسمائة درهم، فلم يأخذ منها يزيد درمها واحدا
  .ويقتات منه هو وعياله

  .تويف بالبصرة يف هذه السنة، وقيل قبل ذلك فاهللا أعلم
__________  

  .الغريب: ٢١١/  ١ومفتاح السعادة  ٣٨٨/  ٦يف ابن خلكان ) ١(

د فسادا، مث دخلت سنة ثالث ومثانني ومائة فيها خرجت اخلزر على الناس من ثلمة أرمينية فعاثوا يف تلك البال
  ،)١(وسبوا من املسلمني وأهل الذمة حنوا من مائة ألف، وقتلوا بشرا كثريا واهنزم نائب أرمينية سعيد بن مسلم 

  .ويزيد بن مزيد يف جيوش كثرية كثيفة، فأصلحوا ما فسد يف تلك البالد) ٢(فأرسل الرشيد إليهم خازم بن خزمية 
  .وحج بالناس العباس بن موسى اهلادي

  .ويف من االعيان علي بن الفضيل بن عياض يف حياة أبيهوفيها ت
  .كان كثري العبادة والورع واخلوف واخلشية

  .وحممد بن صبيح أبو العباس موىل بين عجل املذكر
  .ويعرف بابن السماك

إن : روى عن إمساعيل بن أيب خالد واالعمش والثوري وهشام بن عروة وغريهم، ودخل يوما على الرشيد فقال
  . يدي اهللا موقفا فانظر أين منصرفك، إىل اجلنة أم النار ؟ فبكى الرشيد حىت كاد ميوتلك بني



وموسى بن جعفر ابن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، أبو احلسن اهلامشي، ويقال له الكاظم، ولد 
أنه يؤذيه أرسل إليه بالذهب سنة مثان أو تسع وعشرين ومائة، وكان كثري العبادة واملروءة، إذا بلغه عن أحد 

  .والتحف، ولد له من الذكور واالناث أربعون نسمة
  .وأهدي له مرة عبد عصيدة فاشتراه واشترى املزرعة اليت هو فيها بألف دينار وأعتقه، ووهب املزرعة له

يا : هو يقول لهوقد استدعاه املهدي إىل بغداد فحبسه، فلما كان يف بعض الليايل رأى املهدي علي بن أيب طالب و
فاستيقظ مذعورا وأمر به ]  ٢٢: حممد) [ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف االرض وتقطعوا أرحامكم(حممد 

فأخرج من السجن ليال فأجلسه معه وعانقه وأقبل عليه، وأخذ عليه العهد أن ال خيرج عليه وال على أحد من 
  .صدقت: ه نفسي، فقالواهللا ما هذا من شأين وال حدثت في: أوالده، فقال

وأمر له بثالثة آالف دينار، وأمر به فرد إىل املدينة فما أصبح الصباح إال وهو على الطريق، فلم يزل باملدينة حىت 
كانت خالفة الرشيد فحج، فلما دخل ليسلم على قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم ومعه موسى بن جعفر الكاظم، 

  .ل اهللا يا بن عمالسالم عليك يا رسو: فقال الرشيد
  .السالم عليك يا أبت: فقال موسى
  ).٣(هذا هو الفخر يا أبا احلسن : فقال الرشيد

مث مل يزل ذلك يف نفسه حىت استدعاه يف سنة تسع وسبعني وسجنه فأطال سجنه، فكتب إىل موسى رسالة يقول 
ى عنك يوم من الرخاء، حىت يفضي بنا ذلك أما بعد يا أمري املؤمنني إنه مل ينقض عين يوم من البالء إال انقض: فيها
  إىل

__________  
  .مسلم: ويف االصل ١٦٣/  ٦وابن االثري  ٧٠/  ١٠من الطربي ) ١(
  .خزمية بن خازم: يف الطربي وابن االثري) ٢(
  .أبا احلسن: ويف االصل ١٦٤/  ٦من ابن االثري ) ٣(

  .يوم خيسر فيه املبطلون
  .ببغداد وقربه هناك مشهور) ١(سنة تويف خلمس بقني من رجب من هذه ال

بن بشري بن أيب حازم القاسم بن دينار أبو معاوية السلمي الواسطي، كان أبوه طباخا ) ٢(هاشم : وفيها تويف
، وكان مينع ابنه من طلب العلم ليساعده على )٣(للحجاج بن يوسف الثقفي، مث كان بعد ذلك يبيع الكوامخ 

  .ثشغله، فأىب إال أن يسمع احلدي
: فاتفق أن هامشا مرض فجاءه أبو شيبة قاضي واسط عائدا له ومعه خلق من الناس، فلما رآه بشري فرح بذلك وقال

  .يا بين أبلغ من أمرك أن جاء القاضي إىل منزيل ؟ ال أمنعك بعد هذا اليوم من طلب احلديث
وخلق غري هؤالء، وكان من كان هاشم من سادات العلماء، وحدث عن مالك وشعبة والثوري وأمحد بن حنبل 

  .الصلحاء العباد
  .ومكث يصلي الصبح بوضوء العشاء قبل أن ميوت بعشر سنني

  .وحيىي بن زكريا ابن أيب زائدة قاضي املدائن كان من االئمة الثقات
قد ويونس بن حبيب أحد النحاة النجباء، أخذ النحو عن أيب عمرو بن العالء وغريه، وأخذ عنه الكسائي والفراء، و

  .كانت له حلقة بالبصرة ينتاهبا أهل العلم واالدب والفصحاء من احلاضرين والغرباء



  ).٤(تويف يف هذه السنة عن مثان وسبعني سنة 
مث دخلت سنة أربع ومثانني ومائة فيها رجع الرشيد من الرقة إىل بغداد فأخذ الناس بأداء بقايا اخلراج الذي عليهم، 

  .لى ذلك وحيبسهم، ووىل على أطراف البالديضرب الناس ع) ٥(ووىل رجال 
  .وعزل ووىل وقطع ووصل

  .شهر زور) ٦(وخرج باجلزيرة أبو عمرو الشاري فبعث إليه الرشيد من قبله 
  .وحج بالناس فيها إبراهيم بن حممد العباسي

  :وفيها تويف
__________  

: اد، وقال اخلطيب يف تاريخ بغدادمات سنة ست ومثانني ومائة مسموما ببغد: ٤٣٥/  ٣: يف مروج الذهب) ١(
  .مات يف احلبس ودفن يف مقابر الشونيزيني خارج القبة

  ).١٥/  ٣وصفة الصفوة  ٣٠٣/  ١انظر شذرات الذهب (هشيم : ١٦٥/  ٦يف ابن االثري ) ٢(
  .الكوامخ مفردها الكامخ وهو إدام يؤتدم به وخصه بعضهم باملخلالت اليت تستعمل لتشهي الطعام) ٣(
  .زاد عمره على مائة سنة: ١٦٥/  ٦يف ابن االثري ) ٤(
  ).٧٠/  ٦(عبد اهللا بن اهليثم بن سام : ذكره الطربي وهو) ٥(
  .فوجه إليه زهريا القصاب فقتله يف شهرزور: يف الكالم نقص ومتامه من ابن االثري والطربي) ٦(

مل يده يف الطني، كان يعمل فاعال فيه، كان زاهدا عابدا قد تنسك، وكان ال يأكل إال من ع) ١(أمحد بن الرشيد 
وكان يعمل يف كل مجعة بدرهم ودانق يتقوت هبما من اجلمعة إىل  -أي جمرفة وقفة  -وليس ميلك إال مروا وزنبيال 

  .اجلمعة، وكان ال يعمل إال يف يوم السبت فقط
  .مث يقبل على العبادة بقية أيام اجلمعة

أنه من امرأة كان الرشيد قد أحبها فتزوجها فحملت منه هبذا الغالم، مث  وكان من زبيدة يف قول بعضهم، والصحيح
إن الرشيد أرسلها إىل البصرة وأعطاها خامتا من يا قوت أمحر، وأشياء نفيسة، وأمرها إذا أفضت إليه اخلالفة أن 

  .تأتيه
ن االمر كذلك، وفحص عنهما فلم فلما صارت اخلالفة إليه مل تأته وال ولدها، بل اختفيا، وبلغه أهنما ماتا، ومل يك

يطلع هلما على خرب، فكان هذا الشاب يعمل بيده ويأكل من كدها، مث رجع إىل بغداد، وكان يعمل يف الطني ويأكل 
  .مدة زمانية

هذا وهو ابن أمري املؤمنني، وال يذكر للناس من هو إىل أن اتفق مرضه يف دار كان يستعمله يف الطني فمرضه عنده، 
إياك : صاحب هذا اخلامت يقول لك: اذهب هبذا إىل الرشيد وقل له: ضر أخرج اخلامت وقال لصاحب املنزلفلما احت

  أن متوت يف سكرتك هذه فتندم حيث ال ينفع نادما ندمه،
واحذر انصرافك من بني يدي اهللا إىل الدارين، وأن يكون آخر العهد بك، فإن ما أنت فيه لو دام لغريك مل يصل 

  . إىل غريك وقد بلغك أخبار من مضىإليك، وسيصري
هذا اخلامت دفعه : ما حاجتك ؟ قلت: فلما مات دفنته وطلبت احلضور عند اخلليفة، فلما أوقفت بني يديه قال: قال

وحيك وأين صاحب هذا : إيل رجل وأمرين أن أدفعه إليك، وأوصاين بكالم أقوله لك، فلما نظر اخلامت عرفه فقال
  .مات يا أمري املؤمنني: اخلامت ؟ قال فقلت



مث ذكرت الكالم الذي أوصاين به، وذكرت له أنه كان يعمل بالفاعل يف كل مجعة يوم بدرهم وأربع دوانيق، أو 
  .بدرهم ودانق، يتقوت به سائر اجلمعة، مث يقبل على العبادة

واهللا لقد نصحتين : فلما مسع هذا الكالم قام فضرب بنفسه االرض وجعل يتمرغ ويتقلب ظهرا لبطن ويقول: قال
  .نعم أنا دفنته: أتعرف قربه ؟ قلت: يا بين، مث بكي، مث رفع رأسه إىل الرجل وقال

  .إذا كان العشى فائتين: قال
  .فأتيته فذهب اىل قربه فلم يزل يبكي عنده حىت أصبح، مث أمر لذلك الرجل بعشرة آالف درهم: قال

  .وكتب له ولعياله رزقا
  .مصعب ابن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام، القرشي االسدي، والد بكار عبد اهللا بن: وفيها مات

ألزمه الرشيد بوالية املدينة فقبلها بشروط عدل اشترطها، فأجابه إىل ذلك، مث أضاف إليه نيابة اليمن، فكان من 
  .أعدل الوالة، وكان عمره يوم توىل حنوا من سبعني سنة

__________  
  .ي وال ابن االثري يف مجلة من ذكراه من أوالدهمل يذكر الطرب) ١(

أدرك أبا طوالة، وروى عن أبيه وإبراهيم بن سعد، وكان عابدا زاهدا، وعظ ) ١(عبد اهللا بن عبد العزيز العمري 
  .الرشيد يوما فأطنب وأطيب

  .كثري: من الناس ؟ فقال -يعين الكعبة  -أتنظركم حوهلا : قال له وهو واقف على الصفا
  .كل منهم يسأل يوم القيامة عن خاصة نفسه، وأنت تسأل عنهم كلهم: لفقا

  .فبكى الرشيد بكاء كثريا، وجعلوا يأتونه مبنديل بعد منديل ينشف به دموعه
  يا هارون إن الرجل: مث قال له

د ليسرف يف ماله فيستحق احلجر عليه، فكيف مبن يسرف يف أموال املسلمني كلهم ؟ مث تركهم وانصرف والرشي
  .يبكي

  .وله معه مواقف حممودة غري هذه
  .تويف عن ست وستني سنة

  .وحممد بن يوسف بن معدان أبو عبد اهللا االصبهاين، أدرك التابعني، مث اشتغل بالعبادة والزهادة
  .كان عبد اهللا بن املبارك يسميه عروس الزهاد

  .ما رأيت أفضل منه، كان كأنه قد عاين: وقال حيىي بن سعيد القطان
ما رأيت مثله، وكان ال يشترى خبزه من خباز واحد، وال بقله من بقال واحد، كان ال يشتري : قال ابن مهديو

  .أخشى أن حيابوين فأكون ممن يعيش بدينه: إال ممن ال يعرفه، يقول
  .وكان ال يضع جنبه للنوم صيفا وال شتاء
  .ومات ومل جياوز االربعني سنة رمحه اهللا

نني ومائة فيها قتل أهل طربستان متوليهم مهرويه الرازي، فوىل الرشيد عليهم عبد اهللا بن مث دخلت سنة مخس ومثا
  .سعيد احلرشي

  .وفيها قتل عبد الرمحن االنباري أبان بن قحطبة اخلارجي مبرج القلعة
وفيها عاث محزة الشاري ببالد باذغيس من خراسان، فنهض عيسى بن علي بن عيسى إىل عشرة آالف من جيش 



  .زة فقتلهم، وسار وراء محزة إىل كابل وزابلستانمح
  .وفيها خرج أبو اخلصيب فتغلب على أبيورد وطوس ونيسابور وحاصر مرو وقوي أمره

  .وفيها تويف يزيد بن يزيد بربذعة، فوىل الرشيد مكانه ابنه أسد بن يزيد
  .مث رابط جبنده إىل وقت احلجبن خالد الرشيد يف أن يعتمر يف رمضان فأذن له، ) ٢(واستأذن الوزير حيىي 

  .وكان أمري احلج يف هذه السنة منصور بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس
  .عبد الصمد بن علي ابن عبد اهللا بن عباس عم السفاح واملنصور: وفيها تويف

يا : احدة، قال يوما للرشيدولد سنة أربع ومائة، وكان ضخم اخللق جدا ومل يبدل أسنانه، وكانت أصوهلا صفيحة و
  أمري املؤمنني هذا اجمللس

__________  
  .وامسه عبد اهللا بن عبد العزيز بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب) ١(
  .جعفر بن حيىي بن خالد: ١٦٨/  ٦كذا باالصل والطربي، ويف ابن االثري ) ٢(

ان بن أيب جعفر عم الرشيد، والعباس بن اجتمع فيه عم أمري املؤمنني، وعم عمه، وعم عم عمه، وذلك أن سليم
حممد بن علي عم سليمان، وعبد الصمد بن علي السفاح، وتلخيص ذلك أن عبد الصمد عم عم عم الرشيد النه 

  .عم جده
إن الرب والصلة : " روى عبد الصمد عن أبيه عن جده عبد اهللا بن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ".ويعمران الديار، ويثريان االموال، ولو كان القوم فجارا ليطيالن االعمار، 
مث تال رسول اهللا " إن الرب والصلة ليخففان احلساب يوم القيامة : " وبه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 ٢١ :الرعد) [ والذين يصلون ما أمر اهللا به أن يوصل وخيشون رهبم وخيافون سوء احلساب(صلى اهللا عليه وسلم 
.[  

  .وغري ذلك من االحاديث
وحممد بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس، املعروف باالمام، كان علي إمارة احلاج، وإقامة سقايته يف 

  .خالفة املنصور عدة سنني
  .تويف ببغداد فصلى عليه االمني يف شوال من هذه السنة، ودفن بالعباسية

  ).٢(بن إمساعيل، وعمرو بن عبيد ) ١(ضمام : وفيها توىف من مشايخ احلديث
  ).٣(واملطلب بن زياد 

  ).٤(واملعاىف بن عمران 
  .يف قول

  .ويوسف بن املاجشون
  .وأبو إسحاق الفزاري إمام أهل الشام بعد االوزاعي يف املغازي والعلم والعبادة
  .عابدة املشهورةورابعة العدوية وهي رابعة بنت إمساعيل موالة آل عتيك، العدوية البصرية ال

ذكرها أبو نعيم يف احللية والرسائل، وابن اجلوزي يف صفوة الصفوة، والشيخ شهاب الدين السهروردي يف 
  .املعارف، والقشريي

  .وأثىن عليها أكثر الناس، وتكلم فيها أبو داود السجستاين، واهتمها بالزندقة، فلعله بلغه عنها أمر



وأحبت جسمي من أراد جلوسي فاجلسم مين * إين جعلتك يف الفؤاد حمدثي  -: وأنشد هلا السهروردي يف املعارف
وحبيب قليب يف الفؤاد أنيسي وقد ذكروا هلا أحواال وأعماال صاحلة، وصيام هنار وقيام ليل، * للجليس موانس 

  ورؤيت هلا منامات صاحلة فاهللا
__________  

  .متام: يف االصلو ٣٠٨/  ١وشذرات الذهب  ٣٧٤/  ١من تقريب التهذيب ) ١(
كان صدوقا متعبدا مل خيرجوا له شيئا يف : وهو ابن امساعيل بن مالك املرادي أبو امساعيل املصري قال أبو حامت

  .الكتب الستة
  .لينه بعض احلفاظ: قال يف املغين

  .الطنافسي الكويف روى عن زياد بن عالقة والكبار: عمرو بن عبيد) ٢(
  .وثقه أمحد وابن معني

  .ابن أيب زهري الثقفي موالهم الكويف صدوق: طلب بن زيادامل) ٣(
  .أبو سعود االزدي عامل أهل املوصل وزاهدهم مسع من ابن جريج وطبقته: املعاىف بن عمران) ٤(

  .ياقوتة العلماء: قال الثوري فيه
  .كان ثقة فاضال صاحب سنة: وقال ابن سعد

  .ثقة عابد فقيه: وقال يف تقريب التهذيب

  .أعلم
  .يت بالقدس الشريف وقربها شرقيه بالطورتوف

  .واهللا أعلم
مث دخلت سنة ست ومثانني ومائة فيها خرج علي بن عيسى بن ماهان من مرو حلرب أيب اخلصيب إىل نسا فقاتله 

  .هبا، وسىب نساءه وذراريه
  .واستقامت خراسان

بلغ مجلة ما أعطى الهل احلرمني ألف ألف وحج بالناس فيها الرشيد ومعه ابناه حممد االمني، وعبد اهللا املأمون، ف
  .دينار ومخسني ألف دينار، وذلك أنه كان يعطي الناس فيذهبون إىل االمني فيعطيهم، فيذهبون إىل املأمون فيعطيهم

  .وكان إىل االمني والية الشام والعراق، وإىل املأمون من مهدان إىل بالد املشرق
ديه، ولقبه املؤمتن، وواله اجلزيرة والثغور والعواصم، وكان الباعث له على مث تابع الرشيد لولده القاسم من بعد ول

يا أيها امللك  -: ذلك أن ابنه القاسم هذا كان يف حجر عبد امللك بن صاحل، فلما بايع الرشيد لولديه كتب إليه
فاجعل والة العهد * د واقدح له يف امللك زندا فاهللا فرد واح* لو كان جنما كان سعدا اعقد لقاسم بيعة * الذي 

  .فردا ففعل الرشيد ذلك، وقد محده قوم على ذلك، وذمه آخرون
  .ومل ينتظم للقاسم هذا أمر، بل اختطفته املنون واالقدار عن بلوغ االمل واالوطار

  وملا قضى الرشيد حجه أحضر من معه من
  .االمراء والوزراء، وأحضر وليي العهد حممدا االمني وعبد اهللا املأمون

، وأراد الرشيد أن )١(وكتب مبضمون ذلك صحيفة، وكتب فيها االمراء والوزراء خطوطهم بالشهادة على ذلك 
  .هذا أمر سريع انتقاضه: يعلقها يف الكعبة فسقطت فقيل



  .وكذا وقع كما سيأيت
* ضى أحكامه الر وأحق أمر بالتمام أمر ق* خري االمور مغبة : وقال إبراهيم املوصلي يف عقد هذه البيعة يف الكعبة

  .محن يف البلد احلرام وقد أطال القول يف هذا املقام أبو جعفر بن جرير وتبعه ابن اجلوزي يف املنتظم
  .وفيها تويف من االعيان أصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم أبو ريان يف رمضان منها

  .وحسان بن إبراهيم قاضي كرمان عن مائة سنة
__________  

  .٧٣/  ١٠سخة الكتاب يف الطربي انظر ن) ١(

وسلم اخلاسر الشاعر وهو سلم بن عمرو بن محاد بن عطاء، وإمنا قيل له اخلاسر النه باع مصحفا واشترى به ديوان 
  ).١(شعر المرئ القيس، وقيل النه أنفق مائيت ألف يف صناعة االدب 

موسى املطر غيث بكر : ل يف موسى اهلاديوقد كان شاعرا منطقيا له قدرة على االنشاء على حرف واحد، كما قا
مث اهنمر كم اعترب مث فتر وكم قدر مث غفر عدل السري باقي االثر خري البشر فرع مضر بدر بدر ملن نظر هو الوزر 

  .ملن حضر واملفتخر ملن غرب
، وأن نظمه وذكر اخلطيب أنه كان على طريقة غري مرضية من اجملون والفسق، وأنه كان من تالميذ بشار ابن برد

  وفاز بالطيبات الفاتك اللهج* من راقب الناس مل يظفر حباجته : أحسن من نظم بشار، فمما غلب فيه بشارا قوله
أخذ معاين كالمي فكسناها ألفاظا : وفاز باللذة اجلسور فغضب بشار وقال* من راقب الناس مات غما : فقال سلم

  .أخف من ألفاظي
  .كة حنوا من أربعني ألف دينار، وقيل أكثر من ذلكوقد حصل له من اخللفاء والربام

الغساين، فغىن إبراهيم املوصلي يوما الرشيد فأطر ) ٢(وملا مات ترك ستة وثالثني ألف دينار وديعة عند أيب الشمر 
  .سل: به فقال له

  .يا أمري املؤمنني أسألك شيئا ليس فيه من مالك شئ، وال أرزأوك شيئا سواه: فقال
  .؟ فذكر له وديعة سلم اخلاسر، وأنه مل يترك وارثا وما هو: قال

  ).٣(فأمر له هبا 
  .ويقال إهنا كانت مخسني ألف دينار

والعباس بن حممد ابن علي بن عبد اهللا بن عباس عم الرشيد، كان من سادات قريش، ويل إمارة اجلزيرة يف أيام 
نسب العباسية، وهبا دفن وعمره مخس وستون سنة، الرشيد، وقد أطلق له الرشيد يف يوم مخسة آالف درهم، وإليه ت

  .وصلى عليه االمني
ا   ويقطني بن موسى كان أحد الدعاة إىل دولة بين العباس، وكان داهية ذا رأي، وقد احتال مرة حيلة عظيمة مل

__________  
  .منه طنبورالقب باخلاسر النه باع مصحفا واشترى بث: ٣٥٠/  ٢ووفيات االعيان  ٢٦١/  ١٩يف االغاين ) ١(
  .أيب السمراء: يف وفيات االعيان) ٢(
هذا خادمي وندميي والذي خلفه : ان الرشيد هو الذي أخذ تركة سلم اخلاسر وقال: ٢٨٠/  ١٩يف االغاين ) ٣(

  .من مايل، فأنا أحق به



مر من بعده حبس مروان احلمار إبراهيم بن حممد حبران، فتحريت الشيعة العباسية فيمن يولون، ومن يكون ويل اال
يا أمري املؤمنني إين قد بعث إبراهيم بن : إن قتل ؟ فذهب يقطني هذا إىل مروان فوقف بني يديه يف صورة تاجر فقال

: حممد بضاعة ومل أقبض مثنها منه حىت أخذته رسلك، فإن رأى أمري املؤمنني أن جيمع بيين وبينه الطالبه مبايل فعل قال
  فلما رآه فأرسل به إليه مع غالم،! نعم 
 -يعين أخاه عبد اهللا السفاح  -إىل ابن احلارثية : يا عدو اهللا إىل من أوصيت بعدك آخذ مايل منه ؟ فقال له: قال

  .فرجع يقطني إىل الدعاة إىل بين العباس فأعلمهم مبا قال، فبايعوا السفاح، فكان من أمره ما ذكرناه
ربامكة على يدي الرشيد، قتل جعفر بن حيىي بن خالد الربمكي، مث دخلت سنة سبع ومثانني ومائة فيها كان مهلك ال

  .ودمر ديارهم واندرست آثارهم، وذهب صغارهم وكبارهم
وقد اختلف يف سبب ذلك على أقوال ذكرها ابن جرير وغريه، قيل إن الرشيد كان قد سلم حيىي بن عبد اهللا بن 

له حىت أطلقه، فنم الفضل بن الربيع ذلك إىل الرشيد  حسن إىل جعفر الربمكي ليسجنه عنده، فما زال حيىي يترفق
  .ويلك ال تدخل بيين وبني جعفر، فلعله أطلقه عن أمري وأنا ال أشعر: فقال له الرشيد

مث سأل الرشيد جعفرا عن ذلك فصدقه فتغيظ عليه وحلف ليقتلنه، وكره الربامكة، مث قتلهم وقالهم بعد ما كانوا 
ليه، وكانت أم جعفر والفضل أم الرشيد من الرضاعة، وقد جعلهم الرشيد من الرفعة أحظى الناس عنده، وأحبهم إ

يف الدنيا وكثرة املال بسبب ذلك شيئا كثريا مل حيصل ملن قبلهم من الوزراء وال ملن بعدهم من االكابر والرؤساء، 
  .مه عليه الرشيدحبيث إن جعفرا بىن دارا غرم عليها عشرين ألف ألف درهم، وكان ذلك من مجلة ما نق

إمنا قتلهم الرشيد النه كان ال مير ببلد وال إقليم وال قرية وال مزرعة وال بستان إال قيل هذا جلعفر، ويقال : ويقال
  .إن الربامكة كانوا يريدون إبطال خالفة الرشيد وإظهار الزندقة

  .وقيل إمنا قتلهم بسبب العباسة
  .قد ذكره ومن العلماء من أنكر ذلك وإن كان ابن جرير

  .لو أعلم أن قميصي يعلم ذلك الحرقته: وذكر ابن اجلوزي أن الرشيد سئل عن سبب قتله الربامكة فقال
وهذه وجاهة  -وقد كان جعفر يدخل على الرشيد بغري إذن حىت كان يدخل عليه وهو يف الفراش مع حظاياه 

فإن الرشيد كان يستعمل يف أواخر أيام  -وكان عنده من أحظى العشراء على الشراب املسكر  -ومنزلة عالية 
وكان أحب أهله إليه أخته العباسة بنت املهدي، وكان حيضرها معه، وجعفر الربمكي حاضر أيضا  -خالفته املسكر 

  .معه، فزوجه هبا ليحل النظر إليها، واشترط عليه أن ال يطأها
  ا جعفر فحبلت منه فولدتوكان الرشيد رمبا قام وتركهما ومها مثالن من الشراب فرمبا واقعه

  .ولدا وبعثته مع بعض جواريها إىل مكة، وكان يرىب هبا
  وذكر ابن خلكان أن الرشيد ملا زوج أخته العباسة من جعفر أحبها حبا شديدا، فراودته عن

ء وكانت أمه هتدي له يف كل ليلة مجعة جارية حسنا -نفسه فامتنع أشد االمتناع خوفا من الرشيد، فاحتالت عليه 
  .فهابت ذلك فتهددهتا حىت فعلت ذلك: أدخليين عليه بصفة جارية: فقالت المه -بكرا 

كيف رأيت خديعة بنات امللوك ؟ ومحلت من تلك الليلة، : فلما دخلت عليه مل يتحقق وجهها فواقعها فقالت له
  .بعتيين واهللا برخيص: فدخل على أمه فقال

ال الرشيد يف النفقة حىت شكت زبيدة ذلك إىل الرشيد مرات، مث مث إن والده حيىي بن خالد جعل يضيق على عي
  .أفشت له سر العباسة، فاستشاط غيظا، وملا أخربته أن الولد قد أرسلت به إىل مكة حج عام ذلك حىت حتقق االمر



ى إن بعض اجلواري منت عليها إىل الرشيد وأخربته مبا وقع، وأن الولد مبكة وعنده جوار وأموال وحل: ويقال
  .كثرية

  .فلم يصدق حىت حج يف السنة اخلالية، مث كشف االمر عن احلال، فإذا هو كما ذكر
اللهم إن كان يرضيك عين : وقد حج يف هذه السنة اليت حج فيها الرشيد حيىي بن خالد، فجعل يدعو عند الكعبة

  .سلب مجيع مايل وولدي وأهلي فافعل ذلك وأبق علي منهم الفضل، مث خرج
  .اللهم والفضل معهم فإين راض برضاك عين وال تستثن منهم أحدا: عند باب املسجد رجع فقالفلما كان 

من أرض االنبار، فلما كانت ليلة ) ١(فلما قفل الرشيد من احلج صار إىل احلرية مث ركب يف السفن إىل العمر 
مة يف مجاعة من اجلند، فأطافوا السبت سلخ احملرم من هذه السنة أرسل مسرورا اخلادم ومعه محاد بن سامل أبو عص

جبعفر بن حيىي ليال، فدخل عليه مسرور اخلادم وعنده خبتيشوع املتطبب، وأبو ركانة االعمى املغين الكلوذاين، وهو 
يا : عليه املوت يطرق أو يغادي فقال اخلادم له* فال تبعد فكل فىت سيأيت : يغنيه) ٢(يف أمره وسروره، وأبو زكار 

  .املوت قد طرقك، أجب أمري املؤمننيأبا الفضل هذا 
  أما الدخول فال سبيل: فقام إليه يقبل قدميه ويدخل عليه أن ميكنه فيدخل إىل أهله فيوصي إليهم ويودعهم، فقال

  .إليه، ولكن أوص
فأوصى وأعتق مجيع مماليكه أو مجاعة منهم، وجاءت رسل الرشيد تستحثه فأخرج إخراجا عنيفا، فجعلوا يقودونه 

أتوا به املنزل الذي فيه الرشيد، فحبسه وقيده بقيد محار، وأعلموا الرشيد مبا كان يفعل، فأمر بضرب عنقه، حىت 
  .إن أمري املؤمنني قد أمرين أن آتيه برأسك: فجاء السياف إىل جعفر فقال

  .يا أبا هاشم لعل أمري املؤمنني سكران، فإذا صحا عاتبك يف، فعاوده: فقال
  .لعلك مشغول: إنه يقول: الفرجع إىل الرشيد فق

  يا ماص بظر أمه ائتين: فقال
__________  

قالية العمر والعمر : بضم العني، ويف نسخ البداية املطبوعة الغمر، وقال البكري يف معجم ما استعجم: العمر) ١(
  .وهي تعين البيت مث خصصت بالدير) عمرا(من السريانية : الدير، والعمر: عندهم

  .صومعة الراهب أما القالية فهي
  .ويضم الدير على هذا عدة قاليات

  .من الطربي وابن االثري والفخري) ٢(
  أبو ركانة : ويف االصل

  .برأسه
  .برئت من املهدي إن مل تأتين برأسه البعثن من يأتيين برأسك ورأسه: فكرر عليه جعفر املقالة فقال الرشيد يف الثالثة

لرشيد فألقاه بني يديه، وأرسل الرشيد من ليلته الربد باالحتياط على فرجع إىل جعفر فحز رأسه وأتى به إىل ا
  .الربامكة مجيعهم ببغداد وغريها،، ومن كان منهم بسبيل

  .فأخذوا كلهم عن آخرهم
  .فلم يفلت منهم أحد

بعث وحبس حيىي بن خالد يف منزله، وحبس الفضل بن حيىي يف منزل آخر وأخذ مجيع ما كانوا ميلكونه من الدنيا، و



الرشيد برأس جعفر وجثته فنصب الرأس عند اجلسر االعلى، وشقت اجلثة باثنتني فنصب نصفها الواحد عند اجلسر 
  .االسفل، واآلخر عند اجلسر اآلخر، مث أحرقت بعد ذلك

  .يفةأن ال أمان للربامكة وال ملن آواهم، إال حممد بن حيىي بن خالد فإنه مستثىن منهم لنصحه للخل: ونودي يف بغداد
وأيت الرشيد بأنس بن أيب شيخ كان يتهم بالزندقة، وكان مصاحبا جلعفر، فدار بينه وبني الرشيد كالم، مث أخرج 

  ).١(الرشيد من حتت فراسه سيفا وأمر بضرب عنقه به 
فالسيف يلحظ ) * ٣(تلمظ السيف من شوق إىل أنس ): ٢(وجعل يتمثل ببيت قيل يف قتل أنس قبل ذلك 

  رواالقدار تنتظ
إن السيف كان : رحم اهللا عبد اهللا بن مصعب، فقال الناس: فضربت عنق أنس فسبق السيف الدم فقال الرشيد

  .للزبري بن العوام
  .مث شحنت السجون بالربامكة واستلبت أمواهلم كلها، وزالت عنهم النعمة

أوله، وقد خال به دون والة  وقد كان الرشيد يف اليوم الذي قتل جعفرا يف آخره، هو وإياه راكبني يف الصيد يف
لوال أن الليلة ليلة : العهود، وطيبه يف ذلك بالغالية بيده، فلما كان وقت املغرب ودعه الرشيد وضمه إليه وقال

خلويت بالنساء ما فارقتك، فاذهب إىل منزلك واشرب واطرب وطب عيشا حىت تكون على مثل حايل، فأكون أنا 
  .وأنت يف اللذة سواء

  . يا أمري املؤمنني ال أشتهي ذلك إال معكواهللا: فقال
  .انصرف إىل منزلك! ال : فقال

  .فانصرف عنه جعفر فما هو إال أن ذهب الليل بعضه حىت أوقع به من البأس والنكال ما تقدم ذكره
ك وكان ذلك ليلة السبت آخر ليلة من احملرم، وقيل إهنا أول ليلة من صفر يف هذه السنة، وكان عمر جعفر إذ ذا

  .قتل اهللا ابنه: سبعا وثالثني سنة، وملا جاء اخلرب إىل أبيه حيىي بن خالد بقتله قال
  .خرب اهللا دوره: قد خربت دارك قال: وملا قيل له

  .إن حيىي ملا نظر إىل دوره وقد هتكت ستورها واستبيحت قصورها، وانتهب ما فيها: ويقال
  .هكذا تقوم الساعة: قال

أنا بقضاء اهللا راض، وباختياره عامل، : يعزيه فيما جرى له، فكتب إليه جواب التعزية وقد كتب إليه بعض أصحابه
  .وال يؤاخذ اهللا العباد إال بذنوهبم، وما اهللا بظالم للعبيد

  .وما يغفر اهللا أكثر وهللا احلمد
  وقد أكثر الشعراء من املراثي يف

__________  
  .عثمان بن هنيكابراهيم بن  -يف رواية للطربي  -توىل قتله ) ١(
  .نسبه ابن االعثم اليب كبري اهلذيل، والبيت ليس يف ديوان اهلذليني) ٢(
  .إىل النفس: ٢٧٧/  ٨يف ابن االعثم ) ٣(

وأمسك من حيدي * اآلن استرحنا واستراحت ركابنا ): ١(الربامكة فمن ذلك قول الرقاشي، وقيل إهنا اليب نواس 
وطي الفيايف فدفدا بعد فدفد وقل للمنايا قد ظفرت جبعفر * نت من السرى فقل للمطايا قد أم) ٢(ومن كان حيتدي 

  ولن تظفري من بعده مبسود* 



أصيب بسيف هامشي * وقل للرزايا كل يوم جتددي ودونك سيفا برمكيا مهندا * تعطلي : وقل للمطايا بعد فضل
وعني للخليفة ال تنام *  خوف واش أما واهللا لوال: ، وقد نظر إىل جعفر وهو على جذعه)٣(مهند وقال الرقاشي 

حساما فله السيف * يا بن حيىي ) ٤(كما للناس باحلجر استالم فما أبصرت قبلك * لطفنا حول جذعك واستلمنا 
كم كان يعطيك : ودولة آل برمك السالم قال فاستدعاه الرشيد فقال له) * ٥(احلسام على اللذات والدنيا مجيعا 

  .ينارألف د: جعفر كل عام ؟ قال
  .فأمر له بألفي دينار: قال

ملا قتل الرشيد جعفرا وقفت امرأة على محار فاره فقالت بلسان : وقال الزبري بن بكار عن عمه مصعب الزبريي قال
وملا رأيت السيف خالط ): ٦(واهللا يا جعفر لئن صرت اليوم آية لقد كنت يف املكارم غاية، مث أنشأت تقول : فصيح

قصارى الفىت يوما مفارقة الدنيا وما هي * مناد للخليفة يف حيىي بكيت على الدنيا وأيقنت أمنا ونادى * جعفرا ) ٧(
من امللك حطت ذا إىل الغاية * ختول ذا نعمى وتعقب ذا بلوى إذا أنزلت هذا منازل رفعة * إال دولة بعد دولة 

  .يعرف أين ذهبتمث حركت محارها فذهبت فكأهنا كانت رحيا ال أثر هلا، وال : القصوى قال
  وذكر ابن اجلوزي أن جعفرا كان له جارية يقال هلا فتينة مغنية، مل يكن هلا يف الدنيا نظري، كان

__________  
  .هو أشجع السلمي: قال ٤٦٧/  ٣يف مروج الذهب ) ١(
  .جيدي وجيتدي: يف مروج الذهب) ٢(
  .نسب الطربي االبيات إىل أيب عبد الرمحن العطوي) ٣(
  .مثلك، وليس البيت يف الطربي: ات الذهبيف شذر) ٤(
/  ١نسب ابن خلكان االبيات إىل دعبل بن علي اخلزاعي ) ٦...(على الدنيا وساكنها مجيعا: يف الطربي) ٥(

٣٤٠.  
  .صبح: يف وفيات االعيان) ٧(

ه الرشيد اصطفى مشتراها عليه مبن معها من اجلواري مائة ألف دينار، فطلبها منه الرشيد فامتنع من ذلك، فلما قتل
تلك اجلارية فأحضرها ليلة يف جملس شرابه وعنده مجاعة من جلسائه ومساره، فأمر من معها أن يغنني فاندفعت كل 

  .أما بعد السادة فال: واحدة تغين، حىت انتهت النوبة إىل فتينة، فأمرها بالغناء فأسبلت دمعها وقالت
يأخذها إليه فقد وهبها له، مث ملا أراد االنصراف قال له فيما  فغضب الرشيد غضبا شديدا، وأمر بعض احلاضرين أن

  .ال تطأها: بينه وبينه
  .ففهم أنه إمنا يريد بذلك كسرها

أما بعد : فلما كان بعد ذلك أحضرها وأظهر أنه قد رضي عنها وأمرها بالغناء فامتنعت وأرسلت دمعها وقالت
  .السادة فال

النطع والسيف، وجاء السياف فوقف على رأسها فقال له : الوىل وقالفغضب الرشيد أشد من غضبه يف املرة ا
  .إذا أمرتك ثالثا وعقدت أصابعي ثالثا فاضرب: الرشيد

  .أما بعد السادة فال: فبكت وقالت: مث قال هلا غن
بلوا عليها فعقد أصبعه اخلنصر، مث أمرها الثانية فامتنعت، فعقد اثنتني، فارتعد احلاضرون وأشفقوا غاية االشفاق وأق

  .يسألوهنا أن تغين لئال تقتل نفسها، وأن جتيب أمري املؤمنني إىل ما يريد



أيقنت أن النعيم مل يعد قال فوثب إليها الرشيد * ملا رأيت الدنيا قد درست : مث أمرها الثالثة فاندفعت تغين كارهة
اء وتطايرت اجلوار من حوهلا، وأخذ العود من يدها وأقبل يضرب به وجهها ورأسها حىت تكسر، وأقبلت الدم

  .ومحلت من بني يديه فماتت بعد ثالث
لعن اهللا من أغراين بالربامكة، فما وجدت بعدهم لذة وال راحة وال رجاء، وددت : وروي أن الرشيد كان يقول

  .واهللا أين شطرت نصف عمري وملكي وأين تركتهم على حاهلم
اذكر العهد الذي : ربعني ألف دينار، فالتفتت إىل بائعها وقالتوحكى ابن ؟ ن أن جعفرا اشترى جارية من رجل بأ

  .بيين وبينك، ال تأكل من مثين شيئا
  .اشهدوا أهنا حرة، وأين قد تزوجتها: فبكى سيدها وقال

  .أشهدوا أن الثمن له أيضا: فقال جعفر
  أما بعد فقد: وكتب إىل نائب له

  .لكثر شاكوك، وقل شاكروك، فأما أن تعدل، وإما تعتز
ومن أحسن ما وقع منه من التلطف يف إزالة هم الرشيد، وقد دخل عليه منجم يهودي فأخربه أنه سيموت يف هذه 

ما اخلرب ؟ فأخربه بقول اليهودي فاستدعى جعفر : السنة، فحمل الرشيدمها عظيما، فدخل عليه جعفر فسأله
  .كم بقي لك من العمر ؟ فذكر مدة طويلة: اليهودي فقال له

  .يا أمري املؤمنني اقتله حىت تعلم كذبه فيما أخرب عن عمره: فقال
  .فأمر الرشيد باليهودي فقتل، وسرى عن الرشيد الذي كان فيه

وبعد مقتل الربامكة قتل الرشيد إبراهيم بن عثمان بن هنيك، وذلك أنه حزن على الربامكة، وال سيما على جعفر، 
ء إىل حيز االنتصار هلم واالخذ بثأرهم، وكان إذا شرب يف منزله كان يكثر البكاء عليهم، مث خرج من حيز البكا

واهللا القتلن قاتله، فأكثر أن يقول ذلك، فخشي ابنه عثمان أن يطلع : ائتين بسيفي، فيسله مث يقول: يقول جلاريته
  اخلليفة على ذلك فيهلكهم عن آخرهم،

لمه، فأخرب الفضل اخلليفة، فاستدعى به فاستخربه ورأى أن أباه ال ينزع عن هذا، فذهب إىل الفضل بن الربيع فأع
ال حيل قتل أمري كبري مبجرد : فالن اخلادم فجاء به فشهد، فقال الرشيد: من يشهد معك عليه ؟ فقال: فأخربه، فقال

  .قول غالم وخصي، لعلهما قد تواطا على ذلك
عندي سرا أحب أن أطلعك عليه، أقلقين  إن! وحيك يا إبراهيم : فأحضره الرشيد معه على الشراب مث خال به فقال

  .يف الليل والنهار
إين ندمت على قتل الربامكة ووددت أين خرجت من نصف ملكي ونصف عمري ومل أكن : وما هو ؟ قال: قال

  .فعلت هبم ما فعلت، فإين مل أجد بعدهم لذة وال راحة
  .يا سيدي لقد أخطأت يف قتله واهللا: وبكى، وقال -يعين جعفرا  -رمحة اهللا على أيب الفضل : فقال

  .قم لعنك اهللا، مث حبسه مث قتله بعد ثالثة أيام: فقال له
  .وسلم أهله وولده

ويف هذه السنة غضب الرشيد على عبد امللك بن صاحل بسبب أنه بلغه أن يريد اخلالفة، واشتد غضبه بسببه على 
مات الرشيد فأخرجه االمني وعقد له على نيابة  الربامكة الذين هم يف احلبوس، مث سجنه فلم يزل يف السجن حىت

  .الشام



  .وفيها ثارت العصبية بالشام بني املضرية والنزارية، فبعث إليهم الرشيد حممد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم
  .وفيها كانت زلزلة عظيمة باملصيصة فاهندم بعض سورها ونضب ماؤها ساعة من الليل

على الصائفة، وجعله قربانا ووسيلة بني يديه، وواله العواصم، فسار إىل بالد الروم  وفيها بعث الرشيد ولده القاسم
  .فحاصرهم حىت افتدوا خبلق من االسارى يطلقوهنم ويرجع عنهم، ففعل ذلك

وفيها نقضت الروم الصلح الذي كان بينهم وبني املسلمني، الذي كان عقده الرشيد بينه وبني رين ملكة الروم 
  .هامللقبة أغسط

وذلك أن الروم عزلوها عنهم وملكوا عليهم النقفور، وكان شجاعا، يقال إنه من ساللة آل جفنة، فخلعوا رين 
  .ومسلوا عينيها

من نقفور ملك الروم إىل هارون ملك العرب، أما بعد فإن امللكة اليت كانت قبلي أقامتك : فكتب نقفور إىل الرشيد
إليها، وذلك من ) ١(فحملت إليك من أمواهلا ما كنت حقيقا حبمل أمثاله  مقام الرخ، وأقامت نفسها مقام البيدق،

ضعف النساء ومحقهن، فإذا قرأت كتايب هذا فاردد إيل ما محلته إليك من االموال وافتد نفسك به، وإال فالسيف 
  .بيننا وبينك

، وال يستطيع خماطبته، وأشفق فلما قرأ هارون الرشيد كتابه أخذه الغضب الشديد حىت مل يتمكن أحد أن ينظر إليه
بسم اهللا الرمحن الرحيم، من هارون أمري : عليه جلساؤه خوفا منه، مث استدعى بدواة وكتب على ظهر الكتاب

  .املؤمنني إىل نقفور كلب الروم
  .قد قرأت كتابك يا بن الكافرة، واجلواب ما تراه دون ما تسمعه والسالم

رقلة ففتحها واصطفى ابنة ملكها، وغنم من االموال شيئا كثريا، وخرب مث شخص من فوره وسار حىت نزل بباب ه
  .وأحرق، فطلب نقفور منه املوادعة على خراج يؤديه إليه يف كل سنة، فأجابه الرشيد إىل ذلك

فلما رجع من غزوته وصار بالرقة نقض الكافر العهد وخان امليثاق، وكان الربد قد اشتد جدا، فلم يقدر أحد أن 
  خرب الرشيدجيئ في

__________  
  .أضعافها: ١٨٥/  ٦يف ابن االثري ) ١(

  .بذلك خلوفهم على أنفسهم من الربد، حىت خيرج فصل الشتاء
  .بن عباس بن حممد بن علي) ١(وحج بالناس فيها عبد اهللا 

  ر، واله الرشيدذكر يف تويف فيها من االعيان جعفر بن حيىي بن خالد بن برمك أبو الفضل الربمكي الوزير ابن الوزي
الشام وغريها من البالد، وبعثه إىل دمشق ملا ثارت الفتنة العشريان حبوران بني قيس ومين، وكان ذلك أول نار 

ظهرت بني قيس ومين يف بالد االسالم، كان خامدا من زمن اجلاهلية فأثاروه يف هذا االوان، فلما قدم جعفر جبيشه 
لك أشعار حسان، قد ذكر ذلك ابن عساكر يف ترمجة جعفر من تارخيه مخدت الشرور وظهر السرور، وقيلت يف ذ

عليها * فهذا أوان الشام ختمد نارها إذا جاش موج البحر من آل برمك * لقد أوقدت يف الشام نريان فتنة  -: منها
* للرب والتقى وفيه تالقى صدعها واجنبارها هو امللك املأمول * خبت شهباهنا وشرارها رماها أمري املؤمنني جبعفر 
، وكانت له فصاحة وبالغة وذكاء وكرم زائد، كان أبوه قد )٢(وصوالته ال يستطاع خطارها وهي قصيدة طويلة 

ضمه إىل القاضي أيب يوسف فتفقه عليه، وصار له اختصاص بالرشيد، وقد وقع ليلة حبضرة الرشيد زيادة على ألف 
  .توقيع، ومل خيرج يف شئ منها عن موجب الفقه



روى احلديث عن أبيه، عن عبد احلميد الكاتب، عن عبد امللك بن مروان كاتب عثمان، عن زيد بن ثابت  وقد
  .كاتب الوحي

  ".إذا كتبت بسم اهللا الرمحن الرحيم فبني السني فيه : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وقد كان كاتبا  -ه عبد اهللا بن أمحد البلخي رواه اخلطيب وابن عساكر من طريق أيب القاسم الكعيب املتكلم، وامس

عن أبيه عن عبد اهللا بن طاهر عن طاهر بن احلسني بن زريق، عن الفضل بن سهل ذي الرياستني  -المحد بن زيد 
  .عن جعفر بن حيىي به

ليك فاعط، إذا أقبلت الدنيا ع: قال يل أيب حيىي! يا أمري املؤمنني : وقال عمرو بن حبر اجلاحظ قال جعفر للرشيد
فليس ينقصها التبذير والسرف فان * ال بتخلن بدنيا وهي مقبلة : وإذا أدبرت فاعط، فإهنا ال تبقى، وأنشدين أيب

ولقد كان جعفر من علو القدر ونفاذ : فاحلمد منها إذا ما أدبرت خلف قال اخلطيب* تولت فأحرى أن جتود هبا 
  االمر وعظم احملل وجاللة املنزلة عند

__________  
  .عبيد اهللا: ٩٤/  ١٠يف الطربي ) ١(

  .كاالصل ٤٥٥/  ٤ويف مروج الذهب 
  .وقيل منصور بن املهدي: وقال

  ).٦٧ - ٦٦/  ١٠(نسب القصيدة الطربي إىل منصور النمري ) ٢(

  .الرشيد على حالة انفرد هبا، ومل يشاركه فيها أحد
  .وكان مسح االخالق طلق الوجه ظاهر البشر

  .بذله وعطاؤه فأشهر من أن يذكرأما جوده وسخاؤه و
  .وكان أيضا من ذوي الفصاحة واملذكورين بالبالغة

وروى ابن عساكر عن مهذب حاجب العباس بن حممد صاحب قطيعة العباس والعباسية أنه أصابته فاقة وضائقة، 
عفرا فعرضه عليه وكان عليه ديون، فأحل عليه املطالبون وعنده سفط فيه جواهر شراؤه عليه ألف ألف، فأتى به ج
  .وأخربه مبا هو عليه من الثمن، وأخربه باحلاح املطالبني بديوهنم، وأنه مل يبق له سوى هذا السفط

  .قد اشتريته منك بألف ألف مث أقبضه املال وقبض السفط منه، وكان ذلك ليال: فقال
إىل منزله إذا السفط قد سبقه إىل مث أمر من ذهب باملال إىل منزله وأجلسه معه يف السمر تلك الليلة، فلما رجع 

  .منزله أيضا
قال فلما أصبحت غدوت إىل جعفر ال تشكر له فوجدته مع أخيه الفضل على باب الرشيد يستأذنان عليه، فقال له 

إين قد ذكرت أمرك للفضل، وقد أمر لك بألف ألف، وما أظنها إال قد سبقتك إىل منزلك، وسأفاوض فيك : جعفر
  .أمري املؤمنني

  .لما دخل ذكر له أمره وما حلقه من الديون فأمر له بثالمثائة ألف دينارف
: فجاءت اخلنفساء فركبت ثياب الرجل فألقاها عنه جعفر وقال) ١(وكان جعفر ليلة يف مسره عند بعض أصحابه 

  .من قصدته اخلنفساء يبشر مبال يصيبه: إن الناس يقولون
  .فأمر له جعفر بألف دينار

  .اء، فرجعت إىل الرجل فأمر له بألف دينار أخرىمث عادت اخلنفس



انظر جارية أشتريها تكون فائقة يف اجلمال والغناء : وحج مرة مع الرشيد فلما كانوا باملدينة قال لرجل من أصحابه
والدعابة، ففتش الرجل فوجد جارية على النعت فطلب سيدها فيها ماال كثريا على أن يراها جعفر، فذهب جعفر 

قد أحصرنا : ل سيدها فلما رآها أعجب هبا، فلما غنته أعجبته أكثر، فساومه صاحبها فيها، فقال له جعفرإىل منز
إين كنت يف نعمة وكنت عندي يف غاية السرور، وإنه قد انقبض : ماال فإن أعجبك وإال زدناك، فقال هلا سيدها

  علي حايل، وإين قد أحببت أن
  .ا كنت عنديأبيعك هلذا امللك، لكي تكوين عنده كم

واهللا يا سيدي لو ملكت منك كما ملكت مين مل أبعك بالدنيا وما فيها، وأين ما كنت عاهدتين : فقالت له اجلارية
  .أن ال تبيعين وال تأكل من مثين
  .أشهدكم أهنا حرة لوجه اهللا، وأين قد تزوجتها: فقال سيدها جلعفر وأصحابه

  .احلمال أن حيمل املال فلما قال ذلك هنض جعفر وقام أصحابه وأمروا
  .قد ملكتك هذا املال فأنفقه على أهلك، وذهب وتركه: واهللا ال يتبعين، وقال للرجل: فقال جعفر

  .هذا وقد كان يبخل بالنسبة إىل أخيه الفضل، إال أن الفضل كان أكثر منه ماال
  ة ألف دينار، زنة كل ديناروروى ابن عساكر من طريق الدار قطين بسنده أنه ملا أصيب جعفر وجدوا له يف جر

__________  
  .٣٣١/  ١وذكر متام الرواية ...أنه كان عنده أبو عبيد الثقفي: الرواية يف ابن خلكان وذكر) ١(

يلوح على وجهه جعفر يزيد على * وأصفر من ضرب دار امللوك : مائة دينار، مكتوب على صفحة الدينار جعفر
كتبت عنان جارية الناطفي جلعفر تطلب منه أن : ال أمحد بن املعلى الراويةمىت تعطه معسرا يوسر وق* مائة واحدا 

يا الئمي جهال أال  -: يقول البيه حيىي أن يشري على الرشيد بشرائها، وكتبت إليه هذه االبيات من شعرها يف جعفر
ط يب احلب صرفا فممزوج اهلوى سكر أحا* من ذا على حر اهلوى يصرب ال تلحين إذا شربت اهلوى * تقصر 

فوقي وحويل للهوى عسكر سيان عندي يف اهلوى * حبر وقدامي له أحبر ختفق رايات اهلوى بالردى * فخلفي له 
ما * يا جعفر اخلريات يا جعفر ال يبلغ الواصف يف وصفه * أقل فيه والذي يكثر أنت املصفى من بين برمك * الئم 

  فر أغراضه أوفرفجع* فيك من فضل وال يعشر من وفر املال الغراضه 
ينهل منها الذهب االمحر لو مسحت * ويف يديه العارض املمطر سحت علينا منهما دمية * ديباجة امللك على وجهه 

* يصرب للبذل كما يصرب يهتز تاج امللك من فوقه * نضر فيها الورق االخضر ال يستتم اجملد إال فىت * كفاه جلمودة 
يف وجهه أم * أو غرة يف وجهه يزهر واهللا ما أدري أبدر الدجى * إذا ما بدا  فخرا ويزهى حتته املنرب أشبهه البدر

وأنت بالزوار تستبشر وكتبت حتت أبياهتا حاجتها، فركب من فوره إىل * وجهه أنور يستمطر الزوار منك الندى 
شعراء فأكثروا، واشتهر ال واهللا ال أشتريها، وقد قال فيها ال: أبيه فأدخله على اخلليفة فأشار عليه بشرائها فقال

أو قلطبان يكون من كانا وعن متامة بن أشرس * ال يشتريها إال ابن زانية : أمرها وهي اليت يقول فيها أبو نواس
رأيت شيخا جاء : ما شأنك ؟ قال: بت ليلة مع جعفر بن حيىي بن خالد، فانتبه من منامه يبكي مذعورا فقلت: قال

  أنيس ومل يسمر مبكة سامر* أن مل يكن بني احلجون إىل الصفا ك: فأخذ بعضاديت هذا الباب وقال

فلما كانت الليلة القابلة قتله : صروف الليايل واجلدود العواثر قال مثامة* بلى حنن كنا أهلها فأبادنا : قال فأجبته
وكدر * لفا تقاضاك دهرك ما أس: الرشيد ونصب رأسه على اجلسر مث خرج الرشيد فنظر إليه فتأمله مث أنشأ يقول



  رهني بتفريق ما ألفا* عيشك بعد الصفا فال تعجنب فإن الزمان 
فنظر إيل كأنه : أما لئن أصبحت اليوم آية فلقد كنت يف الكرم واجلود غاية، قال: فنظرت إىل جعفر وقلت: قال

كانت بنو * ه ومن ما عاينوه فبنا كانا من جعفر أو من أبو* ما يعجب العامل من جعفر  -: مجل صؤول مث أنشأ يقول
  ).١(برمك لوالنا مث حول وجه فرسه وانصرف 

وقد كان مقتل جعفر ليلة السبت مستهل صفر من سنة سبع ومثانني ومائة، وكان عمره سبعا وثالثني سنة، ومكث 
  .وزيرا سبع عشرة سنة

عن ما كانت فيه  وقد دخلت عبادة أم جعفر على أناس يف يوم عيد أضحى تستمنحهم جلد كبش تدفأ به، فسألوها
  .لقد أصبحت يف مثل هذا اليوم وإن على رأسي أربعمائة وصيفة، وأقول إن ابين جعفرا عاق يل: من النعمة فقالت

وروى اخلطيب البغدادي باسناده أن سفيان بن عيينة ملا بلغه قتل الرشيد جعفرا وما أحل بالربامكة، استقبل القبلة 
  .مؤنة الدنيا فاكفه مؤنة اآلخرة اللهم إن جعفرا كان قد كفاين: وقال

حكاية غريبة ذكر ابن اجلوزي يف املنتظم أن املأمون بلغه أن رجال يأيت كل يوم إىل قبور الربامكة فيبكي عليهم 
: ما حيملك على صنيعك هذا ؟ فقال! وحيك : ويندهبم، فبعث من جاء به فدخل عليه وقد يئس من احلياة، فقال له

  .م أسدوا إيل معروفا وخريا كثريايا أمري املؤمنني إهن
أنا املنذر بن املغرية من أهل دمشق، كنت بدمشق يف نعمة عظيمة واسعة، : وما الذي أسدوه إليك ؟ فقال: فقال

فزالت عين حىت أفضى يب احلال إىل أن بعت داري، مث مل يبق يل شئ، فأشار بعض أصحايب علي بقصد الربامكة 
  عيايل، فأتيت بغداد ومعي نيف وعشرون امرأةببغداد، فأتيت أهلي وحتملت ب

__________  
  .وذكر أن صاحب الرواية هو حيىي بن خالد ٢٢/  ١والعقد الفريد  ٣٣٩/  ١الرواية يف وفيات االعيان ) ١(

  .فانزلتهن يف مسجد مهجور مث قصدت مسجدا مأهوال أصلي فيه
هم فجعلت أدبر يف نفسي كالما أطلب به منهم فدخلت مسجدا فيه مجاعة مل ار أحسن وجوها منهم، فجلست إلي

  قوتا للعيال الذين
معي، فيمنعين من ذلك السؤال احلياء، فبينا أنا كذلك إذا خبادم قد أقبل فدعاهم فقاموا كلهم وقمت معهم، 

له فدخلوا دارا عظيمة، فإذا الوزير حيىي بن خالد جالس فيها فجلسوا حوله، فعقد عقد ابنته عائشة على ابن عم 
ونثروا فلق املسك وبنادق العنرب، مث جاء اخلدم إىل كل واحد من اجلماعة بصينية من فضة فيها ألف دينار، ومعها 
فتات املسك، فأخذها القوم وهنضوا وبقيت أنا جالسا، وبني يدي الصينية اليت وضعوها يل، وأنا أهاب أن آخذها 

ذها وتذهب ؟ فمددت يدي فأخذهتا فأفرغت ذهبها يف أال تأخ: من عظمتها يف نفسي، فقال يل بعض احلاضرين
جييب وأخذت الصينية حتت إبطي وقمت، وأنا خائف أن تؤخذ مين، فجعلت أتلفت والوزير ينظر إيل وأنا ال أشعر، 

ما شأنك خائف ؟ فقصصت عليه خربي، : فلما بلغت الستارة أمرهم فردوين فيئست من املال، فلما رجعت قال يل
  .خذوا هذا فضموه إليكم: والدهفبكى مث قال ال

فجاءين خادم فأخذ مين الصينية والذهب وأقمت عندهم عشرة أيام من ولد إىل ولد، وخاطري كله عند عيايل، وال 
بلى واهللا، فقام : أال تذهب إىل عيالك ؟ فقلت: ميكنين االنصراف، فلما انقضت العشرة االيام جاءين خادم فقال

يا ليت هذا كان قبل أن يؤخذ مين الصينية والذهب، يا ليت عيايل : هب والصينية، فقلتميشي أمامي ومل يعطين الذ
  .رأوا ذلك



فسار ميشي أمامي إىل دار مل أر أحسن منها، فدخلتها فإذا عيايل يتمرغون يف الذهب واحلرير فيها، وقد بعثوا إىل 
ا فيها، وكتابا آخر فيه متليك قريتني جليلتني، الدار مائة ألف درهم وعشرة آالف دينار، وكتابا فيه متليك الدار مب

فكنت مع الربامكة يف أطيب عيش، فلما أصيبوا أخذ مين عمرو بن مسعدة القريتني وألزمين خبراجهما، فكلما 
  .حلقتين فاقة قصدت دورهم وقبورهم فبكيت عليهم

ولكن ! بلى : أمل استأنف بك مجيال ؟ قال مالك ؟: فأمر املأمون برد القريتني، فبكى الشيخ بكاء شديدا فقال املأمون
  .هو من بركة الربامكة

  .امض مصاحبا فإن الوفاء مبارك، ومراعاة حسن العهد والصحبة من االميان: فقال له املأمون
الفضيل بن عياض أبو علي التميمي أحد أئمة العباد الزهاد، وهو أحد العلماء واالولياء، ولد خبراسان : وفيها تويف

  وقدم الكوفة وهو كبري، فسمع هبا االعمش ومنصور بن املعتمر وعطاء بن السائب) ١(دينور بكورة 
  .وحصني بن عبد الرمحن وغريهم

مث انتقل إىل مكة فتعبد هبا، وكان حسن التالوة كثري الصالة والصيام، وكان سيدا جليال ثقة من أئمة الرواية رمحه 
  .اهللا ورضي عنه

  .وله مع الرشيد قصة طويلة
  وقد روينا ذلك مطوال يف كيفية دخول الرشيد عليه منزله، وما قال له الفضيل بن عياض، وعرض

__________  
  .ولد خبراسان: قال ابن سعد) ١(

: ٢٣٧/  ٢ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد ويف صفة الصفوة : ١٨٩/  ٦وابن االثري  ٢٤٦/  ١ويف تذكرة احلفاظ 
  .ولد خبراسان بكورة أبيورد

  .٤٩/  ٤ووفيات االعيان  ٤٣٤/  ٣وج الذهب وانظر مر

  ).١(عليه الرشيد املال فأىب أن يقبل منه ذلك 
  .تويف مبكة يف احملرم من هذه السنة

وذكروا أنه كان شاطرا يقطع الطريق، وكان يتعشق جارية، فبينما هو ذات ليلة يتسور عليها جدارا إذ مسع قارئا 
  .وتاب وأقلع عما كان عليه! بلى : فقال]  ١٦: احلديد) [ وهبم لذكر اهللاأمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قل(يقرأ 

خذوا حذركم إن فضيال أمامكم يقطع الطريق، فأمنهم واستمر : ورجع إىل خربة فبات هبا فسمع سفارا يقولون
  .ه وفعالهعلى توبته حىت كان منه ما كان من السيادة والعبادة والزهادة، مث صار علما يقتدى به ويهتدى بكالم

لو أن الدنيا كلها حالل أحاسب هبا لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم اجليفة إذا مر هبا أن تصيب : قال الفضيل
  .العمل الجل الناس شرك، وترك العمل الجل الناس رياء، واالخالص أن يعافيك اهللا منهما: ثوبه، وقال

ين أنا زهدت يف الدنيا اليت هي أقل من جناح بعوضة، أنت أزهد مين، ال: ما أزهدك، فقال: وقال له الرشيد يوما
  .وأنت زهدت يف اآلخرة اليت ال قيمة هلا، فأنا زاهد يف الفاين وأنت زاهد يف الباقي

  .ومن زهد يف درة أزهد ممن زهد يف بعرة
  .وقد روى مثل هذا عن أيب حازم أنه قال ذلك لسليمان بن عبد امللك

  .علتها لالمام، الن به صالح الرعية، فإذا صلح أمنت العباد والبالدلو أن يل دعوة مستجابة جل: وقال
  .إين العصى اهللا فأعرف ذلك يف خلق محاري وخادمي وامرأيت وفأر بييت: وقال



  ]. ٧: هود) [ ليبلوكم أيكم أحسن عمال: (وقال يف قوله تعاىل
  .لى متابعة النيب صلى اهللا عليه وسلميعين أخلصه وأصوبه، إن العمل جيب أن يكون خالصا هللا، وصوابا ع: قال

  :وفيها تويف
بشر بن املفضل، وعبد السالم بن حرب، وعبد العزيز بن حممد الدراوردي، وعبد العزيز العمي، وعلي بن عيسى، 

  .االمري ببالد الروم مع القاسم بن الرشيد يف الصائفة
براثا يف كوخ له يتعبد فيه، فهويته امرأة من  ومعتمر بن سليمان وأبو شعيب الرباثي الزاهد، وكان أول من سكن

بنات الرؤساء فاخنلعت مما كانت فيه من الدنيا والسعادة واحلشمة، وتزوجته وأقامت معه يف كوخه تتعبد حىت ماتا، 
  .يقال إن امسها جوهرة

من درب الصفصاف  الصائفة فدخل بالد الروم) ٢(مث دخلت سنة مثان ومثانني ومائة فيها غزا إبراهيم بن إسرائيل 
  فخرج النقفور

__________  
  .لعل املؤلف ذكر الرواية يف كتاب آخر وسها عن ذلك فأثبت مالحظته هنا ومل يأت على ذكرها يف كتابنا) ١(

  .٤٨/  ٤ووفيات االعيان  ٤٣٤/  ٣: وقد ذكر املسعودي رواية هبذا املعىن بينه وبني الرشيد مروج الذهب
  .٢٤٥/  ٢وصفة الصفوة 

  .جربائيل: ١٩٠/  ٦جربيل وابن االثري  ٩٥/  ١٠يف الطربي ) ٢(

للقائه فجرح النقفور ثالث جراح، واهنزم وقتل من أصحابه أكثر من أربعني ألفا، وغنموا أكثر من أربعة آالف 
  .دابة

  .وفيها رابط القاسم بن الرشيد مبرج دابق
  .وفيها حج بالناس الرشيد، وكانت آخر حجاته

ال حيج الرشيد بعدها، وال حيج بعده  -وقد اجتاز بالكوفة  -ر حني رأى الرشيد منصرفا من احلج وقد قال أبو بك
  .خليفة أبدا

حججت مع : وقد رأى الرشيد هبلول املوله فوعظه موعظة حسنة، فروينا من طريق الفضل بن الربيع احلاجب قال
  .قد أقبل أمري املؤمنني، فسكتاسكت ف: الرشيد فمررنا بالكوفة فإذا هبلول اجملنون يهذي، فقلت

رأيت النيب : ، ثنا قدامة بن عبد اهللا العامري قال)١(يا أمري املؤمنني حدثين أمين بن نائل : فلما حاذاه اهلودج قال
  .صلى اهللا عليه وسلم مبىن على مجل وحتته رحل رث، ومل يكن مث طرد وال ضرب وال إليك إليك

* هب أن قد ملكت االرض طرا : قد عرفته، قل يا هبلول فقال: إنه هبلول، فقال يا أمري املؤمنني: قال الربيع فقلت
  ودان لك العباد فكان ماذا

نعم يا : أجدت يا هبلول، أفغريه ؟ قال: وحيثو عليك التراب هذا مث هذا قال) * ٢(أليس غدا مصريك جوف قرب 
  .يف ماله، كتب يف ديوان اهللا من االبرار من رزقه اهللا ماال ومجاال فعف يف مجاله، وواسى! أمري املؤمنني 

  .إنا أمرنا بقضاء دينك: فظن أنه يريد شيئا، فقال: قال
  .ال تفعل يا أمري املؤمنني، ال يقضى دين بدين، اردد احلق إىل أهله واقض دين نفسك من نفسك: فقال
  .إنا أمرنا أن جيري عليك رزق تقتات به: قال
  .فإنه سبحانه ال يعطيك وينساينال تفعل يا أمري املؤمنني : قال



  .وها أنا قد عشت عمرا مل جتر علي رزقا، انصرف ال حاجه يل يف جرايتك
  .هذه ألف دينار خذها: قال
  .ارددها على أصحاهبا فهو خري لك، وما أصنع أنا هبا ؟ انصرف عين فقد آذيتين: فقال
  .فانصرف عنه الرشيد وقد تصاغرت عنده الدنيا: قال

أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن حممد بن احلارث بن إمساعيل بن خارجة، إمام أهل : يها من االعيانوممن تويف ف
  .الشام يف املغازي وغري ذلك

  .أخذ عن الثوري واالوزاعي وغريمها، تويف يف هذه السنة
  .وقيل قبلها

  ء واملغنني والندماء للرشيدوإبراهيم املوصلي الندمي، وهو إبراهيم بن ماهان بن هبمن أبو إسحاق، أحد الشعرا
__________  

  .نابل: ٥١٧/  ٢يف صفة الصفوة ) ١(
  .وهو أبو عمران ويقال أبو عمرو احلبشي املكي نزيل عسقالن صدوق يهم، من اخلامسة

  ).٨٨/  ١انظر تقريب التهذيب (
  .ترب بدل جوف قرب: يف صفة الصفوة) ٢(

ا وأخذ عنهم الغناء، مث سافر إىل املوصل مث عاد إىل الكوفة وغريه، أصله من الفرس وولد بالكوفة وصحب شباهن
  .املوصلي: فقالوا

مث اتصل باخللفاء أوهلم املهدي وحظي عند الرشيد، وكان من مجلة مساره وندمائه ومغنيه، وقد أثرى وكثر ماله 
مولده سنة مخس جدا، حىت قيل إنه ترك أربعة وعشرين ألف ألف درهم، وكانت له طرف وحكايات غريبة، وكان 

ومائة يف الكوفة، ونشأ يف كفالة بين متيم، فتعلم منهم ونسب إليهم، وكان فاضال بارعا يف صناعة ) ١(عشرة 
  الغناء، وكان مزوجا بأخت املنصور

  .امللقب بزلزل، الذي كان يضرب معه، فإذا غىن هذا وضرب هذا اهتز اجمللس
ن يف الوفيات أنه تويف وأبو العتاهية وأبو عمرو الشيباين ببغداد تويف يف هذه السنة على الصحيح، وحكى ابن خلكا

  .يف يوم واحد من سنة ثالث عشرة ومائتني
  .وصحح االول

لعدو وحبيب * من مقاساة الذي يب سوف أنعى عن قريب * مل واهللا طبييب : ومن قوله يف شعره عند احتضاره قوله
، وعمر )٥(، وعقبة بن خالد )٤(ن سعد، وعبدة بن سليمان ب) ٣(، ورشد )٢(وفيها مات جرير بن عبد احلميد 

  .يف قول) ٦(بن أيوب العابد أحد مشايخ أمحد بن حنبل، وعيسى بن يونس 
  .مث دخلت سنة تسع ومثانني ومائة فيها رجع الرشيد من احلج وسار إىل الري فوىل وعزل

باهلدايا والتحف من سائر االشكال وااللوان،  وفيها رد علي بن عيسى إىل والية خراسان، وجاءه نواب تلك البالد
فضحى عنده، ودخل إىل بغداد لثالث بقني من ذي ) ٧(مث عاد إىل بغداد فأدركه عيد االضحى بقصر اللصوص 

احلجة، فلما اجتاز باجلسر أمر جبثة جعفر بن حيىي الربمكي فأحرقت ودفنت، وكانت مصلوبة من حني قتل إىل هذا 
  رشيد من بغداد إىل الرقة ليسكنها وهو متأسف على بغداد وطيبها،اليوم، مث ارحتل ال

__________  



  .مخس وعشرين: ٤٣/  ١وابن خلكان  ١٥٥/  ٥يف االغاين ) ١(
وهو جرير بن عبد احلميد الضيب أبو عبد اهللا مات وله مثان وسبعون سنة روى عن منصور وطبقته من ) ٢(

  .مهالكوفيني ورحل إليه الناس لثقته وسعة عل
  .وهو رشيدين املهري حمدث مصر رجل دين صاحل فيه ضعف) ٣(

  .قال السيوطي يف حسن احملاضرة هو أبو احلجاج املصري من عقيل
  .روى عن زياد بن فائد ومحيد بن هاين وخلق

  .الكاليب الكويف، أبو حممد، روى عن عاصم االحول وطبقته) ٤(
  .ثقة وزيادة مع صالح وشدة فقر: قال فيه أمحد

  .عقبة بن خالد السكوين روى عن هشام بن عروة وطبقته) ٥(
  .أبو عمرو بن يونس بن أيب اسحاق السبيعي) ٦(

  .ثقة مأمون، كان بصريا بالنحو
  .وكان يغزو سنة وحيج سنة

  .مسي بذلك الن جيشا من املسلمني نزلوا به فسرقت دواهبم) ٧(

ما أخننا : العباس بن االحنف يف خروجهم من بغداد مع الرشيد وإمنا مراده مبقامه بالرقة ردع املفسدين هبا، وقد قال
فقرنا وداعهم بالسؤال وفيها فادى * فرق بني املناخ واالرحتال ساءلونا عن حالنا إذ قدمنا * حىت ارحتلنا فما ن 

  .الرشيد االسارى من املسلمني الذين كانوا ببالد الروم، حىت يقال إنه مل يترك هبا أسريا من املسلمني
حمابس ما فيها محيم يزورها على حني أعيا املسلمني * وفكت بك االسرى اليت شيدت هلا : فقال فيه بعض الشعراء

  .وقالوا سجون املشركني قبورها وفيها رابط القاسم بن الرشيد مبرج دابق حياصر الروم* فكاكها 
  .وفيها حج بالناس العباس بن موسى بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس

ذكر من تويف فيها من االعيان علي بن محزة بن عبد اهللا بن فريوز أبو احلسن االسدي موالهم، الكويف املعروف 
بالكسائي الحرامه يف كساء، وقيل الشتغاله على محزة الزيات يف كساء، كان حنويا لغويا أحد أئمة القراء، أصله من 

، وقد قرأ على محزة بن حبيب الزيات قراءته، وكان يقرئ الكوفة مث استوطن بغداد، فأدب الرشيد وولده االمني
  .هبا، مث اختار لنفسه قراءة وكان يقرأ هبا

  .وقد روى عن أيب بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وغريمها، وعنه حيىي بن زياد الفراء وأبو عبيد
  .من أراد النحو فهو عيال على الكسائي: قال الشافعي

  .من بوادي احلجاز: عن من أخذت هذا العلم ؟ قال: عة النحو فسأله يوماأخذ الكسائي عن اخلليل صنا
فرحل الكسائي إىل هناك فكتب عن العرب شيئا كثريا، مث عاد إىل اخلليل فإذا هو قد مات وتصدر يف موضعه 

  .يونس، فجرت بينهما مناظرات أقر له فيها يونس بالفضل، وأجلسه يف موضعه
  رشيد فأعجبتين قراءيت، فغلطت غلطة ما غلطها صيب، أردتصليت يوما بال: قال الكسائي

  .أن أقول لعلهم يرجعون، فقلت لعلهم ترجعني، فما جتاسر الرشيد أن يردها
  .إن اجلواد قد يعثر: أي لغة هذه ؟ فقلت: فما سلمت قال

  .أما هذا فنعم: فقال
ىي بن خالد قد وجه إيل ليسألين عن إن حي: ما لك ؟ فقال: لقيت الكسائي فإذا هو مهموم، فقلت: وقال بعضهم



  .إن قلت ما مل أعلم -يعين لسانه  -قطعه اهللا : قل ما شئت فأنت الكسائي، فقال: أشياء فأخشى من اخلطأ، فقلت
  .بساجليان يا مصفعان: بكم هذان البابان ؟ فقال: وقال الكسائي يوما قلت لنجار

  . سنةتويف الكسائي يف هذه السنة على املشهور، عن سبعني
  وكان يف صحبة الرشيد ببالد الري

  .دفنت الفقه والعربية بالري: فمات بنواحيها هو وحممد بن احلسن يف يوم واحد، وكان الرشيد يقول
وقيل إن الكسائي تويف بطوس سنة ثنتني ومثانني ومائة، وقد رأى بعضهم الكسائي يف املنام ووجهه : قال ابن خلكان
  .غفر يل بالقرآن: بك ؟ فقالما فعل بك ر: كالبدر فقال

  .ذاك يف عليني، ما نراه إال كما نرى الكوكب: ما فعل محزة ؟ قال: فقلت
  .حممد بن احلسن بن زفر أبو عبد اهللا الشيباين موالهم، صاحب أيب حنيفة: وفيها تويف

نشأ بالكوفة فسمع من قرى دمشق، قدم أبوه العراق فولد بواسط سنة ثنتني وثالثني ومائة، و) ١(أصله من قرية 
من أيب حنيفة ومسعر والثوري وعمر بن ذر ومالك بن مغول، وكتب عن مالك بن أنس واالوزاعي وأيب يوسف، 
وسكن بغداد وحدث هبا، وكتب عنه الشافعي حني قدمها يف سنة أربع ومثانني ومائة، وواله الرشيد قضاء الرقة مث 

  .عزله
  .اجات الدنيا فتشغلوا قليبال تسألوين حاجة من ح: وكان يقول الهله

  .وخذوا ما شئتم من مايل فإنه أقل هلمي وأفرغ لقليب
  .ما رأيت حربا مسينا مثله، وال رأيت أخف روحا منه، وال أفصح منه: وقال الشافعي

  .كنت إذا مسعته يقرأ القرآن كأمنا ينزل القرآن بلغته
كان الشافعي قد طلب من حممد بن احلسن : ل الطحاويما رأيت أعقل منه، كان ميال العني والقلب، قا: وقال أيضا

  حىت كأن من رآه قد رأى من قبله* قل للذي مل تر عيناي مثله : كتاب السري فلم جيبه إىل االعارة فكتب إليه
  .فوجه به إليه يف احلال هدية ال عارية: لعله ببذله الهله لعله قال* العلم ينهى أهله أن مينعوه أهله 

من كتب حممد بن احلسن : هذه املسائل الدقاق من أين هي لك ؟ قال: قيل المحد بن حنبل: احلريب وقال إبراهيم
  .رمحه اهللا

  .وقد تقدم أنه مات هو والكسائي يف يوم واحد من هذه السنة
  .دفنت اليوم اللغة والفقه مجيعا: فقال الرشيد

  .وكان عمره مثانية ومخسني سنة
جرة فيها خلع رافع بن ليث بن نصر بن سيار نائب مسرقند الطاعة ودعا إىل نفسه مث دخلت سنة تسعني ومائة من اهل

، وتابعه أهل بلده وطائفة كثرية من تلك الناحية، واستفحل أمره، فسار إليه نائب خراسان علي بن عيسى )٢(
  فهزمه

__________  
وكان سبب خروجه أن : ٣٩١ص قال يف االخبار الطوال ) ٢(وهي حرستا على باب دمشق يف وسط الغوطة ) ١(

  .علي بن عيسى بن ماهان ملا ويل خراسان أساء السرية
  .وحتامل على من كان هبا من العرب

  .١٩٥/  ٦وابن االثري  ٩٨/  ١٠وأظهر اجلور وانظر الطربي 



  .رافع وتفاقم االمر به
: فقال فيها أبو املعال الكاليب وفيها سار الرشيد لغزو بالد الروم لعشر بقني من رجب، وقد لبس على رأسه قلنسوة

ويف أرض الترفه فوق كور وما * فباحلرمني أو أقصى الثغور ففي أرض العدو على طمر * فمن يطلب لقاءك أو يرده 
من املتخلفني على االمور فسار حىت وصل إىل الطوانة فعسكر هبا وبعث إليه نقفور * حاز الثغور سواك خلق 

حىت عن رأس ولده ورأسه، وأهل مملكته، يف كل سنة مخسة عشر ألف دينار، وبعث  بالطاعة ومحل اخلراج واجلزية
، وكان قد خطبها على ولده، فبعث هبا الرشيد )١(يطلب من الرشيد جارية قد أسروها وكانت ابنة ملك هرقلة 

ف دينار، وأن مع هدايا وحتف وطيب بعث يطلبه من الرشيد، واشترط عليه الرشيد أن حيمل يف كل سنة ثلثمائة أل
  .ال يعمر هرقلة

  مث انصرف الرشيد راجعا واستناب على الغزو عقبة بن جعفر ونقض أهل قربص العهد
  .فغزاهم معيوف بن حيىي، فسىب أهلها وقتل منهم خلقا كثريا

  .وخرج رجل من عبد القيس فبعث إليه الرشيد من قتله
  .وحج بالناس فيها عيسى بن موسى اهلادي

االعيان واملشاهري أسد بن عمرو بن عامر أبو املنذر البجلي الكويف صاحب أيب حنيفة، حكم  من تويف فيها من
  .ببغداد وبواسط، فلما انكف بصره عزل نفسه عن القضاء

  .كان صدوقا: قال أمحد بن حنبل
  .ووثقه ابن معني، وتكلم فيه علي بن املديين والبخاري
ه الناس جمنونا، وقف يوما على حلقة ذي النون املصري فسمع وسعدون اجملنون صام ستني سنة فخف دماغه فسما

وال بد من شكوى إذا مل يكن صرب وقال * وال خري يف شكوى إىل غري مشتكى : كالمه فصرخ مث أنشأ يقول
ما يل أراك عند رأس هذا الشيخ ؟ : مررت به وهو جالس عند رأس شيخ سكران يذب عنه، فقلت له: االصمعي

  .إنه جمنون: فقال
  .ال بل هو، الين صليت الظهر والعصر يف مجاعة وهو مل يصل مجاعة وال فرادى: أنت جمنون أو هو ؟ قال: فقلت

  .وهو مع هذا قد شرب اخلمر وأنا مل أشرهبا
وأصبحت أشرب ماء قراحا * تركت النبيذ الهل النبيذ : نعم، مث أنشأ يقول: فهل قلت يف هذا شيئا ؟ قال: قلت

فما العذر منه إذا الشيب * ويكسو السواد الوجوه الصباحا فإن كان ذا جائزا للشباب * عزيز الن النبيذ يذل ال
  الحا

__________  
  .٩٩/  ١٠نسخة كتاب نقفور إىل الرشيد يف شأن ابنته االسرية يف الطربي ) ١(

  .صدقت، أنت العاقل وهو اجملنون: فقلت له: قال االصمعي
  .الرمحن التميمي الكويف، مؤدب االمنيوعبيدة بن محيد بن صهيب، أبو عبد 

  .روى عن االعمش وغريه، وعنه أمحد بن حنبل
  .وكان يثين عليه

حيىي بن خالد بن برمك أبو علي الوزير والد جعفر الربمكي، ضم إليه املهدي ولده الرشيد فرباه، : وفيها تويف
  وأرضعته امرأته مع



  .قال أيب، قال أيب: ان يقولالفضل بن حيىي، فلما ويل الرشيد عرف له حقه، وك
وفوض إليه أمور اخلالفة وأزمتها، ومل يزل كذلك حىت نكبت الربامكة فقتل جعفر وخلد أباه حيىي يف احلبس حىت 

  .مات يف هذه السنة
  .وكان كرميا فصيحا، ذا رأي سديد، يظهر من أموره خري وصالح

  .داهخذوا من كل شئ طرفا، فإن من جهل شيئا عا: قال يوما لولده
  .أكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وحتدثوا بأحسن ما حتفظون: وقال الوالده
إذا أقبلت الدنيا فأنفقوا منها فإهنا ال تبقى، وإذا أدبرت فأنفقوا منها فإهنا ال تبقى، وكان إذا سأله : وكان يقول هلم

أتيحت لك * حيىي ) ١(يا مسي احلصور : قال رجل يوماسائل يف الطريق وهو راكب أقل ما يأمر له مبائيت درهم ف
للفارس ) ٢(هي * فله من نوالكم مائتان مائتا درهم ملثلي قليل * من فضل ربنا جنتان كل من مر يف الطريق عليكم 

  .صدقت: العجالن فقال
أعطاه صداقها أربعة وأمر فسبق به إىل الدار، فلما رجع سأل عنه فإذا هو قد تزوج وهو يريد أن يدخل على أهله ف

  .آالف، وعن دار أربعة آالف، وعن االمتعة أربعة آالف
  .وكلفة الدخول أربعة آالف، وأربعة آالف يستظهر هبا

وحيك لقد جئتين يف وقت ال أملك فيه ماال، وقد بعث إيل صاحب يل يطلب مين : وجاء رجل يوما فسأله شيئا فقال
أن تبيع جارية لك، وأنك قد أعطيت فيها ثالثة آالف دينار، وإين  أن يهدي إيل ما أحب، وقد بلغين أنك تريد

  .سأطلبها فال تبعها منه بأقل من ثالثني ألف دينار
فجاؤوين فبلغوا معي باملساومة إىل عشرين ألف دينار، فلما مسعتها ضعف قليب عن ردها، وأجبت إىل بيعها، فأخذها 

  .وأخذت العشرين ألف دينار
  .بعشرين ألف دينار: بكم بعتها ؟ قلت: فلما اجتمعت بيحىي قالفأهداها إىل حيىي، 

إنك خلسيس خذ جاريتك إليك وقد بعث إىل صاحب فارس يطلب مين أن أستهديه شيئا، وإين سأطلبها منه : قال
  .فال تبعها بأقل من مخسني ألف دينار

  .فجاؤوين فوصلوا يف مثنها إىل ثالثني ألف دينار، فبعتها منهم
  المين أيضا فلما جئته

__________  
  .الذي مل يتزوج، وحيىي املشار إليه هنا هو حيىي بن زكريا: احلصور) ١(
  .هي منكم للقابس: ٢٢٣/  ٦يف وفيات االعيان ) ٢(

جارية قد أفادتين مخسني ألف دينار ال أفرط فيها : أشهدك أهنا حرة وأين قد تزوجتها، وقلت: وردها علي، فقلت
  .بعد اليوم
طيب أن الرشيد طلب من منصور بن زياد عشرة آالف ألف درهم، ومل يكن عنده منها سوى ألف ألف وذكر اخل

درهم، فضاق ذرعا، وقد توعده بالقتل وخراب الديار إن مل حيملها يف يومه ذلك، فدخل على حيىي بن خالد وذكر 
يا بين بلغين أنك تريد أن : بنهأمره فأطلق له مخسة آالف ألف، واستطلق له من ابنه الفضل ألفي ألف، وقال ال

  .تشتري هبا ضيعة
  .وهذه ضيعة تغل الشكر وتبقى مدى الدهر



وأخذ له من ابنه جعفر ألف ألف، ومن جاريته دنانري عقدا اشتراه مبائة ألف دينار، وعشرون ألف دينار، وقال 
  .قد حسبناه عليك بألفي ألف: للمترسم عليه

  .لعقد، وكان قد وهبه جلارية حيىي، فلم يعد فيه بعد إذ وهبهفلما عرضت االموال على الرشيد رد ا
يا بين : يا أبت بعد االمر والنهي والنعمة صرنا إىل هذا احلال، فقال: وقال له بعض بنيه وهم يف السجن والقيود

  .دعوة مظلوم سرت بليل وحنن عنها غافلون ومل يغفل اهللا عنها
مث أبكاهم دما حني * زمنا والدهر ريان غدق سكت الدهر زمانا عنهم  *رب قوم قد غدوا يف نعمة : مث أنشأ يقول

نطق وقد كان حيىي بن خالد هذا جيري على سفيان بن عيينة كل شهر ألف درهم، وكان سفيان يدعو له يف سجوده 
  .اللهم إنه قد كفاين املؤنة وفرغين للعبادة فاكفه أمر آخرته: يقول

  .غفر يل بدعاء سفيان: ما فعل اهللا بك ؟ قال: املنام فقال فلما مات حيىي رآه بعض أصحابه يف
وقد كانت وفاة حيىي بن خالد رمحه اهللا يف احلبس يف الرافقة لثالث خلون من احملرم من هذه السنة عن سبعني سنة، 

قد تقدم اخلصم : وصلى عليه ابنه الفضل، ودفن على شط الفرات، وقد وجد يف جيبه رقعة مكتوب فيها خبطه
  .املدعا عليه باالثر، واحلاكم احلكم العدل الذي ال جيوز وال حيتاج إىل بينةو

  .فحملت إىل الرشيد فلما قرأها بكى يومه ذلك، وبقي أياما يتبني االسى يف وجهه
  :وقد قال بعض الشعراء يف حيىي بن خالد

توارث رقي والد * بل وراثة  ولكنين عبد ليحىي بن خالد فقلت شراء قال ال* سألت الندا هل أنت حر فقال ال 
  )١(بعد والد 

__________  
سألت الندى واجلود حران : ٣٢٧/  ١: ذكرمها صاحب شذرات الذهب ونسبهما لكلثوم العتايب باختالف) ١(

  ولكن ارثا والدا بعد والد * شراء ذلك امللك قال ال : كالنا عبد حيىي بن خالد فقلت: فقاال* أنتما ؟ 

وتسعني ومائة فيها خرج رجل بسواد العراق يقال له ثروان بن سيف، وجعل يتنقل فيها من مث دخلت سنة إحدى 
  .بلد إىل بلد، فوجه إليه الرشيد طوق بن مالك فهزمه وجرح ثروان وقتل عامة أصحابه، وكتب بالفتح إىل الرشيد

  .موفيها خرج بالشام أبو النداء فوجه إليه الرشيد حيىي بن معاذ واستنابه على الشا
  .وفيها وقع الثلج ببغداد

وفيها غزا بالد الروم يزيد بن خملد اهلبريي يف عشرة آالف، فأخذت عليه الروم املضيق فقتلوه يف مخسني من 
أصحابه على مرحلتني من طرسوس، واهنزم الباقون، ووىل الرشيد غزو الصائفة هلرمثة بن أعني، وضم إليه ثالثني ألفا 

  .النفقات فيهم مسرور اخلادم، وإليه
  .وخرج الرشيد إىل احلدث ليكون قريبا منهم

  .وأمر الرشيد هبدم الكنائس والديور، وألزم أهل الذمة بتمييز لباسهم وهيآهتم يف بغداد وغريها من البالد
  .وفيها عزل الرشيد علي بن موسى عن إمرة خراسان ووالها هرمثة بن أعني

 أهلها وبث اجليوش والسرايا بأرض الروم إىل عني زربة، والكنيسة وفيها فتح الرشيد هرقلة يف شوال وخرهبا وسىب
  .السوداء

وكان دخل هرقلة يف كل يوم مائة ألف ومخسة وثالثني ألف مرتزق، ووىل محيد بن معيوف سواحل الشام إىل مصر، 
م أبو البختري ودخل جزيرة قربص فسىب أهلها ومحلهم حىت باعهم بالرافقة، فبلغ مثن االسقف ألفي دينار، باعه



  .القاضي
  .وفيها أسلم الفضل بن سهل على يدي املأمون

وحج بالناس فيها الفضل بن عباس بن حممد بن علي العباسي، وكان وايل مكة، ومل يكن للناس بعد هذه السنة 
  صائفة إىل سنة مخس عشرة

  .ومائتني
القاسم الفقيه الراوي عن مالك بن يونس ، وعبد الرمحن بن )١(سلمة بن الفضل االبرش : وفيها تويف من االعيان

  .بن أيب إسحاق، قدم على الرشيد فأمر له مبال جزيل، حنوا من مخسني ألفا فلم يقبله
  ).٢(والفضل بن موسى الشيباين 

  .، وحممد بن احلسني املصيصي أحد الزهاد الثقات)٣(وحممد بن سلمة 
  .ني سنةقال مل أتكلم بكلمة أحتاج إىل االعتذار منها منذ مخس

  .وفيها تويف معمر الرقي
__________  

  .قاضي الري وراوي املغازي عن ابن اسحاق خمتلف يف االحتجاج ولكنه يف ابن اسحاق ثقة) ١(
  .نسبة إىل سينان وهي قرية من قرى مرو: السيناين: ٢٠٦/  ٦يف ابن االثري ) ٢(

  .وهو موىل بين قطيعة وشيخ مرو وحمدثها
  .ثقة

  .يه حمدث حران ومفتيها روى عن هشام بن حسان وطبقتهاحلراين الفق) ٣(
  .ثقة فاضل له رواية وفتوى: قال ابن سعد

مث دخلت سنة ثنتني وتسعني ومائة فيها دخل هرمثة بن أعني إىل خراسان نائبا عليها، وقبض على علي بن عيسى 
، وكتب إىل الرشيد بذلك فشكره فأخذ أمواله وحواصله وأركبه على بعري وجهه لذنبه ونادى عليه ببالد خراسان

  .على ذلك، مث أرسله إىل الرشيد بعد ذلك فحبس بداره ببغداد
  .وفيها وىل الرشيد ثابت بن نصر بن مالك نيابة الثغور فدخل بالد الروم وفتح مطمورة

  .وفيها كان الصلح بني املسلمني والروم على يد ثابت بن نصر
  .يجانوفيها خرجت اخلرمية باجلبل وبالد أذرب

فوجه الرشيد إليهم عبد اهللا بن مالك بن اهليثم اخلزاعي يف عشرة آالف فارس فقتل منهم خلقا وأسر وسىب 
  .ذراريهم، وقدم هبم بغداد فأمر له الرشيد بقتل الرجال منهم، وبالذرية فبيعوا فيها

  .وكان قد غزاهم قبل ذلك خزمية بن خازم
ة إىل بغداد يف السفن وقد استخلف على الرقة ابنه القاسم وبني يديه خزمية ويف ربيع االول منها قدم الرشيد من الرق

بن خازم، ومن نية الرشيد الذهاب إىل خراسان لغزو رافع بن ليث الذي كان قد خلع الطاعة واستحوذ على بالد 
  كثرية من بالد مسرقند وغريها، مث خرج الرشيد يف شعبان قاصدا

ه حممدا االمني، وسأل املأمون من أبيه أن خيرج معه خوفا من غدر أخيه االمني، خراسان، واستخلف على بغداد انب
فأذن له فسار معه وقد شكا الرشيد يف أثناء الطريق إىل بعض أمرائه جفاء بنيه الثالثة الذين جعلهم والة العهد من 

ينا علي، وهم يعدون أنفاسي بعده، وأراه داء يف جسده، وقال إن لكل واحد من االمني واملأمون والقاسم عندي ع



  .ويتمنون انقضاء أيامي، وذلك شر هلم لو كانوا يعلمون
  .فدعا له ذلك االمري مث أمر له الرشيد باالنصراف إىل عمله وودعه، وكان آخر العهد به

  .وفيها حترك ثروان احلروري وقتل عامل السلطان بطف البصرة
  .وفيها قتل الرشيد اهليصم اليماين

  .بن جعفر وهو يريد اللحاق بالرشيد فمات يف الطريقومات عيسى 
  .وفيها حج بالناس العباس بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب جعفر املنصور

أبو القاسم، أحد املشاهري ) ١(إمساعيل بن جامع ابن إمساعيل بن عبد اهللا بن املطلب بن أيب وداعة : وفيها تويف
أوال حيفظ القرآن مث صار إىل صناعة الغناء وترك القرآن، وذكر عنه أبو بالغناء، كان ممن يضرب به املثل، وقد كان 

حبران ) ٢(الفرج بن علي بن احلسني صاحب االغاين حكايات غريبة، من ذلك أنه قال كنت يوما مشرفا من غرفة 
  :إذ أقبلت جارية سوداء معها قربة تستقي املاء، فجلست ووضعت قربتها واندفعت تغين

__________  
  .احلارث أسر يوم بدر وفداه ابنه املطلب بأربعة اآلف درهم: اسم أيب وداعة )١(

  .وهو أول أسري فدي يوم بدر
  .مشرعة: ٣٣٥/  ٦يف االغاين ) ٢(

  .واملشرعة مورد الشاربة اليت يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون
  .وتسمي العرب املشرعة إذا كان املاء فيها ال انقطاع له كماء االهنار

وال تتركيه هائم القلب * هلا عسل مين وتبذل علقما فردي مصاب القلب أنت قتلته * إىل اهللا أشكو خبلها ومساحيت 
فسمعت ما ال صرب يل عنه ورجوت أن تعيده فقامت وانصرفت، فنزلت وانطلقت وراءها وسألتها : قال) ١(مغرما 

  مهني فأعادته فحفظته وسلكتهإن علي خراجا كل يوم درمهني، فأعطيتها در: أن تعيده فقالت
كأنك تستكثر : يومي ذلك، فلما أصبحت أنسيته فأقبلت السوداء فسألتها أن تعيده فلم تفعل إال بدرمهني، مث قالت

  .أربعة دراهم، كأين بك وقد أخذت عليه أربعة آالف دينار
اين ثالثة آالف دينار، فتبسمت قال فغنيته ليلة للرشيد فأعطاين ألف دينار، مث استعادنيه ثالث مرات أخرى وعط

  .مم تبسمت ؟ فذكرت له القصة فضحك وألقى إيل كيسا آخر فيه ألف دينار: فقال
  .ال أكذب السوداء: وقال

أصبحت يوما باملدينة وليس معي إال ثالثة دراهم، فإذا جارية على رقبتها جرة تريد الركي : وحكى عنه أيضا قال
فقالوا لنا ما أقصر الليل عندنا وذاك الن * كونا إىل أحبابنا طول ليلنا ش: وهي تسعى وتترمن بصوت شجي) ٢(

جزعنا وهم * لنا النوم أعينا إذا ما دنا الليل املضر بذي اهلوى ) ٣(سريعا وال يغشى * النوم يغشى عيوهنم 
دته منها وأعطيتها فاستع: نالقي لكانوا يف املضاجع مثلنا قال* يستبشرون إذا دنا فلو أهنم كانوا يالقون مثلما 

  .لتأخذن بدهلا ألف دينار، وألف دينار وألف دينار: الدراهم الثالثة فقالت
  .فأعطاين الرشيد ثالثة آالف دينار يف ليلة على ذلك الصوت

بكر بن النطاح أبو وائل احلنفي البصري الشاعر املشهور، نزل بغداد زمن الرشيد، وكان خيالط أبا : وفيها تويف
  .العتاهية

  .أشعر أهل العدل من احملدثني أربعة، أوهلم بكر بن النطاح: ال أبو عفانق



مسعت احلسن بن رجاء يقول اجتمع مجاعة من الشعراء ومعهم بكر بن النطاح يتناشدون، فلما فرغوا : وقال املربد
عة مردودة فجف جفن العني أو أغمضا شفا* ما ضرها لو كتبت بالرضى : من طواهلم أنشد بكر بن النطاح لنفسه

  يأمل منها مثلما قد مضى* يف عاشق يود لو قد قضى يا نفس صربا واعلمي أمنا * عندها 
__________  

  .وال تبعدي فيما جتشمت كلثما: ويروى) ١(
  .جنس للركية وهي البئر: الركي) ٢(
  .سراعا وما يغشى: ٣١١/  ٦يف االغاين ) ٣(

  .فابتدروه يقبلون رأسه: ا قالبلحظه إال الن أمرض* مل مترض االجفان من قاتل 
بكر فأمسى الشعر قد بانا وفيها تويف هبلول اجملنون، * مات ابن نطاح أبو وائل : وملا مات رثاه أبو العتاهية فقال

  .كان يأوي إىل مقابر الكوفة، وكان يتكلم بكلمات حسنة، وقد وعظ الرشيد وغريه كما تقدم
  .االعمش وابن جريج وشعبة ومالكا وخلقا سواهموعبد اهللا بن إدريس االودي الكويف، مسع 

ال أصلح، وامتنع أشد االمتناع، وكان قد : وروى عنه مجاعات من االئمة، وقد استدعاه الرشيد ليوليه القضاء فقال
  .سأل قبله وكيعا فامتنع أيضا، فطلب حفص بن غياث فقبل

ر، فلم يقبل وكيع وال ابن إدريس، وقبل ذلك وأطلق لكل واحد مخسة آالف عوضا عن كلفته اليت تكلفها يف السف
  .حفص، فحلف ابن إدريس ال يكلمه أبدا

وحج الرشيد يف بعض السنني فاجتاز بالكوفة ومعه القاضي أبو يوسف واالمني واملأمون، فأمر الرشيد أن جيتمع 
  .شيوخ احلديث ليسمعوا ولديه، فاجتمعوا إال ابن إدريس هذا، وعيسى بن يونس

 واملأمون بعد فراغهما من مساعهما على من اجتمع من املشايخ إىل ابن إدريس فأمسعهما مائة حديث، فركب االمني
  .يا عم إن أردت أعدهتا من حفظي، فأذن له فأعادها من حفظه كما مسعها، فتعجب حلفظه: فقال له املأمون

واهللا لو مالت يل املسجد ماال إىل سقفه : مث أمر له املأمون بعشرة آالف فلم يقبلها، فظن أنه استقلها فأضعفها فقال
  .ما قبلت منه شيئا على حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .عالم تبكي ؟ فقد ختمت يف هذا البيت أربعة آالف ختمة: وملا احتضر ابن إدريس بكت ابنته فقال
لس فاستوطنها يف زمن عبد امللك بن صعصعة بن سالم ويقال ابن عبد اهللا أبو عبد اهللا الدمشقي، مث حتول إىل االند

  معاوية وابنه هشام، وهو أول من أدخل علم احلديث ومذهب االوزاعي إىل بالد االندلس،
وويل الصالة بقرطبة، ويف أيامه غرست االشجار باملسجد اجلامع هناك كما يراه االوزاعي والشاميون ويكرهه 

  .مالك وأصحابه
  .بن عبد العزيزوقد روى عن مالك واالوزاعي وسعيد 

تاريخ  -وروى عنه مجاعة منهم عبد امللك بن حبيب الفقيه، وذكره يف كتاب الفقهاء، وذكره ابن يونس يف تارخيه 
  .واحلميدي يف تاريخ االندلس، وحرر وفاته يف هذه السنة -مصر 

  .وحكى عن شيخه ابن حزم أن صعصعة هذا أول من أدخل مذهب االوزاعي إىل االندلس
  .أول من أدخل علم احلديث إليها: يونس وقال ابن

  .وذكر أنه تويف قريبا من سنة مثانني ومائة، والذي حرره احلميدي يف هذه السنة أثبت



  .علي بن ظبيان أبو احلسن العبسي قاضي الشرقية من بغداد، واله الرشيد ذلك
شيد خيرج معه إذا خرج من عنده، كان ثقة عاملا من أصحاب أيب حنيفة، مث واله الرشيد قضاء القضاة، وكان الر

  .مات بقوميسني يف هذه السنة
العباس بن االحنف ابن االسود بن طلحة الشاعر املشهور، كان من عرب خراسان ونشأ ببغداد، وكان لطيفا ظريفا 

  .مقبوال حسن الشعر
قد سحب الناس : العباسلو قيل يل من أحسن الناس شعرا تعرفه ؟ لقلت : قال أبو العباس قال عبد اهللا بن املعتز

وصادق ليس يدري أنه صدقا * غريكم ) ١(وفرق الناس فينا قوهلم فرقا فكاذب قد رمى بالظن * أذيال الظنون بنا 
وحيك : وقد طلبه الرشيد ذات ليلة يف أثناء الليل فانزعج لذلك وخاف نساؤه، فلما وقف بني يدي الرشيد قال له

: يا أمري املؤمنني ما خفت أعظم من هذه الليلة، فقال: بت أن تشفعه مبثله، فقالإنه قد عن يل بيت يف جارية يل فأحب
: ما قلت يا أمري املؤمنني ؟ فقال: ومل ؟ فذكر له دخول احلرس عليه يف الليل، مث جلس حىت سكن روعه مث قال

  فلم نر مثلها بشرا* حنان قد رأيناها 
  .زد: يدإذا ما زدته نظرا فقال الرش* يزيدك وجهها حسنا 

إنا قد رأيناها، : فأبرزها تر قمرا فقال) * ٢(ك باالظالم واعتكرا ودج فلم تر فجرا * إذا ما الليل مال علي : فقال
  .وقد أمرنا لك بعشرة آالف درهم

حىت إذا * أبكي الذين أذاقوين مودهتم : ومن شعره الذي أقر له فيه بشار بن برد وأثبته يف سلك الشعراء بسببه قوله
  بثقل ما محلوين منهم قعدوا* ظوين للهوى رقدوا واستنهضوين فلما قمت منتصبا أيق

__________  
  .باحلب: ٣٦٧/  ٨يف االغاين ) ١(
  .قمرا: ٢٢/  ٣يف وفيات االعيان ) ٢(

* جنونا فزدين من حديثك يا سعد هواها هوى مل يعرف القلب غريه * وحدثتين يا سعد عنها فزدتين : وله أيضا
دخلت على العباس بن االحنف بالبصرة وهو طريح على فراشه جيود : بل وليس له بعد قال االصمعيفليس له ق

زادت * به ) ٢(مفردا يبكي على شجنه كلما جد النحيب * الدار عن وطنه ) ١(يا بعيد : بنفسه وهو يقول
يبكي ) ٣(هاتف * د شجا ولقد زاد الفؤا: االسقام يف بدنه مث أغمي عليه مث انتبه بصوت طائر على شجرة فقال

  .كلنا يبكي على سكنه قال مث أغمي عليه أخرى فحركته فإذا هو قد مات* فبكى ) ٤(على فننه شاقه ما شاقين 
  كانت وفاته يف هذه السنة،: قال الصويل

  .وقيل بعدها، وقيل قبلها يف سنة مثان ومثانني ومائة فاهللا أعلم
  .وزعم بعض املؤرخني أنه بقي بعد الرشيد

  .عيسى بن جعفر بن أيب جعفر املنصور أخو زبيدة، كان نائبا على البصرة يف أيام الرشيد فمات يف أثناء هذه السنة
  .الفضل بن حيىي ابن خالد بن برمك أخو جعفر وأخوته، كان هو والرشيد يتراضعان: وفيها تويف

  .لرشيدأرضعت اخليزران فضال، وأرضعت أم الفضل وهي زبيدة بنت بن بريه هارون ا
  ):٥(وكانت زبيدة هذه من مولدات بتبني الربية، وقد قال يف ذلك بعض الشعراء 

__________  
  .يا غريب: ٢٦/  ٣ووفيات االعيان  ١٢٧/  ٤يف مروج الذهب ) ١(



  .طائر: يف مروج الذهب والوفيات) ٣...(دبت االسقام...* البكاء به: يف مروج الذهب) ٢(
  .فينشفه ما ش: يف مروج الذهب) ٤(
  .هو مروان بن أيب حفصة كما يف الفخري ووفيات االعيان) ٥(

كما زان حيىي * غذتك بثدي واخلليفة واحد لقد زنت حيىي يف املشاهد كلها ) * ١(كفى لك فضال أن أفضل حرة 
 وكان الفضل أكرم من أخيه جعفر، ولكن كان فيه كرب شديد، وكان عبوسا، وكان جعفر: خالدا يف املشاهد قالوا

  .أحسن بشرا منه وأطلق وجها، وأقل عطاء
  .وكان الناس إليه أميل، ولكن خصلة الكرم تغطي مجيع القبائح، فهي تستر تلك اخلصلة اليت كانت يف الفضل

يا أبت إن هذا يصحبين يف العسر واليسر : وقد وهب الفضل لطباخه مائة ألف درهم فعابه أبوه على ذلك، فقال
  :ي يف هذا احلال فأحسن صحبيت، وقد قال بعض الشعراءوالعيش اخلشن، واستمر مع

من كان يعتادهم يف املنزل اخلشن ووهب يوما لبعض االدباء عشرة آالف دينار * إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا 
  .ال واهللا، ولكين أبكي أن االرض تأكل مثلك، أو تواري مثلك: مم تبكي، أستقللتها ؟ قال: فبكى الرجل فقال له

  .أصبحت يوما ال أملك شيئا حىت وال علف الدابة: ل علي بن اجلهم عن أبيهوقا
  .هلم: فقصدت الفضل بن حيىي، فإذا هو قد أقبل من دار اخلالفة يف موكب من الناس، فلما رآين رحب يب وقال
بها، فانزعج فسرت معه، فلما كان ببعض الطريق مسع غالما يدعو جارية من دار، وإذا هو يدعوها باسم جارية له حي

وداع دعا إذ حنن باخليف : أصابك ما أصاب أخي بين عامر حيث يقول: لذلك وشكا إيل ما لقي من ذلك، فقلت
: أطار بليلى طائرا كان يف صدري فقال* فهيج أحزان الفؤاد وال يدري دعا باسم ليلى غريها وكأمنا * من مىن 

  .اكتب يل هذين البيتني
  .انطلق راشدا: عنده خامتي على مثن ورقة وكتبتهما له، فأخذمها وقالفذهبت إىل بقال فرهنت : قال

  .إين رهنته: هات خامتك حىت نرهنه على طعام لنا وعلف للدابة، فقلت: فرجعت إىل منزيل فقال يل غالمي
 فما أمسينا حىت أرسل إيل الفضل بثالثني ألفا من الذهب، وعشرة آالف من الورق، أجراه علي كل شهر، وأسلفين

  .شهرا
ودخل على الفضل يوما بعض االكابر فأكرمه الفضل وأجلسه معه على السرير، فشكا إليه الرجل دينا عليه وسأله 

  .أن يكلم يف ذلك أمري املؤمنني
  .نعم، وكم دينك ؟ قال ثالمثائة ألف ردهم: فقال

مث رجع إىل منزله فإذا املال فخرج من عنده وهو مهموم لضعف رده عليه، مث مال إىل بعض إخوانه فاستراح عنده 
  .قد سبقه إىل داره

  :وما أحسن ما قال فيه بعض الشعراء
__________  

  .كفى لك فخرا أن أكرم حرة: يف الفخري) ١(

* وما كل من يدعى بفضل له فضل رأى اهللا فضال منك يف الناس واسعا * لك الفضل يا فضل بن حيىي بن خالد 
  فسماك فضال فالتقى االسم والفعل

  .وقد كان الفضل أكرب رتبة عند الرشيد من جعفر، وكان جعفر أحظى عند الرشيد منه وأخص



  .وقد ويل الفضل أعماال كبارا، منها نيابة خراسان وغريها
وملا قتل الرشيد الربامكة وحبسهم جلد الفضل هذا مائة سوط وخلده يف احلبس حىت مات يف هذه السنة، قبل 

ة وصلى عليه بالقصر الذي مات فيه أصحابه، مث أخرجت جنازته فصلى عليها الناس، الرشيد بشهور مخسة يف الرق
ودفن هناك وله مخس وأربعون سنة، وكان سبب موته ثقل أصابه يف لسانه اشتد به يوم اخلميس ويوم اجلمعة، وتويف 

  .قبل أذان الغداة من يوم السبت
  .يف سنة ثنتني وتسعني فاهللا أعلم: ئة، وقال ابن اجلوزيوذلك يف احملرم من سنة ثالث وتسعني ما: قال ابن جرير

وقد أطال بن خلكان ترمجته وذكر طرفا صاحلا من حماسنه ومكارمه، من ذلك أنه ورد بلخ حني كان نائبا على 
خراسان، وكان هبا بيت النار اليت كانت تعبدها اجملوس، وقد كان جده برمك من خدامها، فهدم بعضه ومل يتمكن 

  .ه كله، لقوة إحكامه، وبىن مكانه مسجدا هللا تعاىلمن هدم
ففي يده كشف املضرة * إىل اهللا فيما نالنا نرفع الشكوى : وذكر أنه كان يتمثل يف السجن هبذه االبيات ويبكي

* فال حنن يف االموات فيها وال االحيا إذا جاءنا السجان يوما جلاجة * والبلوى خرجنا من الدنيا وحنن من أهلها 
وحممد بن أمية الشاعر الكاتب، وهو من بيت كلهم شعراء، وقد اختلط ) ١(جاء هذا من الدنيا : بنا وقلناعج

  .أشعار بعضهم يف بعض
ومنصور بن الزبرقان ابن سلمة أبو الفضل النمريي الشاعر، امتدح الرشيد، وأصله من اجلزيرة وأقام ببغداد ويقال 

يوما فجعلت الرخم حتوم حوهلم، فأمر بكبش يذبح للرخم حىت ال جلده مطعم الكبش الرخم، وذلك أنه أضاف 
  .يتأذى هبا ضيفانه، ففعل له ذلك

وخالك ذو الكبش يغذي الرخم وله أشعار حسنة، وكان يروي عن * أبوك زعيم بين قاسط : فقال الشاعر فيه
  .كلثوم بن عمرو، وكان شيخه الذي أخذ عنه الغناء

__________  
  .ن لصاحل بن عبد القدوس، وقيل إهنا لعلي بن اخلليل، وقال غريه هي اليب العتاهيةنسبها ابن خلكا) ١(

يوسف بن القاضي أيب يوسف مسع احلديث من السري بن حيىي، ويونس بن أيب إسحاق، ونظر يف الرأي وتفقه، 
  .ر عن أمر الرشيدوويل قضاء اجلانب الشرقي ببغداد يف حياة أبيه أيب يوسف، وصلى بالناس اجلمعة جبامع املنصو

  .تويف يف رجب من هذه السنة وهو قاضي ببغداد
يف احملرم منها تويف الفضل بن حيىي، وقال ابن اجلوزي تويف : مث دخلت سنة ثالث وتسعني ومائة قال ابن جرير

  .الفضل يف سنة ثنتني وتسعني كما تقدم
  .وما قاله ابن جرير أقرب

يها واىف الرشيد جرجان وانتهت إليه خزائن علي بن عيسى حتمل على وف: وفيها تويف سعيد اجلوهري، قال: قال
  .ألف ومخسمائة بعري، وذلك يف صفر منها، مث حتول منها إىل طوس وهو عليل، فلم يزل هبا حىت كانت وفاته فيها

يث، فبعثه وفيها تواقع هرمثة نائب العراق هو ورافع بن الليث فكسره هرمثة وافتتح خبارى وأسر أخاه بشري بن الل
واهللا لو مل يبق : إىل الرشيد وهو بطوس قد ثقل عن السري، فلما وقف بني يديه شرع يترقق له فلم يقبل منه، بل قال

من عمري إال أن أحرك شفيت بقتلك لقتلتك، مث دعا بقصاب فجزأه بني يديه أربعة عشر عضوا، مث رفع الرشيد 
  .رافع كما مكنه من أخيه بشرييديه إىل السماء يدعو اهللا أن ميكنه من أخيه 

ما لك يا : وفاة الرشيد كان قد رأى وهو بالكوفة رؤيا أفزعته وغمه ذلك، فدخل عليه جربيل بن خبتيشوع فقال



  .هذه تربة هارون: رأيت كفا فيها تربة محراء خرجت من حتت سريري وقائال يقول: أمري املؤمنني ؟ فقال
  .أضغاث االحالم من حديث النفس، فتناسها يا أمري املؤمننيهذه من : فهون عليه جربيل أمرها وقال

أما تذكر ما ! وحيك : فلما سار يريد خراسان ومر بطوس واعتقلته العلة هبا، ذكر رؤياه فهاله ذلك وقال جلربيل
  .بلى: قصصته عليه من الرؤيا ؟ فقال

واهللا هذه : محراء يف يده، فلما رآها قال ائتين بشئ من تربة هذه االرض، فجاءه بتربة: فدعا مسرورا اخلادم وقال
  الكف اليت رأيت، والتربة اليت

  .كانت فيها
فواهللا ما أتت عليه ثالث حىت تويف، وقد أمر حبفر قربه قبل موته يف الدار اليت كان فيها، وهي دار محيد : قال جربيل

  .هذا يا بن آدم تصري إىل: بن أيب غامن الطائي، فجعل ينظر إىل قربه وهو يقول
مث أمر أن يقرأوا القرآن يف قربه، فقرأوه حىت ختموه وهو يف حمفة على شفري القرب وملا حضرته الوفاة احتىب مبالءة 

  .لو اضطجعت كان أهون عليك: وجلس يقاسي سكرات املوت، فقال له بعض من حضر
  اسا وصربا شدة احلدثانمش* وإين من قوم كرام يزيدهم : أما مسعت قول الشاعر: فضحك ضحكا صحيحا مث قال
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

مات ليلة السبت، وقيل ليلة االحد مستهل مجادى اآلخرة سنة ثالث وتسعني ومائة، عن مخس، وقيل سبع وأربعني 
  .سنة

  .وكان ملكه ثالثا وعشرين سنة
ي حممد بن املنصور أيب جعفر عبد اهللا بن حممد بن علي ابن وهذه ترمجته هو هارون الرشيد أمري املؤمنني ابن املهد

  .عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب، القرشي اهلامشي، أبو حممد، ويقال أبو جعفر
  .وأمه اخليزران أم ولد

كان مولده يف شوال سنة ست وقيل سبع، وقيل مثان وأربعني ومائة، وقيل إنه ولد سنة مخسني ومائة، وبويع له 
  .فة بعد موت أخيه موسى اهلادي يف ربيع االول سنة سبعني ومائة، بعهد من أبيه املهديباخلال

روى احلديث عن أبيه وجده، وحدث عن املبارك بن فضالة، عن احلسن، عن أنس بن مالك أن رسول اهللا صلى اهللا 
  ).١" (اتقوا النار ولو بشق مترة : " عليه وسلم قال

  .الناس، وقد حدث عنه ابنه وسليمان اهلامشي والد إسحاق، ونباتة بن عمرو أورده وهو على املنرب وهو خيطب
وكان الرشيد أبيض طويال مسينا مجيال، وقد غزا الصائفة يف حياة أبيه مرارا، وعقد اهلدنة بني املسلمني والروم بعد 

مع امرأة ليون وهي  حماصرته القسطنطينية، وقد لقي املسلمون من ذلك جهدا جهيدا وخوفا شديدا، وكان الصلح
امللقبة بأغسطه على محل كثري تبذله للمسلمني يف كل عام، ففرح املسلمون بذلك، وكان هذا هو الذي حدا أباه 
على البيعة له بعد أخيه يف سنة وستني ومائة، مث ملا أفضت إليه اخلالفة يف سنة سبعني كان من أحسن الناس سرية 

  أبووأكثرهم غزوا وحجا، وهلذا قال فيه 
ويف أرض الترفه * فباحلرمني أو أقصى الثغور ففي أرض العدو على طمر * فمن يطلب لقاءك أو يرده ): ٢(السعلي 

من املتخلفني على االمور وكان يتصدق من صلب ماله يف كل يوم * فوق كور وما حاز الثغور سواك خلق ) ٣(
مل حيج أحج ثالمثائة بالنفقة السابغة والكسوة التامة،  بألف درهم، وإذا حج أحج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم وإذا

وكان حيب التشبه جبده أيب جعفر املنصور إال يف العطاء، فإنه كان سريع العطاء جزيله، وكان حيب الفقهاء 
  والشعراء ويعطيهم، وال

__________  
) ٧٠ - ٦٨ - ٦٧ - ٦٦(أخرجه البخاري يف االدب والزكاة والرقاق والتوحيد، ومسلم يف الزكاة ح ) ١(

) ٣٨(والزكاة ) ١٣(والنسائي والدارمي يف الزكاة وابن ماجه يف املقدمة ) ٣٧(والزهد ) ١(والترمذي يف القيامة 
  .١٣٨، ٧٩/  ٦، ٣٥٨، ٢٥٦/  ٤و  ٤٤٦، ٢٨٨/  ١وأمحد يف املسند 

  .أبو املعايل الكاليب: ٩٩/  ١٠يف الطربي ) ٢(
  .نيةالث: ٢٢٥/  ٤يف فوات الوفيات ) ٣(

  .يضيع لديه بر ومعروف، وكان نقش خامته ال إله إال اهللا
وكان يصلي يف كل يوم مائة ركعة تطوعا، إىل أن فارق الدنيا، إال أن تعرض له علة، وكان ابن أيب مرمي هو الذي 



  .يضحكه، وكان عنده فضيلة بأخبار احلجاز وغريها، وكان الرشيد قد أنزله يف قصره وخلطه بأهله
 ٢٢: يس) [ وما يل ال أعبد الذي فطرين(شيد يوما إىل صالة الصبح فقام فتوضأ مث أدرك الرشيد وهو يقرأ نبهه الر

  .ال أدري واهللا: فقال ابن أيب مرمي] 
  .وحيك اجتنب الصالة والقرآن وقل فيما عدا ذلك: فضحك الرشيد وقطع الصالة، مث أقبل عليه وقال

ومعه برنية من فضة فيها غالية من أحسن الطيب، فجعل ميدحها ويزيد يف ودخل يوما العباس بن حممد على الرشيد 
! وحيك : شكرها، وسأل من الرشيد أن يقبلها منه فقبلها فاستوهبها منه ابن أيب مرمي فوهبها له، فقال له العباس

  .جئت بشئ منعته نفسي وأهلي وآثرت به أمري املؤمنني سيدي فأخذته
  ه استه، مث أخذ منها شيئا فطلى به استه ودهن جوارحهفحلف ابن أيب مرمي ليطينب ب

  .كلها منها، والرشيد ال يتمالك نفسه من الضحك
  .اطلب يل غالمي: مث قال خلادم قائم عندهم يقال له خاقان

  .ادع له غالمه: فقال الرشيد
  .فأنيكهاخذ هذه الغالية واذهب هبا إىل ستك فمرها فلتطيب منها إستها حىت أرجع إليها : فقال له

جئت هبذه الغالية متدحها : فذهب الضحك بالرشيد كل مذهب، مث أقبل ابن أيب مرمي على العباس بن حممد فقال له
عند أمري املؤمنني الذي ما متطر السماء شيئا وال تنبت االرض شيئا إال وهو حتت تصرفه ويف يده ؟ وأعجب من هذا 

  .ما أمرك به هذا فأنفذه: أن قيل مللك املوت
  .وأنت متدح هذه الغالية عنده كأنه بقال أو خباز أو طباخ أو متار، فكاد الرشيد يهلك من شدة الضحك

  .مث أمر البن أيب مرمي مبائة ألف درهم
وقد شرب الرشيد يوما دواء فسأله ابن أيب مرمي أن يلي احلجابة يف هذا اليوم، ومهما حصل له كان بينه وبني أمري 

بة، فجاءت الرسل باهلدايا من كل جانب، من عند زبيدة والربامكة وكبار االمراء، وكان املؤمنني، فواله احلجا
فأين نصييب : حاصله يف هذا اليوم ستني ألف دينار، فسأله الرشيد يف اليوم الثاين عما حتصل فأخربه بذلك، فقال له

  .قد صاحلتك عليه بعشرة آالف تفاحة: ؟ فقال ابن أيب مرمي
ما ذكرت عنده حديثا إال : أبا معاوية الضرير حممد بن حازم ليسمع منه احلديث قال أبو معاويةوقد استدعى إليه 

قال صلى اهللا وسلم على سيدي، وإذا مسع فيه موعظة بكى حىت يبل الثرى، وأكلت عنده يوما مث قمت الغسل 
  .ال: اء ؟ قلتيا أبا معاوية أتدري من يصب عليك امل: يدي فصب املاء علي وأنا ال أراه، مث قال

  .يصب عليك أمري املؤمنني: قال
  .إمنا أردت تعظيم العلم: فدعوت له، فقال: قال أبو معاوية

: وحدثه أبو معاوية يوما عن االعمش، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة حبديث احتجاج آدم وموسى، فقال عم الرشيد
أتعترض على احلديث ؟ علي بالنطع : وقالأين التقيا يا أبا معاوية ؟ فغضب الرشيد من ذلك غضبا شديدا، 
  .هذه زندقة: والسيف، فأحضر ذلك فقام الناس إليه يشفعون فيه فقال الرشيد
  مث أمر بسجنه وأقسم أن ال خيرج حىت خيربين من ألقى إليه هذا،

  هللافأقسم عمه باالميان املغلظة ما قال هذا له أحد، وإمنا كانت هذه الكلمة بادرة مين وأنا أستغفر ا
  .وأتوب إليه منها

  .فأطلقه



دخلت على الرشيد وبني يديه رجل مضروب العنق والسياف ميسح سيفه يف قفا الرجل املقتول، : وقال بعضهم
  .قتلته النه قال القرآن خملوق، فقتله على ذلك قربة إىل اهللا عزوجل: فقال الرشيد

بون أبا بكر وعمر ويقد موهنما فأكرمهم بعز سلطانك، يا أمري املؤمنني انظر هؤالء الذين حي: وقال بعض أهل العلم
  .أو لست كذلك ؟ أنا واهللا كذلك أحبهما وأحب من حيبهما وأعاقب من يبغضهما: فقال الرشيد

  .إن اهللا مل جيعل أحدا فوقك فاجتهد أن ال يكون فيهم أحد أطوع إىل اهللا منك: وقال له ابن السماك
  .د أبلغت يف املوعظةلئن كنت أقصرت يف الكالم لق: فقال

إن اهللا مل جيعل أحدا من هؤالء فوقك يف الدنيا، فاجهد نفسك أن ال يكون  -أو غريه  -وقال له الفضيل بن عياض 
  .أحد منهم فوقك يف اآلخرة، فاكدح لنفسك وأعملها يف طاعة ربك

  .عظين: السماكودخل عليه ابن السماك يوما فاستسقى الرشيد فايت بقلة فيها ماء مربد فقال البن 
  .بنصف ملكي: بكم كنت مشتريا هذه الشربة لو منعتها ؟ فقال! يا أمري املؤمنني : فقال
أرأيت لو منعت خروجها من بدنك بكم كنت تشتري ذلك ؟ قال بنصف : اشرب هنيئا، فلما شرب قال: فقال

  .ملكي اآلخر
  .يق أن ال يتنافس فيهإن ملكا قيمة نصفه شربة ماء، وقيمة نصفه اآلخر بولة، خلل: فقال

  .فبكى هارون
دخلت على الرشيد وهو يقلم أظفاره يوم اجلمعة فقلت له يف : ثنا الرياشي مسعت االصمعي يقول: وقال ابن قتيبة

  .أخذ االظفار يوم اخلميس من السنة، وبلغين أن أخذها يوم اجلمعة ينفي الفقر: ذلك فقال
  .يا أصمعي وهل أحد أخشى للفقر مين ؟: قاليا أمري املؤمنني أو ختشى الفقر ؟ ف: فقلت

أعندك يف الطعام حلم جزور : كنت يوما عند الرشيد فدعا طباخه فقال: وروى ابن عساكر عن إبراهيم املهدي قال
  .نعم، ألوان منه: ؟ قال
رشيد أحضره مع الطعام فلما وضع بني يديه أخذ لقمة منه فوضعها يف فيه فضحك جعفر الربمكي، فترك ال: فقال

  .ال شئ يا أمري املؤمنني، ذكرت كالما بيين وبني جارييت البارحة: مم تضحك ؟ قال: مضغ اللقمة وأقبل عليه فقال
  .حبقي عليك ملا أخربتين به: فقال له
  .واهللا لتخربين: حىت تأكل هذه اللقمة، فألقاها من فيه وقال: فقال
  :فقال

  .بأربعة دراهم: حلم اجلزور يقوم عليك ؟ قاليا أمري املؤمنني بكم تقول إن هذا الطعام من 
  .ال واهللا، يا أمري املؤمنني بل بأربعمائة ألف درهم: قال
ال : إنك طلبت من طباخك حلم جزور قبل هذا اليوم مبدة طويلة فلم يوجد عنده، فقلت: وكيف ذلك ؟ قال: قال

املؤمنني، النا ال نشتري من السوق حلم  خيلون املطبخ من حلم جزور، فنحن ننحر كل يوم جزور الجل مطبخ أمري
  .جزور

  فصرف يف حلم اجلزور من ذلك اليوم إىل هذا اليوم أربعمائة ألف درهم، ومل يطلب أمري املؤمنني حلم جزور إال هذا

  .اليوم
  .فضحكت الن أمري املؤمنني إمنا ناله من ذلك هذه اللقمة: قال جعفر

  .فهي على أمري املؤمنني بأربعمائة ألف



هلكت واهللا يا : فبكى الرشيد بكاء شديدا وأمر برفع السماط من بني يديه، وأقبل على نفسه يوخبها ويقول: قال
  .هارون

ومل يزل يبكي حىت آذنه املؤذنون بصالة الظهر، فخرج فصلى بالناس مث رجع يبكي حىت آذنه املؤذنون بصالة 
كل حرم ألف ألف صدقة، وأمر بآلفي ألف يتصدق هبا يف العصر، وقد أمر بألفي ألف تصرف إىل فقراء احلرمني يف 

  .جانيب بغداد الغريب والشرقي، وبألف ألف يتصدق هبا على فقراء الكوفة والبصرة
ما شأنك : مث خرج إىل صالة العصر مث رجع يبكي حىت صلى املغرب، مث رجع، فدخل عليه أبو يوسف القاضي فقال

  .؟ فذكر أمره وما صرف من املال اجلزيل الجل شهوته، وإمنا ناله منها لقمة يا أمري املؤمنني باكيا يف هذا اليوم
  .بل يأكله الناس: هل كان ما تذحبونه من اجلزور يفسد، أو يأكله الناس ؟ قال: فقال أبو يوسف جلعفر

ضية، ومبا يسره اهللا أبشر يا أمري املؤمنني بثواب اهللا فيما صرفته من املال الذي أكله املسلمون يف االيام املا: فقال
) [ وملن خاف مقام ربه جنتان(عليك من الصدقة، ومبا رزقك اهللا من خشيته وخوفه يف هذا اليوم، وقد قال تعاىل 

  ]. ٤٦: الرمحن
  .فأمر له الرشيد بأربعمائة ألف

  .مث استدعى بطعام فأكل منه فكان غداؤه يف هذا اليوم عشاء
يد من اجلد واهلزل ما مل جيتمع لغريه من بعده، كان أبو يوسف قاضيه، اجتمع للرش: وقال عمرو بن حبر اجلاحظ

  والربامكة وزراءه، وحاجبه الفضل بن الربيع أنبه الناس وأشدهم تعاظما، وندميه
  .عمر بن العباس بن حممد صاحب العباسية

أيب مرمي، وزامره  وشاعره مروان بن أيب حفصة، ومغنيه إبراهيم املوصلي واحد عصره يف صناعته، ومضحكه ابن
  .برصوما

وكانت أرغب الناس يف كل خري وأسرعهم إىل كل بر ومعروف، أدخلت املاء  -يعين زبيدة  -وزوجته أم جعفر 
  .احلرم بعد امتناعه من ذلك، إىل أشياء من املعروف أجراها اهللا على يدها

حسنت بعثتهم، ورثنا رسول اهللا إنا من قوم عظمت رزيتهم، و: وروى اخلطيب البغدادي أن الرشيد كان يقول
  .صلى اهللا عليه وسلم وبقيت فينا خالفة اهللا

يا أمري املؤمنني إين أريد أن أكلمك بكالم فيه غلظة، : وبينما الرشيد يطوف يوما بالبيت إذ عرض له رجل فقال
  .وال ليناال وال نعمت عني قد بعث اهللا من هو خري منك إىل من هو شر مين فأمره أن يقول له ق: فقال

قد وجب عليك االمر باملعروف والنهي : رأيت الرشيد يف طريق مكة فقلت يف نفسي: وعن شعيب بن حرب قال
  .إنه اآلن يضرب عنقك: عن املنكر، فخوفتين فقالت

  .خذوه: قد أتعبت االمة والبهائم، فقال! يا هارون : ال بد من ذلك، فناديته فقلت: فقلت
  من حديد يلعب به وهو جالس على كرسي،) ١(فأدخلت عليه ويف يده لت 

__________  
  .مصدر: اللت) ١(

  .وهي القدوم والفأس العظيمة
  ).حميط احمليط(وهي فارسية 



  .رجل من املسلمني: ممن الرجل ؟ فقلت: فقال
  .من االنبار: فقال ثكلتك أمك ممن أنت ؟ فقلت

أنا أدعو اهللا بامسه يا اهللا، : مل خيطر قبل ذلك، فقلتفخطر ببايل شئ : ما عملك على أن دعوتين بامسي ؟ قال: فقال
يا آدم، يا نوح، يا هود، يا صاحل، يا : أفال أدعوك بامسك ؟ وهذا اهللا سبحانه قد دعا أحب خلقه إليه بأمسائهم

  .تبت يدا أيب هلب: إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، يا حممد، وكىن أبغض خلقه إليه فقال
  .رجوهأخرجوه أخ: فقال الرشيد

إنك متوت وحدك وتدخل القرب وحدك، وتبعث منه وحدك، فاحذر املقام بني يدي اهللا : وقال له ابن السماك يوما
عز وجل، والوقوف بني اجلنة والنار، حني يؤخذ بالكظم وتزل القدم، ويقع الندم، فال توبة تقبل، وال عثرة تقال، 

  .وال يقبل فداء مبال
  .لقد شققت على أمري املؤمنني الليلة! يا بن السماك : ته فقال حيىي بن خالد لهفجعل الرشيد يبكي حىت عال صو

  فقام فخرج من عنده وهو
  .يبكي

يا صبيح الوجه إنك مسؤول عن هؤالء كلهم، وقد : -يف كالم كثري ليلة وعظه مبكة  -وقال له الفضيل بن عياض 
الوصالت اليت كانت بينهم يف : نا ليث عن جماهدقال حدث]  ١٦٦: البقرة) [ وتقطعت هبم االسباب(قال تعاىل 

  .الدنيا
  .فبكى حىت جعل يشهق

استدعاين الرشيد يوما وقد زخرف منازله وأكثر الطعام والشراب واللذات فيها، مث استدعى أبا : وقال الفضيل
اهقة القصور تسعى يف ظل ش* عش ما بدا لك ساملا : صف لنا ما حنن فيه من العيش والنعم فقال: العتاهية فقال له

عن ضيق حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا * ت لدى الرواح إىل البكور فإذا النفوس تقعقعت * عليك مبا اشتهي 
  .فبكى الرشيد بكاء كثريا شديدا: ما كنت إال يف غرور قال* 

ا يف عمى فكره أن يزيدنا دعه فإنه رآن: دعا أمري املؤمنني تسره فأحزنته ؟ فقال له الرشيد: فقال له الفضل بن حيىي
  .عمى

ال تأمن املوت يف طرف وال : عظين بأبيات من الشعر وأوجز فقال: ومن وجه آخر أن الرشيد قال اليب العتاهية
لكل مدرع منها ومترس ترجو النجاة ومل * ولو متتعت باحلجاب واحلرس واعلم بأن سهام املوت صائبة * نفس 

  .فخر الرشيد مغشيا عليه: ي على اليبس قالإن السفينة ال جتر* تسلك مسالكها 
أما واهللا إن الظلم : وقد حبس الرشيد مرة أبا العتاهية وأرصد عليه من يأتيه مبا يقول، فكتب مرة على جدار احلبس

  وما زال املسئ هو الظلوم) * ١(شوم 
__________  

  .لؤم: ٢٢٠/  ٦يف ابن االثري ) ١(

  .فاستدعاه واستجعله يف حل ووهبه ألف دينار وأطلقه:  جتتمع اخلصوم قالوعند اهللا* إىل ديان يوم الدين منضي 
  ثنا: وقال احلسن بن أيب الفهم

* بعني اهللا ما ختفى البيوت : ما خربك ؟ فقلت: دخلت على الرشيد فقال: حممد بن عباد عن سفيان بن عيينة قال
  .تغنيه وتغين عقبه، وال تضر الرشيد شيئايا فالن مائة ألف البن عيينة : فقد طال التحمل والسكوت فقال



كنت مع الرشيد يف احلج فمررنا بواد فإذا على شفريه امرأة حسناء بني يديها قصعة وهي تسأل : وقال االصمعي
نائالت لزادكم والطعام * ورمتنا حوادث االيام فأتيناكم مند أكفا * طحطحتنا طحاطح االعوام : منها وهي تقول

فارمحوا غربيت وذل مقامي قال * أيها الزائرون بيت احلرام من رآين فقد رآين ورحلي * ثوبة فينا فاطلبوا االجر وامل
فذهبت إىل الرشيد فأخربته بأمرها فجاء بنفسه حىت وقف عليها فسمعها فرمحها وبكى وأمر مسرورا : االصمعي

  .اخلادم أن ميال قصعتها ذهبا، فمالها حىت جعلت تفيض ميينا ومشاال
أنت تقضي ولك احلمى حتم كيف ترقيك * أيها اجملمع مها ال هتم : مرة الرشيد أعرابيا حيدو إبله يف طريق احلجومسع 

: أربعمائة دينار، فقال: ما معك ؟ قال: حطت الصحة منك والسقم فقال الرشيد لبعض خدمه* وقد جف القلم 
  .ادفعها إىل هذا االعرايب

وال يشقى بقعقاع جليس * وكنت جليس قعقاع بن عمرو : وقال متمثالفلما قبضها ضرب رفيقه بيده على كتفه 
  .فأمر الرشيد بعض اخلدم أن يعطي املتمثل ما معه من الذهب فإذا معه مائتا دينار

هذا املثل أن معاوية بن أيب سفيان أهديت له هدية جامات من ذهب فرقها على جلسائه ] أصل [ قال أبو عبيد إن 
  .عمرو، وإىل جانب القعقاع أعرايب مل يفضل له منها شئ وإىل جانبه قعقاع بن

وكنت جليس قعقاع بن : فأطرق االعرايب حياء فدفع إليه القعقاع اجلام الذي حصل له، فنهض االعرايب وهو يقول
  .عمرو إىل آخره

م إىل هذه دخلت اليو: وخرج الرشيد يوما من عند زبيدة وهو يضحك فقيل له مم تضحك يا أمري املؤمنني ؟ فقال
هذه ثلثمائة ألف : فأقلت عندها وبت، فما استيقظت إال على صوت ذهب يصب، قالوا -يعين زبيدة  -املرأة 

  :هبها يل يا بن عم، فقلت: دينار قدمت من مصر، فقالت زبيدة

ما : أي خري رأيته منك ؟ وقال الرشيد مرة للمفضل الضيب: هي لك، مث ما خرجت حىت عربدت علي وقالت
ينام بإحدى مقلتيه : ما قيل يف الذئب، ولك هذا اخلامت، وشراؤه ألف وستمائة دينار، فأنشد قول الشاعر أحسن
  .ما قلت هذا إال لتسلبنا اخلامت: بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم فقال* ويتقي 

  .ين رأيتك معجبا بهإ: مث ألقاه إليه فبعثت زبيدة فاشترته منه بألف وستمائة دينار، وبعثت به إىل الرشيد وقالت
  .ما كنا لنهب شيئا ونرجع فيه: فرده إىل املفضل والدنانري، وقال

أال ليتين أعمى أصم : قول مجيل يف بثينة: أي بيت قالت العرب أرق ؟ فقال: وقال الرشيد يوم للعباس بن االحنف
* طاف اهلوى يف عباد اهللا كلهم  :أرق منه قولك يف مثل هذا: بثينة ال خيفى علي كالمها فقال له الرشيد* تقودين 

* أما يكفيك أنك متلكيين : فقولك يا أمري املؤمنني أرق من هذا كله: حىت إذا مر يب من بينهم وقفا فقال له العباس
فضحك الرشيد : لقلت من اهلوى أحسنت زيدي قال* وأن الناس كلهم عبيدي وأنك لو قطعت يدي ورجلي 

  .وأعجبه ذلك
وحللن من * عناين ) ١(ملك الثالث الناشآت : ثالث حظيات كن عنده من اخلواص قولهومن شعر الرشيد يف 

  وأطيعهن وهن يف عصياين* قليب بكل مكان ما يل تطاوعين الربية كلها 
تبدي الصدود : أعز من سلطاين ومما أورد له صاحب العقد يف كتابه) ٢(وبه قوين * ما ذاك إال أن سلطان اهلوى 

فالنفس راضية والطرف غضبان وذكر ابن جرير وغريه أنه كان يف دار الرشيد من اجلواري *  وختفي احلب عاشقة
واحلظايا وخدمهن وخدم زوجته وأخواته أربعة آالف جارية، وأهنن حضرن يوما بني يديه فغنته املطربات منهن 

  فطرب جدا، وأمر مبال



__________  
  .انبكل مك...االنسات: ٢٢٦/  ٤يف فوات الوفيات ) ١(
  .غلنب: يف فوات الوفيات) ٢(

  .فنثر عليهن
  .وكان مبلغ ما حصل لكل واحدة منهن ثالثة آالف درهم يف ذلك اليوم

  .رواه ابن عساكر أيضا
وروي أنه اشترى جارية من املدينة فأعجب هبا جدا فأمر بإحضار مواليها ومن يلوذ هبم ليقضي حوائجهم، فقدموا 

أن يتلقاهم ويكتب حوائجهم، فكان فيهم رجل قد  -وهو الفضل بن الربيع  - عليه بثمانني نفسا فأمر احلاجب
حاجيت أن جيلسين : ما حاجتك ؟ قال: أقام باملدينة النه كان يهوى تلك اجلارية، فبعثت إليه فأتى به فقال له الفضل
  .أمري املؤمنني مع فالنة فأشرب ثالثة أرطال من مخر، وتغنيين ثالثة أصوات

  .ال ولكن أعرض حاجيت هذه على أمري املؤمنني: ن أنت ؟ فقالأجمنو: فقال
فذكر للرشيد ذلك فأمر بإحضاره وأن جتلس معه اجلارية حبيث ينظر إليهما وال يريانه فجلست على كرسي واخلدام 

وإن مل تكن هند * خليلي عوجا بارك اهللا فيكما : بني يديها، وأجلس على كرسي فشرب رطال وقال هلا غنين
وتزداد * ولكننا جزنا لنلقاكم عمدا غدا يكثر البادون منا ومنكم * كما قصدا وقوال هلا ليس الضالل أجازنا بأرض

تكلم منا يف : غنين جعلت فداك: فغنته مث استعجله اخلدم فشرب رطال آخر، وقال: داري من دياركم بعدا قال
  فنحن سكوت واهلوى يتكلم* الوجوه عيوننا 

غنين جعلين اهللا : مث شرب رطال ثالثا وقال: فغنته: وذلك فيما بيننا ليس يعلم قال* طرفنا ونغضب أحيانا ونرضى ب
مث قام : عاد لنا يوما كما كنا قال* وخاننا الدهر وما خنا فليت ذا الدهر لنا مرة * أحسن ما كنا تفرقنا : فداك

  .الشاب إىل درجة هناك مث ألقى نفسه من أعالها على أم رأسه فمات
  .عجل الفىت، واهللا لو مل يعجل لوهبتها له: الرشيدفقال 

  .وفضائل الرشيد ومكارمه كثرية جدا
  .قد ذكر االئمة من ذلك شيئا كثريا فذكرنا منه أمنوذجا صاحلا

ليس موت أحد أعز علينا من موت الرشيد، ملا أختوف بعده من احلوادث، وإين : وقد كان الفضيل بن عياض يقول
فلما مات الرشيد وظهرت تلك الفنت واحلوادث واالختالفات، وظهر : يف عمره من عمري قالواالدعو اهللا أن يزيد 

  .القول خبلق القرآن، فعرفنا ما كان ختوفه الفضيل من ذلك
  .هذه تربة أمري املؤمنني: وقد تقدمت رؤياه لذلك الكف وتلك التربة احلمراء وقائل يقول

  .فكان موتا بطوس
  .كأين هبذا القصر قد باد أهله: لرشيد رأى يف منامه قائال يقولوقد روى ابن عساكر أن ا

  .الشعر إىل آخره

  .وقد تقدم أن ذلك إمنا رآه أخوه موسى اهلادي
  .وأبوه حممد املهدي فاهللا أعلم

إىل هنا تصرييا بن : وقدمنا أنه أمر حبفر قربه يف حياته، وأن تقرأ فيه ختمة تامة، ومحل حىت نظر إليه فجعل يقول



  .دمآ
) ما أغىن عين ماليه هلك عين سلطانيه: (ويبكي، وأمر أن يوسع عند صدره وأن ميد من عند رجليه، مث جعل يقول

  .ويبكي]  ٢٩ - ٢٨: احلاقة[ 
  .اللهم انفعنا باالحسان، واغفر لنا االساءة، يا من ال ميوت ارحم من ميوت: إنه ملا احتضر قال: وقيل

جربيل الطبيب يكتم ما به من العلة، فأمر الرشيد رجال أن يأخذ ماءه يف قارورة وكان مرضه بالدم، وقيل بالسل، و
  .هو بول مريض عندنا: ويذهب به إىل جربيل فرييه إياه، وال يذكر له بول من هو، فإن سأله قال

  .هذا مثل ماء ذلك الرجل: فلما رآه جربيل قال لرجل عنده
   عليكباهللا: ففهم صاحب القارورة من عىن به، فقال له

  .أخربين عن حال صاحب هذا املاء
  .فإن يل عليه ماال، فإن كان به رجاء وإال أخذت مايل منه

  .اذهب فتخلص منه فإنه ال يعيش إال أياما: فقال
  .فلما جاء وأخرب الرشيد بعث إىل جربيل فتغيب حىت مات الرشيد

أرجو إهلي ملا يب فإنه يب رحيم لقد أتى يب * م إين بطوس مقيم ما يل بطوس محي: وقد قال الرشيد وهو يف هذه احلال
وليس إال رضائي والصرب والتسليم مات بطوس يوم السبت لثالث خلون من مجادى اآلخرة * طوسا قضاؤه احملتوم 

سنة ثالث وتسعني ومائة، وقيل إنه تويف يف مجادى االوىل، وقيل يف ربيع االول، وله من العمر مخس، وقيل سبع، 
  .أربعون سنةوقيل مثان و

  .ومدة خالفته ثالث وعشرون سنة وشهر ومثانية عشر يوما
  .وقيل ثالثة أشهر

  .وصلى عليه ابنه صاحل ودفن بقرية من قرى طوس يقال هلا سناباذ
* منازل العسكر معمورة : قرأت على خيام الرشيد بسناباذ والناس منصرفون من طوس من بعد موته: وقال بعضهم

وانصرفت تندبه * تسعى على أجداثه املور أقبلت العري تباهي به * ر خليفة اهللا بدار البلى واملنزل االعظم مهجو
غربت من حيث * فلها العينان تدمع ما رأينا قط مشسا * غربت يف الشرق مشس : العري وقد رثاه أبو الشيص فقال
  .تطلع وقد رثاه الشعراء بقصائد

ما مل خيلفه أحد من اخللفاء، خلف من اجلواهر واالثاث واالمتعة  وقد خلف الرشيد من املرياث: قال ابن اجلوزي
  .سوى الضياع والدور ما قيمته مائة ألف ألف دينار، ومخسة وثالثون ألف دينار

  .ألف ألف ونيف) ١(وكان يف بيت املال سبعمائة : قال ابن جرير
__________  

  .تسعمائة: ١٢٤/  ١٠: يف الطربي) ١(

  اتهذكر زوجاته وبنيه وبن
تزوج أمر جعفر زبيدة بنت عمه جعفر بن أيب جعفر املنصور، تزوجها يف سنة مخس وستني ومائة يف حياة أبيه 

  .املهدي، فولدت له حممدا االمني
  .ومائتني كما سيأيت) ١(وماتت زبيدة يف سنة ست عشرة 

  .أم ولد كانت الخيه موسى اهلادي فولدت له علي بن الرشيد] أمة العزيز [ وتزوج 



وتزوج أم حممد بنت صاحل املسكني، والعباسة بنت عمه سليمان بن أيب جعفر فزفتا إليه يف ليلة واحدة سنة سبع 
ومثانني ومائة بالرقة، وتزوج عزيزة بنت الغطريف، وهي بنت خاله أخي أمه اخليزران، وتزوج ابنة عبد اهللا بن حممد 

  .ويقال هلا اجلرشية، الهنا ولدت جبرش باليمنبن عبد اهللا بن عمرو بن عثمان بن عفان العثمانية، 
  .زبيدة، وعباسة، وابنة صاحل، والعثمانية هذه: وتويف عن أربع

  .إنه كان يف داره أربعة آالف جارية سراري حسان: وأما اخلطايا من اجلوار فكثري جدا حىت قال بعضهم
جارية امسها مراجل، وحممد أبو إسحاق املعتصم  وأما أوالده الذكور فمحمد االمني بن زبيدة، وعبد اهللا املأمون من
  .من أم ولد يقال هلا ماردة، والقاسم املؤمتن من جارية يقال هلا قصف

  .وعلي أمه أمة العزيز
  .وصاحل من جارية امسها رئم

  ).٢(وحممد أبو يعقوب، وحممد أبو عيسى، وحممد أبو العباس، وحممد أبو علي كل هؤالء من أمهات أوالد 
  .ن االناث سكينة من قصفوكان م

وأم حبيب من ماردة، وأروى، وأم احلسن، وأم حممد وهي محدونة وفاطمة وأمها غصص، وأم سلمة وخدجية، وأم 
  .رملة، وأم علي، وأم الغالية، وريطة كلهن من أمهات أوالد) ٣(القاسم 

عين سنة ثالث وتسعني ومائة كتب أ -خالفة حممد االمني ملا تويف الرشيد بطوس يف مجادى اآلخرة من هذه السنة 
، )٤(صاحل بن الرشيد إىل أخيه ويل العهد من بعد أبيه حممد االمني بن زبيدة وهو ببغداد يعلمه بوفاة أبيه ويعزيه فيه 

فوصل الكتاب صحبة رجاء اخلادم ومعه اخلامت والقضيب والربدة، يوم اخلميس الرابع عشر من مجادى اآلخرة، 
على شط بغداد، فصلى بالناس مث  -وهو قصر الذهب  -ه اخللد إىل قصر أيب جعفر املنصور فركب االمني من قصر

  .صعد املنرب فخطبهم وعزاهم يف الرشيد، وبسط آمال الناس ووعدهم اخلري
فبايعه اخلواص من قومه ووجوه بين هاشم واالمراء، وأمر بصرف أعطيات اجلند عن سنتني، مث نزل وأمر عمه 

  أن يأخذ له البيعة من بقية الناس فلما انتظم أمر سليمان بن جعفر
__________  

  .ست وعشرين: ٢١٦/  ٦يف ابن االثري ) ١(
  .حممد أبو سليمان أمه رواح، وحممد أبو أمحد أمه كتمان: زيد يف الطربي يف أوالده الذكور) ٢(
  .وام القاسم وأمها حزق ورملة أم جعفر وأمها حلى: يف الطربي وابن االثري) ٣(
أول الناس أخرب االمني بوفاة أبيه وهنأه باخلالفة هو سالم أبو مسلم نائب صاحب : يف الطربي وابن االثري) ٤(

  .الربيد محويه موىل املهدي وكان محويه قد أعلم نائبه باخلرب

  .االمني واستقام حاله حسده أخوه املأمون ووقع اخللف بينهما على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل
ف االمني واملأمون كان السبب يف ذلك أن الرشيد ملا وصل إىل أول بالد خراسان وهب مجيع ما فيها من اختال

احلواصل والدواب والسالح لولده املأمون، وجدد له البيعة، وكان االمني قد بعث بكر بن املعتمر بكتب يف خفية 
تب إىل االمراء وإىل صاحل بن الرشيد، وفيها ليوصلها إىل االمراء إذا مات الرشيد، فلما تويف الرشيد نفذت الك

، فأخذ صاحل البيعة من الناس إىل االمني، وارحتل الفضل بن الربيع )١(كتاب إىل املأمون يأمره بالسمع والطاعة 
باجليش إىل بغداد وقد بقي يف نفوسهم حترج من البيعة اليت أخذت للمأمون، وكتب إليهم املأمون يدعوهم إىل بيعته 

يبوه، فوقعت الوحشة بني االخوين، ولكن حتول عامة اجليش إىل االمني، فعند ذلك كتب املأمون إىل أخيه فلم جي



االمني بالسمع والطاعة والتعظيم، وبعث إليه من هدايا خراسان وحتفها من الدواب واملسك وغري ذلك، وهو نائبه 
م اجلمعة ببناء ميدانني للصيد، فقال يف ذلك بعض عليها، وقد أمر االمني يف صبيحة يوم السبت بعد أخذ البيعة يو

يهدى إليه فيه غزالنا ويف شعبان من * وصري الساحة بستانا وكانت الغزالن فيه بانا * بىن أمني اهللا ميدانا : الشعراء
 هذه السنة قدمت زبيدة من الرقة باخلزائن وما كان عندها من التحف والقماش من الرشيد، فتلقاها ولدها االمني

  .إىل االنبار ومعه وجوه الناس
وأقر االمني أخاه املأمون على ما حتت يده من بالد خراسان والري وغري ذلك، وأقر أخاه القاسم على اجلزيرة 

  ، وأقر عمال أبيه)٢(والثغور 
  .على البالد إال القليل منهم

م بعده ولده استرباق شهرين فمات، سنني، وأقا) ٣(وفيها مات نقفور ملك الروم، قتله الربجان، وكان ملكه تسع 
  .فملكهم ميخائيل زوج أخت نقفور لعنهم اهللا

  .وفيها تواقع هرمثة نائب خراسان ورافع بن الليث فاستجاش رافع بالترك مث هربوا وبقي رافع وحده فضعف أمره
  .وحج بالناس نائب احلجاز داود بن عيسى بن موسى بن حممد بن علي

  :وفيها تويف
__________  

  .١٢٦ - ١٢٥/  ١٠نسخة كتاب االمني إىل املأمون وصاحل أخويه يف الطربي ) ١(
  .عزله عن اجلزيرة وأقره على قنسرين والعواصم: ٢٢٦/  ٦قال ابن االثري ) ٢(

  .واستعمل على اجلزيرة خزمية بن خازم
  .سبع: يف ابن االثري) ٣(

روى عنه الشافعي وأمحد بن حنبل، وقد ويل املظامل ببغداد، إمساعيل بن علية وهو من أئمة العلماء واحملدثني الرفعاء، 
وكان ناظر الصدقات بالبصرة، وكان ثقة نبيال جليال كبريا، وكان قليل التبسم وكان يتجر يف البز وينفق على 

ك أنه توىل عياله منه وحيج منه، ويرب أصحابه منه مثل السفيانني وغريمها، وقد واله الرشيد القضاء فلما بلغ ابن املبار
  .القضاء كتب إليه يلومه نظما ونثرا، فاستعفي ابن علية من القضاء فأعفاه

حممد بن جعفر امللقب : وكانت وفاته يف ذي القعدة من هذه السنة، ودفن يف مقابر عبد اهللا بن مالك وفيها مات
  .بغندر

حنبل، وكان ثقة جليال حافظا  روى عن شعبة وسعيد بن أيب عروبة وعن خلق كثري، وعنه مجاعة منهم أمحد بن
  .متقنا

وقد ذكر عنه حكايات تدل على تغفيله يف أمور الدنيا، كانت وفاته بالبصرة يف هذه السنة، وقيل يف اليت قبلها، 
  .وقيل يف اليت بعدها

  .وقد لقب هبذا اللقب مجاعة من املتقدمني واملتأخرين
  أبو بكر بن العياش: وفيها تويف

  .ا إسحاق السبيعي واالعمش وهشام ومهام بن عروة ومجاعةأحد االئمة، مسع أب
  .وحدث عنه خلق منهم أمحد بن حنبل

ومكث ستني سنة خيتم القرآن : كان حربا فاضال مل يضع جنبه إىل االرض أربعني سنة، قالوا: وقال يزيد بن هارون



  .يف كل يوم ختمة كاملة، وصام مثانني رمضانا، وتويف وله ست وتسعون سنة
  .يا بين عالم تبكي ؟ واهللا ما أتى أبوك فاحشة قط: ا احتضر بكى عليه ابنه فقالومل

مث دخلت سنة أربع وتسعني ومائة فيها خلع أهل محص نائبهم فعزله عنهم االمني ووىل عليهم عبد اهللا بن سعيد 
أعناق كثري منهم احلرشي فقتل طائفة من وجوه أهلها وحرق نواحيها، فسألوه االمان فأمنهم مث هاجوا فضرب 

  .أيضا
وفيها عزل االمني أخاه القاسم عن اجلزيرة والثغور، ووىل على ذلك خزمية بن خازم، وأمر أخاه باملقام عنده ببغداد 

)١.(  
وفيها أمر االمني بالدعاء لولده موسى على املنابر يف سائر االمصار، وباالمرة من بعده، ومساه الناطق باحلق، مث يدعى 

يه املأمون مث الخيه القاسم، وكان من نية االمني الوفاء الخويه مبا شرط هلما، فلم يزل به الفضل بن من بعده الخ
  الربيع حىت غري نيته يف أخويه، وحسن له خلع املأمون

__________  
  .٢٤٢صفحة  ٢انظر حاشية ) ١(

  .والقاسم، وصغر عنده شأن املأمون
  .ت إليه اخلالفة أن خيلعه من احلجابةوإمنا محله على ذلك خوفه من املأمون إن أفض

  .فوافقه االمني على ذلك وأمر بالدعاء لولده موسى وبوالية العهد من بعده، وذلك يف ربيع االول من هذه السنة
  .فلما بلغ املأمون قطع الربيد عنه وترك ضرب امسه على السكة والطرز، وتنكر لالمني

االمان فأمنه فسار إليه مبن معه فأكرمه املأمون وعظمه، وجاء هرمثة على وبعث رافع بن الليث إىل املأمون يسأل منه 
إثره فتلقاه املأمون ووجوه الناس وواله احلرس، فلما بلغ االمني أن اجلنود التفت على أخيه املأمون ساءه ذلك 

إىل تقدمي ولده عليه، وأنه وأنكره، وكتب إىل املأمون كتابا وأرسل إليه رسال ثالثة من أكابر االمراء، سأله أن جييبه 
قد مساه الناطق باحلق، فأظهر املأمون االمتناع فشرع االمراء يف مطايبته ومالينته، وأن جييبهم إىل ذلك فأىب كل 

فقد خلع أيب نفسه فماذا كان ؟ فقال املأمون إن أباك كان امرءا : االباء، فقال له العباس بن موسى بن عيسى
  مكروها، مث مل يزل

ن يعد العباس ومينيه حىت بايعه باخلالفة، مث ملا رجع إىل بغداد كان يراسله مبا كان من أمر االمني ويناصحه، وملا املأمو
رجع الرسل إىل االمني أخربوه مبا كان من قول أخيه، فعند ذلك صمم الفضل بن الربيع على االمني يف خلع 

قاموا من يتكلم يف املأمون ويذكر مساويه، وبعثوا إىل مكة املأمون، فخلعه وأمر بالدعاء لولده يف سائر البالد، وأ
فأخذوا الكتاب الذي كتبه الرشيد وأودعه يف الكعبة فمزقه االمني وأكد البيعة إىل ولده الناطق باحلق على ما واله 

  .من االعمال، وجرت بني االمني واملأمون مكاتبات ورسل يطول بسطها
، مث آل هبما االمر إىل أن احتفظ كل منهما على بالده وحصنها وهيأ )١(وقد استقصاها ابن جرير يف تارخيه 

  .اجليوش واجلنود وتألف الرعايا
  .وفيها غدرت الروم مبلكهم ميخائيل فراموا خلعه وقتله فترك امللك وترهب وولوا عليهم إليون

  .وحج بالناس فيها نائب احلجاز داود بن عيسى، وقيل علي بن الرشيد
  .أبو حبر البلخي قدم بغداد وحدث هبا عن إبراهيم بن طهمان والثوري: سامل بن سامل: ن االعيانوفيها تويف م

  .وعنه احلسن بن عرفة



وكان عابدا زاهدا، مكث أربعني سنة مل يفرش له فراش، وصامها كلها إال يومي العيد، ومل يرفع رأسه إىل السماء، 
رأسا يف االمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكان قد قدم بغداد وكان داعية االرجاء ضعيف احلديث، إال أنه كان 

فأنكر على الرشيد وشنع عليه فحبسه وقيده باثين عشر قيدا، فلم يزل أبو معاوية يشفع فيه حىت جعلوه يف أربعة 
  .قيود، مث كان يدعو اهللا أن يرده إىل أهله

فمرض مبكة واشتهى يوما بردا فسقط يف  -ؤوا حجاجا وكانوا مبكة قد جا -فلما تويف الرشيد أطلقته زبيدة فرجع 
  .ذلك الوقت برد حني اشتهاه فأكل منه

  .مات يف ذي احلجة من هذه السنة
__________  

  .٢٣٢/  ٦وابن االثري  ١٣٢/  ١٠انظر تاريخ الطربي ) ١(

  .ها على أهل احلديثوعبد الوهاب بن عبد اجمليد الثقفي كانت غلته يف السنة قريبا من مخسني ألفا ينفقها كل
  .تويف عن أربع ومثانني سنة

وأبو النصر اجلهين املصاب كان مقيما باملدينة النبوية بالصفة من املسجد يف احلائط الشمايل منه، وكان طويل 
السكوت، فإذا سئل أجاب جبواب حسن، ويتكلم بكلمات مفيدة تؤثر عنه وتكتب، وكان خيرج يوم اجلمعة قبل 

يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما ال جيزى والد عن ولده وال مولود : (جمامع الناس فيقول الصالة فيقف على
يوم ال جتزى نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها شفاعة وال يؤخذ منها (و ]  ٣٣: لقمان) [ هو جاز عن والده شيئا

املسجد فيصلي فيه اجلمعة مث ال خيرج مث ينتقل إىل مجاعة أخرى مث إىل أخرى، حىت يدخل ]  ٤٨: البقرة) [ عدل
  .منه حىت يصلى العشاء اآلخرة

اعلم أن اهللا سائلك عن أمة نبيه فأعد لذلك جوابا، وقد قال عمر : وقد وعظ مرة هارون الرشيد بكالم حسن فقال
  .بن اخلطاب لو ماتت سخلة بالعراق ضياعا خلشيت أن يسألين اهللا عنها

  .إن دهري ليس كدهرهإين لست كعمر، و: فقال الرشيد
  .ما هذا مبغن عنك شيئا: فقال

  .أنا رجل من أهل الصفة فمر هبا فلتقسم عليهم وأنا واحد منهم: فأمر له بثلثمائة دينار، فقال
مث دخلت سنة مخس وتسعني ومائة فيها يف صفر منها أمر االمني الناس أن ال يتعاملوا بالدراهم والدنانري اليت عليها 

  .وفيها تسمى املأمون بإمام املؤمنني: مون وهنى أن يدعى له على املنابر، وأن يدعى له ولولده من بعدهاسم أخيه املأ
ويف ربيع اآلخر فيها عقد االمني لعلي بن عيسى بن ماهان االمارة على اجلبل ومهذان وأصبهان وقم وتلك البالد، 

عظيمة، وأعطاه مائيت ألف دينار، ولولده مخسني وأمره حبرب املأمون وجهز معه جيشا كثريا، وأنفق فيهم نفقات 
  .ألف دينار وألفي سيف حملى، وستة آالف ثوب للخلع

  .فخرج علي بن موسى بن ماهان من بغداد يف أربعني ألف مقاتل فارس، ومعه قيد من فضة ليأيت فيه باملأمون
آالف، فجرت بينهم أمرو آل احلال وخرج االمني معه مشيعا فسار حىت وصل الري فتلقاه االمري طاهر يف أربعة 

فيها أن اقتتلوا، فقتل علي بن عيسى واهنزم أصحابه ومحل رأسه وجثته إىل االمري طاهر فكتب بذلك إىل وزير 
املأمون ذي الرياستني، وكان الذي قتل علي بن عيسى رجل يقال له طاهر الصغري فسمي ذا اليمينني، النه أخذ 

  ه علي بن عيسى بن ماهان، ففرح بذلك املأمون وذووه، وانتهىالسيف بيديه الثنتيني فذبح ب
  وحيك دعين من هذا فإن كوثرا قد صاد: اخلرب إىل االمني وهو يصيد السمك من دجلة، فقال



  .مسكتني
  .ومل أصد بعد شيئا

أخيه وأرجف الناس ببغداد وخافوا غائلة هذا االمر، وندم حممد االمني على ما كان منه من نكث العهد وخلع 
  .املأمون، وما وقع من االمر الفظيع

  .وكان رجوع اخلرب إليه يف شوال من هذه السنة
يف عشرين ألفا من املقاتلة إىل مهذان ليقاتلوا طاهر بن احلسني بن مصعب ) ١(مث جهز عبد الرمحن بن جبلة االنباري 

دا حىت كثرت القتلى بينهم، مث اهنزم أصحاب ومن معه من اخلراسانية، فلما اقتربوا منهم تواجهوا فتقاتلوا قتاال شدي
عبد الرمحن بن جبلة فلجأوا إىل مهذان فحاصرهم هبا طاهر حىت اضطرهم إىل أن دعوا إىل الصلح، فصاحلهم وأمنهم 

ووىف هلم، وانصرف عبد الرمحن بن جبلة على أن يكون راجعا إىل بغداد، مث غدروا بأصحاب طاهر ومحلوا عليهم 
فقتلوا منهم خلقا وصرب هلم أصحاب طاهر مث هنضوا إليهم ومحلوا عليهم فهزموهم وقتل أمريهم  وهم غافلون) ٢(

  .عبد الرمحن بن جبلة، وفر أصحابه خائبني
فلما رجعوا إىل بغداد اضطربت االمور وكثرت االراجيف، وكان ذلك يف ذي احلجة من هذه السنة، وطرد طاهر 

  .وقوي أمر املأمون جدا بتلك البالدعمال االمني عن قزوين وتلك النواحي، 
ويف ذي احلجة من هذه السنة ظهر أمر السفياين بالشام، وامسه علي بن عبد اهللا بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أيب 

عنها ودعا إىل نفسه، فبعث إليه االمني جيشا فلم يقدموا عليه بل أقاموا بالرقة، مث ) ٢(سفيان، فعزل نائب الشام 
  .ه ما سنذكرهكان من أمر

  .وحج بالناس فيها نائب احلجاز داود بن عيسى
  .إسحاق بن يوسف االزرق أحد أئمة احلديث: وفيها كانت وفاة مجاعة من االعيان منهم

  .روى عنه أمحد وغريه
بكار بن عبد اهللا ابن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري، كان نائب املدينة للرشيد ثنيت عشرة سنة : ومنهم
  .هرا، وقد أطلق الرشيد على يديه الهلها ألف ألف دينار ومائيت ألف دينار، وكان شريفا جوادا معظماوش
  وفيها
  :تويف

__________  
  .اال بناوي: ١٥٣/  ١يف الطربي ) ١(

  .ويف غريه االنباوي
لطوال ص واالخبار ا ١٥٦/  ١٠الطربي ( -وذلك بناحية أسد اباذ وهي مدينة هبمذان من ناحية العراق ) ٢(

٣٩٨.(  
  .وهو سليمان بن أيب جعفر) ٣(

بن صباح بن عبد اهللا بن اجلراح بن هنب بن داود بن غنم بن سليم، ) ١(أبو نواس الشاعر وامسه احلسن بن هانئ 
ونسبه عبد اهللا بن سعد إىل اجلراح بن عبد اهللا احلكمي، ويقال له أبو نواس البصري، كان أبوه من أهل دمشق من 

، فولدت له أبا نواس وابنا آخر يقال له )٢(بن حممد، مث صار إىل االهواز وتزوج امرأة يقال هلا جلبان جند مروان 
أبا معاذ، مث صار أبو نواس إىل البصرة فتأدب هبا على أيب زيد وأيب عبيدة، وقرأ كتاب سيبويه ولزم خلفا االمحر، 



  .وصحب يونس بن حبيب اجلرمي النحوي
صحب أبا أسامة وابن احلباب الكويف، وروى احلديث عن أزهر بن سعد، ومحاد بن : كانوقد قال القاضي ابن خل

زيد، ومحاد بن سلمة، وعبد الواحد بن زياد، ومعتمر بن سليمان، وحيىي القطان وعنه حممد بن إبراهيم بن كثري 
  .الصويف

هري حديثه ما روا حممد بن وحدث عنه مجاعة منهم الشافعي وأمحد بن حنبل وغندر ومشاهري العلماء ومن مشا
ال : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: إبراهيم بن كثري الصويف، عن محاد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال
  ).٣) (ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا، فإن حسن الظن باهللا مثن اجلنة

أنت اليوم يف آخر ! يا أبا علي : بن علي اهلامشيدخلنا عليه وهو يف املوت فقال له صاحل : وقال حممد بن إبراهيم
  .يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام اآلخرة، وبينك وبني اهللا هنات، فتب إىل اهللا من عملك

  .إياي ختوف ؟ باهللا اسندوين: فقال
صلى اهللا عليه  قال رسول اهللا: حدثين محاد بن سلمة عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال: فأسندناه فقال: قال

  ).٤) (لكل نيب شفاعة وإين اختبأت شفاعيت الهل الكبائر من أميت يوم القيامة: (وسلم
  .أفال تراين منهم: مث قال

ما قلت الشعر حىت رويت عن ستني امرأة منهن خنساء وليلى، فما الظن بالرجال، وقال يعقوب : وقال أبو نواس
  :بن السكيت

واالعشى من أهل اجلاهلية، ومن االسالميني جرير والفرزدق، ومن احملدثني عن  إذا رويت الشعر عن امرئ القيس
  .أيب نواس فحسبك

  .وقد أثىن عليه غري واحد منهم االصمعي واجلاحظ والنظام
يعين شعره الذي  -لوال أن أبا نواس أفسد شعره مبا وضع فيه من االقذار الحتججنا به : قال أبو عمرو الشيباين

  .وحنو ذلك مما هو معروف يف شعره -يات واملردان، وقد كان مييل إليهم قاله يف اخلمر
نرى قمرا يف االرض يبلغ * فلما حتساها وقفنا كأننا : أيكم القائل: واجتمع طائفة من الشعراء عند املأمون فقيل هلم

  كوكبا
__________  

  .حهو احلسن بن هانئ بن عبد االول بن صبا: ٩٥/  ٢يف وفيات االعيان ) ١(
  .من الوفيات، ويف االصل خلبان) ٢(
  .٣٤٧/  ١وانظر خزانة االداب ) وردة على غصن: جلبان معناها(
وأمحد يف ) ١٤(وابن ماجه يف الزهد ) ١٣(وأبو داود يف اجلنائز ) ٨٢ - ٨١(أخرجه مسلم يف اجلنة ح ) ٣(

  .٣٩٠، ٣٣٤، ٣٣٠، ٣٢٥، ٣١٥، ٢٩٣/  ٣املسند 
  .٢١٣/  ٣وأمحد يف املسند ) ٣٧(وابن ماجه يف الزهد ) ١١(ة أخرجه الترمذي يف القيام) ٤(

  .أبو نواس: قالوا
  .أبو نواس: دعي مهه عن قلبه برحيل قالوا* إذا نزلت دون اللهاة من الفىت : فأيكم القائل: قال
  .أبو نواس: كتمشي الربء يف السقم قالوا* فتمشت يف مفاصلهم : فأيكم القائل: قال
  .فهو أشعركم: قال



يندب شجوا بني * يا قمرا أبصرت يف مأمت : ما أشعر ظريفكم أبا نواس يف قوله: قال سفيان بن عيينة البن مناذرو
ويلطم الورد بعناب ال زال * برغم ذي باب وحجاب يبكي فيذري الدر من عينه * أتراب أبرزه املأمت يل كارها 

  ومل تزل رؤيته دأيب* موتا دأب أحبابه 
فعيين ترى دهري وليس يراين * تسترت من دهري بكل جناحه : شعر الناس أبو نواس يف قولهقال ابن االعرايب أ

قلت يف الزهد عشرين ألف بيت، : وأين مكاين ما عرفن مكاين وقال أبو العتاهية* فلو تسأل االيام عين ما درت 
أو * يا نواسي توقر : على قربه وددت أن يل مكاهنا االبيات الثالثة اليت قاهلا أبو نواس وهي هذه، وكانت مكتوبة

عفو اهللا من ذنبك أكرب ومن شعر أيب * فلما سرك أكثر يا كثري الذنب * إن يكن ساءك دهر ) ١(تغري أو تصرب 
أن جيمع العامل يف * بطالب ذاك وال ناشد ليس على اهللا مبستنكر * أوجده اهللا فما مثله : نواس ميدح بعض االمراء
* يبتدى منه وينشعب فتنت قليب حمجبة * ما هوى إال له سبب : ينة قول أيب نواسواحد وأنشد سفيان بن عي

  وجهها باحلسن منتقب
__________  

  .وتعز وتصرب: ١٠٢/  ٢يف ابن خلكان ) ١(

واستردت بعض ما هتب فهي لو صريت فيه * تنتقي منه وتنتخب فاكتست منه طرائفه * واحلسن تأخذه ) ١(خلته 
  .آمنت بالذي خلقها: رب جد جره اللعب فقال ابن عيينة* أرب صار جدا ما مزحت به  عودة مل يثنها* هلا 

  :لو أن العامة بدلت هذين البيتني كتبتهما مباء الذهب: وقال ابن دريد قال أبو حامت
بعيش مثل عيشي مل * من البلوى العوزك املزيد ولو عرضت على املوتى حيايت * ولو أين استزدتك فوق ما يب 

: وا وقد مسع أبو نواس حديث سهيل عن أيب صاحل عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قاليريد
  ).القلوب جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف(

* هللا يف االرض باالهواء تعترف فما تناكر منها خمتلف * إن القلوب الجناد جمندة : فنظم ذلك يف قصيدة له فقال
وما تعارف منها فهو مؤتلف ودخل يوما أبو نواس مع مجاعة من احملدثني على عبد الواحد بن زياد فقال هلم عبد 

ما لك ال : الواحد ليختر كل واحد منكم عشرة أحاديث أحدثه هبا، فاختار كل واحد عشرة إال أبا نواس، فقال له
يب شيخ ذو جالده * سعيد عن قتاده وعن الشعيب والشع عن * ولقد كنا روينا : ختتار كما اختاروا ؟ فأنشأ يقول

فله أجر * ه وعن أهل االفاده أن من مات حمبا * يب مث سعد بن عباده وعن االخيار حنكي * عن سعيد بن املسي 
  .قم عين يا فاجر، ال حدثتك وال حدثت أحد من هؤالء من أجلك: شهاده فقال له عبد الواحد

  .كان ينبغي أن حيدثه لعل اهللا أن يصلحه: اهيم بن أيب حيىي فقاالفبلغ ذلك مالك بن أنس وإبر
من عشق فعف " وهذا الذي أنشده أبو نواس قد رواه ابن عدي يف كامله عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا : قلت

  ".فكتم فمات مات شهيدا 
فمات بسبب ذلك حصل ومعناه أن من ابتلى بالعشق من غري اختيار منه فصرب وعف عن الفاحشة ومل يفش ذلك 

  .له أجر كثري
  .فإن صح هذا كان ذلك له نوع شهادة واهللا أعلم

__________  
  تركت : ويروى) ١(



حدثنا اخلفاف عن وائل : حدثنا من طرفك، فقال مرجتال: وروى اخلطيب أيضا أن شعبة لقي أبا نواس فقال له
أميا طفلة علقها ذو خلق طاهر : عامر قالوا مجيعاوخالد احلذاء عن جابر ومسعر عن بعض أصحابه يرفعه الشيخ إىل 

فواصلته مث دامت له على وصال احلافظ الذاكر، كانت له اجلنة مفتوحة يرتع يف مرتعها الزاهر، وأي معشوق جفا 
  .ففي عذاب اهللا بعدا له نعم وسحقا دائم ذاخر! عاشقا بعد وصال دائم ناصر 

  .رجو لكإنك جلميل االخالق، وإين ال: فقال له شعبة
ويالي من * وقاتلي منك باملواعيد توعدين الوصل مث ختلفين * يا ساحر املقلتني واجليد : وأنشد أبو نواس أيضا

) * ٢(عن ابن مسعود ما خيلف الوعد غري كافرة ) ١(شهر وعوف * خلفك موعودي حدثين االزرق احملدث عن 
كذب عدو اهللا علي وعلى التابعني وعلى : فقالوكافر يف اجلحيم مصفود فبلغ ذلك إسحاق بن يوسف االزرق 

  .أصحاب حممد صلى اهللا عليه وسلم
إين الرجو أن ال يعذبك : رأيت أبا نواس يف جملس أيب يبكي بكاء شديدا فقلت: وعن سليم بن منصور بن عمار قال

وال من * ن القرب وأهواله شوقا إىل اجلنة واحلور وال م* مل أبك يف جملس منصور : اهللا بعد هذا البكاء فأنشأ يقول
تقيه نفسي كل حمذور مث * وال من اخلذالن واجلور لكن بكائي لكا شادن * النفخة يف الصور وال من النار وأغالهلا 

وكان صبيا حسن الصورة يسمع الوعظ فيبكي خوفا من  -إمنا بكيت لبكاء هذا االمرد الذي إىل جانب أبيك : قال
  .-اهللا عز وجل 

دعاين يوما بعض احلاكة وأحل علي ليضيفين يف منزله، ومل يزل يب حىت أجبته فسار إىل منزله وسرت : سأبو نوا: قال
يا سيدي : معه فإذا منزل ال بأس به، وقد احتفل احلائل يف الطعام ومجع مجعا من احلياك، فأكلنا وشربنا مث قال

  - وكان مغرما جبارية له -أشتهي أن تقول يف جارييت شيئا من الشعر 
  قال فقلت أرنيها حىت أنظم على شكلها وحسنها، فكشف عنها فإذا هي أمسج خلق اهللا واوحشهم،

__________  
  .غري كافره: يف عيون االخبار) ٢...(عمرو بن مشر...* عن: ١٤٠/  ٢يف عيون االخبار ) ١(

  .أي جاحده ولعلها خافره وهو ما يتفق مع السياق مبعىن نقض العهد والغدر به
  .م ١٨٩٨يات ليست يف ديوانه املطبوع مبصر سنة واالب

  .سوداء مشطاء ديدانية يسيل لعاهبا على صدرها
جارية يف احلسن كالبوم كأمنا * أسهر ليلي حب تسنيم : ما امسها ؟ فقال تسنيم، فأنشأت أقول: فقلت لسيدها
ك الروم قال فقام احلائك أفزعت منها مل* أو حزمة من حزم الثوم ضرطت من حيب هلا ضرطة * نكهتها كامخ 

  .إنه شبهها واهللا مبلك الروم: يرقص ويصفق سائر يومه ويفرح ويقول
ماذا عليكم * إن كنت يف النار أم يف جنة ) ١(بزعمهم كثرت أو زارية * أبر مين الناس يقولون : ومن شعره أيضا

رة، وله يف اخلمريات والقاذورات والتشبب يا بين الزانيه وباجلملة فقد ذكروا له أمورا كثرية، وجمونا وأشعارا منك
باملردان والنسوان أشياء بشعة شنيعة، فمن الناس من يفسقه ويرميه بالفاحشة، ومنهم من يرميه بالزندقة، ومنهم من 

  .كان إمنا خيرب على نفسه، واالول أظهر، ملا يف أشعاره: يقول
  .ةفأما الزندقة فبعيدة عنه، ولكن كان فيه جمون وخالعة كثري

  .وقد عزوا إليه يف صغره وكربه أشياء منكرة اهللا أعلم بصحتها، والعامة تنقل عنه أشياء كثرية ال حقيقة هلا
ويف صحن جامع دمشق قبة يفور منها املاء يقول الدماشقة قبة أيب نواس، وهي مبنية بعد موته بأزيد من مائة 



  .اومخسني سنة، فما أدري الي شئ نسبت إليه فاهللا أعلم هبذ
  .واهللا ما فتحت سراويلي حلرام قط: مسعت أبا نواس يقول: وقال حممد بن أيب عمر

  .أنت زنديق: وقال له حممد االمني بن الرشيد
وأشهد بالتوحيد هللا خاضعا * أصلي الصالة اخلمس يف حني وقتها : يا أمري املؤمنني لست بزنديق وأنا أقول: فقال

إىل بيعة * ين املسكني مل أك مانعا وإين وإن حانت من الكاس دعوة وإن جاء* وأحسن غسلي إن ركبت جنابة 
وجدي كثري الشحم اصبح راضعا وجوذاب حواري ولوز * الساقي أجبت مسارعا وأشرهبا صرفا على جنب ما عز 

: لنفخة خبتيشوع يف النار طائعا فقال له االمني* وما زال للخمار ذلك نافعا وأجعل ختليط الروافض كلهم * وسكر 
  .به متت القافية: وما الذي اجلأك إىل نفخة خبتيشوع ؟ فقال! وحيك 
  فأمر له

__________  
  غرهم كثرة أو زاريه * يلومين الناس يقولون تب : البيت فيه حتريف، ويف تاريخ دمشق) ١(

  .جبائزة
  .وخبتيشوع الذي ذكره هو طبيب اخللفاء

* أية نار قدح القادح : أحسن من قول أيب نواس حيث يقولال أعرف يف كالم الشعراء أرق وال : وقال اجلاحظ
ومنهج * الناصح يأىب الفىت إال اتباع اهلوى ) ١(وناصح لو خطئ * وأي جد بلغ املازح هللا در الشيب من واعظ 

إال امرؤ ميزانه * يف خدرها ) ٢(مهورهن العمل الصاحل ال جيتلي احلوراء * احلق له واضح فاسم بعينيك إىل نسوة 
ورح ملا أنت له رائح وقد * سبق إليه املتجر الرابح فاغد فما يف الدين أغلوطة * راجح من اتقى اهللا فذاك الذي 

  .ال تنس ليلى وال تنظر إىل هند: استنشده أبو عفان قصيدته اليت يف أوهلا
  فلما فرغ منها

  .واهللا ال أكلمك مدة: سجد له أبو عفان، فقال له أبو نواس
الدهر أقصر من أن يكون معه : أمل تقسم ؟ فقال: مىت أراك ؟ فقلت: ، فلما أردت االنصراف قالفغمين ذلك: قال
  .هجر

ويا رب حسن يف التراب رقيق ويا رب حزم يف التراب * أال رب وجه يف التراب عتيق : ومن مستجاد شعره قوله
نائي احملل سحيق أرى كل حي هالكا  إىل سفر* ويا رب رأي يف التراب وثيق فقل لقريب الدار إنك ظاعن * وجندة 

ال : له عن عدو يف لباس صديق وقوله* وذا نسب يف اهلالكني عريق إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت * وابن هالك 
لو كنت تعلم ما يف * والعز يف احللم ال يف الطيش والسفه وقل ملغتبط يف التيه من محق * تشرهن فإن الذل يف الشره 

للعقل مهلكة للعرض فانتبه وجلس أبو العتاهية القاسم بن إمساعيل على * يه مفسدة للدين منقصة التيه مل تته الت
ه أم كيف جيحده اجلاحد ويف كل * أيا عجبا كيف يعصى االل : دكان وراق فكتب على ظهر دفتر هذه االبيات

  تدل على أنه الواحد* شئ له آية 
__________  

  .حظي :١٦٥/  ٣يف البيان والتبيني ) ١(
  .احلسناء: يف البيان والتبيني) ٢(



  .أحسن قائله واهللا: مث جاء أبو نواس فقرأها فقال
سبحان من خلق اخلل : اليب العتاهية، فأخذ فكتب يف جانبها: واهللا لوددت أهنا يل جبميع شئ قلته، ملن هذه ؟ قيل له

  إىل قرار مكني* ق من ضعف مهني يسوقه من قرار * 
: خملوقة يف سكون ومن شعره املستجاد قوله* يف احلجب دون العيون حىت بدت حركات  *خيلق شيئا فشيئا 

وأشفقت من مقالة * رمى الشيب مفرقي بالدواهي وهنتين النهى فملت إىل العدل * انقطعت شديت فعفت املالهي إذ 
يوم تبدو السماء فوق * صا وال عذر يف املعاد لساهي ال بأعمالنا نطيق خال* ناهي أيها الغافل املقر على السهو 
إذا حنن * منوت ونبلي غري أن ذنبوبنا : ريط نرجو من حسن عفو االله وقوله* اجلباه على أنا على االساءة والتف 

لو أن عينا أومهتها : وما تنفع العينان من قلبه أعمى وقوله* متنا ال متوت وال تبلى أال رب ذي عينني ال تنفعانه 
حمقت صبيحتها بيوم املوقف كتب الفناء على * ثال مل تطرف سبحان ذي امللكوت أية ليلة يوم احلساب مم* نفسها 

يا مالكا ما أعدلك مليك كل : فالناس بني مقدم وخملف وذكر أن أبا نواس ملا أراد االحرام باحلج قال* الربية رهبا 
لوالك يا رب هلك * ث سلك لبيك إن احلمد لك وامللك ال شريك لك عبدك قد أهل لك أنت له حي* من ملك 

والساحبات يف الفلك على جماري تنسلك كل نيب * لبيك إن احلمد لك وامللك ال شريك لك والليل ملا أن حلك 
* سبح أو صلى فلك لبيك إن احلمد لك وامللك ال شريك لك يا خمطئا ما أجهلك * وملك وكل من أهل لك 

لبيك إن احلمد لك وامللك ال شريك * اختم خبري عملك عصيت ربا عدلك وأقدرك وأمهلك عجل وبادر أملك و
  لك

دخلت على : ثنا حممد بن العباس بن الوليد مسعت أمحد بن حيىي بن ثعلب يقول: وقال املعايف بن زكريا احلريري
  أمحد بن حنبل فرأيت رجال هتمه نفسه ال جيب أن يكثر عليه كأن النريان قد سعرت

يف أي شئ نظرت من العلوم ؟ : وسلت إليه أين من موايل شيبان حىت كلمين، فقالبني يديه، فما زلت أترفق به وت
  .يف اللغة والشعر: فقلت
  .رأيت بالبصرة مجاعة يكتبون عن رجل الشعر، قيل يل هذا أبو نواس: قال

الء خلوت ولكن يف اخل* إذا ما خلوت الدهر يوما فال تقل : فتخللت الناس ورائي فلما جلست إليه أملى علينا
ذنوب على آثارهن * وال آمثا خيفى عليه يغيب هلونا عن اآلثام حىت تتابعت * رقيب وال حتسنب اهللا يغفل ساعة 

ويأذن يف توباتنا فنتوب وزاد بعضهم يف رواية عن أيب نواس بعد هذه * ذنوب فيا ليت أن اهللا يغفر ما مضى 
هلكت وما يل * ندوب لطول جنايايت وعظم خطيئيت  وحلت بقليب للهموم* أقول إذا ضاقت علي مذاهيب : االبيات

فأحيا * وترجع نفسي تارة فتتوب وتذكرين عفو الكرمي عن الورى * يف املتاب نصيب وأغرق يف حبر املخافة آيسا 
وقد : عسى كاشف البلوى علي يتوب قال ابن طراز اجلريري* وأرجو عفوه فأنيب وأخضع يف قويل وأرغب سائال 

  .ات ملن ؟ قيل اليب نواس وهي يف زهدياتهرويت هذه االبي
  .وقد استشهد هبا النحاة يف أماكن كثرية قد ذكرناها

  .عظين: دخلت على أيب نواس وهو يف مرض املوت فقلت: وقال حسن بن الداية
 وتلقى سيدا* فإنك القيا ربا غفورا ستبصر إن وردت عليه عفوا * ما استطعت من اخلطايا ) ١(فكثر : فأنشأ يقول
  )٣(تركت خمافة النار الشرورا * تعض ندامة كفيك مما ) ٢(ملكا قديرا 

: اسكت حدثنا محاد بن سلمة عن ثابت، عن أنس قال: مبثل هذا احلال تعظين هبذه املوعظة ؟ فقال! وحيك : فقلت
  ".ادخرت شفاعيت الهل الكبائر من أميت : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم



  ".ال ميوتن أحدكم إال وهو حيسن الظن باهللا " عنه  وقد تقدم هبذا االسناد
ما : دخلنا على أيب نواس يف اليوم الذي مات فيه وهو جيود بنفسه فقلنا: وقال الربيع وغريه عن الشافعي قال
  :أعددت هلذا اليوم ؟ فأنشأ يقول

__________  
  .رياكب: يف الوفيات) ٢(فإنك بالغا ...تكثر: ٩٨/  ٢يف وفيان االعيان ) ١(
  .السرورا: يف الوفيات) ٣(

  .واالبيات يف باب الزهد من ديوانه

جتود وتعفو منة * بعفوك ريب كان عفوك أعظما وما زلت ذا عفو عن الذنب مل تزل * تعاظمين ذنيب فلما قرنته 
  .وكيف وقد أغوى صفيك آدما رواه ابن عساكر* وتكرما ولوالك مل يقدر البليس عابد 

فلقد علمت بأن عفوك أعظم * يا رب إن عظمت ذنويب كثرة : د رأسه رقعة مكتوبا فيها خبطهوروى أهنم وجدوا عن
فمن الذي * إال حمسن ) ١(فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إن كان ال يرجوك * أدعوك ريب كما أمرت تضرعا 

دخلت عليه وهو : الدايةومجيل عفوك مث أين مسلم وقال يوسف بن * يرجو املسئ اجملرم مايل إليك وسيلة إال الرجا 
وأراين أموت عضوا * دب يف الفناء سفال وعلوا : كيف جتدك ؟ فأطرق مليا مث رفع رأسه فقال: يف السياق فقلت

  وتذكرت طاعة اهللا نضوا* نقصتين مربها يف جزوا ذهبت جديت بلذة عيشي * فعضوا ليس ميضي من حلظة يب إال 
  .وغفرا وعفوا مث مات من ساعته ساحمنا اهللا وإياه آمني هم صفحا عنا* قد أسأنا كل االساءة فالل 

  .وقد كان نقش خامته ال إله إال اهللا خملصا، فأوصى أن جيعل يف فمه إذا غسلوه ففعلوا به ذلك
وملا مات مل جيدوا له من املال سوى ثلثمائة درهم وثيابه وأثاثة، وقد كانت وفاته يف هذه السنة ببغداد ودفن يف 

  .يزى يف تل اليهودمقابر الشون
  .وله مخسون سنة

  .وقيل ستون سنة، وقيل تسع ومخسون سنة
تفكر يف نبات : غفر يل بأبيات قلتها يف النرجس: ما فعل اهللا بك ؟ فقال: وقد رآه بعض أصحابه يف املنام فقال له

على قضب بأبصار هي الذهب السبيك * إىل آثار ما صنع املليك عيون من جلني شاخصات * االرض وانظر 
غفر يل بأبيات قلتها وهي حتت وساديت فجاؤوا : بأن اهللا ليس له شريك ويف رواية عنه أنه قال* الزبرجد شاهدات 

  فلقد علمت أن عفوك أعظم* يا رب إن عظمت ذنويب كثرة : فوجدوها برقعة يف خطه
__________  

  فمن الذي يرجو ويدعو اجملرم ...يدعوك: ١٠٣/  ٢يف الوفيات ) ١(

  .بياتاال
  .وقد تقدمت

: ما فعل اهللا بك ؟ قال: رأيته يف املنام يف هيئة حسنة ونعمة عظيمة فقلت له: ويف رواية البن عساكر قال بعضهم
جاء ذات ليلة رجل صاحل إىل املقابر فبسط رداءه وصلى : مباذا وقد كنت خملطا على نفسك ؟ فقال: غفر يل، قلت

  .حد مث أهدى ثواب ذلك الهل تلك املقابر فدخلت أنا يف مجلتهم، فغفر اهللا يلركعتني قرأ فيهما ألفي قل هو اهللا أ
حامل اهلوى تعب يستخفه الطرب : أول شعر قاله أبو نواس ملا صحب أبا أسامة والبة بن احلباب: وقال ابن خلكان



ي العجب تعجبني من سقمي صحيت ه* ليس ما به لعب تضحكني الهية واحملب ينتحب ) ١(إن بكى حيق له * 
  :ما أحسن قوله: وقال املأمون

له عن عدو * وذو نسب يف اهلالكني عريق إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت * وابن هالك ) ٢(وما الناس إال هالك 
فإنك القيا * حتمل ما استطعت من اخلطايا : وما أشد رجاءه بربه حيث يقول: صديق قال ابن خلكان) ٣(يف لباس 

تركت خمافة النار * وتلقى سيدا ملكا كبريا تعض ندامة كفيك مما * دمت عليه عفوا ربا غفورا ستبصر إن ق
الضرير أحد مشايخ احلديث الثقات ) ٤(الشرورا مث دخلت سنة ست وتسعني ومائة فيها تويف أبو معاوية 

  .املشهورين
  .والوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ االوزاعي
نقم على االمني لعبه وهتاونه يف أمر الرعية، وارتكابه للصيد وغريه يف هذا  وفيها حبس االمني أسد بن يزيد الجل أنه

  .الوقت
وفيها وجه االمني أمحد بن يزيد وعبد اهللا بن محيد بن قحطبة يف أربعني ألفا إىل حلوان لقتال طاهر بن احلسني من 

يعمل احليلة يف إيقاع الفتنة  جهة املأمون، فلما وصلوا إىل قريب من حلوان خندق طاهر على جيشه خندقا وجعل
بني االمريين، فاختلفا فرجعا ومل يقاتاله، ودخل طاهر إىل حلوان وجاءه كتاب املأمون بتسليم ما حتت يده إىل هرمثة 

  .بن أعني، وأن يتوجه هو إىل االهواز
  .ففعل ذلك

  .وفيها رفع املأمون وزيره الفضل بن سهل وواله أعماال كبارا ومساه ذا الرياستني
  وفيها وىل االمني نيابة الشام لعبد امللك بن صاحل بن علي

__________  
  .فحق له: ٣٦٦يف الديوان ) ١(
  .أال كل حي هالك: ٩٧/  ٢أرى كل حي هالكا، ويف ابن خلكان : ١٩٢يف الديوان ) ٢(
  .ثياب: يف الوفيات) ٣(
  .وهو حممد بن خازم، قال ابن االثري مات سنة مخس وتسعني ومائة) ٤(

وأمره أن يبعث له رجاال وجنودا لقتال طاهر وهرمثة، فلما وصل إىل الرقة  -وقد كان أخرجه من سجن الرشيد  -
  أقام هبا وكتب إىل رؤساء الشام يتألفهم ويدعوهم إىل الطاعة، فقدم عليه منهم خلق كثري،
مات عبد امللك بن صاحل مث وقعت حروب كان مبدؤها من أهل محص، وتفاقم االمر وطال القتال بني الناس، و

هنالك فرجع اجليش إىل بغداد صحبة احلسني بن علي بن ماهان، فتلقاه أهل بغداد باالكرام، وذلك يف شهر رجب 
  .من هذه السنة

واهللا ما أنا مبسامر وال مضحك، وال وليت له عمال وال جىب على يدي : فلما وصل جاء رسول االمني يطلبه فقال
  . هذه الليلة ؟ماال، فلماذا يطلبين يف

سبب خلع االمني وكيف أفضت اخلالفة إىل أخيه املأمون ملا أصبح احلسني بن علي بن ماهان ومل يذهب إىل االمني ملا 
طلبه، وذلك بعد مقدمه باجليش من الشام، قام يف الناس خطيبا وألبهم على االمني، وذكر لعبه وما يتعاطاه من 

 تصلح اخلالفة ملن هذا حاله، وأنه يريد أن يوقع البأس بني الناس، مث حثهم اللهو وغري ذلك من املعاصي، وأنه ال
على القيام عليه والنهوض إليه، وندهبم لذلك، فالتف عليه خلق كثري وجم غفري، وبعث حممد االمني إليه خيال 



رماح، فاهنزم جيش االمني فاقتتلوا مليا من النهار، فأمر احلسني أصحابه بالترجل إىل االرض وأن يقاتلوا بالسيف وال
وخلعه وأخذ البيعة لعبد اهللا املأمون، وذلك يوم االحد احلادي عشر من شهر رجب من هذه السنة، وملا كان يوم 

الثالثاء نقل االمني من قصره إىل قصر أيب جعفر وسط بغداد، وضيق عليه وقيده واضطهده، وأمر العباس بن عيسى 
هناك فامتنعت فضرهبا بالسوط وقهرها على االنتقال فانتقلت مع أوالدها، فلما  بن موسى أمه زبيدة أن تنتقل إىل

أصبح الناس يوم االربعاء طلبوا من احلسني بن علي أعطياهتم واختلفوا عليه وصار أهل بغداد فرقتني، فرقة مع 
لي بن عيسى بن ماهان االمني وفرقة عليه، فاقتتلوا قتاال شديدا فغلب حزب اخلليفة أولئك، وأسروا احلسني بن ع

وقيدوه ودخلوا به على اخلليفة ففكوا عنه قيوده وأجلسوه على سريره، فعند ذلك أمر اخلليفة من مل يكن معه 
سالح من العامة أن يعطى سالحا من اخلزائن، فانتهب الناس اخلزائن اليت فيها السالح بسبب ذلك، وأمر االمني 

  .ى ما صدر منه فاعتذر إليه بأن عفو اخلليفة محله على ذلكفأيت باحلسني بن علي بن عيسى فالمه عل
فعفا عنه وخلع عليه واستوزره وأعطاه اخلامت وواله ما وراء بابه، وواله احلرب وسريه إىل حلوان، فلما وصل إىل 
تلوه اجلسر هرب يف حاشيته وخدمه فبعث إليه االمني من يرده، فركبت اخليول وراءه فأدركوه فقاتلهم وقاتلوه فق

  ملنتصف رجب، وجاؤوا برأسه إىل االمني، وجدد الناس البيعة
لالمني يوم اجلمعة، وملا قتل احلسني بن علي بن عيسى هرب الفضل بن الربيع احلاجب واستحوذ طاهر بن احلسني 

طاهر إىل  على أكثر البالد للمأمون، واستناب هبا النواب، وخلع أكثر أهل االقاليم االمني وبايعوا املأمون، ودنا
املدائن فأخذها مع واسط وأعماهلا، واستناب من جهته على احلجاز واليمن واجلزيرة واملوصل وغري ذلك، ومل يبق 

  .مع االمني من البالد إال القليل
ويف شعبان منها عقد االمني أربعمائة لواء مع كل لواء أمري، وبعثم لقتال هرمثة، فالتقوا يف شهر رمضان فكسرهم 

  هرمثة

  .سر مقدمهم علي بن حممد بن عيسى بن هنيك، وبعث به إىل املأمونوأ
وهرب مجاعة من جند طاهر فساروا إىل االمني فأعطاهم أمواال كثرية، وأكرمهم وغلف حلاهم بالغالية فسموا جيش 

  .الغالية
  .عهممث ندهبم االمني وأرسل معهم جيشا كثيفا لقتال طاهر فهزمهم طاهر وفرق مشلهم، وأخذ ما كان م

واقترب طاهر من بغداد فحاصرها وبعث القصاد واجلواسيس يلقون الفتنة بني اجلند حىت تفرقوا شيعا، مث وقع بني 
قل المني : اجليش وتشعبت االصاغر على االكابر واختلفوا على االمني يف سادس ذي احلجة فقال بعض البغاددة

برسله والعدة الكافية أضحى زمام امللك ) * ١(فدا طاهر ما شتت اجلند سوى الغاليه وطاهر نفسي * اهللا يف نفسه 
مستكلبا يف * خبثه فاشيه قد جاءك اليث بشداته ) ٢(عيوبه يف * مقاتال للفئة الباغيه يا ناكثا أسلمه نكثه * يف كفه 

، وجاء طاهر إال إىل النار أو اهلاويه فتفرق على االمني مشله، وحار يف أمره* أسد ضاريه فاهرب وال مهرب من مثله 
بن احلسني جبيوشه فنزل على باب االنبار يوم الثالثاء لثنيت عشرة ليلة خلت من ذي احلجة، واشتد احلال على أهل 
البلد وأخاف الدعار والشطار أهل الصالح، وخربت الديار، وثارت الفتنة بني الناس، حىت قاتل االخ أخاه لالهواء 

  .مة، واختلفت االهواء وكثر الفساد والقتل داخل البلداملختلفة، واالبن اباه، وجرت شرور عظي
وحج بالناس فيها العباس بن موسى بن عيسى اهلامشي من قبل طاهر، ودعا للمأمون باخلالفة مبكة واملدينة، وهو أول 

  .موسم دعي فيه للمأمون
  .وفيها تويف بقية بن الوليد احلمصي إمام أهل محص وفقيهها وحمدثها



واهللا ما حللت ! ال تبك : قاضي عاش فوق التسعني، وملا احتضر بكى بعض أصحابه فقال لهوحفص بن غياث ال
سراويلي على حرام قط، وال جلس بني يدي خصمان فباليت على من وقع احلكم عليه منهما، قريبا كان أو بعيدا، 

  .ملكا أو سوقة
له وتزهد وأوصى عند موته أن يطرح قبل وعبد اهللا بن مرزوق أبو حممد الزاهد، كان وزيرا للرشيد فترك ذلك ك

  .موته على مزبلة لعل اهللا أن يرمحه
__________  

  .نفسي تقي طاهرا: ١٧٢/  ١٠يف الطربي ) ١(
  .من: يف الطربي) ٢(

  .من حينه: ٤٨٨/  ٣ويف مروج الذهب 

ليه من شرب املاء، أبو شيص الشاعر حممد بن رزين بن سليمان، كان أستاذ الشعراء، وإنشاء الشعر ونظمه أسهل ع
  .كذا قال ابن خلكان وغريه

  .وأبو نواس ودعبل جيتمعون ويتناشدون -امللقب صريع الغواين  -وكان هو وأبو مسلم بن الوليد 
متأخر عنه وال * وقف اهلوى يب حيث أنت فليس يل : وقد عمي أبو الشيص يف آخر عمره، ومن جيد شعره قوله

إذ كان حظي منك * حبا لذكرك فليلمين اللوم أشبهت أعدائي فصرت أحبهم *  متقدم أجد املالمة يف هواك لذيذة
مث دخلت سنة سبع وتسعني ومائة ) ١(ما من يهون عليك ممن تكرم * حظي منهم وأهنتين فأهنت نفسي صاغرا 

  استهلت هذه السنة وقد أحل طاهر بن احلسني وهرمثة بن أعني ومن معهما يف حصار بغداد
مني، وهرب القاسم بن الرشيد وعمه منصور بن املهدي إىل املأمون فأكرمهما، ووىل أخاه القاسم والتضييق على اال

  .جرجان، واشتد حصار بغداد ونصب عليها اجملانيق والعرادات
وضاق االمني هبم ذرعا، ومل يبق معه ما ينفق يف اجلند، فاضطر إىل ضرب آنية الفضة والذهب دراهم ودنانري، 

نده إىل طاهر، وقتل من أهل البلد خلق كثري، وأخذت أموال كثرية منهم، وبعث االمني إىل وهرب كثري من ج
قصور كثرية ودور شهرية مزخرفة وأماكن وحمال كثرية فحرقها بالنار ملا رأى يف ذلك من املصلحة فعل كل هذا 

وفعل طاهر مثل ما فعل االمني  فرارا من املوت ولتدوم اخلالفة له فلم تدم، وقتل وخربت دياره كما سيأيت قريبا،
أمل تكوين زمانا قرة * من ذا أصابك يا بغداد بالعني : يف ذلك) ٢(حىت كادت بغداد خترب بكماهلا، فقال بعضهم 

ماذا * هبم بالبني فافترقوا ) ٤(زينا من الزين صاح الغراب ) ٣(وكان قرهبم * العني أمل يكن فيك قوم كان مسكنهم 
  من عيين) ٥(إال حتدر ماء العني * بني استودع اهللا قوما ما ذكرهتم لقيت هبم من لوعة ال

__________  
  .يكرم: ٤٠٢/  ١٦يف االغاين ) ١(
، ويف مروج -وهو عمرو بن عبد امللك الوراق العتري  -ففي ذلك يقول العتري : ١٧٥/  ١٠يف الطربي ) ٢(

: يف مروج الذهب) ٤...(وكان مسكنهم...* كان قرهبم: يف مروج الذهب) ٣: (فقال الشاعر: ٤٩٢/  ٣الذهب 
  .الزمان

  .الدمع: يف مروج الذهب) ٥(



  .والدهر يصدع ما بني الفريقني وقد أكثر الشعراء يف ذلك* كانوا ففرقهم دهر وصدعهم 
وقد أورد ابن جرير من ذلك طرفا صاحلا، وأورد يف ذلك قصيدة طويلة جدا هبا بسط ما وقع، وهي هول من 

  .رناها بالكليةاالهوال اقتص
واستحوذ طاهر على ما يف الضياع من الغالت واحلواصل لالمراء وغريهم، ودعاهم إىل االمان والبيعة للمأمون 
، )١(فاستجابوا مجيعهم، منهم عبد اهللا بن محيد بن قحطبة، وحيىي بن علي بن ماهان، وحممد بن أيب العباس الطوسي 

  .رت قلوهبم معهوكاتبه خلق من اهلامشيني واالمراء، وصا
واتفق يف بعض االيام أن ظفر أصحاب االمني ببعض أصحاب طاهر فقتلوا منهم طائفة عند قصر صاحل، فلما مسع 
االمني بذلك بطر وأشر وأقبل على اللهو والشرب واللعب، ووكل االمور وتدبريها إىل حممد بن عيسى بن هنيك، 

وكان جانبه آمنا جدا ال  -واحناز الناس إىل جيش طاهر  مث قويت شوكة أصحاب طاهر وضعف جانب االمني جدا،
وقد أخذ طاهر أكثر حمال بغداد وأرباضها، ومنع املالحني أن  -خياف أحد فيه من سرقة وال هنب وال غري ذلك 

حيملوا طعاما إىل من خالفه، فغلت االسعار جدا عند من خالفه، وندم من مل يكن خرج من بغداد قبل ذلك، ومنعت 
ار من القدوم إىل بغداد بشئ من البضائع أو الدقيق، وصرفت السفن إىل البصرة وغريها، وجرت بني الفريقني التج

حروب كثرية، فمن ذلك وقعة درب احلجارة كانت الصحاب االمني، قتل فيها خلق من أصحاب طاهر كان 
وحتت كتفه خمالة فيها حجارة، فإذا ضربه الرجل من العيارين واحلرافشة من البغاددة يأيت عريانا ومعه بارية مقرية، 

  .الفارس من بعيد بالسهم اتقاه بباريته فال يؤذيه، وإذا اقترب منه رماه حبجر يف املقالع أصابه، فهزموهم لذلك
ووقعة الشماسية أسر فيها هرمثة بن أعني، فشق ذلك على طاهر وأمر بعقد جسر على دجلة فوق الشماسية، وعرب 

عه إىل اجلانب اآلخر فقاتلهم بنفسه أشد القتال حىت أزاهلم عى مواضعهم، واسترد منهم هرمثة طاهر بنفسه ومن م
إذا * منيت بأشجع الثقلني قلبا : ومجاعة ممن كانوا أسروهم من أصحابه، فشق ذلك على حممد االمني وقال يف ذلك

إذا ما االمر * مبغفل أمرا عنادا  يشاهده ويعلم ما يقول فليس* ما طال ليس كما يطول له مع كل ذي بدد رقيب 
ضيعه الغفول وضعف أمر االمني جدا ومل يبق عنده مال ينفقه على جنده وال على نفسه، وتفرق أكثر أصحابه عنه، 

  .وبقي مضطهدا ذليال
  مث انقضت هذه السنة بكماهلا والناس يف بغداد يف قالقل وأهوية

  .يبق فيها أحد يرد عن أحد كما هي عادة الفنتخمتلفة، وقال وحريق، وسرقات، وساءت بغداد فلم 
  .وحج بالناس فيها العباس بن موسى اهلامشي من جهة املأمون

  وفيها تويف شعيب بن حرب
__________  

  .حممد بن أيب العاص: ١٨٢/  ١٠الطائي، ويف الطربي : ٢٧٣/  ٦يف ابن االثري ) ١(

  ).١(أحد الزهاد 
  .يار املصريةإمام أهل الد) ٢(وعبد اهللا بن وهب 

  .وعبد الرمحن بن مسهر أخو علي بن مسهر
  .وعثمان بن سعيد امللقب بورش أحد القراء املشهورين الرواة عن نافع بن أيب نعيم

  .ووكيع بن اجلراح الرواسي أحد أعالم احملدثني
  .مات عن ست وستني سنة



  .مني وأخذ االمان من طاهرمث دخلت سنة مثان وتسعني ومائة فيها خامر خزمية بن خازم على حممد اال
  .ودخل هرمثة بن أعني من اجلانب الشرقي

ويف يوم االربعاء لثمان خلون من احملرم وثب خزمية بن خازم وحممد بن علي بن عيسى على جسر بغداد فقطعاه 
  .ونصبا رايتهما عليه

اجلانب الشرقي فباشر القتال ودعوا إىل بيعة عبد اهللا املأمون وخلع حممد االمني، ودخل طاهر يوم اخلميس إىل 
بنفسه، ونادى باالمان ملن لزم منزله، وجرت عند دار الرقيق والكرخ وغريمها وقعات، وأحاطوا مبدينة أيب جعفر 

واخللد وقصر زبيدة، ونصب اجملانيق حول السور وحذاء قصر زبيدة، ورماه باملنجنيق، فخرج االمني بأمه وولده إىل 
نه عامة الناس يف الطريق، ال يلوي أحد على أحد، حىت دخل قصر أيب جعفر وانتقل من مدينة أيب جعفر، وتفرق ع

اخللد لكثرة ما يأتيه فيه من رمي املنجنيق، وأمر بتحريق ما كان فيه من االثاث والبسط واالمتعة وغري ذلك، مث 
  .حصر حصرا شديدا

القمر على شاطئ دجلة واستدعى بنبيذ  ومع هذه الشدة والضيق وإشرافه على اهلالك خرج ذات ليلة يف ضوء
غري هذا، وتذكر نظريه حىت غنته آخر ما : وجارية فغنته فلم ينطلق لساهنا إال بالفراقيات وذكر املوت وهو يقول

دارت جنوم السماء يف * إن املنايا كثرية الشرك ما اختلف الليل والنهار وال * أما ورب السكون واحلرك : غنته
  قد انقضى ملكه إىل ملك* من ملك ) ٣(لسلطان الفلك إال لنقل ا

فسبها وأقامها من عنده فعثرت يف قدح كان له من بلور : ليس بفان وال مبشترك قال* وملك ذي العرش دائم أبدا 
  .فكسرته فتطري بذلك

  أالوحيك : فقال جلليسه]  ٤١: يوسف) [ قضي االمر الذي فيه تستفتيان(وملا ذهبت اجلارية مسع صارخا يقول 
__________  

  .املدائين الزاهد أحد علماء احلديث روى عن مالك بن مغول وطبقته) ١(
  .محل على نفسه يف الورع: قال أمحد بن حنبل

  .يأكل خبزا يابسا وهو جلد وعظم: وقال الطيب بن امساعيل
  .ه الفهري موالهم املقري روى عن ابن جريج وعمرو بن احلرث وخلق ١٢٥كان مولده سنة ) ٢(

  .مجع بني الفقه والرواية والعبادة وله تصانيف كثرية
  .عرضوا عليه القضاء فاختبأ ومل يقبله

  قد زال سلطانه إىل ملك ...* النعيم: ٢٨١/  ٦وابن االثري  ١٩٥/  ١٠يف الطربي ) ٣(

يوم االحد، تسمع، فتسمع فال يسمع شيئا، مث عاد الصوت بذلك فما كان إال ليلة أو ليلتان حىت قتل يف رابع صفر 
وقل حصل له من اجلهد والضيق يف حصره شيئا كثريا حبيث إنه مل يبق له طعام يأكله وال شراب حبيث إنه جاع ليلة 

فما أيت برغيف ودجاجة إال بعد شدة عظيمة، مث طلب ماء فلم يوجد له فبات عطشانا فلما أصبح قتل قبل أن 
  .يشرب املاء

: ع عنده من بقي معه من االمراء واخلدم واجلند، فشاورهم يف أمره فقالت طائفةكيفية مقتله ملا اشتد به االمر اجتم
  .تذهب مبن بقي معك إىل اجلزيرة أو الشام فتتقوى باالموال وتستخدم الرجال

وقال بعضهم خترج إىل طاهر وتأخذ منه أمانا وتبايع الخيك، فإذا فعلت ذلك فإن أخاك سيأمر لك مبا يكفيك 
  .ر الدنيا، وغاية مرادك الدعة والراحة، وذلك حيصل لك تاماويكفي أهلك من أم



  .بل هرمثة أوىل بأن يأخذ لك منه االمان فإنه موالكم وهو أحىن عليك: وقال بعضهم
فمال إىل ذلك، فلما كانت ليلة االحد الرابع من صفر بعد عشاء اآلخرة واعد هرمثة أن خيرج إليه، مث لبس ثياب 

أستودعكما اهللا، ومسح دموعه بطرف كمه، مث : عى بولديه فشمهما وضمهما إليه وقالاخلالفة وطيلسانا واستد
  ركب

على فرس سوداء وبني يديه مشعة، فلما انتهى إىل هرمثة أكرمه وعظمه وركبا يف حراقة يف دجلة، وبلغ ذلك طاهرا 
رمثة ؟ فلحقهما ومها يف أنا الذي فعلت هذا كله ويذهب إىل غريي، وينسب هذا كله إىل ه: فغضب من ذلك وقال

  .احلراقة فأماهلا أصحابه فغرق من فيها، غري أن االمني سبح إىل اجلانب اآلخر وأسره بعض اجلند
: وجاء فأعلم طاهرا فبعث إليه جندا من العجم فجاؤوا إىل البيت الذي هو فيه وعنده بعض أصحابه وهو يقول له

  .ابه شديدا وقلبه خيفق خفقانا عظيما، كاد خيرج من صدرهادن مين فإين أجد وحشة شديدة، وجعل يلتف يف ثي
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون: فلما دخل عليه أولئك قال

وحيكم أنا ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه : فضربه بالسيف على مفرق رأسه فجعل يقول) ١(مث دنا منه أحدهم 
  .ميوسلم، أنا ابن هارون، أنا أخو املأمون، اهللا اهللا يف د

فلم يلتفتوا إىل شئ من ذلك، بل تكاثروا عليه وذحبوه من قفاه وهو مكبوب على وجهه وذهبوا برأسه إىل طاهر 
  .وتركوا جثته، مث جاؤوا بكرة إليها فلفوها يف جل فرس وذهبوا هبا

  .وذلك ليلة االحد الربع ليال خلت من صفر من هذه السنة
رشيد بن حممد املهدي بن املنصور، أبو عبد اهللا ويقال أبو موسى اهلامشي شئ من ترمجته هو حممد االمني بن هارون ال

  العباسي، وأمه أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن أيب جعفر املنصور، كان مولده بالرصافة سنة
__________  

  .ويقال له مخارويه غالم لقريش الدنداين موىل طاهر بن احلسني) ١(
  .قرين الديراين غالم طاهر: ٥٠١/  ٣هب ويف مروج الذ) ابن االثري -الطربي (

  .سبعني ومائة
ولد حممد االمني بن هارون الرشيد يف شوال سنة : حدثنا عياش بن هشام عن أبيه قال: قال أبو بكر بن أيب الدنيا

  .سبعني ومائة
ل ليلة االحد وأتته اخلالفة مبدينة السالم بغداد لثالث عشرة ليلة بقيت من مجادى اآلخرة سنة ثالث وتسعني وقي

، وقتل سنة مثان وتسعني ومائة، قتله قريش الدنداين، ومحل رأسه إىل طاهر بن احلسني )١(خلمس بقني من احملرم 
وكانت واليته أربع سنني وسبعة أشهر ]  ٢٦: آل عمران) [ يف اللهم مالك امللك(فنصبه على رمح وتال هذه اآلية 

  .أقىن االنف صغري العينني ، وكان طويال مسينا أبيض)٢(ومثانية أيام 
  .عظيم الكراديس بعيدا ما بني املنكبني

  وقد رماه
  .بعضهم بكثرة اللعب والشرب وقلة الصالة

وقد ذكر ابن جرير طرفا من سريته يف إكثاره من اقتناء السودان واخلصيان، وإعطائه االموال واجلواهر، وأمره 
أمر بعمل مخس حراقات على صورة الفيل واالسد والعقاب واحلية بإحضار املالهي واملغنني من سائر البالد، وأنه 

والفرس، وأنفق على ذلك أمواال جزيلة جدا، وقد امتدحه أبو نواس بشعر أقبح يف معناه من صنيع االمني فإنه قال 



ا ليث غاب سار يف املاء راكب* مل تسخر لصاحب احملراب فإذا ما ركابه سرن برا * سخر اهللا لالمني مطايا : يف أوله
  .مث وصف كال من تلك احلراقات

  .واعتىن االمني ببنايات هائلة للنزهة وغريها، وأنفق يف ذلك أمواال كثرية جدا
  .فكثر النكري عليه بسبب ذلك

أنه جلس يوما يف جملس أنفق عليه ماال جزيال يف اخللد، وقد فرش له بأنواع احلرير، ونضد بآنية : وذكر ابن جرير
وأحضر ندماءه وأمر القهرمانة أن هتيئ له مائة جارية حسناء وأمرها أن تبعثهن إليه عشرا بعد  الذهب والفضة،

كما غدرت * مهو قتلوه كي يكونوا مكانه ): ٣(عشر يغنينه، فلما جاءت العشر االول اندفعن يغنني بصوت واحد 
  .ة أن تلقى إىل االسد فأكلهايوما بكسرى مرازبه فغضب من ذلك وتربم وضرب رأسها بالكأس، وأمر بالقهرمان

فليأت نسوتنا بوجه هنار جيد النساء حواسرا * من كان مسرورا مبقتل مالك : مث استدعى بعشرة فاندفعن يغنني
  :يلطمن قبل تبلج االسحار فطردهن واستدعى بعشر غريهن، فلما حضرن اندفعن يغنني بصوت واحد* يندبنه 

__________  
 ٨وابن االعثم  ٤٧٣/  ٣ومروج الذهب  ٢٨٨/  ٦وابن االثري  ٢٠٨/  ١٠ة الطربي انظر يف واليته اخلالف) ١(
  .١٦٧واملعارف ص  ٣٠٨/ 
  .٣٠٩/  ٨وابن االعثم  ٢٨٩/  ٦وابن االثري  ٤٧٣/  ٣ومروج الذهب  ٢٠٩/  ١٠انظر الطربي ) ٢(
  ).٢١٨/  ١٠ وانظر الطربي(دعا جبارية من خواص جواريه تسمى ضعفا فغنت، : ٤٧٩/  ٣يف مروج ) ٣(

فطردهن وقام من فوره وأمر بتخريب ذلك ) ١(وأيسر ذنبا منك ضرج بالدم * كليب لعمري كان أكثر ناصرا 
  .اجمللس وحتريق ما فيه

وذكر أنه كان كثري االدب فصيحا يقول الشعر ويعطي عليه اجلوائز الكثرية، وكان شاعره أبا نواس، وقد قال فيه 
جده مسجونا يف حبس الرشيد مع الزنادقه فأحضره وأطلقه وأطلق له ماال وجعله أبو نواس مدائح حسانا، وقد و

من ندمائه، مث حبسه مرة أخرى يف شرب اخلمر وأطال حبسه مث أطلقه وأخذ عليه العهد أن ال يشرب اخلمر وال 
تأدب على الكسائي يأيت الذكور من املردان فامتثل ذلك، وكان ال يفعل شيئا من ذلك بعد ما استتابه االمني، وقد 

  .وقرأ عليه القرآن
حدثين أيب عن أبيه عن املنصور عن : وروى اخلطيب من طريقه حديثا أورده عنه ملا عزي يف غالم له تويف مبكه فقال

" ما مات حمرما حشر ملبيا : " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: أبيه عن علي بن عبد اهللا عن أبيه قال
)٢.(  

ا ما وقع بينه وبني أخيه من االختالف والفرقة، حىت أفضى ذلك إىل خلعه وعزله، مث إىل التضييق عليه، مث وقد قدمن
إىل قتله، وأنه حصر يف آخر أمره حىت احتاج إىل مصانعة هرمثة، وأنه ألقي يف حراقة مث ألقي منها فسبح إىل الشط 

جلوع والعرى، فجعل الرجل يلقنه الصرب اآلخر فدخل دار بعض العامة وهو يف غاية اخلوف والدهش وا
واالستغفار، فاشتغل بذلك ساعة من الليل، مث جاء الطلب وراءه من جهة طاهر بن احلسني بن مصعب، فدخلوا 

عليه وكان الباب ضيقا فتدافعوا عليه وقام إليهم فجعل يدافعهم عن نفسه مبخدة يف يده، فما وصلوا إليه حىت 
صرته بالسيوف، مث ذحبوه وأخذوا رأسه وجثته فأتوا هبما طاهرا، ففرح بذلك فرحا عرقبوه وضربوا رأسه أو خا

شديدا، وأمر بنصب الرأس فوق رمح هناك حىت أصبح الناس فنظروا إليه فوق الرمح عند باب االنبار، وكثر عدد 
  .الناس ينظرون إليه



وكان من  -) ٣(ة والقضيب والنعل مث بعث طاهر برأس االمني مع ابن عمه حممد بن مصعب، وبعث معه بالربد
فسلمه إىل ذي الرياستني، فدخل به على املأمون على ترس، فلما رآه سجد وأمر ملن جاء به بألف  -خوص مبطن 
  .ألف درهم

  ).٤(أمرناه بأن يأيت به أسريا فأرسل به إلينا عقريا : وقد قال ذو الرياستني حني قدم الرأس يؤلب على طاهر
  .ى ما مضىمض: فقال املأمون

  وكتب
  )٥(طاهر إىل املأمون كتابا ذكر فيه صورة ما وقع حىت آل احلال إىل ما آل إليه 

__________  
  .البيت للنابغة وهو يف ديوانه) ١(
والنسائي يف اجلنائز ) ١٠٣(والترمذي يف احلج ) ٢١(وأخرجه يف اجلنائز  ٣١، ١٣احلديث يف البخاري صيد ) ٢(
  ).١٦: (ومالك يف املوطأ يف احلج) ٣٥(والدارمي يف املناسك ) ٨٩(سك وابن ماجه يف املنا) ٤١(
  .املصلى وهو من سعف مبطن: ٢٠٢/  ١٠يف الطربي ) ٣(
احلمد هللا يا أمري : فقال الفضل بن سهل: " قال ٥٠٤/  ٣، وأما يف مروج الذهب ٣٠٨/  ٨انظر ابن االعثم ) ٤(

  ".تمىن أن يراك حبيث رأيته املؤمنني على النعمة اجلليلة، فإن حممدا كان ي
  .٢٠٣/  ١٠نسخة كتاب طاهر يف الطربي ) ٥(

وملا قتل االمني هدأت الفنت ومخدت الشرور، وأمن الناس، وطابت النفس، ودخل طاهر بغداد يوم اجلمعة وخطبهم 
باجلماعة والسمع  خطبة بليغة ذكر فيها آيات كثرية من القرآن، وأن اهللا يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، وأمرهم فيها

والطاعة مث خرج إىل معسكره فأقام به وأمر بتحويل زبيدة من قصر أيب جعفر إىل قصر اخللد، فخرجت يوم اجلمعة 
الثاين عشر من ربيع االول من هذه السنة، وبعث مبوسى وعبد اهللا ابين االمني إىل عمهما املأمون خبراسان وكان 

  .ذلك رأيا سديدا
ند على طاهر بعد مخسة أيام من مقتل االمني وطلبوا منه أرزاقهم فلم يكن عنده إذ ذاك وقد وثب طائفة من اجل

يا موسى يا منصور، واعتقدوا أن موسى بن االمني امللقب : مال، فتحزبوا واجتمعوا وهنبوا بعض متاعه ونادوا
  .بالناطق هناك، وإذا هو قد سريه إىل عمه
عزم على قتاهلم مبن معه، مث رجعوا إليه واعتذروا وندموا، فأمر هلم برزق واحناز طاهر مبن معه من القواد ناحية و

  .أربعة أشهر بعشرين ألف دينار اقترضها من بعض الناس، فطابت اخلواطر
مث إن إبراهيم بن املهدي قد أسف على قتل حممد االمني بن زبيدة ورثاه بأبيات، فبلغ ذلك املأمون فبعث إليه يعنفه 

  .ويلومه على ذلك
وقد ذكر ابن جرير مراثي كثرية للناس يف االمني، وذكر من أشعار الذين هجوه طرفا، وذكر من شعر طاهر بن 

  :احلسني حني قتله قوله
إىل املأمون تبتدر ابتدارا خالفة عبد * وقتلت اجلبابرة الكبارا ووجهت اخلالفة حنو مرو * ملك الناس قسرا واقتدارا 
ن ملا قتل أخوه حممد يف رابع صفر من سنة مثان وتسعني ومائة وقيل يف احملرم، استوسقت اهللا املأمون بن الرشيد هارو
فوىل احلسن بن سهل نيابة العراق وفارس واالهواز والكوفة والبصرة واحلجاز واليمن، : البيعة شرقا وغربا للمأمون

ة حلرب نصر بن شبث، وواله نيابة وبعث نوابه إىل هذه االقاليم، وكتب إىل طاهر بن احلسني أن ينصرف إىل الرق



  .اجلزيرة والشام واملوصل واملغرب
  .وكتب إىل هرمثة بن أعني بنيابة خراسان

  .وفيها حج بالناس العباس بن عيسى اهلامشي
  .وفيها تويف سفيان بن عيينة
  .وعبد الرمحن بن مهدي

  ).١(وحيىي القطان 
  .اء الرجالفهؤالء الثالثة سادة العلماء يف احلديث والفقه وامس

__________  
سفيان بن عيينة اهلاليل موالهم الكويف احلافظ شيح احلجاز ونزيل مكة مات وله احدى وتسعون سنة أعلم ) ١(

  .الناس بالتفسري والسنن وروى عنه االعمش وابن جريج وشعبة والشافعي وابن املبارك وأمحد وخلق
فظ، ركن من اركان احلديث بالعراق مات ابن ثالث وستني عبد الرمحن بن مهدي البصري اللؤلؤي، أبو سعيد احلا

  .سنة كان فقيها مفتيا عظيم الشأن
  .حيىي بن سعيد القطان البصري أبو سعيد مات ابن مثان وسبعني سنة روى عن عطاء بن السائب ومحيد وخلق

أمون، ووجه نوابه إىل بقية مث دخلت سنة تسع وتسعني ومائة فيها قدم احلسن بن سهل بغداد نائبا عليها من جهة امل
  .أعماله، وتوجه طاهر إىل نيابة اجلزيرة والشام ومصر وبالد املغرب

وسار هرمثة إىل خراسان نائبا عليها، وكان قد خرج يف أواخر السنة املاضية يف ذي احلجة منها، احلسن اهلرش يدعو 
د فسادا فبعث إليه املأمون جيشا فقتلوه يف إىل الرضى من آل حممد، فجىب االموال وانتهب االنعام وعاث يف البال

  .احملرم من هذه السنة
وفيها خرج بالكوفة حممد بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب يوم 

  اخلميس لعشر خلون من مجادى اآلخرة، يدعو إىل الرضى من آل حممد،
ل له ابن طباطبا، وكان القائم بأمره وتدبري احلرب بني يديه أبو السرايا والعمل بالكتاب والسنة، وهو الذي يقا

السري بن منصور الشيباين، وقد اتفق أهل الكوفة على موافقته واجتمعوا عليه من كل فج عميق، ووفدت إليه 
فبعث  االعراب من نواحي الكوفة، وكان النائب عليها من جهة احلسن بن سهل سليمان بن أيب جعفر املنصور،

بن زهري بن املسيب، ) ١(احلسن بن سهل يلومه ويؤنبه على ذلك، وأرسل إليه بعشرة آالف فارس صحبة زاهر 
فتقاتلوا خارج الكوفة فهزموا زاهرا واستباحوا جيشه وهنبوا ما كان معه، وذلك يوم االربعاء سلخ مجادى اآلخرة، 

وأقام مكانه غالما أمرد ) ٢(فجأة، يقال إن أبا السرايا مسه  فلما كان الغد من الوقعة تويف ابن طباطبا أمري الشيعة
  .بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب) ٣(حممد بن حممد : يقال له

وانعزل زاهر مبن بقي معه من أصحابه إىل قصر ابن هبرية، وأرسل احلسن بن سهل مع عبدوس بن حممد أربعة 
ا هم وأبو السرايا فهزمهم أبو السرايا ومل يفلت من أصحاب عبدوس أحد، آالف فارس، صورة مدد لزاهر، فالتقو

إن اهللا حيب الذين (وانتشر الطالبيون يف تلك البالد، وضرب أبو السرايا الدراهم والدنانري يف الكوفة، ونقش عليه 
  .اآلية]  ٤: الصف) [ يقاتلون يف سبيله صفا

واملدائن فهزموا من فيها من النواب ودخلوها قهرا، وقويت مث بعث أبو السرايا جيوشه إىل البصرة وواسط 
شوكتهم، فأهم ذلك احلسن بن سهل وكتب إىل هرمثة يستدعيه حلرب أيب السرايا فتمنع مث قدم عليه فخرج إىل أيب 



نهبوها السرايا فهزم أبا السرايا غري مرة وطرده حىت رده إىل الكوفة ووثب الطالبيون على دور بين العباس بالكوفة ف
  .وخربوا ضياعهم، وفعلوا أفعاال قبيحة

وبعث أبو السرايا إىل املدائن فاستجابوا، وبعث إىل أهل مكة حسني ابن حسن االفطس ليقيم هلم املوسم فخاف أن 
هرب من  -وهو داود بن عيسى بن موسى بن علي بن عبد اهللا بن عباس  -يدخلها جهرة، وملا مسع نائب مكة 

راق، وبقي الناس بال إمام فسئل مؤذهنا أمحد بن حممد بن الوليد االزرقي أن يصلي هبم فأىب، مكة طالبا أرض الع
  فقيل لقاضيها حممد بن عبد

__________  
  .سقط اسم زاهر من الطربي وابن االثري) ١(
  .أيت به املأمون فأمر به فضرب عنقه صربا: ٣١٢/  ٨يف ابن االعثم ) ٢(
  .مد بن حممد بن حيىي بن زيدحم: ٣١/  ٤يف مروج الذهب ) ٣(

  .ملن أدعو وقد هرب نواب البالد: الرمحن املخزومي فامتنع، وقال
فقدم الناس رجال منهم فصلى هبم الظهر والعصر، وبلغ اخلرب إىل حسني االفطس فدخل مكة يف عشرة أنفس قبل 

ية املناسك يف أيام مىن، فدفع الناس الغروب فطاف بالبيت، مث وقف بعرفة ليال وصلى بالناس الفجر مبردلفة وأقام بق
  .من عرفة بغري إمام

  ).١(وفيها تويف إسحاق بن سليمان 
  ).٢(وابن منري 

  ).٣(وابن شابور 
  ).٤(وعمرو العنربي، والد مطيع البلخي، ويونس بن بكري 

املقام  مث دخلت سنة مائتني من اهلجرة يف أول يوم منها جلس حسني بن حسن االفطس على طنفسة مثلثة خلف
  .نطهرها من كساويهم: وأمر بتجريد الكعبة مما عليها من كساوي بين العباس، وقال

وكساها مالءتني صفراوتني عليهما اسم أيب السرايا، مث أخذ ما يف كنز الكعبة من االموال، وتتبع ودائع بين العباس 
  .فأخذها، حىت أنه أخذ مال ذوي املال ويزعم أنه للمسودة

س إىل اجلبال، وسبك ما على رؤوس االساطني من الذهب، وكان ينزل مقدار يسري بعد جهد، وهرب منه النا
  .وقلعوا ما يف املسجد احلرام من الشبابيك وباعوها بالبخس، وأساؤوا السرية جدا

 فلما بلغه مقتل أيب السرايا كتم ذلك وأمر رجال من الطالبيني شيخا كبريا، واستمر على سوء السرية، مث هرب يف
سادس عشر احملرم منها، وذلك ملا قهر هرمثة أبا السرايا وهزم جيشه وأخرجه ومن معه من الطالبيني من الكوفة، 

  .ودخلها هرمثة ومنصور بن املهدي فأمنوا أهلها ومل يتعرضوا الحد
رح أبو وسار أبو السرايا مبن معه إىل القادسية، مث سار منها فاعترضهم بعض جيوش املأمون فهزمهم أيضا وج

السرايا جراحة منكرة جدا، وهربوا يريدون اجلزيرة إىل منزل أيب السرايا برأس العني، فاعترضهم بعض اجليوش 
أيضا فأسروهم وأتوا هبم احلسن بن سهل وهو بالنهروان حني طردته احلربية، فأمر بضرب عنق أيب السرايا فجزع 

طع اثنتني وينصب على جسري بغداد، فكان بني من ذلك جزعا شديدا جدا وطيف برأسه وأمر جبسده أن يق
  .خروجه وقتله عشرة أشهر

  .فبعث احلسن بن سهل حممد بن حممد إىل املأمون مع رأس أيب السرايا



  بسيفك يا أمري املؤمنينا* أمل تر ضربة احلسن بن سهل : وقال بعض الشعراء
__________  

  .ن أيب ذئب وكان عابدا خاشعااسحاق بن سليمان الرازي الكويف االصل روى عن اب) ١(
  .وهو عبد اهللا بن منري اخلاريف، أبو هشام الكويف، صاحب حديث عاش بضعا ومثانني سنة وثقه ابن معني وغريه) ٢(

  .واخلاريف نسبة إىل خارف بطن من مهدان نزلوا الكوفة
بور االموي موالهم ابن شابور من تقريب التهذيب، ويف االصل ابن سابور، وهو حممد بن شعيب بن شا) ٣(

  .سنة ٨٤الدمشقي نزيل بريوت صدوق كان من علماء احملدثني وعقالئهم املشهورين مات وله 
  .أبو بكر الشيباين الكويف احلافظ صاحب املغازي: يونس بن بكري) ٤(

  .صدوق
  .ويليس بالق: ال أعلمه مما ينكر عليه يف احلديث وقال النسائي: ثقة وقال أبو زرعة: قال ابن معني

وأبقت عربة للعاملينا وكان الذي يف يده البصرة من الطالبيني زيد بن موسى بن * أدارت مرو رأس أيب السرايا 
جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي، ويقال له زيد النار، لكثرة ما حرق من البيوت اليت للمسودة، فأسره 

  .ليمن لقتال من هناك من الطالبينيعلي بن سعيد وأمنه وبعث به ومبن معه من القواد إىل ا
وفيها خرج باليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي، ويقال له اجلزار لكثرة من قتل 

  .من أهل اليمن، وأخذ من أمواهلم
ا بلغ نائب اليمن وهو الذي كان مبكة وفعل فيها ما فعل كما تقدم، فلما بلغه قتل أيب السرايا هرب إىل اليمن، فلم

  .خربه ترك اليمن وسار إىل خراسان واجتاز مبكة وأخذ أمه منها
واستحوذ إبراهيم هذا على بالد اليمن وجرت حروب كثرية يطول ذكرها، ورجع حممد بن جعفر العلوي عما كان 

نا أستغفر اهللا كنت أظن أن املأمون قد مات وقد حتققت حياته، وأ: بزعمه، وكان قد ادعى اخلالفة مبكة، وقال
  .وأتوب إليه مما كنت ادعيت من ذلك، وقد رجعت إىل الطاعة وأنا رجل من املسلمني

وملا هزم هرمثة أبا السرايا ومن كان معه من والة اخلالفة وهو حممد بن حممد وشى بعض الناس إىل املأمون أن هرمثة 
 مرو فأمر به فضرب بني يديه ووطئ بطنه مث رفع راسل أبا السرايا وهو الذي أمره بالظهور، فاستدعاه املأمون إىل

  .إىل احلبس مث قتل بعد ذلك بأيام، وانطوى خربه بالكلية
  وملا وصل خرب قتله إىل بغداد عبثت العامة واحلربية

ال نرضى به وال بعماله ببالدنا، وأقاموا إسحاق بن موسى املهدي نائبا، : باحلسن بن سهل نائب العراق وقالوا
هل اجلانبني على ذلك، والتفت على احلسن بن سهل مجاعة من االمراء واالجناد، وأرسل من وافق العامة واجتمع أ

  .على ذلك من االمراء حيرضهم على القتال، وجرت احلروب بينهم ثالثة أيام يف شعبان من هذه السنة
ل ميطلهم إىل ذي القعدة حىت يدرك مث اتفق احلال على أن يعطيهم شيئا من أرزاقهم ينفقوهنا يف شهر رمضان، فما زا

أخو أيب السرايا، وقد كان خروجه ) ١(الزرع، فخرج يف ذي القعدة زيد بن موسى الذي يقال له زيد النار، ومعه 
هذه املرة بناحية االنبار، فبعث إليه علي بن هشام نائب بغداد عن احلسن بن سهل واحلسن باملدائن إذ ذاك فأخذ 

  .شام، وأطفأ اهللا ثائرتهوأيت به إىل علي بن ه
وبعث املأمون يف هذه السنة يطلب من بقي من العباسيني، وأحصى كم العباسيون فبلغوا ثالثة وثالثني ألفا، ما بني 

  .ذكور وإناث



  .وفيها قتلت الروم ملكهم إليون، وقد ملكهم سبع سنني، وملكوا عليهم ميخائيل نائبه
  .يا أمري الكافرين: اعيل، النه قال للمأمونوفيها قتل املأمون حيىي بن عامر بن إمس

  .فقتل صربا بني يديه
  .وفيها حج بالناس حممد بن املعتصم بن هارون الرشيد

  :وفيها تويف من االعيان
__________  

  .وهو، حتريف، فزيد النار ليس أخا اليب السرايا: وىف االصل ٢٣٧/  ١٠من الطربي ) ١(

  ).٢(بن عياض وأبو ضمرة أنس ) ١(أسباط بن حممد 
  ).٤(وعمر بن عبد الواحد ) ٣(وسلم بن قتيبة 
  .وابن أيب فديك

  .ومبشر بن إمساعيل
  ).٥(وحممد بن محري 

  ).٦(ومعاذ بن هشام 
مث دخلت سنة إحدى ومائتني فيها راود أهل بغداد منصور بن املهدي على اخلالفة فامتنع من ذلك، فراودوه على 

يف اخلطبة فأجاهبم إىل ذلك، وقد أخرجوا علي بن هشام نائب احلسن بن سهل من أن يكون نائبا للمأمون يدعو له 
  .بني أظهرهم بعد أن جرت حروب كثرية بسبب ذلك

وفيها عم البالء بالعيارين والشطار والفساق ببغداد وما حوهلا من القرى، كانوا يأتون الرجل يسألونه ماال يقرضهم 
  أو يضلهم به فيمتنع عليهم

يع ما يف منزله، ورمبا تعرضوا للغلمان والنسوان، ويأتون أهل القرية فيستاقون من االنعام واملواشي فيأخذون مج
ويأخذون ما شاؤوا من الغلمان والنسوان، وهنبوا أهل قطر بل ومل يدعوا هلم شيئا أصال، فانتدب هلم رجل يقال له 

  .من أهل خراسانخالد الدريوش، وآخر يقال له سهل بن سالمة أبو حامت االنصاري 
والتف عليهم مجاعة من العامة فكفوا شرهم وقاتلوهم ومنعوهم من الفساد يف االرض، واستقرت االمور كما 

  .كانت، وذلك يف شعبان ورمضان
  .ويف شوال منها رجع احلسن بن سهل إىل بغداد وصاحل اجلند، وانفصل منصور بن املهدي ومن وافقه من االمراء

لعلي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد بن احلسني الشهيد بن علي بن أيب  وفيها ببايع املأمون
طالب أن يكون ويل العهد من بعده، ومساه الرضى من آل حممد، وطرح لبس السواد وأمر بلبس اخلضرة، فلبسها 

 خلتا من شهر رمضان سنة هو وجنده، وكتب بذلك إىل اآلفاق واالقاليم، وكانت مبايعته له يوم الثالثاء لليلتني
إحدى ومائتني، وذلك أن املأمون رأى أن عليا الرضى خري أهل البيت وليس يف بين العباس مثله يف عمله ودينه، 

  .فجعله ويل عهده من بعده
__________  

  .ثقة صاحب حديث روى عن االعمش وطبقته: اسباط بن حممد، أبو حممد الكويف) ١(
  .الضعف ثقة فيه بعض: قال ابن سعد

  .أنس بن عياض الليثي املدين حمدث املدينة كان من الثقات املتقنني مات وله ست وتسعون سنة) ٢(



  .من تقريب التهذيب وشذرات الذهب ويف االصل مسلم حتريف) ٣(
  .أصله خراساين روى بالبصرة عن يونس بن أيب اسحاق وطبقته

  .ة ومائة قرأ القراءات على حيىي الذماريالسلمي الدمشقي كان من الثقات ولد سنة مثان عشر) ٤(
  .السلمي) ويف االصل جبري حتريف(من التقريب ) ٥(

  .ويف شذرات الذهب السليحي، حمدث محص وثقه ابن معني ودحيم
  .ليس بالقوي: قال يعقوب الفسوي

  بن عون وطاء ليس حبجة روى عن أبيه وا: معاذ بن هشام بن أيب عبد اهللا الدستوائي، صدوق قال ابن معني) ٦(

  بيعة أهل بغداد البراهيم بن املهدي
ملا جاء اخلرب أن املأمون بايع لعلي الرضى بالوالية من بعده اختلفوا فيما بينهم، فمن جميب مبايع، ومن آب ممانع، 
مس ومجهور العباسيني على االمتناع من ذلك، وقام يف ذلك ابنا املهدي إبراهيم ومنصور، فلما كان يوم الثالثاء خل

ومن بعده  -وكان أسود اللون  -بقني من ذي احلجة أظهر العباسيون البيعة البراهيم بن املهدي ولقبوه املبارك 
  .البن أخيه إسحاق بن موسى بن املهدي، وخلعوا املأمون

ال : امةفلما كان يوم اجلمعة لليلتني بقيتا من ذي احلجة أرادوا أن يدعوا للمأمون مث من بعده البراهيم فقالت الع
  .تدعوا إال إىل إبراهيم فقط، واختلفوا واضطربوا فيما بينهم، ومل يصلوا اجلمعة، وصلى الناس فرادى أربع ركعات

  .وفيها افتتح نائب طربستان جباهلا وبالد الالرز والشريز
  ).١(وذكر ابن حزم أن سلما اخلاسر قال يف ذلك شعرا 

  .ذلك بسنني فاهللا أعلم وقد ذكر ابن اجلوزي وغريه أن سلما تويف قبل
  .وفيها أصاب أهل خراسان والري وأصبهان جماعة شديدة وغال الطعام جدا

  .وفيها حترك بابك اخلرمي واتبعه طوائف من السفلة واجلهلة وكان يقول بالتناسخ
  .وسيأيت ما آل أمره إليه

  .وفيها حج بالناس إسحاق بن موسى بن عيسى اهلامشي
  ).٢(أبو أسامة محاد بن أسامة : وفيها تويف من االعيان

  .ومحاد بن مسعدة وحرسي بن عمارة
  ).٣(وعلي بن عاصم 

  .وحممد بن حممد صاحب أيب السرايا الذي قد كان بايعه أهل الكوفة بعد ابن طباطبا
ان يوم مث دخلت سنة ثنتني ومائتني يف أول يوم منها بويع البراهيم بن املهدي باخلالفة ببغداد وخلع املأمون، فلما ك

اجلمعة خامس احملرم صعد إبراهيم بن املهدي املنرب فبايعه الناس ولقب باملبارك، وغلب على الكوفة وأرض السواد، 
وطلب منه اجلند أرزاقهم فماطلهم مث أعطاهم مائيت درهم لكل واحد، وكتب هلم بتعويض من أرض السواد، 

والسلطان، واستناب على اجلانب الشرقي العباس بن  فخرجوا ال ميرون بشئ إال انتهبوه، وأخذوا حاصل الفالح
  .موسى اهلادي، وعلى اجلانب الغريب إسحاق بن موسى اهلادي

  مهدي بن علوان، فبعث إليهم إبراهيم جيشا عليهم أبو إسحاق املعتصم بن: وفيها خرج خارجي يقال له
__________  

  .ري سلم اخلاسر الشاعر الذي مات يف خالفة الرشيدقاهلما سالم اخلاسر، ولعله غ: ذكر الطربي بيتني قال) ١(



  .سنة ٨١الكويف احلافظ موىل بين هاشم، ثبت ثقة تويف وله ) ٢(
الواسطي حمدث واسط، كان إماما ورعا صاحلا جليل القدر، ضعفه غري واحد لسؤ حفظه مات وله بضع ) ٣(

  .وتسعون سنة

  .الرشيد يف مجاعة من االمراء فكسره ورد كيده
خرج أخو أيب السرايا فبيض بالكوفة فأرسل إليه إبراهيم بن املهدي من قاتله فقتل أخو أيب السرايا وأرسل  وفيها

برأسه إىل إبراهيم، وملا كان ليلة أربع عشرة من ربيع اآلخر من هذه السنة ظهرت يف السماء محرة مث ذهبت وبقي 
وفة حروب بني أصحاب إبراهيم وأصحاب املأمون، بعدها عمودان أمحران يف السماء إىل آخر الليل، وجرت بالك

  .واقتتلوا قتاال شديدا
  .وعلى أصحاب إبراهيم السواد، وعلى أصحاب املأمون اخلضرة، واستمر القتال بينهم إىل أواخر رجب

ر وفيها ظفر إبراهيم بن املهدي بسهل بن سالمة املطوع فسجنه، وذلك أنه التف عليه مجاعة من الناس يقومون باالم
باملعروف والنهي عن املنكر، ولكن كانوا قد جاوزوا احلد وأنكروا على السلطان ودعوا إىل القيام بالكتاب والسنة، 

وصار باب داره كأنه باب دار السلطان، عليه السالح والرجال وغري ذلك من أهبة امللك، فقاتله اجلند فكسروا 
اختفى يف بعض الدور، فأخذ وجئ به إىل إبراهيم فسجنه سنة أصحابه فألقى السالح وصار بني النساء والنظارة مث 

  .كاملة
وفيها أقبل املأمون من خراسان قاصدا العراق، وذلك أن علي بن موسى الرضى أخرب املأمون مبا الناس فيه من الفنت 

د نقموا عليك واالختالف بأرض العراق، وبأن اهلامشيني قد أهنوا إىل الناس بأن املأمون مسحور ومسجون، وأهنم ق
  .ببيعتك لعلي بن موسى، وأن احلرب قائمة بني احلسن بن سهل وبني إبراهيم بن املهدي

فاستدعى املأمون جبماعة من أمرائه وأقربائه فسأهلم عن ذلك فصدقوا عليا فيما قال، بعد أخذهم االمان منه، وقالوا 
  .إن الفضل بن سهل حسن لك قتل هرمثة، وقد كان ناصحا لك: له
  اجله بقتله، وإن طاهر بن احلسني مهد لك االمور حىت قاد إليك اخلالفة بزمامها فطردته إىل الرقة فقعد الفع

  .عمل له وال تستنهضه يف أمر، وإن االرض تفتقت بالشرور والفنت من أقطارها
الناصحون، فضرب فلما حتقق ذلك املأمون أمر بالرحيل إىل بغداد، وقد فطن الفضل بن سهل مبا متاال عليه أولئك 

  .قوما ونتف حلى بعضهم
وسار املأمون فلما كان بسرخس عدا قوم على الفضل بن سهل وزير املأمون وهو يف احلمام فقتلوه بالسيوف، 

وذلك يوم اجلمعة لليلتني خلتا من شوال وله ستون سنة، فبعث املأمون يف آثارهم فجئ هبم وهم أربعة من املماليك 
أخيه احلسن بن سهل يعزيه فيه، وواله الوزارة مكانه، وارحتل املأمون من سرخس يوم عيد  ، وكتب إىل)١(فقتلهم 

  .الفطر حنو العراق وإبراهيم بن املهدي باملدائن، ويف مقابلته جيش يقاتلونه من جهة املأمون
بنه حممد بن وفيها تزوج املأمون بوران بنت احلسن بن سهل، وزوج علي بن موسى الرضى بابنته أم حبيب وزوج ا

  .علي بن موسى بابنته االخرى أم الفضل
وحج بالناس إبراهيم بن موسى بن جعفر أخو علي الرضى، ودعا الخيه بعد املأمون، مث انصرف بعد احلج إىل 

  اليمن، وقد كان تغلب
__________  

  .لصقليبغالب املسعودي، وقسطنطني الرومي وفرج الديلمي وموفق ا: ٣٤٧/  ٦ذكرهم ابن االثري ) ١(



  .عليها محدويه بن علي بن موسى بن ماهان
  ).١(أيوب بن سويد : وفيها تويف
  ).٢(وضمرة 

  ).٣(وعمرو بن حبيب 
  .والفضل بن سهل الوزير

  .وأبو حيىي احلماين
مث دخلت سنة ثالث ومائتني فيها وصل املأمون العراق ومر بطوس فنزل هبا وأقام عند قرب أبيه أياما من شهر صفر، 

كان يف آخر الشهر أكل علي بن موسى الرضى عنبا فمات فجأة فصلى عليه املأمون ودفنه إىل جانب أبيه فلما 
الرشيد، وأسف عليه أسفا كثريا فيما ظهر، وكتب إىل احلسن بن سهل يعزيه فيه وخيربه مبا حصل له من احلزن 

 العهد من بعدي لعلي بن موسى الرضى، إنكم إمنا نقمتم علي بسبب تولييت: عليه، وكتب إىل بين العباس يقول هلم
  .وها هو قد مات فارجعوا إىل السمع والطاعة

  .فأجابوه بأغلظ جواب كتب به إىل أحد
وفيها تغلبت الثوار على احلسن بن سهل حىت قيد باحلديد وأودع يف بيت، فكتب االمراء بذلك إىل املأمون، فكتب 

  .إليهم إين واصل على إثر كتايب هذا
  روب كثرية بني إبراهيممث جرت ح

  .وأهل بغداد، وتنكروا عليه وأبغضوه
وظهرت الفنت والشطار والفساق ببغداد وتفاقم احلال، وصلوا يوم اجلمعة ظهرا، أمهم املؤذنون فيها من غري خطبة، 

  .مصلوا أربع ركعات، واشتد االمر واختلف الناس فيما بينهم يف إبراهيم واملأمون، مث غلبت املأمونية عليه
خلع أهل بغداد إبراهيم بن املهدي ملا كان يوم اجلمعة املقبلة دعا الناس للمأمون وخلعوا إبراهيم، وأقبل محيد بن 

  .عبد احلميد يف جيش من جهة املأمون فحاصر بغداد
  .وطمع جندها يف العطاء إذا قدم فطاوعوه على السمع والطاعة للمأمون

مجاعة من جهة إبراهيم بن املهدي، مث احتال عيسى حىت صار يف أيدي  وقد قاتل عيسى بن حممد بن أيب خالد يف
  .املأمونية أسريا، مث آل احلال إىل اختفاء إبراهيم بن املهدي يف آخر هذه السنة

  .وكانت أيامه سنة وأحد عشر شهرا واثين عشر يوما
  .وقدم املأمون يف هذا الوقت إىل مهذان وجيوشه قد استنقذوا بغداد إىل طاعته

  .وحج بالناس يف هذه السنة سليمان بن عبد اهللا بن سليمان بن علي
  :وفيها تويف من االعيان

__________  
  .صدوق خيطئ) نسبة إىل سيبان بطن من محري(الرملي أبو مسعود احلمريي السيباين ) ١(

  .١٩٣قال يف التقريب مات سنة 
  .وق يهم قليال، روى عن االوزاعي وطبقتهوهو ضمرة بن ربيعة الفلسطيين، أبو عبد اهللا دمشقي صد) ٢(
  ).٣٧٤/  ١تقريب التهذيب (
  ).٣/  ٢وانظر شذرات الذهب (عمر بن شبيب املسلمي : يف تقريب التهذيب) ٣(



علي بن موسى ابن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، القرشي اهلامشي العلوي امللقب 
  .ينزل له عن اخلالفة فأىب عليه ذلك، فجعله ويل العهد من بعده كما قدمنا ذلكبالرضى، كان املأمون قد هم أن 

  .تويف يف صفر من هذه السنة بطوس
وقد روى احلديث عن أبيه وغريه، وعنه مجاعة منهم املأمون وأبو السلط اهلروي وأبو عثمان املازين النحوي، وقال 

  اهللا أعدل من أن يكلف: مسعته يقول
  .يقون، وهم أعجز من أن يفعلوا ما يريدونالعباد ما ال يط
والزم القصد ودع عنك * واملنايا هن آفات االمل ال تغرنك أباطيل املىن * كلنا يأمل مدا يف االجل : ومن شعره

حل فيه راكب مث ارحتل مث دخلت سنة أربع ومائتني فيها كان قدوم املأمون أرض * العلل إمنا الدنيا كظل زائل 
نه مر جبرجان فأقام هبا شهرا، مث سار منها وكان ينزل يف املنزل يوما أو يومني، مث جاء إىل النهروان العراق، وذلك أ

فأقام هبا مثانية أيام، وقد كتب إىل طاهر بن احلسني وهو بالرقة أن يوافيه إىل النهروان فوافاه هبا وتلقاه رؤوس أهل 
) ١(خر دخل بغداد حني ارتفع النهار الربع عشرة ليلة خلت بيته والقواد ومجهور اجليش، فلما كان يوم السبت اآل

من صفر، يف أهبة عظيمة وجيش عظيم، وعليه وعلى مجيع أصحابه وفتيانه اخلضرة، فلبس أهل بغداد ومجيع بين 
هاشم اخلضرة، ونزل املأمون بالرصافة مث حتول إىل قصر على دجلة، وجعل االمراء ووجوه الدولة يترددون إىل 

على العادة، وقد حتول لباس البغاددة إىل اخلضرة، وجعلوا حيرقون كل ما جيدونه من السواد، فمكثوا كذلك منزله 
  .مثانية أيام

مث استعرض حوائج طاهر بن احلسني فكان أول حاجة سأهلا أن يرجع إىل لباس السواد، فإنه لباس آئابه من دولة 
  .ورثة االنبياء

والعشرين من صفر جلس املأمون للناس وعليه اخلضرة، مث إنه أمر خبلعة سوداء  فلما كان السبت اآلخر وهو الثامن
فألبسها طاهرا، مث ألبس بعده مجاعة من االمراء السواد، فلبس الناس السواد وعادوا إىل ذلك، فعلم منهم بذلك 

  .أعلم الطاعة واملوافقة، وقيل إنه مكث يلبس اخلضرة بعد قدومه بغداد سبعا وعشرين يوما، فاهللا
أنت اخلليفة االسود، فأخذ يف : وملا جاء إليه عمه إبراهيم بن املهدي بعد اختفائه ست سنني وشهورا قال له املأمون

  :أنا الذي مننت عليه يا أمري املؤمنني بالعفو، وأنشد املأمون عند ذلك: االعتذار واالستغفار، مث قال
__________  

  .دخل بغداد منتصف صفر: ٣٠٤/  ٦بن االثري بقيت، ويف ا: ٢٥٤/  ١٠يف الطربي ) ١(

فبياض * نصيب ) ١(م وال بالفىت االديب االريب إن يكن للسواد منك * ليس يزري السواد بالرجل الشه 
) ٢(وقد نظم هذا املعىن بعض املتأخرين وهو نصر اهللا بن قالقس : االخالق منك نصييب قال ابن خلكان

س * حسد املسك عندها الكافور مثل حب العيون حيسبه النا * اء فعل رب سوداء وهي بيض: االسكندري فقال
سوادا وإمنا هو نور وكان املأمون قد شاور يف قتل عمه إبراهيم بن املهدي بعض أصحابه فقال له أمحد بن أيب خالد 

  .يا أمري املؤمنني إن قتلته فلك نظراء يف ذلك، وإن عفوت عنه فما لك نظري: الوزير االحول
رع املأمون يف بناء قصور على دجلة إىل جانب قصره، وسكنت الفنت وانزاحت الشرور، وأمر مبقامسة أهل مث ش

  .السواد على اخلمسني، وكانوا يقامسون على النصف
، ووضع شيئا كثريا من خراجات بالد شىت، ورفق )٣(واختذ القفيز امللحم وهو عشرة مكاكي باملكوك االهوازي 

ة، ووىل أخاه أبا عيسى بن الرشيد الكوفة، ووىل أخاه صاحلا البصرة، ووىل عبيد اهللا بن بالناس يف مواضع كثري



  .بن العباس بن علي بن أيب طالب نيابة احلرمني، وهو الذي حج بالناس فيها) ٤(احلسن بن عبيد اهللا 
  .وواقع حيىي بن معاذ بابك اخلرمي فلم يظفر به

عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي وقد أفردنا له ترمجة مطولة يف أول كتابنا  أبو: وفيها تويف من االعيان مجاعة منهم
  .طبقات الشافعيني، ولنذكر ههنا ملخصا من ذلك وباهللا املستعان

هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن املطلب بن عبد 
، وابنه شافع بن السائب من صغار )٥(، والسائب بن عبيد أسلم يوم بدر مناف بن قصي، القرشي املطليب

  .الصحابة، وأمه أزدية
  .وقد رأت حني محلت به كأن املشتري خرج من فرجها حىت انقض مبصر، مث وقع يف كل بلد منه شظية

  وقد ولد الشافعي بغزة، وقيل بعسقالن،
__________  

  .فيك: ٤١/  ١يف وفيات االعيان ) ١(
  .من وفيات االعيان، ويف االصل قالنس، وهو شاعر مشهور لقب بالقاضي االعز) ٢(
  .اهلاروين: يف الطربي وابن االثري) ٣(
كان السائب بن عبيد صاحب راية ) ٥...(من الطربي وابن االثري، ويف االصل عبيد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا) ٤(

  ).١٣٨/  ١مغازي الواقدي (ون فدية وأسلم بعد ذلك بين هاشم أسر يوم بدر وكان ال مال له فأطلق د

وقيل باليمن سنة مخسني ومائة، ومات أبوه وهو صغري فحملته أمه إىل مكة وهو ابن سنتني لئال يضيع نسبه، فنشأ 
  .هبا وقرأ القرآن وهو ابن سبع سنني، وحفظ املوطأ وهو ابن عشر، وأفىت وهو ابن مخس عشرة سنة

سنة، أذن له شيخه مسلم بن خالد الزجني، وعين باللغة والشعر، وأقام يف هذيل حنوا من عشر وقيل ابن مثاين عشرة 
سنني، وقيل عشرين سنة، فتعلم منهم لغات العرب وفصاحتها، ومسع احلديث الكثري على مجاعة من املشايخ 

احلجازيني بعد أخذه عن  واالئمة، وقرأ بنفسه املوطأ على مالك من حفظه فأعجبته قراءته ومهته، وأخذ عنه علم
  .مسلم بن خالد الزجني

وروى عنه خلق كثري قد ذكرنا أمساءهم مرتبني على حروف املعجم، وقرأ القرآن على إمساعيل بن قسطنطني عن 
شبل عن ابن كثري عن جماهد عن ابن عباس عن أيب بن كعب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن جربيل عن اهللا 

  .عزوجل
افعي الفقه عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس وابن الزبري وغريمها عن مجاعة وأخذ الش

  .من الصحابة، منهم عمرو بن علي وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وغريهم
  .وكلهم عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .دهم إىل زماننا يف تصنيف مفردوتفقه أيضا على مالك عن مشاخيه، وتفقه به مجاعة قد ذكرناهم ومن بع
وقد روى ابن أيب حامت عن أيب بشر الدواليب، عن حممد بن إدريس وراق احلميدي، عن الشافعي أنه ويل احلكم 

بنجران من أرض اليمن، مث تعصبوا عليه ووشوا به إىل الرشيد أنه يروم اخلالفة، فحمل على بغل يف قيد إىل بغداد 
ني ومائة وعمره ثالثون سنة، فاجتمع بالرشيد فتناظر هو وحممد بن احلسن بني يدي فدخلها يف سنة أربع ومثان

  .الرشيد، وأحسن القول فيه حممد بن احلسن، وتبني للرشيد براءته مما نسب إليه، وأنزله حممد بن احلسن عنده
  وكان أبو يوسف



افعي وقر بعري، مث أطلق له الرشيد قد مات قبل ذلك بسنة، وقيل بسنتني، وأكرمه حممد بن احلسن وكتب عنه الش
  .ألفي دينار وقيل مخسة آالف دينار

وعاد الشافعي إىل مكة ففرق عامة ما حصل له يف أهله وذوي رمحه من بين عمه، مث عاد الشافعي إىل العراق يف سنة 
سني بن علي مخس وتسعني ومائة، فاجتمع به مجاعة من العلماء هذه املرة منهم أمحد بن حنبل وأبو ثور واحل

  .الكرابيسي، واحلارث بن شريح البقال، وأبو عبد الرمحن الشافعي، والزعفراين، وغريهم
مث رجع إىل مكة مث رجع إىل بغداد سنة مثان وتسعني ومائة، مث انتقل منها إىل مصر فأقام هبا إىل أن مات يف هذه 

  .السنة، سنة أربع ومائتني
  .ديدة الهنا من رواية الربيع بن سليمان، وهو مصريوصنف هبا كتابه االم وهو من كتبه اجل

  .وقد زعم إمام احلرمني وغريه أهنا من القدمي، وهذا بعيد وعجيب من مثله واهللا أعلم
وقد أثىن على الشافعي غري واحد من كبار االئمة منهم عبد الرمحن بن مهدي وسأله أن يكتب له كتابا يف االصول 

  .له يف الصالة دائما، وشيخه مالك بن أنس وقتيبة بن سعيدفكتب له الرسالة، وكان يدعو 
  .هو إمام: وقال

  .وسفيان بن عيينة، وحيىي بن سعيد القطان، وكان يدعو له أيضا يف صالته
  .ما رأيت أفصح وال أعقل وال أورع من الشافعي: وأبو عبيد، وقال

  .واحد ممن يطول ذكرهم وشرح أقواهلم وحيىي بن أكثم القاضي، وإسحاق بن راهويه، وحممد بن احلسن، وغري

وكان أمحد بن حنبل يدعو له يف صالته حنوا من أربعني سنة، وكان أمحد يقول يف احلديث الذي رواه أبو داود من 
طريق عبد اهللا بن وهب، عن سعيد بن أيب أيوب، عن شراحيل بن يزيد، عن أيب علقمة، عن أيب هريرة عن النيب 

  ).١" (إن اهللا يبعث هلذه االمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا أمر دينها  : "صلى اهللا عليه وسلم
  .قال فعمر بن عبد العزيز على رأس املائة االوىل، والشافعي على رأس املائة الثانية

عن اجلارود عن أيب  -أو العبدي  -حدثنا جعفر بن سليمان عن نصر بن معبد الكندي : وقال أبو داود الطيالسي
ال تسبوا قريشا فإن عاملها ميال االرض : " وص عن عبد اهللا بن مسعود قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماالح

  ".علما، اللهم إنك إذ أذقت أوهلا عذابا ووباال فأذق آخرها نواال 
بنحوه وهذا غريب من هذا الوجه، وقد رواه احلاكم يف مستدركه عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

)٢.(  
  قال أبو نعيم عبد امللك بن حممد

  .ال ينطبق هذا إال على حممد بن إدريس الشافعي: االسفراييين
  .حكاه اخلطيب

  .هو صدوق ال بأس به: وقال حيىي بن معني عن الشافعي
  .لو كان الكذب له مباحا مطلقا لكانت مروءته متنعه أن يكذب: وقال مرة

  .الشافعي فقيه البدن، صدوق اللسان: ولوقال ابن أيب حامت مسعت أيب يق
  .ما عند الشافعي حديث غلط فيه: وحكى بعضهم عن أيب زرعة أنه قال

  .وحكى عن أيب داود حنوه
  .ال: فقال -وقد سئل هل سنة مل تبلغ الشافعي ؟  -وقال إمام االئمة حممد بن إسحاق بن خزمية 



  .تارة منقطعة كما هو املوجود يف كتبه واهللا أعلمومعىن هذا أهنا تارة تبلغه بسندها، وتارة مرسلة، و
  .مسيت ببغداد ناصر السنة: مسعت الشافعي يقول: وقال حرملة
  .ما رأينا مثل الشافعي وال هو رأى مثل نفسه: وقال أبو ثور

  .وكذا قال الزعفراين وغريه
ئل ما مل جيتمع لغريه، من شرف للشافعي من الفضا: وقال داود بن علي الظاهري يف كتاب مجعه يف فضائل الشافعي

نسبه، وصحتة دينه ومعتقده، وسخاوة نفسه، ومعرفته بصحة احلديث وسقمه وناسخه ومنسوخه، وحفظه الكتاب 
والسنة وسرية اخللفاء وحسن التصنيف، وجودة االصحاب والتالمذة، مثل أمحد بن حنبل يف زهده وورعه، وإقامته 

  .على السنة
  .البغاددة واملصريني، وكذا عد أبو داود من مجلة تالميذه يف الفقه أمحد بن حنبل مث سرد أعيان أصحابه من

وقد كان الشافعي من أعلم الناس مبعاين القرآن والسنة، وأشد الناس نزعا للدالئل منهما، وكان من أحسن الناس 
دا فأوجر عليه وال وددت أن الناس تعلموا هذا العلم وال ينسب إيل شئ منه أب: قصدا وإخالصا، كان يقول

  .حيمدوين
إذا صح عندكم احلديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقولوا به ودعوا قويل، فإين : وقد قال غري واحد عنه

  .أقول به، وإن مل تسمعوا مين
  .ويف رواية فال تقلدوين

  .ويف رواية فال تلتفتوا إىل قويل
  . مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمويف رواية فاضربوا بقويل عرض احلائط، فال قول يل

  الن يلقى اهللا العبد بكل ذنب ما خال الشرك باهللا خري له من أن يلقاه: وقال
__________  

  ).١(أخرجه أبو داود يف سنته يف كتاب املالحم باب ) ١(
ال تسنب : وفيه ٣٨٤/  ٦) صلى اهللا عليه وسلم(روى االمام أمحد مبعناه عن قتادة بن النعمان عن رسول اهللا ) ٢(

  ...قريشا فلعلك أن ترى منهم رجاال تزدري عملك مع أعماهلم وفعلك مع أفعاهلم

  .بشئ من االهواء
  .ويف رواية خري من أن يلقاه بعلم الكالم

  .لو علم الناس ما يف الكالم من االهواء لفروا منه كما يفرون من االسد: وقال
ريد، ويطاف هبم يف القبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب حكمي يف أهل الكالم أن يضربوا باجل: وقال

  .والسنة وأقبل على الكالم
  .عليكم بأصحاب احلديث فإهنم أكثر الناس صوابا: مسعت الشافعي يقول: وقال البويطي

إذا رأيت رجال من أصحاب احلديث فكأمنا رأيت رجال من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، : وقال
  .جزاهم اهللا خريا، حفظوا لنا االصل، فلهم علينا الفضل

إال احلديث وإال الفقه يف الدين العلم ما كان فيه * كل العلوم سوى القرآن مشغلة : ومن شعره يف هذا املعىن قوله
القرآن كالم اهللا غري خملوق، ومن قال خملوق فهو : وما سوى ذاك وسواس الشياطني وكان يقول* حدثنا : قال
  .افرك



وقد روى عن الربيع وغري واحد من رؤوس أصحابه ما يدل على أنه كان مير بآيات الصفات وأحاديثها كما جاءت 
  .من غري تكييف وال تشبيه وال تعطيل وال حتريف، على طريق السلف

إن مل تشأ مل  وما شئت* ما شئت كان وإن مل أشأ : أنشدين املزين وقال أنشدنا الشافعي لنفسه قوله: وقال ابن خزمية
ومنهم قبيح ومنهم * ففي العلم جيري الفىت واملسن فمنهم شقي ومنهم سعيد * يكن خلقت العباد على ما علمت 
أفضل الناس بعد : مسعت الشافعي يقول: وهذا أعنت وذا مل تعن وقال الربيع* حسن على ذا مننت وهذا خذلت 

  .ثمان مث عليرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر مث عمر مث ع
يف الدين بالرأي مل تبعث هبا الرسل حىت * قد عوج الناس حىت أحدثوا بدعا : أنشدين الشافعي: وعن الربيع قال

ويف الذي محلوا من حقه شغل وقد ذكرنا من شعره يف السنة وكالمه فيها وفيما قال من * استخف حبق اهللا أكثرهم 
  .يف أول طبقات الشافعية احلكم واملواعظ طرفا صاحلا يف الذي كتبناه

  وقد كانت وفاته مبصر يوم اخلميس، وقيل يوم اجلمعة، يف آخر يوم
من رجب سنة أربع ومائتني، وعن أربع ومخسني سنة، وكان أبيض مجيال طويال مهيبا خيضب باحلناء، خمالفا للشيعة 

  .رمحه اهللا وأكرم مثواه
  ).١(إسحاق بن الفرات : وفيها تويف

  .لعزيز املصري املالكيوأشهب بن عبد ا
  واحلسن بن

__________  
  .اسحاق بن الفرات، أبو نعيم التجييب صاحب مالك وقاضي الديار املصرية) ١(

  ).١(زياد اللؤلؤي الكويف احلنفي 
  .وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي صاحب املسند، أحد احلفاظ

  .وأبو بدر شجاع بن الوليد
  .وأبو بكر احلنفي
  ).٢( وعبد الكرمي

  .وعبد الوهاب بن عطا اخلفاف
  .والنضر بن مشيل أحد أئمة اللغة

  .وهشام بن حممد بن السائب الكليب أحد علماء التاريخ
مث دخلت سنة مخس ومائتني فيها وىل املأمون طاهر بن احلسني بن مصعب نيابة بغداد والعراق وخراسان إىل أقصى 

  .لك الجل مرض احلسن بن سهل بالسوادعمل املشرق، ورضي عنه ورفع منزلته جدا، وذ
  .ووىل املأمون مكان طاهر على الرقة واجلزيرة حيىي بن معاذ

وقدم عبد اهللا بن طاهر بن احلسني إىل بغداد يف هذه السنة، وكان أبوه قد استخلفه على الرقة وأمره مبقاتلة نصر بن 
  .شبث

  .ووىل املأمون عيسى بن يزيد اجللودي مقاتلة الزط
  .يسى بن حممد بن أيب خالد أذربيجانووىل ع

ومات نائب مصر السري بن احلكم هبا، ونائب السند داود بن يزيد، فوىل مكانه بشر بن داود على أن حيمل إليه 



  .يف كل سنة ألف ألف درهم
  .وحج بالناس فيها عبيد اهللا بن احلسن نائب احلرمني

  .إسحاق بن منصور السلويل: وفيها تويف من االعيان
  .شر بن بكر الدمشقيوب

  .وأبو عامر العقدي
  .وحممد بن عبيد الطنافسي

  .ويعقوب احلضري
وأبو سليمان الداراين عبد الرمحن بن عطية، وقيل عبد الرمحن بن أمحد بن عطية، وقيل عبد الرمحن بن عسكر أبو 

  .ال هلا دارياسليمان الداراين، أحد أئمة العلماء العاملني، أصله من واسط سكن قرية غريب دمشق يق
  .وقد مسع احلديث من سفيان الثوري وغريه، وروى عنه أمحد بن أيب احلواري ومجاعة

  مسعت علي بن احلسن بن أيب الربيع الزاهد يقول مسعت: وأسند احلافظ ابن عساكر من طريقه قال
ال رسول اهللا صلى ق: إبراهيم بن أدهم يقول مسعت ابن عجالن يذكر عن القعقاع بن حكيم عن أنس بن مالك قال

  ".من صلى قبل الظهر أربعا غفر اهللا ذنوبه يومه ذلك : " اهللا عليه وسلم
اختلفت إىل جملس قاص فأثر كالمه يف قليب، فلما : حكي عن أيب سليمان الداراين قال: وقال أبو القاسم القشريي

مت ويف الطريق، مث عدت إليه ثالثة فأثر قمت مل يبق يف قليب منه شئ، فعدت إليه ثانية فأثر كالمه يف قليب بعدما ق
كالمه يف قليب حىت رجعت إىل منزيل، فكسرت آالت املخالفات ولزمت الطريق، فحكيت هذه احلكاية ليحىي بن 

وقال أمحد بن أيب احلواري  -يعين بالعصفور القاص وبالكركي أبا سليمان  -عصفور اصطاد كركيا : معاذ فقال
  س ملن أهلم شيئا من اخلري أن يعمللي: مسعت أبا سليمان يقول

__________  
  .صاحب أيب حنيفة وقاضي الكوفة كان رأسا يف الفقه) ١(
كذا باالصل، ولعل الصواب أبو بكر احلنفي، وامسه عبد الكبري بن عبد اجمليد بن عبيد اهللا البصري، ثقة ) ٢(

  .شذرات الذهب(مشهور صاحب حديث 
  ).تقريب التهذيب

  .يف االثر، فإذا مسع به يف االثر عمل به فكان نورا على نوربه حىت يسمع به 
الكتاب : قال أبو سليمان رمبا يقع يف قليب النكتة من نكت القوم فال أقبلها إال بشاهدين عدلني: وقال اجلنيد

  .والسنة
  .أفضل االعمال خالف هوى النفس: وقال أبو سليمان: قال

  .ء من خشية اهللاوقال لكل شئ علم وعلم اخلذالن ترك البكا
  .لكل شئ صدأ وصدأ نور القلب شبع البطن: وقال

  .وقال كل ما شغلك عن اهللا من أهل أو مال أو ولد فهو شؤم
كنت ليلة يف احملراب أدعو ويداي ممدودتان فغلبين الربد فضممت إحدامها وبقيت االخرى مبسوطة أدعو : وقال

ليمان قد وضعنا يف هذه ما أصاهبا، ولو كانت االخرى لوضعنا يا أبا س: هبا، وغلبتين عيين فنمت فهتف يب هاتف
  .فيها



  .فآليت على نفسي أال أدعو إال ويداي خارجتان، حرا كان أو بردا: قال
تنام وأنا أرىب لك يف اخلدور منذ مخسمائة عام ؟ وقال أمحد بن : منت ليلة عن وردي فإذا أنا حبوراء تقول يل: وقال

إن يف اجلنة أهنارا على شاطئيها خيام فيهن احلور، ينشئ اهللا خلق احلوراء : ليمان يقولأيب احلواري مسعت أبا س
إنشاء، فإذا تكامل خلقها ضربت املالئكة عليهن اخليام، الواحدة منهن جالسة على كرسي من ذهب ميل يف ميل، 

  قد خرجت عجيزهتا
لك االهنار ما شاؤوا مث خيلو كل رجل من جانب الكرسي، فيجئ أهل اجلنة من قصورهم يتنزهون على شاطئ ت

  .بواحدة منهن
  .كيف يكون يف الدنيا حال من يريد افتضاض االبكار على شاطئ تلك االهنار يف اجلنة: قال أبو سليمان

رمبا مكثت مخس ليال ال أقرأ بعد الفاحتة بآية واحدة أتفكر يف معانيها، ولرمبا جاءت : مسعت أبا سليمان يقول: وقال
  .ن القرآن فيطري العقل، فسبحان من يرده بعداآلية م

أصل كل خري يف الدنيا واآلخرة اخلوف من اهللا عزوجل، ومفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح اآلخرة : ومسعته يقول
  .اجلوع

  .يا أمحد جوع قليل وعري قليل وفقر قليل وصرب قليل وقد انقضت عنك أيام الدنيا: وقال يل يوما
يا رب : سليمان يوما رغيفا حارا مبلح فجئته به فعض منه عضة مث طرحه وأقبل يبكي ويقولاشتهى أبو : وقال أمحد

  .عجلت يل شهويت، لقد أطلعت جهدي وشقويت وأنا تائب ؟ فلم يذق امللح حىت حلق باهللا عزوجل
عن ما رضيت عن نفسي طرفة عني، ولو أن أهل االرض اجتمعوا على أن يضعوين كاتضاعي : ومسعته يقول: قال

  .نفسي ما قدروا
  .من رأى لنفسه قيمة مل يذق حالوة اخلدمة: ومسعته يقول
  .من حسن ظنه باهللا مث مل خيفه ويطعه فهو خمدوع: ومسعته يقول

  .ينبغي للخوف أن يكون على العبد أغلب الرجاء، فإذا غلب الرجاء على اخلوف فسد القلب: وقال
إذا : فصرخ صرخة غشي عليه مث أفاق فقال -يعين الرضا  -عم ن: هل فوق الصرب منزلة ؟ فقلت: وقال يل يوما

  .كان الصابرون يوفون أجرهم بغري حساب، فما ظنك باالخرى وهم الذين رضي عنهم
  .ما يسرين أن يل الدنيا وما فيها من أوهلا إىل آخرها أنفقه يف وجوه الرب، وإين أغفل عن اهللا طرفة عني: وقال
  .زدين: ال يراك اهللا حيث هناك وال يفقدك حيث أمرك، فقال: ين، فقالأوص: قال زاهد لزاهد: وقال
  .ما عندي زيادة: فقال

وقال من أحسن يف هناره كوفئ يف ليله، ومن أحسن يف ليله كوفئ يف هناره، ومن صدق يف ترك شهوة أذهبها اهللا 
  .من قلبه، واهللا أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت له

  اإذا سكنت الدني: وقال

القلب ترحلت منه اآلخرة، وإذا كانت اآلخرة يف القلب جاءت الدنيا تزامحها، وإذا كانت الدنيا يف القلب مل 
  .تزامحها اآلخرة، الن الدنيا لئيمة واآلخرة كرمية، وما ينبغي لكرمي أن يزاحم لئيما

لئن طالبتين بذنويب الطالبنك  وعزتك وجاللك: بت ليلة عند أيب سليمان فسمعته يقول: وقال أمحد بن أيب احلواري
  .بعفوك، ولئن طابتين ببخلي الطالبنك بكرمك، ولئن أمرت يب إىل النار الخربن أهل النار أين أحبك

  .لو شك الناس كلهم يف احلق ما شككت فيه وحدي: وكان يقول



ا تعوذت منه أبدا، ولو ما خلق اهللا خلقا أهون علي من إبليس، ولو ال أن اهللا أمرين أن أتعوذ منه م: وكان يقول
إن اللص ال جيئ إىل خربة ينقب حيطاهنا وهو قادر على الدخول إليها : تبدى يل ما لطمت إال صفحة وجهه وقال

من أي مكان شاء وإمنا جيئ إىل البيت املعمور، كذلك إبليس ال جيئ إال إىل كل قلب عامر ليستنزله وينزله عن 
  .كرسيه ويسلبه أعز شئ

  .ص العبد انقطعت عنه الوساوس والرؤياإذا أخل: وقال
مكثت عشرين سنة مل أحتلم فدخلت مكة ففاتتين صالة العشاء مجاعة : وقال -يعين اجلنابة  -الرؤيا : وقال

  .فاحتلمت تلك الليلة
ا الدني: إن من خلق اهللا قوما ال يشغلهم اجلنان وما فيها من النعيم عنه فكيف يشتغلون بالدنيا عنه ؟ وقال: وقال

  .عند اهللا أقل من جناح بعوضة فما الزهد فيها، وإمنا إلزهد يف اجلنان واحلور العني، حىت ال يرى اهللا يف قلبك غريه
  .شئ يروى عن أيب سليمان أنا أستحسنته كثريا: وقال اجلنيد

  .من اشتغل بنفسه شغل عن الناس، ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن الناس: قوله
  .ما وافق احلاجةخري السخاء : وقال
من طلب الدنيا حالال واستغناء عن املسألة واستغناء عن الناس لقي اهللا يوم يلقاه ووجهه كالقمر ليلة البدر، : وقال

  .ومن طلب الدنيا حالال مفاخرا ومكاثرا لقي اهللا يوم يلقاه وهو عليه غضبان
  .وقد روي حنو هذا مرفوعا

عه فأخطأوا من حيث ظنوا، أال وإمنا الغىن يف القناعة، وطلبوا الراحة يف إن قوما طلبوا الغىن يف املال ومج: وقال
الكثرة وإمنا الراحة يف القلة، وطلبوا الكرامة من اخللق وإمنا هي يف التقوى، وطلبوا التنعم يف اللباس الرقيق اللني، 

  .الصاحل والستر والعافية وذكر اهللاوالطعام الطيب، واملسكن االنيق املنيف، وإمنا هو يف االسالم واالميان والعمل 
  .لو ال قيام الليل ما أحببت البقاء يف الدنيا وما أحب الدنيا لغرس االشجار وال لكرى االهنار: وقال

  .وإمنا أحبها لصيام اهلواجر وقيام الليل
  .أهل الطاعة يف ليلهم ألذ من أهل اللهو يف هلوهم: وقال
  .ليل، ورمبا رأيت القلب يضحك ضحكارمبا استقبلين الفرح يف جوف ال: وقال
  إن كان أهل اجلنة يف مثل: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا فأقول: وقال

  .هذا إهنم لفي عيش طيب
 -يعين احلوراء  -بينا أنا ساجد إذ ذهب يب النوم فإذا أنا هبا : مسعت أبا سليمان يقول: وقال أمحد بن أيب احلواري
حبييب أترقد عيناك وامللك يقظان ينظر إىل املتهجدين يف هتجدهم ؟ بؤسا لعني آثرت : التقد ركضتين برجلها فق

حبييب وقرة ! لذة نومة على لذة مناجاة العزيز، قم فقد دنا الفراغ ولقي احملبون بعضهم بعضا، فما هذا الرقاد ؟ 
  عيين أترقد عيناك وأنا أترىب لك يف اخلدور منذ كذا

  .عا وقد عرقت حياء من توبيخها إياي، وإن حالوة منطقها لفي مسعي وقليبفوثبت فز: وكذا ؟ قال
  .زجرت البارحة يف منامي: ما لك ؟ فقال: دخلت على أيب سليمان فإذا هو يبكي فقلت: وقال أمحد

بينا أنا نائم يف حمرايب إذا وقفت علي جارية تفوق الدنيا حسنا، وبيدها ورقة وهي : ما الذي زجرك ؟ قال: قلت
نعم، : أتقرأ ؟ قلت: كال إن طالب اجلنة ال ينام، مث قالت: من غلبت عينه نام قالت: أتنام يا شيخ ؟ فقلت: تقول

مع اخلريات يف غرف اجلنان تعيش * هلت بك لذة عن حسن عيش : فأخذت الورقة من يدها فإذا فيها مكتوب



من النوم التهجد يف القران وقال أبو * إن خريا وتنعم يف اجلنان مع احلسان تيقظ من منامك * خملدا ال موت فيها 
ال جيوز الحد : أما يستحي أحدكم أن يلبس عباءة بثالثة دراهم ويف قلبه شهوة خبمسة دراهم ؟ وقال أيضا: سليمان

أن يظهر للناس الزهد والشهوات يف قلبه، فإذا مل يبق يف قلبه شئ من الشهوات جاز له أن يظهر إىل الناس الزهد 
العبا فإهنا علم من أعالم الزهاد، ولو لبس ثوبني أبيضني ليستر هبما أبصار الناس عنه وعن زهده كان أسلم بلبس 

  .لزهده من لبس العبا
إذا رأيت الصويف يتنوق يف لبس الصوف فليس بصويف، وخيار هذه االمة أصحاب القطن، أبو بكر الصديق : وقال

  .يف لباسه فاغسل يديك من فالحهإذا رأيت ضوء الفقري : وأصحابه، وقال غريه
االخ الذي يعظك برؤيته قبل كالمه، وقد كنت أنظر إىل االخ من أصحايب بالعراق فانتفع برؤيته : وقال أبو سليمان

  .شهرا
  عبدي إنك ما استحييت مين أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت: وقال أبو سليمان قال اهللا تعاىل

  .الكتاب ومل أناقشك احلساب يوم القيامة بقاع االرض ذنوبك وحموت زالتك من أم
واهللا إنك ال تقدر عليه يف الذي حتب فكيف تقدر عليه فيما تكره ؟ : سألت أبا سليمان عن الصرب فقال: وقال أمحد

إنك مسؤول عنها يوم القيامة، فإن كانت على ذنب سلف فطوىب لك، وإن : وقال أمحد تنهدت عنده يوما فقال
  .أو شهوة فويل لككانت على فوت دنيا 

  .وقال إمنا رجع من رجع من الطريق قبل وصول، ولو وصلوا إىل اهللا ما رجعوا
  .وقال إمنا عصى اهللا من عصاه هلواهنم عليه، ولو عزوا عليه وكرموا حلجزهم عن معاصيه وحال بينهم وبينها

حلكمة والرأفة والرمحة والفضل جلساء الرمحن يوم القيامة من جعل فيهم خصاال الكرم واحللم والعلم وا: وقال
  .والصفح واالحسان والرب والعفو واللطف

إنه يرى : وذكر أبو عبد الرمحن السلمي يف كتاب حمن املشايخ أن أبا سليمان الداراين أخرج من دمشق وقالوا
  .وااملالئكة ويكلمونه، فخرج إىل بعض الثغور فرأى بعض أهل الشام يف منامه أنه إن مل يرجع إليهم هلك

  .فخرجوا يف طلبه وتشفعوا له وتذللوا له حىت ردوه
مات سنة أربع ومائتني، وقيل سنة مخس ومائتني، وقيل مخس عشرة : وقد اختلف الناس يف وفاته على أقوال فقيل

  .ومائتني، وقيل سنة مخس وثالثني ومائتني فاهللا أعلم
  .ل االسالم كلهملقد أصيب به أه: وقد قال مروان الطاطري يوم مات أبو سليمان

  وقد دفن يف قرية داريا يف: قلت

قبلتها، وقربه هبا مشهور وعليه بناء، وقبلته مسجد بناه االمري ناهض الدين عمر النهرواين، ووقف على املقيمني 
عنده وقفا يدخل عليهم منه غلة، وقد جدد مزاره يف زماننا هذا ومل أر ابن عساكر تعرض ملوضع دفنه بالكلية، 

  .نه عجيبوهذا م
: وروى ابن عساكر عن أمحد بن أيب احلواري قال كنت أشتهي أن أرى أبا سليمان يف املنام فرأيته بعد سنة فقلت له

يا أمحد دخلت يوما من باب الصغري فرأيت محل شيخ فأخذت منه عودا فما أدري : ما فعل اهللا يا معلم ؟ فقال
  .ختللت به أو رميته، فأنا يف حسابه إىل اآلن

  .د تويف ابنه سليمان بعده بنحو من سنتني رمحهما اهللا تعاىلوق
مث دخلت سنة ست ومائتني فيها وىل املأمون داود بن ماسجور بالد البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين، وأمره 



  مبحاربة
  .الزط

  .وفيها جاء مد كثري فغرق أرض السواد وأهلك للناس شيئا كثريا
 بن طاهر بن احلسني أرض الرقة وأمره مبحاربة نصر بن شبث، وذلك أن نائبها حيىي بن وفيها وىل املأمون عبد اهللا

معاذ مات وقد كان استخلف مكانه ابنه أمحد فلم ميض ذلك املأمون، واستناب عليها عبد اهللا بن طاهر لشهامته 
ه االمر باملعروف والنهي وبصره باالمور، وحثه على قتال نصر بن شبث، وقد كتب إليه أبوه من خراسان بكتاب في

  .عن املنكر واتباع الكتاب والسنة
، وقد تداوله الناس بينهم واستحسنوه وهتادوه بينهم، حىت بلغ أمره إىل املأمون فأمر )١(وقد ذكره ابن جرير بطوله 

  .فقرئ بني يديه فاستجاده جدا، وأمر أن يكتب به نسخ إىل سائر العمال يف االقاليم
  .اهللا بن احلسن نائب احلرمنيوحج بالناس عبيد 

  .وفيها تويف إسحاق بن بشر الكاهلي أبو حذيفة صاحب كتاب املتبدأ
  ).٢(وحجاج بن حممد االعور 

  .وداود بن احملرب الذي وضع كتاب العقل
  ).٣(وحماضر بن املورع ) شبابة(وسبابة بن سوار 

  .وقطرب صاحب املثلث يف اللغة
  .شيخ االمام أمحد ويزيد بن هارون) ٤(ووهب بن جرير 

مث دخلت سنة سبع ومائتني فيها خرج عبد الرمحن بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن عمر بن علي بن أيب طالب ببالد 
  عك يف

__________  
 - ٢٥٨/  ١٠نسخة كتاب طاهر بن احلسني إىل ابنه عبد اهللا بعد خروجه لقتال نصر بن شبث يف الطربي ) ١(

٢٦٤.  
ما : ابن جريج وأحد احلفاظ الثقات املتقنني املكثرين الضابطني مات يف ربيع االول قال أمحداملصيصي صاحب ) ٢(

  .كان أصح حديثه وأضبطه وأشد تعاهده للحروف
من تقريب التهذيب، ويف ابن االثري املوزع، صدوق له أوهام قال أبو حامت ليس بالقوي وقد خرج له مسلم ) ٣(

  .وأبو داود والنسائي
  .زم االزدي البصري احلافظ روى عن أبيه وابن عون وعدةابن حا) ٤(

اليمن يدعو إىل الرضى من آل حممد، وذلك ملا أساء العمال السرية وظلموا الرعايا، فلما ظهر بايعه الناس فبعث 
سم إليه املأمون دينار بن عبد اهللا يف جيش كثيف ومعه كتاب أمان لعبد الرمحن هذا إن هو مسع وأطاع، فحضروا املو

  مث ساروا إىل اليمن وبعثوا بالكتاب إىل عبد الرمحن فسمع وأطاع وجاء
  .حىت وضع يده يف يد دينار، فساروا به إىل بغداد ولبس السواد فيها

ويف هذه السنة تويف طاهر بن احلسني بن مصعب نائب العراق وخراسان بكماهلا، وجد يف فراشه ميتا بعد ما صلى 
فراش، فاستبطأ أهله خروجه لصالة الفجر فدخل عليه أخوه وعمه فوجداه ميتا، فلما العشاء اآلخرة والتف يف ال

  .لليدين وللفم احلمد هللا الذي قدمه وأخرنا: بلغ موته املأمون قال



وذلك أنه بلغه أن طاهرا خطب يوما ومل يدع للمأمون فوق املنرب، ومع هذا وىل ولده عبد اهللا مكانه وأضاف إليه 
ن واله أباه اجلزيرة والشام نيابة فاستخلف على خراسان أخاه طلحة بن طاهر سبع سنني، مث تويف زيادة على ما كا

طلحة فاستقل عبد اهللا جبميع تلك البالد، وكان نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم وكان طاهر بن احلسني هو 
ملأمون فسأله حاجة فقضاها له، مث نظر الذي انتزع بغداد والعراق من يد االمني وقتله، وقد دخل طاهر يوما على ا

ما يبكيك يا أمري املؤمنني ؟ فلم خيربه، فأعطى طاهر حسينا اخلادم مائيت : إليه املأمون وغرورقت عيناه فقال له طاهر
أقتلك، إين ذكرت ] وإال [ ألف درهم حىت استعلم له مما بكى أمري املؤمنني فأخربه املأمون وقال ال خترب به أحدا 

  .الخي وما ناله من االهانة على يدي طاهر، وواهللا ال تفوته مين قتله
فلما حتقق طاهر ذلك سعى يف النقلة من بني يدي املأمون، ومل يزل حىت واله خراسان وأطلق له خادما من خدامه، 

  .وعهد املأمون إىل اخلادم إن رأى منه شيئا يريبه أن يسمه، ودفع إليه مسا ال يطاق
  .مل يدع للمأمون مسه اخلادم يف كامخ فمات من ليلتهفلما خطب طاهر و

  .وقد كان طاهر هذا يقال له ذو اليمينني، وكان أعور بفرد عني
نقصان عني وميني زائده واختلف يف معىن قوله ذو اليمينني * يا ذا اليمينني وعني واحده : فقال فيه عمرو بن نباتة

  .النه ويل العراق وخراسانفقيل النه ضرب رجال بشماله فقده نصفني، وقيل 
عجبت حلراقة ابن ): ١(وقد كان كرميا ممدحا حيب الشعراء ويعطيهم اجلزيل، ركب يوما يف حراقة فقال فيه شاعر 

  وآخر من حتتها مطبق* ال غرقت كيف ال تغرق وحبران من فوقها واحد * احلسني 
  وقد مسها كيف ال تورق ؟* وأعجب من ذلك أعوادها 

__________  
  .١٨٩: وهو عوف بن حملم كما يف طبقات الشعراء) ١(

  .فأجازه بثالثة آالف دينار
  .وقال إن زدتنا زدناك

وملا امتطى البحر ابتهلت : وما أحسن ما قاله بعض شعراء يف بعض الرؤساء وقد ركب البحر: قال ابن خلكان
سلمه واجعل موجه مثل كفه مات طاهر ف* إىل اهللا يا جمري الرياح بلطفه جعلت الندا من كفه مثل موجه * تضرعا 

بن احلسني هذا يوم السبت خلمس بقني من مجادى اآلخرة سنة سبع ومائتني، وكان ولده سنة سبع ومخسني، وكان 
  .الذي سار إىل ولده عبد اهللا إىل الرقة يعزيه يف أبيه ويهنيه بوالية تلك لبالد، القاضي حيىي بن أكثم عن أمر املأمون

  .عر ببغداد والكوفة والبصرة، حىت بلغ سعر القفيز من احلنطة أربعني درمهاوفيها غال الس
  .وفيها حج بالناس أبو علي بن الرشيد أخو املأمون

  .وفيها تويف بشر بن عمر الزهراين
  ).١(وجعفر بن عون 

  ).٢(وعبد الصمد بن عبد الوارث 
  ).٣(قراد أبو نوح 

  ).٤(وكثري بن هشام 
  ).٥(وحممد بن كناسة 

  .مد بن عمر الواقدي قاضي بغداد صاحب السري واملغازيوحم



  ).٦(وأبو النضر هاشم بن القاسم 
  .واهليثم بن عدي صاحب التصانيف

حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منصور أبو زكريا الكويف نزيل بغداد موىل بين سعد املشهور بالفراء شيخ النحاة 
ني يف النحو، وروى احلديث عن حازم بن احلسن البصري عن مالك بن واللغويني والقراء، كان فقال له أمري املؤمن

  .دينار عن نس بن مالك
: رواه خلطيب قال" قرأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان مالك يوم الدين بألف : " قال

  .وكان ثقة إماما
نه، أمر املأمون بكتبه يف اخلزائن، وأنه كان وذكر أن املأمون أمره بوضع كتاب يف النحو فأماله وكتبه الناس ع

يؤدب ولديه وليي العهد من بعده، فقام يوما فابتدراه أيهما يقدم نعليه، فتنازعا يف ذلك مث اصطلحا على أن يقدم 
  كل واحد منهما نعال، فأطلق هلما أبومها عشرين

__________  
  .صدوق: بار قال أبو حامتأبو عون املخزومي العمري الكويف مسع من االعمش والك) ١(

  مات عن نيف وتسعني
  .سنة

أبو سهل التميمي التنوري كان ثقة صاحب حديث روى عن أبيه وهشام الدستوائي وشعبة، حمدث البصرة ) ٢(
  .وأحد الثقات

  .باالصل ابن نوح حتريف، وهو عبد الرمحن بن غزوان الضيب اخلزاعي املعروف بقراد) ٣(
  .ثقة: لرجال، وقال ابن املديينكان عاقال من ا: قال أمحد

  .ليس به بأس: وقال ابن معني
  .تويف ببغداد

  .الكاليب الرقي راوية جعفر بن برقان تويف ببغداد يف شعبان) ٤(
  .االسدي النحوي االخباري الكويف) ٥(

  .وثقه ابن معني
  .ال حيتج به مسع من هشام بن عروة واالعمش: وقال أبو حامت

  .اد كان حافظا، شيخا المحد بن حنبل وهو ثقةاخلراساين نزل بغد) ٦(

  .ألف دينار، وللفراء عشرة آالف درهم
  .ال أعز منك إذ يقدم نعليك ولدا أمري املؤمنني وويل العهد من بعده: وقال له

  .ال شئ عليه: وروي أن بشر املريسي أو حممد بن احلسن سأل الفراء عن رجل سها يف سجديت السهو فقال
  .الن أصحابنا قالوا املصغر ال يصغر: ومل ؟ قال: قال
  .ما رأيت أن امرأة تلد مثلك: فقال

تويف : واملشهور أن حممدا هو الذي سأله عن ذلك وكان ابن خالة الفراء، وقال أبو بكر بن حممد بن حيىي الصويل
  .الفراء سنة سبع ومائتني

  .ثنوا عليه يف مصنفاتهكانت وفاته ببغداد، وقيل بطريق مكة، وقد امتدحوه وأ: قال اخلطيب



مث دخلت سنة مثان ومائتني فيها ذهب احلسن بن احلسني بن مصعب أخو طاهر فارا من خراسان إىل كرمان فعصي 
  .هبا، فسار إليه أمحد بن أيب خالد فحاصره حىت نزل قهرا، فذهب به إىل املأمون فعفا عنه فاستحسن ذلك منه

  .أعفاه املأمون ووىل مكانه إمساعيل بن محاد بن أيب حنيفةوفيها استعفى حممد بن مساعة من القضاء ف
وفيها وىل املأمون حممد بن عبد الرمحن املخزومي القضاء بعسكر املهدي يف شهر احملرم، مث عزله عن قريب ووىل 

  مكانه بشر بن سعيد بن الوليد الكندي يف شهر ربيع االول منها، فقال املخزومي
نطق الكتاب * قاضيك بشر بن الوليد محار ينفي شهادة من يدين مبا به * وحد ربه أال أيها امللك امل: يف ذلك

شيخ حتيط جبسمه االقطار وفيها حج بالناس صاحل بن هارون الرشيد * وجاءت االخبار ويعد عدال من يقول بأنه 
  .عن أمر أخيه املأمون
  ).١(االسود بن عامر : وفيها تويف من االعيان

  ).٢(وسعيد بن عامر 
  .وعبد اهللا بن بكر أحد مشايخ احلديث

  .والفضل بن الربيع احلاجب
  ).٣(وحممد بن مصعب 

وموسى بن حممد االمني الذي كان قد واله العهد من بعده ولقبه بالناطق فلم يتم له أمره حىت قتل أبوه وكان ما 
  .كان كما تقدم

  ).٤(وحيىي بن أيب بكري 
  ).٥(وحيىي بن حسان 

  .الزهريويعقوب بن إبراهيم 
  .ويونس بن حممد املؤدب

__________  
  .شاذان أبو عبد الرمحن كان ثقة حافظا تويف ببغداد) ١(
  .ما رأيت أفضل منه: الضبعي أبو حممد البصري أحد االعالم يف العلم والعمل، قال أمحد بن حنبل) ٢(
  .القرقساين روى عن االوزاعي واسرائيل وضعفه النسائي وغريه) ٣(
  . كويف االصل نزل بغداد ثقة حدث عن شعبة وأيب بكر الرازي والكبارالكرماين) ٤(
  .التنيسي أبو زكريا كان إماما حجة من جلة املصريني روى عن محاد بن سلمة وطائفة) ٥(

وفاة السيدة نفيسة وهي نفيسة بنت أيب حممد احلسن بن زيد بن احلسن بن علي بن أيب طالب، القرشية اهلامشية، 
ائبا للمنصور على املدينة النبوية مخس سنني، مث غضب املنصور عليه فعزله عنها وأخذ منه كل ما كان كان أبوها ن

  .ميلكه وما كان مجعه منها، وأودعه السجن ببغداد
فلم يزل به حىت تويف املنصور فأطلقه املهدي وأطلق له كل ما كان أخذ منه، وخرج معه إىل احلج يف سنة مثان 

  .تويف عن مخس ومثانني سنة) ١(كان باحلاجر  وستني ومائة، فلما
  أن" وقد روى له النسائي حديثه عن عكرمه عن ابن عباس 

  ".رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم احتجم وهو حمرم 
  .وقد ضعفه ابن معني وابن عدي، ووثقه ابن حبان



  .وذكره الزبري بن بكار وأثىن عليه يف رياسته وشهامته
سة دخلت الديار املصرية مع زوجها املؤمتن إسحاق بن جعفر، فأقامت هبا وكانت ذات مال واملقصود أن ابنته نفي

  .فأحسنت إىل الناس واجلذمى والزمىن واملرضى وعموم الناس، وكانت عابدة زاهدة كثرية اخلري
  .وملا ورد الشافعي مصر أحسنت إليه وكان رمبا صلى هبا يف شهر رمضان

  .ت إليها املنزل فصلت عليهوحني مات أمرت جبنازته فأدخل
وملا توفيت عزم زوجها إسحاق بن جعفر أن ينقلها إىل املدينة النبوية فمنعه أهل مصر من ذلك وسألوه أن يدفنها 

عندهم، فدفنت يف املنزل الذي كانت تسكنه مبحلة كانت تعرف قدميا بدرب السباع بني مصر والقاهرة، وكانت 
  .نة فيما ذكره ابن خلكانوفاهتا يف شهر رمضان من هذه الس

  .والهل مصر فيها اعتقاد: قال
وإىل اآلن قد بالغ العامة يف اعتقادهم فيها ويف غريها كثريا جدا، وال سيما عوام مصر فإهنم يطلقون فيها : قلت

  .عبارات بشيعة جمازفة تؤدي إىل الكفر والشرك، وألفاظا كثرية ينبغي أن يعرفوا أهنا ال جتوز
  .عضهم إىل زين العابدين وليست من ساللتهورمبا نسبها ب

والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق مبثلها من النساء الصاحلات، وأصل عبادة االصنام من املغاالة يف القبور 
  .وأصحاهبا، وقد أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بتسوية القبور وطمسها، واملغاالة يف البشر حرام

  .أو أهنا تنفع أو تضر بغري مشيئة اهللا فهو مشرك ومن زعم أهنا تفك من اخلشب
  .رمحها اهللا وأكرمها

الفضل بن الربيع ابن يونس بن حممد بن عبد اهللا بن أيب فروة كيسان موىل عثمان بن عفان، كان الفضل هذا 
ربامكة، متمكنا من الرشيد، وكان زوال دولة الربامكة على يديه، وقد وزر مرة للرشيد، وكان شديد التشبه بال

  .وكانوا يتشبهون به، فلم يزل يعمل جهده فيهم حىت هلكوا كما تقدم
وذكر ابن خلكان أن الفضل هذا دخل يوما على حيىي بن خالد وابنه جعفر يوقع بني يديه، مع الفضل عشر قصص 

  :ارجعن خائبات خاسئات مث هنض وهو يقول: فلم يقض له منها واحدة، فجمعهن الفضل بن الربيع وقال
__________  

  .موضع على مخسة أميال من املدينة: احلاجر) ١(

وحتدث من بعد ) * ١(بتصريف حال والزمان عثور فتقضى لبانات وتشفى حزائز * عسى وعسى يثين الزمان عنانه 
  .أقسمت عليك ملا رجعت، فأخذ منه القصص فوقع عليها: االمور أمور فسمعه الوزير حيىي بن خالد فقال له

ما رعى الدهر آل ): ٢(يقول أبو نواس حيفر خلفهم حىت متكن منهم وتوىل الوزارة بعدهم، ويف ذلك  مث مل يزل
غري راع ذمام آل الربيع مث وزر بعد * ليحىي ) ٣(أن رمى ملكهم بأمر فظيع إن دهرا مل يرع ذمة * برمك ملا 

الرشيد البنه االمني فلما دخل املأمون بغداد اختفى فأرسل له املأمون أمانا فخرج فجاء فدخل على املأمون بعد 
  . مل يزل خامال حىت مات يف هذه السنة، وله مثان وستون سنةاختفاء مدة فأمنه، مث

مث دخلت سنة تسع ومائتني فيها حصر عبد اهللا بن طاهر نصر بن شبث بعد ما حاربه مخس سنني وضيق عليه جدا 
أمري حىت أجلأه إىل أن طلب منه االمان، فكتب ابن طاهر إىل املأمون يعلمه بذلك، فأرسل إليه أن يكتب له أمانا عن 

  .املؤمنني
فكتب له كتاب أمان فنزل فأمر عبد اهللا بتخريب املدينة اليت كان متحصنا هبا، وذهب شره، وفيها جرت حروب 



  .مع بابك اخلرمي فأسر بابك بعض أمراء االسالم وأحد مقدمي العساكر، فاشتد ذلك على املسلمني
  . بن عباس وهو وايل مكةوفيها حج بالناس صاحل بن العباس بن حممد بن علي بن عبد اهللا

وكان له عليهم تسع سنني، فملكوا عليهم ابنه توفيل بن ) جرجس(وفيها تويف ملك الروم ميخائيل بن نقفور 
  .ميخائيل

  ).٥(، وأبو علي احلنفي )٤(احلسن بن موسى االشيب : وفيها تويف من مشايخ احلديث
  .وحفص بن عبد اهللا قاضي نيسابور

  .وعثمان بن عمر بن فارس
  ).٦(ويعلى بن عبيد الطنافسي 

__________  
  .حسائف: ٣٨/  ٤يف وفيات االعيان ) ١(
  .وقيل أبو نواس: قال أبو حزرة، قال: ٤٦٧/  ٣يف مروج الذهب ) ٢(
  .عهدا: حقا، ويف وفيات االعيان: يف مروج الذهب) ٣(
عن شعبة وحريز بن عثمان  أبو علي البغدادي قاضي طربستان بعد قضاء املوصل وكان ثقة مشهورا روى) ٤(

  .وطائفة
  .وامسه عبيد اهللا بن عبد احلميد البصري روى عن قرة بن خالد ومالك بن مغول) ٥(
  .أبو يوسف الكويف روى عن االعمش وحيىي بن سعيد االنصاري والكبار) ٦(

  .ما رأيت أفضل منه: قال أمحد بن يونس

شبث بغداد، بعثه عبد اهللا بن طاهر فدخلها ومل يتلقاه أحد مث دخلت سنة عشر ومائتني يف صفر منها دخل نصر بن 
  .من اجلند بل دخلها وحده، فأنزل يف املدينة أيب جعفر مث حول إىل موضع آخر

ويف هذا الشهر ظفر املأمون جبماعة من كرباء من كان بايع إبراهيم بن املهدي فعاقبهم وحبسهم يف املطبق، وملا كان 
وكان خمتفيا مدة ست سنني وشهورا متنقبا يف  -ن ربيع اآلخر اجتاز إبراهيم بن املهدي ليلة االحد لثالث عشرة م

إىل أين هذه الساعة ؟ ومن أين : يف بعض دروب بغداد يف أثناء الليل، فقام احلارس فقال -زي امرأة ومعه امرأتان 
إمنا هذا خامت رجل : إليه استراب وقال؟ مث أراد أن ميسكهن فأعطاه إبراهيم خامتا كان يف يده من ياقوت، فلما نظر 

كبري الشأن، فذهب بن إىل متويل الليل فأمرهن أن يسفرن عن وجوههن، فتمنع إبراهيم فكشفوا عن وجهه فإذا هو 
هو، فعرفه فذهب به إىل صاحب اجلسر فسلمه إليه فرفعه اآلخر إىل باب املأمون، فأصبح يف دار اخلالفة ونقابه على 

  . صدره لرياه الناس، وليعملوا كيف أخذرأسه وامللحفة يف
  .فأمر املأمون باالحتفاظ به واالحتراس عليه مدة، مث أطلقه ورضي عنه

  .هذا وقد صلب مجاعة ممن كان سجنهم بسببه لكوهنم أرادوا الفتك باملوكلني بالسجن، فصلب منهم أربعة
يا أمري : منه فترقق له عمه إبراهيم كثريا، وقال وقد ذكروا أن إبراهيم ملا وقف بني يدي املأمون أنبه على ما كان

  .املؤمنني إن تعاقب فبحقك، وإن تعف فبفضلك
بل أعفو يا إبراهيم إن القدرة تذهب احلفيظة، والندم توبة وبينهما عفو اهللا عزوجل، وهو أكرب مما تسأله، : فقال

  فكرب إبراهيم
  .وسجد شكرا هللا عزوجل



أقول كما قال يوسف : بن أخيه املأمون بقصيدة بالغ فيها، فلما مسعها املأمون قالوقد امتدح إبراهيم بن املهدي ا
وذكر ابن عساكر أن املأمون ]  ٩٢: يوسف) [ ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم وهو أرحم الرامحني(الخوته 

  .إين تركته: ملا عفا عن عمه إبراهيم أمره أن يغنيه شيئا فقال
منت عليه عداته كذبا فعاقبه أمريه مث عاد * هذا مقام سرور خربت منازله ودوره : حجره وقالفأمره فأخذ العود يف 

وإن * لوى الدهر يب عنها ووىل هبا عين فإن أبك نفسي أبك نفسا عزيزة * ذهبت من الدنيا وقد ذهبت عين : فقال
الظن عدوت على نفسي فعاد فإين بريب موقن حسن * أحتقرها أحتقرها على ضغن وإين وإن كنت املسئ بعينه 

  علي فعاد العفو منا على من* بعفوه 

  .أحسنت يا أمري املؤمنني حقا: فقال املأمون
اجلس واسكن مرحبا بك وأهال، مل يكن : فرمى العود من حجره ووثب قائما فزعا من هذا الكالم، فقال له املأمون

  .ذلك لشئ تتومهه، وواهللا ال رأيت طول أيام شيئا تكرهه
أمر له بعشرة آالف دينار وخلع عليه، مث أمر له برد مجيع ما كان له من االموال والضياع والدور فردت إليه، مث 

  .وخرج من عنده مكرما معظما
عرس بوران ويف رمضان منها بىن املأمون ببوران بنت احلسن بن سهل، وقيل إنه خرج يف رمضان إىل معسكر 

قد عويف من مرضه، فنزل املأمون عنده مبن معه من وجوه االمراء احلسن بن سهل بفم الصلح، وكان احلسن 
والرؤساء وأكابر بين هاشم، فدخل ببوران يف شوال من هذه السنة يف ليلة عظيمة وقد أشعلت بني يديه مشوع 

  .العنرب، ونثر على رأسه الدر واجلوهر، فوق حصر منسوجة بالذهب االمحر
  يا أمري املؤمنني إنا: به فجمع يف صينية من ذهب كان اجلوهر فيها فقالواوكان عدد اجلوهر منه ألف درة، فأمر 

  .ال أنا أعوضهن من ذلك: نثرناه لتتلقطه اجلواري، فقال
من مجلة من جاء معها  -زبيدة أم أخيه االمني ) ١] (أم الفضل و [ فجمع كله، فلما جاءت العروس ومعها جدهتا 

  .هذا حنلة مين إليك وسلي حاجتك، فأطرقت حياء: ك اجلوهر وقالفأجلست إىل جانبه فصب يف حجرها ذل -
  .كلمي سيدك وسليه حاجتك فقد أمرك: فقالت جدهتا

: يا أمري املؤمنني أسألك أن ترضى عن عمك إبراهيم بن املهدي، وأن ترده إىل منزلته اليت كان فيها، فقال: فقالت
  .احلجتأذن هلا يف  -تعين زبيدة  -وأم جعفر : قالت! نعم 
  .وأطلقت له قرية مقورة) ٢(فخلعت عليها زبيدة بذلتها االمريية ! نعم : قال

وأما والد العروس احلسن بن سهل فإنه كتب أمساء قراه وضياعه وأمالكه يف رقاع ونثرها على االمراء ووجوه 
  .ملكا خالصا الناس، فمن وقعت بيده رقعة يف قرية منها بعث إىل القرية اليت فيها نوابه فسلمها إليه

  .وأنفق على املأمون ومن كان معه من اجليش يف مدة إقامته عنده سبعة عشر يوما ما يعادل مخسني ألف ألف درهم
وملا أراد املأمون االنصراف من عنده أطلق له عشرة آالف ألف درهم، وأقطعه البلد الذي هو نازل هبا، وهو إقليم 

  .طاعاتمضافا إىل ما بيده من االق) ٣(فم الصلح 
  .ورجع املأمون إىل بغداد يف أواخر شوال من هذه السنة

ويف هذه السنة ركب عبد اهللا بن طاهر إىل مصر فاستنقذها بأمر املأمون من يد عبيد اهللا بن السري بن احلكم 
  .املتغلب عليها، واستعادها منه بعد حروب يطول ذكرها

  .امسه إسحاق بن مراروفيها تويف من االعيان أبو عمرو الشيباين اللغوي و



  ).٤(ومروان بن حممد الطاطري 
  .وحيىي بن إسحاق واهللا سبحانه أعلم

__________  
  .، وقد سقطت من االصل فجاء املعىن خمتلفا٣٩٥/  ٦من ابن االثري ) ١(
  .اللؤلؤية االموية: ٣٩٥/  ٦االموية، ويف ابن االثري : يف الطربي) ٢(
  .بلدة على دجلة قريبة من واسط: دجلة بأعلى واسط عليه نواح كثرية، وقيلهنر كبري، يأخذ من : فم الصلح) ٣(
  .لقب من يبيع ثياب الكرابيس بدمشق، وهو أبو بكر الدمشقي كان إماما ثقة متقنا صاحلا خاشعا: الطاطري) ٤(

  ).١(مث دخلت سنة إحدى عشرة ومائتني فيها تويف أبو اجلواب 
  ).٢(وطلق بن غنام 

  مهام الصنعاين صاحب املصنفوعبد الرزاق بن 
  .واملسند

  ).٣(وعبد اهللا بن صاحل العجلي 
أبو العتاهية الشاعر املشهور وامسه إمساعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان أصله من احلجاز، وقد كان تعشق جارية 

أتعطيين لرجل دميم : للمهدي امسها عتبة، وقد طلبها منه غري مرة فإذا مسح له هبا مل ترده اجلارية، وتقول للخليفة
  .اخللق كان يبيع اجلرار ؟ فكان يكثر التغزل فيها، وشاع أمره واشتهر هبا، وكان املهدي يفهم ذلك منه

واتفق يف بعض االحيان أن املهدي استدعى الشعراء إىل جملسه وكان فيهم أبو العتاهية وبشار بن برد االعمى، 
  .فسمع صوت أيب العتاهية

* أال ما لسيديت ما هلا : نعم فانطلق يذكر قصيدته فيها اليت أوهلا: أمث ههنا أبو العتاهية ؟ قال: فقال بشار جلليسه
  .ما رأيت أجسر من هذا: أدلت فأمجل إدالهلا فقال بشار جلليسه

إال هلا ومل يك يصلح * إليه جترر أذياهلا فلم تك تصلح إال له * أتته اخلالفة منقادة : حىت انتهى أبو العتاهية إىل قوله
: ملا قبل اهللا أعماهلا فقال بشار جلليسه* لزلزلت االرض زلزاهلا ولو مل تطعه بنات القلوب * ولو رامها أحد غريه 

  .فواهللا ما خرج أحد من الشعراء يومئذ جبائزة غريه: انظروا أطار اخلليفة عن فراشه أم ال ؟ قال
كم : فقال أبو العتاهية اليب نواس -يف طبقته وطبقة بشار وكان  -اجتمع أبو العتاهية بأيب نواس : قال ابن خلكان

  .بيتا أو بيتني: تعمل يف اليوم من الشعر ؟ قال
  .لكين أعمل املائة واملائتني: فقال

يا ليتين مل أرك ولو عملت أنا مثل هذا لعملت االلف * يا عتب ما يل ولك : لعلك تعمل مثل قولك: فقال أبو نواس
  :ثل قويلوااللفني وأنا أعمل م

__________  
  .وهو أحوص بن جواب الكويف) ١(

  .صدوق: ليس بذاك القوي وقال أبو حامت: صدوق، وقال ابن معني: قال يف املغين
  .النخعي الكويف روى عن مالك بن مغول أقدم من مات من شيوخ البخاري) ٢(
  .العجلي الكويف املقرئ احملدث نزيل املغرب مسع من اسرائيل وطبقته) ٣(



  .لوطي وزناء ولو أردت مثلي العجزك الدهر: هلا حمبان* ن كف ذات حر يف زي ذي ذكر م
تى صرت من فرط التصايب جيد * صبوت إليك حت ) ١(إين : ومن لطيف شعر أيب العتاهية: قال ابن خلكان
  .ريح التصايب يف ثيايب وكان مولده سنة ثالثني ومائة* اجلليس إذا دنا 

ث مجادى اآلخرة سنة إحدى عشرة وقيل ثالث عشرة ومائتني، وأوصى أن يكتب على قربه وتويف يوم االثنني ثال
ت لعيش معجل التنغيص مث دخلت سنة ثنيت عشرة ومائتني فيها وجه املأمون * إن عيشا يكون آخره املو : ببغداد

اعة من امللتفني عليه حممد بن محيد الطوسي على طريق املوصل حملاربة بابك اخلرمي يف أرض أذربيجان، فأخذ مج
  .فبعث هبم إىل املأمون

ويف ربيع االول أظهر املأمون يف الناس بدعتني فظيعتني إحدامها أطم من االخرى، وهي القول خبلق القرآن، والثانية 
  .تفضيل علي بن أيب طالب على الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .مث إمثا عظيماوقد أخطأ يف كل منهما خطأ كبريا فاحشا، وأ
  .وفيها حج بالناس عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس العباسي

  .وفيها تويف أسد بن موسى الذي يقال له أسد السنة
  .واحلسن بن جعفر

  ).٢(وأبو عاصم النبيل وامسه الضحاك بن خملد 
  ).٣(وأبو املغرية عبد القدوس بن احلجاج الشامي الدمشقي 

  .يب شيخ البخاريالفريا) ٤(وحممد بن يوسف 
مث دخلت سنة ثالث عشرة ومائتني فيها ثار رجالن عبد السالم وابن جليس فخلعا املأمون واستحوذا على الديار 

املصرية، وتابعهما طائفة من القيسية واليمانية، فوىل املأمون أخا أبا إسحاق نيابة الشام، ووىل ابنه العباس نيابة 
  ).٥(لكل منهما ولعبد اهللا بن طاهر ألف ألف دينار ومخسمائة ألف دينار  اجلزيرة والثغور والعواصم، وأطلق

__________  
  .ولقد: ٢٢٣/  ١يف وفيات االعيان ) ١(
الشيباين حمدث البصرة مسع من يزيد بن أيب عبيد ومجاعة من التابعني كان واسع العلم روى عنه أمحد والبخاري ) ٢(

  .ة وله أكثر من تسعني سنةوغريمها وهو ثقة متقن تويف يف ذي احلج
  .أدركه البخاري وهو ثقة) ٣(

  .حمدث محص مسع االوزاعي
  .من ابن االثري، ويف االصل يونس) ٤(

  .مات بقيسارية وهو ثقة ثبت
  .درهم، ويف الطربي فكاالصل ٤٠٩/  ٦يف ابن االثري ) ٥(

  .دينار ومخسمائة ألف دينارفلم ير يوم أكثر إطالقا منه، أطلق فيه هلؤالء االمراء الثالثة ألف ألف 
  .وفيها وىل السند غسان بن عباد
  .وحج بالناس أمري السنة املاضية

  ).١(وفيها تويف عبد اهللا بن داود اجلريين 
  .وعبد اهللا بن يزيد املقري املصري



  .بن موسى العبسي) ٢(وعبد اهللا 
  .وعمرو بن أيب سلمة الدمشقي

  . إبراهيم بن ماهان املوصلي الندميوفيها تويف: وحكى ابن خلكان أن بعضهم قال
وأبو العتاهية وأبو عمرو الشيباين النحوي يف يوم واحد ببغداد، ولكنه صحح أن إبراهيم الندمي تويف سنة مثان 

  .ومثانني ومائة
  .وفيها تويف عبد امللك بن هشام راوي السرية عن ابن إسحاق: قال السهيلي

  .سنة مثان عشرة ومائتني حكاه ابن خلكان عنه، والصحيح أنه تويف
  .كما نص عليه أبو سعيد بن يونس يف تاريخ مصر

العكوك الشاعر أبو احلسن بن علي بن جبلة اخلراساين يلقب بالعكوك، وكان من املوايل ولد أعمى وقيل بل أصابه 
عره اجلاحظ جدري وهو ابن سبع سنني، وكان أسود أبرص، وكان شاعرا مطبقا فصيحا بليغا، وقد أثىن عليه يف ش

  .فمن بعده
  .ما رأيت بدويا وال حضريا أحسن إنشاء منه: قال

كيف خيفي الليل بدرا * من كل شئ جزعا زائرا من عليه حسنه ) ٣(حذرا * بأيب من زارين متكتما : فمن ذلك قوله
  طلعا

رجعا وهو  مث ما سلم حىت* ورعى السامر حىت هجعا ركب االهوال يف زورته * حىت أمكنت ) ٤(رصد اخللوة 
ولت * بني مغزاه وحمتضره فإذا وىل أبو دلف * إمنا الدنيا أبو دلف : القائل يف أيب دلف القاسم بن عيسى العجلي
  يوم مفتخره) ٥(يأتسيها * بني باديه إىل حضره يرجتيه نيل مكرمة * الدنيا على أثره كل من يف االرض من عرب 

__________  
  .حملة بالبصرة كما يف املغين: واخلرييب ينسب إىل خريبة اخلرييب،: يف تقريب التهذيب) ١(

  .كويف ثقة
  .عبيد اهللا، الكويف أبو حممد، كان إماما يف الفقه واحلديث والقرآن موصوفا بالعبادة والصالح: يف التقريب) ٢(
  .خائفا: ٣٥٠/  ٣يف وفيات االعيان ) ٣(
  .الغفلة: يف الوفيات) ٤(
  ).٤١/  ٢٠انظر االغاين ...(مكرمة يكتسيهامستعري منك : يف الوفيات) ٥(

عارض فيها أبا نواس فتطلبه املأمون فهرب منه مث أحضر بني  -وهي قصيدة طويلة  -وملا بلغ املأمون هذه االبيات 
  .وحيك فضلت القاسم بن عيسى علينا: يديه فقال له

اكم ملكا عظيما، وإمنا فضلته على أشكاله يا أمري املؤمنني أنتم أهل بيت اصطفاكم اهللا من بني عباده، وآت: فقال
  .وأقرانه
بني باديه إىل حضره ومع هذا فال أستحل * كل من يف االرض من عرب : واهللا ما أبقيت أحدا حيث تقول: فقال

وتنقل الدهر من حال * أنت الذي تنزل االيام منزهلا : قتلك هبذا، ولكن بشركك وكفرك حيث تقول يف عبد ذليل
  .إال قضيت بأرزاق وآجال ذاك اهللا يفعله، أخرجوا لسانه من قفاه* مددت مدى طرف إىل أحد إىل حال وما 

  .فأخرجوا لسانه يف هذه السنة فمات
  وقد امتدح محيد



فعلى الدنيا السالم وملا مات محيد هذا * فإذا وىل محيد * وأياديه جسام * إمنا الدنيا محيد : ابن عبد احلميد الطوسي
إذا * وقربك معمور اجلوانب حمكم وما ينفع املقبور عمران قربه * أبا غامن أما ذراك فواسع : ية بقولهرثاه أبو العتاه

  .كان فيه جسمه يتهدم وقد أورد ابن خلكان لعكوك هذا أشعارا جيدة تركناها اختصارا
ن محيد وبابك مث دخلت سنة أربع عشرة ومائتني يف يوم السبت خلمس بقني من ربيع االول منها التقى حممد ب

اخلرمي لعنه اهللا، فقتل اخلرمي خلقا كثريا من جيشه، وقتله أيضا واهنزم بقية أصحاب ابن محيد، فبعث املأمون 
إسحاق بن إبراهيم وحيىي بن أكثم إىل عبد اهللا بن طاهر خيريانه بني خراسان، ونيابة اجلبال وأذربيجان وأرمينية 

  .لكثرة احتياجها إىل الضبط، وللخوف من ظهور اخلوارجوحماربة بابك، فاختار املقام خبراسان 
  .وفيها دخل أبو إسحاق بن الرشيد الديار املصرية فانتزعها من يد عبد السالم وابن جليس وقتلهما

وفيها خرج رجل يقال له بالل الضبايب فبعث إليه املأمون ابنه العباس يف مجاعة من االمراء فقتلوا بالال ورجعوا إىل 
  .بغداد

  .وفيها وىل املأمون علي بن هشام اجلبل وقم وأصبهان وأذربيجان
  .وفيها حج بالناس إسحاق بن العباس بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس

  ).١(وفيها تويف أمحد بن خالد املوهيب 
__________  

  .يف تقريب التهذيب الذهيب، ويقال الواهيب) ١(
  = ن ابن إسحاق وكان احلمصي الكندي أبو سعيد راوي املغازي ع

  .أمحد بن يوسف بن القاسم بن صبيح أبو جعفر الكاتب ويل ديوان الرسائل املأمون
ويصرف الرزق عن ذي احليلة * قد يرزق املرء من غري حيلة صدرت : ترمجه ابن عساكر وأورد من شعره قوله
  إىل وقويل عليه احلمد هللا* الداهي ما مسين من غىن يوما وال عدم 

لئال يقول الناس * فإن نعم دين على احلر واجب وإال فقل ال تستريح هبا * إذا قلت يف شئ نعم فأمته : ضاوله أي
فصدر * فالم عليه غريه فهو أمحق إذا ضاق صدر املرء عن سر نفسه * إذا املرء أفشى سره بلسانه : إنك كاذب وله

  .دالذي يستودع السر أضيق وحسن بن حممد املروزي شيخ االمام أمح
  ).١(وعبد اهللا بن احلكم املصري 

أبو حممد عبد اهللا بن أعني بن ليث بن رافع املصري أحد من قرأ املوطأ على مالك وتفقه ) ٢(ومعاوية بن عمرو 
  .مبذهبه، وكان معظما ببالد مصر، وله هبا ثروة وأموال وافرة

ار، وأجرى عليه وهو والد حممد بن عبد وحني قدم الشافعي مصر أعطاه ألف دينار، ومجع له من أصحابه ألفي دين
  .احلكم الذي صحب الشافعي) ٣] (عبد [ اهللا بن 

  .وملا تويف يف هذه السنة دفن إىل جانب قرب الشافعي
  .وملا تويف ابنه عبد الرمحن دفن إىل جانب قرب أبيه من القبلة

  .قال ابن خلكان فهي ثالثة أقرب الشافعي شاميها
  .ومها قبلته
  .رمحهم اهللا

__________  



  .مكثرا حسن احلديث= 
عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني املصري، أبو حممد الفقيه املالكي : ٣٥/  ٢يف التقريب وشذرات الذهب ) ١(

  .أفضت إليه الرياسة مبصر، أنكر عليه ابن معني شيئا
، أبو عمرو البغدادي من التقريب والشذرات، ويف االصل عمر، وهو ابن عمرو بن املهلب بن عمرو االزدي) ٢(

  .احلافظ اجملاهد ويعرف بابن الكرماين ثقة أدركه البخاري
  .١انظر حاشية رقم ) ٣(

  مث دخلت سنة مخس عشرة ومائتني
  .يف أواخر احملرم منها ركب املأمون يف العساكر من بغداد قاصدا بالد الروم لغزوهم

فلما كان بتكريت تلقاه حممد بن علي بن موسى بن واستخلف على بغداد وأعماهلا إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، 
جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب من املدينة النبوية، فأذن له املأمون يف الدخول على ابنته أم 

  .الفضل بنت املأمون
  .زوكان معقود العقد عليها يف حياة أبيه علي بن موسى، فدخل هبا، وأخذها معه إىل بالد احلجا

  .وتلقاه أخوه أبو إسحاق بن الرشيد من الديار املصرية قبل وصوله إىل املوصل
وسار املأمون يف جحافل كثرية إىل بالد طرسوس فدخلها يف مجادى االوىل، وفتح حصنا هناك عنوة وأمر هبدمه، مث 

  .رجع إىل دمشق فنزهلا وعمر دير مرات بسفح قسيون، وأقام بدمشق مدة
  .عبد اهللا بن عبيد اهللا بن العباس العباسيوحج بالناس فيها 

، وعلي بن احلسن بن شقيق، )٢(، وقبيصة بن عقبة )١(وفيها تويف أبو زيد االنصاري، وحممد بن املبارك الصوري 
  ).٣(ومكي بن إبراهيم 

يلة أبو زيد االنصاري فهو سعيد بن أوس بن ثابت البصري اللغوي أحد الثقات االثبات ويقال إنه كان يرى ل
  .القدر

أنت رئيسنا : رأيت االصمعي جاء إىل أيب زيد االنصاري وقبل رأسه وجلس بني يديه وقال: قال أبو عثمان املازين
  .وسيدنا منذ مخسني سنة

وله مصنفات كثرية، منها خلق االنسان، وكتاب االبل، وكتاب املياه، وكتاب الفرس والترس، : قال ابن خلكان
  .وغري ذلك

  .لسنة، وقيل يف اليت قبلها أو اليت بعدها، وقد جاوز التسعني، وقيل إنه قارب املائةتويف يف هذه ا
  .فقد قدمنا ترمجته) ٤(وأما أبو سليمان 

مث دخلت سنة ست عشرة ومائتني فيها عدا ملك الروم وهو توفيل بن ميخائيل على مجاعة من املسلمني فقتلهم يف 
كتب إىل املأمون فبدأ بنفسه، فلما قرأ املأمون كتابه هنض من فوره أرض طرسوس حنوا من ألف وستمائة إنسان، و

  إىل بالد الروم عودا على بدء وصحبته أخوه أبو إسحاق بن الرشيد نائب الشام ومصر، فافتتح بلدانا كثرية
__________  

  .أبو عبد اهللا احلافظ شيخ دمشق صاحب سعيد بن عبد العزيز) ١(
ما رأيت : لثقة أحد احلفاظ وهو أحد شيوخ االمام أمحد بن حنبل، قال اسحاق بن سيارالسوائي الكويف العابد ا) ٢(

  .شيخا أحفظ منه



  .البلخي احلافظ روى عن هشام بن حسان والكبار وهو آخر من روى من الثقات عاش نيفا وتسعني سنة) ٣(
  .ه ٢٠٥يعين الداراين، انظر وفيات سنة ) ٤(

حصنا، وبعث حيىي بن أكثم يف سرية إىل طوانة فافتتح بالدا كثرية خلقا وحرق ؟ عا وعنوة، وافتتح أخوه ثالثني 
  .حصونا عدة، مث عاد إىل العسكر

وأقام املأمون ببالد الروم من نصف مجادى رة إىل نصف شعبان، مث عاد إىل دمشق وقد وثب رجل يقال له عبدوس 
سحاق بن الرشيد واتبعه خلق كثري، فركب املأمون الفهري يف شعبان من السنة ببالد مصر، فتغلب على نواب أيب إ

  .من ق يوم االربعاء الربع عشرة ليلة خلت من ذي احلجة إىل الديار املصرية، فكان من أمره ما كره
وفيها كتب املأمون إىل إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد يأمره أن يأمر الناس بالتكبري عقيب ملوات اخلمس، فكان 

جامع بغداد والرصافة يوم اجلمعة الربع عشر ليلة ت من رمضان، وذلك أهنم كانوا إذا  أول ما بدئ بذلك يف
  .قضوا الصالة قام الناس قياما فكربوا ثالث تكبريات، مث مروا على ذلك يف بقية الصلوات

الصحيح  وهذه بدعة أحدثها املأمون أيضا بال مستند وال دليل وال مد، فإن هذا مل يفعله قبله أحد، ولكن ثبت يف
عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليعلم حني ينصرف الناس من 

  .املكتوبة، وقد استحب هذا طائفة من ماء كابن حزم وغريه
  .املذاهب االربعة على عدم استحبابه: وقال ابن بطال
لم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع، فلما علم مل إمنا كان ذلك ليع: وقد عن الشافعي أنه قال: قال النووي

  .يبق للجهر معىن
  .وهذا كما روى عن ابن عباس أنه كان جيهر يف الفاحتة يف صالة اجلنازة ليعلم ؟ أهنا سنة، وهلذا نظائر واهللا أعلم

  .وأما هذه البدعة اليت أمر هبا املأمون فإهنا بدعة حمدثة مل يعمل هبا أحد من السلف
  ا وقعوفيه

  .شديد جدا
  .، وقيل غريه واهللا أعلم)١(وفيها حج بالناس الذي حج هبم يف العام املاضي 

  ).٢(وفيها حبان بن هالل 
  .وعبد امللك بن قريب االصمعي صاحب اللغة والنحو والشعر وغري ذلك

  ).٣(مد بن بكار بن هالل 
  ).٤(وهوذة بن خليفة 

عفر أم العزيز امللقبة زبيدة بنت جعفر بن املنصور العباسية اهلامشية زبيدة امرأة الرشيد وابنة عمه وهي ابنة ج
  القرشية،

__________  
  .حج بالناس سليمان بن عبد اهللا بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس: يف الطربي وابن االثري) ١(
  .ة وطبقتهالبصري احلافظ الثقة، امتنع عن القول بالتحديث قبل موته بأعوام، روى عن شعب) ٢(
يف تقريب التهذيب بالل، وهو أبو عبد اهللا الدمشقي، العاملي، قاضي دمشق صدوق أخذ عن سعيد بن عبد ) ٣(

  .العزيز وهو من العلماء الثقات
  .مات وله أربع وسبعون سنة



صم نزيل أبو االشهب البصري اال -هوذة بن خليفة بن عبد اهللا بن عبد الرمحن بن أيب بكرة الثقفي البكراوي ) ٤(
  .بغداد

  .ضعفه ابن معني

كانت أحب الناس إىل الرشيد، وكانت ذات حسن باهر ومجال طاهر، وكان له معها من احلظايا واجلواري 
والزوجات غريها كثريا كما ذكرنا ذلك يف ترمجته، وإمنا لقبت زبيدة الن جدها أبا جعفر املنصور كان يالعبها 

  .زبيدة، لبياضها، فغلب ذلك عليها فال تعرف إال به، وأصل امسها أم العزيزإمنا أنت : ويرقصها وهي صغرية ويقول
  .وكان هلا من اجلمال واملال واخلري والديانة والصدقة والرب شئ كثري

  .وروى اخلطيب أهنا حجت فبلغت نفقتها يف ستني يوما أربعة ومخسني ألف ألف درهم
ا عنك قبل أن أراك، ولئن كنت فقدت ابنا خليفة لقد عوضت هنأت نفسي هب: ، وملا هنأت املأمون باخلالفة قالت

ابنا خليفة مل ألده، وما خسر من اعتاض مثلك، وال ثكلت أم مالت يدها منك، وأنا أسأل اهللا أجرا على ما أخذ، 
  .وإمتاعا مبا عوض

  .توفيت ببغداد يف مجادى االوىل سنة ست عشرة ومائتني
وحدث أبا الفتح القواس قال ثنا صدقة بن هبرية : د اخلالل لفظا قالحدثين احلسني بن حمم: مث قال اخلطيب

  رأيت زبيدة يف: قال عبد اهللا بن املبارك: املوصلي، ثنا حممد بن عبد اهللا الواسطي قال
  .ما فعل اهللا بك ؟ فقالت غفر يل يف أول معول ضرب يف طريق مكة: املنام فقلت

انينا رجل يقال له بشر املريسي زفرت عليه جهنم زفرة فاقشعر هلا دفن بني ظهر: فما هذه الصفرة ؟ قالت: قلت
  .جسدي فهذه الصفرة من تلك الزفرة

أنه كان هلا مائة جارية كلهن حيفظن القرآن العظيم، غري من قرأ منه ما قدر له وغري من مل يقرأ، : وذكر ابن خلكان
عشر القرآن، وورد أهنا رؤيت يف املنام  وكان يسمع هلن يف القصر دوي كدوي النحل، وكان ورد كل واحدة

ذهب ثواب ذلك كله إىل : عما كانت تصنعه من املعروف والصدقات وما عملته يف طريق احلج فقالت: فسئلت
  .أهله، وما نفعنا إال ركعات كنت أركعهن يف السحر

  .وفيها جرت حوادث وأمور يطول ذكرها
دخل املأمون مصر وظفر بعبدوس الفهري فأمر فضربت عنقه، مث مث دخلت سنة سبع عشرة ومائتني يف احملرم منها 

  .كر راجعا إىل الشام
وفيها ركب املأمون إىل بالد الروم أيضا فحاصر لؤلؤة مائة يوم، مث ارحتل عنها واستخلف على حصارها عجيفا 

فجاء ملك الروم بنفسه فخدعته الروم فأسروه فأقام يف أيديهم مثانية أيام، مث انفلت منهم واستمر حماصرا هلم، 
فأحاط جبيشه من ورائه، فبلغ املأمون فسار إليه، فلما أحس توفيل بقدومه هرب وبعث وزيره صنغل فسأله االمان 

فرد عليه املأمون كتابا بليغا مضمونه التقريع والتوبيخ، وإين إمنا أقبل ) ١(واملصاحلة، لكنه بدأ بنفسه قبل املأمون 
وإال فالسيف والقتل والسالم على من اتبع اهلدى وفيها حج بالناس سليمان بن عبد اهللا منك الدخول يف احلنيفية 

  .بن سليمان بن علي
  ).٢(وفيها تويف احلجاج بن منهال 

  ).٣(وشريح بن النعمان 
  .واهللا سبحانه أعلم) ٤(وموسى بن داود الضيب 



__________  
  .نسخة الكتاب يف الطربي) ١(

٢٨٣/  ١٠.  
  .االمناطي، كان مسسارا حدث عنه البخاري وغريه ومسع شعبة وطائفة وكان ثقة صاحب سنةأبو حممد ) ٢(

مث دخلت سنة مثان عشرة ومائتني يف أول يوم من مجادى االوىل وجه املأمون ابنه العباس إىل بالد الروم لبناء الطوانة 
  .وجتديد عمارهتا

  يها، من مصر والشام والعراق،وبعث إىل سائر االقاليم يف جتهيز الفعلة من كل بلد إل
  .فاجتمع عليها خلق كثري، وأمره أن جيعلها ميال يف ميل، وأن جيعل سورها ثالث فراسخ، وأن جيعل هلا ثالثة أبواب
ذكر أول احملنة والفتنة يف هذه السنة كتب املأمون إىل نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن ميتحن 

القول خبلق القرآن وأن يرسل إليه مجاعة منهم، وكتب إليه يستحثه يف كتاب مطول وكتب غريه القضاة واحملدثني ب
، ومضموهنا االحتجاج على أن القرآن حمدث وكل حمدث خملوق، وهذا احتجاج ال )١(قد سردها ابن جرير كلها 

تقوم به االفعال االختيارية ال يقولون يوافقه عليه كثري من املتكلمني فضال عن احملدثني، فإن القائلني بأن اهللا تعاىل 
بأن فعله تعاىل القائم بذاته املقدسة خملوق، بل مل يكن خملوقا، بل يقولون هو حمدث وليس مبخلوق، بل هو كالم اهللا 

) [ ما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث(القائم بذاته املقدسة، وما كان قائما بذاته ال يكون خملوقا، وقد قال اهللا تعاىل 
فاالمر ]  ١١: االعراف) [ ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم(وقال تعاىل ]  ٢: االنبياء

  .بالسجود صدر منه بعد خلق آدم، فالكالم القائم بالذات ليس خملوقا، وهذا له موضع آخر
  .وقد صنف البخاري كتابا يف هذا املعىن مساه خلق أفعال العباد

تاب املأمون ملا ورد بغداد قرئ على الناس، وقد عني املأمون مجاعة من احملدثني ليحضرهم إليه، وهم واملقصود أن ك
وحيىي بن معني وأبو خيثمة زهري بن ) ٢(حممد بن سعد كاتب الواقدي، وأبو مسلم املستملي، ويزيد بن هارون 

  .حرب، وإمساعيل بن أيب مسعود
  .وأمحد بن الدورقي
ن إىل الرقة فامتحنهم خبلق القرآن فأجابوه إىل ذلك وأظهروا موافقته وهم كارهون، فردهم إىل فبعث هبم إىل املأمو

وأحضر خلقا من مشايخ احلديث والفقهاء وأئمة  -بغداد وأمر بإشهار أمرهم بني الفقهاء، ففعل إسحاق ذلك 
  املساجد وغريهم،

__________  
  .البغدادي اجلوهري احلافظ، كما ثقة مربزا) ٣(
  .الضيب) ٤(

  .أبو عبد اهللا الكويف كان مصنفا مكثرا مأمونا، قاضي طرسوس حىت وفاته وكان ثقة، زاهدا صاحب حديث
  .وما بعدها ٢٨٤/  ١٠تاريخ الطربي ) ١(
وهي أصح، فما " وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون " كذا باالصل، ويف الطربي وابن االثري وردت العبارة ) ٢(

  .وقد ذكر املؤلف وفاته هناك ٢٠٦الناسخ، واملشهور أن يزيد بن هارون مات سنة ورد باالصل سهو من 



فدعاهم إىل ذلك عن أمر املأمون، وذكر هلم موافقة أولئك احملدثني له على ذلك، فأجابوا مبثل جواب أولئك موافقة 
  .هلم، ووقعت بني الناس فتنة عظيمة فإنا هللا وإنا إليه راجعون

إسحاق أيضا بكتاب ثان يستدل به على القول خبلق القرآن بشبه من الدالئل أيضا ال حتقيق مث كتب املأمون إىل 
  .حتتها وال حاصل هلا، بل هي من املتشابه وأورد من القرآن آيات هي حجة عليه

  .أورد ابن جرير ذلك كله
أبو إسحاق مجاعة من االئمة وأمر نائبه أن يقرأ ذلك على الناس وأن يدعوهم إليه وإىل القول خبلق القرآن، فأحضر 

  .وهم أمحد بن حنبل
  .وقتيبة

  .وأبو حيان الزيادي
  .وبشر بن الوليد الكندي

  .وعلي بن أيب مقاتل، وسعدويه الواسطي
  .وعلي بن اجلعد

  .وإسحاق بن أيب إسرائيل
  .العمري) ١(وابن اهلرش، وابن علية االكرب، وحيىي بن عبد احلميد 

قاضيا على الرقة، وأبو نصر التمار، وأبو معمر القطيعي، وحممد بن حامت بن وشيخ آخر من ساللة عمر كان 
  .ميمون

علي بن عاصم، وأبو العوام ) ٢(وحممد بن نوح اجلند يسابوري املضروب، وابن الفرخان، والنضر بن مشيل، وأبو 
  .شجاع، و عبد الرمحن بن إسحاق ومجاعة) ٤(، وأبو )٣(البارد 

  .اق قرأ عليهم كتاب املأمونفلما دخلوا على أيب إسح
  .هو كالم اهللا: ما تقول يف القرآن ؟ فقال: فلما فهموه قال لبشر بن الوليد

  .ليس عن هذا أسألك: قال
  .ليس خبالق: وإمنا أسألك أهو خملوق ؟ قال

  .وال عن هذا أسألك: قال
  .ما أحسن غري هذا: فقال

  .وصمم على ذلك
فردا مل يكن قبله شئ وال بعده شئ وال يشبهه شئ من خلقه يف معىن من املعاين تشهد أن ال إله إال اهللا أحدا : فقال

  .اكتب مبا قال: فقال للكاتب! نعم : وال وجه من الوجوه ؟ قال
  .فكتب

مث امتحنهم رجال رجال فأكثرهم امتنع من القول خبلق القرآن، فكان إذا امتنع الرجل منهم امتحنه بالرقعة اليت 
الوليد الكندي، من أنه يقال ال يشبهه شئ من خلقه يف معىن من املعاين وال وجه من الوجوه  وافق عليها بشر بن

: أتقول إن القرآن خملوق ؟ فقال: نعم كما قال بشر وملا انتهت النوبة إىل امتحان أمحد بن حنبل فقال له: فيقول
  القرآن كالم اهللا ال أزيد على

  .هذا



فقال رجل ]  ١١: الشورى) [ ليس كمثله شئ وهو السميع البصري(فقال أقول ما تقول يف هذه الرقعة ؟ : فقال له
  .مسيع بأذن بصري بعني: إنه يقول: من املعتزلة

أردت منها ما أراده اهللا منها وهو كما وصف نفسه وال أزيد : ما أردت بقولك مسيع بصري ؟ فقال: فقال له إسحاق
  .على ذلك

  .ا إىل املأمونفكتب جوابات القوم رجال رجال وبعث هب
وكان من احلاضرين من أجاب إىل القول خبلق القرآن مصانعة مكرها الهنم كانوا يعزلون من ال جييب عن وظائفه، 

وإن كان له رزق على بيت املال قطع، وإن كان مفتيا منع من االفتاء، وإن كان شيخ حديث ردع عن االمساع 
  .دهياء فال حول وال قوة إال باهللاواالداء ووقعت فتنة صماء وحمنة شنعاء وداهية 

__________  
  .عبد الرمحن: ٤٢٤/  ٦وابن االثري  ٢٨٧/  ١٠يف الطربي ) ١(
  .وابن: يف الطربي وابن االثري) ٢(
  .البزاز: يف الطربي وابن االثري) ٣(
  .ابن: يف الطربي وابن االثري) ٤(

حه على ذلك ويرد على كل فرد فرد ما قال يف فصل فلما وصلت جوابات القوم إىل املأمون بعث إىل نائبه ميد
  .كتاب أرسله

وأمر نائبه أن ميتحنهم أيضا فمن أجاب منهم شهر أمره يف الناس، ومن مل جيب منهم فابعثه إىل عسكر أمري املؤمنني 
  .مقيدا حمتفظا به حىت يصل إىل أمري املؤمنني فريى فيه رأيه، ومن رأيه أن يضرب عنق من مل يقل بقوله

ند ذلك عقد النائب ببغداد جملسا آخر وأحضر أولئك وفيهم إبراهيم بن املهدي، وكان صاحبا لبشر بن الوليد فع
الكندي، وقد نص املأمون على قتلهما إن مل جييبا على الفور، فلما امتحنهم إسحاق أجابوا كلهم مكرهني متأولني 

  .اآلية]  ١٠٦: النحل) [ إال من أكره وقلبه مطمئن باالميان(قوله تعاىل 
  .أمحد بن حنبل، وحممد بن نوح، واحلسن بن محاد سجادة، وعبيد اهللا بن عمر القواريري: إال أربعة وهم

فقيدهم وأرصدهم ليبعث هبم إىل املأمون، مث استدعى هبم يف اليوم الثاين فامتحنهم فأجاب سجادة إىل القول بذلك 
  .فأطلق

  مث امتحنهم يف اليوم الثالث فأجاب
  .ريري إىل ذلك فأطلق قيدهالقوا

وأخر أمحد بن حنبل وحممد بن نوح اجلند يسابوري الهنما أصرا على االمتناع من القول بذلك، فأكد قيودمها 
  .ومجعهما يف احلديد وبعث هبما إىل اخلليفة وهو بطرسوس، وكتب كتابا بإرساهلما إليه

  .فسارا مقيدين يف حمارة على مجل متعادلني رضي اهللا عنهما
  .وجعل االمام أمحد يدعو اهللا عزوجل أن ال جيمع بينهما وبني املأمون، وأن ال يرياه وال يرامها
إال من أكره وقلبه (مث جاء كتاب املأمون إىل نائبه أنه قد بلغين أن القوم إمنا أجابوا مكرهني متأولني قوله تعاىل 

  .اآلية) مطمئن باالميان
  .ا، فأرسلهم كلهم إىل أمري املؤمننيوقد أخطأوا يف تأويلهم دلك خطأ كبري

فاستدعاهم إسحاق وألزمهم باملسري إىل طرسوس فساروا إليها، فلما كانوا ببعض الطريق بلغهم موت املأمون فردوا 



  .إىل الرقة، مث أذن هلم بالرجوع إىل بغداد
  .وكان أمحد بن حنبل وابن نوح قد سبقا الناس، ولكن مل جيتمعا به

بل وصوهلما إليه، واستجاب اهللا سبحانه دعاء عبده ووليه االمام أمحد بن حنبل، فلم يريا املأمون وال بل أهلكه اهللا ق
  .رآمها، بل ردوا إىل بغداد

وسيأيت متام ما وقع هلم من االمر الفظيع يف أول والية املعتصم بن الرشيد، ومتام باقي الكالم على ذلك يف ترمجة 
  .سنة إحدى وأربعني ومائتني وباهللا املستعاناالمام أمحد عند ذكر وفاته يف 

عبد اهللا املأمون هو عبد اهللا املأمون بن هارون الرشيد العباسي القرشي اهلامشي أبو جعفر أمري املؤمنني، وأمه أم ولد 
رون يقال هلا مراجل الباذغيسية، وكان مولده يف ربيع االول سنة سبعني ومائة ليلة تويف عمه اهلادي، وويل أبوه ها

روى احلديث عن أبيه وهاشم بن بشر، وأيب معاوية : الرشيد، وكان ذلك ليلة اجلمعة كما تقدم، قال ابن عساكر
  .الضرير، ويوسف بن قحطبة، وعباد بن العوام، وإمساعيل بن علية، وحجاج بن حممد االعور

نه الفضل بن املأمون ومعمر وحيىي بن أكثم القاضي واب -وهو أسن منه  -وروى عنه أبو حذيفة إسحاق بن بشر 
  بن شبيب وأبو يوسف القاضي وجعفر بن أيب عثمان

وعمرو بن مسعدة وعبد اهللا بن طاهر بن احلسني، وحممد بن  -أو اليزيدي  -الطيالسي وأمحد بن احلارث الشعيب 
  .إبراهيم السلمي ودعبل بن علي اخلزاعي

  وقدم دمشق مرات وأقام هبا مدة، مث روى: قال
مسعت املأمون يف الشماسية وقد : كر من طريق أيب القاسم البغوي حدثنا أمحد بن إبراهيم املوصلي قالابن عسا

حدثنا يوسف بن عطية : أما ترى كثرة الناس ؟ قال: أجرى احللبة فجعل ينظر إىل كثرة الناس فقال ليحىي بن أكثم
  ".عيال اهللا فأحبهم إليه أنفعهم لعياله اخللق كلهم : " عن ثابت عن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ومن حديث أيب بكر املناحبي، عن احلسني بن أمحد املالكي، عن حيىي بن أكثم القاضي، عن املأمون، عن هشيم، عن 
  ).١" (احلياء من االميان : " منصور، عن احلسن عن أيب بكرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

أنه صلى العصر يوم عرفة خلف املأمون بالرصافة فلما سلم كرب الناس : مان الطيالسيومن حديث جعفر بن أيب عث
  .ال يا غوغاء ال يا غوغاء، غدا التكبري سنة أيب القاسم صلى اهللا عليه وسلم: فجعل يقول

عازب، عن أنبأ هشيم بن بشري، ثنا ابن شربمة، عن الشعيب، عن الرباء بن : فلما كان الغد صعد املنرب فكرب مث قال
  ).٢(أيب بردة بن نيار 

قدمه الهله، ومن ذبح بعد أن ) ٣(من ذبح قبل أن يصلي فإمنا هو حلم : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال
  ) ".٤(يصلي الغداة فقد أصاب السنة 

  .على يدياهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرة وأصيال، اللهم اصلحين واستصلحين وأصلح 
توىل املأمون اخلالفة يف احملرم خلمس بقني منه بعد مقتل أخيه سنة مثان وتسعني ومائة، واستمر يف اخلالفة عشرين 

  .سنة ومخسة أشهر
وقد كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة، وقد بايع يف سنة إحدى ومائتني بوالية العهد من بعده لعلي 

بن احلسني بن علي بن أيب  -زين العابدين  -جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي الرضى بن موسى الكاظم بن 
طالب، وخلع السواد ولبس اخلضرة كما تقدم، فأعظم ذلك العباسيون من البغاددة وغريهم، وخلعوا املأمون وولوا 

ى مذهب االعتزال النه اجتمع عليهم إبراهيم بن املهدي، مث ظفر املأمون هبم واستقام له احلال يف اخلالفة، وكان عل



  جبماعة منهم بشر بن غياث املريسي فخدعوه وأخذ عنهم هذا املذهب الباطل، وكان حيب العلم ومل
__________  

وأبو داود يف السنة ) ٥٩ - ٥٧(ومسلم يف االميان ح ) ٧٧(ويف االدب ) ١٦(أخرجه البخاري يف االميان ) ١(
)١٤.(  

  .والنسائي يف االميان) ٧(االميان و) ٨٠ - ٥٦(والترمذي يف الرب 
/  ٢واالمام أمحد يف املسند ) ١٠(ومالك يف املوطأ يف حسن اخللق ) ١٧(ويف الزهد ) ٩(وابن ماجه يف املقدمة 

٢٦٩/  ٥، ٥٣٣، ٤٥٠، ٤٤٢، ٤١٤، ٣٩٢، ١٤٧، ٥٦.  
عمرو، وقيل مالك بن  من تقريب التهذيب، ويف االصل دينار حتريف، وأبو بردة امسه هانئ وقيل احلارث بن) ٢(

  .هبرية
  .صحايب من االنصار

  .معناه أي ليست ضحية، وال ثواب فيها، بل هي حلم لك تنتفع به) ٣(
  .واالضاحي) ١٧(أخرجه البخاري يف العيدين، والذبائح ) ٤(

 )١٢(والضحايا، وابن ماجه يف االضاحي ) ٣٠، ٨(والنسائي يف العيدين ) ١١، ١٠، ٤، ١(ومسلم يف االضاحي 
  .وأمحد يف املسند

٣٨٥، ٣٦٤، ١١٧، ١١٣/  ٣.  

  .يكن له بصرية نافذة فيه، فدخل عليه بسبب ذلك الداخل، وراج عنده الباطل
  .ودعا إليه ومحل الناس عليه قهرا

  .وذلك يف آخر أيامه وانقضاء دولته
ني طويل اللحية رقيقها كان املأمون أبيض ربعة حسن الوجه قد وخطه الشيب يعلوه صفرة أع: وقال ابن أيب الدنيا

  .ضيق اجلبني، على خده خال
  .أمه أم ولد يقال هلا مراجل

مل حيفظ القرآن أحد من اخللفاء غري عثمان بن عفان واملأمون، : وروى اخلطيب عن القاسم بن حممد بن عباد قال
  .وهذا غريب جدا ال يوافق عليه، فقد كان حيفظ القرآن عدة من اخللفاء

ملأمون يتلو يف شهر رمضان ثالثا وثالثني ختمة، وجلس يوما المالء احلديث فاجتمع حوله القاضي وقد كان ا: قالوا
  .حيىي بن أكثم ومجاعة فأملى عليهم من حفظه ثالثني حديثا

  .وكانت له بصرية بعلوم متعددة، فقها وطبا وشعرا وفرائض وكالما وحنوا وغريبه، وغريب حديث، وعلم النجوم
  .املأموين وإليه ينسب الزيج

  .وقد اخترب مقدار الدرجة يف وطئه سنجار فاختلف عمله وعمل االوائل من الفقهاء
وروى ابن عساكر أن املأمون جلس يوما للناس ويف جملسه االمراء والعلماء، فجاءت امرأة تتظلم إليه فذكرت أن 

  .أخاها تويف وترك ستمائة دينار، فلم حيصل هلا سوى دينار واحد
قد وصل إليك، حقك، كان أخاك قد ترك بنتني وأما وزوجة واثين عشر أخا وأختا : أمون على البديهةفقال هلا امل

  .نعم يا أمري املؤمنني: واحدة وهي أنت، قالت
للبنتني الثلثان أربعمائة دينار، ولالم السدس مائة دينار، وللزوجة الثمن مخسة وسبعون دينارا، بقي مخسة : فقال



  .أخ ديناران ديناران، ولك دينار واحدوعشرون دينارا لكل 
  .فعجب العلماء من فطنته وحدة ذهنه وسرعة جوابه

  وقد رويت هذه
  .احلكاية عن علي بن أيب طالب

ودخل بعض الشعراء على املأمون وقد قال فيه بيتا من الشعر يراه عظيما، فلما أنشده إياه مل يقع منه موقعا طائال، 
  .أنشدت املأمون هذا البيت فلم يرفع به رأسا! أال أعجبك : شاعر آخر فقال لهفخرج من عنده حمروما، فلقيه 

بالدين والناس بالدنيا مشاغيل فقال له الشاعر * أضحى إمام اهلدى املأمون مشتغال : وما هو ؟ قال قلت فيه: فقال
  .ما زدت على أن جعلته عجوزا يف حمراهبا: اآلخر

وال عرض الدنيا عن الدين * نصيبه ) ١(فال هو يف الدنيا مضيع : ز بن مروانفهال قلت كما قال جرير يف عبد العزي
إذا اخترب الدنيا لبيب : بيتان اثنان الثنني ما يلحق هبما أحد، قول أيب نواس: شاغله وقال املأمون يوما لبعض جلسائه

  :له عن عدو يف لباس صديق وقول شريح* تكشفت 
__________  

  .يضيع: ٤٣٨/  ٦يف ابن االثري ) ١(

وقد أجلأين الزحام يوما وأنا يف : حريص على استصالحها من يلومها قال املأمون* هتون على الدنيا املالمة إنه 
املوكب حىت خالطت السوقة فرأيت رجال يف دكان عليه أثواب خلقة، فنظر إيل نظر من يرمحين أو من يتعجب من 

مسعت املأمون يوم عيد : ضى عام سالمة قابل وقال حيىي بن أكثمإذا ما م* أرى كل مغرور متنيه نفسه : أمري فقال
عظم أمر الدارين ! عباد اهللا : خطب الناس فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على الرسول صلى اهللا عليه وسلم مث قال

ال املوت وارتفع جزاء العاملني، وطالت مدة الفريقني، فواهللا إنه للجد ال اللعب، وإنه للحق ال الكذب، وما هو إ
  .والبعث واحلساب والفصل وامليزان والصراط مث العقاب أو الثواب، فمن جنا يومئذ فقد فاز

  .ومن هوى يومئذ فقد خاب، اخلري كله يف اجلنة، والشر كله يف النار
  دخلت على املأمون: وروى ابن عساكر من طريق النضر بن مشيل قال

  . املؤمننيخبري يا أمري: كيف أصبحت يا نضر ؟ فقلت: فقال
  .ما االرجاء ؟ فقلت دين يوافق امللوك يصيبون به من دنياهم وينقصون به من دينهم: فقال
  .صدقت: قال

  .إين ملن علم الغيب لبعيد: يا نضر أتدري ما قلت يف صبيحة هذا اليوم ؟ قلت: مث قال
أشتم صديقا * علي بعد النيب وال ولست منه الغداة معتذرا حب * أصبح ديين الذي أدين به : فقال قلت أبياتا وهي

طلحة إن قال قائل * أبرار ذاك القتيل مصطربا أال وال أشتم الزبري وال * وال عمرا مث ابن عفان يف اجلنان مع ال 
من يفتريها فنحن منه برا وهذا املذهب ثاين مراتب الشيعة وفيه تفضيل علي على * غدرا وعائش االم لست أشتمها 

  .الصحابة
يعين يف  -من فضل عليا على عثمان فقد أزرى باملهاجرين واالنصار : مجاعة من السلف والدار قطينوقد قال 

وبعد ذلك ست عشرة مرتبة يف  -اجتهادهم ثالثة أيام مث اتفقوا على عثمان وتقدميه على علي بعد مقتل عمر 
  .ينتهي به إىل أكفر الكفر التشيع، على ما ذكره صاحب كتاب البالغ االكرب، والناموس االعظم، وهو كتاب

ال أوتى بأحد فضلين على أيب بكر وعمر إال جلدته جلد : وقد روينا عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أنه قال



  .املفتري
  .خري الناس بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم أبو بكر مث عمر: وتواتر عنه أنه قال

  .طالب فقد خالف املأمون الصحابة كلهم حىت علي بن أيب
وقد أضاف املأمون إىل بدعته هذه اليت أزرى فيها على املهاجرين واالنصار، البدعة االخرى والطامة الكربى وهي 

  .القول خبلق القرآن مع ما فيه من االهنماك على تعاطي املسكر وغري ذلك من االفعال اليت تعدد فيها املنكر
وحصار االعداء ومصابرة الروم وحصرهم، وقتل رجاهلم ولكن كان فيه شهامة عظيمة وقوة جسيمة يف القتال 

كان لعمر بن عبد العزيز وعبد امللك حجاب وأنا بنفسي، وكان يتحرى العدل ويتوىل : وسيب نسائهم، وكان يقول
  بنفسه احلكم بني

بيده  الناس والفصل، جاءته امرأة ضعيفة قد تظلمت على ابنه العباس وهو قائم على رأسه، فأمر احلاجب فأخذه
  فأجلسه معها بني يديه، فادعت عليه بأنه أخذ ضيعة هلا واستحوذ عليها، فتناظرا ساعة

اسكت فإن احلق أنطقها والباطل أسكته، : فجعل صوهتا يعلو على صوته، فزجرها بعض احلاضرين فقال له املأمون
  .مث حكم هلا حبقها وأغرم ابنه هلا عشرة آالف درهم

  .س املروءة أن يكون بيتك من ذهب وفضة وغرميك عار، وجارك طاو والفقري جائعلي: وكتب إىل بعض االمراء
  .واهللا القتلنك: ووقف رجل بني يديه فقال له املأمون

يا أمري : قد حلفت القتلنك، فقال! ويلك وحيك : يا أمري املؤمنني تأن علي فإن الرفق نصف العفو، فقال: فقال
  .من أن تلقاه قاتال املؤمنني إنك إن تلق اهللا حانثا خري

  .فعفا عنه
  .ليت أهل اجلرائم يعرفون أن مذهيب العفو حىت يذهب اخلوف عنهم ويدخل السرور إىل قلوهبم: وكان يقول

يقول  -ترون هذا املأمون ينبل يف عيين وقد قتل أخاه االمني : وركب يوما يف حراقة فسمع مالحا يقول الصحابه
كيف ترون احليلة حىت أنبل يف عني هذا الرجل : فجعل املأمون يتبسم ويقول -ذلك وهو ال يشعر مبكان املأمون 

اجلليل القدر ؟ وحضر عند املأمون هدبة بن خالد ليتغدى عنده فلما رفعت املائدة جعل هدبة يلتقط ما تناثر منها 
عن ثابت، عن أنس أن بلى، حدثين محاد بن سلمة، : أما شبعت يا شيخ ؟ فقال: من اللباب وغريه، فقال له املأمون
  ".من أكل ما حتت مائدته أمن من الفقر : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

يا أبا عبد اهللا قد : وروى ابن عساكر أن املأمون قال يوما حملمد بن عباد بن املهلب..قال فأمر له املأمون بألف دينار
  .أعطيتك ألف ألف، وألف ألف، وألف ألف، وأعطيك دينارا

  .يا أمري املؤمنني إن منع املوجود سوء ظن باملعبود: الفق
  .أعطوه ألف ألف وألف ألف وألف ألف! أحسنت يا أبا عبد اهللا : فقال

وملا أراد املأمون أن يدخل ببوران بنت احلسن بن سهل جعل الناس يهدون البيها االشياء النفيسة، وكان من مجلة 
  .من يعتز به رجل من االدباء

إين كرهت أن تطوى صحيفة أهل الرب وال : مزودا فيه ملح طيب، ومزودا فيه أشنان جيد، وكتب إليه فأهدى إليه
  .أذكر فيها، فوجهت إليك باملبتدأ به ليمنه وبركته، وباملختوم به لطيبه ونظافته

  أمثايل أحسن ما يهديه* ومهيت تقصر عن مايل فامللح واالشنان يا سيدي * بضاعيت تقصر عن مهيت : وكتب إليه
فدخل هبا احلسن بن سهل على املأمون فأعجبه ذلك وأمر بالزودين ففرغا وملئا دنانري وبعث هبما إىل ذلك : قال



  .االديب
مد لك : وولد للمأمون ابنه جعفر فدخل عليه الناس يهنئونه بصنوف التهاين ودخل بعض الشعراء فقال يهنيه بولده

  احىت ترى ابنك هذا جد* اهللا احلياة مدا 

  .مؤزرا مبجده مردا قال فأمر له بعشرة آالف درهم* كأنه أنت إذا تبدى أشبه منك قامة وقدا * مث يفدى ما تفدى 
وقدم عليه وهو بدمشق مال جزيل بعد ما كان قد أفلس وشكى إىل أخيه املعتصم ذلك، فوردت عليه خزائن من 

واالمحال، ومعه حيىي بن أكثم القاضي، فلما  خراسان ثالثون ألف ألف درهم، فخرج يسعرضها وقد زينت اجلمال
  .ليس من املروءة أن حنوز حنن هذا كله والناس ينظرون: دخلت البلد قال

  .مث فرق منه أربعة وعشرين ألف ألف درهم ورجله يف الركاب مل ينزل عن فرسه
ولو ال اهلوى مل * وى ودمعي منوم لسري مذيع فلوال دموعي كتمت اهل* لساين كتوم السراركم : ومن لطيف شعره

تكن يل دموع بعث خادما ليلة من الليايل ليأتيه جبارية فأطال اخلادم عندما املكث، ومتنعت اجلارية من اجملئ إليه حىت 
وأغفلتين حىت أسأت بك الظنا * ففزت بنظرة ) ١(بعثتك مشتاقا : يأيت إليها املأمون بنفسه، فأنشأ املأمون يقول

ومتعت * فيا ليت شعري عن دنوك ما أغىن ورددت طرفا يف حماسن وجهها * باعدا فناجيت من أهوى وكنت م
عيناك من عينها حسنا وملا ابتدع املأمون ما ) ٢(لقد سرقت * باستسماع نغمتها أذنا أرى أثرا منه بعينيك بينا 

  :يقول فأنشأ -وكان بشر هذا شيخ املأمون  -ابتدع من التشيع واالعتزال، فرح بذلك بشر املريسي 
أفضل من قد أقلت النوق بعد نيب * قوال له يف الكتب تصديق إن عليا أعين أبا حسن * قد قال مأموننا وسيدنا 

ملن * يا أيها الناس ال قول وال عمل : أعمالنا، والقران خملوق فأجابه بعض العشراء من أهل السنة* اهلدى وإن لنا 
* وال النيب ومل يذكره صديق ومل يقل ذاك إال كل مبتدع * ال عمر كالم اهللا خملوق ما قال ذاك أبو بكر و: يقول

  على الرسول وعند اهللا زنديق
__________  

  .مرتادا: ٢٣٩/  ٢وفوات الوفيات  ٤٣٦/  ٦يف ابن االثري ) ١(
  .أخذت: يف ابن االثري) ٢(

مقيدا وهو يف االغالل موثوق * الن دينهم واهللا ممحوق يا قوم أصبح عقل من خليفتكم * بشر أراد به إحماق دينهم 
وحيك لو كان فقيها الدبته ولكنه شاعر : وقد سأل بشر من املأمون أن يطلب قائل هذا فيؤدبه على ذلك، فقال

  .فسلت أعرض له
وملا جتهز املأمون للغزو يف آخر سفرة سافرها إىل طرسوس استدعى جبارية كان حيبها وقد اشتراها يف آخر عمره، 

* سأدعوك دعوة املضطر ربا : قتلتين يا أمري املؤمنني بسفرك مث أنشأت تقول: كت اجلارية وقالتفضمها إليه فب
: وجيمعنا كما هتوى القلوب فضمها إليه وأنشأ يقول متمثال* يثيب على الدعاء ويستجيب لعل اهللا أن يكفيك حربا 

* قتلتين ) ١(بيحة قالت يف العتاب وإذ هي تذري الدمع منها االنامل ص* فيها حسنها إذ يغسل الدمع كحلها 
حنن كما : وقتلي مبا قالت هناك حتاول مث أمر مسرورا اخلادم باالحسان إليها واال حتفاظ عليها حىت يرجع، مث قال

  قال
دون النساء ولو باتت باطهار مث ودعها وسار فمرضت اجلارية يف غيبته * قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم : االخطل

أمون أيضا يف غيبته هذه، فلما جاء نعيه إليها تنفست الصعداء وحضرهتا الوفاة وأنشأت تقول وهي هذه، ومات امل



مث انثىن تارة * بعد احلالوة كاسات فأروانا أبدى لنا تارة منه فأضحكنا * إن الزمان سقانا من مرارته : يف السياق
ما ال يدوم * لوين دنيانا دنيا تراها ترينا من تصرفها من القضاء ومن ت* أخرى فأبكانا إنا إىل اهللا فيما ال يزال بنا 
للعيش أحيا وما يبكون موتانا كانت وفاة املأمون بطرسوس يف يوم * مصافاة وأحزانا وحنن فيها كأنا ال يزايلنا 

اخلميس وقت الظهر وقيل بعد العصر، لثالث عشرة ليلة بقيت من رجب من سنة مثاين عشرة ومائتني، وله من 
حنو من مثان وأربعني سنة، وكانت مدة خالفته عشرين سنة وأشهرا، وصلى عليه أخوه املعتصم وهو ويل العمر 

العهد من بعده، ودفن بطرسوس يف دار خاقان اخلادم، وقيل كانت وفاته يوم الثالثاء، وقيل يوم االربعاء لثمان بقني 
  .من هذه السنة

  وقيل
__________  

  ...شية قالت يا حبييبع: ٣٣٣/  ٨يف ابن االعثم ) ١(

  .إنه مات خارج طرسوس بأربع مراحل فحمل إليها فدفن هبا، وقيل إنه نقل إىل أذنة يف رمضان فدفن هبا فاهللا أعلم
خلفوه بعرصيت ) ١(مون شيئا أو ملكه املأسوس * هل رأيت النجوم أغنت عن املأ : وقد قال أبو سعيد املخزومي

قد كان أوصى إىل أخيه املعتصم وكتب وصيته حبضرته وحبضرة ابنه العباس مثل ما خلفوا أباه بطوس و* طرسوس 
  .ومجاعة القضاة واالمراء والوزراء والكتاب

وفيها القول خبلق القرآن ومل يتب من ذلك بل مات عليه وانقطع عمله وهو على ذلك مل يرجع عنه ومل يتب منه، 
  وأوصى أن يكرب عليه الذي يصلي عليه مخسا، وأوصى

عتصم بتقوى اهللا عز وجل والرفق بالرعية، وأوصاه أن يعتقد ما كان يعتقده أخوه املأمون يف القرآن وأن يدعو امل
الناس إىل ذلك، وأوصاه بعبد اهللا بن طاهر وأمحد بن إبراهيم وأمحد بن أيب دواد، وقال شاوره يف أمورك وال تفارقه، 

  .خانين ونفر الناس عين ففارقته غري راض عنه: وقالوإياك وحيىي بن أكثم أن تصحبه، مث هناه عنه وذمه 
  .مث أوصاه بالعلويني خريا، أن يقبل من حمسنهم ويتجاوز عن ميسئهم، وأن يواصلهم بصالهتم يف كل سنة

وقد ذكر ابن جرير للمأمون ترمجة حافلة أورد فيها أشياء كثرية مل يذكرها ابن عساكر مع كثرة ما يورده، وفوق 
  .مكل ذي علم علي

خالفة املعتصم باهللا أيب إسحاق بن هارون بويع له باخلالفة يوم مات أخوه املأمون بطرسوس يوم اخلميس الثاين عشر 
من رجب من سنة مثاين عشرة ومائتني، وكان إذ ذاك مريضا، وهو الذي صلى على أخيه املأمون، وقد سعى ) ٢(

البارد ؟ أنا قد بايعت عمي ) ٣(ما هذا اخللف : لعباس فقالبعض االمراء يف والية العباس بن املأمون فخرج عليهم ا
  .املعتصم

  .فسكن الناس ومخدت الفتنة وركب الربد بالبيعة للمعتصم إىل اآلفاق، وبالتعزية باملأمون
فأمر املعتصم هبدم ما كان بناه املأمون يف مدينة طوانة، ونقل ما كان حول إليها من السالح وغريه إىل حصون 

، وأذن الفعلة باالنصراف إىل بلداهنم، مث ركب املعتصم باجلنود قاصدا بغداد وصحبته العباس بن املأمون، املسلمني
  .فدخلها يوم السبت مستهل رمضان يف أهبة عظيمة وجتمل تام

وفيها دخل خلق كثري من أهل مهذان وأصبهان وماسبذان ومهرجان يف دين اخلرمية، فتجمع منهم بشر كثري، فجهز 
  املعتصم جيوشا كثرية آخرهم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يف جيش إليهم

__________  



  .وملكه املأنوس: ٥٣/  ٤يف مروج الذهب ) ١(
  .لثالث عشرة ليلة بقيت من رجب: ٥٤/  ٤يف مروج الذهب ) ٢(
  .احلب: يف الطربي وابن االثري وابن االعثم) ٣(

  قرئ كتابه بالفتح يوم التروية، وأنه قهر اخلرميةعظيم، وعقد له على اجلبال، فخرج يف ذي القعدة و
وقتل منهم خلقا كثريا، وهرب بقيتهم إىل بالد الروم، وعلى يدي هذا جرت فتنة االمام أمحد وضرب بني يديه كما 

  .سيأيت بسط ذلك يف ترمجة أمحد يف سنة إحدى وأربعني ومائتني
بن أيب كرمية أبو عبد الرمحن املريسي املتكلم شيخ املعتزلة،  بشر املريسي وهو بشر بن غياث: وفيها تويف من االعيان

وأحد من أضل املأمون، وقد كان هذا الرجل ينظر أوال يف شئ من الفقه، وأخذ عن أيب يوسف القاضي، وروى 
احلديث عنه وعن محاد بن سلمة وسفيان بن عيينة وغريهم، مث غلب عليه علم الكالم، وقد هناه الشافعي عن تعلمه 

لئن يلقى اهللا العبد بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إيل من أن يلقاه بعلم : وتعاطيه فلم يقبل منه، وقال الشافعي
  .الكالم

  .وقد اجتمع بشر بالشافعي عندما قدم بغداد
جدد القول خبلق القرآن وحكي عنه أقوال شنيعة، وكان مرجئيا وإليه تنسب املريسية من املرجئة، : قال ابن خلكان

إن السجود للشمس والقمر ليس بكفر، وإمنا هو عالمة للكفر، وكان يناظر الشافعي وكان ال حيسن : ن يقولوكا
  .النحو، وكان يلحن حلنا فاحشا

  .إن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة، وكان يسكن درب املريسي ببغداد: ويقال
  .واملريس عندهم هو اخلبز الرقاق ميرس بالسمن والتمر

  .ناحية ببالد النوبة هتب عليها يف الشتاء ريح باردةومريس : قال
  ).١(وفيها تويف عبد اهللا بن يوسف الشييب 

  ).٢(وأبو مسهر عبد االعلى بن مسهر الغساين الدمشقي 
  ).٣(وحيىي بن عبد اهللا البابليت 

عن ابن إسحاق  وأبو حممد عبد امللك بن هشام بن أيوب املعافري راوي السرية عن زياد بن عبد اهللا البكائي
  .مصنفها، وإمنا نسبت إليه فيقال سرية ابن هشام، النه هذهبا وزاد فيها ونقص منها، وحرر أماكن واستدرك أشياء

وكان إماما يف اللغة والنحو، وقد كان مقيما مبصر واجتمع به الشافعي حني وردها، وتناشدا من أشعار العرب شيئا 
  .كثريا

__________  
التنيسي، وهو أبو حممد الكالمي أصله من دمشق، ثقة متقن من أثبت الناس يف املوطأ مسع : ذيبيف تقريب الته) ١(

  .من سعيد بن عبد العزيز ومالك والليث
  ما رأيت أفصح منه، مات ببغداد يف رجب يف حمنة: ولد سنة أربعني ومائة وكان عالمة باملغازي، قال أبو حامت) ٢(
  ".خلق القرآن " 
ن عبد اهللا بن الضحاك البابليت احلراين روى عن االوزاعي وابن أيب ذئب وطائفة وليس بالقوي يف وهو حيىي ب) ٣(

  .احلديث



  .كانت وفاته مبصر لثالث عشرة خلت من ربيع اآلخر من هذه السنة، قاله ابن يونس يف تاريخ مصر
  .وزعم السهيلي أنه تويف يف سنة ثالث عشرة كما تقدم فاهللا أعلم

تسع عشرة ومائتني فيها ظهر حممد بن القاسم بن عمر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب مث دخلت سنة 
بالطالقان من خراسان يدعو إىل الرضى من آل حممد، واجتمع عليه خلق كثري وقاتله قواد عبد اهللا بن طاهر مرات 

إىل املعتصم فدخل عليه للنصف من  متعددة، مث ظهروا عليه وهرب فأخذ مث بعث به إىل عبد اهللا بن طاهر فبعث به
فأمر به فحبس يف مكان ضيق طوله ثالثة أذرع يف ذراعني، فمكث فيه ثالثا، مث حول الوسع منه ) ١(ربيع اآلخر 

وأجرى عليه رزق ومن خيدمه، فلم يزل حمبوسا هناك إىل ليلة عيد الفطر فاشتغل الناس بالعيد فديل له حبل من كوة 
  ).٢(، فذهب فلم يدر كيف ذهب وإىل أين صار من االرض كان يأتيه الضوء منها

ويف يوم االحد الحدى عشرة ليلة خلت من مجادى االوىل دخل إسحاق بن إبراهيم إىل بغداد راجعا من قتال 
  .اخلرمية، ومعه أسارى منهم، وقد قتل يف حربه منهم مائة ألف مقاتل

لذين عاثوا فسادا يف بالد البصرة، وقطعوا الطريق وهنبوا وفيها بعث املعتصم عجيفا يف جيش كثيف لقتال الزط ا
  .الغالت، فمكث يف قتاهلم تسعة أشهر فقهرهم وقمع شرهم وأباد خضراهم

وكان القائم بأمرهم رجل يقال له حممد بن عثمان ومعه آخر يقال له مسلق، وهو داهيتهم وشيطاهنم، فأراح اهللا 
  .املسلمني منه ومن شره

  .ان بن داود اهلامشي شيخ االمام أمحدوفيها تويف سليم
  ).٣(وعبد اهللا بن الزبري احلميدي صاحب املسند وتلميذ الشافعي وعلي بن عياش 

  .وأبو نعيم الفضل بن دكني شيخ البخاري
  وأبو حبار
  .اهلندي

الزط مث دخلت سنة عشرين ومائتني من اهلجرة يف يوم عاشوراء منها دخل عجيف يف السفن إىل بغداد ومعه من 
، فأغارت )٤(سبعة وعشرون ألفا قد جاؤوا باالمان إىل اخلليفة، فأنزلوا يف اجلانب الشرقي مث نفاهم إىل عني زربة 

  الروم عليهم
__________  

  .ربيع االول: ٤٤٣/  ٦يف ابن االثري ) ١(
  .قتل مسموما: ٦١/  ٤يف رواية يف مروج الذهب ) ٢(
  .وعابدها مسع من جرير بن عثمان وطبقتهاالهلاين احلمصي احلافظ حمدث محص ) ٣(
  .عني رومة: من الطربي وابن االثري، ويف االصل) ٤(

  = وهو بلد بالثغر من نواحي : عني زرىب: ويف معجم البلدان

  .فاجتاحوهم عن آخرهم، ومل يفلت منهم أحد
  .فكان آخر العهد هبم

لقتال بابك اخلرمي لعنه اهللا، وكان قد  وفيها عقد املعتصم لالفشني وامسه حيدر بن كاوس على جيش عظيم
استفحل أمره جدا، وقويت شوكته، وانتشرت أتباعه يف أذربيجان وما واالها، وكان أول ظهوره يف سنة إحدى 

ومائتني، وكان زنديقا كبريا وشيطانا رجيما، فسار االفشني وقد أحكم صناعة احلرب يف االرصاد وعمارة احلصون 



ليه املعتصم مع بغا الكبري أمواال جزيلة نفقة ملن معه من اجلند واالتباع، فالتقى هو وبابك وإرصاد املدد، وأرسل إ
فاقتتال قتاال شديدا، فقتل االفشني من أصحاب بابك خلقا كثريا أزيد من مائة ألف، وهرب هو إىل مدينته فأوى 

ل ذكرها، وقد استقصاها ابن فيها مكسورا، فكان هذا أول ما تضعضع من أمر بابك، وجرت بينهما حروب يطو
  .جرير

  .وفيها خرج املعتصم من بغداد فنزل القاطول فأقام هبا
وفيها غضب املعتصم على الفضل بن مروان بعد املكانة العظيمة، وعزله عن الوزارة وحبسه وأخذ أمواله وجعل 

  ).١(مكانه حممد بن عبد امللك بن الزيات 
  .أمري السنة املاضية يف احلجوحج بالناس فيها صاحل بن علي بن حممد 

  ).٢(وفيها تويف آدم بن أيب إياس 
  ).٣(وعبد اهللا بن رجاء 

  ).٤(وعفان بن مسلم 
  .أحد مشاهري القراء) ٥(وقالون 

  ).٦(وأبو حذيفة النهدي 
مث دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتني فيها كانت وقعة هائلة بني بغا الكبري وبابك فهزم بابك بغا وقتل خلقا من 

  .أصحابه
  .مث اقتتل االفشني وبابك فهزمه افشني وقتل خلقا من أصحابه بعد حروب طويلة قد استقصاها ابن جرير

  .وحج بالناس فيها نائب مكة حممد بن داود بن عيسى بن موسى العباسي
__________  

  .املصيصة= 
قطعهم هبا املنازل، ونقل إليها وحصنها وندب إليها ندبة من أهل خراسان وغريهم وأ ١٨٠وقد بناها الرشيد سنة 
 -بعد نكبه بالفضل بن مروان  -مث وزر له أمحد بن عمار : ٢٣٣قال الفخري ص ) ١...(املعتصم قوما من الزط

  .فمكث مدة يف وزارة املعتصم مث صرفه صرفا مجيال واستوزر حممد بن عبد امللك الزيات
  .قة قانتااخلراساين مث البغدادي نزيل عسقالن وكان صاحلا ث) ٢(

  .ثقة مأمون متعبد: قال أبو حامت
  .بصري صدوق يهم قليال -من غدانة بن يربوع من متيم  -ابن عمر الغداين ) ٣(
  .من تقريب التهذيب، ويف االصل مسلمة) ٤(

  .وهو ابن مسلم بن عبد اهللا الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري ثقة ثبت
  .نزل بغداد ونشر هبا علمه

  .عيسى بن ميناء الزهري املدينأبو موسى ) ٥(
  .حجة يف القراءة ال يف احلديث: قال يف املغين

  .من تقريب التهذيب، ويف االصل اهلندي، وهو موسى بن مسعود النهدي صدوق مشهور تكلم فيه أمحد ولينه) ٦(
  .ال أحدث عنه: قال ابن خزمية



  .وفيها تويف عاصم بن علي
  .وعبد اهللا بن مسلمة القعنيب

  ).١( وعبدان
  .وهشام بن عبيد اهللا الرازي

مث دخلت سنة ثنتني وعشرين ومائتني فيها جهز املعتصم جيشا كثريا مددا لالفشني على حماربة بابك وبعث إليه 
ثالثني ألف ألف درهم نفقة للجند، فاقتتلوا قتاال عظيما، وافتتح االفشني البذ مدينة بابك واستباح ما فيها، وذلك 

  .بقني من رمضانيوم اجلمعة لعشر 
  .وذلك بعد حماصرة وحروب هائلة وقتال شديد وجهد جهيد

  وقد
  .أطال بن جرير بسط ذلك جدا

  .وحاصل االمر أنه افتتح البلد وأخذ مجيع ما فيه من االموال مما قدر عليه
أهله  ذكر مسك بابك ملا احتوى املسلمون على بلده املسمى بالبذ وهي دار ملكه ومر سلطته هرب مبن معه من

وولده ومعه أمه وامرأته، فانفرد يف شرذمة قليلة ومل يبق معهم طعام، فاجتازوا حبراث فبعث غالمه إليه وأعطاه ذهبا 
اعطه الذهب وخذ ما معه من اخلبز، فنظر شريك احلراث إليه من بعيد وهو يأخذ منه اخلبز، فظن أنه قد : فقال

يفة يقال له سهل بن سنباط ليستعدي على ذلك الغالم، فركب أغتصبه منه، فذهب إىل حصن هناك فيه نائب للخل
  .ال شئ، إمنا أعطيته دنانري وأخذت منه اخلبز: ما خربك ؟ فقال: بنفسه وجاء فوجد الغالم فقال

ها هو ذا : وأين هو ؟ فقال: من غلمان بابك، فقال: ومن أنت ؟ فأراد أن يعمي عليه اخلرب فأحل عليه فقال: فقال
  .لغداءجالس يريد ا

أريد أن أدخل بالد الروم، : يا سيدي أين تريد ؟ قال: فسار إليه سهل بن سنباط فلما رآه ترجل وقبل يده وقال
إىل عند من تذهب أحرز من حصين وأنا غالمك ويف خدمتك ؟ وما زال به حىت خدعه وأخذه معه إىل :: فقال

 ذلك، وكتب إىل االفشني يعلمه، فأرسل إليه احلصن فأنزله عنده وأجرى عليه النفقات الكثرية والتحف وغري
  .أقيما مكانكما حىت يأتيكما أمري: أمريين لقبضه، فنزال قريبا من احلصن وكتبا إىل ابن سنباط فقال

إنه قد حصل لك هم وضيق من هذا احلصن وقد عزمت على اخلروج اليوم إىل الصيد ومعنا بزاة : مث قال لبابك
  .معنا لتشرح صدرك وتذهب مهك فافعلوكالب، فإن أحببت أن خترج 

فخرجوا وبعث ابن سنباط إىل االمريين أن كونوا مكان كذا وكذا يف وقت كذا وكذا من النهار، فلما ! نعم : قال
  كانا

__________  
عبدان وامسه عبد اهللا بن عثمان املروزي حمدث مرو وشيخها وكان ثقة جليل القدر معظما روى عنه البخاري ) ١(

  .غريه
  .سنة ٧٦عاش 

: بذلك املوضع أقبل االمريان مبن معهما من اجلنود فأحاطوا ببابك وهرب ابن سنباط فلما رأوه جاؤوا إليه فقالوا
  ومن أنتما ؟ فذكرا أهنم من عند االفشني، فترجل حينئذ عن دابته: ترجل عن دابتك، فقال

قبحك اهللا فهال طلبت مين من املال ما : فقالوعليه دراعة بيضاء وخف قصري ويف يده باز، فنظر إىل ابن سنباط 



مث أركبوه وأخذوه معهما إىل االفشني، فلما اقتربوا منه خرج فتلقاه ! شئت كنت أعطيتك أكثر مما يعطيك هؤالء 
وأمر الناس أن يصطفوا صفني، وأمر بابك أن يترجل فيدخل بني الناس وهو ماش، ففعل ذلك، وكان يوما مشهودا 

  .جدا
  .يف شوال من هذه السنةوكان ذلك 

  .مث احتفظ به وسجنه عنده
  .مث كتب االفشني إىل املعتصم بذلك فأمره أن يقدم به وبأخيه، وكان قد مسكه أيضا

  .وكان اسم أخي بابك عبد اهللا، فتجهز االفشني هبما إىل بغداد يف متام هذه السنة ففرغت ومل يصل هبما إىل بغداد
  .م ذكره يف اليت قبلهاوحج بالناس فيها االمري املتقد

  ).١(وفيها تويف أبو اليمان احلكم بن نافع 
  ).٢(وعمر بن حفص بن غياث 

  ).٣(ومسلم بن إبراهيم 
  ).٤(وحيىي بن صاحل الوحاظي 

مث دخلت سنة ثالث وعشرين ومائتني يف يوم اخلميس ثالث صفر منها دخل االفشني وصحبته بابك على املعتصم 
بك يف جتمل عظيم، وقد أمر املعتصم ابنه هارون الواثق أن يتلقى االفشني وكانت أخباره سامرا، ومعه أيضا أخو با

تفد إىل املعتصم يف كل يوم من شدة اعتناء املعتصم بأمر بابك، وقد ركب املعتصم قبل وصول بابك بيومني على 
عليه تأهب املعتصم واصطف الربيد حىت دخل إىل بابك وهو ال يعرفه، فنظر إليه مث رجع، فلما كان يوم دخوله 

الناس مساطني وأمر بابك أن يركب على فيل ليشهر أمره ويعرفوه، وعليه قباء ديباج وقلنسوة مسور مدورة، وقد 
قد ): ٥(هيأوا الفيل وخضبوا أطرافه ولبسوه من احلرير واالمتعة اليت تليق به شيئا كثريا، وقد قال فيه بعضهم 

إال لذي شأن من الشان وملا أحضر بني * ن خراسان والفيل ال ختضب أعضاؤه حيمل شيطا* خضب الفيل كعاداته 
  يدي املعتصم أمر بقطع يديه ورجليه وجز رأسه وشق بطنه، مث أمر حبمل رأسه

__________  
  .روى عن جرير بن عبد احلميد وطبقته ١٣٨البهراين احلمصي احلافظ، كان ثقة حجة كثري احلديث ولد سنة ) ١(
  .يب التهذيب، ويف االصل عياش، ابن الطلق الكويف ثقة رمبا وهم روى عن ابيه وطبقتهمن تقر) ٢(
  .أبو عمرو الفراهيدي موالهم البصري القصاب احلافظ حمدث البصرة، وكان ثقة حجة أضر بآخره) ٣(
  .كان مرجئا خبيثا، ووثقه غريه: قال العقيلي كان جهميا وقال اجلوزجاين) ٤(
  .فقال حممد بن عبد امللك الزيات: االثرييف الطربي وابن ) ٥(

إىل خراسان وصلب جثته على خشبة بسامرا، وكان بابك قد شرب اخلمر ليلة قتله وهي ليلة اخلميس لثالث 
  .عشرة خلت من ربيع اآلخر من هذه السنة

ني ألفا مائيت ألف ومخسة ومخس -وهي عشرون سنة  -وكان هذا امللعون قد قتل من املسلمني يف مدة ظهوره 
وأسر خلقا ال حيصون، وكان مجلة من استنقذه االفشني من أسره حنوا من  -قاله ابن جرير  -ومخسمائة إنسان 

سبعة آالف وستمائة إنسان، وأسر من أوالده سبعة عشر رجال، ومن حالئله وحالئل أوالده ثالث وعشرين امرأة 
ا، فآل به احلال إىل ما آل به إليه، مث أراح اهللا من اخلواتني، وقد كان أصل بابك من جارية زرية الشكل جد

  .املسلمني من شره بعد ما افتنت به خلق كثري وجم غفري من العوام الطغام



وملا قتله املعتصم توج االفشني وقلده وشاحني من جوهر، وأطلق له عشرين ألف ألف درهم، وكتب له بوالية 
لى ما فعل من اخلري إىل املسلمني، وعلى ختريبه بالد بابك اليت السند، وأمر الشعراء أن يدخلوا عليه فيمدحوه ع

  .يقال هلا البذ وتركه إياها قيعانا وخرابا
بذ اجلالد : فقالوا يف ذلك فأحسنوا، وكان من مجلتهم أبو متام الطائي وقد أورد قصيدته بتمامها ابن جرير وهي قوله

هيجاء إال عز هذا الدين قد كان * هذا السيف هذا الصرب يف  ما إن هبا إال الوحوش قطني مل يقر* البذ فهو دفني 
ولقد ترى باالمس وهي * بالسيف فحل املشرق االفشني فأعادها تعوي الثعالب وسطها * عذرة سودد فافتضها 

عسرا فأضحت * دمي إمارهتا طلى وشؤون كانت من املهجات قبل مفازة * عرين هطلت عليها من مجاجم أهلها 
  أوقع ملك الروم توفيل بن ميخائيل بأهل -أعين سنة ثالث وعشرين ومائتني  - ويف هذه السنة وهي منه معني

ملطية من املسلمني وما واالها ملحمة عظيمة، قتل فيها خلقا كثريا من املسلمني، وأسر ما ال حيصون كثرة، وكان 
  .من مجلة من أسر ألف مرأة من املسلمات

  .ني فقطع آذاهنم وأنوفهم ومسل أعينهم قبحه اهللاومثل مبن وقع يف أسره من املسلم
إن : وكان سبب ذلك أن بابك ملا أحيط به يف مدينة البذ استوسقت اجليوش حوله وكتب إىل ملك الروم يقول له

ملك العرب قد جهز إيل مجهور جيشه ومل يبق يف أطراف بالده من حيفظها، فإن كنت تريد الغنيمة فاهنض سريعا إىل 
  .ن بالده فخذها فإنك ال جتد أحدا ميانعك عنهاما حولك م

فركب توفيل مبائة ألف وانضاف إليه احملمرة الذين كانوا قد خرجوا يف اجلبال وقاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب، فلم يقدر عليهم الهنم حتصنوا بتلك اجلبال فلما قدم ملك الروم صاروا معه على املسلمني فوصلوا إىل 

من أهلها خلقا كثريا وأسروا نساءهم، فلما بلغ ذلك املعتصم انزعج لذلك جدا وصرخ يف قصره ملطية فقتلوا 
بالنفري، مث هنض من فوره وأمر بتعبئة اجليوش واستدعى القاضي والشهود فأشهدهم أن ما ميلكه من الضياع ثلثه 

  .صدقة وثلثه لولده وثلثه ملواليه
  ني لليلتني خلتا من مجادى االوىل ووجه بنيوخرج من بغداد فعسكر غريب دجلة يوم االثن

يديه عجيفا وطائفة من االمراء ومعهم خلق من اجليش إعانة الهل زبطرة، فأسرعوا السري فوجدوا ملك الروم قد 
فعل ما فعل وانشمر راجعا إىل بالده، وتفارط احلال ومل ميكن االستدراك فيه، فرجعوا إىل اخلليفة العالمه مبا وقع 

عمورية مل يعرض هلا أحد منذ كان االسالم، وهي أشرف : أي بالد الروم أمنع ؟ قالوا: ، فقال لالمراءمن االمر
  .عندهم من القسطنطينية

فتح عمورية على يد املعتصم ملا تفرغ املعتصم من بابك وقتله وأخذ بالده استدعى باجليوش إىل بني يديه وجتهز 
وأخذ معه من آالت احلرب واالمحال واجلمال والقرب والدواب والنفط  جهازا مل جيهزه أحد كان قبله من اخللفاء،

واخليل والبغال شيئا مل يسمع مبثله، وسار إىل عمورية يف جحافل أمثال اجلبال، وبعث االفشني حيدر بن كاوس من 
ى يف سريه إىل هنر ناحية سروج، وعىب جيوشه تعبئة مل يسمع مبثلها، وقدم بني يديه االمراء املعروفني باحلرب، فانته

  وهو قريب من طرسوس، وذلك يف رجب من) ١(اللسى 
  .هذه السنة

وقد ركب ملك الروم يف جيشه فقصد حنو املعتصم فتقاربا حىت كان بني اجليشني حنو من أربعة فراسخ، ودخل 
جاءه االفشني االفشني بالد الروم من ناحية أخرى، فجاؤوا يف أثره وضاق ذرعه بسبب ذلك إن هو ناجز اخلليفة 

  .من خلفه فالتقيا عليه فيهلك، وإن اشتغل بأحدمها وترك اآلخر أخذه من خلفه



مث اقترب منه االفشني فسار إليه ملك الروم يف شرذمة من جيشه واستخلف على بقية جيشه قريبا له فالتقيا هو 
ال وقتل من الروم خلقا وجرح واالفشني يف يوم اخلميس خلمس بقني من شعبان منها، فثبت االفشني يف ثاين احل

آخرين، وتغلب على ملك الروم وبلغه أن بقية اجليش قد شردوا عن قرابته وذهبوا عنه وتفرقوا عليه فأسرع االوبة 
فإذا نظام اجليش قد احنل، فغضب على قرابته وضرب عنقه وجاءت االخبار بذلك كله إىل املعتصم فسره ذلك 

فاه االفشني مبن معه إىل هناك، فوجدوا أهلها قد هربوا منه فتقووا منها مبا وركب من فوره وجاء إىل أنقره ووا
وجدوا من طعام وغريه، مث فرق املعتصم جيشه ثالث فرق فامليمنة عليها االفشني، وامليسرة عليها اشناس، واملعتصم 

يمنة وميسرة وقلبا يف القلب، وبني كل عسكرين فرسخان، وأمر كل أمري من االفشني وأشناس أن جيعل جليشه م
ومقدمة وساقة، وأهنم مهما مروا عليه من القرى حرقوه وخربوه وأسروا وغنموا، وسار هبم كذلك قاصدا إىل 

عمورية، وكان بينها وبني مدينة أنقره سبع مراحل، فأول من وصل إليها من اجليش أشناس أمري امليسرة ضحوة يوم 
فدار حوهلا دورة مث نزل على ميلني منها، مث قدم املعتصم صبيحة اخلميس خلمس خلون من رمضان من هذه السنة، 

يوم اجلمعة بعده، فدار حوهلا دورة مث نزل قريبا منها، وقد حتصن أهلها حتصنا شديدا ومالوا أبراجها بالرجال 
  والسالح، وهي مدينة عظيمة كبرية جدا ذات سور

__________  
هنر اللمس وهو على سلوقية قريبا من البحر : ٣٣٥/  ١٠الطربي  هنر السن، ويف: ٤٨١/  ٦يف ابن االثري ) ١(

  .بينه وبني طرسوس مسرية يوم

  .منيع وأبراج عالية كبار كثرية
وقسم املعتصم االبراج على االمراء فنزل كل أمري جتاه املوضع الذي أقطعه وعينه له، ونزل املعتصم قبالة مكان 

ان فيها من املسلمني، وكان قد تنصر عندهم وتزوج منهم، فلما رأى هناك قد أرشد إليه، أرشده إليه بعض من ك
  أمري املؤمنني واملسلمني رجع إىل االسالم

وخرج إىل اخلليفة فأسلم وأعلمه مبكان يف السور كان قد هدمه السيل وبين بناء ضعيفا بال أساس، فنصب املعتصم 
املوضع الذي دهلم عليه ذلك االسري، فبادر أهل البلد اجملانيق حول عمورية فكان أول موضع اهندم من سورها ذلك 

فسدوه باخلشب الكبار املتالصقة فأحل عليها املنجنيق فجعلوا فوقها الربادع لريدوا حدة احلجر فلم تغن شيئا، 
  .واهندم السور من ذلك اجلانب وتفسخ

فلما اجتازوا باجليش يف طريقهما فكتب نائب البلد إىل ملك الروم يعلمه بذلك، وبعث ذلك مع غالمني من قومهم 
فحمال إىل  -المري مسوه من أمراء املسلمني  -من أصحاب فالن : أنكر املسلمون أمرمها فسألومها ممن أنتما ؟ فقاال

نائب عمورية إىل ملك الروم يعلمه مبا حصل هلم من احلصار، وأنه ) ١(املعتصم فقررمها فإذا معهما كتاب مناطس 
  .ن أبواب البلد مبن معه بغتة على املسلمني ومناجزهم القتال كائنا يف ذلك ما كانعازم على اخلروج م

فلما وقف املعتصم على ذلك أمر بالغالمني فخلع عليهما، وأن يعطى كل غالم منهما بدرة، فأسلما من فورمها فأمر 
عليهما الدراهم واخللع، اخلليفة أن يطاف هبما حول البلد وعليهما اخللع، وأن يوقفا حتت حصن مناطس فينثر 
  .ومعهما الكتاب الذي كتب به مناطس إىل ملك الروم فجعلت الروم تلعنهما وتسبهما

مث أمر املعتصم عند ذلك بتجديد احلرس واالحتياط واالحتفاظ من خروج الروم بغتة فضاقت الروم ذرعا بذلك، 
  .الدبابات وغري ذلك من آالت احلربوأحل عليهم املسلمون يف احلصار، وقد زاد املعتصم يف اجملانيق و

وملا رأى املعتصم عمق خندقها وارتفاع سورها، أعمل اجملانيق يف مقاومة السور، وكان قد غنم يف الطريق غنما 



كثريا جدا ففرقها يف الناس وأمر أن يأكل كل رجل رأسا وجيئ مبلء جلده ترابا فيطرحه يف اخلندق، ففعل الناس 
ه االرض من كثرة ما طرح فيه من االغنام مث أمر بالتراب فوضع فوق ذلك حىت صار ذلك فتساوى اخلندق بوج

  .طريقا ممهدا، وأمر بالدبابات أن توضع فوقه فلم حيوج اهللا إىل ذلك
وبينما الناس يف اجلسر املردوم إذ هدم املنجنيق ذلك املوضع املعيب، فلما سقط ما بني الربجني مسع الناس هدة 

إمنا ذلك : مل يرها أن الروم قد خرجوا على املسلمني بغتة، فبعث املعتصم من نادى يف الناسعظيمة فظنها من 
  .سقوط السور

  .ففرح املسلمون بذلك فرحا شديدا، لكن مل يكن ما هدم يسع اخليل والرجال إذا دخلوا
ذي هدمت ناحيته وقوي احلصار وقد وكلت الروم بكل برج من أبراج السور أمريا حيفظه، فضعف ذلك االمري ال

  من
ال : السور عن مقاومة ما يلقاه من احلصار، فذهب إىل مناطس فسأله جندة فامتنع أحد من الروم أن ينجده وقالوا

  .نترك ما حنن موكلون يف حفظه
__________  

  .ناطس: ٤٨٥/  ٦ياطس، ويف ابن االثري : ٣٣٩/  ١٠: يف الطربي) ١(
  .ق عمورية الكبريباطس وهو بطري: ٧٠/  ٤ويف مروج الذهب 

  .فلما يئس منهم خرج إىل املعتصم ليجتمع به
فلما وصل إليه أمر املعتصم املسلمني أن يدخلوا البلد من تلك الثغرة اليت قد خلت من املقاتلة، فركب املسلمون 

هم حنوها فجعلت الروم يشريون إليهم وال يقدرون على دفاعهم، فلم يلتفت إليهم املسلمون، مث تكاثروا علي
ودخلوا البلد قهرا وتتابع املسلمون إليها يكربون، وتفرقت الروم عن أماكنها فجعل املسلمون يقتلوهنم يف كل 
مكان حيث وجدوهم، وقد حشروهم يف كنيسة هلم هائلة ففتحوها قسرا وقتلوا من فيها وأحرقوا عليهم باب 

ى املكان الذي فيه النائب، وهو مناطس يف الكنيسة فاحترقت فأحرقوا عن آخرهم، ومل يبق فيها موضع حمصن سو
! حصن منيع، فركب املعتصم فرسه وجاء حىت وقف حبذاء احلصن الذي فيه مناطس فناداه املنادي وحيك يا مناطس 

  .هذا أمري املؤمنني واقف جتاهك
  .ليس مبناطس ههنا مرتني: فقالوا

  .فغضب املعتصم من ذلك ووىل فنادى مناطس هذا مناطس هذا مناطس
  .وحيك انزل على حكم أمري املؤمنني: فرجع اخلليفة ونصب السالمل على احلصن وطلعت الرسل إليه فقالوا له

فتمنع مث نزل متقلدا سيفا فوضع السيف يف عنقه مث جئ به حىت أوقف بني يدي املعتصم فضربه بالسوط على رأسه 
  .يه اخلليفة نازل، فأوثق هناكمث أمر به أن ميشي إىل مضرب اخلليفة مهانا إىل الوطاق الذي ف

وأخذ املسلمون من عمورية أمواال ال حتد وال توصف فحملوا منها ما أمكن محله، وأمر املعتصم بإحراق ما بقي من 
ذلك، وبإحراق ما هنالك من اجملانيق والدبابات وآالت احلرب لئال يتقوى هبا الروم على شئ من حرب املسلمني، 

  .إىل ناحية طرسوس يف آخر شوال من هذه السنةمث انصرف املعتصم راجعا 
  .يوما) ١(وكانت إقامته على عمورية مخسة وعشرين 

  مقتل العباس بن املأمون
كان العباس مع عمه املعتصم يف غزوة عمورية، وكان عجيف بن عنبسة قد ندمه إذ مل يأخذ اخلالفة بعد أبيه املأمون 



، ومل يزل به حىت أجابه إىل الفتك بعمه وأخذ البيعة )٢(ه املعتصم بطرسوس حني مات هبا، والمه على مبايعته عم
من االمراء له، وجهز رجال يقال له احلارث السمرقندي وكان ندميا للعباس، فأخذ له البيعة من مجاعة من االمراء 

إىل أنقره ومنها يف الباطن، واستوثق منهم وتقدم إليهم أنه يلي الفتك بعمه، فلما كانوا بدرب الروم وهم قاصدون 
: إىل عمورية، أشار عجيف على العباس أن يقتل عمه يف هذا املضيق ويأخذ له البيعة ويرجع إىل بغداد، فقال العباس

إين أكره أن أعطل على الناس هذه الغزوة، فلما فتحوا عمورية واشتغل الناس باملغامن أشار عليه أن يقتله فوعده 
  ا فطن املعتصم باخلرب فأمر باالحتفاظ وقوة احلرس وأخذ باحلزم واجتهدمضيق الدرب إذا رجعوا، فلما رجعو

__________  
  .مخسة ومخسني: ٤٨٨/  ٦وابن االثري  ٣٤٣/  ١٠يف الطربي ) ١(
  .كان عجيف بن عنبسة قد نقم على املعتصم النه مل يطلق يده كما أطلق يد االفشني) ٢(

ريض العباس بن املأمون على عمه وشجعه على طلب اخلالفة وقيد حركته واستقصر أمره وأفعاله فعمل على حت
  ).ابن االثري -الطربي (

بالعزم، واستدعى باحلارث السمرقندي فاستقره فأقر له جبملة االمر، وأخذ البيعة للعباس بن املأمون من مجاعة من 
ه وأهانة، مث أظهر له أنه قد االمراء أمساهم له، فاستكثرهم املعتصم واستدعى بابن أخيه العباس فقيده وغضب علي

رضي عنه وعفا عنه، فأرسله من القيد وأطلق سراحه، فلما كان من الليل استدعاه إىل حضرته يف جملس شرابه 
واستخلى به حىت سقاه واستحكاه عن الذي كان قد دبره من االمر، فشرح له القضية، وذكر له القصة، فإذا االمر 

  .كما ذكر احلارث السمرقندي
وحيك إين : أصبح استدعى باحلارث فأخاله وسأله عن القضية ثانيا فذكرها له كما ذكرها أول مرة، فقال فلما

  .كنت حريصا على ذلك فلم أجد إىل ذلك سبيال بصدقك إياي يف هذه القصة
فاحتفظ  مث أمر املعتصم حينئذ بابن أخيه العباس فقيد وسلم إىل االفشني، وأمر بعجيف وبقية االمراء الذين ذكرهم

عليهم، مث أخذهم بأنواع النقمات اليت اقترحها هلم، فقتل كل واحد منهم بنوع مل يقتل به اآلخر، ومات العباس بن 
  املأمون مبنبج فدفن هناك، وكان سبب موته أنه أجاعه جوعا شديدا، مث جئ بأكل
  .اه اللعنيكثري فأكل منه وطلب املاء فمنع حىت مات، وأمر املعتصم بلعنه على املنرب ومس

  .وقتل مجاعة من ولد املأمون أيضا
  .وحج بالناس فيها حممد بن داود

  .وفيها تويف من االعيان
  .بابك اخلرمي قتل وصلب كما قدمنا

  .وعبد اهللا بن صاحل كاتب الليث بن سعد) ١(وخالد بن خداش 
  ).٢(وحممد بن سنان العويف 

  ).٣(وموسى بن إمساعيل 
، )٤(ومائتني فيها خرج رجل بآمل طربستان يقال له مازيار بن قارن بن يزداهرمز مث دخلت سنة أربع وعشرين 

وكان ال يرضى أن يدفع اخلراج إىل نائب خراسان عبد اهللا بن طاهر بن احلسني، بل يبعثه إىل اخلليفة ليقبضه منه، 
مث آل أمره إىل أن وثب على  فيبعث اخلليفة من يتلقى احلمل إىل بعض البالد ليقبضه منه مث يدفعه إىل ابن طاهر،

  .تلك البالد وأظهر املخالفة للمعتصم



  .وقد كان املازيار هذا ممن يكاتب بابك اخلرمي ويعده بالنصر
ويقال إن الذي قوى رأس مازيار على ذلك االفشني ليعجز عبد اهللا بن طاهر عن مقاومته فيوليه املعتصم بالد 

  أخا -ن إبراهيم بن مصعب خراسان مكانه، فبعث إليه املعتصم حممد ب
__________  

  .أبو اهليثم املهليب البصري احملدث خرج له البخاري يف التاريخ ومسلم والنسائي) ١(
  .ضعيف: صدوق، وقال ابن املديين: قال أبو حامت وغريه

  .أبو بكر البصري أحد االثبات روى عن جرير بن حازم وطبقته) ٢(
  .صري احلافظ أكثر عن محاد بن سلمة وطبقته أحد أركان احلديثأبو سلمة املنقري التبوذكي الب) ٣(
بندار هرمس،  ٧١/  ٤وندا هرمز، ويف مروج الذهب : ونداد هرمز، ويف الطربي: ٤٩٥/  ٦يف ابن االثري ) ٤(

  .٢٢٤وليس سنة  ٢٢٥حممد وقد خرج سنة : وقال اسم املازيار
  .ه ٢٢٥، وكان قتله سنة ٢٢٤واالصح سنة : قال ابن االثري

يف جيش كثيف فجرت بينهم حروب طويلة استقصاها ابن جرير، وكان آخر ذلك أسر  -إسحاق بن إبراهيم 
املازيار ومحله إىل ابن طاهر، فاستقره عن الكتب اليت بعثها إليه االفشني فأقرهبا، فأرسله إىل املعتصم وما معه من 

  واهر والذهبأمواله اليت احتفظت للخليفة، وهي أشياء كثرية جدا، من اجل
  .والثياب

فلما أوقف بني يدي اخلليفة سأله عن كتب االفشني إليه فأنكرها، فأمر به فضرب بالسياط حىت مات وصلب إىل 
  .جانب بابك اخلرمي على جسر بغداد، وقتل عيون أصحابه وأتباعه

مجادى، وكان عرسا  وفيها تزوج احلسن بن االفشني باترجة بنت أشناس ودخل هبا يف قصر املعتصم بسامرا يف
  .حافال، وليه املعتصم بنفسه، حىت قيل إهنم كانوا خيضبون حلا العامة بالغالية

وفيها خرج منكجور االشروسين قرابة االفشني بأرض أذربيجان وخلع الطاعة، وذلك أن االفشني كان قد استنابه 
ن لبابك يف بعض البلدان، فأخذه لنفسه على بالد أذربيجان حنت فرغ من أمر بابك، فظفر منكجور مبال عظيم خمزو

وأخفاه عن املعتصم، وظهر على ذلك رجل يقال له عبد اهللا بن عبد الرمحن، فكتب إىل اخلليفة يف ذلك فكتب 
  .منكجور يكذبه يف ذلك، وهم به ليقتله فامتنع منه بأهل أردبيل

  .المان وجاء به إىل اخلليفةفلما حتقق اخلليفة كذب منكجور بعث إليه بغا الكبري فحاربه وأخذه با
وفيها مات مناطس الرومي نائب عمورية، وذلك أن املعتصم أخذه معه أسريا فاعتقله بسامرا حىت مات يف هذه 

  .السنة
ويف رمضان منها مات إبراهيم بن املهدي بن املنصور عن املعتصم ويعرف بابن شكله، وكان أسود اللون ضخما 

وقد كان ترمجه ابن عساكر ترمجة حافلة،  -يعين لسواده  -وكان يقال له الصيين  :فصيحا فاضال، قال ابن ماكوال
  .وذكر أنه ويل إمرة دمشق نيابة عن الرشيد أخيه مدة سنتني مث عزله عنها مث أعاده إليها الثانية فأقام هبا أربع سنني

مث عاد إىل دمشق، وملا بويع باخلالفة  وذكر من عدله وصرامته أشياء حسنة، وأنه أقام للناس احلج سنة أربع ومثانني،
يف أول خالفة املأمون سنة ثنتني ومائتني قاتله احلسن بن سهل نائب بغداد، فهزمه إبراهيم هذا، فقصده محيد 

  .الطوسي فهزم إبراهيم واختفى إبراهيم ببغداد حني قدمها املأمون، مث ظفر به املأمون فعفا عنه وأكرمه
ة سنة وأحد عشر شهرا واثنا عشر يوما، وكان بدء اختفائه يف أواخر ذي احلجة سنة وكانت مدة واليته اخلالف



  .ثالث ومائتني، فمكث خمتفيا ست سنني وأربعة أشهر وعشرا
كان إبراهيم بن املهدي هذا وافر الفضل غزير االدب واسع النفس سخي الكف، وكان معروفا : قال اخلطيب

ال عليه يف أيام خالفته ببغداد فأحل االعراب عليه يف أعطياهتم فجعل يسوف بصناعة الغناء، حاذقا فيها وقد قل امل
  .هبم

  فليخرج اخلليفة إلينا: إنه ال مال عنده اليوم، فقال بعضهم: مث خرج إليهم رسوله يقول
  .فليغن الهل هذا اجلانب ثالثة أصوات، والهل هذا اجلانب ثالثة أصوات

خذوا عطاياكم وال * يا معشر االعراب ال تغلطوا : إبراهيم بن املهديفقال يف ذلك دعبل شاعر املأمون يذم 
  وما هبذا أحد يغبط* ال تدخل الكيس وال تربط واملعبديات لقوادكم * تسخطوا فسوف يعطيكم حنينية 

ويل الثأر : وكتب إىل ابن أخيه املأمون حني طال عليه االختفاء) ١(خليفة مصحفه الرببط * فهكذا يرزق أصحابه 
حمكم يف القصاص والعفو أقرب للتقوى، وقد جعل اهللا أمري املؤمنني فوق كل عفو، كما جعل كل ذي نسب دونه، 

  .فإن عفا فبفضله وإن عاقب فبحقه
  .فوقع املأمون يف جواب ذلك

  .القدرة تذهب احلفيظة وكفى بالندم إنابة وعفو اهللا أوسع من كل شئ
فدع عنك كثرة التأنيب قل كما قال يوسف لبين يعقو * فحظي أخطأت إن أكن مذنبا : وملا دخل عليه أنشأ يقول

  .ال تثريب: ب ملا أتوه ال تثريب فقال املأمون* 
يا أمري املؤمنني حضرت أيب وهو : وروى اخلطيب أن إبراهيم ملا وقف بني يدي املأمون شرع يؤنبه على ما فعل فقال

يا أمري املؤمنني إن رأيت أن تؤخر قتل : فقال مبارك بن فضالةجدك وقد أيت برجل ذنبه أعظم من ذنيب فأمر بقتله 
  .قل: هذا الرجل حىت أحدثك حديثا، فقال

إذا كان يوم القيامة : " حدثين احلسن البصري عن عمران بن حصني أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: فقال
  ".ىل أكرم اجلزاء، فال يقوم إال من عفا ليقم العافون عن الناس من اخللفاء إ: نادى مناد من بطنان العرش

  .قد قبلت هذا احلديث بقبوله وعفوت عنك يا عم: فقال املأمون
  .وقد ذكرنا يف سنة أربع ومائتني زيادة على هذا

  .وكانت أشعاره جيدة بليغة ساحمه اهللا
  .وقد ساق من ذلك ابن عساكر جانبا جيدا

من هذه ) ٢(ة ثنتني وستني ومائة، وتويف يوم اجلمعة لسبع خلون كان مولد إبراهيم هذا يف مستهل ذي القعدة سن
  .السنة عن ثنتني وستني سنة

  .وفيها تويف سعيد بن أيب مرمي املصري
  ).٣(وسليمان بن حرب 

  ).٤(وأبو معمر املقعد 
  .وعلي بن حممد املدائين االخباري أحد أئمة هذا الشأن يف زمانه

  .وعمرو بن مرزوق شيخ البخاري
  .زوج هذا الرجل ألف امرأةوقد ت

وأبو عبيد القاسم بن سالم البغدادي أحد أئمة اللغة والفقه واحلديث والقرآن واالخبار وأيام الناس، له املصنفات 



  املشهورة املنتشرة بني الناس، حىت يقال إن االمام أمحد كتب كتابه
__________  

  ).دار الكتب( ١٥٠/  ٢٠االبيات يف االغاين باختالف يف االلفاظ ) ١(
لتسع : ٤١/  ١مات يف رمضان ويف وفيات االعيان : كذا باالصل وفيه نقص ظاهر، ويف الطربي وابن االثري) ٢(

  .خلون من شهر رمضان
  .أبو أيوب االزدي الواشحي البصري قاضي مكة، مسع شعبة وطبقته) ٣(

  .هو ثقة ثبت: قال ابن ناصر الدين
  .موالهم البصري احلافظ وهو عبد اهللا بن عمرو املنقري) ٤(

  .ثقة ثبت: قال ابن معني
  .كنيته أبو عمر، حدث عن البخاري وغريه وهو ثقة: قال ابن ناصر الدين

يف الغريب بيده، وملا وقف عليه عبد اهللا بن طاهر رتب له يف كل شهر مخسمائة درهم، وأجراها على ذريته من 
  .بعده

ما ينبغي لعقل بعث صاحبه على تصنيف هذا الكتاب أن : وقال أن ابن طاهر استحسن كتابه: وذكر ابن خلكان
  .حنوج صاحبه إىل طلب املعاش

  .وأجرى له عشرة آالف درهم يف كل شهر
  .مكثت يف تصنيف هذا الكتاب أربعني سنة: مسعت أبا عبيد يقول: وقال حممد بن وهب املسعودي

الشافعي تفقه يف الفقه واحلديث، وأمحد بن : الء االربعةمن اهللا على املسلمني هبؤ: الرقي) ١(وقال هالل بن العالء 
  .حنبل يف احملنة، وحيىي بن معني يف نفي الكذب، وأبو عبيد يف تفسري غريب احلديث

  .ولو ال ذلك القتحم الناس املهالك
لعبادة وذكر ابن خلكان أن أبا عبيد ويل القضاء بطرسوس مثاين عشرة سنة، وذكر له من العبادة واالجتهاد يف ا

  .شيئا كثريا
وقد روى الغريب عن أيب زيد االنصاري واالصمعي وأيب عبيدة معمر بن املثىن، وابن االعرايب، والفراء والكسائي 

  .حنن حنتاج إليه وهو ال حيتاج إلينا: وغريهم وقال إسحاق بن راهويه
  .وقدم بغداد ومسع الناس منه ومن تصانيفه

  كان كأنه: وقال إبراهيم احلريب
  .بل نفخ فيه روح، حيسن كل شئج

يف أصناف علوم أهل االميان ) ٢(كان أبو عبيد فاضال دينا ربانيا عاملا متقنا ؟ : وقال أمحد بن كامل القاضي
من القرآن والفقه والعربية واالحاديث، حسن الرواية صحيح النقل، ال أعلم أحدا طعن عليه : واالتقان واالسالم

كتاب االموال وكتاب فضائل القرآن ومعانيه، وغري ذلك من الكتب املنتفع هبا رمحه يف شئ من علمه وكتبه، وله 
  .اهللا

  .تويف يف هذه السنة قاله البخاري
  .وقيل يف اليت قبلها مبكة، وقيل باملدينة

  .وله سبع وستون سنة



  .وقيل جاوز السبعني فاهللا أعلم
  .مشايخ احلديثأحد ) ٣(وحممد بن عثمان أبو اجلماهر الدمشقي الكفرتويت 

  ).٤(وحممد بن الفضل أبو النعمان السدوسي امللقب بعارم شيخ البخاري، وحممد بن عيسى بن الطباع 
  .ويزيد بن عبد ربه اجلرجسي احلمصي شيخها يف زمانه

__________  
ر الرقي، من وفيات االعيان وتقريب التهذيب، وهو هالل بن العالء بن هالل بن عمر الباهلي موالهم، أبو عم) ١(

  .املعلى: صدوق، ويف االصل
  .متفننا: ٦٠/  ٤يف رواية ابن خلكان عن القاضي ) ٢(
  .نسبة إىل كفرتوثا قرية بالشام أو اجلزيرة كما يف اللباب واملراصد: الكفرتوثي) ٣(

  .وامسه حممد بن عثمان التنوخي ثقة مسع من سعيد بن عبد العزيز وطبقته
  .مسع مالكا وطبقتهاحلافظ نزيل الثغر بأذنة ) ٤(

  .كان يتفقه: قال أبو داود

  .مث دخلت سنة مخس وعشرين ومائتني فيها دخل بغا الكبري ومعه منكجور قد أعطى الطاعة باالمان
  .وفيها عزل املعتصم جعفر بن دينار عن نيابة اليمن وغضب عليه ووىل اليمن ايتاخ

بغل باكاف فضربه املعتصم بني يديه أربعمائة ومخسني سوطا  وفيها وجه عبد اهللا بن طاهر باملازيار فدخل بغداد على
مث سقي املاء حىت مات، وأمر بصلبه إىل جنب بابك، وأقر يف ضربه أن االفشني كان يكاتبه وحيسن له خلع الطاعة، 

  فغضب املعتصم على االفشني وأمر بسجنه، فبىن له مكان كاملنارة من دار اخلالفة تسمى الكوة، إمنا تسعه
ط، وذلك ملا حتقق أنه يريد خمالفته واخلروج عليه، وأنه قد عزم على الذهاب لبالد اخلزر ليستجيش هبم على فق

املسلمني فعاجله اخلليفة بالقبض عليه قبل ذلك كله وعقد له املعتصم جملسا فيه قاضيه أمحد بن أيب دؤاد املعتزيل، 
ن إبراهيم بن مصعب، فاهتم االفشني يف هذا اجمللس بأشياء ووزيره حممد بن عبد امللك بن الزيات، ونائبه إسحاق ب

  .تدل على أنه باق على دين أجداده من الفرس
فأنت تطاعن  -وهو الذي كان يناظره من بني القوم  -منها أنه غري خمتنت فاعتذر أنه خياف أمل ذلك، فقال له الوزير 

ببدنك ؟ ومنها أنه ضرب رجلني إماما ومؤذنا كل بالرماح يف احلروب وال ختاف من طعنها وختاف من قطع قلفة 
  .واحد ألف سوط الهنما هدما بيت أصنام فاختذاه مسجدا

  .ومنها أنه عنده كتاب كليلة ودمنة مصورا فيه الكفر وهو حملى باجلواهر والذهب، فاعتذر أنه ورثه من آبائهم
  .ة من العبيد، وأنه يقرهم على ذلكأنت إله اآلهل: واهتم بأن االعاجم يكاتبونه وتكتب إليه يف كتبها

فجعل يعتذر بأنه أجراهم على ما كانوا يكاتبون به أباه وأجداده، وخاف أن يأمرهم بترك ذلك فيتضع عندهم فقال 
أنا ربكم االعلى ؟ وأنه كان يكاتب املازيار بأن خيرج عن الطاعة : وحيك فماذا أبقيت لفرعون حني قال: له الوزير

ينصر دين اجملوس الذي كان قدميا ويظهره على دين العرب، وأنه كان يستطيب املنخنقة على وأنه يف ضيق حىت 
املذبوحة، وأنه كان يف كل يوم أربعاء يستدعي بشاة سوداء فيضرهبا بالسيف نصفني وميشي بينهما مث يأكلها، فعند 

  .قع منكم ذلكإين كنت أتو: ذلك أمر املعتصم بغا الكبري أن يسجنه مهانا ذليال فجعل يقول
  .ويف هذه السنة محل عبد اهللا بن طاهر احلسن بن االفشني وزوجته أترجة بنت أشناس إىل سامرا

  .وحج بالناس فيها حممد بن داود



، وحممد بن سالم البيكندي شيخ البخاري، وأبو عمر )٢(، وسعدويه )١(وفيها تويف من االعيان أصبغ بن الفرج 
  .التميمي االمري أحد االجوادالعجلي ) ٣(اجلرمي، وأبو دلف 
__________  

  .الفقيه، أبو عبد اهللا املصري الثقة مفيت أهل مصر) ١(
  .كان من أعلم خلق اهللا برأي مالك: قال ابن معني

  .وامسه سعيد بن سليمان الواسطي، احلافظ) ٢(
  .ثقة مأمون مات ببغداد: قال أبو حامت

  واحد من االبطال املمدوحني واالجواد املشهورين والشعراءوامسه قاسم بن عيسى العجلي صاحب الكرخ ) ٣(
  .اجمليدين ويل إمرة دمشق للمعتصم

وسعيد بن مسعدة أبو احلسن االخفش االوسط البلخي مث البصري النحوي، أخذ النحو عن سيبويه وصنف كتبا 
العروض زاد فيه حبر اخلبب  كثرية منها كتاب يف معاين القرآن، وكتاب االوسط يف النحو وغري ذلك، وله كتاب يف

على اخلليل، ومسي االخفش لصغر عينيه وضعف بصره، وكان أيضا أدلغ، وهو الذي ال يضم شفتيه على أسنانه، 
كان أوال يقال له االخفش الصغري بالنسبة إىل االخفش الكبري، أيب اخلطاب عبد احلميد بن عبد اجمليد اهلجري، شيخ 

علي بن سليمان ولقب باالخفش أيضا صار سعيد بن مسعدة هو االوسط، واهلجري سيبويه وأيب عبيدة، فلما ظهر 
  .االكرب، وعلي بن سليمان االصغر

  .وكانت وفاته يف هذه السنة، وقيل سنة إحدى وعشرين ومائتني
اجلرمي النحوي وهو صاحل بن إسحاق البصري، قدم بغداد وناظر هبا الفراء، وكان قد أخذ النحو عن أيب عبيدة 

وكان فقيها فاضال حنويا بارعا عاملا  -يعين فرخ كتاب سيبويه  -أيب زيد واالصمعي وصنف كتبا منها الفرخ و
  .باللغة حافظا هلا، دينا ورعا حسن املذهب، صحيح االعتقاد وروى احلديث

  .ذكره ابن خلكان وروى عنه املربد، وذكره أبو نعيم يف تاريخ أصبهان
ني يف شعبان منها تويف االفشني يف احلبس فأمر به املعتصم فصلب مث أحرق مث دخلت سنة ست وعشرين ومائت

وذري رماده يف دجلة واحتيط على أمواله وحواصله فوجدوا فيها أصناما مكللة بذهب وجواهر، وكتبا يف فضل 
ماء إىل دين دين اجملوس وأشياء كثرية كان يتهم هبا، تدل على كفره وزندقته، وحتقق بسببها ما ذكر عنه من االنت

  .آبائه اجملوس
  .وحج بالناس فيها حممد بن داود

، )٢(، وحممد بن داود صاحب التفسري، وغسان بن الربيع )١(وفيها تويف إسحاق الفروي، وإمساعيل بن أيب أويس 
  وحيىي بن حيىي التميمي شيخ مسلم بن احلجاج، وحممد بن عبد اهللا بن

  .طاهر بن احلسني
__________  

  .، أبو عبد اهللا االصبحي املدين مسع من خاله مالكاحلافظ) ١(
  .أثىن عليه أمحد والبخاري وتكلم فيه النسائي وغريه: قال ابن ناصر الدين

  .االزدي روى عن الرمحن بن ثابت بن ثوبان وطبقته وكان ورعا كبري القدر ليس حبجة) ٢(



بن ) ٢(معاوية بن خزاعي بن عبد العزيز  بن إدريس بن معقل بن عمري بن شيخ بن) ١(وأبو دلف العجلي عيسى 
دلف بن جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن حليم االمري أبو دلف العجلي أحد قواد املأمون واملعتصم وإليه ينسب 

  .االمري أبو نصر بن ماكوال، صاحب كتاب االكمال
ليه، وكان أبو دلف هذا وكان القاضي جالل الدين خطيب دمشق القزويين يزعم أنه من ساللته، ويذكر نسبه إ

كرميا جوادا ممدحا، قد قصده الشعراء من كل أوب، وكان أبو متام الطائي من مجلة من يغشاه ويستمنح نداه، 
  .وكانت لديه فضيلة يف االدب والغناء، وصنف كتبا منها سياسة امللوك، ومنها يف الصيد والبزاة

  .ويف السالح وغري ذلك
مدح ابن عيسى الكيمياء االعظم لو مل * يا طالبا للكيمياء وعلمه : النطاح الشاعروما أحسن ما قيل فيه بكر بن 

إنه أعطاه على ذلك عشرة آالف درهم، وكان : ومدحته التاك ذاك الدرهم فيقال* يكن يف االرض إال درهم 
متها أبو دلف، شجاعا فاتكا، وكان يستدين ويعطي، وكان أبوه قد شرع يف بناء مدينة الكرخ فمات ومل يتمها فأ

  .من مل يكن متغاليا يف التشيع فهو ولد زنا: وكان فيه تشيع، وكان يقول
  .لست على مذهبك يا أبة: فقال له ابنه دلف

  .واهللا لقد وطئت أمك قبل أن أشتريها، فهذا من ذاك: فقال
قال فقمت معه فأدخلين ! مري أجب اال: أن ولده رأى يف املنام بعد وفاة أبيه أن آتيا أتاه فقال: وقد ذكر ابن خلكان

  .دارا وحشة وعرة سوداء احليطان مغلقة السقوف واالبواب
مث أصعدين يف درج منها مث أدخلين غرفة، وإذا يف حيطاهنا أثر النريان، ويف أرضها أثر الرماد، وإذا بأيب فيها وهو 

  أدلف ؟ فقلت: عريان واضع رأسه بني ركبتيه فقال يل كاملستفهم
  .دلف

فارمحوا وحشيت * ما لقينا يف الربزخ اخلناق قد سئلنا عن كل ما قد فعلنا * أبلغن أهلنا وال ختف عنهم : يقولفأنشأ 
لكان املوت راحة كل حي ولكنا * فلو أنا إذا متنا تركنا : مث أنشأ يقول! نعم : أفهمت ؟ قلت: وما قد أالقي مث قال

  .نعم: همت ؟ قلتأف: ونسأل بعده عن كل شي مث قال* إذا متنا بعثنا 
  .وانتبهت

__________  
  .امسه قاسم بن عيسى: يف ابن االثري ومروج الذهب وابن خلكان) ١(

  .ه ٢٢٥ذكروه يف وفيات سنة 
  .عبد العزى: يف ابن خلكان) ٢(

يقال له أبو حرب املربقع اليماين، ) ١(مث دخلت سنة سبع وعشرين ومائتني فيها خرج رجل من أهل الثغور بالشام 
  .لع الطاعة ودعا إىل نفسهفخ

وكان سبب خروجه أن رجال من اجلند أراد أن ينزل يف منزله عند امرأته يف غيبته فمانعته املرأة فضرهبا اجلندي يف 
  .يدها فأثرت الضربة يف معصمها

إذا فلما جاء بعلها أبو حرب أخربته فذهب إىل اجلندي وهو غافل فقتله مث حتصن يف رؤوس اجلبال وهو مربقع، ف
جاء أحد دعاه إىل االمر باملعروف والنهي عن املنكر ويذم من السلطان، فاتبعه على ذلك خلق كثري من احلراثني 

هذا هو السفياين املذكور أنه ميلك الشام، فاستفحل أمره جدا، واتبعه حنو من مائة ألف مقاتل، : وغريهم، وقالوا



مائة ألف مقاتل، فلما قدم أمري املعتصم مبن معه وجدهم ) ٢( فبعث إليه املعتصم وهو يف مرض موته جيشا حنوا من
أمة كثرية وطائفة كبرية، قد اجتمعوا حول أيب حرب، فخشي أن يواقعه واحلالة هذه، فانتظر إىل أيام حرث 

االراضي فتفرق عنه الناس إىل أراضيهم، وبقي يف شرذمة قليلة فناهضه فأسره وتفرق عن أصحابه، ومحله أمري 
ة وهو رجاء بن أيوب حىت قدم به على املعتصم، فالمه املعتصم يف تأخره عن مناجزته أول ما قدم الشام، السري
  كان معه مائة ألف أو يزيدون، فلم أزل أطاوله حىت: فقال

  .أمكن اهللا منه، فشكره على ذلك
حممد املعتصم باهللا بن وفيها يف يوم اخلميس الثامن عشر من ربيع االول من هذه السنة كانت وفاة أيب إسحاق 

  .هارون الرشيد بن املهدي بن املنصور
وهذه ترمجته هو أمري املؤمنني أبو إسحاق حممد املعتصم بن هارون الرشيد بن املهدي بن املنصور العباسي يقال له 

أقام يف اخلالفة املثمن النه ثامن ولد العباس، وأنه ثامن اخللفاء من ذريته، ومنها أنه فتح مثان فتوحات، ومنها أنه 
  .مثاين سنني ومثانية أشهر ومثانية أيام

وقيل ويومني، وأنه ولد سنة مثانني ومائة يف شعبان وهو الشهر الثامن من السنة، وأنه تويف وله من العمر مثانية 
نة مثان وأربعون سنة، ومنها أنه خلف مثانية بنني ومثاين بنات، ومنها أنه دخل بغداد من الشام يف مستهل رمضان س

وكان أمياال حيسن الكتابة، وكان : عشرة ومائتني بعد استكمال مثانية أشهر من السنة بعد موت أخيه املأمون، قالوا
مات : ما فعل غالمك ؟ قال: سبب ذلك أنه كان يتردد معه إىل الكتاب غالم فمات الغالم فقال له أبو الرشيد

كراهة الكتاب إىل أن جتعل املوت راحة منه ؟ واهللا يا بين ال وقد بلغ منك : فاستراح من الكتاب، فقال الرشيد
  .تذهب بعد اليوم إىل الكتاب

  فتركوه فكان أميا، وقيل بل كان يكتب كتابة
__________  

  .بفلسطني: يف الطربي وابن االثري) ١(
  ).٥٢٣/  ٦انظر ابن االثري (ألف رجل : ٦/  ١١يف الطربي ) ٢(

  .ضعيفة
  .طريقه عن آبائه حديثني منكرين أحدمها يف ذم بين أمية ومدح بين العباس من اخللفاءوقد أسند اخلطيب من 

  .والثاين يف النهي عن احلجامة يوم اخلميس
قد قرأت كتابك وفهمت : وذكر بسنده عن املعتصم أن ملك الروم كتب إليه كتابا يتهدده فيه فقال للكاتب اكتب

  .م الكفار ملن عقىب الدارخطابك واجلواب ما ترى ال ما تسمع، وسيعل
غزا املعتصم بالد الروم يف سنة ثالث وعشرين ومائتني، فأنكى نكاية عظيمة يف العدو، وفتح عمورية : قال اخلطيب

وقتل من أهلها ثالثني ألفا وسىب مثلهم، وكان يف سبيه ستون بطريقا، وطرح النار يف عمورية يف سائر نواحيها 
  فأحرقها وجاء
عراق وجاء بباهبا أيضا معه وهو منصوب حىت اآلن على أحد أبواب دار اخلالفة مما يلي املسجد اجلامع بنائبها إىل ال
  .يف القصر

عض يا أبا عبد اهللا بكل ما : رمبا أخرج املعتصم ساعده إيل وقال يل: وروي عن أمحد بن أيب دؤاد القاضي أنه قال
  .إنه ال يضرين:  أن أعض ساعدك، فيقولتقدر عليه، فأقول إنه ال تطيب نفسي يا أمري املؤمنني



  .فأكدم بكل ما أقدر عليه فال يؤثر ذلك يف يده
ابين أخذه صاحب : ما شأنك ؟ فقالت: ابين ابين، فقال هلا: ومر يوما يف خالفة أخيه مبخيم اجلند فإذا امرأة تقول

  .هذه اخليمة
ض على جسده بيده فسمع صوت عظامه مت حتت أطلق هذا الصيب، فامتنع عليه فقب: فجاء إليه املعتصم فقال له

  .يده، مث أرسله فسقط ميتا وأمر بإخراج الصيب إىل أمه
وملا ويل اخلالفة كان شهما وله مهة عالية يف احلرب ومهابة عظيمة يف القلوب، وإمنا كانت هنمته يف االنفاق يف 

  .احلرب ال يف البناء وال يف غريه
  .عتصم على يدي ووهب ما قيمته مائة ألف ألف درهمتصدق امل: وقال أمحد بن أيب دؤاد

  .كان املعتصم إذا غضب ال يبايل من قتل وال ما فعل: وقال غريه
: كيف تراها ؟ فقلت له: دخلت يوما على املعتصم وعنده قينة له تغنيه فقال يل: وقال إسحاق بن إبراهيم املوصلي

 إىل أحسن منه، ويف صوهتا قطع شذور، أحسن من نظم الدر أراها تقهره حبذق، وجتتله برفق، وال خترج من شئ إال
  .على النحور

  .واهللا لصفتك هلا أحسن منها ومن غنائها: فقال
  .امسع هذا الكالم: مث قال البنه هارون الواثق ويل عهده من بعده

وملك من آالت وقد استخدم املعتصم من االتراك خلقا عظيما كان له من املماليك الترك قريب من عشرين ألفا، 
  .احلرب والدواب ما مل يتفق لغريه

لو : وقال]  ٤٤: االنعام) [ حىت إذا فرحوا مبا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون(وما حضرته الوفاة جعل يقول 
  .علمت أن عمري قصري ما فعلت

  .ذهبت احليل فال حيلة: إين أحدث هذا اخللق، وجعل يقول: وقال
اللهم إين أخافك من قبلي وال أخافك من قبلك، وأرجوك من قبلك وال أرجوك : رض موتهوروى عنه أنه قال يف م

  .من قبلي
أعين سنة  -كانت وفاته بسر من رأي يف يوم اخلميس ضحى لسبع عشرة ليلة خلت من ربيع االول من هذه السنة 

  وكان مولده يوم االثنني لعشر خلون من شعبان سنة مثانني -سبع وعشرين ومائتني 
  ومائة، وويل اخلالفة يف رجب سنة مثان عشرة ومائتني، وكان أبيض أصهب اللحية طويلها مربوعا

مشرب اللون، أمه أم ولد امسها ماردة، وهو أحد أوالد ستة من أوالد الرشيد، كل منهم أمسه حممد، وهم أبو 
  .وأبو يعقوب، وأبو أيوب إسحاق حممد املعتصم، وأبو العباس حممد االمني، وأبو عيسى حممد، وأبو أمحد،

  .قاله هشام بن الكليب
  .وقد ويل اخلالفة بعده ولده هارون الواثق

عليك * قد قلت إذ غيبوك واصطفقت : وقد ذكر ابن جرير أن وزيره حممد بن عبد امللك بن الزيات رثاه فقال
للدين ال جرب اهللا أمة ) ٢(دنيا ونعم الظهري * كنت على ال ) ٢(والطني إذهب فنعم احلفيظ ) ١(أيدي التراب 

أبو إسحاق مات : -حصفة ) ٣(وهو ابن أخي  -مثلك إال مبثل هارون وقال مروان بن أيب اجلنوب * فقدت 
لقد جاء اخلميس مبا هوينا خالفة هارون الواثق * وأمسينا هبارون حيينا لئن جاء اخلميس مبا كرهنا * ضحى فمتنا 

أعين  -من هذه السنة ) ٤(أبيه يوم االربعاء لثمان خلون من ربيع االول  بن املعتصم بويع له باخلالفة قبل موت



ويكىن أبا جعفر، وأمه أم ولد رومية يقال هلا قراطيس، وقد خرجت يف هذه السنة  -سنة سبع وعشرين ومائتني 
هذه  قاصدة احلج فماتت باحلرية ودفن بالكوفة يف دار داود بن عيسى، وذلك الربع خلون من ذي القعدة من

  .السنة، وكان الذي أقام للناس احلج فيها جعفر بن املعتصم
  .وفيها تويف ملك الروم توفيل بن ميخائيل، وكان مدة ملكه ثنيت عشرة سنة، فملكت الروم بعده امرأته تدورة

  .وكان ابنها ميخائيل بن توفيل صغريا
الرمحن بن عطاء بن هالل بن ماهان بن عبد  بشر احلايف الزاهد املشهور وهو بشر بن احلارث بن عبد: وفيها تويف

  .اهللا املروزي أبو نصر الزاهد املعروف باحلايف، نزيل بغداد
  ، أسلم)٥(وكان اسم جده عبد اهللا الغيور : قال ابن خلكان

__________  
  .أيد باملاء: ٢٣٤أيد بالترب، ويف الفخري ص : ٧/  ١١يف الطربي ) ١(
  .عنيامل: يف املوضعني: يف الفخري) ٢(
  .ابن أيب حفصة، وهو مروان االصغر أبو السمط حفيد مروان االكرب ابن أيب حفصة: يف الطربي) ٣(
بويع يف اليوم الذي تويف فيه أبوه، يوم اخلميس لثماين : ٧٥/  ٤ومروج الذهب  ٥٢٨/  ٦يف ابن االثري ) ٤(

  .عشرة ليلة
  .خلت من ربيع االول

  .بعبور: ٢٧٤/  ١يف ابن خلكان املطبوع ) ٥(

  .على يدي علي بن أيب طالب
وكان مولده ببغداد سنة مخسني ومائة، ومسع هبا شيئا كثريا من محاد بن زيد، وعبد اهللا بن املبارك، وابن : قلت

  .مهدي، ومالك، وأيب بكر بن عياش، وغريهم
  .بن حامت وعنه مجاعة منهم أبو خيثمة، وزهري بن حرب، وسري السقطي، والعباس بن عبد العظيم، وحممد

  .مسع بشر كثريا مث اشتغل بالعبادة واعتزل الناس ومل حيدث: قال حممد بن سعد
  .وقد أثىن عليه غري واحد من االئمة يف عبادته وزهادته وورعه ونسكه وتقشفه

  .مل يكن له نظري إال عامر بن عبد قيس، ولو تزوج لتم أمره: قال االمام أمحد يوم بلغه موته
  .ما ترك بعده مثله: قال ويف رواية عنه أنه

ما أخرجت بغداد أمت عقال منه، وال أحفظ للسانه منه، ما عرف له غيبة ملسلم، وكان يف كل : وقال إبراهيم احلريب
  .شعرة منه عقل

  .ولو قسم عقله على أهل بغداد لصاروا عقالء وما نقص من عقله شئ
وبته أنه وجد رقعة فيها اسم اهللا عزوجل يف أتون وذكر غري واحد أن بشرا كان شاطرا يف بدء أمره، وأن سبب ت

مث ذهب إىل عطار فاشترى بدرهم غالية ! سيدي امسك ههنا ملقى يداس : محام فرفعها ورفع طرفه إىل السماء وقال
وضمخ تلك الرقعة منها ووضعها حيث ال تنال، فأحىي اهللا قلبه وأهلمه رشده وصار إىل ما صار إليه من العبادة 

  .والزهادة
  .من أحب الدنيا فليتهيأ للذل: ومن كالمه

  .بل أذكر العافية فأجعلها أدما: أما لك أدم ؟ فقال: وكان بشر يأكل اخلبز وحده فقيل له



  .بشر احلايف: وكان ال يلبس نعال بل ميشي حافيا فجاء يوما إىل باب فطرقه فقيل من ذا ؟ فقال
  ب عنه اسملو اشترى نعال بدرهم لذه: فقالت له جارية صغرية

  .احلايف
ما أكثر كلفتكم يا فقراء على : وكان سبب تركه النعل أنه جاء مرة إىل حذاء فطلب منه شراكا لنعله فقال: قالوا

  .الناس ؟ فطرح النعل من يده وخلع االخرى من رجله وحلف ال يلبس نعال أبدا
  .ل مبرووكانت وفاته يوم عاشوراء، وقيل يف رمضان ببغداد، وقي: قال ابن خلكان

  .الصحيح ببغداد يف هذه السنة، وقيل يف سنة ست وعشرين واالول أصح واهللا أعلم: قلت
وحني مات اجتمع يف جنازته أهل بغداد عن بكرة أبيهم، فأخرج بعد صالة الفجر فلم يستقر يف قربه إال بعد 

  .العتمة
  .هذا واهللا شرف الدنيا قبل شرف اآلخرة: وكان على املدائين وغريه من أئمة احلديث يصيح بأعال صوته يف اجلنازة

  .وقد روي أن اجلن كانت تنوح عليه يف بيته الذي كان يسكنه
  .ما فعل اهللا بك ؟ فقال غفر يل ولكل من أحبين إىل يوم القيامة: وقد رآه بعضهم يف املنام فقال

  .خمة، ومضغة، وزبدة: وذكر اخلطيب أنه كان له أخوات ثالث وهن
  .اهدات مثله وأشد ورعا أيضاوكلهن عابدات ز

إين رمبا طفئ السراج وأنا أغزل على ضوء القمر فهل علي عند : ذهبت إحداهن إىل االمام أمحد بن حنبل فقالت
  .إن كان بينهما فرق فميزي للمشتري: البيع أن أميز هذا من هذا ؟ فقال

غزل فنغزل الطاق والطاقني والطاقات فخلصين رمبا متر بنا مشاعل بين طاهر يف الليل وحنن ن: وقالت له مرة إحداهن
  .من ذلك

  .فأمرها أن تتصدق بذلك الغزل كله ملا اشتبه عليها من معرفة ذلك املقدار
  .إمنا هو شكوى إىل اهللا عز وجل! وسألته عن أنني املريض أفيه شكوى ؟ قال ال 

  مث خرجت فقال البنه عبد

فذهبت وراءها فإذا هي قد دخلت دار بشر، وإذا : رأة ؟ قال عبد اهللايا بين اذهب خلفها فاعلم يل من هذه امل: اهللا
  .هي أخته خمة

جاء ليلة أخي بشر فدخل برجله يف الدار وبقيت االخرى خارج الدار، : وروى اخلطيب أيضا عن زبدة قالت
اليهودي  تفكرت يف بشر النصراين وبشر: فاستمر كذلك ليلته حىت أصبح، فقيل له فيم تفكرت ليلتك ؟ فقال

ما الذي سبق يل من اهللا حىت خصين باالسالم من بينهم ؟ : وبشر اجملوسي ويف نفسي الن أمسي بشر، فقلت يف نفسي
فتفكرت يف فضل اهللا علي ومحدته أن هداين لالسالم، وجعلين ممن خصه به، وألبسين لباس أحبابه وقد ترمجه ابن 

  عساكر فأطنب وأطيب وأطال من غري
وتكرع * تعاف القذى يف املاء ال تستطيعه : له أشعارا حسنة، وذكر أنه كان يتمثل هبذه االبيات مالل، وقد ذكر

وال تذكر املختار من أين يكسب وترقد يا مسكني فوق * من حوض الذنوب فتشرب وتؤثر من أكل الطعام ألذه 
 بدينك تلعب وممن تويف فيها وأنت ابن سبعني* ويف حشوها نار عليك تلهب فحىت مىت ال تستفيق جهالة * منارق 

، وسعيد بن منصور صاحب السنن املشهورة اليت ال يشاركه )٢(، وإمساعيل بن عمرو البجلي )١(أمحد بن يونس 
  .فيها إال القليل، وحممد بن الصباح الدواليب



  .وله سنن أيضا
  .، وأبو اهلذيل العالف املتكلم املعتزيل)٣(وأبو الوليد الطيالسي 

  .واهللا أعلم
مث دخلت سنة مثان وعشرين ومائتني يف رمضان منها خلع الواثق على أشناس االمري، وتوجه وألبسه وشاحني من 

  .جوهر وحج بالناس فيها حممد بن داود االمري
وغال السعر على الناس يف طريق مكة جدا، وأصاهبم حر شديد وهم بعرفة، مث أعقبه برد شديد ومطر عظيم، كل 

ونزل عليهم وهم مبىن مطر مل ير مثله، وسقطت قطعة من اجلبل عند مجرة العقبة فقتلت  ذلك يف ساعة واحدة،
  .مجاعة من احلجاج
  .وفيها مات أبو احلسن املدائين أحد أئمة هذا الشأن يف منزل إسحاق بن إبراهيم املوصلي: قال ابن جرير

  .وحبيب بن أوس الطائي أبو متام الشاعر
__________  

سنة وهو من  ٩٤اهللا بن يونس أبو عبد اهللا الريبوعي الكويف احلافظ مسع الثوري وطبقته وعاش أمحد بن عبد ) ١(
  .الثقات االثبات

  .حمدث أصبهان وهو كويف وثقه ابن حبان وغريه وضعفه الدار قطين وهو مكثر عايل االسناد) ٢(
  .ديثوامسه هشام بن عبد امللك الباهلي موالهم البصري احلافظ أحد أركان احل) ٣(

  .إمام فقيه عاقل ثقة: قال أبو حامت
  .ما أراين أدركت مثله: قال ابن وارة

  .سنة ٩٤مات وله 

  قلت أما أبو احلسن املدائين فامسه علي بن املدائين أحد أئمة هذا الشأن، وإمام االخباريني يف
  .زمانه، وقد قدمنا ذكر وفاته قبل هذه السنة

  .احلماسة اليت مجعها يف فضل النساء هبمدان يف دار وزيرهاأبو متام الطائي الشاعر صاحب : وأما
  .فهو حبيب بن أوس بن احلارث بن قيس بن االشج بن حيىي أبو متام الطائي الشاعر االديب

) ٢(أبو متام حبيب بن تدرس : الناس أهنم قالوا) ١(أنه حكى عن بعض : ونقل اخلطيب عن حممد بن حيىي الصويل
  .حبيب أوس بدل تدرسالنصراين، فسماه أبوه 

وأصله من قرية جاسم من عمل اجليدور بالقرب من طربية، وكان بدمشق يعمل عند حائك، مث : قال ابن خلكان
  .سار به إىل مصر يف شبيبته

  .وابن خلكان أخذ ذلك من تاريخ ابن عساكر، وقد ترجم له أبو متام ترمجة حسنة
ثته يسقي املاء يف املسجد اجلامع، مث جالس بعض االدباء فأخذ وهو شامي االصل، وكان مبصر يف حدا: قال اخلطيب

عنهم وكان فطنا فهما، وكان حيب الشعر فلم يزل يعانيه حىت قال الشعر فأجاد، وشاع ذكره وبلغ املعتصم خربه 
شر فحمله إليه وهو بسر من رأى، فعمل فيه قصائد فأجازه وقدمه على شعراء وقته، قدم بغداد فجالس االدباء وعا

  .العلماء، وكان موصوفا بالظرف وحسن االخالق
  .وقد روى عنه أمحد بن أيب طاهر أخبارا بسنده

يف طئ : كان حيفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب غري القصائد واملقاطيع وغري ذلك، وكان يقال: قال ابن خلكان



  .، وداود الطائي يف زهده، وأبو متام يف شعره)٣(حامت يف كرمه : ثالثة
د كان الشعراء يف زمانه مجاعة فمن مشاهريهم أبو الشيص، ودعبل، وابن أيب قيس، وكان أبو متام من خيارهم وق

  .دينا وأدبا وأخالقا
ويا خري من حويت القريضا ليت محاك يب وكان لك االج * يا حليف الندى وما معدن اجلود : ومن رقيق شعره قوله

يب عن إبراهيم بن حممد بن عرفة أن أبا متام تويف يف سنة إحدى ر فال تشكي وكنت املريضا وقد ذكر اخلط* 
  ).٤(وثالثني ومائتني وكذا قال ابن جرير 

  .وحكى عن بعضهم أنه تويف يف سنة إحدى وثالثني، وقيل سنة ثنتني وثالثني فاهللا أعلم
  :ات فقالوكانت وفاته باملوصل، وبنيت على قربه قبة، وقد رثاه الوزير حممد بن عبد امللك الزي

__________  
  .عند أكثر الناس: ٥٣٤/  ١يف املوازنة لآلمدي ) ١(
  .تدوس: واملوازنة ١١/  ٢يف ابن خلكان ) ٢(
  .جوده: ١٤/  ٢يف ابن خلكان ) ٣(
  .وقد تقدم ذلك ٢٢٨على ذكر أيب متام، بل ذكر وفاته يف سنة  ٢٣١مل يأت ابن جرير يف حوادث سنة ) ٤(

ناشدتكم ال جتعلوه الطائي وقال * ملا أمل مقلقل االحشاء قالوا حبيب قد ثوى فأجبتهم *  نبأ أتى من أعظم االنباء
وكذاك كانا قبل يف * وغدير روضتها حبيب الطائي ماتا معا فتجاروا يف حفرة * فجع القريض خبامت الشعراء : غريه

  .االحياء وقد مجع الصويل شعر أيب متام على حروف املعجم
إقدام عمرو يف مساحة : د امدتح أمحد بن املعتصم ويقال ابن املأمون بقصيدته اليت يقول فيهاوق: قال ابن خلكان

أتقول هذا المري املؤمنني وهو أكرب قدرا من هؤالء ؟ : يف حلم أحنف يف ذكاء إياس فقال له بعض احلاضرين* حامت 
  .فإنك ما زدت على أن شبهته بأجالف من العرب البوادي

مثال شرودا يف الندى والباس فاهللا قد ضرب االقل * ال تنكروا ضريب له من دونه : رفع رأسه فقالفأطرق إطراقة مث 
  .فلما أخذوا القصيدة مل جيدوا فيها هذين البيتني، وإمنا قاهلما ارجتاال: مثال من املشكاة والنرباس قال* لنوره 
  .ومل يعش بعد هذا إال قليال حىت مات: قال

  .ه املوصل ملا مدحه هبذه القصيدة، فأقام هبا أربعني يوما مث ماتوقيل إن اخلليفة أعطا
  .وليس هذا بصحيح، وال أصل له، وإن كان قد هلج به بعض الناس كالزخمشري وغريه

هلكن إذا من جهلهن * ولو كانت االرزاق جترى على احلجا : وقد أورد له ابن عساكر أشياء من شعره مثل قوله
  البهائم

إذا * وما أنا بالغريان من دون غرسه : وال اجملد يف كف امرئ والدراهم ومنه قوله* غرب لقاصد ومل جيتمع شرق و
ومذهب مهي واملفرج للغم وفيها تويف أبو نصر * أنا مل أصبح غيورا على العلم طبيب فؤادي مذ ثالثني حجة 

  ).١(الفارأيب 
  ، وداود بن عمرو)٤(، ومسدد )٣(، وأبو اجلهم )٢(والعيشي 

__________  
كذا باالصل، وهو عبد امللك بن مالك بن عبد العزيز أبو نصر التمار الزاهد وكان ثقة عابدا عاملا قانتا ورعا ) ١(

  .سنة ٩١وله 



من تقريب التهذيب، ويف االصل العبسي حتريف، وامسه عبيد اهللا بن حممد بن عائشة، والعيشي نسبة إىل عائشة ) ٢(
 =  

  ).٢(احلميد احلماين ، وحيىي بن عبد )١(الضيب 
مث دخلت سنة تسع وعشرين ومائتني فيها أمر الواثق بعقوبة الدواوين وضرهبم واستخالص االموال منهم، لظهور 
خياناهتم وإسرافهم يف أمورهم، فمنهم من ضرب ألف سوط وأكثر من ذلك وأقل، ومنهم من أخذ منه ألف ألف 

مللك لسائر والة الشرط بالعداوة فعسفوا وحبسوا ولقوا شرا دينار، ودون ذلك، وجاهر الوزير حممد بن عبد ا
عظيما، وجهدا جهيدا، وجلس إسحاق بن إبراهيم للنظر يف أمرهم، وأقيموا للناس وافتضحوهم والدواوين فضحية 

  .بليغة
هل منكم أحد يعرف سبب : وكان سبب ذلك أن الواثق جلس ليلة يف دار اخلالفة وجلسوا يسمرون عنده، فقال

سبب ذلك أن الرشيد عرضت له ! نعم يا أمري املؤمنني : وبة جدي الرشيد للربامكة ؟ فقال بعض احلاضرينعق
يا أمري املؤمنني إين أقسمت بكل ميني أن ال أبيعها بأقل من مائة ألف : جارية فأعجبه مجاهلا فساوم سيدها فيها فقال

ليبعث إليه باملال من بيت املال، فاعتل بأهنا ليست عنده، دينار، فاشتراها منه هبا وبعث إىل حيىي بن خالد الوزير 
أرسلوها إليه : أما يف بيت مايل مائة ألف دينار ؟ وأحل يف طلبها فقال حيىي بن خالد: فأرسل الرشيد إليه يؤنبه ويقول

  .دراهم ليستكثرها، ولعله يرد اجلارية
  فبعثوا مبائة ألف دينار دراهم ووضعوها يف طريق

مثن اجلارية، فاستكثر ذلك : ما هذا قالوا: خارج إىل الصالة، فلما اجتاز به رأى كوما من دراهم، فقال الرشيد وهو
وأمر خبزهنا عند بعض خدمه يف دار اخلالفة، وأعجبه مجع املال يف حواصله، مث شرع يف تتبع أموال بيت املال فإذا 

كهم، وتارة حيجم عنهم، حىت إذا كان يف بعض الربامكة قد استهلكوها، فجعل يهم هبم تارة يريد أخذهم وهال
الليايل مسر عنده رجل يقال له أبو العود فأطلق له ثالثني ألفا من الدراهم، فذهب إىل الوزير حيىي بن خالد بن برمك 
فطلبها منه فماطله مدة طويلة، فلما كان يف بعض الليايل يف السمر عرض أبو العود بذلك للرشيد يف قول عمر بن 

  إمنا العاجز من ال يستبد* ليت هندا أجنزتنا ما تعد واستبدت مرة واحدة * وعدت هند وما كادت تعد : ربيعة أيب
__________  

  .بنت طلحة النه من ذريتها ثقة أحد الفصحاء االجواد= 
  .أبو اجلهم وامسه العالء بن موسى الباهلي) ٣(

  .صدوق روى عن الليث بن سعد ومجاعة: قال اخلطيب
سدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن مطربل بن ارندل بن سرندل بن عرندل بن ماسك بن م) ٤(

  .املستورد االسدي
  .أحد احلفاظ الثقات

  .البغدادي وكان ثقة مربزا على أصحابه) ١(
  .مسع نافع بن عمر اجلمحي وطائفة

  .عفه غريهأبو زكريا الكويف احلافظ أحد أركان احلديث، وثقه ابن معني وض) ٢(



  .إمنا العاجز من ال يستبد، ويعجبه ذلك: فجعل الرشيد يكرر قوله
فلما كان الصباح دخل عليه حيىي بن خالد فأنشده الرشيد هذين البيتني وهو يستحسنهما، ففهم ذلك حيىي بن خالد 

  .وخاف وسأل عن من أنشد ذلك للرشيد ؟ فقيل له أبو العود
وأعطاه من عنده عشرين ألفا، وكذلك ولداه الفضل وجعفر، فما كان عن قريب فبعث إليه وأعطاه الثالثني ألفا 

  .حىت أخذ الرشيد الربامكة، وكان من أمرهم ما كان
  .إمنا العاجز من ال يستبد: فلما مسع ذلك الواثق أعجبه وجعل يكرر قول الشاعر

  .مث بطش بالكتاب وهم الدواوين على إثر ذلك، وأخذ منهم أمواال عظيمة جدا
  وفيها حج بالناس أمري

  .السنة املاضية وهو أمري احلجيج يف السنتني املاضيتني
، ونعيم بن محاد اخلزاعي )١(وفيها تويف خلف بن هشام البزار أحد مشاهري القراء، وعبد اهللا بن حممد املسندي 

بن عبد اهللا املنسوب إليه أحد أئمة السنة بعد أن كان من أكابر اجلهمية، وله املصنفات يف السنن وغريها، وبشار 
  .النسخة املكذوبة عنه أو منه، ولكنها عالية االسناد إليه، ولكنها موضوعة

مث دخلت سنة ثالثني ومائتني يف مجادى منها خرجت بن سليم حول املدينة النبوية فعاثوا يف االرض فسادا، وأخافوا 
ا بني املدينة ومكة من املناهل والقرى، فبعث إليهم السبيل، وقاتلهم أهل املدينة فهزموا أهلها واستحوذوا على م

الواثق بغا الكبري أبا موسى التركي يف جيش فقاتلهم يف شعبان فقتل منهم مخسني فارسا وأسر منهم واهنزم بقيتهم، 
فدعاهم إىل االمان وأن يكونوا على حكم أمري املؤمنني، فاجتمع إليه منهم خلق كثري، فدخل هبم املدينة وسجن 

ؤوسهم يف دار يزيد بن معاوية وخرج إىل احلج يف هذه السنة، وشهد معه املوسم إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ر
  .نائب العراق

  .وفيها حج بالناس حممد بن دواد املتقدم
  .عبد اهللا بن طاهر بن احلسني نائب خراسان وما واالها: وفيها تويف

  .ألف ألف درهم، فوىل الواثق مكانه ابنه طاهر وكان خراج ما حتت يده يف كل سنة مثانية وأربعني
  .وتويف قبله أشناس التركي بتسعة أيام، يوم االثنني الحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع االول من هذه السنة

تويف سنة مثان وعشرين مبرو، وقيل بينسابور، وكان كرميا جوادا، وله شعر حسن، وقد ويل نيابة : وقال ابن خلكان
  .لعشرين ومائتنيمصر بعد ا

__________  
  .لقب باملسندي النه تتبع املسند ومجعه، وهو أبو جعفر اجلعفي البخاري، ثقة حافظ روى عنه البخاري وغريه) ١(

  .أن البطيخ العبد الوي الذي مبصر منسوب إىل عبد اهللا بن طاهر هذا: وذكر الوزير أبو القاسم بن املغريب
  .به، وقيل النه أول من زرعه هناك واهللا أعلمالنه كان يستطي: قال ابن خلكان

  ومن جيد
ر لعلي أن ال أقوم * كر مين وال يفوتك أجربي ال تلكين إىل التوسل بالعذ * اغتفر زليت لتحرز فضل الش : شعره

*  على أننا نلني احلديدا طوع أيدي الصبا تصيدنا العي) ١(ر * حنن قوم يليننا اخلد والنح : بعذري ومن شعره قوله
ض املضيئات أعينا وخدودا تتقي سخطنا االسود * منلك الصيد مث متلكنا اليب ) ٢(ن ومن شأننا نصيد االسودا 

را ويف السلم للغواين عبيدا قال ابن * قترانا يوم الكريهة أحرا ) ٣(سقط اخلشف حني تبدي القعودا * وخنشى 



كان أبو متام ميدحه، فدخل إليه مرة فأضافه امللح وكان خزاعيا من موايل طلحة الطلحات اخلزاعي، وقد : خلكان
  .هبمدان فصنف له كتاب احلماسة عند بعض نسائه

وملا واله املأمون نيابة الشام ومصر صار إليها وقد رسم له مبا يف ديار مصر من احلواصل، فحمل إليه وهو يف أثناء 
قبح اهللا : ملا واجه مصر نظر إليها فاحتقرها وقال الطريق ثالثة آالف ألف دينار، ففرقها كلها يف جملس واحد، وأنه

  .أنا ربكم االعلى: فرعون، ما كان أخسه وأضعف مهته حني تبجح وتعاظم مبلك هذه القرية، وقال
  .أليس يل ملك مصر: وقال

  .فكيف لو رأى بغداد وغريها
  .طبقات وغريه، وحممد بن سعد كاتب الواقدي مصنف كتاب ال)٤(وفيها تويف علي بن جعد اجلوهري 

  ).٥(وسعيد بن حممد اجلرمي 
__________  

  .يليننا احلدق النجل: ٨٥/  ٣يف وفيات االعيان ) ١(
سخط اخلشف حني يبدي : يف الوفيات) ٣(ن ونقتاد بالطعان االسودا * تقتادنا العي :...يف ابن خلكان) ٢(

  .الصدودا
  ).اماهنا الصرم بن محيد ممدوح أيب مت: وقيل: (وقال ابن خلكان

  .٢٧٠/  ٣واالبيات يف ديوانه 
  .أبو احلسن اهلامشي موالهم البغدادي احلافظ حمدث بغداد) ٤(

  .وكان ثقة عجبا يف حفظه مل يرو عنه مسلم
  .سنة ٩٦مات وله 

  .الكويف كان صاحب حديث خرج له الشيخان وأبو داود) ٥(
  .وثقة أبو داود خلق

عت مفاداة االسارى املسلمني الذين كانوا يف أيدي الروم على يدي مث دخلت سنة إحدى وثالثني ومائتني فيها وق
االمري خاقان اخلادم وذلك يف احملرم من هذه السنة، وكان عدة االسارى أربعة آالف وثلثمائة واثنني وستني أسريا 

)١.(  
  .وفيها كان مقتل أمحد بن نصر اخلزاعي رمحه اهللا وأكرم مثواه

هو أمحد بن نصر بن مالك بن اهليثم اخلزاعي وكان جده مالك بن اهليثم من أكرب وكان سبب ذلك أن هذا الرجل و
الدعاة إىل دولة بين العباس الذين قتلوا ولده هذا، وكان أمحد بن نصر هذا له وجاهة ورياسة، وكان أبوه نصر بن 

النهي حني كثرت الشطار مالك يغشاه أهل احلديث، وقد بايعه العامة يف سنة إحدى ومائتني على القيام باالمر و
والدعار يف غيبة املأمون عن بغداد كما تقدم ذلك، وبه تعرف سويقة نصر ببغداد، وكان أمحد بن نصر هذا من أهل 

العلم والديانة والعمل الصاحل واالجتهاد يف اخلري، وكان من أئمة السنة اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر، 
القرآن كالم اهللا منزل غري خملوق، وكان الواثق من أشد الناس يف القول خبلق  وكان ممن يدعو إىل القول بأن

القرآن، يدعو إليه ليال وهنارا، سرا وجهارا، اعتمادا على ما كان عليه أبوه قبله وعمه املأمون، من غري دليل وال 
وإىل االمر باملعروف والنهي عن  برهان، وال حجة وال بيان، وال سنة وال قرآن فقام أمحد بن نصر هذا يدعو إىل اهللا

  .املنكر والقول بأن القرآن كالم اهللا منزل غري خملوق، يف أشياء كثرية دعا الناس إليها



فاجتمع عليه مجاعة من أهل بغداد، والتف عليه من االلوف أعداد، وانتصب للدعوة إىل أمحد بن نصر هذا رجالن 
الشرقي، وآخر يقال له طالب يدعو أهل اجلانب الغريب فاجتمع يدعو أهل اجلانب ) ٢(ومها أبو هارون السراج 

عليه من اخلالئق ألوف كثرية، ومجاعات غزيرة، فلما كان شهر شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة المحد بن نصر 
  اخلزاعي يف السر على القيام باالمر باملعروف والنهي عن املنكر، واخلروج على

  .القول خبلق القرآن، وملا هو عليه وأمراؤه وحاشيته من املعاصي والفواحش وغريها السلطان لبدعته ودعوته إىل
اجلمعة يضرب طبل يف الليل فيجتمع الذين بايعوا يف  -وهي ليلة  -فتواعدوا على أهنم يف الليلة الثالثة من شعبان 

لة من أعطوه رجالن من بين مكان اتفقوا عليه، وأنفق طالب أبو هارون يف أصحابه دينارا دينارا، وكان من مج
أشرس، وكانا يتعاطيان الشراب، فلما كانت ليلة اخلميس شربا يف قوم من أصحاهبم واعتقدا أن تلك الليلة هي ليلة 

الوعد، وكان ذلك قبله بليلة، فقاما يضربان على طبل يف الليل ليجتمع إليهما الناس، فلم جيئ أحد واحنزم النظام 
أعلموا نائب السلطنة، وهو حممد بن إبراهيم بن مصعب، وكان نائبا الخيه إسحاق بن ومسع احلرس يف الليل ف

إبراهيم، لغيبته عن بغداد، فأصبح الناس متخبطني، واجتهد نائب السلطنة على إحضار ذينك الرجلني فأحضرا 
  ،فعاقبهما فأقرا على أمحد بن نصر، فطلبه وأخذ خادما له فاستقره فأقر مبا أقر به الرجالن

__________  
  .وأربع مائة وستني نفسا، والنساء والصبيان مثامنائة وأهل ذمة املسلمني مائة نفس: ٢٤/  ٧يف ابن االثري ) ١(
  .الشداخ: ٢١/  ٧يف ابن االثري ) ٢(

فجمع مجاعة من رؤوس أصحاب أمحد بن نصر معه وأرسل هبم إىل اخلليفة بسر من رأى، وذلك يف آخر شعبان، 
عة من االعيان وحضر القاضي أمحد بن أيب دؤاد املعتزيل، وأحضر أمحد بن نصر ومل يظهر منه على فأحضر له مجا

أمحد بن نصر عتب، فلما أوقف أمحد بن نصر بني يدي الواثق مل يعاتبه على شئ مما كان منه يف مبايعته العوام على 
هو كالم : ما تقول يف القرآن ؟ فقال: لهاالمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريه، بل أعرض عن ذلك كله وقال 

  .اهللا
  .أخملوق هو ؟ قال هو كالم اهللا: قال

فما تقول : وكان أمحد بن نصر قد استقل وباع نفسه وحضر وقد حتنط وتنور وشد على عورته ما يسترها فقال له
وجوه يومئذ (قال اهللا تعاىل  يا أمري املؤمنني قد جاء القرآن واالخبار بذلك،: يف ربك، أتراه يوم القيامة ؟ فقال

إنكم ترون ربكم كما ترون : (وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم]  ٢٣ - ٢٢: القيامة) [ ناضرة إىل رهبا ناظرة
  ).١) (هذا القمر ال تضامون يف رؤيته

  .فنحن على اخلرب
حيصره الناظر ؟ أنا أكفر برب أيرى كما يرى احملدود املتجسم ؟ وحيويه مكان و! وحيك : زاد اخلطيب قال الواثق

  .هذه صفته
  .وما قاله الواثق ال جيوز وال يلزم وال يرد به هذا اخلرب الصحيح واهللا أعلم: قلت

) إن قلب ابن آدم بأصبعني من أصابع هللا يقلبه كيف شاء(وحدثين سفيان حبديث يرفعه : مث قال أمحد بن نصر للواثق
  ).٣" (يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك : " ولوكان النيب صلى اهللا عليه وسلم يق) ٢(

  .وحيك، انظر ما تقول: فقال له إسحاق بن إبراهيم
  .أنت أمرتين بذلك: فقال



  .نعم، أنت أمرتين أن أنصح له: أنا أمرتك ؟ قال: فأشفق إسحاق من ذلك وقال
  .ما تقولون يف هذا الرجل ؟ فأكثروا القول فيه: فقال الواثق ملن حوله

يا  -وكان قاضيا على اجلانب الغريب فعزل وكان موادا ال محد بن نصر قبل ذلك  -عبد الرمحن بن إسحاق فقال 
  .أمري املؤمنني هو حالل الدم

  .اسقين دمه يا أمري املؤمنني: وقال أبو عبد اهللا االرمين صاحب أمحد بن أيب دؤاد
  .ال بد أن يأيت ما تريد: فقال الواثق

  .كافر يستتاب لعل به عاهة أو نقص عقل هو: وقال ابن أيب دؤاد
  .إذا رأيتموين قمت إليه فال يقومن أحد معي، فإين أحتسب خطاي: فقال الواثق

وقد كانت سيفا لعمرو بن معد يكرب الزبيدي أهديت ملوسى اهلادي يف أيام خالفته  -مث هنض إليه بالصمصامة 
انتهى إليه ضربه هبا على عاتقه وهو مربوط حببل قد  فلما -وكانت صفيحة مسحورة يف أسفلها مسمورة مبسامري 

أوقف على نطع، مث ضربه أخرى على رأسه مث طعنه بالصمصامة يف بطنه فسقط صريعا رمحه اهللا على النطع ميتا، 
  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  رمحه اهللا وعفا
__________  

ومسلم يف ) ٢(آية ) ق(ويف تفسري سورة  ٢٦، ١٦واملواقيت باب ) ٢٤(أخرجه البخاري يف التوحيد ) ١(
  ).١٣(وابن ماجه يف املقدمة باب ) ١٧) (١٦(والترمذي يف اجلنة ) ١٩(وأبو داود يف السنة ) ٢١١(املساجد ح 

  .٣٦٥، ٣٦٢، ٣٦٠/  ٤واالمام أمحد يف املسند 
  ).٨٩(أخرجه الترمذي يف الدعوات باب ) ٢(

  .١٧٣/  ٢وأخرج حنوه االمام أمحد يف املسند 
والدعوات ) ٧(والترمذي يف القدر ) ١١(والبخاري يف التوحيد باب ) ١٣(أخرجه ابن ماجه يف املقدمة ) ٣(
  .٣٠٢، ٢٩٤، ٢٥١، ٩١/  ٦، ٤١٨، ١٨٢/  ٤واالمام أمحد يف املسند ) ٨٩(

  .عنه
بك اخلرمي مث انتضى سيما الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رأسه ومحل معترضا حىت أتى به احلظرية اليت فيها با

  فصلب فيها، ويف رجليه زوج قيود وعليه سراويل وقميص، ومحل رأسه إىل بغداد
هذا : فنصب يف اجلانب الشرقي أياما، ويف الغريب أياما، وعنده احلرس يف الليل والنهار، ويف أذنه رقعة مكتوب فيها

هارون االمام الواثق باهللا أمري املؤمنني  رأس الكافر املشرك الضال أمحد بن نصر اخلزاعي، ممن قتل على يدي عبد اهللا
بعد أن أقام عليه احلجة يف خلق القرآن، ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إىل احلق فأىب إال 
  .املعاندة والتصريح، فاحلمد هللا الذي عجله إىل ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمري املؤمنني دمه ولعنه

الواثق بتتبع رؤوس أصحابه فأخذ منهم حنوا من تسع وعشرين رجال فأودعوا يف السجون ومسوا الظلمة، مث أمر 
ومنعوا أن يزورهم أحد وقيدوا باحلديد، ومل جير عليهم شئ من االرزاق اليت كانت جتري على احملبوسني وهذا ظلم 

  .عظيم
ني باالمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومسع احلديث من وقد كان أمحد بن نصر هذا من أكابر العلماء العاملني القائم

محاد بن زيد، وسفيان بن عيينة، وهاشم بن بشري، وكانت عنده مصنفاته كلها، ومسع من االمام مالك بن أنس 



، ومل حيدث بكثري من حديثه، وحدث عنه أمحد بن إبراهيم الدورقي، وأخوه يعقوب بن إبراهيم )١(أحاديث جيدة 
قد ختم اهللا له بالشهادة، وكان ال حيدث ويقول إين لست أهال : معني، وذكره يوما فترحم عليه وقال وحيىي بن
  .لذلك

  .وأحسن حيىي بن معني الثناء عليه جدا
  .رمحه اهللا ما كان أسخاه بنفسه هللا، لقد جاد بنفسه له: وذكره االمام أمحد بن حنبل يوما فقال

ناي وإال فقئتا ومسعت أذناي وإال فصمتا أمحد بن نصر اخلزاعي حني بصرت عي: وقال جعفر بن حممد الصائغ
  .ال إله إال اهللا: ضربت عنقه يقول رأسه

آمل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال (وقد مسعه بعض الناس وهو مصلوب على اجلذع ورأسه يقرأ 
  .فاقشعر جلدي: قال]  ٢ - ١: العنكبوت) [ يفتنون

  .ما كانت إال غفوة حىت لقيت اهللا عز وجل فضحك إيل: ما فعل بك ربك ؟ فقال:  النوم فقال لهورآه بعضهم يف
ورأى بعضهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام ومعه أبو بكر وعمر، قد مروا على اجلذع الذي عليه رأس 

يا رسول اهللا ما لك : رمي عنه فقيل لهأمحد بن نصر، فلما جاوزوه أعرض رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوجهه الك
  ".أعرضت عنه استحياء منه حني قتله رجل يزعم أنه من أهل بييت : " أعرضت عن أمحد بن نصر ؟ فقال

أعين سنة إحدى وثالثني  -ومل يزل رأسه منصوبا من يوم اخلميس الثامن والعشرين من شعبان من هذه السنة 
و يومني من سنة سبع وثالثني ومائتني، فجمع بني رأسه وجثته ودفن باجلانب إىل بعد عيد الفطر بيوم أ -ومائتني 

  .الشرقي من بغداد باملقربة املعروفة باملالكية رمحه اهللا
  وذلك بأمر املتوكل
__________  

  .ومحاد بن زيد ورباح بن زيد وهشيم بن بشري: ١٥٢/  ١زيد يف املنهج االمحد ) ١(

على  -صاحب كتاب احليدة  -د أخيه الواثق، وقد دخل عبد العزيز بن حيىي الكتاين على اهللا الذي ويل اخلالفة بع
املتوكل وكان من خيار اخللفاء النه أحسن الصنيع الهل السنة، خبالف أخيه الواثق وأبيه املعتصم وعمه املأمون، 

أن ينزل جثة أمحد بن نصر  فإهنم أساؤوا إىل أهل السنة وقربوا أهل البدع والضالل من املعتزلة وغريهم، فأمره
  .ويدفنه ففعل، وقد كان املتوكل يكرم االمام أمحد بن حنبل إكراما زائدا جدا كما سيأيت بيانه يف موضعه

يا أمري املؤمنني ما رأيت أو ما رئي أعجب من أمر : واملقصود أن عبد العزيز صاحب كتاب احليدة قال للمتوكل
  .يقرأ القرآن إىل أن دفن الواثق، قتل أمحد بن نصر وكان لسانه

فوجل املتوكل من كالمه وساءه ما مسع يف أخيه الواثق، فلما دخل عليه الوزير حممد بن عبد امللك بن الزيات قال 
  .يف قليب شئ من قتل أمحد بن نصر: له املتوكل

ل عليه هرمثة فقال له يف ذلك يا أمري املؤمنني أحرقين اهللا بالنار إن قتله أمري املؤمنني الواثق إال كافرا ودخ: فقال
  .قطعين اهللا إربا إربا إن قتله إال كافرا: فقال

  .ضربين اهللا بالفاجل إن قتله الواثق إال كافرا: ودخل عليه القاضي أمحد بن أيب دؤاد فقال له مثل ذلك فقال
  .فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار: قال املتوكل

يا معشر خزاعة هذا الذي قتل ابن عمكم : ة خزاعة فعرفه رجل من احلي فقالوأما هرمثة فإنه هرب فاجتاز بقبيل
  .أمحد بن نصر فقطعوه



  .فقطعوه إربا إربا
ضربه اهللا قبل موته بأربع سنني، وصودر من صلب ماله  -يعين بالفاجل  -وأما ابن أيب دؤاد فقد سجنه اهللا يف جلده 
  .مبال جزيل جدا كما سيأيت بيانه يف موضعه

" سألت سفيان بن عيينة : أبو داود يف كتاب املسائل عن أمحد بن إبراهيم الدورقي عن أمحد بن نصر قال وروى
  ".القلوب بني إصبعني من أصابع اهللا، وإن اهللا يضحك ممن يذكره يف االسواق 

  .اروها كما جاءت بال كيف: فقال
  .ق قليل فترك احلج عامئذوفيها أراد الواثق أن حيج واستعد لذلك فذكر له أن املاء بالطري

  ).١(وفيها توىل جعفر بن دينار نائب اليمن فسار إليها يف أربعة آالف فارس 
  .وفيها عدا قوم من العامة على بيت املال فأخذوا منه شيئا من الذهب والفضة، فأخذوا وسجنوا

  .ببالد ربيعة فقاتله نائب املوصل فكسره واهنزم أصحابه) ٢(وفيها ظهر خارجي 
ها قدم وصيف اخلادم جبماعة من االكراد حنو من مخسمائة يف القيود، كانوا قد أفسدوا يف الطرقات وقطعوها، وفي

  .فأطلق اخلليفة لوصيف اخلادم مخسة وسبعني ألف دينار، وخلع عليه
ؤوس الثغور، وفيها قدم خاقان اخلادم من بالد الروم وقد مت الصلح واملفاداة بينه وبني الروم، وقدم معه مجاعة من ر

فأمر الواثق بامتحاهنم خبلق القرآن وأن اهللا ال يرى يف اآلخرة فأجابوا إال أربعة فأمر بضرب أعناقهم إن مل جييبوا 
  .بالقول خبلق القرآن وأن اهللا ال يرى يف اآلخرة

  وأمر الواثق أيضا بامتحان االسارى الذين فودوا من أسر الفرنج بالقول خبلق القرآن وأن اهللا
__________  

  .وألفا راجل: ٢٣/  ٧وابن االثري  ١٨/  ١١زيد يف الطربي ) ١(
  .حممد بن عمرو اخلارجي من بين زيد بن تغلب: ١٨/  ١١ذكره الطربي ) ٢(

  .حممد بن عبد اهللا اخلارجي الثعليب: ٢٣/  ٧وذكره ابن االثري 

يف اآلخرة فودي وإال ترك يف أيدي الكفار، ال يرى يف اآلخرة فمن أجاب إىل القول خبلق القرآن وأن اهللا ال يرى 
وهذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء ال مستند هلا من كتاب وال سنة وال عقل صحيح، بل الكتاب والسنة 

  .والعقل الصحيح خبالفها كما هو مقرر يف موضعه
طرسوس، بدل كل مسلم أو  وباهللا املستعان وكان وقوع املفاداة عند هنر يقال له الالمس، عند سلوقية بالقرب من

مسلمة يف أيدي الروم أو ذمي أو ذمية كان حتت عقد املسلمني أسري من الروم كان بأيدي املسلمني ممن مل يسلم، 
فنصبوا جسرين على النهر فإذا أرسل الروم مسلما أو مسلمة يف جسرهم فانتهى إىل املسلمني كرب وكرب املسلمون، 

  .وم على جسرهم فإذا انتهى إليهم تكلم بكالم يشبه التكبري أيضامث يرسل املسلمون أسريا من الر
ومل يزالوا كذلك مدة أربعة أيام بدل كل نفس نفس، مث بقي مع خاقان مجاعة من الروم االسارى فأطلقهم للروم 

  .حىت يكون له الفضل عليهم
  .وفيها مات احلسن بن احلسني أخو طاهر بطربستان يف شهر رمضان: قال ابن جرير

وفيها مات اخلطاب بن وجه الفلس وفيها مات أبو عبد اهللا بن االعرايب الراوية يوم االربعاء لثالث عشرة خلت من 
  .شعبان، وهو ابن مثانني سنة

  .وفيها ماتت أم أبيها بنت موسى أخت علي بن موسى الرضا



  .وفيها مات خمارق املغين
  .وأبو نصر أمحد بن حامت راوية االصمعي

  . عمرو الشيباينوعمرو بن أيب
  .وحممد بن سعدان النحوي

  .وممن تويف فيها أيضا أمحد بن نصر اخلزاعي كما تقدم: قلت
  ).١(وإبراهيم بن حممد بن عرعرة 

  ).٢(وأمية بن بسطام 
  .وأبو متام الطائي يف قول

  .واملشهور ما تقدم
  ).٣(وكامل بن طلحة 

  ).٤(وحممد بن سالم اجلمحي 
  .وأخوه عبد الرمحن

  ).٥(د بن منهال الضرير وحمم
  .وحممد بن منهال أخو حجاج

  ).٦(وهارون بن معروف 
  .والبويطي صاحب الشافعي مات يف السجن مقيدا على القول خبلق القرآن فامتنع من ذلك

  .وحيىي بن بكري راوي املوطأ عن مالك
مة فسادا فكتب الواثق إىل بغا الكبري مث دخلت سنة ثنتني وثالثني ومائتني فيها عاثت قبيلة يقال هلا بنو منري باليما

  وهو مقيم بأرض احلجاز فحارهبم فقتل منهم مجاعة وأسر منهم آخرين، وهزم بقيتهم، مث التقى مع بين متيم وهو يف
__________  

أبو بكر ) ٢(الشامي البصري أبو اسحاق احلافظ مسع جعفر بن سليمان الضبعي وعبد الوهاب الثقفي وطائفة ) ١(
  .البصري أحد االثباتالعيشي 

  .قال أبو حامت ال بأس) ٣(
  .ليس بشئ: وقال ابن معني
  .ثقه: وقال الدار قطين

  .وكان صدوقا" كتاب الشعراء " البصري االخباري احلافظ صنف كثريا ومنها ) ٤(
  .حممد بن منهال البصري الضرير احفظ من بالبصرة وأحد االثبات والثقات) ٥(

  .خو احلجاج كان صدوقاوحممد بن منهال العطار أ
  .املروزي، أبو علي اخلزاز الضرير نزيل بغداد، كان من حفاظ الوقت وصاحب سنة) ٦(
  .ثقة

ألفي فارس وهم ثالثة آالف، فجرت بينهم حروب مث كان الظفر له عليهم آخرا، وذلك يف النصف من مجادي 
  .اآلخرة

  يود واالسر مجاعة،مث عاد بعد ذلك إىل بغداد ومعهم من أعيان رؤوسهم يف الق



وقد فقد من أعياهنم يف الوقائع ما ينيف على ألفي رجل من بين سليم ومنري ومرة وكالب وفزارة وثعلبة وطي ومتيم 
  .وغريهم

ويف هذه السنة أصاب احلجيج يف رجوعهم عطش شديد حىت بيعت الشربة بالدنانري الكثرية، ومات خلق كثري من 
  .العطش

  .جباية أعشار سفن البحروفيها أمر الواثق بترك 
  .وفيها كانت وفاة اخلليفة الواثق بن حممد املعتصم بن هارون الرشيد أيب جعفر هارون الواثق

كان هالكه يف ذي احلجة من هذه السنة بعلة االستسقاء، فلم يقدر على حضور العيد عامئذ، فاستناب يف الصالة 
  .بالناس قاضيه أمحد بن أيب دؤاد االيادي املعتزيل

تويف لست بقني من ذي احلجة، وذلك أنه قوي به االستسقاء فأقعد يف تنور قد أمحي له حبيث ميكنه اجللوس فيه 
ليسكن وجعه، فالن عليه بعض الشئ اليسري، فلما كان من الغد أمر بأن حيمى أكثر من العادة فأجلس فيه مث أخرج 

مات وهو حممول فيها، فما شعروا حىت سقط جبينه فوضع يف حمفة فحمل فيها وحوله أمراؤه ووزراؤه وقاضيه، ف
على احملفة وهو ميت، فغمض القاضي عينيه بعد سقوط جبينه، وويل غسله والصالة عليه ودفنه يف قصر اهلادي، 

  .عليهما من اهللا ما يستحقانه
رى، فيها نكتة وكان أبيض اللون مشربا محرة مجيل املنظر خبيث القلب حسن اجلسم سئ الطوية، قامت العني اليس

بيضاء، وكان مولده سنة ست وتسعني ومائة بطريق مكة، فمات وهو ابن ست وثالثني سنة، ومدة خالفته مخس 
  .سنني وتسعة أشهر ومخسة أيام، وقيل سبعة أيام وثنيت عشرة ساعة

  .فهكذا أيام أهل الظلم والفساد والبدع قليلة قصرية
 اشتدت علته، وإمنا اشتدت بعد قتله أمحد بن نصر اخلزاعي ليلحقه وقد مجع الواثق أصحاب النجوم يف زمانه حني

إىل بني يدي اهللا، فلما مجعهم أمرهم أن ينظروا يف مولده وما تقتضيه صناعة النجوم كم تدوم أيام دولته، فاجتمع 
  .عنده من رؤوسهم مجاعة منهم احلسن بن سهل والفضل بن إسحاق اهلامشي، وإمساعيل بن نوخبت

بن موسى اخلوارزمي اجملوسي القطربلي وسند صاحب حممد بن اهليثم، وعامة من ينظر يف النجوم، فنظروا يف وحممد 
مولده وما يقتضيه احلال عندهم فأمجعوا على أنه يعيش يف اخلالفة دهرا طويال، وقدروا له مخسني سنة مستقبلة من 

  .إال عشرة أيام حىت هلك يوم نظروا نظر من مل يبصر، فإنه مل يعش بعد قوهلم وتقديرهم
  .ذكره االمام أبو جعفر بن جرير الطربي رمحه اهللا

وذكر احلسني بن الضحاك أنه شهد الواثق بعد أن مات املعتصم بأيام وقد قعد جملسا كان أول : قال ابن جرير
رى احلاملون يوم ما د: جملس قعده، وكان أول ما غىن به يف ذلك اجمللس أن غنته شارية جارية إبراهيم بن املهدي

  )١(نعشه للثواء أم للقاء * استقلوا 
__________  

  .للفناء: ٢٥/  ١١يف الطربي ) ١(

فبكى وبكينا حىت شغلنا البكاء عن مجيع ما كنا : ن صياحا يف وقت كل مساء قال* فليقل فيك باكياتك ما شئ 
  .فيه

ما مسعت : عا أيها الرجل فازداد بكاؤه وقالوهل تطيق ودا* ودع هريرة إن الركب مرحتل : مث اندفع بعضهم يغين
  .كاليوم قط تعزية بأب وبغى نفس، مث ارفض ذلك اجمللس



وروى اخلطيب أن دعبل بن علي الشاعر ملا توىل الواثق عمد إىل طومار فكتب فيه أبيات شعر مث جاء إىل احلاجب 
احلمد هللا : هبا دعبل فلما فضها الواثق إذا فيها هذه أبيات امتحدك: اقرأ أمري املؤمنني السالم وقل: فدفعه إليه وقال

وآخر قام مل يفرح به أحد فمر * رقدوا خليفة مات مل حيزن له أحد ) ١(وال عزاء إذا أهل اهلوى * ال صرب وال جلد 
فتطلبه الواثق بكل ما يقدر عليه من الطلب فلم يقدر : وقام هذا فقام الويل والنكد قال* هذا ومر الشؤم يتبعه 

  .ليه حىت مات الواثقع
كيف : وروى أيضا أنه ملا استخلف الواثق ابن أيب دؤاد على الصالة يف يوم العيد ورجع إليه بعد أن قضاها قال له

  .كنا يف هنار ال مشس فيه: كان عيدكم يا أبا عبد اهللا ؟ قال
  .يا أبا عبد اهللا أنا مؤيد بك: فضحك وقال
 على الواثق ومحله على التشديد يف احملنة ودعا الناس إىل القول خبلق وكان ابن أيب دؤاد استوىل: قال اخلطيب

  .القرآن
إن الواثق رجع عن ذلك قبل موته فأخربين عبد اهللا بن أيب الفتح، أنبأ أمحد بن إبراهيم بن احلسن، ثنا : قال ويقال

  إبراهيم بن حممد بن عرفة، حدثين حامد بن العباس عن رجل
  .مات وقد تاب من القول خبلق القرآنأن الواثق : عن املهدي

هذا أول من فتق لساين بذكر : وروي أن الواثق دخل عليه يوما مؤدبه فأكرمه إكراما كثريا فقيل له يف ذلك فقال
  .اهللا وأدناين برمحة اهللا

وقلت هلا عفي عن الطلب النزر فإن أمري * جذبت دواعي النفس عن طلب الغىن : وكتب إليه بعض الشعراء
مدار رحا االرزاق دائمة جتري فوقع له يف رقعته جذبتك نفسك عن امتهاهنا، ودعتك إىل صوهنا * ؤمنني بكفه امل

  .فخذ ما طلبته هينا
  .وأجزل له العطاء
  :فاصرب فليس هلا صرب على حال ومن شعر الواثق قوله* هي املقادير جتري يف أعنتها : ومن شعره قوله

__________  
  .البال: ١٤٦ / ٢٠يف االغاين ) ١(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

إذا كاد العدو ومل تكده وقال * ومن أوليته حسنا فزده ستكفي من عدوك كل كيد * تنح عن القبيح وال ترده 
ما مات : اثقما أحسن أحد من خلفاء بين العباس إىل آل أيب طالب ما أحسن إليهم الو: القاضي حيىي بن أكثم

  .وفيهم فقري
ال سوقة منهم يبقى وال ملك ما ضر أهل قليل * املوت فيه مجع اخللق مشترك : وملا احتضر جعل يردد هذين البيتني

يا من ال : وليس يغين عن االمالك ما ملكوا مث أمر بالبسط فطويت مث ألصق خده باالرض وجعل يقول* يف تفاقرهم 
  .كهيزول ملكه أرحم من قد زال مل

فدنوت من : انظروا هل قضى ؟ قال: ملا احتضر الواثق وحنن حوله غشي عليه فقال بعضنا لبعض: وقال بعضهم
بينهم إليه النظر هل هدأ نفسه، فأفاق فلحظ إيل بعينه فرجعت القهقرى خوفا منه، فتعلقت قائمة سيفي بشئ 

هو فيه وبقي فيه وحده واشتغلوا عن فكدت أن أهلك، فما كان عن قريب حىت مات وأغلق عليه الباب الذي 
  جتهيزه بالبيعة الخيه جعفر املتوكل، وجلست أنا أحرس

الباب فسمعت حركة من داخل البيت فدخلت فإذا جرذ قد أكل عينه اليت حلظ إيل هبا، وما كان حوهلا من 
  .اخلدين

ء لست بقني من ذي احلجة من هذه وكانت وفاته بسر من رأى اليت كان يسكنها يف القصر اهلاروين، يف يوم االربعا
  .عن ست وثالثني سنة، وقيل ثنتني وثالثني سنة -أعين سنة ثنتني وثالثني ومائتني  -السنة 

وكانت خالفته مخس سنني وتسعة أشهر ومخسة أيام، وقيل مخس سنني وشهران وأحد وعشرين يوما، وصلى عليه 
  .أخوه جعفر املتوكل على اهللا

  .واهللا أعلم
توكل على اهللا جعفر بن املعتصم بويع له باخلالفة بعد أخيه الواثق وقت الزوال من يوم االربعاء لست بقني خالفة امل

  .من ذي احلجة
وكانت االتراك قد عزموا على تولية حممد بن الواثق فاستصغروه فتركوه وعدلوا إىل جعفر هذا، وكان عمره إذ 

اخلالفة أمحد بن أيب دؤاد القاضي، وكان هو أول من سلم  وعشرين سنة، وكان الذي ألبسه خلعة) ١(ذاك ستا 
عليه باخلالفة وبايعه اخلاصة والعامة، وكانوا قد اتفقوا على تسميته باملنتصر باهللا، إىل صبيحة يوم اجلمعة فقال ابن 

ية من اجلند أيب دؤاد رأيت أن يلقب باملتوكل على اهللا، فاتفقوا على ذلك، وكتب إىل اآلفاق وأمر بإعطاء الشاكر
  .مثانية شهور، وللمغاربة أربعة شهور ولغريهم ثالثة شهور واستبشر الناس به

  وقد كان املتوكل رأى يف منامه يف حياة أخيه هارون الواثق كأن شيئا نزل عليه من
__________  

  .سبعا وعشرين وأشهر: ٩٨/  ٤يف مروج الذهب ) ١(

عربه فقيل له هي اخلالفة، فبلغ ذلك أخاه الواثق فسجنه حينا مث السماء مكتوب فيه جعفر املتوكل على اهللا، ف
  .أرسله



  .وفيها حج بالناس أمري احلجيج حممد بن داود
  .الناقد) ٢(، وعمرو بن حممد )١(وفيها تويف احلكم بن موسى 

بالقبض على حممد  مث دخلت سنة ثالث وثالثني ومائتني يف يوم االربعاء سابع صفر منها أمر اخلليفة املتوكل على اهللا
  بن عبد امللك بن

الزيات وزير الواثق، وكان املتوكل يبغضه المور، منها أن أخاه الواثق غضب على املتوكل يف بعض االوقات وكان 
ابن الزيات يزيده غضبا عليه، فبقي ذلك يف نفسه، مث كان الذي استرضى الواثق عليه أمحد بن أيب دؤاد فحظي 

، ومنها أن ابن الزيات كان قد أشار خبالفة حممد بن الواثق بعد أبيه، ولف عليه الناس، بذلك عنده يف أيام ملكه
  .وجعفر املتوكل يف جنب دار اخلالفة مل يلتفت إليه ومل يتم االمر إال جلعفر املتوكل على اهللا، رغم أنف ابن الزيات

فة بعث إليه، فانتهى به الرسول إىل دار فلهذا أمر بالقبض عليه سريعا فطلبه فركب بعد غدائه وهو يظن أن اخللي
إيتاخ أمري الشرطة فاحتيط به وقيد وبعثوا يف احلال إىل داره فأخذ مجيع ما فيها من االموال والآللئ واجلواهر 
واحلواصل واجلواري واالثاث، ووجدوا يف جملسه اخلاص به آالت الشرب، وبعث املتوكل يف احلال أيضا إىل 

ه وما فيها فاحتاط عليها، وأمر به أن يعذب ومنعوه من الكالم، وجعلوا يساهرونه كلما حواصله بسامرا وضياع
أراد الرقاد خنس باحلديد، مث وضعه بعد ذلك كله يف تنور من خشب فيه مسامري قائمة يف أسفله فأقيم عليها ووكل 

  .به من مينعه من القعود والرقاد، فمكث كذلك أياما حىت مات وهو كذلك
ه أخرج من التنور وفيه رمق فضرب على بطنه مث على ظهره حىت مات وهو حتت الضرب، ويقال إنه ويقال إن

  .أحرق مث دفعت جثته إىل أوالده فدفنوه، فنبشت عليه الكالب فأكلت ما بقي من حلمه وجلده
  .وكانت وفاته الحدى عشرة من ربيع االول منها

ألف دينار وقد قدمنا أن املتوكل سأله عن قتل أمحد بن نصر وكان قيمة ما وجد له من احلواصل حنوا من تسعني 
  .يا أمري املؤمنني أحرقين اهللا بالنار إن قتله الواثق إال كافرا: اخلزاعي فقال
  .فأنا أحرقته بالنار: قال املتوكل

  .وفيها يف مجادى االوىل منها بعد مهلك ابن الزيات فلج أمحد بن دؤاد القاضي املعتزيل
وجا حىت مات بعد أربع سنني وهو كذلك، كما دعا على نفسه حني سأله املتوكل عن قتل أمحد بن فلم يزل مفل

  .نصر كما تقدم
  .مث غضب املتوكل على مجاعة من الدواوين والعمال، وأخذ منهم أمواال جزيلة جدا

__________  
  .وال وكان أحد العبادأبو صاحل القنطري البغدادي احلافظ مسع امساعيل بن عياش وطبقته مات يف ش) ١(
  .أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة وفقيهها وحمدثها مسع هشيما وطبقته تويف ببغداد يف ذي احلجة) ٢(

  .وفيها وىل املتوكل ابنه حممد املنتصر احلجاز واليمن وعقد له على ذلك كله يف رمضان منها
بالشمس وألزمها الدير وقتل الرجل الذي اهتمها به،  وفيها عمد ملك الروم ميخائيل بن توفيل إىل أمه تدورة فأقامها

  .وكان ملكها ست سنني
  .وفيها حج بالناس حممد بن داود أمري مكة

، )٣(، وسليمان بن عبد الرمحن الدمشقي )٢(، وحبان بن موسى العريب )١(وفيها تويف إبراهيم بن احلجاج الشامي 
، وحممد بن عائذ الدمشقي صاحب املغازي، وحيىي )٥(ضي ، وحممد بن مساعة القا)٤(وسهل بن عثمان العسكري 



  .املقابري، وحيىي بن معني أحد أئمة اجلرح والتعديل، وأستاذ أهل هذه الصناعة يف زمانه
مث دخلت سنة أربع وثالثني ومائتني فيها خرج حممد بن البعيث بن حلبس عن الطاعة يف بالده أذربيجان، وأظهر أن 

عليه مجاعة من أهل تلك الرساتيق، وجلأ إىل مدينة مرند فحصنها، وجاءته البعوث من كل املتوكل قد مات والتف 
جانب، وأرسل إليه املتوكل جيوشا يتبع بعضها بعضا، فنصبوا على بلده اجملانيق من كل جانب، وحاصروه حماصرة 

حملاصرته، فلم يزل به حىت  عظيمة جدا، وقاتلهم مقاتلة هائلة، وصرب هو وأصحابه صرب بليغا، وقدم بغا الشرايب
  .أسره واستباح أمواله وحرميه وقتل خلقا من رؤوس أصحابه، وأسر سائرهم واحنسمت مادة ابن البعيث

  .ويف مجادى االوىل منها خرج املتوكل إىل املدائن
خزريا طباخا، وفيها حج إيتاخ أحد االمراء الكبار وهو وايل مكة، ودعي له على املنابر، وقد كان ايتاخ هذا غالما 

وكان لرجل يقال له سالم االبرش، فاشتراه منه املعتصم يف سنة تسع وتسعني ومائة، فرفع منزلته وحظي عنده، 
وكذلك الواثق من بعده، ضم إليه أعماال كثرية، وكذلك عامله املتوكل وذلك لفروسيته ورجلته وشهامته، وملا 

  .يه املتوكل فهم إيتاخ بقتلهكان يف هذه السنة شرب ليلة مع املتوكل فعربد عل
أنت أيب وأنت ربيتين، مث دس إليه من يشري إليه بأن يستأذن للحج : فلما كان الصباح اعتذر املتوكل إليه وقال له

  فاستأذن فأذن له، وأمره على كل بلدة حيل هبا، وخرج القواد يف
__________  

  .احملدث بالبصرة روى عن احلمادين وخرج له النسائي) ١(
وهو حبان بن موسى بن سوار السلمي أبو حممد املروزي، وقيل أبو أمحزة السكري روى عن ابن املبارك وكان ) ٢(
  ثقة

  .مشهورا
  .سنة ٨٠أبو أيوب التميمي ابن بنت شرحبيل، الشامي احلافظ حمدث دمشق مات يف صفر وله ) ٣(
  .لري أحد احلفاظوهو سهل بن عثمان بن فارس الكندي، أبو مسعود العسكري نزيل ا) ٤(

  .٢٣٥قال يف تقريب التهذيب مات سنة 
  .أبو عبد اهللا القاضي الفقيه مات وقد جاوز املئة تفقه على أيب يوسف وروى عن الليث بن سعد وله مصنفات) ٥(

  .خدمته إىل طريق احلج حني خرج، ووكل املتوكل احلجابة لوصيف اخلادم عوضا عن ايتاخ
  .د أمري مكة وهو أمري احلجيج من سنني متقدمةوحج بالناس فيها حممد بن داو

  .وفيها تويف أبو خيثمة زهري بن حرب
  .وسليمان بن داود الشاركوين أحد احلفاظ

  .وعبد اهللا بن حممد النفيلي
  ).١(وأبو ربيع الزهراين 

  .وعلي بن عبد اهللا بن جعفر املديين شيخ البخاري يف صناعة احلديث
  ).٢(وحممد بن عبد اهللا بن منري 
  .وحممد بن أيب بكر املقدمي

  .واملعافا الرسيعين
  .وحيىي بن حيىي الليثي راوي املوطأ عن مالك



مث دخلت سنة مخس وثالثني ومائتني يف مجادى اآلخرة منها كان هالك إيتاخ يف السجن، وذلك أنه رجع من احلج 
بعث إليه إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد عن فتلقته هدايا اخلليفة، فلما اقترب يريد دخول سامرا اليت فيها املتوكل 

أمر اخلليفة يستدعيه إليها ليتلقاه وجوه الناس وبين هاشم، فدخلها يف أهبة عظيمة، فقبض عليه إسحاق بن إبراهيم 
وعلى ابنيه مظفر ومنصور وكاتبيه سليمان بن وهب وقدامة بن زياد النصراين فأسلم حتت العقوبة، وكان هالك 

وذلك أنه أكل أكال كثريا بعد جوع شديد مث استسقى املاء فلم يسق حىت مات ليلة االربعاء خلمس  إيتاخ بالعطش،
  .خلون من مجادى اآلخرة منها

  .ومكث ولداه يف السجن مدة خالفة املتوكل، فلما ويل املنتصر ولد املتوكل أخرجهما
د، ونائبه العالء ومعهم من رؤوس أصحابه ويف شوال منها قدم بغا سامرا ومعه حممد بن البعيث وأخواه صقر وخال

حنو من مائة ومثانني إنسانا فأدخلوا على اجلمال لرياهم الناس، فلما أوقف ابن البعيث بني يدي املتوكل أمر بضرب 
  عنقه،

الشقوة : ويلك ما دعاك إىل ما فعلت ؟ فقال: فأحضر السيف والنطع فجاء السيافون فوقفوا حوله، فقال له املتوكل
أمري املؤمنني، وأنت احلبل املمدود بني اهللا وبني خلقه، وإن يل فيك لظنني أسبقهما إىل قليب أوالمها بك، وهو يا 

  .العفو
* إمام اهلدى والصفح باملرء أمجل وهل أنا إال جبلة من خطيئة * أىب الناس إال أنك اليوم قاتلي : مث اندفع يقول بديهة

إن معه : وال شك أن خري الفعالني تفعل فقال املتوكل* السابقني إىل العلى وعفوك من نور النبوة جيبل فإنك خري 
  .الدبا

  .مث عفا عنه
ويقال بل شفع فيه املعتز بن املتوكل فشفعه، ويقال بل أودع يف السجن يف قيوده فلم يزل فيه حىت هرب بعد ذلك، 

  :وقد قال حني هرب
__________  

  .ي نزيل بغداد ثقة مل يتكلم فيه أحد حبجةوهو سليمان بن داود العتكي، البصر) ١(
  .أبو عبد الرمحن اهلمذاين الكويف أحد االئمة مجع العلم والسنة والزهد) ٢(

إليك عين جرى * غريي وقد أخذ االفالس بالكظم ال تعذليين فيما ليس ينفعين * كم قد قضيت أمورا كان أمهلها 
إن اجلواد يعطي على العدم وفيها أمر املتوكل أهل الذمة أن *  بالقلم سأتلف املال يف عسر ويف يسر) ١(املقدور 

يتميزوا عن املسلمني يف لباسهم وعمائمهم وثياهبم، وأن يتطيلسوا باملصبوغ بالقلى وأن يكون على عمائمهم رقاع 
حني اليوم، وأن خمالفة للون ثياهبم من خلفهم ومن بني أيديهم، وأن يلزموا بالزنانري اخلاصرة لثياهبم كزنانري الفال

حيملوا يف رقاهبم كرات من خشب كثرية، وأن ال يركبوا خيال، ولتكن ركبهم من خشب، إىل غري ذلك من االمور 
املذلة هلم املهينة لنفوسهم، وأن ال يستعملوا يف شئ من الدواوين اليت يكون هلم فيها حكم على مسلم، وأمر 

تسعة، فيؤخذ منها العشر، وأن يعمل مما كان متسعا من منازهلم بتخريب كنائسهم احملدثة، وبتضييق منازهلم امل
  .مسجد، وأمر بتسوية قبورهم باالرض، وكتب بذلك إىل سائر االقاليم واآلفاق، وإىل كل بلد ورستاق

وفيها خرج رجل يقال له حممود بن الفرج النيسابوري، وهو ممن كان يتردد إىل خشبة بابك وهو مصلوب فيقعد 
وذلك بقرب دار اخلالفة بسر من رأى، فادعى أنه نيب، وأنه ذو القرنني وقد اتبعه على هذه الضاللة قريبا منه، 

وعشرون رجال، وقد نظم هلم كالما يف مصحف له قبحه ) ٢(ووافقه على هذه اجلهالة مجاعة قليلون، وهم تسعة 



فضرب بني يديه بالسياط، فاعترف مبا نسب اهللا، زعم أن جربيل جاءه به من اهللا، فأخذ فرفع أمره إىل املتوكل فأمر 
إليه وما هو معول عليه، وأظهر التوبة من ذلك والرجوع عنه، فأمر اخلليفة كل واحد من أتباعه التسعة والعشرين 

  .أن يصفعه فصفعوه عشر صفعات فعليه وعليهم لعنة رب االرض والسموات
  .من هذه السنةمث اتفق موته يف يوم االربعاء لثالث خلون من ذي احلجة 

حممد املنتصر، : ويف يوم السبت لثالث بقني من ذي احلجة أخذ املتوكل على اهللا العهد من بعده الوالده الثالثة وهم
  .، ومل يل اخلالفة هذا)٣(مث أبو عبد اهللا املعتز، وامسه حممد، وقيل الزبري، مث البراهيم ومساه املؤيد باهللا 

بالد يكون نائبا عليها ويستنيب فيها ويضرب له السكة هبا، وقد عني ابن جرير وأعطى كل واحد منهم طائفة من ال
ما لكل واحد منهم من البلدان واالقاليم، وعقد لكل واحد منهم لواءين لواء أسود للعهد، ولواء للعمالة، وكتب 

  .بينهم كتابا بالرضى منهم ومبايعته الكثر االمراء على ذلك وكان يوما مشهودا
  شهر ذي احلجة منها تغري ماء دجلة إىل الصفرة ثالثة أيام مثوفيها يف 

__________  
  .املقدار: ٤٨/  ٧وابن االثري  ٣٥/  ١١يف الطربي ) ١(
  .سبعة: ٥٠/  ٧وابن االثري  ٣٨/  ١١يف الطربي ) ٢(
  .املستعني باهللا: ١٠٠/  ٤يف مروج الذهب ) ٣(

  .ففزع الناس لذلك) ١(صار يف لون ماء الدردي 
ها أتى املتوكل بيحىي بن عمر بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب من بعض النواحي، وكان قد وفي

  .اجتمع إليه قوم من الشيعة فأمر بضربه فضرب مثاين عشرة مقرعة مث حبس يف املطبق
  .وحج بالناس حممد بن داود

  يوم الثالثاء -نائب بغداد يعين  -وفيها تويف إسحاق بن إبراهيم صاحب اجلسر : قال ابن جرير
  .لسبع بقني من ذي احلجة وجعل ابنه حممد مكانه، وخلع عليه مخس خلع وقلده سيفا

وقد كان نائبا يف العراق من زمن املأمون، وهو من الدعاة تبعا لسادته وكربائه إىل القول خبلق القرآن الذي : قلت
  .اآلية]  ٦٧: االحزاب) [ ا فأضلونا السبيلربنا إنا أطعنا سادتنا وكرباءن(قال اهللا تعاىل فيهم 

  .وهو الذي كان ميتحن الناس ويرسلهم إىل املأمون
ماهان املوصلي الندمي االديب ابن االديب النادر الشكل يف وقته، ) ٢] (إبراهيم بن [ إسحاق بن : وفيها تويف

اللغة والشعر، ولكن اشتهر بالغناء النه اجملموع من كل فن يعرفه أبناء عصره، يف الفقه واحلديث واجلدل والكالم و
  .مل يكن له يف الدنيا نظري فيه

  .إن إسحاق إذا غىن خييل يل أنه قد زيد يف ملكي: قال املعتصم
  .لوال اشتهاره بالغناء لوليته القضاء ملا أعلمه من عفته ونزاهته وأمانته: وقال املأمون

  .من كل فنوله شعر حسن وديوان كبري، وكانت عنده كتب كثرية 
  .تويف يف هذه السنة وقيل يف اليت قبلها، وقيل يف اليت بعدها

  .وقد ترمجه ابن عساكر ترمجة حافلة وذكر عنه أشياء حسنة وأشعارا رائقة وحكايات مدهشة يطول استقصاؤها
بنه الفضل فمن غريب ذلك أنه غىن يوما حيىي بن خالد بن برمك فوقع له بألف ألف ووقع له ابنه جعفر مبثلها، وا

  .مبثلها، يف حكايات طويلة



  .بن يونس) ٣(وفيها تويف سريج 
  ).٥(، وعبيد اهللا بن عمر القواريري ٤(وشيبان بن فروخ 

  .وأبو بكر بن أيب شيبة أحد االعالم وائمة االسالم وصاحب املصنف الذي مل يصنف أحد مثله قط ال قبله وال بعده
__________  

  .املدود: ٥٣/  ٧االثري  وابن ٤٢/  ١١يف الطربي ) ١(
معجم  ٢١٥/  ١أنباه الرواة  ٣٣٨/  ٦تاريخ بغداد  ٦٢/  ١٧من وفيات االعيان، وانظر ترمجته يف االغاين ) ٢(

  .٤١٤/  ٢وهتذيب ابن عساكر  ١١٦ونزهة االلباء ص ) ٣١٦(نور القبس  ٥/  ٦االدباء 
  .من تقريب التهذيب، ويف االصل شريح) ٣(

  .ن ابراهيم البغدادي، أبو احلارث مروزي االصلوهو سريج بن يونس ب
  .أحد االئمة وصاحب حديث مسع امساعيل بن جعفر وطبقته

  .ثقة
  .االيلي وهو من كبار الشيوخ وثقاهتم) ٤(

  .ألف حديث) ٥٠(كان عنده : قال عبدان
  .البصري احلافظ أبو سعيد روى عن محاد بن زيد وطبقته فأكثر) ٥(
  .ثقة

  .غدادمات يف ذي احلجة بب

مث دخلت سنة ست وثالثني ومائتني فيها أمر املتوكل هبدم قرب احلسني بن علي بن أيب طالب وما حوله من املنازل 
  .والدور، ونودي يف الناس من وجد هنا بعد ثالثة أيام ذهبت به إىل املطبق

  .فلم يبق هناك بشر، واختذ ذلك املوضع مزرعة حترث وتستغل
  .املنتصر بن املتوكلوفيها حج بالناس حممد بن 

وفيها تويف حممد بن إبراهيم بن مصعب مسه ابن أخيه حممد بن إسحاق بن إبراهيم، وكان حممد بن إبراهيم هذا من 
  .االمراء الكبار

وفيها تويف احلسن بن سهل الوزير والد بوران زوجة املأمون اليت تقدم ذكرها، وكان من سادات الناس، ويقال إن 
  .املغين تويف يف هذه السنة فاهللا أعلم إسحاق بن إبراهيم

وفيها تويف أبو سعيد حممد بن يوسف املروزي فجأة، فوىل ابنه يوسف مكانه على نيابة أرمينية، وفيها تويف إبراهيم 
  ).١(بن املنذر احلزامي 

  ).٢(ومصعب بن عبد اهللا الزبريي 
  ).٣(وهدبة بن خالد القيسي 

  .وأبو الصلت اهلروي أحد الضعفاء
 دخلت سنة سبع وثالثني ومائتني فيها قبض يوسف بن حممد بن يوسف نائب أرمينية على البطريق الكبري هبا وبعثه مث

إىل نائب اخلليفة، واتفق بعد بعثه إياه أن سقط ثلج عظيم على تلك البالد، فتحزب أهل تلك الطريق وجاؤوا 
وطائفة كبرية من املسلمني الذين معه وهلك كثري من فحاصروا البلد اليت هبا يوسف فخرج إليهم ليقاتلهم فقتلوه 

الناس من شدة الربد، وملا بلغ املتوكل ما وقع من هذا االمر الفظيع أرسل إىل أهل تلك الناحية بغا الكبري يف جيش 



ىل كثيف جدا فقتل من أهل تلك الناحية ممن حاصر املدينة حنوا من ثالثني ألفا وأسر منهم طائفة كبرية، مث سار إ
  .بالد الباق من كور البسفرجان وسلك إىل مدن كثرية كبار ومهد املماليك ووطد البالد والنواحي

ويف صفر منها غضب املتوكل على ابن أيب دؤاد القاضي املعتزيل وكان على املظامل، فعزله عنها واستدعى بيحىي بن 
  ).٤(أكثم فواله قضاء القضاة واملظامل أيضا 

  اخلليفة باالحتياط على ضياع ابن أيب دؤاد وأخذ ابنه أبا الوليد حممد فحبسه يف يوم السبتويف ربيع االول أمر 
  ، وأمر مبصادرته فحمل مائة ألف وعشرين ألف دينار، ومن اجلواهر)٥(لثالث خلون من ربيع اآلخر 

__________  
  .من تقريب التهذيب، ويف االصل احلرايب) ١(

  .زام بن خويلدح: واحلزامي نسبة إىل جده االعلى
  .وهو أبو اسحاق املدين احلافظ حمدث املدينة

وهو مصعب بن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا بن الزبري، أبو عبد اهللا الزبريي، املدين نزيل بغداد ) ٢(
  .النسابة االخباري عاش مثانني سنة وكان ثقة

  .فضالة والكبار فأكثرالبصري أبو خالد احلافظ مسع محاد بن سلمة ومبارك بن ) ٣(
انظر املنهج االمحد يف تراجم أصحاب االمام (كان ذلك يف سنة تسع وثالثني : ١١١/  ٤يف مروج الذهب ) ٤(

  ).٩١/  ١أمحد 
  .االول: ٤٦/  ١١يف الطربي ) ٥(

  .ألف دينار، مث صوحل على ستة عشر ألف ألف درهم) ١(النفيسة ما يقوم بعشرين 
  .به الفاجل كما ذكرناكان ابن أيب دؤاد قد أصا

لو كنت يف الرأي منسوبا إىل : مث نفي أهله من سامرا إىل بغداد مهانني، قال ابن جرير فقال يف ذلك أبو العتاهية
عن أن تقول كتاب اهللا خملوق ماذا عليك * وكان عزمك عزما فيه توفيق لكان يف الفقه شغل لو قنعت به * رشد 

لفرع لو ال اجلهل واملوق ويف عيد الفطر منها أمر املتوكل بإنزال جثة أمحد بن ما كان يف ا* وأصل الدين جيمعهم 
نصر اخلزاعي واجلمع بني رأسه وجسده وأن يسلم إىل أوليائه، ففرح الناس بذلك فرحا شديدا، واجتمع يف جنازته 

  .خلق كثري جدا، وجعلوا يتمسحون هبا وبأعواد نعشه، وكان يوما مشهودا
ع الذي صلب عليه فجعلوا يتمسحون به، وأرهج العامة بذلك فرحا وسرورا، فكتب املتوكل إىل مث أتوا إىل اجلذ

نائبه يأمره بردعهم عن تعاطي مثل هذا وعن املغاالة يف البشر، مث كتب املتوكل إىل اآلفاق باملنع من الكالم يف 
  .كلم فيه فاملطبق مأواه إىل أن ميوتمسألة الكالم والكف عن القول خبلق القرآن، وأن من تعلم علم الكالم لو ت

  وأمر
الناس أن ال يشتغل أحد إال بالكتاب والسنة ال غري، مث أظهر إكرام االمام أمحد بن حنبل واستدعاه من بغداد إليه، 

فاجتمع به فأكرمه وأمر له جبائزة سنية فلم يقبلها، وخلع عليه خلعة سنية من مالبسه فاستحيا منه أمحد كثريا 
  .إىل املوضع الذي كان نازال فيه مث نزعها نزعا عنيفا وهو يبكي رمحه اهللا تعاىلفلبسها 

وجعل املتوكل يف كل يوم يرسل إليه من طعامه اخلاص ويظن أنه يأكل منه، وكان أمحد ال يأكل هلم طعاما بل كان 
حل وعبد اهللا يقبالن تلك صائما مواصال طاويا تلك االيام، النه مل يتيسر له شئ يرضى أكله، ولكن كان ابنه صا

اجلوائز وهو ال يشعر بشئ من ذلك، ولو ال أهنم أسرعوا االوبة إىل بغداد خلشي على أمحد أن ميوت جوعا، 



وارتفعت السنة جدا يف أيام املتوكل عفا اهللا عنه، وكان ال يويل أحدا إال بعد مشورة االمام أمحد، وكان والية حيىي 
ن أيب دؤاد عن مشورته، وقد كان حيىي بن أكثم هذا من أئمة السنة، وعلماء بن أكثم قضاء القضاة موضع اب

الناس، ومن املعظمني للفقه واحلديث واتباع االثر، وكان قد وىل من جهته حيان بن بشر قضاء الشرقية، وسوار بن 
  .عبد اهللا قضاء اجلانب الغريب، وكان كالمها أعورا

مها أحدوثة يف اخلافقني مها اقتسما * رأيت من العجائب قاضيني : ادابن أيب دؤ) ٢(فقال يف ذلك بعض أصحاب 
  لينظر يف مواريث ودين* كما اقتسما قضاء اجلانبني وحيسب منهما من هز رأسا * العمى نصفني قدا 
__________  

  .ومل يذكر مصاحلته له: أربعني ألف دينار: ١١١/  ٤يف مروج الذهب ) ١(
  .ي وابن االثريوهو اجلماز كما يف الطرب) ٢(

إذ افتتح القضاء بأعورين وغزا * فتحت بزاله من فرد عني مها فأل الزمان هبلك حيىي * كأنك قد وضعت عليه دنا 
  .الصائفة يف هذه السنة علي بن حيىي االرمين

  .وحج بالناس علي بن عيسى بن جعفر بن أيب جعفر املنصور أمري احلجاز
  ).١(وفيها تويف حامت االصم 

  ).٢(ويف فيها عبد االعلى بن محاد وممن ت
  .اجلحدري) ٤(وأبو كامل الفضيل بن احلسن ) ٣(وعبيد اهللا بن معاذ العنربي 

مث دخلت سنة مثان وثالثني ومائتني يف ربيع االول منها حاصر بغا مدينة تفليس وعلى مقدمته زيرك التركي، فخرج 
سحاق فأمر بغا بضرب عنقه وصلبه، وأمر بإلقاء النار يف إليه صاحب تفليس إسحاق بن إمساعيل فقاتله فأسر بغا إ

النفط إىل حنو املدينة، وكان أكثر بنائها من خشب الصنوبر، فأحرق أكثرها وأحرق من أهلها حنوا من مخسني ألفا، 
  .وطفئت النار بعد يومني، الن نار الصنوبر ال بقاء هلا

  .استلبوا املواشيودخل اجلند فأسروا من بقي من أهلها واستلبوهم حىت 
مث سار بغا إىل مدن أخرى ممن كان ميالئ أهلها مع من قتل نائب أرمينية يوسف بن حممد بن يوسف، فأخذ بثأره 

  .وعاقب من جترأ عليه
وفيها جاءت الفرنج يف حنو من ثلثمائة مركب قاصدين مصر من جهة دمياط، فدخلوها فجأة فقتلوا من أهلها خلقا 

ع واملنرب، وأسروا من النساء حنوا من ستمائة امرأة، من املسلمات مائة وخسمة وعشرين وحرقوا املسجد اجلام
امرأة، وسائرهن من النساء القبط، وأخذوا من االمتعة واملال واالسلحة شيئا كثريا جدا، وفر الناس منهم يف كل 

هلم أحد حىت رجعوا بالدهم  جهة، وكان من غرق يف حبرية تنيس أكثر ممن أسروه، مث رجعوا على محية ومل يعرض
  .لعنهم اهللا

  .ويف هذه السنة غزا الصائفة علي بن حيىي االرمين
  .وفيها حج بالناس االمري الذي حج هبم قبلها

  .وفيها تويف إسحاق بن راهويه أحد االعالم وعلماء االسالم، واجملتهدين من االنام
  .وبشر بن الوليد الفقيه احلنفي

  ).٥(وطالوت بن عباد 
  ).٦(مد بن بكار بن الريان وحم



  ).٧(وحممد بن الربجاين 
__________  

وهو حامت بن : أبو عبد الرمحن الزاهد صاحب املواعظ واحلكم، لقب بلقمان االمة، قال السلمي يف طبقاته) ١(
  .عنوان ويقال حامت بن يوسف وهو من قدماء مشايخ خراسان

  .ومل يكن أصم إمنا هو لقب غلب عليه
  .روى عن محاد بن سلمة ومالك وخلق، وصله املتوكل مبال عندما قدم عليه احلافظ) ٢(
  .البصري) ٣(

  .كان فصيحا حيفظ حنو أربعة آالف حديث: قال أبو داود
  .يف تقريب التهذيب احلسني، مسع محاد بن سلمة والكبار) ٤(

  .ثقة حافظ
  .سنة) ٨٠(مات وله أكثر من 

  .أبو عثمان الصرييف البصري) ٥(
  . خيرجوا له شيئاثقة ومل

  .من تقريب التهذيب، ويف االصل الزيات) ٦(
  .سنة ٩٣أبو عبد اهللا البغدادي الرصايف، اهلامشي موالهم مات وله 

 =  

  ).٨(وحممد بن أيب السري العسقالين 
لباس وأكد مث دخلت سنة تسع وثالثني ومائتني يف احملرم منها زاد املتوكل يف التغليظ على أهل الذمة يف التميز يف ال

  .االمر بتخريب الكنائس احملدثة يف االسالم
  .وفيها نفى املتوكل علي بن اجلهم إىل خراسان

وفيها اتفق شعانني النصارى ويوم النريوز يف يوم واحد وهو يوم االحد لعشرين ليلة خلت من ذي القعدة، وزعمت 
  .النصارى أن هذا مل يتفق مثله يف االسالم إال يف هذا العام

  .الصائفة علي بن حيىي املذكور وغزا
  .وفيها حج بالناس عبد اهللا بن حممد بن داود وايل مكة

  .وفيها تويف أبو الوليد حممد بن القاضي أمحد بن أيب دؤاد االيادي املعتزيل: قال ابن جرير
  ).٢(وممن تويف فيها داود بن رشيد : قلت

  .وصفوان بن صاحل مؤذن أهل دمشق
  .فقيه املالكي، أحد املشاهريوعبد امللك بن حبيب ال

  .وعثمان بن أيب شيبة صاحب التفسري واملسند املشهور
  ).٣(وحممد بن مهران الرازي 

  ).٤(وحممود بن غيالن 
  ).٥(ووهب بن بقية 

أمحد بن عاصم االنطاكي أبو علي الواعظ الزاهد أحد العباد والزهاد، له كالم حسن يف الزهد : وفيها تويف



  .كان من طبقة احلارث احملاسيب، وبشر احلايف: قال أبو عبد الرمحن السلمي ومعامالت القلوب،
  .وكان أبو سليمان الداراين يسميه جاسوس القلوب حلدة فراسته

  .روى عن أيب معاوية الضرير وطبقته، وعنه أمحد بن احلواري، وحممود بن خالد، وأبو زرعة الدمشقي
  .وغريهم

مررت باحلسن البصري وهو جالس : د بن احلسني، عن هشام بن حسان قالروى عنه أمحد بن احلواري، عن خمل
إين توضأت وأردت نفسي على الصالة فأبت : يا أبا سعيد مثلك جيلس يف هذا الوقت ؟ قال: وقت السحر فقلت

  .علي، وأرادتين على أن تنام فأبيت عليها
  .وارحكإذا أردت صالح قلبك فاستعن عليه حبفظ ج: ومن مستجاد كالمه قوله

  .من الغنيمة الباردة أن تصلح ما بقي من عمرك فيغفر لك ما مضى منه: وقال
  يسري: وقال

__________  
  .الربجالين مصنف الزهديات وشيخ ابن أيب الدنيا: يف معجم البلدان) ٧(
  .مسع الفضيل بن عياض وطبقته مات يف شعبان) ١(
  .ته وكان ثقة واسع الرواية مات ببغداد يف شعبانأبو الفضل اخلوارزمي مسع امساعيل بن جعفر وطبق) ٢(
  .روى عن فضيل بن عياض وخلق كثري حدث عنه الشيخان وغريمها وكان ثقة) ٣(
  .أبو أمحد املروزي، وهو من مشايخ البخاري ومسلم والترمذي) ٤(

  .كان حافظا ثقة
  .الواسطي ويقال له وهبان روى عن هشيم وأقرانه) ٥(

  .من قلبك، ويسري الشك خيرج اليقني كله منه اليقني خيرج الشك كله
  .من كان باهللا أعرف كان منه أخوف: وقال
  .خري صاحب لك يف دنياك اهلم، يقطعك عن الدنيا ويوصلك إىل اآلخرة: وقال

ملا * عزمت ولكن الفطام شديدا ولو كان يل عقل وإيقان موقن * مهمت ومل أعزم ولو كنت صادقا : ومن شعره
قد : ولكن عن االقدار كيف أميد ومن شعره أيضا* لطريق أحيد ولو كان يف غري السلوك مطامعي كنت عن قصد ا

وخالف اهلوى علينا ثقيل فقد * نطلب الصدق ما إليه سبيل فدواعي اهلوى ختف علينا * بقينا مذبذبني حيارى 
ولسنا نرى صادقا على ما *  وصفه اليوم ما عليه دليل ال نرى خائفا فيلزمنا اخلوف* الصدق يف االماكن حىت 
* وخل عنك ضباب اهلم يندفع فكل هم له من بعده فرج * هون عليك فكل االمر ينقطع : يقول ومن شعره أيضا

املوت يقطعه أو سوف ينقطع وقد أطال احلافظ ابن * وكل كرب إذا ما ضاق يتسع إن البالء وإن طال الزمان به 
  .كرته ههنا تقريبا واهللا أعلمعساكر ترمجته ومل يؤرخ وفاته، وإمنا ذ

النه ) ٢(موسى بن إبراهيم الرافقي ) ١(مث دخلت سنة أربعني ومائتني فيها عدا أهل محص على عاملهم أيب الغيث 
قتل رجال من أشرافهم فقتلوا مجاعة من أصحابه وأخرجوه من بني أظهرهم، فبعث إليهم املتوكل أمريا عليهم وقال 

  .ال فأعلمينإن قبلوه وإ: للسفري معه
  .فعمل فيهم االعاجيب وأهاهنم غاية االهانة) ٣(فقبلوه 

وفيها عزل املتوكل حيىي بن أكثم القاضي عن قضاء القضاة وصادره مبا مبلغه مثانون ألف دينار، وأخذ منه أراضي 



  .اةكثرية يف أرض البصرة، ووىل مكانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي على قضاء القض
  .ويف احملرم منها تويف أمحد بن أيب دؤاد بعد ابنه بعشرين يوما: قال ابن جرير

__________  
  .أيب املغيث: ٧٣/  ٧وابن االثري  ٤٩/  ١١يف الطربي ) ١(
  .الرافعي: يف الطربي وابن االثري) ٢(
  .الطربي(وهو حممد بن عبدويه كرداس االنباري ) ٣(

  ).ابن االثري

  .االيادي املعتزيل -وقيل دعمى، والصحيح أن امسه كنيته  -د بن أيب دؤاد وامسه الفرج وهذه ترمجته هو أمح
[ هو أبو عبد اهللا أمحد بن أيب دؤاد فرج بن جرير بن مالك بن عبد اهللا بن عباد بن سالم : قال ابن خلكان يف نسبه

بن دوس اهلذيل بن أمية بن حذيفة بن مالك بن فيض بن منعة بن برجان ) ١(بن عبد هند بن عبد جنم ] بن مالك 
  .بن زهري بن إياد بن أد بن معد بن عدنان

  .ويل ابن أيب دؤاد قضاء القضاة للمعتصم، مث للواثق: قال اخلطيب
وكان موصوفا باجلود والسخاء وحسن اخللق ووفور االدب، غري أنه أعلن مبذهب اجلهمية ومحل السلطان على 

  .اهللا ال يرى يف اآلخرةامتحان الناس خبلق القرآن، وأن 
  .مل يكن بعد الربامكة أكرم منه، ولو ال ما وضع من نفسه من حمبة احملنة الجتمعت عليه االنس: قال الصويل

  .وكان مولده يف سنة ستني ومائة، وكان أسن من حيىي بن أكثم بعشرين سنة: قالوا
الشام مث وفد إىل العراق وأخذ ولده هذا معه  وأصله من بالد قنسرين، وكان أبوه تاجرا يفد إىل: قال ابن خلكان

  إىل العراق، فاشتغل بالعلم وصحب هياج بن العالء السلمي أحد
  .أصحاب واصل بن عطاء فأخذ عنه االعتزال، وذكر أنه كان يصحب حيىي بن أكثم القاضي ويأخذ عنه العلم

ومنا أمحد بن * رسول اهللا واخللفاء منا : قالمث سرد له ترمجة طويلة يف كتاب الوفيات، وقد امتدحه بعض الشعراء ف
وهم يف االرض سادات العباد رسول * فقل للفاخرين على نزار ): ٣(فرد عليه بعض الشعراء فقال ) ٢(أيب دؤاد 

فلما بلغ ذلك أمحد : بدعوة أمحد بن أيب دؤاد قال* ونربأ من دعي بين إياد وما منا إياد إذا أقرت * اهللا واخللفاء منا 
  .لوال أين أكره العقوبة لعاقبت هذا الشاعر عقوبة ما فعلها أحد: أيب دؤاد قال بن

  .وعفا عنه
ثنا أمحد بن عمر الواعظ، حدثنا عمر بن احلسن بن علي بن مالك، حدثين جرير بن : حدثين االزهري: قال اخلطيب

ما : السماء وخاطب ربه وأنشأ يقول يعين أمحد بن أيب دؤاد إذا صلى رفع يديه إىل -كان أيب : أمحد أبو مالك قال
  جنح االمور بقوة االسباب* أنت بالسبب الضعيف وإمنا 

__________  
  .خلم بن مالك بن قنص: ٨١/  ١يف ابن خلكان ) ١(
ومعجم  ٨٦/  ١وفيات االعيان (نسب البيت ملروان بن أيب اجلنوب، ضمن أبيات قاهلا يف مدح ابن أيب دؤاد ) ٢(

  ).٣٢١املرزباين 
  .وهو أبو هفان املهزمي كما يف الوفيات) ٣(



يدعى الطبيب لساعة االوصاب مث روى اخلطيب أن أبا متام دخل على ابن أيب دؤاد يوما * واليوم حاجتنا إليك وإمنا 
من قول أيب : أىن لك هذا ؟ فقال: إمنا يعتب على واحد وأنت الناس مجيعا، فقال له: أحسبك عاتبا، فقال: فقال له
  :وامتدحه أبو متام يوما فقال) ١(أن جيمع العامل يف واحد * ليس على اهللا مبستنكر و: نواس

راحليت ) ٢(ومن جدواك * حماسن أمحد بن أيب دؤاد وما سافرت يف اآلفاق إال * لقد أنست مساوي كل دهر 
ت به أو أخذته من هذا املعىن تفرد: وإن قلقت ركايب يف البالد فقال له* الظن عندك واالماين ) ٣(وزادي نعم 
لغريك إنسانا فأنت الذي نعين * وإن جرت االلفاظ يوما مبدحة : هو يل، غري أين أحملت بقول أيب نواس: غريك ؟ فقال

ومالك إن عد * أأمحد إن احلاسدين كثري : ومن خمتار مديح أيب متام المحد بن أيب دؤاد قوله: وقال حممد بن الصويل
إليك وإن نال * من اجملد والفخر القدمي فخور فكل غين أو فقري فإنه * متقادما  الكرام نظري حللت حمال فاضال

كذاك إياد * يصري فما يعدوك حيث يصري وبدر إياد أنت ال ينكرونه * السماء فقري إليك تناهى اجملد من كل وجهة 
وما رفعة إال * إال إليك ممدة وأنت ملن يدعى االمري أمري فما من يد * لالنام بدور جتنبت أن تدعى االمري تواضعا 

قد أخطأ الشاعر يف هذه االبيات خطأ كبريا، وأفحش يف املبالغة فحشا كثريا، ولعله إن اعتقد هذا : إليك تشري قلت
  .يف خملوق ضعيف مسكني ضال مضل، أن يكون له جهنم وساءت مصريا

  .لو سألتك أعطيتك مثن صلتكالين : ملا مل ال تسألين ؟ فقال له: وقال ابن أيب دؤاد يوما لبعضهم
  .صدقت: فقال له

  .وأرسل إليه خبمسة آالف درهم
__________  

  .قاله أبو نواس يف مدح الفضل بن الربيع) ١(
  ).وأخبار أيب متام للصويل ٣٧٨/  ١ديوانه (ومن جدواه ...فما: ١١٣/  ٤يف مروج الذهب ) ٢(
  .مقيم: يف مروج الذهب) ٣(

يا غالم اعطه عريا وبغال وبرذونا وفرسا : ل ابن أيب دؤاد أن حيمله على عري فقالسأل رج: وقال ابن االعرايب
  .وجارية
  .لو أعلم مركوبا غري هذا العطيتك: وقال له

مث أورد اخلطيب بأسانيده عن مجاعة أخبارا تدل على كرمه وفصاحته وأدبه وحلمه ومبادرته إىل قضاء احلاجات، 
  .وعظيم منزلته عند اخللفاء

ال سلم اهللا : عن حممد املهدي بن الواثق أن شيخا دخل يوما على الواثق فسلم فلم يرد عليه الواثق بل قالوذكر 
  .عليك
  .يا أمري املؤمنني بئس ما أدبك معلمك: فقال

فال حييتين بأحسن منها وال ]  ٨٦: النساء) [ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها: (قال اهللا تعاىل
  .رددهتا

  .فقال ابن أيب دؤاد يا أمري املؤمنني الرجل متكلم
  .ناظره: فقال

  .مل تنصفين، املسألة يل: ما تقول يا شيخ يف القرآن أخملوق هو ؟ فقال الشيخ: فقال ابن أيب دؤاد
  .قل: فقال



فقال  هذا الذي تقوله علمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما علموه ؟: فقال
  .مل يعلموه: ابن أيب دؤاد

  .فأنت علمت ما مل يعلموا، فخجل وسكت: قال
فلم ال دعوا الناس إليه كما دعوهتم أنت، أما يسعك ما وسعهم ؟ فخجل وسكت : مث قال أقلين بل علموه، قال

  .وأمر الواثق له جبائزة حنو أربعمائة دينار فلم يقبلها
أما وسعك ما : على ظهره وجعل يكرر قول الشيخ على نفسه ويقول فدخل أيب املنزل فاستلقى: قال املهدي

وسعهم ؟ مث أطلق الشيخ وأعطاه أربعمائة دينار ورده إىل بالده، وسقط من عينيه ابن أيب دؤاد ومل ميتحن بعده 
  .أحدا

  .ذكره اخلطيب يف تارخيه بإسناد فيه بعض من ال يعرف، وساق قصته مطولة
فأصبح من أطاعك يف * نكست الدين يا بن أيب دؤاد : ج االعرايب أنه قال يف أيب دؤادوقد أنشد ثعلب عن أيب حجا

على جربيل إىل خري العباد * أما لك عند ربك من معاد كالم اهللا أنزله بعلم * ارتداد زعمت كالم ربك كان خلقا 
بقولك إنين رجل إيدي * د كمن حل الفالة بغري زاد لقد أطرفت يا بن أيب دؤا* ومن أمسى ببابك مستضيفا ) ١(

أنشدنا املعاىف بن زكريا اجلريري عن حممد : أنبأ القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد اهللا الطربي قال: مث قال اخلطيب
  :بن حيىي الصويل لبعضهم يهجو ابن أيب دؤاد

  .وكان عزمك عزما فيه توفيق وقد تقدمت هذه االبيات* لو كنت يف الرأي منسوبا إىل رشد 
ناظرين رجل من الواقفية يف خلق القرآن فنالين منه ما : اخلطيب عن أمحد بن املوفق أو حيىي اجلالء أنه قال وروى

أكره، فلما أمسيت أتيت امرأيت فوضعت يل العشاء فلم أقدر أن أنال منه شيئا، فنمت فرأيت رسول اهللا صلى اهللا 
  بل وأصحابه، فجعلعليه وسلم يف املسجد اجلامع وهناك حلقة فيها أمحد بن حن

__________  
  .كذا باالصل والوزن غري مستقيم) ١(

ويشري إىل حلقة ابن أيب دؤاد ]  ٨٩: االنعام) [ فإن يكفر هبا هؤالء(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ هذه اآلية 
  .ويشري إىل أمحد بن حنبل وأصحابه]  ٨٩: االنعام) [ فقد وكلنا هبا قوما ليسوا هبا بكافرين(

  .هلك الليلة أمحد بن أيب دؤاد: رأيت يف املنام كأن قائال يقول: وقال بعضهم
  .إنه أغضب اهللا عليه فغضب عليه من فوق سبع مسوات: وما سبب هالكه ؟ فقال: فقلت له
ما هذا ؟ فقيل هذا : رأيت ليلة مات ابن أيب دؤاد كأن النار زفرت زفرة عظيمة فخرج منها هلب فقلت: وقال غريه

  .زت البن أيب دؤادأجن
وقد كان هالكه يف يوم السبت لسبع بقني من احملرم من هذه السنة، وصلى عليه ابنه العباس ودفن يف داره ببغداد 

وعمره يومئذ مثانون سنة، وابتاله اهللا بالفاجل قبل موته بأربع سنني حىت بقي طرحيا يف فراشه ال يستطيع أن حيرك 
  .م والشراب والنكاح وغري ذلكشيئا من جسده، وحرم لذة الطعا

واهللا ما جئتك عائدا وإمنا جئتك العزيك يف نفسك وأمحد اهللا الذي سجنك يف : وقد دخل عليه بعضهم فقال
جسدك الذي هو أشد عليك عقوبة من كل سجن، مث خرج عنه داعيا عليه بأن يزيده اهللا وال ينقصه مما هو فيه، 

  .فازداد مرضا إىل مرضه
  .لعام املاضي بأموال جزيلة جدا، ولو كان حيمل العقوبة لوضعها عليه املتوكلوقد صودر يف ا



  .كان مولده يف سنة ستني ومائة: قال ابن خلكان
فعلى هذا يكون أسن من أمحد بن حنبل ومن حيىي بن أكثم الذي ذكر ابن خلكان أن ابن أكثم كان سبب : قلت

ه حبيث إنه أوصى به إىل أخيه املعتصم، فواله املعتصم القضاء اتصال ابن أيب دؤاد باخلليفة املأمون، فحظي عند
  واملظامل، وكان ابن الزيات الوزير يبغضه، وجرت بينهما منافسات وهجو، وقد

  .كان ال يقطع أمرا بدونه
وعزل ابن أكثم عن القضاء وواله مكانه، وهذه احملنة اليت هي أس ما بعدها من احملن، والفتنة اليت فتحت على 

  .اس باب الفنتالن
مث ذكر ابن خلكان ما ضرب به الفاجل وما صودر به من املال، وأن ابنه أبا الوليد حممد صودر بألف ألف دينار 

  .، وأنه مات قبل أبيه بشهر)١(ومائيت ألف دينار 
  .وأما ابن عساكر فإنه بسط القول يف ترمجته وشرحها شرحا جيدا

ممدحا يؤثر العطاء على املنع، والتفرقة على اجلمع وقد روى ابن عساكر  وقد كان الرجل أديبا فصيحا كرميا جوادا
ويل نظرة : بإسناده أنه جلس يوما مع أصحابه ينتظرون خروج الواثق فقال ابن أيب دؤاد إنه ليعجبين هذان البيتان

ابنها مين وممن تويف  إىل نظر ابنا فإن* بنظرته أنثى لقد حبلت مين فإن ولدت بني تسعة أشهر * لو كان حيبل ناظر 
  .فيها من االعيان أبو ثور إبراهيم بن خالد الكليب أحد الفقهاء املشاهري

  .الثوري) ٢(هو عندنا يف مسالخ : قال االمام أمحد
  )٣(وخليفة بن خياط أحد أئمة التاريخ وسويد بن سعيد 

__________  
  .٣٤٨صفحة  ١انظر حاشية ) ١(
  .وهو أصوب"  يف صالح" كذا باالصل، ولعله ) ٢(

  ).١(احلدثاين وسويد بن نصر 
  .وعبد السالم بن سعيد امللقب بسحنون أحد فقهاء املالكية املشهورين

  ).٢(وعبد الواحد بن غياث 
  .وقتيبة بن سعيد شيخ االئمة والسنة

فات عديدة كاتب عبد اهللا بن طاهر وشاعره، كان عاملا باللغة وله فيها مصن) ٣(وأبو العميثل عبد اهللا بن خالد 
كصفات عبد اهللا * يا من حياول أن تكون صفاته : أورد منها ابن خلكان مجلة، ومن شعره ميدح عبد اهللا بن طاهر

حج احلجيج إليه فامسع أودع أصدق وعف وبر واصرب واحتمل * والذي ) ٤(أنصت وامسع فالنصحنك يف خصال 
  واحزم وجد وحام وامحل وادفع* اتئد واصفح وكافئ ودار واحلم واشجع والطف ولن وتأن وارفق و* 

وهديت للنهج االسد املهيع اما سحنون املالكي صاحب املدونة فهو أبو * إن قبلت نصيحيت ) ٥(فلقد نصحتك 
بن حسان بن هالل بن بكار بن ربيعة التنوخي، أصله من مدينة محص، ) ٦(سعيد عبد السالم بن سعيد بن جندب 

غرب فأقام هبا، وانتهت إليه رياسة مذهب مالك هنالك، وكان قد تفقه على ابن فدخل به أبوه مع جندها بالد امل
القاسم، وسببه أنه قدم أسد بن الفرات صاحب االمام مالك من بالد العرب إىل بالد مصر فسأل عبد الرمحن بن 

منه سحنون، مث  القاسم صاحب مالك عن أسئلة كثرية فأجابه عنها، فعقلها عنه ودخل هبا بالد املغرب فانتسخها
قدم على ابن القاسم مصر فأعاد أسئلته عليه فزاد فيها ونقص، ورجع عن أشياء منها، فرتبها سحنون ورجع هبا إىل 



بالد املغرب، وكتب معه ابن القاسم إىل أسد بن الفرات أن يعرض نسخته على نسخة سحنون ويصلحها هبا فلم 
 بكتابه، وصارت الرحلة إىل سحنون، وانتشرت عنه املدونة، وساد يقبل، فدعى عليه ابن القاسم فلم ينتفع به وال

  إىل أن تويف يف هذه السنة) ٧(أهل ذلك الزمان، وتوىل القضاء بالقريوان 
__________  

  .أبو حممد، ويقال له االنباري) ٣(
  .صدوق كثري التدليس: قال أبو حامت
  .ليس بثقة: متروك وقال النسائي: وقال أمحد

  .القول ابن معنيوأفحش فيه 
  .مات وله مئة سنة

  .املروزي رحل وكتب عن ابن املبارك وابن عيينة وعمره تسعون سنة) ١(
  .املرئدي البصري، أبو حبر الصرييف، صدوق مسع محاد بن سلمة وطبقته) ٢(
  .خليد: يف ابن خلكان) ٣(
  .املشورة: ٨٩/  ٣يف الوفيات ) ٤(
  .حمضتك: يف وفيات) ٥(
  ).١٠٩/  ١انظر البيان املغرب البن عذارى (حبيب : ١٨٠/  ٣يف الوفيات ) ٦(
  .بعد عزله عبد اهللا بن أيب اجلواد عنه -واله حممد بن االغلب القضاء بافريقيا : ١٠٩/  ١قال ابن عذارى ) ٧(

  .٢٣٣وذلك سنة 

  .عن مثانني سنة رمحه اهللا وإيانا
آلخرة من هذه السنة وثب أهل محص أيضا على عاملهم مث دخلت سنة إحدى وأربعني ومائتني يف مجادى االوىل أو ا

حممد بن عبدويه فأرادوا قتله، وساعدهم نصارى أهلها أيضا عليه، فكتب إىل اخلليفة يعلمه بذلك، فكتب إليه يأمره 
مبناهضتهم، وكتب إىل متويل دمشق أن ميده جبيش من عنده ليساعده على أهل محص، وكتب إليه أن يضرب ثالثة 

روفني بالشر بالسياط حىت ميوتوا، مث يصلبهم على أبواب البلد، وأن يضرب عشرين آخرين منهم كل منهم مع
واحد ثلثمائة، وأن يرسلهم إىل سامرا مقيدين يف احلديد، وأن خيرج كل نصراين هبا ويهدم كنيستها العظمى اليت إىل 

  .ولالمراء الذين ساعدوه بصالت سنيةجانب املسجد اجلامع، وأن يضيفها إليه، وأمر له خبمسني ألف درهم، 
  .فامتثل ما أمره به اخلليفة فيهم

وفيها أمر اخلليفة املتوكل على اهللا بضرب رجل من أعيان أهل بغداد يقال له عيسى بن جعفر بن حممد بن عاصم، 
  .فضرب ضربا شديدا مربحا، يقال إنه ضرب ألف سوط حىت مات

قاضي الشرقية أيب حسان الزيادي أنه يشتم أبا بكر وعمر وعائشة وذلك أنه شهد عليه سبعة عشر رجال عند 
  .وحفصة رضي اهللا عنهم

فرفع أمره إىل اخلليفة فجاء كتاب اخلليفة إىل حممد بن عبد اهللا بن طاهر بن احلسني نائب بغداد يأمره أن يضربه بني 
عليه، لريتدع بذلك أهل االحلاد ، مث يضرب بالسياط حىت ميوت ويلقى يف دجلة وال يصلى )١(الناس حد السب 

  .واملعاندة
  .ففعل معه ذلك قبحه اهللا ولعنه



ومثل هذا يكفر إن كان قد قذف عائشة باالمجاع، وفيمن قذف سواها من أمهات املؤمنني قوالن، والصحيح أنه 
  .يكفر أيضا، الهنن أزواج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ورضي عنهن

نة انقضت الكواكب ببغداد وتناثرت، وذلك ليلة اخلميس لليلة خلت من مجادى ويف هذه الس: قال ابن جرير
  .اآلخرة
  .وفيها مطر الناس يف آب مطرا شديدا جدا: قال
  .وفيها مات من الدواب شئ كثري وال سيما البقر: قال
  .موفيها أغارت الروم على عني زربة فأسروا من هبا من الزط وأخذوا نساءهم وذراريهم ودواهب: قال
وفيها كان الفداء بني املسلمني والروم يف بالد طرسوس حبضرة قاضي القضاة جعفر بن عبد الواحد، عن إذن : قال

  اخلليفة له يف ذلك، واستنابته ابن أيب
  .الشوارب

وكانت عدة االسرى من املسلمني سبعمائة ومخسة ومثانني رجال، ومن النساء مائة ومخسا وعشرين امرأة، وقد 
مللك تدورة لعنها اهللا عرضت النصرانية على من كان يف يدها من االسارى، وكانوا حنوا من عشرين ألفا كانت أم ا

فمن أجاهبا إىل النصرانية وإال قتلته، فقتلت اثين عشر ألفا وتنصر بعضهم، وبقي منهم هؤالء الذين فودوا وهم 
  .قريب من التسعمائة رجاال ونساء

__________  
  .حد الشتم: ٥١ / ١١يف الطربي ) ١(

على جيش من أرض مصر، وقد كانت البجة ال يغزون املسلمني قبل ذلك، هلدنة كانت ) ١(وفيها أغارت البجة 
  .هلم من املسلمني، فنقضوا اهلدنة وصرحوا باخلالف

  .والبجة طائفة من سودان بالد املغرب، وكذا النوبة وشنون وزغرير ويكسوم وأمم كثرية ال يعلمهم إال اهللا
، فلما )٢(يف بالد هؤالء معادن الذهب واجلوهر، وكان عليهم محل يف كل سنة إىل ديار مصر من هذه املعادن و

وهو يعقوب بن إبراهيم  -كانت دولة املتوكل امتنعوا من أداء ما عليهم سنني متعددة، فكتب نائب مصر 
فغضب املتوكل من ذلك غضبا شديدا، بذلك كله إىل املتوكل،  -الباذغيسي موىل اهلادي وهو املعروف بقوصرة 

يا أمري املؤمنني إهنم قوم أهل إبل وبادية، وإن بالدهم بعيدة ومعطشة، وحيتاج اجليش : وشاور يف أمر البجة فقيل له
الذاهبون إليها أن يتزودوا ملقامهم هبا طعاما وماء، فصده ذلك عن البعث إليهم، مث بلغه أهنم يغريون على أطراف 

شى أهل مصر على أوالدهم منهم، فجهز حلرهبم حممد بن عبد اهللا القمي، وجعل إليه نيابة تلك البالد الصعيد، وخي
كلها املتامخة الرضهم، وكتب إىل عمال مصر أن يعينوه بكل ما حيتاج إليه من الطعام وغري ذلك، فتخلص وختلص 

عشرين ألف فارس وراجل، ومحل معه  معه من اجليوش الذين انضافوا إليه من تلك البالد حىت دخل بالدهم يف
الطعام االدام يف مراكب سبعة، وأمر الذين هم هبا أن يلجوا هبا يف البحر فيوافوه هبا إذا توسط بالد البجة، مث سار 

يف مجع عظيم أضعاف من مع حممد بن  -وامسه علي بابا  -حىت دخل بالدهم وجاوز معادهنم وأقبل إليه ملك البجة 
، وهم قوم مشركون يعبدون االصنام، فجعل امللك يطاول املسلمني لعله تنفد أزوادهم فيأخذوهنم عبد اهللا القمي

  بااليدي، فلما نفد ما عند املسلمني طمع فيهم السودان فيسر
اهللا وله احلمد بوصول تلك املراكب وفيها من الطعام والتمر والزيت وغري ذلك مما حيتاجون إليه شئ كثري جدا 

بني املسلمني حبسب حاجاهتم، فيئس السودان من هالك املسلمني جوعا فشرعوا يف التأهب لقتال  فقسمه االمري



  .املسلمني، ومركبهم االبل شبيهة باهلجن زعرة جدا كثرية النفار، ال تكاد ترى شيئا وال تسمع شيئا إال جفلت منه
 اجليش فجعلها يف رقاب اخليول، فلما فلما كان يوم احلرب عمد أمري املسلمني إىل مجيع االجراس اليت معهم يف

كانت الوقعة محل املسلمون محلة رجل واحد، فنفرت هبم إبلهم من أصوات تلك االجراس يف كل وجه، وتفرقوا 
  .شذر مذر، واتبعهم املسلمون يقتلون من شاؤوا، ال ميتنع منهم أحد، فال يعلم عدد من قتلوا منهم إال اهللا عزوجل

وا رجالة فكبسهم القمي من حيث ال يشعرون فقتل عامة من بقي منهم وأخذ ملكهم مث أصبحوا وقد اجتمع
  .باالمان، وأدى ما كان عليه من احلمل، وأخذه معه أسريا إىل اخلليفة

وكانت هذه الوقعة يف أول يوم من هذه السنة، فواله اخلليفة على بالده كما كان، وجعل إىل ابن القمي أمر تلك 
  .أمرها وهللا احلمد واملنة الناحية والنظر يف

__________  
  .البجاة، يف كل املواضع: ٧٧/  ٧يف ابن االثري ) ١(
  .حنو اخلمس: ٧٧/  ٧أربعمائة مثقال ترب قبل أن يطبخ ويصفى، ويف ابن االثري : ٥٢/  ١١يف الطربي ) ٢(

  .خرةومات يف هذه السنة يعقوب بن إبراهيم املعروف بقوصرة يف مجادى اآل: قال ابن جرير
  .وهذا الرجل كان نائبا على الديار املصرية من جهة املتوكل: قلت

وفيها حج بالناس عبد اهللا بن حممد ابن داود، وحج جعفر بن دينار وهو وايل طريق مكة وأحداث املوسم، ومل 
  .يتعرض ابن جرير لوفاة أحد من احملدثني يف هذه السنة، وقد تويف من االعيان االمام أمحد بن حنبل

  ).١(وجبارة بن املغلس احلماين 
  ).٢(وأبو ثوبة احلليب 

  ).٣(وعيسى بن محاد سجادة 
  ).٤(ويعقوب بن محيد بن كاسب 

هو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد بن : االمام أمحد بن حنبل فنقول وباهللا املستعان: ولنذكر شيئا من
  إدريس بن عبد اهللا بن

وف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن حيان بن عبد اهللا بن أنس بن ع
بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن أد 

أبو عبد اهللا الشيباين  -بن أدد بن اهلميسع بن محل بن النبت بن قيدار بن إمساعيل بن إبراهيم اخلليل عليهما السالم 
مث املروزي مث البغدادي، هكذا ساق نسبه احلافظ الكبري أبو بكر البيهقي يف الكتاب الذي مجعه يف مناقب أمحد عن 

رأى أيب هذا النسب يف : شيخه احلافظ أيب عبد اهللا احلاكم صاحب املستدرك، وروى عن صاحل بن االمام أمحد قال
  .ومل ينكر النسبوما تصنع به ؟ : كتاب يل فقال

وقدم به أبوه من مرو وهو محل فوضعته أمه ببغداد يف ربيع االول من سنة أربع وستني ومائة، وتويف أبوه وهو : قالوا
  .ابن ثالث سنني فكفلته أمه

  .فثقبت أذين وجعلت فيها لؤلؤتني فلما كربت دفعتهما إيل فبعتهما بثالثني درمها: قال صاحل عن أبيه
اهللا أمحد بن حنبل يوم اجلمعة الثاين عشر من ربيع االول من سنة إحدى وأربعني ومائتني، وله من وتويف أبو عبد 

  .العمر سبع وسبعون سنة رمحه اهللا
وقد كان يف حداثته خيتلف إىل جملس القاضي أيب يوسف، مث ترك ذلك وأقبل على مساع احلديث، فكان أول طلبه 



بع ومثانني ومائة، وقد بلغ من العمر ست عشرة سنة، وأول حجة حجها للحديث وأول مساعه من مشاخيه يف سنة س
  .يف سنة سبع ومثانني ومائة، مث سنة إحدى وتسعني

  وفيها حج الوليد بن مسلم، مث سنة ست وتسعني، وجاور يف سنة سبع وتسعني، مث حج يف سنة مثان
__________  

  .أبو حممد الكويف) ١(
  .صدوق: ه، وقال ابن منريشيخ ابن ماجه وا: قال يف املغين

  .مضطرب احلديث: وقال فيه البخاري
  .روى عن شبيب بن أيب شيبة

  .ضعيف: قال يف التقريب
  .وامسه الربيع بن نافع احلافظ روى عنه أمحد وغريه) ٢(

  .نزل طرسوس فكان شيخها وعاملها
  .ثقة

  ).قاله يف نزهة االلباب والنجوم الزاهرة(لعبادته : سجادة لقبه) ٣(
  .ان ثقة وصاحب سنةوك

  .احملدث مدين مشهور نزل مكة) ٤(
  .قواه البخاري ووثقه ابن معني وضعفه مجاعة

  وتسعني، وجاور إىل سنة تسع وتسعني سافر إىل عند عبد الرزاق إىل اليمن، فكتب عنه هو وحيىي بن
  .معني وإسحاق بن راهويه

  . إحدى هذه احلجج ثالثني درمهاحججت مخس حجج منها ثالث راجال، أنفقت يف: قال االمام أمحد
يا عباد اهللا دلوين على الطريق، فلم أزل أقول : وقد ضللت يف بعضها عن الطريق وأنا ماش فجعلت أقول: قال

  .ذلك حىت وقفت على الطريق
وخرجت إىل الكوفة فكنت يف بيت حتت رأسي لبنة، ولو كان عندي تسعون درمها كنت رحلت إىل جرير بن : قال

  .ميد إىل الري وخرج بعض أصحابنا ومل ميكين اخلروج النه مل ميكن عندي شئعبد احل
  .وعدين أمحد بن حنبل أن يقدم على مصر فلم يقدم: مسعت الشافعي قال: وقال ابن أيب حامت عن أبيه عن حرملة

  .يشبه أن تكون خفة ذات اليد منعته أن يفي بالعدة: قال ابن أيب حامت
البالد واآلفاق، ومسع من مشايخ العصر، وكانوا جيلونه وحيترمونه يف حال مساعه منهم،  وقد طاف أمحد بن حنبل يف

  .وقد سرد شيخنا يف هتذيبه أمساء شيوخه مرتبني على حروف املعجم، وكذلك الرواة عنه
 وقد ذكر أمحد بن حنبل يف املسند وغريه الرواية عن: قال البيهقي بعد أن ذكر مجاعة من شيوخ االمام أمحد

الشافعي، وأخذ عنه مجلة من كالمه يف أنساب قريش، وأخذ عنه من الفقه ما هو مشهور، وحني تويف أمحد وجدوا 
  .يف تركته رساليت الشافعي القدمية واجلديدة

قد أفرد ما رواه عن الشافعي وهي أحاديث ال تبلغ عشرين حديثا، ومن أحسن ما رويناه عن االمام أمحد عن : قلت
قال رسول اهللا صلى : الك بن أنس، عن الزهري، عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك، عن أبيه، قالالشافعي، عن م
  ).١" (نسمة املؤمن طائر تعلق يف شجر اجلنة حىت يرجعه إىل جسده يوم بعث : " اهللا عليه وسلم



عمر أمحد إذ ذاك نيف ومائة و) ٢(وقد قال الشافعي المحد ملا اجتمع به يف الرحلة الثانية إىل بغداد سنة تسعني 
  .وثالثون سنة

 -يا أبا عبد اهللا إذا صح عندكم احلديث فأعلمين به أذهب إليه حجازيا كان أو شاميا أو عراقيا أو مينيا : قال له
يعين ال يقول بقول فقهاء احلجاز الذين ال يقبلون إال رواية احلجازيني وينزلون أحاديث من سواهم منزلة أحاديث 

وقول الشافعي له هذه املقالة تعظيم المحد وإجالل له وأنه عنده هبذه املثابة إذا صحح أو ضعف  -أهل الكتاب 
  .يرجع إليه

وقد كان االمام أمحد هبذه املثابة عند االئمة والعلماء كما سيأيت ثناء االئمة عليه واعترافهم له بعلو املكانة يف العلم 
  .يف شبيبته يف اآلفاق واحلديث، وقد بعد صيته يف زمانه واشتهر امسه

مث حكى البيهقي كالم أمحد يف االميان وأنه قول وعمل ويزيد وينقص، وكالمه يف القرآن كالم اهللا غري خملوق، 
  .إن لفظه بالقرآن خملوق يريد به القرآن: وإنكاره على من يقول

  .اللفظ حمدث: ل أنه قالوفيها حكى أبو عمارة وأبو جعفر أخربنا أمحد شيخنا السراج عن أمحد بن حنب: قال
  واستدل بقوله

__________  
  .٤٦٠/  ٣مسند االمام أمحد ج ) ١(
  .٢٧٥ه، انظر صفحة  ١٩٥تقدم أهنما اجتمعا سنة ) ٢(

  .فاللفظ كالم اآلدميني: قال]  ١٨: ق) [ ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد(
  .خملوق، وأما أفعالنا فهي خملوقةالقرآن كيف ما تصرف فيه غري : وروى غريمها عن أمحد أنه قال

: " وقد قرر البخاري يف هذا املعىن يف أفعال العباد وذكره أيضا يف الصحيح، واستدل بقوله عليه السالم: قلت
  ).١) (زينوا القرآن بأصواتكم

  .الكالم كالم الباري، والصوت صوت القاري: وهلذا قال غري واحد من االئمة
  .وقد قرر البيهقي ذلك أيضا

  .القرآن حمدث فهو كافر: من قال: وروى البيهقي من طريق إمساعيل بن حممد بن إمساعيل السلمي عن أمحد أنه قال
ما يأتيهم من ذكر من : (ومن طريق أيب احلسن امليموين عن أمحد أنه أجاب اجلهمية حني احتجوا عليه بقوله تعاىل

  ]. ٢: االنبياء) [ رهبم حمدث إال استمعوه وهم يلعبون
  .حيتمل أن يكون تنزيله إلينا هو احملدث، ال الذكر نفسه هو احملدث: قال

حيتمل أن يكون ذكر آخر غري القرآن، وهو ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو : وعن حنبل عن أمحد أنه قال
  .وعظه إياهم

يب يف الرؤية وهي زيادة، وكالمه مث ذكر البيهقي كالم االمام أمحد يف رؤية اهللا يف الدار اآلخرة، واحتج حبديث صه
يف نفي التشبيه وترك اخلوض يف الكالم والتمسك مبا ورد يف الكتاب والسنة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن 

  .أصحابه
) وجاء ربك: (وروى البيهقي عن احلاكم عن أيب عمرو بن السماك عن حنبل أن أمحد بن حنبل تأول قول اهللا تعاىل

  .نه جاء ثوابهأ]  ٢٢: الفجر[ 
  .وهذا إسناد ال غبار عليه: مث قال البيهقي



ما رآه : قال -هو ابن مسعود  -حدثنا أبو بكر بن عياش، ثنا عاصم، عن زر، عن عبد اهللا : وقال االمام أمحد
  .املسلمون حسنا فهو عند اهللا حسن، وما رأوه سيئا فهو عند اهللا سئ

  وقد رأى
  .كر رضي اهللا عنه إسناد صحيحالصحابة مجيعا أن يستخلفوا أبا ب

  .وهذا االثر فيه حكاية إمجاع عن الصحابة يف تقدمي الصديق: قلت
  .واالمر كما قاله ابن مسعود، وقد نص على ذلك غري واحد من االئمة

: وقد قال أمحد حني اجتاز حبمص وقد محل إىل املأمون يف زمن احملنة ودخل عليه عمرو بن عثمان احلمصي فقال له
أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بأصحاب : قول يف اخلالفة ؟ فقالما ت

  .الشورى الهنم قدموا عثمان رضي اهللا عنه
إن اليمن حيتاج إىل : ورعه وتقشفه وزهده رمحه اهللا روى البيهقي من طريق املزين عن الشافعي أنه قال للرشيد

  . نوله إياهااختر رجال: قاض، فقال له
أال تقبل قضاء اليمن ؟ فامتنع من ذلك امتناعا : فقال الشافعي المحد بن حنبل وهو يتردد إليه يف مجلة من يأخذ عنه

  إين إمنا أختلف إليك الجل العلم: شديدا وقال للشافعي
__________  

) ١٧٦(جه يف االقامة باب وابن ما) ٢٠(وأبو داود يف الوتر باب ) ٥٣(أخرجه البخاري يف التوحيد باب ) ١(
  .٣٠٤، ٢٩٦، ٢٨٥، ٢٨٣/  ٤واالمام أمحد يف املسند ) ٣٤(والدارمي يف فضائل القرآن 

  .املزهد يف الدنيا، فتأمرين أن أيل القضاء ؟ ولو ال العلم ملا أكلمك بعد اليوم
  .فاستحى الشافعي منه

 يكلمهم أيضا، الهنم أخذوا جائزة وروى أنه كان ال يصلي خلف عمه إسحاق بن حنبل، وال خلف بنيه وال
  .السلطان

ومكث مرة ثالثة أيام ال جيد ما يأكله حىت بعث إىل بعض أصحابه فاستقرض منه دقيقا فعرف أهله حاجته إىل الطعام 
وجدنا تنور بيت صاحل مسجورا : كيف خبزمت ؟ فقالوا! ما هذه العجلة : فعجلوا وعجنوا وخبزوا له سريعا فقال

  .يهفخبزنا لك ف
  .ارفعوا، ومل يأكل وأمر بسد بابه إىل دار صاحل: فقال

  .الن صاحلا أخذ جائزة السلطان، وهو املتوكل على اهللا: قال البيهقي
مكث أيب بالعسكر عند اخلليفة ستة عشر يوما مل يأكل فيها إال ربع مد سويقا، يفطر بعد كل : وقال عبد اهللا ابنه

  .بيته، ومل ترجع إليه نفسه إال بعد ستة أشهر ثالث ليال على سفة منه حىت رجع إىل
  .وقد رأيت موقيه دخال يف حدقتيه

  .وقد كان اخلليفة يبعث إليه املائدة فيها أشياء كثرية من االنواع وكان أمحد ال يتناول منها شيئا: قال البيهقي
  وبعث املأمون مرة ذهبا يقسم على أصحاب احلديث فما بقي منهم أحد: قال

  .ال أمحد بن حنبل فإنه أىبإال أخذ إ
باليمن، فلما جاءه بفكاكه أخرج له ) ١(حضرت أمحد وقد رهن سطال له عند فامي : وقال سليمان الشاذكوين

  .خذ متاعك منهما: سطلني فقال



  .أنت يف حل منه ومن الفكاك، وتركه وذهب: فاشتبه عليه أيهما له فقال
إن عندي أربعة آالف درهم : يف ضيق شديد، فكتب رجل إىل أيبكنا يف زمن الواثق : وحكى ابنه عبد اهللا قال

  .ورثتها من أيب وليست صدقة وال زكاة، فإن رأيت أن تقبلها
لو كنا قبلناها كانت ذهبت وأكلناها، : فامتنع من ذلك، وكرر عليه فأىب، فلما كان بعد حني ذكرنا ذلك فقال أيب

حنن يف كفاية : ن بضاعة جعلها بامسه فأىب أن يقبلها وقالوعرض عليه بعض التجار عشرة آالف درهم رحبها م
  .وجزاك اهللا عن قصدك خريا

  .وعرض عليه تاجر آخر ثالثة آالف دينار فامتنع من قبوهلا وقام وتركه
  .حنن يف كفاية ومل يقبلها: ونفدت نفقة أمحد وهو يف اليمن فعرض عليه شيخه عبد الرزاق ملء كفه دنانري فقال

وهو باليمن فجلس يف بيته ورد عليه الباب وفقده أصحابه فجاؤوا إليه فسألوه فأخربهم فعرضوا عليه  وسرقت ثيابه
  .ذهبا فلم يقبله ومل يأخذ منهم إال دينارا واحدا ليكتب هلم به فكتب هلم باالجر رمحه اهللا

  .وقال أبو داود
  .رأيت أمحد بن حنبل ذكر الدنيا قط كانت جمالس أمحد جمالس اآلخرة ال يذكر فيها شئ من أمر الدنيا، وما

هل من حجة على : هو قطع االستشراف باليأس من الناس، فقيل له: وروى البيهقي أن أمحد سئل عن التوكل فقال
أما : هل لك من حاجة ؟ قال: إن إبراهيم ملا رمي به يف النار يف املنجنيق عرض له جربيل فقال! نعم : هذا ؟ قال

  .ن لك إليه حاجةفسل م: إليك فال، قال
  .أحب االمرين إيل أحبهما إليه: فقال

اللهم : ادع اهللا لنا فقال: كنا مع أمحد بن حنبل بسر من رأى فقلنا: وعن أيب جعفر حممد بن يعقوب الصفار قال
  .إنك تعلم أنك على أكثر مما حنب فاجعلنا على ما حتب دائما

  .مث سكت
  :فقلنا

__________  
  .بلدة يف العراق: ميةنسبة إىل فا: فامي) ١(

: فصلت) [ ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني(اللهم إنا نسألك بالقدرة اليت قلت للسموات واالرض : زدنا فقال
  اللهم وفقنا ملرضاتك، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إال إليك، ونعوذ]  ١١

نسى، وهب لنا من رمحتك وسعة رزقك ما يكون بك من الذل إال لك، اللهم ال تكثر لنا فنطغى وال تقل علينا فن
  .بالغا لنا يف دنيانا، وغىن من فضلك

اللهم من كان من هذه االمة على : وكان يدعو يف السجود: ويف حكاية أيب الفضل التميمي عن أمحد: قال البيهقي
  .غري احلق وهو يظن أنه على احلق فرده إىل احلق ليكون من أهل احلق

  .إن قبلت عن عصاة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم فداء فاجعلين فداء هلماللهم : وكان يقول
كان أيب ال يدع أحدا يستقي له املاء للوضوء، بل كان يلي ذلك بنفسه، فإذا خرج الدلو : وقال صاحل بن أمحد

  .احلمد هللا: مآلن قال
أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم (يا بين أما مسعت قول اهللا عز وجل : يا أبة ما الفائدة بذلك ؟ قال: فقلت

  .واالخبار عنه يف هذا الباب كثرية جدا]  ٣٠: امللك) [ مباء معني



  .وقد صنف أمحد يف الزهد كتابا حافال عظيما مل يسبق إىل مثله، ومل يلحقه أحد فيه
  .واملظنون بل املقطوع به أنه إمنا كان يأخذ مبا أمكنه منه رمحه اهللا

هل تستطيع أن تريين احلارث احملاسيب إذا جاء منزلك ؟ : قال يل أمحد بن حنبل: ن إسحاق السراجوقال إمساعيل ب
  .إين أحب أن حتضر الليلة عندي أنت وأصحابك: وفرحت بذلك، مث ذهبت إىل احلارث فقلت له! نعم : فقلت
  .إهنم كثري فأحضر هلم التمر والكسب: فقال

مام أمحد قد سبقهم فجلس يف غرفة حبيث يراهم ويسمع كالمهم وال يرونه، فلما كان بني العشاءين جاؤوا وكان اال
فلما صلوا العشاء اآلخرة مل يصلوا بعدها شيئا، بل جاؤوا فجلسوا بني يدي احلارث سكوتا مطرقي الرؤوس، كأمنا 

وعلى ما  على رؤوسهم الطري، حىت إذا كان قريبا من نصف الليل سأله رجل مسألة فشرع احلارث يتكلم عليها
فصعدت إىل االمام أمحد إىل : يتعلق هبا من الزهد والورع والوعظ، فجعل هذا يبكي وهذا يئن وهذا يزعق، قال

كيف : الغرفة فإذا هو يبكي حىت كاد يغشى عليه، مث مل يزالوا كذلك حىت الصباح، فلما أرادوا االنصراف قلت
تكلم يف الزهد مثل هذا الرجل، وما رأيت مثل هؤالء، ومع هذا ما رأيت أحدا ي: رأيت هؤالء يا أبا عبد اهللا ؟ فقال

  .فال أرى لك أن جتتمع هبم
حيتمل أنه كره له صحبتهم الن احلارث بن أسد، وإن كان زاهدا، فإنه كان عنده شئ من علم : قال البيهقي

ا هم عليه من الزهد الكالم، وكان أمحد يكره ذلك، أو كره له صحبتهم من أجل أنه ال يطيق سلوك طريقتهم وم
  .والورع
  بل إمنا كره ذلك الن يف كالمهم من التقشف وشدة السلوك اليت مل يرد هبا: قلت

الشرع والتدقيق واحملاسبة الدقيقة البليغة ما مل يأت هبا أمر، وهلذا ملا وقف أبو زرعة الرازي على كتاب احلارث 
  .هذا بدعة: املسمى بالرعاية قال

عليك مبا كان عليه مالك والثوري واالوزاعي والليث، ودع عنك هذا فإنه : اء بالكتابمث قال للرجل الذي ج
  .بدعة

  .إن أحببت أن يدوم اهللا لك على ما حتب فدم له على ما حيب: مسعت أمحد بن حنبل يقول: وقال إبراهيم احلريب
  .الصرب على الفقر مرتبة ال يناهلا إال االكابر: وقال
  .لغىن، فإن الصرب عليه مرارة وانزعاجه أعظم حاال من الشكرالفقر أشرف من ا: وقال
  .ال أعدل بفضل الفقر شيئا: وقال

  على العبد أن يقبل الرزق بعد اليأس،: وكان يقول

  .وال يقبله إذا تقدمه طمع أو استشراف
  .وكان حيب التقلل من الدنيا الجل خفة احلساب

  .هذا شرط شديد ولكن حبب إيل شئ فجمعته: ه هللا ؟ فقال له أمحدهذا العلم تعلمت: قال رجل المحد: وقال إبراهيم
  .أما هللا فعزيز، ولكن حبب إيل شئ فجمعته: ويف رواية أنه قال

إن أمي زمنة مقعدة منذ عشرين سنة، وقد بعثتين إليك لتدعوهلا، : وروى البيهقي أن رجال جاء إىل االمام أمحد فقال
  .ن تدعو هي لنا من أن ندعو هلاحنن أحوج أ: فكأنه غضب من ذلك وقال

  .مث دعا اهللا عز وجل هلا
  .قد وهبين اهللا العافية: فرجع الرجل إىل أمه فدق الباب فخرجت إليه على رجليها وقالت



هبين هذه القطعة حىت أعطيك عوضها، : وروى أن سائال سأل فأعطاه االمام أمحد قطعة فقام رجل إىل السائل فقال
  .ما تساوي درمها

  .إين أرجو من بركتها ما ترجوه أنت من بركتها: فرقاه إىل مخسني درمها وهو يأىب وقال فأىب
ذكر ما جاء يف حمنة أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل يف أيام املأمون مث املعتصم مث الواثق بسبب : مث قال البيهقي رمحه اهللا

بالقتل بسوء العذاب وأليم العقاب، وقلة  القرآن العظيم وما أصابه من احلبس الطويل والضرب الشديد والتهديد
مباالته مبا كان منهم يف ذلك إليه وصربه عليه ومتسكه مبا كان عليه من الدين القومي والصراط املستقيم، وكان أمحد 

انا عاملا مبا ورد مبثل حاله من اآليات املتلوة، واالخبار املأثورة، وبلغه ما أوصى به يف املنام واليقظة فرضي وسلم إمي
  واحتسابا، وفاز خبري الدنيا ونعيم اآلخرة، وهيأه مبا آتاه من ذلك لبلوغ أعلى منازل أهل البالء يف اهللا
  .من أوليائه، وأحلق به حمبيه فيما نال من كرامة اهللا تعاىل إن شاء اهللا من غري بلية وباهللا التوفيق والعصمة

الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون، ولقد فتنا الذين  بسم اهللا الرمحن الرحيم امل أحسب: (قال اهللا تعاىل
واصرب على ما : (وقال اهللا تعاىل]  ٣ - ١: العنكبوت) [ من قبلهم فليعلمن اهللا الذى صدقوا وليعلمن الكاذبني

  .يف سواها يف معىن ما كتبنا]  ١٧: لقمان) [ أصابك إن ذلك من عزم االمور
حدثنا حممد بن جعفر، عن شعبة، عن عاصم بن هبدلة مسعت : متحن يف مسنده قائال فيهوقد روى االمام أمحد امل

: " أي الناس أشد بالء ؟ فقال: سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: مصعب بن سعد حيدث عن سعد قال
ى حسب ذلك، وإن االنبياء، مث االمثل فاالمثل، يبتلي اهللا الرجل على حسب دينه، فإن كان رقيق الدين ابتلي عل

  ".بالرجل حىت ميشي على االرض وما عليه خطيئة ) ١(كان صلب الدين ابتلي على حسب ذلك، وما يزال البالء 
  .حدثنا عبد الوهاب الثقفي ثنا أيوب عن أيب قالبة عن أنس: وقد روى مسلم يف صحيحه قال

  ثالثة من كن فيه فقد وجد: " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .فما تزال الباليا: ١٧٤/  ١يف املسند ) ١(
  .١٨٥ - ١٨٠/  ١وانظر 

من كان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، وأن يقذف يف النار ): ١(حالوة االميان 
  .نيأخرجاه يف الصحيح) ٢" (أحب إليه من أن يرجع إىل الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه 

  .وقال أبو القاسم البغوي
حدثنا أمحد بن حنبل، ثنا أبو املغرية، ثنا صفوان بن عمرو السكسكي، ثنا عمرو بن قيس السكوين، ثنا عاصم بن 

إنكم مل تروا إال بالء وفتنة، ولن يزداد االمر إال شدة، وال االنفس إال شحا : " مسعت معاذ بن جبل يقول: محيد قال
."  

  ".لن تروا من االئمة إال غلظة ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إال حضر بعده ما هو أشد منه : " وبه قال معاذ
  .اللهم رضنا: مسعت أمحد يقول: قال البغوي

بعثين الشافعي بكتاب من مصر إىل أمحد بن حنبل، فأتيته وقد انفتل من صالة : عن الربيع قال: وروى البيهقي
يا أبا عبد اهللا وما فيه ؟ : فأخذه فقرأه فدمعت عيناه، فقلت! ال : أقرأته ؟ فقلت: لالفجر فدفعت إليه الكتاب فقا

  يذكر أنه رأى رسول اهللا: فقال
إنك : اكتب إىل أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل وأقرأ عليه مين السالم وقل له: صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال



  .م، يرفع اهللا لك علما إىل يوم القيامةستمتحن وتدعى إىل القول خبلق القرآن فال جتبه
: فقلت حالوة البشارة، فخلع قميصه الذي يلي جلده فأعطانيه، فلما رجعت إىل الشافعي أخربته قال: قال الربيع

  .إين لست أفجعك فيه، ولكن بله باملاء وأعطينيه حىت أتربك به
ن املأمون كان قد استحوذ عليه مجاعة من املعتزلة ملخص الفتنة واحملنة من كالم أئمة السنة قد ذكرنا فيما تقدم أ

  .فأزاغوه عن طريق احلق إىل الباطل، وزينوا له القول خبلق القرآن ونفي الصفات عن اهللا عزوجل
ومل يكن يف اخللفاء قبله من بين أمية وبين العباس خليفة إال على مذهب السلف ومنهاجهم، فلما ويل : قال البيهقي

به هؤالء فحملوه على ذلك وزينوا له، واتفق خروجه إىل طرسوس لغزو الروم فكتب إىل نائبه  هو اخلالفة اجتمع
ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إىل القول خبلق القرآن، واتفق له ذلك آخر عمره قبل 

  .موته بشهور من سنة مثاين عشرة ومائتني
مجاعة من أئمة احلديث فدعاهم إىل ذلك فامتنعوا، فتهددهم بالضرب وقطع فلما وصل الكتاب كما ذكرنا استدعى 

واستمر على االمتناع من ذلك االمام أمحد بن حنبل، وحممد بن نوح اجلند : االرزاق فأجاب أكثرهم مكرهني
واحد فلما يسابوري، فحمال على بعري وسريا إىل اخلليفة عن أمره بذلك، ومها مقيدان متعادالن يف حممل على بعري 
  كانا ببالد الرحبة جاءمها رجل من االعراب من عبادهم يقال له جابر بن عامر، فسلم على االمام أمحد

__________  
) صلى اهللا عليه وسلم(معناه استلذاذ الطاعات وحتمل املشقات يف رضى اهللا عز وجل ورسوله : حالوة االميان) ١(

  .وإيثار ذلك على عرض الدنيا
  .به سبحانه بفعل طاعته وترك خمالفتهوحمبة العبد ر

  ).صلى اهللا عليه وسلم(وكذلك حمبة رسول اهللا 
  .باب) ١٥(يف كتاب االميان  -بألفاظ خمتلفة  -أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٢(

  .٦٠/  ١فتح الباري  ١٦باب ح ) ٩(والبخاري يف االميان  ٦٦/  ١ص ) ٦٧(ح 

ا عليهم، وإنك رأس الناس اليوم فإياك أن جتيبهم إىل ما يدعونك إليه يا هذا إنك وافد الناس فال تكن شؤم: وقال له
  فيجيبوا، فتحمل أوزارهم يوم القيامة، وإن كنت حتب اهللا فاصرب على ما أنت فيه،
  .فإنه ما بينك وبني اجلنة إال أن تقتل، وإنك إن مل تقتل متت، وإن عشت عشت محيدا

  .ا أنا فيه من االمتناع من ذلك الذي يدعونين إليهوكان كالمه مما قوى عزمي على م: قال أمحد
يعز علي يا أبا : فلما اقتربا من جيش اخلليفة ونزلوا دونه مبرحلة جاء خادم وهو ميسح دموعه بطرف ثوبه ويقول

به عبد اهللا أن املأمون قد سل سيفا مل يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لئن مل جت
  .إىل القول خبلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف

سيدي غر حلمك هذا الفاجر حىت جترأ على : فجثى االمام أمحد على ركبتيه ورمق بطرفه إىل السماء وقال: قال
  .أوليائك بالضرب والقتل، اللهم فإن يكن القرآن كالمك غري خملوق فاكفنا مؤنته

  .لث االخري من الليلفجاءهم الصريخ مبوت املأمون يف الث: قال
ففرحنا، مث جاء اخلرب بأن املعتصم قد ويل اخلالفة وقد انضم إليه أمحد بن أيب دؤاد، وأن االمر شديد، : قال أمحد

فردونا إىل بغداد يف سفينة مع بعض االسارى، ونالين منهم أذى كثري، وكان يف رجليه القيود، ومات صاحبه حممد 
محد، فلما رجع أمحد إىل بغداد دخلها يف رمضان، فأودع يف السجن حنوا من مثانية بن نوح يف الطريق وصلى عليه أ



  .وعشرين شهرا، وقيل نيفا وثالثني شهرا، مث أخرج إىل الضرب بني يدي املعتصم
  .وقد كان أمحد وهو يف السجن هو الذي يصلي يف أهل السجن والقيود يف رجليه

فلم أستطع أن : ا أحضره املعتصم من السجن زاد يف قيوده، قال أمحدذكر ضربه رضي اهللا عنه بني يدي املعتصم مل
أمشي هبا فربطتها يف التكة ومحلتها بيدي، مث جاؤين بدابة فحملت عليها فكدت أن أسقط على وجهي من ثقل 
القيود وليس معي أحد ميسكين، فسلم اهللا حىت جئنا دار املعتصم، فأدخلت يف بيت وأغلق علي وليس عندي 

ج، فأردت الوضوء فمددت يدي فإذا إناء فيه ماء فتوضأت منه، مث قمت وال أعرف القبلة، فلما أصبحت إذا سرا
  .أنا على القبلة وهللا احلمد

أليس قد زعمتم أنه حدث السن وهذا : مث دعيت فأدخلت على املعتصم، فلما نظر إيل وعنده ابن أيب دؤاد قال
فجلست وقد ! اجلس : ادنه، فلم يزل يدنيين حىت قربت منه مث قال: شيخ مكهل ؟ فلما دنوت منه وسلمت قال يل

يا أمري املؤمنني إىل م دعا إليه ابن عمك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ : أثقلين احلديد، فمكثت ساعة مث قلت
  .إىل شهادة أن ال إله إال اهللا: قال
  .فإين أشهد أن ال إله إال اهللا: قلت
  مث) ١(ابن عباس يف وفد عبد القيس  مث ذكرت له حديث: قال

__________  
اهللا : أتدرون ما االميان ؟ قالوا): صلى اهللا عليه وسلم(ان وفد عبد القيس سألوه عن االميان فقال : وفيه) ١(

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا اخلمس : ورسوله أعلم، قال
  .من املغنم

  ).٣٢١مناقب االمام أمحد ص : ابن اجلوزي(

  .فهذا الذي دعا إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قلت
لوال أنك كنت يف يد من كان : مث تكلم ابن أيب دؤاد بكالم مل أفهمه، وذلك أين مل أتفقه كالمه، مث قال املعتصم: قال

فقلت، اهللا أكرب، هذا فرج : مل آمرك أن ترفع احملنة ؟ قال أمحديا عبد الرمحن أ: قبلي مل أتعرض إليك، مث قال
  .ناظره يا عبد الرمحن، كلمه: للمسلمني، مث قال

ما : أجبه فقلت: ما تقول يف القرآن ؟ فلم أجبه، فقال املعتصم): ١] (بن إسحاق الشافعي [ فقال يل عبد الرمحن 
ومن زعم أن علم اهللا خملوق فقد كفر باهللا، فسكت فقالوا القرآن من علم اهللا، : تقول يف العلم ؟ فسكت، فقلت

كان : كان اهللا وال قرآن، فقلت: يا أمري املؤمنني كفرك وكفرنا، فلم يلتفت إىل ذلك، فقال عبد الرمحن: فيما بينهم
  .اهللا وال علم ؟ فسكت

 أو سنة رسوله حىت أقول به، يا أمري املؤمنني اعطوين شيئا من كتاب اهللا: فجعلوا يتكلمون من ههنا وههنا، فقلت
  .وهل يقوم االسالم إال هبما: وأنت ال تقول إال هبذا وهذا ؟ فقلت: ابن أيب دؤاد: فقال

اهللا (وبقوله ]  ٢: االنبياء) [ ما يأتيهم من ذكر من رهبم حمدث(وجرت مناظرات طويلة، واحتجوا عليه بقوله 
: االحقاف) [ تدمر كل شئ بأمر رهبا(عام خمصوص بقوله  وأجاب مبا حاصله أنه]  ١٦: الرعد) [ خالق كل شئ

ما : هو واهللا يا أمري املؤمنني ضال مضل مبتدع، وهنا قضاتك والفقهاء فسلهم، فقال هلم: فقال ابن أيب دؤاد]  ٢٥
، ويف ذلك تقولون ؟ فأجابوا مبثل ما قال ابن أيب دؤاد، مث أحضروه يف اليوم الثاين وناظروه أيضا مث يف اليوم الثالث

  .كله يعلو صوته عليهم، وتغلب حجته حججهم



فإذا سكتوا فتح الكالم عليهم ابن أيب دؤاد، وكان من أجهلهم بالعلم والكالم، وقد تنوعت هبم املسائل يف : قال
اجملادلة وال علم هلم بالنقل، فجعلوا ينكرون اآلثار ويردون االحتجاج هبا، ومسعت منهم مقاالت مل أكن أظن أن 

  بكالم طويل ذكر فيه اجلسم وغريه) ٢(حدا يقوهلا، وقد تكلم معي ابن غوث أ
  .ال أدري ما تقول، إال أين أعلم أن اهللا أحد صمد، ليس كمثله شئ، فسكت عين: مبا ال فائدة فيه، فقلت

مال وقد أوردت هلم حديث الرؤية يف الدار اآلخرة فحاولوا أن يضعفوا إسناده ويلفقوا عن بعض احملدثني كا
يتسلقون به إىل الطعن فيه، وهيهات، وأىن هلم التناوش من كان بعيد ؟ ويف غبون ذلك كله يتلطف به اخلليفة 

  .يا أمحد أجبين إىل هذا حىت أجعلك من خاصيت وممن يطأ بساطي: ويقول
  .ىت أجيبهم إليهايا أمري املؤمنني يأتوين بآية من كتاب اهللا أو سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ح: فأقول

: مرمي) [ يا أبة مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغين عنك شيئا(واحتج أمحد عليهم حني أنكروا اآلثار بقوله تعاىل 
 ١٤: طه) [ إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين(وبقوله ]  ١٦٣: النساء) [ وكلم اهللا موسى تكليما: (وبقوله]  ٤٢
  .وحنو ذلك من اآليات]  ٤٠: النحل) [ لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إمنا قولنا: (وبقوله] 

  يا أمري: فلما مل يقم هلم معه حجة عدلوا إىل استعمال جاه اخلليفة، فقالوا
__________  

  .٣٢٢من مناقب أمحد البن اجلوزي ص ) ١(
  .بشر املريسي: ٨٤/  ١ويف املنهج االمحد : لعله ابن غياث وهو املريسي: يف هامش االصل) ٢(

  .املؤمنني هذا كافر ضال مضل
يا أمري املؤمنني ليس من تدبري اخلالفة أن ختلي سبيله ويغلب خليفتني، فعند : وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد

  .ذلك محي واشتد غضبه، وكان ألينهم عريكة، وهو يظن أهنم على شئ
  .خذوه واخلعوه واسحبوه: فيك أن جتيبين فلم جتبين، مث قال لعنك اهللا، طمعت: قال أمحد فعند ذلك قال يل

فأخذت وسحبت وخلعت وجئ بالعاقبني والسياط وأنا أنظر، وكان معي شعرات من شعر النيب صلى اهللا : قال أمحد
 صلى يا أمري املؤمنني اهللا اهللا، إن رسول اهللا: عليه وسلم مصرورة يف ثويب، فجردوين منه وصرت بني العقابني، فقلت

وتلوت احلديث، وأن ) ١" (ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال اهللا إال بإحدى ثالث : " اهللا عليه وسلم قال
أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا، فإذا قالوها عصموا مين : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

 آت شيئا من هذا ؟ يا أمري املؤمنني اذكر وقوفك بني اهللا كوقويف بني فبم تستحل دمي ومل): ٢" (دماءهم وأمواهلم 
  .يديك، فكأنه أمسك
  يا أمري املؤمنني: مث مل يزالوا يقولون له

إنه ضال مضل كافر، فأمر يب فقمت بني العقابني وجئ بكرسي فأقمت عليه وأمرين بعضهم أن آخذ بيدي بأي 
يعين  -الضرابني ومعهم السياط فجعل أحدهم يضربين سوطني ويقول له اخلشبتني فلم أفهم، فتخلعت يداي وجئ ب

شد قطع اهللا يديك، وجيئ اآلخر فيضربين سوطني مث اآلخر كذلك، فضربوين أسواطا فأغمي علي : -املعتصم 
يدعوين إىل قوهلم فلم أجبه، ) ٣(وذهب عقلي مرارا، فإذا سكن الضرب يعود علي عقلي، وقام املعتصم إيل 

اخلليفة على رأسك، فلم أقبل وأعادوا الضرب مث عاد إيل فلم أجبه، فأعادوا الضرب مث ! وحيك : ا يقولونوجعلو
جاء إيل الثالثة، فدعاين فلم أعقل ما قال من شدة الضرب، مث أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أحس بالضرب 

ت، وقد أطلقت االقياد من رجلي، وكان وأرعبه ذلك من أمري وأمر يب فأطلقت ومل أشعر إال وأنا يف حجرة من بي



ذلك يف اليوم اخلامس والعشرين من رمضان من سنة إحدى وعشرين ومائتني، مث أمر اخلليفة بإطالقه إىل أهله، 
  ).٤(وكان مجلة ما ضرب نيفا وثالثني سوطا، وقيل مثانني سوطا، ولكن كان ضربا مربحا شديدا جدا 

  .ر اللون كثري التواضع رمحه اهللاوقد كان االمام أمحد رجال رقيقا أمس
وملا محل من دار اخلالفة إىل دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم، أتوه بسويق ليفطر من الضعف فامتنع من ذلك وأمت 

قد : فقال له أمحد! صومه، وحني حضرت صالة الظهر صلى معهم فقال له ابن مساعة القاضي وصليت يف دمك 
  .كتصلى عمر وجرحه يثعب دما، فس

  ويروى أنه ملا أقيم
__________  

  .٢١٤، ٥٨/  ٦، ٤٦٥، ٤٤٤، ٣٨٢، ٧٠، ٦٣، ٦١/  ١مسند االمام أمحد ج ) ١(
، ٣٠٠/  ٣، ٥٢٨، ٥٢٧، ٥٠٢، ٤٧٥، ٤٢٣، ٣٧٧/  ٢، ٤٨، ٣٥، ١٩، ١١/  ١مسند االمام أمحد ) ٢(

٨/  ٤، ٣٣٩، ٣٣٢.  
  ).٣٢٧وزي املناقب ص ابن اجل(قام إليه املعتصم بعد ما ضرب تسعة عشر سوطا ) ٣(
 -ابن اجلوزي (لقد ضربت أمحد بن حنبل مثانني سوطا لو ضربته فيال هلدته : وقد ضربه شاباص الثابت قال) ٤(

  ).٣٣٣املناقب 

  ليضرب انقطعت تكة سراويله فخشي أن يسقط سراويله فتكشف عورته فحرك شفتيه فدعا هللا فعاد
املستغيثني، يا إله العاملني، إن كنت تعلم أين قائم لك حبق فال هتتك يل يا غياث : سراويله كما كان، ويروى أنه قال

  .عورة
وملا رجع إىل منزله جاءه اجلراحيي فقطع حلما ميتا من جسده وجعل يداويه والنائب يف كل وقت يسأل عنه، وذلك 

يستعلم خربه، فلما عويف أن املعتصم ندم على ما كان منه إىل أمحد ندما كثريا، وجعل يسأل النائب عنه والنائب 
فرح املعتضم واملسلمون بذلك، وملا شفاه اهللا بالعافية بقي مدة وإهباماه يؤذيهما الربد، وجعل كل من آذاه يف حل 

  ]. ٢٢: النور[ اآلية ) وليعفوا وليصفحوا(إال أهل البدعة، وكان يتلو يف ذلك قوله تعاىل 
فمن عفا وأصلح فأجره على اهللا إنه ال حيب (؟ وقد قال تعاىل  ماذا ينفعك أن يعذب أخوك املسلم بسببك: ويقول
ويف " ليقم من أجره على اهللا فال يقوم إال من عفا : " وينادي املنادي يوم القيامة]  ٤٠: الشورى) [ الظاملني

ما نقص مال من : ثالث أقسم عليهن: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: صحيح مسلم عن أيب هريرة قال
  ).١) (صدقة، وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا، ومن تواضع هللا رفعه اهللا

أمحد بن حنبل وهو رئيسهم، وحممد بن نوح بن ميمون ): ٢(وكان الذين ثبتوا على الفتنة فلم جييبوا بالكلية أربعة 
  .اجلند يسابوري، ومات يف الطريق

البويطي وقد مات يف سجن الواثق على القول خبلق ونعيم بن محاد اخلزاعي، وقد مات يف السجن، وأبو يعقوب 
  .القرآن

  .وكان مثقال باحلديد
  .وأمحد بن نصر اخلزاعي وقد ذكرنا كيفية مقتله

ملا ضرب أمحد بن حنبل كنا بالبصرة فسمعت أبا الوليد : ثناء االئمة على االمام أمحد بن حنبل قال البخاري
  .ل لكان أحدوثةلو كان أمحد يف بين إسرائي: الطيالسي يقول



  .لو كان أمحد يف بين إسرائيل لكان نبيا: وقال إمساعيل بن اخلليل
أمحد بن حنبل يوم احملنة، وأبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، وعلي يوم اجلمل : وقال املزين
  .وصفني

ل وال أعلم وال أورع وال أتقى من خرجت من العراق فما تركت رجال أفض: مسعت الشافعي يقول: وقال حرملة
  .أمحد بن حنبل

  .ما قدم على بغداد أحد أحب إيل من أمحد بن حنبل: وقال شيخ أمحد حيىي بن سعيد القطان
  مات سفيان الثوري ومات الورع،: وقال قتيبة

  .ومات الشافعي وماتت السنن، وميوت أمحد بن حنبل وتظهر البدع
  إن أمحد بن حنبل قام يف: وقال

__________  
  .باب) ١٩(كتاب الرب والصلة  -صحيح مسلم ) ١(

  .باختالف ألفاظه ٢٠٠١/  ٤ص ) ٢٥٨٨(ح 
يف الدنيا : يف االلفاظ الثالثة أوجه موجودة يف العادة معروفة، وقد يكون املراد الوجهني معا يف مجيعها: قال العلماء
  .واآلخرة

  .كذا باالصل، وسيأيت اهنم كانوا مخسة) ٢(

  .قام النبوةاالمة م
وذكر أمحد يوما  -وقال أبو عمر بن النحاس  -يعين يف صربه على ما أصابه من االذى يف ذات اهللا  -قال البيهقي 

يف الدين ما كان أبصره، وعن الدنيا ما كان أصربه، ويف الزهد ما كان أخربه، وبالصاحلني ما كان : فقال رمحه اهللا -
  .ضت عليه الدنيا فأباها، والبدع فنفاهاأحلقه، وباملاضني ما كان أشبهه، عر

  .أدخل أمحد الكري فخرج ذهبا أمحر: وقال بشر احلايف بعد ما ضرب أمحد بن حنبل
يا ميمون ما قام أحد يف االسالم ما : قال يل علي بن املديين بعد ما امتحن أمحد وقيل قبل أن ميتحن: وقال امليموين

  .قام أمحد بن حنبل
صدق، : ديدا وذهبت إىل أيب عبيد القاسم بن سالم فحكيت له مقالة علي بن املديين فقالفعجبت من هذا عجبا ش

  .إن أبا بكر وجد يوم الردة أنصارا وأعوانا، وإن أمحد بن حنبل مل يكن له أنصار وال أعوان
  .لست أعلم يف االسالم مثله: مث أخذ أبو عبيد يطري أمحد ويقول

  .ني اهللا وبني عبيده يف أرضهأمحد حجة ب: وقال إسحاق بن راهويه
  .إذا ابتليت بشئ فأفتاين أمحد بن حنبل مل أبال إذا لقيت ريب كيف كان: وقال علي بن املديين

ومن يقوى على ما يقوى عليه أبو عبد اهللا ؟ : إين اختذت أمحد حجة فيما بيين وبني اهللا عزوجل، مث قال: وقال أيضا
كان حمدثا، وكان حافظا، وكان عاملا، : نبل خصال ما رأيتها يف عامل قطكان يف أمحد بن ح: وقال حيىي بن معني

  .وكان ورعا، وكان زاهدا، وكان عاقال
أراد الناس منا أن نكون مثل أمحد بن حنبل، واهللا ما نقوى أن نكون مثله وال نطيق سلوك : وقال حيىي بن معني أيضا

  .طريقه
  .اهللا اختذت أمحد حجة فيما بيين وبني: وقال الذهلي



بالشافعي فهم االحاديث وفسرها، وبني جمملها من : من اهللا على هذه االمة بأربعة: الرقي) ١(وقال هالل بن العالء 
  .مفصلها، واخلاص والعام والناسخ واملنسوخ

  وبأيب عبيد
  .بني غريبها

ربعة هللك الناس، وقال وبيحىي بن معني نفى الكذب عن االحاديث، وبأمحد بن حنبل ثبت يف احملنة لوال هؤالء اال
وقال أبو بكر  -يعين يف عصره  -أمحد بن حنبل مقدم على كل من حيمل بيده قلما وحمربة : أبو بكر بن أيب داود

  .ما رأيت مثل أمحد بن حنبل وال رأيت من رأى مثله: حممد بن حممد بن رجاء
  .ما أعرف يف أصحابنا أسود الرأس أفقه منه: وقال أبو زرعة الرازي

: أنشدنا أبو عبد اهللا البوسندي يف أمحد بن حنبل رمحه اهللا: روى البيهقي عن احلاكم عن حيىي بن حممد العنربي قالو
خفلوا اخلالئف بعده * وبه االئمة يف االنام متسكوا خلف النيب حممدا بعد االىل * إن ابن حنبل إن سألت إمامنا 

املثال مثاله املستمسك وقد ثبت يف الصحيح عن رسول اهللا حيذو * واستهلكوا حذو الشراك على الشراك وإمنا 
ال تزال طائفة من أميت على احلق ظاهرين ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم : " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ).٢" (حىت يأيت أمر اهللا وهم على ذلك 
  وروى البيهقي عن أيب سعيد

__________  
  .تقدم، ويف االصل املعلى) ١(
  .أخرجه مسلم عن أيب الربيع وقتيبة عن محاد بن زيد) ٢(

  .٢٢١٥ص ) ١٩(باب ح ) ٥(يف الفنت 

املاليين، عن ابن عدي، عن أيب القاسم البغوي، عن أيب الربيع الزهراين، عن محاد بن زيد، عن بقية بن الوليد، عن 
  .معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذري ح

  .زياد بن أيوب، حدثنا مبشر، عن معاذ عن إبراهيم بن عبد الرمحن العذري حوحدثين : قال البغوي
حيمل هذا العلم من كل خلف عدو له ينفون عنه حتريف : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال البغوي قال

  .وهذا احلديث مرسل وإسناده فيه ضعف" الغالني وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني 
ابن عبد الرب صححه واحتج به على عدالة كل من محل العلم، واالمام أمحد من أئمة أهل العلم رمحه  والعجب أن

  .اهللا وأكرم مثواه
ما كان من أمر االمام أمحد بعد احملنة حني خرج من دار اخلالفة صار إىل منزله فدووي حىت برأ وهللا احلمد، ولزم 

  منزله فال خيرج منه
تنع من التحديث، وكانت غلته من ملك له يف كل شهر سبعة عشر درمها ينفقها على عياله إىل مجعة وال مجاعة، وام

  .ويتقنع بذلك رمحه اهللا صابرا حمتسبا
، فلما ويل املتوكل على اهللا اخلالفة )١(ومل يزل كذلك مدة خالفة املعتصم، وكذلك يف أيام ابنه حممد الواثق 

نة وأهلها، ورفع احملنة عن الناس، وكتب إىل اآلفاق ال يتكلم أحد يف استبشر الناس بواليته، فإنه كان حمبا للس
أن يبعث بأمحد بن حنبل إليه، فاستدعى  -وهو إسحاق بن إبراهيم  -القول خبلق القرآن، مث كتب إىل نائبه ببغداد 

فيما بينه وبينه عن إسحاق باالمام أمحد إليه فأكرمه وعظمه، ملا يعلم من إعظام اخلليفة له وإجالله إياه، وسأله 



  .سؤالك هذا سؤال تعنت أو استرشاد: القرآن فقال له أمحد
  .بل سؤال استرشاد: فقال
  .هو كالم اهللا منزل غري خملوق، فسكن إىل قوله يف ذلك، مث جهزه إىل اخلليفة إىل سر من رأى مث سبقه إليه: فقال

م عليه، فغضب إسحاق بن إبراهيم من ذلك وشكاه إىل وبلغه أن أمحد اجتاز بابنه حممد بن إسحاق فلم يأته ومل يسل
  .يرد وإن كان قد وطئ بساطي، فرجع إالمام أمحد من الطريق إىل بغداد: اخلليفة فقال املتوكل

وقد كان االمام أمحد كارها جمليئه إليهم ولكن مل يهن ذلك على كثري من الناس وإمنا كان رجوعه عن قول إسحاق 
  .و السبب يف ضربهبن إبراهيم الذي كان ه

إن رجال من العلويني قد أوى إىل منزل : مث إن رجال من املبتدعة يقال له ابن البلخي وشى إىل اخلليفة شيئا فقال
  .أمحد بن حنبل وهو يبايع له الناس يف الباطن

  .فأمر اخلليفة نائب بغداد أن يكبس منزل أمحد من الليل
من كل جانب حىت من فوق االسطحة، فوجدوا االمام أمحد جالسا يف  فلم يعشروا إال واملشاعل قد أحاطت بالدار
  ليس عندي من هذا علم، وليس من: داره مع عياله فسألوه عما ذكر عنه فقال

__________  
  .ال تساكين بأرض: أرسل إىل أمحد: ٣٤٨ص : قال ابن اجلوزي يف مناقبه) ١(

  .فاختفى أمحد بقية حياة الواثق
  .ماكن مث عاد إىل منزله بعد أشهر فاختفى فيه إىل أن مات الواثقفما زال ينتقل يف اال

هذا شئ وال هذا من نييت، وإين الرى طاعة أمري املؤمنني يف السر والعالنية، ويف عسري ويسري ومنشطي 
  .ومكرهي، وأثره علي، وإين الدعو اهللا بالتسديد والتوفيق، يف الليل والنهار، يف كالم كثري

  .ىت مكان الكتب وبيوت النساء واالسطحة وغريها فلم يروا شيئاففتشوا منزله ح
  فلما بلغ

املتوكل ذلك وعلم براءته مما نسب إليه علم أهنم يكذبون عليه كثريا، فبعث إليه يقوب بن إبراهيم املعروف 
نفق هذه، است: هو يقرأ عليك السالم ويقول: بعشرة آالف درهم من اخلليفة، وقال -وهو أحد احلجبة  -بقوصرة 

  .فامتنع من قبوهلا
يا أبا عبد اهللا إين أخشى من ردك إياها أن يقع وحشة بينك وبينه، واملصلحة لك قبوهلا، فوضعها عنده مث : فقال

مل أمن هذه الليلة من هذا املال، فجلسوا : ذهب فلما كان من آخر الليل استدعى أمحد أهله وبين عمه وعياله وقال
احملتاجني من أهل احلديث وغريهم من أهل بغداد والبصرة، مث أصبح ففرقها يف الناس ما بني وكتبوا أمساء مجاعة من 

اخلمسني إىل املائة واملائتني، فلم يبق منها درمها، وأعطى منها اليب أيوب وأيب سعيد االشج، وتصدق بالكيس الذي 
  .اعطين درمها: نو ابنه فقالكانت فيه، ومل يعط منها الهله شيئا وهم يف غاية الفقر واجلهد، وجاء ب
  .فنظر أمحد إىل ابنه صاحل فتناول صاحل قطعة فأعطاها الصيب فسكت أمحد
يا أمري املؤمنني إنه قد قبلها منك وتصدق : وبلغ اخلليفة أنه تصدق باجلائزة كلها حىت كيسها، فقال علي بن اجلهم

  .هبا عنك، وماذا يصنع أمحد باملال ؟ إمنا يكفيه رغيف
  .صدقت: فقال

فلما مات إسحاق بن إبراهيم وابنه حممد ومل يكن بينهما إال القريب، وتوىل نيابة بغداد عبد اهللا بن إسحاق، كتب 



إين شيخ كبري وضعيف، فرد اجلواب على اخلليفة : املتوكل إليه أن حيمل إليه االمام أمحد، فقال المحد يف ذلك فقال
إين أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك، وحيصل يل بركة : أمحد بذلك، فأرسل يعزم عليه لتأتيين، وكتب إىل

  .دعائك
يف بنيه وبعض أهله، فلما قارب العسكر تلقاه وصيف اخلادم يف موكب  -وهو عليل  -فسار إليه االمام أمحد 

  .قد أمكنك اهللا من عدوك ابن أيب دؤاد: عظيم، فسلم وصيف على االمام أمحد فرد السالم وقال له وصيف
  .يرد عليه جوابا، وجعل ابنه يدعو اهللا للخليفة ولوصيف فلم

فلما وصلوا إىل العسكر بسر من رأى، أنزل أمحد يف دار إيتاخ، فلما علم بذلك ارحتل منها وأمر أن يستكري له 
  .دار غريها

عون ما وكان رؤوس االمراء يف كل يوم حيضرون عنده ويبلغونه عن اخلليفة السالم، وال يدخلون عليه حىت يقل
  .عليهم من الزينة والسالح

وبعث إليه اخلليفة باملفارش الوطيئة وغريها من اآلالت اليت تليق بتلك الدار العظيمة، وأراد منه اخلليفة أن يقيم 
  هناك ليحدث الناس عوضا عما فاهتم منه يف أيام احملنة وما بعدها من السنني املتطاولة، فاعتذر

ك وهو ضعيف وكان اخلليفة يبعث إليه يف كل يوم مائدة فهيا ألوان االطعمة والفاكهة إليه بأنه عليل وأسنانه تتحر
والثلج، مما يقاوم مائة وعشرين درمها يف كل يوم، واخلليفة حيسب أن يأكل من ذلك، ومل يكن أمحد يأكل شيئا من 

و مريض، مث أقسم عليه ولده ذلك بالكلية، بل كان صائما يطوي، فمكث مثانية أيام مل يستطعم بطعام، ومع ذلك ه
  .حىت شرب قليال من السويق بعد مثانية أيام

  .وجاء عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان مبال جزيل من اخلليفة جائزة له فامتنع من قبوله، فأحل عليه االمري فلم يقبل

  .إنه ال ميكن ردها على اخلليفة: فأخذها االمري ففرقها على بنيه وأهله، وقال
ال بد من : فة الهله وأوالده يف كل شهر بأربعة آالف درهم، فمانع أبو عبد اهللا اخلليفة، فقال اخلليفةوكتب اخللي

  .ذلك، وما هذا إال لولدك
إمنا بقي لنا أيام قالئل، وكأننا قد نزل بنا املوت، : فأمسك أبو عبد اهللا عن ممانعته مث أخذ يلوم أهله وعمه، وقال هلم

  .ار، فنخرج من الدنيا وبطوننا قد أخذت من مال هؤالءفإما إىل جنة وإما إىل ن
  .يف كالم طويل يعظهم به

  ".ما جاءك من هذا املال وأنت غري سائل وال مستشرف فخذه " فاحتجوا عليه باحلديث الصحيح 
  .وأن ابن عمر وابن عباس قبال جوائز السلطان

  .وليس بظلم وال جور مل أبال وما هذا وذاك سواء، ولو أعلم أن هذا املال أخذ من حقه: فقال
يا أمري املؤمنني إن : وملا استمر ضعفه جعل املتوكل يبعث إليه بابن ماسويه املتطبب لينظر يف مرضه، فرجع إليه فقال

  .أمحد ليس به علة يف بدنه، وإمنا علته من قلة الطعام وكثرة الصيام والعبادة
مام أمحد، فبعث املتوكل إليه يسأله أن جيتمع بابنه املعتز ويدعو فسكت املتوكل مث سألت أم اخلليفة منه أن ترى اال

  .له، وليكن يف حجره
  .فتمنع من ذلك مث أجاب إليه رجاء أن يعجل برجوعه إىل أهله ببغداد

وبعث اخلليفة إليه خبلعة سنية ومركوب من مراكبه، فامتنع من ركوبه النه عليه ميثرة منور، فجئ ببغل لبعض التجار 
  .وجاء إىل جملس املعتز، وقد جلس اخلليفة وأمه يف ناحية يف ذلك اجمللس، من وراء ستر رقيقفركبه 



  .سالم عليكم: فلما جاء أمحد قال
اهللا اهللا يا بين يف هذا الرجل ترده إىل أهله، فإن هذا ليس ممن يريد : وجلس ومل يسلم عليه باالمرة، فقالت أم اخلليفة

  .ما أنتم فيه
  .يا أمه قد تأنست الدار: ل أمحد قال المهوحني رأى املتوك

  وجاء اخلادم ومعه خلعة سنية مبطنة وثوب
  .وقلنسوة وطيلسان، فألبسها أمحد بيده، وأمحد ال يتحرك بالكلية

  .أصلح اهللا االمري هذا الذي أمر اخلليفة أن يكون مؤدبك: وملا جلست إىل املعتز قال مؤدبه: قال االمام أمحد
فتعجبت من ذكائه يف صغره النه كان صغريا جدا فخرج أمحد عنهم وهو : يئا تعلمته، قال أمحدإن علمين ش: فقال

  .يستغفر اهللا ويستعيذ باهللا من مقته وغضبه
مث بعد أيام أذن له اخلليفة باالنصراف وهيأ له حزاقة فلم يقبل أن ينحدر فيها، بل ركب يف زورق فدخل بغداد 

  .ة وأن يتصدق بثمنها على الفقراء واملساكنيخمتفيا، وأمر أن تباع تلك اخللع
  .سلمت منهم طول عمري مث ابتليت هبم يف آخره: وجعل أياما يتأمل من اجتماعه هبم ويقول

  .وكان قد جاع عندهم جوعا عظيما كثريا حىت كاد أن يقتله اجلوع
وال جيلس على فرشك، وحيرم إن أمحد ال يأكل لك طعاما، وال يشرب لك شرابا، : وقد قال بعض االمراء للمتوكل

  .ما تشربه
  .واهللا لو نشر املعتصم وكلمين يف أمحد ما قبلت منه: فقال

  .وجعلت رسل اخلليفة تفد إليه يف كل يوم تستعلم أخباره وكيف حاله
وجعل يستفتيه يف أموال ابن أيب دؤاد فال جييب بشئ، مث إن املتوكل أخرج ابن أيب دؤاد من سر من رأى إىل بغداد 

  .بعد أن أشهد عليه نفسه ببيع ضياعه وأمالكه وأخذ أمواله كلها
  وحني رجع أيب من سامرا وجدنا عينيه قد دخلتا يف موقيه، وما رجعت إليه نفسه إال بعد ستة: قال عبد اهللا بن أمحد

  .ال السلطانأشهر، وامتنع أن يدخل بيت قرابته أو يدخل بيتا هم فيه أو ينتفع بشئ مما هم فيه الجل قبوهلم أمو
وكان مسري أمحد إىل املتوكل يف سنة سبع وثالثني ومائتني، مث مكث إىل سنة وفاته وكل يوم إال ويسأل عنه املتوكل 

  .ويوفد إليه يف أمور يشاوره فيها، ويستشريه يف أشياء تقع له
: تنع من قبوهلا وتفرقتها، وقالوملا قدم املتوكل بغداد بعث إليه ابن خاقان ومعه ألف دينار ليفرقها على من يرى، فام

  .إن أمري املؤمنني قد أعفاين مما أكره فردها
  .يا أمري املؤمنني إن أمحد يشتم آباءك ويرميهم بالزندقة: وكتب رجل رقعة إىل املتوكل يقول

 يكن أما املأمون فإنه خلط فسلط الناس على نفسه، وأما أيب املعتصم فإنه كان رجل حرب ومل: فكتب فيها املتوكل
  .له بصر بالكالم، وأما أخي الواثق فإنه استحق ما قيل فيه

  مث
أمر أن يضرب الرجل الذي رفع إليه الرقعة مائيت سوط، فأخذه عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم فضربه مخسمائة 

  .سوط
ونه قذف هذا الشيخ مائتني لطاعتك ومائتني لطاعة اهللا، ومائة لك: مل ضربته مخسمائة سوط ؟ فقال: فقال له اخلليفة

  .الرجل الصاحل أمحد بن حنبل



وقد كتب اخلليفة إىل أمحد يسأله عن القول يف القرآن سؤال استرشاد واستفادة ال سؤال تعنت وال امتحان وال 
  .عناد

  .فكتب إليه أمحد رمحه اهللا رسالة حسنة فيها آثار عن الصحابة وغريهم، وأحاديث مرفوعة
  .احملنة اليت ساقها، وهي مروية عنه، وقد نقلها غري واحد من احلفاظوقد أوردها ابنه صاحل يف 

كان مرضه يف أول شهر ربيع االول من سنة إحدى وأربعني ومائتني، : وفاة االمام أمحد بن حنبل قال ابنه صاحل
ن غداؤك يا أبت ما كا: ودخلت عليه يوم االربعاء ثاين ربيع االول وهو حمموم يتنفس الصعداء وهو ضعيف، فقلت

  .ماء الباقال: ؟ فقال
مث إن صاحلا ذكر كثرة جمئ الناس من االكابر وعموم الناس لعيادته وكثرة حرج الناس عليه، وكان معه خريقة فيها 
قطيعات ينفق على نفسه منها، وقد أمر ولده عبد اهللا أن يطالب سكان ملكه وأن يكفر عنه كفارة ميني، فأخذ شيئا 

  .ا وكفر عن أبيه، وفضل من ذلك ثالثة دراهممن االجرة فاشترى متر
بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذا ما أوصى به أمحد بن حممد بن حنبل، أوصى أنه يشهد أن : (وكتب االمام أمحد وصيته

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله، أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو 
  .كونكره املشر

وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا اهللا يف العابدين، وأن حيمدوه يف احلامدين، وأن ينصحوا جلماعة 
) ١(املسلمني، وأوصي أين قد رضيت اهللا ربا وباالسالم دينا ومبحمد نبيا، وأوصي لعبد هللا بن حممد املعروف ببوران 

  يعلي حنوا من مخسني دينارا وهو مصدق فيها فيقض
__________  

  .فوران: ٩٤/  ١يف املنهج االمحد ) ١(

  ).١(ماله علي من غلة الدار إن شاء اهللا، فإذا استوىف أعطى ولد صاحل كل ذكر وأنثى عشرة دراهم 
مث استدعى بالصبيان من ورثته فجعل يدعو هلم، وكان قد ولد له صيب قبل موته خبمسني يوما فسماه سعيدا، وكان 

ما كنت أصنع بالولد على كرب السن ؟ : حممد قد مشى حني مرض فدعاه فالتزمه وقبله مث قالله ولد آخر امسه 
  .ذرية تكون بعدك يدعون لك: فقيل له

  .قال وذاك إن حصل
  .وجعل حيمد اهللا تعاىل

وقد بلغه يف مرضه عن طاوس أنه كان يكره أنني املريض فترك االنني فلم يئن حىت كانت الليلة اليت تويف يف 
  .يحتها أن، وكانت ليلة اجلمعة الثاين عشر من ربيع االول من هذه السنة، فأن حني اشتد به الوجعصب

ال بعد، ال بعد، : حني احتضر أيب جعل يكثر أن يقول: وقد روي عن ابنه عبد اهللا ويروى عن صاحل أيضا أنه قال
بين إن إبليس واقف يف زاوية البيت وهو عاض  يا: يا أبة ما هذه اللفظة اليت تلهج هبا يف هذه الساعة ؟ فقال: فقلت

يعين ال يفوته حىت خترج نفسه من جسده على  -فتين يا أمحد ؟ فأقول ال بعد ال بعد : على إصبعه وهو يقول
يا رب وعزتك وجاللك ما أزال أغويهم ما دامت أرواحهم يف : كما جاء يف بعض االحاديث قال إبليس -التوحيد 
  .أجسادهم
  .وعزيت وجاليل وال أزال أغفر هلم ما استغفروين :فقال اهللا

وأحسن ما كان من أمره أنه أشار إىل أهله أن يوضؤه فجعلوا يوضؤنه وهو يشري إليهم أن خللوا أصابعي وهو يذكر 



  .اهللا عز وجل يف مجيع ذلك، فلما أكملوا وضوءه تويف رمحه اهللا ورضي عنه
، فاجتمع الناس يف الشوارع وبعث حممد بن طاهر )٢(و من ساعتني وقد كانت وفاته يوم اجلمعة حني مضى منه حن

  .هذا نيابة عن اخلليفة، فإنه لو كان حاضرا لبعث هبذا: حاجبه ومعه غلمان ومعهم مناديل فيها أكفان، وأرسل يقول
كفان، وأيت بثوب إن أمري املؤمنني كان قد أعفاه يف حياته مما يكره وأبوا أن يكفنوه بتلك اال: فأرسل أوالده يقولون

كان قد غزلته جاريته فكفنوه واشتروا معه عوز لفافة وحنوطا، واشتروا له راوية ماء وامتنعوا أن يغسلوه مباء 
بيوهتم، النه كان قد هجر بيوهتم فال يأكل منها وال يستعري من أمتعتهم شيئا، وكان ال يزال متغضبا عليهم الهنم 

  .ت املال، وهو يف كل شهر أربعة آالف درهم وكان هلم عيال كثرية وهم فقراءكانوا يتناولون ما رتب هلم على بي
وحضر غسله حنو من مائة من بيت اخلالفة من بين هاشم، فجعلوا يقبلون بني عينيه ويدعون له ويترمحون عليه رمحه 

  .اهللا
  نائب البلد حممد بن عبدوخرج الناس بنعشه واخلالئق حوله من الرجال والنساء ما مل يعلم عددهم إال اهللا، و

اهللا بن طاهر واقف يف مجلة الناس، مث تقدم فعزى أوالد االمام أمحد فيه، وكان هو الذي أم الناس يف الصالة عليه، 
وقد أعاد مجاعة الصالة عليه عند القرب وعلى القرب بعد أن دفن من أجل ذلك، ومل يستقر يف قربه رمحه اهللا إال بعد 

  .رة اخللقصالة العصر وذلك لكث
__________  

  .٣٧١نسخة الوصية يف مناقب االمام أمحد البن اجلوزي ص ) ١(
  .٩٤/  ١واملنهج االمحد 

  .فلما كان صدر النهار قبض: ٤٠٦يف مناقب ابن اجلوزي ص ) ٢(
  .تويف ضحوة هنار اجلمعة: ٦٤/  ١ويف الوفيات 

الناس فوجدوا ألف ألف وثلثمائة ألف، ويف رواية  وقد روى البيهقي وغري واحد أن االمري حممد بن طاهر أمر حبزر
  .وسبعمائة ألف سوى من كان يف السفن

بلغين أن املتوكل أمر أن ميسح املوضع الذي وقف الناس فيه حيث صلوا : مسعت أبا زرعة يقول: وقال ابن أيب حامت
  .ألف ومخسمائة ألف) ١(على االمام أمحد بن حنبل فبلغ مقاسه ألفي 

مسعت حممد بن حيىي الزجناين، مسعت عبد : عن احلاكم مسعت أبا بكر أمحد بن كامل القاضي يقول قال البيهقي
ما بلغنا أن مجعا يف اجلاهلية وال يف االسالم اجتمعوا يف جنازة أكثر من اجلمع الذي اجتمع : الوهاب الوراق يقول

  .على جنازة أمحد بن حنبل
جار أمحد بن  -املكي مسعت الوركاين ) ٢(ول حدثين حممد بن العباس فقال عبد الرمحن بن أيب حامت مسعت أيب يق

أسلم يوم مات أمحد عشرون ألفا من اليهود والنصارى واجملوس، ويف بعض النسخ أسلم عشرة آالف : قال -حنبل 
  .بدل عشرين ألفا فاهللا أعلم

قولوا الهل البدع بيننا : ت أيب يقولمسع: مسعت أبا سهل بن زياد مسعت عبد اهللا بن أمحد يقول: وقال الدار قطين
  .وبينكم اجلنائز حني متر

وقد صدق اهللا قول أمحد يف هذا، فإنه كان إمام السنة يف زمانه، وعيون خمالفيه أمحد بن أيب دؤاد وهو قاضي قضاة 
  .الدنيا مل حيتفل أحد مبوته، ومل يتلفت إليه

  .وملا مات ما شيعه إال قليل من أعوان السلطان



احلارث بن أسد احملاسيب مع زهده وورعه وتنقريه وحماسبته نفسه يف خطراته وحركاته، مل يصل عليه إال  وكذلك
  .ثالثة أو أربعة من الناس

  .وكذلك بشر بن غياث املريسي مل يصل عليه إال طائفة يسرية جدا، فلله االمر من قبل ومن بعد
  ا كنت أحب أن أقتل يف سبيل اهللا ومل أصل على االمامم: عن حجاج بن حممد الشاعر أنه قال: وقد روى البيهقي

  .أمحد
دفن اليوم سادس مخسة، وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان : وروي عن رجل من أهل العلم أنه قال يوم دفن أمحد

  .وعلي وعمر بن عبد العزيز وأمحد
  .وكان عمره يوم مات سبعا وسبعني سنة وأياما أقل من شهر رمحه اهللا تعاىل

  ).٣) (مل يبق من النبوة إال املبشرات: " رئي له من املنامات وقد صح يف احلديث ذكر ما
  ".إال الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن أو ترى له " ويف رواية 

: وروى البيهقي عن احلاكم مسعت علي بن محشاد مسعت جعفر بن حممد بن احلسني، مسعت سلمة بن شبيب يقول
  خ ومعه عكازة فسلمكنا عند أمحد بن حنبل وجاءه شي

__________  
  ).٤١٦مناقب أمحد ص (ألف : يف رواية ابن اجلوزي) ١(
  .أبو بكر حممد بن عياش: ٤١٩يف مناقب االمام أمحد البن اجلوزي ص ) ٢(
والترمذي يف ) ١٤٣(وأبو داود يف الصالة ) ٢٠٧(ومسلم يف الصالة ح ) ٥(أخرجه البخاري يف التعبري باب ) ٣(

والدارمي يف ) ٣(ومالك يف املوطأ يف الرؤيا ) ١(وابن ماجه يف الرؤيا ) ٦٢، ٩(لنسائي يف التطبيق وا) ٢(الرؤيا 
  .الصالة والرؤيا

  .٣٨١، ١٢٩/  ٦، ٤٥٤/  ٥، ٢٦٧/  ٣، ٢١٩/  ١: واالمام أمحد يف املسند

ائة فرسخ، أريت أنا ما حاجتك ؟ فقال ضربت إليك من أربعم: من منكم أمحد بن حنبل ؟ فقال أمحد: وجلس فقال
إن ساكن العرش واملالئكة راضون مبا صربت : سر إىل أمحد بن حنبل وسل عنه وقل له: اخلضر يف املنام فقال يل
  .نفسك هللا عز وجل

  .وعن أيب عبد اهللا حممد بن خزمية االسكندراين
يا أبا عبد اهللا أي : فقلت لهملا مات أمحد بن حنبل اغتممت غما شديدا فرأيته يف املنام وهو يتبختر يف مشيته : قال

  .مشية اخلدام يف دار السالم: مشية هذه ؟ فقال
يا أمحد هذا بقولك القرآن : غفر يل وتوجين وألبسين نعلني من ذهب، وقال يل: ما فعل اهللا بك ؟ فقال: فقلت

يف دار الدنيا،  يا أمحد ادعين بتلك الدعوات اليت بلغتك عن سفيان الثوري وكنت تدعو هبن: كالمي، مث قال يل
  .يا رب كل شئ، بقدرتك على كل شئ اغفر يل كل شئ حىت ال تسألين عن شئ: فقلت
  .يا أمحد هذه اجلنة قم فادخلها: فقال يل

  فدخلت فإذا أنا بسفيان الثوري وله جناحان أخضران يطري هبما من خنلة إىل خنلة، ومن
وأورثنا االرض نتبوأ من اجلنة حيث نشاء فنعم أجر احلمد هللا الذي صدقنا وعده (شجرة إىل شجرة، وهو يقول 

  ]. ٧٤: الزمر) [ العاملني
ما فعل بشر احلايف ؟ فقال بخ بخ، ومن مثل بشر ؟ تركته بني يدي اجلليل وبني يديه مائدة من الطعام : قال فقلت له



  .مل ينعم، أو كما قال كل يا من مل يأكل، واشرب يا من مل يشرب، وانعم يا من: واجلليل مقبل عليه وهو يقول
ما فعل اهللا : ملا مات أبو زرعة رأيته يف املنام فقلت له: وقال أبو حممد بن أيب حامت، عن حممد بن مسلم بن وارة قال

  .أحلقوه بأيب عبد اهللا وأيب عبد اهللا وأيب عبد اهللا، مالك والشافعي وأمحد بن حنبل: بك ؟ فقال قال اجلبار
رأيت يف املنام كأن القيامة قد قامت وقد برز الرب جل جالله، لفصل القضاء، : طاكيوقال أمحد بن خرزاد االن

  .أدخلوا أبا عبد اهللا وأبا عبد اهللا وأبا عبد اهللا وأبا عبد اهللا اجلنة: وكأن مناديا ينادي من حتت العرش
  .مالك، والثوري، والشافعي وأمحد بن حنبل: من هؤالء ؟ فقال: قال فقلت مللك إىل جنيب

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم وهو : وروى أبو بكر بن أيب خيثمة عن حيىي بن أيوب املقدسي قال
  .نائم وعليه ثوب مغطى به وأمحد بن حنبل وحيىي بن معني يذبان عنه

اجلامع وأمحد بن  وقد تقدم يف ترمجة أمحد بن أيب دؤاد عن حيىي اجلالء أنه رأى كأن أمحد بن حنبل يف حلقة باملسجد
فإن يكفر (أيب دؤاد يف حلقة أخرى وكأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم واقف بني احللقتني وهو يتلو هذه اآلية 

]  ٨٩: االنعام) [ فقد وكلنا هبا قوما ليسوا هبا بكافرين(ويشري إىل حلقة ابن أيب دؤاد ]  ٨٩: االنعام) [ هبا هؤالء
  .حابهويشري إىل أمحد بن حنبل وأص

مث دخلت سنة ثنتني وأربعني ومائتني فيها كانت زالزل هائلة يف البالد، فمنها ما كان مبدينة قومس، هتدمت منها 
  .دور كثرية، ومات من أهلها حنو من مخسة وأربعني ألفا وستة وتسعني نفسا
  .وكانت باليمن وخراسان وفارس والشام وغريها من البالد زالزل منكرة

  روم على بالد اجلزيرة فانتهبوا شيئا كثريا وأسروا حنوا وفيها أغارت ال

  .من عشرة آالف من الذراري
  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .بن إبراهيم االمام بن حممد بن علي نائب مكة] بن حممد [ وفيها حج بالناس عبد الصمد بن موسى 
  .روفيها تويف من االعيان احلسن بن علي بن اجلعد قاضي مدينة املنصو

وأبو حسان الزيادي قاضي الشرقية، وامسه احلسن بن عثمان بن محاد بن حسان بن عبد الرمحن بن يزيد البغدادي، 
  .مسع الوليد بن مسلم، ووكيع بن اجلراح، والواقدي، وخلقا سواهم

  .وعنه أبو بكر بن أيب الدنيا وعلي بن عبد اهللا الفرغاين احلافظ املعروف بطفل، ومجاعة
  .عساكر يف تارخيهترمجه ابن 

  .وليس هو من ساللة زياد بن أبيه، إمنا تزوج بعض أجداده بأم ولد لزياد، فقيل له الزيادي: قال
  .احلديث) ١" (احلالل بني واحلرام بني " مث أورد من حديثه بسنده عن جابر 

يل قضاء الشرقية يف خالفة كان من العلماء االفاضل من أهل املعرفة والثقة واالمانة، و: وروى عن اخلطيب أنه قال
  .املتوكل، وله تاريخ على السنني، وله حديث كثري

كان صاحلا دينا قد عمل الكتب، وكانت له معرفة جيده بأيام الناس، وله تاريخ حسن، وكان كرميا : وقال غريه
  .مفضاال

أصابته ضائفة يف عيد من  وقد ذكر ابن عساكر عنه أشياء حسنة، منها أنه أنفذ إليه بعض أصحابه يذكر له أنه قد
االعياد، ومل يكن عنده غري مائة دينار، فأرسلها بصرهتا إليه، مث سأل ذلك الرجل صاحب له أيضا وشكا إليه مثلما 

  .شكا إىل الزيادي، فأرسل هبا اآلخر إىل ذلك اآلخر



يشعر باالمر، فأرسل وكتب أبو حسان إىل ذلك الرجل االخري الذي وصلت إليه أخريا يستقرض منه شيئا وهو ال 
إليه باملائة يف صرهتا، فلما رآها تعجب من أمرها وركب إليه يسأله عن ذلك فذكر أن فالنا أرسلها إليه، فاجتمعوا 

  .الثالثة واقتسموا املائة الدينار رمحهم اهللا وجزاهم عن مروءهتم خريا
  .ذكوان أحد القراء املشاهري وفيها تويف أبو مصعب الزهري أحد رواة املوطأ عن مالك، وعبد اهللا بن

  ).٢(وحممد بن أسلم الطوسي 
  ).٣(وحممد بن رمح 

  .وحممد بن عبد اهللا بن عمار املوصلي أحد أئمة اجلرح والتعديل
  .والقاضي حيىي بن أكثم

__________  
يف  وأبو داود) ١٠٨ - ١٠٧(ومسلم يف املساقاة ح ) ٢(والبيوع  ٣٩احلديث أخرجه البخاري يف االميان ) ١(

  .والدارمي يف البيوع) ١٤(وابن ماجة يف الفنت باب ) ١(، والترمذي يف البيوع )٣(البيوع باب 
  .٢٧٥، ٢٧١، ٢٦٩، ٢٦٧/  ٤واالمام أمحد يف املسند 

  .الزاهد صاحب املسند واالربعني مسع من يزيد بن هارون وجعفر بن عون وطبقتهما) ٢(
  .افظأبو عبد اهللا التجييب موالهم املصري احل) ٣(

  .ثقة ثبت: قال ابن يونس
  .مات يف شوال

مث دخلت سنة ثالث وأربعني ومائتني يف ذي القعدة منها توجه املتوكل على اهللا من العراق قاصدا مدينة دمشق 
ليجعلها له دار إقامة وحملة إمامة فأدركه عيد االضحى هبا، وتأسف أهل العراق على ذهاب اخلليفة من بني 

إذا عزم االمام على انطالق فإن يدع * أظن الشام تشمت بالعراق : لك يزيد بن حممد املهليبأظهرهم، فقال يف ذ
  .فقد تبلى املليحة بالطالق وحج بالناس فيها الذي حج هبم يف اليت قبلها وهو نائب مكة* العراق وساكنيها 

  .ياعإبراهيم بن العباس متويل ديوان الض: وفيها تويف من االعيان كما قال ابن جرير
الشاعر الكاتب، وهو عم حممد بن حيىي الصويل، وكان ) ١(هو إبراهيم بن العباس بن حممد بن صول الصويل : قلت

جده صول بكر ملك جرجان وكان أصله منها، مث متجس مث أسلم على يدي يزيد بن املهلب بن أيب صفرة، 
* ولرب نازلة يضيق هبا الفىت : منها قولهوالبراهيم هذا ديوان شعر ذكره ابن خلكان واستجاد من شعره أشياء 

): ٣(ال تفرج ومنها قوله ) ٢(فرجت وكنت أظنها * ذرعا وعند اهللا منها خمرج ضاقت فلما استحكمت حلقاهتا 
فعليك كنت أحاذر ومن ذلك ما كتب به إىل * فبكى عليك الناظر من شاء بعدك فليمت * كنت السواد ملقليت 

  امللك بن الزياتوزير املعتصم حممد بن عبد 
__________  

  .أبو حممد املروزي مث البغدادي أحد أعالم الدنيا) ١(
عرب  ٣٠٨ - ٢١٧/  ٢النجوم الزاهرة  ١٤٠/  ١طبقات احلنابلة  ١٦١/  ٢أخبار القضاة وكيع : ترمجته يف
  .١٠١/  ٢شذرات الذهب  ٣٦١/  ٤ميزان االعتدال  ١٣٥/  ٢مرآة اجلنان  ٤٣٩/  ١الذهيب 

  .وكان يظنها ٤٦/  ١الوفيات  يف) ٢(
قال االبيات يف رثاء ابن له اعتل ومل تطل علته فمات فجزع عليه جزعا شديدا ورثاه مبراث كثرية منها هذين ) ٣(



  .البيتني
  ).٤٩/  ١٠االغاين (

أذم ) ٢(فأصبحت منك * صرت حربا عوانا وكنت أذم إليك الزمان ) ١(فلما ثىن * وكنت أخي بإخاء الزمان 
نزوع * ال مينعنك خفض العيش يف دعة : أطلب منك االمانا وله أيضا) ٣(فها أنا * مانا وكنت أعدك للنائبات الز

كانت وفاته مبنتصف شعبان ) ٤(أهال بأهل وأوطانا بأوطان * نفس إىل أهل وأوطان تلقى بكل بالد إن حللت هبا 
  .من هذه السنة
  .بسر من رأى

  .إبراهيم يف شعبانواحلسن بن خملد بن اجلراح خليفة 
  .ومات هاشم بن فيجور يف ذي احلجة: قال
  ).٥(وفيها تويف أمحد بن سعيد الرباطي : قلت

  .واحلارث بن أسد احملاسيب
  .أحد أئمة الصوفية

  .وحرملة بن حيىي التجييب صاحب الشافعي
  ).٦(وعبد اهللا بن معاوية اجلمحي 

  ).٩(وهناد بن السري ) ٨(اين وهارون بن عبد اهللا احلم) ٧(وحممد بن عمر العدين 
مث دخلت سنة أربع وأربعني ومائتني يف صفر منها دخل اخلليفة املتوكل إىل مدينة دمشق يف أهبة اخلالفة وكان يوما 
مشهودا، وكان عازما على االقامة هبا، وأمر بنقل دواوين امللك إليها، وأمر ببناء القصور هبا فبنيت بطريق داريا، 

  مث إنه استومخها ورأى أن هواءها بارد ندي وماءها ثقيل بالنسبة إىل هواء العراق ومائة، ورأىفأقام هبا مدة، 
  اهلواء هبا يتحرك من بعد الزوال يف زمن الصيف، فال يزال يف اشتداد وغبار إىل قريب من ثلث الليل،

__________  
  .نبا: ٤٦/  ١والوفيات  ٥٧/  ١٠: يف االغاين) ١(
  .كفي: يف االغاين) ٢(
  .فأصبحت: يف االغاين) ٣(
  .وجريانا جبريان: ٤٦/  ١يف الوفيات ) ٤(

  .١٥١والبيتان يف ديوانه ص 
  .دون عزو ١١٥/  ٣ويف ديوان مسلم بن الوليد االنصاري، ومها يف شرح التربيزي 

  .احلافظ مسع وكيعا حدث عنه االئمة سوى ابن ماجه وكان عالمة مفيدا متقنا) ٥(
  .القاسم بن الفضل احلداين واحلمادينالبصري روى عن ) ٦(

  .ثقة صاحب حديث
  .أبو عبد اهللا) ٧(

  .هو حجة صدوق: قال مسلم وغريه
  .أبو موسى البغدادي البزاز املعروف باحلمال مسع عبد اهللا بن منري وابن أيب فديك وطبقتهما) ٨(



  .احلافظ الزاهد القدوة) ٩(
  .ى عنه أصحاب الكتب الستة إال البخاريأبو السري الدارمي الكويف صاحب كتاب الزهد رو

ورأى كثرة الرباغيث هبا، ودخل عليه فصل الشتاء فرأى من كثرة االمطار والثلوج أمرا عجيبا، وغلت االسعار 
وهو هبا لكثرة اخللق الذين معه، وانقطعت االجالب بسبب كثرة االمطار والثلوج، فضجر منها مث جهز بغا إىل بالد 

  .آخر السنة إىل سامرا بعد ما أقام بدمشق شهرين وعشرة أيام، ففرح به أهل بغداد فرحا شديدا الروم، مث رجع من
وفيها أتى املتوكل باحلربة اليت كانت حتمل بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ففرح هبا فرحا شديدا، وقد 

، وقد كانت للنجاشي فوهبها للزبري بن )١(كانت حتمل بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم العيد وغريه 
العوام، فوهبها الزبري للنيب صلى اهللا عليه وسلم، مث إن املتوكل أمر صاحب الشرطة أن حيملها بني يديه كما كانت 

  .حتمل بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ).٢(وفيها غضب املتوكل على الطبيب خبتيشوع ونفاه وأخذ ماله 

  .ها عبد الصمد املتقدم ذكره قبلهاوحج بالناس في
  .واتفق يف هذه السنة يوم عيد االضحى ومخيس فطر اليهود وشعانني النصارى وهذا عجيب غريب

  ).٣(وفيها تويف أمحد بن منيع 
  ).٤(وإسحاق بن موسى اخلطمي 

  ).٥(ومحيد بن مسعدة 
  ).٦(وعبد احلميد بن بيان 

  ).٧(وعلي بن حجر 
  .لك الزياتوالوزير حممد بن عبد امل

  .ويعقوب بن السكيت صاحب إصالح املنطق
مث دخلت سنة مخس وأربعني ومائتني فيها أمر املتوكل ببناء مدينة املاحوزة وحفر هنرها، فيقال إنه أنفق على بنائها 

  .ألفي ألف دينار" اللؤلؤة " وبناء قصر اخلالفة هبا الذي يقال له 
من ذلك مبدينة إنطاكية سقط فيها ألف ومخسمائة دار، واهندم من سورها وفيها وقعت زالزل كثرية يف بالد شىت، ف

نيف وتسعون برجا، ومسعت من كوى دورها أصوات مزعجة جدا فخرجوا من منازهلم سراعا يهرعون، وسقط 
اجلبل الذي إىل جانبها الذي يقال له االقرع فساخ يف البحر، فهاج البحر عند ذلك وارتفع دخان أسود مظلم 

  .، وغار هنر على فرسخ منها فال يدرى أين ذهبمننت
  ومسع فيها أهل تنيس ضجة دائمة: ذكر أبو جعفر بن جرير قال

__________  
  ).-ابن االثري  -الطربي (وكانت تسمى العنزة ) ١(
  .نفاه إىل البحرين) ٢(

أبو جعفر ) ٣(صغار بساحل البحرين لل* رمى به يف موحش القفار ): ٥٦/  ١١الطربي : (وقال اعرايب يف ذلك
  .البغوي االصم احلافظ الكبري صاحب املسند
  .أحد الثقات املشهورين مات ببغداد يف شوال

  .أبو موسى قاضي نيسابور) ٤(



  .كان كثري االسفار أثىن عليه أبو حامت الرازي ومات جبوسية من أعمال محص
  .إال البخارياملبارك السلمي البصري، محدويه، روى عنه أصحاب الكتب الستة ) ٥(
  .أبو احلسن السكري الواسطي روى عن خالد الطحان وهشيم فأكثر) ٦(

  .ويف االصل سنان، وما أثبتناه من تقريب التهذيب
  .أبو احلسن السعدى املروزي نزيل نيسابور مات وله تسعون سنة) ٧(

  .كان من الثقات االحيار

  .طويلة مات منها خلق كثري
قة وحران ورأس العني ومحص ودمشق وطرسوس واملصيصة، وأذنة وسواحل الشام، وزلزلت فيها الرها والر: قال

  ورجفت الالذقية بأهلها فما بقي منها منزل إال اهندم،
  .وما بقي من أهلها إال اليسري، وذهبت جبلة بأهلها

  .مكة حىت بلغ مثن القربة مبكة مثانني درمها -عني  -وفيها غازت مشاش 
  .ليها ماال جزيال حىت خرجتمث أرسل املتوكل فأنفق ع

  .وسوار بن عبد اهللا القاضي، وهالل الرازي) ١(وفيها مات إسحاق بن أيب إسرائيل 
  .وفيها هلك جناح بن سلمة وقد كان على ديوان التوقيع

وقد كان حظيا عند املتوكل، مث جرت له حكاية أفضت به إىل أن أخذ املتوكل أمواله وأمالكه وحواصله، وقد أورد 
  .ه ابن جرير مطولةقصت

  .، وأبو احليس القواس مقري مكة، وأمحد بن نصر النيسابوري)٢(وفيها تويف أمحد بن عبدة الضيب 
  ).٣(وإسحاق بن أيب إسرائيل، وإمساعيل بن موسى بن بنت السدي 

و تراب ، وأب)٦(، وهشام بن عمار )٥(، وحممد بن رافع )٤(وذو النون املصري، وعبد الرمحن بن إبراهيم دحيم 
  ).٧(النخشيب 

وابن الراوندي الزنديق، وهو أمحد بن حيىي بن إسحاق أبو احلسني بن الراوندي، نسبة إىل قرية ببالد قاشان مث نشأ 
ببغداد، كان هبا يصنف الكتب يف الزندقة، وكانت لديه فضيلة، ولكنه استعملها فيما يضره وال ينفعه يف الدنيا وال 

  .يف اآلخرة
ترمجة مطولة حسب ما ذكرها ابن اجلوزي يف سنة مثان وتسعني ومائتني وإمنا ذكرناه ههنا الن ابن وقد ذكرنا له 

هو أبو احلسني أمحد بن إسحاق : خلكان ذكر أنه تويف يف هذه السنة، وقد تلبس عليه ومل جيرحه بل مدحه فقال
عصره، وله من الكتب املصنفة حنو من مائة الراوندي العامل املشهور، له مقالة يف علم الكالم، وكان من الفضالء يف 

  .وأربعة عشرة كتابا، منها فضيحة املعتزلة، وكتاب التاج، وكتاب الزمردة، وكتاب القصب، وغري ذلك
  وله حماسن وحماضرات مع مجاعة من علماء الكالم، وقد انفرد مبذاهب نقلها عنه أهل الكالم

__________  
  .حملدثنياملروزي احلافظ كان من كبار ا) ١(

  .قال ابن ناصر الدين ثقة
  .مات ببغداد يف شوال

  .مسع محاد بن زياد والكبار وروى الكثري مات بالبصرة) ٢(



  .الفزاري الكويف احملدث روى عن مالك وطبقته خرج له أبو داود والترمذي وغريمها) ٣(
  .قاضي دمشق واالردن روى عنه البخاري وغريه) ٤(

  .مانه مثلهمل يكن يف ز: قال أبو داود
  .سنة ٧٥مات وله 

  .أبو عبد اهللا القشريي موالهم النيسابوري احلافظ روى عنه الشيخان وغريمها وكان ثقة زاهدا صاحلا) ٥(
  .أبو الوليد السلمي خطيب دمشق وقارئها وفقيهها وحمدثها) ٦(

  .ثقة مكثر له ما ينكر: قال يف املغين
  .صدوق: وقال أبو حامت

  .سنة ٩٢مات يف احملرم وله 
  .وامسه عسكر بن احلصني من كبار املشايخ كتب احلديث الكثري) ٧(

  .واجتمع باالمام أمحد يف بغداد

  .تويف سنة مخس وأربعني ومائتني، برحبة مالك بن طوق التغليب، وقيل ببغداد
  .نقلت ذلك عن ابن خلكان حبروفه وهو غلط

  .ني كما سيأيت له هناك ترمجة مطولةوإمنا أرخ ابن اجلوزي وفاته يف سنة مثان وتسعني ومائت
ذو النون املصري ثوبان بن إبراهيم، وقيل ابن الفيض بن إبراهيم، أبو الفيض املصري أحد املشايخ املشهورين، وقد 

ترمجه ابن خلكان يف الوفيات، وذكر شيئا من فضائله وأحواله، وأرخ وفاته يف هذه السنة، وقيل يف اليت بعدها، 
  .ن وأربعني ومائتني فاهللا أعلموقيل يف سنة مثا

  .وهو معدود يف مجلة من روى املوطأ عن مالك
كان أبوه نوبيا، وقيل إنه كان من أهل إمخيم، وكان حكيما فصيحا، قيل : وذكره ابن يونس يف تاريخ مصر، قال

ذهب  وسئل عن سبب توبته فذكر أنه رأى قربة عمياء نزلت من وكرها فانشقت هلا االرض عن سكرجتني من
  .وفضة يف إحدامها مسسم ويف االخرى ماء، فأكلت من هذه وشربت من هذه

  .وقد شكى عليه مرة إىل املتوكل فأحضره من مصر إىل العراق، فلما دخل عليه وعظه فأبكاه، فرده مكرما
  .فكان بعد ذلك إذا ذكر عند املتوكل يثين عليه

ا دخل املتوكل املاحوزة فنزل بقصر اخلالفة فيها، واستدعى مث دخلت سنة ست وأربعني ومائتني يف يوم عاشوراء منه
بالقراء مث باملطربني وأعطى وأطلق، وكان يوما مشهودا، ويف صفر منها وقع الفداء بني املسلمني والروم، ففدي من 

  ).١(املسلمني حنو من أربعة آالف أسري 
  .رين يوما، ووقع بأرض مطر ماؤه دم عبيطويف شعبان منها أمطرت بغداد مطرا عظيما استمر حنوا من أحد وعش

  وفيها حج بالناس حممد بن سليمان
  .الزينيب، وحج فيها من االعيان حممد بن عبد اهللا بن طاهر وويل أمر املوسم

  ).٢(وممن تويف فيها من االعيان أمحد بن إبراهيم الدورقي 
  .بن أيب احلسن املروزي) ٣(واحلسني 

  ).٤(وأبو عمرو الدوري 
  .لقراء املشاهريأحد ا



  ).٥(وحممد بن مصفى احلمصي 
__________  

  .فودي ألفني وثالمثائة وسبعة وستني نفسا: ٩٣/  ٧وابن االثري  ٦٠/  ١١يف الطربي ) ١(
  .أبو عبد اهللا العبدي البغدادي احلافظ الثقة مسع جرير بن عبد احلميد وطبقته وصنف التصانيف احلسنة املفيدة) ٢(
  .احلسني بن احلسن، أبو عبد اهللا املروزي نزيل مكة: هذيبيف تقريب الت) ٣(

  .مسع من هشيم والكبار، صدوق
  .شيخ املقرئني يف عصره وامسه حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان) ٤(

  .ابن هبلول، له أوهام وكان يدلس) ٥(وكان صدوقا قرأ عليه خلق كثري 
  .صدوق

  .، موالهم الشاعر املاجن البليغ يف املدح، ويف اهلجاء أكثرودعبل بن علي ابن رزين بن سليمان اخلزاعي
حضر يوما عند سهل بن هارون الكاتب كان خبيال، فاستدعى بغدائه فإذا ديك يف قصعة، وإذا هو قاس ال يقطعه 

  .سكني إال بشدة، وال يعمل فيه ضرس
ظننت أنك ال تأكله فألقيته، : الفلما حضر بني يديه فقد رأسه فقال للطباخ ويلك، ماذا صنعت ؟ أين رأسه، ق

واهللا إين العيب على من يلقي الرجلني فكيف بالرأس وفيه احلواس االربع، ومنه يصوت وبه، فضل : وحيك: فقال
  .عينيه وهبما يضرب املثل، وعرفه وبه يتربك، وعظمه أهين العظام، فإن كنت رغبت عن أكله فأحضره

  .دري، هو يف بطنك قاتلك اهللابل أنا أ: ال أدري أين هو ؟ فقال: فقال
  .فهجاه بأبيات ذكر فيها خبله ومسكه

عبد اهللا بن ميمون بن عياش بن احلارث أبو احلسن التغليب الغطفاين، أحد العلماء ) ١(أمحد بن أيب احلواري وامسه 
الواضحة، أصله الزهاد املشهورين، والعباد املذكورين، واالبرار املشكورين، ذوي االحوال الصاحلة، والكرامات 

  .من الكوفة وسكن دمشق وخترج بأيب سليمان الداراين رمحهما اهللا
  .وروى احلديث عن سفيان بن عيينة ووكيع وأيب أسامة وخلق

  وعنه أبو داود وابن ماجه وأبو حامت وأبو زرعة
  .الدمشقي، وأبو زرعة الرازي وخلق كثري

  .وقد ذكره أبو حامت فأثىن عليه
  .إين الظن أن اهللا يسقي أهل الشام به :وقال حيىي بن معني

  .هو رحيانة الشام: وكان اجلنيد بن حممد يقول
: وروى ابن عساكر أن كان قد عاهد أبا سليمان الداراين أال يغضبه وال خيالفه، فجاءه يوما وهو حيدث الناس فقال

بالناس، مث أعادها أمحد ثانية، وقال له يا سيدي هذا قد سجروا التنور فماذا تأمر ؟ فلم يرد عليه أبو سليمان، لشغله 
  .اذهب فاقعد فيه: يف الثالثة

اذهب فاقعد يف التنور، وإين : إين قلت المحد: مث اشتغل أبو سليمان يف حديث الناس مث استفاق فقال ملن حضره
  .أحسب أن يكون قد فعل ذلك، فقوموا بنا إليه

  .وال شعرة واحدةفذهبوا فوجدوه جالسا يف التنور ومل حيترق منه شئ 
: وروي أيضا أن أمحد بن أيب احلواري أصبح ذات يوم وقد ولد له ولد وال ميلك شيئا يصلح به الولد، فقال خلادمه



اذهب فاستدن لنا وزنة من دقيق، فبينما هو يف ذلك إذ جاءه رجل مبائيت درهم فوضعها بني يديه، فدخل عليه رجل 
يا موالي : ولد يل الليلة ولد وال أملك شيئا، فرفع طرفه إىل السماء وقاليا أمحد إنه قد : يف تلك الساعة فقال

  .هكذا بالعجلة
  .خذ هذه الدراهم، فأعطاه إياها كلها، ومل يبق منها شيئا، واستدان الهله دقيقا: مث قال للرجل

  وروى عنه خادمه أنه خرج للثغر الجل الرباط
__________  

  .أي اسم أيب احلواري والد أمحد) ١(
  .ميمون: ويف صفة الصفوة اسم أىب احلواري

كن هكذا ال ترد : فما زالت اهلدايا تفد إليه من بكرة النهار إىل الزوال، مث فرقها كلها إىل وقت الغروب مث قال يل
  .على اهللا شيئا، وال تدخر عنه شيئا

احلواري وهشام بن عمار، وسليمان  وملا جاءت احملنة يف زمن املأمون إىل دمشق خبلق القرآن عني فيها أمحد بن أيب
بن عبد الرمحن، وعبد اهللا بن ذكوان، فكلهم أجابوا إال ابن أيب احلواري فحبس بدار احلجارة، مث هدد فأجاب تورية 

  .مكرها، مث أطلق رمحه اهللا
  .حىت أصبح]  ٥: الفاحتة) [ إياك نعبد وإياك نستعني(وقد قام ليلة بالثغر يكرر هذه اآلية 

نعم الدليل كنت يل على اهللا وإليه، ولكن االشتغال بالدليل بعد معرفة املدلول عليه : ى كتبه يف البحر وقالوقد ألق
  .والوصول إليه حمال

  .ومن كالمه ال دليل على اهللا سواه، وإمنا يطلب العلم آلداب اخلدمة
  من عرف الدنيا زهد: وقال

  .رضاهفيها، ومن عرف اآلخرة رغب فيها، ومن عرف اهللا آثر 
  .من نظر إىل الدنيا نظر إرادة وحب هلا أخرج اهللا نور اليقني والزهد من قلبه: وقال
  .اتستوص أنت ؟ فقلت نعم إن شاء اهللا تعاىل: أوصين، فقال: قلت اليب سليمان يف ابتداء أمري: وقال
مني، واجعل طاعة اهللا دثارا، خالف نفسك يف كل مراداهتا فإهنا االمارة بالسوء، وإياك أن حتقر إخوانك املسل: فقال

واخلوف منه شعارا، واالخالص له زادا، والصدق حسنة، واقبل مين هذه الكلمة والواحدة وال تفارقها وال تغفل 
  .من استحىي من اهللا يف كل أوقاته وأحواله وأفعاله، بلغه اهللا إىل مقام االولياء من عباده: عنها

  .ت أذكرها وأطالب نفسي هباقال فجعلت هذه الكلمات أمامي يف كل وق
  .والصحيح أنه تويف يف هذه السنة، وقيل يف سنة ثالثني ومائتني، وقيل غري ذلك فاهللا أعلم

مث دخلت سنة سبع وأربعني ومائتني يف شوال منها كان مقتل اخلليفة املتوكل على اهللا على يد ولده املنتصر، وكان 
هو ويل العهد من بعده أن خيطب بالناس يف يوم مجعة، فأداها أداء عظيما  سبب ذلك أنه أمر ابنه عبد اهللا املعتز الذي

بليغا، فبلغ ذلك من املنتصر كل مبلغ، وحنق على أبيه وأخيه، فأحضره أبوه وأهانه وأمر بضربه يف رأسه وصفعه، 
  .وصرح بعزله عن والية العهد من بعد أخيه، فاشتد أيضا حنقه أكثر مما كان

الفطر خطب املتوكل بالناس وعنده بعض ضعف من علة به، مث عدل إىل خيام قد ضربت له فلما كان يوم عيد 
أربعة أميال يف مثلها، فنزل هناك مث استدعى يف يوم ثالث شوال بندمائه على عادته يف مسره وحضرته وشربه، مث 

ربع خلون من شوال، ويقال من متاال ولده املنتصر ومجاعة من االمراء على الفتك به فدخلوا عليه ليلة االربعاء ال



  ).١(شعبان من هذه السنة، وهو على السماط فابتدروه بالسيوف فقتلوه مث ولوا بعده ولده املنتصر 
__________  

: أن املتوكل كان قد عزم على تفريق مجع االتراك، فعملوا على قتله: يف رواية للمسعودي يف مروج الذهب) ١(
  .، فقصده الطيفوري الطبيب مبشراط مسمومشكا يوما حرارة فأراد احلجامة

)١٥٣/  ٤.(  

  ترمجة املتوكل على اهللا
جعفر بن املعتصم بن الرشيد بن حممد املهدي بن املنصور العباسي، وأم املتوكل أم ولد يقال هلا شجاع، وكانت من 

  .سروات النساء سنحا وحزما
بعد أخيه الواثق يف يوم االربعاء لست بقني من ذي كان مولده بفم الصلح سنة سبع ومائتني، وبويع له باخلالفة 

  .احلجة لسنة ثنتني وثالثني ومائتني
وقد روى اخلطيب من طريقه عن حيىي بن أكثم، عن حممد بن عبد الوهاب، عن سفيان، عن االعمش، عن موسى 

من : " عليه وسلم قال بن عبد اهللا بن يزيد، عن عبد الرمحن بن هالل، عن جرير بن عبد اهللا، عن النيب صلى اهللا
  ).١" (حرم الرفق حرم اخلري 
والشك * فاستأن يف رفق تالق جناحا ال خري يف حزم بغري روية * الرفق مين واالناة سعادة : مث أنشأ املتوكل يقول

  .وحدث عن أبيه املعتصم وحيىي بن أكثم القاضي: وهن إن أردت سراحا وقال ابن عساكر يف تارخيه
اجلهم الشاعر، وهشام بن عمار الدمشقي، وقدم املتوكل دمشق يف خالفته وبىن هبا قصرا بأرض وروى عنه علي بن 

  .داريا
  .إن اخللفاء تتغضب على الرعية لتطيعها، وإين ألني هلم ليحبوين ويطيعوين: وقال يوما لبعضهم

ن املعذل وغريه من العلماء وجه املتوكل إىل أمحد ب: ثنا أمحد بن علي البصري قال: وقال أمحد بن مروان املالكي
  .فجمعهم يف داره مث خرج عليهم فقام الناس كلهم إليه إال أمحد بن املعذل

  .ولكن يف بصره سوء! يا أمري املؤمنني بلى : إن هذا ال يرى بيعتنا ؟ فقال: فقال املتوكل لعبيد اهللا
  .ن عذاب اهللايا أمري املؤمنني ما يف بصري سوء، ولكن نزهتك م: فقال أمحد بن املعذل

  ).٢" (من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  .فجاء املتوكل فجلس إىل جنبه

وإذا : وروى اخلطيب أن علي بن اجلهم دخل على املتوكل ويف يده درتان يقلبهما فأنشده قصيدته اليت يقول فيها
  .ي من مائها فأعطاه اليت يف ميينه وكانت تساوي مائة ألفمررت ببئر عروة فاستق

  كأنه جنة ونار* تغرف من حبره البحار يرجى وخيشى لكل خطب * بسر من رأى أمري : مث أنشده
  ما اختلف الليل والنهار* امللك فيه ويف بنيه 
__________  

  .وابن ماجه يف االدب) ٧٦ - ٧٤(أخرجه مسلم يف الرب والصلة ح ) ١(
  .٣٦٦، ٣٦٢/  ٤واالمام أمحد يف املسند ) ٩(ب با
  .أخرجه الترمذي يف كتاب االدب) ٢(

  ).١٣(باب 



فأعطاه اليت يف يساره : إال أتت مثله اليسار قال* عليه كلتامها تغار مل تأت منه اليمني شيئا * يداه يف اجلود ضرتان 
  .أيضا

  .ي يف املتوكلوقد رويت هذه االبيات لعلي بن هارون البحتر: قال اخلطيب
وقفت فتحية حظية املتوكل بني يديه وقد كتبت على خدها بالغالية : وروى ابن عساكر عن علي بن اجلهم قال

بنفسي حتط املسك من حيث أثرا لئن أودعت * وكاتبة يف اخلد باملسك جعفرا : جعفر فتأمل ذلك مث أنشأ يقول
سقا اهللا من سقيا * سطرا فيا من مناها يف السريرة جعفر لقد أودعت قليب من احلب أ* من املسك خدها ) ١(سطرا 

  .مطيع له فيما أسر وأظهرا قال مث أمر املتوكل عربا فغنت به* ويا من ململوك مبلك ميينه ) ٢(ثناياك جعفرا 
 يا أمري املؤمنني ما لك مفكر ؟ فواهللا: دخلت يوما على املتوكل فإذا هو مطرق مفكر فقلت: وقال الفتح بن خاقان

  .ما على االرض أطيب منك عيشا، وال أنعم منك باال
  .بلى أطيب مين عيشا له دار واسعة وزوجة صاحلة ومعيشة حاضرة، ال يعرفنا فنؤذيه، وال حيتاج إلينا فنزدريه: قال

صر وكان املتوكل حمببا إىل رعيته قائما يف نصرة أهل السنة، وقد شبهه بعضهم بالصديق يف قتله أهل الردة، النه ن
  .احلق ورده عليهم حىت رجعوا إىل الدين

  .وبعمر بن عبد العزيز حني رد مظامل بين أمية
  .وقد أظهر السنة بعد البدعة، وأمخد أهل البدع وبدعتهم بعد انتشارها واشتهارها فرمحه اهللا

  .املتوكل: املتوكل ؟ قال: وقد رآه بعضهم يف املنام بعد موته وهو جالس يف نور قال فقلت
  .غفر يل: فما فعل بك ربك ؟ قال :قلت
  .بقليل من السنة أحييتها: مباذا ؟ قال: قلت
  وروى

ملك : اخلطيب عن صاحل بن أمحد أنه رأى يف منامه ليلة مات املتوكل كأن رجال يصعد به إىل السماء وقائال يقول
رأيت ليلة املتوكل قائال : المتفضل يف العفو ليس حبائر وروى عن عمرو بن شيبان احلليب ق* يقاد إىل مليك عادل 

  أفض دموعك يا عمرو بن شيبان* يا نائم العني يف أوطان جثمان : يقول
__________  

فيا من ململوك يظل : البيتان يف مروج الذهب) ٢(من الوجد أسطرا ...خطا: ١٤٤/  ٤يف مروج الذهب ) ١(
  ر سقى اهللا صوب املستهالت جعفرا مطيعا له فيما أسر وأجهرا ويا من لعيين من رأى مثل جعف* مليكه 

أهل السموات من * باهلامشي وبالفتح بن خاقان واىف إىل اهللا مظلوما فضج له * أما ترى الفئة االرجاس ما فعلوا 
فقد * توقعوها هلا شأن من الشان فآبكوا على جعفر وابكوا خليفتكم * مثىن ووحدان وسوف يأتيكم من بعده فنت 

فلما أصبحت أخربت الناس برؤياي فجاء نعي املتوكل أنه قد قتل يف تلك الليلة، قال : ان قالبكاه مجيع االنس واجل
  .غفر يل: ما فعل بك ربك ؟ فقال: مث رأيته بعد هذا بشهر وهو واقف بني يدي اهللا عز وجل فقلت

  .بقليل من السنة أحييتها: قلت مباذا ؟ قال
  .خاصمه إىل اهللا احلليم العظيم الكرميأنتظر ابين حممدا أ: قلت فما تصنع ههنا ؟ قال

أعين سنة  -وذكرنا قريبا كيفية مقتله وأنه قتل يف ليلة االربعاء أول الليل الربع خلت من شوال من هذه السنة 
، ودفن باجلعفرية وله من العمر )٢(، وصلي عليه يوم االربعاء )١(باملتوكلية وهي املاحوزية  -سبع وأربعني ومائتني 

  نة، وكانت مدة خالفته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثالثةأربعون س



  .وكان أمسر حسن العينني حنيف اجلسم خفيف العارضني أقرب إىل القصر واهللا سبحانه أعلم)..٣(أيام 
خالفة حممد املنتصر بن املتوكل قد تقدم أنه متاال هو ومجاعة من االمراء على قتل أبيه، وحني قتل بويع له باخلالفة يف 
الليل، فلما كان الصباح من يوم االربعاء رابع شوال أخذت له البيعة من العامة وبعث إىل أخيه املعتز فأحضره إليه 

  .، ولكنه أكرهه وخاف فسلم وبايع)٤(فبايعه املعتز، وقد كان املعتز هو ويل العهد من بعد أبيه 
ان على قتل أبيه، وقتل الفتح أيضا، مث بعث البيعة فلما أخذت البيعة له كان أول ما تكلم به أنه اهتم الفتح بن خاق

  ).٥(له إىل اآلفاق 
  :ويف ثاين يوم من خالفته وىل املظامل اليب عمرة أمحد بن سعيد موىل بين هاشم فقال الشاعر

__________  
  .املاخورية: يف ابن االثري ومروج الذهب) ١(
  .ح بن خاقان ومل يصل عليهمادفن هو والفت: عن الدواليب ٣٥٠/  ١قال ابن خلكان ) ٢(
سنة كانت خالفته أربع عشرة سنة وتسعة أشهر وتسع ليال  ٤١قتل وهو ابن : ٩٨/  ٤يف مروج الذهب ) ٣(
  ).٣٥٠/  ١الوفيات (
انظر الطربي وابن االثري حوادث (املنتصر مث املعتز مث املؤيد : ٢٣٥أخذ املتوكل على اهللا البيعة الوالده سنة ) ٤(

  ).ه ٢٣٥وقد تقدم ذلك يف كتابنا انظر حوادث  ١٥٥و  ١٠٠/  ٤روج الذهب وم ٢٣٥سنة 
  .٧١/  ١١نسخة كتاب البيعة يف الطربي ) ٥(

وليس مأمونا على بعره وكانت البيعة له * مظامل الناس أبو عمره صري مأمونا على أمة * يا ضيعة االسالم ملا ويل 
  .أيام مث حتول هو ومجيع قواده وحشمه منها إىل سامرا) ١(باملتوكلية، وهي املأحوزة، فأقام هبا عشرة 

  .وفيها يف ذي احلجة أخرج املنتصر عمه علي بن املعتصم من سامرا إىل بغداد ووكل به
  .وحج بالناس حممد بن سليمان الزينيب

  وفيها تويف من االعيان إبراهيم بن سعيد
  ).٢(اجلوهري 

  ).٣(وسفيان بن وكيع بن اجلراح، وسلمة بن شبيب 
وأبو عثمان املازين النحوي وامسه بكر بن حممد بن عثمان البصري شيخ النحاة يف زمانه، أخذه عن أيب عبيدة 

واالصمعي وأيب زيد االنصاري وغريهم، وأخذ عنه أبو العباس املربد وأكثر عنه، وللمازين مصنفات كثرية يف هذا 
  .الشأن

  .وكان شبيها بالفقهاء ورعا زاهدا ثقة مأمونا
  .ى عنه املربد أن رجال من أهل الذمة طلب منه أن يقرأ عليه كتاب سيبويه ويعطيه مائة دينار فامتنع من ذلكرو

  .إمنا تركت أخذ االجرة عليه ملا فيه من آيات اهللا تعاىل: فالمه بعض الناس يف ذلك فقال
حتية ظلم فاختلف من حبضرة  رد السالم* أظلوم إن مصابكم رجال : فاتفق بعد هذا أن جارية غنت حبضرة الواثق

الواثق يف إعراب هذا البيت، وهل يكون رجال مرفوعا أو منصوبا، ومب نصب ؟ أهو اسم أو ماذا ؟ وأصرت اجلارية 
  .على أن املازين حفظها هذا هكذا

  .نعم: أنت املازين ؟ قال: قال فأرسل اخلليفة إليه، فلما مثل بني يديه قال له
  .مازن ربيعة أم مازن قيس ؟ فقلت من مازن ربيعةمن مازن متيم أم من : قال



بكر، فأعجبه : بامسك ؟ وهو يقلبون الباء ميما وامليم باء، فكرهت أن أقول مكر فقلت: فأخذ يكلمين بلغيت، فقال
  .إعراضي عن املكر إىل البكر، وعرف ما أردت

دي يعارضه فعاله املازين باحلجة النه معمول املصدر مبصابكم فأخذ اليزي: على م انتصب رجال ؟ فقلت: فقال
  .فأطلق له اخلليفة ألف دينار ورده إىل أهله مكرما

 -ملا تركها هللا سبحانه ومل ميكن الذمي من قراءة الكتاب الجل ما فيه من القرآن  -فعوضه اهللا عن املائة الدينار 
  .ألف دينار عشرة أمثاهلا
أما أنت أيها الشيخ جزاك : آخره، فلما انتهى إىل آخره قال يل أقرأت رجال كتاب سيبويه إىل: روى املربد عنه قال

  .اهللا خريا، وأما أنا فواهللا ما فهمت منه حرفا
  .تويف املازين يف هذه السنة وقيل يف سنة مثان وأربعني

__________  
  .سبعة أيام: ١٤٨/  ٤يف مروج الذهب ) ١(
  .ات مرابطا بعني زربةأبو اسحاق البغدادي احلافظ كان من أركان احلديث م) ٢(
أبو عبد الرمحن النيسابوري احلافظ املوثق روى عنه من الكبار أمحد بن حنبل وأصحاب الكتب الستة إال ) ٣(

  البخاري
  .مات يف رمضان

مث دخلت سنة مثان وأربعني ومائتني فيها أغزى املنتصر وصيفا التركي الصائفة لقتال الروم، وذلك أن ملك الروم 
ام، فعند ذلك جهز املنتصر وصيفا وجهز معه نفقات وعددا كثرية، وأمره إذا فرغ من قتال الروم أن قصد بالد الش

يقيم بالثغر أربع سنني، وكتب له إىل حممد بن عبد اهللا بن طاهر نائب العراق كتابا عظيما فيه آيات كثرية يف 
  ).١(التحريض للناس على القتال والترغيب فيه 

بقني من صفر خلع أبو عبد اهللا املعتز واملؤيد إبراهيم أنفسهما من اخلالفة، وأشهدا ) ٢(ويف ليلة السبت لسبع 
، وأهنما عاجزان عن اخلالفة، واملسلمني يف حل من بيعتهما، وذلك بعد ما هتددمها أخومها املنتصر )٣(عليهما بذلك 

  .ة أمراء االتراك بذلكوتوعدمها بالقتل إن مل يفعال ذلك، ومقصوده تولية ابنه عبد الوهاب بإشار
) ٤(وخطب بذلك على رؤوس االشهاد حبضرة القواد والقضاة وأعيان الناس والعوام، وكتب بذلك إىل اآلفاق 

ليعلموا بذلك وخيطبوا له بذلك على املنابر، ويتواىل على حمال الكتابة، واهللا غالب على أمره، فأراد أن يسلبهما 
ذبه وختالفه، وذلك أنه مل يستكمل بعد قتل أبيه سوى ستة أشهر، ففي أواخر امللك وجيعله يف ولده، واالقدار تك

صفر من هذه السنة عرضت له علة كان فيها حتفه، وقد كان املنتصر رأى يف منامه كأنه يصعد سلما فبلغ إىل آخر 
  .مخس وعشرين درجة

  .عمره قد استكملها يف هذه السنة تلي مخسا وعشرين سنة اخلالفة، وإذا هي مدة: فقصها على بعض املعربين فقال
رأيت أيب : دخلنا عليه يوما فإذا هو يبكي وينتحب شديدا، فسأله بعض أصحابه عن بكائه فقال: وقال بعضهم

ويلك يا حممد قتلتين وظلمتين وغصبتين خالفيت، واهللا ال أمتعت هبا بعدي إال أياما : املتوكل يف منامي هذا وهو يقول
  .الناريسرية مث مصريك إىل 

  .فما أملك عيين وال جزعي: قال
هذه رؤيا وهي تصدق وتكذب، قم بنا إىل الشراب : فقال له أصحابه من الغرارين الذين يغرون الناس ويفتنوهنم



  .ليذهب مهك وحزنك
  .فأمر بالشراب فأحضر وجاء ندماؤه فأخذ يف اخلمر وهو منكسر اهلمة، وما زال كذلك مكسورا حىت مات

   علته اليت كان فيها هالكه، فقيل داء يف رأسه فقطر يف أذنه دهن فلما وصل إىلوقد اختلفوا يف
دماغه عوجل باملوت، وقيل بل ورمت معدته فانتهى الورم إىل قلبه فمات، وقيل بل أصابته ذحبة فاستمرت به عشرة 

  ).٥(أيام فمات، وقيل بل فصده احلجام مبفصد مسموم فمات من يومه 
ين بعض أصحابنا أن هذا احلجام رجع إىل منزله وهو حمموم فدعا تلميذا له حىت يقصده فأخذ أخرب: قال ابن جرير

  مبضع أستاذه ففصده به وهو ال يشعر وأنسى اهللا سبحانه احلجام فما ذكر حىت رآه قد قصده به
__________  

  .٧٤/  ١١نسخة الكتاب يف الطربي ) ١(
  .٧٨/  ١١وانظر الطربي ) أي املنتصر( يوما من خالفته بعد أربعني: ١١٢/  ٧يف رواية ابن االثري ) ٢(
  .١١٤/  ٧والكامل البن االثري  ٧٩/  ١١أنظر الطربي ) ٣(
أنظر الطربي (أشهدا على أنفسهما القضاة وبين هاشم والقواد ووجوه الناس وغريهم : ١١٤/  ٧يف الكامل ) ٤(

  ).٧٧/  ١١الطربي 

  .ن يومهوحتكم فيه السم، فأوصى عند ذلك ومات م
ذهبت : كيف حالك ؟ فقال: وذكر ابن جرير أن أم اخلليفة دخلت عليه وهو يف مرضه الذي مات فيه فقالت له

ولكن إىل ) * ١(فما فرحت نفسي بدنيا أصبتها : مين الدنيا واآلخرة، ويقال إنه أنشد ملا أحيط به وأيس من احلياة
ربيع اآلخر من هذه السنة، وقت صالة العصر، عن مخس  من) ٢(الرب الكرمي أصري فمات يوم االحد خلمس بقني 

  .وعشرين سنة، قيل وستة أشهر
  .وال خالف أنه إمنا مكث باخلالفة ستة أشهر ال أزيد منها

إنه ال  -العامة وغريهم حني ويل املنتصر  -وذكر ابن جرير عن بعض أصحابه أنه مل يزل يسمع الناس يقولون 
، وذلك مدة خالفة من قتل أباه الجلها، كما مكث شريويه بن كسرى حني قتل ميكث يف اخلالفة سوى ستة أشهر

  .أباه الجل امللك
وكذلك وقع، وقد كان املنتصر أعني أقىن قصريا مهيبا جيد البدن، وهو أول خليفة من بين العباس أبرز قربه بإشارة 

  .أمه حبشية الرومية
طلع القمر من جبينه، وال ذل ذو حق قط ولو أصفق العامل  واهللا ما عز ذو باطل قط، ولو: ومن جيد كالمه قوله

  .عليه
  .١١٤/  ٧والكامل البن االثري  ٧٩/  ١١أنظر الطربي ) ٣(
أنظر الطربي (أشهدا على أنفسهما القضاة وبين هاشم والقواد ووجوه الناس وغريهم : ١١٤/  ٧يف الكامل ) ٤(

  ).٧٧/  ١١الطربي 

  .ومات من يومه وحتكم فيه السم، فأوصى عند ذلك
ذهبت : كيف حالك ؟ فقال: وذكر ابن جرير أن أم اخلليفة دخلت عليه وهو يف مرضه الذي مات فيه فقالت له

ولكن إىل ) * ١(فما فرحت نفسي بدنيا أصبتها : مين الدنيا واآلخرة، ويقال إنه أنشد ملا أحيط به وأيس من احلياة



من ربيع اآلخر من هذه السنة، وقت صالة العصر، عن مخس ) ٢( الرب الكرمي أصري فمات يوم االحد خلمس بقني
  .وعشرين سنة، قيل وستة أشهر

  .وال خالف أنه إمنا مكث باخلالفة ستة أشهر ال أزيد منها
إنه ال  -العامة وغريهم حني ويل املنتصر  -وذكر ابن جرير عن بعض أصحابه أنه مل يزل يسمع الناس يقولون 

تة أشهر، وذلك مدة خالفة من قتل أباه الجلها، كما مكث شريويه بن كسرى حني قتل ميكث يف اخلالفة سوى س
  .أباه الجل امللك

وكذلك وقع، وقد كان املنتصر أعني أقىن قصريا مهيبا جيد البدن، وهو أول خليفة من بين العباس أبرز قربه بإشارة 
  .أمه حبشية الرومية

قط، ولو طلع القمر من جبينه، وال ذل ذو حق قط ولو أصفق العامل واهللا ما عز ذو باطل : ومن جيد كالمه قوله
  .عليه

  .حبمد اهللا تعاىل قد مت طبع اجلزء العاشر من البداية والنهاية ويليه اجلزء احلادي عشر وأوله خالفة أمحد املستعني باهللا
  .واهللا نسأل املعونة والتوفيق

__________  
خالصة الذهب  ١٢٣/  ٥وما بعدها، العقد الفريد  ٥٦/  ٦جتارب االمم  راجع االختالف يف كيفية وفاته يف) ٥(

  .٢٨٩/  ٢الوايف بالوفيات  ٢١٩/  ٢تاريخ بغداد  ٢٢٨املسبوك ص 
  .أخذهتا: ٨١/  ١١يف الطربي ) ١(
  الصفحة السابقة ٥انظر حاشية ) ٢(

  ١١ابن كثري ج  -البداية والنهاية 
  البداية والنهاية

  ١١ابن كثري ج 

  .ه ٧٧٤ة والنهاية لالمام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي املتوىف سنة البداي
  حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه علي شريي اجلزء احلادى عشر دار إحياء التراث العريب

  .ه ١٤٠٨طبعة جديدة حمققة الطبعة االوىل 
  م ١٩٨٨

  .لعباس أمحد بن حممد املعتصمبسم اهللا الرمحن الرحيم خالفة املستعني باهللا وهو أبو ا
يا معتز يا منصور : بويع له باخلالفة يوم مات املنتصر، بايعه عموم الناس، مث خرجت عليه شرذمة من االتراك يقولون

)١.(  
شديدا أياما فقتل منهم خلق من الفريقني،  فالتف عليهم خلق، وقام بنصر املستعني مجهور اجليش، فاقتتلوا قتاال

وانتهبت أماكن كثرية من بغداد، وجرت فنت منتشرة كثرية جدا، مث استقر االمر للمستعني فعزل ووىل وقطع 
  .ووصل، وأمر وهنى أياما ومدة غري طويلة

  .)٢(وفيها مات بغا الكبري يف مجادى اآلخرة منها، فوىل اخلليفة مكانه ولده موسى بن بغا 



وقد كانت له مهم عالية وآثار سامية، وغزوات يف املشارق واملغارب متوالية وكان له من املتاع والضياع ما قيمته 
  .عشرة آالف ألف دينار

  قيمتها) ٣(وترك عشر حبات حوهر 
  .ثالثة آالف ألف دينار، وثالث حبات سال ذهبا وورق

هرهم، فأخذ منهم املستعني مائة رجل من سراهتم وأمر فأخرجوه من بني أظ) ٤(وفيها عدا أهل محص على عاملهم 
  .هبدم سورهم

  .وفيها حج بالناس حممد بن سليمان الزينيب
  ).٥(وفيها تويف من االعيان أمحد بن صاحل 

  ).٦(واحلسني بن علي الكرابيسي 
  ).٧(وعبد اجلبار بن العالء 

  وعبد
__________  

  .نفري، يا منصور: ١١٧/  ٧يف ابن االثري ) ١(
  ).ابن االثري -الطربي (ديوان الربيد : وزاده على أعمال أبيه) ٢(
  .لؤلؤ، يف املوضعني: ٨٤/  ١١يف الطربي ) ٣(
  ).وابن االثري -انظر الطربي (وهو كيدر بن عبد اهللا ) ٤(
  .احلافظ املصري مسع ابن عيينة وابن وهب وخلقا وكان ثقة) ٥(
  .افعي كان متضلعا يف الفقه واحلديث ومعرفة الرجال واالصولالفقيه املتكلم أبو علي، تفقه على الش) ٦(
=  

  .امللك بن شعيب
  ).١(وعيسى بن محاد 

  ).٢(وحممد بن محيد الرازي 
  ).٣(وحممد بن زنبور 

  .وحممد بن العالء أبو كريب
  ).٤(وحممد بن يزيد أبو هشام الرفاعي 

جلشمي أبو حامت النحوي اللغوي صاحب املصنفات وأبو حامت السجستاين وامسه سهل بن حممد بن عثمان بن يزيد ا
  .الكثرية وكان بارعا يف اللغة

  .اشتغل فيها على أيب عبيد واالصمعي، وأكثر الرواية عن أيب زيد االنصاري
  .وأخذ عنه املربد وابن دريد وغريمها

، وله شعر كثري منه وكان صاحلا كثري الصدقة والتالوة، كان يتصدق كل يوم بدينار ويقرأ يف كل أسبوع خبتمة
ستروا وجهه احلسن كانت وفاته يف احملرم، وقيل * والموا من افتنت لو أرادوا صيانيت * أبرزوا وجهه اجلميل : قوله

  .يف رجب من هذه السنة
  مث دخلت سنة تسع وأربعني ومائتني



، فاقتتلوا قتاال شديدا، يف يوم اجلمعة للنصف من رجب التقى مجع من املسلمني وخلق من الروم بالقرب من ملطية
اهللا بن االقطع، وقتل معه ألفا رجل من ) ٥(قتل من الفريقني خلق كثري، وقتل أمري املسلمني عمر بن عبيد 

  .املسلمني، وكذلك قتل علي بن حيىي االرمين، وكان أمريا يف طائفة من املسلمني أيضا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  . أنصار االسالموقد كان هذان االمريان من أكرب

ووقعت فتنة عظيمة ببغداد يف أول يوم من صفر منها، وذلك أن العامة كرهوا مجاعة من االمراء الذين قد تغلبوا 
على أمر اخلالفة وقتلوا املتوكل واستضعفوا املنتصر واملستعني بعده فنهضوا إىل السجن فأخرجوا من كان فيه، 

  اآلخر بالنار، وأحرقوا ونادوا بالنفريوجاؤا إىل أحد اجلسرين فقطعوه وضربوا 
__________  

  .الثياب الغالظ: والكرابيس= 
  .أبو بكر املصري مث املكي العطار) ٧(

  .ثقة وصاحب حديث
  .التجييب موالهم املصري راوية الليث بن سعد) ١(
  .أبو عبد اهللا) ٢(

هذا ما قاله يف (يكذب : ليس ثقة وقال أبو زرعة: كثري املناكري، وقال البخاري فيه نظر وقال النسائي: قال ابن شيبة
  ).املغين

  .زينور بن أيب االزهر أبو صاحل املكي واسم زنبور جعفر، صدوق: من تقريب التهذيب، ويف االصل) ٣(
  .الكويف القاضي) ٤(

  .ال بأس به: قال العجلي
  .رأيتهم جممعني على ضعفه: قال البخاري
  .وقال غريه
  .صدوق

  .بن االثري، ويف االصل عبد اهللا من الطربي وا) ٥(

  .فاجتمع خلق كثري وجم غفري، وهنبوا أماكن متعددة، وذلك باجلانب الشرقي من بغداد
مث مجع أهل اليسار أمواال كثرية من أهل بغداد لتصرف إىل من ينهض إىل ثغور املسلمني لقتال العدو عوضا عن من 

جلبال وأهواز وفارس وغريها لغزو الروم، وذلك أن اخلليفة قتل من املسلمني هناك، فأقبل الناس من نواحي ا
واجليش مل ينهضوا إىل بالد الروم وقتال أعداء االسالم، وقد ضعف جانب اخلالفة واشتغلوا بالقيان واملالهي، فعند 

  .ذلك غضبت العوام من ذلك وفعلوا ما ذكرنا
  ولتسع بقني من ربيع االول

خرجوا من فيه أيضا كما فعل أهل بغداد وجاءهم قوم من اجليش يقال هلم هنض عامة أهل سامرا إىل السجن فأ
الزرافة فهزمتهم العامة، فعند ذلك ركب وصيف وبغا الصغري وعامة االتراك فقتلوا من العامة خلقا كثريا، وجرت 

  .فنت طويلة مث سكنت
اخلالفة والتصرف يف أموال بيت  ويف منتصف ربيع اآلخر وقعت فتنة بني االتراك وذلك أن املستعني قد فوض أمر

املال إىل ثالثة وهم أتامش التركي، وكان أخص من عند اخلليفة وهو مبنزلة الوزير، ويف حجره العباس بن املستعني 



  .يربيه ويعلمه الفروسية
  ).١(وشاهك اخلادم، وأم اخلليفة 

  .اينوكان ال مينعها شيئا تريده، وكان هلا كاتب يقال له سلمة بن سعيد النصر
فأقبل أتامش فأسرف يف أخذ االموال حىت مل يبق بيت املال شيئا، فغضب االتراك من ذلك وغاروا منه فاجتمعوا 

وركبوا عليه وأحاطوا بقصر اخلالفة وهو عند املستعني، ومل ميكنه منعه منهم وال دفعهم عنه، فأخذوه صاغرا فقتلوه 
بعده أبا صاحل عبد اهللا بن حممد بن يزداد، ووىل بغا الصغري  وانتبهو أمواله وحواصله ودوره، واستوزر اخلليفة

  .فلسطني، ووىل وصيفا االهواز، وجرى خبط كثري وشر كثري، ووهن اخلليفة وضعف
  .وحتركت املغاربة بسامرا يف يوم اخلميس لثالث خلون من مجادى اآلخرة، فكانوا جيتمعون فريكبون مث يتفرقون

مجادى االوىل، وهو اليوم السادس عشر من متوز، مطر أهل سامرا مطرا عظيما  ويف يوم اجلمعة خلمس بقني من
برعد شديد، وبرق متصل وغيم منعقد مطبق واملطر مستهل كثري من أول النهار إىل اصفرار الشمس، ويف ذي 

وخرج  احلجة أصاب أهل الري زلزلة شديدة جدا، وتبعتها رجفة هائلة هتدمت منها الدور ومات منها خلق كثري،
  .بقية أهلها إىل الصحراء

  .وفيها حج بالناس عبد الصمد بن موسى بن حممد بن إبراهيم االمام وهو وايل مكة
  .وفيها تويف من االعيان أيوب بن حممد الوزان

  .واحلسن بن الصباح البزار صاحب كتاب السنن ورجاء بن مرجا احلافظ
  .وعبد بن محيد صاحب التفسري احلافل

  .الفالسوعمرو بن علي 
  القرشي السامي من ولد سامة بن لؤي اخلراساين مث البغدادي،) ٢(وعلي بن اجلهم ابن بدر بن مسعود بن أسد 

__________  
  .وهي أم ولد صقلبية يقال هلا خمارق) ١(
  .أسيد : ٣٥٥/  ٣ووفيات االعيان  ٢٠٣/  ١٠يف االغاين ) ٢(

  .أحد الشعراء املشهورين وأهل الديانة املعتربين
وله ديوان شعر فيه أشعار حسنة، وكان فيه حتامل على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، وكان له خصوصية 
بالء : باملتوكل مث غضب عليه فنفاه إىل خراسان وأمر نائبه هبا أن يضربه جمردا ففعل به ذلك، ومن مستجاد شعره

قال ) ١(ويرتع منك يف عرض مصون * نه عداوة غري ذي حسب ودين يبيحك منه عرضا مل يص* ليس يعدله بالء 
وهذا علي بعده * لعمرك ما اجلهم بن بدر بشاعر : ذلك يف مروان بن أيب حفصة حني هجاه فقال يف هجائه له

فلما ادعى االشعار أومهين أمرا كان علي بن اجلهم قد قدم الشام مث * يدعى الشعرا ولكن أيب قد كان جار المه 
ثار عليه أناس من بين كلب فقاتلهم فجرح جرحا بليغا فكان فيه حتفه، ) ٢(جاوز حلب عاد قاصدا العراق، فلما 

* زح ماذا بنفسه صنعا فارق أحبابه فما انتفعوا * يارمحتا للغريب بالبلد النا : فوجد يف ثيابه رقعة مكتوب فيها
  .كانت وفاته هلذا السبب يف هذه السنة) ٣(بالعيش من بعده وما انتفعا 

بن زيد ) ٤(سنة مخسني ومائتني من اهلجرة فيما كان ظهور أيب احلسني حيىي بن عمر بن حيىي بن حسني مث دخلت 
بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وأمه أم احلسني فاطمة بنت احلسني بن عبد اهللا بن إمساعيل بن عبد اهللا 

  .بن جعفر بن أيب طالب



  .سأل وصيفا أن جيري عليه رزقا فأغلظ له القولوذلك أنه أصابته فاقة شديدة فدخل سامرا ف
فرجع إىل أرض الكوفة فاجتمع عليه خلق من االعراب، وخرج إليه خلق من أهل الكوفة، فنزل على الفلوجة وقد 

وهو أبو أيوب بن احلسن بن  -كثر اجلمع معه، فكتب حممد بن عبد اهللا بن طاهر نائب العراق إىل عامله بالكوفة 
  .يأمره بقتاله -بن سليمان  موسى بن جعفر

ودخل حيىي بن عمر قبل ذلك يف طائفة من أصحابه إىل الكوفة فاحتوى على بيت ماهلا فلم جيد فيه سوى ألفي دينار 
وسبعني ألف درهم، وظهر أمره بالكوفة وفتح السجنني وأطلق من فيهما، وأخرج نواب اخلليفة منها وأخذ أمواهلم 

  ره هبا، والتف عليه خلقواستحوذ عليها، واستحكم أم
__________  

انظر الطربي (على مرحلة من حلب، مبوضع يقال له خساف : يف االغاين) ٢( ١٨٧ديوان علي بن اجلهم ص ) ١(
٨٦/  ١١.(  

  .١٥٤: البيتان يف ديوانه) ٣(
يار أبو حسني بن عبد اهللا بن إمساعيل بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب الط ١٦٩/  ٤يف مروج الذهب ) ٤(

  .احلسن
  .ه  ٢٤٨وفيه أن خروجه كان سنة 

من الزيدية وغريه، مث خرج من الكوفة إىل سوادها مث كر راجعا إليها، فتلقاه عبد الرمحن بن اخلطاب امللقب وجه 
الفلس، فقاتله قتاال شديدا فاهنزم وجه الفلس ودخل حيىي بن عمر الكوفة ودعا إىل الرضى من آل حممد، وقوي 

، وصار إليه مجاعة كثرية من أهل الكوفة، وتواله أهل بغداد من العامة وغريهم ممن ينسب إىل التشيع، أمره جدا
  .وأحبوه أكثر من كل من خرج قبله من أهل البيت، وشرع يف حتصيل السالح وإعداد آالت احلرب ومجع الرجال

ة اخلليفة مع حممد بن عبد اهللا بن طاهر، وقد هرب نائب الكوفة منها إىل ظاهرها، واجتمع إليه أمداد كثرية من جه
واستراحوا ومجعوا خيوهلم، فلما كان اليوم الثاين عشر من رجب أشار من أشار على حىي بن عمر ممن ال رأي له، 

أن يركب ويناجز احلسني بن إمساعيل ويكبس جيشه، فركب يف جيش كثري من خلق من الفرسان واملشاة أيضا من 
أسلحة، فساروا إليهم فاقتتلوا قتاال شديدا يف ظلمة آخر الليل، فما طلع الفجر إال وقد  عامة أهل الكوفة بغري

انكشف أصحاب حيييب بن عمر، وقد تقنطر به فرسه مث طعن يف ظهره فخر أيضا، فأخذوه وحزوا رأسه ومحلوه إىل 
اخلطاب، أخي عبد الرمحن بن  االمري فبعثوه إىل ابن طاهر فأرسله إىل اخلليفة من الغد مع رجل يقال له عمر بن

  اخلطاب، فنصب بسامرا ساعة من النهار مث بعث به إىل بغداد فنصب عند اجلسر، ومل ميكن نصبه من كثرة
  .العامة فجعل يف خزائن السالح

وملا جئ برأس حيىي بن عمر إىل حمم بن عبد اهللا بن طاهر دخل الناس يهنونه بالفتح والظفر، فدخل عليه أبو هاشم 
إنك لتهىن بقتل رجل لو كان رسول اهللا حيا لعزي به، ملا رد عليه ! أيها االمري : د بن اهليثم اجلعفري فقال لهداو

إن حلم النيب غري مري إن وترا يكون طالبه * يا بين طاهر كلوه وبيا : شيئا مث خرج أبو هشام اجلعفري وهو يقول
أمريا إىل احلسني بن إمساعيل نائب الكوفة، فلما قتل حيىي بن  باحلري وكان اخلليفة قد وجه) ١(ه لوتر جناحه * الل 

عمر دخلوا الكوفة فأراد ذلك االمري أن يضع يف أهلها السيف فمنعه احلسني وأمن االسود واالبيض، وأطفأ اهللا 
  .هذه الفتنة

بن احلسن بن بن زيد ) ٢(فلما كان رمضان من هده السنة خرج احلسن بن زيد بن حممد بن إمساعيل بن احلسن 



علي بن أيب طالب بناحية طربستان، وكان سبب خروجه أنه ملا قتل حيىي بن عمر أقطع املستعني حملمد بن عبد اهللا بن 
طاهر طائفة من أرض تلك الناحية، فبعث كاتبا له يقال له جابر بن هارون، وكان نصرانيا، ليتسلم تلك االراضي، 

وا إىل احلسن بن زيد هذا فجاء إليهم فبايعوه والتف عليه مجلة الديلم فلما انتهى إليهم كرهوا ذلك جدا وأرسل
  ومجاعة االمراء يف تلك النواحي،

__________  
  من الطربي ومروج الذهب وابن االثري، ويف االصل احلسني ) ٢(لوتر بالفوت غري حري : يف مروج الذهب) ١* (

ا، واستفحل أمره جدا، مث خرج منها طالبا لقتال فركب فيهم ودخل آمل طربستان وأخذها قهرا، وجىب خراجه
سليمان بن عبد اهللا أمري تلك الناحية، فالتقيا هنالك فكانت بينهما حروب مث اهنزم سليمان هزمية منكرة، وترك أهله 
وماله ومل يرجع دون جرجان فدخل احلسن بن زيد سارية فأخذ ما فيها من االموال واحلواصل، وسري أهل سليمان 

  .مكرمني على مراكب، واجتمع للحسن بن زيد إمرة طربستان بكماهلا إليه
  مث بعث إىل الري فأخذها أيضا وأخرج منها الطاهرية، وصار إىل جند مهذان وملا

اغتم لذلك جدا واجتهد يف بعض اجليوش واالمداد  -وكان مدير ملكه يومئذ وصيف التركي  -بلغ خربه املستعني 
  .لقتال احلسن بن زيد هذا

ويف يوم عرفة منها ظهر بالري أمحد بن عيسى بن حسني الصغري بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وإدريس 
بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب فصلى بالناس يوم العيد أمحد بن ) ١(بن موسى بن عبد اهللا بن موسى 

هر فهزمه أمحد بن عيسى هذا واستفحل عيسى هذا ودعا إىل الرضى من آل حممد، فحاربه حممد بن علي بن طا
  .أمره

وفيها وثب أهل محص على عاملهم الفضل بن قارن فقتلوه يف رجب، فوجه املستعني إليهم موسى بن بغا الكبري 
  .فاقتتلوا بأرض الرسنت فهزمهم وقتل مجاعة من أهلها وأحرق أماكن كثرية منها، وأسر أشراف أهلها

أرض فارس على عبد اهللا بن إسحاق بن إبراهيم فهرب منهم فانتهبوا داره وقتلوا  وفيها وثبت الشاكرية واجلند يف
  .حممد بن احلسن بن قارن

  .وفيها غضب اخلليفة على جعفر بن عبد الواحد ونفاه إىل البصرة
  .وفيها أسقطت مرتبة مجاعة من االمويني يف دار اخلالفة

  .وفيها حج بالناس جعفر بن الفضل أمري مكة
  .أحد القراء املشاهري) ٣(، والبزي )٢(يف من االعيان أبو الطاهر أمحد بن عمرو بن السرح وفيها تو

  ).٤(احلارث بن مسكني 
  .وأبو حامت السجستاين

  .وعمرو بن حبر اجلاحظ صاحب الكالم واملصنفات) ٥(وقد تقدم ذكره يف اليت قبلها وعياد بن يعقوب الرواجين 
  ).٦(وكثري ين عبيد احلمصي 

  ).٧(بن علي اجلهضمي ونصر 
__________  

  .موسى بن عبد اهللا بن حسن: يف الطربي وابن االثري) ١(
خطأ، وهو موىل بين أميه، الفقيه روى عنه مسلم وأبو داود والنسائي " السراج " يف النجوم الزاهرة املطبوع ) ٢(



  .االقراءوامسه أمحد بن حممد، أبو احلسن، مؤذن املسجد احلرام وشيخ ) ٣(وابن ماجه 
  .ثقة يف القراءة: قال الذهيب يف املغين

  .منكر احلديث: قال العقيلى
  .سنة ٩٦أبو عمرو قاضي الديار املصرية فقيها على مذهب مالك ثقة ثبتا يف احلديث مات وله ) ٤(
  .الكويف احلافظ احلجة مسع من شريك والوليد بن أيب ثور والكبار، صدوق قاله ابن خزمية) ٥(
  .ي إمام جامع محص كان عبدا صاحلا حدث عن ابن عيينة وبقيةاملذحج) ٦(
  .أبو عمر البصري احلافظ الثقة أحد أوعية العلم روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي وغريهم ) ٧(

مث دخلت سنة إحدى ومخسني ومائتني فيها اجتمع رأي املستعني وبغا الصغري ووصيف على قتل باغر التركي، وكان 
المراء الكبار الذين باشروا قتل املتوكل، وقد اتسع إقطاعه وكثر عماله، فقتل وهنبت دار كتابه دليل بن من قواد ا

يعقوب النصراين، وهنبت أمواله وحواصله، وركب اخلليفة يف حراقة من سامرا إىل بغداد فاضطربت االمور بسبب 
  .خروجه، وذلك يف احملرم

  .فنزل دار حممد بن عبد اهللا بن طاهر
يها وقعت فتنة شنعاء بني جند بغداد وجند سامرا، ودعا أهل سامرا إىل بيعة املعتز، واستقر أمر أهل بغداد على وف

املستعني، وأخرج املعتز وأخوه املؤيد من السجن فبايع أهل سامرا املعتز واستحوذ على حواصل بيت املال هبا فإذا 
ألف دينار، ويف حواصل العباس بن املستعني ستمائة ألف دينار،  هبا مخسمائة ألف دينار، ويف خزانة أم املستعني ألف

  .واستفحل أمر املعتز بسامرا
وأمر املستعني حملمد بن عبد اهللا بن طاهر أن حيصن بغداد ويعمل يف السورين واخلندق، وغرم على ذلك ثلثمائة 

، منها واحد )١(مخسة مناجيق  ألف دينار وثالثني ألف دينار، ووكل بكل باب أمريا حيفظه، ونصب على السور
كبري جدا، يقال له الغضبان، وست عرادات وأعدوا آالت احلرب واحلصار والعدد، وقطعت القناطر من كل ناحية 

  .لئال يصل اجليش إليهم
وكتب املعتز إىل حممد بن علي بن طاهر يدعوه إىل الدخول معه يف أمره، ويذكره ما كان أخذه عليهم أبوه املتوكل 

  .، فلم يلتفت إليه بل رد عليه واحتج حبجج يطول ذكرها)٢(لعهود واملواثيق، من أنه ويل العهد بعده من ا
  .وكتب كل واحد من املستعني واملعتز إىل موسى بن بغا الكبري وهو مقيم بأطراف الشام حلرب أهل

ملستعني يأمره باملسري إليه إىل محص يدعوه إىل نفسه وبعث إليه بألوية يعقدها ملن اختار من أصحابه، وكتب إليه ا
  .بغداد ويأمره أن يستنيب يف عمله، فركب مسرعا فسار إىل سامرا فكان مع املعتز على املستعني

  .وكذلك هرب عبد اهللا بن بغا الصغري من عند أبيه من بغداد إىل املعتز، وكذلك غريه من االمراء واالتراك
  ى حرب املستعنيوعقد املعتز الخيه أيب أمحد بن املتوكل عل

وجهز معه جيشا لذلك، فسار يف مخسة آالف من االتراك وغريهم حنو بغداد، وصلى بعكربا يوم اجلمعة، ودعا 
  .الخيه املعتز

مث وصل إىل بغداد ليلة االحد لسبع خلون من صفر فاجتمعت العساكر هنالك، وقد قال رجل يقال له باذجنانة كان 
د نعم املوىل * أبو أحم ) ٤(وجيوش أمامهن ) ٣(ه واملوت بينها منثور * جنود الل يا بين طاهر : يف عسكر أيب أمحد

  ونعم النصري
__________  



  .منجنيقات: جمانيق، ويف ابن االثري: يف الطربي) ١(
ابن االثري ومروج  -انظر الطربي (املنتصر وبعده املعتز مث املؤيد : تقدم أن املتوكل أخذ البيعة الوالده) ٢(

  ).الذهب
  .يا بين طاهر أتتكم: ١٠٣/  ١١والطربي  ١٤٥/  ٧البيت يف ابن االثري ) ٣(

  .مشهور: يف ابن االثري
  .إمامهم : يف ابن االثري) ٤(

مث جرت بينهما حروب طويلة وفنت مهولة جدا قد ذكرها ابن جرير مطولة، مث بعث املعتز مع موسى بن ارشناس 
لليلة بقيت من ربيع االول فوقفوا يف اجلانب الغريب عند باب قطر بل،  ثالثة آالف مددا الخيه أيب أمحد فوصلوا

  .وأبو أمحد وأصحابه على باب الشماسية، واحلرب مستعرة والقتال كثري جدا، والقتل واقع
  .قال ابن جرير

مر املنايا علينا ال: وذكر أن املعتز كتب إىل أخيه أيب أمحد يلومه على التقصري يف قتال أهل بغداد فكتب إليه أبو أمحد
* فمنها البكور ومنها الطروق ومنها هنات تشيب الوليد * وللدهر فينا اتساع وضيق وأيامنا عرب لالنام * طريق 

* تفوت العيون وحبر عميق قتال مبيد وسيف عتيد * ذروة ) ٢(وسور عريض له ) ١(وخيذل فيها الصديق الصديق 
  وخوف شديد وحصن وثيق
وهذا حريق وهذا * وهذا جريح ) ٣(سالح السالح فما يستفيق فهذا طريح * اح ال وطول صياح لداعي الصب

ودور خراب وكانت تروق إذا * وآخر يشدخه املنجنيق هناك اغتصاب ومث انتهاب * غريق وهذا قتيل وهذا تليل 
هذا : يق قال ابن جريروباهللا ندفع ما النط* وجدناه قد سد عنا الطريق فباهللا نبلغ ما نرجتيه * ما مسونا إىل مسلك 

الشعر ينشد لعلي بن أمية يف فتنة املخلوع واملأمون، وقد استمرت الفتنة والقتال ببغداد بني أيب أمحد أخي املعتز 
وبني حممد بن عبد اهللا بن طاهر نائب املستعني، والبلد حمصور وأهله يف ضيق شديد جدا، بقية شهور هذه السنة، 

يف وقعات متعددات، وأيام حنسات، فتارة يظهر أصحاب أيب أمحد ويأخذون بعض وقتل من الفريقني خلق كثري 
االبواب فتحمل عليهم الطاهرية فيزحيوهنم عنها، ويقتلون منهم خلقا مث يتراجعون إىل مواقفهم ويصابروهنم مصابرة 

  .عظيمة
بني العامة أن حممد بن عبد  لكن أهل بغداد كلما هم إىل ضعف بسبب قلة املرية واجللب إىل داخل البلد، مث شاع

اهللا بن طاهر يريد أن خيلع املستعني ويبايع للمعتز، وذلك يف أواخر السنة، فتنصل من ذلك واعتذر إىل اخلليفة وإىل 
  .العامة

وحلف باالميان الغليظة فلم تربأ ساحته من ذلك حق الرباءة عند العامة، واجتمعت العامة والغوغاء إىل دار ابن 
  .يفة نازل هبا، فسألوا أن يربز هلم اخلليفة لريوه ويسألوه عن ابن طاهر أهو راض عنه أم الطاهر واخلل

وما زالت الضجة واالصوات مرتفعة حىت برز هلم اخلليفة من فوق املكان الذي هم فيه وعليه السواد ومن فوقه 
  الربدة النبوية وبيده القضيب

__________  
  .قالصدو: ١٥٢/  ٧يف ابن االثري ) ١(

  ".بالرفع " والقافية فيه ويف الطربي 



  .يف ابن االثري) ٢(
  قتيل : يف الطربي) ٣..(وفتنة دين هلا

  أقسمت عليكم حبق صاحب هذه الربدة والقضيب ملا رجعتم إىل منازلكم: وقال هلم فيما خاطبهم به
  .ورضيتم عن ابن طاهر فإنه غري متهم لدي
، وذلك يف أوائل )١(نتقل اخلليفة من دار ابن طاهر إىل دار رزق اخلادم فسكت الغوغاء ورجعوا إىل منازهلم، مث ا

ذي احلجة، وصلى هبم العيد يوم االضحى يف اجلزيرة اليت حبذاء دار ابن طاهر، وبرز اخلليفة يومئذ للناس وبني يديه 
الغالء باالسعار، وقد احلربة وعليه الربدة وبيده القضيب وكان يوما مشهودا ببغداد على ما بأهلها من احلصار و

  .اجتمع على الناس اخلوف واجلوع املترمجان لباس اخلوع واخلوف، نسأل اهللا العافية يف الدنيا واآلخرة
وملا تفاقم االمر واشتد احلال وضاق اجملال وجاع العيال وجهد الرجال، جعل ابن طاهر يظهر ما كان كامنا يف نفسه 

إن املصلحة : ك وال يصرح، مث كاشفه به وأظهره له وناظره فيه وقال لهمن خلق املستعني، فجعل يعرض له يف ذل
تقتضي أن تصاحل عن اخلالفة على مال تأخذه سلفا وتعجيال، وأن يكون لك من اخلراج يف كل عام ما ختتاره 

  .وحتتاجه، ومل يزل يفتل يف الذروة والغارب حىت أجاب إىل ذلك وأناب
عه نفسه من اخلالفة كتابا، فلما كان يوم السبت لعشر بقني من ذي احلجة ركب فكتب فيما اشترطه املستعني يف خل

حممد بن عبد اهللا بن طاهر إىل الرصافة ومجع القضاة والفقهاء وأدخلهم على املستعني فوجا فوجا يشهدون عليه أنه 
جوهر اخلالفة، وأقام عند  قد صري أمره إىل حممد بن عبد اهللا بن طاهر، وكذلك مجاعة احلجاب واخلدم، مث تسلم منه

  .املستعني إىل هوي من الليل
  .وأصبح الناس يذكرون ويتنوعون فيما يقولون من االراجيف

وأما ابن طاهر فإنه أرسل بالكتاب مع مجاعة من االمراء إىل املعتز بسامرا، فلما قدموا عليه بذلك أكرمهم وخلع 
  .عليهم وأجازهم فأسىن جوائزهم

  .مره أول السنة الداخلةوسيأيت ما كان من أ
وفيها كان ظهور رجل من أهل البيت أيضا بأرض قزوين وزجنان يف ربيع االول منها، وهو احلسني بن أمحد بن 

  ).٢(إمساعيل بن حممد بن إمساعيل االرقط بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب ويعرف بالكوكيب 
  .وسيأيت ما كان من أمره هناك

  .إمساعيل بن يوسف العلوي، وهو ابن أخت موسى بن عبيد اهللا احلسين، وسيأيت ما كان من أمره أيضاوفيها خرج 
بن محزة بن عبد اهللا بن حسني بن علي بن ) ٣(وفيها خرج بالكوفة ايضا رجل من الطالبيني وهو احلسني بن حممد 

  تال فهزم العلوي وقتل مناحلسني بن علي بن أيب طالب، فوجه إليه املستعني مزاحم بن خاقان فاقت
  .أصحابه بشر كثري

وملا دخل مزاحم الكوفة حرق هبا ألف دار وهنب أموال الذين خرجوا معه، وباع بعض جواري احلسني بن حممد 
  .هذا، وكانت معتقة
__________  

  ).١٣٣/  ١١الطربي  ١٥٩/  ٧ابن االثري (وكانت دار ابن رزق بالرصافة ) ١(
احلسن بن إمساعيل بن : الكركي، وذكره صاحب املروج: ١٧٦/  ٤ومروج الذهب  ١٦٥ / ٧يف ابن االثري ) ٢(



  .حممد بن عبد اهللا بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب وهو من ولد االرقط
  .أمحد : يف ابن االثري) ٣(

طالب مبكة فهرب بن علي بن أيب ) ١(وفيها ظهر إمساعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن 
منه نائبها جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى، فانتهب منزله ومنازل أصحابه وقتل مجاعة من اجلند وغريهم من 

أهل مكة، وأخذ ما يف الكعبة من الذهب والفضة والطيب وكسوة الكعبة، وأخذ من الناس حنوا من مائيت ألف 
بها أيضا علي بن احلسني بن علي بن إمساعيل، مث رجع إمساعيل بن دينار، مث خرج إىل املدينة النبوية فهرب منه نائ

يوسف إىل مكة يف رجب فحصر أهلها حىت هلكوا جوعا وعطشا فبيع اخلبز ثالث أواق بدرهم، واللحم الرطل 
بعد مقامه عليهم سبعة  -بأربعة، وشربة املاء بثالثة دراهم، ولقي منه أهل مكة كل بالء، فترحل عنهم إىل جدة 

فانتهب أموال التجار هنالك وأخذ املراكب وقطع املرية عن أهل مكة مث عاد إىل مكة ال جزاه اهللا  -مخسني يوما و
  .خريا عن املسلمني

فلما كان يوم عرفة مل ميكن الناس من الوقوف هنارا وال ليال، وقتل من احلجيج ألفا ومائة، وسلبهم أمواهلم ومل يقف 
  .احلرامية، ال تقبل اهللا منهم صرفا وال عدال بعرفة عامئذ سواه ومن معه من
  .وفيها وهن أمر اخلالفة جدا

  ).٣(ومحيد بن زجنويه ) ٢(وفيها تويف من االعيان إسحاق بن منصور الكوننج 
  ).٤(وعمرو بن عثمان بن كثري بن دينار احلمصي 

  .هشام بن عبد امللك اليزين) ٥(وأبو البقى 
  "خالفة املعتز باهللا بن املتوكل على اهللا بعد خلع املستعني نفسه  ذكر" سنة ثنتني ومخسني ومائتني 

استهلت هذه السنة وقد استقرت اخلالفة باسم أيب عبد اهللا حممد املعتز بن جعفر املتوكل بن حممد املعتصم بن 
  .ارخيههارون الرشيد، وقيل إن اسم املعتز أمحد، وقيل الزبري، وهو الذي عول عليه ابن عساكر وترمجه يف ت

فلما خلع املستعني نفسه من اخلالفة وبايع للمعتز دعا اخلطباء يوم اجلمعة رابع احملرم من هذه السنة جبوامع بغداد 
على املنابر للخليفة املعتز باهللا، وانتقل املستعني من الرصافة إىل قصر احلسن بن سهل هو وعياله وولده وجواريه، 

، وأخذ من املستعني الربدة والقضيب واخلامت، وبعث بذلك إىل املعتز مث ووكل هبم سعيد بن رجاء يف مجاعة معه
  .أرسل إليه املعتز يطلب منه خامتني من جوهر مثني عنده يقال الحدمها برج ولآلخر جبل

  .فأرسلهما
  .وطلب املستعني أن يسري إىل مكة فلم ميكن، فطلب البصرة فقيل له إهنا وبيئة

  .هافقال إن ترك اخلالفة أوبأ من
  مث أذن له يف املسري إىل

__________  
  .احلسني: من الطربي وابن االثري، ويف االصل) ١(
  .الكوشج: ١٦٦/  ٧يف ابن االثري ) ٢(

  .الكوسج: ٦١/  ١: ويف تقريب التهذيب
  .وهو أبو يعقوب املروزي مسع ابن عيينة وتفقه على أمحد وإسحاق وكان ثقة نبيال

  .من الثقات روى عن النضر بن مشيل وخلق بعده أبو أمحد النسائي احلافظ) ٣(



  .حمدث محص كان ثقة عدال) ٤(
أبو تقي، احلمصي احلافظ الثقة املتقن روى : يف تقريب التهذيب) ٥(روى عن إمساعيل بن عياش وبقية وابن عيينة 

  .عن إمساعيل بن عياش وبقية بن الوليد 

  .ةواسط فخرج ومعه حرس يوصلونه إليها حنو من أربعمائ
  .واستوزر املعتز أمحد بن أيب إسرائيل وخلع عليه وألبسه تاجا على رأسه

وملا متهد أمر بغداد واستقرت البيعة للمعتز هبا ودان هلو أهلها وقدمتها املرية من كل جانب، واتسع الناس يف 
ا وشيعه ابن طاهر يف االرزاق واالطعمة، ركب أبو أمحد منها يف يوم السبت لثنيت عشرة ليلة من احملرم إىل سامر
  .وجوه االمراء، فخلع أبو أمحد على ابن طاهر مخس خلع وسيفا ورده من الطريق إىل بغداد

وقد ذكر ابن جرير مدائح الشعراء يف املعتز وتشفيهم خبلع املستعني، فأكثر من ذلك جدا، فمن ذلك قول حممد بن 
  مروان بن أيب اجلنوب بن مروان يف مدح

واملستعني إىل حاالته رجعا وكان * إن االمور إىل املعتز قد رجعت : ني كما جرت به عادة الشعراءاملعتز وذم املستع
آتاك ملكا ومنه امللك قد نزعا إن * وأنه لك لكن نفسه خدعا ومالك امللك مؤتيه ونازعه * يعلم أن امللك ليس له 

وكان أحسن قول الناس * عند الناس بيعته كانت كذات حليل زوجت متعا ما كان أقبح * اخلالفة كانت ال تالئمه 
لو كان * نفسي الفداء ملالح به دفعا كم ساس قبلك أمر الناس من ملك * قد خلعا ليت السفني إىل قاف دفعن به 

واهللا جيعل بعد الضيق متسعا واهللا يدفع عنك السوء من * محل ما محلته ظلعا أمسى بك الناس بعد الضيق يف سعة 
نا السوء قد دفعا وكتب املعتز من سامرا إىل نائب بغداد حممد بن عبد اهللا بن طاهر أن يسقط فإنه بك ع* ملك 

  .اسم وصيف وبغا ومن كان يف رمسهما يف الدواوين عزم على قتلهما، مث استرضي عنهما فرضي عنهما
وأخاه أبا أمحد، بعدما ويف رجب من هذه السنة خلع املعتز أخاه إبراهيم امللقب باملؤيد من والية العهد وحبسه، 

  .ضرب املؤيد أربعني مقرعة
وملا كان يوم اجلمعة خطب خبلعه وأمره أن يكتب كتابا على نفسه بذلك، وكانت وفاته بعد ذلك خبمسة عشر 

يوما، فقيل إنه أدرج يف حلاف مسور وأمسك طرفاه حىت مات غما، وقيل بل ضرب حبجارة من ثلج حىت مات بردا 
السجن وال أثر به فأحضر القضاة واالعيان فشهدوا على موته من غري سبب وال أثر، محل وبعد ذلك أخرج من 

  .على محار ومعه كفنه إىل أمه فدفنته
ذكر مقتل املستعني يف شوال منها كتب املعتز إىل نائبه حممد بن عبد اهللا بن طاهر يأمره بتجهيز جيش حنو املستعني 

خرجه لست بقني من رمضان فقدم به القاطول لثالث مضني من شوال مث فجهز أمحد بن طولون التركي فوافاه فأ
  .قتل، فقيل ضرب حىت مات، وقيل بل غرق يف دجيل، وقيل بل ضربت عنقه

  أن املستعني سأل من سعيد بن صاحل التركي حني أراد قتله أن ميهله حىت يصلي ركعتني: وقد ذكر ابن جرير
  تله وهو ساجد، ودفن جثته يف مكان صالته، وخفى أثره ومحلفأمهله، فلما كان يف السجدة االخرية ق

  .رأسه إىل املعتز فدخل به عليه وهو يلعب بالشطرنج، فقيل هذا رأس املخلوع
  .ضعوه حىت أفرغ من الدست: فقال

 فلما فرغ نظر إليه وأمر بدفنه، مث أمر لسعيد بن صاحل الذي قتله خبمسني ألف درهم، وواله معونة البصرة وفيها
مات إمساعيل بن يوسف العلوي الذي فعل مبكة ما فعل كما تقدم من إحلاده يف احلرم، فأهلكه اهللا يف هذه السنة 



  .عاجال ومل ينظره
  .وفيها مات أمحد بن حممد املعتصم وهو املستعني باهللا كما تقدم

  ).٣(، وحممد بن بشار بندار )٢(، وزياد بن أيوب )١(وإسحاق بن هبلول 
  ).٤(ثىن الزمن وموسى بن امل

  ).٥(ويعقوب بن إبراهيم الدورقي 
مث دخلت سنة ثالث ومخسني ومائتني يف رجب منها عقد املعتز ملوسى بن بغا الكبري على جيش قريب من أربعة 

آالف ليذهبوا إىل قتال عبد العزيز بن أيب دلف بناحية مهذان، النه خرج عن الطاعة وهو يف حنو من عشرين ألفا 
ان، فهزموا عبد العزيز يف أواخر هذه السنة هزمية فظيعة، مث كانت بينهما وقعة أخرى يف رمضان عند بناحية مهذ

الكرج فهزم عبد العزيز أيضا وقتل من أصحابه بشر كثري، وأسروا ذراري كثرية حىت أسروا أم عبد العزيز أيضا، 
  .بد العزيز ما كان استحوذ عليه من البالدوبعثوا إىل املعتز سبعني محال من الرؤوس وأعالما كثرية، وأخذ من ع
  .ويف رمضان منها خلع على بغا الشرايب وألبسه التاج والوشاحني

ويف يوم عيد الفطر كانت وقعة هائله عند مكان يقال له البوازيج، وذلك أن رجال يقال له مساور بن عبد احلميد 
رجل يقال له بندار الطربي يف ثالمثائة من أصحابه، حكم فيها والتف عليه حنو من سبعمائة من اخلوارج، فقصد له 

  .فالتقوا فاقتتلوا قتاال شديدا، فقتل من اخلوارج حنو من مخسني رجال
  .وقتل أصحاب بندار مائتان وقيل ومخسون رجال

  .وقتل بندار فيمن قتل رمحه اهللا
  .منهم حنوا من أربعمائة قبحه اهللا مث صمد مساور إىل حلوان فقاتله أهلها وأعاهنم حجاج أهل خراسان فقتل مساور

  .وقتل من مجاعته كثريون أيضا
ولثالث بقني من شوال قتل وصيف التركي وأرادت العامة هنب داره يف سامرا ودور أوالده فلم ميكنهم ذلك، 

  .وجعل اخلليفة ما كان إليه إىل بغا الشرايب
  ويف ليلة أربع

  ىت غاب أكثره وغرق نوره، وعند انتهاء خسوفهعشرة من ذي القعدة من هذه السنة خسف القمر ح
__________  

  .سنة ٨٨أبو يعقوب التنوخي االنباري احلافظ، من كبار االئمة صنف يف القراءات ويف احلديث والفقه عاش ) ١(
  .أبو هاشم الطوسي مث البغدادي دلويه) ٢(

  .وكان ثقة ثبتا حدث عنه البخاري وأمحد وغريمها
حممد بن بشار وغندر وانظر : البصري احلافظ الثقة، وما أثبتناه من ابن االثري، ويف االصلأبو بكر العبدي ) ٣(

  .تقريب التهذيب
  .أبو موسى العتري البصري، روى عنه االئمة الستة وابن خزمية وغريهم وكان حجة حافظا) ٤(
تة وغريهم ومسع هشيما أبو يوسف العبدي النكري الدورقي البغدادي احلافظ الثقة احلجة روى عنه الس) ٥(

  .وإبراهيم بن سعد وطبقتهما 

  .مات حممد بن عبد اهللا بن طاهر نائب العراق ببغداد
وكانت علته قورحا يف رأسه وحلقه فذحبته، وملا أيت به ليصلى عليه اختلف أخوه عبيد اهللا وابنه طاهر وتنازعا 



فمال عبيد اهللا إىل : الغوغاء يا طاهر يا منصورالصالة عليه حىت جذبت السيوف وترامى الناس باحلجارة، وصاحت 
  .الشرقية ومعه القواد وأكابر الناس، فدخل داره وصلى عليه ابنه وكان أبوه قد أوصلى إليه

وحني بلغ املعتز ما وقع بعث باخللع والوالية إىل عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر فأطلق عبيد اهللا للذي قدم باخللع 
  .مخسني ألف درهم

  .يها نفى املعتز أخاه أبا أمحد من سر من رأى إىل واسط، مث إىل البصرةوف
  .مث رد إىل بغداد أيضا

ويف يوم االثنني منها سلخ ذي القعدة التقي موسى بن بغا الكبري واحلسني بن أمحد الكوكيب الطاليب الذي خرج يف 
خذ موسى قزوين وهرب الكوكيب إىل سنة إحدى ومخسني عند قزوين فاقتتال قتاال شديد، مث هزم الكوكيب وأ

  .الديلم
 -وذكر أبن جرير عن بعض من حضر هذه الوقعة أن الكوكيب حني التقى أمر أصحابه أن يتترسوا باحلجف 

فأمر موسى بن بغا أصحابه عند ذلك أين يطرحوا ما معهم من النفط مث حاولوهم  -وكانت السهم ال تعمل فيهم 
فتبعهم أصحاب الكوكيب، فلما توسطوا االرض اليت فيها النفط أمر عند ذلك بإلقاء  وأروهم أهنم قد اهنزموا منهم،

  النار فيه فجعل
النفط حيرق أصحاب الكوكيب ففروا سراعا هاربني، وكر عليهم موسى وأصحابه فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وهرب 

  .الكوكيب إىل الديلم، وتسلم موسى قزوين
  .مد بن سليمان الزينيبوفيها حج بالناس عبد اهللا بن حم

  ).١(وفيها تويف من االعيان أبو االشعث 
  ).٢(وأمحد بن سعيد الدارمي 

  .و سري السقطي أحد كبار مشايخ الصوفية
  .تلميذ معروف الكرخي

  .حدث عن هشيم وأيب بكر بن عياش وعلي بن عراب وحيىي بن ميان ويزيد بن هارون وغريهم
  .وعنه ابن أخته اجلنيد بن حممد

  .و احلسن النوري وحممد بن الفضل بن جابر السقطي ومجاعةوأب
وكانت له دكان يتجر فيها فمرت به جارية قد انكسر إناء كان معها تشتري فيه شيئا لسادهتا، فجعلت تبكي 

بغض اهللا إليك الدنيا فوجد : فأعطاها سري شيئا تشتري بدله، فنظر معروف إليه وما صنع بتلك اجلارية فقال له
  .من يومهالزهد 

هذا كان واقفا عند : ما هذا ؟ فقال: مررت يف يوم عيد فإذا معروف ومعه صغري شعث احلال فقلت: وقال سري
أنا يتيم وال شئ معي أشتري به : ما لك ال تلعب كما يلعبون ؟ فقال: صبيان يلعبون باجلوز وهو مفكر، فقلت له

  .جوزا ألعب به
  .رح بهفأخذته المجع له نوى يشتري به جوزا يف

  .نعم فقال خذه أغىن اهللا قلبك: فقلت أال أكسوه وأعطيه شيئا يشتري به جوزا ؟ فقال أو تفعل ؟ فقلت
  :قال سري

__________  



  .وامسه أمحد بن املقدام البصري العجلي احملدث: أبو االشعث) ١(
  .ليس به بأس: ثقة ثبت وقال النسائي: قال يف املغين

أبو جعفر السرخسي، احلافظ أحد الفقهاء واالئمة مسع النظر بن مشيل وطبقته وكان ) ٢(مسع محاد بن زيد وطائفة 
  .ثقة 

  .فصغرت عندي الدنيا حىت هلي أقل شئ
بثالثة وستني دينارا، مث ذهب الرجل فإذا اللوز يساوي الكر ) ١(وكان عنده مرة لوز فساومه رجل على الكر 

  .سعني ديناراإين أشتري منك الكر بت: تسعني دينارا فقال له
  .أنا أشري منك بتسعني دينارا: فقال له إين إمنا ساومتك بثالثة وستني دينارا وإين ال أبيعه إال بذلك، فقال الرجل

  .فقال ال أبيعك هو إال مبا ساومتك عليه
  إن من النصح أن ال: فقال له الرجل

  .أشتري منك إال بتسعني دينارا
  .وذهب فلم يشتر منه
إن ابين قد أخذه احلرسي وإين أحب أن تبعث إىل صاحب الشرطة لئال : إىل سري فقالت وجاءت امرأة يوما

اهللا اهللا يف : يضرب، فقام فصلى فطول الصالة وجعلت املرأة حتترق يف نفسها، فلما انصرف من الصالة قالت املرأة
  .ولدي
  .إين إمنا كنت يف حاجتك: فقال هلا

ابشري فقد أطلق ولدك وها هو يف : امرأة إىل تلك املرأة فقالت هلافما رام جملسه الذي صلى فيه حىت جاءت 
  .املنزل

  .فانصرفت إليه
  .أشتهي أن آكل أكلة ليس هللا فيها علي تبعة، وال الحد علي فيها منة: وقال سري

  .فما أجد إىل ذلك سبيال
  .إين الشتهي البقل من ثالثني سنة فما أقدر عليه: ويف رواية عنه أنه قال

  .احترق سوقنا فقصدت املكان الذي فيه دكاين فتلقاين رجل فقال أبشر فإن دكانك قد سلمت: وقال
  .احلمد هللا: فقلت

مث ذكرت ذلك التحميد إذ محدت اهللا على سالمة دنياي وإين مل أواس الناس فيما هم فيه، فأنا أستغفر اهللا منذ 
  .ثالثني سنة

  .رواها اخلطيب عنه
ياسري هكذا جتالس امللوك ؟ قال فضممت :  مددت رجلي يف احملراب فنوديتصليت وردي ذات ليلة مث: وقال

  .وعزتك ال مددت رجلي أبدا: رجلي وقلت
  .ما رأيت أعبد من سري السقطي: وقال اجلنيد

  .أتت عليه مثان وتسعون سنة ما رئي مضطجعا إال يف علة املوت
: كيف جتدك ؟ فقال: خلت عليه أعوده فقلتد: وروى اخلطيب عن أيب نعيم عن جعفر اخللدي عن اجلنيد قال

كيف جيد : فأخذت املروحة الروح عليه فقال: أصابين من طبييب قال) ٢(والذي * كيف أشكو إىل طبييب ما يب 



والكرب جمتمع والصرب * القلب حمترق والدمع مستبق : روح املروحة من جوفه حيترق من داخل ؟ مث أنشأ يقول
) * ٣(مما جناه اهلوى والشوق والقلق يا رب إن كان شئ يل به فرج * ال قرار له مفترق كيف القرار على من 

ال تصحب االشرار، وال تشتغل عن اهللا مبجالسة االبرار : أوصين، قال: فامنن علي به ما دام يب رمق قال فقلت له
  .االخيار

ائتني بعد أذان الفجر، ودفن وقد ذكر اخلطيب وفاته يوم الثالثاء لست خلون من رمضان سنة ثالث ومخسني وم
  .بعد العصر مبقربة الشوينزي، وقربه ظاهر معروف، وإىل جنبه قرب اجلنيد

  وروي
__________  

  ).القاموس(مكيال للعراق، وهو ستون قفيزا أو أربعون أردبا : الكر) ١(
  .والذي يب: ٣٨٤/  ٢يف صفوة الصفوة ) ٢(
  كان شئ فيه يل فرج : يف صفة الصفوة) ٣(

  .ما فعل اهللا بك ؟ فقال غفر يل ولكل من شهد جنازيت: رأيت سريا يف املنام فقلت: يب عبيدة بن حربويه قالعن أ
  .فإين ممن حضر جنازتك وصلى عليك: قلت
  .قد حضرت فإذا امسي يف احلاشية! بلى : فأخرج درجا فنظر فيه فلم ير فيه امسي، فقلت: قال

  .إحدى ومخسني، وقيل سنة ست ومخسني فاهللا أعلموحكى ابن خلكان قوال أن سريا تويف سنة 
فما يل أرى االعضاء منك * قالت كذبتين ) ١(وملا ادعيت احلب : وكان السري ينشد كثريا: قال ابن خلكان

مث دخلت سنة أربع ومخسني ومائتني ) ٢(وتذهل حىت الجتيب املناديا * كواسيا فال حب حىت يلصق اجللد باحلشى 
  .املعتز بقتل بغا الشرايب ونصب رأسه بسامرا مث ببغداد وحرقت جثته وأخذت أمواله وحواصلهفيها أمر اخلليفة 

  .وفيها وىل اخلليفة أمحد بن طولون الديار املصرية، وهو باين اجلامع املشهور هبا
  .وحج بالناس فيها علي بن احلسني بن إمساعيل بن العباس بن حممد

  ).٣(احلسياين وتويف فيها من االعيان زياد بن أيوب 
  .وعلي بن حممد بن موسى الرضى، يوم االثنني الربع بقني من مجادى اآلخرة ببغداد

  .وصلى عليه أبو أمحد املتوكل يف الشارع املنسوب إىل أيب أمحد
  .ودفن بداره ببغداد

  ).٤(وحممد بن عبد اهللا املخرمي 
  ).٥(وموهل بن إهاب 

مد اجلواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن حممد ابن حم] فهو [ وأما أبو احلسن علي اهلادي 
الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني الشهيد بن علي بن أيب طالب أحد االئمة االثين عشرية، وهو والد احلسن 

  .بن علي العسكري املنتظر عند الفرقة الضالة اجلاهلة الكاذبة اخلاطئة
  .املتوكل إىل سامرا فأقام هبا أزيد من عشرين سنة بأشهروقد كان عابدا زاهدا نقله 
  .ومات هبا يف هذه السنة

  وقد ذكر
للمتوكل أن مبنزله سالحا وكتبا كثرية من الناس، فبعث كبسة فوجدوه جالسا مستقبل القبلة وعليه مدرعة من 



  صوف وهو على التراب ليس دونه حائل، فأخذوه كذلك فحملوه إىل املتوكل وهو على
__________  
  .إذا ما شكوت احلب: ٣٥٩/  ٢يف الوفيات املطبوع ) ١(
  .١٢٧/  ٢وبعده يف شذرات الذهب ) ٢(

أبو هاشم، الطوسي االصل يلقب دلويه، ثقة ) ٣(سوى مقلة تبكي هبا وتناجيا * وتنحل حىت ال يبقى لك اهلوى 
  .شعبة الصغري: حافظ لقبه أمحد

  ).١٢٦/  ٢انظر شذرات الذهب و( ٢٥٢قال يف تقريب التهذيب مات سنة 
  .أبو جعفر، احلافظ روى عن وكيع وطبقته روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وغريهم، ثقة مات ببغداد) ٤(
  .أبو عبد الرمحن، احلافظ روى عن ضمرة بن ربيعة وحيي بن آدم) ٥(

  .مات بالرملة يف رجب 

يا أمري املؤمنني مل : جانبه وناوله الكأس الذي يف يده فقالشرابه، فلما مثل بني يديه أجله وأعظمه وأجلسه إىل 
  .يدخل باطين ومل خيالط حلمي ودمي قط، فاعفين منه

غلب الرجال فما أغنتهم القلل * باتوا على قلل االجبال حترسهم : أنشدين شعرا فأنشده: فأعفاه مث قال له
أين االسرة * لوا نادى هبم صارخ من بعد ما قربوا فأودعوا حفرا يا بئس ما نز* واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم 

من دوهنا تضرب االستار والكلل فأفصح القرب عنهم حني * والتيجان واحللل ؟ أين الوجوه اليت كانت منعمة 
فأصبحوا بعد طول االكل قد ) * ١(تلك الوجوه عليها الدود يقتتل قد طال ما أكلوا دهرا وما لبسوا * ساءهلم 

بكى املتوكل حىت بل الثرى، وبكى من حوله حبضرته، وأمر برفع الشراب وأمر له بأربعة آالف دينار، ف: أكلوا قال
  .وحتلل منه ورده إىل منزله مكرما رمحه اهللا

  مث دخلت سنة مخس ومخسني ومائتني
سن بن فيها كانت وقعة بني مفلح وبني احلسن بن زيد الطاليب فهزمه مفلح ودخل آمل طربستان وحرق منازل احل

  .زيد مث سار وارءه إىل الديلم
وفيها كانت حماربة شديدة بني يعقوب بن الليث وبني علي بن احلسني بن قريش بن شبل، فبعث علي بن احلسني 

رجال من جهته يقال له طوق بن املغلس، فصابره أكثر من شهر مث ظفر يعقوب بطوق فأسره فأسر وجوه أصحابه، 
فأضافها إىل ما بيده من مملكة خراسان  -وهي كرمان  -ا فأسره وأخذ بالده مث سار إىل علي بن احلسني هذ

  .دواب وبازات وثياب فاخرة: مث بعث يعقوب بن الليث هبدية سنية إىل املعتز): ٢(سجستان 
  .منها) ٣(وفيها وىل اخلليفة سليمان بن عبد اهللا بن طاهر نيابة بغداد والسواد يف ربيع االول 

ن وصيف أمحد بن إسرائيل كاتب املعتز واحلسن بن خملد كاتب قبيحة أم املعتز وأبا نوح عيسى وفيها أخذ صاحل ب
بن إبراهيم، وكانوا قد متالؤا على أكل بيت املال، وكانوا دواوين وغريهم، فضرهبم وأخذ خطوطهم بأموال جزيلة 

م وضياعهم ومسوا الكتاب اخلونة حيملوهنا، وذلك بغري رضى من املعتز يف الباطن واحتيط على أمواهلم حواصله
  .ووىل اخلليفة عن قهر غريهم

__________  
  .شربوا: ٢٧٢/  ٣ويف وفيات االعيان  ١٠٨/  ٤يف مروج الذهب ) ١(

  .وبعده يف مروج الذهب ثالثة أبيات



استوىل يعقوب بن الليث على فارس ومجع مجوعا كثرية، وقد خرج على املعتز، فلم : ٢٤٣يف الفخري ص ) ٢(
  .قدر املعتز على مقاومتهي

أنه كان يظهر طاعة ال حقيقة هلا فالتمس املعتز اقتتاله مع علي بن احلسني بن شبل : ١٩١/  ٧ويف ابن االثري 
  .ليسقط مؤونة اهلالك عنه منهما وينفرد باآلخر

  .ربيع اآلخر  ١٦٠/  ١١يف الطربي ) ٣(

بالكوفة وقتال هبا عبد اهللا بن حممد بن داود بن عيسى ويف رجب منها ظهر عيسى بن جعفر وعلي بن زيد احلسنيان 
  .واستفحل أمرمها هبا

موت اخلليفة املعتز بن املتوكل ولثالث بقني من رجب من هذه السنة خلع اخلليفة املعتز باهللا، والليلتني مضتا من 
  .شعبان أظهر موته

  ما يعطيهم، فسأل من وكان سبب خلعه أن اجلند اجتمعوا فطلبوا منه أرزاقهم فلم يكن عنده
  .أمه أن تقرضه ماال يدفعهم عنه به فلم تعطه

فأرسلوا إليه ليخرج إليهم فاعتذر بأنه قد شرب دواء ) ١(وأظهرت أنه ال شئ عندها، فاجتمع االتراك على خلعه 
  .وأن عنده ضعفا، ولكن ليدخل إىل بعضكم

، )٢(رجله وأخرجوه وعليه قميص خمرق ملطخ بالدم فدخل إليه بعض االمراء فتناولوه بالدبابيس يضربونه وجروا ب
فأقاموه يف وسط دار اخلالفة يف حر شديد حىت جعل يراوح بني رجليه من شدة احلر، وجعل بعضهم بلطمه وهو 

  .يبكي ويقول له الضارب اخلعها والناس جمتمعون مث أدخلوه حجرة مضيقا عليها فيها
  .سه من اخلالفة ووىل بعده املهتدي باهللا كما سيأيتوما زالوا عليه بأنواع العذاب حىت خلع نف

مث سلموه إىل من يسومه سوء العذاب بأنواع املثالت، ومنع من الطعام والشراب ثالثة أيام حىت جعل يطلب شربة 
من ماء البئر فلم يسق، مث أدخلواه سربا فيه جص جري فدسوه فيه فأصبح ميتا، فاستلوه من اجلص سليم اجلسد 

عليه مجاعة من االعيان أنه مات وليس به أثر، وكان ذلك يف اليوم الثاين من شعبان من هذه السنة، وكان واشهدوا 
  .يوم السبت، وصلى عليه املهتدي باهللا، ودفن مع أخيه املنتصر إىل جانب قصر الصوامع، عن أربع وعشرين سنة

 جسيما وسيما أقىن االنف مدور الوجه وكانت خالفته أربع سنني وستة أشهر وثالثة وعشرين يوما وكان طويال
حسن الضحك أبيض أسود الشعر جمعده، كثيف اللحية حسن العينني ضيق احلاجبني أمحر الوجه وقد أثىن عليه 
  .االمام أمحد يف جودة ذهنه وحسن فهمه وأدبه حني دخل عليه يف حياة أبيه املتوكل، كما قدمنا يف ترمجة أمحد

دخلت على املعتز فما رأيت خليفة أحسن وجها منه، فلما رأيته سجدت : ب قالوروى اخلطيب عن علي بن حر
حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خملد النبيل، ثنا بكار بن عبد العزيز بن أيب : يا شيخ تسجد لغري اهللا ؟ فقلت: فقال

شر مبا يسره سجد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى ما يفرح به أو ب" بكرة، عن أبيه، عن جده 
  ".شكرا هللا عز وجل 
  :سرت إىل املعتز وهو أمري فلما مسع بقدومي خرج مستعجال إىل فعثر فأنشأ يقول: وقال الزبري بن بكار
__________  

ملا رأى االتراك إقدام املعتز على قتل رؤسائهم وإعمال احليلة يف فنائهم، وأنه : ذكر املسعودي يف خلع املعتز أنه) ١(
طنع املغاربة والفراغنة دوهنم صاروا إليه بأمجعهم وجعلوا يقرعونه بذنوبه ويوخبونه على أفعاله وطالبوه قد اص



  .٢٠٢/  ٤مث خلعوه ..باالموال
  .وعليه قميص مدنس وعلى رأسه منديل : يف مروج الذهب) ٢(

وعثرته يف الرجل تربأ * برأسه وليس ميوت املرء من عثرة الرجل فعثرته من فيه ترمي * ميوت الفىت من عثرة بلسانه 
على مهل وذكر ابن عساكر أن املعتز ملا حذق القرآن يف حياة أبيه املتوكل اجتمع أبوه واالمراء لذلك وكذلك 

  .الكرباء والرؤساء بسر من رأى، واختلفوا لذلك أياما عديدة، وجرت أحوال عظيمة
طب الناس نثرت اجلواهر والذهب والدراهم على وملا جلس وهو صيب على املنرب وسلم على أبيه باخلالفة وخ

اخلواص والعوام بدار اخلالفة، وكان قيمة ما نثر من اجلواهر يساوي مائة ألف دينار، ومثلها ذهبا، وألف ألف 
درهم غري ماكان من خلغ وأمسطة وأقمشة مما يفوت احلصر، وكان وقتا مشهودا مل يكن سرورا بدار اخلالفة أهبج 

  .منه وال أحسن
وخلع اخلليفة على أم ولده املعتز قبيحة خلعا سنية، وأعطاها وأجزل هلا العطاء، وكذلك خلع على مؤدب ولده 
  .وهو حممد بن عمران، أعطاه من اجلوهر والذهب والفضة والقماش شيئا كثريا جدا واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

عتصم بن هارون، كانت بيعته يوم االربعاء لليلة بقيت من خالفة املهتدي باهللا أيب حممد عبد اهللا حممد بن الواثق بن امل
رجب من هذه السنة بعد خلع املعتز نفسه بني يديه وإشهاده عليه بأنه عاجز عن القيام هبا، وأنه قد رغب إىل من 

  .يقوم بأعبائها
يعة العامة على املنرب، وكتب وهو حممد بن الواثق باهللا، مث مد يده فبايعه قبل الناس كلهم، مث بايعه اخلاصة مث كانت ب

  .أشهد فيه باخللع والعجز واملبايعة للمهتدي) ١(على املعتز كتابا 
ويف آخر رجب وقعت يف بغداد فتنة هائلة، وثبت فيها العامة على نائبها سليمان بن عبد اهللا بن طاهر ودعوا إىل 

ا وقع بسامرا من بيعة املهتدي، وقتل من أهل بيعة أيب أمحد بن املتوكل أخي املعتز، وذلك لعدم علم أهل بغداد مب
فاستقرت االمور  -وإمنا بلغتهم يف سابع شعبان  -بغداد وغرق منهم خلق كثري، مث ملا بلغهم بيعة املهتدي سكنوا، 

  .واستقر املهتدي يف اخلالفة
  .ويف رمضان من هذه السنة ظهر عند قبيحة أم املعتز أموال عظيمة، وجواهر نفيسة

  مجلة ذلك ما يقارب ألفيكان من 
، وكيلجة ياقوت أمحر مما مل ير )٢(ألف دينار، ومن الزمرد الذي مل ير مثله مقدار مكوك، ومن احلب الكبار مكوك 

  .مثله أيضا
وقد كان االمراء طلبوا من ابنها املعتز مخسني ألف دينار تصرف يف أرزاقهم وضمنوا له أن يقتلوا صاحل بن وصيف 

ذلك شئ، فطلب من أمه قبيحة هذه قبحها اهللا فامتنعت أن تقرضه ذلك، فأظهرت الفقر  فلم يكن عنده من
  .والشح، وأنه ال شئ عندها

مث ملا قتل ابنها وكان ما كان، ظهر عندها من االموال ما ذكرنا، وكان عندها من الذهب والفضة واآلنية شئ كثري، 
ألف دينار، وقد كانت قبل ذلك خمتفية عند صاحل بن  وقد كان هلا من الغالت يف كل سنة ما يعدل عشرة آالف
  اللهم اخز صاحل بن وصيف: وصيف عدو ولدها، مث تزوجت به وكانت تدعو عليه تقول

__________  
  .١٦٢/  ١١نسخة الكتاب يف الطربي ) ١(
  .نصف مكوك : يف الطربي) ٢(



  .الفاحشة مين كما هتك ستري وقتل ولدي وبدد مشلي وأخذ مايل وغربين عن بلدي وركب
  .مث استقرت اخلالفة باسم املهتدي باهللا

  .وكانت حبمد اهللا خالفة صاحلة
هلا من الغالت ما يقاوم عشرة آالف ألف دينار، ولست أريد إال القوت ) ١(إين ليست يل أم : قال يوما لالمراء

  .فقط ال أريد فضال على ذلك إال الخويت، فإهنم مستهم احلاجة
ثالث بقني من رمضان أمر صاحل بن وصيف بضرب أمحد بن إسرائيل الذي كان وزيرا، وأيب ويف يوم اخلمسني ل

نوح عيسى بن إبراهيم الذي كان نصرانيا فأظهر االسالم، وكان كاتب قبيحة، فضرب كل واحد منهما مخسمائة 
ك عن رضى املهتدي سوط بعد استخالص أمواهلما مث طيف هبما على بغلني منكسينن فماتا ومها كذلك، ومل يكن ذل

  ).٢(ولكنه ضعيف ال يقدر على االنكار على صاحل بن وصيف يف بادئ االمر 
ويف رمضان يف هذه السنة وقعت فتنة بغداد أيضا بني حممد بن أوس ومن تبعه من الشاكرية واجلند وغريهم، وبني 

لنبال والرماح والسوط، فقتل خلق العامة والرعاع، فاجتمع من العامة حنو من مائة ألف وكان بني الناس قتال با
  .كثري مث اهنزم حممد بن أوس وأصحابه فنهبت العامة ما وجدوا من أمواله، وهو ما يعادل ألفي ألف أو حنو ذلك

  مث اتفق احلال على إخراج حممد بن
  .أوس من بغداد إىل أين أراد

كان جبارا عنيدا، وشيطانا مريدا وفاسقا فخرج منها خائفا طريدا، وذلك النه مل يكن عند الناس مرضى السرية بل 
شديدا، وأمر اخلليفة بأن ينفى القيان واملغنون من سامرا، وأمر بقتل السباع والنمور اليت يف دار السلطان، وقتل 

  .الكالب املعدة للصيد أيضا
  ).٣(وأمر بإبطال املالهي ورد املظامل وأن يؤمر باملعروف وينهى عن املنكر، وجلس للعامة 

  .انت واليته يف الدنيا كلها من أرض الشام وغريها مفترقةوك
مث استدعى اخلليفة موسى بن بغا الكبري إىل حضرته ليتقوى به على من عنده من االتراك ولتجتمع كلمة اخلالفة، 

  .فاعتذر إليه من استدعائه مبا هو فيه من اجلهاد يف تلك البالد
يف النصف من شوال ظهر رجل بظاهر البصرة زعم أنه علي بن حممد خارجي اخر ادعى أنه من أهل البيت بالبصرة 

يعين أجريا  -بن أمحد بن عيسى بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، ومل يكن صادقا وإمنا كان عسيفا 
  من عبد القيس، وامسه علي بن حممد بن عبد الرحيم، وأمه قرة بنت علي بن رحيب بن حممد بن حكيم من -

__________  
  .كانت أمه قد ماتت قبل استخالفه، وقد كانت حتت املستعني وملا قتل جعلها املعتز يف قصر الرصافة، فماتت) ١(
قتلهما املهدي المور كانت منهما استحقا عند املهدي فيما جيب يف حكم : ٢١٢/  ٤يف مروج الذهب ) ٢(

  .الشريعة أن يفعل هبما ذلك
فثقلت وطأته على العامة واخلاصة حبمله إياهم على الطريق الواضحة فاستطالوا : قال املسعودي يف مروجه) ٣(

  .خالفته وسئموا أيامه وعملوا احليلة عليه حىت قتلوه 

  .قاله ابن جرير) ١(بين أسد بن خزمية، وأصله من قرية من قرى الري 
بن ) ٢(حممد بن الفضل بن احلسن  وقد خرج أيضا يف سنة تسع وأربعني ومائتني بالنجدين فادعى أنه علي بن: قال

عبيد اهللا بن عباس بن علي بن أيب طالب، فدعا الناس هبجر إىل طاعته فاتبعه مجاعة من أهل هجر، ووقع بسببه قتال 



  كثري وفنت كبار، وحروب كثرية، وملا خرج خرجته هذه الثانية بظاهر البصرة التف عليه خلق من
م دجلة فنزل الديناري، وكان يزعم لبعض من معه أنه حيىي بن عمر أبو الزنج الذين يكسحون السباخ، فعرب هب

احلسني املقتول بناحية الكوفة، وكان يدعي أنه حيفظ سورا من القرآن يف ساعة واحدة جرى هبا لسانه ال حيفظها 
  .غريه يف مدة دهر طويل، وهن سبحان والكهف وص وعم

يسري فخوطب من سحابة أن يقصد البصرة فقصدها، فلما اقترب  وزعم أنه فكر يوما وهو يف البادية إىل أي بلد
منها وجد أهلها متفرقني على شعبتني، سعدية وباللية، فطمع أن ينضم إىل أحدامها فيستعني هبا على االخرى فلم 

هبا أنه يقدر على ذلك، فارحتل إىل بغداد فأقام هبا سنة وانتسب هبا إىل حممد بن أمحد بن عيسى بن زيد، وكان يزعم 
  .يعلم ما يف ضمائر أصحابه، وأن اهللا يعلمه بذلك، فتبعه على ذلك جهلة من الطغام، وطائفة من الرعاع العوام

مث عاد إىل أرض البصرة يف رمضان فاجتمع معه بشر كثري ولكن مل يكن معهم عدد يقاتلون هبا فأتاهم جيش من 
خلارجي سوى ثالثة أسياف، وأولئك اجليش معهم عدد وعدد ناحية البصرة فاقتتلوا مجيعا، ومل يكن يف جيش هذا ا

ولبوس، ومع هذا هزم أصحاب هذا اخلارجي ذلك اجليش، وكانوا أربعة آالف مقاتل، مث مضى حنو البصرة مبن معه 
فأهدى له رجل من أهل جىب فرسا فلم جيد هلا سرجا وال جلاما، وإمنا ألقى عليها حبال وركبها وسنف حنكها بليف، 

صادر رجال وهتدده بالقتل فأخذ منه مائة ومخسني دينارا وألف درهم، وكان هذا أول مال هنبه من هذه البالد، مث 
وأخذ من آخر ثالثة براذين، ومن موضع آخر شيئا من االسلحة واالمتعة، مث سار يف جيش قليل السالح واخليول، 

ل ما المره يقوى وتزداد أصحابه ويعظم أمره مث جرت بينه وبني نائب البصرة وقعات متعددة يهزمهم فيها وك
  .ويكثر جيشه، وهو مع ذلك ال يتعرض الموال الناس وال يؤذي أحدا، وإمنا يريد أخذ أموال السلطان

وقد اهنزم أصحابه يف بعض حروبه هزمية عظيمة مث تراجعوا إليه واجتمعوا حوله، مث كروا على أهل البصرة 
وا آخرين، وكان ال يؤتى بأسري إال قتله مث قوي أمره وخافه أهل البصرة، وبعث فهزموهم وقتلوا منهم خلقا وأسر

اخلليفة إليها مددا ليقاتلوا هذا اخلارجي وهو صاحب الزنج قبحه اهللا، مث أشار عليه بعض أصحابه أن يهجم مبن معه 
لذين يطلبوننا إليها وخيطبوننا بل نكون منا قريبا حىت يكونوا هم ا: على البصرة فيدخلوهنا عنوة فهجن آراءهم وقال

  .عليها وسيأيت ما كان من أمره وأمر أهل البصرة يف السنة املستقبلة أن شاء اهللا
  وفيها حج بالناس علي بن

  .بن إمساعيل بن حممد بن عبد اهللا بن عباس) ٣(احلسني 
__________  

  .أعيان قرى الري كاملدينة هي من: ورزنني، وقال ياقوت: وهي: يف الطربي ومروج الذهب والطربي) ١(
  .احلسني بن عبد اهللا: ويف االصل ١٧٤/  ١١من الطربي ) ٢(
  .احلسن: ٤٥٨/  ٤ومروج الذهب  ١٩١/  ١١يف الطربي ) ٣(

اجلاحظ املتكلم املعتزيل وإليه تنسب الفرقة اجلاحظية جلحوظ عينيه، ويقال له احلدقي وكان شنيع املنظر : وفيها تويف
العتقاد، ينسب إىل البدع والضالالت، ورمبا جاز به بعضهم إىل االحنالل حىت قيل يف املثل يا ويح سيئ املخرب ردئ ا
  .من كفره اجلاحظ

  .وكان بارعا فاضال قد أتقن علوم كثرية وصنف كتبا مجة تدل على قوة ذهنه وجودة تصرفه
  .ومن أجل كتبه كتاب احليوان، وكتاب البيان والتبيني

  .أحسن مصنفاته وقد أطال ترمجته حبكايات ذكرها عنه ومها: قال ابن خلكان



أنا من جانيب االيسر مفلوج لو قرض باملقاريض ما علمت، : وذكر أنه أصابه الفاجل يف آخر عمره وحكى أنه قال
  .سنة) ١(وجانيب االمين منقرس لو مرت به ذبابة آلملتين، ويب حصاة، وأشد ما علي ست وتسعون 

دريس * كما قد كنت أيام الشباب لقد كذبتك نفسك ليس ثوب * كون وأنت شيخ أترجو أن ت: وكان ينشد
، )٣(، وعبد اهللا بن هاشم الطوسي )٢(كاجلديد من الثياب وفيها تويف عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو حممد الدارمي 

  ).٤(واخلليفة أبو عبد اهللا املعتز بن املتوكل، وحممد بن عبد الرحيم امللقب صاعقة 
  ).٥(بن كرام الذي تنسب إليه الفرقة الكرامية حممد 

بفتح الكاف وتشديد  -وقد نسب إليه جواز وضع االحاديث على الرسول وأصحابه وغريهم وهو حممد بن كرام 
بن عراف بن حزامة بن الرباء، أبو عبد اهللا السجستاين العابد، يقال إنه من بين تراب،  -الراء، على وزن مجال 
  مد بنومنهم من يقول حم
__________  

  .نيف وسبعون سنة، يعين عمره: ٢٢٣/  ٤كذا باالصل وابن خلكان، ويف مروج الذهب ) ١(
  .السمرقندي احلافظ الثقة صاحب املسند املشهور) ٢(

  .هو إمام أهل زمانه: قال أبو حامت
  .مسع النضر بن مشيل ويزيد بن هارون وطبقتهما

  .سنة) ٧٥(ره تويف يف ذي احلجة وعم: قال ابن االثري
مات سنة بضع ومخسني : أبو عبد الرمحن، سكن نيسابور، صاحب حديث، وثقه ابن حجر يف التقريب وقال) ٣(

  .ومائتني
أبو حيىي البغدادي البزاز كان احد الثقات االثبات اجملودين مسع عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف وطبقته مات ) ٤(

  .سنة) ٧٠(وله 
قالت بتجسيم املعبود، وزعمت أنه جسم له حد وهناية من حتته واجلهة اليت منها : ققال يف الفرق بني الفر) ٥(

  .يالقي عرشه
  .إن اهللا تعاىل أحدي الذات أحدي اجلوهر: أنه جوهر، قال: ووصف ابن كرام معبوده

  .معبود العابدينإن اهللا مل يزل خالقا رازقا على االطالق، وإن اهللا تعاىل مل يزل معبودا ومل يكن يف االزل : ويقول
  ) .وما بعدها ١٦١(ص 

كرام بكسر الكاف وتشديد الراء وهو الذي سكن بيت املقدس إىل أن مات، وجعل اآلخر شيخا من أهل نيسابور 
والصحيح الذي يظهر من كالم أيب عبد اهللا احلاكم وابن عساكر أهنما واحد، وقد روى ابن كرام عن علي بن 

لسمرقندي، مسع منه التفسري عن حممد بن مروان عن الكليب، وإبراهيم بن حجرد وعلي بن إسحاق احلنظلي ا
يوسف املاكناين، وملك بن سليمان اهلروي، وأمحد بن حرب، وعتيق بن حممد اجلسري، وأمحد بن االزهر 

  .وغريهم -النيسابوري، وأمحد بن عبد اهللا اجلوبياري، وحممد بن متيم القارياين، وكانا كذابني وضاعني 
ه حممد بن إمساعيل بن إسحاق وأبو إسحاق بن سفيان وعبد اهللا بن حممد القرياطي، وإبراهيم بن احلجاج وعن

  .النيسابوري
وذكر احلاكم أنه حبس يف حبس طاهر بن عبد اهللا فلما أطلقه ذهب إىل ثغور الشام مث عاد إىل نيسابور فحبسه 

دعين أخرج إىل : ة اجلمعة ويأيت إىل السجان فيقولحممد بن طاهر بن عبد اهللا وأطال حبسه وكان يتأهب لصال



  .اللهم إنك تعلم أن املنع من غريي: اجلمعة، فيمنعه السجان فيقول
  أقام ببيت: وقال غريه

املقدس أربع سنني، وكان جيلس للوعظ عند العمود الذي عند مشهد عيسى عليه السالم واجتمع عليه خلق كثري 
ان قول بال عمل فتركه أهلها ونفاه متوليها إىل غورزغر فمات هبا، ونقل إىل بيت إن االمي: مث تبني هلم أنه يقول

  .املقدس
  .مات يف صفر من هذه السنة

تويف ببيت املقدس ليال ودفن بباب أرحيا عند قبور االنبياء عليهم السالم، وله بيت املقدس من : وقال احلاكم
  .االصحاب حنو من عشرين ألفا واهللا أعلم

سنة ست ومخسني ومائتني يف صبيحة يوم االثنني الثاين عشر من احملرم قدم موسى بن بغا الكبري إىل سامرا مث دخلت 
فدخلها يف جيش هائل قد عباه ميمنة وميسرة وقلبا وجناحني، فأتوا دار اخلالفة اليت فيها املهتدي جالسا لكشف 

يف أنفسهم أن اخلليفة إمنا طلبهم خديعة منه ليسلط  املظامل فأستأذنوا عليه فأبطأ االذن ساعة، وتأخر عنهم فظنوا
عليهم صاحل بن وصيف، فدخلوا عليه هجما فجعلوا يراطنوهنم بالتركي مث عزموا فأقاموه من جملسه وانتبهوا ما 

ما لك وحيك ؟ إين إمنا أرسلت إليك ال تقوى : كان فيه، مث أخذوه مهانا إىل دار أخرى فجعل يقول ملوسى بن بغا
  .ى صاحل بن وصيفبك عل

  .ال بأس عليك احلف يل أنك ال تريد يب خالف ما أظهرت: فقال له موسى
فحلف له املهتدي، فطابت االنفس وبايعوه بيعة ثانية مشافهة وأخذوا عليه العهود واملواثيق أن ال ميالئ صاحلا 

  .عليهم، واصطلحوا على ذلك
ر املعتز ومن قتله صاحل بن وصيف من الكتاب وغريهم، مث بعثوا إىل صاحل بن وصيف ليحضرهم للمناظرة يف أم

فوعدهم أن يأتيهم، مث اجتمع جبماعة من االمراء من أصحابه وأخذ يتأهب جلمع اجليوش عليهم، مث اختفى من ليلته 
تفيا ال يدري أحد أين ذهب يف تلك الساعة، فبعثوا املنادية تنادي عليه يف أرجاء البلد وهتددوا من أخفاه فلم يزل خم

إىل آخر صفر على ما سنذكر، ورد سليمان بن عبد اهللا بن طاهر إىل نيابة بغداد، وسلم الوزير عبد اهللا بن حممد بن 
يزداد إىل احلسن بن خملد الذي كان أراد صاحل بن وصيف قتله مع ذينك الرجلني، فبقي يف السجن حىت رجع إىل 

  الوزارة

  اخلعوا هذا: بغا وأصحابه قال بعظهم لبعض وملا أبطأ خرب صاحل بن وصيف على موسى بن
أتقتلون رجال صواما قواما ال يشرب اخلمر وال يأيت الفواحش ؟ واهللا إن : فقال بعضهم -يعين اخلليفة  -الرجل 

  .هذا ليس كغريه من اخللفاء وال تطاوعكم الناس عليه
: ستدعى مبوسى بن بغا وأصحابه فقالوبلغ ذلك اخلليفة فخرج إىل الناس وهو متقلد سيفا فجلس على السرير وا

قد بلغين ما متاالمت عليه من أمري، وإين واهللا ما خرجت إليكم إال وأنا متحنط وقد أوصيت أخي بولدي، وهذا 
سيفي، واهللا الضربن به ما استمسك قائمه بيدي، واهللا لئن سقط من شعري شعرة ليهلكن بدهلا منكم، أو ليذهنب 

ما حياء ؟ أما تستحيون ؟ كم يكون هذا االقدام على اخللفاء واجلرأة على اهللا عز وجل هبا أكثركم، أما دين ؟ أ
وأنتم ال تبصرون ؟ سواء عليكم من قصد االبقاء عليكم والسرية الصاحلة فيكم، ومن كان يدعو بأرطال الشراب 

ضعفاء، هذا منزيل فاذهبوا املسكر فيشرهبا بني أظهركم وأنتم ال تنكرون ذلك، مث يستأثر باالموال عنكم وعن ال
فانظروا فيه ويف منازل إخويت ومن يتصل يب هل ترون فيها من آالت اخلالفة شيئا، أو من فرشها أو غري ذلك ؟ 



وإمنا يف بيوتنا ما يف بيوت آحاد الناس، ويقولون إين أعلم علم صاحل بن وصيف، وهل هو إال واحد منكم ؟ 
  .نفوسكم فيه وأما أنا فلست أعلم علمهفاذهبوا فاعلموا علمه فابلغوا شفاء 

فاحلف لنا على ذلك، قال أما اليمني فإين أبذهلا لكم، ولكن أدخرها لكم حىت تكون حبضرة اهلامشيني : قالوا
  .والقضاة واملعدلني وأصحاب املراتب يف غد إذا صليت صالة اجلمعة

  .فكأهنم النوا لذلك قليال: قال
من صفر ظفروا بصاحل بن وصيف فقتل وجئ برأسه إىل املهيت باهللا وقد انفتل من فلما كان يوم االحد لثمان بقني 

  .واروه: صالة املغرب، فلم يزد على أن قال
  .مث أخذ يف تسبيحه وذكره

  .وملا أصبح الصباح من يوم االثنني رفع الرأس على رمح ونودي عليه يف أرجاء البلد
  .هذا جزاء من قتل مواله
  .متفاقما وعظم اخلطب حىت أفضى إىل خلع اخلليفة املهتدي وقتله رمحه اهللا وما زال االمر مضطربا

خلع املهتدي باهللا ووالية املعتمد أمحد بن املتوكل ملا بلغ موسى بن بغا أن مساور الشاري قد عاث بتلك الناحية 
ومل يظفروا به بل  التركي فاقتتلواهم ومساور اخلارجي) ١(فساد ركب إليه يف جيش كثيف ومعه مفلح وبايكباك 

  .هرب منهم وأعجزهم، وكان قد فعل قبل جميئهم االفاعيل املنكرة فرجعوا ومل يقدروا عليه
  مث إن اخلليفة أراد أن خيالف بني

أن يتسلم اجليش من موسى بن بغا ويكون هو االمري على الناس وأن يقبل هبم ) ٢(كلمة االتراك فكتب إىل بايكباك 
  ليه الكتاب أقرأه موسى بن بغا فاشتد عضبه على املهتدي واتفقاإىل سامرا، فلما وصل إ

__________  
  .بابكيال: ٢١٠/  ٤ومروج الذهب  ٢٢٨/  ٧يف ابن االثري ) ١(
  .كتب إليه أن يتسلم العسكر ويقوم حبرب مساور ويقتل موسى بن بغا ومفلح: يف ابن االثري ومروج الذهب) ٢(
  ).٢٠٣/  ١١انظر الطربي (

  .أنه كتب أيضا كتاب إىل موسى بن بغا يطلب فيه منه قتل بابكيال : روج الذهبزاد يف م

  .عليه وقصدا إليه إىل سامرا، وتركا ما كانا فيه
فلما بلغ املهتدي ذلك استخدم من فوره جندا من املغاربة والفراغنة واالشروسية واالرز كشبية واالتراك أيضا، 

، )١(وسى بن بغا إىل طريق خراسان وأظهر بايكباك السمع والطاعة وركب يف جيش كثيف فلما مسعوا به رجع م
فدخل يف ثاين عشر رجب إىل اخلليفة سامعا مطيعا، فلما أوقف بني يديه وحوله االمراء والسادة من بين هاشم 

اخللفاء يف يا أمري املؤمنني مل يبلغ أحد من : شاورهم يف قتله فقال له صاحل بن علي بن يعقوب بن أيب جعفر املنصور
الشجاعة ما بلغت، وقد كان أبو مسلم اخلراساين شرا من هذا وأكثر جندا، وملا قتله املنصور سكنت الفنتة ومخد 

  .صوت أصحابه
فأمر عند ذلك بضرب عنق بايكباك مث ألقى رأسه إىل االتراك، فلما رأوا ذلك أعظموه وأصبحوا من الغد جمتمعني 

يهم اخلليفة فيمن معه فلما التقوا خامرت االتراك الذين مع اخلليفة إىل أصحاهبم على أخي بايكباك ظغوتيا فخرج إل
وصاروا إلبا واحدا على اخلليفة، فحمل اخلليفة فقتل منهم حنو من أربعة آالف مث محلوا عليه فهزموه ومن معه 

  .يا أيها الناس انصروا خليفتكم: فاهنزم اخلليفة وبيده السيف صلتا وهو ينادي



صاحب املعونة، فوضع فيها سالحه ولبس البياض وأراد أن يذهب فيختفي، فعاجله ) ٢(ار أمحد بن مجيل فدخل د
أمحد بن خاقان منها فأخذه قبل أن يذهب، ورماه بسهم وطعن يف خاصرته به ومحل على دابة وخلفه سائس وعليه 

زقون يف وجهه، وأخذ خطه بستمائة قميص وسراويل حىت أدخلوه دار أمحد بن خاقان، فجعل من هناك يصفعونه ويب
  .ألف دينار وسلموه إىل رجل فلم يزل جيأ خصيتيه ويطأمها حىت مات رمحه اهللا

  وذلك يوم اخلميس لثنيت عشرة
  ).٣(ليلة بقيت من رجب 

، وكان مولده يف سنة تسع عشرة، وقيل مخس عشرة ومائتني، وكان )٤(وكانت خالفته أقل من سنة خبمسة أيام 
  .قا أحىن حسن اللحية يكىن أبا عبد اهللاأمسرا رقي

  .وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد ودفن مبقربة املنتصر بن املتوكل
  .وكان من أحسن اخللفاء مذهبا وأجودهم طريقة وأكثرهم ورعا وعبادة وزهادة: قال اخلطيب

 -ه، عن ابن أيب ليلى حدثين علي بن هشام بن طراح، عن حممد بن احلسن الفقي: وروى حديثا واحدا قال: قال
يل النبوة : " يا رسول اهللا ما لنا يف هذا االمر ؟ قال: قال العباس: عن أبيه عن ابن عباس قال -وهو داود بن علي 

من أحبك نالته شفاعيت، ومن أبغضك ال نالته : " وقال للعباس" ولكم اخلالفة، بكم يفتح هذا االمر وبكم خيتم 
  ".شفاعيت 

  :ال استعان املهتدي على خصمه فحكم بينهما بالعدل فأنشأ الرجل يقولوروى اخلطيب أن رج
__________  

جرت بني املهتدي وبابكيال حرب عظيمة واستظهر : كذا باالصل والطربي وابن االثري، ويف مروج الذهب) ١(
  .فيها املهتدي عليه

  .د بن مجيلدخل دار ايب صاحل عبد اهللا بن حممد بن يزداد وفيها أمح: يف الطربي) ٢(
  ).وهو صاحب الشرطة كما يف ابن االثري(
  .يوم الثالثاء الربع عشرة بقيت من رجب: مات يوم االربعاء، ويف مروج الذهب: يف ابن االثري) ٣(
  .أحد عشر شهر ومخس عشرة ليلة : أحد عشر شهرا، ويف ابن االثري: يف مروج الذهب) ٤(

فقال له ) ١(وال يبايل غنب اخلاسر * هر ال يقبل الرشوة يف حكمه أبلج مثل القمر الزا* حكمتموه فقضى بينكم 
  .أما أنت أيها الرجل فأحسن اهللا مقالتك، ولست أغتر مبا قلت: املهتدي

ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان (وأما أنا فإين ما جلست جملسي هذا حىت قرأت 
فبكى الناس حوله فما رئي أكثر باكيا من : قال]  ٤٧: االنبياء) [ وكفى بنا حاسبنيمثقال حبة من خردل أتينا هبا 

  .ذلك اليوم
  .سرد املهتدي الصوم من حني توىل إىل حني قتل رمحه اهللا: وقال بعضهم

وكان حيب االقتداء مبا سلكه عمر بن عبد العزيز االموي يف خالفته من الورع والتقشف وكثرة العبادة وشدة 
ياط، ولو عاش ووجد ناصرا لسار سريته ما أمكنه، وكان من عزمه أن يبيد االتراك الذين أهانوا اخللفاء االحت

  .وأذلوهم، وانتهكوا منصب اخلالفة
كنا جلوسا مبكة وعندي مجاعة وحنن نبحث يف النحو وأشعار العرب، إذ وقف علينا : وقال أمحد بن سعيد االموي
شغلتم بذا والناس يف أعظم الشغل إمامكم أضحى * ا تستحيون اهللا ما معدن النحو أم: رجل نظنه جمنونا فأنشأ يقول



تصيحون باالصوات يف أحسن * وقد أصبح االسالم مفترق الشمل وأنتم على االشعار والنحو عكفا * قتيال جمندال 
ثنني الربع عشرة بقيت من السبل قال فنظر وأرخنا ذلك اليوم فإذا املهتدي باهللا قد قتل يف ذلك اليوم، وهو يوم اال

  .رجب سنة ست ومخسني ومائتني
) ٣(، بويع باخلالفة يوم الثالثاء لثالث )٢(خالفة املعتمد على اهللا وهو أمحد بن املتوكل على اهللا ويعرب بابن فتيان 

ت بيعة ، مث كان)٤(عشرة ليلة خلت من رجب يف هذه السنة يف دار االمري يارجوخ وذلك قبل خلع املهتدي بأيام 
العامة يوم االثنني لثمان مضت من رجب، قيل ولعشرين بقني من رجب دخل موسى بن بغا ومفلح إىل سر من رأى 

فنزل موسى يف داره وسكن ومخدت الفتنة هنالك، وأما صاحب الزنج املدعي أنه علوي فهو حماصر للبصرة 
مواهلم وما يفد إليهم يف املراكب من االطعمة واجليوش اخلليفية يف وجهه دوهنا، وهو يف كل يوم يقهرهم ويغنم أ

وغريها، مث استحوذ بعد ذلك على االبلة وعبادان وغريمها من البالد وخاف منه أهل البصرة خوفا شديدا، وكلما 
  .المره يف قوة وجيوشه يف زيادة، ومل يزل ذلك دأبه إىل انسالخ هذه السنة

__________  
  .البيتان لالعشى، يف ديوانه) ١(
  .قتيان، وهي أمه أم ولد كوفية: يف ابن االثري) ٢(
  .الربع عشرة: يف الطربي ومروج الذهب) ٣(
  .يومني : يف ابن االثري) ٤(

وفيها خرج رجل آخر يف الكوفة يقال له علي بن زيد الطاليب، وجاء جيش من جهة اخلليفة فكسره الطاليب 
  .واستفحل أمره بالكوفة وقويت شوكته، وتفاقم أمره

يها وثب حممد بن واصل التميمي على نائب االهواز احلارث بن سيما الشرايب فقتله واستحوذ على بالد االهواز وف
)١.(  

ويف رمضان منها تغلب احلسن بن زيد الطاليب على بالد الري فتوجه إليه موسى بن بغا يف شوال، وخرج اخلليفة 
  .لتوديعه

 -ومل يكن معه إال قريب من أربعمائة فارس  -جور نائب دمشق  وفيها كانت وقعة عظيمة على باب دمشق بني أما
عيسى بن الشيخ، وهو يف قريب من عشرين ألفا، فهزمه أما جور وجاءت والية من اخلليفة البن ) ٢(وبني ابن 

  .الشيخ على بالد أرمينية على أن يترك أهل الشام، فقبل ذلك وانصرف عنهم
  .سى بن املنصور، وكان يف مجلة من حج أبو أمحد بن املتوكلوفيها حج بالناس حممد بن أمحد بن عي

  .فتعجل وعجل السري إىل سامرا فدخلها ليلة االربعاء لثالث بقني من ذي احلجة من هذه السنة
  .وفيها تويف املهتدي باهللا اخلليفة كما تقدم رمحه اهللا تعاىل

  .بن الزبري بن العوام القرشي الزبريي قاضي مكةوالزبري بن بكار ابن عبد اهللا بن مصعب بن ثابت بن عبد اهللا 
  .قدم بغداد وحدث هبا، وله كتاب أنساب قريش، وكان من أهل العلم بذلك، وكتابه يف ذلك حافل جدا

وقد روى عنه ابن ماجه وغريه، ووثقه الدار قطين واخلطيب وأثىن عليه وعلى كتابه وتويف مبكة عن أربع ومثانني 
  .هذه السنةسنة يف ذي القعدة من 

االمام حممد بن إمساعيل البخاري صاحب الصحيح، وقد ذكرنا له ترمجة حافلة يف أول شرحنا لصحيحه، ولنذكر 
اجلعفي موالهم أبو ) ٣(هو حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن يزدزبه : هاهنا نبذة يسرية من ذلك فنقول



زمانه، واملقتدى به يف أوانه، واملقدم على سائر أضرابه وأقرانه، عبد اهللا البخاري احلافظ، إمام أهل احلديث يف 
وكتابه الصحيح يستقى بقراءته الغمام، وأمجع العلماء على قبوله وصحة ما فيه، وكذلك سائر أهل االسالم، ولد 

  البخاري رمحه اهللا يف ليلة اجلمعة الثالث عشر من شوال سنة أربع وتسعني ومائة،
فنشأ يف حجر أمه فأهلمه اهللا حفظ احلديث وهو يف املكتب، وقرأ الكتب املشهورة وهو ابن  ومات أبوه وهو صغري

  .ست عشرة سنة حىت قيل إنه كان حيفظ وهو صيب سبعني ألف حديث سردا، وحج وعمره مثاين عشرة سنة
  فأقام مبكة يطلب هبا احلديث، مث رحل بعد ذلك إىل سائر مشايخ احلديث يف

__________  
  .على بالد فارس: ٢٤٠/  ٧وابن االثري  ٢١٤/  ١١الطربي  يف) ١(
  .ذكره ابن االثري -وهو منصور بن عيسى بن الشيخ ) ٢(
  .يزذبه: هو يزدزبه، ويف وفيات االعيان: قال ابن ماكوال يف االكمال) ٣(

  .وقال عبد الغين صاحب الكمال
  .بردزبة جموسي مات عليها

  .خبارى أما املغرية فقد أسلم على يد وايل 

  ).١(البلدان اليت أمكنته الرحلة إليها، وكتب عن أكثر من ألف شيخ 
  .وروى عنه خالئق وأمم

مسع الصحيح من البخاري معي حنو من سبعني ألفا مل يبق منهم : وقد روى اخلطيب البغدادي عن الفربري أنه قال
  .أحد غريي

وم من طريقه، ومحاد بن شاكر وإبراهيم بن معقل وقد روى البخاري من طريق الفربري كما هي رواية الناس الي
  .وطاهر بن خملد

وآخر من حدث عنه أبو طلحة منصور بن حممد بن علي الربدي النسفي، وقد تويف النسفي هذا يف سنة تسع 
  .وعشرين وثالمثائة

  .ووثقه االمري أبو نصر بن ماكوال
له ويعظمه، وروى عنه الترمذي يف جامعه،  وممن روى عن البخاري مسلم يف غري الصحيح، وكان مسلم يتلمذ

  .والنسائي يف سننه يف قول بعضهم
وقد دخل بغداد مثان مرات، ويف كل منها جيتمع باالمام أمحد فيحثه أمحد على املقام بغداد ويلومه على االقامة 

  .خبراسان
ة متر خباطره مث يطفئ سراجه، مث وقد كان البخاري يستيقظ يف الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائد

  .يقوم مرة أخرى وأخرى حىت كان يتعدد منه ذلك قريبا من عشرين مرة
يا هذه قد رد اهللا على : وقد كان أصيب بصره وهو صغري فرأت أمه إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم فقال

  .ولدك بصره بكثرة دعائك، أو قال بكائك، فأصبح وهو بصري
  .فكرت البارحة فإذا أنا قد كتبت يل مصنفات حنوا من مائيت ألف حديث مسندة: يوقال البخار

  .وكان حيفظها كلها
ودخل مرة إىل مسرقند فاجتمع بأربعمائة من علماء احلديث هبا، فركبوا أسانيد وأدخلوا إسناد الشام يف إسناد 



  العراق،
انيدها، مث قرأوها على البخاري فرد كل حديث وخلطوا الرجال يف االسانيد وجعلو متون االحاديث على غري أس

إىل إسناده، وقوم تلك االحاديث واالسانيد كلها، وما تعنتوا عليه فيها، ومل يقدروا أن يعلفوا عليه سقطة يف إسناد 
  .وال منت

  .وكذلك صنع يف بغداد وقد ذكروا أنه كان ينظر يف الكتاب مرة واحدة فيحفظه من نظرة واحدة
  .يف ذلك كثريةواالخبار عنه 

  .وقد اثىن عليه علماء زمانه من شيوخه وأقرانه
  .ما أخرجت خراسان مثله: فقال االمام أمحد

  .مل ير البخاري مثل نفسه: وقال علي بن املديين
  .لو كان يف زمن احلسن الحتاج الناس إليه يف احلديث ومعرفته وفقهه: وقال إسحاق بن راهويه

  .ما رأينا مثله: مد بن عبد اهللا بن منريوقال أبو بكر بن أيب شيبة وحم
  .ال أعلم مثله: وقال علي بن حجر

  .وقال حممود بن النظر بن سهل الشافعي
دخلت البصرة والشام واحلجاز والكوفة ورأيت علماءها كلما جرى ذكر حممد بن إمساعيل البخاري فضلوه على 

  .أنفسهم
وليس بعدك خري حني تفتقد * املسلمون خبري ما حييت هلم : خاريكتب أهل بغداد إىل الب: وقال أبو العباس الدعويل

  .كل حديث ال يعرفه البخاري فليس حبديث: وقال الفالس
  .هو فقيه هذه االمة: وقال أبو نعيم أمحد بن محاد

  .وكذا قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي
  .راهويهومنهم من فضله يف الفقه واحلديث على االمام أمحد بن حنبل، وإسحاق بن 

  رحل إىل من شرق االرض وغرهبا: وقال قتيبة بن سعيد
__________  

لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم من اهل احلجاز ومكة واملدينة : قال يف صفة الصفوة عن البخاري) ١(
  .والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر 

  .خلق فما رحل إىل مثل حممد بن إمساعيل البخاري
وأما قبل زمانه  -يعين يف زمانه  -فضل البخاري على العلماء كفضل الرجال على النساء : مرجى بن رجاءوقال 

  .مثل قرب الصحابة والتابعني فال
  .وقال هو آية من آيات اهللا متشي على االرض
  .نا وأكثرنا طلباحممد بن إمساعيل البخاري أفقهنا وأعلمنا وأغوص: وقال أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن الدارمي

  .هو أبصر مين: وقال إسحاق بن راهويه
  .حممد بن إمساعيل أعلم من دخل العراق: وقال أبو حامت الرازي

  وقال عبد اهللا
رأيت أبا حامت وأبا زرعة جيلسان إليه يسمعان ما يقول، ومل يكن مسلم يبلغه، وكان أعلم من حممد بن حيىي : العجلي



  .ا فاضال حيسن كل شئالذهلي بكذا وكذا، وكان حيي
رأيت حممد بن حيىي الذهلي يسأل البخاري عن االسامي والكىن والعلل، وهو مير فيه كالسهم، كأنه : وقال غريه

  .يقرأ قل هو اهللا أحد
دعين أقبل رجليك يا : رأيت مسلم بن احلجاج جاء إىل البخاري فقبل بني عينيه وقال: وقال أمحد بن محدون القصار

ذين، وسيد احملدثني، وطبيب احلديث يف علله، مث سأله عن حديث كفارة اجمللس فذكر له علته فلما أستاذ االستا
  .فرغ قال مسلم ال يبغضك إال حاسد، وأشهد أن ليس يف الدنيا مثلك

ا مل أر بالعراق وال يف خراسان يف معىن العلل والتاريخ ومعرفة االسانيد أعلم من البخاري، وكنا يوم: وقال الترمذي
  .جعلك اهللا زين هذه االمة: عند عبد اهللا بن منري فقال للبخاري

  .فاستجيب له فيه: قال الترمذي
ما رأيت حتت أدمي السماء أعلم حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال أحفظ له من حممد بن : وقال ابن خزمية

ه وعلمه وفقهه وورعه وزهده وعبادته لطال إمساعيل البخاري، ولو استقصينا ثناء العلماء عليه يف حفظه وإتقان
  .علينا، وحنن على عجل من أجل احلوادث واهللا سبحانه املستعان

وقد كان البخاري رمحه اهللا يف غاية احلياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد يف الدنيا دار الفناء، والرغبة يف 
  .االخرة دار البقاء
  . وليس أحد يطالبين أين اغتبتهإين الرجو أن ألقى اهللا: وقال البخاري

  .فذكر له التاريخ وما ذكر فيه من اجلرح والتعديل وغري ذلك
وحنن إمنا روينا ) ١" (إيذنوا له فلبئس أخو العشرية : " ليس هذا من هذا، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: فقال

  .ذلك رواية ومل نقله من عند أنفسنا
لة ثالث عشرة ركعة، وكان خيتم القرآن يف كل ليلة من رمضان ختمة، وكانت وقد كان رمحه اهللا يصلي يف كل لي

له جدة ومال جيد ينفق منه سرا وجهرا، وكان يكثر لصدقة بالليل والنهار، وكان مستجاب الدعوة مسدد الرمية 
 -احللم يؤتى يف بيته العلم و: شريف النفس، بعث إليه بعض السالطني ليأتيه حيت يسمع أوالده عليه فأرسل إليه

  .وأىب أن يذهب إليهم -يعين إن كنتم تريدون ذلك فهلموا إىل 
والسلطان خالد بن أمحد الذهلي نائب الظاهرية ببخارى، فبقي يف نفس االمري من ذلك، فاتفق أن جاء كتاب من 

الذهلي وبني وكان قد وقع بني حممد بن حيىي  -حممد بن حيىي الذهلي بأن البخاري يقول لفظه بالقرآن خملوق 
  فأراد أن يصرف -البخاري يف ذلك كالم وصنف البخاري يف ذلك كتاب أفعال العباد 

  الناس عن السماع من البخاري، وقد كان الناس يعظمنونه جدا، وحني رجع إليهم نثروا على رأسه
__________  

  ).٤٨(و ) ٣٨(أخرجه البخاري يف االدب باب ) ١(
) ٤(ومالك يف املوطأ يف حسن اخللق باب ) ٥(وأبو داود يف االدب باب ) ٧٣(ومسلم يف كتاب الرب والصلة 

  . ٢٧٣، ١٥٨، ٨٠، ٢٨/  ٦وأمحد يف املسند 

الذهب والفضة يوم دخل خبارى عائدا إىل أهله، وكان له جملس جيلس فيه لالمالء جبامعها فلم يقبلوا من االمري، 
خالد بن أمحد فلم ميض شهر حىت أمر ابن طاهر بأن ينادى فأمر عند ذلك بنفيه من تلك البالد فخرج منها ودعا 

على خالد بن أمحد على أتان، وزال ملكه وسجن يف بغداد حىت مات، ومل يبق أحد يساعده على ذلك إال ابتلى 



ببالء شديد، فنزح البخاري من بلده إىل بلدة يقال هلا خرتنك على فرسخني من مسرقند، فنزل عند أقارب له هبا 
وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا : " عل يدعو اهللا أن يقبضه إليه حني رأى الفنت يف الدين، ملا جاء يف احلديثوج) ١(

  ).٢" (إليك غري مفتونني 
  .مث اتفق مرضه على إثر ذلك

عند صالة العشاء، وصلى عليه يوم العيد بعد الظهر من هذه  -وكان ليلة السبت  -فكانت وفاته ليلة عيد الفطر 
وكفن يف ثالثة أثواب بيض ليس فيها قميس وال عمامة، وفق ما أوصى  -أعين سنة ست ومخسني ومائتني  -السنة 

به، وحني ما دفن فاحت من قربه رائحة غالية أطيب من ريح املسك مث دام ذلك أياما مث جعلت ترى سواري بيض 
  .حبذاء قربه

  .وكان عمره يوم مات ثنتني وستني سنة
عده علما نافعا جليمع املسلمني، فعلمه مل ينقطع بل هو موصول مبا أسداه من الصاحلات يف وقد ترك رمحه اهللا ب

) ٣" (إذا مات ابن آدم انقطع علمه إال من ثالث، علم ينتفع به : " احلياة، وقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يح، ال يوازيه فيه غريه، ال احلديث رواه مسلم وشرطه يف صحيحه هذا أعز من شرط كل كتاب صنف يف الصح

  .صحيح مسلم وال غريه
ملا خط إال مباء الذهب هو الفرق بني * صحيح البخاري لو أنصفوه : وما أحسن ما قاله بعض الفصحاء من الشعراء

  أمام متون هلا كالشهب* هو السد بني الفىت والعطب أسانيد مثل جنوم السماء * اهلدى والعمى 
مييز بني الرضى والغضب * ودان به العجم بعد العرب حجاب من النار الشك فيه * ول هبا قام ميزان دين الرس

ن على فضل رتبته يف الرتب سبقت * ونص مبني لكشف الريب فيا علما أمجع العاملو * وستر رقيق إىل املصطفى 
بالكذب وأبرزت ين ومن كان متهما * وفزت على زعمهم بالقصب نفيت الضعيف من الناقل * االئمة فيما مجعت 

  وأجزل حظك فيما وهب* وتبويبه عجبا للعجب فأعطاك موالك ما تشتهيه * يف حسن ترتيبه 
__________  

  ).معجم البلدان خرتنك(نزل يف دار أيب منصور غالب بن جربائيل اخلرتنكي، ومات يف داره ) ١(
  .٤٢٤/  ٣وأمحد يف املسند ) ٤٠(يف القرآن باب  -أخرجه مالك يف املوطأ ) ٢(
  .باب) ٣(أخرجه مسلم يف الوصية ) ٣(

  .١٢٥٥/  ٣ص ) ١٦٣١(ح 
  .وأبو داود يف الوصايا

  ).٨(والنسائي يف الوصايا باب ) ٣٦(والترمذي يف االحكام ) ١٤(باب 
  .٣٧٢/  ٢واالمام أمحد املسند 

تان وما يلي ذلك من مث دخلت سنة سبع ومخسني ومائتني فيها وىل اخلليفة املعتمد ليعقوب بن الليث بلخ وطخارس
  .كرمان وسجستان السند وغريها

ويف صفر منها عقد املعتمد الخيه أيب أمحد على الكوفة وطريق مكة واحلرمني واليمن أضاف إليه يف رمضان نيابة 
  .بغداد والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة واالهواز وفارس، وأذن له أن يسيب يف ذلك كله

صاحب الزنج يف أراضي البصرة فهزمه سعيد احلاجب واستنقذ من يده خلقا من وفيها تواقع سعيد احلاجب و
  .النساء والذرية، واسترجع منه أمواال جزيلة



  .وأهان الزنج غاية االهانة
  .مث إن الزنج بيتوا سعيدا وجيشه فقتلوا منهم خلقا كثريا ويقال إن سعيد بن صاحل قتل أيضا

اخلياط يف جيش كثيف فهزمهم صاحب الزنج املدعي أنه طاليب، وهو  مث إن الزنج التقواهم ومنصور بن جعفر
  .كاذب

  وفيها ظفر ببغداد مبوضع يقال له بركة زلزل برجل خناق قد قتل: قال ابن جرير
خلقا من النساء كان يؤلف املرأة مث خينقها ويأخذ ما عليها، فحمل إىل املعتمد فضرب بني يديه بألفي سوط 

ىت ضربه اجلالدون على أنثييه خبشب العقابني فمات، ورد إىل بغداد وصلب هناك، مث أحرقت وأربعمائة، فلم ميت ح
  .جثته

  .ويف ليلة الرابع عشر من شوال من هذه السنة كسف القمر وغاب أكثره
ويف صبيحة هذا اليوم دخل جيش اخلبيث الزجني إىل البصرة قهرا فقتل من أهلها خلقا وهرب نائبها بغراج ومن 

أحرقت الزنج جامع البصرة ودورا كثرية، وانتهبوها مث نادى فيهم إبراهيم بن املهليب أحد أصحاب الزجني معه، و
  .من أراد االمان فليحضر: اخلارجي

فاجتمع عنده خلق كثري من أهل البصرة فرأى أنه قد أصاب فرصة فغدر هبم وأمر بقتلهم، فلم يفلت منهم إال 
 -وهي االشارة بينهم إىل القتل  -كيلوا : ن أهل البصرة مث يقول بعضهم لبعضكانت الزنج حتيط جبماعة م: الشاذ

 -فيحملون عليهم بالسيوف فال يسمع إال قول أشهد أن ال إله إال اهللا، من أولئك املقتولني وضجيجهم عند القتل 
  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون -أي صراخ الزنج وضحكهم 

بصرة يف عدة أيام حنسات، وهرب الناس منهم كل مهرب، وحرقوا الكال من وهكذا كانوا يفعلون يف كل حمال ال
اجلبل إىل اجلبل، فكانت النار حترق ما وجدت من شئ من إنسان أو هبيمة أو اتار أو غري ذلك، وأحرقوا املسجد 

  .اجلامع وقد قتل هؤالء مجاعة كثرية من االعيان واالدباء والفضالء واحملدثني والعلماء
  .وإنا إليه راجعون فإنا هللا

وكان هذا اخلبيث قد أوقع يف أهل فارس وقعة عظيمة، مث بلغه أن أهل البصرة قد جاءهم من املرية شئ كثري وقد 
دعوت اهللا على أهل البصرة : اتسعوا بعد الضيق فحسدهم على ذلك، فروى ابن جرير عن من مسعه يقول

جوانبها، فإذا انكسر نصف الرغيف خربت البصرة فأولت إمنا أهل البصرة خبزة لك تأكلها من : فخوطبت فقيل
  .الرغيف القمر وانكساره انكسافه، وقد كان هذا شائعا يف أصحابه حىت وقع االمر طبق ما أخرب به

  .وال شك أن هذا كان معه شيطان خياطبه، كما كان يأيت الشيطان مسيلمة وغريه
إين صبيحة ذلك دعوت اهللا على أهل : ذا اخلبيث ملن معهوملا وقع ما وقع من الزنج بأهل البصرة قال ه: قال

البصرة فرفعت يل البصرة بني السماء واالرض ورأيت أهلها يقتلون ورأيت املالئكة تقاتل مع أصحايب وإين ملنصور 
  على الناس واملالئكة تقاتل معي، وتثبت

  .جيوشي، ويؤيدوين يف حرويب
ة انتسب هو حينئذ إىل حيىي بن زيد، وهو كاذب يف ذلك باالمجاع، الن وملا صار إليه العلوية الذي كانوا بالبصر

  .حيىي بن زيد مل يعقب إال بنتا ماتت وهي ترضع، فقبح اهللا هذا اللعني ما أكذبه وأفجره وأغدره
لقتال صاحب الزنج،  -املعروف باملولد  -وفيها يف مستهل ذي القعدة وجه اخلليفة جيشا كثيفا مع االمري حممد 

  .بض يف طريقه على سعد بن أمحد الباهلي الذي كان قد تغلب على أرض البطائح وأخاف السبيلفق



  .وفيها خالف حممد بن واصل اخلليفة بأرض فارس وتغلب عليها
وفيها وثب رجل من الروم يقال له بسيل الصقليب على ملك الروم ميخائيل بن توفيل فقتله واستحوذ على مملكة 

  .ائيل يف امللك على الروم أربع وعشرون سنةالروم، وقد كان مليخ
  .وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق العباسي

احلسن بن عرفة بن يزيد صاحب اجلزء املشهور املروي، وقد جاوز املائة بعشر سنني، وقيل : وفيها تويف من االعيان
  .بسبع، وكان له عشرة من الولد مساهم بأمساء العشرة

  .وغريه، وكان يتردد إىل االمام أمحد بن حنبلوقد وثقه حيىي بن معني 
  .ولد يف سنة مخسني ومائة، وتويف يف هذه السنة عن مائة وسبع سنني

  ).١(وأبو سعيد االشج 
  ).٢(وزيد بن أخزم الطائي 

  .ذحبهما الزنج يف مجلة من ذحبوا من أهل البصرة) ٣(والرياشي 
  .وايةوعلي بن خشرم، أحد مشايخ مسلم الذي يكثر عنهم الر

والعباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي النحوي اللغوي، كان عاملا بأيام العرب والسري وكان كثري االطالع ثقة 
  .عاملا، روى عن االصمعي وأيب عبيدة وغريمها، وعنه إبراهيم احلريب، وأبو بكر بن أيب الدنيا وغريمها

  .قتل بالبصرة يف هذه السنة، قتله الزنج
  .مر بنا أعرايب ينشد ابنه فقلنا له صفه لنا:  الوفيات وحكى عنه االصمعي أنه قالذكره ابن خلكان يف

  .كأنه دنينري: فقال
  .مل نره، فلم نلبث أن جاء حيمله على عنقه أسيود كأنه سفل قدر: فقلنا
  .لو سألتنا عن هذا الرشدناك، إنه منذ اليوم يلعب ههنا مع لغلمان: فقلت

  :مث أنشد االصمعي
__________  

  .وهو عبد اهللا بن سعيد الكندي الكويف احلافظ صاحب التصانيف) ١(
  كان إمام أهل زمانه وكان: قال أبو حامت

  .ثقة حجة روى عن هشيم وعبد اهللا بن إدريس وخلق
  .بريد بن أخرم حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(

  .ب إال مسلماوهو أبو طالب البصري النبهاين، قتلته الزنج حدث عنه أصحاب الكت
  .الرواسي وهو حتريف: من تقريب التهذيب، ويف االصل) ٣(

  .والرياشي امسه العباس بن الفرج سريد بعد قليل
  .ولعل اقحام اسم الرواسي سهو يف الناسخ 

زين يف عني والد ولد مث * زينها اهللا يف الفؤاد كما ) ١(الليل سحرا وقرقف العرد * نعم ضجيع الفىت إذا برد 
سنة مثان ومخسني ومائتني يف يوم االثنني لعشر بقني من ربيع االول عقد اخلليفة الخيه أيب أمحد على ديار دخلت 

فخلع على أخيه وعلى مفلح وركبا حنو ) ٢(مصر وقنسرين والعواصم، وجلس يوم اخلميس يف مستهل ربيع اآلخر 
فقتل مفلح للنصف من مجادى االوىل، أصابه  البصرة يف جيش كثيف يف عدد وعدد، فاقتتلوا هم والزنج قتاال شديد



  .بسهم بال نصل يف صدره فأصبح ميتا، ومحلت جثته إىل سامرا فدفن هبا
وفيها أسر حيىي بن حممد البحراين أحد أمراء صاحب الزنج الكبار، ومحل إىل سامرا فضرب بني يدي املعتمد مائيت 

 ذبح مث أحرق، وكان الذين سروه جيش أيب أمحد يف سوط مث قطعت يداه ورجاله من خالف، مث أخذ بالسيوف مث
  .وقعة هائلة مع الزنج قبحهم اهللا

  .قتله كان خريا لك: لقد خوطبت فيه فقيل يل: وملا بلغ خربه صاحب الزنج أسف على ذلك مث قال
خفت أن لقد عرضت علي النبوة ف: النه كان شرها خيفي من املغامن خيارها وقد كان صاحب الزنج يقول الصحابه

  .ال أقوم بأعبائها فلم أقبلها
  .ويف ربيع اآلخر منها وصل سعيد بن أمحد الباهلي إىل باب اخلليفة فضرب سبعمائة سوط حىت مات مث صلب

  .رجال من أصحاب صاحب الزنج عند باب العامة بسامرا) ٣(وفيها قتل قاض واربعة وعشرون 
  .راج فارس ومتهدت االمور هناكوفيها رجع حممد بن واصل إىل طاعة السلطان ومحل خ

  وفيها
  .يف أواخر رجب كان بني أيب أمحد وبني الزنج وقعة هائلة فقتل منها خلق من الفريقني

مث استوخم أبو أمحد منزله فانتقل إىل واسط فنزهلا يف أوائل شعبان، فلما نزهلا وقعت هناك زلزلة شديدة وهدة 
  .من الناس حنو من عشرين ألفاعظيمة، هتدمت فيها بيوت ودور كثرية، ومات 

وفيها وقع يف الناس وباء شديد وموت عريض ببغداد وسامرا وواسط وغريها من البالد، وحصل للناس ببغداد داء 
  ).٤(يقال له القفاع 

من باب العامة بسامرا ذكر عنه أنه يسب السلف ) ٥(ويف يوم اخلميس لسبع خلون من رمضان، أخذ رجل 
  .تفضرب ألف سوط حىت ما

  .ويف يوم اجلمعة ثامنه تويف االمري يارجوخ فصلى عليه أخوه اخلليفة أبو عيسى وحضره جعفر بن املعتمد على اهللا
  .وفيها كانت وقعة هائلة بني موسى بن بغا وبني أصحاب احلسن بن زيد ببالد خراسان فهزمهم هزمية فظيعة

  وفيها كانت وقعة بني مسرور
__________  

  .الليل سحريا وقرقف الصرد: ٢٧/  ٣يف ابن خلكان ) ١(
  .االول: ٢٢٦/  ٤يف مروج الذهب ) ٢(
  .مجاعة من الزنج كان فيهم قاض: ويف ابن االثري: أربعة عشر: ٢٢٣/  ١١يف الطربي ) ٣(
  ).قاموس حميط(داء يصيب الشاة يف قوائمها فيعوجها : القفاع) ٤(
  .أبو فقعس : ذكره الطربي) ٥(

  .رجي فكسره مسرور وأسر من أصحابه مجاعة كثريةلبلخي وبني مساور اخلا
  .وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق املتقدم ذكره

  ).٢(وأمحد بن حفص ) ١(وفيها تويف من االعيان أمحد بن بديل 
  ).٣(وأمحد بن سنان القطان 
  ).٤(وحممد بن حيىي الذهلي 
  ).٥(وحيىي بن معاذ الرازي 



 يوم اجلمعة الربع بقني من ربيع اآلخر رجع أبو أمحد بن املتوكل من واسط مث دخلت سنة تسع ومخسني ومائتني يف
  .إىل سامرا وقد استخلف على حرب الزنج حممد امللقب باملولد، وكان شجاعا شهما

وفيها بعث اخلليفة إىل نائب الكوفة مجاعة من القواد فذحبوه وأخذوا ما كان معه من املال فإذا هو أربعون ألف 
  .دينار
  ها تغلب رجل مجال يقال له شركب اجلمال على مدينة مرو فانتهبها وتفاقم أمره وأمر أتباعه هناك ولثالثوفي

عشر بقيت من ذي القعدة توجه موسى بن بغا إىل حرب الزنج، وخرج املعتمد لتوديعه وخلع عليه عند مفارقته له، 
ن عونا ملوسى بن بغا على حرب صاحب الزنج وخرج عبد الرمحن بن مفلح إىل بالد االهواز نائبا عليها، وليكو

اخلبيث، فهزم عبد الرمحن بن مفلح جيش اخلبيث وقتل من الزنج خلقا كثريا وأسر طائفة كبرية منهم وأرعبهم رعبا 
كثريا حبيث مل يتجاسروا على مواقفته مرة ثانية، وقد حرضهم اخلبيث كل التحريض فلم ينجع ذلك فيهم، مث تواقع 

ن مفلح وعلي بن أبان املهليب وهو مقدم جيوش صاحب الزنج فجرت بينهما حروب يطول شرحها، عبد الرمحن ب
  .مث كانت الدائرة على الزنج وهللا احلمد

فرجع علي بن أبان إىل اخلبيث مغلوبا مقهورا، وبعث عبد الرمحن باالسارى إىل سامرا فبادر إليهم العامة فقتلوا 
  .اخلليفةأكثرهم وسلبوهم قبل أن يصلوا إىل 

وفيها دنا ملك الروح لعنه اهللا إىل بالد مسيساط مث إىل ملطية فقالته أهلها فهزموه وقتلوا بطريق البطارقة من 
  .أصحابه، ورجع إىل بالده خاسئا وهو حسري

 الذي كان هبراة ينتحل اخلالفة منذ ثالثني سنة فقتله) ٦(وفيها دخل يعقوب بن الليث إىل نيسابور وظفر باخلارجي 
  .ومحل رأسه على رمح وطيف به يف اآلفاق

  .ومعه رقعة مكتوب فيها ذلك
  بن) ٧(وفيها حج بالناس إبراهيم بن حممد بن إمساعيل 

__________  
  .فيه لني: أبو جعفر اليامي الكويف قاضي الكوفة مث مهذان قال الدار قطين) ١(

  .غري متهم: قال يف املغين
السلمي النيسابوري قاضي نيسابور روى ) ٢(ال بأس به : وقال النسائييكتب حديثه مع ضعفه : وقال ابن عدي
  .عن أبيه ومجاعة

  .أبو جعفر الواسطي احلافظ روى عنه أصحاب الكتب الستة إال الترمذي) ٣(
  .أبو عبد اهللا الذهلي أحد االئمة االعالم الثقات) ٤(هو إمام أهل زمانه : قيل

  .كان إمام أهل زمانه: حامتكان االمام أمحد جيله ويعظمه قال أبو 
  .الزاهد حكيم زمانه وواعظ عصره تويف يف مجادى االوىل بنيسابور) ٥(
  .هو عبد الرمحن اخلارجي) ٦(
  .إمساعيل بن جعفر بن سليمان بن علي: يف الطربي ومروج الذهب) ٧(

  .وذكر بقية النسب كما يف الطربي ..العباس بن إبراهيم بن حممد: ، ويف ابن االثري

  .براهيم بن يعقوب بن سليمان بن إسحاق بن علي بن عبد اهللا بن عباسإ
وفيها تويف من االعيان إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق اجلوزجاين خطيب دمشق وإمامها وعاملها وله 



  .املصنفات املشهورة املفيدة، منها املترجم فيه علوم غزيرة وفوائده كثرية
وفيها وقع غالء شديد ببالد االسالم كلها حىت أجلي أكثر أهل البلدان منها إىل غريها، مث دخلت سنة ستني ومائتني 

  .ومل يبق مبكة أحد من اجملاورين حىت ارحتلوا إىل املدينة وغريها من البالد، وخرج نائب مكة منها
  .وبلغ كر الشعري ببغداد مائة وعشرين دينارا، واستمر ذلك شهورا

  .ي بن زيد صاحب الكوفة، وفيها أخذ الروم من املسلمني حصن لؤلؤةوفيها قتل صاحب الزنج عل
  .وفيها حج بالناس إبراهيم بن حممد بن إمساعيل املذكور قبلها

، وعبد الرمحن بن شرف ومالك بن طوق صاحب الرحبة )١(وفيها تويف من االعيان احلسن بن حممد الزعفراين 
بة رحبة مالك بن طوق، وحنني بن إسحاق العبادي الذي عرب اليت تنسب إليه، وهو مالك بن طوق، وقال للرح

  .كتاب اقليدس وحرره بعد ثابت بن قرة
وعرب حنني أيضا كتاب اجملسطي وغري ذلك من كتب الطب من لغة اليونان إىل لغة العرب، وكان املأمون شديد 

وإليه تنسب مسائل حنني،  االعتناء بذلك جدا، وكذلك جعفر الربمكي قبله وحلنني مصنفات كثرية يف الطب،
  .وكان بارعا يف فنه جدا، تويف يوم الثالثاء لست خلون من صفر من هذه السنة

  .قاله ابن خلكان
سنة إحدى وستني ومائتني فيها انصرف احلسن بن زيد من بالد الديلم إىل طربستان وأحرق مدينة شالوس ملماالهتم 

  .يعقوب بن الليث عليه
ي حيىي بن حفص الذي كان يلي طريق خراسان يف مجادى اآلخرة فشخص إليه مسرور وفيها قتل مساور اخلارج

  .البلخي مث تبعه أبو أمحد بن املتوكل فهرب مساور فلم يلحق
  وفيها كانت وقعة بني ابن واصل الذي تغلب على فارس وبني عبد الرمحن بن مفلح فكسره ابن واصل

  انوا معه فلم يفلت منهم إال اليسري، مث سار ابنوقتل طاشتمر واصطلم اجليش الذين ك) ٢(وأسره 
__________  

  .أبو علي الفقيه احلافظ صاحب الشافعي) ١(
  .نسبة إىل زعفرانة قرية قرب بغداد: والزعفراين

  .روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي وغريهم
  .قال ابن االثري ان ابن واصل قتله) ٢(

  . ٢٧٥/  ٧ىل اطالق سراحه وأظهر أنه مات بعد ان سعى اخلليفة إ

واصل إىل واسط يريد حرب موسى بن بغا فرجع موسى إىل نائب اخلليفة وسأل أن يعفى من والية بالد املشرق ملا 
  .هبا من الفنت، فعزل عنها ووالها اخلليفة إىل أخيه أيب أمحد

وا االهواز فقتلوا خلقا من أهلها وفيها سار أبو الساج إىل حرب الزنج فاقتتلوا قتاال شديدا وغلبتهم الزنج ودخل
  .وأحرقوا منازل كثرية، مث صرف أبو الساج عن نيابة االهواز وخرهبا الزنج ووىل اخلليفة ذلك إبراهيم بن سيما

  .وفيها جتهز مسرور البلخي يف جيش لقتال الزنج
  . شهر رمضانوفيها وىل اخلليفة نصر بن أمحد بن أسد الساماين ما وراء هنر بلخ وكتب إليه بذلك يف

ويف شوال قصد يعقوب بن الليث حرب ابن واصل فالتقيا يف ذي القعدة فهزمه يعقوب وأخذ عسكره وأسر رجاله 
  .وطائفة من حرمه وأخذ من أمواله ما قيمته أربعون ألف ألف درهم



  .وقتل من كان ميالئه وينصره من أهل تلك البالد
  .وأصلح اهللا به تلك الناحية

لة خلت من شوال وىل املعتمد على اهللا ولده جعفرا العهد من بعده ومساه املفوض إىل اهللا وواله والثنيت عشرة لي
املغرب وضم إليه موسى بن بغا والية إفريقية ومصر والشام واجلزيرة واملوصل وأرمينية وطريق خراسان وغري ذلك، 

ه املشرق وضم إليه مسرور البلخي وواله بغداد وجعل االمر من بعد ولده اليب أمحد املتوكل ولقبه املوفق باهللا ووال
والسواد والكوفة وطريق مكة واملدينة واليمن وكسكر وكور دجلة واالهواز وفارس وأصبهان والكرخ والدينور 

والري وزجنان والسند، وكتب بذلك مكاتبات وقرئت باآلفاق، وعلق منها نسخة بالكعبة وفيها حج بالناس الفضل 
  .بن إسحاق
  ).١(ويف من االعيان أمحد بن سليمان الرهاوي وفيها ت

  ).٢(وأمحد بن عبد اهللا العجلي 
  ).٣(واحلسن بن أيب الشوارب مبكة 

  .وداود بن سليمان اجلعفري
  ).٤(وشعيب بن أيوب 

  .وعبد اهللا بن الواثق أخو املهتدي باهللا
  ).٥(وأبو شعيب السوسي 

  .وأبو زيد البسطامي أحد أئمة الصوفية
  علي بن
  .اب وأخوه أبو حممد ومسلم بن احلجاج صاحب الصحيحإشك

ذكر شئ من ترجته بالختصار هو مسلم أبو احلسن القشريي النيسابوري أحد االئمة من حفاظ احلديث صاحب 
الصحيح الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء، وذهبت املغاربة وأبو علي النيسابوري من املشارقة إىل 

  على صحيح البخاري، فإن أرادوا تقدميه عليه يف كونه ليس يف شئ من تفضيل صحيح مسلم
__________  

  .احلافظ أحد االئمة مسع زيد بن احلباب وأقرانه وهو ثقة ثبت) ١(
  .أبو احلسن العجلي الكويف نزيل طرابلس املغرب وقد نزح إليها أيام حمنة القرآن) ٢(

  .صاحب التاريخ واجلرح والتعديل
  .كان إماما حافظا قدوة من املتقنني: الدين قال ابن ناصر

  .قاضي القضاة، مات يف رمضان وكان أحد االجواد املمدحني) ٣(
  .أبو بكر الصرييف مقرئ واسط وعاملها) ٤(
  .ثقة

  .صاحل بن زياد مقرئ أهل الرقة) ٥(
  ) .٣٦٠/  ١تقريب التهذيب (صدوق : قال أبو حامت

حاديث بتمامها يف موضع واحد وال يقطعها كتقطيع البخاري هلا يف االبواب التعليقات إال القليل، وأنه يسوق اال
فهذا القدر ال يوازي قوة أسانيد البخاري واختياره يف الصحيح هلا ما أورده يف جامعه معاصرة الراوي لشيخه 



ث، وقد بسطت ومساعه منه ويف اجلملة فإن مسلما مل يشترط يف كتابه الشرط الثاين كما هو مقرر يف علوم احلدي
  .ذلك يف أول شرح البخاري

واملقصود أن مسلما دخل إىل العراق واحلجاز والشام ومصر ومسع من مجاعة كثريين قد ذكرهم شيخنا احلافظ 
  .املزي يف هتذيبه مرتبني على حروف املعجم

 سلمة عن أيب وروى عنه مجاعة كثريون منهم الترمذي يف جامعه حديثا واحدا وهو حديث حممد بن عمرو، عن أيب
  ).١" (احصوا هالل شعبان لرمضان : " هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  .وصاحل بن حممد حرره
  .وعبد الرمحن بن أيب حامت

  .وابن خزمية، وابن صاعد، وأبو عوانة االسفراييين
نا أبو الفضل حممد بن إبراهيم، أخربين حممد بن أمحد بن يعقوب، أخربنا أمحد بن نعيم الضيب، أخرب: وقال اخلطيب

  رأيت أبا زرعة وأبا حامت يقدمان: مسعت أمحد بن سلمة يقول
  .مسلم بن احلجاج يف معرفة الصحيح على مشايخ عصرمها

مسعت مسلما : مسعت أيب يقول: وأخربين ابن يعقوب، أنا حممد بن نعيم، مسعت احلسني بن حممد املاسرخسي يقول
  .ا املسند الصحيح ثلثمائة ألف حديث مسموعةصنفت هذ: بن احلجاج يقول

مسعت حممد بن  -بأصبهان  -حدثين أبو القاسم عبيد اهللا بن أمحد بن علي السودرجاين : وروى اخلطيب قائال
ما حتت أدمي السماء أصح من كتاب مسلم بن : إسحاق بن منده مسعت أبا علي احلسني بن علي النيسابوري يقول

  .احلجاج يف علم احلديث
أي رجل كان هذا ؟ وقال إسحاق بن منصور : وقد ذكر مسلم عند إسحاق بن راهويه فقال بالعجمية ما معناه

  .لن نعدم اخلري ما أبقاك اهللا للمسلمني: ملسلم
  .وقد أثىن عليه مجعاة من العلماء من أهل احلديث وغريهم

  .ما ما يثبت يف احلديثقل ما يفوت البخاري ومسل: وقال أبو عبد اهللا حممد بن يعقوب االخرم
سألت أبا العباس أمحد بن سعيد بن عقدة احلافظ عن : وروى اخلطيب عن أيب عمر وحممد بن محدان احلريي قال

كان البخاري عاملا ومسلم عاملا، فكررت ذلك عليه مرارا وهو يرد علي هذا : البخاري ومسلم أيهما أعلم ؟ فقال
بخاري الغلط يف أهل الشام، وذلك أنه أخذ كتبهم فنظر فيها فرمبا ذكر يا أبا عمرو قد يقع لل: اجلواب مث قال

الواحد منهم بكنيته ويذكره يف موضع آخر بامسه ويتوهم أهنما اثنان، وأما مسلم فقل ما يقع له الغلط النه كتب 
  .املقاطيع واملراسيل

  .إمنا قفا مسلم طريق البخاري ونظر يف علمه وحذا حذوه: قال اخلطيب
  .ورد البخاري نيسابور يف آخر أمره الزمه مسلم وأدام االختالف إليهوملا 

لوال البخاري ما ذهب مسلم : وقد حدثين عبيد اهللا بن أمحد بن عثمان الصرييف قال مسعت أبا احلسن الداقطين يقول
  .وال جاء

ن حممد الزراد، مسعت أبا حامد وأخربين أبو بكر املنكدر ثنا حممد بن عبد اهللا احلافظ حدثين أبو نصر ب: قال اخلطيب
  أمحد بن محدان القصار، مسعت مسلم بن احلجاج وجاء إىل حممد بن إمساعيل البخاري فقبل بني عينيه

__________  



  .باب) ٤(أخرجه الترمذي يف الصوم ) ٦(
  .٧١/  ٣ص  ٦٨٧ح 

  .واحلديث مل خيرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي

  يك يا أستاذ االستاذين وسيد احملدثني وطبيب احلديث يف علله، حدثكدعين حىت أقبل رجل: وقال
حممد بن سالم، ثنا خملد بن يزيد احلراين، حدثنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل، عن أبيه، عن أيب هريرة 

لم يف الدنيا يف هذا حديث مليح وال أع: عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف كفارة اجمللس فما علته ؟ فقال البخاري
هذا الباب غري هذا احلديث، إال أنه معلول ثنا به موسى بن إمساعيل، ثنا وهيب، عن سهيل، عن عوز بن عبد اهللا 

  .قوله
  .وهذا أوىل فإنه اليعرف ملوسى بن عقبة مساع من سهيل: قال البخاري

  .وعلله وقد أفردت هلذا احلديث جزءا على حدة وأوردت فيه طرقه وألفاظه ومتنه: قلت
  .قال اخلطيب وقد كان مسلم يناضل عن البخاري

مث ذكر ما وقع بني البخاري وحممد بن حيىي الذهلي يف مسألة اللفظ بالقرآن يف نيسابور، وكيف نودي على 
أال من كان يقول : البخاري بسبب ذلك بنيسابور، وأن الذهلي قال يوما الهل جملسه وفيهم مسلم بن احلجاج

  . مسألة اللفظ بالقرآن فليعتزل جملسنابقول البخاري يف
فنهض مسلم من فوره إىل منزله، ومجع ما كان مسعهه من الذهلي مجيعه وأرسله إليه وترك الرواية عن الذهلي 

  .بالكلية فلم يرو عنه شيئا ال يف صحيحه وال يف غريه، واستحكمت الوحشة بينهما
  .ى عنه يف صحيحه وغريه وعذره رمحه اهللاهذا ومل يترك البخاري حممد بن حيىي الذهلي بل رو

وقد ذكر اخلطيب سبب موت مسلم رمحه اهللا أنه عقد جملس للمذاكرة فسئل يوما عن حديث فلم يعرفه فانصرف 
ال يدحل أحد الليلة علي، وقد أهديت له سلة من متر فهي عنده يأكل مترة : إىل منزله فأوقد السراج وقال الهله

أخرى ويكشف عن آخر، فلم يزل ذلك دأبه حىت أصبح وقد أكل تلك السلة وهو  ويكشف عن حديث مث يأكل
  .اليشعر

فحصل له بسبب ذلك ثقل ومرض من ذلك حىت كانت وفاته عشبة يوم االحد، ودفن يوم االثنني خلمس بقني من 
هي سنة أربع ، وكان مولده يف السنة اليت تويف فيها الشافعي، و)١(رجب سنة إحدى وستني ومائتني بنيسابور 

  .ومخسني سنة رمحه اهللا تعاىل) ٢(ومائتني، فكان عمره سبعا 
بن علي، أحد مشايخ الصوفية، وكان جده جموسيا فأسلم، وكان اليب ) ٣(أبو زيد البسطامي امسه طيفور بن عيسى 

  بأي شئ وصلت إىل املعرفة ؟: يزيد أخوات صاحلات عابدات، وهو أجلهم، وقيل اليب يزيد
  .جائع وبدن عار فقال ببطن
دعوت نفسي إىل طاعة اهللا فلم جتبين فمنعتها املاء سنة، وقال إذا رأيت الرجل قد أعطي من الكرامات : وكان يقول

  حىت يرتفع يف اهلواء فال تغتروا به حىت تنظروا كيف
__________  

  .بنصر أباذ ظاهر نيسابور: ١٩٥/  ٥يف وفيات االعيان ) ١(
  .مخس ومخسون: يف وفيات االعيان) ٢(

عيسى بن آدم بن ": بسطام " ومعجم البلدان  ٥٣١/  ٢يف ابن خلكان ) ٣(وقال يف العرب، مات وله ستون سنة 



  .عيسى بن علي
  .والبسطامي نسبة إىل بسطام وهي بلدة مشهورة من أعمال قومس 

  .جتدونه عند االمر والنهي وحفظ احلدود والوقوف عند الشريعة
  .قامات وجماهدات مشهورة وكرامات ظاهرةوله م: قال ابن خلكان

  .تويف سنة إحدى وستني ومائتني
وقد حكي عنه شحطات ناقصات، وقد تأوهلا كثري من الفقهاء والصوفية ومحلوها على حمامل بعيدة، وقد قال : قلت

  .إنه قال ذلك يف حال االصطالم والغيبة: بعضهم
دع وأهنا تدل على اعتقاد فاسد كامن يف القلب ظهر يف ومن العلماء من بدعه وخطأه وجعل ذلك من أكرب الب

  .أوقاته واهللا أعلم
مث دخلت سنة اثنتني وستني ومائتني فيها قدم يعقوب بن الليث يف جحافل فدخل واسط قهرا فخرج اخلليفة املعتمد 

فة، يف جيش عظيم على بنفسه من سامرا لقتاله فتوسط بني بغداد وواسط فانتدب له أبو أمحد املوفق باهللا أخو اخللي
ميمنته موسى بن بغا، وعلى ميسرته مسرور البلخي، فاقتتلوا يف رجب من هذه السنة أياما قتاال عظيما، مث كانت 

  .الغلبة على يعقوب وأصحابه، وذلك يوم عيد الشعانني
ل إهنم وجدوا يف ويقا: فقتل منهم خلق كثري وغنم منهم أبو أمحد شيئا كثريا من الذهب والفضة واملسك والدواب

  .جيش يعقوب هذا رايات عليها صلبان
  .مث انصرف املعتمد إىل املدائن ورد حممد بن طاهر إىل نيابة بغداد وأمر له خبمسمائة ألف درهم

  .وفيها غلب يعقوب بن الليث على بالد فارس وهرب ابن واصل منها
  .وفيها كانت حروب كثرية بني صاحب الزنج وجيش اخلليفة

  . القضاء علي بن حممد بن أيب الشواربوفيها وىل
  .وفيها مجع للقاضي إمساعيل بن إسحاق قضاء جانيب بغداد

  وفيها حج بالناس
  .الفضل بن إسحاق العباسي

  .مبكة فاقتتلوا يوم التروية أو قبله بيوم) ١(وفيها وقع بني اخلياطني واخلرازين : قال ابن جرير
  .ن يفوهتم احلج بسببهم، مث توادعوا إىل ما بعد احلجفقتل منهم سبعة عشر نفسا وخاف الناس أ

  .وفيها تويف من االعيان صاحل بن علي بن يعقوب بن املنصور يف ربيع اآلخر منها
  ).٢(وعمر بن شبة النمريي 

  ).٣(وحممد بن عاصم 
  .ويعقوب بن شيبة صاحب املسند احلافل املشهور واهللا أعلم

ا جرت حروب كثرية منتشرة يف بالد شىت فمن ذلك مقتلة عظيمة يف الزنج مث دخلت سنة ثالث وستني ومائتني فيه
  .لعنهم اهللا، حصرهم يف بعض املواقف بعض االمراء من جهة اخلليفة فقتل املوجودين عنده من آخرهم

  .وفيها سلمت الصقالبة حصن لؤلؤة إىل طاغية الروم
  وفيها تغلب أخو شركب اجلمال على نيسابور وأخرج

__________  



  .احلناطني واجلزارين: اخلياطني واجلزارين، ويف الطربي: يف ابن االثري) ١(
  .احلافظ العالمة االخباري الثقة صاحب التصانيف حدث عن عبد الوهاب الثقفي وغندر وطبقتهما وكان ثقة) ٢(
  .صدوق : أبو جعفر االصبهاين احلافظ أحد االعالم قال يف العرب) ٣(

  .طاهر وأخذ من أهلها ثلث أمواهلم مصادرة قبحه اهللامنها عاملها احلسني بن 
  .وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق العباسي

وفيها تويف من االعيان مساور بن عبد احلميد الشاري اخلارجي، وقد كان من االبطال والشجعان املشهورين، 
  .والتف عليه خلق من االعراب وغريهم، وطالت مدته حىت قصمه اهللا

فة عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان صدمه يف امليدان خادم يقال له ريشق فسقط عن دابته على أم رأسه ووزير اخلال
فخرج دماغه من أذنيه وأنفه فمات بعد ثالث ساعات، وصلى عليه أبو أمحد املوفق بن املتوكل، ومشى يف جنازته، 

الغد احلسن بن خملد، فلما قدم موسى وذلك يوم اجلمعة لعشر خلون من ذي القعدة من هذه السنة، واستوزر من 
بن بغا سامرا عزله واستوزر مكانه سليمان بن وهب، وسلمت دار عبد اهللا بن حيىي بن خاقان إىل االمري املعروف 

  ).١(بكيطلغ 
  وفيها تويف أمحد بن

  ).٢(االزهر 
  ).٣(واحلسن بن أيب الربيع 

  ).٤(ومعاوية بن صاحل االشعري 
ومائتني يف احملرم منها عسكر أبو أمحد وموسى بن بغا بسامرا وخرجا منها لليلتني مضتا  مث دخلت سنة أربع وستني

  .من صفر، وخرج املعتمد لتوديعهما، وسار إىل بغداد
  .فلما وصال إىل بغداد تويف االمري موسى بن بغا ومحل إىل سامرا فدفن هبا

بها من جهة صاحب الزنج، فهزمه ابن املولد بعد وفيها وىل حممد بن املولد واسطا حملاربة سليمان بن جامع نائ
  .حروب طويلة

وفيها سار ابن الديراين إىل مدينة الدينور واجتمع عليه دلف بن عبد العزيز بن أيب دلف وابن عياض فهزماه وهنبا 
  .أمواله ورجع مفلوال

وحبسه مقيدا وأمر بنهب  وملا تويف موسى بن بغا عزل اخلليفة الوزير الذي كان من جهته وهو سليمان بن حرب
دوره ودور أقربائه ورد احلسن بن خملد إىل الوزارة، فبلغ ذلك أبا أمحد وهو ببغداد فسار مبن معه إىل سامرا 

فتحصن منه أخوه املعتمد جبانبها الغريب، فلما كان يوم التروية عرب جيش أيب أمحد إىل اجلانب الذي فيه املعتمد فلم 
وا على رد سليمان بن وهب إىل الوزارة وهرب احلسن بن خملد فنهبت أمواله وحواصله يكن بينهم قتال بل اصطلح

واختفى أبو عيسى بن املتوكل مث ظهر، وهرب مجاعة من االمراء إىل املوصل خوفا من أيب أمحد، وفيها حج بالناس 
  .هارون بن حممد بن إسحاق بن موسى بن عيسى اهلامشي الكويف

  وفيها
__________  

  .كيغلغ: ٣١٠/  ٧وابن االثري  ٢٤٦/  ١١الطربي  يف) ١(
  .ابن منيع بن سليط أبو االزهر النيسابوري احلافظ) ٢(



  .ال بأس به: قال النسائي
  .وقال ابن ناصر الدين كان حافظا صدوقا

  .ملا كرب صار كتابه أثبت من حفظه: ١٠/  ١قال يف التقريب 
  .ن حيىي بن اجلعد العبدياحلسن ب: أبو علي، قال يف التقريب يف نسبة) ٣(

ابن أيب عبيد اهللا االشعري، أبو عبد اهللا الدمشقي روى عن عبيد اهللا بن موسى وأيب مسهر، ) ٤(نزيل بغداد صدوق 
  .صدوق

  ) .شذرات الذهب -تقريب التهذيب (

  ).١(تويف من االعيان أمحد بن عبد الرمحن بن وهب 
  .الشافعي من أهل مصر وقد ترمجناه يف طبقات الشافعينيوإمساعيل بن حيىي املزين أحد رواة احلديث عن 

أبو زرعة عبيد اهللا بن عبد الكرمي الرازي أحد احلفاظ املشهورين قيل إنه كان حيفظ سبعمائة ألف حديث وكان 
كان فقيها ورعا زاهدا عابدا متواضعا خاشعا أثىن عليه أهل زمانه باحلفظ والديانة، وشهدوا له بالتقدم على أقرانه، و

يف حال شبيبته إذا اجتمع بأمحد بن حنبل يقتصر أمحد على الصلوات املكتوبات وال يفعل املندوبات اكتفاء 
  .مبذاكرته

تويف يوم االثنني سلخ ذي احلجة من هذه السنة، وكان مولده سنة مائتني، وقيل سنة تسعني ومائة، وقد ذكرنا 
  .ترمجته مبسوطة يف التكميل

  .علية قاضي دمشقوحممد بن إمساعيل بن 
  .ويونس بن عبد االعلى الصديف املصري وهو ممن روى عن الشافعي

  .وقد ذكرناه يف التكميل ويف الطبقات
  .وقبيحة أم املعتز إحدى حظايا املتوكل على اهللا، وقد مجعت من اجلواهر والآللئ والذهب واملصاغ ما مل يعهد ملثلها

  .نفقات اجلند، وشحت عليه خبمسني ألف دينار تداري هبا عنهمث سلبت ذلك كله وقتل ولدها املعتز الجل 
  .كانت وفاهتا يف ربيع االول من هذه السنة

مث دخلت سنة مخس وستني ومائتني فيها كانت وقعة بني ابن ليثويه عامل أيب أمحد وبني سليمان بن جامع فظفر هبا 
منهم سبعة وأربعني أسريا، وحرق له ) ٢(وأسر ابن ليثويه بابن جامع نائب صاحب الزنج، فقتل خلقا من أصحابه 

  .مراكب كثرية، وغنم منهم أمواال جزيلة
ويف احملرم من هذه السنة حاصر أمحد بن طولون نائب الديار املصرية مدينة إنطاكية وفيها سيما الطويل فأخذها منه 

مصحف، منهم عبد اهللا بن رشيد  وجاءته هدايا ملك الروم، ويف مجلتها أسارى من أسارى املسلمني، ومع كل أسري
بن كاوس الذي كان عامل الثغور فاجتمع المحد بن طولون ملك الشام بكماله مع الديار املصرية، النه ملا مات 

نائب دمشق أماخور ركب ابن طولون من مصر فتلقاه ابن أماخور إىل الرملة فأقره عليها، وسار إىل دمشق فدخلها 
  .حلب فأخذها مث ركب إىل إنطاكية فكان من أمره ما تقدممث إىل محص فتسلمها مث إىل 

وكان قد استخلف على مصر ابنه العباس فلما بلغه قدوم أبيه عليه من الشام أخذ ما كان يف بيت املال من 
  احلواصل ووازره مجاعة على ذلك، مث ساروا إىل برقة خارجا عن طاعة أبيه، فبعث إليه من أخذه ذليال

__________  
  ).تقريب التهذيب(قبه حبشل، ويكىن أبا عبيد اهللا صدوق تغري بآخره ل) ١(



قتل من الزنوج نيفا وأربعني : ٣٢٢/  ١وقتل سبعة وأربعني قائدا، ويف ابن االثري : ٢٦٥/  ١١يف الطربي ) ٢(
  .قائدا 

  .حقريا، وردوه إىل مصر فحبسه وقتل مجاعة من أصحابه
على دلف بن عبد العزيز بن أيب دلف العجلي فقتله واستحوذ على  وفيها خرج رجل يقال له القاسم بن مهاة

  .أصبهان فانتصر أصحاب دلف له فقتلوا القاسم ورأسوا عليهم أمحد بن عبد العزيز
  .وفيها حلق حممد املولود بيعقوب بن الليث فسار إليه يف احملرم فأمر اخلليفة بنهب حواصله وأمواله وأمالكه

ىل النعمانية فقتل وحرق مث سار إىل جرجرايا فانزعج الناس منه ودخل أهل السواد إىل وفيها دخل صاحب الزنج إ
  .بغداد

وفيها وىل أبو أمحد عمرو بن الليث خراسان وفارس وأصبهان وسجستان وكرمان والسند، ووجهه إليها بذلك 
  .وباخللع والتحف

  .وفيها حاصرت الزنج تستر حىت كادوا يأخذوهنا
اري فلم يضع ثياب سفره حىت ناجز الزنج فقتل منهم خلقا وهزمهم هزمية فظيعة جدا، وهرب فوافاهم تكني البخ

  .أمريهم علي بن أبان املهليب خمذوال
املشهورة، مث إن علي بن أبان املهليب أخذ يف مكاتبة تكني واستمالته إليه ) ١(وهذه وقعة باب كودك : قال ابن جرير

بته إىل ذلك فبلغ خربه مسرورا البلخي فسار حنوه وأظهر له االمان حىت وإىل صاحب الزنج فسارع تكني يف إجا
أخذه فقيده وتفرق جيشه عنه ففرقة صارت إىل الزنج وفرقة إىل حممد بن عبيد اهللا الكردي، وفرقة انضافت إىل 

  .مسرور بعد إعطائه إياهم االمان، ووىل مكانه على عمالته أمريا آخر يقال له اغرمتش
  .لناس هارون بن حممد بن إسحاق بن موسى العباسيوفيها حج با

وفيها تويف من االعيان أمحد بن منصور الرمادي رواية عبد الرزاق وقد صحب االمام أمحد وكان يعد من االبدال 
  .تويف عن ثالث وستني سنة

  ).٢(وسعدان بن نصر 
  ).٣(وعبد اهللا بن حممد املخزومي وعلي بن حرب الطائي املوصلي 

  .النيسابوري علي بن موفق الزاهد وأبو حفص
  وفيها قتل أبو الفضل العباس بن الفرج الرياضي صاحب أيب: قال ابن االثري يف كامله) ٤(وحممد بن سحنون 

  .عبيدة واالصمعي قتلته الزنج بالبصرة
  .يعقوب بن الليث الصفار أحد امللوك العقالء االبطال

فيها ملك صاحب الزنج وكان حيمل يف سرير من ذهب على رؤوس  فتح بالدا كثرية من ذلك بلد الرجح اليت كان
اثين عشر رجال، وكان له بيت يف رأس جبل عال مساه مكة، فما زال حىت قتل وأخذ بلده واستسلم أهلها فأسلموا 

  .على يديه، ولكن كان قد خرج عن طاعة اخلليفة وقاتله أبو أمحد املوفق كما تقدم
  .الليث ما كان يليه أخوه يعقوب مع شرطة بغداد وسامرا كما سيأيت وملا مات ولوا أخاه عمرو بن

__________  
  .باب كورك: ٣٢٢/  ٧يف ابن االثري ) ١(
  .أبو عثمان الثقفي البغدادي البزاز مسع من ابن عيينة وأيب معاوية والكبار) ٢(



  .ووثقه الدار قطين
  .سنة) ٩٠(عيينة واحملاريب عاش أبو احلسن احملدث االخباري صاحب املسند مسع من أبن ) ٣(
  .املغريب املالكي مفيت القريوان تفقه على أبيه كثري التصانيف ) ٤(

مث دخلت سنة ست وستني ومائتني يف صفر منها تغلب إساتكني على بلد الري وأخرج عاملها منها مث مضى إىل 
فمانعه أهلها عن الدخول إليها فقهرهم قزوين فصاحله أهلها فدخلها وأخذ منها أمواال جزيلة، مث عاد إىل الري 

  .ودخلها
وفيها غارت سرية من الروم على ناحية ديار ربيعة فقتلوا وسبوا ومثلوا وأخذوا حنوا من مائتني ومخسني أسريا، فنفر 

  .وأهل املوصل فهربت منهم الروم ورجعوا إىل بالدهم) ١(إليهم أهل نصيبني 
سامرا لعبيد اهللا بن طاهر، وبعث إليه أبو أمحد باخللعة وخلع عليه عمرو وفيها وىل عمرو بن الليث شرطة بغداد و

  .من ذهب، وذلك مضافا إىل ما كان يليه أخوه من البلدان) ٢(بن الليث أيضا وأهدى إليه عمودين 
 وفيها سار اغرمتش إىل قتال علي بن أبان املهليب بتستر فأخذ من كان يف السجن من أصحاب علي بن أبان املهليب

  من االمراء فقتلهم عن آخرهم، مث سار إىل علي بن أبان فاقتتال قتاال شديدا يف
مرات عديدة، كان آخرها لعلي بن أبان املهليب، قتل خلقا كثريا من أصحاب اغرمتش وأسر بعضهم فقتلهم أيضا، 

  .وبعث برؤوسهم إىل صاحب الزنج فنصبت رؤوسهم على باب مدينته قبحه اهللا
محص على عاملهم عيسى الكرخي فقتلوه يف شوال منها، وفيها دعا احلسن بن حممد بن جعفر بن وفيها وثب أهل 

أهل طربستان إىل نفسه وأظهر هلم أن احلسن بن زيد أسر ومل يبق من يقوم ) ٣(عبد اهللا بن حسني االصغر العقيلي 
  .هبذا االمر غريه، فبايعوه

  .وهنب أمواله وأموال من أتبعه وأحرق دورهمفلما بلغ ذلك احلسن بن زيد قصده فقاتله فقتله 
وفيها وقعت فتنة باملدينة ونواحيها بني اجلعفرية والعلوية وتغلب عليها رجل من أهل البيت من ساللة احلسن بن 

  .زيد الذي تغلب على طربستان، وجرت شرور كثرية هنالك بسبب قتل اجلعفرية والعلوية يطول ذكرها
راب على كسوة الكعبة فانتهبوها، وسار بعضهم إىل صاحب الزنج وأصاب احلجيج وفيها وثبت طائفة من االع

  .منهم شدة وبالء شديد وأمور كريهة
  .وفيها أغارت الروم أيضا على ديار ربيعة

  .وفيها دخل أصحاب صاحب الزنج إىل رامهرمز فافتتحوها بعد قتال طويل
ابن أيب الساج وحرق داره واستباح ماله، وذلك يوم التروية وفيها دخل ابن أيب الساج مكة فقاتله املخزومي فقهره 

  .يف هذه السنة
  .مث جعلت إمرة احلرمني إىل ابن أيب الساج من جهة اخلليفة

  .وحج بالناس فيها هارون بن حممد املتقد ذكره قبلها
مراكب يف  -املغرب وهو خليفة بالد االندلس وبالد  -وفيها عمل حممد بن عبد الرمحن الداخل إىل بالد املغرب 

هنر قرطبة ليدخل هبا إىل البحر احمليط ولتسري اجليوش يف أطرافه إىل بعض البالد ليقاتلوهم، فلما دخلت املراكب 
  البحر احمليط تكسرت وتقطعت ومل ينج من أهلها إال اليسري بل غرق

__________  
  .وهو حتريفالصني : ، ويف االصل٣٣٣/  ٧وابن االثري  ٢٥٥/  ١١من الطربي ) ١(



  .عمود: ٢٥٥/  ١١يف الطربي ) ٢(
  .العقيقي: يف الطربي) ٣(
  ) .٣٣٥/  ٧انظر ابن االثري (

  .أكثرهم
وفيها التقى أسطول املسلمني وأسطول الروم ببالد صقلية فاقتتلوا فقتل من املسلمني خلق كثري إنا هللا وإنا إليه 

  .راجعون
  امش فكسره لؤلؤ وأسرهوفيها حارب لؤلؤ غالم ابن طولون ملوسى بن أت

وبعث به إىل مواله أمحد بن طولون، وهو إذ ذاك نائب الشام ومصر وإفريقية من جهة اخلليفة، مث اقتتل لؤلؤ هذا 
  .وطائفة من الروم فقتل من الروم خلقا كثريا

على كثري من  وفيها اشتد احلال وضاق الناس ذرعا بكثرة اهلياج والفنت وتغلب القواد واالجناد: قال ابن االثري
  .البالد بسبب ضعف منصب اخلالفة واشتغال أخيه أيب أمحد بقتال الزنج
  .وفيها اشتد احلر يف تشرين الثاين جدا مث قوي به الربد حىت مجد املاء

  ).١(وفيها تويف من االعيان إبراهيم بن رومة 
  .وصاحل بن االمام أمحد بن حنبل قاضي أصبهان

  .اد اجلهميةوحممد بن شجاع البلخي أحد عب
  ).٢(وحممد بن عبد امللك الدقيقي 

مث دخلت سنة سبع وستني ومائتني فيها وجه أبو أمحد املوفق ولده أبا العباس يف حنو من عشرة آالف فارس وراجل 
يف أحسن هيئة وأكمل جتمل لقتال الزنج، فساروا حنوهم فكان بينهم وبينهم من القتال والنزال يف أوقات متعددات 

  .مشهورات ما يطول بسطه، وقد استقصاه ابن جرير يف تارخيه مبسوطا مطوالووقعات 
وحاصل ذلك أنه آل احلال أن استحوذ أبو العباس بن املوفق على ما كان استوىل عليه الزنج ببالد واسط وأراضي 

اب دعوته دجلة، هذا وهو شاب حدث ال خربة له باحلرب، ولكن سلمه اهللا وغنمه وأعلى كلمته وسدد رميته وأج
وفتح على يديه وأسبغ نعمه عليه، وهذا الشاب هو الذي ويل اخلالفة بعد عمه املعتمد كما سيأيت، مث ركب أبو 
أمحد املوفق ناصر دين اهللا يف بغداد يف صفر منها يف جيوش كثيفة فدخل واسط يف ربيع االول منها، فتلقاه ابنه 

لوا من أعباء اجلهاد، فخلع على االمراء كلهم خلعا سنية، مث وأخربه عن اجليوش الذين معه، وأهنم نصحوا وحتم
سار جبميع اجليوش إىل صاحب الزنج وهو باملدينة اليت أنشأها ومساها املنيعة، فقاتل الزنج دوهنا قتاال شديدا فقهرهم 

أمحد من  ودخلها عنوة وهربوا منها، فبعث يف آثارهم جيشا فلحقوهم إىل البطائح يقتلون ويأسرون، وغنم أبو
املنيعة شيئا كثريا واستنقذ من النساء املسلمات مخسة آالف امرأة، وأمر بإرساهلن إىل أهاليهن بواسط، وأمر هبدم 

  .سور البلد وبطم خندقها وجعلها بلقعا بعد ما كان للشر جممعا
  مع،مث سار املوفق إىل املدينة اليت لصاحب الزنج اليت يقال هلا املنصورة وهبا سليمان بن جا

  فحاصروها وقاتلوه دوهنا فقتل خلق كثري من الفريقني، ورمى أبو العباس بن املوفق بسهم أمحد بن
__________  

  .أورمة، أبو اسحاق االصبهاين احلافظ أحد االذكياء احملدثني: ١٥١/  ٢يف شذرات الذهب ) ١(
  .فاق أهل عصره يف الذكاء واحلفظ: قال ابن ناصر الدين



  .ببغدادمات يف ذي احلجة 
  .أبو جعفر الواسطي روى عن يزيد بن هارون وطبقته وكان إماما ثقة صاحب حديث مات يف شوال ) ٢(

أحد أمراء صاحب الزنج فأصابه يف دماغه فقتله، وكان من أكابر أمراء صاحب الزنج، فشق ذلك على ) ١(هندي 
من ربيع اآلخر واجليوش املوفقية مرتبة الزنج جدا وأصبح الناس حماصرين مدينة الزنج يوم السبت لثالث بقني 

أحسن ترتيب، فتقدم املوفق فصلى أربع ركعات وابتهل إىل اهللا يف الدعاء واجتهد يف حصارها فهزم اهللا مقاتلتها 
وانتهى إىل خندقها فإذا هو قد حصن غاية التحصني، وإذا هم قد جعلوا حول البلد مخسة خنادق ومخسة أسوار، 

ا قاتلوه دون اآلخر فيقهرهم وجيوز إىل الذي يليه، حىت انتهى إىل البلد فقتل منهم خلقا فجعل كلما جاوز سور
كثريا وهرب بقيتهم وأسر من نساء الزنج من حالئل سليمان بن جامع وذويه نساء كثرية وصبيانا، واستنقذ من 

نسمة فسريهم إىل أهليهم،  )٢(أيديهم النساء املسلمات والصبيان من أهل البصرة والكوفة حنوا من عشرة آالف 
  .جزاه اهللا خريا

مث أمر هبدم فنادقها وأسوارها وردم خنادقها وأهنارها، وأقام هبا سبعة عشر يوما، بعث يف آثار من اهنزم منهم، فكان 
وكان مقصوده  -ال يأتون بأحد منهم إال استماله إىل احلق برفق ولني وصفح، فمن أجابه أضافه إىل بعض االمراء 

  .ومن مل جيبه قتله وحبسه -هم إىل الدين واحلق رجوع
مث ركب إىل االهواز فأجالهم عنها وطردهم منها وقتل خلقا كثريا من أشرافهم، منهم أبو عيسى حممد بن إبراهيم 

البصري وكان رئيسا فيهم مطاعا، وغنم شيئا كثريا من أمواهلم، وكتب املوفق إىل صاحب الزنج قبحه اهللا كتابا 
ه إىل التوبة والرجوع عما ارتكبه من املآمث واملظامل واحملارم ودعوى النبوة والرسالة وخراب البلدان يدعوه في

  .واستحالل الفروج احلرام
  .ونبذ له االمان إن هو رجع إىل احلق، فلم يرد عليه صاحب الزنج جوابا

  مسري أيب أمحد املوفق إىل مدينة صاحب الزنج وحصار املختارة
محد إىل صاحب الزنج يدعوه إىل احلق فلم جيبه، استهانة به، ركب من فوره يف جيوش عظيمة قريب ملا كتب أبو أ

من مخسني ألف مقاتل، قاصدا إىل املختارة مدينة صاحب الزنج، فلما انتهى إليها وجدها يف غاية االحكام، وقد 
ثلثمائة ألف مقاتل بسيف ورمح حوط عليها من آالت احلصار شيئا كثريا، وقد التف على صاحب الزنج حنو من 

ومقالع، ومن يكثر سوادهم، فقدم املوفق ولده أبا العباس بني يديه فتقدم حىت وقف حتت قصر امللك فحاصره 
حماصرة شديدة، وتعجب الزنج من إقدامه وجرأته، مث تراكمت الزنج عليه من كل مكان فهزمهم وأثبت هببوذ 

رة مث خامر مجاعة من أصحاب أمراء صاحب الزنج إىل املوفق فأكرمهم أكرب أمراء صاحب الزنج بالسهام واحلجا
وأعطاهم خلعا سنية مث رغب إىل ذلك مجاعة كثريون فصاروا إىل املوفق، مث ركب أبو أمحد املوفق يف يوم النصف من 

  شعبان ونادى يف الناس كلهم باالمان إىل صاحب الزنج فتحول خلق كثري من جيش صاحب الزنج إىل
__________  

  .أمحد بن مهدي اجلبائي: ٢٧٠/  ١١يف الطربي ) ١(
  .أمحد بن هندي احليامي: ٣٤٦/  ٧ويف ابن االثري 

  .عشرين ألفا : ٣٤٧/  ٧يف ابن االثري ) ٢(



املوفق، وابتىن املوفق مدينة جتاه مدينة صاحب الزنج مساها املوفقية، وأمر حبمل االمتعة والتجارات إليها، فاجتمع هبا 
واع االشياء وصنوفها ما مل جيتمع يف بلد قبلها، وعظم شأهنا وامتالت من املعايش واالرزاق وصنوف من أن

التجارات والسكان والدواب وغريهم، وإمنا بناها ليستعني هبا على قتال صاحب الزنج، مث جرت بينهم حروب 
احب الزنج، وقد حتول منهم عظيمة، وما زالت احلرب ناشبة حىت أنسلخت هذه السنة وهم حماصرون للخبيث ص

خلق كثري فصاروا على صاحب الزنج بعد ما كانوا معه، وبلغ عدد من حتول قريبا من مخسني ألفا من االمراء 
  .اخلواص واالجناد، واملوفق وأصحابه يف زيادة وقوة ونصر وظفر

  .وفيها حج بالناس هارون بن حممد اهلامشي
  ).١(يه وفيها تويف من االعيان إمساعيل بن سيبو

، وحممد بن محاد بن بكر بن )٤(، وعباس الربقفي )٣(، وحيىي بن نصر اخلوالين )٢(وإسحاق بن إبراهيم بن شاذان 
، وحيىي بن )٥(محاد أبو بكر املقري صاحب خلف بن هشام البزار ببغداد يف ربيع االول وحممد بن عزيز االيلي 

  حممد بن حيىي الذهلي
  .اوي مسند أيب داود الطيالسي عنه، ويونس بن حبيب ر)٦(حبكان 

وكان من أكابر  -مث دخلت سنة مثان وستني ومائتني يف احملرم منها استأمن جعفر بن إبراهيم املعروف بالسجان 
املوفق فأمنه وفرح به وخلع عليه وأمره فركب يف مسرته فوقف جتاه قصر امللك  -صاحب الزنج وثقاهتم يف أنفسهم 

م بكذب صاحب الزنج وفجوره، وأنه يف غرور هو ومن اتبعه، فاستأمن بسبب ذلك بشر فنادى يف الناس وأعلمه
  .كثري منهم، وبرد قتال الزنج عند ذلك إىل ربيع اآلخر

فعند ذلك أمر املوفق أصحابه مبحاصرة السور، وأمرهم إذا دخلوه أن ال يدخلوا البلد حىت يأمرهم، فنقبوا السور 
خلوا فقاتلهم الزنج فهزمهم املسلمون وتقدموا إىل وسط املدينة، فجاءهتم الزنج من حىت انثلم مث عجلوا الدخول فد

كل جانب وخرجت عليهم الكمائن من أماكن ال يهتدون هلا، فقتلوا من املسلمني خلقا كثريا واستلبوهم وفر 
  الباقون فالمهم املوفق على خمالفته وعلى العجلة، وأجرى االرزاق على ذرية من قتل

__________  
مسوية، وهو أبو بشر العبدي االصبهاين احلافظ، مسع بكر بن بكار أبا مسهر : ١٥٢/  ٢يف شذرات الذهب ) ١(

  .وخلقا
  .ثقة: قال ابن ناصر الدين

  .قاضي شرياز روى عن جده سعد بن الصلت وطائفة) ٢(
  ).١٥٢/  ٢شذرات (وثقه بن حبان مات يف مجادى االخرة 

  .مسع ابن وهب) ٣(
  .ات االثباتأحد الثق

  .من تذكرة احلفاظ، ويف االصل الترقفي) ٤(
  .أحد الثقات مات ببغداد

  .روى عن سالمة بن روح وغريه) ١(
  ".فيه نظر : صويلح، وقال أبو أمحد احلاكم: قال النسائي: " قال يف املغين



  .من تقريب التهذيب، ويف االصل حنكان، أبو عبد اهللا الذهلي شيخ نيسابور) ٦(
  .شهيدا ثقة مات 

منهم، فحسن ذلك عند الناس جدا، وظفر أبو العباس بن املوفق جبماعة من االعراب كانوا جيلبون الطعام إىل الزنج 
  فقتلهم، وظفر ببهبوذ بن عبد اهللا بن عبد الوهاب فقتله، وكان ذلك من أكرب الفتح

  .عند املسلمني، وأعظم الرزايا عند الزنج
د املوفق ثلثمائة ألف دينار ومخسني منا من مسك، ومخسني منا من عنرب، ومائيت وبعث عمرو بن الليث إىل أيب أمح

  .من من عود، وفضة بقيمة ألف وثيابا من وشي وغلمانا كثرية جدا
  .وفيها خرج ملك الروم املعروف بابن الصقلبية فحاصر أهل ملطية فأعاهنم أهل مرعش ففر اخلبيث خاسئا

  .عشر ألفا) ١(امل ابن طولون فقتل من الروم سبعة وغزا الصائفة من ناحية الثغور ع
  .وفيها قتل أمحد بن عبد اهللا اخلجستاين: وحج بالناس فيها هارون املتقدم

  ).٢(وفيها تويف من االعيان أمحد بن سيار 
  ).٣(وأمحد بن شيبان 

  ).٤(وأمحد بن يونس الضيب 
  .املصري الفقيه املالكي وحممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم) ٥(وعيسى بن أمحد البلخي 

  .وقد صحب الشافعي وروى عنه
مث دخلت سنة تسع وستني ومائتني فيها اجتهد املوفق باهللا يف ختريب مدينة صاحب الزنج فخرب منه شيئا كثريا، 

ومتكن اجليوش من العبور إىل البلد، ولكن جاءه يف أثناء هذه احلالة سهم يف صدره من يد رجل رومي يقال له 
فكاد يقتله، فاضطرب احلال لذلك وهو يتجلد وحيض على القتال مع ذلك، مث أقام ببلده املوفقية أياما قرطاس 

يتداوى فاضطرب االحوال وخاف الناس من صاحب الزنج، وأشاروا على املوفق باملسري إىل بغداد فلم يقبل فقويت 
شديدا، فنهض مسرعا إىل احلصار فوجد  علته مث من اهللا عليه بالعافية يف شعبان، ففرح املسلمون بذلك فرحا

اخلبيث قد رمم كثريا مما كان املوفق قد خربه وهدمه فأمر بتخريبه وما حوله وما قرب منه، مث الزم احلصار فما زال 
حىت فتح املدينة الغربية وخرب قصور صاحب الزنج ودور أمرائه، وأخذ من أمواهلم شيئا كثريا مما ال حيد وال 

ر من نساء الزنج واستنقذ من نساء املسلمني وصبياهنم خلقا كثريا، فأمر بردهم إىل أهاليهم يوصف كثرة، وأس
مكرمني وقد حتول صاحب الزنج إىل اجلانب الشرقي وعمل اجلسر والقناطر احلائلة بينه وبني وصل السمريات إليه، 

ح حىت تسلم اجلانب الشرقي أيضا فأمر املوفق بتخريبها وقطع اجلسور، واستمر احلصار باقي هذه السنة وما بر
واستحوذ على حواصله وأمواله، وفر اخلبيث هاربا غري آيب، وخرج منها هاربا وترك حالئله وأوالده وحواصله، 

  .فأخذها املوفق وشرح ذلك يطول جدا
  وقد حرره مبسوطا ابن جرير وخلصه ابن االثري واختصره ابن

__________  
  .بضعة: ٣٧٣/  ٧الثري وابن ا ٢٩٥/  ١١يف الطربي ) ١(
  .حمدث مرو، ومصنف تاريخ مرو) ٢(

  .خيطئ: الرملي، وثقه احلاكم، وقال ابن حبان) ٣(وكان يشبه ابن املبارك علما وزهدا 



  .كان ثقة حمتشما مات بأصبهان) ٤(
  .نزل عسقالن حملة ببلخ وهو بغدادي االصل ) ٥(

  .ع واملآبكثري واهللا أعلم وهو املوفق إىل الصواب وإليه املرج
وملا رأى اخلليفة املعتمد أن أخاه أبا أمحد قد استحوذ على أمور اخلالفة وصار هو احلاكم اآلمر الناهي، وإليه جتلب 

التقادم وحتمل االموال واخلراج، وهو الذي يويل ويعزل، كتب إىل أمحد بن طولون يشكو إليه ذلك، فكتب إليه ابن 
عده النصر والقيام معه، فاستغنم غيبة أخيه املوفق وركب يف مجادى االوىل طولون أن يتحول إىل عنده إىل مصر وو

) ١(ومعه مجاعة من القواد وقد أرصد له ابن طولون جيشا بالرقة يتلقونه، فلما اجتاز اخلليفة بإسحاق بن كنداج 
ذين معه، وعاتب اخلليفة نائب املوصل وعامة اجلزيرة اعتقله عنده عن امليسر إىل ابن طولون، وفند أعيان االمراء ال

والمه على هذا الصنع أشد اللوم، مث ألزمه العود إىل سامرا ومن معه من االمراء فرجعوا إليها يف غاية الذل 
  .واالهانة

وملا بلغ املوفق ذلك شكر سعي إسحاق وواله مجيع أعمال أمحد بن طولون إىل أقصى بالد إفريقية، وكتب إىل أخيه 
دار العامة، فلم ميكن املعتمد إال إجابته إىل ذلك، وهو كاره، وكان ابن طولون قد قطع ذكر  أن يأمن ابن طولون يف

  .املوفق يف اخلطب وأسقط امسه عن الطرازات
وفيها يف ذي القعدة وقعت فتنة مبكة بني أصحاب املوفق وأصحاب ابن طولون، فقتل من أصحاب ابن طولون 

  .وفق شيئا كثريامائتان وهرب بقيتهم، واستلبهم أصحاب امل
  .وفيها قطع االعراب على احلجيج الطريق وأخذ منهم مخسة آالف بعري بأمحاهلا

  ).٢(وفيها تويف إبراهيم بن منقذ الكناين 
وسليمان  -وكان من دعاة املعتزلة أخذ الكالم عن جعفر بن معشر املعتزيل  -موىل املعتصم ) ٣(وأمحد بن خالد 

  ريسي،بن حفص املعتزيل صاحب بشر امل
  .وأيب اهلذيل العالف

  .وعيسى بن الشيخ بن السليل الشيباين نائب أرمينية وديار بكر
  .وأبو فروة يزيد بن حممد الرهاوي أحد الضعفاء

وذلك أن املوفق ملا فرغ من شأن مدينة : مث دخلت سنة سبعني ومائتني فيها كان مقتل صاحب الزنج قبحه اهللا
ز ما كان هبا من االموال وقتل من كان هبا من الرجال، وسىب من وجد فيها من صاحب الزنج وهي املختارة واحتا

النساء واالطفال، وهرب صاحب الزنج عن حومة احلرب واجلالد، وسار إىل بعض البالد طريدا شريدا بشر حال، 
يده مسيعا مطيعا عاد املوفق إىل مدينته املوفقية مؤيد منصورا، وقدم عليه لؤلؤة غالم أمحد بن طولون منابذا لس

للموفق، وكان وروده عليه يف ثالث احملرم من هذه السنة، فأكرمه وعظمه وأعطاه وخلع عليه وأحسن إليه، وبعثه 
  طليعة بني يديه لقتال صاحب الزنج، وركب املوفق يف

__________  
  .كندا جيق: ٣٠٤/  ١١والطربي  ٣٩٤/  ٧يف ابن االثري ) ١(
  .اخلوالين املصري: ١٥٥/  ٢يف شذرات الذهب ) ٢(

  .صاحب ابن وهب



  .ثقة
  .خمالد : ٣٩٨/  ٧يف ابن االثري ) ٣(

اجليوش الكثيفة اهلائلة وراءه فقصدوا اخلبيث وقد حتصن ببلدة أخرى، فلم يزل به حماصرا له حىت أخرجه منها 
الزنج فأسروا عامة من  ذليال، واستحوذ على ما كان هبا من االموال واملغامن، مث بعث السرايا واجليوش وراء حاجب

كان معه من خاصته ومجاعته، منهم سليمان بن جامع فاستبشر الناس بأسره وكربوا اهللا ومحدوه فرحا بالنصر 
والفتح، ومحل املوفق مبن معه محلة واحدة على أصحاب اخلبيث فاستحر فيهم القتل، وما اجنلت احلرب حىت جاء 

 برأسه مع غالم لؤلؤة الطولوين، فلما حتقق املوقف أنه رأسه بعد شهادة البشري بقتل صاحب الزنج يف املعركة، وأيت
االمراء الذين كانوا معه من أصحابه بذلك خر ساجدا هللا، مث انكفأ راجعا إىل املوفقية ورأس اخلبيث حيمل بني يديه، 

غارب والشارق، مث وسليمان معه أسري، فدخل البلد وهو كذلك، وكان يوما مشهودا وفرح املسلمون بذلك يف امل
  جئ بأنكالين ولد صاحب الزنج وأبان بن علي املهليب مسعر حرهبم مأسورين ومعهم قريب من مخسة آالف

أسري، فتم السرور وهرب قرطاس الذي رمى املوفق بصدره بذلك السهم إىل رامهرمز فأخذ وبعث به إىل املوفق 
  .فقتله أبو العباس أمحد بن املوفق

أصحاب صاحب الزنج وأمنهم املوفق ونادى يف الناس باالمان، وأن يرجع كل من كان  واستتاب من بقي من
أخرج من دياره بسبب الزنج إىل أوطاهنم وبلداهنم، مث سار إىل بغداد وقدم ولده أبا العباس بني يديه ومعه رأس 

نة وكان يوما مشهودا، اخلبيث حيمل لرياه الناس فدخلها لثنيت عشرة ليلة بقيت من مجادي االوىل من هذه الس
  .وانتهت أيام صاحب الزنج املدعي الكذاب قبحه اهللا

وقد كان ظهوره يف يوم االربعاء الربع بقني من رمضان سنة مخس ومخسني ومائتني، وكان هالكه يوم السبت 
  .لليلتني خلتا من صفر سنة سبعني ومائتني

  .احلمد واملنةوكانت دولته أربع عشرة سنة وأربعة أشهر وستة أيام وهللا 
أقول : وقد قيل يف انقضاء دولة الزنج وما كان من النصر عليهم أشعار كثرية، من ذلك قول حيىي بن حممد االسلمي

أبيح محاهم خري ما * أعزت من االسالم ما كان واهيا جزى اهللا خري الناس للناس بعدما * وقد جاء البشري بوقعة 
وأخذ * ملك قد وهى عبد عزه ) ١(بتجديد دين كان أصبح باليا وتشديد * كان جازيا تفرد إذ مل ينصر اهللا ناصر 

لريجع فئ قد خترم وافيا وترجع أمصار أبيحت وأحرقت * تبري االعاديا ورد عمارات أزيلت وأخربت ) ٢(بثأرات 
ى كتاب اهللا يف تقرهبا منا العيون البواكيا ويتل* بوقعة ) ٣(مرارا وقد أمست قواء عوافيا ويشفى صدور املسلمني * 

  ويلقى دعاء الطالبني خاسيا* كل مسجد 
__________  

  .وجتديد: ٤٠٦/  ٧يف ابن االثري ) ١(
  .وادراك ثارات: ٣٢٧/  ١١يف الطربي ) ٢(
  .املؤمنني : يف الطربي) ٣(

قاتل ويف هذه السنة أقبلت الروم يف مائة الف م) ١(وعن لذة الدنيا وأصبح غازيا * فأعرض عن أحبابه ونعيمه 
من طرسوس فخرج إليهم املسلمون فبيتوهم فقتلوا منهم يف ليلة واحدة حىت الصباح حنوا من ) ٢(فنزلوا قريبا 

  .سبعني ألفا وهللا احلمد



وقتل املقدم الذي عليهم وهو بطريق البطارقة، وجرح أكثر الباقني، وغنم املسلمون منهم غنيمة عظيمة، ومن ذلك 
بهم االعظم وهو من ذهب صامت مكلل باجلواهر وأربع كراسي من ذهب سبع صلبان من ذهب وفضة، وصلي

ومائيت كرسي من فضة، وآنية كثرية، وعشرة آالف علم من ديباج، وغنموا حرير كثريا وأمواال جزيلة، ومخسة 
  .عشر ألف دابة وسروجا وسالحا وسيوفا حمالة وغري ذلك وهللا احلمد

  .وفيها تويف من االعيان
، وقد )٣(بو العباس أمري الديار املصرية وباين اجلامع هبا املنسوب إىل طولون، وإمنا بناه أمحد ابنه أمحد بن طولون أ

ملك دمشق والعواصم والثغور مدة طويلة، وقد كان أبوه طولون من االتراك الذين أهداهم نوح بن أسد الساماين 
  .ة تسعني ومائةعامل خبارى إىل املأمون يف سنة مائتني، ويقال إىل الرشيد يف سن

  .ولد أمحد هذا يف سنة أربع عشرة ومائتني، ومات طولون أبوه يف سنة ثالثني، وقيل يف سنة أربعني ومائتني
  .أنه مل يكن أباه وإمنا تبناه واهللا أعلم: وحكى ابن خلكان

  .وحكى ابن عساكر أنه من جارية تركية امسها هاشم
ة للقرآن العظيم، مع حسن الصوت به، وكان يعيب على أوالد ونشأ أمحد هذا يف صيانة وعفاف ورياسة ودراس

  .الترك ما يرتكبونه من احملرمات واملنكرات، وكانت أمه جارية امسها هاشم
وحكى ابن عساكر عن بعض مشايخ مصر أن طولون مل يكن أباه وإمنا كان قد تبناه لديانته وحسن صوته بالقرآن 

ولون اتفق له معه أن بعثه مرة يف حاجة ليأتيه هبا من دار االمارة فذهب وظهور جنابته وصيانته من صغره، وأن ط
فإذا حظية من حظايا طولون مع بعض اخلدم ومها على فاحشة، فأخذ حاجته اليت أمره هبا وكر راجعا إليه سريعا، 

ا رأى، فجاءت إىل ومل يذكر له شيئا مما رأى من احلظية واخلادم، فتومهت احلظية أن يكون أمحد قد أخرب طولون مب
  إن أمحد: طولون فقالت

جاءين اآلن إىل املكان الفالين وراودين عن نفسي وانصرفت إىل قصرها، فوقع يف نفسه صدقها فاستدعى أمحد 
وكتب معه كتابا وختمه إىل بعض االمراء ومل يواجه أمحد بشئ مما قالت اجلارية، وكان يف الكتاب أن ساعة وصول 

  .ك تضرب عنقه وأبعث برأسه سريعا إيلحامل هذا الكتاب إلي
  فذهب

__________  
  .عاريا: يف ابن االثري) ١(
  ).ابن االثري -الطربي (نزلوا بناحية باب قلمية على ستة أميال من طرسوس ) ٢(
 - ١٧٣/  ١ابن خلكان ( ٢٦٦وفرغ منه يف سنة  ٢٦٤شرع أمحد يف بنائه سنة : قال القضاعي يف اخلطط) ٣(

  ) .٢٤٥ص  -دي والة مصر للكن

إين مشغول هبذا : بالكتاب من عند طولون وهو ال يدري ما فيه، فاجتاز بطريقه بتلك احلظية فاستدعته إليها فقال
  .الكتاب الوصله إىل بعض االمراء

وأرادت أن حتقق يف ذهن امللك طولون ما قالت له عنه فحبسته عندها ليكتب هلا  -هلم فلي إليه حاجة : قالت
استوهبت من أمحد الكتاب الذي أمره طولون أن يوصله إىل ذلك االمري، فدفعه إليها فأرسلت به ذلك كتابا، مث 

اخلادم الذي وجده معها على الفاحشة وظنت أن به جائزة تريد أن ختص هبا اخلادم املذكور فذهب بالكتاب إىل 
  .طولون ذلك االمري، فلما قرأه أمر بضرب عنق ذلك اخلادم وأرسل برأسه إىل امللك



وحيك أخربين كيف صنعت منذ خرجت من عندي ؟ : أين أمحد ؟ فطلب له فقال: فتعجب امللك من ذلك وقال
  .فأخربه مبا جرى من االمر

وملا مسعت تلك احلظية بأن رأس اخلادم قد أيت به إىل طولون أسقط يف يديها وتومهت أن امللك قد حتقق احلال، 
منها مع اخلادم، واعترفت باحلق وبرأت أمحد مما نسبته إليه، فحظي عند امللك  فقامت إليه تعتذر وتستغفر مما وقع
  .طولون وأوصى له بامللك من بعده

مث ويل نيابة الديار املصرية للمعتز فدخلها يوم االربعاء لسبع بقني من رمضان سنة أربع ومخسني ومائتني، فأحسن إىل 
واستغل الديار املصرية يف بعض السنني أربعة آالف ألف دينار، أهلها وأنفق فيهم من بيت املال ومن الصدقات، 

وبىن هبا اجلامع، غرم عليه مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار، وفرغ منه يف سنة سبع ومخسني، وقيل يف سنة ست 
  وستني ومائتني، وكانت له مائدة يف كل يوم

  .ألف دينارحيضرها اخلاص والعام، وكان يتصدق من خالص ماله يف كل شهر ب
من مد يده : إنه تأتيين املرأة وعليها االزار والبدلة وهلا اهليئة احلسنة تسألين فأعطيها ؟ فقال: وقد قال له وكيله يوما

  .إليك فأعطه، وكان من أحفظ الناس للقرآن، ومن أطيبهم به صوتا
  .لموقد حكى ابن خلكان عنه أنه قتل صربا حنوا من مثانية عشر ألف نفس، فاهللا أع

وبىن املارستان غرم عليه ستني ألف دينار، وعلى امليدان مائة ومخسني ألفا، وكانت له صدقات كثرية جدا، وإحسان 
يف سنة أربع وستني ومائتني، فأحسن إىل أهلها أيضا إحسانا بالغا، واتفق ) ١(زائد مث ملك دمشق بعد أمريها ماخور 

إليه ومعه أبو زرعة عبد الرمحن بن عمرو احلافظ الدمشقي، وكاتبه  أنه وقع هبا حريق عند كنيسة مرمي فنهض بنفسه
أبو عبد اهللا أمحد بن حممد الواسطي، فأمر كاتبه أن خيرج من ماله سبعني ألف دينار تصرف إىل أهل الدور واالموال 

  .اليت أحرقت
أن توزع عليهم على قدر  فصرف إليهم مجيع قيمة ما ذكره وبقي أربعة عشر ألف دينار فاضلة عن ذلك، فأمر هبا

  .حصصهم، مث أمر مبال عظيم يفرق على فقراء دمشق وغوطتها، فأقل ما حصل للفقري دينار
  .رمحه اهللا

  .وأخذ البلد كما ذكرنا) ٢(مث خرج إىل إنطاكية فحاصر هبا صاحبها سيما حىت قتله 
  اجلواميس كان حيبهتويف مبصر يف أوائل ذي القعدة من هذه السنة من علة أصابته من أكل لنب 

__________  
  .ماجور: ٢٣٩/  ٤وابن االثري ومروج الذهب  ٢٤٥يف الكندي الوالة ص ) ١(
  . ٢٦٥حمرم سنة : ٢٤٦ووالة الكندي ص  ٢٤٠/  ٤يف مروج الذهب ) ٢(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .فأصابه بسببه ذرب فكاواه االطباء وأمروه أن حيتمي منه فلم يقبل منهم، فكان يأكل منه خفية فمات رمحه اهللا
ن الفضة شيئا كثريا، وقد ترك من االموال واالثاث والدواب شيئا كثريا جدا، من ذلك عشرة آالف ألف دينار، وم

وكان له ثالثة وثالثون ولدا، منهم سبعة عشر ذكرا، فقام باالمر من بعده ولده مخارويه كما سيأيت ما كان من 
  .أمره

  .وكان له من الغلمان سبعة آالف موىل، ومن البغال واخليل واجلمال حنو سبعني ألف دابة، وقيل أكثر من ذلك
البالد الشتغال املوفق بن املتوكل حبرب صاحب الزنج، وقد كان املوفق نائب وإمنا تغلب على : قال ابن خلكان
  .أخيه املعتمد

  .وفيها تويف أمحد بن عبد الكرمي بن سهل الكاتب صاحب كتاب اخلراج
  .قاله ابن خلكان

  ).١(وأمحد بن عبد اهللا بن الربقي 
  ).٢(وأسيد بن عاصم اجلمال 
واحلسن بن زيد العلوي صاحب طربستان يف رجب ...جة من هذه السنةيف ذي احل) ٣(وبكار بن قتيبة املصري 

  .منها، وكانت واليته تسع عشرة سنة ومثانية أشهر وستة أيام، وقام من بعده باالمر أخوه حممد بن زيد
وكان احلسن بن زيد هذا كرميا جوادا يعرف الفقه والعربية، قال له مرة شاعر من الشعراء يف مجلة قصيدة مدحه 

  .اهللا فرد وابن زيد فرد: اهب
  .اهللا فرد وابن زيد عبد: اسكت سد اهللا فاك، أال قلت: فقال له

  .مث نزل عن سريره وخر هللا ساجدا وألصق خده بالتراب ومل يعط ذلك الشاعر شيئا
: فقال له احلسن) ٤(غرة الداعي ويوم املهرجان * ال تقل بشرى ولكن بشريان : وامتدحه بعضهم يف أول قصيدة

  ".ال " لو ابتدأت باملصراع الثاين كان أحسن، وأبعد لك أن تبتدئ شعرك حبرف 
  .ليس يف الدنيا أجل من قول ال إله إال اهللا: فقال له الشاعر

  .أصبت وأمر له جبائزة سنية: فقال
  ).٥(واحلسن بن علي بن عفان العامري 

__________  
  .أبو بكر الزهري املصري، احلافظ) ٢(

  .ة قاله ابن ناصر الدينكان حافظا عمد
  .صنف املسند ومسع من سعيد بن عامر الضبعي وطبقته) ٢(
  .قاضي الديار املصرية مسع أبا داود الطيالسي وأقرانه) ٣(
واملهرجان ) تاريخ طربستان ومعاهد التنصيص(البيت اليب مقاتل الضرير وامسه نصر بن نصر احللواين الشاعر ) ٤(

  .اد الفرس ومعناه حمبة الروح وكان حيتفل به يف دولة بين العباس حىت من غري الفرسعيد من أعي -بكسر امليم  -
  .أبو حممد العامري الكويف روى عن عبد اهللا بن منري وأيب أسامة وعدة) ٥(



  .صدوق: قال أبو حامت
  .مات يف صفر 

 ثور وإبراهيم بن خالد وداود بن علي االصبهاين مث البغدادي الفقيه الظاهري إمام أهل الظاهر، روى عن أيب
  .وإسحاق بن راهويه وسليمان بن حرب وعبد اهللا بن سلمة القعنيب ومسدد بن سرهد، وغري واحد

  .روى عنه ابنه الفقيه أبو بكر بن داود، وزكريا بن حيىي الساجي
ذه السنة، كان فقيها زاهدا ويف كتبه حديث كثري دال على غزارة علمه، كانت وفاته ببغداد يف ه: قال اخلطيب

  .وكان مولده يف سنة مائتني
وذكر أبو إسحاق السري امي يف طبقاته أن أصله من أصبهان وولد بالكوفة، ونشأ ببغداد وأنه انتهت إليه رياسة 

  .العلم هبا، وكان حيضر جملسه أربعمائة طيلسان أخضر، وكان من املتعصبني للشافعي، وصنف مناقبه
  .اخلشوع فيها والتواضع كان حسن الصالة كثري: وقال غريه

قال االزدي ترك حديثه ومل يتابع االزدي على ذلك، ولكن روى عن االمام أمحد أنه تكلم فيه بسبب كالمه يف 
  .القرآن، وأن لفظه به خملوق كما نسب ذلك إىل االمام البخاري رمحهما اهللا

يح فضاق بذلك ذرعه يف أماكن كثرية وقد كان من الفقهاء املشهورين ولكن حصر نفسه بنفيه للقياس الصح: قلت
  .من الفقه، فلزمه القول بأشياء قطعية صار إليها بسبب اتباعه الظاهر اجملرد من غري تفهم ملعىن النص

وقد اختلف الفقهاء القياسيون بعده يف االعتداد خبالفه هل ينعقد االمجاع بدونه مع خالفه أم ال ؟ على أقوال ليس 
  .هذا موضع بسطها

  .تويف الربيع بن سليمان املرادي صاحب الشافعي وقد ترمجناه يف طبقات الشافعيةوفيها 
والقاضي بكار بن قتيبة احلاكم بالديار املصرية من سنة ست وأربعني ومائتني إىل أن تويف مسجونا حببس أمحد بن 

حملاسبة لنفسه، وقد شغر منصب طولون لكونه مل خيلع املوفق يف سنة سبعني، وكان عاملا عابدا زاهدا كثري التالوة وا
  .القضاء بعده مبصر ثالث سنني

وابن قتيبة الدينوري وهو عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضيها، النحوي اللغوي صاحب املصنفات البديعة 
  املفيدة احملتوية على علوم مجة نافعة، اشتغل ببغداد ومسع هبا احلديث على إسحاق بن راهويه،

منها كتاب املعارف، : خذ اللغة عن أيب حامت السجستاين وذويه، وصنف ومجع وألف املؤلفات الكثريةوطبقته، وأ
وأدب الكاتب الذي شرحه أبو حممد بن السيد البطليوسي، وكتاب مشكل القرآن واحلديث، وغريب القرآن 

  .واحلديث، وعيون االخبار
  .سلسل واجلوابات، وكتاب امليسر والقداح، وغري ذلكوإصالح الغلط، وكتاب اخليل، وكتاب االنوار، وكتاب امل

  .كانت وفاته يف هذه السنة، وقيل يف اليت بعدها
  .ومولده يف سنة ثالث عشرة ومائتني، ومل جياوز الستني

  .وروى عنه ولده أمحد مجيع مصنفاته
  .وقد ويل قضاء مصر سنة إحدى وعشرين وثلثمائة

  .وتويف هبا بعد سنة رمحهما اهللا
  ).١(بن إسحاق بن جعفر الصفار  وحممد

  .بن وارة) ٢(وحممد بن مسلم 



  ومصعب بن أمحد أبو
__________  

  .أبو بكر الصاغاين مث البغدادي) ١(
  .ثقة صاحب حديث: وثقه الدار قطين وغريه، قال النسائي

  .مات يف صفر 

  .أمحد الصويف كان من أقران اجلنيد
  .اهللاوفيها تويف ملك الروم ابن الصقلبية لعنه 

  .من بالد االندلس) ١(وفيها ابتدأ إمساعيل بن موسى ببناء مدينة الرد 
مث دخلت سنة مائتني وإحدى وسبعني فيها عزل اخلليفة عمرو بن الليث عن والية خراسان وأمر بلعنه على املنابر، 

  .وفوض أمر خراسان إىل حممد بن طاهر، وبعث جيشا إىل عمرو بن الليث فهزمه عمرو
انت وقعة بني أيب العباس املعتضد بن املوفق أيب أمحد وبني مخارويه بن أمحد بن طولون، وذلك أن مخارويه ملا وفيها ك

ملك بعد أبيه بالد مصر والشام جاءه جيش من جهة اخلليفة عليهم إسحاق بن كنداج نائب اجلزيرة وابن أيب 
فاستنجدوا بأيب العباس بن املوفق، فقدم عليهم فامتنع من تسليم الشام إليهم، ) ٢(الساح فقاتلوه بأرض ويترز 

عليه ) ٣(فكسر مخارويه بن أمحد وتسلم دمشق واحتازها مث سار خلف مخارويه إىل بالد الرملة فأدركه عند ماء 
طواحني فاقتتلوا هنالك، وكانت تسمى وقعة الطواحني، وكانت النصرة أوال اليب العباس على مخارويه فهزمه حىت 

ال يلوي على شئ فلم يرجع حىت دخل الديار املصرية، فأقبل أبو العباس وأصحابه على هنب  هرب مخارويه
  معسكرهم فبينما هم كذلك إذ أقبل كمني جليش

مخارويه وهم مشغولون بالنهب فوضعت املصريون فيهم السيوف فقتلوا منهم خلقا كثريا، واهنزم اجليش وهرب أبو 
مشق، فلم يفتح له أهلها الباب فانصرف حىت وصل إىل طرسوس وبقي العباس املعتضد فلم يرجع حىت وصل د

  .اجليشان املصري والعراقي يقتتالن وليس لواحد منهما أمري
مث كان الظفر للمصريني الهنم أقاموا أبا العشائر أخا مخارويه عليهم أمريا، فغلبوا بسبب ذلك واستقرت أيديهم على 

  .جب الوقعاتدمشق وسائر الشام، وهذه الوقعة من أع
  .وفيها جرت حروب كثرية بأرض االندلس من بالد املغرب

وفيها دخل إىل املدينة النبوية حممد وعلي ابنا احلسني بن جعفر بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن 
بع مجع مل علي بن أيب طالب، فقتال خلقا من أهلها وأخذا أموال جزيلة، وتعطلت الصلوات يف املسجد النبوي أر

  .حيضر الناس فيه مجعة وال مجاعة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  .وجرت مبكة فتنة أخرى واقتتل الناس على باب املسجد احلرام أيضا

  .وحج بالناس هارون بن موسى املتقدم
  .تلميذ ابن معني وغريه من أئمة اجلرح والتعديل) ٤(وفيها تويف عباس بن حممد الدوري 

  وعبد
__________  

  .٢٠٧/  ٢من تقريب التهذيب ) ٢(
  .ابن عثمان بن عبد اهللا الرازي، أبو عبد اهللا احلافظ اجملود: ومتام نسبه فيه



  .الردة: ٤١١/  ٧يف ابن االثري ) ١(ثقة صاحب حديث وكان مع إمامته وعلمه فيه تعظيم لنفسه : قال النسائي
  .نها وبني محاه يومشيزر، وهي مدينة قرب املعرة بي: يف الوالة للكندي) ٢(
  .بنهر أيب فطرس من أرض فلسطني ويقال له اليوم الطواحني: يف والة مصر للكندي) ٣(
  .من تقرب التهذيب، ويف االصل الدينوري) ٤(

  .وهو أبو الفضل البغدادي خوارزمي االصل 

  ).١(الرمحن بن حممد بن منصور البصري 
  ).٢(وحممد بن محاد الظهراين 

  ).٣(عويف وحممد بن سنان ال
  ).٤(ويوسف بن مسلم 

  .وبوران زوجة املأمون زوجة املأمون
  .ويقال إن امسها خدجية وبوران لقب هلا، والصحيح االول

  عقد عليها املأمون
ومائتني، وهلا عشر سنني، ونثر عليها أبوها يومئذ وعلى الناس بنادق املسك مكتوب يف ) ٥(بفم الصلح سنة ست 

رية أو ملك جارية أو غالم أو فرس، فمن وصل إليه من ذلك شئ ملكه، ونثر ذلك ورقة وسط كل بندقة اسم ق
  .على عامة الناس، ونثر الدنانري ونوافج املسك وبيض العنرب

  .وأنفق على املأمون وعسكره مدة إقامته تلك االيام مخسني ألف ألف درهم
  .لحفلما ترحل املأمون عنه أطلق له عشرة آالف ألف درهم وأقطعه فم الص

  .وبىن هبا يف سنة عشر
فلما جلس املأمون فرشوا له حصرا من ذهب ونثروا على قدميه ألف حبة جوهر، وهناك تور من ذهب فيه مشعة من 

قاتل اهللا أبا نواس : هذا سرف، ونظر إىل ذلك احلب على احلصر يضئ فقال: عنرب زنة أربعني منا من عنرب، فقال
حصباء در على أرض من الذهب مث أمر بالدر فجمع * وكربى من فقاقعها كأن صغري : حيث يقول يف صفة اخلمر

  .هذا حنلة مين لك، وسلي حاجتك: فجعل يف حجر العروس وقال
  .سلي سيدك فقد استنطقك: فقالت هلا جدهتا

  .أسأل أمري املؤمنني أن يرضى عن إبراهيم بن املهدي فرضي عنه: فقالت
  .وكان ذلك يف شهر رمضان، وتأخرت وفاهتا إىل هذه السنة وهلا مثانون سنةمث أراد االجتماع هبا فإذا هي حائض، 

يف أربعة آالف ) ٦(مث دخلت سنة ثنتني وسبعني ومائتني يف مجادى االوىل منها سار نائب قزوين وهو ارلزنكيس 
  مقاتل إىل حممد بن زيد

__________  
  .أبو سعيد صاحب حيىي القطان فيه لني) ١(

  ).١٦١/  ٢شذرات (مات يوم االضحى 
  .حدث مبصر والشام والعراق وكان ثقة عارفا نبيال) ٢(
  .بصري نزيل بغداد) ٣(

  .ال بأس به: قال الدار قطين



  .يكذب: وقال أبو داود
  .ضعيف: وقال يف التقريب

  .أبو يعقوب حمدث املصيصة) ٤(
  .ثقة: قال النسائي

  .لصدوقنيأحد احلفاظ املعتمدين وااليقاظ ا: وقال ابن ناصر الدين
  .تسع ومائتني: ٣٥/  ٤يف مروج الذهب ) ٥(

  .ه ٢١٠سنة : ٢٧١/  ١٠ويف الطربي 
  .ه ٢١٠أي عقد الزواج يف تلك السنة وبىن هبا سنة : ٢٠٢وتزوج املأمون بوران سنة : ٢٥١/  ١٠: وقال

  .أذكوتكني : ٤١٨/  ٧يف ابن االثري ) ٦(

و بالري، يف جيش عظيم من الديلم وغريهم، فاقتتلوا قتاال العلوي صاحب طربستان بعد أخيه احلسني بن زيد، وه
شديدا فهزمه ارلزنكيس وغنم ما يف معسكره، وقتل من أصحابه ستة آالف، ودخل الري فأخذها وصادر أهلها يف 

  .مائة ألف دينار وفرق عماله يف نواحي الري
ان اخلادم فثار أهل طرسوس على أيب وفيها وقع بني أيب العباس بن املوفق وبني صاحب ثغر طرسوس وهو يا زم

  .العباس فأخرجوه عنهم فرجع إىل بغداد
  .وفيها دخل محدان بن محدون وهارون الشاري مدينة املوصل وصلى هبم الشاري يف جامعها االعظم

  .وفيها عاثت بنو شيبان يف أرض املوصل فسادا
  .نصوريا انكالي يا م: وفيها حتركت بقية الزنج يف أرض البصرة ونادوا

وانكالي هو ابن صاحب الزنج، وسليمان بن جامع وأبان بن علي املهليب، ومجاعة من وجوههم كانوا يف جيش 
  .املوفق فبعث إليهم فقتلوا ومحلت رؤوسهم إليه، وصلبت أبداهنم ببغداد، وسكنت شرورهم

  .وفيها صلح أمر املدينة النبوية وتراجع الناس إليها
د االندلس وأخذت الروم من املسلمني باالندلس بلدين عظيمني فإنا هللا وإنا إليه وفيها جرت حروب كثرية ببال

  .راجعون
وفيها قدم صاعد بن خملد الكاتب من فارس إىل واسط فأمر املوفق القواد أن يتلقوه فدخل يف أهبة عظيمة، ولكن 

ه، واستكتب مكانه أبا الصقر ظهر منه تيه وعجب شديد، فأمر املوفق عما قريب بالقبض عليه وعلى أهله وأموال
  .إمساعيل بن بلبل

  .وحج بالناس فيها هارون بن حممد بن إسحاق املتقدم منذ دهر
  ).١(وفيها تويف من االعيان إبراهيم بن الوليد بن احلسحاس 

وأمحد بن عبد اجلبار بن حممد بن عطارد العطاردي التميمي راوي السرية عن يونس بن بكري عن ابن إسحاق بن 
  .ار وغري ذلكيس

  ).٢(وأبو عتبة احلجازي 
  ).٣(وسليمان بن سيف 

  .وسليمان بن وهب الوزير يف حبس املوفق
  .وشعبة بن بكار يروي عن أيب عاصم النبيل



  .، وهو من تالميذ حيىي بن معني)٤(وحممد بن صاحل بن عبد الرمحن االمناطي، ويلقب مبكحلة 
  ).٥(وحممد بن عبد الوهاب الفراء 

  ).٦(عبيد املنادي  وحممد بن
  ).٧(وحممد بن عوف احلمصي 

  وأبو معشر املنجم وامسه جعفر بن حممد البلخي أستاذ عصره يف صناعة التنجيم، وله فيه التصانيف املشهورة،
__________  

  .اخلشخاش: يف ابن االثري) ١(
  .وامسه أمحد بن الفرج روى عن بقية ومجاعة) ٢(

  .هو وسط ليس حبجة: قال ابن عدي
  .الطائي موالهم احلراين أبو داود) ٣(
  .ثقة

  .حمدث حران وشيخها: قال يف العرب
  .كنجلة: ٤٢١/  ٧كيلجة، ويف ابن االثري : يف املغين وتقريب التهذيب) ٤(
  .النيسابوري الفقيه االديب أحد أوعية العلم مسع حفص بن عبد اهللا وجعفر بن عون والكبار، وثقه مسلم) ٥(
  .دث مسع حفص بن غياث واسحاق االزرق مات يف رمضان ببغداد وله مائة سنةأبو جعفر، احمل) ٦(
  .أبو جعفر الطائي احلافظ، حمدث محص، كان من أئمة احلديث ) ٧(

  .كاملدخل والزنج وااللوف وغريها
  .وتكلم على ما يتعلق بالتيسري واالحكام

 وأراد قتله فذهب ذلك الرجل فاختفى وله إصابات عجيبة، منها أن بعض امللوك تطلب رجال: قال ابن خلكان
وخاف من أيب معشر أن يدل عليه بصنعة التنجيم، فعمد إىل طست فماله دما ووضع أسفله هاونا وجلس على 

هذا عجيب جدا، : ذلك اهلاون، فاستدعى امللك أبا معشر وأمره أن يظهر هذا الرجل، فضرب رمله وحرره مث قال
  .يف وسط حبر من دم، وليس هذا يف الدنياهذا الرجل جالس على جبل من ذهب 

مث أعاد الضرب فوجده كذلك، فتعجب امللك من ذلك ونادى يف البلد يف أمان ذلك الرجل املذكور فلما مثل بني 
  .يدي امللك سأله أين أختفى ؟ فأخربه بأمره فتعجب الناس من ذلك

الطرف واختالج االعضاء إمنا هو منسوب والظاهر أن الذي نسب إىل جعفر بن حممد الصادق من على الرجز، و
  .إىل جعفر بن أيب معشر هذا، وليس بالصادق وإمنا يغلطون

  .واهللا أعلم
مث دخلت سنة ثالث وسبعني ومائتني فيها وقع بني إسحاق بن كنداج نائب املوصل وبني صاحبه ابن أيب الساج 

مخارويه صاحب مصر، وخطب له ببالده وقدم  نائب قنسرين وغريها بعد ما كانا متفقني، وكاتب ابن أيب الساج
  مخارويه إىل

مث سار إىل إسحاق بن كنداج فتواقعا فاهنزم كنداج وهرب إىل قلعة ماردين، ) ١(الشام فاجتمع به ابن أيب الساج 
فجاء فحاصره هبا مث ظهر أمر ابن أيب الساج واستحوذ على املوصل واجلزيرة وغريها، وخطب هبا خلمارويه 

  .أمره جدا واستفحل



وفيها قبض املوفق على لؤلؤ غالم ابن طولون وصادره بأربعمائة ألف دينار، وسجنه فكان يقول ليس يل ذنب إال 
كثرة مايل، مث أخرج بعد ذلك من السجن وهو فقري ذليل، فعاد إىل مصر يف أيام هارون بن مخارويه، ومعه غالم 

  .واحد فدخلها على برذون
  .سيدهوهذا جزاء من كفر نعمة 

حممد بن عبد الرمحن بن : وفيها عدا أوالد ملك الروم على أبيهم فقتلوه وملكوا أحد أوالده، وفيها كانت وفاة
  .احلكم االموي صاحب االندلس عن مخس وستني سنة

وكانت واليته أربعا وثالثني سنة وأحد عشر شهرا، وكان أبيض مشربا حبمرة ربعة أوقص خيضب باحلناء والكتم، 
اقال لبيبا يدرك االشياء املشتبهة، وخلف ثالثا وثالثني ذكرا، وقام باالمر بعده ولده املنذر فأحسن إىل الناس وكان ع
  .وأحبوه

خلف بن أمحد بن خالد الذي كان أمري خراسان يف حبس املعتمد، وهذا الرجل هو الذي أخرج : وفيها كانت وفاة
  البخاري حممد بن

__________  
  . ٤٢٢/  ٧ا يف ابن االثري اجتمعا ببالس كم) ١(

إمساعيل من خبارى وطرده عنها، فدعا عليه البخاري فلم يفلح بعدها، ومل يبق يف االمرة إال أقل من شهر حىت 
احتيط عليه وعلى أمواله وأركب محارا ونودي عليه يف بلده مث سجن من ذلك احلني فمكث يف السجن حىت مات 

  .هل احلديث والسنةيف هذه السنة، وهذا جزاء من تعرض ال
، وحنبل بن إسحاق عم االمام أمحد بن حنبل، وهو أحد الرواة )١(وممن تويف فيها أيضا إسحاق من يسار 

  .املشهورين عنه، على أنه قداهتم يف بعض ما يرويه وحيكيه
  ).٢(وأبو أمية الطرسوسي 

  .كلمات النافعاتأحد مشايخ الصوفية، وذي االحوال والكرامات وال) ٣(وأبو الفتح بن شخرف 
  وقد

إن أبا داود صاحب السنن تويف يف هذه السنة، وإمنا تويف سنة مخس وسبعني كما : وهم ابن االثري يف قوله يف كامله
  .سيأيت

ابن ماجه القزويين صاحب السنن وهو أبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجه صاحب كتاب السنن : وفيها تويف
علمه وتبحره واطالعه واتباعه للسنة يف االصول والفروع، ويشتمل على اثنني املشهورة، وهي دالة على عمله و

  .وثالثني كتابا، وألف مخسمائة باب، وعلى أربعة آالف حديث كلها جياد سوى اليسرية
  .وقد حكي عن أيب زرعة الرازي أنه انتقد منها بضعة عشر حديثا

 حافل وتاريخ كامل من لدن الصحابة إىل عصره، وقال رمبا يقال إهنا موضوعة أو منكرة جدا، والبن ماجه تفسري
أبو عبد اهللا بن حممد بن يزيد بن ماجه، ويعرف يزيد مباجه موىل : أبو يعلى اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي القزويين

طرفا ربيعة، كان عاملا هبذا الشأن صاحب تصانيف، منها التاريخ والسنن، ارحتل إىل العراقني ومصر والشام، مث ذكر 
  .من مشاخيه، وقد ترمجناهم يف كتابنا التكميل وهللا احلمد واملنة

ابن سيبويه وحممد بن عيسى الصفار، وإسحاق بن حممد وعلي بن إبراهيم بن : وقد روى عنه الكبار القدماء: قال
  .سلمة القطان، وجدي أمحد بن إبراهيم، وسليمان بن يزيد



نني ودفن يوم الثالثاء لثمان بقني من رمضان سنة ثالث وسبعني ومائتني كانت وفاة ابن ماجه يوم االث: وقال غريه
عن أربع وستني سنة، وصلى عليه أخوه أبو بكر توىل دفنه مع أخيه اآلخر أيب عبد اهللا وابنه عبد اهللا بن حممد بن 

  .يزيد رمحه اهللا
بني عمرو بن الليث بفارس فقصده أبو مث دخلت سنة أربع وسبعني ومائتني فيها نشبت احلرب بني أيب أمحد املوفق و

  أمحد فهرب منه
__________  

  .حمدث نصيبني مسع أبا عاصم وطبقته مات يف ذي احلجة) ١(
  .ابن سيار: يف شذرات الذهب ذكره

  .وامسه حممد بن إبراهيم بن مسلم احلافظ) ٢(
  .مسع عبد الوهاب بن عطاء وشبابة وطبقتهما

  .ثقة
فتح بن شحرف بن داود بن مزاحم أبو : ن شحرق، أبو داود الكشي، ويف صفة الصفوةالفتح ب: يف ابن االثري) ٣(

  .نصر الكشي 

عمرو من بلد إىل بلد، وتتبعه ومل يقع بينهما قتال وال مواجهة، وقد حتيز إىل املوفق مقدم جيش عمرو بن الليث، 
لولده أيب العباس املعتضد، وذلك  وهو أبو طلحة شركب اجلمال، مث أراد العود فقبض عليه املوفق وأباح ماله

  .اخلادم نائب طرسوس بالد الروم فأوغل فيها فقتل وغنم وسلم) ١(بالقرب من شرياز وفيها غزا يا زمان 
وفيها دخل صديق الفرغاين سامرا فنهب دور التجار هبا وكر راجعا، وقد كان هذا الرجل ممن حيرس الطرقات 

  .اجلند بسامرا عن مقاومتهفترك ذلك وأقبل يقطع الطرقات، وضعف 
كان حافظا فاضال، روى : وفيها تويف من االعيان إبراهيم بن أمحد بن حيىي أبو إسحاق، قال ابن اجلوزي يف املنتظم

  .عن حرملة وغريه، تويف يف مجادى اآلخرة من هذه السنة
  .إسحاق بن إبراهيم بن زياد أبو يعقوب املقري تويف يف ربيع االول منها

سليمان بن داود الصغدي يروي عن آدم بن إياس، وعن ابن صاعد وابن السماك، وكان ثقة تويف يف أيوب بن 
احلسن بن مكرم بن حسان بن علي البزار، يروي عن عفان وأيب النضر ويزيد بن هارون وغريهم، : رمضان منها

  .وعنه احملاملي وابن خملد والبخاري، وكان ثقة
  .عني سنةتويف يف رمضان منها عن ثالث وسب

، يروى عن يزيد بن هارون وغريه، وعنه )٢(خلف بن حممد بن عيسى أبو احلسني الواسطي امللقب بكردوس 
  .احملاملي وابن خملد
  .صدوق، وقال الدار قطين ثقة: قال ابن أيب حامت

  .تويف يف ذي احلجة منها، وقد نيف عن الثمانني
ئين املعروف بعيدروس، يروي عن شبابة ويزيد بن هارون، وعنه عبد اهللا بن روح بن عبيد اهللا بن أيب حممد املدا

  .احملاملي وابن السماك وأبو بكر الشافعي، وكان من الثقات
  .تويف يف مجادى اآلخرة منها

عبد اهللا بن أيب سعيد أبو حممد الوراق أصله من بلخ وسكن بغداد، وروى احلديث عن شريح بن يونس وعفان 



عنه ابن أيب الدنيا والبغوي واحملاملي وكان ثقة صاحب أخبار وآداب وملح، تويف وعلي بن اجلعد وغريهم، و
  .بواسط يف مجادى اآلخرة منها عن سبع وسبعني سنة

حممد بن إمساعيل بن زياد أبو عبد اهللا، وقيل أبو بكر الدواليب، مسع أبا النظر وأبا اليمان وأبا مسهر، وعنه أبو 
  .وابن السماك وكان ثقةاحلسني املنادي وحممد بن خملد 

مث دخلت سنة مخس وسبعني ومائتني يف احملرم منها وقع اخلالف بني ابن أيب الساج وبني مخارويه فاقتتال عند ثنية 
  العقاب شرقي

دمشق فقهر مخارويه البن أيب الساج واهنزم، وكانت له حواصل حبمص فبعث مخارويه من سبقه إليها فأخذها ومنع 
حلب فمنعه مخارويه فسار إىل الرقة فاتبعه، فذهب إىل املوصل مث اهنزم منها خوفا من مخارويه منه محص فذهب إىل 

  .ووصل مخارويه إليها واختذ هبا سريرا طويل القوائم، فكان جيلس عليه يف الفرات
  فعند ذلك طمع فيه ابن كنداج فسار وراءه ليظفر بشئ فلم يقدر، وقد التقيا يف بعض االيام

__________  
  .بازمار: ٤٢٧/  ٧يف ابن االثري ) ١(
  .كردس : يف تبصري املنتبه) ٢(

فصرب له ابن أبقي الساج صربا عظيما، فسلم وانصرف إىل املوفق ببغداد فأكرمه وخلع عليه واستصحبه معه إىل 
  .اجلبل، ورجع إسحاق بن كنداج إىل ديار بكر من اجلزيرة

ده أبا العباس املعتضد يف دار االمارة، وكان سبب ذلك أنه أمره وفيها يف شوال منها سجن أبو أمحد املوفق ول
باملسري إىل بعض الوجوه فامتنع أن يسري إال إىل الشام اليت واله إياها عمه املعتضد، وأمر بسجنه فثارت االمراء 

عند ذلك  أتظنون أنكم على ولدي أشفق مين ؟ فسكن الناس: واختبطت بغداد فركب املوفق إىل بغداد وقال للناس
  .مث أفرج عنه

إىل حممد بن زيد العلوي فأخذ منه مدينة جرجان فهرب إىل استراباذ فحصره هبا سنني فغال هبا ) ١(وفيها سار رافع 
السعر حىت بيع امللح هبا وزن درهم بدرمهني، فهرب منها ليال إىل سارية فأخذ منه رافع بالدا كثرية بعد ذلك يف 

  .مدة متطاولة
نها أو يف صفر كانت وفاة املنذر بن حممد بن عبد الرمحن االموي صاحب االندلس عن ست وأربعني ويف احملرم م

  .سنة
، وكان أمسر طويال بوجهه أثر جدري، جوادا ممدحا حيب الشعراء ويصلهم )٢(وكانت واليته سنة وأحد عشر يوما 

  . أيامه فتنا وشرا حىت هلك كما سيأيتمبال كثري، مث قام باالمر من بعده أخوه حممد فامتالت بالد االندلس يف
وفيها تويف من االعيان أبو بكر أمحد بن حممد احلجاج املروزي صاحب االمام أمحد، كان من االذكياء، كان أمحد 

  .قل ما شئت: يقدمه على مجيع أصحابه ويأنس به ويبعثه يف احلاجة ويقول له
  ل عن أمحد مسائل كثرية وحصلت له رفعة عظيمةوهو الذي أغمض االمام أمحد وكان فيمن غسله، وقد نق

  .مع أمحد حني طلب إىل سامرا ووصل خبمسني ألفا فلم يقبلها
أمحد بن حممد بن غالب بن خالد بن مرداس أبو عبد اهللا الباهلي البصري املعروف بغالم خليل، سكن بغداد، روى 

ريهم، وعنه ابن السماك وابن خملد وغريمها، عن سليمان بن داود الشاذكوين وشيبان بن فروخ وقرة بن حبيب وغ
  .وقد أنكر عليه أبو حامت وغريه أحاديث رواها منكرة عن شيوخ جمهولني



  .ومل يكن ممن يفتعل احلديث، كان رجال صاحلا: قال أبو حامت
  .وكذبه أبو داود وغري واحد

دا زاهدا يقتات الباقالء الصرف، وروى ابن عدي عنه أنه اعترف بوضع احلديث لريقق به قلوب الناس، وكان عاب
وحني مات أغلقت أسواق بغداد وحضر الناس جنازته والصالة عليه مث جعل يف زورق وشيع إىل البصرة فدفن هبا 

  .يف رجب من هذه السنة
  .وأمحد بن مالعب، روى عن حيىي بن معني وغريه، وكان ثقة دينا عاملا فاضال، انتشر به كثري من احلديث

  .النحوي اللغوي، صاحب التصانيف) ٣(حلسن بن احلسني بن عبد اهللا بن الكربي وأبو سعيد ا
  إسحاق بن إبراهيم بن هانئ أبو يعقوب النيسابوري، كان من أخصاء أصحاب االمام

__________  
  .وهو رافع بن هرمثة) ١(
  .سنة وأحد عشر شهرا وعشرة أيام: ٤٣٥/  ٧يف ابن االثري ) ٢(
  .السكري : ، ويف االصل٤٣٥ / ٧من ابن االثري ) ٣(

  .أمحد، وعنده اختفى أمحد يف زمن احملنة
  .وعبد اهللا بن يعقوب بن إسحاق التميمي العطار املوصلي

  .كان كثري احلديث معدال عند احلكام: قال ابن االثري
  .وحيىي بن أيب طالب

بن شداد بن حيىي بن عمران وأبو داود السجستاين صاحب السنن، امسه سليمان بن االشعث بن إسحاق بن بشري 
أبو داود السجستاين أحد أئمة احلديث الرحالني إىل اآلفاق يف طلبه، مجع وصنف وخرج وألف ومسع الكثري من 

مشايخ البلدان يف الشام ومصر واجلزيرة والعراق وخراسان وغري ذلك، وله السنن املشهورة املتداولة بني العلماء، 
  .يكفي اجملتهد معرفتها من االحاديث النبوية: يلاليت قال فيها أبو حامد الغزا

حدث عنه مجاعة منهم ابنه أبو بكر عبد اهللا وأبو عبد الرمحن النسائي وأمحد بن سليمان النجار، وهو آخر من روى 
  .عنه يف الدنيا

المام أمحد سكن أبو داود البصرة وقدم بغداد غري مرة وحدث بكتاب السنن هبا، ويقال إنه صنفه هبا وعرضه على ا
حدثين أبو بكر حممد بن علي بن إبراهيم القاري الدينوري من لفظه، قال : فاستجاده واستحسنه وقال اخلطيب

: مسعت أبا داود يقول: مسعت أبا احلسني حممد بن عبد اهللا بن احلسن القرصي قال مسعت أبا بكر بن داسة يقول
حديث انتخبت منها ما ضمنته كتاب السنن، مجعت فيه  كتبت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مخسمائة ألف

أربعة آالف حديث ومثامنائة حديث، ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويكفي االنسان لدينه من ذلك أربعة 
  ).١" (إمنا االعمال بالنيات " أحاديث، قوله عليه السالم 

  ).٢" (من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه " الثاين قوله 
احلالل بني واحلرام بني وبني : " الرابع قوله" ال يكون املؤمن مؤمنا حىت يرضى الخيه ما يرضاه لنفسه " الثالث قوله 

  ).٣" (ذلك أمور مشتبهات 
أبو داود سليمان بن االشعث السجستاين االمام : وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر احلنبلي أن أبا بكر اخلالل قال

مل يسبقه إىل معرفة ختريج العلوم وبصره مبواضعها أحد من أهل زمانه، رجل ورع مقدم قد مسع املقدم يف زمانه رجل 



منه أمحد بن حنبل حديثا واحدا كان أبو داود يذكره، وكان أبو بكر االصبهاين وأبو بكر بن صدقة يرفعان من 
  .قدره ويذكرانه مبا ال يذكران أحدا يف زمانه مبثله

نه ومسعه منه االمام أمحد بن حنبل هو ما رواه أبو داود من حديث محاد بن سلمة، عن احلديث الذي كتبه ع: قلت
  ".أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن العترية فحسنها " أيب معشر الدارمي عن أبيه 

  وقال
__________  

 الطالق ومسلم يف ويف) ٤٥(ويف مناقب االنصار باب ) ٦(ويف العتق ) ١(أخرجه البخاري يف بدء الوحي ) ١(
  ).١٥٥(االمارة ح 

  .والنسائي يف الطهارة والطالق واالميان) ١١(وأبو داود يف الطالق باب 
  .وابن ماجه يف الزهد

  ).٢٦(باب 
  .ومالك يف املوطأ يف حسن اخللق) ١٢(وابن ماجه يف الفنت ) ١١(أخرجه الترمذي يف الزهد ) ٢(

  .٢٠١/  ١واالمام أمحد يف املسند 
  دم خترجيه تق) ٣(

  .ألني اليب داود احلديث كما ألني لداود احلديد: إبراهيم احلريب وغريه
  .كان أحد حفاظ االسالم للحديث وعلله وسنده: وقال غريه

  .وكان يف أعال درجة النسك والعفاف والصالح والورع من فرسان احلديث
ه ودله ومسته، وكان علقمة يشبهه، وكان كان ابن مسعود يشبه بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف هدي: وقال غريه

إبراهيم يشبه علقمة، وكان منصور يشبه إبراهيم، وكان سفيان يشبه منصور، وكان وكيع يشبه سفيان كان أمحد 
  .يشبه وكيعا،، وكان أبو داود يشبه أمحد بن حنبل

هذا : ذا يرمحك اهللا ؟ فقالما ه: كان اليب داود كم واسع وكم ضيق فقيل له: وقال حممد بن بكر بن عبد الرزاق
  .الواسع للكتب واآلخر ال حيتاج إليه

وقد كان مولد أيب داود يف سنة ثنتني ومائتني، وتويف بالبصرة يوم اجلمعة الربع عشرة بقيت من شوال سنة مخس 
  .وسبعني ومائتني عن ثالث وسبعني سنة، ودفن إىل جانب قرب سفيان الثوري

  .وذكرنا ثناء االئمة عليه وقد ذكرنا ترمجته يف التكميل
الشاعر، كان دينا كثري امللح، وكان هجاء، ومن ) ١(وفيها تويف حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن العنبس الضمريي 

وحيل * بعد موت الطبيب والعواد قد تصاد القطا فتنجو سريعا * كم عليل عاش من بعد يأس : جيد شعره قوله
بعني ومائتني يف احملرم منها أعيد عمرو بن الليث إىل الشرطة بغداد وكتب البالء بالصياد مث دخلت سنة ست وس

  ).٢(امسه على الفرش واملقاعد والستور مث أسقط امسه عن ذلك وعزل وويل عبيد اهللا بن طاهر 
  .وفيها ويل املوفق البن أيب الساج نيابة أذربيجان

ا فحاصرها فخرج إليه أهلها فأستأمنوه فأمنهم وفيها قصد هارون الشاري اخلارجي مدينة املوصل فنزل شرقيه
  .ورجع عنهم

وفيها حج بالناس هارون بن حممد العباسي أمري احلرمني والطائف، وملا رجع حجاج اليمن نزلوا يف بعض االماكن 



  .فجاءهم سيل مل يشعروا به ففرقهم كلهم مل يفلت منهم أحد فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  تظمه وابن االثري يف كامله أن يف هذهوذكر ابن اجلوزي يف من

السنة انفرج تل بنهر الصلة يف أرض البصرة يعرف بتل بين شقيق عن سبعة أقرب يف مثل احلوض، وفيها سبعة أبدان 
صحيحة أجسادهم وأكفاهنم يفوح منهم ريح املسك، أحدهم شاب وله مجة وعلى شفته بلل كأنه قد شرب ماء 

  به ضربة يف خاصرته، وأراد أحدهم أناآلن، وكأن عينيه مكحلتان و
__________  

  .الصيمري: ٢٨/  ٦يف االعالم ) ١(
ويل عبيد اهللا شرطة بغداد من قبل عمرو بن الليث وذلك يف : ٤٣٦/  ٧وابن االثري  ٣٣٤/  ١١يف الطربي ) ٢(

  .ربيع االخر
  .ل من هذه السنة وبعد ذلك طرح اسم عمرو عن املطارد واالعالم والترسة وكان ذلك يف شهر شوا

  .يأخذ من شعره شيئا فإذا هو قوي الشعر كأنه حي فتركوا على حاهلم
  .وممن تويف فيها من االعيان أمحد بن حازم بن أيب عزرة احلافظ صاحب املسند املشهور له حديث كثري وروايته عالية

د املبوب على الفقه، روى فيه عن ألف بقي بن خملد أبو عبد الرمحن االندلسي احلافظ الكبري، له املسن: وفيها تويف
وستمائة صحايب، وقد فضله ابن حزم على مسند االمام أمحد بن حنبل، وعندي يف ذلك نظر، والظاهر أن مسند 

  .أمحد أجود منه وأمجع
عة وقد رحل بقي إىل العراقي فسمع من االمام أمحد وغريه من أئمة احلديث بالعراق وغريها يزيدون على املائتني بأرب
إن : وثالثني شيخا، وله تصانيف أخر، وكان مع ذلك رجال صالحا عابدا زاهدا جماب الدعوة، جاءته امرأة فقالت

ابين قد أسرته االفرنج، وإين ال أنام الليل من شوقي إليه، ويل دويرة أريد أن أبيعها الستفكه، فإن رأيت أن تشري 
  .ر يل ليل وال هنار، وال أجد نوما وال صربا وال قرارا وال راحةعلى أحد يأخذها ال سعى يف فكاكه بثمنها، فليس يق

  .نعم انصريف حىت أنظر يف ذلك إن شاء اهللا: فقال
وأطرق الشيخ وحرك شفتيه يدعو اهللا عز وجل لولدها باخلالص من أيدي الفرنج، فذهبت املرأة فما كان إال قليال 

  .ك اهللامسع خربه يرمح: حىت جاءت الشيخ وابنها معها فقالت
  .فقال

  إين كنت فيمن خندم امللك وحنن: كيف كان أمرك ؟ فقال
يف القيود، فبينما أنا ذات يوم أمشي إذ سقط القيد من رجلي، فأقبل علي املوكل يب فشتمين وقال مل أزلت القيد من 

وه وشدوا مسماره ال واهللا ما شعرت به ولكنه سقط ومل أشعر به، فجاؤوا باحلداد فأعادوه وأجاد: رجليك ؟ فقلت
له والدة ؟ : وأبدوه، مث قمت فسقط أيضا فأعادوه وأكدوه فسقط أيضا، فسألوا رهباهنم عن سبب ذلك فقالوا

إهنا قد دعت لك وقد استجيب دعاؤها أطلقوه، فأطلقوين وخفروين حىت وصلت إىل بالد : نعم، فقالوا: فقلت
  .االسالم

  .ا القيد من رجليه فإذا هي الساعة اليت دعا فيها اهللا له ففرج عنهفسأله بقي بن خملد عن الساعة اليت سقط فيه
صاعد بن خملد الكاتب كان كثري الصدقة والصالة وقد أثىن عليه أبو الفرج بن اجلوزي وتكلم فيه ابن االثري يف 

  .، وقد ميكن اجلمع بني القولني والصفتني)١(كامله، وذكر أنه كان فيه تيه ومحق 
بد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري مث البغدادي، أحد العلماء واالدباء واحلفاظ االذكياء وقد ابن قتيبة وهو ع



  تقدمت ترمجته، وكان ثقة نبيال، وكان أهل العلم يتهمون من مل يكن يف منزله شئ من تصانيفه،
__________  

  .٢٧٢ابن االثري يف حوادث سنة ) ١(
: ٢٣٧/  ٤مروج الذهب : هو عليه من التجرب فقال القطربلي الكاتب فيهانه مني إىل املوفق ما : وذكر املسعودي
  ويف رانة حمتجم * ودان بدين العجم وأصبح يف خفة * تكفهر ملا طغى 

وكان سبب وفاته أنه أكل لقمة من هريسة فإذا هي حارة فصاح صيحة شديدة مث أغمي عليه إىل وقت الظهر مث 
اهللا إىل أن مات وقت السحر أول ليلة من رجب من هذه السنة، وقيل إنه تويف  أفاق مث مل يزل يشهد أن ال إله إال

  .يف سنة سبعني ومائتني، والصحيح يف هذه السنة
، أحد احلفاظ، كان يكىن بأيب حممد، ولكن غلب عليه لقب )١(عبد امللك بن حممد بن عبد اهللا أبو قالبة الرقاشي 

بادة وأبا داود الطيالسي وغريهم، وعنه ابن صاعد واحملاملي والبخاري أبو قالبة، مسع يزيد بن هارون وروح بن ع
وأبو بكر الشافعي وغريهم، وكان صدوقا عابدا يصلي يف كل يو أربعمائة ركعة، روى من حفظه ستني ألف حديث 

  غلط يف بعضها على سبيل العمد، كانت وفاته يف
  ).٣(ن أيب العوام وحممد بن إمساعيل الصايغ شوال من هذه السنة عن ست ومثانني سنة وحممد بن أمحد ب

  ).٣(ويزيد بن عبد الصمد 
وأبو الرداد املؤذن، وهو عبد اهللا بن عبد السالم بن عبيد الرداد املؤذن صاحب املقياس مبصر، الذي هو مسلم إليه 

  .وإىل ذريته إىل يومنا هذا
  .قاله ابن خلكان

  .واهللا أعلم
فيها خطب يا زمان نائب طرسوس خلمارويه، وذلك أنه هاداه بذهب كثري  مث دخلت سنة سبع وسبعني ومائتني

  ).٥(وحتف هائلة 
  .وفيها قدم مجاعة من أصحاب مخارويه إىل بغداد

من كانت له مظلمة ولو عند االمري الناصر لدين اهللا : وفيها ويل املظامل ببغداد يوسف بن يعقوب ونودي يف الناس
  .فليحضراملوفق، أو عند أحد من الناس 

  .وسار يف الناس سرية حسنة، وأظهر صرامة مل ير مثلها
  .وحج بالناس االمري املتقدم ذكره قبل ذلك

  .وفيها تويف من االعيان إبراهيم بن صرا إسحاق بن أيب العينني
ويف وأبو إسحاق الكويف قاضي بغداد بعد ابن مساعة، مسع معلى بن عبيد وغريه، وحدث عنه ابن أيب الدنيا وغريه ت

  .عن ثالث وتسعني سنة، وكان ثقة فاضال دينا صاحلا
  أمحد بن عيسى أبو سعيد اخلراز أحد مشاهري الصوفية بالعبادة واجملاهدة والورع واملراقبة، وله تصانيف يف

__________  
  .٥٢٢/  ٢من تقريب التهذيب ) ١(

  .ويف االصل الرياشي
  .حتريف



  .هماأبو جعفر مسع أبا أسامة وشبابة وطبقت) ٢(
  .قارب التسعني

  .أبو القاسم، حمدث دمشق) ٣(
  .كان ثقة بصريا باحلديث

 ١٥٠وجه إليه مخارويه ثالثني ألف دينار ومخسمائة ثوب و : ٤٣٩/  ٧وابن االثري  ٣٣٤/  ١١يف الطربي ) ٤(
  .مطرف ١٥٠دابة و 

  . ٢٧٦دعا إليه يف شوال سنة : وقال الكندي يف والة مصر

  وصرب على الشدائد، وروى عن إبراهيم بن بشار صاحب إبراهيم بن أدهم ذلك وله كرامات وأحوال
  .وغريه وعنه علي بن حممد املصري ومجاعة

  .ومن جيد كالمه إذا بكت أعني اخلائفني فقد كاتبوا اهللا بدموعهم
  .العافية تستر الرب والفاجر، فإذا نزل البالء تبني عنده الرجال: وقال
  .فهو باطلكل باطن خيالفه ظاهر : وقال
  .االشتغال بوقت ماض تضييع وقت حاضر: وقال

  .وقال ذنوب املقربني حسنات االبرار
  .الرضا قبل القضاء تفويض، والرضا مع القضاء تسليم: وقال

جبلت القلوب على حب من أحسن : " وقد روى البيهقي بنسده إليه أنه سئل عن قول النيب صلى اهللا عليه وسلم
وهذا احلديث ليس بصحيح، ولكن : ملن مل ير حمسنا غري اهللا كيف ال مييل إليه بكليته ؟ قلتفقال يا عجبا " إليها 

  .كالمه عليه من أحسن ما يكون
  .يا بين اصرب فلو أحب أبوك أن يركب امللوك إىل بابه ما تابوا عليه: طلبت من أيب دانق فضة فقال: وقال ابنه سعيد

هذا ينايف التوكل فهممت : ع شديد فهممت أن أسأل اهللا طعاما فقلتأصابين مرة جو: وروى ابن عساكر عنه قال
* وأنا ال نضيع من أتانا ويسألنا القرى جهدا وصربا * ويزعم أنه منا قريب : أن أسأله صربا فهتف يب هاتف يقول

  .كأنا ال نراه وال يرانا قال فقمت ومشيت فراسخ بال زاد
أسائلكم عنها :  يتسلى عنه بشئ يتبع آثاره وال يدع استخباره مث أنشداحملب يتعلل إىل حمبوبه بكل شئ، وال: وقال

وأي بالد اهللا إذ ظعنوا أموا إذا * فما يل بن عمي بعد مكة يل علم فلو كنت أدري أين خيم أهلها * فهل من خمرب 
ل يف سنة سبع ولو أصبحت نعمى ومن دوهنا النجم وكانت وفاته يف هذه السنة، وقي* لسلكنا مسلك الريح خلفها 

وأربعني، وقيل يف سنة ست ومثانني، واالول أصح وفيها تويف عيسى بن عبد اهللا بن سنان بن ذكويه بن موسى 
  .الطيالسي احلافظ، تلقب رعاب، مسع عفان وأبا نعيم، وعنه أبو بكر الشافعي وغريه، ووثقه الدار قطين

  .كانت وفاته يف شوال منها عن أربع ومثانني سنة
  أبو حامت الرازي: ويفوفيها ت

حممد بن إدريس بن املنذر بن داود بن مهران أبو حامت احلنظلي الرازي، أحد أئمة احلفاظ االثبات العارفني بعلل 
احلديث واجلرح والتعديل، وهو قرين أيب زرعة رمحهما اهللا، مسع الكثري وطاف االقطار واالمصار، وروى عن خلق 

ع بن سليمان، ويونس بن عبد االعلى ومها أكرب منه، وقدم بغداد وحدث هبا، من الكبار، وعنه خلق منهم الربي



  .وروى عنه من أهلها إبراهيم احلريب وابن أيب الدنيا واحملاملي وغريهم
  .يا بين مشيت على قدمي يف طلب احلديث: قال البنه عبد الرمحن

ان، وأنه مكث ثالثا ال يأكل شيئا حىت أكثر من ألف فرسخ، وذكر أنه مل يكن له شئ ينفق عليه يف بعض االعي
استقرض من بعض أصحابه نصف دينار، وقد أثىن عليه غري واحد من العلماء والفقهاء وكان يتحدى من حضر 

  .من أغرب علي حبديث واحد صحيح فله علي درهم أتصدق به: عنده من احلفاظ وغريهم، ويقول
  .من ذلك، وكان يف مجلة من حضر ذلك أبو زرعة الرازيومرادي أمسع ما ليس عندي، فلم يأت أحد بشئ : قال

وكانت وفاة ابن أيب حامت يف شعبان من هذه السنة حممد بن احلسن بن موسى بن احلسن أبو جعفر الكويف اخلراز 
املعروف باجلندي، له مسند كبري، روى عن عبيد اهللا بن موسى والقعنيب وأيب نعيم وغريهم، وعنه ابن صاعد 

  .وابن السماك، كان ثقة صدوقاواحملاملي 
حممد بن سعدان أبو جعفر الرازي، مسع من أكثر من مخسمائة شيخ، ولكن مل حيدث إال باليسري، تويف يف شعبان 

  .منها
  .هم حممد بن سعدان البزار عن القعنيب وهو غري مشهور: قال ابن اجلوزي

  .وحممد بن سعدان النحوي مشهور
  .تويف يف سنة إحدى ومائتني

  .وفيها تويف يعقوب بن سفيان بن حران االمام الفسوي، وكان يتشيع: ل ابن االثري يف كاملهقا
  .ويعقوب بن يوسف بن معقل االموي موالهم، والد أيب العباس أمحد بن االصم

  .وفيها ماتت عريب املغنية املأمونية، قيل إهنا ابنة جعفر بن حيىي الربمكي
أبو يوسف بن أيب معاوية الفارسي الفسوي، مسع احلديث الكثري، وروى عن  يعقوب بن سفيان بن حران فهو: فأما

  أكثر من ألف شيخ من الثقات، منهم هشام بن عمار، ودحيم، وأبو اجملاهر، وسليمان بن عبد الرمحن
الدمشقيان، وسعيد بن منصور وأبو عاصم، ومكي بن إبراهيم، وسليمان بن حرب، وحممد بن كثري وعبيد اهللا بن 

  .سى والقعنيبمو
روى عنه النسائي يف سننه وأبو بكر بن أيب داود واحلسن بن سفيان وابن خراش وابن خزمية وأبو عوانة االسفراييين 

وغريهم، وصنف كتاب التاريخ واملعرفة وغريه من الكتب املفيدة، وقد رحل يف طلب احلديث إىل البلدان النائية، 
كنت أكتب يف الليل على ضوء السراج يف زمن : ن عساكر عنه قالوتغرب عن وطنه حنو ثالثني سنة وروى اب

الرحلة فبينا أنا ذات ليلة إذ وقع شئ على بصري فلم أبصر معه السراج، فجعلت أبكي على ما فاتين من ذهاب 
 بصري، وما يفوتين بسبب ذلك من كتابة احلديث، وما أنا فيه من الغربة، مث غلبتين عيين فنمت فرأيت رسول اهللا

  .مالك ؟ فشكوت إليه ما أنا فيه من الغربة، وما فاتين من كتابة السنة: صلى اهللا عليه وسلم فقال
  ".أدن مين، فدنوت منه فجعل يده على عيين وجعل كأنه يقرأ شيئا من القرآن : " فقال

  .مث استيقظت فأبصرت وجلست أسبح اهللا
هو إمام أهل احلديث بفارس، وقدم : النيسابوري، وقال وقد أثىن عليه أبو زرعة الدمشقي واحلاكم أبو عبد اهللا
  .نيسابور ومسع منه مشاخينا وقد نسبه بعضهم إىل التشيع

وذكر ابن عساكر أن يعقوب بن الليث صاحب فارس بلغه عنه أنه يتكلم يف عثمان بن عفان فأمر بإحضاره فقال له 
  السجزي، إمنا يتكلم يف عثمان بن عفان الصحايب، أيها االمري إنه ال يتكلم يف شيخنا عثمان بن عفان: وزيره



  .دعوه ما يل وللصحايب، إين إمنا حسبته يتكلم يف شيخنا عثمان بن عفان السجزي: فقال
وما أظن هذا صحيحا عن يعقوب بن سفيان فإنه إمام حمدث كبري القدر، وقد كانت وفاته قبل أيب حامت : قلت

  .بشهر يف رجب منها بالبصرة رمحه اهللا
غفر يل وأمرين أن أملي احلديث يف السماء كما كنت : ما فعل بك ربك ؟ فقال: وقد رآه بعضهم يف املنام فقال

أمليه يف االرض، فجلست لالمالء يف السماء الرابعة، وجلس حويل مجاعة من املالئكة منهم جربيل يكتبون ما أمليه 
  .من احلديث بأقالم الذهب

  ن عساكر يف تارخيه وحكى عن بعضهم أهنا ابنة جعفر الربمكي، سرقت وهيعريب املأمونية فقد ترمجها اب
صغرية عند ذهاب دولة الربامكة، وبيعت فاشتراها املأمون بن الرشيد، مث روى عن محاد بن إسحاق عن أبيه أنه 

ج والنرد ما رأيت قط امرأة أحسن وجها منها، وال أكثر أدبا وال أحسن غناء وضربا وشعرا ولعبا بالشطرن: قال
  .منها، وما تشاء أن جتد خصلة ظريفة بارعة يف امرأة إال وجدهتا فيها

وقد كانت شاعرة مطيقة بليغة فصيحة، وكان املأمون يتعشقها مث أحبها بعده املعتصم، وكانت هي تعشق رجال يقال 
اكر عنها، مث عشقت صاحلا له حممد بن محاد، ورمبا أدخلته إليها يف دار اخلالفة قبحها اهللا على ما ذكره ابن عس

املنذري وتزوجته سرا، وكانت تقول فيه الشعر، ورمبا ذكرته يف شعرها بني يدي املتوكل وهو ال يشعر فيمن هو، 
  .يا سحاقات هذا خري من عملكن: فتضحك جواريه من ذلك فيقول

: عوده من محى أصابته فقالتوقد أورد ابن عساكر شيئا كثريا من شعرها، فمن ذلك قوهلا ملا دخلت على املتوكل ت
فكانت يب احلمى * فقلت ونار الشوق توقد يف صدري أال ليت يب محى اخلليفة جعفر * أتوين فقالوا باخلليفة علة 

من احلزن إين بعد هذا لذو صربي جعلت فدا للخليفة جعفر * وكان له أجري كفى يب حزن إن قيل حم فلم أمت 
دمت * شكرا النعم من عافاك من سقم : عويف دخلت عليه فغنته من قيلها وذاك قليل للخليفة من شكري وملا* 

واهتز نبت رياض اجلود والكرم ما قام للدين بعد اليوم من * املعافا من اآلالم والسقم عادت بربئك لاليام هبجتها 
: وهلا يف عافيته أيضا بنور وجنته عنا دجى الظلم* أعف منك وال أرعى إىل الذمم فعمر اهللا فينا جعفرا ونفى * ملك 

  على رغم أشياخ الضاللة والكفر* محدنا الذي عاىف اخلليفة جعفرا 

  كسوف قليل مث أجلى عن البدر* وما كان إال مثل بدر أصابه 
وأظلمت االمصار من شدة * وعلته للدين قاصم الظهر مرضت فأمرضت الربية كلها * سالمته للدين عز وقوة 

فدام معافا ساملا * أفاقوا وكانوا كالنيام على اجلمر سالمة دنيانا سالمة جعفر * منك إفاقة الذعر فلما استبان الناس 
قريبا من التقوى بعيدا من الوزر وهلا أشعار كثرية رائعة ومولدها يف * آخر الدهر إمام أعم الناس بالفضل والندا 

  .أى، وهلا ست وتسعون سنةسنة إحدى ومثانني ومائة وماتت يف سنة سبع وسبعني ومائتني بسر من ر
  .يف احملرم منها طلع جنم ذو مجة مث صارت اجلمة ذؤابة: مث دخلت سنة مثان وسبعني ومائتني قال ابن اجلوزي

  .ويف هذه السنة غار ماء النيل وهذا شئ مل يعهد مثله وال بلغنا يف االخبار السالفة: قال
  .فغلت االسعار بسبب ذلك جدا

  .بن سليمان بالوزارة) ١( وفيها خلع على عبد اهللا
ويف احملرم منها قدم املوفق من الغزو فتلقاه الناس إىل النهروان فدخل بغداد وهو مريض بالنقرس فاستمر يف داره يف 

  .أوائل صفر، ومات بعد أيام
ة وفيها حتركت القرامطة وهم فرقة من الزنادقة املالحدة أتباع الفالسفة من الفرس الذين يعتقدون نبو: قال



  .زرادشت ومزدك، وكانا يبيحان احملرمات
مث هم بعد ذلك أتباع كل ناعق إىل باطل، وأكثر ما يفسدون من جهة الرافضة ويدخلون إىل الباطل من جهتهم، 

  .الهنم أقل الناس عقوال، ويقال هلم االمساعيلية، ال نتساهبم إىل إمساعيل االعرج بن جعفر الصادق
بن االشعث البقار، وقيل إن رئيسهم كان يف أول دعوته يأمر من ) ٢(ة إىل قرمط ويقال هلم القرامطة، قيل نسب

  .اتبعه خبمسني صالة يف كل يوم وليلة لشغلهم بذلك عما يريد تدبريه من املكيدة
مث اختذ نقباء اثىن عشر، وأسس التباعه دعوة ومسلكا يسلكونه ودعا إىل إمام أهل البيت، ويقال هلم الباطنية الهنم 

هرون الرفض ويبطنون الكفر احملض، واخلرمية والبابكية نسبة إىل بابك اخلرمي الذي ظهر يف أيام املعتصم وقتل يظ
كما تقدم ويقال هلم احملمرة نسبة إىل صبغ احلمرة شعار مضاهاة لبين العباس وخمالفة هلم، الن بين العباس يلبسون 

  .السواد
  .المام املعصومويقال هلم التعليمية نسبة إىل التعلم من ا

  وترك الرأي ومقتضى
  .العقل

  .ويقال هلم السبعية نسبة إىل القول بأن الكواكب السبعة املتحيزة السائر مدبرة هلذا العامل فيما يزعمون لعنهم اهللا
  وهي القمر يف االوىل، وعطارد يف الثانية، والزهرة يف الثالثة، والشمس يف

__________  
  .وكان بارعا يف صناعته حاذقا ماهرا لبيبا جليال: اهللا بن سليمان بن وهب عبيد: ٢٥٤يف الفخري ص ) ١(

  .ه ٢٢٨ومات سنة 
قرمط لقب رجل امسه كرمبتة ومعناها بالنبطية أمحر العني وقيل : ٤٤٧/  ٧وابن االثري  ٣٣٨/  ١١يف الطربي ) ٢(

  .امسه محدان 

  .يف السابعةالرابعة، واملريخ يف اخلامسة، واملشتري يف السادسة، وزحل 
وقد بقي من البابكية مجاعة يقال إهنم جيتمعون يف كل سنة ليلة هم ونساؤهم مث يطفئون املصباح : قال ابن اجلوزي

  .وينتهبون النساء فمن وقعت يده يف امرأة حلت له
  .ويقولون هذا اصطياد مباح لعنهم اهللا

هتك " بكر الباقالين املتكلم املشهور يف كتابه  وقد ذكر ابن اجلوزي تفصيل قوهلم وبسطه، وقد سبقه إىل ذلك أبو
يف الرد على الباطنية، ورد على كتاهبم الذي مجعه بعض قضاهتم بديار مصر يف أيام " االستار وكشف االسرار 

وجعله ست عشرة درجة أول درجة أن يدعو من جيتمع " البالغ االعظم والناموس االكرب " الفاطميني الذي مساه 
ان من أهل السنة إىل القول بتفضيل علي على عثمان بن عفان، مث ينتقل به إذا وافقه على ذلك إىل به أوال إن ك

تفضيل علي على الشيخني أيب بكر وعمر، مث يترقى به إىل سبهما الهنما ظلما عليا وأهل البيت، مث يترقى به إىل 
  .يف دين االسالم من حيث هو جتهيل االمة وختطئتها يف موافقة أكثرهم على ذلك، مث يشرع يف القدح

  .وقد ذكر ملخاطبته ملن يريد أن خياطبه بذلك شبها وضالالت ال تروج إال على كل غيب جاهل شقي
أي يضل به من ]  ٧: الذاريات) [ والسماء ذات احلبك إنكم لفي قول خمتلف يؤفك عنه من أفك(كما قال تعاىل 

  .هو ضال
وكذلك جعلنا (وقال ]  ١٦٢: الصافات) [ بفاتنني إال من هو صال اجلحيمفإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه (وقال 



لكم نيب عدوا شياطني االنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
  .وما يفترون

  ] ١١٢: االنعام) [ ولتصغى إليه أفئدة الذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ما هم مقترفون
إىل غري ذلك من اآليات اليت تتضمن أن الباطل واجلهل والضالل واملعاصي ال ينقاد هلا إال شرار الناس كما قال 

إالعلى أضعف اجملانني مث بعد هذا كله هلم مقامات يف الكفر * إن هو من مستحوذ على أحد : بعض الشعراء
ينزه نفسه عنه إذا تصوره، وهو مما فتحه إبليس عليهم من والزندقة والسخافة مما ينبغي لضعيف العقل والدين أن 

وكنت امرأ : أنواع الكفر وأنواع اجلهاالت، ورمبا أفاد إبليس بعضهم أشياء مل يكن يعرفها كما قال بعض الشعراء
من الدهر حىت صار إبليس من جندي واملقصود أن هذه الطائفة حتركت يف هذه السنة، مث * من جند إبليس برهة 

تفحل أمرهم وتفاقم احلال هبم كما سنذكره، حىت آل هبم احلال إىل أن دخلوا املسجد احلرام فسفكوا دم اس
احلجيج يف وسط املسجد حول الكعبة وكسروا احلجر االسود واقتلعوه من موضعه، وذهبو به إىل بالدهم يف سنة 

ة، فمكث غائبا عن موضعه من البيت ثنتني سبع عشرة وثالمثائة، مث مل يزل عندهم إىل سنة تسع وثالثني وثالمثائ
  .وعشرين سنة فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .وكل ذلك من ضعف اخلليفة وتالعب الترك مبنصب اخلالفة واستيالئهم على البالد وتشتت االمر
  وقد اتفق يف هذه السنة شيئان أحدمها ظهور هؤالء، والثاين موت حسام االسالم وناصر دين

  .املوفق رمحه اهللا، لكن اهللا أبقى للمسلمني بعده ولده أبا العباس أمحد امللقب باملعتضد اهللا أبو أمحد
  .وكان شهما شجاعا

ترمجة أيب أمحد املوفق هو االمري الناصر لدين اهللا، ويقال له املوفق، ويقال له طلحة بن املتوكل على اهللا جعفر بن 
م االربعاء لليلتني خلتا من ربيع االول سنة تسع وعشرين حممد املعتصم بن هارون الرشيد، كان مولده يف يو

ومائتني، وكان أخوه املعتمد حني صارت اخلالفة إليه قد عهد إليه بالوالية بعد أخيه جعفر، ولقبه املوفق باهللا، مث ملا 
  قتل صاحب الزنج وكسر جيشه تلقب بناصر دين اهللا، وصار إليه العقد واحلل

اللهم أصلح االمري الناصر لدين اهللا أبا : جيىب اخلراج، وكان خيطب له على املنابر، فيقالوالوالية والعزل، وإليه 
  .أمحد املوفق باهللا ويل عهد املسلمني أخا أمري املؤمنني

مث اتفق موته قبل أخيه املعتمد بستة أشهر، وكان غزير العقل حسن التدبري جيلس للمظامل وعنده القضاة فينصف 
  . وكان عاملا باالدب والنسب والفقه وسياسة امللك وغري ذلك، وله حماسن ومآثر كثرية جدااملظلوم من الظامل

وكان سبب موته أنه أصابه مرض النقرس يف السفر فقدم إىل بغداد وهو عليل منه فاستقر يف داره يف أوائل صفر 
ة كالثلج وحنوه، وكان حيمل وقد تزايد به املرض وتورمت رجله حىت عظمت جدا، وكان يوضع له االشياء املربد

  .على سريره، حيمله أربعون رجال بالنوبة، كل نوبة عشرون
ما أظنكم إال قد مللتم مين فياليتين كواحد منكم آكل كما تأكلون، وأشرب كما تشربون، وأرقد : فقال ذات يوم

  .كما ترقدون يف عافية
  .ال مينيف ديواين مائة ألف مرتزق ليس فيهم أحد أسوأ حا: وقال أيضا

  .من صفر) ١(مث كانت وفاته يف القصر احلسيين ليلة اخلميس لثمان بقني 
  ).٢(وله سبع وأربعون سنة تنقص شهرا وأياما : قال ابن اجلوزي

وملا تويف اجتمع االمراء على أخذ البيعة من بعده إىل ولده أيب العباس أمحد، فبايع له املعتمد بوالية العهد من بعد أبيه 



  .له على املنابر ، وخطب)٣(
  .وجعل إليه ما كان البيه من الوالية والعزل والقطع والوصل، ولقب املعتضد باهللا

  .وفيها تويف إدريس بن سليم الفقعسي املوصلي
كان كثري احلديث والصالح وإسحاق بن كنداج نائب اجلزيرة، كان من ذوي الرأي، وقام مبا كان : قال ابن االثري
  .إليه ولده حممد

من هذه ) ٤(مان نائب طرسوس جاءه حجر منجنيق من بلدة كان حماصرها ببالد الروم فمات منه يف رجب وياز
  السنة

__________  
  .لثالث بقني من صفر: ٢٥٨/  ٤ويف مروج الذهب ) ١(
  .تسع واربعون سنة: يف مروج الذهب) ٢(
 ٤يف مروج الذهب ) ٤(د ولقب باملعتضد باهللا بويع بوالية العهد بعد املفوض ابن املعتم: يف الطربي وابن االثري) ٣(
  .يف النصف من رجب، ودفن بباب اجلهاد بطرسوس : ٢٤١/ 

بأمر مخارويه بن أمحد بن طولون، مث عزله عن قريب بابن ) ١(ودفن بطرسوس، فوىل نيابة الثغر بعده أمحد اجلعيفي 
  .عمه موسى بن طولون

  .وفيها تويف عبدة بن عبد الرحيم قبحه اهللا
ذكر ابن اجلوزي أن هذا الشقي كان من اجملاهدين كثريا يف بالد الروم، فلما كان يف بعض الغزوات واملسلون 

حماصروا بلدة من بالد الروم إذ نظر إىل امرأة من نساء الروم يف ذلك احلصن فهويها فراسلها ما السبيل إىل 
فلما راع املسلمني إال وهو عندها، فاغتم املسلمون الوصول إليك ؟ فقالت أن تتنصر وتصعد إيل، فأجاهبا إىل ذلك، 

بسبب ذلك غما شديدا، وشق عليهم مشقة عظيمة، فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك املرأة يف ذلك 
يا فالن ما فعل قرآنك ؟ ما فعل علمك ؟ ما فعل صيامك ؟ ما فعل جهادك ؟ ما فعلت صالتك ؟ : احلصن فقالوا

رمبا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمني ذرهم يأكلوا ويتمتعوا (أنسيت القرآن كله إال قوله اعلموا أين : فقال
  .وقد صار يل فيهم مال وولد]  ٣: احلجر) [ ويلهيهم االمل فسوف يعلمون

مث دخلت سنة تسع وسبعني ومائتني يف أواخر احملرم منها خلع جعفر املفوض من العهد واستقل بوالية العهد من بعد 
ملعتمد أبو العباس املعتضد بن املوفق، وخطب له بذلك على رؤوس االشهاد، ويف ذلك يقول حيىي بن علي يهين ا

فأنت غدا * حباك به رب بفضلك أعلم فإن كنت قد أصبحت وايل عهدنا * ليهنيك عقد أنت فيه املقدم : املعتضد
وكان عمود الدين فيه تعوج ) ٢(اك خيزى ويندم مناه ومن عاد* فينا االمام املعظم وال زال من واالك فيه مبلغا 

فدونك ) ٤(يضئ لنا منه الذي كان مظلم * فعاد هبذا العهد وهو مقوم وأصبح وجه امللك جذالن ضاحكا ) * ٣(
فإنك دون الناس فيه احملكم وفيها نودي ببغداد أن ال ميكن أحد من القصاص والطرقية * شدد عقد ما قد حويته 

بههم من اجللوس يف املساجد وال يف الطرقات، وأن التباع كتب الكالم والفلسفة واجلدل بني واملنجمني ومن أش
  الناس، وذلك هبمة أيب

  .العباس املعتضد سلطان االسالم
  .وفيها وقعت حروب بني هارون الشاري وبني بين شيبان يف أرض املوصل وقد بسط ذلك ابن االثري يف كامله

__________  



  .العجيفي: ٢٦٣للكندي ص  يف والة مصر) ١(
  .يشجى ويرغم: ٤٥٢/  ٧يف ابن االثري ) ٢(
  .تأود: يف ابن االثري) ٣(
  .يظلم : يف ابن االثري) ٤(

  .ويف رجب منها كانت وفاة املعتمد على اهللا ليلة االثنني لتسع عشرة ليلة خلت منه
عتصم بن الرشيد وامسه أمحد بن جعفر بن حممد بن ترمجة املعتمد على اهللا هو أمري املؤمنني املعتمد بن املتوكل بن امل
، )٢(، وكان عمره يوم مات مخسني سنة وأشهرا )١(هارون الرشيد مكث يف اخلالفة ثالثا وعشرين سنة وستة أيام 

وكان أسن من أخيه املوفق بستة أشهر، وتأخر بعده أقل من سنة، ومل يكن إليه مع أخيه شئ من االمر حىت أن 
ترى * ومن العجائب يف اخلالفة أن :  بعض االيام ثالمثائة دينار فلم يصل إليها فقال الشاعر يف ذلكاملعتمد طلب يف

ومينع بعض ما جيىب إليه * وما ذاك شئ يف يديه إليه حتمل االموال طرا * ما قل ممتنعا عليه وتؤخذ الدنا بامسه مجيعا 
 مل يعد إليها أحد من اخللفاء، بل جعلوا إقامتهم ببغداد، كان املعتمد أول خليفة انتقل من سامرا إىل بغداد مث) ٣(

وكان سبب هالكه يف ما ذكره ابن االثري أنه شرب يف تلك الليلة شرابا كثريا وتعشى عشاء كثريا، وكان وقت 
وفاته يف القصر احلسيين من بغداد، وحني مات أحضر املعتضد القضاة واالعيان وأشهدهم أنه مات حتف أنفه، مث 

  .ل وكفن وصلي عليه مث محل فدفن بسامراغس
  :ويف صبيحة العزاء بويع للمعتضد وفيها تويف

البالذري املؤرخ وامسه أمحد بن حيىي بن جابر بن داود أبو احلسن ويقال أبو جعفر ويقال أبو بكر البغدادي 
وأبا الربيع الزهراين  البالذري صاحب التاريخ املنسوب إليه، مسع هشام بن عمار وأبا عبيد القاسم بن سالم،

  .ومجاعة، وعنه حيىي بن الندمي وأمحد بن عمار وأبو يوسف يعقوب بن نعيم بن قرقارة االزدي
كان أديبا ظهرت له كتب جياد، ومدح املأمون مبدائح، وجالس املتوكل، وتويف أيام املعتمد، : قال ابن عساكر

قل من الشعر ما يبقى : قال قال يل حممود الوراقوحصل له هوس ووسواس يف آخر عمره، وروى عنه ابن عساكر 
  لنجاة فاحلازم املستعد* استعدي يا نفس للموت واسعي : لك ذكره، ويزول عنك إمثه فقلت عند ذلك

__________  
  .وستة أشهر: يف ابن االثري) ١(

  .ثالثا وعشرين سنة: وقال املسعودي
  .مثان وأربعني سنة: ٢٢٦/  ٤يف مروج الذهب ) ٢(
  . ٤٥٥/  ٧االبيات يف كامل ابن االثري باختالف ) ٣(

تسهو وتلهني واملنايا تعد أي ملك يف * تردين والعواري ترد أنت تسهني واحلوادث ال * إمنا أنت مستعرية وسوف 
ودار حتوفها لك ورد كيف * المرئ حظه من االرض حلد ال ترجى البقاء يف معدن املوت * االرض وأي حظ 
أنفاسها عليه فيها تعد خالفة املعتضد أمري املؤمنني أيب العباس أمحد بن أيب أمحد املوفق بن * يام يهوى امرؤ لذاذة أ

  .جعفر املتوكل، كان من خيار خلفاء بين العباس ورجاهلم
بويع له باخلالفة صبيحة موت املعتمد لعشر بقني من رجب منها وقد كان أمر اخلالفة داثرا فأحياه اهللا على يديه 

عبيد اهللا بن سليمان بن وهب ووىل مواله بدرا الشرطة يف بغداد، وجاءته ) ١(وشهامته وجرأته، واستوزر بعدله 



  هدايا عمرو بن الليث وسأل منه أن يوليه إمرة خراسان
فأجابه إىل ذلك، وبعث إليه باخللع واللواء فنصبه عمرو يف داره ثالثة أيام فرحا وسرورا بذلك، وعزل رافع بن 

إمرة خراسان ودخلها عمرو بن الليث فلم يزل يتبع رافعا من بلد إىل بلد حىت قتله يف سنة ثالث ومثانني هرمثة عن 
  .كما سيأيت، وبعث برأسه إىل املعتضد وصفت إمرة خراسان لعمرو

 بن عبد اهللا املعروف باجلصاص من الديار املصرية هبدايا عظيمة من مخارويه إىل املعتضد) ٢(وفيها قدم احلسني 
فتزوج املعتضد بابنة مخارويه فجهزها أبوها جبهاز مل يسمع مبثله، حىت قيل إنه كان يف جهازها مائة هاون من ذهب، 

  .فحمل ذلك كله من الديار املصرية إىل دار اخلالفة ببغداد صحبة العروس، وكان وقتا مشهودا
  .ق بن كنداجوفيها متلك أمحد بن عيسى بن الشيخ قلعة ماردين وكانت قبل ذلك السحا

وفيها حج بالناس هارون بن حممد العباسي وهي آخر حجة حجها بالناس، وقد كان حيج بالناس من سنة أربع 
  .وستني ومائتني إىل هذه السنة

  .وفيها تويف من االعيان أمحد أمري املؤمنني املعتمد
  .وأبو بكر بن أيب خيثمة

  .اريخ وغريهأمحد بن زهري بن أيب خيثمة صاحب الت): ٣] (هو [ و 
  .مسع أبا نعيم

وعفان وأخذ علم احلديث عن أمحد بن حنبل وحيىي بن معني، وعلم النسب عن مصعب بن الزبريي، وأيام الناس 
  .عن أيب احلسن علي بن حممد املدائين

  .وعلم االدب عن حممد بن سالم اجلمحي
  .وكان ثقة حافظا ضابطا مشهورا، ويف تارخيه فوائد كثرية وفرائد غزيرة

  .روى عنه البغوي وابن صاعد وابن أيب داود بن املنادي
  تويف يف مجادى

__________  
انظر مروج ( -وكان قد استوزره املعتمد  -أقر املعتضد عبيد اهللا على وزارته : ٢٥٦قال الفخري ص ) ١(

  ).٢٦٢/  ٤الذهب 
  .احلسن: كان باالصل وابن االثري والطربي، ويف مروج الذهب) ٢(
  .اقتضاها السياق، الن أيب بكر امسه أمحد بن زهري  زيادة) ٣(

  .االوىل منها عن أربع وتسعني سنة
  .وخاقان أبو عبد اهللا الصويف، كانت له أحوال وكرامات

  الترمذي وامسه حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، وقيل حممد بن عيسى بن يزيد بن
بن شداد بن عيسى السلمي الترمذي الضرير، يقال إنه ولد  سورة بن السكن، ويقال حممد بن عيسى بن سورة

أكمه، وهو أحد أئمة هذا الشأن يف زمانه، وله املصنفات املشهورة، منها اجلامع، والشمائل، وأمساء الصحابة وغري 
  .ذلك

الترمذي ال  وكتاب اجلامع أحد الكتب الستة اليت يرجع إليها العلماء يف سائر اآلفاق، وجهالة ابن حزم اليب عيسى
ومن حممد بن عيسى بن سورة ؟ فإن جهالته ال تضع من قدره عند أهل العلم، بل : تضره حيث قال يف حماله



  .وضعت منزلة ابن حزم عند احلفاظ
  .إذا احتاج النهار إىل دليل وقد ذكرنا مشايخ الترمذي يف التكميل* وكيف يصح يف االذهان شئ 

م حممد بن إمساعيل البخاري يف الصحيح، واهليثم بن كليب الشاشي صاحب وروى عنه غري واحد من العلماء منه
  .املسند، وحممد بن حمبوب احملبويب، راوي اجلامع عنه

  .وحممد بن املنذر بن شكر
حممد بن عيسى بن سورة بن شداد احلافظ : قال أبو يعلى اخلليل بن عبد اهللا اخلليلي القزويين يف كتابه علوم احلديث

له كتاب يف السنن وكتاب يف اجلرح والتعديل، روى عنه أبو حمبوب واالجالء، وهو مشهور باالمانة  متفق عليه،
  .واالمامة والعلم

  .مات بعد الثمانني ومائتني
  .كذا قال يف تاريخ وفاته

موسى حممد بن عيسى بن سورة بن : وقد قال احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن سليمان الغنجار يف تاريخ خبارى
بن الضحاك السلمي الترمذي احلافظ، دخل خبارى وحدث هبا، وهو صاحب اجلامع والتاريخ، تويف بالترمذ ليلة 

  .االثنني لثالث عشرة خلت من رجب سنة تسع وسبعني ومائتني
  .كان ممن مجع وصنف وحفظ وذاكر: ذكره احلافظ أبو حامت بن حيان يف الثقات، فقال

ال حيل " اري حديث عطية عن أيب سعيد أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال لعلي كتب عين البخ: قال الترمذي
  ).١" (الحد جينب يف هذا املسجد غريي وغريك 

صنفت هذا املسند الصحيح وعرضته على علماء احلجاز فرضوا : وروى ابن يقظة يف تقييده عن الترمذي أنه قال
ضته على علماء خراسان فرضوا به، ومن كان يف بيته هذا الكتاب به، وعرضته على علماء العراق فرضوا به، وعر

  .فكأمنا يف بيته نيب ينطق
  .ويف رواية يتكلم
  .قالوا ومجلة اجلامع

مائة إحدى ومخسون كتابا، وكتاب العلل صنفه بسمرقند، وكان فراغه منه يف يوم عيد االضحى سنة سبعني 
  .ومائتني
  قال

  :قدسي مسعت أبا إمساعيل عبد اهللا بن حممد االنصاري يقولمسعت حممد بن طاهر امل: ابن عطية
__________  

  ) .٦٤٠/  ٥(ص ) ٣٧٢٧(ح ) ٢٠(أخرجه الترمذي يف كتاب املناقب باب ) ١(

  .كتاب الترمذي عندي أنور من كتاب البخاري ومسلم
ذا الفن، وكتاب الترمذي قد ومل ؟ قال النه ال يصل إىل الفائدة منهما إال من هو من أهل املعرفة التامة هب: قلت

  .شرح أحاديثه وبينها، فيصل إليها كل أحد من الناس من الفقهاء واحملدثني وغريهم
والذي يظهر من حال الترمذي أنه إمنا اطرأ عليه العمى بعد أن رحل ومسع وكتب وذاكر وناظر وصنف، مث : قلت

  .أعلماتفق موته يف بلده يف رجب منها على الصحيح املشهور واهللا 
مث دخلت سنة مثانني ومائتني من اهلجرة يف احملرم منها قتل املعتضد رجال من أمراء الزنج كان قد جلأ باالمان ويعرف 



لو : ، ذكر له أنه يدعو إىل رجل ال يعرف من هو، وقد أفسد مجاعة، فاستدعي به فقرره فلم يقر، وقال)١(بسلمة 
ى عمود مث لوحه على النار تى تساقط جلده، مث أمر بضرب عنقه كان حتت قدمي ما أقررت به، فأمر به فشد عل

  .وصلبه لسبع خلون من احملرم
ويف أول صفر ركب املعتضد من بغداد قاصدا بين شيبان من أرض املوصل فأوقع هبم بأسا شديدا عند جبل يقال له 

  ).٢(نوباذ 
وهللت * فأجهشت للنوباذ حني رأيته : تضدوكان مع املعتضد حاد جيد احلداء، فقال يف تلك الليايل حيدو املع

ومن * بظلك يف أمن ولني زمامي فقال مضوا واستخلفواين مكاهنم * للرمحن حني رآين وقلت له أين الذين عهدهتم 
ذا الذي يبقى على احلدثان وفيها أسر املعتضد بتسهيل عقبة حلوان فغرم عليها عشرين ألف دينار، وكان الناس 

  .يمةيلقون منها شدة عظ
وفيها أمر بتوسيع جامع املنصور بإضافة دار املنصور إليه، وغرم عليه عشرين ألف دينار، وكانت الدار قبلته فبناها 
  .مسجدا على حدة وفتح بينهما سبعة عشر بابا وحول املنرب واحملراب إىل املسجد ليكون يف قبلة اجلامع على عادته

  ن من قصروزاد بدر موىل املعتضد السقفا: قال اخلطيب
  .املنصور املعروفة بالبدرية

  .بناء دار اخلالفة من بغداد يف هذا الوقت أول من بناها املعتضد يف هذه السنة
وهو أول من سكنها من اخللفاء إىل آخر دولتهم، وكانت أوال دار للحسن بن سهل تعرف بالقصر احلسين، مث 

  صارت بعد ذلك البنته بوران زوجة املأمون،
__________  

  .مشيلة: شيلمة، ويف ابن االثري: يف الطربي) ١(
  .يعرف مبحمد بن احلسن بن سهل ابن أخي ذي الرياستني يلقب بشميلة: وانظر مروج الذهب فيه ذكره قال

  .أوقع هبم مما يلي اجلزيرة والزاب يف املوضع املعروف بوادي الذئاب : ٢٧٥/  ٤يف مروج الذهب ) ٢(

د عنها فأجابته إىل ذلك، مث أصلحت ما وهى منها ورممت ما كان قد تشعث فيها، فعمرهتا حىت استنزهلا املعتض
وفرشتها بأنواع الفرش يف كل موضع منها ما يليق به من املفارش، وأسكنته ما يليق به من اجلواري واخلدم، 

فلما دخلها هاله ما وأعدت هبا املآكل الشهية وما حيسن ادخاره يف ذلك الزمان، مث أرسلت مفاتيحها إىل املعتضد، 
رأى من اخلريات، مث وسعها وزاد فيها وجعل هلا سورا حوهلا، وكانت قدر مدينة شرياز، وبىن امليدان مث بىن فيها 

قصرا مشرفا على دجلة، مث بىن فيها املكتفي التاج، فلما كان أيام املقتدر زاد فيها زيادات أخر كبارا كثرية جدا، مث 
ن مل يكن موضعها عمارة، وتأخرت آثارها إىل أيام التتار الذين خربوها وخربوا بغداد بعد هذا كله خربت حىت كأ

  .وسبوا من كان هبا من احلرائر كما سيأيت بيانه يف موضعه من سنة ست ومخسني وستمائة
  .فاهتاوالذي يشبه أن بوران وهبت دارها للمعتمد ال للمعتضد، فإهنا مل تعش إىل أيامه، وقد تقدمت و: قال اخلطيب

ست مرات فتهدمت دورها ومل يبق منها مائة دار، ومات حتت الردم مائة ألف ومخسون ) ١(وفيها زلزلت أردبيل 
  .ألفا فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .وفيها غارت املياه ببالد الري وطربستان حىت بيع املاء كل ثالثة أرطال بدرهم، وغلت االسعار هنالك جدا
وحنوا من عشرة ) ٢(أمحد الساماين ببالد الترك ففتح مدينة ملكهم وأسر امرأته اخلاتون وأباه وفيها غزا إمساعيل بن 

  آالف أسري، وغنم من الدواب واالمتعة واالموال شيئا كثريا، أصاب الفارس



  .ألف درهم
  .وفيها حج بالناس أبو بكر حممد بن هارون بن إسحاق العباسي

  .بن أيوب الفقيه الشافعي املشهور بالعبادة والزهادةوفيها تويف من االعيان أمحد بن سيار 
وأمحد بن أيب عمران موسى بن عيسى أبو جعفر البغدادي، كان من أكابر احلنفية، تفقه على حممد بن مساعة وهو 

أستاذ أيب جعفر الطحاوي، وكان ظريرا، مسع احلديث من علي بن اجلعد وغريه، وقدم مصر فحدث هبا من حفظه، 
  .يف احملرم من هذه السنة، وقد وثقه ابن يونس يف تاريخ مصر وتويف هبا

وأمحد بن حممد بن عيسى بن االزهر القاضي بواسط، صاحب املسند، روى عن مسلم بن إبراهيم وأيب سلمة 
التبوذكي، وأيب نعيم وأيب الوليد وخلق، وكان ثقة ثبتا تفقه بأيب سليمان اجلوزجاين صاحب حممد بن احلسن وقد 

  اجلانب الشرقي من بغداد يف أيام املعتز، فلما كان أيام املوفق طلب منه ومن إمساعيل القاضي أنحكم ب
__________  

  .دبيل: ٤٦٥/  ٧وابن االثري  ٣٤٣/  ١١يف الطربي ) ١(
  .وأسره إياه وامرأته اخلاتون: ٣٤٣/  ١١يف الطربي ) ٢(

  .طنكش: هويقال ان اسم هذا امللك يقال ل: ٢٧٦/  ٤ويف مروج الذهب 
  .وأراه من اجلنسني املعروفني باخلدجلية : قال

يعطياه ما بأيديهما من أموال اليتامى املوقوفة فبادر إىل ذلك إمساعيل القاضي واستنظره إىل ذلك أبو العباس الربقي 
شئ، دفعته ليس عندي منه : هذا، مث بادر إىل كل من أنس منه رشدا من اليتامى فدفع إليه ماله، فلما طولب به قال

  .إىل أهله، فعزل عن القضاء ولزم بيته وتعبد إىل أن تويف يف ذي احلجة منها
: وقد رآه بعضهم يف املنام وقد دخل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقام إليه وصافحه وقبل بني عينيه، وقال

  .مرحبا مبن عمل بسنيت وأثري
  .وفيها تويف جعفر بن املعتضد، وكان يسامر أباه

  .وراشد موىل املوفق مبدينة الدينور فحمل إىل بغداد
وعثمان بن سعيد الدارمي مصنف الرد على بشر املريسي فيما ابتدعه من التأويل ملذهب اجلهمية وقد ذكرناه يف 

  .طبقات الشافعية
  .ومسرور اخلادم وكان من أكابر االمراء

  وحممد بن إمساعيل
  .ن منها، قاله ابن االثري، وشيخنا الذهيبالترمذي صاحب التصانيف احلسنة يف رمضا

  .وهالل بن املعال احملدث املشهور وقد وقع لنا من حديثه طرف
وسيبويه أستاذ النحاة وقيل إنه تويف يف سنة سبع وسبعني، وقيل مثان ومثانني، وقيل إحدى وستني، وقيل أربع 

  .وسبعني ومائة فاهللا أعلم
  .موىل الربيع بن زياد احلارثي البصري: وىل بين احلارث بن كعب، قيلوهو أبو بشر عمر بن عثمان بن قنرب م

  .ولقب سيبويه جلماله ومحرة وجنتيه حىت كانتا كالتفاحتني
  .وسيبويه يف لغة فارس رائحة التفاح

  .لفنوهو االمام العالمة العلم، شيخ النحاة من لدن زمانه إىل زماننا هذا، والناس عيال على كتابه املشهور يف هذا ا



  .وقد شرح بشروح كثرية وقل من حييط علما به
  .مرحبا بزائر ال ميل: أخذ سيبويه العلم عن اخلليل بن أمحد والزمه، وكان إذا قدم يقول اخلليل

وأخذ أيضا عن عيسى بن عمر، ويونس بن حبيب وأيب زيد االنصاري، وأيب اخلطاب االخفش الكبري وغريهم، قدم 
كان الكسائي يؤدب االمني بن الرشيد، فجمع بينهما فتناظرا يف شئ من مسائل النحو  من البصرة إىل بغداد أيام

  .كنت أظن الزنبور أشد لسعا من النحلة فإذا هو إياها: تقول العرب: فانتهى الكالم إىل أن قال الكسائي
ذه فسأل رجال من بيين وبني أعرايب مل يشبه شئ من الناس املولد، وكان االمني حيب نصرة أستا: فقال سيبويه

  .االعراب فنطق مبا قال سيبويه
  .إن الكسائي يقول خالفك: فكره االمني ذلك وقال له

أحب أن حتضر وأن تصوب كالم الكسائي، فطاوعه على ذلك : إن لساين ال يطاوعين على ما يقول فقال: فقال
  .وانفصل اجمللس عن قول االعرايب إذا الكسائي أصاب

وعرف أهنم تعصبوا عليه ورحل عن بغداد فمات ببالد شرياز يف قرية يقال هلا البيضاء، فحمل سيبويه على نفسه 
وقيل إنه ولد هبذه وتويف مبدينة سارة يف هذه السنة، وقيل سنة سبع وسبعني، وقيل مثان ومثانني، وقيل إحدى 

  وتسعني وقيل أربع وتسعني ومائة فاهللا أعلم، وقد ينف على

  .عمره ثنتني وثالثني سنة فاهللا أعلماالربعني، وقيل بن إمنا 
  :قرأ بعضهم على قربه هذه االبيات

مل يؤنسوك وكربة * ونأى املزار فأسلموك وأقشعوا تركوك أوحش ما تكون بقفرة * ذهب االحبة بعد طول تزاور 
 مث دخلت سنة إحدى ومثانني) ١(عنك االحبة أعرضوا وتصدعوا * مل يدفعوا قضى القضاء وصرت صاب حفرة 

  .ومائتني فيها دخل املسلمون بالد الروم فغنموا وسلموا
  .وفيها تكامل غور املياه ببالد الري وطربستان

وفيها غلت االسعار جدا وجهد الناس حىت أكل بعضهم بعضا، فكان الرجل يأكل ابنه وابنته فإنا هللا وإنا إليه 
  .راجعون

دون ففتحها قسرا وأخذ ما كان فيها، مث أمر بتخريبها وفيها حاصر املعتضد قلعة ماردين وكانت بيد محدان بن مح
  .فهدمت

وفيها وصلت قطر الندى بنت مخارويه سلطان الديار املصرية إىل بغداد يف جتمل عظيم ومعها من اجلهاز شئ كثري 
  .حىت قيل إنه كان يف اجلهاز مائة هاون من ذهب غري الفضة وما يتبع ذلك من القماش وغري ذلك مما ال حيصى

مث بعد كل حساب أرسل معها أبوها ألف ألف دينار ومخسني ألف دينار لتشتري هبا من العراق ما قد حتتاج إليه مما 
  .ليس مبصر مثله

ومهدان والدينور، ) ٢(وفيها خرج املعتضد إىل بالد اجلبل ووىل ولده عليا املكتفي نيابة الري وقزوين وأزربيجان 
، مث )٣(ووىل عمر بن عبد العزيز بن أيب دلف نيابة أصبهان وهناوند والكرج  وجعل على كتابته أمحد بن االصبغ،

  .عاد راجعا إىل بغداد
وحج بالناس حممد بن هارون بن إسحاق، وأصاب احلجاج يف االجفر مطرا عظيم فغرق كثري منهم، كان الرجل 

  .يغرق يف الرمل فال يقدر أحد على خالصه منه
م بن احلسن بن ديزيل احلافظ صاحب كتاب املصنفات، ومنها يف وقعة صفني جملد وفيها تويف من االعيان إبراهي



  .كبري
  ).٤(وأمحد بن حممد الطائي بالكوفة يف مجادى منها 

  .وإسحاق بن إبراهيم املعروف بابن اجليلي مسع احلديث وكان يفيت الناس باحلديث، وكان يوصف بالفهم واحلفظ
  :وفيها تويف

__________  
  .ونسبها لسليمان بن يزيد العدوي ٤٦٤/  ٣ات يف وفيات االعيان االبي) ١(
  .زجنان وأهبر وقم: ٤٦٧/  ٧وابن االثري  ٣٤٤/  ١١يف الطربي ) ٢(
  ).٢٧٦/  ٤مروج الذهب (
  .الكرخ: ويف االصل: من الطربي وابن االثري) ٣(

  .فكاالصل: ويف مروج الذهب
  .مسجد السهلة : بالكوفة يف موضع يقال لهخلمس ليال بقني من مجادى ودفن : يف الطربي) ٤(

أبو بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا القرشى موىل بين أمية، وهو عبد اهللا بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر بن 
يد أيب الدنيا احلافظ املصنف يف كل فن، املشهور بالتصانيف الكثرية النافعة الشائعة الزائعة يف الرقاق وعريها، هي تز

على مائة مصنف، وقيل إهنا حنو الثلثمائة مصنف، وقيل أكثر وقيل أقل، مسع ابن أيب الدنيا إبراهيم بن املندر 
اخلزامي، وخالد بن خراش وعلي بن اجلعد وخلقا، وكان مؤدب املعتضد وعلي بن املعتضد امللقب باملكتفي باهللا، 

إال : فظا ذا مروءة، لكن قال فيه صاحل بن حممد حزرةوكان له عليه كل يوم مخسة عشر دينارا، وكان صدوقا حا
حممد بن إسحاق البلخي وكان هذا الرجل كذابا يضع العالم إسنادا، وللكالم : أنه كان يروي عن رجل يقال له
  .إسنادا، ويروي أحاديث منكرة

ه، فكتب إليهم رقعة ومن شعر ابن أيب الدنيا أنه جلس أصحاب له ينتظرونه ليخرج إليهم، فجاء املطر فحال بين
حال فيما بينا هذا املطر تويف * يا أخالي ومسعي والبصر كيف أنساكم وقليب عندكم * أنا مشتاق إىل رؤيتكم : فيها

ببغداد يف مجادى االوىل من هذه السنة عن سبعني سنة، وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي ودفن بالشونيزية 
  .رمحه اهللا

رعة البصري الدمشقي احلافظ الكبري املشهور بابن املواز الفقيه املالكي، له اختيارات يف عبد الرمحن بن عمرو أبو ز
  .مذهب مالك، فمن ذلك وجوب الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الصالة

دى ابنة مث دخلت سنة ثنتني ومثانني ومائتني يف خامس ربيع االول منها يوم الثالثاء دخل املعتضد بزوجته قطر الن
مخارويه، قدمت بغداد صحبة عمها وصحبة ابن اجلصاص، وكان اخلليفة غائبا وكان دخوهلا إليه يوما مشهودا، 

  امتنع
  .الناس من املرور يف الطرقات من كثرة اخللق

من وفيها هنى املعتضد الناس أن يعملوا يف يوم النريوز ما كانوا يتعاطونه من إيقاد النريان وصب املاء وغري ذلك 
االفعال املشاهبة الفعال اجملوس، ومنع من محل هدايا الفالحني إىل املنقطعني يف هذا اليوم وأمر بتأخري ذلك إىل 

  .احلادي عشر من حزيران ومسي النريوز املعتضدي، وكتب بذلك إىل اآلفاق
ليفة بأن مخارويه وثبت عليه قدم إبراهيم بن أمحد املاذرائي من دمشق على الربيد فأخرب اخل) ١(وفيها يف ذلك احلجة 

  وولوا بعده) ٢(خدامه فذحبته على فراشه 



__________  
  .الثنيت عشرة بقيت من ذي احلجة: يف الطربي) ١(
  .يف الطربي لثالث خلون من ذي احلجة) ٢(

  .يف ذي القعدة اليام بقيت منه: ٢٧٧/  ٤ويف مروج الذهب 
  .من ذي القعدة  لليلتني بقيتا: ٢٦٤/ وقال الكندي يف والة مصر 

مث قتلوه وهنبوا داره مث ولوا هارون بن مخارويه، وقد التزم يف كل سنة أن حيمل إىل اخلليفة ألف ) ١(ولده جيش 
ألف دينار ومخسمائة ألف دينار، فأقره املعتضد على ذلك، فلما كان املكتفي عزله ووىل مكانه حممد بن سليمان 

  .ان ذلك آخر العهد منهمالواثقي فاصطفى أموال الطولونيني، وك
وفيها أطلق لؤلؤ غالم أمحد بن طولون من احلبس فعاد إىل مصر يف أذل حال بعد أن كان من أكثر الناس ماال وعزا 

  .وجاها
  .وفيها حج بالناس االمري املتقدم ذكره

  .وفيها تويف من االعيان أمحد بن داود أبو حنيفة الدينوري اللغوي صاحب كتاب النبات
بن إسحاق ابن إمساعيل بن محاد بن زيد أبو إسحاق االزدي القاضي، أصله من البصرة ونشأ ببغداد ومسع  إمساعيل

مسلم بن إبراهيم وحممد بن عبد اهللا االنصاري، والقعنيب وعلي بن املديين، وكان حافظا فقهيا مالكيا مجع وصنف 
لك، ويل القضاء يف أيام املتوكل بعد سوار بن وشرح يف املذهب عدة مصنفات يف التفسري واحلديث والفقه، وغري ذ

  .عبد اهللا، مث عزل مث ويل وصار مقدم القضاة
  .كانت وفاته فجأة ليلة االربعاء لثمان بقني من ذي احلجة منها، وقد جاوز الثمانني رمحه اهللا

  .احلارث بن حممد بن أيب أسامة صاحب املسند املشهور
ار املصرية بعد أبيه سنة إحدى وسبعني ومائتني، وقد قاتل هو واملعتضد بن مخارويه بن أمحد بن طولون صاحب الدي

  .املوفق يف حياة أبيه املوفق يف أرض الرملة، وقيل يف أرض الصعيد
وقد تقدم ذلك يف موضعه، مث بعد ذلك ملا آلت اخلالفة إىل املعتضد تزوج بابنة مخارويه وتصافيا، فلما كان يف ذي 

دا أحد اخلدام من اخلصيان على مخارويه فذحبه وهو على فراشه، وذلك أن مخارويه اهتمه احلجة من هذه السنة ع
  .جبارية له

  .بن مخارويه، وهو آخر الطولونية) ٢(مات عن ثنتني وثالثني سنة، فقال باالمر من بعده ولده هارون 
نة، وكان شافعيا أخذ الفقه عن وذكر ابن االثري أن عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي تويف يف هذه الس

  .البويطي صاحب الشافعي فاهللا أعلم
وقد قدمنا وفاة الفضل بن حيىي بن حممد بن املسيب بن موسى بن زهري بن يزيد بن كيسان بن بادام ملك اليمن، 

  .أسلم بادام يف حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم
__________  

  .حنش: ووالة مصر للكندي، ويف االصلمن الطربي ومروج الذهب وابن االثري ) ١(
  .راجع احلاشية السابقة) ٢(

مث خلعوه ) بعد مقتل مخارويه(ويل مصر أبو العساكر جيش بن مخارويه : ٢٦٥ص : وقال الكندي يف والة مصر
  .وبايعوا أخاه هارون بن مخارويه وكانت واليته ستة أشهر واثين عشر يوما 



العابد احلافظ الرحال تلميذ حيىي بن معني، روى عنه الفوائد يف اجلرح والتعديل أبو حممد الشعراين االديب الفقيه 
وغري ذلك، وكذلك أخذ عن أمحد بن حنبل وعلي بن املديين وقرأ على خلف بن هشام البزار وتعلم اللغة من ابن 

  .االعرايب، وكان ثقة كبريا
االديب البليغ اللغوي تلميذ االصمعي، كنيته أبو عبد حممد بن القاسم بن خالد أبو العيناء البصري الضرير الشاعر 

  .اهللا وإمنا لقب بأيب العيناء النه سئل عن تصغري عيناء فقال عييناء، له معرفة تامة باالدب واحلكايات وامللح
  .أما احلديث فليس منه إال القليل

  مث دخلت سنة ثالث ومثانني ومائتني
اصدا بالد املوصل لقتال هارون الشاري اخلارجي فظفر به وهزم أصحابه يف احملرم منها خرج املعتضد من بغداد ق

  .وكتب بذلك إىل بغداد، فلما رجع اخلليفة إىل بغداد أمر بصلب هارون الشاري وكان صفريا
  .ال حكم إال هللا ولو كره املشركون: فلما صلب قال

ليفة، فأطلق اخلليفة أباه محدان بن محدون من وقد قاتل احلسن بن محدان اخلوارج يف هذه الغزوة قتاال شديدا مع اخل
  .القيود بعد ما كان قد سجنه حينا من وقت أخذ قلعة ماردين، فاطلقه وخلع عليه وأحسن إليه

وفيها كتب املعتضد إىل اآلفاق برد ما فضل عن سهام ذوي الفرض إذا مل تكن عصبة إىل ذوي االرحام وذلك بفتيا 
  .أيب حازم القاضي

  .إن هذا اتفاق من الصحابة إال زيد بن ثابت فإنه تفرد برد ما فضل واحلالة هذه إىل بيت املال: فتياه وقد قال يف
ووافق على ذلك علي بن حممد بن أيب الشوارب أيب حازم، وخالفهما القاضي يوسف بن يعقوب، وذهب إىل قول 

ومع هذا وىل القضاء يوسف بن يعقوب يف  زيد فلم يلتفت إليه املعتضد وال عد قوله شيئا، وأمضى فتيا أيب حازم،
اجلانب الشرقي، وخلع عليه خلعة سنية، وقلد أيب حازم قضاء أماكن كثرية وذلك ملوافقته ابن أيب الشوارب وخلع 

  .عليه خلعا سنية أيضا
  .وفيها وقع الفداء بني املسلمني والروم فاستنقذ من أيديهم ألفا أسري ومخسمائة وأربعة أنفس

ت الصقالبة الروم يف القسطنطينية فاستعان ملك الروم مبن عنده من أسارى املسلمني وأعطاهم سالحا وفيا حاصر
  .كثريا فخرجوا معهم فهزموا الصقالبة، مث خاف ملك الروم من غائلة أولئك املسلمني ففرقهم يف البالد

ودعا على منابرها حملمد بن زيد  وفيها خرج عمرو بن الليث من نيسابور لبعض أشغاله فخلفه فيها رافع بن هرمثة
  .املطليب ولولده من بعده، فرجع إليه عمرو وحاصره فيها، ومل يزل به حىت أخرجه منها وقتله على باهبا

وفيها بعث اخلليفة وزيره عبيد اهللا بن سليمان لقتال عمر بن عبد العزيز بن أيب دلف، فلما وصل إليه طلب منه 
  .ىل اخلليفة فتلقاه االمراء وخلع عليه اخلليفة وأحسن إليهعمر االمان فأمنه وأخذه معه إ

  وفيها تويف من االعيان إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الثقفي السراج النيسابوري، كان االمام

  أمحد يدخل إىل منزله وكان بقطيعة الربيع يف اجلانب الغريب وينبسط فيه ويفطر عنده، وكان من
  .يف صفر منها الثقات العباد العلماء، تويف

  .إسحاق بن إبراهيم بن حممد بن حازم أبو القاسم اجليلي، وليس هو بالذي تقدم ذكره يف السنني املتقدمة
  .مسع داود بن عمرو وعلي بن اجلعد وخلقا كثريا

  .وقد لينه الدار قطين فقال ليس بالقوي
  .تويف عن حنو من مثانني سنة



  .مد أحد أئمة الصوفية، لقي ذا النون املصريسهل بن عبد اهللا بن يونس التستري أبو حم
  .أمس قد مات واليوم يف النزع وغد مل يولد: ومن كالمه احلسن قوله

يب ولك الساعة اليت أنت فيها وقد خترج سهل شيخا له * ما مضى فات واملؤمل غ : وهذا كما قال بعض الشعراء
  .ئتني فاهللا أعلمحممد بن سوار، وقيل إن سهال قد تويف سنة ثالث وسبعني وما

وفيها تويف عبد الرمحن بن يوسف بن سعيد بن خراش أبو حممد احلافظ املروزي أحد اجلوالني الرحالني حفاظ 
  .احلديث واملتكلمني يف اجلرح والتعديل، وقد كان ينبذ بشئ من التشيع فاهللا أعلم

ضطر إىل ذلك يف أسفاره يف احلديث شربت بويل يف هذا الشأن مخس مرات يعين أنه ا: روى اخلطيب عنه أنه قال
  .من العطش علي بن حممد بن أيب الشوارب
  .عبد امللك االموي البصري قاضي سامرا

وقد ويل يف بعض االحيان قضاء القضاة، وكان من الثقات، مسع أبا الوليد وأبا عمرو احلوصي وعنه النجاد وابن 
  .صاعد وابن قانع، ومحل الناس عنه علما كثريا

ومي الشاعر صاحب الديوان يف الشعر علي بن العباس بن جريج أبو احلسن املعروف بابن الرومي وهو موىل ابن الر
تذكرهم يف سواهم * إذا ما مدحت الباخلني فإمنا : عبد اهللا بن جعفر وكان شاعرا مشهورا مطيقا فمن ذلك قوله

إذا ما كساك الدهر سربال صحة : عدل وقالفإن منعوا منك النوال فبال* من الفضل وهتدي هلم غما طويال وحسرة 
  :على قدر ما يكسوهم الدهر يسلب وقال أيضا* ومل ختل من قوت يلذ ويعذب فال تغبطن املترفني فإنه * 

يكون من الطعام أو الشراب إذا * فال تستكثرن من الصحاب فإن الداء أكثر ما تراه * عدوك من صديقك مستفاد 
  مصاحبة الكثري من الصواب* ينا واالمور إىل انقالب ولو كان الكثري يطيب كانت مب* انقلب الصديق غدا عدوا 

يعاف وكم قليل مستطاب * وقعت على ذئاب يف ثياب فدع عنك الكثري فكم كثري * ولكن قل ما استكثرت إال 
* دره وما احلسب املوروث إال در: ويكفي الري يف النطف العذاب قال أيضا* وما اللجج العظام مبزريات 

وال حتسنب اجملد يورث كالنسب فليس يسود املرء إال * مبحتسب إال بآخر مكتسب فال تتكل إال على ما فعلته 
من املثمرات عنده الناس يف احلطب * وإن عد آباء كراما ذوي حسب إذا العود مل يثمر وإن كان أصله * بفعله 

قليب من الطرف السقيم : قال أيضا وهو من لطيف شعرهكرام ومل يعنوا بأم وال بأب و* وللمجد قوم شيدوه بأنفس 
من شعرها عليه ليل هبيم إن أقبلت فالبدر الح وإن * لو أن من أشكو إليه رحيم يف وجهها أبدا هنار واضح * سقيم 

ولكم عذاب قد جناه نعيم نظرت فاقصدت * مشت فالغصن راح وإن رنت فالرمي نعمت هبا عيين فطال عذاهبا * 
وقع السهام ووقعهن أليم يا * مث انثنت حنوي فكدت أهيم وياله إن نظرت وإن هي أعرضت * همها الفؤاد بس

  ما أنصف التحليل والتحرمي* امستحل دمي حمرم رمحيت 
جنوم منها معامل ) ١(يف احلادثات إذا زجرن * آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم : وله أيضا وكان يزعم أنه ما سبق إليه

  .ا الدجى واالخريات رجوم وذكر أنه ولد سنة إحدى وعشرين ومائتنيجتلو* للهدى ومصابح 
ومات يف هذه السنة، وقيل يف الىت بعدها، وقيل يف سنة ست وسبعني ومائتني، وذكر أن سبب وفاته أن وزير 

) ٣(كان خياف من هجوه ولسانه فدس عليه من أطعمه وهو حبضرته خشكناجنة ) ٢(املعتضد القاسم بن عبيد اهللا 
  سمومة، فلما أحسن السم قامم

__________  
  .دجون: ٣٥٩/  ٣يف وفيات االعيان ) ١(



  .من الطربي ومروج الذهب والفخري، ويف االصل عبد اهللا حتريف) ٢(
وهو أبو احلسني القاسم بن عبيد اهللا بن سليمان بن وهب وكان عظيم اهليبة شديد االقدام سفاكا للدماء ال يعرف 

  .٢٩١ل منه نعمة تويف يف ربيع االخر سنة أحد من أرباب االموا
  ).مروج الذهب -الفخري  -وفيات (
  .خشتنانكة، وهو طعام فارسي: من مروج الذهب ووفيات االعيان، ويف االصل) ٣(

  .إىل املكان الذي بعثتين إليه: إىل أين ؟ قال: فقال له الوزير
  .لست أجتاز على النار: فقال: سلم على والدي: قال

سليمان بن احلرب أبو بكر الباغندي الواسطي، كان من احلفاظ، وكان أبو داود يسأله عن احلديث،  وحممد بن
  .ومع هذا تكلموا فيه وضعفوه

  .حممد بن غالب بن حرب أبو جعفر الضيب املعروف بتنهام مسع سفيان وقبيصة والقعنيب، وكان من الثقات
  .ورمبا أخطأ: قال الدار قطين

  .عني سنةتويف يف رمضان عن تس
البحتري الشاعر صاحب الديوان املشهور، امسه الوليد بن عبادة، ويقال ابن عبيد بن حيىي أبو عباد الطائي البحتري 
الشاعر، أصله من منبج وقدم بغداد ومدح املتوكل والرؤساء، وكان شعره يف املدح خريا منه يف املراثي فقيل له يف 

  .فاء وبينهما بعداملديح للرجاء واملراثي للو: ذلك فقال
  وقد روى شعره املربد وابن

  .درستويه وابن املرزبان
  .إهنم يقولون إنك أشعر من أيب متام: وقيل له
  .لوال أبو متام ما أكلت اخلبز، كان أبو متام أستاذنا: فقال

دها عن مثانني وقد كان البحتري شاعرا مطيقا فصيحا بليغا رجع إىل بلده فمات هبا يف هذه السنة، وقيل يف اليت بع
  .سنة

مث دخلت سنة أربع ومثانني ومائتني يف احملرم منا دخل رأس رافع بن هرمثة إىل بغداد فأمر اخلليفة بنصبه يف اجلانب 
  ).١(الشرقي إىل الظهر، مث باجلانب الغريب إىل الليل 

صور عوضا عن ابن أيب ويف ربيع االول منها خلع على حممد بن يوسف بن يعقوب بالقضاء مبدينة أيب جعفر املن
  .الشوارب بعد موته خبمسة أشهر وأيام، وقد كانت شاغرة تلك املدة

ويف ربيع اآلخر منها ظهرت مبصر ظلمة شديدة ومحرة يف االفق حىت كان الرجل ينظر إىل وجه صاحبه فرياه أمحر 
  .اللون جدا

اء يدعون اهللا ويتضرعون حىت كشف وكذلك اجلدران، فمكثوا كذلك من العصر إىل الليل مث خرجوا إىل الصحر
  .عنهم

: بن وهب، وقال له) ٢(وفيها عزم املعتضد على لعن معاوية بن أيب سفيان على املنابر فحذره ذلك وزيره عبد اهللا 
إن العامة تنكر قلوهبم ذلك وهم يترمحون عليه ويترضون عنه يف أسواقهم وجوامعهم، فلم يلتفت إليه بل أمر بذلك 

، )٣(به نسخا إىل اخلطباء بلعن معاوية وذكر فيها ذمه وذم ابنه يزيد بن معاوية ومجاعة من بين أمية وأمضاه وكتب 
  وأورد فيها أحاديث باطلة يف ذم معاوية وقرئت يف اجلانبني من بغداد، وهنيت العامة عن



__________  
  .صلب ساعه من هنار مث رد إىل دار السلطان: ٢٩٣/  ٤يف مروج الذهب ) ١(
  .عبيد اهللا بن سليمان بن وهب: ٣٥٤/  ١١يف الطربي  )٢(
  . ٣٥٦ - ٣٥٥/  ١١نسخة الكتاب يف الطربي ) ٣(

يا أمري املؤمنني إن هذا الصنيع مل : الترحم على معاوية والترضي عنه، فلم يزل به الوزير حىت قال له فيما قال
وقبول الدعوة إليهم، فوجم املعتضد عند ذلك يسبقك أحد من اخللفاء إليه، وهو مما يرغب العامة يف الطالبيني 

  .لذلك ختوفا على امللك، وقدر اهللا تعاىل أن هذا الوزير كان ناصبيا يكفر عليا فكان هذا من هفوات املعتضد
وفيها نودي يف البالد ال جيتمع العامة على قاص وال منجم وال جديل وال غري ذلك، وأمرهم أن ال يهتموا المر 

لق هلم النوروز فكانوا يصبون املياه على املارة وتوسعوا يف ذلك وغلوا فيه حىت جعلوا يصبون املاء النوروز، مث أط
  .على اجلند والشرط وغريهم، وهذا أيضا من هفواته

وفيها وعد املنجمون الناس أن أكثر االقاليم ستغرق يف زمن الشتاء من كثرة االمطار والسيول : قال ابن اجلوزي
وأمجعوا على هذا االمر فأخذ الناس كهوفا يف اجلبال خوفا من ذلك، فأكذب اهللا تعاىل املنجمني يف  وزيادة االهنار،

قوهلم فلم يكن عام أقل مطرا منه، وقلت العيون جدا وقحط الناس يف كل بقعة حىت استسقى الناس ببغداد وغريها 
  .من البالد مرارا كثرية

بيده سيف مسلول يف الليل فإذا أرادوا أخذه اهنزم فدخل يف بعض وفيها كان يتبدى يف دار اخلالفة شخص : قال
االماكن والزروع واالشجار والعطفات اليت بدار اخلالفة فال يطلع له على خرب، فقلق من ذلك املعتضد قلقا شديدا 

ا، مث وأمر بتجديد سور دار اخلالفة واالحتفاظ به، وأمر احلرس من كل جانب بشدة االحتراس فلم يفد ذلك شيئ
استدعى باملغرمني ومن يعاين علم السحر وأمر املنجمني فعزموا واجتهدوا فلم يفد ذلك شيئا فأعياهم أمره، فلما 
كان بعد مدة اطلع على جلية االمر وحقيقة اخلرب فوجده خادما حصيا من اخلدام كان يتعشق بعض اجلواري من 

ها من بعيد، فاختذ حلا خمتلفة االلوان يلبس كل ليلة واحدة، حظايا املعتضد اليت ال يصل إليها مثله وال النظر إلي
واختذ لباسا مزعجا فكان يلبس ذلك ويتبدى يف الليل يف شكل مزعج فيفزع اجلواري وينزعجن وكذلك اخلدم 

فيثورون إليه من كل جانب فإذا قصدوه دخل يف بعض العطفات مث يلقي ما عليه أو جيعله يف كمه أو يف مكان قد 
لذلك مث يظهر أنه من مجلة اخلدم املتطلبني لكشف هذا االمر، ويسأل هذا وهذا ما اخلرب ؟ والسيف يف يده أعده 

صفة من يرى أنه قد رهب من هذا االمر، وإذا اجتمع احلظايا متكن من النظر إىل تلك املعشوقة والحظها وأشار 
املقتدر فبعثه يف سرية إىل طرسوس فنمت عليه تلك إليها مبا يريده منها وأشارت إليه، فلم يزل هذا دأبه إىل زمن 

  .اجلارية وانكشف أمره وحاله وأهلكه اهللا
وفيها اضطرب اجليش املصري على هارون بن مخارويه فأقاموا له بعض أمراء أبيه يدير االمور ويصلح االحوال، 

  وكانت قد منعت البيعة تسعة أشهر بعد -وهو أبو جعفر بن أبان، فبعث إىل دمشق 
  بن أمحد املاذرائي) ١(فبعث إليهم جيشا كثيفا مع بدر احلمامي واحلسني  -أبيه، واضطربت أحواهلا 

__________  
  .احلسن وهو حتريف : ، ويف االصل٢٦٨ووالة الكندي  ٤٨٨/  ٧من ابن االثري ) ١(



  .خمتلفة جدا ورجعا إىل الديار املصرية واالمور) ١(فأصلحا أمرها واستعمال على نيابتها طفح بن خف 
أبو عمرو املستملي الزاهد النيسابوري يلقب حبكمويه العابد، مسع قتيبة : أمحد بن املبارك: وفيها تويف من االعيان

وأمحد وإسحاق وغريهم، واستملي على املشايخ ستا ومخسني سنة، وكان فقريا رث اهليئة زاهدا، دخل يوما على أيب 
إمنا أبكاين رثاثة ثياب رجل كبري من : التذكري، فبكى أبو عثمان وقال للناسعثمان سعيد بن إمساعيل وهو يف جملس 

أهل العلم أنا أجله عن أن أمسيه يف هذا اجمللس، فجعل الناس يلقون اخلوامت والثياب والدراهم حىت اجتمع من ذلك 
أنا الذي قصدين الشيخ  أيها الناس: شئ كثري بني يدي الشيخ أيب عثمان، فنهض عند ذلك أبو عمرو املستملي فقال

  .بكالمه، ولوال أين كرهت أن يتهم بإمث لسترت ما ستره
فتعجب الشيخ من إخالصه مث أخذ أبو عمرو ذلك اجملتمع من املال فما خرج من باب املسجد حىت تصدق جبميعه 

  .على الفقراء واحملاويج
  .كانت وفاته يف مجادى اآلخرة من هذه السنة

  .ون بن سعد أبو يعقوب احلريب، مسع عفان وأبا نعيم وغريمهاإسحاق بن احلسن ابن ميم
وكان أسن من إبراهيم احلريب بثالث سنني، وملا تويف إسحاق نودي له بالبلد فقصد الناس داره للصالة عليه، 

ليس إىل هذا املوضع قصدكم، وعن : واعتقد بعض العامة أنه إبراهيم احلريب فجعلوا يقصدون داره فيقول إبراهيم
  .قريب تأتونه، فما عمر بعده إال دون السنة

  .إسحاق بن حممد بن يعقوب الزهري عمر تسعني سنة وكان ثقة صاحلا
  ).٢(إسحاق بن موسى بن عمران الفقيه أبو يعقوب االسفراييين الشافعي 

  .ع الرصافةعبد اهللا بن علي بن احلسن بن إمساعيل أبو العباس اهلامشي، كانت إليه احلسبة ببغداد وإمامة جام
  عبد العزيز بن معاوية العتايب من

  .ولد عتاب بن أسيد بصري، قدم بغداد وحدث عن أزهر السمان وأيب عاصم النبيل
  ).٣(يزيد بن اهليثم بن طهمان أبو خالد الدقاق ويعرف بالباد 

  .البادي النه ولد توأما وكان هو االول يف امليالد: والصواب أن يقال: قال ابن اجلوزي
  .عن حيىي بن معني وغريه وكان ثقة صاحلا روى

__________  
  .ظغج بن جف: يف ابن االثري ووالة مصر الكندي) ١(
أحد االئمة والرحالني مسع قتيبة وإسحاق وعلي بن حجر وغريهم وروى : احلافظ االوحد، ذكره احلاكم قال) ٢(

  ).٧٠٢/  ١كرة احلافظ تذ(عنه أبو عمرو احلريي ومؤمل بن احلسن وأبو عوانة االسفرائيين 
  .الناد : ٦٤٤/  ١يف تذكرة احلفاظ ) ٣(

مث دخلت سنة مخس ومثانني ومائتني فيها وثب صاحل بن مدرك الطائي على احلجاج باالجفر فأخذ أمواهلم ونساءهم، 
  .ألف دينار) ١(إنه أخذ منهم ما قيمته ألف : يقال

ت بنواحي الكوفة ظلمة شديدة جدا مث سقطت أمطار برعود ويف ربيع االول منها يوم االحد لعشر بقني منه ارتفع
وبروق مل ير مثلها، وسقط يف بعض القرى مع املطر حجارة بيض، وسود، وسقط برد كبار وزن الربدة مائة 

ومخسون درمها، واقتلعت الرياح شيئا كثريا من النخيل واالشجار مما حول دجلة، وزادت دجلة زيادة كثرية حىت 
  .د من الغرقخيف على بغدا



وفيها غزا راغب اخلادم موىل املوفق بالد الروم ففتح حصونا كثرية وأسر ذراري كثرية جدا، وقتل من أسارى 
  .الرجال الذين معه ثالثة آالف أسري، مث عاد ساملا مؤيدا منصورا

  .وحج بالناس فيها حممد بن عبد اهللا بن داود اهلامشي
حب آمد فقام بأمرها من بعده ولده حممد، فقصده املعتضد ومعه ابنه أبو وفيها تويف أمحد بن عيسى بن الشيخ صا

حممد املكتفي باهللا فحاصره هبا فخرج إليه سامعا مطيعا فتسلمها منه وخلع عليه وأكرم أهلها، واستخلف عليها 
ك ومصاحلته له ولده املكتفي، مث سار إىل قنسرين والعواصم فتسلمها عن كتاب هارون بن مخارويه، وإذنه له يف ذل

  .فيها
وفيها غزا ابن االخشيد بأهل طرسوس بالد الروم ففتح اهللا عليه يديه حصونا كثرية وهللا احلمد وفيها تويف من 

  :االعيان
، أحد االئمة يف الفقه واحلديث وغري )٢(إبراهيم بن إسحاق ابن بشري بن عبد اهللا بن رستم أبو إسحاق احلريب 

  .ج بأمحد بن حنبل، وروى عنه كثرياذلك، وكان زاهدا عابدا ختر
إبراهيم احلريب إمام مصنف عامل بكل شئ بارع يف كل علم، صدوق، كان يقاس بأمحد بن حنبل يف : قال الدار قطين

  .أمجع عقالء كل أمه أن من مل جير مع القدر مل يتهن بعيشه: زهده وورعه وعلمه، ومن كالمه
ه عل نفسه وال يدخله على عياله، وقد كانت يب شقيقة منذ أربعني الرجل كل الرجل الذي يدخل غم: وكان يقول

  سنة أبصر بفرد عني ما أخربت هبا أحد قط، وذكر أنه مكث) ٤(سنة ما أخربت هبا أحد قط، ويل عشرون ) ٣(
__________  

  .ألفي ألف دينار: ٢٩٤/  ٤ومروج الذهب  ٤٩٠/  ٧وابن االثري  ٣٦٢/  ١١يف الطربي ) ١(
) ٢(الناس صرعى والقبور حتفر * ما إن رأى الناس كيوم االجفر : دي وكانت الناس ترجتز يف ذلك اليومقال املسعو
صحبت قوما من الكرخ يف طلب احلديث فسموين احلريب الن عندهم من جاوز قنطرة العتيقة من : قال احلريب

  ).٤٠٥/  ٢صفة الصفوة (احلربية 
  .مخسا وأربعني سنة: يف صفة الصفوة) ٣(
  .عشر سنني : يف صفة الصفوة) ٤(

  .نفيا وسبعني سنة من عمره ما يسأل أهله غذاء وال عشاء، بل إن جاءه شئ أكله وإال طوى إىل الليلة القابلة
وذكر أنه أنفق يف بعض الرماضانات على نفسه وعياله درمها واحدا وأربعة دوانيق ونصف، وما كنا نعرف من هذه 

مشوي أو باقة فجل أو حنو هذا، وقد بعث إليه أمري املؤمنني املعتضد يف بعض االحيان  الطبائخ شيئا إمنا هو باذجنان
فرقها على من تعرف من فقراء : بعشرة آالف درهم فأىب أن يقبلها وردها، فرجع الرسول وقال يقول لك اخلليفة

  .جريانك
املؤمنني إما يتركنا وإما نتحول من  هذا شئ مل جنمعه وال نسأله عن مجعه، فال نسأل عن تفريقه، قل المري: فقال
  .بلده

وملا حضرته الوفاة دخل عليه بعض أصحابه يعوده فقامت ابنته تشكو إليه ما هم يف من اجلهد وأنه ال طعام هلم إال 
  اخلبز

  .اليابس بامللح، ورمبا عدموا امللح يف بعض االحيان
لزاوية فيها اثىن عشرة ألف جزء قد كتبتها، ففي كل يوم فقال هلا إبراهيم يا بنية ختافني الفقر ؟ انظري إىل تلك ا



  .تبيعي منا جزء بدرهم فمن عنده اثين عشر ألف درهم فليس بفقري
مث كانت وفاته لسبع بقني من ذي احلجة وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي عند باب االنبار، وكان اجلمع 

  .كثرا جدا
أبو العباس االزدي الثمايل املعروف باملربد النحوي البصري إمام يف اللغة  املربد النحوي حممد بن يزيد بن عبد االكرب

والعربية، وأخذ ذلك عن املازين وأيب حامت السجستاين، وكان ثقة ثبتا فيما ينقله وكانا مناوئا لثعلب وله كتاب 
  .الكامل يف االدب وإمنا مسي باملربد النه اختبأ من الوايل عند أيب حامت حتت املزبلة

دخلنا يوما عل اجملانني نزورهم أنا وأصحاب معي بالرقة فإذا فيهم شاب قريب العهد باملكان عليه ثياب : قال املربد
  .ناعمة فلما بصر بنا قال حياكم اهللا ممن أنتم ؟ قلنا من أهل العراق

ال * هللا يعلم أنين كمد ا: بل أنشدنا أنت فأنشأ يقول: بأيب العراق وأهلها أنشدوين أو أنشدكم ؟ قال املربد: فقال
صرب وال يقوى هلا * بلد وأخرى حازها بلد وأرى املقيمة ليس ينفعها * أستطيع بث ما أجد روحان يل روح تضمنها 

: واهللا إن هذا طريف فزدنا منه فأنشأ يقول: مبكاهنا جتد الذي أجد قال املربد فقلت* جلد وأظن غائبيت كحاضريت 
ترنوا إىل ودمع * ومحوها فثارت باهلواى االبل وأبرزت من خالل السجف ناظرها *  ملا أناخوا قبيل الصبح عريهم

من نازل * ناديت ال محلت رجالك يأمجل ويلي من البني ماذا حل يب وهبم * العني ينهمل وودعت ببنان عقدها عنم 
  االجليا راحل العيس يف ترحالك * البني حان البني وارحتلوا يا راحل العيس عجل كي أودعهم 

  .ماتوا: فليت شعري لطول العهد ما فعلوا فقال رجل من البغضاء الذين معي* إين على العهد مل أنقض مودهتم 
  .إذا أموت، فقال إن شئت: فقال الشاب

  .فتمطى واستند إىل سارية عنده ومات وما برحنا حىت دفناه رمحه اهللا
  .ومات املربد وقد جاوز السبعني

ومائتني فيها وقع تسلم آمد من ابن الشيخ يف ربيع اآلخر ووصل كتاب هارون بن أمحد  مث دخلت سنة ست ومثانني
بن طولون من مصر إىل املعتضد وهو خميم بآمد أن يسلم إليه قنسرين والعواصم على أن يقره على إمارة الديار 

بعض ومل يقدر على ذلك، املصرية، فأجابه إىل ذلك، مث ترحل عن آمد قاصدا العراق وأمر هبدم سور آمد فهدم ال
متقدما * يف غبطة وليهنك النصر فلرب حادثة هنضت هلا * اسلم أمري املؤمنني ودم : فقال ابن املعتز يهنئه بفتح آمد

فما بيض من دمها له ظفر وملا رجع اخلليفة إىل بغداد جاءته هدية عمرو بن * فتأخر الدهر ليث فرائسه الليوث 
ا بغداد يوم اخلميس لثمان بقني من مجادى اآلخرة، وكان مبلغها ما قيمته أربعة الليث من نيسابور فكان وصوهل

  .آالف ألف درهم خارجا عن الدواب وسروج وسالح وغري ذلك
وفيها حتارب إمساعيل بن أمحد الساماين وعمرو بن الليث، وذلك أن عمرو بن الليث ملا قتل رافع بن هرمثة وبعث 

ن يعطيه ما وراء النهر مضافا إىل ما بيده من والية خراسان، فأجابه إىل ذلك فانزعج برأسه إىل اخلليفة سأل منه أ
إنك قد وليت دنيا عريضة فاقتنع هبا عن ما يف : لذلك إمساعيل بن أمحد الساماين نائب ما وراء النهر، وكتب إليه

  .يدي من هذه البالد
عند بلخ فهزم أصحاب عمرو، وأسر عمرو، فلما جئ به فلم يقبل فأقبل إليه إمساعيل يف جيوش عظيمة جدا فالتقيا 

إىل إمساعيل بن أمحد قام إليه وقبل بني عينيه وغسل وجهه وخلع عليه وأمنه وكتب إىل اخلليفة يف أمره، ويذكر أن 
أهل تلك البالد قد ملوا وضجروا من واليته عليهم، فجاء كتاب اخلليفة بأن يتسلم حواصله وأمواله فسلبه إياها، 

  .آل به احلال بعد أن كان مطبخه حيمل على ستمائة مجل إىل القيد والسجنف



  ومن العجائب أن عمرا كان معه مخسون ألف مقاتل مل يصب أحد منهم وال
أسر سواه وحده، وهذا جزاء من غلب عليه الطمع، وقاده احلرص حىت أوقعه يف ذل الفقر، وهذه سنة اهللا يف كل 

  .الب للزيادة يف الدنياطامع فيما ليس له، ويف كل ط
ظهور أيب سعيد اجلنايب رأس القرامطة وهم أخبث من الزنج وأشد فسادا كان ظهوره يف مجادى اآلخرة من هذه 

  ، فالتف عليه من االعراب)١(السنة بنواحي البصرة 
__________  

  .بالبحرين : ٤٩٣/  ٧وابن االثري  ٣٦٤/  ١١يف الطربي ) ١(

شوكته جدا، وقتل من حوله من أهل القرى، مث صار إىل القطيف قريبا من البصرة، وغريهم بشر كثري، وقويت 
ورام دخوهلا فكتب اخلليفة املعتضد إىل نائبها يأمره بتحصني سورها، فعمره وجددوا معامله بنحو من أربعة آالف 

  .دينار، فامتنعت من القرامطة بسبب ذلك) ١(
  .مطة على هجر ما حوهلا من البالد، وأكثروا يف االرض الفسادوتغلب أبو سعيد اجلنايب ومن معه من القرا

وكان أصل أيب سعيد اجلنايب هذا أنه كان مسسارا يف الطعام يبيعه وحيسب للناس االمثان، فقدم رجل به، يقال له 
له علي حيىي بن املهدي يف سنة إحدى ومثانني ومائتني فدعا أهل القطيف إىل بيعة املهدي، فاستجاب له رجل يقال 

بن محدان الزيادي، وساعده يف الدعوة إىل املهدي، ومجع الشيعة الذين كانوا بالقطيف فاستجابوا له، ) ٢(بن العالء 
وكان يف مجلة من استجاب أبو سعيد اجلنايب هذا قبحه اهللا، مث تغلب على أمرهم وأظهر فيهم القرمطة فاستجابوا له 

  .شار إليه فيهموالتفوا عليه، فتأمر عليهم وصار هو امل
  .وأصله من بلدة هناك يقال هلا جنابة، وسيأيت ما يكون من أمره وأمر أصحابه

  .ومن عجائب ما وقع من احلوادث يف هذه السنة: قال يف املنتظم
مث روى بسنده أن امرأة تقدمت إىل قاضي الري فادعت على زوجها بصداقها مخسمائة دينار فأنكره فجاءت ببينة 

: نريد أن تسفر لنا عن وجهها حىت نعلم أهنا الزوجة أم ال، فلما صمموا على ذلك قال الزوج: فقالواتشهد هلا به، 
  .ال تفعلوا هي صادقة فيما تدعيه، فأقر مبا ادعت ليصون زوجته عن النظر إىل وجهها

ه يف الدنيا هو يف حل من صداقي علي: فقالت املرأة حني عرفت ذلك منه وأنه إمنا أقر ليصون وجهها عن النظر
  .واآلخرة

  .أبو سعيد اخلراز فيما ذكره شيخنا الذهيب) ٣(وممن تويف فيها من االعيان املشاهري أمحد بن عيسى 
  .وقد أرخه ابن اجلوزي يف سنة سبع وسبعني ومائتني فاهللا أعلم

  .ن الشيعةإسحاق بن حممد بن أمحد بن أبان أبو يعقوب النخعي االمحر، وإليه تنسب الطائفة االسحاقية م
وقد ذكر ابن النوخبيت واخلطيب وابن اجلوزي أن هذا الرجل كان يعتقد إهلية علي بن أيب طالب، وأنه انتقل إىل 
  .احلسن مث احلسني، وأنه كان يظهر يف كل وقت، وقد اتبعه على هذا الكفر خلق من احلمر قبحهم اهللا وقبحه

  .صه مبا يغري لونه، وقد أرود له النوخبيت أقواال عظيمة يف الكفروإمنا قيل له االمحر النه كان أبرص، وكان يطلي بر
  .لعنه اهللا

  .وقد روى شيئا من احلكايات وامللح عن املازين وطبقته، ومثل هذا أقل وأذل من أن يروى عنه أو يذكر إال بذمه
__________  

  ).٢٩٨/  ٤انظر مروج الذهب (أربعة عشر ألف دينار : الطربي وابن االثري) ١(



  .املعلى: يف ابن االثري) ٢(
  .شيخ الصوفية) ٣(

  .أبو سعيد إمام القوم يف كل فن من علومهم بغدادي االصل: قال السلمي يف التاريخ
  .وهو أول من تكلم يف علم الفناء والبقاء 

آلثار اليت بقي بن خملد بن يزيد أبو عبد الرمحن االندلسي احلافظ حد علماء الغرب، له التفسري واملسند والسنن وا
  .فضلها ابن حزم على تفسري ابن جرير ومسند أمحد ومصنف ابن أيب شيبة، وفيها زعم ابن حزم نظر

  .وقد ترمجه احلافظ ابن عساكر يف تارخيه فأثىن عليه خريا، ووصفه باحلفظ واالتقان، وأنه كان جماب الدعوة رمحه اهللا
  .وأرخ وفاته هبذه السنة عن مخس وسبعني سنة

 -بشار أبو علي اخلياط روى عن أيب بالل االشعري، وعنه أبو بكر الشافعي وكان ثقة، رأى يف منامه  احلسن بن
  .كل ال، وادهن بال: قائال يقول له -وقد كانت به علة 
  .فأكل زيتونا وشرب زيتا فربأ من علته تلك]  ٣٥: النور) [ زيتونة ال شرقية وال غريبة(ففسره بقوله تعاىل 

  ).١(يم أبو جعفر االمناطي املعروف مبربع تلميذ حيىي بن معني، كان ثقة حافظا عبد الرحيم الرقي حممد بن إبراه
  وحممد بن

  .املصنف) ٢(وضاح 
  .وعلي بن عبد العزيز البغوي صاحب املسند

حممد بن يونس ابن موسى بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن كدمي أبو العباس القرشي البصري الكدميي، وهو ابن 
مرأة نوح بن عبادة، ولد سنة ثالث ومثانني ومائة، ومسع عبد اهللا بن داود اخلرييب وحممد بن عبد اهللا االنصاري، ا

  .وأبا داود الطيالسي، واالصمعي وخلقا
  .وعنه ابن السماك والنجاد

ل غرائبه يف وآخر من حدث عنه أبو بكر بن مالك القطيفي، وقد كان حافظا مكثرا مغربا، وقد تكلم فيه الناس الج
  .الروايات

  .وقد ذكرنا ترمجته يف التكميل
وتويف يوم اجلمعة قبل الصالة للنصف من مجادى اآلخرة منها، وقد جاوز املائة، وصلى عليه يوسف بن يعقوب 

  .القاضي
يعقوب بن إسحاق بن خنبة أبو يوسف الواسطي، مسع من يزيد بن هارون وقدم بغداد وحدث هبا أربعة أحاديث، 

  .الناس أن حيدثهم من الغد فمات من ليلته عن مائة واثين عشر سنة ووعد
الوليد أبو عبادة البحتري فيما ذكر الذهيب، وقد تقدم ذكره يف سنة ثالث ومثانني كما ذكره ابن اجلوزي فاهللا 

  .أعلم
نايب فقتلوا وسبوا مث دخلت سنة سبع ومثانني ومائتني يف ربيع االول منها تفاقم أمر القرامطة صحبة أيب سعيد اجل

  وأفسدوا يف بالد
__________  

وهو عبد الرحيم بن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن الربقي موىل الزهريني روى السرية عن ابن هشام وكان ثقة ) ١(
  .أبو عبد اهللا االندلسي االمام حمدث قرطبة) ٢) (١٩٣/  ٢شذرات (



  .اكان قانتا هللا بصريا بعلل احلديث، وكان فقريا زاهد
  .رحل إىل

  .املشرق مرتني 

هجر، فجهز اخلليفة إليهم جيشا كثيفا وأمر عليهم العباس بن عمرو الغنوي، وأمر على اليمامة والبحرين ليحارب 
ومل ينج منهم إال ) ١(أبا سعيد هذا، فالتقوا هنالك وكان العباس يف عشرة آالف مقاتل، فأسرهم أبو سعيد كلهم 

  .عن آخرهم صربا بني يديه قبحه اهللا االمري وحده، وقتل الباقون
وهذا عجيب جدا، وهو عكس واقعة عمرو بن الليث فإنه أسر من بني أصحابه وحده وجنوا كلهم وكانوا مخسني 

  .ألفا
ويقال إن العباس ملا قتل أبو سعيد أصحابه صربا بني يديه وهو ينظر، وكان يف مجلة من أسر أقام عند أيب سعيد أياما 

  .ارجع إىل صاحبك وأخربه مبا رأيت: له على رواحل وقالمث أطلقه ومح
، فلما وقع هذا االمر الفظيع انزعج الناس لذلك انزعاجا عظيما )٢(وقد كانت هذه الواقعة يف أواخر شعبان منها 

  .جدا، وهم أهل البصرة باخلروج منها فمنعهم من ذلك نائبها أمحد الواثقي
كان نائبها ابن االخشيد قد تويف يف العام املاضي واستخلف على الثغر أبا وفيها أغارت الروم على بالد طرسوس و

نابت، فطمعت الروم يف تلك الناحية وحشدوا عساكرهم، فالتقى هبم أبو ثابت فلم يقدر على مقاومتهم، فقتلوا من 
  .أصحابه مجاعة وأسروه فيمن أسروا، فاجتمع أهل الثغر على ابن االعرايب فولوه أمرهم

  . ربيع اآلخروذلك يف
  .حممد بن زيد العلوي أمري طربستان والديلم: وفيها قتل

وكان سبب ذلك أن إمساعيل الساماين ملا ظفر بعمرو بن الليث ظن حممد أن إمساعيل ال جياوز عمله، وأن خراسان 
جاوزه إىل غريه قد خلت له، فارحتل من بلده يريد خراسان، وسبقه إمساعيل إليها، وكتب إليه أن الزم عملك وال تت

فلم يقبل، فبعث إليه جيشا مع حممد بن هارون الذي كان ينوب عن رافع بن هرمثة، فلما التقيا هرب منه حممد بن 
هارون خديعة، فسار اجليش وراءه يف الطلب فكر عليهم راجعا فاهنزموا منه فأخذ ما يف معسكرهم وجرح حممد بن 

  .وأسره ولده زيد فبعث به إىل إمساعيل بن أمحد فأكرمه وأمر له جبائزةزيد جراحات شديدة فمات بسببها بعد أيام، 
  .وقد كان حممد بن زيد هذا فاضال دينا حسن السرية فيما وليه من تلك البالد، وكان فيه تشيع

تقدم إليه يوما خصمان اسم أحدمها معاوية واسم اآلخر علي، فقال حممد بن زيد إن احلكم بينكما ظاهر، فقال 
  .أيها االمري ال تغترن بنا، فإن أيب كان من كبار الشيعة، وإمنا مساين معاوية مداراة ملن ببلدنا من أهل السنة: ةمعاوي

  .وهذا كان أبوه من كبار النواصب فسماه عليا تقاة لكم، فتبسم حممد بن زيد وأحسن إليهما
__________  

  .ن أصحابه حنو سبعمائة صرباأسر وقتل م: ٢٩٩/  ٤ومروج الذهب  ٣٦٨/  ١١يف الطربي ) ١(
  ويف ابن
  .قتل االسراى مجيعا وحرقهم: ٤٩٩/  ٧االثري 

  .كنت الوقعة يف آخر رجب وورد خربها إىل بغداد الربع خلون من شعبان: قال الطربي) ٢(
  .كانت يف رجب : ويف مروج الذهب



  .عدي ربيعة -اخلطاب العدوي يعقوب بن عمر بن ) ١(وممن تويف فيها إسحاق بن : قال ابن االثري يف كامله
  .وكان أمريا على ديار ربيعة باجلزيرة، فوىل مكانه عبد اهللا بن اهليثم بن عبد اهللا بن املعتمر

  .وعلي بن عبد العزيز البغوي صاحب أيب عبيد القاسم بن سالم
اجلوزي أن قطر وذكر هو وأبو الفرج بن  -وكان من االعيان  -االزدي املوصلي ) ٢(ومهدي بن أمحد بن مهدي 

  .الندى بنت مخارويه بن أمحد بن طولون امرأة املعتضد توفيت يف هذه السنة
  ).٣(لسبع خلون من رجب منها، ودفنت داخل القصر بالرصافة : قال ابن اجلوزي

يعقوب بن يوسف بن أيوب أبو بكر املطوعي، مسع أمحد بن حنبل وعلي بن املديين، وعنه النجاد واخللدي، وكان 
  .يف كل يوم قراءة قل هو اهللا أحد إحدى وثالثني ألف مرة، أو إحدى وأربعني ألف مرة ورده
أمحد بن عمرو بن أيب عاصم الضحاك : ومن تويف فيها أبو بكر بن أيب عاصم صاحب السنة واملصنفات وهو: قلت

السلف، وكان  ابن النبيل، له مصنفات يف احلديث كثرية، منها كتاب السنة يف أحاديث الصفات على طريق
حافظا، وقد ويل قضاء أصبهان بعد صاحل بن أمحد، وقد طاف البالد قبل ذلك يف طلب احلديث، وصحب أبا تراب 

كان هو واثنان من كبار الصاحلني يف سفر فنزلوا : النخشيب وغريه من مشايخ الصوفية وقد اتفق له مرة كرامة هائلة
  .اللهم ارزقنا خبيصا يكون غداء على لون هذا الرمل: ويقول على رمل أبيض، فجعل أبو بكر هذا يقبله بيده

  .فلم يكن بأسرع من أن أقبل أعرايب وبيده قصعة فيها خبيص بلون ذلك الرمل ويف بياضه، فأكلوا منه
ال أحب أن حيضر جملسي مبتدع وال مدع وال طعان وال لعان وال فاحش وال بذئ، وال منحرف عن : وكان يقول

  .احلديث الشافعي وأصحاب
  .تويف يف هذه السنة بأصبهان

  ما: وقد رآه بعضهم بعد وفاته وهو يصلي فلما انصرف قال
  .يؤنسين ريب عز وجل: فعل بك ؟ فقال

مث دخلت سنة مثان ومثانني ومائتني اتفق يف هذه السنة آفات ومصائب عديدة منها أن الروم قصدوا بالد الرقة يف 
  .رب، فقتلوا خلقا وأسروا حنوا من مخسة عشر ألف من الذريةجحافل عظيمة وعساكر من البحر وال

ومنها أن بالد أذربيجان أصاب أهلها وباء شديد حىت مل يبق أحد يقدر على دفن املوتى، فتركوا يف الطرق ال 
  .يوارون

__________  
ن أيوب إسحاق ب: ٢٩٩/  ٤ويف مروج الذهب ..ابن أيوب بن أمحد بن عمر: ٥٠٨/  ٧يف ابن االثري ) ١(

  .العبيدي وكان على حرب ديار ربيعة
  .فهد: يف ابن االثري) ٢(
  . ٣٦٧/  ١١انظر الطربي ) ٣(

ومنها أن بالد أردبيل أصاهبا ريح شديدة من بعد العصر إىل ثلث الليل مث زلزلوا زلزاال شديدا، واستمر ذلك عليهم 
مات حتت اهلدم مائة ألف ومخسني ألفا، فإنا  أياما فتهدمت الدور واملساكن، وخسف بآخرين منهم، وكان مجلة من

  ).١(هللا وإنا إليه راجعون 
  .وفيها اقترب القرامطة من البصرة فخاف أهلها منهم خوفا شديدا، ومهوا بالرحيل منها فمنعهم نائبها

بادة بشر بن موسى بن صاحل أبو علي االسدي ولد سنة تسعني ومائة، ومسع من روح بن ع: وفيها تويف من االعيان



، ومسع الكثري من هودة بن خليفة واحلسن بن موسى االشيب وأيب نعيم وعلي بن اجلعد )٢(حديثا واحدا 
واالصمعي وغريهم، وعنه ابن املنادي وابن خملد وابن صاعد والنجاد وأبو عمرو الزاهد واخللدي والسلمي وأبو 

  .بكر الشافعي وابن الصواف وغريهم
  .من البيوتات وكان االمام أمحد يكرمهوكان ثقة أمينا حافظا، وكان 

يداين * وينكر منه كل ما كان يعرف وميشي رويدا كاالسري مقيدا * ضعفت ومن جاز الثمانني يضعف : ومن شعره
بن ثابت بن كدام بن إبراهيم الصائيب  -ويقال ابن زهرون  -خطاه يف احلديد ويرسف ثابت بن قرة بن هارون 

  الفيلسوف
  .صانيف، من مجلتها أنه حرر كتاب إقليدس الذي عربه حنني بن إسحاق العبادياحلراين صاحب الت

وكان أصله صوفيا فترك ذلك واشتغل بعلم االوائل، فنال منه رتبة سامية عند أهله، مث صار إىل بغداد فعظم شأنه 
له تاريخ أجاد فيه  هبا، وكان يدخل مع املنجمني على اخلليفة وهو باق على دين الصابئة، وحفيده ثابت بن سنان

  .وأحسن، وكان بليغا ماهرا حاذقا بالغا
  .وعمه إبراهيم بن ثابت بن قرة كان طبيبا عارفا أيضا
  .وقد سردهم كلهم يف هذه الترمجة القاضي ابن خلكان

حدث عن علي بن املديين،  -من شيعة املنصور ال من الروافض  -احلسن بن عمرو بن اجلهم أبو احلسن الشيعي 
  .عن بشر احلايفوحكى 

  .وعنه أبو عمرو بن السماك
عبيد اهللا بن سليمان بن وهب وزير املعتضد، كان حظيا عنده، وقد عز عليه موته وتأمل لفقده وأمهه من جيعله يف 

  ).٣(مكانه بعده، فعقد لولده القاسم بن عبيد اهللا على الوزارة من بعد أبيه جربا ملصابه به 
  وأبو القامس عثمان بن

__________  
  .٢٨٠سنة ) كما يف الطربي وابن االثري(تقدم اخلرب ووقوعه يف دبيل ) ١(

  .٢٨٠وحوادث سنة  ٧٩ص  ١راجع حاشية 
  .ولعل تكرار اخلرب هنا سهو من الناسخ

/  ١تذكرة احلفاظ (مثن اجلنة ال إله إال اهللا : نا روح نا حبيب بن الشهيد عن احلسن قال: قال قال: وهو) ٣(
٦١١.(  

فلما مات عبيد اهللا عزم املعتضد على أن يستأصل شأفة أوالده ويستصفي أمواهلم، : ٢٥٦ل الفخري ص قا) ٣(
وكتب خطا بألفي ألف دينار فاستوزره  -وهو غالم املعتضد  -فحضر القاسم بن عبيد اهللا واستعان ببدر املعتضدي 

  .املعتضد 

  .سعيد بن بشار املعروف باالمناطي أحد كبار الشافعية
  .ذكرناه يف طبقاهتموقد 

وهارون بن حممد بن إسحاق بن موسى بن عيسى أبو موسى اهلامشي إمام الناس يف احلج عدة سنني متوالية، وقد مسع 
  .وحدث وتويف مبصر يف رمضان من هذه السنة

فبعث العمال بطائفة منهم ) ١(مث دخلت سنة تسع ومثانني ومائتني فيها عاثت القرامطة بسواد الكوفة فظفر بعض 



  برئيسهم إىل
املعتضد وهو أبو الفوارس، فنال من العباس بني يدي اخلليفة فأمر فقلعت أضراسه وخلعت يداه مث قطعتا مع رجليه، 

  .مث قتل وصلب ببغداد
وفيها قصدت القرامطة دمشق يف جحفل عظيم فقاتلهم نائبها طغج بن جف من جهة هارون بن مخارويه، فهزموه 

احلال هبم، وكان ذلك بسفارة حيىي بن زكرويه بن هبرويه الذي ادعى عند القرامطة أنه حممد مرات متعددة، وتفاقم 
بن عبد اهللا بن إمساعيل بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، وقد كذب يف ذلك، وزعم هلم 

  .ى أهل تلك اجلهةأنه قد اتبعه على أمره مائة ألف، وأن ناقته مأمورة حيث ما توجهت به نصر عل
  .فراج ذلك عندهم ولقبوه الشيخ، واتبعه طائفة من بين االصبغ، ومسوا بالفاطميني

وقد بعث إليهم اخلليفة جيشا كثيفا فهزموه، مث اجتازوا بالرصافة فأحرقوا جامعها، ومل جيتازوا بقرية إال هنبوها ومل 
مرات وقتلوا من أهلها خلقا كثريا، وانتهبوا من  يزل ذلك دأهبم حىت وصلوا إىل دمشق فقاتلهم نائبها فهزموه

  .أمواهلا شيئا كثريا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  .ويف هذه احلالة الشديدة اتفق موت اخلليفة املعتضد باهللا يف ربيع االول منها

حممد، وقيل طلحة بن  اخلليفة املعتضد هو أمحد بن االمري أيب أمحد بن املوفق امللقب بناصر دين اهللا، واسم أيب أمحد
جعفر املتوكل على اهللا بن املعتصم بن هارون الرشيد، أبو العباس املعتضد باهللا، ولد يف سنة ثنتني وقيل ثالث 

  .وأربعني ومائتني، وأمه أم ولد
  .وكان أمسر حنيف اجلسم معتدل القامة، قد وخطه الشيب، يف مقدم حليته طول، ويف رأسه شامة بيضاء

فة صبيحة يوم االثنني إحدى عشرة بقيت من رجب سنة تسع وسبعني ومائينت، واستوزر عبيد اهللا بن بويع له باخلال
  .وهب بن سليمان، ووىل القضاء إمساعيل بن إسحاق، ويوسف بن يعقوب، وابن أيب الشوارب
  .وكان أمر اخلالفة قد ضعف يف أيام عمه املعتمد، فلما ويل املعتضد أقام شعارها ورفع منارها

  .كان شجاعا فاضال من رجاالت قريش حزما وجرأة وإقداما وحزمةو
وكذلك كان أبوه، وقد أورد ابن اجلوزي بإسناده أن املعتضد اجتاز يف بعض أسفاره بقرية فيها مقثاة فوقف 

  صاحبها صائحا مستصرخا باخلليفة فاستدعى به فسأله
__________  

  ) .ابن االثري - الطربي(وهو شبل غالم أمحد بن حممد الطائي ) ١(

  .إن بعض اجليش أخذوا يل شيئا من القثاء وهم من غلمانك: عن أمره فقال
  .نعم: أتعرفهم ؟ فقال: فقال

فعرضهم عليه فعرف منهم ثالثة فأمر اخلليفة بتقييدهم وحبسهم، فلما كان الصباح نظر الناس ثالثة أنفس مصلوبني 
قتل ثالثة بسبب قثاء أخذوه : ه وعابوا ذلك على اخلليفة وقالواعلى جادة الطريق، فاستعظم الناس ذلك واستنكرو

أن ينكر عليه ذلك ويتلطف يف خماطبته يف ذلك واالمراء  -وهو مسامره  -؟ فلما كان بعد قليل أمر اخلواص 
ف إين أعر: حضور، فدخل عليه ليلة وقد عزم على ذلك ففهم اخلليفة ما يف نفسه من كالم يريد أن يبديه، فقال له

  .نعم: يا أمري املؤمنني وأنا آمن ؟ قال: أن يف نفسك كالما فما هو ؟ فقال
  .فإن الناس ينكرون عليك تسرعك يف سفك الدماء: قلت له
  .واهللا ما سفكت دما حراما منذ وليت اخلالفة إال حبقه: فقال



ك إنه دعاين إىل االحلاد وحي: فعالم قتلت أمحد بن الطيب وقد كان خادمك ومل يظهر له خيانة ؟ فقال: فقلت له
يا هذا أنا ابن عم صاحب الشريعة، وأنا منتصب يف : والكفر باهللا فيما بيين وبينه، فلما دعاين إىل ذلك قلت له

  .منصبه فأكفر حىت أكون من غري قبيلته
  .فقتلته على الكفر والزندقة

كان هؤالء الذين أخذوا القثاء، وإمنا كانوا  واهللا ما: فما بال الثالثة الذين قتلتهم على القثاء ؟ فقال: فقلت له
لصوصا قد قتلوا وأخذوا املال فوجب قتلهم، فبعثت فجئت هبم من السجن فقتلتهم وأريت الناس أهنم الذين أخذوا 

  .القثاء، وأردت بذلك أن أرهب اجليش لئال يفسدوا يف االرض ويتعدوا على الناس ويكفوا عن االذى
  .ين أخذوا القثاء فأطلقهم بعد ما استتاهبم وخلع عليهم وردهم إىل أرزاقهممث أمر بإخراج أولئك الذ

خرج املعتضد يوما فعسكر بباب الشماسية وهنى أن يأخذ أحد من بستان أحد شيئا، فأيت بأسود : قال أبن اجلوزي
كرون هذا ويقولون إن العامة ين: قد أخذ عذقا من بسر فتأمله طويال مث أمر بضرب عنقه، مث التفت إىل االمراء فقال

  ).١" (ال قطع يف مثر وال كثر : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ومل يكفه أن يقطع يده حىت قتله، وإين مل أقتل هذا على سرقته، وإمنا هذا االسود رجل من الزنج كان قد استأمن يف 

ت املسلم، فأهدر أيب دم الرجل املقتول حياة أيب، وإنه تقاول هو ورجل من املسلمني فضرب املسلم فقطع يده فما
  تأليفا للزنج، فآليت على نفسي لئن أنا قدرت عليه القتلنه، فما قدرت عليه إال هذه الساعة فقتلته بذلك

  .الرجل
أخربنا حممد بن أمحد بن يعقوب، حدثنا حممد بن نعيم الضيب، مسعت أبا الوليد حسان بن : وقال أبو بكر اخلطيب

دخلت على : مسعت إمساعيل بن إسحاق القاضي يقول: مسعت أبا العباس بن سريج يقول: ولحممد الفقيه يق
املعتضد وعلى رأسه أحداث روم صباح الوجوه، فنظرت إليهم فرآين املعتضد وأنا أتأملهم، فلما أردت القيام أشار 

  .طإيل فجلست ساعة فلما خال قال يل أيها القاضي واهللا ما حللت سراويلي على حرام ق
  عن احلاكم، عن حسان بن: وروى البيهقي

__________  
) ٢٧(وابن ماجه يف احلدود باب ) ١٩(والترمذي يف احلدود باب ) ١٣(أخرجه أبو داود يف احلدود ) ١(

 ١٤٢ - ١٤٠/  ٤، ٤٦٣/  ٣وأمحد يف املسند ) ٣٢(ومالك يف املوطأ يف احلدود ) ٧(والدارمي يف احلدود باب 
.  

دخلت يوما على املعتضد فدفع إىل كتابا فقرأته فإذا فيه : ج القاضي إمساعيل بن إسحاق قالحممد، عن ابن سري
  .يا أمري املؤمنني إمنا مجع هذا زنديق: فقلت -الرخص من زلل العلماء قد مجعها بعض الناس 

ت اللهو، ومن مجع زلل إن من أباح املتعة مل يبح الغناء، ومن أباح الغناء مل يبح إضافته إىل آال: كيف ؟ فقلت: فقال
  .العلماء مث أخذ هبا ذهب دينه
  .فأمر بتحريق ذلك الكتاب

انتهى املعتضد وأنا بني يديه إىل منزل شعث وابنه املقتدر جعفر : وروى اخلطيب بسنده عن صايف اجلرمي اخلادم قال
يديه طبق من فضة فيه جالس فيه وحوله حنو من عشرة من الوصائف، والصبيان من أصحابه يف سنه عنده، وبني 

عنقود عنب، وكان العنب إذ ذاك عزيزا، وهو يأكل عنبة واحدة مث يفرق على أصحابه من الصبيان كل واحد 
  .عنبة، فتركه املعتضد وجلس ناحية يف بيت مهموما



  .مالك يا أمري املؤمنني ؟ فقال: فقلت له
  .وحيك واهللا لوال النار والعار القتلن هذا الغالم

  .له صالحا لالمةفإن يف قت
  .أعيذك باهللا يا أمري املؤمنني من ذلك: فقلت
وحيك يا صايف هذا الغالم يف غاية السخاء ملا أراه يفعل مع الصبيان، فإن طباع الصبيان تأىب الكرم، وهذا يف : فقال

تطول أيامه غاية الكرم، وإن الناس من بعدي ال يولون علهيم إال من هو من ولدي، فسيلي عليهم املكتفي مث ال
مث ميوت فيلي الناس جعفر هذا الغالم، فيذهب مجيع أموال بيت املال إىل  -وهي داء اخلنازير  -لعلته اليت به 
  احلظايا لشغفه

  .هبن، وقرب عهده من تشببه هبن، فتضيع أمور املسلمني وتعطل الثغور وتكثر الفنت واهلرج واخلوارج والشرور
  .اله سواء بسواءواهللا لقد شاهدت ما ق: قال صايف

كان املعتضد يوما نائما وقت القائلة وحنن حول سريره فاستيقظ : وروى ابن اجلوزي عن بعض خدم املعتضد قال
وحيكم اذهبوا إىل دجلة فأول سفينة جتدوها فارغة منحدرة فأتوين مبالحها : مذعورا مث صرخ بنا فجئنا إليه فقال

  .واحتفظوا بالسفينة
مالحا يف مسريية فارغة منحدرا فأتينا به اخلليفة ملا رأى املالح اخلليفة كاد أن يتلف، فصاح به فذهبنا سراعا فوجدنا 

وحيك يا ملعون، أصدقين عن قصتك مع املرأة اليت : اخلليفة صيحة عظيمة فكادت روح املالح خترج فقال له اخلليفة
ؤمنني كنت اليوم سحرا يف مشرعيت الفالنية، نعم يا أمري امل: قتلتها اليوم وإال ضربت عنقك قال فتلعثم مث قال

فنزلت امرأة مل أر مثلها وعليها ثياب فاخرة وحلى كثري وجوهر، فطمعت فيها واحتلت عليها فشددت فاها 
وغرقتها وأخذت مجيع ما كان عليها من احللى والقماش، وخشيت أن أرجع به إىل منزيل فيشتهر خربها، فأردت 

  .هؤالء اخلدم فأخذوين الذهب به إىل واسط فلقيين
  .يف صدر السفينة حىت البواري: وأين حليها ؟ فقال: فقال

فأمر اخلليفة عند ذلك بإحضار احللى فجئ به فإذا هو حلى كثري يساوي أمواال كثرية، فأمر اخلليفة بتغريق املالح يف 
فنادى بذلك ثالثة : موا مال املرأةاملكان الذي غرق فيه املرأة، وأمر أن ينادى على أهل املرأة ليحضروا حىت يتسل

أيام يف اسواق بغداد وأزقتها فحضروا بعد ثالثة ايام فدفع إليهم ما كان من احللى وغريه مما كان للمرأة، ومل يذهب 
  .منه شئ

رأيت يف نومي تلك الساعة شيخا أبيض الرأس واللحية : يا أمري املؤمنني من أين علمت هذا ؟ قال: فقال له خدمه
  يا أمحد يا أمحد، خذ أول مالح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره عن: اب وهو يناديوالثي

  .خرب املرأة اليت قلتها اليوم وسلبها، فأقم عليه احلد
  .وكان ما شاهدمت

كنت مع موالي املعتضد يف بعض متصيداته وقد انقطع عن العسكر وليس معه : وقال جعيف السمرقندي احلاجب
  .ال واهللا: يا جعيف أفيك خري اليوم ؟ قلت: ا أسد فقصد قصدنا فقال يل املعتضدغريي، إذا خرج علين

  .بلى: وال أن متسك فرسي وأنزل أنا ؟ فقلت: قال
  فنزل عن فرسه: قال

وغرز أطراف ثيابه يف منطقته واستل سيفه ورمى بقرابه إيل مث تقدم إىل االسد فوثب االسد عليه فضربه بالسيف 



السد بيده فضربه ثانية على هامته ففلقها، فخر االسد صريعا فدنا منه فمسح سيفه يف صوفه مث فأطار يده فاشتغل ا
  .أقبل إيل فأغمد سيفه يف قرابه، مث ركب فرسه فذهبنا إىل العسكر

قال وصحبته إىل أن مات فما مسعته ذكر ذلك الحد، فما أدري من أي شئ أعجب ؟ من شجاعته أم من عدم 
  . يذكره الحد ؟ أم من عدم عتبه علي حيث ضننت بنفسي عنه، واهللا ما عاتبين يف ذلك قطاحتفاله بذلك حيث مل

: ما هذا ؟ وملن هذا ؟ فقال له: وروى ابن عساكر عن أيب احلسني النوري أنه اجتاز بزورق فيه مخر مع مالح، فقال
  .هذا مخر للمعتضد

 كسرها كلها إال دنا واحدا تركه، واستغاث املالح فصعد أبو احلسني إليها فجعل يضرب الدنان بعمود يف يده حىت
  .ما أنت ؟ فقال أنا احملتسب: فجاءت الشرطة فأخذوا أبا احلسني فأوقفوه بني يدي املعتضد فقال له

  .الذي والك اخلالفة يا أمري املؤمنني: ومن والك احلسبة ؟ فقال: فقال
  .شفقة عليك لدفع الضرر عنك: ؟ فقالما الذي محلك على ما فعلت : فأطرق رأسه مث رفعها فقال
الين إمنا أقدمت عليها فكسرهتا : والي شئ تركت منها دنا واحدا مل تكسره ؟ فقال: فأطرق رأسه مث رفعه فقال

إجالال هللا تعاىل، فلم أبال أحد حىت انتهيت إىل هذا الدن دخل نفسي إعجاب من قبيل أين قد أقدمت على مثلك 
  .اذهب فقد أطلقت يدك فغري ما أحببت أن تغريه من املنكر: دفتركته، فقال له املعتض

الين كنت أغري عن اهللا، وأنا اآلن اغري عن : ومل ؟ فقال: اآلن انتقض عزمي عن التغيري، فقال: فقال له النوري
  .شرطي
  .سل حاجتك: فقال
هبا خمتفيا خشية أن يشق عليه  فأمر به فأخرج فصار إىل البصرة، فأقام: أحب أن خترجين من بني يديك ساملا: فقال

  .أحد يف حاجة عند املعتضد
  .فلما تويف املعتضد رجع إىل بغداد

كان يل على بعض االمراء مال : وذكر القاضي أبو احلسن حممد بن عبد الواحد اهلامشي عن الشيخ من التجار قال
يؤذونين، فاشتكيت عليه إىل الوزير كثري فماطلين ومنعين حقي، وجعل كلما جئت أطالبه حجبين عنه ويأمر غلمانه 

فلم يفد ذلك شيئا، وإىل أولياء االمر من الدولة فلم يقطعوا منه شيئا، وما زاده ذلك إال منعا وجحودا، فأيست من 
  املال الذي عليه ودخلين هم من جهته، فبينما أنا
فقلت وما عسى أن  -م مسجد هناك إما -أال تأيت فالنا اخلياط : كذلك وأنا حائر إىل من أشتكي، إذ قال يل رجل

  .يصنع خياط مع هذا الظامل
هو أقطع وأخوف عنده من مجيع من اشتكيت إليه، فاذهب إليه لعلك أن : وأعيان الدولة مل يقطعوا فيه ؟ فقال يل

  .جتد عنده فرجا
  قال فقصدته غري حمتفل يف أمره،

حني عاينه االمري قام إليه وأكرمه واحترمه وبادر إىل فذكرت له حاجيت ومايل وما لقيت من هذا الظامل، فقام معي ف
ادفع إىل هذا : قضاء حقي الذي عليه فأعطانيه كامال من غري أن يكون منه إىل االمري كبري أمر، غري أنه قال له

  .الرجل حقه وإال أذنت
  .فتغري لون االمري ودفع إيل حقي

بنيته كيف انطاع ذلك االمري له، مث إين عرضت عليه  فعجبت من ذلك اخلياط مع رثاثة حاله وضعف: قال التاجر



  .لو أردت هذا لكان يل من االموال ماال حيصى: شيئا من املال فلم يقبل مين شيئا، وقال
إن سبب ذلك أنه كان عندنا يف جوارنا أمري تركي من : فسألته عن خربه وذكرت له تعجيب منه وأحلحت عليه فقال

فمر به ذات يوم امرأة حسناء قد خرجت من احلمام وعليها ثياب مرتفعة ذات  أعايل الدولة، وهو شاب حسن،
يا : قيمة، فقام إليها وهو سكران فتعلق هبا يريدها على نفسها ليدخلها منزله، وهي تأىب عليه وتصيح بأعلى صوهتا

طالق أن ال أبيت مسلمني أنا امرأة ذات زوج، وهذا رجل يريدين على نفسي ويدخلين منزله، وقد حلف زوجي بال
  .يف غري منزله، ومىت بت هاهنا طلقت منه وحلقين بسبب ذلك عار ال تدحضه االيام وال تغسله املدامع

فقمت إليه فأنكرت عليه وأردت خالص املرأة من يديه فضربين بدبوس يف يده فشج رأسي، وغلب : قال اخلياط
الدم عين وعصبت رأسي وصليت بالناس العشاء مث املرأة على نفسها وأدخلها منزله قهرا، فرجعت أنا فغسلت 

إن هذا قد فعل ما قد علمتم فقوموا معي إليه لننكر عليه وخنلص املرأة منه، فقام الناس معي فهجمنا : قلت للجماعة
عليه داره فثار إلينا يف مجاعة من غلمانه بأيديهم العصي والدبابيس يضربون الناس، وقصدين هو من بينهم فضربين 

ا شديدا مربحا حىت أدماين، وأخرجنا من منزله وحنن يف غاية االهانة، فرجعت إىل منزيل وأنا ال أهتدي إىل ضرب
الطريق من شدة الوجع وكثرة الدماء، فنمت على فراشي فلم يأخذين نوم، وحتريت ماذا أصنع حىت أنقذ املرأة من 

  يده يف الليل لترجع فتبيت يف منزهلا
الطالق، فأهلمت أن أؤذن الصبح يف أثناء الليل لكي يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها حىت ال يقع على زوجها 

منزله فتذهب إىل منزل زوجها، فصعدت املنارة وجعلت أنظر إىل باب داره وأنا أتكلم على عاديت قبل االذان هل 
يتحقق الصباح، فبينا  أرى املرأة قد خرجت مث أذنت فلم خترج، مث صممت على أنه إن مل خترج أقمت الصالة حىت

: أين الذي أذن هذه الساعة ؟ فقلت: أنا أنظر هل خترج املرأة أم ال، إذ امتالت الطريق فرسانا ورجالة وهم يقولون
أجب أمري املؤمنني، فأخذوين وذهبوا يب ال أملك : انزل، فنزلت فقالوا: ها أنا ذا، وأنا أريد أن يعينوين عليه، فقالوا

أدخلوين عليه، فلما رأيته جالسا يف مقام اخلالفة ارتعدت من اخلوف وفزعت فرزعا شديدا، من نفسي شيئا، حىت 
  .ليسكن ورعك وليهدأ قلبك: أدن، فدنوت فقال يل: فقال

  .نعم يا أمري املؤمنني: أنت الذي أذنت هذه الساعة ؟ قلت: وما زال يالطفين حىت أطمأننت وذهب خويف، فقال
هذه الساعة، وقد بقي من الليل أكثر مما مضى منه ؟ فتغر بذلك الصائم واملسافر  ما محلك على أن أذنت: فقال

  .واملصلي وغريهم
  .يؤمنين أمري املؤمنني حىت أقص عليه خربي ؟ فقال: فقلت

  .أنت آمن
  .فذكرت له القصة

  يعا فبعثفغضب غضبا شديدا، وأمر بإحضار ذلك االمري واملرأة من شاعته على أي حالة كانا فأحضر سر: قال

باملرأة إىل زوجها مع نسوة من جهته ثقات ومعهن ثقة من جهته أيضا، وأمره أن يأمر زوجها بالعفو والصفح عنها 
  .واالحسان إليها، فإهنا مكرهة ومعذورة
كم لك من الرزق ؟ وكم عندك من املال ؟ وكم عندك من اجلوار : مث أقبل على ذلك الشاب االمري فقال له

  .ر له شيئا كثرياوالزوجات ؟ فذك
وحيك أما كفاك ما أنعم اهللا به عليك حىت انتهكت حرمة اهللا وتعديت حدوده وجترأت على السلطان، وما : فقال له

كفاك ذلك أيضا حىت عمدت إىل رجل أمرك باملعروف وهناك عن املنكر فضربته وأهنته وأدميته ؟ فلم يكن له 



  .جواب
ل مث أمر به فأدخل يف جوالق مث أمر به فضرب بالدبابيس ضربا شديدا حىت فأمر به فجعل يف رجله قيد ويف عنقه غ

  .خفت، مث أمر به فالقى يف دجلة فكان ذلك آخر العهد به
مث أمر بدرا صاحب الشرطة أن حيتاط على ما يف داره من احلواصل واالموال اليت كانت يتناوهلا من بيت املال، مث 

  ا رأيت منكرا صغريا كان أو كبريا ولو علىكلم: قال لذلك الرجل الصاحل اخلياط
فأعلمين، فإن اتفق اجتماعك يب وإال فعلى ما بيين وبينك االذان، فأذن يف أي  -وأشار إىل صاحب الشرطة  -هذا 

  .وقت كان أو يف مثل وقتك هذا
  .ا من املعتضدفلهذا ال آمر أحدا من هؤالء الدولة بشئ إال امتثلوه، وال أهناهم عن شئ إال تركوه خوف: قال

  .وما احتجت أن أؤذن يف مثل تلك الساعة إىل اآلن
كنت يوما عند املعتضد وخادم واقف على رأسه يذب عنه مبذبة : وذكر الوزير عبيد اهللا بن سليمان بن وهب قال

يف يده إذ حركها فجاءت يف قلنسوة اخلليفة فسقطت عن رأسه، فأعظمت أنا ذلك جدا وخفت من هول ما وقع، 
مر هذا البائس ليذهب لراحته : يكترث اخلليفة لذلك، بل أخذ قلنسوته فوضعها على رأسه مث قال لبعض اخلدم ومل

  .فإنه قد نعس، وزيدوا يف عدة من يذب بالنوبة
إن هذا البائس مل يتعمد ما وقع منه وإمنا : فأخذنا يف الثناء على اخلليفة والشكر له على حلمه، فقال: قال الوزير
  .س العتاب واملعاتبة إال على املعتمد ال على املخطئ والساهينعس، ولي

ملا جاء اخلرب إىل املعتضد مبوت وزيره عبيد اهللا بن سليمان خر ساجدا طويال، : وقال جعيف السمرقندي احلاجب
  .يا أمري املؤمنني، لقد كان عبيد اهللا خيدمك وينصح لك: فقيل له
  .ه ومل أوذهإمنا سجدت شكرا هللا أىن مل أعزل: فقال

وقد كان ابن سليمان حازم الرأي قويا، وأراد أن يويل مكانه أمحد بن حممد بن الفرات فعدل به بدر صاحب 
الشرطة عنه وأشار عليه بالقاسم بن عبيد اهللا فسفه رأيه فأحل عليه فواله وبعث إليه يعزيه يف أبيه ويهنيه بالوزارة 

  . املكتفي اخلالفة من بعد أبيه املعتضد وحىت قتل بدرا، فما لبث القاسم بن عبيد اهللا حىت ويل)١(
  .وكان املعتضد ينظر إىل ما بينهما من العداوة من وراء ستر رقيق وهذه فراسة عظيمة وتوسم قوي

ينبغي أن يصلب بعضهم وحيرق : ورفع يوما إىل املعتضد قوما جيتمعون على املعصية فاستشاره وزيره يف أمرهم فقال
  .بعضهم
وحيك لقد بردت هلب غضيب عليهم بقسوتك، أما علمت أن الرعية وديعة اهللا عند سلطاهنا، وأنه سائله عنها  :فقال

  .؟ ومل يقابلهم مبا قال الوزير
__________  

  .ه ٢٨٨تقدمت املالحظة، راجع وفيات سنة ) ١(
  . ٢٥٦والفخري ص 

  ت االحوال فاسدة، والعرب تعيث يفوهلذه النية ملا ويل اخلالفة كان بيت املال صفرا من املال وكان
االرض فسادا يف كل جهة، فلم يزل برأيه وتسديده حىت كثرت االموال وصلحت االحوال يف سائر القاليم 

  .واآلفاق
ومن * دله عندي حبيب أنت عن عيين بعيد * يا حبيبا مل يكن يع : ومن شعره يف جارية له توفيت فوجد عليها



وإن غبت رقيب وحيايت منك مذ * ء من اللهو نصيب لك من قليب على قليب * شي القلب قريب ليس يل بعدك يف 
حرق احلزن هليب ما أرى * دك عول وحنيب وفؤادي حشوه من * ت حياة ال تطيب لو تراين كيف يل بع * غب 

* ملن مل أبك للدار ولكن : ين وصربي ما جييب وقال فيها* يبتها عنك تطيب ليس دمع يل يعصي * نفسي وإن طي 
وبان قليب معه * وكنت من قبل له آمنا ودعت صربي عنه توديعه * قد كان فيها مرة ساكنا فخانين الدهر بفقدانه 

وعشت أنت سليما أنت * يا إمام اهلدى حياتك طالت : ظاعنا وكتب إليه ابن املعتز يعزيه ويسليه عن مصيبته فيها
كانت سرورا صارت ثوابا * ا فتسلى عن ما مضى وكأن اليت ر وعند املصائب التسليم* علمتنا على النعم الشك 

أعطي فوزا ومات * إن عندي يف ذاك حظا جسيما من ميت طائعا ملواله فقد * عظيما قد رضينا بأن منوت وحتىي 
  :وقد رثى أبو العباس عبد اهللا بن املعتز العباسي بن عمر املعتضد مبرثاة حسنة يقول فيها) ٢(موتا كرميا 

رضيت باهللا ربا واحدا * وأنت والد سوء تأكل الولدا أستغفر اهللا بل ذا كله قدر * وحيك ما أبقيت يل أحدا يا دهر 
وأين * بالظاهرية مقصى الدار منفردا أين اجليوش اليت قد كنت تشحنها * صمدا يا ساكن القرب يف غرباء مظلمة 

  مهابة من رأته عينه ارتعدا *الكنوز اليت مل حتصها عددا أين السرير الذي قد كنت متلؤه 

وجناء تنثر من * والح فيها سنا االبريز فانعقدا قد أتعبوا كل مرقال مذكرة * أين القصور اليت شيدهتا فعلت 
* أين الليوث اليت صريهتا نقدا أين الوفود على االبواب عاكفة * أشداقها الزبدا اين االعادي االىل ذللت صعبهم 

من راح منهم ومل يطمر فقد سعدا أين اجلياد اليت * طردا أين الرجال قياما يف مراتبهم ورد القطا صفر ما جال وا
مذ مت ما وردت قلبا وال كبدا * وكن حيملن منك الضيغم االسدا أين الرماح اليت غذيتها مهجا * حجلتها بدم 

رمني حائط * السيول إذا  يصنب من شئت من قرب وإن بعدا أين اجملانيق أمثال* أين السيوف وأين النبل مرسلة 
* وال ترى أن عفوا نافعا أبدا اين اجلنان اليت جتري جداوهلا * حسن قام قعدا أين الفعال اليت قد كنت تبدعها 

يسحنب من حلل موشية جددا أين املالهي وأين * ويستجيب إليها الطائر الغردا أين الوصائف كالغزالن رائحة 
صالح ملك بين العباس إذا فسدا * ضة زردا أين الوثوب إىل االعداء مبتغيا ياقوتة كسيت من ف* الراح حتسبها 

حىت كأنك يوم مل تكن * وحتطم العايت اجلبار معتمدا مث انقضيت فال عني وال أثر * مازلت تقسر منهم كل قسورة 
  أحدا

  .ما دام ملك االنسان وال خلدا ذكرها ابن عساكر يف تارخيه* ال شئ يبقى سوى خري تقدمه 
واجتمع ليلة عند املعتضد ندماؤه فلما انقضى السمر وصار إىل حظاياه ونام القوم السمار نبههم من نومهم خادم 

يقول لكم أمري املؤمنني إنه أصابه أرق بعدكم، وقد عمل بيتا أعياه ثانيه فمن عمل ثانيه فله جائزة وهو هذا : وقال
ار قفر واملزار بعيد قال فجلس القوم من فرشهم يفكرون يف ثانيه إذا الد* وملا انتبهنا للخيال الذي سرى : البيت

لعل خياال طارقا سيعود قال فلما رجع اخلادم به إىل * فقلت لعيين عاودي النوم واهجعي : فبدر واحد منهم فقال
بن ) ١(املعتضد وقع منه موقعا جيدا وأمر له جبائزة سنية، واستعظم املعتضد يوما من بعض الشعراء قول احلسن 

  وزاد قليب على أوجاعه وجعا* على من أطار النوم فامتنعا ) ٢(هلفي : منري املازين البصري
__________  

  .ه ١٢احلكم بن قنربة املازين البصري، شاعر بصري من أبناء القرن : ٣١٣/  ٤يف مروج الذهب ) ١(
  .يت رابع انظر االبيات يف املروج باختالف وبزيادة ب..ويلي: يف مروج الذهب) ٢(



من القلوب وجيها * حسنا أو البدر من أردانه ملعا يف وجهه شافع ميحوا إساءته * كأمنا الشمس من أعطافه طلعت 
أين ما شفعا وملا كان يف ربيع االول من هذه السنة اشتد وجع املعتضد فاجتمع رؤوس االمراء مثل يونس اخلادم 

ا بأن جيتمع الناس لتجديد البيعة للمكتفي باهللا علي بن املعتضد باهللا، وغريه إىل الوزير القاسم بن عبيد اهللا فأشارو
  .ففعل ذلك وتأكدت البيعة وكان يف ذلك خري كثري

وخذ صفوها ما إن صفت ودع الرنقا * متتع من الدنيا فإنك ال تبقى : وحني حضرت املعتضد الوفاة أنشد لنفسه
  حاال ومل يرع يل حقافلم يبق يل ) * ١(وال تأمنن الدهر إين ائتمنته 

* خلقا وأخليت دار امللك من كل نازع ) ٢(عدوا ومل أو مهل على خلق * قتلت صناديد الرجال فلم أدع 
وصارت رقاب اخللق يل أمجع رقا رماين الردى سهما * فشردهتم غربا ومزقتهم شرقا فلما بغلت النجم عزا ورفعة 

) ٣(لدى ملك إال حباين حبها رفقا * ومل يغن عين ما مجعت ومل أجد  فها أنا ذا يف حفريت عاجال ألقى* فأمخد مجريت 
إىل رمحة اهللا * فمن ذا الذي مثلي مبصرعه أشقا فيا ليت شعري بعد مويت هل أصر * وأفسدت دنياي وديين سفاهة 

  .من هذه السنة) ٥(وكانت وفاته ليلة االثنني لثمان بقني من ربيع االول ) ٤(أم يف ناره ألقى 
  .يبلغ اخلمسنيومل 

  ).٧(سنني وتسعة أشهر وثالثة عشر يوما ) ٦(وكانت خالفته تسع 
  .عليا املكتفي، وجعفر املقتدر، وهارون: وخلف من االوالد الذكور
  .ومن البنات إحدى عشر بنتا

  .ويقال سبع عشرة بنتا
  ).٨(وترك يف بيت املال سبعة عشر ألف الف دينار 

 وجهها، فلهذا كان بعض الناس يبخله، ومن الناس من جيعله من اخللفاء وكان ميسك عن صرف االموال يف غري
  .الراشدين املذكورين يف احلديث، حديث جابر بن مسرة فاهللا أعلم

__________  
  .طغية: يف ابن االثري) ٢..(وال تأمن الدهر إنين قد أمنته: ٥١٤/  ٧يف أبن االثري ) ١(
  . حسنها رفقالذي مللك والحياء يف: يف ابن االثري) ٣(
/  ٧وابن االثري  ٣٧٣/  ١١يف الطربي ) ٥(إىل نعم الرمحن أم ناره ألقى * بعد مويت ما ألقى : يف ابن االثري) ٤(

  .ربيع اآلخر: ٣٠٨/  ٤ومروج الذهب  ٥١٣
  .سبع سنني: يف ابن االثري) ٦(
  .ويومني: يف مروج الذهب) ٧(
وت املال تسعة آالف ألف دينار، ومن الورق أربعني ألف خلف املعتضد يف بي: ٢٦١/  ٤يف مروج الذهب ) ٨(

  ...درهم، ومن الدواب والبغال واجلمازات واحلمري اثىن عشر ألف رأس

) ١(خالفة املكتفي باهللا أيب حممد علي بن املعتضد باهللا أمري املؤمنني، بويع له باخلالفة عند موت أبيه يف ربيع االول 
  .من امسه علي سوى هذا وعلي بن أيب طالب من هذه السنة، وليس يف اخللفاء

  .وليس فيهم من يكىن بأيب حممد إال هو واحلسن بن علي بن أيب طالب واهلادي، واملستضئ باهللا
  .وحني ويل املكتفي كثرت الفنت وانتشرت يف البالد

وم كثرية ومل ويف رجب منها زلزلت االرض زلزلة عظيمة جدا، ويف رمضان منها تساقط وقت السحر من السماء جن



  .يزل االمر كذلك حىت طلعت الشمس
وملا أفضت اخلالفة إليه كان بالرقة، فكتب إليه الوزير وأعيان االمراء فركب فدخل بغداد يف يوم مشهود، وذلك 

  .لثمان خلون من مجادى منها) ٢(يوم االثنني 
وأمر بتخريب املطامري اليت  -ن أبيه وكان معتقال يف سج -بقتل عمرو بن الليث الصفار ) ٣(ويف هذا اليوم أمر 

كان اختذها أبوه للمسجونني وأمر ببناء جامع مكاهنا وخلع يف هذا اليوم على الوزير القاسم بن عبيد اهللا بن سليمان 
  .ست خلع وقلده سيفا، وكان عمره يوم ويل اخلالفة مخسا وعشرين سنة وبعض أشهر

  .طريق على احلجيج، وتسمى بعضهم بأمري املؤمننيوفيها انتشرت القرامطة يف اآلفاق وقطعوا ال
  .فبعث املكتفي إليهم جيشا كثريا وأنفق فيهم أمواال جزيلة، فأطفأ اهللا بعض شرهم

وفيها خرج حممد بن هارون عن طاعة إمساعيل بن أمحد الساماين، وكاتب أهل الري بعد قتله حممد بن زيد الطاليب، 
تحوذ عليها، فقصده إمساعيل بن أمحد الساماين باجليوش فقهره وأخرجه منها فصار إليهم فسلموا البلد إليه فاس

  .مذموما مدحورا
ويف يوم التاسع من ذي احلجة منها صلى الناس العصر يف زمن الصيف وعليهم ثياب : قال ابن اجلوزي يف املنتظم

را واحملشوات ومجد املاء كفصل الصيف، فهبت ريح باردة جدا حىت احتاج الناس إىل االصطالء النار، ولبسوا الف
  .الشتاء

ووقع مبدينة محص مثل ذلك، وهب ريح عاصف بالبصرة فاقتلعت شيئا كثريا من خنيلها، وخسف : قال ابن االثري
  .آالف نسمة) ٤(مبوضع فيها فمات حتته سبعة 
  .وزلزت بغداد يف رجب منها مرات متعددة مث سكنت: قال ابن اجلوزي، وابن االثري

  .ناس فيها الفضل بن عبد امللكوحج بال
  .وفيها تويف من االعيان إبراهيم بن حممد بن إبراهيم أحد الصوفية الكبار

  .وهو من أقران السري السقطي: قال ابن االثري
  .الن ترد إىل اهللا ذرة من مهك خري لك مما طلعت عليه الشمس: قال

من كثرة اجلماع، وكان االطباء يصفون له ما يرطب  أمحد بن حممد املعتضد باهللا غلب عليه سوء املزاج واجلفاف
  .بدنه به فيستعمل ضد ذلك حىت سقطت قوته

__________  
  .من الصفحة السابقة ٥راجع احلاشية ) ١(
  .لسبع ليال بقني من مجادى االوىل: ٣٠٩/  ٤يف مروج الذهب ) ٢(
ه ذلك القاسم بن عبيد اهللا فدس إليه من أنه أراد ان خيلي سبيله وحيسن إليه، فكر: ٣٧٣/  ١١قال الطربي ) ٣(

  .قتله
  ).٥١٦/  ٧ابن االثري (
  .ستة آالف : ٥٢٢/  ٧يف ابن االثري ) ٤(

بدر غالم املعتضد رأس اجليش كان القاسم الوزير قد عزم على أن يصرف اخلالفة عن أوالد املعتضد وفاوض بذلك 
ضد خاف الوزير غائلة ذلك فحسن الوزير للمكتفي قتل بدر بدرا هذا فامتنع عليه وأىب، فلما ويل املكتفي بن املعت

هذا، فبعث املكتفي فاحتاط على حواصله وأمواله وهو بواسط، وبعث الوزير إليه باالمان، فلما قدم بدر بعث إليه 



من قتله يوم اجلمعة لست خلون من رمضان من هذه السنة، مث قطع رأسه وبقيت جثته أخذها أهله فبعثوا هبا إىل 
  .كان قد أعتق كل مملوك له قبل وفاتهكة يف تابوت فدفن هبا، النه أوصى بذلك وم

  .وحني أرادوا قتله صلى ركعتني رمحه اهللا
احلسني بن حممد بن عبد الرمحن بن الفهم بن حمرز بن إبراهيم احلافظ البغدادي، مسع خلف بن هشام وحيىي بن معني 

ه، وكانت له معرفة جيدة وحممد بن سعد وغريهم، وعنه احلنطيب والطوماري، وكان عسرا يف التحديث إال ملن الزم
  .ليس بالقوي: باالخبار والنسب والشعر وأمساء الرجال، مييل إىل مذهب العراقيني يف الفقه، قال عنه الدار قطين

عمارة بن وثيمة بن موسى أبو رفاعة الفارسي صاحب التاريخ على السنن، ولد مبصر وحدث عن أيب صاحل كاتب 
  .الليث وغريه

  .صفار أحد االمراء الكبار، قتل يف السجن أول ما قدم املكتفي بغدادبن الليث ال) ١(عمرو 
مث دخلت سنة تسعني ومائتني فيها أقبل حيىي بن زكرويه بن مهرويه أبو قاسم القرمطي املعروف بالشيخ يف جحافله 

  .فعاث بناحية الرقة فسادا فجهز إليه اخلليفة جيشا حنو عشرة آالف فارس
  .غداد إىل سامرا يريد االقامة هبا فثىن رأيه عن ذلك الوزير فرجع إىل بغدادوفيها ركب اخلليفة من ب

وفيها قتل حيىي بن زكرويه على باب دمشق زرقه رجل من املغاربة مبزراق نار فقتله، ففرح الناس بقتله، ومتكن منه 
ده أخوه احلسني وتسمى بأمحد املزراق فأحرقه، وكان هذا املغريب من مجلة جيش املصريني، فقام بأمر القرامطة من بع

وتكىن بأيب العباس وتلقب بأمري املؤمنني، وأطاعه القرامطة، فحاصر دمشق فصاحله أهلها على مال، مث سار إىل 
محص فافتتحها وخطب له على منابرها، مث سار إىل محاه ومعرة النعمان فقهر أهل تلك النواحي واستباح أمواهلم 

الصبيان يف املكاتب، ويبيح ملن معه وطئ النساء، فرمبا وطئ الواحدة اجلماعة وحرميهم، وكان يقتل الدواب و
الكثرية من الرجال، فإذا ولدت ولدا هنأ به كل واحد منهم اآلخر، فكتب أهل الشام إىل اخلليفة ما يلقون من هذا 

وبث اجليوش يف كل  اللعني، فجهز إليهم جيوشا كثيفة، وأنفق فيهم أمواال جزيلة وركب يف رمضان فنزل الرقة
من عبد اهللا املهدي أمحد بن عبد اهللا املهدي : " جانب لقتال القرامطة وكان القرمطي هذا يكتب إىل أصحابه

  املنصور الناصر لدين اهللا القائم
__________  

  .تقدم امسه وموته، ويف االصل هارون حتريف ) ١(

وكان ) ١" (لذاب عن حرمي اهللا، املختار من ولد رسول اهللا بأمر اهللا احلاكم حبكم اهللا، الداعي إىل كتاب اهللا، ا
يدعي أنه من ساللة علي بن أيب طالب من فاطمة، وهو كاذب أفاك أثيم قبحه اهللا، فإنه كان من أشد الناس عداوة 
  .لقريش، مث لبين هاشم، دخل سلمية فلم يدع هبا أحدا من بين هاشم حىت قتلهم وقتل أوالدهم واستباح حرميهم

  .وفيها توىل ثغر طرسوس أبو عامر أمحد بن نصر عوضا عن مظفر بن جناح لشكوى أهل الثغر منه
  ).٢(وحج الناس الفضل بن حممد العباسي 

  :وفيها من االعيان
  .عبد اهللا بن إالمام أمحد بن حنبل أبو عبد الرمحن الشيباين

  .كان إماما ثقة حافظا ثبتا مكثرا عن أبيه وغريه
  .مل يكن أحد أروى عن أبيه منه: يقال ابن املناد

روى عنه املسند ثالثني ألفا، والتفسري مائة ألف حديث وعشرون ألفا، من ذلك مساع ومن ذلك إجازة، ومن ذلك 



الناسخ واملنسوخ، واملقدم واملؤخر، يف كتاب اهللا والتاريخ، وحديث سبعة وكرامات القراء، واملناسك الكبري، 
  .والصغري

  .صانيف، وحديث الشيوخوغري ذلك من الت
وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له مبعرفة الرجال وعلل احلديث واالمساء والكىن واملواظبة على طلب : قال

احلديث يف العراق وغريها، ويذكرون من أسالفهم االقرار له بذلك، حىت أن بعضهم أسرف يف تقريظه له باملعرفة 
  .وزيادة السماع للحديث عن أبيه

صح عندي أن بالقطعية نبيا مدفونا، والن أكون جبوار نيب أحب إيل من أن : ا مرض قيل له أين تدفن ؟ فقالومل
  .أكون يف جوار أيب

مات يف مجادى اآلخرة منها عن سبع وسبعني سنة، كما مات هلا أبوه، واجتمع يف جنازته خلق كثري من الناس، 
  .التني رمحه اهللا تعاىلوصلى عليه زهري ابن أخيه، ودفن يف مقابر باب 

  .عبد اهللا بن أمحد بن سعيد أبو حبر الرباطي املروزي، صحب أبا تراب النخشيب، وكان اجلنيد ميدحه ويثين عليه
  .عمر بن إبراهيم أبو بكر احلافظ املعروف بأيب االذان، كان ثقة ثبتا

  .لثقات املشهورين واملصنفنيحممد بن احلسني بن الفرج أبو ميسرة اهلمداين، صاحب املسند، كان أحد ا
رأيت إبليس يف املنام وكأنه : حممد بن عبد اهللا أبو بكر الدقاق أحد أئمة الصوفية وعبادهم، روى عن اجلنيد أنه قال

لو كانوا ناسا ما كنت ألعب هبم كما يلعب  -وهو ال يظنهم ناسا  -: أال تستحي من الناس ؟ فقال: عريان فقلت
  .الناس مجاعة غري هؤالءالصبيان بالكرة، إمنا 

  يف مسجد الشونيزي قد: أين هم ؟ فقال: فقلت
__________  

  .٣٨٤/  ١١متام نسخة الكتاب يف الطربي ) ١(
  .الفضل بن عبد امللك بن عبد اهللا بن العباس بن حممد بن علي : يف الطربي وابن االثري ومروج الذهب) ٢(

  .وا إىل اهللا عز وجل فأكاد أحترقأضنوا قليب وأتبعوا جسدي، كلما مهمت هبم أشار
  فلما انتبهت: قال

لبست ثيايب ورحت إىل املسجد الذي ذكر فإذا فيه ثالثة جلوس ورؤوسهم يف مرقعاهتم فرفع أحدهم رأسه إىل 
يا أبا القاسم ال تغتر حبديث اخلبيث، وأنت كلما قيل لك شئ تقبل ؟ فإذا هم أبو بكر الدقاق وأبو احلسني : وقال

  .النوري
  .وأبو محزة حممد بن علي بن علوية بن عبد اهللا اجلرجاين الفقيه الشافعي تلميذ املزين

  .ذكره ابن االثري
مث دخلت سنة إحدى وتسعني ومائتني فيها جرت وقعة عظيمة بني القرامطة وجند اخلليفة فهزموا القرامطة وأسروا 

يفة يف مجاعة كثرية من أصحابه من رؤوسهم وأدخل رئيسهم احلسن بن زكروية، ذا الشامة، فلما أسر محل إىل اخلل
بغداد على فيل مشهور، وأمر اخلليفة بعمل دفة مرتفعة فأجلس عليها وجئ بأصحابه فجعل يضرب أعناقهم بني 
يديه وهو ينظر، وقد جعل يف فمه خشبة معترضة مشدودة إىل قفاه، مث أنزل فضرب مائيت سوط مث قطعت يداه 

  .ق ومحل رأسه على خشبة وطيف به يف أرجاء بغداد، وذلك يف ربيع االول منهاورجاله، وكوي، مث أحر
وفيها قصدت االتراك بالد ما وراء النهر يف جحافل عظيمة، فبيتهم املسلمون فقتلوا منهم خلقا كثريوا وسبوا منهم 



  ]. ٢٥: االحزاب) [ ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم ملا ينالوا خريا(ما ال حيصون 
بعث ملك الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آالف، فغاروا على أطراف البالد وقتلوا خلقا وسبوا وفيها 

  .نساء وذرية
وهي مدينة عظيمة على ساحل البحر تعادل عندهم  -وفيها دخل نائب طرسوس بالد الروم ففتح مدينة أنطاكية 

خذ للروم ستني مركبا وغنم شيئا كثريا، آالف أسري، وأ) ١(وخلص من أسارى املسلمني مخسة  -القسطنطينية 
  .فبلغ نصيب كل واحد من الغزاة ألف دينار

  .وحج بالناس فيها الفضل بن عبد امللك اهلامشي
أمحد بن حيىي بن زيد بن سيار أبو العباس الشيباين موالهم، امللقب بثعلب إمام الكوفيني يف : وفيها تويف من االعيان

مائتني، مسع حممد بن زياد االعرايب والزبري بن بكار والقواريري وغريهم، وعنه ابن النحو واللغة، مولده يف سنة 
  االنباري وابن عرفة وأبو عمرو الزاهد، وكان ثقة حجة دينا صاحلا مشهورا بالصدق واحلفظ، وذكر أنه مسع من

  .القواريري مائة الف حديث
  .ن إحدى وتسعني سنةتويف يوم السبت لثالث عشرة بقيت من مجادى االوىل منها، ع

  وكان سبب موته أنه خرج من اجلامع ويف يده كتاب ينظر فيه وكان قد: قال ابن خلكان
__________  

  .أربعة آالف : ٣٩١/  ١١يف الطربي ) ١(

  .أصابه صمم شديد فصدمته فرس فألقته يف هوة فاضطرب دماغه فمات يف اليوم الثاين رمحه اهللا
غري احلجم كثري الفائدة، وله كتاب املصون، واختالف النحويني ومعاين القرآن وهو مصنف كتاب الفصيح، وهو ص

  .وكتاب القراءات ومعاين الشعر وما يلحن فيه العامة وغري ذلك
فكم تلبث النفس اليت أنت قوهتا سيبقى بقاء * إذا كنت قوت السنف مث هجرهتا : وقد نسب إليه من الشعر قوله

ويف النفس مين منك ما * أغرك أين قد تصربت جاهدا ) ١(م لدى دميومة املاء صوهتا أقا* النبت يف املاء أو كما 
فأشكو * فصربا لعل اهللا جيمع بيننا ) ٢(وبالريح ما هبت وطال حفوفها * سيميتها فلو كان ما يب بالصخور هلدها 

توىل بعد أبيه الوزارة يف آخر مهوما منك فيك لقيتها وفيها تويف القاسم بن عبيد اهللا بن سليمان بن وهب الوزير، 
أيام املعتضد، مث توىل لولده املكتفي، فلما كان رمضان من هذه السنة مرض فبعث إىل السجون فأطلق من فيها من 

منها، وقد قارب ثالثا وثالثني سنة، وقد كان حظيا عند اخلليفة، وخلف من ) ٣(املطلبيني، مث تويف يف ذي القعدة 
  .ئة ألف ديناراالموال ما يعدل سبعما

وحممد بن حممد بن إمساعيل بن شداد أبو عبد اهللا البصري القاضي بواسط، املعروف باجلربوعي، حدث عن مسدد 
  .وعن علي بن املديين وابن منري وغريهم، وكان من الثقات والقضاة االجواد العدول االمناء

  ).٤(وحممد بن إبراهيم البوشنجي 
  ).٥(وحممد بن علي الصايغ 

  .أحد مشاهري القراء) ٦(ل وقنب
  .وأئمة العلماء

  مث دخلت سنة ثنتني وتسعني ومائتني
  فيها دخل حممد بن سليمان يف حنو عشرة آالف مقاتل من جهة اخلليفة املكتفي إىل الديار



__________  
  .يعيش ببيداء املهامه حوهتا: ١٠٣/  ١يف وفيات االعيان ) ١(
  .خفوهتا: يف الوفيات) ٢(
  .يوم االربعاء لعشر خلون من ربيع اآلخر: ٣١٦/  ٤ج الذهب يف مرو) ٣(

  .عن نيف وثالثني سنة
  .وهو حممد بن إبراهيم بن سعيد بن عبد الرمحن، أبو عبد اهللا، ثقة حافظ فقيه) ٤(

  .عاش بضعا ومثانني سنة
  ).تقريب التهذيب(

  .الفقيه بنيسابور: قال ابن االثري
  .د بن منصور مات يف ذي القعدةحمدث مكة، روى عن القعنيب وسعي) ٥(
  .وهو أبو عمرو حممد بن عبد الرمحن املخزومي، موالهم املكي قارئ أهل مكة) ٦(

  .سنة  ٩٦قرأ على أيب احلسن القواس مات وله 

حممد بن سليمان ومجع آل طولون وكانوا ) ١(املصرية لقتال هارون بن مخارويه، فربز إليه هارون فاقتتال فقهره 
  .رجال فقتلهم واستحوذ على أمواهلم وأمالكهم) ٢(سبعة عشر 

  .وانقضت دولة الطولونية على الديار املصرية وكتب بالفتح إىل املكتفي
  .وحج بالناس الفضل بن عبد امللك اهلامشي القائم بأمر احلجاج يف السنني املتقدمة

شايخ املعمرين، كان حيضر جملسه مخسون إبراهيم بن عبد اهللا بن مسلم الكجي أحد امل: وممن تويف فيها من االعيان
ألفا ممن معه حمربة، سوى النظارة، ويستملي عليه سبعة مستملني كل يبلغ صاحبه، ويكتب بعض الناس وهم قيام 

  .وكان كلما حدث بعشرة آالف حديث تصدق بصدقة
ى رسول اهللا صلى اهللا شهدت اليوم عل: وملا فرغ من قراءة السنن عليه عمل مأدبة غرم عليها ألف دينار، وقال
  .عليه وسلم فقبلت شهاديت وحدي، أفال أعمل شكرا هللا عز وجل ؟

خرجت ذات ليلة من املنزل فمررت حبمام وعلي جنابة : وروى ابن اجلوزي واخلطيب عن أيب مسلم الكجي قال
خل إذا قائل ال، فدخلت فلما فتحت باب احلمام الدا: أدخل محامك أحد بعد ؟ فقال: فدخلته فقلت للحمامي

  .أبا مسلم أسلم تسلم: يقول
  :مث أنشأ يقول

فبادرت : وتسمع من حيث ال يسمع قال* وإما على نقمة تدفع تشاء فتفعل ما شئته * لك احلمد إما على نعمة 
  .أنت زعمت أنه مل يدخل محامك أحد: فخرجت فقلت للحمامي

  .اإين مسعت قائال يقول كذا وكذ: وما ذاك ؟ فقلت! نعم : فقال
  .نعم: ومسعته ؟ قلت: قال
  .يا سيدي هذا رجل من اجلان يتبدى لنا يف بعض االحيان فينشد االشعار ويتكلم بكالم حسن فيه مواعظ: فقال
  .نعم: هل حفظت من شعره شيئا ؟ فقال: فقلت

م تسخط كم متادى تكسب الذنب جهال كم وك* مث أنشدين من شعره فقال هذه االبيات أيها املذنب املفرط مهال 
أرضي عنه من على العرش أم ال عبد * مسج وهو حيسن الصنع فعال كيف هتدا جفون من ليس يدري * اجلليل بفعل 



احلميد بن عبد العزيز أبو حامت القاضي احلنفي، كان من خيار القضاة وأعيان الفقهاء ومن أئمة العلماء، ورعا نزها 
  .كثري الصيانة والديانة واالمانة

  .بن اجلوزي يف املنتظم آثارا حسنة وأفعال مجيلة، رمحه اهللاوقد ذكر له ا
__________  

  .اقتتل أصحاب هارون فخرج إليهم هارون لتهدئتهم فأصابه أحد املغاربة مبزراق قتله: ٥٣٦/  ٧يف ابن االثري ) ١(
  .مثل فقتالهإن عماه شيبان وعدي أمجعا على قتله فدخال عليه وهو : فقال ٢٥٦أما الكندي يف والة مصر ص 

  .مث طلب االمان من حممد بن سليمان فأجابه...وقام عمه شيبان باالمر
  .بضعة عشر: يف الطربي) ٢(

  .عشرون نفسا: ٢٥٧ويف الكندي والة مصر 

مث دخلت سنة ثالث وتسعني ومائتني فيها التف على أخي احلسني القرمطي املعروف بذي الشامة الذي قتل يف اليت 
قرامطة بطريق الفرات، فعاث هبم يف االرض فسادا، مث قصد طربية فامتنعوا منه فدخلها قهرا فقتل قبلها خالئق من ال

هبا خلقا كثريا من الرجال، وأخذ شيئا كثريا من االموال، مث كر راجعا إىل البادية، ودخلت فرقة أخرى منهم إىل 
  ى ثالثة آالف بعري،هيت فقتلوا أهلها إال القليل، وأخذوا منها أمواال جزيلة محلوها عل
  .فبعث إليهم املكتفي جيشا فقاتلوهم وأخذوا رئيسهم فضربت عنقه

ونبغ رجل من القرامطة يقال له الداعية باليمن، فحاصر صنعاء فدخلها قهرا وقتل خلقا من أهلها، مث سار إىل بقية 
وهزموه، فأغار على بعض مدهنا، مدن اليمن فأكثر الفساد وقتل خلقا من العباد، مث قاتله أهل صنعاء فظفروا به 
  .وبعث اخلليفة إليها مظفر بن حجاج نائبا، فسار إليها فلم يزل هبا حىت مات

يعنون املصلوب يف اليت  -ويف يوم عيد االضحى دخلت طائفة من القرامطة إىل الكوفة فنادوا يا ثارات احلسني 
فبادر الناس الدخول من املصلى إىل الكوفة  -لوا معه يعنون الذين قت -يا أمحد يا حممد : وشعارهم -قبلها ببغداد 

  .فدخلوا خلفهم فرمتهم العامة باحلجارة فقتلوا منهم حنو العشرين رجال، ورجع الباقون خاسئني
فخلع الطاعة واجتمع إليه طائفة من اجلند فأمر اخلليفة أمحد بن كنغلغ ) ١(وفيها ظهر رجل مبصر يقال له اخلليجي 

وأعماهلا فركب إليه فاقتتال بظاهر مصر فهزمه اخلليجي هزمية منكرة، فبعث إليه اخلليفة جيشا نائب دمشق ) ٢(
آخر فهزموا اخلليجي وأخذوه فسلم إىل االمري اخلليفة وانطفأ خربه واشتغل اجليش بأمر الديار املصرية، فبعث 

صبيان، فقصد بصرى وأذرعات القرامطة جيشا إىل بصرى صحبة رجل يقال له عبد اهللا بن سعيد كان يعلم ال
والبثنية فحاربه أهلها مث أمنهم فلما أن متكن منهم قتل املقاتلة وسىب الذرية، ورام الدخول إىل دمشق فحاربه نائب 

، وهو صاحل بن الفضل، فهزمه القرمطي وقتل صاحل فيمن قتل وحاصر دمشق فلم ميكنه )٢(دمشق أمحد بن كنغلغ 
تلوا أكثر أهلها وهنبوا منها شيئا كثريا كما ذكرنا، مث ساروا إىل هيت ففعلوا هبا ذلك فتحها، فانصرف إىل طربية فق

  .كما تقدم، مث ساروا إىل الكوفة يف يوم عيد االضحى كما ذكرنا
كل ذلك بإشارة زكرويه بن مهرويه وهو خمتف يف بلده بني ظهراين قوم من القرامطة، فإذا جاءه الطلب نزل بئرا 

في فيها وعلى بابه تنور فتقوم امرأة فتسجره وختبز فيه فال يشعر به أصال، وال يدري أحد أين هو، قد اختذها ليخت
فبعث اخلليفة إليه جيشا فقاتلهم زكرويه بنفسه ومن أطاعه فهزم جيش اخلليفة وغنم من أمواهلم شيئا كثريا جدا 

  .مره وأمرهم ما سنذكرهفتقوى به واشتد أمره، فندب اخلليفة إليه جيشا آخر كثيفا فكان من أ
  .وفيها خرب إمساعيل بن أمحد الساماين نائب خراسان وما وراء النهر طائفة كبرية من بالد االتراك



  وفيها أغارت
__________  

  .ابن اخلليجي: ٣٢١/  ٤يف مروج الذهب ) ١(
  .اخللنجي: ٥٣٦/  ٧ويف ابن االثري 

  وهو من قواد حممد بن
  .سليمان

  .ابن اخلليج :٢٧٩ويف والة مصر ص 
  ) .مروج الذهب -ابن االثري (كيغلغ : ٣٩٤/  ١١يف الطربي ) ٢(

  .الروم على بعض أعمال حلب فقتلوا وهنبوا وسبوا
  .بن عبد امللك اهلامشي) ١(وفيها حج بالناس الفضل 
أصله من االنبار أبو العباس الناشي الشاعر وامسه عبد اهللا بن حممد أبو العباس املعتزيل، : وفيها تويف من االعيان

وأقام بغداد مدة مث انتقل إىل مصر فمات هبا، وكان جيد الذهن يعاكس الشعراء ويرد على املنطقيني والفروضيني، 
وكان شاعرا مطيقا إال أنه كان فيه هوس وله قصيدة حسنة يف نسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ذكرناها يف 

  .السرية
عدة علوم من مجلتها علم املنطق، وله قصيدة يف فنون من العلم على روي واحد تبلغ  كان عاملا يف: قال ابن خلكان

  .أربعة آالف بيت، وله عدة تصانيف وأشعار كثرية
عبيد بن حممد بن خلف أبو حممد البزار أحد الفقهاء من أصحاب أيب ثور، وكان عنده فقه أيب ثور، وكان من 

  .الثقات النبالء
عزيز أبو حممد الكندي احلافظ املعروف بنصرك، كان أحد حفاظ احلديث املشهورين، وكان نصر بن أمحد بن عبد ال

  .االمري خالد بن أمحد الذهلي نائب خبارى قد ضمه إليه وصنف له املسند
  .تويف ببخارى يف هذه السنة

جاج من أهل مث دخلت سنة أربع وتسعني ومائتني يف احملرم من هذه السنة اعترض زكرويه يف أصحابه إىل احل
خراسان وهم قافلون من مكة فقتلهم عن آخرهم وأخذ أمواهلم وسىب نساءهم فكان قيمة ما أخذه منهم ألفي ألف 

دينار، وعدة من قتل عشرين ألف إنسان، وكانت نساء القرامطة يطفن بني القتلى من احلجاج ويف أيديهم اآلنية من 
  .لمهن من اجلرحى قتلنه وأجهزن عليه لعنهن اهللا ولعن أزواجهناملاء يزعمن أهنن يسقني اجلريح العطشان، فمن ك

  ذكر مقتل زكرويه لعنه اهللا
ملا بلغ اخلليفة خربا احلجيج وما أوقع هبم اخلبيث جهز إليه جيشا كثيفا فالتقوا معه فاقتتلوا قتاال شديدا جدا، قتل 

  .االول منها من القرامطة خلق كثري ومل يبق منهم إال القليل، وذلك يف أول ربيع
وضرب رجل زكرويه بالسيف يف رأسه فوصلت الضربة إىل دماغه، وأخذ أسريا فمات بعد مخسة أيام، فشقوا بطنه 

وصربوه ومحلوه يف مجاعة من رؤس أصحابه إىل بغداد، واحتوى عسكر اخلليفة على ما كان بأيدي القرامطة من 
  ، وأن يطافاالموال واحلواصل، وأمر اخلليفة بقتل أصحاب القرمطي

__________  
  .حممد، والصواب ما اثبتناه ويف الطربي ومروج الذهب فكاالصل : ٥٤٧/  ٧يف ابن االثري ) ١(



  .برأسه يف سائر بالد خراسان، لئال ميتنع الناس عن احلج
  .وأطلق من كان بأيدي القرامطة من النساء والصبيان الذين أسروهم

شق بالد الروم من ناحية طرسوس فقتل منهم حنوا من أربعة آالف وأسر من نائب دم) ١(وفيها غزا أمحد بن كنغلغ 
ذراريهم حنوا من مخسني ألفا، وأسلم بعض البطارقة وصحبته حنو من مائيت أسري كانوا يف حبسه من املسلمني، 
مقتلة  فأرسل ملك الروم جيشا يف طلب ذلك البطريق، فركب يف مجاعة من املسلمني فكبس جيش الروم فقتل منهم

  .عظيمة وغنم منهم غنيمة كثرية جدا، وملا قدم على اخلليفة أكرمه وأحسن إليه وأعطاه ما متناه عليه
  .وفيها ظهر بالشام رجل فادعى أنه السفياين فأخذ وبعث به إىل بغداد فادعى أنه موسوس فترك

  .وحج بالناس الفضل بن عبد امللك اهلامشي
حممد بن حامت بن يزيد بن علي بن مروان أبو علي املعروف بعبيد العجلي، كان وفيها تويف من االعيان احلسني بن 

  .حافظا مكثرا متقنا مقدما يف حفظ املسندات، تويف يف صفر منها
النه قرأ على بعض ) ٢(املعروف جبزرة  -أسد خزمية  -صاحل بن حممد بن عمرو بن حبيب أبو علي االسدي 

تصحيفا منه فغلب عليه ذلك فلقب به، وقد كان ) ٢(ريض فقرأها هو جزرة املشايخ كانت له خرزة يرقأ هبا امل
حافظا مكثرا جواال رحاال، طاف الشام ومصر وخراسان، وسكن بغداد مث انتقل منها إىل خبارى فسكنها، وكان ثقة 

  .صدوقا أمينا، وله رواية كثرية عن حيىي بن معني وسؤاالت كثرية كان مولده بالرقة سنة عشر ومائتني
وتويف يف هذه السنة حممد بن عيسى بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس املعروف بالبياضي النه 

  .من ذاك البياضي ؟ فعرف به: حضر جملس اخلليفة وعليه ثياب البياض، فقال اخلليفة
  .وكان ثقة، روى عن ابن االنباري وابن مقسم

  .قتلته القرامطة يف هذه السنة
ن االمام إسحاق بن راهويه، مسع أباه وأمحد بن حنبل وغريمها، وكان عاملا بالفقه واحلديث، مجيل الطريقة حممد ب

  .محيد السرية قتلته القرامطة يف هذه السنة يف مجلة من قتلوا من احلجيج
الناس  ونشأ بنيسابور واستوطن مسرقند، وكان من أعلم) ٣(حممد بن نصر أبو عبد اهللا املروزي ولد ببغداد 

  باختالف الصحابة والتابعني فمن بعدهم من أئمة االسالم، وكان عاملا باالحكام، وقد رحل إىل اآلفاق ومسع من
__________  

  .١١٢ص  ٢انظر احلاشية ) ١(
  .٦٤٢/  ١من تذكرة احلفاظ ) ٢(

  .ويف االصل حرزة حتريف
مفتاح السعادة  ١٦١/  ٣وم الزاهرة النج ١٤٨/  ٤صفوة الصفوة  ٦٥٠/  ١تذكرة احلفاظ (ه  ٢٠٢سنة ) ٣(
٣١٠/  ٢. (  

املشايخ الكثري النافع وصنف الكتب املفيدة احلافلة النافعة، وكان من أحسن الناس صالة وأكثرهم خشوعا فيها، 
  .وقد صنف كتابا عظيما يف الصالة
السفينة فذهب يل خرجت من مصر قاصدا مكة فركبت البحر ومعي جارية فغرقت : وقد روى اخلطيب عنه أنه قال

يف املاء ألفا جزء وسلمت أنا واجلارية فلجأنا إىل جزيرة فطلبنا هبا ماء فلم جند، فوضعت رأسي على فخذ اجلارية 
هاه، فأخذته فشربت منه وسقيت اجلارية : ويئست من احلياة، فبينا أنا كذلك إذا رجل قد أقبل ويف يده كوز فقال



  . أين ذهبمث ذهب فلم أدر من أين أقبل وال إىل
  .مث إن اهللا سبحانه أغاثنا فنجانا من ذلك الغم
  .وقد كان من أكرم الناس وأسخاهم نفسا

وكان إمساعيل بن أمحد يصله يف كل سنة بأربعة آالف، ويصله أخوه إسحاق بن أمحد بأربعة آالف، ويصله أهل 
سبحان اهللا أنا كنت مبصر أنفق فيها : قاللو ادخرت شيئا لنائبة، ف: مسرقند بأربعة آالف، فينفق ذلك كله، فقيل له

  يف كل سنة عشرين درمها فرأيت إذا مل
  .حيصل يل شئ من هذا املال ال يتهيأ يل يف السنة عشرون درمها

وكان حممد بن نصر املروزي إذا دخل على إمساعيل بن أمحد الساماين ينهض له ويكرمه، فعاتبه يوما أخوه إسحاق، 
فبت تلك الليلة وأنا مشتت القلب من : جملس حكمك وأنت ملك خراسان ؟ قال إمساعيلتقوم لرجل يف : فقال له

فرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وهو : قول أخي وكانوا هم ملوك خراسان وما وراء النهر قال
مبحمد بن  يا إمساعيل ثبت ملكك وملك بنيك بتعظيمك حممد بن نصر، وذهب ملك أخيك باستخفافه: " يقول
  ".نصر 

  .وقد اجتمع بالديار املصرية حممد بن نصر
  .وحممد بن جرير الطربي

وحممد بن املنذر، فجلسوا يف بيت يكتبون احلديث ومل يكن عندهم يف ذلك اليوم شئ يقتاتونه، فاقترعوا فيما بينهم 
ىل الصالة فجعل يصلي ويدعو أيهم خيرج يسعى هلم يف شئ يأكلونه، فوقعت القرعة على حممد بن نصر هذا فقام إ

اهللا عز وجل، وذلك وقت القائلة، فرأى نائب مصر وهو طولون وقيل أمحد بن طولون يف منامه يف ذلك الوقت 
  ".أدرك احملدثني فإهنم ليس عندهم ما يقتاتونه : " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول له

فذكر له هؤالء الثالثة، فأرسل إليهم يف الساعة الراهنة بألف  من ها هنا من احملدثني ؟: فانتبه من ساعته فسأل
  .دينار، فدخل الرسول هبا عليهم وأزال اهللا ضررهم ويسر أمرهم

  .واشترى طولون تلك الدار وبناها مسجدا وجعلها على أهل احلديث وأوقف عليها أوقافا جزيلة
يوما إنسان فبشره بولد ذكر، فرفع يديه فحمد اهللا  وقد بلغ حممد بن نصر سنا عالية وكان يسأل اهللا ولدا فأتاه

منها أنه قد : احلمد هللا الذي وهب يل على الكرب إمساعيل، فاستفاد احلاضرون من ذلك عدة فوائد: وأثىن عليه وقال
 ولد له على الكرب ولد ذكر بعد ما كان يسأل اهللا عز وجل، ومنها أنه مسي يوم مولده كما مسى رسول اهللا صلى اهللا

  .عليه وسلم ولده إبراهيم يوم مولده قبل السابع، ومنها اقتداؤه باخلليل أول ولد له بإمساعيل
موسى بن هارون بن عبد اهللا أبو عمران املعروف والده باحلمال، ولد سنة أربع عشرة ومائتني ومسع أمحد بن حنبل 

ال، وكان ثقة متقنا شديد الورع عظيم وحيىي بن معني وغريمها، وكان إمام عصره يف حفظ احلديث ومعرفة الرج
  كان أحسن: اهليبة، قال عبد الغين بن سعيد احلافظ املصري

  .الناس كالما على احلديث، أثىن عليه علي بن املديين مث موسى بن هارون مث الدار قطين
استنقذ من أيدي  مث دخلت سنة مخس وتسعني ومائتني فيها كانت املفاداة بني املسلمني والروم، وكان من مجلة من

الروم من نساء ورجال حنوا من ثالثة آالف نسمة، ويف املنتصف من صفر منها كانت وفاة إمساعيل بن أمحد 
  .الساماين أمري خراسان وما وراء النهر، وقد كان عاقال عادال حسن السرية يف رعيته حليما كرميا

وحيترمه ويقوم له يف جملس ملكه، فلما مات توىل  وهو الذي كان حيسن إىل حممد بن نصر املروزي ويعظمه ويكرمه



  .بعده ولده أمحد بن إمساعيل بن أمحد الساماين وبعث إليه اخلليفة تشريفة
إمنا الفخر باالعمال وينبغي أن يكون : وقد ذكر الناس يوما عند إمساعيل بن أمحد هذا الفخر باالنساب فقال

وحبدي : * كما قال بعضهم -خر بنفسه ال بنسبه وبلده وجده أي ينبغي أن يفت -االنسان عصاميا ال عظاميا 
ولست من هاشم وال العرب إن الفىت من يقول ها أنا * حسيب فخار وشيميت أديب : وقال آخر* مسوت ال جبدودي 

وهذه وفاة اخلليفة املكتفي باهللا أبو حممد بن املعتضد : وليس الفىت من يقول كان أيب ويف ذي القعدة منها كانت* ذا 
ترمجته وذكر وفاته وهو أمري املؤمنني املكتفي باهللا بن املعتضد بن االمري أيب أمحد املوفق بن املتوكل على اهللا، وقد 

ذكرنا أنه ليس من اخللفاء من امسه علي سواه بعد علي بن أيب طالب، وليس من اخللفاء من يكىن بأيب حممد سوى 
ده يف رجب سنة أربع وستني ومائتني، وبويع له باخلالفة بعد أبيه ويف احلسن بن علي بن أيب طالب وهو، وكان مول

حياته يوم اجلمعة الحدى عشرة ليلة بقيت من ربيع اآلخر سنة ستع ومثانني ومائتني، وعمره حنوا من مخس وعشرين 
  .سنة، وكان ربعة من الرجال مجيال رقيق الوجه حسن الشعر، وافر اللحية عريضها

  :عتضد وويل هو اخلالفة دخل عليه بعض الشعراء فأنشدهوملا مات أبوه امل
ودامت حتات له وسالم * وأسىن العطايا أن يقوم أمام فأسقى الذي مات الغمام وجوده * أجل الرازيا أن ميوت إمام 

  فوائد موصول هبن متام* مواهب ال يفىن هلن دوام ومتت له اآلمال واتصلت هبا * وأبقى الذي قام اآلله وزاده 

: عناه بركن منه ليس يرام فأمر له جبائزة سنية وقد كان يقول الشعر، فمن ذلك قوله* هو املكتفي باهللا يكفيه كلما 
صريين عبدا له رقا العتق * ما زال يل عبدا وحيب له ) ١(فتعرف مين الصبابة والعشقا * من يل بأن أعلم ما ألقى 

  .علي املتوكل على ربه: ن نقش خامتهمن حبه ال أملك العتقا وكا* من شأين ولكين ) ٢(
وكان له من الولد حممد وجعفر وعبد الصمد وموسى وعبد اهللا وهارون والفضل وعيسى والعباس وعبد ) ٣(

  .امللك
ويف أيامه فتحت انطاكية وكان فيها من أسارى املسلمني بشر كثري وجم غفري، وملا حضرته الوفاة سأل عن أخيه أيب 

صد وقع صح عنده أنه بالغ، فأحضره يف يوم اجلمعة الحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة الفضل جعفر بن املعت
  .منها وأحضر القضاة وأشهدهم على نفسه بأنه قد فوض أمر اخلالفة إليه من بعده، ولقبه باملقتدر باهللا

يت عشرة ليلة خلت من وتويف بعد ثالثة أيام وقيل يف آخر يوم السبت بعد املغرب، وقيل بني الظهر والعصر، الثن
، وكانت خالفته ست )٤(ذي القعدة، ودفن يف دار حممد بن عبد اهللا بن طاهر، عن ثنتني وقيل ثالث وثالثني سنة 

  ).٥(سنني وستة أشهر وتسعة عشر يوما 
  .وأوصى بصدقة من خالص ماله ستمائة ألف دينار، وكان قد مجعها وهو صغري، وكان مرضه بداء اخلنازير رمحه اهللا

خالفة املقتدر باهللا أيب الفضل جعفر بن املعتضد جددت له البيعة بعد موت أخيه وقت السحر الربع عشرة ليلة 
وعمره إذ ذاك ثالث عشرة سنة وشهر  -أعين سنة مخس وتسعني ومائتني  -خلت من ذي القعدة من هذه السنة 

  واحد وإحدى
ا جلس يف منصب اخلالفة صلى أربع ركعات مث سلم ورفع وعشرون يوما، ومل يل اخلالفة أحد قبله أصغر منه، ومل

املقتدر باهللا، وكان يف بيت : صوته بالدعاء واالستخارة، مث بايعه الناس بيعة العامة، وكتب امسه على الرقوم وغريها
يف  مال اخلاصة مخسة عشر ألف ألف دينار، ويف بيت مال العامة ستمائة ألف دينار ونيف، وكان اجلواهر الثمينة

  احلواصل من لدن بين أمية وأيام بين العباس، قد تناهى
__________  



من حبه ...* أعتق من رقي: يف الفوات) ٢(فتعرف الصبوة والعشقا ...* بأن تعلم: ٥/  ٣يف فوات الوفيات ) ١(
  .اعتمادي على الذي خلقين: ٥/  ٣يف فوات الوفيات ) ٣(ال آمن العتقا 

  .احدى وثالثني سنة وثالثة أشهر :٣٠٩/  ٤يف مروج الذهب ) ٤(
  .ست سنني وسبعة أشهر واثنني وعشرين يوما: يف مروج الذهب) ٥(

مجعها، فما زال يفرقها يف حظاياه وأصحابه حىت أنفدها، وهذا حال الصبيان وسفهاء الوالة، وقد استوزر مجاعة من 
مث عزله بغريه، مث أعاده مث عزله مث قتله،  الكتاب يكثر تعدادهم، منهم أبو احلسن علي بن حممد بن الفرات، واله

  .وقد استقصى ذكرهم ابن اجلوزي
وكان له من اخلدم واحلشمة التامة واحلجاب شئ كثري جدا، وكان كرميا وفيه عبادة مع هذا كله كان كثري الصالة 

س، ومن االبل ألفي بعري، كثري الصيام تطوعا، ويف يوم عرفة يف أول واليته فرق من االغنام واالبقار ثالثني ألف رأ
ورد الرسوم واالرزاق والكلف إىل ما كانت عليه يف زمن االوائل من بين العباس، وأطلق أهل احلبوس الذين جيوز 
إطالقهم، فوكل أمر ذلك إىل القاضي أيب عمر حممد بن يوسف، وكان قد بنيت له أبنية يف الرحبة صرف عليها يف 

  .ليوسع على املسلمني الطرقات، وسيأيت ذكر شئ من أيامه يف ترمجتهكل شهر ألف دينار، فأمر هبدمها 
  :وفيها تويف من االعيان

احلافظ الزاهد، إمام ) ١(أبو إسحاق املزكي إبراهيم بن حممد بن حيىي بن سختويه بن عبد اهللا أبو إسحاق املزكي 
املشايخ الكبار ودخل على االمام أمحد أهل عصره بنيسابور، يف معرفة احلديث والرجال والعلل، وقد مسع خلقا من 

وذاكره، وكان جملسه مهيبا، ويقال إنه كان جماب الدعوة، وكان ال ميلك إال داره اليت يسكنها وحانوتا يستغله كل 
شهر سبعة عشر درمها ينفقها على نفسه وعياله، وكان ال يقبل من أحد شيئا، وكان يطبخ له اجلزر باخلل فيأتدم به 

  .مل تر عيناي مثله: وقد قال أبو علي احلسني بن علي احلافظ طول الشتاء،
أبو احلسن النوري أحد أئمة الصوفية امسه أمحد بن حممد، ويقال حممد بن حممد واالول أصح يعرف بابن البغوي، 

 ما: مث صار هو من أكابر أئمة القوم، قال أبو أمحد املغازيل) ٣(وحدث عن سري السقطي ) ٢(أصله من خراسان 
  .وال اجلنيد وال غريه: وال اجلنيد ؟ قال: النوري، قيل له) ٤(رأيت أحدا قط أعبد من أيب احلسني 

  وقال
__________  

أبو إسحاق  -حممد بن نوح بن عبد اهللا  -إبراهيم بن أيب طالب : ٦٣٨/  ١ذكره الذهيب يف تذكرة احلفاظ ) ١(
  ).٢١٨/  ٢انظر شذرات الذهب (النيسابوري 

  .ة بغشور بني هراة ومرو الروذ، ولذلك مسي بابن البغويمن قري) ٢(
  ).٤٣٩/  ٢صفة الصفوة (
هو ما رواه أنس : اسند النوري عن سري حديثا واحدا، وقال يف طبقات الصوفية للسلمي: قال ابن اجلوزي) ٣(

  .م اهللا عمرهكان له من االجر كمن خد: من قضى الخيه املسلم حاجة: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
  .أبو احلسن : ٦٣٩/  ١يف تذكرة احلفاظ ) ٤(

  .صام عشرين سنة ال يعلم به أحدى ال من أهله وال من غريه: غريه
  .وتويف يف مسجد وهو مقنع فلم يعلم به أحد إال بعد أربعة أيام



  وكتب بذلك إىل إمساعيل بن أمحد بن سامان أحد ملوك خراسان وهو الذي قتل عمرو بن الليث الصفار اخلارجي،
املعتضد فواله خراسان مث واله املكتفي الري وما وراء النهر وبالد الترك، وقد غزا بالدهم وأوقع هبم بأسا شديدا، 

بىن الربط يف الطرقات يسع الرباط منها ألف فارس، وأوقف عليهم أوقافا جزيلة، وقد أهدى إليه طاهر بن حممد بن 
ثالث عشرة جوهرة زنة كل جوهرة منها ما بني السبع مثاقيل إىل العشرة، عمرو بن الليث هدايا جزيلة منها 

  .وبعضها أمحر وبعضها أزرق قيمتها مائة ألف دينار، فبعث هبا إىل اخلليفة املعتضد وشفع يف طاهر فشفعه فيه
هيهات هيهات * لن خيلف الدهر مثلهم أبدا : وملا مات إمساعيل بن أمحد وبلغ املكتفي موته متثل بقول أيب نواس

) ١(شأنه عجب املعمري احلافظ صاحب عمل اليوم والليلة وهو احلسن بن علي بن شبيب أبو علي املعمري 
احلافظ، رحل ومسع من الشيوخ وأدرك خلقا منهم علي بن املديين وحيىي بن معني، وعنه ابن صاعد والنجاد 

كان يشبك أسنانه بالذهب من الكرب، النه جاوز  واجللدي، وكان من حبور العلم وحفاظ احلديث، صدوقا ثبتا، وقد
الثمانني، وكان يكىن أوال بأيب القاسم، مث بأيب علي، وقد ويل القضاء للربيت على القصر وأعماهلا وإمنا قيل له 

  .املعمري بأمه أم احلسن بنت أيب سفيان صاحب معمر بن راشد
حلسن بن علي بن شبيب أبو علي املعمري، تويف ليلة وقد صنف املعمري كتابا جيدا يف عمل يوم وليلة، وامسه ا

  .اجلمعة الحدى عشرة ليلة بقيت من احملرم
عبد اهللا بن احلسن بن أمحد بن أيب شعيب واسم أيب شعيب عبد اهللا بن مسلم أبو شعيب االموي احلراين املؤدب 

  .احملدث ابن احملدث
  .مسلم وأبا خيثمة، كان صدوقا ثقة مأموناولد سنة ست ومثانني ومائتني، مسع أباه وجده وعفان بن 

  .تويف يف ذي احلجة منها
  .علي بن أمحد املكتفي باهللا تقدم ذكره

بن نصر أبو جعفر الترمذي الفقيه الشافعي، كان من أهل العلم والزهد، ) ٢(أبو جعفر الترمذي حممد بن أمحد 
  ووثقه الدار قطين، كان مأمونا ناسكا، وقال

__________  
  .ل له املعمري نسبة إىل جده المه حممد بن سفيان بن محيد املعمري، وكان صاحب معمر ببغدادقي) ٤(
  .حممد : ويف االصل ٦٣٩/  ١من تذكرة احلفاظ ) ١(

كان متقلال يف املطعم على حالة : مل يكن الصحاب الشافعي بالعراق أرأس منه، وال أورع: القاضي أمحد بن كامل
وكان ينفق يف كل شهر أربعة دراهم، وكان ال يسأل أحدا شيئا، وكان قد اختلط يف عظيمة فقرا وورعا وصربا، 

  .آخر عمره
  .تويف يف احملرم منها

مث دخلت سنة ست وتسعني ومائتني يف ربيع االول منها اجتمع مجاعة من القواد واجلند واالمراء على خلع املقتدر 
نه ال يسفك بسببه دم، وكان املقتدر قد خرج يلعب بالصوجلان وتولية عبد اهللا بن املعتز اخلالفة، فأجاهبم على أ

بن محدان يريد أن يفتك به، فلما مسع املقتدر الصيحة بادر إىل دار اخلالفة فأغلقها دون ) ١(فقصد إليه احلسني 
ولقب  اجليش، واجتمع االمراء واالعيان والقضاة يف دار املخرمي فبايعوا عبد اهللا بن املعتز وخوطب باخلالفة،

  .باهللا) ٢(باملرتضى 
إمنا لقبوه املنتصف باهللا، واستوزر أبا عبيد اهللا حممد بن داود وبعث إىل املقتدر يأمره بالتحول من دار : وقال الصويل



بن محدان من الغد إىل دار ) ١(اخلالفة إىل دار ابن طاهر لينتقل إليها، فأجابه بالسمع والطاعة، فركب احلسني 
  .ا فقاتله اخلدم ومن فيها، ومل يسلموها إليه، وهزموه فلم يقدر على ختليص أهله وماله إال باجلهداخلالفة ليتسلمه

مث ارحتل من فوره إىل املوصل وتفرق نظام ابن املعتز ومجاعته، فأراد ابن املعتز أن يتحول إىل سامرا لينزهلا فلم يتبعه 
ره، ووقع النهب يف البلد واختبط الناس وبعث املقتدر أحد من االمراء، فدخل دار ابن اجلصاص فاستجار به فأجا

إىل أصحاب ابن املعتز فقبض عليهم وقتل أكثرهم وأعاد ابن الفرات إىل الوزارة فجدد البيعة إىل املقتدر وأرسل إىل 
دار ابن اجلصاص فتسلمها وأحضر ابن املعتز وابن اجلصاص فصادر ابن اجلصاص مبال جزيل جدا، حنو ستة عشر 

وأخرجت جثته ) ٣(ألف درهم، مث أطلقه واعتقل ابن املعتز، فلما دخل يف ربيع اآلخر ليلتان ظهر للناس موته  ألف
  .فسلمت إىل أهله فدفن، وصفح املقتدر عن بقية من سعى يف هذه الفتنة حىت ال تفسد نيات الناس

  .وال يعرف خليفة خلع مث أعيد إال االمني واملقتدر: قال ابن اجلوزي
وم السبت الربع بقني من ربيع االول سقط ببغداد ثلج عظيم حىت اجتمع على االسطحة منه حنو من أربعة ويف ي
  أصابع

  .وهذا غريب يف بغداد جدا، ومل خترج السنة حىت خرج الناس يستسقون الجل تأخر املطر عن إبانه
  .الروم اخلادم وأمر باملسري إىل طرسوس الجل غزو) ٤(ويف شعبان منها خلع على مونس 

  وفيها أمر
__________  

  .احلسن وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .الراضي: ٤٠٥/  ١١يف الطربي ) ٢(
  .عصرت خصيتاه حىت مات، وذلك ليلة أخذ من دار ابن اجلصاص: ١٨/  ٨قال ابن االثري ) ٣(

  .قتدر فأخذه وقتلهمكث املعتز يوما واحدا يف اخلالفة مث استظهر عليه امل: ٢٦٤ويف الفخري ص 
  .يونس، وهو حتريف : ، ويف االصل٥٤/  ٨وابن االثري  ٤٠٦/  ١١من الطربي ) ٤(

املقتدر بأن ال يستخدم أحد من اليهود والنصارى يف الدواوين، وألزموا بلزومهم بيوهتم، وأن يلبسوا املساحي 
  .ويضعوان بني أكتافهم رقاعا ليعرفوا هبا، وألزموا بالذل حيث كانوا

  .وحج بالناس فيها الفضل بن عبد امللك اهلامشي، ورجع كثري من الناس من قلة املاء بالطريق
  .وفيها تويف من االعيان أمحد بن حممد بن زكريا بن أيب عتاب أبو بكر البغدادي احلافظ، ويعرف بأخي ميمون

ث وإمنا يسمع منه يف روى عن نصر بن علي اجلهضمي وغريه، وروى عنه الطرباين، وكان ميتنع من أن حيد
  .املذاكرة

  .تويف يف شوال منها
أبو بكر االثرم أمحد بن حممد بن هاين الطائي االثرم تلميذ االمام أمحد، مسع عفان وأبا الوليد والقعنيب وأبا نعيم 

كان أحد أبويه جنيا لسرعة فهمه : وخلقا كثريا، وكان حافظا صادقا قوي الذاكرة، كان ابن معني يقول عنه
فظه، وله كتب مصنفة يف العلل والنساخ واملنسوخ، وكان من حبور العلم خلف بن عمرو بن عبد الرمحن بن وح

عيسى أبو حممد العكربي، مسع احلديث وكان ظريفا وكان له ثالثون خامتا وثالثون عكازا، يلبس يف كل يوم من 
وكان له سوط معلق يف منزله، فإذا سئل عن الشهر خامتا ويأخذ يف يده عكازا، مث يستأنف ذلك يف الشهر الثاين، 

  .لريهب العيال منه: ذلك قال



ابن املعتز الشاعر واخلليفة عبد اهللا بن املعتزل باهللا حممد بن املتوكل على اهللا جعفر بن املعتصم باهللا حممد بن الرشيد 
  .ادة الناس يف اخلري ودفع الشريكىن أبو العباس اهلامشي العباسي، كان شاعرا مطيقا فصيحا بليغا مطبقا، وقريش ق

  .وقد مسع املربد وثعلبا
  .أنفاس احلي خطايا: وقد روي عنه من احلكم واآلداب شئ كثري، فمن ذلك قوله

أهل الدنيا ركب يسارهبم وهم نيام، ورمبا أورد الطمع ومل يصدر، رمبا شرق شارب املاء قبل ريه، من جتاوز الكفاف 
  .ر املتنافس فيه عظمت الفجيعة به، من ارحتله احلرص أضناه الطلبمل يغنه االكثار، كلما عظم قد

  .وروي انضاه الطلب أي أضعفه، واالول معناه أمرضه
احلرص نقص من قدر االنسان وال يزيد يف حظه شيئا، أشقى الناس أقرهبم من السلطان، كما أن أقرب االشياء إىل 

  .النار أقرهبا حريقا
  .ا شاركه يف ذل اآلخرة، يكفيك من احلاسد أنه يغتم وقت سروركمن شارك السلطان يف عز الدني

  .الفرصة سريعة الفوت بعيدة العود، االسرار إذا كثرت خزاهنا ازدادت ضياعا، العزل نصحك من تيه الوالة
  .اجلزع أتعب من الصرب، ال تشن وجه العفو بالتقريع، تركة امليت عز للورثة ودل له

  .هإىل غري ذلك من كالمه وحكم
  :ومن شعره مما يناسب املعىن قوله

يا ذا : قد صار يف ميزان مرياث وله أيضا* ما املرء يف الدنيا بلباث كم جامع خينق أكياسه * بادر إىل مالك ورثه 
ويا عبيد الشهوة الفاجرة انتظروا الدنيا وقد * والدولة الناهية اآلمرة ويا شياطني بين آدم * الغىن والسطوة القاهرة 

ر ببني * توبة قبل املمات قبل أن يفجعنا الده * ابك يا نفس وهايت : وعن قليل تلد اآلخرة وله أيضا* ت أدبر
  وشتات

  .من وىف بعد وفايت قال الصويل* وقامت يب نعايت إمنا الويف بعهدي * ال ختونيين إذا مت 
كيف جتدك : خل أبوه عليه عائدا فقال لهنظر ابن املعتز يف حياة أبيه اخلليفة إىل جارية فأعجبته فمرض من حبها، فد

إن رأيتم * وانظروا حسن وجهها تعذروين وانظروا هل ترون أحسن منها * أيها العاذلون ال تعذلوين : ؟ فأنشأ يقول
ففحص اخلليفة عن القصة واستعلم خرب اجلارية مث بعث إىل سيدها فاشتراها منه بسبعة آالف : شبيهها فاعذلوين قال

  .هبا إىل ولده دينار، وبعث
وقد تقدم أن يف ربيع االول من هذه السنة اجتمع االمراء والقضاة على خلع املقتدر وتولية عبد اهللا بن املعتز هذا 
ولقب باملرتضى واملنتصف باهللا، فما مكث باخلالفة إال يوما أو بعض يوم، مث انتصر املقتدر وقتل غالب من خرج 

اخلادم فقتل يف أوائل ربيع اآلخر لليلتني خلتا منه، ) ١(لدار ووكل به مونس عليه واعتقل ابن املعتز عنده يف ا
خانتك من بعد طول االمن * يا نفس صربا لعل اخلري عقباك : ويقال إنه أنشد يف آخر يوم من حياته وهو معتل

شاطي * لى طوباك يا ليتين إياك طوباك إن كان قصدك شرقا فالسالم ع* دنياك مرت بنا سحرا طري فقلت هلا 
يبكي الدماء على إلف له باكي فرب آمنة جاءت منيتها * الصراة ابلغي إن كان مسراك من موثق باملنايا ال فكاك له 

  وأوشك اليوم أن يبكي يل الباكي* ورب مفلتة من بني أشراك أظنه آخر االيام من عمري * 
__________  

  . ١٢١صفحة  ٤انظر احلاشية ) ١(



  أمامكم املصائب واخلطوب* فقل للشامتني بنا رويدا : يقول وملا قدم ليقتل أنشأ
  .يكون إليكم منه ذنوب مث كان ظهور قتله لليلتني من ربيع اآلخر منها* هو الدهر ال بد من أن 

وقد ذكر له ابن خلكان مصنفات كثرية، منها طبقات الشعراء، وكتاب أشعار امللوك، وكتاب اآلداب وكتاب 
  .غناء وغري ذلكالبديع، وكتاب يف ال

وذكر أن طائفة من االمراء خلعوا املقتدر وبايعوه باخلالفة يوما وليلة، مث متزق مشله واختفى يف بيت ابن اجلصاص 
  .اجلوهري مث ظهر عليه فقتل وصودر ابن اجلصاص بألفي دينار، وبقي معه ستمائة ألف دينار

اش مخسني سنة، وذكر شيئا من كالمه وأشعاره رمحه وكان ابن املعتز أمسر اللون مدور الوجه خيضب بالسواد، ع
  .اهللا

حممد بن احلسني بن حيب أبو حصني الوادعي القاضي، صاب املسند، من أهايل الكوفة، قدم بغداد وحدث هبا عن 
أمحد بن يونس الريبوعي وحيىي بن عبد احلميد، وجندل بن والق، وعنه ابن صاعد والنجاد واحملاملي، قال الدار 

حممد بن داود بن اجلراح أبو عبد اهللا الكاتب عم الوزير علي بن عيسى، كان من : كان ثقة، تويف بالكوفة :قطين
أعلم الناس باالخبار وأيام اخللفاء، له مصنفات يف ذلك روى عن عمر بن شيبة وغريه، كانت وفاته يف ربيع االول 

  .منها عن ثالث ومخسني سنة
اخلادم االسارى ) ٢(، وفادى مونس )١(فيها غزا القاسم بن سيما الصائفة مث دخلت سنة سبع وتسعني ومائتني 

الذين بأيدي الروم، وحكى ابن اجلوزي عن ثابت بن سنان أنه رأى يف أيام املقتدر ببغداد امرأة بال ذراعني وال 
ا ما تعمله النساء عضدين، وإمنا كفاها ملصقان بكتفيها، ال تستطيع أن تعمل هبما شيئا، وإمنا كانت تعمل برجليه

  .الغزل والفتل ومشط الرأس وغري ذلك: بأيديهن
وفيها تأخرت االمطار عن بغداد وارتفعت االسعار هبا، وجاءت االخبار بأن مكة جاءها سيل عظيم غرق أركان 

  .البيت، وفاضت زمزم، ومل ير ذلك قبل هذه السنة
  .وحج بالناس الفضل اهلامشي

  ...وفيها تويف من االعيان
__________  

  مونس اخلادم غزا الصائفة يف احملرم مث وجه املقتدر القاسم على الصائفة يف شوال: ٤٠٦/  ١١يف الطربي ) ١(
  .منها

  .انظر احلاشية السابقة ) ٢(

حممد بن داود بن علي أبو بكر الفقيه ابن الفقيه الظاهري، كان عاملا بارعا أديبا شاعرا فقيها ماهرا، له كتاب 
  .غل على أبيه وتبعه يف مذهبه ومسلكه وما اختاره من الطرائق وارتضاه، وكان أبوه حيبه ويقربه ويدنيهالزهرة اشت

إن الصبيان يلقبونين عصفور : ما لك ؟ فقال: كنا يوما عند داود إذ جاء ابنه هذا باكيا فقال: قال رومي بن حممد
  .الشوك

ال إله إال اهللا، ما : منهم، فضمه أبوه إليه وقالأنت أضر علي : فضحك أبوه فاشتد غضب الصيب وقال البيه
  .االلقاب إال من السماء ما أنت يا بين إال عصفور الشوك

إذا : وملا تويف أبوه أجلس يف مكانه يف احللقة فاستصغره الناس عن ذلك، فسأله سائل يوما عن حد السكر فقال
  .عنه الفهوم وباح بسره املكتوم) ١(غربت 



  .منه ذلك وعظم يف أعني الناسفاستحسن احلاضرون 
وقد ابتلي حبب صيب امسه حممد بن جامع ويقال حممد بن زحرف فاستعمل العفاف : قال ابن اجلوزي يف املنتظم

  .والدين يف حبه، ومل يزل ذلك دأبه فيه حىت كان سبب وفاته يف ذلك
عشق فكتم فعف فمات مات من : " فدخل يف احلديث املروي عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا عنه: قلت

  ".شهيدا 
  .وقد قيل عنه إنه كان يبيح العشق بشرط العفاف

وحكى هو عن نفسه أنه مل يزل يتعشق منذ كان يف الكتاب وأنه صنف كتاب الزهرة يف ذلك يف صغره، ورد ما 
يب عمر حممد كثريا حبضرة القاضي أ) ٢(وقف أبوه داود على بعض ذلك، وكان يتناظر هو وأبو العباس بن شريح 
أنت بكتاب الزهرة : يوما يف مناظرته) ٢(بن يوسف فيعجب الناس من مناظرهتما وحسنها، وقد قال له ابن شريح 

  .أشهر منك هبذا
  .تعريين بكتاب الزهرة وأنت ال حتسن تشتم قراءته، وهو كتاب مجعناه هزال فامجع أنت مثله جدا: فقال له

أشكو إليك فؤادا : وأبو بكر بن داود راكبني فإذا جارية تغين بشئ من شعرهكنت يوما أنا : وقال القاضي أبو عمر
  شكوى عليل إىل إلف يعلله* أنت متلفه 

وأنت يا قاتلي ظلما * وأنت يف عظم ما ألقى تقلله اهللا حرم قتلي يف اهلوى أسفا * سقمي تزيد على االيام كثرته 
  .هيهات سار به الركبان: ؟ فقلتكيف السبيل إىل استرجاع هذا : حتلله فقال أبو بكر

ما أثين إال على : لعزاه وقال) ٢(كانت وفاة حممد بن داود رمحه اهللا يف رمضان من هذه السنة، وجلس ابن شريح 
  .التراب الذي أكل لسان حممد بن داود رمحه اهللا

  عنه ابن صاعد واخللديحممد بن عثمان بن أيب شيبه أبو جعفر، حدث عن حيىي بن معني وعلي بن املديين وخلق، و
__________  

  .عزبت عنه اهلموم: ٢٥٩/  ٤يف وفيات االعيان ) ١(
  .سريج : يف الوفيات) ٢(

والباغندي وغريهم، وله كتاب يف التاريخ وغريه من املصنفات، وقد وثقه صاحل بن حممد جزرة وغريه، وكذبه عبد 
  .ن يروي عنهوهو كذاب بني االمر، وتعجب مم: اهللا بن االمام أمحد وقال
  .تويف يف ربيع االول منها

حممد بن طاهر بن عبد اهللا بن احلسن بن مصعب من بيت االمارة واحلشمة، باشر نيابة العراق مدة مث خراسان مث 
ظفر به يعقوب بن الليث يف سنة مثان وخسمني فأسره وبقي معه يطوف به اآلفاق أربع سنني، مث ختلص منه يف بعض 

  .سه، ومل يزل مقيما ببغداد إىل أن تويف هذه السنةالوقعات وجنا بنف
، مولده سنة عشر ومائتني، مسع أباه وأمحد )١(موسى بن إسحاق ابن موسى بن عبد اهللا أبو بكر االنصاري اخلطمي 

بن حنبل وعلي بن اجلعد وغريهم، وحدث عنه الناس وهو شاب وقرأوا عليه القرآن، وكان ينتحل مذهب 
  .ء االهواز، وكان ثقة فاضال عفيفا فصيحا كثري احلديثالشافعي، وويل قضا
  .تويف يف احملرم منها

، كان يوسف )٢(يوسف بن يعقوب ابن إمساعيل بن محاد بن زيد والد القاضي أيب عمر، وهو الذي قتل احلالج 
هدبة ومسددا، هذا من أكابر العلماء وأعياهنم، ولد سنة مثان ومائتني، ومسع سليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق و



وكان ثقة، ويل قضاء البصرة وواسط واجلانب الشرقي من بغداد، وكان عفيفا شديد احلرمة نزها، جاءه يوما بعض 
خدم اخلليفة املعتصد فترفع يف اجمللس على خصمه فأمره حاجب القاضي أن يساوي خصمه فامتنع إدالال جباهه عند 

لنخس حىت أبيع هذا العبد وأبعث بثمنه إىل اخلليفة، وجاء حاجب أئتوين بدالل ا: اخلليفة، فزبره القاضي وقال
ما : القاضي فأخذه بيده وأجلسه مع خصمه، فلما انقضت احلكومة رجع اخلادم إىل املعتضد فبكى بني يديه فقال له

فليس  واهللا لو باعك الجزت بيعه وملا استرجعتك أبدا،: لك ؟ فأخربه باخلرب، وما أراد القاضي من بيعه، فقال
  .خصوصيتك عندي تزيل مرتبة الشرع فإنه عمود السلطان وقوام االديان، كانت وفاته يف رمضان منها

__________  
  .نسبة إىل بين خطمة بطن من االنصار: اخلطمي) ١(
وهو احلسني بن منصور ويكىن أبا الغيث أصله جموسي من أهل فارس ونشأ بواسط وقيل بتستر وتتلمذ لسهل ) ٢(

الصويف اختلفت اراء الناس واعتقادهتم فيه وظهر منه ختليط واستغوى العامة مبخاريق كان يعتمدها قتل  التستري
  ) .٢٦١ - ٢٦٠انظر الفخري ص (وأحرقت جثته  ٣٠٩سنة 

مث دخلت سنة مثان وتسعني ومائتني فيها قدم القاسم بن سيما من بالد الروم فدخل بغداد ومعه االسارى والعلوج 
  .م عليها صلبان من الذهب، وخلق من االسارىبأيديهم أعال

وفيها قدمت هدايا نائب خراسان أمحد بن إمساعيل بن أمحد الساماين، من ذلك مائة وعشرون غالما حبراهبم 
وأسلحتهم وما حيتاجون إليه، ومخسون بازا ومخسون مجال حتمل من مرتفع الثياب، ومخسون رطال من املسك وغري 

  .ذلك
  ضي عبد اهللا بن علي بن حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب، فقلد مكانه على اجلانب الشرقيوفيها فلج القا

  .والكرخ ابنه حممد
  .أبو كبرية واآلخر يعرف بالسمري: وفيها يف شعبان أخذ رجالن يقال الحدمها

  .فذكروا أهنما من أصحاب رجل يقال له حممد بن بشر، وأنه يدعي الربوبية
  .ار بأن الروم قصدت الالذقيةوفيها وردت االخب

  .وفيها وردت االخبار بأن رحيا صفراء هبت مبدينة املوصل فمات من حرها بشر كثري
  .وفيها حج بالناس الفضل اهلامشي

أحد مشاهري الزنادقة، كان أبوه يهوديا فأظهر االسالم، ويقال إنه حرف ) ١(ابن الراوندي : وفيها تويف من االعيان
  .ابنه القرآن بالقرآن وأحلد فيه، وصنف كتابا يف الرد على القرآن مساه الدامغ التوراة كما عادى

  .وكتابا يف الرد على الشريعة واالعتراض عليها مساه الزمردة
  .وكتابا يقال له التاج يف معىن ذلك، وله كتاب الفريد وكتاب إمامة املفضول الفاضل

بو علي حممد بن عبد الوهاب اجلبائي شيخ املعتزلة يف زمانه، وقد انتصب للرد على كتبه هذه مجاعة منهم الشيخ أ
  .وقد أجاد يف ذلك

قرأت كتاب هذا امللحد اجلاهل السفيه ابن : وكذلك ولده أبو هاشم عبد السالم بن أيب علي، قال الشيخ أبو علي
ونفي الصانع وتصحيح  وقد وضع كتابا يف قدم العامل: الراوندي فلم أجد فيه إال السفه والكذب واالفتراء، قال

مذهب الدهرية والرد على أهل التوحيد، ووضع كتابا يف الرد على حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف سبعة 
وطعن على القرآن، ووضع كتابا لليهود  -يعين النيب صلى اهللا عليه وسلم  -عشر موضعا، ونسبه إىل الكذب 



م، حيتج هلم فيها على إبطال نبوة حممد صلى اهللا عليه وسلم، إىل غري والنصارى وفضل دينهم على املسلمني واالسال
  .ذلك من الكتب اليت تبني خروجه عن االسالم

  .نقل ذلك ابن اجلوزي عنه
  .وقد أورد ابن اجلوزي يف منتظمه طرفا من كالمه وزندقته وطعنه على اآليات والشريعة

  .يه وإىل جهله وكالمه وهذيانه وسفهه ومتويههورد عليه ذلك، وهو أقل وأخس وأذل من أن يلتفت إل
وقد أسند إليه حكايات من املسخرة واالستهتار والكفر والكبائر، منها ما هو صحيح عنه ومنها ما هو مفتعل عليه 

ممن هو مثله، وعلى طريقه ومسلكه يف الكفر والتستر يف املسخرة، خيرجوهنا يف قوالب مسخرة وقلوهبم مشحونة 
  ندقة، وهذا كثري موجودبالكفر والز

__________  
  .وهو أبو احلسني، أمحد بن حيىي بن اسحاق الرواندي) ١(

  .ناحية بظاهر نيسابور : وهي قرية من قرى قاسان بنواحي اصبهان، وقيل راوند: والراوندي نسبة إىل راوند

ولئن سألتهم (اهللا تعاىل فيهم  فيمن يدعي االسالم وهو منافق، يتمسخرون بالرسول ودينه وكتابه، وهؤالء ممن قال
  .ليقولون إمنا كنا خنوض ونلعب، قل أباهللا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

  ]. ٦٥: التوبة[ اآلية ) ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم
وقد كان أبو عيسى الوراق مصاحبا البن الراوندي قبحهما اهللا، فلما علم الناس بأمرمها طلب السلطان أبا عيسى 

  .أودع السجن حىت ماتف
الدامغ " وأما ابن الراوندي فهرب فلجأ إىل ابن الوي اليهودي، وصنف له يف مدة مقامه عنده كتابه الذي مساه 

  .فلم يلبث بعده إال أياما يسرية حىت مات لعنه اهللا" للقرآن 
  .إنه أخذ وصلب: ويقال

ثالثني سنة مع ما انتهى إليه من التوغل يف املخازي ورأيت يف كتاب حمقق أنه عاش ستا و: قال أبو الوفاء بن عقيل
  .يف هذا العمر القصري لعنه اهللا وقبحه وال رحم عظامه

وقد ذكره ابن خلكان يف الوفيات وقلس عليه ومل خيرجه بشئ، وال كأن الكلب أكل له عجينا، على عادته يف 
  .رمجة يسرية، والزنادقة يترك ذكر زندقتهمالعلماء والشعراء، فالشعراء يطيل ترامجهم، والعلماء يذكر هلم ت

وأرخ ابن خلكان تاريخ وفاته يف سنة مخس وأربعني ومائتني، وقد وهم ومها فاحشا، والصحيح أنه تويف يف هذه 
  .السنة كما أرخه ابن اجلوزي وغريه

هناوند، ولد ببغداد ونشأ اجلنيد بن حممد بن اجلنيد أبو القاسم اخلزاز، ويقال له القواريري، أصله من : وفيها تويف
  .هبا

  .ومسع احلديث من احلسني بن عرفة
وتفقه بأيب ثور إبراهيم بن خالد الكليب، وكان يفيت حبضرته وعمره عشرون سنة، وقد ذكرناه يف طبقات الشافعية، 

ثرية، واشتهر بصحبة احلارث احملاسيب، وخاله سري السقطي، والزم التعبد، ففتح اهللا عليه بسبب ذلك علوما ك
  .وتكلم على طريقة الصوفية

  .وكان ودده يف كل يوم ثلثمائة ركعة، وثالثني ألف تسبيحة
ومكث أربعني سنة ال يأوي إىل فراش، ففتح عليه من العلم النافع والعمل الصاحل بأمور مل حتصل لغريه يف زمانه، 



  وكان يعرف سائر فنون العلم،
وة، حىت كان يقول يف املسألة الواحدة وجوها كثرية مل ختطر للعلماء ببال، وإذا أخذ فيها مل يكن له فيها وقفة وال كب

  .وكذلك يف التصوف وغريه
ال أحد أحوج : لو رفقت بنفسك يف مثل هذا احلال ؟ فقال: وملا حضرته الوفاة جعل يصلى ويتلوا القرآن، فقيل له

  .إىل ذلك مين اآلن، وهذا أوان طي صحيفيت
كان يتفقه على مذهب سفيان الثوري، وكان ابن سريح يصحبه : قه عن أيب ثور ويقالأخذ الف: قال ابن خلكان

  .إنه سأله مرة عن مسألة: ويالزمه، ورمبا استفاد منه أشياء يف الفقه مل ختطر له ببال، ويقال
  .دها علييا أبا القاسم أمل أكن أعرف فيها سوى ثالثة أجوبة مما ذكرت، فأع: فأجابه فيها جبوابات كثرية، فقال
  .فأعادها جبوابات أخرى كثرية

  واهللا ما مسعت هذا قبل اليوم، فأعده: فقال

  .مل أمسع مبثل هذا فأمله علي حىت أكتبه: فاعاده جبوابات أخرى غري ذلك، فقال له
لئن كنت أجريه فأنا أميله، أي إن اهللا هو الذي جيري ذلك على قليب وينطق به لساين، وليس هذا : فقال اجلنيد

  .ستفاد من كتب وال من تعلم، إمنا هذا من فضل اهللا عز وجل يلهمنيه وجيريه على لساينم
  .من جلوسي بني يدي اهللا اربعني سنة: فمن أين استفدت هذا العلم ؟ قال: فقال

  .والصحيح أنه كان على مذهب سفيان الثوري وطريقه واهللا أعلم
  .ت ساكتمن نطق عن سرك وأن: وسئل اجلنيد عن العارف ؟ فقال

  .مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن مل يقرأ القرآن ويكتب احلديث ال يقتدى به يف مذهبنا وطريقتنا: وقال
  .طريق وصلت به إىل اهللا ال أفارقه: أنت مع شرفك تتخذ مسبحة ؟ فقال: ورأى بعضهم معه مسبحة فقال له

  .تكلم على الناس: وقال له خاله السري
  .افلم ير نفسه موضع

  .تكلم على الناس: فرأى يف املنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال له
  .مل تسمع مين حىت قال لك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فغدا على خاله، فقال له

يا أبا القاسم ما معىن قول النيب صلى اهللا : فتكلم على الناس، فجاءه يوما شاب نصراين يف صورة مسلم، فقال له
أسلم فقد آن : ؟ فأطرق اجلنيد، مث رفع رأسه إليه وقال) ١" (اتقوا فراسة املؤمن فإنه ينظر بنور اهللا : " وسلم عليه

  .قال فأسلم الغالم: لك أن تسلم
  :ما انتفعت بشئ انتفاعي بأبيات مسعتها من جارية تغين هبا يف غرفة وهي تقول: وقال اجلنيد
) ٢(هذا القلب أحرقه اجلوى : لوال اهلجر مل يطب احلب وإن قلت: قولنيت* أهدى اهلجر يل حلل البلى : إذا قلت

: حياتك ذنب ال يقاس به ذنب قال: جميبة) ٣(ما أذنبت، قالت : إن اجلوى شرف القلب وإن قلت: تقولني يل* 
  .مما مسعت: يا سيدي مالك ؟ قلت: فصعقت وصحت، فخرج صاحب الدار فقال

  .هي هبة مين إليك: قال
  .قبلتها وهي حرة لوجه اهللا قد: فقلت

  .مث زوجتها لرجل، فأولدها ولدا صاحلا حج على قدميه ثالثني حجة
سعيد بن إمساعيل بن سعيد بن منصور أبو عثمان الواعظ ولد بالري، ونشأ هبا، مث انتقل إىل نيسابور : وفيها تويف



  .فسكنها إىل أن مات هبا، وقد دخل بغداد) ٤(
  وكان

__________  
  ).٦(باب ) ١٥(جه الترمذي يف كتاب التفسري، تفسري سورة أخر) ١(
  .قلت: يف الوفيات) ٣..(اهلوى تقويل بنريان اهلوى: ٣٧٤/  ١يف وفيات االعيان ) ٢(
حملة كبرية كانت بنيسابور وهي غري احلرية اليت  -بكسر احلاء : نسبة إىل احلرية(ويعرف بأيب عثمان احلريي، ) ٤(

 =  

  .وةيقال إنه جماب الدع
منذ أربعني سنة ما أقامين اهللا يف حالة : مسعت أبا عثمان يقول: أخربنا عبد الكرمي بن هوازن قال: قال اخلطيب

  .فكرهتها، والنقلين إىل غريها فسخطتها
وأين لعبد عن مواليه مهرب ؟ يؤمل غفرانا، فإن خاب * أسأت ومل أحسن، وجئتك هاربا : وكان أبو عثمان ينشد

إين ملا ترعرعت : أي أعمالك أرجى عندك ؟ فقال: منه على االرض أخيب وروى اخلطيب أنه سئلفما أحد * ظنه 
يا أبا عثمان قد أحببتك حبا أذهب نومي : وأنا بالري وكانوا يريدونين على التزويج فامتنع، فجاءتين امرأة فقالت

  .وقراري، وأنا أسألك مبقلب القلوب وأتوسل به إليك ملا تزوجتين
  .نعم: ك والد ؟ فقالتأل: فقلت

: فقلت -مشوهة اخللق  -فأحضرته فاستدعى بالشهود فتزوجتها، فلما خلوت هبا إذا هي عوراء عرجاء شوهاء 
اللهم لك احلمد على ما قدرته يل، وكان أهل بييت يلومونين على تزوجيي هبا، فكنت أزيدها برا وإكراما، ورمبا 

عض اجملالس، وكأين كنت يف بعض أوقايت على اجلمر وأنا ال أبدي هلا من احتبستين عندها ومنعتين من احلضور إىل ب
  .ذلك شيئا

  .فمكثت كذلك مخس عشرة سنة، فما شئ أرجى عندي من حفظي عليها ما كان يف قلبها من جهيت
كعة، مسنون بن محزة ويقال ابن عبد اهللا، أحد مشايخ الصوفية، كان ورده يف كل يوم وليلة مخسمائة ر: وفيها تويف

فكيفما شئت فامتحين فابتلي بعسر البول فكان يطوف * فليس يل يف سواك حظ : ومسى نفسه مسنونا الكذاب لقوله
  .ادعوا لعمكم الكذاب: على املكاتب ويقول للصبيان

  .وله كالم متني يف احملبة، ووسوس يف آخر عمره، وله كالم يف احملبة مستقيم
  .بر أمراء الدولة العباسيةصايف احلريب كان من أكا: وفيها تويف

  أوصى يف مرضه أن ليس له عند غالمه القاسم شئ فلما
__________  

  .تزوج بابنة أيب حفص النيسابوري وتوطن نيسابور ومات هبا) بالعراق= 
  ..فتركت حضور اجملالس إيثارا لرضاها وحفظا لقلبها: ١٠٥/  ٤زيد يف صفة الصفوة ) ١(

وزير ألف دينار وسبعمائة وعشرين منطقة من الذهب مكللة، فاستمروا به على إمرته مات محل غالمه القاسم إىل ال
  .ومنزلته

الطبيب ابن الطبيب، له والبيه  -نسبة إىل قبائل اجلزيرة  -) ١(إسحاق بن حنني بن إسحاق أبو يعقوب العبادي 



  مصنفات كثرية
  .اليونانيف هذا الفن، وكان أبوه يعرب كالم إرسططاليس وغريه من حكماء 

  .تويف يف هذه السنة
، الذي أقام الدعوة للمهدي، وهو عبد اهللا بن ميمون )٢(احلسني بن أمحد بن حممد بن زكريا أبو عبد اهللا الشيعي 

أن : الذي يزعم أنه فاطمي وقد زعم غري واحد من أهل التاريخ أنه كان يهوديا صباغا بسلمية، واملقصود اآلن) ٣(
خل بالد إفريقية وحده فقريا ال مال له وال رجال، فلم يزل يعمل احليلة حىت انتزع امللك من أبا عبد اهللا الشيعي د

زيادة اهللا، آخر ملوك بين االغلب على بالد إفريقية، واستدعى حينئذ خمدومه املهدي من بالد ) ٤(يد أيب مضر 
استنقذه هذا الشيعي وسلمه من املشرق، فقدم فلم خيلص إليه إال بعد شدائد طوال، وحبس يف أثناء الطريق ف

ماذا صنعت ؟ وهال كنت استبددت باالمر دون هذا ؟ فندم وشرع يعمل احليلة : اهللكة، فندمه أخوه أمحد وقال له
يف املهدي، فاستشعر املهدي بذلك فدس إليهما من قتلهما يف هذه السنة مبدينة رقادة من بالد القريوان، من إقليم 

  .إفريقية
  .كره ابن خلكانهذا ملخص ما ذ

  .وفيها ظهرت ثالث كواكب مذنبة: مث دخلت سنة تسع وتسعني ومائتني قال ابن اجلوزي
  .أحدها يف رمضان، واثنان يف ذى القعدة تبقى أياما مث تضمحل
  .وفيها وقع طاعون بأرض فارس مات فيه سبعة االف إنسان

  وفيها غضب
__________  

م عدة بطون من قبائل شىت نزلوا احلرية، وكانوا نصارى ينسب إليهم خلق نسبة إىل عباد احلرية وه: العبادي) ١(
  ).٢٠٦/  ١وفيات االعيان (كثري 

  .ه ٢٩٩ذكره ابن االثري فيمن تويف سنة 
ابن (من أهل صنعاء انتقل إىل مكة مث إىل أرض كتامة حيث استقامت له االمور وأذعنت لسلطته قبائل الرببر ) ٢(

  ).١٩٢/  ٢االعيان ووفيات  ٣٣/  ٨االثري 
ابن حممد بن امساعيل بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، : متام نسبه يف ابن االثري) ٣(

  .وهو الذي ينسب إليه القداحية
  .من ابن االثري) ٤(

 ١ابن عذارى (غلب نصر وهو حتريف وهو زيادة اهللا بن أيب العباس عبد اهللا بن إبراهيم بن أمحد بن اال: ويف االصل
 /١٣٤. (  

اخلليفة على الوزير علي بن حممد بن الفرات وعزله عن الوزارة وأمر بنهب داره فنهبت أقبح هنب، واستوزر أبا 
بن عبد اهللا بن حيىي بن خاقان، وكان قد التزم الم ولد املعتضد مبائة ألف دينار، حىت سعت يف ) ١(علي حممد 

  .واليته
ة من االقاليم من ديار مصر وخراسان وغريها، من ذلك مخسمائة ألف دينار من مصر وفيها وردت هدايا كثري

استخرجت من كنز وجد هناك من غري موانع كما يدعيه كثري من جهلة العوام وغريهم من ضعيفي االحالم، مكرا 
ن طوله أربعة أشبار وخديعة ليأكلوا أموال الطغام والعوام أهل الطمع واآلثام، وقد وجد يف هذا الكنز ضلع إنسا



  .وعرضه شرب، وذكر أنه من قوم عاد فاهللا أعلم
  .وكان من مجلة هدية مصر تيس له ضرع حيلب لبنا

ومن ذلك بساط أرسله ابن أيب الساج يف مجلة هداياه، طوله سبعون ذراعا وعرضه ستون ذراعا، عمل يف عشر 
أمحد الساماين من بالد خراسان كثرية جدا وحج بالناس  سنني ال قيمة له، وهدايا فاخرة أرسلها أمحد بن إمساعيل بن

  .فيها الفضل بن عبد امللك العباسي أمري احلجيج من مدة طويلة
  .أبو عمرو اخلفاف احلافظ: أمحد بن نصر بن إبراهيم: وفيها تويف من االعيان

نيفا وثالثني سنة، وكان كان يذاكر مبائة ألف حديث، مسع إسحاق بن راهويه وطبقته، وكان كثري الصيام سرده 
كثري الصدقة، سأله سائل فأعطاه درمهني فحمد اهللا فجعلها مخسة، فحمد اهللا فجعلها عشرة، مث ما زال يزيده وحيمد 

  .السائل اهللا حىت جعلها مائة
  .واهللا لو لزمت احلمد الزيدنك ولو إىل عشرة آالف درهم: جعل اهللا عليك واقية باقية فقال للسائل: فقال
هلول بن إسحاق بن البهلول ابن حسان بن سنان أبو حممد التنوخي، مسع إمساعيل بن أيب أويس، وسعيد بن الب

منصور ومصعبا الزبريي وغريهم، وعنه مجاعة آخرهم أبو بكر االمساعيلي اجلرجاين احلافظ، وكان ثقة حافظا ضابطا 
  .بليغا فصيحا يف خطبه

  .تويف فيها عن مخس وتسعني سنة
  .أبو علي اخلرقي صاحب املختصر يف الفقه على مذهب االمام أمحد بن حنبل: عبد اهللا بن أمحد احلسني بن

  .كان خليفة للمروذي
  .تويف يوم عيد الفطر ودفن عند قرب االمام أمحد بن حنبل

__________  
  .حممد بن حيىي بن عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان: ٦٣/  ٨يف ابن االثري ) ١(

  .حممد بن عبيد اهللا بن حيىي بن خاقان : الذهب والفخريويف الطربي ومروج 

أبو عبد اهللا املغريب حج على قدميه سبعا وتسعني حجة، وكان ميشي يف الليل املظلم حافيا كما : حممد بن إمساعيل
ة، ما رأيت ظلمة منذ سنني كثري: ميشي الرجل يف ضوء النهار، وكان املشاة يأمتون به فريشدهم إىل الطريق، وقال

وكانت قدماه مع كثرة مشيه كأهنما قدما عروس مترفة، وله كالم مليح نافع، وملا مات أوصى أن يدفن إىل جانب 
  .شيخه علي بن رزين، فهما على جبل الطور

كان أبو عبد اهللا املغريب من املعمرين، تويف عن مائة وعشرين سنة، وقربه جببل طور سينا عند قرب : قال أبو نعيم
  .بن رزين أستاذه على

  ).١(أفضل االعمال عمارة االوقاف : قال أبو عبد اهللا
الفقري هو الذي ال يرجع إىل مستند يف الكون غري االلتجاء إىل من إليه فقره ليعينه باالستعانة كما عزره : وقال

  .باالفتقار إليه
  .ري أو حفظ حرمتهأعظم الناس ذال فقري داهن غنيا وتواضع له، وأعظم الناس عزا غين تذلل لفق: وقال

حممد بن أيب بكر بن أيب خيثمة أبو عبد اهللا احلافظ ابن احلافظ كان أبوه يستعني به يف مجع التاريخ، وكان فهما 
حممد بن أمحد بن كيسان النحوي أحد حفاظه واملكثرين منه، كان حيفظ ..حاذقا حافظا، تويف يف ذي القعدة منها

  .طريقة البصريني والكوفيني معا



  .كان ابن كيسان أحنى من الشيخني املربد وثعلب: ابن جماهدقال 
حممد بن حيىي أبو سعيد، سكن دمشق، روى عن إبراهيم بن سعد اجلوهري، وأمحد بن منيع، وابن أيب شيبة 

  وغريهم، روى عنه أبو بكر النقاش وغريه، وكان حممد بن حيىي هذا يدعى حبامل كفنه، وذلك
أنه تويف فغسل وكفن وصلي عليه ودفن، فلما كان الليل جاء نباش ليسرق كفنه ففتح بلغين : ما ذكره اخلطيب قال

  .عليه قربه
فلما حل عنه كفنه استوى جالسا وفر النباش هاربا من الفزع، وهنض حممد بن حيىي هذا فأخذ كفنه معه وخرج من 

  .أنا فالن: ؟ فقالمن هذا : القرب وقصد منزله فوجد أهله يبكون عليه، فدق عليهم الباب فقالوا
  .يا هذا ال حيل لك أن تزيدنا حزنا إىل حزننا: فقالوا
  افتحوا: فقال

__________  
  .أفضل االعمال عمارة االوقات يف املوافقات : ٣٣٦/  ٤يف صفة الصفوة ) ١(

  .واهللا أنا فالن، فعرفوا صوته فلما رأوه فرحوا به فرحا شديدا وأبدل اهللا حزهنم سرورا
  .ا كان من أمره وأمر النباشمث ذكر هلم م

وكأنه قد أصابته سكتة ومل يكن قد مات حقيقة فقدر اهللا حبوله وقوته أن بعث له هذا النباش ففتح عليه قربه، فكان 
  .ذلك سبب حياته، فعاش بعد ذلك عدة سنني، مث كانت وفاته يف هذه السنة

لة ما أخذ منها مائيت ألف دينار مث غرقت يف طيارة فاطمة القهرمانة غضب عليها املقتدر مرة فصادرها، وكان يف مج
  .هلا يف هذه السنة

مث دخلت سنة ثلثمائة من اهلجرة فيها كثر ماء دجلة وتراكمت االمطار ببغداد، وتناثرت جنوم كثرية يف ليلة االربعاء 
  .لسبع بقني من مجادى اآلخرة

  .ئاب بالباديةوفيها كثرت االمراض ببغداد واالسقام وكلبت الكالب حىت الذ
  ).١(وكانت تقصد الناس بالنهار فمن عضته أكلبته 

  .وفيها احنسر جبل بالدينور يعرف بالتل فخرج من حتته ماء عظيم غرق عدة من القرى
  .من جبل لبنان إىل البحر -أي قطعة  -وفيها سقطت شرذمة 

أربعة أيام، يومني يف اجلانب  وفيها محلت بغلة ووضعت مهرة، وفيها صلب احلسني بن منصور احلالج وهو حي
  .الشرقي، ويومني يف اجلانب الغريب، وذلك يف ربيع االول منها

وحج بالناس أمري احلجيج املتقدم ذكره يف السنني قبلها وهو الفضل بن عبد امللك اهلامشي العباسي أثابه اهللا وتقبل 
  .منه

  :وفيها تويف من االعيان
د بن غسان أبو أمية الغاليب القاضي بالبصرة وغريها، روى عن أبيه التاريخ، االحوص بن الفضل ابن معاوية بن خال

  .استتر مرة عنده ابن الفرات فلما أعيد إىل الوزارة واله قضاء البصرة واالهواز وواسط
  .وكان عفيفا نزها، فلما نكب ابن الفرات قبض عليه نائب البصرة فأودعه السجن فلم يزل به حىت مات فيه فيها

  .وال نعلم قاضيا مات يف السجن سواه: ابن اجلوزيقال 
  .عبيد اهللا بن عبد اهللا بن طاهر ابن احلسني بن مصعب أبو أمحد اخلزاعي، ويل إمرة بغداد



  وحدث عن الزبري بن بكار وعنه
__________  

  .أهلكته : ٧٤/  ٨وابن االثري  ٤٠٧/  ١١يف الطربي ) ١(

تكاتب يسخن عني النوى ويف * حق التنائي بني أهل اهلوى : ومن شعرهالصويل والطرباين، وكان أديبا فاضال، 
تزاور يشفي غليل اجلوى واتفق له مرة أن جارية له مرضت فاشتهت ثلجا، وكانت حظية * التداين ال انقضى عمره 

مسة عنده، فلم يوجد الثلج إال عند رجل، فساومه وكيله على رطل منه فامتنع من بيع إال كل رطل بالعراقي خب
اشتره ولو مبا ! وحيك : فرجع الوكيل ليشاوره فقال -وذلك لعلم صاحب الثلج حباجتهم إليه  -إالف درهم 

  .ال أبيعه إال بعشرة آالف: عساه أن يكون، فرجع إىل صاحب الثلج فقال
ر بعشرة فرجع فاشترى منه رطال آخ -وذلك ملوافقته هلا  -فأشتراه بعشرة آالف مث اشتهت اجلارية ثلجا أيضا 

  .آالف
أكلت رطال من الثلج : مث آخر بعشرة آالف وبقي عند صاحب الثلج رطالن فنطفت نفسه إىل أكل رطل منه ليقول

بعشرة آالف، فأكله وبقي عنده رطل فجاءه الوكيل فامتنع أن يبيعه الرطل إال بثالثني ألفا فاشتراه منه فشفيت 
الثلج فأعطاه من تلك الصدقة ماال جزيال فصار من أكثر  اجلارية وتصدقت مبال جزيل فاستدعى سيدها صاحب

  .الناس ماال بعد ذلك، واستخدمه ابن طاهر عنده واهللا أعلم
  :وممن تويف يف حدود الثلثمائة من اهلجرة

  .الصنوبري الشاعر وهو حممد بن أمحد بن حممد بن مراد أبو بكر الضيب الصنوبري احلنبلي
  .را حمسناكان شاع: قال احلافظ ابن عساكر

ال النوم أدرى به وال : وقد حكى عن علي بن سليمان االخفش، مث ذكر أشياء من لطائف شعره فمن ذلك قوله
كلت فما تستطيع تستبق ويل ملك مل تبد * يدري هبذين من به رمق إن دموعي من طول ما استبقت * االرق 
مشس غدا يشبه : ت أدنو منها فأحترق وله أيضاوخف* مذ كان إال صلت له احلدق نويت تقبيل نار وجنته * صورته 

من بعد ذا تطلع يف خده وقد روى احلافظ البيهقي * وخدها يف النور من خده تغيب يف فيه ولكنها * مشسا غدت 
  :أنشدنا أبو بكر الصنوبري فقال: عن شيخه احلاكم عن أيب الفضل نصر بن حممد الطوسي قال

فلالعني منه والقلوب انقالب * ين ما عصني خضاب قلب اآلبنوس عاجا والغوا* هدم الشيب ما بناه الشباب 
بازي على حسنه ويهوى الغراب وله أيضا وقد أورده ابن عساكر يف ابن له فطم * وضالل يف الرأي أن يشنأ ال 

وبني مباحا له * من مجيع الورى ومن والديه منعوه غذاه ولقد كان * منعوه أحب شئ إليه : فجعل يبكي على ثديه
  هوى فاهتدى الفراق إليه إبراهيم بن أمحد بن حممد* يديه عجبا له على صغر السن 

ابن املولد، أبو إسحاق الصويف الواعظ الرقي أحد مشاخيها، روى احلديث وصحب أبا عبد اهللا بن اجلالء الدمشقي، 
  .واجلنيد وغري واحد

  .وروى عنه متام بن حممد وأبو عبد الرمحن السلمي
مل ينله على الدنو حبيب وعلى الطرف من * لك مين على البعاد نصيب : ابن عساكر من شعره قوله وقد أورد

واهلوى فيه رائع ومشوب كيف يغىن * وعلى القلب من هواك رقيب زين يف ناظري هواك وقليب * سواك حجاب 
ناله نال أفضل الغنم ما من * الصمت آمن من كل نازلة : أنت أسقمته وأنت الطبيب وقوله* قرب الطبيب عليال 



ليست لدينا كعثرة القدم احفظ لسانا * أعظم ضرا من لفظة نعم عثرة هذا اللسان مهلكة * نزلت بالرجال نازلة 
فرب قول أذل ذا كرم مث دخلت سنة إحدى وثلثمائة فيها غزا احلسني بن محدان الصائفة ففتح * يلقيك يف تلف 

  .أمما ال حيصون كثرة حصونا كثرية من بالد الروم وقتل منها
  وكان من خيار الوزراء) ١(وفيها عزل املقتدر حممد بن عبيد اهللا عن وزارته وقلدها عيسى بن علي 

__________  
  .علي بن عيسى بن داود بن اجلراح: ٣٤٢/  ٤ومروج الذهب  ٢٦٧والفخري ص  ٤٠٧/  ١١يف الطربي ) ١(

  = وما أعلم أنه وزر لبين : ام وزير، وقال الصويل فيهوكانت أيامه أحسن أي: وخلص الفخري وزارته بقوله

  .وأقصدهم للعدل واالحسان، واتباع احلق
  .وفيها كثرت االمراض الدموية ببغداد يف متوز وآب، فمات من ذلك خلق كثري من أهلها

  .وفيها وصلت هدايا صاحب عمان ومن مجلتها بغلة بيضاء وغزال أسود
وكانت أول ركبة ركبها  - باب الشماسية على اخليل مث احندر إىل داره يف دجلة ويف شعبان منها ركب املقتدر إىل

  وفيها استأذن الوزير علي بن عيسى اخلليفة املقتدر يف مكاتبة رأس -جهرة للعامة 
 القرامطة أيب سعيد احلسن بن هبرام اجلنايب فأذن له، فكتب كتابا طويال يدعوه فيه إىل السمع والطاعة، ويوخبه على

ما يتعاطاه من ترك الصالة والزكاة وارتكاب املنكرات، وإنكارهم على من يذكر اهللا ويسبحه وحيمده، واستهزائهم 
بالدين واسترقاقهم احلرائر، مث توعده احلرب وهتدده بالقتل، فلما سار بالكتاب حنوه قتل أبو سعيد قبل أن يصله، 

  .قتله بعض خدمه
فغلبه على ذلك أخوه أبو طاهر سليمان بن أيب سعيد، فلما قرأ كتاب الوزير وعهد باالمر من بعده لولده سعيد، 

إن هذا الذي تنسب إلينا مما ذكرمت مل يثبت عندكم إال من طريق من يشنع علينا، وإذا كان : أجابه مبا حاصله
صور احلالج إىل بغداد اخلليفة ينسبنا إىل الكفر باهللا فكيف يدعونا إىل السمع والطاعة له ؟ وفيها جئ احلسني بن من

أحد دعاة القرامطة فاعرفوه، مث حبس مث جئ به إىل : وهو مشهور على مجل وغالم له راكب مجال آخر، ينادي عليه
جملس الوزير فناظره فإذا هو ال يقرأ القرآن وال يعرف يف احلديث وال الفقه شيئا، وال يف اللغة وال يف االخبار وال 

أنه وجدت له رقاع يدعو فيها الناس إىل الضاللة واجلهالة بأنواع من الرموز، : نقم عليهيف الشعر شيئا، وكان الذي 
  .تبارك ذو النور الشعشعاين: يقول يف مكاتباته كثريا

تعلمك الطهور والفروض أجدى عليك من رسائل ال تدري ما تقول فيها، وما أحوجك إىل : فقال له الوزير
  .االدب

شتهار ال القتل، مث أنزل فأجلس يف دار اخلالفة، فجعل يظهر هلم أنه على السنة، وأنه مث أمر به فصلب حيا صلب اال
زاهد، حىت اغتر به كثري من اخلدام وغريهم من أهل دار اخلالفة من اجلهلة، حىت صاروا يتربكون به ويتمسحون 

  .بثيابه
  .وسيأيت ما صار إليه أمره حني قتل بإمجاع الفقهاء وأكثر الصوفية

  .يف هذه السنة يف آخرها ببغداد وباء شديد جدا مات بسببه بشر كثري، وال سيما باحلربية غلقت عامة دورهاووقع 
  .وحج بالناس فيها االمري املتقدم ذكره

  .إبراهيم بن خالد الشافعي مجع العلم والزهد، وهو من تالميذ أيب بكر االمساعيلي: وفيها تويف من االعيان
  بن املستفاض أبو بكر الفريايب قاضي الدينور، طاف البالد يف طلب العلم،) ١( جعفر بن حممد ابن احلسني



__________  
  .احلسن : ٦٩٢/  ١وتذكرة احلفاظ  ٨٥/  ٨يف ابن االثري ) ١..(العباس وزير يشبه علي بن عيسى= 

ني بن املنادي والنجاد ومسع الكثري من املشايخ الكثريين، مثل قتيبة وأيب كريب وعلي بن املديين، وعنه أبو احلس
وأبو بكر الشافعي وخلق، واستوطن بغداد وكان ثقة حافظا حجة، وكان عدة من حيضر جملسه حنوا من ثالثني ألفا، 

  .، وأصحاب احملابر حنوا من عشرة آالف)١(واملستملون عليه منهم فوق الثالمثائة 
قربا قبل وفاته خبمس سنني، وكان يأتيه فيقف تويف يف احملرم منها عن أربع وتسعني سنة، وكان قد حفر لنفسه 

  .عنده
  .مث مل يقض له الدفن فيه بل دفن مبكان آخر

  .رمحه اهللا حيث كان
أبو سعيد اجلنايب القرمطي وهو احلسن بن هبرام قبحه اهللا رأس القرامطة، والذي يعول عليه يف بالد البحرين وما 

سط إىل شهرزور وغري ذلك، وقد خلف من االموال شيئا كثريا، كان يلي بالد وا) علي بن أمحد الراسيب(واالها 
فمن ذلك ألف ألف دينار، ومن آنية الذهب والفضة حنو مائة ألف دينار، ومن البقر ألف ثور، ومن اخليل والبغال 

  .واجلمال ألف رأس
  .حممد بن عبد اهللا بن علي بن حممد بن أيب الشوارب يعرف باالحنف

  .املنصور نيابة عن أبيه حني فلج، مات يف مجادى االوىل منها كان قد ويل قضاء مدينة
  .وتويف أبوه يف رجب منها، بينهما ثالث وسبعون يوما، ودفنا يف موضع واحد

  .وأبو بكر حممد بن هارون الربدعي
  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم) ٢(احلافظ بن ناجية 

دم بأنه قد أوقع بالروم بأسا شديدا، وقد أسر منهم مائة مث دخلت سنة ثنتني وثالمثائة فيها ورد كتاب مؤنس اخلا
  .ففرح املسلمون بذلك -أي أمريا  -ومخسني بطريقا 

  وفيها خنت املقتدر مخسة من أوالده فغرم على ختاهنم
  ستمائة ألف دينار، وقد خنت قبلهم ومعهم خلقا من اليتامى وأحسن إليهم باملال والكساوى، وهذا

__________  
  .ثالمثائة وستة عشر: ذكرة احلفاظيف ت) ١(
أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن ناجية بن جنبة الرببري مث البغدادي مسع سويد بن سعيد وعبد الواحد بن غياث ) ٢(

  .وطبقتهما
  .حدث عنه ابن اجلعايب واسحاق النعايل وحممد بن املظفر

  .ثقة ثبت
  ) .٦٩٦/  ١تذكرة احلفاظ (مات يف رمضان 

  .شاء اهللا صنيع حسن إن
  .غري اآلنية والثياب الثمينة) ١(وفيها صادر املقتدر أبا علي بن اجلصاص بستة عشر ألف ألف دينار 

  .وفيها أدخل اخلليفة أوالده إىل املكتب وكان يوما مشهودا



  .وفيها بىن الوزير املارستان باحلربية من بغداد، وأنفق عليه أمواال جزيلة، جزاه اهللا خريا
  .فيها الفضل اهلامشيوحج بالناس 

وطائفة من القرامطة الطريقني على الراجعني من احلجيج، وأخذوا منهم أموال كثرية، وقتلوا ) ٢(وقطعت االعراب 
  .امرأة حرة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون) ٣(منهم خلقا وأسروا أكثر من مائيت 

الشافعي، من أهل مصر يعرف بغالم عرق، بشر بن نصر بن منصور أبو القاسم الفقيه ..وفيها تويف من االعيان
  .وعرق خادم من خدام السلطان كان يلي الربيد، فقدم معه هبذا الرجل مصر فأقام هبا حىت مات هبا

بدعة جارية عريب املغنية، بذل لسيدهتا فيها مائة ألف دينار وعشرون ألفا دينار من بعض من رغب فيها من اخللفاء 
ة سيدهتا، فأعتقتها سيدهتا يف موهتا، وتأخرت وفاهتا إىل هذه السنة، وقد تركت من فعرض ذلك عليها فكرهت مفارق

  .املال العني واالمالك ما مل ميلكه رجل
القاضي أبو زرعه حممد بن عثمان الشافعي قاضي مصر مث دمشق، وهو أول من حكم مبذهب الشافعي بالشام 

  .حني مات إىل هذه السنة وأشاعه هبا وقد كان أهل الشام على مذهب االوزاعي من
وثبت على مذهب االوزاعي بقايا كثريون مل يفارقوه، وكان ثقة عدال من سادات القضاة، وكان أصله من أهل 

  الكتاب من اليهود، مث أسلم
  .وصار إىل ما صار إليه

  .وقد ذكرنا ترمجته يف طبقات الشافعية
واال جزيلة وضياعا على احلرمني الشريفني، واستدعى مث دخلت سنة ثالث وثالمثائة فيها وقف املقتدر باهللا أم

  .بالقضاة واالعيان، وأشهدهم على نفسه مبا وقفه من ذلك
وفيها قدم إليه جبماعة من االسرى من االعراب الذين كانوا قد اعتدوا على احلجيج، فلم يتمالك العامة أن اعتدوا 

  .لطانعليهم فقتلوهم، فأخذ بعضهم فعوقب لكونه افتات على الس
  وفيها وقع حريق شديد يف سوق النجارين ببغداد فأحرق السوق

__________  
ستة آالف : ٢٥/  ١٢أربعة آالف ألف دينار، ويف الطربي : ٤٠/  ٢٣وهناية االرب  ٨٦/  ٨يف ابن االثري ) ١(

  .مخسة آالف ألف ومخسمائة ألف دينار: ٣٤٨/  ٤ألف دينار، ويف مروج الذهب 
  .اعراب من احلاجر: ن االثرييف الطربي واب) ٢(
  .مائتني ومخسني : ٩٠/  ٨مائتني ومثانني، ويف ابن االثري : ٤٠٩/  ١١يف الطربي ) ٣(

  .بكماله، ويف ذي احلجة منها مرض املقتدر ثالث عشر يوما، ومل ميرض يف خالفته مع طوهلا إال هذه املرضة
جاج القرامطة كتب إليهم رسالة ليشغلهم هبا، فاهتمه وحج بالناس فيها الفضل اهلامشي، وملا خاف الوزير على احل

  .بعض الكتاب مبراسلته القرامطة، فلما انكشف أمره وما قصده حظي بذلك عند الناس جدا
النسائي أمحد بن علي ابن شعيب بن علي بن سنان بن حبر بن دينار، أبو عبد الرمحن النسائي ..وممن تويف من االعيان

عصره واملقدم على أضرابه وأشكاله وفضالء دهره، رحل إىل اآلفاق، واشتغل بسماع  صاحب السنن، االمام يف
  .احلديث واالجتماع باالئمة احلذاق، ومشاخيه الذين روى عنهم مشافهة

قد ذكرناهم يف كتابنا التكميل وترمجناه أيضا هنالك، وروى عنه خلق كثري، وقد مجع السنن الكبري، وانتخب منه 
  .منه مبراتما هو أقل حجما 



  .وقد وقع يل مساعهما
  وقد أبان يف تصنيفه عن حفظ وإتقان وصدق وإميان

  .وعلم وعرفان
أبو عبد الرمحن النسائي مقدم على كل من يذكر هبذا العلم من أهل عصره، وكان : قال احلاكم عن الدار قطين

  .يسمي كتابه الصحيح
  .رط مسلم بن احلجاج، وكان من أئمة املسلمنيللنسائي شرط يف الرجل أشد من ش: وقال أبو علي احلافظ

  .هو االمام يف احلديث بال مدافعة: وقال أيضا
مسعت مشاخينا مبصر يعترفون له بالتقدم واالمامة، ويصفون من اجتهاده يف : وقال أبو احلسني حممد بن مظفر احلافظ

  .العبادة بالليل والنهار ومواظبته على احلج واجلهاد
صوم يوما ويفطر يوما، وكان له أربع زوجات وسريتان، وكان كثري اجلماع، حسن الوجه مشرق كان ي: وقال غريه

  .اللون
  .وكان يقسم لالماء كما يقسم للحرائر: قالوا

رضيت به حجة فيما : كان أبو بكر بن احلداد كثري احلديث ومل يرو عن أحد سوى النسائي وقال: وقال الدار قطين
  .بيين وبني اهللا عز وجل

  .كان النسائي إماما يف احلديث ثقة ثبتا حافظا، كان خروجه من مصر يف سنة ثنتني وثالمثائة: قال ابن يونسو
أبو عبد الرمحن النسائي إمام من : مسعت منصورا الفقيه وأمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي يقوالن: وقال ابن عدي

  .وا له بالفضل والتقدم يف هذا الشأنأئمة املسلمني، وكذلك أثىن عليه غري واحد من االئمة وشهد
  .وقد ويل احلكم مبدينة محص

  .حدثنا أمحد بن شعيب احلاكم حبمص: مسعته من شيخنا املزي عن رواية الطرباين يف معجمه االوسط حيث قال
ا وذكروا أنه كان له من النساء أربع نسوة، وكان يف غاية احلسن، وجهه كأنه قنديل، وكان يأكل يف كل يوم ديك

  .إنه كان ينسب إليه شئ من التشيع: ويشرب عليه نقيع الزبيب احلالل، وقد قيل عنه
أما يكفي معاوية أن يذهب رأسا : ودخل إىل دمشق فسأله أهلها أن حيدثهم بشئ من فضائل معاوية فقال: قالوا

  حىت أخرج من) ١(برأس حىت يروى له فضائل ؟ فقاموا إليه فجعلوا يطعنون يف خصيتيه 
__________  

  .يدفعون يف حضنه حىت أخرجوه من املسجد : ٧٧/  ١يف رواية ) ١(

املسجد اجلامع، فسار من عندهم إىل مكة فمات هبا يف هذه السنة، وقربه هبا هكذا حكاه احلاكم عن حممد بن 
  .إسحاق االصبهاين عن مشاخيه

السقيم من اآلثار، وأعرفهم بالرجال، كان أفقه مشايخ مصر يف عصره، وأعرفهم بالصحيح من : وقال الدار قطين
  فلما بلغ هذا املبلغ حسدوه فخرج إىل

أخرجوين إىل مكة، فأخرجوه وهو عليل، : الرملة، فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنه فضربوه يف اجلامع، فقال
  .وثالمثائة فتويف مبكة مقتوال شهيدا، مع ما رزق من الفضائل رزق الشهادة يف آخر عمره، مات مبكة سنة ثالث

قال احلافظ أبو بكر حممد بن عبد الغين بن نقطة يف تقييده ومن خطه نقلت ومن خط أيب عامر حممد بن سعدون 
مات أبو عبد الرمحن النسائي بالرملة مدينة فلسطني يوم االثنني لثالث عشرة ليلة خلت من صفر : العبدري احلافظ



  .سنة ثالث وثالمثائة، ودفن ببيت املقدس
أنه تويف يف شعبان من هذه السنة، وأنه إمنا صنف اخلصائص يف فضل علي وأهل البيت، النه : ابن خلكانوحكى 

رأى أهل دمشق حني قدمها يف سنة ثنتني وثالمثائة عندهم نفرة من علي، وسألوه عن معاوية فقال ما قال، فدققوه 
  .يف خصيتيه فمات

سنة ) ١( بفلسطني يف صفر من هذه السنة، وكان مولده يف إنه تويف: وهكذا ذكر ابن يونس وأبو جعفر الطحاوي
  .مخس عشرة أو أربع عشرة ومائتني تقريبا عن قوله، فكان عمره مثانيا ومثانني سنة

احلسن بن سفيان ابن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء، أبو العباس الشيباين النسوي، حمدث خراسان، وقد 
  .يف معرفة احلديث والفقه كان يضرب إليه آباط االبل

رحل إىل اآلفاق وتفقه على أيب ثور، وكان يفيت مبذهبه، وأخذ االدب عن أصحاب النضر بن مشيل، وكانت إليه 
  .الرحلة خبراسان

أنه كان هو ومجاعة من أصحابه مبصر يف رحلتهم إىل احلديث، فضاق عليهم احلال حىت : ومن غريب ما اتفق له
يأكلون فيها شيئا، وال جيدون ما يبيعونه للقوت، واضطرهم احلال إىل جتشم السؤال، وأنفت مكثوا ثالثة أيام ال 

أنفسهم من ذلك وعزت عليهم وامتنعت كل االمتناع، واحلاجة تضطرهم إىل تعاطي ذلك، فاقترعوا فيما بينهم 
ختلى يف زاوية املسجد الذي أيهم يقوم بأعباء هذا االمر، فوقعت القرعة على احلسن بن سفيان هذا، فقام عنهم فا

هم فيه فصلى ركعتني أطال فيهما واستغاث باهللا عز وجل، وسأله بأمسائه العظام، فما انصرف من الصالة حىت دخل 
  .أنا: أين احلسن بن سفيان ؟ فقلت: عليهم املسجد شاب حسن اهليئة مليح الوجه فقال

  . تقصريه عنكم، وهذه مائة دينار لكل واحد منكماالمري طولون يقرأ عليكم السالم ويعتذر إليكم يف: فقال
  فقلنا
إنه أحب أن خيتلي اليوم بنفسه، فبينما هو اآلن نائم إذ جاءه فارس يف اهلواء : ما احلامل له على ذلك ؟ فقال: له

  قم فأدرك: بيده رمح فدخل عليه منزله ووضع عقب الرمح يف خاصرته فوكزه وقال
__________  

  .هي مدينة خبراسان خرج منها مجاعة من االعيان ولد يف نسأ و) ١(

  .احلسن بن سفيان وأصحابه، قم فأدركهم، قم فأدركهم، فإهنم منذ ثالث جياع يف املسجد الفالين
  .من أنت ؟ فقال أنا رضوان خازن اجلنة: فقال له

  .فاستيقظ االمري وخاصرته تؤمله أملا شديدا، فبعث بالنفقة يف احلال إليكم
  .يارهتم واشترى ما حول ذلك اجمللس ووقفه على الواردين عليه من أهل احلديث، جزاه اهللا خريامث جاء لز

وقد كان احلسن بن سفيان رمحه اهللا من أئمة هذا الشأن وفرسانه وحفاظه، وقد اجتمع عنده مجاعة من احلفاظ منهم 
سانيد ليستعلموا ما عنده من العلم فما ابن جرير الطربي وغريه، فقرأوا عليه شيئا من احلديث وجعلوا يقلبون اال

قلبوا شيئا من االسناد إال ردهم فيه إىل الصواب، وعمره إذ ذاك سبعون سنة، وهو يف هذا السن حافظ ضابط ال 
  .يشذ عنه شئ من حديثه

  ).١(ومن فوائده العبسي كويف، والعيشي بصري، والعنسي مصري 
يد، أبو احلسن، ويقال أبو حممد، أحد أئمة الصوفية، كان عاملا بالقرآن رومي بن أمحد ويقال ابن حممد بن رومي بن يز

كان رومي يكتم حب الدنيا أربعني سنة، : ومعانيه، وكان يتفقه على مذهب داود بن علي الظاهري، قال بعضهم



رك التصوف ومعناه أنه تصوف أربعني سنة، مث ملا ويل إمساعيل بن إسحاق القضاء ببغداد جعله وكيال يف بابه، فت
  .ولبس اخلز والقصب والديبقي وركب اخليل وأكل الطيبات وبىن الدور

زهري بن صاحل بن االمام أمحد بن حنبل روى عن أبيه وعنه أبو بكر أمحد بن سليمان النجاد، كان ثقة، مات وهو 
  .شاب، قاله الدار قطين

  أبو علي اجلبائي
ي اجلبائي شيخ طائفة االعتزال يف زمانه، وعليه اشتغل أبو احلسن شيخ املعتزلة، وامسه حممد بن عبد الوهاب أبو عل

االشعري مث رجع عنه، وللجبائي تفسري حافل مطول، له فيه اختيارات غريبة يف التفسري، وقد رد عليه االشعري فيه 
  ).٢(وكأن القرآن نزل يف لغة أهل جباء : وقال

  .ه السنةكان مولده يف سنة مخس وثالثني ومائتني، ومات يف هذ
__________  

  .إحدى مدن خراسان -مات يف رمضان بقرية بالور وهي على ثالثة فراسخ من نسأ ) ١(
  .بلد أو كورة من عمل خوزستان: كذا باالصل، ويف معجم البلدان جىب بالضم والتشديد والقصر) ٢(

  .صب السكر وغريمها مدينة ورستاق عريض مشتبك العمائر بالنخل وق: جىب: ويف ابن خلكان عن ابن حوقل

بن نصر بن بسام البسامي الشاعر املطبق ) ٢(بن منصور ) ١(أبو احلسن بن بسام الشاعر وامسه علي بن أمحد 
  .للهجاء، فلم يترك أحدا حىت هجاه، حىت أباه وأمه أمامة بنت محدون الندمي

كل قرب احلسني بن علي وأمره بأن وقد أورد له ابن خلكان أشياء كثرية من شعره، فمن ذلك قوله يف ختريب املتو
  .يزرع وميحى رمسه، وكان شديد التحامل على علي وولده

  .فلما وقع ما ذكرناه يف سنة ست وثالثني ومائتني
هذا * قتل ابن بنت نبيها مظلوما فلقد أتاه بنو أبيه مبثله * تاهللا إن كانت أمية قد أتت : قال ابن بسام هذا يف ذلك
) ٣(يف قتله فتتبعوه رميما مث دخلت سنة أربع وثالمثائة فيها * فوا على أن ال يكونوا شاركوا لعمرك قربه مهدوما أس

عزل املقتدر وزيره أبا احلسن علي بن عيسى بن اجلراح، وذلك النه وقعت بينه وبني أم موسى القهرمانة نفرة 
  .شديدة، فسأل الوزير أن يعفى من الوزارة فعزل ومل يتعرضوا لشئ من أمالكه

  وطلب أبو احلسن بن الفرات فأعيد إىل الوزارة بعد عزله عنها مخس سنني، وخلع عليه
اخلليفة يوم التروية سبع خلع، وأطلق إليه ثالمثائة ألف درهم، وعشرة ختوت ثياب، ومن اخليل والبغال واجلمال 

ها أربعني ألف رطل من الثلج، شئ كثري، وأقطع الدار اليت باحلرمي فسكنها، وعمل فيها ضيافة تلك الليلة فسقى في
يطوف بالليل يأكل االطفال من االسرة ويعدو ) ٤(ويف نصف هذه السنة اشتهر ببغداد أن حيوانا يقال له الزرنب 

  .على النيام فرمبا قطع يد الرجل وثدي املرأة وهو نائم
ىت كانت بغداد بالليل فجعل الناس يضربون على أسطحتهم على النحاس من اهلواوين وغريها ينفرونه عنهم، ح

ترتج من شرقها وغرهبا، واصطنع الناس الوالدهم مكبات من السعف وغريها، واغتنمت اللصوص هذه الشوشة 
فكثرت النقوب وأخذت االموال، فأمر اخلليفة بأن يؤخذ حيوان من كالب املاء فيصلب على اجلسر ليسكن الناس 

  .واستراح الناس من ذلك عن ذلك، ففعلوا فسكن الناس ورجعوا إىل أنفسهم،
  .وفيها قلد ثابت بن سنان الطبيب أمر املارستان ببغداد يف هذه السنة، وكانت مخسا، وكان هذا الطبيب مؤرخا

  وفيها ورد كتاب من خراسان بأهنم وجدوا قبور



__________  
  .حممد: ٣٦٣/  ٣ووفيات االعيان  ٣٣٣/  ٤يف مروج الذهب ) ١(
  . مروج الذهبسقطت من سلسلة نسبه يف) ٢(
  .يف ذي احلجة: ٩٨/  ٨يوم االثنني لثمان خلون من ذي احلجة، ويف ابن االثري : ٣٤٢/  ٤يف مروج الذهب ) ٣(
  .زبزب: ١٠٥/  ٨يف ابن االثري ) ٤(

  .والزبزب دابة كالسنور قاله يف العباب 

ذاهنم، وأجسادهم طرية كما هي، شهداء قد قتلوا يف سنة سبعني من اهلجرة مكتوبة أمساؤهم يف رقاع مربوطة يف آ
  .رضي اهللا عنهم

لبيد بن حممد بن أمحد بن اهليثم بن صاحل ابن عبد اهللا بن احلصني بن علقمة بن نعيم بن ..وفيها تويف من االعيان
  .عطارد بن حاجب، أبو احلسن التميمي امللقب فروجة، قدم بغداد وحدث هبا، وكان ثقة حافظا

و يعقوب الرازي، مسع أمحد بن حنبل وصحب ذا النون، وكان قد بلغه أن ذا النون يوسف بن احلسني بن علي أب
فلما وردت عليه استهان يب وكانت يل حلية طويلة ومعي ركوة : حيفظ اسم اهللا االعظم فقصده ليعلمه إياه، قال

  .طويلة
  .دع الشيخ وأقبل علي: فجاء رجل يوما فناظر ذا النون فأسكت ذا النون، فقلت له

  .قبل فناظرته فأسكته، فقام ذو النون فجلس بني يدي وهو شيخ وأنا شاب، مث اعتذر إيلفأ
فخدمته سنة مث سألته أن يعلمين االسم االعظم، فلم يبعد مين ووعدين، فمكثت عنده بعد ذلك ستة أشهر، مث 

فجعلت أفكر يف : قال اذهب هبذا الطبق إىل صاحبنا فالن،: أخرج إىل طبقا عليه مكبة مستورا مبنديل، فقال يل
الطريق ما هذا الذي أرسلين به ؟ فلما وصلت اجلسر فتحته فإذا فأرة ففرت وذهبت، فأغتظت غيظا شديدا، 

وحيك إمنا أختربتك، فإذا مل تكن أمينا على فأرة فأن ال : ذو النون سخر يب، فرجعت إليه وأنا حنق فقال يل: وقلت
  .وىل، اذهب عين فال أراك بعدهاتكون أمينا على االسم االعظم بطريق اال

اللهم : غفر يل بقويل عند املوت: ما فعل اهللا بك ؟ فقال: وقد رئي أبو احلسني الرازي هذا يف املنام بعد موته فقيل له
  .إين نصحت الناس قوال وخنت نفسي فعال

  ).١(فهب خيانة فعلي لنصح قويل 
  .س، وهو ثوري، وهو ابن أخت اجلاحظميوت بن املزرع بن ميوت أبو بكر العبدي بن عبد القي

، وكان صاحب أخبار )٢(قدم بغداد وحدث هبا عن أيب عثمان املازين وأيب حامت السجستاين، وأيب الفضل الرياشي 
  وآداب

__________  
  .قيل له وهو جيود بنفسه يا أبا يعقوب قل شيئا: يف رواية البن اجلوزي) ١(

  .شت نفسي باطنا، فهب يل غشي لنفسي، لنصحي خللقكاللهم إين نصحت خلقك ظاهرا وغش: فقال
  .مث خرجت روحه

  .روى عنه أبو بكر اخلرائطي وأبو امليمون بن راشد والعباس بن حممد الرقي وأبو بكر بن جماهد ) ٢(



من ؟ فيقول : وملح وقد غري امسه مبحمد فلم يغلب عليه إال األول، وكان إذا ذهب يعود مريضا فدق الباب فقالوا
  ).١(ن املزرع وال يذكر امسه لئال يتفاءلوا به اب

ملك الروم يف طلب املفاداة واهلدنة، وهو شاب حدث السن، ) ٢(مث دخلت سنة مخس وثالمثائة فيها قدم رسول 
ومعه شيخ منهم وعشرون غالما، فلما قدم بغداد شاهد أمرا عظيما جدا، وذلك أن اخلليفة أمر اجليش والناس 

شاهد ما فيه إرهاب االعداء، فركب اجليش بكماله وكان مائة ألف وستني ألفا، ما بني فارس باالحتفال بذلك لي
وراجل، غري العساكر اخلارجة يف سائر البالد مع نواهبا، فركبوا يف االسلحة والعدد التامة، وغلمان اخلليفة سبعة 

احللي، واحلجبة يومئذ سبعمائة آالف، أربعة آالف بيض، وثالثة آالف سود، وهم يف غاية املالبس والعدد و
حاجب، وأما الطيارات اليت بدجلة والزيارب والسمريات فشئ كثري مزينة، فحني دخل الرسول دار اخلالفة انبهر 

وشاهد أمرا أدهشه، ورأى من احلشمة والزينة واحلرمة ما يبهر االبصار، وحني اجتاز باحلاجب ظن أنه اخلليفة فقيل 
  .هذا الوزير: لوزير يف أهبته فظنه اخلليفة فقيل لههذا احلاجب، فمر با: له

وقد زينت دار اخلالفة بزينة مل يسمع مبثلها، كان فيها من الستور يومئذ مثانية وثالثون ألف ستر، منها عشرة آالف 
ومخسمائة ستر مذهبة، وقد بسط فيها اثنان وعشرون ألف بساط مل ير مثلها، وفيها من الوحوش قطعان متآنسة 

ناس، تأكل من أيديهم ومائة سبع من السباعة، مث أدخل إىل دار الشجرة، وهي عبارة عن بركة فيها ماء صاف بال
ويف وسط ذلك املاء شجرة من ذهب وفضة هلا مثانية عشر غصنا أكثرها من ذهب، ويف االغصان الشماريخ 

الصوات من املاء املسلط عليها، واالوراق امللونة من الذهب والفضة واآليل واليواقيت، وهي تصوت بأنواع ا
والشجرة بكماهلا تتمايل كما تتمايل االشجار حبركات عجيبة تدهش من يراها، مث أدخل إىل مكان يسمونه 

  .الفردوس، فيه من أنواع املفارش واآلالت ما ال حيد وال يوصف كثرة وحسنا
  .ويف دهاليزه مثانية عشر ألف جوشن مذهبة

أدهشه وأخذ ببصره حىت انتهى إىل املكان الذي فيه اخلليفة املقتدر باهللا، وهو جالس  فما زال كلما مر على مكان
على سرير من آبنوس، قد فرش بالديبقى املطرز بالذهب، وعن ميني السرير سبعة عشر عنقود معلقة، وعن يساره 

منها قيمة وال  مثلها وهي جوهر من أفخر اجلواهر، كل جوهرة يعلو ضوؤها على ضوء النهار، ليس لواحدة
  يستطاع مثنها، فأوقف الرسول الذين معه بني يدي اخلليفة على حنو من مائة ذراع، والوزير علي بن
  حممد بن الفرات واقف بني يدي اخلليفة، والترمجان دون الوزير، والوزير خياطب الترمجان والترمجان

__________  
  ).٥٨/  ٧وفيات االعيان (لشام مات بدمشق وهو يف عشر الثمانني، وقيل بطربية ا) ١(
  .رسوالن: ١٠٧/  ٨يف ابن االثري ) ٢(

  .سفريان أحدمها شيخ وثانيهما فىت: ٥١قال ابن العربي يف تاريخ الزمان ص 

خياطبهما، فلما فرغ منهما خلع عليهما وأطلق هلما مخسني سقرقا يف كل سقرق مخسة آالف درهم، وأخرجا من بني 
دار اخلالفة، وعلى حافات دجلة الفيلة والزرافات والسباع والفهود وغري ذلك، ودجلة يديه وطيف هبما يف بقية 

  .داخلة يف دار اخلالفة، وهذا من أغرب ما وقع من احلوادث يف هذه السنة
  .وحج بالناس فيها الفضل اهلامشي

ثعلبا أربعني سنة خلفه حممد بن أمحد أبو موسى النحوي الكويف املعروف باجلاحظ، صحب ..وفيها تويف من االعيان
يف حلقته، وصنف غريب احلديث، وخلق االنسان، والوحوش والنبات، وكان دينا صاحلا، روى عنه أبو عمر 



  .الزاهد
  .تويف ببغداد يف ذي احلجة منها، ودفن بباب التني

  ).٣(، وأبو خليفة الفضل بن احلباب )٢(احلافظ، وعمران بن جماشع ) ١(وعبد اهللا شريويه 
بن زكريا بن حيىي املطرز املقري أحد الثقات االثبات، مسع أبا كريب، وسويد بن سعيد، وعنه اخللدي وأبو  وقاسم

مث دخلت سنة ست وثالمثائة يف أول يوم من احملرم فتح املارستان الذي بنته السيدة أم املقتدر ...اجلعايب تويف ببغداد
القومة، وكانت نفقته يف كل شهر ستمائة دينار، وأشار وجلس فيه سنان بن ثابت ورتبت فيه االطباء واخلدم و

  .سنان على اخلليفة ببناء مارستان، فقبل منه وبناه ومساه املقتدري
  .وفيها وردت االخبار عن أمراء الصوائف مبا فتح اهللا عليهم من احلصون يف بالد الروم

الثريا ورجع من باب العامة ووقف كثريا وفيها رجفت العامة وشنعوا مبوت املقتدر، فركب يف اجلحافل حىت بلغ 
  لرياه الناس، مث ركب إىل الشماسية واحندر إىل

  .دار اخلالفة يف دجلة فسكنت الفنت
وفيها قلد املقتدر حامد بن العباس الوزارة وخلع عليه وخرج من عنده وخلفه أربعمائة غالم لنفسه، فمكث أياما 

  إليه مث تبني عجزه عن القيام باالمور فأضيف) ٤(
__________  

  .، ويف االصل بشرويه٧٠٥/  ١من تذكرة احلفاظ ) ١(
  .وهو عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن شريويه بن أسد القرشي املطليب النيسابوري، أبو حممد احلافظ الفقيه

  .مسع إسحاق بن راهويه وأمحد بن منيع وطبقتهما صنف التصانيف
  .تسعنيوهو ثقة باتفاق مات وهو يف عشر ال

  .وهو عمران بن موسى بن جماشع اجلرجاين، أبو إسحاق احلافظ الثقة) ٢(
  .حمدث جرجان

  .مسع هدبة بن خالد وإبراهيم بن املنذر احلزامي وغريمها
  .تويف يف رجب وهو يف عشر املائة

يف مروج ) ٤(ورا أبو خليفة، اجلمحي البصري، كان حمدثا متقنا ثبتا إخباريا عاملا مات وله مائة سنة إال شه) ٣(
  =يف اليوم الثاين من وزارته اطلق علي بن عيسى وفوضت إليه االمور، وقبض على : ٣٤٢/  ٤الذهب 

علي بن عيسى لينفذ االمور وينظر معه يف االعمال، وكان أبو علي بن مقلة ممن يكتب أيضا حبضرة حامد بن 
  ).١(بالوزارة يف السنة اآلتية  العباس الوزير، مث صارت املنزلة كلها لعلي بن عيسى، واستقل

أن جتلس بالتربة اليت بنتها بالرصافة يف كل يوم مجعة ) ٢(وفيها أمرت السيدة أم املقتدر قهرمانة هلا تعرف بتملي 
  .وأن تنظر يف املظامل اليت ترفع إليها يف القصص، وحيضر يف جملسها القضاة والفقهاء

  ).٣(وحج بالناس فيها الفضل اهلامشي 
إبراهيم بن أمحد بن احلارث أبو القاسم الكاليب الشافعي، مسع احلارث بن مسكني وغريه، وكان رجال : ا تويفوفيه

  .صاحلا، تفقه على مذهب الشافعي وكان حيب اخللوة واالنقباض، تويف يف شعبان منها
أبو العباس القاضي ) ٥(أمحد بن عمر بن سريج ) ٤(أمحد بن احلسن الصويف أحد مشايخ احلديث املكثرين املعمرين 
  بشرياز، صنف حنو أربعمائة مصنف، وكان أحد أئمة الشافعية،



ويلقب بالباز االشهب، أخذ الفقه عن أيب قاسم االمناطي وعن أصحاب الشافعي، كاملزين وغريه، وعنه انتشر 
  .مذهب الشافعي يف اآلفاق، وقد ذكرنا ترمجته يف الطبقات

  .بع ومخسني سنة وستة أشهرتويف يف مجادي االوىل منها عن س
تويف يوم االثنني اخلامس والعشرين من ربيع االول وعمره سبع ومخسون سنة وثالث أشهر، وقربه : قال ابن خلكان

  .يزار
  أمحد بن حيىي أبو عبد اهللا اجلالء بغدادي، سكن الشام وصحب أبا تراب النخشيب، وذا النون املصري،

__________  
  .حامد بن العباس= 
  .وكان اسم الوزارة حلامد وحقيقتها لعلي بن عيسى -ضمه إليه وجعله كالنائب له : ٢٦٨ل الفخري ص وقا

كان علي بن عيسى هو الوزير على احلقيقة، مث عزل حامد واستوزر : انظر احلاشية السابقة، ويف الفخري) ١(
  .املقتدر بعده علي بن الفرات

  .مشل: ٢٧٦/  ١االناقة  مثل، ويف مآثر: ٤٨يف الوزراء للصابئ ص ) ٢(
  .أمحد بن العباس بن حممد بن عيسى بن سليمان بن حممد بن إبراهيم االمام: ٤٥٩/  ٤يف مروج الذهب ) ٣(
  .روى عن علي بن اجلعد وحيىي بن معني ومجاعة وكان ثقة) ٤(

  .مات عن نيف وتسعني سنة
  .شريح : ١١٥/  ٨يف ابن االثري ) ٥(

  .إين أحب أن هتباين هللا عز وجل: قلت البوي وأنا شاب: روى أبو نعيم بسنده عنه قال
  .قد وهبناك هللا: فقاال

: من هذا ؟ فقلت: فغبت عنهما مدة طويلة مث رجعت إىل بلدنا عشاء يف ليلة مطرية، فانتهيت إىل الباب فدفعته فقاال
  .ال نرجع فيما وهبنا إنه قد كان لنا ولد ووهبناه هللا عز وجل، وحنن من العرب: أنا ولدكما فالن، فقاال

  .ومل يفتحا يل الباب
احلسن بن يوسف بن إمساعيل بن محاد بن زيد القاضي أبو يعلى، وهو أخو القاضي أيب عمر حممد بن يوسف، كان 

  .إليه والية القضاء باالردن
سنة ست عشرة عبد اهللا بن أمحد بن موسى بن زياد أبو حممد اجلواليقي القاضي، املعروف بعبدان، االهوازي، ولد 

ومائتني، كان أحد احلفاظ االثبات، حيفظ مائة ألف حديث، مجع املشايخ واالبواب، روى عن هدبة وكامل بن 
  .طلحة وغريهم، وعنه ابن صاعد واحملاملي وغريهم

 حممد بن بابشاذ أبو عبيد اهللا البصري سكن بغداد وحدث هبا عن عبيد اهللا بن معاذ العنربي وبشر بن معاذ العقدي
  .وغريمها، ويف حديثه غرائب ومناكري

  .تويف يف شوال منها
  .حممد بن احلسني بن شهريار أبو بكر القطان البلخي االصل، روى عن الفالس وبشر بن معاذ

  .وعنه أبو بكر الشافعي وحممد بن عمر بن اجلعايب
  .كذبه ابن ناجية
  .ليس به بأس: وقال الدار قطين



ن زياد أبو بكر الضيب القاضي املعروف بوكيع، كان عاملا فاضال عارفا بأيام حممد بن خلف بن حيان بن صدقة ب
  .الناس، فقيها قارئا حنويا، له مصنفات منها كتاب عدد آي القرآن ويل القضاء باالهواز

  .وحدث عن احلسن بن عرفة والزبري بن بكار وغريمها، وعنه أمحد بن كامل وأبو علي الصواف وغريمها
* من العلم يوما ما خيلد يف الكتب غدوت بتشمري وجد عليهم * إذا ما غدت طالبة العلم تبتغي  ومن شعره اجليد

  وحمربيت أذين ودفترها قليب

  .منصور بن إمساعيل بن عمر أبو احلسن الفقري، أحد أئمة الشافعية، وله مصنفات يف املذهب، وله الشعر احلسن
  .جنديا مث كف بصره وسكن الرملة، مث قدم مصر ومات هباويظهر يف شعره التشيع، وكان : قال ابن اجلوزي
  أبو نصر احملب

شفيعي إليكم رسول اهللا صلى : أحد مشايخ الصوفية، كان له كرم وسخاء ومروءة، ومر بسائل سأل وهو يقول
هذا  :اهللا عليه وسلم، فشق أبو نصر إزاره وأعطاه نصفه، مث مشى خطوتني مث رجع إليه فأعطاه النصف االخر وقال

  .نذالة
  .مث دخلت سنة سبع وثالمثائة يف صفر منها وقع حريك بالكرخ يف الباقالنتني، هلك فيه خلق كثري من الناس

  .ويف ربيع اآلخر منها دخل بأسارى من الكرخ حنو مائة ومخسني أسريا أنقذهم االمري بدر احلماين
، ومسع بعد انقضاضه صوت رعد )١(ع ويف ذي القعدة منها انقض كوكب عظيم غالب الضوء وتقطع ثالث قط

  .شديد هائل من غري غيم
  .ذكره ابن اجلوزي

  .وفيها دخلت القرامطة إىل البصرة فأكثروا فيها الفساد
  .وفيها عزل حامد بن العباس عن الوزارة وأعيد إليها أبو احلسن بن الفرات املرة الثالثة

وأدركت الشرطة من أخرجوا من السجن فلم يفتهم وفيها كسرت العامة أبواب السجون فأخرجوا من كان هبا 
  .أحد منهم بل ردوا إىل السجون

  ).٢(وحج بالناس فيها أمحد بن العباس أخو أم موسى القهرمانة 
أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي صاحب املسند املشهور، مسع االمام أمحد بن حنبل ..وفيها تويف من االعيان
  .خريا حسن التصنيف عدال فيما يرويه، ضابطا ملا حيدث بهوطبقته، وكان حافظا 

__________  
  .تفرق ثالث فرق: ١٢١/  ٨يف ابن االثري ) ١(
  .وهي أم موسى اهلامشية قهرمانة شغب أم املقتدر باهللا ) ٢(

وكتب إسحاق بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا بن سلمة أبو يعقوب البزار الكويف، رحل إىل الشام ومصر، 
الكثري وصنف املسند، واستوطن بغداد، وكان من الثقات، روى عنه ابن املظفر احلافظ، قدم بغداد روى عنه 

  الطرباين واالزدي
  .وغريمها من احلفاظ، وكان ثقة حافظا عارفا

  .تويف حبلب يف هذه السنة
  .زكريا بن حيىي الساجي الفقيه احملدث شيخ أيب احلسن االشعري يف السنة واحلديث



علي بن سهل بن االزهر أبو احلسن االصبهاين، كان أوال مترفا مث صار زاهدا عابدا يبقى االيام ال يأكل فيها شيئا، 
  .أهلاين الشوق إىل اهللا عن الطعام والشراب: وكان يقول
  .أنا ال أموت كما ميوتون باالعالل واالسقام، إمنا هو دعاء وإجابة، أدعى فأجيب: وكان يقول
  .لبيك ووقع ميتا: قال، بينما هو جالس يف مجاعة إذ قالفكان كما 

  .صاحب املسند) ١(حممد بن هارون الروياين 
  .العكربي) ٢(وابن دريج 

  ).٣(واهليثم بن خلف 
مث دخلت سنة مثان وثالمثائة فيها غلت االسعار يف هذه السنة ببغداد فاضطربت العامة وقصدوا دار حامد بن 

على  -وكان يوم اجلمعة  -ن اخلليفة فغلت االسعار بسبب ذلك، وعدوا يف ذلك اليوم العباس الذي ضمن براثى م
اخلطيب، فمنعوه اخلطبة وكسروا املنابر وقتلوا الشرطة وحرقوا جسورا كثرية، فأمر اخلليفة بقتال العامة مث نقض 

نري، فطابت أنفس الناس الضمان الذي كان حامد بن العباس ضمنه فاحنطت االسعار، وبيع الكر بناقص خسمة دنا
  ).٤(بذلك وسكنوا 

ويف متوز منها وقع برد شديد جدا حىت نزل الناس عن االسطحة وتدثروا باللحف واالكسية، ووقع يف شتاء هذه 
  السنة بلغم عظيم، وكان فيها

__________  
  .اتاحلافظ االمام أبو بكر حدث عن أيب كريب وطبقته وله تصانيف يف الفقه وكان من الثق) ١(
  .يف تاريخ بغداد ذريح، وهو أبو جعفر حممد بن صاحل بن ذريح احملدث روى عن جبارة بن املغلس وطائفة) ٢(
  .أبو حممد روى عن عبيد اهللا بن عمر القواريري وطبقته ومجع وصنف وكان ثقة) ٣(
  .ه ٣٠٧ذكر اخلرب يف حوادث سنة  ١١٧ - ١١٦/  ٨يف ابن االثري ) ٤(

  .مد يقولون إن ذلك الشغب كان بوضع من علي بن عيسى وكان أصحاب حا: وقال

  .برد شديد جدا حبيث أضر ذلك ببعض النخيل
  .وحج بالناس فيها أمحد بن العباس أخو القهرمانة

  .وفيها تويف من االعيان
  .إبراهيم بن سفيان الفقيه راوي صحيح مسلم عنه

 لالحاديث، روى عن خاله جبارة بن املغلس وأيب أمحد بن الصلت ابن املغلس أبو العباس احلماين أحد الوضاعني
أحاديث كلها وضعها هو يف : نعيم ومسلم بن إبراهيم، وأيب بكر بن أيب شيبة، وأيب عبيد القاسم بن سالم وغريهم

  .مناقب أيب حنيفة وغري ذلك
  .وحكى عن حيىي بن معني وعلي بن املديين وبشر بن احلارث أخبارا كلها كذب

  .كان أمحد بن الصلت يضع احلديث: قال يل حممد بن أيب الفوارس: بن اجلوزيقال أبو الفرج 
  ).١(إسحاق بن أمحد اخلزاعي 

  ).٢(واملفضل اجلندي 
  ).٣(وعبد اهللا بن حممد بن وهب الدينوري 

و عبد اهللا بن ثابت بن يعقوب أبو عبد اهللا املقري النحوي التوزي، سكن بغداد، وروى عن عمرو بن شبة، وعنه 



  .بو عمرو بن السماكأ
وعلمك يف الكتب * فعلمك يف البيت ال ينفع وحتضر باجلهل يف جملس * إذا مل تكن حافظا واعيا : ومن شعره اجليد

  يكن دهره القهقرى يرجع* مستودع ومن يك يف دهره هكذا 
__________  

  .أبو حممد، مقرئ أهل مكة وصاحب البزي تويف يف رمضان وهو يف عشر التسعني) ١(
  .أبو سعيد اجلندي حمدث مكة روى عن إبراهيم بن حممد الشافعي ومجاعة ووثقه أبو علي النيسابوري) ٢(
  أبو حممد، احلافظ العالمة اجلوال، مسع يعقوب الدورقي وأبا سعيد االشج، قال الدر اقطين متروك) ٣(

  .احلديث
  .قد قبل ابن وهب الدينوري قوم وصدقوه: قال ابن عدي

  ) .٧٥٤/  ١ تذكرة احلفاظ(

بسبب زنديق قتل فألقى من كان من جهته ) ١(مث دخلت سنة تسع وثالمثائة فيها وقع حريق كثري يف نواحي بغداد 
  .احلريق يف أماكن كثرية، فهلك سبب ذلك خلق كثري من الناس

  .ويف مجادى االوىل منها قلد املقتدر مؤنس اخلادم بالد مصر والشام ولقبه املظفر
  .يف املراسالت إىل اآلفاق وأمر بكتب ذلك

ويف ذي القعدة منها أحضر أبو جعفر حممد بن جرير الطربي إىل دار الوزير عيسى بن علي ملناظرة احلنابلة يف أشياء 
  .نقموها عليه، فلم حيضروا وال واحد منهم

ار، وفرش مساكنه بأنواع وفيها قدم الوزير حامد بن العباس للخليفة بستانا بناه ومساه الناعورة قيمته مائة ألف دين
  .املفارش املفتخرة

وفيها كان مقتل احلسني بن منصور احلالج، ولنذكر شيئا من ترمجته وسريته، وكيفية قتله على وجه االجياز وبيان 
  .املقصود بطريق االنصاف والعدل، من غري حتمل وال هوى وال جور

هو احلسني بن : اله، أو نتحمل عليه يف أقواله وأفعاله، فنقولترمجة احلالج وحنن نعوذ باهللا أن نقول عليه ما مل يكن ق
منصور بن حممى احلالج أبو مغيث، ويقال أبو عبد اهللا، كان جده جموسيا امسه حممى من أهل فارس من بلدة يقال هلا 

احلر، البيضاء، ونشأ بواسط، ويقال بتستر، ودخل بغداد وتردد إىل مكة وجاور هبا يف وسط املسجد يف الربد و
مكث على ذلك سنوات متفرقة، وكان يصابر نفسه وجياهدها، وال جيلس إال حتت السماء يف وسط املسجد احلرام، 

وال يأكل إال بعض قرص ويشرب قليال من املاء معه وقت الفطور مدة سنة كاملة، وكان جيلس على صخرة يف 
لصوفية، كاجلنيد بن حممد، وعمرو بن عثمان شدة احلر يف جبل أيب قبيس، وقد صحب مجاعة من سادات املشايخ ا

  .املكي، وأيب احلسني النوري
والصوفية خمتلفون فيه، فأكثرهم نفى أن يكون احلالج منهم، وأىب أن يعده فيهم، وقبله من : قال اخلطيب البغدادي

باذي النيسابوري، متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادي، وحممد بن خفيف الشريازي، وإبراهيم بن حممد النصرا
  وصححوا له حاله،

  .احلسني بن منصور عامل رباين: ودونوا كالمه، حىت قال ابن خفيف
مسعت إبراهيم بن حممد النصراباذي وعوتب يف شئ  -وامسه حممد بن احلسني  -وقال أبو عبد الرمحن السلمي 

  . موحد فهو احلالجإن كان بعد النبيني والصديقني: حكي عن احلالج يف الروح فقال للذي عاتبه



كنت أنا واحلسني بن منصور شيئا : ومسعت منصور بن عبد اهللا يقول مسعت الشبلي يقول: قال أبو عبد الرمحن
  .واحدا، إال أنه أظهر وكتمت

والذين : أمل أهنك عن العاملني ؟ قال اخلطيب: وقد روي عن الشبلي من وجه آخر أنه قال، وقد رأى احلالج مصلوبا
  صوفية نسبوه إىل الشعبذة يفنفوه من ال

__________  
  .يف الكرخ : ١٢٩/  ٨يف ابن االثري ) ١(

  .فعله، وإىل الزندقة يف عقيدته وعقده
  .وله إىل اآلن أصحاب ينسبون إليه ويغالون فيه ويغلون: قال

  .وقد كان احلالج يف عبارته حلو املنطق، وله شعر على طريقة الصوفية
  .ل احلالج خمتلفني يف أمرهمل يزل الناس منذ قت: قلت

فأما الفقهاء فحكي عن غري واحد من العلماء واالئمة إمجاعهم على قتله، وأنه قتل كافرا، وكان كافرا ممخرقا مموها 
  .مشعبذا، وهبذا قال أكثر الصوفية فيه

فإنه كان يف ابتداء ومنهم طائفة كما تقدم أمجلوا القول فيه، وغرهم ظاهره ومل يطلعوا على باطنه وال باطن قوله، 
  .أمره فيه تعبد وتأله وسلوك، ولكن مل يكن له علم وال بىن أمره وحاله على تقوى من اهللا ورضوان

  .فلهذا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه
من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من : وقال سفيان بن عيينة
  .، فصار من أهل االحنالل واالحنراف)١(ل على احلالج احللول واالحتاد النصارى، وهلذا دخ

وقد روي من وجه أنه تقلبت به االحوال وتردد إىل البلدان، وهو يف ذلك كله يظهر للناس أنه من الدعاة إىل اهللا 
  .عز وجل

أي أنه من  -كاتبونه باملغيث أدعو به إىل اهللا، وكان أهل اهلند ي: وصح أنه دخل إىل اهلند وتعلم هبا السحر وقال
  .ويكاتبه أهل سركسان باملقيت -رجال املغيث 

  .ويكاتبه أهل خراسان باملميز، وأهل فارس بأيب عبد اهللا الزاهد
  .وأهل خوزستان بأيب عبد اهللا الزاهد حالج االسرار
ري، ويقال إمنا مساه احلالج احمل: املصطلم وأهل البصرة يقولون له: وكان بعض البغاددة حني كان عندهم يقولون له

  :أهل االهواز النه كان يكاشفهم عن ما يف ضمائرهم، وقيل النه مرة قال حلالج
اذهب فأنا أحلج عنك، فذهب ورجع سريعا فإذا : إين مشغول باحللج، فقال: أذهب يل يف حاجة كذا وكذا، فقال

احلب عن القطن، ويف صحة هذا ونسبته إليه نظر، مجيع ما يف ذلك املخزن قد حلجه، يقال إنه أشار باملرود فامتاز 
  .وإن كان قد جرى مثل هذا، فالشياطني تعني أصحاهبا ويستخد موهنم

  .وقيل الن أباه كان حالجا
جبلت روحك يف : ومما يدل على أنه كان ذا حلول يف بدء أمره أشياء كثرية، منها شعره يف ذلك فمن ذلك قوله

مزجت روحك يف : وإذا أنت أنا ال نفترق وقوله* ك الفنق فإذا مسك شئ مسين جيبل العنرب باملس* روحي كما 
قد حتققتك : فإذا أنت أنا يف كل حال وقوله أيضا* متزج اخلمرة باملاء الزالل فإذا مسك شئ مسين * روحي كما 

  ي فخاطبك لساين* يف سر 



__________  
وصرب على اللذات والشهوات ارتقى إىل مقام املقربني، مث من هذب نفسه يف الطاعة، : احللولية واالحتاد قالوا) ١(

ال يزال صفو ويرتقي يف درجات املصافاة حىت يصفو عن البشرية، فإذا مل يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح 
  .االله الذي حل يف عيسى بن مرمي، ومل يرد حينئذ إال كان كما أراد وكان مجيع فعله فعل اهللا تعاىل

  ) .١٩٨الفرق ص الفرق بني (

د من االحشاء دان * م عن حلظ العيان فلقد صريك الوج * وافترقنا ملعان إن يكن غيبك التعظي * فاجتمعنا ملعان 
* ولكين اريدك للعقاب وكل مأريب قد نلت منها * أريدك ال أريدك للثواب : وقد أنشد البن عطاء قول احلالج

  سوى ملذوذ وجدي بالعذاب
ل هذا ما تزايد به عذاب الشغف وهيام الكلف، واحترق االسف، فإذا صفا ووفا عال إىل قا: فقال ابن عطاء

  .مشرب عذب وهاطل من احلق دائم سكب
سرسنا ال هوته الثاقب مث بدا يف خلقه * سبحان من أظهر نا سوته : وقد أنشد اليب عبد اهللا بن خفيف قول احلالج

عال من : كلحظة احلاجب باحلاجلب فقال ابن خفيف* خلقه  يف صورة اآلكل والشارب حىت قد عاينه* ظاهرا 
  .قد يكون مقوال عليه: إن هذا من شعر احلالج، فقال: يقول هذا لعنه اهللا ؟ فقيل له

وما القيت بعدك من هم وحزن ال كنت إن كنت أدري * تسأل عين كيف كنت ) ١(أوشكت : وينسب إليه أيضا
  .ويروى لسمنون ال للحالج: ن قال ابن خلكانوال ال كنت أدري كيف مل أك* كيف كنت 

ما أملت ومتنت وإن أضمرت نفسي ) ٢(فال اعطيت * مىت سهرت عيين لغريك أو بكت : ومن شعره أيضا قوله
ين لست أعرف حاهلا * دنيا تغالطين كأن : رياض املىن من وجنتيك وجنت ومن شعره أيضا) * ٣(سواك فال زكت 

فوهبت لذهتا هلا وقد كان احلالج يتلون يف مالبسه، * تميت حالهلا فوجدهتا حمتاجة وأن اح* حظر املليك حرامها 
  فتارة يلبس لباس الصوفية وتارة يتجرد يف مالبس زرية،

__________  
  .أرسلت: ١٤٤/  ٢يف الوفيات ) ١(

  .١١٨والبيتان يف ديوانه ص 
  .بلغت: يف الوفيات) ٢(
  .رعت : يف الوفيات) ٣(

  .االجناد ويعاشر أبناء االغنياء وامللوك واالجنادوتارة يلبس لباس 
: ما هذه احلالة يا حالج ؟ فأنشأ يقول: وقد رآه بعض أصحابه يف ثياب رثة وبيده ركوة وعكازة وهو سائح فقال له

مغرية عن احلال القدمي فلي نفس * لقد بليا على حر كرمي فال يغررك أن أبصرت حاال * لئن أمسيت يف ثويب عدمي 
  .لعمرك يب إىل أمر جسيم ومن مستجاد كالمه وقد سأله رجل أن يوصيه بشئ ينفعه اهللا به* لف أو سترقى ستت
  .عليك نفسك إن مل تشغلها باحلق وإال شغلتك عن احلق: فقال

  .عظين: وقال له رجل
  .كن مع احلق حبكم ما أوجب: فقال

حب اجلليل وبغض القليل، : ه إىل أربع كلماتعلم االولني واآلخرين مرجع: وروى اخلطيب بسنده إليه أنه قال



  .واتباع التنزيل، وخوف التحويل
وقد أخطأ احلالج يف املقامني االخريين، فلم يتبع التنزيل ومل يبق على االستقامة بل حتول عنها إىل االعوجاج : قلت

  .والبدعة والضاللة، نسأل اهللا العافية
كنت أماشي احلالج يف بعض أزقة مكة وكنت : أنه قال: مان املكيوقال أبو عبد الرمحن السلمي عن عمرو بن عث

  .ميكنين أن أقول مثل هذا، ففارقته: أقرأ القرآن فسمع قراءيت فقال
يعين  -الناس فيه : وحدثين مسعود بن ناصر أنبأنا ابن باكوا الشريازي مسعت أبا زرعة الطربي يقول: قال اخلطيب

مسعت عمرو بن عثمان يلعنه : ورد ولكن مسعت حممد بن حيىي الرازي يقولبني قبول  -حسني بن منصور احلالج 
  .لو قدرت عليه لقتلته بيدي: ويقول
  .ميكنين أن أؤلف مثله وأتكلم به: إيش الذي وجد الشيخ عليه ؟ قال قرأت آية من كتاب اهللا فقال: فقلت له

من احلسني احلالج ملا رأيت من حسن طريقته  زوجت ابنيت: ومسعت أبا يعقوب االقطع يقول: قال أبو زرعة الطربي
  .واجتهاده، فبان يل منه بعد مدة يسرية أنه ساحر حمتال، خبيث كافر

كان تزوجيه آياها مبكة، وهي أم احلسني بنت أيب يعقوب االقطع فأولدها ولده أمحد بن احلسني بن منصور، : قلت
  .وقد ذكر سرية أبيه كما ساقها من طريق اخلطيب

أن عمرو بن عثمان دخل على احلالج وهو : و القاسم القشريي يف رسالته يف باب حفظ قلوب املشايخوذكر أب
  ما: مبكة وهو يكتب شيئا يف أوراق فقال له

  .هو ذا أعارض القرآن: هذا ؟ فقال
  .فدعا عليه فلم يفلح بعدها، وأنكر على أيب يعقوب االقطع تزوجيه إياه ابنته: قال

إىل اآلفاق كتابا كثرية يلعنه فيها وحيذر الناس منه، فشرد احلالج يف البالد فعاث ميينا وكتب عمرو بن عثمان 
ومشاال، وجعل يظهر أنه يدعو إىل اهللا ويستعني بأنواع من احليل، ومل يزل ذلك دأبه وشأنه حىت أحل اهللا به بأسه 

كتفي زنديق، واهللا أعدل من أن يسلطه  الذي ال يرد عن القوم اجملرمني، فقتله بسيف الشرع الذي ال يقع إال بني
  .على صديق

ومن (كيف وقد هتجم على القرآن العظيم، وقد أراد معارضته يف البلد احلرام حيث نزل به جربيل، وقد قال تعاىل 
  .وال إحلاد أعظم من هذا]  ٢٥: احلج) [ يرد فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم

  وقد أشبه احلالج كفار قريش

وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد مسعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إال أساطري (دهتم، كما قال تعاىل عنهم يف معان
  ]. ٣١: االنفال) [ االولني

أن احلالج بعث رجال من خاصة أصحابه وأمره أن يذهب بني يديه : أشياء من حيل احلالج روى اخلطيب البغدادي
ظهر هلم العبادة والصالح والزهد، فإذا رآهم قد أقبلوا عليه وأحبوه واعتقدوه أظهر إىل بلد من بالد اجلبل، وأن ي

يا مجاعة اخلري، إنه ال ينفعين : هلم أنه قد عمي، مث يظهر هلم بعد أيام أنه قد تكسح، فإذا سعوا يف مداواته، قال هلم
إن شفاءك : ليه وسلم يف املنام وهو يقول لهشئ مما تفعلون، مث يظهر هلم بعد أيام أنه قد رأى رسول اهللا صلى اهللا ع

ال يكون إال على يدي القطب، وإنه سيقدم عليك يف اليوم الفالين يف الشهر الفالين، وصفته كذا وكذا، وقال له 
  .إين سأقدم عليك يف ذلك الوقت: احلالج

  .رآنفذهب ذلك الرجل إىل تلك البالد فأقام هبا يتعبد ويظهر الصالح والتنسك ويقرأ الق



فأقام مدة على ذلك فاعتقدوه وأحبوه، مث أظهر هلم أنه قد عمي فمكث حينا على ذلك، مث أظهر هلم أنه قد زمن، 
يا مجاعة اخلري هذا الذي تفعلونه معي ال ينتج بشيئا وأنا قد : فسعوا مبداواته بكل ممكن فلم ينتج فيه شئ، فقال هلم

إن عافيتك وشفاءك إمنا هو على يدي القطب، وإنه : ام وهو يقول يلرأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املن
  سيقدم عليك يف اليوم الفالين يف الشهر الفالين، وكانوا أوال يقودونه إىل املسجد مث

صاروا حيملونه ويكرمونه كان يف الوقت الذي ذكر هلم، واتفق هو واحلالج عليه، أقبل احلالج حىت دخل البلد 
ب صوف بيض، فدخل املسجد ولزم سارية يتعبد فيه ال يلتفت إىل أحد، فعرفه الناس بالصفات اليت خمتفيا وعليه ثيا

وصف هلم ذلك العليل، فابتدروا إليه يسلمون عليه ومتسحون به، مث جاؤوا إىل ذلك الزمن املتعاىف فأخربه خبربه، 
اهللا عليه وسلم يف املنام، وأن شفائي على هذا الذي أخربين عنه رسول اهللا صلى : صفوه يل، فوصفوه له فقال: فقال

  .يديه، اذهبوا يب إليه
  .يا أبا عبد اهللا إين رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام: فحملوه حىت وضعوه بني يديه فكلمه فعرفه فقال

ه ففتحهما كأن مل يكن مث ذكر له رؤياه، فرفع احلالج يديه فدعا له مث تفل من ريقه يف كفيه مث مسح هبما على عيني
هبما داء قط فأبصر، مث أخذ من ريقه فمسح على رجليه فقام من ساعته فمشى كأنه مل يكن به شئ والناس حضور، 
وأمراء تلك البالد وكرباؤهم عنده، فضج الناس ضجة عظيمة وكربوا اهللا وسبحوه وعظموا احلالج تعظيما زائدا 

  .على ما أظهر هلم من الباطل والزور
  .أقام عندهم مدة يكرمونه ويعظمونه ويودون لو طلب منهم ما عساه أن يطلب من أمواهلممث 

أما أنا فال حاجة يل بالدنيا، وإمنا وصلنا إىل ما وصلنا : فلما أراد اخلروج عنهم أرادوا أن جيمعوا له ماال كثريا فقال
بدال الذين جياهدون بثغر طرسوس، إليه بترك الدنيا، ولعل صاحبكم هذا أن يكون له إخوان وأصحاب من اال

  .وحيجون ويتصدقون، حمتاجني إىل ما يعينهم على ذلك، فقال ذلك الرجل املتزامن املتعاىف
صدق الشيخ، قد رد اهللا علي بصري ومن اهللا علي بالعافية، الجعلن بقية عمري يف اجلهاد يف سبيل اهللا، واحلج إىل 

  بيت اهللا مع إخواننا االبدال

  .الذين نعرفهم، مث حثهم على إعطائه من املال ما طابت به أنفسهموالصاحلني 
مث إن احلالج خرج عنهم ومكث ذلك الرجل بني أظهرهم مدة إىل أن مجعوا له ماال كثريا ألوفا من الذهب والفضة، 

  .فلما اجتمع له ما أراد ودعهم وخرج عنهم فذهب إىل احلالج فاقتسما ذلك املال
نت أمسع أن احلالج له أحوال وكرامات فأحببت أن أخترب ذلك فجئته فسلمت عليه فقال ك: وروي عن بعظهم قال

  .أشتهي مسكا طريا: تشتهي على الساعة شيئا ؟ فقلت: يل
  .فدخل منزله فغاب ساعة مث خرج علي ومعه مسكة تضطرب ورجاله عليهما الطني

  دعوت اهللا فأمرين أن: فقال
إن شئت أدخلتين منزلك حىت أنظر : ضت االهواز وهذا الطني منها فقلتآيت البطائح آلتيك هبذه السمكة، فخ

  .ليقوى يقيين بذلك، فإن ظهرت على شئ وإال آمنت بك
  .ادخل، فدخلت فأغلق علي الباب وجلس يراين: فقال

 -اج وكان مؤزرا بإزار س -فدرت البيت فلم أجد فيه منفذا إىل غريه، فتحريت يف أمره مث نظرت فإذا أنا بتأزيرة 
فحركتها فانفلقت فإذا هي باب منذ فدخلته فأفضى يب إىل بستان هائل، فيه من سائر الثمار اجلديدة والعتيقة، قد 

  .أحسن إبقاءها



وإذا أشياء كثرية معدودة لالكل، وإذا هناك بركة كبرية فيها مسك كثري صغار وكبار، فدخلتها فأخرجت منها 
افتح قد آمنت بك فلما رآين على مثل : ال رجليه، فجئت إىل الباب فقلتواحدة فنال رجلي من الطني مثل الذي ن
  .حاله أسرع خلفي جريا يريد أن يقتلين

  .يا عدو اهللا أتعبتين يف هذا اليوم: فضربته بالسمكة يف وجهه وقلت
  .راشكال تفش ما رأيت الحد وإال بعثت إليك من يقتلك على ف: وملا خلصت منه لقيين بعد أيام فضاحكين وقال

  .فعرفت أنه يفعل إن أفشيت عليه فلم أحدث به أحدا حىت صلب: قال
آمن يب حىت أبعث لك بعصفورة تأخذ من ذرقها وزن حبة فتضعه على كذا منا من حناس : وقال احلالج يوما لرجل

  .فيصري ذهبا
السماء، وإذا أردت أن  آمن أنت يب حىت أبعث إليك بفيل إذا استلقى على قفاه بلغت قوائمه إىل: فقال له الرجل

  .ختفيه وضعته يف إحدى عينيك
  .فبهت وسكت: قال

وملا ورد بغداد جعل يدعو إىل نفسه ويظهر أشياء من املخاريق والشعوذة وغريها من االحوال الشيطانية، وأكثر ما 
  .كان يروج على الرافضة لقلة عقوهلم وضعف متييزهم بني احلق والباطل

إين رجل أحب النساء وإين أصلع : ن الرافضة فدعاه إىل االميان به فقال له الرافضيوقد استدعى يوما برئيس م
الرأس، وقد شبت، فإن أنت أذهبت عين هذا وهذا آمنت بك وأنك االمام املعصوم، وإن شئت قلت إنك نيب، وإن 

  .شئت قلت إنك أنت اهللا
  .فبهت احلالج ومل حير إليه جوابا: قال

كان احلالج متلونا تارة يلبس املسوح، وتارة يلبس الدراعة، وتارة يلبس القباء، : اجلوزيقال الشيخ أبو الفرج بن 
إن كانوا أهل سنة أو رافضة أو معتزلة أو صوفية أو فساقا أو غريهم، وملا أقام : وهو مع كل قوم على مذهبهم

  باالهواز جعل ينفق من دراهم خيرجها يسميها دراهم القدرة،
إن هذا كله مما يناهل البشر باحليلة، ولكن أدخلوه بيتا ال منفذ له مث : اجلبائي عن ذلك فقال فسئل الشيخ أبو علي

  .سلوه أن خيرج لكم جرزتني من شوك
  .فلما بلغ ذلك احلالج حتول من االهواز

  قال

الج احلسني وظهر أمر رجل يقال له احل: أنبأ إبراهيم بن خملد أنبأ إمساعيل بن علي اخلطيب يف تارخيه قال: اخلطيب
بن منصور، وكان يف حبس السلطان بسعاية وقعت به، وذلك يف وزارة علي بن عيسى االوىل، وذكر عنه ضروب 
من الزندقة ووضع احليل على تضليل الناس، من جهات تشبه الشعوذة والسحر، وادعاء النبوة، فكشفه علي بن 

فلم يقر مبا رمي به من ذلك فعاقبه  -فة املقتدر باهللا يعين اخللي -عيسى عند قبضه عليه وأهنى خربه إىل السلطان 
وصلبه حيا وأياما متوالية يف رحبة اجلسر، يف كل يوم غدوة، وينادى عليه مبا ذكر عنه، مث ينزل به مث حيبس، فأقام 
يف احلبس سنني كثرية ينقل من حبس إىل حبس، خوفا من إضالله أهل كل حبس إذا طالت مدته عندهم، إىل أن 

س آخر حسبة يف دار السلطان، فاستغوى مجاعة من غلمان السلطان وموه عليهم واستماهلم بضروب من احليل، حب
حىت صاروا حيمونه ويدفعون عنه ويرفهونه باملآكل املطيبة، مث راسل مجاعة من الكتاب وغريهم ببغداد وغريها، 

ة من أصحابه إىل السلطان فقبض عليهم ووجد فاستجابوا له وترقى به االمرا إىل أن دعى الربوبية، وسعى جبماع



عند بعضهم كتب تدل على تصديق ما ذكر عنه، وأقر بعضهم بذلك بلسانه، وانتشر خربه وتكلم الناس يف قتله، 
فأمل اخلليفة بتسليمه إىل حامد بن العباس، وأمره أن يكشفه حبضرة القضاة والعلماء وجيمع بينه وبني أصحابه، 

طوال، مث استيقن السلطان أمره ووقف على ما ذكر عنه، وثبت ذلك على يد القضاة وأفىت فجرى يف ذلك خطوب 
بقني من ذي ) ١(به العلماء فأمر بقتله وإحراقه بالنار، فأحضر جملس الشرطة باجلانب الغريب يف يوم الثالثاء لتسع 

رجاله، مث ضربت عنقه، القعدة سنة تسع وثلثمائة، فضرب بالسياط حنوا من ألف سوط، مث قطعت يداده و
  .وأحرقت جثته بالنار، ونصب رأسه للناس على سور اجلسر اجلديد وعلقت يداه ورجاله

  مسعت إبراهيم بن حممد الواعظ يقول قال أبو: وقال أبو عبد الرمحن بن احلسن السلمي
ارقها ليال وال هنارا، حضر عندنا بالدينور رجل ومعه خمالة فما كان يف: القاسم الرازي، قال أبو بكر بن ممشاذ

 -من الرمحن الرحيم إىل فالن ابن فالن : فأنكروا ذلك من حاله ففتشوا خمالته فوجدوا فيها كتاب للحالج عنوانه
كنت : فبعث بالكتاب إىل بغداد فسئل احلالج عن ذلك فأقر انه كتبه فقالوا له -يدعوه إىل الضاللة واالميان به 

  .ال ولكن هذا عني اجلمع عندنا: ية والربوبية ؟ فقالتدعي النبوة فصرت تدعي االلوه
نعم ابن عطاء وأبو حممد احلريري وأبو : معك على ذلك أحد ؟ قال: هل الكتاب إال اهللا وأنا واليد آلة ؟ فقيل له

  .بكر الشبلي
  .من يقول هبذا كافر: فسئل احلريري عن ذلك فقال
  .من يقول هبذا مينع: وسئل الشبلي عن ذلك فقال

  .القول ما يقول احلالج يف ذلك: سئل ابن عطاء عن ذلك فقالو
  .فعوقب حىت كان سبب هالكه

مث روى أبو عبد الرمحن السلمي عن حممد بن عبد الرمحن الرازي أن الوزير حامد بن العباس ملا أحضر احلالج سأله 
  .اعتقده، فكتبه عن اعتقاده فأقر به فكتبه، فسأل عن ذلك فقهاء بغداد فأنكروا ذلك وكفرورا من

  إن: فقال الوزير
__________  

  ) ٥٤/  ١٢انظر الطربي (لست : ١٩٩يف الفرق بني الفرق للبغدادي ص ) ١(

  .أبا العباس بن عطاء يقول هبذا
  .من قال هبذا فهو كافر: فقالوا

 يقول هبذا من ال: مث طلب الوزير ابن عطاء إىل منزله فجاء فجلس يف صدر اجمللس فسأله عن قول احلالج فقال
  .القول فهو بال اعتقاد
مالك وهلذا، عليك مبا : وحيك تصوب مثل هذا القول وهذا االعتقاد ؟ فقال ابن عطاء: فقال الوزير البن عطاء

  .نصبت له من أخذ أموال الناس وظلمهم وقتلهم فما لك ولكالم هؤالء السادة من االولياء
أن يضرب هبما على رأسه، فما زال يفعل به ذلك حىت سال الدم فأمر الوزير عند ذلك بضرب شدقيه ونزع خفيه و

  .من منخريه، وأمر بسجنه
  .إن العامة تستوحش من هذا وال يعجبها: فقالوا له

  .اللهم اقتله واقطع يديه ورجليه: فحمل إىل منزله، فقال ابن عطاء
  .يداه ورجاله وأحرقت دارهمث مات ابن عطاء بعد سبعة أيام، مث بعد مدة قتل الوزير شر قتلة، وقطعت 



بل قد قال ذلك : وكان العوام يرون ذلك بدعوة ابن عطاء على عادهتم يف مرائيهم فمن أوذي ممن هلم معه هوى
  .مجاعة ممن ينسب إىل العلم فيمن يؤذي ابن عريب أو حيط على حسني احلالج أو غريه

  هذا خبطيئة
  .فالن

  .قتهوقد اتفق علماء بغداد على كفر احلالج وزند
  .وأمجعوا على قتله وصلبه، وكان علماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا

: هذا وسئل عنه فقال) ١(قال أبو بكر حممد بن داود الظاهري حني أحضر احلالج يف املرة االوىل قبل وفاة أيب بكر 
  .إن كان ما أنزل اهللا عليه نبيه صلى اهللا عليه وسلم حقا فما يقوله احلالج باطل

  .عليهوكان شديدا 
قد رأيت احلالج وخاطبته فرأيته جاهال يتعاقل، وغبيا يتبالغ، وخبيثا مدعيا، وراغبا يتزهد، : وقال أبو بكر الصويل

  .وفاجرا يتعبد
ما أنا : وملا صلب يف أول مرة ونودي عليه أربعة أيام مسعه بعضهم وقد جئ به ليصلب وهو راكب على بقرة يقول

يا معني : غاب عنكم فلما ادين إىل اخلشبة ليصلب عليها مسعته وهو مصلوب يقولباحلالج، ولكن ألقي علي شبهه و
  .الفنا علي أعين على الفنا

إهلي أصبحت يف دار الرغائب، أنظر إىل العجائب، إهلي إنك تتودد إىل من : وقال بعضهم مسعته وهو مصلوب يقول
  .يؤذيك فكيف مبن يؤذى فيك

كان احلالج قد قدم آخر قدمة إىل بغداد فصحب الصوفية : دي وغريهصفة مقتل احلالج قال اخلطيب البغدا
وانتسب إليهم، وكان الوزير إذ ذاك حامد بن العباس، فبلغه أن احلالج قد أضل خلقا من احلشم واحلجاب يف دار 

ونه السلطان، ومن غلمان نصر القشوري احلاجب، وجعل هلم يف مجلة ما ادعاه أنه حيىي املوتى، وأن اجلن خيدم
  .وحيضرون له ما شاء وخيتار ويشتهيه

  إنه أحيا عدة من: قال
__________  

وانظر االسفرائيين يف التبصري (ان أبا بكر حممد بن داود أفىت جبواز قتله : ١٩٧يف الفرق بني الفرق ص ) ١(
  ).١٣٩/  ١والذهيب يف العرب 

شرة سنة، فمن احملتمل ان فتواه هذه كانت قبل أي قبل قتل احلالج باثنيت ع ٢٩٧واملعروف أن أبا بكر تويف سنة 
  .هذا التاريخ 

  .الطري
وذكر لعلي بن عيسى أن رجال يقال له حممد بن علي القنائي الكاتب يعبد احلالج ويدعوا الناس إىل طاعته فطلبه 

ب يف ورق فكبس منزله فأخذه فأقر أنه من أصحاب احلالج، ووجد يف منزله أشياء خبط احلالج مكتوبة مباء الذه
  .احلرير جملدة بأفخر اجللود

  ووجد عنده سفطا فيه من رجيع احلالج وعذرته
  .وبوله وأشياء من آثاره، وبقية خبز من زاده

فطلب الوزير من املقتدر أن يتكلم يف أمر احلالج ففوض أمره إليه، فاستدعى جبماعة من أصحاب احلالج فتهددهم 



مع اهللا، وأنه حييي املوتى، وأهنم كاشفوا احلالج بذلك ورموه به يف وجهه، فاعترفوا له أنه قد صح عندهم أنه إله 
أعوذ باهللا أن أدعي الربوبية أو النبوة، وإمنا أنا رجل أ عبد اهللا وأكثر له الصوم والصالة : فجحد ذلك وكذهبم وقال

  .وفعل اخلري، ال أعرف غري ذلك
سبحنك ال إله إال أنت عملت سوءا وظلمت نفسي : ولوجعل ال يزيد على الشهادتني والتوحيد، ويكثر أن يق

  .فاغفر يل إنه ال يغفر الذنوب إال أنت
وكانت عليه مدرعة سوداء ويف رجليه ثالثة عشر قيدا، واملدرعة واصلة إىل ركبتيه، والقيود واصلة إىل ركبتيه 

  .أيضا، وكان مع ذلك يصلي يف كل يوم واليلة ألف ركعة
حامد بن العباس عليه يف حجرة من دار نصر القشوري احلاجب، مأذونا ملن يدخل إليه،  وكان قبل احتياط الوزير

وكان يسمى نفسه تارة باحلسني بن منصور، وتارة حممد بن أمحد الفارسي، وكان نصر احلاجب هذا قد افتنت به 
ه عنه، وكذلك وقع وظن أنه رجل صاحل، وكان قد أدخله على املقتدر باهللا فرقاه من وجع حصل له فاتفق زوال

لوالدة املقتدر السيدة رقاها فزالت عنها، فنفق سوقه وحظي يف دار السلطان فلما انتشر الكالم فيه سلم إىل الوزير 
حامد بن العبساس فحبسه يف قيود كثرية يف رجليه، ومجع له الفقهاء فأمجعوا على كفره وزندقته، وأنه ساحر 

  .ممخرق
ان اتبعه أحدمها أبو علي هارون بن عبد العزيز االوارجي، واآلخر يقال له الدباس، ورجع عنه رجالن صاحلان ممن ك

فذكرا من فضائحه وما كان يدعو الناس إليه من الكذب والفجور واملخرقة والسحر شيئا كثريا، وكذلك أحضرت 
  .زوجة ابنه سليمان فذكرت عنه فضائح كثرية
  .قومي إىل الصالة ؟ وإمنا كان يريد أن يطأها: ت فقالمن ذلك أنه أراد أن يغشاها وهي نائمة فانتبه

  .نعم إله يف السماء وإله يف االرض: أو يسجد البشر لبشر ؟ فقال: وأمر ابنتها بالسجود له فقالت
  .مث أمرها أن تأخذ من حتت بارية هنالك ما أرادت، فوجدت حتتها دنانري كثرية مبدورة

س الوزير دخل عليه بعض الغلمان ومعه طبق فيه طعام ليأكل منه، فوجده قد وملا كان معتقال يف دار حامد بن العبا
مال البيت من سقفه إىل أرضه، فذعر ذلك الغالم وفزع فزعا شديدا، وألقى ما كان يف يده من ذلك الطبق 

  والطعام، ورجع
  .حمموما فمرض عدة أيام

سف وجئ باحلالج وقد أحضر له كتاب من وملا كان آخر جملس من جمالسه أحضر القاضي أبو عمر حممد بن يو
من أراد احلج ومل يتيسر له فلينب يف داره بيتا ال يناله شئ من النجاسة وال ميكن أحدا من : دور بعض أصحابه وفيه

  دخوله، فإذا كان يف أيام احلج فليصم ثالثة أيام وليطف به كما يطاف

تدعي بثالثني يتيما فيطعمهم من طعامه، ويتوىل خدمتهم بالكعبة مث يفعل يف داره ما يفعله احلجيج مبكة، مث يس
فإذا فعل ذلك  -أو قال ثالثة دراهم  -بنفسه، مث يكسوهم قميصا قميصا، ويعطي كل واحد منهم سبعة دراهم 

قام له مقام احلج، وإن من صام ثالثة أيام ال يفطر إال يف اليوم الرابع على ورقات هندبا أجزأه ذلك عن صيام 
  .رمضان

  .ومن صلى يف ليلة ركعتني من أول الليل إىل آخره أجزأه ذلك عن الصالة بعد ذلك
وأن من جاور مبقابر الشهداء ومبقابر قريش عشرة أيام يصلي ويدعو ويصوم مث ال يفطر إال على شئ من خبز 

  .الشعري وامللح اجلريش أغناه ذلك عن العبادة يف بقية عمره



  .من كتاب االخالص للحسن البصري: لك هذا ؟ فقال من أين: فقال له القاضي أبو عمر
  .كذبت يا حالل الدم، قد مسعنا كتاب االخالص للحسن مبكة ليس فيه شئ من هذا: فقال له

قد قلت يا حالل الدم فاكتب ذلك يف هذه الورقة، وأحل عليه وقدم له الدواة : فأقبل الوزير على القاضي فقال له
: ب من حضر خطوطهم فيها وأنفذها الوزير إىل املقتدر، وجعل احلالج يقول هلمفكتب ذلك يف تلك الورقة، وكت

ظهري محى ودمي حرام، وما حيل لكم أن تتأولوا علي ما يبيحه، واعتقادي االسالم، ومذهيب السنة، وتفضيل أبو 
، ويل كتب يف بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبري وسعد وسعيد وعبد الرمحن بن عوف وأيب عبيدة بن اجلراح

  .السنة موجودة يف الوارقني فاهللا اهللا يف دمي
  .فال يلتفتون إليه وال إىل شئ مما يقول

  .وجعل يكرر ذلك وهم يكتبون خطوطهم مبا كان من االمر
ورد احلالج إىل حمبسه وتأخر جواب املقتدر ثالثة أيام حىت ساء ظن الوزير حامد بن العباس، فكتب إىل اخلليفة 

  .إن أمر احلالج قد اشتهر ومل خيتلف فيه اثنان وقد افتنت كثري من الناس به: يقول له
  .فجاء اجلواب بأن يسلم إىل حممد بن عبد الصمد صاحب الشرطة

  وليضربه ألف سوط، فإن
مات وإال ضربت عنقه ففرح الوزير بذلك وطلب صاحب الشرطة فسلمه إليه وبعث معه طائفة من غلمانه يصلونه 

  .الشرطة من اجلانب الغريب خوفا من أن يستنقذ من أيديهممعه إىل حمل 
وذلك بعد عشاء اآلخرة يف ليلة الثالثاء لست بقني من ذي القعدة من هذه السنة، وهو راكب على بغل عليه 

إكاف وحوله مجاعة من أعوان السياسة، على مثل شكله، فاستقر منزله بدار الشرطة يف هذه الليلة، فدكر أنه بات 
  .تلك الليلة ويدعو دعاء كثريايصلي 

ملا كانت الليلة اليت : -يعين املصري  -مسعت أبا بكر الشاشي يقول قال أبو احلديد : قال أبو عبد الرمحن السلمي
قتل يف صبيحتها احلالج قام يصلي من الليل فصلى ما شاء اهللا، فلما كان آخر الليل قام قائما فتغطى بكسائه ومد 

حنن شواهدك فلو دلتنا عزتك لتبدى ما شئت : لم بكالم جائز احلفظ، فكان مما حفظت منه قولهيده حنو القبلة فتك
من شأنك ومشيئتك، وأنت الذي يف السماء إله ويف االرض إله، تتجلى ملا تشاء مثل جتليك يف مشيئتك كأحسن 

شاهدك الين يف ذاتك اهلوى كيف  الصورة، والصورة فيها الورح الناطقة بالعلم والبيان والقدرة، مث إين أوعزت إىل
أنت إذا مثلت بذايت عند حلول لذايت، ودعوت إىل ذايت بذايت، وأبديت حقائق علومي ومعجزايت، صاعدا يف 
معارجي إىل عروش أزليايت عند التويل عن بريايت، إين اختصرت وقتلت وصلبت وأحرقت واحتملت سافيات 

  .الذاريات
  .ينجوج مكان هالوك متجليايت، العظم من الراسياتوجلجت يف اجلاريات، وأن ذرة من 

  :مث أنشأ يقول

سحائب الوحي * فيما ورا احليث بل يف شاهد القدم أنعي إليك قلوبا طاملا هطلت * أنعي إليك نفوسا طاح شاهدها 
* كني له أودى وتذكاره يف الوهم كالعدم أنعى إليك بيانا يست* فيها أحبر احلكم أنعي إليك لسان احلق منك ومن 

مل يبق منهن إال دارس العلم أنعي وحبك أخالقا * أقوال كل فصيح مقول فهم أنعي إليك إشارات العقول معا 
  مضى عاد وفقدان االوىل إرم* كانت مطاياهم من مكمد الكظم مضى اجلميع فال عني وال أثر * بطائفة 

وملا أخرج احلالج من املنزل الذي بات : قالواأعمى من البهم بل أعمى من النعم * وخلفوا معشرا حيذون لبستهم 



* فلم أر يل بأرض مستقرا وذقت من الزمان وذاق مين * طلبت املستقر بكل أرض : فيه ليذهب به إىل القتل أنشد
إنه قاهلا حني قدم إىل : ولو أين قنعت لعشت حرا وقيل* وجدت مذاقه حلوا ومرا أطعت مطامعي فاستعبدتين 

  .شهور االولاجلذع ليصلب، وامل
) ١(ندميي : فلما أخرجوه للصلب مشى إليه وهو يتبختر يف مشيته ويف رجليه ثالثة عشر قيدا وجعل ينشد ويتمايل

ب فعل الضيف * دعا بالنطع والسيف سقاين مثل ما يشر * إىل شئ من احليف فلما دارت الكأس * غري منسوب 
يستعجل هبا الذين ال يؤمنون هبا والذين آمنوا : (قال مع التنني يف الصيف مث* بالضيف كذا من يشرب الراح 
  .مث مل ينطق بعد ذلك حىت فعل به ما فعل]  ١٨: الشورى) [ مشفقون منها ويعلمون أهنا احلق

مث قدم فضرب ألف سوط مث قطعت يداه ورجاله وهو يف ذلك كله ساكت ما نطق بكلمة، ومل يتغري لونه، : قالوا
  .سوط أحد أحد ويقال إنه جعل يقول مع كل

آخر كلمة تكلم هبا احلالج حني قتل : مسعت عبد اهللا بن علي يقول مسعت عيسى القصار يقول: قال أبو عبد الرمحن
  .حسب الواحد إفراد الواحد له: أن قال

  .فما مسع هبذه الكلمة أحد من املشايخ إال رق له، واستحسن هذا الكالم منه
رأيت يف : قال -وكان صاحب احلالج  -يقول مسعت أبا الفاتك البغدادي  مسعت أبا بكر احملاملي: وقال السلمي

النوم بعد ثالث من قتل احلالج كأين واقف بني يدي ريب عز وجل وأنا أقول يا رب ما فعل احلسني بن منصور ؟ 
  .كاشفته مبعىن فدعا اخللق إىل نفسه فأنزلت به ما رأيت: فقال

  بل جزع عند القتل: ومنهم من قال
__________  

  .حبييب : ٢٦١يف الفخري ص ) ١(

  .جزعا شديدا وبكى بكاء كثريا، فاهللا أعلم
ملا أخرج احلسني بن منصور : قال لنا أبو عمر بن حيوية: ثنا عبد اهللا بن أمحد بن عثمان الصرييف قال: وقال اخلطيب

ال يهولنكم هذا االمر، : الصحابهاحلالج ليقتل مضيت يف مجلة الناس، ومل أزل أزاحم حىت رأيته فدنوت منه فقال 
  .فإين عائد اليكم بعد ثالثني يوما

  ).١(مث قتل فما عاد 
أدع يب إليك فإن عندي نصيحة تعدل فتح : وذكر اخلطيب أنه قال وهو يضرب حملمد بن عبد الصمد وايل الشرطة

  .يلقد قيل يل إنك ستقول مثل هذا وليس إىل رفع الضرب عنك سب: القسطنطينية، فقال له
مث قعطت يداه ورجاله وحز رأسه وأحرقت جثته وألقي رمادها يف دجلة، ونصب الرأس يومني ببغداد على اجلسر، 

  .مث محل إىل خراسان وطيف به يف تلك النواحي، وجعل أصحابه يعدون أنفسهم برجوعه إليهم بعد ثالثني يوما
لعلك من هؤالء : ار يف طريق النهروان فقالوزعم بعضهم أنه رأى احلالج من آخر ذلك اليوم وهو راكب على مح

  .النفر الذين ظنوا أين أنا هو املضروب املقتول، إين لست به، وإمنا القي شبهي على رجل ففعل به ما رأيتهم
  .إمنا قتل عدو من أعداء احلالج: وكانوا جبهلهم يقولون

تبدى له شيطان على صورة احلالج  إن كان هذا الرأي صادقا فقد: فذكر هذا لبعض علماء ذلك الزمان فقال
  .ليضل الناس به

  .كما ضلت فرقة النصارى باملصلوب



  .واتفق له أن دجلة زادت يف هذا العام زيادة كثرية: قال اخلطيب
  .إمنا زادت الن رماد جثة احلالج خالطها: فقال

  .وللعوام يف مثل هذا وأشباهه ضروب من اهلذيانات قدميا وحديثا
  .ال تشترى كتب احلالج وال تباعونودي ببغداد أن 

  .وكان قتله يوم الثالثاء لست بقني من ذي القعدة من سنة تسع وثلثمائة ببغداد
وقد ذكره ابن خلكان يف الوفيات وحكى اختالف الناس فيه، ونقل عن الغزايل أنه ذكره يف مشكاة االنوار وتأول 

  .كالمه ومحله على ما يليق
رمني أنه كان يذمه ويقول إنه اتفق هو واجلنايب وابن املقفع على إفساد عقائد الناس، مث نقل ابن خلكان عن إمام احل

وتفرقوا يف البالد فكان اجلنايب يف هجر والبحرين، وابن املقفع ببالد الترك، ودخل احلالج العراق، فحكم صاحباه 
  .عليه باهللكة لعدم اخنداع أهل العراق بالباطل

ظم فإن ابن املقفع كان قبل احلالج بدهر يف أيام السفاح واملنصور، ومات سنة مخس قال ابن خلكان وهذا ال ينت
  .وأربعني ومائني أو قبلها

ولعل إمام احلرمني أراد ابن املقفع اخلراساين الذي ادعى الربوبية وأويت العمر وامسه عطاء، وقد قتل نفسه بالسم يف 
ج أيضا، وإن أردنا تصحيح كالم إمام احلرمني فنذكر ثالثة قد سنة ثالث وستني ومائة، وال ميكن اجتماعه مع احلال

اجتمعوا يف وقت واحد على إضالل الناس وإفساد العقائد كما ذكر، فيكون املراد بذلك احلالج وهو احلسني بن 
  يعين أبا جعفر -) ٢(منصور الذي ذكره، وابن السمعاين 

__________  
  .١٢٩/  ٨وابن االثري  ٢٦١والفخري ص  ٥٥/  ١٢انظر الطربي ) ١(
  .الشلمغاين: ٢٠٠والفرق بني الفرق ص  ١٥٦/  ٢وابن خلكان  ٢٩٠/  ٨يف ابن االثري ) ٢(

  .نسبة إىل قرية شلمغان اليت ينسب إليها قرية بنواحي واسط 

جر وأبو طاهر سليمان بن أيب سعيد احلسن بن هبرام اجلنايب القرمطي الذي قتل احلجاج وأخذ احل -حممد بن علي 
االسود وطم زمزم وهنب أستار الكعبة، فهؤالء ميكن اجتماعهم يف وقت واحد كما ذكرنا ذلك مبسوطا، وذكره 

  .ابن خلكان ملخصا
  .أبو العباس بن عطاء أحد أئمة الصوفية وهو أمحد بن حممد بن عطاء االدمي: وفيها تويف من االعيان

مها، وقد كان موافقا للحالج يف بعض اعتقاده على حدث عن يوسف بن موسى القطان، واملفضل بن زياد وغري
ضالله، وكان أبو العباس هذا يقرأ يف كل يوم ختمة، فإذا كان شهر رمضان قرأ يف كل يوم وليلة ثالث ختمات، 

  .وكان له ختمة يتدبرها ويتدبر معاين القرآن فيها
ه عليه أمر احلالج وأظهر موافقته فعاقبه فمكث فيها سبعة عشرة سنة ومات ومل خيتمها، وهذا الرجل مما كان اشتب

الوزير حامد بن العباس بالضرب البليغ على شدقيه، وأمر بنزع خفيه وضربه هبما على رأسه حىت سال الدم من 
  .منخريه، ومات بعد سبعة أيام من ذلك، وكان قد دعا على الوزير بأن تقطع يداه ورجاله ويقتل شر قتلة

  .فمات الوزير بعد مدة كذلك
  .وفيها تويف أبو إسحاق إبراهيم بن هارون الطبيب احلراين

  .وأبو حممد عبد اهللا بن محدون الندمي



  مث دخلت سنة عشر وثلثمائة
فيها أطلق يوسف بن أيب الساج من الضيق، وكان معتقال، وردت إليه أمواله وأعيد إىل عمله وأضيف إليه بلدان 

نار حيملها إىل احلضرة فبعث حينئذ إىل مؤنس اخلادم يطلب منه أبا أخرى، ووظف عليه يف كل سنة مخسمائة ألف دي
وكذلك أخذ ربك (وستني ومائتني ) ١(بكر بن االدمي القارئ، وكان قد قرأ بني يديه حني اعتقل يف سنة إحدى 

: فخاف القارئ من سطوته واستعفى من مؤنس اخلادم فقال له مؤنس]  ١٠٢: هود) [ إذا أخذ القرى وهي صاملة
  .اذهب وأنا شريكك يف اجلائزة
بل أحب أن تقرأ : فقال]  ٥٤: يوسف) [ وقال امللك أئتوين به أستخلصه لنفسي(فلما دخل عليه قرأ بني يديه 

فإن ]  ١٠٢: هود) [ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظاملة(ذلك العشر الذي قرأته عند سجين وإشهاري 
  .ز وجل، وكان ذلك على يديكذلك كان سبب توبيت ورجوعي إىل اهللا ع

  .مث أمر له مبا جزيل وأحسن إليه
وفيها مرض علي بن عيسى الوزير فجاءه هارون بن املقتدر ليعوده ويبلغه سالم أبيه عليه، فبسط له الطريق، فلما 

قد عزم  اقترب من داره حتامل وخرج إليه فبلغه سالم اخلليفة، وجاء مؤنس اخلادم معه، مث جاء اخلرب بأن اخلليفة
  .على عيادته فاستعفي من مؤنس اخلادم، مث ركب على جهد عظيم حىت سلم على اخلليفة لئال يكلفه الركوب إليه
  وفيها قبض على القهرمانة أم موسى ومن ينسب إليها، وكان حاصل ما محل إىل بيت املال من جهتها ألف ألف

__________  
  .صواب ما أثبتناه يف االصل املطبوع إحد وستني ومائتني وال) ١(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .دينار
ويف يوم اخلميس منها لعشر بقني من ربيع اآلخر وىل املقتدر منصب القضاء أبا احلسني عمر بن احلسني بن علي 

ل بعد ثالثة أيام، وكان قبل ولكنه عز -وكان من حفاظ احلديث وفقهاء الناس  -الشيباين املعروف بابن االشناين 
  .ذلك حمتسبا ببغداد

  .وفيها عزل حممد بن عبد الصمد عن شرطة بغداد ووليها نازوك وخلع عليه
  .وفيها يف مجادى اآلخرة فيها ظهر كوكب له ذنب طوله ذراعان يف برج السنبلة
لة معها فلوها، وغالم يصل لسانه ويف شعبان منها وصلت هدايا نائب مصر وهو احلسني بن املادراين، ويف مجلتها بغ

  .إىل طرف أنفه
  .وفيها قرئت الكتب على املنابر مبا كان من الفتوح على املسلمني ببالد الروم
  وفيها ورد اخلرب بأنه انشق بأرض واسط يف االرض يف سبعة عشر موضعا

  .ائة قريةأكربها طوله ألف ذراع، وأقلها مائتان ذراع، وأنه غرق من أمهات القرى ألف وثلثم
  .وحج بالناس إسحاق بن عبد امللك اهلامشي

، موىل )١(أبو بشر الدواليب حممد بن أمحد بن محاد أبو سعيد أبو بشر الدواليب ..وممن تويف فيها من االعيان
االنصار، ويعرف بالوراق، أحد االئمة من حفاظ احلديث، وله تصانيف حسنة يف التاريخ وغري ذلك، وروى مجاعة 

  .كثرية
  .يف ذي القعدة) ٢(كان يصعق، تويف وهو قاصد احلج بني مكة واملدينة بالعرج : قال ابن يونس

بن غالب االمام أبو جعفر الطربي، ) ٣(أبو جعفر بن جرير الطربي حممد بن جرير بن يزيد بن كثري : وفيها تويف
القامة فصيح اللسان، روى الكثري وكان مولده يف سنة أربع وعشرين ومائتني، وكان أمسر أعني مليح الوجه مديد 

عن اجلم الغفري، ورحل إىل اآلفاق يف طلب احلديث، وصنف التاريخ احلافل، وله التفسري الكامل الذي ال يوجد له 
  .نظري، وغريمها من املصنفات النافعة يف االصول والفروع

  .فاية لكنه مل يتمهومن أحسن ذلك هتذيب اآلثار ولو كمل ملا احتيج معه إىل شئ، ولكان فيه الك
  .وقد روي عنه أنه مكث أربعني سنة يكتب يف كل يوم أربعني ورقة

استوطن ابن جرير بغداد وأقام هبا إىل حني وفاته، وكان من أكابر أئمة العلماء، وحيكم : قال اخلطيب البغدادي
  بقوله ويرجع إىل معرفته وفضله، وكان

__________  
  .وهي قرية من أعمال الري، وباالهواز قرية يقال هلا الدوالب نسبة إىل الدوالب: الدواليب) ١(
  .بفتح العني وسكون الراء، وهي عقبة بني مكة واملدينة على جادة احلج: العرج) ٢(

  .قرية من نواحي الطائف: والعرج
  .وال أعلم هل تويف الدواليب يف العرج االوىل أم الثانية: قال ابن خلكان

  .طربستان  -يزيد بن خالد وقيل يزيد بن كثري، وهو من أهل آمل : ١٩١/  ٤يف وفيات االعيان ) ٣(



  قد مجع من العلوم ما مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب اهللا، عارفا بالقراءات
 كلها، بصريا باملعاين، فقيها يف االحكام، عاملا بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفا

  .بأقوال الصحابة والتابعني ومن بعدهم، عارفا بأيام الناس وأخبارهم
  .وله الكتاب املشهور يف تاريخ االمم وامللوك، وكتاب التفسري مل يصنف أحد مثله

  ).١(وكتاب مساه هتذيب اآلثار مل أر سواه يف معناه، إال أنه مل يتمه 
  .د مبسائل حفظت عنهوله يف أصول الفقه وفروعه كتب كثرية واختيارات، وتفر

لو سافر رجل إىل الصني : وبلغين عن الشيخ أيب حامد أمحد بن أيب طاهر الفقيه االسفرائيين أنه قال: قال اخلطيب
  .حىت ينظر يف كتاب تفسري ابن جرير الطربي مل يكن ذلك كثريا، أو كما قال

: بن جرير يف سنني من أوله إىل آخره، مث قالوروى اخلطيب عن إمام االئمة أيب بكر بن خزمية أنه طالع تفسري حممد 
  .ما أعلم على أدمي االرض أعلم من ابن جرير، ولقد ظلمته احلنابلة

ومل يتفق له مساع من ابن جرير الن احلنابلة كانوا  -وقال حممد لرجل رحل إىل بغداد يكتب احلديث عن املشايخ 
  .نه لكان خريا لك من كل من كتبت عنهلو كتبت ع: فقال ابن خزمية -مينعون أن جيتمع به أحد 

وكان من العبادة والزهادة والورع والقيام يف احلق ال تأخذه يف ذلك لومة الئم، وكان حسن الصوت : قلت
بالقراءة مع املعرفة التامة بالقراءات على أحسن الصفات، وكان من كبار الصاحلني، وهو أحد احملدثني الذي 

طولون، وهم حممد بن إسحاق بن خزمية إمام االئمة، وحممد بن نصر املروزي، وحممد اجتمعوا يف مصر يف أيام ابن 
  .بن هارون الروياين، وحممد بن جرير الطربي هذا

وقد ذكرناهم يف ترمجة حممد بن نصر املروزي، وكان الذي قام فصلى هو حممد بن إسحاق بن خزمية، وقيل حممد 
  .بن نصر، فرزقهم اهللا

: يف بعض االيام أن يكتب كتاب وقف تكون شروطه متفقا عليها بني العلماء، فقيل له) ٢(املقتدر وقد أراد اخلليفة 
ال يقدر على استحضار ذلك إال حممد بن جرير الطربي، فطلب منه ذلك فكتب له، فاستدعاه اخلليفة إليه وقرب 

  .منزلته عنده
  .ال حاجة يل: سل حاجتك، فقال: وقال له

  .حاجة أو شيئا فقال ال بد أن تسألين
أسأل من أمري املؤمنني أن يتقدم أمره إىل الشرطة حىت مينعوا السؤال يوم اجلمعة أن يدخلوا إىل مقصورة : فقال

  .اجلامع، فأمر اخلليفة بذلك
  .وكان ينفق على نفسه من مغل قرية تركها له أبوه بطربستان

  :ومن شعره
ورفقي يف مطالبيت رفيقي * صديقي حيائي حافظ يل ماء وجهي وأستغين فيستغين ) * ٣(إذا أعسرت مل يعلم رفيقي 

  لكنت إىل الغىن سهل الطريق* ولو أين مسحت ببذل وجهي 
__________  

وهو من عجائب كتبه ابتدأ مبا رواه أبو بكر الصديق مما صح، وتكلم على كل حديث وعلته وطرقه وما فيه ) ١(
  .من الفقه واختالف العلماء وحججهم واللغة



  .املكتفي: ٧١١/  ١: يف تذكرة احلفاظ) ٢(
  .شقيقي : ١٩٢/  ٤يف الوفيات ) ٣(

وإذا افتقرت فته * بطر الغىن ومذلة الفقر فإذا غنيت فال تكن بطرا * خلقان ال أرضى طريقهما : ومن شعره أيضا
  .على الدهر وقد كانت وفاته وقت املغرب عشية يوم االحد بقيا من شوال من سنة عشر وثلثمائة

وقد جاوز الثمانني خبمس سنني أو ست سنني، ويف شعر رأسه وحليته سواد كثري، ودفن يف داره الن بعض عوام 
  .احلنابلة ورعاعهم منعوا دفنه هنارا ونسبوه إىل الرفض، ومن اجللهة من رماه بالحلاد، وحاشاه من ذلك كله

منا تقلدوا ذلك عن أيب بكر حممد بن داود الفقيه بل كان أحد أئمة االسالم علما وعمال بكتاب اهللا وسنة رسوله، وإ
  .الظاهري، حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم وبالرفض

وملا تويف اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره ودفن هبا، ومكث الناس يترددون إىل قربه شهروا 
جملدين ضخمني، وكتابا مجع فيه طريق حديث  يصلون عليه، وقد رأيت له كتابا مجع فيه أحاديث غدير خم يف

  .الطري
  .ونسب إليه أنه كان يقول جبواز مسح القدمني يف الوضوء وأنه ال يوجب غسلهما، وقد اشتهر عنه هذا

فمن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدمها شيعي وإليه ينسب ذلك، وينزهون أبا جعفر هذا عن هذه 
  .الصفات

المه يف التفسري أنه يوجب غسل القدمني ويوجب مع الغسل دلكهما، ولكنه عرب عن الدلك والذي عول عليه ك
  باملسح، فلم يفهم كثري من الناس

  .مراده، ومن فهم مراده نقلوا عنه أنه يوجب الغسل واملسح وهو الدلك واهللا أعلم
دق عن مثله اصطبار * ليل حدث مفظع وخطب ج: وقد رثاه مجاعة من أهل العلم منهم ابن االعرايب حيث يقول

مؤذنات رسومها بالدثور * قام ناعي حممد بن جرير فهوت أجنم هلا زاهرات * الصبور قام ناعي العلوم امجع ملا 
مث عادت سهوهلا كالوعور يا * راق ثوب الدجنة الدجيور وغدا روضها االنيق هشيما * وتغشى ضياها النري االش 

ر وسعي إىل التقى مشكور *  اجلد والتشمري بني أجر على اجتهادك موفو غري وان يف* أبا جعفر مضيت محيدا 
، وقد )١(ة عدن يف غبطة وسرور واليب بكر بن دريد رحه اهللا فيه مرثاة طويلة * مستحقا به اخللود لدى جن 

  .أوردها اخلطيب البغدادي بتمامها
  .واهللا سبحانه أعلم

__________  
بل أتلفت علما للدين منصوبا كان الزمان به * إن املنية مل تتلف به رجال : ٧١٥/  ١تذكرة احلفاظ : ومنها) ١(

  واآلن أصبح بالتكدير مقطوبا * تصفو مشاربه 

مث دخلت سنة إحدى عشرة وثلثمائة فيها دخل أبو طاهر سليمان بن أيب سعيد اجلنايب أمري القرامطة يف ألف 
شعر يف سورها فدخلها قهرا وفتحوا أبواهبا وقتلوا من لقوه من وسبعمائة فارس إىل البصرة ليال، نصب السالمل ال

أهلها، وهرب أكثر الناس فألقوا أنفسهم يف املاء فغرق كثري منهم، ومكث هبا سبعة عشر يوما يقتل ويأسر من 
  .نسائها وذراريها، ويأخذ ما خيتار من أمواهلا

  .فر هاربا وترك البلد خاويا، إنا هللا وإنا إليه راجعون مث عاد إىل بلده هجر، كلما بعث إليه اخلليفة جندا من قبله



  وفيها عزل املقتدر عن الوزارة حامد بن
العباس وعلي بن عيسى وردها إىل أيب احلسن بن الفرات مرة ثالثة، وسلم إليه حامدا وعلي بن عيسى، فأما حامد 

لمه فعاقبه بأنواع العقوبات، وأخذ منه أمواال فإن احملسن بن الوزير ضمنه من املقتدر خبمسمائة ألف ألف دينار، فتس
جزيلة ال حتصى وال تعد كثرة، مث أرسله مع موكلني عليه إىل واسط ليحتاطوا على أمواله، وحواصله هناك، وأمرهم 

  .أن يسقوه مسا يف الطريق فسقوه ذلك يف بيض مشوي كان قد طلبه منهم، فمات يف رمضان من هذه السنة
إنه صودر بثلثمائة ألف دينار وصودر قوم آخرون من كتابه، فكان مجلة ما أخذ من هؤالء مع وأما علي بن عيسى ف

ما كان صودرت به القهرمانة من الذهب شيئا كثريا جدا آالف ألف من الدنانري، وغري ذلك من االثاث واالمالك 
  .والدواب واآلنية من الذهب والفضة

وكان قد قدم من بالد  -تدر باهللا أن يبعد عنه مؤنس اخلادم إىل الشام وأشار الوزير ابن الفرات على اخلليفة املق
فأجابه إىل ذلك، فسأل  -الروم من اجلهاد، وقد فتح شيئا كثريا من حصون الروم وبلداهنم، وغنم مغامن كثرية جدا 

ير من تعذيب مؤنس اخلليفة أن ينظره إىل سلخ شهر رمضان، وكان مؤنس قد أعلم اخلليفة مبا يعتمده ابن الوز
  .الناس ومصادرهتم باالموال، فأمر اخلليفة مؤنسا باخلروج إىل الشام

  .وفيها كثر اجلراد وأفسد كثريا من الغالت
  .ويف رمضان منها أمر اخلليفة برد ما فضل من املواريث على ذوي االرحام

منها ما كان صنفه احلالج وغريه،  ويف رمضان أحرق بالنار على باب العامة مائتني وأربعة أعدال من كتب الزنادقة،
  .فسقط منها ذهب كثريا كانت حمالة به

  .وفيها اختذ أبو احلسن بن الفرات الوزير مرستانا يف درب الفضل وكان ينفق عليه من ماله يف كل شهر مائيت دينار
ع لعلوم االمام أمحد، اخلالل أمحد بن حممد بن هاون أبو بكر اخلالل، صاحب الكتاب اجلام..وفيها تويف من االعيان

ومل يصنف يف مذهب االمام أمحد مثل هذا الكتاب، وقد مسع اخلالل احلديث من احلسن بن عرفة وسعدان بن نصر 
  .وغريمها تويف يوم اجلمعة قبل الصالة ليومني مضتا من هذه السنة

  د كبار الصوفية، صحبأبو حممد اجلريري أحد أئمة الصوفية أمحد بن حممد بن احلسني أبو حممد اجلريري أح

  .سريا السقطي، وكان اجلنيد يكرمه وحيترمه
وملا حضرت اجلنيد الوفاة أوصى أن جيالس اجلريري، وقد اشتبه على اجلريري هذا شأن احلالج فكان ممن أمجل 

  .القول فيه، على أن اجلريري هذا مذكور بالصالح والديانة وحسن االدب
بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، كان فاضال دينا حسن االعتقاد، الزجاج صاحب معاين القرآن إبراهيم 

وله املصنفات احلسنة، منها كتاب معين القرآن وغريه من املصنفات العديدة املفيدة، وقد كان أول أمره خيرط 
اله ومل الزجاج فأحب علم النحو فذهب إىل املربد، وكان يعطي املربد كل يوم درمها، مث استغىن الزجاج وكثر م

  .يقطع عن املربد ذلك الدرهم حىت مات، وقد كان الزجاج مؤدبا للقاسم بن عبيد اهللا
فلما ويل الوزارة كان الناس يأتونه بالرقاع ليقدمها إىل الوزير، فحصل له بسبب ذلك ما يزيد على أربعني ألف 

  .دينار
  .تويف يف مجادى االوىل منها

بن القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، نسب إليه الخذه عنه، وهو وعنه أخذ أبو علي الفارسي النحوي، وا
  .صاحب كتاب اجلمل يف النحو



بدر موىل املعتضد وهو بدر احلمامي ويقال له بدر الكبري، كان يف آخر وقت على نيابة فارس، مث وليها من بعده 
  .ولده حممد

ئة، وكان كثري املال والغلمان، كثري النفقات كرميا حامد بن العباس الوزير استوزره املقتدر يف سنة ست وثلثما
  .سخيا، كثري املروءة

له حكايات تدل على بذله وإعطائه االموال اجلزيلة، ومع هذا كان قد مجع شيئا كثريا، وجد له يف مطمورة ألوف 
ه فاستخرجوا من الذهب، كان كل يوم إذا دخلها ألقى فيها ألف دينار، فلما امتالت طمها، فلما صودر دل علي
  .منها ماال كثريا جدا، ومن أكرب مناقبه أنه كان من السعاة يف قتل احلسني احلالج كما ذكرنا ذلك

  تويف الوزير حامد بن العباس يف رمضان منها
  .مسموما

  .صاحب الصحيح) ١(وفيها تويف عمر بن حممد جبري البجريي 
__________  

  ".حبتر البحتري " ويف االصل  ٧١٩/  ١من تذكرة احلفاظ ) ١(
  .وهو أبو حفص احلافظ االمام، اهلمذاين السمرقندي حمدث ما وراء النهر

  .ولد سنة ثالث وعشرين ومائتني
  .مسع عيسى بن محاد وبشر بن معاذ العقدي وغريمها 

كر بن ابن خزمية حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي، موىل حمسن بن مزاحم االمام أبو ب
خزمية امللقب بإمام االئمة، كان حبرا من حبور العلم، طاف البالد ورحل إىل اآلفاق يف احلديث وطلب العلم، فكتب 
الكثري وصنف ومجع، وكتابه الصحيح من أنفع الكتب وأجلها، وهو من اجملتهدين يف دين االسالم، حكى الشيخ أبو 

ما قلدت أحدا منذ بلغت ستة عشر سنة، وقد ذكرنا له ترمجة : إسحاق الشريازي يف طبقات الشافعية عنه أنه قال
  .مطولة يف كتابنا طبقات الشافعية

  .وهو أحد احملمدين الذين أرملوا مبصر مث رزقهم اهللا بربكة صالته
  .وقد ذكرنا حنو ذلك يف ترمجة احلسن بن سفيان

  .صاحب املصنف الكبري يف الطب) ١(وفيها تويف حممد بن زكريا الطبيب 
مث دخلت سنة ثنيت عشرة وثلثمائة يف احملرم منها اعترض القرمطي أبو طاهر احلسني بن أيب سعيد اجلنايب لعنه اهللا، 

  .ولعن أباه
للحجيج وهم راجعون من بيت اهللا احلرام، قد أدوا فرض اهللا عليهم، فقطع عليهم الطريق فقاتلوه دفعا عن أمواهلم 

ثريا ال يعلمهم إال اهللا، وأسر من نسائهم وأبنائهم ما اختاره، واصطفى من وأنفسهم وحرميهم، فقتل منهم خلقا ك
أمواهلم ما أراد، فكان مبلغ ما أخذه من االموال ما يقاوم ألف الف دينار، ومن االمتعة واملتاجر حنو ذلك، وترك 

لك الفيايف والربية بال ماء بقية الناس بعد ما أخذ مجاهلم وزادهم وأمواهلم ونساءهم وأبناءهم على بعد الديار يف ت
  .وال زاد وال حممل

  .وقد جاحف عن الناس نائب الكوفة أبو اهليجاء عبد اهللا بن محدان فهزمه وأسره
  .إنا هللا وإنا إليه راجعون

  وكان عدة



  .من مع القرمطي مثامنائة مقاتل، وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة قصمه اهللا
م وأهاليهم يف النياحة ونشرن شعورهن ولطمن خدودهن، وانضاف إليهم وملا انتهى خربهم إىل بغداد قام نساؤه

نساء الذين نكبوا على يد الوزير وابنه، وكان ببغداد يوم مشهود بسبب ذلك يف غاية البشاعة والشناعة، فسأل 
اجب اخلليفة عن اخلرب فذكروا له أهنم نسوة احلجيج ومعهن نساء الذي صادرهم ابن الفرات، وجاءت على يد احل

يا أمري املؤمنني إمنا استوىل هذا القرمطي على ما استوىل عليه بسبب إبعادك : نصر بن القشوري على الوزير فقال
مؤنس اخلادم املظفر، فطمع هؤالء يف االطراف، وما أشار عليك بإبعاده إال ابن الفرات، فبعث اخلليفة إىل ابن 

اي، وأرسل يطيب قلبه، فركب هو وولده إىل اخلليفة فدخال إن الناس يتكلمون فيك لنصحك إي: الفرات يقول له
عليه فأكرمهما وطيب قلوهبما، فخرجا من عنده فناهلما أذى كثري من نصر احلاجب وغريه من كبار االمراء، 

  وجلس الوزير يف
__________  

: ب كتبا كثرية منهاكان مغنيا يف صباه اشتغل بالطب بعد االربعني من عمره صنف يف الط: قال صاحب العرب) ١(
  .احلادي واجلامع وكتاب االعصاب
  ) .٧٥/  ٣الوايف (طال عمره وعمي يف آخر عمره 

  .دسته فحكم بني الناس كعادته، وبات ليلته تلك مفكرا يف أمره
مث جاءه يف ذلك اليوم ) ١(أقدامه خري له أم داره ؟ * فأصبح ال يدري وإن كان حازما : وأصبح كذلك وهو ينشد

من جهة اخلليفة فدخال عليه داره إىل بني حرميه وأخرجوه مكشوفا رأسه وهو يف غاية الذل والصغار، ) ٢(ن أمريا
  .واالهانة والعار، فأركبوه يف حراقة إىل اجلانب اآلخر

وفهم الناس ذلك فرمجوا ابن الفرات باآلجر، وتعطلت اجلوامع وخربت العامة احملاريب، ومل يصل الناس اجلمعة 
ألف دينار، وأخذ خط ابنه بثالثة آالف ألف دينار، وسلما إىل نازوك أمري ) ٣(أخذ خط الوزير بألفي فيها، و

الشرطة، فاعتقال حينا حىت خلصت منهما االموال، مث أرسل اخلليفة خلف مؤنس اخلادم، فلما قدم سلمهما إليه 
  .حسن، مث قتال بعد ذلكفأهاهنم غاية االهانة بالضرب والتقريع له ولولده اجملرم الذي ليس مب

بن حممد بن حيىي بن خاقان أبو القاسم، وذلك يف تاسع ربيع االوىل ) ٤(واستوزر عبد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا 
  .منها

  وملا دخل مؤنس بغداد دخل يف جتمل عظيم
اد إىل مكة فع -وكان قد صار إىل صنعاء اليمن مطرودا  -وشفع عند ابن خاقان يف أن يرسل إىل علي بن عيسى 

وبعث إليه الوزير أن ينظر يف أمر الشام ومصر، وأمر اخلليفة مؤنس اخلادم بأن يسري إىل الكوفة لقتال القرامطة، 
وأنفق على خروجه ألف ألف دينار، وأطلق القرمطي من كان أسره من احلجيج، وكانوا ألفي رجل ومخسمائة 

وكتب إىل اخلليفة يسأل منه البصرة واالهواز فلم جيب إىل ذلك،  أمرأة، وأطلق أبا اهليجاء نائب الكوفة معهم أيضا،
وركب املظفر مؤنس يف جحافل إىل بالد الكوفة فسكن أمرها، مث أحندر منها إىل واسط واستناب على الكوفة 

  .ياقوت اخلادم، فتمهدت االمور وانصلحت
يل بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن ويف هذه السنة ظهر رجل بني الكوفة وبغداد فادعى أنه حممد بن إمساع

أيب طالب، وصدقه على ذلك طائفة من االعراب والطغام، والتفوا عليه وقويت شوكته يف شوال، فأرسل إليه 
  .الوزير جيشا فقاتلوه فهزموه وقتلوا خلقا من أصحابه، وتفرق بقيتهم



  .وهذا املدعي املذكور هو رئيس االمساعيلية وهو أوهلم
وهم حيدرة، والشعراين، وابن منصور، فطالبهم : وك صاحب الشرطة بثالث من أصحاب احلالجوظفر ناز

  .بالرجوع عن اعتقادهم فيه فلم يرجعوا، فضرب رقاهبم وصلبهم يف اجلانب الشرقي
  .ومل حيج يف هذه السنة أحد من أهل العراق لكثرة خوف الناس من القرامطة

  ..وفيها تويف من االعيان
__________  

  ).ابن االثري(نازوك وبليق بن ) ٢(أم وراءه ؟ : ١٥٠/  ٨يف ابن االثري ) ١(
  .ألف: ١٥٠/  ٨يف ابن االثري ) ٣(
  .من ابن االثري ومروج الذهب والفخري، ويف االصل عبد اهللا ) ٤(

  .إبراهيم بن مخيس أبو إسحاق الواعظ الزاهد
ء من احلذر، ويضحك االجل من االمل، ويضحك يضحك القضا: كان يعظ الناس، فمن مجلة كالمه احلسن قوله

  التقدير من التدبري، وتضحك القسمة
  .من اجلهد والعناء

علي بن حممد بن الفرات واله املقتدر الوزارة مث عزله مث واله مث عزله مث واله مث عزله مث واله مث عزله مث واله مث قتله 
ة آالف ألف دينار، وكان يدخل له من ضياعه كل سنة ملك عشر: يف هذه السنة، وقتل ولده، وكان ذا مال جزيل

ألف دينار، وكان ينفق على مخسة آالف من العباد والعلماء، جتري عليهم نفقات يف كل شهر ما فيه ) ١(ألف 
كفايتهم، وكان له معرفة بالوزارة واحلساب، يقال إنه نظر يوما يف ألف كتاب، ووقع على ألف رقعة، فتعجب من 

وكانت فيه مروءة وكرم وحسن سرية يف والياته، غري هذه املرة فإنه ظلم وغشم وصادر الناس  حضره من ذلك،
  .وأخذ أمواهلم، فأخذه اهللا أخذ القرى وهي ظاملة، أخذ عزيز مقتدر

وقد كان ذا كرم وسعة يف النفقة، ذاكر عنده ذات ليلة أهل احلديث والصوفية وأهل االدب فأطلق من ماله لكل 
  .ألفا طائفة عشرين

وكتب رجل على لسانه إىل نائب مصر كتابا فيه وصية به منه إليه، فلما دفع املكتوب إىل نائب مصر استراب منه 
ما هذا خط الوزير، وأرسل به إىل الوزير، فلما وقف عليه عرف أنه كذب وزور، فاستشار احلاضرين عنده : وقال

  .تقطع يديه: فيما يفعل بالذي زور عليه، فقال بعضهم
  .وقال آخر تقطع إهباميه، وقال آخر يضرب ضربا مربحا

نعم هذا خطي وهو من أخص أصحايب، فال : أو خري من ذلك كله ؟ مث أخذ الكتاب وكتبه عليه: فقال الوزير
  .تتركن من اخلري شيئا مما تقدر عليه إال أوصلته إليه

  .ه بنحو من عشرين ألف دينارفلما عاد الكتاب أحسن نائب مصر إىل ذلك الرجل إحسانا بالغا، ووصل
وحيك إن نييت فيك سيئة، وإين يف كل وقت أريد أن أقبض : واستدعى ابن الفرات يوما ببعض الكتاب فقال له

عليك وأصادرك، فأراك يف املنام متنعين برغيف، وقد رأيتك يف املنام من ليال، وإين أريد القبض عليك، فجعلت 
، فجعلوا كلما ضربوك بشئ من سهام وغريها تتقي الضرب برغيف يف يدك، متتنع مين، فأمرت جندي أن يقاتلوك

  .فال يصل إليك شئ، فأعلمين ما قصة هذا الرغيف
أيها الوزير إن أمي منذ كنت صغري كل ليلة تضع حتت وساديت رغيفا، فإذا أصبحت تصدقت به عين، فلم : فقال



  .يزل كذلك دأهبا حىت ماتت
  نفسي، فكل ليلة أضع حتتفلما ماتت فعلت أنا ذلك مع 

  .وساديت رغيفا مث أصبح فأتصدق به
  .واهللا ال ينالك مين بعد اليوم سوء أبدا، ولقد حسنت نييت فيك، وقد أحببتك: فعجب الوزير من ذلك وقال

  .وقد أطال ابن خلكان ترمجته فذكر بعض ما أوردناه يف ترمجته
__________  

  .ألفي : ٤٢٢/  ٣يف وفيات االعيان ) ١(

حممد بن حممد بن سليمان بن احلارث بن عبد الرمحن أبو بكر االزدي الواسطي، املعروف بالباغندي، مسع حممد بن 
عبد اهللا بن منري، وابن أيب شيبة وشيبان بن فروخ، وعلي بن املديين، وخلقا من أهل الشام ومصر والكوفة والبصرة 

، واشتغل فيه فأفرط، حىت قيل إنه رمبا سرد بعض االحاديث وبغداد، ورحل إىل االمصار البعيدة، وعين هبذا الشأن
أنا أجيب يف : بأسانيدها يف الصالة والنوم وهو اليشعر، فكانوا يسبحون به حىت يتذكر أنه يف الصالة، وكان يقول

  .ثلثمائة ألف مسألة من احلديث ال أجتاوزه إىل غريه
يا رسول اهللا أميا أثبت يف االحاديث منصور أو االعمش : ل لهوقد رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف منامه فقا

  .منصور: ؟ فقال له
هو كثري التدليس، حيدث مبا مل يسمع، ورمبا سرق بعض االحاديث : وقد كان يعاب بالتدليس حىت قال الدار قطين

  .واهللا أعلم
م انقض كوكب من ناحية اجلنوب إىل يف ليلة بقيت من احملر: مث دخلت سنة ثالث عشرة وثالمثائة قال ابن اجلوزي

  .الشمال قبل مغيب الشمس، فأضاءت الدنيا منه ومسع له صوت كصوت الرعد الشديد
ويف صفر منها بلغ اخلليفة أن مجاعة من الرافضة جيتمعون يف مسجد براثي فينالون من الصحابة وال يصلون اجلمعة، 

ي ظهر بني الكوفة وبغداد، ويدعون أنه املهدي، ويتربأون من ويكاتبون القرامطة ويدعون إىل حممد بن إمساعيل الذ
  .املقتدر وممن تبعه

فأمر باالحتياط عليهم واستفىت العلماء باملسجد فأفتوا بأنه مسجد ضرار، فضرب من قدر عليه منهم الضرب 
  .املربح، ونودي عليهم

اين فجعل مكانه مقربة فدفن فيها مجاعة من وأمر هبدم ذلك املسجد املذكور فهدم، هدمه نازوك، وأمر الوزير اخلاق
  .املوايل

وخرج الناس للحج يف ذي القعدة فاعترضهم أبو طاهر سليمان بن أيب سعيد اجلنايب القرمطي، فرجع أكثر الناس 
  .إىل بلداهنم، ويقال إن بعضهم سأل منه االمان ليذهبوا فأمنهم

ة بأسه، فانزعج أهل بغداد من ذلك، وترحل أهل اجلانب وقد قاتله جند اخلليفة فلم يفد ذلك شيئا لتمرده وشد
  .الغريب إىل اجلانب الشرقي خوفا منهم، ودخل القرمطي إىل الكوفة فأقام هبا شهرا يأخذ من أمواهلا ونسائهم ما خيتار

 البصرة وكثر الرطب يف هذه السنة ببغداد حىت بيع كل مثانية أرطال حببة، وعمل منه متر ومحل إىل: قال ابن اجلوزي
)١.(  

بعد أن واله سنة وستة أشهر ويومني، ووىل مكانه أبا القاسم أمحد بن عبيد اهللا بن ) ٢(وعزل املقتدر وزيره اخلاقاين 
أمحد بن اخلطيب اخلصييب، الجل مال بذله من جهة زوجة للحسن بن الفرات، وكان ذلك املال سبعمائة ألف دينار 



  فأمر اخلصييب علي بن
__________  

  .وواسط: ١٦٠/  ٨زاد يف الكامل ) ١(
  ) .٢٦٩ص (ه  ٣١٢صودر وعزل مث تويف يف سنة : قال صاحب الفخري) ٢(

عيسى على أن يكون مشرفا على ديار مصر وبالد الشام، وهو مقيم مبكة يسري إىل تلك البالد يف بعض االوقات 
  .فيعمل ما ينبغي مث يرجع إىل مكة

، مسع القواريري )١(د احلميد بن عبد اهللا بن سليمان أبو احلسن الغضائري علي بن عب: وفيها تويف من االعيان
  .وعباسا العنربي، وكان من العباد الثقات

اللهم : جئت يوما إىل السري السقطي فدققت عليه بابه فخرج إىل ووضع يده على عضاديت الباب وهو يقول: قال
  .اشغل من شغلين عنك بك

فحججت على قدمي من حلب إىل مكة أربعني حجة ذاهبا وآيبا أبو العباس السراج  فنالتين بركة هذه الدعوة: قال
احلافظ حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد اهللا الثقفي موالهم، أبو العباس السراج، أحد االئمة الثقات 

أهل خراسان وبغداد احلفاظ، مولده سنة مثان عشرة ومائتني، مسع قتيبة وإسحاق بن راهويه وخلقا كثريا من 
  والكوفة والبصرة واحلجاز، وقد حدث عنه البخاري ومسلم، ومها

  .أكرب منه وأقدم ميالدا ووفاة وله مصنفات كثرية نافعة جدا، وكان يعد من جمايب الدعوة
ا تعيش تسع: وقد رأى يف منامه كأنه يرقى يف سلم فصعد فيه تسعا وتسعني درجة، فما أوهلا على أحد إال قال له

  .وتسعني سنة، فكان كذلك
  .وقد ولد له ابنه أبو عمرو وعمره ثالث ومثانون سنة

هذا عملته يف ليلة : كنت إذا دخلت املسجد على أيب والناس عنده يقول هلم: فسمعت أبا عمرو يقول: قال احلاكم
  .ويل من العمر ثالث ومثانون سنة

، وهو الدمستق لعنه اهللا، إىل أهل السواحل أن حيملوا إليه مث دخلت سنة أربع عشرة وثالمثائة فيها كتب ملك الروم
اخلراج، فأبوا عليه فركب إليهم يف جنوده يف أول هذه السنة، فعاث يف االرض فسادا، ودخل ملطية فقتل من 

  .أهلها خلقا وأسر وأقام هبا ستة عشر يوما، وجاء أهلها إىل بغداد يستنجدون اخلليفة عليه
يف مكانني، مات فيهما خلق كثري، وأحرق يف أحدمها ألف دار ودكان، وجاءت الكتب مبوت ووقع يف بغداد حريق 

  .الدمستق ملك النصارى فقرئت الكتب على املنابر
وجاءت الكتب من مكة أهنم يف غاية االنزعاج بسبب اقتراب القرامطة إليهم وقصدهم إياهم، فرحلوا منها إىل 

  .الطائف وتلك النواحي
  .عظيمة بنصيبني اقتلعت أشجارا كثرية وهدمت البيوت وفيها هبت ريح
  ويف يوم: قال ابن اجلوزي

__________  
  نسبة إىل الغضار وهو االناء الذي يؤكل فيه : الغضائري) ١(



سقط ببغداد ثلج عظيم جدا حصل بسببه برد  -وهو سابع كانون االول  -االحد لثمان مضني من شوال منها 
النخيل واالشجار، ومجدت االدهان حىت االشربة، وماء الورد واخلل واخللجان الكبار،  شديد، حبيث أتلف كثري من

  .ودجلة
وعقد بعض مشايخ احلديث جمالسا للتحديث على منت دجلة من فوق اجلمد، وكتب هنالك، مث انكسر الربد مبطر 

  .وقع فأزال ذلك كله وهللا احلمد
إليهم مؤنس اخلادم بأن القرامطة قد قصدوا مكة، فرجعوا ومل يتهيأ وفيها قدم احلجاج من خراسان إىل بغداد فاعتذر 

  .احلج يف هذه السنة من ناحية العراق بالكلية
ويف ذي القعدة عزل اخلليفة وزيره أبا العباس اخلصييب بعد سنة وشهرين، وأمر بالقبض عليه وحبسه، وذلك المهاله 

  أمر الوزارة والنظر يف
خلمر يف كل ليلة فيصبح خممورا ال متييز له، وقد وكل االمور إىل نوابه فخانوا وعملوا املصاحل، وذلك الشتغاله با

مصاحلهم، ووىل أبا القاسم عبيد اهللا بن حممد الكلوذاين نيابة عن علي بن عيسى، حىت يقدم، مث أرسل يف طلب علي 
والعامة، ورد االمور إىل السداد،  ، فنظر يف املصاحل اخلاصة)١(بن عيسى وهو بدمشق، فقدم بغداد يف أهبة عظيمة 

  .ومتهدت االمور
واستدعى باخلصييب فتهدده والمه وناقشه على ما كان يعتمده ويفعله يف خاصة نفسه من معاصي اهللا عز وجل، ويف 

  .االمور العامة، وذلك حبضرة القضاة واالعيان
  .مث رده إىل السجن

  .بالد الري وسكنها إىل سنة ست عشرة وثلثمائةوفيها أخذ نصر بن أمحد الساماين امللقب بالسعيد 
  .وفيها غزت الصائفة من طرسوس بالد الروم فغنموا وسلموا

  .ومل حيج ركب العراق خوفا من القرامطة
وفيها تويف من االعيان سعد النويب صاحب باب النويب من دار اخلالفة ببغداد يف صفر، وأقيم أخوه مكانه يف حفظ 

  .نسب بعد إليههذا الباب الذي صار ي
  ).٢(وحممد بن حممد الباهلي 

  ).٣(وحممد بن عمر بن لبابة القرطيب 
ونصر بن القاسم الفرائضي احلنفي أبو الليث، مسع القواريري وكان ثقة عاملا بالفرائض على مذهب أيب حنيفة، 

  .مقربا جليال
زير من دمشق، وقد تلقاه الناس إىل مث دخلت سنة مخس عشرة وثالمثائة يف صفر منها كان قدوم علي بن عيسى الو

  .أثناء الطريق، فمنهم من لقيه إىل االنبار، ومنهم دون ذلك
  وحني دخل إىل اخلليفة خاطبه اخلليفة فأحسن خماطبته

__________  
  ).١٦٤/  ٨الكامل ( ٣١٥قدم علي بغداد يف أوائل سنة ) ١(

  .ه مدة شهرينفكانت وزارت) الكلوذاين(مل تطل أيامه : ٢٧٣قال الفخري ص 
وهو حممد بن حممد بن النفاح بن بدر، أبو احلسن، روى عن إسحاق بن أيب إسرائيل وطبقته تويف مبصر يف ربيع ) ٢(

  .اآلخر



أبو عبد اهللا القرطيب، ويف االصل القرمطي حتريف، وهو مفيت االندلس، فقيه حمدث أديب أخباري شاعر مؤرخ ) ٣(
  .تيب وطبقتهما وتويف يف شعبان ه، وروى عن أصبغ والع ٢٢٥ولد سنة 

مث انصرف إىل منزله فبعث اخلليفة وراءه بالفرش والقماش وعشرين ألف دينار، واستدعاه من الغد فخلع عليه 
فكيف ما انقلبت به انقلبوا يعظمون أخا الدنيا فإن وثبت * ما الناس إال مع الدنيا وصاحبها : فأنشد وهو يف اخللعة

هي وثبوا وفيها جاءت الكتب بأن الروم دخلوا مشيساط وأخذوا مجيع ما فيها، ونصبوا فيها يوما عليه مبا اليشت* 
  .خيمة امللك وضربوا الناقوس يف اجلامع هبا، فأمر اخلليفة مؤنس اخلادم بالتجهيز إليهم، وخلع عليه خلعة سنية

  .لله احلمد واملنةمث جاءت الكتب بأن املسلمني وثبوا على الروم فقتلوا منهم خلقا كثريا جدا ف
وملا جتهز مؤنس للمسري جاءه بعض اخلدم فأعلمه أن اخلليفة يريد أن يقبض عليه إذا دخل لوداعه، وقد حضرت له 

  .ريبة يف دار اخلالفة مغطاة ليقع فيها، فأحجم عن الذهاب
خطه حيلف له أن هذا وجاءت االمراء إليه من كل جانب ليكونوا معه على اخلليفة، فبعث إليه اخلليفة رقعة فيها 

  .االمر الذي بلغه ليس بصحيح
  .فطابت نفسه وركب إىل دار اخلالفة يف غلمانه، فلما دخل على اخلليفة خاطبه خماطبة عظيمة

  .وحلف أنه طيب القلب عليه، وله عنده الصفاء الذي يعرفه
ب يف خدمته لتوديعه، وكرب مث خرج من بني يديه معظما مكرما، وركب العباس بن اخلليفة والوزير ونصر احلاج

  .االمراء بني يديه مثل احلجبة، وكان خروجه يوما مشهودا، قاصد بالد الثغور لقتال الروم
ويف مجادى االوىل منها قبض على رجل خناق قد قتل خلقا من النساء، وكان يدعي هلن أنه يعرف العطف 

ففعل الفاحشة وخنقها بوتر وأعانته امرأته وحفر هلا يف والتنجيم، فقصده النساء لذلك فإذا انفرد باملرأة قام إليها 
  .داره فدفنها، فإذا امتالت تلك الدار من القتلى انتقل إىل دار أخرى

وملا ظهر عليه وجد يف داره اليت هو فيها أخريا سبع عشرة امرأة قد خنقهن، مث تتبعت الدور اليت سكنها فوجوده 
  .ف سوط مث خنق حىت ماتقد قتل شيئا كثريا من النساء، فضرب أل

وفيها كان ظهور الديلم قبحهم اهللا ببالد الري، وكان فيهم ملك غلب على أمرهم يقال له مرداويج، جيلس على 
  .أنا سليمان بن داود: سرير من ذهب وبني يديه سرير من فضة، ويقول

يان يف املهد، ويأخذ أموال وقد سار يف أهل الري وقزوين وأصبهان سرية قبيحة جدا، فكان يقتل النساء والصب
  الناس، وهو يف غاية اجلربوت

  .والشدة واجلرأة على حمارم اهللا عز وجل، فقتلته االتراك وأراح اهللا املسلمني من شره
وفيها كانت بني يوسف بن أيب الساج وبني أيب طاهر القرمطي عند الكوفة موقعة فسبقه إليها أبو طاهر فحال بينه 

: امسع وأطع وإال فاستعد للقتال يوم السبت تاسع شوال منها، فكتب: وسف بن أيب الساجوبينها، فكتب إليه ي
  .هلم

فسار إليه، فلما تراءا اجلمعان استقل يوسف جيش القرمطي، وكان مع يوسف بن أيب الساج عشرون ألفا، ومع 
  .القرمطي ألف فارس ومخسمائة رجل

ب أن يكتب بالفتح إىل اخلليفة قبل اللقاء، فلما اقتتلوا ثبت وما قيمة هؤالء الكالب ؟ وأمر الكات: فقال يوسف
القرامطة ثباتا عظيما، ونزل القرمطي فحرض أصحابه ومحل هبم محلة صادقة، فهزموا جند اخلليفة، وأسروا يوسف 

  بن أيب الساج أمري اجليش، وقتلوا خلقا كثريا من جند اخلليفة، واستحوذوا على الكوفة،



ك إىل بغداد، وشاع بني الناس أن القرامطة يريدون أخذ بغداد، فانزعج الناس لذلك وظنوا وجاءت االخبار بذل
يا أمري املؤمنني إن االمواال إمنا تدخر لتكون عونا على قتال أعداء اهللا، وإن : صدقه، فاجتمع الوزير باخلليفة وقال

طريق احلج على الناس، وفتك يف املسلمني  هذا االمر مل يقع أمر بعد زمن الصحابة أفظع منه، قد قطع هذا الكافر
  .مرة بعد مرة، وإن بيت املال ليس فيه شئ
  .لعل أن يكون عندها شئ ادخرته لشدة، فهذا وقته -يعين أمه  -فاتق اهللا يا أمري املؤمنني وخاطب السيدة 

املال مثلها، فسلمها  فدخل على أمه فكانت هي اليت ابتدأته بذلك، وبذلت له مخسمائة ألف دينار، وكان يف بيت
اخلليفة إىل الوزير ليصرفها يف جتهيز اجليوش لقتال القرامطة، فجهز جيشا أربعني ألف مقاتل مع أمري يقال له بليق، 

فسار حنوهم، فلما مسعوا به أخذو عليه الطرقات، فأراد دخول بغداد فلم ميكنه، مث التقوا معه فلم يلبث بليق 
  .إنا إليه راجعونوجيشه أن اهنزم، فإنا هللا و

أردت أن : وكان يوسف بن أيب الساج معهم مقيدا يف خيمة فجعل ينظر إىل حمل الوقعة، فلما رجع القرمطي قال
  .هترب ؟ فأمر به فضربت عنقه

  .ورجع القرمطي من ناحية بغداد إىل االنبار
  .هللا على صرفه عنهممث انصرف إىل هيت فأكثر أهل بغداد الصدقة، وكذلك اخلليفة وأمه والوزير شكرا 

  وفيها بعث املهدي املدعي أنه فاطمي ببالد املغرب ولده أبا القاسم يف جيش إىل بالد منها، فاهنزم جيشه
  ).١(وقتل من أصحابه خلق كثري 

  .وفيها اختط املهدي املذكور مدينته احملمدية
وكانوا مسلمني، لكنهم نقضوا عهده  وفيها حاصر عبد الرمحن بن الداخل إىل بالد املغرب االموي مدينة طليطلة،

  .ففتحها قهرا وقتل خلقا من أهلها
ابن اجلصاص اجلوهري وامسه احلسني بن عبد اهللا بن اجلصاص اجلوهري أبو عبد اهللا : وفيها تويف من االعيان

ا له البغدادي، كان ذا مال عظيم وثروة واسعة، وكان أصل نعمته من بيت أمحد بن طولون، كان قد جعله جوهري
  .يسوق له ما يقع من نفائس اجلواهر مبصر، فاكتسب بسبب ذلك أمواال جزيلة جدا

كنت يوما بباب ابن طولون إذ خرجت القهرمانة وبيدها عقد فيه مائة حبة من اجلوهر، تساوي : قال ابن اجلصاص
  .كل واحدة ألفي دينار

  .أريد أن تأخذ هذا فتخرطه حىت يكون أصغر من هذا احلجم: قالت
  .إن هذا نافر عما يريدونهف

فأخذته منها وذهبت به إىل منزيل وجعلت جواهر أصغر منه تساوي أقل من عشر قيمة تلك بكثري، فدفعتها إليها 
  .وفزت أنا بذلك الذي جاءت به، وأرادت خرطه وإتالفه

  .فكانت قيمته مائيت ألف دينار
  يها ما يقاوم ستة عشر ألفواتفق أنه صودر يف أيام املقتدر مصادرة عظيمة، أخذ منه ف

__________  
وكان (فلما خرج تفرق االعداء، وسار حىت وصل إىل ما وراء تاهرت : ١٧٩/  ٨قال ابن االثري يف الكامل ) ١(

  ) .قد سار من املهدية



  .، وبقي معه من االموال شئ كثري جدا)١(ألف دينار 
وحيك، أخذ : ما لك هكذا ؟ فقال: جمنون، فقلت لهدخلت عليه فوجدته يتردد يف منزله كأنه : قال بعض التجار

إن دورك وبساتينك وضياعك : مين كذا وكذا فأنا أحس أن روحي ستخرج، فعذرته مث أخذت يف تسليته فقلت له
الباقية تساوي سبعمائة ألف دينار، وأصدقين كم بقي عندك من اجلواهر واملتاع ؟ فإذا شئ يساوي ثلثمائة ألف 

  .عنده من الذهب والفضة املصكوكة دينار غري ما بقي
  .إن هذا أمر ال يشاركك فيه أحد من التجار ببغداد، مع مالك من الوجاهة عند الدولة والناس: فقلت له

  فسرى عنه وتسلى عما: قال
وملا خلص يف مصادرة املقتدر بشفاعة أمه السيدة فيه حكى عن  -وكان له ثالثة أيام مل يأكل شيئا  -فات وأكل 

نظرت يف دار اخلالفة إىل مائة خيشة، فيها متاع رث مما محل إىل من مصر، وهو عندهم يف دار مضيعة : قالنفسه 
وكان يل يف محل منها ألف دينار موضوعة يف مصر ال يشعر هبا أحد، فاستوهبت ذلك من أم املقتدر فكلمت يف 

  .ذلك ولدها فأطلقه إىل فتسلمته فإذا الذهب مل ينقص منه شئ
ابن اجلصاص مع ذلك مغفال شديد التغفل يف كالمه وأفعاله، وقد ذكر عنه أشياء تدل على ذلك، وقيل  وقد كان

إنه إمنا كان يظهر ذلك قصدا ليقال إنه مغفل، وقيل إنه كان يقول ذلك على سبيل البسط والدعابة واهللا سبحانه 
  ).٢(أعلم وفيها تويف عبد اهللا بن حممد القزويين 

املفضل أبو احلسن االخفش، روى عن املربد وثعلب واليزيدي وغريهم، وعنه الروياين واملعافا  علي بن سليمان بن
  .وغريمها

وكان ثقة يف نقله، فقريا يف ذات يده، توصل إىل أيب علي بن مقلة حىت كلم فيه الوزير علي بن عيسى يف أن يرتب 
  .النئ فمات فجأة من كثرة أكله يف شعبان منها له شيئا فلم جيبه إىل ذلك، وضاق به احلال حىت كان يأكل اللفت

  .وهذا هو االخفش الصغري، واالوسط هو سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه
  .وأما الكبري فهو أبو اخلطاب عبد احلميد بن عبد اجمليد، من أهل هجر، وهو شيخ سيبويه وأيب عبيد وغريمها

  .صول يف النحو فيها ماتوقيل إن أبا بكر حممد بن السري السراج النحوي صاحب اال
  .قاله ابن االثري

  ).٣(وحممد بن املسيب االرغياين 
__________  

  .ه وقد تقدمت املالحظة هناك ٣٠٢راجع احداث سنة ) ١(
أبو القاسم، الفقيه قاضي دمشق مث قاضي الرملة روى عن يونس بن عبد االعلى وطبقته، كان له حلقة مبصر ) ٢(

  .ط ووضع أحاديثخل: للفتوى، قال ابن يونس
  .كذبه الدار قطين: وقال يف املغين

  .شيخ نيسابور احلافظ اجلوال الزاهد املفضال روى عن حممد بن رافع وبندار وحممد بن هاشم البعلبكي) ٣(
  .كان من العباد اجملتهدين : سنة قال ابن ناصر الدين ٩٢عاش 

بن أيب سعيد اجلنايب القرمطي يف االرض فسادا، مث دخلت سنة ست عشرة وثالمثائة فيها عاث أبو طاهر سليمان 
حاصر الرحبة فدخلها قهرا وقتل من أهلها خلقا، وطلب منه أهل قرقيسيا االمان فأمنهم، وبعث سراياه إىل ما 

حوهلا من االعراب فقتل منهم خلقا، حىت صار الناس إذا مسعوا بذكره يهربون من مساع امسه، وقدر على االعراب 



  ).١(ا إىل هجر يف كل سنة، عن كل رأس ديناران إمارة حيملوهن
  .وعاث يف نواحي املوصل فسادا، ويف سنجار ونواحيها، وخرب تلك الديار وقتل وسلب وهنب

، ودعا إىل املهدي )٢(فقصده مؤنس اخلادم فلم يتواجها بل رجع إىل بلده هجر فابتىن هبا دارا مساها دار اهلجرة 
  .هديةالذي ببالد املغرب مبدينة امل

وتفاقم أمره وكثرت أتباعه فصاروا يكبسون القرية من أرض السواد فيقتلون أهلها وينهبون أمواهلا، ورام يف نفسه 
  .دخول الكوفة وأخذها فلم يطق ذلك

وملا رأى الوزير علي بن عيسى ما يفعله هذا القرمطي يف بالد االسالم، وليس له دافع استعفى من الوزارة لضعف 
شه عنه، وعزل نفسه منها، فسعى فيها علي بن مقلة الكاتب املشهور، فوليها بسفارة نصر احلاجب وايل اخلليفة وجي

  .من الربيد، ويقال اليزيدي خلدمة جده يزيد بن منصور اجلهريي -بالباء املوحدة  -عبد اهللا الربيدي 
وا من القرامطة خلقا كثريا، وأسروا فاقتتلوا مع القرامطة فقتل) ٣(مث جهز اخلليفة جيشا كثيفا مع مؤنس اخلادم 

منهم طائفة كثرية من أشرافهم، ودخل هبم مؤنس اخلادم بغداد ومعه أعالم من أعالمهم منكسة مكتوب عليها 
  ]. ٥: القصص[ اآلية ) ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف االرض(

ة الذين كانوا قد نشأوا وفشوا بأرض ففرح الناس بذلك فرحا شديدا، وطابت أنفس البغاددة، وانكسر القرامط
العراق، وفوض القرامطة أمرهم إىل رجل يقال له حريث بن مسعود، ودعوا إىل املهدي الذي ظهر ببالد املغرب 

  .جد الفاطميني، وهم أدعياء كذبة، كما قد ذكر ذلك غري واحد من العلماء
  .كما سيأيت تفصيله وبيانه يف موضعه

س اخلادم واملقتدر، وسبب ذلك أن نازوكا أمري الشرطة وقع بينه وبني هارون بن وفيها وقعت وحشة بني مؤن
  .فانتصر هارون على نازوك وشاع بني العامة أن هارون سيصري أمري االمراء -وهو ابن خال املقتدر  -غريب 

  .فبلغ ذلك مؤنس اخلادم وهو بالرقة فأسرع االوبة إىل بغداد، واجتمع باخلليفة فتصاحلا
اخلليفة نقل هارون إىل دار اخلالفة فقويت الوحشة بينهما، وانضم إىل مؤنس مجاعة من االمراء وترددت  مث إن

  .الرسل بينهما، وانقضت هذه السنة واالمر كذلك
  .وهذا كله من ضعف االمور واضطراهبا وكثرة الفنت وانتشارها

  لى يدبن القاسم الداعي العلوي صاحب الري ع) ٤(وفيها كان مقتل احلسني 
__________  

  .دينار: ١٨١/  ٨يف الكامل ) ١(
  ).١٨٧/  ٨قاله ابن االثري (بناها حريث بن مسعود ) ٢(
  .فسري املقتدر هارون بن غريب إىل حريث، وصافيا البصري إىل عيسى بن موسى: ١٨٧/  ٨يف الكامل ) ٣(

  ).٥٣انظر تاريخ أخبار القرامطة البن العدمي ص ..(فهزمهم هارون وصايف
  .احلسن: ١٨٩/  ٨: يف الكامل) ٤(
  ) .٣٤٧/  ٤انظر مروج الذهب (

  .صاحب الديلم وسلطاهنم مرداويج اجملرم قبحه اهللا
بنان بن حممد بن محدان بن سعيد أبو احلسن الزاهد، ويعرف باحلمال، وكانت له كرامات ..وفيها تويف من االعيان

ن السلطان شيئا، وقد أنكر يوما على ابن طولون شيئا من كثرية، وله منزلة كبرية عند الناس، وكان ال يقبل م



املنكرات وأمره باملعروف، فأمر به فالقي بني يدي االسد فكان االسد يشمه وحيجم عنه، فأمر برفعه من بني يديه 
  .مل يكن علي بأس: وعظمه الناس جدا، وسأله بعض الناس عن حاله حني كان بني يدي االسد فقال له

  . سؤر السباع واختالف العلماء فيه هل هو طاهر أم جنسقد كنت أفكر يف
إن يل على رجل مائة دينار، وقد ذهبت الوثيقة، وأنا أخشى أن ينكر الرجل، فأسألك : وجاءه رجل فقال له: قالوا

  .أن تدعو يل بأن يرد اهللا علي الوثيقة
فاشتر يل منها رطال وأتين به حىت إين رجل قد كربت سين ورق عظمي، وأنا أحب احللواء، فاذهب : فقال بنان
  .أدعو لك

  .فذهب الرجل فاشترى الرطل مث جاء به إليه ففتح الورقة اليت فيها احللواء فإذا هي حجته باملائة دينار
  أهذه حجتك ؟: فقال له
  .نعم: قال
  .خذ حجتك وخذ احللواء فأطعمها صبيانك: قال

  .اما لشأنهوملا تويف خرج أهل مصر يف جنازته تعظيما له وإكر
  ).١(وفيها تويف حممد بن عقيل البلخي 

  .وأبو بكر بن أيب داود السجستاين احلافظ بن احلافظ
وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم االسفرائيين، صاحب الصحيح املستخرج على مسلم، وقد كان من 

  .احلفاظ املكثرين، واالئمة املشهورين
  .، دينا عاقال، أنفق من ماله يف حرب القرامطة مائة ألف دينارونصر احلاجب، كان من خيار االمراء

  .وخرج بنفسه حمتسبا فمات يف أثناء الطريق يف هذه السنة
  .وكان حاجبا للخليفة املقتدر

يف احملرم منها اشتدت : مث دخلت سنة سبع عشرة وثالمثائة فيها كان خلع املقتدر وتولية القاهر حممد بن املعتضد باهللا
بني مؤنس اخلادم واملقتدر باهللا، وتفاقم احلال وآل إىل أن اجتمعوا على خلع املقتدر وتولية القاهر حممد بن  الوحشة

  .املعتضد، فبايعوه باخلالفة وسلموا عليه هبا، ولقبوه القاهر باهللا
  شيئا كثريا جدا،وذلك ليلة السبت النصف من احملرم، وقلد علي بن مقلة وزارته، وهنبت دار املقتدر، وأخذوا منها 

__________  
  .أبو عبد اهللا االزهري البلخي شيخ بلخ وحمدثها مسع علي بن خشرم وعباد بن الوليد الغربي وطبقتهما) ١(

  ) .٩٧/  ٤الوايف (كان حسن احلديث 

ج فحملت إىل بيت املال، وأخر -وكانت قد دفنتها يف قرب يف تربتها  -وأخذوا الم املقتدر مخسمائة ألف دينار 
املقتدر وأمه وخالته وخواصه وجواريه من دار اخلالفة، وذلك بعد حماصرة دار اخلالفة، وهرب من كان هبا من 

احلجبة واخلدم، ووىل نازوك احلجوبة مضافا إىل ما بيده من الشرطة، وألزم املقتدر بأن كتب على نفسه كتابا باخللع 
واالعيان، وسلم الكتاب إىل القاضي أيب عمر حممد بن من اخلالفة وأشهد على نفسه بذلك مجاعة من االمراء 

  .احتفظ هبذا الكتاب فال يرينه أحد من خلق اهللا: يوسف، فقال لولده احلسني
  .وملا أعيد املقتدر إىل اخلالفة بعد يومني رده إليه، فشكره على ذلك جدا وواله قضاء القضاة

  باهللا يف منصب فلما كان يوم االحد السادس عشر من احملرم جلس القاهر



اخلالفة، وجلس بني يديه الوزير أبو علي بن مقلة، وكتب إىل العمال باآلفاق خيربهم بوالية القاهر باخلالفة عوضا 
عن املقتدر، وأطلق علي بن عيسى من السجن، وزاد يف أقطاع مجاعة من االمراء الذين قاموا بنصره، منهم أبو 

  .اهليجاء بن محدان
  .ني جاء اجلند وطلبوا أرزاقهم وشغبوا، وبادروا إىل نازوك فقتلوه، وكان خممورا، مث صلبوهفلما كان يوم االثن

وهرب الوزير ابن مقلة، وهرب احلجاب ونادوا يا مقتدر يا منصور، ومل يكن مؤنس يومئذ حاضرا، وجاء اجلند إىل 
  .باب مؤنس يطالبونه باملقتدر، فأغلق بابه دوهنم وجاحف دونه خدمه

مؤنس أنه البد من تسليم املقتدر إليهم أمره باخلروج، فخاف املقتدر أن يكون حلية عليه، مث جتاسر  فلما رأى
فخرج فحمله الرجال على أعناقهم حىت أدخلوه دار اخلالفة، فسأل عن أخيه القاهر وأيب اهليجاء بن محدان ليكتب 

ء قد احترز رأسه وأخرجه من بني كتفيه، مث هلما أمانا، فما كان عن قريب حىت جاءه خادم ومعه رأس أيب اهليجا
يا أخي أنت ال ذنب لك، وقد : استدعى بأخيه القاهر فأجلسه بني يديه واستدعاه إليه، وقبل بني عينيه، وقال

  .علمت أنك مكره مقهور
  .نفسي يا أمري املؤمنني! اهللا اهللا : والقاهر يقول

  .ليك مين سوء أبداوحق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال جرى ع: فقال
وعاد ابن مقلة فكتب إىل اآلفاق يعلمهم بعود املقتدر إىل اخلالفة، وتراجعت االمور إىل حاهلا االول، ومحل رأس 

هذا رأس من عصى مواله وهرب أبو السرايا بن محدان إىل املوصل، وكان ابن : نازوك وأيب اهليجاء ونودي عليهما
ما عاد إىل اخلالفة خرج من بغداد متنكرا فدخل املوصل، مث صار إىل إرمينية، نفيس من أشد الناس على املقتدر، فل

مث حلق بالقسطنطينية فتنصر هبا مع أهلها وأما مؤنس فإنه مل يكن يف الباطن على املقتدر، وإمنا وافق مجاعة االمراء 
  .شاء لقتله ملا طلب من داره مكرها، وهلذا ملا كان املقتدر يف داره مل ينله منه ضيم، بل كان يطيب قلبه، ولو
  .فلهذا ملا عاد املقتدر إىل اخلالفة رجع إىل دار مؤنس فبات هبا عنده، لثقته به

عند  -وهو القاهر  -وقرر أبا علي بن مقلة على الوزارة، ووىل حممد بن يوسف قضاء القضاة، وجعل حممد أخاه 
  .، وتشتري له السراري وتكرمه غاية االكراموالدته بصفة حمبوس عندها، فكانت حتسن إليه غاية االحسان

ذكر أخذ القرامطة احلجر االسود إىل بالدهم فيها خرج ركب العراق وأمري هم منصور الديلمي فوصلوا إىل مكة 
ساملني، وتوافت الركوب هناك من كل مكان وجانب وفج، فما شعروا إال بالقرمطي قد خرج عليهم يف مجاعته يوم 

مواهلم واستباح قتاهلم، فقتل يف رحاب مكة وشعاهبا ويف املسجد احلرام ويف جوف الكعبة من التروية، فانتهب أ
احلجاج خلقا كثريا، وجلس أمري هم أبو طاهر لعنه اهللا على باب الكعبة، والرجال تصرع حوله، والسيوف تعمل 

أنا اهللا وباهللا، أنا : االيام، وهو يقول يف الناس يف املسجد احلرام يف الشهر احلرام يف يوم التروية، الذي هو من أشرف
  .أنا أخلق اخللق وأفنيهم أنا

  .فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة فال جيدي ذلك عنهم شيئا
بل يقتلون وهم كذلك، ويطوفون فيقتلون يف الطواف، وقد كان بعض أهل احلديث يومئذ يطوف، فلما قضى 

كفتية الكهف ال يدرون كم * ترى احملبني صرعى يف ديارهم : أنشد وهو كذلك طوافه أخذته السيوف، فلما وجب
لبثوا فلما قضى القرمطي لعنه اهللا أمره وفعل ما فعل باحلجيج من االفاعيل القبيحة، أمر أن تدفن القتلى يف بئر 

  .زمزم، ودفن كثريا منهم يف أماكنهم من احلرم، ويف املسجد احلرام
وتلك الضجعة، وذلك املدفن واملكان، ومع هذا مل يغسلوا ومل يكفنوا ومل يصل عليهم الهنم ويا حبذا تلك القتلة 



  .حمرمون شهداء يف نفس االمر
وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوهتا عنها، وشققها بني أصحابه، وأمر رجال أن يصعد إىل ميزاب 

  .رالكعبة فيقتلعه، فسقط على أم رأسه فمات إىل النا
أين : فعند ذلك انكف اخلبيث عن امليزاب، مث أمر بأن يقلع احلجر االسود فجاءه رجل فضربه مبثقل يف يده وقال

، فمكث )١(الطري االبابيل، أين احلجارة من سجيل ؟ مث قلع احلجر االسود وأخذوه حني راحوا معهم إىل بالدهم 
  .تسع وثالثني وثلثمائة فإنا هللا وإنا إليه راجعونعندهم ثنتني وعشرين سنة حىت ردوه، كما سنذكره يف سنة 

هو وأهل بيته وجنده وسأله وتشفع إليه أن ) ٢(وملا رجع القرمطي إىل بالده ومعه احلجر االسود وتبعه أمري مكة 
  يرد احلجر االسود ليوضع يف مكانه، وبذل له مجيع ما عنده من االموال فلم يلتفت

  واستمر ذاهبا إىل) ٣(قرمطي وقتل أكثر أهل بيته، وأهل مكة وجنده إليه، فقاتله أمري مكة فقتله ال
__________  

ص (فوضعه على سبعني مجل فسريهم به وهم يضرطون من ثقله إىل هجر : قال صاحب تاريخ أخبار القرامطة) ١(
٥٤.(  

بذل له جبكم  :٢٧٩/  ١ويف مآثر االناقة ) ٧٤/  ٢وتاريخ أيب الفدا  ٢٠٧/  ٨الكامل (وهو ابن حملب ) ٢(
  .التركي أحد امراء املقتدر مخسني ألف دينار فما فعل

  .يقال قتل مبكة قريبا من ثالثني ألفا : ١٦٩يف اجلوهر الثمني ) ٣(

  .بالده ومعه احلجر وأموال احلجيج
ي ال يعذب وقد أحلد هذا اللعني يف املسجد احلرام إحلادا مل يسبقه إليه أحدا وال يلحقه فيه، وسيجاريه على ذلك الذ

  .عذابه أحد، وال يوثق وثاقه أحد
وإمنا محل هؤالء على هذا الصنيع أهنم كفار زنادقة، وقد كانوا ممالئني للفاطميني الذين نبغوا يف هذه السنة ببالد 

  .إفريقية من أرض املغرب، ويلقب أمري هم باملهدي، وهو أبو حممد عبيد اهللا بن ميمون القداح
وكان يهوديا فادعى أنه أسلم مث سافر من سلمية فدخل بالد إفريقية، فادعى أنه شريف  وقد كان صباغا بسلمية،

فاطمي، فصدقه على ذلك طائفة كثرية من الرببر وغريهم من اجلهلة، وصارت له دولة، فملك مدينة سجلماسة، 
يدعون إليه، ويترامون عليه، مث ابتىن مدينة ومساها املهدية، وكان قرار ملكه هبا، وكان هؤالء القرامطة يراسلونه و

  .ويقال إهنم إمنا كانوا يفعلون ذلك سياسة ودولة ال حقيقة له
وذكر ابن االثري أن املهدي هذا كتب إىل أيب طاهر يلومه على ما فعل مبكة حيث سلط الناس على الكالم فيهم، 

  .برد ما أخذه منها، وعوده إليها وانكشفت أسرارهم اليت كانوا يبطنوهنا مبا ظهر من صنيعهم هذا القبيح، وأمره
  .فكتب إليه بالسمع والطاعة، وأنه قد قبل ما أشار إليه من ذلك

وقد أسر بعض أهل احلديث يف أيدي القرامطة، فمكث يف أيديهم مدة، مث فرج اهللا عنه، وكان حيكي عنهم عجائب 
  .وأشدها وكان يعربد عليه إذا سكرمن قلة عقوهلم وعدم دينهم، وأن الذي أسره كان يستخدمه يف أشق اخلدمة 

  .ال أدري: ما تقول يف حممدكم ؟ فقلت: فقال يل ذات ليلة وهو سكران
  .كان سائسا: فقال
  .ال أدري: ما تقول يف أيب بكر ؟ فقلت: مث قال
  .كان ضعيفا مهينا: فقال



  .وكان عمر فظا غليظا
  .وكان عثمان جاهال أمحق

علمه ما ادعى أنه يف صدره من العلم، أما كان ميكنه أن يعلم هذا كلمة وكان علي ممخرقا ليس كان عنده أحد ي
  .وهذا كلمة ؟

  .هذا كله خمرقة: مث قال
  .ال خترب هبذا الذي قلت لك أحدا: فلما كان من الغد قال

  .ذكره ابن اجلوزي يف منتظمه
مل على رجل كان إىل جانيب كنت يف املسجد احلرام يوم التروية يف مكان الطواف، فح: وروي عن بعضهم أنه قال
آل ) [ ومن دخله كان آمنا(أليس قلتم يف بيتكم هذا  -ورفع صوته بذلك  -يا محري، : فقتله القرمطي، مث قال

  .امسع جوابك: فقلت له: فأين االمن ؟ قال]  ٩٧: عمران
  .نعم: قال
  .فأمنوه: إمنا أراد اهللا: قلت

  .قال فثىن رأسه فرسه وانصرف
  .هنا سؤاالوقد سأل بعضهم ه

ما ذكره يف كتابه، ومل يفعلوا مبكة شيئا مما فعله  -وكانوا نصارى  -قد أحل اهللا سبحانه بأصحاب الفيل : فقال
هؤالء، ومعلوم أن القرامطة شر من اليهود والنصارى واجملوس، بل ومن عبدة االصنام، وأهنم فعلوا مبكة ما مل يفعله 

كما عوجل أصحاب الفيل ؟ وقد أجيب عن ذلك بأن أصحاب الفيل إمنا أحد، فهال عوجلوا بالعذاب والعقوبة، 
عوقبوا إظهارا لشرف البيت، وملا يراد به من التشريف العظيم بإرسال النيب الكرمي، من البلد الذي فيه البيت 

ومل يكن شرائع احلرام، فلما أرادوا إهانة هذه البقعة اليت يراد تشريفها وإرسال الرسول منها أهلكهم سريعا عاجال، 
  .مقررة تدل على فضله، فلو دخلوه وأخربوه النكرت القلوب فضله

  وأما هؤالء

القرامطة فإمنا فعلوا ما فعلوا بعد تقرير الشرائع ومتهيد القواعد، والعلم بالضرورة من دين اهللا بشرف مكة والكعبة، 
وأهنم من أعظم امللحدين الكافرين، مبا تبني من وكل مؤمن يعلم أن هؤالء قد أحلدوا يف احلرام إحلادا بالغا عظيما، 

كتاب اهللا وسنة رسوله، فلهذا مل حيتج احلال إىل معاجلتهم بالعقوبة، بل أخرهم الرب تعاىل ليوم تشخص فيه 
إن : " االبصار، واهللا سبحانه ميهل وميلي ويستدرج مث يأخذ أخذ عزيز مقتدر، كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون إمنا يؤخرهم (مث قرأ قوله تعاىل ) ١" (لي للظامل حىت إذا أخذه مل يفلته اهللا ليم
  :إبراهيم) [ ليوم تشخص فيه االبصار

  .ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد(وقال ]  ٤٢
) هم قليال مث نضطرهم إىل عذاب غليظمنتع(وقال ]  ١٩٦: آل عمران) [ متاع قليل مث مأواهم جنهم وبئس املهاد

: يونس) [ متاع يف الدنيا مث إلينا مرجعهم مث نذيقهم العذاب الشديد مبا كانوا يكفرون: (وقال]  ٢٤: لقمان[ 
٧٠ .[  

وفيها وقعت فتنة ببغداد بني أصحاب أيب بكر املروذي احلنبلي، وبني طائفة من العامة، اختلفوا يف تفسري قوله تعاىل 
  .جيلسه معه على العرش: فقالت احلنابلة]  ٧٩: االسراء) [ ن يبعثك ربك مقاما حمموداعسى أ(



  .املراد بذلك الشفاعة العظمى، فاقتتلوا بسبب ذلك وقتل بينهم قتلى، فإنا هللا وإنا إليه راجعون: وقال اآلخرون
 فصل القضاء بني العباد، وهو وقد ثبت يف صحيح البخاري أن املراد بذلك مقام الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة يف
  .املقام الذي يرغب إليه يف اخللق كلهم، حىت إبراهيم، ويغبطه به االولون واآلخرون

وفيها وقعت فتنة باملوصل بني العامة فيما يتعلق بأمر املعاش، وانتشرت وكثر أهل الشر فيها واستظهروا، وجرت 
  .بينهم شرورو مث سكنت

، وخرج يف شعبان )٢(ان بني بين ساسان وأمري هم نصر بن أمحد امللقب بسعيد وفيها وقعت فتنة ببالد خراس
  ).٣(خارجي باملوصل 

  .، فقاتلهم أهل تلك الناحية حىت سكن شرهم وتفرق أصحاهبم)٤(وخرج آخر بالبوازيج 
خلقا كثريا وفيها التقى مفلح الساجي وملك الروم الدمستق، فهزمه مفلح وطرد وراءه إىل أرض الروم، وقتل منهم 

  .وفيها هبت ريح شديدة ببغداد حتمل رمادا أمحر يشبه رمل أرض احلجاز
  .فامتالت منه البيوت
أبو بكر النحوي، كان عاملا مبذهب الكوفيني وله ) ٥(أمحد بن احلسن بن الفرج بن سفيان : وفيها تويف من االعيان

  .فيه تصانيف
__________  

  ).٥(باب ) ١١(تفسري سورة  -أخرجه البخاري يف كتاب التفسري ) ١(
  ).٦(باب ) ٨(تفسري سورة  -والترمذي يف التفسري ) ٦٢(ومسلم يف الرب والصلة ح 

  .ه ٣١٨الصحيح ان ذلك كان سنة : ٢٠٨/  ٨قال ابن االثري ) ٢(
  ).٢١٤/  ٨الكامل (ويعرف بابن مطر قاتله وأسره ناصر الدولة بن محدان ) ٣(
  .وهو حممد بن صاحل) ٤(
  .ابن سقري : ٢١٥/  ٨ابن االثري  يف) ٥(

العابد الزاهد أنفق يف طلب العلم ثلثمائة ألف درهم، ومكث أربعني سنة ال يأوي إىل ) ١(أمحد بن مهدي بن رستم 
  .فراش

إين قد امتحنت مبحنة وأكرهت على الزنا وأنا : وقد روى احلافظ أبو نعيم عنه أنه جاءته امرأة ذات ليلة فقالت له
  .وقد تسترت بك وزعمت أنك زوجي، وان هذا احلمل منك، فاسترين سترك اهللا وال تفضحينحبلى منه، 

فسكت عنها، فلما وضعت جاءين أهل احمللة وإمام مسجدهم يهنئونين بالولد، فأظهرت البشر وبعث فاشتريت 
نفقة املولود،  بدينارين شيئا من حلوا وأطعمتهم، وكنت أوجه إليها مع إمام املسجد يف كل شهر دينارين صفة

  .أقرئها مين السالم، فإنه قد سبق مين ما فرق بيين وبينها: وأقول
فمكث كذلك سنتني، مث مات الولد فجاؤوين يعزونين فيه، فأظهرت احلزن عليه، مث جاءتين أمه بالدنانري اليت كنت 

خريا، وهذه الدنانري اليت كنت  سترك اهللا وجزاك: أرسل هبا إليها نفقة الولد، قد مجعتها يف صرة عندها، فقالت يل
  .ترسل هبا
  .إين كنت أرسل هبا صلة للولد وقد مات وأنت ترثينه فهي لك، فافعلي هبا ما شئت فدعت وانصرفت: فقلت

بدر بن اهليثم ابن خلف بن خالد بن راشد بن الضحاك بن النعمان بن حمرق بن النعمان بن املنذر، أبو القاسم 
  .البلخي القاضي الكويف



زل بغداد وحدث هبا عن أيب كريب وغريه، وكان مساعه للحديث بعد ما جاوز أربعني سنة، وكان ثقة نبيال، عاش ن
  .مائة سنة وسبع عشرة سنة

تويف يف شوال منها بالكوفة عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ابن املرزبان بن سابور بن شاهنشاه أبو القاسم البغوي، 
عشرة ومائتني ورأى أبا عبيد القاسم بن سالم، ومل ) ١(سنة ثالثة عشرة، وقيل أربع  ويعرف بابن بنت منيع، ولد

  يسمع منه، ومسع من أمحد بن حنبل، وعلي بن املديين، وحيىي بن معني، وعلي بن اجلعد، وخلف بن هاشم البزار،
يريد أن : يف دجلة، وقال وخلق كثري، وكان معه جزء فيه مساعه من ابن معني فأخذه موسى بن هارون احلافظ فرماه

  .جيمع بني الثالثة ؟ وقد تفرد عن سبع ومثانني شيخا، وكان ثقة حافظا ضابطا، روى عن احلفاظ وله مصنفات
  .إن ههنا ناسا يتكلمون فيه: كان ابن بنت منيع ثقة صدوقا، فقيل له: وقال موسى بن هارون احلافظ

  .حيسدونه، ابن بنت منيع ال يقول إال احلق: فقال
  .أحاديثه تدخل يف الصحيح: وقال ابن أيب حامت وغريه

  كان البغوي قل ما يتكلم على: وقال الدار قطين
__________  

  .، ويف االصل رسيم٥٩٧/  ١من تذكرة احلفاظ ) ١(
  .٢٧٢قال الذهيب مات سنة 

  ).١٩٩/  ٨انظر الوايف (
  .يف االصل أربعة والصواب ما أثبتناه ) ٢(

  .ان كالمه كاملسمار يف الساجاحلديث، فإذا تكلم ك
  .حدث بأشياء أنكرت عليه: وقد ذكره ابن عدي يف كامله فتكلم فيه، وقال

وكان معه طرف من معرفة احلديث والتصانيف، وقد انتدب ابن اجلوزي للرد على ابن عدي يف هذا الكالم، وذكر 
ورا، وهو مع ذلك صحيح السمع والبصر أنه تويف ليلة عيد الفطر منها، وقد استكمل مائة سنة وثالث سنني وشه

  .واالسنان، يطأ االماء
  .تويف ببغداد ودفن مبقربة باب التنب

  .رمحه اهللا وأكرم مثواه
حممد بن أيب احلسني بن حممد بن عثمان الشهيد احلافظ أبو الفضل اهلروي، يعرف بابن أيب سعد، قدم بغداد وحدث 

  .هبا عن حممد بن عبد اهللا االنصاري
نه ابن املظفر احلافظ، وكان من الثقات االثبات احلفاظ املتقنني، له مناقشات على بضعة عشر حديثا من وحدث ع

  .صحيح مسلم، قتلته القرامطة يوم التروية مبكة يف هذه السنة يف مجلة من قتلوا، رمحه اهللا وأكرم مثواه
كعيب املتكلم، نسبة إىل بين كعب، وهو أحد الكعيب املتكلم هو أبو القاسم عبد اهللا بن أمحد بن حممود البلخي ال

  .مشايخ املعتزلة، وتنسب إليه الطائفة الكعبية منهم
  .كان من كبار املتكلمني، وله اختيارات يف علم الكالم: قال ابن خلكان

  من ذلك أنه كان يزعم أن أفعال اهللا تقع بال اختيار منه
  .وال مشيئة

  .ما موضع وقد خالف الكعيب نص القرآن يف غري: قلت



ولو شئنا آلتينا كل ) (ولو شاء ربك ما فعلوه: (وقال]  ٦٨: القصص) [ وربك خيلق ما يشاء وخيتار(قال تعاىل 
  ]. ١٣: السجدة[ اآلية ) ولو أردنا أن هنلك قرية أمرنا مترفيها] ( ١١٢: االنعام) [ نفس هداها

  .وغريها مما هو معلوم بالضرورة وصريح العقل والنقل
سنة مثان عشرة وثلثمائة فيها عزل اخلليفة املقتدر وزيره أبا علي بن مقلة، وكانت مدة وزارته سنتني مث دخلت 

  .وأربعة أشهر وثالثة أيام، واستوزر مكانه سليمان بن احلسن بن خملد، وجعل علي بن عيسى ناظرا معه
ئة ألف دينار، فانتهب الناس أخشاهبا ويف مجادى االوىل منها أحرقت دار أيب علي بن مقلة، وكان قد أنفق عليها ما
  .وما وجدوا فيها من حديد ورصاص وغريه، وصادره اخلليفة مبائيت ألف دينار

وفيها طرد اخلليفة الرجالة الذين كانوا بدار اخلالفة عن بغداد، وذلك أنه ملا رد املقتدر إىل اخلالفة شرعوا ينفسون 
  .طه اهللا عليهمن أعان ظاملا سل: بكالم كثري عليه، ويقولون

  ومن أصعد احلمار على السطح

  ).١(مل يقدر أن ينزله 
  .فأمر بإخراجهم ونفيهم عن بغداد، ومن أقام منهم عوقب

فأحرقت دور كثرية من قراباهتم، واحترق بعض نسائهم وأوالدهم، فخرجوا منها يف غاية االهانة، فنزلوا واسط 
م مؤنس اخلادم فأوقع هبم بأسا شديدا، وقتل منهم خلقا كثريا، فلم وتغلبوا عليها وأخرجوا عاملها منها، فركب إليه

  .يقم هلم بعد ذلك قائمة
  .ويف ربيع االول منها عزل اخلليفة ناصر الدولة بن محدان عن املوصل، ووىل عليها عميه سعيدا ونصرا ابنا محدان

، ضمن ذلك من اخلليفة مبال حيمله إليه )٢(نصيبني وسنجار ورأس العني، ومعها ميافارقني وازرن : وواله ديار ربيعة
  .يف كل سنة

ويف مجادى االوىل منها خرج رجل ببالد البوازيج يقال له صاحل بن حممود، فاجتمع عليه مجاعة من بين مالك، مث 
سار إىل سنجار فحاصرها فدخلها وأخذ شيئا كثريا من أمواهلا، وخطب هبا خطبة ووعظ فيها وذكر، فكان يف مجلة 

  .، وال نرى املسح على اخلفني)٣(نتوىل الشيخني، ونتربأ من اخلبيثني : الما ق
  .مث سار فعاث يف االرض فسادا

  .فانتدب له نصر بن محدان فقاتله فأسره ومعه ابنان له
  فحمل إىل

  .بغداد فدخلها وقد اشتهر شهرة فظيعة
ا إليه فاقتتلوا معه، فقتل منهم مائة ببالد املوصل فاتبعه ألف رجل، فحاصر أهل نصيبني فخرجو) ٤(وخرج آخر 

وأسر ألفا، مث باعهم نفوسهم وصادر أهلها بأربعمائة ألف درهم، فانتدب إليه ناصر الدولة فقاتله فظفر به وأسره 
  .وأرسله إىل بغداد أيضا

ران، وفيها خلع اخلليفة على ابنه هارون وركب معه الوزير واجليش، وأعطاه نيابة فارس وكرمان وسجستان ومك
  .وخلع على ابنه أيب العباس الراضي وجعله نائب بالد املغرب ومصر والشام، وجعل مؤنس اخلادم يسد عنه أمورها

  ).٥(وحج بالناس فيها عبد السميع بن أيوب بن عبد العزيز اهلامشي 
  .وخرج احلجيج بغفارة بدرقة حىت يسلموا يف الدرب يف الذهاب واالياب من القرامطة

أمحد بن إسحاق ابن البهلول بن حسان بن أيب سنان أبو جعفر التنوخي القاضي احلنفي، ..ن االعيانوفيها تويف م



  .العدل الثقة، الرضي
  وكان فقيها نبيال، مسع احلديث الكثري، وروى عن أيب كريب حديثا واحدا، وكان عاملا

__________  
يعنون بذلك مساعدهتم للمقتدر وردهم  - ومن يصعد احلمار إىل السطح يقدر حيطه: ٢١٦/  ٨يف الكامل ) ١(

  .اخلالفة إليه
  .أرزن: ٢١٧/  ٨يف الكامل ) ٢(
  .من الكامل، ويف االصل احلسني) ٣(
  ).٢٢١/  ٨الكامل (وهو االغر بن مطرة الثعليب ) ٤(
  .حج بالناس عمر بن احلسن بن عبد العزيز اهلامشي : ٤٦٠/  ٤يف مروج الذهب ) ٥(

  .جيد الشعر، حممودا يف االحكام بالنحو، فصيح العبارة،
اتفق أن السيدة أم املقتدر وقفت وقفا وجعل هذا عنده نسخة به يف سلة احلكم، مث أرادت أن تنقض ذلك الوقف 

فطلبت هذا احلاكم وأن حيضر معه كتاب الوقف لتأخذه منه فتعدمه، فلما حضر من رواء الستارة فهم املقصود 
  ال: فقال هلا

ازن املسلمني، فإما أن تعزلوين عن القضاء وتولوا هذا غريي، وإما أن تتركوا هذا الذي تريدون ميكن هذا، الين خ
  .أن تفعلوه، فال سبيل إليه وأنا حاكم

  .فشكته إىل ولدها املقتدر فشفع عنده املقتدر بذلك، فذكر له صورة احلال
  .ال سبيل إىل عزله وال التالعب بهإن هذا الرجل ممن يرغب فيه وال يزهد فيه، و: فرجع إىل أمه فقال هلا

  .فرضيت عنه وبعثت تشكره على ما صنع من ذلك
  .من قدم أمر اهللا على أمر العباد كفاه اهللا شرهم، ورزقه خريهم: فقال

  .وقد كانت وفاته يف هذه السنة
  .وقد جاوز الثمانني

يث، وكتب ومسع وحفظ، وكان من حيىي بن حممد بن صاعد أبو حممد موىل أيب جعفر املنصور، رحل يف طلب احلد
  .كبار احلفاظ، وشيوخ الرواية، وكتب عنه مجاعة من االكابر، وله تصانيف تدل على حفظه وفقهه وفهمه

  ).١(تويف بالكوفة وله سبعون سنة 
 احلسن بن علي بن أمحد بن بشار بن زياد املعروف بابن العالف الضرير النهرواين، الشاعر املشهور، وكان أحد مسار

  .املعتضد، وله مرثاة طنانة يف هر له، قتله جريانه النه أكل أفراخ محامهم من أبراجهم
وفيها آداب ورقة، ويقال إنه أراد هبا ابن املعتز لكنه مل يتجاسر أن ينسبها إليه من اخلليفة املقتدر، النه هو الذي 

  .قتله
  .هي مخس وستون بيتاو) ٢(وكنت عندي مبنزل الولد * ياهر فارقتنا ومل تعد : وأوهلا

مث دخلت سنة تسع عشرة وثالمثائة يف احملرم منها دخل احلجيج بغداد، وقد خرج مؤنس اخلادم إىل احلج فيها يف 
  جيش كثيف،

__________  
  .تسعون: ٢٢٣/  ٨يف الكامل ) ١(



/  ٢يان ومنها يف وفيات االع ٢٣٧/  ٦وابن اجلوزي يف املنتظم  ١٣٩وأوردها صاحب نكت اهلميان ص ) ٢(
  منك وزادوا ومن يصد يصد* صادوك غيظا عليك وانتقموا : ومنها ١٩٠

  منك ومل يرعووا على أحد * مث شفوا باحلديد أنفسهم 

خوفا من القرامطة ففرح املسلمون بذلك وزينت بغداد يومئذ وضربت اخليام والقباب ملؤنس اخلادم، وقد بلغ 
فعدل بالناس عن اجلادة، وأخذ هبم يف شعاب وأودية أياما، فشاهد الناس مؤنسا يف أثناء الطريق أن القرامطة أمامه، 

  .يف تلك االماكن عجائب، ورأوا غرائب وعظاما يف غاية الضخامة، وشاهدوا ناسا قد مسخوا حجارة
  .ورأى بعضهم امرأة واقفة على تنور ختبز فيه قد مسخت حجرا، والتنور قد صار حجرا

  .إىل اخلليفة ليصدق ما خيرب به من ذلك ومحل مؤنس من ذلك شيئا كثريا
  .ذكر ذلك ابن اجلوزي يف منتظمه

  .فيقال إهنم من قوم عاد أو من قوم شعيب أو من مثود فاهللا أعلم
وفيها عزل املقتدر وزيره سليمان بن احلسن بعد سنة وشهرين وتسعة أيام، واستوزر مكانه أبا القاسم عبيد اهللا بن 

  .بعد شهرين وثالثة أيام، واستوزر احلسني بن القاسم مث عزله أيضا حممد الكلوذاين، مث عزله
وفيها وقعت وحشة بني اخلليفة ومؤنس، بسبب أن اخلليفة وىل احلسبة لرجل امسه حممد بن ياقوت، وكان أمريا على 

  .إن احلسبة ال يتوالها إال القضاة والعدول وهذا ال يصلح هلا: الشرطة، فقال مؤنس
  .فة حىت عزل حممد بن ياقوت عن احلسبة والشرطة أيضا، وانصلح، احلال بينهماومل يزل باخللي

مث جتددت الوحشة بينهما يف ذي احلجة من هذه السنة، وما زالت تتزايد حىت آل احلال إىل قتل املقتدر باهللا كما 
  .سنذكره

وا من ثالثة آالف، وغنم من وفيها أوقع مثل متويل طرسوس بالروم وقعة عظيمة، قتل منهم خلقا كثريا وأسر حن
  .الذهب والفضة والديباج شيئا كثريا جدا، مث أوقع هبم مرة ثانية كذلك

وكتب ابن الديراين االرمين إىل الروم حيثهم على الدخول إىل بالد االسالم ووعدهم النصر منه واالعانة، فدخلوا يف 
لح غالم يوسف بن أيب الساج وهو يومئذ نائب جحافل عظيمة كثرية جدا، وانضاف إليهم االرمين فركب إليهم مف

أذربيجان واتبعه خلق كثري من املتطوعة، فقصد أوال بالد ابن الديراين فقتل من االرمن حنوا من مائة ألف، وأسر 
  )١(خلقا كثريا، وغنم أمواال جزيلة، وحتصن ابن الديراين يف قلعة له هناك، وكاتب الروم فوصلوا إىل مشيشاط 

فبعث أهلها يستصرخون سعيد بن محدان نائب املوصل، فسار إليهم مسرعا، فوجد الروم قد كادوا فحاصورها، 
يفتحوهنا، فلما علموا بقدومه رحلوا عنها واجتازوا مبلطية فنهبوها، ورجعوا خاسئني إىل بالدهم، ومعهم ابن نفيس 

  .املنتصر، وقد كان من أهل بغداد
  .الدهم فقتل خلقا كثريا منهم وأسر وغنم أشياء كثريةوركب ابن محدان يف آثار القوم فدخل ب

ويف شوال من هذه السنة جاء سيل عظيم إىل تكريت ارتفع يف أسواقها أربعة عشر شربا، وغرق : قال ابن االثري
  .بسببه أربعمائة دار، وخلق ال يعلمهم إال اهللا، حىت كان املسلمون والنصارى يدفنون مجيعا، اليعرف هذا من هذا

وفيها هاجت باملوصل ريح حممرة مث اسودت حىت كان االنسان ال يبصر صاحبه هنارا، وظن الناس أهنا القيامة : قال
  .مث اجنلى ذلك مبطر أرسله اهللا عليهم

__________  
  .مسيساط : ٢٣٤/  ٨الكامل ) ١(



، يعرف بابن الصابوين، وكان وفيها تويف من االعيان احلسني بن عبد الرمحن أبو عبد اهللا االنطاكي قاضي ثغور الشام
  .ثقة نبيال قدم بغداد وحدث هبا

علي بن احلسني بن حرب بن عيسى توىل القضاء مبصر مدة طويلة جدا، وكان ثقة عاملا من خيار القضاة وأعدهلم، 
تفقه على مذهب أيب ثور، وقد ذكرناه يف طبقات الشافعية، وقد استعفى عن القضاء فعزل عنه يف سنة إحدى 

وثلثمائة، ورجع إىل بغداد فأقام هبا إىل أن مات يف هذه السنة، يف صفر منها، وصلى عليه أبو سعيد  عشرة
  .االصطخري، ودفن بداره

  .حدث عنه أبو عبد الرمحن النسائي يف الصحيح، ولعله مات قبله بعشرين سنة: قال الدار قطين
  .وذكر من جاللته وفضله رمحه اهللا

  .أبو عبد اهللا البلخي الزاهدحممد بن الفضل بن العباس 
حكي عنه أنه مكث أربعني سنة مل خيط فيها خطوة يف هوى نفسه، وال نظر يف شئ فاستحسنه حياء من اهللا عز 

  .وجل، وأنه مكث ثالثني سنة مل ميل على ملكيه قبيحا
  حممد بن سعد بن أيب احلسني الوراق

  .عامالتصاحب أيب عثمان النيسابوري، وكان فقيها يتكلم على امل
من غض بصره عن حمرم أورثه اهللا بذلك حكمة على لسانه يهتدي هبا سامعوه، ومن غض : ومن جيد كالمه قوله

  .نفسه عن شبهة نور اهللا قلبه نورا يهتدي به إىل طرق مرضاة اهللا
قا عند حيىي بن عبد اهللا بن موسى أبو زكريا الفارسي، كتب مبصر عن الربيع بن سليمان، وكان ثقة عدال صدو

  .احلكام
مث دخلت سنة عشرين وثالمثائة من اهلجرة فيها كان مقتل املقتدر باهللا اخلليفة، وكان سبب ذلك أن مؤنسا اخلادم 
خرج من بغداد يف احملرم منها مغاضبا اخلليفة يف ممالكيه وحشمه، متوجها حنو املوصل، ورد من أثناء الطريق مواله 

  .أمره، وبعث معه رسالة خياطب هبا أمري املؤمنني ويعاتبه يف أشياء إىل املقتدر ليستعلم له) ١(يسرى 
بأن يؤديها فامتنع من أدائها إال إىل  -وهو احلسني بن القاسم وكان من أكرب أعداء مؤنس  -فلما وصل أمر الوزير 

  ما أمرين هبذا: اخلليفة، فأحضره بني يديه وأمره بأن يقوهلا للوزير فامتنع، وقال
__________  

  بشرى : ٢٣٧/  ٨يف الكامل ) ١(

صاحيب فشتمه الوزير وشتم صاحبه مؤنسا، وأمر بضربه ومصادرته بثلثمائة ألف دينار، وأخذ خطه هبا، وأمر بنهب 
  .داره، مث أمر الوزير بالقبض على أقطاع مؤنس وأمالكه وأمالك من معه
ميد الدولة، وضرب امسه على الدراهم فحصل من ذلك مال عظيم، وارتفع أمر الوزير عند املقتدر، ولقبه ع

  .والدنانري، ومتكن من االمور جدا، فعزل ووىل، وقطع ووصل أياما يسرية، وفرح بنفسه حينا قليال
وأرسل إىل هارون بن عريب يف احلال، وإىل حممد بن ياقوت يستحضرمها إىل احلضرة عوضا عن مؤنس، فصمم 

  .إن اخلليفة قد والين املوصل وديار ربيعة: ول المراء االعراباملظفر مؤنس يف سريه فدخل املوصل، وجعل يق
  .فالتف عليه منهم خلق كثري، وجعل ينفق فيهم االموال اجلزيلة وله إليهم قبل ذلك أيادي سابغة

وقد كتب الوزير إىل آل محدان وهم والة املوصل وتلك النواحي يأمرهم مبحاربته، فركبوا إليه يف ثالثني ألفا، 
  مؤنس يف مثامنائة من مماليكه وواجههم



وخدمه، فهزمهم ومل يقتل منهم سوى رجل واحد، يقال له داود، وكان من أشجعهم، وقد كان مؤنس رباه وهو 
  .صغري

  .ودخل مؤنس املوصل فقصدته العساكر من كل جانب يدخلون يف طاعته، الحسانه إليهم قبل ذلك
  .افل من اجلنودمن بغداد والشام ومصر واالعراب، حىت صار يف جح

وأما الوزير املذكور فإنه ظهرت خيانته وعجزه فعزله املقتدر يف ربيع اآلخر منها، ووىل مكانه الفضل بن جعفر بن 
  .حممد بن الفرات، وكان آخر وزراء املقتدر

 وأقام مؤنس باملوصل تسعة أشهر، مث ركب يف اجليوش يف شوال قاصدا بغداد ليطالب املقتدر بأرزاق االجناد
حىت جاء فنزل بباب الشماسية ببغداد، وقابله عنده ابن ياقوت  -وقد بعث بني يديه الطالئع  -وإنصافهم، فسار 

  .وهارون بن عريب عن كره منه
مل يبق عندها شئ، وعزم اخلليفة على اهلرب : وأشري على اخلليفة أن يستدين من والدته ماال ينفقه يف االجناد، فقال

  .غداد إىل مؤنس حىت يتراجع أمر الناس مث يعود إليهاإىل واسط، وأن يترك ب
  .فرده عن ذلك ابن ياقوت وأشار مبواجهته ملؤنس وأصحابه، فإهنم مىت رأوا اخلليفة هربوا كلهم إليه وتركوا مؤنسا
فركب وهو كاره وبني يديه الفقهاء ومعهم املصاحف املنشورة، وعليه الربدة والناس حوله، فوقف على تل عال 

  .من جاء برأس فله مخسة دنانري، ومن جاء بأسري فله عشرة دنانري: د من املعركة ونودي يف الناسبعي
مث بعث إليه أمراؤه يعزمون عليه أن يتقدم فامتنع من التقدم إىل حمل املعركة، مث أحلوا عليه فجاء بعد متنع شديد، فما 

 عطفوا عليه، فكان أول من لقيه من أمراء مؤنس علي وصل إليهم حىت اهنزموا وفروا راجعني، ومل يلتفتوا إليه وال
  .لعن اهللا من أشار عليك باخلروج يف هذا اليوم: بن بليق، فلما رآه ترجل وقبل االرض بني يديه وقال

  .ويلكم أنا اخلليفة: مث وكل به قوما من املغاربة الرببر، فلما تركهم وإياه شهروا عليه السالح، فقال هلم
ناك يا سفلة، وإمنا أنت خليفة إبليس، تنادي يف جيشك من جاء برأس فله مخسة دنانري ؟ وضربه قد عرف: فقالوا

أحدهم بسيفه على عاتقه فسقط إىل االرض، وذحبه آخر وتركوا جثته، وقد سلبوه كل شئ كان عليه، حىت 
نه يف موضعه وعفا سراويله، وبقي مكشوف العورة جمندال على االرض، حىت جاء رجل فغطى عورته حبشيش مث دف

  أثره، وأخذت املغاربة رأس املقتدر على خشبة

فحني نظر إليه لطم رأس نفسه  -ومل يكن حاضرا الوقعة  -قد رفعوها وهم يلعنونه، فلما انتهوا به إىل مؤنس 
  .ويلكم، واهللا مل آمركم هبذا، لعنكم اهللا، واهللا لنقتلن كلنا: ووجهه وقال

حىت ال تنهب، وهرب عبد الواحد بن املقتدر وهارون بن غريب، وأبناء رايق، إىل  مث ركب ووقف عند دار اخلالفة
املدائن، وكان فعل مؤنس هذا سببا لطمع ملوك االطراف يف اخللفاء، وضعف أمر اخلالفة جدا، مع ما كان املقتدر 

لة ما صرفه يف الوجوه يعتمده يف التبذير والتفريط يف االموال، وطاعة النساء، وعزل الوزراء، حىت قيل إن مج
  ).١(الفاسدة ما يقارب مثانني ألف ألف دينار 

ترمجة املقتدر باهللا هو جعفر بن أمحد املعتضد باهللا أمحد بن أيب أمحد املوفق بن جعفر املتوكل على اهللا بن حممد املعتصم 
لثمان بقني من رمضان سنة ثنتني بن هارون الرشيد، يكىن أبا الفضل، أمري املؤمنني العباسي، مولده يف ليلة اجلمعة 

  .ومثانني ومائتني، وأمه أم ولد امسها شغب، ولقبت يف خالفة ولدها بالسيدة
عشرة مضت من ذي القعدة، سنة مخس وتسعني ومائتني، ) ٢(بويع له باخلالفة بعد أخيه املكتفي يوم االحد الربع 

  .وهو يومئذ ابن ثالث عشرة سنة وشهر وأيام



د خلعه يف ربيع االول من سنة ست وتسعني حمتجني بصغره وعدم بلوغه، وتولية عبد اهللا بن املعتز، وهلذا أراد اجلن
  .فلم يتم ذلك، وانتقض االمر يف ثاين يوم كما ذكرنا

مث خلعوه يف احملرم من سنة سبع عشرة وثلثمائة، وولوا أخاه حممدا القاهر كما تقدم، فلم يتم ذلك سوى يومني، مث 
  .فة كما ذكرنارجع إىل اخلال

وقد كان املقتدر ربعة من الرجال حسن الوجه والعينني، بعيد ما بني املنكبني، حسن الشعر، مدور الوجه، مشربا 
حبمرة، حسن اخللق، قد شاب رأسه وعارضاه، وقد كان معطاءا جوادا، وله عقل جيد، وفهم وافر، وذهن صحيح، 

  .د يف رسوم اخلالفة وأمور الرياسة، وما زاد شي إال نقصوقد كان كثري التحجب والتوسع يف النفقات، وزا
كان يف داره إحدى عشر ألف خادم خصي، غري الصقالبة وأبناء فارس والروم والسودان، وكان له دار يقال هلا 
  .دار الشجرة، هبا من االثاث واالمتعة شئ كثري جدا، كما ذكرنا ذلك يف سنة مخس، حني قدم رسول ملك الروم

: وحيك هل عندك شئ آكل ؟ قال: املقتدر يوما يف حراقة وجعل يستعجل الطعام فأبطأوا به فقال للمالح وقد ركب
  نعم، فأتاه بشئ من

  .حلم اجلدي وخبز حسن وملوحا وغري ذلك
  .هل عندك شئ من احللواء، فإين ال أحسن بالشبع حىت آكل شئ من احللواء: فاعجبه مث استدعاه فقال

  .نني إن حلواءنا التمر والكسبيا أمري املؤم: فقال
  .هذا شئ ال أطيقه: فقال

مث جئ بطعام فأكل منه وأويت باحللواءات فأكل وأطعم املالحني، وأمر أن يعمل كل يوم يف احلراقة مبائيت درهم، 
  حىت إذا اتفق ركوبه فيها أكل منها، وإن مل يتفق ركوبه

__________  
  .ألف دينار نيفا وسبعني ألف: ٢٤٣/  ٨يف الكامل ) ١(
  .لثالث عشرة : ٣٢٨/  ٤يف مروج الذهب ) ٢(

  .كانت للمالح
  .وكان املالح يأخذ ذلك يف كل يوم عدة سنني متعددة، ومل يتفق ركوبه مرة أخرى أبدا

وقد أراد بعض خواضه أن يطهر ولده فعمل أشياء هائلة مث طلب من أم اخلليفة أن يعار القرية اليت عملت يف طهور 
فضة لرياها الناس يف هذا املهم، فتلطفت أم املقتدر عند ولدها حىت أطلقها له بالكلية، وكانت صفة قرية  املقتدر من

من القراى كلها من فضة، بيوهتا وأعاليقها وأبقارها ومجاهلا، ودواهبا وطيورها، وخيوهلا، وزروعها ومثارها 
من فضة مصور، وأمر بنقل مساطه إىل دار هذا وأشجارها، وأهنارها وما يتبع ذلك مما يكون يف القرى، اجلميع 

الرجل، وأن ال يكلف شئ من املطاعم سوى مسك طري، فاشترى الرجل بثلثمائة دينار مسكا طريا، وكان مجلة ما 
أنفق الرجل على مساط املقتدر ألفا ومخسمائة دينار، واجلميع من عند املقتدر، وكان كثري الصدقة واالحسان إىل 

رباب الوظائف، وكان كثري التنفل بالصالة والصوم والعبادة، ولكنه كان مؤثرا لشهواته، مطيعا أهل احلرمني وأ
  .خلصاياه كثري العزل والوالية والتلون

بقيتا ) ١(مؤنس اخلادم، فقتل عند باب الشماسية لليلتني ] غلمان [ وما زال ذلك دأبه حىت كان هالكه على يدي 
، وكان مدة خالفته )٢(وله من العمر مثان وثالثون سنة  -ة ثلثمائة وعشرين أعين سن -من شوال من هذه السنة 

  .، كان أكثر مدة ممن تقدمه من اخللفاء)٣(أربعا وعشرين سنة وإحدى عشر شهرا وأربعة عشر يوما 



  خالفة القاهر ملا قتل املقتدر باهللا عزم مؤنس على تولية أيب العباس بن املقتدر بعد أبيه ليطيب قلب أم
بعد التعب : املقتدر، فعدل عن ذلك مجهور من حضر من االمراء فقال أبو يعقوب إسحاق بن إمساعيل النوخبيت

 -وهو أخو املقتدر  -والنكد نبايع خلليفة صيب له أم وخاالت يطيعهن وشاورهن ؟ مث أحضروا حممد بن املعتضد 
يف سحر يوم اخلميس لليلتني بقيتا من شوال منها،  فبايعه القضاة واالمراء والوزراء، ولقبوه بالقاهر باهللا، وذلك

  .واستوزر أبا علي بن مقلة، مث أبا جعفر حممد بن القاسم بن عبد اهللا مث أبا العباس، مث اخلصييب
  وشرع القاهر يف مصادرة أصحاب املقتدر وتتبع

__________  
  .لثالث ليال بقني من شوال قتل ببغداد بعد صالة العصر يوم االربعاء: ٣٢٨/  ٤يف مروج الذهب ) ١(

  .وكان قتله يف الساعة الرابعة يوم االربعاء لثالث بقني من شوال: ٢٤٣/  ٦ويف املنتظم 
  .مثاين وثالثني سنة ومخسة عشر يوما: ٣٢٨/  ٤يف مروج الذهب ) ٢(

  .مثانيا وثالثني سنة وشهرا ومخسة أيام ٢٤٣/  ٦ويف املنتظم 
  .ني سنة وشهرا وعشرين يومامثانيا وثالث: ويف العقد الفريد
  .مثانيا وثالثني سنة وخسمة أيام: ١٠١/  ٢٣ويف هناية االرب 

  .مثانيا وثالثني سنة: ١٩٤/  ١ويف دول االسالم 
  .ثالث وثالثون سنة وشهر واحد وسبعة عشر يوما: ١٧١ويف اجلوهر الثمني ص 
  .شهرينمثانيا وثالثون سنة وحنوا من : ٢٤٤/  ٨ويف الكامل البن االثري 

  .وستة عشر يوما ٢٤٤/  ٨والكامل البن االثري  ٣٢٨/  ٤ومروج الذهب  ١٠١/  ٢٣يف هناية االرب ) ٣(
  .ومخسة عشر يوما: ٢١٢/  ٧ويف تاريخ بغداد 

  ) .كانت خالفته(مخسا وعشرين سنة : ١٩٤/  ١ويف دول االسالم 

ايد هبا الوجع من شدة جزعها على ولدها حني وهي مريضة باالستسقاء، وقد تز) ١(أوالده، واستدعى بأم املقتدر 
  .بلغها قتله، وكيف بقي مكشوف العورة

فبقيت أياما ال تأكل شيئا، مث وعظها النساء حىت أكلت شيئا يسريا من اخلبز وامللح، ومع هذا كله استدعى هبا 
 تقر بشئ من االموال القاهر فقررها على أمواهلا فذكرت له ما يكون للنساء من احللي واملصاغ والثياب، ومل

  ).٢] (للقتل [ لو كان عندي من هذا شئ ما سلمت ولدي : واجلواهر، وقالت له
فأمر بضرهبا وعلقت برجليها ومسها بعذاب شديد من العقوبة، فأشهدت على نفسها ببيع أمالكها، فأخذه اجلند مما 

  .حياسبون به أرزاقهم
  .أشد االباء وأرادها على بيع أوقافها فامتنعت من ذلك وأبت

  مث استدعى القاهر جبماعة من أوالد
املقتدر منهم أبو العباس وهارون والعباس وعلي والفضل وإبراهيم، فأمر مبصادرهتم وحبسهم، وسلمهم إىل حاجبه 

  .علي بن بليق، ومتكن الوزير علي بن مقلة فعزل ووىل، وأخذ وأعطى أياما، ومنع الربيدي من عمالتهم
  .أمحد بن عمري بن جوصا أبو احلسن الدمشقي أحد احملدثني احلفاظ، والرواة االيقاظ: عيانوفيها تويف من اال

وإبراهيم بن حممد بن علي بن بطحاء بن علي بن مقلة أبو إسحاق التميمي احملتسب ببغداد، روى عن عباس 
  .الدوري وعلي بن حرب وغريمها، وكان ثقة فاضال



بن يوسف واخلصوم عكوف على بابه والشمس قد ارتفعت عليهم، فبعث  مر يوما على باب القاضي أيب عمر حممد
إما أن خترج فتفصل بني اخلصوم، وإما أن تبعث فتعتذر إليهم إن كان لك عذر حىت يعودوا : حاجبه إليه يقول له
  .إليك بعد هذا الوقت

  .ريان الفقيه الكبري الورعأبو علي بن خريان الفقيه الشافعي، أحد أئمة املذهب، وامسه احلسني بن صاحل بن خ
عرض عليه منصب القضاء فلم يقبل، فختم عليه الوزير علي بن عيسى على بابه ستة عشر يوما، حىت مل جيد أهله 

  .ماء إال من بيوت اجلريان، وهو مع ذلك ميتنع عليهم، ومل يل هلم شيئا
ض عليه قضاء قضاة الدنيا يف املشارق واملغارب إمنا أردنا أن نعلم الناس أن ببلدنا ويف مملكتنا من عر: فقال الوزير
  .فلم يقبل

  .وقد كانت وفاته يف ذي احلجة منها، وقد ذكرنا ترمجته يف طبقات الشافعية مبا فيه كفاية
__________  

  .املقتدر والقاهر ليسا من أم واحدة) ١(
  .فاملقتدر أمه أم ولد وأمسها شغب

  ).٢٨١/  ١مآثر االنافة ( وأم القاهر أم ولد امسها قتول وقيل فتنة
  . ٢٤٥/  ٨من ابن االثري ) ٢(

عبد امللك بن حممد بن عدي الفقيه االستراباذي، أحد أئمة املسلمني واحلفاظ احملدثني وقد ذكرناه أيضا يف طبقات 
  .الشافعية

اد ومعامالهتا يف إمساعيل بن محاد بن زيد، أبو عمر القاضي ببغد) ١(حممد بن يوسف ابن : القاضي أبو عمر املالكي
  .سائر البالد، كان من أئمة االسالم علما ومعرفة، وفصاحة وبالغة، وعقال ورياسة، حبيث كان يضرب بعقله املثل
وقد روى الكثري عن املشايخ، وحدث عنه الدار قطين وغريه من احلفاظ، ومحل الناس عنه علما كثريا من الفقه 

  .ع عشرة وثالمثائة وله مصنفات كثريةواحلديث، وقد مجع قضاء القضاة يف سنة سب
ومجع مسندا حافال، وكان إذا جلس للحديث جلس أبو القاسم البغوي عن ميينه وهو قريب من سن أبيه، وجلس 

  .عن يساره أيضا ابن صاعد، وبني يديه أبو بكر النيسابوري، وسائر احلفاظ حول سريره من كل جانب
  .خطأ فيه قطومل ينتقد عليه حكم من أحكامه أ: قالوا
  .وكان من أكرب صواب أحكامه وأصوهبا قتله احلسني بن منصور احلالج يف سنة تسع وثلثمائة كما تقدم: قلت

وكان القاضي أبو عمر هذا مجيل االخالق، حسن املعاشرة، اجتمع عنده يوما أصحابه فجئ بثوب فاخر ليشتريه 
نسي، وأمره أن يقطع ذلك الثوب قالنس بعدد بنحو من مخسني دينارا، فاستحسنه احلاضرون، فدعا بالقال

  .احلاضرين
  .وله مناقب وحماسن مجة رمحه اهللا تعاىل

غفر يل : ما فعل بك ربك ؟ فقال: تويف يف رمضان منها عن مثان وسبعني سنة، وقد رآه بعضهم يف املنام فقال له
  .بدعوة الرجل الصاحل إبراهيم احلريب

ة يف صفر منها أحضر القاهر رجال كان يقطع الطريق فضرب بني يديه ألف مث دخلت سنة إحدى وعشرين وثلثمائ
  .سوط، مث ضربت عنقه وقطع أيدي أصحابه وأرجلهم

  .وفيها أمر القاهر بإبطال اخلمر واملغاين والقيان، وأمر ببيع اجلواري املغنيات بسوق النخس، على أهنن سواذج



  .للغناء فأراد أن يشتريهن برخص االمثان، نعوذ باهللا من هذه االخالقوإمنا فعل ذلك النه كان حمبا : قال ابن االثري
  .وفيها أشاعت العامة بينهم بأن احلاجب علي بن بليق يريد أن يلعن معاوية على املنابر

فلما بلغ احلاجب ذلك بعث إىل رئيس احلنابلة الربهباري أيب حممد الواعظ ليقابله على ذلك، فهرب واختفى، فأمر 
  .من أصحابه فنفوا إىل البصرةجبماعة 

  .وفيها عظم اخلليفة وزيره علي بن مقلة وخاطبه باالحترام واالكرام
  مث إن الوزير

ومؤنسا اخلادم وعلي بن بليق ومجاعة من االمراء اشتوروا فيما بينهم على خلع القاهر وتولية أيب أمحد املكتفي، 
  .يف رزقه، وعلى من جيتمع بهوبايعوه سرا فيما بينهم، وضيقوا على القاهر باهللا 

  .وأرادوا القبض عليه سريعا
  فسعى يف القبض عليهم -) ٢(بلغه طريف اليشكري  -فبلغ ذلك القاهر 

__________  
  .ابن يعقوب بن امساعيل: ٢٤٧/  ٨يف الكامل ) ١(
  .السبكري: ٢٥١/  ٨يف الكامل ) ٢(
  ) .٧٨/  ٢انظر تاريخ ايب الفداء (

وكانت يف  - املظفر مؤنس اخلادم، فأمر حببسه قبل أن يراه واالحتياط على دوره وأمالكه فوقع يف خمالبه االمري
طريفا اليشكري،  -أمري االمراء ورياسة اجليش  -وجعل يف منزلته  -عجلة وجرأة وطيش وهوج وخرق شديد 

  .وقد كان أحد االعداء ملؤنس اخلادم قبل ذلك
، وهرب الوزير ابن مقلة فاستوزر مكانه أبا جعفر حممد بن القاسم بن وقبض على بليق، واختفى ولده علي بن بليق

عبيد اهللا، يف مستهل شعبان، وخلع عليه وأمر بتحريق دار ابن مقلة، ووقع النهب ببغداد، وهاجت الفتنة، وأمر 
دي على القاهر بأن جيعل أبو أمحد املكتفي بني حائطني ويسد عليه باآلجر والكلس، وهو حي، فمات وأرسل منا

  .إن من أخفاهم قتل وخربت داره: املختفني
فوقع بعلي بن بليق فذبح بني يديه كما تذبح الشاة، فأخذ رأسه يف طست ودخل به القاهر على أبيه بليق بنفسه، 
فوضع رأس ابنه بني يديه، فلما رآه بكى وأخذ يقبله ويترشفه، فأمر بذحبه أيضا، مث أخذ الرأسني يف طستني فدخل 

جروا برجل الكلب، فأخذ فذبح أيضا وأخذ : لى مؤنس اخلادم، فلما رآمها تشهد ولعن قاتلهما، فقال القاهرهبما ع
هذا جزاء من خيون االمام ويسعى يف الدولة : رأسه فوضع يف طست وطيف بالرؤوس يف بغداد، ونودي عليهم

  .فسادا
  .مث أعيدت الرؤس إىل خزائن السالح

هر على الوزير أيب جعفر حممد بن القاسم وسجنه، وكان مريضا بالقولنج، فبقي مثانية ويف ذي القعدة منها قبض القا
  .عشر يوما ومات وكانت وزارته ثالثة أشهر واثين عشر يوما

الذي ) ٢(بن سليمان اخلصييب، مث قبض على طريف اليشكري ) ١(واستوزر مكانه أبا العباس أمحد بن عبيد اهللا 
  .من أعان ظاملا سلطه اهللا عليه: وسجنه، وهلذا قيلتعاون على مؤنس وابن بليق 

  يف احلبس حىت) ٢(فلم يزل اليشكري 
  .خلع القاهر



، وأن ابنه حممدا قد قام مقامه فيها، وسارت اخللع إليه من القاهر )٣(وفيها جاء اخلرب مبوت العامل بديار مصر 
  .بتنفيذ الوالية واستقراره

عماد الدولة أبو احلسن علي، وركن الدولة أبو علي احلسن، : وهم ثالثة إخوةابتداء أمر بين بويه وظهور دولتهم 
بن متام بن كوهي بن شريزيل االصغر بن ) ٤(ومعز الدولة أبو احلسني أمحد أوالد أيب شجاع بويه بن قباخسرو 

  بن شريزيل االكرب شريان شاه بن شريويه بن سيسان شاه بن سيس بن فريوز بن) ٥(شريكيده 
__________  

  .، ويف االصل عبد اهللا٣٥١/  ٤ومروج الذب  ٢٦٢/  ٨من ابن االثري ) ١(
  .السبكري: ٢٦٢/  ٨يف الكامل ) ٢(
مات تكني أبو : ويف والة مصر للكندي ٢٧٣/  ٨وهو تكني وكان أمريا على مصر كما يف الكامل البن االثري ) ٣(

  .يف موضعه وجعل ابنه حممد بن تكني ٣٢١ربيع االول سنة  ١٦منصور يف 
  .فنا خسرو: ٢٦٥/  ٨يف ابن االثري ) ٤(
  .شريكنده : يف ابن االثري) ٥(

بن سابور امللك بن سابور ذي االكتاف ) ٢(بن هبرام جور امللك بن يزدجرد امللك ) ١(شريزيل بن سيسان 
  .الفارسي

  .كذا نسبهم االمري أبو نصر بن ماكوال يف كتابه
وروا الديلم، وكانوا بني أظهرهم مدة، وقد كان أبو هم أبو شجاع بويه فقري مدقعا، وإمنا قيل هلم الدياملة الهنم جا

يصطاد السملك وحيتطب بنوه احلطب على رؤوسهم، وقد ماتت امرأته وخلفت له هؤالء االوالد الثالثة، فحزن 
: فاستدعاه فقال لهعليها وعليهم، فبينما هو يوما عند بعض أصحابه وهو شهريار بن رستم الديلمي، إذ مر منجم 

رأيت كأين أبول فخرج من ذكري نار عظيمة حىت كادت تبلغ عنان : إين رأيت مناما غريبا أحب أن تفسره يل
السماء، مث انفرقت ثالث شعب حىت صارت شعبا كثرية، فأضاءت الدنيا بتلك النار، ورأيت البالد والعباد قد 

  .خضعت هلذه النار
  .م ال أفسره لك إال مبال جزيلهذا منام عظي: فقال له املنجم

  .واهللا ال شئ عندي أعطيك، وال أملك إال فرسي هذه: فقال
  .هذا يدل على أنه ميلك من صلبك ثالثة ملوك، مث يكون من ساللة كل واحد منهم ملوك عدة: فقال

  .وحيك أتسخر يب ؟ وأمر بنيه فصفعوه مث أعطاه عشرة دراهم: فقال له
  .هذا إذا قدمت عليك وأنتم ملوك، وخرج وتركهماذكروا : فقال هلم املنجم

يف بالد ) ٣" (ما كان بن كاين " وهذا من أعجب االشياء، وذلك أن هؤالء االخوة الثالثة كانوا عند ملك يقال له 
فضعف، فتشاوروا يف مفارقته حىت يكون، من أمره ما يكون، فخرجوا عنه ) ٤(طربستان، فتسلط عليه مرداويج 

ن االمراء، فصاروا إىل مرداويج فأكرمهم واستعملهم على االعمال يف البلدان، فأعطى عماد الدولة ومعهم مجاعة م
، فأحسن فيها السرية والتف عليه الناس وأحبوه، فحسده مرداويج وبعث إليه بعزله )٥(على بويه نيابة الكرج 

ائبها فهزمه عماد الدولة هزمية منكرة، عنها، ويستدعيه إليه فامتنع من القدوم عليه، وصار إىل أصبهان فحاربه ن
  .واستوىل على أصبهان

  .وإمنا كان معه سبعمائة فارس، فقهر هبا عشرة آالف فارس، وعظم يف أعني الناس



فلما بلغ ذلك مرداويج قلق منه، فأرسل جيشا فأخرجوه من أصبهان، فقصد أذربيجان فأخذها من نائبها وحصل له 
  .أخذ بلدانا كثرية، واشتهر أمره وبعد صيته وحسنت سريتهمن االموال شئ كثري جدا، مث 

فقصده الناس حمبة وتعظيما، فاجتمع إليه من اجلند خلق كثري وجم غفري، فلم يزل يترقى يف مراقي الدنيا حىت آل به 
  والعزل،وبأخويه احلال إىل أن ملكوا بغداد من أيدي اخللفاء العباسيني، وصار هلم فيها القطع والوصل، والوالية 

__________  
  .سنباد: يف الكامل) ١(
  .ابن هرمز امللك بن سابور: يف الكامل) ٢(
  .كايل ٣٦٦/  ١وجتارب االمم البن مسكويه  ٢٧٧/  ٨يف الكامل ) ٣(
  ).٧٨/  ٢تاريخ ايب الفداء (
  .٢٦٧/  ٨من الكامل ) ٥(مرداويح، وقد صححت يف كل املواضع : من الكامل وجتارب االمم، ويف االصل) ٤(

  ).معجم البلدان(والكرج مدينة فارسية تقع بني أصبهان ومهذان 
 ٢٧٧/  ١انظر جتارب االمم ص (قال ابن مسكويه فكانت هذه الوالية نقطة االنطالق القامة دولة بين بويه 

  ) .٢٦٩ - ٢٦٨/  ٨والكامل 

وفيها : ذلك مبسوطا واهللا املستعان وإليهم جتىب االموال، ويرجع إليهم يف سائر االمور واالحوال، على ما سنذكر
أمحد بن حممد بن سالمة ابن سلمة بن عبد امللك أبو جعفر الطحاوي، نسبة إىل قرية بصعيد مصر، ..تويف من االعيان

وهو أحد الثقات االثبات، واحلفاظ اجلهابذة، وطحا بلدة : الفقيه احلنفي صاحب املصنفات املفيدة، والفوائد الغزيرة
  .بدريا مبصر

  .وهو ابن أخت املزين
أنه ولد يف سنة تسع وعشرين : تويف يف مستهل ذي القعدة منها عن ثنتني ومثانني سنة وذكر أبو سعيد السمعاين

  .ومائتني، فعلى هذا يكون قد جاوز التسعني واهللا أعلم
ين، أن خاله قال وذكر ابن خلكان يف الوفيات أن سبب انتقاله إىل مذهب أيب حنيفة ورجوعه عن مذهب خاله املز

  .واهللا ال جيئ منك شئ: له يوما
  .فغضب وتركه واشتغل على أيب جعفر بن أيب عمران احلنفي، حىت برع وفاق أهل زمانه، وصنف كتابا كثرية

  .منها أحكام القرآن، واختالف العلماء
  .ومعاين اآلثار، والتاريخ الكبري

  .وله يف الشروط كتاب، وكان بارعا فيها
رحم اهللا املزين، : اضي أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا وعدله القاضي أبو عبيد بن حربويه، وكان يقولوقد كتب للق

  .لو كان حيا لكفر عن ميينه
  .تويف يف مستهل ذي القعدة كما تقدم

  .ودفن بالقرافة وقربه مشهور هبا رمحه اهللا
  .تني، وأخذ الفقه عن قاضيها أيب حازموقد ترمجه ابن عساكر وذكر أنه قد قدم دمشق سنة مثان وستني ومائ

  .أمحد بن حممد بن موسى بن النضر ابن حكيم بن علي بن زرىب أبو بكر املعروف بابن أيب حامد صاحب بيت املال
  .مسع عباسا الدوري وخلقا، وعنه الدار قطين وغريه



ارية حيبها حبا شديدا، فركبته وكان ثقة صدوقا، جوادا ممدحا، اتفق يف أيامه أن رجال من أهل العلم كانت له ج
ديون اقتضت بيع تلك اجلارية يف الدين، فلما أن قبض مثنها ندم ندامة شديدة على فراقها، وبقي متحريا يف أمره، مث 

الذي باعها  -باعها الذي اشتراها فوصلت إىل ابن أيب حامد هذا، وهو صاحب بيت املال، فتشفع صاحبها االول 
  يف

ابن أيب حامد يف أن يردها إليه مثنها، وذكر له أنه حيبها، وأنه من أهل العلم، وإمنا باعها يف  ببعض أصحاب -الدين 
  .دين ركبه مل جيد له وفاء

فلما قال له ذلك مل يكن عند ابن أيب حامد شعور مبا ذكر له من أمر اجلارية، وذلك أن امرأته كانت اشترهتا له ومل 
ائها، وكان ذلك اليوم آخر االسترباء، فألبستها احللي واملصاغ وصنعتها له تعلمه بعد بأمرها حىت حتل من استرب

  .وهيأهتا، حىت صارت كأهنا فلقة قمر، وكانت حسناء، فحني شفع صاحبه فيها وذكر أمرها هبت لعدم علمه هبا

حا شديدا إذ مث دخل على أهله يستكشف خربها من امرأته، فإذا هبا قد هيئت له، فلما رآها على ؟ الصفة فرح فر
  .وجدها كذلك من أجل سيدها االول، الذي تشفع فيه صاحبه

فأخرجها معه وهو يظهر السرور، وامرأته تظن أنه إمنا أخذها ليطأها، فأتى هبا إىل ذلك الرجل حبليها وزينتها، فقال 
كالمه واختلط يف هذه جاريتك ؟ فلما رآها على تلك الصفة يف ذلك احللي والزينة مع احلسن الباهر اضطرب : له

  .عقله مما رأى من حسن منظرها وهيئتها
  .نعم: فقال
  .خذها بارك اهللا لك فيها: فقال

  .ففرح الفىت هبا فرحا شديدا
ال حاجة لنا بثمنها، وأنت يف حل منه أنفقه عليك وعليها، فإين : وقال سيدي تأمر مبن حيمل مثنها إليك ؟ فقال

  .عليك أخشى أن تفتقر فتبيعها ملن ال يردها
هذا شئ وهبناه هلا ال نرجع فيه وال يعود إلينا أبدا، فدعا : يا سيدي وهذا احللى واملصاغ الذي عليها ؟ فقال: فقال

  .له واشتد فرحه هبا جدا وأخذها وذهب
أما أنتم : أميا أحب إليك حنن أو سيدك هذا ؟ فقالت: فلما أراد أن يودع ابن أيب حامد قال ابن أيب حامد للجارية

قد أحسنتم إىل وأعنتموين فجزاكم اهللا خريا، وأما سيدي هذا فلو أين ملكت منه ما ملك مين مل أبعه باالموال ف
  .اجلزيلة وال فرطت فيه أبدا

  .فاستحسن احلاضرون كالمها وأعجبهم ذلك من قوهلا، مع صغر سنها
ها يف كل سنة ألف ألف دينار، فكانت شغب أم أمري املؤمنني املقتدر باهللا امللقبة بالسيدة كان دخلها من أمالك

  .تتصدق بأكثر ذلك على احلجيج يف أشربة وأزواد وأطباء يكونون معهم، ويف تسهيل الطرقات واملوارد
وكانت يف غاية احلشمة والرياسة ونفوذ الكلمة أيام ولدها، فلما قتل كانت مريضة فزادها قتله مرضا إىل مرضها، 

  وملا استقر أمر القاهر
الفة وهو ابن زوجها املعتضد وأخو ابنها املقتدر، وقد كانت حضنته حني توفيت أمه وخلصته من ابنها ملا يف اخل

أخذت البيعة باخلالفة له مث رجع ابنها إىل اخلالفة، فشفعت يف القاهر وأخذته إىل عندها، فكانت تكرمه وتشتري له 
اقبها عقوبة عظيمة جدا، حىت كان يعلقها برجليها اجلواري، فلما قتل ابنها وتوىل مكانه طلبها وهي مريضة فع

ورأسها منكوس، فرمبا بالت فيسيل البول على وجهها، ليقررها على االموال فلم جيد هلا شيئا سوى ثياهبا ومصاغها 



  .وحليها يف صناديقها
شهود ليشهدوا عليها قيمة ذلك مائة ألف دينار، وثالثون ألف دينار، وكان هلا غري ذلك أمالك أمر ببيعها وأيت بال

أنت : بالتوكيل يف بيعها، فامتنع الشهود من الشهادة حىت ينظروا إليها وحيلوها، فرفع الستر بإذن اخلليفة فقالوا هلا
نعم، فكتبوا حليتها عجوز مسراء اللون دقيقة : شغب جارية املعتضد أم جعفر املقتدر ؟ فبكت بكاء طويال مث قالت

  .اجلبني
روا كيف يتقلب الزمان بأهله، وتنقل احلدثان وأن الدنيا دار بالء ال يفي مرجوها مبخوفها، وال وبكى الشهود وتفك

  .يسلم طلوعها من كسوفها، من ركن إليها أحرقته بنارها
  .ومل يذكر القاهر شيئا من إحساهنا إليه رمحها اهللا وعفا عنها
  .توفيت يف مجادى االوىل من هذه السنة، ودفنت بالرصافة

لسالم بن حممد ابن عبد الوهاب بن سالم بن خالد بن محران بن أبان، موىل عثمان بن عفان، وهو أبو هاشم عبد ا
بن أيب علي اجلبائي املتكلم ابن املتكلم، املعتزيل ؟ املعتزيل، وإليه تنسب الطائفة اهلامشية من املعتزلة، وله مصنفات يف 

  .ربعني ومائتني، تويف يف شعبان منهااالعتزال كما البيه من قبله، مولده سنة سبع وأ
وكان له ابن يقال له أبو علي، دخل يوما على الصاحب بن عباد فأكرمه وأحترمه وسأله عن شئ : قال ابن خلكان
  .ال أعرف نصف العلم: من املسائل فقال

  .صدقت وسبقك أبوك إىل اجلهل بالنصف اآلخر: فقال
بكر بن دريد االزدي اللغوي النحوي الشاعر صاحب املقصورة، ولد بن احلسن بن دريد بن عتاهية أبو ) ١(حممد 

  بالبصرة يف سنة
ثالث وعشرين ومائتني وتنقل يف البالد لطلب العلم واالدب، وكان أبوه من ذوي اليسار، وقدم بغداد وقد أسن 

  .فأقام هبا إىل أن تويف يف هذه السنة
  .لرياشيروى عن عبد الرمحن ابن أخي االصمعي، وأيب حامت وا

  .وعنه أبو سعيد السريايف، وأبو بكر بن شاذان، وأبو عبيد اهللا بن املرزبان وغريهم
  .ويقال كان أعلم من شعر من العلماء

  .وقد كان متهتكا يف الشراب منهمكا فيه
  .دخلت عليه فوجدته سكران فلم أعد إليه: قال أبو منصور االزهري

  .تكلموا فيه: وسئل عنه الدار قطين فقال
كنا ندخل عليه فنستحي مما نراه من العيدان املعلقة وآالت اللهو والشراب املصفى وقد جاوز : قال ابن شاهنيو

  .التسعني وقارب املائة
  .تويف يوم االربعاء لثنيت عشرة بقيت من شعبان

  .خليزرانويف هذا اليوم تويف أبو هاشم بن أيب علي اجلبائي املعتزيل، فصلي عليهما معا، ودفنا يف مقربة ا
  .مات اليوم عامل اللغة، وعامل الكالم: فقال الناس

  .وكان ذلك يوما مطريا
  .ومن مصنفات ابن دريد اجلمهرة يف اللغة حنو عشر جملدات

  .وكتاب املطر، واملقصورة، والقصيدة االخرى يف املقصور واملمدود، وغري ذلك ساحمه اهللا



ملطية يف مخسني ألفا فحاصرهم مث أعطاهم االمان ) ٢(ملك الروم مث دخلت سنة ثنتني وعشرين وثلثمائة فيها قصد 
  .حىت متكن منهم، فقتل منهم خلقا كثريا وأسر ما ال حيصون كثرة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

وفيها وردت االخبار أن مرداويج قد تسلم أصبهان وانتزعها من علي بن بويه، وأن علي بن بويه توجه إىل أرجان 
  فأخذها،

__________  
  .أمحد: ويف االصل ٣٢٣/  ٤ووفيات االعيان  ٣٢٩/  ٢من الوايف ) ١(
  ) .٨١/  ٢تاريخ أيب الفداء  ٢٩٦/  ٨الكامل (وهو الدمستق قرقاش ) ٢(

وقد أرسل ابن بويه إىل اخلليفة بالطاعة واملعونة، وإن أمكن يقبل العتبة الشريفة وحيضر بني يدي اخلليفة إن رسم، 
  .از فيكون مع ابن ياقوتويذهب إىل شري

مث اتفق احلال بعد ذلك أن صار إىل شرياز وأخذها من نائبها ابن ياقوت بعد قتال عظيم، ظفر فيه ابن بويه بابن 
  .ياقوت وأصحابه، فقتل منهم خلقا وأسر مجاعة، فلما متكن أطلقهم وأحسن إليهم وخلع عليهم، وعدل يف الناس

  وكانت
  .ومهذان وغريها) ١(ا من أصبهان والكرج معه أموال كثرية قد استفاده

وكان كرميا جوادا معطيا للجيوش الذين قد التفوا عليه، مث إنه أملق يف بعض االحيان وهو بشرياز، وطالبه اجلند 
بأرزاقهم وخاف أن ينحل نظام أمره وملكه، فاستلقى على قفاه يوما مفكرا يف أمره، وإذا حية قد خرجعت من شق 

الذي هو فيه ودخلت يف آخر، فأمر بنزع تلك السقوف فوجد هنالك مكانا فيه شئ كثري من يف سقف املكان 
  .الذهب، حنو من مخسمائة ألف دينار

  .فأنفق يف جيشه ما أراد، وبقي عنده شئ كثري
 وركب ذات يوم يتفرج يف واجوانب البلد ونظر إىل ما بنته االوائل، ويتعظ مبن كان فيه قبله، فاخنسفت االرض من

  .حتت قوائم فرسه فأمر فحفر هنالك فوجد من االموال شيئا كثريا أيضا
وكان اخلياط أصم ال  -واستعمل عند رجل خياط قماشا ليلبسه فاستبطأ فأمر بإحضاره، فلما وقف بني يديه هتدده 

  .واهللا أيها امللك ما البن ياقوت عندي سوى اثنا عشر صندوقا ال أدرى ما فيها: فقال -يسمع جيدا 
فأمر بإحضارها فإذا فيها أموال عظيمة تقارب ثلثمائة ألف دينار، واطلع على ودائع كانت ليعقوب بن الليث، فيها 

  .من االموال ما ال حيد وال يوصف كثرة، فقوي أمره وعظم سلطانه جدا
) [ خيلق ما يشاء وخيتار وربك(وهذا كله من االمور املقدرة ملا يريد اهللا هبم من السعادة الدنيوية، بعد اجلوع والقلة 

وكتب إىل الراضي ووزيره ابن مقلة أن يقطع على ما قبله من البالد على ألف ألف يف كل سنة، ]  ٦٨: القصص
  .فأجابه الراضي إىل ذلك، وبعث إليه باخللع واللواء وأهبة امللك

ان قد أشار على االمراء خبالفة وفيها قتل القاهر أمريين كبريين، ومها إسحاق بن إمساعيل النوخبيت، وهو الذي ك
  .القاهر

وأبا السرايا بن محدان أصغر ولد أبيه، وكان يف نفس القاهر منهما بسبب إهنما زايداه من قبل أن يلي اخلالفة يف 
  .جاريتني مغنيتني

قيا فيها وطم فاستدعامها إىل املسامرة فتطيبا وحضرا، فأمر بإلقائهما يف جب هنا لك فتضرعا إليه فلم يرمحهما، بل أل
  .عليهما



ذكر خلع القاهر ومسل عينيه وعذابه وكان سبب ذلك أن الوزير علي بن مقلة كان قد هرب حني قبض على 
مؤنس كما تقدم، فاختفى يف داره، وكان يراسل اجلند ويكاتبهم ويغريهم بالقاهر، وخيوفهم سطوته وإقدامه، 

  مراء أماكن يف دار اخلالفة يسجنهم فيها، ومهالكوسرعة بطشه، وخيربهم بأن القاهر قد أعد الكابر اال
  يلقيهم فيها، كما فعل بفالن وفالن فهيجهم ذلك على القبض على القاهر، فاجتمعوا وأمجعوا رأيهم على

__________  
  .٢٦٧/  ٨والكامل  ٢٧٧/  ١من جتارب االمم ) ١(

  . ٤٤٦/  ٤ومعجم البلدان 

ري املعروف بسيما، وقصدوا دار اخلالفة فأحاطوا هبا، مث هجموا عليه من مناجزته يف هذه الساعة، فركبوا مع االم
، )١(سائر أبواهبا وهو خممور، فاختفى يف سطح محام فظهروا عليه فقبضوا عليه وحبسوه يف مكان طريف اليشكري 

  .وأخرجوا طريفا من السجن، وخرج الوزير اخلصييب مستترا يف زي امرأة، فذهب
  .، وذلك يوم السبت لثالث خلون من مجادى االوىل فيها، يف الشهر الذي ماتت فيه شغبواضطربت بغداد وهنبت

  .فلم يكن بني موهتا والقبض عليه ومسل عينيه وعذابه بأنواع العقوبات إال مقدار سنة واحدة، وانتقم اهللا منه
يم مل يسمع مثله يف االسالم، مث أمروا بإحضاره، فلما حضر مسلوا عينيه حىت سالتا على خديه، وارتكب منه أمر عظ

  .مث أرسلوه
  .وكان تارة حيبس وتارة خيلى سبيله

  .وقد تأخر موته إىل سنة ثالث وثالثني وثلثمائة
  .وافتقر حىت قام يوما جبامع املنصور فسأل الناس فأعطاه رجل مخسمائة دينار

  .ويقال إمنا أراد بسؤاله التشنيع عليهم
  .وسنذكر ترمجته إذا ذكرنا وفاته

خالفة الراضي باهللا أيب العباس حممد بن املقتدر باهللا ملا خلعت اجلند القاهر ومسلوا عينيه أحضروا أبا العباس حممد بن 
  .املقتدر باهللا فبايعوه باخلالفة ولقبوه الراضي باهللا

ادى االوىل وقد أشار أبو بكر الصويل بأن يلقب باملرضي باهللا فلم يقبلوا، وذلك يوم االربعاء لست خلون من مج
  .منها

وجاؤوا بالقاهرة وهو أعمى قد مسلت عيناه فأوقف بني يديه فسلم عليه باخلالفة وسلمها إليه، فقام الراضي 
  .بأعبائها، وكان من خيار اخللفاء على ما سنذكره

وأمر بإحضار أيب علي بن مقلة فواله الوزارة، وجعل علي بن عيسى ناظرا معه، وأطلق كل من كان يف حبس 
القاهر، واستدعى عيسى طبيب القاهر فصادره مبائيت ألف دينار، وتسلم منه الوديعة اليت كان القاهر أودعه إياها، 

  .وكانت مجلة مستكثرة من الذهب والفضة واجلواهر النفيسة
  وفيها عظم أمر مرداويج بأصبهان وحتدث الناس أنه يريد أخذ بغداد، وأنه ممالئ لصاحب البحرين

  .طة، وقد اتفقا على رد الدولة من العرب إىل العجم، وأساء السرية يف رعيته، ال سيما يف خواصهأمري القرام
بيض اهللا وجهه، وجبكم هذا هو الذي ) ٢(فتمالؤا عليه فقتلوه، وكان القائم بأعباء قتله أخص مماليكه وهو جبكم 

  . ألف ديناراستنقذ احلجر االسود من أيدي القرامطة حىت ردوه، اشتراه منهم خبمسني
  .وملا قتل االمري جبكم مرداويج عظم أمر علي بن بويه، وارتفع قدره بني الناس، وسيأيت ما آل إليه حاله



وملا خلع القاهر وويل الراضي، طمع هارون بن غريب يف اخلالفة، لكونه ابن خال املقتدر، وكان نائبا على ماه 
عه خلق كثري من اجلند واالمراء، وجىب االموال واستفحل أمره، والكوفة والدينور وماسبذان، فدعا إىل نفسه واتب

  وقويت شوكته، وقصد بغداد فخرج إليه حممد بن ياقوت
__________  

  .السبكري: ٢٨١/  ٨يف الكامل ) ١(
  .حبكم، وقد صحح أينما ورد : ويف االصل ٣٠٣/  ٨من الكامل ) ٢(

االيام هارون بن غريب يتقصد لعله يعمل حيلة يف أسر  رأس احلجبة جبميع جند بغداد، فاقتتلوا فخرج يف بعض
حممد بن ياقوت فتقنطر به فرسه فألقاه يف هنر، فضربه غالمه حىت قتله وأخذ رأسه حىت جاء به إىل حممد بن ياقوت، 
واهنزم أصحابه ورجع ابن ياقوت فدخل بغداد ورأس هارون بن غريب حيمل على رمح، ففرح الناس بذلك، وكان 

  .شهودايوما م
، فذكروا عنه أنه يدعي ما )١(وفيها ظهر ببغداد رجل يعرف بأيب جعفر بن علي الشلمغاين، ويقال له أبن العرافة 

كان يدعيه احلالج من االهلية، وكانوا قد قبضوا عليه يف دولة املقتدر عند حامد بن العباس، واهتم بأنه يقول 
  .بالتناسخ فأنكر ذلك

ه الراضي وادعى عليه مبا كان ذكر عنه فأنكر مث أقر بأشياء، فأفىت قوم أن دمه حالل إال وملا كانت هذه املرة أحضر
أن يتوب من هذه املقالة، فأىب أن يتوب، فضرب مثانني سوطا، مث ضربت عنقه وأحلق باحلالج، وقتل معه صاحبه ابن 

  .أيب عون لعنه اهللا
  .الكفر وكان هذا للعني من مجلة من أتبعه وصدقه فيما يزعمه من

  .وقد بسط ابن االثري يف كامله مذهب هؤالء الكفرة بسطا جيدا، وشبه مذهبهم مبذهب النصريية
  وادعى رجل آخر ببالد الشاش النبوة وأظهر املخاريق وأشياء كثرية من احليل، فجاءته اجليوش فقاتلوه، وانطفأ

  .أمره
ية أول خلفاء الفاطميني االدعياء الكذبة، وهو وفاة املهدي صاحب أفريقية وفيها كان موت املهدي صاحب إفريق

أبو حممد عبيد اهللا املدعي أنه علوي، وتلقب باملهدي، وبىن املهدية ومات هبا عن ثالث وستني سنة، وكانت واليته 
  .أربعا وعشرين سنة وشهرا وعشرين يوما -منذ دخل رقادة وادعى االمامة  -

ه وناوأه وقاتله وعاداه، فلما مات قام بأمر اخلالفة من بعده ولده أبو وقد كان شهما شجاعا، ظفر جبماعة ممن خالف
  .القاسم امللقب باخلليفة القائم بأمر اهللا

  .وحني تويف أبوه كتم موته سنة حىت دبر ما أراده من االمور، مث أظهر ذلك وعزاه الناس فيه
وم، ورام أخذ الديار املصرية فلم يتفق له فتح البالد وأرسل السرايا إىل بالد الر: وقد كان كأبيه شهما شجاعا

  .ذلك، وإمنا أخذ الديار املصرية ابن ابنه املعز الفاطمي باين القاهرة املعزية كما سنذكره إن شاء اهللا
: وقد اختلف يف نسب املهدي هذا اختالفا كثريا جدا، فقال صاحب تاريخ القريوان: قال ابن خلكان يف الوفيات

  .سن بن حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالبهو عبيد اهللا بن احل
هو عبيد اهللا بن التقي وهو احلسني بن الويف بن أمحد بن الرضي، وهو عبد اهللا هذا، وهو ابن حممد بن : وقال غريه

  .إمساعيل بن جعفر الصادق
  وقيل غري



__________  
نسبة إىل : ابن أيب العذافر والشلمغاين: ١٩٩ القراقر، ويف الفرق بني الفرق ابن أيب ٢٩٠/  ٨يف الكامل ) ١(

  .شلمغان قرية بنواحي واسط 

  .لك يف نسبه
  .واحملققون ينكرون دعواه يف النسب: قال ابن خلكان

الء قد كتب غري واحد من االئمة منهم الشيخ أبو حامد االسفراييىن والقاضي الباقالين، والقدوري، أن هؤ: قلت
أدعياء ليس هلم نسب صحيح فيما يزعمونه، وأن والد عبيد اهللا املهدي هذا كان يهوديا صباغا بسلمية، وقيل كان 
امسه سعد، وإمنا لقب بعبيد اهللا زوج أمه احلسني بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن ميمون القداح، ومسي القداح النه 

  .كان كحاال يقدح العيون
  مر بتلك البالد أبو عبد اهللاوكان الذي وطأ له اال

الشيعي كما قدمنا ذلك، مث استدعاه فلما قدم عليه من بالد املشرق وقع يف يد صاحب سجلماسة فسجنه، فلم 
يزل الشيعي حيتال له حىت استنقذه من يده وسلم إليه االمر، مث ندم الشيعي على تسليمه االمر وأراد قتله، ففطن 

  .ل إىل الشيعي من قتله وقتل أخاه معهعبيد اهللا ملا أراد به، فأرس
ويقال إن الشيعي ملا دخل السجن الذي قد حبس فيه عبيد اهللا هذا وجد صاحب سجلماسة قد قتله، ووجد يف 

السجن رجال جمهوال حمبوسا فأخرجه إىل الناس، النه كان قد أخرب الناس أن املهدي كان حمبوسا يف سجلماسة وأنه 
  .فراج أمره -وكان قد أوصاه أن ال يتكلم إال مبا يأمره به وإال قتله  -هذا هو املهدي : لناسإمنا يقاتل عليه، فقال ل

  .فهذه قصته
  .وهؤالء من ساللته واهللا أعلم

  .وكان مولد املهدي هذا يف سنة ستني ومائتني، وقيل قبلها، وقيل بعدها، بسلمية، وقيل بالكوفة واهللا أعلم
ة والقريوان يوم اجلمعة لسبع بقني من ربيع اآلخر سنة سبع وتسعني ومائتني، بعد وأول ما دعي له على منابر رقاد

فلما ظهر  -سنة ست وتسعني ومائتني  -رجوعه من سجلماسة، وكان ظهوره هبا يف ذي احلجة من السنة املاضية 
  .ومخسمائةزالت دولة بين العباس عن تلك الناحية من هذا احلني إىل أن ملك العاضد يف سنة سبع وستني 

تويف باملدينة املهدية اليت بناها يف أيامه للنصف من ربيع االول منها، وقد جاوز الستني على املشهور، وسيفصل اهللا 
  .بني اآلمر واملأمور يوم البعث والنشور

  .وفيها تويف من االعيان أمحد بن عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر
  .رة، وتويف وهو قاض بالديار املصرية يف ربيع االول منهاحدث عن أبيه بكتبه املشهو

  .حممد بن أمحد بن القاسم أبو علي الروذباري وقيل امسه أمحد بن حممد، ويقال احلسني بن اهلمام، والصحيح االول
أصله من بغداد وسكن مصر، وكان من أبناء الرؤساء والوزراء والكتبة، وصحب اجلنيد ومسع احلديث وحفظ منه 

  .ثريا، وتفقه بإبراهيم احلريبك
وأخذ النحو عن ثعلب، وكان كثري الصدقة والرب للفقراء، وكان إذا أعطى الفقري شيئا جعله يف كفه حتت يد الفقري، 

  .مث يتناوله الفقري، يريد أن ال تكون يد الفقري حتت يده
ىل منزلة ال يؤثر فيه اختالف سئل أبو علي الروذباري عمن يسمع املالهي ويقول إنه وصل إ: قال أبو نعيم

  .االحوال



  .نعم وصل، ولكن إىل سقر: فقال
  .االشارة االبانة، ملا تضمنه: وقال

  .الوجد من املشار إليه ال غري، ويف احلقيقة أن االشارة تصححها العلل، والعلل بعيدة من غري احلقائق
مها أنك تسامح يف اهلفوات، وترى أن ذلك من من االغترار أن تسئ فيحسن إليك، فتترك االنابة والتوبة تو: وقال

  .بسط احلق لك
وقال تشوقت القلوب إىل مشاهدة ذات احلق فألقيت إليها االسامي، فركنت إليها مشغوفة هبا عن الذات إىل أوان 

هر فوقفوا معها عن إدراك احلقائق، فأظ]  ١٨٠: االعراف) [ وهللا االمساء احلسىن فادعوه هبا(التجلي، فذلك قوله 
  .االسامي وأبداها للخلق، لتسكني شوق احملبني إليه، وتأنيس قلوب العارفني به

  .ال رضى ملن ال يصرب، وال كمال ملن ال يشكر: وقال
  .وباهللا وصل العارفون إىل حمبته وشكروه على نعمته

قربه أحلى من  إن املشتاقني إىل اهللا جيدون حالوة الشوق عند ورود املكاشف هلم عن روح الوصال إىل: وقال
  .الشهد
بطن جائع معه قلب قانع، وفقر دائم معه زهد حاضر، وصرب : من رزق ثالثة أشياء فقد سلم من اآلفات: وقال

  .كامل معه قناعة دائمة
يف اكتساب الدنيا مذلة النفوس، ويف اكتساب اآلخرة عزها، فيا عجبا ملن خيتار املذلة يف طلب ما يفىن على : وقال

  .ما يبقىالعز يف طلب 
* وإمنا عجيب يف البعض كيف بقي أدرك بقية روح منك قد تلفت * لو مضى الكل مين مل يكن عجبا : ومن شعره

املعروف خبري النساج أبو احلسن الصويف، من كبار املشايخ ذوي ) ١(قبل الفراق فهذا آخر الرمق حممد بن إمساعيل 
  .االحوال الصاحلة، والكرامات املشهورة

  .السقطي وغريه من مشايخ القوم، وعاش مائة وعشرين سنةأدرك سريا 
قف رمحك اهللا، فإنك عبد مأمور وأنا عبد مأمور، وما أمرت به ال : وملا حضرته والوفاة نظر إىل زاوية البيت فقال

  .يفوت وما أمرت به يفوت
  .مث قام وتوضأ وصلى ومتدد رمحه اهللا
  ).٢( بك ؟ فقال استرحنا من دنياكم الوخيمة ما فعل اهللا: وقد رآه بعضهم يف املنام فقال له

املقري فأنكر عليه مجاعة من الفقهاء والقراء ) ٣(مث دخلت سنة ثالث وعشرين وثلثمائة فيها أحضر ابن شنبوذ 
  حروفا انفرد هبا فاعترف

الوزير ببعضها وأنكر بعضها، فاستتيب من ذلك واستكتب خطه بالرجوع عما نقم عليه، وضرب سبع درر بإشارة 
  .أيب علي بن مقلة، ونفي إىل البصرة

  فدعا علي الوزير أن تقطع يده ويشتت مشله،
__________  

كان أسم خري، حممد بن إبراهيم : خري بن عبد اهللا، وقال: ٤٥١/  ٢ذكره ابن اجلوزي يف صفة الصفوة ) ١(
  .السامري، أصله من سر من رأى لكنه نزل بغداد

  ).٢٩٧/  ٨انظر الكامل (



  .الوضرة: يف صفوة الصفوة )٢(
  .وهو حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ) ٣(

  .ترمجته وقصة ومناظرته وضربه : انظر ابن خلكان

  .فكان ذلك عما قريب
صاحب الشرطة يف اجلانبني من بغداد أن ال جيتمع اثنان من أصحاب أيب ) ١(ويف مجادى اآلخرة نادى ابن احلرسي 

  .اعظ احلنبليحممد الربهباري الو
  .وحبس من أصحابه مجاعة، واستتر ابن الربهباري فلم يظهر مدة

وهو اخلامس  -ويف شهر أيار تكاثفت الغيوم واشتد احلر جدا، فلما كان آخر يوم منه : قال ابن اجلوزي يف املنتظم
صر، مث خفت هاجت ريح شديدة جدا وأظلمت االرض واسودت إىل بعد الع -والعشرين من مجادى اآلخرة منها 
  .مث عادت إىل بعد عشاء اآلخرة

  .وفيها استبطأ االجناد أرزاقهم فقصدوا دار الوزير أيب علي بن مقلة فنقبوها وأخذوا ما فيها
  .ووقع حريق عظيم يف طريق املوازين، فاحترق للناس شئ كثري، فعوض عليهم الراضي بعض ما كان ذهب هلم

بيعة جعفر بن املكتفي، فظهر الوزير على أمرهم فحبس جعفر وهنبت  ويف رمضان اجتمع مجاعة من االمراء على
  .داره، وحبس مجاعة ممن كان بايعه، وأنطفأت ناره

وخرج احلجاج يف غفارة االمري لؤلؤ فاعترضهم أبو طاهر القرمطي فقتل أكثرهم ورجع من اهنزم منهم إىل بغداد، 
  .وبطل احلج يف هذه السنة من طريق العراق

وفيها تساقطت كواكب كثرية ببغداد والكوفة على صورة مل ير مثلها، وال ما يقارهبا، وغال السعر : جلوزيقال ابن ا
  .يف هذه السنة حىت بيع الكر من احلنطة مبائة وعشرين دينارا

وفيها على الصحيح كان مقتل مرداويج بن زياد الديلمي، وكان قبحه اهللا سئ السرية والسريرة، يزعم أن روح 
ن بن داود حلت فيه، وله سرير من ذهب جيلس عليه واالتراك بني يديه، ويزعم أهنم اجلن الذين سخروا سليما

  لسليمان بن داود، وكان يسئ املعاملة جلنده
وحيتقرهم غاية االحتقار، فما زال ذلك دأبه حىت أمكنهم اهللا منه فقتلوه شر قتلة يف محام، وكان الذي ماال على قتله 

ركي، وكان ركن الدولة بن بويه رهينة عنده فأطلق ملا قتل، فذهب إىل أخيه عماد الدولة، وذهبت غالمه جبكم الت
طائفة من االتراك معه إىل أخيه، والتفت طائفة منهم على جبكم فسار هبم إىل بغداد بإذن اخلليفة له يف ذلك، مث 

  .صرفوا إىل البصرة فكانوا هبا
اويج وهو ومشكري، فلما قدم عليهم تلقوه إىل أثناء الطريق حفاة مشاة فملكوه وأما الديلم فإهنم بعثوا إىل أخي مرد

عليهم لئال يذهب ملكهم، فانتدب إىل حماربته امللك السعيد نصر بن أمحد الساماين نائب خراسان وما وراء النهر، 
  .وما واالها من تلك البالد واالقاليم، فانتزع منه بلدانا هائلة

مر اهللا الفاطمي جيشا من إفريقية يف البحر إىل ناحية الفرنج فافتتحوا مدينة جنوه وغنموا غنائم وفيها بعث القائم بأ
  .كثرية وثروة

  .ورجعوا ساملني غامنني
  .وفيها بعث عماد الدولة إىل أصبهان فاستوىل عليها وعلى بالد اجلبل واتسعت مملكته جدا

  .حبيث كان يهمهم أمر دفن املوتى وفيها كان غالء شديد خبراسان، ووقع هبا فناء كثري،



وفيها قتل ناصر الدولة أبو احلسن بن محدان نائب املوصل عمه أبا العالء سعيد بن محدان النه أراد أن ينتزعها منه، 
فبعث إليه اخلليفة وزيره أبا علي بن مقلة يف جيوش، فهرب منه ناصر الدولة، فلما طال مقام ابن مقلة باملوصل ومل 

  .اصر الدولة رجع إىل بغداد، فاستقرت يد ناصر الدولة على املوصليقدر على ن
  .وبعث به إىل اخلليفة أن يضمنه تلك الناحية، فأجيب إىل ذلك، واستمر احلال على ما كان

  وخرج
__________  

  .بدر اخلرشين : ٣٠٧/  ٨يف الكامل ) ١(

على أن يرجعوا بغداد فرجعوا، وتعطل احلج احلجيج فلقيهم القرمطي فقاتلهم وظفر هبم فسألوه االمان فأمنهم 
  .عامهم ذلك أيضا

نفطويه النحوي وامسه إبراهيم بن حممد بن عرفة بن سليمان بن املغرية بن حبيب بن املهلب ..وفيها تويف من االعيان
  .بن أيب صفرة االزدي أبو عبد اهللا العتكي املعروف بنفطويه النحوي

  وىله مصنفات فيه، وقد مسع احلديث ور
  .عن املشايخ وحدث عنه الثقات، وكان صدوقا، وله أشعار حسنة

يعين درب  -أيها الشيخ كيف الطريق إىل درب الرآسني : وروى اخلطيب عن نفطويه أنه مر على بقال فقال له
مة قبح اهللا غالمي أبطأ علي بالسلق، ولو كان عندي لصفعت هذا حبز: فالتفت البقال إىل جاره فقال له -الرواسني 

  .منه
  .فانصرف عنه نفطويه ومل يرد عليه

وصلى عليه الربهباري رئيس احلنابلة، ودفن ) ١(تويف نفطويه يف شهر صفر من هذه السنة عن ثالث ومثانني سنة 
  .مبقابر دار الكوفة

 ال ترق وفؤادي أوهى من قوى جفنيكا مل* من خديكا ) ٢(قليب أرق عليه : ومما أنشده أبو علي القايل يف االمايل له
ويف نفطويه يقول أبو حممد عبد اهللا بن زيد بن علي : ظلما ويعطفه هواه عليكا قال ابن خلكان* ملن يعذب نفسه 

من سره أن ال : وغري ذلك من الكتب" إعجاز القرآن " و " االمامة " بن احلسني الواسطي املتكلم املشهور صاحب 
إمنا مسي : وصري الباقي صراخ عليه قال الثعاليب* اهللا بنصف امسه فليجتهد أن ال يرى نفطويه أحرقه * يرى فاسقا 

  .نفطوية لدمامته
  .ال يعرف من امسه إبراهيم وكنيته أبو عبد اهللا سواه: وقال ابن خالويه

  .عبد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدي باهللا اهلامشي العباسي حدث عن بشار بن نصر احلليب وغريه
  .وكان ثقة فاضال فقيها شافعياوعنه الدار قطين وغريه، 

__________  
  ).٤٧/  ١الوفيات (بواسط وسكن بغداد  ٢٥٠وقيل سنة  ٢٤٤والدته سنة ) ١(
  .قليب عليك أرق : ٢٠٧/  ١يف االماىل ) ٢(

  .عبد امللك بن حممد بن عدي أبو نعيم االستراباذي احملدث الفقيه الشافعي أيضا، تويف عن ثالث ومثانني سنة
فضل بن طاهر بن نصر بن حممد أبو احلسن البلخي، كان من اجلوالني يف طلب احلديث، وكان ثقة علي بن ال



  .حافظا، مسع أبا هاشم الرازي وغريه
  .وعنه الدار قطين وغريه

، مسع الزبري بن بكار وغريه، وعنه الدار قطين )١(حممد بن أمحد بن أسد أبو بكر احلافظ، ويعرف بابن البستبنان 
  .وغريه
  .ز الثماننيجاو

ليخرج إلينا اخلليفة الراضي : مث دخلت سنة أربع وعشرين وثلثمائة فيها جاءت اجلند فأحدقوا بدار اخلالفة وقالوا
  .بنفسه فيصلي بالناس

  .فخرج فصلى هبم وخطبهم
ن عيسى وقبض الغلمان على الوزير ابن مقلة وسألوا من اخلليفة أن يستوزر غريه فرد اخلرية إليهم فاختاروا علي ب

فلم يقبل، وأشار بأخيه عبد الرمحن بن عيسى فاستوزره، وأحرقت دار ابن مقلة، وسلم هو إىل عبد الرمحن بن 
عيسى فضرب ضربا عنيفا، وأخذ خطه بألف ألف دينار، مث عجز عبد الرمحن بن عيسى فعزل بعد مخسني يوما وقلد 

مبائة ألف دينار، وصادر أخاه عبد الرمحن بن عيسى الوزارة أبو جعفر بن القاسم الكرخي، فصادر علي بن عيسى 
، مث عزل بأيب الفتح الفضل بن )٢(بسبعني ألف دينار، مث عزل بعد ثالثة أشهر ونصف، وقلد سليمان بن احلسن 

  .جعفر بن الفرات، وذلك يف السنة اآلتية
  .ةوأحرقت داره كما أحرقت دار ابن مقلة يف يوم أحرقت تلك فيه، سنة بينهما واحد

  .وهذا كله من ختبيط االتراك والغلمان
* أحسنت ظنك بااليام إذ حسنت : وملا أحرقت دار ابن مقلة يف هذه السنة كتب بعض الناس على بعض جدراهنا

وعند صفو الليايل حيدث الكدر وفيها ضعف أمر اخلالفة * ومل ختف يوما يأيت به القدر وساملتك الليايل فاغتررت هبا 
يدعوه إليه ليوليه إمرة االمراء بغداد، وأمر اخلراج  -وكان بواسط  -ضي إىل حممد بن رائق جدا، وبعث الرا

  .واملغل يف مجيع البالد والدواوين، وأمر أن خيطب له على مجيع املنابر، وأنفذ إليه باخللع
على قتل فقدم ابن رائق بغداد على ذلك كله، ومعه االمري جبكم التركي غالم مرداويج، وهو الذي ساعد 

  .مرداويج
  واستحوذ ابن رائق على أموال العراق بكماله، ونقل

__________  
  .نسبة إىل حفظ البستان) ١(
  .احلسني: وهو سليمان بن احلسن بن خملد، ويف االصل ٢٨١والفخري ص  ٣٢٢/  ٨من الكامل ) ٢(

ومل يبق للوزير سوى ..املطالعات إليهويف أيامه استبد باالمور ابن رائق ووىل النظار والعمال ورفعت : قال الفخري
  .االسم من غري حكم وال تدبري

  ) .٢٨٢ص (

أموال بيت املال إىل داره، ومل يبق للوزير تصرف يف شئ بالكلية، ووهى أمر اخلالفة جدا، واستقل نواب االطراف 
  .بالتصرف فيها، ومل يبق للخليفة حكم يف غري بغداد ومعامالهتا

رائق نفوذ يف شئ، وال تفرد بشئ، وال كلمة تطاع، وإمنا حيمل إليه ابن رائق ما حيتاج إليه  ومع هذا ليس له مع ابن
  .من االموال والنفقات وغريها



وهكذا صار أمر من جاء بعده من أمراء االكابر، كانوا ال يرفعون رأسا باخلليفة، وأما بقية االطراف فالبصرة مع 
  .ابن رائق هذا، يويل فيها من شاء

ان إىل أيب عبد اهللا الربيدي، وقد غلب ابن ياقوت على ما كان بيده يف هذه السنة من مملكة تستر وغريها وخوزست
  .واستحوذ على حواصلها وأمواهلا

وأمر فارس إىل عماد الدولة بن بويه ينازعه يف ذلك ومشكري أخو مرداويج وكرمان بيد أيب علي حممد بن إلياس بن 
  .اليسع

  .رة وديار بكر ومضر وربيعة مع بين محدانوبالد املوصل واجلزي
  .ومصر والشام يف يدي حممد بن ظغج

  .وبالد إفريقية واملغرب يف يد القائم بأمر اهللا ابن املهدي الفاطمي، وقد تلقب بأمري املؤمنني
  .واالندلس يف يد عبد الرمحن بن حممد، وامللقب بالناصر االموي

  .نصر بن أمحد الساماينوخراسان وما وراء النهر يف يد السعيد 
  .وطربستان وجرجان يف يد الديلم

  .والبحرين واليمامة وهجر يف يد أيب طاهر سليمان بن أيب سعيد اجلنايب القرمطي
وفيها وقع ببغداد غالء عظيم وفناء كثري حبيث عدم اخلبز منها مخسة أيام، ومات من أهلها خلق كثري، وأكثر ذلك 

يلقون يف الطريق ليس هلم من يقوم هبم، وحيمل على اجلنازة الواحدة الرجالن من  كان يف الضعفاء، وكان املوتى
  .املوتى، ورمبا يوضع بينهم صيب، ورمبا حفرت احلفرة الواحدة فتوسع حىت يوضع فيها مجاعة

  .ومات من أهل أصبهان حنو من مائيت ألف إنسان
ان خلق كثري، وكان مجلة ما أحرق فيه أربعمائة وفيها وقع حريق بعمان أحرق فيه من السودان ألف، ومن البيض

  .محل كافور
  وعزل اخلليفة أمحد بن كيغلغ عن نيابة الشام، وأضاف ذلك إىل ابن طغج نائب الديار

  .املصرية
  .وفيها ولد عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة بن بويه بأصبهان

ر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد املقري، أحد أئمة هذا ابن جماهد املقري أبو بك..وفيها تويف من االعيان
  .الشأن

حدث عن خلق كثري، وروى عنه الدار قطين وغريه، وكان ثقة مأمونا، سكن اجلانب الشرقي من بغداد، وكان 
  .ما بقي يف عصرنا أحد أعلم بكتاب اهللا منه: ثعلب يقول

  .شعبان من هذه السنةتويف يوم االربعاء وأخرج يوم اخلميس لعشر بقني من 
بلى ولكن كنت أدعو اهللا عقب كل ختمة أن أكون : أما مت ؟ فقال: وقد رآه بعضهم يف املنام وهو يقرأ فقال له

  .ممن يقرأ يف قربه، فأنا ممن يقرأ يف قربه
  .رمحه اهللا

  الندمي املعروفجحظة الشاعر الربمكي أمحد بن جعفر بن موسى بن حيىي بن خالد بن برمك الربمكي، أبو احلسن 

  .جبحظة الشاعر املاهر االديب االخباري، ذو الفنون يف العلوم والنوادر احلاضرة، وكان جيد الغناء
وجامع بددت ما جيمع * لو كان يف العامل من يسمع كم آمل خيبت آماله * قد نادت الدنيا على نفسها : ومن شعره



إذا كانت : فلم حيصل له، فكتب إىل امللك يذكر له ذلكوكتب له بعض امللوك رقعة على صرييف مبال أطلقه له 
فذا خطي فخذه بألف ألف ومن شعره يهجو * ختطط باالنامل واالكف فال جتد الرقاع علي نفعا * صالتكم رقاعا 

يسمى بفضل، وهو * لنا صاحب من أبرع الناس يف البخل : صديقا له ويذمه على شدة شحه وخبله وحرصه فقال
  فجئت كما يأيت إىل مثله مثلي* اين كما يدعو الصديق صديقه ليس بذي فضل دع

فأعلم أن الغيظ والشتم * يرى أمنا من بعض أعضائه أكلي فيغتاظ أحيانا ويشتم عبده * فلما جلسنا للغداء رأيته 
وذلك أن * فيلحظين شزرا فأعبث بالبقل إىل أن جنت كفي علي جناية * من أجلي أمد يدي سرا آلكل لقمة 

: فجرت رجلها كما جرت يدي رجلي ومن قوي شعره قوله* ع أعدمين عقلي فأهوت مييين حنو رجل دجاجة اجلو
فقد ردها يف الرق * مبينة للناس حزين عليكم وقد كنت أعتقت اجلفون من البكا * رحلتم فكم من أنة بعد حنة 

فجودي يف املنام ملستهام * علي يقظي  خبلت: فقلت هلا: شوقي إليكم وقد أورد له ابن خلكان من شعره الرائق قوله
وإمنا لقبه جبحظة عبد اهللا بن املعتز، وذلك لسوء : وتطمع أن أزورك يف املنام ؟ قال* وصرت تنام أيضا : فقالت يل

  .منظره مبآقيه
  ):١(قال بعض من هجاه 
__________  

  ) ١٣٤/  ١الوفيات (البيتان البن الرومي قاهلما يف خلقه املشوه ) ١(

أمل العيون للذة اآلذان * من فيل شطرنج ومن سرطان وارمحتا ملنادميه حتملوا ) * ١(جحظة تسعني جحوظة  بيت
  .تويف سنة ست وعشرين وقيل أربع وعشرين وثلثمائة بواسط

  .املشهور) ٢(ابن املغلس الفقيه الظاهري 
  .له املصنفات املفيدة يف مذهبه

  .أخذ الفقه عن أيب بكر بن داود
  .بد اهللا بن أمحد بن حنبل، وعلي بن داود القنطري، وأيب قالبة الرياشي، وآخرينوروى عن ع

  وكان ثقة فقيها
  .فاضال وهو الذي نشر علم داود يف تلك البالد

  .تويف بالسكتة
أبو بكر بن زياد النيسابوري عبد اهللا بن حممد بن زياد بن واصل بن ميمون، أبو بكر الفقيه الشافعي النيسابوري 

  .أبان بن عثمان، رحل إىل العراق والشام ومصر، وسكن بغدادموىل 
  .حدث عن حممد بن حيىي الذهلي وعباس الدوري، وخلق

  .وعنه الدار قطين وغري واحد من احلفاظ
مل ير يف مشاخينا أحفظ منه لالسانيد واملتون وكان أفقه املشايخ، جالس املزين والربيع وقال عبد اهللا : قال الدار قطين

  .كنا حنصر جملس ابن زيادة وكان حيرز من حيضره من أصحاب احملابر ثالثني ألفا: ةبن بط
: أخربنا أبو سعد املاليين أنبأ يوسف بن عمر بن مسرور مسعت أبا بكر ابن زياد النيسابوري يقول: وقال اخلطيب

الة الغد بطهارة العشاء، أعرف من قام الليل أربعني سنة مل ينم إال جاثيا، ويتقوت كل يوم مخس حبات، ويصلي ص
  .إيش أقول ملن زوجين -يعين أم ولده  -أنا هو كنت أفعل هذا كله قبل أن أعرف أم عبد الرمحن : مث يقول

  .ما أراد إال اخلري: مث قال يف إثر هذا



  .تويف يف هذه السنة عن ست ومثانني سنة
أوقافا دارة على أهل احلديث، وعلى ساللة  عفان بن سليمان ابن أيوب أبو احلسن التاجر، أقام مبصر وأوقف هبا

  .العشرة رضي اهللا عنهم
  .وكان تاجرا موسعا عليه يف الدنيا، مقبول الشهادة عند احلكام، تويف يف شعبان منها

__________  
  .يستعري جحوظه: يف الوفيات) ١(
  .هو عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن املغلس، أبو احلسن البغدادي الداودي ) ٢(

  .و احلسن االشعري قدم بغداد وأخذ احلديث عن زكريا بن حيىي الساجي وتفقه بابن سريجأب
  .وقد ذكرنا ترمجته يف طبقات الشافعية

  أنه كان جيلس يف حلقة الشيخ أيب إسحاق املروزي، وقد كان: وذكر ابن خلكان
املوجز وغريه، : ائحهم، وله من الكتباالشعري معتزليا فتاب منه بالبصرة فوق املنرب، مث أظهر فضائح املعتزلة وقب

  .لالشعري مخسة ومخسون تصنيفا: وحكي عن ابن حزم أنه قال
وذكر أن مغله كان يف كل سنة سبعة عشر ألف درهم، وأنه كان من أكثر الناس دعابة، وأنه ولد سنة سبعني 

يل يف سنة بضع وثالثني وثلثمائة ومائتني، وقيل سنة ستني ومائتني، ومات يف هذه السنة، وقيل يف سنة ثالثني، وق
  .فاهللا أعلم

حممد بن الفضل بن عبد اهللا، أبو ذر التميمي، كان رئيس جرجان، مسع الكثري، وتفقه مبذهب الشافعي، وكانت 
  .داره جممع العلماء، وله إفضال كثري على طلبة العلم من أهل زمانه

  .ول منها، فحزن عليه أخوه الراضيهارن بن املقتدر أخو اخلليفة الراضي، تويف يف ربيع اال
  .وأمر بنفي خبتيشوع بن حيىي املتطبب إىل االنبار، النه اهتم يف عالجه، مث شفعت فيه أم الراضي فرده

مث دخلت سنة مخس وعشرين وثلثمائة يف احملرم منها خرج اخلليفة الراضي وأمري االمراء حممد بن رائق من بغداد 
هللا الربيدي نائب االهواز، الذي قد جترب هبا ومنع اخلراج، فلما سار ابن رائق إىل قاصدين واسط لقتال أيب عبد ا

، ورجع فلهم إىل بغداد فتلقاهم لؤلؤ أمري )٢(فقاتلوه فسلط عليهم جبكم فطحنهم ) ١(واسط خرج احلجون 
  .ال بالكليةالشرطة فاحتاط على أكثرهم وهنبت دورهم، ومل يبق هلم رأس يرتفع، وقطعت أرزاقهم من بيت امل

وبعث اخلليفة وابن رائق إىل أيب عبد اهللا الربيدي يتهددانه فأجاب إىل محل كل سنة ثلثمائة ألف وستني ألف دينار 
  .يقوم هبا، حتمل كل سنة على حدته، وأنه جيهز جيشا إىل قتال عضد الدولة بن بويه

  .فلما رجع اخلليفة إىل بغداد مل حيمل شيئا ومل يبعث أحدا
  .ابن رائق جبكم وبدرا احلسيين لقتال الربيدي، فجرت بينهم حروب وخطوب، وأمور يطول ذكرها مث بعث

مث جلأ الربيدي إىل عماد الدولة واستجار به، واستحوذ جبكم على بالد االهواز، وجعل إليه ابن رائق خراجها، 
  .وكان جبكم هذا شجاعا فاتكا

  .االمارة ببغداد، وواله نيابة املشرق إىل خراسان ويف ربيع االول خلع اخلليفة على جبكم وعقد له
  :وفيها من االعيان أبو حامد بن الشرقي

__________  



  .احلجرية ٣٢٩/  ٨يف الكامل ) ١(
  .اعترضهم ابن رائق فقاتلهم قتاال شديدا فاهنزم احلجرية وقتل منهم مجاعة : يف الكامل) ٢(

سنة أربعني ومائتني، وكان حافظا كبري القدر كثري احلفظ، كثري  أمحد بن حممد بن احلسن أبو حامد الشرقي، مولده
  .احلج

حياة أيب حامد حتول بني الناس : رحل إىل االمصار وجاب االقطار، ومسع من الكبار، نظر إليه ابن خزمية يوما فقال
  .وبني الكذب على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .از النحوي، حدث عن املربد وثعلب، وكان ثقةعبد اهللا بن حممد بن سفيان أبو احلسن اخلز
حممد بن إسحاق بن حيىي أبو الطيب النحوي، قال أبو الوفا له مصنفات : له مصنفات يف علوم القرآن غزيرة الفوائد

حممد بن هارون أبو بكر  -مليحة يف االخبار، وقد حدث عن احلارث بن أيب املربد وأسامة وثعلب وغريهم 
لى مذهب أيب ثور، روى عن احلسن بن عرفة وعباس الدوري وعن الدار قطين واآلجري العسكري الفقيه ع

  .وغريمها
  .واهللا أعلم

مث دخلت سنة ست وعشرين وثلثمائة فيها ورد كتاب من ملك الروم إىل الراضي مكتوب بالرومية والتفسري 
ه، ووجه مع الكتاب هبدايا وألطاف كثرية بالعربية، فالرومي بالذهب والعريب بالفضة، وحاصله طلب اهلدنة بينه وبين

، ما بني ذكر وأنثى على هنر )٢(، فأجابه اخلليفة إىل ذلك، وفودي من املسلمني ستة آالف أسري )١(فاخرة 
  .البدندون

وفيها ارحتل الوزير أبو الفتح بن الفرات من بغداد إىل الشام، وترك الوزارة فوليها أبو علي بن مقلة وكانت واليته 
فة جدا، ليس له من االمر شئ مع ابن رائق، وطلب من ابن رائق أن يفرغ له عن أمالكه فجعل مياطله، فكتب ضعي

  .إىل جبكم يطمعه يف بغداد، وأن يكون عوضا عن ابن رائق
وكتب ابن مقلة أيضا إىل اخلليفة ويطلب منه أن يسلم إليه ابن رائق وابن مقاتل، ويضمنهم بألفي دينار، فبلغ ذلك 

  .هذا أفسد يف االرض: رائق فأخذه فقطع يده، وقال ابن
مث جعل حيسن للراضي أن يستوزره وأن قطع يده ال مينعه من الكتابة، وأنه يشد القلم على يده اليمىن املقطوعة 

  .فيكتب هبا، مث بلغ ابن رائق أنه قد كتب إىل جبكم مبا تقدم، وأنه يدعو عليه
  فأخذه فقطع لسانه

، وليس عنده من خيدمه، فكان يستقي املاء بنفسه يتناول الدلو بيده اليسرى مث ميسكه بفيه مث وسجنه يف مكان ضيق
  .جيذب باليسرى مث ميسك بفيه إىل أن يستقي، ولقي شدة وعناء، ومات يف حمبسه هذا وحيدا فدفن فيه

  مث سأل أهله نقله فدفن يف داره، مث نقل منها إىل غريها، فاتفق له أشياء
__________  

من عبد اهللا أيب العباس : ، ورد اخلليفة وفيه٥٦نسخة كتاب ملك الروم يف تاريخ الزمان البن العربي ص ) ١(
  .الراضي امام الدين أمري املؤمنني إىل رومانوس وقسطنطني واسطفانس وقسطنطني زعماء الروم سالم

  .أييدا لعقد الصلحرحبنا هبداياكم ووجهنا إليكم طبقا لرغبتكم سفرينا فالنا تكرميا لكم وت
  .ستة آالف وثلثمائة أسري : ٣٥٢/  ٨يف الكامل ) ٢(



منها أنه وزر ثالث مرات، وعزل ثالث مرات، وويل لثالثة من اخللفاء، ودفن ثالث مرات، وسافر ثالث : غريبة
  .سفرات، مرتني منفيا ومرة إىل املوصل كما تقدم

مكان ابن رائق، وقد كان جبكم هذا من غلمان أيب علي وفيها دخل جبكم بغداد فقلده الراضي إمرة االمراء 
العارض وزير ما كان بن كايل الديلمي، فاستوهبه ما كان من الوزير فوهبه له، مث فارق ما كان وحلق مبرداويج، 

  .وكان يف مجلة من قتله يف احلمام كما تقدم
ه جدا وانفصل ابن رائق وكانت أيامه سنة فلما واله اخلليفة إمرة االمراء أسكن يف دار مؤنس اخلادم، وعظم أمر

  .وعشرة أشهر وستة عشر يوما
وفيها بعث عماد الدولة بن بويه أخاه معز الدولة فأخذ االهواز اليب عبد اهللا الربيدي، وانتزعها من يد جبكم 

  .وأعادها إليه
بن إبراهيم ) ١(ستم وفيها استوىل لشكري أحد أمراء ومشكري الديلمي على بالد أذر بيجان وانتزعها من ر

  .الكردي، أحد أصحاب ابن أيب الساج، بعد قتال طويل
وفيها اضطرب أمر القرامطة جدا وقتل بعضهم بعضا، وانكفوا بسبب ذلك عن التعرض للفساد يف االرض، ولزموا 

  .بلدهم هجر ال يرومون منه انتقاال إىل غريه، وهللا احلمد واملنة
الرمحن االندلسي، كان أبوه من أصحاب مالك، وهذا الرجل هو أول من أدخل وفيها تويف أمحد بن زياد بن عبد 

  .فقه مالك إىل االندلس وقد عرض عليه القضاء هبا فلم يقبل
  مث دخلت سنة سبع وعشرين وثلثمائة

ها، وبني يف احملرم منها خرج الراضي أمري املؤمنني إىل املوصل حملاربة ناصر الدولة احلسن بن عبد اهللا بن محدان نائب
يديه جبكم أمري االمراء، وقاضي القضاة أبو احلسني عمر بن حممد بن يوسف، وقد استخلف على بغداد ولده 

  .القاضي أبا نصر يوسف بن عمر، يف منصب القضاء، عن أمر اخلليفة بذلك
ابن محدان، وقرر وكان فاضال عاملا، وملا انتهى جبكم إىل املوصل واقع احلسن بن عبد اهللا بن محدان فهزم جبكم 

  .اخلليفة املوصل واجلزيرة، ووىل فيها
وأما حممد بن رائق فإنه اغتنم غيبة اخلليفة عن بغداد واستجاش بألف من القرامطة وجاء هبم فدخل بغداد فأكثر 

ه إىل فيها الفساد، غري أنه مل يتعرض لدار اخلالفة، مث بعث إىل اخلليفة يطلب منه املصاحلة والعفو عما جىن، فأجاب
ودخلها اخلليفة يف ) ٢(ذلك، وبعث إليه قاضي القضاة أبا احلسني عمر بن يوسف، وترحل ابن رائق عن بغداد 

  .مجادى االوىل، ففرح املسلمون بذلك
ونزل عند غروب الشمس أول ليلة من شهر آذار يف مجادى االوىل مطر عظيم، وبرد كبار، كل واحدة حنو 

  .ور كثرية من بغدادأوقيتني، واستمر فسقط بسببه د
  وظهر جراد كثري يف هذه السنة وكان احلج من جهة درب العراق قد تعطل

__________  
  .ديسم: ٣٤٩/  ٨يف الكامل ) ١(
حران والرها وما جاورها وجند قنسرين والعواصم  -قلده طريق الفرات وديار مصر : ٣٥٤/  ٨يف الكامل ) ٢(

  . ٨٦/  ٢ئق واستوىل عليها فسار ابن را: قال يف خمتصر تاريخ البشر



من سنة سبع عشرة وثلثمائة إىل هذه السنة، فشفع يف الناس الشريف أبو علي حممد بن حيىي العلوي عند القرامطة، 
وكانوا حيبونه لشجاعته وكرمه، يف أن ميكنهم من احلج، وأن يكون هلم على كل مجل مخسة دنانري، وعلى احململ 

ى ذلك، فخرج الناس يف هذه السنة إىل احلج على هذا الشرط، وكان يف مجلة من خرج سبعة دنانري، فاتفقوا معه عل
ما : الشيخ أبو علي بن أيب هريرة أحد أئمة الشافعية فلما اجتاز هبم طالبوه باخلفارة فثىن رأس راحلته ورجع وقال

  .رجعت شحا ولكن سقط عين الوجوب بطلب هذه اخلفارة
ك أن عبد الرمحن االموي صاحب االندلس امللقب بالناصر لدين اهللا، قتل وزيره وفيها وقعت فتنة باالندلس وذل

  وكان نائبا على مدينة -أمحد فغضب له أخوه أمية بن إسحاق 
فارتد ودخل بالد النصارى واجتمع مبلكهم ردمري ودهلم على عورات املسلمني، فسار إليهم يف جيش  -شنترين 

الرمحن فأوقع هبم بأسا شديدا، وقتل من اجلاللقة خلقا كثريا، مث كر الفرنج كثيف من اجلاللقة فخرج إليهم عبد 
على املسلمني فقتلوا منهم خلقا كثريا قريبا ممن قتلوا منهم، مث واىل املسلمون الغارات على بالد اجلاللقة فقتلوا 

الرمحن فبعث إليه باالمان، منهم أمما ال حيصون كثرة، مث ندم أمية بن إسحاق على ما صنع، وطلب االمان من عبد 
  .فلما قدم عليه قبله واحترمه

أبو علي الدمشقي، من أبناء احملدثني كان أخباريا ) ١(وفيها تويف من االعيان احلسن بن القاسم بن جعفر بن دحيم 
  .وغريه) ٢(له يف ذلك مصنفات، وقد حدث عن العباس بن الوليد البريويت 

  .تويف مبصر يف حمرم هذه السنة
  .د أناف على الثمانني سنةوق

احلسني بن القاسم بن جعفر بن حممد بن خالد بن بشر أبو علي الكوكيب الكاتب، صاحب االخبار واآلداب، روى 
  .عن أمحد بن أيب خيثمة وأيب العيناء وابن أيب الدنيا

  .روى عنه الدار قطين وغريه
  .شج، ويعرف بأيب الدنياعثمان بن اخلطاب ابن عبد اهللا أبو عمرو البلوي، املغريب اال

قدم هذا الرجل بغداد بعد الثلثمائة، وزعم أنه ولد أول خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه، ببالد املغرب، وأنه 
وفد هو وأبوه على علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، فأصاهبم يف الطريق عطش فذهب يرتاد البيه ماء فرأى عينا 

بيه ليسقيه فوجده قد مات، وقد هو على علي بن أيب طالب فأراد أن يقبل ركبته فشرب منها واغتسل، مث جاء ال
  .فصدمه الركاب فشج رأسه، فكان يعرف باالشج

وقد زعم صدقه يف هذا الذي زعمه طائفة من الناس، ورووا عنه نسخة فيها أحاديث من روايته عن علي، وممن 
  صدقه

__________  
  .قاسم بن جعفر بن دحيةاحلسن بن : يف حسن احملاضرة) ١(

  .احلسن بن القاسم بن دحيم: ٢٠٣/  ١٢ويف الوايف 
  .كذا باالصل واملنتظم، والصواب البريوين يف الوايف) ٢(

  .السدوسي : ويف حسن حملاضرة

يف ذلك احلافظ حممد بن أمحد بن املفيد، ورواها عنه، ولكن كان املفيد متهما بالتشيع، فمسح له بذلك النتسابه إىل 
لي، وأما مجهور احملدثني قدميا وحديثا فكذبوه يف ذلك، وردوا عليه كذبه، ونصوا على أن النسخة اليت رواها ع



جهبذ الوقت شيخ االسالم أبو العباس : موضوعة ومنهم أبو طاهر أمحد بن حممد السلفي، وأشياخنا الذين أدركناهم
م أبو عبد اهللا الذهيب، وقد حررت ذلك يف كتايب ابن تيمية، واجلهبذ أبو احلجاج املزي، احلافظ مؤرح االسال

  .التكميل وهللا احلمد واملنة
  .بلغين أن االشج هذا مات سنة سبع وعشرين وثلثمائة، وهو راجع إىل بلده واهللا أعلم: قال املفيد

م حممد بن جعفر بن حممد بن سهل أبو بكر اخلرائطي، صاحب املصنفات، أصله من أهل سر من رأى، وسكن الشا
  .وحدث هبا عن احلسن بن عرفة وغريه

وممن تويف فيها احلافظ الكبري ابن احلافظ الكبري أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حامت حممد بن إدريس الرازي صاحب 
كتاب اجلرح والتعديل، وهو من أجل الكتب املصنفة يف هذا الشأن، وله التفسري احلافل الذي اشتمل على النقل 

و فيه على تفسري ابن جرير الطربي وغريه من املفسرين، إىل زماننا، وله كتاب العلل املصنفة الكامل، الذي يرب
املرتبة على أبواب الفقه، وغري ذلك من املصنفات النافعة، وكان من العبادة والزهادة والورع واحلفظ والكرامات 

  .الكثرية املشهورة على جانب كبري، رمحه اهللا
لقد أطلت بنا، ولقد سبحت يف سجودي سبعني : ل له رجل من بعض من صلى معهوقد صلى مرة فلما سلم قا

  .مرة
لكين واهللا ما سبحت إال ثالثا، وقد اهندم سور بلد يف بعض بالد الثغور فقال عبد الرمحن بن أيب : فقال عبد الرمحن

  .أما تبنوه ؟ وقد حثهم على عمارته: حامت للناس
  .فرأى عندهم تأخرا

اكتب يل خطك هبذا الضمان وهذه ألف : وأضمن له على اهللا اجلنة ؟ فقام رجل من التجار فقال من يبنيه: فقال
  .دينار لعمارته

فكتب له رقعة بذلك، فعمر ذلك السور مث اتفق موت ذلك الرجل التاجر عما قريب، فلما حضر الناس جنازته 
قد أمضينا لك هذا : ا يف ظهرها مكتوبطارت من كفنه رقعة فإذا هي اليت كانت كتبها له ابن أيب حامت وإذ

  .الضمان وال تعد إىل ذلك
  واهللا

  .سبحانه أعلم
يف غرة احملرم منها ظهرت يف اجلو محرة شديدة يف : مث دخلت سنة مثان وعشرين وثلثمائة قال ابن اجلوزي يف منتظمه
  .ناحية الشمال واملغرب، وفيها أعمدة بيض عظيمة كثرية العدد

بأن ركن الدولة أبا علي احلسن بن بويه وصل إىل واسط فركب اخلليفة وجبكم إىل حربه فخاف وفيها وصل اخلرب 
  .فانصرف راجعا إىل االهواز ورجعا إىل بغداد

  وفيها ملك ركن الدولة بن بويه مدينة أصبهان، أخذها من ومشكري أخي

  .مرداويج، لقلة جيشه يف هذا احلني
ة وانتشرت يف اجلانب الغريب، وسقطت دور كثرية، وانبثق بثق من نواحي ويف شعبان منها زادت دجلة زيادة عظيم

  .االنبار فغرق قرى كثرية، وهلك بسببه حيوان وسباع كثرية يف الربية
  .وفيها تزوج جبكم بسارة بنت عبد اهللا الربيدي

ن الربيدي بالد وحممد بن أمحد بن يعقوب الوزير يومئذ ببغداد، مث صرف عن الوزارة بسليمان بن احلسن، وضم



  .واسط وأعماهلا بستمائة ألف دينار
وفيها تويف قاضي القضاة أبو احلسن عمر بن حممد بن يوسف، وتوىل مكانه ولده أبو نصر يوسف بن عمر بن حممد 

  .بن يوسف، وخلع عليه اخلليفة الراضي يوم اخلميس خلمس بقني من شعبان منها
كتب إىل جبكم حيثه على اخلروج إىل اجلبل ليفتحها ويساعده هو على أخذ وملا خرج أبو عبد اهللا الربيدي إىل واسط 

  .االهواز من يد عماد الدولة بن بويه، وإمنا كان مقصوده أن يبعده عن بغداد ليأخذها منه
فلما انفصل جبكم باجلنود بلغه ما يريده الربيدي من املكيدة به، فرجع سريعا إىل بغداد، وركب يف جيش كثيف إليه 

  .خذ الطرق عليه من كل جانب، لئال يشعر به إال وهو عليهوأ
فاتفق أن جبكما كان راكبا يف زورق وعنده كاتب له إذ سقطت محامة يف ذنبها كتاب فأخذه جبكم فقرأه فإذا فيه 

ومل ! نعم : وحيك هذا خطك ؟ قال: كتاب من هذا الكاتب إىل أصحاب الربيدي يعلمهم خبرب جبكم، فقال له جبكم
  .ر أن ينكر، فأمر بقتله فقتل والقي يف دجلةيقد

  .وملا شعر الربيدي بقدوم جبكم هرب إىل البصرة ومل يقم هبا أيضا بل هرب منها إىل غريها
  واستوىل

  .جبكم على بالد واسط، وتسلط الديلم على جيشه الذين خلفهم باجلبل ففروا سراعا إىل بغداد
هللا م فدخل محص أوال فأخذها، مث جاء إىل دمشق وعليها بدر بن عبد اوفيها استوىل حممد بن رائق على بالد الشا

  ).١(االخشيد املعروف ببدر 
  .االخشيد وهو حممد بن طغج، فأخرجه ابن رائق من دمشق قهرا واستوىل عليها

مث ركب ابن رائق يف جيش إىل الرملة فأخذها، مث إىل عريش مصر فأراد دخوهلا فلقيه حممد بن طغج االخشيد 
م املصريني، فكر عليهم املصريون فقتلوهم قتال فاقتتال هناك فهزمه ابن رائق واشتغل أصحابه بالنهب ونزلوا خبيا

عظيما، وهرب ابن رائق يف سبعني رجال من أصحابه، فدخل دمشق يف أسوأ حال وشرها، وأرسل له ابن ظغج أخاه 
أبا نصر بن طغج يف جيش فاقتتلوا عند اللجون يف رابع ذي احلجة، فهزم ابن رائق املصريني وقتل أخو االخشيد 

ابن رائق وكفنه وبعث به إىل أخيه مبصر وأرسل معه ولده وكتب إليه حيلف أنه ما أراد قتله،  فيمن قتل، فغسله
  .ولقد شق عليه، وهذا ولدي فاقتد منه

فأكرم االخشيد ولد حممد بن رائق، واصطلحا على أن تكون الرملة وما بعدها إىل ديار مصر لالخشيد، وحيمل إليه 
  .وأربعني ألف دينار، وما بعد الرملة إىل جهة دمشق تكون البن رائقاالخشيد يف كل سنة مائة ألف دينار 

  ..وفيها تويف من االعيان
__________  

  .بدير : ٤٠٨/  ٣والعرب البن خلدون  ٣٦٣/  ٨يف الكامل ) ١(

  .املرتعش أحد مشايخ الصوفية، كذا ذكره اخلطيب) ١(أبو حممد جعفر 
بن حممد أبو حممد النيسابوري، كان من ذوي االموال فتخلى منها  وقال أبو عبد الرمحن السلمي امسه عبد اهللا

إشارات : وصحب اجلنيد وأبا حفص وأبا عثمان، وأقام ببغداد حىت صار شيخ الصوفية، فكان يقال عجائب بغداد
  .الشبلي، ونكت املرتعش، وحكايات جعفر اخلواص

له تنجيه من النار أو تبلغه الرضوان فقد جعل لنفسه من ظن أن أفعا: الصائغ يقول قال املرتعش) ٢(مسعت أبا جعفر 
  .إن فالنا ميشي على املاء: وفعله خطرا، ومن اعتمد على فضل اهللا بلغه اهللا أقصى منازل الرضوان وقيل للمرتعش



  .إن خمالفة اهلوى أعظم من املشي على املاء، والطريان يف اهلواء: فقال
  وا ماوملا حضرته الوفاة مبسجد الشونيزية حسب

بيعوا خريقايت هذه واقضوا هبا ديين، وأرجو من اهللا تعاىل أن : عليه من الدين فإذا عليه سبعة عشر درمها، فقال
  .يرزقين كفنا

أن مييتين فقريا، وأن جيعل وفايت يف هذا املسجد فإين صحبت فيه أقواما، وأن جيعل عندي من : وقد سألت اهللا ثالثا
  .آنس به وأحبه
  .ومات مث أغمض عينيه

أبو سعيد االصطخري احلسن بن أمحد ابن يزيد بن عيسى بن الفضل بن يسار، أبو سعيد االصطخري أحد أئمة 
الشافعية، كان زاهدا ناسكا عابدا، ويل القضاء بقم، مث حسبة بغداد، فكان يدور هبا ويصلي على بغلته، وهو دائر 

  .بني االزقة، وكان متقلال جدا
رمحه ) ٣(قات الشافعية، وله كتاب القضاء مل يصنف مثله يف بابه، تويف وقد قارب التسعني وقد ذكرنا ترمجته يف طب

  .اهللا
علي بن حممد أبو احلسن املزين الصغري أحد مشايخ الصوفية، أصله من بغداد، وصحب اجلنيد وسهال التستري، 

أرض تبوك فلما دنوت منها زلقت وردت بئرا يف : وجاور مبكة حىت تويف يف هذه السنة، وكان حيكي عن نفسه قال
  .فسقطت يف البئر، وليس أحد يراين

إن مت مل أفسد على الناس املاء، وسكنت نفسي وطابت : فلما كنت يف أسفله إذا فيه مصطبة فتعلقت هبا وقلت
  للموت، فبينا أنا كذلك إذا أفعى قد تدلت علي

__________  
  .عبد اهللا بن حممد النيسابوري: ٤٦٢/  ٢الصفوة كذا باالصل والكامل البن االثري، ويف صفة ) ١(

  .٣١٧/  ٢وانظر شذرات الذهب 
  .أبا الفرج: يف صفة الصفوة) ٢(
فعلى  ٣٢٨مجادى اآلخرة سنة  ١٢ه وتويف  ٢٤٤كانت والدته سنة : ٧٤/  ٢قال ابن خلكان يف ترمجته ) ٣(

  .سنة  ٨٤هذا يكون له عندما مات 

  .خرجتين إىل وجه االرض، وانسابت فلم أدر أين ذهبت، وال من أين جاءتفلفت علي ذنبها مث رفعتين حىت أ
  .ويف مشايخ الصوفية آخر يقال له أبو جعفر املزين الكبري، جاور مبكة ومات هبا أيضا، وكان من العباد

  روى اخلطيب عن علي بن أيب علي إبراهيم بن حممد الطربي عن جعفر اخللدي
  .زودين: الكبري فقلت له ودعت يف بعض حجايت املزين: قال

يا جامع الناس ليوم ال ريب فيه، إن اهللا ال خيلف امليعاد، امجع بيين وبني كذا، فإن اهللا : إذا فقدت شيئا فقل: فقال يل
  .جيمع بينك وبني ذلك الشئ

ر إىل فص إذا اغتممت فانظ: وجئت إىل الكتاين فودعته وسألته أن يرودين، فأعطاين خامتا على فصه نقش فقال: قال
  .هذا اخلامت يزول غمك

فكنت ال أدعو بذلك الدعاء إال استجيب يل، وال أنظر يف ذلك الفص إال زال غمي، فبينا أنا ذات يوم يف : قال
مسرية إذ هبت ريح شديدة، فأخرجت اخلامت النظر إليه فلم أدر كيف ذهب، فجعلت أدعو بذلك الدعاء يومي أمجع 



عت إىل املنزل فتشت املتاع الذي يف املنزل فإذا اخلامت يف بعض ثيايب اليت كانت أن جيمع علي اخلامت، فلما رج
  .باملنزل

بن سامل أبو عمر القرطيب، موىل هشام بن ) ١(أمحد بن عبد ربه ابن حبيب بن جرير  -صاحب كتاب العقد الفريد 
  .عبد الرمحن بن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان بن احلكم االموي

من الفضالء املكثرين، والعلماء بأخبار االولني واملتأخرين، وكتابه العقد يدل على فضائل مجة، وعلوم كثرية  كان
  .مهمة، ويدل كثري من كالمه على تشيع فيه، وميل إىل احلط على بين أمية

  .وهذا عجيب منه، النه أحد مواليهم وكان االوىل به أن يكون ممن يواليهم ال ممن يعاديهم
  .وله ديوان شعر حسن، مث أورد منه أشعارا يف التغزل يف املردان والنسوان أيضا: ابن خلكانقال 

  .ولد يف رمضان سنة ست وأربعني ومائتني وتويف بقرطبة يوم االحد ثامن عشر مجادى االوىل من هذه السنة
زدي الفقيه املالكي القاضي، عمر بن أيب عمر حممد بن يوسف بن يعقوب ابن محاد بن زيد بن درهم، أبو احلسني اال

  .ناب عن أبيه وعمره عشرون سنة، وكان حافظا للقرآن واحلديث والفقه على مذهب مالك، والفرائض
  .واحلساب واللغة والنحو والشعر

وصنف مسندا فرزق قوة الفهم وجودة القرحية، وشرف االخالق، وله الشعر الرائق احلسن، وكان مشكور السرية 
  .ثقة إماما يف القضاء، عدال

كنا جنلس يف حضرة القاضي أيب : أخربنا أبو الطيب الطربي مسعت املعاىف بن زكريا اجلريري يقول: قال اخلطيب
  احلسني

__________  
  .أمحد بن حممد بن عبد ربه بن حبيب بن حذير : ١١٠/  ١ووفيات االعيان  ١٠/  ٨يف الوايف ) ١(

بابه، وإذا أعرايب جالس كأن له حاجة، إذ وقع غراب على خنلة يف  فجئنا يوما ننتظره على العادة فجلسنا عند
  .الدار، فصرخ مث طار

  .إن هذا الغراب خيرب أن صاحب هذه الدار ميوت بعد سبعة أيام: فقال االعرايب
ا م: قال فزبرناه فقام وانصرف، مث خرج االذن من القاضي أن هلموا، فدخلنا فوجدناه متغري اللون مغتما، فقلنا له

على أهليك والنعم السالم وقد * منازل آل محاد بن زيد : إين رأيت البارحة يف املنام شخصا يقول: اخلرب ؟ فقال
  .ضاق لذلك صدري

  .فدعونا له وانصرفنا: قال
فلما كان اليوم السابع من ذلك اليوم دفن ليوم اخلميس لسبع عشرة مضت من شعبان من هذه السنة، وله من 

  .ن سنة، وصلى عليه ابنه أبو نصر وويل بعده القضاءالعمر تسع وثالثو
بلغ القاضي أبو احلسني من العلم مبلغا عظيما مع حداثة سنة، وحني تويف كان اخلليفة الراضي يبكي : قال الصويل

  .واهللا ال بقيت بعده: كنت أضيق بالشئ ذرعا فيوسعه علي، مث يقول: عليه وحيرضنا ويقول
  .ربيع االول من هذه السنة اآلتية رمحهما اهللا فتويف الراضي بعده يف نصف

  .وكان الراضي أيضا حدث السن
  .ابن شنبوذ املقري حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت أبو احلسن املقري املعروف بابن شنبوذ

روى عن أيب مسلم الكجي، وبشر بن موسى وخلق، واختار حروفا يف القراءات أنكرت عليه، وصنف أبو بكر 



كتابا يف الرد عليه، وقد ذكرنا فيما تقدم كيف أنه عقد له جملس يف دار الوزير ابن مقلة، وأنه ضرب حىت  االنباري
  .رجع عن كثري منها، وكانت قراءات شاذة أنكرها عليه قراء أهل عصره

نواع من تويف يف صفر منها، وقد دعا على الوزير ابن مقلة حني أمر بضربه فلم يفلح ابن مقلة بعدها، بل عوقب بأ
  .العقوبات، وقطعت يده ولسانه، وحبس حىت مات يف هذه السنة اليت مات فيها ابن شنبوذ

  بن عبد اهللا) ١(حممد بن علي بن احلسن : وهذه ترمجة ابن مقلة الوزير أحد الكتاب املشاهري وهو
  .أبو علي املعروف بابن مقلة الوزير

  .، مث آل به احلال إىل أن ويل الوزارة لثالثة من اخللفاء، قليل املال)٢(وقد كان يف أول عمره ضعيف احلال 
  .املقتدر، والقاهر، والراضي

  وعزل ثالث
__________  

  .احلسني: ١١٣/  ٥يف وفيات االعيان ) ١(
كان يف ابتداء امره خيدم يف بعض الدواوين يف كل شهر بستة دنانري مث تعلق بابن الفرات واختص به، فرفع من ) ٢(

  .من شأنه، فمكث بني يديه يعرض عليه رقاعا يف مهمات الناس وينتفع بسبب ذلكقدره وأعلى 
 ١٠٩/  ٤الوايف  ١١٣/  ٥انظر وفيات االعيان ..(كان يتوىل بعض أعمال فارس وجييب خراجها: وقال ابن خلكان

  ) .٢٧٠والفخري 

سنانه، وكان مع ذلك يكتب مرات، وقطعت يده ولسانه يف آخر عمره، وحبس فكان يستقي املاء بيده اليسرى وأ
  .بيده اليمىن مع قطعها، كما كان يكتب هبا وهي صحيحة

وقد كان خطه من أقوى اخلطوط، كما هو مشهور عنه وقد بىن له دارا يف زمان وزارته ومجع عند بنياهنا خلقا من 
  .أشار به املنجموناملنجمني، فاتفقوا على وضع أساسها يف الوقت الفالين، فأسس جدراهنا بني العشاءين كما 

  .فما لبث بعد استتمامها إال يسريا حىت خربت وصارت كوما، كما ذكرنا ذلك، وذكرنا ما كتبوا على جداراهنا
وكان على مجيعه شبكة من إبريسم، وفيه أنواع الطيور  -أي فدادين  -وقد كان له بستان كبري جدا، عدة أجربة 
اويس وغري ذلك شئ كثري، ويف أرضه من الغزالن وبقر الوحش والنعام من القمارى واهلزار والببغ والبالبل والطو

  .وغري ذلك شئ كثريا أيضا
  .مث صار هذا كله عما قريب بعد النضرة والبهجة والبهاء إىل اهلالك والبوار والفناء الزوال

  .وهذه سنة اهللا يف املغترين اجلاهلني الراكنني إىل دار الفناء الغرور
* ال تكن عجال : قل البن مقلة: الشعراء حني بىن داره وبستانه وما اتسع فيه من متاع الدنياوقد أنشد فيه بعض 

دارا ستهدم قنصا بعد أيام ما زلت ختتار سعد * واصرب، فإنك يف أضغاث أحالم تبين بأحجر دور الناس جمتهدا 
  فكم حنوس به من حنس هبرام* املشتري هلا 

 حال نقض وال يف حال ابرام فعزل ابن مقلة عن الوزارة بغداد وخربت داره يف* إن القران وبطليموس ما اجتمعا 
وانقلعت أشجاره وقطعت يده، مث قطع لسانه وصودر بألف ألف دينار، مث سجن وحده ليس معه من خيدمه مع 
بل بيده الكرب والضعف والضرورة وانعدام بعض أعضائه، حىت كان يستقي املاء بنفسه من بئر عميق، فكان يديل احل

  .اليسرى وميسكه بفيه
  .وقاسى جهدا جهيدا بعد ما ذاق عيشا رغيدا



* بأمياهنم، فبانت مييين بعت ديين هلم بدنياي حىت ) * ١(ما سئمت احلياة، لكن توثقت للحياة : ومن شعره يف يده
ليمني لذة حفظ أرواحهم، فما حفظوين ليس بعد ا* حرموين دنياهم بعد ديين ولقد حفظت ما استطعت جبهدي 

كتبت هبا القرآن مرتني، وخدمت هبا ثالثة من : يا حيايت بانت مييين فبيين وكان يبكي على يده كثريا ويقول* عيش 
فإن البعض من بعض قريب وقد * إذا ما مات بعضك فابك بعضا : اخللفاء تقطع كما تقطع أيدي اللصوص مث ينشد
  سلطان، مث سأل ولده أبو احلسني أن حيولمات عفا اهللا عنه يف حمبسه هذا ودفن يف دار ال

__________  
  " .للحياة " ، وفيهما سقطت ١١٦/  ٥ووفيات االعيان  ١١٠/  ٤البيت يف الوايف ) ١(

  .إىل عنده فأجيب فنبشوه ودفنه ولده عنده يف داره
  .مث سألت زوجته املعروفة بالدينارية أن يدفن يف دارها فأجيبت إىل ذلك فنبش ودفن عندها

  .فهذه ثالث مرات
  .تويف وله من العمر ست ومخسون سنة

أبو بكر بن االنباري حممد بن القاسم بن حممد بن بشار بن احلسن بن بيان بن مساعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو 
  .بكر االنباري، صاحب كتاب الوقف واالبتداء، وغريه من الكتب النافعة، واملصنفات الكثرية

  .يف اللغة والعربية والتفسري واحلديث، وغري ذلككان من حبور العلم 
  مسع الكدميي

  .وإمساعيل القاضي وثعلبا وغريهم، وكان ثقة صدوقا أديبا، دينا فاضال من أهل السنة
كان من أعلم الناس بالنحو واالدب، وأكثرهم حفظا له، وكان له من احملافيظ جملدات كثرية، أمحال مجال وكان ال 

إنه كان حيفظ مائة وعشرين : وال يشرب ماء إال قريب العصر، مراعاة لذهنه وحفظه، ويقاليأكل إال النقاىل 
تفسريا، وحفظ تعبري الرؤيا يف ليلة، وكان حيفظ يف كل مجعة عشرة آالف ورقة، وكانت وفاته ليلة عيد النحر من 

  .هذه السنة
  .أم عيسى بنت إبراهيم احلريب، كانت عاملة فاضلة، تفيت يف الفقه

  .وفيت يف رجب ودفنت إىل جانب أبيها رمحه اهللا تعاىلت
من ريبع االول كانت وفاة اخلليفة الراضي باهللا أمري املؤمنني ) ١(مث دخلت سنة تسع وعشرين وثلثمائة يف املنتصف 

د العباسي، أيب العباس أمحد بن املقتدر باهللا جعفر بن املعتضد باهللا أمحد بن املوفق بن املتوكل بن املعتصم بن الرشي
  .خلون من مجادى االوىل سنة ثنتني وعشرين وثلثمائة) ٢(استخلف بعد عمه القاهر لست 

وأمه أم ولد رومية تسمى ظلوم، كان مولده يف رجب سنة سبع وتسعني ومائتني، وكانت خالفته ست سنني 
  ).٤(، وعمره يوم مات إحدى وثالثني سنة وعشرة أشهر )٣(وعشرة أشهر وعشرة أيام 

  ان أمسروك
__________  

  .ليلة السبت لست عشرة ليلة خلت من ربيع االول: ٢٤٢/  ٢يف تاريخ بغداد ) ١(
  .منتصف ربيع اآلخر: ١٥٢/  ٢٣وهناية االرب  ٢٩٩/  ٢ويف الوايف بالوفيات 

  .بقيت من ربيع اآلخر ١٤ليلة السبت : ٣٢٤/  ٦ويف املنتظم 
  .خلمس: ٣٥١/  ٤يف مروج الذهب ) ٢(



  .مع ما جاء يف املنتظم وهناية االرب وتاريخ اخللفاء والعيون واحلدائق يتفق) ٣(
  .ست سنني وأحد عشر شهرا وثالثة أيام: ٣٦٤/  ٤ويف مروج الذهب 

  .ست سنني وعشرة أيام: ٢٩٩/  ٢ويف العقد الفريد والوايف بالوفيات 
  .سبع سنني غري شهر: ٤٠٩/  ٣ويف العرب البن خلدون 

  اثنتني وثالثني سنة وشهروا : ٣٦٦/  ٨يف الكامل ) ٤(

رقيق السمرة ذري اللون أسود الشعر سبطه، قصري القامة، حنيف اجلسم، يف وجهه طول، ويف مقدم حليته متام، ويف 
  .شعرها رقة

  .هكذا وصفه من شاهده
فة له شعر، منها أنه كان آخر خلي: كان للراضي فضائل كثرية، وختم اخللفاء يف أمور عدة: قال اخلطيب البغدادي

وآخرهم انفرد بتدبري اجليوش واالموال، وآخر خليفة خطب على املنرب يوم اجلمعة، وآخر خليفة جالس اجللساء 
  .ووصل إليه الندماء

وآخر خليفة كانت نفقته وجوائزه وعطاياه وجراياته وخزائنه ومطاخبه وجمالسه وخدمه وأصحابه وأموره كلها جتري 
  .لفاءعلى ترتيب املتقدمني من اخل

هللا أقوام : كان فصيحا بليغا كرميا جوادا ممدحا، ومن جيد كالمه الذي مسعه منه حممد بن حيىي الصويل: وقال غريه
هم مفاتيح اخلري، وأقوام هم مفاتيح الشر، فمن أراد اهللا به خريا قصده أهل اخلري وجعله الوسيلة إلينا فنقضي 

ومن أراد اهللا به شرا عدل به إىل غرينا وهو الشريك يف الوزر حاجته وهو الشريك يف الثواب واالجر والشكر 
  .واالمث واهللا املستعان على كل حال

وكان املتقي قد اعتدى على الراضي  -ومن ألطف االعتذارات ما كتب به الراضي إىل أخيه املتقي ومها يف املكتب 
ترف لك بالعبودية فرضا، وأنت معترف يل بسم اهللا الرمحن الرحيم، أنا مع: فكتب -والراضي هو الكبري منهما 

  .باالخوة فضال، والعبد يذنب واملوىل يعفو
أعز خلق اهللا * اعتب فعتباك حبيب إيل أنت على أنك يل ظامل * يا ذا الذي يغضب من غري شي : وقد قال الشاعر

  .طرا علي قال فجاء إليه أخوه املتقي فأكب عليه يقبل يديه وتعانقا واصطلحا
طريف وحيمر وجهه خجال حىت كأن * يصفر وجهي إذا تأمله : شعره قوله فيما ذكره ابن االثري يف كامله ومن لطيف

لصريت * ولو أن حيا كان قربا مليت : ومما رثا به أباه املقتدر: من دم جسمي إليه قد نقال قال* الذي بوجنته 
  قامسته العمرا) ١(ور وساعدين املقد* أحشائي العظمه قربا ولو أن عمري كان طوع مشيئيت 

لقد ضم منك الغيث والليث والبدرا ومما أنشده له ابن اجلوزي يف * البلى ) ٢(بنفسي ثرى ضاجعت يف تربة 
  ربح احملامد متجر االشراف* على االسراف ) ٣(ال تكثرن لومي : منتظمه

__________  
  .التقدير: ٣٦٦/  ٨يف الكامل ) ١(
  .تربه: يف الكامل) ٢(
  .ال تعذيل كرمي : ٢٩٨/  ٢ايف يف الو) ٣(



) ٢(معتادة االمالق * وأشيد ما قد أسست أساليف إين من القوم الذين أكفهم ) * ١(أحوي ملا يأيت املكارم سابقا 
كل صفو إىل : واالتالف ومن شعره الذي رواه اخلطيب عنه من طريق أيب بكر حممد بن حيىي الصويل الندمي قوله

واعظ ينذر البشر أيها * در در املشيب من ) ٣(ت فيه أو الكرب * ري الشباب للمو كل أمن إىل حذر ومص* كدر 
عمره كله خطر رب إين * درس العني واالثر سريد املعاد من * تاه يف جلة الغرر أين من كان قبلنا ؟ * اآلمل الذي 

عي وإيثاري * ترك نف بني الوحي يف السور واعترايف ب* دك أرجوك مدخر رب إين مؤمن مبا * عن ) ٤(ادخرت 
ئة، ياخري من غفر وقد كانت وفاته بعلة االستسقاء يف ليلة السادس عشر من ربيع * الضرر رب فاغفر يل اخلطي 

  .االول منها
  وكان قد أرسل إىل جبكم وهو بواسط أن يعهد إىل ولده االصغر أيب الفضل، فلم يتفق له ذلك، وبايع الناس أخاه

  .ملقتدر، وكان أمر اهللا قدرا مقدورااملتقي هللا إبراهيم بن ا
ملا مات أخوه الراضي اجتمع القضاة واالعيان بدار جبكم واشتوروا فيمن يولون عليهم، فاتفق ] خالفة املتقي هللا [ 

رأيهم كلهم على املتقي، فأحضروه يف دار اخلالفة وأرادوا بيعته فصلى ركعتني صالة االستخارة وهو على االرض، 
كرسي بعد الصالة، مث صعد إىل السرير وبايعه الناس يوم االربعاء لعشر بقني من ربيع االول منها مث صعد إىل ال

  .، فلم يغري على أحد شيئا، وال غدر بأحد حىت وال على سريته مل يغريها ومل يتسر عليها)٥(
  .وكان كامسه املتقي باهللا كثري الصيام والصالة والتعبد

  ال أريد: وقال
__________  

  .اجري كآبائي اخلاليف سابقا: يف الوايف )١(
  .االتالف واالخالف: يف الوايف) ٢(
  .أو الكدر: ٣٦٧/  ٨يف الكامل ) ٢(
  .ذخرت: ٢٩٩/  ٢يف الكامل والوايف ) ٤(
  .بويع له يف العشرين من ربيع االول: ٣٦٨/  ٨يف الكامل ) ٥(

  لعشر خلون من ربيع االول : ٣٨٣/  ٤ويف مروج الذهب 

  . مسامرا، حسيب املصحف ندميا، ال أريد ندميا غريهجليسا وال
فانقطع عنه اجللساء والسمار والشعراء والوزراء والتفوا على االمري جبكم، وكان جيالسهم وحيادثونه ويتناشدون 

عنده االشعار، وكان جبكم ال يفهم كثري شئ مما يقولون لعجمته، وكان يف مجلتهم سنان بن ثابت الصايب املتطبب، 
كان جبكم يشكو إليه قوة النفس الغضبية فيه، وكان سنان يهذب من أخالقه ويسكن جأشه، ويروض نفسه حىت و

يسكن عن بعض ما كان يتعاطاه من سفك الدماء، وكان املتقي باهللا حسن الوجه معتدل اخللق قصري االنف أبيض 
  .النفسمشربا محرة، ويف شعره شقرة، وجعودة، كث اللحية، أشهل العينني، أيب 

  .مل يشرب مخرا وال نبيذا قط، فالتقى فيه االسم والفعل وهللا احلمد
  .وملا استقر املتقي يف اخلالفة أنفذ الرسل واخللع إىل جبكم وهو بواسط، ونفذت املكاتبات إىل اآلفاق بواليته

لربيدي عليه وقوي أمره، وفيها حتارب أبو عبد اهللا الربيدي وجبكم بناحية االهواز، فقتل جبكم يف احلرب واستظهر ا
  .ألف دينار) ١(فاحتاط اخلليفة على حواصل جبكم، وكان من مجلة ما أخذ من أمواله ألف ألف دينار، ومائة 

  .وكانت أيام جبكم على بغداد سنتني ومثانية أشهر وتسعة أيام



ذلك، فركب بنفسه، فخرج مث إن الربيدي حدثته نفسه ببغداد، فأنفق املتقي أمواال جزيلة يف اجلند ليمنعوه من 
رضمان، ونزل بالشفيع، فلما ) ٢(الثناء الطريق ليمنعه من دخول بغداد، فخالفه الربيدي ودخل بغداد يف ثاين 

  .حتقق املتقي ذلك بعث إليه يهنئه وأرسل إليه باالطعمة، وخوطب بالوزير ومل خياطبة بإمرة االمراء
ينار، فامتنع اخلليفة من ذلك فبعث إليه يتهدده ويتوعده ويذكره ما فأرسل الربيدي يطلب من املتقي مخسمائة ألف د

  .حل باملعز واملستعني واملهتدي والقاهر
واختلفت الرسل بينهم، مث كان آخر ذلك أن بعث اخلليفة إليه بذلك قهرا، ومل يتفق اجتماع اخلليفة والربيدي 

ه الدياملة والتفوا على كبريهم كورتكني، وراموا ببغداد حىت خرج منها الربيدي إىل واسط، وذلك أنه ثارت علي
حريق دار الربيدي، ونفرت عن الربيدي طائفة من جيشه، يقال هلم البجكمية، النه ملا قبض املال من اخلليفة مل 

  .يعطهم منه شيئا، وكانت البجكمية طائفة أخرى قد اختلفت معه أيضا وهم الدياملة قد صاروا حزبني
ة فاهنزم الربيدي من بغداد يوم سلخ رمضان، واستوىل كورتكتني على االمور بغداد، ودخل إىل والتفوا مع الديامل

املتقي فقلده إمرة االمراء، وخلع عليه، واستدعى املتقي علي بن عيسى وأخاه عبد الرمحن ففوض إىل عبد الرمحن 
  .غالم جبكم وغرقه) ٣(ك تدبري االمور من غري تسمية بوزارة، مث قبض كورتكني على رئيس االتراك بكب

مث تظلمت العامة من الديلم، الهنم كانوا يأخذون منهم دورهم، فشكوا ذلك إىل كورتكني فلم يشكهم، فمنعت 
  .العامة اخلطباء أن يصلوا يف اجلوامع، واقتتل الديلم والعامة، فقتل من الفريقني خلق كثري وجم غفري

  ائق صاحب الشام يستدعيه إليه ليخلصه منوكان اخلليفة قد كتب إىل أيب بكر حممد بن ر
__________  

  .مائيت ألف دينار: يف الكامل) ١(
  .ثاين عشر: ٣٧٣/  ٨يف الكامل ) ٢(
  .تكينك: يف الكامل) ٣(

  .بكتيك: ٤١٠/  ٣ويف العرب البن خلدون 

من االتراك الديلم ومن الربيدي، فركب إىل بغداد يف العشرين من رمضان ومعه جيش عظيم، وقد صار إليه 
البجكمية خلق كثري، وحني وصل إىل املوصل حاد عن طريقه ناصر الدولة بن محدان، فتراسال مث اصطلحا، ومحل 

ابن محدان مائة ألف دينار، فلما اقترب ابن رائق من بغداد خرج كورتكني يف جيشه ليقاتله، فدخل ابن رائق بغداد 
، مث تصافوا ببغداد للقتال وساعدت العامة ابن رائق على من غربيها ورجع كورتكني جبيشه فدخل من شرقيها

كورتكني فاهنزم الديلم وقتل منهم خلق كثري، وهرب كورتكني فاختفى، واستقر أمر ابن رائق وخلع عليه اخلليفة 
  .وركب هو وإياه يف دجلة فظفر ابن رائق بكورتكني فأودعه السجن الذي يف دار اخلالفة

اجلمعة ثاين عشر مجادى االوىل حضر الناس لصالة اجلمعة جبامع براثى، وقد كان املقتدر  ويف يوم: قال ابن اجلوزي
أحرق هذا اجلامع النه كبسه فوجد فيه مجاعة من الشيعة جيتمعون فيه للسب والشتم، فلم يزل خرابا حىت عمره 

  .يه الناس اجلمعةجبكم يف أيام الراضي، مث أمر املتقي بوضع منرب فيه كان عليه اسم الرشيد وصلى ف
  .فلم يزل تقام فيه إىل ما بعد سنة مخسني وأربعمائة: قال
ويف مجادى اآلخرة يف ليلة سابعه كانت ليلة برد ورعد وبرق، فسقطت القبة اخلضراء من قصر املنصور، وقد : قال

نياهنا وسقوطها مائة كانت هذه القبة تاج بغداد ومأثرة من مآثر بين العباس عظيمة، بنيت أول ملكهم، وكان بني ب
  .ومثانون سنة) ١(وسبع 



منها ومل ميطروا فيها بشئ سوى مطرة واحدة مل ينبل منها التراب، ) ٢(وخرج عن الناس التشرينان الكانونان : قال
  ).٣(فغلت االسعار ببغداد حىت بيع الكر مبائة وثالثني دينارا 
 الواحد، من غري غسل وال صالة، وبيع العقار واالثاث ووقع الفناء يف الناس حىت كان اجلماعة يدفنون يف القرب

بأرخص االسعار، حىت كان يشترى بالدرهم ما يساوي الدينار يف غري تلك االيام ورأت امرأة رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم يف منامها وهو يأمرها خبروج الناس إىل الصحراء لصالة االستسقاء، فأمر اخلليفة بامتثال ذلك فصلى 

لناس واستسقوا فجاءت االمطار فزادت الفرات شيئا مل ير مثله، وغرقت العباسية، ودخل املاء الشوارع ببغداد، ا
  فسقطت القنطرة العتيقة واجلديدة، وقطعت االكراد الطريق على قافلة من خراسان، فأخذوا منهم ما قيمته

  .ثالثة آالف دينار، وكان أكثر ذلك من أموال جبكم التركي
لناس للحج مث رجعوا من أثناء الطريق بسبب رجل من العلويني قد خرج باملدينة النبوية، ودعا إىل نفسه وخرج ا

  .وخرج عن الطاعة
  .أمحد بن إبراهيم ابن تزمرد الفقيه أحد أصحاب ابن سريج..وفيها تويف من االعيان

  .خرج من احلمام إىل خارجه فسقط عليه احلمام فمات من فوره
__________  

  .يف االصل سبعة وما أثبتناه الصواب )١(
  .وشباط: ٣٧٧/  ٨زيد يف الكامل ) ٢(
  .مائيت دينار وعشرة دنانري، كر احلنطه : ٢٩٧/  ١يف مآثر االنافة ) ٣(

  .جبكم التركي أمري االمراء ببغداد، قبل بين بويه
  .كان عاقال يفهم بالعربية وال يتكلم هبا

  .قبيح يقول أخاف أن أخطئ واخلطأ من الرئيس
وكان مع ذلك حيب العلم وأهله، وكان كثري االموال والصدقات، ابتدأ يعمل مارستان بغداد فلم يتم، فجدده 

  .العدل ربح السلطان يف الدنيا واآلخرة: عضد الدولة بن بويه، وكان جبكم يقول
التفوا على جبكم وهو  وكان يدفن أمواال كثرية يف الصحراء، فلما مات مل يدر أين هي، وكان ندماء الراضي قد

بواسط، وكان قد ضمنها بثمامنائة ألف دينار من اخلليفة، وكانوا يسامرونه كاخلليفة، وكان ال يفهم أكثر ما 
يقولون، وراض له مزاجه الطيب سنان بن ثابت الصايب حىت الن خلقه وحسنت سريته، وقلت سطوته، ولكن مل 

  .يعمر إال قليال بعد ذلك
ما أظنه يقبلها : فوعظه فأبكاه فأمر له مبائة ألف درهم، فلحقه هبا الرسول فقال جبكم جللسائه ودخل عليه مرة رجل

وال يريدها، وما يصنع هذا بالدنيا ؟ هذا رجل مشغول بالعبادة، ماذا يصنع بالدراهم ؟ فما كان بأسرع من أن رجع 
  .نا صيادون ولكن الشباك خمتلفةكل: فقال جبكم! نعم : قبلها ؟ قال: الغالم وليس معه شئ، فقال جبكم

  .تويف لسبع بقني من رجب من هذه السنة
  .وسبب موته أنه خرج يتصيد فلقي طائفة من االكراد فاستهان هبم فقاتلوه فضربه رجل منهم فقتله

  .وكانت إمرته على بغداد سنتني ومثانية أشهر وتسعة
  .ار، أخذها املتقي هللا كلهاأيام وخلف من االموال واحلواصل ما ينيف على ألفي ألف دين

العامل الزاهد الفقيه احلنبلي الواعظ، صاحب املروزي وسهال التستري، وتنزه عن مرياث ) ١(أبو حممد الربهباري 



  .المر كرهه -) ٢(وكان سبعني ألفا  -أبيه، 
وهو يعظ فشمته وكان شديد على أهل البدع واملعاصي، وكان كبري القدر تعظمه اخلاصة والعامة، وقد عطس يوما 

احلاضرون، مث مشته من مسعهم حىت مشته أهل بغداد، فانتهت الضجة إىل دار اخلالفة، فغار اخلليفة من ذلك وتكلم 
فمات عندها،  -داء  -شهرا، مث أخذه القيام ) ٣(فيه مجاعة من أرباب الدولة، فطلب فاختفى عند أخت بوران 

  .ال عليهم ثياب بياضفأمرت خادمها فصلى عليه، فامتالت الدار رجا
  .ودفنته عندها مث أوصت إذا ماتت أن تدفن عنده

  .سنة رمحه اهللا) ٤(وكان عمره يوم مات ستا وتسعني 
__________  

  .هو احلسن بن علي الفقيه القدوة شيخ احلنابلة بالعراق) ١(
  .يف طبقات احلنابلة تسعني ألفا) ٢(
  .توزون: يف شذرات الذهب) ٣(
 ٣٣٩وفاته سنة : قال: دفن يف تربة نصر القشوري، وكان عمره ستا وسبعني ويف الوايف ٣٧٨/  ٨يف الكامل ) ٤(
  .ه 

التنوخي الكاتب، مسع جده  -النه كان أزرق العينني  -يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول أبو بكر االزرق 
  .والزبري بن بكار، واحلسني بن عرفة وغريهم، وكان خشن العيش كثري الصدقة

يقال إنه تصدق مبائة ألف دينار، وكان أمارا باملعروف هناء عن املنكر، روى عنه الدار قطين وغريه من احلفاظ، ف
  .وكان ثقة عدال

  .تويف يف ذي احلجة منها عن ثنتني وتسعني سنة رمحه اهللا تعاىل
ىل املغرب وذنبه إىل يف احملرم منها ظهر كوكب بذنب رأسه إ: مث دخلت سنة ثالثني وثلثمائة قال ابن اجلوزي

  .املشرق، وكان عظيما جدا، وذنبه منتشر، وبقي ثالثة عشر يوما إىل أن اضمحل
وقد نصف ربيع االول بلغ الكر من احلنطة مائيت دينار، وأكل الضعفاء امليتة، ودام الغالء وكثر املوت، : قال

  .ا عن املالهي واللعبوتقطعت السبل وشغل الناس باملرض والفقر، وتركوا دفن املوتى، واشغلو
  .مث جاء مطر كأفواه القرب، وبلغت زيادة دجلة عشرين ذراعا وثلثا: قال

أن حممد بن رائق وقع بينه وبني الربيدي وحشة الجل أن الربيدي منع خراج واسط، : وذكر ابن االثري يف الكامل
ئق إىل بغداد، فطالبه اجلند بأرزاقهم، فركب إليه ابن رائق ليتسلم ما عنده من املال، فوقعت مصاحلة ورجع ابن را

وضاق عليه حاله، وحتيز مجاعة من االتراك عنه إىل الربيدي فضعف جانب ابن رائق وكاتب الربيدي بالوزارة 
ببغداد، مث قطع اسم الوزارة عنه، فاشتد حنق الربيدي عليه، وعزم على أخذ بغداد، فبعث أخاه أبا احلسني يف جيش 

العرادة شئ أصغر من  -بن رائق مع اخلليفة بدار اخلالفة ونصبت فيها اجملانيق والعرادات إىل بغداد، فتحصن ا
  .على دجلة أيضا -املنجنيق 

فاضطربت أهل بغداد وهنب الناس بعضهم بعضا ليال وهنارا، وجاء أبو احلسني أخو أيب عبد اهللا الربيدي مبن معه 
  .جدا، مع ما الناس فيه من الغالء والوباء والفناءفقاتلهم الناس يف الرب ويف دجلة، وتفاقم احلال 

  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون
يف عشرين فارسا،  -منصور ) ١] (أبو [ ومع اخلليفة ابنه  -مث إن اخلليفة وابن رائق اهنزما يف مجادى اآلخرة 



ية، وهنبوها حىت وصل فقصدوا حنو املوصل، واستحوذ أبو احلسني على دار اخلالفة وقتل من وجد فيها من احلاش
النهب إىل احلرمي، ومل يتعرضوا للقاهر وهو إذ ذاك أعمى مكفوفا، وأخرجوا كورتكني من احلبس، فبعثه أبو احلسني 

إىل الربيدي، فكان آخر العهد به، وهنبوا بغداد جهارا عالنية، ونزل أبو احلسني بدار مؤنس اخلادم اليت كان 
الدور ويأخذون ما فيها من االموال، فكثر اجلور وغلت االسعار جدا، وضرب يسكنها ابن رائق، وكانوا يكبسون 

  .أبو احلسني املكس على احلنطة والشعري، وذاق أهل بغداد لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون
  وكان معه طائفة

  يدة،كبرية من القرامطة فأفسدوا يف البلد فسادا عظيما، ووقع بينهم وبني االتراك حروب طويلة شد
__________  

  .سقطت من نسخ البداية املطبوعة) ١(

  .فغلبهم الترك وأخرجوهم من بغداد، فوقعت احلرب بني العامة والديلم جند أيب احلسني
ويف شعبان منها اشتد احلال أيضا وهنبت املساكن وكبس أهلها ليال وهنارا، وخرج جند الربيدي فنهبوا الغالت من 

  .لم مل يسمع مبثلهالقرى واحليوانات، وجرى ظ
ويف ) ١(وإمنا ذكرنا هذا ليعلم الظلمة أن أخبارهم الشنيعة تنقل وتبقى بعدهم على وجه االرض : قال ابن االثري

الكتب، ليذكروا هبا ويذموا ويعابوا، ذلك هلم خزي يف الدنيا وأمرهم إىل اهللا لعلهم يتركوا الظلم هلذا إن مل يتركوه 
  .هللا

وهو ببغداد إىل ناصر الدولة بن محدان نائب املوصل يستمده ويستحثه على الربيدي،  وقد كان اخلليفة أرسل
فأرسل ناصر الدولة أخاه سيف الدولة عليا يف جيش كثيف، فلما كان بتكريت إذا اخلليفة وابن رائق قد هربا 

  .فرجع معهما سيف الدولة إىل أخيه، وخدم سيف الدولة اخلليفة خدمة كثرية
 املوصل خرج عنها ناصر الدولة فنزل شرقها، وأرسل التحف والضيافات، ومل جيئ إىل اخلليفة خوفا وملا وصلوا إىل

من الغائلة من جهة أبن رائق، فأرسل اخلليفة ولده أبا منصور ومعه ابن رائق للسالم على ناصر الدولة، فصارا إليه 
جلسا عنده ساعة، مث قاما ورجعا، فركب ابن فأمر ناصر الدولة أن ينثر الذهب والفضة على رأس ولد اخلليفة، و

اجلس اليوم عندي حىت نفكر فيما نصنع يف أمرنا : اخلليفة وأراد ابن رائق أن يركب معه، فقال له ناصر الدولة
هذا، فاعتذر إليه بابن اخلليفة واستراب باالمر وخشي، فقبض ابن محدان بكمه فجبذه ابن رائق منه فانقطع كمه، 

  .قط عن فرسه فأمر ناصر الدولة بقتله فقتل، وذلك يوم االثنني لسبع بقني من رجب منهاوركب سريعا فس
فأرسل اخلليفة إىل ابن محدان فاستحضره وخلع عليه ولقبه ناصر الدولة يومئذ، وجعله أمري االمراء، وخلع على 

صاحب مصر االخشيد حممد بن  أخيه أيب احلسن ولقبه سيف الدولة يومئذ، وملا قتل ابن رائق وبلغ خرب مقتله إىل
  .طغج ركب إىل دمشق فتسلمها من حممد بن يزداد نائب ابن رائق ومل ينتطح فيها عنزان
  وملا بلغ خرب مقتله إىل بغداد فارق أكثر االتراك أبا احلسني الربيدي لسوء سريته، وقبح

فة إىل بغداد، فلما أقتربوا منها هرب سريرته قبحه اهللا، وقصدوا اخلليفة وابن محدان فتقوى هبم، وركب هو واخللي
عنها أبو احلسني أخو الربيدي فدخلها املتقي ومعه بنو محدان يف جيوش كثرية، وذلك يف شوال، ففرح املسلمون 

  .فرحا شديدا
فردهم، وتراجع أعيان الناس إىل بغداد بعد ما كانوا قد  -وقد كان أخرجهم إىل سامرا  -وبعث اخلليفة إىل أهله 

  .ا عنهاترحلو



شرطة جانيب بغداد، وبعث ناصر الدولة أخاه ) ٣(إىل الوزارة ووىل توزون ) ٢(ورد اخلليفة أبا إسحاق القراريطي 
سيف الدولة يف جيش وراء أيب احلسني أخي الربيدي، فلحقه عند املدائن فاقتتلوا قتاال شديدا يف أيام حنسات، مث 

  ه الربيد بواسط، وقد ركب ناصركان آخر االمر أن اهنزم أبو احلسني إىل أخي
__________  

  .وجه الدهر: يف الكامل) ١(
  .الفزاري: من الكامل والعرب والفخري، وهو أبو إسحاق حممد بن إبراهيم االسكايف، ويف االصل) ٢(
  .تورون وهو اسم تركي مشتق من اسم الباطية: ٩٠/  ٢قال أبو الفداء يف خمتصر تاريخ البشر ) ٣(

  .امسها بالتركي تروو الن الباطية 

  .الدولة بنفسه فنزل املدائن قوه الخيه
وقد اهنزم سيف الدولة مرة من أخي الربيدي فرده أخوه وزاده جيشا حىت كسر الربيدي، وأسر مجاعة من أعيان 

  .أصحابه، وقتل منهم خلقا كثريا
ه الربيدي وأخوه إىل البصرة وتسلم مث أرسل أخاه سيف الدولة إىل واسط لقتال أيب عبد اهللا الربيدي، فاهنزم من
  .سيف الدولة واسطا، وسيأيت ما كان من خربه يف السنة اآلتية مع الربيدي

وبني يديه االسارى على اجلمال، ففرح ) ١(وأما ناصر الدولة فإنه عاد إىل بغداد فدخلها يف ثالث عشر ذي احلجة 
  .الدينار املسلمون واطمأنوا ونظر يف املصاحل العامة وأصلح معيار

وذلك أنه وجده قد غري عما كان عليه، فضرب دنانري مساها االبريزية، فكانت تباع كل دينار بثالثة عشر درمها، 
  .وإمنا كان يباع ما قبلها بعشرة

وعزل اخلليفة بدرا اخلرشين عن احلجابة وواله سالمة الطولوين، وجعل بدرا على طريق الفرات، فسار إىل االخشيد 
  .تنابه على دمشق فمات هبافأكرمه واس

  وفيها وصلت الروم إىل قريب حلب فقتلوا خلقا وأسروا حنوا من مخسة عشر ألفا، فإنا هللا وإنا
  .إليه راجعون

وفيها دخل نائب طرسوس إىل بالد الروم فقتل وسىب وغنم وسلم وأسر من بطارقتهم املشهورين منهم وغريهم 
  .خلقا كثريا وهللا احلمد

إسحاق بن حممد بن يعقوب النهر جوري أحد مشايخ الصوفية، صحب اجلنيد بن حممد : االعيانوفيها تويف من 
  .وغريه، من أئمة الصوفية، وجاور مبكة حىت مات هبا

  .مفاوز الدنيا تقطع باالقدام، ومفاوز اآلخرة تقطع بالقلوب: ومن كالمه احلسن
بو عبد اهللا الضيب القاضي احملاملي الفقيه الشافعي احلسني بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن سعيد بن أبان أ

  .احملدث، مسع الكثري وأدرك خلقا من أصحابه ابن عينية، حنوا من سبعني رجال
  .وروى عن مجاعة من االئمة، وعنه الدار قطين، وخلق، وكان حيضر جملسه حنو من عشرة آالف

وأضيف إليه قضاء فارس وأعماهلا، مث استعفى من ذلك  وكان صدوقا دينا فقيها حمدثا، ويل قضاء الكوفة ستني سنة،
  .كله ولزم منزله، واقتصر على إمساع احلديث ومساعه

  .تويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة عن مخس وتسعني سنة
وقد تناظر هو وبعض الشيعة حبضرة بعض االكابر فجعل الشيعي يذكر مواقف علي يوم بدر وأحد واخلندق وخيرب 



  .تهوحنني وشجاع
  .مث قال للمحاملي
نعم، ولكن أتعرف أنت أين كان الصديق يوم بدر ؟ كان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : أنعرفها ؟ قال

العريش مبنزلة الرئيس الذي حيامي عنه، وعلي رضي اهللا عنه يف املبارزة، ولو فرض أنه اهنزم أو قتل مل خيزل اجليش 
  .بسببه

  .فأفحم الشيعي
  املي وقد قدمهوقال احمل

__________  
  .يف منتصف ذي احلجة : ٤١٣/  ٣يف العرب البن خلدون ) ١(

الذين رووا لنا الصالة والزكاة والوضوء بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقدموه عليه حيث ال مال وال عبيد 
وإمنا قدموه لعلمهم أنه  وال عشرية وقد كان أبو بكر مينع عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجياحف عنه،

  .خريهم
  .فأفحمه أيضا

  .علي بن حممد بن سهل أبو احلسن الصائغ، أحد الزهاد العباد أصحاب الكرامات
  روى عن ممشاد الدينوري أنه

  .شاهد أبا احلسن هذا يصلي يف الصحراء يف شدة احلر ونسر قد نشر عليه جناحه يظله من احلر
احلسن علي بن إمساعيل االشعري املتكلم املشهور، وكان مولده سنة ستني ومائتني، وفيها تويف أبو : قال ابن االثري

  .وهو من ولد أيب موسى االشعري
  .الصحيح أن االشعري تويف سنة أربع وعشرين ومائتني كما تقدم ذكره هناك: قلت
وعشرين ومائتني، أخذ وفيها تويف حممد بن يوسف بن النضر اهلروي الفقيه الشافعي، وكان مولده سنة تسع : قال

  .عن الربيع بن سليمان صاحب الشافعي
  ).١(قد تويف فيها أبو حامد بن بالل : قلت

  ).٢(وزكريا بن أمحد البلخي 
  ).٣(وعبد الغافر بن سالمة احلافظ 
  .وحممد بن رائق االمري ببغداد

من دمشق، وكانت له أبو صاحل مفلح احلنبلي واقف مسجد أيب صاحل ظاهر باب شرقي : وفيها تويف الشيخ
كرامات وأحوال ومقامات، وامسه مفلح بن عبد اهللا أبو صاحل املتعبد، الذي ينسب إليه املسجد خارج باب شرقي 

من دمشق، صحب الشيخ أبا بكر بن سعيد محدونه الدمشقي، وتأدب به، وروى عنه املوحد بن إسحاق بن الربي، 
  .كر بن داود الدينوري الدقيوأبو احلسن علي بن العجه قيم املسجد، وأبو ب

  .روى احلافظ ابن عساكر من طريق الدقي عن الشيخ أيب صاحل
ما تصنع : كنت أطوف جببل لكام أطلب العباد فمررت برجل وهو جالس على صخرة مطرق راسه فقلت له: قال

  .أنظر وأرعى: ههنا ؟ فقال
  .العصاة واحلجارةال أرى بني يديك شيئا تنظر إليه وال ترعاه إال هذه : فقلت له



  .بل أنظر خواطر قليب وأرعى أوامر ريب، وبالذي أطلعك علي إال صرفت بصرك عين: فقال
  نعم ولكن: فقلت له

__________  
  .هو أمحد بن حممد بن حيىي بن بالل النيسابوري) ١(
يب حامت الرازي هو أبو حيىي زكريا بن أمحد بن حيىي بن موسى خت البلخي الشافعي، قاضي دمشق، روى عن أ) ٢(

  .وطائفة
  .مات يف ربيع االول

  ).٣٢٧/  ٢شذرات (
  .أبو هاشم احلمصي روى عن كثري بن عبيد وطائفة مات بالبصرة وله بضع وتسعون سنة ) ٣(

  .عظين بشئ أنتفع به حىت أمضي عنك
العدم، مث تركين من لزم الباب أثبت يف اخلدم، ومن أكثر ذكر املوت أكثر الندم ومن استغىن باهللا أمن : فقال

  .ومضى
مكثت ستة أيام أو سبعة مل آكل ومل أشرب، وحلقين عطش عظيم، فجئت إىل النهر الذي وراء : وقال أبو صاحل

فذهب عين العطش، ]  ٧: هود) [ وكان عرشه على املاء(املسجد فجلست أنظر إىل املاء، فتذكرت قوله تعاىل 
  .فمكثت متام العشرة أيام

اشريب فضل رجل قد : يوما مل أشرب، مث شربت، وأخذ رجل فضليت مث ذهب إىل امرأته فقالمكثت أربعني : وقال
  .مكث أربعني يوما مل يشرب املاء

  .ومل يكن اطلع على ذلك أحد إال اهللا عز وجل: قال أبو صاحل
أسك إليه الدنيا حرام على القلوب حالل على النفوس، الن كل شئ حيل لك أن تنظر بعني ر: ومن كالم أيب صاحل

  .حيرم عليك أن تنظر بعني قلبك إليه
البدن لباس القلب والقلب لباس الفؤاد، والفؤاد لباس الضمري، والضمري لباس السر، والسر لباس : وكان يقول
  .املعرفة به

  .واليب صاحل مناقب كثرية رمحه اهللا
  .تويف يف مجادى االوىل من هذه السنة واهللا سبحانه أعلم

ى وثالثني وثلثمائة فيها دخل سيف الدولة إىل واسط وقد اهنزم عنها الربيدي وأخوه أبو مث دخلت سنة إحد
احلسني، مث اختلف الترك على سيف الدولة، فهرب منها قاصدا بغداد، وبلغ أخاه أمري االمراء خربه فخرج من 

  .بغداد إىل املوصل، فنهبت داره
  .وكانت دولته على بغداد ثالثة عشر شهرا ومخسة أيام

وجاء أخوه سيف الدولة بعد خروجه منها فنزل بباب حرب، فطلب من اخلليفة أن ميده مبا يتقوى به على حرب 
  .توزون، فبعث إليه بأربعمائة ألف درهم، ففرقها بأصحابه

وحني مسع بقدوم توزون خرج من بغداد ودخلها توزون يف اخلامس والعشرين من رمضان، فخلع عليه اخلليفة 
  .االمراء واستقر أمره ببغدادوجعله أمري 

وعند ذلك رجع الربيدي إىل واسط وأخرج من كان هبا من أصحاب توزون وكان يف أسر توزون غالم سيف 



  .الدولة، يقال له مثال، فأرسله إىل مواله ليخربه حاله ويرفع أمره عند آل محدان
  .سببها خلق كثريوفيها كانت زلزلة عظيمة ببالد نسا، سقط منها عمارات كثرية، وهلك ب

  .وكان ببغداد يف أيلول وتشرين حر شديد يأخذ باالنفاس: قال ابن اجلوزي
  ويف صفر منها

  .ورد اخلرب بورود الروم إىل أرزن وميا فارقني، وأهنم سبوا
ويف ربيع اآلخر منها عقد أبو منصور إسحاق بن اخلليفة املتقي عقده على علوية بنت ناصر الدولة بن محدان، على 

داق مائة ألف دينار وألف ألف درهم، ووىل العقد على اجلارية املذكورة أبو عبد اهللا حممد بن أيب موسى اهلامشي، ص
  .ومل حيضر ناصر الدولة، وضرب ناصر الدولة سكة ضرب فيها ناصر الدولة عبد آل حممد

  س، وواىفوفيها غلت االسعار حىت أكل الناس الكالب ووقع البالء يف النا: قال ابن اجلوزي

  .من اجلراد شئ كثري جدا، حىت بيع منه كل مخسني رطال بالدرهم
  .فارتفق الناس به يف الغالء

وفيها ورد كتاب ملك الروم إىل اخلليفة يطلب منه منديال بكنيسة الرها كان املسيح قد مسح هبا وجهه فصارت 
  .رياصورة وجهه فيه، وأنه مىت وصل هذا املنديل يبعث من االسارى خلقا كث

فأحضر اخلليفة العلماء فاستشارهم يف ذلك، فمن قائل حنن أحق بعيسى منهم، ويف بعثه إليهم عضاضة على 
  .املسلمني ووهن يف الدين

يا أمري املؤمنني إنقاذ أسارى املسلمني من أيدي الكفار خري وأنفع للناس من بقاء ذلك : فقال علي بن عيسى الوزير
  .املنديل بتلك الكنيسة

  .اخلليفة بإرسال ذلك املنديل إليهم وختليص أسرى املسلمني من أيديهمفأمر 
وفيها وصل اخلرب بأن القرمطي ولد له مولود فأهدى إليه أبو عبد اهللا الربيدي هدايا كثرية، منها مهد : قال الصويل

  .من ذهب مرصع باجلواهر، وجالله منسوج بالذهب حملى باليواقيت، وغري ذلك
  .ببغداد فنودي هبا من ذكر أحدا من الصحابة بسوء فقد برئت منه الذمةوفيها كثر الرفض 

  .وبعث اخلليفة إىل عماد الدولة بن بويه خلعا فقبلها ولبسها حبضرة القضاة واالعيان
وفيها كانت وفاة السعيد نصر بن أمحد بن إمساعيل الساماين صاحب خراسان وما وراء النهر، وقد مرض قبل موته 

هرا، واختذ يف داره بيتا مساه بيت العبادة، فكان يلبس ثيابا نظافا وميشي إليه حافيا ويصلي فيه، بالسل سنة وش
  .ويتضرع ويكثر الصالة

وكان جيتنب املنكرات واآلثام إىل أن مات رمحه اهللا، فقام باالمر من بعده ولده نوح بن نصر الساماين، ولقب 
  .باالمري احلميد

  .وكان قد طعن فيه عنده وصلبهوقتل حممد بن أمحد النسفي، 
ثابت بن سنان بن قرة الصايب أبو سعيد الطبيب، أسلم علي يد القاهر باهللا ومل يسلم ولده ..وفيها تويف من االعيان

  .وال أحد من أهل بيته، وقد كان مقدما يف الطب ويف علوم أخر كثرية
  .حىت جاءه املوتتويف يف ذي القعدة منها بعلة الذرب ومل تغن عنه صناعته شيئا، 

جرى مات ] عليك قد [ أترد مقدورا * قل للذي صنع الدواء بكفه : وما أحسن ما قال بعض الشعراء يف ذلك
صنع الدواء بكفه ومن اشترى وذكر ابن اجلوزي يف املنتظم وفاة االشعري فيها وتكلم * املداوي واملداوي والذي 



  . االشعرية قدميا وحديثافيه وحط عليه كما جرت عادة احلنابلة يتكلمون يف
وذكر أنه ولد سنة ستني ومائتني، وتويف يف هذه السنة، وأنه صحب اجلبائي أربعني سنة مث رجع عنه، وتويف ببغداد 

  .ودفن مبشرعة السرواين
حممد بن أمحد بن يعقوب بن شيبة ابن الصلت السدوسي موالهم أبو بكر، مسع جده وعباسا الدوري وغريمها، وعنه 

  أبو

  .كر بن مهدي وكان ثقةب
  .إنه يعيش كذا وكذا: روى اخلطيب أن والد حممد هذا حني ولد أخذ طالع مولده املنجمون فحسبوا عمره وقالوا

فأرصد أبوه له جبا فكان يلقي فيه عن كل يوم من عمره الذي أخربوه به دينارا، فلما امتال أرصد له جبار آخر 
  .كل يوم ثالثة دنانري على عدد أيام عمر ولده كذلك، مث آخر كذلك، فكان يضع فيها يف

ومع هذا ما أفاده ذلك شيئا، بل افتقر هذا الولد حىت صار يستعطي من الناس، وكان حيضر جملس السماع عليه 
  .عباءة بال إزار، فكان يتصدق عليه أهل اجمللس بشئ يقوم بأوده

  .والسعيد من أسعده اهللا عز وجل
مسع  -وهي حملة بطرف بغداد  -الدوري العطار، كان يسكن الدور ) ٢(أبو عمر ) ١(حممد بن خملد بن جعفر 

  احلسن بن عرفة والزبري بن بكار ومسلم بن احلجاج وغريهم، وعنه الدار قطين ومجاعة، وكان ثقة فهما واسع
  .الرواية مشكور الديانة مشهورا بالعبادة

  .عني سنة ومثانية أشهر وإحدى وعشرين ويومامنها، وقد استكمل سبعا وسب) ٣(تويف يف مجادى االوىل 
عند جامع الرصافة وهو عريان ) ٤(رأيت جمنونا : اجملنون البغدادي روى ابن اجلوزي من طريق أيب بكر الشبلي قال

  .أنا جمنون اهللا، أنا جمنون اهللا: وهو يقول
وقد اسقطت * اقض واجب حقنا يقولون زرنا و: مالك أال تستتر وتدخل اجلامع وتصلي ؟ فأنشأ يقول: فقلت له

ومل يأنفوا منها أنفت هلم مين مث دخلت سنة ثنتني وثالثني * حايل حقوقهم عين إذا هم رأوا حايل ومل يأنفوا هلا 
وثلثمائة فيها خرج املتقي أمري املؤمنني من بغداد إىل املوصل مغاضبا لتورون، وهو إذ ذاك بواسط، وقد زوج ابنته 

  .يدي، وصارا يدا واحدة على اخلليفةمن أيب عبد اهللا الرب
  .وأرسل ابن شري زاد يف ثلثمائة إىل بغداد فأفسد فيها وقطع ووصل، واستقل باالمر من غري مراجعة املتقي

فغضب املتقي وخرج منها مغاضبا له بأهله وأوالده ووزيره ومن اتبعه من االمراء، قاصدا املوصل إىل بين محدان، 
تكريت، مث جاءه ناصر الدولة وهو بتكريت أيضا، وحني خرج املتقي من بغداد أكثر ابن  فتلقاه سيف الدولة إىل

شريزاد فيها الفساد، وظلم أهلها وصادرهم، وأرسل يعلم تورون، فأقبل مسرعا حنو تكريت فتواقع هو وسيف 
  الدولة فهزم توزون سيف الدولة وأخذ معسكره ومعسكر أخيه ناصر الدولة

__________  
  .حفص: ٨٢٨/  ٢تذكرة احلفاظ  يف) ١(
  .أبو عبد اهللا: يف التذكرة) ٢(
  .مجادى اآلخرة: ٣٣١/  ٢يف التذكرة وشذرات الذهب ) ٣(

  .وله سبع وتسعون سنة: وقال يف الشذرات
  .معتوها : ٥١٩/  ٢يف صفوة الصفوة ) ٤(



لدولة من املوصل إىل نصيبني وجاء مث كر إليه سيف الدولة فهزمه تورون أيضا، واهنزم املتقي وناصر الدولة وسيف ا
ال سبيل إىل ذلك إال أن تصاحل بين : توزون فدخل املوصل وأرسل إىل اخلليفة يطلب رضاه، فأرسل اخلليفة يقول

  محدان، فاصطلحوا، وضمن ناصر الدولة بالد املوصل بثالثة آالف
  .ألف وستمائة ألف، ورجع توزون إىل بغداد وأقام اخلليفة عند بين محدان

ويف غيبة توزون هذه عن واسط أقبل إليها معز الدولة بن بويه يف خلق من الديلم كثريين، فاحندر توزون مسرعا إىل 
واسط فاقتتل مع معز الدولة بضعة عشر يوما، وكان آخر االمر أن اهنزم معز الدولة وهنبت حواصله، وقتل من 

  .جيشه خلق كثري، وأسر مجاعة من أشراف أصحابه
  .وزون ما كان يعتريه من مرض الصرع فشغل بنفسه فرجع إىل بغدادمث عاود ت

وفيها قتل أبو عبد اهللا الربيدي أخاه أبا يوسف، وكان سبب ذلك أن الربيدي قل ما يف يده من االموال، فكان 
يب يستقرض من أخيه أيب يوسف فيقرضه القليل، مث يشنع عليه ويذم تصرفه مبال اجلند، إىل أن مال اجلند إىل أ

يوسف وأعرض غالبهم عن الربيدي، فخشي أن يبايعوه فأرسل إليه طائفة من غلمانه فقتلوه غيلة، مث انتقل إىل داره 
  .وأخذ مجيع حواصله وأمواله، فكان قيمة ما أخذ منه من االموال ما يقارب ثلثمائة ألف ألف دينار

ادة، حىت كانت وفاته يف شوال من هذه السنة، فقام ومل ميتع بعده إال مثانية أشهر مرض فيها مرضا شديدا باحلمى احل
مقامه أخوه أبو احلسني قبحه اهللا فأساء السرية يف أصحابه، فثاروا عليه فلجأ إىل القرامطة قبحهم اهللا فاستجار هبم 

  .وغريها فقام باالمر من بعده أبو القاسم بن أيب عبد اهللا الربيدي يف بالد واسط والبصرة وتلك النواحي من االهواز
  .وأما اخلليفة املتقي هللا فإنه ملا أقام عند أوالد محدان باملوصل ظهر له منهم تضجر، وأهنم يرغبون يف مفارقته

فكتب إىل توزون يف الصلح فاجتمع توزون مع القضاة واالعيان وقرأوا كتاب اخلليفة وقابله بالسمع والطاعة، 
رام واالحترام، فكان من اخلليفة ودخوله إىل بغداد ما سيأيت يف وحلف له ووضع خطه باالقرار له وملن معه باالك

  .السنة اآلتية
وفيها أقبلت طائفة من الروس يف البحر إىل نواحي أذربيجان فقصدوا بردعة فحاصروها، فلما ظفروا بأهلها قتلوهم 

دوا هبا مثارا كثرية، فأكلوا عن آخرهم، وغنموا أمواهلم وسبوا من استحسنوا من نسائهم، مث مالوا إىل املراغة، فوج
منها فأصاهبم وباء شديد فمات أكثرهم، وكان إذا مات أحدهم دفنوا معه ثيابه وسالحه، فأخذه املسلمون وأقبل 

  .إليهم املرزبان بن حممد فقتل منهم
  لويف ربيع االول منها جاء الدمستق ملك الروم إىل رأس العني يف مثانني ألفا فدخلها وهنب ما فيها وقت

وسىب منهم حنوا من مخسة عشر ألفا، وأقام هبا ثالثة أيام، فقصدته االعراب من كل وجه فقاتلوه قتاال عظيما حىت 
  .اجنلى عنها

ويف مجادى االوىل منها غلت االسعار ببغداد جدا وكثرت االمطار حىت هتدم البناء، ومات كثري من الناس حتت 
قلة الناس ونقصت قيمة العقار حىت بيع منه بالدرهم ما كان يساوي  اهلدم، وتعطلت أكثر احلمامات واملساجد من

  .الدينار، وخلت الدور
  .وكان الداللون يعطون من يسكنها أجرة ليحفظها من الداخلني إليها ليخربوها

  وكثرت الكبسات من اللصوص

 وإنا إليه راجعون، ونعوذ بالليل، حىت كان الناس يتحارسون بالبوقات والطبول، وكثرت الفنت من كل جهة فإنا هللا
  .باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا



ويف رمضان منها كانت وفاة أيب طاهر سليمان بن أيب سعيد احلسن اجلنايب اهلجري القرمطي، رئيس القرامطة، قبحه 
اقتلع احلجر اهللا، وهذا هو الذي قتل احلجيج حول الكعبة ويف جوفها، وسلبها كسوهتا وأخذ باهبا وحليتها، و

االسود من موضعه وأخذه معه إىل بلده هجر، فمكث عنده من سنة تسع عشرة وثلثمائة مث مات قبحه اهللا وهو 
  .عندهم مل يردوه إىل سنة تسع وثالثني وثلثمائة كما سيأيت

، وأبو يعقوب وملا مات هذا القرمطي قام باالمر من بعده إخوته الثالثة، وهم أبو العباس الفضل، وأبو القاسم سعيد
يوسف بنو أيب سعيد اجلنايب، وكان أبو العباس ضعيف البدن مقبال على قراءة الكتب، وكان أبو يعقوب مقبال على 
  .اللهو واللعب، ومع هذا كانت كلمة الثالثة واحدة ال خيتلفون يف شئ، وكان هلم سبعة من الوزراء متفقون أيضا

  .فاستراح املسلمون من هذا كما استراحوا من اآلخر ويف شوال منها تويف أبو عبد اهللا الربيدي
  .وفيها تويف من االعيان أبو العباس بن عقدة احلافظ

أمحد بن حممد بن سعيد بن عبد الرمحن أبو العباس الكويف املعروف بابن عقدة، لقبوه بذلك من أجل تعقيده يف 
فاظ الكبار، مسع احلديث الكثري ورحل التصريف والنحو، وكان أيضا عقدة يف الورع والنسك، وكان من احل

  فسمع من خالئق من املشايخ، ومسع منه الطرباين والدارقطين وابن اجلعايب وابن عدي وابن املظفر وابن
  .شاهني

أمجع أهل الكوفة على أنه مل ير من زمن ابن مسعود إىل زمان ابن عقدة أحفظ منه، ويقال إنه كان : قال الدارقطين
ائة ألف حديث، منها ثالمثائة ألف يف فضائل أهل البيت، مبا فيها من الصحاح والضعاف، حيفظ حنوا من ستم

  .وكانت كتبه ستمائة محل مجل، وكان ينسب مع هذا كله إىل التشيع واملغاالة
  .كان رجل سوء: قال الدار قطين

  .ونسبه ابن عدي إىل أنه كان يعمل النسخ الشياخ ويأمرهم بروايتها
كان ابن : مسعت محزة بن يوسف، مسعت أبا عمر بن حيويه يقول: ين علي بن حممد بن نصر قالحدث: قال اخلطيب

فتركت حديثه ال أحدث عنه  -أو قال الشيخني  -عقدة جيلس يف جامع براثي معدن الرفض ميلي مثالب الصحابة 
  .بشئ
  .عدة منهاوقد حررت الكالم فيه يف كتابنا التكميل مبا فيه كفاية، تويف يف ذي الق: قلت

أمحد بن عامر بن بشر بن حامد املروروذي نسبة إىل مر والروذ، والروذ اسم للنهر، وهو الفقيه الشافعي تلميذ أيب 
نسبة إىل مروذ الشاهجان، وهي أعظم من تلك البالد، له شرح خمتصر املزين، وله كتاب اجلامع  -إسحاق املروذي 

  .ا ال يشق غبارهيف املذهب، وصنف يف أصول الفقه، وكان إمام
  .تويف يف هذه السنة رمحه اهللا

 -مث دخلت سنة ثالث وثالثني وثلثمائة فيها رجع اخلليفة املتقي إىل بغداد وخلع من اخلالفة ومسلت عيناه، وكان 
قد أرسل إىل االخشيد حممد بن طغج صاحب مصر والبالد الشامية أن يأتيه، فأقبل إليه يف  -وهو مقيم باملوصل 

من احملرم من هذه السنة، وخضع للخليفة غاية اخلضوع، وكان يقوم بني يديه كما تقوم الغلمان، وميشي  املنتصف
واخلليفة راكب، مث عرض عليه أن يصري معه إىل الديار املصرية أو يقوم ببالد الشام، وليته فعل، بل أىب عليه، فأشار 

من مكر توزون وخديعته، فلم يقبل ذلك، وكذلك أشار  عليه باملقام مكانه باملوصل، وال يذهب إىل توزون، وحذره
  .عليه وزيره أبو حسني بن مقلة فلم يسمع

وأهدى ابن ظغج للخليفة هدايا كثرية فاخرة، وكذلك أهدى إىل االمراء والوزير، مث رجع إىل بالده، واجتاز حبلب 



  .فاحناز عنها صاحبها أبو عبد اهللا بن سعيد بن محدان
  وكان ابن مقاتل

  .ا، فأرسله إىل مصر نائبا عنه حىت يعود إليهاهب
وأما اخلليفة فإنه ركب من الرقة يف الدجلة إىل بغداد وأرسل إىل توزون فاستوثق منه ما كان حلف له من االميان 

خرج إىل توزون ومعه العساكر، فلما رأى اخلليفة قبل االرض بني يديه ) ١(فأكدها وقررها، فلما قرب من بغداد 
ه أنه قد وىف له مبا كان حلف له عليه وأنزله يف منظرته، مث جاء فاحتاط على من مع اخلليفة من الكرباء، وأظهر ل

وأمر بسمل عيين اخلليفة فسملت عيناه، فصاح صيحة عظيمة مسعها احلرمي فضجت االصوات بالبكاء، فأمر توزون 
  .بغداد فبايع املستكفيبضرب الدبادب حىت ال تسمع أصوات احلرمي، مث احندر من فوره إىل 

  .سنني ومخسة أشهر وعشرين يوما، وقيل وأحد عشر شهرا) ٢(فكانت خالفة املتقي ثالثة 
  .وستأيت ترمجته عند ذكر وفاته

خالفة املستكفي باهللا عبد اهللا بن املكتفي بن املعتضد ملا رجع توزون إىل بغداد وقد مسل عيين املتقي، استدعى 
قب باملستكفي باهللا، وامسه عبد اهللا، وذلك يف العشر االواخر من صفر من هذه السنة، فبايعه ول) ٣(باملستكفي 

وجلس توزون بني يديه وخلع عليه املستكفي، وكان املستكفي مليح الشكل ربعة حسن اجلسم والوجه، أبيض 
  اللون مشربا محرة أقىن االنف، خفيف العارضني، وكان عمره يوم بويع باخلالفة إحدى وأربعني

__________  
  .لقيه بالسندية: يف مآثر االناقة) ١(
)٢٩٦/  ١.(  

  .٤٢٠/  ٨وانظر الكامل 
  .وكانت خالفته ثالث سنني وأحد عشر شهرا وثالثة وعشرين يوما: ٣٨٣/  ٤يف مروج الذهب ) ٢(

أحد ثالث سنني و: ثالث سنني وعشرة أشهر وعشرين يوما، ويف العقد الفريد: ٣٩٧ويف التنبيه واالشراف ص 
  .سنتان وأحد عشر شهرا: ٧/  ١عشر شهرا إال أياما، ويف فوات الوفيات 

  .بويع يف السندية: ٢٤٠/  ٨يف الكامل ) ٣(
  .بالسبق على هنر عيسى من أعمال بادوريا بإزاء القرية املعرفة بالسندية : ٤٠١/  ٤ويف مروج الذهب 

  .سنه
، ومل )١(ضيب، واستوزر أبا الفرج حممد بن علي السامري وأحضر املتقي بني يديه وبايعه وأخذ منه الربدة والق

  .يكن إليه من االمر شئ، وإمنا الذي يتوىل االمور ابن شريزاد، وحبس املتقي بالسجن
  وطلب املستكفي أبا القاسم الفضل بن املقتدر، وهو الذي ويل اخلالفة بعد ذلك، ولقب

  .في، فأمر املستكفي هبدم داره اليت عند دجلةاملطيع هللا، فاختفى منه ومل يظهر مدة خالفة املستك
وفيها مات القائم الفاطمي وتوىل ولده املنصور إمساعيل فكتب موت أبيه مدة حىت أتفق أمره مث أظهره، والصحيح 

  .أن القائم مات يف اليت بعدها
ز إليهم وجيمع الرجال وقد حارهبم أبو يزيد اخلارجي فيها، وأخذ منهم مدنا كبارا وكسروه مرارا متعددة، مث يرب

  .ويقاتلهم، فانتدب املنصور هذا لقتاله بنفسه وجرت بينهم حروب يطول ذكرها، وقد بسطها ابن االثري يف كامله
  .وقد اهنزم يف بعض االحيان جيش املنصور ومل يبق إال يف عشرين نفسا



ثبتا عظيما، فعظم يف أعني الناس وزادت  فقاتل بنفسه قتاال عظيما، فهزمه أبا يزيد بعد ما كاد يقتله، وثبت املنصور
  .حرمته وهيبته، واسنتقذ بالد القريوان منه، وما زال حياربه حىت ظفر به املنصور وقتله

  .وملا جئ برأسه سجدا شكرا هللا
  .وكان أبو يزيد هذا قبيح الشكل أعرج قصريا خارجيا شديدا يكفر أهل امللة

دي وصلب مث أحرق، وذلك أنه قدم بغداد يستنجد بتوزون وأيب جعفر بن ويف ذي احلجة منها قتل أبو احلسني الربي
شريزاد على ابن أخيه، فوعده النصر، مث شرع يفسد ما بني توزون وابن شريزاد، فعلم بذلك ابن شريزاد فأمر 

وزالت بسجنه وضربه، مث أفتاه بعض الفقهاء بإباحة دمه، فأمر بقتله وصلبه مث أحرقه، وانقضت أيام الربيدية، 
  .دولتهم

وفيها أمر املستكفي بإخراج القاهر الذي كان خليفة وأنزله دار ابن طاهر، وقد افتقر القاهر حىت مل يبق له شئ من 
  .اللباس سوى قطعة عباءة يلتف هبا، ويف رجله قبقاب من خشب

  .وفيها اشتد الربد واحلر
وزون فركب هو واملستكفي، فلما مسع هبما رجع وفيها ركب معز الدولة يف رجب منها إىل واسط فبلغ خربه إىل ت

  .إىل بالده وتسلمها اخلليفة وضمنها أبو القاسم بن أيب عبد اهللا، مث رجع توزون واخلليفة إىل بغداد يف شوال منها
وفيها ركب سيف الدولة علي بن أيب اهليجاء عبد اهللا بن محدان إىل حلب فتسلمها من يأنس املؤنسي، مث سار إىل 

يأخذها فجاءته جيوش االخشيد حممد بن ظغج مع مواله كافور فاقتتلوا بقنسرين، فلم يظفر أحد منهما محص ل
بصاحبه، ورجع سيف الدولة إىل اجلزيرة، مث عاد إىل حلب فاستقر ملكه هبا، فقصدته الروم يف جحافل عظيمة، 

  .فالتقى معهم فظفر هبم فقتل منهم خلقا كثريا
  وثلثمائة مث دخلت سنة أربع وثالثني

  .يف احملرم زاد اخلليفة يف لقبه إمام احلق، وكتب ذلك على السكة املتعامل هبا، ودعا له اخلطباء على املنابر أيام اجلمع
  ويف احملرم منها مات توزون التركي يف داره ببغداد، وكانت إمارته سنتني

__________  
  .السرمرائي : ٤٤٧/  ٨يف الكامل ) ١(

  ).١(أيام وأربعة أشهر وعشرة 
وكان ابن شريزاد كاتبه، وكان غائبا هبيت لتخليص املال، فلما بلغه موته أراد أن يعقد البيعة لناصر الدولة بن 

محدان فاضطربت االجناد وعقدوا الرياسة عليهم البن شريزاد فحضر ونزل بباب حرب مستهل صفر، وخرج إليه 
عيان، ودخل على اخلليفة فخاطبه بأمري االمراء، وزاد يف االجناد كلهم وحلفوا له وحلف اخلليفة والقضاة واال

أرزاق اجلند وبعث إىل ناصر الدولة يطالبه باخلراج، فبعث إىل خبمسمائة ألف درهم وبطعام يفرقه يف الناس، وأمر 
  ).٢(وهنى وعزل ووىل، وقطع ووصل، وفرح بنفسه ثالثة أشهر وعشرين يوما 

ن بويه قد أقبل يف اجليوش قاصدا بغداد، فاختفى ابن شريزاد واخلليفة أيضا، مث جاءت االخبار بأن معز الدولة ب
  .وخرج إليه االتراك قاصدين املوصل ليكونوا مع ناصر الدولة بن محدان

أول دولة بين بويه وحكمهم ببغداد أقبل معز الدولة أمحد بن احلسن بن بويه يف جحافل عظيمة من اجليوش قاصدا 
أخربه أين مسرور به، : نها بعث إليه اخلليفة املستكفي باهللا اهلدايا واالنزاالت، وقال للرسولبغداد، فلما اقترب م

وأين إمنا اختفيت من شر االتراك الذين انصرفوا إىل املوصل، وبعث إليه باخللع والتحف، ودخل معز الدولة بغداد 



، ودخل عليه )٣(إىل اخلليفة فبايعه يف مجادى االوىل من هذه السنة، فنزل بباب الشماسية، ودخل من الغد 
املستكفي ولقبه مبعز الدولة، ولقب أخاه أبا احلسن بعماد الدولة، وأخاه أبا علي احلسن بركن الدولة، وكتب 

  .ألقاهبم على الدراهم والدنانري
ديدة، وأمن ونزل معز الدولة بدار مؤنس اخلادم، ونزل أصحابه من الديلم بدور الناس، فلقي الناس منهم ضائقة ش

معز الدولة ابن شريزاد، فلما ظهر استكتبه على اخلراج، ورتب للخليفة بسبب نفقاته مخسة آالف درهم يف كل 
  .يوم، واستقرت االمور على هذا النظام واهللا أعلم

ولة إىل حضر معز الد) ٤(القبض على اخلليفة املستكفي باهللا وخلعه ملا كان اليوم الثاين والعشرين من مجادى اآلخرة 
  احلضرة فجلس على
__________  

  .وتسعة عشر يوما: ٤٤٨/  ٨يف الكامل ) ١(
  .ست سنني ومخسة أشهر: ٤١٩/  ٣ويف العرب البن خلدون 

  .وأياما: ٩٤/  ٢يف خمتصر تاريخ البشر ) ٢(
بغداد اثناء ان اخلليفة املتقي كتب لبين بويه يدعوهم لدخول : ٢٦٣قال الصويل يف أخبار الراضي واملتقي ص ) ٣(

  .نزاعه مع تورون
وهلذا كان ابن بويه يعرض هذا الكتاب على الناس ببغداد ليكسب تأييدهم ويضفي على حكمه ببغداد صفة 

  .شرعية
  .لسبع بقني من شعبان: ٤٢١/  ٤يف مروج الذهب ) ٤(

  .يف يوم اخلميس لثالث بقني من مجادى اآلخرة: ٣٤٣/  ٦ويف املنتظم 
  .لع يف شعبانخ: ويف العقد الفريد

  .يف مجادى اآلخرة: ٤٢١/  ٣ويف العرب البن خلدون 
  .لثمان بقني من مجادى اآلخرة : ٩٤/  ٢ويف خمتصر تاريخ البشر 

سرير بني يدي اخلليفة، وجاء رجالن من الديلم فمدا أيديهم إىل اخلليفة فأنزاله عن كرسيه، وسحباه فتحربت 
ت دار اخلالفة حىت خلص إىل احلرمي، وتفاقم احلال، وسيق اخلليفة عمامته يف حلقه، وهنض معز الدولة واضطرب

ماشيا إىل دار معز الدولة فاعتقل هبا، وأحضر أبو القاسم الفضل بن املقتدر فبويع باخلالفة ومسلت عينا املستكفى 
  .مجته هناكوأودع السجن فلم يزل به مسجونا حىت كانت وفاته يف سنة مثان وثالثني وثلثمائة كما يأيت ذكر تر

  .خالفة املطيع هللا ملا قدم معز الدولة بغداد وقبض على املستكفي ومسل عينيه
استدعى بأيب القاسم الفضل بن املقتدر باهللا، وقد كان خمتفيا من املستكفي وهو حيث على طلبه وجيتهد، فلم يقدر 

مره ما كان، مث أحضره وبويع له عليه، ويقال إنه اجتمع مبعز الدولة سرا فحرضه على املستكفي حىت كان من أ
باخلالفة ولقب باملطيع هللا، وبايعه االمراء واالعيان والعامة، وضعف أمر اخلالفة جدا حىت مل يبق للخليفة أمر وال هني 

  وال وزير أيضا، وإمنا يكون له كاتب على أقطاعه، وإمنا الدولة مورد اململكة
بويه ومن معهم من الديلم كان فيهم تعسف شديد، وكانوا يرون ومصدرها راجع إىل معز الدولة، وذلك الن بين 

أن بين العباس قد غصبوا االمر من العلويني، حىت عزم معز الدولة على حتويل اخلالفة إىل العلويني واستشار أصحابه 
  .فكلهم أشار عليه بذلك، إال رجال واحدا من أصحابه، كان سديد الرأي فيهم، فقال ال أرى لك ذلك



الن هذا خليفة ترى أنت وأصحابك أنه غري صحيح االمارة حىت لو أمرت بقتله قتله : ومل ذاك ؟ قال :قال
أصحابك، ولو وليت رجال من العلويني اعتقدت أنت وأصحابك واليته صحيحة فلو أمرت بقتله مل تطع بذلك، 

  .ولو أمر بقتلك لقتلك أصحابك
  .عزم عليه للدنيا ال هللا عز وجلفلما فهم ذلك صرفه عن رأيه االول وترك ما كان 

مث نشبت احلرب بني ناصر الدولة بن محدان وبني معز الدولة بن بويه، فركب ناصر الدولة بعدما خرج معز الدولة 
واخلليفة إىل عكربا فدخل بغداد فأخذ اجلانب الشرقي مث الغريب، وضعف أمر معز الدولة والديلم الذين كانوا معه، 

لة وخدعه حىت استظهر عليه وانتصر أصحابه فنهبوا بغداد وما قدروا عليه من أموال التجار مث مكر به معز الدو
وغريهم، وكان قيمة ما أخذ أصحاب معز الدولة من الناس عشرة آالف ألف دينار، مث وقع الصلح بني ناصر 

د، مث شرع يف استعمال السعاة الدولة ومعز الدولة، ورجع ابن محدان إىل بلده املوصل، واستقر أمر معز الدولة ببغدا
ليبلغ أخاه ركن الدولة أخباره، فغوى الناس يف ذلك وعلموا أبناءهم سعاة، حىت أن من الناس من كان يقطع نيفا 

  .وثالثني فرسخا يف يوم واحد
  .وأعجبه املصارعون واملالكمون

املروءة، وتعلموا السباحة وحنوها، وغريهم من أرباب هذه الصناعات اليت ال ينتفع هبا إال كل قليل العقل فاسد 
وكانت تضرب الطبول بني يديه ويتصارع الرجال والكوسان تدق حول سور املكان الذي هو فيه، وكل ذلك 

  .رعونة وقلة عقل وسخافة منه
  مث احتاج إىل صرف أموال يف أرزاق اجلند فأقطعهم البالد عوضا عن

  .ا إال االراضي اليت بأيدي أصحاب اجلاهاتأرزاقهم، فأدى ذلك إىل خراب البالد وترك عمارهت
ويف هذه السنة وقع غالء شديد ببغداد حىت أكلوا امليتة والسنانري والكالب، وكان من الناس من يسرق االوالد 

  .فيشويهم ويأكلهم
  وكثر الوباء يف الناس حىت كان ال يدفن أحد أحدا، بل يتركون

عت الدور والعقار باخلبز، وانتجع الناس إىل البصرة فكان منهم من على الطرقات فيأكل كثريا منهم الكالب، وبي
  .مات يف الطريق ومنهم من وصل إليها بعد مدة مديدة

وفيها كانت وفاة القائم بأمر اهللا أيب القاسم حممد بن عبد اهللا املهدي، ووىل االمر من بعده ولده املنصور إمساعيل، 
ا ذلك يف السنة املاضية، وكانت وفاته يف شوال من هذه السنة على وكان حازم الرأي شديدا شجاعا كما ذكرن

  .الصحيح
وفيها تويف االخشيد حممد بن ظغج صاحب الديار املصرية والبالد الشامية، كانت وفاته بدمشق وله من العمر بضع 

ه، وكان يدبر وأقيم كافور االخشيد أتابك -وكان صغريا  -) ١(وستون سنة، وأقيم ولده أبو القاسم أبو جور 
املمالك بالبالد كلها، واستحوذ على االمور كلها وسار إىل مصر فقصد سيف الدولة بن محدان دمشق فأخذها من 

  .أصحاب االخشيد، ففرح هبا فرحا شديدا، واجتمع مبحمد بن حممد بن نصر الفارايب التركي الفيلسوف هبا
ي دمشق، فنظر سيف الدولة إىل الغوطة فأعجبته وركب سيف الدولة يوما مع الشريف العقيلي يف بعض نواح

فأوغر ذلك صدر العقيلي  -كأنه يعرض بأخذها من مالكها  -ينبغي أن يكون هذا كله لديوان السلطان : وقال
وأوعاه إىل أهل دمشق، فكتبوا إىل كافور االخشيدي يستنجدونه، فأقبل إليهم يف جيوش كثرية كثيفة، فأجلى عنهم 

 -ه عن حلب أيضا واستناب عليها مث كر راجعا إىل دمشق فاستناب عليها بدرا االخشيدي سيف الدولة وطرد



فلما صار كافور إىل الديار املصرية رجع سيف الدولة إىل حلب فأخذها كما كانت أوال له، ومل  -ويعرف ببدير 
  .يبق له يف دمشق شئ يطمع فيه

  .وكافور هذا الذي هجاه املتنيب ومدحه أيضا
عمر بن احلسني صاحب املختصر يف الفقه على مذهب االمام أمحد، وقد شرحه القاضي :  فيها من االعيانوممن تويف

أبو يعلى بن الفراء والشيخ موفق الدين بن قدامة املقدسي، وقد كان اخلرقي هذا من سادات الفقهاء والعباد، كثري 
  سب للصحابة، وأودع كتبه يف بغدادالفضائل والعبادة، خرج من بغداد مهاجرا ملا كثر هبا الشر وال

  فاحترقت الدار اليت كانت فيها الكتب، وعدمت مصنفاته، وقصد دمشق فأقام هبا حىت مات يف هذه
__________  

  ) .٣٠١/  ١وانظر مآثر االنافة (أنوجور : ٩٥/  ٢وخمتصر يف أخبار البشر،  ٤٥٧/  ٨يف الكامل ) ١(

  .من قبور الشهداءالسنة، وقربه بباب الصغري يزار قريبا 
ويأيت احلجر االسود ويقبله إن كان هناك، وإمنا قال ذلك الن تصنيفه هلذا الكتاب : وذكر يف خمتصره هذا يف احلج

كان واحلجر االسود قد أخذته القرامطة وهو يف أيديهم يف سنة سبع عشرة وثلثمائة كما تقدم، ومل يرد إىل مكانه 
  .انه يف موضعهإال سنة سبع وثالثني كما سيأيت بي

كانت للخرقي مصنفات كثرية وخترجيات على املذهب ومل تظهر : قال يل القاضي أبو يعلى: قال اخلطيب البغدادي
النه خرج من مدينته ملا ظهر هبا سبب الصحابة وأودع كتبه فاحترقت الدار اليت هي فيها فاحترقت الكتب ومل تكن 

  .قد انتشرت لبعده عن البلد
رأيت أمري املؤمنني : من طريقه عن أيب الفضل عبد السميع عن الفتح بن شخرف عن اخلرقي قالمث روى اخلطيب 

  .قلت زدين يا أمري املؤمنني: قال! ما أحسن تواضع االغنياء للفقراء : علي بن أيب طالب يف املنام فقال يل
  .وأحسن من ذلك تيه الفقراء على االغنياء: قال

ودع * وعن قريب تعود ميتا فابن بدار البقاء بيتا * قد كنت ميتا فصرت حيا : توبقال ورفع له كفه فإذا فيها مك
  .مات اخلرقي بدمشق سنة أربع وثالثني وثلثمائة وزرت قربه رمحه اهللا: بدار الفناء بيتا قال ابن بطة

قضاء ببغداد للمتقي مث حممد بن عيسى أبو عبد اهللا بن موسى الفقيه احلنفي أحد أئمة العراقيني يف زمانه، وقد ويل ال
للمستكفي، وكان ثقة فاضال، كبست اللصوص داره يظنون أنه ذو مال، فضربه بعضهم ضربة أثخنته، فألقى نفسه 

  .من شدة الفزع إىل االرض فمات رمحه اهللا يف ربيع االول من هذه السنة
  مسع الكثري أبو الفضل السلمي الوزير الفقيه احملدث الشاعر) حممد بن حممد بن عبد اهللا(

  .ومجع وصنف وكان يصوم االثنني واخلميس، وال يدع صالة الليل والتصنيف، وكان يسأل اهللا تعاىل الشهادة كثريا
فويل الوزارة للسلطان فقصده االجناد فطالبوه بأرزاقهم، واجتمع منهم ببابه خلق كثري، فاستدعى حبالق فحلق 

وا عليه فقتلوه وهو ساجد، رمحه اهللا، يف ربيع اآلخر من هذه رأسه وتنور وتطيب ولبس كفنه وقام يصلي، فدخل
  .السنة

االخشيد حممد بن عبد اهللا بن طغج أبو بكر امللقب باالخشيد ومعناه ملك امللوك، لقبه بذلك الراضي النه كان 
  .ملك فرغانة، وكل من ملكها كان يسمى االخشيد، كما أن من ملك اشروسية يسمى اآلفشني

  زم يسمى خوارزم شاه، ومن ملك جرجان يسمى صول، ومن ملك أذربيجان يسمى أصبهبذ، ومنومن ملك خوار



  .ملك طربستان يسمى أرسالن
  .قاله ابن اجلوزي يف منتظمه

وكانت العرب تسمي من ملك الشام مع اجلزيرة كافرا قيصر، ومن ملك فارس كسرى، ومن ملك : قال السهيلي
  .، ومن ملك اهلند بطليموس، ومن ملك مصر فرعوناليمن تبع، ومن ملك احلبشة النجاشي

  .ومن ملك االسكندرية املقوقس
  .ودكر غري ذلك

  .تويف بدمشق ونقل إىل بيت املقدس فدفن هنالك رمحه اهللا
أبو بكر الشبلي أحد مشايخ الصوفية، اختلفوا يف امسه على أقوال فقيل دلف بن جعفر، ويقال دلف بن جحدر، 

من خراسان، وولد بسامرا، وكان أبوه ) ١(صله من قرية يقال هلا شبلة من بالد أشر وسنة وقيل جعفر بن يونس، أ
حاجب احلجاب للموفق، وكان خاله نائب االسكندرية، وكانت توبة الشبلي على يدي خري النساج، مسعه يعظ 

  .فوقع يف قلبه كالمه فتاب من فوره، مث صحب الفقراء واملشايخ، مث صار من أئمة القوم
  .الشبلي تاج هؤالء: ال اجلنيدق

دخلت يوما على : مسعت علي بن املثىن التميمي يقول: أخربنا أبو احلسن علي بن حممود الزوزين قال: وقال اخلطيب
  من عادته القرب* على بعدك ال يصرب : الشبلي يف داره وهو يهيج ويقول

رك القلب وقد ذكر له أحوال وكرامات، وقد فقد يبص* من تيمه احلب فإن مل ترك العني * وال يقوى على هجرك 
ذكرنا أنه كان ممن اشتبه عليه أمر احلالج فيما نسب إليه من االقوال من غري تأمل ملا فيها، مما كان احلالج حياوله 

قد كان علي درهم مظلمة فتصدقت عن صاحبه بألوف، ومع : من االحلاد واالحتاد، وملا حضرته الوفاة قال خلادمه
  .لى قليب شغل أعظم منههذا ما ع

  .مث أمره بأن يوضئه فوضأه وترك ختليل حليته
  .فجعل خيلل حليته -وقد كان اعتقل لسانه  -فرفع الشبلي يده 

عودوين : وذكره ابن خلكان يف الوفيات، وحكى عنه أنه دخل يوما على اجلنيد فوقف بني يديه وصفق بيديه وأنشد
فرط حيب هلم وما ذاك ) * ٢(لصد صعب زعموا حني اعتبوا أن جرمي ورموين بالصد وا* الوصال والوصل عذب 

  ذنب
__________  

  .من معجم البلدان، ويف االصل اشروسية، وأشروسنة بلدة عظيمة وراء مسرقند من بالد ما وراء النهر) ١(
  .فرسخا ٢٦بني سيحون ومسرقند، وبينها وبني مسرقند 

  .أشر وسنة: واالعرف واالشهر: أسروشنة قال ياقوت: ويف الوفيات
  .حني أزمعوا أن ذنيب : ٢٧٣/  ٢يف الوفيات ) ٢(

على باب جامع ) ١(رأيت جمنونا : ما جزاء من حيب إال حيب وذكر عنه قال* ال وحق اخلضوع عند التالقي 
  .أنا جمنون اهللا فقلت أال تستتر وتدخل إىل اجلامع فتصلي اجلمعة: الرصافة يوم مجعة عريانا وهو يقول

ومل يأنفوا * وقد أسقطت حايل حقوقهم عين إذا أبصروا حايل ومل يأنفوا هلا * يقولون زرنا واقض واجب حقنا : الفق
دمعان يف * مضت الشبيبة واحلبيبة فانربى : مين أنفت هلم مين وذكر اخلطيب يف تارخيه عنه أنه أنشد لنفسه فقال

  االجفان يزدمحان



من هذه ) ٢(ني وليس يل قلبان كانت وفاته رمحه اهللا ليلة اجلمعة لليلتني بقيتا مبودع* ما أنصفتين احلادثات رمينين 
  .السنة، وله سبع ومثانون سنة، ودفن يف مقربة اخليزران ببغداد واهللا أعلم

مث دخلت سنة مخس وثالثني وثالمثائة يف هذه السنة استقر أمر اخلليفة املطيع هللا يف دار اخلالفة واصطلح معز الدولة 
بويه وناصر الدولة بن محدان على ذلك، مث حارب ناصر الدولة تكني التركي فاقتتال مرات متعددة، مث ظفر  بن

ناصر الدولة بتكني فسمل بني يديه، واستقر أمره باملوصل واجلزيرة، واستحوذ ركن الدولة على الري وانتزعها من 
أعمال الري واجلبل وأصبهان وفارس واالهواز اخلراسانية، واتسعت مملكة بين بويه جدا، فإنه صار بأيديهم 

والعراق، وحيمل إليهم ضمان املوصل وديار ربيعة من اجلزيرة وغريها مث اقتتل جيش معز الدولة وجيش أيب القاسم 
  .الربيدي فهزم أصحاب الربيدي وأسر من أعياهنم مجاعة كثرية
أمري الثغور لسيف الدولة بن محدان، فكان عدة  وفيها وقع الفداء بني الروم واملسلمني على يد نصر املستملي

احلسن بن محويه بن : مسلم وهللا احلمد واملنة وممن تويف فيها من االعيان) ٣(االسارى حنوا من ألفني ومخسمائة 
  .احلسني القاضي االستراباذي

  روى الكثري وحدث، وكان له جملس لالمالء، وحكم ببلده مدة
__________  

  .معتوها: يات وابن اجلوزييف رواية الوف) ١(
  .بقيتا من ذي احلجة: زيد يف الوفيات) ٢(
  .ألفني وأربعمائة ومثانني أسريا من ذكر وأنثى : ٤٦٩/  ٨يف الكامل ) ٣(

  .طويلة، وكان من اجملتهدين يف العبادة املتهجدين باالسحار، ويضرب به املثل يف ظرفه وفكاهته
  ن بن أمحد بن عبد اهللا؟ عبد الرمح...وقد مات فجأة على صدر جا

أبو عبد اهللا اخلتلي، مسع ابن أيب الدنيا وغريه، وحدث عنه الدار قطين وغريه، وكان ثقة نبيال حافظا، حدث من 
  .حفظه خبمسني ألف حديث

عبد السالم بن رغبان بن عبد السالم بن حبيب بن عبد اهللا بن رغبان بن زيد بن متيم أبو حممد الكليب امللقب بديك 
  .ن الشاعر املاجن الشيعياجل

  .إنه من موايل بين متيم، له أشعار قوية: ويقال
  .مخارية وغري مخارية، وقد استجاد أبو نواس شعره يف اخلمازيات

علي بن عيسى بن داود بن اجلراح أبو احلسن الوزير للمقتدر والقاهر، ولد سنة مخس وأربعني ومائتني ومسع الكثري، 
كان ثقة نبيال فاضال عفيفا، كثري التالوة والصيام والصالة، حيب أهل العلم ويكثر وعنه الطرباين وغريه، و

  .جمالستهم، أصله من الفرس، وكان من أكرب القائمني على احلالج
كسبت سبعمائة ألف دينار أنفقت منها يف وجوه اخلري ستمائة ألف ومثانني ألفا، وملا دخل مكة : وروي عنه أنه قال
أشتهي على اهللا : طاف بالبيت وبالصفا واملروة يف حر شديد، مث جاء إىل منزله فألقى نفسه وقال حني نفي من بغداد

  .شربة ثلج
  .هذا ال يتهيأ ههنا: فقال له بعض أصحابه

  .أعرف ولكن سيأيت به اهللا إذا شاء، وأصرب إىل املساء: فقال
كثري فجمع له صاحبه من ذلك الربد شيئا فلما كان يف أثناء النهار جاءت سحابة فأمطرت وسقط منا برد شديد 



كثريا وخبأه له، وكان الوزير صائما، فلما أمسى جاء به، فلما جاء املسجد أقبل إليه صاحبه بأنواع االشربة وكلها 
بثلج، فجعل الوزير يسقيه ملن حواليه من الصوفية واجملاورين، ومل يشرب هو منه شيئا فلما رجع إىل املنزل جئته 

ك الشراب كنا خبأناه له وأقسمت عليه ليشربنه فشربه بعد جهد جهيد، وقال أشتهي لو كنت متنيت بشئ من ذل
  .املغفرة

  .رمحه اهللا وغفر له
* ملا نابين أو شامتا غري سائل فقد أبرزت مين اخلطوب ابن حرة * فمن كان عين سائال بشماتة : ومن شعره قوله

القاسم علي بن احلسن التنوخي عن أبيه عن مجاعة أن عطارا من صبورا على أهوال تلك الزالزل وقد روى أبو 
  أهل الكرخ كان

مشهورا بالسنة، ركبه ستمائة دينار دينا فأغلق دكانه وانكسر عن كسبه ولزم منزله، وأقبل على الدعاء والتضرع 
: املنام وهو يقول له والصالة ليال كثرية، فلما كان يف بعض تلك الليايل رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف

  .اذهب إىل علي بن عيسى الوزير فقد أمرته لك بأربعمائة دينار
  فلما أصبح الرجل قصد باب

الوزير فلم يعرفه أحد، فجلس لعل أحدا يستأذن له على الوزير حىت طال عليه اجمللس وهم باالنصراف، مث إنه قال 
  .اهللا عليه وسلم يف املنام وأنا أريد أن أقصه على الوزيرإين رجل رأيت رسول اهللا صلى : لبعض احلجبة قل للوزير

  .وأنت صاحب الرؤيا ؟ إن الوزير قد أنفذ يف طلبك رسال متعددة: فقال له احلاجب
  .أدخله علي سريعا: مث دخل احلجاب فأخربوا الوزير فقال

إين رأيت : فقال له الوزير فدخل عليه فأقبل عليه الوزير يستعلم عن حاله وامسه وصفته ومنزله، فذكر ذلك له،
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يأمرين بإعطائك أربعمائة دينار، فأصبحت ال أدري من أسأل عنك، وال 

  .أعرفك وال أعرف أين أنت، وقد أرسلت يف طلبك إىل اآلن عدة رسل فجزاك اهللا خريا عن قصدك إياي
مائة دينار المر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وستمائة هبة من هذه أربع: مث أمر الوزير بإحضار ألف دينار فقال

  .عندي
  .ال واهللا ال أزيد على ما أمرين به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإين أرجو اخلري والربكة فيه: فقال الرجل

  .هذا هو الصدق واليقني: مث أخذ منها أربعمائة دينار، فقال الوزير
حنن نصرب عليك ثالث سنني، وافتح هبذا : نار فعرض على أرباب الديون أمواهلم فقالوافخرج ومعه االربعمائة دي

  .الذهب دكانك ودم على كسبك
فأىب إال أن يعطيهم من أمواهلم الثلث، فدفع إليهم مائيت دينار، وفتح حانوته باملائيت دينار الباقية، فما حال عليه 

  .احلول حىت ربح ألف دينار
  .زير أخبار كثرية صاحلةولعلي بن عيسى الو

  .كانت وفاته يف هذه السنة عن تسعني سنة
  .ويقال يف اليت قبلها واهللا أعلم

أبو عبد اهللا الفارسي الفقيه الشافعي، كان ثقة ثبتا فاضال، مسع أبا زرعة ) ١(حممد بن إمساعيل ابن إسحاق بن حبر 
  .عمر بن مهدي، تويف يف شوال من هذه السنةالدمشقي وغريه، وعنه الدارقطين وغريه وآخر من حدث عنه أبو 

هارون بن حممد ابن هارون بن علي بن موسى بن عمرو بن جابر بن يزيد بن جابر بن عامر بن أسيد بن متيم بن 



  .صبح بن ذهل بن مالك بن سعيد بن حبنة أبو جعفر، والد القاضي أيب عبد اهللا احلسن بن هارون
مان، وجده يزيد بن جابر أدرك االسالم فأسلم وحسن إسالمه، وكان هارون كان أسالفه ملوك عمان يف قدمي الز

هذا أول من انتقل من أهله من عمان فنزل بغداد وحدث هبا، وروى عن أبيه، وكان فاضال متضلعا من كل فن، 
، وقد أثىن عليه وكانت داره جممع العلماء يف سائر االيام، ونفقاته دارة عليهم، وكان له منزلة عالية، ومهابة ببغداد

  .كان مربزا يف النحو واللغة والشعر، ومعاين القرآن، وعلم الكالم: الدار قطين ثناء كثريا، وقال
__________  

  .جنر : ٤٦٨/  ٨يف الكامل ) ١(

وفيها تويف أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن العباس بن صول الصويل، وكان عاملا بفنون اآلداب : قال ابن االثري
  .، وإمنا ذكره ابن اجلوزي يف اليت بعدها كما سيأيتواالخبار

أمحد بن أيب أمحد الطربي الفقيه الشافعي، تلميذ ابن سريج، له كتاب التلخيص وكتاب ) ١(أبو العباس بن القاص 
السنجي أيضا، وكان أبوه يقص على الناس ) ٣(، وأبو عبد اهللا )٢(املفتاح، وهو خمتصر شرحه أبو عبد اهللا احلسني 

الخبار واآلثار، وأما هو فتوىل قضاء طرسوس وكان يعظ الناس أيضا، فحصل له مرة خشوع فسقط مغشيا عليه ا
  .فمات يف هذه السنة

مث دخلت سنة ست وثالثني وثلثمائة فيها خرج معز الدولة واخلليفة املطيع هللا من بغداد إىل البصرة فاستنقذاها من 
كثر أصحابه، واستوىل معز الدولة على البصرة وبعث يتهدد القرامطة يد أيب القاسم بن الربيدي، وهرب هو وأ

ويتوعدهم بأخذ بالدهم، وزاد يف إقطاع اخلليفة ضياعا تعمل يف كل سنة مائيت ألف دينار، مث سار معز الدولة لتلقي 
  أخيه عماد الدولة باالهواز فقبل االرض بني يدي أخيه وقام بني يديه مقاما طويال

  .س فلم يفعلفأمره باجللو
  .مث عاد إىل بغداد صحبة اخلليفة فتمهدت االمور جيدا

ويف هذه السنة استحوذ ركن الدولة على بالد طربستان وجرجان من يد ومشكري أخي مرداويج ملك الديلم، 
  .فذهب ومشكري إىل خراسان يستنجد بصاحبها كما سيأيت

د بن جعفر بن حممد بن عبيد اهللا بن يزيد، مسع جده وعباسا أبو احلسني بن املنادي أمح: وممن تويف فيها من االعيان
  .الدوري وحممد بن إسحاق الصاغاين

وكان ثقة أمينا حجة صادقا، صنف كثريا ومجع علوما مجة، ومل يسمع الناس منها إال اليسري، وذلك لشراسة 
  .أخالقه

  وآخر من روى عنه حممد بن فارس اللغوي، ونقل ابن اجلوزي
__________  

  .وعرف والده بالقاص النه كان يقص االخبار واآلثار" القاضي " ويف االصل  ٦٨/  ١من ابن خلكان ) ١(
مسي بذلك لدخوله ديار الديلم ووعظه هبا وتذكريه فسمي : وجعله أبو سعد السمعاين نفسه القاص وقال

  .اخلنت: يف الوفيات) ٢...(القاص
  .أبو علي : يف الوفيات) ٣(



صنف أبو احلسن بن املنادي يف علوم القرآن أربعمائة كتاب، ونيفا وأربعني كتابا : سي أنه قالعن أيب يوسف القد
  .وال يوجد يف كالمه حشو، بل هو نقي الكالم مجع بني الرواية والدراية

  .ومن وقف على مصنفاته علم فضله واطالعه ووقف على فوائد ال توجد يف غري كتبه: وقال ابن اجلوزي
  ).١(من هذه السنة عن مثانني سنة تويف يف حمرم 

الصويل حممد بن عبد اهللا بن العباس ابن حممد صول أبو بكر الصويل، كان أحد العلماء بفنون االدب وحسن املعرفة 
  .بأخبار امللوك

  .وأيام اخللفاء ومآثر االشراف وطبقات الشعراء
  .روى عن أيب داود السجستاين واملربد وثعلب وأيب العيناء وغريهم

  .وكان واسع الرواية جيد احلفظ حاذقا بتصنيف الكتب
  وله كتب كثرية هائلة،

ونادم مجاعة من اخللفاء، وحظي عندهم، وكان جده صول وأهله ملوكا جبرجان، مث كان أوالده من كبار الكتاب، 
فاظ ومن وكان الصويل هذا جيد االعتقاد حسن الطريقة، وله شعر حسن، وقد روى عنه الدارقطين وغريه من احل

* وكل شئ من املعشوق معشوق حىت حكيت جبسمي ماء مقلته * أحببت من أجله من كان يشبهه : شعره قوله
  .كأن سقمي من عينيه مسروق خرج الصويل من بغداد إىل البصرة حلاجة حلقته فمات هبا يف هذه السنة

اسكات املقيمات مبكة، وكانت تقتات من وفيها كانت وفاة أبنة الشيخ أيب الزاهد املكي، وكانت من العابدات الن
كسب أبيها من عمل اخلوص، يف كل سنة ثالثني درمها يرسلها إليها، فاتفق أنه أرسلها مرة مع بعض أصحابه فزاد 

هل وضعت يف هذه : فلما اختربهتا قالت -يريد بذلك برها وزيادة يف نفقتها  -عليها ذلك الرجل عشرين درمها 
  .؟ أصدقين حبق الذي حججت له الدراهم شيئا من مالك

  .نعم عشرين درمها: فقال
ارجع هبا ال حاجة يل فيها، ولوال أنك قصدت اخلري لدعوت اهللا عليك، فإنك قد أجعتين عامي هذا، ومل يبق : فقالت

  .يل رزق إال من املزابل إىل قابل
  .خذي منها الثالثني اليت أرسل هبا أبوك إليك ودعي العشرين: فقال
  .ال، إهنا اختلطت مبالك وال أدري ما هو: فقالت

شققت يا هذا علي وضيقت عليها، ولكن اذهب فتصدق : فرجعت هبا إىل أبيها فأىب أن يقبلها وقال: قال الرجل
  .هبا

مث دخلت سنة سبع وثالثني وثلثمائة فيها ركب معز الدولة من بغداد إىل املوصل فاهنزم منه ناصر الدولة إىل 
  زنصيبني، فتملك مع
__________  

  .مثانون سنة إال سنة : ٨٥٠/  ٢يف تذكرة احلفاظ ) ١(

  .الدولة بن بويه يف رمضان فعسف أهلها وأخذ أمواهلم، وكثر الدعاء عليه
مث عزم على أخذ البالد كلها من ناصر الدولة بن محدان، فجاء خرب من أخيه ركن الدولة يستنجده على من قبله 

  مصاحلة ناصر الدولة على أن حيمل ما حتت يده من بالد اجلزيرة والشام يف كلمن اخلراسانية، فاحتاج إىل 
  .سنة مثانية آالف ألف درهم، وأن خيطب له والخويه عماد الدولة وركن الدولة على منابر بالده كلها ففعل



  .وعاد معز الدولة إىل بغداد وبعث إىل أخيه جبيش هائل، وأخذ له عهد اخلليفة بوالية خراسان
يها دخل سيف الدولة بن محدان صاحب حلب إىل بالد الروم، فلقيه مجع كثيف من الروم فاقتتلوا قتاال شديدا وف

  .فاهنزم سيف الدولة وأخذت الروم ما كان معهم، وأوقعوا بأهل طرسوس بأسا شديدا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  .عا وثلثاويف رمضان انتهت زيادة دجلة أحد وعشرين ذرا: قال ابن اجلوزي

عبد اهللا بن حممد بن محدويه ابن نعيم بن احلكم أبو حممد البيع، وهو والد احلاكم أيب : وممن تويف فيها من االعيان
عبد اهللا النيسابوري، أذن ثالثا وستني سنة وغزا اثنتني وعشرين غزوة، وأنفق على العلماء مائة ألف، وكان يقوم 

ك عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ومسلم بن احلجاج، وروى عن أبن خزمية وغريه، الليل كثريا، وكان كثري الصدقة، أدر
  .وتويف عن ثالث وتسعني سنة

قدامة الكاتب املشهور هو قدامة بن جعفر بن قدامة أبو الفرج الكاتب، له مصنف يف اخلراج وصناعة الكتابة، وبه 
  .يقتدي علماء هذا الشأن، وقد سأل ثعلبا عن أشياء

  .بن عمر أبو علي املذكر الواعظ بنيسابور، كان كثري التدليس عن املشايخ الذين مل بلقهم حممد بن علي
  .تويف يف هذه السنة عن مائة وسبع سنني ساحمه اهللا

حممد بن مطهر بن عبد اهللا أبو املنجا الفقيه الفرضي املالكي، له كتاب يف الفقه على مذهب مالك، وله مصنفات يف 
  .، وكان أديبا إماما فاضال صادقا، رمحه اهللالفرائض قليلة النظري

  مث دخلت سنة مثان وثالثني وثلثمائة
  .يف ربيع االول منها وقعت فتنة بني الشيعة وأهل السنة، وهنبت الكرخ

  .اهلمداين قضاء القضاة) ١(يف مجادى اآلخرة تقلد أبو السائب عتبة بن عبيد اهللا 
كان قد استوجب بعض العقوبات فهرب من السلطان إىل ناحية وفيها خرج رجل يقال له عمران بن شاهني 

البطائح، وكان يقتات مما يصيده من السمك والطيور، والتف عليه خلق من الصيادين وقطاع الطريق، فقويت 
شوكته واستعمله أبو القاسم بن الربيدي على بعض تلك النواحي، وأرسل إليه معز الدولة بن بويه جيشا مع وزيره 

، فهزم ذلك الصياد الوزير، واستحوذ على ما معه من االموال، فقويت شوكة )٢(فر بن بويه الضمريي أيب جع
أبو احلسن علي بن بويه وهو أكرب أوالد بويه وأول من : ذلك الصياد، ودهم الوزير وفاة عماد الدولة بن بويه وهو
  .متلك منهم، وكان عاقال حاذقا محيد السرية رئيسا يف نفسه

  .ظهوره يف سنة ثنتني وعشرين وثلثمائة كما ذكرناكان أو 
فلما كان يف هذا العام قويت عليه االسقام وتواترت عليه اآلالم فأحس من نفسه باهلالك، ومل يفاده وال دفع عنه أمر 

مع اهللا ما هو فيه من االموال وامللك وكثرة الرجال واالموال، وال رد عنه جيشه من الديامل واالتراك واالعجام، 
  .كثرة العدد والعدد، بل ختلوا عنه أحوج ما كان إليهم، فسبحان اهللا امللك القادر القاهر العالم

ومل يكن له ولد ذكر، فأرسل إىل أخيه ركن الدولة يستدعيه إليه وولده عضد الدولة، ليجعله ويل عهده من بعده، 
قاه، فلما دخل به إىل دار اململكة أجلسه على فلما قدم عليه فرح به فرحا شديدا، وخرج بنفسه يف مجيع جيشه يتل

  .السرير وقام بني يديه كأحد االمراء، لريفع من شأنه عند أمرائه ووزرائه وأعوانه
  .مث عقد له البيعة على ما ميلكه من البلدان واالموال، وتدبري اململكة والرجال
ل من شاء منهم وسجن آخرين، حىت وفيهم من بعض رؤوس االمراء كراهة لذلك، فشرع يف القبض عليهم وقت

  .متهدت االمور لعضد الدولة



مث كانت وفاة عماد الدولة بشرياز يف هذه السنة، عن سبع ومخسني سنة وكانت مدة ملكه ست عشرة سنة، وكان 
من خيار امللوك يف زمانه، وكان ممن حاز قصب السبق دون أقرانه، وكان هو أمري االمراء، وبذلك كان يكاتبه 

  .فاء، ولكن أخوه معز الدولة كان يونب عنه يف العراق والسواداخلل
  عن حماربة عمران بن) ٣(وملا مات عماد الدولة اشتغل الوزير أبو جعفر الضمريي 

  فقوي أمر عمران -وكان قد كتب إليه معز الدولة أن يسري إىل شرياز ويضبط أمرها  -شاهني الصياد 
__________  

: ٤٢٤/  ٣الصيمري، ويف العرب البن خلدون : ٤٨١/  ٨يف الكامل ) ٢(عبد اهللا : ٤٨٥/  ٨يف الكامل ) ١(
  .حممد بن أمحد الصهريي أبو جعفر

  .انظر احلاشية السابقة ) ٣(

  .بعد ضعفه، وكان من أمره ما سيأيت يف موضعه
  .وممن تويف فيها من االعيان أبو جعفر النحاس النحوي

فر املرادي املصري النحوي، املعروف بالنحاس، اللغوي املفسر االديب، له أمحد بن حممد إمساعيل بن يونس أبو جع
مصنفات كثرية يف التفسري وغريه، وقد مسع احلديث ولقي أصحاب املربد، وكانت وفاته يف ذي احلجة من هذه 

  .السنة
  .خلمس خلون منها يوم السبت: قال ابن خلكان

من العروض فظنه بعض العامة يسحر النيل فرفسه برجله  وكان سبب وفاته أنه جلس عند املقياس يقطع شيئا
  .فسقط فغرق، ومل يدر أين ذهب

وقد كان أخذ النحو عن علي بن سليمان االحوص وأيب بكر االنباري وأيب إسحاق الزجاج ونفطويه وغريهم، وله 
صنف مثله، وشرح مصنفات كثرية مفيدة، منها تفسري القرآن والناسخ واملنسوخ، وشرح أبيات سيبويه، ومل ي

  .املعلقات والدواوين العشرة، وغري ذلك
  .وروى احلديث عن النسائي وكان خبيال جدا، وانتفع الناس به

  .وفيها كانت وفاة اخلليفة
، مث خلع ومسلت عيناه )١(املستكفي باهللا عبد اهللا بن علي املكتفي باهللا، وقد ويل اخلالفة سنة وأربعة أشهر ويومني 

  .كما تقدم ذكره
  .تويف يف هذه السنة وهو معتقل يف داره، وله من العمر ست وأربعون سنة وشهران

، حمدث عصره بنيسابور، رحل إىل البلدان ومسع الكثري )٣(بن نصر أبو املعدل ) ٢(علي بن محشاد بن سحنون 
  وحدث وصنف مسندا

: نة واخلشية هللا عز وجل قال بعضهمأربعمائة جزء، وله غري ذلك مع شدة االتقان واحلفظ، وكثرة العبادة والصيا
  .صحبته يف السفر واحلضر فما أعلم أن املالئكة كتبت عليه خطيئة

وله تفسري يف مائيت جزء ونيف، ودخل احلمام من غري مرض فتويف فيه فجأة، وذلك يوم اجلمعة الرابع عشر من 
  .شوال من هذه السنة رمحه اهللا

__________  
  .سنة وأربعة أشهر إال أياما: ٤٠١/  ٤يف مروج الذهب ) ١(



  .سنة واحدة وستة أشهر وأياما: ١٣٠/  ٥ويف العقد الفريد 
  .سنة واحدة وأربعة أشهر: ٤٥١/  ٨ويف الكامل 

  .علي بن حممد بن سختونة بن مخشاد: ٣٤٨/  ٢علي بن مخشاذ، ويف شذرات الذهب  ٨٧٦/  ٣يف التذكرة ) ٢(
  .سن أبو احل: يف التذكرة وشذرات الذهب) ٣(

علي بن حممد بن أمحد بن احلسن أبو احلسن الواعظ البغدادي، ارحتل إىل مصر فأقام هبا حىت عرف باملصري، مسع 
الكثري وروى عنه الدار قطين وغريه، وكان له جملس وعظ حيضر فيه الرجل والنساء وكان يتكلم وهو مربقع لئال 

مستخفيا فلما مسع كالمه قام قائما وشهر نفسه وقال يرى النساء حسن وجهه، وقد حضر جملسه أبو بكر النقاش 
  .القصص بعدك حرام: له

  .كان ثقة أمينا عارفا، مجع حديث الليث وابن هليعة وله كتب كثرية يف الزهد: قال اخلطيب
  .تويف يف ذي القعدة منها، وله سبع ومثانون سنة واهللا أعلم

باركة يف ذي القعدة منها رد احلجر االسود املكي إىل مكانه يف مث دخلت سنة تسع وثالثني وثلثمائة يف هذه السنة امل
البيت، وقد كان القرامطة أخذوه يف سنة سبع عشرة وثلثمائة كما تقدم، وكان ملكهم إذ ذاك أبو طاهر سليمان 

ألف بن أيب سعيد احلسني اجلنايب، وملا وقع هذا أعظم املسلمون ذلك، وقد بذل هلم االمري جبكم التركي مخسني 
  .حنن أخذناه بأمر فال نرده إال بأمر من أخذناه بأمره: دينار على أن يردوه إىل موضعه فلم يفعلوا، وقالوا

  فلما كان يف هذا العام محلوه إىل الكوفة وعلقوه على االسطوانة السابعة من جامعها لرياه
ناه بأمر من أمرنا بأخذه ليتم حج الناس إنا أخذنا هذا احلجر بأمر وقد ردد: الناس، وكتب أخو أيب طاهر كتابا فيه

  .ومناسكهم
مث أرسلوه إىل مكة بغري شئ على قعود، فوصل يف ذي القعدة من هذه السنة وهللا احلمد واملنة، وكان مدة مغايبته 

  .عنده ثنتني وعشرين سنة، ففرح املسلمون لذلك فرحا شديدا
ة مجال فعطبت حتته واعترى أسنمتها القرح، وملا ردوه وقد ذكر غري واحد أن القرامطة ملا أخذوه محلوه على عد

  .محله قعود واحد ومل يصبه أذى
وفيها دخل سيف الدولة بن محدان جبيش عظيم حنو من ثالثني ألفا إىل بالد الروم فوغل فيها وفتح حصونا وقتل 

قتلوا عامة من معه وأسروا خلقا وأسر أمما وغنم شيئا كثريا مث رجع، فأخذت عليه الروم الدرب الذي خيرج منه ف
  .بقيتهم واستردوا ما كان أخذه، وجنا سيف الدولة يف نفر يسري من أصحابه

بن حممد املهليب يف ) ٢(فاستوزر معز الدولة مكانه أبا حممد احلسني ) ١(وفيها مات الوزير أبو جعفر الضمريي 
  .مجادى االوىل

به، فبعث إليه معز الدولة جيشا بعد جيش، كل ذلك يهزمهم فاستفحل أمر عمران بن شاهني الصياد وتفاقم االمر 
مرة بعد مرة، مث عدل معز الدولة إىل مصاحلته واستعماله له على بعض تلك النواحي، مث كان من أمره ما سنذكره 

  .إن شاء اهللا تعاىل
__________  

  .تقدمت االشارة إليه) ١(
  .احلسن : ٤٢٤/  ٣والعرب  ٤٨٥/  ٨يف الكامل ) ٢(



  .احلسن بن داود بن باب شاذ أبو احلسن املصري قدم بغداد: ممن تويف فيها من االعيانو
  .كان من أفاضل الناس وعلمائهم، مبذهب أيب حنيفة، مبسوط الذكاء قوي الفهم، كتب احلديث، وكان ثقة

  .مات ببغداد يف هذه السنة ودفن مبقربة الشونيزية ومل يبلغ من العمر أربعني سنة
  .هر باهللا أمري املؤمنني ابن املعتضد باهللا، ويل اخلالفة سنة وستة أشهر وسبعة أيامحممد القا

  وكان بطاشا سريع االنتقام،
فخاف منه وزيره أبو علي بن مقلة فاستتر منه فشرع يف العمل عليه عند االتراك، فخلعوه ومسلوا عينيه وأودع دار 

ثني إىل دار ابن طاهر، وقد نالته فاقة وحاجة شديدة، وسأل يف اخلالفة برهة من الدهر، مث أخرج يف سنة ثالث وثال
  .بعض االيام

  .مث كانت وفاته يف هذا العام، وله ثنتان ومخسون سنة، ودفن إىل جانب أبيه املعتضد
حممد بن عبد اهللا بن أمحد أبو عبد اهللا الصفار االصبهاين حمدث عصره خبراسان، مسع الكثري وحدث عن ابن أيب 

ببعض كتبه، وكان جماب الدعوة، ومكث ال يرفع رأسه إىل السماء نيفا وأربعني سنة، وكان يقول امسي حممد  الدنيا
واسم أيب عبد اهللا واسم أمي آمنة، يفرح هبذه املوافقة يف االسم واسم االب واسم االم، الن النيب صلى اهللا عليه 

  .نةوسلم كان امسه حممد، واسم أبيه عبد اهللا، وأمه امسها آم
الفيلسوف، وكان من أعلم الناس باملوسيقى، حبيث كان يتوسل به وبصناعته إىل ) ١(أبو نصر الفارايب التركي 

  .الناس يف احلاضرين من املستمعني إن شاء حرك ما يبكي أو يضحك أو ينوم
وخيصص باملعاد  وكان حاذقا يف الفلسفة، ومن كتبه تفقه ابن سينا، وكان يقول باملعاد الروحاين ال اجلثماين،

االرواح العاملة ال اجلاهلة، وله مذاهب يف ذلك خيالف املسلمني والفالسفة من سلفه االقدمني، فعليه إن كان مات 
  .على ذلك لعنة رب العاملني

  .مات بدمشق فيما قاله ابن االثري يف كامله ومل أن احلافظ ابن عساكر ذكره يف تارخيه لنتنه وقباحته فاهللا أعلم
__________  

  .هو حممد بن حممد بن طرخان التركي ولد بفاراب) ١(
  .تسمى اليوم أطرار: ٩٩قال أبو الفداء يف خمتصر أخبار البشر ص 

  .مات بدمشق ناهز الثمانني ودفن خارج باب الصغري 

و البصرة ليأخذها يف مراكب كثرية، وجاء لنصره أب) ١(مث دخلت سنة أربعني وثلثمائة فيها قصد صاحب عمان 
  يعقوب اهلجري فمانعه الوزير أبو حممد املهليب وصده عنها، وأسر مجاعة من أصحابه وسبا سبيا كثريا من مراكبه

  .فساقها معه يف دجلة، ودخل هبا إىل بغداد يف أهبة عظيمة وهللا احلمد
ل على الزندقة كما الذي كان قت) ٢(وفيها رفع إىل الوزير أيب حممد املهليب رجل من أصحاب أيب جعفر بن أيب العز 

قتل احلالج، فكان هذا الرجل يدعي ما كان يدعيه ابن أيب العز، وقد ابتعه مجاعة من اجلهلة من أهل بغداد، 
  .وصدقوه يف دعواه الربوبية، وأن أرواح االنبياء والصديقني تنتقل إليهم

  .ووجد يف منزله كتب تدل على ذلك
  .ند معز الدولة بن بويهفلما حتقق أنه هالك ادعى أنه شيعي ليحضر ع

  .وقد كان معز الدولة بن بويه حيب الرافضة قبحه اهللا
فلما اشتهر عنه ذلك مل يتمكن الوزير منه خوفا على نفسه من معز الدولة، وأن تقوم عليه الشيعة، إنا هللا وإنا إليه 



  .راجعون
  .ولكنه احتاط على شئ من أمواهلم، فكان يسميها أموال الزنادقة

  .ويف رمضان منها وقعت فتنة عظيمة بسبب املذهب: اجلوزيقال ابن 
نسبة إىل عامر  -بن أيب داود بن إبراهيم أبو عمرو العامري ) ٣(أشهب بن عبد العزيز : وممن تويف فيها من االعيان

  .كان أحد الفقهاء املشهورين -بن لؤي 
  .تويف يف شعبان منها

هورين، ولد سنة ستني ومائتني وسكن بغداد ودرس فقه أيب حنيفة أحد أئمة احلنفية املش) ٤(أبو احلسن الكرخي 
وانتهت إليه رئاسة أصحابه يف البالد، وكان متعبدا كثري الصالة والصوم، صبورا على الفقر، عزوفا عما يف أيدي 
ابن الناس، وكان مع ذلك رأسا يف االعتزال، وقد مسع احلديث من إمساعيل بن إسحاق القاضي، وروى عنه حيوة و

  .شاهني
وأصابه الفاجل يف آخر عمره، فاجتمع عنده بعض أصحابه واشتوروا فيما بينهم أن يكتبوا إىل سيف الدولة بن محدان 

اللهم ال جتعل رزقي إال من حيث : ليساعده بشئ يستعني به يف مرضه، فلما علم بذلك رفع رأسه إىل السماء وقال
  .عودتين

  .أرسل به سيف الدولة، وهو عشرة آالف درهمفمات عقب ذلك قبل أن يصل إليه ما 
  فتصدقوا هبا

__________  
  .ه ٣٤١هو يوسف بن وجيه، وذكره ابن االثري يف حوادث سنة ) ١(
)٤٩٦/  ٨.(  
  .ابن أيب القراقر: ٤٩٥/  ٨يف ابن االثري ) ٢(

  .وقد تقدمت االشارة إليه
  .راجع مقتل احلالج

  .عبد العزيز بن داود: ٢٧٨/  ٨والوايف  ٢٣٨/  ١يف الوفيات ) ٣(
  .ه ٢٠٤وذكراه يف وفيات سنة 

  .مات يف شهر رجب: قال يف الوايف
  .قيل امسه مسكني ولقبه أشهب: وقال

عبيد اهللا بن احلسن بن : ٨٥٥/  ٢، ويف تذكرة احلفاظ )٩٩/  ٢خمتصر أخبار البشر (هو عبد اهللا بن احلسني ) ٤(
  .بن الل  عبد اهللا بن حسني: ٤٩٥/  ٨دالل ويف الكامل 

بعد وفاته يف شعبان من هذه السنة عن مثانني سنة، وصلى عليه أبو متام احلسن بن حممد الزينيب، وكان صاحبه، 
  .ودفن يف درب أيب زيد هنر على الواسطيني

حممد بن صاحل بن يزيد أبو جعفر الوراق مسع الكثري، وكان يفهم وحيفظ، وكان ثقة زاهدا ال يأكل إال من كسب 
  . يقطع صالة الليليده وال

  .صحبته سنني كثرية فما رأيته فعل إال ما يرضي اهللا عز وجل: وقال بعضهم
  .وال قال إال ما يسأل عنه، وكان يقوم أكثر الليل



صاحب اجليوش اخلراسانية من جهة االمري نوح الساماين من مرض ) ١(وفيها كانت وفاة منصور بن قرابكني 
  .خلمر أياما متتابعة فهلك بسبب ذلك، فأقيم بعده يف اجليوش أبو علي احملتاجحصل له، وقيل النه أدمن شرب ا

  .الزجاجي، مصنف اجلمل، وهو أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق النحوي اللغوي البغدادي االصل
مث الدمشقي، مصنف اجلمل يف النحو، وهو كتاب نافع، كثري الفائدة، صنفه مبكة، وكان يطوف بعد كل باب منه 

  .ويدعو اهللا تعاىل أن ينفع به
  .أخذ النحو أوال عن حممد بن العباس اليزيدي، وأيب بكر بن دريد، وابن االنباري

  .تويف يف رجب سنة سبع، وقيل سنة تسع وثالثني، وقيل سنة أربعني
  .تويف يف دمشق وقيل بطربية

  .روقد شرح كتابه اجلمل بشروح كثرية من أحسنها وأمجعها ما وضعه ابن عصفو
  .واهللا أعلم

  .مث دخلت سنة إحدى وأربعني وثلثمائة فيها ملكت الروم سروج، وقتلوا أهلها وحرقوا مساجدها
  .بن وجيه صاحب عمان البصرة فمنعه منها املهليب كما تقدم) ٢(وفيها قصد موسى : قال ابن االثري

  .رسم عليهوفيها نقم معز الدولة على وزيره فضربه مائة ومخسني سوطا ومل يعزله بل 
  وفيها اختصم املصريون والعراقيون مبكة

  .فخطبوا لصاحب مصر، مث غلبهم العراقيون فخطبوا لركن الدولة بن بويه
املنصور الفاطمي وهو أبو طاهر إمساعيل بن القائم بأمر اهللا أيب القاسم حممد بن عبيد اهللا املهدي : وفيها كانت وفاة

  صاحب
__________  

  .قراتكني: ٤٩٢/  ٨يف الكامل ) ١(
  .يوسف: ٤٩٦/  ٨يف الكامل ) ٢(
  ) .٩٩/  ٢انظر تاريخ أيب الفداء (

عشر يوما، وكان عاقال شجاعا ) ١(املغرب وله من العمر تسع وثالثون سنة، وكانت خالفته سبع سنني وستة 
جتل اخلطبة على فاتكا قهر أبا يزيد اخلارجي الذي كان ال يطاق شجاعة وإقداما وصربا، وكان فصيحا بليغا، ير

  .البديهة يف الساعة الراهنة
وكان سبب موته ضعف احلرارة الغريزية كما أورده ابن االثري يف كامله، فاختلف عليه االطباء، وقد عهد باالمر إىل 

، وكان )٢(املعز الفاطمي وهو باين القاهرة املعزية كما سيأيت بيانه وامسه، وكان عمره إذ ذاك أربعا وعشرين سنة 
اعا عاقال أيضا حازم الرأي، أطاعه من الرببر وأهل تلك النواحي خلق كثري، وبعث مواله جوهر القائد فبىن له شج

 -اللذان يقال هلما بني القصرين اليوم  -القاهرة املتامخة ملصر، واختذ له فيها دار امللك، ومها القصران اللذان هناك 
  .وذلك يف سنة أربع وستني وثلثمائة كما سيأيت

إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن صاحل أبو علي الصفار أحد احملدثني، لقي املربد واشتهر : وممن تويف فيها من االعيان
بصحبته، وكان مولده يف سنة سبع وأربعني ومائتني، ومسع احلسن بن عرفة وعباسا الدوري وغريمها، وروى عنه 

  .مجاعة منهم الدار قطين
  .نا، وقد كانت وفاته يف هذه السنة عن أربع وتسعني سنة رمحه اهللا تعاىلقال صام أربعة ومثانني رمضا



أمحد بن حممد زياد ابن يونس بن درهم أبو سعيد بن االعرايب، سكن مكة وصار شيخ احلرم، وصحب اجلنيد بن 
  .حممد والنوري وغريمها، وأسند وصنف كتابا للصوفية

  .العبيدي الذي يزعم انه فاطمي، صاحب بالد املغرب بن املهدي امللقب بالنصور) إمساعيل بن القائم(
  .وهو والد املعز باين القاهرة، وهو باين املنصورية ببالد املغرب

خرجت معه ملا كسر أبا يزيد اخلارجي، فبينما أنا أسري معه إذ سقط رحمه فنزلت فناولته إياه : قال أبو جعفر املروزي
هال قلت كما : كما قر عينا باالياب املسافر فقال* واستقر هبا النوى فالقت عصاها : وذهبت أفاكهه بقول الشاعر

فوقع احلق وبطل ما كانوا ] ( ٤٥: الشعراء) [ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون: (قال اهللا تعاىل
اهللا أنت ابن بنت رسول اهللا صلى : قال فقلت له]  ١١٧: االعراف) [ يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين

  .عليه وسلم قلت ببعض ما علمت، وأنا قلت مبا بلغ به أكثر علمي
وهذا كما جرى لعبد امللك بن مروان حني أمر احلجاج أن يبين بابا ببيت املقدس ويكتب عليه : قال ابن خلكان

  امسه، فبىن له بابا وبىن لنفسه باب آخر، فوقعت
__________  

  .مخسة: ٢٢١/  ١يف البيان املغرب البن عذارى ) ١(
  .اثنان وعشرون سنة : ٢٢١/  ١يف ابن عذارى ) ٢(

ما أنا وأنت إال : صاعقة على باب عبد امللك بأحرقته، فكتب إىل احلجاج بالعراق يسأله عما أمهه من ذلك يقول
) قال القتلنكواتل عليهم نبأ ابين آدم احلق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر : (كما قال اهللا تعاىل

  .فرضي عنه اخلليفة بذلك]  ٢٧: املائدة[ 
  .تويف املنصور يف هذه السنة من برد شديد واهللا أعلم

مث دخلت سنة أثنتني وأربعني وثلثمائة فيها دخل سيف الدولة بن محدان صاحب حلب إىل بالد الروم فقتل منهم 
  .مناخلقا كثريا وأسر آخرين، وغنم أمواال جزيلة، ورجع ساملا غا

وفيها اختلف احلجيج مبكة ووقعت حروب بني أصحاب ابن طغج وأصحاب معز الدولة، فغلبهم العراقيون وخطبوا 
ملعز الدولة، مث بعد انقضاء احلج اختلفوا أيضا فغلبهم العراقيون أيضا وجرت حروب كثرية بني اخلراسانية 

  والسامانية تقصاها
  .ابن االثري يف كامله
علي بن حممد بن أيب الفهم أبو القاسم التنوخي جد القاضي أيب القاسم التنوخي شيخ : االعيانوممن تويف فيها من 

اخلطيب البغدادي، ولد بإنطاكية، وقدم بغداد فتفقه هبا على مذهب أيب حنيفة، وكان يعرف الكالم على طريق 
احلديث من البغوي وغريه، وكان املعتزلة، ويعرف النجوم ويقول الشعر، ويل القضاء باالهواز وغريها، وقد مسع 

سنة قصيدة دعبل الشاعر يف ليلة واحدة، وهي ستمائة بيت، وعرضها ) ١(فهما ذكيا حفظ وهو ابن مخس عشرة 
  .يا بين ال خترب هبذا أحدا لئال تصيبك العني: على أبيه صبيحتها فقام إليه وضمه وقبل بني عينيه وقال

املهليب، ووفد على سيف الدولة بن محدان فأكرمه وأحسن إليه، وأورد له  أنه كان ندميا للوزير: وذكر ابن خلكان
بدت لك يف قدح من هنار هواء، * وراح من الشمس خملوقة : من شعره أشياء حسنة فمن ذلك قوله يف اخلمر

من اليامسي  أو بالنهار تدرع ثوبا) ٢(ن، إذا مال للفئ * وماء، ولكنه ليس جار كأن املدير له باليمي * ولكنه جامد 
  كم من اجللنار) ٣(ن له برد * 



__________  
  .ورد يف االصل مخس عشر والصواب ما أثبتناه) ١(
  .للسقي: ٣٦٧/  ٣يف وفيات االعيان ) ٢(
  .فرد : يف الوفيات) ٣(

كن حممد بن إبراهيم ابن احلسني بن احلسن بن عبد اخلالق أبو الفرج البغدادي الفقيه الشافعي يعرف بابن سكره س
  .مصر وحدث هبا وسع منه أبو الفتح بن مسرور، وذكر أن فيه لينا

حممد بن موسى بن يعقوب بن املأمون بن الرشيد هارون أبو بكر، ويل إمرة مكة يف سنة مثان وستني ومائتني، وقدم 
  .مصر فحدث هبا عن علي بن عبد العزيز البغوي مبوطأ مالك

  وكان ثقة مأمونا
  .منهاتويف مبصر يف ذي احلجة 

مث دخلت سنة ثالث وأربعني وثلثمائة فيها كانت وقعة بني سيف الدولة بن محدان وبني الدمستق، فقتل خلقا من 
أصحاب الدمستق وأسر آخرين يف مجاعة من رؤساء بطارقته، وكان يف مجلة من قتل قسطنطني بن الدمستق، وذلك 

فالتقوا مع سيف الدولة يف شعبان منها، فجرت بينهم  يف ربيع االول من هذه السنة، مث مجع الدمستق خلقا كثريا
حروب عظيمة وقتال شديد، فكانت الدائرة للمسلمني وخذل اهللا الكافرين، فقتل منهم خلق كثري، وأسر مجاعة من 

  .الرؤساء، وكان منهم صهر الدمستق وابن بنته أيضا
  .وفيها حصل للناس أمراض كثرية ومحى وأوجاع يف احللق

االمري احلميد نوح بن نصر الساماين صاحب خراسان وما وراء النهر، وقام باالمر من بعده ولده عبد وفيها مات 
  .امللك

احلسن بن أمحد أبو علي الكاتب املصري، صحب أبا علي الروذباري وغريه، وكان : وممن تويف فيها من االعيان
  . اهللاأبو علي الكاتب من السالكني إىل: عثمان املغريب يعظم أمره ويقول

روائح نسيم احملبة تفوح من احملبني وإن كتموها، ويظهر : ومن كالمه الذي حكاه عنه أبو عبد الرمحن السلمي قوله
  .عليهم دالئلها وإن أخفوها، وتبدو عليهم وإن ستروها

سر وهل * تبني فيهم وإن مل يتكلموا تطيبهم أنفاسهم فتذيعها * إذا مات استسرت أنفس الناس ذكره : وأنشد
مسك أودع الريح يكتم ؟ علي بن محد بن عقبة بن مهام أبو احلسن الشيباين الكويف، قدم بغداد فحدث هبا عن 

  .مجاعة وروى عنه الدار قطين
  وكان

ثقة عدال كثري التالوة فقيها، مكث يشهد على احلكام ثالثا وسبعني سنة، مقبوال عندهم، وأذن يف مسجد محزة 
  .وكذلك أبوه من قبلهالزيات نيفا وسبعني سنة، 

حممد بن علي بن أمحد بن العباس الكرخي االديب، كان عاملا زاهدا ورعا، خيتم القرآن كل يوم ويدمي الصيام، مسع 
  .احلديث من عبدان وأقرانه

من عمل إنطاكية، ) ٢(، كان مقيما بقرية يقال هلا تينات )١(أبو اخلري التيناين العابد الزاهد، أصله من العرب 
رف باالقطع النه كان مقطوع اليد، كان قد عاهد اهللا عهدا مث نكثه، فاتفق له أنه مسك مع مجاعة من اللصوص ويع



يف الصحراء وهو هناك سائح يتعبد، فأخذ معهم فقطعت يده معهم، وكانت له أحوال وكرامات، وكان ينسج 
  .اخلوص بيده الواحدة

  .هد أن ال خيرب به أحدا ما دام حيا، فوىف له بذلكدخل عليه بعض الناس فشاهد منذ ذلك فأخذ منه الع
فيها مشل الناس ببغداد وواسط وأصبهان واالهوز داء : مث دخلت سنة أربع وأربعني وثلثمائة قال ابن اجلوزي

مركب من دم وصفراء ووباء، مات بسبب ذلك خلق كثري، حبيث كان ميوت يف كل يوم قريب من ألف نفس، 
  .كل اخلضروات واالشجار والثماروجاء فيها جراد عظيم أ

  .ويف احملرم منها قعد معز الدولة البنه أيب منصور خبتيار االمر من بعده بأمرة االمراء
وفيها خرج رجل من أذربيجان ادعى أنه يعلم الغيب، وكان حيرم اللحم وما خيرج من احليوانات، فأضافه مرة رجل 

إنك تدعي أنك تعلم الغيب وهذا طعام فيه : ل حبضرة من معهفجاءه بطعام كشكية بشحم فأكله، فقال له الرج
  .شحم وأنت حترمه فلم ال علمته ؟ فتفرق عنه الناس

وفيها جرت حروب كثرية بني املعز الفاطمي وبني صاحب االندلس عبد الرمحن الناصر االموي، استقصاها ابن 
  ).٣(االثري 

  :وممن تويف فيها من االعيان
__________  

  .املغرب: ٢٨٢/  ٤ة الصفوة يف صف) ١(
  .تينان: من معجم البلدان، ويف االصل) ٢(

  .فرضة على حبر الشام قرب املصيصة، جتهز منها املراكب باخلشب إىل الديار املصرية: وتينات
  .من الصاحلني) أبوه أبو بكر الزايب(ومنها عيسى بن أيب اخلري التينايت 

  .ه ٣٤٩وفيات  ذكره يف ٥٣٣/  ٨ويف الكامل البن االثري 
  . ٥١٣/  ٨انظر الكامل ) ٣(

عثمان بن أمحد ابن عبد اهللا بن يزيد أبو عمرو الدقاق املعروف بابن السماك، روى عن حنبل بن إسحاق وغريه، 
وعنه الدار قطين وغريه، وكان ثقة ثبتا، كتب املصنفات الكثرية خبطه، تويف يف ربيع االول منها ودفن مبقربة باب 

  .جنازته مخسون ألفا التنب، وحضر
حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد أبو جعفر القاضي السمناين، ولد سنة إحدى وستني ومائتني، وسكن بغداد وحدث 

هبا، وكان ثقة عاملا فاضال سخيا حسن الكالم، عراقي املذهب، وكانت داره جممع العلماء، مث ويل قضاء املوصل 
  ).١(منها  وتويف هبا يف هذه السنة يف ربيع االول

  .حممد بن أمحد بن بطة بن إسحاق االصبهاين أبو عبد اهللا سكن نيسابور مث عاد إىل أصبهان
وليس هذا بعبد اهللا بن بطة العكربي، هذا متقدم عليه، هذا شيخ الطرباين وابن بطة الثاين يروي عن الطرباين، وهذا 

  .تحهابضم الباء من بطة، وابن بطة الثاين وهو الفقيه احلنبلي بف
  .وقد كان جد هذا، وهو ابن بطة بن إسحاق أبو سعيد، من احملدثني أيضا

  .ذكره ابن اجلوزي يف منتظمه
حممد بن حممد بن يوسف بن احلجاج أبو النضر الفقيه الطوسي، كان عاملا ثقة عابدا، يصوم النهار ويقوم الليل، 

وقد رحل يف طلب احلديث إىل االقاليم النائية ويتصدق بالفاصل من قوته، ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر، 



  .والبلدان املتباعدة، وكان قد جزأ الليل ثالثة أجزاء، فثلث للنوم، وثلث للتصنيف، وثلث للقراءة
أي واهللا حنن عند رسول اهللا صلى اهللا : وصلت إىل ما طلبت ؟ فقال: وقد رآه بعضهم يف النوم بعد وفاته فقال له

  .مصنفايت يف احلديث عليه فقبلهاعليه وسلم وقد عرضت 
  أبو بكر بن احلداد الفقيه الشافعي، هو حممد بن أمحد بن حممد أبو بكر بن احلداد أحد أئمة الشافعية، روى عن

__________  
  .ه ٤٤٤سنة : ٦٥/  ٢ذكر وفاته يف الوايف بالوفيات ) ١(

  .ه ٤٢٦السمناين باملوصل الفقه بعد سنة  أن أبا الوليد الباجي درس على أيب جعفر ٤٠٨/  ٢وقال ابن خلكان 
  .فعلى هذا يكون اقحام امسه يف من تويف هذه السنة سهوا من الناسخ

  .ه  ٤٤٤و  ٣٤٤ولعله اختلط عليه بني سنيت 

  .رضيت به حجة بيين وبني اهللا عز وجل: النسائي، وقال
دقيق النظر يف الفروع، له كتاب يف ذلك وقد كان ابن احلداد فقيها فروعيا، وحمدثا وحنويا وفصيحا يف العبارة 
  .غريب الشكل، وقد ويل القضاء مبصر نيابة عن أيب عبيد بن حربويه

  .ذكرناه يف طبقات الشافعية
مدينة  -من أهل أذرعات : أبو يعقوب االذرعي إسحاق بن إبراهيم بن هاشم بن يعقوب النهدي، قال ابن عساكر

  .الصاحلنيأحد الثقات من عباد اهللا  -بالبلقاء 
رحل وحدث عنه مجاعة من أجل أهل دمشق وعبادها وعلمائها، وقد روى عنه ابن عساكر أشياء تدل على صالحه 

إين سألت اهللا أن يقبض بصري فعميت، فلما استضررت بالطهارة سألت اهللا : وخرق العادة له، فمن ذلك قال
  .عوده فرده علي

  .وصححه ابن عساكر وقد نيف على التسعني -) ١( سنة أربع ومخسني -تويف بدمشق يف هذه السنة 
مث دخلت سنة مخس وأربعني وثلثمائة وفيها عصى الروزهبان على معز الدولة واحناز إىل االهواز وحلق به عامة من 
كان مع املهليب الذي كان حياربه، فلما بلغ ذلك معز الدولة مل يصدقه النه كان قد أحسن إليه ورفع من قدره بعد 

واخلمول، مث تبني له أن ذلك حق، فخرج لقتاله وتبعه اخلليفة املطيع هللا خوفا من ناصر الدولة بن محدان فإنه  الضعة
قد بلغه أنه جهز جيشا مع ولده أيب املرجا جابر إىل بغداد ليأخذها، فأرسل معز الدولة حاجبه سبكتكني إىل بغداد، 

دا، وهزمه معز الدولة وفرق أصحابه وأخذه أسريا إىل بغداد وصمد معز الدولة إىل الروزهبان فاقتتلوا قتال شدي
  فسجنه، مث أخرجه ليال وغرقه، الن الديلم أرادوا

  .إخراجه من السجن قهرا وانطوى ذكر روزهبان وإخوته، وكان قد اشتعل اشتعال النار
  .ر الروزهبان وإخوتهوحضيت االتراك عند معز الدولة واحنطت رتبة الديلم عنده، النه ظهر له خيانتهم يف أم

وفيها دخل سيف الدولة إىل بالد الروم فقتل وسىب ورجع إىل حلب، فحميت الروم فجمعوا وأقبلوا إىل ميافارقني 
فقتلوا وسبوا وحرقوا ورجعوا، وركبوا يف البحر إىل طرسوس فقتلوا من أهلها ألفا ومثامنائة وسبوا وحرقوا قرى 

  .كثرية
ديدا هتدمت البيوت وانشق قصر شريين بصاعقة، ومات حتت اهلدم خلق كثري ال وفيها زلزلت مهذان زلزاال ش

حيصون كثرة، ووقعت فتنة عظيمة بني أهل أصبهان وأهل قم بسبب سب الصحابة من أهل قم، فثاروا عليهم أهل 
، فصادر أهل أصبهان وقتلوا منهم خلقا كثريا، وهنبوا أموال التجار، فغضب ركن الدولة الهل قم، النه كان شيعيا



  .أصبهان بأموال كثرية
__________  

  .كذاباالصل وهو خطأ واضح والصواب وأربعني ) ١(

غالم ثعلب حممد بن عبد الواحد بن أيب هاشم أبو عمرو الزاهد غالم ثعلب، روى عن : وفيها تويف من االعيان
بو علي بن شاذان وكان كثري الكدميي وموسى بن سهل الوشاء وغريمها، روى عنه مجاعة، وآخر من حدث عنه أ

  .العلم والزهد حافظا مطيقا ميلي من حفظه شيئا كثريا، ضابطا ملا حيفظه
 -وكان يؤدب ولده  -ولكثرة إغرابه اهتمه بعض الرواة ورماه بالكذب، وقد اتفق له مع القاضي أيب عمر حكاية 

استشهد على بعضها ببيتني غريبني جدا، فإنه أملى من حفظه ثالثني مسألة بشواهدها وأدلتها من لغة العرب، و
  .فعرضهما القاضي أبو عمر على ابن دريد وابن االنباري وابن مقسم، فلم يعرفوا منها شيئا

هذا ما وضعه أبو عمرو من عنده، فلما جاء أبو عمرو ذكر له القاضي ما قال ابن دريد عنه، : حىت قال ابن دريد
  .وين العربفطلب أبو عمرو أن حيصر له من كتبه دوا

وأما البيتان : فلم يزل أبو عمرو يعمد إىل كل مسألة ويأتيه بشاهد بعد شاهد حىت خرج من الثالثني مسألة مث قال
  فإن ثعلبا أنشدنا مها

وأنت حاضر فكتبتهما يف دفترك الفالين، فطلب القاضي دفتره فإذا مها فيه، فلما بلغ ذلك ابن دريد كف لسانه عن 
  .لم يذكره حىت ماتأيب عمرو الزاهد ف

تويف أبو عمرو هذا يوم االحد ودفن يوم االثنني الثالث عشر من ذي القعدة، ودفن يف الصفة املقابلة لقرب معروف 
  .الكرخي ببغداد رمحه اهللا

حممد بن علي بن أمحد بن رستم أبو بكر املادرائي الكاتب، ولد يف سنة مخس ومخسني ومائتني بالعراق، مث صار إىل 
و وأخوه أمحد مع أبيهما، وكان على اخلراج خلمارويه بن أمحد بن طولون، مث صار هذا الرجل من رؤساء مصر ه

  .الناس وأكابرهم، مسع احلديث من أمحد بن عبد اجلبار وطبقته
كان ببايب شيخ كبري من الكتاب قد تعطل عن وظيفته، فرأيت والدي يف املنام وهو : وقد روى اخلطب عنه أنه قال

  .بابين أما تتقي اهللا ؟ أنت مشغول بلذاتك والناس ببابك يهلكون من العري واجلوعيقول 
  .هذا فالن قد تقطع سراويله وال يقدر على إبداله، فال هتمل أمره

فاستيقظت مذعورا وأنا أناوله االحسان، مث منت فأنسيت املنام، فبينا أنا أسري إىل دار امللك، فإذا بذلك الرجل الذي 
دابة ضعيفة، فلما رآين أراد أن يترجل يل فبدا يل فخذه وقد لبس اخلف بال سراويل، فلما رأيت ذلك ذكره على 

ذكرت املنام فاستدعيت به وأطلقت له ألف دينار وثياب، ورتبت له على وظيفته مائيت دينار كل شهر، ووعدته 
  .خبري يف اآلجل أيضا

  مساعيل بن إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أيب طالب،أمحد بن حممد بن إمساعيل ابن إبراهيم طباطبا بن إ

قالت لطيف : كان نقيب الطالبيني مبصر ومن شعره قوله -أبو القاسم املصري الشاعر  -الشريف احلسين الرسي 
قف ال ترد املاء مل يرد : وقال* أبصرته لو مات من ظمأ : باهللا صفه، وال تنقص وال تزد فقلت* خيال زارين ومضى 

) ٣(يا برد ذاك الذي قالت على كبدي تويف ليلة الثالثاء خلمس بقني * عادته ) ٢(صدقت، وفاء احلب : قالت) ١(
  .من هذه السنة



مث دخلت سنة ست وأربعني وثلثمائة فيها وقعت فتنة بني أهل الكرخ وأهل السنة بسبب السب، فقتل من الفريقني 
  .خلق كثري

  .عاوفيها نقص البحر املاحل مثانني ذرا
  .ويقال باعا

  .فبدت به جبال وجزائر وأماكن مل تكن ترى من قبل ذلك
وفيها كان بالعراق وبالد الري واجلبل وقم وحنوها زالزل كثرية مستمرة حنو أربعني يوما، تسكن مث تعود، فتهدمت 

  .بسبب ذلك أبنية كثرية وغارت مياه كثرية، ومات خلق كثري
تال ناصر الدولة بن محدان باملوصل، فراسله ناصر الدولة والتزم له بأموال حيملها وفيها جتهز معز الدولة بن بويه لق

إليه كل سنة، فسكت عنه، مث إنه مع ما اشترط على نفسه مل يرجع عنه معز الدولة، بل قصده يف السنة اآلتية كما 
  .سيأيت بيانه

م موت الفجأة، حىت إن لصا نقب دارا ويف تشرين منها كثرت يف الناس أورام يف حلوقهم ومناخرهم، وكثر فيه
  .ليدخلها فمات وهو يف النقب

  .ولبس القاضي خلعة القضاء ليخرج للحكم فلبس إحدى خفيه فمات قبل أن يلبس االخرى
أمحد بن عبد اهللا بن احلسني أبو هريرة العذري، املستملي على املشايخ، كتب عن أيب : وممن تويف فيها من االعيان

  .ه، وكان ثقة تويف يف ربيع االول منهامسلم الكجي وغري
احلسن بن خلف بن شاذان أبو علي الواسطي روى عن إسحاق االزرق ويزيد بن هارون وغريمها، وروى عنه 

  .البخاري يف صحيحه
  .تويف يف هذه السنة

  .هكذا رأيت ابن اجلوزي ذكر هذه الترمجة يف هذه السنة يف منتظمه واهللا أعلم
__________  

  .قف عن ورود املاء مل يرد: وقلت..فقال: ١٣٠/  ١الوفيات يف ) ١(
  .خلمس بقني من شعبان: يف الوفيات) ٣..(صدقت الوفا يف احلب عادته: قالت: يف الوفيات) ٢(

  .سنة  ٦٤وعمره 

أبو العباس االصم حممد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد اهللا االموي موالهم أبو العباس االصم 
يف سنة سبع وأربعني ومائتني، رأى الذهلي ومل يسمع منه، ورحل به أبوه إىل أصبهان ومكة ومصر والشام  مولده

واجلزيرة وبغداد وغريها من البالد، فسمع الكثري هبا عن اجلم الغفري، مث رجع إىل خراسان وهو ابن ثالثني سنة، وقد 
يسمع هنيق احلمار، وكان مؤذنا يف مسجده ثالثني  صار حمدثا كبريا، مث طرأ عليه الصمم فاستحكم حىت كان ال

سنة، وحدث ستا وسبعني سنة، فأحلق االحفاد باالجداد وكان ثقة صادقا ضابطا ملا مسعه ويسمعه، كف بصره قبل 
  .موته بشهر، وكان حيدث من حفظه بأربعة عشر حديثا، وسبع حكايات ومات وقد بقي له سنة من املائة

ني وثلثمائة فيها كانت زلزلة ببغداد يف شهر نيسان ويف غريها ممن البالد الشرقية فمات مث دخلت سنة سبع وأربع
  .بسببها خلق كثري، وخربت دور كثرية، وظهر يف آخر نيسان وشهر أيار جراد كثري أتلف الغالت الصيفية والثمار

  .ساط وأخربوهاودخلت الروم آمد، وميا فارقني، فقتلوا ألفا ومخسمائة إنسان، وأخذوا مدينة مس
منها ركب معز الدولة إىل املوصل فأخذها من يد ناصر الدولة، وهرب ناصر الدولة إىل نصيبني، مث ) ٢(ويف احملرم 



إىل ميافارقني، فلحقه معز الدولة فصار إىل حلب عند أخيه سيف الدولة، مث أرسل سيف الدولة إىل معز الدولة يف 
على أن حيمل ناصر الدولة يف كل سنة ألفي ألف وتسعمائة ألف، ورجع معز  املصاحلة بينه وبني أخيه، فوقع الصلح

الدولة إىل بغداد بعد انعقاد الصلح، وقد امتالت البالد رفضا وسبا للصحابة من بين بويه وبين محدان والفاطميني، 
جاز وغريه، وكل ملوك البالد مصرا وشاما وعراقا وخراسان وغري ذلك من البالد، كانوا رفضا، وكذلك احل

  .وغالب بالد املغرب، فكثر السب والتكفري منهم للصحابة
وفيها بعث املعز الفاطمي مواله أبا احلسن جوهر القائد يف جيوش معه ومعه زيري بن مناد الصنهاجي ففتحوا بالدا 

أرسل به يف قالل كثرية من أقصى بالد املغرب، حىت انتهوا إىل البحر احمليط، فأمر جوهر بأن يصطاد له منه مسك، ف
  املاء إىل املعز الفاطمي، وحظي عنده جوهر وعظم شأنه

  .حىت صار مبنزلة الوزير
  :وممن تويف فيها من االعيان

__________  
  .يف االصل بأربع والصواب ما أثبتناه) ١(
  .ه ٣٤٨، ووقع الصلح بينهما يف احملرم سنة ٣٤٧كان ذلك يف منتصف مجادى االوىل سنة ) ٢(
  ) ٤٢٤/  ٣والعرب  ٥٢٣ - ٥٢٢/  ٨الكامل (

  .ابن حممد بن زكريا بن صاحل بن إبراهيم) ١(الزبري بن عبد الرمحن 
، رحل ومسع احلديث وطوف االقاليم، مسع احلسن بن سفيان وابن خزمية وأبا يعلي )٢(أبو عبد اهللا االستراباذي 

  .وخلقا، وكان حافظا متقنا صدوقا، صنف الشروح واالبواب
  .بن يونس صاحب تاريخ مصرأبو سعيد 

بن يونس بن عبد االعلى الصديف املصري املؤرخ، كان حافظا مكثرا خبريا بأيام الناس ) ٣(هو عبد الرمحن 
  .وتوارخيهم، له تاريخ مفيد جدا الهل مصر ومن ورد إليها

يرجع أصحاب  وله ولد يقال له أبو احلسن علي، كان منجما له زيج مفيد يرجع إليه أصحابه هذا الفن، كما
احلديث إىل أقوال أبيه وما يؤرخه وينقله وحيكيه، ولد الصديف سنة إحدى ومثانني ومائتني وتويف يف هذه السنة يوم 

  .االثنني السادس والعشرين من مجادى اآلخرة يف القاهرة
ن بغداد ومسع ابن درستويه النحوي عبد اهللا بن جعفر بن درستويه بن املرزبان أبو حممد الفارسي النحوي، سك

عباسا الدوري وابن قتيبة واملربد، ومسع منه الدار قطين وغريه من احلفاظ، وأثىن عليه غري واحد، منهم أبو عبد اهللا 
  .بن منده، تويف يف صفر منها، وذكر له ابن خلكان مصنفات كثرية مفيدة، فيما يتعلق باللغة والنحو وغريه

  حممد بن احلسن
حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب، أبو احلسن القرشي االموي قاضي بغداد، كان حسن ابن عبد اهللا بن علي بن 

  .االخالق طالبة للحديث، ومع هذا كان ينسب إىل أخذ الرشوة يف االحكام والواليات رمحه اهللا
  .حممد بن علي أبو عبد اهللا اهلامشي اخلاطب الدمشقي
  وأظنه الذي تنسب إليه حارة اخلاطب من نواحي

__________  
  .عبد الواحد: ٩٠٠/  ٢يف تذكرة احلفاظ ) ١(



  .االسد اباذي: يف التذكرة) ٢(
  .بن يونس ) أيب احلسن(عبد الرمحن بن أمحد : ١٣٧/  ٣يف الوفيات ) ٣(

  .باب الصغري، كان خطيب دمشق يف أيام االخشيد، وكان شابا حسن الوجه مليح الشكل، كامل اخللق
العشرين من ربيع االول من هذه السنة، وحضر جنازته نائب السلطنة وخلق كثري ال تويف يوم اجلمعة السابع و

  .حيصون كثرة، هكذا أرخه ابن عساكر، ودفن بباب الصغري
مث دخلت سنة مثان وأربعني وثالمثائة فيها كانت فتنة بني الرافضة وأهل السنة قتل فيها خلق كثري، ووقع حريق 

  .كثري من حجاج املوصل، حنو من ستمائة نفسبباب الطاق، وغرق يف دجلة خلق 
  .وفيها دخلت الروم طرسوس والرها وقتلوا وسبوا، وأخذوا االموال ورجعوا

وفيها قلت االمطار وغلت االسعار واستسقى الناس فلم يسقوا، وظهر جراد عظيم يف آذار فأكل ما نبت من 
  .ما مل يشأ مل يكناخلضراوات، فاشتد االمر جدا على اخللق فما شاء اهللا كان و

وفيها عاد معز الدولة إىل بغداد من املوصل وزوج ابنته من ابن أخيه مؤيد الدولة بن معز الدولة، وسريها معه إىل 
  .بغداد

  .إبراهيم بن شيبان القرميسيين شيخ الصوفية باجلبل، صحب أبا عبد اهللا املغريب: وممن تويف فيها من االعيان
  سكن اخلوفإذا : ومن جيد كالمه قوله

  .القلب أحرق مواضع الشهوات منه، وطرد عنه الرغبة يف الدنيا
أبو بكر النجاد أمحد بن سليمان بن احلسن بن إسرائيل بن يونس، أبو بكر النجاد الفقيه، أحد أئمة احلنابلة ولد سنة 

لقا كثريا، وكان يطلب ثالث ومخسني ومائتني، مسع عبد اهللا بن أمحد وأبا داود، والباغندي وابن أيب الدنيا وخ
احلديث ماشيا حافيا، وقد مجع املسند وصنف يف السنن كتابا كبريا، وكان له جبامع املنصور حلقتان، واحدة للفقه 

وأخرى المالء احلديث، وحدث عنه الدار قطين وابن رزقويه وابن شاهني وأبو بكر بن مالك القطيعي وغريهم، 
رغيف ويعزل منه لقمة، فإذا كانت ليلة اجلمعة أكل اللقم وتصدق وكان يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على 

  .بالرغيف صحيحا
  .تويف ليلة اجلمعة لعشرين من ذي احلجة عن مخس وتسعني سنة ودفن قريبا من قرب بشر احلايف رمحه اهللا
حج ستني جعفر بن حممد بن نصري بن القاسم أبو حممد اخلواص املعروف باخللدي، مسع الكثري وحدث كثريا، و

  .حجة، وكان ثقة صدوقا دينا

حممد بن إبراهيم بن يوسف بن حممد أبو عمر الزجاج النيسابوري، صحب أبا عثمان واجلنيد والنوري واخلواص 
وغريهم، وأقام مبكة وكان شيخ الصوفية هبا، وحج ستني حجة، ويقال إنه مكث أربعني سنة مل يتغوط ومل يبل إال 

  .خارج احلرم مبكة
جعفر بن حممد بن فضالة ابن يزيد بن عبد امللك أبو بكر االدمي، صاحب االحلان، كان حسن الصوت  حممد بن

بتالوة القرآن ورمبا مسع صوته من بعد يف الليل، وحج مرة مع أيب القاسم البغوي، فلما كانوا باملدينة دخلوا املسجد 
ينبغي االنكار عليه، فقال له : ، فقال البغويالنبوي فوجدوا شيخا أعمى يقص على الناس أخبارا موضوعة مكذوبة

  إنك لست ببغداد يعرفك الناس إذ أنكرت عليه،: بعض أصحابه
ومن يعرفك هنا قليل واجلمع كثري، ولكن نرى أن تأمر أبا بكر االدمي فيقرأ، فأمره فاستفتح فقرأ فلم يتم 



بكر ومل يبق عند الضرير أحد، فأخذ االعمى  االستعاذة حىت اجنفل الناس عن ذلك االعمى وتركوه وجاؤوا إىل أيب
  .اذهب بنا فهكذا تزول النعم: بيد قائده وقال له

تويف يوم االربعاء لليلتني بقيتا من ربيع االول من هذه السنة، عن مثان ومثانني سنة، وقد رآه بعضهم يف املنام فقال 
  .الوقفين بني يديه وقاسيت شدائد وأهوا: ما فعل اهللا بك ؟ قال: له

ما كان شئ أضر علي من ذلك، الهنا : فتلك القراءة احلسنة وذلك الصوت احلسن وتلك املواقف ؟ فقال: فقلت له
  .كانت للدنيا

  .قال اهللا عز وجل آليت على نفسي أن ال أعذب أبناء الثمانني: إىل أي شئ انتهى أمرك ؟ فقال: فقلت
راهيم بن طباطبا بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن علي ابن احلسن بن إب

علي بن أيب طالب اهلامشي املصري، كان من ساداهتا وكربائها، ال تزال احللوى تعقد بداره، وال يزال رجل يكسر 
  .الشهر اللوز بسببها، وللناس عليه رواتب من احللوى، فمنهم من يهدي إليه كل يوم، ومنهم يف اجلمعة، ومنهم يف

: وكان لكافور االخشيد عليه يف كل يوم جامان ورغيف من احللوى، وملا قدم املعز الفاطمي إىل القاهرة وتلقاه سأله
اجلواب إىل أهل البلد، فلما دخل القصر مجع االشراف وسل نصف : إىل من ينتسب موالنا من أهل البيت ؟ فقال

  .هذا حسيب :سيفه وقال هذا نسيب، مث نثر عليهم الذهب وقال
  .مسعنا وأطعنا: فقالوا

  .أو شريف آخر فاهللا أعلم) ١(والصحيح أن القائل للمعز هذا الكالم ابن هذا 
  فإن وفاة هذا كانت يف هذا العام عن ثنتني وستني

__________  
  =ولعل صاحب الواقعة مع : كذا باالصل، وشكك ابن خلكان يف ان صاحب احلكاية هو أبو حممد، وقال) ١(

  .، واملعز إمنا قدم يف سنة ثنتني وستني وثلثمائة كما سيأيتسنة
مث دخلت سنة تسع وأربعني وثلثمائة فيها ظهر رجل بأذربيجان من أوالد عيسى بن املكتفي باهللا فلقب باملستجري 

  باهللا ودعا إىل الرضا
زم أصحاب املستجري وأخذ من آل حممد، وذلك لفساد دولة املرزبان يف ذلك الزمان، فاقتتلوا قتاال شديدا واهن

  .أسريا فمات، واضمحل أمره
وفيها دخل سيف الدولة بن محدان بالد الروم فقتل من أهلها خلقا كثريا، وفتح حصونا وأحرق بلدانا كثرية، وسىب 
وغنم وكر راجعا، فأخذت الروم عليه فمنعوه من الرجوع ووضعوا السيف يف أصحابه فما جنا هو يف ثالمثائة فارس 

  .بعد جهد جهيد إال
وفيها كانت فتنة عظيمة ببغداد بني الرافضة وأهل السنة قتل فيها خلق كثري، ويف آخرها تويف أنوجور بن االخشيد 

  .صاحب مصر، فأقام باالمر بعده أخوه علي
  .وفيها مات أبو القاسم عبد اهللا بن أيب عبد اهللا الربيدي الذي كان صاحب االهواز وواسط

  .صر من مكة فنزلوا واديا فجاءهم سيل فأخذهم فألقاهم يف البحر عن آخرهموفيها رجع حجيج م
  .فسموا ترك إميان، مث خفف اللفظ بذلك، فقيل تركمان) ١(وفيها أسلم من الترك مائتا ألف خركاة 

وما جعفر بن حرب الكاتب كانت له نعمة وثروة عظيمة تقارب أهبة الوزارة، فاجتاز ي: وممن تويف فيها من االعيان
أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا وما نزل من (وهو راكب يف موكب له عظيم، فسمع رجال يقرأ 



اللهم بلى، وكررها دفعات مث بكى مث نزل عن دابته ونزع ثيابه وطرحها ودخل : فصاح]  ١٦: احلديد) [ احلق
ظامل اليت كانت عليه، وردها إىل أهلها، وتصدق بالباقي دجلة فاستتر باملاء ومل خيرج منه حىت فرق مجيع أمواله يف امل

ومل يبق له شئ بالكلية، فاجتاز به رجل فتصدق عليه بثوبني فلبسهما وخرج فانقطع إىل العلم والعبادة حىت مات 
  .رمحه اهللا

  .قنني املصنفنيابن علي بن يزيد بن داود أبو علي احلافظ النيسابوري، أحد أئمة احلفاظ املت) ٢(أبو علي احلافظ 
__________  

  .املعز كان ولده= 
ان الشريف الذي التقى باملعز هو أبو جعفر مسلم بن عبيد اهللا احلسيين والشريف أبو : مث نقال عن ابن زوالق

  .إمساعيل إبراهيم بن أمحد احلسيين الرسي
  ).اتعاظ احلنفا - ٨٢/  ٣ابن خلكان (
  نفس: خركاة) ١(
  .احلسني : وامسه) ٢(

  .كان إماما مهذبا، وكان ابن عقدة ال يتواضع الحد كتواضعه له: الدار قطين قال
  ).١(تويف يف مجادى اآلخرة عن اثنتني ومخسني سنة 

حسان بن حممد بن أمحد بن مروان أبو الوليد القرشي الشافعي إمام أهل احلديث خبراسان يف زمانه، وأزهدهم 
يث من احلسن بن سفيان وغريه، وله التصانيف املفيدة، وقد ذكرنا وأعبدهم، أخذ الفقه عن ابن سريج ومسع احلد

  .ترمجته يف الشافعيني
  .كانت وفاته ليلة اجلمعة خلمس مضني من ربيع االول من هذه السنة، عن ثنتني وسبعني سنة

 شرح فيها بن إبراهيم بن اخلطاب أبو سليمان اخلطايب، مسع الكثري وصنف التصانيف احلسان، منها املعامل) ٢(محد 
  .سنن أيب داود، واالعالم شرح فيه البخاري، وغريب احلديث

  .وله فهم مليح وعلم غزير ومعرفة باللغة واملعاين والفقه
* فإمنا أنت يف دار املداراة من يدر دارى من مل يدر سوف يرى * ما دمت حيا فدار الناس كلهم : ومن أشعاره قوله

  .ه أبو الفرج بن اجلوزي حرفا حبرفعما قليل ندميا للندامات هكذا ترمج
  .عبد الواحد بن عمر بن حممد ابن أيب هاشم

كان من أعلم الناس حبروف القراءات، وله يف ذلك مصنفات، وكان من اآلمناء الثقات، روى عن ابن جماهد وأيب 
  .بكر بن أيب داود، وعنه أبو احلسن احلماين، تويف يف شوال منها، ودفن مبقربة اخليزران

  و أمحد العسال احلافظ حممد بن أمحد بن إبراهيم بن سليمان بن حممد أبو أمحد العسال االصبهاين أحد االئمةأب
__________  

ه فعلى هذا يكون له من العمر عند  ٢٧٧مجادى االوىل، وكانت والدته سنة : ٩٠٥/  ٣يف تذكرة احلفاظ ) ١(
  .سنة ٧٢وفاته 

  .ن حممد بن إبراهيم اخلطابمحد ب: ١٠١٨/  ٣يف تذكرة احلفاظ ) ٢(
  .ه ٣٨٨وذكر وفاته سنة 

  . ٢١٥/  ٢وانظر وفيات االعيان 



كتبت عن ألف شيخ مل أر أفهم وال أتقن من أيب : احلفاظ وأكابر العلماء، مسع احلديث وحدث به، قال ابن منده
  .أمحد العسال

  .تويف يف رمضان منها رمحه اهللا
  .واهللا سبحانه أعلم

 وثلثمائة يف احملرم منها مرض معز الدولة بن بويه باحنصار البول فقلق من ذلك ومجع بني مث دخلت سنة مخسني
صاحبه سبكتكني ووزيره املهليب، وأصلح بينهما ووصامها بولده خبتيار خريا، مث عويف من ذلك فعزم على الرحيل 

أشاروا عليه باملقام هبا، وأن يبين هبا دارا إىل االهواز العتقاده أن ما أصابه من هذه العلة بسبب هواء بغداد ومائها، ف
يف أعالها حيث اهلواء أرق واملاء أصفى، فبىن له دارا غرم عليه ثالثة عشر ألف ألف درهم، فاحتاج لذلك أن 

، ومات وهو يبين فيها ومل يسكنها، وقد خرب أشياء )١(يصادر بعض أصحابه، ويقال أنفق عليها ألفي ألف دينار 
اخللفاء ببغداد يف بنائها، وكان مما خرب املعشوق من سر من رأى، وقلع االبواب احلديد اليت على  كثرية من معامل

  .مدينة املنصور والرصافة وقصورها، وحوهلا إىل داره هذه، ال متت فرحته هبا، فإنه كان رافضيا خبيثا
احلسني بن ) ٢(قضاء أبو عبد اهللا وفيها مات القاضي أبو السائب عتبة بن عبد اهللا وقبضت أمالكه، ووىل بعده ال

أيب الشوارب، وضمن أن يؤدي يف كل سنة إىل معز الدولة مائيت ألف درهم، فخلع عليه معز الدولة وسار ومعه 
  .الدبابات والبوقات إىل منزله، وهو أول من ضمن القضاء ورشى عليه واهللا أعلم

حضور املوكب من أجل ذلك غضبا عليه، مث ضمن معز الدولة ومل يأذن له اخلليفة املطيع هللا يف احلضور عنده وال يف 
  .الشرطة وضمن احلسبة أيضا

  وفيها سار قفل من أنطاكية يريدون طرسوس، وفيهم نائب أنطاكية، فثار عليهم الفرنج
  .فأخذوهم عن بكرة أبيهم، فلم يفلت منهم سوى النائب جرحيا يف مواضع من بدنه

  .بالد الروم فقتل وسىب وغنم ورجع ساملاوفيها دخل جنا غالم سيف الدولة 
صاحب خراسان وغزنة وما وراء النهر، سقط عن فرسه فمات، ) ٣(نوح بن عبد امللك الساماين : وفيها تويف االمري

  .فقام باالمر من بعده أخوه منصور بن نوح الساماين
__________  

  .أنفق عليها ألف ألف دينار: ٤٢٥/  ٣يف العرب ) ١(
  .أبو العباس: ٥٣٦/  ٨امل يف الك) ٢(
  .عبد امللك بن نوح: ٥٣٥/  ٨يف الكامل ) ٣(

  .ومات يوم اخلميس حادي عشر شوال
  .مات سنة مخس وثالثني وثالمثائة: ويف العرب

الناصر لدين اهللا عبد الرمحن االموي صاحب االندلس، وكانت خالفته مخسني سنة وستة أشهر، وله من : وفيها تويف
الث وسبعون سنة، وترك أحد عشر ولدا، كان أبيض حسن الوجه عظيم اجلسم طويل الظهر العمر يوم مات ث

قصري الساقني، وهو أول من تلقب بأمري املؤمنني من أوالد االمويني الداخلني إىل املغرب، وذلك حني بلغه ضعف 
  .اخللفاء بالعراق، وتغلب الفاطميني، فتلقب قبل موته بثالث وعشرين سنة

ام باالمر من بعده ولده احلكم وتلقب باملنتصر، وكان الناصر شافعي املذهب ناسكا شاعرا، وال يعرف يف وملا تويف ق
اخللفاء أطول مدة منه، فإنه أقام خليفة مخسني سنة، إال الفاطمي املستنصر بن احلكم الفاطمي صاحب مصر، فإنه 



  .مكث ستني سنة كما سيأيت ذلك
  .سهل بن زياد القطان أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن زياد أبو سهل القطانأبو : وممن تويف فيها من االعيان

  كان ثقة حافظا كثري التالوة للقرآن،
يا أيها الذين آمنوا ال (حسن االنتزاع للمعاين من القرآن، فمن ذلك أنه استدل على تكفري املعتزلة بقوله تعاىل 

آل ) [ االرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا تكونوا كالذين كفروا وقالوا الخواهنم إذا ضربوا يف
  ]. ١٥٦: عمران

إمساعيل بن علي بن إمساعيل بن بيان أبو حممد احلطيب مسع احلديث من ابن أيب أسامة وعبد اهللا بن أمحد الكوكيب 
له تاريخ مرتب على السنني، وغريهم، وعنه الدار قطين وغريه، وكان ثقة حافظا فاضال نبيال عارفا بأيام الناس، و

  .وكان أدبيا لبيبا عاقال صدوقا، تويف يف مجادى اآلخرة من هذه السنة، عن إحدى ومثانني سنة
أمحد بن حممد بن سعيد ابن عبيد اهللا بن أمحد بن سعيد بن أيب مرمي أبو بكر القرشي الوراق، ويعرف بابن فطيس، 

ديث البن جوصا، ترمجه ابن عساكر وأرخ وفاته بثاين شوال من وكان حسن الكتابة مشهورا هبا، وكان يكتب احل
  .هذه السنة

متام بن حممد بن عباس ابن عبد املطلب أبو بكر اهلامشي العباسي، حدث عن عبد اهللا بن أمحد وعنه ابن رزقويه تويف 
  .يف هذه السنة عن إحدى ومثانني سنة

عي، أحد االئمة احملررين يف اخلالف، وهو أول من صنف فيه، بن القاسم أبو علي الطربي الفقيه الشاف) ١(احلسني 
وله االيضاح يف املذهب، وكتاب يف اجلدل، ويف أصول الفقه وغري ذلك من املصنفات، وقد ذكرناه يف الطبقات 

)٢.(  
ه، ولد عبد اهللا بن إمساعيل بن إبراهيم ابن عيسى بن جعفر بن أيب جعفر املنصور اهلامشي االمام، ويعرف بابن بوي

سنة ثالث وستني ومائتني، روى عن ابن أيب الدنيا وغريه، وعنه ابن رزقويه، وكان خطيبا جبامع املنصور مدة طويلة، 
  وقد خطب فيه سنة ثالثني وثلثمائة وقبلها متام سنة، مث خطب فيه الواثق سنة ثالثني ومائتني

  .ومها يف النسب إىل املنصور سواء
  .تويف يف صفر منها

عبد اهللا بن موسى بن عبد اهللا أبو السائب القاضي اهلمذاين الشافعي، كان فاضال بارعا، ويل القضاء، وكان  عتبة بن
غفر يل وأمر يب إىل اجلنة على ما كان : ما فعل اهللا بك ؟ قال: فيه ختليط يف االمور، وقد رآه بعضهم بعد موته فقال

  .أعذب أبناء الثمانني إين كتبت على نفسي أن ال: مين من التخليط، وقال يل
  .وهذا الرجل أول من ويل قضاء القضاة ببغداد من الشافعية واهللا أعلم

حممد بن أمحد بن حيان أبو بكر الدهقان، بغدادي، سكن خبارى وحدث هبا عن حيىي بن أيب طالب، واحلسن بن 
  .مكرم وغريمها، وتويف عن سبع ومثانني سنة

فوجد يف داره من الدفائن وعند الناس من الودائع ما يقارب أربعمائة ألف  أبو علي اخلازن تويف يف شعبان منها
  .دينار

  .واهللا أعلم
مث دخلت سنة إحدى ومخسني وثلثمائة فيها كان دخول الروم إىل حلب صحبة الدمستق ملك الروم لعنه اهللا، يف 

بن محدان مبن حضر عنده من مائيت ألف مقاتل، وكان سبب ذلك أنه ورد إليها بغتة فنهض إليه سيف الدولة 



املقاتلة، فلم يقو به لكثرة جنوده، وقتل من أصحاب سيف الدولة خلقا كثريا، وكان سيف الدولة قليل الصرب ففر 
منهزما يف نفر يسري من أصحابه، فأول ما استفتح به الدمستق قبحه اهللا أن استحوذ على دار سيف الدولة، وكانت 

  واحلواصل الكثرية، والعدد) ٤(من االموال العظيمة ، فأخذ ما فيها )٣(ظاهر حلب 
__________  

  .احلسن كما يف الوايف ووفيات االعيان: كذا باالصل وهو حتريف والصواب) ١(
  .وهو حتريف -وانظر طبقات الفقهاء للشريازي  - ٣٠٥ذكر ابن خلكان وفاته سنة ) ٢(
  .وكانت تسمى الدارين) ٣(
  ) .١٠٣/  ٢البشر  خمتصر أخبار ٥٤٠/  ٨الكامل (

وآالت احلرب، أخذ من ذلك ما ال حيصى كثرة، وأخذ ما فيها من النساء والولدان وغريهم، مث حاصر سور حلب 
فقاتل أهل البلد دونه قتاال عظيما، وقتلوا خلقا كثريا من الروم، وثلمت الروم بسور حلب ثلمة عظيمة، فوقف 

  نها، فلما جن الليلفيها الروم فحمل املسلمون عليهم فأزاحوهم ع
جد املسلمون يف إعادهتا فما أصبح الصباح إال وهي كما كانت، وحفظوا السور حفظا عظيما، مث بلغ املسلمون أن 
الشرط والبالحية قد عاثوا يف داخل البلد ينهبون البيوت، فرجع الناس إىل منازهلم مينعوهنا منهم قبحهم اهللا، فإهنم 

ك غلبت الروم على السور فعلوه ودخلوا البلد يقتلون من لقوه، فقتلوا من املسلمني أهل شر وفساد، فلما فعلوا ذل
  .خلقا كثريا وانتهبوا االموال وأخذوا االوالد والنساء

، فأخذ االسارى السيوف وقاتلوا )١(وخلصوا من كان بأيدي املسلمني من أسارى الروم، وكانوا ألفا وأربعمائة 
سلمني من قومهم، وأسروا حنوا من بضعة عشر ألفا ما بني صيب وصبية، ومن النساء املسلمني، وكانوا أضر على امل

شيئا كثريا، ومن الرجال الشباب ألفني، وخربوا املساجد وأحرقوها، وصبوا يف جباب الزيت املاء حىت فاض الزيت 
موا يف البلد تسعة على وجه االرض، وأهلكوا كل شئ قدروا عليه، وكل شئ ال يقدرون على محله أحرقوه، وأقا

  .أيام يفعلون فيها االفاعيل الفاسدة العظيمة، كل ذلك بسبب فعل البالحية والشرط يف البلد قاتلهم اهللا
وكذلك حاكمهم ابن محدان كان رافضيا حيب الشيعة ويبغض أهل السنة، فاجتمع على أهل حلب عدة مصائب، 

أين تذهب وتدع القلعة وأموال : ، فقال له ابن أخيهمث عزم الدمستق على الرحيل عنهم خوفا من سيف الدولة
إنا قد بلغنا فوق ما كنا نأمل، وإن هبا مقاتلة ورجاال غزاة، فقال له : الناس غالبها فيها ونساؤهم ؟ فقال له الدمستق

ة من بني اذهب إليها، فصعد إليها يف جيش ليحاصرها فرموه حبجر فقتلوه يف الساعة الراهن: البد لنا منها، فقال له
، )٢(اجليش كله، فغضب عند ذلك الدمستق وأمر بإحضار من يف يديه من أسارى املسلمني، وكانوا قريبا من ألفني 

  .فضربت أعناقهم بني يديه لعنه اهللا، مث كر راجعا
د ومن وقد دخلوا عني زربة قبل ذلك يف احملرم من هذه السنة، فاستأمنه أهلها فأمنهم وأمر بأن يدخلوا كلهم املسج

ال يبقني أحد من أهلها اليوم إال ذهب حيث شاء، ومن تأخر : بقي يف منزله قتل، فصاروا إىل املسجد كلهم مث قال
قتل، فازدمحوا يف خروجهم من املسجد فمات كثري منهم، وخرجوا على وجوههم ال يدرون أين يذهبون، فمات يف 

  .الطرقات منهم خلقا كثري
وقطع من حول البلد أربعني ألف خنلة، وهدم سور البلد واملنازل املشار إليها، وفتح مث هدم اجلامع وكسر املنرب 

  حوهلا أربعة ومخسني حصنا بعضها بالسيف وبعضها
  باالمان، وقتل امللعون خلقا كثريا، وكان يف مجلة من أسر أبو فراس بن سعيد بن محدان نائب منبج



__________  
  .ثالمثائة بدرة من الد راهم) ٤(
  .وزنة فضة ٣٩٠: ٦٢ويف تاريخ الزمان البن العربي ص ) ٥٤٠/  ٨لكامل ا(
  .ألف ومائيت رومي: ٦٢يف تاريخ الزمان ص ) ١(
  .ألف ومائتني : ٢٣٩/  ٤والعرب  ٥٤٢/  ٨يف الكامل ) ٢(

 من جهة سيف الدولة، وكان شاعرا مطيقا، له ديوان شعر حسن، وكان مدة مقامه بعني زربة إحدى وعشرين يوما،
مث سار إىل قيسرية فلقيه أربعة آالف من أهل طرسوس مع نائبها ابن الزيات، فقتل أكثرهم وأدركه صوم النصارى 

  .فاشتغل به حىت فرغ منه، مث هجم على حلب بغتة، وكان من أمره ما ذكرناه
ولعن : كتبوا أيضاوفيها كتبت العامة من الروافض على أبوب املساجد لعنة معاوية بن أيب سفيان رضي اهللا عنه، و

اهللا من غصب فاطمة حقها، وكانوا يلعنون أبا بكر ومن أخرج العباس من الشورى، يعنون عمر، ومن نفى أبا ذر 
رضى اهللا عن الصحابة، وعلى من لعنهم لعنة اهللا، ولعنوا من منع من دفن احلسن عند جده  -يعنون عثمان  -

ز الدولة مل ينكره ومل يغريه، مث بلغه أن أهل السنة حموا ذلك وكتبوا يعنون مروان بن احلكم، وملا بلغ ذلك مجيعه مع
عوضه لعن اهللا الظاملني آلل حممد من االولني واآلخرين، والتصريح باسم معاوية يف اللعن، فأمر بكتب ذلك، قبحه 

فيه تشيع وميل اهللا وقبح شيعته من الروافض، ال جرم أن هؤالء ال ينصرون، وكذلك سيف الدولة بن محدان حبلب 
إىل الروافض، الجرم أن اهللا ال ينصر أمثال هؤالء، بل يديل عليهم أعداءهم ملتابعتهم أهواءهم، وتقليدهم سادهتم 
وكرباءهم وآباءهم وتركهم أنبياءهم وعلماءهم، وهلذا ملا ملك الفاطميون بالد مصر والشام، وكان فيهم الرفض 

وبالد الشام كلها، حىت بيت املقدس، ومل يبق مع املسلمني سوى حلب وغريه، استحوذ الفرنج على سواحل الشام 
ومحص ومحاه ودمشق وبعض أعماهلا، ومجيع السواحل وغريها مع الفرنج، والنواقيس النصرانية والطقوس االجنيلية 

  تضرب يف شواهق احلصون والقالع، وتكفر يف إماكن االميان من املساجد وغريها من
معهم يف حصر عظيم، وضيق من الدين، وأهل هذه املدن اليت يف يد املسلمني يف خوف  شريف البقاع، والناس

شديد يف ليلهم وهنارهم من الفرنج، فإنا هللا وإنا إليه راجعون وكل ذلك من بعض عقوبات املعاصي والذنوب، 
  .وإظهار سب خري اخللق بعد االنبياء

  .يضا، قتل فيها خلق كثري وجم غفريوفيها وقعت فتنة عظيمة بني أهل البصرة بسبب السب أ
وفيها أعاد سيف الدولة بن محدان بناء عني زربة، وبعث مواله جنا فدخل بالد الروم، فقتل منها خلقا كثريا وسىب 

  .مجا غفريا، وغنم وسلم
  .وبعث حاجبه مع جيش طرسوس فدخلوا بالد الروم فغنموا وسبوا ورجعوا ساملني

فتحه قسرا بعد حماصرة  -وكان من أحصن بالد الفرنج  -طربهني من بالد املغرب  وفيها فتح املعز الفاطمي حصن
سبعة أشهر ونصف، وقصد الفرنج جزيرة إقريطش فاستنجد أهلها املعز، فأرسل إليهم جيشا فانتصروا على الفرنج 

  .وهللا احلمد واملنة
ملعز الدولة بن بويه، مكث وزيرا له ثالث احلسن بن حممد بن هارون املهليب الوزير : وممن تويف فيها من االعيان

  ، وكان فيه حلم وكرم)١(عشرة سنة 
__________  



  .ثالث عشرة سنة وثالثة أشهر) ١(
  .ه  ٣٥٢وذكر ابن االثري وفاته سنة  ٥٤٧/  ٨كما يف الكامل 
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

كنت يوما عنده وقد جئ بدواة قد صنعت له ومرفع قد حليا له حبلية كثرية، : وأناة، حكى أبو إسحاق الصايب قال
: بيعها وأنتفع هبا، قلتما كان أحوجين إليها ال: -سرا بيين وبينه  -فقال أبو حممد الفضل بن عبد اهللا الشريازي 

فلما أمسى  -وكان مصغ لنا وال نشعر  -تدخل يف خزانتها، فسمعها الوزير : وأي شئ ينتفع الوزير هبا ؟ فقال
  .بعث بالدواة إىل أيب حممد الشريازي ومرفعها وعشرة ثياب ومخسة آالف درهم، واصطنع له غريها

فاستحيينا : من يريدها منكما ؟ قال: اجلديدة، فنظر إلينا فقالفاجتمعنا يوما آخر عنده وهو يوقع من تلك الدواة 
  .وعلمنا أنه قد مسع كالمنا ذلك اليوم، وقلنا ميتع اهللا الوزير هبا ويبقيه ليهب لنا مثلها

  .تويف املهليب يف هذه السنة عن أربع وستني سنة
مسع خبراسان وحلوان وبغداد والبصرة السجستاين املعدل، ) ١(دعلج بن أمحد بن دعلج بن عبد الرمحن أبو حممد 

والكوفة ومكة، وكان من ذوي اليسار واملشهورين بالرب واالفضال، وله صدقات جارية، وأوقاف دارة دائرة على 
ليس يف الدنيا مثل بغداد، وال يف بغداد : أهل احلديث ببغداد وسجستان، كانت له دار عظيمة ببغداد، وكان يقول

  .أيب خلف مثل داري) ٣(أيب خلف، وال يف دار ) ٢(لقطيعة مثل دار مثل القطيعة، وال يف ا
  .وصنف الدار قطين له مسندا

ليس يف مشاخينا أثبت منه، وقد أنفق يف ذوي العلم : وكان إذ شك يف حديث طرحه مجلة، وكان الدار قطين يقول
فاجتر هبا، فربح يف مدة ثالث سنني واحلاجات أمواال جزيلة كثرية جدا، اقترض منه بعض التجار عشرة آالف دينار 

: ثالثني ألف دينار، فعزل منها عشرة آالف دينار وجاءه هبا فأضافه دعلج ضيافة حسنة، فلما فرغ من شأهنا قال له
يا سبحان اهللا إين مل أعطكها : هذه العشرة آالف دينار اليت تفضلت هبا، قد أحضرت فقال: ما شأنك ؟ قال له

  .لتردها فصل هبا االهل
كيف يتسع : أذهب بارك اهللا لك، فقال له: فقال له دعلج: إين قد رحبت هبا ثالثني ألف دنيار فهذه منها: فقال

إين كنت يف حداثة سين أطلب احلديث، فجاءين رجل تاجر من أهل : مالك هلذا ؟ ومن أين أفدت هذا املال ؟ قال
ن من ربح فبيين وبيك، وما كان من خسارة فعلي اجتر يف هذه، فما كا: البحر فدفع إىل ألف ألف درهم، وقال

: دونك، وعليك عهد اهللا وميثاقه إن وجدت ذا حاجة أو خلة إال سددهتا من مايل هذا دون مالك، مث جاءين فقال
  .إين أريد الركوب يف البحر فإن هلكت فاملال يف يدك على ما شرطت عليك

  .فهو يف يدي على ما قال
  .حدا مدة حيايتال خترب هبا أ: مث قال يل

  .فلم أخرب به أحد حىت مات
  .تويف يف مجادى االخرة من هذه السنة عن أربع أو مخس وتسعني سنة

  .رمحه اهللا
__________  

  .أبو اسحاق السجزي املعدل: ٨٨١/  ٣يف تذكرة احلفاظ ) ١(
  .درب: ٢٧١/  ٢يف ابن خلكان ) ٢(السجزي العدل : ٥٤٥/  ٨ويف الكامل البن االثري 



الباقي بن قانع ابن مرزوق أبو احلسن االموي موالهم، مسع احلارث بن أسامة، وعنه الدار قطين وغريه، وكان  عبد
  .ثقة أمينا حافظا، ولكنه تغري يف آخر عمره

  .كان خيطئ ويصر على اخلطأ، تويف يف شوال منها: قال الدار قطين
هارون بن جعفر، أبو بكر النقاش املفسر املقرئ، موىل أبو بكر النقاش املفسر حممد بن احلسن بن حممد بن زياد بن 

أيب دجانة مساك بن خرشة، أصله من املوصل، كان عاملا بالتفسري وبالقراءات، ومسع الكثري يف بلدان شىت عن خلق 
من املشايخ، وحدث عنه أبو بكر بن جماهد واخللدي وابن شاهني وابن زرقويه وخلق، وآخر من حدث عنه ابن 

تفرد بأشياء منكرة، وقد وثقه الدار قطين على كثري من خطئه مث رجع عن ذلك، وصرح بعضهم بتكذيبه شاذان، و
  .واهللا أعلم

بل هو سقام الصدور، وقد كان رجال صاحلا يف نفسه : وله كتاب التفسري الذي مساه شفاء الصدور وقال بعضهم
) [ ملثل هذا فليعمل العاملون(رفع صوته يقول  عابدا ناسكا، حكى من حضره وهو جيود بنفسه وهو يدعو بدعاء مث

  .يرددها ثالث مرات مث خرجت روحه رمحه اهللا]  ٦١: الصافات
  .تويف يوم الثالثاء الثاين من شوال منها ودفن بداره بدار القطن

  .حممد بن سعيد أبو بكر احلريب الزاهد، ويعرف بابن الضرير، كان ثقة صاحلا عابدا
  .هوات حىت صارت شهويت املدافعةدافعت الش: ومن كالمه

مث دخلت سنة ثنتني ومخسني وثلثمائة يف عاشر احملرم من هذه السنة أمر معز الدولة بن بويه قبحه اهللا أن تغلق 
االسواق وأن يلبس النساء املسوح من الشعر وأن خيرجن يف االسواق حاسرات عن وجوههن، ناشرات شعورهن 

ن علي بن أيب طالب، ومل ميكن أهل السنة منع ذلك لكثرة الشيعة وظهورهم، يلطمن وجوههن ينحن على احلسني ب
  .وكون السلطان معهم

ذي احلجة منها أمر معز الدولة بن بويه بإظهار الزينة يف بغداد وأن تفتح االسواق بالليل كما يف ) ١(ويف عشر 
  االعياد، وأن تضرب الدبادب والبوقات، وأن تعشل

فكان وقتا عجيبا مشهودا، وبدعة شنيعة  -غدير خم  -راء وعند الشرط، فرحا بعيد الغدير النريان يف أبواب االم
  .ظاهرة منكرة

وفيها أغارت الروم على الرها، فقتلوا وأسروا ورجعوا موقرين، مث ثارت الروم مبلكهم فقتلوه وولوا غريه، ومات 
  .ل فيها ما عمل، وولوا غريهالدمستق أيضا ملك االرمن وامسه النقفور، وهو الذي أخذ حلب وعم

__________  
  .ثامن عشر: ٥٤٩/  ٨يف الكامل ) ١(

  .ثامن ذي احلجة : ١٠٤/  ٢ويف تاريخ ايب الفداء 

ومخسني وثلثمائة ال  -وقيل مخس وقيل ست  -ترمجة النقفور ملك االرمن وامسه الدمستق الذي تويف يف سنة ثنتني 
  .رمحه اهللا

لوك قلبا، وأشدهم كفرا، وأقواهم بأسا، وأحدهم شوكة، وأكثرهم قتال وقتاال كان هذا امللعون من أغلظ امل
للمسلمني يف زمانه، استحوذ يف أيامه لعنه اهللا على كثري من السواحل، وأكثرها انتزعها من أيدي املسلمني قسرا، 

  .واستمرت يف يده قهرا، وأضيفت إىل مملكة الروم قدرا
هور البدع الشنيعة فيهم وكثرة العصيان من اخلاص والعام منهم، وفشوا البدع وذلك لتقصري أهل ذلك الزمان، وظ



فيهم، وكثرة الرفض والتشيع منهم، وقهر أهل السنة بينهم، فلهذا أديل عليهم أعداء االسالم، فانتزعوا ما بأيديهم 
إال يف خوف من قوارع من البالد مع اخلوف الشديد ونكد العيش والفرار من بالد إىل بالد، فال يبيتون ليلة 

  .االعداء وطوارق الشرور املترادفة، فاهللا املستقان
  .وقد ورد حلب يف مائيت ألف مقاتل بغتة يف سنة إحدى ومخسني، وجال فيها جولة

  .ففر من بني يديه صاحبها سيف الدولة ففتحها اللعني عنوة، وقتل من أهلها من الرجال والنساء ما ال يعلمه إال اهللا
ر سيف الدولة اليت كانت ظاهر حلب، وأخذ أمواهلا وحواصلها وعددها وبدد مشلها، وفرق عددها، وخرب دا

  .واستفحل أمر امللعون هبا فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  .وبالغ يف االجتهاد يف قتال االسالم وأهله، وجد يف التشمري، فاحلكم هللا العلي الكبري

قتل املقاتلة وبقية الرجال، وسىب النساء واالطفال، وجعل جامعها اصطبال وقد كان لعنه اهللا ال يدخل يف بلد إال 
  .خليوله، وكسر منربها، واستنكث مأذنتها خبيله ورجله وطبوله

  ومل يزل ذلك دأبه وديدنه حىت سلط اهللا عليه زوجته فقتلته جبواريها يف
  .وسط مسكنه

مام ومزق مشله، فلله النعمة واالفضال، وله احلمد على وأراح اهللا منه االسالم وأهله، وأزاح عنهم قيام ذلك الغ
  .كل حال

  .واتفق يف سنة وفاته موت صاحب القسطنطينية
فتكاملت املسرات وخلصت االمنية، فاحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات وتذهب السيئات، وبرمحته تغفر 

  .الزالت
ملك االرمن كان قد أرسل قصيده إىل اخلليفة املطيع هللا،  أعين النقفور امللقب بالدمستق -واملقصود أن هذا اللعني 

نظمها له بعض كتابه ممن كان قد خذله اهللا وأذله، وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وصرفه عن 
  .االسالم وأصله

ملكها كلها حىت يفتخر فيها هبذا اللعني، ويتعرض لسب االسالم واملسلمني، ويتوعد فيها أهل حوزة االسالم بأنه سي
احلرمني الشريفني، عما قريب من االعوام، وهو أقل وأذل وأخس وأضل من االنعام، ويزعم أنه ينتصر لدين املسيح 

  .عليه السالم ابن البتول
  .ورمبا يعرض فيها جبناب الرسول عليه من ربه التحية واالكرام، ودوام الصالة مدى االيام

صر أنه رد عليه جوابه، إما الهنا مل تشتهر، وإما النه أقل من أن يردوا خطابه ومل يبلغين عن أحد من أهل ذلك الع
  .النه كاملعاند اجلاحد

فأفاد : ونفس نظمها تدل على أنه شيطان مارد وقد انتخى للجواب عنها بعد ذلك أبو حممد بن حزم الظاهري
  .هوأجاد، وأجاب عن كل فصل باطل بالصواب والسداد، فبل اهللا بالرمحة ثرا

  .وجعل اجلنة متقله ومثواه

وها أنا أذكر القصيدة االرمنية املخذولة امللعونة، وأتبعها بالفريدة االسالمية املنصورة امليمونة قال املرتد الكافر 
  .االرمين على لسان ملكه لعنهما اهللا وأهل ملتهم أمجعني أكتعني أبتعني أبصعني آمني يا رب العاملني

إىل * من امللك الطهر املسيحي مالك : ا، وقد نقلوها من كتاب صلة الصلة للفرغاينومن خط ابن عساكر كتبته
ومن يرجتى للمعضالت العظائم أما مسعت أذناك * خلف االمالك من آل هاشم إىل امللك الفضيل املطيع أخي العال 



  مهين غري نائمفإين عما * ولكن دهاك الوهن عن فعل حازم فإن تك عما قد تقلدت نائما * ما أنا صانع 
بفتيان صدق كالليوث * إال رسوم املعامل فتحنا الثغور االرمنية كلها  -وضعفكم * لوهنكم  -ثغوركم مل يبق فيها 

إىل جند * إىل كل ثغر باجلزيرة آهل ) ١(وتبلغ منها قضمها للشكائم * الضراغم وحنن صلبنا اخليل تعلك جلمها 
ويف البحر أضعاف الفتوح التواخم وباحلدث احلمراء * بعد كركر قنسريتكم فالعواصم ملطية مع مسيساط من 

فصاروا لنا من بني عبد وخادم * وكيسوم بعد اجلعفري للمعامل وكم قد ذللنا من أعزة أهلها * جالت عساكري 
عن  مبنديل موىل عال* لنا رتبة تعلوا على كل قائم وأهل الرها الذوا بنا وحتزبوا * وسد سروج إذ خربنا جبمعنا 

أذقناهم * ببيض غزوناها بضرب اجلماجم ودارا وميا فارقني وأزرنا * وصف آدمي وصبح رأس العني منا بطارق 
على ظهر حبر مزبد متالطم فحزهتم أسرى وسيقت * باخليل طعم العالقم واقريطش قد جازت إليها مراكيب 

نعم وأبدنا كل طاغ وظامل إىل حلب حىت * ذوات الشعور املسبالت النواعم هناك فتحنا عني زربة عنوة * نساؤهم 
وصبياهنم مثل املماليك خادم وقد * وهدم منها سورها كل هادم أخذنا النسا مث البنات نسوقهم * استبحنا حرميها 

أذقنا ملن فيها حلز * وناصركم منا على رغم راغم وملنا على طرسوس ميلة حازم * فر عنها سيف دولة دينكم 
بغري مهور، ال وال * منعمة االطراف ريا املعاصم سبينا فسقنا خاضعات حواسرا * حرة علوية  احلالقم فكم ذات عز

  يصب دما بني اللها واللهازم* حكم حاكم وكم من قتيل قد تركنا جمندال 
__________  

  .مجع شكيمة، وهي احلديدة توضع يف فم اخليل : الشكائم) ١(

مدوخة حتت * قسرا كسوق البهائم وملنا على أرياحكم وحرميها  وسقناهم* وكم وقعة يف الدرب أفنت كماتكم 
من االنس وحشا بعد بيض نواعم إذا صاح فيهم البوم جاوبه * العجاج السواهم فأهوت أعاليها وبدل رمسها 

ق سأفتحها يوما هبتك احملارم ومسكن آبائي دمش* وأتبعه يف الربع نوح احلمائم وإنطاك مل تبعد علي وإنين * الصدى 
وآخذ أمواال هبا وهبائمي وأجزي كافورا مبا * سأرجع فيها ملكنا حتت خامتي ومصر سأفتحها بسيفي عنوة * فإنين 

أتتكم جيوش الروم مثل الغمائم فأن هتربوا * مبشط ومقراض وقص حماجم اال مشروا يا أهل محدان مشروا * يستحقه 
جزيرة آبائي وملك * كذاك نصيبني وموصلها إىل ) ١( من امللك الصادي بقتل املسامل* تنجوا كراما وتسلموا 

وأغنم أمواال * وتكريتها مع ماردين العواصم وأقتل أهليها الرجال بأسرها * االقادم سأفتح سامرا وكوثا وعكربا 
فصرمت * فكلكم مستضعف غري رائم رضيتم حبكم الديلمي ورفضه * هبا وحرائم أال مشروا يا أهل بغداد ويلكم 

إىل أرض صنعا راعيني البهائم وعودوا إىل أرض احلجاز * لعبيد الديامل ويا قاطين الرمالت ويلكم ارجعوا عبيدا ل
إىل باب طاق حيث دار القماقم وأحرق * وخلوا بالد الروم أهل املكارم سألقي جيوشا حنو بغداد سائرا * أذلة 

وأقتل من فيها بسيف النقائم *  هبا وأسرة وأسيب دراريها على رغم راغم وأحرز أمواال* أعالها وأهدم سورها 
  الحراز ديباج وخز السواسم* وأسري جبيشي حنو االهواز مسرعا 

خراسان قصري * وأسيب ذراريها كفعل االقادم ومنها إىل شرياز والري فاعلموا * وأشعلها هنبا وأهدم قصورها 
* واملخازم وسابور أهدمها وأهدم حصوهنا وفرغانة مع مروها * واجليوش حبارم إىل شاس بلخ بعدها وخواهتا 

وكابلها النائي وملك االعاجم أسري جبندي حنو * وكرمان ال أنسى سجستان كلها ) ٢(وأوردها يوما كيوم السمائم 
  كما كان يوما جندنا ذو العزائم* هلا حبر عجاج رائع متالزم إىل واسط وسط العراق وكوفة * بصرهتا اليت 

__________  
  .املتعطش يريد ارواء ظمأه: ديالصا) ١(



  .هنا املتعطش للقتال واهراق الدماء
  يوم الرياح احلارة اليت تشوي الوجوه شيا : يوم السمائم) ٣(

أقيم هبا للحق * فأملكها دهرا عزيزا مسلما ) ١(أجر جيوشا كالليايل السواجم * واخرج منها حنو مكة مسرعا 
وصنعاء هنا مع * سرا واهتام مدحج وقحاطم وأغزو ميانا كلها وزبيدها و* كرسي عامل وأحوي جندا كلها وهتامها 

وما مجع * خالء من االهلني أهل نعائم وأحوي أموال اليمانني كلها * صعدة والتهائم فاتركها أيضا خرابا بالقعا 
* سجود معظما بعز مكني ثابت االصل قائم وأعلو سريري لل* القرماط يوم حمارم أعود إىل القدس اليت شرفت بنا 

لكل نقي الدين أغلف زاعم نصرنا عليكم * وتبقى ملوك االرض مثل اخلوادم هنالك ختلوا االرض من كل مسلم 
كبيع ابن يعقوب ببخس * وأعلنتمو باملنكرات العظائم قضاتكم باعوا القضاء بدينهم * حني جارت والتكم 

  ع كل قائموباالفك والربطيل م* الدراهم عدولكم بالزور يشهد ظاهرا 
يفوز الذي وااله * وأنشر دينا للصليب بصارمي فعيسى عال فوق السموات عرشه * سأفتح أرض اهللا شرقا ومغربا 

بسب * فصار رفاتا بني تلك الرمائم تناولتم أصحابه بعد موته * يوم التخاصم وصاحبكم بالترب أودى به الثرى 
يوم ال تنفع الظاملني معذرهتم وهلم اللعنة وهلم سوء (وأسكنه النار، وقذف وانتهاك احملارم هذا آخرها لعن اهللا ناظمها 

يوم يعض الظامل على يديه، يقول ياليتين اختذت (يوم يدعو ناظمها ثبورا ويصلى نارا سعريا ]  ٥٢: غافر) [ الدار
ان الشيطان لالنسان مع الرسول سبيال، يا ويلتا ليتين مل أختذ فالنا خليال، لقد أضلين عن الذكر بعد إذ جاءين وك

  ]. ٢٩ - ٢٧: الفرقان) [ خذوال
  .إن كان مات كافرا

وهذا جواهبا اليب حممد بن حزم الفقيه الظاهري االندلسي قاهلا ارجتاال حني بلغته هذه امللعونة عضبا هللا ولرسوله 
  .ولدينه كما ذكر ذلك من رآه، فرمحه اهللا وأكرم مثواه وغفر له خطاياه

وبالرشد واالسالم أفضل * ودين رسول اهللا من آل هاشم حممد اهلادي إىل اهللا بالتقى * رب العوامل من احملتمي باهللا 
عن النقفور املفتري * إىل أن يوايف احلشر كل العوامل إىل قائل باالفك جهال وضلة * قائم عليه من اهللا السالم مرددا 

  .الكثيفة: السواجم) ١* (هامش ) * (٢(الطواسم  بكفيه إال كالرسوم* يف االعاجم دعوت إماما ليس من أمرائه 
  .إذا سال وانصب غزيرا: وسجم الدمع واملطر

  .اليت طمسها الغبار واخفى معاملها ورسومها : الطواسم) ٢(

تصيب الكرمي * دهت قبله االمالك دهم الدواهم وال عجب من نكبة أو ملمة * دهته الدواهي يف خالفته كما 
جتدد منه * جلرعتم منه مسوم االراقم عسى عطفة هللا يف أهل دينه * نه يف حال ماضي جدوده اجلدود االكارم ولو أ

  دارسات املعامل
وأخرس منكم * لكان بفضل اهللا أحكم حاكم إذن ال عترتكم خجلة عند ذكره * فخرمت مبا لو كان فيكم حقيقة 

كفعل * زائم فطرمت سرورا عند ذاك ونشوة من الكر أفعال الضعاف الع* كل فاه خماصم سلبناكم كرا ففزمت بغرة 
* عريقا وصرف الدهر جم املالحم وملا تنازعنا االمور ختاذال * املهني الناقص املتعامل وما ذاك إال يف تضاعيف عقله 

لعبداهنم مع تركهم والدالئم بكفر أياديهم وجحد * ودانت الهل اجلهل دولة ظامل وقد شعلت فينا اخلالئف فتنة 
وثوب لصوص عند غفلة نائم أمل تنتزع * مبن رفعوه من حضيض البهائم وثبتم على أطرافنا عند ذاكم  *حقوقهم 

وأندلسا قسرا بضرب اجلماجم أمل * مجيع بالد الشام ضربة الزم ومصرا وأرض القريوان بأسرها * منك بأعظم قوة 



لنا وبأيدينا على رغم راغم * كم وبيوهتا صقلية يف حبرها املتالطم مشاهد تقد يسات* ننتزع منكم على ضعف حالنا 
وكرسيكم يف * بأيدي رجال املسلمني االعاظم وسركيسكم يف أرض اسكندرية * أما بيت حلم والقمامة بعدها 

* وكرسي قسطنطينية يف املعادم وال بد من عود اجلميع بأسره * القدس يف أدرثاكم ضممناكم قسرا برغم أنوفكم 
على باب قسطنطينية بالصوارم ومسلمة قد داسها بعد ذاكم * أليس يزيد حل وسط دياركم إلينا بعز قاهر متعاظم 

بىن فيكم يف عصره املتقادم إىل جنب قصر امللك * جبيش هتام قد دوى بالضراغم وأخدمكم بالذل مسجدنا الذي * 
  جزية غارمرفادة مغلوب و* أال هذه حق صرامة صارم وأدى هلارون الرشيد مليككم * من دار ملككم 

إىل جلة البحر احمليط * حبانا هبا الرمحن أرحم راحم إىل بيت يعقوب وأرباب دومة * سلبناكم مصر شهود بقوة 
بضائع نوكي تلك * أىب هللا ذا كم يا بقايا اهلزائم فما لكم إال االماين وحدها * احملاوم فهل سرمت يف أرضنا قط مجعة 

  أحالم نائم

إذا صدمتكم خيل جيش * وسفر مغري وجوه اهلواشم وحينئذ تدرون كيف قراركم * ها رويدا بعد حنو اخلالفة نور
وسبيكم فينا * ليايل هبم يف عداد الغنائم سبيتم سبايا حيصر العد دوهنا * مصادم على سالف العادات منا ومنكم 

أراذل * ان وكافور صلتم وأين بتعداد لرش احلمائم بأبناء بين محد* كقطر الغمائم فلو رام خلق عدها رام معجزا 
* وما قدر مصاص دماء احملاجم فهال على دميانة قبل ذاك أو * أجناس قصار املعاصم دعي وحجام سطومت عليهما 

أقيال جرجان حبز احلالقم وساقوا على رسل بنات * على حمل أربا رماة الضراغم ليايل قادوكم كما اقتادكم 
) ١(لكم من ملوك مكرمني قماقم * ولكن سلوا عنا هرقال ومن خلى سبايا كما سيقت ظباء الصرائم * ملوككم 

وعما أقمنا فيكم من * وكم قد سبينا من نساء كرائم وعما فتحنا من منيع بالدكم * خيربكم عنا التنوخ وقيصر 
كم إىل جبل تل* إماما وال الدعوى له بالتقادم فهيهات سامرا وتكريت منكم * مآمت ودع كل نذل مفتر ال تعده 

مسرية شهر للفنيق * وحز الغالصم تريدون بغداد سوقا جديدة ..نظائرها* أماين هائم مىن يتمناها الضعيف ودوهنا 
  )٢(القواصم 

من املسلمني الغر كل * ومنزلة خيتارها كل عامل دعوا الرملة الصهباء عنكم فدوهنا * حملة أهل الزهد والعلم والتقى 
كما ضرب * سحائب طري ينتحي بالقوادم وضرب يلقي الكفر كل مذلة  *مقاوم ودون دمشق مجع جيش كأنه 

كقطر الغيوم اهلالئالت السواحم هبا من بين عدنان كل * السكي بيض الدراهم ومن دون أكناف احلجاز جحافل 
لقيتم ضراما يف يبيس اهلشائم إذا * ومن حي قحطان كرام العمائم ولو قد لقيتم من قضاعة كبة * مسيدع 
فجئتم ضمانا أنكم يف * هلم معكم من صادق متالحم زمان يقودون الصوافن حنوكم * كم ذكروكم مبا خال أصبحو

هبا يشتفي حر * تنسيكم تذكار أخذ العواصم وأموالكم حل هلم ودماؤكم * الغنائم سيأتيكم منهم قريبا عصائب 
  الصدور احلوامي

__________  
  .يف أعطياهتم السادة الكرام الذين يكثرون: القماقم) ١(
  .الفحل من االبل: الفنيق) ٢(

  القوية والشديدة : هنا: والقواصم

وشرياز والري * كما فعلوا دهرا بعدل املقاسم ولو طرقتكم من خراسان عصبة * وأرضيكم حقا سيقتسموهنا 
* يف دياركم ذل وعض االباهم فقد طاملا زاروكم : عهدنا لكم* املالح القوائم ملا كان منكم عند ذلك غري ما 



أوىل وكابل حلوان بالد املراهم ويف فارس والسوس مجع * مسرية عام باخليول الصوادم فأما سجستان وكرمان بال 
فرائس كاالساد فوق البهائم وبالبصرة الغراء * ويف أصبهان كل أروع عارم فلو قد أتاكم مجعهم لغدومت * عرمرم 

  مست وبآدي واسط بالعظائم* والكوفة اليت 
حباها مبجد للربايا * فما أحد عادوه منه بسامل ومن دون بيت اهللا يف مكة اليت * وع تسامي الرمل عدا وكثرة مج

فما هو عنها رد * حملة سفل اخلف من فص خامت دفاع من الرمحن عنها حبقها * مراحم حمل مجيع االرض منها تيقنا 
* ذرى اجلو حائم ومجع كجمع البحر ماض عرمرم  حبصباء طري يف* طرف برائم هبا وقع االحبوش هلكى وفيلهم 

مجوع كمسود من الليل فاحم يقودهم جيش * محى بنية البطحاء ذات احملارم ومن دون قرب املصطفى وسط طيبة 
كما فرق االعصار عظم البهائم * دفاعا ودفعا عن مصل وصائم فلو قد لقيناكم لعدمت رمائما * املالئكة العلى 

معاذر أجماد طوال * إذا ما لقوكم كنتم كاملطاعم ويف جانيب أرض اليمامة عصبة * تيان غارة وباليمن املمنوع ف
وال يتقي يف اهللا * تقووا مبيمون التقية حازم خليفة حق ينصر الدين حكمه * الرباجم نستفينكم والقرمطيني دولة 

فأهال * ك جرى بالنصر طائر سعدهم بفخر عميم مزبد املوج فاعم ملو* لومة الئم إىل ولد العباس تنمي جدوده 
* منازل بغداد حمل املكارم وإن كان من عليا عدي وتيمها * مباض منهم وبقادم حملهم يف مسجد القدس أو لدى 

هبم من خيار سالفني أقادم هم نصروا االسالم * ومن أسد هذا الصالح احلضارم فأهال وسهال مث نعمى ومرحبا 
بتجريع أهل الكفر طعم العالقم * دان فتح املراغم رويدا فوعد اهللا بالصدق وارد وهم فتحوا البل* نصرا مؤزرا 

جبيش االرض الترك * وجنعلكم فوق النسور القعاشم ونفتح أرض الصني واهلند عنوة * سنفتح قسطنطينية وذواهتا 
  واخلزر حاطم

ونلزمكم ذل احلر * م وبالدكم وليست كآمال العقول السواقم ومنلك أقصى أرضك* مواعيد للرمحن فينا صحيحة 
بعيدا * مجيع االراضي باجليوش الصوارم أتقرن يا خمذول دينا مثلثا * أو الغارم إىل أن ترى االسالم قد عم حكمه 

* فيا لك سحقا ليس خيفى لعامل أنا جيلكم مصنوعة قد تشاهبت * عن املعقول بادي املآمث تدين ملخلوق يدين لغريه 
له يا عقول اهلامالت السوائم تدينون تضالال * وا بالعظائم وعود صليب ما تزالون سجدا كالم االوىل فيها أت

فما دين ذي دين هلا مبقاوم وصدق رساالت * بأيدي يهود أذلني آلئم إىل ملة االسالم توحيد ربنا * بصلب إهلكم 
هان صدق طاهر يف املواسم كما دان برب* حممد اآليت برفع املظامل وأذعنت االمالك طوعا لدينه * الذي جاء باهلدى 

ومن بلد البحرين * وسائر أمالك اليمانني أسلموا ) ١(وأهل عمان حيث رهط اجلهاضم * يف صنعاء مالك دولة 
حبق * وال رغبة حيضى هبا كف عادم فحلوا عرى التيجان طوعا ورغبة * قوم اللهازم أجابوا لدين اهللا ال من خمافة 

وال * فقري وحيد مل تعنه عشرية ) ٢(وصري من عاداه حتت املناسم * باه بالنصر املكني إهله يقني بالرباهني فاحم وحا
بلى * دفعوا عنه شتيمة شامت وال عنده ما عتيد لناصر وال دفع مرهوب وال ملسامل وال وعد االنصار ماال خيصهم 

*  كما يفترى إفكا وزورا وضلة وال مكنت من جسمه يد ظامل* كان معصوما القدر عاصم ومل تنهنهه قط قوة آسر 
  على وجه عيسى منكم كل الطم
ستلقى دعاة الكفر * فيا لضالل يف القيامة عائم أىب هللا أن يدعى له ابن وصاحب * على أنكم قد قلتموا هو ربكم 

فقتم  لقد* من الناس خملوق وال قول زاعم أيلطم وجه الرب ؟ تبا لدينكم * حالة نادم ولكنه عبد نيب رسول مكرم 
بل * وكم علم أبداه للشرك حاطم تساوى مجيع الناس يف نصر حقه * يف قولكم كل ظامل وكم آية أبدى النيب حممد 

  لكل يف إعطائه حال خادم
__________  



مجع جهضم، وهو الضخم اهلامة واملستدير الوجه، رحب اجلبني، واسع الصدر، كناية عن الرجال : اجلهاضم) ١(
  .االقوياء االشداء

  .مجع منسم، وهو عند اجلمال كالظفر عند االنسان، أي طرف خف اجلمل : املناسم) ٢(

وروم رموكم دونه * وكرديهم قد فاز قدح املراحم وقبط وأنباط وخزر وديلم * معرب واحبوش وفرس وبربر 
ودانوا الحكام * م فآبوا حبظ يف السعادة الزم به دخلوا يف ملة احلق كله* بالقواصم أبو كفر أسالف هلم فتمنعوا 

بدين اهلدى * به دانيال قبله حتم حامت وهند وسند أسلموا وتدينوا * االله اللوازم به صح تفسري املنام الذي أتى 
* وأشبع من صاع له كل طاعم وسالت عيون املاء يف وسط كفه * رفض لدين االعاجم وشق له بدر السموات آية 

وال كدعاء غري ذات قوائم عليه سالم اهللا ما ذر * قضى العقول بصدقه فأروى به جيشا كثريا مهاهم وجاء مبا ت
وختليطكم يف جوهر وأقامن لنا كل علم من قدمي * تعقبه ظلماء أسحم قامت براهينه كالشمس ال مثل قولكم * شارق 

  ضعيف معاين النظم جم البالعم* وأنتم محري داميات احملازم أتيتم بشعر بارد متخاذل * وحمدث 
ودر وياقوت بأحكام حاكم وفيها عزل ابن أيب الشوارب عن القضاء ونقضت * نكها كالعقد فيه زمرد فدو

بن رزق، ورفع عنه ما كان ) ١(سجالته وأبطلت وأحكامه مدة أيامه، وويل القضاء عوضه أبو بشر عمر بن أكتم 
  .حيمله ابن أيب الشوارب يف كل سنة

  .فلم يسقوا -وذلك يف كانون الثاين  -املطر ويف ذي احلجة منها استسقى الناس لتأخر 
حدثين مجاعة ممن أثق هبم أن بعض بطارقة االرمن أنفذ : وحكى ابن اجلوزي يف املنتظم عن ثابت بن سنان املؤرخ قال

يف سنة ثنتني ومخسني وثلثمائة إىل ناصر الدولة بن محدان رجلني من االرمن ملتصقني سنهما مخس وعشرون سنة، 
معهما أبومها، وهلما سرتان وبطنان ومعدتان وجوعهما وريهما خيتلفان، وكان أحدمها مييل إىل النساء ملتحمني و

واآلخر مييل إىل الغلمان، وكان يقع بينهما خصومة وتشاجر، ورمبا حيلف اآلخر ال يكلم اآلخر فيمكث كذلك أياما 
  .إىل االسالم فيقال إهنما أسلما مث يصطلحان، وهبهما ناصر الدولة ألفي درهم وخلع عليهما ودعامها

وأراد أن يبعثهما إىل بغداد لريامها الناس مث رجع عن ذلك، مث إهنما رجعا إىل بلدمها مع أبيهما فاعتل أحدمها ومات 
وأننت رحيه وبقي اآلخر ال ميكنه التخلص منه، وقد كان اتصال ما بينهما من اخلاصرتني، وقد كان ناصر الدولة أراد 

ا عن اآلخر ومجع االطباء لذلك فلم ميكن، فلما مات أحدمها حار أبومها يف فصله عن أخيه فاتفق فصل أحدمه
  .اعتالل اآلخر من غمه وننت أخيه فمات غما فدفنا مجيعا يف قرب واحد

  وممن تويف فيها من االعيان عمر بن أكثم بن أمحد بن حيان بن بشر أبو بشر االسدي، ولد سنة
__________  

  .عمرو بن أكثم : ٥٤٩/  ٨لكامل يف ا) ١(

أربع ومثانني ومائتني، وويل القضاء يف زمن املطيع نيابة عن أيب السائب عتبة بن عبيد اهللا، مث ويل قضاء القضاة، وهو 
  .أول من ويل قضاء القضاة من الشافعية سوى أيب السائب، وكان جيد السرية يف القضاء

  .تويف يف ربيع االول منها
  ثالث ومخسني وثلثمائةمث دخلت سنة 

يف عاشر احملرم منها عملت الرافضة عزاء احلسني كما تقدم يف السنة املاضية اقتتل الروافض وأهل السنة يف هذا 
  .اليوم قتاال شديدا، وانتهبت االموال



ال وفيها عصى جنا غالم سيف الدولة عليه، وذلك أنه كان يف العام املاضي قد صادر أهل حران وأخذ منهم أموا
وأخذ طائفة منها من يد رجل من االعراب يقال له أبو الورد، فقتله ) ١(جزيلة فتمرد هبا وذهب إىل أذربيجان 

فقتل بني ) ٢(وأخذ من أمواله شيئا كثريا، وقويت شوكته بسبب ذلك، فسار إليه سيف الدولة فأخذه وأمر بقتله 
  .يديه، وألقيت جثته يف االقذار

ملصيصة فحاصرها وثقب سورها، فدافعه أهلها فأحرق رستاقها وقتل ممن حوهلا مخسة عشر وفيها جاء الدمستق إىل ا
  .ألفا وعاثوا فسادا يف بالد أذنة وطرسوس، وكر راجعا إىل بالده

وفيها قصد معز الدولة املوصل وجزيرة ابن عمر فأخذ املوصل وأقام هبا، فراسله يف الصلح صاحبها فاصطلحا على 
، وأن يكون أبو تغلب بن ناصر الدولة ويل عهد أبيه من بعده، فأجاب معز الدولة )٣(كل سنة أن يكون احلمل يف 

  .إىل ذلك، وكر راجعا إىل بغداد بعد ما جرت له خطوب كثرية استقصاها ابن االثري
اعي، وفيها ظهر رجل ببالد الديلم وهو أبو عبد اهللا حممد بن احلسني من أوالد احلسني بن علي، ويعرف بابن الد

فالتف عليه خلق كثري، ودعا إىل نفسه وتسمى باملهدي، وكان أصله من بغداد وعظم شأنه بتلك البالد، وهرب منه 
  .ابن الناصر العلوي

وفيها قصد ملك الروم ويف صحبته الدمستق ملك االرمن بالد طرسوس فحاصرها مدة مث غلت عليهم االسعار 
ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا وكفى اهللا املؤمنني (عني وأخذهم الوباء فمات كثري منهم فكروا راج

وكان من عزمهم يريدون أن يستحوذوا على البالد االسالمية ]  ٢٥: االحزاب) [ القتال وكان اهللا قويا عزيزا
  .كلها، وذلك لسوء حكامها وفساد عقائدهم يف الصحابة فسلم اهللا ورجعوا خائبني

ببالد صقلية، وذلك أنه أقبل من الروم خلق كثري، ومن الفرنج ما يقارب مائة ألف، ) ٤(ملختار وفيها كانت وقعة ا
  فبعث أهل صقلية إىل املعز الفاطمي يستنجدونه، فبعث إليهم جيوشا

__________  
  ).٢٤٠/  ٤انظر العرب (سار إىل ميافارقني، وقصد أرمينية : ٥٥١/  ٨يف الكامل ) ١(
فأمنه هو وأخاه وأعاده إىل مرتبته مث وثب عليه غلمان ) عند سيف الدولة(حضر جنا عنده : يف الكامل والعرب) ٢(

  قال يف العرب يف ربيع ثالث ومخسني، وقال ابن االثري يف ربيع االوىل سنة -سيف الدولة فقتلوه 
  .ه ٣٥٤

  ).٥٥٣/  ٨الكامل (وهو ألف ألف درهم حيملها ناصر الدولة كل سنة ) ٣(
  .وهذه الوقعة معروفة بوقعة اجملاز : ٥٥٨/  ٨: ليف الكام) ٤(

كثرية يف االسطول، وكانت بني املسلمني واملشركني وقعة عظيمة صرب فيها الفريقان من أول النهار إىل العصر، مث 
قتل أمري الروم منويل، وفرت الروم واهنزموا هزمية قبيحة فقتل املسلمون منهم خلقا كثريا وسقط الفرنج يف واد من 

املاء عميق فغرق أكثرهم وركب الباقون يف املراكب، فبعث االمري أمحد صاحب صقلية يف آثارهم مراكب أخر 
فقتلوا أكثرهم يف البحر أيضا، وغنموا يف هذه الغزوة كثريا من االموال واحليوانات واالمتعة واالسلحة، فكان يف 

مثقاال، طاملا قوتل به بني يدي رسول اهللا صلى هذا سيف هندي زنته مائة وسبعون : مجلة ذلك سيف مكتوب عليه
  .اهللا عليه وسلم، فبعثوا به يف مجلة حتف إىل املعز الفاطمي إىل إفريقية

وفيها قصدت القرامطة مدينة طربية ليأخذوها من يد االخشيد صاحب مصر والشام، وطلبوا من سيف الدولة أن 
وأخذ هلم من حديد الناس  -وكانت من حديد صامت  -رقة ميدهم حبديد يتخذون منه سالحا، فقلع هلم أبواب ال



حىت أخذ أواقي الباعة واالسواق، وأرسل بذلك كله إليهم، فأرسلوا إليه يقولون اكتفينا وفيها طلب معز الدولة من 
وا هبا اخلليفة أن يأذن له يف دخول دار اخلالفة ليتفرج فيها فأذن له فدخلها، فبعث اخلليفة خادمه وصاحبه معه فطاف

وهو مسرع خائف، مث خرج منها وقد خاف من غائلة ذلك وخشي أن يقتل يف دهاليزها، فتصدق بعشرة آالف ملا 
خرج شكرا هللا على سالمته، وازداد حبا يف اخلليفة املطيع من يومئذ، وكان يف مجلة ما رأى فيها من العجائب صنم 

ر يف هيئة اخلدم هلا كان قد أيت هبا يف زمن املقتدر من حناس على صورة امرأة حسناء جدا، وحوهلا أصنام صغا
  .فأقيمت هناك ليتفرج عليها اجلواري والنساء، فهم معز الدولة أن يطلبه من اخلليفة مث ارتأى فترك ذلك

ويف ذي احلجة منها خرج رجل بالكوفة فادعى أنه علوي، وكان يتربقع فسمي املتربقع وغلظت فتنته وبعد صيته، 
  ة معز الدولة عن بغداد واشتغاله بأمر املوصل كما تقدم، فاوذلك يف غيب

  .رجع إىل بغداد اختفى املتربقع وذهب يف البالد فلم ينتج له أمر بعد ذلك
بكار بن أمحد ابن بكار بن بيان بن بكار بن درستويه بن عيسى املقري، روى احلديث ..وممن تويف فيها من االعيان

  .احلسن احلماين، وكان ثقة أقرأ القرآن أزيد من ستني سنة رمحه اهللا عن عبد اهللا بن أمحد وعنه أبو
  .تويف يف ربيع االول منها وقد جاوز السبعني وقارب الثمانني، ودفن مبقربة اخليزران عند قرب أيب حنيفة

اوز أبو إسحاق اجلهمي ولد سنة مخسني ومائتني، ومسع احلديث وكان إذا سئل أن حيدث يقسم أن ال حيدث حىت جي
  .املائة فأبر اهللا قسمه وجاوزها فأمسع

  .تويف عن مائة سنة وثالثني سنة رمحه اهللا

مث دخلت سنة أربع ومخسني وثلثمائة يف عاشر احملرم منها عملت الشيعة مآمتهم وبدعتهم على ما تقدم قبل، وغلقت 
وههن يف االسواق االسواق وعلقت املسوح، وخرجت النساء سافرات ناشرات شعورهن، ينحن ويلطمن وج

واالزقة على احلسني، وهذا تكلف ال حاجة إليه يف االسالم، ولو كان هذا امرا حممودا لفعله خري القرون وصدر 
وأهل السنة يقتدون وال ]  ١١: االحقاف) [ لو كان خريا ما سبقونا إليه(هذه االمة وخريهتا وهم أوىل به 

بسوا مسجدهم مسجد براثا الذي هو عش الروافض وقتلوا يبتدعون، مث تسلطت أهل السنة على الروافض فك
  .بعض من كان فيه من القومة

وفيها يف رجب منها جاء ملك الروم جبيش كثيف إىل املصيصة فأخذها قسرا وقتال من أهلها خلقا، واستاق بقيتهم 
  .معه أسارى، وكانوا قريبا من مائيت ألف إنسان، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

 طرسوس فسأل أهلها منه االمان فأمنهم وأمرهم باجلالء عنها واالنتقال منها، واختذ مسجدها االعظم مث جاء إىل
  .اسطبال خليوله وحرق املنرب ونقل قناديله إىل كنائس بلده، وتنصر أهلها معه لعنه اهللا

وت منهم يف وكان أهل طرسوس واملصيصة قد أصاهبم قبل ذلك بالء وغالء عظيم، ووباء شديد، حبيث كان مي
  اليوم الواحد مثامنائة نفر، مث

  .دمههم هذا االمر الشديد فانتقلوا من شهادة إىل شهادة أعظم منها
وعزم ملك الروم على املقام بطرسوس ليكون أقرب إىل بالد املسلمني، مث عن له فسار إىل القسطنطينية، ويف خدمته 

  .الدمستق ملك االرمن لعنه اهللا
بن موسى املوسوي، وهو والد الرضى ) ١( احلجيج إىل نقيب الطالبيني وهو أبو أمحد احلسن وفيها جعل أمر تسفري

  .واملرتضى، وكتب له منشور بالنقابة واحلجيج
وفيها توفيت أخت معز الدولة فركب اخلليفة يف طيارة وجاء لعزائه فقبل معز الدولة االرض بني يديه وشكر سعيه 



  .إليه، وصدقاته عليه
  .عشر ذي احلجة منها عملت الروافض عيد غدير خم على العادة اجلارية كما تقدمويف ثاين 

وفيها تغلب على إنطاكية رجل يقال له رشيق النسيمي مبساعدة رجل يقال له ابن االهوازي، وكان يضمن 
فارقني وعجز الطواحني، فأعطاه أمواال عظيمة وأطمعه يف أخذ انطاكية، وأخربه أن سيف الدولة قد اشتغل عنه مبيا 

عن الرجوع إىل حلب، مث مت هلما ما راماه من أخذ إنطاكية، مث ركبا منها يف جيوش إىل حلب فجرت بينهما وبن 
نائب سيف الدولة حروب عظيمة، مث أخذ البلد وحتصن النائب بالقلعة وجائته جندة من سيف الدولة مع غالم له 

بعض االعراب فقتله وأخذ رأسه وجاء به إىل حلب، واستقل ابن امسه بشارة، فاهنزم رشيق فسقط عن فرسه فابتدره 
فسماه االمري، وأقام آخر من العلويني ليجعله ) ٢(االهوازي سائرا إىل إنطاكية، فأقام رجال من الروم امسه دزبر 

  .خليفة ومساه االستاذ
  )٣(فقصده نائب حلب وهو قرعويه 

__________  
  .٥٦٥/  ٨يف الكامل ) ١(

  .احلسني
  .وزيرا: ٢٤١/  ٤يف العرب البن خلدون ) ٢(

  .دزير: ٤٣٤/  ١ويف تاريخ ابن الوردي 
  .قرعوبه: ١٠٥/  ٢قرغويه، ويف خمتصر أخبار البشر : ٥٦٦/  ٨يف الكامل ) ٣(

  .عرقوبة : ٢٤١/  ٤العرب 

بت هبا إال ليلة فاقتتال قتاال شديدا فهزمه ابن االهوازي واستقر بإنطاكية، فلما عاد سيف الدولة إىل حلب مل ي
واحدة حىت سار إىل إنطاكية فالتقاه ابن االهوازي فاقتتلوا قتاال شديدا مث اهنزم دزبر وابن االهوازي وأسر فقتلهما 

  ).١(سيف الدولة 
  .وفيها ثار رجل من القرامطة امسه مروان كان حيفظ الطرقات لسيف الدولة

  ثار حبمص
المري بدر فاقتتلوا معه فرماه بدر بسهم مسموم فأصابه، واتفق أن فملكها وما حوهلا، فقصده جيش من حلب مع ا

  .أسر أصحاب مروان بدرا فقتله مروان بني يديه صربا ومات مروان بعد أيام وتفرق عنه أصحابه
وفيها عصى أهل سجستان أمريهم خلف بن أمحد، وذلك أنه حج يف سنة ثالث ومخسني واستخلف عليهم طاهر بن 

امللك بعده واستمال أهل البلد، فلما رجع من احلج مل يسلمه البلد وعصي عليه، فذهب إىل احلسني، فطمع يف 
خبارى إىل االمري منصور بن نوح الساماين فاستنجده، فبعث معه جيشا فاستنقذ البلد من طاهر وسلمها إىل االمري 

جاء فحاصر خلفا وأخذ منه فذهب طاهر فجمع مجوعا مث  -وقد كان خلف عاملا حمبا للعلماء  -خلف بن أمحد 
  .البلد

فرجع خلف إىل االمري منصور الساماين فبعث معه من استرجع له البلد ثانية وسلمها إليه، فلما استقر خلف هبا 
ومتكن منها منع ماكان ان حيمله من اهلدايا والتحف واخللع إىل االمري منصور الساماين ببخارا، فبعث إليه جيشا 

مل يقدروا عليه، وذلك ملناعة ) ٣(، فنازله اجليش فيه تسع سنني )٢(ل له حصن إراك فتحصن خلف يف حصن يقا
  .هذا احلصن وصعوبته وعمق خندقه وارتفاعه، وسيأيت ما آل إليه أمر خلف بعد ذلك



  .لو أسلمتم لنصرناكم: وفيها قصدت طائفة يف الترك بالد اخلزر فاستنجد أهل اخلزر بأهل خوارزم فقالوا هلم
  .ا إال ملكهم، فقاتلوا معهم الترك فأجلوهم عنها مث أسلم امللك بعد ذلك وهللا احلمد واملنةفأسلمو

املتنيب الشاعر املشهور أمحد بن احلسني بن عبد الصمد أبو الطيب اجلعفي الشاعر املعروف ...وممن تويف من االعيان
  .على بعري له، وكان شيخا كبريا باملتنيب، كان أبوه يعرف بعيدان السقا وكان يسقي املاء الهل الكوفة

هو بكسر العني املهملة وبعدها ياء مثناة من حتت، وقيل بفتح العني ال : وعيدان هذا قال ابن ماكوال واخلطيب
  وثلثمائة ونشأ بالشام بالبادية فطلب االدب ففاق أهل) ٤(كسرها، فاهللا أعلم كان مولد املتنيب بالكوفة سنة ست 

__________  
  .مث قتله) أياما: يف العرب(وحبس ابن االهوازي مدة ) وزيرا(قتل دزبر : كامل والعربيف ال) ١(
  .أرك: ٥٦٤/  ٨يف الكامل ) ٢(

  .ويف معجم البلدان أرك بالفتح مث سكون
  اسم البنية عظيمة بزرنج مدينة

  .١٥٣/  ١سجستان، وكانت خزانة بناها عمرو بن الليث مث صارت دار االمارة والقلعة، 
  .سبع سنني:  الكامليف) ٣(
  .ثالث : ٣٤٠/  ٣والنجوم الزاهرة  ١٢٣/  ١ووفيات االعيان  ٣٣٦/  ٦يف الوايف ) ٤(

زمانه فيه، ولزم جناب سيف الدولة بن محدان وامتدحه وحظي عنده، مث صار إىل مصر وامتدح االخشيد مث هجاه 
لعميد فوصله من جهته ثالثون ألف دينار، وهرب منه، وورد بغداد فامتدح بعض أهلها، وقدم الكوفة ومدح ابن ا

مث سار إىل فارس فامتدح عضد الدولة بن بويه فأطلق له أمواال جزيلة تقارب مائيت ألف درهم، وقيل بل حصل هل 
منه حنو من ثالثني ألف دينار، مث دس إليه من يسأله أميا أحسن عطايا عضد الدولة بن بويه أو عطايا سيف الدولة بن 

هذا أجزل وفيها تكلف، وتلك أقل ولكن عن طيب نفس من معطيها، الهنا عن طبيعة وهذه عن : المحدان ؟ فق
  .تكلف

فذكر ذلك لعضد الدولة فتغيظ عليه ودس عليه طائفة من االعراب فوقفوا له يف أثناء الطريق وهو راجع إىل بغداد، 
فلهذا أوعز إليهم عضد الدولة  -الطريق  وقد كانوا يقطعون -ويقال إنه كان قد هجى مقدمهم ابن فاتك االسدي 

أن يتعرضوا له فيقتلوه ويأخذوا له ما معه من االموال، فانتهوا إليه ستون راكبا يف يوم االربعاء وقد بقي من رمضان 
ثالثة أيام، وقيل بل قتل يف يوم االربعاء خلمس بقني من رمضان، وقيل بل كان ذلك يف شعبان، وقد نزل عند عني 

  .ة أجناص، وقد وضعت سفرته ليتغدى، ومعه ولده حمسن ومخسة عشر غالما له، فلما رآهم قالحتت شجر
هلموا يا وجوه العرب إىل الغداء، فلما مل يكلموه أحس بالشر فنهض إىل سالحه وخيله فتواقفوا ساعة فقتل ابنه 

  .حمسن وبعض غلمانه وأراد وهو أن ينهزم
والطعن والضرب والقرطاس والقلم * فاخليل والليل والبيداء تعرفين : ئلأين تذهب وأنت القا: فقال له موىل له

  .وحيك قتلتين، مث كر راجعا فطعنه زعيم القوم برمح يف عنقه فقتله: فقال له
، وهو آيب إىل )١(مث اجتمعوا عليه فطعنوه بالرماح حىت قتلوه وأخذوا مجيع ما معه، وذلك بالقرب من النعمانية 

  ).٢(وله من العمر مثان وأربعون سنة  بغداد، ودفن هناك
  وذكر ابن عساكر أنه ملا نزل تلك املنزلة اليت

كانت قبل منزلته اليت قتل هبا، سأله بعض االعراب أن يعطيهم مخسني درمها وخيفرونه، فمنعه الشح والكرب ودعوى 



  .الشجاعة من ذلك
بأرض السماوة قريبا من محص ) ٣(مع بين كلب وقد كان املتنيب جعفي النسب صلبيبة منهم، وقد ادعى حني كان 

أنه علوي، مث ادعى أنه نيب يوحى إليه، فاتبعه مجاعة من جهلتهم وسفلتهم، وزعم أنه أنزل عليه قرآن فمن ذلك 
والنجم السيار، والفلك الدوار، والليل والنهار، إن الكافر لفي خسار، امض على سنتك واقف أثر من : " قوله

  كان قبلك من
__________  

معجم (بليدة بني واسط وبغداد يف نصف الطريق على ضفة دجلة معدودة من أعمال الزاب االعلى : النعمانية) ١(
  .ه ٣٠٣إحدى ومخسون سنة على اعتبار والدته كانت سنة ) ٢) (البلدان

  .٣٤٣/  ٣النجوم الزاهرة (
  ).تاريخ االسالم

  .بطن من قضاعة) ٣(
سبائك (ن يف خلق عظيم على خليج القسطنطينية منهم املسلمون وفيهم نصارى وبقية كلب اآل: قال ابن سعيد

  ) .٢٦الذهب ص 

وهذا من خذالنه وكثرة هذيانه وفشاره، ولو لزم " املرسلني، فإن اهللا قامع بك من أحلد يف دينه، وضل عن سبيله 
فصح الفصحاء ولكن أراد جبهله قافية مدحه النافق بالنفاق، واهلجاء بالكذب والشقاق، لكن أشعر الشعراء، وأ

وقلة عقله أن يقول ما يشبه كالم رب العاملني الذي لو اجتمعت اجلن واالنس واخلالئق أمجعون على أن يأتوا بسورة 
  .مثل سورة من أقصر سوره ملا استطاعوا

من جهة بين وملا اشتهر خربه بأرض السماوة وأنه قد التف عليه مجاعة من أهل الغباوة، خرج إليه نائب محص 
االخشيد وهو االمري لؤلؤ بيض اهللا وجهه، فقاتله وشرد مشله، وأسر مذموما مدحورا، وسجن دهرا طويال، فمرض 

يف السجن وأشرف على التلف، فاستحضره واستتابه وكتب عليه كتابا اعترف فيه ببطالن ما ادعاه من النبوة، وأنه 
مري سراحه فكان بعد ذلك إذا ذكر له هذا جيحده إن أمكنه قد تاب من ذلك ورجع إىل دين االسالم، فأطلق اال

وإال اعتذر منه واستحيا، وقد اشتهر بلفظة تدل على كذبه فيما كان ادعاه من االفك والبهتان، وهي لفظة املتنيب، 
  الدالة على الكذب وهللا احلمد واملنة وقد

ء * وعشيا عاش حينا يبيع يف الكوفة املا فضل من الناس بكرة * أي فضل لشاعر يطلب ال : قال بعضهم يهجوه
  .وحينا يبيع ماء احمليا وللمتنيب ديوان شعر مشهور، فيه أشعار رائقة ومعان ليست مبسبوقة، بل مبتكرة شائقة

  .وهو يف الشعراء احملدثني كامرئ القيس يف املتقدمني، وهو عندي كما ذكر من له خربة هبذه االشياء مع تقدم أمره
الفرج بن اجلوزي يف منتظمه قطعا رائقة استحسنها من شعره، وكذلك احلافظ ابن عساكر شيخ  وقد ذكر أبو

عياء به مات احملبون من قبل فمن * عزيزا سىب من داؤه احلدق النجل : إقليمه، فمما استحسنه ابن اجلوزي قوله
فأصبح يل عن كل * مفاصلي  نذير إىل من ظن أن اهلوى سهل جرى حبها جمرى دمي يف* شاء فلينظر إىل فمنظري 

عن * فما فوقها إال وفا له فعل كأن رقيبا منك سد مسامعي * شغل هبا شغل ومن جسدي مل يترك السقم شعرة 
: فبينهما يف كل هجر لنا وصل ومن ذلك قوله* العذل حىت ليس يدخلها العذل كأن سهاد الليل يعشق مقليت 

فأرتين القمرين يف * ليايل أربعا واستقبلت قمر السماء بوجهها يف ليلة فأرت * كشفت ثالث ذوائب من شعرها 
  :وقت معا ومن ذلك قوله



فهي الشهادة يل بأين * شعري وال مسعت بسحري بابل وإذا أتتك مذميت من ناقص * ما نال أهل اجلاهلية كلهم 
  :أن حيسب اهلندي منهم باقل ومن ذلك قوله* من يل بفهم أهيل عصر يدعي ) ١(كامل 
تعبت يف * وإذا كانت النفوس كبارا : وله) ٢(عدوا له ما من صداقته بد * ن نكد الدينا على احلر أن يرى وم

خذ ما تراه ودع شيئا : على عينيه يرى صدقها كدبا وله* ومن صحب الدنيا طويال تقلبت : مرادها االجسام وله
* متضي الكواكب واالبصار شاخصة : كيف طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل وله يف مدح بعض امللو* مسعت به 

يف درعه أسد تدمى أظافره حلو خالئقة شوس حقائقه * منها إىل امللك امليمون طائره قد حزن يف بشر يف تاجه قمر 
ومن أعوذ به مما أحاذره ال جيرب الناس * يا من ألوذ به فيما أؤمله : حيصى احلصى قبل أن حتصى ماثره ومنها قوله* 

وال يهيضون عظما أنت جابره وقد بلغين عن شيخنا العالمة شيخ االسالم أمحد بن تيمية رمحه * ه عظما أنت كاسر
  .إمنا يصلح هذا جلناب اهللا سبحانه وتعاىل: اهللا أنه كان يكر على املتنيب هذه املبالغة يف خملوق ويقول

رمبا قلت هذين البيتني يف : ملذكور يقولوأخربين العالمة مشس الدين بن القيم رمحه اهللا أنه مسع الشيخ تقي الدين ا
  .السجود أدعو هللا مبا تضمناه من الذل واخلضوع
هامش * (فأهنتين وقذفتين من حالقي ) * ٣(أبعني مفتقر إليك رأيتين : ومما أورده ابن عساكر للمتنيب يف ترمجته قوله

  .فاضل: ٣٤١/  ٣يف النجوم الزاهرة ) ١* (
 ال يستقيم من حيث املنطق، فالصداقة والعداوة ضدان ال جيتمعان فكان يرى أن يرى سيبويه ان هذا املعىن) ٢(

  عدوا له ما من مداجاته بد:...* املعىن ال يصح إال إذا جاءت صياغته
  .نظرتين : ١٢١/  ١ووفيات االعيان  ٣٣٧/  ٦يف الوايف ) ٣(

وهذان البيتان ليسا يف ديوانه، وقد عزامها : خلكانأنزلت آمايل بغري اخلالق قال ابن * لست امللوم، أنا امللوم، النين 
  ).١(احلافظ الكندي إليه بسند صحيح 

كطعم املوت * فال تقنع مبا دون النجوم فطعم املوت يف أمر حقري * إذا ما كنت يف شرف مروم : ومن ذلك قوله
إذا نلت منك الود ) ٢(اب قبيح هوى يرجى عليه ثو* وما أنا بالباغي على احلب رشوة : يف أمر عظيم وله قوله

وثلثمائة، وأنه قتل يف ) ٤(وكل الذي فوق التراب تراب وقد تقدم أنه ولد بالكوفة سنة ست ) * ٣(فالكل هني 
  .رمضان سنة أربع ومخسني وثلثمائة

ملا كان من ابن خالويه إليه ما كان من ) ٥(وقد فارق سيف الدولة بن محدان سنة أربع ومخسني : قال ابن خلكان
ضربه إياه مبفتاح يف وجهه فأدماه، فصار إىل مصر فامتدح كافور االخشيد وأقام عنده أربع سنني، وكان املتنيب 
ما : يركب يف مجاعة من مماليكه فتوهم منه كافور فجأة، فخاف املتنيب فهرب، فأرسل يف طلبه فأعجزه، فقيل لكافور

د حممد، أفال يروم أن يكون ملكا بديار مصر ؟ وامللك أقل هذا رجل أراد أن يكون نبيا بع: هذا حىت ختافه ؟ فقال
  .وأذل من النبوة

مث صار املتنيب إىل عضد الدولة فامتدحه فأعطاه ماال كثريا مث رجع من عنده فعرض له فاتك بن أيب اجلهل االسدي 
داد، وقد رثاه الشعراء، فقتله وابنه حمسن وغالمه مفلح يوم االربعاء لست بقني من رمضان وقيل لليلتني، بسواد بغ

  .وقد شرح ديوانه العلماء بالشعر واللغة حنوا من ستني شرحا وجيزا وبسيطا
  .وممن تويف فيها من االعيان أبو حامت البسيت صاحب الصحيح

  حممد بن حبان ابن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد أبو حامت البسيت صاحب االنواع والتقاسيم، وأحد
__________  



  .والصحيح اهنما اليب الفرج صاحب االغاين: يف الوايف قال) ١(
  .ضعيف هوى يبغي: ٢٣٧/  ١يف الديوان ويتيمة الدهر ) ٢(
  .فاملال هني: ٢٣٧/  ١ويتيمة الدهر  ٣٤١/  ٣يف النجوم الزاهرة ) ٣(
 فارقه يف ابن خلكان املطبوع ال يذكر تاريخ مفارقته سيف الدولة قال مث) ٥( ٢٨٩صفحة  ٤انظر حاشية ) ٤(

  ) ٣٣٦/  ٦انظر الوايف (ودخل مصر سنة ست وأربعني وثالمثائة 

احلفاظ الكبار املصنفني اجملتهدين، رحل إىل البلدان ومسع الكثري من املشايخ، مث ويل قضاء بلده ومات هبا يف هذه 
نزعة فلسفية واهللا  السنة وقد حاول بعضهم الكالم فيه من جهة معتقده ونسبه إىل القول بأن النبوة مكتسبة، وهي

  .أعلم بصحة عزوها إليه ونقلها عنه
  .وقد ذكرته يف طبقات الشافعية

حممد بن احلسن بن يعقوب ابن احلسن بن احلسني بن مقسم أبو بكر بن مقسم املقري، ولد سنة مخس ومائتني، 
وله كتاب يف النحو على  ومسع الكثري من املشايخ، روى عنه الدار قطين وغريه، وكان من أعرف الناس بالقراءات،

  .طريقة الكوفيني، مساه كتاب االنوار
ما رأيت مثله، وله تصانيف غريه، ولكن تكلم الناس فيه بسبب تفرده بقراءات ال جتوز عند : قال ابن اجلوزي

 فلما: (اجلميع، وكان يذهب إىل أن كل ما ال خيالف الرسم ويسوغ من حيث املعىن جتوز القراءة به كقوله تعاىل
  .أي يتناجون]  ٨٠: يوسف) [ استيأسوا منه خلصوا جنيا

  .لو قرئ جنيبا من النجابة لكان قويا: قال
  .وقد ادعي عليه وكتب عليه مكتوب أنه قد رجع عن مثل ذلك، ومع هذا مل ينته عما كان يذهب إليه حىت مات

  .قاله ابن اجلوزي
بكر الشافعي، ولد جببالن سنة ستني ومائتني، ومسع الكثري، حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد ربه ابن موسى أبو 

  وسكن بغداد،
وكان ثقة ثبتا كثري الرواية، مسع منه الدار قطين وغريه من احلفاظ، وكان حيدث بفضائل الصحابة حني منعت الديامل 

  .من ذلك جهرا باجلامع مبدينة املنصور خمالفة هلم، وكذلك مبسجده بباب الشام
  .وتسعني سنة رمحه اهللا تعاىل) ١(السنة عن أربع  تويف يف هذه

مث دخلت سنة مخس ومخسني وثلثمائة يف عاشر احملرم عملت الروافض بدعتهم الشنعاء وضاللتهم الصلعاء على 
  .عادهتم ببغداد

  .وفيها أجلى القرامطة اهلجريني من عمان
ن أهلها ثلثمائة وأسروا منهم أربعمائة، مث وفيها قصدت الروم آمد فحاصروها فلم يقدروا عليها، ولكن قتلوا م

ساروا إىل نصيبني، وفيها سيف الدولة فهم باهلرب مع العرب، مث تأخر جمئ الروم فثبت مكانه وقد كادت تزلزل 
  .أركانه

غزو الروم، * يظهرون أهنم يريدون  -) ٢(وكانوا بضعة عشر ألفا  -وفيها وردت طائفة من جيش خراسان 
  فأكرمهم ركن

__________  
  .يف ذي احلجة وعمره مخس وتسعون سنة: ٣٤٣/  ٣يف النجوم الزاهرة ) ١(



  ).الكامل -شذرات (
  .عشرين ألفا : ٥٦٩/  ٨يف الكامل ) ٢(

الدولة بن بويه وأمنوا إليهم فنهضوا إليهم وأخذوا الديلم على غرة فقاتلهم ركن الدولة فظفر هبم الن البغي له 
  .مصرع وخيم وهرب أكثرهم

يها خرج معز الدولة من بغداد إىل واسط لقتال عمران بن شاهني حني تفاقم احلال بشأنه، واشتهر أمره يف تلك وف
النواحي، فقوي املرض مبعز الدولة فاستناب على احلرب ورجع إىل بغداد فكانت وفاته يف السنة اآلتية كما سنذكره 

  .إىل حيث ألقت -
ببالد الديلم وأظهر النسك والعبادة، ولبس الصوف وكتب إىل اآلفاق حىت  وفيها قوي أمر أيب عبد اهللا بن الداعي

  ).٣(سب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ١(إىل بغداد يدعو إىل اجلهاد يف سبيل اهللا ملن 
  .ويف مجادى اآلخرة نودي برفع املواريث احلشرية وأن ترد إىل ذوي االرحام

ة وبني الروم فاستنقذ منهم أسارى كثرية، منهم ابن عمه أبو فراس بن سعيد بن وفيها وقع الفداء بني سيف الدول
  ).٢(محدان، وأبو اهليثم بن حصن القاضي، وذلك يف رجب منها 

  .وفيها ابتدأ معز الدولة بن بويه يف بناء مارستان وأرصد له أوقافا جزيلة
  املغرب،وفيها قطعت بنو سليم السابلة على احلجيج من أهل الشام ومصر و

وأخذوا منهم عشرين ألف مجل بأمحاهلا، وكان عليها من االموال واالمتعة ما ال يقدر كثرة، وكان لرجل يقال له 
ابن اخلواتيمي قاضي طرسوس مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار عينا، وذلك أنه أراد التحول من بالد الشام إىل 

حني أخذوا مجاهلم تركوهم على يرد الديار ال شئ هلم، فقل منهم العراق بعد احلج، وكذلك أراد كثري من الناس، و
  .من سلم واالكثر عطب، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .وحج بالناس الشريف أبو أمحد نقيب الطالبيني من جهة العراق
ن احلسني احلسن بن داود ابن علي بن عيسى بن حممد بن القاسم بن احلسن بن زيد ب...وممن تويف فيها من االعيان

  .بن علي بن أيب طالب أبو عبد اهللا العلوي احلسين
أبو عبد اهللا كان شيخ آل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف عصره خبراسان وسيد العلوم يف زمانه، : قال احلاكم

  .يالشهيد، ويبك: وكان من أكثر الناس صالة وصدقة وحمبة للصحابة، وصحبته مدة فما مسعته ذكر عثمان إال قال
  .الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب اهللا، ويبكي: وما مسعته ذكر عائشة إال قال

  :وقد مسع احلديث من ابن خزمية وطبقته، وكان آباؤه خبراسان ويف سائر بلداهنم سادات جنباء حيث كانوا
__________  

  .سقطت من ابن االثري) ١ - ١(
ما (من أسرى الروم أحد اشترى الباقني ) أي مع سيف الدولة(وملا مل يبق معه :..٤٣٦/  ١قال ابن الوردي ) ٢(

كل نفس باثنني وسبعني دينار حىت نفذ ما معه من املال فاشترى الباقني ورهن عليهم بدنته ) بقي من أسارى املسلمني
  .اجلوهر املعدومة املثل

درهم ومائتني وستني ألف دينار  أنفق يف سنة وثالثة أشهر نيفا وعشرين ألف ألف: وقال الذهيب يف تاريخ االسالم
  .ومت الفداء يف رجب

  .فخلص من االسر ما بني أمري إىل راجل ثالثة آالف ومئتان وسبعون نفسا 



  هلم دانت رقاب بين معد حممد بن احلسني بن علي بن احلسن* من آل بيت رسول اهللا منهم 
عروف بالوضاحي، كان يذكر أنه مسع احلديث من ابن حيىي بن حسان بن الوضاح، أبو عبد اهللا االنباري الشاعر امل

  .احملاملي وابن خملد وأيب روق
ومن حله * سقى اهللا باب الكرخ ربعا ومنزال : روى عنه احلاكم شيئا من شعره كان أشعر من يف وقته، ومن شعره

لكرخ أوحل وجارهتا أم الرباب مبأسل رأى عرصات ا* صوب السحاب اجمللل فلو أن باكي دمنة الدار بالكوى 
بن سلم بن الرباء بن سربة بن ) ١(المسك عن ذكر الدخول فحومل أبو بكر بن اجلعايب حممد بن عمر * أرضها 

سيار، أبو بكر اجلعايب، قاضي املوصل، ولد يف صفر سنة أربع ومثانني ومائتني، مسع الكثري وخترج بأيب العباس بن 
ضا، وكان حافظا مكثرا، يقال إنه كان حيفظ أربعمائة ألف عقدة، وأخذ عنه علم احلديث وشيئا من التشيع أي

حديث بأسانيدها ومتوهنا، ويذاكر بستمائة ألف حديث وحيفظ من املراسيل واملقاطيع واحلكايات قريبا من ذلك، 
  .وحيفظ أمساء الرجال وجرحهم وتعديلهم، وأوقات وفياهتم ومذاهبهم، حىت تقدم على أهل زمانه، وفاق سائر أقرانه
وكان جيلس لالمالء فيزدحم الناس عند منزله، وإمنا كان ميلي من حفظه إسناد احلديث ومتنه جيدا حمررا صحيحا، 

: وقد نسب إىل التشيع كأستاذه ابن عقدة، وكان يسكن بباب البصرة عندهم، وقد سئل عنه الدار قطين فقال
  .خلط

  .شيع، وقد حكى عنه قلة دين وشرب مخر فاهللا أعلمصاحب غرائب، ومذهبه معروف يف الت: وقال أبو بكر الربقاين
  .وملا احتضر أوصى أن حترق كتبه فحرقت، وقد أحرق معها كتب كثرية كانت عنده للناس، فبئس ما عمل

  .وملا أخرجت جنازته كانت سكينة نائحة الرافضة تنوح عليه يف جنازته
املطيع هللا، والسلطان معز الدولة بن بويه  مث دخلت سنة ست ومخسني وثلثمائة استهلت هذه السنة واخلليفة

  .الديلمي، وفيها عملت الروافض يف يوم عاشوراء عزاء احلسني على عادة ما ابتدعوه من النوح وغريه كما تقدم
__________  

  .حممد بن عمر بن حممد بن سلم: ٩٢٥/  ٣يف تذكرة احلفاظ ) ١(
  .حممد بن عمر بن أمحد : ويف الشذرات

ولة بن بويه وملا كان ثالث عشر ربيع االول منها تويف أبو احلسن بن بويه الديلمي الذي أظهر الرفض وفاة معز الد
وأناب ) ١(ويقال له معز الدولة، بعلة الذرب، فصار ال يثبت يف معدته شئ بالكلية، فلما أحس باملوت أظهر التوبة 

، وأعتق طائفة كثرية من مماليكه، وعهد باالمر إىل إىل اهللا عز وجل، ورد كثريا من املظامل، وتصدق بكثري من ماله
ولده خبتيار عز الدولة، وقد اجتمع ببعض العلماء فكلمه يف السنة وأخربه أن عليا زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن 

واهللا ما مسعت هبذا قط، ورجع إىل السنة ومتابعتها، وملا حضر وقت الصالة خرج عنه ذلك الرجل : اخلطاب، فقال
: ومل ؟ قال: ال، قال: إىل الصالة فقال له أال تصلي ههنا ؟ قال: إىل أين تذهب ؟ فقال: عامل فقال له معز الدولةال

  .الن دارك مغصوبة
  .فاستحسن منه ذلك

وكان معز الدولة حليما كرميا عاقال، وكانت إحدى يديه مقوطعة وهو أول من أجرى السعاة بني يديه ليبعث 
الدولة سريعا إىل شرياز، وحضي عنده أهل هذه الصناعة وكان عنده يف بغداد ساعيان  بأخباره إىل أخيه ركن

ماهران، ومها فضل، وبرغوش، يتعصب هلذا عوام أهل السنة، وهلذا عوام أهل الشيعة، وجرت هلما مناصف 
  .ومواقف



  .وملا مات معز الدولة دفن بباب التنب يف مقابر قريش، وجلس ابنه للعزاء
مطر ثالثة أيام تباعا، وبعث عز الدولة إىل رؤس االمراء يف هذه االيام مبال جزيل لئال جتتمع الدولة  وأصاب الناس

على خمالفته قبل استحكام مبايعته، وهذا من دهائه، وكان عمر معز الدولة ثالثا ومخسني سنة، ومدة واليته إحدى 
مه برد املواريث إىل ذوي االرحام قبل بيت ، وقد كان نادى يف أيا)٢(وعشرين سنة وإحدى عشر شهرا ويومني 

مراد نفسك بالطلب وأمنت من * ملا بلغت أبا احلسني : املال وقد مسع بعض الناس ليلة تويف معز الدولة هاتفا يقول
وملا مات قام باالمر ) ٣(وأخذت من بني الرتب * يل واحتجبت عن النوب مدت إليك يد الردى * حدث الليا 

  ولة فأقبل على اللعب واللهو واالشتغال بأمر النساء فتفرقبعده ولده عز الد
مشله واختلفت الكلمة عليه، وطمع االمري منصور بن نوح الساماين صاحب خراسان يف ملك بين بويه، وأرسل 
اجليوش الكثرية صحبة ومشكري، فلما علم بذلك ركن الدولة بن بويه أرسل إىل ابنه عضد الدولة وابن أخيه عز 

  يستنجدمها، فأرسال إليه جبنود كثرية، فركب فيها ركن الدولةالدولة 
__________  

واظهر التوبة واحضره وجوه املتكلمني والفقهاء وسأهلم عن حقيقة التوبة : قال ابن مسكويه يف جتارب االمم) ١(
  .وهل تصح له فأفتوه بصحتها ولقنوه ما جيب أن يفعل ويقول

  .د اهللا البصري وتاب على يدهأنه أحضر أبا عب: وجاء يف التكملة
  .اثنتني وعشرين سنة: ٤٢٦/  ٣يف العرب البن خلدون ) ٢(
  .من بيت الذهب : ١٧٦/  ١يف الوفيات ) ٣(

: وبعث إليه ومشكري يتهدده ويتوعده، ويقول لئن قدرت عليك الفعلن بك والفعلن، فبعث إليه ركن الدولة يقول
  .عنكلكين إن قدرت عليك الحسنن إليك والصفحن 

فكانت الغلبة هلذا، فدفع اهللا عنه شره، وذلك أن ومشكري ركب فرسا صعبا يتصيد عليها فحمل عليه خنزير فنفرت 
  .منه الفرس فألقته على االرض فخرج الدم من أذنيه فمات من ساعته وتفرقت العساكر

وىف مبا قال من االحسان، يطلب االمان من ركن الدولة فأرسل إليه باملال والرجال، و) ١(وبعث ابن ومشكري 
  .وصرف اهللا عنه كيد السامانية، وذلك بصدق النية وحسن الطوية واهللا أعلم

  .وممن تويف فيها من االعيان أبو الفرج االصبهاين صاحب كتاب االغاين
موي، وامسه علي بن احلسني بن حممد بن أمحد بن اهليثم بن عبد الرمحن بن مروان بن حممد بن مروان بن احلكم اال

صاحب كتاب االغاين وكتاب أيام العرب، ذكر فيه ألفا وسبعمائة يوم من أيامهم، وكان شاعرا أديبا كاتبا، عاملا 
  .بأخبار الناس وأيامهم، وكان فيه تشيع

ومثله ال يوثق به، فإنه يصرح يف كتبه مبا يوجب العشق ويهون شرب اخلمر، ورمبا حكى ذلك : قال ابن اجلوزي
  تأمل كتاب االغاين رأى فيه كل قبيح ومنكر، وقد روىعن نفسه، ومن 

احلديث عن حممد بن عبد اهللا بن بطني وخلق، وروى عنه الدار قطين وغريه، تويف يف ذي احلجة من هذه السنة، 
وكان مولده يف سنة أربع ومثانني ومائتني، اليت تويف فيها البحتري الشاعر، وقد ذكر له ابن خلكان مصنفات عديدة 

  .ا االغاين واملزارات وأيام العربمنه
سيف الدولة أحد االمراء الشجعان، وامللوك الكثريي االحسان، على ما كان فيه من تشيع، وقد ملك : وفيها تويف

  .دمشق يف بعض السنني، واتفق له أشياء غريبة، منها أن خطيبه كان مصنف اخلطب النباتية أحد الفصحاء البلغاء



  .تنيب، ومنها أن مطربه كان أبو نصر الفارايبومنها أن شاعره كان امل
  .وكان سيف الدولة كرميا جوادا معطيا للجزيل
بيين وبني : وقلت هلم* لك العليا، وقد كنت أهلها ) ٢(رضيت : ومن شعره يف أخيه ناصر الدولة صاحب املوصل

  )٣(جتاوزت عن حقي فتم لك السبق * أخي فرق ومان كان يل عنها نكول، وإمنا 
__________  

  .بيستون: وهو) ١(
  .وهبت: ١٠٧/  ٢وتاريخ أيب الفداء  ٥٨٠/  ٨يف الكامل ) ٢(
  .احلق ..وما كان يب: يف الكامل وأيب الفداء) ٣(

قال يل كم * قد جرن يف دمعه دمه : إذا كنت أرضى أن يكون لك السبق وله* أما كنت ترضى أن أكون مصليا 
من خطرات الوهم تؤمله وكان * رحته منك أسهمه كيف تستطيع التجلد فقد ج* أنت تظلمه رد عنه الطرف منك 

  .سبب موته الفاجل، وقيل عسر البول
تويف حبلب ومحل تابوته إىل ميافارقني فدفن هبا، وعمره ثالث ومخسون سنة، مث أقام يف ملك حلب بعده ولده سعد 

فأخرجه من حلب إىل أمه مبيافارقني، مث عاد إليها  الدولة أبو املعايل الشريف، مث تغلب عليه موىل أبيه قرعويه) ١(
  كما
  .سيأيت

وذكر ابن خلكان أشياء كثرية مما قاله سيف الدولة، وقيل فيه، قال ومل جيتمع بباب أحد من امللوك بعد اخللفاء ما 
نه ملك حلب إنه ولد سنة ثالث، وقيل إحدى وثلثمائة وأ: اجتمع ببابه من الشعراء، وقد أجاز جلماعة منهم، وقال

  .والثلثمائة، وقبل ذلك ملك واسطا ونواحيها، مث تقلبت به االحوال حىت ملك حلب) ٢(بعد الثالثني 
أيكم جييز قويل وما أضن أحدا منكم جييز : انتزعها من يد أمحد بن سعيد الكاليب صاحب االخشيد وقد قال يوما

  .لك جسمي تعله فدمي مل حتله ؟: ذلك
  .إن كنت مالكا االمر كله: ديهةفقال أبو فراس أخوه ب

  .وقد كان هؤالء امللوك رفضة وهذا من أقبح القول
  .كافور االخشيد موىل حممد بن طغج االخشيدي، وقد قام باالمر بعده مواله لصغر ولده: وفيها تويف

  .متلك كافور مصر ودمشق وقاده لسيف الدولة وغريه
دنياهم ضحكت أيام ) ٣(أفنت قرونا هبا كانوا وما فنيت * ت أنظر إىل غري االيام ما صنع: وقد كتب على قربه

) ٥(ناحت هلم وبكت أبو علي القايل صاحب االمايل، إمساعيل بن القاسم بن عبدون ) ٤(حىت إذا فنيت * دولتهم 
  بن هارون بن عيسى بن حممد بن

__________  
  .سيف حتريف: الصل، ويف ا١٠٨/  ٢وخمتصر أخبار البشر  ٤٠٦/  ٣من وفيات االعيان ) ١(
  .سنة ثالث وثالثني وثالمثائة: يف الوفيات) ٢(
  .أفنت أناسا هبا كانوا وقد فنيت:..٥٨١/  ٨يف الكامل ) ٣(
  .حىت إذا انقرضوا: يف الكامل) ٤(
  .عيذون : ٢٢٦/  ١يف الوفيات ) ٥(



وىل لعبد امللك بن مروان، ، أبو علي القاضي القايل اللغوي االموي موالهم، الن سليمان هذا كان م)١(سليمان 
  .والقايل نسبة إىل قايل قال

  .الروم فاهللا أعلم) ٢(ويقال إهنا أردن 
  وكان مولده

مبيا فارقني، جزء من أرض اجلزيرة من ديار بكر، ومسع احلديث من أيب يعلى املوصلي وغريه، وأخذ النحو واللغة 
مايل وهو مشهور، وله كتاب التاريخ على حروف عن ابن دريد وأيب بكر االنباري ونفطويه وغريهم، وصنف اال

املعجم يف خسمة آالف ورقة، وغري ذلك من املصنفات يف اللغة، ودخل بغداد ومسع هبا مث ارحتل إىل قرطبة فدخلها 
يف سنة ثالثني وثلثمائة واستوطنها، وصنف هبا كتبا كثرية إىل أن تويف هبا يف هذه السنة عن مثان وستني سنة قاله ابن 

  .خلكان
وفيها تويف أبو علي حممد بن إلياس صاحب بالد كرمان ومعامالهتا، فأخذ عضد الدولة بن ركن الدولة بالد 

  .اليسع، وإلياس، وسليمان، وامللك الكبري ومشكري، كما قدمنا -وهم ثالثة  -كرمان، من أوالد حممد بن إلياس 
  .وفيها تويف من امللوك أيضا احلسن بن الفريزان

وفيها هلك : ذه السنة حمل موت امللوك مات فيها معز الدولة، وكافور، وسيف الدولة، قال ابن االثريفكانت ه
  .-يعين الدمستق كما تقدم  -نقفور ملك االرمن وبالد الروم 

مث دخلت سنة سبع ومخسني وثلثمائة فيها شاع اخلرب ببغداد وغريها من البالد أن رجال ظهر يقال له حممد بن عبد 
: وتلقب باملهدي وزعم أنه املوعود به، وأنه يدعو إىل اخلري وينهى عن الشر، ودعا إليه ناس من الشيعة، وقالوااهللا 

هذا علوي من شيعتنا، وكان هذا الرجل إذ ذاك مقيما مبصر عن كافور االخشيدي قبل أن ميوت وكان يكرمه، 
علويا، وكتب إليه أن يقدم إىل بغداد ليأخذ له  وكان من مجلة املستحسنني له سبكتكني احلاجب، وكان شيعيا فظنه

البالد، فترحل عن مصر قاصدا العراق فتلقاه سبكتكني احلاجب إىل قريب االنبار، فلما رآه عرفه وإذا هو حممد بن 
املستكفي باهللا العباسي، فلما حتقق أنه عباسي وليس بعلوي انثىت رأيه فيه، فتفرق مشله ومتزق أمره، وذهب أصحابه 

ل مذهب، ومحل إىل معز الدولة فأمنه وسلمه إىل املطيع هللا فجدع أنفه واختفى أمره، فلم يظهر له خرب بالكلية بعد ك
  .ذلك

وفيها وردت طائفة من الروم إىل بالد إنطاكية فقتلوا خلقا من حواضرها وسبوا اثين عشر ألفا من أهلها ورجعوا 
  .إىل بالدهم، ومل يعرض هلم أحد

  روافض يف يوم عاشوراء منها املأمت على احلسني، ويفوفيها عملت ال
  .يوم غدير خم اهلناء والسرور

  وفيها يف تشرين عرض للناس داء املاشري فمات به خلق كثري وفيها
__________  

  .سلمان: يف الوفيات) ١(
بة من خالط واليت وهي غري أرزن املدينة القري(وهي بلدة من بالد إرمينية : أرزن، قال ياقوت: يف الوفيات) ٢(

  ) .كانت من أعمر نواحي إرمينية

مات أكثر مجال احلجيج يف الطريق من العطش، ومل يصل منهم إىل مكة إال القليل، بل مات أكثر من وصل منهم 
  .بعد احلج



  .وفيها اقتتل أبو املعايل شريف بن سيف الدولة هو وخاله وابن عم أبيه أبو فراس يف املعركة
  .إن امللك عقيم: ولقد صدق من قال :قال ابن االثري

وفيها تويف من االعيان أيضا إبراهيم املتقي هللا، وكان قد ويل اخلالفة مث أجلئ أن خلع من سنة ثالث وثالثني وثلثمائة 
  .إىل هذه السنة، وألزم بيته فمات يف هذه السنة ودفن بداره عن ستني سنة

عفر البصري احلافظ ولد سنة مثانني ومائتني، حدث عن أيب الفضل أبو ج: عمر بن جعفر بن عبد اهللا ابن أيب السري
  .ابن احلباب وغريه، وقد انتقد عليه مائة حديث وضعها

  .قال الدار قطين فنظرت فيها فإذا الصواب مع عمر بن جعفر
ن جرير حممد بن أمحد بن علي بن خملد أبو عبد اهللا اجلوهري احملتسب، ويعرف بابن املخرم، كان أحد أصحاب اب

الطربي، وقد روى عن الكدميي وغريه، وقد اتفق له أنه تزوج امرأة فلما دخلت عليه جلس يكتب احلديث 
  .هذه أضر على ابنيت من مائة ضرة: فجاءت أمها فأخذت الدواة فرمت هبا وقالت

  .تويف يف هذه السنة عن ثالث وتسعني سنة، وكان يضعف يف احلديث
كان موىل السلطان حممد بن طغج، اشتراه من بعض أهل مصر بثمانية عشر دينارا، مث كافور بن عبد اهللا االخشيدي 

  قربه
وأدناه، وخصه من بني املوايل واصطفاه، مث جعله أتابكا حني ملك ولداه، مث استقل باالمور بعد موهتما يف سنة مخس 

امية واحلجازية، وكان شهما شجاعا ومخسني، واستقرت اململكة بامسه فدعي له على املنابر بالديار املصرية والش
ذكيا جيد السرية، مدحه الشعراء، منهم املتنيب، وحصل له منه مال، مث غضب عليه فهجاه ورحل عنه إىل عضد 
الدولة، ودفن كافور بتربته املشهورة به، وقام يف امللك بعده أبو احلسن علي بن االخشيد، ومنه أخذ الفاطميون 

  .أيتاالدعياء بالد مصر كما يس
  .ملك كافور سنتني وثالثة أشهر

مث دخلت سنة مثان ومخسني وثالمثائة يف عاشوراء منها عملت الروافض بدعتهم ويف يوم خم عملوا الفرح والسرور 
  املبتدع على

  .عادهتم
  .وفيها حصل الغالء العظيم حىت كاد أن يعدم اخلبز بالكلية، وكاد الناس أن يهلكوا

فسادا وحرقوا محص وأفسدوا فيها فسادا عريضا، وسبوا من املسلمني حنوا من مائة  وفيها عاث الروم يف االرض
  .ألف إنسانا فإنا هللا وإنا إليه راجعون

وفيها دخل أبو احلسني جوهر القائد الرومي يف جيش كثيف من جهة املعز الفاطمي إىل ديار مصر يوم الثالثاء 
خطبوا للمعز الفاطمي على منابر الديار املصرية وسائر أعماهلا، لثالث عشر بقيت من شعبان فلما كان يوم اجلمعة 

وأمر جوهر املؤذنني باجلوامع أن يؤذنوا حبي على خري العمل، وأن جيهر االئمة بالتسليمة االوىل، وذلك أنه ملا مات 
 -جوهر هذا  كافور مل يبق مبصر من جتتمع القلوب عليه، وأصاهبم غالء شديد أضعفهم، فلما بلغ ذلك املعز بعث

  .يف جيش إىل مصر -وهو موىل أبيه املنصور 
فلما بلغ ذلك أصحاب كافور هربوا منها قبل دخول جوهر إليها، فدخلها بال ضربة وال طعنة وال ممانعة، ففعل ما 

  .ذكرنا، واستقرت أيدي الفاطميني على تلك البالد
  .صرين عندها على ما نذكرهوفيها شرع جوهر القائد يف بناء القاهرة املعزية، وبناء الق



  .وفيها شرع يف االمامات إىل مواله املعز الفاطمي
وفيها أرسل جوهر جعفر بن فالح يف جيش كثيف إىل الشام فاقتتلوا قتاال شديدا، وكان بدمشق الشريف أبو 

إىل أن خيطبوا  القاسم بن يعلى اهلامشي، وكان مطاعا يف أهل الشام فجاحف عن العباسيني مدة طويلة، مث آل احلال
  للمعز

بدمشق، ومحل الشريف أبو القاسم هذا إىل الديار املصرية، وأسر احلسن بن طغج ومجاعة من االمراء ومحلوا إىل 
الديار املصرية، فحملهم جوهر القائد إىل املعز بإفريقية، واستقرت يد الفاطميني على دمشق يف سنة ستني كما سيأيت 

لى خري العمل أكثر من مائة سنة، وكتب لعنة الشيخني على أبواب اجلوامع هبا، وأذن فيها ويف نواحيها حبي ع
  .وأبواب املساجد، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ومل يزل ذلك كذلك حىت أزالت ذلك دولة االتراك واالكراد نور الدين الشهيد وصالح الدين بن أيوب على ما 
  .سيأيت بيانه

أكثر أهلها قد اجنلوا عنها وذهبوا، فحرقوها وأسروا ممن بقي فيها ومن حوهلا  وفيها دخلت الروم إىل محص فوجدوا
  .حنوا من مائة ألف إنسان، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .ويف ذي احلجة منها نقل عز الدولة والده معز الدولة بن بويه من داره إىل تربته مبقابر قريش
رم منها عملت الرافضة بدعتهم الشنعاء فغلقت االسواق مث دخلت سنة تسع ومخسني وثلثمائة يف عاشر احمل

وتعطلت املعايش ودارت النساء سافرات عن وجوههن ينحن على احلسني بن علي ويلطمن وجوههن، واملسوح 
  .معلقة يف االسواق والتنب مدرور فيها

حنوا من عشرين ألفا فإنا هللا  وفيها دخلت الروم إنطاكية فقتلوا من أهلها الشيوخ والعجائز وسبوا الصبايا واالطفال
  .وإنا إليه راجعون

وذلك كله بتدبري ملك االرمن نقفور لعنه اهللا، وكل هذا يف ذمة ملوك االرض أهل الرفض الذين قد استحودوا 
  .على البالد وأظهروا فيها الفساد قبحهم اهللا

لك الذي كان قبله، وهلذا امللك املتقدم وكان قد مترد وطغا، وكان هذا اخلبيث قد تزوج بامرأة امل: قال ابن اجلوزي
  ابنان، فأراد أن خيصبهما وجيعلهما يف الكنيسة لئال يصلحا بعد

ذلك للملك، فلما فهمت ذلك أمهما علمت عليه وسلطت عليه االمراء فقتلوه وهو نائم وملكوا عليهم أكرب 
  .ولديها

  .إليه أبو حممد بن معروفويف ربيع االول صرف عن القضاء أبو بكر أمحد بن سيار وأعيد 
  .وفيها نقصت دجلة حىت غارت اآلبار: قال ابن اجلوزي

وحج بالناس الشريف أبو أمحد النقيب، وانقض كوكب يف ذي احلجة فأضاءت له االرض حىت بقي له شعاع 
  .كالشمس، مث مسع له صوت كالرعد

  جعفر بنويف احملرم منها خطب للمعز الفاطمي بدمشق عن أمر : قال ابن االثري
فالح الذي أرسله جوهر القائد بعد أخذه مصر، فقاتله أبو حممد احلسن بن عبد اهللا بن طغج بالرملة فغلبه ابن فالح 

  .وأسره وأرسله إىل جوهر فأرسله إىل املعز وهو بإفريقية
دولة بن بويه عزم أبو وفيها وقعت املنافرة بني ناصر الدولة بن محدان وبني ابنه أيب تغلب، وسببه أنه ملا مات معز ال

إن معز الدولة قد ترك لولده عز الدولة أمواال : تغلب ومن وافقه من أهل بيته على أخذ بغداد، فقال هلم أبوهم



جزيلة فال تقدرون عليه ما دامت يف يده، فاصربوا حىت ينفقها فإنه مبذر، فإذا أفلس فسريوا إليه فإنكم تغلبونه، 
هذا القول ومل يزل بأبيه حىت سجنه بالقلعة، فاختلف أوالده بينهم وصاروا  فحقد عليه ولده أبو تغلب بسبب

أحزابا، وضعفوا عما يف أيديهم، فبعث أبو تغلب إىل عز الدولة يضمن منه بالد املوصل بألف ألف كل سنة، واتفق 
  .هم خمتلفني متحاربنيموت أبيه ناصر الدولة يف هذه السنة، واستقر أبو تغلب باملوصل وملكها، إال أهنم فيما بين

وفيها دخل ملك الروم إىل طرابلس فأحرق كثريا منها وقتل خلقا، وكان صاحب طرابلس قد أخرجه أهلها منها 
لشدة ظلمه، فأسرته الروم واستحوذوا على مجيع أمواله وحواصله، وكانت كثرية جدا، مث مالوا على السواحل 

  .ق كثري على أيديهم فإنا هللا وإنا إليه راجعونفملكوا مثانية عشر بلدا سوى القرى، وتنصر خل
وجاؤوا إىل محص فأجرقوا وهنبوا وسبوا، ومكث ملك الروم شهرين يأخذ ما أراد من البالد ويأسر من قدر عليه، 

وصارت له مهابة يف قلوب الناس، مث عاد إيل بلده ومعه من السيب حنو من مائة ألف ما بني صيب وصبية، وكان 
بالده كثرة االمراض يف جيشه واشتياقهم إىل أوالدهم، وبعث سرية إىل اجلزيرة فنهبوا وسبوا،  سبب عوده إىل

وكان قرعويه غالم سيف الدولة قد استحوذ على حلب وأخرج منها ابن أستاذه شريف، فسار إىل طرف وهي 
عيد بن محدان فمكث عندها حتت حكمه فأبوا أن ميكنوه من الدخول إليهم، فذهب إىل أمه مبيا فارقني، وهي ابنة س

حينا مث سار إىل محاه فملكها، مث عاد إىل حلب بعد سنتني كما سيأيت، وملا عاثت الروم يف هذه السنة بالشام صانعهم 
قرعويه عن حلب، وبعث إليهم بأموال وحتف مث عادوا إىل إنطاكية فملكوها وقتلوا خلقا كثريا من أهلها، وسبوا 

لب وأبو املعايل شريف حماصر قرعويه هبا، فخافهم فهرب عنها فحاصرها الروم فأخذوا عامة أهلها وركبوا إىل ح
  البلد، وامتنعت القلعة عليهم مث اصطلحوا مع قرعويه على هدية ومال حيمله إليهم كل سنة، وسلموا إليه البلد

  .ورجعوا عنه
إليه بنفسه وجنوده، وطرده مث عاد وفيها خرج على املعز الفاطمي وهو بإفريقية رجل يقال له أبو خزر فنهض 

فاستأمنه فقبل منه وصفح عنه وجاءه الرسول من جوهر يبشره بفتح مصر وإقامة الدعوة له هبا، ويطلبه إليها، ففرح 
  :بذلك وامتدحه الشعراء من مجلتهم شاعره حممد بن هانئ قصيدة له أوهلا

المر وفيها رام عز الدولة صاحب بغداد حماصرة فقل لبين العباس قد قضي ا* يقول بنو العباس قد فتحت مصر 
  .عمران بن شاهني الصياد فلم يقدر عليه، فصاحله ورجع إىل بغداد

وفيها اصطلح قرعويه وأبو املعايل شريف، فخطب له قرعويه حبلب ومجيع معامالهتا ختطب للمعز الفاطمي، وكذلك 
  .نة للمعز الفاطميمحص ودمشق، وخيطب مبكة للمطيع باهللا وللقرامطة، وباملدي

  .وخطب أبو أمحد املوسوي بظاهرها للمطيع
ان نقفور تويف يف هذه السنة مث صار ملك الروم إىل ابن امللك الذي قبله، قال وكان يقال له : وذكر ابن االثري

ده الدمستق، وكان من أبناء املسلمني كان أبوه من أهل طرسوس من خيار املسلمني يعرف بابن الفقاس، فتنصر ول
هذا وحظي عند النصارى حىت صار من أمره ما صار، وقد كان من أشد الناس على املسلمني، أخذ منهم بالدا 

كثرية عنوة، من ذلك طرسوس واالذنة وعني زربة واملصيصة وغري ذلك، وقتل من املسلمني خلقا ال يعلمهم إال 
  .، وهو الذي بعث تلك القصيدة إىل املطيع كما تقدماهللا، وسىب منهم ما ال يعلم عدهتم إال اهللا، وتنصروا أو غالبهم

حممد بن أمحد بن احلسني ابن إسحاق بن إبراهيم بن عبد اهللا أبو علي الصواف، روى ..وممن تويف فيها من االعيان
  .عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل وطبقته، وعنه خلق منهم الدار قطين

  .بلغ تسعا ومثانني سنة رمحه اهللا وقال ما رأت عيناي مثله يف حتريره ودينه، وقد



  حمارب بن حممد بن حمارب
  .أبو العالء الفقيه الشافعي من ذرية حمارب بن دثار، كان ثقة عاملا، روى عن جعفر الفريايب وغريه

أبو احلسني أمحد بن حممد املعروف بابن القطان أحد أئمة الشافعية، تفقه على ابن سريج، مث الشيخ أيب إسحاق 
، وصنف يف أصوله الفقه وفروعه، وكانت )١(ي وتفرد برياسة املذهب بعد موت أيب القاسم الداراين الشرياز

  .الرحلة إليه ببغداد، ودرس هبا وكتب شيئا كثريا
  .تويف يف مجادى االوىل منها

__________  
  .الداركي : ٧٠/  ١يف الوفيات ) ١(

  .فضة بدعتهم احملرمة على عادهتم املتقدمةمث دخلت سنة ستني وثلثمائة يف عاشر حمرمها عملت الرا
ويف ذي القعدة منها أخذت القرامطة دمشق وقتلوا نائبها جعفر بن فالح، وكان رئيس القرامطة وأمريهم احلسني 
بن أمحد بن هبرام وقد أمده عز الدولة من بغداد بسالح وعدد كثرية، مث ساروا إىل الرملة فأخذوها وحتصن هبا من 

  .ملغاربة نواباكان هبا من ا
مث إن القرامطة تركوا عليهم من حياصرها مث ساروا حنو القاهرة يف مجع كثري من االعراب واالخشيدية والكافورية، 
فوصلوا عني مشس فاقتتلوا هم وجنود جوهر القائد قتاال شديدا، والظفر للقرامطة وحصروا املغاربة حصرا عظيما، 

ميمنة القرامطة فهزمتها ورجعت القرامطة إىل الشام فجدوا يف حصار باقي  مث محلت املغاربة يف بعض االيام على
  .املغاربة فأرسل جوهر إىل أصحابه مخسة عشر مركبا مرية الصحابه، فأخذهتا القرامطة سوى مركبني أخذهتا االفرنج

  .وجرت خطوب كثرية
فدمي إذن ما بينهم * رب أين هبتها زعمت رجال الغ: ومن شعر احلسني بن أمحد بن هبرام أمري القرامطة يف ذلك

يروي ثراك فال سقاين النيل وفيها تزوج أبو تغلب بن محدان بنت خبتيار * مطلول يا مصر إن مل أسق أرضك من دم 
  .عز الدولة وعمرها ثالث سنني على صداقة مائة ألف دينار، ووقع العقد يف صفر منها

  ب أباوفيها استوزر مؤيد الدولة بن ركن الدولة الصاح
  .القاسم بن عباد فأصلح أموره وساس دولته جيدا

  .وفيها أذن بدمشق وسائر الشام حبي على خري العمل
وهو أول من تأمر هبا عن الفاطميني، أخربنا أبو حممد : قال ابن عساكر يف ترمجة جعفر بن فالح نائب دمشق

خلمس خلون من صفر من سنة ستني وثلثمائة  ويف يوم اخلميس: قال أبو بكر أمحد بن حممد بن شرام: االكفاين قال
أعلن املؤذنون يف اجلامع بدمشق وسائر مآذن البلد، وسائر املساجد حبي على خري العمل بعد حي على الفالح، 

  .أمرهم بذلك جعفر بن فالح، ومل يقدروا على خمالفته، وال وجدوا من املسارعة إىل طاعته بدا
  .آلخرة أمر املؤذنون أن يثنوا االذان والتكبري يف االقامة مثىن مثىنويف يوم اجلمعة الثامن من مجادى ا

وفيها تويف من : وأن يقولوا يف االقامة حي على خري العمل، فاستعظم الناس ذلك وصربوا على حكم اهللا تعاىل
بري، واالوسط، الك: سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين احلافظ الكبري صاحب املعاجم الثالثة..االعيان
  .والصغري

  .وله كتاب السنة وكتاب مسند الشاميني، وغري ذلك من املصنفات املفيدة، عمر مائة سنة
  .تويف بأصبهان ودفن على باهبا عند قرب محمة الصحايب



  .قاله أبو الفرج بن اجلوزي
  ذي القعدة من هذه السنة وكانت وفاته يف يوم السبت لليلتني بقيتا من: مسع من ألف شيخ، قال: قال ابن خلكان

  .وقيل يف شوال منها، وكان مولده يف سنة ستني ومائتني فمات وله من العمر مائة سنة
بن السري أبو احلسن الكندي الرفا الشاعر املوصلي، أرخ وفاته ابن االثري يف هذه السنة، ) ١(الرفا الشاعر أمحد 

  .تويف يف بغداد
  .وستني وثلثمائة كما سيأيت وذكر ابن اجلوزي أنه تويف سنة ثنتني

  .حممد بن جعفر ابن حممد بن اهليثم بن عمران بن يزيد أبو بكر بن املنذر أصله أنباري
  مسع من أمحد بن اخلليل بن الربجالين، وحممد بن العوام الرياحي، وجعفر بن حممد الصائغ، وأيب إمساعيل

  .الترمذي
  .قال ابن اجلوزي وهو آخر من روى عنهم

  .كانت أصوله جيادا خبط أبيه، ومساعه صحيحا، وقد انتقى عنه أبو عمرو البصريو: قالوا
  .تويف فجأة يوم عاشرواء وقد جاوز التسعني

بن عبد اهللا أبو بكر اآلجري مسع جعفر الفريايب، وأبا شعيب احلراين، وأبا مسلم الكجي ) ٢(حممد بن احلسن 
مفيدة، منها االربعون اآلجرية، وقد حدث ببغداد قبل سنة ثالثني وخلقا، وكان ثقة صادقا دينا، وله مصنفات كثرية 

  .وثلثمائة، مث انتقل إىل مكة فأقام هبا حىت مات بعد إقامته هبا ثالثني سنة رمحه اهللا
حممد بن جعفر بن حممد أبو عمرو الزاهد، مسع الكثري ورحل إىل اآلفاق املتباعدة، ومسع منه احلفاظ الكبار، وكان 

  .ال يضرب اللنب بقبور الفقراء، ويتقوت برغيف وجزرة أو بصلة، ويقوم الليل كلهفقرا متقل
  .تويف يف مجادى اآلخرة منها عن مخس وتسعني سنة

حممد بن داود أبو بكر الصويف ويعرف بالدقي أصله من الدينور أقام ببغداد، مث ارحتل وانتقل إىل دمشق، وقد قرأ 
  .بن جعفر اخلرائطي، صاحب ابن اجلالء، والدقاق على ابن جماهد ومسع احلديث من حممد
  .تويف يف هذه السنة وقد جاوز املائة

__________  
  .السري بن أمحد بن السري: ٣٥٩/  ٢يف الوفيات ) ١(

  .١٩٤/  ٩وتاريخ بغداد  ١٨٢/  ١١ومعجم االدباء  ١١٧/  ٢وترمجته يف اليتيمة 
  ) .٢٩٢/  ٤ات االعيان انظر وفي(احلسني : ٩٣٦/  ٣يف تذكرة احلفاظ ) ٢(

حممد بن الفرحاين ابن زرويه املروزي الطبيب، دخل بغداد وحدث هبا عن أبيه بأحاديث منكرة، روى عن اجلنيد 
  .وكان فيه ظرف ولباقة، غري أهنم كانوا يتهمونه بوضع احلديث: وابن مرزوق، قال ابن اجلوزي

  .عباس النجاد، إمام جامع دمشقأمحد بن الفتح ويقال ابن أيب الفتح اخلاقاين، أبو ال
كان عابدا صاحلا، وذكر أن مجاعة جاؤوا لزيارته فسمعوه يتأوه من وجع كان به، فأنكروا عليه : قال ابن عساكر

  .ذلك
  .فزاد يف أعينهم وعظموه: إن آه اسم من تستروح إليه االعلى، قال: فلما خرج إليهم قال هلم

سلما إليه فيه، بل حيتاج إىل نقل صحيح عن املعصوم، فإن أمساء اهللا تعاىل لكن هذا الذي قاله ال يؤخذ عنه م: قلت



  .توقيفية على الصحيح
مث دخلت سنة إحدى وستني وثلثمائة يف عاشر احملرم منها عملت الروافض بدعتهم كما تقدم، ويف احملرم منها 

 البالد كذلك يقتلون ويأسرون أغارت الروم على اجلزيرة وديار بكر فقتلوا خلقا من أهل الرها، وساروا يف
ويغنمون إىل أن وصلوا نصيبني ففعلوا ذلك، ومل يغن عن تلك النوحي أبو تغلب بن محدان متوليها شيئا، وال دافع 

عنهم وال له قوة، فعند ذلك ذهب أهل اجلزيرة إىل بغداد وأرادوا أن يدخلوا على اخلليفة املطيع هللا وغريه 
هلم أهل بغداد وجاؤوا معهم إىل اخلليفة فلم ميكنهم ذلك، وكان خبتيار بن معز  يستنصرونه ويستصرخون، فرثا

الدولة مشغوال بالصيد فذهبت الرسل وراءه فبعث احلاجب سبكتكني يستنفر الناس، فتجهز خلق كثري من العامة، 
وقعت بينهم فتنة شديدة  وكتب إىل تغلب أن يعد املرية واالقامة، فأظهر السرور والفرح، وملا جتهزت العامة للغزاة

الشر كله منكم، وثار العيارون : بني الروافض وأهل السنة، وأحرق أهل السنة دور الروافض يف الكرخ وقالوا
ببغداد يأخذون أموال الناس، وتناقض النقيب أبو أمحد املوسوي والوزير أبو الفضل الشريازي، وأرسل خبتيار بن 

لو كان اخلراج جيئ إىل : مواال يستعني هبا على هذه الغزوة، فبعث إليه يقولمعز الدولة إىل اخلليفة يطلب منه أ
لدفعت منه ما حيتاج املسلمون إليه، ولكن أنت تصرف منه يف وجوه ليس باملسلمني إليها ضرورة، وأما أنا فليس 

  .عندي شئ أرسله إليك
اخلليفة أن حيصل له شيئا فباع بعض ثياب فترددت الرسل بينهم وأغلظ خبتيار للخليفة يف الكالم وهتدده فاحتاج 

بدنه وشيئا من أثاث بيته، ونقض بعض سقوف داره وحصل له أربعمائة ألف درهم فصرفها خبتيار يف مصاحل نفسه 
  وأبطل تلك

  الغزاة، فنقم الناس للخليفة وساءهم ما فعل به ابن بويه الرافضي من أخذه مال اخلليفة وترك

  .ا عن املسلمنياجلهاد، فال جزاه اهللا خري
  .وفيها تسلم أبو تغلب بن محدان قلعة ماردين فنقل حواصلها وما فيها إىل املوصل

وفيها اصطلح االمري منصور بن نوح الساماين صاحب خراسان وركن الدولة بن بويه وابنه عضد الدولة على أن 
الدولة، فحمل إليه من اهلدايا ) ١(ن حيمال إليه يف كل سنة مائة ألف دينار ومخسني ألف دينار، وتزوج بابنة رك

  .والتحف ما ال يعد وال حيصى
ويف شوال منها خرج املعز الفاطمي بأهله وحاشيته وجنوده من املدينة املنصورة من بالد املغرب قاصدا البالد 

واحيها املصرية، بعد ما مهد له مواله جوهر أمرها وبىن له هبا القصرين، واستخلف املعز على بالد املغرب ون
وصقلية وأعماهلا نوابا من جهته وحزبه وأنصاره من أهل تلك البالد، واستصحب معه شاعره حممد بن هانئ 

  .يف أثناء الطريق، وكان قدوم املعز إىل القاهرة يف رمضان من السنة اآلتية على ما سيأيت) ٢(االندلسي، فتويف 
  .الطالبيني كلهموفيها حج بالناس الشريف أبو أمحد املوسوي النقيب على 

سعيد بن أيب سعيد اجلنايب أبو القاسم القرمطي اهلجري، وقام باالمر من بعده أخوه أبو ...وفيها توىف من االعيان
  .يعقوب يوسف، ومل يبق من ساللة أيب سعيد سواه

قويه، وكان عثمان بن عمر بن خفيف أبو عمر املقري املعروف بالدارج، روى عن أيب بكر بن أيب داود وعنه ابن زر
  .من أهل القراءات والفقه والدراية والديانة والسرية اجلميلة، وكان يعد من االبدال

  ).٣(علي بن إسحاق بن خلف أبو احلسني القطان الشاعر املعروف بالزاهي ...تويف يوم اجلمعة يف رمضان منها
  :ومن شعره



__________  
  .عضد الدولة: ٦٢٦/  ٨يف ابن االثري ) ١(
  ).١١٢/  ٢يب الفداء تاريخ أ(
  .قتل غيلة، رئي ملقى على جانب البحر قتيال ال يدرى من قتله: ٦٢١/  ٨قال ابن االثري ) ٢(

  .قتل غيلة يف برقة: ٤٩/  ٤ويف العرب البن خلدون 
  .٤٤٤/  ١وانظر تاريخ ابن الوردي 

ي حتريف والزاهي نسبة إىل املراه: ، ويف االصل٢٨٩/  ١بريوت  -ويتيمة الدهر  ٣٧١/  ٣من ابن خلكان ) ٣(
  .، وهي قرية أزاه ويقال هلا الزاه أيضا ..قال السمعاين يف االنساب -قرية من قرى نيسابور 

من صدود آمنني هبما روح * فجعا منه ببني مث عادا يف سرور * أصبحا مصطحبني مجعا بعد فراق * قم فهن عاشقني 
و بكر املخرمي، مسع أبا خليفة وجعفر الفريايب، وابن أيب ركبت يف بدنني أمحد بن سهل ابن شداد أب* ولكن 

  .الفوارس وابن جرير وغريهم، وعنه الدار قطين وابن زرقويه وأبو نعيم
  .وقد ضعفه الربقاين وابن اجلوزي وغريهم

ما مث دخلت سنة ثنتني وستني وثلثمائة يف عاشر حمرمها عملت الروافض من النياحة وتعليق املسوح وغلق االسواق 
  .تقدم قبلها

وفيها اجتمع الفقيه أبو بكر الرازي احلنفي وأبو احلسن علي بن عيسى الرماين وابن الدقاق احلنبلي بعز الدولة 
خبتيار بن بويه وحرضوه على غزو الروم فبعث جيشا لقتاهلم فأظفر اهللا هبم، وقتلوا منهم خلقا كثريا وبعثوا 

  .برؤوسهم إىل بغداد فسكنت أنفس الناس
مرد غالم أيب اهليجاء بن محدان، فكتب إىل أيب تغلب ) ١(يها سارت الروم مع ملكهم حلصار آمد وعليها هزر وف

يستنصره فبعث إليه أخاه أبا القاسم هبة اهللا بن ناصر الدولة بن محدان، فاجتعما لقتاله فلقياه يف آخر يوم من 
قتاال شديدا فعزمت الروم على الفرار فلم يقدروا  رمضان يف مكان ضيق ال جمال للخيل فيه، فاقتتلوا مع الروم

  فاستحر
فيهم القتل وأخذ الدمستق أسريا فأودع السجن فلم يزل فيه حىت مرض ومات يف السنة القابلة، وقد مجع أبو تغلب 

  .االطباء له فلم ينفعه شئ
ثارت عليه العامة ومجاعة وفيها أحرق الكرخ ببغداد وكان سببه أن صاحب املعونة ضرب رجال من العامة فمات ف

 -من االتراك، فهرب منهم فدخل دارا فأخرجوه مسجونا وقتلوه وحرقوه، فركب الوزير أبو الفضل الشريازي 
وبعث حاجبه إىل أهل الكرخ فألقى يف دورهم النار فاحترقت طائفة كثرية من الدور  -وكان شديد التعصب للنسة 

  .ثالثون مسجدا، وسبعة عشر ألف إنسانواالموال من ذلك ثلثمائة دكان وثالثة و
فعند ذلك عزله خبتيار عن الوزارة ووالها حممد بن بقية، فتعجب الناس من ذلك، وذلك أن هذا الرجل كان وضيعا 

، وكان هو ممن خيدم عز الدولة، كان يقدم له الطعام وحيمل )٢(عند الناس ال حرمة له، كان أبوه فالحا بقرية كوثا 
  ى كتفه، إىل أن وىل الوزارة، ومع هذا كان أشد ظلما للرعية من الذيمنديل الزفر عل

__________  
  أو انا : ١١٣/  ٢وأيب الفداء  ٦٢٨/  ٨يف الكامل ) ٢(هزار : ٦٢٨/  ٨يف الكامل ) ١(



  .قبله، وكثر يف زمانه العيارون ببغداد، وفسدت االمور
  . اصطلحا على دخنوفيها وقع اخلالف بني عز الدولة وبني حاجبه سبكتكني مث

وفيها كان دخول املعز الفاطمي الديار املصرية وصحبته توابيت آبائه، فوصل إىل اسكندرية يف شعبان، وقد تلقاه 
إن : أعيان مصر إليها، فخطب الناس هنالك خطبة بليغة ارجتاال، ذكر فيها فضلهم وشرفهم، وقد كذب فقال فيها

  .اهللا أغاث الرعايا هبم وبدولتهم
هل رأيت خليفة أفضل مين ؟ فقال له مل أر أحدا من اخللفاء : قاضي بالد مصر وكان جالسا إىل جنبه فسأله وحكى

  .سوى أمري املؤمنني
  .نعم: أحججت ؟ قال: فقال له
  .نعم: وزرت قرب الرسول ؟ قال: قال
شغلين عنهما رسول اهللا : توقرب أيب بكر وعمر ؟ قال فتحريت ما أقول فإذا ابنه العزيز مع كبار االمراء فقل: قال

كما شغلين أمري املؤمنني عن السالم على ويل العهد من بعده، وهنضت إليه وسلمت عليه ورجعت فانفسح اجمللس 
  .إىل غريه

مث سار من االسكندرية إىل مصر فدخلها يف اخلامس من رمضان من هذه السنة فنزل القصرين، فقيل إنه أول ما 
  دخل إىل حمل ملكه

ا شكرا هللا عز وجل، مث كان أول حكومة انتهت إليه أن امرأة كافور االخشيدي ذكرت أهنا كانت خر ساجد
أودعت رجال من اليهود الصواغ قباء من لؤلؤ منسوخ بالذهب، وأنه جحدها ذلك، فاستحضره وقرره فجحد 

  .ذلك وأنكره
يف جرة ودفنه يف بعض املواضع من داره،  فأمر أن حتفر داره ويستخرج منها ما فيها، فوجدوا القباء بعينه قد جعله

  .فسلمه املعز إليها ووفره عليها، ومل يتعرض إىل القباء فقدمته إليه فأىب أن يقبله منها فاستحسن الناس منه ذلك
  ).١" (إن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " وقد ثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ان السري بن أمحد بن أيب السري أبو احلسن الكندي املوصلي، الرفا الشاعر، له مدائح يف وفيها تويف من االعي
سيف الدولة بن محدان وغريه من امللوك واالمراء، وقد قدم بغداد فمات هبا يف هذه السنة، وقيل يف سنة أربع وقيل 

  .مخس وقيل ست وأربعني
ه أنه سرق شعره، وكان مغنيا ينسج على ديوان كشاجم وقد كان بينه وبني حممذ بن سعيد معاداة، وادعى علي
  .الشاعر، ورمبا زاد فيه من شعر اخلالديني ليكثر حجمه

فإذا التقى * يلقى الندى برقيق وجه مسفر : وللسري الرفا هذا ديوان كبري جدا وأنشد من شعره: قال ابن خلكان
حممد بن هاين االندلسي ) ٢(ترك الفضاء مضيقا  يف جحفل* اجلمعان عاد صفيقا رحب املنازل ما أقام، فإن سرى 

  الشاعر استصحبه املعز الفاطمي من بالد القريوان حني توجه إىل مصر، فمات
__________  

  .رواه البخاري معلقا) ١(
  .تابعه معمر عن الزهري عن سعيد: وقال البخاري عقبه ٤٧١/  ٧فتح الباري 

  .قاهلا يف مدح سيف الدولة  - ١٨٥يف ديوانه ص  -البيتان من قصيدة ) ٢(



ببعض الطريق، وجد مقتوال على حافة البحر يف رجب منها، وقد كان قوي النظم إال أنه كفره غري واحد من 
فاحكم فأنت الواحد * ما شئت ال ما شاءت االقدار : العلماء يف مبالغته يف مدحه اخللق، فمن ذلك قوله ميدح املعز

  القهار
  .وهذا من أكرب الكفر

قال ابن االثري ومل أرها يف  -ومن ذلك قوله * ولطاملا زامحت حتت ركابه جربيال : * ال أيضا قبحه اله وأخزاهوق
فكل شئ سواه * هبا اهللا ذو املعايل ) ١(هبا وجل آدم ونوح جل * جل بزيادة جل املسيح : -شعره وال يف ديوانه 

  .ريح وقد اعتذر عنه بعض املتعصبني له
  .إن صح عنه فليس عنه اعتذار، ال يف الدار اآلخرة وال يف هذه الدارهذا الكالم : قلت

إبراهيم بن حممد ابن شجنونة بن عبد اهللا املزكي أحد احلفاظ أنفق على احلديث وأهله أمواال جزيلة، : وفيها تويف
ن مشاخيه ابن وأمسع الناس بتخرجيه، وعقد له جملس لالمالء بنيسابور، ورحل ومسع من املشايخ غربا وشرقا، وم

جرير وابن أيب حامت، وكان حيضر جملسه خلق كثري من كبار احملدثني، منهم أبو العباس االصم وأضرابه، تويف عن 
  .أحد احلفاظ، روى عنه الدار قطين وغريه) ٢(سبع وستني سنة سعيد بن القاسم بن خالد أبو عمر الربدعي 

، روى عن إبراهيم احلريب ومتام والباغندي والكدميي وغريهم، حممد بن احلسن بن كوثر بن علي أبو حبر الربهباري
  اقتصروا على ما خرجته له فقد اختلط: وقد روى عنه ابن زرقويه وأبو نعيم وانتخب عليه الدار قطين، وقال

__________  
  .حل، يف البيتني: ٦٢١/  ٨يف الكامل ) ١(
  .نسبة إىل بردعة بلد بأذربيجان : الربدعي) ٢(

  .عه بفاسدهصحيح مسا
  ).١(وقد تكلم فيه غري واحد من حفاظ زمانه بسبب ختليطه وغفلته واهتمه بعضهم بالكذب أيضا 

مث دخلت سنة ثالث وستني وثلثمائة فبها يف عاشوراء عملت البدعة الشنعاء على عادة الروافض، ووقعت فتنة 
عدميه، بعيد عن السداد، وذلك أن مجاعة من عظيمة ببغداد بني أهل السنة والرافصة، وكال الفريقني قليل عقل أو 

نقاتل أصحاب علي، : أهل السنة أركبوا امرأه ومسوها عائشة، وتسمى بعضهم بطلحة، وبعضهم بالزبري، وقالوا
فقتل بسبب ذلك من الفريقني خلق كثري، وعاث العيارون يف البلد فسادا، وهنبت االموال، مث أخذ مجاعة منهم 

  .الفتنةفقتلوا وصلبوا فسكنت 
  .أيب تغلب بن محدان) ٢(وفيها أخذ خبتيار بن معز الدولة املوصل، وزوج ابنته بابن 

وفيها وقعت الفتنة بالبصرة بني الديامل واالتراك، فقويت الديلم على الترك بسبب أن امللك فيهم فقتلوا خلقا كثريا، 
  .وحبسوا رؤسهم وهنبوا كثريا من أمواهلم

إين سأكتب إليكم أين قد مت فإذا وصل إليكم الكتاب فأظهروا النوح واجلسوا للعزاء،  وكتب عز الدولة إىل أهله
فإذا جاء سبكتكني للعزاء فاقبضوا عليه فإنه ركن االتراك ورأسهم، فلما جاء الكتاب إىل بغداد بذلك أظهروا 

وبني عز الدولة، وركب من النوح وجلسوا للعزاء ففهم سبكتكني أن هذه مكيدة فلم يقرهبم، وحتقق العداوة بينه 
فوره يف االتراك فحاصر دار عز الدولة يومني، مث أنزل أهله منها وهنب ما فيها وأحدرهم إىل دجلة وإىل واسط 

منفيني، وكان قد عزم على إرسال اخلليفة املطيع معهم، فتوسل إليه اخلليفة فعفا عنه وأقره بداره، وقويت شوكته 
بت االتراك دور الديلم، وخلع سبكتكني على رؤس العامة، الهنم كانوا معه على سبكتكني واالتراك ببغداد، وهن



ثانيا، وظهرت السنة على يدي االتراك،  -النه حمل الرافضة  -الديلم، وقويت السنة على الشيعة وأحرقوا الكرخ 
  .وخلع املطيع وويل ولده على ما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

كان ذلك : كر ابن االثري أنه ملا كان الثالث عشر من ذي القعدة، وقال ابن اجلوزيخالفة الطائع وخلع املطيع ذ
  من ذي القعدة من هذه السنة خلع املطيع هللا وذلك لفاجل أصابه فثقل) ٣(يوم الثالثاء التاسع عشر 

__________  
  .٣٣٢سنة  ٣٣٨/  ٢ذكرت وفاته يف الوايف بالوفيات ) ١(

  .٧١االنساب للسمعاين ص  ٤٥/  ٣ميزان االعتدال  ٢٠٩/  ٢اد وانظر ترمجة له يف تاريخ بغد
  ).أيب ثعلب: ويف العرب(من ابن االثري، وقد تقدم ان خبتيار زوج ابنته من أيب تغلب " ابن " سقطت ) ٢(
  .لسبع عشرة ليلة خلت من ذي احلجة: ١٣١/  ٥يف العقد الفريد ) ٣(

  .منتصف ذي القعدة : ٤٢٨/  ٣ويف العرب 

، فسأله سبكتكني أن خيلع نفسه ويويل من بعده ولده الطائع، فأجاب إىل ذلك فعقدت البيعة للطائع بدار )١(لسانه 
كانت له يف اخلالفة، ولكن ) ٢(اخلالفة على يدي احلاجب سبكتكني، وخلع أبو ه املطيع بعد تسع وعشرين سنة 

  .تعوض بوالية ولده
يب القاسم، ومل يل اخلالفة من امسه عبد الكرمي سواه، وال من أبوه حي واسم الطائع أبو بكر عبد الكرمي بن املطيع أ

سواه، وال من كنيته أبو بكر سواه وسوى أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه ومل يل اخلالفة، من بين العباس أسن منه، 
  .، تعيش يوم ويل)٣(كان عمره ملا توىل مثانيا وأربعني سنة، وكانت أمه أم ولد امسها غيث 

ا بويع ركب وعليه الربدة وبني يديه سبكتكني واجليش، مث خلع من الغد على سبكتكني خلع امللوك ولقبه ناصر ومل
  .الدولة، وعقد له االمارة

  .وملا كان يوم االضحى ركب الطائع وعليه السواد، فخطب الناس بعد الصالة خطبة خفيفة حسنة
  .ى بعد خلعه بالشيخ الفاضلوحكى ابن اجلوزي يف منتظمه أن املطيع هللا كان يسم

ملا استقر املعز الفاطمي بالديار املصرية وابتىن فيها القاهرة والقصرين وتأكد ) ٤(احلرب بني املعز الفاطمي واحلسني 
ملكه، سار إليه احلسني بن أمحد القرمطي من االحساء يف مجع كثيف من أصحابه، والتف معه أمري العرب ببالد 

راح الطائي، يف عرب الشام بكماهلم، فلما مسع هبم املعز الفاطمي أسقط يف يده لكثرهتم، الشام وهو حسان بن اجل
إمنا دعوة آبائك كانت إىل آبائي قدميا، فدعوتنا واحدة، ويذكر فيه فضله : وكتب إىل القرمطي يستميله ويقول

  .ئرون إليه على إثره والسالموصل كتابك الذي كثر تفضيله وقل حتصيله وحنن سا: وفضل آبائه، فرد عليه اجلواب
  فلما انتهوا إىل ديار مصر عاثوا فيها قتال وهنبا

وفسادا وحار ملعز فيما يصنع وضعف جيشه عن مقاومتهم، فعدل إىل املكيدة واخلديعة، فراسل حسان بن اجلراح 
ىل مبا التزمت وتعاىل أمري العرب ووعده مبائة ألف دينار إن هو خذل بني الناس، فبعث إليه حسان يقول أن ابعث إ

  .مبن معك، فإذا لقيتنا اهنزمت مبن معي فال يبقى للقرمطي قوة فتأخذه كيف شئت
فأرسل إليه مبائة ألف دينار يف أكياسها، ولكن أكثرها زغل ضرب النحاس وألبسه ذهبا وجعله يف أسفل االكياس، 

  يف جيشه وجعل يف رؤوسها الدنانري اخلالصة، وملا بعثها إليه ركب يف إثرها
__________  

  .كان انفالج املطيع وثقل لسانه سنة ستني وثالمثائة: ٢٢٢/  ١قال يف دول االسالم ) ١(



  .تسعا وعشرين سنة ومخسة أشهر غري أيام: ٦٣٧/  ٨يف الكامل ) ٢(
  .ست وعشرين سنة ونصف: ٤٢٨/  ٣ويف العرب البن خلدون 

  .سنة وأربعة أشهر وعشرين يوما ٢٩: ٢٠١/  ٢٣وهناية االرب  ٦٦/  ٧ويف املنتظم 
  .وثالثة أشهر وعشرين يوما:..١٣١/  ٥ويف العقد الفريد 

  .هزار: ٣١١/  ١يف مآثر اخلالفة ) ٣(
: ه باسم ٣٦٠ذكره يف هذا اخلرب باسم احلسن، وقد تقدم عنده يف حوادث سنة  ٦٣٨/  ٨يف ابن االثري ) ٤(

  .احلسني 

ف جانب القرمطي وقوي عليه الفاطمي فكسره، واهنزمت القرامطة فالتقى الناس فاهنزم حسان بن معه، فضع
ورجعوا إىل أذرعات يف أذل حال وأرذله، وبعث املعز يف آثارهم القائد أبا حممود بن إبراهيم يف عشرة آالف فارس، 

  .ليحسم مادة القرامطة ويطفئ نارهم عنه
ث املعز سرية وأمر عليهم ظامل بن موهوب العقيلي، املعز الفاطمي ينتزع دمشق من القرامطة ملا اهنزم القرمطي بع

القرمطي وابنه، واعتقل ) ١(فجاؤوا إىل دمشق فتسلمها من القرامطة بعد حصار شديد واعتقل متوليها أبا اهليجاء 
لو كان معي عشرة أسهم لرميت الروم : رجال يقال له أبو بكر من أهل نابلس، كان يتكلم يف الفاطميني ويقول

  .ميت الفاطميني بتسعةبواحد ور
  .فأمر به فسلخ بني يدي املعز وحشي جلده تبنا وصلب بعد ذلك

  وملا تفرغ أبو حممود القائد من قتال القرامطة أقبل حنو دمشق فخرج إليه ظامل بن موهوب فتلقاه
قات، فتحول إىل ظاهر البلد وأكرمه وأنزله ظاهر دمشق، فأفسد أصحابه يف الغوطة وهنبوا الفالحني وقطعوا الطر

أهل الغوطة إىل البلد من كثرة النهب، وجئ جبماعة من القتلى فألقوا فكثر الضجيج، وغلقت االسواق، واجتمعت 
العامة للقتال، والتقوا مع املغاربة فقتل من الفريقني مجاعة واهنزمت العامة غري مرة، وأحرقت املغاربة ناحية باب 

الدور، وطال القتال بينهم إىل سنة أربع وستني وأحرقت البلد مرة الفراديس، فاحترق شئ كثري من االموال و
أخرى بعد عزل ظامل بن موهوب وتولية جيش بن صمصامة ابن أخت أيب حممود قبحه اهللا، وقطعت القنوات وسائر 

 املياه عن البلد، ومات كثري من الفقراء يف الطرقات من اجلوع والعطش، ومل يزل احلال كذلك حىت ويل عليهم
الطواشي ريان اخلادم من جهة املعز الفاطمي، فسكنت النفوس وهللا احلمد فصل وملا قويت االتراك ببغداد حتري خبتيار 

بن معز الدولة يف أمره وهو مقيم باالهواز ال يستطيع الدخول إىل بغداد، فأرسل إىل عمه ركن الدولة يستنجده 
وأرسل إىل ابن عمه عضد الدولة بن ركن الدولة فأبطأ عليه فأرسل إليه بعسكر مع وزيره أيب الفتح بن العميد، 

وأرسل إىل عمران بن شاهني فلم جيبه، وأرسل إىل أيب تغلب بن محدان فأظهر نصره وإمنا يريد يف الباطن أخذ بغداد، 
وبعد  وخرجت االتراك من بغداد يف جحفل عظيم ومعهم اخلليفة املطيع وأبوه، فلما انتهوا إىل واسط تويف املطيع

أيام تويف سبكتكني، فحمال إىل بغداد والتف االتراك على أمري يقال له افتكني، فاجتمع مشلهم والتقوا مع خبتيار 
  .فضعف أمره جدا وقوي عليه ابن عمه عضد الدولة فأخذ منه ملك العراق ومتزق مشله، وتفرق أمره

  .وفيها خطب للمعز الفاطمي باحلرمني مكة واملدينة النبوية
  ها خرجوفي

__________  
  .ابن أيب املنجى: ٦١أبا املنجا، ويف تاريخ أخبار القرامطة ص : ٦٤٠/  ٨يف الكامل ) ١(



طائفة من بين هالل وطائفة من العرب على احلجاج فقتلوا منهم خلقا كثريا، وعطلوا على من بقي منهم احلج يف 
  .هذا العام

  .وأوله من سنة مخس وتسعني ومائتني، وهي أول دولة املقتدر وفيها انتهى تاريخ ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة
  وفيها كانت زلزلة شديدة بواسط، وحج بالناس فيها

الشريف أبو أمحد املوسوي، ومل حيصل الحد حج يف هذه السنة سوى من كان معه على درب العراق، وقد أخذ 
  .بالناس على طريق املدينة فتم حجهم

عباس بن احلسني أبو الفضل السراجي الوزير لعز الدولة خبتيار بن معز الدولة بن بويه، ال...وفيها تويف من االعيان
وكان من الناصرين للسنة املتعصبني هلا، عكس خمدومه، فعزله ووىل حممد بن بقية البابا كما تقدم، وحبس هذا فقتل 

  . أعلميف حمبسه يف ربيع اآلخر منها، عن تسع ومخسني سنة، وكان فيه ظلم وحيف فاهللا
وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه احلنبلي املعروف بغالم، أحد مشاهري احلنابلة االعيان، وممن صنف ومجع 

  .وناظر، ومسع احلديث من ايب القاسم البغوي وطبقته، ومات وقد عدا الثمانني
واخلالف مع الشافعي وكتاب وله املقنع يف مائة جزء، والشايف يف مثانني جزء، وزاد املسافر : قال ابن اجلوزي

  .القولني وخمتصر السنة، وغري ذلك يف التفسري واالصول
علي بن حممد أبو الفتح السبيت الشاعر املشهور، له ديوان جيد قوي، وله يف املطابقة واجملانسة اليد الطوىل، 

  .ومبتكرات أوىل
إذا قنعت : ف املعجم، من ذلك قولهوقد ذكر أبن اجلوزي له يف منتظمه من ذلك قطعة كبرية مرتبة على حرو

فلست آسي على در * بقيت يف الناس حرا غري ممقوت ياقوت يومي إذا ما در خلفك يل * مبيسور من القوت 
  فهل ملنهاجي من هاجي* ليقتدى فيه مبنهاجي منهاجي احلق وقمع اهلوى * وياقوت وقوله يا أيها السائل عن مذهيب 

  جتم، وعلله بشئ من املزح* د راحة افد طبعك املكدود باجل: وقوله
  .مبقدار ما تعطي الطعام من امللح أبو فراس بن محدان الشاعر له ديوان مشهور* ولكن إذا أعطيت ذلك فليكن 

استنابه أخوه سيف الدولة على حران ومنبج، فقاتل مرة الروم فأسروه مث ستنقذه سيف الدولة، واتفق موته يف هذه 
) ١(املرء رهن : سنة، وله شعر رائق ومعان حسنة، وقد رثاه أخوه سيف الدولة فقال السنة عن مثان وأربعني

ومعجل يلقى االذى يف نفسه فلما * حىت يوارى جسمه يف رمسه فمؤجل يلقى الردى يف أهله * مصائب ال تنقضي 
صربا على فقد أحبابه *  قاهلما كان عنده رجل من العرب فقال قل يف معنامها فقال االعرايب من يتمىن العمر فليتخذ

) ٢(ما يتمناه العدائه كذا ذكر ابن الساعي هذين البيتني من شعر سيف الدولة يف أخيه * ومن يعمر يلق يف نفسه 
  .أيب فراس، وذكرها ابن اجلوزي من شعر أيب فراس نفسه، وأن االعرايب أجازمها بالبيتني املذكورين بعدمها

ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر ولو سد غريي ما سددت * ذا جد جدهم سيفقدين قومي إ: ومن شعر أيب فراس
حتكم يف آسادهن كالب * إىل اهللا أشكو إننا مبنازل : به وما فعل النسر الرفيق مع الصقر وقوله من قصيدة* اكتفوا 

بني العاملني خراب وبيين و* وليتك ترضى واالنام غضاب وليت الذي بيين وبينك عامر * فليتك حتلو واحلياة مريرة 
مث دخلت سنة أربع وستني وثلثمائة فيها جاء عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه إىل واسط ومعه وزير أبيه أبو 

  الفتح بن العميد،
__________  

  .نصب: واليتيمة ٦٣/  ٢يف الوفيات ) ١(



  .نسب البيتني إىل أيب فراس ٨٤/  ١ويف اليتيمة 
  .ن أبا فراس هو ابن عم سيف الدولة كذا باالصل، واملعروف ا) ٢(

فهرب منه الفتكني يف االتراك إىل بغداد، فسار خلفهم فنزل يف اجلانب الشرقي منها، وأمر خبتيار أن ينزل على 
اجلانب الغريب، وحصر الترك حصرا شديدا، وأمر أمراء االعراب أن يغريوا على االطراف ويقطعوا عن بغداد املرية 

لت االسعار وامتنع الناس من املعاش من كثرة العيارين والنهوب، وكبس الفتكني البيوت لطلب الواصلة إليها، فغ
الطعام واشتد احلال، مث التقت االتراك وعضد الدولة فكسرهم وهربوا إىل تكريت واستحوذ عضد الدولة على 

ولة إىل دار اخلالفة مكرما، بغداد وما واالها من البالد، وكانت الترك قد اخرجوا معهم اخلليفة فرده عضد الد
ونزل هو بدار امللك وضعف أمر خبتيار جدا، ومل يبق معه شئ بالكلية، فأغلق بابه وطرد احلجبة والكتاب عن بابه 

واستعفى عن االمارة، وكان ذلك مبشورة عضد الدولة، فاستعطفه عضد الدولة يف الظاهر، وقد أشار عليه يف 
  .الباطن أن ال يقبل فلم يقبل

رددت الرسل بينهما فصمم خبتيار على االمتناع ظاهرا، فألزم عضد الدولة بذلك وأظهر للناس أنه إمنا يفعل هذا وت
عجزا منه عن القيام بأعباء امللك فأمر بالقبض على خبتيار وعلى أهله وإخوته، ففرح بذلك اخلليفة الطائع، وأظهر 

ر اخلالفة حىت صار كل حمل منها آنسا، وأرسل إىل اخلليفة عضد الدولة من تعظيم اخلالفة ما كان دارسا، وجدد دا
  .باالموال واالمتعة احلسنة العزيزة وقتل املفسدين من مردة الترك وشطار العيارين

ويف هذه السنة عظم البالء بالعيارين ببغداد، وأحرقوا سوق باب الشعري، وأخذوا أمواال كثرية، : قال ابن اجلوزي
بالقواد، وأخذوا اخلفر من االسواق والدروب، وعظمت احملنة هبم جدا واستفحل أمرهم،  وركبوا اخليول وتلقبوا

حىت أن رجال منهم أسود كان مستضعفا جنم فيهم وكثر ماله حىت اشترى جارية بألف دينار، فلما حصلت عنده 
  .أكرهك كلك: ماذا تكرهني مين ؟ قال: حاوهلا عن نفسها فأبت عليه فقال هلا

  .تبيعين: بني ؟ فقالتفما حت: فقال
أو خري من ذلك ؟ فحملها إىل القاضي فأعتقها وأعطاها ألف دينار وأطلقها، فتعجب الناس من حلمه وكرمه : فقال

  .مع فسقه وقوته
  وورد اخلرب يف احملرم بأنه خطب للمعز الفاطمي مبكة واملدينة يف املوسم، ومل: قال

  .خيطب للطائع
  .ار ببغداد حىت بيع الكر الدقيق احلواري مبائة ونيف وسبعني ديناراويف رجب منها غلت االسع: قال
وفيها اضمحل أمر عضد الدولة بن بويه وتفرق جنده عنه ومل يبق معه سوى بغداد وحدها، فأرسل إىل أبيه : قال

ن أخرج يشكو له ذلك، فأرسل يلومه على الغدر بابن عمه خبتيار، فلما بلغه ذلك خرج من بغداد إىل فارس بعد أ
ابن عمه من السجن وخلع عليه وأعاده إىل ما كان عليه، وشرط عليه أن يكون نائبا له بالعراق خيطب له هبا، 

وجعل معه أخاه أبا إسحاق أمري اجليوش لضعف خبتيار عن تدبري االمور، واستمر ذاهبا إىل بالده، وذلك كله عن 
  .تكرار مكاتباته فيه إليهأمر أبيه له بذلك، وغضبه عليه بسبب غدره بابن عمه و

وملا سار ترك بعده وزير أبيه أبا الفتح بن العميد، وملا استقر عز الدولة خبتيار ببغداد وملك العراق مل يف البن عمه 
عضد الدولة بشئ مما قال، وال ما كان التزم، بل متادى على ضالله القدمي، واستمر على مشيه الذي هو غري 

  .مستقيم من الرفض وغريه



قال ويف يوم اخلميس لعشر خلون من ذي القعدة تزوج اخلليفة الطائع شاه باز بنت عز الدولة على صداق مائة 
  .ألف دينار، ويف سلخ ذي القعدة عز القاضي أبو احلسن حممد بن صاحل بن أم شيبان وقلده أبو حممد معروف

  . سبحانه أعلموإمام احلج فيها أصحاب الفاطمي، وخطب له باحلرمني دون الطائع واهللا
غالم معز الدولة الذي كان قد ) ١(أن الفتكني : ذكر أخذ دمشق من أيدي الفاطميني ذكر ابن االثري يف كامله

خرج عن طاعته كما تقدم، والتف عليه عساكر وجيوش من الديلم والترك واالعراب، نزل يف هذه السنة على 
فلما نزل بظاهرها خرج إليه كرباء أهلها وشيوخها فذكروا له دمشق، وكان عليها من جهة الفاطميني ريان اخلادم، 

ما هم فيه من الظلم والغشم وخمالفة االعتقاد بسبب الفاطميني، وسألوه أن يصمم على أخذها ليستنقذها منهم، 
اخلادم وكسر أهل الشر هبا، ورفع أهل ) ٢(فعند ذلك صمم على أخذها ومل يزل حىت أخذها وأخرج منها ريان 

  ، ووضع يف أهلها العدل وقمع أهل اللعب واللهو، وكفاخلري
  .أيدي االعراب الذين كانوا قد عاثوا يف االرض فسادا، وأخذوا عامة املرج والغوطة، وهنبوا أهلها

يشكر سعيه ويطلبه إليه ليخلع ) ٣(وملا استقامت االمور على يديه وصلح أمر أهل الشام كتب إليه املعز الفاطمي 
نائبا من جهته، فلم جيبه إىل ذلك، بل قطع خطبته من الشام وخطب للطائع العباسي، مث قصد صيدا عليه وجيعله 

وهبا خلق من املغاربة عليهم ابن الشيخ، وفيهم ظامل بن موهب العقيلي الذي كان نائبا على دمشق للمعز الفاطمي، 
و من أربعة آالف من سراهتم، مث قصد فأساء هبم السرية، فحاصرهم ومل يزل حىت أخذ البلد منهم وقتل منهم حن

طربية ففعل بأهلها مثل ذلك، فعند ذلك عزم املعز الفاطمي على املسري إليه، فبينما هو جيمع له العساكر إذ تويف 
املعز يف سنة مخس وستني كما سيأيت، وقام بعده ولده العزيز، فأطمأن عند ذلك الفتكني بالشام، واستفحل أمره 

اتفق أمر املصريني على أن يبعثوا جوهرا القائد لقتاله وأخذ الشام من يده، فعند ذلك حلف أهل  وقويت شوكته، مث
) ٤(الشام الفتكني أهنم معه على الفاطميني، وأهنم ناصحون له غري تاركيه وجاء جوهر فحصر دمشق سبعة أشهر 

ر من الدماشقة على الفتكني أن حصرا شديدا ورأى من شجاعة الفتكني ما هبره، فلما طال احلال أشار من أشا
  ، ليجئ)٦(بن أمحد القرمطي وهو باالحساء ) ٥(يكتب إىل احلسني 
__________  

  .أفتكني: يف العرب والنجوم الزاهر وتاريخ أيب الفداء وابن الوردي) ١(
  .ريان كاالصل: ٤٣٠/  ٣زياد ويف رواية أخرى : ٥١/  ٤يف العرب ) ٢(

  .زبان: ٤٤٨/  ١ويف ابن الورد 
املعز يداريه، ويظهر له االنقياد، فشكره، وطلب منه ان حيضره ) أي افتكني(وكاتب : ٦٥٧/  ٨يف الكامل ) ٣(

  .عنده ليخلع عليه
  ).٤٣١/ انظر العرب (
  .شهرين: ٥٢/  ٤يف العرب ) ٤(
  .احلسن: ٦٥٨/  ٨يف الكامل ) ٥(

  .االعصم: ٥٢/  ٤ويف العرب البن خلدون 
  .احلساء : يف االصلمن الكامل والعرب، و) ٦(

إليه، فلما كتب إليه أقبل لنصره، فلما مسع به جوهر مل ميكنه ان يبقى بني عدوين من داخل البلد وخارجها، فارحتل 
  قاصدا الرملة فتبعه الفتكني والقرمطي يف حنو من مخسني ألفا، فتواقعوا عند هنر



فضاق حاله جدا من قلة الطعام والشراب، حىت الطواحني على ثالث فراسخ من الرملة، وحصروا جوهرا بالرملة 
أشرف هو ومن معه على اهلالك، فسأل من الفتكني على أن جيتمع هو وهو على ظهور اخليل، فأجابه إىل ذلك، فلم 

يزل يترفق له أن يطلقه حىت يذهب مبن معه من أصحابه إىل أستاذه شاكرا له مثنيا عليه اخلري، وال يسمع من 
الرأي أنا كنا حنصرهم حىت ميوتوا عن : فأجابه إىل ذلك فندمه القرمطي وقال -ان جوهر داهية وك -القرمطي فيه 

  .آخرهم فإنه يذهب إىل أستاذه مث جيمع العساكر ويأتينا، وال طاقة لنا به
فتكني وكان االمر كما قال، فإنه ملا أطلقه الفتكني من احلصر مل يكن له دأب إال أنه حث العزيز على اخلروج إىل ال

بنفسه، فأقبل يف جحافل أمثال اجلبال، ويف كثرة من الرجال والعدد واالثقال واالموال، وعلى مقدمته جوهر 
  .القائد

ومجع الفتكني والقرمطي اجليوش واالعراب وساروا إىل الرملة فاقتتلوا يف حمرم سنة سبع وستني، وملا تواجهوا رأى 
إليه يعرض عليه إن أطاعه ورجع إليه أن جيعله مقدم عساكره، وأن العزيز من شجاعة الفتكني ما هبره، فأرسل 

  .حيسن إليه غاية االحسان
لو كان هذا القول سبق قبل هذا : فترجل افتكني عن فرسه بني الصفني وقبل االرض حنو العزيز، وأرسل إليه يقول

  .احلال المكنين وسارعت وأطعت، وأما اآلن فال
  .لعزيز ففرق مشلها وبدد حيلها ورجلهامث ركب فرسه ومحل على ميسرة ا

فربز عند ذلك العزيز من القلب وأمر امليمنة فحملت محلة صادقة فاهنزم القرمطي وتبعه بقية الشاميني وركبت 
املغاربة أقفيتهم يقتلون ويأسرون من شاؤوا، وحتول العزيز فنزل خيام الشاميني مبن معه، وأرسل السرايا وراءهم، 

سري إال خلع على من جاء به، وجعل ملن جاءه الفتكني مائة ألف دينار، فاتفق أن الفتكني عطش وجعل ال يؤتى بأ
عطشا شديدا، فاجتاز مبفرج بن دغفل، وكان صاحبه، فاستسقاه فسقاه وأنزله عنده يف بيوته، وأرسل إىل العزيز 

ألف دينار وجاء من تسلمه منه، فلما أحيط خيربه بأن طلبته عنده، فليحمل املال إيل وليأخذ غرميه، فأرسل إليه مبائة 
بالفتكني مل يشك أنه مقتول، فما هو إال أن حضر عند العزيز أكرمه غاية االكرام، ورد إليه حواصله وأمواله مل يفقد 

منها شيئا، وجعله من أخص أصحابه وأمرائه، وأنزله إىل جانب منزله، ورجع به إىل الديار املصرية مكرما معظما، 
  هنالك إقطاعات جزيلة، وأرسل إىل القرمطي أن، يقدم عليه ويكرمه كما أكرم الفتكني، فامتنع عليه وخاف وأقطعه

منه، فأرسل إليه بعشرين ألف دينار، وجعلها له عليه يف كل سنة، يكف هبا شره، ومل يزل الفتكني مكرما عند العزيز 
ا فمات، وحني علم العزيز بذلك غضب على الوزير حىت وقع بينه وبني الوزير ابن كلس، فعمل عليه حىت سقاه مس

  .وحبسه بضعا وأربعني يوما، وأخذ منه مخسمائة ألف دينار مث رأى أن ال غىن به عنه فأعاده إىل الوزارة
  .وهذا ملخص ما ذكره ابن االثري

  ...وفيها تويف من االعيان

املراتب حىت آل به االمر إىل أن قلده الطائع  سبكتكني احلاجب التركي موىل املعز الديلمي وحاجبه، وقد ترقى يف
االمارة وخلع عليه وأعطاه اللواء، ولقبه بنور الدولة، وكانت مدة أيامه يف هذه املقام شهرين وثالثة عشر يوما، 
ودفن ببغداد وداره هي دار امللك ببغداد، وهي دار عظيمة جدا، وقد اتفق له أنه سقط مرة عن فرسه فانكسر 

ه الطبيب حىت استقام ظهره وقدر على الصالة إال أنه ال يستطيع الركوع، فأعطاه شيئا كثريا من صلبه فداوا
إذا ذكرت وجعي ومداواتك يل ال أقدر على مكافأتك، لكن إذا تذكرت وضعك : االموال، وكان يقول للطبيب

  .قدميك على ظهري اشتد غضيب منك



وقد ترك من االموال شيئا كثريا جدا، من ذلك ألف ألف دينار وعشر تويف ليلة الثالثاء لسبع بقني من احملرم منها، 
آالف ألف درهم، وصندوقان من جوهر، ومخسة عشر صندوقا من البلور، ومخسة وأربعني صندوقا من آنية 

الذهب، ومائة وثالثون كوكبا من ذهب، منها مخسون وزن كل واحد ألف دينار، وستمائة مركب من فضة وأربعة 
من ديباج، وعشرة آالف ديبقي وعتايب، وثلثمائة عدل معكومة من الفرش، وثالثة آالف فرس وألف آالف ثوب 

  .مجل وثلثمائة غالم وأربعون خادما وذلك غري ما أودع عند أيب بكر البزار
  .وكان صاحبه

نه، فجعل مث دخلت سنة مخس وستني وثلثمائة فيها قسم ركن الدولة بن بويه ممالكه بني أوالده عندما كربت س
لولده عضد الدولة بالد فارس وكرمان وأرجان، ولولده مؤيد الدولة الري وأصبهان، ولفخر الدولة مهدان 

  والدينور،
  .وجعل ولده أبا العباس يف كنف عضد الدولة وأوصاه به

، وفيها جلس قاضي القضاة ببغداد أبو حممد بن معروف يف دار عز الدولة لفصل احلكومات عن أمره له بذلك
فحكم بني يديه بني الناس وفيها حج بالناس أمري املصريني من جهة العزيز الفاطمي بعد ما حاصر أهل مكة ولقوا 

  .شدة عظيمة، وغلت االسعار هبا جدا
نائب املعز الفاطمي على بالد إفريقية ذهب إىل سبتة فأشرف عليها من ) ١(أن يوسف بلكني : وفيها ذكر ابن االثري
جعل يتأمل من أين حياصرها، فحاصرها نصف يوم فخافه أهلها خوفا شديدا، مث انصرف عنها إىل جبل فطل عليها ف

) ٢(مدينة هنالك يقال هلا بصرة يف املغرب، فأمر هبدمها وهنبها، مث سار إىل مدينة برغواطة وهبا رجل يقال له عيسى 
ى أنه نيب فأطاعوه، ووضع هلم شريعة بن أم االنصار، وهو ملكها، وقد اشتدت احملنة به لسحره وشعبذته وادع

يقتدون هبا، فقاتلهم بلكني فهزمهم وقتل هذا الفاجر وهنب أمواهلم وسىب ذراريهم فلم ير سيب أحسن أشكاال منهم 
  .فيما ذكره أهل تلك البالد يف ذلك الزمان

__________  
  .ه ٣٦٧سبتة سنة أبو الفتوح، وذكر وصوله إىل : ٢٣١/  ١يف البيان املغرب البن عذارى ) ١(
  .عبس : ٦٦٦/  ٨يف الكامل ) ٢(

، له مسند كبري، روى عن عبد )١(أمحد بن جعفر بن حممد بن مسلم أبو بكر اخلتلي ...وممن تويف فيها من االعيان
  .اهللا بن أمحد بن حنبل وأيب حممد الكجي وخلق، وروى عنه الدار قطين وغريه، وكان ثقة وقد قارب التسعني

  .بن ثابت بن قرة الصايب املؤرخ فيما ذكره ابن االثري يف الكامل ثابت بن سنان
احلسني بن حممد بن أمحد أبو علي املاسرجسي احلافظ، رحل ومسع الكثري وصنف مسندا يف ألف وثلثمائة جزء، 

 ويف بيته وسلفه تسعة عشر: بطرقه وعلله، وله املغازي والقبائل، وخرج على الصحيح وغريه، قال ابن اجلوزي
  .حمدثا، تويف يف رجب منها

احلافظ الكبري  -أبو أمحد بن عدي  -بن عدي احلافظ أبو عبد اهللا بن حممد بن أيب أمحد اجلرجاين ) ٢(أبو أمحد 
املفيد االمام العامل اجلوال النقال الرحال، له كتاب الكامل يف اجلرح والتعديل، مل يسبق إىل مثله ومل يلحق يف شكله 

  .فيه كفاية ال يزاد عليه: ر قطينقال محزة عن الدا
ولد أبو أمحد بن عدي يف سنة سبع وسبعني ومائتني وهي السنة اليت تويف فيها أبو حامت الرازي، وتويف ابن عدي يف 

  .مجادى اآلخرة من هذه السنة



ب الديار املصرية، املعز الفاطمي باين القاهرة معد بن إمساعيل بن سعيد بن عبد اهللا أبو متيم املدعي أنه فاطمي، صاح
وهو أول من ملكها من الفاطميني، وكان أوال ملكا ببالد إفريقية وما واالهامن بالد املغرب، فلما كان يف سنة مثان 
ومخسني وثلثمائة، بعث بني يديه جوهرا القائد فأخذ له بالد مصر من كافور االخشيدي بعد حروب تقدم ذكرها، 

ىن هبا القاهرة وبىن منزل امللك ومها القصران، مث أقام جوهر اخلطبة للمعز واستقرت أيدي الفاطميني عليها، فب
  الفاطمي يف سنة ثنتني وستني وثلثمائة، مث

__________  
  .احلنبلي وهو حتريف: ويف االصل ٨٠/  ٧واملنتظم  ٧١/  ٤وتاريخ بغداد  ٢٩٠/  ٦يف الوايف ) ١(
  .وامسه عبد اهللا، ويعرف أيضا بابن القطان) ٢(
  ) .٩٤٠/  ٣ذكرة احلفاظ ت(

قدم املعز بعد ذلك ومعه جحافل من اجليوش، وأمراء من املغاربة واالكابر، وحني نزل االسكندرية تلقاه وجوه 
الناس فخطبهم هبا خطبة بليغة ادعى فيها أنه ينصف املظلوم من الظامل، وافتخر فيها بنسبه وأن اهللا قد رحم االمة 

ض ظاهرا وباطنا كما قاله القاضي الباقالين إن مذهبهم الكفر احملض، واعتقادهم هبم، وهو مع ذلك متلبس بالرف
  .الرفض، وكذلك أهل دولته ومن أطاعه ونصره ووااله، قبحهم اهللا وإياه

بلغين عنك أنك قلت : وقد أحضر إىل بني يديه الزاهد العابد الورع الناسك التقي أبو بكر النابلسي، فقال له املعز
ما قلت هذا، فظن أنه رجع عن قوله : شرة أسهم لرميت الروم بتسعة ورميت املصريني بسهم، فقاللو أن معي ع

  قلت: كيف قلت ؟ قال: فقال
  .ينبغي أن نرميكم بتسعة مث نرميهم بالعاشر

  .النكم غريمت دين االمة وقتلتم الصاحلني وأطفأمت نور االهلية، وادعيتم ما ليس لكم: ومل ؟ قال: قال
اره يف أول يوم مث ضرب يف اليوم الثاين بالسياط ضربا شديدا مربحا مث أمر بسلخه يف اليوم الثالث، فجئ فأمر بإشه

فأخذتين رقة عليه، فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكني : بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن قال اليهودي
  .فمات رمحه اهللا

من أهل نابلس إىل اليوم، ومل تزل فيهم بقايا خري، وقد كان املعز فكان يقال له الشهيد، وإليه ينسب بنو الشهيد 
قبحه اهللا فيه شهامة وقوة حزم وشدة عزم، وله سياسة، وكان يظهر أنه يعدل وينصر احلق ولكنه كان مع ذلك 

يف هذه السنة فتوار عن وجه  -أي خوفا  -إن عليك قطعا : منجما يعتمد على حركات النجوم، قال له منجمه
  .رض حىت تنقضي هذه املدةاال

فعمل له سردابا وأحضر االمراء وأوصاهم بولده نزار ولقبه العزيز وفوض إليه االمر حىت يعود إليهم، فبايعوه على 
ذلك، ودخل املعز ذلك السرداب فتوارى فيه سنة فكانت املغاربة إذا رأوا سحابا ترجل الفارس منهم له عن فرسه 

: الزخرف) [ فاستخف قومه فأطاعوه إهنم كانوا قوما فاسقني(أن املعز يف ذلك الغمام، وأومأ إليه بالسالم ظانني 
مث برز إليهم بعد سنة وجلس يف مقام امللك وحكم على عادته أياما، ومل تطل مدته بل عاجله القضاء احملتوم، ]  ٥٤

ميلك مصر وبعد ما ملكها ثالثا  ونال رزقه املقسوم، فكانت وفاته يف هذه السنة، وكانت أيامه يف امللك قبل أن
، منها مبصر سنتان وتسعة أشهر والباقي ببالد املغرب، ومجلة عمره )١(وعشرين سنة ومخسة أشهر وعشرة أيام 

يف عاشر رمضان سنة تسع عشرة وثلثمائة وكانت ) ٢(كلها مخسة وأربعون سنة وستة أشهر، النه ولد بإفريقية 
  .من ربيع اآلخر سنة مخس وستني وثلثمائة وهي هذه السنة) ٣(وفاته مبصر يف اليوم السابع عشر 



سنة، وكانت ) ٤(مث دخلت سنة ست وستني وثلثمائة فيها تويف ركن الدولة بن علي بن بويه وقد جاوز التسعني 
  أيام واليته نيفا

__________  
  .ثالث وعشرين وسنة: ٥١/  ٤يف العرب ) ١(
  .باملهدية من افريقيا يف حادي عشر رمضان: ٢٢٨/  ٥ن ووفيات االعيا ٦٦٣/  ٨يف الكامل ) ٢(
  .يف منتصف ربيع اآلخر: ٥١/  ٤يف العرب ) ٣(
  .السبعني : ١١٦/  ٢وايب الفداء  ٦٧٠/  ٨يف الكامل ) ٤(

سنة، وقبل موته بسنة قسم ملكه بني أوالده كما ذكرنا، وقد عمل ابن العميد مرة ضيافة يف داره ) ١(وأربعني 
حضرها ركن الدولة وبنوه وأعيان الدولة، فعهد ركن الدولة يف هذا اليوم إىل ابنه عضد الدولة  وكانت حافلة

وخلع عضد الدولة على إخوته وسائر االمراء االقبية واالكسية على عادة الديلم، وحفوه بالرحيان على عادهتم 
  .أيضا، وكان يوما مشهودا

الوليمة بقليل يف هذه السنة، وكان حليما وقورا كثري  وقد كان ركن الدولة قد أسن وكرب وتويف بعد هذه
  .الصدقات حمبا للعلماء فيه بر وكرم وإيثار، وحسن عشرة ورياسة، وحنو على الرعية وعلى أقاربه

وحني متكن ابنه عضد الدولة قصد العراق ليأخذها من ابن عمه خبتيار لسوء سريته ورداءة سريرته، فالتقوا يف هذه 
ز فهزمه عضد الدولة وأخذ أثقاله وأمواله، وبعث إىل البصرة فأخذها وأصلح بني أهلها حيي ربيعة السنة باالهوا

ومضر، وكان بينهما خلف متقادم من حنو مائة وعشرين سنة، وكانت مضر متيل إليه وربيعة عليه، مث اتفق احليان 
على االمور دونه، وجىب االموال إىل عليه وقويت شوكته، وأذل خبتيار وقبض على وزيره ابن بقية النه استحوذ 

  .خزائنه، فاستظهر عضد الدولة مبا وجده يف اخلزائن واحلواصل البن بقية ومل يبق له منها بقية
الدولة بالقبض على وزير أبيه أيب الفتح بن العميد ملوجدة تقدمت منه إليه، وقد سلف ) ٢(وكذلك أمر عضد 

  .ذكرها
  .الرض بقية، وقد كانت االكابر تتقيهومل يبق ال بن العميد أيضا يف ا

وقد كان ابن العميد من الفسوق والعصيان بأوفر مكان، فخانته املقادير ونزل به غضب السلطان، وحنن نعوذ باهللا 
  .من غضب الرمحن

ويف منتصف شوال منها تويف االمري منصور بن نوح الساماين صاحب بالد خراسان وخباري وغريها، وكانت واليته 
عشرة سنة، وقام باالمر من بعده ولده أبو القاسم نوح، وكان عمره إذ ذاك ثالث عشرة سنة، ولقب مخس 

  .باملنصور
وفيها تويف احلاكم وهو املستنصر باهللا بن الناصر لدين اهللا عبد الرمحن االموي، وقد كان هذا من خيار امللوك 

  .ماء حمسنا إليهموعلمائهم، وكان عاملا بالفقه واخلالف والتواريخ حمبا للعل
  تويف وله

سنة ومخسة أشهر، وقام باالمر من ) ٣(من العمر ثالث وستون سنة وسبعة أشهر، ومدة خالفته منها مخس عشرة 
بعده ولده هشام وله عشر سنني ولقب باملؤيد باهللا، وقد اختلف عليه يف أيامه واضطربت الرعايا عليه وحبس مدة 

بأعباء أمره حاجبه املنصور أبو عامر حممد بن أيب عامر املغافري، وابناه املظفر  مث أخرج وأعيد إىل اخلالفة، وقام
  .والناصر، فساسوا الرعاية جيدا وعدال فيهم وغزوا االعداء واستمر هلم احلال كذلك حنوا من ست وعشرين سنة



  .وقد ساق ابن االثري هنا قطعة من أخبارهم وأطال
__________  

  .أربعا وأربعني: اءيف الكامل وايب الفد) ١(
  .ركن الدولة وهو حتريف: ويف االصل ٤٣١/  ٣والعرب  ٦٧٥/  ٨من الكامل ) ٢(
  .ويف االصل مخسة عشر وهو خطأ: من الكامل) ٣(

  .ست عشرة سنة : ١٤٦/  ٤ويف العرب 

و من بعده وفيها رجع ملك حلب إىل أيب املعايل شريف بن سيف الدولة بن محدان، وذلك أنه ملا مات أبوه وقام ه
تغلب قرعويه موالهم واستوىل عليهم سار إليه فأخرجه منها خائفا يترقب، مث جاء فنزل محاه وكانت الروم قد 

خربت محص فسعى يف عمارهتا وترميمها وسكنها، مث ملا اختلفت االمور على قرعويه كتب أهل حلب إىل أيب املعايل 
أربعة أشهر فافتتحها وامتنعت منه القلعة وقد حتصن هبا هذا وهو حبمص أن يأتيهم، فسار إليهم فحاصر حلب 

، مث اصطلح مع أيب املعايل على أن يؤمنه على نفسه ويستنيبه حبمص، مث انتقل إىل نيابة دمشق وإليه )١(نكجور 
والد حممود صاحب ) ٢(ابتداء ملك بين سبكتكني ..تنسب هذه املرزعة ظاهر دمشق اليت تعرف بالقصر النكجوري

  .غزنة
وقد كان سبكتكني موىل االمري أيب إسحاق بن البتكني صاحب جيش غزنة وأعماهلا للسامانية، وليس هذا حباجب 
معز الدولة، ذاك تويف قبل هذه السنة كما تقدم، وأما هذا فإنه ملا مات مواله مل يترك أحدا يصلح للملك من بعده 

ني هذا لصالحه فيهم وخريه وحسن سريته، وكمال ال من ولده وال من قومه فاصطلح اجليش على مبايعة سبكتك
  عقله وشجاعته وديانته، فاستقر امللك يف يده واستمر من بعده يف ولده السعيد حممود بن سبكتكني، وقد

غزا هذا بالد اهلند وفتح شيئا كثريا من حصوهنم، وغنم أمواال كثرية، وكسر من أصنامهم ونذروهم أمرا هائال، 
يوش حربا عظيمة هائلة، وقد قصده جيبال ملك اهلند االعظم بنفسه وجنوده اليت تعم وباشر من معه من اجل

  .السهول واجلبال، فكسره مرتني وردهم إىل بالدهم يف أسوأ حال وأردأ بال
أن سبكتكني ملا التقى مع جيبال ملك اهلند يف بعض الغزوات كان بالقرب منهم عني يف : وذكر ابن االثري يف كامله

وكان من عادهتم أهنا إذا وضعت فيها جناسة أو قذر اكفهرت السماء وأرعدت وأبرقت ) ٣(غورك عقبة با
وأمطرت، وال تزال كذلك حىت تطهر تلك العني من ذلك الشئ الذي ألقي فيها، فأمر سبكتكني بإلقاء جناسة فيها 

أجلأهم ذلك إىل اهلرب فلم يزالوا يف رعود وبروق وأمطار وصواعق حىت  -وكانت قريبة من حنو العدو  -
والرجوع إىل بالدهم خائبني هاربني، وأرسل ملك اهلند يطلب من سبكتكني الصلح فأجابه بعد امتناع من ولده 

حممود، على مال جزيل حيمله إليه، وبالد كثرية يسلمها إليه، ومخسني فيال ورهائن من رؤس قومه يتركها عنده حىت 
  .يقوم مبا التزمه من ذلك

__________  
  .بكجور: ١١٨/  ٢وتاريخ أيب الفداء  ٢٤٧/  ٤والعرب  ٦٨٢/  ٨يف الكامل ) ١(
هذه الدولة من فروع دولة بين سامان وناشئة عنها وبلغت من االستطالة : ٣٦٠/  ٤قال ابن خلدون يف العرب ) ٢(

راء النهر وخراسان والعز املبالغ العظيمة واستولت على ما كانت دولة بين سامان عليه يف عدويت جيحون وما و
  .وعراق العجم وبالد الترك

  .غورك : ٦٨٦/  ٨يف الكامل املطبوع ) ٣(



اجلنايب، صاحب هجر ومقدم القرامطة، وقام باالمر من عبده ستة ) ١(أبو يعقوب يوسف ابن احلسني ...وفيها تويف
  .وا فمشى حاهلممن قومه وكانوا يسمون بالسادة، وقد اتفقوا على تدبري االمر من بعده ومل خيتلف

  بن أمحد) ٢(احلسني : وفيها كانت وفاة
  .ابن أيب سعيد اجلنايب أبو حممد القرمطي

واسم أيب سعيد احلسني بن هبرام، ويقال ابن أمحد، يقال أصلهم من الفرس، وقد تغلب هذا على : قال ابن عساكر
إىل دمشق يف سنة ستني، وكسر جيش  الشام يف سنة سبع ومخسني وثلثمائة مث عاد إىل االحساء بعد سنة مث عاد

جعفر بن فالح، أول من ناب بالشام عن املعز الفاطمي وقتله، مث توجه إىل مصر فحاصرها يف مستهل ربيع االول 
من سنة إحدى وستني، واستمر حماصرها شهورا، وقد كان استخلف على دمشق ظامل بن موهب مث عاد إىل 

يف هذه السنة، وقد جاوز التسعني، وهو يظهر طاعة عبد الكرمي الطائع هللا  االحساء مث رجع إىل الرملة فتويف هبا
العباسي، وقد أورد له ابن عساكر أشعارا رائقة، من ذلك ما كتب به إىل جعفر بن فالح قبل وقوع احلرب بينهما 

* يل صافنة واحلق متبع واخلري حممود واحلرب ساكنة واخل* الكتب معذرة والرسل خمربة : وهي من أفحل الشعر
أو ) ٣(وإن أبيتم فهذا الكور مشدود على ظهور املنايا * والسلم مبتذل والضل ممدود فإن أنبتم فمقبول إنابتكم 

طبل يرن وال ناي وال عود وال * دمشق والباب مسدود ومردود إين امرؤ ليس من شأين وال أريب * يردن بنا 
ويل رفيق مخيص البطن * تفنيد وال أبيت بطني البطن من شبع و) ٤(وذات دل هلا غنج * اعتكاف على مخر وخممرة 

  جمهود
__________  

  .احلسن: يف الكامل وتاريخ أخبار القرامطة) ١(
وهو احلسن االعصم بن أمحد بن احلسن بن هبرام بن أيب منصور بن أيب : احلسن، قال: يف تاريخ أخبار القرامطة) ٢(

  .سعيد اجلنايب
  .الظباء الذي يف ذراعه بياض وغراب أعصم يف أحد جناحيه ريشة بيضاء االعصم من: وهبامشه قال

  .املطايا: ١١١يف أخبار القرامطة ص ) ٣(
  .دل : يف أخبار القرامطة البن العدمي) ٤(

بقالعه * يا ساكن البلد املنيف تعززا : يوما وال غرين فيها املواعيد ومن شعره أيضا* وال تسامت يب الدنيا إىل طمع 
شرف اخليام * وخبيله وبرجله وسيوفه وبقية بيضاء قد ضربت على * ه وكهوفه ال عز إال للعزيز بنفسه وحصون

وشفى النفوس بضربه وزحوفه مل جيعل الشرف التليد * إذا اشتد الوغا أردى العدا ) ٢(وضيوفه قوم ) ١(جباره 
  .ان وطربستان وتلك النواحيحىت أفاد تليده بطريفه وفيها متلك قابوس بن ومشكري بالد جرج* لنفسه 

  .وفيها دخل اخلليفة الطائع بشاه بار بنت عز الدولة بن بويه، وكان عرسا حافال
وفيها حجت مجيلة بنت ناصر الدولة بن محدان يف جتمل عظيم، حىت كان يضرب املثل حبجها، وذلك أهنا عملت 

ثرت عشرة آالف دينار على الفقراء اجملاورين، أربعمائة حممل كان ال يدرى يف أيها هي، وملا وصلت إىل الكعبة ن
  .وكست اجملاورين باحلرمني كلهم، وأنفقت أمواال جزيلة يف ذهاهبا وإياهبا

وحج بالناس من العراق الشريف أمحد بن احلسني بن حممد العلوي، وكذلك حج بالناس إىل سنة مثانني وثلثمائة، 
  .أصحاب مصر دون العباسيني وكانت اخلطبة باحلرمني يف هذه السنة للفاطميني

إمساعيل بن جنيد ابن أمحد بن يوسف أبو عمرو السلمي، صحب اجلنيد وغريه، وروى ...وممن تويف فيها من االعيان



  .من مل هتدك رؤيته فليس مبهذب: احلديث وكان ثقة، ومن جيد كالمه قوله
جنيد بكيس فيه ألفا درهم فقبضه منه وجعل وقد احتاج شيخه أبو عثمان مرة إىل شئ فسأله أصحابه فيه فجاءه ابن 

يا سيدي إن املال الذي دفعته إليك كان من مال أمي أخذته : يشكره إىل أصحابه، فقال له ابن جنيد بني أصحابه
  .وهي كارهة فأنا أحب أن ترده إيل حىت أرده إليها

  .رها الحدفأعطاه إياه، فلما كان الليل جاء به وقال أحب أن تصرفها يف أمرك وال تذك
  أنا أجتين من مهة أيب عمرو بن جنيد رمحهم اهللا: فكان أبو عثمان يقول

  .تعاىل
  احلسن بن بويه أبو علي ركن الدولة عرض له قولنج فمات يف ليلة السبت الثامن والعشرين من احملرم منها،

__________  
  .جلاره: يف أخبار القرامطة) ١(
  .قرم: يف أخبار القرامطة) ٢(

  .دة واليته أربعا وأربعني سنة وشهرا وتسعة أيام، ومدة عمره مثان وسبعون سنة، وكان حليما كرمياوكانت م
حممد بن إسحاق ابن إبراهيم بن أفلح بن رافع بن رافع بن إبراهيم بن أفلح بن عبد الرمحن بن رفاعة بن رافع أبو 

 القاسم البغوي وغريه، وكان ثقة يعرف احلسن االنصاري الزرقي، كان نقيب االنصار، وقد مسع احلديث من أيب
  .أيام االنصار ومناقبهم، وكانت وفاته يف مجادى اآلخرة منها

حممد بن احلسن ابن أمحد بن إمساعيل أبو احلسن السراج، مسع يوسف بن يعقوب القاضي وغريه، وكان شديد 
  .االجتهاد يف العبادة

  .هاصلى حىت أقعد، وبكى حىت عمي، تويف يوم عاشوراء من
القاضي منذر البلوطي رمحه اهللا قاضي قضاة االندلس، كان إماما عاملا فصيحا خطيبا شاعرا أديبا، كثري الفضل، 
جامعا لصنوف من اخلري والتقوى والزهد، وله مصنفات واختيارات، منها أن اجلنة اليت سكنها آدم وأهبط منها 

 اآلخرة، وله يف ذلك مصنف مفرد، له وقع يف النفوس وعليه كانت يف االرض وليسة باجلنة اليت أعدها اهللا لعباده يف
حالوة وطالوة، دخل يوما على الناصر لدين اهللا عبد الرمحن االموي وقد فرغ من بناء املدينة الزهراء وقصورها، 

وقد بىن له فيها قصر عظيم منيف، وقد زخرف بأنواع الدهانات وكسي الستور، وجلس عنده رؤس دولته 
  فجاءه القاضي فجلس إىل جانبهوأمراؤه، 

ما تقول : وجعل احلاضرون يثنون على ذلك البناء وميدحونه، والقاضي ساكت ال يتكلم، فالتفت إليه امللك وقال
ما كنت أظن أن الشيطان أخزاه اهللا يبلغ منك : أنت يا أبا احلكم ؟ فبكى القاضي واحندرت دموعه على حليته وقال

املهلك لصاحبه يف الدنيا واآلخرة، وال أنك متكنه من قيادك مع ما آتاك اهللا وفضلك به  هذا املبلغ املفضح املهتك،
  .على كثري من الناس، حىت أنزلك منازل الكافرين والفاسقني

ولوال أن يكون الناس أمة واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحن لبيوهتم سقفا من فضة ومعارج عليها (قال اهللا تعاىل 
  ]. ٣٣: الزخرف[ اآلية ) أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا يظهرون، ولبيوهتم

  .جزاك اهللا خريا، وأكثر يف املسلمني مثلك: فوجم امللك عند ذلك وبكى وقال: قال
كيف : وقد قحط يف بعض السنني فأمره امللك أن يستسقي للناس، فلما جاءته الرسالة مع الربيد قال للرسول

  .ما يكون وأكثره دعاء وتضرعا تركت امللك ؟ فقال تركته أخشع



  .سقيم واهللا، إذا خشع جبار االرض رحم جبار السماء: فقال القاضي
  ناد يف الناس: مث قال لغالمه

  .الصالة
فجاء الناس إىل حمل االستسقاء وجاء القاضي منذر فصعد املنرب والناس ينظرون إليه ويسمعون ما يقول، فلما أقبل 

سالم عليكم كتب ربكم على نفسه الرمحة أنه من عمل منكم سوءا جبهالة مث : (قال عليهم كان أول ما خاطبهم به
مث أعادها مرارا فأخذ الناس يف البكاء والنحيب والتوبة ]  ٥٤: االنعام) [ تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم

  .واالنابة، فلم يزالوا كذلك حىت سقوا ورجعوا خيوضون املاء
بن املرزبان الفقيه الشافعي، تفقه بأيب احلسني بن القطان وأخذ عنه الشيخ أبو حامد أبو احلسن علي بن أمحد ا

  .االسفراييين
  .كان ورعا زاهدا ليس الحد عنده مظلمة، وله يف املذهب وجه، وكان له درس ببغداد: قال ابن خلكان

  .تويف يف رجب منها
غداد وخرج منها عز الدولة خبتيار واتبعه عضد مث دخلت سنة سبع وستني وثلثمائة فيها دخل عضد الدولة إىل ب

  الدولة وأخذ معه
اخلليفة فاستعفاه فأعفاه، وسار عضد الدولة وراه فأخذه أسريا، مث قتل سريعا وتصرمت دولته واستقر أمر عضد 
ة، ومل الدولة ببغداد، وخلع عليه اخلليفة اخللع السنية واالسورة والطوق، وأعطاه لواءين أحدمها ذهب واآلخر فض

يكن هذا لغريه إال الولياء العهد، وأرسل إليه اخلليفة بتحف سنية، وبعث عضد الدولة إىل اخلليفة أمواال جزيلة من 
الذهب والفضة واستقرت يده على بغداد وما واالها من البالد، وزلزلت بغداد مرارا يف هذه السنة، وزادت دجلة 

د الدولة إن أهل بغداد قد قلوا كثريا بسبب الطاعون وما وقع بينهم زيادة كثرية غرق بسببها خلق كثري، وقيل لعض
إمنا يهيج الشر بني الناس هؤالء القصاص والوعاظ، : من الفنت بسبب الرفض والسنة وأصاهبم حريق وغرق، فقال

آن فمن مث رسم أن أحدا ال يقص وال يعظ يف سائر بغداد وال يسأل سائل باسم أحد من الصحابة، وإمنا يقرأ القر
  .أعطاه أخذ منه

مل يترك الوعظ بل استمر  -وكان من الصاحلني  -فعمل بذلك يف البلد، مث بلغه أن أبا احلسني بن مسعون الواعظ 
على عادته، فأرسل إليه من جاء به، وحتول عضد الدولة من جملسه وجلس وحده لئال يبدر من ابن مسعون إليه بني 

  .إذا دخلت على امللك فتواضع يف اخلطاب وقبل التراب: عونالدولة كالم يكرهه، وقيل البن مس
  .فلما دخل دار امللك وجده قد جلس وحده لئال يبدر من ابن مسعون يف حقه كالم حبضرة الناس يؤثر عنه

وكذلك أخذ ربك إذا (ودخل احلاجب بني يديه يستأذن له عليه ودخل ابن مسعون وراءه، مث استفتح القراءة بقوله 
  ]. ١٠٢: هود[ اآلية ) ى وهي ظاملةأخذ القر

) [ مث جعلناكم خالئف يف االرض من بعدهم لننظرهم كيف تعملون(مث التفت بوجهه حنو دار عز الدولة مث قرأ 
  .مث أخذ يف خماطبة امللك ووعظه فبكى عضد الدولة بكاء كثريا، وجزاه خريا]  ١٤: يونس

  :فلما خرج من عنده قال للحاجب

هذا : فجئته فقلت: الف درهم وعشرة أثواب وادفعها له فإن قبلها جئين برأسه، قال احلاجباذهب فخذ ثالثة آ
  .أرسل به امللك إليك



ال حاجة يل به، هذه ثيايب من عهد أيب منذ أربعني سنة كلما خرجت إىل الناس لبستها، فإذا رجعت طويتها، : فقال
  .ا أرسل به امللكويل دار آكل من أجرهتا تركها يل أيب، فأنا يف غنية عم

  .فرقها يف فقراء أهلك: فقلت
  فقراء أهله أحق هبا من فقراء: فقال

  .أهلي، وأفقر إليها منهم
  .احلمد هللا الذي سلمه منا وسلمنا منه: فرجعت إىل امللك الشاوره وأخربه مبا قال، فسكت ساعة مث قال
بني قوائم الفيل فتخبطته بأرجلها حىت هلك، مث  مث إن عضد الدولة أخذ ابن بقية الوزير لعز الدولة فأمر به فوضع

* علو يف احلياة ويف املمات : صلب على رأس اجلسر يف شوال منها، فرثها أبو احلسني بن االنباري بأبيات يقول فيها
فيهم ) ٢(وفود نداك أيام الصالت كأنك واقف * إحدى املعجزات كأن الناس حولك حني قاموا ) ١(حبق أنت 

وهي قصيدة طويلة ) ٣(كمدمها إليهم باهلباء * للصالة مددت يديك حنوهم احتفاء ) ٢(هم وقوف وكل* خطيبا 
  .أورد كثريا منها ابن االثري يف كامله

مقتل عز الدين خبتيار ملا دخل عضد الدولة بغداد وتسلمها خرج منها خبتيار ذليال طريدا يف فل من الناس، ومن 
وكان عضد الدولة قد حلفه أن ال يتعرض اليب تغلب ملودة كانت بينهما عزمه أن يذهب إىل الشام فيأخذها، 

ومراسالت، فحلف له على ذلك، وحني خرج من بغداد كان معه محدان بن ناصر الدولة بن محدان فحسن لعز 
الدولة أخذ بالد املوصل من أيب تغلب، الهنا أطيب وأكثر ماال من الشام وأقرب إليه، وكان عز الدولة ضعيف 

لئن أرسلت إىل ابن أخي محدان بن ناصر : لعقل قليل الدين، فلما بلغ ذلك أبا تغلب أرسل إىل عز الدولة يقول له
  .الدولة أغنيتك بنفسي وجيشي حىت آخذ لك ملك بغداد من عضد الدولة، وأردك إليها

لدولة وأهنما قد اتفقا فعند ذلك أمسك محدان وأرسله إىل عمه أيب تغلب فسجنه يف بعض القالع وبلغ ذلك عضد ا
على حربه فركب إليهما جبيشه وأراد إخراج اخلليفة الطائع معه فاستعفاه فأعفاه، فذهب إليهما فالتقى معهما 

  ، وأخذ عز)٤(فكسرمها وهزمهما 
__________  

  .حلق تلك: ٦٩٠/  ٦يف الكامل املطبوع ) ١(
  ).كذا يف الكامل(وكلهم قيام ..كأنك قائم) ٢(
  .يف اهلبات...حنوهم اقتفاء: مليف الكا) ٣(
  .وكان ذلك يف ثامن عشر شوال بقصر اجلص بنواحي تكريت) ٤(

وانظر العرب  ٦٩١/  ٨الكامل (فأسر خبتيار مث قتل وكان عمره ستا وثالثني سنة وملك إحدى عشرة سنة وشهورا 
٤٣١/  ٣. (  

ا

معه مرية كثرية، وشرد أبا تغلب يف البالد  الدولة أسريا وقتله من فوره، وأخذ املوصل ومعاملتها، وكان قد محل
وبعث وراءه السرايا يف كل وجه، وأقام باملوصل إىل أواخر سنة مثان وستني، وفتح ميافارقني وآمد وغريمها من بالد 

بكر وربيعة، وتسلم بالد مضر من أيدي نواب أيب تغلب، وأخذ منهم الرحبة ورد بقيتها على صاحب حلب سعد 
الدولة، وتسلط على سعد الدولة، وحني رجع من املوصل استناب عليها أبا الوفا، وعاد إىل بغداد الدولة بن سيف 

  .فتلقاه اخلليفة ورؤس الناس إىل ظاهر البلد، وكان يوما مشهودا
مما وقع من احلوادث فيها الوقعة اليت كانت بني العزيز بن املعز الفاطمي وبني الفتكني غالم معز الدولة صاحب 



فهزمه وأسره وأخذه معه إىل الديار املصرية مكرما معظما كما تقدم، وتسلم العزيز دمشق وأعماهلا، وقد دمشق 
  .تقدم بسط ذلك يف سنة أربع وستني

وفيها خلع على القاضي عبد اجلبار بن أمحد املعتزيل بقضاء قضاة الري وما حتت حكم مؤيد الدولة بن ركن الدولة، 
  .ئل النبوة وعمد االدلة وغريهاوله مصنفات حسنة، منها دال

  .وحج بالناس فيها نائب املصريني وهو االمري باديس بن زيري أخو يوسف بن بلكني
  .وملا دخل مكة اجتمع إليه اللصوص وسألوا منه أن يضمنهم املوسم هذا العام مبا شاء من االموال

م كلكم، فاجتمع عنده بضع وثالثون حراميا، اجتمعوا كلكم حىت أضمنك: فأظهر هلم االجابة إىل ما سألوا وقال هلم
  .هل بقي منكم أحد ؟ فحلفوا له إنه مل يبق منهم أحد: فقال

  .فأخذ عند ذلك بالقبض عليهم وبقطع أيديهم كلهم، ونعما ما فعل
يه وكانت اخلطبة يف احلجاز للفاطميني دون العباسيني، وممن تويف فيها من االعيان امللك عز الدولة خبيتار بن بو

  الديلمي ملك بعد أبيه وعمره فوق العشرين سنة بقليل، وكان حسن اجلسم شديد البطش قوي
القلب، يقال إنه كان يأخذ بقوائم الثور الشديد فيلقيه يف االرض من غري أعوان، ويقصد االسود يف أماكنها، ولكنه 

االهواز كان يف مجلة ما أخذ منه أمرد كان كثري اللهو واللعب واالقبال على اللذات، وملا كسره ابن عمه ببالد 
كان حيبه حبا شديدا ال يهنأ بالعيش إال معه، فبعث يترفق له يف رده إليه، وأرسل إليه بتحف كثرية وأموال جزيلة 
وجاريتني عوادتني ال قيمة هلما، فرد عليه الغالم املذكور فكثر تعنيف الناس له عند ذلك وسقط من أعني امللوك، 

  ذهاب هذا الغالم مين أشد علي: ولفإنه كان يق
__________  

وذكر ابن مسكويه يف جتارب االمم، أن عضد الدولة دهش عندما أشار عليه أبو الوفاء بقتله، فأحل عليه، وخوفه = 
ما تنظر به، أن يعود ثانيا، وإىل مىت يثري علينا الفنت اليت لعلنا نكون من صرعاه يف : " من االبقاء عليه، وقال له

  .عضهاب
  .أنتم أعلم: فرفع عضد الدولة يده إىل عينه ميسحها من الدموع وقال" افرغ منه 

  .فبادر احلاجب إىل خبتيار واحتز رأسه 

من أخذ بغداد من يدي، بل وأرض العراق كلها، مث كان من أمره بعد ذلك أن ابن عمه أسره كما ذكرنا وقتله 
سنة وشهور، وهو الذي أظهر ) ١(ة دولته منها إحدى وعشرين سريعا فكانت مدة حياته ستا وثالثني سنة، ومد

  .الرفض ببغداد وجرى بسبب ذلك شرور كما تقدم
حممد بن عبد الرمحن أبو بكر القاضي املعروف بابن قريعة، ويل القضاء بالسندية، وكان فصيحا يأيت بالكالم 

م وليس يف الكذاب حيلة * حيلة يف من ينم  يل: املسجوع من غري تكلف وال تردد، وكان مجيل املعاشرة ومن شعره
ا يقو  إذا تقدمت بني يديك فإين : ل فحيليت فيه قليله وكان يقول للرجل من أصحابه إذا متاشيا* من كان خيلق م

  .حاجب وإن تأخرت فواجب
  .تويف يوم السبت لعشر بقني من مجادى اآلخرة منها
أمر الطائع هللا أن يدعى لعضد الدولة بعد اخلليفة على املنابر  مث دخلت سنة مثان وستني وثلثمائة يف شعبان منها

  ببغداد، وأن
  .تضرب الدبادب على بابه وقت الفجر وبعد املغرب والعشاء



وهذا شئ مل يتفق لغريه من بين بويه، وقد كان معز الدولة سأل من اخلليفة أن يضرب الدبادب : قال ابن اجلوزي
ح عز الدولة يف هذه السنة وهو مقيم باملوصل أكثر بالد أيب تغلب بن محدان، كآمد على بابه فلم يأذن له، وقد افتت

  .والرحبة وغريمها، مث دخل بغداد يف سلخ يف ذي القعدة فتلقاه اخلليفة واالعيان إىل أثناء الطريق
التراب، ميلك دمشق ملا ذهب الفتكني إىل ديار مصر هنض رجل من أهل دمشق يقال له قسام ) ٢(قسام التراب 

كان الفتكني يقربه ويدنيه، ويأمنه على أسراره، فاستحوذ على دمشق وطاوعه أهلها وقصدته عساكر العزيز من 
مصر فحاصروه فلم يتمكنوا منه، وجاء أبو تغلب بن ناصر الدولة بن محدان فحاصره فلم يقدر أن يدخل دمشق، 

غريهم من العرب حروب طويلة، آل احلال إىل أن قتل أبو فانصرف عنه خائبا إىل طربية، فوقع بينه وبني بين عقيل و
تغلب وكانت معه أخته ومجيلة امرأته وهي بنت سيف الدولة، فردتا إىل سعد الدولة بن سيف الدولة حبلب، فأخذ 

  أخته وبعث جبميلة إىل بغداد فحبست يف دار وأخذ
__________  

  .انظر احلاشية السابقة) ١(
  ).تلفيتا(أول عمره ينقل التراب على الدواب وكان يف : قال ياقوت) ٢(

  .منها أموال جزيلة
فإنه أقام بالشام فسد خللها وقام مبصاحلها  -وهو من بين احلارث بن كعب من اليمن  -وأما قسام التراب هذا 

  .مدة سنني عديدة، وكان جملسه باجلامع جيتمع الناس إليه فيأمرهم وينهاهم فيمتثلون ما يأمر به
  .أصله من قرية تلفيتا، وكان ترابا: عساكر قال ابن

قلت والعامة يسمونه قسيم الزبال، وإمنا هو قسام، ومل يكن زباال بل ترابا من قرية تلفيتا بالقرب من قرية منني، 
، فكان من حزبه مث )١(مشق يقال له أمحد بن املسطان وكان بدو أمره أنه انتمى إىل رجل من أحداث أهل د

استحوذ على االمور وغلب على الوالة واالمراء إىل أن قدم بلكتكني التركي من مصر يف يوم اخلميس السابع عشر 
من احملرم سنة ست وسبعني وثلثمائة، فأخذها منه واختفى قسام التراب مدة مث ظهر فأخذه أسريا وأرسله مقيدا إىل 

  .ديار املصرية فأطلق وأحسن إليه وأقام هبا مكرماال
العقيقي صاحب احلمام والدار املنسوبتني إليه بدمشق مبحلة باب الربيد، وامسه أمحد بن ...وممن تويف فيها من االعيان

احلسن العقيقي بن ضعقن بن عبد اهللا بن احلسني االصغر بن علي بن احلسن بن علي بن أيب طالب، الشريف أبو 
كان من وجوه االشراف بدمشق وإليه تنسب الدار واحلمام مبحلة باب : قاسم احلسني العقيقي، قال ابن عساكرال

  .الربيد
وذكر أنه تويف يوم الثالثاء الربع خلون من مجادى االوىل منها، وأنه دفن من الغد وأغلقت البلد الجل جنازته، 

  .خارج باب الصغري ودفن -يعين نائب دمشق  -وأصحابه ) ٢(وحضرها نكجور 
وقد اشترى امللك الظاهر بيربس داره وبناها مدرسة ودار حديث وتربة وهبا قربه، وذلك يف حدود سنة : قلت

  .سبعني ستمائة كما سيأيت بيانه
راوي  -من قطيعة الدقيق ببغداد  -أمحد بن جعفر ابن مالك بن شبيب بن عبد اهللا بن أبو بكر بن مالك القطيعي 

ن ابنه عبد اهللا، وقد روى عنه غري ذلك من مصنفات أمحد، وحدث عن غريه من املشايخ، وكان ثقة مسند أمحد ع
كثري احلديث، حدث عنه الدار قطين وابن شاهني والربقاين وأبو نعيم احلاكم، ومل ميتنع أحد من الرواية عنه وال 

لقطيعة باملاء االسود، فاستحدث بعضها التفتوا إىل ما طعن عليه بعضهم وتكلم فيه، بسبب غرق كتبه حني غرقت ا



  .من نسخ أخرى، وهذا ليس بشئ، الهنا قد تكون معارضة على كتبه اليت غرقت واهللا أعلم
  .ويقال إنه تغري يف آخر عمره فكان ال يدري ما جرى عليه، وقد جاوز التسعني

__________  
  .احلطار: يف معجم البلدان) ١(
  .تقدم) ٢(

  . ٢٢٤صفحة  ١راجع حاشية 

  متيم بن املعز الفاطمي وبه كان يكىن، وقد كان من أكابر أمراء دولة أبيه وأخيه العزيز، وقد اتفقت له كائنة غريبة
وهي أنه أرسل إىل بغداد فاشتريت له جارية مغنية مببلغ جزيل، فلما حضرت عنده أضاف أصحابه مث أمرها فغنت 

برق تألق من هنا ملعانه يبدو حلاشية اللواء * انتقل اهلوى وبدا له من بعد ما : -وكانت حتب شخصا ببغداد  -
نظرا إليه وشده أشجانه فالنار ما اشتملت * صعب الذرى ممتنع أركانه فبدا لينظر كيف الح فلم يطق * ودونه 

ين البد أن تسألي: واملاء ما مسحت به أجفانه مث غنته أبياتا غريها فاشتد طرب متيم هذا وقال هلا* عليه ضلوعه 
  .عافيتك: حاجة، فقالت

  .ومع العافية: فقال
تردين إىل بغداد حىت أغين هبذه االبيات، فوجم لذلك مث مل جيد بدا من الوفاء هلا مبا سألت، فأرسلها مع : فقالت

بعض أصحابه فأحجبها مث سار هبا على طريق العراق، فلما أمسوا يف الليلة اليت يدخلون فيها بغداد من صبيحتها 
 الليل فلم يدر أين ذهبت، فلما مسع متيم خربها شق عليه ذلك وتأمل أملا شديد، وندم ندما شديدا حيث ال ذهبت يف
  .ينفعه الندم

  .أبو سعيد السريايف النحوي احلسن بن عبد اهللا بن املرزبان
كر بن دريد القاضي، سكن بغداد وويل القضاء هبا نيابة، وله شرح كتاب سيبويه، وطبقات النحاة، روى عن أيب ب

، وكان أبو سعيد هذا عاملا باللغة والنحو والقراءات والفرائض واحلساب وغري ذلك )١(وغريه، وكان أبوه جموسيا 
من فنون العلم، وكان مع ذلك زاهدا ال يأكل إال من عمل يده، كان ينسخ يف كل يوم عشر ورقات بعشرة 

بصريني، وكان ينتحل مذهب أهل العراق يف الفقه، وقرأ دراهم، تكون منها نفقته، وكان من أعلم الناس بنحو ال
القراءات على ابن جماهد، واللغة على ابن دريد، والنحو على ابن السراج وابن املرزبان، ونسبه بعضهم إىل 

  .االعتزال وأنكره آخرون
  .تويف يف رجب منها عن أربع ومثانني سنة، ودفن مبقربة اخليزران

__________  
  .عبد اهللا: وامسه هبزاد، فأسلم فسماه ابنه أبو سعيد ٧٨/  ٢ يف الوفيات) ١(

  وقال القفطي يف أخباره، وكان
  .يذكر عنه االعتزال ومل يكن يظهر ذلك

  *). ٨(نسبة إىل سرياف وهي مدينة من بالد فارس على ساحل البحر مما يلي كرمان : والسريايف

، رحل يف طلب احلديث إال اآلفاق ووافق ابن )١(ف باآلبندوين عبد اهللا بن إبراهيم ابن أيب القاسم الرحياين، ويعر
عدي يف بعض ذلك، مث سكن بغداد وحدث هبا عن أيب يعلى، واحلسن بن سفيان، وابن خزمية وغريهم، وكان ثقة 



، ثبتا، له مصنفات، زاهدا روى عن الربقاين وأثىن عليه خريا، وذكر أن أكثر أدم أهله اخلبز املأدوم مبرق الباقال
  .وذكر أشياء من تقلله وزهده وورعه

  .تويف عن مخس وتسعني سنة
عبد اهللا بن حممد بن ورقاء االمري أبو أمحد الشيباين من أهل البيوتات واحلشمة، بلغ التسعني سنة، روى عن ابن 

جيمعن ضعفا أال إن تقومي الضلوع انكسارها أ* االعرايب أنه أنشد يف صفة النساء هي الضلع العوجاء لست تقيمها 
إن املرأة : " وهذا املعىن أخذه من احلديث الصحيح: أليس عجيبا ضعفها واقتدارها ؟ قلت* واقتدارا على الفىت 

خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شئ يف الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت هبا استمتعت هبا 
  ).٢" (وفيها عوج 

راوي صحيح مسلم، عن إبراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه، عن مسلم بن  حممد بن عيسى ابن عمرويه اجللودي
  .احلجاج وكان من الزهاد، يأكل من كسب يده من النسخ وبلغ مثانني سنة

مث دخلت سنة تسع وستني وثلثمائة يف احملرم منها تويف االمري عمر بن شاهني صاحب بالد البطيحة منذ أربعني سنة، 
  مراء وامللوك واخللفاء، وبعثوا إليه اجلنود والسرايا واجليوش غري مرة، فكل ذلك يفلهاتغلب عليها وعجز عنه اال

ويكسرها، وكل ماله يف متكن وزيادة وقوة، ومكث كذلك هذه املدة، ومع هذا كله مات على فراشه حتف أنفه، 
  عفال نامت أعني اجلبناء، وقام باالمر من بعده ولده احلسن فرام عضد الدولة أن ينتز

__________  
  .االنبدري وهو حتريف: ويف االصل ٩٤٣/  ٣من تذكرة احلفاظ ) ١(

  .واآلبندوين نسبة إىل ابندون قرية من قرى جرجان
) ٣٥(والدارمي يف النكاح باب ) ٦٢ - ٦١(ومسلم يف الرضاع ح ) ١(أخرجه البخاري يف االنبياء باب ) ٢(

  . ١٥١، ٨/  ٥وأمحد يف املسند 

أرسل إليه سرية حافلة من اجلنود فكسرهم احلسن بن عمر بن شاهني، وكاد أن يتلفهم بالكلية حىت امللك من يده، ف
  .أرسل إليه عضد الدولة فصاحله على مال حيمله إليه يف كل سنة، وهذا من العجائب الغريبة

ج مدة سنني، ويف صفر قبض على الشريف أيب أمحد احلسن بن موسى املوسوي نقيب الطالبيني، وقد كان أمري احل
اهتم بأنه يفشي االسرار وأن عز الدولة أودع عنده عقدا مثينا، ووجدوا كتابا خبطه يف إفشاء االسرار فأنكر أنه خطه 

  .وكان مزورا عليه، واعترف بالعقد فأخذ منه وعزل عن النقابة وولوا غريه، وكان مظلوما
ويف شعبان منها ورد ) ١(بن معروف ووىل غريه  ويف هذا الشهر أيضا عزل عضد الدولة قاضي القضاة أبا حممد

الربيد من مصر إىل عضد الدولة مبراسالت كثرية فرد اجلواب مبا مضمونه صدق النية وحسن الطوية، مث سأل عضد 
الدولة من الطائع أن جيدد عليه اخللع واجلواهر، وأن يزيد يف إنشائه تاج الدولة، فأجابه إىل ذلك، وخلع عليه من 

ملالبس ما مل يتمكن معه من تقبيل االرض بني يدي اخلليفة، وفوض إليه ما وراء بابه من االمور ومصاحل أنواع ا
  .املسلمني يف مشارق االرض ومغارهبا، وحضر ذلك أعيان الناس، وكان يوما مشهودا

االسدي وأرسل يف رمضان إىل االعراب من بين شيبان وغريهم فعقرهم وكسرهم، وكان أمريهم منبه بن حممد 
  .متحصنا بعني التمر مدة نيف وثالثني سنة

  .فأخذ ديارهم وأمواهلم
ويف يوم الثالثاء لسبع بقني من ذي القعدة تزوج الطائع هللا بنت عضد الدولة الكربى، وعقد العقد حبضرة االعيان 



  على صداق مبلغه مائة ألف دينار، وكان وكيل عضد الدولة الشيخ أبا
النحوي، صاحب االيضاح والتكملة، وكان الذي خطب خط القاضي أبو علي احلسن بن  احلسني بن أمحد الفارسي

  .علي التنوخي
وفيها جدد عضد الدولة عم وحماسنها، وجدد املساجد واملشاهد، وأجرى على الفقهاء االرزاق، : قال ابن االثري

الرباب البيوتات والشرف، وألزم على االئمة من الفقهاء واحملدثني واالطباء واحلساب وغريهم، وأطلق الصالت 
أصحاب االمالك بعمارة بيوهتم ودورهم، ومهد الطرقات وأطلق املكوس وأصلح الطريق للحجاج من بغداد إىل 

  .مكة، وأرسل الصدقات للمجاورين باحلرمني
  .بعمارة البيع واالديرة وأطلق االموال لفقرائهم -وكان نصرانيا  -وأذن لوزيره نصر بن هارون : قال

وفيها تويف حسنويه بن حسني الكردي، وكان قد استحوذ على نواحي البالد الدينور ومهدان وهناوند مدة مخسني 
من بعده ومتزق مشلهم، ) ٢(سنة، وكان حسن السرية كثري الصدقة باحلرمني وغريمها، فلما تويف اختلف أوالده 

  .ومتكن عضد الدولة من أكثر بالدهم، وقويت شوكته يف ذلك االرض
__________  

استعمل على قضاء القضاة أبا سعد بشر بن احلسني وهو شيخ كبري، وكان مقيما : ٧١٠/  ٨يف الكامل ) ١(
  .بفارس واستناب على القضاء ببغداد

بعضهم احناز إىل فخر الدولة وبعضهم إىل عضد الدولة، وهم أبو العالء، وعبد الرزاق، وأبو النجم بدر، ) ٢(
  ) .٧٠٦/  ٨الكامل (خبتيار وعبد امللك وعاصم وأبو عدنان و

وفيها ركب عضد الدولة يف جنود كثيفة إىل بالد أخيه فخر الدولة، وذلك ملا بلغه من مماالته لعز الدولة واتفاقهم 
وهو أخوه  -عليه، فتسلم بالد أخيه فخر الدولة ومهدان والري وما بينهما من البالد، وسلم ذلك إىل مؤيد الدولة 

يكون نائبه عليها، مث سار إىل بالد حسنويه الكردي فتسلمها وأخذ حواصله وذخائره، وكانت كثرية ل -االخر 
جدا، وحبس بعض أوالده وأسر بعضهم، وأرسل إىل االكراد اهلكارية فأخذ منهم بعض بالدهم، وعظم شأنه 

مثله، وكان يكتمه إىل أن غلب  وارتفع صيته، إال أنه أصابه يف هذا السفر داء الصداع، وكان قد تقدم له باملوصل
  عليه كثرة النسيان فال يذكر

أبكت غدا، بعدا هلا من * دار إذا ما أضحكت يف يومها : الشئ إال بعد جهد جهيد، والدنيا ال تسر بقدر ما تضر
 اللغوي صاحب كتاب اجململ يف اللغة وغريه، ومن) ١(أمحد بن زكريا أبو احلسن ...دار وفيها تويف من االعيان

* علما ويب وبإعالين وأسراري أنا املوحد لكين املقر هبا * يا رب إن ذنويب قد أحطت هبا : شعره قبل موته بيومني
ابن أخت  -أمحد بن عطاء بن أمحد أبو عبد اهللا الروذباري ) ٢(فهب ذنويب لتوحيدي وإقراري ذكر ذلك ابن االثري 

مذهب الصوفية، وكان قد انتقل من بغداد فأقام بصور  أسند احلديث، وكان يتكلم على -أيب علي الروذباري 
  .وتويف هبا يف هذه السنة

رؤية : أي شئ أصح يف الصالة ؟ فقلت صحة القصد، فسمعت قائال يقول: رأيت يف املنام كأن قائال يقول: قال
  .املقصود بإسقاط رؤية القصد أمت

العقول، وليس كل من يصلح للمجالسة يصلح  جمالسة االضداد ذوبان الروح، وجمالسة االشكال تلقيح: وقال
  .للمؤانسة، وال كل من يصلح للمؤانسة يؤمن على االسرار، وال يؤمن على االسرار إال االمناء فقط

  .اخلشوع يف الصالة عالمة الفالح: وقال



  قال
__________  

بن زكريا بن حممد بن أبو احلسني، وهو أمحد بن فارس : ١١٨/  ١ووفيات االعيان  ٧١١/  ٨يف الكامل ) ١(
  .زكريا -كاالصل  -حبيب، وقد وهم ابن اجلوزي وابن االثري يف اسم أبيه فجعاله 

  .اختلفوا اختالفا يف حتديد سنة وفاته وقد بلغ اخلتالف يف بعضها حىت زاد الفرق بني السنوات على الثالثني) ٢(
  .ه ٣٩٠: ١١٩/  ١ويف وفيات االعيان  ٣٨٩سنة : ١٠٣/  ٧يف املنتظم 

  .ه ٣٩٥: ١٣٥/  ٢ويف خمتصر أخبار البشر 
ولعله يقصد وفاة والده فارس الذي تويف هذا العام كما يف النجوم  ٣٦٩وقد وهم ابن االثري يف ذكر وفاته سنة 

  . ١٣٥/  ٤الزاهرة 

النفاق وترك اخلشوع يف الصالة عالمة ]  ١: املؤمنون) [ قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون(تعاىل 
  .وخراب القلب

  ]. ١١٧: املؤمنون) [ إنه ال يفلح الكافرون(قال تعاىل 
  .عبد اهللا بن إبراهيم ابن أيوب بن ماسي أبو حممد البزاز، أسند الكثري وبلغ مخسا وتسعني سنة، وكان ثقة ثبتا

بان، كان عاملا فاضال، له حممد بن صاحل ابن علي بن حيىي أبو احلسن اهلامشي، يعرف بابن أم شي..تويف يف رجب منها
  .تصانيف، وقد ويل احلكم ببغداد قدميا وكان جيد السرية، تويف فيها وقد جاوز السبعني وقارب الثمانني

مث دخلت سنة سبعني وثلثمائة فيها ورد الصاحب بن عباد من جهة مؤيد الدولة إىل أخيه عضد الدولة فتلقاه عضد 
  .العيان باحترامه، وخلع عليه وزاده يف إقطاعه، ورد معه هدايا كثريةالدولة إىل ظاهر البلد وأكرمه وأمر ا

  .ويف مجادى اآلخرة منها رجع عضد الدولة إىل بغداد فتلقاه اخلليفة الطائع وضرب له القباب وزينت االسواق
 ويف هذا الشهر أيضا وصلت هدايا من صاحب اليمن إىل عضد الدولة، وكانت اخلطبة باحلرمني لصاحب مصر،

  .وهو العزيز بن املعز الفاطمي
أبو بكر الرازي احلنفي أمحد بن علي أبو بكر الفقيه احلنفي الرازي أحد أئمة أصحاب : وممن تويف فيها من االعيان

أيب حنيفة، وله من املصنفات املفيدة كتاب أحكام القرآن، وهو تلميذ أيب احلسن الكرخي، وكان عابدا زاهدا 
ة احلنفية يف وقته ورحل إليه الطلبة من اآلفاق، وقد مسع احلديث من أيب العباس االصم، وورعا، انتهت إليه رياس

وأيب القاسم الطرباين، وقد أراده الطائع على أن يوليه القضاء فلم يقبل، تويف يف ذي احلجة من هذا العام، وصلى 
  .عليه أبو بكر حممد بن موسى اخلوارزمي

يا أبو بكر الوراق، ويلقب بغندر، كان جواال رحاال، مسع الكثري ببالد فارس حممد بن زكر) ١(حممد بن جعفر ابن 
  .وخراسان، ومسع الباغندي وابن صاعد وابن دريد وغريهم، وعنه احلافظ أبو نعيم االصفهاين، وكان ثقة حافظا

مهذان، مث دخل ابن خالويه احلسني بن أمحد بن خالويه أبو عبد اهللا النحوي اللغوي صاحب املصنفات، أصله من 
كابن دريد وابن جماهد، وأيب عمر الزاهد، واشتغل على أيب سعيد السريايف مث : بغداد فأدرك هبا مشايخ هذا الشأن

صار إىل حلب فعظمت مكانته عند آل محدان، وكان سيف الدولة يكرمه وهو أحد جلسائه، وله مع املتنيب 
  .مناظرات

النه كان يكثر أن يقول ليس يف كالم  -ا كتاب ليس يف كالم العرب وقد سرد له ابن خلكان مصنفات كثرية منه



وكتاب اآلل تكلم فيه على أقسامه وترجم االئمة الثين عشر وأعرب ثالثني سورة من القرآن،  -العرب كذا وكذا 
  .وشرح الدريدية وغري ذلك، وله شعر حسن، وكان به داء كانت به وفاته

ة يف ربيع االول منها وقع حريق عظيم بالكرخ، وفيها سرق شئ نفيس لعضد مث دخلت سنة إحدى وسبعني وثلثمائ
الدولة فتعجب الناس من جرأة من سرقه مع شدة هيبة عضد الدولة، مث مع هذا اجتهدوا كل االجتهاد فلم يعرفوا 

  .من أخذ
  .ويقال إن صاحب مصر بعث من فعل ذلك فاهللا أعلم

ي أمحد بن إبراهيم بن إمساعيل بن العباس أبو بكر االمساعيلي اجلرجاين احلافظ االمساعيل...وممن تويف فيها من االعيان
الكبري الرحال اجلوال، مسع احلديث الكثري وحدث وخرج وصنف فأفاد وأجاد، وأحسن االنتقاد واالعتقاد، صنف 

  .كتابا على صحيح البخاري فيه فوئد كثرية، وعلوم غزيرة
  على كنت عزمت غري مرة: قال الدار قطين

  .الرحلة إليه فلم أرزق
  .سنة رمحه اهللا) ٣(سنة إحدى وسبعني وثلثمائة، وهو ابن أربع وسبعني ) ٢(وكانت وفاته يوم السبت عاشر رجب 

__________  
: ٨٠/  ٢يف طبقات الشافعية ) ٢..(ابن احلسني بن حممد: ٩٦٠/  ٣وتذكرة احلفاظ  ٩/  ٩يف ابن االثري ) ١(

  .صفر
  .أربع وتسعني : ١٠٩وتاريخ جرجان للسهمي ص  ٦٥٠/  ٣فاظ يف تذكرة احل) ٣(

احلسن بن صاحل أبو حممد السبيعي، مسع ابن جرير وقامسا املطرز وغريمها، وعنه الدار قطين والربقاين، وكان ثقة 
  .حافظا مكثرا، وكان عسر الرواية

وف بالبادي، مسع احلديث وكان ثقة، احلسن بن علي بن احلسن ابن اهليثم بن طهمان أبو عبد اهللا الشاهد، املعر
  .عاش سبعا وتسعني سنة، منها مخس عشرة سنة مقيدا أعمى

  .عبد اهللا بن احلسني ابن إمساعيل بن حممد أبو بكر الضيب، ويل احلكم ببغداد، وكان عفيفا نزها دينا
  .عبد العزيز بن احلارث ابن أسد بن الليث أبو احلسن التميمي الفقيه احلنبلي

  .م ومصنف يف اخلالف، ومسع احلديث وروى عن غري واحد، وقد ذكر اخلطيب البغدادي أنه وضع حديثاله كال
  .ما زال هذا دأب اخلطيب يف أصحاب أمحد بن حنبل: وأنكر ذلك ابن اجلوزي وقال

ه وشيخ اخلطيب الذي حكى عنه هذا هو أبو القاسم عبد الواحد بن أسد العكربي ال يعتمد على قوله، فإن: قال
  .كان معتزليا وليس من أهل احلديث، وكان يقول بأن الكفار ال خيلدون يف النار

  .وهذا غريب فإن املعتزلة يقولون بأن الكفار خيلدون يف النار، بل يقولون بتخليد أصحاب الكبائر: قلت
  .وعنه حكى الكالم عن ابن بطة أيضا: قال

خ املتصوفة ببغداد، أصله من البصرة صحب الشبلي علي بن إبراهيم أبو احلسن احلصري الصويف الواعظ شي
وغريه، وكان يعظ الناس باجلامع، مث ملا كربت سنه بىن له الرباط املقابل جلامع املنصور، مث عرف بصاحبه املروزي، 

  .وكان ال خيرج إال من اجلمعة إىل اجلمعة، وله كالم جيد يف التصوف على طريقتهم
ما على مين ؟ وأي شئ يل يف ؟ حىت أضاف وأرجو، إن رحم رحم ماله، وإن : قالومما نقله ابن اجلوزي عنه أنه 



  .عذب عذب ماله
  .تويف يف ذي احلجة وقد نيف على الثمانني، ودفن مبقربة دار حرب من بغداد

علي بن حممد االحدب املزور كان قوي اخلط، له ملكة على التزوير ال يشاء يكتب على أحد كتابه إال فعل، فال 
ذلك املزور عليه أنه خطه، وحصل للناس به بالء عظيم، وختم السلطان على يده مرارا فلم يقدر، وكان  يشك

  .يزور مث كانت وفاته يف هذه السنة
الشيخ أبو زيد املروزي الشافعي حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد أبو زيد املروزي شيخ الشافعية يف زمانه وإمام 

  .د والعبادة والورع، مسع احلديث ودخل بغداد وحدث هبا فسمع منه الدار قطين وغريهأهل عصره يف الفقه والزه
  .عادلت الشيخ أبا زيد يف طريق احلج فما أعلم أن املالئكة كتبت عليه خطيئة: قال أبو بكر البزار

  .وقد ذكرت ترمجته بكماهلا يف طبقات الشافعية
  .لث عشر من رجب من هذه السنةتويف مبرو يوم اجلمعة الثا: قال الشيخ أبو نعيم

  .حممد بن خفيف أبو عبد اهللا الشريازي أحد مشاهري الصوفية، صحب اجلريري وابن عطاء وغريمها
وقد ذكرت يف كتايب املسمى بتلبيس إبليس عنه حكايات تدل على أنه كان يذهب مذهب : قال ابن اجلوزي

  .االباحية
يف احملرم منها جرى املاء الذي ساقه عضد الدولة إىل داره : اجلوزي مث دخلت سنة ثنتني وسبعني وثلثمائة قال ابن

  .وبستانه
ويف صفر فتح املارستان الذي أنشأه عضد الدولة يف اجلانب الغريب من بغداد، وقد رتب فيه االطباء واخلدم، ونقل 

  ).١(إليه من االدوية واالشربة والعقاقري شيئا كثريا 
فكتم أصحابه وفاته حىت أحضروا ولده صمصامة فولوه االمر وراسلوا اخلليفة فبعث وفيها تويف عضد الدولة : وقال

  .إليه باخللع والوالية
شئ من أخبار عضد الدولة أبو شجاع بن ركن الدولة أبو علي احلسني بن بويه الديلمي، صاحب ملك بغداد 

  وغريها،
__________  

  .ه  ٣٧١ستان العضدي مت سنة ان فتح املار ١٦/  ٩ذكر ابن االثري يف الكامل ) ١(

  .وهو أول من تسمى شاهنشاه، ومعناه ملك امللوك
عند اهللا  -ويف رواية أخنع اسم  -أوضع اسم : وقد ثبت يف الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  ).١" (ملك االمالك ال ملك إال اهللا عز وجل " ويف رواية " رجل تسمى ملك امللوك 
  .ن ضربت له الدبادب ببغداد، وأول من خطب له هبا مع اخلليفةوهو أول م

وذكره ابن خلكان أنه امتدحه الشعراء مبدائح هائلة منهم املتنيب وغريه، فمن ذلك قول أيب احلسن حممد بن عبد اهللا 
يف قصارى املطايا أن يلوح هلا القصر فكنت وعزمي * إليك طوى عرض البسيطة جاعل : السالمي يف قصيدة له

ودار هي الدنيا ويوم هو * كما اجتمع النسر وبشرت آمايل مبلك هو الورى ) ٢(ثالثة أشياء * الضالم وصارمي 
ومنزلك الدنيا وأنت اخلالئق قال وقال أبو بكر أمحد * هي الغرض االقصى ورؤيتك املىن : الدهر وقال املتنيب أيضا

والدهر يف ساعة * لقيته فرأيت الناس يف رجل : هو قولهاالرجاين يف قصيدة له بيتا فلم يلحق السالمي أيضا و



  واالرض يف دار
غرك " وكتب إليه افتكني موىل أخيه يستمده جبيش إىل دمشق يقاتل به الفاطميني، فكتب إليه عضد الدولة : قال

  ".عزك فصار قصاراك ذلك، فاخش فاحش فعلك، فعلك هبذا هتدأ 
بداع، وقد جرى له من التعظيم من اخلليفة ما مل يقع لغريه قبله، وقد ولقد أبدع فيها كل اال: قال ابن خلكان

اجتهد يف عمارة بغداد والطرقات، وأجرى النفقات على املساكني واحملاويج، وحفر االهنار وبىن املارستان العضدي 
اقال فاضال سنني، وقد كان ع) ٣(وأدار السور على مدينة الرسول، فعل ذلك مدة ملكه على العراق، وهي مخسة 

حسن السياسة شديد اهليبة بعيد اهلمة، إال أنه كان يتجاوز يف سياسة االمور الشرعية، كان حيب جارية فأهلته عن 
  .تدبري اململكة، فأمر بتغريقها

  .وبلغه أن غالما له أخذ لرجل بطيخة فضربه بسيفه فقطعه نصفني، وهذه مبالغة
  .وكان سبب موته الصرع
 ٢٨: احلاقة) [ ما أغىن عين ماليه هلك عين سلطانيه(ه مل يكن له كالم سوى تالوة قوله تعاىل وحني أخذ يف علة موت

  .فكان هذا هجرياه حىت مات] 
أنه كان حيب العلم والفضيلة، وكان يقرأ عنده كتاب إقليدس وكتاب النحو اليب علي : وحكى ابن اجلوزي

  .الفارسي، وهو االيضاح والتكملة الذي صنفه له
  :رج مرة إىل بستان له فقال أود لو جاء املطر، فنزل املطر فأنشأ يقولوقد خ

__________  
) ٦٢(وأبو داود يف االدب باب ) ٢١ - ٢٠(ومسلم يف االدب ح ) ١١٤(أخرجه البخاري يف االدب باب ) ١(

  .٤٩٢، ٣١٥، ٢٤٤/  ٢وأمحد يف املسند ) ٦٥(والترمذي يف االدب باب 
  .أشباه: ٥٢/  ٤يف وفيات االعيان ) ٢(
  .مخسني سنة ونصفا  ١٨/  ٩كذا باالصل، ويف الكامل ) ٣(

يف تضاعيف ) ٢(ناعمات * وغناء من جوار يف السحر غانيات سالبات للنهى * إال يف املطر ) ١(ليس شرب الراح 
ت رافالت يف أفانني احلرب مطربات غنجات حلن رافضات اهلم أمال الفكر مربزا* الوتر راقصات زاهرات جنل 

  من فاق البشر) ٣(الكاس من مطلعها مسقيات اخلمر 
يف ملوك االرض ما دام القمر * سهل اهللا إليه نصره ) ٤(مالك االمالك غالب القدر * عضد الدولة وابن ركنها 

 ولباس امللك فيهم بالغرر قبحه اهللا وقبح شعره وقبح أوالده، فإنه قد اجترأ يف أبياته* وأراه اخلري يف أوالده ) ٥(
إن هذه االبيات إمنا : إنه حني أنشد قوله غالب القدر، أخذه اهللا فأهلكه، ويقال: هذه فلم يفلح بعدها، فيقال

  .أنشدت بني يديه مث هلك عقيبها
مات يف شوال من هذه السنة عن سبع أو مثان وأربعني سنة، ومحل إىل مشهد علي فدفن فيه، وكان فيه رفض 

هذا قرب عضد الدولة، وتاج اململكة، أيب شجاع بن ركن : بته عند مشهد عليوتشيع، وقد كتب على قربه يف تر
]  ١١١: النحل) [ يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها(الدولة، أحب جماورة هذا االمام املتقي لطمعه يف اخلالص 

  .واحلمد هللا وصلواته على حممد وعترته الطاهرة
عدوا ومل أمهل على * قتلت صناديد الرجال فلم أدع : ن عبيد اهللاوقد متثل عند موته هبذه االبيات وهي للقاسم ب

وصارت * فشردهتم غربا وشردهتم شرقا فلما بلغت النجم عزا ورفعة * ظنه خلقا وأخليت در امللك من كان باذال 



ي وديين فها أنا ذا يف حفريت عاطال ملقى فأذهبت دنيا* رقاب اخللق امجع يل رقا رماين الردى سهما فأمخد مجريت 
ما أغىن عين ماليه هلك عين (فمن ذا الذي مين مبصرعه أشقى ؟ مث جعل يكرر هذه االبيات وهذه اآلية * سفا 

  .إىل أن مات]  ٢٩ - ٢٨احلاقة ) [ سلطانيه
وأجلس ابنه صمصامه على االرض وعليه ثياب السواد، وجاءه اخلليفة معزيا وناح النساء عليه يف االسواق 

  ن أياما كثرية، وملا انقضى العزاء ركب ابنهحاسرات عن وجوهه
__________  

  .الكأس: ٢٠/  ٩والكامل البن االثري  ٢٥٩/  ٢يف اليتيمة ) ١(
  .ناغمات: يف الكامل واليتيمة) ٢(
  .ساقيات الراح: يف اليتيمة والكامل ووفيات االعيان) ٣(
  .كذب القائل يف حلنته، وكذا يف شعره أيضا كفر: هبامش االصل) ٤(
  .ما دار القمر ..سهل اهللا له بغيته: يف اليتيمة) ٥(

صمصامة إىل دار اخلالفة فخلع عليه اخلليفة سبع خلع وطوقه وسوره وألبسه التاج ولقبه مشس الدولة، وواله ما 
  .كان يتواله أبوه، وكان يوما مشهودا

بزوج احلرة، مسع ابن جرير  حممد بن جعفر ابن أمحد بن جعفر بن احلسن بن وهب أبو بكر اجلريري املعروف
  .والبغوي وابن أيب داود وغريهم، وعنه ابن رزقويه وابن شاهني والربقاين، وكان أحد العدول الثقات جليل القدر

أنه كان يدخل إىل مطبخ أبيه بدار موالته اليت كانت زوجة : وذكر ابن اجلوزي واخلطيب سبب تسميته بزوج احلرة
ملقتدر وبقيت هذه املرأة ساملة من الكتاب واملصادرات وكانت كثرية االموال، وكان هذا املقتدر باهللا، فلما تويف ا

غالما شابا حدث السن حيمل شيئا من حوائج املطبخ على رأسه فيدخل به إىل مطبخها مع مجلة اخلدم، وكان شابا 
ار وكيال للست على ضياعها، رشيقا حركا، فنفق على القهرمانة حىت جعلته كاتبا على املطبخ، مث ترقى إىل أن ص

ينظر فيها ويف أمواهلا، مث آل به احلال حىت صارت الست حتدثه من وراء احلجاب، مث علقت به وأحبته وسألته أن 
يتزوج هبا فاستصغر نفسه وخاف من غائلة ذلك فشجعته هي وأعطته أمواال كثرية ليظهر عليه احلشمة والسعادة مما 

عت هتادي القضاة واالكابر، مث عزمت على تزوجيه ورضيت به عند حضور القضاة، يناسبها ليتأهل لذلك، مث شر
واعترض أولياؤها عليها فغلبتهم باملكارم واهلدايا، ودخل عليها فمكثت معه دهرا طويال مث ماتت قبله فورث منها 

  .حنو ثلثمائة ألف دينار، وطال عمره بعدها حىت كانت وفاته يف هذه السنة واهللا أعلم
دخلت سنة ثالث وسبعني وثلثمائة فيها غلت االسعار ببغداد حىت بلغ الكر من الطعام إىل أربع آالف ومثامنائة،  مث

ومات كثري من الناس جوعا، وجافت الطرقات من املوتى من اجلوع، مث تساهل احلال يف ذي احلجة منها، وجاء 
  عباد الوزير بعث إىل أخيه فخر الدولةاخلرب مبوت مؤيد الدولة بن ركن الدولة، وأن أبا القاسم بن 

فواله امللك مكانه، فاستوزر ابن عباد أيضا على ما كان عليه، وملا بلغ القرامطة موت عضد الدولة قصدوا البصرة 
  .ليأخذوها مع الكوفة فلم يتم هلم ذلك، ولكن صوحلوا على مال كثري فأخذوه وانصرفوا

دولة بن ركن الدولة، وكان ملكا على بعض ما كان أبوه ميلكه، وكان وممن تويف فيها من االعيان بويه مؤيد ال
الصاحب أبو القاسم بن عباد وزيره، وقد تزوج مؤيد الدولة هذا ابنة عمه معز الدولة، فغرم على عرسه سبعمائة 

  .ألف دينار، وهذا سرف عظيم



كابر أمراء املعز الفاطمي، وقد بلكني بن زيري بن منادي احلمريي الصنهاجي، ويسمى أيضا يوسف، وكان من أ
استخلفه على بالد إفريقية حني سار إىل القاهرة، وكان حسن السرية، له أربعمائة حظية، وقد بشر يف ليلة واحدة 

  .عشر ولدا، وهو جد باديس املغريب) ١(بتسعة 
االقطع، وجاور مبكة مدة سعيد بن سالم أبو عثمان املغريب، أصله من بالد القريوان، ودخل الشام وصحب أبا اخلري 

سنني، وكان ال يظهر يف املواسم، وكانت له كرامات، وقد أثىن عليه أبو سليمان اخلطايب وغريه، وروى له أحوال 
  .صاحلة رمحه اهللا تعاىل

عبد اهللا بن حممد ابن عبد اهللا بن عثمان بن املختار بن حممد املري الواسطي، يعرف بابن السقا، مسع عبدان وأبا 
ى املوصلي وابن أيب داود والبغوي، وكان فهما حافظا، دخل بغداد فحدث هبا جمالس كثرية من حفظه، وكان يعل

حيضره الدا رقطين وغريه من احلفاظ فلم ينكروا عليه شيئا، غري أنه حدث مرة عن أيب يعلى حبديث أنكروه عليه مث 
  .وجوده يف أصله خبط الضيب، كما حدث به، فربئ من عهدته

لت سنة أربع وسبعني ثلثمائة فيها جرى الصلح بني صمصامة وبني عمه فخر الدولة، فأرسل اخلليفة لفخر مث دخ
  الدولة خلعا

  .وحتفا
ويف رجب منها عمل عرس يف درب رياح فسقطت الدار على من فيها فهلك أكثر النساء هبا، : قال ابن اجلوزي

  .ونبش من حتت الردم فكانت املصيبة عامة
ابن أمحد ابن احلسني االزدي املوصلي املصنف يف اجلرح ) ٢(احلافظ أيب الفتح حممد بن احلسن : وفاةوفيها كانت 

والتعديل، وقد مسع احلديث من أيب يعلى وطبقته، وضعفه كثري من احلفاظ من أهل زمانه، واهتمه بعضهم بوضع 
  حديث رواه البن

__________  
  .سبعة: ٢٨٧/  ١يف الوفيات ) ١(
  .احلسني : ٤٠/  ٩امل يف الك) ٢(

أن جربيل كان ينزل عليه يف مثل صورة " بويه، حني قدم عليه بغداد، فساقه بإسناد إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ".ذلك االمري 

  .فأجازه وأعطاه دراهم كثرية
هذه  والعجب إن كان هذا صحيحا كيف راج على أحد ممن له أدىن فهم وعقل، وقد أرخ ابن اجلوزي وفاته يف

  .السنة، وقد قيل إنه تويف سنة تسع وستني
يف بطن من قضاعة، وقيل إياد الفارقي خطيب حلب يف أيام سيف الدولة ) ١(اخلطيب بن نباته احلذاء ...وفيها تويف

 بن محدان، وهلذا أكثر ديوانه اخلطب اجلهادية، ومل يسبق إىل مثل ديوانه هذا، وال يلحق إال أن يشاء اهللا شيئا، النه
كان فصيحا بليغا دينا ورعا، روى الشيخ تاج الدين الكندي عنه أنه خطب يوم مجعة خبطبة املنام مث رأى ليلة 

مرحبا خبطيب : له: السبت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف مجاعة من أصحابه بني املقابر، فلما أقبل عليه قال
م مل يكونوا للعيون قرة، ومل يعدوا يف االحياء مرة، أبادهم الذي كأهن: اخلطباء، مث أومأ إىل قبور هناك فقال البن نباتة

خلقهم، وأسكتهم الذي أنطقهم، وسيجدهم كما أخلقهم، وجيمعهم كما فرقهم، فتم الكالم ابن نباتة حىت أنتهى 
) يداويكون الرسول عليكم شه -وأشار إىل الصحابة الذين مع الرسول  -يوم تكونوا شهداء على الناس (إىل قوله 



  وأشار إىل رسول]  ١٤٣: البقرة[ 
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وفقك اهللا: أحسنت أحسنت أدنه أدنه، فقبل وجهه وتفل يف فيه وقال: فقال
فاستيقظ وبه من السرور أمر كبري، وعلى وجهه هباء ونور، ومل يعش بعد ذلك إال سبعة عشر يوما مل يستطعم 

  .املسك حىت مات رمحه اهللا بطعام، وكان يوجد منه مثل رائحة
  .ولد ابن نباتة يف سنة مخس وثالثني وثلثمائة، وتويف يف سنة أربع وسبعني وثلثمائة: قال ابن االزرق الفارقي

  .حكاه ابن خلكان
مث دخلت سنة مخس وسبعني وثلثمائة فيها خلع اخلليفة على صمصامة الدولة وسوره وطوقه وأركب على فرس 

جنيب مثله، وفيها ورد اخلرب بأن اثنني من سادة القرامطة ومها إسحاق وجعفر، دخال  بسرج ذهب، وبني يديه
الكوفة يف حفل عظيم فانزعجت النفوس بسبب ذلك، وذلك لصرامتهما وشجاعتهما، والن عضد الدولة مع 

  .شجاعته كان يصانعهما، وأقطعهما أراضي من أراضي واسط، وكذلك عز الدولة من قبله أيضا
  هما صمصامة جيشا فطردمها عن تلك النواحي اليت قد أكثروا فيها الفساد، وبطل ما كان يففجهز إلي

__________  
  .وهو عبد الرحيم بن حممد بن امساعيل بن نباتة احلذاقي الفارقي) ١(

  ....واحلذاقي نسبة إىل حذاقة بطن من قضاعة

على الثياب االبريسمات فاجتمع الناس جبامع نفوس الناس منهما، وفيها عزم صمصامة الدولة على أن يضع مكسا 
  .املنصور وأرادوا تعطيل اجلمعة وكادت الفتنة تقع بينهم فأعفوا من ذلك

ويف ذي احلجة ورد اخلرب مبوت مؤيد الدولة فجلس صمصامة للعزاء، وجاء إليه اخلليفة معزيا له فقام إليه صمصامة 
  .حسنة وقبل االرض بني يديه وختاطبا يف الغزاء بألفاظ

أبو علي بن أيب هريرة وامسه احلسن بن احلسني، وهو أحد مشايخ الشافعية، وله اختيارات كثرية : وفيها تويف الشيخ
  .غريبة يف املذهب وقد ترمجناه يف طبقات الشافعية

  احلسني بن علي
تلميذا له، وكان يقدمه ، كانت تربيته عند ابن خزمية و)١(ابن حممد بن حيىي أبو أمحد النيسابوري املعروف حبسنك 

  .على أوالده ويقر له ما ال يقر لغريه، وإذا ختلف ابن خزمية عن جمالس السلطان بعث حسنك مكانه
وملا تويف ابن خزمية كان عمر حسنك ثالثا وعشرين سنة، مث عمر بعده دهرا طويال، وكان من أكثر الناس عبادة 

ا، كثري الصدقات والصالت، وكان حيكي وضوء ابن خزمية وقراءة للقرآن، ال يترك قيام الليل حضرا والسفر
  .وصالته، ومل يكن يف االغنياء أحسن صالة منه رمحه اهللا، وصلى عليه احلافظ أبو أمحد النيسابوري

أبو القاسم الداركي أحد أئمة الشافعية يف زمانه، نزل : عبد العزيز بن عبد اهللا بن حممد) ٢(أبو القاسم الداركي 
  .ما رأيت أفقه منه:  سكن بغداد إىل أن مات هبا، قال الشيخ أبو حامد االسفرايييننيسابور مث

وحكى اخلطيب عنه أنه كان يسأل عن الفتوى فيجيب بعد تفكر طويل، فرمبا كانت فتواه خمالفة ملذهب الشافعي 
ليه وسلم كذا وكذا، ويلكم روى فالن عن فالن عن رسول اهللا صلى اهللا ع: وأيب حنيفة فيقال له يف ذلك فيقول

  .فاالخذ به أوىل من االخذ مبذهب الشافعي وأيب حنيفة، وخمالفتهما أسهل من خمالفة احلديث
وله يف املذهب وجوه جيدة دالة على متانة علمه، وكان يتهم باالعتزال، وكان قد أخذ العلم عن : قال ابن خلكان



  بنالشيخ أيب إسحاق املروزي، واحلديث عن جده المه احلسن 
__________  

  .حسينك، ويعرف أيضا بابن منينة: ٩٦٨/  ٣يف تذكرة احلفاظ ) ١(
  .وحسينك أشهر

هذه النسبة إىل دارك، وأظنها أهنا من قرى أصبهان وذكره  ٢٧٦/  ٥قال السمعاين يف االنساب : الداركي) ٢(
  .باسم عبد العزيز بن احلسن بن أمحد الداركي 

يب حامد االسفراييين، وأخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغريهم من أهل اآلفاق، حممد الداركي، وهو أحد مشايخ أ
  .وكانت وفاته يف شوال، وقيل يف ذي القعدة منها، وقد نيف على السبعني رمحه اهللا

حممد بن أمحد بن حممد بن حسنويه أبو سهل النيسابوري، ويعرف باحلسنوي، كان فقيها شافعيا أديبا حمدثا مشتغال 
  ال بنفسه عما

  .يعينه
حممد بن عبد اهللا بن حممد بن صاحل أبو بكر الفقيه املالكي، مسع من أيب عمرويه والباغندي وأيب بكر بن أيب داود 

وغريهم، وعنه الربقاين، وله تصانيف يف شرح مذهب مالك، وانتهت إليه رياسة مذهب مالك، وعرض عليه القضاء 
  .قبل اآلخر أيضافأباه وأشار بأيب بكر الرازي احلنفي، فلم ي

  .تويف يف يوم شوال منها عن ست ومثانني سنة رمحه اهللا تعاىل
يف حمرمها كثرت احليات يف بغداد فهلك بسبب ذلك خلق : مث دخلت سنة ست وسبعني وثلثمائة قال ابن اجلوزي

  .كثري
  .وقع مطر كثري بربق ورعد -وكان يوم العشرين من متوز  -ولسبع خلون من ربيع االول 

رجب غلت االسعار جدا ووردا اخلرب فيه بأنه وقع باملوصل زلزلة عظيمة سقط بسببها عمران كثر، ومات من  ويف
  .أهلها أمة عظيمة

وفيها وقع بني صمصام الدولة وبني أخيه شرف الدولة فاقتتال فغلبه شرف الدولة ودخل بغداد فتلقاه اخلليفة وهنأه 
، وهذا من )١(يكحل صمصام الدولة فاتفق موته فأكحله بعد موته بالسالمة، مث استدعى شرف الدولة بفراش ل

  .غريب ما وقع
ويف ذي احلجة منها قبل قاضي القضاة أبو حممد بن معروف شهادة القاضي احلافظ أيب احلسن الدار قطين، وأيب 

 عليه وسلم كان يقبل قويل على رسول اهللا صلى اهللا: حممد بن عقبة، فذكر أن الدار قطين ندم على ذلك وقال
  .وحدي فصار ال يقبل قويل على نقلي إال مع غريي

__________  
  .ه ٣٧٩أن ذلك وقع سنة  ٦١/  ٩ذكر ابن االثري يف الكامل ) ١(

) بن احلسن الناظر يف القلعة اليت حبس فيها صمصام(وكان صمصام الدولة يقول بعد سلمه، ما أعماين إال العالء 
  ) .يعين شرف الدولة(ت النه أمضى يف حكم سلطان قد ما

  مث دخلت سنة سبع وسبعني وثلثمائة
يف صفرها عقد جملس حبضرة اخلليفة فيه القضاة وأعيان الدولة وجددت البيعة بني الطائع وبني شرف الدولة بن 



عضد الدولة وكان يوما مشهودا، مث يف ربيعها االول ركب شرف الدولة من داره إىل دار اخلليفة وزينت البلد 
بت البوقات والطبول والدبادب، فخلع عليه اخلليفة وسوره وأعطاه لواءين معه، وعقد له على ما وراء داره، وضر

واستخلفه على ذلك، وكان يف مجلة من قدم مع شرف الدولة القاضي أبو حممد عبيد اهللا بن أمحد بن معروف، فلما 
ما آنسونا فقبل االرض بني يدي اخلليفة، وملا قضيت أو حشونا وطال * مرحبا باالحبة القادمينا : رآه اخلليفة قال

البيعة دخل شرف الدولة على أخته امرأة اخلليفة فمكث عندها إىل العصر والناس ينتظرونه، مث خرج وسار إىل داره 
  .للتهنئة

  .وفيها اشتد الغالء جدا مث حلقه فناء كثري
  .اخلليفة فعزاه فجاءه -وكانت تركية أم ولد  -وفيها توفيت أم شرف الدولة 

  .وفيها ولد لشرف الدولة ابنان توأمان
أبو حامد املروزي، ويعرف بابن الطربي، كان حافظا ) ١(أمحد بن احلسني بن علي ...وممن تويف فيها من االعيان

 للحديث جمتهدا يف العبادة، متقنا بصريا باالثر، فقيها حنفيا، درس على أيب احلسني الكرخي وصنف كتبا يف الفقه
والتاريخ، وويل قضاء القضاة خبراسان، مث دخل بغداد وقد علت سنه، فحدث الناس وكتب الناس عنه، منهم الدار 

  .قطين
من ذي احلجة عن ستني سنة، وصلى عليه ابنه القادر باهللا ) ٢(إسحاق بن املقتدر باهللا تويف ليلة اجلمعة لسبع عشرة 

ه شغب أم املقتدر، وحضر جنازته االمراء واالعيان من جهة اخلليفة وهو إذ ذاك أمري املؤمنني، ودفن يف تربة جدت
  .وشرف الدولة، وأرسل شرف الدولة من عزى اخلليفة فيه، واعتذر من احلضور لوجع حصل له

  جعفر بن املكتفي باهللا
  .كان فاضال تويف فيها أيضا

__________  
  .يف االصل لسبع عشر والصواب ما أثبتناه) ١(
  . ١٣٧/  ٧املنتظم  ٣٤٧/  ٦والوايف بالوفيات  ٦٥/  ١واجلواهر املضيئة  ١٠٧/  ٤اد تاريخ بغد) ٢(

صاحب االيضاح واملصنفات الكثرية، ولد ببلده مث دخل بغداد وخدم امللوك وحظي ) ١(أبو علي الفارسي النحوي 
االموال، وقد اهتمه قوم عند عضد الدولة حبيث إن عضد الدولة كان يقول أنا غالم أيب على يف النحو، وحصلت له 

باالعتزال وفضله قوم من أصحابه على املربد، وممن أخذ عنه أبو عثمان بن جين وغريه، تويف فيها عن بضع وتسعني 
  .سنة

ستيتة بنت القاضي أيب عبد اهللا احلسني بن إمساعيل احملاملي، وتكىن أم عبد الواحد، قرأت القرآن وحفظت الفقه 
ر والنحو وغري ذلك، وكانت من أعلم الناس يف وقتها مبذهب الشافعي، وكانت تفيت به والفرائض واحلساب والدر

مع الشيخ أيب علي بن أيب هريرة، وكانت فاضلة يف نفسها كثرية الصدقة، مسارعة إىل فعل اخلريات، وقد مسعت 
  .احلديث أيضا، وكانت وفاهتا يف رجب عن بضع وتسعني سنة

مائة يف حمرمها كثر الغالء والفناء ببغداد إىل شعبان كثرت الرياح والعواصف، مث دخلت سنة مثان وسبعني وثلث
حبيث هدمت كثريا من االبنية، وغرق شئ كثري من السفن، واحتملت بعض الزوارق فألقته باالرض من ناحية 

  .جوخى، وهذا أمر هائل وخطب شامل
  .س يف الطرقات وماتوا من شدتهويف هذا الوقت حلق أهل البصرة حر شديد حبيث سقط كثري من النا



  احلسن بن علي بن ثابت...وفيها تويف من االعيان
أبو عبد اهللا املقري، ولد أعمى، وكان حيضر جملس ابن االنباري فيحفظ ما يقول وما ميليه كله، وكان ظريفا حسن 

كانت تعجبه جدا، الزي، وقد سبق الشاطيب إىل قصيدة عملها يف القراءات السبع، وذلك يف حياة النقاش، و
  .وكذلك شيوخ ذلك الزمان أذعنوا إليها

__________  
  .وهو احلسن بن أمحد عبد الغفار بن حممد بن سليمان بن أبان) ١(

  .ولد مبدينة فسا
  .ه  ٣٧٦ذكر ابن االثري وفاته سنة 

والبغوي وابن صاعد  اخلليل بن أمحد القاضي شيخ احلنفية يف زمانه، كان مقدما يف الفقه واحلديث، مسع ابن جرير
  .وغريهم، وهلذا مسي باسم النحوي املتقدم

زياد بن حممد بن زياد بن اهليثم أبو العباس اخلرخاين خباءين معجمتني نسبة إىل قرية من قرى قومس، وهلم اجلرجاين 
  ).١(جبيمني، وهم مجاعة، وهلم اخلرجاين خباء معجمة مث جيم 

  .ي يف منتظمهوقد حرر هذه املواضع الشيخ ابن اجلوز
مث دخلت سنة تسع وسبعني وثلثمائة فيها كانت وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة بن بويه الديلمي، وكان قد 

انتقل إىل قصر معز الدولة عن إشارة االطباء لصحة اهلواء، وذلك لشدة ما كان جيده من الداء، فلما كان يف مجادى 
) ٣(أيب نصر، وجاء اخلليفة يف طيارة لتعزيته يف والده ) ٢(د إىل أخيه االوىل تزايد به ومات يف هذا الشهر، وقد عه

فتلقاه أبو نصر والترك بني يديه والديلم، فقبل االرض بني يديه اخلليفة، وكذلك بقية العسكر واخلليفة يف الطيارة 
  .وهم يقبلون االرض إىل ناحيته

فقبل االرض ) ٣(فة إىل أيب نصر فبلغه تعزيته له يف والده وجاء الرئيس أبو احلسني علي بن عبد العزيز من عند اخللي
أيضا ثانية، وعاد الرسول أيضا إىل اخلليفة فبلغه شكر االمري، مث عاد من جهة اخلليفة لتوديع أيب نصر فقبل االرض 

  .ثالثا، ورجع اخلليفة
  ائعفلما كان يوم السبت عاشر هذا الشهر ركب االمري أبو نصر إىل حضرة اخلليفة الط

هللا ومعه االشراف واالعيان والقضاة واالمراء، وجلس اخلليفة يف الرواق، فلما وصل االمري أبو نصر خلع عليه 
اخلليفة سبع خلع أعالهن السواد وعمامة سوداء ويف عنقه طوق ويف يده سواران ومشى احلجاب بني يديه 

قرأ الرئيس أبو احلسن عهده، وقدم إىل بالسيوف واملناطق، فقبل االرض ثانية ووضع له كرسي فجلس عليه و
  الطائع لواء فعقده بيده ولقبه هباء الدولة وضياء امللة، مث خرج من بني

__________  
) أصبهان يف معجم البلدان(اخلرجان فهي قرية من قرى أصفهان : ٥٠٨قال السهمي يف تاريخ جرجان ص ) ١(

  ".خلرجاين منها أبو العباس زياد بن حممد بن زياد بن اهليثم ا
  .وهي غري خرخان إحدى قرى قومس

ابنه، وهو : ، ويف االصل٦٢/  ٩والكامل  ٤٣٥/  ٤من وفيات االعيان ومآثر االنافة والعرب البن خلدون ) ٢(
  .حتريف

  .أخيه : كذا باالصل وهو حتريف والصواب) ٣(



  .على الوزارة، وخلع عليه) ١( يديه والعسكر معه حىت عاد إىل دار اململكة، وأقر الوزير أبا منصور بن صاحل
باجلانب الغريب من بغداد، وكان أصل بناء هذا املسجد أن امرأة رأت  -قطيعة أم جعفر  -وفيها بىن جامع القطيعة 

يف منامها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي يف مكانه، ووضع يده يف جدار هناك، فلما أصبحت فذكرت ذلك 
بين مسجدا مث توفيت تك املرأة يف ذلك اليوم، مث إن الشريف أبا أمحد املوسوي جدده فوجدوا أثر الكف يف ذلك ف

  .وجعله جامعا، وصلى الناس فيه يف هذه السنة
شرف الدولة ابن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي، متلك بغداد بعد أبيه، ...وفيها تويف من االعيان

  .رك املصادراتوكان حيب اخلري ويبغض الشر، وأمر بت
وكان مرضه باالستسقاء فتزايد به حىت كانت وفاته ليلة اجلمعة الثاين من مجادى اآلخرة عن مثان وعشرين سنة 
  .أشهر، وكانت مدة ملكه سنتني ومثانية أشهر، ومحل تابوته إىل تربة أبيه مبشهد علي، وكلهم فيهم تشيع ورفض

النجار، ويلقب غندر أيضا، روى عن أيب بكر النيسابوري وطبقته، حممد بن جعفر بن العباس أبو جعفر، وأبو بكر 
  ).٢(وكان فهما يفهم القرآن فهما حسنا وهو من ثقات الناس 

  .عبد الكرمي بن عبد الكرمي ابن بديل أبو الفضل اخلزاعي اجلرجاين قدم بغداد وحدث هبا
كان خيلط ومل يكن مأمونا على ما يرويه، وأنه  كانت له عناية بالقراءات وصنف أسانيدها، مث ذكر أنه: قال اخلطيب

وضع كتابا يف احلروف ونسبه إىل أيب حنيفة، فكتب الدار قطين ومجاعة أن هذا الكتاب موضوع ال أصل له، 
فافتضح وخرج من بغداد إىل اجلبل فاشتهر أمره هناك وحبطت منزلته، وكان يسمي نفسه أوال مجيال، مث غريه إىل 

  .حممد
__________  

  .صاحلان: ٦٢/  ٩يف الكامل ) ١(
  .وهو حممد بن احلسن بن صاحلان ويل الوزارة لالمريين شرف الدولة وهباء الدولة

  .ه ٣٧٧قدم إىل بغداد سنة 
  .كان أبو منصور خريا متدينا متمكنا من عمله

ولة أحاطت مبا بني ما رأينا وزيرا دبر من املمالك ما دبر، فإن مملكة شرف الد: قال أبو شجاع يروي عن الصايب
ذيل جتارب االمم ص (احلد من كرمان طوال إىل ديار ربيعة وبكر، وعرضا إىل االحساء والرقة والرحبة وحلوان 

١٣٨.(  
  .تويف يف احملرم سنة سبع وستعني وثالمثائة : ٩٦٣/  ٣يف تذكرة احلفاظ ) ٢(

ة بن إياس، أبو احلسني البزار احلافظ، ولد يف ابن موسى بن عيسى بن حممد بن عبد اهللا بن سلم) ١(حممد بن املظفر 
 -، ورحل إىل بالد شىت، وروى عن ابن جرير والبغوي وخلق، وروى عنه مجاعة من احلفاظ )٢(حمرم سنة ثلثمائة 
شيئا كثريا، وكان يعظمه وجيله وال يستند حبضرته، كان ثقة ثبتا، وكان قدميا ينتقد على  -منهم الدار قطين 
  .انت وفاته يف هذه السنة ودفن يوم السبت لثالث خلون من مجادى االوىل أو االخرى منهااملشايخ، مث ك

مث دخلت سنة مثانني وثلثمائة من اهلجرة فيها قلد الشريف أبو أمحد احلسن بن موسى املوسوي نقابة االشراف 
ى أبو القاسم والرضي أبو الطالبيني والنظر يف املظامل وإمرة احلاج، وكتب عهده بذلك واستخلف ولداه املرتض

  .احلسني على النقابة وخلع عليهما
وفيها تفاقم االمر بالعيارين ببغداد وصار الناس أحزابا يف كل حملة أمري مقدم، واقتتل الناس وأخذت االموال 



واتصلت الكبسات وأحرقت دور كبار، ووقع حريق بالنهار يف هنر الدجاج، فاحترق بسببه شئ كثري للناس واهللا 
  .أعلم

يعقوب بن يوسف أبو الفتوح بن كلس، وزير العزيز صاحب مصر، وكان شهما فهما ذا ...وفيها تويف من االعيان
مهة وتدبري وكلمة نافذة عند خمدومه، وقد فوض إليه أموره يف سائر مملكته، وملا مرض عاده العزيز ووصاه الوزير 

  .وحزن عليه كثريا، وأغلق الديوان أياما من شدة حزنه عليه بأمر مملكته وملا مات دفنه يف قصره وتوىل دفنه بيده
مث دخلت سنة إحدى ومثانني وثلثمائة فيها كان القبض على اخلليفة الطائع هللا وخالفة القادر باهللا أيب العباس أمحد بن 

لس اخلليفة االمري إسحاق بن املقتدر باهللا، وكان ذلك يف يوم السبت التاسع عشر من شعبان منها، وذلك أنه ج
  على عادته يف الرواق وقعد امللك هباء الدولة على السرير، مث أرسل من اجتذب اخلليفة

__________  
ويف االصل ) ٢٦٢/  ٣وتاريخ بغداد  ٣٤/  ٥والوايف بالوفيات (املظفر : ٩٨٠/  ٣من تذكرة احلفاظ ) ٢(

  .املطرف وهو حتريف
  .ست ومثانني ومائتني : يف التذكرة) ٣(

عن السرير ولفوه يف كساء ومحلوه إىل اخلزانة بدار اململكة، وتشاغل الناس بالنهب ومل يدر أكثر الناس ما  حبمائل
اخلطب وما اخلرب، حىت أن كبري اململكة هباء الدولة ظن الناس أنه هو الذي مسك، فنهبت اخلزائن واحلواصل 

  وأشياء من أثاث دار اخلالفة، حىت أخذ ثياب االعيان والقضاة
، )١(الشهود وجرت كائنة عظيمة جدا، ورجع هباء الدولة إىل داره وكتب على الطائع كتابا باخللع من اخلالفة و

وأشهد عليه االشراف وغريهم أنه قد خلع نفسه من اخلالفة وسلمها إىل القادر باهللا، ونودي بذلك يف االسواق، 
الدولة يف ذلك وتطاول االمر يف يوم اجلمعة، ومل ميكنوا  وسبقت الديلم واالتراك وطالبوا برسم البيعة، وراسلوا هباء

من الدعاء له على املنرب بصريح امسه، بل قالوا اللهم أصلح عبدك وخليفتك القادر باهللا، مث أرضوا وجوههم 
اث وأكابرهم وأخذت البيعة له واتفقت الكلمة، وأمر هباء الدولة بتحويل مجيع ما يف دار اخلالفة من االواين واالث

وغريه إىل داره، وأبيحت للعامة واخلاصة، فقلعوا وشعثوا أبنيتها، هذا واخلليفة القادر قد هرب إىل أرض البطيحة 
من الطائع حني كان يطلبه، وملا رجع إىل بغداد مانعته الدمي من الدخول إليها حىت يعطيهم رسم البيعة، وجرت بنهم 

  .مدة هربه إىل أرض البطيحة ثالث سننيخطوب طويلة، مث رضوا عنه ودخل بغداد، وكانت 
وملا دخل بغداد جلس يف اليوم الثاين جلوسا عاما إىل التهنئة ومساع املدائح والقصائد فيه، وذلك يف العشر االخري 
من شوال، مث خلع على هباء الدولة وفوض إليه ما وراء بابه، وكان اخلليفة القادر باهللا من خيار اخللفاء وسادات 

يف ذلك الزمان، وكان كثري الصدقة حسن االعتقاد، وصنف قصيدة فيها فضائل الصحابة وغري ذلك، العلماء 
فكانت تقرأ يف حلق أصحاب احلديث كل مجعة يف جامع املهدي، وجتتمع الناس لسماعها مدة خالفته، وكان ينشد 

 يا هذا لرزقك ضامن تعىن مبا واهللا* سبق القضاء بكل ما هو كائن : هذه االبيات يترمن هبا وهي لسابق الرببري
فاعمل ليوم فراقها يا خائن واعلم * تعىن كأنك للحواث آمن أو ما ترى الدنيا ومصرع أهلها * تكفي وتترك ما به 

مل يبق فيه مع املنية ساكن املوت * أصبحت جتمعه لغري خازن يا عامر الدنيا أتعمر منزال * بأنك ال أبا لك يف الذي 
  يف نفسه يوما وال تستأذن* حق وأنت بذكره متهاون إن املنية ال تؤامر من أتت *  شئ أنت تعلم أنه

__________  
أن هباء الدولة قلت عنده االموال، فكثر شغب : كان السبب يف خلعه: ٤٣٦/  ٣والعرب  ٧٩/  ٩يف الكامل ) ١(



، وقال ابن ٢٠١رب االمم ص ذيل جتا: اجلند فقبض على وزيره سابور فلم يغن عنه ذلك شيئا وانظر أيب شجاع
إن سبب خلعه أنه استوزر وزيرين استخفا بالشريعة وماال إىل النجامة والقول  ١٨٨/  ١دقماق يف اجلوهر الثمني 

  .بالطبيعة فقبض على ابن املعلم وهو من خواص هباء الدولة
  ) .١٦٤تاريخ اخللفاء للسيوطي ص  ٢٣٢/  ١انظر دول االسالم (

جرت فتنة بني الروافض والسنة واقتتلوا فقتل منهم  -وهو يوم غدير خم  -شر من ذي احلجة ويف اليوم الثالث ع
  .خلق كثري، واستظهر أهل باب البصرة وحرقوا أعالم السلطان، فقتل مجاعة اهتموا بفعل ذلك

  .وصلبوا على القناطر لريتدع أمثاهلم
عى أنه خليفة، ومسى نفسه الراشد باهللا، فمااله أهل وفيها ظهر أبو الفتوح احلسني بن جعفر العلوي أمري مكة، واد

مكة وحصل له أموال من رجل أوصى له هبا، فانتظم أمره هبا، وتقلد سيفا وزعم أنه ذو الفقار، وأخذ بيده قضيبا 
 زعم أنه كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قصد بالد الرملة ليستعني بعرب الشام، فتلقوه بالرحب وقبلوا له

  .االرض، وسلموا عليه بأمري املؤمنني، وأظهر االمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة احلدود
بعث إىل عرب الشام  -وكان قد قام باالمر من بعد أبيه العزيز يف هذه السنة  -مث أن احلاكم صاحب مصر 

كة أمريا وبعث إليه مبلطفات ووعدهم من الذهب بألوف ومئات، وكذلك إىل عرب احلجاز، واستناب على م
خبمسني ألف دينار، فانتظم أمر احلاكم ومتزق أمر الراشد، وانسحب إىل بالده كما بدأ منها، وعاد إليها كما خرج 

  .عنها، واضمحل حاله وانتقضت حباله، وتفرق عنه رجاله
ها عن ست ومثانني سنة، أمحد بن احلسني بن مهران أبو بكر املقري، تويف يف شوال من...وممن تويف فيها من االعيان

واتفق له أنه مات يف يوم وفاته أبو احلسن العامري الفيلسوف، فرأى بعض الصاحلني أمحد بن احلسني بن مهران هذا 
  .هذا فداؤك من النار: أقام أبا احلسن العامري جبانيب، وقال: ما فعل اهللا بك ؟ فقال: يف املنام فقيل له

مد قاضي قضاة بغداد روى عن ابن صاعد وعنه اخلالل واالزهري وغريمها، عبد اهللا بن أمحد بن معروف أبو حم
وكان من العلماء الثقات العقالء الفطناء، حسن الشكل مجيل اللبس، عفيفا عن االموال، تويف عن مخس وسبعني 

ربعا، مث دفن يف سنة، وصلى عليه أبو أمحد املوسوي، فكرب عليه مخسا، مث صلى عليه ابنه جبامع املنصور فكرب عليه أ
  .داره ساحمه اهللا

جوهر بن عبد اهللا القائد باين القاهرة، أصله أرمين ويعرف بالكاتب، أخذ مصر بعد موت كافور االخشيدي، أرسله 
مواله العزيز الفاطمي إليها يف ربيع االول سنة مثان ومخسني وثلثمائة، فوصل إليها يف شعبان منها يف مائة ألف 

وق لينفقه يف عمارة القاهرة، فربزوا لقتاله فكسرهم وجدد االمان الهلها، ودخلها يوم الثالثاء مقاتل، ومائيت صند
  لثمان عشرة خلت من شعبان، فشق مصر ونزل يف مكان القاهرة

اليوم، وأسس من ليلته القصرين وخطب يوم اجلمعة اآلتية ملواله، وقطع خطبة بين العباس، وذكر يف خطبته االئمة 
، وأمر فأذن حبي على خري العمل، وكان يظهر االحسان إىل الناس، وجيلس كل يوم سبت مع الوزير ابن االثين عشر

الفرات والقاضي، واجتهد يف تكميل القاهرة وفرغ من جامعها االزهر سريعا، وخطب به يف سنة إحدى وستني، 
، مث قدم مواله املعز يف سنة اثنتني وهو الذي يقال له اجلامع االزهر، مث أرسل جعفر بن فالح إىل الشام فأخذها

) ١(وستني كما تقدم، فنزل بالقصرين ومل تزل منزلته عالية عنده إىل أن مات يف هذه السنة، وقام مكانه احلسني 
الذي كان يقال له قائد القواد، وهو أكرب أمراء احلاكم، مث كان قتله على يديه يف سنة إحدى وأربعمائة، وقتل معه 



ه القاضي عبد العزيز بن النعمان، وأظن هذا القاضي هو الذي صنف البالغ االكرب، والناموس صهره زوج أخت
  .االعظم، الذي فيه من الكفر ما مل يصل إبليس إىل مثله، وقد رد على هذا الكتاب أبو بكر الباقالين رمحه اهللا

  مث دخلت سنة ثنتني ومثانني وثلثمائة
ويعرف بابن املعلم وكان قد استحوذ على  -ن علي بن حممد الكوكيب يف عاشر حمرمها أمر الوزير أبو احلس

أهل الكرخ وباب الطاق من الرافضة بأن ال يفعلوا شيئا من تلك البدع اليت كانوا يتعاطوهنا يف  -السلطان 
  .من تعليق املسوح وتغليق االسواق والنياحة على احلسني، فلم يفعلوا شيئا من ذلك وهللا احلمد: عاشوراء

قد كان هذا الرجل من أهل السنة إال أنه كان طماعا، رسم أن ال يقبل أحدا من الشهود ممن أحدثت عدالته بعد و
ابن معروف، وكان كثري منهم قد بذل أمواال جزيلة يف ذلك، فاحتاجوا إىل أن مجعوا له شيئا فوقع هلم باالستمرار، 

املعلم هذا وخرجوا خبيامهم إىل باب الشماسية وراسلوا وملا كان يف مجادى اآلخرة سعت الديلم والترك على ابن 
هباء الدولة ليسلمه إليهم، لسوء معاملته هلم، فدافع عنه مدافعة عظيمة يف أيام متعددة، ومل يزالوا يراسلونه يف أمره 

  .حىت خنقه يف حبل ومات ودفن باحملرم
فأمر بوضعه يف حجرة من دار اخلالفة وأمر أن  ويف رجب منها سلم اخلليفة الطائع الذي خلع إىل اخلليفة القادر

جتري عليه االرزاق والتحف وااللطاف، مما يستعمله اخلليفة القادر من مأكل وملبس وطيب وغريه ووكل به من 
حيفظه وخيدمه، وكان يتعنت على القادر يف تقلله يف املأكل وامللبس، فرتب من حيضر له من سائر االنواع، ومل يزالوا 

  . تويف وهو يف السجنكذلك حىت
ويف شوال منها ولد للخليفة القادر ولد وذكر، وهو أبو الفضل حممد بن القادر باهللا، وقد واله العهد من بعده 

  .ومساه الغالب باهللا، فلم يتم له االمر
  .ويف هذا الوقت غلت االسعار ببغداد حىت بيع رطل اخلبز بأربعني درمها، واجلزر بدرهم

  ام صاحب الصفراء االعرايب والتزم حبراسةويف ذي القعدة ق
__________  

وهو احلسني بن جوهر، وكان قد خاف على نفسه من احلاكم فهرب هو وولده وصهره فأرسل احلاكم من ) ١(
  .ردهم وطيب قلوهبم وآنسهم مدة مديدة مث قتلهم

  ) .٣٨٠/  ١الوفيات (

ية والبحرين إىل الكوفة، فأجيب إىل ذلك، وأطلقت له اخللع احلجاج يف ذهاهبم وإياهبم، وأن خيطب للقادر من اليمام
  .واالموال واالواين وغريها
  حممد بن العباس...وممن تويف فيها من االعيان

، مسع البغوي والباغندي )٢(املعروف بابن حيوة ) ١(ابن حممد بن حممد بن زكريا بن حيىي بن معاذ أبو عمر اخلزاز 
قد عليه الدار قطين ومسع منه االعيان، وكان ثقة دينا متيقظا ذا مروءة، وكتب من وابن صاعد وخلقا كثريا، وانت

  .الكتب الكبار كثريا بيده، وكانت وفاته يف ربيع اآلخر منها وقد قارب التسعني
أبو أمحد العسكري احلسن بن عبد اهللا بن سعيد أحد االئمة يف اللغة واالدب والنحو والنوادر، وله يف ذلك 

فيدة، منها التصحيف وغريه، وكان الصاحب بن عباد يود االجتماع به فسافر إىل عسكر خلفه حىت تصانيف م
  .اجتمع به فأكرمه وارسله باالشعار

  .تويف فيها وله تسعون سنة



  .كذا ذكره ابن خلكان
  .وذكره ابن اجلوزي فيمن تويف يف سنة سبع ومثانني كما سيأيت

يها أمر القادر باهللا بعمارة مسجد احلربية وكسوته، وأن جيري جمرى اجلوامع مث دخلت سنة ثالث ومثانني وثلثمائة ف
  .يف اخلطب وغريها وذلك بعد أن استفىت العلماء يف جواز ذلك

أدركت اجلمعة تقام ببغداد يف مسجد املدينة، ومسجد الرصافة، ومسجد دار اخلالفة، : قال اخلطيب البغدادي
  .، ومسجد احلربيةومسجد براثا، ومسجد قطيعة أم جعفر

  .ومل يزل االمر على هذا إىل سنة إحدى ومخسني وأربعمائة، فتعطلت يف مسجد براثا: قال
ويف مجادى االوىل فرغ من اجلسر الذي بناه هباء الدولة يف مشرعة القطانني، واجتاز عليه هو بنفسه، وقد زين 

  .املكان
بلد لتأخر العطاء عنهم، وغلت االسعار وراسلوا هباء الدولة ويف مجادى اآلخرة شعثت الديامل واالتراك يف نواحي ال

  .فأزحيت عللهم
  ويف يوم اخلميس الثاين من ذي القعدة تزوج اخلليفة سكينة بنت هباء الدولة على صداق مائة

__________  
  .اخلزاز، ويف االصل القزاز: ٩٥/  ٩وابن االثري  ١٩٩/  ٣من الوايف ) ١(
  .يه، ويف الوايف حيويهحسنو: يف ابن االثري) ٢(

  .حممد بن العباس بن حممد بن زكريا بن حيىي بن معاذ : وفيه ذكره

  ألف دينار وكان وكيل هباء الدولة الشريف أبو أمحد املوسوي، مث توفيت هذه املرأة قبل دخول اخلليفة
  .هبا

إليها كتبا كثرية، ووقفها على وفيها ابتاع الوزير أبو نصر سابور بن أزدشري دارا بالكرخ وجدد عمارهتا، ونقل 
  .الفقهاء، ومساها دار العلم

  .وأظن أن هذه أول مدرسة وقفت على الفقهاء، وكانت قبل النظامية مبدة طويلة
  ).١(وفيها يف أواخرها ارتفعت االسعار وضاق احلال وجاع العيال 

ران، أبو بكر البزار، مسع الكثري من أمحد بن إبراهيم بن احلسن بن شاذان بن حرب بن مه..وفيها تويف من االعيان
البغوي وابن صاعد وابن أيب داود وابن دريد، وعنه الدار قطين والربقاين واالزهري وغريهم، وكان ثبتا صحيح 

  .السماع، كثري احلديث، متحريا ورعا
  .تويف عن مخس ومثانني سنة رمحه اهللا تعاىل

طب بأمر العيارين، عاثوا ببغداد فسادا وأخذوا االموال والعمالت مث دخلت سنة أربع ومثانني وثلثمائة فيها عظم اخل
الثقال ليال وهنارا، وحرقوا مواضع كثرية، وأخذوا من االسواق اجلبايات، وتطلبهم الشرط فلم يفد ذلك شيئا وال 

ال، يف سائر فكروا يف الدولة، بل استمروا على ما هم عليه من أخذ االموال، وقتل الرجال، وإرعاب النساء واالطف
  .احملال

  .فلما تفاقم احلال هبم تطلبهم السلطان هباء الدولة وأحل يف طلبهم فهربوا بني يديه واستراح الناس من شرهم
  .وأظن هذه احلكايات اليت يذكرها بعض الناس عن أمحد الدنف عنهم، أو كان منهم واهللا أعلم

  ).٢(طالبيني ويف ذي القعدة عزل الشريف املوسوي وولداه عن نقابة ال



وفيها رجع ركب العراق من أثناء الطريق بعد ما فاهتم احلج، وذلك أن االصيفر االعرايب الذي كان قد تكفل 
حبراستهم اعترض هلم يف الطريق وذكر هلم أن الدنانري اليت أقطعت له من دار اخلالفة كانت دارهم مطلية، وأنه 

هذا املكان، فمانعوه وراجعوه، فحبسهم عن السري حىت ضاق  يريد من احلجيج بدهلا وإال ال يدعهم يتجاوزوا
الوقت ومل يبق فيه ما يدركوا فيه احلج فرجعوا إىل بالدهم، ومل حيج منهم أحد، وكذلك ركب الشام وأهل اليمن مل 

  .حيج منهم أحد، وإمنا حج أهل مصر واملغرب خاصة
  ن علي بن أيب متام الزينيب نقابةالزينيب حممد ب) ٣(ويف يوم عرفة قلد الشريف أبو احلسني 

__________  
  .بيعت كارة الدقيق مبائتني وستني درمها، وكر احلنطة بستة آالف وستمائة درهم) ١(
  .ووىل مكانه نقابة الطالبيني أبا احلسن النهر سابسي) ٢(
  ).١٠٥/  ٩الكامل (
  .أبو احلسن: يف الكامل) ٣(

  .وقد توالها بعد وفاة والده أيب القاسم 

  .العباسيني، وقرئ عهده بني يدي اخلليفة حبضرة القضاة واالعيان
إبراهيم بن هالل ابن إبراهيم بن زهرون : وفيها تويف من االعيان الصابئي الكاتب املشهور صاحب التصانيف، وهو

أن مات عليه، بن حبون أبو إسحاق احلراين كاتب الرسائل للخليفة وملعز الدولة بن بويه، كان على دين الصابئة إىل 
وكان مع هذا يصوم رمضان ويقرأ القرآن من حفظه، وكان حيفظه حفظا حسنا، ويستعمل منه يف الرسائل، وكانوا 

  .حيرضون عليه أن يسلم فلم يفعل، وله شعر جيد قوي
ه إمنا رثيت فضائل: تويف يف شوال منها وقد جتاوز السبعني، وقد جاوز السبعني، وقد رثاه الشريف الرضي وقال

  .، وليس له فضائل وال هو أهل هلا وال كرامة)١(
عبد اهللا بن حممد ابن نافع بن مكرم أبو العباس البسيت الزاهد، ورث من آبائه أمواال كثرية فأنفقها كلها يف وجوه 

اخلري والقرب، وكان كثري العبادة، يقال إنه مكث سبعني سنة مل يستند إىل حائط وال إىل شئ، وال اتكأ على 
دة، وحج من نيسابور ماشيا حافيا، ودخل الشام وأقام بيت املقدس شهورا، مث دخل مصر وبالد املغرب، وحج وسا

من هناك مث رجع إىل بالده بست، وكان له هبا بقية أموال وأمالك فتصدق هبا كلها، وملا حضرته الوفاة جعل يتأمل 
  . أدري كيف أجنو منهاأرى بني يدي أمورا هائلة، وال: ويتوجع، فقيل له يف ذلك فقال

تويف يف احلرم من هذه السنة عن مخس ومثانني سنة، وليلة موته رأت امرأة أمها بعد موهتا وعليها ثياب حسان وزينة 
  .حنن يف عيد الجل قدوم عبد اهللا بن حممد الزاهد البسيت علينا رمحه اهللا تعاىل: يا أمه ما هذه الزينة ؟ فقالت: فقالت

  )٢(بيد اهللا علي بن عيسى بن ع
أبو احلسن النحوي املعروف بالرماين، روى عن ابن دريد، وكانت له يد طوىل يف النحو واللغة واملنطق والكالم، 

والرماين نسبة إىل : وله تفسري كبري وشهد عند ابن معروف فقبله، وروى عنه التنوخي واجلوهري، قال ابن خلكان
  .عن مثان ومثانني سنة ودفن يف الشونيزية عند قرب أيب علي الفارسي بيع الرمان أو إىل قصر الرمان بواسط، تويف

__________  
من وقعه متتابع االزباد ما كنت أعلم قبل * جبل هوى لو خر يف البحر اغتدى : ٣٨١/  ١ومنها يف ديوانه ) ١(



لي بن عيسى بن ع: ٢٩٩/  ٣والوفيات  ١٠٦/  ٩يف الكامل ) ٢(أن الثرى يعلو على االطواد * حطك يف الثرى 
  .علي بن عبد اهللا 

  .حممد بن العباس بن أمحد بن القزاز أبو احلسن الكاتب احملدث الثقة املأمون
كان ثقة، كتب الكثري ومجع ما مل جيمعه أحد يف وقته، بلغين أنه كتب مائة تفسري ومائة تاريخ، وخلف : قال اخلطيب

ا سرق له، وكان حفظه يف غاية الصحة، ومع هذا كان له مثانية عشر صندوقا مملوءة كتبا أكثرها خبطه سوى م
  .رمحه اهللا تعاىل -أي تقابل ما يكتبه  -جارية تعارض معه 

الكاتب املعروف بابن املرزبان، روى عن البغوي وابن ) ٢(عبيد اهللا أبو عبد اهللا ) ١(حممد بن عمران بن موسى بن 
ا كثرية يف فنون مستحسنة، وهو مصنف كتاب تفضيل دريد وغريمها، وكان صاحب اختيار وآداب، وصنف كتب

الكالب على كثري ممن لبس الثياب، وكان مشاخيه وغريهم حيضرون عنده ويبيتون يف داره على فرش وأطعمة وغري 
ذلك، وكان عضد الدولة إذا اجتاز بداره ال جيوز حىت يسلم عليه، وكان يقف حىت خيرج إليه، وكان أبو علي 

  .هو من حماسن الدنيا: هالفارسي يقول عن
  .كان ثقة: وقال العقيقي
  .ما كان ثقة: وقال االزهري

  .ما كان من الكذابني وإمنا كان فيه تشيع واعتزال: وقال ابن اجلوزي
  .وخيلط السماع باالجازة، وبلغ الثمانني سنة رمحه اهللا تعاىل

بويه أبا العباس أمحد بن إبراهيم الضيب، امللقب  مث دخلت سنة مخس ومثانني وثلثمائة فيها استوزر ابن ركن الدولة بن
  .بالكايف، وذلك بعد وفاة الصاحب إمساعيل بن عباد، وكان من مشاهري الوزراء

وفيها قبض هباء الدولة على القاضي عبد اجلبار وصادره بأموال جزيلة، فكان من مجلة ما بيع له يف املصادرة ألف 
هذه السنة وما قبلها وما بعدها ركب العراق، واخلطبة يف احلرمني طيلسان وألف ثوب معدين، ومل حيج يف 

  .للفاطميني
الصاحب بن عباد وهو إمساعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أمحد بن إدريس ...وممن تويف فيها من االعيان

  ، أبو القاسم الوزير)٣(الطالقاين 
__________  

  .ابن سعيد بن عبيد اهللا: ٣٥٤/  ٤يف الوفيات ) ١(
  .أبو عبيد اهللا: والوفيات ١٠٦/  ٩يف الكامل ) ٢(
  .نسبة إىل الطالقان بلدة بني قزوين وأهبر: الطالقاين) ٣(

  .وهناك طالقان أخرى يف خراسان فالصاحب من طالقان قزوين 

والكرم املشهور بكايف الكفاة، وزر ملؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه، وقد كان من العلم والفضيلة والرباعة 
واالحسان إىل العلماء والفقراء على جانب عظيم، كان يبعث يف كل سنة إىل بغداد خبمسة آالف دينار لتصرف 
على أهل العلم، وله اليد الطوىل يف االدب، وله مصنفات يف فنون العلم واقتىن كتبا كثرية، وكانت حتمل على 

يب منه يف جمموع فضائله، وقد كانت دولة بين بويه مائة أربعمائة بعري، ومل يكن يف وزراء بين بويه مثله وال قر
وعشرين سنة وأشهرا، وفتح مخسني قلعة ملخدومه مؤيد الدولة، وابنه فخر الدولة، بصرامته وحسن تدبريه وجودة 



رأيه، وكان حيب العلوم الشرعية، ويبغض الفلسفة وما شاهبها من علم الكالم واآلراء البدعية، وقد مرض مرة 
  هال فكان كلما قام عن املطهرة وضع عندها عشر دنانري لئال يتربم به الفراشون، فكانوا يتمنون لو طالتباالس

علته، وملا عويف أباح للفقراء هنب داره، وكان فيها ما يساوي حنوا من مخسني ألف دينار من الذهب، وقد مسع 
س لالمالء فاحتفل الناس حلضوره، وحضره وجوه احلديث من املشايخ اجلياد العوايل االسناد، وعقد له يف وقت جمل

االمراء، فلما خرج إليه لبس زي الفقهاء وأشهد على نفسه بالتوبة واالنابة مما يعانيه من أمور السلطان، وذكر 
للناس أنه كان يأكل من حني نشأ إىل يومه هذا من أموال أبيه وجده مما ورثه منهم، ولكن كان خيالط السلطان وهو 

ا ميارسونه، واختذ بناء يف داره مساه بيت التوبة، ووضع العلماء خطوطهم بصحة توبته، وحني حدث استملى تائب مم
عليه مجاعة لكثرة جملسه، فكان يف مجلة من يكتب عنه ذلك اليوم القاضي عبد اجلبار اهلمداين وأضرابه من رؤس 

عبد ) ١(العميدي : دية كتب سنية، وكتب معهاالفضالء وسادات الفقهاء واحملدثني، وقد بعث إليه قاضي قزوين هب
، من حسنها مترعات فلما )٢(منعمات * أعقل يف وجوه القضاة خدم اجمللس الرفيع، بكتب * كايف الكفاة وأنه 

ورددنا لوقتها * قد قبلنا من اجلميع كتابا : وصلت إليه أخذ منها كتابا واحدا ورد باقيها وكتب حتت البيتني
خذ ليس مذهيب قول هات وجلس مرة يف جملس شراب فناوله الباقي : قول* تغنم الكثري وطبعي الباقيات لست أس

  .إن هذا الذي يف يدك مسموم: كأسا، فلما أراد شرهبا قال له بعض خدمه
  .فيمن ؟ قال يف الساقي: وما الشاهد على صحة قولك ؟ قال جتربه، قال: قال

إن التمثيل باحليوان ال جيوز، مث أمر بصب ما يف ذلك القدح : لقال وحيك ال أستحل ذلك، قال ففي دجاجة، قا
  .ال تدخل بعد اليوم داري، ومل يقطع عنه معلومه: وقال للساقي

  وقد عمل عليه الوزير أبو الفتح ابن ذي الكفايتني حىت عزله عن وزارة مؤيد الدولة يف وقت وباشرها
__________  

  .مفعمات : يف اليتيمة) ٢(قاضي قزوين، صاحب البيتني  العمريي، وهو: ٢٣١/  ٣يف اليتيمة ) ١(

  عوضه واستمر فيها مدة فبينما هو ذات ليلة قد اجتماع عنده أصحابه وهو يف أمت السرور، قد هيئ
له يف جملس حافل بأنواع اللذات، وقد نظم أبياتا واملغنون يغنونه هبا وهو يف غاية الطرب والسرور والفرح، وهي 

  .ب إيل* فلما أجابا دعوت القدح وقلت اليام شرخ الشبا ) * ١(دعوت اهلنا ودعوت العال : هذه االبيات
باكروين غدا إىل الصبوح، : مث قال الصحابه) ٢(فليس له بعدها منتزح * فهذا أوان الفرح إذا بلغ املرء آماله 

من احلواصل واالموال، وجعله  وهنض إىل بيت منامه فما أصبح حىت قبض عليه مؤيد الدولة وأخذ مجيع ما يف داره
  .مثلة يف العباد، وأعاد إىل وزارته ابن عباد

أن ابن عباد هذا حني حضرته الوفاة جاءه امللك فخر الدولة بن مؤيد الدولة يعوده ليوصيه : وقد ذكر ابن اجلوزي
ك إن استمريت هبا نسبت إين موصيك أن تستمر يف االمور على ما تركتها عليه، وال تغريها، فإن: يف أموره فقال له

إليك من أول االمر إىل آخره، وإن غريهتا وسلكت غريها نسب اخلري املتقدم إىل ال إليك، وأنا أحب أن تكون 
  .نسبة اخلري إليك وإن كنت أنا املشري هبا عليك

  .ر منهافأعجبه ذلك منه واستمر مبا أوصاه به من اخلري، وكانت وفاته يف عشية يوم اجلمعة لست بقني من صف
وهو أول من تسمى من الوزراء بالصاحب، مث استعمل بعده منهم، وإمنا مسي بذلك لكثرة صحبته : قال ابن خلكان

  .الوزير أبا الفضل بن العميد، مث أطلق عليه أيام وزارته
يسميه إمنا مساه الصاحب مؤيد الدولة النه كان صحابه من الصغر، وكان إذ ذاك : وقال الصابئ يف كتابه الناجي



الصاحب، فلما ملك واستوزره مساه به واستمر فاشتهر به، ومسي به الوزراء بعده، مث ذكر ابن خلكان قطعة صاحلة 
من مكارمه وفضائله وثناء الناس عليه، وعدد له مصنفات كثرية، منها كتابه احمليط يف اللغة يف سبع جملدات، حيتوي 

وتشاهبا فتشاكل االمر * اخلمر ) ٣(رق الزجاج وراقت : اخلمر على أكثر اللغة وأورد من شعره أشياء منها يف
تويف بالري يف هذه السنة وله حنو ستني سنة ونقل إىل : وكأمنا قدح وال مخر قال ابن خلكان* فكأمنا مخر وال قدح 
  .أصبهان رمحه اهللا

  حممد بن سعيد املوصلياحلسن بن حامد أبو حممد االديب، كان شاعرا متجوال كثري املكارم، روى عن علي بن 
__________  

  .املىن: ٢١٨/  ٣يف اليتيمة ) ١(
  .مقترح: يف اليتيمة) ٢(
  .رقت : ٢٣٠/  ١يف الوفيات ) ٣(

  .عنه الصوري، وكان صدوقا
لو كنت مادحا تاجرا ملدحتك، وقد : وهو الذي أنزل املتنيب داره حني قدم بغداد وأحسن إليه حىت قال له ملتنيب

كسادا وال سوقا يقام هلا * شربت املعايل غري منتظر هبا : ذا شاعرا ماهرا، فمن شعره اجليد قولهكان أبو حممد ه
توفرت االمثان كنت هلا أشرى ابن شاهني الواعظ عمر بن أمحد بن عثمان * أحرى وما أنا من أهل املكاسب كلما 

ندي وأيب بكر بن أيب داود والبغوي، بن حممد بن أيوب بن زذان، أبو حفص املشهور، مسع الكثري وحدث عن الباغ
  .وابن صاعد، وخلق

  .وكان ثقة أمينا، يسكن اجلانب الشرقي من بغداد، وكانت له املصنفات العديدة
ذكر عنه أنه صنف ثلثمائة وثالثني مصنفا منها التفسري يف ألف جزء، واملسند يف ألف ومخسمائة جزء، والتاريخ يف 

  .مائة جزءمائة ومخسني جزءا، والزاهد يف 
  .تويف يف ذي احلجة منها وقد قارب التسعني رمحه اهللا

احلافظ الدار قطين علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن دينار بن عبد اهللا احلافظ الكبري، أستاذ هذه 
لتعليل الصناعة، وقبله مبدة وبعده إىل زماننا هذا، مسع الكثري، ومجع وصنف وألف وأجاد وأفاد، وأحسن النظر وا

واالنتقاد واالعتقاد، وكان فريد عصره، ونسيج وحده، وإمام دهره يف أمساء الرجال وصناعة التعليل، واجلرح 
  والتعديل، وحسن التصنيف والتأليف، وأتساع الرواية،

له إال واالطالع التام يف الدراية، له كتابه املشهور من أحسن املصنفات يف بابه، مل يسبق إىل مثله وال يلحق يف شك
من استمد من حبره وعمل كعمله، وله كتاب العلل بني فيه الصواب من الدخل، واملتصل من املرسل واملنقطع 
واملعضل، وكتاب االفراد الذي ال يفهمه، فضال عن أن ينظمه، إال من هو من احلفاظ االفراد، واالئمة النقاد، 

لعقود يف االجياد، وكان من صغره موصوفا باحلفظ الباهر، واجلهابذة اجلياد، وله غري ذلك من املصنفات اليت هي كا
والفهم الثاقب، والبحر الزاخر، جلس مرة يف جملس إمساعيل الصفار وهو ميلي على الناس االحاديث، والدار قطين 

: إن مساعك ال يصح وأنت تنسخ، فقال الدار قطين: ينسخ يف جزء حديث، فقال له بعض احملدثني يف أثناء اجمللس
إنه أملى مثانية : أحتفظ كم أملى حديثا ؟ فقال: همي لالمالء أحسن من فهمك وأحضر، مث قال له ذلك الرجلف

عشر حديثا إىل اآلن، واحلديث االول منها عن فالن عن فالن، مث ساقها كلها بأسانيدها وألفاظها مل خيرم منها شيئا، 
  .فتعجب الناس منه



  .مل ير الدار قطين مثل نفسه: يوقال احلاكم أبو عبد اهللا النيسابور
وقد اجتمع له مع معرفة احلديث والعلم بالقراءات والنحو والفقه والشعر مع االمامة والعدالة، : وقال ابن اجلوزي

  وصحة العقيدة، وقد كانت وفاته يف

غد مبقربة من ذي القعدة منها، وله من العمر سبع وسبعون سنة ويومان، ودفن من ال) ١(يوم الثالثاء السابع 
  .معروف الكرخي رمحه اهللا

وقد رحل إىل الديار املصرية فأكرمه الوزير أبو الفضل جعفر بن خنزابة وزير كافور االخشيدي، : قال ابن خلكان
  .وساعده هو واحلافظ عبد الغين على إكمال مسنده، وحصل للدار قطين منه مال جزيل

مل يتكلم على : كبرية ببغداد، وقال عبد الغين بن سعيد الضريروالدار قطين نسبة إىل دار القطن وهي حملة : قال
  .يف زمانه، والدار قطين يف زمانه) ٣(يف زمانه، وموسى بن هارون ) ٢(االحاديث مثل علي بن املديين 

أما يف فن واحد فرمبا رأيت من هو أفضل مين، وأما فيما اجتمع يل : هل رأى مثل نفسه ؟ قال: وسئل الدار قطين
  .لفنون فالمن ا

رأيت يف املنام كأين أسأل عن حال أيب : وقد روى اخلطيب البغدادي عن االمري أيب نصر هبة اهللا بن ماكوال قال
  احلسن الدار قطين وما آل أمره إليه يف

  .اآلخرة، فقيل يل ذاك يدعى يف اجلنة االمام
عباد املتقدم ذكره، مسع أبا خليفة الفضل بن  عباد بن عباس بن عباد أبو احلسن الطالقاين، والد الوزير إمساعيل بن

احلباب وغريه من البغداديني واالصفهانيني والرازيني وغريهم، وحدث عنه ابنه الوزير أبو الفضل القاسم، وأبو بكر 
  .بن مردويه، ولعباد هذا كتاب يف أحكام القرآن، وقد اتفق موته وموت ابنه يف هذه السنة رمحهما اهللا

بن عبد الواحد أبو احلسن االحنف العكربي الشاعر املشهور، له ديوان مفرد، ومن مستجاد شعره عقيل بن حممد 
ل * عذل العذول إذا عذل وأشد من عذل العذو * أقضى علي من االجل : ما ذكره ابن اجلوزي يف منتظمه قوله

  حة من هم طويل* والرا من أراد العز : طلب النوال من السفل وقوله* صدود إلف قد وصل وأشد من هذا وذا 
__________  

  .ثامن: ٢٩٨/  ٣ووفيات االعيان  ٩٩٥/  ٣يف تذكرة احلفاظ ) ١(
  .ه ٢٣٤وتويف بسامرا سنة  ١٦١علي بن عبد اهللا بن جعفر املديين ولد سنة ) ٢(

  .وقد تقدم
  .٢٩٤موسى بن هارون احلمال احلجة البغدادي حمدث العراق تويف سنة ) ٣(

  .وقد تقدم 

م يف ترك * كافيا عما قليل ويرى باحلزم أن احلز * س ويرضى بالقليل ويرى أن سريي * فردا يف النا فليكن 
  دة بالصرب اجلميل* الفضول ويداوي مرض الوح 

ر * ت هتذيب العقول يذر الكرب الهل الكب * عاش يف قال وقيل يلزم الصمت فإن الصم * ال مياري أحدا ما 
ومداراة جهول واعتالل من صدي * يصبح يف حال ذليل بني قصد من عدو * ئ ويرضى باخلمول أي عيش ال مر

ء مع عذل العذول ومقاسات بغيض ومداناة ثقيل أف من معرفة * ق وجتىن من ملول واحتراس من ظنون السو * 
ن عبد ن يف ضل ظليل حممد ب* رف مسحا من خبيل فإذا أكمل هذا كا * س على كل سبيل ومتام االمر ال يع * النا 



  .اهللا بن سكرة أبو احلسني اهلامشي، من ولد علي بن املهدي، كان شاعرا خليعا ظريفا، وكان ينوب يف نقابة اهلامشيني
فترافع إليه رجل امسه علي وامرأة امسها عائشة يتحاكمان يف مجل فقال هذه قضية ال أحكم فيها بشئ لئال يعود 

  .احلال خدعة
، والصدغ )١(أربعة ما اجتمعن يف أحد الوجه بدر *  وجه إنسانة كلفت هبا يف: ومن مستجاد شعره ولطيف قوله

إليك أذم : والريق مخر، والثغر من برد وله يف قوله وقد دخل محام فسرق نعليه فعاد إىل منزله حافيا فقال* غالية 
ويعرى ومل أفقد به  ليحفى من يطيف به* وإن فاق املىن طيبا وحرا تكاثرت اللصوص عليه حىت * محام ابن موسى 

  دخلت حممدا وخرجت بشرا* ثوبا ولكن 
__________  

  اخلد ورد : ٨/  ٣يف اليتيمة ) ١(

يوسف بن عمر بن مسرور أبو الفتح القواس، مسع البغوي وابن أيب داود وابن صاعد وغريهم، وعنه اخلالل 
كنا نتربك به وهو : قال الدار قطين والعشاري والبغدادي والتنوخي وغريهم، وكان ثقة ثبتا، يعد من االبدال،

  .صغري
  .بقني من ربيع اآلخر عن مخس ومثانني سنة، ودفن بباب حرب) ١(تويف لثالث 

يوسف بن أيب سعيد السريايف أبو حممد النحوي، وهو الذي متم شرح أبيه لكتاب سيبويه، وكان يرجع إىل علم 
  .سنةودين وكانت وفاته يف ربيع االول منها عن مخس ومخسني 

مث دخلت سنة ست ومثانني وثلثمائة يف حمرمها كشف أهل البصرة عن قرب عتيق فإذا هم مبيت طري عليه ثيابه 
وسيفه، فطنوه الزبري بن العوام، فأخرجوه وكفنوه ودفنوه واختذوا عند قربه مسجدا، ووقف عليه أوقاف كثرية، 

  .وجعل عنده خدام وقوام وفرش وتنوير
بيدي بالد مصر بعد أبيه العزيز بن املعز الفاطمي، وكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة وفيها ملك احلاكم الع

وستة أشهر، وقام بتدبري اململكة أرجوان اخلادم، وأمني الدولة احلسن بن عمار، فلما متكن احلاكم قتلهما وأقام 
  .غريمها، مث قتل خلقا حىت استقام له االمر على ما سنذكره

  .الذي من جهة املصريني واخلطبة هلموحج بالناس االمري 
أمحد بن إبراهيم ابن حممد بن حيىي بن سحنويه أبو حامد بن إسحاق املزكي النيسابوري، ...وفيها تويف من االعيان

: مسع االصم وطبقته وكان كثري العبادة من صغره إىل كربه، وصام يف عمره سردا تسعا وعشرين سنة، وقال احلاكم
  .مل تكتب عليه خطيئة، تويف يف شعبان منها عن ثالث وستني سنة وعندي أن املالئكة
  أبو طالب املكي

  صاحب قوت القلوب، حممد بن علي بن عطية أبو طالب املكي الواعظ املذكر، الزاهد
__________  

ابن عمر بن مسروق وانه تويف يف : يوم اجلمعة لسبع بقني، ويف الكامل ذكره: ٤٧١/  ٢يف صفوة الصفوة ) ١(
  .ربيع االول وله مخس ومخسون سنة 

  .املتعبد، الرجل الصاحل، مسع احلديث وروى عن غري واحد
كان رجال صاحلا جمتهدا يف العبادة وصنف كتابا مساه قوت القلوب، وذكر فيه أحاديث ال أصل هلا، : قال العتيقي



شأ مبكة، وأنه دخل البصرة بعد وكان يعظ الناس يف جامع بغداد، وحكى ابن اجلوزي أن أصله من اجلبل، وأنه ن
وفاة أيب احلسن بن سامل، فانتمى إىل مقالته، ودخل بغداد فاجتمع عليه الناس وعقد له جملس الوعظ هبا، فغلط يف 

ليس على املخلوقني أضر من اخلالق، فبدعه الناس وهجروه، وامتنع من الكالم على : كالم وحفظ عنه أنه قال
ا يبيح السماع، فدعا عليه عبد الصمد بن علي ودخل عليه فعاتبه على ذلك فأنشد وقد كان أبو طالب هذ: الناس

  .ويا صبح ليتك مل تقرب فخرج عبد الصمد مغضبا* أبو طالب فيا ليل كم فيك من متغب 
إذا ختم يل خبري : أوص، فقال: دخلت على شيخنا أيب طالب املكي وهو ميوت فقلت له: وقال أبو القاسم بن سرات

اجلس عندي ويدك يف يدي، فإن قبضت على : كيف أعلم بذلك ؟ فقال: على جنازيت لوزا وسكرا فقلتفانثر 
  .يدك فاعلم أنه قد ختم يل خبري

  .قال ففعلت فلما حان فراقه قبض على يدي قبضا شديدا، فلما رفع على جنازته نثرت اللوز والسكر على نعشه
  .قربه ظاهر يف جامع الرصافةتويف يف مجادى اآلخرة منها و: قال ابن اجلوزي

العزيز صاحب مصر نزار بن املعز معد أيب متيم، ويكىن نزار بأيب منصور، ويلقب بالعزيز، تويف عن اثنني وأربعني 
، وقام باالمر من بعده )٢(منها، وكانت واليته بعد أبيه إحدى وعشرين سنة، ومخسة أشهر وعشرة أيام ) ١(سنة 

حلاكم هذا هو الذي ينسب إليه الفرقة الضالة املضلة الزنادقة احلاكمية وإليه ينسب أهل ولده احلاكم قبحه اهللا، وا
  وادي التيم من الدرزية أتباع هستكر غالم احلاكم الذي بعثه إليهم

يدعوهم إىل الكفر احملض فأجابوه، لعنه اهللا وإياهم أمجعني، أما العزيز هذا فإنه كان قد استوزر رجال نصرانيا يقال له 
عيسى بن نسطورس، وآخر يهوديا امسه ميشا، فعز بسببهما أهل هذين امللتني يف ذلك الزمان على املسلمني، حىت 

بالذي أعز النصارى بعيسى بن نسطورس، واليهود مبيشا وأذل : كتبت إليه امرأة قصة يف حاجة هلا تقول فيها
  .الرجلني وأخذ من النصارى ثالمثائة ألف دينار املسلمني هبما ملا كشفت ظالميت، فعند ذلك أمر بالقبض على هذين

وفيها توفيت بنت عضد الدولة امرأة الطائع فحملت تركتها إىل ابن أخيها هباء الدولة، وكان فيها جوهر كثري واهللا 
  .أعلم

__________  
  .ومثانية أشهر ونصف: زيد ١١٦/  ٩يف الكامل ) ١(
  .ونصف: ١١٦/  ٩يف الكامل ) ٢(

  .احدى عشرة سنة ونصف : ٥٦ / ٤ويف العرب 

مث دخلت سنة سبع ومثانني وثلثمائة فيها تويف فخر الدولة أبو احلسن علي بن ركن الدولة بن بويه، وأقيم ولده 
  .رستم يف امللك مكانه، وكان عمره أربع سنني، وقام خواص أبيه بتدبري امللك يف الرعايا

  .غويوممن تويف فيها من االعيان أبو أمحد العسكري الل
احلسن بن عبد اهللا ابن سعيد بن أمحد العسكري اللغوي، العالمة يف فنه وتصانيفه، املفيدة يف اللغة وغريها، يقال إنه 

 -كان مييل إىل االعتزال، وملا قدم الصاحب بن عباد هو وفخر الدولة البلدة اليت كان فيها أبو أمحد العسكري 
ضعفنا فما نقوى * وملا أبيتم أن تزوروا وقلتم : فيها هذه االبياتبعث إليه احلاحب رقة  -وكان قد كرب وأسن 

* فكم من منزل بكر لنا وعوان نناشدكم هل من قرى لنزيلكم * على الوحدان أتيناكم من بعد أرض نزوركم 
  تعمد تشبيهي به وعناين* بطول جوار ال ميل جفان تضمنت بنت ابن الرشيد كأمنا 

مث ركب بغلته حتامال وصار إىل الصاحب فوجده ) ١(وقد حيل بني العري والنزوان  *أهم بأمر احلزم ال أستطيعه 



دوين وقد طال ما * مايل أرى القبة الفيحاء مقفلة : مشغوال يف خيمته بأهبة الوزارة فصعد أكمه مث نادى بأعلى صوته
: لصاحب صوته ناداهوليس يل عمل زاك فأدخلها فلما مسع ا* استفتحت مقفلها كأهنا جنة الفردوس معرضة 

  .ادخلها يا أبا أمحد فلك السابقة االوىل، فلما صار إليه أحسن إليه
  .تويف يف يوم التروية منها

وتسعني ومائتني، ) ٢(وكانت والدته يوم اخلميس لست عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثالث : قال ابن خلكان
  .نني وثلثمائةوتويف يوم اجلمعة لسبع خلون من ذي احلجة سنة اثنتني ومثا

__________  
قال ابن خلكان إن هذا البيت كان من أجوبة أيب أمحد على االبيات املتقدمة للصاحب وهو لصخر بن عمرو ) ١(

بن الشريد أخو اخلنساء قاله من مجلة أبيات مشهورة يف مرضه وقد ضجرت امرأته سلمى من متريضه ودقة حالته 
  .٧٩ - ٧٨/  ١٥انظر اخلرب يف االغاين : ى فسمعها فقالفهو ال حي فريجى، وال ميت فينع: قالت

  .وهو خطأ : يف االصل ثالثة) ٢(

عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا ابن إبراهيم بن عبيد اهللا بن زياد بن مهران، أبو القاسم الشاعر املعروف بابن الثالج، 
بالثالج، وقد مسع أبو القاسم هذا من  الن جده أهدى لبعض اخللفاء ثلجا، فوقع منه موقعا، فعرف عند اخلليفة

  .البغوي وابن صاعد وأيب داود، وحدث عن التنوخي واالزهري والعقيقي وغريهم من احلفاظ
وقد اهتمه احملدثون منهم الدار قطين ونسبوه إىل أنه كان يركب االسناد ويضع احلديث على : قال ابن اجلوزي

  .الرجال
  تويف يف ربيع االول فجأة ابن زوالق

بن راشد بن عبيد اهللا بن سليمان ابن زوالق، أبو ) ١(احلسن بن إبراهيم بن احلسني بن احلسن بن علي بن خلد 
حممد املصري احلافظ، صنف كتابا يف قضاة مصر ذيل به كتاب أيب عمر حممد بن يوسف بن يعقوب الكندي، إىل 

نة ست ومثانني وثلثمائة، وهي أيام حممد بن سنة ست وأربعني ومائتني، وذيل ابن زوالق من القاضي بكار إىل س
النعمان قاضي الفاطميني، الذي صنف البالغ الذي انتصب فيه للرد على القاضي الباقالين، وهو أخو عبد العزيز 

  .بن النعمان واهللا أعلم
  .وكانت وفاته يف أواخر ذي القعدة من هذه السنة عن إحدى ومثانني سنة

، املعروف بابن بطة، أحد علماء احلنابلة، وله )٢(ابن محران، أبو عبد اهللا العكربي ابن بطة عبيد اهللا بن حممد 
التصانيف الكثرية احلافلة يف فنون من العلوم، مسع احلديث من البغوي وأيب بكر النيسابوري وابن صاعد وخلق يف 

ي والربمكي، وأثىن عليه غري واحد أقاليم متعددة، وعنه مجاعة من احلفاظ، منهم أبو الفتح بن أيب الفوارس، واالزج
يا : من االئمة، وكان ممن يأمر بالعروف وينهى عن املنكر، وقد رأى بعضهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال

  .رسول اهللا قد اختلفت علي املذاهب
قبل  -إليه وقال له عليك بأيب عبد اهللا بن بطة، فلما أصبح ذهب إليه ليبشره باملنام فحني رآه ابن بطة تبسم : فقال

  .صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ثالث مرات -أن خياطبه 
وقد تصدى اخلطيب البغدادي للكالم يف ابن بطة والطعن عليه وفيه بسبب بعض اجلرح يف ابن بطة الذي أسنده إىل 

على اخلطيب والطعن شيخه عبد الواحد بن علي االسدي املعروف بابن برهان اللغوي، فانتدب ابن اجلوزي للرد 
  عليه أيضا بسبب بعض مشاخيه واالنتصار البن بطة، فحكى عن أيب الوفا بن عقيل أن ابن برهان كان يرى مذهب



__________  
  .خالد: ٩١/  ٢يف الوفيات ) ١(
  .نسبة إىل عكربا بلد تبعد عن بغداد عشرة فراسخ : العكربي) ٢(

النار، وإمنا قالوا ذلك الن دوام ذلك إمنا هو للتشفي وال معىن له هنا مع  مرجئة املعتزلة، يف أن الكفار ال خيلدون يف
  .أنه قد وصف نفسه بأنه غفور رحيم، وأنه أرحم الرامحني

  مث شرع ابن عقيل يرد
  .على ابن برهان
  .؟! فكيف يقبل اجلرح مثل هذا : قال ابن اجلوزي

  .واملثبت مقدم على النايف: البغوي، قالمث روى ابن اجلوزي بسنده عن ابن بطة أنه مسع املعجم من 
ثنا حممد بن أيب الفوارس روى عن ابن بطة عن البغوي عن أيب : وحدثين عبد الواحد بن برهان قال: قال اخلطيب

  .مصعب، عن مالك، عن الزهري، عن أنس
  ).١" (طلب العلم فريضة على كل مسلم : " قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وهذا باطل من حديث مالك، واحلمل فيه على ابن بطة: بقال اخلطي
ما حكاه اخلطيب يف القدح يف : أحدمها أنه وجد خبط ابن برهان: واجلواب عن هذا من وجهني: قال ابن اجلوزي

ابن بطة وهو شيخي أخذت عنه العلم يف البداية، الثاين أن ابن برهان قد تقدم القدح فيه مبا خالف فيه االمجاع، 
  .ف قبلت القول يف رجل قد حكيت عن مشايخ العلماء أنه رجل صاحل جماب الدعوة، نعوذ باهللا من اهلوىفكي

علي بن عبد العزيز بن مدرك أبو احلسن الربدعي، روى عن أيب حامت وغريه، وكان كثري املال فترك الدنيا وأقبل 
  .على اآلخرة، فاعتكف يف املسجد، وكان كثري الصالة والعبادة

لدولة بن بويه علي بن ركن الدولة أيب علي احلسن بن بويه الديلمي، ملك بالد الري ونواحيها، وحني مات فخر ا
  .أخوه مؤيد الدولة كتب إليه الوزير ابن عباد باالسراع إليه فواله امللك بعده، واستوزر ابن عباد على ما كان عليه

وعشرة أشهر وسبعة عشر يوما، وترك من االموال تويف عن ست وأربعني سنة، منها مدة ملكه ثالث عشرة سنة 
شيئا كثريا، من الذهب ما يقارب ثالثة آالف ألف دينار، ومن اجلواهر حنوا من مخسة عشر ألف قطعة، يقارب 

  .قيمتها ثالثة آالف ألف دينار ذهبا
ها آنية، ومن الثياب وغري ذلك من أواين الذهب زنته ألف ألف دينار، ومن الفضة زنته ثالثة آالف ألف درهم، كل

ثالثة آالف محل، وخزانة السالح ألف محل، ومن الفرش ألف ومخسمائة محل، ومن االمتعة مما يليق بامللوك شيئا 
كثريا ال حيصر، ومع هذا مل يصلوا ليلة موته إىل شئ من املال ومل حيصل له كفن إال ثوب من اجملاورين يف املسجد، 

  لده رستم من بعده، فأننت امللك ومل يتمكنواشتغلوا عنه بامللك حىت مت لو
  .أحد من الوصول إليه فربطوه يف حبال وجروه على درج القلعة من ننت رحيه، فتقطع، جزاء وفاقا

__________  
  ) .١٧(أخرجه ابن ماجه يف املقدمة باب ) ١(

حاء والعلماء، كان يقال له ابن مسعون الواعظ حممد بن أمحد بن إمساعيل أبو احلسني بن مسعون الواعظ، أحد الصل
الناطق باحلكمة، روى عن أيب بكر بن داود وطبقته، وكان له يد طوىل يف الوعظ والتدقيق يف املعامالت، وكانت له 



كرامات ومكاشفات، كان يوما يعظ على املنرب وحتته أبو الفتح بن القواس، وكان من الصاحلني املشهورين، فنعس 
رأيت رسول اهللا صلى اهللا : ن عن الوعظ حىت استيقظ، فحني استيقظ قال ابن مسعونابن القواس فأمسك ابن مسعو

  .فلهذا أمسكت عن الوعظ حىت ال أزعجك عما كنت فيه: قال! نعم : عليه وسلم يف منامك هذا ؟ قال
إىل ابن  اذهب: وكان لرجل ابنة مريضة مدنفة فرأى أبوها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وهو يقول له

  .مسعون ليأيت منزلك فيدعو البتنك تربأ بإذن اهللا
فلما أصبح اذهب إليه فلما رآه هنض ولبس ثيابه وخرج مع الرجل، فظن الرجل أنه يذهب إىل جملس وعظه، فقال 

من يف نفسه أقول له يف أثناء الطريق، فلما مر بدار الرجل دخل إليها فأحضر إليه ابنته فدعا هلا وانصرف، فربأت 
ساعتها، وبعث إليه اخلليفة الطائع هللا من أحضره إليه وهو مغضب عليه، فخيف على ابن مسعون منه، فلما جلس 

بني يديه أخذ يف الوعظ، وكان أكثر ما أورده من كالم علي بن أيب طالب، فبكى اخلليفة حىت مسع نشيجه، مث خرج 
بلغين أنه ينتقص عليا فأردت أن أعاقبه، : ت غضبان، فقالرأيناك طلبته وأن: من بني يديه وهو مكرم، فقيل للخليفة

  .فلما حضر أكثر من ذكر علي فعلمت أنه موفق، فذكرين وشفى ما كان يف خاطري عليه
أليس : ورأى بعضهم يف املنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإىل جانبه عيسى بن مرمي عليه السالم، وهو يقول

  .يت أصحاب الصوامعمن أميت االحبار أليس من أم
أيف أمتك مثل : فبينما هو يقول ذلك إذ دخل ابن مسعون فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لعيسى عليه السالم

  .هذا ؟ فسكت عيسى
  .ولد ابن مسعون يف سنة ثلثمائة، وتويف يوم اخلميس الرابع عشر من ذي القعدة يف هذه السنة، ودفن بداره

  ج بعد سنتني إىلمث أخر: قال ابن اجلوزي
  .مقربة أمحد بن حنبل وأكفانه مل تبل رمحه اهللا

اخر ملوك السامانية نوح بن منصور ابن نوح بن نصر بن أمحد بن إمساعيل، أبو القاسم الساماين، ملك خراسان 
مث  وغزنة وما وراء النهر، ويل امللك وعمره ثالث عشرة سنة، واستمر يف امللك إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر،
قبض عليه خواصه وأجلسوا مكانه أخاه عبد امللك، فقصدهم حممود بن سبكتكني فانتزع امللك من أيديهم، وقد 

  .كان هلم امللك مائة وستني سنة فباد ملكهم يف هذا العام، وهللا االمر من قبل ومن بعد
ي إمام أهل نيسابور، وشيخ أبو الطبيب سهل بن حممد ابن سليمان بن حممد بن سليمان الصعلوكي الفقيه الشافع

  تلك

  .الناحية، كان حيضر جملسه مخسمائة حمربة، وكانت وفاته يف هذه السنة على املشهور
  .مات يف سنة ستني وأربعمائة فاهللا أعلم: وقال احلافظ أبو يعلى اخلليلي يف االرشاد

يف بغداد برد عظيم، حبيث مجد املاء يف ذي احلجة منها سقط : مث دخلت سنة مثان ومثانني وثلثمائة قال ابن اجلوزي
  .يف احلمامات، وبول الدواب يف الطرقات

وفيها جاءت رسل أيب طالب بن فخر الدولة يف البيعة له فبايعه اخلليفة وأمره على بالد الري ولقبه جمد الدولة 
لدولة، وكان كثري كهف االمة، وبعث إليه باخللع وااللوية، وكذلك فعل ببدر بن حسنويه ولقبه ناصر الدين وا

  .الصدقات
وفيها هرب أبو عبد اهللا بن جعفر املعروف بابن الوثاب، املنتسب إىل جده الطائع، من السجن بدار اخلالفة إىل 
البطيحة، فآواه صاحبها مهذب الدولة، مث أرسل القادر باهللا يف أمره فجئ به مضيقا عليه فاعتقله، مث هرب من 



كيالن فادعى أنه الطائع هللا، فصدقوه وبايعوه وأدوا إليه العشر، وغري ذلك من  االعتقال أيضا فذهب إىل بالد
احلقوق، مث اتفق جمئ بعضهم إىل بغداد فسألوا عن االمر فإذا ليس له أصل وال حقيقة، فرجعوا عنه واضمحل أمره 

  .وفسد حاله، فاهنزم عنهم
  وحج بالناس فيها

  .لعبيدي قبحه اهللاأمري املصريني، واخلطبة باحلرمني للحاكم ا
اخلطايب أبو سليمان محد ويقال أمحد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب اخلطايب البسيت، ...وممن تويف فيها من االعيان

  .أحد املشاهري االعيان، والفقهاء اجملتهدين املكثرين، له من املصنفات معامل السنن وشرح البخاري، وغري ذلك
  .وله شعر حسن

عما * فإمنا أنت يف دار املداراة من يدر دارى ومن مل يدر سوف يرى * ت حيا فدار الناس كلهم ما دم: فمنه قوله
  .قليل ندميا للندامات تويف مبدينة بست يف ربيع االول من هذه السنة، قاله ابن خلكان

ع إمساعيل الصفار بن عبد اهللا الصرييف احلافظ املطبق مس) ١(احلسني بن أمحد بن عبد اهللا ابن عبد الرمحن بن بكري 
  وابن

__________  
  .بكر : ويف االصل ١٠١٧/  ٣من تذكرة احلفاظ ) ١(

  .السماك والنجاد واخللدي وأبا بكر الشاشي
أنه دخل عليه وبني يديه أجزاء كبار فجعل إذا ساق : وعنه ابن شاهني واالزهري والتنوخي، وحكى االزهري

  .ق إسناده من حفظهإسنادا أورد متنه من حفظه وإذا سرد متنا سا
  .وفعلت هذا معه مرارا، كل ذلك يورد احلديث إسنادا ومتنا كما يف كتابه: قال
  .وكان ثقه فحسدوه وتكلموا فيه: قال

  .أن ابن أيب الفوارس اهتمه بأنه يزيد يف مساع الشيوخ، ويلحق رجاال يف االحاديث ويصل املقاطيع: وحكى اخلطيب
  .سنة) ٢(ن إحدى وسبعني منها ع) ١(تويف يف ربيع االول 

صمصامة الدولة ابن عضد الدولة صاحب بالد فارس، خرج عليه ابن عمه أبو نصر بن خبتيار فهرب منه وجنا يف 
  مجاعة من االكراد، فلما وغلوا به أخذوا ما يف خزائنه وحواصله، وحلقه أصحاب ابن خبتيار فقتلوه

  .هذه سنة سنها أبوك: قالومحلوا رأسه إليه، فلما وضع بني يدي ابن خبتيار 
، ومدة ملكه منها تسع سنني )٣(وكان ذلك يف ذي احلجة من هذه السنة، وكان عمره يوم قتل مخسا وثالثني سنة 

  ).٤(وأشهر 
عبد العزيز بن يوسف احلطان أبو القاسم، كاتب االنشاء لعضد الدولة، مث وزر البنه هباء الدولة مخسة أشهر، وكان 

  .يقول الشعر
املعروف بغالم الشنبوذي، كان عاملا بالقراءات ) ٥(حممد بن أمحد ابن إبراهيم أبو الفتح ...يف شعبان منهاتويف 

وتفسريها، يقال إنه كان حيفظ مخسني ألف بيت من الشعر، شواهد للقرآن، ومع هذا تكلموا يف روايته عن أيب 
  .احلسني بن شنبوذ، وأساء الدار قطين القول فيه

  .ها، وولد سنة إحدى وثالثني وثلثمائةتويف يف صفر من
__________  



  .تويف يف ربيع اآلخر: ١٠١٧/  ٣يف تذكرة احلفاظ ) ١(
  .احدى وستني سنة: ٣٤٠/  ١٢يف تذكرة احلفاظ، والوايف بالوفيات ) ٢( ٣٠٩

  .وسبعة أشهر: ١٤٣/  ٩زيد يف الكامل ) ٣(
  .تسع سنني ومثانية أشهر: ١٤٣/  ٩يف الكامل ) ٤( ٣٨٩
  .تسع سنني: ٤٦٧/  ٤ العرب ويف

  .أبو الفرج : ٣٩/  ٢يف الوايف ) ٥( ٢٧٧

مث دخلت سنة تسع ومثانني وثلثمائة فيها قصد حممود بن سبكتكني بالد خراسان فاستلب ملكها من أيدي 
قرضت السامانية، وواقعهم مرات متعددة يف هذه السنة وما قبلها، حىت أزال امسهم ورمسهم عن البالد بالكلية، وان

دولتهم بالكلية، مث صمد لقتال ملك الترك مبا وراء النهر، وذلك بعد موت اخلاقان الكبري الذي يقال له فائق، 
  .وجرت له معهم حروب وخطوب

  وفيها استوىل هباء الدولة على بالد فارس وخوزستان،
يوم الثامن عشر من ذي احلجة وفيها أرادت الشيعة أن يصنعوا ما كانوا يصنعونه من الزينة يوم غدير خم، وهو ال

فيما يزعمونه، فقاتلهم جهلة آخرون يف املنتسبني إىل السنة فادعوا أن يف مثل هذا اليوم حصر النيب صلى اهللا عليه 
وسلم وأبو بكر يف الغار فامتنعوا من ذلك، وهذا أيضا جهل من هؤالء، فإن هذا إمنا كان يف أوائل ربيع االول من 

هنما أقاما فيه ثالثا، وحني خرجا منه قصدا املدينة فدخالها بعد مثانية أيام أو حنوها، وكان أول سين اهلجرة، فإ
  .دخوهلما املدينة يف اليوم الثاين عشر من ربيع االول، وهذا أمر معلوم مقرر حمرر

ئفة أخرى من وملا كانت الشيعة يصنعون يف يوم عاشوراء مأمتا يظهرون فيه احلزن على احلسني بن علي، قابلتهم طا
جهلة أهل السنة فادعوا أن يف اليوم الثاين عشر من احملرم قتل مصعب بن الزبري، فعملوا له مأمتا كما تعمل الشيعة 
للحسني، وزاروا قربه كما زاروا قرب احلسني، وهذا من باب مقابلة البدعة ببدعة مثلها، وال يرفع البدعة إال السنة 

  .الصحيحة
غيم مطبق، وريح قوية، حبيث أتلفت شيئا كثريا من النخيل ببغداد، فلم يتراجع محلها إىل  وفيها وقع برد شديد مع

  .عادهتا إال بعد سنتني
وفيها حج بركب العراق الشريفان الرضى واملرتضى فاعتقلهما أمري االعراب ابن اجلراح فافتديا أنفسهما منه 

  .بتسعة آالف دينار من أمواهلما فأطلقهما
زاهر بن عبد اهللا ابن أمحد بن حممد بن عيسى السرخسي املقرئ الفقيه احملدث، شيخ ...ا من االعيانوممن تويف فيه

عصره خبراسان، قرأ على ابن جماهد، وتفقه بأيب إسحاق املروزي إمام الشافعية، وأخذ اللغة واالدب والنحو عن أيب 
  .بكر بن االنباري

  .سنة) ١(تويف يف ربيع اآلخر عن ست وتسعني 
د اهللا بن حممد بن إسحاق ابن سليمان بن خملد بن إبراهيم بن مروز أبو القاسم املعروف بابن حبابة، روى عن عب

  البغوي وأيب بكر بن أيب داود وطبقتهما، وكان ثقة مأمونا مسندا، ولد ببغداد سنة تسع وتسعني ومائتني،
__________  

  .وسبعون  ١٠٢١/  ٣يف تذكرة احلفاظ ) ١(



  .دى االوىل من هذه السنة عن تسعني سنةومات يف مجا
  .وصلى عليه الشيخ أبو حامد االسفراييين شيخ الشافعية، ودفن يف مقابر جامع املنصور

مث دخلت سنة تسعني وثلثمائة من اهلجرة النبوية فيها ظهر بأرض سجستان معدن من ذهب كانوا حيفرون فيه مثل 
  .اآلبار، وخيرجون منه ذهبا أمحر

  .االمري أبو نصر بن خبتيار صاحب بالد فارس واستوىل عليها هباء الدولةوفيها قتل 
وفيها قلد القادر باهللا القضاء بواسط وأعماهلا أبا حازم حممد بن احلسن الواسطي، وقرئ عهده بدار اخلالفة، وكتب 

  .نة جيدةله القادر وصية حسنة طويلة أوردها ابن اجلوزي يف منتظمه، وفيها مواعظ وأوامر ونواهي حس
أمحد بن حممد ابن أيب موسى أبو بكر اهلامشي الفقيه املالكي القاضي باملدائن وغريها، ...وممن تويف فيها من االعيان

  .وخطب جبامع املنصور، ومسع الكثري، وروى عنه اجلم الغفري، وعنه الدار قطين الكبري، وكان عفيفا نزها ثقة دينا
  .عني سنةتويف يف حمرم هذه السنة عن مخس وسب

وهذا  -عبيد اهللا بن عثمان بن حيىي أبو القاسم الدقاق، ويعرف بابن حنيفا قال القاضي العالمة أبو يعلى بن الفراء 
وقد مسى مساعا صحيحا، وروى عنه االزهري وكان ثقة مأمونا حسن  -حليفا  -وروي بالالم ال بالنون  -جده 

  .اخللق، ما رأينا مثله يف معناه
مد بن خلف ابن الفراء والد القاضي أيب يعلى، وكان صاحلا فقيها على مذهب أيب حنيفة، أسند احلسني بن حم

  .احلديث وروى عنه ابنه أبو حازم حممد بن احلسني
  عبد اهللا بن أمحد ابن علي بن أيب طالب البغدادي، نزيل مصر، وحدث هبا فسمع منه احلافظ عبد الغين بن

  .سعيد املصري

املعروف بالكتاين املقري، ولد سنة ثلثمائة، روى عن البغوي وابن جماهد ) ١(ن أمحد أبو نصر عمر بن إبراهيم اب
  .وابن صاعد، وعنه االزهري وغريه، وكان ثقة صاحلا

حممد بن عبد اهللا بن احلسني ابن عبد اهللا بن هارون، أبو احلسني الدقاق، املعروف بابن أخي ميمي، مسع البغوي 
مل يزل على كرب سنه يكتب احلديث إىل أن تويف وله تسعون سنة، وكان ثقة مأمونا دينا فاضال وغريه، وعنه مجاعة، و

  .حسن االخالق، تويف ليلة اجلمعة لثمان وعشرين من شعبان منها
بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه، الشريف ) ٢(حممد بن عمر بن حيىي ابن احلسني 

لوي، الكويف، ولد سنة مخس عشرة، ومسع من أيب العباس بن عقدة وغريه، وسكن بغداد، وكانت له أبو احلسني الع
أموال كثرية وضياع، ودخل عظيم وحشمة وافرة، ومهة عالية، وكان مقدما على الطالبيني يف قته، وقد صادره 

عضد الدولة، مث صادره هباء عضد الدولة يف وقت واستحوذ على مجهور أمواله وسجنه، مث أطلقه شرف الدولة بن 
  .الدولة بألف ألف دينار مث سجنه، مث أطلقه واستنابه على بغداد

  .ويقال إن غالته كانت تساوي يف كل سنة بألفي ألف دينار، وله وجاهة كبرية جدا
  .ورياسة باذخة

يه تنسب حارة برجوان االستاذ أبو الفتوح برجوان الناظر يف االمور بالديار املصرية يف الدولة احلاكمية، وإل
بالقاهرة، كان أوال من غلمان العزيز بن املعز، مث صار عند احلاكم نافذ االمر مطاعا كبريا يف الدولة، مث أمر بقتله يف 

  .بسكني يف بطنه فقتله -الذي تنسب إليه الريدانية خارج باب الفتوح  -القصر فضربه االمري ريدان 
  ثياب، من ذلك ألف سراويل بيدقي بألف تكة من حرير،وقد ترك شيئا كثريا من االثاث وال



  .قاله ابن خلكان
  .ووىل احلاكم بعده يف منصبه االمري حسني بن القائد جوهر

__________  
  .أبو حفص: ١٠١١/ يف تذكرة احلفاظ ) ١(
  .ابن أمحد بن حيىي بن احلسني بن زيد : ٢٤٤/  ٤يف الوايف ) ٢(

 -ملعاىف بن زكريا بن حيىي بن محيد بن محاد بن داود أبو الفرج النهرواين القاضي ا) ١(اجلريري املعروف بابن طرار 
املعروف بابن طرار اجلريري، النه اشتغل على ابن جرير الطربي، وسلك وراءه يف مذهبه،  -النه ناب يف احلكم 

  .فنسب إليه
عاملا فاضال كثري اآلداب والتمكن  مسع احلديث من البغوي وابن صاعد وخلق، وروى عنه مجاعة، وكان ثقة مأمونا

يف أصناف العلوم، وله املصنفات الكثرية منها كتابه املسمى باجلليس واالنيس، فيه فوائد كثرية مجة، وكان الشيخ 
إذا حپضر املعايف حضرت العلوم كلها، ولو أوصى رجل بثلث ماله : أبو حممد الباقالين أحد أئمة الشافعية يقول

  .أن يصرف إليهالعلم الناس لوجب 
هل نتذاكر يف فن من العلوم ؟ : اجتمع مجاعة من الفضالء يف دار بعض الرؤساء وفيهم املعاىف فقالوا: وقال غريه

مر غالمك أن يأيت بكتاب من هذه  -وكان عنده كتب كثرية يف خزانة عظيمة  -فقال املعاىف لصاحب املنزل 
  .الكتب، أي كتاب كان نتذاكر فيه

أنشدنا الشيخ أبو الطيب الطربي : ن من متكنه وتبحره يف سائر العلوم، وقال اخلطيب البغداديفتعجب احلاضرو
* أتدري على من أسأت االدب أسأت على اهللا سبحانه * أال قل ملن كان يل حاسدا : أنشدنا املعاىف بن زكريا لنفسه

طلب تويف يف ذي احلجة من هذه وسد عليك وجوه ال) * ٢(النك ال ترضى يل ما وهب فجازاك عين بأن زادين 
  .السنة عن مخس ومثانني سنة، رمحه اهللا

  .ابن فارس صاحب اجململ، وقيل إنه تويف يف سنة مخس وتسعني كما سيأيت
أم السالمة بنت القاضي أيب بكر أمحد بن كامل بن خلف بن شنخرة، أم الفتح، مسعت من حممد بن إمساعيل 

لتنوخي وأبو يعلى بن الفراء وغريهم، وأثىن عليها غري واحد يف دينها وفضلها النصالين وغريه، وعنها االزهري وا
وسيادهتا، وكان مولدها يف رجب من سنة مثان وتسعني، وتوفيت يف رجب أيضا من هذه السنة عن ثنتني وتسعني 

  .سنة، رمحها اهللا تعاىل
__________  

  .طرارا، وتكتب باهلاء بدل االلف: ٢٢٤/  ٥يف الوفيات ) ١(
  .فجازاك عنه بأن زادين: يف الوفيات) ٢(

مث دخلت سنة إحدى وتسعني وثلثمائة فيها بايع اخلليفة القادر باهللا لولده أيب الفضل بوالية العهد من بعده، وخطب 
له على املنابر بعد أبيه، ولقب بالغالب باهللا، وكان عمره حينئذ مثاين سنني وشهورا، ومل يتم له ذلك وكان سبب 

ن رجال يقال له عبد اهللا بن عثمان الواقفي ذهب إىل بعض االطراف من بالد الترك، وادعى أن القادر باهللا ذلك أ
جعله ويل العهد من بعده، فخطبوا له هنالك، فلما بلغ القادر أمره بعث يتطلبه فهرب يف البالد ومتزق، مث أخذه 

  .ادر إىل هذه البيعةفسجنه يف قلعة إىل أن مات، فلهذا بادر الق) ١(بعض امللوك 



ويف يوم اخلميس الثامن عشر من ذي القعدة ولد االمري أبو جعفر عبد اهللا بن القادر باهللا، وهذا هو الذي صارت 
  .إليه اخلالفة، وهو القائم بأمر اهللا

لبالد، ورام وفيها قتل االمري حسام الدولة املقلد بن املسيب العقيلي غيلة ببالد االنبار، وكان قد عظم شأنه بتلك ا
  .اململكة فجاءه القدر احملتوم فقتله بعض غلمانه االتراك، وقام باالمر من بعده ولده قرواش

  .وحج بالناس املصريون
جعفر بن الفضل بن جعفر ابن حممد بن الفرات أبو الفضل، املعروف بابن حنزابة الوزير، ..وفيها تويف من االعيان

الديار املصرية ووزر هبا لالمري كافور االخشيدي، وكان أبوه وزيرا للمقتدر،  ولد سنة مثان وثلثمائة ببغداد، ونزل
  وقد

مسع احلديث من حممد بن هارون احلضرمي وطبقته من البغداديني، وكان قد مسع جملسا من البغوي، ومل يكن عنده، 
 إىل مصر فنزل عنده من جاءين به أغنيته، وكان له جملس لالمالء مبصر، وبسببه رحل الدار قطين: وكان يقول

  .وخرج له مسندا، وحصل له منه مال جزيل، وحدث عنه الدار قطين وغريه من االكابر
ومل يبت طاويا منها على ضجر إن الرياح إذا اشتدت * من أمخل النفس أحياها وروحها : ومن مستجاد شعره قوله

ت وفاته يف صفر، وقيل يف ربيع االول كان: قال ابن خلكان) ٢(فليس ترمي سوى العايل من الشجر * عواصفها 
منها، عن ثنتني ومثانني سنة ودفن بالقرافة، وقيل بداره، وقيل إنه كان قد اشترى باملدينة النبوية دارا فجعل له فيها 

تربة، فلما نقل إليها تلقته االشراف الحسانه إليهم، فحملوه وحجوا به ووقفوا به بعرفات، مث أعادوه إىل املدينة 
  .ونه بتربتهفدفن

__________  
  ).١٦٦/  ٩الكامل (وهو حممود بن سبكتكني ) ١(
  .فليس تقصف إال عايل الشجر : ٢٩٣/  ١يف الفوات ) ٢(

احلسني بن أمحد بن احلجاج أبو عبد اهللا الشاعر املاجن املقذع يف نظمه، يستنكف اللسان ) ١(ابن احلجاج الشاعر 
ا، وقد كان أبوه من كبار العمال، وويل وهو حسبة بغداد يف أيام عز عن التلفظ هبا واالذنان عن االستماع هل

الدولة، فاستخلف عليها نوابا ستة، وتشاغل هو بالشعر السخيف والرأي الضعيف، إال أن شعره جيد من حيث 
الفصيحة  اللفظ، وفيه قوة تدل على متكني واقتدار على سبك املعاين القبيحة اليت هي يف غاية الفضيحة، يف االلفاظ

  .وله غري ذلك من االشعار املستجادة، وقد امتدح مرة صاحب مصر فبعث إليه بألف دينار
وقول ابن خلكان بأنه عزل عن حسبة بغداد بأيب سعيد االصطخري قول ضعيف ال يسامح مبثله، فإن أبا سعيد تويف 

اء أن يلي احلسبة بعده أبو سعيد يف سنة مثان وعشرين وثلثمائة، فكيف يعزل به ابن احلجاج وهو ال ميكن ادع
  االصطخري، وابن خلكان قد أرخ وفاة هذا

  .الشاعر هبذه السنة
  .ووفاة االصطخري مبا تقدم

  .وقد مجع الشريف الرضي أشعاره اجليدة على حدة يف ديوان مفرد ورثاه حني تويف هو وغريه من الشعراء
رمي دار اخلالفة وغري ذلك من اجلهات، وكان ظاهريا على عبد العزيز بن أمحد بن احلسن اجلزري القاضي باحلرم وح

أرين وكالتك، : مذهب داود، وكان لطيفا، حتاكم إليه وكيالن فبكى أحدمها يف أثناء اخلصومة فقال له القاضي
  .مل جيعل إليك أن تبكي عنه: فناوله فقرأها مث قاله له



  .فاستضحك الناس وهنض الوكيل خجال
عيسى ابن داود بن اجلراح، أبو القاسم البغدادي، وكان أبوه من كبار الوزراء، وكتب  عيسى بن الوزير علي بن

هو للطائع أيضا، ومسع احلديث الكثري، وكان صحيح السماع كثري العلوم، وكان عارفا باملنطق وعلم االوائل 
قي قد مات جهال ومب* رب ميت قد صار بالعلم حيا : فاهتموه بشئ من مذهب الفالسفة، ومن جيد شعره قوله

ال تعدوا احلياة يف اجلهل شيا ولد يف سنة ثنتني وثلثمائة وتويف يف هذه السنة * وغيا فاقتنوا العلم كي تنالوا خلودا 
  .عن تسع ومثانني سنة، ودفن يف داره ببغداد

__________  
 ٣٩/  ١لع البدور مطا ٢٠٦/  ٩معجم االدباء  ١٤٨/  ٨تاريخ بغداد  ١٣٦/  ٣ترمجته يف يتيمة الدهر ) ١(

  . ١٣٧/  ١االمتاع واملؤانسة 

مث دخلت سنة ثنتني وتسعني وثلثمائة يف حمرمها غزا ميني الدولة حممود بن سبكتكني بالد اهلند فقصده ملكها جيبال 
يف جيش عظيم فاقتتلوا قتاال شديدا، ففتح اهللا على املسلمني، واهنزمت اهلنود، وأسر ملكهم جيبال، وأخذوا من 

ألف دينار، وغنم املسلمون منهم أمواال عظيمة، وفتحوا بالدا كثرية، مث إن حممودا ) ١(ه قالدة قيمتها مثانون عنق
، لرياه أهل مملكته والناس يف املذلة فحني وصل جيبال )٢(سلطان املسلمني أطلق ملك اهلند احتقارا له واستهانة به 

  دون اهللا فاحترق، لعنهإىل بالده ألقى نفسه يف النار اليت يعبدوهنا من 
  .اهللا

ويف ربيع االول منها ثارت العوام على النصارى ببغداد فنهبوا كنيستهم اليت بقطيعة الدقيق وأحرقوها، فسقطت 
  .على خلق فماتوا، وفيهم مجاعة من املسلمني رجال ونساء وصبيان

  .فتنةويف رمضان منها قوي أمر العيارين وكثرت العمالت وهنبت بغداد وانتشرت ال
ويف ليلة االثنني منها ثالث القعدة انقض كوكب أضاء كضوء القمر ليلة التمام، ومضى الشعاع : قال ابن اجلوزي

  .وبقي جرمه يتموج حنو ذراعني يف ذراعني يف رأى العني مث توارى بعد ساعة
اب يف االرض بالفساد، ويف هذا الشهر قدم احلجاج من خراسان إىل بغداد ليسريوا إىل احلجاز فبلغهم عيث االعر

  .وأنه ال ناصر هلم وال ناظر ينظر يف أمرهم، فرجعوا إىل بالدهم، ومل حيج من بالد املشرق أحد يف هذه السنة
ويف يوم عرفة منها ولد لبهاء الدولة ابنان توأمان فمات أحدمها بعد سبع سنني، وأقام اآلخر حىت قام باالمر من بعد 

  .املصريون فيها بالناس أبيه، ولقب شرف الدولة، وحج
املوصلي النحوي اللغوي، صاحب التصانيف ] عثمان بن جين [ ابن جين أبو الفتح ..وممن تويف فيها من االعيان

الفائقة املتداولة يف النحو واللغة، وكان جين عبدا روميا مملوكا لسليمان بن فهد بن أمحد االزدي املوصلي، ومن 
قروم سادة جنب قياصرة إذا * فعلمي يف الورى نسيب على أين أؤول إىل *  نسب فإن أصبح بال: شعره يف ذلك قوله

  كفى شرفا دعاء نيب* أرمو الدهر ذا اخلطب أوالك دعا النيب هلم * نطقوا 
__________  

  .قومت مبائيت ألف دينار: ١٦٩/  ٩يف الكامل ) ١(
  .مائة ألف دينار: ٣٦٥/  ٤ويف العرب 

  .هتن فيها ابنه وحافده ار: ٣٦٥/  ٤يف العرب ) ٢(



  من صفر منها، قال) ١(وقد أقام ببغداد ودرس هبا العلم إن أن تويف ليلة اجلمعة لليلتني خلتا 
 -وحياتك  -يدل على نية فاسده فقد * صدودك عين وال ذنب يل : ويقال إنه كان أعور وله يف ذلك: ابن خلكان
إن هذه االبيات : ك ملا كان يف تركها فائده ويقال* ال أرا  خشيت على عيين الواحدة ولوال خمافة أن* مما بكيت 

  .، وكان قائلها أعور)٢(لغريه 
وعني قد أصابتها العيون أبو احلسن اجلرجاين * له عني أصابت كل عني : وله يف مملوك حسن الصورة أعور قوله

وم حىت أقر له الناس بالتفرد، وله علي بن عبد العزيز القاضي بالري، مسع احلديث وترقى يف العل: الشاعر املاهر
رأوا رجال عن موقف الذل أحجما أرى الناس من * يقولون يل فيك انقباض وإمنا : أشعار حسان من ذلك قوله

بدا طمع صريته يل سلما * ومن أكرمته عزة النفس أكرما ومل أقض حق العلم إن كان كلما * داناهم هان عندهم 
الخدم * ومل أبتذل يف خدمة العلم مهجيت ) ٣(ولكن نفس احلر حتتمل الظما * ى إذا قيل يل هذا مطمع قلت قد أر

إذا فاتباع اجلهل قد كان أحزما ولو أن أهل العلم صانوه * من القيت ولكن ال خدما أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة 
هما ومن مستجاد حمياه باالطماع حىت جت* ولو عظموه يف النفوس عظما ولكن أهانوه، فهان، ودنسوا * صاهنم 

  صرت للبيت والكتاب جليسا* ما تطمعت لذة العيش حىت : شعره أيضا
__________  

  .بقيتا: ٢٤٨/  ٣يف الوفيات املطبوع ) ١(
  .يف الوفيات قيل هي اليب منصور الديلمي) ٢(
  ولكن نفس احلر ال حتمل الظما * إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى : ٢٥/  ٤البيت يف اليتيمة ) ٣(

على * إذا شئت أن تستقرض املال منفقا : علم فما أبتغي سواه أنيسا ومن شعره أيضا* يس عندي شئ ألذ من ال ل
عليك وإنظارا إىل زمن اليسر فإن فعلت كنت * شهوات النفس يف زمن العسر فسل نفسك االنفاق من كنز صربها 

  .هذه السنة، ومحل تابوته إىل جرجان فدفن هبافكل منوع بعدها واسع العذر تويف رمحه اهللا يف * الغين وإن أبت 
مث دخلت سنة ثالث وتسعني وثلثمائة وفيها كانت وفاة الطائع هللا على ما سنذكره وفيها منع عميد اجليوش الشيعة 

من النحو على احلسني يف يوم عاشوراء، ومنع جهلة السنة بباب البصرة وباب الشعري من النوح على مصعب بن 
  .ك بثمانية أيام، فامتنع الفريقان وهللا احلمد واملنةالزبري بعد ذل

ويف أواخر احملرم خلع هباء الدولة وزيره أبا غالب حممد بن خلف عن الوزارة وصادره مبائة ألف دينار قاشانية، ويف 
  .أوائل صفر منها غلت االسعار ببغداد جدا، وعدمت احلنطة حىت بيع الكر مبائة وعشرين دينارا

يد اجليوش إىل سر من رأى واستدعى سيد الدولة أبا احلسن، علي بن مزيد، وقرر عليه يف كل سنة وفيها برز عم
  .أربعني ألف دينار، فالتزم بذلك فقرره على بالده

وفيها هرب أبو العباس الضيب وزير جمد الدولة بن فخر الدولة من الري إىل بدر بن حسنويه، فأكرمه، ووىل بعد 
  .أبو علي اخلطريذلك وزارة جمد الدولة 

وفيها استناب احلاكم على دمشق وجيوش الشام أبا حممد االسود مث بلغه أنه عزر رجال مغربيا سب أبا بكر وعمر 
  .رضي اهللا عنهما، وطاف به يف البلد، فخاف من معرة ذلك فبعث إليه فعزله مكرا وخديعة

  .وأنقطع احلج فيها من العراق بسبب االعراب
إبراهيم بن أمحد بن حممد أبو إسحاق الطربي الفقيه املالكي، مقدم املعدلني ببغداد، وشيخ : عيانوممن تويف فيها اال

القراءات، وقد مسع الكثري من احلديث، وخرج له الدار قطين مخسمائة جزء حديث، وكان كرميا مفضال على أهل 



  .العلم
 ليلة عيد الفطر منها عن مخس أو ست وسبعني الطائع هللا عبد الكرمي بن املطيع تقدم خلعه وذكر ما جرى له، تويف

  ،)١(سنة 
__________  

  .ثالثا وسبعني: ٢٣٧/  ١ستا وسبعني، ويف دول االسالم : ٢٢٤/  ٧يف املنتظم ) ١(
  .سبع وسبعني : ١٨٨/  ١ويف اجلوهر الثمني 

ه مخسا، وشهد جنازته منها سبع عشرة سنة وستة أشهر ومخسة أيام خليفة، وصلى عليه اخلليفة القادر فكرب علي
  .االكابر، ودفن بالرصافة

حممد بن عبد الرمحن بن العباس بن زكريا أبو طاهر املخلص، شيخ كبري الرواية، مسع البغوي وابن صاعد وخلقا، 
  .وعنه الربقاين االزهري واخلالل والتنوخي، وكان ثقة من الصاحلني

  .تويف يف رمضان منها عن مثان ومثانني سنة رمحه اهللا
  .أبو احلسن السالمي الشاعر اجمليد، له شعر مشهور، ومدائح يف عضد الدولة وغريه) ١(حممد بن عبد اهللا 

وأشارت إليه  -ميمونة بنت شاقولة والواعظة اليت هي للقرآن حافظة، ذكرت يوما يف وعظها أن ثوهبا الذي عليها 
  .ان من غزل أمهاله يف صحبتها تلبسه منذ سبع وأربعني سنة وما تغري، وأنه ك -

  كان يف دارنا حائط يريد أن: قالت والثوب إذا مل يعص اهللا فيه ال يتخرق سريعا، وقال ابنها عبد الصمد
أال ندعو البناء ليصلح هذا اجلدار ؟ فأخذت رقعة فكتبت فيها شيئا مث أمرتين أن أضعها يف : ينقض فقلت المي

نة، فلما توفيت أردت أن أستعلم ما كتبت يف الرقعة، موضع من اجلدار، فوضعتها فمكث على ذلك عشرين س
اللهم ]  ٤١: فاطر) [ إن اهللا ميسك السموات واالرض أن تزوال(فحني أخذهتا من اجلدار سقط، وإذا يف الرقعة 

  .ممسك السموات االرض أمسكه
أمحد بن موسى املوسوي، مث دخلت سنة أربع وتسعني وثلثمائة وفيها وىل هباء الدولة الشريف أبا أمحد احلسني بن 

قضاء القضاة واحلج واملظامل، ونقابة الطالبيني، ولقب بالطاهر االوحد، ذوي املناقب، وكان التقليد له بسرياج، فلما 
  .وصل الكتاب إىل بغداد مل يأذن له اخلليفة القادر يف قضاء القضاة، فتوقف حاله بسبب ذلك

وأخرج منها مهذب الدولة، فقصده زعيم اجليوش ليأخذها منه،  وفيها ملك أبو العباس بن واصل بالد البطيحة
فهزمه ابن واصل وهنب أمواله وحواصله، وكان يف مجلة ما أصاب يف خيمة اخلزانة ثالثون ألف دينار، ومخسون 

  .ألف درهم
  وفيها خرج الركب العراقي إىل احلجاز يف جحفل

__________  
   ٢٢٥/  ٧املنتظم  ١٣٤/  ١االمتاع  ٣١٧/  ٣الوايف بالوفيات  ٣٣٥/  ٢انظر ترمجته يف تاريخ بغداد ) ١(

عظيم كبري وجتمل كثري، فاعترضهم االصيفر أمري االعراب، فبعثوا إليه بشابني قارئني جميدين كانا معهم، يقال هلما 
من احلجيج،  ، وكان من أحسن الناس قراءة، ليكلماه يف شئ يأخذه)١(أبو احلسن الرفا وأبو عبد اهللا بن الزجاجي 

ويطلق سراحهم ليدركوا احلج، فلما جلسا بني يديه قرآ مجيعا عشرا بأصوات هائلة مطربة مطبوعة، فأدهشه ذلك 
خبري ال يزال الناس يكرموننا ويبعثون إلينا بالذهب والفضة : كيف عيشكما ببغداد ؟ فقاال: وأعجبه جدا، وقال هلما



  .والتحف
  .فقال هلما

  .ال، وال ألف درهم يف يوم واحد: م بألف ألف دينار يف يوم واحد ؟ فقالهل أطلق لكما أحد منه
فإين أطلق لكما ألف ألف دينار يف هذه اللحظة، أطلق لكما احلجيج كله، ولوال كما ملا قنعت منهم بألف ألف : قال
  .دينار

ملون شاكرون لذينك فأطلق احلجيج كله بسببهما، فلم يتعرض أحد من االعراب هلم، وذهب الناس إىل احلج سا
  .الرجلني املقرئني

  وملا وقف الناس بعرفات قرأ هذان
ما : الرجالن قراءة عظيمة على جبل الرمحة فضج الناس بالبكاء من سائر الركوب لقراءهتما، وقالوا الهل العراق

ان ينبغي أن كان ينبغي لكم أن خترجوا معكم هبذين الرجلني يف سفرة واحدة، ال حتمال أن يصابا مجيعا، بل ك
  .خترجوا بأحدمها وتدعوا اآلخر، فإذا أصيب سلم اآلخر

وكانت احلجة واخلطبة للمصريني كماهي هلم من سنني متقدمة، وقد كان أمري العراق عزم على العود سريعا إىل 
ارات، فشق بغداد على طريقهم اليت جاؤوا منها، وأن ال يسريوا إىل املدينة النبوية خوفا من االعراب، وكثرة اخلف

ما كان (ذلك على الناس، فوقف هذان الرجالن القارئان على جادة الطريق اليت منها يعدل إىل املدينة النبوية، وقرآ 
: التوبة[ اآليات ) الهل املدينة ومن حوهلم من االعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه

أعناقها حنومها، فمال الناس بأمجعهم واالمري إىل املدينة النبوية فزاروا  فضج الناس بالبكاء وأمالت النوق]  ١٢٠
  .وعادوا ساملني إىل بالدهم وهللا احلمد واملنة

ليصلوا بالناس صالة  -وكان مقرئا جميدا أيضا  -وملا رجع هذا القارئان رتبهما ويل االمر مع أيب بكر بن البهلول 
م حلسن تالوهتم، وكانوا يطيلون الصالة جدا ويتناوبون يف االمامة، يقرأون التراويح يف رمضان، فكثر اجلمع وراءه

يف كل ركعة بقدر ثالثني آية، والناس ال ينصرفون من التراويح إال يف الثلث االول من الليل، أو قريب النصف 
  .منه

لوهبم لذكر اهللا وما نزل من أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع ق(وقد قرأ ابن البهلول يوم يف جامع املنصور قول تعاىل 
بلى : كيف قلت ؟ فأعاد اآلية، فقال الصويف: فنهض إليه رجل صويف وهو يتمايل فقال]  ١٦: احلديد) [ احلق

  .واهللا، وسقط ميتا رمحه اهللا
وكذلك وقع اليب احلسن بن اخلشاب شيخ ابن الرفا، وكان تلميذا اليب بكر بن االدمي املتقدم : قال ابن اجلوزي

أمل يأن (ه، وكان جيد القراءة حسن الصوت أيضا، قرأ ابن اخلشاب هذا يف جامع الرصافة يف االحياء هذه اآلية ذكر
بلى واهللا قد آن، وجلس وبكى بكاء طويال، مث سكت سكتة فإذا هو ميت : فتواجد رجل صويف وقال) للذين آمنوا
  .رمحه اهللا

__________  
  .الدجاجي : ١٨٢/  ٩يف الكامل ) ١(

أبو علي االسكايف ويلقب باملوفق، وكان مقدما عند هباء الدولة، فواله بغداد فأخذ ...ن تويف فيها من االعيانومم
أمواال كثرية من اليهود مث هرب إىل البطيحة، فأقام هبا سنتني مث قدم بغداد فواله هباء الدولة الوزارة، وكان شهما 

  .ه السنة، عن تسع وأربعني سنةمنصورا يف احلرب مث عاقبه بعد ذلك وقتله يف هذ



مث دخلت سنة مخس وتسعني وثلثمائة فيها عاد مهذب الدولة إىل البطيحة ومل ميانعه ابن واصل، وقرر عليه يف كل 
  .سنة لبهاء الدولة مخسني ألف دينار

خرون من وفيها كان غالء عظيم بإفريقية، حبيث تعطلت املخابز واحلمامات، وذهب خلق كثري من الفناء، وهلك آ
  .شدة الغالء، فنسأل اهللا حسن العافية واخلامتة آمني

  .وفيها أصاب احلجيج يف الطريق عطش شديد حبيث هلك كثري منهم
  .وكانت اخلطبة للمصريني
حممد بن أمحد بن موسى بن جعفر أبو نصر البخاري، املعروف باملالمحي، أحد احلفاظ، ...وممن تويف فيها من االعيان

ث هبا عن حممود بن إسحاق عن البخاري، وروى عن اهليثم بن كليب وغريه، وحدث عنه الدار قدم بغداد وحد
  .قطين، وكان من أعيان أصحاب احلديث

  .تويف ببخارى يف شعبان منها، وقد جاوز الثمانني
وكتب حممد بن ايب إمساعيل علي بن احلسني بن احلسن بن القاسم أيب احلسن العلوي، ولد هبمذان ونشأ ببغداد، 

احلديث عن جعفر اخللدي وغريه، ومسع بنيسابور من االصم وغريه، ودرس فقه الشافعي على علي بن أيب هريرة، 
مث دخل الشام فصحب الصوفية حىت صار من كبارهم، وحج مرات على الوحدة، تويف يف حمرم من هذه 

رازي، صاحب اجململ يف اللغة، وكان أبو احلسني أمحد بن فارس ابن زكريا بن حممد بن حبيب اللغوي ال...السنة
  مقيما

مرت بناء هيفاء جمدولة : ، ومن رائق شعره قوله)١(هبمذان، وله رسائل حسان، أخذ عنه البديع صاحب املقامات 
* إذا كنت يف حاجة مرسال : أضعف من حجة حنوي وله أيضا* تركية تنمى لتركي ترنو بطرف فاتر فاتن ) * ٢(

تويف سنة تسعني : وذاك احلكيم هو الدرهم قال ابن خلكان* سل حكيما وال توصيه وأنت هبا كلف مغرم فأر
  .وثلثمائة، وقيل سنة مخس وتسعني، واالول أشهر

يف ليلة اجلمعة مستهل شعبان طلع جنم يشبه الزهرة يف كربه : مث دخلت سنة ست وتسعني وثلثمائة قال ابن اجلوزي
  .شعاع على االرض كشعاع القمروكثرة ضوئه عن يسار القبلة يتموج، وله 
  .وثبت إىل النصف من ذي القعدة، مث غاب

  .وفيها ويل حممد بن االكفاين قضاء مجيع بغداد
  .وفيها جلس القادر باهللا لالمري قرواش بن أيب حسان وأقره يف إمارة الكوفة، ولقبه معتمد الدولة

  .حلسنيني، ولقب أخوه املرتضى ذا اجملدينوفيها قلد الشريف الرضي نقابة الطالبيني، ولقب بالرضي ذي ا
وفيها غزا ميني الدولة حممود بن سبكتكني بالد اهلند فافتتح مدنا كبارا، وأخذ أمواال جزيلة، وأسر بعض ملوكهم 

حني هرب منه ملا افتتحها، وكسر أصنامها، فألبسه منطقته وشدها على وسطه بعد متنع ) ٣(وهو ملك كراشي 
  .أطلقه إهانة له، وإظهارا لعظمة االسالم وأهله شديد وقطع خنصره مث

وفيها كانت اخلطبة للحاكم العبيدي، وجتدد يف اخلطبة أنه إذا ذكر اخلطيب احلاكم يقوم الناس كلهم إجالال له، 
وكذلك فعلوا بديار مصر مع زيادة السجود له، وكانوا يسجدون عند ذكره، يسجد من هو يف الصالة ومن هو يف 

  .جدون لسجودهم، لعنه اهللا وقبحهاالسواق يس
بن إمساعيل أبو سعد اجلرجاين، املعروف ) ٥(االمساعيلي إبراهيم ) ٤(أبو سعد : وممن تويف فيها من االعيان

  باالمساعيلي، ورد بغداد والدار قطين



__________  
  .وهو بديع الزمان اهلمذاين) ١(
  .مقدودة: ٤٠٥/  ٣يف اليتيمة ) ٢(
  .كواكري، وكان امللك يعرف ببيدا: ١٨٧/  ٩يف الكامل ) ٣(
  ).١٣٧/  ٢خمتصرا أخبار البشر  ٣٦٦/  ٤العرب (
  .١٧٠ترمجة : وتاريخ جرجان للسهمي ٤٠٠٢/  ٨٧/  ٩والوايف  ١٩٠/  ٩من الكامل ) ٤(
  .امساعيل بن أمحد بن ابراهيم بن امساعيل بن العباس : يف املصادر السابقة هو) ٥(

االمساعيلي واالصم بن عدي، وحدث عنه اخلالل والتنوخي، وكان ثقة فقيها فاضال،  حي فحدث عن أبيه أيب بكر
  .على مذهب الشافعي، عارفا بالعربية، سخيا جوادا على أهل العلم، وله ورع ورياسة إىل اليوم يف بلده إىل ولده

فقهاء جملسني توىل أحدمها ورد أبو سعد االمساعيلي بغداد فعقد له ال: مسعت الشيخ أبا الطيب يقول: قال اخلطيب
أبو حامد االسفراييين، وتوىل الثاين أبو حممد الباجي، فبعث الباجي إىل القاضي املعاىف بن زكريا اجلريري يستدعيه 

إذا أكرم : إىل حضور اجمللس ليجمل اجمللس، وكانت الرسالة مع ولده أيب الفضل، وكتب على يده هذين البيتني
ويسأله فيها التطول أمجعا فأجابه * حبه ألفاه للشكر موضعا ويل حاجة يأيت بين بذكرها وصا* القاضي اجلليل وليه 

نواتيه طوعا حيث يرسم أصنعا وها أنا غاد يف غد حنو * دعا الشيخ مطواعا مسيعا المره : اجلريري مع ولد الشيخ
وهو قائم يصلي يف احملراب، يف ) ١( أبادر ما قد حده يل مسرعا تويف االمساعيلي فجأة جبرجان يف ربيع اآلخر* داره 

  .فاضت نفسه فمات رمحه اهللا) إيا نعبد وإياك نستعني(صالة املغرب، فلما قرأ 
  حممد بن أمحد ابن حممد بن جعفر بن حممد بن حممد بن حبري أبو عمرو املزكي، احلافظ النيسابوري،

يد املذاكرة، ثقة ثبتا، حدث ببغداد وغريها ، رحل إىل اآلفاق يف طلب العلم، وكان حافظا ج)٢(ويعرف باحلريي 
  .سنة) ٣(من البالد، وتويف يف شعبان عن ثالث وسبعني 

أبو عبد اهللا بن منده احلافظ حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن منده أبو عبد اهللا االصفهاين احلافظ، كان ثبت 
  .ريخ، والناسخ واملنسوخاحلديث واحلفظ، رحل إىل البالد الشاسعة، ومسع الكثري وصنف التا

  .ما رأيت أحفظ من ابن منده، تويف يف أصفهان يف صفر منها: قال أبو العباس جعفر بن حممد
__________  

  .يف منتصف شهر ربيع اآلخر: يف الوايف وتاريخ جرجان) ١(
  .البحريي: ١٠٨٢يف تذكرة احلفاظ ص ) ٢(
  .وستني : يف تذكرة احلفاظ وشذرات الذهب) ٣(

  .سنة سبع وتسعني وثلثمائة فيها كان خروج أيب ركوة على احلاكم العبيدي صاحب مصر مث دخلت
وملخص أمر هذا الرجل أنه كان من ساللة هاشم بن عبد امللك بن مروان االموي، وامسه الوليد، وإمنا لقب بأيب 

ية، مث أقام مبكة مث رحل ركوة لركوة كان يصحبها يف أسفاره على طريق الصوفية، وقد مسع احلديث بالديار املصر
إىل اليمن مث دخل الشام، وهو يف غضون ذلك يبايع من انقاد له، ممن يرى عنده مهة وهنضة للقيام يف نصرة ولد 

هشام، مث إنه أقام ببعض بالد مصر يف حملة من حمال العرب، يعلم الصبيان ويظهر التقشف والعبادة والورع، وخيرب 
له وعظموه جدا، مث دعا إىل نفسه وذكر هلم أنه الذي يدعى إليه من االمويني، بشئ من املغيبات، حىت خضعوا 



وخاطبوه بأمري املؤمنني، ولقب بالثائر بأمر اهللا املنتصر من أعداء اهللا، ودخل برقة يف جحفل ) ١(فاستجابوا له 
ودائع فأخذ منه مائيت ألف عظيم، فجمع له أهلها حنوا من مائيت ألف دينار، وأخذ رجال من اليهود اهتم بشئ من ال

دينار أيضا، ونقشوا الدراهم والدنانري بألقابه، وخطب بالناس يوم اجلمعة ولعن احلاكم يف خطبته ونعما فعل، فالتف 
  على أيب ركوة من اجلنود حنو من ستة عشر ألفا، فلما بلغ احلاكم أمره وما آل إليه حاله بعث خبمسمائة

يستميله إليه ويثنيه عن أيب ) ٢(مقدم جيوش أيب ركوة وهو الفضل بن عبد اهللا ألف دينار ومخسة آالف ثوب إىل 
إنا ال طاقة لنا باحلاكم، وما دمت بني أظهرنا فنحن : ركوة، فحني وصلت االموال إليه رجع عن أيب ركوة وقال له

  .مطلوبون بسببك، فاختر لنفسك بلدا تكون فيها
النوبة فإن بينه وبني ملكها مودة وصحبة، فأرسله، مث بعث وراءه من رده فسأل أن يبعثوا معه فارسني يوصالنه إىل 

إىل احلاكم مبصر، فلما وصل إليه أركبه مجال وشهره مث قتله يف اليوم الثاين، مث أكرم احلاكم الفضل وأقطعه أقطاعا 
  .كثرية

  .أة التمساحواتفق مرض الفضل فعاده احلاكم مرتني، فلما عويف قتله وأحلقه بصاحبه وهذه مكاف
  .ويف رمضان منها عزل قرواش عما كان بيده ووليه أبو احلسن علي بن يزيد، ولقب بسند الدولة

  .وفيها هزم ميني الدولة حممود بن سبكتكني ملك الترك عن بالد خراسان وقتل من االتراك خلقا كثريا
  .سان وفارسوفيها قتل أبو العباس بن واصل ومحل رأسه إىل هباء الدولة فطيف به خبرا

وفيها ثارت على احلجيج وهم بالطريق ريح سوداء مظلمة جدا، واعترضهم ابن اجلراح أمري االعراب فاعتاقهم عن 
  .الذهاب ففاهتم احلج فرجعوا إىل بالدهم فدخلوها يف يوم التروية

  .وكانت اخلطبة باحلرمني للمصريني
__________  

احلاكم بأمر اهللا كان قد أسرف يف قتل القواد وحبسهم وأخذ  قال ابن االثري إن سبب استجابتهم له أن) ١(
بين قرة قد آذهم وحبس منهم مجاعة من أعياهنم، وقتل ) وخاصة(أمواهلم، وسائر القبائل معه يف ضنك وضيق، 

  .بعضهم
  ).٥٨/  ٤والعرب  ١٩٨/  ٩(
  .أبا ركوة الفضل بن عبد اهللا كان على جيوش احلاكم اليت قابلت: ٢٠٠/  ٩يف الكامل ) ٢(

  .الفضل بن صاحل: ٥٨/  ٣ويف العرب 
  .والقائد الذي استماله الفضل من مقدمي جيش أيب ركوة هو ماضي بن مقرب 

عبد الصمد بن عمر بن إسحاق أبو القاسم الدينوري الواعظ الزاهد، قرأ القرآن ودرس ..وفيها تويف من االعيان
احلديث من النجاد، وروى عنه الصيمري، وكان ثقة على مذهب الشافعي على أيب سعيد االصطخري، ومسع 

  صاحلا، يضرب به
املثل يف جماهدة النفس، واستعمال الصدق احملض، والتعفف والتفقه والتقشف، واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، 

أصحابك  أنا غين عنها، قال خذها ففرقها على: وحسن وعظه ووقعه يف القلوب، جاءه يوما رجل مبائة دينار فقال
  .ضعها على االرض: هؤالء، فقال

  .فوضعها مث قال للجماعة
ليأخذ كل واحد منكم حاجته منها، فجعلوا يأخذون بقدر حاجاهتم حىت أنفذوها، وجاء ولده بعد ذلك فشكى إليه 



  .اذهب إىل البقال فخذ على ربع رطل متر: حاجتهم فقال
تبعه إىل دار فيها امرأة وهلا أيتام فدفعها إليهم، وقد كان ورآه رجل وقد اشترى دجاجة وحلواء فتعجب من ذلك فا

  .سيدي هلذه الساعة خبأتك: يدق السعد للعطارين باالجرة ويقتات منه، وملا حضرته الوفاة جعل يقول
  .تويف يوم الثالثاء لسبع بقني من ذي احلجة منها، وصلي عليه باجلامع املنصوري، ودفن مبقربة االمام أمحد

س بن واصل صاحب سرياف والبصرة وغريهم، كان أوال خيدم بالكرخ، وكان منصورا له أنه سيملك، أبو العبا
: ولين، ويقول اآلخر: إذا ملكت فأي شئ تعطيين ؟ ويقول اآلخر: كان أصحابه يهزؤون به، فيقول أحدهم

بصرة، وأخذ بالد فقدر له أنه تقلبت به االحوال حىت ملك سرياف وال: اخلع علي: استخدمين، ويقول اآلخر
  .البطيحة من مهذب الدولة، وأخرجه طريدا، حبيث إنه احتاج يف أثناء الطريق إىل أن ركب بقرة

واستحوذ ابن واصل على ما هناك، وقصد االهواز وهزم هباء الدولة، مث ظفر به هباء الدولة فقتله يف شعبان منها، 
  .وطيف برأسه يف البالد

مائة فيها غزا ميني الدولة حممود بن سبكتكني بالد اهلند، ففتح حصونا كثرية، وأخذ مث دخلت سنة مثان وتسعني وثلث
أمواال جزيلة وجواهر نفيسة، وكان يف مجلة ما وجد بيت طوله ثالثون ذراعا وعرضه مخسة عشر ذراعا مملوءا 

يه فرأوا ما هبرهم فضة، وملا رجع إىل غزنة بسط هذه االموال كلها يف صحن داره وأذن لرسل امللك فدخلوا عل
وهاهلم، ويف يوم االربعاء احلادي عشر من ربيع اآلخر وقع ببغداد ثلج عظيم، حبيث بقي على وجه االرض ذراعا 

  وبلغ سقوطه إىل تكريت والكوفة وعبادان) ٢(، ومكث أسبوعا مل يذب )١(ونصفا 
__________  

  .وكان ببغداد حنو ذراع : ٢٠٨/  ٩يف الكامل ) ١(

  .والنهروان
ويف هذا الشهر كثرت العمالت جهرة وخفية، حىت من املساجد واملشاهد مث ظفر أصحاب الشرطة بكثري منهم 

  .فقطعوا أيديهم وكحلوهم
ويف " على فتيا الشيخ أيب حامد االسفراييين فيما ذكره ابن اجلوزي يف منتظمه " قصة مصحف ابن مسعود وحتريقه 

، سببها أن بعض اهلامشني قصد أبا عبد اهللا حممد بن النعمان املعروف عاشر رجب جرت فتنة بني السنة والرافضة
يف مسجده بدرب رباح، فعرض له بالسب فثار أصحابه له واستنفر أصحاب  -وكان فقيه الشيعة  -بابن املعلم 

ة، الكرخ وصاروا إىل دار القاضي أيب حممد االكفاين والشيخ أيب حامد االسفراييين، وجرت فتنة عظيمة طويل
وأحضرت الشيعة مصحفا ذكروا أنه مصحف عبد اهللا بن مسعود، وهو خمالف للمصاحف كلها، فجمع االشراف 
والقضاة والفقهاء يف يوم مجعة لليلة بقيت من رجب، وعرض املصحف عليهم فأشار الشيخ أبو حامد االسفراييين 

شديدا، وجعلوا يدعون ليلة النصف من والفقهاء بتحريقه، ففعل ذلك مبحضر منهم، فغضب الشيعة من ذلك غظبا 
شعبان على من فعل ذلك ويسبونه، وقصد مجاعة من أحداثهم دار الشيخ أيب حامد ليؤذوه فانتقل منها إىل دار 
القطن، وصاحوا يا حاكم يا منصور، وبلغ ذلك اخلليفة فغضب وبعث أعوانه لنصرة أهل السنة، فحرقت دور 

شديدة، وبعث عميد اجليوش إىل بغداد لينفي عنها ابن املعلم فقيه الشيعة، كثرية من دور الشيعة، وجرت خطوب 
فأخرج منها مث شفع فيه، ومنعت القصاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشيخني، وعلي رضي اهللا عنهم، 

  .وعاد الشيخ أبو حامد إىل داره على عادته
دور كثرية، وهلك للناس شئ كثري من االثاث  ويف شعبان منها زلزلت الدينور زلزاال شديدا، وسقطت منها



واالمتعة، وهبت ريح سوداء بدقوقي وتكريت وشرياز، فأتلفت كثريا من املنازل والنخيل والزيتون، وقتلت خلقا 
  .كثريا، وسقط بعض شرياز ووقعت رجفة بشرياز غرق بسببها مراكب كثرية يف البحر

  دراهم، ووقعووقع بواسط برد زنة الواحدة مائة درهم وستة 
  .مطر عظيم سالت منه املزاريب -وذلك يف أيار  -ببغداد يف رمضان 

ختريب قمامة يف هذه السنة وفيها أمر احلاكم بتخريب قمامة وهي كنيسة النصارى ببيت املقدس، وأباح للعامة ما 
  يف يوم الفصح من، وكان سبب ذلك البهتان الذي يتعاطاه النصارى )١(فيها من االموال واالمتعة وغري ذلك 

__________  
  .بقي يف الطرق حنو عشرين يوما: يف الكامل) ٢(
خرج أمر " تقول الرواية الكنسية املعاصرة للحادث إن هذا السجل الشهري صيغ يف تلك العبارة املوجزة ) ١(

  = سمى وكان كاتب هذا السجل نصرانيا ي" االمامة إليك هبدم قمامة، فاجعل مساءها أرضا، وطوهلا عرضا 

النار اليت حيتالون هبا، وهي اليت يومهون جهلتهم أهنا نزلت من السماء، وإمنا هي مصنوعة بدهن البلسان يف خيوط 
االبريسم، والرقاع املدهونة بالكربيت وغريه، بالصنعة اللطيفة اليت تروج على الطغام منهم والعوام، وهم إىل اآلن 

  .يستعملوهنا يف ذلك املكان بعينه
من أحب الدخول يف دين االسالم دخل : هدم يف هذه السنة عدة كنائس ببالد مصر، ونودي يف النصارى وكذلك

ومن ال يدخل فلريجع إىل بالد الروم آمنا، ومن أقام منهم على دينه فليلتزم مبا يشرط عليهم من الشروط اليت 
لصليب من خشب زنته أربعة أرطال، زادها احلاكم على العمرية، من تعليق الصلبان على صدورهم، وأن يكون ا

  .وعلى اليهود تعليق رأس العجل زنته ستة أرطال
  .ويف احلمام يكون يف عنق الواحد منهم قربة زنة مخسة أرطال، بأجراس، وأن ال يركبوا خيال
  .مث بعد هذا كله أمر بإعادة بناء الكنائس اليت هدمها وأذن ملن أسلم منهم يف االرتداد إىل دينه

  .نزه مساجدنا أن يدخلها من ال نية له، وال يعرف باطنه، قبحه اهللاوقال ن
أبو حممد الباجي سبق ذكره، امسه عبد اهللا بن حممد الباجي البخاري اخلوارزمي، أحد ..وممن تويف فيها من االعيان

لشعر، جاء مرة أئمة الشافعية، تفقه على أيب القاسم الداركي ودرس مكانه، وله معرفة جيدة باالدب والفصاحة وا
  ليزور

نسأل اهللا خري هذا الفراق * قد حضرنا وليس نقضي التالقي : بعض أصحابه فلم جيده يف املنزل فكتب هذه االبيات
غبت كأن افتراقنا باتفاق تويف يف حمرم هذه السنة، وقد ذكرنا ترمجته يف طبقات * إن تغب مل أغب وإن مل تغب 

  .الشافعية
، وهو آخر من حدث عن ابن صاعد من )١(ي بن احلسني، أبو القاسم املعروف بالصيدالين عبد اهللا بن أمحد ابن عل

  .الثقات، وروى عنه االزهري، وكان ثقة مأمونا صاحلا
  .تويف يف رجب من هذه السنة وقد جاوز التسعني

  شعبان من الببغاء الشاعر عبد الواحد بن نصر بن حممد، أبو الفرج املخزومي، امللقب بالببغاء، تويف يف
__________  

  .ابن شترين، تويف بعد أيام من كتابته= 



  ).١٩٦تاريخ االنطاكي ص (
  .نسبة إىل بيع االدوية والعقاقري : الصيدالين) ١(

فما تسافر إال * يامن تشابه منه اخللق واخللق : هذه السنة، وكان أديبا فاضال مترسال شاعرا مطبقا، فمن ذلك قوله
وسقم جسمي من جفنيك مسترق مل يبق يل رمق أشكو هواك به * دمعي من خديك خمتلس  )١(حنوه احلدق فورد 

وإمنا يتشكى من به رمق حممد بن حيىي أبو عبد اهللا اجلرجاين، أحد العلماء الزهاد العباد، املناظرين اليب بكر * 
  .حينفةالرازي، وكان يدرس يف قطيعة الربيع، وقد فلج يف آخر عمره، وحني مات دفن مع أيب 

  .بديع الزمان صاحب املقامات، أمحد بن احلسني بن حيىي بن سعيد
  أبو الفضل اهلمذاين، احلافظ

املعروف ببديع الزمان، صاحب الرسائل الرائقة، واملقامات الفائقة، وعلى منواله نسج احلريري، واقتفى أثره وشكر 
، وكان أحد الفضالء الفصحاء، ويقال إنه سم تقدمه، واعترف بفضله، وقد كان أخذ اللغة عن ابن فارس، مث برز

  .وأخذه سكتة، فدفن سريعا
مث عاش يف قربه ومسعوا صراخه فنبشوا عنه فإذا هو قد مات وهو آخذ على حليته من هول القرب، وذلك يوم اجلمعة 

  .احلادي عشر من مجادى اآلخرة منها، رمحه اهللا تعاىل
ل علي بن مثال نائب الرحبة من طرف احلاكم العبيدي، قتله عيسى بن مث دخلت سنة تسع وتسعني وثلثمائة فيها قت

بن مرداس صاحب حلب وملكها، وفيها صرف عمرو بن عبد ) ٢(خالط العقيلي، وملكها، فأخرجه منها عباس 
الواحد عن قضاء البصرة ووليه أبو احلسن بن أيب الشوارب، فذهب الناس يهنون هذا ويعزون هذا، فقال يف ذلك 

وذا يقول * هذا وهذا يهنا فذا يقول أكرهوين * مبثله يتغىن من قاضيني يعزى * عندي حديث ظريف : فريالعص
  استرحنا

__________  
  .توريد: ٣١٦/  ١يف اليتيمة ) ١(
  .صاحل بن مرداس الكاليب : ٢١٠/  ٩يف الكامل ) ٢(

دة فألقت وحال أمحر يف طرقات ومن يصدق منا ؟ ويف شعبان من هذه السنة عصفت ريح شدي* ويكذبان مجيعا 
  .بغداد

فيها هبت على احلجاج ريح سوداء مظلمة واعترضهم االعراب فصدوهم عن السبيل، واعتاقوهم حىت فاهتم احلج 
فرجعوا، وأخذت بنو هالل طائفة من حجاج البصرة حنوا من ستمائة واحد، وأخذوا منهم حنوا من ألف ألف دينار، 

  .وكانت اخلطبة فيها للمصريني
عبد اهللا بن بكر بن حممد بن احلسني أبو أمحد الطرباين، مسع مبكة وبغداد وغريمها من ...وممن تويف فيها من االعيان

البالد، وكان مكرما، مسع منه الدار قطين وعبد الغين بن سعيد مث أقام بالشام بالقرب من جبل عند بانياس يعبد اهللا 
  .تعاىل إىل أن مات يف ربيع االول منها

حممد بن علي بن احلسني أبو مسلم كاتب الوزير بن خنزابة، روى عن البغوي وابن صاعد وابن دريد وابن أيب 
داود وابن عرفة وابن جماهد وغريهم، وكان آخر من بقي من أصحاب البغوي، وكان من أهل العلم واحلديث 

  .البا مفسوداواملعرفة والفهم، وقد تكلم بعضهم يف روايته عن البغوي الن أصله كان غ



  .وذكر الصوري أنه خلط يف آخر عمره
بن أمحد بن يونس بن عبد االعلى الصديف املصري، صاحب كتاب ) ١(أبو احلسن علي بن أيب سعيد عبد الواحد 

الزيج احلاكمي يف أربع جملدات، كان أبوه من كبار احملدثني احلفاظ، وقد وضع ملصر تارخيا نافعا يرجع العلماء إليه 
أما هذا فإنه اشتغل يف علم النجوم فنال من شأنه مناال جيدا، وكان شديد االعتناء بعلم الرصد وكان مع هذا فيه، و

مغفال سئ احلال، رث الثياب، طويال يتعمم على طرطور طويل ويتطيلس فوقه، ويركب محارا فمن رآه ضحك 
ه بأمر نفسه، وكان شاهدا معدال، وله منه، وكان يدخل عل احلاكم فيكرمه ويذكر من تغفله ما يدل على اعتنائ

  :شعر جيد، فمنه ما ذكره ابن خلكان
__________  

  .عبد الرمحن : ١٥٦/  ٣وشذرات الذهب : ٤٢٩/  ٣يف ابن خلكان ) ١(

ومن طابت الدنيا وبطيبه * حبيبه بنفسي من حتيا النفوس بريقه ) ٣(رسالة مشتاق إىل * أمحل نشر الريح عند هبوبه 
  سرى موهنا يف جفنه من رقيبه* ائف منه يف الكرا جيدد وجدي ط

وغيبتها عين لطول مغيبه متين أم أمري املؤمنني القادر باهللا موالة عبد الواحد بن * لعمري لقد عطلت كأسي بعده 
املقتدر، كانت من العابدات الصاحلات، ومن أهل الفضل والدين توفيت ليلة اخلميس الثاين والعشرين من شعبان 

  .وصلى عليها ابنها القادر، ومحلت بعد العشاء إىل الرصافة منها،
مث دخلت سنة أربعمائة من اهلجرة يف ربيع اآلخر نقصت دجلة نقصا كثريا، حىت ظهرت جزائر مل تغرق، وامتنع 

والراشدية، فأمر بكرى تلك االماكن، وفيها كمل السور على مشهد أمري ) ٢(سري السفن يف أعاليها من أذنة 
نني علي عليه السالم الذي بناه أبو إسحاق االرجاين، وذلك أن أبا حممد بن سهالن مرض فنذر إن عويف ليبنينه املؤم

  .فعويف،
ويف رمضان أرجف الناس باخللفية القادر باهللا بأنه مات فجلس للناس يوم مجعة بعد الصالة وعليه الربدة وبيده 

لئن مل ينته املنافقون والذين يف قلوهبم (االرض بني يديه وقرأ القضيب، وجاء الشيخ أبو حامد االسفراييين فقبل 
  .فتباكى الناس ودعوا وانصرفوا وهم فراحا]  ٦٠: االحزاب[ اآليات ) مرض واملرجفون يف املدينة لنغرينك هبم

هبا، وهذه وفيها ورد اخلرب بأن احلاكم أنفذ إىل دار جعفر بن حممد الصادق باملدينة فأخذ منها مصحفا وآالت كانت 
الدار مل تفتح بعد موت صاحبها إىل هذا اآلن، وكان مع املصحف قعب خشب مطوق حبديد ودرقة خيزران وحربة 

وسرير، محل ذلك كله مجاعة من العلويني إىل الديار املصرية، فأطلق هلم احلاكم أنعاما كثرية ونفقات زائدة، ورد 
  .أنا أحق به: السرير وأخذ الباقي، وقال

هم ذاموا له داعون عليه وبىن احلاكم فيها دارا للعلم وأجلس فيها الفقهاء، مث بعد ثالث سنني هدمها وقتل فردوا و
  .خلقا كثريا ممن كان فيها من الفقهاء واحملدثني وأهل اخلري

  .وفيها عمر اجلامع املنسوب إليه مبصر وهو جامع احلاكم، وتأنق يف بنائه
ام بن احلكم بن عبد الرمحن االموي إىل ملكه بعد خلعه وحبسه مدة طويلة، ويف ذي احلجة منها أعيد املؤيد هش

  .وكانت اخلطبة باحلرمني للحاكم صاحب مصر والشام
  ...وممن تويف فيها من االعيان

__________  



  .لوجه: يف الوفيات) ١(
  .ما بني أوانا وقريب بغداد : ٢١٩/  ٩يف الكامل ) ٢(

بن موسى بن حممد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر املوسوي، والد الرضي ) ١( أبو أمحد املوسوي النقيب احلسني
واملرتضى، ويل نقابة الطالبيني مرات حنوا من مخس مرات، يعزل ويعاد، مث أخر يف آخر عمره، وتويف عن سبع 

  .وتسعني سنة، وصلى عليه ابنه املرتضى، ودفن يف مشهد احلسني
وهتديه الغدو إىل الرواح * سالم اهللا تنقله الليايل : نة قوية املنزع واملطلع فمنهاوقد رثاه ابنه املرتضى يف قصيدة حس

ومل يك زاده إال املباح وال * لينبوع العبادة والصالح فىت مل يرو إال من حالل * على جدث حسيب من لؤي 
ارح من جناح مشوق وعريان اجلو* وال علقت له راح براح خفيف الظهر من ثقل اخلطايا * دنست له أزر لزور 
بذكر اهللا عامرة النواحي بأجسام من * ومدلول على باب النجاح من القوم الذين هلم قلوب * يف االمور إىل عالها 

لنصرهتا وأديان صحاح احلجاج بن هرمز أبو جعفر نائبها هباء الدولة على العراق، وكان تليده * التقوى مراض 
قدمني يف أيام عضد الدولة، وكانت له خربة تامة باحلرب، وحزمة شديدة، لقتال االعراب واالكراد، وكان من امل

  .وشجاعة تامة وافرة، ومهة عالية وآراء سديدة، وملا خرج من بغداد يف سنة ثنتني وسبعني وثلثمائة كثرت هبا الفنت
  .تويف باالهواز عن مائة سنة ومخس سنني

  .رمحه اهللا
  أبو عبد اهللا القمي املصري التاجر

  .ذا مال جزيل جدا، اشتملت تركته على أزيد من ألف ألف دينار، من سائر أنواع املال كان
  .تويف بأرضي احلجاز ودفن باملدينة النبوية عند قرب احلسن بن علي، رضي اهللا عنهم

سن أبو احلسني بن الرفا املقري تقدم ذكره وقراءته على كبري االعراب يف سنة أربع وتسعني وثلثمائة، كان من أح
  .الناس صوتا بالقرآن وأحالهم أداء رمحه اهللا

__________  
  .من ابن االثري واالعالم) ١(

  احلسن وهو حتريف : ويف االصل

مث دخلت سنة إحدى وأربعمائة يف يوم اجلمعة الرابع من احملرم منها خطب باملوصل للحاكم العبيدي عن أمر 
  .ه، وقد سرد ابن اجلوزي صفة اخلطبة حبروفهاصاحبها قرواش بن مقلد أيب منيع، وذلك لقهره رعيت

ويف آخر اخلطبة صلوا على آبائه املهدي مث ابنه القائم مث املنصور، مث ابنه املعز، مث ابنه العزيز، مث ابنه احلاكم صاحب 
  .الوقت، وبالغوا يف الدعاء هلم، وال سيما للحاكم، وكذلك تبعته أعماهلا من االنبار واملدائن وغريها

سبب ذلك أن احلاكم ترددت مكاتباته ورسله وهداياه إىل قرواش يستمليه إليه، وليقبل بوجهه عليه، حىت  وكان
فعل ما فعل من اخلطبة وغريها، فلما بلغ اخلرب القادر باهللا العباسي كتب يعاتب قرواش على ما صنع، ونفذ هباء 

  .الدولة إىل عميد اجليوش مبائة ألف دينار حملاربة قرواش
بلغ قرواشا رجع عن رأيه وندم على ما كان منه، وأمر بقطع اخلطبة للحاكم من بالده، وخطب للقادر على  فلما
  .عادته

وخلمس بقني من رجب زادت دجلة زيادة كثرية واستمرت الزيادت إىل رمضان، وبلغت أحدا : قال ابن اجلوزي



  .، ودخل إىل أكثر دور بغداد)١(وعشرين ذراعا وثلثا 
  .لوزير أبو خلف إىل بغداد ولقب فخر امللك بعميد اجليوشوفيها رجع ا

  .وفيها عصى أبو الفتح احلسن بن جعفر العلوي ودعا إىل نفسه وتلقب بالراشد باهللا
  .ومل حيج فيها أحد من أهل العراق واخلطبة للحاكم

  .وممن تويف فيها من االعيان أبو مسعود صاحب االطراف
عود الدمشقي احلافظ الكبري، مصنف كتاب االطراف على الصحيحني، رحل إىل إبراهيم بن حممد بن عبيد أبو مس

بالد شىت كبغداد والبصرة والكوفة وواسط وأصبهان وخراسان، وكان من احلفاظ الصادقني، واالمناء الضابطني، 
  .ومل يرو إال اليسري، روى عنه أبو القاسم وأبو ذر اهلروي، ومحزة السهمي، وغريهم

 رجب وأوصى إىل أيب حامد االسفراييين فصلى عليه، ودفن يف مقربة جامع املنصور قريبا من تويف ببغداد يف
  .السكك

  .وقد ترمجه ابن عساكر وأثىن عليه
عميد اجليوش الوزير احلسن بن أيب جعفر أستاذ هرمز، ولد سنة مخسني وثلثمائة، وكان أبوه من حجاب عضد 

نتني وتسعني، والشرور كثرية منتشرة، فمهد البالد وأخاف العيارين الدولة، وواله هباء الدولة وزارته سنة ث
  واستقامت به االمور، وأمر بعض غلمانه أن حيمل صينية فيها دراهم مكشوفة من أول بغداد

__________  
  .إحدى وعشرين ذراعا : ٢٢٦/  ٩يف الكامل ) ١(
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ة:كتاب  اي ة والنه   البداي
 االمام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي 

إىل آخرها وأن يدخل هبا يف مجيع االزقة، فإن اعترضه أحد فليدفعها إليه وليعرف ذلك املكان، فذهب الغالم فلم 
وأثىن عليه، ومنع الروافض النياحة يف يوم عاشوراء، وما يتعاط ونه من الفرح يف يوم ثامن عشر يعترضه أحد، فحمد اهللا 

  .ذي احلجة الذي يقال له عيد غدير خم، وكان عادال مصنفا
خلف الواسطي صاحب االطراف أيضا، خلف بن حممد بن علي بن محدون، أبو حممد الواسطي، رحل إىل البالد ومسع 

ف أطرافا على الصحيحني، وكانت الكثري مث عاد إىل بغداد، مث رحل إىل الشام ومصر، وكتب الناس عنه بانتخابه، وصن
هذه السنة ساحمه اهللا   .له معرفة تامة، وحفظ جيد، مث عاد إىل بغداد واشتغل بالتجارة وترك النظر يف العلم حىت تويف يف 

  .روى عنه االزهري
  )١(أبو عبيد اهلروي 

كان من علماء الناس يف االدب صاحب الغريبني، أمحد بن حممد بن أيب عبيد العبدي أبو عبيد اهلروي اللغوي البارع، 
واللغة، وكتاب الغريبني، يف معرفة غريب القرآن واحلديث، يدل على اطالعه وتبحره يف هذا الشأن، وكان من تالمذة 

  .أيب منصور االزهري
جملس اللذة والطر) ٢(وقيل كان حيب التنزه : قال ابن خلكان ب، ويتناول يف خلوته ما ال جيوز، ويعاشر أهل االدب يف 

  .واهللا أعلم
  .ساحمه اهللا

وكانت وفاته يف رجب سنة إحدى وأربعمائة، وذكر أبن خلكان أن يف هذه السنة أو اليت قبلها كان وفاة البسيت : قال
علي بن حممد بن احلسني بن يوسف الكاتب صاحب الطريقة االنيقة والتجنيس االنيس، البديع التأسيس، : الشاعر وهو

والنث من أصلح فاسده أرغم حاسده، ومن أطاع غظبه : ر، وقد ذكرناه، ومما أورد له ابن خلكان قولهواحلذاقة والنظم 
  .أضاع أدبه

  .من سعادة جدك وقوفك عند حدك
  .املنية تضحك من االمنية

  أنساك كل كمي هز عامله* إن هز أقالمه يوما لعملها : الرشوة رشا احلاجات، حد العفاف الرضى بالكفاف ومن شعره
__________  

نسبة إىل هراة وهي إحدى مدن خراسان الكبار، وقد فتحها االحنف بن قيس صلحا من قبل عبد اهللا بن : اهلروي) ١(
  .عامر

  .البذلة : ٩٦/  ١يف ابن خلكان املطبوع ) ٢(

آت فال مبا حتدث من ماض ومن * إذا حتدثت يف قوم لتؤنسهم : أقر بالرق كتاب االنام له وله* وإن أمر على رق أنامله 
يف احملرم منها أذن فخر امللك الوزير * تعد حلديث إن طبعهم  موكل مبعاداة املعادات مث دخلت سنة ثنتني وأربعمائة 

  للروافض أن يعلموا بدعتهم الشنعاء، والفضيحة
النساء الصلعاء، من االنتحاب والنوح والبكاء، وتعليق املسوح وأن تغلق االسواق من الصباح إىل املساء، وأن تدور 

حاسرات عن وجوههن ورؤوسهن، يلطمن خدودهن، كفعل اجلاهلية اجلهالء، على احلسني بن علي، فال جزاه اهللا 
  .خريا، وسود اهللا وجهه يوم اجلزاء، إنه مسيع الدعاء



ويف ربيع اآلخر أمر القادر بعمارة مسجد الكف بقطيعة الدقيق، وأن يعاد إىل أحسن ما كان، ففعل ذلك وزخرف 
  .ة عظيمة جدا، فإنا هللا وإنا إليه راجعونزخرف

يف نسب الفاطميني ويف ربيع اآلخر منها كتب هؤالء ببغداد حماضر تتضمن الطعن  الطعن من أئمة بغداد وعلمائهم 
والقدح يف نسب الفاطميني وهم ملوك مصر وليسوا كذلك، وإمنا نسبهم إىل عبيد بن سعد اجلرمي، وكتب يف ذلك 

والقضاة واالشراف والعدول، والصاحلني والفقهاء، واحملدثني، وشهدوا مجيعا أن احلاكم مبصر هو مجاعة من العلماء 
والدمار، ابن معد بن إمساعيل بن عبد اهللا  عليه بالبوار واخلزي  بن سعيد، ) ١(منصور بن نزار امللقب باحلاكم، حكم اهللا 

، وتلقب باملهدي، وأن من تقدم من سلفه أدعياء خوارج، ال ال أسعده اهللا، فإن ملا صار إىل بالد املغرب تسمى بعبيد اهللا
ولد علي بن أيب طالب، وال يتعلقون بسبب وأنه منزه عن باطلهم، وأن الذي ادعوه إليه باطل وزور، وأهنم  نسب هلم يف 

هذا ال يعلمون أحدا من أهل بيوتات علي بن أيب طالب توقف عن إطالق القول يف أهنم خوارج كذبة، وقد كان 
االنكار لباطلهم شائعا يف احلرمني، ويف أول أمرهم باملغرب منتشرا انتشارا مينع أن يدلس أمرهم على أحد، أو يذهب 

وهم إىل تصديقهم فيما ادعوه، وأن هذا احلاكم مبصر هو وسلفه كفار فساق فجار، ملحدون زنادقة، معطلون، 
، قد عطلوا احلدود وأباحوا الفروج، وأحلوا اخلمر وسفكوا ولالسالم جاحدون، وملذهب اجملوسية والثنوية معتقدون
  .الدماء، وسبوا االنبياء، ولعنوا السلف، وادعوا الربوبية

املرتضى والرضي وابن االزرق : وكتب يف سنة اثنتني وأربعمائة، وقد كتب خطه يف احملضر خلق كثري، فمن العلويني
  مد بن عمرو بناملوسوي، وأبو طاهر بن أيب الطيب، وحممد بن حم

__________  
  .عبد الرمحن : ١٤٣/  ٢يف خمتصر أخبار البشر ) ١(

  .أيب يعلى
  ).٢(، وأبو العباس بن الشيوري )١(ومن القضاة أبو حممد بن االكفاين وأبو القاسم اجلزري 

 الصيمري، وأبو ، وأبو احلسن القدوري، وأبو عبد اهللا)٣(ومن الفقهاء أبو حامد االسفراييين وأبو حممد بن الكسفلي 
  .عبد اهللا البيضاوي، وأبو علي بن محكان

  .ومن الشهود أبو القاسم التنوخي يف كثري منهم، وكتب فيه خلق كثري
  .هذه عبارة أيب الفرج بن اجلوزي

 ومما يدل على أن هؤالء أدعياء كذبة، كما ذكر هؤالء السادة العلماء، واالئمة الفضالء، وأهنم ال نسب هلم إىل: قلت
علي بن أيب طالب، وال إىل فاطمة كما يزعمون، قول ابن عمر للحسني بن علي حني أراد الذهاب إىل العراق، وذلك 

ال تذهب إليهم فإين أخاف عليك أن تقتل، وإن جدك قد خري : حني كتب عوام أهل الكوفة بالبيعة إليه فقال له ابن عمر
أنت بضعة منه، وإنه واهللا ال تناهلا ال أنت وال أحد من خلفك وال من بني الدنيا واآلخرة فاختار اآلخرة على الدنيا، و

  .أهل بيتك
فهذا الكالم احلسن الصحيح املتوجه املعقول، من هذا الصحايب اجلليل، يقتضي أنه ال يلي اخلالفة أحد من أهل البيت 

رغبة هبم عن الدنيا، وأن ال يدنسوا  إال حممد بن عبد اهللا املهدي الذي يكون يف آخر الزمان عند نزول عيسى بن مرمي،
  .هبا

وية ظاهرة على أهنم ليسوا من أهل البيت، كما  ومعلوم أن هؤالء قد ملكوا ديار مصر مدة طويلة، فدل ذلك داللة ق
  .نص عليه سادة الفقهاء

فضائحهم  بني فيه" كشف االسرار وهتك االستار " وقد صنف القاضي الباقالين كتابا يف الرد على هؤالء ومساه 



وقبائحهم، ووضح أمرهم لكل أحد، ووضوح أمرهم ينبئ عن مطاوي أفعاهلم، وأقواهلم، وقد كان الباقالين يقول يف 
  .عبارته عنهم، هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر احملض

  .واهللا سبحانه أعلم
واملس اكني واملقيمني باملشاهد ويف رجب وشعبان ورمضان أجرى الوزير فخر امللك صدقات كثرية على الفقراء 

واملساجد وغري ذلك، وزار بنفسه املساجد واملشاهد، وأخرج خلقا من احملبوسني وأظهر نسكا كثريا، وعمر دارا عظيمة 
  .عند سوق الدقيق

ويف شوال عصفت ريح شديدة فقصفت كثريا من النخل وغريه، أكثر من عشرة اآلف خنلة، وورد كتاب من ميني 
سبكتكني صاحب غزنة بأنه ركب جبيشه إىل أرض العدو فجازوا مبفازة فأعوزهم املاء حىت كادوا الدولة حممود بن 

  يهلكون عن
آخرهم عطشا، فبعث اهللا هلم سحابة فأمطرت عليهم حىت شربوا وسقوا واستقوا، مث تواقفوا هم وعدوهم، ومع عدوهم 

  .ال وهللا احلمدحنو من ستمائة قيل، فهزموا العدول وغنموا شيئا كثريا من االمو
وفيها عملت الشيعة بدعتهم اليت كانوا يعملوهنا يوم غدير خم، وهو اليوم الثامن عشر من ذي احلجة، وزينت احلوانيت 

  .ومتكنوا بسبب الوزير وكثري من االتراك متكنا كثريا
__________  

  .اخلرزي: ٢٣٦/  ٩يف الكامل ) ١(
  .االبيوردي: يف الكامل) ٢(
  .لكشفلي ا: يف الكامل) ٣(

احلسن بن احلسن بن علي بن العباس ابن نوخبت أبو حممد النوخبيت، ولد سنة عشرين وثلثمائة، ..وفيها تويف من االعيان
وروى عن احملاملي وغريه، وعنه الربقاين وقال كان شيعيا معتزليا، إال أنه تبني يل أنه كان صدوقا، وروى عنه االزهري 

  .كان رافضيا، ردئ املذهب: وقال
  .كان فقريا يف احلديث، ويذهب إىل االعتزال واهللا أعلم: وقال العقيقي

أحد الزهاد الكبار املشهورين، كانت له خنالت يأكل منها ويعمل بيده يف ) ١(أبو عمرو الباقالين : عثمان بن عيسى
إال من يوم اجلمعة إىل البواري، ويأكل من ذلك، وكان يف غاية الزهادة والعبادة الكثرية، وكان ال خيرج من مسجده 

يوم اجلمعة، الجل صالة اجلمعة مث يعود إىل مسجده، وكان ال جيد شيئا يشعله يف مسجده، فسأله بعض االمراء أن يقبل 
شيئا ولو زيتا يشعله يف قناديل مسجده، فأىب الشيخ ذلك، وهلذا وأمثاله ملا مات رأى بعضهم بعض االموات من جريانه 

إىل الفردوس االعلى، إىل : وأين هو، ملا مات ووضع يف قربه مسعنا قائال يقول: واره فقاليف القبور فسأله عن ج
  .الفردوس االعلى

  .أو كما قال
  .ومثانني سنة) ٣(منها عن ست ) ٢(تويف يف رجب 

كويف، النحوي، املعروف بابن النجار التميمي ال) ٤(حممد بن جعفر بن حممد ابن هارون بن فروة بن ناجية، أبو احلسن 
  .قدم بغداد وروى عن ابن دريد والصويل ونفطويه وغريهم، تويف يف مجادى االوىل منها عن سبع وسبعني سنة

تويف فيها، وقد ترمجناه يف سنة سبع ومثانني : أبو الطيب سهل بن حممد الصعلوكي النيسابوري، قال أبو يعلى اخلليلي
  .وثلثمائة

__________  



  .أبو عمر الباقالوي :٤٨٢/  ٢يف صفة الصفوة ) ١(
  ).١٦٣/  ٣شذرات الذهب (وقيل الباقالين نسبة إىل بيع الباقالء 

  .صنعاين: وهذه نسبة شاذة مثل: قال أبو الفداء
يف ) ٣(تويف يف يوم : ٤٨٤/  ٢تويف يف شهر رمضان، ويف صفة الصفوة : ٢٣٧/  ٩كذا باالصل، ويف الكامل ) ٣(

  .االصل ستة
  .وهو خطأ

  .ني من رمضاناجلمعة لسبع بق
  .ودفن يف مقربة جامع املنصور

  .أبو احلسني: وبغية الوعاة ٣٠٥/  ٢يف الوايف ) ٤(

مث دخلت سنة ثالث وأربعمائة يف سادس عشر حمرمها قلد الشريف الرضي أبو احلسن املوسوي نقابة الطالبيني يف سائر 
قليده يف دار الوزير فخر امللك، مبحضر االعيان، وخ لع عليه السواد، وهو أول طاليب خلع عليه املمالك وقرئ ت

  .السواد
أبو قلنبة قبحه اهللا ومجاعة من رؤس قومه أسارى، وكانوا قد اعترضوا للحجاج يف ) ١(وفيها جئ بأمري بين خفاجة 

ن السنة اليت قبلها وهم راجعون، وغوروا املناهل اليت يردها احلجاج، ووضعوا فيها احلنظل حبيث إنه مات من احلجاج م
يف أسوأ حال، وأخذوا مجيع ما كان معهم، فحني  العطش حنو من مخسة عشرألفا، وأخذوا بقيتهم فجعلوهم رعاة لدواهبم 

حضروا عند دار الوزير سجنهم ومنعهم املاء، مث صلبهم يرون صفاء املاء وال يقدرون على شئ منه، حىت ماتوا عطشا 
حبدي   .ث أنس يف الصحيحنيجزاء وفاقا، وقد أحسن يف هذا الصنع اقتداء 

  مث بعث إىل
أولئك الذين اعتقلوا يف بالد بين خفاجة من احلجاج فجئ هبم، وقد تزوجت نساؤهم وقسمت أمواهلم، فردوا إىل 

  .أهاليهم وأمواهلم
ويف رمضان منها انقض كوكب من املشرق إىل املغرب عليه ضوء على ضوء القمر، وتقطع قطعا وبفي : قال ابن اجلوزي

  .يلةساعة طو
ويف شوال توفيت زوجة بعض رؤساء النصارى، فخرجت النوائح والصلبان معها جهارا، فأنكر ذلك بعض : قال

اهلامشيني فضربه بعض غلمان ذلك الرئيس النصراين بدبوس يف رأسه فشجه، فثار املسلمون هبم فاهنزموا حىت جلأوا إىل 
وما قرب منها من دور النصارى، وتتبعوا النصارى يف البلد، كنيسة هلم هناك، فدخلت العامة إليها فنهبوا ما فيها، 

غلماهنم، وانتشرت الفتنة ببغداد، ورفع املسلمون املصاحف يف االسواق،  وقصدوا الناصح وابن أيب إسرائيل فقاتلهم 
على اخلروج من وعطلت اجلمع يف بعض االيام، واستعانوا باخلليفة، فأمر بإحضار ابن أيب إسرائيل فامتنع، فعزم اخلليفة 

بغداد، وقويت الفتنة جدا وهنبت دور كثري من النصارى، مث أحضر ابن أيب إسرائيل فبذل أمواال جزيلة، فعفى عنه 
  .وسكنت الفتنة

ورد إليه رسول من احلاكم صاحب مصر ومعه كتاب  ويف ذي القعدة ورد كتاب ميني الدولة حممود إىل اخلليفة يذكر أنه 
  .فيه وأمر بتحريقه، وأمسع رسوله غليظ ما يقال يدعوه إىل طاعته فبصق

وفيها ما قلد أبو نصر بن مروان الكردي آمد وميا فارقني وديار بكر، وخلع عليه طوق وسواران، ولقب بناصر الدولة، 
  .ومل يتمكن ركب العراق وخراسان من الذهاب إىل احلج لفساد الطريق، وغيبة فخر امللك يف إصالح االراضي

بن سليمان بن عبد الرمحن الناصر االموي، ) ٢(ت مملكة االمويني ببالد االندلس فتوىل فيها سليمان بن احلكم وفيها عاد



  .ولقب باملستعني باهللا، وبايعه الناس بقرطبة
  .وفيها مات هباء الدولة بن بويه الديلمي صاحب بغداد وغريها، وقام باالمر من بعده ولده سلطان الدولة أبو شجاع

  وفيها
__________  
عدنانية: بنو خفاجة) ١(   .بطن من بين عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة من ال
  ).٢٣٠هناية االرب للقلقشندي ص (
  .احلاكم : ٢٤١/  ٩يف الكامل ) ٢(

  .مات ملك الترك االعظم وامسه إيلك اخلان، وتوىل مكانه أخوه طغان خان
باردا يف الشتاء وليس عليه ثياب حىت مات كذلك، وويل االمر  وفيها هلك مشس املعايل قابوس بن ومشكري، أدخل بيتا

من بعده منوجهر، ولقب فلك املعايل، وخطب حملمود بن سبكتكني، وقد كان مشس املعايل قابوس عاملا فاضال أديبا 
اند الدهر إال من له خطر أما ترى البحر يطوف * قل للذي بصروف الدهر عرينا : شاعرا، فمن شعره قوله فوقه عل ع

ومسنا من توايل صرفها ضرر ففي السماء جنوم * ويستقر بأقصى قعره الدرر فإن تكن نشبت أيدي اخلطوب بنا * جيف 
* خطرات ذكرك تستثري موديت : وليس يكسف اال الشمس والقمر ومن مستجاد شعره قوله) * ١(غري ذي عدد 

وبا وفيها تويف من االعيان وكأن* فأحس منها يف الفؤاد دبيبا ال عضو يل إال وفيه صبابة  أمحد بن ..أعضائي خلقن قل
علي أبو احلسن الليثي كان يكتب للقادر وهو بالبطيحة، مث كتب له على ديوان اخلراج والربيد، وكان حيفظ القرآن 
حفظا حسنا، مليح الصوت والتالوة، حسن اجملالسة، ظريف املعاين، كثري الضحك واجملانة، خرج يف بعض االيام هو 

والشريفان الرضي واملرتضى ومجاعة من االكابر لتلقي بعض امللوك، فخرج بعض اللصوص فجعلوا يرموهنم باحلراقات 
  .يا أزواج القحاب: ويقولون

علمت هذا ؟ فقال: ما خرج هؤالء علينا إال بعني، فقالوا: فقال الليثي علموا أنا أزواج قحاب: ومن أين    .وإال من أين 
ي بن مروان الوراق احلنبلي، كان مدرس أصحاب أمحد وفقيههم يف زمانه، وله املصنفات احلسن بن حامد بن عل

املشهورة، منها كتاب اجلامع يف اختالف العلماء يف أربعمائة جزء، وله يف أصول الفقه والدين، وعليه اشتغل أبو يعلى 
  من كسب يديه منبن الفراء، وكان معظما يف النفوس، مقدما عند السلطان، وكان ال يأكل إال 

النسج، وروى احلديث عن أيب بكر الشافعي، وابن مالك القطيعي، وغريمها، وخرج يف هذه السنة إىل احلج فلما عطش 
  الناس يف الطريق استند هو إىل حجر يف احلر الشديد، فجاءه رجل

__________  
  ...ففي السماء جنوم ال عداد هلا: ٢٤٠/  ٩يف الكامل ) ١(

بلى هذا وقته عند لقاء اهللا : ما هذا وقت سؤالك اشرب، فقال: من أين لك ؟ فقال: قال له ابن حامدبقليل من ماء ف
  .عز وجل، فلم يشرب ومات من فوره رمحه اهللا

احلسني بن احلسن ابن حممد بن حليم، أبو عبد اهللا احلليمي، صاحب املنهاج يف أصول الديانة، كان أحد مشايخ 
ل إىل خبارى، ومسع احلديث الكثري حىت انتهت إليه رياسة احملدثني يف عصره، وويل القضاء الشافعية، ولد جبرجان ومح

  .ببخارى
  .انتهت إليه الرياسة فيما وراء النهر، وله وجوه حسنة يف املذهب، وروى عنه احلاكم أبو عبد اهللا: قال ابن خلكان

حب بغداد وغريها، وهو الذي قبض على الطائع ووىل فريوز أبو نصر امللقب ببهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي، صا



تويف بأرجان يف  -القادر، وكان حيب املصادرات فجمع من االموال ما مل جيمعه أحد قبله من بين بويه، وكان خبيال جدا 
  .، وكان مرضه بالصرع، ودفن باملشهد إىل جانب أبيه)١(مجادى اآلخرة منها عن ثنتني وأربعني سنة وثالث أشهر 

قابوس بن ومشكري كان أهل دولته قد تغريوا عليه فبايعوا ابنه منوجهر وقتلوه كما ذكرنا، وكان قد نظر يف النجوم فرأى 
أن ولده يقتله، وكان يتوهم أنه ولده دارا، ملا يرى من خمالفته له، وال خيطر بباله منوجهر ملا يرى من طاعته له، فكان 

  .ا من شعره يف احلوادثهالكه على يد منوجهر، وقد قدمنا شيئ
  القاضي أبو بكر الباقالين حممد بن الطيب أبو بكر الباقالين، رأس املتكلمني على مذهب الشافعي، وهو من أكثر الناس
عشرين ورقة من مدة طويلة من عمره، فانتشرت  كالما وتصنيفا يف الكالم، يقال إنه كان ال ينام كل ليلة حىت يكتب 

التبصرة، ودقائق احلقائق، والتمهيد يف أصوله الفقه، وشرح االبانة، وغري ذلك من اجملاميع  عنه تصانيف كثرية، منها
، وقد اختلفوا "كشف االسرار وهتك االستار : " الكبار والصغار، ومن أحسنها كتابه يف الرد على الباطنية، الذي مساه

: اهلروي، وقيل إنه كان يكتب على الفتاوىفقيل شافعي وقيل مالكي، حكى ذلك عنه أبو ذر : يف مذهبه يف الفروع
  كتبه حممد بن

__________  
  .وتسعة أشهر ونصفا : ٢٤١/  ٩يف الكامل ) ١(

الطيب احلنبلي، وهذا غريب جدا، وقد كان يف غاية الذكاء والفطنة، ذكر اخلطيب وغريه عنه أن عضد الدولة بعثه يف 
يدخل عليه أحد إال من باب قصرية كهية الراكع، ففهم الباقالين أن  رسالة إىل ملك الروم، فلما انتهى إليه إذا هو ال

مراده أن ينحين الداخل عليه له كهيئة الراكع هللا عز وجل، فدار إسته إىل امللك ودخل الباب بظهره ميشي إليه القهقرا، 
والفهم، فعظمه ويقا عليه، فعرف امللك ذكاءه ومكانه من العلم  ل إن امللك أحضر بني يديه فلما وصل إليه انفتل فسلم 

آلة الطرب املسماة باالرغل، ليستفز عقله هبا، فلما مسعها الباقالين خاف على نفسه أن يظهر منه حركة ناقصة حبضرة 
امللك، فجعل ال يألوا جهدا أن جرح رجله حىت خرج منها الدم الكثري، فاشتغل باالمل عن الطرب، ومل يظهر عليه شئ 

جب امللك من ذلك، مث إن امللك استكشف االمر فإذا هو قد جرح نفسه مبا أشغله عن الطرب، من النقص واخلفة، فع
  .فتحقق امللك وفور مهته وعلو عزميته، فإن هذه اآللة ال يسمعها أحد إال طرب شاء أم أىب

ن االفك ؟ ما فعلت زوجة نبيكم ؟ وما كان من أمرها مبا رميت به م: وقد سأله بعض االساقفة حبضرة ملكهم فقال
مرمي وعائشة، فربأمها اهللا عز وجل، وكانت عائشة ذات : مها امرأتان ذكرتا بسوء: فقال الباقالين جميبا له على البديهة

ولد، وأتت مرمي بولد ومل يكن هلا زوج  الرباءة من مرمي  -زوج ومل يأت ب وكالمها بريئة مما قيل  -يعين أن عائشة أوىل ب
الفاسد احتمال ريبة إىل هذه فهو إىل تلك أسرع، ومها حبمد اهللا منزهتان مربأتان من السماء فيها، فإن تطرق يف الذهن 

  .بوحي اهللا عز وجل، عليهما السالم
: وقد مسع الباقالين احلديث من أيب بكر بن مالك القطيعي وأيب حممد بن ماسي وغريمها، وقد قبله الدار قطين يوما وقال

  .لهم، ودعا لههذا يرد على أهل االهواء باط
  .وكانت وفاته يوم السبت لسبع بقني من ذي القعدة، ودفن بداره مث نقل إىل مقربة باب حرب

حممد بن موسى بن حممد أبو بكر اخلوارزمي شيخ احلنفية وفقيههم، أخذ العلم عن أمحد بن علي الرازي، وأنتهت إليه 
ة الرضي والصيمري، قد مسع احلديث من أيب بكر الشافعي رياسة احلنفية ببغداد، وكان معظما عند امللوك، ومن تالمذ

ديننا دين العجائز، لسنا من الكالم يف : وغريه، وكان ثقة دينا حسن الصالة على طريقة السلف، ويقول يف االعتقاد
ادى شئ، وكان فصيحا حسن التدريس، دعي إىل والية القضاء غري مرة فلم يقبل، تويف ليلة اجلمعة الثامن عشر من مج

  .االوىل سنة ثالث وأربعمائة، ودفن بداره من درب عبده



وإمنا غلب عليه ) ٢(القابسي مصنف التلخيص، أصله قرويين ) ١(احلافظ أبو احلسن علي بن حممد بن خلف العامري 
  القابسي الن عمه

__________  
  .املعافري : ١٠٧٩يف تذكرة احلفاظ ) ١(

قدر، وملا تويف يف ، فقيل هلم ذلك، )١(كان يتعمم قابسية  وقد كان حافظا بارعا يف علم احلديث، رجال صاحلا جليل ال
ربع اآلخر من هذه السنة عكف الناس على قربه ليايل يقرأون القرآن ويدعون له، وجاء الشعراء من كل أوب يرثون 

يا كرمي ولكن البالد إذا إىل كرم ويف الدن* لعمر أبيك ما نسب املعلى : ويترمحون، وملا أجلس للمناظرة أنشد لغريه
  .أنا اهلشيم أنا اهلشيم: وصوح نبتها رعي اهلشيم مث بكى وأبكى، وجعل يقول* اقشعرت 
  .رمحه اهللا

  مسع الكثري) ٢(احلافظ ابن الفرضي أبو الوليد عبد اهللا بن حممد بن يوسف بن نصر االزدي الفرضي، قاضي بلنسية 
، ومشتبه النسبة وغري ذلك، وكان عالمة زمانه، قتل شهيدا على يد الرببر ومجع وصنف التاريخ، ويف املؤتلف واملختلف

ما يكلم أحد يف سبيل اهللا، واهللا أعلم مبن يكلم " فسمعوه وهو جريح طريح يقرأ على نفسه احلديث الذي يف الصحيح 
  ).٣" (يف سبيله، إال جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، الون لون الدم، والريح ريح املسك 

على وجل * أسري اخلطايا عند بابك واقف : د كان سأل اهللا الشهادة عند أستار الكعبة فأعطاه إياها، ومن شعره قولهوق
* ويرجوك فيها وهو راج وخائف ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقي * مما به أنت عارف خياف ذنوبا مل يغب عنك غيها 

إذا نشرت يوم احلساب الصحائف وكن مؤنسي يف * يفيت ومالك يف فصل القضاء خمالف فيا سيدي ال ختزين يف صح
) ٤(أرجى السرايف فإين تالف * يصد ذوو القرىب وجيفوا املوالف لئن ضاق عين عفوك الواسع الذي * ظلمة القرب عندما 

ه مث دخلت سنة أربع واربعمائة يف يوم اخلميس غرة ربيع االول منها جلس اخلليفة القادر يف أهبة اخلالفة وأحضر   بني يدي
__________  

  .الفروي: القروي، ويف تذكرة احلفاظ: ٣٢١/  ٣يف الوفيات ) ٢(
  .أي أن عمه كان يشد عمامته شدة أهل قابس: قال يف تذكرة احلفاظ) ١(
  .ويف االصل بكنسية ١٠٦/  ٣وفيات االعيان  ١٠٧٧/ من تذكرة احلفاظ ) ٢(
  .٩٥/  ٢أخرجه مسلم يف صحيحه ) ٣(
  لتالف : حلفاظ والوفياتيف تذكرة ا) ٤(

سلطان الدولة واحلجبة، فخلع عليه سبع خلع على العادة، وعممه بعمامة سوداء، وقلد سيفا وتاجا مرصعا، وسوارين 
قلده به، فهو شرف له ولعقبه، يفتح شرق االرض وغرهبا، : وطوقا، وعقد له لواءين بيده، مث أعطاه سيفا وقال للخادم

  ره القضاةوكان ذلك يوما مشهودا، حض
  .واالمراء والوزراء

وفيها غزا حممود بن سبكتكني بالد اهلند ففتح وقتل وسىب وغنم، وسلم، وكتب إىل اخلليفة أن يوليه ما بيده من مملكة 
ائبها أبو احلسن بن مزيد  خراسان وغريها من البالد، فأجابه إىل ما سأل وفيها عاثت بنو خفاجة ببالد الكوفة فربز إليهم ن

ومجاعة من رؤسهم، واهنزم الباقون، فأرسل اهللا عليهم رحيا حارة فأهلك منهم ) ١(نهم خلفا وأسر حممد بن ميان فقتل م
  .مخسمائة إنسان

حممد بن احلسن االفساسي   .وحج بالناس أبو احلسن 



وكان زاهدا عابدا احلسن بن أمحد ابن جعفر بن عبد اهللا املعروف بابن البغدادي، مسع احلديث، ...وفيها تويف من االعيان
كثري اجملاهدة، ال ينام إال عن غلبة، وكان ال يدخل احلمام وال يغسل ثيابه إال مباء، وجده احلسني بن عثمان بن علي أبو 

عبد اهللا املقري الضرير اجملاهدي، قرأ على ابن جماهد القرآن وهو صغري، وكان آخر من بقي من أصحابه، تويف يف 
  .جاوز املائة سنة، ودفن يف مقابر لزرادينمجادى االوىل منها، وقد 

علي بن سعيد بن االصطخري أحد شيوخ املعتزلة، صنف للقادر باهللا الرد على الباطنية فأجرى عليه جراية سنية، وكان 
  .يسكن درب رباح، تويف يف شوال وقد جاوز الثمانني

اخلروج من منازهلم، أو أن يطلعن من  منع احلاكم صاحب مصر النساء من) ٢(مث دخت سنة مخس وأربعمائة فيها 
  االسطحة

__________  
  .مثال: ٢٤٥/  ٩يف الكامل ) ١(
  .ه ٤٠٥ه، ويف سنة  ٤٠٤أصدر احلاكم مرسومه الشهري سنة ) ٢(

 ٢٠٨كرر أوامره القاسية الواردة يف املرسوم السابق الذكر وشدد يف تنفيذها نسخة املرسوم يف تاريخ االنطاكي ص 
  .واتعاظ احلنفاء ١٠٩/  ٩وابن االثري ج  ١٦٧/  ٢وأشار إليه ابن خلكان ج  ٧٣/  ٣اخلطط واملقريزي يف 

  . ١٣٥ -  ١٣٤ - ١٣٣وانظر كتاب احلاكم بأمر اهللا تأليف الدكتور حممد عبد اهللا عنان ص 

نساء على أو من الطاقات ومنع اخلفافني من عمل اخلفاف هلن، ومنعهن من اخلروج إىل احلمامات، وقتل خلقا من ال
خمالفته يف ذلك، وهدم بعض احلمامات عليهن، وجهز نساء عجائز كثرية يستعلمن أحوال النساء ملن يعشقن أو 

يعشقهن، بأمسائهن وأمساء من يتعرض هلن، فمن وجد منهن كذلك أطفأها وأهلكها، مث إنه أكثر من الدوران بنفسه ليال 
والصبيان ممن يطلع على فسقهم، فضاق احلال واشتد وهنارا يف البلد، يف طلب ذلك، وغرق خلقا من ال رجال والنساء 

على النساء، وعلى الفساق ذلك، ومل يتمكن أحد منهن أن يصل إىل أحد إال نادرا، حىت أن امرأة كانت عاشقة لرجل 
وحلفته حبق عشقا قويا كادت أن هتلك بسببه، ملا حيل بينها وبينه، فوقفت لقاضي القضاة وهو مالك بن سعد الفارقي 

أيها : احلاكم ملا وقف هلا واستمع كالمها، فرمحها فوقف هلا فبكت إليه بكاء شديدا مكرا وحيلة وخداعا، وقالت له
القاضي إن يل أخا ليس يل غريه، وهو يف السياق وإين أسألك حبق احلاكم عليك ملا أوصلتين إىل منزله، النظر إليه قبل أن 

  .يفارق الدنيا، وأجرك على اهللا
فرق هلا القاضي رقة شديدة وأمر رجلني كانا معه يكونان معها حىت يبلغاهنا إىل املنزل الذي تريده، فأغلقت باهبا وأعطت 

اذهبا هذا منزله : املفتاح جلارهتا، وذهبت معهما حىت وصلت إىل منزل معشوقها، فطرقت الباب ودخلت وقالت هلما
كيف قدرت على الوصول إيل ؟ فأخربته مبا احتالت به من احليلة : ، فقال هلافإذا رجل كانت هتواه وحتبه ويهواها وحيبها

على القاضي، فأعجبه ذلك من مكرها وحيلتها، وجاء زوجها من آخر النهار فوجد بابه مغلقا وليس يف بيته أحد، فسأل 
أريد امرأيت إال منك  ما: اجلريان عن أمرها فذكرت له جارهتا ما صنعت فاستغاث على القاضي وذهب إليه وقال له

الساعة، وإال عرفت احلاكم، فإن امرأيت ليس هلا أخ بالكلية، وإمنا ذهبت إىل معشوقها، فخاف القاضي من معرة هذا 
االمر، فركب إىل احلاكم وبكى بني يديه، فسأله عن شأنه فأخربه مبا اتفق له من االمر مع املرأة، فأرسل احلاكم مع ذنيك 

رأة والرجل مجيعا، على أي حال كانا عليه، فوجدمها متعانقني سكارى، فسأهلما احلاكم من أمرمها الرجلني من حيضر امل
فأخذ يعتذران مبا ال جيدي شيئا، فأمر بتحريق املرأة يف بادية وضرب الرجل ضربا مربحا حىت أتلفه، مث ازداد احتياطا 

  وشدة على النساء حىت
  .دأبه حىت ماتجعلهن يف أضيق من جحر ضب، وال زال هذا 



  .ذكره ابن اجلوزي
  .ويف رجب منها ويل أبو احلسن أمحد بن أيب الشوارب قضاء احلضرة بعد موت أيب حممد االكفاين

  .وفيها عمر فخر الدولة مسجد الشرقية ونصب عليه الشبابيك من احلديد
ع أبا بكر الشافعي، وجعفر اخللدي، بكر بن شاذان بن بكر أبو القاسم املقري الواعظ، مس...وممن تويف فيها من االعيان

  .وعنه االزهري واخلالل، وكان ثقة أمينا صاحلا عابدا زاهدا، له قيام ليل، وكرمي أخالق
  .مات فيها عن نيف ومثانني سنة، ودفن بباب حرب

دقة كثرية، بدر بن حسنويه بن احلسني أبو النجم الكردي، كان من خيار امللوك بناحية الدينور ومهدان، وله سياسة وص
فذه إليه، وكانت معامالته وبالده يف غاية االمن والطيبة،  واء وأن كناه القادر بايب النجم، ولقبه ناصر الدولة، وعقد له ل

حبيث إذا أعىي مجل أحد من املسافرين أو دابته عن محله يتركها مبا عليها يف الربية فريد عليه، ولو بعد حني ال ينقص منه 
اؤه يف االرض فسادا عمل هلم ضيافة حسنة، فقدمها إليهم ومل يأهتم خببز، فجلسوا ينتظرون اخلبز، شئ، وملا عاثت أمر

ال : إذا كنتم هتلكون احلرث وتظلمون الزراع، فمن أين تؤتون خببز ؟ مث قال هلم: فلما استبطاؤه سألوا عنه فقال هلم
  .أمسع بأحد أفسد يف االرض بعد اليوم إال أرقت دمه

إين كان معي رغيفان : مالك تبكي ؟ فقال: يف بعض أسفاره برجل قد محل حزمة حطب وهو يبكي فقال له واجتاز مرة
يف موضع مضيق حىت مر عليه : أتعرفه إذا رأيته ؟ قال: أريد أن أتقوهتما فأخذمها مين بعض اجلند، فقال له نعم فوقف به 

عن فرسه وأن حيمل حزمته اليت احتطبها حىت يبلغ هبا إىل  هذا هو، فأمر به أن ينزل: ذلك الرجل الذي أخذ رغيفيه، قال
املدينة، فأراد أن يفتدي من ذلك مبال جزيل فلم يقبل منه، حىت تأدب به اجليش كلهم وكان يصرف كل مجعة عشرين 

ف   ألف درهم على الفقراء واالرامل، ويف كل شهر عشرين أل
إىل عشرين نفسا حيجون عن والدته، وعن عضد الدولة، النه درهم يف تكفني املوتى، ويصرف يف كل سنة ألف دينار 

كان السبب يف متليكه، وثالثة األلف دينار يف كل سنة إىل احلدادين واحلذائني الجل املنقطعني من مهذان وبغداد، 
يف كل سنة مائة ألف دينار إىل احلرمني صدقة على اجملاورين، وعمارة  يصلحون االحذية ونعال دواهبم، ويصرف 

  .املصانع، وإصالح املياه يف طريق احلجاز، وحفر اآلبار
وما أجتاز يف طريقه وأسفاره مباء إال بىن عنده قرية، وعمر يف أيامه من املساجد واخلانات ما ينيف على ألفي مسجد 
 وخان، هذا كله خارجا عما يصرف من ديوانه من اجلرايات، والنفقات والصدقات، والرب والصالت، وعلى أصناف

  .الناس، من الفقهاء والقضاة، واملؤذنني واالشراف، والشهود والفقراء، واملساكني وااليتام واالرامل
وكان مع هذا كثري الصالة والذكر وكان له من الدواب املربوطة يف سبيل اهللا ويف احلشر ما ينيف على عشرين ألف 

  .دابة
عشر ألف بدرة، ونيفا  تويف يف هذه السنة رمحه اهللا عن نيف ومثانني سنة، ودفن يف مشهد علي، وترك من االموال أربعة 

  .وأربعني بدرة، البدرة عشر آالف، رمحه اهللا
احلسن بن احلسني محكان أبو علي اهلمداين، أحد الفقهاء الشافعية ببغداد، عين أوال باحلديث فسمع منه أبو حامد 

  .حلديثكان ضعيفا ليس بشئ يف ا: املروزي وروى عنه االزهري، وقال

عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن إبراهيم أبو حممد االسدي املعروف بابن االكفاين، قاضي قضاة بغداد، ولد سنة ست 
عشرة وثلثمائة وروى عن القاضي احملاملي، وحممد بن خلف، وابن عقدة وغريهم، وعنه الربقاين والتنوخي، يقال إنه 

  .ن عفيفا نزها، صني العرضأنفق على طلب العلم مائة ألف دينار، وكا



  .ومثانني سنة، ويل احلكم منها أربعني سنة نيابة واستقالال، رمحه اهللا) ١(تويف يف هذه السنة عن مخس 
  عبد الرمحن بن حممد ابن حممد بن عبد اهللا بن إدريس بن سعد، احلافظ االستراباذي املعروف باالدريسي، رحل

الصم وغريه، وسكن مسرقند، وصنف هلا تارخيا وعرضه على الدار قطين يف طلب العلم واحلديث، وعين به ومسع ا
  .فاستحسنه، وحدث ببغداد فسمع منه االزهري والتنوخي، وكان ثقة حافظا

أبو نصر عبد العزيز بن عمر ابن أمحد بن نباتة الشاعر املشهور، امتدح سيف الدولة بن محدان، أظنه أخو اخلطيب ابن 
السيف مات بغريه : ائل البيت املطروق املشهورنباتة أو غريه، وهو الق تنوعت االسباب واملوت واحد * ومن مل ميت ب

وإذا عجزت عن العدو : عبد العزيز بن عمر بن حممد بن نباتة أبو نصر السعدي الشاعر وشعره موقوف ومن شعره قوله
اج وطبعها االحراق تويف فيها عبد الغفار يعطي النض* وامزج له إن املزاج وفاق كاملاء بالنار الذي هو ضدها * فداره 

بن عبد الرمحن أبو بكر الدينوري الفقيه السفياين، وهو آخر من كان يفيت مبذهب سفيان الثوري ببغداد، يف جامع 
  .املنصور، وكان إليه النظر يف اجلامع والقيام بأمره

  .تويف فيها ودفن خلف جامع احلاكم
__________  

  .تسعا ومثانني سنة : ١٠٦٣رة احلفاظ ص قال الذهيب يف تذك) ١(

احلاكم النيسابوري صاحب املستدرك، حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه، بن نعيم بن احلكم، أبو عبد اهللا احلاكم 
علم واحلفظ واحلديث، ولد سنة إحدى وعشرين  الضيب احلافظ ويعرف بابن البيع، من أهل نيسابور، وكان من أهل ال

أول مساعه من سنة ثالثني وثلثمائة، مسع الكثري وطاف اآلفاق، وصنف الكتب الكبار والصغار، فمنها وثلثمائة، و
ور، وقد روى عن خلق، ومن مشاخيه الدار قطين  املستدرك على الصحيحني، وعلوم احلديث واالكليل وتاريخ نيساب

  وابن أيب الفوارس
، بن نعيم بن احلكم، أبو عبد اهللا احلاكم الضيب احلافظ ويعرف صاحب املستدرك، حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه

بابن البيع، من أهل نيسابور، وكان من أهل العلم واحلفظ واحلديث، ولد سنة إحدى وعشرين وثلثمائة، وأول مساعه 
الصحيحني، من سنة ثالثني وثلثمائة، مسع الكثري وطاف اآلفاق، وصنف الكتب الكبار والصغار، فمنها املستدرك على 

واالكليل وتاريخ نيسابور، وقد روى عن خلق، ومن مشاخيه الدار قطين وابن أيب الفوارس وغريمها، وقد  وعلوم احلديث 
كان ابن البيع مييل إىل : كان من أهل الدين واالمانة والصيانة، والضبط، والتجرد، والورع، لكن قال اخلطيب البغدادي

مجع احلاكم أبو عبد اهللا أحاديث زعم أهنا صحاح على : م بن حممد االرموي، قالالتشيع، فحدثين أبو إسحاق إبراهي
، فأنكر "ومن كنت مواله فعلي مواله " شرط البخاري ومسلم، يلزمهما إخراجها يف صحيحيهما، فمنها حديث الطري، 

  .عليه أصحاب احلديث ذلك ومل يلتفتوا إىل قوله والموه يف فعله
بل موضوع : حديث الطري مل خيرج يف الصحيح وهو صحيح، قال ابن طاهر: قال احلاكم: دسيوقال حممد بن طاهر املق

ال يروى إال عن إسقاط أهل الكوفة من اجملاهيل، عن أنس، فأن كان احلاكم ال يعرف هذا فهو جاهل، وإال فهو معاند 
  .كذاب

لو :  يستطيع خيرج منهم، فقلت لهدخلت على احلاكم وهو خمتف من الكرامية ال: وقال أبو عبد الرمحن السلمي
  .ال جيئ من قبلي، ال جيئ من قبلي: خرجت حديثا يف فضائل معاوية ال سترحت مما أنت فيه فقال

  .تويف فيها عن أربع ومثانني سنة
هو يوسف بن أمحد بن كج أبو القاسم القاضي، أحد أئمة الشافعية، وله يف املذهب وجوه عريبة وكانت له ) ١(ابن كج 

وثب عليه مجاعة من نع مة عظيمة جدا، وويل القضاء بالدينور لبدر بن حسنويه فلما تغريت البالد بعد موت بدر 



  .العيارين فقتلوه ليلة سبع وعشرين من رمضان من هذه السنة
  .مت اجلزء احلادي عشر من البداية والنهاية ويليه اجلزء الثاين عشر وأوله سنة ست وأربعمائة وباهللا التوفيق

__________  
  بفتح الكاف وتشديد اجليم، وهو يف اللغة اسم للجص الذي يبيض به احليطان : كج) ١(

  ١٢ابن كثري ج  - البداية والنهاية 
  البداية والنهاية

  ١٢ابن كثري ج 

  .ه ٧٧٤البداية والنهاية لالمام احلافظ ايب الفداء إمساعيل بن كثري الدمشقي املتويف سنة 
  حواشيه علي شريي اجلزء الثاين عشر دار إحياء التراث العريب حققه ودقق اصوله وعلق

بسم اهللا الرمحن الرحيم مث دخلت سنة ست وأربعمائة يف يوم الثالثاء مستهل احملرم منها وقعت فتنة بني أهل السنة 
والنوحوالروافض، مث سكن الفتنة الوزير فخر امللك على أن تعمل الروافض بدعتهم يوم عاشوراء من تعليق امل   .سوح 

ويف هذا الشهر ورد اخلرب بوقوع وباء شديد يف البصرة أعجز احلفارين، والناس عن دفن موتاهم، وأنه أظلت البلد 
  .سحابة يف حزيران

  .فأمطرهتم مطرا شديدا
ئ تقليده ويف يوم السبت ثالث صفر توىل املرتضى نقابة الطالبيني واملظامل واحلج، ومجيع ما كان يتواله أخوه الرضي، وقر

  .حبضرة االعيان، وكان يوما مشهودا
هنم شربوا بول االبل  وفيها ورد اخلرب عن احلجاج بأنه هلك منهم بسبب العطش أربعة عشر ألفا، وسلم ستة آالف، وأ

  .من العطش
ا املاء من وفيها غزا حممود بن سبكتكني بالد اهلند فأخذه االدالء فسلكوا به على بالد غريبة فانتهوا إىل أرض قد غمره

البحر فخاض بنفسه املاء أياما وخاض اجليش حىت خلصوا بعد ما غرق كثري من جيشه، وعاد إىل خراسان بعد جهد 
  .جهيد

  .ومل حيج فيها من العراق ركب لفساد البالد من االعراب
حممد بن أمحد إم...وفيها تويف من االعيان ام الشافعية يف زمانه، ولد الشيخ أبو حامد االسفرايين إمام الشافعية، أمحد بن 

يف سنة أربع وأربعني وثلثمائة وقدم بغداد وهو صغري سنة ثالث أو أربع وستني وثلثمائة، فدرس الفقه على أيب احلسن 
بن املزبان، مث على أيب القاسم الداركي، ومل يزل تترقى به االحوال حىت صارت إليه رياسة الشافعية، وعظم جاهه عند 

، وكان فقيها إماما، جليال نبيال، شرح املزين يف تعليقه حافلة حنوا من مخسني جملدا، وله تعليقة أخرى يف السلطان والعوام
  .أصول الفقه، وروى عن االمساعيلي وغريه

صدر قطيعة الربيع،: قال اخلطيب   ورأيته غري مرة وحضرت تدريسه مبسجد عبد اهللا بن املبارك، يف 

لو : متفقه، وكان الناس يقولون) ١(عت من يذكر أنه كان حيضر تدريسه سبعمائة وحدثنا عنه االزجي واخلالل، ومس
  .رآه الشافعي لفرح به

قدوري) ٢(وقال أبو احلسن  ما رأيت يف الشافعية أفقه من أيب حامد، وقد ذكرت ترمجته مستقصاة يف طبقات : ال
قدوري قال: الشافعية   .يهو أفقه وأنظر من الشافع: وذكر ابن خلكان أن ال



نزلوا : ليس هذا مسلما إىل القدوري فإن أبا حامد وأمثاله بالنسبة إىل الشافعي كما قال الشاعر: قال الشيخ أبو إسحاق
عد منزل قال ابن خلكان* مبكة يف قبائل نوفل  التعليقة الكربى، وله كتاب البستان، : وله مصنفات: ونزلت بالبيداء أب

  .يه بعض الفقهاء يف بعض املناظرات فأنشأ الشيخ أبو حامد يقولوهو صغري فيه غرائب قال وقد اعترض عل
خفي اعتذار فهو * وعذر أتى سرا فأكد ما فرط ومن ظن أن ميحو جلي جفائه * جفاء جرى جهرا لدى الناس وانبسط 

الصحراء وك ان يف أعظم الغلط تويف ليلة السبت الحدى عشرة بقيت من شوال منها، ودفن بداره بعدما صلي عليه ب
  .اجلمع كثري والبكاء غزيرا، مث نقل إىل مقربة باب حرب يف سنة عشر وأربعمائة

  ).٣(وبلغ من العمر إحدى وستني سنة وأشهرا : قال ابن اجلوزي
  أبو أمحد الفرضي

  .بن حممد بن أمحد بن علي بن مهران، أبو مسلم الفرضي املقري) ٤(عبد الرمحن 
لس أيب بكر بن االنباري، وكان إماما ثقة، ورعا وقورا، كثري اخلري، يقرأ مسع احملاملي ويوسف بن يعقوب، وحضر جم

القرآن كثريا، مث مسع احلديث، وكان إذا قدم على الشيخ أيب حامد االسفراييين، هنض إليه حافيا فتلقاه إىل باب املسجد، 
  .تويف وقد جاوز الثمانني

ى أبو احلسن العلوي لقبه هباء الدولة بالرضي، ذي احلسبتني، الشريف الرضي حممد بن الطاهر أبو أمحد احلسني بن موس
  ولقب أخاه املرتضى ذي اجملدين، ويل نقابة الطالبيني ببغداد بعد أبيه، وكان شاعرا

__________  
  .أكثر من ثلثمائة: ٧٣/  ١أربعمائة، ويف ابن خلكان : ٢٦٢/  ٩يف الكامل ) ١(
  .أبو احلسني: يف ابن خلكان) ٢(
  .اثنتني وستني سنة ١٠٦٤/ ذكرة احلفاظ يف ت) ٣(
  .عبد الرمحن: ١٠٦٤/ عبد السالم، ويف تذكرة احلافظ : ٢٦٢/  ٩يف الكامل ) ٤(

  .مطبقا، سخيا جوادا
ت فما العز * اشتر العز مبا شئ : كان الشريف يف كثرة أشعاره أشعر قريش فمن شعره املستجاد قوله: وقال بعضهم

ل حلاجات * من شرى عزا مبال إمنا يذخر املا * بالسمر الطوال ليس باملغبون عقال ت أو * بغال بالقصار إن شئ 
ما هاج نوحك يل يا طائر * يا طائر البان غريدا على فنن : ل أمثان املعايل وله أيضا* الرجال والفىت من جعل االموا 

  إن الطليق يؤدي حاجة العاين* البان هل أنت مبلغ من هام الفؤاد به 
وعند رامة أو طاري وأوطاين * يوم الوداع ووا شوقي إىل اجلاين لوال تذكر أيام بذي سلم * ا جناها غري متلفنا جناية م

وال بللت مباء الدمع أجفاين وقد نسب إىل الرضي قصيدة يتمىن فيها أن يكون عند * ملا قدحت بنار الوجد يف كبدي 
، حني يرى حاله ومنزلته عنده، وأن اخلليفة ملا بلغه ذلك أراد أن احلاكم العبيدي، ويذكر فيها أباه ويا ليته كان عنده

  .يسريه إليه ليقضي أربه ويعلم الناس كيف حاله
ي إذا ضامين * وأبوه أيب ومواله موال ! ي ومبصر اخلليفة العلوي * ألبس الذل يف بالد االعاد : قال يف هذه القصيدة

لقادر بأمر هذه القصيدة انزعج وبعث إىل أبيه املوسوي يعاتبه، فأرسل إىل البعيد القصي إىل آخرها، فلما مسع اخلليفة ا
  .ابنه الرضي فأنكر أن يكون قاهلا باملرة، والروافض من شأهنم التزوير

إين أخاف غائلة ذلك، : فإذا مل تكن قلتها فقل أبياتا تذكر فيها أن احلاكم مبصر دعي ال نسب له، فقال: فقال له أبوه
ال يقول ما أمره به أبوه، وترددت الرسائل من اخلليفة إليهم يف ذلك، وهم ينكرون ذلك حىت بعث وأصر على أن 

  .الشيخ أبا حامد االسفراييين والقاضي أبا بكر إليهما، فحلف هلما باالميان املؤكدة أنه ما قاهلا واهللا أعلم حبقيقة احلال



  احملرم منها عن سبع وأربعني سنة،) ١(تويف يف خامس 
__________  

  .بكرة اخلميس سادس احملرم وقيل صفر: ٣٧٨/  ٢يف الوايف ) ١(
  .بكرة يوم االحد سادس احملرم وقيل صفر: ٤١٩/  ٤ويف الوفيات 

وحضر جنازته الوزير والقضاة، وصلى عليه الوزير ودفن بداره مبسجد االنباري، وويل أخوه املرتضى ما كان يليه، 
  .، وقد رثى الرضي أخاه مبرثاة حسنةوزيد على ذلك أشياء ومناصب أخرى

نائب احلاكم على بالد إفريقية وابن نائبها، لقبه احلاكم بنصري ) ١(باديس بن منصور احلمريي أبو املعز مناذر بن باديس 
  الدولة، كان ذا مهة وسطوة وحرمة وافرة، كان إذا هز رحماه كسره، تويف فجأة ليلة االربعاء سلخ ذي

عده ولده املعز مناذر القعدة منها، ويقال   .إن بعض الصاحلني دعى عليه تلك الليلة، وقام يف االمر ب
وأروقته، وكان سبب ] بكربالء [ مث دخلت سنة سبع وأربعمائة يف ربيع االول منها، احترق مشهد احلسني بن علي 

  .إىل غريه حىت كان ما كان ذلك أن القومة أشعلوا مشعتني كبريتني فمالتا يف الليل على التازير، ونفذت النار منه
  .ويف هذا الشهر أيضا احترقت دار القطن ببغداد وأماكن كثرية بباب البصرة، واحترق جامع سامرا

وفيها ورد اخلرب بتشعيث الركن اليماين من املسجد احلرام، وسقوط جدار بني يدي قرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  .صخرة بيت املقدس، وهذا من أغرب االتفاقات وأعجبهاباملدينة، وأنه سقطت القبة الكبرية على 

ويف هذه السنة قتلت الشيعة الذين ببالد إفريقية وهنبت أمواهلم، ومل يترك منهم إال من ال يعرف، وفيها كان ابتداء دولة 
وقتل سليمان بن العلوي، فدخل قرطبة يف احملرم منها، ) ٢(العلويني ببالد االندلس، وليها علي بن محود بن أيب العيس 

احلكم االموي، وقتل أباه أيضا، وكان شيخا صاحلا، وبايعه الناس وتلقب باملتوكل على اهللا، مث قتل يف احلمام يف ثامن 
عن مثان وأربعني سنة، وقام باالمر من بعده أخوه القاسم بن محود، وتلقب باملأمون، فأقام يف امللك ) ٣(ذي القعدة منها 

  .، مث ملك االمويون حىت ملك أمر املسلمني علي بن يوسف بن تاشفني)٤(أخيه حيىي بن علي  ست سنني، مث قام ابن
عد ملكها خوارزم شاه مأمون بن مأمون وفيها استوزر سلطان الدولة أبا  وفيها ملك حممود بن سبكتكني بالد خوارزم ب

  .احلسن علي بن الفضل الرامهرمزي، عوضا عن فخر امللك
  .وخلع عليه
  .أحد يف هذه السنة من بالد املغرب لفساد البالد والطرقات ومل حيج

__________  
/  ٢خمتصر أخبار البشر  ٢٦٦/  ١البيان املغرب (باديس بن منصور بن يوسف بلكني : ٢٥٦/  ٩يف الكامل ) ١(

  ).٤٩٣/  ١تاريخ ابن الوردي  ١٤٤
  .ابن أيب العيش: ٢٦٩/  ٩يف الكامل ) ٢(
  ).١٤٦/  ٢خمتصر أخبار البشر (
  .مثان وأربعمائة: ١٤٦/  ٢وخمتصر أخبار البشر  ١٥٣/  ٤والعرب  ٢٧٢/  ٩يف الكامل ) ٣(
  .من املصادر السابقة) ٤(

  .ويف االصل إدريس وهو حتريف

  .وفيها تويف من االعيان
حبضرة  أمحد بن يوسف بن دوست أبو عبد اهللا البزار، أحد حفاظ احلديث، وأحد الفقهاء على مذهب مالك، كان يذكر



قدح فيه  على عامل احلديث، فيقال أن الدارقطين تلكم فيه لذلك السبب، وقد تكلم يف غريه مبا ال ي الدارقطين ويتكلم 
  .كبري شئ

وابن : قال االزهري رأيت كتبه طرية، وكان يذكر أن أصوله العتق غرقت، وقد أملى احلديث من حفظه، واملخلص 
  .شاهني حيان موجودان

  .عن أربع ومثانني سنةتويف يف رمضان، 
الوزير فخر امللك حممد بن علي بن خلف أبو غالب الوزير، كان من أهل واسط، وكان أبوه صريفيا، فتنقلت به 

االحوال إىل أن وزر لبهاء الدولة، وقد اقتىن أمواال جزيلة، وبىن دارا عظيمة، تعرف بالفخرية، وكانت أوال للخليفة 
واحد ألف فقري، وكان كثري املتقي هللا، فأنفق عليها أمواال  كثرية، وكان كرميا جوادا، كثري الصدقة، كسى يف يوم 

الصالة أيضا، وهو أول من فرق احلالوة ليلة النصف من شعبان، وكان فيه ميل إىل التشيع، وقد صادره سلطان الدولة 
واملتاع، قتله سلطان الدولة، وكان  باالهواز، وأخذ منه شيئا أزيد من ستمائة ألف دينار، خارجا عن االمالك واجلواهر

عمره يوم قتل ثنتني ومخسني سنة وأشهر وقيل إن سبب هالكه أن رجال قتله بعض غلمانه، فاستعدت امرأة الرجل على 
أيها الوزير أرأيت القصص اليت : الوزير هذا، ورفعت إليه قصصتها، وكل ذلك ال يلتفت إليها، فقالت له ذات يوم

قد واهللا خرج : تلتفت إليها قد رفعتها إىل اهللا عز وجل، وأنا أنتظر التوقيع عليها، فلما مسك قالرفعتها إليك، فلم 
  .توقيع املرأة، فكان من أمره ما كان

  .مث دخلت سنة مثان وأربعمائة فيها وقعت فتنة عظيمة بني أهل السنة والروافض ببغداد، قتل فيها خلق كثري من الفريقني
عد وفاةوفيها ملك أبو املظف   ر بن خاقان بالد ما وراء النهر وغريها، وتلقب بشرف الدولة، وذلك ب

والدين، وقد غزا الترك مرة فقتل منهم مائيت  أخيه طغان خان، وقد كان طغان خان هذا دينا فاضال، حيب أهل العلم 
عهد الحد مثله، فلما مات ألف مقاتل، وأسر منهم مائة ألف، وغنم من أواين الذهب والفضة، وأواين الصني شيئا ال ي

  .ظهرت ملوك الترك على البالد الشرقية
  ويف مجادى االوىل

فغلبه وقتله، مث مل ) ١(منها وىل أبو احلسني أمحد بن مهذب الدولة علي بن نصر بالد البطائح بعد أبيه، فقاتله ابن عمه 
لة صاحب بغداد، وطمع فيهم العامة، فنزلوا حىت قتل، مث آلت تلك البالد بعد ذلك إىل سلطان الدو) ٢(تطل مدته فيها 

  .إىل واسط فقاتلوهم مع الترك
  .وفيها وىل نور الدولة أبو االغردبيس بن أيب احلسن علي بن مزيد بعد وفاة أبيه

وات، ومل جتر بذلك عادة، وعقد عقده على بنت  وفيها قدم سلطان الدولة إىل بغداد، وضرب الطبل يف أوقات الصل
  .ق مخسني ألف دينارقرواش على صدا

  .ومل حيج أحد من أهل العراق لفساد البالد، وعيث االعراب وضعف الدولة
  .أخربنا سعد اهللا بن علي البزار أنبأ أبو بكر الطريثيثي، أنبأ هبة اهللا بن احلسن الطربي: قال ابن اجلوزي يف املنتظم

اء املعتزلة، فأظهروا الرجوع وتربأوا من االعتزال والرفض ويف سنة مثان وأربعمائة استتاب القادر باهللا اخلليفة فقه: قال
والعقوبة ما يتعظ به  واملقاالت املخالفة لالسالم، وأخذت خطوطهم بذلك، وأهنم مىت خالفوا أحل فيهم من النكال 

من بالد  أمثاهلم، وامتثل حممود بن سبكتكني أمر أمري املؤمنني يف ذلك واسنت بسنته يف أعماله اليت استخلفه عليها
خراسان وغريها، يف قتل املعتزلة والرافضة واالمساعيلية والقرامطة واجلهمية واملشبهة، وصلبهم وحبسهم ونفاهم، وأمر 

  .بلعنهم على املنابر، وأبعد مجيع طوائف أهل البدع، ونفاهم عن ديارهم، وصار ذلك سنة يف االسالم
نصر موىل شرف الدولة، ولقبه هباء الدولة بالسعيد، وكان كثري  شباشي أبو...وفيها تويف من االعيان احلاجب الكبري



واالوقاف على وجوه القربات فمن ذلك أنه وقف دباها على املارستان وكانت تغل شيئا كثريا من الزروع  الصدقة 
  وأوصى أن الوالثمار واخلراج وبىن قنطرة اخلندق واملارستان والناصرية وغري ذلك، وملا مات دفن مبقربة االمام أمحد 

يبىن عليه فخالفوه، فعقدوا قبة عليه فسقطت بعد موته بنحو من سبعني سنة واجتمع نسوة عند قربه ينحن يبكني، فلما 
يف املنام كأن تركيا خرج إليهن من قربه ومعه دبوس فحمل  -كانت هي املقدمة فيهن  -رجعن رأت عجوز منهن 

د، فانتبهت مذعورة مث دخلت سنة تسع وأربعمائة يف يوم اخلميس عليهن وزجرهن عن ذلك، وإذا هو احلاجب السعي
  السابع عشر من احملرم قرئ بدار اخلالفة يف املوكب كتاب يف مذهب أهل

__________  
فداء (ابن أخت مهذب الدولة عبد اهللا بن يين : ١٥٠/  ٢وخمتصر أخبار البشر  ٣٠٣/  ٩يف الكامل ) ١( عند أيب ال
  ).الكامل(ل من ثالثة أشهر كان ملكه أق) ٢) (بين

  .السنة وفيه أن من قال القرآن خملوق فهو كافر حالل الدم
  .ويف النصف من مجادى االوىل منها فاض البحر املاحل وتداىن إىل االبلة، ودخل البصرة بعد يومني
 اجنلت عن هزمية عظيمة وفيها غزا حممود بن سبكتكني بالد اهلند وتواقع هو وملك اهلند فاقتتل الناس قتاال عظيما، مث

على اهلند، وأخذ املسلمون يقتلون فيهم كيف شاؤوا، وأخذوا منهم أمواال عظيمة من اجلواهر والذهب والفضة، 
  .وأخذوا منهم مائيت فيل، واقتصوا آثار املنهزمني منهم، وهدموا معامل كثرية

  .مث عاد إىل غزنة مؤيدا منصورا
  .فساد البالد وعيث االعرابومل حيج أحد من درب العراق فيها ل

  .رجاء بن عيسى بن حممد أبو العباس االنصناوي، نسبة إىل قرية من قرى مصر يقال هلا أنصنا...وفيها تويف من االعيان
  .قدم بغداد فحدث هبا ومسع منه احلافظ، وكان ثقة فقيها مالكيا عدال عند احلكام، مرضيا

  .ماننيمث عاد إىل بلده وتويف فيها، وقد جاوز الث
  عبد اهللا بن حممد بن أيب عالن

أبو أمحد قاضي االهواز، كان ذا مال، وله مصنفات منها كتاب يف معجزات النيب صلى اهللا عليه وسلم، مجع فيه ألف 
  .معجزة، وكان من كبار شيوخ املعتزلة، تويف فيها عن تسع ومثانني سنة

بطيحة، له مكارم كثرية، وكان الناس يلجأون إىل بالده يف علي بن نصر ابن أيب احلسن، مهذب الدولة، صاحب بالد ال
ونزل عنده بالبطائح فارا  الشدائد فيؤويهم، وحيسن إليهم، ومن أكرب مناقبه إحسانه إىل أمري املؤمنني القادر ملا استجار به 

يد البيضاء، وقد ويل من الطائع، فآواه وأحسن إليه، وكان يف خدمته حىت ويل إمرة املؤمنني، وكان له بذلك عنده ال
البطائح ثنتني وثالثني سنة وشهورا، وتويف فيها عن ثنتني وسبعني سنة، وكان سبب موته أنه افتصد فانتفخ ذراعه فمات 

)١.(  
  عبد الغين بن سعيد ابن علي بن بشر بن مروان بن عبد العزيز، أبو حممد االزدي املصري، احلافظ، كان عاملا

__________  
  .ه ٣٣٥وكان مولده سنة : قال ٤٠٨يف سنة  ٣٠٢/  ٩ابن االثري يف الكامل  ذكر وفاته) ١(

  .باحلديث وفنونه، وله فيه املصنفات الكثرية الشهرية
ما رأيت مبصر مثل شاب يقال له عبد : ما رأت عيناي مثله يف معناه، وقال الدارقطين: قال أبو عبد اهللا الصوري احلافظ
  .خم أمره ويرفع ذكرهالغين، كأنه شعلة نار، وجعل يف



وقد صنف احلافظ عبد الغين هذا كتابا فيه أوهام احلاكم، فلما وقف احلاكم عليه جعل يقرأه على الناس ويعترف لعبد 
الغين بالفضل، ويشكره ويرجع فيه إىل ما أصاب فيه من الرد عليه، رمحهما اهللا، ولد عبد الغين لليلتني بقيتا من ذي 

  .صفر من هذه السنة رمحه اهللا) ٢(وثلثمائة وتويف يف ) ١] (ثني وثال[ القعدة سنة ثنتني 
حممد بن أمري املؤمنني ويكىن بأيب الفضل، كان قد جعله ويل عهده من بعده، وضربت السكة بامسه وخطب له اخلطباء 

  .على املنابر، ولقب بالغالب باهللا، فلم يقدر ذلك
  .تويف فيها عن سبع وعشرين سنة

  بن حممد بن يزيد حممد بن إبراهيم
أبو الفتح البزار الطرسوسي، ويعرف بابن البصري، مسع الكثري من املشايخ، ومسع منه الصوري ببيت املقدس، حني أقام 

  .هبا، وكان ثقة مأمونا
مث دخلت سنة عشر وأربعمائة فيها ورد كتاب ميني الدولة حممود بن سبكتكني، يذكر فيه ما افتتحه من بالد اهلند يف 

  .ة اخلالية، وفيه أنه دخل مدينة فيها ألف قصر مشيد، وألف بيت لالصنامالسن
وفيها من االصنام شئ كثري، ومبلغ ما على الصنم من الذهب ما يقارب مائة ألف دينار، ومبلغ االصنام الفضة زيادة 

ه وبه جبهالتهم ثلثمائة ألف عام، وقد سلبنا ذلك  كله وغريه مما ال على ألف صنم، وعندهم صنم معظم، يؤرخون ل
حيصى وال يعد، وقد غنم اجملاهدون يف هذه الغزوة شيئا كثريا، وقد عمموا املدينة باالحراق، فلم يتركوا منها إال 
الرسوم، وبلغ عدد القتلى من اهلنود مخسني ألفا، وأسلم منهم حنو من عشرين ألفا، وأفرد مخس الرقيق فبلغ ثالثا 

ل ثلثمائة وست ومخسني فيال، وحصل من االموال عشرون ألف ألف درهم، ومن ومخسني ألفا، واعترض من االفيا
  .الذهب شئ كثري

وام الدولة، وخلع عليه خلعا محلت إليه بوالية كرمان، ومل حيج يف  ويف ربيع اآلخر منها قرئ عهد أيب الفوارس ولقب ق
  .هذه السنة أحد من العراق

__________  
  .عةسقطت من نسخ البداية املطبو) ١(
  .يف سابع صفر: ١٠٤٩/ يف تذكرة احلفاظ ) ٢(

  .وممن تويف فيها من االعيان االصيفر الذي كان خيفر احلجاج
ورك، أبو بكر احلافظ االصبهاين، تويف يف رمضان منها   .أمحد بن موسى بن مردويه ابن ف
للتفسري، وكانت له حلقة يف جامع  هبة اهللا بن سالمة أبو القاسم الضرير املقرئ املفسر، كان من أعلم الناس وأحفظهم

ه: املنصور، روى ابن اجلوزي بسنده إليه قال   كان لنا شيخ نقرأ عليه فمات بعض أصحاب
  .غفر يل: ما فعل اهللا بك ؟ قال: فرآه يف املنام فقال له

عمر دعاين، فقال حبق أيب بكر و: ملا أجلساين وسأالين أهلمين اهللا أن قلت: فما كان حالك مع منكر ونكري ؟ قال: قال
  .قد أقسم بعظيمني فدعه، فتركاين وذهبا: أحدمها لآلخر

مث دخلت سنة إحدى عشرة وأربعمائة فيها عدم احلاكم مبصر، وذلك أنه ملا كان ليلة الثالثاء لليلتني بقيتا من شوال فقد 
ان جبارا عنيدا، وشيطانا احلاكم بن املعز الفاطمي صاحب مصر، فاستبشر املؤمنون واملسلمون بذلك، وذلك النه ك

  .مريدا
  .ولنذكر شيئا من صفاته القبيحة، وسريته امللعونة، أخزاه اهللا

كان كثري التلون يف أفعاله وأحكامه وأقواله، جائرا، وقد كان يروم أن يدعي االلوهية كما ادعاها فرعون، فكان قد أمر 



أقدامهم صفوفا، إعظاما لذكره واحتراما المسه، فعل ذلك الرعية إذا ذكر اخلطيب على املنرب امسه أن يقوم الناس على 
يف سائر ممالكه حىت يف احلرمني الشريفني، وكان قد أمر أهل مصر على اخلصوص إذا قاموا عند ذكره خروا سجدا له، 
 حىت إنه ليسجد بسجودهم من يف االسواق من الرعاع وغريهم، ممن كان ال يصلي اجلمعة، وكانوا يتركون السجود هللا
يف يوم اجلمعة وغريه ويسجدون للحاكم، وأمر يف وقت الهل الكتابني بالدخول يف دين السالم كرها، مث أذن هلم يف 

  .العود إىل دينهم، وخرب كنائسهم مث عمرها، وخرب القمامة مث أعادها، وابتىن املدارس
ق هنارا، وفتحها ليال، فامتثلوا ذلك دهرا وجعل فيها الفقهاء واملشايخ، مث قتلهم وأخرهبا، وألزم الناس بغلق االسوا

  .طويال، حىت اجتاز مرة برجل يعمل النجارة يف أثناء النهار
يا سيدي ملا كان الناس يتعيشون بالنهار كانوا يسهرون بالليل، وملا كانوا يتعيشون : أمل أهنكم ؟ فقال: فوقف عليه فقال

  .تركهبالليل سهروا بالنهار فهذا من مجلة السهر، فتبسم و
وأعاد الناس إىل أمرهم االول، وكل هذا تغيري للرسوم، واختبار لطاعة العامة له، لريقى يف ذلك إىل ما هو أشر وأعظم 

  .منه
  وقد كان يعمل

فمن وجده قد غش يف معيشة  -وكان ال يركب إال محارا  -احلسبة بنفسه فكان يدور بنفسه يف االسواق على محار له 
  ال له مسعود، أن يفعل به الفاحشة العظمى، وهذا أمر منكرأمر عبدا أسود معه يق

وقطع شجر االعناب حىت ال يتخذ الناس منها ) ١(ملعون، مل يسبق إليه، وكان قد منع النساء من اخلروج من منازهلن 
اهة ، وأشياء من الرعونات اليت من أحسنها منع النساء من اخلروج، وكر)٣(، ومنعهم من طبخ امللوخية )٢(مخرا 

اخلمر، وكانت العامة تبغضه كثريا، ويكتبون له االوراق بالشتيمة البالغة له والسالفه، يف صورة قصص، فإذا قرأها 
  .ازداد غيظا وحنقا عليهم، حىت إن أهل مصر عملوا صورة امرأة من ورق خبفيها وإزارها

ة، فذهب من ناحيتها وأخذ القصة من يدها ويف يدها قصة من الشتم واللعن واملخالفة شئ كثري، فلما رآها ظنها امرأ
فقرأها فرأى ما فيها، فأغضبه ذلك جدا، فأمر بقتل املرأة، فلما حتققها من ورق ازداد غيظا إىل غيظه، مث ملا وصل إىل 

ا أمر القاهرة أمر السودان أن يذهبوا إىل مصر فيحرقوها وينهبوا ما فيها من االموال واملتاع واحلرمي، فذهبوا فامتثلوا م
هم به، فقاتلهم أهل مصر قتاال شديدا، ثالثة أيام، والنار تعمل يف الدور واحلرمي، وهو يف كل يوم قبحه اهللا، خيرج فيقف 

من أمر هؤالء العبيد هبذا ؟ مث اجتمع الناس يف اجلوامع ورفعوا املصاحف وصاروا إىل اهللا : من بعيد وينظر ويبكي ويقول
واحنازوا إليهم، وقاتلوا معهم عن حرميهم ودورهم، وتفاقم احلال جدا، عزوجل، واستغاثوا به، فرق هل م الترك واملشارقة 

مث ركب احلاكم لعنه اهللا ففصل بني الفريقني، وكف العبيد عنهم، وكان يظهر التنصل مما فعله العبيد وأهنم ارتكبوا ذلك 
لباطن، وما اجنلى االمر حىت احترق من مصر حنو من غري علمه وإذنه، وكان ينفذ إليهم السالح وحيثهم على ذلك يف ا

ثلثها، وهنب قريب من نصفها، وسبيت نساء وبنات كثرية وفعل معهن الفواحش واملنكرات، حىت أن منهن من قتلت 
مث ازداد ظلم : نفسها خوفا من العار والفضيحة، واشترى الرجال منهم من سيب هلم من النساء واحلرمي، قال ابن اجلوزي

يا واحد يا أحد يا حميي يا مميت قبحهم اهللا : م حىت عن له أن يدعي الربوبية، فصار قوم من اجلهال إذا رأوه يقولوناحلاك
  .مجيعا

  ، وكان يتهمها بالفاحشة، ويسمعها)٤(صفة مقتله لعنه اهللا كان قد تعدى شره إىل الناس كلهم حىت إىل أخته 
__________  

  .ه ٤٠٤عبان سنة أصدر مرسومه الشهري هذا يف ش) ١(
وأتبعه مبرسوم جديد يف مجادى اآلخرة سنة  ٤٠٢ه وصدر مرسوم يف حمرم  ٣٩٩صدر مرسوم يف ربيع االول سنة ) ٢(



بشأن اخلمر وحترمي املسكرات والفقاع والزبيب ومجيع االعناب، وهكذا خصت اخلمر ومصادرها طوال عهد  ٤٠٣
  ).١٦٦/  ٢وابن خلكان  ٧٢/  ٤لمقريزي انظر اخلطط ل(احلاكم بأقسى املطاردات وأعنفها 

  .٣٩٥صدر مرسوم منع أكل امللوخية يف احملرم سنة ) ٣(
  ).العرب -الكامل (وامسها ست امللك ) ٤(

اغلظ الكالم، فنربمت منه، وعملت على قتله، فراسلت أكرب االمراء، أمري يقال له ابن داوس، فتوافقت هي وهو على 
إذا كانت الليلة الفالنية فكونا يف : فجهز من عنده عبدين، أسودين شهمني، وقال هلما قتله ودماره، وتواطآ على ذلك،

جبل املقطم، ففي تلك الليلة يكون احلاكم هناك يف الليل لينظر يف النجوم، وليس معه أحد إال ركايب وصيب، فاقتاله 
  .واقتالمها معه، واتفق احلال على ذلك
علي يف هذه الليلة قطع عظيم، فإن جنوت منه عمرت حنوا من مثانني سنة، ومع : مهفلما كانت تلك الليلة قال احلاكم ال

هذا فانقلي حواصلي إليك، فإن أخوف ما أخاف عليك من أخيت، وأخوف ما أخاف على نفسي منها، فنقل حواصله 
  .إىل أمه، وكان له يف صناديق قريب من ثلثمائة ألف دينار، وجواهر آخر

  .النا إذا كان االمر كما تقول فارمحين وال تركب يف ليلتك هذه إىل موضع وكان حيبهايا مو: فقالت له أمه
أفعل، وكان من عادته أن يدور حول القصر كل ليلة، فدار مث عاد إىل القصر، فنام إىل قريب من ثلث الليل : فقال

يب وركايب، وصعد اجلبل املقطم إن مل أركب الليلة، فاضت نفسي، فثار فركب فرسا وصحبه ص: االخري، فاستيقظ وقال
فاستقبله ذانك العبدان فأنزاله عن مركوبه، وقطعا يديه ورجليه، وبقرا بطنه، فأتيا به موالمها ابن دواس، فحمله إىل 

أخته فدفنته يف جملس دارها، واستدعت االمراء واالكابر والوزير وقد أطلعته على اجللية، فبايعوا لولد احلاكم أيب 
إن : إن احلاكم قال يل: ولقب بالظاهر العزاز دين اهللا، وكان بدمشق، فاستدعت به وجعلت تقول للناساحلسن علي، 

يغيب عنكم سبعة أيام مث يعود، فاطمأن الناس، وجعلت ترسل ركابيني إىل اجلبل فيصعدونه، مث يرجعون فيقولون تركناه 
  يف املوضع الفالين، ويقول الذين

  .كذا وكذا تركناه يف موضع: بعدهم المه
حىت اطمأن الناس وقدم ابن أخيها واستصحب معه من دمشق ألف ألف دينار، وألفي ألف درهم، فحني وصل ألبسته 
والرؤساء، وأطلق هلم االموال، وخلعت على  تاج جد أبيه املعز، وحلة عظيمة، وأجلسته على السرير، وبايعه االمراء 

وا  ابن دواس خلعة سنية هائلة، وعملت عزاء أخيها احلاكم ثالثة أيام، مث أرسلت إىل ابن دواس طائفة من اجلند ليكون
يف بعض االيام أنت قاتل موالنا، مث يهربونه بسيوفهم، ففعلوا ذلك، : بني يديه بسيوفهم وقوفا يف خدمته، مث يقولوا له 

  .وقتلت كل من اطلع على سرها يف قتل أخيها، فعظمت هيبتها وقويت حرمتها وثبتت دولتها
  ).٢(وثالثني سنة، ومدة ملكه من ذلك مخسا وعشرين سنة ) ١(قد كان عمر احلاكم يوم قتل سبعا و

مث دخلت سنة اثنيت عشرة وأربعمائة فيها توىل القاضي أبو جعفر أمحد بن حممد السمناين حلسبة واملواريث ببغداد، وخلع 
  عليه

__________  
  .ستا وثالثني سنة وتسعة أشهر: ١٥١/  ٢بشر ستا ويف خمتصر أخبار ال ٣١٦/  ٩يف الكامل ) ١(
  .وعشرين يوما: ٣١٦/  ٩يف الكامل ) ٢(

  وأياما : ١٥١/  ٢ويف خمتصر أخبار البشر 



أنت أكرب ملوك : السواد وفيها قالت مجاعة من العلماء واملسلمني للملك الكبري ميني الدولة، حممود بن سبكتكني
الكفر، وهذه طريق احلج، قد تعطلت من مدة ستني وفتحك هلا أوجب من االرض، ويف كل سنة تفتح طائفة من بالد 

  .غريها
قضاة أيب حممد الناصحي أن يكون أمري احلج يف هذه السنة، وبعث معه بثالثني ألف دينار لالعراب،  فتقدم إىل قاضي ال

م القاضي أبو حممد غري ما جهز من الصدقات، فسار الناس بصحبته، فلما كانوا بفيد اعترضهم االعراب فصاحله
على أخذ احلجيج، وركب فرسه  - بن عدي ) ١(وهو مجاز  - الناصحي خبمسة آالف دينار، فامتنعوا وصمم كبريهم 

وجال جولة واستنهض شياطني العرب، فتقدم إليه غالم من مسرقند فرماه بسهم فوصل إىل قلبه فسقط ميتا، واهنزمت 
  .ساملني وهللا احلمد واملنة االعراب، وسلك الناس الطريق فحجوا ورجعوا

أبو سعد املاليين أمحد بن حممد بن أمحد بن إمساعيل بن حفص، أبو سعد املاليين، ومالني قرية ...وممن تويف فيها من االعيان
من قرى هراة، كان من احلفاظ املكثرين الراحلني يف طلب احلديث إىل اآلفاق، وكتب كثريا، وكان ثقة صدوقا صاحلا، 

  .يف شوال منهامات مبصر 
احلسن بن احلسني ابن حممد بن احلسني بن رامني القاضي، أبو حممد االستراباذي، نزل بغداد وحدث هبا عن االمساعيلي 

  .وغريه، كان شافعيا كبريا، فاضال صاحلا
ر وزيرا ومخسني وثلثمائة، مث صا) ٢(احلسن بن منصور بن غالب الوزير امللقب ذا السعادتني، ولد بسرياف سنة ثالث 

  .ببغداد مث قتل وصودر أبوه على مثانني ألف دينار
  .احلسني بن عمرو أبو عبد اهللا الغزال، مسع النجاد واخللدي وابن السماك وغريهم

  .كتبت عنه وكان ثقة صاحلا كثري البكاء عند الذكر: قال اخلطيب
__________  

  .محار: ٣٢٥/  ٩يف ابن االثري ) ١(
  .اثنتني ومخسني: ٣١٠/  ٩يف الكامل ) ٢(

ن وأهله * إين نظرت إىل الزما : حممد بن عمر أبو بكر العنربي الشاعر، كان أديبا ظريفا، حسن الشعر، فمن ذلك قوله
يق فال أراه وال يراين وزهدت فيما يف يدي * وعرفت عزي من هواين فلذاك أطرح الصد * نظرا كفاين فعرفته وعرفتهم 

  ه ودونه نيل االماين -* 
وكان متصوفا : م فما له يف الغلب ثاين قال ابن اجلوزي* وهب االقاصي لالداين وانسل من بني الزحا * وا ملغالب فتعجب

  .مث خرج عنهم وذمهم بقصائد ذكرهتا يف تلبيس إبليس تويف يوم اخلميس ثاين عشر مجادى االوىل منها
، املعروف بابن )٢(بن خالد، أبو احلسن البزار بن عبد اهللا بن يزيد ) ١(حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد ابن روق 

  .رزقويه
مذهب : قال اخلطيب هو أول شيخ كتبت عنه يف سنة ثالث وأربعمائة، وكان يذكر أنه درس القرآن ودرس الفقه على 

هل الشافعي، وكان ثقة صدوقا كثري السماع والكتابة، حسن االعتقاد، مجيل املذهب، مدميا لتالوة القرآن، شديد على أ
ال أحب الدنيا إال لذكر اهللا وتالوة القرآن، وقراءيت عليكم احلديث، : البدع، واكب دهرا على احلديث، وكان يقول

وقد بعث بعض االمراء إىل العلماء بذهب فقبلوا كلهم غريه، فإنه مل يقبل شيئا، وكانت وفاته يوم االثنني السادس عشر 
  .ة، ودفن بالقرب من مقربة معروف الكرخيمن مجادى االوىل منها، عن سبع ومثانني سن

أبو عبد الرمحن السلمي حممد بن احلسني بن حممد بن موسى، أبو عبد الرمحن السلمي النيسابوري، روى عن االصم 
  .وغريه، وعنه مشايخ البغداديني، كاالزهري والعشاري وغريمها، وروى عنه البيهقي وغريه



الصوفية، فصنف هلم تفسريا على طريقتهم، وسننا وتارخيا، ومجع شيوخا وتراجم  كانت له عناية بأخبار: قال ابن اجلوزي
  وأبوابا، له بنيسابور دار معروفة، وفيها صوفية وهبا قربه، مث ذكر كالم الناس

__________  
  .رزق: ٣٢٥/  ٩يف الكامل ) ١(
  .البزاز: ٣٢٥/  ٩والكامل  ١٠٥٢يف تذكرة احلفاظ ) ٢(

مل يكن بثقة، ومل يكن مسع من االصم : فحكى عن اخلطيب عن حممد بن يوسف القطان أنه قال يف تضعيفه يف الرواية،
  شيئا كثريا، فلما مات احلاكم روى عنه أشياء كثرية جدا، وكان يضع للصوفية

  .االحاديث
  .وكانت وفاته يف ثالث شعبان منها: قال ابن اجلوزي

من تواضع : الناس ويتكلم على االحوال واملعرفة، فمن كالمه أبو علي احلسن بن علي الدقاق النيسابوري كان يعظ
وأركانه، فإن اعتقد تعظيمه بقلبه أو خضع له به ذهب دينه كله   .الحد الجل دنياه ذهب ثلثا دينه، النه خضع له بلسانه 

حتت التراب، اذكروين وأنتم أحياء أذكركم وأنتم أموات ]  ١٥٢: البقرة) [ اذكروين أذكركم(وقال يف قوله تعاىل 
  .وقد ختلى عنكم االقارب واالصحاب واالحباب

وله تعاىل : وقال فتوىل عنهم وقال يا أسفي (البالء االكرب أن تريد وال تراد، وتدنو فترد إىل الطرد واالبعاد، وأنشد عند ق
ل صلى اهللا عليه وأخرى بنا جمنونة ال نريدها وقال يف قو* جننا بليلى وهي جنت بغرينا ]  ٨٤: يوسف) [ على يوسف

إذا كان هذا املخلوق ال وصول إليه إال بتحمل املشاق فما الظن مبن مل يزل ؟ وقال ): ١" (حفت اجلنة باملكاره " وسلم 
  ".جبلت القلوب على حب من أحسن إليها " يف قوله عليه السالم 

ى هذا احلديث جيد واحلديث ال يصح كالمه عل: يا عجبا ملن مل ير حمسنا غري اهللا كيف ال مييل بكليته إليه ؟ قلت
  .بالكلية

، الفقيه البغدادي، الشاعر املاجن، املعروف بصريع الدالل، )٢(صريع الدالل الشاعر أبو احلسن علي بن عبيد الواحد 
  :ذي الرقاعتني، له قصيدة مقصورة عارض هبا مقصورة ابن دريد يقول فيها) ٣(قتيل الغواين 

__________  
والترمذي يف صفة ) ٢٢(وأبو داود يف السنة باب ) ١(ومسلم يف اجلنة ج ) ٢٨(اري يف الرقاق باب أخرجه البخ) ١(

  ).٣(والنسائي يف االميان ) ٢١(اجلنه باب 
  .٢٨٤، ٢٥٤، ١٥٨/  ٣، ٣٧٣، ٣٥٤، ٣٣٣، ٢٦٠/  ٢وأمحد يف املسند ) ١١٧(والدارمي يف الرقاق باب 

  .عبد الواحد: ٣٨٣/  ٣يف الوفيات ) ٢(
  .عبد الرمحن: ٥٠٤/  ١ابن الوردي ويف 

  .حممد: ذكر باسم ١١٠/  ٣ويف عرب الذهيب 
واحد: ٢٢/  ٥ومساه يف تتمة اليتيمة    .حممد بن عبد ال

  بصري املولد واملنشأ إال أنه استوطن: وقال
  .بغداد

  .الغواشي: يف الوفيات وابن الوردي وخمتصر أخبار البشر) ٣(



طار من القدر إىل حيث انتهى * مسكني من لقط النوى من طبخ الديك وال يذحبه أنفع لل* وألف محل من متاع تستر 
كذلك العقصة من خلف القفى * فسله من ساعته كيف العمى والذقن شعر يف الوجوه طالع * من دخلت يف عينه مسلة 

والكلب * من فاته العلم وأخطاه الغىن : إىل أن ختمها بالبيت الذي حسد عليه وهو قوله على حد سوى قدم مصر فذاك 
  .يف سنة ثنيت عشرة وأربعمائة وامتدح فيها خليفتها الظاهر العزاز دين اهللا ابن احلاكم واتفقت وفاته هبا يف رجبها

مث دخلت سنة ثالث عشرة وأربعمائة فيها جرت كائنة غريبة عظيمة، ومصيبة عامة، وهي أن رجال من املصريني من 
احلجاج املصريني على أمر سوء، وذلك أنه ملا كان يوم النفر االول طاف هذا الرجل  أصحاب احلاكم اتفق مع مجاعة من

إىل مىت نعبد : بالبيت، فلما انتهى إىل احلجر االسود جاء ليقبله فضربه بدبوس كان معه ثالث ضربات متواليات، وقال
، وجعل يرتعد، فاتقاه أكثر احلاضرين هذا احلجر ؟ وال حممد وال علي مينعين مما أفعله، فإين أهدم اليوم هذا البيت

وتأخروا عنه، وذلك النه كان رجال طواال جسيما أمحر اللون أشقر الشعر، وعلى باب اجلامع مجاعة من الفرسان، 
وقوف ليمنعوه ممن يريد منعه من هذا الفعل، وأراده بسوء، فتقدم إليه رجل من أهل اليمن معه خنجر فوجأه هبا، وتكاثر 

فقتلوه وقطعوه قطعا، وحرقوه بالنار، وتتبعوا أصحابه فقتلوا منهم مجاعة، وهنبت أهل مكة الركب املصري، الناس عليه 
  وتعدى النهب إىل غريهم، وجرت خبطة عظيمة، وفتنة كبرية جدا، مث سكن احلال بعد

ثالث فلق مثل االظفار، وبدا أن تتبع أولئك النفر الذين متاالوا على االحلاد يف أشرف البالد غري أنه قد سقط من احلجر 
ما حتتها أمسر يضرب إىل صفرة، حمببا مثل اخلشخاش، فأخذ بنو شيبة تلك الفلق فعجنوها باملسك والك وحشوا هبا تلك 

  .الشقوق اليت بدت، فاستمسك احلجر واستمر على ما هو عليه اآلن، وهو ظاهر ملن تأمله
مل علي احلسن، وزير شرف امللك بواسط، ورتب له اخلزان وفيها فتح املارستان الذي بناه الوزير مؤيد ا لك، أبو 

  .واالشربة واالدوية والعقاقري، وغري ذلك مما حيتاج إليه
ابن البواب الكاتب صاحب اخلط املنسوب، علي بن هالل أبو احلسن بن البواب، صاحب أيب ...وفيها تويف من االعيان

  احلسني بن

لبواب غري واحد من دينه وأمانته، وأما خطه وطريقته فيه فأشهر من أن ننبه عليها، مسعون الواعظ، وقد أثىن على ابن ا
عد ابن مقلة أكتب منه، وعلى طريقته الناس اليوم يف سائر  وخطه أوضح تعريبا من خط أيب علي بن مقلة، ومل يكن ب

  .االقاليم إال القليل
: ودفن مبقربة باب حرب، وقد رثاه بعضهم بأبيات منها قولهتويف يوم السبت ثاين مجادى اآلخرة منها، : قال ابن اجلوزي

وما لليل وقد فارقته سحر قال ابن * وللعيون اليت أقررهتا سهر فما لعيش وقد ودعته أرج * فللقلوب اليت أهبجتها حرق 
عن عبد اهللا بن ويقال له الستري، الن أباه كان مالزما لستر الباب، ويقال له ابن البواب وكان قد أخذ اخلط : خلكان

حممد بن أسد بن علي بن سعيد البزاز، وقد مسع أسد هذا على النجاد وغريه، وتويف سنة عشر وأربعمائة، وأما ابن 
: وأربعمائة، وقد رثاه بعضهم فقال) ١(البواب فإنه تويف يف مجادى االوىل من هذه السنة، وقبل يف سنة ثالث وعشرين 

أسفا عليك وشقت * وقضت بصحة ذلك االيام فلذاك سودت الدوي كآبة  *الكتاب فقدك سالفا ) ٢(استشعرت 
  االقالم مث ذكر ابن خلكان أول من كتب بالعربية، فقيل إمساعيل عليه السالم، وقيل أول من كتب

بالعربية من قريش حرب بن أمية بن عبد مشس، أخذها من بالد احلرية عن رجل يقال له أسلم بن سدرة، وسأله ممن 
  .من واضعها رجل يقال له مرامر بن مروة، وهو رجل من أهل االنبار: ها ؟ فقالاقتبست

  .فأصل الكتابة يف العرب من االنبار
، وكانوا مينعون )٣(وقد كان حلمري كتابة يسموهنا املسند، وهي حروف متصلة غري منفصلة : وقال اهليثم بن عدي

ىن عشر صنفا وهي العربية، واحلمريية، واليونانية، والفارسية، العامة من تعلمها، ومجيع كتابات الناس تنتهي إىل اث



  .، والعربانية، والرومية، والقبطية، والرببرية، واهلندية، واالندلسية، والصينية)٤(والرومانية 
  .وقد اندرس كثري منها فقل من يعرف شيئا منها

أبو احلسن الفارسي املعروف بالسكري الشاعر،  علي بن عيسى ابن سليمان بن حممد بن أبان،...وفيها تويف من االعيان
  وكان حيفظ

__________  
  .ثالث عشرة: ٣٢٥/  ٩والكامل  ٣٤٣/  ٣يف الوفيات ) ١(
  .استشعر: يف الوفيات) ٢(
  .منفصلة غري متصلة: ٣٤٤/  ٣يف الوفيات ) ٣(
  .السريانية: يف الوفيات) ٤(

  .أكثر شعره يف مديح الصحابة وذم الرافضةالقرآن ويعرف القراءات، وصحب أبا بكر الباقالين، و
وكانت وفاته يف شوال من هذه السنة ودفن بالقرب من قرب معروف، وقد كان أوصى أن يكتب على قربه هذه االبيات 

* ومتشني يف الفعال املعيب راقيب اهللا واحذري موقف العر * نفس، يا نفس كم متادين يف تلفي : اليت عملها وهي قوله
* ش فإن السليم رهن اخلطوب كل حي فللمنون وال يد * وم احلساب العصيب ال تغرنك السالمة يف العي ض وخايف ي

  فع كأس املنون كيد االديب
حشر أمان للخائف املطلوب * سوف يأيت عجالن غري هيوب إن حب الصديق يف موقف ال * واعلمي أن للمنية وقتا 

يع، ويعرف بالعتيقي، ولد سنة إحدى وثالثني وثلثمائة، وأقام بطرسوس حممد بن أمحد بن حممد بن منصور أبو جعفر الب
  .مدة، ومسع هبا وبغريها، وحدث بشئ يسري

شيخ االمامية الروافض، واملصنف هلم، واحملامي عن حوزهتم، كانت له وجاهة عند ملوك االطراف، ) ١(ابن النعمان 
حيضره خلق كثري من العلماء من سائر الطوائف، وكان من مجلة مليل كثري من أهل ذلك الزمان إىل التشيع، وكان جملسه 

من لعضل أخرجت منه : تالميذه الشريف الرضي واملرتضى، وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته يف هذه السنة، منها قوله
* أيا كن مهودا ويفتح االفهاما ؟ من يعري الصديق ر* ومعان فضضت عنها ختاما ؟ من يثري العقول من بعدما * حساما 

غداد فخرج  إذا ما سل يف اخلطوب حساما ؟ مث دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة فيها قدم امللك شرف الدولة إىل ب
اخلليفة يف الطيارة لتلقيه، وصحبته االمراء والقضاة والفقهاء والوزراء والرؤساء، فلما واجهه شرف الدولة قبل االرض 

  بني يديه مرات واجليش
__________  

  .أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن النعمان البغدادي الكرخي ويعرف أيضا بابن املعلم وهو) ١(

  .واقف برمته، والعامة يف اجلانبني
وفيها ورد كتاب من ميني الدولة حممود بن سبكتكني إىل اخلليفة يذكر أنه دخل بالد اهلند أيضا، وأنه فتح بالدا، وقتل 

ل إليه هدايا سنية، منها فيول كثرية، ومنها طائر على هيئة القمري، إذا وضع خلقا منهم، وأنه صاحله بعض ملوكهم ومح
عند اخلوان وفيه سم دمعت عيناه وجرى منهما ماء، ومنها حجر حيك ويؤخذ منه ما حتصل منه فيطلى هبا اجلراحات 

  ذات
  .االفواه الواسعة فيلحمها، وغري ذلك

  .الشام الحتياجهم إىل ذلك وحج الناس من أهل العراق ولكن رجعوا على طريق



احلسن بن الفضل بن سهالن أبو حممد الرامهرمزي، وزير سلطان الدولة، وهو الذي بىن سور ...وفيها تويف من االعيان
  ).١(احلائر عند مشهد احلسني، قتل يف شعبان منها 

ه على أيب القاسم الداركي، وكان الطربي، الفقيه الشافعي، تفق) ٢(احلسن بن حممد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الكشغلي 
يف  عد الشيخ أيب حامد االسفرائيين يف مسجده، مسجد عبد اهللا بن املبارك  فهما فاضال صاحلا زاهدا، وهو الذي درس ب
قطيعة الربيع، وكان الطلبة عنده مكرمني، اشتكى بعضهم إليه حاجة وأنه قد تأخرت عنه نفقته اليت ترد إليه من أبيه، 

  .وذهب إىل بعض التجار فاستقرض له منه مخسني دينارافأخذه بيده 
يا جارية هايت املال، فأحضرت شيئا من املال فوزن منها : حىت تأكل شيئا، فمد السماط فأكلوا وقال: فقال التاجر

يدي يا س: مالك ؟ فقال: مخسني دينارا ودفعها إىل الشيخ، فلما قام إذا بوجه ذلك الطالب قد تغري، فقال له الكشغلي
إن هذا : وما هي ؟ فقال: قد وقعنا يف فتنة أخرى، فقال: قد سكن قليب حب هذه اجلارية، فرجع به إىل التاجر، فقال له

الفقيه قد هوى اجلارية فأمر التاجر اجلارية أن خترج فتسلمها الفقيه، وقال رمبا أن يكون قد وقع يف قلبها منه مثل الذي 
ن قريب قدم على ذلك الطالب نفقته من أبيه ستمائة دينار، فوىف ذلك التاجر ما كان قد وقع يف قلبه منها، فلما كان ع

والقرض، وذلك بسفارة الشيخ   .له عليه من مثن اجلارية 
  تويف يف ربيع اآلخر منها ودفن بباب حرب

__________  
  .تويف يف السجن: ٢٥٩/  ٤ويف النجوم الزاهرة ) ١(
  .الكشفلي: ٣٣٤/  ٩يف الكامل ) ٢(

لي بن عبد اهللا بن جهضم أبو احلسن اجلهضمي الصويف املكي، صاحب هبجة االسرار، كان شيخ الصوفية مبكة، وهبا ع
  .وقد ذكر أنه كان كذابا، ويقال إنه الذي وضع حديث صالة الرغائب: تويف قال ابن اجلوزي

وكان ثقة أمينا، وهو راوي سنن أيب القاسم بن جعفر بن عبد الواحد أبو عمر اهلامشي البصري، قاضيها، مسع الكثري، 
  ).١(داود عن أيب علي اللؤلؤي، تويف فيها وقد جاوز التسعني 

حممد بن أمحد بن احلسن بن حيىي بن عبد اجلبار أبو الفرج القاضي الشافعي، يعرف بابن مسيكة، روى عن النجاد وغريه، 
  .وكان ثقة، تويف يف ربيع االول منها ودفن بباب حرب

محد أبو جعفر النسفي، عامل احلنفية يف زمانه، وله طريقة يف اخلالف، وكان فقري متزهدا، بات ليلة قلقا ملا عنده حممد بن أ
أين امللوك ؟ : من الفقر واحلاجة، فعرض له فكر يف فرع من الفروع كان أشكل عليه، فانفتح له فقام يرقص ويقول

  .من شأنه رمحه اهللا فسألته امرأته عن خربه فأعلمها مبا حصل له، فتعجبت
  .وكانت وفاته يف شعبان منها

هالل بن حممد ابن جعفر بن سعدان، أبو الفتح احلفار، مسع إمساعيل الصفار والنجاد وابن الصواف وكان ثقة تويف يف 
  .صفر منها عن اثنتني وتسعني سنة

ولدين  والشريف املرتضى ونظام احلضرة أبا مث دخلت سنة مخس عشرة وأربعمائة فيها ألزم الوزير مجاعة االتراك وامل
ا   احلسن الزينيب وقاضي القضاة أبا احلسن بن أيب الشوارب، والشهود، باحلضور لتجديد البيعة لشرف الدولة، فلم

__________  
  .تويف يف ذي القعدة عن اثنتني وتسعني سنة: ١٠٥٧/ يف تذكرة احلفاظ ) ١(



ية فاسدة من أجله، فبعث إىل القاضي والرؤساء ينهاهم عن احلضور، بلغ ذلك اخلليفة توهم أن تكون هذه البيعة لن
فاختلفت الكلمة بني اخلليفة وشرف الدولة، واصطلحا وتصافيا، وجددت البيعة لكل منهما من اآلخر، ومل حيج فيها من 

هذه السنة،  من جهة حممود بن سبكتكني شهد املوسم يف) ١(ركب العراق وال خراسان أحد، واتفق أن بعض االمراء 
فبعث إليه صاحب مصر خبلع عظيمة ليحملها للملك حممود، فلما رجع هبا إىل امللك أرسل هبا إىل بغداد إىل اخلليفة 

  .القادر فحرقت بالنار
أمحد بن حممد بن عمر بن احلسن أبو الفرج املعدل املعروف بابن املسلمة، ولد سنة سبع ...وممن تويف فيها من االعيان

  .لثمائة، ومسع أباه وأمحد بن كامل والنجاد واجلهضمي ودعلج وغريهم، وكان ثقةوثالثني وث
سكن اجلانب الشرقي من بغداد، وكان ميلي يف أول كل سنة جملسا يف احملرم، وكان عاقال فاضال، كثري املعروف، داره 

، ويعيده بعينه يف التهجد، تويف يف مألف الهل العلم، وتفقه بأيب بكر الرازي، وكان يصوم الدهر، ويقرأ يف كل يوم سبعا
  .ذي القعدة منها

أمحد بن حممد بن أمحد ابن القاسم بن إمساعيل بن حممد بن إمساعيل بن سعيد بن أبان الضيب، أبو احلسن احملاملي، نسبة 
هو : خ كان يقولإىل احملامل اليت حيمل عليها الناس يف السفر، تفقه على أيب حامد االسفراييين، وبرع فيه، حىت إن الشي

أحفظ للفقه مين، وله املصنفات املشهورة، منها اللباب، واالوسط واملقنع وله يف اخلالف، وعلق على أيب حامد تعليقة 
  .كبرية

  .ولد سنة مثان وستني وثلثمائة، وتويف يف يوم االربعاء لتسع بقني من ربيع اآلخر منها، وهو شاب: قال ابن خلكان
ابن احلسني أبو القاسم اخلفاف، املعروف بابن النقيب، كان من أئمة السنة، وحني بلغه موت ابن  عبيد اهللا بن عبد اهللا

  .املعلم فقيه الشيعة سجد هللا شكرا
ما أبايل أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن املعلم، ومكث دهرا طويال يصلي الفجر بوضوء : وجلس للتهنئة وقال

  .العشاء
  وسألته: قال اخلطيب
هللاعن مولد   ه فقال يف سنة مخس وثالمثائة، وأذكر من اخللفاء املقتدر والقاهر والرضي واملتقي 

__________  
  .وهو حسنك نائب ميني الدولة وكان على حجاج خراسان) ١(

واملستكفي واملطيع والطائع والقادر والغالب باهللا، الذي خطب له بوالية العهد، تويف يف سلخ شعبان منها عن مائة 
  .ننيوعشر س

قدميا مسعنا به * وقد كان شئ مسى السرور : عمر بن عبد اهللا بن عمر أبو حفص الدالل، قال مسعت الشبلي ينشد قوله
فمات املؤمل قبل االمل حممد بن * س قليال على ما نراه قتل يؤمل دنيا لتبقى له * ما فعل خليلي، إن دام هم النفو 

لشريف املرتضى يف إمرة احلجيج، حج بالناس سنني متعددة، وله فصاحة احلسن أبو احلسن االقساسي العلوي، نائب ا
علي بن احلسني   .وشعر، وهو من ساللة زيد بن 

مث دخلت سنة ست عشرة وأربعمائة فيها قوي أمر العيارين ببغداد وهنبوا الدور جهرة، وستهانوا بأمر السلطان، ويف 
يلمي صاحب بغداد والعراق وغري ذلك، فكثرت الشرور ببغداد الدولة بن بويه الد) ١(ربيع االول منها تويف شرف 

وهنبت اخلزائن، مث سكن االمر على تولية جالل الدولة أيب الطاهر، وخطب له على املنابر، وهو إذ ذاك على البصرة، 
وهو  بن ماكوال وزيره، ولقب علم الدين سعد الدولة أمني امللة شرف امللك،) ٢(وخلع على شرف امللك أيب سعيد 

أول من لقب بااللقاب الكثرية، مث طلب من اخلليفة أن يبايع اليب كاليجار ويل عهد أبيه سلطان الدولة، الذي استخلفه 



هباء الدولة عليهم، فتوقف يف اجلواب مث وافقهم على ما أرادوا، وأقيمت اخلطبة للملك أيب كاليجار يوم اجلمعة سادس 
  اد من جهة العيارين، وكبسوا الدور ليال وهنار وضربوا أهلها كما يضربعشر شوال منها، مث تفاقم االمر ببغد

املصادرون ويستغيث أحدهم فال يغاث، واشتد حال وهربت الشرطة من بغداد ومل تغن االتراك شيئا، وعملت السرايج 
  .اعلى أفواه السكك فلم يفد ذلك شيئا، وأحرقت دار الشريف املرتضى فانتقل منها، وغلت االسعار جد

وخراسان   .ومل حيج أحد من أهل العراق 
__________  

  .مشرف: ١٥٥/  ٢وخمتصر أخبار البشر  ٣٤٦/  ٩يف الكامل ) ١(
  ).٤٧٤/  ٤وانظر العرب (
  .أيب سعد: ٣٤٩/  ٩يف الكامل ) ٢(

ان كاتبا وزر لبهاء الدولة ثالث مرات، ووزر لشرف الدولة، وك) ١(سابور بن أزدشري ...وممن تويف فيها من االعيان
سديدا عفيفا عن االموال، كثري اخلري، سليم اخلاطر، وكان إذا مسع املؤذن ال يشغله شئ عن الصالة، وقد وقف دارا 

للعلم يف سنة إحدى ومثانني وثلثمائة، وجعل فيها كتبا كثرية جدا، ووقف عليها غلة كبرية فبقيت سبعني سنة مث أحرقت 
وأربعمائة، وكانت حملتها بني السورين، وقد كان حسن املعاشرة إال أنه كان عند جمئ امللك طغرلبك يف سنة مخسني 

  ).٢(يعزل عماله سريعا خوفا عليهم من االشر والبطر، تويف فيها وقد قارب التسعني 
  .عثمان النيسابوري اجلداوي الواعظ

وكلمات مرذولة، إال أنه كان  صنف كتبا يف الوعظ من أبرد االشياء، وفيه أحاديث كثرية موضوعة،: قال ابن اجلوزي
خريا صاحلا، وكانت له وجاهة عند اخللفاء وامللوك، وكان امللك حممود بن سبكتكني إذا رآه قام له، وكانت حملته محى 

حيتمي هبا من الظلمة، وقد وقع يف بلده نيسابور موت، وكان يغسل املوتى حمتسبا، فغسل حنوا من عشرة آالف ميتا 
  .رمحه اهللا
ن احلسن بن صاحلان أبو منصور الوزير لشرف الدولة ولبهاء الدولة، كان وزير صدق جيد املباشرة حسن حممد ب

  .الصالة، حمافظا على أوقاهتا، وكان حمسنا إىل الشعراء والعلماء، تويف فيها عن ست وسبعني سنة
أصابه مرض حار فتويف لثمان بقني  الدولة أبو علي بن هباء الدولة، أيب نصر بن عضد الدولة بن بويه،) ٣(امللك شرف 

  .عن ثالث وعشرين سنة، وثالثة أشهر وعشرين يوما) ٤(من ربيع اآلخر 
__________  

  .أردشري: يف الكامل واملنتظم ووفيات االعيان) ١(
  .يف الوفيات واملنتظم قارب الثمانني) ٢(

  .ه ٣٣٦مولده بشرياز سنة : ٣٥٦/  ٢قال يف الوفيات 
  ).٢٣(من صفحة ) ١(انظر حاشية ) ٣(
  .٤٧٤/  ٤والعرب  ٣٤٦/  ٩تقدم أنه تويف يف ربيع االول، وانظر الكامل ) ٤(

وأشهر   .وذكر ابن االثري أن عمره كان ثالثا وعشرين سنة وثالثة 
  .ثالثا وعشرين وأشهرا: ١٥٥/  ٢ويف خمتصر أخبار البشر 

  .وستة أشهر: وعند ابن الوردي يف تارخيه



: ن حممد التهامي أبو احلسن، له ديوان، مشهور وله مرثاة يف ولده وكان قد مات صغريا أوهلاالتهامي الشاعر علي ب
ضمت صدورهم من االوغار * إين الرحم حاسدي حلرما : ما هذه الدنيا بدار قرار ومنها* حكم املنية يف الربية جاري 
صفوا من ) * ١(جبلت على كدر وأنت ترومها : نيايف جنة وقلوهبم يف نار ومنها يف ذم الد* نظروا صنيع اهللا يب فعيوهنم 

تبين الرجاء على * متطلب يف املاء جذوة نار وإذا رجوت املستحيل فإمنا * االقذار واالكدار ومكلف االيام ضد طباعها 
  :شفري هار ومنها قوله يف ولده بعد موته

أنه رآه بعضهم يف املنام هيئة حسنة فقال شتان بني جواره وجواري وقد ذكر ابن خلكان * جاورت أعدائي وجاور ربه 
مث دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة يف * شتان بني جواره وجواري * هبذا البيت : مب نلت هذا ؟ فقال: له بعض أصحابه

العشرين من حمرمها وقعت فتنة بني االسفهالرية وبني العيارين، وركبت هلم االتراك بالدبابات، كما يفعل يف احلرب، 
ت دور كثرية من الدور اليت احتمى فيها العيارون، وأحرق من الكرخ جانب كبري، وهنب أهله، وتعدى بالنهب وأحرق

إىل غريهم، وقامت فتنة عظيمة مث مخدت الفتنة يف اليوم الثاين، وقرر على أهل الكرخ مائة ألف دينار مصادرة، الثارهتم 
  .الفنت والشرور

بد اهللا احلسني بن علي الصيمري عند قاضي القضاة ابن أيب الشوارب بعد ما كان ويف شهر ربيع اآلخر منها شهد أبو ع
  .استتابه عما ذكر عنه من االعتزال

ويف رمضان منها انقض كوكب مسع له دوي كدوي الرعد، ووقع يف سلخ شوال برد مل يعهد مثله، واستمر ذلك إىل 
الناس شدة عظيمة، وتأخر املطر وزيادة دجلة، وقلت  العشرين من ذي احلجة، ومجد املاء طول هذه املدة، وقاسى

  .الزراعة، وامتنع كثري من الناس عن التصرف
وخراسان يف هذه السنة لفساد البالد وضعف الدولة   .ومل حيج أحد من أهل العراق 

__________  
  .طبعت على كدر وأنت تريدها: ٣٨٠/  ٣يف الوفيات ) ١(

  .ابن أيب الشوارب وفيها تويف من االعيان قاضي القضاة
أمحد بن حممد بن عبد اهللا ابن العباس بن حممد بن عبد امللك بن أيب الشوارب، أبو احلسن القرشي االموي، قاضي قضاة 
بغداد بعد ابن االكفاين بثنيت عشرة سنة، وكان عفيفا نزها، وقد مسع احلديث من أيب عمر الزاهد وعبد الباقي بن قانع، 

  .إال أنه مل حيدث
أن أبا احلسن هذا آخر من ويل احلكم ببغداد، من : وحكى اخلطيب عن شيخه أيب العالء الواسطي: ه ابن اجلوزيقال

  ساللة حممد بن عبد اللمك بن
ما رأينا مثل : قال أبو العالء) ١(أيب الشوارب وقد ويل احلكم من ساللته أربعة وعشرون، منهم ولوا قضاء قضاة بغداد 

  .ونزاهة وصيانة وشرفاأيب احلسن هذا، جاللة 
أنه كان له صديقا وصاحبا، وأن رجال من خيار الناس أوصى له مبائيت دينار، فحملها إليه : وقد ذكر القاضي املاوردي

سألتك باهللا ال تذكرن هذا الحد ما دمت : املاوردي فأىب القاضي أن يقبلها، وجهد عليه كل اجلهد فلم يفعل، وقال له
لم خيرب عنه إال بعد موته، وكان ابن أيب الشوارب فقريا إليها، وإىل ما هو دوهنا فلم يقبلها رمحه حيا، ففعل املاوردي، ف

  .اهللا
  .تويف يف شوال منها

على الشيخ أيب حامد االسفراييين، وكان ثقة دينا،  جعفر بن أبان أبو مسلم اخلتلي مسع ابن بطة ودرس فقه الشافعي 
  .تويف يف رمضان منها



ن عبدويه أبو حازم اهلذيل النيسابوري، مسع ابن جنيد واالمساعيلي، وخلقا، ومسع منه اخلطيب وغريه، عمر بن أمحد ب
  .وكان الناس ينتفعون بإفادته وانتخابه، تويف يوم عيد الفطر منها

علي بن أمحد بن عمر بن حفص أبو احلسن املقري املعروف باحلمامي، مسع النجاد واخللدي وابن السماك و غريهم، 
  .وكان صدوقا فاضال، حسن االعتقاد، وتفرد بأسانيد القراءات وعلوها، تويف يف شعبان منها عن تسع ومثانني سنة

__________  
  .ببغداد) قضاء القضاة(مثانية منهم تقلدوا : ٣٥/  ٨يف الوايف ) ١(

عي البغدادي، صاحب كتاب الفصوص يف اللغة على طريقة القا يل يف االمايل، صنفه صاعد بن احلسن ابن عيسى الرب
  :للمنصور بن أيب عامر، فأجازه عليه مخسة آالف دينار، مث قيل له إنه كذاب متهم، فقال يف ذلك بعض الشعراء

* عاد إىل عنصره إمنا : وهكذا كل ثقيل يغوص فلما بلغ صاعدا هذا البيت أنشد* قد غاص يف املاء كتاب الفصوص 
مسى هذا الكتاب هبذا االسم ليشاكل به الصحاح للجوهري، لكنه كان مع  كأنه: خيرج من قعر البحور الفصوص قلت

فصاحته وبالغته وعلمه متهما بالكذب، فلهذا رفض الناس كتابه، ومل يشتهر، وكان ظريفا ماجنا سريع اجلواب، سأله 
د نفسه مث رفع ؟ فأطرق ساعة وعرف أنه افتعل هذا من عن) ١(ما احلر تقل : رجل أعمى على سبيل التهكم فقال له

  .هو الذي يأيت نساء العميان، وال يتعداهن إىل غريهن، فاستحى ذلك االعمى وضحك احلاضرون: رأسه إليه فقال
  .تويف يف هذه السنة ساحمه اهللا

وحفظا وتصنيفا، وإليه تنسب الطريقة اخلراسانية، ومن ) ٢(القفال املروزي  أحد أئمة الشافعية الكبار، علما وزهدا 
وأخذ عنه إمام احلرمني : ، قال ابن خلكان)٣(الشيخ أبو حممد اجلويين، والقاضي حسني، وأبو علي السبخي أصحابه 

  .، وفيما قاله نظر)٤(
الن سن إمام احلرمني ال يتحمل ذلك، فإن القفال هذا مات يف هذه السنة وله تسعون سنة، ودفن بسجستان، وإمام 

سيأيت، وإمنا قيل له القفال النه كان أوال يعمل االقفال، ومل يشتغل إال وهو  احلرمني ولد سنة تسع عشرة وأربعمائة كما
  .ابن ثالثني سنة رمحه اهللا تعاىل

مث دخلت سنة مثان عشرة وأربعمائة يف ربيع االول منها وقع برد أهلك شيئا كثريا من الزروع والثمار، وقتل خلقا 
  كثريا من

__________  
  .وهو عبد اهللا بن أمحد أبو بكر القفال) ٢(اجلرنفل ؟  ما: ٤٨٩/  ٢يف الوفيات ) ١(
  .السنجي: ٤٦/  ٣يف الوفيات ) ٣(
وقد ..والشيخ أبو حممد اجلويين والد إمام احلرمني...واشتغل عليه خلق كثري وانتفعوا منهم: يف الوفيات املطبوع) ٤(

ور   .خترج إمام احلرمني على والده الشيخ أبو حممد يف نيساب

  .الدواب
وقد قيل إنه كان يف برده كل بردة رطالن وأكثر، ويف واسط بلغت الربدة أرطاال، ويف بغداد بلغت : ل ابن اجلوزيقا

  .قدر البيض
ويف ربيع اآلخر سألت االسفهالرية الغلمان اخلليفة أن يعزل عنهم أبا كاليجار، لتهاونه بأمرهم، وفساده وفساد االمور 

ة، الذي كانوا قد عزلوه عنهم، فماطلهم اخلليفة يف ذلك وكتب إىل أيب كاليجار أن يف أيامه، ويويل عليهم جالل الدول
  .يتدارك أمره، وأن يسرع االوبة إىل بغداد، قبل أن يفوت االمر



ولية جالل الدولة، وأقاموا له اخلطبة ببغداد، وتفاقم احلال، وفسد النظام على اخلليفة يف ت   .وأحل أولئك 
بن سبكتكني يذكر أنه دخل بالد اهلند أيضا، وأنه كسر الصنم االعظم الذي هلم املسمى  وفيها ورد كتاب من حممود

بسومنات، وقد كانوا يفدون إليه من كل فج عميق، كما يفد الناس إىل الكعبة البيت احلرام وأعظم، وينفقون عنده 
آالف قرية، ومدينة مشهورة، وقد  النفقات واالموال الكثرية، اليت ال توصف وال تعد، وكان عليه من االوقاف عشرة

امتالت خزائنه أمواال، وعنده ألف رجل خيدمونه، وثلثمائة رجل حيلقون رؤوس حجيجه، وثلثمائة رجل يغنون 
ويرقصون على بابه، ملا يضرب على بابه الطبول والبوقات، وكان عنده من اجملاورين ألوف يأكلون من أوقافه، وقد كان 

لو بلغ هذا الصنم، وكان يعوقه طول املفاوز وكثرة املوانع واآلفات، مث استخار اهللا السلطان  البعيد من اهلنود يتمىن
حممود ملا بلغه خرب هذا الصنم وعباده، وكثرة اهلنود يف طريقه، واملفاوز املهلكة، واالرض اخلطرة، يف جتشم ذلك يف 

الثون ألفا من املقاتلة، ممن أختارهم لذلك، سوى جيشه، وأن يقطع تلك االهوال إليه، فندب جيشه لذلك فانتدب معه ث
: املتطوعة، فسلمهم اهللا حىت انتهوا إىل بلد هذا الوثن، ونزلوا بساحة عباده، فإذا هو مبكان بقدر املدينة العظيمة، قال

وثن وأوقدنا حتته النار   .فما كان بأسرع من أن ملكناه وقتلنا من أهله مخسني ألفا وقلعنا هذا ال
ة ليترك هلم هذا الصنم االعظم، فأشار من أشار من  وقد ذكر غري واحد أن اهلنود بذلوا للسلطان حممود أمواال جزيل

إين : حىت أستخري اهللا عزوجل، فلما أصبح قال: االمراء على السلطان حممود بأخذ االموال وإبقاء هذا الصنم هلم، فقال
  قيامة أين حممود الذي كسر الصنم ؟ أحب إىل من أن يقالفكرت يف االمر الذي ذكر فرأيت أنه إذا نوديت يوم ال

والذهب  الذي ترك الصنم الجل ما يناله من الدنيا، مث عزم فكسره رمحه اهللا، فوجد عليه وفيه من اجلواهر والآللئ 
ذي مثقال واجلواهر النفيسة ما ينيف على ما بذلوه له بأضعاف مضاعفة، ونرجو من اهللا له يف اآلخرة الثواب اجلزيل ال

  .دانق منه خري من الدنيا وما فيها، مع ما حصل له من الثناء اجلميل الدنيوي، فرمحه اهللا وأكرم مثواه
ويف يوم السبت ثالث رمضان دخل جالل الدولة إىل بغداد فتلقاه اخلليفة يف دجلة يف طيارة، ومعه االكابر واالمراء، 

ت، مث سار إىل دار امللك، وعاد اخلليفة إىل داره، وأمر جالل الدولة أن فلما واجه جالل الدولة اخلليفة قبل االرض دفعا
يضرب له الطبل يف أوقات الصلوات الثالث، كما كان االمر يف زمن عضد الدولة، وصمصامها وشرفها وهبائها، وكان 

خليفة يف ذلك، مث اخلليفة يضرب له الطبل يف أوقات اخلمس، فأراد جالل الدولة ذلك فقيل له حيمل هذه املساواة 
  .صمم على ذلك يف أوقات اخلمس

  وفيها وقع برد شديد: قال ابن اجلوزي

وال الدواب واملياه الكبار، وحافات دجلة، ومل حيج أحد من أهل العراق   .حىت مجد املاء والنبيذ وأب
عبد اهللا الشاهد، خطب له يف  أمحد بن حممد بن عبد اهللا ابن عبد الصمد بن املهتدي باهللا، أبو...وفيها تويف من االعيان

ه إال خبطبة واحدة مجعات كثرية متعددة، فكان إذا مسعها الناس  جامع املنصور يف سنة ست ومثانني وثلثمائة، ومل خيطب ل
  .منه ضجوا بالبكاء وخشعوا لصوته

ثلثمائة، وهرب منها و) ١(احلسني بن علي بن احلسني أبو القاسم املغريب الوزير، ولد مبصر يف ذي احلجة سنة سبعني 
حني قتل صاحبها احلاكم أباه وعمه حممدا، وقصد مكة مث الشام، ووزر يف عدة أماكن، وكان يقول الشعر احلسن، وقد 

على حالة إال رضيت بدوهنا * إذا شئت أن حتيا غنيا فال تكن : تذاكر هو وبعض الصاحلني فأنشده ذلك الصاحل شعرا
  تركت املنازل والسلطان يف عنفوان: له بعض أصحابهفاعتزل املناصب والسلطان، فقال 

ميحي هبذا * فحان مين القدوم تبت من كل مأمث فعسى ) ٢(حينا * كنت يف سفر اجلهل والبطالة : شبابك ؟ فأنشأ يقول
مخس أال إن اآلله القدمي كرمي تويف مبيا فارقني يف رمضان منها عن * تعدت ) ٣(احلديث ذاك القدمي بعد مخس وأربعني 

  .وأربعني سنة، ودفن مبشهد علي) ٤(



حممد بن احلسن بن إبراهيم أبو بكر الوراق، املعروف بابن اخلفاف، روى عن القطيعي وغريه، وقد اهتموه بوضع 
واالسانيد، قاله اخلطيب وغريه   .احلديث 

__________  
  .تسعني حتريف: ، ويف االصل٤٤١/  ١٢من الوايف ) ١(
  .يف سفرة الغواية واجلهل مقيما: ١٧٦/  ٢العيان يف الوايف، ووفيات ا) ٢(
  .لقد ماطلت أال أن الغرمي كرمي: يف الوايف والوفيات) ٣(
والعرب: ٣٦٢/  ٩يف الكامل ) ٤(   .عاش مثاين وأربعني سنة: ستا، ويف شذرات الذهب 

ذة الشيخ أيب حامد الرازي، وهو طربي االصل، أحد تالم: أبو القاسم الاللكائي هبة اهللا بن احلسن بن منصور
االسفراييين، كان يفهم وحيفظ، وعين باحلديث فصنف فيه أشياء كثرية، ولكن عاجلته املنية قبل أن تشتهر كتبه، وله 

كتاب يف السنة وشرفها، وذكر طريقة السلف الصاحل يف ذلك، وقع لنا مساعه على احلجار عاليا عنه، تويف بالدينور يف 
  .غفر يل، قال مب ؟ قال بشئ قليل من السنة أحييته: ما فعل اهللا بك ؟ قال: املنام فقال رمضان منها، ورآه بعضهم يف

أبو القاسم بن أمري املؤمنني القادر تويف ليلة االحد يف مجادى اآلخرة، وصلي عليه غري مرة، ومشى الناس يف جنازته، 
  .وحزن عليه أبوه حزنا شديدا، وقطع الطبل أياما

  .كان شاعرا، وله شعر حسن) ١(ابن طباطبا الشريف 
  .أبو إسحاق وهو االستاذ أبو إسحاق االسفراييين إبراهيم بن حممد بن مهران

الشيخ أبو إسحاق االمام العالمة، ركن الدين الفقيه الشافعي، املتكلم االصويل، صاحب التصانيف يف االصلني جامع 
ذلك، وقد مسع الكثري من احلديث من أيب بكر االمساعيلي  احللى يف جملدات، والتعليقة النافعة يف أصول الفقه، وغري

ودعلج وغريمها، وأخذ عنه البيهقي والشيخ أبو الطيب الطربي، واحلاكم النيسابوري، وأثىن عليه، تويف يوم عاشوراء 
  .ودفن مبشهده) ٢(منها بنيسابور، مث نقل إىل بلده 

  د بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان،القدوري صاحب الكتاب املشهور يف مذهب أيب حنيفة، أمح
__________  

علي بن أيب ) ١( وهو أمحد بن حممد بن إمساعيل بن إبراهيم طباطبا بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن 
  .نقيب الطالبيني مبصر وكان من أكابر رؤسائها) رض(طالب 

  ).١٥٦/  ٢خمتصر أخبار البشر (
السفرايين نسبة إىل البلدة املذكورة وهي بلدة خبراسان بنواحي نيسابور على منتصف الطريق أي إىل إسفراين، وا) ٢(

  ).٧٤و  ٢٨/  ١وفيات االعيان (إىل جرجان 

القدوري احلنفي، صاحب املصنف املختصر، الذي حيفظ، كان إماما بارعا عاملا، وثبتا مناظرا، وهو الذي ) ١(أبو احلسن 
هو أعلم من الشافعي، وأنظر منه، : د االسفراييين من احلنفية، وكان القدوري يطريه ويقولتوىل مناظرة الشيخ أيب حام

  .، عن ست ومخسني سنة، ودفن إىل جانب الفقيه أيب بكر اخلوارزمي احلنفي)٢(تويف يوم االحد اخلامس من رجب منها 
بوا دار وزيره، وجرت له أمور طويلة، مث دخلت سنة تسع عشرة وأربعمائة فيها وقع بني اجليش وبني جالل الدولة وهن

  آل احلال فيها إىل اتفاقهم على إخراجه من البلد، فهئ له برذون رث، فخرج ويف يده طرب هنارا، فجعلوا ال
وا له ورقوا له وهليئته وقبلوا االرض  يلتفتون إليه وال يفكرون فيه، فلما عزم على الركوب على ذلك الربذون الرث رث

  .لحت قضيته بعد فسادهابني يديه، وانص



وفيها قل الرطب جدا بسبب هالك النخل يف السنة املاضية بالربد، فبيع الرطب كل ثالثة أرطال بدينار جاليل، ووقع 
  .برد شديد أيضا فأهلك شيئا كثريا من النخيل أيضا

بوا يف البحر من مدينة كرمان ومل حيج أحد من أهل املشرق وال من أهل الديار املصرية فيها، إال أن قوما من خراسان رك
  .فانتهوا إىل جدة فحجوا

محزة بن إبراهيم بن عبد اهللا أبو اخلطاب املنجم، حظي عند هباء الدولة وعلماء النجوم، ...وممن تويف فيها من االعيان
حىت مات يوم وكان له بذلك وجاهة عنده، حىت أن الوزراء كانوا خيافونه ويتوسلون به إليه، مث صار أمره طريدا بعيد 

  ).٣(مات بالكرخ من سامرا غريبا، فقري مفلوجا، قد ذهب ماله وجاهه وعقله 
حممد بن حممد بن إبراهيم بن خملد أبو احلسن التاجر، مسع الكثري على املشايخ املتقدمني، وتفرد بعلو إالسناد، وكان ذا 

  مث عاد إىل بغداد فاتفق مصارة أهلمال جزيل فخاف من املصادرة ببغداد فانتقل إىل مصر فأقام هبا سنة، 
__________  

وخمتصر أخبار البشر  ٤٥٢/  ٩وانظر الكامل (أبو احلسني : ٧٨/  ١ووفيات االعيان  ١٠٨٦/ يف تذكرة احلفاظ ) ١(
١٦١/  ٢.(  
  .ه ٤٢٨تويف سنة : يف الوفيات وتذكرة احلفاظ) ٢(

  .٤٥٢/  ٩وانظر الكامل  ٣٦٢وكان مولده سنة 
  ).٢٣٣/  ٣وشذرات الذهب  ١٦١/  ٢خبار البشر واملختصر يف أ

  ).٣٦٣/  ٩الكامل (ه  ٤١٨ذكر ابن االثري وفاته يف سنة ) ٣(

  .حملته فقسط عليه ما أفقره، ومات حني مات ومل يوجد له كفن ومل يترك شيئا فأرسل له القادر باهللا ما كفن فيه
  مبارك االمناطي

  .ات ومل يترك وارثا سوى ابنة واحدة ببغداد، وتويف هو مبصركان ذا مال جزيل حنو ثلثمائة ألف دينار، م
أبو الفوارس بن هباء الدولة كان ظاملا، وكان إذا سكر يضرب الرجل من أصحابه أو وزيره مائيت مقرعة، بعد أن حيلفه 

  .بالطالق أنه ال يتأوه، وال خيرب بذلك أحدا
  .يجارفيقال إن حاشيته مسوه، فلما مات نادوا بشعار أخيه كال

أبو حممد بن الساد وزير كاليجار، ولقبه معز الدولة، فلك الدولة، رشيد االمة، وزير الوزراء، عماد امللك، مث سلم بعد 
  .ذلك إىل جالل الدولة فاعتقله ومات فيها

  .أبو عبد اهللا املتكلم تويف فيها، هكذا رأيت ابن اجلوزي ترمجه خمتصرا
مد بن أمحد بن غالب أبو حممد الشامي مث الصوري، الشاعر املطبق، له ديوان مليح، ابن غلبون الشاعر عبد احملسن بن حم

ه ذو النعمتني )١(كان قد نظم قصيدة بليغة يف بعض الرؤساء  ، وزاد فيها بيتا واحدا )٢(، مث أنشدها لرئيس آخر يقال ل
  :يقول فيه

__________  
بئس الصناعة يف اليدين كانت * متكسبا بالشعر يا :...منهاوهو علي بن احلسني والد أيب القاسم بن املغريب و) ١(

ذو املنقبتني، وكان رئيس بعسقالن جاءه : ٢٣٣/  ٣يف وفيات االعيان ) ٢(يأيت علي بن احلسني * كذلك قبل أن 
شاعر آخر غري عبد احملسن وأنشده القصيدة كلها وزاد فيها البيت اآليت وهو ليس من القصيدة وليس من نظم عبد 

  .حملسنا



  فلم اقتصرت على اثنتني* ولك املناقب كلها 
وأخ : إن هذا البيت وحده بقصيدة، وله أيضا يف خبيل نزل عنده: إنه مل يقلها فيك، فقال: فأجازه جائزة سنية، فقيل له

داين فابت) ٢(ر ويف حكمه على احلر فتح * بت ضيفا له كما حكم الده ) ١(مثل ما مسين منه جرح * مسه نزويل بقرح 
: ه والقول منه نصح وجنح -* طافح ليس يصحو مل تغربت ؟ قلت قال رسول الل ) ٣(سكر باهلم * يقول وهو من ال 

مث دخلت سنة عشرين وأربعمائة فيها سقط بناحية " صوموا تصحوا " قال متام احلديث * فقال وقد " سافروا تغنموا " 
  .املشرق مطر شديد، معه برد كبار

  .حزرت الربدة الواحدة منه مائة ومخسون رطال، وغاصت يف االرض حنوا من ذراع :قال ابن اجلوزي
وفيها ورد كتاب من حممود بن سبكتكني أنه أحل بطائفة من أهل الري من الباطنية والروافض قتال ذريعا، وصلبا شنيعا، 

ر، وقد كان يف حيازته حنو من وأنه انتهب أموال رئيسهم رستم بن علي الديلمي، فحصل منها ما يقارب ألف ألف دينا
  .مخسني امرأة حرة، وقد ولدن له ثالثا وثالثني ولدا بني ذكر وأنثى، وكانوا يرون إباحة ذلك

  .ويف رجب منها انقض كواكب كثرية شديدة الضوء شديدة الصوت
ثامن عشر رجب غار ويف شعبان منها كثرة العمالت وضعفت رجال املعونة عن مقاومة العيارين ويف يوم االثنني منها 

  .ماء دجلة حىت مل يبق منه إال القليل، ووقفت االرحاء عن الطحن، وتعذر ذلك
ويف هذا اليوم مجع القضاة والعلماء يف دار اخلالفة، وقرئ عليهم كتاب مجعه القادر باهللا، فيه مواعظ وتفاصيل مذاهب 

رآن، وصفة ما وقع بني بشر املريسي وعبد العزيز بن أهل البصرة، وفيه الرد على أهل البدع، وتفسيق من قال خبلق الق
  .حيىي الكتاين من املناظرة، مث ختم القول باملواعظ، والقول باملعروف، والنهى عن املنكر

  .وأخذ خطوط احلاضرين باملوافقة على ما مسعوه
السنة والرد على أهل  ويف يوم االثنني غرة ذي القعدة مجعوا أيضا كلهم وقرئ عليهم كتاب آخر طويل يتضمن بيان

يب   البدع ومناظرة بشر املرسي والكتاين أيضا، واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، وفضل الصحابة، وذكر فضائل أ
  بكر الصديق وعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما، ومل يفرغوا منه إال بعد العتمة، وأخذت خطوطهم

__________  
  .قرح: انوابن خلك ٣٦٨/  ١يف يتيمة الدهر ) ١(
  .قبح: يف اليتيمة وابن خلكان) ٢(
  .قال يل إذ نزلت وهو من السكرة واهلم: يف اليتيمة) ٣(

  .مبوافقة ما مسعوه
  .وعزل خطباء الشيعة، ووىل خطباء السنة وهللا احلمد واملنة على ذلك وغريه

ه، فانتصر هلم اخلليفة وأهان وجرت فتنة مبسجد براثا، وضربوا اخلطيب السين باآلجر، حىت كسروا أنفه وخلعوا كتف
  .الشيعة وأذهلم، حىت جاؤوا يعتذرون مما صنعوا، وأن ذلك إمنا تعاطاه السفهاء منهم

  .ومل يتمكن أحد من أهل العراق وخراسان يف هذه السنة من احلج
علي الزاهد، أحد العباد والزهاد وأصحاب اال...وممن تويف فيها من االعيان حوال، دخل عليه احلسن بن أيب القني أبو 

  .كيف ال أقبل يدا ما امتدت إىل إىل اهللا عزوجل: بعض الوزراء فقبل يده، فعوتب الوزير بذلك فقال
علي بن عيسى بن الفرج بن صاحل أبو احلسن الربعي النحوي، أخذ العربية أوال عن أيب سعيد السريايف، مث عن أيب علي 

ا له لو سار من املشرق إىل املغرب مل جيد أحدا أحنى منه، كان يوما قولو: الفارسي والزمه عشرين سنة حىت كان يقول
واملرتضى يف سفينة، ومعهما عثمان بن جين، فقال هلما من أعجب : ميشي على شاطئ دجلة إذ نظر إىل الشريفني الرضي 



  .االشياء عثمان معكما، وعلي بعيد عنكما، ميشى على شاطئ الفرات
  ).باسم اهللا: فضحكا وقاال(
  .يف يف احملرم منها عن ثنتني وتسعني سنةتو

  .ودفن بباب الدير، ويقال إنه مل يتبع جنازته إال ثالثة أنفس
  حبلب، انتزعها من) ١(أسد الدولة أبو علي صاحل بن مرداس بن إدريس الكاليب، أول ملوك بين مرداس 

وأربعمائة، مث جاءه جيش كثيف من  عن الظاهر بن احلاكم العبيدي، يف ذي احلجة سنة سبع عشرة) ٢(يدي نائبها 
  .نصر) ٣(مصر فاقتتلوا فقتل أسد الدولة هذا يف سنة تسع عشرة، وقام حفيده 

__________  
  .وهو من بين كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وجماالهتم بضواحي حلب: ٢٧١/  ٤قال يف العرب ) ١(

  .ن كالبمن بين عمرو ب: ٢٨٧قال ابن حزم يف مجهرة أنساب العرب ص 
  ).٣٩٢/  ٩والكامل  ٢٧٢/  ٤انظر العرب (أنوشتكني : وهو) ٢(
  .نصر بن صاحل، وهو ابن صاحل االكرب وليس حفيده وكان لقبه شبل الدولة: يف الكامل والعرب) ٣(

ني مث دخلت سنة إحدى وعشرين وأربعمائة فيها تويف امللك الكبري اجملاهد املغازي، فاتح بالد اهلند حممود بن سبكتك
من هذه السنة تويف امللك العادل الكبري الثاغر املرابط، املؤيد املنصور، ميني الدولة ) ١(رمحه اهللا، ملا كان يف ربيع االول 

أبو القاسم حممود بن سبكتكني، صاحب بالد غزنة ومالك تلك املمالك الكبار، وفاتح أكثر بالد اهلند قهرا، وكاسر 
هم، وسلطاهنم االعظم قهرا، وقد مرض رمحه اهللا حنوا من سنتني مل يضطجع فيهما أصنامهم وندودهم وأوثاهنم وهنود

على فراش، وال توسد وسادا، بل كان يتكئ جالسا حىت مات وهو كذلك، وذلك لشهامته وصرامته، وقوة عزمه، وله 
  .من العمر ستون سنة رمحه اهللا

صه أخوه مسعود بن حممود املذكور، فاستحوذ على ممالك وقد عهد باالمر من بعده لولده حممد، فلم يتم أمره حىت عاف
أبيه، مع ما كان يليه مما فتحه هو بنفسه من بالد الكفار، من الرساتيق الكبار والصغار، فاستقرت له املمالك شرقا وغربا 

واخر هذا العام، وجاءته الرسل بالسالم من كل ناحية ومن كل ملك مهام، وبالتح ية واالكرام، يف تلك النواحي، ويف أ
وباخلضوع التام، وسيأيت ذكر أبيه يف الوفيات وفيها استحوذت السرية اليت كان بعثها امللك املذكور حممود إىل بالد 
اهلند على أكثر مدائن اهلنود وأكربها مدينة، وهي املدينة املسماة نرسي، دخلوها يف حنو من مائة ألف مقاتل، ما بني 

واملسك فارس وراجل، فنهبوا سوق الع طر واجلوهر هبا هنارا كامال، ومل يستطيعوا أن حيولوا ما فيه من أنواع الطيب 
  واجلواهر والآليل واليواقيت، ومع هذا مل يدر أكثر أهل البلد بشئ من ذلك

طوهلا مسرية منزلة من منازل اهلند، وعرضها كذلك، وأخذوا منها من : ال تساعها، وذلك أهنا كانت يف غاية الكرب
والفضة بالكيل، ومل يصل جيش من االم وال والتحف واالثاث ما ال حيد وال يوصف، حىت قيل إهنم اقتسموا الذهب 

جيوش املسلمني إىل هذه املدينة قط، ال قبل هذه السنة وال بعدها، وهذه املدينة من أكثر بالد اهلند خريا وماال، بل قيل 
  .أهلها وعبادهتم االصنام، فليسلم املؤمن على الدنيا سالمإنه ال يوجد مدينة أكثر منها ماال ورزقا، مع كفر 

  .وقد كانت حمل امللك، وأخذوا منها من الرقيق من الصبيان والبنات ما ال حيصى كثرة
وفيها عملت الرافضة بدعتهم الشنعاء، وحادثتهم الصلعاء يف يوم عاشوراء، من تعليق املسوح، وتغليق االسواق، 

قة، فأقبل أهل السنة إليهم يف احلديد فاقتتلوا قتاال شديدا، فقتل من الفريقني طوائف كثرية، والنوح والبكاء يف االز
  .وجرت بينهم فنت وشرور مستطرية

وفيها مرض أمري املؤمنني القادر باهللا وعهد بوالية العهد من بعده إىل ولده أيب جعفر القائم بأمر اهللا، مبحضر من القضاة 



  .له بذلك، وضرب امسه على السكة املتعامل هبا والوزراء واالمراء، وخطب
  ألف مقاتل،) ٢(وفيها أقبل ملك الروم من قسطنطينية يف مائة 

__________  
  .ربيع اآلخر: ٣٩٨/  ٩يف الكامل ) ١(
  .يف ثالمثائة: ٤٠٤/  ٩يف الكامل ) ٢(

مسرية يوم منها، ومن عزم ملك  فسار حىت بلغ بالد حلب، وعليها شبل الدولة نصر بن صاحل بن مرداس، فنزلوا على
صلى اهللا عليه وسلم  " الروم أن يستحوذ على بالد الشام كلها، وأن يستردها إىل دين النصرانية، وقد قال رسول اهللا 

وقيصر هو من ملك الشام من الروم مع ) ١" (إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده 
  .الروم إىل هذا بالد الروم فال سبيل مللك

عليهم عطشا شديدا، وخالف بني كلمتهم، وذلك أنه كان معه الدمستق،  فلما نزل من حلب كما ذكرنا أرسل اهللا 
فعامل طائفة من اجليش على قتله ليستقل هو باالمر من بعده، ففهم امللك ذلك فكر من فوره راجعا، فاتبعهم االعراب 

ا أخذوا منهم أربعمائة فحل حمجل حمملة أمواال وثيابا للملك، وهلك أكثرهم ينهبوهنم ليال وهنارا، وكان من مجلة م
  .جوعا وعطشا، وهنبوا من كل جانب وهللا احلمد واملنة

  وفيها ملك جالل
واسطا واستناب عليها ولده وبعث وزيره أبا علي بن ماكوال إىل البطائح ففتحها، وسار يف املاء إىل البصرة  الدولة 

  .كاليجار، فهزمهم البصريون فسار إليهم جالل الدولة بنفسه فدخلها يف شعبان منها وعليها نائب اليب
  .وفيها جاء سيل عظيم بغزنة فأهلك شيئا كثريا من الزروع واالشجار

ويف رمضان منها تصدق مسعود بن حممود بن سبكتكني بألف ألف درهم، وأدر أرزاقا كثرية للفقهاء والعلماء ببالده، 
  .من قبله، وفتح بالدا كثرية، واتسعت ممالكه جدا، وعظم شأنه، وقويت أركانه، وكثرت جنوده وأعوانه على عادة أبيه

وفيها دخل خلق كثري من االكراد إىل بغداد يسرقون خيل االتراك ليال، فتحصن الناس منهم فأخذوا اخليول كلها حىت 
  .خيل السلطان

  .وفيها سقط جسر بغداد على هنر عيسى
فتنة بني االتراك النازلني بباب البصرة، وبني اهلامشيني، فرفعوا املصاحف ورمتهم االتراك بالنشاب، وجرت وفيها وقعت 

  .خبطة عظيمة مث أصلح بني الفريقني
  .وفيها كثرت العمالت، وأخذت الدور جهرة، وكثر العيارون ولصوص االكراد

  .ل البادية مع االعراب، ففازوا باحلجوفيها تعطل احلج أيضا سوى شرذمة من أهل العراق ركبوا من مجا
أمحد بن عبد اهللا بن أمحد أبو احلسن الواعظ، املعروف بابن اكرات، صاحب كرامات ...ذكر من تويف فيها من االعيان

  .ومعامالت، كان من أهل اجلزيرة فسكن دمشق، وكان يعظ الناس بالرفادة القيلية، حيث كان جيلس القصاص
عساكر   .قاله ابن 

مسعت أبا احلسن أمحد بن عبد اهللا اكرات الواعظ ينشد : وصنف كتبا يف الوعظ، وحكى حكايات كثرية، مث قال: قال
  ت شغلي بالذنوب* أنا ما أصنع باللذا : أبياتا

__________  
  .تقدم ختريج احلديث) ١(



ورحيان وطيب* ز بوصل من حبيب أصبح الناس على رو * إمنا العيد ملن فا    ح 
وا * نوح  مث أصبحت على ورا حجب الغيوب * شهرهم بعد املغيب وهاليل متوار * وحزن وحنيب فرحوا حني أهل من 
وشقائي وطبييب جد لنفس * ن من الدنيا نصييب يا حيايت وممايت * ت غييب مث غييب وجعلت اهلم واحلز * فلهذا قلت للذا 

ه ديوان شعر حسن، عمر طويال، وتويف يف هذه الشاعر، ل) ١(منك بالرحب الرحيب احلسني بن حممد اخلليع * تتلظى 
السنة امللك الكبري العادل حممود بن سبكتكني، أبو القاسم امللقب ميني الدولة، وأمني امللة، وصاحب بالد غزنة، وما 
عليهم، وتويف سنة سبع وثالثني وثلثمائة فتملك عليهم ب عده واالها، وجيشه يقال هلم السامانية، الن أباه كان قد متلك 

ولده حممود هذا، فسار فيهم ويف سائر رعاياه سرية عادلة، وقام يف نصر االسالم قياما تاما، وفتح فتوحات كثرية يف بالد 
وجهاده، وما أعطاه اهللا إياه، وكان  اهلند وغريها، وعظم شأنه، واتسعت مملكته، وامتدت رعاياه، وطالت أيامه لعدله 

ر باهللا، وكانت رسل الفاطميني من مصر تفد إليه بالكتب واهلدايا الجل أن يكون خيطب يف سائر ممالكه للخليفة القاد
من جهتهم، فيحرق هبم وحيرق كتبهم وهداياهم، وفتح يف بالد الكفار من اهلند فتوحات هائلة، مل يتفق لغريه من امللوك، 

يل، والسيب، وكسر من أصنامهم شيئا ال قبله وال بعده، وغنم مغامن منهم كثرية ال تنحصر وال تنضبط، من الذهب واآل
  .كثريا، وأخذ من حليتها

وقد تقدم ذلك مفصال متفرقا يف السنني املتقدمة من أيامه، ومن مجلة ما كسر من أصنامهم صنم يقال له سومنان، بلغ ما 
ملك الترك  حتصل من حليته من الذهب عشرين ألف ألف دينار، وكسر ملك اهلند االكرب الذي يقال له صينال، وقهر

  االعظم الذي يقال له إيلك اخلان، وأباد ملك السامانية، وقد ملكوا العامل يف بالد مسرقند وما
  .حوهلا، مث هلكوا

  وبىن على جيحون جسرا تعجز امللوك واخللفاء عنه غرم عليه ألفي ألف دينار،
__________  

علي، وك) ١( /  ٧ه انظر ترمجته يف االغاين  ٢٥٠انت وفاته سنة اخلليع الشاعر هو احلسني بن الضحاك بن ياسر، أبو 
  .٥/  ٩معجم االدباء  ٥٤/  ٨طبقات ابن املعتز، تاريخ بغداد  ١٤٣

  .ومل أصل فيما بني يدي من مراجع إىل اخلليع الذي ذكره املؤلف

طول تفصيلها، وهذا شئ مل يتفق لغريه، وكان يف جيشه أربعمائة فيل تقاتل، وهذا شئ عظيم هائل، وجرت له فصول ي
والصيانة وكراهة املعاصي وأهلها، ال حيب منها شيئا، وال يألفه، وال أن يسمع هبا، وال  وكان مع هذا يف غاية الديانة 

جيسر أحد أن يظهر معصية وال مخرا يف مملكته، وال غري ذلك، وال حيب املالهي وال أهلها، وكان حيب العلماء واحملدثني 
أهل اخلري والدين والصالح، وحيسن إليهم، وكان حنفيا مث صار شافعيا على يدي أيب بكر ويكرمهم وجيالسهم، وحيب 

القفال الصغري على ما ذكره إمام احلرمني وغريه، وكان على مذهب الكرامية يف االعتقاد، وكان من مجلة من جيالسه 
السلطان حممود يف مسألة العرش، منهم حممد بن اهليضم، وقد جرى بينه وبني أيب بكر بن فورك مناظرات بني يدي 

ذكرها ابن اهليضم يف مصنف له، فمال السلطان حممود إىل قول ابن اهليضم، ونقم على ابن فورك كالمه، وأمر بطرده 
وإخراجه، ملوافقته لرأي اجلهمية، وكان عادال جيدا، اشتكى إليه رجل أن ابن أخت امللك يهجم عليه يف داره وعلى 

خرجه من البيت وخيتلي بامرأته، وقد حار يف أمره، وكلما اشتكاه الحد من أويل االمر ال جيسر أهله يف كل وقت، في
  .أحد عليه خوفا وهيبة للملك

فلما مسع امللك ذلك غضب غضبا شديدا وقال للرجل، وحيك مىت جاءك فائتين فأعلمين، وال تسمعن من أحد منعك من 
إن هذا الرجل مىت جاءين ال : مين، مث إن امللك تقدم إىل احلجبة وقال هلمالوصول إىل، ولو جاءك يف الليل فائتين فأعل

مينعه أحد من الوصول إىل من ليل أو هنار، فذهب الرجل مسرورا داعيا، فما كان إال ليلة أو ليلتان حىت هجم عليه 



قدم إليكم : نائم، فقالذلك الشاب فأخرجه من البيت واختلى بأهله، فذهب باكيا إىل دار امللك فقيل له إن امللك  قد ت
  أن ال أمنع منه ليال وال هنارا، فنبهوا امللك فخرج معه بنفسه وليس معه أحد، حىت جاء إىل منزل الرجل فنظر

إىل الغالم وهو مع املرأة يف فراش واحد، وعندمها مشعة تقد، فتقدم امللك فأطفأ الضوء مث جاء فاحتز رأس الغالم وقال 
: باهللا مل أطفأت الشمعة ؟ قال: بشربة ماء، فأتاه هبا فشرب مث انطلق امللك ليذهب فقال له الرجلوحيك احلقين : للرجل

آليت على : ومل طلبت املاء سريعا ؟ فقال امللك: وحيك إنه ابن أخيت، وإين كرهت أن أشاهده حالة الذبح، فقال إين 
وأقوم حبقك، فكنت عطشانا هذه االيام كلها، حىت نفسي منذ أخربتين أن ال أطعم طعاما وال أشرب شرابا حىت أنصرك، 

  .كان ما كان مما رأيت
  .فدعا له الرجل وانصرف امللك راجعا إىل منزله، ومل يشعر بذلك أحد

وكان مرض امللك حممود هذا بسوء املزاج، اعتراه مع انطالق البطن سنتني، فكان فيهما ال يضطجع على فراش، وال 
وء مزاجه، وكان يستند على خماد توضع له وحيضر جملس امللك، ويفصل على عادته بني يتكئ على شئ، لقوة بأسه وس

، ملكه )١(الناس، حىت مات كذلك يف يوم اخلميس لسبع بقني من ربيع اآلخر من هذه السنة عن ثالث وستني سنة 
  منها ثالث وثالثون سنة، وخلف من االموال

__________  
  .ه ٣٦١سنة : ١٨١/  ٥ه ويف وفيات االعيان  ٣٦٠ولده سنة كان م ٣٩٨/  ٩يف ابن االثري ) ١(

  .يعين أنه مل يتجاوز الستني من عمره

  .شيئا كثريا، من ذلك سبعون رطال من جوهر، اجلوهرة منه هلا قيمة عظيمة ساحمه اهللا
صنف بعض العلماء وقام باالمر من بعده ولده حممد، مث صار امللك إىل ولده اآلخر مسعود بن حممود فأشبه أباه، وقد 

  .مصنفا يف سريته وأيامه وفتوحاته وممالكه
مث دخلت سنة اثنتني وعشرين وأربعمائة فيها كانت وفاة القادر باهللا اخلليفة، وخالفة ابنه القائم بأمر اهللا على ما سيأيت 

  .تفصيله وبيانه
عليهم السنة وقتلوا خلق ا منهم، وهنبوا الكرخ ودار الشريف وفيها وقعت فتنة عظيمة بني السنة والروافض، فقويت 

املرتضى، وهنبت العامة دور اليهود الهنم نسبوا إىل معاونة الروافض، وتعدى النهب إىل دور كثرية، وانتشرت الفتنة 
  .جدا، مث سكنت بعد ذلك

ا دورا وأماكن وفيها كثرت العمالت وانتشرت احملنة بأمر العيارين يف أرجاء البلد، وجتاسروا على أمور كثرية، وهنبو
  سرا وجهرا،

  .ليال وهنارا، واهللا سبحانه أعلم
خالفة القائم باهللا أيب جعفر عبد اهللا بن القادر باهللا، بويع له باخلالفة ملا تويف أبوه العباس أمحد بن املقتدر بن املعتضد بن 

من ) ١(يف ليلة االثنني احلادي عشر االمني أبو أمحد املوفق بن املتوكل بن املعتصم بن الرشيد بن املهدي بن املنصور، 
، ومل يعمر أحد من اخللفاء قبله )٢(ذي احلجة من هذه السنة، عن ست ومثانني سنة، وعشرة أشهر وإحدى عشر يوما 

، وهذا أيضا شئ مل يسبقه أحد إليه، )٣(هذا العمر وال بعده، مكث من ذلك خليفة إحدى وأربعني سنة وثالثة أشهر 
والصالح، ويأمر  وأمه أم ولد امسها ميىن، موالة عبد الواحد بن املقتدر، وقد كان حليما كرميا، حمبا الهل العلم والدين 

باملعروف وينهى عن املنكر، وكان على طريقة السلف يف االعتقاد، وله يف ذلك مصنفات كانت تقرأ على الناس، وكان 
كثري الصدقة، حمبا للسنة وأهلها، مبغضا للبدعة  أبيض حسن اجلسم طويل اللحية عريضها خيضبها، وكان يقوم الليل

  وأهلها، وكان يكثر الصوم ويرب الفقراء من أقطاعه، يبعث منه



__________  
  .يف احلادي والعشرين: ٢١٧/  ٢٣كذا باالصل واملنتظم والوايف والعرب، ويف هناية االرب ) ١(
  .ست ومثانون وعشرة أشهر: ٤١٤/  ٩يف الكامل ) ٢(

  .وله سبع ومثانون: ١٤٨/  ٣ويف العرب 
  .سبع ومثانون سنة إال شهرا ومثانية أيام: ٢٤٠/  ٦ويف الوايف بالوفيات 

  .ست ومثانون وعشرة أشهر: ٢١٧/  ٢٣ويف هناية االرب 
  .ثالث وتسعون: ١٩١/  ١واجلوهر الثمني  ٢٥٢/  ١ويف دول االسالم 

  .وعشرون يوما: زيد ٤١٥/  ٩يف الكامل ) ٣(
  .إحدى وأربعني سنة وأربعة أشهر: ٢١٧/  ٢٣رب ويف هناية اال

  .ثالث وأربعني سنة وثالثة أشهر: ١٩١/  ١ويف اجلوهر الثمني البن دقماق 

إىل اجملاورين باحلرمني وجامع املنصور، وجامع الرصافة، وكان خيرج من داره يف زي العامة فيزور قبور الصاحلني، وقد 
اليته يف سنة إحدى ومثانني وثلثمائة، وجلسوا يف عزائه سبعة أيام لعظم املصيبة ذكرنا طرفا صاحلا من سريته عند ذكر و

، أرمنية أدركت خالفته يف هذه السنة، وكان مولده يوم )١(به، ولتوطيد البيعة لولده املذكور، وأمه يقال هلا قطر الندى 
ة   اجلمعة الثامن عشر من ذي القعد

له حبضرة القضاة واالمراء والكرباء يف هذه السنة، وكان أول من بايعه وثلثمائة، مث بويع ) ٢(سنة إحدى وتسعني 
فقد بقيت منه مشس * فمنك لنا جبل قد رسى وأما فجعنا ببدر التمام * فأما مضى جبل وانقضى : املرتضى وأنشده أبياتا

لصارم املنتضى وملا لنا بعدك ا* فكم ضحك يف حمل البكا فيا صارما أغمدته يد * الضحى لنا حزن يف حمل السرور 
كماال وسنك سن الفىت فطالبته االتراك برسم * عرفنا هبديك طرق اهلدى فقابلتنا بوقار املشيب * حضرنا لعقد البياع 

البيعة فلم يكن مع اخلليفة شئ يعطيهم، الن أباه مل يترك شيئا، وكادت الفتنة تقع بني الناس بسبب ذلك، حىت دفع عنه 
 جزيال هلم، حنوا من ثالثة آالف دينار، واستوزر اخلليفة أبا طالب حممد بن أيوب، واستقضى امللك جالل الدولة ماال

  .ابن ماكوال
  .ومل حيج أحد من أهل املشرق سوى شرذمة خرجوا من الكوفة مع العرب فحجوا

له غالم له وجارية احلسن بن جعفر أبو علي بن ماكوال الوزير جلالل الدولة، قت: وفيها تويف من االعيان غري اخلليفة
  .تعامال عليه فقتاله، عن ست ومخسني سنة

  عبد الوهاب بن علي ابن نصر بن أمحد بن احلسن بن هارون بن مالك بن طوق، صاحب الرحبة، التغليب
__________  

  .بدر الدجى: ٣٣٤/  ١يف مآثر االنافة ) ١(
  .امسها بدر الدجى وقيل قطر الندى: ١٦٧ويف تاريخ اخللفاء ص 

  .قطر الندى أو امسها علم ٣٥/  ١٠ابن االثري  ويف
  .سبع ومثانني وثالمثائة: ٣٣٤/  ١يف مآثر االنافة ) ٢(

البغدادي أحد أئمة املالكية، ومصنفيهم، له كتاب التلقني حيفظه الطلبة، وله غريه يف الفروع واالصول، وقد أقام ببغداد 
داد لضيق حاله، فدخل مصر فأكرمه املغاربة وأعطوه ذهبا كثريا، ، مث خرج من بغ)١(دهرا، وويل قضاء داريا وماكسايا 

وحق هلا مين السالم مضاعف فو اهللا ما * سالم على بغداد يف كل موقف : فتمول جدا، فأنشأ يقول متشوقا إىل بغداد



ف فكانت ومل تكن االرزاق فيها تساع* وإين بشطي جانبيها لعارف ولكنها ضاقت علي بأسرها * فارقتها عن ماللة 
مسع القاضي عبد الوهاب من ابن السماك، وكتبت : وأخالقه تنأى به وختالف قال اخلطيب* كخل كنت أهوى دنوه 

  .عنه، وكان ثقة، ومل تر املالكية أحدا أفقه منه
وعند وصوله إىل مصر حصل له شئ من املال، وحسن حاله، مرض من أكلة اشتهاها فذكر عنه أنه : قال ابن خلكان

  .ال إله إال اهللا، عند ما عشنا متنا: قلب ويقولكان يت
فقالت تعالوا واطلبوا اللص باحلد فقلت هلا إين فديتك غاصب * ونائمة قبلتها فتنبهت : وله أشعار رائقة فمنها قوله: قال
وإن أنت مل ترضي فألفا على العد فقالت ) * ٣(وما حكموا يف غاصب بسوى الرد خذيها وكفي عن أثيم طالبة * 

وباتت يساري وهي واسطة * على كبد اجلاين ألذ من الشهد فباتت مييين وهي مهيان خصرها * قصاص يشهد العقل أنه 
يف الزهد ومما أنشده ابن خلكان للقاضي عبد الوهاب* العقد فقالت أمل خترب بأنك زاهد  : فقلت بلى، ما زلت أزهد 

يف أزقتها وللمفاليس دار الضنك وا* بغداد دار الهل املال طيبة  كأنين مصحف يف بيت * لضيق ظللت حريان أمشي 
زنديق مث دخلت سنة ثالث وعشرين وأربعمائة يف سادس احملرم منها استسقى أهل بغداد لتأخر املطر عن أوانه، فلم 

  يسقوا، وكثر املوت يف
  .الطرقات واالسواق الناس، وملا كان يوم عاشوراء عملت الروافض بدعتهم، وكثر النوح والبكاء، وامتالت بذلك

  ويف صفر منها أمر الناس باخلروج إىل االستسقاء فلم خيرج من أهل بغداد مع
__________  

  .٢٢٢/  ٣يف وفيات االعيان ) ١(
  .بادرايا وباكسايا

  .ظالمة: يف الوفيات) ٢(

  .اتساعها وكثرة أهلها مائة واحد
ىل البصرة منفيا، ورد كثريا من جواريه، واستبقى بعضهن وفيها وقع بني اجليش وبني جالل الدولة فاتفق على خروجه إ
  .معه، وخرج من بغداد ليلة االثنني سادس ربيع االول منها

وكتب الغلمان االسفهالرية إىل امللك أيب كاليجار ليقدم عليهم، فلما قدم متهدت البالد ومل يبق أحد من أهل العناد 
  .تأخر جمئ أيب كاليجار، وذلك أن وزيره أشار عليه بعدم القدوم إىل بغدادواالحلاد، وهنبوا دار جالل الدولة وغريها، و

فأطاعه يف ذلك، فكثر العيارون وتفاقم احلال، وفسد البلد، وافتقر جالل الدولة حبيث أن احتاج إىل أن باع بعض ثيابه 
وطال الفصل فرجعوا إىل يف االسواق، وجعل أبو كاليجار يتوهم من االتراك ويطلب منهم رهائن، فلم يتفق ذلك، 

مكاتبة جالل الدولة، وأن يرجع إىل بلده، وشرعوا يعتذرون إليه، وخطبوا له يف البلد على عادته، وأرسل اخلليفة الرسل 
عليه مستوحشا منه، وقد حتمل أمرا  إىل امللك كاليجار، وكان فيمن بعث إليه القاضي أبو احلسن املاوردي، فسلم 

هذا ما ال سبيل إليه، الن السلطان : أن يلقب بالسلطان االعظم مالك االمم، فقال املاورديعظيما، فسأل من القضاة 
املعظم هو اخلليفة، وكذلك مالك االمم، مث اتفقوا على تلقيبه مبلك الدولة، فأرسل مع املاوردي حتفا عظيمة منها ألف 

طاف، واجتمع اجلند على طلب من اخلليفة ألف دينار سابورية، وغري ذلك من الدراهم آالف مؤلفة، والتحف واالل
فتعذر ذلك فراموا أن يقطعوا خطبته، فلم تصل اجلمعة، مث خطب له من اجلمعة القابلة، وختبط البلد جدا، وكثر 

  .العيارون
مث يف ربيع اآلخر منها حلف اخلليفة جلالل الدولة خبلوص النية وصفائها، وأنه على ما حيب من الصدق وصالح 

  .السريرة



  .مث وقع بينهما بسبب جالل الدولة وشربه النبيذ وسكره
  .مث اعتذر إىل اخلليفة واصطلحا على فساد

  ويف رجب علت
  .االسعار جدا ببغداد وغريها، من أرض العراق

  .ومل حيج أحد منهم
عون ألف وفيها وقع موتان عظيم ببالد اهلند وغزنة وخراسان وجرجان والري وأصبهان، وخرج منها يف أدىن مدة أرب

  .جنازة
ويف نواحي املوصل واجلبل وبغداد طرف قوي من ذلك باجلدري، حبيث مل ختل دار من مصاب به، واستمر ذلك يف 

  .حزيران ومتوز وآذار وأيلول وتشرين االول والثاين، وكان يف الصيف أكثر منه يف اخلريف
  .قاله ابن اجلوزي يف املنتظم

يا أهل أصبهان سكت، نطق : يف هذه السنة مناديا ينادي بصوت جهوري وقد رأى رجل يف منامه من أهل أصبهان
احذروا يا أهل : سكت، نطق، فانتبه الرجل مذعورا فلم يدر أحد تأويلها ما هو، حىت قال رجل بيت أيب العتاهية فقال

فما كان إال قليل حىت مث أبكاهم دما حني نطق * سكت الدهر زمانا عنهم : أصبهان فإين قرأت يف شعر أيب العتاهية قوله
  .جاء امللك مسعود بن حممود فقتل منهم خلقا كثريا، حىت قتل الناس يف اجلوامع

  فقتله، وكان قد استحوذ على) ١(ويف هذه السنة ظفر امللك أبو كاليجار باخلادم جندل 
__________  

  .صندل: ٤٢٧/  ٩يف الكامل ) ١(

  .مملكته ومل يبق معه سوى االسم، فاستراح منه
  ).١(وفيها مات ملك الترك الكبري صاحب بالد ما وراء النهر، وامسه قدرخان 

  .روح بن حممد بن أمحد أبو زرعة الرازي...وفيها تويف من االعيان
مسع مجاعة، وفد علينا حاجا فكتبت عنه، وكان صدوقا فهما أديبا، يتفقه على مذهب الشافعي، وويل : قال اخلطيب
  .قضاء أصبهان

  .أنه مات بالكرخ سنة ثالث وعشرين وأربعمائة وبلغين: قال
  بن احلسن ابن حممد بن نعيم بن احلسن البصري، املعروف بالنعيمي، احلافظ الشاعر، املتكلم الفقيه) ٢(علي بن حممد 

  .الشافعي
* اللئام إذا أضمأتك أكف : وهو كامل يف كل شئ لوال بادرة فيه، وقد مسع على مجاعة، ومن شعره قوله: قال الربقاين

تراه مبا يف يديه أبيا فإن * وهامته مهه يف الثريا أبيا لنائل ذي نعمة * كفتك القناعة شبعا وريا فكن رجال رجله يف الثرى 
ة دون إراقة ماء احمليا حممد بن الطيب ابن سعد بن موسى أبو بكر الصباغ، حدث عن النجاد وأيب بكر * إراقة ماء احليا 

  .حكى اخلطيب أنه تزوج تسعمائة امرأة، وتويف عن مخس وتسعني سنةالشافعي، وكان صدوقا، 
  .علي بن هالل الكاتب املشهور، ذكر ابن خلكان أنه تويف يف هذه السنة، وقيل يف سنة ثالث عشرة كما تقدم

__________  
تصر يف أخبار املخ(وهو قدرخان يوسف بن بغراجان هرون بن سليمان وملا مات ملك بعده ابنه عمر بن قدرخان ) ١(

  ).١٥٨/  ٢البشر 
  .أمحد: ١١١٢/ وتذكرة احلفاظ  ٤٢٧/  ٩يف الكامل ) ٢(



مث دخلت سنة أربع وعشرين وأربعمائة فيها تفاقم احلال بأمر العيارين، وتزايد أمرهم، وأخذوا العمالت الكثرية، وقوي 
والنهار، وحرس الناس دورهم، حىت دار أمر مقدمهم الربمجي، وقتل صاحب الشرطة غيلة، وتواترت العمالت يف الليل 

اخلليفة منه، وكذلك سور البلد، وعظم اخلطب هبم جدا، وكان من شأن هذا الربمجي أنه ال يؤذي امرأة وال يأخذ مما 
وفيها أخذ جالل الدولة * حنانيك بعض الشر أهون من بعض * عليها شيئا، وهذه مروءة يف الظلم، وهذا كما قيل 

  ها ولده العزيز، فأقام هباالبصرة وأرسل إلي
  .اخلطبة البيه، وقطع منها خطبة أيب كاليجار يف هذه السنة واليت بعدها، مث استرجعت، وأخرج منها ولده

وفيها ثارت االتراك بامللك جالل الدولة ليأخذوا أرزاقهم، وأخرجوه من داره، ورمسوا عليه يف املسجد، وأخرجت 
ريف املرتضى فنزهلا، مث اصطلحت االتراك عليه وحلفوا له بالسمع والطاعة، وردوه حرميه، فذهب يف الليل إىل دار الش

  .إىل داره، وكثر العيارون واستطالوا على الناس جدا
  .ومل حيج أحدا من أهل العراق وخراسان لفساد البالد

بن السماك، ولد سنة ثالثني الواعظ املعروف با) ١(أمحد بن احلسني بن أمحد أبو احلسني ...وممن تويف فيها من االعيان
وثلثمائة، ومسع جعفر اخللدي وغريه وكان يعظ جبامع املنصور وجامع املهدي، ويتكلم على طريق الصوفية، وقد تكلم 

  .بعض االئمة فيه، ونسب إليه الكذب
  .تويف فيها عن أربع وتسعني سنة ودفن بباب حرب

مسعود بن حممود بالد اهلند، وفتح حصونا كثرية، وكان من  مث دخلت سنة مخس وعشرين وأربعمائة فيها غزا السلطان
فخرجت من السور عجوز كبرية ساحرة، فأخذت مكنسة فبلتها ورشتها من ناحية ) ٢(مجلتها أنه حاصر قلعة حصينة 

ة جيش املسلمني، فمرض السلطان تلك الليلة مرضا شديدا، فارحتل عن تلك القلعة، فلما استقل ذاهبا عنها عويف عافي
  .كاملة، فرجع إىل غزنة ساملا

  .من بغداد، ملا تفاقم أمر العيارين) ٣(وفيها ويل البساسريي محاية اجلانب الشرقي 
  وفيها ويل سنان بن سيف الدولة بعد وفاة أبيه،

__________  
واملنتظم) ١(   .كذا باالصل والوايف 

  .أبو احلسن: ٤٣٢/  ٩ويف الكامل 
  .القاضي ابن السمال: ٥١٤/  ١القاضي ابن السماك، وورد يف تاريخ ابن الوردي  :١٥٨/  ٢ويف تاريخ أيب الفداء 

  .٤٣٤/  ٩كما يف الكامل " نغسى " وهي قلعة ) ٢(
  .الغريب: ٤٣٧/  ٩يف الكامل ) ٣(

  .فقصد عمه قرواشا فأقره وساعده على أموره
  وفيها هلك ملك الروم أرمانوس، فملكهم رجل ليس

  .فيا يف بعض االحيان، إال أنه كان من ساللة امللك قسطنطنيمن بيت ملكهم، قد كان صري
وفيها كثرت الزالزل مبصر والشام فهدمت شيئا كثريا، ومات حتت الردم خلق كثري، واهندم من الرملة ثلثها، وتقطع 

وسقط بعض حائط جامعها تقطيعا، وخرج أهلها منها هاربني، فأقاموا بظاهرها مثانية أيام، مث سكن احلال فعادوا إليها، 
بيت املقدس، ووقع من حمراب داود قطعة كبرية، ومن مسجد إبراهيم قطعة، وسلمت احلجرة، وسقطت منارة 

عسقالن، ورأس منارة غزة، وسقط نصف بنيان نابلس، وخسف بقرية البارزاد وبأهلها وبقرها وغنمها، وساخت يف 
  .االرض



  .وكذلك قرى كثرية هنالك، وذكر ذلك ابن اجلوزي
وقع غالء شديد ببالد إفريقية، وعصفت ريح سوداء بنصيبني فألقت شيئا كثريا من االشجار كالتوت واجلوز والعناب، و

واقتلعت قصرا مشيدا حبجارة وآجر وكلس فألقته وأهله فهلكوا، مث سقط مع ذلك مطر أمثال االكف، والزنود 
  .اس خلف السمك فرجع البحر عليهم فهلكواواالصابع، وجزر البحر من تلك الناحية ثالث فراسخ، فذهب الن

يف الدار كلهم موتى، وأكثر ذلك كان ببغداد، فمات من  وفيها كثر املوت باخلوانيق حىت كان يغلق الباب على من 
  .أهلها يف شهر ذي احلجة سبعون ألفا

 ومها مقدمي عيارين أهل وفيها وقعت الفتنة بني السنة والروافض حىت بني العيارين من الفريقني من ابنا االصفهاين
  .السنة، منعا أهل الكرخ من ورود ماء دجلة فضاق عليهم احلال، وقتل ابن الربمجي وأخوه يف هذه السنة

  .ومل حيج أحد من أهل العراق
) ٢(، ولد سنة ثالث )١(أمحد بن حممد بن أمحد بن غالب احلافظ أبو بكر املعروف بالربقاين ...وفيها تويف من االعيان

ثني وثلثمائة، ومسع الكثري، ورحل إىل البالد، ومجع كتبا كثرية جدا، وكان عاملا بالقرآن واحلديث والفقه والنحو، وثال
  .وله مصنفات يف احلديث حسنة نافعة

  .قال االزهري، إذا مات الربقاين ذهب هذا الشأن، وما رأيت أتقن منه
  .ما رأيت أعبد منه يف أهل احلديث: وقال غريه
اخلميس مستهل رجب، وصلى عليه أبو علي بن أيب موسى اهلامشي، ودفن يف مقربة اجلامع ببغداد، وقد أورد له  تويف يوم

  :ابن عساكر من شعره
وأشغل نفسي بتصنيفه * أعلل نفسي بكتب احلديث    وخترجيه دائما سرمدا* وأمجل فيه هلا املوعدا 

__________  
  .منسبة إىل برقان قرية خبوارز: الربقاين) ١(
  .ست: ١٠٧٤/ يف تذكرة احلفاظ ) ٢(

ه وصنفه جاهدا جمهدا ومسلم إذ كان زين * خ وطورا أصنفه مسندا وأقفو البخاري فيماحوا * فطورا أصنفه يف الشيو 
ة على * أراه هوى صادف املقصدا وأرجوا الثواب بكتب الصال * بتصنيفه مسلما مرشدا وما يل فيه سوى أنين * االنام 

فى أمحدا أمحد بن حممد بن عبد الرمحن بن سعيد أبو العباس االبيوردي، أحد أئمة الشافعية، من تالميذ السيد املصط
الشيخ أيب حامد االسفراييين، كانت له حلقة يف جامع املنصور للفتيا، وكان يدرس يف قطيعة الربيع، وويل احلكم ببغداد 

عتقاد مجيل الطريقة، فصيح اللسان، صبورا على الفقر، كامتا نيابة عن ابن االكفاين، وقد مسع احلديث، وكان حسن اال
حيسبهم اجلاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون (له، وكان يقول الشعر اجليد، وكان كما قال تعاىل 

بن ) ١(أبو علي البندنبجي احلسن : تويف يف مجادى اآلخرة، ودفن مبقربة باب حرب]  ٣٧٣: البقرة) [ الناس إحلافا
عبد اهللا بن حيىي، الشيخ أبو علي البندنيجي، أحد أئمة الشافعية، من تالميذ أيب حامد أيضا، ومل يكن يف أصحابه مثله، 

  .تفقه ودرس وأفىت وحكم ببغداد، وكان دينا ورعا
  .تويف يف مجادى اآلخرة منها أيضا

ز   عبد الوهاب بن عبد العزي
الذي : احلنان: " ي، الفقيه احلنبلي الواعظ، مسع من أبيه أثرا مسلسال عن عليالتميم) ٢(احلارث بن أسد، أبو الصباح 

  .تويف يف ربيع االول ودفن يف مقربة أمحد بن حنبل" يقبل على من أعرض عنه، واملنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال 
  ا متمكنا يفغريب بن حممد ابن مفيت سيف الدولة أبو سنان، كان قد ضرب السكة بامسه، وكان ملك



__________  
  .احلسني: ٤٣٩/  ٩يف الكامل ) ١(
  .أبو الفرج: ٤٣٩/  ٩يف الكامل ) ٢(

الدولة، وخلف مخسمائة ألف دينار، وقام ابنه سنان بعده، وتقوى بعمه قرواش، واستقامت أموره، تويف بالكرخ سابور 
  .عن سبعني سنة

يف حمرمها كثر ترد وأربعمائة  د االعراب يف قطع الطرقات إىل حواشي بغداد وما حوهلا، مث دخلت سنة ست وعشرين 
حبيث كانوا يسلبون النساء ما عليهن، ومن أسروه أخذوا ما معه وطالبوه بفداء نفسه، واستفحل أمر العيارين وكثرت 
من  شرورهم، ويف مستهل صفر زادت دجلة حبيث ارتفع املاء على الضياع ذراعني، وسقط من البصرة يف مدة ثالثة حنو

  .ألفي دار
ويف شعبان منها ورد كتاب من مسعود بن حممود بأنه قد فتح فتحا عظيما يف اهلند، وقتل منهم مخسني ألفا وأسر تسعني 

ألفا، وغنم شيئا كثريا، ووقعت فتنة بني أهل بغداد والعيارين، ووقع حريق يف أماكن من بغداد، واتسع اخلرق على 
وال   . من أهل خراسانالراقع، ومل حيج أحد من هؤالء 

أمحد بن كليب الشاعر وهو أحد من هلك بالعشق، روى ابن اجلوزي يف املنتظم بسنده أن ...وممن تويف فيها من االعيان
وكان فيهم وزارة، أي ) ١(أمحد بن كليب هذا املسكني املغتر عشق غالما يقال له أسلم بن أيب اجلعد، من بين خلد 

  كانوا
نشد فيه أشعارا حتدث الناس هبا، وكان هذا الشاب أسلم يطلب العلم يف جمالس املشايخ فلما وزراء للملوك وحجابا، فأ

بلغه عن ابن كليب ما قال فيه استحى من الناس وانقطع يف دارهم، وكان ال جيتمع بأحد من الناس، فازداد غرام ابن 
يف مجلة من عاده بعض املشايخ من العلماء، كليب به حىت مرضا شديدا، حبيث عاده منه الناس، وال يدرون ما به، وكان 

أنتم تعلمون ذلك، ومن أي شئ مرضي، ويف أي شئ دوائي، لو زارين أسلم ونظر إىل نظرة : فسأله عن مرضه فقال
ونظرته نظرة واحدة لربأت، فرأى ذلك العامل من املصلحة أن لو دخل على أسلم وسأله أن يزوره ولو مرة واحدة 

ك الرجل العامل بأسلم حىت أجابه إىل زيارته، فانطلقا إليه فلما دخال دربه وحملته جتنب الغالم واستحى خمتفيا، ومل يزل ذل
ال أدخل عليه، وقد ذكرين ونوه بامسي، وهذا مكان ريبة وهتمة، وأنا ال أحب أن : من الدخول عليه، وقال للرجل العامل

إنه ميت ال حمالة، فإذا دخلت عليه : فأىب عليه، فقال له أدخل مداخل التهم، فحرص به الرجل كل احلرص ليدخل عليه
  .أحييته

__________  
  .أسلم بن أمحد بن سعيد: ١٥٩/  ٢وخمتصر أخبار البشر  ٤٤٤/  ٩يف الكامل ) ١(

ميوت وأنا ال أدخل مدخال يسخط اهللا علي ويغضبه، وأىب أن يدخل، وانصرف راجعا إىل دارهم، فدخل الرجل : فقال
يب فذكر له ما كان من أمر أسلم معه، وقد كان غالم ابن كليب دخل عليه قبل ذلك وبشره بقدوم على ابن كل

معشوقه عليه، ففرح بذلك جدا، فلما حتقق رجوعه عنه اختلط كالمه واضطرب يف نفسه، وقال لذلك الرجل الساعي 
رفقا على اهلائم النحيل وصلك * العليل أسلم يا راحة : امسع يا أبا عبد اهللا واحفظ عين ما أقول، مث أنشده: بينهما

قد كان ما : وحيك اتق اهللا تعاىل، ما هذه العظيمة ؟ فقال: من رمحة اخلالق اجلليل فقال له الرجل* أشهى إىل فؤادي 
  .مسعت، أو قال القول ما مسعت

  .الدنيا على ذلك قال فخرج الرجل من عنده فما توسط الدار حىت مسع الصراخ عليه، ومسع صيحة املوت وقد فارق



  وهذه زلة شنعاء، وعظيمة صلعاء، وداهية دهياء، ولوال
أن هؤالء االئمة ذكروها ما ذكرهتا، ولكن فيها عربة الويل االلباب، وتنبيه لذوي البصائر والعقول، أن يسألوا اهللا رمحته 

  .خلامتة عند املمات إنه كرمي جوادوعافيته، وأن يستعيذوا باهللا من الفنت، ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقهم حسن ا
علي بن أمحد قال: قال احلميدي أنشدين حممد بن عبد الرمحن المحد بن كليب وقد أهدى إىل أسلم كتاب : وأنشدين أبو 
بن أمحد ابن ) ١(كما وهبتك روحي احلسن * بكل لفظ مليح وهبته لك طوعا * هذا كتاب الفصيح : الفصيح لثعلب

حممد بن شاذان بن حرب بن مهران البزاز، أحد مشايخ احلديث، مسع الكثري، وكان ثقة صدوقا، إبراهيم بن احلسن بن 
صلى اهللا عليه وسلم يف املنام فقال يل: جاء يوما شاب غريب فقال له اذهب إىل أيب علي بن : إين رأيت رسول اهللا 

  .شاذان فسلم عليه وأقره مين السالم
أعلم يل عمال استحق به هذا غري صربي على مساع احلديث، وصاليت على  ما: مث انصرف الشاب فبكى الشيخ وقال

عليه وسلم كلما ذكر   .رسول اهللا صلى اهللا 
  .مث تويف بعد شهرين أو ثالثة من هذه الرؤيا يف حمرمها، عن سبع ومثانني سنة ودفن بباب الدير

__________  
  .وثالثني وثالمثائة ببغدادوكان مولده سنة سبع : احلسني، قال ٤٤٥/  ٩يف الكامل ) ١(

  .احلسن بن عثمان ابن أمحد بن احلسني بن سورة، أبو عمر الواعظ املعروف بابن الغلو، مسع احلديث عن مجاعة
دخلت على : وكان يعظ، وله بالغة، وفيه كرم، وأمر مبعروف وهني عن منكر، ومن شعره قوله: قال ابن اجلوزي

مبقدار ما بني الوالية * انظروا ما بني فقري وملككم : خبيل وال رجل وقلت بفقر ومل أجلب* السلطان يف دار عزه 
  والعزل

  .تويف يف صفر منها وقد قارب الثمانني، ودفن مبقربة حرب إىل جانب ابن السماك رمحهما اهللا
 مث دخلت سنة سبع وعشرين وأربعمائة يف احملرم منها تكاملت قنطرة عيسى اليت كانت سقطت، وكان الذي ويل

مشارفة االنفاق عليها الشيخ أبو احلسني القدوري احلنفي، ويف احملرم وما بعده تفاقم أمر العيارين، وكبسوا الدور 
  .وتزايد شرهم جدا

وثالثون سنة، وقام باالمر من  وفيها تويف صاحب مصر الظاهر أبو احلسن علي بن احلاكم الفاطمي، وله من العمر ثالث 
، وامسه معد، وكنيته أبو متيم، وتكفل بأعباء اململكة بني يديه االفضل أمري )١(سبع سنني  بعده ولده املستنصر وعمره

اجليوش، وامسه بدر بن عبد اهللا اجلمايل، وكان الظاهر هذا قد استوزر الصاحب أبا القاسم علي بن أمحد اجلرجرائي، 
رة مدة والية الظاهر، مث لولده املستنصر، حىت وكان مقطوع اليدين من املرفقني، يف سنة مثاين عشرة، فاستمر يف الوزا

تويف الوزير اجلرجرائي املذكور يف سنة ست وثالثني، وكان قد سلك يف وزارته العفة العظيمة، وكان الذي يعلم عنه 
القاضي أبو عبد اهللا القضاعي صاحب كتاب الشهاب، وكانت عالمته احلمد هللا شكرا لنعمه، وكان الذي قطع يديه من 

فقني احلاكم، جلناية ظهرت منه يف سنة أربع وأربعمائة، مث استعمله يف بعض االعمال سنة تسع، فلما فقد احلاكم يف املر
عشرين من شوال، سنة إحدى عشرة، تنقلت باجلر جرائي املذكور االحوال حىت استوزر سنة مثاين عشرة كما  السابع وال

ت وهبك * ودع الرقاعة والتحامق أأقمت نفسك يف الثقا * ع وقل يا أمجعا امس: ذكرنا، وقد هجاه بعض الشعراء فقال
  فيما قلت صادق

__________  
  .ومولده بالقاهرة سنة عشر وأربعمائة: ٤٤٧/  ٩يف الكامل ) ١(

  .مولده سنة عشرين وأربعمائة: ١٥٩/  ٢ويف خمتصر أخبار البشر 



  قطعت يداك من املرافق* أمن االمانة والتقى 
بنسبة،  - وهو لقب أيضا وليس  -أمحد بن حممد بن إبراهيم الثعاليب ويقال الثعليب أيضا ...من االعيانوممن تويف فيها 

النيسابوري املفسر املشهور، له التفسري الكبري، وله كتاب العرايس يف قصص االنبياء عليهم السالم، وغري ذلك، وكان 
يف كتبه من الغرائب شئ كثري، ذكره عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي يف  كثري احلديث واسع السماع، وهلذا يوجد 

ور، وأثىن عليه، وقال تويف : هو صحيح النقل موثوق به، تويف يف سنة سبع وعشرين وأربعمائة، وقال غريه: تاريخ نيساب
  .يوم االربعاء لسبع بقني من احملرم منها، ورئيت له منامات صاحلة رمحه اهللا

  .فأمر سابور الثاين ببنائها مدينة) ١(مقصبة ونيسابور كانت : وقال السمعاين
مث دخلت سنة مثان وعشرين وأربعمائة فيها خلع اخلليفة على أيب متام حممد بن حممد بن علي الزينيب، وقلده ما كان إىل 

  .أبيه من نقابة العباسيني والصالة
أيب كاليجار، مث أعادوا اخلطبة، واستوزر وفيها وقعت الفرقة بني اجلند وبني جالل الدولة وقطعوا خطبته وخطبة امللك 

، )٢(أبا املعايل بن عبد الرحيم، وكان جالل الدولة قد مجع خلقا كثريا معه، منهم البساسريي، وديبس بن علي بن مرثد 
غداد من جانبها الغريب حىت أخذها قهرا، واصطلح هو وأبو كاليجار نائب جالل الدولة على  وقرواش بن مقلد، ونازل ب

على صداق مخسني ألف دينار  يدي قاضي القضاة املاوردي، وتزوج أبو منصور بن أيب كاليجار بابنة جالل الدولة 
  .واتفقت كلمتهما وحسن حال الرعية

وفيها نزل مطر ببالد قم الصلح ومعه مسك وزن السمكة رطل ورطالن، وفيها بعث ملك مصر مبال الصالح هنر 
 ذلك، فجمع اخلليفة الفقهاء وسأهلم عن هذا املال فأفتوا بأن هذا املال فئ للمسلمني، بالكوفة إن أذن اخلليفة العباسي يف

  .يصرف يف مصاحلهم
  .فأذن يف صرفه يف مصاحل املسلمني

وفيها ثار العيارون ببغداد وفتحوا السجن باجلانب الشرقي، وأخذوا منه رجاال وقتلوا من رجال الشرط سبعة عشر 
  .البلد جدا رجال، وانتشرت الشرور يف

وخراسان الختالف الكلمة   .ومل حيج أحد من أهل العراق 
__________  

ة: ويف االصل مغصبة ٧٩/  ١من وفيات االعيان ) ١(   واملقصبة الكثرية القصب فأمر سابور بقطع القصب وبىن املدين
  .فسميت نيسابور
  .القصب باالعجمي: ين: قال السمعاين

  .مزيد: ٤٥٤/  ٩يف الكامل ) ٢(

القدوري احلنفي البغدادي، ) ١(القدوري أمحد بن حممد ابن أمحد بن جعفر، أبو احلسن ...ن تويف فيها من االعيانومم
  .مسع احلديث ومل حيدث إال بشئ يسري

  .كتبت عنه: قال اخلطيب
  ).٢(وقد تقدمت وفاته، ودفن بداره يف درب خلف 

قيه احلنبلي الشاعر، ولد سنة مخس وثالثني وثلثمائة مسع احلسن بن شهاب ابن احلسن بن علي، أبو علي العكربي، الف
يقال إنه  - وهو النسخ  -من أيب بكر بن مالك وغريه، وكان كما قال الربقاين ثقة أمينا، وكان يسترزق من الوراقة 

وى االمالك، كان يكتب ديوان املتنيب يف ثالث ليال فيبيعه مبائيت درهم، وملا تويف أخذ السلطان من تركته ألف دينار س
  .وكان قد أوصى بثلث ماله يف متفقهة احلنابلة، فلم تصرف



لطف اهللا أمحد بن عيسى أبو الفضل اهلامشي، ويل القضاء واخلطابة بدرب رحيان، وكان ذا لسان، وقد أضر يف آخر 
  .عمره، وكان يروي حكايات وأناشيد من حفظه، تويف يف صفر منها

علي اهلامشي، أحد أئمة احلنابلة وفضالئهم حممد بن أمحد ابن علي بن موسى بن   .عبد املطلب، أبو 
حممد بن احلسن ابن أمحد بن علي أبو احلسن االهوازي، ويعرف بابن أيب علي االصبهاين، ولد سنة مخس وأربعني 

سن النعيمي أجزاء من حديثه، فسمعها منه الربقاين، إال أنه بان كذبه، حىت كان وثلثمائة، وقدم بغداد وخرج له أبو احل
  بعضهم يسميه جراب الكذب، أقام ببغداد سبع سنني، مث

  .عاد إىل االهواز فمات هبا
__________  

  ).٣١(ص ) ١(راجع حاشية ) ١(
  .وقد تقدمت قريبا ٤١٨راجع وفيات سنة ) ٢(

، إال )١(ن مرزويه أبو احلسني الكاتب الفارسي، ويقال له الديلمي، كان جموسيا فأسلم مهيار الديلمي الشاعر مهيار ب
يف مذاهبهم، من سب الصحابة وغريهم، حىت قال له أبو  أنه سلك سبيل الرافضة، وكان ينظم الشعر القوي الفحل 

ت جموسيا فأسلمت فصرت تسب يامهيار انتقلت من زاوية يف النار إىل زاوية أخرى يف النار، كن: القاسم بن برهان
أستنجد الصرب فيكم : الصحابة، وقد كان منزله بدرب رباح من الكرخ، وله ديوان شعر مشهور، فمن مستجاد قوله

وكيف يرجع شئ وهو موهوب * وأسأل النوم عنكم وهو مسلوب وأبتغي عندكم قلبا مسحت به * وهو مغلوب 
أيعلم * أجارتنا بالغور والركب منهم : ر تأديب وملهيار أيضاحىت هجرت وبعض اهلج* ماكنت أعرف مقدار حبكم 

قلوبا * سواء ولكن ساهرون ونوم فبنتم عنا ظاعنني وخلفوا * خال كيف بات املتيم رحلتم ومجر القلب فينا وفيكم 
وادي وحر* أبت أن اعرف الصرب عنهم وملا خلى التوديع عما حذرته  * مت ماءه ومل يبق إال نظرة يل تغنم بكيت على ال

  .وملا كان شعره اكثره جيدا اقتصرت على هذا القدر: وكيف به ماء وأكثره دم قال ابن اجلوزي
  .تويف يف مجادى اآلخرة

  )٢(هبة اهللا بن احلسن 
واالدب والدين، وله شعر حسن، فمنه قوله * يا ليلة سلك الزما : أبو احلسني املعروف باحلاجب، كان من أهل الفضل 

ن وسره فيه مهتك * ة مدركا ما ليس يدرك والبدر قد فضح الزما * مسلك إذ ترتقي روحي املسر  ن يف طيبها كل
  م بلمعها شعل حترك* وكأمنا زهر النجو 
__________  

يف سنة : ٤٥٦/  ٩قال ابن االثري يف الكامل ) ١(   .على يد الشريف الرضي ٣٩٤أسلم 
  .ت الفاضلاحلسني، واملعروف بابن أخ: ٤٥٦/  ٩يف الكامل ) ٢(

ينفخ يف النسيم * ح لدجلة ثوب مفرك وكأن نشر املسك * ح كأنه ثوب ممسك وكأن جتعيد الريا * والغيب أحيانا يلو 
ض فإن نظرت إليه سرك شارطت نفسي أن * الذرى ذهب مسبك والنور يبسم يف الريا * إذا حترك وكأمنا املنثور مصفر 

يف طيب العيش يترك * هزما وجاء الصبح يضحك وذا الفىت لو أنه * ل من م حبقها والشرط أملك حىت توىل اللي* أقو 
علي بن سينا الطبيب الفيلسوف، احلسني * والدهر حيسب عمره  بن عبد اهللا بن سينا ) ١(فإذا أتاه الشيب فذلك أبو 

قرأ القرآن وأتقنه، وهو الرئيس، كان بارعا يف الطب يف زمانه، كان أبوه من أهل بلخ، وانتقل إىل خبارى، واشتغل هبا ف
واجلرب واملقابلة وإقليدس واجملسطي، مث اشتغل على أيب عبد اهللا الناتلي احلكيم، فربع فيه  ابن عشر سنني، وأتقن احلساب 



  وفاق أهل زمانه يف ذلك، وتردد الناس إليه واشتغلوا عليه، وهو ابن ست عشرة سنة،
ن نصر، فأعطاه جائزة سنية، وحكمه يف خزانة كتبه، فرأى فيها من وعاجل بعض امللوك السامانية، وهو االمري نوح ب

العجائب واحملاسن ماال يوجد يف غريها، فيقال إنه عزا بعض تلك الكتب إىل نفسه، وله يف االهليات والطبيعيات كتب 
شارات، وسالمان، له حنو من مائة مصنف، صغار وكبار، منها القانون، والشفا، والنجاة، واال: كثرية، قال ابن خلكان

  .وإنسان، وحي بن يقظان، وغري ذلك
) ٣(هبطت إليك من املقام : اليت يقول فيها) ٢(قال وكان من فالسفة االسالم، وأورد له من االشعار قصيدته يف نفسه 

وهي اليت سفرت ومل تتربقع وصلت على كره إليك * ورقاء ذات تعزز ومتنع حمجوبة عن كل مقلة عارف * اال رفع 
  :كرهت فراقك وهي ذات تفجع وهي قصيدة طويلة وله* مبا ور

__________  
  .حتريف" احلسن : " من الوايف ووفيات االعيان وخمتصر أخبار البشر، ويف االصل واجلواهر املضية) ١(
  .يف النفس: يف الوايف والوفيات) ٢(
  .من احملل: ١٦٠/  ٢والوفيات  ٤٠٧/  ١٢يف الوايف ) ٣(

ماء احلياة يراق يف االرحام * واحذر طعاما قبل هضم طعام واحفظ منيك ما استطعت فإنه * م مرة اجعل غذاءك كل يو
وذكر أنه مات بالقولنج يف مهذان، وقيل بأصبهان، واالول أصح، يوم اجلمعة يف شهر رمضان منها، عن مثان ومخسني 

  .سنة
افت الفالسفة يف عشرين جملسا له، كفره يف ثالث قد حصر الغزايل كالمه يف مقاصد الفالسفة، مث رد عليه يف هت: قلت

منها، وهي قوله بقدم العامل، وعدم املعاد اجلثماين، وأن اهللا ال يعلم اجلزئيات، وبدعه يف البواقي، ويقال إنه تاب عند 
  .املوت فاهللا أعلم

ة   مث دخلت سنة تسع وعشرين وأربعمائ
دولة أبو طالب طغرلبك حممد بن ميكائيل بن سلجوق، على فيها كان بدو ملك السالجقة، وفيها استوىل ركن ال

، وجلس على سرير ملكها، وبعث أخاه داود إىل بالد خراسان فملكها وانتزعها من نواب امللك مسعود )١(نيسابور 
  .بن حممود بن سبكتكني

  .حلب وأعماهلاوفيها قتل جيش املصريني لصاحب حلب وهو شبل الدولة نصر بن صاحل بن مرداس، واستولوا على 
  .وفيها سأل جالل الدولة اخلليفة أن يلقب ملك الدولة، فأجابه إىل ذلك بعد متنع

  .وفيها استدعى اخلليفة بالقضاة والفقهاء وأحضر جاثليق النصارى ورأى جالوت اليهود، وألزموا بالغيار
وخطب له بذلك على املنابر، فنفرت ويف رمضان منها لقب جالل الدولة شاهنشاه االعظم ملك امللوك، بأمر اخلليفة، 

العامة من ذلك ورموا اخلطباء باآلجر، ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك، واستفتوا القضاة والفقهاء يف ذلك فأفىت أبو 
: البقرة) [ إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا(عبد اهللا الصيمري أن هذه االمساء يعترب فيها القصد والنية، وقد قال تعاىل 

وإذا كان يف االرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض، ]  ٧٩: الكهف) [ وكان وراءهم ملك(وقال ]  ٢٤٧
  .وأعظم من بعض، وليس يف ذلك ما يوجب النكري واملماثلة بني اخلالق واملخلوقني

يقال  أن إطالق ملك امللوك جائز، ويكون معناه ملك ملوك االرض، وإذا جاز أن: وكتب القاضي أبو الطيب الطربي
كايف الكفاة وقاضي القضاة، جاز أن يقال ملك امللوك، وإذا كان يف اللفظ ما يدل على أن املراد به ملوك االرض، 

  .اللهم أصلح امللك، فيصرف الكالم إىل املخلوقني: زالت الشبهة، ومنه قوهلم
أنه أجاز ذلك أيضا، واملشهور عنه وكتب التميمي احلنبلي حنو ذلك، وأما املاوردي صاحب احلاوي الكبري فقد نقل عنه 



يف أدب املفيت أنه منع من ذلك وأصر على املنع من ذلك، مع  ما نقله ابن اجلوزي والشيخ أبو منصور بن الصالح 
  صحبته للملك جالل الدولة، وكثرة ترداده إليه، ووجاهته عنده، وأنه

__________  
  .سنة إحدى وثالثني: ٤٥٢/  ٤يف العرب البن خلدون ) ١(

امتنع من احلضور عن جملسه حىت استدعاه جالل الدولة يف يوم عيد، فلما دخل عليه، دخل وهو وجل خائف أن يوقع 
علمت أنه إمنا منعك من: به مكروها، فلما واجهه قال له جالل الدولة   قد 

آثر عند ك من كل أحد، موافقة الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياي ووجاهتك عندي، دينك واتباعك احلق، وإن احلق 
  .ولو حابيت أحدا من الناس حلابيتين، وقد زادك ذلك عندي صحبة وحمبة، وعلو مكانة

على املنع هو السنة اليت وردت هبا االحاديث الصحيحة من غري وجه: قلت   .والذي محل القاضي املاوردي 
يرة، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيب الزناد، عن االعرج، عن أيب هر: قال االمام أمحد

  ).١" (أخنع اسم عند اهللا يوم القيامة رجل تسمى مبلك االمالك : " قال
  .أوضع: سألت أبا عمرو الشيباين عن أخنع أسم قال: قال الزهري

صلى اهللا  وقد رواه البخاري عن علي بن املديين عن ابن عيينة، وأخرجه مسلم من طريق مهام عن أيب هريرة عن النيب
  ".أغيظ رجل على اهللا يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك االمالك ال ملك إال اهللا عزوجل : " عليه وسلم أنه قال
صلى اهللا عليه : حدثين حممد بن جعفر حدثنا عوف عن جالس عن أيب هريرة، قال: وقال االمام أمحد قال رسول اهللا 

شتد غضب اهللا على رجل تسمى مبلك االمالك، ال ملك إال اهللا عزوجل اشتد غضب اهللا على من قتله نيب، وا" وسلم 
."  

الثعاليب صاحب يتيمة الدهر أبو منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب ...وممن تويف فيها من االعيان
لنظم والنثر والبالغة النيسابوري، كان إماما يف اللغة واالخبار وأيام الناس، بارعا مفيدا، له التصانيف الكبار يف ا

  .والفصاحة، وأكرب كتبه يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر
فلذاك مسيت اليتيمة وإمنا مسي * أبكار أفكار قدمية ماتوا وعاشت بعدهم * أبيات أشعار اليتيمة ): ٢(وفيها يقول بعضهم 

  .ة مخسني وثلثمائة، ومات يف هذه السنةالثعاليب النه كان رفاء خييط جلود الثعالب، وله أشعار كثرية مليحة، ولد سن
__________  

  .تقدم خترجيه) ١(
  ).١٨٠/  ٣وفيات االعيان (وهو أبو الفتوح نصر اهللا بن قالقس االسكندري ) ٢(

االستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد، البغدادي الفقيه الشافعي، أحد االئمة يف االصول والفروع، وكان 
كثرية من العلوم، منها علم احلساب والفرائض، وكان ذا مال وثروة أنفقه كله على أهل العلم، وصنف  ماهرا يف فنون

  .ودرس يف سبعة عشر علما، وكان اشتغاله على أيب إسحاق االسفرائيين، وأخذ عنه ناصر املروزي وغريه
لبك السلجوقي، ومعه أخوه داود، يف مث دخلت سنة ثالثني وأربعمائة فيها التقى امللك مسعود بن حممود، وامللك طغر

  .شعبان، فهزمهما مسعود، وقتل من أصحاهبما خلقا كثريا
  .وفيها خطب شبيب بن ريان للقائم العباسي حبران والرحبة وقطع خطبة الفاطمي العبيدي

اد من بين وفيها خوطب أبو منصور بن جالل الدولة بامللك العزيز، وهو مقيم بواسط، وهذا العزيز آخر من ملك بغد
بويه، ملا طغوا ومتردوا وبغوا وتسموا مبلك االمالك، فسلبهم اهللا ما كان أنعم به عليهم، وجعل امللك يف غريهم، كما 



  ]. ١١: الرعد[ اآلية ) إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم(قال اهللا تعاىل 
  .لعة تشريفوفيها خلع اخلليفة على القاضي أيب عبد اهللا بن ماكوال خ

  .وفيها وقع ثلج عظيم ببغداد مقدار شرب
ويف مجادى اآلخرة متلك بنو سلجوق بالد خراسان واحلبل، وتقسموا االطراف، وهو أول ملك : قال ابن اجلوزي

  .السلجوقية ومل حيج أحد فيها من العراق وخراسان، وال من أهل الشام وال مصر إال القليل
احلافظ أبو نعيم االصبهاين أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران، أبو ...وممن تويف فيها من االعيان

نعيم االصبهاين، احلافظ الكبري ذو التصانيف املفيدة الكثرية الشهرية، منها حلية االولياء يف جملدات كثرية، دلت على 
  استاع روايته،

طرقه، وله معجم الصحابة، وهو عندي خبطه، وله صفة اجلنة وكثرة مشاخيه، وقوة اطالعه على خمارج احلديث، وشعب 
  .ودالئل النبوة، وكتاب يف الطب النبوي، وغري ذلك من املصنفات املفيدة

  .كان أبو نعيم خيلط املسموع له باجملاز، وال يوضح أحدمها من اآلخر: وقد قال اخلطيب البغدادي
احلارث بن أيب أسامة من أيب بكر بن خالد بتمامه، فحدث به كله، مل يسمع أبو نعيم مسند : وقال عبد العزيز النخشيب

مسع الكثري وصنف الكثري، وكان مييل إىل مذهب االشعري يف االعتقاد ميال كثريا، تويف أبو نعيم يف : وقال ابن اجلوزي
  الثامن والعشرين من احملرم منها عن أربع وتسعني

  .ان يف سنة ست وثالثني وثلثمائةسنة رمحه اهللا، النه ولد فيما ذكره ابن خلك
  .وله تاريخ أصبهان: قال

  .وذكر أبو نعيم يف ترمجة والده أن مهران أسلم، وأن والءهم لعبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب
  .، أي جممع العساكر، وأن االسكندر بناها)١(وذكر أن معىن أصبهان وأصله بالفارسية شاهان 

أبو الفتوح العلوي أمري مكة احلسن بن احلسني، أبو علي الربمجي، وزر لشرف الدولة سنتني مث ) ٢(فص احلسن بن ح
عزل، وكان عظيم اجلاه يف زمانه، وهو الذي بىن مارستان واسط، ورتب فيه االشربة واالطباء واالدوية، ووقف عليه 

  .كفايته
  .تويف يف هذه السنة وقد قارب الثمانني رمحه اهللا

ني بن حممد بن احلسن ابن علي بن عبد اهللا املؤدب، وهو أبو حممد اخلالل، مسع صحيح البخاري من إمساعيل بن احلس
  .حممد الكشميهين، ومسع غريه، تويف يف مجادى االوىل ودفن بباب حرب

واعظ، مسع النجاد ودعلج ب ن أمحد واآلجري عبد امللك بن حممد ابن عبد اهللا بن حممد بن بشر بن مهران، أبو القاسم ال
وغريهم، وكان ثقة صدوقا، وكان يشهد عند احلكام فترك ذلك رغبة عنه ورهبة من اهللا، ومات يف ربيع اآلخر منها، 

  وقد جاوز التسعني، وصلي عليه يف جامع الرصافة، وكان اجلمع كثريا
  .حافال، ودفن إىل جانب أيب طالب املكي، وكان قد أوصى بذلك

  القاضي أبو يعلى احلنبلي، مسع الدارقطين وابن شاهني، قال) ٤(ن خلف ابن الفراء، أبو حازم ب) ٣(حممد بن احلسني 
__________  

  .سباهان: ٩٢/  ١يف وفيات االعيان ) ١(
  .اجلمع: العسكر، وهان: وسبا

  .البلد بلسان الفرس: اسم مركب الن االصب: أصبهان: ٢٠٧/  ١ويف معجم البلدان 
  .بالد الفرسان: ه يقالاسم الفارس، فكأن: وهان



  .احلسن بن جعفر: ١٦٢/  ٢وخمتصر أخبار البشر  ٤٦٦/  ٩يف الكامل ) ٢(
  .احلسني بن حممد بن خلف: ٧/  ٣يف الوايف ) ٣(
  .أبو خازم وهو أخو القاضي أيب يعلى: يف الوايف) ٤(

  .ه ٤٥٨والقاضي أيب يعلى تويف يف رمضان سنة : قال

له أصوال مساعه فيها، مث إنه بلغنا أنه خلط يف احلديث مبصر واشترى من الوراقني كان ال بأس به، ورأيت : اخلطيب
  .صحفا فروى منها، وكان يذهب إىل االعتزال

  .من بالد مصر) ١(تويف بتنيس 
حممد بن عبد اهللا أبو بكر الدينوري الزاهد، كان حسن العيش، وكان ابن القزويين يثين عليه، وكان جالل الدولة 

د يزوره، وقد سأله مرة أن يطلق للناس مكث امللح، وكان مبلغه ألفي دينار فتركه من أجله، وملا تويف صاحب بغدا
  .اجتمع أهل بغداد جلنازته وصلي عليه مرات، ودفن بباب حرب رمحه اهللا تعاىل

ابن الظريف، وكان شاعرا ظريفا ومن شعره قوله قد نصحت يا قالة الشعر : الفضل بن منصور أبو الرضى، ويعرف ب
* ويف ذاك أمور طويلة الشرح أتطلبون النوال من رجل * ولست أدهى إال من النصح قد ذهب الدهر بالكرام * لكم 

  وجوها يف غاية القبح* قد طبعت نفسه على الشح وأنتم متدحون باحلسن والظرف 
يغتر فيه بالنجح فإن شككتم فيما أحدا * النكم تكذبون يف املدح صونوا القوايف فما أرى * من أجل ذا حترمون رزقكم 

فكذبوين بواحد مسح هبة اهللا بن علي بن جعفر أبو القاسم بن ماكوال، وزر جلالل الدولة مرارا، وكان * أقول لكم 
  .حافظا للقرآن، عارفا بالشعر واالخبار، خنق هبيت يف مجادى اآلخرة منها

وسي عبد اهللا بن عمر بن عيسى الفقيه احلنفي وأبرزه إىل الوجودأبو زيد الدب   .، أول من وضع علم اخلالف 
__________  

  ).الوايف(تويف يف سابع عشر احملرم ومحل إىل دمياط فدفن ) ١(

وله كتاب االسرار : من أعمال خبارى، قال) ١(قاله ابن خلكان، وكان يضرب به املثل، والدبوس نسبة إىل قرية 
ليق، قال وروي أنه ناظر فقيها فبقي كلما ألزمه أبو زيد إلزاما تبسم أو والتقومي لالدلة، وغري ذلك من التصانيف والتعا

الدب * قابلين بالضحك والقهقهة إن ضحك املرء من فقهه * ما يل إذا ألزمته حجة : ضحك، فأنشد أبو زيد يف ذلك ف
ويف النحوي، له بالصحراء ما أفقهه احلويف صاحب إعراب القرآن أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف احل

كتاب يف النحو كبري، وإعراب القرآن يف عشر جملدات، وله تفسري القرآن أيضا، وكان إماما يف العربية والنحو 
  .واالدب وله تصانيف كثرية، انتفع هبا الناس

حوف، واحلويف نسبة لناحية مبصر يقال هلا الشرقية، وقصبتها مدينة بلبيس، فجميع ريفها يسمون : قال ابن خلكان
  .واحدهم حويف وهو من قرية يقال هلا شربا النخلة من أعمال الشرقية املذكورة رمحه اهللا

ة   مث دخلت سنة إحدى وثالثني وأربعمائ
فيها زادت دجلة زيادة عظيمة حبيث محلت اجلسر ومن عليه فألقتهم بأسفل البلد وسلموا، وفيها وقع بني اجلند وبني 

  .يقني خلق، وجرت شرور يطول ذكرهاجالل الدولة شغب، وقتل من الفر
  .ووقع فساد عريض واتسع اخلرق على الراقع، وهنبت دور كثرية جدا، ومل يبق للملك عندهم حرمة، وغلت االسعار

  .وفيها زار امللك أبو طاهر مشهد احلسني، ومشى حافيا يف بعض تلك االزوار
  .ومل حيج أحد من أهل العراق



  .وزيره العادل إىل البصرة فملكها لهوفيها بعث امللك أبو كاليجار 
، من أهل نيسابور، كان )٢(إمساعيل بن أمحد ابن عبد اهللا أبو عبد الرمحن الضرير اخلريي ...وممن تويف فيها من االعيان

  من أعيان الفضالء
__________  

  .بلد بني خبارى ومسرقند: وهي دبوسية) ١(
وراء النهر، منها أبو زيد الدبوسي وهو عبيد اهللا بن عمر بن عيسى  بليد من أعمال الصفد من ما: ويف معجم البلدان

  .صاحب كتاب االسرار وتقومي االدلة
  .ه ٤٠٣مات ببخارى سنة 

  .احلريي: ٨٤/  ٩والوايف  ١٠٩٧/ يف تذكرة احلفاظ ) ٢(
  .واحلرية حملة بنيسابور وقال ياقوت هي اليوم خراب: قال يف الوايف

ء، قدم بغداد حاجا يف سنة ثالث وعشرين وأربعمائة، فقرأ عليه اخلطيب مجيع صحيح البخاري االذكياء، والثقات االمنا
  ).١(يف ثالث جمالس بروايته له عن أيب اهليثم الكشميهين، عن الفربري عن البخاري، تويف فيها وقد جاوز التسعني 

مسيس من سيب الروم، أهداه أمراء بين محدان ال فاتن غالم املطيع، فأدبه ومسع احلديث عن بشرى الفاتين وهو بشرى بن 
  .مجاعة من املشايخ، وروى عنه اخلطيب

  .كان صدوقا صاحلا دينا، تويف يوم عيد الفطر منها رمحه اهللا: وقال
  حممد بن علي

ابن أمحد بن يعقوب بن مروان أبو العالء الواسطي، وأصله من فم الصلح، مسع احلديث وقرأ القراءات ورواها، وقد 
  .وا يف روايته يف القراءات واحلديث فاهللا أعلمتكلم

  .تويف يف مجادى اآلخرة منها وقد جاوز الثمانني
مث دخلت سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة فيها عظم شأن السلجوقية، وارتفع شأن ملكهم طغرلبك، وأخيه داود، ومها ابنا 

يخ الترك القدماء، الذين هلم رأي ومكيدة ، وقد كان جدهم بغاق هذا من مشا)٢(ميكائيل بن سلجوق بن بغاق 
ولده سلجوق جنيبا شهما، فقدمه امللك ولقبه شباسي  ، فأطاعته اجليوش وانقاد له )٣(ومكانة عند ملكهم االعظم، ونشأ 

 الناس حبيث ختوف منه امللك وأراد قتله، فهرب منه إىل بالد املسلمني، فأسلم فازداد عزا وعلوا، مث تويف عن مائة وسبع
، وخلف أرسالن وميكائيل وموسى، فأما ميكائيل فإنه اعتىن بقتال الكفار من االتراك، حىت قتل شهيدا، )٤(سنني 

وخلف ولديه طغرلبك حممد، وجعفر بك داود، فعظم شأهنما يف بين عمهما، واجتمع عليهما الترك من املؤمنني، وهم 
قة بنو سلجوق جدهم هذا، فأخذوا بالد خراسان بكماهلا بعد ترك االميان الذين يقول هلم الناس تركمان، وهم السالج

  موت حممود بن سبكتكني، وقد كان يتخوف منهم حممود بعض التخوف،
__________  

  .مولده سنة إحدى وستني وثالمثائة ومات بعد الثالثني واالربعمائة: يف الوايف) ١(
  .دقاق: ١٦٣/  ٢تقاق، ويف خمتصر أخبار البشر : ٤٧٣/  ٩يف الكامل ) ٢(
  .شباشي: ٢٩٢ويف الفخري ص : سباشي، ومعناه قائد اجليش: يف الكامل) ٣(
  .مائة سنة: ٢٩٣يف الفخري ص ) ٤(



فلما مات وقام ولده مسعود بعده قاتلهم وقاتلوه مرارا، فكانوا يهزمونه يف أكثر املواقف، واستكمل هلم ملك خراسان 
لفضاء فكسروه، وكبسه مرة داود فاهنزم مسعود فاستحوذ على بأسرها، مث قصدهم مسعود يف جنود يضيق هبم ا

على خيوهلم ال ينزلون عنها ثالثة أيام،  حواصله وخيامه، وجلس على سريره، وفرق الغنائم على جيشه، ومكث جيشه 
ا   خوفا من دمهة العدو، ومبثل هذا مت هلم م

عود توجه حنو بالد اهلند لسيب هبا وترك مع ولده راموه، وكمل هلم مجيع ما أملوه، مث كان من سعادهتم أن امللك مس
مودود جيشا كثيفا بسبب قتال السالجقة، فلما عرب اجلسر الذي على سيحون هنبت جنوده حواصله، واجتمعوا على 

واهللا لست بقاتلك : أخيه حممد بن حممود، وخلعوا مسعودا فرجع إليهم مسعود فقاتلهم فهزموه وأسروه، فقال له أخوه
صنيعك إيل، ولكن اختر لنفسك أي بلد تكون فيه أنت وعيالك، فاختار قلعة كربى، وكان هبا، مث إن امللك  على شر

حممدا أخا مسعود جعل لولده االمر من بعده، وبايع اجليش له، وكان ولده امسه أمحد، وكان فيه هرج، فاتفق هو 
علم أبيه فقتله، فلما ويوسف بن سبكتكني على قتل مسعود ليصفو هلم االمر، ويتم هلم امل لك، فسار إليه أمحد من غري 

علم أبوه بذلك غاظه وعتب على ابنه عتبا شديدا، وبعث إىل ابن أخيه يعتذر إليه ويقسم له أنه مل يعلم بذلك، حىت كان 
  .ما كان

ى إراقة دم مثل رزق اهللا ولدك املعتوه عقال يعيش به، فقد ارتكب أمرا عظيما، وقدم عل: فكتب إليه مودود بن مسعود
وسيعلم الذين (والدي الذي لقبه أمري املؤمنني بسيد امللوك والسالطني، وستعلمون أي حيف تورطتم، وأي شر تأبطتم 

مث سار إليهم يف جنود فقاتلهم فقهرهم وأسرهم، فقتل عمه حممدا وابنه ]  ٢٢٧: الشعراء) [ ظلموا أي منقلب ينقلبون
رمحن وخلقا من رؤس أمرائهم، وابتىن قرية هنالك ومساها فتحا أباذا، مث سار إىل غزنة أمحد وبين عمه كلهم، إال عبد ال

فدخلها يف شعبان، فأظهر العدل وسلك سرية جده حممود، فأطاعه الناس، وكتب إليه أصحاب االطراف باالنقياد 
  .واالتباع والطاعة، غري أنه أهلك قومه بيده، وهذا من مجلة سعادة السالجقة

باديس صاحب إفريقية، فسار إليهم فحاصرهم قريب من سنتني، ووقع ) ١(ختلف أوالد محاد على العزيز وفيها ا
بإفريقية يف هذه السنة غالء شديد بسبب تأخر املطر، ووقع ببغداد فتنة عظيمة بني الروافض والسنة من أهل الكرخ، 

  .وأهل باب البصرة، فقتل بينهم خلق كثري من الفريقني
وخراسان ومل حيج أحد   .من أهل العراق 

حممد بن احلسني ابن الفضل بن العباس، أبو يعلى البصري الصويف، أذهب عمره يف ...وممن تويف فيها من االعيان
  االسفار والتغريب

__________  
  .املعزبن باديس: ٤٩٢/  ٩يف الكامل ) ١(

د الدمشقي، وأيب احلسني بن مجيع الغساين، وكان وقدم بغداد يف سنة ثنتني وثالثني، فحدث هبا عن أيب بكر بن أيب احلدي
  .ثقة صدوقا دينا حسن الشعر

ة فيها ملك طغرلبك جرجان وطربستان، مث عاد إىل نيسابور مؤيدا منصورا   .مث دخلت سنة ثالث وثالثني وأربعمائ
بينه وبني أخويه أيب  بعد وفاة أبيه، فوقع اخللف) ١(وفيها ويل ظهري الدولة بن جالل الدولة أيب جعفر بن كالويه 

  ).٢(كاليجار وكرسانيف 
  .وفيها دخل أبو كاليجار مهذان ودفع الغز عنها

  .وفيها شعثت االكراد ببغداد لسبب تأخر العطاء عنهم
  .وفيها سقطت قنطرة بين زريق على هنر عيسى، وكذا القنطرة الكثيفة اليت تقابلها



ر أنه من كبارهم، فأنزل بدار اخلالفة وأجرى عليه االرزاق، وذكر وفيها دخل بغداد رجل من البلغار يريد احلج، وذك
أهنم مولدون من الترك والصقالبة، وأهنم يف أقصى بالد الترك، وأن النهار يقصر عندهم حىت يكون ست ساعات، 

  .وكذلك الليل، وعندهم عيون وزروع ومثار، على غري مطر وال سقي
والزهاد عليه بأنه اعتقاد املسلمني، ومن وفيها قرئ االعتقاد القادري الذي مجعه  اخلليفة القادر، وأخذت خطوط العلماء 

خالفه فسق وكفر، وكان أول من كتب عليه الشيخ أبو احلسن علي بن عمر القزويين، مث كتب بعده العلماء، وقد 
  .سرده الشيخ أبو الفرج بن اجلوزي بتمامه يف منتظمه، وفيه مجلة جيدة من اعتقاد السلف

أبو منصور الوزير اليب كاليجار، كان عفيفا نزها صينا، عادال يف ) ٣(هبرام بن منافيه ...ن تويف فيها من االعيانومم
سريته، وقد وقف خزانة كتب يف مدينة فريوزباذ، تشتمل على سبعة آالف جملد، من ذلك أربعة آالف ورقة خبط أيب 

  علي وأيب
  ).٤(عبد اهللا بن مقلة 

__________  
كاكويه، وإمنا قيل له كاكويه النه ابن خال جمد الدولة بن : ١٩٥/  ٢وخمتصر أخبار البشر  ٤٩٥/  ٩الكامل  يف) ١(

  .بويه، واخلال بلغتهم كاكويه
  .كرشاسف: يف الكامل وتاريخ أيب الفداء) ٢(
  .ما فنة: ٥٠٢/  ٩يف الكامل ) ٣(
علي حم: يف هامش املطبوعة) ٤(   .مد بن عليكذا باالصل، وابن مقلة هو أبو 

هو أحد الشعراء الذين لقيناهم ومسعنا منهم، وكان : ، قال اخلطيب)١(حممد بن جعفر بن احلسني املعروف باجلهرمي 
وا* يا ويح قليب من تقلبه : جييد القول، ومن شعره ) ٢(لو أن يل جلد * كتمت هواه عن جلد : أبدا حنن إىل معذبه قال

ومويت من تغضبه ) ٤(يلقى * حسيب رضاه من احلياة وما ) ٣(ولكن من تغيبه  عين* لبحت به ما يب جننت غري مكترث 
مسعود امللك بن امللك حممود ابن امللك سبكتيكن، صاحب غزنة وابن صاحبها، قتله ابن عمه أمحد بن حممد بن حممود، 

وأهل بيته، من أجل أبيه ، واستتب له االمر وحده من فانتقم له ابنه مودود بن مسعود، فقتل قاتل أبيه وعمه وابن عمه 
  .غري منازع من قومه كما تقدم

بنت أمري املؤمنني املتقي باهللا تأخرت مدهتا حىت توفيت يف هذه السنة يف رجب منها عن إحدى وتسعني سنة، باحلرمي 
  .الظاهر، ودفنت بالرصافة

باية أموال اجلوايل، ومنع أصحاب اخلليفة مث دخلت سنة أربع وثالثني وأربعمائة فيها أمر امللك جالل الدولة أبا طاهر جب
غداد   .من قبضها فانزعج لذلك اخلليفة القائم باهللا، وعزم على اخلروج من ب

  وفيها كانت زلزلة عظيمة
مبدينة تربيز، فهدمت قلعتها وسورها ودورها، ومن دار االمارة عامة قصورها، ومات حتت اهلدم مخسون ألفا، ولبس 

  .هبمأهلها املسوح لشدة مصا
وفيها استوىل السلطان طغرلبك على أكثر البالد الشرقية من ذلك مدينة خوارزم ودهستان وطيس والري وبالد اجلبل 

  .وكرمان وأعماهلا، وقزوين
  .وخطب له يف تلك النواحي كلها، وعظم شأنه جدا، واتسع صيته

  .املصريون من حاربهوفيها ملك مساك بن صاحل بن مرداس حلب، أخذها من الفاطميني، فبعث إليه 
  .ومل حيج أحد من هل العراق وغريها، وال يف اللوايت قبلها



__________  
  .اجلهرمي نسبة إىل جهرم مدينة بفارس يعمل فيها بسط فاخرة) ١(
  ).معجم البلدان(
  .رمقا: ٥٠٣/  ٩يف الكامل ) ٢(
  .ويكثر من تعتبه...بأيب حبيبا: يف الكامل) ٣(
  .قلقي: يف الكامل) ٤(

أبو ذر اهلروي عبد اهللا بن أمحد بن حممد احلافظ املالكي، مسع الكثري ورحل إىل االقاليم، ...ن تويف فيها من االعيانومم
ويسمع الناس، ومنه أخذ املغاربة مذهب  وسكن مكة، مث تزوج يف العرب، وكان حيج كل سنة ويقيم مبكة أيام املوسم 

  .ن الباقالين، كان حافظا، تويف يف ذي القعدةاالشعري عنه، وكان يقول إنه أخذ مذهب مالك ع
حممد بن احلسني ابن حممد بن جعفر، أبو الفتح الشيباين العطار، ويعرف بقطيط، سافر الكثري إىل البالد، ومسع الكثري، 

ملا ولدت مسيت قطيطا على أمساء البادية، مث مساين بعض أهلي : وكان شيخا ظريفا، سلك طريق التصوف، وكان يقول
  .مداحم

ة   مث دخلت سنة مخس وثالثني وأربعمائ
  .فيها ردت اجلوايل إىل نواب اخلليفة

وفيها ورد كتاب من امللك طغرلبك إىل جالل الدولة يأمره باالحسان إىل الرعايا والوصاة هبم، قبل أن حيل به ما 
  .يسوءه

عد أخيه جالل الدولة وفيها تويف جالل الدولة أبو طاهر بن هباء الدولة، فملك بغداد بعده  أبو كاليجار ميلك بغداد ب
أخوه سلطان الدولة أبو كاليجار بن هباء الدولة، وخطب له هبا عن مماالة أمرائها، وأخرجوا منها امللك العزيز أبا منصور 

بن جالل الدولة، فتنقل يف البالد وتسرب من مملكته إىل غريها حىت تويف سنة إحدى وأربعني، ومحل فدفن عند أبيه 
  .قابر قريشمب

وفيها أرسل امللك مودود بن مسعود عسكرا كثيفا إىل خراسان فربز إليهم ألب أرسالن بن داود السلجوقي فاقتتال 
قتاال عظيما، ويف صفر منها أسلم من الترك الذين كانوا يطرقون بالد املسلمني حنو من عشرة آالف خركاة، وضحوا يف 

  .نم، وتفرقوا يف البالد، ومل يسلم من خطا والتتر أحد وهم بنواحي الصنييوم عيد االضحى بعشرين ألف رأس من الغ
  .وفيها نفى ملك الروم من القسطنطينية كل غريب له فيها دون العشرين سنة

وفيها خطب املعز أبو متيم صاحب إفريقية ببالده للخليفة العباسي، وقطع خطبة الفاطميني وأحرق أعالمهم، وأرسل إليه 
  .ع واللواء املنشور، وفيه تعظيم له وثناء عليهاخلليفة اخلل

  وفيها أرسل القائم بأمر اهللا أبا احلسن علي بن

حممد بن حبيب املاوردي قبل موت جالل الدولة إىل امللك طغرلبك ليصلح بينه وبني جالل الدولة وأيب كاليجار، فسار 
  .يفة، وأقام عنده إىل السنة اآلتيةإليه فالتقاه جبرجان فتلقاه امللك على أربعة فراسخ إكراما للخل

  .فلما قدم على اخلليفة أخربه بطاعته وإكرامه الجل اخلليفة
احلسني بن عثمان ابن سهل بن أمحد بن عبد العزيز بن أيب دلف العجلي، أبو سعد أحد ...وفيها تويف من االعيان

كان صدوقا، : حدث هبا، وروى عنه اخلطيب، وقالالرحالني يف طلب احلديث إىل البالد املتباعدة، مث أقام ببغداد مدة و
  .مث انتقل يف آخر عمره إىل مكة فأقام هبا حىت مات يف شوال منها



عبد اهللا بن أيب الفتح أمحد بن عثمان بن الفرج بن االزهر، أبو القاسم االزهري، احلافظ احملدث املشهور، ويعرف بابن 
ذكرهم، وكان ثقة صدوقا، دينا، حسن االعتقاد والسرية، تويف ليلة السواري، مسع من أيب بكر بن مالك وخلق يطول 

  .الثالثاء تاسع عشر صفر منها عن مثانني سنة وعشرة أيام
امللك جالل الدولة أبو طاهر بن هباء الدولة بن بويه الديلمي، صاحب العراق، كان حيب العباد ويزورهم، ويلتمس 

من داره، وتارة أخرج من بغداد بالكلية، مث يعود إليها حىت اعتراه وجع الدعاء منهم، وقد نكب مرات عديدة، وأخرج 
كبده فمات من ذلك يف ليلة اجلمعة خامس شعبان منها، وله من العمر إحدى ومخسني سنة وأشهر، توىل العراق من 

  .عشرة سنة وإحدى عشر شهرا واهللا أعلم) ١(ذلك ست 
امللك أبو كاليجار بغداد وأمر بضرب الطبل يف أوقات الصلوات مث دخلت سنة ست وثالثني وأربعمائة فيها دخل 

اخلمس، ومل تكن امللوك تفعل ذلك، إمنا كان يضرب لعضد الدولة ثالث أوقات، وما كان يضرب يف االوقات اخلمس 
دينار،  إال للخليفة، وكان دخوله إليها يف رمضان، وقد فرق على اجلند أمواال جزيلة، وبعث إىل اخلليفة بعشرة آالف

وخلع على مقدمي اجليوش وهم البساسريي، والنشاوري، واهلمام أبو اللقاء، ولقبه اخلليفة حميي الدولة، وخطب له يف 
  بالد كثرية بأمر ملوكها، وخطب له هبمذان، ومل

__________  
  .يف االصل ستة وهو خطأ) ١(

  .يبق لنواب طغرلبك فيها أمر
  .عبد اهللا اجلويين، وهو أول وزير وزر له )١(وفيها استوزر طغرلبك أبا القاسم 

  .وفيها ورد أبو نصر أمحد بن يوسف الصاحب مصر، وكان يهوديا فأسلم بعد موت اجلرجراي
  .وفيها توىل نقابة الطالبيني أبو أمحد عدنان بن الرضي، وذلك بعد وفاة عمه املرتضى

ا كان يتواله من القضاء بباب الطاق، وذلك بعد موت وفيها ويل القضاء أبو الطيب الطربي، قضاء الكرخ، مضافا إىل م
  .القاضي الصيمري

يف   وفيها نظر رئيس الرؤساء أبو القاسم بن املسلم 
  .كتاب ديوان اخلليفة، وكان عنده مبنزلة عالية

  .ومل حيج فيها أحد من أهل العراق
هللا الصيمري نسبة إىل هنر البصرة يقال له احلسني بن علي ابن حممد بن جعفر، أبو عبد ا...وممن تويف فيها من االعيان

صيمر، عليه عدة قرى، أحد أئمة احلنفية، ويل قضاء املدائن مث قضاء ربع الكرخ، وحدث عن أيب بكر املفيد، وابن 
  .شاهني وغريمها، وكان صدوقا وافر العقل، مجيل املعاشرة، حسن العبادة، عارفا حبقوق العلماء

  . سنةتويف يف شوال عن مخس ومثانني
ابن املشتري االهوازي، كان قاضيا باالهواز  ونواحيها، ) ٢(عبد الوهاب بن منصور ابن أمحد، أبو احلسن املعروف ب

  .شافعي املذهب، كان له منزلة كبرية عند السلطان، وكان صدوقا كثري املال، حسن السرية
علي بن أيب الشريف املرتضى علي بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن جعفر بن  حممد بن علي بن احلسني بن 

طالب، الشريف املوسوي، امللقب باملرتضى، ذي اجملدين، كان أكرب من أخيه ذي احلسبني وكان جيد الشعر على 
مذهب االمامية واالعتزال، يناظر على ذلك، وكان يناظر عنده يف كل املذاهب، وله تصانيف يف التشيع، أصوال 

وزي أشياء من تفرداته يف التشيع، فمن ذلك أنه ال يصح السجود إال على االرض أو ما كان وفروعا، وقد نقل ابن اجل
من جنسها، وأن االستجمار إمنا جيزئ يف الغائط ال يف البول، وأن الكتابيات حرام، وكذا ذبائح أهل الكتاب، وما 



  ولدوه هم وسائر الكفار من االطعمة
__________  

  .القاسم علي بن عبد اهللا اجلويين أبا: ٥٢٦/  ٩يف الكامل ) ١(
  .قاضي خوزستان وفارس: ٥٢٧/  ٩يف الكامل ) ٢(

حرام، وأن الطالق ال يقع إال حبضرة شاهدين، واملعلق منه ال يقع وإن وجد شرطه، ومن نام عن صالة العشاء حىت 
  .انتصف الليل وجب قضاؤها، وجيب عليه أن يصبح صائما كفارة ملا وقع منه

  ومن
املرأة إذا جزت شعرها جيب عليها كفارة قتل اخلطأ، ومن شق ثوبه يف مصيبة وجب عليه كفارة اليمني، ومن ذلك أن 

  .تزوج امرأة هلا زوج ال يعلمه وجب عليه أن يتصدق خبمسة دراهم، وأن قطع السارق من رؤوس االصابع
  .نقلته من خط أيب الوفاء بن عقيل: قال ابن اجلوزي

  .، خترق االمجاع، وأعجب منها ذم الصحابة رضي اهللا عنهموهذه مذاهب عجيبة: قال
مث سرد من كالمه شيئا قبيحا يف تكفري عمر بن اخلطاب وعثمان وعائشة وحفصة رضي اهللا عنهم وأخزاه اهللا وأمثاله من 

ن أيب أنبأنا ابن ناصر، ع: االرجالس االجناس، أهل الرفض واالرتكاس، إن مل يكن تاب، فقد روى ابن اجلوزي قال
دخلت على الشريف املرتضى وإذا هو قد حول وجهه إىل : مسعت أبا القاسم بن برهان يقول: احلسن بن الطيوري قال

فقمت عنه فما بلغت : أبو بكر وعمر وليا فعدال واسترمحا فرمحا، فأنا أقول ارتدا بعدما أسلما ؟ قال: اجلدار وهو يقول
  .عتبة داره حىت مسعت الزعقة عليه

  .هذه السنة عن إحدى ومثانني سنة تويف يف
  .وقد ذكره ابن خلكان فملس عليه على عادته مع الشعراء يف الثناء عليهم، وأورد له أشعارا رائقة

  .إنه هو الذي وضع كتاب هنج البالغة: قال ويقال
راييين قال حممد بن أمحد ابن شعيب بن عبد اهللا بن الفضل، أبو منصور الروياين، صاحب الشيخ أيب حامد االسف

  .سكن بغداد وحدث هبا، وكتبنا عنه، وكان صدوقا يسكن قطيعة الربيع: اخلطيب
  .تويف يف ربيع االول منها، ودفن بباب حرب

، أبو احلسني البصري املتكلم، شيخ املعتزلة واملنتصر هلم، )١(أبو احلسني البصري املعتزيل حممد بن علي بن اخلطيب 
الكثرية، تويف يف ربيع اآلخر منها، وصلى عليه القاضي أبو عبد اهللا الصيمري، ودفن يف واحملامي عن ذمهم بالتصانيف 

واحد، رواه اخلطيب البغدادي يف تارخيه حدثنا حممد بن علي بن الطيب : الشونيزي، ومل يرو من احلديث سوى حديث 
بو مسلم الكجى وأبو خليفة الفضل قرئ على هالل بن حممد بن أخي هالل الرأي، بالبصرة وأنا أمسع، قيل له حدثكم أ

  بن احلباب اجلمحي والغاليب
  حدثنا القعنيب، عن شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن أيب مسعود: واملازين والزريقي قالوا

__________  
  .الطيب: ٢٧١/  ٤ووفيات االعيان  ١٢٥/  ٤يف الوايف ) ١(

  .البدري
صلى اهللا عليه وسلم: قال   ".ا أدرك الناس من كالم النبوة إذا مل تستح فاصنع ما شئت إن مم: " قال رسول اهللا 

  .، والزريقي أبو علي حممد بن أمحد بن خالد البصري)١(والغاليب امسه حممد، واملازين امسه حممد بن حامد 



 مث دخلت سنة سبع وثالثني وأربعمائة فيها بعث السلطان طغرلبك السلجوقي أخاه إبراهيم إىل بالد اجلبل فملكها،
وأخرج عنها صاحبها كرشاسف بن عالء الدولة، فالتحق باالكراد، مث سار إبراهيم إىل الدينور فملكها أيضا، وأخرج 

صاحبها وهو أبو الشوك، فسار إىل حلوان فتبعه إبراهيم فملك حلوان قهرا، وأحرق داره وغنم أمواله، فعند ذلك جتهز 
على أتباعه، فلم ميكنه ذلك لقلة الظهر، وذلك أن اآلفة اعترت يف هذه امللك أبو كاليجار لقتال السالجقة الذين تعدوا 

  .السنة اخليل فمات له فيها حنو من اثين عشر ألف فرس، حبيث جافت بغداد من جيف اخليل
وفيها وقع بني الروافض والسنة مث اتفق الفريقان على هنب دور اليهود، وإحراق الكنيسة العتيقة، اليت هلم، واتفق موت 

ه على باب مسجد هناك وأخرجوا جنازته جهرا، ومعها طائفة من ر جل من أكابر النصارى بواسط فجلس أهله لعزائ
االتراك حيرسوهنا، فحملت عليهم العامة فهزموهم وأخذوا امليت منهم وأستخرجوه من أكفانه فأحرقوه، ورموا رماده يف 

  .دجلة، ومضوا إىل الدير فنهبوه، وعجز االتراك عن دفعهم
  .ومل حيج فيها أحد من أهل العراق

  .صاحب الدينور وغريهم، تويف يف هذا االوان) ٢(فارس بن حممد بن عتاز ...وممن تويف فيها من االعيان
  كتبت عنها: خدجية بنت موسى ابن عبد اهللا الواعظة، وتعرف ببنت البقال، وتكىن أم سلمة، قال اخلطيب

  .وكانت فقرية صاحلة فاضلة
الشاعر الكاتب، وزير أمحد بن مروان الكردي، صاحب ميافارقني وديار بكر، ) ٣(ف السليكي املنازي أمحد بن يوس
  كان فاضال

__________  
 ٢عناز، ويف خمتصر أخبار البشر : ٥٢٧/  ١وابن الوردي  ٥٣١/  ٩يف الكامل ) ٢(حيان : ١٢٥/  ٤يف الوايف ) ١(
  .عنان: ١٦٨/ 
  .وهي خرت برت، وهي غري مناز كرد من عمل خالطنسبة إىل مناز جرد : املنازي) ٣(

بارعا لطيفا، تردد يف الترسل إىل القسطنطينية غري مرة، وحصل كتبا عزيزة أوقفها على جامعي آمد وميا فارقني، ودخل 
  .ة أيضاواآلخر: إين معتزل الناس وهم يؤذونين، وتركت هلم الدنيا، فقال له الوزير: يوما على أيب العالء املعري فقال له
  :.فقال واآلخرة يا قاضي ؟ قال نعم

قدر عليه، تويف فيها   .وله ديوان قليل النظري عزيز الوجود، حرص عليه القاضي الفاضل فلم ي
حنو * وقاه مضاعف النبت العميم نزلنا دوحه فحنا علينا * وقانا لفحة الرمضاء واد ): ١(ومن شعره يف وادي نزاعة 

فيحجبها ليأذن * ألذ من املدامة للندمي يراعي الشمس أىن قابلته * ا على ظمأ زالال املرضعات على الفطيم وأرشفن
  .وهذه االبيات بديعة يف باهبا: قال ابن خلكان) ٢(فتلمس جانب العقد النظيم * للنسيم تروع حصاه حالية العذارى 

وتان كثري يف الد واب جدا، حىت جافت بغداد قال ابن مث دخلت سنة مثان وثالثني وأربعمائة استهلت هذه السنة وامل
ورمبا أحضر بعض الناس االطباء الجل دواهبم فيسقوهنا ماء الشعري ويطببوهنا، وفيها حاصر السلطان بن : اجلوزي

  .طغرلبك أصبهان فصاحله أهلها على مال حيملونه إليه، وأن خيطب له هبا، فأجابوه إىل ذلك
  .قرميسني والدينور) ٣(وفيها ملك مهلهل 

  فيها تأمر على بين خفاجة رجل يقال له رجب بن أيب منيع بنو
مثال، بعد وفاة بدران بن سلطان بن مثال، وهؤالء االعراب أكثر من يصد الناس عن بيت اهللا احلرام، فال جزاهم اهللا 

  .خريا
الشيخ ) ٤(مد بن حيويه عبد اهللا بن يوسف بن حم: الشيخ أبو حممد اجلويين إمام الشافعية...وممن تويف فيها من االعيان



  أبو حممد اجلويين، وهو والد
__________  

فداء ) ١( بضم الباء وهي قرية كبرية ما بني حلب ومنبج يف : بزاعا: ٥٢٨/  ١وابن الوردي  ١٦٨/  ٢يف تاريخ أيب ال
  .نصف الطريق

  ).٢٨٩ / ٤انظر نفح الطيب (ينسب االندلسيون هذه االبيات إىل الشاعرة محدونة بنت زياد ) ٢(
  .وهو مهلهل بن حممد بن عناز، بعد موت أخيه فارس أيب الشوك) ٣(
/  ١طبقات املفسرين للداودي ) ١٥(طبقات املفسرين للسيوطي  ٢٩/  ٣واالنساب  ٤٧/  ٣من وفيات االعيان ) ٤(

  .حيسويه: ، ويف االصل٢٥٨

ل هلا سنبس، وجوين من نواحي نيسابور، مسع إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن أيب حممد، وأصله من قبيلة يقا
احلديث من بالد شىت على مجاعة، وقرأ االدب على أبيه، وتفقه بأيب الطيب سهل بن حممد الصعلوكي، مث خرج إىل مرو 

د، إىل أيب بكر عبد اهللا بن أمحد القفال، مث عاد إىل نيسابور وعقد جملس املناظرة، وكان مهيبا ال جيري بني يديه إال اجل
  .وصنف التصانيف الكثرية يف أنواع من العلوم وكان زاهدا شديد االحتياط لدينه حىت رمبا أخرج الزكاة مرتني

  .وقد ذكرته يف طبقات الشافعية وذكرت ما قاله االئمة يف مدحه، تويف يف ذي القعدة منها
ه التبصرة والتذكرة، وصنف خمتصر صنف التفسري الكبري املشتمل على أنواع العلوم، وله يف الفق: قال ابن خلكان

  .املختصر والفرق واجلمع، والسلسلة وغري ذلك، وكان أماما يف الفقه واالصول واالدب والعربية
  .تويف يف هذه السنة، وقيل سنة أربع وثالثني

  .قاله السمعاين يف االنساب، وهو يف سن الكهولة
ة   مث دخلت سنة تسع وثالثني وأربعمائ

طغرلبك وأبو كاليجار، وتزوج طغرلبك بابنته، وتزوج أبو منصور بن كاليجار بابنة امللك داود أخي فيها اصطلح امللك 
  .طغرلبك

وفيها أسرت االكراد سرخاب أخا أيب الشوك وأحضروه بني يدي أمريهم ينال، فأمر بقلع إحدى عينيه، وفيها استوىل 
  .أبو كاليجار على بالد البطيحة وجنا صاحبها أبو نصر بنفسه

وفيها ظهر رجل يقال له االصفر التغليب، وادعى أنه من املذكورين يف الكتب، فاستغوى خلقا، وقصد بالدا فغنم منها 
  .أمواال تقوى هبا، وعظم أمره

  .مث اتفق له أسر ومحل إىل نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر، فاعتقله وسد عليه باب السجن
العراق واجلزي رة، بسبب جيف الدواب اليت ماتت، فمات فيها خلق كثري، حىت خلت االسواق وفيها كان وباء شديد ب

وقلت االشياء اليت حيتاج إليها املرضى، وورد كتاب من املوصل بأنه ال يصلي اجلمعة من أهلها إال حنو أربعمائة، وأن 
  .أهل الذمة مل يبق منهم إال حنو مائة وعشرين نفسا

  .تنة بني الروافض والسنة ببغداد، قتل فيها خلق كثريوفيها وقع غالء شديد أيضا ووقعت ف
  .ومل حيج فيها أحد من ركب العراق

أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد أبو الفضل القاضي اهلامشي، الرشيدي، من ولد الرشيد، ...وممن تويف فيها من االعيان
  .ويل القضاء بسجستان، ومسع احلديث من الغطريفي

  عدل وذو االنصاف ليس جيور* قالوا اقتصد يف اجلود إنك منصف : لنفسه قوله قال اخلطيب، أنشدين



جدي الرشيد وقبله املنصور عبد الواحد * هلم لواء يف الندى منشور تاهللا إين شائد ما قدموا * فأجبتهم إين ساللة معشر 
إن * يا عبد كم لك من ذنب ومعصية : بن حممد ابن حيىي بن أيوب أبو القاسم الشاعر املعروف باملطرز، ومن شعره قوله

  كنت ناسيها فاهللا أحصاها
وساء ظين فقلت * ووقفة لك يدمي القلب ذكراها إذا عرضت على قليب تذكرها * ال بد يا عبد من يوم تقوم به 

أستغفر اهللا حممد بن احلسن بن علي ابن عبد الرحيم أبو سعد الوزير، وزر للملك جالل الدولة ست مرات، مث كان 
  .موته جبزيرة ابن عمر فيها عن ست ومخسني سنة

قدم بغداد وأظهر الزهد والتقشف والورع، : حممد بن أمحد بن موسى أبو عبد اهللا الواعظ الشريازي، قال اخلطيب
وعزوف النفس عن الدنيا، فافتنت الناس به، وكان حيضر جملسه خلق كثري، مث إنه بعد حني كان يعرض عليه الشئ 

ت أمواله ولبس الثياب الناعمة وجرت له أمور، وكثرت أتباعه وأظهر أنه يريد الغزو فاتبعه نفر كثري، فيقبله، فكثر
فعسكر بظاهر البلد، وكان يضرب له الطبل يف أوقات الصلوات وسار إىل ناحية أذربيجان، فالتف عليه خلق كثري، 

  .وضاها أمري تلك الناحية، وكانت وفاته هنالك يف هذه السنة
وقد حدث ببغداد وكتبت عنه أحاديث يسرية، وحدثين بعض أصحابنا عنه بشئ يدل على ضعفه، وأنشد : خلطيبقال ا

والتكرم إذا ما أجبت الناس يف كل دعوة * إذا ما أطعت النفس يف كل لذة : هو لبعضهم * نسبت إىل غري احلجى 
أبو احلسن الغزال، مسع حممد بن املظفر وغريه، دعتك إىل االمر القبيح احملرم املظفر بن احلسني ابن عمر بن برهان، 

  .وكان صدوقا

وما جناه احلبيب * ما حكم احلب فهو ممتثل : الشاعر، من شعره قوله) ١(حممد بن علي بن إبراهيم أبو اخلطاب احلنبلي 
  ال ينحل اجلسم فهو منتحل* حمتمل يهوى ويشكو الضىن وكل هوى 

  .عمان فامتدحه أبو العالء املعري بأبيات، فأجابه مرجتال عنهاوقد سافر إىل الشام فاجتاز مبعرة الن
  .وقد كان حسن العينني حني سافر، فما رجع إىل بغداد إال وهو أعمى

  .تويف يف ذي القعدة منها ويقال إنه كان شديد الرفض فاهللا أعلم
يب بكر القفال، وشرح الفروع الشيخ أبو علي السنجي احلسني بن شعيب بن حممد شيخ الشافعية يف زمانه، أخذ عن أ

البن احلداد، وقد شرحها قبله شيخه، وقبله القاضي أبو الطيب الطربي، وشرح أبو علي السنجي كتاب التلخيص البن 
  .القاص، شرحا كبريا، وله كتاب اجملموع، ومنه أخذ الغزايل يف الوسيط
  .قال ابن خلكان، وهو أول من مجع بني طريقة العراقيني واخلراسانيني

تويف سنة بضع وثالثني وأربعمائة مث دخلت سنة أربعني وأربعمائة يف هذه السنة تويف امللك أبو كاليجار يف مجادى االوىل 
منها، صاحب بغداد، مرض وهو يف برية، ففصد يف يوم ثالث مرات، ومحل يف حمفة فمات ليلة اخلميس، وهنبت الغلمان 

يمة اليت هو فيها، ووىل بعده ابنه أبو نصر، ومسوه امللك الرحيم، ودخل دار اخلزائن، وأحرق اجلواري اخليام، سوى اخل
اخلالفة فخلع عليه اخلليفة سبع خلع، وسوره وطوقه وجعل على رأسه التاج والعمامة السوداء، ووصاه اخلليفة، ورجع 

  .إىل داره وجاء الناس ليهنئوه
ذراع، وارتفاعه مثانية أذرع، وعرضه ستة أذرع، وفيه أحد وفيها دار السور على شرياز، وكان دوره اثين عشرة ألف 

  .عشر بابا
وفيها غزا إبراهيم بن ينال بالد الروم فغنم مائة ألف رأس، وأربعة آالف درع، وقيل تسع عشرة ألف درع، ومل يبق 

  بينه وبني القسطنطينة إال مخسة عشر يوما، ومحل ما غنم على عشرة
__________  



  .الشبلي: ١٦٨/  ٢اجليلي، ويف خمتصر أخبار البشر : ٥٤٣ / ٩يف الكامل ) ١(
  .اجلبلي نسبة إىل جبل وهي بليدة على دجلة بني بغداد وواسط: ٢٤٨/  ٧ويف وفيات االعيان 
  .هو حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم اجلبلي) جبل(ويف معجم البلدان 

  .آالف عجلة
  .ليفة القائم بأمر اهللا، على املنابر بوالية العهد بعد أبيه، وحىي بذلكوفيها خطب لذخرية الدين أيب العباس أمحد بن اخل

  .وفيها اقتتل الروافض والسنة، وجرت ببغداد فنت يطول ذكرها
  .ومل حيج أحد من أهل العراق
ني ، ولد يف احملرم سنة ثالث وأربع)١(احلسن بن عيسى بن املقتدر أبو حممد العباسي ...وممن تويف فيها من االعيان

وثلثمائة، ومسع من مؤدبه أمحد بن منصور السكري، وأيب االزهر عبد الوهاب الكاتب، وكان فاضال دينا، حافظا الخبار 
  .اخللفاء، عاملا بأيام الناس صاحلا، أعرض عن اخلالفة مع قدرته عليها، وآثر هبا القادر

  .سنة) ٢(تويف فيها عن سبع وتسعني 
  .ريبا من قرب االمام أمحد بن حنبلوأوصى أن يدفن بباب حرب، فدفن ق

واعظ املعروف بابن شاهني، مسع من أيب بكر بن ملك، وابن ماسي ) ٣(هبة اهللا  بن عمر بن أمحد بن عثمان أبو القاسم ال
  .والربقاين

كتبت عنه وكان صدوقا، ولد يف سنة إحدى ومخسني وثلثمائة، وتويف يف ربيع اآلخر منها، ودفن بباب : قال اخلطيب
  .بحر

ابن أيب عثمان الدقاق   .علي بن احلسن ابن حممد بن املنتاب أبو حممد القاسم، املعروف ب
  .مسع القطيعي وغريه، وكان شيخا صاحلا، صدوقا دينا، حسن املذهب: قال اخلطيب

غداد، وكان ذا مروءة غ زيرة، حممد بن جعفر بن أيب الفرج الوزير امللقب بذي السعادات، وزر اليب كاليجار بفارس وب
ولد له مثانية أشهر وله من املال ما   مليح الشعر والترسل، ومن حماسنه أنه كتب إليه يف رجل مات عن 

__________  
  .أبو احلسن حممد بن احلسن بن عيسى وهو خطأ: ٥٥٢/  ٩يف الكامل البن االثري ) ١(

  .١٦٩/  ٣لباب وال ١٩٢/  ٣والعرب  ١٣٧/  ٨املنتظم  ٣٥٤/  ٧وانظر ترمجته يف تاريخ بغداد 
  .ه ٤٤٦وفاته سنة : يف اللباب) ٢(

  .مات وله نيف وتسعون سنة: ويف شذرات الذهب والعرب
  .عبيد اهللا: ٥٥٢/  ٩يف الكامل ) ٣(

يقارب مائة ألف دينار، فكتب إليه املوصي، وقيل غريه، إن فالنا قد مات وخلف ولدا عمره مثانية أشهر، وله من املال 
  .نار، فإن رأى الوزير أن يقترض هذا املال إىل حني بلوغ الطفلما يقارب مائة ألف دي

وزير على ظهر الورقة املتوىف رمحه اهللا، واليتيم جربه اهللا، واملال مثره اهللا، والساعي لعنه اهللا، وال حاجة بنا إىل : فكتب ال
  .مال االيتام

  .اعتقل مث قتل يف رمضان منها، عن إحدى ومخسني سنة
طالب البزاز، يروي عن ) ٢(بن إبراهيم ابن غيالن بن عبد اهللا بن غيالن بن حليم بن غيالن، أخو  )١(حممد بن أمحد 

مجاعة وهو آخر من حدث عن أيب بكر الشافعي، كان صدوقا دينار صاحلا، قوي النفس على كرب السن، كان ميلك 



خرج له الدارقطين االجزاء الغيالنيات،  ألف دينار، وكان يصبها كل يوم يف حجره فيقبلها مث يردها إىل موضعها، وقد
  .وهي مساعنا

ائة فاهللا أعلم   .تويف يوم االثنني سادس شوال منها عن أربع وتسعني سنة، ويقال إنه بلغ امل
امللك أبو كاليجار وامسه املرزبان بن سلطان الدولة بن هباء الدولة، تويف عن أربعني سنة وأشهر، ويل العراق حنو من أربع 

، وهنبت له قلعة كان له فيها من املال ما يزيد على ألف ألف دينار، وقام باالمر من بعده ابنه امللك الرحيم أبو )٣(سنني 
  .نصر

مث دخلت سنة إحدى وأربعني وأربعمائة يف عاشر احملرم تقدم إىل أهل الكرخ أن ال يعملوا بدع النوح، فجرى بينهم 
اجلراح والقتل، وبىن أهل الكرخ سورا على الكرخ، وبىن أهل السنة  وبني أهل باب البصرة ما يزيد على احلد، من

سورا على سوق القالئني، مث نقض كل من الفريقني أبنيته، ومحلوا اآلجر إىل مواضع بالطبول واملزامري، وجرت بينهم 
  مفاخرات يف ذلك، وسخف ال تنحصر وال تنضبط، وإنشاد أشعار يف فضل

  .الصحابة
  .إنا إليه راجعونوثلبهم، فإنا هللا و

  .مث وقعت بينهم فنت يطول ذكرها، وأحرقوا دورا كثرية جدا
  وفيها وقعت وحشة بني امللك طغرلبك وبني أخيه، فجمع أخوه مجوعا كثريا فاقتتل هو

__________  
  .حممد: ١١٩/  ١والوايف  ٥٥٢/  ٩يف الكامل ) ١(
  .أبو: يف املراجع املذكورة) ٢(
  .أربع سنني وشهرين ونيفا وعشرين يوما: ٥٤٧/  ٩يف الكامل ) ٣(

، بعد حماصرة أربعة أيام، فاستنزله منها مقهورا، فأحسن إليه )١(وأخوه طغرلبك، مث أسره من قلعة قد حتصن هبا 
وأكرمه، وأقام عنده مكرما، وكتب ملك الروم إىل طغرلبك يف فداء بعض ملوكهم ممن كان أسره إبراهيم بن ينال، 

ا، فبعثه إليه مكرما من غري عوض، اشترط عليه فأرسل إليه ملك الروم هدايا كثرية، وأمر بعمارة وبذل له ماال كثري
قسطنطينية، وأقيمت فيه الصالة واجلمعة، وخطب فيه للملك طغرلبك، فبلغ هذا االمر العجيب سائر  املسجد الذي بال

  .زيرةامللوك فعظموا امللك طغرلبك تعظيما زائدا، وخطب له نصر الدولة باجل
وفيها ويل مسعود بن مودود بن مسعود بن حممود بن سبكتكني امللك بعد وفاة أبيه، وكان صغريا، فمكث أياما مث عدل 

عنه إىل عمه علي بن مسعود، وهذا أمر غريب جدا، وفيها ملك املصريون مدينة حلب وأجلوا عنها صاحبها مثال بن 
  .صاحل بن مرداس

  .بين عقيل حرب وفيها كان بني البساسريي وبني
  .وفيها ملك البساسريي االنبار من يد قرواش فأصلح أمورها

وملكها، وغنم ماال كثريا كان فيها، وقد ) ٢(ويف شعبان منها سار البساسري إىل طريق خراسان وقصد ناحية الدوران 
سوداء فزادت على منها ارتفعت سحابة ) ٣(يف ذي احلجة : كان سعدى بن أيب الشوك قد حصنها، قال ابن اجلوزي

ظلمة الليل، وظهر يف جوانب السماء كالنار املضيئة، فانزعج الناس وخافوا وأخذوا يف الدعاء والتضرع، فانكشف يف 
أثناء الليل بعد ساعة، وكانت قد هبت ريح شديدة جدا قبل ذلك، فأتلفت شيئا كثريا من االشجار، وهدمت رواشن 

  .كثرية يف دار اخلالفة ودار اململكة
  .ومل حيج أحد من أهل العراق



العتيقي، نسبة إىل جد له كان يسمى عتيقا، مسع ...وفيها تويف من االعيان أمحد بن حممد بن منصور أبو احلسن املعروف ب
  .من ابن شاهني وغريه، وكان صدوقا

  ).٤(تويف يف صفر منها وقد جاوز التسعني 
ابن حميي ال   .سنةعلي بن احلسن أبو القاسم العلوي ويعرف ب

  .مسع من ابن مظفر وكتب عنه، وكان صدوقا دينا حسن االعتقاد، يورق باالجرة ويأكل منه، ويتصدق: قال اخلطيب
  .تويف يف رجب منها وقد جاوز الثمانني

__________  
  ).معجم البلدان(وهي قلعة سرماج، وهي قلعة حصينة بني مهذان وخوزستان يف اجلبال ) ١(
واسط : لدزدار، ولعلها دورانا: ٥٦٠/  ٩يف الكامل ) ٢( واحي    ).معجم البلدان(من قرى فم الصلح من ن
  .ذي القعدة: ٥٦٠/  ٩يف الكامل ) ٣(
  .ومولده سنة سبع وستني وثالمثائة: ٥٦١/  ٩يف الكامل ) ٤(

ته شهد عند ابن ماكوال يف سنة إحدى وثالثني فأجاز شهاد) ١(عبد الوهاب بن القاضي املاوردي يكىن أبا الفائز 
  .احتراما البيه، تويف يف احملرم منها

احلافظ أبو عبد اهللا الصوري حممد بن علي بن عبد اهللا بن حممد أبو عبد اهللا الصوري احلافظ، طلب احلديث بعد ما كرب 
وأسن، ورحل يف طلبه إىل اآلفاق، وكتب الكثري وصنف واستفاد على احلافظ عبد الغين املصري، وكتب عن عبد الغين 

من تصانيفه، وكان من أعظم أهل احلديث، مهه يف الطلب وهو شاب مث كان من أقوى الناس على العمل الصاحل شيئا 
عزمية يف حال كربه، كان يسرد الصوم إال يومي العيدين وأيام التشريق، وكان مع ذلك حسن اخللق مجيل املعاشرة، وقد 

  .ذهبت إحدى عينيه، وكان يكتب باالخرى اجمللد يف جزء
  يقال إن عامة كتب اخلطيب سوى التاريخ: أبو احلسن الطيوري قال

مستفادة من كتب أيب عبد اهللا الصوري، كان قد مات الصوري وترك كتبه اثين عشر عدال عند أخيه، فلما صار 
وأتى املشيب * توىل الشباب بريعانه : اخلطيب أعطاه أخاه شيئا وأخذ بعض تلك الكتب فحوهلا يف كتبه، ومن شعره

وإن كان ما جار يف حكمه * أحزانه فقليب لفقدان ذا مؤمل ب انه ولكن أتى مؤذنا * كئيب هلذا ووجد انه  وال جاء يف غري إب
جناه شبايب بطغيانه * ملا راعين إتيانه ولكن ظهري ثقيل مبا * ل فويلي من قرب إيذانه ولوال ذنوب حتملتها * بالرحي 

ن مين لوحشة فقدانه ولكن ملا كان قد * انه فليس بكائي وما قد ترو ويندب طيب زم* فمن كان يبكي شبابا مضى 
جيد * رجره  وثبات شيطانه فويلي ووحيي إن مل  جنيت برمحته * على مليكي برضوانه ومل يتغمد ذنويب وما قد * علي ب

ين باحسانه سوى حسن ظ* حيل هبا أهل رضوانه وغفرانه فإن كنت ما يل من طاعة * وغرانه وجيعل مصريي إىل جنة 
  عليم بعزة سلطانه* وإين مقر بتوحيده 
__________  

  .أبو القاسم: ٥٦١/  ٩يف الكامل ) ١(

معد مهيأ لسكانه ولن جيمع اهللا أهل * وأهل الفسوق وعدوانه وأرجو به الفوز يف منزل * أخالف يف ذاك أهل اهلوى 
ه* رانه وهذا ينعم يف جنة وهذا يبوء خبس* د ومن أقر بنريانه فهذا ينجيه إميانه * اجلحو    وذاك قرين لشيطان

أم جبهل فاجلهل خلق * عائبا أهله ومن يدعيه أبعلم تقول هذا ابن يل * قل ملن عاند احلديث وأضحى : ومن شعره أيضا
راجع كل عامل وفقيه كان * ين من الترهات والتمويه وإىل قوهلم ما قد رووه * السفيه أيعاب الذين هم حفظوا الد 



موته أنه افتصد فورمت يده، وعلى ما ذكر أن ريشة الفاصد كانت مسمومة لغريه فغلط ففصده هبا، فكانت فيها سبب 
  .منيته، فحمل إىل املارستان فمات به، ودفن مبقربة جامع املدينة، وقد نيف على الستني رمحه اهللا تعاىل

بعد حصار سنة، فنقل إليها حواصله ) ١(أصبهان مث دخلت سنة اثنتني وأربعني وأربعمائة فيها فتح السلطان طغرلبك 
إمنا حيتاج إىل السور من تضعف قوته، وإمنا حصنين : من الري وجعلها دار إقامته، وخرب قطعة من سورها، وقال

، فأخرجه منها وأقطعه )٢(عساكري وسيفي، وقد كان فيها أبو منصور قرامز بن عالء الدولة أيب جعفر بن كالويه 
  .بعض بالدها

  .وفيها سار امللك الرحيم إىل االهواز وأطاعه عسكر فارس
  .وفيها استولت اخلوارج على عمان وأخربوا دار االمارة، وأسروا أبا املظفر بن أيب كاليجار

وفيها دخلت العرب بإذن املستنصر الفاطمي بالد إفريقية، وجرت بينهم وبني املعز بن باديس حروب طويلة، وعاثوا يف 
  .عدة سننياالرض فسادا 

وفيها اصطلح الروافض والسنة ببغداد، وذهبوا كلهم لزيارة مشهد علي ومشهد احلسني، وترضوا يف الكرخ على 
  .الصحابة كلهم، وترمحوا عليهم، وهذا عجيب جدا، إال أن يكون من باب التقية، ورخصت االسعار ببغداد جدا

  .ومل حيج أحد من أهل العراق
  ...وممن تويف فيها من االعيان

__________  
  .أصفهان: ١٧٠/  ٢يف خمتصر أخبار البشر ) ١(
.ابن الوردي -العرب  -خمتصر أخبار البشر  - الكامل (تقدم شرحه وهو كاكويه ) ٢( (  

علي بن عمر بن احلسن أبو احلسن احلريب املعروف بالقزويين، ولد يف مستهل احملرم يف سنة ستني وثلثمائة، وهي الليلة 
أبو بكر اآلجري، ومسع أبا بكر بن شاذان وأبا حفص بن حيويه، وكان وافر العقل، من كبار عباد اهللا اليت مات فيها 

  .الصاحلني، له كرامات كثرية، وكان يقرأ القرآن ويروي احلديث، وال خيرج إال إىل الصالة
  .تويف يف شوال منها

  .محه اهللافغلقت بغداد ملوته يومئذ، وحضر الناس جنازته، وكان يوما مشهودا ر
  .عمر بن ثابت الثمانيين النحوي الضرير

النحو، وكان يأخذ عليه   .شارح اللمع، كان يف غاية العلم ب
أنه اشتغل على ابن جين، وشرح كالمه، وكان ماهرا يف صناعة النحو، قال ونسبته إىل قرية من : وذكر ابن خلكان

وا مع نوح عليه السالم يف السفينة نواحي جزيرة ابن عمر عند اجلبل اجلودي، يقال هلا مثانني،   .باسم التمانني الذين كان
قرواش بن مقلد أبو املنيع، صاحب املوصل والكوفة وغريها، كان من اجلبارين، وقد كاتبه احلاكم صاحب مصر يف 

 أختني يف بعض االحيان فاستماله إليه، فخطب له ببالده مث تركه، واعتذر إىل اخلليفة فعذره، وقد مجع هذا اجلبار بني
وقد نكب يف أيام املعز ) ١(وأي شئ عملته ؟ إمنا عملت ما هو مباح يف الشريعة : النكاح، والمته العرب، فقال

  ).٢(الفاطمي وهنبت حواصله، وحني تويف قام باالمر بعده ابن أخيه قريش بن بدران بن مقلد 
  .ام باالمر من بعده عمه عبد الرشيد بن حممودتويف فيها وق: مودود بن مسعود ابن حممود بن سبكتكني، صاحب غزنة

__________  
  .قيل له إن الشريعة حترم هذا: ١٧٢/  ٢يف خمتصر أخبار البشر ) ١(

إن بركة بن املقلد زعيم : قال ابن االثري يف الكامل وأبو الفداء يف خمتصره) ٢(وأي شئ عندنا جتيزه الشريعة ؟ : فقال



يفهو الذي  - وأخا قرواش  -الدولة    مات 
قى على عمه قرواش حمبوسا يف قلعة  هذه السنة، وكان قرواش يف حمبسه وتسلم امللك ابن أخيه قريش بن بدران حيث أب

ومحل ميتا إىل املوصل ) ١٧٢/  ٢خمتصر أخبار البشر (ه وقيل قتله قريش يف جملسه  ٤٤٤اجلراحية حيث مات يف سنة 
خمتصر أخبار  ٢٦٤/  ٤العرب البن خلدون  - ٥٨٧/  ٩الكامل (ودفن بتل توبة من مدينة نينوى شرقي املوصل 

  ).البشر

مث دخلت سنة ثالث وأربعني وأربعمائة يف صفر منها وقع احلرب بني الروافض والسنة، فقتل من الفريقني خلق كثري، 
ن أىب فقد حممد وعلي خري البشر، فمن رضي فقد شكر، وم: وذلك أن الروافض نصبوا أبراجا وكتبوا عليها بالذهب

  .كفر
عليه وسلم يف هذا، فنشبت احلرب بينهم، واستمر القتال بينهم إىل ربيع  فأنكرت السنة إقران علي مع حممد صلى اهللا 

االول، فقتل رجل هامشي فدفن عند االمام أمحد، ورجع السنة من دفنه فنهبوا مشهد موسى بن جعفر وأحرقوا من 
وأحرق قرب جعفر بن املنصور، وحممد االمني، ضريح موسى وحممد اجلواد، وقبور بين بو وزرا  يه، وقبور من هناك من ال

وأمه زبيدة، وقبور كثرية جدا، وانتشرت الفتنة وجتاوزوا احلدود، وقد قابلهم أولئك الرافضة أيضا مبفاسد كثرية، 
م النقيب، وخاف من غائلة ذلك، وبعثروا قبورا قدمية، وأحرقوا من فيها من الصاحلني، حىت مهوا بقرب االمام أمحد، فمنعه

وتسلطا على الرافضة عيار يقال له القطيعي، وكان يتبع رؤسهم وكبارهم فيقتلهم جهارا وغيلة، وعظمت احملنة بسببه 
وكان رافضيا  -جدا، ومل يقدر عليه أحد، وكان يف غاية الشجاعة والبأس واملكر، وملا بلغ ذلك دبيس بن علي بن مزيد 

  .يفة، مث روسل فأعادهاقطع خطبة اخلل -
ويف رمضان منها جاءت من امللك طغرلبك رسل شكر للخليفة على إحسانه إليه مبا كان بعثه له من اخللع والتقليد 

وأرسل إىل اخلليفة بعشرين ألف دينار، وإىل احلاشية خبمسة آالف، وإىل رئيس الرؤساء بألفي دينار، وقد كان طغرلبك 
  .اكن وجد فيها دفائن كثرية من الذهب واجلوهر، فعظم شأنه بذلك، وقوي ملكه بسببهحني عمر الري وخرب فيها أم

  حممد بن حممد بن أمحد...وممن تويف فيها من االعيان
أبو احلسن الشاعر البصروي، نسبة إىل قرية دون عكربا يقال هلا بصرى باسم املدينة اليت هي أم حوران، وقد سكن 

وما خيلو من الشهوات قلب ) * ١(نرى الدنيا وشهوهتا فنصبوا : ه نوادر، من شعره قولهبغداد، وكان متكلما مطبوعا، ل
وأكثر ما يضرك ما حتب إذا * رطب فضول العيش أكثرها مهوم ) ٢(وعيش لني االعطاف * فال يغررك زخرف ما تراه 

   ترد الكثري وفيه حربفال* القليل وفيه سلم ) ٣(فخذها فالغىن مرعى وشرب إذا اتفق * ما بلغة جاءتك عفوا 
__________  

  .وزهرهتا: ١٢٠/  ١ترى الدنيا وزينتها فتصبو، ويف الوايف : ١٥٦/  ٢والكتيب  ٥٨١/  ٩يف الكامل ) ١(
  .االطراف: يف الوايف) ٢(
  .حصل: يف الوايف) ٣(

ال نسب هلم صحيحة إىل مث دخلت سنة أربع وأربعني وأربعمائة فيها كتبت تذكرة اخللفاء املصريني وأهنم أدعيا كذبة 
عليه وسلم، نسخا كثرية، وكتب فيها الفقهاء والقضاة واالشراف   .رسول اهللا صلى اهللا 

وفيها كانت زالزل عظيمة يف نواحي أرجان واالهواز وتلك البالد، هتدم بسببها شئ كثري من العمران وشرفات 
وانه وهو يشاهد ذ وله أنه انفراج إي   .لك، حىت رأى السماء منه مث عاد إىل حاله مل يتغريالقصور، وحكى بعض من يعتد ق

ويف ذي القعدة منها جتددت احلرب بني أهل السنة والروافض، وأحرقوا أماكن كثرية، وقتل من الفريقني خالئق، 



حممد وعلي خري البشر، وأذنوا حبي على خري العمل، واستمرت احلرب بينهم، وتسلط القطيعي : وكتبوا على مساجدهم
  .ر على الروافض، حبيث كان ال يقر هلم معه قرار، وهذا من مجلة االقدارالعيا

  احلسن بن علي..وفيها تويف من االعيان
ابن حممد بن علي بن أمحد بن وهب بن شنبل بن قرة بن واقد، أبو علي التميمي الواعظ، املعروف بابن املذهب، ولد 

أيب بكر بن مالك القطيعي عن عبد اهللا بن االمام أمحد، عن أبيه،  سنة مخس ومخسني وثلثمائة، ومسع مسند االمام أمحد من
وقد مسع احلديث من أيب بكر بن ماسي وابن شاهني والدار قطين وخلق، وكان دينا خريا، وذكر اخلطيب أنه كان 

  .صحيح السماع ملسند أمحد من القطيعي غري أنه أحلق امسه يف أجزاء
يف : قال ابن اجلوزي مساعه، النه إذا حتقق مساعه جاز أن يلحق امسه فيما حتقق مساعه له، وقد عاب عليه وليس هذا بقدح 

  .اخلطيب أشياء ال حاجة إليها
البصرة واستحوذ هو وعمه على أهلها،  حممد، أبو احلسن املعروف بالشاشي البغدادي، وقد أقام ب علي بن احلسني ابن 

واملكاشفات، وهو يف ذلك كاذب قبحه اهللا وقبح عمه، وقد كان  وعمل أشياء من احليل يوهم هبا أنه من ذوي االحوال
والشكر واالنعام   .مع هذا رافضيا خبيثا قرمطيا، تويف يف هذا العام فلله احلمد 

بن أمحد، أبو جعفر السمناين القاضي، أحد املتكلمني على طريقة الشيخ أيب احلسن ) ١(القاضي أبو جعفر حممد بن أمحد 
الدارقطين وغريه، كان عاملا فاضال سخيا، توىل القضاء باملوصل، وكان له يف داره جملس للمناظرة، االشعري، وقد مسع 

  .وتويف ملا كف بصره باملوصل وهو قاضيها، يف ربيع االول منها وقد بلغ مخسا ومثانني سنة، ساحمه اهللا
  .مث دخلت سنة مخس وأربعني وأربعمائة
  .السنة والروافض، وسرى االمر وتفاقم احلالفيها جتدد الشر والقتال واحلريق بني 

  .وفيها وردت االخبار بأن املعز الفاطمي عازم على قصد العراق
وفيها نقل إىل امللك طغرلبك أن الشيخ أبا احلسن االشعري يقول بكذا وكذا، وذكر بشئ من االمور اليت ال تليق 

والسنة، فأمر   بالدين 
قول ذلك، فضج أبو القاسم القشريي عبد الكرمي بن هوازن من ذلك، وصنف بلعنه، وصرح أهل نيسابور بتكفري من ي

رسالة يف شكاية أهل السنة ملا ناهلم من احملنة، واستدعى السلطان مجاعة من رؤس االشاعرة منهم القشريي فسأهلم عما 
  .أهني إليه من ذلك

  .فأنكروا ذلك، وأن يكون االشعري قال ذلك
  .وجرت فتنة عظيمة طويلة..ا من يقول هذاحنن إمنا لعن: فقال السلطان

امللك أيب كاليجار على شرياز، وأخرج منها أخاه أبا سعد، ويف شوال سار البساسريي إىل ) ٢(وفيها استوىل فوال بسور 
  .أكراد وأعراب أفسدوا يف االرض فقهرهم وأخذ أمواهلم

  .ومل حيج فيها أحد من أهل العراق
بن عمر بن روح أبو احلسن النهرواين، كان ينظر يف العيار بدار الضرب، وله شعر حسن،  أمحد...وفيها تويف من االعيان

فهان علي * وما طلبوا سوى قتلي : كنت يوما على شاطئ النهروان، فسمعت رجال يتغىن يف سفينة منحدرة يقول: قال
  )٣(مادي، باجلفا غلبوا ة يف الت* على قتلي االحب : أضف إليه غريه فقال: ما طلبوا قال فاستوقفته وقلت

__________  
  .حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد: ٦٥/  ٢يف الوايف ) ١(
فداء : ٥٩٥/  ٩يف الكامل ) ٣(   .فالستون: ٥٣٥/  ١وابن الوردي  ١٧٢/  ٢فوالستون، ويف تاريخ أيب ال



  .لتمادي يف اهلوى غلبوا* على قليب االحبة با : ٦٠٤/  ٩يف الكامل ) ٣(
  .ه ٤٤٦ابن االثري سنة وذكر وفاته 

فهان علي ما طلبوا إمساعيل بن علي ابن احلسني بن * طيب النوم قد سلبوا وما طلبوا سوى قتلي * وباهلجران من عيين 
  الرازي، املعروف بالسمان، شيخ املعتزلة،) ١(حممد بن زجنويه، أبو سعيد 

من مل يكتب : فاضال مع اعتزاله، ومن كالمهمسع احلديث الكثري وكتب عن أربعة آالف شيخ، وكان عاملا عارفا 
واحلساب وأمساء الرجال، وقد ترمجه  احلديث مل يتغرغر حبالوة االسالم، وكان حنفي املذهب، عاملا باخلالف والفرائض 

  .ابن عساكر يف تارخيه فأطنب يف شكره والثناء عليه
  .ن شاهني، وكان صدوقا يكىن بأيب جعفرعمر بن الشيخ أيب طالب املكي حممد بن علي بن عطية، مسع أباه واب

حممد بن أمحد ابن عثمان بن الفرج االزهر، أبو طالب املعروف بابن السوادي، وهو أخو أيب القاسم االزهري تويف عن 
  .نيف ومثانني سنة

  .حممد بن أيب متام الزينيب نقيب النقباء، قام ببغداد بعد أبيه مقامه بالنقابة
وأربعمائة فيها غزا السلطان طغرلبك بالد الروم بعد أخذه بالد أذربيجان، فغنم من بالد  مث دخلت سنة ست وأربعني

  .الروم وسىب وعمل أشياء حسنة، مث عاد ساملا فأقام بأذربيجان سنة
  .وفيها أخذ قريش بن بدران االنبار، وخطب هبا وباملوصل لطغرلبك، وأخرج منها نواب البساسريي

د مع بين خفاجة منصرفه من الوقعة، وظهرت منه آثار النفرة للخالفة، فراسلة اخلليفة وفيها دخل البساسريي بغدا
  لتطيب نفسه،

__________  
  .أبو سعد: ٢٧٣/  ٣وشذرات الذهب  ١١٢١/  ٣يف تذكرة احلفاظ ) ١(

عساكر ٤٤٣وذكر الذهيب وفاته سنة    .ه نقال عن أيب القاسم بن 

وكان معه دبيس بن علي بن مزيد، وخرب أماكن وحرق غريها مث أذن له وخرج يف ذي احلجة إىل االنبار فأخذها، 
اخلليفة يف الدخول إىل بيت النوبة ليخلع عليه، فجاء إىل أن حاذى بيت النوبة فقبل االرض وانصرف إىل منزله، ومل 

  .يعرب، فقويت الوحشة
  .ومل حيج أحد من أهل العراق فيها

ن جعفر بن حممد ابن داود، أبو عبد اهللا السلماسي، مسع ابن شاهني وابن حيويه احلسني ب...وممن تويف فيها من االعيان
والدارقطين، وكان ثقة مأمونا مشهورا باصطناع املعروف، وفعل اخلري، وافتقاد الفقراء، وكثرة الصدقة، وكان قد أريد 

  .على الشهادة فأىب ذلك، وكان له يف كل شهر عشرة دنانري نفقة الهله
حممد بن عبد الرمحن أبو عبد اهللا االصبهاين، املعروف بابن اللبان، أحد تالمذة أيب حامد االسفراييين، ويل  عبد اهللا بن

قضاء الكرخ، وكان يصلي بالناس التراويح، مث يقوم بعد انصرافهم فيصلي إىل أن يطلع الفجر، ورمبا انقضى الشهر عنه 
  .ومل يضطجع إىل االرض رمحه اهللا

  .وأربعني وأربعمائة فيها ملك طغرلبك بغداد، وهو أول ملوك السلجوقية، ملكها وبالد العراقمث دخلت سنة سبع 
وفيها تأكدت الوحشة بني اخلليفة والبساسريي، واشتكت االتراك منه، وأطلق رئيس الرؤساء عبارته فيه، وذكر قبيح 

  .يني، وقال اخلليفة وليس إال إهالكهأفعاله، وأنه كاتب املصريني بالطاعة، وخلع ما كان عليه من طاعة العباس
  .وفيها غلت االسعار بنواحي االهواز حىت بيع الكر بشرياز بألف دينار



  .وفيها وقعت الفتنة بني السنة والرافضة على العادة، فأقتتلوا قتاال مستمرا، وال متكن الدولة أن حيجزوا بني الفريقني
وي جانب احلنابلة قوة عظيمة، حبيث إنه كان ليس الحد من االشاعرة أن وفيها وقعت الفتنة بني االشاعرة واحلنابلة، فق

  .يشهد اجلمعة وال اجلماعات
ه من مقدمي االتراك، : قال اخلطيب كان أرسالن التركي املعروف بالبساسريي قد عظم أمره واستفحل، لعدم أقران

على كثري من املنابر العراقية واالهواز ونواحيها، واستوىل على البالد وطار امسه، وخافته أمراء العرب والعجم، ودعي له 
ومل يكن للخليفة قطع وال وصل دونه، مث صح عند اخلليفة سوء عقيدته، وشهد عنده مجاعة من االتراك أنه عازم على 

  هنب دار اخلالفة، وأنه يريد 

  لبكالقبض على اخلليفة، فعند ذلك كاتب اخلليفة حممد بن ميكائيل بن سلجوق امللقب طغر
على  يستنهضه على املسري إىل العراق، فانفض أكثر من كان مع البساسريي وعادوا إىل بغداد سريعا، مث أمجع رأيهم 

قصد دار البساسريي وهي يف اجلانب الغريب فأحرقوها، وهدموا أبنيتها، ووصل السلطان طغرلبك إىل بغداد يف رمضان 
والوزراء واحلجاب، ودخل بغداد يف أهبة عظيمة جدا، وخطب له سنة سبع وأربعني، وقد تلقاه إىل أثناء الطريق  االمراء 

معتقال عليه، وكان آخر ملوك بين بويه، ) ١(هبا مث بعده للملك الرحيم، مث قطعت خطبة امللك الرحيم، ورفع إىل القلعة 
ائة والعشر سنني، وكان ملك امللك الرحيم لبغداد ست سنني وع ، ونزل )٢(شرة ايام وكانت مدة واليتهم قريب امل

طغرلبك دار اململكة بعد الفراغ من عمارهتا، ونزل أصحابه دور االتراك وكان معه مثانية أفيلة، ووقعت الفتنة بني 
  .االتراك والعامة وهنب اجلانب الشرقي بكماله، وجرت خبطة عظيمة

على إقامة الدعوى له بالعراق، فأرسل وأما البساسريي فإنه فر من اخلليفة إىل بالد الرحبة وكتب إىل صاحب مصر بأن ه 
  .إليه بوالية الرحبة ونيابته هبا، ليكون على أهبة االمر الذي يريد

ويف يوم الثالثاء عاشر ذي القعدة قلد أبو عبد اهللا حممد بن علي الدامغاين قضاء القضاة، وخلع عليه به، وذلك بعد 
بعد دخوله بغداد بيوم، ورجع إىل داره وبني يديه الدبادب موت ابن ماكوال، مث خلع اخلليفة على امللك طغرلبك 

  .والبوقات
ويف هذا الشهر تويف ذخرية الدين أبو العباس حممد بن اخلليفة القائم بأمر اهللا، وهو ويل عهد أبيه فعظمت الرزية به، 

طميني، وقطع خطبة وفيها استوىل أبو كامل علي بن حممد الصليحي اهلمداين على أكثر أعمال اليمن، وخطب للفا
  .العباسيني

  .وفيها كثر فساد الغز وهنبوا دواب النالس حىت بيع الثور خبمسة قراريط
عليهم جرادا فتعوضوا به عن الطعام   .وفيها اشتد الغالء مبكة وعدمت االقوات، وأرسل اهللا 

  .ومل حيج أحد من أهل العراق
ن علي بن حممد بن دلف بن أيب دلف بن العجلي قاضي احلسن بن علي ابن جعفر ب...وممن تويف فيها من االعيان

القضاة، املعروف بابن ماكوال الشافعي، وقد ويل القضاء بالبصرة، مث ويل قضاء القضاة ببغداد سنة عشرين وأربعمائة يف 
  خالفة

  املقتدر، وأقره ابنه القائم إىل أن مات يف هذه السنة، عن تسع وسبعني سنة، منها يف القضاء سبع
__________  

  ).الكامل -العرب (وهي قلعة السريوان ) ١(
  .ست سنني: ٤٩٤/  ٤يف العرب ) ٢(



وعشرون سنة، وكان صينا دينا ال يقبل من أحد هدية وال من اخلليفة، وكان يذكر أنه مسع من أيب عبد اهللا بن منده، 
فلم * ود عارضيه بلون خضب فما أغىن املشيب عن التصايب وس* تصاىب برهة من بعد شيب : وله شعر حسن فمنه

على أيام * فما زادوا سوى فرط اجتناب سالم اهللا عودا بعد بدئ * ينفعه تسويد اخلضاب وأبدى لالحبة كل لطف 
علي ابن حممد بن أيب الفهم أبو * ريعان الشباب توىل عزمه يوما وأبقى  بقليب حسرة مث اكتئاب علي بن احملسن بن 

وتنوخ اسم لعدة قبائل اجتمعوا بالبحرين، وحتالفوا على التناصر والتآزر، فسموا : وزيالقاسم التنوخي، قال ابن اجل
  ).١(تنوخا 

وثلثمائة، ومسع احلديث سنة سبعني، وقبلت شهادته عند احلكام يف حداثته، وويل ) ٢(ولد بالبصرة سنة مخس ومخسني 
  .ىل االعتزال والرفضالقضاء باملدائن وغريها، وكان صدوقا حمتاطا، إال أنه كان مييل إ

مث دخلت سنة مثان وأربعني وأربعمائة يف يوم اخلميس لثمان بقني من احملرم عقد اخلليفة على خدجية بنت أخي السلطان 
طغرلبك على صداق مائة ألف دينار، وحضر هذا العقد عميد امللك الكندري، وزير طغرلبك، وبقية العلويني وقاضي 

  .ورئيس الرؤساء ابن املسلمة القضاة الدامغاين واملاوردي،
إن اهللا يأمركم (أمري املؤمنني يقول لك قال اهللا تعاىل : فلما كان شعبان ذهب رئيس الرؤساء إىل امللك طغرلبك وقال له

  :وقد أمرين أن أنقل الوديعة إىل داره العزيزة، فقال]  ٥٨: النساء) [ أن تؤدوا االمانات إىل أهلها
اخلليفة لدار امللك الستدعاء العروس، فجاءت معها ويف خدمتها الوزير عميد امللك  السمع والطاعة، فذهبت أم

واحلشم، فدخلوا داره وشافه الوزير اخلليفة عن عمها وسأله اللطف هبا واالحسان إليها، فلما دخلت إليه قبلت االرض 
اجا من جوهر مثني، وأعطاها من الغد مائة مرارا بني يديه، فأدناها إليه وأجلسها إىل جانبه، وأفاض عليها خلعا سنية وت

  ثوب ديباجا، وقصبات من
__________  

نزار واالحالف وفهمي مسوا بذلك الهنم حلفوا على املقام مبكان : التتنخ املقام، وتنوخ ثالث أبطن: قال أبو عبيد) ١(
  .بالشام

  .هم حي من اليمن يعين من القحطانية: وقال اجلوهري
هن: وقال أبو الفداء هناية االرب للقلقشندي ومجهرة أنساب (جمتمعة من عدة بطون : تنوخ: م من قضاعة، وقال ابن حزمإ

  ).العرب
  .وستني: ٦١٥/  ٩يف الكامل ) ٣(

ذهب، وطاسة ذهب قد نبت فيها اجلوهر والياقوت والفريوزج، وأقطعها يف كل سنة من ضياعه ما يغل اثنا عشر ألف 
  .دينار، وغري ذلك

سلطان طغرلبك ببناء دار امللك العضدية فخربت حمال كثرية يف عمارهتا، وهنبت العامة أخشابا كثرية من وفيها أمر ال
  .دور االتراك، واجلانب الغريب، وباعوه على اخلبازين والطباخني، وغريهم

لناس بغري وفيها رجع غالء شديد على الناس وخوف وهنب كثري ببغداد، مث أعقب ذلك فناء كثري حبيث دفن كثري من ا
  .غسل وال تكفني، وغلت االشربة وما حتتاج إليه املرضى كثريا، واعترى الناس موت كثري، واغرب اجلو وفسد اهلواء

وبالد بكر وبالد الروم وخراسان واجلبال : قال ابن اجلوزي وعم هذا الوباء والغالء مكة واحلجاز وديار بكر واملوصل 
  .والدنيا كلها

  .هذا لفظه يف املنتظم
وورد كتاب من مصر أن ثالثة من اللصوص نقبوا بعض الدور فوجدوا عند الصباح موتى أحدهم على باب : قال



  .النقب، والثاين على رأس الدرجة، والثالث على الثياب اليت كورها ليأخذها فلم ميهل
للرافضة، وإمنا كان  وفيها أمر رئيس الرؤساء بنصب أعالم سود يف الكرخ، فانزعج أهلها لذلك، وكان كثري االذية

  .يدافع عنهم عميد امللك الكندري، وزير طغرلبك
  وفيها هبت ريح

  .شديدة وارتفعت سحابة ترابية وذلك ضحى، فأظلمت الدنيا، واحتاج الناس يف االسواق وغريها إىل السرج
 رأي العني حنو من ويف العشر الثاين من مجادى اآلخرة ظهر وقت السحر كوكب له ذؤابة طوهلا يف: قال ابن اجلوزي

  .عشرة أذرع، ويف عرض حنو الذراع، ولبث كذلك إىل النصف من رجب، مث اضمحل
  .وذكروا أنه طلع مثله مبصر فملكت وخطب هبا للمصريني
  .وكذلك بغداد ملا طلع فيها ملكت وخطب هبا للمصريني

: هنم يف أذان الصبح، وبعد حي على الفالحوفيها ألزم الروافض بترك االذان حبي على خري العمل، وأمروا أن ينادي مؤذ
حممد وعلي خري البشر، ودخل : الصالة خري من النوم، مرتني، وأزيل ما كان على أبواب املساجد ومساجدهم من كتابة

املنشدون من باب البصرة إىل باب الكرخ، ينشدون بالقصائد اليت فيها مدح الصحابة، وذلك أن نوء الرافضة اضمحل، 
ويه كانوا حكاما، وكانوا يقووهنم وينصروهنم، فزالوا وبادوا، وذهبت دولتهم، وجاء بعدهم قوم آخرون من الن بين ب

  .االتراك السلجوقية الذين حيبون أهل السنة ويوالوهنم ويرفعون قدرهم، واهللا احملمود، أبدا على طول املدى
وافض، ملا كان تظاهر به من الرفض والغلو فيه، فقتل وأمر رئيس الرؤساء الوايل بقتل أيب عبد اهللا بن اجلالب شيخ الر

  .على باب دكانه، وهرب أبو جعفر الطوسي وهنبت داره
وفيها جاء البساسريي قبحه اهللا إىل املوصل ومعه نور الدولة دبيس يف جيش كثيف، فاقتتل مع صاحبها قريش ونصره 

عم طغرلبك، وهو جد ملوك الروم، فهزمهما البساسري ي، وأخذ البلدا قهرا، فخطب هبا للمصريني، وأخرج قتلمش ابن 
  كاتبه من السجن، وقد كان أظهر االسالم ظنا

  .منه أنه ينفعه، فلم ينفعه فقتل، وكذلك خطب للمصريني فيها بالكوفة وواسط وغريها من البالد
ل وغالء االسعار، فلم يقبل وعزم طغرلبك على املسري إىل املوصل ملناجزة البساسريي فنهاه اخلليفة عن ذلك لضيق احلا

فخرج جبيشه قاصدا املوصل جبحافل عظيمة، ومعه الفيلة واملنجنيقات، وكان جيشه لكثرهتم ينهبون القرى، ورمبا سطوا 
على بعض احلرمي، فكتب اخلليفة إىل السلطان ينهاه عن ذلك، فبعث إليه يعتذر لكثرة من معه، واتفق أنه رأى رسول اهللا 

  سلم يف املنام فسلم عليهصلى اهللا عليه و
حيكمك اهللا يف البالد مث ال ترفق خبلقه وال ختاف من : يا رسول اهللا الي شئ تعرض عين ؟ فقال: فأعرض عنه، فقال
  .جالل اهللا عزوجل

  .فاستيقظ مذعورا وأمر وزيره أن ينادي يف اجليش بالعدل، وأن ال يظلم أحد أحدا
مث فتحها وسلمها إىل أخيه داود، مث سار منها إىل بالد بكر ففتح أماكن كثرية  وملا اقترب من املوصل فتح دوهنا بالدا،

  .هناك
ببالد املغرب، وأظهروا إعزاز الدين وكلمة احلق واستولوا على بالد كثرية منها ) ١(وفيها ظهرت دولة امللثمني 

جل يقال له أبو بكر بن عمر، وقد سجلماسة وأعماهلا والسوس، وقتلوا خلقا كثريا من أهلها، وأول ملوك امللثمني ر
أقام بسجلماسة إىل أن تويف سنة ثنتني وستني وكما سيأيت بيانه، مث ويل بعده أبو نصر يوسف بن تاشفني، وتلقب بأمري 

  .املؤمنني، وقوي أمره، وعال قدره ببالد املغرب
  .وفيها ألزم أهل الذمة بلبس الغيار ببغداد، عن أمر السلطان



ولد ذكر، وهو أبو القاسم عبد اهللا املقتدي بأمر اهللا وفيه ولد لذخرية   .الدين بعد موته من جارية له 
وفيها كان الغالء والفناء أيضا مستمرين على الناس ببغداد وغريها من البالد، على ما كان عليه االمر يف السنة املاضية 

  .؟، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  .ومل حيج أحد من أهل العراق فيها

، )٢(علي بن أمحد بن علي بن سلك أبو احلسن املؤدب، املعروف بالفايل، صاحب االمايل ...يها تويف من االعيانوف
  وفالة قرية قريبة من إيذج، أقام

__________  
  .وهم عدة قبائل ينتسبون إىل محري أشهرها ملتونة وجدالة وملطة: امللثمون) ١(

فسريهم إىل الشام مث انتقلوا إىل مصر ودخلوا املغرب مع ابن ) رض(ديق كان أول مسريهم من اليمن أيام أيب بكر الص
واستوطنوها إىل هذه الغاية   .نصرب وتوجهوا مع طارق إىل طنجة فأحبوا االنفراد فدخلوا الصحراء 
  .ومسوا بامللثمني الهنم كانوا يتلثمون يف الصحراء من احلر والربد كما يفعل العرب وقيل غري ذلك

  ).٥٣٧/  ١ابن الوردي  ١٧٤/  ٢خمتصر أخبار البشر  - ٦٢١/  ٩الكامل (ألواهنم السمرة  والغالب على
  ).٢٢٧/  ١وفيات االعيان ( ٣٥٦صاحب االمايل امسه أبو علي امساعيل بن القاسم ووفاته سنة ) ٢(

  فجعله صاحب
  .االمايل خطأ بال شك فالقايل نسبة إىل قايل قال وهي من أعمال ديار بكر

  .٦٣٢/  ٩بالفاء كما يف النجوم الزاهرة والكامل البن االثري  - سن املذكور واملعروف بالفايل فأبو احل

بالبصرة مدة، ومسع هبا من عمر بن عبد الواحد اهلامشي وغريه، وقدم بغداد فاستوطنها، وكان ثقة يف نفسه، كثري 
  .الفضائل

وا والة * من علمائها ورأيتها حمفوفة بسوى االوىل  غري الذين عهدت* ملا تبدلت اجملالس أوجها : ومن شعره احلسن كان
ورأى نساء احلي * والعني قد شرقت جباري مائها أما اخليام فإهنا كخيامهم * صدورها وفنائها أنشدت بيتا سائرا متقدما 

* مثلوا بليد تسمى بالفقيه املدرس فحق الهل العلم أن يت* تصدر للتدريس كل مهوس : غري نسائها ومن شعره أيضا
واحد بن * ببيت قدمي شاع يف كل جملس لقد هزلت حىت بدا من هزاهلا  كالها وحىت سامها كل مفلس حممد بن عبد ال

حممد الصباغ الفقيه الشافعي، وليس بصاحب الشامل، ذاك متأخر وهذا من تالميذ أيب حامد االسفراييين، كانت له 
اة الدامغاين احلنفي فقبله، وقد مسع احلديث من ابن شاهني وغريه، حلقة للفتوى جبامع املدينة، وشهد عند قاضي القض

  .وكان ثقة جليل القدر
هالل بن احملسن ابن إبراهيم بن هالل، أبو اخلري الكاتب الصابئ، صاحب التاريخ، وجده أبو إسحاق الصابئ صاحب 

هذا متأخرا، وحسن إسالمه، وقد  مسع يف حال كفره من مجاعة من الرسائل، وكان أبوه صابئيا أيضا، أسلم هالل 
املشايخ، وذلك أنه كان يتردد إليهم يطلب االدب، فلما أسلم نفعه ذلك، وكان ذلك سبب إسالمه على ما ذكره ابن 

  بسنده مطوال، أنه رأى رسول اهللا: اجلوزي
أنت رجل عاقل، : ول لهصلى اهللا عليه وسلم يف املنام مرارا يدعوه إىل اهللا عزوجل، ويأمره بالدخول يف االسالم، ويق

إن امرأتك : فلم تدع دين االسالم الذي قامت عليه الدالئل ؟ وأراه آيات يف املنام شاهدها يف اليقظة، فمنها أن قال له
حامل بولد ذكر، فسمه حممدا، فولدت ذكرا، فسماه حممدا، وكناه أبا احلسن، يف أشياء كثرية سردها ابن اجلوزي، 

  .ن صدوقافأسلم وحسن إسالمه، وكا
  .تويف عن تسعني سنة، منها يف االسالم نيف وأربعون سنة



مث دخلت سنة تسع وأربعني وأربعمائة فيها كان الغالء والفناء مستمرين ببغداد وغريها من البالد، حبيث خلت أكثر 
واهبا مبا فيها، وأهلها موتى فيها، مث صار املار يف الطريق ال يلقى ال واحد وأكل الدور وسدت على أهلها أب واحد بعد ال

الناس اجليف والننت من قلة الطعام، ووجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضر وشوى رجل صبية يف االتون وأكلها، فقيل 
واحد منها  وسقط طائر ميت من حائط فاحتوشته مخس أنفس فاقتسموه وأكلوه، وورد كتاب من خبارى أنه مات يف يوم 

هذا الوباء من تلك البالد إىل يوم كتب فيه هذا الكتاب ومن معاملتها مثانية عشر ألف إنسان ، وأحصي من مات يف 
ألف ومخسني ألف إنسان، والناس ميرون يف هذه البالد فال يرون إال أسواقا فارغة وطرقات ) ١(بألف ألف، ومخسمائة 

  .خالية، وأبوابا مغلقة، ووحشة وعدم أنس
  .حكاه ابن اجلوزي

  .ن وتلك البالد بالوباء العظيم، وأنه مل يسلم من تلك البالد إال العدد اليسري جداوجاء اخلرب من أذربيجا: قال
وأعماهلا وغريها، حىت طبق البالد، وكان أكثر سبب ذلك اجلوع، كان الفقراء يشوون : قال ووقع وباء باالهواز وبواط 

وينبشون القبور ويشوون املوتى ويأكلوهنم، وليس للناس شغل يف الليل  والنهار إال غسل االموات وجتهيزهم الكالب 
ودفنهم، فكان حيفر احلفري فيدفن فيه العشرون والثالثون، وكان االنسان بينما هو جالس إذ انشق قلبه عن دم املهجة، 
وا بأكثر أمواهلم فلم جيدوا أحدا يقبل منهم،  فيخرج منه إىل الفم قطرة فيموت االنسان من وقته، وتاب الناس وتصدق

هم والثياب فيقولوكان الفق أنا أريد كسرة أريد ما يسد جوعي، فال جيد ذلك، : ري تعرض عليه الدنانري الكثرية والدرا
  وأراق الناس اخلمور

وكسروا آالت اللهو، ولزموا املساجد للعبادة وقراءة القرآن، وقل دار يكون فيها مخر إال مات أهلها كلهم، ودخل 
ار بيده إىل مكان فوجدوا فيه خابية من مخر فأراقوها فمات من وقته بسهولة، على مريض له سبعة أيام يف النزع فأش

ومات رجل يف مسجد فوجدوا معه مخسني ألف درهم، فعرضت على الناس فلم يقبلها أحد فتركت يف املسجد تسعة 
عليها، فلم خيرج من املسجد  منهم أحد حي، بل أيام ال يريدها أحد، فلما كان بعد ذلك دخل أربعة ليأخذوها فماتوا 

  .ماتوا مجيعا
وكان الشيخ أبو حممد عبد اجلبار بن حممد يشتغل عليه سبعمائة متفقه، فمات وماتوا كلهم إال اثين عشر نفرا منهم، وملا 

قلة أهلها من الطاعون، فأرسل رسوال منهم إىل بعض  اصطلح السلطان دبيس بن علي رجع إىل بالده فوجدها خرابا ل
  .طائفة فقتلوه وشووه وأكلوهالنواحي فتلقاه 
ويف يوم االربعاء لسبع بقني من مجادى اآلخرة احترقت قطيعة عيسى وسوق الطعام والكنيس، : قال ابن اجلوزي

وأصحاب السقط وباب الشعري، وسوق العطارين وسوق العروس واالمناطيني واخلشابني واجلزارين والتمارين، والقطيعة 
  ة غالب والصفارينوسوق خمول وهنر الزجاج وسويق

__________  
  .وستمائة: ٦٣٧/  ٩يف الكامل ) ١(

والصباغني وغري ذلك من املواضع، وهذه مصيبة أخرى إىل ما بالناس من اجلوع والغالء والفناء، ضعف الناس حىت 
  .طغت النار فعملت أعماهلا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

هارا، وكبسوا الدور ليال وهنارا، وكبست دار أيب جعفر الطوسي متكلم وفيها كثر العيارون ببغداد، وأخذوا االموال ج
الشيعة، وأحرقت كتبه ومآثره، ودفاتره اليت كان يستعملها يف ضاللته وبدعته، ويدعو إليها أهل ملته وحنلته، وهللا 

  .احلمد
ناء الطريق، وأحضر له ريئس وفيها دخل امللك طغرلبك بغداد عائدا إليها من املوصل فتلقاه الناس والكرباء إىل أث



الرؤساء خلعة من اخلليفة مرصعة باجلوهر فلبسها، وقبل االرض مث بعد ذلك دخل دار اخلالفة، وقد ركب إليها فرسا 
من مراكب اخلليفة، فلما دخل على اخلليفة إذا هو على سرير طوله سبعة أذرع، وعلى كتفه الربدة النبوية، وبيده 

  أمري املؤمنني: قل له: على سرير دون سرير اخلليفة، مث قال اخلليفة لرئيس الرؤساء القضيب، فقبل االرض وجلس
والك مجيع ما واله اهللا تعاىل من بالده، فاتق اهللا فيما والك، واجتهد يف  حامد لسعيك شاكر لفعلك، آنس بقربك، وقد 

: ما قال اخلليفة فقام وقبل االرض وقال عمارة البالد وإصالح العباد ونشر العدل، وكف الظلم، ففسر له عميد الدولة
أنا خادم أمري املؤمنني وعبده، ومتصرف على أمره وهنيه، ومتشرف مبا أهلين له واستخدمين فيه، ومن اهللا أستمد املعونة 

  .والتوفيق
لس على مث أمره اخلليفة أن ينهض للبس اخللعة فقام إىل بيت يف ذلك البهو، فأفيض عليه سبع خلع وتاج، مث عاد فج

السرير بعد ما قبل يد اخلليفة، ورام تقبيل االرض فلم يتمكن من التاج، فأخرج اخلليفة سيفا فقلده إياه وخوطب مبلك 
الشرق والغرب، وأحضرت ثالث ألوية فعقد منها اخلليفة لواء بيده، وأحضر العهد إىل امللك، وقرئ بني يديه حبضرة 

يف الرعية، مث هنض فقبل يد اخلليفة مث وضعها على عينيه، مث خرج يف أهبة امللك وأوصاه اخلليفة بتقوى اهللا والعد ل 
عظيمة إىل داره وبني يديه احلجاب واجليش بكماله، وجاء الناس للسالم عليه، وأرسل إىل اخلليفة بتحف عظيمة، منها 

نواعا، وأعطى رئيس مخسون ألف دينار، ومخسون غالما أتراكا، مبراكبهم وسالحهم ومناطقهم، ومخسمائة ثوب أ
  .الرؤساء مخسة آالف دينار، ومخسني قطعة قماش وغري ذلك

، وأخذ خطه بثالثة آالف دينار، )١(وفيها قبض صاحب مصر على وزيره أيب حممد احلسن بن عبد الرمحن البازري 
رمني، وقد كان الشيخ وأحيط على مثانني من أصحابه، وقد كان هذا الوزير فقيها حنفيا، حيسن إىل أهل العلم وأهل احل

  .أبو يوسف القزويين يثين عليه وميدحه
  ...وممن تويف فيها من االعيان

__________  
  .البازوري: ١٧٦/  ٢وخمتصر أخبار البشر  ٦٣٥/  ٩يف الكامل ) ١(

  .وهو احلسن بن عبد اهللا وكان قاضيا يف الرملة على مذهب أيب حنيفة مث توىل الوزارة: قال أبو الفداء

بن عبد اهللا بن سليمان ابن حممد بن سليمان بن أمحد سليمان بن داود بن املطهر بن زياد بن ربيعة بن احلرث بن أمحد 
  بن) ١(ربيعة بن أنور بن أسحم بن أرقم بن النعمان بن عدي بن غطفان بن عمرو بن بريح بن خزمية 

وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن احلاف بن قض اعة أبو العالء املعري التنوخي الشاعر، تيم اهللا بن أسد بن 
املشهور بالزندقة، اللغوي، صاحب الدواوين واملصنفات يف الشعر واللغة، ولد يوم اجلمعة عند غروب الشمس لثالث 
بقني من ربيع االول سنة ثالث وستني وثالمثائة وأصابه جدري وله أربع سنني أو سبع، فذهب بصره، وقال الشعر وله 

ا عشرة سنة، ودخل بغداد سنة تسع وتسعني وثالمثائة، فأقام هبا سنة وسبعة أشهر، مث خرج منها طريدا إحدى أو ثنت
على قلة دينه وعلمه وعقله فقال وأن نعوذ مبوالنا * تناقض فما لنا إال السكوت له : منهزما والنه سأل سؤاال بشعر يدل 

اليد ديتها مخسمائة دينار، : ع دينار وهذا من إفكه يقولما باهلا قطعت يف رب* من النار يد خبمس مئني عسجد وديت 
  .فما لكم تقطعوهنا إذا سرقت ربع دينار، وهذا من قلة عقله وعلمه، وعمى بصريته

وذلك أنه إذا جىن عليه يناسب أن يكون ديتها كثرية لينزجر الناس عن العدوان، وأما إذا جنت هي بالسرقة فيناسب أن 
كانت مثينة ملا كانت أمينة، فلما : جر الناس عن أموال الناس وتصان أمواهلم، وهلذا قال بعضهمتقل قيمتها وديتها لينز

  .خانت هانت
  .وملا عزم الفقهاء على أخذه هبذا وأمثاله هرب ورجع إىل بلده، ولزم منزله فكان ال خيرج منه



الء حيب املتنيب ويرفع من قدره وميدحه، وكان يوما عند اخلليفة وكان اخلليفة يكره املتنيب ويضع منه، وكان أبو الع
ه اليت أوهلا : فجرى ذكر املتنيب يف ذلك اجمللس فذمه اخلليفة، فقال أبو العالء لك يا منازل * لو مل يكن للمتنيب إال قصيدت

  .لكفاه ذلك* يف القلوب منازل 
  .أخرجوا عين هذا الكلب: فغضب اخلليفة وأمر به فسحب برجله على وجهه وقال

وإذا أتتك مذميت من : أتدرون ما أراد هذا الكلب من هذه القصيدة ؟ وذكره هلا ؟ أراد قول املتنيب فيها: اخلليفة وقال
  .فهي الدليل علي أين كامل وإال فاملتنيب له قصائد أحسن من هذه، وإمنا أراد هذا* ناقص 

  .وهذا من فرط ذكاء اخلليفة، حيث تنبه هلذا
ذكياء، ومكث املعري مخسا وأربعني سنة من عمره ال يأكل اللحم وال اللنب وال البيض، وقد كان املعري أيضا من اال

  وال شيئا من حيوان، على طريقة الربامهة الفالسفة، ويقال إنه اجتمع
،   براهب يف بعض الصوامع يف جميئه من بعض السواحل آواه الليل عنده، فشككه يف دين االسالم

__________  
  .جذمية: ١١٣/  ١ان يف وفيات االعي) ١(

: وكان يتقوت بالنبات وغريه، وأكثر ما كان يأكل العدس ويتحلى بالدبس وبالتني، وكان ال يأكل حبضرة أحد، ويقول
أكل االعمى عورة، وكان يف غاية الذكاء املفرط، وعلى ما ذكروه، وأما ما ينقلونه عنه من االشياءة املكذوبة املختلقة 

إما أن تكون السماء قد اخنفضت مقدار درهم أو االرض قد ارتفعت مقدار : هم فقالمن أنه وضع حتت سريره در
  .درهم، أي أنه شعر بارتفاع سريره عن االرض مقدار ذلك الدرهم الذي وضع حتته، فهذا ال أصل له

ال، : واأما هنا شجرة ؟ قال: وكذلك يذكرون عنه أنه مر يف بعض أسفاره مبكان فطأطأ رأسه فقيل له يف ذلك فقال
فنظروا فإذا أصل شجرة كانت هنا يف املوضع الذي طأطأ رأسه فيه، وقد قطعت، وكان قد اجتاز هبا قدميا مرة فأمره من 

  .كان معه مبطأطأة رأسه ملا جازوا حتتها، فلما مر هبا املرة الثانية طأطأ رأسه خوفا من أن يصيبه شئ منها، فهذا ال يصح
وله مصنفات كثرية أكثرها يف الشعر، ويف بعض أشعاره ما يدل على زندقته، واحنالله وقد كان ذكيا، ومل يكن زكيا، 

إنه إمنا كان يقول ذلك جمونا ولعبا، ويقول بلسانه ما ليس يف قلبه، وقد : من الدين، ومن الناس من يعتذر عنه ويقول
  .كان باطنه مسلما

واملنافقون مع قلة عقلهم : السالم ما يكفره به الناس ؟ قالوما الذي أجلأه أن يقول يف دار ا: قال ابن عقيل ملا بلغه
وعلمهم أجود سياسة منه، الهنم حافظوا على قبائحهم يف الدنيا وستروها، وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه به الناس 

  .وزندقوه، واهللا يعلم أن ظاهره كباطنه
والغايات، يف معارضة السور واآليات، على حروف وقد رأيت اليب العالء املعري كتابا مساه ا: قال ابن اجلوزي لفصول 

  .املعجم يف آخر كلماته وهو يف غاية الركاكة والربودة، فسبحان من أعمى بصره وبصريته
وقد نظرت يف كتابه املسمى لزوم ما ال يلزم، مث أورد ابن اجلوزي من أشعاره الدالة على استهتاره بدين االسالم : قال

  .أشياء كثرية
  :ذلك قولهفمن 

رأى منك ما ال * وترزق جمنونا وترزق أمحقا فال ذنب يا رب السماء على امرئ * إذا كان ال حيظى برزقك عاقل 
وأوقع يف * وقد نظر اللبيب ملا اعتراها تقدم صاحب التوراة موسى * أال إن الربية يف ضالل : يشتهي فتزندقا وقوله

كروس احلمر تشرف * وقال الناظرون بل افتراها وما حجي إىل أحجار بيت * اخلسار من افتراها فقال رجاله وحي أتاه 



وازدراها وقوله* يف ذراها إذا رجع احلليم إىل حجاه  ويهود جارت * عفت احلنيفة والنصارى اهتدت : هتاون باملذاهب 
ه   واجملوس مضلل

ولكن قول زور * مقال الرسل حقا  فال حتسب: دين وآخر ذو دين وال عقل له وقوله* اثنان أهل االرض ذو عقل بال 
* فال حتسب مقال الرسل زورا : فجاؤوا باحملال فكدروه وقلت أنا معارضة عليه* سطروه فكان الناس يف عيش رغيد 

* إن الشرائع ألقت بيننا إحنا : فجاؤوا بالبيان فأوضحوه وقوله* ولكن قول حق بلغوه وكان الناس يف جهل عظيم 
  :للعرب إال بأحكام النبوات وقوله* وات وهل أبيح نساء الروم عن عرض وأورثتنا افانني العدا

قدما وقوله* أفيقوا أفيقوا يا غواة فإمنا : وأشهد أن كلهم خسيس وقوله* وما محدي آلدم أو بنيه  اناتكم مكرا من ال : دي
عثت تقبضها مع امللكني وب* فاحكم إهلي بني ذاك وبيين هنيت عن قتل النفوس تعمدا * صرف الزمان مفرق االلفني 

وحق لسكان * ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة : ما كان أغناها عن احلالني وقوله* وزعمت أن هلا معادا ثانيا 
وما يدري * أمور تستخف هبا حلوم : زجاج ولكن ال يعود له سبك وقوله* البسيطة أن يبكوا حتطمنا االيام حىت كأننا 

وله* اب موسى الفىت ملن الثبور كتاب حممد وكت ة * قالت معاشر مل يبعث إهلكم : وإجنيل ابن مرمي والزبور وق إىل الربي
  وصريوا دينهم يف الناس ناموسا* عيساها وال موسى وإمنا جعلوا الرمحن مأكلة 

على كفره  وذكر ابن اجلوزي وغري أشياء كثرية من شعره تدل على كفره، بل كل واحدة من هذه االشياء تدل 
على قربهوزندقته وا وما جنيت على أحد معناه أن أباه بتزوجه * هذا جناه أيب علي : حنالله، ويقال إنه أوصى أن يكتب 

المه أوقعه يف هذه الدار، حىت صار بسبب ذلك إىل ما إليه صار، وهو مل جين على أحد هبذه اجلناية، وهذا كله كفر 
  .وإحلاد قبحه اهللا

ه أقلع عن هذا كله و تاب منه، وأنه قال قصيدة يعتذر فيها من ذلك كله، ويتنصل منه، وهي وقد زعم بعضهم أن
  :القصيدة اليت يقول فيها

واملخ يف تلك العظام * يف ظلمة الليل البهيم االليل ويرى مناط عروقها يف حنرها * يا من يرى مد البعوض جناحها 
يف ربيع االول من هذه السنة مبعرة النعمان، عن ما كان مين يف الزمان االول تويف * النحل أمنن علي بتوبة متحو هبا 

ست ومثانني سنة إال أربعة عشر يوما، وقد رثاه مجاعة من أصحابه وتالمذته، وأنشدت عند قربه مثانون مرثاة، حىت قال 
وهؤالء : فلقد أرقت اليوم من جفين دما قال ابن اجلوزي* إن كنت مل ترق الدماء زهادة : يف مرثاة له) ١(بعضهم 

  .إما جهال بأمره، وإما ضالل على مذهبه وطريقه: الذين رثوه والذين اعتقدوه
وقد رأى بعضهم يف النوم رجال ضريرا على عاتقه حيتان مدليتان على صدره، رافعتان رأسيهما إليه، ومها ينهشان من 

على عادته يف الشعراء، كما هذا املعري امللحد وقد ذكره ابن خلكان فرفع يف نسبه : حلمه، وهو يستغيث، وقائل يقول
  .ذكرنا

وقد ذكر له من املصنفات كتبا كثرية، وذكر أن بعضهم وقف على اجمللد االول بعد املائة من كتابه املسمى بااليك 
والغصون، وهو املعروف باهلمز والردف، وأنه أخذ العربية عن أبيه واشتغل حبلب على حممد بن عبد اهللا بن سعد 

بو القاسم علي بن احملسن التنوخي، واخلطيب أبو زكريا حيىي بن علي التربيزي، وذكر أنه مكث النحوي، وأخذ عنه أ
وما جنيت * هذا جناه أيب علي : مخسا وأربعني سنة ال يأكل اللحم على طريقة احلكماء، وأنه أوصى أن يكتب على قربه

وإخراجه إىل هذا الوجود جناية وهذا أيضا متعلق باعتقاد احلكماء، فإهنم يق: على أحد قال ابن خلكان ولون اختاذ الولد 
  .عليه، النه يتعرض للحوادث واآلفات

ه مل يتغري عن: قلت   وهذا يدل على أن



__________  
  .وهو أبو احلسن علي بن مهام) ١(

  اعتقاده، وهو ما يعتقده احلكماء إىل آخر وقت، وأنه مل يقلع عن ذلك كما ذكره بعضهم، واهللا أعلم
اتئة وعليها بياض، وعينه اليسرى غائرة، وكان حنيفا بظواهر اال مور وبواطنها، وذكر ابن خلكان أن عينه اليمىن كانت ن

قلم البليغ بغري جد مغزل سكن السماء كان * ال تطلنب بآلة لك رتبة : مث أورد من أشعاره اجليدة أبياتا فمنها قوله
عثمان الصابوين إمساعيل بن عبد الرمحن بن أمحد بن إمساعيل بن هذا له رمح وهذا أعزل االستاذ أبو * السماء كالمها 

عامر بن عابد النيسابوري، احلافظ الواعظ املفسر، قدم دمشق وهو ذاهب إىل احلج فسمع هبا وذكر الناس، وقد ترمجه 
ه وشعره، فمن ذلك قوله والكم  إذا مل أصب أموالكم: ابن عساكر ترمجة عظيمة، وأورد له أشياء حسنة من أقوال ومل * ون

فمن أجل ماذا أتعب البدن احلرا ؟ وروى ابن عساكر * املعروف منكم وال الربا وكنتم عبيدا للذي أنا عبده ) ١(آمل 
عليك باعتقاد : كنت أتردد وأنا مبكة يف املذاهب فرأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول: عن إمام احلرمني أنه قال

  .أيب عثمان الصابوين
  .اهللا تعاىلرمحه 

مث دخلت سنة مخسني وأربعمائة فيها كنت فتنة اخلبيث البساسريي، وهو أرسالن التركي، وذلك أن إبراهيم ينال أخا 
امللك طغرلبك ترك املوصل الذي كان قد استعمله أخوه عليها، وعدل إىل ناحية بالد اجلبل، فاستدعاه أخوه وخلع عليه 

البساسريي ومعه قريش بن بدران أمري العرب إىل املوصل فأخذها، وأخرب وأصلح أمره، ولكن يف غضون ذلك ركب 
قلعتها، فسار إليه امللك طغرلبك سريعا فاستردها وهرب منه البساسريي وقريش خوفا منه، فتبعمها إىل نصيبني، وفارقه 

لبك وراء أخيه وترك أخوه إبراهيم، وعصى عليه، وهرب إىل مهذان، وذلك بإشارة البساسريي عليه، فسار امللك طغر
غداد، مث جاء اخلرب بأن أخاه  عساكره وراءه فتفرقوا وقل من حلقه منهم، ورجعت زوجته اخلاتون ووزيره الكندري إىل ب

قد استظهر عليه، وأن طغرلبك حمصور هبمذان، فانزعج الناس لذلك، واضطربت بغداد، وجاء اخلرب بأن البساسريي 
  ن االنبار، فقوي عزم الكندري علىعلى قصد بغداد، وأنه قد اقترب م

__________  
  .ومل أنل: ٢٨٢/  ٤يف طبقات الشافعية للسبكي ) ١(

اهلروب، فأرادت اخلاتون أن تقبض عليه فتحول عنها إىل اجلانب الغريب، وهنبت داره وقطع اجلسر الذي بني اجلانبني، 
سار الكندري ومعه أنوشروان بن تومان وأم وركبت اخلاتون يف مجهور اجليش، وذهبت إىل مهذان الجل زوجها، و

اخلاتون املذكورة، ومعها بقية اجليش إىل بالد االهواز وبقيت بغداد ليس هبا أحد من املقاتلة، فعزم اخلليفة على اخلروج 
من : اسمنها، وليته فعل، مث أحب داره واملقام مع أهله، فمكث فيها اغترارا ودعة، وملا خلى البلد من املقاتلة قيل للن

أراد الرحيل من بغداد فليذهب حيث شاء، فانزعج الناس وبكى الرجال والنساء واالطفال، وعرب كثري من الناس إىل 
  .اجلانب الغريب، وبلغت املعربة دينارا ودينارين لعدم اجلسر

، وقيل لرئيس وطار يف تلك الليلة على دار اخلليفة حنو عشر بومات جمتمعات يصحن صياحا مزعجا: قال ابن اجلوزي
وام، ودفع إليهم سالح  الرؤساء املصلحة أن اخلليفة يرحتل لعدم املقاتلة فلم يقبل، وشرعوا يف استخدام طائفة من الع

كثري من دار اململكة، فلما كان يوم االحد الثامن من ذي القعدة من هذه السنة جاء البساسريي إىل بغداد ومعه الرايات 
أعالم مكتوب عليها اسم املستنصر باهللا أبو متيم معد أمري املؤمنني، فتلقاه أهل الكرخ البيض املصرية، وعلى رأسه 

الرافضة وسألوه أن جيتاز من عندهم، فدخل الكرخ وخرج إىل مشرعة الزاويا، فخيم هبا والناس إذ ذاك يف جماعة وضر 



كان البساسريي، قد مجع العيارين شديد، ونزل قريش بن بدران يف حنو من مائيت فارس على مشرعة باب البصرة، و
وأطمعهم يف هنب دار اخلالفة، وهنب أهل الكرخ دور أهل السنة بباب البصرة، وهنبت دار قاضي القضاة الدامغاين، 
والكتب احلكمية، وبيعت للعطارين، وهنبت دور املتعلقني خبدمة اخلليفة، وأعادت الروافض  ومتلك أكثر السجالت 

عمل، وأذن به يف سائر نواحي بغداد يف اجلمعات واجلماعات وخطب ببغداد للخليفة املستنصر االذان حبي على خري ال
العبيدي، على منابرها وغريها، وضربت له السكة على الذهب والفضة، وحوصرت دار اخلالفة، فجاحف الوزير أبو 

  ذلك شيئا، فركب اخلليفة القاسم بن املسلمة امللقب برئيس الرؤساء، مبن معه من املستخدمني دونه فلم يفد
واء وبيده سيف مصلت، وحوله زمرة من العباسيني واجلواري حاسرات عن وجوههن،  بالسواد والربدة، وعلى رأسه الل
ناشرات شعورهن، ومعهن املصاحف على رؤوس الرماح، وبني يديه اخلدم بالسيوف، مث إن اخلليفة أخذ ذماما من أمري 

يف خيمة، فالمه البساسريي على ذلك، العرب قريش ليمنعه وأهله ووزي ره ابن املسلمة، فأمنه على ذلك كله، وأنزله 
قد علمت ما كان وقع االتفاق عليه بيين وبينك، من أنك ال تبت برأي دوين، وال أنا دونك، ومهما ملكنا بيين و : وقال
  .بينك

وبيخا مفضحا، والمه لوما شديدا مث ضربه ضربا مربحا، واعتقله مهانا  مث إن البساسريي أخذ القاسم بن مسلمة فوخبه ت
عنده، وهنبت العامة دار اخلالفة، فال حيصى ما أخذوا منها من اجلواهر والنفائس، والديباج والذهب والفضة، والثياب 

  .واالثاث، والدواب وغري ذلك، مما ال حيد وال يوصف
  حديثة عانة، وهومث اتفق رأى البساسريي وقريش على أن يسريوا اخلليفة إىل أمري 

  .الندوي، وهو من بين عم قريش بن بدران، وكان رجال فيه دين وله مروأة) ١(مهارش بن جملي 
فلما بلغ ذلك اخلليفة دخل على قريش أن ال خيرج من بغداد فلم يفد ذلك شيئا، وسريه مع أصحاهبما يف هودج إىل 

ملا كنت حبديثة عانة : أهله، فحكى عن اخلليفة أنه قال حديثة عانة، فكان عند مهارش حوال كامال، وليس معه أحد من
اللهم أعدين إىل : قمت ليلة إىل الصالة فوجدت يف قليب حالوة املناجاة، مث دعوت اهللا عزوجل مبا سنح يل، مث قلت

ا وطين، وامجع بيين وبني أهلي وولدي، ويسر أجتماعنا، وأعد روض االنس زاهرا، وربع القرب عامرا، وفلفل العز
عم، فقلت: فسمعت قائال على شاطئ الفرات يقول: وبرج اجلفا، قال يف : نعم ن هذا رجل خياطب آخر، مث أخذت 

إنه هاتف أنطقه اهللا مبا جرى االمر عليه، : إىل احلول إىل احلول، فقلت: السؤال واالبتهال، فسمعت ذلك الصائح يقول
ورجع إليها يف ذي القعدة من السنة املقبلة، وقد قال وكان كذلك، خرج من داره يف ذي القعدة من هذه السنة، 

ومل جيل ذكر * ساءت ظنوين فيمن كنت آمله : اخلليفة القائم بأمر اهللا يف مدة مقامه باحلديثة شعرا يذكر فيه حاله فمنه
  من واليت يف خلدي

فمىت أرى ظفري بذاك * عدا فما أرى أحدا حينو على أحد فما أرى من االيام إال مو* تعلموا من صروف الدهر كلهم 
غد أقبح بنفس تستريح إىل املىن * املوعد يومي مير وكلما قضيته  وعلى مطامعها تروح * عللت نفسي باحلديث إىل 

فإنه ركب يوم عيد االضحى وألبس اخلطباء واملؤذنني البياض، وكذلك : وتغتدي وأما البساسريي وما اعتمده يف بغداد
ة املصرية، وخطب للخليفة املصري، والروافض يف غاية السرور، واالذان بسائر العراق حبي أصحابه، وعلى رأسه االلوي

على خري العمل، وانتقم البساسريي من أعيان أهل بغداد انتقاما عظيما، وغرق خلقا ممن كان يعاديه، وبسط على 
  .آخرين االرزاق ممن كان حيبه ويواليه، وأظهر العدل

لتني بقيتا من ذي احلجة أحضر إىل بني يديه الوزير ابن املسلمة امللقب رئيس الرؤساء، وعليه جبة وملا كان يوم االثنني للي
  .صوف، وطرطور من لبد أمحر، ويف رقبته خمنقة من جلود كالتعاويذ، فأركب مجال أمحر وطيف به يف البلد

يف وجهه ولعنوه وسبوه، وخلفه من يصفعه بقطعة جلد، وحني اجتاز بالكرخ نثروا عليه خلقان املداسات،  وبصقوا 



وتنزع امللك ممن تشاء (وأوقف بإزاء دار اخلالفة وهو يف ذلك يتلو قوله تعاىل  قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء 
مث ملا فرغوا من التطواف به ]  ٢٦: آل عمران) [ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على كل شئ قدير

  جئ به إىل
__________  

  .مهارش بن جنلي: ٢٦٦/  ٤يف العرب البن خلدون ) ١(
   ٥٤٨/  ١مهاوش، : مهارس، ويف تتمة املختصر البن الوردي ١٧٨/  ٢ويف املختصر اليب الفداء 

املعسكر فألبس جلد ثور بقرنيه، وعلق بكلوب يف شدقيه، ورفع إىل اخلشبة، فجعل يضطرب إىل آخر النهار فمات رمحه 
  .اهللا

  .احلمد هللا الذي أحياين سعيدا، وأماتين شهيدا: خر كالمه أن قالوكان آ
وفيها وقع برد بأرض العراق أهلك كثريا من الغالت، وقتل بعض الفالحني، وزادت دجلة زيادة كثرية، وزلزلت بغداد 

تصلت هبمذان يف هذه السنة قبل الفتنة بشهر زلزاال شديدا، فتهدمت دور كثرية، ووردت االخبار أن هذه الزلزلة ا
  وواسط، وتكريت، وعانة، وذكر أن

  .الطواحني وقفت من شدهتا
وفيها كثر النهب ببغداد حىت كانت العمائم ختطف عن الرؤوس، وخطفت عمامة الشيخ أيب نصر بن الصباغ، 

  .وطيلسانه وهو ذاهب إىل صالة اجلمعة
عليه، ففرح الناس وتباشروا بذلك، ومل يظهروا ويف أواخر السنة خرج السلطان طغرلبك من مهذان فقاتل أخاه وانتصر 

غلبوه وأسروه  -وكان قد مات  -ذلك خوفا من البساسريي، واستنجد طغرلبك بأوالد أخيه داود  على أخيه إبراهيم ف
يف أوائل سنة إحدى ومخسني، واجتمعوا على عمهم طغرلبك، فسار هبم حنو العراق فكان من أمرهم ما سيأيت ذكره يف 

  .تية إن شاء اهللالسنة اآل
بن حممد أبو عبد اهللا الوين الفرضي، وهو شيخ احلريب، وكان شافعي املذهب، قتل ) ١(احلسن ...وفيها تويف من االعيان

  .يف بغداد يف فتنة البساسريي ودفن يف يوم اجلمعة يوم عرفة منها
  .داود أخو طغرلبك وكان االكرب منهم، تويف فيها وقام أوالده مقامه

طيب الطربي الفقيه، شيخ الشافعية، طاهر بن عبد اهللا بن طاهر بن عمر، ولد بآمل طربستان سنة مثان وأربعني أبو ال
وثلثمائة، مسع احلديث جبرجان من أيب أمحد الغطريفي، وبنيسابور من أيب احلسن املاسرجسي، وعليه درس الفقه أيضا 

بغداد على أيب حامد االسفراييين، وشرح املختصر وفروع ابن وعلى أيب علي الزجاجي، وأيب القاسم بن كج، مث اشتغل ب
  احلداد، وصنف يف االصول

__________  
  .احلسني: ١٣٨/  ٢يف وفيات االعيان ) ١(

  .ه ٤٥١وسريد يف وفيات سنة  ١٤٥ونكت اهلميان ص  ١٦٣/  ٣وترمجته يف طبقات السبكي 

داد من الدارقطين وغريه، وويل القضاء بربع الكرخ بعد موت واجلدل، وغري ذلك من العلوم الكثرية النافعة، ومسع ببغ
  أيب عبد اهللا الصيمري، وكان ثقة دينا ورعا، عاملا بأصول الفقه وفروعه،

واظبا على تعليم العلم ليال وهنارا   .حسن اخللق سليم الصدر م
 -وقد أجلسه بعده يف احللقة  وكان شيخه، - وقد ترمجته يف طبقات الشافعية، وحكى الشيخ أبو إسحاق الشريازي عنه 



ه  عند خفاف ليصلحه له فأبطأ عليه فكان كلما مر عليه  - وكان متقلال من الدنيا فقريا  - أن أبا الطيب أسلم خفا ل
  .أسلمته لتصلحه ومل أسلمه لتعلمه السباحة: أيها الشيخ الساعة أصلحه، فقال الشيخ: أخذه فغمسه يف املاء وقال

كان له والخيه عمامة واحدة، وقميص واحد، إذا لبسهما هذا جلس اآلخر يف البيت ال خيرج أنه : وحكى ابن خلكان
منه، وإذا لبسهما هذا احتاج اآلخر أن يقعد يف البيت وال خيرج منه، وإذا غسالمها جلسا يف البيت إىل أن ييبسا وقد 

فراغ الغاسل وقد تويف يف هذه السنة عن مائة لبسوا البيوت إىل * قوم إذا غسلوا ثياب مجاهلم : قال يف ذلك أبو الطيب
سنة وسنتني، وهو صحيح العقل، والفهم، واالعضاء، يفيت ويشتغل إىل أن مات، وقد ركب مرة سفينة فلما خرج منها 

هذه أعضاء حفظناها يف الشبيبة تنفعنا يف الكرب : ما هذا يا أبا الطيب ؟ فقال: قفز قفزة ال يستطيعها الشاب فقيل له
  .ه اهللارمح

القاضي املاوردي صاحب احلاوي الكبري، علي بن حممد بن حبيب، أبو احلسن املاوردي البصري، شيخ الشافعية، 
  .صاحب التصانيف الكثرية يف االصول والفروع والتفسري واالحكام السلطانية، وأدب الدنيا والدين

  .بسطت الفقه يف أربعة آالف ورقة، يعين االقناع: قال
كم يف بالد كثرية، وكان حليما وقورا أديبا، مل ير أصحابه ذراعه يوما من الدهر من شدة حترزه وأدبه، وقد وقد ويل احل

  .استقصيت ترمجته يف الطبقات، تويف عن ست ومثانني سنة، ودفن بباب حرب
علي بن احلسن  ر اهللا، كان أوال قد بن أمحد بن حممد بن عمر، وزير القائم بأم) ١(رئيس الرؤساء أبو القاسم بن املسلمة 

مسع احلديث من أيب أمحد الفرضي وغريه، مث صار أحد املعدلني، مث استكتبه القائم بأمر اهللا واستوزره، ولقبه رئيس 
يف الوزارة  الرؤساء، شرف الوزاء، مجال الوزراء، كان متضلعا بعلوم كثرية مع سداد رأي، ووفور عقل، وقد مكث 

  البساسريي بعد ما ثنيت عشرة سنة وشهرا، مث قتله
  .شهره كما تقدم، وله من العمر ثنتان ومخسون سنة ومخسة أشهر

__________  
  احلسني : ٢٩٥يف الفخري ص ) ١(

  ).١(منصور بن احلسني أبو الفوارس االسدي، صاحب اجلزيرة، تويف فيها وأقاموا ولده بعده 
يف حكم البساسريي، خيطب فيها لصاحب مصر مث دخلت سنة إحدى ومخسني وأربعمائة استهلت هذه السنة وبغداد 

الفاطمي، واخلليفة العباسي حبديثة عانة، مث ملا كان يوم االثنني ثاين عشر صفر أحضر القضاة أبا عبد اهللا الدامغاين ومجاعة 
من الوجوه واالعيان واالشراف، وأخذ عليهم البيعة لصاحب مصر املستنصر الفاطمي، مث دخل دار اخلالفة وهؤالء 
  .املذكورون معه وأمر بنقض تاج دار اخلالفة، فنقض بعض الشراريف، مث قيل له إن القبح يف هذا أكثر من املصلحة

الكوفة، وعزم على عبور هنر جعفر ليسوق احلائر لوفاء نذر كان عليه، وأمر بأن تنقل  فتركه، مث ركب إىل زيارة املشهد ب
على دجلةجثة ابن مسلمة إىل ما يقارب احلرمي الظاهري،    .وأن تنصب 

تشكو إليه احلاجة والفقر  -وكانت عجوزا كبرية قد بلغت التسعني وهي خمتفية يف مكان  -وكتبت إليه أم اخلليفة 
وضيق احلال، فأرسل إليها من نقلها إىل احلرمي، وأخدمها جاريتني، ورتب هلا كل يوم اثين عشر رطال من خبز، وأربعة 

  .أرطال من حلم
السلطان طغرلبك من حصره هبمذان وأسر أخاه إبراهيم وقتله، ومتكن يف أمره، وطابت نفسه، ومل يبق فصل وملا خلص 

له يف تلك البالد منازع، كتب إىل قريش بن بدران يأمره بأن يعيد اخلليفة إىل وطنه، وداره وتوعده على أنه إن مل يفعل 
أنا معك على البساسريي بكل ما : خل عليه، ويقولذلك وإال أحل به بأسا شديدا، فكتب إليه قريش يتلطف به ويد

عليه، حىت ميكنك اهللا منه، ولكن أخشى أن أتسرع يف أمر يكون فيه على اخلليفة مفسدة، أو تبدر إليه بادرة سوء  أقدر 



  يكون علي عارها،
ها، مث إنه راسل ولكن سأعمل على ما أمرتين به بكل ما ميكنين، وأمر برد امرأة اخلليفة خاتون إىل دارها وقرار

إنك دعوتنا إىل طاعة املستنصر : البساسريي بعود اخلليفة إىل داره، وخوفه من جهة امللك طغرلبك، وقال له فيما قال
الفاطمي، وبيننا وبينه ستمائة فرسخ، ومل يأتنا رسول وال أحد من عنده ومل يفكر يف شئ مما أرسلنا إليه، وهذا امللك من 

إىل االمري اجلليل علم الدين أيب املعايل قريش بن بدران، موىل : منا، وقد جاءين منه كتاب عنوانه ورائنا باملرصاد، قريب
  أمري املؤمنني، من

__________  
  ).٦٥٠/  ٩الكامل (وهو صدقة بن منصور بن احلسني ) ١(

س الكتاب العالمة شاهنشاه املعظم ملك املشرق واملغرب طغرلبك، أيب طالب حممد بن ميكائيل بن سلجوق، وعلى رأ
  .السلطانية خبط السلطان
  .حسيب اهللا ونعم الوكيل

عدو يف الدين، ومل يبق علينا من املهمات إال خدمة سيدنا : وكان يف الكتاب واآلن قد سرت بنا املقادير إىل هالك كل 
منا ذلك، وال فسحة يف التقصري وموالنا القائم بأمر اهللا أمري املؤمنني، وإطالع أهبة إمامته على سرير عزه، فإن الذي يلز

فيه ساعة من الزمان، وقد أقبلنا جبنود املشرق وخيوهلا إىل هذا املهم العظيم، ونريد من االمري اجلليل علم الدين إبانة 
النجح الذي وفق له وتفرد به وهو أن يتم وفاءه من إقامته وخدمته، يف باب سيدنا وموالنا أمري املؤمنني، إما أن يأيت به 

كرما يف عزه وإمامته إىل موقف خالفته من مدينة السالم، ويتمثل بني يديه متوليا أمره ومنفذا حكمه، وشاهرا سيفه م
وقلمه، وذلك املراد، وهو خليفتنا وتلك اخلدمة بعض ما جييب له، وحنن نوليك العراق بأسرها ونصفي لك مشارع برها 

من أراضي تلك اململكة، إال ملتمسا ملعاونتك ومظاهرتك، وإما أن وحبرها، ال يطؤها حافر خيل من خيول العجم شربا 
حتافظ على شخصه الغايل بتحويله من القلعة إىل حني حنظى خبدمته، فليمتثل ذلك ويكون االمري اجلليل خمريا بني أن 

املمالك الشرقية، فهمتنا يلقانا أو يقيم حيث يشاء فنوليه العراق كلها، ونستخلفه يف اخلدمة االمامية، ونصرف أعيننا إىل 
  .ال تقتضي إال هذا

إن املصلحة تقتضي تسليم اخلليفة إيل، حىت : فعند ذلك كتب قريش إىل مهاوش بن جملي الذي عنده اخلليفة يقول له
ه أمانا، فامتنع عليه مهارش وقال قد غرين البساسريي   آخذ يل ولك ب

يف عنقي أميان كثرية ال أغدرها، وكان مهارش هذا رجال صاحلا،  ووعدين بأشياء مل أرها، ولست مبرسله إليك أبدا، وله
إن املصلحة تقتضي أن نسري إىل بلد بدر بن مهلهل، وننظر ما يكون من أمر السلطان طغرلبك، فإن ظهر : فقال للخليفة

  .دخلنا بغداد، وإن كانت االخرى نظرنا النفسنا، فإين أخشى من البساسريي أن يأتينا فيحضرنا
  .افعل ما فيه املصلحة: له اخلليفةفقال 

عكربا، فتلقته رسل السلطان طغرلبك باهلدايا اليت كان  فسارا يف احلادي عشر من ذي القعدة إىل أن حصال بقلعة تل 
أنفذها، وجاءت االخبار بأن السلطان طغرلبك قد دخل بغداد، وكان يوما مشهودا، غري أن اجليش هنبوا البلد غري دار 

در خلق كثري من التجار، وأخذت منهم أموال كثرية، وشرعوا يف عمارة دار امللك، وأرسل السلطان إىل اخلليفة، وصو
اخلليفة مراكب كثرية من أنواع اخليول وغريها، وسرادق ومالبس، وما يليق باخلليفة يف السفر، أرسل ذلك مع الوزير 

وا بتلك اآل اضربوا السرادق : الت إليه قبل أن يصلوا إليه، وقالواعميد امللك الكندري، وملا انتهوا إىل اخلليفة أرسل
وليلبس اخلليفة ما يليق به، مث جنئ حنن ونستأذن عليه فال يأذن لنا إال بعد ساعة طويلة، فلما فعلوا ذلك دخل الوزير 

ب عميد ومن معه فقبلوا االرض بني يديه، وأخربوه بسرور السلطان بسالمته، ومبا حصل من العود إىل بغداد، وكت



امللك كتابا إىل السلطان يعلمه بصفة ما جرى، وأحب أن يضع اخلليفة عالمته يف أعال الكتاب ليكون أقر لعني 
وزير دواته ومعها سيف   السلطان، وأحضر ال

هذه خدمة السيف والقلم، فأعجب اخلليفة ذلك، وترحلوا من منزهلم ذلك بعد يومني، فلما وصلوا النهروان : وقال
ن لتلقي اخلليفة، فلما وصل السلطان إىل سرادق اخلليفة قبل االرض سبع مرات بني يدي اخلليفة، فأخذ خرج السلطا

اخلليفة خمدة فوضعها بني يديه فأخذها امللك فقبلها، مث جلس عليها كما أشار اخلليفة، وقدم إىل اخلليفة احلبل الياقوت 
يعين  -نيت عشرة حبة من لؤلؤ كبار، وقال أرسالن خاتون االمحر الذي كان لبين بويه، فوضعه بني يديه، وأخرج اث

ختدم اخلليفة، وسأله أن يسبح هبذه املسبحة، وجعل يعتذر من تأخره عن احلضرة بسبب عصيان أخيه  -زوجة امللك 
  فقتله، واتفق موت أخي االكرب أيضا، فاشتغلت بترتيب أوالده من بعده، وأنا شاكر ملهارش مبا كان

مري املؤمنني، وأنا ذاهب إن شاء اهللا خلف الكلب البساسريي، فأقتله إن شاء اهللا، مث أدخل الشام وأفعل منه من خدمة أ
بصاحب مصر ما ينبغي أن جيازى به من سوء املقابلة، فدعا له اخلليفة، وأعطى اخلليفة للملك سيفا كان معه، مل يبق معه 

ن خيدموا اخلليفة، فرفعت االستار عن جوانب احلركات، فلما من أمور اخلالفة سواه، واستأذن امللك لبقية اجليش أ
غداد يوم االثنني خلمس بقني من ذي القعدة، وكان يوما مشهودا اجليش : شاهد االتراك اخلليفة قبلوا االرض، مث دخلوا ب

ليفة إىل دار مملكته كله معه والقضاة واالعيان والسلطان آخذ بلجام بغلته، إىل أن وصل باب احلجرة، مث إنه ملا وصل اخل
من ناحية الكوفة ليمنعوه من الدخول إىل الشام، ) ١(استأذنه السلطان يف الذهاب وراء البساسريي، فأرسل جيشا 

  .وخرج هو والناس يف التاسع والعشرين من الشهر
واسط يف مجع غالت وأمور يهيئها لقتال السلطان، وعنده أن امللك طغرل بك ومن عنده وأما البساسريي فإنه مقيم ب

  .ليسوا بشئ خياف منه، وذلك ملا يريده اهللا تعاىل من إهالكه إن شاء اهللا
مقتل البساسريي على يدي السلطان طغرلبك ملا سار السلطان وراءه وصلت السرية االوىل فلقوه بأرض واسط ومعه 

تبعه بعض الغلمان فرمي فرسه بنشابة ابن مزيد، فاقتتلوا هنالك واهنزم أصحابه عنه، وجنا البساسريي بنفسه على فرس، ف
، فحز رأسه )٢(فألقته إىل االرض، فجاء الغالم فضربه على وجهه ومل يعرفه، وأسره واحد منهم يقال له كمسكني 

ومحله إىل السلطان، وأخذت االتراك من جيش البساسريي من االموال ما عجزوا عن محله، وملا وصل الرأس إىل 
إىل بغداد، وأن يرفع على رمح، وأن يطاف به يف احملال وأن يطوف معه الدبادب والبوقات السلطان أمر أن يذهب به 

والنفاطون، وأن خيرج الناس والنساء للفرجة عليه، ففعل ذلك، مث نصب على الطيارة جتاه دار اخلليفة، وقد كان مع 
ه البساسريي خلق من البغاددة خرجوا معه، ظانني أنه سيعود إىل بغداد، فهلكوا   وهنبت أمواهلم، ومل ينج من أصحاب

__________  
  ).العرب - الكامل (عليه مخارتكني الطغرائي يف ألفي فارس ) ١(
  .ملتنكريز: ٤٦٥/  ٣كمشتكني دوايت عميد امللك الكندري، ويف العرب : ٦٤٩/  ٩يف الكامل ) ٢(

ريي وأمهم، وقد سلبتهم االعراب فلم يتركوا إال القليل، وفر ابن مزيد يف ناس قليل إىل البطيحة، ومعه أوالد البساس
  .هلم شيئا

مث استؤمن البن مزيد من السلطان ودخل معه بغداد، وقد هنبت العساكر ما بني واسط والبصرة واالهواز، وذلك لكثرة 
  .اجليش وانتشاره وكثافته

ال يأتيه أحد بطعام إذا كان صائما، وال وأما اخلليفة فإنه حني عاد إىل دار اخلالفة جعل هللا عليه أن ال ينام على وطاء و
خيدمه يف وضوئه وغسله أحد، بل يتوىل ذلك كله بنفسه لنفسه، وعاهد اهللا أن ال يؤذي أحدا ممن آذاه، وأن يصفح عن 



  .ما عاقبت من عصى اهللا فيك مبثل أن تطيع اهللا فيه: من ظلمه، وقال
سلجوق بالد حران بعد وفاة أبيه، بتقرير عمه طغرلبك، وكان له وفيها توىل امللك ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن 

  .من االخوة سليمان وقاروت بك، وياقويت، فتزوج طغرلبك بأم سليمان
  .وفيها كان مبكة رخص مل يسمع مبثله، بيع التمر والرب كل مائيت رطل بدينار

  .ومل حيج أحد من أهل العراق فيها
مدينة البسا) ١(ترمجة أرسالن أبو احلارس  سريي التركي كان من مماليك هباء الدولة، وكان أوال مملوكا لرجل من أهل 

، فنسب إليه فقيل له البساسريي، وتلقب بامللك املظفر، مث كان مقدما كبريا عند اخلليفة القائم بأمر اهللا، ال )٢(بسا 
وخرج على اخلليفة واملسلمني ودعا إىل يقطع أمرا دونه، وخطب له على منابر العراق كلها، مث طغى وبغى ومترد، وعتا 

يف هذه السنة، وكان دخوله إىل بغداد بأهله يف سادس ذي القعدة من سنة مخسني  خالفة الفاطميني، مث انقضى أجله 
وأربعمائة، مث اتفق خروجهم منها يف سادس ذي القعدة أيضا من سنة إحدى ومخسني، بعد سنة كاملة، مث كان خروج 

يف يوم الثالثاء الثاين عشر من كانون االول، واتفق قتل البساسريي يف يوم الثالثاء الثامن عشر من  اخلليفة من بغداد
  .كانون االول، بعد سنة مشسية، وذلك يف ذي احلجة منها

  أبو علي الشرمقاين املؤدب املقري احلافظ للقرآن والقراءات، واختالفها، كان ضيق احلال) ٣(احلسن بن الفضل 
__________  

  .أبو احلارث: ٢٠١/  ٨واملنتظم  ٣٤٠/  ٨والوايف  ١٩٢/  ١ووفيات االعيان  ٦٥٠/  ٩يف الكامل ) ١(
  ).١٩٣/  ١ووفيات االعيان  ٤٦٥/  ٣العرب (والعرب يقولون فسا والنسبة إليها فسوي ) ٢(

  .قياسفساسريي بدل بساسريي، والنسبة شاذة على غري ال: فساوى، فقال العرب: ٦٥٠/  ٩ويف الكامل 
غاية  ٢١٢/  ٨املنتظم  ٤٠٢/  ٧، احلسن بن أيب الفضل وانظر ترمجته يف تاريخ بغداد ٢٠٢/  ١٢يف الوايف ) ٣(

  .٢٢٧/  ١النهاية 

فرآه شيخه ابن العالف ذات يوم وهو يأخذ أوراق اخلس من دجلة ويأكلها، فأعلم ابن املسلمة حباله، فأرسل ابن 
ىل اخلزانة اليت له مبسجده فيتخذ هلا مفتاحا غري مفتاحه، مث كان كل يوم يضع فيها املسلمة غالما له وأمره أن يذهب إ

ثالثة أرطال من خبز السميد، ودجاجة، وحالوة السكر، فظن أبو علي الشرمقاين أن ذلك كرامة أكرمه اهللا هبا، وأن 
مل يأمنوه على * على سر فباح به من أطلعوه : هذا الطعام الذي جيده يف خزانته من اجلنة، فكتمه زمانا وجعل ينشد

وأبدلوه فكان االنس إحياشا فلما كان يف بعض االيام ذاكره ابن العالف يف * االسرار ما عاشا وأبعدوه فلم يظفر بقرهبم 
أراك قد مسنت فما هذا االمر، وأنت رجل فقري ؟ فجعل يلوح وال يصرح، ويكىن وال يفصح، : أمره، وقال له فيما قال

ادع البن : ه فأخربه أنه جيد كل يوم يف خزانته من طعام اجلنة ما يكفيه، وأن هذا كرامة أكرمه اهللا هبا، فقال لهمث أحل علي
  .املسلمة فإنه الذي يفعل ذلك، وشرح له صورة احلال، فكسره ذلك ومل يعجبه

لرباط الزوزين، وقد كان بىن ، شيخ الصوفية، وإليه ينسب ا)١(علي بن حممود بن إبراهيم بن ماجره أبو احلسن الزوزين 
صحبت ألف شيخ، وأحفظ عن كل شيخ حكاية تويف : اليب احلسن شيخه، وقد صحب أبا عبد الرمحن السلمي، وقال

  .يف رمضان عن مخس ومثانني سنة
  حممد بن علي ابن الفتح بن حممد بن علي بن أيب طالب احلريب، املعروف بالعشاري، لطول جسده، وقد

  .غريه، وكان ثقة دينا صاحلا، تويف يف مجادى االوىل منها، وقد نيف على الثماننيمسع الدارقطين و
، الفرضي شيخ )٢(الوين الفرضي احلسني بن حممد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الوين، نسبة إىل ون قرية من أعمال جهستان 

فرائض، وانتفع الناس به، تويف فيها ببغداد احلريب، وهو أبو حكيم عبد اهللا بن إبراهيم، كان الوين إماما يف احلساب وال



  .شهيدا يف فتنة البساسريي واهللا أعلم
__________  

  .حتريف" الروزين : " نسبة إىل زوزن بلد بني هراة ونيسابور، ويف املطبوعة: الزوزين) ١(
  .كتاب الفرائض يف معجم البلدان ون بالفتح وتشديد النون قرية من قرى قوهستان وإليها ينسب الوين صاحب) ٢(

مث دخلت سنة اثنتني ومخسني وأربعمائة يف يوم اخلميس السابع عشر من صفر، دخل السلطان بغداد مرجعه من واسط، 
عشرين جلس اخلليفة يف داره وأحضر امللك طغرلبك، ومد مساطا عظيما فأكل  بعد قتل البساسريي، ويف يوم احلادي وال

يس ثاين ربيع االول عمل السلطان مساطا للناس، ويف يوم الثالثاء تاسع مجادى اآلخرة االمراء منه والعامة، مث يف يوم اخلم
  .قدم االمري عدة الدين أبو القاسم عبد اهللا بن ذخرية الدين بن أمري املؤمنني القائم بأمر اهللا

يل اخلالفة بعد ذلك، ومسي وعمته، وله من العمر يومئذ أربع سنني، صحبة أيب الغنائم، فتلقاه الناس إجالال جلده، وقد و
  .املقتدي بأمر اهللا

غداد، ونقل إليها  ويف رجب وقف أبو احلسن حممد بن هالل العتايب دار كتب، وهي دار بشارع ابن أيب عوف من غريب ب
  .ألف كتاب، عوضا عن دار أزدشري اليت أحرقت بالكرخ

  .ويف شعبان ملك حممود بن نصر حلب وقلعتها فامتدحه الشعراء
  .ا ملك عطية بن مرداس الرحبة، وذلك كله منتزع من أيدي الفاطمينيوفيه

  .ومل حيج أحد من أهل العراق فيها، غري أن مجاعة اجتمعوا إىل الكوفة وذهبوا مع اخلفراء
  أبو منصور اجليلي...وممن تويف فيها من االعيان

  .من تالميذ أيب حامد، ويل القضاء بباب الطاق
  .ع احلديث من مجاعةوحبرمي دار اخلالفة، ومس

  .وكتبنا عنه وكان ثقة: قال اخلطيب
احلسن بن حممد ابن أيب الفضل أبو حممد الفسوي، الوايل، مسع احلديث، وكان ذكيا يف صناعة الوالية، ومعرفة التهم 

يشرب منه،  واملتهومني من الغرماء، بلطيف من الصنيع، كما نقل عنه أنه أوقف بني يديه مجاعة اهتموا بسرقة فأتى بكوز
فرمي به فانزعج الواقفون إال واحدا، فأمر به أن يقرر، وقال السارق يكون جريئا قويا، فوجد االمر كذلك، وقد قتل 

عليه بالقصاص، مث فادى عن نفسه مبال جزيل  مرة رجال يف ضرب بني يديه فادعى عليه عند القاضي أيب الطيب، فحكم 
  .حىت خلص

  بن حممد بن عمروس، أبو الفضل البزار، انتهت إليه رياسة الفقهاء املالكينيحممد بن عبيد اهللا ابن أمحد 

ببغداد، وكان من القراء اجمليدين، وأهل احلديث املسندين، مسع ابن حبانة واملخلص وابن شاهني، وقد قبل شهادته أبو 
  .عبد اهللا الدامغاين، وكان أحد املعدلني

خلليفة القائم بأمر اهللا، كانت عجوزا كبرية، بلغت التسعني، وهي اليت قطر الندى ويقال الدجى، ويقال علم، أم ا
احتاجت يف زمان البساسريي فأجرى عليها رزقا، وأخدمها جاريتني، مث مل متت حىت أقر اهللا عينها بولدها، ورجوعه 

ا، وكانت حافلة جدا مث إليها، واستمر أمرهم على ما كانوا عليه، مث توفيت يف هذه السنة، فحضر ولدها اخلليفة جنازهت
هذا شئ مل : دخلت سنة ثالث ومخسني وأربعمائة فيها خطب امللك طغرلبك ابنة اخلليفة، فانزعج اخلليفة من ذلك، وقال

  .جتر العادة مبثله، مث طلب شيئا كثريا كهيئة الفرار
أن يقيم امللك ببغداد ال يرحل من ذلك ما كان لزوجته اليت توفيت من االقطاعات بأرض واسط، وثلثمائة ألف دينار، و



  عنها وال يوما واحدا، فوقع
االتفاق على بعض ذلك، وأرسل إليها مبائة ألف دينار مع ابنة أخيه داود زوجة اخلليفة، وأشياء كثرية من آنية الذهب 

طعة ما بني والفضة، والنثار واجلواري، ومن اجلواهر ألفان ومائيت قطعة، من ذلك سبعمائة قطعة من جوهر، وزن الق
  .الثالث مثاقيل إىل املثقال، وأشياء أخرى

فتمنع اخلليفة لفوات بعض الشروط، فغضب عميد امللك الوزير ملخدومه السلطان، وجرت شرور طويلة اقتضت أن 
حىت أرسل السلطان كتابا يأمر اخلليفة بانتزاع ابنة أخيه السيدة أرسالن خاتون، ونقلها من دار اخلالفة إىل دار امللك، 

تنفصل هذه القضية، فعزم اخلليفة على الرحيل من بغداد، فانزعج الناس لذلك، وجاء كتاب السلطان إىل رئيس شحنة 
بغداد برشتق يأمره بعدم املراقبة وكثرة العسف يف مقابلة رد أصحابه باحلرمان، ويعزم على نقل اخلاتون إىل دار امللكة، 

  .ا، كل ذلك غضبا على اخلليفةوأرسل من حيملها إىل البلد اليت هو فيه
ويف رمضان منها رأى إنسان من الزمىن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وهو قائم ومعه ثالثة : قال ابن اجلوزي

  .قم، فقام وانتبه: ال أستطيع، أنا رجل مقعد، فأخذ بيده فقال: أال تقوم ؟ فقال: أنفس، فجاءه أحدهم فقال له
  .أصبح ميشي يف حوائجهفإذا هو قد برأ و

  .ويف ربيع اآلخر استوزر اخلليفة أبا الفتح منصور بن أمحد بن دارست االهوازي، وخلع عليه وجلس يف ملجس الوزارة
لليلتني بقيتا منه كسفت الشمس كسوفا عظيما، مجيع القرص غاب، فمكث الناس أربع ساعات ) ١(ويف مجادى اآلخرة 

ىل   حىت بدت النجوم وآوت الطيور إ
__________  

  .االوىل: ١٩/  ١٠يف الكامل ) ١(

  .أوكارها، وتركت الطريان لشدة الظلمة
  .بن معز الدولة بالد إفريقية) ١(وفيها ويل أبو متيم 

  .وفيها ويل ابن نصر الدولة أمحد بن مروان الكردي ديار بكر
  .قريش بن بدران بالد املوصل ونصيبني) ٢(وفيها ويل 

  .ن حممد الزينيب امللقب بالكامل نقابة الطالبيني، ولقب املرتضىوفيها خلع على طراد ب
وفيها ضمن أبو إسحاق بن عالء اليهودي، ضياع اخلليفة من صرصر إىل أواثى، كل سنة ستة ومثانني ألف دينار، وسبع 

  .عشرة ألف كر من غلة
هذه السنة   .ومل حيج أحد من أهل العراق 

ن مروان أبو نصر الكردي، صاحب بالد بكر وميا فارقني، لقبه القادر نصر الدولة، أمحد ب...وممن تويف فيها من االعيان
وملك هذه البالد ثنتني ومخسني سنة، وتنعم تنعما مل يقع الحد من أهل زمانه، وال أدركه فيه أحد من أقرانه، وكان 

شئ كثري كل واحدة مشتراها عنده مخسمائة سرية سوى من خيدمهن، وعنده مخسمائة خادم، وكان عنده من املغنيات 
مخسة آالف دينار، وأكثر، وكان حيضر يف جملسه من آالت اللهو واالواين ما يساوي مائيت ألف دينار، وتزوج بعدة من 

  .بنات امللوك، وكان كثري املهادنة للملوك، إذا قصدوه عدو أرسل إليه مبقدار ما يصاحله به، فريجع عنه
ية عظمية حني ملك العراق، من ذلك حبل من ياقوت كان لبين بويه اشتراه منهم بشئ وقد أرسل إىل امللك طغرلبك هبد

كثري، ومائة ألف دينار، وغري ذلك، وقد وزر له أبو القاسم املغريب مرتني، ووزر له أيضا أبو نصر حممد بن حممد بن 
ع فتجمع يف الشتاء من احلبوب اليت يف جهري، وكانت بالده آمن البالد، وأطيبها وأكثرها عدال، وقد بلغه أن الطيور جتو

القرى فيصطادها الناس، فأمر بفتح االهراء وإلقاء ما يكفيها من الغالت يف مدة الشتاء، فكانت تكون يف ضيافته طول 



  ).٣(الشتاء مدة عمره، تويف يف هذه السنة وقد قارب الثمانني 
حدا من رعيته سوى رجل واحد، ومل تفته صالة مع كثرة إنه مل يصادر أ: قال ابن االزرق يف تارخيه: قال ابن خلكان

مباشرته للذات، وكان له ثالمثائة وستون حظية، يبيت عند كل واحدة ليلة يف السنة، وخلف أوالدا كثرية، ومل يزل 
  .على ذلك إىل أن تويف يف التاسع والعشرين من شوال منها

__________  
  .يس أبو متيم قد تويف يف هذه السنة وتوىل ابنه متيم بن املعز امللك يف إفريقياكذا باالصل، والصواب أن املعز بن باد) ١(
  ).١٨٠/  ٢خمتصر أخبار البشر  ١٥/  ١٠الكامل (
كذا باالصل، والصحيح أن قريش قد تويف هذه السنة يف نصيبني ودفن فيها وأمجع بنو عقيل فأمروا ابنه أبا املكارم ) ٢(

  ).١٨٠/  ٢تاريخ أيب الفداء  - ١٧/  ١٠الكامل (مسلم بن قريش عليهم 
  .وكان عمره نيفا ومثانني سنة: ١٨١/  ٢وتاريخ أيب الفداء  ١٧/  ١٠يف الكامل ) ٣(

مث دخلت سنة أربع ومخسني وأربعمائة فيها وردت الكتب الكثرية من امللك طغرلبك يشكو من قلة إنصاف اخلليفة، 
خلري والنعم إىل ملوك االطراف، وقاضي القضاة الدامغاثي، فلما رأى اخلليفة وعدم موافقته له، ويذكر ما أسداه إليه من ا

ذلك، وأن امللك أرسل إىل نوابه باالحتياط على أموال اخلليفة، كتب إىل امللك جييبه إىل ما سأل، فلما وصل ذلك إىل 
بعد أن كادت تتفرق، فوكل امللك فرح فرحا شديدا، وأرسل إىل نوابه أن يطلقوا أمالك اخلليفة، واتفقت الكلمة 

  .اخلليفة يف العقد
فوقع العقد مبدينة تربيز حبضرة امللك طغرلبك، وعمل مساطا عظيما، فلما جئ بالوكلة قام هلا امللك وقبل االرض عند 

رؤيتها، ودعا للخليفة دعاء كثريا، مث أوجب العقد على صداق أربعمائة ألف دينار، وذلك يف يوم اخلميس الثالث عشر 
ن شعبان من هذه السنة، مث بعث ابنة أخيه اخلاتون زوجة اخلليفة يف شوال بتحف كثرية، وجوهر وذهب كثري، م

أنا عبد اخلليفة ما بقيت، ال أملك : وجواهر عديدة مثينة، وهدايا عظيمة الم العروس وأهلها، وقال امللك جهرة للناس
  .شيئا سوى ما علي من الثياب
  .، استقدمه من ميافارقني)١(استوزر أبا نصر حممد بن حممد بن جهري وفيها عزل اخلليفة وزير و

  .وفيها عم الرخص مجيع االرض حىت بيع بالبصرة كل ألف رطل متر بثمان قراريط، ومل حيج فيها أحد
  .مثال بن صاحل معز الدولة، صاحب حلب، كان حليما كرميا وقورا...وممن تويف فيها من االعيان

قدم إليه ليغسل يده فصدمت بلبلة االبريق ثنيته فسقطت يف الطست، فعفا عنهذكر ابن اجلوزي أن    .الفراش ت
احلسن بن علي بن حممد أبو حممد اجلوهري، ولد يف شعبان سنة ثالث وستني، ومسع احلديث على مجاعة، وتفرد مبشايخ 

  .دة منهاكثريين، منهم أبو بكر بن مالك القطيعي، وهو آخر من حدث عنه، تويف يف ذي القع
__________  

  .١٨١/  ٢وتاريخ أيب الفداء  ٢٣/  ١٠والكامل البن االثري  ٢٩٣من الفخري ص ) ١(
ة: قال الفخري   وهو فخر الدول

حىت استوزره ...كان من عقالء الرجال ودهاهتم، كان يف ابتداء أمره فقريا وترامت به االسباب فأثرى ثروة ضخمة
  .القائم وخلع عليه خلع الوزارة

  .سني بن أيب زيد أبو علي الدباغاحل
عليه وسلم يف املنام   .قال رأيت رسول اهللا صلى اهللا 



  .يا رسول اهللا ادع اهللا أن مييتين على االسالم: فقلت
  .وعلى السنة: فقال

سعد بن حممد بن منصور أبو احملاسن اجلرجاين، كان رئيسا قدميا، وجه رسوال إىل امللك حممود بن سبكتكني يف حدود 
نة عشر، وكان من الفقهاء العلماء، خترج به مجاعة، وروى احلديث عن مجاعة، وعقد له جملس املناظرة ببلدان كثرية، س

  .وقتل ظلما باستراباذ يف رجب منها رمحه اهللا تعاىل
مث دخلت سنة مخس ومخسني وأربعمائة فيها دخل السلطان طغرلبك بغداد، وعزم اخلليفة على تلقيه، مث ترك ذلك 

رسل وزيره أبا نصر عوضا عنه، وكان من اجليش أذية كثرية للناس يف الطريق، وتعرضوا للحرمي حىت هجموا على وأ
  .النساء يف احلمامات، فخلصهن منهم العامة بعد جهد

  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون
ىل اخلليفة يطالبه بنقل ابنته دخول امللك طغرلبك على بنت اخلليفة ملا استقر السلطان ببغداد أرسل وزيره عميد امللك إ

إنكم إمنا سألتم أن يعقد العقد فقط حبصول التشريف والتزمتم هلا بعود : إىل دار اململكة فتمنع اخلليفة من ذلك وقال
املطالبة، فتردد الناس يف ذلك بني اخلليفة وامللك، وأرسل امللك زيادة على النقد مائة ألف دينار ومائة ومخسني ألف 

فا أخر، وأشياء لطيفة، فلما كان ليلة االثنني اخلامس عشر من صفر زفت السيدة ابنة اخلليفة إىل دار اململكة، درهم، وحت
فضربت هلا السرادقات من دجلة إىل دار اململكة، وضربت الدبادب والبوقات عند دخوهلا إىل الدار، فلما دخلت 

قم له أجلست على سرير مكلل بالذهب، وعلى وجهها برقع، ودخل امل لك طغرلبك فوقف بني يديها فقبل االرض، ومل ت
  ومل تره، ومل

جيلس حىت انصرف إىل صحن الدار، واحلجاب واالتراك يرقصون هناك فرحا وسرورا، وبعث هلا مع اخلاتون زوجة 
اخلليفة عقدين فاخرين، وقطعة ياقوت محراء، كبرية هائلة، ودخل من الغد فقبل االرض وجلس على سرير مكلل 

مكلل باحلب، وما زال كذلك كل ب الفضة بإزائها ساعة، مث خرج وأرسل هلا جواهر كثرية مثينة وفرجية نسج بالذهب 
يوم يدخل ويقبل االرض وجيلس على سرير بإزائها، مث خيرج عنها ويبعث بالتحف واهلدايا، ومل يكن منه إليها شئ، 

  اطا هائال، وخلع يف اليوم السابع على مجيع االمراء، مث عرض لهمقدار سبعة إيام، وميد كل يوم من هذه االيام السبعة مس

سفر واعتراه مرض فاستأذن اخلليفة يف االنصراف بالسيدة معه إىل تلك البالد، مث يعود هبا، فأذن له بعد متنع شديد، 
ا لفقدها أملا وحزن عظيم، فخرج هبا وليس معها من دار اخلالفة سوى ثالث نسوة، برسم خدمتها، وقد تأملت والدهت

  .شديدا، وخرج السلطان وهو مريض مدنف مأيوس منه
فلما كانت ليلة االحد الرابع والعشرين من رمضان جاء اخلرب بأنه تويف يف ثامن الشهر، فثار العيارون فقتلوا العميدي 

الشهر وأخذت البيعة وسبعمائة من أصحابه، وهنبوا االموال، وجعلوا يأكلون ويشربون على القتلى هنارا، حىت انسلخ 
بعده لولد أخيه سليمان بن داود، وكان ظغرلبك قد نص عليه وأوصى إليه، النه كان قد تزوج بأمه، واتفقت الكلمة 
عليه، ومل يبق عليه خوف إال من جهة أخي سليمان، وهو امللك عضد الدولة ألب أرسالن، حممد بن داود، فإن اجليش 

هل اجلبل ومعه نظام امللك أبو علي احلسن بن علي بن إسحاق وزيره، وملا رأى كانوا مييلون إليه، وقد خطب له أ
  .الكندري قوة أمره خطب له بالري، مث من بعده الخيه سليمان بن داود

وقد كان امللك طغرلبك حليما كثري االحتمال، شديد الكتمان للسر، حمافظا على الصلوات، وعلى صوم االثنني 
البياض، وكان عمره يوم مات سبعني سنة، ومل يترك ولدا، وملك حبضرة القائم بأمر اهللا  واخلميس، مواظبا على لبس

عده جدا، وعاثت االعراب  سبع سنني وإحدى عشر شهرا، واثين عشر يوما، وملا مات اضطربت االحوال وانتقضت ب
  .اس لذلكيف سواد بغداد وأرض العراق، ينهبون، وتعذرت الزراعة إال على املخاطرة، فانزعج الن



  .وفيها كانت زلزلة عظيمة بواسط وأرض الشام، فهدمت قطعة من سور طرابلس
  .وفيها وقع بالناس موتان باجلدري والفجأة، ووقع مبصر وباء شديد، كان خيرج منها كل يوم ألف جنازة

  .وفيها ملك الصليحي صاحب اليمن مكة، وجلب االقوات إليها، وأحسن إىل أهلها
الست أرسالن زوجة اخلليفة النقلة من عنده إىل عمها، وذلك ملا هجرها وبارت عنده، فبعثها مع  ويف أوائلها طلبت

الوزير الكندري إىل عمها، فلما وصلت إليه كان مريضا مدنفا، فأرسل إىل اخلليفة يعتب عليه يف هتاونه هبا، فكتب 
والليايل يضعفن * ال يرام أذهبت مين الليايل جديدا  وارجتاع الشباب ما* ذهبت شريت ووىل الغرام : اخلليفة إليه ارجتاال

  ...وعلى الغانيات مين السالم وممن تويف فيها من االعيان* وااليام فعلى ما عهدته من شبايب 

أبو نصر احلزامي، ورد بغداد وتفقه على الشيخ أيب حامد االسفراييين، ومسع ) ١(زهري بن علي بن احلسن بن حزام 
داود على القاضي أيب عمر، وحدث بالكثري، وكان يرجع إليه يف الفتاوى، وحل املشكالت، وكانت بالبصرة سنن أيب 

  .وفاته بسرخس فيها
  .سعيد بن مروان صاحب آمد، ويقال إنه سم، فانتقم صاحب ميافارقني ممن مسه، فقطعه قطعا

وكان خريا مصليا، حمافظا على امللك أبو طالب حممد بن ميكائيل بن سلجوق طغرلبك، كان أول ملوك السالجقة، 
الصالة يف أول وقتها، يدمي صيام االثنني واخلميس، حليما عمن أساء إليه، كتوما لالسرار سعيدا يف حركاته، ملك يف 
أيام مسعود بن حممود عامة بالد خراسان، واستناب أخاه داود وأخاه المه إبراهيم بن ينال، وأوالد إخوته، على كثري 

دمن البالد، مث    استدعاه اخلليفة إىل ملك بغدا
  .كما تقدم ذلك كله مبسوطا

تويف يف ثامن رمضان من هذه السنة، وله من العمر سبعون سنة، وكان له يف امللك ثالثون سنة، منها يف ملك العراق 
  .مثان سنني إال مثانية عشر يوما

زير عمه عميد امللك الكندري، وسجنه مث دخلت سنة ست ومخسني وأربعمائة فيها قبض السلطان ألب أرسالن على و
ببيته مث أرسل إليه من قتله، واعتمد يف الوزارة على نظام امللك، وكان وزير صدق، يكرم العلماء والفقراء، وملا عصى 

: ، وخرج عن الطاعة، وأراد أخذ ألب أرسالن، خاف منه ألب أرسالن فقال له الوزير)٢(امللك شهاب الدولة قتلمش 
  .ال ختف، فإين قد استدمت لك جندا ما بارزوا عسكرا إال كسروه، كائنا من كانأيها امللك 
جند يدعون لك وينصرونك بالتوجه يف صلواهتم وخلواهتم، وهم العلماء والفقراء : من هم ؟ قال: قال له امللك
  .الصلحاء

ده، وقتل قتلمش يف املعركة، فطابت نفس امللك بذلك، فحني التقى مع قتلمش مل ينظره أن كسره، وقتل خلقا من جنو
  واجتمعت الكلمة على

__________  
  .زهري بن احلسني بن علي، أبو نصر اجلدامي: ٣٠/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .قطلومش: ١٨٤/  ٢قطلمش، ويف تاريخ أيب الفداء : ٤٦٨/  ٣يف العرب البن خلدون ) ٢(

  .ألب أرسالن
هذا يف ، ففتحوا حصونا كثرية، وغنموا )١( جنود عظيمة إىل بالد الكرج وفيها أرسل ولده ملكشاه ووزيره نظام امللك 

أمواال جزيلة، وفرح املسلمون بنصرهم، وكتب كتاب ولده على ابنة اخلان االعظم صاحب ما وراء النهر، وزفت إليه، 
واحملمودي وفيها أذن ألب أرس) ٢(وزوج ابنه اآلخر  الن البنة بابنة صاحب غزنة، واجتمع مشل امللكني السلجوقي 



اخلليفة يف الرجوع إىل أبيها، وأرسل معها بعض القضاة واالمراء فدخلت بغداد يف جتمل عظيم، وخرج الناس لينظروا 
إليها، فدخلت ليال، ففرح اخلليفة وأهلها بذلك، وأمر اخلليفة بالدعاء اللب أرسالن على املنابر يف اخلطب، فقيل يف 

مللة، ألب أرسالن أبا شجاع حممد بن داود، مث أرسل اللهم وأصلح السلطان املعظ: الدعاء م، عضد الدولة، وتاج ا
  اخلليفة إىل امللك باخللع والتقليد، مع الشريف نقيب النقباء، طراد بن حممد، وأيب حممد التميمي،

  .وموفق اخلادم واستقر أمر السلطان ألب أرسالن على العراق
داد أن قوما من االكراد خرجوا يتصيدون فرأوا يف الربية خياما سودا، ويف ربيع االول شاع يف بغ: قال ابن اجلوزي

قد مات سيدوك ملك اجلن، وأي بلد مل يلطم به عليه، ومل يقم له : مسعوا هبا لطما شديدا، وعويال كثريا، وقائال يقول
  .مأمت فيه

قن ثياهبن وينشرن شعورهن، وخرج رجال فخرج النساء العواهر من حرمي بغداد إىل املقابر يلطمن ثالثة أيام، وخير: قال
  .وهذا من احلمق مل ينقل مثله: من الفساق يفعلون ذلك، وفعل هذا بواسط وخوزستان وغريها من البالد، قال

ويف يوم اجلمعة ثاين عشر شعبان هجم قوم من أصحاب عبد الصمد على أيب علي بن الوليد، املدرس : قال ابن اجلوزي
المتناعه من الصالة يف اجلامع، وتدريسه للناس هبذا املذهب، وأهانوه وجروه، ولعنت املعتزلة  للمعتزلة فسبوه وشتموه

  .يف جامع املنصور، وجلس أبو سعيد بن أيب عمامة وجعل يلعن املعتزلة
 ويف شوال ورد اخلرب أن السلطان غزا بلدا عظيما فيه ستمائة ألف دنليز، وألف بيعة ودير، وقتل منهم خلقا كثريا،

  .وأسر مخسمائة ألف إنسان
  .ويف ذي القعدة حدث بالناس وباء شديد ببغداد وغريها من بالد العراق

وغلت أسعار االدوية، وقل التمر هندي، وزاد احلر يف تشارين، وفسد اهلواء، ويف هذا الشهر خلع على أيب الغنائم 
ج واملظامل، ولقب بالطاهر ذي املناقب، وقرئ تقليده يف املعمر بن حممد بن عبيد اهللا العلوي بنقابة الطالبيني، ووالية احل

  .املوكب
  .وحج أهل العراق يف هذه السنة

  ...وممن تويف فيها من االعيان
__________  

  .الكرخ: ٤٦٩/  ٣ويف االصل والعرب  ٣٨/  ١٠من الكامل ) ١(
  ).العرب -الكامل (ملكشاه تزوج بابنة خاقان، وارسالنشاه بابنة صاحب غزنة ) ٢(

ابن حزم الظاهري هو االمام احلافظ العالمة، أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف بن 
ه   معد بن سفيان بن يزيد، موىل يزيد بن أيب سفيان صخر بن حرب االموي، أصل جد

ة، فولد ابن حزم هذا هبا من فارس، أسلم وخلف املذكور، وهو أول من دخل بالد املغرب منهم، وكانت بلدهم قرطب
يف سلخ رمضان، سنة أربع ومثانني وثلثمائة، فقرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية، وبرز فيها وفاق أهل زمانه، 

ه صنف أربعمائة جملد يف قريب من مثانني ألف ورقة، وكان أديبا طبيبا شاعرا فصيحا،  وصنف الكتب املشهورة، يقال إن
نطق كتب، وكان من بيت وزارة ورياسة، ووجاهة ومال وثروة، وكان مصاحبا للشيخ أيب عمر بن عبد له يف الطب وامل

الرب النمري، وكان مناوئا للشيخ أيب الوليد سليمان بن خلف الباجي، وقد جرت بينهما مناظرات يطول ذكرها، وكان 
ه وقلمه، فأورثه ذلك حقدا يف  قلوب أهل زمانه، وما زالوا به حىت بغضوه إىل ابن حزم كثري الوقيعة يف العلماء بلسان

  ).١(ملوكهم، فطردوه عن بالده، حىت كانت وفاته يف قرية له يف شعبان من هذه السنة وقد جاوز التسعني 
بشئ من القياس ال اجللي وال غريه، وهذا الذي : والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا يف الفروع، ال يقول



اء، وأدخل عليه خطأ كبريا يف نظره وتصرفه وكان مع هذا من أشد الناس تأويال يف باب االصول، وضعه عند العلم
وآيات الصفات وأحاديث الصفات، النه كان أوال قد تضلع من علم املنطق، أخذه عن حممد بن احلسن املذحجي 

  .الكناين القرطيب، ذكره ابن ماكوال وابن خلكان، ففسد بذلك حاله يف باب الصفات
ويل قط وال غطى رأسه ومل  عبد الواحد بن علي بن برهان أبو القاسم النحوي، كان شرس االخالق جدا، مل يلبس سرا

  .يقبل عطاء الحد، وذكر عنه أنه كان يقبل املردان من غري ريبة
حق من ال جيوز دوام العقاب يف : وكان على مذهب مرجئة املعتزلة وينفي خلود الكفار يف النار، ويقول: قال ابن عقيل

]  ١٠٠: التوبة) [ خالدين فيها أبدا(عليه التشفي ال وجه له، مع ما وصف اهللا به نفسه من الرمحة، ويتأول قوله تعاىل 
  .أي أبدا من اآلباد
وقد كان ابن برهان يقدح يف أصحاب أمحد وخيالف اعتقاد املسلمني النه قد خالف االمجاع، مث ذكر : قال ابن اجلوزي

  .هذا وغريه واهللا أعلم كالمه يف
مث دخلت سنة سبع ومخسني واربعمائة فيها سار مجاعة من العراق إىل احلج خبفارة، فلم ميكنهم املسري فعدلوا إىل الكوفة 

  .ورجعوا
__________  

عاش : ١١٥٠/ إذا نظرنا إىل تاريخ والدته، ويف تذكرة احلفاظ " السبعني " كذا باالصل، وهو خطأ، والصواب ) ١(
  .ثنتني وسبعني سنة إال أشهراا

  .ه ٤٥٧وذكر الذهيب وفاته سنة 
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

ويف دي احلجة منها شرع يف بناء املدرسة النظامية، ونقض الجلها دور كثرية من مشرعة الزوايا، وباب البصرة 
  .بصنهاجة وزناتة ، وأوالد محاد، والعرب واملغاربة)١(وفيها كانت حروب كثرية بني متيم بن املعز بن باديس 

  .وحج بالناس من بغداد النقيب أبو الغنائم
وفيها كان مقتل عميد امللك الكندري، وهو منصور بن حممد أبو نصر الكندري، وزير طغرلبك، وكان مسجونا 

، من عمل طريثيث وليست بكندرة اليت هي بالقرب من )٢(سنة تامة، وملا قتل محل فدفن عند أبيه بقرية كندرة 
  .قزوين

  .واستحوذ السلطان على أمواله وحواصله، وقد كان ذكيا فصيحا شاعرا، لديه فضائل مجة، حاضر اجلواب سريعه
ما كل ما يتمىن * وملا أرسله طغرلبك إىل اخلليفة يطلب ابنته، وامتنع اخلليفة من ذلك وأنشد متمثال بقول الشاعر 

  .فسكت اخلليفة وأطرق* مبا ال تشتهي السفن  جتري الرياح* فأجابه الوزير متام قوله * املرء يدركه 
  .قتل عن نيف وأربعني سنة

فاملوت قد وسع الدنيا على الناس مضيت والشامت ) * ٣(إن كان يف الناس ضيق عن منافسيت : ومن شعره قوله
جها هو، كل لكاس املنايا شارب حاسي وقد بعثه للملك طغرلبك خيطب له امرأة خوارزم شاه فتزو* املغبون يتبعين 

فخصاه امللك وأمره على عمله فدفن ذكره خبوارزم، وسفح دمه حني قتل مبرو الروذ، ودفن جسده بقريته، ومحل 
رأسه فدفن بنيسابور، ونقل قحف رأسه إىل كرمان، وأنا أشهد أن اهللا جامع اخلالئق إىل ميقات يوم معلوم أين 

  .كانوا، وحيث كانوا، وعلى أي صفة كانوا سبحانه وتعاىل
مث دخلت سنة مثان ومخسني وأربعمائة يف يوم عاشوراء أغلق أهل الكرخ دكاكينهم وأحضروا نساء ينحن على 

  احلسني، كما جرت به عادهتم السالفة يف بدعتهم املتقدمة املخالفة، فحني وقع ذلك أنكرته العامة، وطلب اخلليفة أبا
  .الغنائم وأنكر عليه ذلك
، وأنه حني علم أزاله، وتردد أهل الكرخ إىل الديوان يعتذرون من ذلك، وخرج التوقيع فاعتذر إليه بأنه مل يعلم به

  .بكفر من سب الصحابة وأظهر البدع
يف ربيع االول ولد بباب االزج صبية هلا رأسان ووجهان ورقبتان وأربع أيد، على بدن كامل مث : قال ابن اجلوزي

  .ماتت
  زلة مكثت أياما، تصدعت منهاويف مجادى اآلخرة كانت خبراسان زل: قال

__________  
  .متيم بن العزيز وباديس: ، ويف االصل٢٩٨/  ١والبيان املغرب  ٤٥/  ١٠من الكامل ) ١(
كندر، وإليها ينسب عميد امللك أبو نصر حممد بن أيب صاحل منصور بن حممد : ٤٨٢/  ٤يف معجم البلدان ) ٢(

  .ه ٤٥٩الكندري اجلراحي قتل سنة 
  .مناقشيت ٣٢/  ١٠امل يف الك) ٣(



) ١(اجلبال، وهلك مجاعة، وخسف بعدة قرى، وخرج الناس إىل الصحراء وأقاموا هنالك، ووقع حريق بنهر معلى 
  .فاحترق مائة دكان وثالثة دور، وذهب للناس شئ كثري، وهنب بعضهم بعضا

  .مع، فاحترق جامع دمشقويف شعبان وقع قتال بدمشق فأحرقوا دارا كانت قريبة من اجلا: قال ابن اجلوزي
والصحيح املشهور أن حريق جامع دمشق إمنا هو يف ليلة النصف من شعبان سنة إحدى : كذا قال ابن اجلوزي

وستني وأربعمائة بعد ثالث سنني مما قال، وأن غلمان الفاطميني اقتتلوا مع غلمان العباسيني فألقيت نار بدار 
يقها حىت وصل إىل اجلامع فسقطت سقوفه، وبادت زخرفته، وتلف االمارة، وهي اخلضراء، فاحترقت وتعدى حر

رخامه، وبقي كأنه خربة، وبادت اخلضراء فصارت كوما من تراب بعد ما كانت يف غاية االحكام واالتقان، وطيب 
، بعد الفناء، ونزهة اجملالس، وحسن املنظر، فهي إىل يومنا هذا ال يسكنها لرداءة مكاهنا إال سفلة الناس وأسقاطهم

ما كانت دار اخلالفة وامللك واالمارة، منذ أسسها معاوية بن أيب سفيان، وأما اجلامع االموي فإنه مل يكن على وجه 
االرض شئ أحسن منه وال أهبى منظرا، إىل أن احترق فبقي خرابا مدة طويلة مث شرع امللوك يف جتديده وترميمه، 

يزالوا يف حتسني معامله إىل زماننا هذا، فتماثل وهو بالنسبة إىل حاله  حىت بلط يف زمن العادل أيب بكر بن أيوب، ومل
  االول كال شئ، وال زال التحسني فيه إىل أيام االمري سيف الدين

  .بتكنزين عبد اهللا الناصري، يف حدود سنة ثالث وسبعمائة، وما قبلها وما بعدها بيسري
  .نقصا بينا وفيها رخصت االسعار ببغداد رخصا كثريا، ونقصت دجلة

وفيها أخذ امللك ألب أرسالن العهد بامللك من بعده لولده ملكشاه، ومشى بني يديه بالغاشية واالمراء ميشون بني 
  .يديه، وكان يوما مشهودا

  .وحج بالناس فيها نور اهلدى أبو طالب احلسني بن نظام احلضرتني الزينيب وجاور مبكة
أبو بكر البيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن عبد اهللا بن موسى أبو بكر  احلافظ الكبري...وفيها تويف من االعيان

البيهقي، له التصانيف اليت سارت هبا الركبان إىل سائر االمصار، ولد سنة أربع ومثانني وثلثمائة، وكان أوحد أهل 
م أيب عبد اهللا زمانه يف االتقان واحلفظ والفقه والتصنيف، كان فقيها حمدثا أصوليا، أخذ العلم عن احلاك

النيسابوري، ومسع على غريه شيئا كثريا، ومجع أشياء كثرية نافعة، مل يسبق إىل مثلها، وال يدرك فيها، منها كتاب 
  السنن الكبري، ونصوص الشافعي كل يف عشر جملدات، والسنن الصغري،

__________  
  ".يعلى " من الكامل ومعجم البلدان، ويف االصل ) ١(

  .نسبة إىل املعلى بن طريف موىل املهدي وكان من كبار قواد الرشيداملعلى، : وقيل

واآلثار، واملدخل، واآلداب وشعب االميان، واخلالفيات، ودالئل النبوة، والبعث والنشور، وغري ذلك من املصنفات 
والورع، تويف  الكبار والصغار املفيدة، اليت ال تسامى وال تداىن، وكان زاهدا متقلال من الدنيا، كثري العبادة

  .بنيسابور، ونقل تابوته إىل بيهق يف مجادى االوىل منها
احلسن بن غالب ابن علي بن غالب بن منصور صعلوك، أبو علي التميمي، ويعرف بابن املبارك املقري، صحب ابن 

كثرية، مسعون، وقرأ القرآن على حروف أنكرت عليه، وجرب عليه الكذب، إما عمدا وإما خطأ، واهتم يف رواية 
  وكان أبو بكر القزويين ممن ينكر عليه، وكتب عليه حمضر بعدم االقراء

كان كذابا، تويف فيها عن ثنتني ومثانني سنة، ودفن عند إبراهيم : باحلروف املنكرة، قال أبو حممد السمرقندي
  .احلريب



يه احلديث واشتهر به، ورحل أخذ الفقه عن أيب الفتح نصر بن حممد العمري املروزي، مث غلب عل: قال ابن خلكان
  .يف طلبه

بن حممد بن خلف بن أمحد الفرا القاضي، أبو يعلى شيخ ) ١(القاضي أبو يعلى بن الفرا احلنبلي حممد بن احلسن 
  .احلنابلة، وممهد مذهبهم يف الفروع، ولد يف حمرم سنة مثانني وثلثمائة، ومسع احلديث الكثري، وحدث عن ابن حبابة

وكان من سادات العلماء الثقات، وشهد عند ابن ماكوال وابن الدامغاين فقباله، وتوىل النظر يف : قال ابن اجلوزي
احلكم حبرمي اخلالفة، وكان إماما يف الفقه، له التصانيف احلسان الكثرية يف مذهب أمحد، ودرس وأفىت سنني، 

لفقه والصدق، وحسن اخللق، والتعبد وانتهت إليه رياسة املذهب، وانتشرت تصانيفه وأصحابه، ومجع االمامة وا
والتقشف واخلشوع، وحسن السمت، والصمت عما ال يعين تويف يف العشرين من رمضان منها عن مثان وسبعني 

سنة، واجتمع يف جنازته القضاة واالعيان، وكان يوما حارا، فأفطر بعض من اتبع جنازته، وترك من البنني عبيد اهللا 
رمحين وغفر يل وأكرمين، : ما فعل اهللا بك ؟ فقال: وأبا حازم، ورآه بعضهم يف املنام فقالأبا القاسم، وأبا احلسني 

  .بل بالصدق: بالعلم ؟ فقال: ورفع منزليت، وجعل يعد ذلك بأصبعه، فقال
  ، كان إماما حافظا يف)٣(علي بن إمساعيل املرسي ) ٢(ابن سيده صاحب احملكم يف اللغة، أبو احلسني 

__________  
  .احلسني: ١١٣٥/ وتذكرة احلفاظ  ٥٢/  ١٠يف الكامل  )١(

  .١٢٨/  ٢املنهج االمحد  ٢٥٦/  ٢تاريخ بغداد  ٧/  ٣الوايف  ٢٤٣/  ٨املنتظم  ٢٤٣/  ٣انظر ترمجته يف العرب 
  .أبو احلسن: ٣٠٥/  ٣وشذرات الذهب  ٣٣٠/  ٣يف ابن خلكان ) ٢(
  ).١٨٦/  ٢انظر خمتصر أخبار البشر (

ير البصر، أخذ علم العربية واللغة عن أبيه، وكان أبوه ضريرا أيضا، واشتغل على أيب العالء صاعد اللغة، وكان ضر
  البغدادي، وله احملكم يف جملدات عديدة، وله شرح احلماسة يف ست

جملدات، وغري ذلك، وقرأ على الشيخ أيب عمر الطملنكي كتاب الغريب اليب عبيد سرها من حفظه، فتعجب الناس 
منها وله ) ١(كان الشيخ يقابل مبا يقرأ يف الكتاب، فسمع الناس بقراءته من حفظه، تويف يف ربيع االول لذلك، و

  .ستون سنة، وقيل إنه تويف يف سنة مثان وأربعني، واالول أصح، واهللا أعلم
مام أيب املستويف امللقب بشرف امللك، مشهد اال) ٢(مث دخلت سنة تسع ومخسني وأربعمائة فيها بىن أبو سعيد 

أمل تر أن : حنيفة ببغداد، وعقد عليه قبة، وعمل بإزائه مدرسة، فدخل أبو جعفر بن البياضي زائرا اليب حنيفة فأنشد
فأنشرها جود العميد أيب * فجمعه هذا املغيب يف اللحد كذلك كانت هذه االرض ميتة ) * ٣(العلم كان مضيعا 

  .ري، وورد أن ببغداد تلف شجر كثري من الليمون واالترجالسعد وفيها هبت ريح حارة فمات بسببها خلق كث
وفيها احترق قرب معروف الكرخي، وكان سببه أن القيم طبخ له ماء الشعري ملرضه فتعدت النار إىل االخشاب 

  .فاحترق املشهد
تفخ كانت تن: وفيها وقع غالء وفناء بدمشق وحلب وحران، وأعمال خراسان بكماهلا، ووقع الفناء يف الدواب

  .رؤوسها وأعينها حىت كان الناس يأخذون محر الوحش بااليدي، وكانوا يأنفون من أكلها
ويف يوم السبت عاشر ذي القعدة مجع العميد أبو سعد الناس ليحضروا الدرس بالنظامية : قال ابن اجلوزي يف املنتظم

اجتماع الناس وجاء أبو إسحاق ببغداد، وعني لتدريسها ومشيختها الشيخ أبا إسحاق الشريازي، فلما تكامل 
يا سيدي تذهب تدرس يف مكان مغصوب ؟ فامتنع أبو إسحاق من احلضور ورجع إىل : ليدرس لقيه فقيه شاب فقال



بيته، فأقيم الشيخ أبو نصر الصباغ فدرس، فلما بلغ نظام امللك ذلك تغيظ على العميد وأرسل إىل الشيخ أيب 
يف ذي احلجة من هذه السنة، وكان ال يصلي فيها مكتوبة، بل كان خيرج إىل  إسحاق فرده إىل التدريس بالنظامية،

  بعض املساجد فيصلي، ملا بلغه من أهنا مغصوبة، وقد كان مدة تدريس ابن الصباغ فيها عشرين يوما، مث
__________  

  .املرسي نسبة إىل مدينة مرسية وهي مدينة يف شرق االندلس) ٣(
  .خر يوم االحد الربع بقني منهربيع اآل: يف ابن خلكان) ١(

  .سادس عشر مجادى اآلخرة: ويف شذرات الذهب
  .أبو سعد: ٥٤/  ١٠يف الكامل ) ٢(
  .مشتتا: يف الكامل) ٣(

  .عاد أبو إسحاق إليها
ويف ذي القعدة من هذه السنة قتل الصليحي أمري اليمن وصاحب مكة قتله بعض أمراء اليمن، وخطب للقائم بأمر 

  .اهللا العباسي
  .وفيها حج بالناس أبو الغنائم النقيب

، لظرفه وطول )١(حممد بن إمساعيل بن حممد أبو علي الطرسوسي، ويقال له العراقي ...وممن تويف فيها من االعيان
مقامه هبا، مسع احلديث من أيب طاهر املخلص، وتفقه على أيب حممد الباقي، مث على الشيخ أيب حامد االسفراييين، 

  .لدة طرسوس وكان من الفقهاء الفضالء املربزينوويل قضاء ب
يف مجادى االوىل كانت زلزلة بأرض فلسطني، أهلكت بلد الرملة، : مث دخلت سنة ستني وأربعمائة قال ابن اجلوزي

ورمت شراريف من مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحلقت وادي الصفر وخيرب، وانشقت االرض عن 
وبلغ حسها إىل الرحبة والكوفة، وجاء كتاب بعض التجار فيه ذكر هذه الزلزلة وذكر فيه كنوز كثرية من املال، 

ألف نسمة، وانشقت ) ٢(أهنا خسفت الرملة مجيعا حىت مل يسلم منها إال داران فقط، وهلك منها مخس عشرة 
ن املاء أشياء من صخرة بيت املقدس، مث عادت فالتأمت، وغار البحر مسرية يوم، وساخ يف االرض وظهر يف مكا
  .جواهر وغريها، ودخل الناس يف أرضه يلتقطون، فرجع عليهم فأهلك كثريا منهم، أو أكثرهم

ويف يوم النصف من مجادى اآلخرة قرئ االعتقاد القادري الذي فيه مذهب أهل السنة، واالنكار على أهل البدع، 
  .ة على اجلماعة احلاضرينوقرأ أبو مسلم الكجي البخاري احملدث كتاب التوحيد البن خزمي

وذكر مبحضر من الوزير ابن جهري ومجاعة الفقهاء وأهل الكالم، واعترفوا باملوافقة، مث قرئ االعتقاد القادري على 
  الشريف أيب جعفر بن املقتدي باهللا بباب

  .البصرة، وذلك لسماعه له من اخلليفة القادر باهللا مصنفه
مد بن حممد بن جهري، امللقب فخر الدولة، وبعث إليه يعاتبه يف أشياء كثرية، وفيها عزل اخلليفة وزيره أبا نصر حم

فاعتذر منها وأخذ يف الترفق والتذلل، فأجيب بأن يرحل إىل أي جهة شاء، فاختار ابن مزيد فباع أصحابه أمالكهم 
ناس يتباكون حوله ، وال)٢(وطلقوا نساءهم وأخذ أواله وأهله وجاء لريكب يف سفينة لينحدر منها إىل احللة 

  لبكائه، فلما اجتاز بدار اخلالفة قبل االرض دفعات
__________  

  .أبو علي الطوسي، قاضيها، وهو عمر بن إمساعيل بن حممد ٥٦/  ١٠ذكره ابن االثري يف تارخيه ) ١(



  .مخسة وعشرون ألف نسمة: ٥٧/  ١٠يف رواية ابن االثري يف تارخيه ) ٢(
  .فلوجةال: ٥٧/  ١٠يف الكامل ) ٣(

واخلليفة يف الشباك، والوزير يقول يا أمري املؤمنني ارحم شيبيت وغربيت وأوالدي، فأعيد إىل الوزارة بشفاعة دبيس 
  .بن مزيد، يف السنة اآلتية، وامتدحه الشعراء، وفرح الناس برجوعه إىل الوزارة وكان يوما مشهودا

ن منصور امللقب بالشيخ االجل، كان أوحد زمانه باالمر عبد امللك بن حممد بن يوسف ب...وفيها تويف من االعيان
باملعروف والنهي عن املنكر، واملبادرة إىل فعل اخلريات، واصطناع االيادي عند أهلها، من أهل السنة، مع شدة 

القيام على أهل البدع ولعنهم، وافتقاد املستورين بالرب والصدقة، وإخفاء ذلك جهده وطاقته، ومن غريب ما وقع 
ه أنه كان يصل إنسانا يف كل يوم بعشرة دنانري، كان يكتب هبا معه إىل ابن رضوان، فلما تويف الشيخ جاء الرجل ل

إنه قد مات وال أصرف لك شيئا، : ادفع إىل ما كان يصرف يل الشيخ، فقال له ابن رضوان: إىل ابن رضوان فقال
ا له وترحم عليه، مث التفت فإذا هو بكاغد فيه عشرة فجاء الرجل إىل قرب الشيخ االجل فقرأ شيئا من القرآن ودع

هذه سقطت مين اليوم عند قربه فخذها ولك : دنانري، فأخذها وجاء هبا إىل ابن رضوان فذكر له ما جرى له، فقال
  .عندي يف كل يوم مثلها

  تويف يف نصف احملرم منها عن مخس
  .م عددهم إال اهللا عزوجل، فرمحه اهللا تعاىلوستني سنة، وكان يوم موته يوما مشهودا، حضره خلق ال يعل

أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي فقيه الشيعة، ودفن يف مشهد علي، وكان جماورا به حني أحرقت داره بالكرخ، 
  .وكتبه، سنة مثان وأربعني إىل حمرم هذه السنة فتويف ودفن هناك

منها كان حريق جامع دمشق، وكان سببه أن  مث دخلت سنة إحدى وستني وأربعمائة يف ليلة النصف من شعبان
غلمان الفاطميني والعباسيني اختصموا فألقيت نار بدار امللك، وهي اخلضراء املتامخة للجامع من جهة القبلة، 

فاحترقت، وسرى احلريق إىل اجلامع فسقطت سقوفه وتناثرت فصوصه املذهبة، وتغريت معامله، وتقلعت الفسيفساء 
، وعلى جدرانه، وتبدلت بضدها، وقد كانت سقوفه مذهبة كلها، واجلملونات من فوقها، اليت كانت يف أرضه

وجدرانه مذهبة ملونة مصور فيها مجيع بالد الدنيا، حبيث إن االنسان إذا أراد أن يتفرج يف إقليم أو بلد وجده يف 
  اجلامع مصورا كهيئته، فال يسافر إليه وال يعىن يف

عبة ومكة فوق احملراب والبالد كلها شرقا وغربا، كل إقليم يف مكان الئق به، طلبه، فقد وجده من قرب الك
ومصور فيه كل شجرة مثمرة وغري مثمرة، مصور مشكل يف بلدانه وأوطانه، والستور مرخاة على أبوابه النافذة إىل 

وأرضه كلها  الصحن، وعلى أصول احليطان إىل مقدار الثلث منها ستور، وباقي اجلدران بالفصوص امللونة،
بالفصوص، ليس فيها بالط، حبيث أنه مل يكن يف الدنيا بناء أحسن منه، ال قصور امللوك وال غريها، مث ملا وقع هذا 

احلريق فيه تبدل احلال الكامل بضده، وصارت أرضه طينا يف زمن الشتاء، وغبارا يف زمن الصيف، حمفورة 
يب بكر بن أيوب، بعد الستمائة سنة من اهلجرة، وكان مجيع ما مهجورة، ومل يزل كذلك حىت بلط يف زمن العادل أ

سقط منه من الرخام والفصوص واالخشاب وغريها، مودعا يف املشاهد االربعة، حىت فرغها من ذلك كمال الدين 
  الشهر زوري، يف زمن العادل نور الدين حممود بن زنكي، حني واله نظره مع القضاء ونظر االوقاف

الضرب وغري ذلك، ومل تزل امللوك جتدد يف حماسنه إىل زماننا هذا، فتقارب حاله يف زمن تنكيز  كلها، ونظر دار
نائب الشام، وقد تقدم أن ابن اجلوزي أرخ ما ذكرنا يف سنة مثان ومخسني، وتبعه ابن الساعي أيضا يف هذه السنة، 



  .وكذلك شيخنا الذهيب مؤرخ االسالم، وغري واحد
  .واهللا أعلم
مت احلنابلة على الشيخ أيب الوفا بن عقيل، وهو من كربائهم، بتردده إىل أيب علي بن الوليد املتكلم وفيها نق

املعتزيل، واهتموه باالعتزال، وإمنا كان يتردد إليه ليحيط علما مبذهبه، ولكن شرقه اهلوى فشرق شرقة كادت روحه 
ة وتأذى بسببها مجاعة منهم، وما سكنت الفتنة خترج معها، وصارت فيه نزعة منه، وجرت بينه وبينهم فتنة طويل

  .بينهم إىل سنة مخس وستني، مث اصطلحوا فيما بينهم، بعد اختصام كبري
  .وفيها زادت دجلة على إحدى وعشرين ذراعا حىت دخل املاء مشهد أيب حنيفة

  .مواال كثريةوفيها ورد اخلرب بأن االفشني دخل بالد الروم حىت انتهى إىل غورية، فقتل خلقا وغنم أ
  .وفيها كان رخص عظيم يف الكوفة حىت بيع السمك كل أربعني رطال حببة

  .وفيها حج بالناس أبو الغنائم العلوي
الفوراين صاحب االبانة أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن فوران الفوراين ...وممن تويف فيها من االعيان

ف االبانة اليت فيها من النقول الغريبة، واالقوال واالوجه اليت ال توجد إىل ، املروزي، أحد أئمة الشافعية، ومصن)١(
  فيها،

__________  
  ).٦٨/  ١٠(ه  ٤٦٣ذكر ابن االثري يف تارخيه وفاتة سنة ) ١(

كان بصريا باالصول والفروع، أخذ الفقه عن القفال، وحضر إمام احلرمني عنده وهو صغري، فلم يلتفت إليه، فصار 
  .منه، فهو خيطئه كثريا يف النهايةيف نفسه 

وقال بعض املصنفني كذا وغلط يف ذلك وشرع يف الوقوع فيه فمراده أبو : فمىت قال يف النهاية: قال ابن خلكان
  .القاسم الفوراين

  تويف الفوراين يف رمضان منها مبرو، عن ثالث وسبعني سنة، وقد كتب تلميذه أبو سعد عبد
عري املدرس بالنظامية بعد أيب إسحاق وقبل ابن الصباغ، وبعده أيضا، كتابا على االبانة، الرمحن بن حممد املأمون امل

  .فسماه تتمة االبانة، انتهى فيه إىل كتاب احلدود
  .ومات قبل إمتامه، فتممه أسعد العجلي وغريه، مل يلحقوا شأوه وال حاموا حوله، ومسوه تتمة التتمة

فمن احلوادث فيها أنه كان على ثالث ساعات يف يوم : ة قال ابن اجلوزيمث دخلت سنة اثنتني وستني وأربعمائ
الثالثاء احلادي عشر من مجادى االوىل، وهو ثامن عشرين أذار، كانت زلزلة عظيمة بالرملة وأعماهلا، فذهب 
شى أكثرها واهندم سورها، وعم ذلك بيت املقدس ونابلس، واخنسفت إيليا، وجفل البحر حىت انكشفت أرضه، وم

  .ناس فيه مث عاد وتغري، واهندم إحدى زوايا جامع مصر، وتبعت هذه الزلزلة يف ساعتها زلزلتان أخريان
وفيها توجه ملك الروم من قسطنطينية إىل الشام يف ثلثمائة ألف مقاتل، فنزل على منبج وأحرق القرى ما بني منبج 

ملسلمون حبلب وغريها منه فزعا عظيما، فأقام ستة إىل أرض الروم، وقتل رجاهلم وسىب نساءهم وأوالدهم، وفرع ا
عشر يوما مث رده اهللا خاسئا وهو حسري، وذلك لقلة ما معهم من املرية وهالك أكثر جيشه باجلوع، وهللا احلمد 

  .واملنة
وفيها ضاقت النفقة على أمري مكة فأخذ الذهب من أستار الكعبة وامليزاب وباب الكعبة، فضرب ذلك دراهم 

  .، وكذا فعل صاحب املدينة بالقناديل اليت يف املسجد النبويودنانري



وفيها كان غالء شديد مبصر فأكلوا اجليف وامليتات والكالب، فكان يباع الكلب خبمسة دنانري، وماتت الفيلة 
فأكلت ميتاهتا، وأفنيت الدواب فلم يبق لصاحب مصر سوى ثالثة أفراس، بعد أن كان له العدد الكثري من اخليل 

والدواب، ونزل الوزير يوما عن بغلته فغفل الغالم عنها لضعفه من اجلوع فأخذها ثالثة نفر فذحبوها وأكلوها 
فأخذوا فصلبوا فما أصبحوا إال وعظامهم بادية، قد أخذ الناس حلومهم فأكلوها، وظهر على رجل يقتل الصبيان 

مه، وكانت االعراب يقدمون بالطعام يبيعونه يف والنساء ويدفن رؤوسهم وأطرافهم، ويبيع حلومهم، فقتل وأكل حل
ظاهر البلد، ال يتجاسرون يدخلون لئال خيطف وينهب منهم، وكان ال جيسر أحد أن يدفن ميته هنارا، وإمنا يدفنه 

  .ليال خفية، لئال ينبش فيؤكل
  واحتاج صاحب مصر حىت باع أشياء من نفائس ما عنده، من ذلك إحدى عشر ألف درع،

  ف سيف حملى، ومثانون ألف قطعة بلور كبار، ومخسة وسبعون ألف قطعة من الديباجوعشرون أل

القدمي، وبيعت ثياب النساء والرجال وغري ذلك بأرخص مثن، وكذلك االمالك وغريها، وقد كان بعض هذه 
  .النفائس للخليفة، مما هنب من بغداد يف وقعة البساسريي

  .إىل اخلليفة وفيها وردت التقادم من امللك ألب أرسالن
  .وفيها اسم ويل العهد ابن اخلليفة على الدنانري والدراهم، ومنع التعامل بغريها، ومسي املضروب عليه االمريي
وفيها ورد كتاب صاحب مكة إىل امللك ألب أرسالن وهو خبراسان خيربه بإقامة اخلطبة مبكة للقائم بأمر اهللا 

بثالثني ألف دينار وخلعة سنية، وأجرى له يف كل سنة عشرة آالف  وللسلطان، وقطع خطبة املصريني، فأرسل إليه
  .دينار

  .وفيها تزوج عميد الدولة بن جهري بابنة نظام امللك بالري
احلسن بن علي ابن حممد أبو اجلوائز الواسطي، : وحج بالناس أبو الغنائم العلوي، وفيها تويف من االعيان واملشاهري

شاعرا أديبا ظريفا، ولد سنة ثنتني ومخسني وثلثمائة، ومات يف هذه السنة عن مائة سكن بغداد دهرا طويال، وكان 
  .وعشر سنني

وقفا عليها وهلا ما خطرت * قد خان عهدي وهلا وحق من صريين * واحسريت من قوهلا : ومن مستجاد شعره قوله
واسطي، ولد سنة مثانني وثلثمائة، إال كستين وهلا حممد بن أمحد بن سهل املعروف بابن بشران النحوي ال* خباطري 

أقصر فقصر * يا شائدا للقصور مهال : وكان عاملا باالدب، وانتهت إليه الرحلة يف اللغة، وله شعر حسن، فمنه قوله
  منتقل ماله ثبات* الشتات وإمنا العيش مثل ظل ) ١(إال قصاراهم * الفىت املمات مل جيتمع مشل أهل قصر 

كأن صفو حيايت * ورحت ما يل سوى ذكراهم وطر وقلت يا لذيت بيين لبينهم * ا مودعة ودعتهم ويل الدني: وقوله
  بعدهم كدر

__________  
  .وقصراهم: ٨٢/  ٢يف الوايف ) ١(

أوليتها للضواري * ألفيته إن حدوا بالعيس ينفطر يا ليت عيسهم يوم النوى حنرت * لوال تعلل قليب بالرجاء هلم 
طلبت صديقا يف الربية كلها : يا لوعة البني أنت النار تستعر وقوله* أنت الساعة اقتربت  بالفال جزر يا ساعة البني

ومل يك يف معىن الوداد صدوقا فطلقت ود العاملني * فأعيا طاليب أن أصيب صديقا بلى من مسي بالصديق جمازه * 
ها أقبل ملك الروم أرمانوس يف وأصبحت من أسر احلفاظ طليقا مث دخلت سنة ثالث وستني وأربعمائة وفي* ثالثة 



والفرنج، وعدد عظيم وعدد، ومعه مخسة وثالثون ألفا من البطارقة، ) ١(جحافل أمثال اجلبال من الروم والكرج 
مع كل بطريق مائتا ألف فارس، ومعه من الفرنج مخسة وثالثون ألفا، ومن الغزاة الذين يسكنون القسطنطينية، 

نقاب وحفار، وألف روزجاري، ومعه أربعمائة عجلة حتمل النعال واملسامري، وألفا  مخسة عشر ألفا، ومعه مائة ألف
عجلة حتمل السالح والسروج والغرادات واملناجيق، منها منجنيق عدة ألف ومائتا رحل، ومن عزمه قبحه اهللا أن 

ارفق بذلك : ا، فقال لهيبيد االسالم وأهله، وقد أقطع بطارقته البالد حىت بغداد، واستوصى نائبها باخلليفة خري
الشيخ فإنه صاحبنا، مث إذا استوثقت ممالك العراق وخراسان هلم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة، فاستعادوه من 

فالتقاه السلطان ألب أرسالن ]  ٧٢: احلجر) [ لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون: (أيدي املسلمني، والقدر يقول
  ،)٢(لفا يف جيشه وهم قريب من عشرين أ

، )٣(مبكان يقال له الزهوة، يف يوم االربعاء خلمس بقني من ذي القعدة، وخاف السلطان من كثرة جند ملك الروم 
فأشار عليه الفقيه أبو نصر حممد بن عبد امللك البخاري بأن يكون وقت الوقعة يوم اجلمعة بعد الزوال حني يكون 

ت وتواقف الفريقان وتواجه الفتيان، نزل السلطان عن فرسه اخلطباء يدعون للمجاهدين، فلما كان ذلك الوق
وسجد هللا عزوجل، ومرغ وجهه يف التراب ودعا اهللا واستنصره، فأنزل نصره على املسلمني، ومنحهم أكتافهم 

  فقتلوا منهم خلقا كثريا، وأسر ملكهم
__________  

  .والكرخ: ، ويف االصل٦٥/  ١٠من الكامل ) ١(
  .حتريف

العرب (مخسة عشر ألف فارس : ٦٥/  ١٠يف الكامل ) ٢..(الكزج بالزاي واجليم: ٣١١/  ٣لذهب ويف شذرات ا
٤/  ٥.(  
ال : فلما تقارب العسكران، أرسل السلطان إىل ملك الروم يطلب منه املهادنة فقال: قال ابن االثري يف تارخيه) ٣(

/  ١وتاريخ ابن الوردي  ١٨٧/  ٢البشر وخمتصر أخبار  ٦٥/  ١٠(هدنة إال يف الري، فانزعج السلطان لذلك 
٥٦٣.(  

لو كنت أنا : أرمانوس، أسره غالم رومي، فلما أوقف بني يدي امللك ألب أرسالن ضربه بيده ثالث مقارع وقال
إما أن تقتل وتشهرين يف بالدك، وإما : فما ظنك يب ؟ فقال: كل قبيح، قال: االسري بني يديك ما كنت تفعل ؟ قال

  .الفداء وتعيدين أن تعفو وتأخذ
  .ما عزمت على غري العفو والفداء: قال

  .فافتدى نفسه منه بألف ألف دينار ومخسمائة ألف دينار
فقام بني يدي امللك وسقاه شربة من ماء وقبل االرض بني يديه، وقبل االرض إىل جهة اخلليفة إجالال وإكراما، 

ه مجاعة من البطارقة وشيعه فرسخا، وأرسل معه جيشا وأطلق له امللك عشرة آالف دينار ليتجهز هبا، وأطلق مع
حيفظونه إىل بالده، ومعهم راية مكتوب عليها ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا، فلما انتهى إىل بالده وجد الروم قد 
تزهد ملكوا عليهم غريه، فأرسل إىل السلطان يعتذر إليه، وبعث من الذهب واجلواهر ما يقارب ثالمثائة ألف دينار و

  .ولبس الصوف مث استغاث مبلك االرمن فأخذه وكحله وأرسله إىل السلطان يتقرب إليه بذلك
  وفيها خطب حممود بن مرداس للقائم وللسلطان ألب أرسالن، فبعث إليه اخلليفة باخللع

  .واهلدايا والتحف، والعهد مع طراد



خطبة املصريني منها، وكان خيطب هلم فيها من  وفيها حج بالناس أبو الغنائم العلوي، وخطب مبكة للقائم، وقطعت
  .حنو مائة سنة، فانقطع ذلك

أمحد بن علي ابن ثابت بن أمحد بن مهدي، أبو بكر اخلطيب البغدادي، أحد مشاهري ...وفيها تويف من االعيان
  .مائة مصنفاحلفاظ، وصاحب تاريخ بغداد وغريه من املصنفات العديدة املفيدة، حنو من ستني مصنفا، ويقال بل 

  .فاهللا أعلم
ولد سنة إحدى وتسعني وثلثمائة، وقيل سنة ثنتني وتسعني، وأول مساعه سنة ثالث وأربعمائة، ونشأ ببغداد، وتفقه 
على أيب طالب الطربي وغريه من أصحاب الشيخ أيب حامد االسفراييين، ومسع احلديث الكثري، ورحل إىل البصرة 

واحلجاز، ومسي اخلطيب النه كان خيطب بدرب رحيان، ومسع مبكة على القاضي ونيسابور وأصبهان ومهذان والشام 
أيب عبد اهللا حممد بن سالمة القضاعي، وقرأ صحيح البخاري على كرمية بنت أمحد يف مخسة أيام، ورجع إىل بغداد 

إسقاط اجلزية عنهم  وحظي عند الوزير أيب القاسم بن مسلمة، وملا ادعى اليهود اخليابرة أن معهم كتابا نبويا فيه
  .أوقف ابن مسلمة اخلطيب على هذا الكتاب

الن فيه شهادة معاوية بن أيب سفيان ومل يكن أسلم يوم : وما الدليل على كذبه ؟ فقال: هذا كذب، فقال له: فقال
قد مات خيرب، وقد كانت خيرب يف سنة سبع من اهلجرة، وإمنا أسلم معاوية يوم الفتح، وفيه شهادة سعد بن معاذ، و

  .قبل خيرب عام اخلندق سنة مخس
  .فأعجب الناس ذلك

وقد سبق اخلطيب إىل هذا النقل، سبقه حممد بن جرير كما ذكرت يف مصنف مفرد، وملا وقعت فتنة البساسريي 
  ببغداد سنة مخسني خرج اخلطيب إىل الشام فأقام

كان جهوري الصوت، يسمع صوته من بدمشق باملأذنة الشرقية من جامعها، وكان يقرأ على الناس احلديث، و
أرجاء اجلامع كلها، فاتفق أنه قرأ على الناس يوما فضائل العباس فثار عليه الروافض من أتباع الفاطميني، فأرادوا 
قتله فتشفع بالشريف الزينيب فأجاره، وكان مسكنه بدار العقيقي، مث خرج من دمشق فأقام مبدينة صور، فكتب 

  أيب عبد اهللاشيئا كثريا من مصنفات 
الصوري خبطه كان يستعريها من زوجته، فلم يزل مقيما بالشام إىل سنة ثنتني وستني، مث عاد إىل بغداد فحدث 

بأشياء من مسموعاته، وقد كان سأل اهللا أن ميلك ألف دينار، وأن حيدث بالتاريخ جبامع املنصور، فملك ألف دينار 
قريب من مائيت دينار، فأوصى هبا الهل احلديث، وسأل السلطان أن أو ما يقارهبا ذهبا، وحني احتضر كان عنده 

ميضي ذلك، فإنه ال يترك وارثا، فأجيب إىل ذلك، وله مصنفات كثرية مفيدة، منها كتاب التاريخ، وكتاب الكفاية، 
 واجلامع، وشرف أصحاب احلديث، واملتفق واملفترق، والسابق والالحق، وتلخيص املتشابه يف الرسم، وفضل

  .الوصل، ورواية اآلباء عن االبناء، ورواية الصحابة عن التابعني، واقتضاء العلم للعمل، والفقيه واملتفقه، وغري ذلك
  .وقد سردها ابن اجلوزي يف املنتظم

إن هذه املصنفات أكثرها اليب عبد اهللا الصوري، أو ابتدأها فتممها اخلطيب، وجعلها لنفسه، وقد كان : قال ويقال
سن القراءة فصيح اللفظ عارفا باالدب يقول الشعر، وكان أوال يتكلم على مذهب االمام أمحد بن اخلطيب ح

حنبل، فانتقل عنه إىل مذهب الشافعي، مث صار يتكلم يف أصحاب أمحد ويقدح فيهم ما أمكنه، وله دسائس عجيبة 
ه، وما كان عليه من حمبة يف ذمهم، مث شرع ابن اجلوزي ينتصر الصحاب أمحد ويذكر مثالب اخلطيب ودسائس

: الدنيا وامليل إىل أهلها مبا يطول ذكره، وقد أورد ابن اجلوزي من شعره قصيدة جيدة املطلع حسنة املنزع أوهلا قوله



الجل تذكري عهد الغواين وال * وقفت به وال رسم املغاين وال أثر اخليام أراق دمعي * لعمرك ما شجاين رسم دار 
له يف الناس ما حتصى دعاين عرفت فعاله * وال عاصيته فثىن عناين ومل أطمعه يف وكم قتيل *  ملك اهلوى يوما قيادي

رف من  -...سليم الغيب حمفوظ اللسان* اصحيح الود حمظى  -...وما يلقون من ذل اهلوان* بذوي التصايب 
  روق بال معاينترى صورا ت* نفاقا يف التباعد والتداين وعامل دهرنا ال خري فيهم * االخوان إال 

على ما ناب من صرف الزمان * أقول سوى فالن أو فالن وملا مل أجد حرا يواتى * ووصف مجيعهم هذا فما أن 
  ومل أجزع ملا منه دهاين* صربت تكرما لقراع دهري 

يب ربيط اجلأش جمتمع اجلنان أ* أقول هلا أال كفي كفاين ولكين صليب العود عود * ومل أك يف الشدائد مستكينا 
ألذ من املذلة يف اجلنان وقد ترمجه ابن * جيئ بغري سيفي أو سناين فعز يف لظى باغيه يهوى * النفس ال أختار رزقا 

وال للذة عيش * عساكر يف تارخيه ترمجة حسنة كعادته وأورد له من شعره قوله ال يغبطن أخا الدنيا لزخرفها 
وكم مقلد * لخلق قد وضحا كم شارب عسال فيه منيته وفعله بني ل* عجلت فرحا فالدهر أسرع شئ يف تقلبه 

ضحى من ذي احلجة منها، وله ثنتان وسبعون سنة، يف حجرة كان يسكنها ) ١(سيفا من قربه ذحبا تويف يوم االثنني 
بدرب السلسلة، جوار املدرسة النظامية، واحتفل الناس جبنازته، ومحل نعشه فيمن محل الشيخ أبو إسحاق 

ن إىل جانب قرب بشر احلايف، يف قرب رجل كان قد أعده لنفسه، فسئل أن يتركه للخطيب فشح به الشريازي، ودف
باهللا عليك لو جلست أنت واخلطيب إىل بشر أيكما كان جيلسه إىل : ومل تسمح نفسه، حىت قال له بعض احلاضرين

وساحمه، وهو ممن قيل فيه ويف أمثاله  فامسح له به، فوهبه منه فدفن فيه رمحه اهللا: اخلطيب، فقيل له: جانبه ؟ فقال
حىت رأيتك يف التاريخ مكتوبا حسان بن سعيد ابن حسان بن حممد * ما زلت تدأب يف التاريخ جمتهدا : قول الشاعر

بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن منيع بن خالد بن عبد الرمحن بن خالد بن الوليد املخزومي املنيعي، كان يف شبابه 
  زهد والتجارة حىت ساد أهل زمانه، مث تركجيمع بني ال

ذلك، وأقبل على العبادة والزهد والرب والصلة والصدقة وغري ذلك، وبناء املساجد والرباطات، وكان السلطان يأيت 
إليه ويتربك به، وملا وقع الغالء كان يعمل كل يوم شيئا كثريا من اخلبز واالطعمة، ويتصدق به وكان يكسو يف كل 

من ألف فقري ثيابا وجبابا، وكذلك كان يكسو االرامل وغريهن من النساء، وكان جيهز البنات االيتام  سنة قريبا
وبنات الفقراء، وأسقط شيئا كثريا من املكوس والوظائف السلطانية عن بالد نيسابور، وقرأها وهو مع ذلك يف 

ويف يف هذه السنة، يف بلدة مرو الروذ، غاية التبذل والثياب واالطمار، وترك الشهوات ومل يزل كذلك إىل أن ت
  .تغمده اهللا برمحته، ورفع درجته وال خيب اهللا له سعيا

__________  
  .سابع ذي احلجة: ١١٤٤/ وتذكرة احلفاظ  ٩٣/  ١زيد يف ابن خلكان ) ١(

  .وقال السمعاين تويف يف شوال

  . زمانهاجلعفري فقيه الشيعة يف) ١(أمني بن حممد بن احلسن بن محزة أبو علي 
حممد بن وشاح بن عبد اهللا أبو علي موىل أيب متام حممد بن علي بن احلسن الزينيب، مسع احلديث، وكان أديبا شاعرا، 

علي وال أين حنلت * محلت العصا ال الضعف أوجب محلها : وكان ينسب إىل االعتزال والرفض، ومن شعره قوله
 علمها أن املقيم على سفر الشيخ االجل أبو عمر بن عبد الرب ال) * ٣(ولكنين ألزمت نفسي محلها ) ٢(من الكرب 

  .، واالستيعاب، وغري ذلك)٤(النمري صاحب التصانيف املليحة اهلائلة، منها التمهيد، واالستذكار 



ابن زيدون الشاعر أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن غالب بن زيدون أبو الوليد، الشاعر املاهر االندلسي القرطيب، 
  باالمري املعتمد بن عباد، صاحب إشبيلية، فحظي عنده وصار مشاورا يف منزلةاتصل 

بنتم وبنا فما ابتلت : الوزير، مث وزر له ولولده أيب بكر بن أيب الوليد، وهو صاحب القصيدة الفراقية اليت يقول فيها
سى لوال تأسينا حالت لبعدكم يقضي عليها اال* شوقا إليكم وال جفت مآقينا تكاد حني تناجيكم ضمائرنا * جواحننا 

  واليوم حنن وال يرجى تالقينا* سودا وكانت بكم بيضا ليالينا باالمس كنا وال خنشى تفرقنا * أيامنا فغدت 
__________  

وتويف يف شهر : أبو يعلى حممد بن احلسني بن محزة اجلعفري فقيه االمامية، قال: ذكره ابن االثري يف تارخيه) ١(
  .رمضان

  .وال أين حتنيت من كرب، بتسكني القافية: ١٧٤/  ٥الوايف بالوفيات يف ) ٢(
  .حبملها: يف الوايف) ٣(
التمهيد واالستذكار كتابان ألفهما ابن عبد الرب يف املوطأ، فالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واالسانيد ورتب فيه ) ٤(

  .ىل مثلهأمساء شيوخ مالك على حروف املعجم وهو كتاب مل يتقدمه أحد إ
  .واالستذكار ملذاهب علماء االمصار فيما تضمنه املوطأ من املعاين واآلثار وشرح فيه املوطأ على وجهه ونسق أبوابه

وهي طويلة وفيها صنعة قوية مهيجة على البكاء لكل من قرأها أو مسعها، النه ما من أحد إال فارق خال أو حبيبا أو 
يل * سر إذا ذاعت االسرار مل يذع يا بائعا حظه مين ولو بذلت * شئت مل يصع بيين وبينك ما لو : نسيبا، وله أيضا

ال تستطيع قلوب الناس يستطيع ته احتمل واستطل أصرب * احلياة حبظي منه مل أبع يكفيك أنك لو محلت قليب ما 
تمد بن عباد، وول أقبل وقل أمسع ومر أطع تويف يف رجب منها واستمر ولده أبو بكر وزيرا للمع) * ١(وعزهن 

  .حىت أخذ ابن ياسني قرطبة من يده يف سنة أربع ومثانني، فقتل يومئذ
  .قاله ابن خلكان

  كرمية بنت أمحد ابن حممد بن أيب حامت املروزية، كانت عاملة صاحلة، مسعت صحيح البخاري على
  .الكشميهين، وقرأ عليها االئمة كاخلطيب وأيب املظفر السمعاين وغريمها

ة أربع وستني وأربعمائة فيها قام الشيخ أبو إسحاق الشريازي مع احلنابلة يف االنكار على املفسدين، مث دخلت سن
  .والذين يبيعون اخلمور، ويف إبطال املواجرات وهن البغايا، وكتبوا إىل السلطان يف ذلك فجاءت كتبه يف االنكار

  .وفيها كانت زلزلة عظيمة ببغداد ارجتت هلا االرض ست مرات
ها كان غالء شديد وموتان ذريع يف احليوانات، حبيث أن بعض الرعاة خبراسان قام وقت الصباح ليسرح بغنمه وفي

  .فإذا هن قد منت كلهن، وجاء سيل عظيم وبرد كبار أتلف شيئا كثريا من الزروع والثمار خبراسان
وذلك بنيسابور، وكان " خاتون  سفري" وفيها تزوج االمري عدة الدين ولد اخلليفة بابنة السلطان ألب أرسالن 

  .وكيل السلطان نظام امللك، ووكيل الزوج عميد الدولة بن جهري، وحني عقد العقد نثر على الناس جواهر نفيسة
زكريا بن حممد بن حيده أبو منصور النيسابوري، كان يزعم أنه من ساللة عثمان بن ...وممن تويف فيها من االعيان

  .بكر بن املذهب، وكان ثقة عفان، وروى احلديث عن أيب
  .تويف يف احملرم منها وقد قارب الثمانني

__________  
  .وعزأهن: ٥٦٤/  ١وتاريخ ابن الوردي  ١٤٠/  ١يف وفيات االعيان ) ١(



اهلامشي، خطيب جامع املنصور، ) ١(حممد بن أمحد ابن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدي باهللا، أبو احلسن 
لبس القالنس الطوال، حدث عن ابن رزقويه وغريه، روى عنه اخلطيب، وكان ثقة عدال شهد عند ابن كان ممن ي

  .الدامغاين وابن ماكوال فقباله تويف عن مثانني سنة ودفن بقرب قرب بشر احلايف
  حممد بن أمحد بن شاره

عن أيب عمرو بن مهدي، تويف  ابن جعفر أبو عبد اهللا االصفهاين، ويل القضاء بدجيل، وكان شافعيا، روى احلديث
  .ببغداد ونقل إىل دجيل من عمل واسط، واهللا سبحانه أعلم

مث دخلت سنة مخس وستني وأربعمائة يف يوم اخلميس حادي عشر احملرم حضر إىل الديوان أبوالوفا علي بن حممد بن 
رجع عن اعتقاد كون احلالج  عقيل العقيلي احلنبلي، وقد كتب على نفسه كتابا يتضمن توبته من االعتزال، وأنه

من أهل احلق واخلري، وأنه قد رجع عن اجلزء الذي عمله يف ذلك، وأن احلالج قد قتل بإمجاع علماء أهل عصره 
على زندقته، وأهنم كانوا مصيبني يف قتله وما رموه به، وهو خمطئ، وأشهد عليه مجاعة من الكتاب، ورجع من 

  .سلم عليه وصاحله واعتذر إليه، فعظمهالديوان إىل دار الشريف أيب جعفر ف
وفاة السلطان ألب أرسالن وملك ولده ملكشاه كان السلطان قد سار يف أول هذه السنة يريد أن يغزو بالد ما 

وراء النهر، فاتفق يف بعض املنازل أنه غضب على رجل يقال له يوسف اخلوارزمي، فأوقف بني يديه فشرع يعاتبه يف 
يا خمنث ومثلي يقتل هكذا ؟ : أمر أن يضرب له أربعة أوتاد ويصلب بينها، فقال للسلطانأشياء صدرت منه، مث 

فاحتد السلطان من ذلك وأمر بإرساله وأخذ القوس فرماه بسهم فأخطأه، وأقبل يوسف حنو السلطان فنهض 
صرته فقتله، السلطان عن السرير خوفا منه، فنزل عنه فعثر فوقع فأدركه يوسف فضربه خبنجر كان معه يف خا

وأدرك اجليش يوسف فقتلوه، وقد جرح السلطان جرحا منكرا، فتويف يف يوم السبت عاشر ربيع االول من هذه 
  .السنة، ويقال إن أهل خبارى ملا اجتاز هبم هنب عسكره أشياء كثرية هلم، فدعوا عليه فهلك

__________  
  .أبو احلسني: ٧٢/  ١٠يف الكامل البن االثري ) ١(

تكلم أيها : يف جلس ولده ملكشاه على سرير امللك وقام االمراء بني يديه، فقال له الوزير نظام امللكوملا تو
  .االكرب منكم أيب واالوسط أخي واالصغر ابين، وسأفعل معكم ما مل أسبق إليه: السلطان، فقال

  .فأمسكوا فأعاد القول فأجابوه بالسمع والطاعة
  لكوقام بأعباء أمره الوزير نظام امل

فزاد يف أرزاق اجلند سبعمائة ألف دينار، وساروا إىل مرو فدفنوا هبا السلطان، وملا بلغ موته أهل بغداد أقام الناس له 
العزاء، وغلقت االسواق وأظهر اخلليفة اجلزع، وخلعت ابنة السلطان زوجة اخلليفة ثياهبا، وجلست على التراب، 

  .على والده، ويسأل أن تقام له اخلطبة بالعراق وغريهاوجاءت كتب ملكشاه إىل اخلليفة يتأسف فيها 
ففعل اخلليفة ذلك، وخلع ملكشاه على الوزير نظام امللك خلعا سنية، وأعطاه حتفا كثرية، من مجلتها عشرون ألف 

دينار، ولقبه أتابك اجليوش، ومعناه االمري الكبري الوالد، فسار سرية حسنة، وملا بلغ قاورت موت أخيه ألب 
الن ركب يف جيوش كثرية قاصدا قتال ابن أخيه ملكشاه، فالتقيا فاقتتال فاهنزم أصحاب قاورت وأسر هو، فأنبه أرس

  .ابن أخيه مث اعتقله مث أرسل إليه من قتله
وفيها جرت فتنة عظيمة بني أهل الكرخ وباب البصرة والقاليني فاقتتلوا فقتل منهم خلق كثري، واحترق جانب 

نتقم املتويل الهل الكرخ من أهل باب البصرة، فأخذ منهم أمواال كثرية جناية هلم على ما كبري من الكرخ، فا



  .صنعوا
  .وفيها أقيمت الدعوة العباسية ببيت املقدس

  .وفيها ملك صاحب مسرقند وهو حممد التكني مدينة ترمذ
  .وفيها حج بالناس أبو الغنائم العلوي

الن امللقب بسلطان العامل، ابن داود جغرى بك، بن ميكائيل، بن السلطان ألب ارس...وفيها تويف من االعيان
سنني وستة أشهر وأياما، وكان عادال ) ١(سلجوق التركي، صاحب املمالك املتسعة، ملك بعد عمه طغرلبك سبع 

كه، يسري يف الناس سرية حسنة، كرميا رحيما، شفوقا على الرعية، رفيقا على الفقراء، بارا بأهله وأصحابه وممالي
كثري الدعاء بدوام النعم به عليه، كثري الصدقات، يتفقد الفقراء يف كل رمضان خبمسة عشر ألف دينار، وال يعرف 

  .يف زمانه جناية وال مصادرة، بل كان يقنع من الرعية باخلراج يف قسطني، رفقا هبم
خذ إن كان هذا صحيحا : ل لهكتب إليه بعض السعاة يف نظام امللك وزيره وذكر ماله يف ممالكه فاستدعاه فقا

فهذب أخالقك وأصلح أحوالك، وإن كذبوا فاغفر له زلته، وكان شديد احلرص على حفظ مال الرعايا، بلغه أن 
  غالما من غلمانه أخذ إزارا لبعض أصحابه فصلبه

__________  
  .تسع: ١٨٩/  ٢وخمتصر أخبار البشر  ٧٤/  ١٠يف الكامل ) ١(

  .تسع سنني ونصف: ٤٧٢ / ٣ويف العرب البن خلدون 

) ٢(وبوري برس ) ١(فارتدع سائر املماليك به خوفا من سطوته، وترك من االوالد ملكشاه وإياز ونكشر 
، ودفن عند والده )٣(وأرسالن وأرغو، وسارة، وعائشة وبنتا أخرى، تويف يف هذه السنة عن إحدى وأربعني سنة 

  .بالري رمحه اهللا
سالة، عبد الكرمي بن هوازن بن عبد املطلب بن طلحة، أبو القاسم القشريي، وأمه أبو القاسم القشريي صاحب الر

من بين سليم، تويف أبوه وهو طفل فقرأ االدب والعربية، وصحب الشيخ أبا علي الدقاق، وأخذ الفقه عن أيب بكر 
اليت ترجم فيها مجاعة بن حممد الطوسي، وأخذ الكالم عن أيب بكر بن فورك وصنف الكثري، وله التفسري والرسالة 

من املشايخ الصاحلني، وحج صحبة إمام احلرمني وأيب بكر البيهقي، وكان يعظ الناس، تويف بنيسابور يف هذه السنة 
عن سبعني سنة، ودفن إىل جانب شيخه أيب علي الدقاق، ومل يدخل أحد من أهله بيت كتبه إال بعد سنني، احتراما 

ت له، فلما تويف مل تأكل علفا حىت نفقت بعده بيسري فماتت، ذكره ابن اجلوزي، له، وكان له فرس يركبها قد أهدي
* سقى اهللا وقتا كنت أخلوا بوجهكم : وقد أثىن عليه ابن خلكان ثناء كثريا وذكر شيئا من شعره من ذلك قوله

لو كنت : قولهوأصبحت يوما اجلفون سوافك و* وثغر اهلوى يف روضة االنس ضاحك أقمنا زمانا والعيون قريرة 
وعلمت أن من احلديث دموعا * التوديعا أيقنت أن من الدموع حمدثا ) ٤(وشهدت حني فراقنا * ساعة بيننا ما بيننا 

أماين مل تصدق * فإين من ليلى هلا غري ذائق وأكثر شئ نلته من وصاهلا * ومن كان يف طول اهلوى ذاق سلوة : وقوله
  كخطفة بارق

__________  
  .وتكش، وتتش: ليف الكام) ١(
  .برش: يف الكامل) ٢(



  .أربعني سنة وشهورا: يف الكامل وخمتصر أخبار البشر) ٣(
  ...وشهدت كيف تكرر: ٢٠٧/  ٣يف وفيات االعيان ) ٤(

بن علي بن الفضل، أبو منصور الكاتب املعروف بابن صربعر وكان ) ١(ابن صربعر الشاعر امسه علي بن احلسني 
ومسوه من * لئن لقب الناس قدما أباك : فقال) ٢(ت صردر ال صربعر، وقد هجاه بعضهم أن: نظام امللك يقول له

وهذا ظلم فاحش فإن شعره يف غاية : عقوقا له وتسميه شعرا قال ابن اجلوزي* شحه صربعرا فإنك تنثر ما صره 
حباب أمسار أفتش الريح أن احلديث عن اال* أيه أحاديث نعمان وساكنه : احلسن، مث أورد له أبياتا حسانا فمن ذلك

وقد حفظ القرآن ومسع احلديث من ابن شريان وغريه : من حنو أرضكم مسكا ومعطار قال* عنكم كلما نفحت 
وحدث كثريا، وركب يوما دابة هو ووالدته فسقطا بالشونيزية عنها يف بئر فماتا فدفنا بربر، وذلك يف صفر من 

عقيل صربعر جارنا بالرصافة، وكان ينبذ باالحلاد، وقد أورد له ابن قرأت خبط ابن : هذه السنة، قال ابن اجلوزي
  .خلكان شيئا من أشعاره، وأثىن عليه يف فنه واهللا أعلم حباله

، ولد )٣(حممد بن علي ابن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدي باهللا، أبو احلسني، ويعرف بابن العريف 
، وهو آخر من حدث عنه يف الدنيا، وابن شاهني وتفرد عنه، ومسع خلقا سنة سبعني وثلثمائة ومسع الدارقطين

  آخرين، وكان ثقة دينا كثري الصالة والصيام، وكان يقال له راهب
بين هاشم، وكان غزير العلم والعقل، كثري التالوة، رقيق القلب غزير الدمعة، وقد رحل إليه الطلبة من اآلفاق، مث 

لناس، وذهبت إحدى عينيه، وخطب وله ست عشرة سنة، وشهد عند احلكام سنة ست ثقل مسعه، وكان يقرأ على ا
وأربعمائة، وويل احلكم سنة تسع وأربعمائة، وأقام حطيبا جبامع املنصور وجامع الرصافة ستا وسبعني سنة، وحكم 

  ستا ومخسني سنة، وتويف يف سلخ ذي
__________  

  .احلسن: ٣٢٢/  ٣وشذرات الذهب  ٣٨٥/  ٣ووفيات االعيان  ٨٨/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .وهو الشريف أبو جعفر مسعود املعروف بالشاعر البياضي) ٢(

  .باختالف ٨٨/  ١٠والكامل  ٣٨٦/  ٣والبيتان يف وفيات االعيان 
  .ابن الغريق: ١٣٧/  ٤والوايف بالوفيات  ٨٨/  ١٠يف الكامل ) ٣(

نازته يوما مشهودا، ورئيت له منامات صاحلة حسنة، القعدة من هذه السنة وقد جاوز تسعني سنة، وكان يوم ج
  .رمحه اهللا وساحمه ورمحنا وساحمنا، إنه قريب جميب، رحيم ودود

مث دخلت سنة ست وستني واربعمائة يف صفر منها جلس اخلليفة جلوسا عاما وعلى رأسه حفيده االمري عدة الدين، 
مثاين عشرة سنة، وهو يف غاية احلسن، وحضر االمراء والكرباء أبو القاسم عبد اهللا بن املهتدي باهللا، وعمره يومئذ 

  .فعقد اخلليفة بيده لواء السلطان ملكشاه، كثر الزحام يومها، وهنأ الناس بعضهم بعضا بالسالمة
غرق بغداد يف مجادى اآلخرة نزل مطر عظيم وسيل قوي كثري، وسالت دجلة وزادت حىت غرقت جانبا كبريا من 

ذلك إىل دار اخلالفة، فخرج اجلواري حاسرات عن وجوههن، حىت صرن إىل اجلانب الغريب، بغداد، حىت خلص 
وهرب اخلليفة من جملسه فلم جيد طريقا يسلكه، فحمله بعض اخلدم إىل التاج، وكان ذلك يوما عظيما، وأمرا 

  .هائال، وهلك للناس أموال كثرية جدا
وجاء على وجه السيل من االخشاب واالحطاب والوحوش  ومات حتت الردم خلق كثري من أهل بغداد والغرباء



  واحليات شئ كثري جدا، وسقطت دور كثرية يف اجلانبني، وغرقت قبور كثرية، من ذلك قرب اخليزران ومقربة
  .أمحد بن حنبل

ودخل املاء من شبابيك املارستان العضدي وأتلف السيل يف املوصل شيئا كثريا، وصدم سور سنجار فهدمه، وأخذ 
  .بابه من موضعه إىل مسرية أربعة فراسخ

  .ويف ذي احلجة منها جاءت ريح شديدة يف أرض البصرة فاجنعف منها حنو من عشرة آالف خنلة
  .أمحد بن حممد بن احلسن السمناين احلنفي االشعري...وممن تويف فيها من االعيان

ابنته وواله نيابة القضاة، وكان ثقة نبيال من  وهذا من الغريب، تزوج قاضي القضاة ابن الدامغاين: قال ابن اجلوزي
  .ذوي اهليئات، جاوز الثمانني

بن علي ابن سليمان، أبو حممد الكتاين احلافظ الدمشقي، مسع الكثري، وكان ميلي من ) ١(عبد العزيز بن أمحد 
  .حفظه، وكتب عنه اخلطيب حديثا واحدا، وكان معظما ببلده، ثقة نبيال جليال

__________  
  .أمحد بن حممد بن علي: زيد ٩٣/  ١٠، ويف الكامل ١١٧٠/ يف تذكرة احلفاظ ) ١(

املاوردية ذكر ابن اجلوزي أهنا كانت عجوزا صاحلة من أهل البصرة تعظ النساء هبا، وكانت تكتب وتقرأ، ومكثت 
اليابس ال الرطب، وشيئا مخسني سنة من عمرها ال تفطر هنارا وال تنام ليال، وتقتات خببز الباقال، وتأكل من التني 

يسريا من العنب والزيت، ورمبا أكلت من اللحم اليسري، وحني توفيت تبع أهل البلد جنازهتا ودفنت يف مقابر 
  .الصاحلني

مث دخلت سنة سبع وستني وأربعمائة يف صفر منها مرض اخلليفة القائم بأمر اهللا مرضا شديدا انتفخ منه حلقه، 
الوزير فخر الدولة عليه حىت افتصد وانصلح احلال، وكان الناس قد انزعجوا ففرحوا  وامتنع من الفصد، فلم يزل

بعافيته وجاء يف هذا الشهر سيل عظيم قاسى الناس منه شدة عظيمة، ومل تكن أكثر أبنية بغداد تكاملت من الغرق 
  ماالول، فخرج الناس إىل الصحراء فجلسوا على رؤوس التلول حتت املطر، ووقع وباء عظي

بالرحبة، فمات من أهلها قريب من عشرة آالف، وكذلك وقع بواسط والبصرة وخوزستان وأرض خراسان 
  .وغريها واهللا أعلم

موت اخلليفة القائم بأمر اهللا ملا افتصد يف يوم اخلميس الثامن والعشرين من رجب من بواسري كانت تعتاده من عام 
وقد سقطت قوته، وحصل االياس منه، فاستدعى حبفيده وويل  الغرق، مث نام بعد ذلك فانفجر فصاده، فاستيقظ

عهده عدة الدين أيب القاسم عبد اهللا بن حممد بن القائم، وأحضر إليه القضاة والفقهاء وأشهدهم عليه ثانيا بوالية 
نية العهد له من بعده، فشهدوا، مث كانت وفاته ليلة اخلميس الثالث عشر من شعبان عن أربع وتسعني سنة، ومثا

، ومل يبلغ )٢(، وكانت مدة خالفته أربعا وأربعني سنة ومثانية أشهر ومخسة وعشرين يوما )١(أشهر، ومثانية أيام 
أحد من العباسيني قبل هذه املدة، وقد جاوزت خالفة أبيه قبله أربعني سنة، فكان جمموع أيامهما مخسا ومثانني سنة 

وقد كان القائم بأمر اهللا مجيال ملحيا حسن الوجه، أبيض مشربا وأشهرا، وذلك مقاوم لدولة بين أميه مجيعها، 
  حبمرة، فصيحا ورعا زاهدا، أديبا كاتبا بليغا، شاعرا، كما تقدم ذكر شئ من شعره، وهو حبديثة عانة سنة

__________  
  .ستا وسبعني سنة وثالثة أشهر ومخسة أيام: ٢٤٠/  ٢٣ويف هناية االرب  ٩٤/  ١٠يف الكامل ) ١(

  .وأياما: ١٩١/  ٢خمتصر أخبار البشر  ويف



  .ست وسبعون سنة: ٢٦٤/  ٣ويف العرب 
مخسا وأربعني : ٤٧٢/  ٣والعرب البن خلدون  ٤٣١/  ١وفوات الوفيات  ٢٧٥/  ١يف دول االسالم للذهيب ) ٢(

  .سنة
  .وأياما: ويف الكامل البن االثري فكاالصل إال أنه ذكر

  .أربعني سنة وتسعة أشهرأربعا و: ٢٦٤/  ٣ويف العرب للذهيب 

  .مخسني
  .وكان عادال كثري االحسان إىل الناس رمحه اهللا

وغسله الشريف أبو جعفر بن أيب موسى احلنبلي عن وصية اخلليفة بذلك، فلما غسله عرض عليه ما هنالك من 
عند أجداده، مث  االثاث واالموال، فلم يقبل منه شيئا، وصلى على اخلليفة يف صبيحة يوم اخلميس املذكور، ودفن

نقل إىل الرصافة، فقربه يزار إىل اآلن وغلقت االسواق ملوته، وعلقت املسوح، وناحت عليه نساء اهلامشيني وغريهم، 
  وجلس الوزير ابن جهري وابنه للعزاء على االرض، وخرق الناس ثياهبم، وكان يوما

باس دينا واعتقادا ودولة، وقد امتحن من بينهم عصيبا، واستمر احلال كذلك ثالثة أيام، وقد كان من خيار بين الع
بفتنة البساسريي اليت اقتضت إخراجه من داره ومفارقته أهله وأوالده ووطنه، فأقام حبديثة عانة سنة كاملة مث أعاد 

  .اهللا تعاىل نعمته وخالفته
له يف ذلك سلف صاحل كما إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر وقد تقدم * فأصبحوا قد أعاد اهللا نعمتهم : قال الشاعر
وقد ذكرنا ملخص ما ذكره ]  ٣٤: ص) [ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا مث أناب(قال تعاىل 

املفسرون يف سورة ص، وبسطنا الكالم عليه يف هذه القصة العباسية والفتنة البساسريية يف سنة مخسني، وإحدى 
  .ومخسني وأربعمائة

 وهو أبو القاسم عدة الدين عبد اهللا بن االمري ذخرية الدين أيب القاسم حممد بن اخلليفة القائم خالفة املقتدي بأمر اهللا
بأمر اهللا بن القادر العباسي، وأمه أرمنية تسمى أرجوان، وتدعى قرة العني، وقد أدركت خالفة ولدها هذا، وخالفة 

  .ولديه من بعده، املستظهر واملسترشد
ل، فحني ولد ذكرا فرح به جده واملسلمون فرحا شديدا، إذ حفظ اهللا على املسلمني وقد كان أبوه تويف وهو مح

بقاء اخلالفة يف البيت القادري، الن من عداهم كانوا يتبذلون يف االسواق، وخيتلطون مع العوام، وكانت القلوب 
 يربيه مبا يليق بأمثاله، ويدربه تنفر من تولية مثل أولئك اخلالفة على الناس، ونشأ هذا يف حجر جده القائم بأمر اهللا

على أحسن السجايا وهللا احلمد، وقد كان املقتدي حني ويل اخلالفة عمره عشرين سنة، وهو يف غاية اجلمال خلقا 
وخلقا، وكانت بيعته يوم اجلمعة الثالث عشر من شعبان من هذه السنة، وجلس يف دار الشجرة، بقميص أبيض، 

قصب أدريه، وجاء الوزراء واالمراء واالشراف ووجوه الناس فبايعوه، فكان أول وعمامة بيضاء لطيفة، وطرحة 
مث ارتج * إذا سيد منا مضى قام سيد : * من بايعه الشريف أبو جعفر بن أيب موسى احلنبلي، وأنشده قول الشاعر

الشيخ أبو إسحاق وبايعه من شيوخ العلم * عليه فلم يدر ما بعده، فقال اخلليفة قؤول مبا قال الكرام فعول 
  الشريازي، والشيخ أبو نصر بن الصباغ،

الشافعيان، والشيخ أبو حممد التميمي احلنبلي، وبزز فصلى بالناس العصر مث بعد ساعة أخرج تابوت جده بسكون 
ووقار من غري صراخ وال نوح، فصلى عليه ومحل إىل املقربة، وقد كان املقتدي شهما شجاعا أيامه كلها مباركة، 



رزق دار واخلالفة معظمة جدا، وتصاغرت امللوك له، وتضاءلوا بني يديه، وخطب له باحلرمني وبيت املقدس وال
والشام كلها، واسترجع املسلمون الرها وانطاكية من أيدي العدو، وعمرت بغداد وغريها من البالد، واستوزر ابن 

بكر الشاشي، وهؤالء من خيار القضاة والوزراء وهللا  جهري مث أبا شجاع، مث أعاد ابن جهري وقاضيه الدامغاين، مث أبو
  .احلمد

ويف شعبان منها أخرج املفسدات من اخلواطئ من بغداد، وأمرهن أن ينادين على أنفسهن بالعار والفضيحة، وخرب 
 اخلمارات ودور الزواين واملغاين، وأسكنهن اجلانب الغريب مع الذل والصغار، وخرب أبرجة احلمام، ومنع اللعب

هبا، وأمر الناس باحتراز عوراهتم يف احلمامات ومنع أصحاب احلمامات أن يصرفوا فضالهتا إىل دجلة، وألزمهم حبفر 
  .آبار لتلك املياه القذرة صيانة ملاء الشرب

ويف شوال منها وقعت نار يف أماكن متعددة يف بغداد، حىت يف دار اخلالفة، فأحرقت شيئا كثريا من الدور 
وقع بواسط حريق يف تسعة أماكن، واحترق فيها أربعة ومثانون دارا وستة خانات، وأشياء كثرية غري والدكاكني، و

  .ذلك، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
وفيها عمل الرصد للسلطان ملكشاه اجتمع عليه مجاعة من أعيان املنجمني وأنفق عليه أمواال كثرية، وبقي دائرا 

  .حىت مات السلطان فبطل
جة منها أعيدت اخلطب للمصريني وقطعت خطبة العباسيني، وذلك ملا قوي أمر صاحب مصر بعدما ويف ذي احل

كان ضعيفا بسبب غالء بلده، فلما رخصت تراجع الناس إليها، وطاب العيش هبا، وقد كانت اخلطبة للعباسيني 
ويف هذا الشهر اجنفل أهل  مبكة منذ أربعني سنة ومخسة أشهر، وستعود كما كانت على ما سيأيت بيانه يف موضعه،

  .السواد من شدة الوباء وقلة ماء دجلة ونقصها
  .وحج بالناس الشريف أبو طالب احلسيين بن حممد الزينيب، وأخذ البيعة للخليفة املقتدي باحلرمني

  .اخلليفة القائم بأمر اهللا عبد اهللا، وقد ذكرنا شيئا من ترمجته عند وفاته...وممن تويف فيها من االعيان
الداوودي راوي صحيح البخاري، عبد الرمحن بن حممد بن املظفر بن حممد بن داود، أبو احلسن، بن أيب طلحة 

  الداوودي، ولد سنة أربع وسبعني وثالمثائة، مسع الكثري وتفقه على الشيخ أيب حامد

كثري ودرس وأفىت االسفراييين، وأيب بكر القفال، وصحب أبا علي الدقاق وأبا عبد الرمحن السلمي، وكتب ال
  .وصنف، ووعظ الناس

وكانت له يد طوىل يف النظم والنثر، وكان مع ذلك كثري الذكر، ال يفتر لسانه عن ذكر اهللا تعاىل، دخل يوما عليه 
  .إن اهللا قد سلطك على عباده فانظر كيف جتيبه إذا سألك عنهم: الوزير نظام امللك فجلس بني يديه فقال له الشيخ

  .يف هذه السنة وقد جاوز التسعني) ١(بوشنج وكانت وفاته ب
ذهب النور وادهلم الظالم فسد الناس والزمان مجيعا * كان يف االجتماع بالناس نور : ومن شعره اجليد القوي قوله

فعلى الناس والزمان السالم أبو احلسن علي بن احلسن ابن علي بن أيب الطيب الباخرزي الشاعر املشهور، اشتغل * 
: الشيخ أيب حممد اجلويين مث ترك ذلك وعمد إىل الكتابة والشعر، ففاق أقرانه، وله ديوان مشهور فمنه أوال على

فكيف ندمي الضحك * عقارهبا يف وجنتيك جنوم وأبكي لدر الثغر منك ويل أب * وإين الشكو لسع أصداغك اليت 
اد يف شعبان بعدد الرمل واحلصا، فأكل جاء جر: وهو يتيم مث دخلت سنة مثان وستني وأربعمائة قال ابن اجلوزي

الغالت وآذى الناس، وجاعوا فطحن اخلروب بدقيق الدخن فأكلوه، ووقع الوباء، مث منع اهللا اجلراد من الفساد، 
  .وكان مير وال يضر، فرخصت االسعار



  .ووقع غالء شديد بدمشق واستمر ثالث سنني: قال
  وفيها ملك

  .ينة منبج، وأجلى عنها الروم وهللا احلمد واملنة يف ذي القعدة منهانصر بن حممود بن صاحل بن مرداس مد
نائب املستنصر العبيدي إىل مدينة بانياس، ) ٢(وفيها ملك االقسيس مدينة دمشق، واهنزم عنها املعلى بن حيدر 

  .وخطب فيها للمقتدي، وقطعت خطبة املصريني عنها إىل اآلن وهللا احلمد واملنة
  .ئبه فحبسه عنده إىل أن مات يف السجنفاستدعى املستنصر نا

  اخلوارزمي، ويلقب بامللك املعظم، وهو أول من) ٣(االقسيس هذا هو أتسز بن أوف : قلت
__________  

  .يوشح: ، ويف االصل١٠١/  ١٠من معجم البلدان والكامل البن االثري ) ١(
  .حتريف

  .وبوشنج بفتح الشني بلدة من نواحي هراة بينهما عشرة فراسخ
  .ه ٤٦٨وذكر ابن االثري يف تارخيه وفاته سنة 

  .حيدرة: ٩٩/  ١٠يف الكامل ) ٢(
  .أوق: ١٩٥/  ٦يف الوايف بالوفيات ) ٣(

استعاد بالد الشام من أيدي الفاطميني، وأزال االذان منها حبي على خري العمل، بعد أن كان يؤذن به على منابر 
واب اجلوامع واملساجد مكتوب لعنة الصحابة رضي اهللا عنهم، دمشق وسائر الشام، مائة وست سنني، كان على أب

فأمر هذا السلطان املؤذنني واخلطباء أن يترضوا عن الصحابة أمجعني، ونشر العدل وأظهر السنة، وهو أول من 
 أسس القلعة بدمشق، ومل يكن فيها قبل ذلك معقل يلتجئ إليه املسلمون من العدو، فبناها يف حملتها هذه اليت هي

فيها اليوم، وكان موضعها بباب البلدة يقال له باب احلديد، وهو جتاه دار رضوان منها، وكان ابتداء ذلك يف السنة 
  .اآلتية، وإمنا أكملها بعده امللك املظفر تتش بن ألب أرسالن السلجوقي كما سيأيت بيانه

  .وحج بالناس فيها مقطع الكوفة
بالطويل، وكان قد شرد خفاجة يف البالد وقهرهم، ومل يصحب معه  وهو االمري السكيين جنفل التركي، ويعرف

  .سوى ستة عشر تركيا، فوصل إىل مكة ساملا، وملا نزل ببعض دورها كبسه بعض العبيد
  .فقتل منهم مقتلة عظيمة، وهزمهم هزمية شنيعة، مث إنه بعد ذلك إمنا كان ينزل بالزاهر

منها، وقطعت خطبة ) ١(يف هذه السنة للعباسيني يف ذي احلجة  قاله ابن الساعي يف تارخيه، وأعيدت اخلطبة
  .املصريني وهللا احلمد واملنة
حممد بن علي ابن أمحد بن عيسى بن موسى، أبو متام بن أيب القاسم بن القاضي أيب ...وممن تويف فيها من االعيان

الفقيه احلنبلي، روى احلديث ومسع منه علي اهلامشي، نقيب اهلامشيني، وهو ابن عم الشريف أيب جعفر بن أيب موسى 
  .أبو بكر بن عبد الباقي، ودفن بباب حرب

حممد بن القاسم ابن حبيب بن عبدوس، أبو بكر الصفار من أهل نيسابور، مسع احلاكم وأبا عبد الرمحن السلمي 
  .وخلقا، وتفقه على الشيخ أيب حممد اجلويين، وكان خيلفه يف حلقته

هللا أبو احلسني البيضاوي الشافعي، خنت أيب الطيب الطربي على ابنته، مسع احلديث وكان حممد بن حممد بن عبد ا
ثقة خريا، تويف يف شعبان منها، وتقدم للصالة عليه الشيخ أبو نصر بن الصباغ، وحضر جنازته أبو عبد اهللا 



  .الدامغاين مأموما، ودفن بداره يف قطيعة الكرخ
__________  

  القعدة يف ذي : يف الوايف) ١(

حممد بن نصر بن صاحل ابن أمري حلب، وكان قد ملكها يف سنة تسع ومخسني، وكان من أحسن الناس شكال 
  .وفعال

ليس يل صاحب معني سوى : مسعود بن احملسن ابن احلسن بن عبد الرزاق بن جعفر البياضي الشاعر ومن شعره
يامن لبست : وهو يشكو بعد الصباح إلينا وله أيضا *يل إذا طال بالصدود عليا أنا أشكو بعد احلبيب إليه * الل 

  عن العواد) ٢(حىت خفيت إذا ) * ١(هلجره طول الضنا 
أيدي فأنت * أجفان عيين كيف كان رقادي إن كان يوسف باجلمال مقطع ال * وأنست بالسهر الطويل فأنسيت 

وال أدري : الواحدي، قال ابن خلكان) ٣(مفتت االكباد الواحدي املفسر علي بن حسن بن أمحد بن علي بن بويه 
  .البسيط، والوسيط والوجيز: ، وهو صاحب التفاسري الثالثة)٣(هذه النسبة إىل ماذا 

  .ومنه أخذ الغزايل أمساء كتبه: قال
وله أسباب النزول، والتحبري يف شرح االمساء احلسىن، وقد شرح ديوان املتنيب، وليس يف شروحه مع كثرهتا : قال
  .مثله
وقد رزق السعادة يف تصانيفه، وأمجع الناس على حسنها وذكرها املدرسون يف دروسهم، وقد أخذ التفسري  :قال

  .عن الثعاليب، وقد مرض مدة، مث كانت وفاته بنيسابور يف مجادى اآلخرة منها
ع الكثري، ناصر بن حممد ابن علي أبو منصور التركي الصافري، وهو والد احلافظ حممد بن ناصر، قرأ القرآن، ومس

  وهو الذي توىل قراءة التاريخ على اخلطيب جبامع املنصور، وكان ظريفا صبيحا، مات شابا
__________  

  .به عن العواد...لبعده ثوب الضىن: ١٠٢/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .، علي بن أمحد بن حممد بن علي بن متويه٣٠٣/  ٣ووفيات االعيان  ١٠١/  ١٠يف الكامل ) ٢(
نسبة إىل : الواحدي نسبة إىل الواحد بن ميسرة، ويف تاريخ ابن الوردي: ١٩٢/  ٢أيب الفداء يف تاريخ ) ٣(

  .٥٦٩/  ١الواحد بن مهرة 

  .دون الثالثني سنة يف ذي القعدة منها، وقد رثاه بعضهم بقصيدة طويلة أوردها كلها يف املنتظم ابن اجلوزي
مجع وصنف وانتشرت عنه الرواية، تويف يف هذه السنة وقد يوسف بن حممد بن احلسن أبو القاسم اهلمداين، مسع و

  .قارب التسعني
مث دخلت سنة تسع وستني وأربعمائة فيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشق، وذلك أن امللك املعظم أتسز بن أوف 

ع بدمشق يف هذه اخلوارزمي ملا انتزع دمشق من أيدي العبيديني يف السنة املاضية، شرع يف بناء هذا احلصن املني) ١(
السنة وكان يف مكان القلعة اليوم أحد أبواب البلد، باب يعرف بباب احلديد، وهو الباب املقابل لدار رضوان منها 
اليوم، داخل الربكة الربانية منها، وقد ارتفع بعض أبرجتها فلم يتكامل حىت انتزع ملك البلد منه امللك املظفر تاج 

لجوقي، فأكملها وأحسن عمارهتا، وابتىن هبا دار رضوان للملك، واستمرت على امللوك تتش بن ألب أرسالن الس
ذلك البناء يف أيام نور الدين حممود بن زنكي، فلما كان امللك صالح الدين بن يوسف بن أيوب جدد فيها شيئا، 



قتسم هو وأوالده أبرجتها، وابتىن له نائبه ابن مقدم فيها دارا هائلة ململكة، مث إن امللك العادل أخا صالح الدين، ا
  .فبىن كل ملك منهم برجا منها جدده وعاله وأطده وأكده

مث جدد امللك الظاهر بيربس منها الربج الغريب القبلي، مث ابتىن بعده يف دولة امللك االشرف خليل بن املنصور، نائبه 
ض اخلليفة مرضا شديدا فأرجف الناس به، الشجاعي، الطارمة الشمالية والقبة الزرقاء وما حوهلا، ويف احملرم منها مر

فركب حىت رآه الناس جهرة فسكنوا، ويف مجادى اآلخرة منها زادت دجلة زيادة كثرية، إحدى وعشرين ذراعا 
  .ونصفا، فنقل الناس أمواهلم وخيف على دار اخلالفة، فنقل تابوت القائم بأمر اهللا ليال إىل الترب بالرصافة

  .نة بني احلنابلة واالشعريةويف شوال منها وقعت الفت
وذلك أن ابن القشريي قدم بغداد فجلس يتكلم يف النظامية وأخذ يذم احلنابلة وينسبهم إىل التجسيم، وساعده أبو 

سعد الصويف، ومال معه الشيخ أبو إسحاق الشريازي، وكتب إىل نظام امللك يشكو إليه احلنابلة ويسأله املعونة 
ريف أيب جعفر بن أيب موسى شيخ احلنابلة، وهو يف مسجده فدافع عنه آخرون، عليهم، وذهب مجاعة إىل الش

واقتتل الناس بسبب ذلك وقتل رجل خياط من سوق التنب، وجرح آخرون، وثارت الفتنة، وكتب الشيخ أبو 
  إسحاق وأبو بكر الشاشي إىل نظام امللك يف كتابه إىل فخر الدولة ينكر ما

__________  
  .وقأ: يف الوايف) ١(

  .وقع، ويكره أن ينسب إىل املدرسة اليت بناها شئ من ذلك
وعزم الشيخ أبو إسحاق على الرحلة من بغداد غضبا مما وقع من الشر، فأرسل إليه اخلليفة يسكنه، مث مجع بينه 
عظمه وبني الشريف أيب جعفر وأيب سعد الصويف، وأيب نصر بن القشريي، عند الوزير، فأقبل الوزير على أيب جعفر ي

أنا ذلك الذي كنت تعرفه وأنا شاب، وهذه كتيب يف : يف الفعال واملقال، وقام إليه الشيخ أبو إسحاق فقال
صدقت، إال أنك ملا كنت فقريا : االصول، ما أقول فيها خالفا لالشعرية، مث قبل رأس أيب جعفر، فقال له أبو جعفر

وشبعت، أبديت ما كان  -يعين نظام امللك  -وخواجه بزك مل تظهر لنا ما يف نفسك، فلما جاء االعوان والسلطان 
  .خمتفيا يف نفسك

أيها الشيخ : وقام الشيخ أبو سعد الصويف وقبل رأس الشريف أيب جعفر أيضا وتلطف به، فالتفت إليه مغضبا وقال
فمن زامحك منا أما الفقهاء إذا تكلموا يف مسائل االصول فلهم فيها مدخل، وأما أنت فصاحب هلو ومساع وتغبري، 

أيها الوزير أىن تصلح بيننا ؟ وكيف يقع بيننا صلح وحنن نوجب ما نعتقده وهم حيرمون : على باطلك ؟ مث قال
ويكفرون ؟ وهذا جد اخلليفة القائم والقادر قد أظهرا اعتقادمها للناس على رؤوس االشهاد على مذهب أهل السنة 

يه العراقيون واخلراسانيون، وقرئ على الناس يف الدواوين كلها، واجلماعة والسلف، وحنن على ذلك كما وافق عل
فأرسل الوزير إىل اخلليفة يعلمه مبا جرى، فجاء اجلواب بشكر اجلماعة وخصوصا الشريف أبا جعفر، مث استدعى 

  .اخلليفة أبا جعفر إىل دار اخلالفة للسالم عليه، والتربك بدعائه
كثرت االمراض يف الناس ببغداد وواسط والسواد، وورد اخلرب بأن الشام ويف ذي القعدة منها : قال ابن اجلوزي

  .كذلك
  .ويف هذا الشهر أزيلت املنكرات والبغايا ببغداد، وهرب الفساق منها

  ).١(وفيها ملك حلب نصر بن حممود بن مرداس بعد وفاة أبيه 
الست أرسالن خاتون بنت داود ) ٢(يه وفيها تزوج االمري علي بن أيب منصور بن قرامز بن عالء الدولة بن كالو



  .السلطان ألب أرسالن، وكانت زوجة القائم بأمر اهللا) ٣(عم 
  .وفيها حاصر االقسيس صاحب دمشق مصر وضيق على صاحبها املستنصر باهللا، مث كر راجعا إىل دمشق

  .مقطع الكوفة) ٤(وحج بالناس فيها االمري جنفل التركي 
  ...وممن تويف فيها من االعيان

__________  
وحدث به قروح يف املعي  ٤٦٧إن حممود مرض سنة : كذا باالصل وابن االثري، وقال أبو الفداء يف تارخيه) ١(

  .وملك حلب بعده ابنه نصر) ٤٦٧يف السنة اليت مرض هبا أي سنة (مات هبا 
  .ه ٤٦٨وأن نصر قتله أحد االتراك مستهل شوال سنة 

  .بن حممودوملا قتل نصر ملك حلب أخوه سابق 
  .فرامرز بن عالء الدولة أيب جعفر بن كاكويه: ١٠٥/  ١٠يف الكامل ) ٢(
  .يعين هو نكل: يف هامش املطبوعة) ٤..(عمة: يف الكامل) ٣(

  .كذا هبامش نسخة االستانة

اتة بن حممد بن احلسن أبو منصور الديلمي الشاعر، لقي أبا عبد اهللا بن احلجاج وعبد العزيز بن نب) ١(اسفهدوست 
وإذا سئلت عن اعتقادي : وغريمها من الشعراء، وكان شيعيا فتاب، وقال يف قصيدة له يف ذلك قوله يف اعتقاده

صديقه وأنيسه يف الغار مث الثالثة بعده خري * كانت عليه مذاهب االبرار وأقول خري الناس بعد حممد * قلت ما 
فوزي وعتقي من عذاب النار طاهر بن أمحد بن * جو به أكرم هبم من سادة أطهار هذا اعتقادي والذي أر* الورى 

بابشاذ أبو احلسن البصري النحوي، سقط من سطح جامع عمرو بن العاص مبصر فمات من ساعته يف رجب من 
  .هذه السنة

كان مبصر إمام عصره يف النحو، وله املصنفات املفيدة من ذلك مقدمته وشرحها وشرح اجلمل : قال ابن خلكان
  .للزجاجي

وكانت وظيفته مبصر أنه ال تكتب الرسائل يف ديوان االنشاء إال عرضت عليه فيصلح منها ما فيه خلل مث تنفذ : قال
  .إىل اجلهة اليت عينت هلا، وكان له على ذلك معلوم وراتب جيد

قبل فرموا قال فاتفق أنه كان يأكل يوما مع بعض أصحابه طعاما فجاءه قط فرموا له شيئا فأخذه وذهب سريعا، مث أ
له شيئا أيضا فانطلق به سريعا مث جاء فرموا له شيئا أيضا فعلموا أنه ال يأكل هذا كله فتتبعوه فإذا هو يذهب به إىل 

  قط آخر أعمى يف سطح هناك، فتعجبوا من
ه يا سبحان اهللا هذا حيوان هبيم قد ساق اهللا إليه رزقه على يد غريه أفال يرزقين وأنا عبد: ذلك، فقال الشيخ

  .وأعبده
مث ترك ما كان له من الراتب ومجع حواشيه وأقبل على العبادة واالشتغال واملالزمة يف غرفة يف جامع عمرو بن 

  .العاص إىل أن مات كما ذكرنا
وقد مجع تعليقه يف النحو وكان قريبا من مخسة عشر جملدا، فأصحابه كابن بري وغريه ينقلون منها وينتفعون هبا، 

الغرفة عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا ابن عمر بن أمحد بن اجملمع بن حممد بن حيىي بن معبد بن هزار  ويسموهنا تعليق
مرد، أبو حممد الصريفيين، ويعرف بابن املعلم، أحد مشايخ احلديث املسندين املشهورين، تفرد فيه عن مجاعة من 

أيب القاسم البغوي عن علي بن اجلعد، وهو  املشايخ لطول عمره، وهو آخر من حدث باجلعديات عن ابن حبانة عن



مساعنا، ورحل إليه الناس بسببه، ومسع عليه مجاعة من احلفاظ منهم اخلطيب، وكان ثقة حممود الطريقة، صايف 
  .الطوية، تويف بصريفني يف مجادى االوىل عن مخس ومثانني سنة

__________  
  .اسبهدوست: ١٥/  ١فوات الوفيات و ٣٨٤/  ٨والوايف بالوفيات  ١٠٦/  ١٠يف الكامل ) ١(

حيان بن خلف ابن حسني بن حيان بن حممد بن حيان بن وهب بن حيان أبو مروان القرطيب، موىل بين أمية، 
  .صاحب تاريخ املغرب يف ستني جملدا، أثىن عليه احلافظ

  .أبو علي الغساين يف فصاحته وصدقه وبالغته
  .فاف باملودة، والتعزية بعد ثالث إغراء باملصيبةالتهنئة بعد ثالث استخ: ومسعته يقول: قال

  .غفر يل: تويف يف ربيع االول منها، ورآه بعضهم يف املنام فسأله عن حاله فقال: قال ابن خلكان
  .وأما التاريخ فندمت عليه، ولكن اهللا بلطفه أقالين وعفا عين

ا وابل، مسع الكثري وصنف وخرج وأقام نسبة إىل قرية من قرى سجستان يقال هل) ١(أبو نصر السجزي الوابلي 
  .باحلرم، وله كتاب االبانة يف االصول، وله يف الفروع أيضا

  .ومن الناس من كان يفضله يف احلفظ على الصوري
حممد بن علي بن احلسني أ بو عبد اهللا االمناطي، املعروف بابن سكينة، ولد سنة تسعني وثالمثائة، وكان كثري 

  .وسبعني سنة واهللا سبحانه وتعاىل أعلمالسماع، ومات عن تسع 
يف ربيع االول منها وقعت صاعقة مبحلة النوبة من اجلانب الغريب، : مث دخلت سنة سبعني وأربعمائة قال ابن اجلوزي

  .على خنلتني يف مسجد فأحرقت أعاليهما، وصعد الناس فأطفأوا النار، ونزلوا بالسعف وهو يشتعل نارا
امللك إىل الشيخ أيب إسحاق الشريازي يف جواب كتابه إليه يف شأن احلنابلة، مث سرده  وورد كتاب من نظام: قال

أنه ال ميكن تغيري املذاهب وال نقل أهلها عنها، والغالب على تلك الناحية هو مذهب االمام : ابن اجلوزي ومضمونه
  .أمحد، وحمله معروف عند االئمة والناس، وقدره معلوم يف السنة

  .يف كالم طويل
ويف شوال منها وقعت فتنة بني احلنابلة وبني فقهاء النظامية، ومحى لكل من الفريقني طائفة من العوام، وقتل : قال

  .بينهم حنو من عشرين قتيال، وجرح آخرون، مث سكنت الفتنة
  ويف تاسع عشر شوال ولد للخليفة املقتدي ولده املستظهر أبو العباس أمحد، وزينت: قال

__________  
  .وهو عبيد اهللا بن سعيد بن حامت بن أمحد )١(

  .الوائلي البكري ومات سنة أربع وأربعني وأربعمائة: ١١١٨/  ٣قال يف تذكرة احلفاظ 

  .البالد وجلس الوزير للهناء، مث يف يوم االحد السادس والعشرين من شوال ولد له ولد آخر وهو أبو حممد هارون
  .صر حلبويل تاج الدولة أرسالن الشام وحا: قال

أن الوزير ابن جهري كان قد عمل منربا هائال لتقام عليه : وحج بالناس جنفل مقطع الكوفة، وذكر ابن اجلوزي
  .اخلطبة مبكة، فحني وصل إليها إذا اخلطبة قد أعيدت للمصريني، فكسر ذلك املنرب وأحرق

بو بكر الريبوعي املقري آخر من حدث أمحد بن حممد بن أمحد بن يعقوب ابن أمحد أ...وممن تويف فيها من االعيان



  عن أيب احلسني بن مسعون وقد كان ثقة
  .كان صدوقا: متعبدا حسن الطريقة، كتب عنه اخلطيب وقال

  .تويف يف هذه السنة عن سبع ومثانني سنة
كثرية عن  بن النقور البزاز، أحد املسندين املعمرين تفرد بنسخ) ١(أمحد بن حممد ابن أمحد بن عبد اهللا أبو احلسن 

ابن حبان عن البغوي عن أشياخه، كنسخة هدبة وكامل بن طلحة وعمرو بن زرارة وأيب السكن البكري، وكان 
متكثرا متبحرا وكان يأخذ على إمساع حديث طالوت بن عبادة دينار، وقد أفتاه الشيخ أبو إسحاق الشريازي جبواز 

  .أخذ االجرة على إمساع احلديث، ال شتغاله به عن الكسب
  .تويف عن تسع ومثانني سنة

أمحد بن عبد امللك ابن علي بن أمحد، أبو صاحل املؤذن النيسابوري احلافظ، كتب الكثري ومجع وصنف، كتب عن 
  ).٢(ألف شيخ، وكان يعظ ويؤذن، مات وقد جاوز الثمانني 

الكتاين، وقد مسع الكثري  عبد اهللا بن احلسن بن علي أبو القاسم بن أيب حممد احلاليل، آخر من حدث عن أيب حفص
  .روى عنه اخلطيب ووثقه، تويف عن مخس ومثانني سنة ودفن بباب حرب

__________  
  .أبو احلسني: ٣٣٥/  ٣وشذرات الذهب  ١١٦٤/ وتذكرة احلفاظ  ١٠٨/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .اثنتني ومثانني سنة: ٣٣٥/  ٣وشذرات الذهب  ١١٦٣/ يف تذكرة احلفاظ ) ٢(

ن منده ابن حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن إبراهيم أبو القاسم بن أيب عبد اهللا االمام، مسع أباه عبد الرمحن ب
وابن مردويه وخلقا يف أقاليم شىت، سافر إليها ومجع شيئا كثريا، وكان ذا وقار ومست حسن، واتباع للسنة وفهم 

حفظ : لومة الئم، وكان مسعد بن حممد الرحياين يقول جيد، كثري االمر باملعروف والنهي عن املنكر، ال خياف يف اهللا
  .اهللا االسالم به، وبعبد اهللا االنصاري اهلروي

  تويف ابن منده
  .هذا بأصبهان عن سبع ومثانني سنة، وحضر جنازته خلق كثري ال يعلمهم إال اهللا عزوجل

اهلمداين أحد احلفاظ الفقهاء االولياء، عبد امللك بن حممد ابن عبد العزيز بن حممد بن املظفر بن علي أبو القاسم 
كان يلقب ببجري وقد مسع الكثري، وكان يكثر للطلبة ويقرأ هلم، تويف بالري يف احملرم من هذه السنة، ودفن إىل 

  .جانب إبراهيم اخلواص
لعباس بن الشريف أبو جعفر احلنبلي عبد اخلالق بن عيسى بن أمحد بن حممد بن إبراهيم بن عبد اهللا بن معبد بن ا

عبد املطلب اهلامشي بن أيب موسى احلنبلي العباسي، كان أحد الفقهاء العلماء العباد الزهاد املشهورين بالديانة 
والفضل والعبادة والقيام يف اهللا باالمر باملعروف والنهي عن املنكر، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، ولد سنة إحدى 

يب يعلى بن الفراء، وزكاه شيخه عند ابن الدامغاين فقبله، مث ترك الشهادة عشرة وأربعمائة، واشتغل على القاضي أ
بعد ذلك، وكان مشهورا بالصالح والديانة، وحني اختصر اخلليفة القائم بأمر اهللا أوصى أن يغسله الشريف أبو 

ابلة واالشعرية جعفر هذا وأوصى له بشئ كثري، ومال جزيل، فلم يقبل من ذلك شيئا، وحني وقعت الفتنة بني احلن
بسبب ابن القشريي اعتقل هو يف دار اخلالفة مكرما معظما، يدخل عليه الفقهاء وغريهم، ويقبلون يده ورأسه، ومل 
يزل هناك حىت اشتكى فأذن له يف املسري إىل أهله فتويف عندهم ليلة اخلميس النصف يف صفر منها، ودفن إىل جانب 

ا كل ليلة أربعاء يترددون إليه ويقرأون اخلتمات عنده حىت جاء الشتاء، وكان االمام أمحد، فاختذت العامة قربه سوق



  .مجلة ما قرئ عليه وأهدي له عشرة آالف ختمة واهللا أعلم
  .حممد بن حممد بن عبد اهللا أبو احلسن البيضاوي، أحد الفقهاء الشافعيني بربع الكرخ ودفن عند والده

ا ملك السلطان امللك املظفر تاج امللوك تتش بن ألب أرسالن مث دخلت سنة إحدى وسبعني وأربعمائة فيه
  السلجوقي دمشق وقتل ملكها

إقسيس، وذلك أن إقسيس بعث إليه يستنجده على املصريني، فلما وصل إليه مل يركب لتلقيه فأمر بقتله فقتل 
حبة منها أزيد من مثقال، لساعته، ووجد يف خزائنه حجر ياقوت أمحر وزنه سبعة عشر مثقاال، وستني حبة لؤلؤ كل 

اخلوارزمي، كان ) ١(وعشرة آالف دينار ومائيت سرج ذهب وغري ذلك، وقد كان إقسيس هذا هو أتسز بن أوف 
يلقب باملعظم، وكان من خيار امللوك وأجودهم سرية، وأصحهم سريرة، أزال الرفض عن أهل الشام، وأبطل االذان 

  .حابة أمجعنيحبي على خري العمل، وأمر بالترضي عن الص
وعمر بدمشق القلعة اليت هي معقل االسالم بالشام احملروس، فرمحه اهللا وبل بالرمحة ثراه، وجعل جنة الفردوس 

  .مأواه
وفيها عزل الوزير ابن جهري بإشارة نظام امللك، بسبب مماالته على الشافعية، مث كاتب املقتدي نظام امللك يف إعادته 

  .فأعيد ولده وأطلق هو
قدم سعد الدولة جوهرا أمريا إىل بغداد، وضرب الطبول على بابه يف أوقات الصلوات، وأساء االدب على  وفيها

اخلليفة، وضرب طواالت اخليل على باب الفردوس، فكوتب السلطان بأمره فجاء الكتاب من السلطان باالنكار 
  .عليه

  .وحج بالناس مقطع الكوفة جنفل التركي
  .أثابه اهللا

سعد بن علي ابن حممد بن علي بن احلسني أبو القاسم الزجناين، رحل إىل اآلفاق، ومسع ...ها من االعيانوممن تويف في
  .الكثري، وكان إماما حافظا متعبدا، مث انقطع يف آخر عمره مبكة، وكان الناس يتربكون به

  ).٢(ويقبلون يده أكثر مما يقبلون احلجر االسود : قال ابن اجلوزي
نسبة إىل قرية من قرى دجيل، كان عابدا زاهدا يقال إنه مكث مدة يتقوت كل يوم بزبيبة، ) ٣(سليم بن اجلوزي 

  .وقد مسع احلديث وقرئ عليه رمحه اهللا
__________  

  .أوق: يف الكامل) ١(
قال ابن االثري والشاميون يف هذا االسم أفسلس والصحيح أنه أتز وهو اسم : " ٤٧٤/  ٣قال ابن خلدون يف العرب 

  ".ي ترك
أو يف آخر  ٤٧١ومات يف أول سنة  ٣٨٠ولد يف حدود سنة : ١١٧٦/  ٣قال الذهيب يف تذكرة احلفاظ ) ٢(

  اليت قبلها
  .وعاش تسعني سنة

  .سليم اجلوري: ١١٢/  ١٠يف الكامل ) ٣(
  .بناحية جور من دجيل



  .رب واهللا سبحانه وتعاىل أعلمعبد اهللا بن مشعون أبو أمحد الفقيه املالكي القريواين، تويف ببغداد ودفن بباب ح
بن مسعود بن حممود بن سبكتكني صاحب غزنة قالعا ) ١(مث دخلت سنة ثنتني وسبعني وأربعمائة فيها ملك حممود 
  .كثرية حصينة من بالد اهلند، مث عاد إىل بالده ساملا غامنا

حب املوصل االمري شرف الدولة مسلم وفيها ولد االمري أبو جعفر بن املقتدي باهللا، وزينت له بغداد وفيها ملك صا
  ).٢(بن قريش بن بدران العقيلي بعد وفاة أبيه 

  .وفيها ملك منصور بن مروان بالد بكر بعد أبيه
وفيها أمر السلطان بتغريق ابن عالن اليهودي ضامن البصرة، وأخذ من ذخائره أربعمائة ألف دينار، فضمن 

  .س يف كل سنةمخارتكني البصرة مبائة ألف دينار ومائة فر
  .وفيها فتح عبيد اهللا بن نظام امللك تكريت

  .وحج بالناس جنفل التركي وقطعت خطبة املصريني مبكة وخطب للمقتدي وللسلطان ملكشاه السلجوقي
عبد امللك بن احلسن بن أمحد بن حريون أبو نصر مسع الكثري وكان زاهدا عابدا، ...وممن تويف فيها من االعيان

  .تم يف كل ليلة ختمة رمحه اهللايسرد الصوم، وخي
ابن احلسني بن عبد العزيز بن مهران العكربي، مسع هالل احلفار، وابن رزقويه ) ٣(حممد بن حممد بن أمحد 

مضوا قدما وفيمن * أطيل فكري يف أي ناس : واحلمامي وغريهم، وكان فاضال جيد الشعر، فمن شعره قوله
  ).٥(وحنن من اخلمول امليتونا تويف يف رمضان منها وله سبعون سنة *  هم االحياء بعد املوت ذكرا) ٤(خلفونا 

__________  
  .إبراهيم: ١٩٤/  ٢وخمتصر أخبار البشر  ١١٣/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .مدينة حلب: ١١٤/  ١٠زيد يف الكامل ) ٢(
  .حممد: ٢٧٣/  ١يف الوايف بالوفيات ) ٣(
  .مضوا عنا ويف من خلفونا*  أطيل الفكر مين يف أناس: البيت يف الوايف) ٤(
  .مولده سنة أربع ومثانني وثالمثائة ١١٧/  ١٠يف الكامل ) ٥(

  .ولد يف شهر رجب سنة اثنتني ومثانني ووفاته يف شهر رمضان اثنتني وسبعني وأربعمائة: ويف الوايف

ا يف العبادة، أقام مبكة اخلطيب الشامي، مسع احلديث وكان أوحد زمانه زهدا وفقها واجتهاد) ١(هياج بن عبد اهللا 
مدة يفيت أهلها ويعتمر يف كل يوم ثالث مرات على قدميه، ومل يلبس نعال منذ أقام مبكة، وكان يزور قرب النيب صلى 
اهللا عليه وسلم مع أهل مكة ماشيا، وكذلك كان يزور قرب ابن عباس بالطائف، وكان ال يدخر شيئا، وال يلبس إال 

راء مكة يف بعض فنت الروافض فاشتكى أياما ومات، وقد نيف على الثمانني رمحه اهللا، قميصا واحدا، ضربه بعض أم
  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

  .مث دخلت سنة ثالث وسبعني وأربعمائة فيها استوىل تكش أخو السلطان ملك شاه على بعض بالد خراسان
  .القشريي وفيها أذن للوعاظ يف اجللوس للوعظ، وكانوا قد منعوا يف فتنة ابن

وفيها قبض على مجاعة من الفتيان كانوا قد جعلوا عليهم رئيسا يقال له عبد القادر اهلامشي، وقد كاتبوه من 
ابن رسول، وكانوا جيتمعون عند جامع براثا، فخيف من أمرهم أن يكونوا : االقطار، وكان الساعي له رجال يقال له
  .ممالئني للمصريني، فأمر بالقبض عليهم

  .لناس جنفلوحج با



أمحد بن حممد بن عمر ابن حممد بن إمساعيل، أبو عبد اهللا بن االخضر احملدث، مسع ...وممن تويف فيها من االعيان
، وكان على مذهب الظاهرية، وكان كثري التالوة حسن السرية، متقلال من الدنيا قنوعا، رمحه )٢(علي بن شاذان 

  .اهللا
  .سن علي بن حممد بن علي امللقب بالصليحي، كان أبوه قاضياالصليحي املتغلب على اليمن، أبو احل

باليمن، وكان سنيا، ونشأ هذا فتعلم العلم وبرع يف أشياء كثرية من العلوم، وكان شيعيا على مذهب القرامطة، مث 
 كان يدل باحلجيج مدة مخس عشرة سنة، وكان اشتهر أمره بني الناس أنه سيملك اليمن، فنجم ببالد اليمن بعد

قتله جناح صاحب هتامة، واستحوذ على بالد اليمن بكماهلا يف أقصر مدة، واستوثق له امللك هبا سنة مخس ومخسني، 
  وخطب للمستنصر العبيدي صاحب

__________  
  .نزيل مكة الزاهد -أبو حممد  -هياج بن حممد بن عبيد بن حسني احلطيين ): حطني(يف معجم البلدان ) ١(
  .احلسن بن أمحد بن شاذان: ٧٠/  ٨يف الوايف ) ٢(

مصر، فلما كان يف هذا العام خرج إىل احلج يف ألفي فارس، فاعترضه سعيد بن جناح باملوسم، يف نفر يسري، فقاتلهم 
أنكحت بيض اهلند : فقتل هو وأخوه واستحوذ سعيد بن جناح على مملكته وحواصله، ومن شعر الصليحي هذا قوله

إال حبيث تطلق االعمار حممد بن احلسني * نثار نثار وكذا العال ال يستباح نكاحها فرؤوسهم عرض ال* مسر رماحهم 
: ابن عبد اهللا بن أمحد بن يوسف بن الشبلي، أبو علي الشاعر البغدادي، أسند احلديث، وله الشعر الرائق فمنه قوله

يف القلب مثل مشاتة االعداء ) * ١(حاليك يف السراء والضراء فلرمحة املتوجعني مرارة * ال تظهرن لعاذل أو عاذر 
) * ٣(ما يدع كدودة القز ما تبنيه خينقها ) ٢(وللحوادث والوراث * يفين البخيل جبمع املال مدته : وله أيضا

  وغريها بالذي تبنيه ينتفع
يوسف بن احلسن ابن حممد بن احلسن، أبو القاسم العسكري، من أهل خراسان من مدينة زجنان، ولد سنة مخس 

عني وثالمثائة، وتفقه على أيب إسحاق الشريازي، وكان من أكرب تالميذه، وكان عابدا ورعا خاشعا، كثري البكاء وتس
  .عند الذكر، مقبال على العبادة، مات وقد قارب الثمانني

مث دخلت سنة أربع وسبعني وأربعمائة فيها ويل أبو كامل منصور بن نور الدولة دبيس ما كان يليه أبوه من 
  .مال، وخلع عليه السلطان واخلليفة، وفيها ملك شرف الدولة مسلم بن قريش حران، وصاحل صاحب الرهاءاالع

  .وفيها فتح تتش بن ألب أرسالن صاحب دمشق مدينة انطرطوس
  وفيها أرسل اخلليفة ابن جهري إىل

__________  
  .حزازة: ١١/  ٣يف الوايف بالوفيات ) ١(
  .وااليام: يف الوايف) ٢(
  .يهدمها: الوايف يف) ٣(

السلطان ملك شاه يتزوج ابنته فأجابت أمها بذلك، بشرط أن ال يكون له زوجة وال سرية سواها، وأن يكون سبعة 
  .أيام عندها، فوقع الشرط على ذلك

داود بن السلطان بن ملك شاه فوجد عليه أبوه وجدا كثريا، حبيث إنه كاد أو هم أن يقتل ...وفيها تويف من االعيان



  .سه، فمنعه االمراء من ذلك، وانتقل عن ذلك البلد وأمر النساء بالنوح عليهنف
  .وملا وصل اخلرب لبغداد جلس وزير اخلليفة للعزاء

القاضي أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجييب االندلسي الباجي الفقيه املالكي، أحد احلفاظ 
ديث ورحل فيه إىل بالد املشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة، فسمع هناك املكثرين يف الفقه واحلديث، مسع احل

  الكثري، واجتمع بأئمة ذلك الوقت، كالقاضي أيب الطيب الطربي، وأيب
إسحاق الشريازي، وجاور مبكة ثالث سنني مع الشيخ أيب ذر اهلروي، وأقام ببغداد ثالث سنني، وباملوصل سنة عند 

فأخذ عنه الفقه واالصول، ومسع اخلطيب البغدادي ومسع منه اخلطيب أيضا، وروى عنه أيب جعفر السمناين قاضيها، 
وأجعلها * هبا ) ١(بأن مجيع حيايت كساعة فلم ال أكون كضيف * إذا كنت أعلم علما يقينا : هذين البيتني احلسنني

ه توىل قضاء حلب أيضا، قاله يف صالح وطاعة مث عاد إىل بلده بعد ثالث عشرة سنة، وتوىل القضاء هناك، ويقال إن
  .ابن خلكان

وله مصنفات عديدة منها املنتقى يف شرح املوطأ، وإحكام الفصول يف أحكام االصول، واجلرح والتعديل، : قال
وغري ذلك، وكان مولده سنة ثالث وأربعمائة، وتويف ليلة اخلميس بني العشاءين التاسع والعشرين من رجب من 

  .هذه السنة، رمحه اهللا
مكث منها أمريا نيفا وستني : أبو االغر دبيس بن علي بن مزيد امللقب نور الدولة، تويف يف هذه السنة عن مثانني سنة

  .سنة وقام باالمر من بعده ولده أبو كامل، ولقب هباء الدولة) ٢(
__________  

  .ضنينا هبا: ٣٧٤/  ١٥يف الوايف ) ١(
  .، وكانت إمارته سبعا ومخسني سنة١٢١/  ١٠ابن االثري  كذا باالصل والنجوم الزاهرة، ويف تاريخ) ٢(

عبد اهللا بن أمحد بن رضوان أبو القاسم البغدادي، كان من الرؤساء، ومرض بالشقيقة ثالث سنني، فمكث يف بيت 
  .مظلم ال يرى ضوءا وال يسمع صوتا

وضربت الطبول على بابه يف  مث دخلت سنة مخس وسبعني وأربعمائة فيها قدم مؤيد امللك فنزل يف مدرسة أبيه،
  .أوقات الصلوات الثالث

، وكان أبو إسحاق )١(وفيها نفذ الشيخ أبو إسحاق الشريازي رسوال إىل السلطان ملكشاه والوزير نظام امللك 
  كلما مر على بلدة خرج أهلها يتلقونه بأوالدهم ونسائهم، يتربكون به

ته، وملا وصل إىل ساوة خرج إليه أهلها، وما مر بسوق منها إال ويتمسحون بركابه، ورمبا أخذوا من تراب حافر بغل
نثروا عليه من لطيف ما عندهم، حىت اجتاز بسوق االساكفة، فلم يكن عندهم إال مداساة الصغار فنثروها عليه، 

  .فجعل يتعجب من ذلك
دينار، مث اتفق احلال على وفيها جددت اخلطبة لبنت السلطان ملكشاه من جهة اخلليفة، فطلبت أمها أربعمائة ألف 

  .مخسني ألف دينار
  .وفيها حارب السلطان أخاه تتش فأسره مث أطلقه، واستقرت يده على دمشق وأعماهلا

  .وحج بالناس جنفل
عبد الوهاب بن حممد ابن إسحاق بن حممد بن حيىي بن منده، أبو عمر احلافظ من بيت ...وتويف فيها من االعيان

  .ومسع الكثري، وتويف بأصبهان احلديث، رحل إىل اآلفاق



ابن ماكوال االمري أبو نصر علي بن الوزير أيب القاسم هبة اهللا بن علي بن جعفر بن علكان بن حممد بن دلف ابن أيب 
دلف التميمي، االمري سعد امللك، أبو نصر بن ما كوال، أحد أئمة احلديث وسادات االمراء، رحل وطاف ومسع 

  املشتبه من أمساء الرجال، وهو كتاب الكثري، وصنف االكمال يف
__________  

إن اخلليفة بعث أبا إسحاق ومحله رسالة تتضمن الشكوى من العميد أيب الفتح بن أيب : قال ابن االثري يف تارخيه) ١(
وفيها أن  ٤٧٤/  ٣والعرب البن خلدون  ١٢٥/  ١٠(الليث، وأمره أن ينهي ما جيري على البالد من النظارة 

  ).كان سنة مخس ومخسني وهو حتريف ظاهرإرساله 

  .جليل مل يسبق إليه، وال يلحق فيه، إال ما استدرك عليه ابن نقطة يف كتاب مساه االستدراك
  .قتله مماليكه يف كرمان يف هذه السنة، وكان مولده يف سنة عشرين وأربعمائة، وعاش مخسا ومخسني سنة

  .عني، وقيل يف سنة سبع ومثاننيوقيل إنه قتل يف سنة تسع وسب: قال ابن خلكان
  .وقد كان أبوه وزير القائم بأمر اهللا، وعمه عبد اهللا بن احلسني ويل قضاء بغداد: قال
  ومل أدر مل مسي االمري: قال

إال أن يكون منسوبا إىل جده االمري أيب دلف، وأصله من جرباذقان، وولد يف عكربا يف شعبان سنة إحدى وعشرين 
  .وأربعمائة

قد كان اخلطيب البغدادي صنف كتاب املؤتنف مجع فيه بني كتايب الدارقطين وعبد الغين بن سعيد يف و: قال
املؤتلف واملختلف، فجاء ابن ماكوال وزاد على اخلطيب ومساه كتاب االكمال، وهو يف غاية االفادة ورفع االلتباس 

  .والضبط
  .ى، ففيه داللة على كثرة اطالعه وضبطه وحتريره وإتقانهومل يوضع مثله، وال حيتاج هذا االمري بعده إىل فضيلة أخر

وجانب الذل إن الذل جيتنب وارحل إذا كان يف * قوض خيامك عن أرض هتان هبا : ومن الشعر املنسوب إليه قوله
فاملندل الرطب يف أوطانه حطب مث دخلت سنة ست وسبعني وأربعمائة فيها عزل عميد الدولة بن * االوطان منقصة 

عن وزارة اخلالفة فسار بأهله وأوالده إىل السلطان، وقصدوا نظام امللك وزير السلطان، فعقد لولده فخر  جهري
الدولة على بالد ديار بكر، فسار إليها باخللع والكوسات والعساكر، وأمر أن ينتزعها من ابن مروان، وأن خيطب 

يهم، وباد ملكهم على يديه كما سيأيت بيانه، وسد لنفسه وأن يذكر امسه على السكة، فما زال حىت انتزعها من أيد
وزارة اخلالفة أبو الفتح مظفر ابن رئيس الرؤساء، مث عزل يف شعبان واستوزر أبو شجاع حممد بن احلسني، ولقب 

عبد الرمحن بن املأمون، املتويل تدريس النظامية بعد ) ١(ظهري الدين، ويف مجادى اآلخرة وىل مؤيد امللك أبا سعيد 
اة الشيخ أيب إسحاق الشريازي، وفيها عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش، فجاء فحاصرها وف

  .ففتحها وهدم سورها وصلب قاضيها ابن حلبة وابنيه على السور
ويف شوال منها قتل أبو احملاسن بن أيب الرضا، وذلك النه وشى إىل السلطان يف نظام امللك، وقال له سلمهم إيل 

تخلص لك منهم ألف ألف دينار، فعمل نظام امللك مساطا هائال، واستحضر غلمانه وكانوا ألوفا من حىت أس
هذا كله من أموالك، وما وقفته من املدارس والربط، وكله شكره لك يف الدنيا : االتراك، وشرع يقول للسلطان

وزاوية، فعند ذلك أمر السلطان بقتل أيب  وأجره لك يف اآلخرة، وأموايل ومجيع ما أملكه بني يديك، وأنا أقنع مبرقعة
  احملاسن، وقد كان حضيا عنده، وخصيصا به وجيها



__________  
  أبا سعد : ١٣٢/  ١٠يف الكامل ) ١(

  .ووالها مؤيد امللك) ١(لديه، وعزل أباه عن كتابة الطغراء 
  .وحج بالناس االمري جنفل التركي مقطع الكوفة

يخ أبو إسحاق الشريازي إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز آبادي، وهي قرية من الش: وممن تويف فيها من االعيان
قرى فارس، وقيل هي مدينة خوارزم، شيخ الشافعية، ومدرس النظامية ببغداد، ولد سنة ثالث وقيل ست وتسعني 

فتفقه على القاضي وثالمثائة، وتفقه بفارس على أيب عبد اهللا البيضاوي، مث قدم بغداد سنة مخس عشرة وأربعمائة، 
أيب الطيب الطربي، ومسع احلديث من ابن شاذان والربقاين، وكان زاهدا عابدا ورعا، كبري القدر معظما حمترما إماما 

يف الفقه واالصول واحلديث، وفنون كثرية، وله املصنفات الكثرية النافعة، كاملهذب يف املذهب، والتنبيه، والنكت 
  .لفقه، والتبصرة، وطبقات الشافعية وغري ذلكيف اخلالف، واللمع يف أصول ا

وقد ذكرت ترمجته مستقصاة مطولة يف أول شرح التنبيه، تويف ليلة االحد احلادي والعشرين من مجادى : قلت
اآلخرة يف دار أيب املظفر ابن رئيس الرؤساء، وغسله أبو الوفاء بن عقيل احلنبلي وصلى عليه بباب الفردوس من 

د الصالة عليه املقتدي بأمر اهللا، وتقدم للصالة عليه أبو الفتح املظفر ابن رئيس الرؤساء، وكان دار اخلالفة، وشه
يومئذ البسا ثياب الوزارة، مث صلي عليه مرة ثانية جبامع القصر، ودفن بباب إبرز يف تربة جماورة للناحية رمحه اهللا 

سألت : ائق، فمما أنشده ابن خلكان من شعره قولهتعاىل، وقد امتدحه الشعراء يف حياته وبعد وفاته، وله شعر ر
فإن احلر يف الدنيا قليل قال ابن ) * ٢(فقالوا ما إىل هذا سبيل متسك إن ظفرت بذيل حر * الناس عن خل ويف 

  وملا تويف عمل الفقهاء عزاءه بالنظامية، وعني مؤيد امللك أبا سعد املتويل: خلكان
كان من الواجب أن تغلق املدرسة سنة الجله، وأمر أن يدرس : لك كتب يقولمكانه، فلما بلغ اخلرب إىل نظام امل

  .الشيخ أبو نصر بن الصباغ يف مكانه
  طاهر بن احلسني ابن أمحد بن عبد اهللا القواس، قرأ القرآن ومسع احلديث وتفقه على القاضي أيب الطيب

__________  
  .ته يدرج فيها امسه واسم والده مع لقبهالطعراء عالمة ترسم على مناشري السلطان ومسكوكا) ١(
  ).حميط احمليط(
  .بود حر: ١٩٤/  ٢وخمتصر أخبار البشر  ٦٦/  ٦يف الوايف ) ٢(

الطربي وأفىت ودرس، وكانت له حلقة جبامع املنصور للمناظرة والفتوى، وكان ورعا زاهدا مالزما ملسجده مخسني 
  .مام أمحد، رمحه اهللا وإياناسنة، تويف عن ست ومثانني سنة، ودفن قريبا من اال

حممد بن أمحد بن إمساعيل أبو طاهر االنباري اخلطيب، ويعرف بابن أيب الصقر، طاف البالد ومسع الكثري، وكان ثقة 
صاحلا فاضال عابدا، وقد مسع منه اخلطيب البغدادي، وروى عنه مصنفاته، تويف باالنبار يف مجادى اآلخرة عن حنو 

  .ه اهللا، رمح)١(من مائة سنة 
حممد بن أمحد بن احلسني بن جرادة أحد الرؤساء ببغداد، وهو من ذوي الثروة واملروءة، كان حيزر ماله بثالمثائة 
ألف دينار، وكان أصله من عكربا فسكن بغداد، وكانت له هبا دار عظيمة تشتمل على ثالثني مسكنا مستقال، 

إذا أذن املؤذن يف إحدامها ال يسمع اآلخر من اتساعها، وقد وفيها محام وبستان وهلا بابان، على كل باب مسجد، 



كانت زوجة اخلليفة القائم حني وقعت فتنة البساسريي يف سنة مخسني وأربعمائة، نزلت عنده يف جواره، فبعث إىل 
غداد، االمري قريش بن بدران أمري العرب بعشرة آالف دينار، ليحمي له داره، وهو الذي بىن املسجد املعروف به بب

  .وقد ختم فيه القرآن ألوف من الناس، وكان ال يفارق زي التجار
  .وكانت وفاته يف عاشر ذي القعدة من هذه السنة، ودفن يف التربة اجملاورة لتربة القزويين، رمحه اهللا وإيانا آمني

وبني ابن مروان  مث دخلت سنة سبع وسبعني وأربعمائة فيها كانت احلرب بني فخر الدولة بن جهري وزير اخلليفة
صاحب ديار بكر، فاستوىل ابن جهري على ملك العرب وسىب حرميهم وأخذ البالد ومعه سيف الدولة صدقة بن 
  .منصور بن دبيس بن علي بن مزيد االسدي، فافتدى خلقا من العرب فشكره الناس على ذلك، وامتدحه الشعراء

ومعه قسيم الدولة اقسنقر جد بين أتابك ملوك الشام  وفيها بعث السلطان عميد الدولة بن جهري يف عسكر كثيف
  .واملوصل، فسار إىل املوصل فملكوها

ويف شعبان منها ملك سليمان بن قتلمش أنطاكية، فأراد شرف الدولة مسلم بن قريش أن يستنقذها منه، فهزمه 
  ب خرب، وكانسليمان وقتله، وكان مسلم هذا من خيار امللوك سرية، له يف كل قرية وال وقاض وصاح

__________  
  .وله مثانون سنة: ٣٥٤/  ٣يف شذرات الذهب ) ١(

  .ميلك من السندية إىل منبج
  .ووىل بعده أخوه إبراهيم بن قريش، وكان مسجونا من سنني فأطلق وملك

  .من رجب بسنجار) ١(وفيها ولد السلطان سنجر بن ملكشاه يف العشرين 
  .طان فسمله وسجنهوفيها عصى تكش أخو السلطان فأخذه السل

وحج بالناس يف هذه السنة االمري مخارتكني احلسناين، وذلك لشكوى الناس من شدة سري جنفل هبم، وأخذ 
  .املكوسات منهم، سافر مرة من الكوفة إىل مكة يف سبعة عشر يوما

له رباط مبدينة  أبو سعد النيسابوري، شيخ الصوفية،) ٢(أمحد بن حممد بن دوبست ...وممن تويف فيها من االعيان
نيسابور يدخل من بابه اجلمل براكبه، وحج مرات على التجريد على البحرين، حني انقطعت طريق مكة، وكان 

وقد جاوز التسعني، رمحه ) ٣(يأخذ مجاعة من الفقراء ويتوصل من قبائل العرب حىت يأيت مكة، تويف يف هذه السنة 
  .أجلس يف مشيخة الرباطاهللا وإيانا، وأوصى أن خيلفه ولده إمساعيل ف

  ابن الصباغ
صاحب الشامل، عبد السيد بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر، االمام أبو نصر بن الصباغ، ولد سنة 

أربعمائة، وتفقه ببغداد على أيب الطيب الطربي حىت فاق الشافعية بالعراق، وصنف املصنفات املفيدة، منها الشامل 
درس بالنظامية، تويف يف هذه السنة ودفن بداره يف الكرخ، مث نقل إىل باب حرب رمحه يف املذهب، وهو أول من 

كان فقيه العراقني، وكان يضاهي أبا إسحاق، وكان ابن الصباغ أعلم منه باملذهب، وإليه : اهللا، قال ابن خلكان
مية أوال، مث عزل بعد عشرين الرحلة فيه، وقد صنف الشامل يف الفقه والعمدة يف أصول الفقه، وتوىل تدريس النظا

يوما بالشيخ أيب إسحاق، فلما مات الشيخ أبو إسحاق توالها أبو سعد املتويل، مث عزل ابن الصباغ بابن املتويل، 
  .وكان ثقة حجة صاحلا، ولد سنة أربعمائة، أضر يف آخر عمره، رمحه اهللا وإيانا

  احلافظ، رحل يف احلديث ومسع) ٤(عد السجري مسعود بن ناصر ابن عبد اهللا بن أمحد بن إمساعيل، أبو س
__________  



  .يف اخلامس والعشرين: ١٤١/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .دوست: ١٤/  ٨يف الوايف ) ٢(
  .٣٦٣/  ٣وانظر شذرات الذهب  ٣٧٩ذكر وفاته يف الوايف سنة ) ٣(
  .السجزي: ١٢١٦/  ٤يف تذكرة احلفاظ ) ٤(

  .الشحري: ٣٥٧/  ٣ويف شذرات الذهب 
  .يهما أبو سعيدوف

  .الكثري، ومجع الكتب النفيسة، وكان صحيح اخلط، صحيح النقل، حافظا ضابطا، رمحه اهللا وإيانا
  .مث دخلت سنة مثان وسبعني وأربعمائة يف احملرم منها زلزلت أرجان فهلك خلق كثري من الروم ومواشيهم

أعقب ذلك موت الفجأة، مث ماتت الوحوش وفيها كثرت االمراض باحلمى والطاعون بالعراق واحلجاز والشام، و
يف الرباري مث تالها موت البهائم، حىت عزت االلبان واللحمان، ومع هذا كله وقعت فتنة عظيمة بني الرافضة 

  .والسنة فقتل خلق كثري فيها
  ويف ربيع االول هاجت ريح سوداء وسفت رمال وتساقطت

بالد حىت ظن بعض الناس أن القيامة قد قامت، مث اجنلى أشجار كثرية من النخل وغريها، ووقعت صواعق يف ال
  .ذلك وهللا احلمد

  .وفيها ولد للخليفة ولده أبو عبد اهللا احلسني، وزينت بغداد وضربت الطبول والبوقات، وكثرت الصدقات
و مروان وفيها استوىل فخر الدولة بن جهري على بالد كثرية، منها آمد وميا فارقني، وجزيرة ابن عمر، وانقضت بن

  .على يده يف هذه السنة
ويف ثاين عشر رمضان منها ويل أبو بكر حممد بن مظفر الشامي قضاء القضاة ببغداد، بعد وفاة أيب عبد اهللا 

  .الدامغاين، وخلع عليه يف الديوان
  .وحج بالناس جنفل، وزار النيب صلى اهللا عليه وسلم ذاهبا وآيبا

  .أظن أهنا آخر حجيت: قال
  .وكان كذلك

وفيها خرج توقيع اخلليفة املقتدي بأمر اهللا بتجديد االمر باملعروف والنهي عن املنكر يف كل حملة، وإلزام أهل الذمة 
  .بلبس الغيار، وكسر آالت املالهي، وإراقة اخلمور، وإخراج أهل الفساد من البالد، أثابه اهللا ورمحه

ن حممد بن إبراهيم بن أيب أيوب، أبو بكر الفوركي، سبط أمحد بن حممد بن احلسن اب...وممن تويف فيها من االعيان
االستاذ أيب بكر بن فورك، استوطن بغداد وكان متكلما يعظ الناس يف النظامية، فوقعت بسببه فتنة بني أهل 

  .املذاهب
وكان مؤثرا للدنيا ال يتحاشى من لبس احلرير، وكان يأخذ مكس الفحم ويوقع العداوة بني : قال ابن اجلوزي

  .احلنابلة واالشاعرة، مات وقد ناف على الستني سنة، ودفن إىل جانب قرب االشعري مبشرعة الزوايا
  احلسن بن علي أبو عبد اهللا املردوسي، كان رئيس أهل زمانه، وأكملهم مروءة، كان خدم يف أيام بين بويه

لصدقة والصالت والرب، وبلغ من العمر وتأخر هلذا احلني، وكانت امللوك تعظمه وتكاتبه بعبده وخادمه، وكان كثري ا
  .مخسا وتسعني سنة، وأعد لنفسه قربا وكفنا قبل موته خبمس سنني



  أبو سعد املتويل
مصنف التتمة، ومدرس النظامية بعد أيب إسحاق الشريازي، وكان : عبد الرمحن بن املأمون بن علي أبو سعد املتويل
ومخسون سنة، رمحه اهللا وإيانا، ) ١(يف شوال من هذه السنة وله ست فصيحا بليغا، ماهرا بعلوم كثرية، كانت وفاته 

  .وصلى عليه القاضي أبو بكر الشاشي
إمام احلرمني عبد امللك بن الشيخ أيب حممد عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد بن حيويه، أبو املعايل 

جملاورته مبكة أربع سنني، كان مولده يف تسع عشرة اجلويين، وجوين من قرى نيسابور، امللقب بإمام احلرمني، 
وأربعمائة، مسع احلديث وتفقه على والده الشيخ أيب حممد اجلويين، ودرس بعده يف حلقته، وتفقه على القاضي 

حسني، ودخل بغداد وتفقه هبا، وروى احلديث وخرج إىل مكة فجاور فيها أربع سنني، مث عاد إىل نيسابور فسلم 
س واخلطابة والوعظ، وصنف هناية املطلب يف دراية املذهب، والربهان يف أصول الفقه، وغري ذلك يف إليه التدري

علوم شىت، واشتغل عليه الطلبة ورحلوا إليه من االقطار، وكان حيضر جملسه ثالمثائة متفقه، وقد استقصيت ترمجته 
ه السنة، عن سبع ومخسني سنة، ودفن يف الطبقات، وكانت وفاته يف اخلامس والعشرين من ربيع االول من هذ

  .بداره مث نقل إىل جانب والده
كانت أمه جارية اشتراها والده من كسب يده من النسخ، وأمرها أن ال تدع أحد يرضعه غريها، : قال ابن خلكان

 فاتفق أن امرأة دخلت عليها فأرضعته مرة فأخذه الشيخ أبو حممد فنكسه ووضع يده يف بطنه ووضع أصبعه يف
  .حلقه ومل يزل به حىت قاء ما يف بطنه من لنب تلك املرأة

  .هذا من آثار تلك الرضعة: وكان إمام احلرمني رمبا حصل له يف جملسه يف املناظرة فتور ووقفة فيقول: قال
بقي وملا عاد من احلجاز إىل بلده نيسابور سلم إليه احملراب واخلطابة والتدريس وجملس التذكري يوم اجلمعة، و: قال

  .ثالثني سنة غري مزاحم وال مدافع، وصنف يف كل فن، وله النهاية اليت ما صنف يف االسالم مثلها
يا مفيد أهل املشرق واملغرب، أنت : قال احلافظ أبو جعفر، مسعت الشيخ أبا إسحاق الشريازي يقول المام احلرمني

  .اليوم إمام االئمة
ن يف أصول الفقه، وتلخيص التقريب، واالرشاد، والعقيدة النظامية، ومن تصانيفه الشامل يف أصول الدين، والربها

  .وغباث االمم وغري ذلك مما مساه ومل يتمه
  وصلى عليه

وحمابرهم، ومكثوا كذلك سنة،  -وكانوا أربعمائة  -ولده أبو القاسم وغلقت االسواق وكسر تالميذه أقالمهم 
  :وقد رثي مبراث كثرية فمن ذلك قول بعضهم

__________  
  .يف االصل ستة وهو خطأ) ١(

وقد مات االمام أبو املعايل حممد * وأيام الورى شبه الليايل أيثمر غصن أهل العلم يوما * قلوب العاملني على املقايل 
بن أمحد بن عبد اهللا بن أمحد أبو علي بن الوليد، شيخ املعتزلة، كان مدرسا هلم فأنكر أهل السنة عليه، فلزم بيته 

ة إىل أن تويف يف ذي احلجة منها، ودفن يف مقربة الشونيزي، وهذا هو الذي تناظر هو والشيخ أبو يوسف مخسني سن
القزويين املعتزيل املفسر يف إباحة الولدان يف اجلنة، وأنه يباح الهل اجلنة وطئ الولدان يف أدبارهم، كما حكى ذلك 

إن هذا : النه مأمون املفسدة هنالك، وقال أبو يوسف ابن عقيل عنهما، وكان حاضرمها، فمال هذا إىل إباحة ذلك،
إمنا خلق يف  -وهو الدبر  -ال يكون ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، ومن أين لك أن يكون هلم أدبار ؟ وهذا العضو 



الدنيا حلاجة العباد إليه، النه خمرج لالذى عنهم، وليس يف اجلنة شئ من ذلك، وإمنا فضالت أكلهم عرق يفيض من 
  .جلودهم، فإذا هم ضمر فال حيتاجون إىل أن يكون هلم أدبار، وال يكون هلذه املسألة صورة بالكلية

وقد روى هذا الرجل حديثا واحدا عن شيخه أيب احلسني البصري بسنده املتقدم، من طريق شعبة، عن منصور، عن 
وقد رواه " ا مل تستح فاصنع ما شئت إذ: " ربعي، عن أيب مسعود البدري أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

إنه ملا رحل إليه دخل عليه وهو يبول يف البالوعة فسأله أن حيدثه فامتنع : القعنيب عن شعبة، ومل يرو عنه سواه، فقيل
الن شعبة مر على القعنيب قبل أن يشتغل : فروى له هذا احلديث كالواعظ له به، والتزم أن ال حيدثه بغريه، وقيل

إن مل حتدثين وإال قتلتك، : فسأله أن حيدثه فامتنع، فسل سكينا وقال -وكان إذ ذاك يعاين الشراب  -يث بعلم احلد
  فروى له هذا احلديث، فتاب وأناب، ولزم مالكا، مث فاته السماع من شعبة فلم يتفق

  .له عنه غري هذا احلديث فاهللا أعلم
حلسني بن عبد امللك بن عبد الوهاب بن محويه الدامغاين، بن ا) ١(أبو عبد اهللا الدامغاين القاضي حممد بن علي 

  ، فتفقه هبا على أيب عبد اهللا الصيمري، وأيب)٢(قاضي القضاة ببغداد، مولده يف سنة مثان عشرة وأربعمائة 
__________  

/  ٥والنجوم الزاهرة  ١٠٩/  ٣وتاريخ بغداد  ٩٦/  ٢، واجلواهر املضيئة ١٣٩/  ٤يف الوايف بالوفيات ) ١(
  .هو حممد بن علي بن حممد بن حسن بن عبد الوهاب بن حسنويه ١٢١

  سنة مثان وتسعني وثالمثائة : ١٤٦/  ١٠يف الكامل ) ٢(

القدوري، ومسع احلديث منهما ومن ابن النقور واخلطيب وغريهم، وبرع يف الفقه، وكان له عقل وافر، ) ١(احلسن 
كان فصيحا كثري العبادة، وقد كان فقريا يف ابتداء طلبه، عليه أطمار وتواضع زائد، وانتهت إليه رياسة الفقهاء، و

رثة، مث صارت إليه الرياسة والقضاء بعد ابن ماكوال، يف سنة تسع وأربعني وكان القائم بأمر اهللا يكرمه، والسلطان 
يسرية مث تويف يف  طغرلبك يعظمه، وباشر احلكم ثالثني سنة يف أحسن سرية، وغاية االمانة والديانة، مرض أياما

الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة، وقد ناهز الثمانني، ودفن بداره بدرب العالبني، مث نقل إىل مشهد أيب 
  .حنيفة رمحه اهللا

حممد بن علي بن املطلب أبو سعد االديب، كان قد قرأ النحو واالدب واللغة والسري وأخبار الناس، مث أقلع عن 
  .كثرة الصالة والصدقة والصوم، إىل أن تويف يف هذه السنة عن ست ومثانني سنة رمحه اهللا ذلك كله، وأقبل على

حممد بن طاهر العباسي ويعرف بابن الرجيحي، تفقه على ابن الصباغ، وناب يف احلكم، وكان حممود الطريقة، 
  .وشهد عند ابن الدامغاين فقبله

بعد سيف الدولة، كان كثري الصالة والصدقة، تويف يف رجب منصور بن دبيس بن علي بن مزيد، أبو كامل االمري 
هلاما ومل أصرب * فإن أنا مل أمحل عظيما ومل أقد : من هذه السنة، وقد كان له شعر وأدب، وفيه فضل فمن شعره قوله

إىل  *غداة أنادي للفخار وأنتمي فال هنضت يل مهة عربية ) * ٣(معظم ومل أحجز اجلاين وأمنع جوره ) ٢(على كل 
  اجملد ترقي يب ذرى كل حمرم

__________  
  .أيب احلسني: يف الكامل) ١(
  .ه ٤٧٩على فعل معظم، وقد ذكر ابن االثري وفاته سنة : ١٥٠/  ١٠يف الكامل ) ٢(
  .ومل أجر اجلاين، وأمنع حوزه: يف الكامل) ٣(



خلليفة املقتدي بأمر اهللا، مسع احلديث، مؤدب ا) ٢] (قاضي احلرمي بنهر معلى، و [ بن السييب ) ١(هبة اهللا بن أمحد 
ملا جاء فيها * رجوت الثمانني من خالقي : وتويف يف حمرم هذه السنة، وقد جاوز الثمانني، وله شعر جيد، فمنه قوله

لينجزه يل، فعل أهل الوفا مث دخلت سنة * وزاد ثالثا هبا إذ وفا وإين ملنتظر وعده * عن املصطفى فبلغنيها فشكرا له 
وسبعني وأربعمائة وفيها كانت الوقعة بني تتش صاحب دمشق وبني سليمان بن قتلمش صاحب حلب  تسع

وأنطاكية وتلك الناحية، فاهنزم أصحاب سليمان وقتل هو نفسه خبنجر كانت معه، فسار السلطان ملكشاه من 
وقلعة جعرب، وكان جعرب  أصبهان إىل حلب فملكها، وملك ما بني ذلك من البالد اليت مر هبا، مثل حران والرها

شيخا كبريا قد عمي، وله ولدان، وكان قطاع الطريق يلجأون إليها فيتحصنون هبا، فراسل السلطان سابق بن جعرب 
  يف تسليمها فامتنع عليه، فنصب عليها املناجيق والعرادات

تكسر، مث أمر بتوسيطهم بعد ال تقتله حىت تقتلين معه، فألقاه من رأسها ف: ففتحها وأمر بقتل سابق، فقالت زوجته
كرهت أن يصل إيل التركي فيبقى ذلك عارا : ذلك فألقت املرأة نفسها وراءه فسلمت، فالمها بعض الناس فقالت

علي، فاستحسن منها ذلك، واستناب السلطان على حلب قسيم الدولة أقسنقر، التركي وهو جد نور الدين 
سروج واخلابور حممد بن شرف الدولة مسلم وزوجه بأخته زليخا الشهيد، واستناب على الرحبة وحران والرقة و

خاتون، وعزل فخر الدولة بن جهري عن ديار بكر، وسلمها إىل العميد أيب علي البلخي، وخلع على سيف الدولة 
من هذه السنة، وهي أول دخلة ) ٣(صدقة بن دبيس االسدي، وأقره على عمل أبيه، ودخل بغداد يف ذي القعدة 

فزار املشاهد والقبور ودخل على اخلليفة فقبل يده ووضعها على عينيه، وخلع عليه اخلليفة خلعا سنية،  دخلها،
وفوض إليه أمور الناس، واستعرض اخلليفة أمراءه ونظام امللك واقف بني يديه، يعرفه باالمراء واحدا بعد واحد، 

رج من بني يديه فنزل مبدرسة النظامية، ومل يكن بامسه وكم جيشه وأقطاعه، مث أفاض عليه اخلليفة خلعا سنية، وخ
رآها قبل ذلك، فاستحسنها إال أنه استصغرها، واستحسن أهلها ومن هبا ومحد اهللا وسأل اهللا أن جيعل ذلك خالصا 

  لوجهه الكرمي، ونزل خبزانة كتبها وأملى جزأ
__________  

  .حممد: ١٤٦/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .ت من االصلاستدركت من الكامل، سقط) ٢(
  .ذي احلجة: ١٥٥/  ١٠يف الكامل ) ٣(

من مسموعاته، فسمعه احملدثون منه، وورد الشيخ أبو القاسم علي بن احلسني احلسين الدبوسي إىل بغداد يف جتمل 
  .عظيم، فرتبه مدرسا بالنظامية بعد أيب سعد املتويل

السنة كانت زالزل هائلة بالعراق واجلزيرة والشام، ويف ربيع اآلخر فرغت املنارة جبامع القصر وأذن فيها، ويف هذه 
  .فهدمت شيئا كثريا من العمران، وخرج أكثر الناس إىل الصحراء مث عادوا

وحج بالناس االمري مخارتكني احلسناين، وقطعت خطبة املصريني من مكة واملدينة، وقلعت الصفائح اليت على باب 
  دد غريها عليها، وكتب عليهاالكعبة اليت عليها ذكر اخلليفة املصري، وج

  .اسم املقتدي
وظهر رجل بني السندية وواسط يقطع الطريق وهو مقطوع اليد اليسرى، يفتح القفل يف أسرع : قال ابن اجلوزي

مدة، ويغوص دجلة يف غوصتني، ويقفز القفزة مخسة وعشرين ذراعا، ويتسلق احليطان امللس، وال يقدر عليه أحد، 
  .اوخرج من العراق سامل



  .وفيها تويف فقري يف جامع املنصور فوجد يف مرقعته ستمائة دينار مغربية، أي صحاحا كبارا، من أحسن الذهب: قال
قال وفيها عمل سيف الدولة صدقة مساطا للسلطان جالل الدولة أيب الفتح ملكشاه، اشتمل على ألف رأس من 

ل عليه من أصناف الطيور والوحوش، مث أردفه من الغنم، ومائة مجل وغريها، ودخله عشرون ألف من السكر، وجع
السكر شئ كثري، فتناول السلطان بيده منه شيئا يسريا، مث أشار فانتهب عن آخره، مث انتقل من ذلك املكان إىل 
سرادق عظيم مل ير مثله من احلرير، وفيه مخسمائة قطعة من الفضة، وألوان من متاثيل الند واملسك والعنرب وغري 

د فيه مساطا خاصا فأكل السلطان حينئذ، ومحل إليه عشرين ألف دينار، وقدم إليه ذلك السرادق مبا فيه ذلك، فم
  .بكماله، وانصرف واهللا أعلم
مدة ) ١(االمري جعرب بن سابق القشريي امللقب بسابق الدين، كان قد متلك قلعة جعرب ...وممن تويف فيها من االعيان

، نسبة إىل غالم النعمان بن املنذر، مث إن هذا االمري )٢(قال هلا قبل ذلك الدوشرية طويلة فنسبت إليه، وإمنا كان ي
كرب وعمي، وكان له ولدان يقطعان الطريق، فاجتاز به السلطان ملكشاه بن ألب أرسالن السلجوقي وهو ذاهب 

  .إىل حلب فأخذ القلعة وقتله كما تقدم
__________  

الغليظ القصري، وقلعة جعرب على الفرات بني بالس : ان، واجلعرب يف اللغةقال ياقوت يف معجم البلد: جعرب) ١(
  .والرقة قرب صفني، فملكها رجل من بين قشري أعمى يقال له جعرب بن مالك

  .دوسر: يف معجم البلدان) ٢(

  االمري جنفل قتلغ
م وشتتهم يف البالد شذر أمري احلاج، كان مقطعا للكوفة وله وقعات مع العرب أعربت عن شجاعته، وأرعبت قلوهب

مذر، وقد كان حسن السرية حمافظا على الصلوات، كثري التالوة، وله آثار حسنة بطريق مكة، يف إصالح املصانع 
واالماكن اليت حتتاج إليها احلجاج وغريهم، وله مدرسة على احلنفية مبشهد يونس بالكوفة، وبىن مسجدا باجلانب 

  .ة الكرخالغريب من بغداد على دجلة، مبشرع
  .مات ألف رجل، واهللا أعلم: تويف يف مجادى االوىل منها رمحه اهللا، وملا بلغ نظام امللك وفاته قال

النحوي املغريب، له املصنفات الدالة على علمه وغزارة فهمه، وأسند ) ٢(أبو علي ) ١(علي بن فضال املشاجعي 
  .احلديث

  .تويف يف ربيع االول منها ودفن بباب إبرز
أمحد التستري كان مقدم أهل البصرة يف املال واجلاه، وله مراكب تعمل يف البحر، قرأ القرآن ومسع  علي بن

  .احلديث وتفرد برواية سنن أيب داود
  .تويف يف رجب منها

  .حيىي بن إمساعيل احلسيين كان فقيها على مذهب زيد بن علي بن احلسني، وعنده معرفة باالصول واحلديث
وأربعمائة يف احملرم منها نقل جهاز ابنة السلطان ملكشاه إىل دار اخلالفة على مائة وثالثني مجال  مث دخلت سنة مثانني

جمللة بالديباج الرومي، غالبها أواين الذهب والفضة، وعلى أربع وسبعني بغلة جمللة بأنواع الديباج امللكي وأجراسها 
ندوقا من الفضة، فيها أنواع اجلواهر واحللى، وبني وقالئدها من الذهب والفضة، وكان على ستة منها اثنا عشر ص

يدي البغال ثالث وثالثون فرسا عليها مراكب الذهب، مرصعة باجلواهر، ومهد عظيم جملل بالديباج امللكي عليه 
صفائح الذهب مرصع باجلوهر، وبعث اخلليفة لتلقيهم الوزير أبا شجاع، وبني يديه حنو من ثالمثائة موكبية غري 



  خلدمة الست خاتون امرأة املشاعل
__________  

  .١٥٩/  ١٠يف الكامل ) ١(
  ).٣٦٣/  ٣شذرات الذهب (اجملاشعي 

  .أبو احلسن: يف الكامل وشذرات الذهب) ٢(

السلطان تركان خاتون، محاة اخلليفة، وسأهلا أن حتمل الوديعة الشريفة إىل دار اخلليفة، فأجابت إىل ذلك، فحضر 
كل ) ١(ان االمراء وبني أيديهم من الشموع واملشاعل ما ال حيصى، وجاءت نساء االمراء الوزير نظام امللك وأعي

واحدة منهن يف مجاعتها وجواريها، وبني أيديهن الشموع واملشاعل، مث جاءت اخلاتون ابنة السلطان زوجة اخلليفة 
أحاط باحملفة مائتا جارية تركية،  بعد اجلميع، يف حمفة جمللة، وعليها من الذهب واجلواهر ما ال حتصى قيمته، وقد

باملراكب املزينة العجيبة مما يبهرن االبصار، فدخلت دار اخلالفة على هذه الصفة وقد زين احلرمي الطاهر وأشعلت 
فيه الشموع، وكانت ليلة مشهودة للخليفة، هائلة جدا، فلما كان من الغد أحضر اخلليفة أمراء السلطان ومد 

احلاضرين والغائبني، وخلع على اخلاتون زوجة السلطان أم العروس، وكان أيضا يوما  مساطا مل ير مثله، عم
مشهودا، وكان السلطان متغيبا يف الصيد، مث قدم بعد أيام، وكان الدخول هبا يف أول السنة، ولدت من اخلليفة يف 

  .ذي القعدة ولدا ذكرا زينت له بغداد
  .، وهو الذي ملك بعدهوفيها ولد للسلطان ملكشاه ولد مساه حممودا

وفيها جعل السلطان ولده أبا شجاع أمحد ويل العهد من بعده، ولقبه ملك امللوك، عضد الدولة، وتاج امللة، عدة 
  .أمري املؤمنني، وخطب له بذلك على املنابر، ونثر الذهب على اخلطباء عند ذكر امسه

النخيل والفواكه هنالك وعمل سور بأمر  وفيها شرع يف بناء التاجية يف باب إبرز وعملت بستان وغرست
  .السلطان، واهللا أعلم

إمساعيل بن إبراهيم ابن موسى بن سعيد، أبو القاسم النيسابوري، رحل يف احلديث إىل ...وممن تويف فيها من االعيان
ادى االوىل اآلفاق حىت جاوز ما وراء النهر، وكان له حظ وافر يف االدب، ومعرفة العربية، تويف بنيسابور يف مج

  .منها
طاهر بن احلسني البندنيجي أبو الوفا الشاعر، له قصيدتان يف مدح نظام امللك إحدامها معجمة واالخرى غري 

  منقوطة،
  .ورد لومهم هم وآالم تويف ببلده يف رمضان عن نيف وسبعني سنة* الموا ولو علموا ما اللوم ما الموا : أوهلا

__________  
  ".االمريات " ويف االصل  ١٦١/  ١٠من الكامل ) ١(

حممد بن أمري املؤمنني املقتدي عرض له جدري فمات فيها وله تسع سنني، فحزن عليه والده والناس، وجلسوا 
والذين إذا (إن لنا يف رسول اهللا أسوة حسنة، حني تويف ابنه إبراهيم، وقال اهللا تعاىل : للعزاء، فأرسل إليهم يقول
  .مث عزم على الناس فانصرفوا]  ١٥٦: البقرة) [  وإنا إليه راجعونأصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا

حممد بن حممد بن زيد ابن علي بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، أبو احلسن 
ى الشيوخ، احلسيين، امللقب باملرتضى ذي الشرفني، ولد سنة مخس وأربعمائة، ومسع احلديث الكثري، وقرأ بنفسه عل



وصحب احلافظ أبا بكر اخلطيب، فصارت له معرفة جيدة باحلديث، ومسع عليه اخلطيب شيئا من مروياته، مث انتقل 
إىل مسرقند وأملى احلديث بأصبهان وغريها، وكان يرجع إىل عقل كامل، وفضل ومروءة، وكانت له أموال جزيلة، 

قرية، وكان كثري الصدقة والرب والصلة للعلماء والفقراء، وأمالك متسعة، ونعمة وافرة، يقال إنه ملك أربعني 
وبلغت زكاة ماله الصامت عشرة آالف دينار غري العشور، وكان له بستان ليس مللك مثله، فطلبه منه ملك ما 

ان أعريه إياه ليشرب فيه اخلمر بعد ما ك: وراء النهر، وامسه اخلضر بن إبراهيم، عارية ليتنزه فيه، فأىب عليه وقال
مأوى أهل العلم واحلديث والدين ؟ فأعرض عنه السلطان وحقد عليه، مث استدعاه إليه ليستشريه يف بعض االمور 
على العادة، فلما حصل عنده قبض عليه وسجنه يف قلعته، واستحوذ على مجيع أمالكه وحواصله وأمواله، وكان 

  فإين: ما حتققت صحة نسيب إال يف هذه املصادرة: يقول
  .إن مثلي ال بد أن يبتلى، مث منعوه الطعام والشراب حىت مات رمحه اهللا:  النعيم فكنت أقولربيت يف

أبو احلسن الصايب، امللقب بغرس النعمة، مسع أباه وابن شاذان، وكانت له صدقة ) ١(حممد بن هالل بن احلسن 
، الذي ذيله على تاريخ ابن جرير كثرية، ومعروف، وقد ذيل على تاريخ أبيه الذي ذيله على تاريخ ثابت بن سنان

الطربي، وقد أنشأ دارا ببغداد، ووقف فيها أربعة آالف جملد، يف فنون من العلوم، وترك حني مات سبعني ألف 
  .دينار، ودفن مبشهد علي

__________  
صاحب  وكان جده احملسن فاضال، كتب اخلط املليح، وأبو جده إبراهيم: احملسن، قال: ١٦٨/  ٥يف الوايف ) ١(

  .الفضل املشهور والتقدم يف النظم والنثر وكان على دين الصابئة
  .ه ٤١٦ولد غرس النعمة سنة 

  .وويل ديوان االنشاء أيام االمام القائم

هبة اهللا بن علي ابن حممد بن أمحد بن اجمللي أبو نصر، مجع خطبا ووعظا، ومسع احلديث على مشايخ عديدة، وتويف 
  .شابا قبل أوان الرواية

أبو بكر بن عمر أمري امللثمني كان يف أرض فرغانة، اتفق له من الناموس ما مل يتفق لغريه من امللوك، كان يركب معه 
إذا سار لقتال عدو مخسمائة ألف مقاتل، كان يعتقد طاعته، وكان مع هذا يقيم احلدود وحيفظ حمارم االسالم، 

تقاده ودينه، ومواالة الدولة العباسية، أصابته نشابة يف وحيوط الدين ويسري يف الناس سرية شرعية، مع صحة اع
  .بعض غزواته يف حلقه فقتلته يف هذه السنة

فاطمة بنت علي املؤدبة الكاتبة، وتعرف ببنت االقرع، مسعت احلديث من أيب عمر بن مهدي وغريه، وكانت تكتب 
  دنة مناملنسوب على طريقة ابن البواب، ويكتب الناس عليها، وخبطها كانت اهل

الديوان إىل ملك الروم، وكتبت مرة إىل عميد امللك الكندري رقعة فأعطاها ألف دينار، توفيت يف احملرم من هذه 
  .السنة ببغداد، ودفنت بباب إبرز

  .مث دخلت سنة إحدى ومثانني وأربعمائة فيها كانت فنت عظيمة بني الروافض والسنة ببغداد، وجرت خطوب كثرية
  .أخرجت االتراك من حرمي اخلالفة، فكان يف ذلك قوة للخالفةويف ربيع االول 

  ).١(وفيها ملك مسعود بن امللك املؤيد إبراهيم بن مسعود بن حممود بن سبكتكني بالد غزنة بعد أبيه 
  .وفيها فتح ملكشاه مدينة مسرقند
  .وحج بالناس االمري مخارتكني



  .اه وكان ويل عهد أبيهأمحد بن السلطان ملكش...وممن تويف فيها من االعيان
  تويف وعمره إحدى عشرة سنة، فمكث الناس يف العزاء سبعة أيام مل

__________  
واالقوى أنه مات سنة اثنتني وتسعني وأربعمائة، وكان ملكه يف سنة إحدى ومخسني : قال أبو الفداء يف تارخيه) ١(

خمتصر  ١٦١/  ١٠الكامل (وفاته يف هذه السنة  وأربعمائة وملا تويف ملك بعده ابنه مسعود، وقد ذكر ابن االثري
  ).١٩٩/  ٢أخبار البشر 

  .ينحن عليه يف االسواق، وسود أهل البالد اليت البيه أبو اهبم) ١(يركب أحد فرسا، والنساء 
عبد اهللا بن حممد ابن علي بن حممد، أبو إمساعيل االنصاري اهلروي، روى احلديث وصنف، وكان كثري السهر 

  .كانت وفاته هبراة يف ذي احلجة عن ست ومثانني سنةبالليل، و
  .وحج بالناس فيها الوزير أبو أمحد، واستناب ولده أبا منصور ونقيب النقباء طراد بن حممد الزينيب

مث دخلت سنة ثنتني ومثانني وأربعمائة يف احملرم درس أبو بكر الشاشي يف املدرسة التاجية بباب إبرز، اليت أنشأها 
  ج الدين أبو الغنائم على الشافعية، وفيها كانت فنت عظيمة بني الروافض والسنة، ورفعوا املصاحف،الصاحب تا

أنه قتل يف هذه السنة : وجرت حروب طويلة، وقتل فيها خلق كثري، نقل ابن اجلوزي يف املنتظم من خط ابن عقيل
  .قريب من مائيت رجل، قال

 عليه وسلم، فلعنة اهللا على من فعل ذلك من أهل الكرخ، وإمنا وسب أهل الكرخ الصحابة وأزواج النيب صلى اهللا
حكيت هذا ليعلم ما يف طوايا الروافض من اخلبث والبغض لدين االسالم وأهله، ومن العداوة الباطنة الكامنة يف 

  .قلوهبم، هللا ولرسوله وشريعته
  .ة، بعد حروب عظيمة، ووقعات هائلةوفيها ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر وطائفة كبرية من تلك الناحي

  ).٢(وفيها استوىل جيش املصريني على عدة بالد من بالد الشام 
  .وفيها عمرت منارة جامع حلب

وفيها أرسلت اخلاتون بنت السلطان امرأة اخلليفة تشكو إىل أبيها إعراض اخلليفة عنها فبعث إليها أبوها الطواشي 
فأجاب اخلليفة إىل ذلك، وبعث معها بالنقيب ومجاعة من أعيان االمراء، وخرج صواب واالمري مران لريجعاها إليه، 

ابن اخلليفة أبو الفضل والوزير فشيعاها إىل النهروان وذلك يف ربيع االول، فلما وصلت إىل عند أبيها توفيت يف 
سلطان أمريين لتعزيته من هذه السنة، بأصبهان، فعمل عزاها ببغداد سبعة أيام، وأرسل اخلليفة إىل ال) ٣(شوال 
  .فيها

  .وحج بالناس مخارتكني
  ...وممن تويف فيها من االعيان

__________  
  ".والناس : " من الكامل، ويف االصل) ١(
  .سلمت إليهم صور، وصنيدا، وافتتحوا عكا، وملكوا جبيل: قال ابن االثري يف تارخيه) ٢(

  ).١٧٦/  ١٠(راء والعمال على هذه البالد االم) املصرية(واستعمل أمري اجليوش 
  .ذي القعدة: ١٧٦/  ١٠يف الكامل ) ٣(



عبد الصمد بن أمحد بن علي املعروف بطاهر النيسابوري احلافظ، رحل ومسع الكثري، وخرج، وعاجله املوت يف 
  .هذه السنة هبمذان وهو شاب

  علي بن أيب يعلى
  .احلديث، وكان فقيها ماهرا، وجدليا باهرا أبو القاسم الدبوسي، مدرس النظامية بعد املتويل، مسع شيئا من

عاصم بن احلسن ابن حممد بن علي بن عاصم بن مهران، أبو احلسني العاصمي، من أهل الكرخ، سكن باب الشعري 
، وكان من أهل الفضل واالدب، ومسع احلديث من اخلطيب وغريه، وكان ثقة )١(ولد سنة سبع وتسعني وثلثمائة 

يل مقلة * ودعتهم والركب معترض مل تترك العربات مذ بعدوا * هلفي على قوم بكاظمة  :حافظا، ومن شعره قوله
عين وما يل عنهم * حار وقليب حشوه مرض وتعوضوا ال ذقت فقدهم * ترنو وتغتمض رحلوا فدمعي واكف هطل 

أبو جعفر البخاري منهم فما ردوا الذي اقترضوا حممد بن أمحد بن حامد ابن عبيد، * عوض أقرضتهم قليب على ثقة 
املتكلم املعتزيل، أقام ببغداد وتعرف بقاضي حلب، وكان حنفي املذهب يف الفروع، معتزليا يف االصول، مات 

  .ببغداد يف هذه السنة، ودفن بباب حرب
  عحممد بن أمحد بن عبد اهللا ابن حممد بن إمساعيل االصبهاين، املعروف مبسلرفة، أحد احلفاظ اجلوالني الرحالني، مس

__________  
والصحيح أنه تويف سنة ثالث ومثانني، وذكره صاحب شذرات : ذكره ابن االثري فيمن تويف هذه السنة مث قال) ١(

 - ١٨١ - ١٨٠/  ١٠الكامل (وقال تويف يف مجادى اآلخرة عن ست ومثانني سنة  ٤٨٣الذهب فيمن تويف سنة 
  ).٣٦٨/  ٣شذرات 

  .ان صاحلا كثري العبادة، تويف بنيسابور يف ذي احلجة من هذه السنة واهللا أعلمالكثري ومجع الكتب، وأقام هبراة، وك
مث دخلت سنة ثالث ومثانني وأربعمائة يف احملرم منها ورد إىل الفقيه أيب عبد اهللا الطربي منشور نظام امللك بتدريس 

خر منها مبنشور بتدريسها فاتفق النظامية، فدرس هبا، مث قدم الفقيه أبو حممد عبد الوهاب الشريازي يف ربيع اآل
، كان ينظر يف )١(احلال على أن يدرس هذا يوما وهذا يوما، ويف مجادى االوىل دهم أهل البصرة رجل يقال له بليا 

النجوم، فاستغوى خلقا من أهلها وزعم أنه املهدي، وأحرق من البصرة شيئا كثريا، من ذلك دار كتب وقفت على 
  .الم مثلها، وأتلف شيئا كثريا من الدواليب واملصانع وغري ذلكاملسلمني مل ير يف االس

  .وفيها خلع على أيب القاسم طراد الزينيب بنقابة العباسيني بعد أبيه
وفيها استفىت على معلمي الصبيان أن مينعوا من املساجد صيانة هلا، فأفتوا مبنعهم، ومل يستثن منهم سوى رجل كان 

سدوا كل خوخة إال خوخة " املساجد، واستدل املفيت بقوله عليه الصالة والسالم فقيها شافعيا يدري كيف تصان 
  .وحج بالناس مخارتكني على العادة) ٢" (أيب بكر 

الوزير أبو نصر بن جهري ابن حممد بن حممد بن جهري عميد الدولة أحد مشاهري ...وممن تويف فيها من االعيان
مث عزل ملكشاه السلطان وويل ولده فخر الدولة ديار بكر وغريها، مات  الوزراء، وزر للقائم، مث لولده املقتدي،

  .باملوصل وهي بلده اليت ولده هبا وفيها كان مقتل صاحب اليمن الصليحي وقد تقدم ذكره
مث دخلت سنة أربع ومثانني وأربعمائة يف احملرم منها كتب املنجم الذي أحرق البصرة إىل أهل واسط يدعوهم إىل 

ذكر يف كتابه أنه املهدي صاحب الزمان الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ويهدي اخللق إىل احلق، طاعته، وي
  فإن أطعتم أمنتم من العذاب، وإن عدلتم خسف بكم، فآمنوا باهللا وباالمام املهدي، وفيها ألزم أهل

__________  



  .تليا: ١٨٣/  ١٠يف الكامل ) ١(
) ٢(، ومسلم يف فضائل الصحابة ح ٢٧٠/  ١وأمحد يف املسند ) ٨٠(ب اخرجه البخاري يف الصالة با) ٢(

  ).١٥(والترمذي يف املناقب باب 

  .الذمة بلبس الغيار وبشد الزنار، وكذاك نساؤهم يف احلمامات وغريها
ة، ويف مجادى االوىل قدم الشيخ أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي من أصبهان إىل بغداد على تدريس النظامي

  .ولقبه نظام امللك زين الدين شرف االئمة
  .وكان كالمه مقبوال، وذكاؤه شديدا: قال ابن اجلوزي

وفارقها وليس * توالها وليس له عدو : ويف رمضان منها عزل الوزير أبو شجاع عن وزارة اخلالفة فأنشد عند عزله
 عدة أماكن، فلم تطب له، فعزم على له صديق مث جاءه كتاب نظام امللك بأن خيرج من بغداد، فخرج منها إىل

احلج، مث طابت نفس النظام عليه فبعث إليه يسأله أن يكون عديله يف ذلك، وناب ابن املوصاليا يف الوزارة، وقد 
  .كان أسلم قبل هذه املباشرة يف أول هذه السنة

قيه قاضي القضاة أبو بكر ويف رمضان منها دخل السلطان ملكشاه بغداد ومعه الوزير نظام امللك، وقد خرج لتل
الشاشي، وابن املوصاليا املسلماين، وجاءت ملوك االطراف إليه للسالم عليه، منهم أخوه تاج الدولة تتش صاحب 

  .دمشق، وإتابكه قسيم الدولة اقسنقر صاحب حلب
  .ويف ذي القعدة خرج السلطان ملكشاه وابنه وابن ابنته من اخلليفة يف خلق كثري من الكوفة

ا استوزر أبو منصور بن جهري وهي النوبة الثانية لوزارته للمقتدي، وخلع عليه، وركب إليه نظام امللك فهنأه وفيه
يف داره بباب العامة، ويف ذي احلجة عمل السلطان امليالد يف دجلة، وأشعلت نريان عظيمة، وأوقدت مشوع كثرية، 

دا، وقد نظم فيها الشعراء الشعر، فلما أصبح ومجعت املطربات يف السمريات، وكانت ليلة مشهودة عجيبة ج
النهار من هذه الليلة جئ باخلبيث املنجم الذي حرق البصرة وادعى أنه املهدي، حمموال على مجل ببغداد وجعل 

يسب الناس والناس يلعنونه، وعلى رأسه طرطورة بودع، والدرة تأخذه من كل جانب، فطافوا به بغداد مث صلب 
  .بعد ذلك
  .ر السلطان ملكشاه جالل الدولة بعمارة جامعه املنسوب إليه بظاهر السوروفيها أم

ويف هذه السنة ملك أمري املسلمني يوسف بن تاشفني بعد صاحب بالد املغرب كثريا من بالد االندلس، وأسر 
رية صاحبها املعتمد بن عباد وسجنه وأهله، وقد كان املعتمد هذا موصوفا بالكرم واالدب واحللم، حسن الس

  والعشرة واالحسان إىل الرعية، والرفق هبم، فحزن
  .الناس عليه، وقال يف مصابه الشعراء فأكثروا

وفيها ملكت الفرنج مدينة صقلية من بالد املغرب، ومات ملكهم فقام ولده مقامه فسار يف الناس سرية ملوك 
  .املسلمني، حىت كأنه منهم، ملا ظهر منه من االحسان إىل املسلمني

ا كانت زالزل كثرية بالشام وغريها، فهدمت بنيانا كثريا، من مجلة ذلك تسعون برجا من سور إنطاكية، وهلك وفيه
  .حتت اهلدم خلق كثري
  .وحج بالناس مخارتكني

  ...وممن تويف فيها من االعيان



د السلطان أبو طاهر ولد بأصبهان، وتفقه بسمرقند، وهو الذي كان سبب فتحها على ي) ١(عبد الرمحن بن أمحد 
  .ملك شاه، وكان من رؤساء الشافعية، وقد مسع احلديث الكثري

  .مل نر فقيها يف وقتنا أنصف منه، وال أعلم: قال عبد الوهاب بن منده
وكان فصيح اللهجة كثري املروءة غزير النعمة، تويف ببغداد، ومشى الوزراء والكرباء يف جنازته، غري أن النظام 

  .دفن إىل جانب الشيخ أيب إسحاق الشريازي، وجاء السلطان إىل التربةركب واعتذر بكرب سنه، و
  .جلست بكرة العزاء إىل جانب نظام امللك وامللوك قيام بني يديه، اجترأت على ذلك بالعلم: قال ابن عقيل

  .حكاه ابن اجلوزي
فات، وسافر يف ذلك كثريا، ، كان إماما يف القراءات، وله فيها املصن)٢(حممد بن أمحد بن علي أبو نصر املروزي 

واتفق له أنه غرق يف البحر يف بعض أسفاره، فبينما املوج يرفعه ويضعه إذ نظر إىل الشمس قد زالت، فنوى الوضوء 
وانغمس يف املاء مث صعد فإذا خشبة فركبها وصلى عليها، ورزقه اهللا السالمة بربكة امتثاله لالمر، واجتهاده على 

  .را، وتويف يف هذه السنة، وله نيف وتسعون سنةالعمل، وعاش بعد ذلك ده
أبو بكر الناصح الفقيه احلنفي املناظر املتكلم املعتزيل، ويل القضاء بنيسابور، مث ) ٣(حممد بن عبد اهللا بن احلسن 

  .عزل جلنونه وكالمه وأخذه الرشا، وويل قضاء الري، وقد مسع احلديث، وكان من أكابر العلماء
  تويف يف
  .نهام) ٤(رجب 

أرتق بن ألب التركماين جد امللوك االرتقية الذي هم ملوك ماردين، كان شهما شجاعا عايل اهلمة، تغلب على بالد 
  .كثرية وقد ترمجه ابن خلكان وأرخ وفاته هبذه السنة

ىل مث دخلت سنة مخس ومثانني وأربعمائة فيها أمر السلطان ملكشاه ببناء سور سوق املدينة املعروفة بطغرلبك، إ
  جانب دار امللك،

__________  
  .عبد الرمحن بن حممد بن علك ٢٠٠/  ١٠يف الكامل ) ١(

  .عبد الرمحن بن أمحد بن علك بن دات: ٣٧٢/  ٣ويف شذرات الذهب 
  .املقرئ ابن حامد الكركاجني: يف الوايف وتذكرة احلفاظ) ٢(

  .احلسني: ٣٣٨/  ٣ بالوفيات والوايف ٢٠١/  ١يف الكامل ) ٣(نسبة إىل كركانج وهي مدينة خوارزم 
  .ه ٤٨٥كذا باالصل وابن االثري، وذكرت وفاته يف الوايف سنة ) ٤(

وجدد خاناهتا وأسواقها ودورها، وأمر بتجديد اجلامع الذي مت على يد هارون اخلادم، يف سنة أربع وعشرين 
امع سامرا، وشرع نظام ومخسمائة، ووقف على نصب قبلته بنفسه، ومنجمه إبراهيم حاضر، ونقلت أخشاب ج

  .امللك يف بناء دار له هائلة، وكذلك تاج امللوك أبو الغنائم، شرع يف بناء دار هائلة أيضا، واستوطنوا بغداد
ويف مجادى االوىل وقع حريق عظيم ببغداد يف أماكن شىت، فما طفئ حىت هلك للناس شئ كثري، فما عمروا بقدر ما 

  .حرق وما غرموا
رج السلطان إىل أصبهان، ويف صحبته ولد اخلليفة أبو الفضل جعفر، مث عاد إىل بغداد يف رمضان، ويف ربيع االول خ

يوم عاشوراء عدا صيب من الديلم على الوزير نظام امللك، بعد أن أفطر، فضربه بسكني ) ١(فبينما هو يف الطريق 
لوزراء وخيار االمراء وسنذكر شيئا ، وأخذ الصيب الديلمي فقتل، وقد كان من كبار ا)٢(فقضى عليه بعد ساعة 



من سريته عند ذكر ترمجته، وقدم السلطان بغداد يف رمضان بنية غري صاحلة، فلقاه اهللا يف نفسه ما متناه العدائه، 
  وذلك أنه ملا استقر ركابه ببغداد، وجاء الناس للسالم

ال بد أن تنزل يل عن بغداد، وتتحول : يقول له عليه، والتهنئة بقدومه، وأرسل إليه اخلليفة يهنئه، فأرسل إىل اخلليفة
  .إىل أي البالد شئت

وال ساعة واحدة، فأرسل إليه يتوسل يف إنظاره عشرة أيام، فأجاب : فأرسل إليه اخلليفة يستنظره شهرا، فرد عليه
شديدة،  إىل ذلك بعد متنع شديد، فما استتم االجل حىت خرج السلطان يوم عيد الفطر إىل الصيد فأصابته محى

  ).٣(فافتصد فما قام منها حىت مات قبل العشرة أيام وهللا احلمد واملنة 
خاتون على اجليش، وضبطت االموال واالحوال جيدا، وأرسلت إىل اخلليفة تسأل ) ٤(فاستحوذت زوجته زبيدة 

إليه باخللع، وبعث  منه أن يكون ولدها حممود ملكا بعد أبيه، وأن خيطب له على املنابر، فأجاهبا إىل ذلك، وأرسل
، مث أخذته )٥(يعزيها ويهنئها مع وزيره عميد الدولة بن جهري، وكان عمر امللك حممود هذا يومئذ مخس سنني 

والدته يف اجليوش وسارت به حنو أصبهان ليتوطد له امللك، فدخلوها ومت هلم مرادهم، وخطب هلذا الغالم يف 
مللك أبا الغنائم املرزبان بن خسرو، وأرسلت أمه إىل اخلليفة تسأله أن البلدان حىت يف احلرمني، واستوزر له تاج ا

تكون واليات العمال إليه، فامتنع اخلليفة ووافقه الغزايل على ذلك، وأفىت العلماء جبواز ذلك، منهم املتطبب بن 
رق فبايعوه وخطبوا له حممد احلنفي، فلم يعمل إال بقول الغزايل، واحناز أكثر جيش السلطان إىل ابنه اآلخر بركيا

  بالري، وانفردت اخلاتون وولدها ومعهم شرذة
__________  

  ).خمتصر أخبار البشر -العرب البن خلدون  -الكامل (بالقرب من هناوند ) ١(
  .سحنة: قرية يقال هلا: ويف شذرات الذهب وروضات اجلنات

النه سئم طول حياته، واستكثر ما بيده من  إن السلطان دس عليه من قتله: ويقال: ١٢٥/  ١٢قال يف الوايف ) ٢(
  .االقطاعات

  .ومل يعش السلطان بعده سوى مخسة وثالثني يوما
  .يذكر ابن االثري هنا رواية أخرى) ٣(

  ).٤٧٨/  ٣والعرب البن خلدون  ٢١٠/  ١٠الكامل (انظر 
  .تركان: يف الكامل) ٤(

  .تركمان: ويف العرب
  ).العرب(كيارق أما زبيدة بنت عم ملك شاه فهى أم بر

  .أربع سنني: ٤٧٨/  ٣أربع سنني وشهور، ويف العرب : ٢١٤/  ١٠يف الكامل ) ٥(

  قليلة من اجليش واخلاصكية، فأنفقت فيهم ثالثني ألف ألف دينار لقتال بركيارق بن ملكشاه،
  .فالتقوا يف ذي احلجة فكانت اخلاتون هي املنهزمة ومعها ولدها

  ).١" (قوم ولوا أمرهم امرأة لن يفلح " ويف صحيح البخاري 
ويف ذي القعدة اعترضت بنو خفاجة للحجيج فقاتلهم من يف احلجيج من اجلند مع االمري مخارتكني، فهزموهم، 

  .وهنبت أموال االعراب وهللا احلمد واملنة
ا كثريا من وفيها جاء برد شديد عظيم بالبصرة، وزن الواحدة منها مخسة أرطال، إىل ثالثة عشر رطال، فأتلفت شيئ



وما (النخيل واالشجار، وجاء ريح عاصف قاصف فألقى عشرات االلوف من النخيل، فإنا هللا وإنا إليه راجعون 
وفيها ملك تاج الدولة تتش صاحب ]  ٣٠: الشورى) [ أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثري

الدولة أقسنقر، وكان السلطان قد جهز سرية إىل ، ومعه قسيم )٢(دمشق مدينة محص، وقلعة عرقة، وقلعة فامية 
اليمن صحبة سعد كوهرائني الدولة وأمري آخر من التركمان، فدخالها وأساءا فيها السرية فتويف سعد كوهرائني 

  .يوم دخوله إليها يف مدينة عدن وهللا احلمد واملنة
لتميمي، املعروف باحلكاك املكي، رحل يف طلب جعفر بن حيىي بن عبد اهللا أبو الفضل ا...وممن تويف فيها من االعيان

احلديث إىل الشام والعراق وأصبهان وغري ذلك من البالد، ومسع الكثري وخرج االجزاء، وكان حافظا متقنا، ضابطا 
! ، رمحه اهللا )٣(أديبا، ثقة صدوقا، وكان يراسل صاحب مكة، وكان من ذوي اهليئات واملروءات، قارب الثمانني 

الوزير احلسن بن علي بن إسحاق، أبو علي، وزر للملك ألب أرسالن وولده ملكشاه تسعا وعشرين  نظام امللك
  .، كان من خيار الوزراء)٤(سنة 

  سنة مثان وأربعمائة، وكان أبوه من أصحاب) ٥(ولد بطوس 
__________  

  ).٧٥(والترمذي يف الفنت ) ١٨(ويف الفنت باب ) ٨٢(أخرجه البخاري يف املغازي باب ) ١(
  .٤٧، ٣٨، ٥١، ٤٣/  ٥واالمام أمحد يف املسند ) ٨(والنسائي يف القضاء باب 

  .أفامية: يف الكامل) ٢(
  ).٣٧٣/  ٣انظر شذرات الذهب (قارب السبعني : ١٢١٤/  ٤يف تذكرة احلافظ ) ٣(
ن يتوىل بقي وزير السلطان ثالثني سنة سوى ما وزر للسلطان ألب أرسالن قبل أ: ٢٠٤/  ١٠: يف الكامل) ٤(

  .السلطنة
  ).٤٧٨/  ٣انظر العرب البن خلدون (
  .نوقان: يف الوايف) ٥(

  .حممود بن سبكتكني، وكان من الدهاقني، فأشغل ولده هذا، فقرأ القرآن وله إحدى عشرة سنة
وأشغله بالعلم والقراءات والتفقه على مذهب الشافعي، ومساع احلديث واللغة والنحو، وكان عايل اهلمة، فحصل 

ن ذلك طرفا صاحلا، مث ترقى يف املراتب حىت وزر للسلطان ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن سلجوق مث من م
بعده مللكشاه تسعا وعشرين سنة، مل ينكب يف شئ منها، وبىن املدارس النظامية ببغداد ونيسابور وغريمها، وكان 

إن هؤالء شغلوك عن كثري من املصاحل، : ، فقيل لهجملسه عامرا بالفقهاء والعلماء، حبيث يقضي معهم غالب هناره
هؤالء مجال الدنيا واآلخرة، ولو أجلستهم على رأسي ملا استكثرت ذلك، وكان إذا دخل عليه أبو القاسم : فقال

قام وأجلسه ) ١(القشريي وأبو املعايل اجلويين قام هلما وأجلسهما معه يف املقعد، فإذا دخل أبو علي الفارمدي 
انت وأنت، يطروين ويعظموين، ويقولوا : إهنما إذا دخال علي قال: وجلس بني يديه، فعوتب يف ذلك فقالمكانه، 

ذكرين عيويب ) ١(يف ما ليس يف، فأزداد هبما ما هو مركوز يف نفس البشر، وإذا دخل علي أبو علي الفارندي 
  .وظلمي، فانكسر فأرجع عن كثري من الذي أنا فيه

وات يف أوقاهتا، ال يشغله بعد االذان شغل عنها وكان يواظب على صيام االثنني واخلميس، وكان حمافظا على الصل
  .وله االوقاف الدارة، والصدقات البارة

: بينما أنا أخدم بعض امللوك جاءين يوما إنسان فقال يل: وكان يعظم الصوفية تعظيما زائدا، فعوتب يف ذلك، فقال



  .غدا ؟ أخدم من تنفعك خدمته، وال ختدم من تأكله الكالب غداإىل مىت أنت ختدم من تأكله الكالب 
فلم أفهم ما يقول، فاتفق أن ذلك االمري سكر تلك الليلة فخرج يف أثناء الليل وهو مثل، وكانت له كالب تفترس 

  الغرباء بالليل، فلم تعرفه فمزقته، فأصبح وقد أكلته
  .فأنا أطلب مثل ذلك الشيخ: الكالب، قال
إين العلم بأين لست أهال للرواية ولكين أحب أن : حلديث يف أماكن شىت ببغداد وغريها، وكان يقولوقد مسع ا

وحيك : رأيت ليلة يف املنام إبليس فقلت له: أربط يف قطار نقلة حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقال أيضا
د له مشافهة وأنا أسجد له يف كل يوم مرات، خلقك اهللا وأمرك بالسجود له مشافهة فأبيت، وأنا مل يأمرين بالسجو

يا حسن، : فكل إحسانه ذنوب وقد أجلسه املقتدي مرة بني يديه وقال له* من مل يكن للوصال أهال : وأنشأ يقول
رضي اهللا عنك برضا أمري املؤمنني عنك، وقد ملك ألوفا من الترك، وكان له بنون كثرية، وزر منهم مخسة، وزر 

  ).٢(ان حممد بن ملك شاه، والمري املؤمنني املسترشد باهللا ابنه أمحد للسلط
__________  

  .الفارمدي: يف الكامل) ١(
انظر أمراء  -بن ألب أرسالن (وعلي وزر لتاج الدولة تتش : ومتامه يف الوايف: كذا باالصل ولعل هناك سقطا) ٢(

  .ولقبه فخر امللك، ومؤيد امللك عبيد اهللا، وزر كياروق) دمشق
  .عز امللك، وعبد الرحيم: أوالدهومن 

وخرج نظام امللك مع السلطان من أصبهان قاصدا بغداد يف مستهل رمضان من هذه السنة، فلما كان اليوم العاشر 
قد قتل ههنا خلق من الصحابة زمن : اجتاز يف بعض طريقه بقرية بالقرب من هناوند، وهو يسايره يف حمفة، فقال

، فاتفق أنه ملا أفطر جاءه صيب يف هيئة مستغيث به ومعه قصة، فلما انتهى إليه )١( عمر، فطوىب ملن يكون عندهم
ضربه بسكني يف فؤاده وهرب، وعثر بطنب اخليمة فأخذ فقتل، ومكث الوزير ساعة، وجاءه السلطان يعوده فمات 

سة وثالثني يوما، وكان وهو عنده، وقد اهتم السلطان يف أمره أنه هو الذي ماال عليه، فلم تطل مدته بعده سوى مخ
  .يف ذلك عربة الوىل االلباب

وكان قد عزم على إخراج اخلليفة أيضا من بغداد، فما مت له ما عزم عليه، وملا بلغ أهل بغداد موت النظام حزنوا 
ر كان الوزي: عليه، وجلس الوزير والرؤساء للعزاء ثالثة أيام، ورثاه الشعراء بقصائد، منهم مقاتل بن عطية فقال

  صاغها الرمحن من شرف) ٢(يتيمة * نظام امللك لؤلؤة 
فردها غرية منه إىل الصدف وأثىن عليه غري واحد حىت ابن عقيل وابن اجلوزي * عزت فلم تعرف االيام قيمتها 

  .وغريمها رمحه اهللا
ظاهري، ولد سنة عشر ، أبو القاسم الشاعر، من أهل احلرمي ال)٢(عبد الباقي بن حممد بن احلسني ابن داود بن ياقيا 

وأربعمائة، وكان ماهرا، وقد رماه بعضهم باعتقاد االوائل، وأنكر أن يكون يف السماء هنر من ماء أو هنر من لنب، أو 
هنر من مخر، أو هنر من عسل، يعين يف اجلنة، وما سقط من ذلك قطرة إىل االرض إال هذا الذي هو خيرب البيوت 

لكالم كفر من قائله، نقله عنه ابن اجلوزي يف املنتظم، وحكى بعضهم أنه وجد يف ويهدم احليطان والسقوف، وهذا ا
أرجي جنايت من عذاب جهنم وإين على خويف من * نزلت جبار ال خييب ضيفه : كفنه مكتوبا حني مات هذين البيتني

البانياسي الشامي، وقد كان له بأنعامه واهللا أكرم منعم مالك بن أمحد بن علي ابن إبراهيم، أبو عبد اهللا * اهللا واثق 
  اسم آخر مسته به أمه علي أبو احلسن



__________  
  ".ملن كان معهم : " ، ويف وفيات االعيان"ملن كان منهم : " يف الوايف) ١(
  .نفيسة: لؤلؤة مثينة، ويف الوايف: يف الروضتني) ٢(
  .ناقيا: ٢١٨/  ١٠يف الكامل ) ٣(

ناه به، مسع احلديث على مشايخ كثرية، وهو آخر من حدث عن أيب احلسن بن فغلب عليه ما مساه به أبوه، وما ك
  .الصلت، هلك يف حريق سوق الرحيانيني، وله مثانون سنة، كان ثقة عند احملدثني

السلطان ملكشاه جالل الدين والدولة، أبو الفتح ملكشاه، ابن أيب شجاع ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن 
  ، ملك بعد أبيه وامتدت مملكته من أقصى بالد الترك إىل أقصى بالدسلجوق تقاق التركي

اليمن، وراسله امللوك من سائر االقاليم، حىت ملك الروم واخلزر والالن، وكانت دولته صارمة، والطرقات يف أيامه 
وبىن  آمنة، وكان مع عظمته يقف للمسكني والضعيف، واملرأة فيقضي حوائجهم، وقد عمر العمارات اهلائلة،

القناطر، وأسقط املكوس والضرائب، وحفر االهنار الكبار، وبىن مدرسة أيب حنيفة والسوق، وبىن اجلامع الذي يقال 
له جامع السلطان ببغداد، وبىن منارة القرون من صيوده بالكوفة، ومثلها فيما وراء النهر، وضبط ما صاده بنفسه 

إين خائف من اهللا تعاىل أن : صدق بعشرة آالف درهم، وقاليف صيوده فكان ذلك حنوا من عشرة آالف صيد، فت
أكون أزهقت نفس حيوان لغري مأكلة، وقد كانت له أفعال حسنة، وسرية صاحلة، من ذلك أن فالحا أهنى إليه أن 

من : غلمانا له أخذوا له محل بطيخ، ففتشوا فإذا يف خيمة احلاجب بطيخ فحملوه إليه، مث استدعى باحلاجب فقال
أحضرهم، فذهب وأمرهم باهلرب فأحضره وسلمه للفالح، : جاء به الغلمان، فقال: لك هذا البطيخ ؟ قال أين
خذ بيده فإنه مملوكي ومملوك أيب، وإياك أن تفارقه، مث رد على الفالح احلمل البطيخ، فخرج الفالح حيمله : وقال

  .وبيده احلاجب، فاستنقذ احلاجب نفسه من الفالح بثالمثائة دينار
وملا توجه لقتال أخيه تتش اجتاز بطوس فدخلها لزيارة قرب علي بن موسى الرضى، ومعه نظام امللك فلما خرجا قال 

  .دعوت اهللا أن يظفرك على أخيك: مب دعوت اهللا ؟ قال: للنظام
لكين قلت اللهم إن كان أخي أصلح للمسلمني فظفره يب، وإن كنت أنا أصلح هلم فظفرين به، وقد سار : قال

بعسكره من أصبهان إىل أنطاكية فما عرف أن أحدا من جيشه ظلم حدا من الرعية، وكان مئني ألوف، واستعدى 
يا هذا إن ابنتك لو شاءت ما : إليه مرة تركماين أن رجال افتض بكارة أبنته وهو يريد أن ميكنه من قتله، فقال له

: أو تفعل خريا من ذلك ؟ قال: لرجل، فقال له امللكمكنته من نفسها، فإن كنت ال بد فاعال فاقتلها معه، فسكت ا
  .فإن بكارهتا قد ذهبت، فزوجها من ذلك الرجل وأنا أمهرها من بيت املال كفايتهما، ففعل: وما هو ؟ قال

وحكى له بعض الوعاظ أن كسرى اجتاز يوما يف بعض أسفاره بقرية وكان منفردا من جيشه، فوقف على باب دار 
كيف تصنعون هذا ؟ : ليه جارية إناء فيه ماء قصب السكر بالثلج، فشرب منه فأعجبه فقالفاستسقى فأخرجت إ

  إنه سهل علينا اعتصاره على أيدينا، فطلب منها شربة أخرى فذهبت: فقالت

هبا فوقع يف نفسه أن يأخذ هذا املكان منهم ويعوضهم عنه غريه، فأبطأت عليه مث خرجت وليس معها شئ،  نيه
: فقال -وهي ال تعرف أنه السلطان  -كأن نية سلطاننا تغريت علينا، فتعسر علي اعتصاره : ما لك ؟ فقالت: فقال

  .ته بشربة أخرى سريعا فشرهبا وانصرفاذهيب فإنك اآلن تقدرين عليه، وغري نيته إىل غريها، فذهبت وجاء
هذه تصلح يل ولكن قص على الرعية أيضا حكاية كسرى االخرى حني اجتاز ببستان وقد : فقال له السلطان



إن السلطان مل يأخذ حقه : أصابته صفراء يف رأسه وعطش، فطلب من ناطوره عنقودا من حصرم، فقال له الناطور
  .فعجب الناس من ذكاء امللك وحسن استحضاره هذه يف مقابلة تلك: ، قالمنه، فال أقدر أن أعطيك منه شيئا

مسعنا بعدلك : واستعداه رجالن من الفالحني على االمري مخارتكني أنه أخذ منهما ماال جزيال وكسر ثنيتهما، وقاال
ابه، فنزل عن فرسه، وقال يف العامل، فإن أقدتنا منه كما أمرك اهللا وإال استعدينا عليك اهللا يوم القيامة، وأخذا برك

خذا بكمي واسحباين إىل دار نظام امللك، فهابا ذلك، فعزم عليهما أن يفعال، ما أمرمها به، فلما بلغ النظام جمئ : هلما
إين إمنا قلدتك االمر لتنصف املظلوم ممن ظلمه، فكتب من فوره فعزل : السلطان إليه خرج مسرعا فقال له امللك

وأن يرد إليهما أمواهلما، وأن يقلعا ثنيتيه إن قامت عليه البينة وأمر هلا امللك من عنده مبائة  مخارتكني وحل أقطاعه،
يا سلطان العامل، إن هذا الذي أسقطته يعدل ستمائة : دينار، وأسقط مرة بعض املكوس، فقال له رجل من املستوفني

هللا، والبالد بالده، وإمنا أردت أن يبقى هذا يل عند وحيك إن املال مال اهللا، والعباد عباد ا: ألف دينار وأكثر، فقال
  .اهللا، ومن نازعين يف هذا ضربت عنقه

أيها امللك إين أغار على هذا الوجه اجلميل من النار، : وغنته امرأة حسناء فطرب وتاقت نفسه إليها، فهم هبا فقالت
  .وبني احلالل واحلرام كلمة واحدة، فاستدعى القاضي فزوجه هبا

عن ابن عقيل أن السلطان ملك شاه كان قد فسدت عقيدته بسبب معاشرته لبعض الباطنية : ر ابن اجلوزيوقد ذك
  .مث تنصل من ذلك وراجع احلق

وذكر ابن عقيل أنه كتب له شيئا يف إثبات الصانع، وقد ذكرنا أنه ملا رجع آخر مرة إىل بغداد فعزم على اخلليفة أن 
  خيرج منها، فاستنظره عشرة

مرض السلطان ومات قبل انقضاء العشرة أيام، وكانت وفاته يف ليلة اجلمعة النصف من شوال عن سبع أيام ف
وثالثني سنة ومخسة أشهر، وكان مدة ملكه من ذلك تسع عشرة سنة وأشهرا، ودفن بالشونيزي، ومل يصل عليه 

  .أحد لكتمان االمر، وكان مرضه باحلمى، وقيل إنه سم، واهللا أعلم
ة ببغداد املرزبان بن خسرو، تاج امللك، الوزير أبو الغنائم باين التاجية، وكان مدرسها أبو بكر الشاشي باين التاجي

  وبىن تربة الشيخ أيب إسحاق، وقد كان السلطان ملكشاه أراد أن يستوزره بعد نظام امللك

عوه إربا إربا يف ذي احلجة فمات سريعا، فاستوزر لولده حممود، فلما قهره أخوه بركيارق قتله غلمان النظام وقط
  .من هذه السنة) ١(

هبة اهللا بن عبد الوارث ابن علي بن أمحد نوري، أبو القاسم الشريازي، أحد الرحالني اجلوالني يف اآلفاق، كان 
  .حافظا ثقة دينار ورعا، حسن االعتقاد والسرية، له تاريخ حسن، ورحل إليه الطلبة من بغداد وغريها واهللا أعلم

ت سنة ست ومثانني وأربعمائة فيها قدم إىل بغداد رجل يقال له أردشري بن منصور أبو احلسني العبادي، مث دخل
مرجعه من احلج، فنزل النظامية فوعظ الناس وحضر جملسه الغزايل مدرس املكان، فازدحم الناس يف جملسه، وكثروا 

لسه يف بعض االحيان أكثر من ثالثني ألفا من يف اجملالس بعد ذلك، وترك كثري من الناس معايشهم، وكان حيضر جم
الرجال والنساء، وتاب كثري من الناس ولزموا املساجد، وأريقت اخلمور وكسرت املالهي، وكان الرجل يف نفسه 
صاحلا، له عبادات، وفيه زهد وافر، وله أحوال صاحلة، وكان الناس يزدمحون على فضل وضوئه، ورمبا أخذوا من 

أنه اشتهى مرة على بعض أصحابه توتا شاميا وثلجا فطاف : أ منها ماء للربكة، ونقل ابن اجلوزيالربكة اليت يتوض
  البلد بكماله فلم جيده، فرجع فوجد الشيخ يف خلوته، فسأل هل جاء اليوم إىل الشيخ أحد ؟ فقيل له جاءت امرأة

اذهيب : من ذلك فبكت فرمحها، وقال إين غزلت بيدي غزال وبعته وأنا أحب أن أشتري للشيخ طرفة فامتنع: فقالت



  .ما شئت، فذهبت فأتته بتوت شامي وثلج فأكله: فاشتري، فقالت ماذا تشتهي ؟ فقال
ليته أعطاين فضله الشربه حلفظ القرآن فناولين فضله : دخلت عليه وهو يشرب مرقا فقلت يف نفسي: وقال بعضهم

  .القرآنفرزقين اهللا حفظ : اشرهبا على تلك النية، قال: فقال
  .وكانت له عبادات وجماهدات، مث اتفق أنه تكلم يف بيع القراضة بالصحيح فمنع من اجللوس وأخرج من البلد

وفيها خطب تتش بن ألب أرسالن لنفسه بالسلطنة، وطلب من اخلليفة أن خيطب له بالعراق فحصل التوقف عن 
صحبته وطاعته أقسنقر صاحب حلب، وبوران ذلك بسبب ابن أخيه بركيارق بن ملكشاه، فسار إىل الرحبة ويف 

  صاحب الرها، ففتح الرحبة، مث سار إىل املوصل فأخذها من يد) ٢(
__________  

  ).وأربعمائة(وكان قتله يف احملرم سنة ست ومثانني : قال ابن االثري يف تارخيه) ١(
  ).٤٧٩/  ٣العرب البن خلدون  ٢١٦/  ١٠(
  .بوزان: ٢٢٠/  ١٠يف الكامل ) ٢(

حبها إبراهيم بن قريش بن بدران، وهزم جيوشه من بين عقيل، وقتل خلقا من االمراء صربا، وكذلك أخذ ديار صا
بكر، واستوزر الكايف بن فخر الدولة بن جهري، وكذلك أخذ مهدان وخالط، وفتح أذربيجان واستفحل أمره، مث 

حده، فطمع فيه أخوه بركيارق فرجع تتش فارقه االمريان أقسنقر وبوران فسار إىل امللك بركيارق وبقي تتش و
فلحقه قسيم الدولة اقسنقر وبوران بباب حلب فكسرمها وأسر بوران واقسنقر فصلبهما وبعث برأس بوران فطيف 

  .به حران والرها وملكها من بعده
لده املسترشد وفيها وقعت الفتنة بني الروافض والسنة، وانتشرت بينهم شرور كثرية، ويف ثاين شعبان ولد للخليفة و

باهللا أبو منصور الفضل بن أيب العباس أمحد املستظهر، ففرح اخلليفة به ويف ذي القعدة دخل السلطان بركيارق 
  .بغداد، وخرج إليه الوزير أبو منصور بن جهري، وهنأه عن اخلليفة بالقدوم

  .وفيها أخذ املستنصر العبيدي مدينة صور من أرض الشام
  لومل حيج فيها أحد من أه

  .العراق
جعفر بن املقتدي باهللا من اخلاتون بنت السلطان ملكشاه، يف مجادى االوىل، وجلس ...وممن تويف فيها من االعيان

  .الوزير للعزاء والدولة ثالثة، أيام
سليمان بن إبراهيم ابن حممد بن سليمان، أبو مسعود االصبهاين، مسع الكثري وصنف وخرج على الصحيحني، 

جيدة باحلديث، مسع ابن مردويه وأبا نعيم والربقاين، وكتب عن اخلطيب وغريه، تويف يف ذي  وكانت له معرفة
  .القعدة عن تسع ومثانني سنة

عبد الواحد بن أمحد بن احملسن الدشكري، أبو سعد الفقيه الشافعي، صحب أبا إسحاق الشريازي، وروى احلديث، 
  .هاتني يف لذة قط، تويف يف رجب منها ودفن باب حربما مشى قدمي : وكان مؤلفا الهل العلم، وكان يقول

  علي بن أمحد بن يوسف أبو احلسن اهلكاري، قدم بغداد ونزل برباط الدوري، وكانت له أربطة قد أنشأها، مسع

رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام يف الروضة : احلديث وروى عنه غري واحد من احلفاظ، وكان يقول
  .عليك باعتقاد أمحد بن حنبل، ومذهب الشافعي، وإياك وجمالسة أهل البدع: رسول اهللا أوصين، فقاليا : فقلت



  .تويف يف احملرم منها
علي بن حممد بن حممد أبو احلسن اخلطيب االنباري، ويعرف بابن االخضر، مسع أبا حممد الرضى وهو آخر من 

  .حدث عنه، تويف يف شوال منها عن مخس وتسعني سنة
نصر علي بن هبة اهللا، ابن ماكوال ولد سنة ثنتني وأربعمائة، ومسع الكثري وكان من احلفاظ، وله كتاب االكمال  أبو

يف املؤتلف واملختلف، مجع بني كتاب عبد الغين وكتاب الدارقطين وغريمها، وزاد عليهما أشياء كثرية، هبمة حسنة 
  .لشعرمفيدة نافعة، وكان حنويا مربزا، فصيح العبارة حسن ا

  .املعلم حيتاج إىل دين: ومسعت شيخنا عبد الوهاب يطعن يف دينه ويقول: قال ابن اجلوزي
  .يف هذه السنة أو اليت بعدها، وقد جاوز الثمانني) ١(وقتل يف خوزستان 

  .كذا ذكره ابن اجلوزي
  .تظهر باهللامث دخلت سنة سبع ومثانني وأربعمائة فيها كانت وفاة اخلليفة املقتدي وخالفة ولده املس

صفة موته ملا قدم السلطان بركيارق بغداد، سأل من اخلليفة أن يكتب له بالسلطنة كتابا فيه العهد إليه فكتب 
الرابع عشر من احملرم مث قدم إليه الطعام ) ٢(ذلك، وهيئت اخللع وعرضت على اخلليفة، وكان الكتاب يوم اجلمعة 

مث غسل يده وجلس ينظر يف العهد بعد ما وقع عليه، وعنده قهرمانة  فتناول منه على العادة وهو يف غاية الصحة،
فالتفت : من هؤالء االشخاص الذين قد دخلوا علينا بغري إذن ؟ قالت: فنظر إيل وقال: تسمى مشس النهار، قالت

  فلم أر أحدا، ورأيته قد تغريت حالته
__________  

  .كرمان: ٢٢٧/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .يوم السبت خامس عشر احملرم: ٢٢٩/  ١٠يف الكامل ) ٢(

  .منتصف احملرم: ٤٨٠/  ٣ويف العرب البن خلدون 
  .يوم اجلمعة خامس عشر احملرم: ٢٥٢/  ١٢وهناية االرب  ٨٤/  ٩ويف املنتظم 

  .ثامن عشر احملرم: ويف العرب للذهيب

  .واستزخت يداه ورجاله، واحنلت قواه، وسقط إىل االرض
ه، فحللت أزرار ثيابه فإذا هو ال جييب داعيا، فأغلقت عليه الباب وخرجت فأعلمت فظننت أنه غشي علي: قالت

  .ويل العهد بذلك، وجاء االمراء ورؤس الدولة يعزونه بأبيه، ويهنئونه باخلالفة، فبايعوه
  شئ من ترمجة املقتدي بأمر اهللا

لعهد أيب العباس أمحد، ابن أمري املؤمنني القائم بأمر هو أمري املؤمنني املقتدي باهللا أبو عبد اهللا بن الذخرية، االمري ويل ا
اهللا، بن القادر باهللا العباسي، أمه أم ولد امسها أرجوان أرمنية، أدركت خالفة ولدها وخالفة ولده املستظهر وولد 
اد ولده املسترشد أيضا، وكان املقتدي أبيض حلو الشمائل، عمرت يف أيامه حمال كثرية من بغداد، ونفي عن بغد

املغنيات وأرباب املالهي واملعاصي، وكان غيورا على حرمي الناس، آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر، حسن السرية، 
رمحه اهللا، تويف يوم اجلمعة رابع عشر احملرم من هذه السنة، وله من العمر مثان وثالثون سنة ومثان شهور وتسعة أيام 

، وأخفي موته ثالثة أيام حىت توطدت البيعة البنه )٢(ور إال يومني ، خالفته من ذلك تسع عشرة سنة ومثان شه)١(
  .املستظهر، مث صلي عليه ودفن يف تربتهم واهللا أعلم

خالفة املستظهر بأمر اهللا أيب العباس ملا تويف أبوه يوم اجلمعة أحضروه وله من العمر ست عشرة سنة وشهران، 



صور بن جهري، مث أخذ البيعة له من امللك ركن الدولة بركيارق بن فبويع باخلالفة، وأول من بايعه الوزير أبو من
ملكشاه مث من بقية االمراء والرؤساء، ومتت البيعة تؤخذ له إىل ثالثة أيام، مث أظهر التابوت يوم الثالثاء الثامن عشر 

وحضر الغزايل من احملرم، وصلى عليه ولده اخلليفة، وحضر الناس، ومل حيضر السلطان، وحضر أكثر أمرائه، 
والشاشي وابن عقيل، وبايعوه يوم ذلك، وقد كان املستظهر كرمي االخالق حافظا للقرآن فصيحا بليغا شاعرا 

يوما مددت على رسم الوداع يدا فكيف * أذاب حر اجلوى يف القلب ما مجدا : مطيقا، ومن لطيف شعره قوله
من بعد ما قد * قد أخلف الوعد بدر قد شغفت به  أرى طرائق من يهوى اهلوى قددا* أسلك هنج االصطبار وقد 

  من بعد هذا فال عاينته أبدا* ويف دهرا مبا وعدا إن كنت أنقض عهد احلب يف خلدي 
__________  

  :.٢٥٢/  ٢٣وهناية االرب  ٢٣٠/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .وسبعة أيام

  .وأياما:...٢٠٤/  ٢ويف تاريخ أيب الفداء 
  .عمره مثانيا وعشرين سنة ومثانية أشهر وسبعة أياموكان : ٨٤/  ٩ويف املنتظم 

  .تسع عشرة سنة ومثانية أشهر: ٤٨٠/  ٣يف تاريخ ابن خلدون ) ٢(
  .وثالثة أشهر: ١٩٨/  ١ويف اجلوهر الثمني 

وفوض املستظهر أمور اخلالفة إىل وزيره أيب منصور عميد الدولة بن جهري، فدبرها أحسن تدبري، ومهد االمور أمت 
  .وساس الرعايا، وكان من خيار الوزراء متهيد،

  .ويف ثالث عشر شعبان عزل اخلليفة أبا بكر الشاشي عن القضاء، وفوضه إىل أيب احلسن بن الدامغاين
  .وفيها وقعت فتنة بني السنة والروافض فأحرقت حمال كثرية، وقتل ناس كثري، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .ومل حيج أحد الختالف السالطني
انت اخلطبة للسلطان بركيارق ركن الدولة يوم اجلمعة الرابع عشر من احملرم وهو اليوم الذي تويف فيه اخلليفة وك

  .املقتدي بعد ما علم على توقيعه
اقسنقر االتابك امللقب قسيم الدولة السلجوقي، ويعرف باحلاجب، صاحب حلب ...وممن تويف فيها من االعيان

  .وديار بكر واجلزيرة
امللك نور الدين الشهيد بن زنكي بن أقسنقر، كان أوال من أخص أصحاب السلطان ملكشاه بن ألب وهو جد 

أرسالن السلجوقي، مث ترقت منزلته عنده حىت أعطاه حلب وأعماهلا بإشارة الوزير نظام امللك وكان من أحسن 
ه على يد السلطان تاج الدولة امللوك سرية وأجودهم سريرة، وكانت الرعية معه يف أمن ورخص وعدل، مث كان موت

تتش صاحب دمشق، وذلك أنه استعان به وبصاحب حران والرها على قتال ابن أخيه بركيارق بن ملكشاه، ففرا 
عنه وتركاه، فهرب إىل دمشق، فلما متكن ورجعا قاتلهما بباب حلب فقتلهما وأخذ بالدمها إال حلب فإهنا استقرت 

  .ك يف سنة ثالث وعشرين ومخسمائة كما سيأيت بيانهلولد آقسنقر وزنكي فيما بعد، وذل
وذكر ابن خلكان أنه كان مملوكا للسلطان ملكشاه، هو وبوزان صاحب الرها، فلما ملك تتش حلب استنابه هبا 

فعصى عليه فقصده وكان قد مك دمشق أيضا فقاتله فقتله يف هذه السنة يف مجادى االوىل منها، فلما قتل دفنه ولده 
  .ين زنكي، وهو أبو نور الدين، فقربه حبلب أدخله ولده إليها من فوق الصور، فدفنه هباعماد الد

أمري اجليوش بدر اجلمايل صاحب جيوش مصر ومدبر املمالك الفاطمية، كان عاقال كرميا حمبا للعلماء، وهلم عليه 



  رسوم
وفتح بالدا كثرية، وامتدت أيامه وبعد  دارة متكن يف أيام املستنصر متكنا عظيما، ودارت أزمة االمور على آرائه،

  .صيته وامتدحته الشعراء
  .مث كانت وفاته يف ذي القعدة منها، وقام باالمر من بعده ولده االفضل

  .اخلليفة املقتدي وقد تقدم شئ من ترمجته

، ومل يتفق هذا )١(اخلليفة املستنصر الفاطمي أبو متيم معد بن أيب احلسن علي بن احلاكم، استمرت أيامه ستني سنة 
  .خلليفة قبله وال بعده، وكان قد عهد باالمر إىل ولده نزار، فخلعه االفضل بن بدر اجلمايل بعد موت أبيه

وأمر الناس فبايعوا أمحد بن املستنصر أخاه، ولقبه باملستعلي، فهرب نزار إىل االسكندرية فجمع الناس عليه فبايعوه، 
لدولة بن عمار، فقصده االفضل فحاصره وقاتلهم نزار وهزمهم االفضل جالل ا: وتوىل أمره قاضي االسكندرية

وأسر القاضي ونزار، فقتل القاضي وحبس نزار بني حيطني حىت مات، واستقر املستعلي يف اخلالفة، وعمره إحدى 
  .وعشرون سنة

  .حممد بن أيب هاشم أمري مكة، كانت وفاته فيها عن نيف وتسعني سنة
اه كانت أمه قد عقدت له امللك، وأنفقت بسببه االموال، فقاتله بركيارق فكسره، ولزم حممود بن السلطان ملكش

بلده أصبهان، فمات هبا يف هذه السنة، ومحل إىل بغداد فدفن هبا بالتربة النظامية، كان من أحسن الناس وجها 
ل نظامه، وكانت قد مجعت وأظرفهم شكال، تويف يف شوال منها، وماتت أمه اخلاتون تركيان شاه يف رمضان، فاحن

عليه العساكر، وأسندت أزمة أمور اململكة إليه، وملكت عشرة آالف مملوك تركي، وأنفقت يف ذلك قريبا من 
  .ثالثة آالف ألف دينار، فاحنل النظام ومل حتصل على طائل، واهللا سبحانه أعلم

 من جهة تتش صاحب دمشق إىل بغداد مث دخلت سنة مثان ومثانني وأربعمائة فيها قدم يوسف بن أبق التركماين
الجل إقامة الدعوة له ببغداد، وكان تتش قد توجه لقتال ابن أخيه بناحية الري، فلما دخل رسوله بغداد هابوه 

وخافوه واستدعاه اخلليفة فقربه وقبل االرض بني يدي اخلليفه، وتأهب أهل بغداد له، وخافوا أن ينهبهم، فبينما هو 
رسول ابن أخيه فأخربه أن تتش قتل يف أول من قتل يف الوقعة، وكانت وفاته يف سابع عشر  كذلك إذ قدم عليه

  .صفر من هذه السنة، فاستفحل أمر بركيارق، واستقل باالمور
  وكان دقاق بن

__________  
  .وأربعة أشهر:...٢٣٧/  ١٠يف الكامل ) ١(

ه عليها االمري ساوتكني، واستوزر أبا القاسم تتش مع أبيه حني قتل، فسار إىل دمشق فملكها، وكان نائب أبي
اخلوارزمي، وملك عبد اهللا بن تتش مدينة حلب، ودبر أمر مملكته جناح الدولة بن اتكني، ورضوان بن تتش 

  .صاحب مدينة محاه، وإليه تنسب بنو رضوان هبا
ضل بن املستظهر، ولقب بذخرية ويف يوم اجلمعة التاسع عشر من ربيع االول منها خطب لويل العهد أيب املنصور الف

  .الدين
ويف ربيع اآلخر خرج الوزير ابن جهري فاختط سورا على احلرمي، وأذن للعوام يف العمل والتفرج فأظهروا منكرات 
  .كثرية، وسخافات عقول ضعيفة، وعملوا أشياء منكرة، فبعث إليه ابن عقيل رقعة فيها كالم غليظ، وإنكار بغيض



ن بركيارق فعدا عليه فداوى، فلم يتمكن منه، فمسك فعوقب فأقر على آخرين فلم يقرا ويف مضان خرج السلطا
  .فقتل الثالثة

  .وجاء الطواشي من جهة اخلليفة مهنئا به بالسالمة
ويف ذي القعدة منها خرج أبو حامد الغزايل من بغداد متوجها إىل بيت املقدس تاركا لتدريس النظامية، زاهدا يف 

خشن الثياب بعد ناعمها، وناب عنه أخوه يف التدريس مث حج يف السنة التالية مث رجع إىل بلده، وقد الدنيا، ال بسا 
  .صنف كتاب االحياء يف هذه املدة، وكان جيتمع إليه اخللق الكثري كل يوم يف الرباط فيسمعونه

بشرف القضاة، ورد إىل والية ويف يوم عرفة خلع على القاضي أيب الفرج عبد الرمحن بن هبة اهللا بن البسيت، ولقب 
  .القضاء باحلرمي وغريه

  وفيها اصطلح أهل الكرخ من الرافضة والسنة مع بقية احملال، وتزاوروا وتواصلوا وتواكلوا، وكان هذا
من العجائب، وفيها قتل أمحد بن خاقان صاحب مسرقند، وسببه أنه شهد عليه بالزندقة فخنق وويل مكانه ابن عمه 

  .مسعود
دخل االتراك إفريقية وغدروا بيحىي بن متيم بن املعز بن باديس، وقبضوا عليه، وملكوا بالده وقتلوا خلقا، وفيها 

شاه ملك، وكان من أوالد بعض أمراء : بعد ما جرت بينه وبينهم حروب شديدة، وكان مقدمهم رجل يقال له
  .ذكراملشرق، فقدم مصر وخدم هبا مث هرب إىل املغرب، ومعه مجاعة ففعل ما 

  .ومل حيج أحد من أهل العراق فيها
بن أمحد بن خريون أبو الفضل املعروف بابن الباقالين، مسع الكثري، وكتب ) ١(احلسن ...وممن تويف فيها من االعيان

عنه اخلطيب، وكانت له معرفة جيدة، وهو من الثقات، وقبله الدامغاين، مث صار أمينا له، مث ويل إشراف خزانة 
  .الغالت
  .يف رجب عن ثنتني ومثانني سنة تويف

__________  
  .كذا باالصل) ١(

العرب  ١٢٠٧تذكرة احلفاظ ص  ٨٧/  ٩، املنتظم ٢٨٢٣أمحد بن احلسن وترمجته يف الوايف رقم : وذكروه باسم
  .٣٨٣/  ٣شذرات الذهب  ٤٣/  ١ميزان االعتدال  ٣١٩/  ٣للذهيب 

  .٢٥٣/  ١٠كامل ابن االثري 

الدولة بن ألب أرسالن، صاحب دمشق وغريها من البالد، وقد تزوج امرأة علي ابن أخيه تتش أبو املظفر تاج 
كالم العدى ضرب من * وهللا سر يف عالك وإمنا : بركيارق بن ملكشاه، ولكن قدر اهللا وماتت، وقد قال املتنيب

يوش من جهة صاحب مصر، كان صاحب البالد الشرقية فاستنجده أتسز يف حماربة أمري اجل: اهلذيان قال ابن خلكان
فلما قدم دمشق لنجدته وخرج إليه أتسز، أمر مبسكه وقتله، واستحوذ هو على دمشق وأعماهلا يف سنة إحدى 
وسبعني، مث حارب أتسز فقتله، مث حتارب هو وأخوه بركيارق ببالد الري، فكسره أخوه وقتل هو يف املعركة، 

هبا، وكان ملكه عليها إىل سنة سبع ومخسني ومخسمائة، مسته أمه ومتلك ابنه رضوان حلب، وإليه تنسب بنو رضوان 
  يف عنقود عنب، فقام من بعده ولده تاج

امللك بوري أربع سنني، مث ابنه اآلخر مشس امللك إمساعيل ثالث سنني، مث قتلته أمه أيضا، وهي زمرد خاتون بنت 
 مث ملك أخوه حممد بن بوري طغركني جاويل، وأجلست أخاه شهاب الدين حممود بن بوري، فمكث أربع سنني



  .سنة، مث متلك جمري الدين أبق من سنة أربع وثالثني إىل أن انتزع امللك منه نور الدين حممود زنكي كما سيأيت
  .وكان أتابك العساكر بدمشق أيام أتق معني الدين، الذي تنسب إليه املعينية بالغور، واملدرسة املعينية بدمشق

الوهاب ابن عبد العزيز أبو حممد التميمي أحد أئمة القراء والفقهاء على مذهب أمحد، وأئمة رزق اهللا بن عبد 
احلديث، وكان له جملس للوعظ، وحلقة للفتوى جبامع املنصور، مث جبامع القصر، وكان حسن الشكل خمببا إىل 

  .العامة له شعر حسن، وكان كثري العبادة، فصيح العبارة، حسن املناظرة
  .هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإال ارحتل: عن آبائه حديثا مسلسال عن علي بن أيب طالب أنه قالوقد روى 

  .وقد كان ذا وجاهة عند اخلليفة، يفد يف مهام الرسائل إىل السلطان
تويف يوم الثالثاء النصف من مجادى االوىل من هذه السنة، عن مثان ومثانني سنة، ودفن بداره بباب املراتب بإذن 

  .اخلليفة، وصلى عليه ابنه أبو الفضل
أبو سيف القزويين عبد السالم بن حممد بن سيف بن بندار الشيخ، شيخ املعتزلة، قرأ على عبد اجلبار بن أمحد 

  اهلمداين، ورحل إىل مصر، وأقام هبا أربعني سنة، وحصل كتبا كثرية، وصنف تفسريا يف سبعمائة

  .جملد
: البقرة) [ واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان(، وتكلم على قوله تعاىل مجع فيه العجب: قال ابن اجلوزي

  .يف جملد كامل]  ١٠٢
كان طويل اللسان بالعلم تارة، وبالشعر أخرى، وقد مسع احلديث من أيب عمر بن مهدي وغريه، : وقال ابن عقيل

  .ومات ببغداد عن ست وتسعني سنة
  .وما تزوج إال يف آخر عمره

  جاع الوزيرأبو ش
االصل االهوازي املولد، ) ١(حممد بن احلسني بن عبد اهللا بن إبراهيم، أبو شجاع، امللقب ظهري الدين، الروذراوري 

كان من خيار الوزراء كثري الصدقة واالحسان إىل العلماء والفقهاء، ومسع احلديث من الشيخ أيب إسحاق الشريازي 
  .له على جتارب االمموغريه، وصنف كتبا، منها كتابه الذي ذي

ووزر للخليفة املقتدي وكان ميلك ستمائة ألف دينار، فأنفقها يف سبيل اخلريات والصدقات، ووقف الوقوف 
  .احلسنة، وبىن املشاهد، وأكثر االنعام على االرامل وااليتام

اصته نفقة وكسوة إىل جانبنا أرملة هلا أربعة أوالد وهم عراة وجياع، فبعث إليهم مع رجل من خ: قال له رجل
واهللا ال ألبسها حىت ترجع إىل خبربهم، فذهب الرجل مسرعا مبا : وطعاما، ونزع عنه ثيابه يف الربد الشديد، وقال

  .أرسله على يديه إليهم، مث رجع إليه فأخربه أهنم فرحوا بذلك ودعوا للوزير، فسر بذلك ولبس ثيابه
تنغص عليه مبن ال يقدر عليها، فأرسلها كلها إىل املساجد،  وجئ إليه مرة بقطائف سكرية فلما وضعت بني يديه

وكانت كثرية جدا، فأطعمها الفقراء والعميان وكان ال جيلس يف الديوان إال وعنده الفقهاء، فإذا وقع له أمر 
مشكل سأهلم عنه فحكم مبا يفتونه، وكان كثري التواضع مع الناس، خاصتهم وعامتهم، مث عزل عن الوزارة فسار 

ولو (يا رسول اهللا قال اهللا تعاىل : إىل احلج وجاور باملدينة مث مرض، فلما ثقل يف املرض جاء إىل احلجرة النبوية فقال
وها ]  ٦٤: النساء) [ أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا اهللا واستغفر هلم الرسول لوجدوا اهللا توابا رحيما

  .شفاعتك يوم القيامة، مث مات من يومه ذلك رمحه اهللا، ودفن يف البقيعأنا قد جئتك أستغفر اهللا من ذنويب وأرجو 
، ولد سنة أربعمائة، )٢(احلموي أبو بكر الشاشي ) ٣(حممد بن املظفر بن بكران ) ٢(القاضي أبو بكر الشاشي 



  وتفقه ببلده،
__________  

  .نسبة إىل روذراور، وهي بليدة بنواحي مهذان: الروذراوري) ١(
  .الشامي: ٣٤/  ٥والوايف بالوفيات  ٢٥٣/  ١٠كامل يف ال) ٢(
  .يف الوايف بكر) ٣(

مث حج يف سنة سبع عشرة وأربعمائة، وقدم بغداد فتفقه على أيب الطيب الطربي ومسع هبا احلديث، وشهد عند ابن 
به أبو شجاع  الدامغاين فقبله، والزم مسجده مخسا ومخسني سنة، يقرئ الناس ويفقههم، وملا مات الدامغاين أشار

الوزير فواله اخلليفة املقتدي القضاء، وكان من أنزه الناس وأعفهم، مل يقبل من سلطان عطية، وال من صاحب 
هدية، ومل يغري ملبسه وال مأكله، ومل يأخذ على القضاء أجرا ومل يستنب أحدا، بل كان يباشر القضاء بنفسه، ومل 

يث ال بينة، إذا قامت عنده قرائن التهمة، حىت يقروا، ويذكر أن يف حياب خملوقا، وقد كان يضرب بعض املنكرين ح
  .كالم الشافعي ما يدل على هذا

إن كان (وقد صنف كتابا يف ذلك، ونصره ابن عقيل فيما كان يتعاطاه من احلكم بالقرائن، واستشهد له بقوله تعاىل 
  ]. ٢٦: يوسف[ اآلية ) قميصه قد من قبل

لفقهاء واملناظرين يقال له املشطب بن أمحد بن أسامة الفرغاين، فلم يقبله، ملا رأى عليه وشهد عنده رجل من كبار ا
إن السلطان ووزيره نظام امللك يلبسان احلرير والذهب، فقال القاضي : من احلرير وخامت الذهب، فقال له املدعي

  .ماواهللا لو شهدا عندي على باقة بقلة ما قبلتهما، ولرددت شهادهت): ١(الشاشي 
الي شئ ترد شهاديت وهي جائزة عند كل حاكم إال : وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أهل مذهبه فلم يقبله، فقال

  .ال أقبل لك شهادة، فإين رأيتك تغتسل يف احلمام عريانا غري مستور العورة، فال أقبلك: أنت ؟ فقال له
  .سنة، ودفن بالقرب من ابن شريحتويف يوم الثالثاء عاشر شعبان من هذه السنة عن مثان ومثانني 

قريبة من ) ٢(أبو عبد اهللا احلميدي حممد بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا بن محيد، االندلسي، من جزيرة يقال هلا برقة 
االندلس، قدم بغداد فسمع هبا احلديث، وكان حافظا مكثرا أديبا ماهرا، عفيفا نزها، وهو صاحب اجلمع بني 

ك من املصنفات، وقد كتب مصنفات ابن حزم واخلطيب، وكانت وفاته ليلة الثالثاء السابع الصحيحني، وله غري ذل
  .، وقربه قريب من قرب بشر احلايف ببغداد)٣(عشر من ذي احلجة، وقد جاوز التسعني 

  هبة اهللا بن الشيخ أيب الوفاء بن عقيل
أمواال جزيلة فلم يفد شيئا فقال له ابنه ذات كان قد حفظ القرآن وتفقه وظهر منه جنابة، مث مرض فأنفق عليه أبوه 

  يا أبت إنك قد أكثرت االدوية واالدعية، وهللا يف اختيار فدعين: يوم
__________  

  .الشامي: ٣٤/  ٥والوايف بالوفيات  ٢٥٣/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .ميورقة: ٢٨٢/  ٤يف وفيات االعيان ) ٢(

  .وأصله من قرطبة من ربض الرصافة: قال
: ٣٩٢/  ٣كانت والدته قبل العشرين واالربعمائة ويف شذرات الذهب : فيات االعيان والوايف بالوفياتيف و) ٣(

  .تويف عن حنو سبعني سنة
  ).١٢١٨تذكرة احلفاظ  - ٢٥٤/  ١٠انظر الكامل (



  .فعلمت أنه مل يوفق هلذا الكالم إال وقد اختري للحظوة واهللا سبحانه أعلم: واختيار اهللا يف، قال أبوه
يف هذه السنة حكم جهلة املنجمني أنه سيكون يف : مث دخلت سنة تسع ومثانني وأربعمائة قال ابن اجلوزي يف املنتظم

هذه السنة طوفان قريب من طوفان نوح، وشاع الكالم بذلك بني العوام وخافوا، فاستدعى اخلليفة املستظهر ابن 
نوح كان يف زمن اجتمع يف حبر احلوت الطوالع السبعة  إن طوفان: املنجم فسأله عن هذا الكالم فقال) ١(عشبون 

  .، واآلن فقد اجتمع فيه ستة ومل جيتمع معها زحل، فال بد من وقوع طوفان يف بعض البالد، واالقرب أهنا بغداد)٢(
ء فتقدم اخلليفة إىل وزيره بإصالح املسيالت واملواضع اليت خيشى انفجار املاء منها، وجعل الناس ينتظرون، فجا

بعد خنلة فأتاهم سيل عظيم، فما جنا منهم إال من تعلق برؤوس اجلبال، ) ٣(اخلرب بأن احلجاج حصلوا بوادي املناقب 
  .وأخذ املال اجلمال والرجال والرحال، فخلع اخلليفة على ذلك املنجم وأجرى له جارية

لدولة حممد بن مسلم بن قريش، وغرقه وفيها ملك االمري قوام الدولة أبو سعيد كربوقا مدينة املوصل، وقتل شرف ا
  .بعد حصار تسعة أشهر

ضحك : وفيها ملك متيم بن املعز املغريب مدينة قابس وأخرج منها أخاه عمر، فقال خطيب سوسة يف ذلك أبياتا
  ملا فتحت حبد سيفك قابسا* الزمان وكان يلقى عابسا 
من ) ٤(إال وكان أبوك قبال غارسا * يعلم ما جنيت مثارها  إال قنا وصوارما وفوارسا اهللا* وأتيتها بكرا وما أمهرهتا 

كانت له قلل البالد عرائسا ويف صفر منها درس الشيخ أبو عبد اهللا الطربي بالنظامية، * كان يف زرق االسنة خاطبا 
  .واله إياها فخر امللك بن نظام امللك وزير بركيارق

مزيد بن منصور بن دبيس وقصدوا مشهد احلسني باحلائر، وفيها أغارت خفاجة على بالد سيف الدولة صدقة بن 
  .وتظاهروا فيه باملنكرات والفساد، فكبسهم فيه االمري صدقة املذكور، فقتل منهم خلقا كثريا عند الضريح

  .ومن العجائب أن أحدهم ألقى نفسه وفرسه من فوق السور فسلم وسلمت فرسه
  .وحج بالناس االمري مخارتكني احلسناين

__________  
  .عيسون: يف الكامل) ١(
  .الشمس والقمر واملشتري والزهرة واملريخ وعطارد وزحل: وهي) ٢(
  .بوادي املياقت: يف الكامل) ٣(
  .قبل الغارسا...ما حويت مثارها: يف الكامل) ٤(

الد فارس، مسع إحدى ب: عبد اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا أخو أيب حكيم اخلريي، وخري...ومنن تويف فيها من االعيان
احلديث وتفقه على الشيخ أيب إسحاق الشريازي، وكانت له معرفة بالفرائض واالدب واللغة، وله مصنفات، وكان 

واهللا : مرضى الطريقة، وكان يكتب املصاحف باالجرة، فبينما هو ذات يوم يكتب وضع القلم من يده واستند وقال
  .لئن كان هذا موتا إنه لطيب، مث مات

التاجر، ويعرف بابن شهداء مكة، بغدادي، مسع احلديث الكثري، ورحل وأكثر ) ١(سن بن أمحد الشنجي عبد احمل
  عن اخلطيب وهو بصور، وهو الذي محله إىل العراق، فلهذا أهدى إليه اخلطيب تاريخ بغداد خبطه،

  .وقد روى عنه يف مصنفاته، وكان يسميه عبد اهللا، وكان ثقة
أمحد أبو الفضل املعروف باهلمداين، تفقه على املاوردي، وكانت له يد طوىل يف العلوم  عبد امللك بن إبراهيم ابن

الشرعية واحلساب وغري ذلك، وكان حيفظ غريب احلديث اليب عبيد واجململ البن فارس، وكان عفيفا زاهدا، طلبه 



كان : ن ظريفا لطيفا، كان يقولاملقتدي ليوليه قاضي القضاة فأىب أشد االباء، واعتذر له بالعجز وعلو السن، وكا
  .نويت أن أضرب ولدي تأديبا كما أمر اهللا، مث يضربين: أيب إذا أراد أن يؤدبين أخذ العصا بيده مث يقول

  .وإىل أن ينوي ويتمم النية كنت أهرب: قال
  .منها ودفن عند قرب ابن شريح) ٢(تويف يف رجب 

، كان معروفا باالفادة وجودة )٣(دقاق، ويعرف بابن اخلاضبة حممد بن أمحد بن عبد الباقي بن منصور أبو بكر ال
  .القراءة وحسن اخلط وصحة النقل، مجع بني علم القراءات واحلديث، وأكثر عن اخلطيب وأصحاب املخلص

  ملا غرقت بغداد غرقت داري وكتيب فلم يبق يل شئ، فاحتجت إىل النسخ فكتبت صحيح مسلم يف: قال
__________  

/  ٣انظر شذرات الذهب (عبد احملسن بن حممد بن علي الشيحي السفار : ١٢٢٧ة احلفاظ ص يف تذكر) ١(
٣٩٢.(  

  .يف رمضان: ٢٦١/  ١٠يف الكامل ) ٢(
  ).٢٦٠/  ١٠انظر الكامل (تويف يف ثاين ربيع االول : وفيه ١٢٢٤وتذكرة احلفاظ ص  ٨٩/  ٢من الوايف ) ٣(

أين ابن اخلاضبة ؟ فجئت : أن القيامة قد قامت وقائل يقولتلك السنة سبع مرات، فنمت فرأيت ذات ليلة ك
استرحت من النسخ، : فأدخلت اجلنة فلما دخلتها استلقيت على قفاي ووضعت إحدى رجلي على االخرى وقلت

  .مث استيقظت والقلم يف يدي والنسخ بني يدي
أبو املظفر السمعاين، احلافظ، من أهل منصور بن حممد بن عبد اجلبار بن أمحد بن حممد، ) ١(أبو املظفر السمعاين 

  مرو، تفقه أوال على أبيه يف مذهب أيب حنيفة، مث انتقل إىل مذهب الشافعي فأخذ عن أيب إسحاق
وابن الصباغ، وكانت له يد طوىل يف فنون كثرية، وصنف التفسري وكتاب االنتصار يف احلديث، والربهان والقواطع 

ما حفظت شيئا فنسيته، وسئل عن : لك، ووعظ يف مدينة نيسابور، وكان يقوليف أصول الفقه، واالصطالم وغري ذ
جئتماين لتعلما سر سعدى : عليكم بدين العجائز وصبيان الكتاتيب، وسئل عن االستواء فقال: أخبار الصفات فقال

من هذه السنة، مجعت عفة ووجها صبيحا تويف يف ربيع االول * جتداين بسر سعدى شحيحا إن سعدى ملنية املتمين * 
  .ودفن يف مقربة مرو رمحه اهللا تعاىل وإيانا آمني

مث دخلت سنة تسعني وأربعمائة من اهلجرة فيها كان ابتداء ملك اخلوارزمية، وذلك أن السلطان بركيارق ملك فيها 
ل إتابكه بالد خراسان بعد مقتل عمه أرسالن أرغون بن ألب أرسالن وسلمها إىل أخيه املعروف بامللك سنجر، وجع

، )٢(االمري قماج، ووزيره أبو الفتح علي بن احلسني الطغرائي، واستعمل على خراسان االمري حبشي بن الربشاق 
فوىل مدينة خوارزم شابا يقال له حممد بن أنوشتكني، وكان أبوه من أمراء السالجقة، ونشأ هو يف أدب وفضيلة 

ه، وكان أول ملوكهم، فأحسن السرية وعامل الناس وحسن سرية، وملا ويل مدينة خوارزم لقب خوارزم شا
جرى على سرية أبيه، وأظهر العدل، فحظي عند السلطان سنجر وأحبه ) ٣(باجلميل، وكذلك ولده من بعد إتسز 

  .الناس، وارتفعت منزلته
  بابوفيها خطب امللك رضوان بن تاج امللك تتش للخليفة الفاطمي املستعلي، ويف شوال قتل رجل باطين عند 

__________  
  .بطن من متيم: السمعاين نسبة إىل مسعان) ١(

  .قال الذهيب يف تذكرة احلفاظ مات وله ثالث وستون سنة



  .التونتاق: ٢٦٧/  ١٠يف الكامل ) ٢(
  .اطسز: ٢٠٩/  ٢يف خمتصر أخبار البشر ) ٣(

ل أتقتلونين وأنا أقول ال إله إال النوىب كان قد شهد عليه عدالن أحدمها ابن عقيل أنه دعامها إىل مذهبه فجعل يقو
  اآلية وما) فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده(اهللا ؟ فقال ابن عقيل قال اهللا تعاىل 

  .ويف رمضان منها قتل برسق أحد أكابر االمراء وكان أول من توىل شحنة بغداد]  ٨٤: غافر[ بعدها، 
وراء كبست دار هباء الدولة أبو نصر بن جالل الدولة أيب طاهر وحج بالناس فيها مخارتكني احلسناين، ويف يوم عاش

بن بويه المور ثبتت عليه عند القاضي فأريق دمه ونقضت داره وعمل مكاهنا مسجدان للحنفية والشافعية، وقد 
  .كان السلطان ملكشاه قد أقطعه املدائن ودير عاقول وغريمها

حلسن ابن علي بن زكريا بن دينار، أبو يعلى العبدي البصري، أمحد بن حممد بن ا..وممن تويف فيها من االعيان
ويعرف بابن الصواف، ولد سنة أربعمائة، ومسع احلديث، وكان زاهدا متصوفا، وفقيها مدرسا، ذا مست ووقار، 

  .وسكينة ودين، وكان عالمة يف عشرة علوم، تويف يف رمضان منها عن تسعني سنة رمحه اهللا
، أبو الغنائم احلسيين، مسع احلديث، وكان حسن الصورة كرمي )١(عمر بن أمحد بن حممد املعمر بن حممد ابن امل

  .االخالق كثري التعبد، ال يعرف أنه آذى مسلما وال شتم صاحبا
تويف عن نيف وستني سنة، وكان نقيبا ثنتني وثالثني سنة، وكان من سادات قريش، وتوىل بعده ولده أبو الفتوح 

  .ذي الفخرين، ورثاه الشعراء بابيات ذكرها ابن اجلوزيحيدرة، ولقب بالرضى 
مسع احلديث ورحل فيه، وكان ثقة صاحلا صدوقا أديبا، عمر مائة سنة وثنيت ) ٢(حيىي بن أمحد بن حممد البسيت 

  .، وهو مع ذلك صحيح احلواس، يقرأ عليه القرآن واحلديث، رمحه اهللا وإيانا آمني)٣(عشرة سنة وثالثة أشهر، 
لت سنة إحدى وتسعني وأربعمائة يف مجادى االوىل منها ملك االفرنج مدينة إنطاكية بعد حصار شديد، مث دخ

  مبواطأة بعض
__________  

  ).٢٧١/  ١٠(حممد بن عبد اهللا، النقيب الطاهر أبو الغنائم : ذكره ابن االثري يف تارخيه) ١(
  .السبيت القصري: ٣٩٦/  ٣ويف شذرات الذهب ؛ السييب : ٢٧١/  ١٠يف الكامل ) ٢(
  .مائة سنة وسنتني: يف الكامل) ٣(
  ).٣٩٦/  ٣شذرات الذهب (

املستحفظني على بعض االبراج، وهرب صاحبها باغيسيان يف نفر يسري، وترك هبا أهله وماله، مث إنه ندم يف أثناء 
، فجاء راعي غنم الطريق ندما شديدا على ما فعل، حبيث إنه غشي عليه وسقط عن فرسه، فذهب أصحابه وتركوه

فقطع رأسه وذهب به إىل ملك الفرنج، وملا بلغ اخلرب إىل االمري كربوقا صاحب املوصل مجع عساكر كثرية، واجتمع 
عليه دقاق صاحب دمشق، وجناح الدولة صاحب محص، وغريمها، وسار إىل الفرنج فالتقوا معهم بأرض إنطاكية 

  .وا منهم أمواال جزيلة، فإنا هللا وإنا إليه راجعونفهزمهم الفرنج وقتلوا منهم خلقا كثريا، وأخذ
  .مث صارت الفرنج إىل معرة النعمان فأخذوها بعد حصار فال حول وال قوة إال باهللا

وملا بلغ هذا االمر الفظيع إىل امللك بركيارق شق عليه ذلك وكتب إىل االمراء ببغداد أن يتجهزوا هم والوزير ابن 
عض اجليش إىل ظاهر البلد باجلانب الغريب مث انفسخت هذه العزمية الهنم بلغهم أن جهري لقتال الفرنج، فربز ب



  .الفرنج يف ألف ألف مقاتل فال حول وال قوة إال باهللا
  .وحج بالناس فيها مخارتكني
ن طراد بن حممد بن علي ابن احلسن بن حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن عبد اهللا ب...وممن تويف فيها من االعيان

حممد بن إبراهيم االمام بن حممد بن علي بن عباس، أبو الفوارس بن أيب احلسن بن أيب القاسم بن أيب متام، من ولد 
زيد ابن بنت سليمان بن علي بن عبد اهللا بن عباس، وهي أم ولده عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم االمام بن حممد بن 

الكبار، وتفرد بالرواية عن مجاعة، ورحل إليه من اآلفاق وأملى  عبد اهللا بن عباس، مسع احلديث الكثري، والكتب
احلديث يف بلدان شىت، وكان حيضر جملسه العلماء والسادات وحضر أبو عبد اهللا الدامغاين جملسه، وباشر نقابة 

  .الطالبيني مدة طويلة، وتويف عن نيف وتسعني سنة، ودفن يف مقابر الشهداء رمحه اهللا
ابن رئيس الرؤساء أبو القاسم ابن املسلمة كانت داره جممعا الهل العلم والدين واالدب، وهبا تويف  املظفر أبو الفتح

  الشيخ أبو إسحاق
  .الشريازي، ودفن عند الشيخ أيب إسحاق يف تربته

  .مث دخلت سنة ثنتني وتسعني وأربعمائة وفيها أخذت الفرنج بيت املقدس
  .عبان سنة ثنتني وتسعني وأربعمائة، أخذت الفرنجملا كان ضحى يوم اجلمعة لسبع بقني من ش

ألف قتيل من ) ١(لعنهم اهللا بيت املقدس شرفه اهللا، وكانوا يف حنو ألف ألف مقاتل، وقتلوا يف وسطه أزيد من ستني 
  .املسلمني، وجاسوا خالل الديار، وتربوا ما علوا تتبريا

قنديال من فضة، زنة كل واحد منها ثالثة آالف وستمائة وأخذوا من حول الصخرة اثنني وأربعني : قال ابن اجلوزي
، وذهب )٣(زنته أربعون رطال بالشامي، وثالثة وعشرين قنديال من ذهب ) ٢(درهم، وأخذوا تنورا من فضة 

الناس على وجوههم هاربني من الشام إىل العراق، مستغثني على الفرنج إىل اخلليفة والسلطان، منهم القاضي أبو 
ي، فلما مسع الناس ببغداد هذا االمر الفظيع هاهلم ذلك وتباكوا، وقد نظم أبو سعد اهلروي كالما قرئ سعد اهلرو

يف الديوان وعلى املنابر، فارتفع بكاء الناس، وندب اخلليفة الفقهاء إىل اخلروج إىل البالد ليحرضوا امللوك على 
يف الناس فلم يفد ذلك شيئا، فإنا هللا وإنا إليه اجلهاد، فخرج ابن عقيل وغري واحد من أعيان الفقهاء فساروا 

فلم يبق منا عرضة للمراجم * مزجنا دمانا بالدموع السواجم : راجعون، فقال يف ذلك أبو املظفر االبيوردي شعرا
وقائع يلحقن * إذا احلرب شبت نارها بالصوارم فأيها بين االسالم إن وراءكم ) * ٤(وشر سالح املرء دمع يريقه 

* على هفوات أيقظت كل نائم وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم * باملناسم وكيف تنام العني ملء جفوهنا الذرى 
  :جترون ذيل اخلفض فعل املسامل ومنها قوله* تسومهم الروم اهلوان وأنتم ) ٥(ظهورا املذاكي أو بطون القشاعم 

ليسلم * لك حروب من يغب عن غمارها تظل هلا الولدان شيب القوادم وت* وبني اختالس الطعن والضرب وقفة 
  واجلماجم) ٦(ستغمد منهم يف الكلى * يقرع بعدها سن نادم سللن بأيدي املشركني قواضبا 

__________  
 ٢وخمتصر أخبار البشر  ١٩٦وتاريخ ابن العربي ص  ١٨٤/  ٥والعرب البن خلدون  ٢٨٣/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .ما يزيد على السبعني ألفا ٢١١/ 

  .وهذا غلوال يدخل حتت التصديق، وإن غدفري تسارع إىل كف اجليش عن القتل: قلت
  .وغنموا منه ما ال يقع حتت االحصاء: قال ابن العربي

  .التنور النحاسي الكبري: ٢٢٠/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٢(



  .ومائة ومخسني قنديال نقرة من الصغار: ٢٨٤/  ١٠زيد يف الكامل ) ٣(
  .وأخذوا حنو أربعني قنديال ن الذهب والفضة، وزن كل قنديل ألف درهم: ويف بدائع الزهور

  .يفيضه: يف الكامل وتاريخ أيب الفداء) ٤(
  .اجلياد: النسور، واملذاكي: القشاعم) ٥(
  .الطلى: يف الكامل) ٦(

م والدين رماحه* ينادي بأعال الصوت يا آل هاشم أرى أميت ال يشرعون إىل العدا * يكاد هلن املستجري بطيبة 
صناديد االعاريب باالذى ) ١(وال حيسبون العار ضربة الزم أيرضى * واهي الدعائم وجيتنبون النار خوفا من الردى 

عن الدين ضنوا غرية باحملارم وإن زهدوا يف االجر إذ * ويغضي على ذل كماة االعاجم فليتهمو إذ مل يذودوا محية * 
وفيها كان ابتداء أمر السلطان حممد بن ملكشاه، وهو أخو السلطان سنجر  فهال أتوه رغبة يف املغامن* محس الوغى 

  .البيه وأمه، واستفحل إىل أن خطب له ببغداد يف ذي احلجة من هذه السنة
وفيها سار إىل الري فوجد زبيدة خاتون أم أخيه بركيارق فأمر خبنقها، وكان عمرها إذ ذاك ثنتني وأربعني سنة، يف 

  ذي احلجة منها
  .نت له مع بركيارق مخس وقعات هائلةوكا

وفيها غلت االسعار جدا ببغداد، حىت مات كثري من الناس جوعا، وأصاهبم وباء شديد حىت عجزوا عن دفن املوتى 
  .من كثرهتم

السلطان إبراهيم بن السلطان حممود ابن مسعود بن السلطان حممود بن سبكتكني، ..وممن تويف فيها من االعيان
طراف اهلند، وعدا ذلك، كانت له حرمة وأهبة عظيمة، وهيبة وافر جدا، حكى الكيا اهلراسي حني صاحب غزنة وأ

بعثه السلطان بركيارق يف رسالته إليه عما شاهده عنده من أمور السلطنة يف ملبسه وجملسه، وما رأى عنده من 
ديل سعد بن معاذ يف اجلنة خري من هذا ملنا" رأيت شيئا عجيبا، وقد وعظه حبديث : االموال والسعادة الدنيوية، قال

  .فبكى) ٢" (
  .وكان ال يبين لنفسه منزال إال بىن قبله مسجدا أو مدرسة أو رباطا: قال

  .تويف يف رجب منها وقد جاوز التسعني، وكان مدة ملكه منها ثنتني وأربعني سنة
وأربعمائة وتفقه على أيب الطيب عبد الباقي بن يوسف ابن علي بن صاحل، أبو تراب الرباعي، ولد سنة إحدى 

  الطربي ومسع احلديث عليه وعلى غريه، مث أقام بنيسابور، وكان حيفظ شيئا كثريا من احلكايات
__________  

  .أترضى: يف الكامل وتاريخ أيب الفداء) ١(
  .يطرق: ويغضي

ومسلم يف ) ٢٦: (واللباس) ١٢(ومناقب االنصار باب ) ٨(وبدء اخللق ) ٢٨(أخرجه البخاري يف اهلبة، باب ) ٢(
وابن ماجه يف املقدمة ) ٥٠(واملناقب باب ) ٥٠(والترمذي يف اللباس باب ) ١٢٧(و ) ١٢٦(فضائل الصحابة ج 

  .٣٠٢، ٣٠١، ٢٨٩/  ٤، ٢٣٤، ٢٢٩، ٢٠٩، ٢٠٧، ١٢٢، ١١١/  ٣: وأمحد يف املسند) ٣(باب 

أنا منتظر منشورا من : منشور بقضاء مهدان فقال وامللح، وكان صبورا متقلال من الدنيا، على طريقة السلف، جاءه
اهللا عزوجل، على يدي ملك املوت بالقدوم عليه، واهللا جللوس ساعة يف هذه املسلة على راحة القلب أحب إيل من 



ملك العراقني، وتعليم مسألة لطالب أحب إىل مما على االرض من شئ، واهللا ال أفلح قلب يعلق بالدنيا وأهلها، وإمنا 
  لم دليل، فمن مل يدله علمه على الزهدالع

يف الدنيا وأهلها مل حيصل على طائل من العلم، ولو علم ما علم، فإمنا ذلك ظاهر من العلم، والعلم النافع وراء 
ذلك، واهللا لو قطعت يدي ورجلي وقلعت عيين أحب إىل من والية فيها انقطاع عن اهللا والدار اآلخرة، وما هو 

  .وسعادة املؤمننيسبب فوز املتقني، 
  .وتسعني سنة رمحه اهللا آمني) ١(تويف رمحه اهللا يف ذي القعدة من هذه السنة عن ثالث 

  .أبو القاسم ابن إمام احلرمني قتله بعض الباطنية بنيسابور رمحه اهللا ورحم أباه
دار امللك، وأعيدت مث دخلت سنة ثالث وتسعني وأربعمائة يف صفر منها دخل السلطان بركيارق إىل بغداد، ونزل ب

له اخلطبة، وقطعت خطبة أخيه حممد، وبعث إليه اخلليفة هدية هائلة، وفرح به العوام والنساء، ولكنه يف ضيق من 
أمر أخيه حممد، القبال الدولة عليه، واجتماعهم إليه، وقلة ما معه من االموال، ومطالبة اجلند له بأرزاقهم، فعزم 

فالتجأ إىل اخلليفة فمنعه من ذلك، مث اتفق احلال على املصاحلة عنه مبائة ألف وستني على مصادرة الوزير ابن جهري، 
فهزمه أخوه حممد وجنا هو بنفسه يف مخسني ) ٢(ألف دينار، مث سار فالتقى هو وأخوه حممد مبكان قريب من مهدان 

الدولة، وقد ويل شحنة بغداد،  فارسا، وقتل يف هذه الوقعة سعد الدولة جوهر آيني اخلادم، وكان قدمي اهلجرة يف
وكان حليما حسن اسرية، مل يتعمد ظلم أحد ومل ير خادم ما رأى، من احلشمة واحلرمة وكثرة اخلدم، وقد كان 
يكثر الصالة بالليل، وال جيلس إال على وضوء، ومل ميرض مدة حياته ومل يصدع قط، وملا جرى ما جرى يف هذه 

يف عشرين ألفا، فالتقى هو ) ٣(مث تراجع إليه جيشه وانضاف إليه االمري داود  الوقعة ضعف أمر السلطان بركيارق،
) ٤(فقتله االمري برغش ) ٣(وأخوه مع أخيه سنجر فهزمهم سنجر أيضا وهرب يف شرذمة قليلة، وأسر االمري داود 

  أحد أمراء سنجر، فضعف بركيارق وتفرقت عنه رجاله، وقطعت
__________  

  .إحدى: ٣٩٨/  ٣يف شذرات الذهب ) ١(
باسبيذروذ، ومعناه النهر االبيض، وهو على عدة فراسخ من مهذان ويف خمتصر أخبار : ٢٩٤/  ١٠يف الكامل ) ٢(

  ).٤٨٣/  ٣انظر العرب البن خلدون (على عشرة فراسخ : البشر
  ).داذا(داذ : يف الكامل وتاريخ أيب الفداء) ٣(
  .بزغش: يف الكامل) ٤(

  .ع عشر رجب وأعيدت خطبة السلطان حممدخطبته من بغداد يف راب
ويف رمضان منها قبض على الوزير عميد الدولة بن جهري، وعلى أخويه زعيم الرؤساء أيب القاسم، وأيب الربكات 

  .امللقب بالكايف، وأخذت منهم أموال كثرية، وحبس بدار اخلالفة حىت مات يف شوال منها
بلكابك سرمز رئيس شحنة أصبهان، ضربه باطين بسكني يف خاصرته وقد ويف ليلة السابع والعشرين منه قتل االمري 

كان يتحرز منهم كثريا، وكان يدرع حتت ثيابه سوى هذه الليلة، ومات من أوالده يف هذه الليلة مجاعة، خرج من 
  .داره مخس جنائز من صبيحتها

طايلو، إتابك دمشق الذي يقال له ) ١(مند وفيها أقبل ملك الفرنج يف ثالمثائة ألف مقاتل فالتقى معه ستكني بن انش
أمني الدولة، واقف االمينية بدمشق وببصري، ال اليت ببعلبك، فهزم االفرنج وقتل منهم خلقا كثريا، حبيث مل ينج 

وذلك يف ذي القعدة منها، وحلقهم إىل ملطية  -يعين الثالثة آالف  -منهم سوى ثالثة آالف، وأكثرهم جرحى 



  .ا وهللا احلمدفملكها وأسر ملكه
  .وحج بالناس االمري التونتاش التركي وكان شافعي املذهب

حج مرات على التجريد، مات وله حنو : عبد الرزاق الغزنوي الصويف شيخ رباط عتاب..وممن تويف فيها من االعيان
  .سنفتضح اليوم: مائة سنة، ومل يترك كفنا، وقد قالت له امرأته ملا احتضر

لو تركت كفنا الفتضحت، وعكسه أبو احلسن البسطامي شيخ : نه ال يوجد لك كفن، فقال هلاال: قال مل ؟ قالت له
رباط ابن احمللبان، كان ال يلبس إال الصوف شتاء وصيفا، ويظهر الزهد، وحني تويف وجد له أربعة آالف دينار 

  .مدفونة، فتعجب الناس من حاليهما فرحم اهللا االول وسامح الثاين
دولة بن جهري حممد بن أيب نصر بن حممد بن جهري الوزير، أبو منصور، كان أحد رؤساء الوزراء، الوزير عميد ال

  خدم ثالثة من اخللفاء، وزر الثنني منهم، وكان حليما قليل العجلة، غري أنه كان يتكلم فيه بسبب
فة فلم خيرج من السجن إال الكرب، وقد ويل الوزارة مرات، يعزل مث يعاد، مث كان آخرها هذه املرة حبس بدار اخلال

  .ميتا، يف شوال منها
  ابن جزلة الطبيب حيىي بن عيسى بن جزلة صاحب املنهاج يف الطب، كان نصرانيا مث كان يتردد إىل الشيخ أيب

__________  
باه الن أ؛ ، ومعىن الدانشمند املعلم )كمستكني ويعرف بطابلوا: يف العرب(كمشتكني بن الدانشمند : يف الكامل) ١(

  ).تاريخ أيب الفداء(واملعلم عندهم امسه الدانشمند  -كان معلم التركمان 

علي بن الوليد املغريب يشتغل عليه يف املنطق، وكان أبو علي يدعوه إىل االسالم ويوضح له الدالالت حىت أسلم 
، ورمبا ركب هلم وحسن إسالمه، واستخلفه الدامغاين يف كتب السجالت، مث كان يطبب الناس بعد ذلك بال أجر
  .االدوية من ماله تربعا، وقد أوصى بكتبه أن تكون وقفا مبشهد أيب حنيفة رمحه اهللا وإيانا آمني

مث دخلت سنة أربع وتسعني وأربعمائة فيها عظم اخلطب بأصبهان ونواحيها بالباطنية فقتل السلطان منهم خلقا 
كل من قدرمت عليه منهم فاقتلوه وخذوا ماله، وكانوا قد  كثريا، وأبيحت ديارهم وأمواهلم للعامة، ونودي فيهم إن

، وكان الذي ملكها احلسن بن صباح، )١(استحوذوا على قالع كثرية، وأول قلعة ملكوها يف سنة ثالث ومثانني 
أحد دعاهتم، وكان قد دخل مصر وتعلم من الزنادقة الذين هبا، مث صار إىل تلك النواحي ببالد أصبهان، وكان ال 

و إليه من الناس إال غبيا جاهال، ال يعرف ميينه من مشاله، مث يطعمه العسل باجلوز والشونيز، حىت حيرق مزاجه يدع
ويفسد دماغه، مث يذكر له أشياء من أخبار أهل البيت، ويكذب له من أقاويل الرافضة الضالل، أهنم ظلموا ومنعوا 

انت اخلوارج تقاتل بين أمية لعلي، فأنت أحق أن تقاتل يف حقهم الذي أوجبه اهللا هلم ورسوله، مث يقول له فإذا ك
نصرة إمامك علي بن أيب طالب، وال يزال يسقيه العسل وأمثاله ويرقيه حىت يستجيب له ويصري أطوع له من أمه 

  وأبيه، ويظهر له أشياء من املخرقة والنريجنيات واحليل اليت ال تروج إال على اجلهال، حىت التف
، وجم غفري، وقد بعث إليه السلطان ملكشاه يتهدده وينهاه عن ذلك، وبعث إليه بفتاوى العلماء، عليه بشر كثري

إين أريد أن أرسل منكم رسوال إىل مواله، فاشرأبت : فلما قرأ الكتاب حبضرة الرسول قال ملن حوله من الشباب
مته فسقط ميتا، وقال آلخر اقتل نفسك، فأخرج سكينا فضرب هبا غلص: وجوه احلاضرين، مث قال لشاب منهم

: ألق نفسك من هذا املوضع، فرمى نفسه من رأس القلعة إىل أسفل خندقها فتقطع، مث قال لرسول السلطان: منهم
  .هذا اجلواب

  .فمنها امتنع السلطان من مراسلته



جرى له هكذا ذكره ابن اجلوزي، وسيأيت ما جرى للسلطان صالح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت املقدس وما 
  .مع سنان صاحب االيوان مثل هذا إن شاء اهللا تعاىل

ويف شهر رمضان أمر اخلليفة املستظهر باهللا بفتح جامع القصر وأن ال يبيض وأن يصلى فيه التراويح وأن جيهر 
  .بالبسملة، وأن مينع النساء من اخلروج ليال للفرجة

وهو ) ٢(له هبا مث حلقه أخواه حممد وسنجر فدخالها  ويف أول هذه السنة دخل السلطان بركيارق إىل بغداد فخطب
  مريض فعربا

__________  
  ).تاريخ أيب الفداء -الكامل (وهي من نواحي قزوين ؛ وهي قلعة املوت ) ١(
  .يف السابع والعشرين من ذي احلجة: قال ابن االثري) ٢(

ط، وهنب جيشه ما اجتازوا به من البالد يف اجلانب الغريب فقطعت خطبته وخطب هلما هبا، وهرب بركيارق إىل واس
  .واالراضي، فنهاه بعض العلماء عن ذلك ووعظه فلم يفد شيئا

وهو الذي أخذ  -) ١(قيسارية وسروج، وسار ملك الفرنج كندر : ويف هذه السنة ملكت الفرنج قالعا كثرية منها
  .اهللاإىل عكا فحاصرها فجاءه سهم يف عنقه فمات من فوره لعنه  -بيت املقدس 

، أبو منصور، مسع احلديث وتفقه على )٢(أمحد بن حممد ابن عبد الواحد بن الصباح ...وممن تويف فيها من االعيان
، وكان فقيها فاضال كثري الصالة يصوم )٢(القاضي أيب الطيب الطربي مث على ابن عمه أيب نصر بن الصباح 

  .غريبالدهر، وقد ويل القضاء بربع الكرخ واحلسبة باجلانب ال
عبد اهللا بن احلسن ابن أيب منصور أبو حممد الطبسي، رحل إىل اآلفاق ومجع وصنف، وكان أحد احلفاظ املكثرين 

  .ثقة صدوقا عاملا باحلديث ورعا حسن اخللق
عبد الرمحن بن أمحد ابن حممد أبو حممد الرزاز السرخسي، نزل مرو ومسع احلديث وأملى ورحل إليه العلماء، وكان 

  .ذهب الشافعي متدينا ورعا، رمحه اهللاحافظا مل
، كان شافعيا يف الفروع أشعريا يف االصول، )٣(عزيز بن عبد امللك منصور أبو املعايل اجليلي القاضي امللقب سيدله 

وكان حاكما بباب االزج، وكان بينه وبني أهل باب االزج من احلنابلة شنآن كبري، مسع رجال ينادي على محار له 
  .يدخل االزج ويأخذ بيد من شاء :ضائع فقال

  .لو حلف إنسان أنه ال يرى إنسان فرأى أهل باب االزج مل حينث: وقال يوما للنقيب طراد الزينيب
  .من عاشر قوما أربعني يوما فهو منهم: فقال له الشريف

  .وهلذا ملا مات فرحوا مبوته كثريا
__________  

  .كربيري: ١٨٦/  ٥ابن خلدون  كند فرى، ويف تاريخ: ٣٢٤/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .الصباغ: ٣٢٦/  ١٠يف الكامل ) ٢(
  .شيلد: ٢٨٧/  ٣شيذلة، ويف طبقات السبكي : ٢٥٩/  ٣يف وفيات االعيان ) ٣(

حممد بن أمحد ابن عبد الباقي بن احلسن بن حممد بن طوق، أبو الفضائل الربعي املوصلي، تفقه على الشيخ أيب 
  .اضي أيب الطيب الطربي، وكان ثقة صاحلاإسحاق الشريازي، ومسع من الق



  .كتب الكثري
حممد بن احلسن أبو عبد اهللا املرادي، نزل أوان وكان مقرئا فقيها صاحلا، له كرامات ومكاشفات، أخذ عن القاضي 

  .أيب يعلى بن الفراء احلديث وغريه
  بلغين أن ابنا له صغريا طلب منه: قال ابن اجلوزي

  .يا بين غدا يأتيك غزال: هغزاال وأحل عليه، فقال ل
  .يا بين أتتك الغزال: فلما كان الغد أتت غزال فصارت تنطح الباب بقرنيها حىت فتحته، فقال له أبوه

حممد بن علي بن عبيد اهللا ابن أمحد بن صاحل بن سليمان بن ودعان، أبو نصر املوصلي القاضي، قدم بغداد سنة 
ودعانية، وقد سرقها عمه أبو الفتح بن ودعان من زيد بن رفاعة ثالث وتسعني، وحدث عن عمه باالربعني ال

اهلامشي، فركب هلا أسانيد إىل من بعد زيد بن رفاعة، وهي موضوعة كلها، وإن كان يف بعضها معان صحيحة واهللا 
  .أعلم

ة، ووقف حممد بن منصور أبو سعد املستويف شرف امللك اخلوارزمي، جليل القدر، وكان متعصبا الصحاب أيب حنيف
هلم مدرسة مبرو، ووقف فيها كتبا كثرية، وبىن مدرسة ببغداد عند باب الطاق، وبىن القبة على قرب أيب حنيفة، وبىن 
أربطة يف املفاوز، وعمل خريا كثريا، وكان من آكل الناس مأكال ومشربا، وأحسنهم ملبسا، وأكثرهم ماال، مث نزل 

  .واالشتغال بنفسه إىل أن ماتالعمالة بعد هذا كله، وأقبل على العبادة 
املعروف بعميد خراسان، قدم بغداد أيام طغرلبك وحدث عن أيب حفص عمر بن ) ١(حممد بن منصور القسري 

  .أمحد بن مسرور، وكان كثري الرغبة يف اخلري، وقف مبرو مدرسة على أيب بكر بن أيب املظفر السمعاين وورثته
__________  

  .النسوي: ٧٤/  ٥يف الوايف بالوفيات ) ١(

  .فهم يتولوهنا إىل اآلن، وبىن بنيسابور مدرسة، وفيها تربته: قال ابن اجلوزي
  .وكانت وفاته يف شوال من هذه السنة
  .اخلطايب البزار القارئ) ١(نصر بن أمحد ابن عبد اهللا بن البطران 
  ولد سنة مثان وتسعني وثلثمائة، ومسع

  .ل عمره، ورحل إليه من اآلفاق، وكان صحيح السماعالكثري وتفرد عن ابن رزقويه وغريه، وطا
مث دخلت سنة مخس وتسعني وأربعمائة يف ثالث احملرم منها قبض على أيب احلسن علي بن حممد املعروف بالكيا 

اهلراسي، وعزل عن تدريس النظامية، وذلك أنه رماه بعضهم عند السلطان بأنه باطين، فشهد له مجاعة من العلماء 
  .برباءته من ذلك، وجاءت الرسالة من دار اخلالفة يوم الثالثاء خبالصه -ن عقيل منهم اب -

وفيها يف يوم الثالثاء احلادي عشر من احملرم جلس اخلليفة املستظهر بدار اخلالفة وعلى كتفيه الربدة والقضيب 
لع السلطانية، على حممد بيده، وجاء امللكان االخوان حممد وسنجر أبناه ملكشاه، فقبال االرض وخلع عليهما اخل

سيفا وطوقا وسوار لؤلؤ وأفراسا من مراكبه، وعلى سنجر دون ذلك، ووىل السلطان حممد امللك، واستنابه يف مجيع 
ما يتعلق بأمر اخلالفة، دون ما أغلق عليه اخلليفة بابه، مث خرج السلطان حممد يف تاسع عشر الشهر فأرجف الناس، 

ن حممد فالتقوا وجرت حروب كثرية واهنزم حممد وجرى عليه مكروه شديد، كما وخرج بركيارق فأقبل السلطا
  .سيأيت بيانه

  .ويف رجب منها قبل القاضي أبو احلسن بن الدامغاين شهادة أيب احلسني وأيب حازم ابين القاضي أيب يعلى بن الفراء



قعت فتنة بني احلنابلة واالشعرية وفيها قدم عيسى بن عبد اهللا القونوي فوعظ الناس وكان شافعيا أشعريا، فو
  .ببغداد

وفيها وقع حريق عظيم ببغداد، وحج بالناس محيد العمري صاحب سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس، 
  .صاحب احللة

وله ) ٣(منها، وقام باالمر بعده ابنه علي ) ٢(أبو القاسم صاحب مصر اخلليفة امللقب باملستعلي، يف ذي احلجة 
  .، ولقب باآلمر بأحكام اهللا)٤(تسع سنني 

__________  
  .النظر البزاز: ٤٠٢/  ٣ويف شذرات الذهب ؛ البطر : ٣٢٧/  ١٠يف الكامل ) ١(
  ).٢١٤/  ٢تاريخ أيب الفداء (لسبع عشرة خلت من صفر : ٣٢٨/  ١٠يف الكامل ) ٢(
  .أيب علي املنصور :٢١٥/  ٢تاريخ أيب الفداء  ٣٢٨/  ١٠والكامل  ٢٢١/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٣(
  .مولده سنة تسعني وأربعمائة: يف الكامل) ٤(

  .وبويع له وله مخس سنني وشهر وأربعة أيام

حممد بن هبة اهللا أبو نصر القاضي البندنيجي الضرير الفقيه الشافعي، أخذ عن الشيخ أيب إسحاق مث جاور مبكة 
وقد مر أصحايب * عدمتك نفسي ما متلي بطاليت : أربعني سنة، يفيت ويدرس ويروي احلديث وحيج، ومن شعره قوله

أللزاد أبكي * وأترك عزمي حني تعرض شهويت وزادي قليل ما أراه مبلغي * وأهل موديت أعاهد ريب مث أنقض عهده 
أم لبعد مسافيت ؟ مث دخلت سنة ست وتسعني وأربعمائة فيها حاصر السلطان بركيارق أخاه حممدا بأصبهان، 

االرزاق، واشتد الغالء عندهم جدا، وأخذ السلطان حممد أهلها باملصادرة واحلصار حوهلم من فضاقت على أهلها 
خارج البلد، فاجتمع عليهم اخلوف واجلوع، ونقص من االموال واالنفس والثمرات، مث خرج السلطان حممد من 

  .نفسه ساملاأصبهان هاربا فأرسل أخوه يف أثره مملوكه إياز، فلم يتمكن من القبض عليه، وجنا ب
  .ويف صفر منها زيد يف ألقاب قاضي القضاة أيب احلسن بن الدامغاين تاج االسالم: قال ابن اجلوزي

ويف ربيع االول قطعت اخلطبة للسالطني ببغداد، واقتصر على ذكر اخلليفة فيها، والدعاء له، مث التقى االخوان 
  .بركيارق وحممد، فاهنزم حممد أيضا مث اصطلحا

  .دقاق بن تتش صاحب دمشق مدينة الرحبة وفيها ملك
وفيها قتل أبو املظفر اخلجندي الواعظ بالري، وكان فقيها شافعيا مدرسا، قتله رافضي علوي يف الفتنة، وكان عاملا 

  .فاضال، كان نظام امللك يزوره ويعظمه
  .وحج بالناس مخارتكني

وار، أبو طاهر املقري، صاحب املصنفات يف علوم أمحد بن علي ابن عبد اهللا بن س..وممن تويف فيها من االعيان
  القرآن، كان ثقة ثبتا

  .مأمونا عاملا هبذا الشأن، قد جاوز الثمانني
أبو املعايل أحد الصلحاء الزهاد، ذوي الكرامات واملكاشفات، وكان كثري العبادة متقلال من الدنيا، ال يلبس صيفا 

  وضع على كتفه مئزرا، وذكر أنه أصابته فاقةوال شتاء إال قميصا واحدا، فإذا اشتد الربد 



فبينما أنا أريده إذا بطائر : شديدة يف شهر رمضان، فعزم على الذهاب إىل بعض االصحاب ليستقرض منه شيئا، قال
  .قد سقط على كتفي، وقال يا أبا املعايل أنا امللك الفالين، ال متض إليه حنن نأتيك به، قال فبكر إىل الرجل

  .وزي يف منتظمه من طرق عدة، كانت وفاته يف هذه السنة، ودفن قريبا من قرب أمحدرواه ابن اجل
السيدة بنت القائم بأمر اهللا أمري املؤمنني اليت تزوجها طغرلبك، ودفنت بالرصافة، وكانت كثرية الصدقة، وجلس 

  .لعزائها يف بيت النوبة الوزير، واهللا أعلم
ها قصد الفرنج لعنهم اهللا الشام فقاتلهم املسلمون فقتلوا من الفرنج اثين مث دخلت سنة سبع وتسعني وأربعمائة في

  .عشر ألفا، ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا، وقد أسر يف هذه الوقعة بردويل صاحب الرها
ا سقطت وفيها سقطت منارة واسط وقد كانت من أحسن املنائر، كان أهل البلد يفتخرون هبا وبقبة احلجاج، فلم

مسع الهل البلد بكاء وعويل شديد، ومع هذا مل يهلك بسببها أحد، وكان بناؤها يف سنة أربع وثالمثائة يف زمن 
  .املقتدر

  .وفيها تأكد الصلح بني االخوين السلطانني بركيارق وحممد، وبعث إليه باخللع وإىل االمري إياز
  .وفيها أخذت مدينة عكا وغريها من السواحل

  .ىل االمري سيف الدولة صدقة بن منصور صاحب احللة على مدينة واسطوفيها استو
وفيها تويف امللك دقاق بن تتش صاحب دمشق، فأقام مملوكه طغتكني ولدا له صغريا مكانه، وأخذ البيعة له، وصار 

  .هو أتابكه بدير اململكة مدة بدمشق
  .غزنةوفيها عزل السلطان سنجر وزيره أبا الفتح الطغرائي ونفاه إىل 

  وفيها ويل أبو
  .، وكانت له إصابات عجيبة)١(نصر نظام احلضريني ديوان االنشاء وفيها قتل الطبيب املاهر احلاذق أبو نعيم 

  .وحج بالناس فيها االمري مخارتكني
 أزدشري بن منصور أبو احلسن العبادي الواعظ، تقدم أنه قدم بغداد فوعظ هبا فأحبته..وممن تويف فيها من االعيان

  .العامة يف سنة ست ومثانني وقد كانت له أحوال جيدة فيما يظهر واهللا أعلم
__________  

  .وهو أبو نعيم بن ساوة الطبيب الواسطي) ١(

إمساعيل بن حممد ابن أمحد بن عثمان، أبو الفرج القومساين، من أهل مهدان، مسع من أبيه وجده، وكان حافظا 
  .مأمونا حسن املعرفة بالرجال وأنواع الفنون،

العال بن احلسن بن وهب ابن املوصاليا، سعد الدولة، كاتب االنشاء ببغداد، وكان نصرانيا فأسلم يف سنة أربع 
ومثانني فمكت يف الرياسة مدة طويلة، حنوا من مخس وستني سنة، وكان فصيح العبارة، كثري الصدقة، وتويف عن 

  .عمر طويل
  .حممد بن أمحد بن عمر أبو عمر النهاوندي

قاضي البصرة مدة طويلة، وكان فقيها، مسع من أيب احلسن املاوردي وغريه مولده يف سنة سبع، وقيل تسع، 
  .وأربعمائة واهللا أعلم

مث دخلت سنة مثان وتسعني وأربعمائة فيها تويف السلطان بركيارق وعهد إىل ولده الصغري ملكشاه، وعمره أربع 
عند ذكره الدنانري والدراهم، وجعل أتابكه االمري إياز ولقب جالل  ، وخطب له ببغداد، ونثر)١(سنني وشهورا 



  الدولة، مث جاء السلطان حممد إىل بغداد فخرج إليه أهل الدولة ليتلقوه وصاحلوه، وكان الذي أخذ البيعة
ت إليه بالصلح الكيا اهلراسي، وخطب له باجلانب الغريب، والبن أخيه باجلانب الشرقي، مث قتل االمري إياز ومحل

اخللع والدولة والدست، وحضر الوزير سعد الدولة عند الكيا اهلراسي، يف درس النظامية، لريغب الناس يف العلم، 
ويف ثامن رجب أزيل الغيار عن أهل الذمة الذين كانوا ألزموه يف سنة أربع ومثانني وأربعمائة، وال يعرف ما سبب 

  .ذلك
والفرنج، فقتلوا من الفرنج خلقا كثريا، مث أديل عليهم الفرنج فقتلوا  وفيها كانت حروب كثرية ما بني املصريني

  .منهم خلقا
السلطان بركيارق بن ملكشاه ركن الدولة السلجوقي، جرت له خطوب طويلة ..وممن تويف فيها من االعيان

  وحروب هائلة، خطب له ببغداد ست
__________  

  .ومثانية أشهر: ٣٨٠/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .مخس سنني: ٤٩١/  ٣رب البن خلدون ويف الع

، مث قام من بعده ولده )١(مرات، مث تنقطع اخلطبة له مث تعاد، مات وله من العمر أربع وعشرون سنة وشهور 
  .ملكشاه، فلم يتم له االمر بسبب عمه حممد

قاصدا لبلده فتويف عيسى بن عبد اهللا القاسم أبو الوليد الغزنوي االشعري، كان متعصبا لالشعري، خرج من بغداد 
  .باسفرايني

حممد بن أمحد بن إبراهيم ابن سلفة االصبهاين، أبو أمحد، كان شيخا عفيفا ثقة، مسع الكثري، وهو والد احلافظ أيب 
  .طاهر السلفي احلافظ

ب احلسني بن حممد ابن أمحد الغساين االندلسي، مصنف تقييد املهمل على االلفاظ، وهو كتا): ٢(أبو علي اخليايل 
مفيد كثري النفع وكان حسن اخلط عاملا باللغة والشعر واالدب، وكان يسمع يف جامع قرطبة، تويف ليلة اجلمعة لثنيت 

  .عشرة خلت من شعبان، عن إحدى وسبعني سنة
حممد بن علي بن احلسن بن أيب الصقر أبو احلسن الواسطي، مسع احلديث وتفقه بالشيخ أيب إسحاق الشريازي، وقرأ 

  .قال الشعراالدب و
صديقه ال كان ما كانا * ويل قبول عند موالنا ومل يعد ذاك بنفع على * من قال يل جاه ويل حشمة : من ذلك قوله

مث دخلت سنة تسع وتسعني وأربعمائة يف احملرم منها ادعى رجل النبوة بنواحي هناوند، ومسى أربعة من أصحابه 
  بأمساء اخللفاء

__________  
  .مخسا وعشرين سنة: ٣٨١/  ١٠يف الكامل ) ١(
  ).٢١٨/  ٢تاريخ أيب الفداء (
واجلياين نسبة إىل ؛ اجلياين : ١٤١والصلة ص  ١٨٠/  ٢ووفيات االعيان  ١٢٣٣يف تذكرة احلفاظ ص ) ٢(

أن أبا علي مل يكن من جيان وإمنا أصلهم من الزهراء، : وقال ابن بشكوال..جيان، وهي مدينة كبرية باالندلس
  .إىل جيان) ٤٠٠حوايل ( الفتنة الرببرية وانتقل أبوه يف



االربعة فاتبعه على ضاللته خلق من اجلهلة الرعاع، وباعوا أمالكهم ودفعوا أمثاهنا إليه، وكان كرميا يعطي من قصده 
  .ما عنده، مث إنه قتل بتلك الناحية

ه يف أقل من شهرين، وكانوا ورام رجل آخر من ولد ألب أرسالن بتلك الناحية امللك فلم يتم أمره، بل قبض علي
  .يقولون ادعى رجل النبوة وآخر امللك، فما كان بأسرع من زوال دولتهما

  .ويف رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمة، فأتلفت شيئا كثريا من الغالت، وغرقت دور كثرية ببغداد
البلد زينة عجيبة مليحة،  وفيها كسر طغتكني أتابك عساكر دمشق الفرنج، وعاد مؤيدا منصورا إىل دمشق، وزينت

  .سرورا بكسره الفرنج
وفيها يف رمضان منها حاصر امللك رضوان بن تتش صاحب حلب مدينة نصيبني، وفيها ورد إىل بغداد ملك من 

  .الفقيه، فوعظ الناس يف جامع القصر: امللوك وصحبته رجل يقال له
  .وحج بالناس رجل من أقرباء االمري سيف الدولة صدقة

أبو الفتح احلاكم مسع احلديث من البيهقي وغريه، وعلق عن القاضي حسني طريقه ..يف فيها من االعيانوممن تو
وشكره يف ذلك، وكان قد تفقه أوال على الشيخ أيب علي السنجي، مث تفقه وعلق عن إمام احلرمني يف االصول 

  .لى العبادة وتالوة القرآنحبضرته، واستجاده وويل بلده مدة طويلة، وناظر، مث ترك ذلك كله وأقبل ع
  .وبىن للصوفية رباطا من ماله، ولزم التعبد إىل أن مات يف مستهل احملرم من هذه السنة: قال ابن خلكان

، أحد القراء والصلحاء، ختم ألوفا من )١(حممد بن أمحد ابن حممد بن علي بن عبد الرزاق، أبو منصور اخلياط 
يف اجتمع العامل يف جنازته اجتماعا مل جيتمع لغريه مثله، ومل يعهد له نظري يف الناس، ومسع احلديث الكثري، وحني تو

  .تلك االزمان
ما فعل بك : وكان عمره يوم تويف سبعا وتسعني سنة رمحه اهللا، وقد رثاه الشعراء، ورآه بعضهم يف املنام فقال له

  .غفر يل بتعليمي الصبيان الفاحتة: ربك ؟ فقال
__________  

  .احلناط: ، ويف االصل٤١٥/  ١٠كامل من ال) ١(

حممد بن عبيد اهللا بن احلسن ابن احلسني، أبو الفرج البصري قاضيها، مسع أبا الطيب الطربي واملاوردي وغريمها 
  .ورحل يف طلب احلديث، وكان عابدا خاشعا عند الذكر

، حني كانت فتنة البساسريي، فأكرم مهارش بن جملي أمري العرب حبديثة عانة، وهو الذي أودع عنده القائم بأمر اهللا
اخلليفة حني ورد عليه، مث جازاه اخلليفة اجلزاء االوىف، وكان االمري مهارش هذا كثري الصدقة والصالة، تويف يف 

  .هذه السنة عن مثانني سنة رمحه اهللا تعاىل
  مث دخلت سنة مخسمائة من اهلجرة

حدثنا ابن وهب، حدثين معاوية بن صاحل، عن عبد الرمحن بن حدثنا حجاج بن إبراهيم، : قال أبو داود يف سننه
لن يعجز اهللا هذه االمة من نصف " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : جبري، عن أبيه، عن أيب ثعلبة اخلشين قال

  ).١" (يوم 
اص عن النيب حدثين صفوان، عن شريح بن عبيد، عن سعد بن أيب وق: حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبو املغرية

  .إين الرجو أن ال يعجز أميت عند رهبا أن يؤخرها نصف يوم: " صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  ).٢" (مخسمائة سنة : وكم نصف يوم ؟ قال: قيل لسعد



  .وهذا من دالئل النبوة
عة ال بد من وذكر هذه املدة ال ينفي زيادة عليها، كما هو الواقع، النه عليه السالم ذكر شيئا من أشراط السا

  .وقوعها كما أخرب سواء بسواء
  .وسيأيت ذكرها فيما بعد زماننا، وباهللا املستعان

ومما وقع يف هذه السنة من احلوادث أن السلطان حممد بن ملكشاه حاصر قالعا كثرية من حصون الباطنية، فافتتح 
، يف رأس جبل )٣(بالقرب من أصبهان منها أماكن كثرية، وقتل خلقا منهم، منها قلعة حصينة كان أبوه قد بناها 

منيع هناك، وكان سبب بنائه هلا أنه كان مرة يف بعض صيوده فهرب منه كلب فاتبعه إىل رأس اجلبل فوجده، وكان 
لو كان هذا اجلبل ببالدنا الختذنا عليه قلعة، فحدا هذا الكالم السلطان : معه رجل من رسل الروم، فقال الرومي

ه قلعة أنفق عليها ألف ألف دينار، ومائيت ألف دينار، مث استحوذ عليها بعد ذلك رجل من إىل أن ابتىن يف رأس
  الباطنية يقال له

__________  
  ).١٨(باب  -كتاب املالحم  -أخرجه أبو داود يف السنن ) ١(
  ).١٨(أخرجه أبو داود يف املالحم باب ) ٢(

  .١٩٣/  ٤، ١٧٠/  ١: وأمحد يف املسند
  .ه دز، وكان صاحبها أمحد بن عبد امللك بن عطاششا: وهي قلعة) ٣(

، فتعب املسلمون بسببها، فحاصرها ابنه السلطان حممد سنة حىت افتتحها، وسلخ )١(أمحد بن عبد اهللا بن عطاء 
هذا الرجل وحشى جلده تبنا وقطع رأسه، وطاف به يف االقاليم، مث نقض هذه القلعة حجرا حجرا، وألقت امرأته 

ى القلعة فتلفت، وهلك ما كان معها من اجلواهر النفيسة، وكان الناس يتشاءمون هبذه القلعة، نفسها من أعل
  كان دليلها كلبا، واملشري هبا كافرا،: يقولون

  .واملتحصن هبا زنديقا
وفيها وقعت حروب كثرية بني بين خفاجة وبني بين عبادة، فقهرت عبادة خفاجة وأخذت بثأرها املتقدم منها، وفيها 

  .تحوذ سيف الدولة صدقة على مدينة تكريت بعد قتال كثرياس
وفيها أرسل السلطان حممد االمري جاويل سقاوو إىل املوصل وأقطعه إياها، فذهب فانتزعها من االمري جكرمش بعد 

وقد كان جكرمش من خيار االمراء سرية وعدال وإحسانا، مث ؛ ما قاتله وهزم أصحابه وأسره، مث قتله بعد ذلك 
ل قلج أرسالن بن قتلمش فحاصر املوصل فانتزعها من جاويل، فصار جاويل إىل الرحبة، فأخذها مث أقبل إىل قتال أقب

  .قلج فكسره وألقى قلج نفسه يف النهر الذي للخابور فهلك
نت وفيها نشأت حروب بني الروم والفرنج فاقتتلوا قتاال عظيما وهللا احلمد، وقتل من الفريقني طائفة كبرية، مث كا

  .اهلزمية على الفرنج هللا احلمد رب العاملني
قتل فخر امللك أبو املظفر ويف يوم عاشوراء منها قتل فخر امللك أبو املظفر بن نظام امللك، وكان أكرب أوالد أبيه، 

وهو وزيره السلطان سنجر بنيسابور، وكان صائما، قتله باطين، وكان قد رأى يف تلك الليلة احلسني بن علي وهو 
عجل إلينا وأفطر عندنا الليلة، فأصبح متعجبا، فنوى الصوم ذلك اليوم، وأشار إليه بعض أصحابه أن ال : ول لهيق

ما شأنك ؟ فناوله : خيرج ذلك اليوم من املنزل، فما خرج إال يف آخر النهار فرأى شابا يتظلم ويف يده رقعة فقال
أخذ الباطين فرفع إىل السلطان فقرره فأقر على مجاعة من الرقعة فبينما هو يقرأها إذ ضربه خبنجر بيده فقتله، ف



  .أصحاب الوزير أهنم أمروه بذلك، وكان كاذبا، فقتل وقتلوا أيضا
ويف رابع عشر صفر عزل اخلليفة الوزير أبا القاسم علي بن جهري وخرب داره اليت كان قد بناها أبوه، من خراب 

لبصائر والنهي، واستنيب يف الوزارة القاضي أبو احلسن بيوت الناس، فكان يف ذلك عربة وموعظة لذوي ا
  .الدامغاين، ومعه آخر

  .وحج بالناس فيها االمري تركمان وامسه ألرين، من جهة االمري حممد بن ملكشاه
  ..وفيها تويف من االعيان

__________  
  .تقدم أنه أمحد بن عبد امللك بن عطاش) ١(

  .وايف الفقيه الشافعيأمحد بن حممد بن املظفر أبو املظفر اخل
كان أنظر أهل زمانه، تفقه على إمام احلرمني، وكان أوجه تالمذته، وقد ويل القضاء بطوس : قال ابن خلكان

  .ونواحيها، وكان مشهورا حبسن املناظرة وإفحام اخلصوم
  .قال واخلوايف بفتح اخلاء والواو نسبة إىل خواف، ناحيه من نواحي نيسابور

احلسني بن أمحد بن جعفر السراج، أبو حممد القاري البغدادي، ولد سنة ست عشرة وأربعمائة،  جعفر بن حممد ابن
وقرأ القرآن بالروايات، ومسع الكثري من االحاديث النبويات، من املشايخ والشيخات يف بلدان متباينات، وقد خرج 

، أديبا شاعرا، حسن النظم، نظم له احلافظ أبو بكر اخلطيب أجزاء مسموعاته، وكان صحيح الثبت، جيد الذهن
قتل : كتابا يف القراءات، وكتاب التنبيه واخلرقي وغري ذلك، وله كتاب مصارع العشاق وغري ذلك، ومن شعر قوله

مل والصحائف * أيدي مبجتمع االساور لوال احملابر واملقا * أضحوا يعيبون احملابر واحلاملني هلا من ال * الذين جبهلهم 
كابر ثبت وكابر لرأيت من بشع * مبعوث من خري العشائر والناقلون حديثه عن * افظون شريعة ال والدفاتر واحل

أويل النهي وأويل * واهللا للمظلوم ناصر مسيتهم أهل احلديث * ل عساكرا تتلو عساكر كل يقول جبهله * الضال 
  حوضه ريان صادر عن* على االسرة واملنابر رفقاء أمحد كلهم * البصائر هم حشو جنات النعيم 

عممه الشيب على وفرته خيضب بالومشة * ومدع شرخ الشباب وقد : وذكر له ابن خلكان أشعارا رائقة منها قوله
يكفيه أن يكذب يف حليته عبد الوهاب بن حممد ابن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن حممد الشريازي * عثنونه 

  الفارسي، مسع احلديث الكثري، وتفقه

امللك تدريس النظامية ببغداد، يف سنة ثالث ومثانني، فدرس هبا مدة، وكان ميلي االحاديث، وكان كثري وواله نظام 
  ".صالة يف إثر صالة كتاب يف عليني " التصحيف، روى مرة حديث 

  .كتاب يف غلس: فقال
  .مث أخذ يفسر ذلك بأنه أكثر الضاءهتا

سي التهامي، وكان مغرما مبا يعارض شعره، وقد أقام باليمن حممد بن إبراهيم ابن عبيد االسدي الشاعر، لقي اخلني
قال ثقلت كاهلي بااليادي قلت طولت * قلت ثقلت إذ أتيت مرارا : وبالعراق مث باحلجاز مث خبراسان، ومن شعره

قلت مزقت قال حبل ودادي يوسف بن علي أبو القاسم الزجناين الفقيه، كان من أهل الديانة، * قال بل تطولت 
كنا يوما جبامع املنصور يف حلقة فجاء شاب : عن الشيخ أيب إسحاق الشريازي عن القاضي أيب الطيب، قال حكى

غري مقبول، فما استتم كالمه حىت سقطت من سقف : خراساين فذكر حديث أيب هريرة يف املطر فقال الشاب



  .تب تباملسجد حية فنهض الناس هاربني وتبعت احلية ذلك الشاب من بينهم، فقيل له 
  .تبت، فذهبت فال ندري أين ذهبت: فقال

  .رواها ابن اجلوزي عن شيخه أيب املعمر االنصاري عن أيب القاسم هذا واهللا أعلم
  مث دخلت سنة إحدى ومخسمائة من اهلجرة

  .فيها جدد اخلليفة اخللع على وزيره اجلديد أيب املعايل هبة اهللا بن حممد بن املطلب، وأكرمه وعظمه
اآلخر منها دخل السلطان حممد إىل بغداد فتلقاه الوزير واالعيان، وأحسن إىل أهلها، ومل يتعرض أحد من  ويف ربيع

  .جيشه إىل شئ
وغضب السلطان على صدقة بن منصور االسدي صاحب احللة وتكريت بسبب أنه آوى رجال من أعدائه يقال له 

إليه فلم يفعل، فأرسل إليه جيشا فهزموا جيش  الديلمي، صاحب ساوة، وبعث إليه لريسله) ١(أبو دلف سرحان 
  .صدقة

  ، وأسر مجاعة من رؤس)٢(وقد كان جيشه عشرين ألف فارس وثالثني ألف راجل، وقتل صدقة يف املعركة 
__________  

  .شرخاب: ويف تاريخ أيب الفداء؛ سرخاب بن كيخسرو : ٤٤١/  ١٠يف الكامل البن االثري ) ١(
  .ني سنة، وإمارته إحدى وعشرين سنة، ومحل رأسه إىل بغدادوكان عمره تسعا ومخس) ٢(

  ).٤٤٨/  ١٠الكامل (وأسر ابنه دبيس بن صدقة 

  .أصحابه وأخذوا من زوجته مخسمائة ألف دينار، وجواهر نفيسة
وظهر يف هذه السنة صبية عمياء تتكلم على أسرار الناس، وما يف نفوسهم من الضمائر والنيات، : قال ابن اجلوزي

  .الغ الناس يف أنواع احليل عليها ليعلموا حاهلا فلم يعلمواوب
وأشكل أمرها على العلماء واخلواص والعوام، حىت سألوها عن نقوش اخلوامت املقلوبة الصعبة، وعن : قال ابن عقيل

ه أنواع الفصوص وصفات االشخاص وما يف داخل البنادق من املشمع والطني املختلف، واخلرق وغري ذلك فتخرب ب
  .حيمله إىل أهله وعياله: سواء بسواء، حىت بالغ أحدهم ووضع يده على ذكره وسأهلا عن ذلك فقالت

صاحب طرابلس إىل بغداد يستنفر املسلمني على الفرنج، فأكرمه ) ١(وفيها قدم القاضي فخر امللك أبو عبيد علي 
  .الكثرية لقتال الفرنجالسلطان غياث الدين حممد إكراما زائدا، وخلع عليه وبعث معه اجليوش 

متيم بن املعز بن باديس صاحب إفريقية، كان من خيار امللوك حلما وكرما، وإحسانا، ..وممن تويف فهيا من االعيان
  ).٢(ملك ستا وأربعني سنة 

سنة، وترك من البنني أهند من مائة، ومن البنات ستني بنتا، وملك من بعده ولده حيىي، ) ٣(وعمر تسعا وتسعني 
من اخلرب املروي منذ قدمي أحاديث * أصح وأعلى ما مسعناه يف الندا : أحسن ما مدح به االمري متيم قول الشاعرومن 

عن البحر عن كف االمري متيم صدقة بن منصور ابن دبيس بن علي بن مزيد االسدي، * ترويها السيول عن احليا 
رميا عفيفا ذا ذمام، ملجأ لكل خائف يأمن يف االمري سيف الدولة، صاحب احللة وتكريت وواسط وغريها، كان ك

بالده، وحتت جناحه، وكان يقرأ الكتب املشكلة وال حيسن الكتابة، وقد اقتىن كتبا نفيسة جدا، وكان ال يتزوج 
  .على امرأة قط، وال يتسرى على سرية حفظا للذمام، ولئال يكسر قلب أحد، وقد مدح بأوصاف مجيلة كثرية جدا

  .وب، قتله غالم امسه برغش، وكان له من العمر تسع ومخسون سنة رمحه اهللا تعاىلقتل يف بعض احلر
__________  



  ).٤٥٢/  ١٠وانظر الكامل (أبو علي بن عمار، فخر امللك : ذكره أبو الفداء يف خمتصره) ١(
  .وعشرة أشهر وعشرين يوما: ٤٥١/  ١٠زيد يف الكامل ) ٢(

  .ست وأربعني سنة وعشرة أشهر ونصفا: ٣٠٤أربعني سنة ويف حنو سبع و: ٣٠٣/  ١ويف البيان املغرب 
  .وسبعني: ٤٥١/  ١٠يف الكامل ) ٣(

  .٣٠٤/  ١انظر البيان املغرب 

مث دخلت سنة ثنتني ومخسمائة يف يوم اجلمعة الثاين والعشرين من شعبان تزوج اخلليفة املستظهر باخلاتون بنت 
  .دينار، ونثر الذهب، وكتب العقد بأصبهان ملكشاه أخت السلطان حممد، على صداق مائة ألف

  .وفيها كانت احلروب الكثرية بني االتابك طغتكني صاحب دمشق وبني الفرنج
  .وفيها ملك سعيد بن محيد العمري احللة السيفية

  .وفيها زادت دجلة زيادة كثرية فغرقت الغالت فغلت االسعار بسبب ذلك غالء شديدا
  .وحج بالناس االمري قيماز

أبو هاشم ابن رئيس مهدان، وكان ذا مال جزيل، صادره السلطان ) ١(احلسن العلوي ..ن تويف فيها من االعيانومم
  .ألف دينار، فوزهنا ومل يبع فيها عقارا وال غريه) ٢(يف بعض االوقات بتسعمائة 

  .احلسن بن علي أبو الفوارس بن اخلازن، الكاتب املشهور باخلط املنسوب
  .منهاتويف يف ذي احلجة 
  .كتب بيده مخسمائة ختمة، مات فجأة: قال ابن خلكان

الروياين صاحب البحر عبد الواحد بن إمساعيل، أبو احملاسن الروياين، من أهل طربستان، أحد أئمة الشافعية، ولد 
سنة مخس عشرة وأربعمائة، ورحل إىل اآلفاق حىت بلغ ما وراء النهر، وحصل علوما مجة ومسع احلديث الكثري، 

حدث " وصنف كتبا يف املذهب، من ذلك البحر يف الفروع، وهو حافل كامل شامل للغرائب وغريها، ويف املثل 
لو احترقت كتب الشافعي أمليتها من حفظي، قتل ظلما يوم اجلمعة، وهو يوم : وكان يقول" عن البحر وال حرج 

  .عاشوراء يف اجلامع بطربستان، قتله رجل من أهلها رمحه اهللا
أخذ الفقه عن ناصر املروزي وعلق عنه، وكان للروياين اجلاه العظيم، واحلرمة الوافرة، وقد صنف : بن خلكانقال ا

كتبا يف االصول والفروع، منها حبر املذهب، وكتاب مناصيص االمام الشافعي، وكتاب الكايف، وحلية املؤمن، وله 
  .كتب يف اخلالف أيضا

__________  
  .أبو هاشم زيد احلسين، العلوي رئيس مهدان: ارخيهذكره ابن االثري يف ت) ١(
  .سبعمائة: ٤٧٤/  ١٠يف الكامل البن االثري ) ٢(

حيىي بن علي ابن حممد بن احلسن بن بسطام، الشيباين التربيزي، أبو زكريا، أمحد أئمة اللغة والنحو، قرأ على أيب 
  .العالء وغريه، وخترج به مجاعة منهم منصور بن اجلواليقي

  .وكان ثقة يف النقل، وله املصنفات الكثرية: ابن ناصرقال 
  مل يكن مرضى الطريقة، تويف يف مجادى اآلخرة: وقال ابن خريون

  .ودفن إىل جانب الشيخ أيب إسحاق الشريازي بباب إبرز واهللا أعلم



ا احلرمي مث دخلت سنة ثالث ومخسمائة فيها أخذت الفرنج مدينة طرابلس وقتلوا من فيها من الرجال، وسبو
بعدها بعشر ليال، فال حول وال قوة إال باهللا الكبري ) ١(وغنموا االمتعة واالموال، مث أخذوا مدينة جبلة ؛ واالطفال 
  .املتعال

  .وقد هرب منهم فخر امللك بن عمار، فقصد صاحب دمشق طغتكني فأكرمه وأقطعه بالدا كثرية
ام امللك فجرحه مث أخذ الباطين فسقي اخلمر فأقر على مجاعة وفيها وثب بعض الباطنية على الوزير أيب نصر بن نظ

  .من الباطنية فأخذوا فقتلوا
  .وحج بالناس االمري قيماز
أمحد بن علي ابن أمحد، أبو بكر العلوي، كان يعمل يف جتصيص احليطان، وال ينقش ..وممن تويف فيها من االعيان

ع منها ويتقوت، وقد مسع احلديث من القاضي أيب يعلى، صورة، وال يأخذ من أحد شيئا، وكانت له أمالك ينتف
وتفقه عليه بشئ من الفقه، وكان إذا حج يزور القبور مبكة، فإذا وصل إىل قرب الفضيل بن عياض خيط إىل جانبه 

  .خطا بعصاه ويقول يا رب ههنا
كفن وطيف به حول البيت فقيل إنه حج يف هذه السنة فوقف بعرفات حمرما فتويف هبا من آخر ذلك اليوم، فغسل و

مث دفن إىل جانب الفضيل بن عياض يف ذلك املكان الذي كان خيطه بعصاه، وبلغ الناس وفاته ببغداد فاجتمعوا 
  .للصالة عليه صالة الغائب، حىت لو مات بني أظهرهم مل يكن عندهم مزيد على ذلك اجلمع، رمحه اهللا

  ، رحل يف طلب احلديث، ودار الدنيا، وخرج)٣(هقاين الد) ٢(عمر بن عبد الكرمي ابن سعدويه الفتيان 
__________  

  .جبيل: ١٩٢/  ٥وتاريخ ابن خلدون  ٤٧٦/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .أبو حفص: أبو الفتيان، ويف معجم البلدان: ١٢٣٧يف تذكرة احلفاظ ص ) ٢(
نسبة إىل دهستان : اينوالدهست) ١٢٣٧تذكرة احلفاظ ص (الدهستاين : ويف معجم البلدان؛ كذا باالصل ) ٣(

  ).معجم البلدان(وهي مدينة عند مازندران 

  .وانتخب، وكان له فقه يف هذا الشأن، وكان ثقة، وقد صحح عليه أبو حامد الغزايل كتاب الصحيحني
  .وكانت وفاته بسرخس يف هذه السنة

لى اهللا عليه وسلم يف املنام حممد ويعرف بأخي محاد وكان أحد الصلحاء الكبار، كان به مرض مزمن، فرأى النيب ص
فعويف، فلزم مسجدا له أربعني سنة، ال خيرج إال إىل اجلمعة، وانقطع عن خمالطة الناس، كانت وفاته يف هذه السنة، 

  .ودفن يف زاوية بالقرب من قرب أيب حنيفة رمحه اهللا
هم، ومنهم ابن الذاغوين، للخروج مث دخلت سنة أربع ومخسمائة يف أوهلا جتهز مجاعة من البغاددة من الفقهاء وغري

إىل الشام الجل اجلهاد، وقتال الفرنج، وذلك حني بلغهم أهنم فتحوا مدائن عديدة، من ذلك مدينة صيدا يف ربيع 
  .، وكذا غريها من املدائن، مث رجع كثري منهم حني بلغهم كثرة الفرنج)١(االول 

د فنزلت يف دار أخيها السلطان حممد، مث محل جهازها على وفيها قدمت خاتون بنت ملكشاه زوجة اخلليفة إىل بغدا
مائة واثنني وستني مجال، وسبعة وعشرين بلغال، وزينت بغداد لقدومها، وكان دخوهلا على اخلليفة يف الليلة العاشرة 

  .من رمضان، وكانت ليلة مشهودة
  .عيانوفيها درس أبو بكر الشاشي بالنظامية مع التاجية، وحضر عنده الوزير واال
  .وحج بالناس قيماز، ومل يتمكن اخلراسانيون من احلج من العطش وقلة املاء



الشاشي الرملي العثماين، أحد فحول املناظرين عن ) ٢(إدريس بن محزة أبو احلسن ..وممن تويف فيها من االعيان
دخل خراسان حىت وصل مذهب الشافعي، تفقه أوال على نصر بن إبراهيم، مث ببغداد على أيب إسحاق الشريازي، و

  .إىل ما وراء النهر، وأقام بسمرقند ودرس مبدرستها إىل أن تويف فيها يف هذه السنة
  علي بن حممد

  ابن علي بن عماد الدين، أبو احلسن الطربي، ويعرف بالكيا اهلراسي، أحد الفقهاء
__________  

  .اآلخر: ٤٧٩/  ١٠يف الكامل ) ١(
  ).٢٢٥/  ٢وتاريخ أيب الفداء  ١٩٣/  ٥انظر تاريخ ابن خلدون (
  .أبو احلسني، وهو من أهل الرملة بفلسطني: يف الكامل) ٢(

الكبار، من رؤس الشافعية، ولد سنة مخسني وأربعمائة، واشتغل على إمام احلرمني، وكان هو والغزايل أكرب 
جهوري الصوت مجيال،  التالمذة، وقد ويل كل منهما تدريس النظامية ببغداد، وقد كان أبو احلسن هذا فصيحا

وكان يكرر لعن إبليس على كل مرقاة من مراقي النظامية بنيسابور سبع مرات، وكانت املراقي سبعني مرقاة، وقد 
مسع احلديث الكثري، وناظر وأفىت ودرس، وكان من أكابر الفضالء وسادات الفقهاء، وله كتاب يرد فيه على ما 

، وله غريه من املصنفات، وقد اهتم يف وقت بأنه ميالئ الباطنية، فنزع منه انفرد به االمام أمحد بن حنبل يف جملد
  .التدريس مث شهد مجاعة من العلماء برباءته من ذلك منهم ابن عقيل، فأعيد إليه

تويف يف يوم اخلميس مستهل حمرم من هذه السنة عن أربع ومخسني سنة ودفن إىل جانب الشيخ أيب إسحاق 
  .الشريازي

إذا جالت فرسان االحاديث يف ميادين الكفاح، : أنه كان حيفظ احلديث ويناظر به، وهو القائل: لكانوذكر ابن خ
أنه استفيت يف كتبة احلديثة هل يدخلون يف الوصية : طارت رؤوس املقاييس يف مهاب الرياح، وحكى السلفي عنه

  ".بعني حديثا بعثه اهللا عاملا من حفظ على أميت أر" نعم لقوله صلى اهللا عليه وسلم : للفقهاء ؟ فأجاب
واستفيت يف يزيد بن معاوية فذكر عنه تالعبا وفسقا، وجوز شتمه، وأما الغزايل فإنه خالف يف ذلك، ومنع من شتمه 

ولعنه، النه مسلم، ومل يثبت بأنه رضي بقتل احلسني، ولو ثبت مل يكن ذلك مسوغا للعنه، الن القاتل ال يلعن، ال 
  .فتوح، والذي يقبل التوبة من عباده غفور رحيمسيما وباب التوبة م

وأما الترحم عليه فجائز، بل مستحب، بل حنن نترحم عليه يف مجلة املسلمني واملؤمنني، عموما يف : قال الغزايل
  .الصلوات

  .والكيا كبري القدر مقدم معظم واهللا أعلم: ذكره ابن خلكان مبسوطا بلفظه يف ترمجة الكيا هذا، قال
  .سنة مخس ومخسمائةمث دخلت 

فيها بعث السلطان غياث الدين جيشا كثيفا، صحبة االمري مودود بن زنكي صاحب املوصل، يف مجلة أمراء 
، )١(ونواب، منهم سكمان القطيب، صاحب تربيز، وأمحد يل صاحب مراغة، واالمري إيلغازي صاحب ماردين 

لشام، فانتزعوا من أيدي الفرنج حصونا كثرية، وقتلوا وعلى اجلميع االمري مودود صاحب املوصل، لقتال الفرنج با
منهم خلقا كثريا وهللا احلمد، وملا دخلوا دمشق دخل االمري مودود إىل جامعها ليصلي فيه فجاءه باطين يف زي سائل 

، ووجد رجل أعمى يف سطح اجلامع )٢(فطلب منه شيئا فأعطاه، فلما اقترب منه ضربه يف فؤاده فمات من ساعته 
  داد معهببغ



__________  
  .مل يشارك االمري إيلغازي يف اجليش، بل سري ولده إياز وأقام هو) ١(
  .إياز أخو أيب الغازي صاحب ماردين: ١٩٤/  ٥ويف تاريخ ابن خلدون ) ٤٨٥/  ١٠الكامل (
افه طغتكني وقيل خ: ه يف ربيع االول، ويف رواية أخرى قال ٥٠٧قال ابن االثري يف تارخيه أن قتله كان سنة ) ٢(

  .فوضع عليه من قتله
  .١٩٥/  ٥وهذا أيضا ما أشار إليه ابن خلدون 

  .سكني مسموم فقيل إنه كان يريد قتل اخلليفة
وفيها ولد للخليفة من بنت السلطان ولد فضربت الدبادب والبوقات، ومات له ولد وهكذا الدنيا فرضي بوفاته 

  .وجلس الوزير للهناء والعزاء
  .وزير أمحد بن النظام، وكانت مدة وزارته أربع سنني وإحدى عشر شهراويف رمضان عزل ال

وفيها حاصرت الفرنج مدينة صور، وكانت بأيدي املصريني، عليها عز امللك االعز من جهتهم، فقاتلهم قتاال 
لعدد شديدا، ومنعها منعا جيدا، حىت فين ما عنده من النشاب والعدد، فأمده طغتكني صاحب دمشق، وأرسل إليه ا

  .واآلالت فقوي جأشه وترحلت عنه الفرنج يف شوال منها
  .وحج بالناس أمري اجليوش قطز اخلادم، وكانت سنة خمصبة مرخصة

  .وممن تويف فيها من االعيان أبو حامد الغزايل
علوم  ، ولد سنة مخسني وأربعمائة، وتفقه على إمام احلرمني، وبرع يف)١(حممد بن حممد بن حممد أبو حامد الغزايل 

  كثرية، وله مصنفات منتشرة يف فنون متعددة، فكان من أذكياء العامل يف كل ما يتكلم فيه، وساد يف
شبيبته حىت أنه درس بالنظامية ببغداد، يف سنة اربع ومثانني، وله أربع وثالثون سنة، فحضر عنده رؤس العلماء، 

ابلة، فتعجبوا من فصاحته واطالعه، قال ابن وكان ممن حضر عنده أبو اخلطاب وابن عقيل، ومها من رؤس احلن
وكتبوا كالمه يف مصنفاهتم، مث إنه خرج عن الدنيا بالكلية وأقبل على العبادة وأعمال اآلخرة، وكان : اجلوزي

يرتزق من النسخ، ورحل إىل الشام فأقام هبا بدمشق وبيت املقدس مدة، وصنف يف هذه املدة كتابه إحياء علوم 
عجيب، يشتمل على علوم كثرية من الشرعيات، وممزوج بأشياء لطيفة من التصوف وأعمال  الدين، وهو كتاب

القلوب، لكن فيه أحاديث كثرية غرائب ومنكرات وموضوعات، كما يوجد يف غريه من كتب الفروع اليت يستدل 
، وقد شنع عليه أبو هبا على احلالل واحلرام، فالكتاب املوضوع للرقائق والترغيب والترهيب أسهل أمرا من غريه

الفرج بن اجلوزي، مث ابن الصالح، يف ذلك تشنيعا كثريا، وأراد املازري أن حيرق كتابه إحياء علوم الدين، وكذلك 
هذا كتاب إحياء علوم دينه، وأما ديننا فإحياء علومه كتاب اهللا وسنة رسوله، كما قد : غريه من املغاربة، وقالوا

ات، وقد زيف ابن شكر مواضع إحياء علوم الدين، وبني زيفها يف مصنف مفيد، حكيت ذلك يف ترمجته يف الطبق
أنا مزجي البضاعة يف احلديث، ويقال إنه مال يف آخر عمره إىل مساع احلديث والتحفظ : وقد كان الغزايل يقول

  مث: ل ابن اجلوزياالحيا بأغاليط االحيا، قا) ٢(للصحيحني، وقد صنف ابن اجلوزي كتابا على االحياء ومساه علوم 
__________  

ونسبين قوم إىل الغزال، وإمنا أنا الغزايل نسبة إىل قرية : قال يف بعض مصنفاته: " ٢٧٧/  ١يف الوايف بالوفيات ) ١(
  .يقال هلا غزالة



  ".بتخفيف الزاي 
  .إعالم: ٢٧٥/  ١يف الوايف ) ٢(

عاد إىل بلده طوس فأقام هبا، وابتىن رباطا واختذ دارا ألزمه بعض الوزراء باخلروج إىل نيسابور فدرس بنظاميتها، مث 
حسنة، وغرس فيها بستانا أنيقا، وأقبل على تالوة القرآن وحفظ االحاديث الصحاح، وكانت وفاته يف يوم االثنني 

الرابع عشر من مجادى اآلخرة من هذه السنة، ودفن بطوس رمحه اهللا تعاىل، وقد سأله بعض أصحابه وهو يف السياق 
  عليك: أوصين، فقال: فقال

  .باالخالص، ومل يزل يكررها حىت مات رمحه اهللا
  .مث دخلت سنة ست ومخسمائة يف مجادى اآلخرة منها جلس ابن الطربي مدرسا بالنظامية وعزل عنها الشاشي

، وكان إىل بغداد، فوعظ الناس، وكان له القبول التام) ١(وفيها دخل الشيخ الصاحل أحد العباد يوسف بن داود 
شافعيا تفقه بالشيخ أيب إسحاق الشريازي، مث اشتغل بالعبادة والزهادة، وكانت له أحوال صاحلة، جاراه رجل مرة 

اسكت فإين أجد من كالمك رائحة الكفر، ولعلك أن متوت على غري دين : يقال له ابن السقايف مسألة فقال له
  .الروم يف حاجة، فتنصر هناك، فإنا هللا وإنا إليه راجعون االسالم، فاتفق بعد حني أنه خرج ابن السقا إىل بالد

إن كنت تتكلم على مذهب االشعري وإال فاسكت، : وقام إليه مرة وهو يعظ الناس ابنا أيب بكر الشاشي فقاال له
  .ال متعتما بشبابكما، فماتا شابني، ومل يبلغا سن الكهولة: فقال

  .وناهلم عطشوحج بالناس فيها أمري اجليوش بطز اخلادم، 
صاعد بن منصور ابن إمساعيل بن صاعد، أبو العالء اخلطيب النيسابوري، مسع احلديث ..وممن تويف فيها من االعيان

  .الكثري، وويل اخلطابة بعد أبيه والتدريس والتذكري، وكان أبو املعايل اجلويين يثين عليه، وقد ويل قضاء خوارزم
التركي احلنفي، ويعرف بالالمشي، أورد عنه احلافظ ابن ) ٢( البالساغوين حممد بن موسى بن عبد اهللا أبو عبد اهللا

عساكر حديثا وذكر أنه ويل قضاء بيت املقدس، فشكوا منه فعزل عنها، مث ويل قضاء دمشق، وكان غاليا يف 
  مذهب أيب حنيفة، وهو الذي رتب االقامة مثىن، قال إىل أن أزال اهللا ذلك بدولة امللك صالح

__________  
  .يوسف بن أيوب اهلمذاين، الواعظ: ذكره ابن االثري يف تارخيه باسم) ١(
  ).معجم البلدان(نسبة إىل بالساغون، بلد يف ثغور الترك وراء هنر سيحون قريب من كاشغر : البالساغوين) ٢(

  .الدين
  وكان قد عزم على نصب إمام حنفي باجلامع، فامتنع أهل دمشق من ذلك، وامتنعوا: قال
ن الصالة خلفه، وصلوا بأمجعهم يف دار اخليل، وهي اليت قبل اجلامع مكان املدرسة االمينية، وما جياورها وحدها م

لو كانت يل الوالية الخذت من أصحاب الشافعي اجلزية، وكان مبغضا الصحاب : الطرقات االربعة، وكان يقول
  .مالك أيضا

  .اته يوم اجلمعة الثالث عشر من مجادى اآلخرة منهاومل تكن سريته يف القضاء حممودة، وكانت وف: قال
  .وقد شهدت جنازته وأنا صغري يف اجلامع: قال

الواعظ، كان فصيحا بليغا ماجنا ظريفا ذكيا، له كلمات يف الوعظ ) ١(املعمر بن املعمر أبو سعد بن أيب عمار 
  .بحسنة ورسائل مسموعة مستحسنة، تويف يف ربيع االول منها، ودفن بباب حر



  .أبو علي املعري كان عابدا زاهدا، يتقوت بأدىن شئ، مث عن له أن يشتغل بعلم الكيمياء
  .فأخذ إىل دار اخلالفة فلم يظهر له خرب بعد ذلك

  .نزهة أم ولد اخلليفة املستظهر باهللا، كانت سوداء حمتشمة كرمية النفس، توفيت يوم اجلمعة ثاين عشر شوال منها
صنف االنساب وغريه، وهو تاج االسالم عبد الكرمي بن حممد بن أيب املظفر املنصور عبد م) ٢(أبو سعد السمعاين 

اجلبار السمعاين، املروزي، الفقيه الشافعي، احلافظ احملدث، قوام الدين أحد االئمة املصنفني رحل ومسع الكثري حىت 
يخ اخلطيب البغدادي، وذكر له كتب عن أربعة آالف شيخ، وصنف التفسري والتاريخ واالنساب والذيل على تار

ابن خلكان مصنفات عديدة جدا، منها كتابه الذي مجع فيه ألف حديث عن مائة شيخ، وتكلم عليها إسنادا ومتنا، 
  .وهو مفيد جدا رمحه اهللا

__________  
قال  ٢٠٩/  ٣ذكره بن خلكان ) ٢(عمارة : ١٤/  ٤عمامة، ويف شذرات الذهب : ٤٩٣/  ١٠يف الكامل ) ١(

ه مبرو، طبقات  ٥٦٢ومات سنة ) ١٣١٦تذكرة احلفاظ ص (شعبان  ٢١دته كانت سنة ست ومخسمائة يف وال
  .٥٦٣/  ٥النجوم الزاهرة  ١٧٨/  ٤عرب الذهيب  ٢٥٩/  ٤السبكي 

  وإيراده هنا يف وفيات
  .خطأ واضح ٥٠٦

ية، كان فيها ملك دمشق مث دخلت سنة سبع ومخسمائة فيها كانت وقعة عظيمة بني املسلمني والفرنج يف أرض طرب
طغتكني، ومعه صاحب سنجار وصاحب ماردين، وصاحب املوصل، فهزموا الفرنج هزمية فاضحة، ) ١(االتابك 

وقتلوا منهم خلقا كثريا، وغنموا منهم أمواال جزيلة، وملكوا تلك النواحي كلها، وهللا احلمد واملنة، مث رجعوا إىل 
امللك مودود صاحب املوصل يف هذه السنة، قال صلى هو وامللك طغتكني  دمشق فذكر ابن الساعي يف تارخيه مقتل

يوم اجلمعة باجلامع مث خرجا إىل الصحن ويد كل واحد منهما يف يد اآلخر فطفر باطين على مودود فقتله رمحه اهللا، 
أمة قتلت عميدها يف  إن: فيقال إن طغتكني هو الذي ماال عليه فاهللا أعلم، وجاء كتاب من الفرنج إىل املسلمني وفيه

  .يوم عيدها يف بيت معبودها حلقيق على اهللا أن يبيدها
وفيها ملك حلب ألب أرسالن بن رضوان بن تتش بعد أبيه، وقام بأمر سلطنته لؤلؤ اخلادم، فلم يبق معه سوى 

  .الرسم
  .وفيها فتح املارستان الذي أنشأه كمشتكني اخلادم ببغداد

  .وحج بالناس زنكي بن برشق
إمساعيل بن احلافظ أيب بكر بن احلسني البيهقي مسع الكثري وتنقل يف البالد، ودرس ..ن تويف فيها من االعيانومم

  .مبدينة خوارزم، وكان فاضال من أهل احلديث، مرضى الطريقة، وكانت وفاته ببلده بيهق يف هذه السنة
، مسع الكثري، وكان فاضال يف هذا الشأن شجاع بن أيب شجاع فارس بن احلسني بن فارس أبو غالب الذهلي احلافظ

وشرع يف تتميم تاريخ اخلطيب مث غسله، وكان يكثر من االستغفار والتوبة النه كتب شعر ابن احلجاج سبع مرات، 
  .تويف يف هذا العام عن سبع وسبعني سنة

  حممد بن أمحد
  ثمان بن عتبة بنابن حممد بن أمحد بن إسحاق بن احلسني بن منصور بن معاوية بن حممد بن ع

__________  



  .مركبة من أتا ومعناها أب وبك معروفة: أتابك) ١(
وكان هذا اللقب يعطى ملن يفوضه السلطان تربية أحد أوالده الصغار، وكان االتابك يدبر باسم الولد املدينة اليت 

  .كانت العادة أن يوليها السلطان البنه
  .املتوظفني المري اجليوشمث توسعوا يف معىن هذا اللقب ومنحوه الول 
  .مث صار السلطان يعطيه للعظماء كلقب شرف

الشاعر، كان ) ١(عنبسة بن معاوية بن أيب سفيان بن صخر بن حرب، االموي أبو املظفر بن أيب العباس االبيوردي 
ختلف، وغري عاملا باللغة واالنساب، مسع الكثري وصنف تاريخ أيب ورد، وأنساب العرب، وله كتاب يف املؤتلف وامل

اللهم ملكين مشارق االرض ومغارهبا، : ذلك، وكان ينسب إىل الكرب والتيه الزائد، حىت كان يدعو يف صالته
تنكر يل دهري ومل يدر : وكتب مرة إىل اخلليفة اخلادم املعاوي، فكشط اخلليفة امليم فبقت العاوي، ومن شعره قوله

وبت أريه الصرب كيف يكون حممد بن ) * ٢(دهر كيف اغتراره أعز وأحداث الزمان هتون وظل يريين ال* أنين 
طاهر ابن علي بن أمحد، أبو الفضل املقدسي احلافظ، ولد سنة مثان وأربعني وأربعمائة، وأول مساعه سنة ستني، 

 وسافر يف طلب احلديث إىل بالد كثرية، ومسع كثريا، وكان له معرفة جيدة هبذه الصناعة، وصنف كتبا مفيدة، غري
أنه صنف كتابا يف إباحة السماع، ويف التصوف، وساق فيه أحاديث منكرة جدا، وأورد أحاديث صحيحة يف غريه 

  .وقد أثىن على حفظه غري واحد من االئمة
وقال عنه يضحك منه من رآه، قال وكان داودي " صفة التصوف : " وذكر ابن اجلوزي يف كتابه هذا الذي مساه

  .ىن الجل حفظه للحديث، وإال فما جيرح به أوىلاملذهب، فمن أثىن عليه أث
وذكره أبو سعد السمعاين وانتصر له بغري حجة، بعد أن قال سألت عنه شيخنا إمساعيل بن أمحد الطلحي فأكثر : قال

  .الثناء عليه، وكان سئ الرأي فيه
إىل املرد، وكان يذهب  حممد بن طاهر ال حيتج به، صنف يف جواز النظر: قال ومسعنا أبا الفضل بن ناصر يقول

  مذهب االباحية، مث أورد
أقوام من الناس وعج على ) ٣(به خوارج * دع التصوف والزهد الذي اشتغلت : له من شعره قوله يف هذه االبيات

تسقيك مخرين من حلظ ومن * بان ما بني قسيس ومشاس واشرب معتقة من كف كافرة * دير داريا فإنه به الره 
مدون * مهفهف طرفه أمضى من املاس غىن بشعر امرئ يف الناس مشتهر * االوتار من رشأ  كاس مث استمع رنة

  لكنت حمترقا من حر أنفاسي* يروحين ) ٤(عندهم يف صدر قرطاس لوال نسيم بدا منكم 
__________  

  .االبيوردي نسبة إىل أبيورد، ويقال هلا أبا ورد، وباورد وهي بلدة خبراسان) ١(
  .جوارح: ١٦٧/  ٣يف الوايف ) ٣..(وظل يريين اخلطب كيف اعتداؤه: ٥٠٠/  ١٠يف الكامل ) ٢(
  .بذكراكم: يف الوايف) ٤(

  .لعله قد تاب من هذا كله: مث قال السمعاين
وهذا غري مرضي أن يذكر جرح االئمة له مث يعتذر عن ذلك باحتمال توبته، وقد ذكر ابن : قال ابن اجلوزي

فممن نرى قد تعلمتم مث كانت وفاته * وما كنتم تعرفون اجلفا : د هذا البيتاجلوزي أنه ملا احتضر جعل يرد
  .باجلانب الغريب من بغداد يف ربيع االول منها



أبو بكر الشاشي صاحب املستظهري حممد بن أمحد بن احلسني الشاشي، أحد أئمة الشافعية يف زمانه، ولد يف احملرم 
يث على أيب يعلى بن الفراء، وأيب بكر اخلطيب، وأيب إسحاق وعشرين وأربعمائة، ومسع احلد) ١(سنة سبع 

الشريازي، وتفقه عليه وعلى غريه، وقرأ الشامل على مصنفه ابن الصباغ، واختصره يف كتابه الذي مجعه للمستظهر 
  باهللا، ومساه حلية العلماء مبعرفة مذاهب الفقهاء، ويعرف

وطينك لني والطبع * تعلم يا فىت والعود غض : نها وكان ينشدباملستظهري، وقد درس بالنظامية ببغداد مث عزل ع
سكوت احلاضرين وأنت قائل تويف سحر يوم السبت السادس عشر من شوال * قابل فحسبك يا فىت شرفا وفخرا 

  .منها، ودفن إىل جانب أيب إسحاق الشريازي بباب إبرز
لساجي املقدسي، مسع احلديث الكثري، وخرج وكان املؤمتن بن أمحد ابن علي بن احلسني بن عبيد اهللا، أبو نصر ا

صحيح النقل، حسن احلظ، مشكور السرية لطيفا، اشتغل يف الفقه على الشيخ أيب إسحاق الشريازي مدة، ورحل 
  .إىل أصبهان وغريها، وهو معدود من مجلة احلفاظ، ال سيما للمتون، وقد تكلم فيه ابن طاهر

، وأين الثريا من الثرى ؟ تويف املؤمتن يوم السبت ثاين عشر صفر منها، ودفن وهو أحق منه بذلك: قال ابن اجلوزي
  .بباب حرب واهللا أعلم

  .مث دخلت سنة مثان ومخسمائة فيها وقع حريق عظيم ببغداد
  وفيها كانت زلزلة هائلة بأرض اجلزيرة، هدمت منها ثالثة

__________  
  .تسع وعشرين: ٧٣/  ٢يف الوايف ) ١(
  ).٢٢١/  ٣االعيان انظر وفيات (

عشر برجا، ومن الرها بيوتا كثرية، وبعض دور خراسان، ودورا كثرية يف بالد شىت، فهلك من أهلها حنو من مائة 
  .ألف، وخسف بنصف قلعة حران وسلم نصفها، وخسف مبدينة مسسياط وهلك حتت الردم خلق كثري

له غلمانه، وقام من بعده أخوه سلطان شاه بن وفيها قتل صاحب تاج الدولة ألب أرسالن بن رضوان بن تتش، قت
  .رضوان

وفيها ملك السلطان سنجر بن ملكشاه بالد غزنة، وخطب له هبا بعد مقاتلة عظيمة، وأخذ منها أمواال كثرية مل ير 
ألف دينار، وسبعة عشر سريرا من ذهب وفضة، وألف ) ١(مثلها، من ذلك مخس تيجان قيمة كل تاج منها ألف 

  قطعة مصاغ مرصعة، فأقام هبا أربعني يوما، وقرر يف ملكها هبرام شاه، رجل من بيت سبكتكني، وملوثالمثائة 
خيطب هبا الحد من السلجوقية غري سنجر هذا، وإمنا كان هلا ملوك سادة أهل جهاد وسنة، ال جيسر أحد من امللوك 

  .عليهم، وال يطيق أحد مقاومتهم، وهم بنو سبكتكني
حممد لالمري آقسنقر الربسقي املوصل وأعماهلا، وأمره مبقاتلة الفرنج، فقاتلهم يف أواخر هذه وفيها وىل السلطان 

ومسيساط، وهنب ماردين وأسر ابن ملكها إياز إيلغازي، فأرسل ) ٢(السنة فأخذ منهم الرها وحرميها وبروج 
ن السلطان حممد، فجرت السلطان حممد إليه من يتهدده ففر منه إىل طغتكني صاحب دمشق، فاتفقا على عصيا

  .بينهما وبني نائب محص قرجان بن قراجة حروب كثرية، مث اصطلحوا
  .وفيها ملكت زوجة مرعش االفرجنية بعد وفاة زوجها لعنهما اهللا

  .وحج بالناس فيها أمري اجليوش أبو اخلري مين اخلادم، وشكر الناس حجهم معه
ث الدين حممد بن ملكشاه صاحب العراق جيشا كثيفا مع مث دخلت سنة تسع ومخسمائة فيها جهز السلطان غيا



بن إيلغازي صاحب ماردين إىل صاحب دمشق طغتكني، وإىل آقسنقر الربشقي ليقاتلهما، الجل ) ٣(االمري برشق 
  .عصياهنما عليه، وقطع خطبته، وإذا فرغ منهما عمد لقتال الفرنج

الفرنج، وجاء االمري برشق إىل كفر طاب ففتحها عنوة،  فلما اقترب اجليش من بالد الشام هربا منه وحتيزا إىل
وأخذ ما كان فيها من النساء والذرية، وجاء صاحب إنطاكية روجيل يف مخسمائة فارس وألفي راجل، فكبس 

املسلمني فقتل منهم خلقا كثريا، وأخذ أمواال جزيلة وهرب برشق يف طائفة قليلة، ومتزق اجليش الذي كان معه 
  .ا هللا وإنا إليه راجعونشذر مذر، فإن

  ويف ذي القعدة منها قدم السلطان حممد إىل
__________  

  .ألفي: ٥٠٧/  ١٠يف الكامل البن االثري ) ١(
  ).سروج ومششاط: ١٦٦/  ٥وانظر تاريخ ابن خلدون (سروج : يف الكامل) ٢(
وأمرهم بغزو الفرنج ..انصاحب مهذ) بن برسق(جهز العساكر مع االمري برسق : ١٦٦/  ٥يف تاريخ العرب ) ٣(

وتاريخ  ٥٠٩/  ١٠انظر الكامل ) (عند أبن العربي: طغدكني(وطغركني ) إيلغازي(بعد الفراغ من شأن أيب الغازي 
  ).٢٢٨/  ٢أيب الفداء 

بغداد، وجاء إىل طغتكني صاحب دمشق معتذرا إليه، فخلع عليه، ورضي عنه ورده إىل عمله وفيها تويف من 
بن حممد ابن أمحد بن علي أبو عثمان االصبهاين أحد الرحالني يف طلب احلديث، وقد وعظ يف إمساعيل ..االعيان

  .جامع املنصور ثالثني جملسا، واستملي عليه حممد بن ناصر، وتويف بأصبهان
وقف على : منجب بن عبد اهللا املستظهري أبو احلسن اخلادم، كان كثري العبادة، وقد أثىن عليه حممد بن ناصر، قال

  .أصحاب احلديث وقفا
  .عبد اهللا بن املبارك ابن موسى، أبو الربكات السقطي، مسع الكثري ورحل فيه، وكان فاضال عارفا باللغة

  .ودفن بباب حرب
حيىي بن متيم بن املعز بن باديس صاحب إفريقية، كان من خيار امللوك، عارفا حسن السرية حمبا للفقراء والعلماء، 

  .، وترك ثالثني ولدا، وقام باالمر من بعده ولده علي)١(وله اثنتان ومخسون سنة وله عليهم أرزاق، مات 
مث دخلت سنة عشر ومخسمائة فيها وقع حريق ببغداد احترقت فيه دور كثرية، منها دار نور اهلدى الزينيب، ورباط 

  .هنر زور ودار كتب النظامية، وسلمت الكتب الن الفقهاء نقلوها
يف جملس السلطان حممد، قتله الباطنية، ويف يوم عاشوراء وقعت فتنة عظيمة بني الروافض  وفيها قتل صاحب مراغة

  .والسنة مبشهد علي بن موسى الرضا مبدينة طوس، فقتل فيها خلق كثري
  .وفيها سار السلطان إىل فارس بعد موت نائبها خوفا عليها من صاحب كرمان

  .وهللا احلمد وحج بالناس بطز اخلادم، وكانت سنة خمصبة آمنة
__________  

  .ومخسة عشر يوما: زيد يف الكامل) ١(
  .مات يوم االضحى فجأة وكانت واليته مثاين سنني ونصف السنة



عقيل بن االمام أيب الوفا علي بن عقيل احلنبلي، كان شابا قد برع وحفظ القرآن وكتب وفهم املعاين جيدا، وملا 
يا أيها العزيز إن له أبا شيخا : قالوا]: (قوله تعاىل [ قارئ يف العزاء تويف صرب أبوه وشكر وأظهر التجلد، فقرأ 

  .اآلية، فبكى ابن عقيل بكاء شديدا]  ٧٨: يوسف) [ كبريا
  .بن أمحد بن حممد ابن الرزاز، آخر من حدث عن ابن خملد جبزء احلسن بن عرفة، وتفرد بأشياء غريه) ١(علي 

  .تويف فيها عن سبع وتسعني سنة
منصور ابن حممد بن عبد اجلبار، أبو بكر السمعاين، مسع الكثري وحدث ووعظ بالنظامية ببغداد، وأملى  حممد بن

مبرو مائة وأربعني جملسا، وكانت له معرفة تامة باحلديث، وكان أديبا شاعرا فاضال، له قبول عظيم يف القلوب، تويف 
  ).٢(مبرو عن ثالث وأربعني سنة 
أمحد بن منصور اخلازن، فقيه االمامية ومفتيهم بالكرخ، وقد مسع احلديث من التنوخي حممد بن أمحد بن طاهر ابن 

  .وابن غيالن، تويف يف رمضان منها
حممد بن علي بن حممد أبو بكر النسوي، الفقيه الشافعي، مسع احلديث، وكانت إليه تزكية الشهود ببغداد، وكان 

  .فاضال أديبا ورعا
__________  

  .علي بن حممد بن أمحد بن بيان الرزاز: ثري يف تارخيهذكره ابن اال) ١(
  .وما أثبتناه أصح

  .١٢٦١تذكرة احلفاظ ص (
  ).٢٧/  ٤شذرات الذهب 

  .ه ٥٠٩أنه وفاته كانت يف سنة  ٧٥/  ٥ذكر يف الوايف ) ٢(
  .ومولده سنة ست وأربعني وأربعمائة وهذا وهم منه إذ أخذنا ما قاله: وقال ابن االثري يف تارخيه

  .لده يف الذيلو
  ولد سنة ست وستني وأربعمائة وتويف يف صفر سنة: قال

  ..عشر ومخسمائة

، أحد أئمة احلنابلة ومصنفيهم، مسع الكثري وتفقه بالقاضي )١(حمفوظ بن أمحد ابن احلسن، أبو اخلطاب الكلوذاين 
وله شعر حسن، ومجع  أيب يعلى، وقرأ الفرائض على الوين، ودرس وأفىت وناظر وصنف يف االصول والفروع،

والشوق حنو اآلنسات اخلرد ) * ٢(دع عنك تذكار اخلليط املتحد : قصيدة يذكر فيها اعتقاده ومذهبه يقول فيها
يوم * إن أردت ختلصا ) ٤(تذكار سعدى شغل من مل يسعد وامسع معاين * سعدى إمنا ) ٣(والنوح يف تذكار 

ة، كانت وفاته يف مجادى اآلخرة من هذه السنة عن مثان وسبعني احلساب وخذ بقويل هتتدي وذكر متامها وهي طويل
  .سنة، وصلى عليه جبامع القصر، وجامع املنصور، ودفن بالقرب من االمام أمحد

صفر منها انكسف القمر كسوفا كليا، ويف تلك الليلة هجم ) ٥(مث دخلت سنة إحدى عشرة ومخسمائة يف رابع 
  .كثريا، ورجعوا إىل بالدهمالفرنج على ربض محاه فقتلوا خلقا 

وفيها كانت زلزلة عظيمة ببغداد سقط منها دور كثرية باجلانب الغريب وغلت الغالت هبا جدا، وفيها قتل لؤلؤ 
اخلادم الذي كان استحوذ على مملكة حلب بعد موت أستاذه رضوان بن تتش، قتله مجاعة من االتراك، وكان قد 

مجاعة من مماليكه وغريهم أرنب، أرنب، فرموه بالنشاب مومهني أهنم  خرج من حلب متوجها إىل جعرب، فنادى



  .يصيدون أرنبا فقتلوه
وفيها كانت وفاة غياث الدين السلطان حممد بن ملكشاه بن ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن سلجوق، 

  .سلطان بالد العراق وخراسان وغري ذلك من البالد الشاسعة
  .واالقاليم الواسعة

خيار امللوك وأحسنهم سرية، عادال رحيما، سهل االخالق، حممود العشرة، وملا حضرته الوفاة استدعى  كان من
) ٦(ولده حممودا وضمه إليه وبكى كل منهما، مث أمره باجللوس على سرير اململكة، وعمره إذ ذاك أربع عشرة 

  سنة، فجلس وعليه التاج والسواران وحكم، وملا تويف أبوه
  ىل العساكر وكان فيها إحدى عشر ألف ألف دينار، واستقر امللك له، وخطب لهصرف اخلزائن إ

__________  
  .كذا باالصل) ١(

  .ه ٥١٥الكلواذي ويقال الكلوذي الفقيه، وذكر وفاته سنة : ويف معجم البلدان
  .املنجد: ٢٣٤/  ٢يف املنهج االمحد ) ٢(
  .أطالل: يف املنهج االمحد) ٣(
  .وخذ هبذا هتتدي...مقايل :يف املنهج االمحد) ٤(
  .رابع عشر صفر: يف الكامل) ٥(
  .عمره قد زاد على أربع عشرة سنة: يف الكامل) ٦(

  .وهو يومئذ غالم حمتلم: ٤٩٤/  ٣ويف العرب البن خلدون 

  ).١(ببغداد وغريها من البالد، ومات السلطان حممد عن تسع وثالثني سنة وأربعة أشهر وأياما 
  .عادل نور الدين حممود بن زنكي بن آقسنقر، صاحب حلب بدمشقوفيها ولد امللك ال

القاضي املرتضى أبو حممد عبد اهللا بن القاسم بن املظفر بن علي بن القاسم ..وممن تويف فيها من االعيان
الشهرزوري، والد القاضي مجال الدين عبد اهللا الشهرزوري، قاضي دمشق يف أيام نور الدين، اشتغل ببغداد وتفقه 

ا، وكان شافعي املذهب، بارعا دينا، حسن النظم، وله قصيدة يف علم التصوف، وكان يتكلم على القلوب، أورد هب
ل ومل احلادي وحار الدليل * ملعت نارها وقد عسعس اللي : قصيدته بتمامها ابن خلكان حلسنها وفصاحتها وأوهلا

: وغرامي ذاك الغرام الدخيل وله* ك الفؤاد املعىن ن عليل وحلظ عيين كليل وفؤادي ذا* فتأملتها وفكري من اليب 
  إال تعثرت بأذيايل* إال وجدت االرض تطوى يل وال ثنيت العزم عن بابكم * يا ليل ما جئتكم زائرا 

ما * جرح ) ٢(دع مزحك كم جىن عليك املزح ما جارحة منك غذاها * يا قلب إىل مىت ال يفيد النصح : وله
  .ويف يف هذه السنةتشعر باخلمار حىت تصحو ت

  .وزعم عماد الدين يف اخلريدة أنه تويف بعد العشرين ومخسمائة فاهللا أعلم: قال ابن خلكان
  ابن نبهان، أبو علي الكاتب، مسع احلديث وروى وعمر مائة سنة وتغري قبل موته، وله شعر) ٣(حممد بن سعد 

__________  
  .ني سنة وأربعة أشهر وستة أيامسبعا وثالث: ٥٢٥/  ١٠يف الكامل البن االثري ) ١(

  .سبعا وثالثني سنة وأشهرا: ٦٢/  ٥ويف الوايف 



  .عداها: ٥١/  ٣يف الوفيات ) ٢(
  .سعيد: ١٠٤/  ٣يف الوايف ) ٣(

الذي قدر يل ال * نعم ورزق أتوقاه حىت إذا استوفيت منه * يل رزق قدره اهللا : حسن، فمنه قوله يف قصيدة له
يرمحنا اهللا وإياه أمري احلاج مين بن * يف جملس كنت أغشاه صار ابن نبهان إىل ربه * اهم أتعداه قال كرام كنت أغش

عبد اهللا بن أبو اخلري املستظهري، كان جوادا كرميا ممدحا ذا رأي وفطنة ثاقبة، وقد مسع احلديث من أيب عبد اهللا 
صلوات، وملا قدم رسوال إىل أصبهان حدث احلسني بن طلحة النعايل بإفادة أيب نصر االصبهاين، وكان يؤم به يف ال

  .هبا
  تويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة ودفن بأصبهان

بن ملكشاه بأمر اخلليفة املستظهر باهللا، وفيها ) ١(مث دخلت سنة اثنيت عشرة ومخسمائة فيها خطب للسلطان حممد 
مما كان أبوه يتواله من االعمال،  سأل دبيس بن صدقة االسدي من السلطان حممود أن يرده إىل احللة وغريها،

  .فأجابه إىل ذلك، فعظم وارتفع شأنه
وفاة اخلليفة املستظهر باهللا هو أبو العباس أمحد بن املقتدي، كان خريا فاضال ذكيا بارعا، كتب اخلط املنسوب، 

ائال، وكان مجيل العشرة وكانت أيامه ببغداد كأهنا االعياد، وكان راغبا يف الرب واخلري، مسارعا إىل ذلك، ال يرد س
ال يصغي إىل أقوال الوشاة من الناس، وال يثق باملباشرين، وقد ضبط أمور اخلالفة جيدا، وأحكمها وعلمها، وكان 

  .لديه علم كثري، وله شعر حسن
قد ذكرناه أوال عند ذكر خالفته، وقد ويل غسله ابن عقيل وابن السين، وصلى عليه ولده أبو منصور الفضل وكرب 

ربعا، ودفن يف حجرة كان يسكنها، ومن العجب أنه ملا مات السلطان ألب أرسالن مات بعده اخلليفة القائم، مث ملا أ
  مات

__________  
وملك بعده ابنه حممود، وهو الذي أرسل إىل اخلليفة  ٥١١تقدم أن السلطان حممد بن ملكشاه قد تويف سنة ) ١(

  .ه ٥١٢فخطب له يف اجلمعة ثالث عشر احملرم من سنة  املستظهر باهللا يطلب أن خيطب له ببغداد،
  .٤٩٤/  ٣العرب  ٥٣٣/  ١٠أنظر الكامل 

ربيع ) ١(السلطان ملكشاه مات بعده املقتدي، مث ملا مات السلطان حممد مات بعده املستظهر هذا، يف سادس عشر 
  ).٢(اآلخر، وله من العمر إحدى وأربعون سنة، وثالثة أشهر وأحد عشر يوما 

ملا تويف أبوه كما ذكرنا بويع له باخلالفة، وخطب له : الفة املسترشد أمري املؤمنني أبو منصور الفضل بن املستظهرخ
على املنابر وقد كان ويل العهد من بعده مدة ثالث وعشرين سنة، وكان الذي أخذ البيعة له قاضي القضاة أبو 

و احلسن يف سفينة ومعه ثالثة نفر، وقصد دبيس بن صدقة بن احلسن الدامغاين، وملا استقرت البيعة له هرب أخوه أب
  منصور بن دبيس بن علي بن مزيد االسدي باحللة، فأكرمه وأحسن إليه، فقلق

أخوه اخلليفة املسترشد من ذلك، فراسل دبيسا يف ذلك مع نقيب النقباء الزينيب، فهرب أخو اخلليفة من دبيس 
ة، فلحقه عطش شديد، فلقيه بدويان فسقياه ماء ومحاله إىل بغداد، فأحضره فأرسل إليه جيشا فأ ؟ جأوه إىل الربي

أخوه إليه فأعتنقا وتباكيا، وأنزله اخلليفة دارا كان يسكنها قبل اخلالفة، وأحسن إليه، وطيب نفسه، وكانت مدة 
  .غيبته عن بغداد إحدى عشر شهرا، واستقرت اخلالفة بال منازعة للمسترشد



يد ببغداد، وانقطع الغيث وعدمت االقوات، وتفاقم أمر العيارين ببغداد، وهنبوا الدور هنارا وفيها كان غالء شد
  .جهارا، ومل يستطع الشرط دفع ذلك
  .وحج بالناس يف هذه السنة اخلادم

  .اخلليفة املستظهر كما تقدم..وممن تويف فيها من االعيان
  .مث توفيت بعده جدته أم أبيه املقتدي

وتدعى قرة العني، كان هلا بر كثري، ومعروف، وقد حجت ثالث حجات، وأدركت خالفة ابنها أرجوان االرمنية 
  .املقتدي، وخالفة ابنه املستظهر، وخالفة ابنه املسترشد، ورأت للمسترشد ولدا

__________  
  .منتصف ربيع اآلخر: ٤٩٥/  ٣يف العرب ) ١(

يف الثالث : ٢٦/  ٤من ربيع اآلخر، ويف العرب للذهيب ليلة اخلميس السادس والعشرين : ٧٣/  ٨ويف مرآة الزمان 
 ٩ليلة االحد سابع عشر شهر ربيع اآلخر، ويف املنتظم : ١١٥/  ٧ويف الوايف بالوفيات ؛ والعشرين من ربيع اآلخر 

/  ٤ويف العرب ؛ وستة أشهر وستة أيام : ٥٣٤/  ١٠يف الكامل ) ٢(ليلة اخلميس ثالث عشر ربيع اآلخر : ٢٠٠/ 
  .وله اثنتان وأربعون سنة :٤٦

بكر بن حممد بن علي ابن الفضل أبو الفضل االنصاري، روى احلديث، وكان يضرب به املثل يف مذهب أيب حنيفة، 
وتفقه على عبد العزيز بن حممد احللواين، وكان يذكر الدروس من أي موضع سئل من غري مطالعة وال مراجعة، 

  .لة أربعمائة مرةورمبا كان يف ابتداء طلبه يكرر املسأ
  .تويف يف شعبان منها

الزينيب، قرأ القرآن، ومسع احلديث، وتفقه على أيب عبد اهللا الدامغاين، فربع ) ١(احلسني بن حممد بن عبد الوهاب 
وأفىت ودرس مبشهد أيب حنيفة، ونظر يف أوقافها، وانتهت إليه رياسة مذهب أيب حنيفة، ولقب نور اهلدى، وسار يف 

  . امللوك، وويل نقابة الطالبيني والعباسيني، مث استعفى بعد شهور فتوالها أخوه طرادالرسلية إىل
تويف يوم االثنني احلادي عشر من صفر، وله من العمر ثنتان وتسعون سنة، وصلى عليه ابنه أبو القاسم علي، 

  .وحضرت جنازته االعيان والعلماء، ودفن عند قرب أيب حنيفة داخل القبة
د أبو طاهر ويعرف بابن اجلزري، صاحب املخزن يف أيام املستظهر، وكان ال يويف املسترشد حقه من يوسف بن أمح

التعظيم وهو ويل العهد، فلما صارت إليه اخلالفة صادره مبائة ألف دينار، مث استقر غالما له فأومأ إىل بيت فوجد 
  .بقليل هبذا العامفيه أربعمائة ألف دينار، فأخذها اخلليفة مث كانت وفاته بعد هذا 

إال ) * ٣(وافيت منزله فلم أر صاحبا : بن اخلازن كان أديبا لطيفا شاعرا فاضال فمن شعره قوله) ٢(أبو الفضل 
* ملقدمات ضياء وجه املالك ودخلت جنته وزرت جحيمه ) * ٤(تلقاين بوجه ضاحك والبشر يف وجه الغالم نتيجة 

  فشكرت رضوانا ورأفة مالك
__________  

  .ابن علي اهلامشي الزينيب: ١٢٤٩علي بن احلسن الزينيب، ويف تذكرة احلفاظ ص : ٥٤٥/  ١٠يف الكامل  )١(
  .أصله من دينور، بغدادي املولد والوفاة؛ وهو أمحد بن حممد بن الفضل بن عبد اخلالق املعروف بابن اخلازن ) ٢(

  .٢٠٤ / ٩املنتظم  ٧٨/  ٨الوايف بالوفيات  ١٤٩/  ١ترمجه يف الوفيات 



  .بسن ضاحك..حاجبا: يف الوايف والوفيات) ٣(
  ..ملقدمات حياء..أمارة: يف الوايف والوفيات) ٤(

  مث دخلت سنة ثالث عشرة ومخسمائة
فيها كانت احلروب الشديدة بني السلطان حممود بن حممد وبني عمه السلطان سنجر بن ملكشاه وكان النصر فيها 

مجادى االوىل من هذه السنة، وقطعت خطبة ابن أخيه يف سائر ) ١( لسنجر، فخطب له ببغداد يف سادس عشر
  .أعماله

وفيها سارت الفرنج إىل مدينة حلب ففتحوها عنوة وملكوها، وقتلوا من أهلها خلقا، فسار إليهم صاحب ماردين 
ة عظيمة، قد حتصنوا به، فقتل منهم هنالك مقتل) ٢(إيلغازي بن أرتق يف جيش كثيف، فهزمهم وحلقهم إىل جبل 

  .وهللا احلمد
رجال، وقتل فيمن قتل سريجال صاحب إنطاكية، ) ٣(ومل يفلت منه إال اليسري، وأسر من مقدميهم نيفا وتسعني 

وعليك * قل ما تشاء فقولك املقبول : ومحل رأسه إىل بغداد، فقال بعض الشعراء يف ذلك وقد بالغ مبالغة فاحشة
وبكى لفقد رجاله االجنيل وفيها قتل االمري منكوبرس الذي كان *  نصرته بعد اخلالق التعويل واستبشر القرآن حني

منها أنه تزوج سرية : شحنة بغداد، وكان ظاملا غامشا سئ السرية، قتله لسلطان حممود بن حممد صربا بني يديه المور
  .أبيه قبل انقضاء عدهتا، ونعم ما فعل وقد أراح اهللا املسلمني منه ما كان أظلمه وأغشمه

وفيها توىل قضاء قضاة بغداد االكمل أبو القاسم بن علي بن أيب طالب بن حممد الزينيب، وخلع عليه بعد موت أيب 
احلسن الدامغاين، وفيها ظهر قرب إبراهيم اخلليل عليه السالم وقرب ولديه إسحاق ويعقوب، وشاهد ذلك الناس، مل 

بن اخلازن يف تارخيه، وأطال نقله من املنتظم البن تبل أجسادهم، وعندهم قناديل من ذهب وفضة، ذكر ذلك ا
  .اجلوزي واهللا أعلم

ابن عقيل علي بن عقيل بن حممد، أبو الوفا شيخ احلنابلة ببغداد، وصاحب الفنون ..وممن تويف فيها من االعيان
حلديث الكثري، ، ومسع ا)٤(وغريها من التصانيف املفيدة، ولد سنة إحدى وأربعمائة، وقرأ القرآن على ابن سبطا 

  وتفقه بالقاضي أيب يعلى بن الفراء، وقرأ االدب على ابن برهان، والفرائض على عبد امللك
__________  

  .السادس والعشرين: ٥٥٢/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .يف تل يقال له تل عفرين) ٢(
  .وسبعون: يف الكامل) ٣(
  .أيب الفتح بن شيطا: ٣٦/  ٤يف شذرات الذهب ) ٣(
  ).٢٥٢/  ٢محد املنهج اال(

اهلمداين، والوعظ على أيب طاهر بن العالف، صاحب ابن مسعون، واالصول على أيب الوليد املعتزيل، وكان جيتمع 
جبميع العلماء من كل مذهب، فرمبا المه بعض أصحابه فال يلوي عليهم، فلهذا برز على أقرانه وساد أهل زمانه يف 

وكثرة اشتغال، وقد وعظ يف بعض االحيان فوقعت فتنة فترك ذلك،  فنون كثرية، مع صيانة وديانة وحسن صورة
وقد متعه اهللا جبميع حواسه إىل حني موته، تويف بكرة اجلمعة ثاين مجادى االوىل من هذه السنة، وقد جاوز الثمانني، 

  .وكان جنازته حافلة جدا، ودفن قربيا من قرب االمام أمحد، إىل جانب اخلادم خملص رمحه اهللا



وأربعني ) ١(احلسن علي بن حممد الدامغاين قاضي القضاة ابن قاضي القضاة، ولد يف رجب سنة ست  أبو
وأربعمائة، وويل القضاء بباب الطاق من بغداد وله من العمر ست وعشرون سنة، وال يعرف حاكم قضى الربعة 

ه، وتفوقه وقوته، توىل احلكم أربعا من اخللفاء غريه إال شريح، مث ذكر إمامته وديانته وصيانته مما يدل على خنوت
  .وعشرين سنة وستة أشهر، وقربه عند مشهد أيب حنيفة

، مسع احلديث وتفقه على مذهب أمحد، وناظر وأفىت ودرس، )٣(أبو سعد املخرمي ) ٢(املبارك بن علي ابن احلسني 
طريق، سديد االقضية، وقد بىن ومجع كتبا كثرية مل يسبق إىل مثلها، وناب يف القضاء وكان حسن السرية مجيل ال

مدرسة بباب االزج وهي املنسوبة إىل الشيخ عبد القادر اجليلي احلنبلي، مث عزل عن القضاء وصودر بأموال جزيلة، 
وذلك يف سنة إحدى عشرة ومخسمائة، وتويف يف احملرم من هذه السنة ودفن إىل جانب أيب بكر اخلالل عند قرب 

  .أمحد
  ة ومخسمائةمث دخلت سنة أربع عشر

يف النصف من ربيع االول منها كانت وقعة عظيمة بني االخوين السلطان حممود ومسعود ابين حممد بن ملكشاه 
  عند عقبة اسداباذ، فاهنزم عسكر مسعود وأسر وزيره االستاذ أبو إمساعيل ومجاعة

__________  
  .تسع: ٥٦١/  ١٠يف الكامل ) ١(
  .احلسن: ٤٠/  ٤يف شذرات الذهب ) ٢(

ويف  ٢١٥/  ٩ويف املنتظم  ٦٧ويف ذيل الطبقات ترمجة  ٤١٢والصواب ما أثبتناه وترمجته يف خمتصر الطبقات ص 
  .٢٥٠/  ٢املنهج االمحد 

  .منسوب إىل املخرم حملة ببغداد شرقيها نزهلا بعض ولد يزيد بن املخرم فنسبت إليه -بكسر الراء : املخرمي) ٣(
  ).٢٥١/  ٢املنهج االمحد (ؤساء ذوو واليات ورواة حديث وللمخرمي ذرية فيهم شيوخ تصوف ور

من أمرائه، فأمر السلطان حممود بقتل الوزير أيب إمساعيل، فقتل وله نيف وستون سنة، وله تصانيف يف صناعة 
  .الكيمياء

  .مث أرسل إىل أخيه مسعود االمان واستقدمه عليه، فلما التقيا بكيا واصطلحا
ة البالد، وركب بنفسه إىل بغداد، ونصب خيمته بإزاء دار اخلالفة، وأظهر ما يف وفيها هنب دبيس صاحب احلل

نفسه من الضغائن، وذكر كيف طيف برأس أبيه يف البالد، وهتدد املسترشد، فأرسل إليه اخلليفة يسكن جأشه ويعده 
فأمنه وأجراه على  أنه سيصلح بينه وبني السلطان حممود، فلما قدم السلطان حممود بغداد أرسل دبيس يستأمن

عادته، مث إنه هنب جسر السلطان فركب بنفسه السلطان لقتاله واستصحب معه ألف سفينة ليعرب فيها، فهرب 
دبيس والتجأ إىل إيلغازي فأقام عنده سنة، مث عاد إىل احللة وأرسل إىل اخلليفة والسلطان يعتذر إليهما مما كان منه، 

جيشا فحاصروه وضيقوا عليه قريبا من سنة، وهو ممتنع يف بالده ال يقدر اجليش فلم يقبال منه، وجهز إليه السلطان 
  .على الوصول إليه

وفيها كانت وقعة عظيمة بني الكرج واملسلمني بالقرب من تفليس، ومع الكرج كفار الفقجاق فقتلوا من املسلمني 
  .إنه هللا وإنا إليه راجعونخلقا كثريا، وغنموا أمواال جزيلة، وأسروا حنوا من أربعة آالف أسري، ف

وهنب الكرج تلك النواحي وفعلوا أشياء منكرة، وحاصروا تفليس مدة مث ملكوها عنوة، بعد ما أحرقوا القاضي 
واخلطيب حني خرجوا إليهم يطلبون منهم االمان، وقتلوا عامة أهلها، وسبوا الذرية واستحوذوا على االموال، فال 



  حول وال قوة
  .إال باهللا
فقتلهم وأخذ أمواهلم، وهذا هو صاحب ) ٢(الفرجني على خلق من العرب والتركمان ) ١(أغار جوسكني وفيها 
  .الرها

  .وفيها متردت العيارون ببغداد وأخذوا الدور جهارا ليال وهنارا، فحسبنا اهللا ونعم الوكيل
نه قدم يف حداثة سنه من بالد وفيها كان ابتداء ملك حممد بن تومرت ببالد املغرب، كان ابتداء أمر هذا الرجل أ

فسكن النظامية ببغداد، واشتغل بالعلم فحصل منه جانبا جيدا من الفروع واالصول، على الغزايل ) ٣(املغرب 
وغريه، وكان يظهر التعبد والورع، ورمبا كان ينكر على الغزايل حسن مالبسه، وال سيما ملا لبس خلع التدريس 

دا، وكذلك على غريه، مث إنه حج وعاد إىل بالده، وكان يأمر باملعروف وينهى عن بالنظامية، أظهر االنكار عليه ج
املنكر ويقرئ الناس القرآن ويشغلهم يف الفقه، فطار ذكره يف الناس، واجتمع به حيىي بن متيم بن املعز بن باديس 

  ليس معه إال ركوةصاحب بالد إفريقية، فعظمه وأكرمه، وسأله الدعاء، فاشتهر أيضا بذلك، وبعد صيته، و
__________  

  .جوسلني: كذا باالصل وتاريخ ابن خلدون، ويف الكامل وابن العربي وأيب الفداء) ١(
  .وكانوا نازلني بصفني، غريب الفرات) ٢(
هو أبو عبد اهللا، حممد بن عبد اهللا بن تومرت العلوي احلسين من قبيلة املصامدة وتعرف هبرغة يف جبل السوس ) ٢(

  .ملغرب وقد نزلوا به ملا فتحه املسلمون مع موسى بن نصريمن بالد ا
  .٣٢٩/  ٣والوايف بالوفيات  ٤٥/  ٥وابن خلكان ) ٢٢٥ - ٢٢٣/  ٦وانظر تاريخ ابن خلدون (

وعصا، وال يسكن إال املساجد، مث جعل ينتقل من بلد إىل بلد حىت دخل مراكش ومعه تلميذه عبد املؤمن بن علي، 
ة والشهامة فيه، فرأى يف مراكش من املنكرات أضعاف ما رأى يف غريها، من ذلك أن وقد كان توسم النجاب

الرجال يتلثمون والنساء ميشني حاسرات عن وجوههن، فأخذ يف إنكار ذلك حىت أنه اجتازت به يف بعض االيام 
، فشرع هو أخت أمري املسلمني يوسف ملك مراكش وما حوهلا، ومعها نساء مثلها راكبات حاسرات عن وجوههن

وأصحابه يف االنكار عليهن، وجعلوا يضربون وجوه الدواب فسقطت أخت امللك عن دابتها، فأحضره امللك 
  وأحضر الفقهاء فظهر عليهم

باحلجة، وأخذ يعظ امللك يف خاصة نفسه، حىت أبكاه، ومع هذا نفاه امللك عن بلده فشرع يشنع عليه ويدعو الناس 
لق كثري، فجهز إليه امللك جيشا كثيفا فهزمهم ابن تومرت، فعظم شأنه وارتفع أمره، إىل قتاله، فاتبعه على ذلك خ

وقويت شوكته، وتسمى باملهدي، ومسى جيشه جيش املوحدين وألف كتابا يف التوحيد وعقيدة تسمى املرشدة، مث 
بإشارة أيب عبد  كانت له وقعات مع جيوش صاحب مراكش، فقتل منهم يف بعض االيام حنوا من سبعني ألفا، وذلك

، وكان ذكر أنه نزل إليه ملك وعلمه القرآن واملوطأ، وله بذلك مالئكة يشهدون به يف بئر مساه، )١(اهللا التومريت 
فلما اجتاز به وكان قد أرصد فيه رجاال، فلما سأهلم عن ذلك والناس حضور معه على ذلك البئر شهدوا له بذلك، 

  .عن آخرهم، وهلذا يقال من أعان ظاملا سلط عليه فأمر حينئذ بطم البئر علبهم فماتوا
مث جهز ابن تومرت الذي لقب نفسه باملهدي جيشا عليهم أبو عبد اهللا التومريت، وعبد املؤمن، حملاصرة مراكش، 
فخرج إليهم أهلها فاقتتلوا قتاال شديدا، وكان يف مجلة من قتل أبو عبد اهللا التومريت هذا الذي زعم أن املالئكة 

إن املالئكة رفعته، وقد كان عبد املؤمن دفنه والناس يف املعركة، : طبه، مث افتقدوه يف القتلى فلم جيدوه، فقالواختا



وقتل ممن معه من أصحاب املهدي خلق كثري، وقد كان حني جهز اجليش مريضا مدنفا، فلما جاءه اخلرب ازداد 
  .االمر من بعده لعبد املؤمن بن علي، ولقبه أمري املؤمننيمرضا إىل مرضه، وساءه قتل أيب عبد اهللا التومريت، وجعل 

، ومدة ملكه )٣(وقد أتت عليه إحدى ومخسون سنة ) ٢(وقد كان شابا حسنا حازما عاقال، مث مات ابن تومرت 
سنني، وحني صار إىل عبد املؤمن بن علي امللك أحسن إىل الرعايا، وظهرت له سرية جيدة فأحبه الناس، ) ٤(عشر 
عت ممالكه، وكثرت جيوشه ورعيته، ونصب العداوة إىل تاشفني صاحب مراكش، ومل يزل احلرب بينهما إىل واتس

  سنة مخس وثالثني، فمات تاشفني فقام ولده من بعده، فمات يف سنة تسع
__________  

  .الونشريسي: الونشريشي، ويف وفيات االعيان: يف الكامل والوايف بالوفيات) ١(
سنة ثنتني وعشرين، واتفق ابن االثري والوايف وابن خلكان أن وفاته كانت سنة : ٢٢٩/  ٦ يف ابن خلدون) ٢(

  .أربع وعشرين ومخسمائة
  .ه ٤٨٥كان مولده سنة : يف الوايف ووفيات االعيان) ٣(

  .سنة ٥٩فإن صح فيكون له عند وفاته 
  .عشرين سنة: يف الكامل) ٤(

خوه إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفني، فسار إليه عبد املؤمن وثالثني ليلة سبع وعشرين من رمضان، فتوىل أ
فملك تلك النواحي، وفتح مدينة مراكش، وقتل هنالك أمما ال يعلم عددهم إال اهللا عزوجل، قتل ملكها إسحاق 

  .وكان صغري السن يف سنة ثنتني وأربعني، وكان إسحاق هذا آخر ملوك املرابطني، وكان ملكهم سبعني سنة
علي وولده يوسف، وولداه أبو سفيان وإسحاق ابنا علي املذكور، فاستوطن عبد املؤمن : ملكوا منهم أربعةوالذين 

مدينة مراكش، واستقر ملكه بتلك الناحية، وظفر يف سنة ثالث وأربعني بدكالة وهي قبيلة عظيمة حنو مائيت ألف 
م خلقا كثريا، ومجا غفريا، وسىب ذراريهم راجل وعشرين ألف فارس مقاتل، وهم من الشجعان االبطال، فقتل منه

وغنم أمواهلم حىت إنه بيعت اجلارية احلسناء بدراهم معدودة، وقد رأيت لبعضهم يف سرية ابن تومرت هذا جملدا يف 
أحكامه وإمامته، وما كان يف أيامه، وكيف متلك بالد املغرب، وما كان يتعاطاه من االشياء اليت توهم أهنا أحوال 

  .حماالت ال تصدر إال عن فجرة، وما قتل من الناس وأزهق من االنفس برة، وهي
أبو الربكات، أسند احلديث وكان يعلم أوالد ) ١(أمحد بن عبد الوهاب بن السين ..وممن تويف فيها من االعيان

اهد أهل اخلليفة املستظهر، فلما صارت اخلالفة إىل املسترشد واله املخزن، وكان كثري االموال والصدقات، يتع
العلم، وخلف ماال كثريا حزر مبائيت ألف دينار، أوصى منه بثالثني ألف دينار ملكة واملدينة، تويف فيها عن ست 

  .ومخسني سنة وثالثة أشهر، وصلى عليه الوزير أبو علي بن صدقة، ودفن بباب حرب
احلرمني، وروى احلديث عن مجاعة، عبد الرحيم بن عبد الكبري ابن هوازن، أبو نصر القشريي، قرأ على أبيه وإمام 

  وكان ذا ذكاء وفطنة، وله خاطر حاضر جرئ، ولسان ماهر فصيح، وقد دخل بغداد فوعظ هبا
فوقع بسببه فتنة بني احلنابلة والشافعية، فحبس بسببها الشريف أبو جعفر بن أيب موسى، وأخرج ابن القشريي من 

  .ذه السنةبغداد الطفاء الفتنة فعاد إىل بلده، تويف يف ه
  عبد العزيز بن علي ابن حامد أبو حامد الدينوري، كان كثري املال والصدقات، ذا حشمة وثروة ووجاهة عند

__________  
  .السييب: ٥٨٧/  ١٠يف الكامل ) ١(



  .اخلليفة، وقد روى احلديث ووعظ، وكان مليح االيراد حلو املنطق، تويف بالري واهللا أعلم
سمائة فيها أقطع السلطان حممود االمري إيلغازي مدينة ميافارقني، فبقيت يف يد مث دخلت سنة مخس عشرة ومخ

  .أوالده إىل أن أخذها صالح الدين يوسف بن أيوب، يف سنة مثانني ومخسمائة
بن هبرام وهو ابن أخي إيلغازي ) ١(وفيها أقطع آقسنقر الربشقي مدينة املوصل لقتال الفرنج، وفيها حاصر ملك 

االفرجني ومجاعة من رؤس أصحابه ومجاعة من رؤس أصحابه وسجنهم بقلعة ) ٢(فأسر ملكها جوسكني مدينة الرها 
  .خرتربت

  .وفيها هبت ريح سوداء فاستمرت ثالثة أيام فأهلكت خلقا كثريا من الناس والدواب
د رسول اهللا وفيها كانت زلزلة عظيمة باحلجاز فتضعضع بسببها الركن اليماين، وهتدم بعضه، وهتدم شئ من مسج

  .صلى اهللا عليه وسلم
وفيها ظهر رجل علوي مبكة كان قد اشتغل بالنظامية يف الفقه وغريه، يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، فاتبعه ناس 

  .كثري فنفاه صاحبها ابن أيب هاشم إىل البحرين
ر والذهب والفضة سوى وفيها احترقت دار السلطان بأصبهان، فلم يبق فيها شئ من اآلثار والقماش واجلواه

الياقوت االمحر، وقبل ذلك بأسبوع احترق جامع أصبهان، وكان جامعا عظيما، فيه من االخشاب ما يساوي ألف 
  .دينار، ومن مجلة ما احترق فيه مخسمائة مصحف، من مجلتها مصحف خبط أيب بن كعب، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

دار اخلالفة يف أهبة اخلالفة، وجاء االخوان السلطان حممود ومسعود  ويف شعبان منها جلس اخلليفة املسترشد يف
فقبال االرض ووقفا بني يديه، فخلع على حممود سبع خلع وطوقا وسوارين وتاجا، وأجلس على كرسي ووعظه 

  فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال(اخلليفة، وتال عليه قوله تعاىل 
وأمره باالحسان إىل الرعايا، وعقد له لواءين بيده، وقلده امللك، وخرجا من ]  ٨ - ٧: الزلزلة) [ ذرة شرا يره

  .بني يديه مطاعني معظمني، واجليش بني أيديهما يف أهبة عظيمة جدا
  .وحج بالناس قطز اخلادم

ن زيادة اهللا بن ابن القطاع اللغوي أبو القاسم علي بن جعفر بن حممد ابن احلسني بن أمحد بن حممد ب: وممن تويف فيها
حممد بن االغلب السعدي الصقلي، مث املصري اللغوي املصنف كتاب االفعال، الذي برز فيه على ابن القوطية، وله 

  مصنفات كثرية، قدم مصر يف
__________  

  .بلك: ٢٣٥/  ٢وتاريخ أيب الفداء  ٥٩٣/  ١٠ويف الكامل ؛ مالك : ١٩٨/  ٥يف ابن خلدون ) ١(
  ).٢٣٠(ص ) ١(انظر حاشية ) ٢(

حدود سنة مخسمائة ملا أشرفت الفرنج على أخذ صقلية، فأكرمه املصريون وبالغوا يف إكرامه، وكان ينسب إىل 
  ).١(التساهل يف الدين، وله شعر جيد قوي، مات وقد جاوز الثمانني 

أمري اجليوش مبصر،  أبو القاسم شاهنشاه االفضل بن أمري اجليوش مبصر، مدبر دولة الفاطميني، وإليه تنسب قيسرية
والعامة تقول مرجوش، وأبوه باين اجلامع الذي بثغر االسكندرية بسوق العطارين، ومشهد الرأس بعسقالن أيضا، 

وكان أبوه نائب املستنصر على مدينة صور، وقيل على عكا، مث استدعاه إليه يف فصل الشتاء فركب البحر فاستنابه 
ها، ومات يف سنة مثان ومثانني وأربعمائة، وقام يف الوزارة ولده االفضل على ديار مصر، فسدد االمور بعد فساد

هذا، وكان كأبيه يف الشهامة والصرامة، وملا مات املستنصر أقام املستعلي واستمرت االمور على يديه، وكان عادال 



هذه السنة، عن حسن السرية، موصوفا جبودة السريرة فاهللا أعلم، ضربه فداوى وهو راكب فقتله يف رمضان من 
سبع ومخسني سنة، وكانت إمارته من ذلك بعد أبيه مثان وعشرين سنة، وكانت داره دار الوكالة اليوم مبصر، وقد 

  وجد له أموال عديدة جدا، تفوق العد واالحصاء، من القناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل
كله إىل اخلليفة الفاطمي فجعل يف خزانته، وذهب جامعه  املسومة واالنعام واحلرث، واجلواهر النفائس، فانتقل ذلك

إىل سواء احلساب، على الفتيل من ذلك والنقري والقطمري واعتاض عنه اخلليفة بأيب عبد اهللا البطائحي، ولقبه 
  .املأمون

أردبا،  ترك االفضل من الذهب العني ستمائة ألف ألف دينار مكررة، ومن الدراهم مائتني ومخسني: قال ابن خلكان
وسبعني ثوب ديباج أطلس، وثالثني راحلة أحقاق ذهب عراقي، ودواة ذهب فيها جوهرة بإثين عشر ألف دينار، 
ومائة مسمار ذهب زنة كل مسمار مائة مثقال، يف عشرة جمالس كان جيلس فيها، على كل مسمار منديل مشدود 

وخلف من الرقيق : وق كسوة للبس بدنه، قالبذهب، كل منديل على لون من االلوان من مالبسه، ومخسمائة صند
واخليل والبغال واملراكب واملسك والطيب واحللى ما ال يعلم قدره إال اهللا عزوجل، وخلف من البقر واجلواميس 
والغنم ما يستحيي االنسان من ذكره، وبلغ ضمان ألباهنا يف سنة وفاته ثالثني ألف دينار، وترك صندوقني كبريين 

  .هب برسم النساءمملوءين إبر ذ
عبد الرزاق بن عبد اهللا ابن علي بن إسحاق الطوسي، ابن أخي نظام امللك، تفقه بإمام احلرمني، وأفىت ودرس 

  .وناظر، ووزر للملك سنجر
__________  

  .سنة ٨٢) ١(
  .ه ٤٣٣ومولده سنة 

  ).٢٣٦/  ٢تاريخ الفداء (

حممد وسنجر، كانت كثرية الصدقة واالحسان إىل خاتون السفرية حظية السلطان ملكشاه، وهي أم السلطانني 
  .الناس، هلا يف كل سنة سبيل خيرج مع احلجاج

وفيها دين وخري، ومل تزل تبحث حىت عرفت مكان أمها وأهلها، فبعثت االموال اجلزيلة حىت استحضرهتم، وملا 
لست بني جواريها، فلما مسعت قدمت عليها أمها كان هلا عنها أربعني سنة مل ترها، فأحبت أن تستعلم فهمها فج

  .أمها كالمها عرفتها فقامت إليها فاعتنقا وبكيا، مث أسلمت أمها على يديها جزاها اهللا خريا
  وقد تفردت بوالدة ملكني من ملوك املسلمني، يف دولة االتراك والعجم، وال يعرف هلا نظري يف ذلك إال اليسري من

مللك الوليد وسليمان، وشاهوند ولدت للوليد يزيد وإبراهيم، وقد ذلك، وهي والدة بنت العباس، ولدت لعبد ا
  .وليا اخلالفة أيضا، واخليزران ولدت للمهدي اهلادي والرشيد

الطغرائي صاحب المية العجم، احلسني بن علي بن عبد الصمد، مؤيد الدين االصبهاين، العميد فخر الكتاب الليثي 
ة بأربل مدة، أورد له ابن خلكان قصيدته الالمية اليت ألفها يف سنة مخس الشاعر، املعروف بالطغرائي، ويل الوزار

* أصالة الرأي صانتين عن اخلطل : ومخسمائة، يف بغداد، يشرح فيها أحواله وأموره، وتعرف بالمية العجم أوهلا
فل فيم والشمس رأد الضحى كالشمس يف الط* وحلية الفضل زانتين لدى العطل جمدي أخريا وجمدي أوال شرع 

هبا وال ناقيت فيها وال مجلي وقد سردها ابن خلكان بكماهلا، وأورد له غري ذلك من * االقامة بالزوراء ؟ ال سكين 
  .الشعر واهللا أعلم



مث دخلت سنة ست عشرة ومخسمائة يف احملرم منها رجع السلطان طغرلبك إىل طاعة أخيه حممود، بعد ما كان قد 
  .نخرج عنها، وأخذ بالد أذربيجا

وفيها أقطع السلطان حممود مدينة واسط القسنقر مضافا إىل املوصل، فسري إليها عماد الدين زنكي بن آقسنقر، 
  .فأحسن السرية هبا وأبان عن حزم وكفاية

ويف صفر منها قتل الوزير السلطان حممود أبو طالب السمريمي، قتله باطين، وكان قد برز للمسري إىل مهذان، 
جته يف مائة جارية مبراكب الذهب، فلما بلغهن قتله رجعن حافيات حاسرات عن وجوههن، وكانت قد خرجت زو

  .قد هن بعد العز، واستوزر السلطان مكانه مشس الدين امللك عثمان بن نظام امللك
  وفيها التقى آقسنقر ودبيس بن صدقة، فهزمه دبيس وقتل خلقا من جيشه، فأوثق السلطان

لده، ورفعهما إىل القلعة، فعند ذلك آذى دبيس تلك الناحية وهنب البالد، وجز منصور بن صدقة أخا دبيس وو
  شعره ولبس السواد، وهنبت أموال اخلليفة أيضا، فنودي يف بغداد للخروج لقتاله،

وبرز اخلليفة يف اجليش وعليه قباء أسود وطرحة، وعلى كتفيه الربدة وبيده القضيب، ويف وسطه منطقة حرير 
يره نظام الدين أمحد بن نظام امللك، ونقيب النقباء علي بن طراد الزينيب، وشيخ الشيوخ صدر صيين، ومعه وز

الدين بن إمساعيل، وتلقاه آقسنقر الربشقي ومعه اجليش فقبلوا االرض ورتب الربشقي اجليش، ووقف القراء بني 
هي، والتقى الفريقان، وقد شهر اخلليفة يدي اخلليفة، وأقبل دبيس وبني يديه االماء يضربن بالدفوف واملخانيث باملال

سيفه وكرب واقترب من املعركة، فحمل عنتر بن أيب العسكر على ميمنة اخلليفة فكسرها وقتل أمريها مث محل مرة 
بن زائدة، مث اهنزم ) ١(ثانية فكشفهم كاالوىل فحمل عليه عماد الدين زنكي بن آقسنقر فأسر عنتر وأسر معه بديل 

قوا أنفسهم يف املاء، فغرق كثري منهم، فأمر اخلليفة بضرب أعناق االسارى صربا بني يديه، عسكر دبيس وأل
وحصل نساء دبيس وسراريه حتت االسر، وعاد اخلليفة إىل بغداد فدخلها يف يوم عاشوراء من السنة اآلتية، وكانت 

املنتفق فصحبهم إىل البصرة فدخلها  غيبته عن بغداد ستة عشر يوما، وأما دبيس فإنه جنا بنفسه وقصد غزية مث إىل
وهنبها وقتل أمريها، مث خاف من الربشقي فخرج منها وسار على الربية والتحق بالفرنج، وحضر معهم حصار 

  .حلب، مث فارقهم والتحق بامللك طغرل أخي السلطان حممود
وفاة أبيه، وملك أخوه سليمان  الدين متراش بن إيلغازي ابن أرتق قلعة ماردين بعد) ٢(وفيها ملك السلطان سهام 

  .ميافارقني
  .وفيها ظهر معدن حناس بديار بكر قريبا من قلعة ذي القرنني

  .وفيها دخل مجاعة من الوعاظ إىل بغداد فوعظوا هبا، وحصل هلم قبول تام من العوام
  .وحج بالناس قطز اخلادم
الشعث، أبو حممد السمرقندي، أخو أيب القاسم، عبد اهللا بن أمحد ابن عمر بن أيب ا..وممن تويف فيها من االعيان

وكان من حفاظ احلديث، وقد زعم أن عنده منه ما ليس عند أيب زرعة الرازي، وقد صحب اخلطيب مدة ومجع 
  ).٤(هبا عن مثانني سنة ) ٣(وألف وصنف ورحل إىل اآلفاق، تويف يوم االثنني الثاين عشر من ربيع االول 

__________  
  .بريك: ٦٠٩/  ١٠ يف الكامل) ١(
  .مترتاش؛ حسام الدين : وتاريخ أيب الفداء ٦٠٤/  ١٠يف الكامل ) ٢(
  .ربيع اآلخر: ١٢٦٤يف تذكرة احلفاظ ص ) ٣(



 -سنة  ٧٢كان مولده سنة أربع وأربعني وأربعمائة، أي : ١٢٦٤وتذكرة احلفاظ ص  ٦٠٥/  ١٠يف الكامل ) ٤(
  .٤٩/  ٤انظر شذرات الذهب 

ريي نسبة إىل قرية بأصبهان، كان وزير السلطان حممود، وكان جماهرا بالظلم والفسق، وأحدث علي بن أمحد السم
قد استحييت من كثرة ظلم : على الناس مكوسا، وجددها بعد ما كانت قد أزيلت من مدة متطاولة، وكان يقول

أحضر املنجمني فضربوا له من ال ناصر له، وكثرة ما أحدثت من السنن السيئة، وملا عزم على اخلروج إىل مهذان 
ختت رمل لساعة خروجه ليكون أسرع لعودته، فخرج يف تلك الساعة وبني يديه السيوف املسلولة، واملماليك 

الكثرية بالعدد الباهرة، فما أغىن عنه ذلك شيئا، بل جاءه باطين فضربه فقتله، مث مات الباطين بعده، ورجع نساؤه 
الذهب، حاسرات عن وجوههن، قد أبدهلن اهللا الذل بعد العز، واخلوف بعد بعد أن ذهنب بني يديه على مراكب 

االمن، واحلزن بعد السرور والفرح، جزاء وفاقا، وذكل يوم الثالثاء سلخ صفر، وما أشبه حاهلن بقول أيب العتاهية 
يوم يطوح كل بطاح من الناس له * رحن يف الوشي عليهن املسوح : يف اخليزران وجواريها حني مات املهدي

فعلى نفسك نح إن كنت ال بد تنوح احلريري صاحب املقامات القاسم بن علي * لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح 
  .بن حممد بن حممد بن عثمان، فخر الدولة أبو حممد احلريري

ولد  مؤلف املقامات اليت سارت بفصاحتها الركبان، وكاد يربو فيها على سحبان، ومل يسبق إىل مثلها وال يلحق،
  سنة ست وأربعني وأربعمائة ومسع احلديث واشتغل باللغة والنحو، وصنف يف ذلك كله، وفاق أهل

زمانه، وبرز على أقرانه، وأقام ببغداد وعمل صناعة االنشاء مع الكتاب يف باب اخلليفة، ومل يكن ممن تنكر بديهته 
  .وال تتعكر فكرته وقرحيته

غة، وفاق أهل زمانه بالذكاء والفطنة والفصاحة، وحسن العبارة، وصنف صنف وقرأ االدب والل: قال ابن اجلوزي
  .املقامات املعروفة اليت من تأملها عرف ذكاء منشئها، وقدره وفصاحته، وعلمه

  .تويف يف هذه السنة بالبصرة
، ومنهم من وقد قيل إن أبا زيد واحلارث بن مهام املطهر ال وجود هلما، وإمنا جعل هذه املقامات من باب االمثال
  .يقول أبو زيد بن سالم السروجي كان له وجود، وكان فاضال، وله علم ومعرفة باللغة فاهللا أعلم

، وكان بصريا فاضال يف النحو واللغة، وكان يشتغل )١(وذكر ابن خلكان أن أبا زيد كان امسه املطهر بن سالم 
  .ملا جاء يف احلديث كلكم حارث وكلكم مهام عليه احلريري بالبصرة، وأما احلارث بن مهام فإنه غين بنفسه،

  .كذا قال ابن خلكان
  الن كل أحد" أصدق االمساء حارث ومهام " وإمنا اللفظ احملفوظ 
__________  

  .سالر: ٢٧٦/  ٣وأنباه الرواة  ٦٤/  ٤يف ابن خلكان ) ١(

ة عملها الثامنة واالربعون وهي إما حارث وهو الفاعل، أو مهام من اهلمة وهو العزم واخلاطر، وذكر أن أول مقام
أبو : احلرامية، وكان سببها أنه دخل عليهم يف مسجد البصرة رجل ذو طمرين فصيح اللسان، فاستسموه، فقال

زيد السروجي، فعمل فيه هذه املقامة، فأشار عليه وزير اخلليفة املسترشد جالل الدين عميد الدولة أبو علي احلسن 
  .يكمل عليها متام مخسني مقامةبن أيب املعز بن صدقة، أن 

كذا رأيته يف نسخة خبط املصنف، على حاشيتها، وهو أصح من قول من قال إنه الوزير شرف : قال ابن خلكان



الدين أبو نصر أنوشروان بن حممد بن خالد بن حممد القاشاين، وهو وزير املسترشد أيضا، ويقال إن احلريري كان 
م بغداد ومل يصدق يف ذلك لعجز الناس عن مثلها، فامتحنه بعض الوزراء أن يعمل قد عملها أربعني مقامة، فلما قد

مقامة فأخذ الدواة والقرطاس وجلس ناحية فلم يتيسر له شئ، فلما عاد إىل بلده عمل عشرة أخرى فأمتها مخسني 
* خ لنا من ربيعة الفرس شي: مقامة، وقد قال فيه أبو القاسم علي بن أفلح الشاعر، وكان من مجلة املكذبني له فيها

  ينتف عثنونه من اهلوس
رماه وسط الديوان باخلرس ومعىن قوله باملشان هو مكان بالبصرة، وكان احلريري صدر * أنطقه اهللا باملشان كما 

ديوان املشان، ويقال إنه كان ذميم اخللق، فاتفق أن رجال رحل إليه فلما رآه ازدراه ففهم احلريري ذلك فأنشأ 
مثل املعيدي * ورائدا أعجبته خضرة الدمن فاختر لنفسك غريي إنين رجل * أنت أول سار غره قمر  ما: يقول

  .فامسع يب وال ترين ويقال إن املعيدي اسم حصان جواد كان يف العرب ذميم اخللق واهللا أعلم
لفقه، واجلمع بني البغوي املفسر احلسني بن مسعود بن حممد البغوي، صاحب التفسري وشرح السنة والتهذيب يف ا

الصحيحني واملصابيح يف الصحاح واحلسان، وغري ذلك، اشتغل على القاضي حسني وبرع يف هذه العلوم، وكان 
  .عالمة زمانه فيها، وكان دينا ورعا زاهدا عابدا صاحلا

  .تويف يف شوال منها وقيل يف سنة عشر فاهللا أعلم
  .ودفن مع شيخه القاضي حسني بالطالقان

  .واهللا أعلم
مث دخلت سنة سبع عشرة ومخسمائة يف يوم عاشوراء منها عاد اخلليفة من احللة إىل بغداد مؤيدا منصورا من قتال 

  .دبيس
  .وفيها عزم اخلليفة على طهور أوالد أخيه، وكانوا اثين عشر ذكرا، فزينت بغداد سبعة أيام بزينة مل ير مثلها

  ويف
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

شعبان منها قدم أسعد املهييت مدرسا بالنظامية ببغداد، وناظرا عليها، وصرف الباقرجي عنها، ووقع بينه وبني 
  . منهمالفقهاء فتنة بسبب أنه قطع منهم مجاعة، واكتفى مبائيت طالب منهم، فلم يهن ذلك على كثري

  .وفيها سار السلطان حممود إىل بالد الكرج وقد وقع بينهم وبني القفجاق خلف فقاتلهم فهزمهم، مث عاد إىل مهدان
  .، وقد كان ظاملا غامشا)١(وفيها ملك طغتكني صاحب دمشق مدينة محاه بعد وفاة صاحبها قراجا 

ان عينا لدبيس، وأضيف إىل علي بن طراد نقابة وفيها عزل نقيب العلويني وهدمت داره وهو علي بن أفلح، النه ك
  .العلويني مع نقابة العباسيني
بن صدقة، التغليب، املعروف بابن اخلياط الشاعر الدمشقي، ) ٢(أمحد بن حممد ابن علي ..وممن تويف فيها من االعيان

  .الكاتب، له ديوان شعر مشهور
سن، وكان مكثرا حلفظ االشعار املتقدمة وأخبارهم، قال ابن عساكر ختم به شعر الشعراء بدمشق، شعره جيد ح

): ٣(وأورد له ابن خلكان قطعة جيدة من شعره من قصيدته اليت لو مل يكن له سواها لكفته وهي اليت يقول فيها 
مىت هب كان الوجد أيسر * فقد كاد رياها يطري بلبه وإياكما ذاك النسيم فإنه ) * ٤(خذا من صبا جند أمانا لقلبه 

يتوق * حمل اهلوى من مغرم القلب صبه أتذكر والذكرى تشوق وذو اهلوى * ه خليلي، لو أحببتما لعلمتما خطب
وشوق على بعد املزار وقربه ويف الركب مطوي الضلوع * ومن يعلق به احلب يصبه غرام على يأس اهلوى ورجائه 

تضمن منها داؤه دون صحبه * مىت يدعه داعي الغرام يلبه إذا خطرت من جانب الرمل نفحة * على جوى 
) ٥(حذارا وخوفا * ويف القلب من أعراضه مثل حجبه أغار إذا آنست يف احلي أنة * وحمتجب بني االسنة معرض 

  .سنة بدمشق) ٦(أن تكون حلبه تويف يف رمضان منها عن سبع وتسعني 
__________  

  .وهو حممود بن قراجة) ١(
االبيات يف ديوانه، ص ) ٣...(علي بن حيىي بن صدقة:..١٤٥/  ١يان ووفيات االع ٦٧/  ٣زيد يف الوايف ) ٢(

  .قاهلا يف مدح جمد الدين أبق بن عبد الرزاق؛  ١٧٠
  .لصبه: كذا باالصل والوفيات، ويف الوايف) ٤(
  .حذارا عليه: كذا باالصل والديوان ووفيات االعيان، ويف الوايف) ٥(
  .مخسني وأربعمائة، فيكون له عند وفاته سبع وستون سنةكانت والدته سنة : يف الوايف والوفيات) ٦(

  .مث دخلت سنة مثان عشر ومخسمائة فيها ظهرت الباطنية بآمد فقاتلهم أهلها فقتلوا منهم سبعمائة
وفيها ردت شحنكية بغداد إىل سعد الدولة يرنقش الزكوي وسلم إليه منصور بن صدقة أخو دبيس ليسلمه إىل دار 

رب بأن دبيسا قد التجأ إىل طغرلبك وقد اتفقا على أخذ بغداد، فأخذ الناس بالتأهب إىل قتاهلما، اخلالفة، وورد اخل
  .وأمر آقسنقر بالعود إىل املوصل، فاستناب على البصرة عماد الدين زنكي بن آقسنقر

بن  ويف ربيع االول دخل امللك حسام مترتاش بن إيلغازي بن أرتق صاحب حلب، وقد ملكها بعد ملكها بلك
هبرام، وكان قد حاصر قلعة منبج فجاءه سهم يف حلقه فمات، فاستناب مترتاش حبلب، مث عاد إىل ماردين فأخذت 



منه بعد ذلك، أخذها آقسنقر مضافة إىل املوصل، وفيها أرسل اخلليفة القاضي أبا سعد اهلروي ليخطب له ابنة 
  .جل العروسالسلطان سنجر، وشرع اخلليفة يف بناء دار على حافة دجلة ال

  .وحج بالناس مجال الدولة إقبال املسترشدي
أمحد بن علي بن برهان أبو الفتح، ويعرف بابن احلمامي، تفقه على أيب الوفاء بن عقيل، ..وممن تويف فيها من االعيان

تغل وبرع يف مذهب االمام أمحد، مث نقم عليه أصحابه أشياء، فحمله ذلك على االنتقال إىل مذهب الشافعي، فاش
  .على الغزايل والشاشي، وبرع وساد وشهد عند الزينيب فقبله، ودرس يف النظامية شهرا

  .تويف يف مجادى ودفن بباب إبرز
عبد اهللا بن حممد بن جعفر أبو علي الدامغاين، مسع احلديث وشهد عند أبيه وناب يف الكرخ عن أخيه، مث ترك ذلك 

  .دكله، وويل حجابة باب النوىب، مث عزل مث أعي
  .تويف يف مجادى

، صاحب كتاب االمثال، ليس له مثله يف بابه، له شعر جيد، تويف )١(أمحد بن حممد ابن إبراهيم أبو الفضل امليداين 
  .يوم االربعاء اخلامس والعشرين من رمضان واهللا سبحانه أعلم

__________  
  .امليداين نسبة إىل ميدان زياد، وهي حملة يف نيسابور) ١(

نة تسع عشرة ومخسمائة فيها قصد دبيس والسلطان طغرل بغداد ليأخذاها من يد اخلليفة، فلما اقتربا مث دخلت س
منها برز إليهما اخلليفة يف جحفل عظيم، والناس مشاة بني يديه إىل أول منزلة، مث ركب الناس بعد ذلك، فلما 

أرسل اهللا مطرا عظيما، ومرض السلطان أمست الليلة اليت يقتتلون يف صبيحتها، ومن عزمهم أن ينهبوا بغداد، 
طغرل يف تلك الليلة، فتفرقت تلك اجلموع ورجعوا على أعقاهبم خائبني خائفني، والتجأ دبيس وطغرل إىل امللك 
سنجر وسأاله االمان من اخلليفة، والسلطان حممود، فحبس دبيسا يف قلعة ووشى واش أن اخلليفة يريد أن يستأثر 

غداد إىل الالن حملاربة االعداء، فوقع يف نفس سنجر من ذلك وأضمر سوء، مع أنه قد زوج بامللك، وقد خرج من ب
  .ابنته من اخلليفة

وفيها قتل القاضي أبو سعد بن نصر بن منصور اهلروي هبمدان، قتلته الباطنية، وهو الذي أرسله اخلليفة إىل سنجر 
  .ليخطب ابنته

  .وحج بالناس قطز اخلادم
يف مقصورة  -وهم الفداوية  -صاحب حلب، قتلته الباطنية ) ١(آقسنقر الربشقي ..االعيان وممن تويف فيها من

جامعها يوم اجلمعة، وقد كان تركيا جيد السرية، حمافظا على الصلوات يف أوقاهتا، كثري الرب والصدقات إىل الفقراء، 
  .مسعود، وأقره السلطان حممود على عملهكثري االحسان إىل الرعايا، وقام يف امللك بعده ولده السلطان عز الدين 

بن عبد الرمحن ابن شريح بن عمر بن أمحد بن حممد بن إبراهيم بن سليمان بن بالل بن رباح، مؤذن ) ٢(بالل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رحل وجال يف البالد، وكان شيخا جهوري الصوت، حسن القراءة، طيب النغمة 

  .د رمحه اهللاتويف يف هذه السنة بسمرقن
  .بن نصر، أحد مشاهري الفقهاء، وسادة الكرباء، قتلته الباطنية هبمذان فيها) ٣(القاضي أبو سعد اهلروي أمحد 

__________  
  .ه ٥٢٠الربسقي وذكر أنه قتل سنة : ٦٣٣/  ١٠يف الكامل ) ١(



  .هالل: يف الكامل) ٢(
  .حممد: ٢٢٨/  ٥والنجوم الزاهرة  ١١٥ومرآة الزمان ص  ١١/  ٥والوايف  ٦٣٠/  ١٠يف الكامل ) ٣(

مث دخلت سنة عشرين ومخسمائة فيها تراسل السلطان حممود واخلليفة على السلطان سنجر، وأن يكونا عليه، فلما 
علم بذلك سنجر كتب إىل ابن أخيه حممود ينهاه ويستميله إليه، وحيذره من اخلليفة، وأنه ال تؤمن غائلته، وأنه مىت 

يك فأخذك، فأصغى إىل قول عمه ورجع عن عزمه، وأقبل ليدخل بغداد عامه ذلك، فكتب إليه فرغ مين دار إل
اخلليفة ينهاه عن ذلك لقلة االقوات هبا، فليم يقبل منه، وأقبل إليه، فلما أزف قدومه خرج اخلليفة من داره وجتهز 

فة الناس بنفسه خطبة عظيمة إىل اجلانب الغريب فشق عليه ذلك وعلى الناس، ودخل عيد االضحى فخطب اخللي
  .بليغة فصيحة جدا، وكرب وراءه خطباء اجلوامع، وكان يوما مشهودا

وقد سردها ابن اجلوزي بطوهلا ورواها عن من حضرها، مع قاضي القضاة الزينيب، ومجاعة من العدول، وملا نزل 
ليفة بالتوفيق والنصر، مث دخل اخلليفة عن املنرب ذبح البدنة بيده، ودخل السرادق وتباكى الناس ودعوا للخ

من ذي احلجة، فنزلوا يف بيوت الناس وحصل للناس منهم ) ١(السلطان حممود إىل بغداد يوم الثالثاء الثامن عشر 
أذى كثري يف حرميهم، مث إن السلطان راسل اخلليفة يف الصلح فأىب ذلك اخلليفة، وركب يف جيشه وقاتل االتراك 

اتلة، ولكن العامة كلهم معه، وقتل من االتراك خلقا، مث جاء عماد الدين زنكي يف جيش ومعه شرذمة قليلة من املق
كثيف من واسط يف سفن إىل السلطان جندة، فلما استشعر اخلليفة ذلك دعا إىل الصلح، فوقع الصلح بني السلطان 

أول السنة اآلتية إىل مهذان ملرض واخلليفة، وأخذ امللك يستبشر بذلك جدا، ويعتذر إىل اخلليفة مما وقع، مث خرج يف 
  .حصل له

  وفيها كان أول جملس تكلم فيه ابن اجلوزي
على املنرب يعظ الناس، وعمره إذ ذاك ثالث عشرة سنة، وحضره الشيخ أبو القاسم علي بن يعلى العلوي البلخي، 

  .وكان نسيبا، علمه كلمات مث أصعده املنرب فقاهلا، وكان يوما مشهودا
  .وحزر اجلمع يومئذ خبمسني ألفا، واهللا أعلم: زيقال ابن اجلو

وفيها اقتتل طغتكني صاحب دمشق وأعداؤه من الفرنج فقتل منهم خلقا كثريا، وغنم منهم أمواال جزيلة وهللا احلمد 
  .واملنة

واعظا  أمحد بن حممد بن حممد أبو الفتح الطوسي الغزايل، أخو أيب حامد الغزايل، كان..وممن تويف فيها من االعيان
مفوها، ذا حظ من الكالم والزهد وحسن التأين، وله نكت جيدة، ووعظ مرة يف دار امللك حممود فأطلق له ألف 
  دينار، وخرج فإذا على الباب فرس الوزير بسرجها الذهب، وسالحها وما عليها من احللى، فركبها، فبلغ ذلك

__________  
  .يف عشر ذي احلجة: ٥٠٤/  ٣العرب يف العشرين من ذي احلجة، ويف : يف الكامل) ١(

دعوه وال يرد علي الفرس، فأخذها الغزايل، ومسع مرة ناعورة تئن فألقى عليها رداءه فتمزق قطعا : الوزير فقال
  .قطعا

وقد كانت له نكت إال أن الغالب على كالمه التخليط واالحاديث املوضوعة املصنوعة، : قال ابن اجلوزي
عاين الفاسدة، مث أورد ابن اجلوزي أشياء منكرة من كالمه فاهللا أعلم، من ذلك أنه كان واحلكايات الفارغة، وامل

كلما أشكل عليه شئ رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اليقظة فسأله عن ذلك فدله على الصواب، وكان 



  .يتعصب إىل بليس ويعتذر له، وتكلم فيه ابن اجلوزي بكالم طويل كثري
  .بة املردان والقول باملشاهدة فاهللا أعلم بصحة ذلكقال ونسب إىل حم
كان واعظا مليح الوعظ حسن املنظر صاحب كرامات وإشارات، وكان من الفقهاء، غري أنه مال : قال ابن خلكان

لباب " إىل الوعظ فغلب عليه ودرس بالنظامية نيابة عن أخيه ملا تزهد، واختصر إحياء علوم الدين يف جملد مساه 
، وطاف البالد وخدم الصوفية بنفسه، وكان مائال إىل االنقطاع والعزلة "الذخرية يف علم البصرية : " وله" االحيا 

  .واهللا أعلم حباله
  )١(أمحد بن علي 

ابن حممد الوكيل، املعروف بابن برهان، أبو الفتح الفقيه الشافعي، تفقه على الغزايل وعلى الكيا اهلراسي، وعلى 
  .يف االصول، وله كتاب الذخرية يف أصول الفقه، وكان يعرف فنونا جيدة، بعينها الشاشي، وكان بارعا

  .وويل تدريس النظامية ببغداد دون شهر
هبرام بن هبرام أبو شجاع البيع، مسع احلديث وبىن مدرسة الصحاب أمحد بكلواذي، ووقف قطعة من أمالكه على 

  .الفقهاء هبا
ن إبراهيم أبو االعال إالسحاقي اهلروي احلافظ، أحد املتقنني، مسع احلديث صاعد بن سيار ابن حممد بن عبد اهللا ب

  .وتويف بعتورج قرية على بابه هراة
مث دخلت سنة إحدى وعشرين ومخسمائة استهلت هذه السنة واخلليفة والسلطان حممود متحاربان واخلليفة يف 

  السرادق يف اجلانب
__________  

  .ه ٥١٨ذكره يف وفيات سنة ) ١(
  .وذكره وفاته هذه السنة ابن خلكان

الغريب، فلما كان يوم االربعاء رابع احملرم توصل مجاعة من جند السلطان إىل دار اخلالفة فحصل فيها ألف مقاتل 
  .عليهم السالح، فنهبوا االموال، وخرج اجلواري وهن حاسرات يستغثن حىت دخلن دار اخلاتون

ما وقع ذلك ركب اخلليفة يف جيشه وجئ بالسفن وانقلبت بغداد بالصراخ وأنا رأيتهن كذلك، فل: قال ابن اجلوزي
حىت كأن الدنيا قد زلزلت، وثارت العامة مع جيش اخلليفة فكسروا جيش السلطان وقتلوا خلقا من االمراء، 
ائع، وأسروا آخرين وهنبوا دار السلطان ودار وزيره ودار طبيبه أيب الربكات، وأخذوا ما كان يف داره من الود
ومرت خبطة عظيمة جدا، حىت أهنم هنبوا الصوفية، برباط هنر جور، وجرت أمور طويلة، ونالت العامة من 

يا باطين تترك الفرنج والروم وتقاتل اخلليفة، مث إن اخلليفة انتقل إىل داره يف سابع : السلطان، وجعلوا يقولون له
  لسلطان من اخلليفة االمان والصلح، فالن اخلليفة إىل ذلك،احملرم، فلما كان يف يوم عاشوراء متاثل احلال وطلب ا

وتباشر الناس بالصلح، فأرسل إليه اخلليفة نقيب النقباء وقاضي القضاة، وشيخ الشيوخ وبضعا وثالثني شاهدا، 
فاحتبسهم السلطان عنده ستة أيام فساء ذلك الناس، وخافوا من فتنة أخرى أشد من االوىل، وكان برنقش الزكوي 

حنة بغداد يغري السلطان بأهل بغداد لينهب أمواهلم، فلم يقبل منه، مت أدخل الولئك اجلماعة فأدخلوا عليه وقت ش
املغرب فصلى هبم القاضي وقرأوا عليه كتاب اخلليفة، فقام قائما، وأجاب اخلليفة إىل مجيع ما اقترح عليه، ووقع 

لو مل يصلح : من قلة الطعام عندهم يف العسكر، وقالوا الصلح والتحليف، ودخل جيش السطان وهم يف غاية اجلهد
ملتنا جوعا، وظهر من السلطان حلم كثري عن العوام، وأمر اخلليفة برد ما هنب من دور اجلند، وأن من كتم شيئا 



  .أبيح دمه
واالكرام،  وبعث اخلليفة علي بن طراد الزينيب النقيب إىل السلطان سنجر ليبعد عن بابه دبيسا، وأرسل معه اخللع

فأكرم سنجر رسول اخلليفة، وأمر بضرب الطبول على بابه يف ثالثة أوقات، وظهر منه طاعة كثرية، مث مرض 
السلطان حممود ببغداد فأمره الطبيب باالنتقال عنها إىل مهذان، فسار يف ربيع اآلخر فوضع شحنكية بغداد إىل عماد 

لى شحنكية بغداد جماهد الدين هبروز، وجعل إليه احللة وبعث الدين زنكي، فلما وصل السلطان إىل مهذان بعث ع
  .عماد الدين زنكي إىل املوصل وأعماهلا

  .وفيها درس احلسن بن سليمان بالنظامية ببغداد
وفيها ورد أبو الفتوح االسفراييين فوعظ ببغداد، فأورد أحاديث كثرية منكرة جدا، فاستتيب منها وأمر باالنتقال 

فشد معه مجاعة من االكابر وردوه إىل ما كان عليه، فوقع بسببه فنت كثرية بني الناس، حىت رمجه منها إىل غريها 
بعض العامة باالسواق، وذلك النه كان يطلق عبارات ال حيتاج إىل إيرادها، فنفرت منه قلوب العامة وأبغضوه، 

  .ذاك وجلس الشيخ عبد القادر اجليلي فتكلم على الناس فأعجبهم، وأحبوه وتركوا
  ).١(وفيها قتل السلطان سنجر من الباطنية اثنا عشر ألفا 

  .وحج بالناس قطز اخلادم
  ..وممن تويف فيها من االعيان

__________  
  .كانوا يزيدون على عشرة آالف نفس: ٦٤٧/  ١٠يف الكامل ) ١(

  حممد بن عبد امللك
  .صاحب التاريخ من بيت احلديث ابن إبراهيم بن أمحد، أبو احلسن بن أيب الفضل اهلمذاين الفرضي،

  .وذكر ابن اجلوزي عن شيخه عبد الوهاب أنه طعن فيه
  .تويف فجأة يف شوال، ودفن إىل جانب ابن شريح

فاطمة بنت احلسني بن احلسن ابن فضلويه مسعت اخلطيب وابن املسلمة وغريها، وكانت واعظة هلا رباط جتتمع فيه 
  .مسند الشافعي وغريهالزاهدات، وقد مسع عليها ابن اجلوزي 

، مث التنيسي صاحب املصنفات يف اللغة وغريها، مجع املثلث يف )١(أبو حممد عبد اهللا بن حممد ابن السيد البطليوسي 
جملدين، وزاد فيه على قطرب شيئا كثريا جدا، وله شرح سقط الزند اليب العالء، أحسن من شرح املصنف وله 

وأوصاله * أخو العلم حي خالد بعد موته : ره الذي أورده له ابن خلكانشرح أدب الكاتب البن قتيبة، ومن شع
يظن من االحياء وهو عدمي مث دخلت سنة اثنتني * حتت التراب رميم وذو اجلهل ميت وهو ماش على الثرى 

له وعشرين ومخسمائة يف أوهلا قدم رسول سنجر إىل اخلليفة يسأل منه أن خيطب له على منابر بغداد، وكان خيطب 
  .يف كل مجعة جبامع املنصور

  .وفيها مات ابن صدقة وزير اخلليفة، وجعل مكانه نقيب النقباء
وفيها اجتمع السلطان حممود بعمه سنجر واصطلحا بعد خشونة، وسلم سنجر دبيسا إىل السلطان حممود على أن 

يع االول ببغداد أن دبيسا يسترضي عنه اخلليفة ويعزل زنكي عن املوصل، ويسلم ذلك إىل دبيس، واشتهر يف رب
لئن مل تكف دبيسا عن القدوم إىل بغداد وإال : أقبل إىل بغداد يف جيش كثيف، فكتب اخلليفة إىل السلطان حممود

  .خرجنا إليه ونقضنا ما بيننا وبينك من العهود والصلح



  وفيها
__________  

ينسب : على هنر آنة غريب قرطبة قال ياقوتنسبة إىل بطليوس مدينة باالندلس من أعمال ماردة : البطليوسي) ١(
أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن السيد البطليوسي النحوي اللغوي صاحب التصانيف والشعر : إليها خلق كثري، منهم

  ).معجم البلدان(

  .ملك االتابك زنكي بن آقسنقر مدينة حلب وما حوهلا من البالد
دمشق بعد وفاة أبيه، وقد كان أبوه من مماليك ألب أرسالن، وكان  وفيها ملك تاج امللوك بوري بن طغتكني مدينة

  .عاقال حازما عادال خريا، كثري اجلهاد يف الفرنج رمحه اهللا
  .وفيها عمل ببغداد مصلى للعيد ظاهر باب احللية، وحوط عليه، وجعل فيه قبلة

بن علي بن صدقة أبو علي وزير اخلليفة  احلسن..وحج بالناس قطز اخلادم املتقدم ذكره وممن تويف فيها من االعيان
  .، تويف يف رجب منها)١(املسترشد 

وأن * وجدت الورى كاملاء طعما ورقة : ومن شعره الذي أورد له ابن اجلوزي وقد بالغ يف مدح اخلليفة فيه وأخطأ
الشرع والدين والتقى وأن أمري املؤمنني مثاله فلوال مكان * أمري املؤمنني زالله وصورت معىن العقل شخصا مصورا 

، من أهل مسرقند، روى احلديث وتفقه، )٢(لقلت من االعظام جل جالله احلسني بن علي ابن أيب القاسم الالمتين * 
  .وكان يضرب به املثل يف املناظرة، وكان خريا دينا على طريقة السلف، مطرحا للتكلف أمارا باملعروف

ال أجعل : رسالة إىل دار اخلالفة، فقيل له أال حتج عامك هذا ؟ فقالقدم من عند اخلاقان ملك ما وراء النهر يف 
  .احلج تبعا لرسالتهم، فعاد إىل بلده فمات يف رمضان من هذه السنة عن إحدى ومثانني سنة رمحه اهللا

طغتكني االتابك صاحب دمشق التركي، أحد غلمان تتش، كان من خيار امللوك وأعدهلم وأكثرهم جهادا للفرنج، 
  .م من بعده ولده تاج امللوك بوريوقا

__________  
ه ولقبه جبالل الدين سيد الوزراء صدر الشرق  ٥١٣استوزره املسترشد سنة : ٣٠٤قال الفخري ص ) ١(

  والغرب
  .ظهري أمري املؤمنني، كان من أفاضل وزرائه، عاملا بقوانني الرياسة خريا

كن ذلك عن إرادة من املسترشد، وإمنا دعته الضرورة الن مث إن املسترشد قبض عليه وعزله عن الوزارة، وليم ي
ومل يزل يف علو قدر ..وزير السلطان كان يتعصب عليه، مث وقع الرضى عليه وأعيد إىل الوزارة وكان يوما مشهودا

  .إىل أن تويف
  .السمرقندي احلنفي، عامل ما وراء النهر؛ الالمشي : ١٢٧٢/  ٤يف تذكرة احلفاظ ) ٢(

ثالث وعشرين ومخسمائة يف احملرم منها دخل السلطان حممود إىل بغداد، واجتهد يف إرضاء اخلليفة  مث دخلت سنة
عن دبيس، وأن يسلم إليه بالد املوصل، فامتنع اخلليفة من ذلك وأىب أشد االباء، هذا وقد تأخر دبيس عن الدخول 

عماد الدين زنكي فبذل للسلطان يف كل إىل بغداد، مث دخلها وركب بني الناس فلعنوه وشتموه يف وجهه، وقدم 
سنة مائة ألف دينار، وهدايا وحتفا، والتزم للخليفة مبثلها على أن ال يويل دبيسا شيئا وعلى أن يستمر زنكي على 

عمله باملوصل، فأقره على ذلك وخلع عليه، ورجع إىل عمله فملك حلب ومحاه، وأسر صاحبها سونج بن تاج 



  .سني ألف دينارامللوك، فافتدى نفسه خبم
ويف يوم االثنني سلخ ربيع اآلخر خلع السلطان على نقيب النقباء استقالال، وال يعرف أحد من العباسيني باشر 

  .الوزارة غريه
ويف رمضان منها جاء دبيس يف جيش إىل احللة فملكها ودخلها يف أصحابه، وكانوا ثالمثائة فارس، مث إنه شرع يف 

من القرى حىت حصل حنوا من مخسمائة ألف دينار، واستخدم قريبا من عشرة آالف مجع االموال وأخذ الغالت 
مقاتل، وتفاقم احلال بأمره، وبعث إىل اخلليفة يسترضيه فلم يرض عليه، وعرض عليه أمواال فلم يقبلها، وبعث إليه 

فة، مث دخل الربية فانقطع السلطان جيشا فاهنزم إىل الربية مث أغار على البصرة فأخذ منها حواصل السلطان واخللي
  .خربه

ويف هذه السنة قتل صاحب دمشق من الباطنية ستة آالف، وعلق رؤوس كبارهم على باب القلعة، وأراح اهللا 
  .الشام منهم

وفيها حاصرت الفرنج مدينة دمشق فخرج إليهم أهلها، فقاتلوهم قتاال شديدا، وبعث أهل دمشق عبد اهللا الواعظ 
ر يستغيثون باخلليفة، ومهوا بكسر منرب اجلامع، حىت وعدهم بأنه سيكتب إىل السلطان ليبعث ومعه مجاعة من التجا

  هلم جيشا يقاتلون الفرنج، فسكنت االمور،
فلم يبعث هلم جيشا حىت نصرهم اهللا من عنده، فإن املسلمني هزموهم وقتلوا منهم عشر آالف، ومل يفلت منهم 

  .نةأربعني نفسا وهللا احلمد وامل) ١(سوى 
  ).٢(وقتل بيمند الفرجني صاحب إنطاكية 

  .وفيها ختبط الناس يف احلج حىت ضاق الوقت بسبب فتنة دبيس، حىت حج هبم برنقش الزكوي، وكان امسه بغاجق
أسعد بن أيب نصر امليهين أبو الفتح، أحد أئمة الشافعية يف زمانه، تفقه على أيب املظفر ..وممن تويف فيها من االعيان

  ، وساد أهلالسمعاين
__________  

  .مل يفلت منهم غري مقدمهم ومعه أربعون رجال: قال ابن االثري يف تارخيه) ١(
  .على حصن القدموس من املسلمني ٥٢٣ه، بعد أن استوىل سنة  ٥٢٤ذكر ابن االثري وفاته سنة ) ٢(

ند اخلاص والعام وعلق عنه زمانه وبرع وتفرد من بني أقرانه، وويل تدريس النظامية ببغداد، وحصل له وجاهة ع
  .تعليقة يف اخلالف

  .مث عزل عن النظامية فسار إىل مهذان فمات هبا يف هذه السنة رمحه اهللا تعاىل
  .مث دخلت سنة أربع وعشرين ومخسمائة فيها كانت زلزلة عظيمة بالعراق هتدم بسببها دور كثرية ببغداد

  .أحرقت دورا كثرية، وخلقا من ذلك املطر وهتارب الناسووقع بأرض املوصل مطر عظيم فسقط بعضه نارا تأجج ف
  .وفيها وجد ببغداد عقارب طيارة هلا شوكتان، فخاف الناس منها خوفا شديدا

  .وفيها ملك السلطان سنجر مدينة مسرقند وكان هبا حممد بن خاقان
روب طويلة، نصر عليهم يف وفيها ملك عماد الدين زنكي بالدا كثرية من اجلزيرة ومها مع الفرنج، وجرت معهم ح

  .تلك املواقف كلها وهللا احلمد
  .وقتل خلقا من جيش الروم حني قدموا الشام، ومدحه الشعراء على ذلك

  قتل خليفة مصر ويف ثاين ذي القعدة قتل اخلليفة الفاطمي اآلمر بأحكام اهللا بن املستعلي صاحب مصر، قتله



، وكان )١(انت مدة خالفته تسعا وعشرين سنة ومخسة أشهر ونصفا الباطنية وله من العمر أربع وثالثون سنة، وك
وملا قتل تغلب على الديار املصرية غالم من غلمانه أرمين فاستحوذ على ؛ هو العاشر من ولد عبيد اهللا املهدي 

عبد اجمليد بن  االمور ثالثة أيام حىت حضر أبو علي أمحد بن االفضل بن بدر اجلمايل فأقام اخلليفة احلافظ أبا امليمون
وله من العمر مثان ومخسون سنة، وملا أقامه استحوذ على االمور دونه وحصره ؛ ) ٢(االمري أيب القاسم بن املستنصر 

يف جملسه، ال يدع أحدا يدخل إليه إال من يريد هو، ونقل االموال من القصر إىل داره، ومل يبق للحافظ سوى االسم 
  .فقط

بن عثمان بن حممد أبو إسحاق الكليب من أهل غزة، جاوز ) ٣(إبراهيم بن حيىي ...وممن تويف فيها من االعيان
  .الثمانني، وله شعر جيد يف االتراك

  :فمنه
__________  

  .تسعا وعشرين سنة ومخسة أشهر: كذا باالصل وابن خلدون، ويف ابن االثري) ١(
  .عبد احلميد بن أيب القاسم بن املستضئ: ٧١/  ٤يف ابن خلدون ) ٢(

ولقبوه باحلافظ لدين اهللا حىت يكشف عن محل إن كان ) كافال(ومل يبايع باخلالفة وإمنا بويع له لينظر يف االمر نيابة 
  .لآلمر فتكون اخلالفة فيه، ويكون هو نائبا عنه

  ).٤/  ٣تاريخ أيب الفداء  ٦٦٥/  ١٠الكامل (
/  ٢هتذيب تاريخ ابن عساكر  ٥١/  ٦لوايف ا ٦٦٦/  ١٠انظر الكامل ..سقطت من عامود نسبه يف املراجع) ٣(

  .٥٧/  ١وأثبته يف الوفيات  ٢٣٦/  ٥النجوم الزاهرة  ١٥/  ١٠املنتظم  ٢٢٩

حسنا وإن قوتلوا * للرعد كراهتم صوتا وال صيتا قوم إذا قوبلوا كانوا مالئكة * يف فتية من جيوش الترك ما تركت 
* يا ظاملي قسم احملبة بيننا ألقى اهلزبر فال أخاف وثوبه *  ليت الذي بالعشق دونك خصين: كانوا عفاريتا وله

  :ويروعين نظر الغزال إذا دنا وله
ولك الساعة اليت أنت فيها وله * والسفيه الغوي من يصطفيها ما مضى فات واملؤمل غيب * إمنا هذه احلياة متاع 

منه * خلت الديار فال كرمي يرجتى باب الدواعي والبواعث مغلق * ضرورة : هجرت الشعر قلت: قالوا: أيضا
وخيان فيه مع الكساد ويسرق كانت وفاته يف هذه السنة * أنه ال يشترى ) ١(النوال وال مليح يعشق ومن العجائب 

  .ببالد بلخ ودفن هبا
ط رد السالم غداة البني بالعنم حىت إذا طاح عنها املر* إشارة منك تكفينا وأحسن ما : ومما أنشده ابن خلكان له

حبات منتثر يف ضوء * فالتقطت ) ٣(العقد يف الظلم تبسمت فأضاء الليل ) ٢(واحنل بالضم سلك * من دهش 
منتظم احلسني بن حممد ابن عبد الوهاب بن أمحد بن حممد بن احلسني بن عبيد اهللا بن القاسم بن عبد اهللا بن سليمان 

أ القراءات ومسع احلديث، وكان عارفا بالنحو واللغة ابن وهب الدباس أبو عبد اهللا الشاعر املعروف البارع، قر
  .واالدب، وله شعر حسن، تويف يف هذه السنة وقد جاوز الثمانني

من بالد املغرب وبغداد، ومسع ) ٤(حممد بن سعدون بن مرجا أبو عامر العبدري القرشي احلافظ، أصله من بريوقة 
  هبا

__________  
  .ومن الرزية: يف الوايف) ١(



  .عقد السلك: الوايف يف) ٢(
  .اجلو: يف الوايف) ٣(
  .ميورقة: ٩٣/  ٣يف الوايف ) ٤(

  .تقدم شرحها

  على طراد الزينيب واحلميدي وغري واحد، وكانت له معرفة جيدة باحلديث، وكان يذهب يف الفروع
  .مذهب الظاهرية

  .تويف يف ربيع اآلخر يف بغداد
س عن الطريق يف الربية فأسره بعض أمراء االعراب بأرض مث دخلت سنة مخس وعشرين ومخسمائة فيها ضل دبي

الشام، ومحله إىل ملك دمشق بوري بن طغتكني، فباعه من زنكي بن آقسنقر صاحب املوصل خبمسني ألف دينار 
فلما حصل يف يده مل يشك أنه سيهلكه، ملا بينهما من العداوة، فأكرمه زنكي وأعطاه أمواال جزيلة وقدمه واحترمه، 

ءت رسل اخلليفة يف طلبه فبعثه معهم، فلما وصل إىل املوصل حبس يف قلعتها وفيها وقع بني االخوين حممود مث جا
  .ومسعود، فتواجها للقتال مث اصطلحا

وفيها كانت وفاة امللك حممود بن ملكشاه فأقيم يف امللك مكانه ابنه داود، وجعل له إتابك وزير أبيه وخطب له 
  .فيها من االعيانبأكثر البالد وممن تويف 

مسع احلديث وتفقه بالشيخ أيب إسحاق الشريازي، وكان شيخا لطيفا، ) ١(أمحد بن حممد بن عبد القاهر الصويف 
تقدمها بني النوائب والدهر * على كل حال فاجعل احلزم عدة : عليه نور العبادة والتعلم قال ابن اجلوزي أنشدين

لبست ثوب الرجا والناس قد : نك االمور فعن عذر قال وأنشدين أيضاوإن قصرت ع* فإن نلت خريا نلته بعزمية 
ومن عليه لكشف الضر أعتمد وقد مددت * وقمت أشكو إىل موالي ما أجد وقلت يا عديت يف كل نائبة * رقدوا 

فبحر جودك يروي كل من يرد * إليك يا خري من مدت إليه يد فال تردهنا يا رب خائبة * يدي والضر مشتمل 
  ن بن سليمان ابن عبد اهللا بن عبد الغين أبو علي الفقيه مدرس النظامية، وقد وعظ جبامع القصر، وكاناحلس

__________  
  .أبو نصر الطوسي، أصله من طوس ونزل املوصل وكان خطيبها) ١(

  قدم بغداد والزم أبا إسحاق الشريازي إىل حني
  .ه ٥٢٥وفاته يف ربيع االول سنة 

  .هى، وال يف الوعظ مبتدىيقول ما يف الفقه منت
  .تويف فيها وغسله القاضي أبو العباس بن الرطيب، ودفن عند أيب إسحاق

محاد بن مسلم الرحيب الدباس، كان يذكر له أحوال ومكاشفات واطالع على مغيبات، وغري ذلك من املقامات، 
ينفق على اجلهال وذكر عن ابن  كان عريا من العلوم الشرعية، وإمنا كان: ورأيت ابن اجلوزي يتكلم فيه ويقول

وكان الناس ينذرون له : ابن عقيل عدوي، قال ابن اجلوزي: عقيل أنه كان ينفر منه، وكان محاد الدباس يقول
  .فيقبل ذلك، مث ترك ذلك وصار يأخذ من املنامات وينفق على أصحابه

  .تويف يف رمضان ودفن بالشونيزية
سترشد، تويف يف رجب منها وله من العمر إحدى وعشرون سنة، فترك ضرب علي بن املستظهر باهللا أخو اخلليفة امل



  .الطبول وجلس الناس للعزاء أياما
حممد بن أمحد أبن أيب الفضل املاهاين، أحد أئمة الشافعية، تفقه بإمام احلرمني وغريه، ورحل يف طلب احلديث، 

  .ودرس وأفىت وناظر
  .اهان من بالد مروتويف فيها وقد جاوز التسعني، ودفن بقرية م

حممود السلطان بن السلطان ملكشاه كان من خيار امللوك، فيه حلم وأناة وصالبة، وجلسوا للعزاء به ثالثة أيام 
  .ساحمه اهللا

هبة اهللا بن حممد ابن عبد الواحد بن العباس بن احلصني، أبو القاسم الشيباين، راوي املسند عن علي بن املهذب، 
عن عبد اهللا بن أمحد عن أبيه، وقد مسع قدميا النه ولد سنة ثنتني وثالثني وأربعمائة، وباكر به عن أيب بكر بن مالك، 

  أبوه فأمسعه، ومعه أخوه عبد الواحد، على مجاعة من علية املشايخ،
) ١(وقد روى عنه ابن اجلوزي وغري واحد، وكان ثقة ثبتا صحيح السماع، تويف بني الظهر والعصر يوم االربعاء 

  .وله ثالث وتسعون سنة، رمحه اهللا، واهللا سبحانه أعلم منها
__________  

  .يف رابع عشر شوال: ٧٧/  ٤زيد يف شذرات الذهب ) ١(

مث دخلت سنة ست وعشرين ومخسمائة فيها قدم مسعود بن حممد بن ملكشاه بغداد وقدمها قراجا الساقي، 
عماد الدين زنكي لينضم إليهما فتلقاه الساقي وسلجوق شاه بن حممد، وكل منهما يطلب امللك لنفسه، وقدم 

فهزمه فهرب منه إىل تكريت، فخدمه نائب قلعتها جنم الدين أيوب والد امللك صالح الدين يوسف، فاتح بيت 
املقدس كما سيأيت إن شاء اهللا، حىت عاد إىل بالده، وكان هذا هو السبب يف مصري جنم الدين أيوب إليه، وهو 

  . كان من االمور ما سيأيت إن شاء اهللا تعاىلحبلب، فخدم عنده مث
وركبا إىل امللك سنجر فاقتتال معه، وكان جيشه مائة ) ١(مث إن امللكني مسعود وسلجوق شاه اجتمعا فاصطلحا 

وستني ألفا وكان جيشهما قريبا من ثالثني ألفا، وكان مجلة من قتل بينهما أربعني ألفا، وأسر جيش سنجر قراجا 
ه صربا بني يديه، مث أجلس طغرل بن حممد على سرير امللك، وخطب له على املنابر، ورجع سنجر إىل الساقي فقتل

بالده، وكتب طغرل إىل دبيس وزنكي ليذهبا إىل بغداد ليأخذاها، فأقبال يف جيش كثيف فربز إليهما اخلليفة 
  .فهزمهما، وقتل خلقا من أصحاهبما، وأزاح اهللا شرمها عنه وهللا احلمد

ا قتل أبو علي بن االفضل بن بدر اجلمايل وزير احلافظ الفاطمي، فنقل احلافظ االموال اليت كان أخذها إىل وفيه
داره واستوزر بعده أبا الفتح، يانس احلافظي، ولقبه أمري اجليوش، مث احتال فقتله واستوزر ولده حسنا وخطب له 

  .بوالية العهد
  .ينيب واستوزر أنوشروان بن خالد بعد متنعوفيها عزل املسترشد وزيره علي بن طراد الز

وفيها ملك دمشق مشس امللوك إمساعيل بن بوري بن طغتكني بعد وفاة أبيه، واستوزر يوسف بن فريوز، وكان خريا، 
  .ملك بالدا كثرية، وأطاعه إخوته

ن محدان بن عمر بن عيسى أمحد بن عبيد اهللا ابن حممد بن عبيد اهللا بن حممد بن أمحد ب..وممن تويف فيها من االعيان
بن إبراهيم بن غثنة بن يزيد السلمي، ويعرف بابن كادش العكربي، أبو العز البغدادي، مسع احلديث الكثري، وكان 
يفهمه ويرويه وهو آخر من روى عن املاوردي، وقد أثىن عليه غري واحد، منهم أبو حممد بن اخلشاب، وكان حممد 

  .ف بوضع حديث فاهللا أعلمبن ناصر يتهمه ويرميه بأنه اعتر



  .وقال عبد الوهاب االمناطي كان خملطا، تويف يف مجادى االوىل منها
__________  

مت الصلح بينهما على أن يكون العراق لوكيل اخلليفة، وتكون السلطنة ملسعود، ويكون سلجوقشاه ويل ) ١(
  .عهده

  .وحتالفوا على ذلك

على بن الفراء احلنبلي، ولد يف شعبان سنة إحدى ومخسني وأربعمائة، حممد بن حممد بن احلسني ابن القاضي أيب ي
مسع أباه وغريه، وتفقه وناظر وأفىت ودرس، وكان له بيت فيه مال فعدي عليه من الليل فقتل وأخذ ماله، مث أظهر 

  .اهللا عزوجل على قاتله فقتلوه
إىل بغداد فخطب له هبا وخلع عليه  مث دخلت سنة سبع وعشرين ومخسمائة يف صفر منها دخل السلطان مسعود

  .اخلليفة وواله السلطنة ونثر الدنانري والدراهم على الناس، وخلع على السلطان داود بن حممود
وفيها مجع دبيس مجعا كثريا بواسط، فأرسل إليه السلطان جيشا فكسروه وفرقوا مشله، مث إن اخلليفة عزم على 

عرض عليه زنكي من االموال والتحف شيئا كثريا لريجع عنه فلم يقبل، مث اخلروج إىل املوصل ليأخذها من زنكي، ف
  .بلغه أن السلطان مسعود قد اصطلح مع دبيس وخلع عليه، فكر راجعا سريعا إىل بغداد ساملا معظما

وفيها مات ابن الزاغوين أحد أئمة احلنابلة، فطلب حلقته ابن اجلوزي، وكان شابا، فحصلت لغريه، ولكن أذن له 
الوزير أنوشروان يف الوعظ، فتكلم يف هذه السنة على الناس يف أماكن متعددة من بغداد، وكثرت جمالسه وازدحم 

  .عليه الناس
  وفيها ملك مشس امللوك إمساعيل صاحب
  .دمشق مدينة محاه، وكانت بيد زنكي

هزموه وقتلوا خلقا من ويف ذي احلجة هنب التركمان مدينة طرابلس وخرج إليهم القومص لعنه اهللا الفرجني ف
  .أصحابه، وحاصروه فيها مدة طويلة، حىت طال احلصار، فانصرفوا

  .وفيها توىل قاسم بن أيب فليتة مكة بعد أبيه
وفيها قتل مشس امللوك أخاه سونج، وفيها اشترى الباطنية قلعة حصن القدموس بالشام فسكنوها وحاربوا من 

  .جاورهم من املسلمني والفرنج
لت الفرنج فيما بينهم قتاال شديدا فمحق اهللا بسبب ذلك خلقا كثريا، وغزاهم فيها عماد الدين زنكي وفيها اقتت

  .فقتل منهم ألف قتيل، وغنم أمواال جزيلة، ويقال هلا غزوة أسوار
  .وحج بالناس فيها قطز اخلادم وكذا يف اليت بعدها وقبلها

بن خملد بن إبراهيم، أبو العباس بن الرطيب، تفقه على أيب  أمحد بن سالمة ابن عبد اهللا..وتويف فيها من االعيان
إسحاق وابن الصباغ ببغداد، وبأصبهان على حممد بن ثابت اخلجندي، مث توىل احلكم ببغداد باحلرمي واحلسبة 

  .ببغداد، وكان يؤدب أوالد اخلليفة، تويف يف رجب منها ودفن عند أيب إسحاق

الفضل امليهين جمد الدين أحد أئمة الشافعية، وصاحب اخلالف واملطروقة، وقد  أسعد بن أيب نصر بن أيب الفضل أبو
درس بالنظامية يف سنة سبع عشرة ومخسمائة إىل سنة ثالث وعشرين فعزل عنها، واستمر أصحابه هنالك وقد تقدم 

  .يف سنة سبع عشرة أنه وليها، وأنه تويف يف سنة ثالث وعشرين



  .وعشرين تويف سنة سبع: وقال ابن خلكان
بن نصر بن السري الزاغوين، االمام املشهور، قرأ القراءات ومسع ) ١(ابن الزاغوين احلنبلي علي بن عبد اهللا 

احلديث واشتغل بالفقه والنحو واللغة، وله املصنفات الكثرية يف االصول والفروع، وله يد يف الوعظ، واجتمع 
  .الناس يف جنازته، وكانت حافلة جدا

، من قراء أصبهان، مسع احلديث ورحل وخرج، وله تاريخ، وكان )٢(د ابن إبراهيم البورباري احلسن بن حمم
  ).٣(يكتب حسنا ويقرأ فصيحا، تويف بأصبهان يف هذه السنة 

علي بن يعلى ابن عوض، أبو القاسم العلوي اهلروي، مسع مسند أمحد من أيب احلصني، والترمذي من أيب عامر 
  .بنيسابور، مث قدم بغداد فوعظ هبا، فحصل له القبول التام، ومجع أمواال وكتبا االزدي، وكان يعظ الناس

  .وهو أول من سلكين يف الوعظ، وتكلمت بني يديه وأنا صغري، وتكلمت عند انصرافه: قال ابن اجلوزي
  عريابن حيىي أبو عبد اهللا العثماين الديباجي، وكان ببغداد يعرف باملقدسي، كان أش) ٤(حممد بن أمحد 

__________  
  .عبيد اهللا: ٨٠/  ٤وشذرات الذهب  ١٢٨٨يف تذكرة احلفاظ ص ) ١(
وكالمها حتريف والصواب اليوناريت كما يف الوايف والعرب وتذكرة " التورتاين " كذا باالصل، ويف املنتظم ) ٢(

  .احلفاظ
  .قرية على باب إصفهان: واليوناريت نسبة إىل يونارت

 ٥٣٠وز الستني، كما يف الشذرات والعرب، ويف اللباب أنه تويف بأصبهان يف حدود سنة تويف يف شوال وقد جا) ٣(
  .ه
  .يف الوايف ذكرت وفاته يف صفر سنة ست وعشرين ببغداد) ٤(

  ).١٠٩/  ٢(ببريوت  ٤٤٢قال وهو من أهل نابلس وأصله من مكة ولد سنة 

مل تدع * دع دموعي حيق يل أن أنوحا : جملسه قوله مسعته ينشد يف: االعتقاد ووعظ الناس ببغداد، قال ابن اجلوزي
* ونعاين املشيب نعيا فصيحا كلما قلت قد برا جرح قليب * يل الذنوب قلبا صحيحا أخلقت مهجيت أكف املعاصي 

  جاء يف احلشر آمنا مسترحيا* عاد قليب من الذنوب جرحيا إمنا الفوز والنعيم لعبد 
ن أمحد بن خلف بن حازم بن أيب يعلى بن الفراء، الفقيه ابن الفقيه، ولد سنة حممد بن حممد ابن احلسني بن حممد ب

  .سبع ومخسني وأربعمائة، مسع احلديث وكان من الفقهاء الزاهدين االخيار، تويف يف صفر منها
ا أبو حممد عبد اجلبار ابن أيب بكر حممد بن محديس االزدي الصقلي الشاعر املشهور، أنشد له ابن خلكان أشعار

* فقد نعى الليل بشري الصباح باكر إىل اللذات واركب هلا * قم هاهتا من كف ذات الوشاح ): ١(رائقة فمنها قوله 
: ريق الغوادي من ثغور االقاح ومن مجلة معانيه النادرة* سوابق اللهو ذوات املراح من قبل أن نرشف مشس الضحا 

وهو قتول مث دخلت سنة مثان وعشرين ومخسمائة فيها نصل السهم ) ٢(وتسم * زادت على كحل اجلفون تكحال 
  .اصطلح اخلليفة وزنكي

  .، وقتل خلقا من الفرنج)٣(وفيها فتح زنكي قالعا كثرية 
__________  

  .٨٩االبيات يف ديوانه ص ) ١(
  .ويسم: ٢١٤/  ٣ووفيات االعيان  ٥٥٨يف ديوانه ص ) ٢(



  .قلعة العقر وقلعة شوش وغريمها وقالع اهلكارية وكواشى استوىل على مجيع قالع االكراد احلميدية منها) ٣(
  ).٨/  ٣تاريخ أيب الفداء  ١٤/  ١١: الكامل(

  .، وهنب بالد الفرنج)١(وفيها فتح مشس امللوك الشقيف تريوت 
وفيها قدم سلجوق شاه بغداد فنزل بدار اململكة وأكرمه اخلليفة وأرسل إليه عشرة آالف دينار، مث قدم السلطان 

  .عود وأكثر أصحابه ركاب على اجلمال لقلة اخليلمس
  وفيها توىل إمرة بين عقيل أوالد سليمان بن مهارش العقيلي، إكراما

  .جلدهم
وفيها أعيد ابن طراد إىل الوزارة، وفيها خلع على إقبال املسترشدي خلع امللوك، ولقب ملك العرب سيف الدولة، 

  .مث ركب يف اخللع وحضر الديوان
  .أمر امللك طغرل وضعف أمر امللك مسعود وفيها قوي

أمحد بن علي بن إبراهيم أبو الوفا الفريوز ابادي، أحد مشايخ الصوفية، يسكن رباط ..وممن تويف فيها من االعيان
  .الزوزين، وكان كالمه يستحلى، وكان حيفظ من أخبار الصوفية وسريهم وأشعارهم شيئا كثريا

م بن مرهون أبو علي الفارقي، ولد سنة ثالث وثالثني وأربعمائة، وتفقه هبا على أبو علي الفارقي احلسن بن إبراهي
أيب عبد اهللا حممد بن بيان الكازروين صاحب احملاملي، مث على الشيخ أيب إسحاق وابن الصباغ، ومسع احلديث وكان 

عا بعقله وحواسه، إىل أن يكرر على املهذب والشامل، مث ويل القضاء بواسط، وكان حسن السرية جيد السريرة، ممت
  .سنة) ٢(تويف يف حمرم هذه السنة عن ست وسبعني 

عبد اهللا بن حممد ابن أمحد بن احلسن، أبو حممد بن أيب بكر الشاشي، مسع احلديث وتفقه على أبيه، وناظر وأفىت 
 احملرم وقد وكان فاضال واعظا فصيحا مفوها، شكره ابن اجلوزي يف وعظه وحسن نظمه ونثره، ولفظه، تويف يف

  .قارب اخلمسني، ودفن عند أبيه
__________  

وهو يف اجلبل املطل على بريوت وصيدا وكان بيد الضحاك بن : وزاد ٢٠١/  ٥كذا باالصل وابن خلدون ) ١(
  .جندل رئيس وادي التيم

  .تريون: ١١/  ١٠ويف الكامل 
  .حصن الشقيف: ٨/  ٣ويف تاريخ أيب الفداء 

  .تسعني: ابكذا باالصل والصو) ٢(

  حممد بن أمحد
ابن علي بن أيب بكر العطان، ويعرف بابن احلالج البغدادي، مسع احلديث وقرأ القراءات، وكان خريا زاهدا عابدا، 

  .يتربك بدعائه ويزار
الشافعي أبو رشيد، من أهل آمل طربستان، ولد سنة أربع وثالثني وأربعمائة، وحج وأقام ) ١(حممد بن عبد الواحد 

ومسع من احلديث شيئا يسريا، وكان زاهدا منقطعا عن الناس مشتغال بنفسه، ركب مرة مع جتار يف البحر  مبكة،
  .فأوفوا على جزيرة

  .دعوين يف هذه أعبد اهللا تعاىل، فمانعوه فأىب إال املقام هبا: فقال



قام هبا فارجع إليها، فسار معهم إنه ال ميكن املسري إال بك، وإذا أردت امل: فتركوه وساروا فردهتم الريح إليه فقالوا
مث رجع إليها فأقام هبا مدة مث ترحل عنها مث رجع إىل بلده آمل فمات هبا رمحه اهللا، ويقال إنه كان يقتات يف تلك 

اجلزيرة بأشياء موجودة فيها، وكان هبا ثعبان يبتلع االنسان، وهبا عني ماء يشرب منها ويتوضأ منها، وقربه مشهور 
  .بآمل يزار

  .أم خليفة املسترشد توفيت ليلة االثنني بعد العتمة تاسع عشر شوال منها واهللا سبحانه أعلم
مث دخلت سنة تسع وعشرين ومخسمائة فيها كانت وفاة املسترشد ووالية الراشد، وكان سبب ذلك أنه كان بني 

بة له من بغداد فاتفق موت أخيه السلطان مسعود وبني اخلليفة واقع كبري، اقتضى احلال أن اخلليفة أراد قطع اخلط
طغرل بن حممد بن ملكشاه، فسار إىل البالد فملكها، وقوي جأشه، مث شرع جيمع العساكر ليأخذ بغداد من 

اخلليفة، فلما علم اخلليفة بذلك انزعج واستعد لذلك، وقفز مجاعة من رؤس االمراء إىل اخلليفة خوفا على أنفسهم 
ليفة من بغداد يف جحافل كثرية، فيهم القضاة ورؤس الدولة من مجيع االصناف، من سطوة امللك حممود، وركب اخل

فمشوا بني يديه أول منزلة حىت وصل إىل السرادق، وبعث بني يديه مقدمة وأرسل امللك مسعود مقدمة عليهم 
االثنني دبيس بن صدقة بن منصور، فجرت خطوب كثرية، وحاصل االمر أن اجليشني التقيا يف عاشر رمضان يوم 

  فاقتتلوا قتاال شديدا، ومل يقتل من
__________  

  .حممد بن علي بن عبد الوهاب من اهل طربستان: ذكره ابن االثري يف تارخيه باسم) ١(

الصفني سوى مخسة أنفس، مث محل اخلليفة على جيش مسعود فهزمهم، مث تراجعوا فحملوا على جيش اخلليفة 
أسروا اخلليفة، مث هنبت أمواهلم وحواصلهم، من مجلة ذلك أربعة آالف ألف فهزموهم وقتلوا منهم خلقا كثريا و

  .دينار، وغري ذلك من االثاث واخللع واآلنية والقماش، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
وطار اخلرب يف االقاليم بذلك، وحني بلغ اخلرب إىل بغداد انزعج الناس لذلك، وزلزلوا زلزاال شديدا، صورة ومعىن، 

العامة إىل املنابر فكسروها وامتنعوا من حضور اجلماعات، وخرج النساء يف البلد حاسرات ينحن على  وجاءت
اخلليفة، وما جرى عليه من االسر، وتأسى بأهل بغداد يف ذلك خلق كثري من أهل البالد، ومتت فتنة كبرية 

االقاليم منتشرة، فكتب امللك سنجر وانتشرت يف االقاليم، واستمر احلال على ذلك شهر ذي القعدة والشناعة يف 
إىل ابن أخيه حيذره غب ذلك عاقبة ما وقع فيه من االمر العظيم، ويأمره أن يعيد اخلليفة إىل مكانه ودار خالفته، 
فامتثل امللك مسعود ذلك وضرب للخليفة سرادق عظيم، ونصب له فيه قبة عظيمة وحتتها سرير هائل، وألبس 

بعض ما كان يركبه من مراكبه، وأمسك جلام الفرس ومشى يف خدمته، واجليش كلهم  السواد على عادته وأركبه
مشاة حىت أجلس اخلليفة على سريره، ووقف امللك مسعود فقبل االرض بني يديه وخلع اخلليفة عليه، وجئ بدبيس 

يفة ماذا يرسم مكتوفا وعن ميينه أمريان، وعن يساره أمريان، وسيف مسلول ونسعة بيضاء، فطرح بني يدي اخلل
  .تطبيبا لقلبه، فأقبل السلطان فشفع يف دبيس وهو ملقى يقول العفو يا أمري املؤمنني، أنا أخطأت والعفو عند املقدرة

  .ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللا لكم: فأمر اخلليفة بإطالقه وهو يقول
  .هه وصدرهفنهض قائما والتمس أن يقبل يد اخلليفة فأذن له فقبلها، وأمرها على وج

وسأل العفو عنه وعما كان منه، واستقر االمر على ذلك، وطار هذا اخلرب يف اآلفاق وفرح الناس بذلك، فلما كان 
مستهل ذي احلجة جاءت الرسل من جهة امللك سنجر إىل ابن أخيه يستحثه على االحسان إىل اخلليفة، وأن يبادر 

) ١(كونوا يف خدمة اخلليفة إىل بغداد، فصحب اجليش عشرة إىل سرعة رده إىل وطنه، وأرسل مع الرسل جيشا لي



من الباطنية، فلما وصل اجليش محلوا على اخلليفة فقتلوه يف خيمته وقطعوه قطعا، ومل يلحق الناس منه إال الرسوم، 
  وقتلوا معه أصحابه منهم عبيد

  .نوا جمهزين لقتله فاهللا أعلماهللا بن سكينة، مث أخذ أولئك الباطنية فأحرقوا قبحهم اهللا، وقيل إهنم كا
وطار هذا اخلرب يف اآلفاق فاشتد حزن الناس على اخلليفة املسترشد، وخرجت النساء يف بغداد حاسرات عن 

ومحلت أعضاؤه ) ٣(سابع عشر ذي احلجة ) ٢(وجوههن ينحن يف الطرقات، قتل على باب مراغة يف يوم اخلميس 
  ما بويع لولده الراشد، وقدإىل بغداد، وعمل عزاؤه ثالثة أيام بعد 

__________  
  .أربعة وعشرون رجال: ٢٧/  ١١يف الكامل ) ١(

  .عشرون رجال أو يريدون: ٥١٠/  ٣ويف ابن خلدون 
  .مجاعة من الباطنية: ٣٠٣ويف الفخري ص 

  .يوم االحد: ١٠/  ٣يف تاريخ أيب الفداء ) ٢(
  .قعدةيوم اخلميس سادس عشر ذي ال: ٢٠٢/  ١ويف اجلوهر الثمني 

  .ذي القعدة: يف الكامل وتاريخ أيب الفداء وابن خلدون) ٣(

كان املسترشد، شجاعا مقداما بعيد اهلمة فصيحا بليغا، عذب الكالم حسن االيراد، مليح اخلط، كثري العبادة حمببا 
كانت مدة وأربعون سنة، وثالثة أشهر، و) ١(إىل العامة واخلاصة، وهو آخر خليفة رئي خطيبا، قتل وعمره مخس 

  .سبع عشرة سنة وستة أشهر وعشرين ويوما، وكانت أمه أم ولد من االتراك، رمحه اهللا) ٢(خالفته 
خالفة الراشد باهللا أيب جعفر منصور بن املسترشد، كان أبوه قد أخذ له العهد مث أراد أن خيلعه فلم يقدر على ذلك 

  .النه مل يغدر
السابع عشر من ذي القعدة من سنة تسع وعشرين ومخسمائة، بايعه فلما قتل أبوه بباب مراغة يف يوم اخلميس 

الناس واالعيان، وخطب له على املنابر ببغداد، وكان إذ ذاك كبريا له أوالد، وكان أبيض جسيما حسن اللون، 
فلما كان يوم عرفة من هذه السنة جئ باملسترشد وصلى عليه ببيت التوبة، وكثر الزحام، وخرج الناس لصالة 

  .عيد من الغد وهم يف حزن شديد على املسترشد، وقد ظهر الرفض قليال يف أول أيام الراشدال
  أمحد بن حممد بن احلسني..وممن تويف فيها من االعيان

  .ابن عمرو، أبو املظفر بن أيب بكر الشاشي، تفقه بأبيه واخترمته املنية بعد أخيه ومل يبلغ سن الرواية
أبو القاسم احلاكم، تفقه بإمام احلرمني، وكان رفيق الغزايل حيترمه ويكرمه، وكان  إمساعيل بن عبد اهللا ابن علي

  .فقيها بارعا، وعابدا ورعا، تويف بطوس ودفن إىل جانب الغزايل
__________  

  .ثالث: ٢٨/  ١١يف الكامل ) ١(
  .عاش أربعا وأربعني سنة ٥٠/  ٢ويف دول االسالم 

  .وله مخس وأربعون سنة: ٧٧/  ٤والعرب  ٢٤٨/  ٢ويف فوات الوفيات 
  .سبع عشرة سنة ونصف: ٥١٠/  ٣يف ابن خلدون ) ٢(

  .سبع عشرة سنة ومثانية أشهر وأياما: ٢٤٨/  ٢ويف فوات الوفيات 



  .سبع عشرة سنة وسبعة أشهر ويوم واحد: ٢٧٧/  ٢٣ويف هناية االرب 
  .سبع عشرة سنة وسبعة أشهر: ٥٠/  ٢ويف دول االسالم 

ابن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد، أبو االعز االسدي االمري من بيت االمرة وسادة االعراب، دبيس بن صدقة 
كان شجاعا بطال، فعل االفاعيل ومترق يف البالد من خوفه من اخلليفة، فلما قتل اخلليفة عاش بعده أربعة وثالثني 

السلطان، وحيذره منه، ويأمره أن ينجو بنفسه، يوما، مث اهتم عند السلطان بأنه قد كاتب زنكي ينهاه عن القدوم إىل 
فبعث إليه السلطان غالما أرمنيا فوجده منكسا رأسه يفكر يف خيمته، فما كلمه حىت شهر سيفه فضربه به فأبان 

  .رأسه عن جثته، ويقال بل استدعاه السلطان فقتله صربا بني يديه فاهللا أعلم
  ).١( هبمذان يوم االربعاء ثالث احملرم منها طغرل السلطان بن السلطان حممد بن ملكشاه تويف

  علي بن حممد النروجاين كان عابدا زاهدا، حكى ابن اجلوزي عنه أنه كان يقول بأن القدرة تتعلق باملستحيالت، مث
  .أنكر ذلك وعذره لعدم تعقله ملا يقول، وجلهله

  ).٢(أعلم الفضل أبو منصور أمري املؤمنني املسترشد، تقدم شئ من ترمجته واهللا 
مث دخلت سنة ثالثني ومخسمائة فيها وقع بني اخلليفة الراشد وبني السلطان مسعود بسبب أنه أرسل إىل اخلليفة 

  :، التزم له بأربعمائة ألف دينار، فامتنع من ذلك وقال)٣(يطلب منه ما كان كتبه له والده املسترشد حني أسره 
__________  

قال ) ٢..(واالصح يف ظين أن وفاته كانت يف أول سنة مثان وعشرين: قال ٨/  ٣قال أبو الفداء يف تارخيه ) ١(
إن مسعودا مل يعلم بذلك وال : فقال قوم؛ واختلف الناس عند قتل املسترشد يف سبب قتله : ٣٠٣الفخري ص 

  .رضي به
سه على مجع بل مسعود هو الذي واطأ الباطنية على قتله وأمرهم بذلك، النه خافه حيث قويت نف: وقال قوم

  ).٢٠٢/  ١انظر اجلوهر الثمني (اجلموع وجر اجليوش، ومل ميكنه قتله ظاهرا مث قتله باطنا 
تقرر الصلح بينهما على أن حيمل ماال للسلطان وال جيمع العساكر : ٥١٠/  ٣قال ابن خلدون يف العرب ) ٣(

  .للحرب وال فتنة وال خيرج من داره

بينهما اخللف، فاستجاش السلطان بالعساكر، واستنهض اخلليفة االمراء،  ليس بيننا وبينكم إال السيف، فوقع
وأرسل إىل عماد الدين زنكي فجاء والتف على اخلليفة خالئق، وجاء يف غضون ذلك السلطان داود بن حممود بن 

ن واخلليفة حممد بن ملكشاه، فخطب له اخلليفة ببغداد، وخلع عليه وبايعه على امللك، فتأكدت الوحشة بني السلطا
جدا، وبرز اخلليفة إىل ظاهر بغداد ومشى اجليش بني يديه، كما كانوا يعاملون أباه، وذلك يوم االربعاء سلخ 

شعبان، وخرج السلطان داود من جانب آخر، فلما بلغهم كثرة جيوش السلطان حممود حسن عماد الدين زنكي 
بغداد، يف غيبتهم يوم االثنني رابع شوال، فاستحوذ  للخليفة أن يذهب معه إىل املوصل، واتفق دخول مسعود إىل

على دار اخلالفة مبا فيها مجيعه، مث استخلص من نساء اخلليفة وحظاياه احللى واملصاغ والثياب اليت للزينة، وغري 
  ذلك، ومجع القضاة والفقهاء، وأبرز هلم خط الراشد أنه مىت خرج من بغداد لقتال

الفة، فأفىت من أفىت من الفقهاء خبلعه، فخلع يف يوم االثنني سادس عشر شهر ذي السلطان فقد خلع نفسه من اخل
القعدة حبكم احلاكم وفتيا الفقهاء، وكانت خالفته إحدى عشر شهرا وإحدى عشر يوما، واستدعى السلطان بعمه 

  .املقتفي بن املستظهر فبويع باخلالفة عوضا عن ابن أخيه الراشد باهللا



اهللا أيب عبد اهللا بن املستظهر، وأمه صفراء تسمى نسيما، ويقال هلا ست السادة، وله من العمر  خالفة املقتفي المر
يومئذ أربعون سنة، بويع باخلالفة بعد خلع الراشد بيومني، وخطب له على املنابر يوم اجلمعة لعشرين من ذي 

وهو يف املنام وهو يقول له سيصل هذا  القعدة، ولقب باملقتفي النه يقال إنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .االمر إليك فاقتف يب، فصار إليه بعد ستة أيام فلقب بذلك

فائدة حسنة ينبغي التنبه هلا ويل املقتفي واملسترشد اخلالفة وكانا أخوين، وكذلك السفاح واملنصور، وكذلك اهلادي 
خوان، وأما ثالثة إخوة فاالمني واملأمون واملعتصم بنو والرشيد، ابنا املهدي، وكذلك الواثق واملتوكل ابنا املعتصم أ

الرشيد، واملنتصر واملعتز واملعتمد بنو املتوكل، واملكتفي واملقتدر والقاهر بنو املعتضد، والراضي واملقتفي واملطيع بنو 
مللك بن مروان، وملا املقتدر، وأما أربعة إخوة فلم يكن إال يف بين أمية وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام بنو عبد ا

استقر املقتفي باخلالفة استمر الراشد ذاهبا إىل املوصل صحبة صاحبها عماد الدين زنكي، فدخلها يف ذي احلجة من 
  .هذه السنة

  ..وممن تويف فيها من االعيان

زهد، وله حممد بن محويه ابن حممد بن محويه أبو عبد اهللا اجلويين، روى احلديث وكان صدوقا مشهورا بالعلم وال
نصيب لبانات * لئن كان يل من بعد عود إليكم : كرامات، دخل إىل بغداد فلما ودعهم باخلروج منها أنشدهم

  الفؤاد إليكم
قضاه وإال فالسالم عليكم حممد بن عبد اهللا ابن أمحد بن حبيب، أبو بكر * وإن تكن االخرى ويف الغيب غريه 

حلديث وكان يعظ الناس على طريق التصوف، وكان ابن اجلوزي فيمن ، مسع ا)١(العامري، املعروف بابن اخلباز 
والشوق أملك يل من عذل * كيف احتيايل وهذا يف اهلوى حايل : تأدب به، وقد أثىن عليه وأنشد عنه من شعره

حيول بني مهمايت وأشغايل وكانت له معرفة بالفقه واحلديث، وقد * ويف حيب له شغل ) ٢(عذايل وكيف أشكو 
كتاب الشهاب، وقد ابتىن رباطا، وكان عنده فيه مجاعة من املتعبدين والزهاد، وملا احتضر أوصاهم بتقوى اهللا شرح 

) ٣(ها قد بسطت : عزوجل واالخالص هللا والدين، فلما فرغ شرع يف النزع وعرق جبينه فمد يده وقال بيتا لغريه
ملشايخ بني أيديهم االطباق وهم ينتظرونين، مث مات، أرى ا: بالفضل ال بشماتة االعداء مث قال* يدي إليك فردها 

  .وذلك ليلة االربعاء نصف رمضان ودفن برباطه، مث غرق رباطه وقربه يف سنة أربعني ومخسمائة
، )٤(حممد بن الفضل ابن أمحد بن حممد بن أيب العباس أبو عبد اهللا الصاعدي الفراوي، كان أبوه من ثغر فراوة 

  .ه هبا حممد هذا، وقد مسع احلديث الكثري على مجاعة من املشايخ باآلفاقوسكن نيسابور، فولد ل
__________  

  .ابن اخلبازة: ٣٤٩/  ٣يف الوايف ) ١(
  .أسلو: يف الوايف) ٢(
  .مددت: ٤٦/  ١١يف الوايف والكامل ) ٣(
  .بلد قرب خوارزم: فراوة) ٤(

  رة كثري التبسم، وأملى أكثر من ألفوتفقه وأفىت وناظر ووعظ، وكان ظريفا حسن الوجه مجيل املعاش
جملس، ورحل إليه الطلبة من اآلفاق حىت يقال للفراوي ألف راوي، وقيل إن ذلك كان مكتوبا يف خامته، وقد أمسع 

  .صحيح مسلم قريبا من عشرين مرة، تويف يف شوال منها عن تسعني سنة



هان فمات ألوف من الناس، وأغلقت دور مث دخلت سنة إحدى وثالثني ومخسمائة فيها كثر موت الفجأة بأصب
  .كثرية

وفيها تزوج اخلليفة باخلاتون فاطمة بنت حممد بن ملكشاه على صداق مائة ألف دينار، فحضر أخوها السلطان 
  .مسعود العقد ومجاعة من أعيان الدولة والوزراء واالمراء، ونثر على الناس أنواع النثار

  .وما ومل يروا اهلالل ليلة إحدى وثالثني، مع كون السماء كان مصحيةوفيها صام أهل بغداد رمضان ثالثني ي
  .وهذا شئ مل يقع مثله: قال ابن اجلوزي

وفيها هرب وزير صاحب مصر وهو تاج الدولة هبرام النصراين، وقد كان متكن يف البالد وأساء السرية، فتطلبه 
فاستوزر بعده رضوان بن الرحييين ولقبه امللك  اخلليفة احلافظ حىت أخذه فسجنه مث أطلقه فترهب وترك العمل،

االفضل، ومل يلقب وزير قبله هبذا، مث وقع بينه وبني اخلليفة احلافظ، فلم يزل به اخلليفة حىت قتله واستقل بتدبري 
  .أموره وحده

  ).١(وفيها ملك عماد الدين زنكي عدة بلدان 
بعده سحاب أمحر كأنه نار أضاءت له الدنيا، مث جاءت وفيها طلع بالشام سحاب أسود أظلمت له الدنيا، مث ظهر 

  .ريح عاصف ألقت أشجارا كثرية، مث وقع مطر شديد، وسقط برد كبار
  .وفيها قصد ملك الروم بالد الشام فأخذ بالدا كثرية من أيدي الفرنج، وأطاعه ابن ال ؟ ون ملك االرمن

اخلجندي، تفقه على والده االمام أيب ) ٢(احلسن أبو سعد  أمحد بن حممد بن ثابت ابن...وممن تويف فيها من االعيان
بكر اخلجندي االصبهاين، وويل تدريس النظامية ببغداد مرارا، ويعزل عنها، وقد مسع احلديث ووعظ، وتويف يف 

  .شعبان منها، وقد قار ؟ التسعني
  روى عن أيب احلسن ابن هبة اهللا بن أمحد ابن عمر احلريري، يعرف بابن الطري، مسع الكثري وهو آخر من

__________  
 ٥١/  ١١الكامل (وبانياس وسليمة ) حصن اجملدل(محص، وقلعة بعرين وهي تقارب محاة، وبقاع بعلبك : منها) ١(

  ).١٢/  ٣تاريخ أيب الفداء  ٥٢ -
  .أبو سعيد: ٥٤/  ١١يف الكامل ) ٢(

لذكر والتالوة، ممتعا حبواسه وقواه، إىل أن زوج احلرة، وقد حدث عنه اخلطيب، وكان ثبتا كثري السماع، كثري ا
  .تويف يف مجادى االوىل عن ست وتسعني سنة

مث دخلت سنة ثنتني وثالثني ومخسمائة فيها قتل اخلليفة الراشد املخلوع، وذلك أنه اجتمع معه امللك داود ومجاعة 
منهم خلقا صربا، منهم صدقة بن من كبار االمراء، فقصدوا قتال مسعود بأرض مراغة فهزمهم وبدد مشلهم، وقتل 

دبيس، ووىل أخاه حممدا مكانه على احللة، وهرب اخلليفة الراشد املخلوع، فدخل أصبهان فقتله رجل ممن كان 
خيدمه من اخلراسانية، وكان قد برأ من وجع أصابه، فقتلوه يف اخلامس والعشرين من رمضان، ودفن بشهرستان 

  .ظاهر أصبهان
  .ليح الوجه شديد القوة مهيبا، أمه أم ولدوقد كان حسن اللون م

الفارسي، بثمانية عشر ألف دينار، وذلك النه مل تأهتا ) ١(وفيها كسى الكعبة رجل من التجار يقال له راست 
  .كسوة يف هذا العام الجل اختالف امللوك

وماتت حتت اهلدم خلق وفيها كانت زلزلة عظيمة ببالد الشام واجلزيرة والعراق، فاهندم شئ كثري من البيوت، 



  .كثري
وفيها أخذ امللك عماد الدين زنكي مدينة محص يف احملرم، وتزوج يف رمضان بالست زمرد خاتون، أم صاحب 

  .دمشق، وهي اليت تنسب إليها اخلاتونية الربانية
والسيب  وفيها ملك صاحب الروم مدينة بزاعة، وهي على ستة فراسخ من حلب، فجاء أهلها الذين جنوا من القتل

  .يستغيثون باملسلمني ببغداد، فمنعت اخلطبة ببغداد، وجرت فنت طويلة
  .وفيها تزوج السلطان مسعود بسفري بنت دبيس بن صدقة وزينت بغداد لذلك سبعة أيام

  .فحصل بسبب ذلك فساد عريض طويل منتشر، مث تزوج ابنة عمه فزينت بغداد ثالثة أيام أيضا: قال ابن اجلوزي
  .للسلطان الناصر صالح يوسف بن أيوب بن شاري بقلعة تكريتوفيها ولد 

أمحد بن حممد أبو بكر بن أيب الفتح الدينوري احلنبلي، مسع احلديث وتفقه على أيب ..وممن تويف فيها من االعيان
حد ما اعترض أبو بكر الدينوري على دليل أ: اخلطاب الكلوذاين وأفىت ودرس وناظر، كان أسعد امليهين يقول عنه

بغري عياء واجلنون فنون وليس اكتساب * متنيت أن ميسي فقيها مناظرا : إال ثلمه، وقد خترج به ابن اجلوزي، وأنشد
  تلقيتها، فالعلم كيف يكون ؟* املال دون مشقة 

__________  
  .رامشت: ٦٥/  ١١يف الكامل ) ١(

بقي منهم، مسع أباه وأبا بكر البيهقي وغريمها، عبد املنعم بن عبد الكرمي ابن هوازن، أبو املظفر القشريي، آخر من 
  .ومسع منه عبد الوهاب االمناطي، وأجاز ابن اجلوزي، وقارب التسعني

، مسع الكثري يف بالد شىت، وكان فقيها مفتيا، تفقه )١(حممد بن عبد امللك ابن حممد بن عمر، أبو احلسن الكرخي 
حا، وله مصنفات كثرية منها الفصول يف أعتقاد االئمة الفحول، بأيب إسحاق وغريه من الشافعية، وكان شاعرا فصي

يذكر فيه مذاهب السلف يف باب االعتقاد، وحيكي فيه أشياء غريبة حسنة، وله تفسري وكتاب يف الفقه، وكان ال 
إذا صح احلديث فهو مذهيب، : مل يصح ذلك يف حديث، وقد كان إمامنا الشافعي يقول: يقنت يف الفجر، ويقول

  .ضربوا بقويل احلائطوا
خيال مجاله يف القلب ساكن إذا * تناءت داره عين ولكن : وقد كان حسن الصورة مجيل املعاشرة، ومن شعره قوله

  ).٢(يضر إذا خلت منه االماكن تويف وقد قارب التسعني * امتال الفؤاد به فماذا 
فقيل إنه سم، وقيل قتلته الباطنية، وقيل قتله اخلليفة الراشد منصور بن املسترشد، قتل بأصبهان بعد مرض أصابه، 

  .الفراشون الذين كانوا يلون أمره فاهللا أعلم
الناس يقولون كل سادس يقوم بأمر الناس من أول االسالم ال : وقد حكى ابن اجلوزي عن أيب بكر الصويل أنه قال

  ).٣(بد أن خيلع 
 صلى اهللا عليه وسلم مث أبو بكر مث عمر مث عثمان مث فتأملت ذلك فرأيته عجبا قيام رسول اهللا: قال ابن اجلوزي

، )٤(علي مث احلسن فخلعه معاوية مث يزيد ومعاوية بن يزيد ومروان وعبد امللك، مث عبد اهللا بن الزبري فخلع وقتل 
  مث الوليد مث سليمان مث عمر بن عبد العزيز مث يزيد مث هشام مث الوليد بن يزيد فخلع

__________  
الكرجي بكاف وراء  ١٠٠/  ٤الكرجي وضبطها يف شذارت الذهب  ١٢٧٧/  ٤ذكرة احلفاظ يف ت) ١(

  .مفتوحتني وباجليم



  ).انظر شذرات الذهب(سنة  ٧٤ه فيكون عمره عند وفاته  ٤٥٨مولده سنة : ٦٦/  ١١يف الكامل ) ٢(
  .ورمبا قتل: زيد يف رواية ابن االثري عن الصويل) ٣(
نظر الن البيعة البن الزبري كانت قبل البيعة لعبد امللك  -أي يف قول الصويل  -ا ويف هذ: قال ابن االثري) ٤(

  .وكونه جعله بعده ال وجه له
  .والصويل إمنا ذكر إىل أيام املقتدر باهللا ومن بعده ذكره غريه

)٦٣/  ١١.(  

دي مث اهلادي مث الرشيد مث وقتل، ومل ينتظم لبين أمية بعده أمر حىت قام السفاح العباسي مث أخوه املنصور مث امله
االمني فخلع وقتل، مث املأمون واملعتصم والواثق واملتوكل واملنتصر مث املستعني فخلع مث قتل، مث املعتز واملهتدي 

واملعتمد واملعتضد واملكتفي مث املقتدر فخلع مث أعيد فقتل، مث القاهر والراضي واملتقي واملكتفي واملطيع مث الطائع 
  .ادر والقائم واملقتدي واملستظهر واملسترشد مث الراشد فخلع وقتلفخلع، مث الق

ابن حممد القاشاين القيين، من قرية قني من قاشان، الوزير أبو نصر، وزر للسلطان حممود ) ١(أنو شروان بن خالد 
  وللخليفة املسترشد، وكان عاقال مهيبا عظيم اخللقة، وهو الذي ألزم أبا حممد احلريري بتكميل

قامات، وكان سبب ذلك أن أبا حممد كان جالسا يف مسجد بين حرام يف حملة من حمال البصرة، فدخل عليه شيخ امل
  .أبو زيد: من أنت ؟ قال أنا رجل من سروج، يقال يل: ذو طمرين فقالوا

حممد فعمل احلريري املقامة احلرامية واشتهرت يف الناس، فلما طالعها الوزير أنوشروان أعجب هبا وكلف أبا 
احلريري أن يزيد عليها غريها فزاد عليها غريها إىل متام مخسني مقامة، فهي هذه املشهورة املتداولة بني الناس، وقد 

وإن كان فيه * أال ليت شعري والتمين لعله : كان الوزير أنوشروان كرميا، وقد مدحه احلريري صاحب املقامات
* وشط اقترايب من جنابكم الرحب أكابد شوقا ما أزال أداره * راحة الخي الكرب أتدرون أين مذ تناءت دياركم 

لتذكارها بادي االسى طائر اللب ويل حنة يف كل وقت * يقلبين يف الليل جنبا على جنب وأذكر أيام التالقي فأنثين 
ب ومما ملا كان مكتوما بشرق وال غر* وال حنة الصادي إىل البارد العذب فو اهللا لو أين كتمت هواكم * إليكم 

فقد صرت * رضاكم بإمهال االجابة عن كتيب وقد كنت ال أخشى مع الذنب جفوة * شجا قليب املعىن وشفه 
وأعوزين املسرى إليكم مع الركب جعلت كتايب نائبا عن * أخشاها وما يل من ذنب وملا سرى الوفد العراقي حنوكم 

تنبيكم عن سر حايل وتستنيب ولست * جوارحي ومن مل جيد ماء تيمم بالترب ويعضد أيضا بضعة من * ضروريت 
  مبكرمة، حسيب اعتذاركم حسيب* أرى أذكاركم بعد خريكم 

__________  
  ).٤٣٦٣الوايف ترمجة  ٧٠/  ١١انظر الكامل (ه  ٥٣٣ذكرت وفاته سنة ) ١(

ف وثالثون ألفا، مث دخلت سنة ثالث وثالثني ومخسمائة فيها كانت زلزلة عظيمة مبدينة جربت فمات بسببها مائتا أل
  .وصار مكاهنا ماء أسود عشرة فراسخ يف مثلها، وزلزل أهل حلب يف ليلة واحدة مثانني مرة

  وفيها وضع السلطان
  .حممود مكوسا كثرية عن الناس، وكثرت االدعية له

والده  وفيها كانت وقعة عظيمة بني السلطان سنجر وخوارزم شاه، فهزمه سنجر وقتل ولده يف املعركة، فحزن عليه
  .حزنا شديدا



وفيها قتل صاحب دمشق شهاب الدين حممود بن تاج امللوك بوري بن طغتكني، قتله ثالثة من خواصه ليال وهربوا 
  .من القلعة، فأدرك اثنان فصلبا وأفلت واحد

  .وفيها عزل اليهود والنصارى عن املباشرات مث أعيدوا قبل شهر وحج بالناس فيها قطز اخلادم
احملدث ) ١(زاهر بن طاهر ابن حممد، أبو القاسم بن أيب عبد الرمحن بن أيب بكر السحامي ..ن االعيانوفيها تويف م

إنه كان : املكثر، الرحال اجلوال، مسع الكثري وأملى جبامع نيسابور ألف جملس، وتكلم فيه أبو سعد السمعاين، وقال
  .خيل بالصلوات

إنه كان به مرض يكثر بسببه مجع الصلوات فاهللا أعلم، بلغ : يقالوقد رد ابن اجلوزي على السمعاين بعذر املرض و
  .مخسا ومثانني سنة تويف بنيسابور يف ربيع اآلخر، ودفن مبقربته

حيىي بن حيىي بن علي ابن أفلح، أبو القاسم الكاتب، وقد خلع عليه املسترشد ولقبه مجال امللك، وأعطاه أربعة دور، 
ن كلهن واختذ مكاهنن دارا هائلة، طوهلا ستون ذراعا يف عرض أربعني ذراعا، وكانت له دار إىل جانبهن فهدمه

وأطلق له اخلليفة أخشاهبا وآجرها وطرازاهتا، وكتب عليها أشعارا حسنة من نظمه ونظم غريه، فمن ذلك ما هو 
ل منها خيج* فباطين لو علموا أعجب شد باين من كفه مزنة * إن أعجب الراؤن من ظاهري : على باب دارها

مشسا على االيام ال * يف ديار نورها مذهب صدر كسي صدري من نوره * العارض الصيب ورحنت روضة أخالقه 
  تغرب

__________  
  .الشحامي: يف الكامل وشذرات الذهب) ١(

  ه فيكون له عند ٤٤٦وكان مولده سنة : قال ابن االثري يف تارخيه
  .سنة ٨٧وفاته 

واعمل لدار اآلخرة هاتيك * ما عاش دار فاخره فاقنع من الدنيا هبا * ة للفىت ومن املروء: وعلى الطرز مكتوب
لد أعارته من حسنها رونقا * وناد كأن اجلنان اخل : وعدت وهايت باتره ويف موضع آخر مكتوب* وافيت مبا 

مشرقا ؟ ؟ ظل بىن مغربا كان أو * ن أن ال يلم به موبقا فأضحى ينبئه على كل ما * وأعطته من حادثات الزما 
ك وذا الفضل مهما أردت البقا وسامله فيك * وميسي الضيوف به طرقا بقيت له يا مجال امللو * الوفود به عكفا 

ن ووقيت فيه الذي يتقى فما واهللا صدقت هذه االماين، بل عما قريب اهتمه اخلليفة بأنه يكاتب دبيسا * ريب الزما 
، بل صارت خربة بعد ما كانت قرة العيون من أحسن املقام والقرار، فأمر خبراب داره تلك فلم يبق فيها جدار

وهذه حكمة اهللا من تقلب الليل والنهار، وما جتري مبشيئة االقدار، وهي حكمته يف كل دار بنيت باالشر والبطر، 
  .ويف كل لباس لبس على التيه والكرب واالشر

* دع اهلوى ال ناس يعرفون به : من نثره فمن ذلك قوله وقد أورد له ابن اجلوزي أشعارا حسنة من نظمه، وكلمات
والشئ صعب على من ال جيربه أمن اصطبار وإن مل * قد مارسوا احلب حىت أصعبه أدخلت نفسك فيما لست جتربه 

  يف كل يوم يعييين تقلبه* فرب مدرك أمر عز مطلبه أحن الضلوع على قلب خيريين * تستطع خلدا 
فترفق أيها احلادي بنا * هذه اخليف وهاتيك مين : والمع الربق من نغمات يطربه وقوله* ه تأرج الريح من جند يهيج

ولذا اليوم الدموع تقتين زماننا * نندب الدار ونبكي الدنا فلذا املوقف أعددت البكا * واحبس الركب علينا ساعة 
  ن غري تراض بينناكان م* فأعاد اهللا ذاك الزمنا بيننا يوم ائتالف نلتقي * كان وكنا جرية 



مث دخلت سنة أربع وثالثني ومخسمائة فها حاصر زنكي دمشق فحصنها االتابك معني الدين بن مملوك طغتكني، 
فاتفق موت ملكها مجال الدين حممود بن بوري بن طغتكني، فأرسل معني الدين إىل أخيه جمري الدين أتق، وهو 

  .واستناب عليها جنم الدين أيوب صالح الدين ببعلبك فملكه دمشق، فذهب زنكي إىل بعلبك فأخذها
  .وفيها دخل اخلليفة على اخلاتون فاطمة بنت السلطان مسعود، وأغلقت بغداد أياما

وفيها نودي للصالة على رجل صاحل فاجتمع الناس مبدرسة الشيخ عبد القادر فاتفق أن الرجل عطس فأفاق، 
  .الكثريوحضرت جنازة رجل آخر غريه فصلى عليه ذلك اجلمع 

  .وفيها نقصت املياه من سائر الدينا وفيها ولد صاحب محاه تقي الدين عمر شاهنشاه بن أيوب بن شاري
أمحد بن جعفر ابن الفرج أبو العباس احلريب، أحد العباد الزهاد، مسع احلديث وكانت له ..وممن تويف فيها من االعيان

  .سنني بعرفات، ومل حيج يف تلك السنةإنه كان يرى يف بعض ال: أحوال صاحلة، حىت كان يقال
  عبد السالم بن الفضل أبو القاسم اجليلي، مسع احلديث وتفقه على الكيا اهلراسي، وبرع يف االصول والفروع،

  .وغري ذلك، وويل قضاء البصرة وكان من خيار القضاة
مع املسترشد حني هرب سنة  مث دخلت سنة مخس وثالثني ومخسمائة فيها وصلت الربدة والقضيب إىل بغداد، وكانا
  .تسع وعشرين، ومخسمائة فحفظهما السلطان سنجر عنده حىت ردمها يف هذه السنة

وفيها كملت املدرسة الكمالية املنسوبة إىل كمال الدين، أيب الفتوح محزة بن طلحة، صاحب املخزن، ودرس فيها 
  .، وحضر عنده االعيان)١(الشيخ أبو احلسن احللي 

  .ا من االعيانوممن تويف فيه
__________  

  .اخلل: ٨٠/  ١١يف الكامل ) ١(

إمساعيل بن حممد ابن علي، أبو القاسم الطلحي االصبهاين، مسع الكثري، ورحل وكتب وأملى بأصبهان، قريبا من 
رب ثالثة آالف جملس، وكان إماما يف احلديث والفقه والتفسري واللغة، حافظا متقنا، تويف ليلة عيد االضحى وقد قا

  .إنه وضع يده على فرجه: الثمانني، وملا أراد الغاسل تنحية اخلرقة عن فرجه ردها بيده، وقيل
حممد بن عبد الباقي ابن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرمحن بن الربيع بن ثابت بن وهب بن مسجعة بن 

عة من املشايخ، وأملى احلديث يف احلارث بن عبد اهللا بن كعب بن مالك االنصاري، مسع احلديث وتفرد عن مجا
جامع القصر، وكان مشاركا يف علوم كثرية، وقد أسر يف صغره يف أيدي الروم فأرادوه على أن يتكلم بكلمة الكفر 

فلم يفعل، وتعلم منهم خط الروم، وكان يقول من خدم احملابر خدمته املنابر، ومن شعره الذي أورده له ابن 
سن ومال، إن سئلت، ومذهب فعلى الثالثة تبتلى بثالثة * احفظ لسانك ال تبح بثالثة : اجلوزي عنه ومسعه منه قوله

  مبكفر وحباسد ومكذب* 
ما ضرين ما مل جيي الوقت قال * فإذا انقضت يف وقتها مت لو عاندتين االسد ضارية * يل مدة ال بد أبلغها : وقوله

  .حواسه وال عقله، تويف ثاين رجب منها بلغ من العمر ثالثا وتسعني سنة، مل تتغري: ابن اجلوزي
  .وحضر جنازته االعيان وغريهم، ودفن قريبا من قرب بشر

يوسف بن أيوب ابن احلسن بن زهرة، أبو يعقوب اهلمذاين، تفقه بالشيخ أيب إسحاق، وبرع يف الفقه واملناظرة مث 
  .إىل بغداد فوعظ هبا، وحصل له قبول، مث عاد )١(ترك ذلك واشتغل بالعبادة، وضحب الصاحلني، وأقام باجلبال 

  .تويف يف ربيع االول ببعض قرى هراة



__________  
تويف يف : قال يف العرب) ٨٠/  ١١(وهو من أهل بروجرد، وسكن مرو، ووعظ ببغداد : قال ابن االثري يف تارخيه) ١(

  .ربيع االول عن أربع وتسعني سنة

روب كثرية بني السلطان سنجر وخوارزم شاه، فاستحوذ مث دخلت سنة ست وثالثني ومخسمائة فيها كانت ح
خوارزم على مرو بعد هزمية سنجر ففتك هبا، وأساء التدبري بالنسبة إىل الفقهاء احلنفية الذين هبا، وكان جيش 

  .خوارزم ثالمثائة ألف مقاتل
وركب هو  وفيها حتمل عمل دمشق النهروز، وخلع هنروز شحنة بغداد على حباب صباغ احلرير الرومي،

والسلطان مسعود يف سفينة يف ذلك النهر، وفرح السلطان بذلك، وكان قد صرف السلطان على ذلك النهر 
  .سبعني ألف دينار

  .وفيها حج كمال الدين طلحة صاحب املخزن، وعاد فتزهد وترك العمل ولزم داره
  .وفيها عقدت اجلمعة مبسجد العباسيني بإذن اخلليفة

  .وحج بالناس قطز
  إمساعيل بن أمحد بن عمر..تويف فيها من االعيان وممن
االشعث، أبو القاسم بن أيب بكر السمرقندي الدمشقي مث البغدادي، مسع الكثري وتفرد مبشايخ، ) ١] (أيب [ ابن 

  .وكان مساعه صحيحا، وأملى جبامع املنصور كثرية حنو ثالمثائة جملس، تويف وقد جاوز الثمانني
بن علي، أبو حممد بن الطراح املدبر، ولد سنة تسع وعشرين وأربعمائة، مسع الكثري وأمسع، حيىي بن علي ابن حممد 

  .وكان شيخا حسنا مهيبا كثري العبادة، تويف يف رمضان منها
مث دخلت سنة سبع وثالثني ومخسمائة فيها ملك عماد الدين زنكي احلديثة، ونقل آل مهارش منها إىل املوصل، 

  .هتهورتب فيها نوابا من ج
مث دخلت سنة مثان وثالثني ومخسمائة فيها جتهز السلطان مسعود ليأخذ املوصل والشام من زنكي، فصاحله على مائة 

  ألف دينار،
__________  

  .٨٨/  ٩والوايف  ٩٠/  ١١من الكامل ) ١(

يزال يف خدمة فدفع إليه منها عشرين ألف دينار، وأطلق له الباقي، وسبب ذلك أن ابنه سيف الدين غازي كان ال 
  .السلطان مسعود

  .وفيها ملك زنكي بعض بالد بكر
  .وفيها حصر امللك سنجر خوارزم شاه، مث أخذ منه ماال وأطلقه

وفيها وجد رجل يفسق بصيب فألقي من رأس منارة، ويف ليلة الثالثاء الرابع والعشرين من ذي القعدة زلزلت 
  .االرض

  .وحج بالناس قطز
عبد الوهاب بن املبارك ابن أمحد، أبو الربكات االمناطي، احلافظ الكبري، كان ثقة دينا ..يانوممن تويف فيها من االع

  .سنة) ١(ورعا، طليق الوجه، سهل االخالق، تويف يف احملرم عن ست وتسعني 



  علي بن طراد
، ووزر للمسترشد، ابن حممد الزينيب، الوزير العباسي، أبو القاسم نقيب النقباء على الطائفتني، يف أيام املستظهر

  .وتويف يف رمضان عن ست وسبعني سنة
الزخمشري حممود ابن عمر بن حممد بن عمر، أبو القاسم الزخمشري، صاحب الكشاف يف التفسري، واملفصل يف 
النحو وغري ذلك من املصنفات املفيدة، وقد مسع احلديث وطاف البالد، وجاور مبكة مدة، وكان يظهر مذهب 

وسبعني ) ٢(ذلك يف تفسريه، ويناظر عليه، وكانت وفاته خبوارزم ليلة عرفة منها، عن ست االعتزال ويصرح ب
  .سنة

مث دخلت سنة تسع وثالثني ومخسمائة فيها أخذ العماد زنكي الرها وغريها من حصون اجلزيرة من أيدي الفرنج، 
  .مني كربا شديداوقتل منهم خلقا كثريا وسىب نساء كثرية، وغنم أمواال جزيلة، وأزال عن املسل
  .وحج بالناس قطز اخلادم وتنافس هو وأمري مكة فنهب احلجيج وهم يطوفون

__________  
  .ه ٤٦٢كان مولده سنة : ١٢٨٢وتذكرة احلافظ ص  ٩٦/  ١١كذا باالصول، ويف الكامل ) ١(

  .سنة ٧٦فعلى هذا يكون عمره عند وفاته 
/  ٤سنة وقاله يف شذرات الذهب  ٧١فيكون عمره ؛  ٤٦٧ولد يف رجب سنة : قال أبو الفداء يف تارخيه) ٢(

١١٨.  

إبراهيم بن حممد بن منصور ابن عمر أبو الوليد الكرخي، تفقه بأيب إسحاق وأيب سعد ..وفيها تويف من االعيان
  .املتويل، حىت صار أوحد زمانه فقها ؟ ؟ حا، مات يف هذه السنة

واملتويل والكيا، ) ٣(مسع احلديث وتفقه بالغزايل والشاشي  ،)٢(بن حممد ابن عمر أبو منصور البزار ) ١(سعد 
  وويل تدريس النظامية، وكان له مست حسن، ووقار وسكون، وكان يوم جنازته مشهودا، ودفن

  .عند أيب إسحاق
عمر بن إبراهيم ابن حممد بن أمحد بن علي بن احلسني بن علي بن محزة بن حيىي بن احلسني بن زيد بن علي بن 

بن علي بن أيب طالب، القرشي العلوي، أبو الربكات الكويف، مث البغدادي، مسع الكثري وكتب كثريا، وأقام  احلسني
بدمشق مدة، وكان له معرفة جيدة بالفقه واحلديث والتفسري واللغة واالدب، وله تصانيف يف النحو، وكان خشن 

  .ني سنة رمحه اهللا تعاىلالعيش، صابرا حمتسبا، تويف يف شعبان من هذه السنة عن سبع وتسع
مث دخلت سنة أربعني ومخسمائة فيها حصر علي بن دبيس أخاه حممدا ومل يزل حياصره حىت اقتلع من يده احللة 
وملكها، ويف رجب منها دخل السلطان مسعود بغداد خوفا من اجتماع عباس صاحب الري، وحممد شاه بن 

مملوك أمري اجليوش بسبب ماكان وقع بني قطز وأمري ) ٤(ن حممود، مث خرج منها يف رمضان، وحج بالناس أرجوا
  .مكة يف السنة املاضية

__________  
  .سعيد: ١٠٧/  ٤والعرب  ١١٣/  ١٠واملنتظم  ١٠٣/  ١١يف الكامل ) ١(
  .الرزاز: يف املراجع السابقة) ٢(
  .الشامي: يف الكامل) ٣(
  .قامياز االرجواين: يف الكامل) ٤(



أمحد بن حممد ابن احلسني بن علي بن أمحد بن سليمان، أبو سعد االصبهاين، مث ..العيانوممن تويف فيها من ا
البغدادي، مسع احلديث وكان على طريقة السلف، حلو الشمائل، مطرح الكلفة، رمبا خرج إىل السوق بقميص 

  .وقلنسوة
  من هذه وحج أحد عشر حجة، وكان ميلي احلديث ويكثر الصوم، تويف بنهاوند يف ربيع االول

  .السنة، وقد قارب الثمانني
علي بن أمحد ابن احلسني بن أمحد، أبو احلسن اليزدي، تفقه بأيب بكر الشاشي، ومسع احلديث وأمسعه، وكان له 

  .والخيه قميص واحد، إذا خرج هذا لبسه وجلس اآلخر يف البيت عريانا، وكذا اآلخر
اليقي، شيخ اللغة يف زمانه، باشر مشيخة اللغة بالنظامية بعد موهوب بن أمحد ابن حممد بن اخلضر، أبو منصور اجلو

شيخه أيب زكريا التربيزي، وكان يؤم باملقتفي، ورمبا قرأ اخلليفة عليه شيئا من الكتب، وكان عاقال متواضعا يف 
ىل ملبسه، طويل الصمت كثري الفكر، وكانت له حلقة جبامع القصر أيام اجلمع، وكان فيه لكنة، وكان جيلس إ

بغداد عندي : جانبه املغريب معرب املنامات، وكان فاضال لكنه كان كثري النعاس يف جملسه، فقال فيهما بعض االدباء
لغة وكون املغريب معربا ما سور لكنته يقول * وعيوهبا مكشوفة لن تسترا كون اجلواليقي فيها ممليا * ذنبها لن يغفرا 

خلت سنة إحدى وأربعني ومخسمائة يف ليلة مستهل ربيع االول منها وليوم يقظته يعرب يف الكرا مث د* فصاحة 
احترق القصر الذي بناه املسترشد، وكان يف غاية احلسن، وكان اخلليفة املقتفي قد انتقل جبواريه وحظاياه إليه ليقيم 

علق هلبها ببعض فيه ثالثة أيام، فما هو إال أن ناموا احترق عليهم القصر بسبب أن جارية أخذت يف يدها مشعة ف
  االخشاب، فاحترق القصر

  .وسلم اهللا واخلليفة وأهله، فأصبح فتصدق بأشياء كثرية، وأطلق خلقا من احملبسني
ويف رجب منها وقع بني اخلليفة والسلطان مسعود واقع فبعث اخلليفة إىل اجلوامع واملساجد فأغلقت ثالثة أيام، 

  .حىت اصطلحا
  جلس ابن العبادي الواعظ فتكلم والسلطان مسعودويف يوم اجلمعة نصف ذي القعدة 

يا سلطان العامل، أنت تطلق يف بعض : حاضر، وكان قد وضع على الناس يف البيع مكسا فاحشا، فقال يف مجلة وعظه
االحيان للمغين إذا طربت قريبا مما وضعت على املسلمني من هذه املكس، فهبين مغنيا وقد طربت فهب يل هذا 

  .عم اهللا عليكاملكس شكرا لن
فأشار السلطان بيده أن قد فعلت، فضج الناس بالدعاء له، وكتب بذلك سجالت، ونودي يف البلد بإسقاط ذلك 

  .املكس، ففرح الناس بذلك وهللا احلمد واملنة
وفيها قل املطر جدا، وقلت مياه االهنار، وانتشر جراد عظيم، وأصاب الناس داء يف حلوقهم، فمات بذلك خالئق 

  .ة فإنا اهللا وإنا إليه راجعونكثري
وفيها قتل امللك عماد الدين زنكي بن قيم الدولة التركي صاحب املوصل، وحلب وغريها من البالد الشامية 

واجلزيرة، وكان حماصرا قلعة جعرب، وفيها شهاب الدين سامل بن ملك العقيلي، فربطل بعض مماليك زنكي حىت قتلوه 
  .من هذه السنة) ١(الول يف الليلة اخلامسة من ربيع ا

  .كان سكرانا فاهللا أعلم: قال العماد الكاتب
وقد كان زنكي من خيار امللوك وأحسنهم سرية وشكال، وكان شجاعا مقداما حازما، خضعت له ملوك االطراف، 

ه باملوصل وكان من أشد الناس غرية على نساء الرعية، وأجود امللوك معاملة، وأرفقهم بالعامة، وقام باالمر من بعد



  .ولده سيف الدولة، وحبلب نور الدين حممود، فاستعاد نور الدين هذا مدينة الرها، وكان أبوه قد فتحها
  .فلما مات عصوا فقهرهم نور الدين

  .وفيها ملك عبد املؤمن صاحب املغرب وخادم ابن تومرت جزيرة االندلس، بعد حروب طويلة
  .فيها استعاد صاحب دمشق مدينة بعلبكوفيها ملكت الفرنج مدينة طرابلس الغرب، و

  .وفيها جاء جنم الدين أيوب إىل صاحب دمشق فسلمه القلعة وأعطاه أمزبة عنده بدمشق
وقتل عباسا صاحب الري، وألقى رأسه إىل ) ٢(وفيها قتل السلطان مسعود حاجبه عبد الرمحن بن طغرلبك 
اس من الشجعان املشهورين، قاتل الباطنية مع خمدومه أصحابه فانزعج الناس وهنبوا خيام عباس هذا، وقد كان عب

  .جوهر، فلم يزل يقتل منهم حىت بىن مأذنة من رؤوسهم مبدينة الري
  .وفيها مات نقيب النقباء ببغداد حممد بن طراد الزينيب، فتوىل بعده علي بن طلحة الزينيب

  .ماتت فحضر جنازهتا االعيانوفيها سقط جدار على ابنة اخلليفة، وكانت قد بلغت مبالغ النساء، ف
  .وحج بالناس قطز اخلادم
  .ربيع اآلخر: ١١٠/  ١١يف الكامل ) ١..(وممن تويف فيها من االعيان

  .طغابرك: ويف ابن خلدون؛ طغايرك : ١١٦/  ١١يف الكامل ) ٢(

و شامة يف زنكي بن آقسنقر تقدم ذكر شئ من ترمجته، وهو أبو نور الدين حممود الشهيد، وقد أطنب الشيخ أب
  .الروضتني يف ترمجته، وما قيل فيه من نظم ونثر رمحه اهللا

سعد اخلري حممد بن سهل بن سعد، أبو احلسن املغريب االندلسي االنصاري، رحل وحصل كتبا نفيسة، وروى عنه 
أمحد،  ابن اجلوزي وغريه، وقد أوصى عند وفاته أن يصلي عليه الغزنوي، وأن يدفن عند قرب عبد اهللا بن االمام

  .وحضر جنازته خالئق من الناس
شافع بن عبد الرشيد ابن القاسم، أبو عبد اهللا اجليلي الشافعي، تفقه على الكيا وعلى الغزايل، وكان يسكن الكرخ، 

  .وله حلقة جبامع املنصور يف الرواق
  .قال ابن اجلوزي وكنت أحضر حلقته

ط أيب منصور الزاهد، قرأ القراءات وصنف فيها، ومسع احلديث عبد اهللا بن علي ابن أمحد بن عبد اهللا، أبو حممد سب
  .الكثري، واقتىن الكتب احلسنة، وأم يف مسجده نيفا ومخسني سنة، وعلم خلقا القرآن

  .ما مسعت أحد أحسن قراءة منه، وحضر جنازته خلق كثري: قال ابن اجلوزي
ثري الصدقات واالحسان إىل الرعية، وقتل من عباس شحنة الري توصل إىل أن ملكها مث قتله مسعود، وقد كان ك
  .الباطنية خلقا حىت بىن من رؤوسهم منارة بالري، وتأسف الناس عليه

  حممد بن طراد
ابن حممد الزينيب، أبو احلسن نقيب النقباء، وهو أخو علي بن طراد الوزير، مسع الكثري من أبيه ومن عمه أيب نصر 

  .وغريمها، وقارب السبعني

هر ابن حممد بن حممد، أبو بكر الشحامي، أخو زاهر، وقد مسع الكثري من احلديث، وكانت له معرفة وجيه بن طا
به، وكان شيخا حسن الوجه، سريع الدمعة، كثري الذكر، مجع السماع إىل العمل إىل صدق اللهجة تويف ببغداد يف 

  .هذه السنة



  ).١(حصون من جزيرة االندلس  مث دخلت سنة ثنتني وأربعني ومخسمائة فيها ملكت الفرنج عدة
  ).٢(وفيها ملك نور الدين بن حممود زنكي عدة حصون من يد الفرنج بالسواحل 

  .وفيها خطب للمستنجد باهللا بوالية العهد من بعد أبيه املقتفي
  .ورةوفيها توىل عون بن حيىي بن هبرية كتابة ديوان الزمام، وويل زعيم الدين حيىي بن جعفر صدرية املخزن املعم

  .وفيها اشتد الغالء بإفريقية وهلك بسببه أكثر الناس حىت خلت املنازل، وأقفلت املعاقل
وفيها تزوج سيف الدين غازي بنت صاحب ماردين حسام الدين مترتاش بن أرتق، بعد أن حاصره فصاحله على 

ا حىت مات، فتوىل بعده ذلك، فحملت إليه إىل املوصل بعد سنتني، وهو مريض قد أشرف على املوت، فلم يدخل هب
  .على املوصل أخوه قطب بن مودود فتزوجها

  .من زار أمحد بن حنبل غفر له: ويف صفر رأى رجل يف املنام قائال يقول له: قال ابن اجلوزي
  .قال فلم يبق خاص وال عام إال زاره

  .وعقدت يومئذ مث جملسا فاجتمع فيه ألوف من الناس: قال ابن اجلوزي
أسعد بن عبد اهللا ابن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن عبد الصمد بن املهتدي باهللا، أبو ..ا من االعيانوممن تويف فيه

  .منصور، مسع احلديث الكثري، وكان خريا صاحلا ممتعا حبواسه وقواه، إىل حني الوفاة
  وقد جاوز املائة بنحو من سبع

  .سنني
  اللخمي االندلسي، الرباطي احلافظ، مصنف كتاب اقتياسأبو حممد عبد اهللا بن حممد ابن خلف بن أمحد بن عمر 

__________  
  .مدينة املرية، ومدينة بياسة، ووالية جيان: قال ابن االثري يف تارخيه ومنها) ١(
  ).١٢٢/  ١١الكامل (مدينة أرتاح وحصن مابولة وبصرفون وكفرالثا : ومنها) ٢(

ة اآلثار، وهو من أحسن التصانيف الكبار، قتل شهيدا صبيحة االنوار والتماس االزهار، يف أنساب الصحابة، وروا
  .يوم اجلمعة العشرين من مجادى بالربية

نصر اهللا بن حممد ابن عبد القوي، أبو الفتح الالذقي املصيصي الشافعي، تفقه بالشيخ نصر بن إبراهيم املقدسي، 
وكان أحد مشايخ الشام، فقيها يف االصول بصور، ومسع هبا منه ومن أيب بكر اخلطيب، ومسع ببغداد واالنبار، 

  .والفروع، تويف فيها وقد جاوز التسعني بأربع سنني
هبة اهللا بن علي ابن حممد بن محزة أبو السعادات ابن الشجري النحوي، ولد سنة مخسني وأربعمائة، ومسع احلديث 

  .وانتهت إليه رياسة النحاة
يضيع وعند االكثرين يضوع مث * ما أنا إال املسك قد ضاع عندكم و: قال مسعت بيتا يف الذم أبلغ من قول مكوبه

دخلت سنة ثالث وأربعني ومخسمائة فيها استغاث جمري الدين بن أتابك دمشق بامللك نور الدين صاحب حلب على 
الفرنج، فركب سريعا فالتقى معهم بأرض بصرى فهزمهم، ورجع فنزل على الكسوة، وخرج ملك دمشق جمري 

  .ق فخدمه واحترمه وشاهد الدماشقة حرمة نور الدين حىت متنوهالدين أرت
وفيها ملكت الفرنج املهدية وهرب منها صاحبها احلسن بن علي بن حيىي بن متيم بن املعز بن باديس بن منصور بن 

وكان يوسف بن بليكني بأهله وخاف على أمواله فتمزقت يف البالد، ومتزق هو أيضا يف البالد، وأكلتهم االقطار، 
  آخر ملوك بين باديس، وكان ابتداء ملكهم يف سنة مخس وثالثني وثالمثائة، فدخل



  .الفرنج إليها وخزائنها مشحونة باحلواصل واالموال والعدد وغري ذلك، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
عز وجل، دمشق وفيها حاصرت الفرنج وهم يف سبعني ألف مقاتل، ومعهم ملك االملان يف خلق ال يعلمهم إال اهللا 

وعليها جمري الدين أرتق وأتابكه معني الدين، وهو مدبر اململكة، وذلك يوم السبت سادس ربيع االول، فخرج إليهم 
أهلها يف مائة ألف وثالثني ألفا، فاقتتلوا معهم قتاال شديدا، قتل من املسلمني يف أول يوم حنو من مائيت رجل، ومن 

ر احلرب مدة، وأخرج مصحف عثمان إىل وسط صحن اجلامع، واجتمع الناس الفرنج خلق كثري ال حيصون، واستم
حوله يدعون اهللا عزوجل، والنساء واالطفال مكشفي الرؤوس يدعون ويتباكون، والرماد مفروش يف البلد، 

فاستغاث أرتق بنور الدين حممود صاحب حلب وبأخيه سيف الدين غازي صاحب املوصل، فقصداه سريعا يف حنو 
  من

ني ألفا مبن انضاف إليهم من امللوك وغريهم، فلما مسعت الفرنج بقدوم اجليش حتولوا عن البلد، فلحقهم اجليش سبع
فقتلوا منهم خلقا كثريا، ومجا غفريا، وقتلوا قسيسا معهم امسه إلياس، وهو الذي أغراهم بدمشق، وذلك أنه افترى 

وقد كادوا يأخذون البلد، ولكن اهللا سلم، ومحاها حبوله مناما عن املسيح أنه وعده فتح دمشق، فقتل لعنه اهللا، 
  .وقوته

) [ ولوال دفع اهللا الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللا كثريا(قال تعاىل 
 عليه ومدينة دمشق ال سبيل لالعداء من الكفرة عليها، الهنا احمللة اليت أخرب رسول اهللا صلى اهللا]  ٤٠: احلج

وسلم عنها أهنا معقل االسالم عند املالحم والفنت، وهبا ينزل عيسى بن مرمي وقد قتل الفرنج خلقا كثريا من أهل 
) ١(دمشق، وممن قتلوا الفقيه الكبري امللقب حجة الدين شيخ املالكية هبا، أبو احلجاج يوسف بن درناس 

، وكان جمري الدين قد صاحل الفرنج عن دمشق ببانياس، ، ودفن مبقابر باب الصغري)٢(الفندالوي، بأرض النريب 
  .فرحلوا عنها وتسلموا بانياس

وفيها وقع بني السلطان مسعود وأمرائه ففارقوه، وقصدوا بغداد فاقتتلوا مع العامة، فقتلوا منهم خلقا كثريا من 
ا وقع، وساروا حنو النهروان فتفرقوا الصغار والكبار، مث اجتمعوا قبال التاج وقبلوا االرض واعتذروا إىل اخلليفة مم

  .يف البالد، وهنبوا أهلها، فغلت االسعار بالعراق بسبب ذلك
  وفيها ويل قضاء القضاة ببغداد أبو

  .احلسن علي بن أمحد بن علي بن الدامغاين، بعد وفاة الزينيب
بن مسعود من أوالد سبكتكني مدينة غزنة، فذهب صاحبها هبرام شاه ) ٣(وفيها ملك سويل بن احلسني ملك الثغور 

إىل فرغانة فاستغاث مبلكها، فجاء جبيوش عظيمة فاقتلع غزنة من سويل، وأخذه أسريا فصلبه، وقد كان كرميا 
  .جوادا، كثري الصدقات

بن حمرز الغنوي الرقي، مسع احلديث وتفقه بالشاشي ) ٤(إبراهيم بن حممد ابن هنار ..وممن تويف فيها من االعيان
، وكتب شيئا كثريا من مصنفاته، وقرأها عليه، وصحبه كثريا، وكان مهيبا كثري الصمت، تويف يف ذي والغزايل

  .احلجة منها وقد جاوز الثمانني
__________  

  .دوناس: دي ناس، ويف تذكرة احلفاظ: يف الكامل) ١(
  .النريب على حنو نصف فرسخ من دمشق) ٢(
  .الغور: يف الكامل ومعجم البلدان) ٣(



جبال ووالية بني هراة وغزنة وهي بالد باردة واسعة موحشة وهي مع ذلك ال تنطوي على مدينة : ياقوتقال 
  .مشهورة

/  ٤شذرات الذهب  ٣٠٠/  ٤وطبقات السبكي  ١٣٤/  ١٠نبهان انظر املنتظم : ١٣٧/  ١١يف الكامل ) ٤(
١٣٥.  

عذار، واقفة العذارية، وتقي الدين عمر  شاهان شاه بن أيوب ابن شادي، استشهد مع نور الدين، وهو والد الست
  .واقف التقوية

علي بن احلسني ابن حممد بن علي الزينيب، أبو القاسم االكمل بن أيب طالب نور اهلدى بن أيب احلسن نظام 
احلضرتني ابن نقيب النقباء أيب القاسم بن القاضي أيب متام العباسي، قاضي القضاة ببغداد وغريها، مسع احلديث، 

  ن فقيها رئيسا، وقورا حسن اهليئة والسمت، قليل الكالم، سافر مع اخلليفةوكا
الراشد إىل املوصل، وجرت له فصول مث عاد إىل بغداد فمات هبا يف هذه السنة، وقد جاوز الستني، وكانت جنازته 

  .حافلة
ربيع االول قريبا من  الفندالوي، شيخ املالكية بدمشق، قتل يوم السبت سادس) ١(أبو احلجاج يوسف بن درباس 

  .الربوة يف أرض النريب، هو والشيخ عبد الرمحن اجللجويل، أحد الزهاد رمحهما اهللا تعاىل، واهللا سبحانه أعلم
مث دخلت سنة أربع وأربعني ومخسمائة فيها كانت وفاة القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن 

السبيت، قاضيها أحد مشايخ العلماء املالكية، وصاحب املصنفات عياض بن حممد بن موسى بن عياض اليحصيب 
الكثرية املفيدة، منها الشفا، وشرح مسلم، ومشارق االنوار، وغري ذلك، وله شعر حسن، وكان إماما يف علوم 
كثرية، كالفقه واللغة واحلديث واالدب، وأيام الناس، ولد سنة ست وأربعني وأربعمائة، ومات يوم اجلمعة يف 

  .ادى اآلخرة، وقيل يف رمضان من هذه السنة، مبدينة سبتةمج
وفيها غزا امللك نور الدين حممود بن زنكي صاحب حلب بالد الفرنج، فقتل منهم خلقا، وكان فيمن قتل الربنس 

  .صاحب إنطاكية، وفتح شيئا كثريا من قالعهم وهللا احلمد
ه بفريق من جيشه صحبة االمري جماهد الدين بن مروان وكان قد استنجد مبعني الدين بن أتابك دمشق، فأرسل إلي

  بن مس، نائب صرخد فأبلوا بالء حسنا، وقد قال الشعراء يف هذه الغزوة أشعارا كثرية، منهم ابن
__________  

  .٢٧٩ص ) ١(انظر حاشية ) ١(

  .القيسراين وغريه، وقد سردها أبو شامة يف الروضتني
  .خر استوزر للخالفة أبو املظفر حيىي بن هبرية، ولقب عون الدين، وخلع عليهربيع اآل) ١(ويف يوم االربعاء ثالث 

ويف رجب قصد امللك شاه بن حممود بغداد ومعه خلق من االمراء، ومعه علي بن دبيس ومجاعة من التركمان 
  سلطان مسعودوغريهم، وطلبوا من اخلليفة أن خيطب له فامتنع من ذلك، وتكررت املكاتبات، وأرسل اخلليفة إىل ال

يستحثه يف القدوم، فتمادى عليه وضاق النطاق، واتسع اخلرق على الراقع، وكتب امللك سنجر إىل ابن أخيه 
  .يتوعده إن مل يسرع إىل اخلليفة، فما جاء إال يف أواخر السنة، فانقشعت تلك الشرور كلها، وتبدلت سرورا أمجعها

وجت االرض عشر مرات، وتقطع جبل حبلوان، واهندم الرباط ويف هذه السنة زلزلت االرض زلزاال شديدا، ومت
  .النهر جوري، وهلك خلق كثري بالربسام، ال يتكلم املرضى به حىت ميوتوا



وفيها مات سيف الدين غازي بن زنكي صاحب املوصل، وملك بعده أخوه قطب الدين مودود بن زنكي، وتزوج 
تاش بن إيلغازي بن أرتق، صاحب ماردين، فولدت له أوالدا كلهم بامرأة أخيه اليت مل يدخل هبا، اخلاتون بنت متر

  .ملكوا املوصل، وكانت هذه املرأة تضع مخارها بني مخسة عشر ملكا
وفيها سار نور الدين إىل سنجار ففتحها، فجهز إليه أخوه قطب الدين مودود جيشا لريده عنها، مث اصطلحا فعوضه 

  .ب الدين، وعاد نور الدين إىل بلدهمنها الرحبة ومحص، واستمرت سنجار لقط
مث غزا فيها الفرنج فقتل منهم خلقا وأسر الربنس صاحب إنطاكية، فمدحه الشعراء منهم الفتح القيسراين بقصيدة 

وذي املكارم ال ما قالت الكتب وهذه اهلمم الاليت مىت * القضب ) ٢(هذي العزائم ال ما تنعق : يقول فيها أوهلا
براحة للمساعي دوهنا تعب ما زال * ا االشعار واخلطب صافحت يا بن عماد الدين ذروهتا تعثرت خلفه* خطبت 

  .حىت بىن قبة أوتادها الشهب وفيها فتح نور الدين حصن فاميا وهو قريب من محاه* جدك يبين كل شاهقة 
مر من بعده ولده الظافر وفيها مات صاحب مصر احلافظ لدين اهللا عبد اجمليد بن أيب القاسم بن املستنصر، فقام باال

إمساعيل، وقد كان أمحد بن االفضل بن أمري اجليوش قد استحوذ على احلافظ وخطب له مبصر ثالثا، مث آخر االمر 
أذن حبي على خري العمل، واحلافظ هذا هو الذي وضع طبل القولنج الذي إذا ضربه من به القولنج خيرج منه 

ج االمري قطز اخلادم فمرض بالكوفة فرجع واستخلف على احلجاج مواله القولنج والريح الذي به، وخرج باحلجا
، فطمعت العرب يف احلجاج فوقفوا هلم يف الطريق وهم راجعون، )٣(قيماز، وحني وصوله إىل بغداد تويف بعد أيام 

  فضعف قيماز عن مقاومتهم فأخذ لنفسه أمانا وهرب وأسلم
__________  

  .تدعي: ١٤٥/  ١١كامل يف ال) ٢(رابع : يف الكامل) ١(
  ).انظر ابن االثري(مات يف ذي القعدة ) ٣(

  .إليهم احلجيج، فقتلوا أكثرهم وأخذوا أموال الناس، وقل من سلم فيمن جنا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
وفيها مات معني الدين بن أتابك العساكر بدمشق، وكان أحد مماليك طغتكني، وهو والد الست خاتون زوجة نور 

لدين، وهو واقف املدرسة املعينية، داخل باب الفرج، وقربه يف قبة قتلى الشامية الربانية، مبحلة العونية، عند دار ا
  .البطيخ

وملا مات معني الدين قويت شوكة الوزير الرئيس مؤيد الدولة على ابن الصويف وأخيه زين الدولة حيدرة، ووقعت 
اقتضت أهنما جندا من العامة والغوغاء ما يقاومه فاقتتلوا فقتل خلق من  بينهما وبني امللك جمري الدين أرتق وحشة،

  .الفريقني
  .مث وقع الصلح بعد ذلك
أمحد بن نظام امللك أبو احلسن علي بن نصر الوزير للمسترشد، والسلطان حممود، وقد ..وممن تويف فيها من االعيان

  ).١(مسع احلديث، وكان من خيار الوزراء 
، قاضي تستر، روى احلديث وكان له شعر رائق يتضمن معاين حسنة فمن )٢(بن احلسني االرجاين أمحد بن حممد ا

وناديت * أخا ثقة عند اعتراض الشدائد تطعمت يف حايل رخاء وشدة * وملا بلوت الناس أطلب عندهم : ذلك قوله
ري حاسد فطلقت ود العاملني ومل أر فيما سرين غ* هل من مساعد ؟ فلم أر فيما ساءين غري شامت : يف االحياء

  ورحت فال ألوي على غري واحد* مجيعهم 
من البغي سعي اثنني يف قتل واحد * وأوردمتا قليب أمر املوارد أعيين كفا عن فؤادي فإنه * متتعتما يا ناظري بنظرة 



كطائر * أركم اهللا يعلم أين منذ مل : والقاضي عياض بن موسى السبيت صاحب التصانيف املفيدة ومن شعره قوله
  خانه ريش اجلناحني
__________  

كان كرميا مجيل الصورة، شكرت سريته، وملا عزم املسترشد على عمارة سور : فيه ٣٠٦قال الفخري ص ) ١(
  .ألف دينار فقام الوزير أبو نصر وأداها عن الناس من ماله ١٥بغداد قسط على الناس 

  .أعمال تستر نسبة إىل أرجان، وأرجان بلد من: االرجاين) ٢(

  .فإن بعدكم عين جىن حيين وقد ترمجه ابن خلكان ترمجة حسنة* ولو قدرت ركبت الريح حنوكم 
  .عيسى بن هبة اهللا ابن عيسى، أبو عبد اهللا النقاش، مسع احلديث، مولده سنة سبع ومخسني وأربعمائة

ر االكياس، وكان حيضر جملسي وكان ظريفا خفيف الروح، له نوادر حسنة رأى الناس، وعاش: قال ابن اجلوزي
خشيت نقصا من * قد زدتين يف اخلطاب حىت : وكياتبين وأكاتبه، كتبت إليه مرة فعظمته يف الكتاب فكتب إيل

ج له هلب قبل * نشاطا فذلك موت خفي ألست ترى أن ضوء السرا * إذا وجد الشيخ يف نفسه : وله) ١(الزيادة 
لدين صاحب املوصل، وهو أخو نور الدين حممود، صاحب حلب مث أن ينطفي غازي بن اقسنقر امللك سيف ا

دمشق فيما بعد، وقد كان سيف الدين هذا من خيار امللوك وأحسنهم سرية، وأجودهم سريرة، وأصبحهم صورة، 
شجاعا كرميا، يذبح كل يوم جليشه مائة من الغنم، وملماليكه ثالثني رأسا، ويف يوم العيد ألف رأس سوى البقر 

  اج، وهو أول من محل على رأسه سنجق من ملوك االطراف، وأمر اجلندوالدج
فأعطاه ألف ) ٢(أن ال يركبوا إىل بسيف ودبوس، وبىن مدرسة باملوصل ورباطا للصوفية وامتدحه احليص بيص 

  .دينار عينا، وخلعة
، وكانت مدة ملكه بعد )٣( وملا تويف باحلمى يف مجادى اآلخرة دفن يف مدرسته املذكورة، وله من العمر أربعون سنة

  .أبيه ثالث سنني ومخسني يوما، رمحه اهللا
  قطز اخلادم أمري احلاج مدة عشرين سنة وأكثر، مسع احلديث وقرأ على ابن الزاغوين، وكان حيب العلم

__________  
ه اليت قال فيه قصيدت) ٢(وال تغري علي عاده * فاجعل خطايب خطاب مثلي : ١٤٧/  ١١وبعده يف الكامل ) ١(

وكانت والدته سنة : قال ابن االثري يف تارخيه) ٣(وقد حنلت شوقا فروع املنابر * إالم يراك اجملد يف زي شاعر : أوهلا
  ).٢١/  ٣انظر تاريخ أيب الفداء (مخسمائة 

 والصدقة، وكان احلاج معه يف غاية الدعة والراحة واالمن، وذلك لشجاعته ووجاهته عند اخللفاء وامللوك، تويف
  .ليلة الثالثاء احلادي عشر من ذي القعدة ودفن بالرصافة

مث دخلت سنة مخس وأربعني ومخسمائة فيها فتح نور الدين حممود حصن فامية، وهو من أحصن القالع، وقيل فتحه 
  .يف اليت قبلها

الصويف، وفيها قصد دمشق ليأخذها فلم يتفق له ذلك، فخلع على ملكها جمري الدين أرتق، وعلى وزيره ابن 
  .وتقررت اخلطبة له هبا بعد اخلليفة والسلطان، وكذلك السكة

وفيها فتح نور الدين حصن إعزاز وأسر ابن ملكها ابن جوسلني، ففرح املسلمون بذلك، مث أسر بعده والده 
  .جوسلني الفرجني، فتزايدت الفرحة بذلك، وفتح بالدا كثرية من بالده



تدريس النظامية، وخلع عليه، وملا مل يكن ذلك بإذن اخلليفة بل مبرسوم ويف احملرم منها حضر يوسف الدمشقي 
السلطان وابن النظام، منع من ذلك فلزم بيته ومل يعد إىل املدرسة بالكلية، وتوالها الشيخ أبو النجيب بإذن اخلليفة 

  .ومرسوم السلطان
  يف هذه السنة وقع مطر باليمن كله دم، حىت صبغ ثياب: قال ابن اجلوزي

  .الناس
النيسابوري، قدم ) ١(احلسن بن ذي النون ابن أيب القاسم، بن أيب احلسن، أبو املفاخر ...وممن تويف فيها من االعيان

بغداد فوعظ هبا، وجعل ينال من االشاعرة فأحبته النحابلة، مث اختربوه فإذا هو معتزيل ففتر سوقه، وجرت بسببه 
ومات * وانقضوا ومضوا ) ٢(مات الكرام ومروا : ئا من شعره، من ذلكفتنة ببغداد، وقد مسع منه ابن اجلوزي شي

لو أبصروا طيف ضيف يف الكرى ماتوا عبد امللك بن عبد * من بعدهم تلك الكرامات وخلفوين يف قوم ذوي سفه 
ده ؟ الوهاب احلنب ؟ ىل القاضي هباء الدين، كان يعرف مذهب أيب حنيفة وأمحد، ويناظر عنهما، ودفن مع أبيه وج

  .ق ؟ ور الشهداء
__________  

  .أبو املكارم: ٨/  ١٢يف الوايف بالوفيات ) ١(
  .وولوا: ١٥٣/  ١١يف الكامل ) ٢(

  .عبد امللك بن أيب نصر بن عمر أبو املعايل اجليلي، كان فقيها صاحلا
قام مبكة يعبد ربه متعبدا فقريا، ليس له بيت يسكنه، وإمنا يبيت يف املساجد املهجورة، وقد خرج مع احلجيج فأ

  .ويفيد العلم، فكان أهلها يثنون عليه خريا
املالكي، شارح الترمذي، كان فقيها عاملا، وزاهدا عابدا، ومسع احلديث بعد اشتغاله ) ١(الفقيه أبو بكر بن العريب 

نها واهللا يف الفقه، وصحب الغزايل وأخذ عنه، وكان يتهمه برأي الفالسفة، ويقول دخل يف أجوافهم فلم خيرج م
  .سبحانه أعلم

  .مث دخلت سنة ست وأربعني ومخسمائة فيها أغار جيش السلطان على بالد االمساعيلية، فقتلوا خلقا ورجعوا ساملني
  .وفيها حاصر نور الدين دمشق شهورا مث ترحل عنها إىل حلب، وكان الصلح على يدي الربهان البلخي

  .، فإنا هللا وإنا إليه راجعون)٢(املسلمون وقتل منهم خلق وفيها اقتتل الفرنج وجيش نور الدين فاهنزم 
وملا وقع هذا االمر شق ذلك على نور الدين وترك الترفه وهجر اللذة حىت يأخذ بالثأر، مث إن أمراء التركمان 

ور ومعهم مجاعة من أعواهنم ترصدوا امللك جوسليق االفرجني، فلم يزالوا به حىت أسروه يف بعض متصيداته فأرسل ن
الدين فكبس التركمان وأخذ منهم جوسليق أسريا، وكان من أعيان الكفرة، وأعظم الفجرة، فأوقفه بني يديه يف 

  .أذل حال، مث سجنه
  ).٣(مث سار نور الدين إىل بالده فأخذها كلها مبا فيها 

حلنابلة يثريون فتنة ويف ذي احلجة جلس ابن العبادي يف جامع املنصور وتكلم، وعنده مجاعة من االعيان، فكادت ا
  .ذلك اليوم، ولكن لطف اهللا وسلم
  .وحج بالناس فيها قيماز االرجواين
  :وممن تويف فيها من االعيان الشيخ

__________  



كما يف الوايف بالوفيات  ٥٤٣، وتويف مبدينة فاس سنة ٤٦٨وهو حممد بن عبد اهللا بن حممد االشبيلي ولد سنة ) ١(
  .١٤١/  ٤ذرات الذهب كما يف ش ٥٤٦وسنة  ٣٣٠/  ٣
  .التقوا يف مشال حلب، عند تل باشر وعني تاب وإعزاز) ٢(
تل باشر، وعني تاب، وإعزاز، وتل خالد، وقورس، والراوندان، وبرج الرصاص وحصن البارة وكفر : وهي) ٣(

  ).١٥٥/  ١١الكامل (سود وكفرالثا ودلوك ومرعش وهنر اجلوز 

ي شيخ احلنفية بدمشق، درس بالبلخية مث باخلاتونية الربانية، وكان عاملا برهان الدين أبو احلسن بن علي البلخ
  .عامال، ورعا زاهدا

  .ودفن مبقابر باب الصغري
  مث دخلت سنة سبع وأربعني ومخسمائة

فيها تويف السلطان مسعود وقام باالمر من بعده أخوه ملكشاه بن حممود، مث جاء السلطان حممد وأخذ امللك واستقر 
ل االمري خاص بك، وأخذ أمواله وألقاه للكالب، وبلغ اخلليفة أن واسط قد ختبطت أيضا، فركب إليها يف له، وقت

  .اجليش يف أهبة عظيمة، وأصلح شأهنا، وكر على الكوفة واحللة، مث عاد إىل بغداد فزينت له البلد
م حيىي بن عبد العزيز بن محاد، مث وفيها ملك عبد املؤمن صاحب املغرب جباية وهي بالد بين محاد، فكان آخر ملوكه

  .جهز عبد املؤمن جيشا إىل صنهاجة فحاصرها، وأخذ أمواهلا
  .، فكسرهم وقتل منهم خلقا وهللا احلمد)١(وفيها كانت وقعة عظيمة بني نور الدين الشهيد وبني الفرنج 

، فكسره سنجر وأسره، فلما وفيها اقتتل السلطان سنجر وملك الغور عالء الدين احلسني ابن احلسني أول ملوكهم
  .كنت أقيدك هبذا: ماذا كنت تصنع يب لو أسرتين ؟ فأخرج قيدا من فضة وقال: أحضره بني يديه قال له

فعفى عنه وأطلقه إىل بالده، فسار إىل غزنة فانتزعها من يد صاحبها هبرام شاه البسكتكيين، واستخلف عليها أخاه 
إىل هبرام شاه فصلبه، ومات هبرام شاه قريبا فسار إليه عالء الدين فهرب سيف الدين فغدر به أهل البلد وسلموه 

خسرو بن هبرام شاه عنها، فدخلها عالء الدين فنهبها ثالثة أيام، وقتل من أهلها بشرا كثريا، وسخر أهلها فحملوا 
ن، وبذلك انقضت دولة ترابا يف خمايل إىل حملة هنالك بعيدة عن البلد، فعمر من ذلك التراب قلعة معروفة إىل اآل

بين سبكتكني عن بالد غزنة وغريها، وقد كان ابتداء أمرهم يف سنة ست وستني وثلثمائة إىل سنة سبع وأربعني 
ومخسمائة، وكانوا من خيار امللوك، وأكثرهم جهادا يف الكفرة، وأكثرهم أمواال ونساء وعددا وعددا، وقد كسروا 

االموال ما مل جيمع غريهم من امللوك، مع أن بالدهم كانت من أطيب البالد االصنام وأبادوا الكفار، ومجعوا من 
قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز (وأكثرهم ريفا ومياها ففين مجيعه وزال عنهم 

ر واهلند وخراسان، مث ملك الغو]  ٢٦: آل عمران) [ من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري إنك على كل شئ قدير
واتسعت ممالكهم وعظم سلطان عالء الدين بعد االسر، وحكى ابن اجلوزي أن يف هذه السنة باض ديك بيضة 

  .واحدة، مث باض بازي بيضتني، وباضت نعامة من غري ذكر، وهذا شئ عجيب
__________  

  .وهي وقعة دلوك) ١(

صور العبادي، الواعظ، مسع احلديث ودخل إىل بغداد فأملى املظفر بن أردشري أبو من..وممن تويف فيها من االعيان
  .ووعظ، وكان الناس يكتبون ما يعظ به، فاجتمع له من ذلك جملدات



ال تكاد جتد يف اجمللد مخس كلمات جيدة، وتكلم فيه وأطال احلط عليه، واستحسن من كالمه : قال ابن اجلوزي
س إىل حتت اجلدران، فقال ال تفروا من رشاش ماء رمحة قطر وقد سقط مطر وهو يعظ الناس، وقد ذهب النا: قوله

  .من سحاب نعمة، ولكن فروا من رشاش نار اقتدح من زناد الغضب
  .بقليل) ١(تويف وقد جاوز اخلمسني 

مسعود السلطان صاحب العراق وغريها، حصل له من التمكن والسعادة شئ كثري مل حيصل لغريه، وجرت له 
بعض ذلك، وقد أسر يف بعض حروبه اخلليفة املسترشد كما تقدم، تويف يوم االربعاء خطوب طويلة، كما تقدم 
  .سلخ مجادى اآلخرة منها

ليأخذوا مرياثه فمنعهم الفقهاء فجرت فتنة عظيمة ) ٢(يعقوب اخلطاط الكاتب تويف بالنظامية، فجاء ديوان احلشر 
  .ان تعزيراآل احلال إىل عزل املدرس الشيخ أيب النجيب وضربه يف الديو

مث دخلت سنة مثان وأربعني ومخسمائة فيها وقع احلرب بني السلطان سنجر وبني االتراك، فقتل االتراك من جيشه 
خلقا كثريا حبيث صارت القتلى مثل التلول العظيمة، وأسروا السلطان سنجر وقتلوا من كان معه من االمراء صربا، 

ه، وقالوا حنن عبيدك، وكانوا عدة من االمراء الكبار من مماليكهم، فأقام وملا أحضروه قاموا بني يديه وقبلوا االرض ل
عندهم شهرين مث أخذوه وساروا به فدخلوا مرو، وهي كرسي مملكة خراسان، فسأله بعضهم أن جيعلها له إقطاعا، 

  فقال سنجر هذا ال ميكن، هذه كرسي اململكة، فضحكوا منه
__________  

  .رخيهذكره ابن االثري يف تا) ١(
  .ه ٤٩١وكانت والدته سنة : قال

  .سنة ٥٧فيكون له من العمر عند وفاته 
  .ه ٥٤٦وذكره ابن االثري فيمن تويف سنة 

  .حضر متويل املتروكات: يف الكامل) ٢(

وضرطوا به فنزل عن سرير اململكة ودخل خانقاه، وصار فقريا من مجلة أهلها، وتاب عن امللك واستحوذ أولئك 
لبالد فنهبوها وتركوها قاعا صفصفا، وأفسدوا يف االرض فسادا عريضا، وأقاموا سليمان شاه ملكا، االتراك على ا

، وتفرقت االمور واستحوذ كل )١(فلم تطل أيامه حىت عزلوه، وولوا ابن أخت سنجر اخلاقان حممود بن كوخان 
  .إنسان منهم على ناحية من تلك املمالك، وصارت الدولة دوال

  .ب كثرية بني عبد املؤمن وبني العرب ببالد املغربوفيها كانت حرو
  .وفيها أخذت الفرنج مدينة عسقالن من ساحل غزة

  .وفيها خرج اخلليفة إىل واسط يف جحفل فأصلح شأهنا وعاد إىل بغداد
  .وحج بالناس فيها قيماز االرجواين

أمحد بن ) ٢(ق وجرير ومها أبو احلسن وفيها كانت وفاة الشاعرين القرينني الشهريين يف الزمان االخري بالفر زد
القيسراين احلليب بدمشق، وعلي بن السالر امللقب ) ٣(منري اجلوين حبلب، وأبو عبد اهللا حممد بن نصر بن صغري 

بالعادل وزير الظافر صاحب مصر، وهو باين املدرسة باالسكندرية للشافعية للحافظ أيب طاهر السلفي، وقد كان 
  .كان ظلوما غشوما حطوما، وقد ترمجه ابن خلكان العادل هذا ضد امسه،

مث دخلت سنة تسع وأربعني ومخسمائة فيها ركب اخلليفة املقتفي يف جيش كثيف إىل تكريت فحاصر قلعتها، ولقي 



  .هناك مجعا من االتراك والتركمان، فأظفره اهللا هبم، مث عاد إىل بغداد
بار بأن مصر قد قتل خليفتها الظافر، ومل يبق منهم إال صيب ملك السلطان نور الدين الشهيد بدمشق وجاءت االخ

، قد ولوه عليهم ولقبوه الفائز، فكتب اخلليفة عهدا إىل نور الدين حممود بن زنكي )٤(صغري ابن مخس شهور 
  بالوالية

__________  
  .حممد بن حممود: ابن بغراجان كما يف ابن االثري، وذكره ابن خلدون يف العرب) ١(
  .أبو احلسني: الوايف ووفيات االعيان والنجوم الزاهرة وابن عساكر يف) ٢(

ه قدم دمشق فسكنها مث سجن فيها مث شفعوا فيه فنفاه صاحب دمشق  ٤٧٣الشاعر املشهور ولد ابن منري سنة 
بوري بن طغتكني كان بينه وبني ابن القيسراين مكاتبات وأجوبة ومهاجاة وكانا مقيمني يف حلب متنافسني يف 

  .صنعتهما على عادة املتماثلني
  .مات هذه السنة ودفن جببل جوشن حبلب

ه ونشأ بقيسرية الساحل فنسب إليها  ٤٧٨الشاعر املشهور وحامل لواء الشعر يف زمانه ولد بعكا سنة ) ٣(
  .وسكن دمشق، مث سكن حلب وتوىل هبا خزانة الكتب، وتردد إىل دمشق وهبا مات يف هذه السنة

  .سنني: ١٩٢/  ١١يف الكامل ) ٤(
  ).٧٥/  ٤انظر ابن خلدون (

  .حنو ست سنني: ٢٢٩/  ١/  ١ويف بدائع الزهور 

  .على بالد الشام والديار املصرية، وأرسله إليها
وفيها هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها نار فخاف الناس أن تكون الساعة، وزلزلت االرض وتغري ماء دجلة إىل 

رض دم ال يعرف ما سببه، وجاءت االخبار عن امللك سنجر أنه يف أسر الترك، احلمرة، وظهر بأرض واسط باال
  .وهو يف غاية الذل واالهانة، وأنه يبكي على نفسه كل وقت

، وذلك لسوء سريته وضعف دولته، )١(وفيها انتزع نور الدين حممود دمشق من يد ملكها نور الدين أرتق 
ؤيد الدولة علي بن الصويف، وتغلب اخلادم عطاء على اململكة مع ظلمه وحماصرة العامة له يف القلعة، مع وزيره م

وغشمه، وكان الناس يدعون ليال وهنارا أن يبدهلم بامللك نور الدين، واتفق مع ذلك أن الفرنج أخذوا عسقالن 
فيشق فحزن نور الدين على ذلك، وال ميكنه الوصول إليهم، الن دمشق بينه وبينهم، وخيشى أن حياصروا دمشق 

على أهلها، وخياف أن يرسل جمري الدين إىل الفرنج فيخذلونه كما جرى غري مرة، وذلك أن الفرنج ال يريدون أن 
ميلك نور الدين دمشق فيقوى هبا عليهم وال يطيقونه، فأرسل بني يديه االمري أسد الدين شريكوه يف ألف فارس يف 

ه شيئا، وال خرج إليه أحد من أعيان أهل البلد، فكتب إىل صفة طلب الصلح، فلم يلتفت إليه جمري الدين وال عد
نور الدين بذلك، فركب امللك نور الدين يف جيشه فنزل عيون الفاسريا من أرض دمشق، مث انتقل إىل قريب من 

  الباب الشرقي، ففتحها قهرا ودخل من
ذه السنة وحتصن جمري الدين يف الباب الشرقي بعد حصار عشرة أيام، وكان دخوله يف يوم االحد عاشر صفر من ه

  .القلعة فأنزله منها وعوضه مدينة محص ودخل نور الدين إىل القلعة واستقرت يده على دمشق وهللا احلمد
ونادى يف البلد باالمان والبشارة باخلري، مث وضع عنهم املكوس وقرئت عليهم التواقيع على املنابر، ففرح الناس 

  .ملوك الفرنج إليه يهنونه بدمشق ويتقربون إليه وخيضعون لهبذلك وأكثروا الدعاء له، وكتب 



الرئيس مؤيد الدولة علي بن الصويف وزير دمشق جملري الدين، وقد ثار على امللك غري ..وممن تويف فيها من االعيان
  .مرة، واستفحل أمره، مث يقع الصلح بينهما كما تقدم
ر بأمر جمري الدين، وكان ينوب على بعلبك يف بعض االحيان، عطاء اخلادم أحد أمراء دمشق، وقد تغلب على االمو

  .وقد كان ظاملا غامشا وهو الذي ينسب إليه مسجد عطاء خارج باب شرقي واهللا أعلم
__________  

  .جمري الدين أبق بن حممد بن بوري بن طغدكني: يف الكامل) ١(

فحاصرها فخرج إليه أهلها أن ) ١(إىل دموقا مث دخلت سنة مخسني ومخسمائة هجربة فيها خرج اخلليفة يف جتمل 
يرحل عنهم فإن أهلها قد هلكوا من اجليشني، فأجاهبم ورحل عنهم، وعاد إىل بغداد بعد شهرين ونصف، مث خرج 
حنو احللة والكوفة واجليش بني يديه، وقال له سليمان شاه أنا ويل عهد سنجر، فإن قررتين يف ذلك وإال فأنا كأحد 

ده خريا، وكان حيمل الغاشية بني يدي اخلليفة على كاهله، فمهد االمور ووطدها، وسلم على مشهد االمراء، فوع
  .على إشارة بأصبعه، وكأنه خاف عليه غائلة الروافض أو أن يعتقد يف نفسه من القرب شيئا أو غري ذلك، واهللا أعلم

  فتح بعلبك بيد نور الدين الشهيد
على بدء وذلك أن جنم الدين أيوب كان نائبا هبا على البلد والقلعة فسلمها إىل  وفيها افتتح نور الدين بعلبك عودا

، فاستحوذ عليها وكاتب جنم الدين لنور الدين، ومل يزل نور الدين يتلطف حىت )٢(رجل يقال له الضحاك البقاعي 
ه من أجل أخيه أسد أخذ القلعة أيضا واستدعى بنجم الدين أيوب إليه إىل دمشق فأقطعه إقطاعا حسنا، وأكرم

الدين، فإنه كانت له اليد الطوىل يف فتح دمشق، وجعل االمري مشس الدولة بوران شاه بن جنم الدين شحنة دمشق، 
مث من بعده جعل أخاه صالح الدين يوسف هو الشحنة، وجعله من خواصه ال يفارقه حضرا وال سفرا، النه كان 

ين حيب لعب الكرة لتدمني اخليل وتعليمها الكر والفر، ويف حسن الشكل حسن اللعب بالكرة، وكان نور الد
فإين لكم * رويدكم يا لصوص الشام : وهو حسان بن منري الكليب الشاعر: شحنة صالح الدين يوسف يقول عرقلة

وهذا مقطع أيدي * رب احلجا والكمال فذاك مقطع أيدي النساء * ناصح يف مقايل فإياكم ومسي النيب يوسف 
د ملك أخاه بوران شاه بالد اليمن فيما بعد ذلك، وكان يلقب مشس الدولة وممن تويف فيها من الرجال وق
  .حممد بن ناصر ابن حممد بن علي احلافظ، أبو الفضل البغدادي..االعيان

  ولد ليلة النصف من شعبان سنة سبع
__________  

  .دقوقا -ه  ٥٥٠حوادث سنة  -يف الكامل وتاريخ أيب الفداء ) ١(
  .منسوب إىل بقاع بعلبك: وقال ابن االثري؛ قال ابن خلدون نسبة إىل بقاعة : البقاعي )٢(

  .وستني وأربعمائة، ومسع الكثري، وتفرد مبشايخ، وكان حافظا ضابطا مكثرا من السنة كثري الذكر سريع الدمعة
لكتب الكبار، وكان يثين عليه وقد خترج به مجاعة منهم أبو الفرج بن اجلوزي، مسع بقراءته مسند أمحد وغريه من ا

  .حممد بن ناصر حيب ؟ أن يقع يف الناس: كثريا، وقد رد على أيب سعد السمعاين يف قوله
  والكالم يف الناس باجلرح والتعديل ليس من هذا القبيل: قال ابن اجلوزي

  .والتعصبوإمنا ابن السمعاين حيب أن يتعصب على أصحاب االمام أمحد، نعوذ باهللا من سوء القصد ؟ 
  .تويف حممد بن ناصر ليلة الثالثاء الثامن عشر من شعبان منها، عن ثالث ومثانني سنة



  .وصلي عليه مرات، ودفن بباب حرب
جملي بن مجيع أبو املعايل املخزومي االرسويف مث املصري قاضيها، الفقيه الشافعي، مصنف الذخائر وفيها غرائب 

  .كثرية وهي من الكتب املفيدة
سنة إحدى ومخسني ومخسمائة يف احملرم دخل السلطان سليمان شاه بن حممد بن ملكشاه إىل بغداد وعلى  مث دخلت

رأسه الشمسية، فتلقاه الوزير أبن هبرية وأدخله على اخلليفة، فقبل االرض وحلفه على الطاعة وصفاء النية 
لسليمان شاه ما يفتحه من خراسان، مث واملناصحة واملودة، وخلع عليه خلع امللوك، وتقرر أن للخليفة العراق و

خطب له ببغداد بعد امللك سنجر، مث خرج منها يف ربيع االول فاقتتل هو والسلطان حممد بن حممود بن ملكشاه، 
فهزمه حممد وهزم عسكره، فذهب مهزوما فتلقاه نائب قطب الدين مودود بن زنكي، صاحب املوصل، فأسره 

  .حبسه وخدمه، وهذا من أغرب االتفاقات وحبسه بقلعة املوصل، وأكرمه مدة
  .وفيها ملكت الفرنج املهدية من بالد املغرب بعد حصار شديد

وفيها فتح نور الدين حممود بن زنكي قلعة تل حارم واقتلعها من أيدي الفرنج، وكانت من أحصن القالع وأمنع 
  .، وامتدحه الشعراء عند ذلك)١(البقاع، وذلك بعد قتال عظيم ووقعة هائلة كانت من أكرب الفتوحات 

  .وفيها هرب امللك سنجر من االسر وعاد إىل ملكه مبرو، وكان له يف يد أعدائه حنو من مخس سنني
  ).٢(وفيها ويل عبد املؤمن ملك الغرب أوالده على بالده، استناب كل واحد منهم على بلد كبري وإقليم متسع 

__________  
أرسلوا إليه وصاحلوه على أن يعطوه نصف أعمال حارم، واصطلحوا على ذلك : مقال ابن االثري يف تارخيه أهن) ١(

  ).٢٤٢/  ٥والعرب البن خلدون  ٢٠٨/  ١١(بعد أن حصرها وضيق على أهلها  -ورحل عنهم 
استعمل أبا حممد عبد اهللا على جباية وأعماهلا، وأبا احلسن عليا على فارس وأعماهلا، وأبا حفص عمر على ) ٢(

  تلمسان
  .وأعماهلا، وأبا سعيد سبتة واجلزيرة اخلضراء ومالقة

  .بايع بوالية العهد لولده حممد: قال أبو الفداء يف تارخيه
  ).٣٠/  ٣انظر ابن االثري (

حصار بغداد وسبب ذلك أن السلطان حممد بن حممود بن ملكشاه أرسل إىل املقتفي يطلب منه أن خيطب له يف 
من مهذان إىل بغداد ليحاصرها، فاجنفل الناس وحصن اخلليفة البلد، وجاء السلطان  بغداد، فلم جيبه إىل ذلك، فسار

حممد فحصر بغداد، ووقف جتاه التاج من دار اخلالفة يف جحفل عظيم، ورموا حنوه النشاب، وقاتلت العامة مع 
أن أخاه قد خلفه يف مهذان، اخلليفة قتاال شديدا بالنفط وغريه، واستمر القتال مدة، فبينما هم كذلك إذ جاءه اخلرب 

فانشمر عن بغداد إليها يف ربيع االول من سنة اثنتني ومخسني، وتفرقت عنه العساكر الذين كانوا معه يف البالد، 
وأصاب الناس بعد ذلك القتال مرض شديد، وموت ذريع، واحترقت حمال كثرية من بغداد، واستمر ذلك فيها مدة 

  .شهرين
البدر بن الوزير بن هبرية من قلعة تكريت، وكان معتقال فيها من مدة ثالث سنني، فتلقاه وفيها أطلق أبو الوليد 

بأي : الناس إىل أثناء الطريق، وامتدحه الشعراء، وكان من مجلتهم االبله الشاعر، أنشأ الوزير قصيدة يقول يف أوهلا
وقد مر عام * ون الوصل يل ليلة ويستكثر: وقد علموا أين سهرت وناموا ؟ إىل أن قال* لسان للوشاة أالم 

  .بالصدود وعام فطرب الوزير عند ذلك



  .وخلع عليه ثيابه وأطلق له مخسني دينارا، وحج بالناس قيماز
علي بن احلسني أبو احلسن الغزنوي الواعظ، كان له قبول كثري من العامة، وبنت له ..وممن تويف فيها من االعيان

  .االزج، ووقفت عليه أوقافا كثرية، وحصل له جاه عريض وزاره السلطان اخلاتون زوجة املستظهر رباطا بباب
  وكان حسن

  .االيراد مليح الوعظ، حيضر جملسه خلق كثري وجم غفري من أصناف الناس
  .حزمة حزن خري من أعدال أعمال: وقد ذكر ابن اجلوزي أشياء من وعظه، قال ومسعته يوما يقول

: فما يشاء كما نشا قال ومسعته يوما ينشد* ن ولد إذا نشا أملت فيه رشده م* كم حسرة يل يف احلشا : مث أنشد
  وهل يستوي الساهر والناعس ؟* النين يف صنعيت فارس سهرت يف ليلي واستنعسوا * حيسدين قومي على صنعيت 

م ؟ مث تولون اليهود والنصارى فيسبون نبيكم يف يوم عيدكم، مث يصبحون جيلسون إىل جانبك: وكان يقول: قال
وكان يتشيع، مث سعى يف منعه من الوعظ مث أذن له، ولكن ظهر للناس أمر العبادي، : أال هل بلغت ؟ قال: يقول

وكان كثري من الناس مييلون إليه، وقد كان السلطان يعظمه وحيضر جملسه، فلما مات السلطان مسعود وىل 
  .الغزنوي بعده، وأهني إهانة بالغة، فمرض ومات يف هذه السنة

رضى وتسليم، وملا مات دفن يف رباطه الذي : وبلغين أنه كان يعرق يف نزعه مث يفيق وهو يقول: قال ابن اجلوزي
  .كان فيه

حممود بن إمساعيل بن قادوس أبو الفتح الدمياطي، كاتب االنشا بالديار املصرية، وهو شيخ القاضي الفاضل، كان 
  .اجلريدة يسميه ذا البالغتني، وذكره العماد الكاتب يف

مع كثرة الرعدة واهلمزة يكرب * وفاتر النية عنينها : ومن شعره فيمن يكرر التكبري ويوسوس يف نية الصالة يف أوهلا
كأنه يصلي على محزة الشيخ أبو البيان بنا بن حممد املعروف بابن احلوراين، الفقيه الزاهد العابد * التسعني يف مرة 

  بالفاضل اخلاشع، قرأ القرآن وكتا
التنبيه على مذهب الشافعي، وكان حسن املعرفة باللغة، كثري املطالعة وله كالم يؤثر عنه، ورأيت له كتابا خبطه فيه 

النظائم اليت يقوهلا أصحابه وأتباعه بلهجة غريبة، وقد كان من نشأته إىل أن تويف على طريقة صاحلة، وقد زاره 
جر، ووقف عليه شيئا، وكانت وفاته يوم الثالثاء ثالث ربيع االول امللك نور الدين حممود يف رباطه داخل درب احل

  .من هذه السنة، ودفن مبقابر الباب الصغري، وكان يوم جنازته يوما مشهودا
  .وقد ذكرته يف طبقات الشافعية رمحه اهللا

افظ، تفقه بإمام عبد الغافر بن إمساعيل ابن عبد القادر بن حممد بن عبد الغافر بن أمحد بن سعيد، الفارسي احل
احلرمني ومسع الكثري على جده المه أيب القاسم القشريي، ورحل إىل البالد وأمسع، وصنف املفهم يف غريب مسلم 

  .وغريه، وويل خطابة نيسابور، وكان فاضال دينا حافظا

واجلند من  مث دخلت سنة ثنتني ومخسني ومخسمائة استهلت هذه السنة وحممد شاه بن حممود حماصر بغداد والعامة
جهة اخلليفة املقتفي يقاتلون أشد القتال، واجلمعة ال تقام لعذر القتال، والفتنة منتشرة، مث يسر اهللا بذهاب السلطان، 

  .كما تقدم يف السنة اليت قبلها، وقد بسط ذلك ابن اجلوزي يف هذه السنة فطول
إال اهللا، وهتدم أكثر حلب ومحاه وشيزر ومحص وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام، هلك بسببها خلق كثري ال يعلمهم 

  .وكفر طاب وحصن االكراد والالذقية واملعرة وفامية وإنطاكية وطرابلس



وأما شيزر فلم يسلم منها إال امرأة وخادم هلا، وهلك الباقون، وأما كفر طاب فلم يسلم من : قال ابن اجلوزي
  .م نصفني فأبدى نواويس وبيوتا كثرية يف وسطهأهلها أحد، وأما فامية فساحت قلعتها، وتل حران انقس

وهلك من مدائن الفرنج شئ كثري، وهتدم أسوار أكثر مدن الشام، حىت أن مكتبا من مدينة محاه اهندم على من : قال
فيه من الصغار فهلكوا عن آخرهم، فلم يأت أحد يسأل عن أحد منهم، وقد ذكر هذا الفصل الشيخ أبو شامة يف 

  .مستقصى، وذكر ما قاله الشعراء من القصائد يف ذلك كتاب الروضتني
  .وفيها ملك السلطان حممود بن حممد بعد خاله سنجر مجيع بالده

  بن) ١(وفيها فتح السلطان حممود 
بعد حصار، وأخذ مدينة بعلبك، وكان هبا الضحاك البقاعي، وقد قيل إن ذلك كان يف سنة ) ٢(زنكي حصن شيزر 

  .أعلم، وقد تقدم ذلكمخسني كما تقدم فاهللا 
وفيها مرض نور الدين فمرض الشام مبرضه مث عويف ففرح املسلمون فرحا شديدا، واستوىل أخوه قطب الدين 

  .مودود صاحب املوصل على جزيرة ابن عمر
  .وفيها عمل اخلليفة بابا للكعبة مصفحا بالذهب، وأخذ باهبا االول فجعله لنفسه تابوتا

  .على حجاج خراسان فلم يبقوا منهم أحدا، ال زاهدا وال عاملاوفيها أغارت االمساعيلية 
وفيها كان غالء شديد خبراسان حىت أكلوا احلشرات، وذبح إنسان منهم رجال علويا فطبخه وباعه يف السوق، 

  .فحني ظهر عليه قتل
لدين سلمها إىل أن فتح بانياس كان يف هذه السنة على يد نور الدين بنفسه، وقد كان معني ا: وذكر أبو شامة

  .الفرنج حني حاصروا دمشق، فعوضهم هبا وقيل ملكها وغنم شيئا كثريا
وفيها قدم الشيخ أبو الوقت عبد االول بن عيسى بن شعيب السجزي، فسمعوا عليه البخاري يف دار الوزير 

  .ببغداد، وحج بالناس قيماز
  ..وممن تويف فيها من االعيان

__________  
  .نور الدين حممود: ليف العرب والكام) ١(
على جبل منيع عال ال  -بينهما نصف هنار  -حصن منيع قريب من محاه على نصف مرحلة منها : شيزر) ٢(

  .يسلك إليه إال من طريق واحدة
إىل أن انتهى إىل املرهف نصر بن علي وخلفه عليه أخوه أبو سالمة مرشد بن ..وكان آلل منقذ الكنانيني يتوارثونه

  .أخاه سلطان إىل أن اختلف أوالد مرشد وسلطان الذين استنجدوا بالفرنج فحنق عليهم نور الدينعلي مث واله 
  .مث كان هالكهم أمجعني يف الزلزلة ومل ينج منهم أحد

  .مث ملكها نور الدين
  .وعمر أسوارها ودورها

د، مسع احلديث وتفقه أمحد بن حممد ابن عمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل، أبو الليث النسفي من أهل مسرقن
  .ووعظ، وكان حسن السمت، قدم بغداد فوعظ الناس، مث عاد إىل بلده فقتله قطاع الطريق رمحه اهللا تعاىل

  أمحد بن خبتيار
ابن علي بن حممد، أبو العباس املارداين الواسطي قاضيها، مسع احلديث وكانت له معرفة تامة يف االدب واللغة، 



  .ري ذلك، وكان ثقة صدوقا تويف ببغداد وصلي عليه بالنظاميةوصنف كتابا يف التاريخ وغ
السلطان سنجر ابن امللك شاه بن ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن سلجوق، أبو احلارث وامسه أمحد، ولقب 
بسنجر، مولده يف رجب سنة تسع وسبعني وأربعمائة، وأقام يف امللك نيفا وستني سنة، من ذلك استقالال إحدى 

عني سنة، وقد أسره الغز حنوا من مخس سنني، مث هرب منهم وعاد إىل ملكه مبرو، مث تويف يف ربيع االول من وأرب
  .هذه السنة ودفن يف قبة بناها مساها دار اآلخرة رمحه اهللا

حممد بن عبد اللطيف ابن حممد بن ثابت، أبو بكر اخلجندي الفقيه الشافعي، ويل تدريس النظامية ببغداد، وكان 
  .ناظر حسنا ويعظ الناس وحوله السيوف مسللةي

ومل يكن ماهرا يف الوعظ وكانت حاله أشبه بالوزراء من العلماء، وتقدم عند السالطني حىت كانوا : قال ابن اجلوزي
  .يصدرون عن رأيه، تويف بأصبهان فجأة فيها

تفقه على الشاشي، ودرس وأفىت، وتويف حممد بن املبارك ابن حممد بن اخلل أبو احلسن بن أيب البقاء، مسع احلديث و
  .، وتويف أخوه الشيخ أبو احلسني بن اخلل الشاعر يف ذي القعدة منها)١(يف حمرم هذه السنة 
__________  

  .ه ٥٥١وذكر ابن االثري وفاته سنة ؛ كذا باالصل والوايف واملنتظم وشذرات الذهب ) ١(

لواعظ، قرأ القرآن ومسع احلديث وتفقه ووعظ الناس على طريقة حيىي بن عيسى ابن إدريس أبو الربكات االنباري ا
  الصاحلني، وكان يبكي من أول صعوده إىل حني نزوله، وكان زاهدا عابدا ورعا آمرا

باملعروف ناهيا عن املنكر، ورزق أوالدا صاحلني مساهم بأمساء اخللفاء االربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
، وختم خلقا كثريا، وكان هو وزوجته يصومان الدهر، ويقومان الليل، وال يفطران وحفظهم القرآن كلهم بنفسه

اللهم ال حتيين بعده، فماتت بعده : إال بعد العشاء، وكانت له كرامات ومنامات صاحلة، وملا مات قالت زوجته
  .خبمسة عشر يوما، وكانت من الصاحلات رمحهما اهللا تعاىل

ائة فيها كثر فساد التركمان من أصحاب ابن برجم االيواين، فجهز إليهم مث دخلت سنة ثالث ومخسني ومخسم
املسترشدي يف جيش كثيف، فالتقوا معهم فهزمهم أقبح هزمية، وجاؤوا باالسارى والرؤوس ) ١(اخلليفة منكورس 

  .إىل بغداد
مبرو مث طلبوه إليهم فخاف وفيها كانت وقعة عظيمة بني السلطان حممود وبني الغز، فكسروه وهنبوا البالد، وأقاموا 
  .على نفسه فأرسل ولده بني يديه فأكرموه، مث قدم السلطان عليهم فاجتمعوا عليه وعظموه

وفيها وقعت فتنة كبرية مبرو بني فقيه الشافعية املؤيد بن احلسني، وبني نقيب العلويني هبا أيب القاسم زيد بن احلسن، 
  .ساجد واالسواق، واهنزم املؤيد الشافعي إىل بعض القالعفقتل منهم خلق كثري، وأحرقت املدارس وامل

وفيها ولد الناصر لدين اهللا أبو العباس أمحد بن املستضئ بأمر اهللا، وفيها خرج املقتفي حنو االنبار متصيدا وعرب 
  .الفرات وزار احلسني ومضى إىل واسط وعاد إىل بغداد، ومل يكن معه الوزير

  .واينوحج بالناس فيها قيماز االرج
وفيها كسر جيش مصر الفرنج بأرض عسقالن كسروهم كسرة فجيعة صحبة امللك صاحل أبو الغارات، فارس 

  .الدين طالئع بن رزيك، وامتدحه الشعراء
وفيها قدم امللك نور الدين من حلب إىل دمشق وقد شفي من املرض ففرح به املسلمون، وخرج إىل قتال الفرنج، 

رذمة قليلة من أصحابه يف حنر العدو، فرموهم بالسهام الكثرية، مث خاف الفرنج أن فاهنزم جيشه وبقي هو يف ش



  .يكون وقوفه يف هذه الشرذمة القليلة خديعة جملئ كمني إليهم، ففروا منهزمني وهللا احلمد
__________  

منكربس : ٢٣٩/  ١١خطلربس ويف رواية عند ابن االثري : ٢٢٩/  ١١كذا باالصل، ويف الكامل ) ١(
  .املسترشدي

  .خلطوا براس: ٥٢٠/  ٣ويف العرب البن خلدون 

عبد االول بن عيسى ابن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق، أبو الوقت السجزي الصويف اهلروي، راوي البخاري 
ومسند الدارمي، واملنتخب من مسند عبد بن محيد، قدم بغداد فسمع عليه الناس هذه الكتب، وكان من خيار 

  .مستا وأصربهم على قراءة احلديث املشايخ وأحسنهم
أخربين أبو عبد اهللا حممد بن احلسني التكرييت الصويف قال أسندته إيل فمات، كان آخر ما تكلم به : قال ابن اجلوزي

  ]. ٢٧: يس) [ يا ليت قومي يعلمون مبا غفر يل ريب وجعلين من املكرمني(أن قال 
لق العطار، أبو القاسم احلراين كان كثري املال، يعمل من صدقاته نصر بن منصور ابن احلسني بن أمحد بن عبد اخلا

املعروف الكثري من أنواع القربات احلسنة، ويكثر تالوة القرآن، وحيافظ على الصلوات يف اجلماعة، ورئيت له 
  .منامات صاحلة، وقارب الثمانني رمحه اهللا

نسبة إىل حصن كيفا، كان إماما يف علوم كثرية من  أبو الفضل الشافعي، احلصكفي) ١(حيىي بن سالمة ابن احلسني 
الفقه واآلداب، ناظما ناثرا، غري أنه كان ينسب إىل الغلو يف التشيع، وقد أورد له ابن اجلوزي قطعة من نظمه، فمن 

* فليس يل منذ تولوا كبد على اجلفون رحلوا يف احلشاء * تقامسوا يوم الوداع كبدي : ذلك قوله يف مجلة قصيدة له
دامية * مقروحة وعليت ما وقد بدوا وصبويت دائمة ومقليت * نزلوا وماء عيين وردوا وأدمعي مسفوحة وكبدي 

ممرد وخده مورد * يا حبذا ذاك الغزال االغيد حسامه جمرد وصرحه * ونومها مشرد تيمين منهم غزال أغيد 
  مبلبل معقرب جمعد* وصدغه فوق امحرار خده 

ويف احلشا منه املقيم املقعد له قوام كقضيب * ك ومخر والثنايا برد يقعده عند القيام ردفه مس* كأمنا نكهته وريقه 
  )٢(يهتز قصدا ليس فيه أود * بانة 

__________  
  .احلسن: ٢٣٩/  ١١يف الكامل ) ١(
  .اعوجاج: أود) ٢(

اهللا وسائلي عن حب أهل  وهي طويلة جدا، مث خرج من هذا التغزل إىل مدح أهل البيت واالئمة االثين عشر رمحهم
حبهم وهو اهلدى والرشد حيدرة واحلسنان * هل أقر إعالنا به أم أجحد ؟ هيهات ممزوج بلحمي ودمي * البيت 
مث * موسى ويتلوه علي السيد أعين الرضى مث ابنه حممد * مث علي وابنه حممد وجعفر الصادق وابن جعفر * بعده 

وإن حلاين معشر وفندوا * حممد بن احلسن املفتقد فإهنم أئميت وساديت * و تلوه علي وابنه املسدد واحلسن الثاين ويتل
وهم إليه منهج ومقصد قوم هلم فضل * أمساؤهم مسرودة تطرد هم حجج اهللا على عباده * أئمة أكرم هبم أئمة ) ١(

قوم مين واملشعران  ال بل هلم يف كل قلب مشهد* يعرفه املشرك واملوحد قوم هلم يف كل أرض مشهد * وجد باذخ 
يف ومجع والبقيع الغرقد مث ذكر بلطف مقتل احلسني * واملروتان هلم واملسجد قوم هلم مكة واالبطح واخل * هلم 

  عديت ومن على حبهم أعتمد* يا أهل بيت املصطفى يا : بألطف عبارة إىل أن قال



والضد يف نار لظى خملد ولست * حي خالد وكيف أخشى وبكم أعتضد وليكم يف اخللد * أنتم إىل اهللا غدا وسيليت 
وافقته أو خارجي مفسد حممد واخللفاء * إين إذا أشقى بكم ال أسعد فال يظن رافضي أنين * أهواكم ببغض غريكم 

* وهم بنوا أركانه وشيدوا ومن خين أمحد يف أصحابه * أفضل خلق اهللا فيما أجد هم أسسوا قواعد الدين لنا * بعده 
النه * هذا طريقي فاسلكوه هتتدوا والشافعي مذهيب مذهبه * عاد أمحد هذا اعتقادي فالزموه تفلحوا فخصمه يوم امل

إذا وىن الظامل مث * فليتبعين الطالب املرشد إين بإذن اهللا ناج سابق * يف قوله مؤيد اتبعته يف االصل والفرع معا 
  املفسد

__________  
  .باطيل وهتجموا علي وافترواقالوا باال: الم، وفندوا: حلا: حلاين) ١(

ولو * كثري االسى معرى بعض االنامل وال بطرا إن جدد اهللا نعمة * إذا قل مايل مل جتدين جازعا : ومن شعره أيضا
أن ما أويت مجيع الناس يل مث دخلت سنة أربع ومخسني ومخسمائة فيها مرض اخلليفة املقتفي مرضا شديدا، مث عويف 

  .دق بصدقات كثريةفزينت بغداد أياما، وتص
  .وفيها استعاد عبد املؤمن مدينة املهدية من أيدي الفرنج، وقد كانوا أخذوها من املسلمني يف سنة ثالث وأربعني

وفيها قاتل عبد املؤمن خلقا كثريا من الغرب حىت صارت عظام القتلى هناك كالتل العظيم، ويف صفر منها سقط 
مخسة أرطال، ومنها ما هو تسعة أرطال بالبغدادي، فهلك بذلك شئ كثري  برد بالعراق كبار، زنة الربدة قريب من

  من الغالت، وخرج اخلليفة إىل واسط فاجتاز
  .بسوقها ورأى جامعها، وسقط عن فرسه فشج جبينه، مث عويف

ويف ربيع اآلخر زادت دجلة زيادة عظيمة، فغرق بسبب ذلك حمال كثرية من بغداد، حىت صار أكثر الدور هبا 
  .وال، وغرقت تربة أمحد، وخسفت هنالك القبور، وطفت املوتى على وجه املاءتل

ويف هذه السنة كثر املرض واملوت، وفيها أقبل ملك الروم يف جحافل كثرية قاصدا بالد الشام : قاله ابن اجلوزي
  .فرده اهللا خائبا خاسئا، وذلك لضيق حاهلم من املرية، وأسر املسلمون ابن أخته وهللا احلمد

  .وحج بالناس فيها قيماز االرجواين
أمحد بن معايل ابن بركة احلريب، تفقه بأيب اخلطاب الكلوذاين احلنبلي، وبرع وناظر ..وممن تويف فيها من االعيان

ودرس وأفىت، مث صار بعد ذلك شافعيا، مث عاد حنبليا، ووعظ ببغداد وتويف يف هذه السنة، وذلك أنه دخلت به 
  .فدخل قربوس سرجه يف صدره فماتراحلته يف مكان ضيق 

السلطان حممد بن حممود بن حممد بن ملكشاه ملا رجع من حماصرة بغداد إىل مهذان أصابه مرض السل فلم ينجح 
منه، بل تويف يف ذي احلجة منها، وقبل وفاته بأيام أمر أن يعرض عليه مجيع ما ميلكه ويقدر عليه، وهو جالس يف 

هذه : ه وأحضرت أمواله كلها، ومماليكه حىت جواريه وحظاياه، فجعل يبكي ويقولاملنظرة، فركب اجليش بكمال
  العساكر ال يدفعون عين مثقال ذرة من أمر ريب، ال يزيدون يف عمري حلظة، مث ندم وتأسف على ما

لو قبلهم وهذه اخلزائن واالموال واجلواهر : كان منه إىل اخلليفة املقتفي، وأهل بغداد وحصارهم وأذيتهم، مث قال
ملك املوت مين فداء جلدت بذلك مجيعه له، وهذه احلظايا واجلواري احلسان واملماليك لو قبلهم فداء مين لكنت 

  .بذلك مسحا له
مث فرق شيئا كثريا من ذلك من تلك احلواصل ]  ٢٨: احلاقة) [ ما أغىن عين ماليه هلك عين سلطانيه: (مث قال



معت العساكر واالمراء على عمه سليمان شاه بن حممد بن ملكشاه، وكان واالموال، وتويف عن ولد صغري، واجت
  مسجونا

  .باملوصل فأفرج عنه وانعقدت له السلطنة، وخطب له على منابر تلك البالد سوى بغداد والعراق
  .واهللا سبحانه أعلم مث دخلت سنة مخس ومخسني ومخسمائة فيها كانت وفاة اخلليفة املقتفي بأمر اهللا

وقيل بدمل خرج حبلقه، فمات ليلة االحد ثاين ربيع االول ) ١(اهللا حممد بن املستظهر باهللا مرض بالتراقي  أبو عبد
منها عن ست وستني سنة، إال مثانية وعشرين يوما، ودفن بدار اخلالفة، مث نقل إىل الترب، وكانت خالفته أربعا 

شجاعا مقداما، يباشر االمور بنفسه، ويشاهد يوما، وكان شهما ) ٢(وعشرين سنة وثالثة أشهر وستة وعشرين 
احلروب ويبذل االموال الكثرية الصحاب االخبار، وهو أول من استبد بالعراق منفردا عن السلطان، من أول أيام 

من ذلك مرضه بالتراقي، : الديلم إىل أيامه، ومتكن يف اخلالفة وحكم على العسكر واالمراء، وقد وافق أباه يف أشياء
 ربيع االول، وتقدم موت السلطان حممد شاه قبله بثالثة أشهر، وكذلك أبوه املستظهر مات قبله السلطان وموته يف

  .حممود بثالثة أشهر وبعد غرق بغداد بسنة مات أبوه، وكذلك هذا
  .رأيت يف املنام قائال يقول: قال عفيف الناسخ

  .ائةيعين مخسا ومخسني ومخسم -إذا اجتمعت ثالث خاآت مات املقتفي 
خالفة املستنجد باهللا أبو املظفر يوسف بن املقتفي ملا تويف أبوه كما ذكرنا بويع باخلالفة يف صبيحة يوم االحد ثاين 

  ربيع االول من هذه السنة، بايعه
__________  

  .وهي العظمة اليت بني ثغرة النحر والعاتق يف أعلى الصدر؛ مرض يصيب الترقوة : التراقي) ١(
  .وستة وعشرين يوما: ٢٥٦/  ١١ يف الكامل) ٢(

  .واثنني وعشرين يوما ١٣٣/  ١وواحد وعشرين ويف مفرج الكروب : ٩٥/  ٢ويف الوايف 
  .كانت دولته مخسا وعشرين سنة: ٧١/  ٢ويف دول االسالم 

  .الربع وعشرين سنة وأربعة أشهر: ٥٢٢/  ٣ويف العرب البن خلدون 

  علماء واالمراء وعمره يومئذ مخس وأربعون سنة، وكانأشراف بين العباس، مث الوزير والقضاة وال
رجال صاحلا، وكان ويل عهد أبيه من مدة متطاولة، مث عمل عزاء أبيه، وملا ذكر امسه يوم اجلمعة يف اخلطبة نثرت 
الدراهم والدنانري على الناس، وفرح املسلمون به بعد أبيه، وأقر الوزير ابن هبرية على منصبه ووعده بذلك إىل 

املمات، وعزل قاضي القضاة أبن الدامغاين ووىل مكانه أبا جعفر بن عبد الواحد، وكان شيخا كبريا، له مساعا 
  .باحلديث، وباشر احلكم بالكوفة، مث تويف يف ذي احلجة منها

ويف شوال من هذه السنة اتفق االتراك بباب مهذان على سليمان شاه، وخطبوا الرسالن شاه بن طغرل، وفيها 
  .تويف

الفائز خليفة مصر الفاطمي وهو أبو القاسم عيسى بن إمساعيل الظافر، تويف يف صفر منها وعمره يومئذ إحدى 
  .عشرة سنة، ومدة واليته من ذلك ست سنني وشهران، وكان مدبر دولته أبو الغارات

بوه خليفة، وكان يومئذ مث قام بعده العاضد آخر خلفائهم، وهو أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن احلافظ، ومل يكن أ
قد ناهز االحتالم، فقام بتدبري مملكته امللك الصاحل طالئع بن رزيك الوزير، أخذ له البيعة وزوجه بابنته، وجهزها 

جبهاز عظيم يعجز عنه الوصف، وقد عمرت بعد زوجها العاضد ورأت زوال دولة الفاطميني على يد امللك صالح 



  . كما سيأيتالدين بن يوسف، يف سنة أربع وستني
  .وفيها كانت وفاة السلطان الكبري صاحب غزنة

خسروشاه بن ملكشاه ابن هبرام شاه بن مسعود بن إبراهيم بن حممود بن سبكتكني، من بيت ملك ورياسة باذخة، 
يرثوهنا كابرا عن كابر، وكان من سادات امللوك وأحسنهم سرية، حيب العلم وأهله، تويف يف رجب منها، وقام بعده 

  .ولده ملكشاه، فسار إليه عالء الدين احلسني بن الغوري فحاصر غزنة فلم يقدر عليها، ورجع خائبا
ملكشاه بن السلطان حممود بن حممد بن ملكشاه السلجوقي بأصبهان مسموما، فيقال إن الوزير عون : وفيها مات

  .الدين بن هبرية دس إليه من سقاه إياه واهللا أعلم
قيماز بن عبد اهللا االرجواين سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة مبيدان اخلليفة، فسال دماغه  وفيها مات أمري احلاج

  من أذنه فمات من ساعته، وقد كان من خيار االمراء، فتأسف الناس عليه،

  .وحضر جنازته خلق كثري، مات يف شعبان منها، فحج بالناس فيها االمري برغش مقطع الكوفة
  .بن شادي، مقدم عساكر امللك نور الدين، وتصدق بأموال كثرية وحج االمري الكبري شريكوه

وفيها استعفى القاضي زكي الدين أبو احلسن علي بن حممد بن حيىي أبو احلسن القرشي من القضاء بدمشق، فأعفاه 
نور الدين، ووىل مكانه القاضي كمال الدين حممد بن عبد اهللا الشهرزوري، وكان من خيار القضاة وأكثرهم 

دقة، وله صدقات جارية بعده، وكان عاملا، وإليه ينسب الشباك الكمايل الذي جيلس فيه احلكام بعد صالة اجلمعة ص
  .من املشهد الغريب باجلامع االموي، واهللا أعلم

االمري جماهد الدين نزار بن مامني الكردي، أحد مقدمي جيش الشام، قبل نور الدين ..وممن تويف فيها من االعيان
وقد ناب يف مدينة صرخد، وكان شهما شجاعا كثري الرب والصدقات، وهو واقف املدرسة اجملاهدية بالقرب  وبعده،

  .من الغورية جوار اخليميني، وله أيضا املدرسة اجملاهدية داخل باب الفراديس الرباين، وهبا قربه
يف صفر منها، فحمل إىل اجلامع  وله السبع اجملاهدي داخل باب الزيادة من اجلامع مبقصورة اخلضر، تويف بداره

  .وصلي عليه مث أعيد إىل مدرسته ودفن هبا داخل باب الفراديس، وتأسف الناس عليه
الشيخ عدي بن مسافر ابن إمساعيل بن موسى بن مروان بن احلسن بن مروان اهلكاري، شيخ الطائفة العدوية، أصله 

ىل بغداد فاجتمع فيها بالشيخ عبد القادر والشيخ محاد ، مث دخل إ)١(من البقاع غريب دمشق، من قرية بيت نار 
الدباس، والشيخ عقيل املنبجي، وأيب الوفا احللواين، وأيب النجيب السهروردي وغريهم، مث انفرد عن الناس وختلى 

كرا جببل هكار وبىن له هناك زاوية واعتقده أهل تلك الناحية اعتقادا بليغا، حىت أن منهم من يغلو غلوا كثريا من
  ومنهم من جيعله إهلا أو شريكا، وهذا

  .اعتقاد فاحش يؤدي إىل اخلروج من الدين جلمة
  .سنة رمحه اهللا) ٢(مات يف هذه السنة بزاويته وله سبعون 

__________  
  .يف معجم البلدان بيت النار قرية كبرية من قرى إربل من جهة املوصل، بينها وبني إربل مثانية أميال) ١(

  .بيت فار من أعمال بعلبك: ٢٥٤/  ٣العيان ويف وفيات ا
  .قال السخاوي أصله من قرية بشوف االكراد تسمى بيت فار: ١٨٠/  ٤وقال يف شذرات 

  .وهو من الشام، من بلد بعلبك: ٢٨٩/  ١١ويف الكامل 



وقال ابن  ٢٨٩/  ١١ذكر ابن خلكان وشذرات الذهب وفاته سنة سبع ومخسني ومخسمائة وانظر الكامل ) ٢(
  .وله تسعون سنة: خلكان

عبد الواحد بن أمحد ابن حممد بن محزة، أبو جعفر الثقفي، قاضي قضاة بغداد، وليها بعد أيب احلسن الدامغاين يف 
  .أول هذه السنة، وكان قاضيا بالكوفة قبل ذلك، تويف يف ذي احلجة منها وقد ناهز الثمانني، وويل بعده ابنه جعفر

  .تقدما يف احلوادثوالفائز صاحب مصر، وقيماز 
تقريبا، وقدم بغداد ) ١(حممد بن حيىي ابن علي بن مسلم أبو عبد اهللا الزبيدي، ولد مبدينة زبيد باليمن سنة مثانني 

سنة تسع ومخسمائة، فوعظ وكانت له معرفة بالنحو واالدب، وكان صبورا على الفقر ال يشكو حاله إىل أحد، 
  .هللا سبحانه أعلموكانت له أحوال صاحلة رمحه اهللا، وا

مث دخلت سنة ست ومخسني ومخسمائة فيها قتل السلطان سليمان شاه بن حممد بن ملكشاه، وكان عنده استهزاء 
اخلادم فقتله، وبايع بعده ) ٣(وقلة مباالة بالدين، مدمن شرب اخلمر يف رمضان، فثار عليه مدبر مملكته يزديار 

  .كشاهالسلطان أرسالن شاه بن طغرل بن حممد بن مل
وفيها قتل امللك الصاحل فارس الدين أبو الغارات طالئع بن رزيك االرمين، وزير العاضد صاحب مصر، ووالد 

  زوجته، وكان قد حجر على العاضد
لصغره واستحوذ على االمور واحلاشية، ووزر بعده ولده رزيك، ولقب بالعادل، وقد كان أبوه الصاحل كرميا أديبا، 

  .إليهم، كان من خيار امللوك والوزراء، وقد امتدحه غري واحد من الشعراءحيب أهل العلم وحيسن 
كان أوال متوليا مبنية بين اخلصيب، مث آل به احلال إىل أن صار وزير العاضد والفائز قبله، مث قام يف : قال ابن خلكان

  .سيأيت الوزارة بعده ولده العادل رزيك بن طالئع، فلم يزل فيها حىت انتزعها منه شاور كما
ومن العجائب أنه ويل الوزارة يف تاسع عشر : والصاحل هذا هو باين اجلامع عند بابا زويلة ظاهر القاهرة، قال: قال

  .شهر ونقل من دار الوزارة إىل القرافة يف تاسع عشر شهر، وزالت دولتهم يف تاسع عشر شهر آخر
  ):٣(قال ومن شعره ما رواه عنه زين الدين علي بن جنا احلنبلي 

__________  
  .ه ٤٨٠كذا باالصل، ولعله سنة ) ١(
  .كردبازو: يف الكامل) ٢(
  .٥٧االبيات يف ديوانه ص ) ٣(

وما ناب النوائب عنك * وحل الباز يف وكر الغراب تنام ومقلة احلدثان يقظى * الشباب ) ١(مشيبك قد حمى صنع 
عربا * كم ذا يرينا الدهر من أحداثه ): ٢(وقد أنفقت منه بال حساب وله * ناب وكيف نفاد عمرك وهو كنز 

أىب ): ٣(فينا فتذكرنا به االمراض ومن شعره أيضا قوله * وفينا الصد واالعراض ننسى املمات وليس جيري ذكره 
ويبقى لنا من بعده االجر * وخيدمنا يف ملكنا العز والنصر علمنا بأن املال تفىن ألوفه * اهللا إال أن يدوم لنا الدهر 

  سحاب لديه الربق والرعد والقطر* كر خلطنا الندى بالبأس حىت كأننا والذ
قد رحلنا إىل ] ت عيون يقظانة ال تنام * حنن يف غفلة ونوم وللمو : [ وله أيضا وهو مما نظمه قبل موته بثالث ليال

ى وستون سنة، وخلع ليت شعري مىت يكون احلمام ؟ مث قتله غلمان العاضد يف النهار غيلة وله إحد* احلمام سنينا 
على ولده العادل بالوزارة ورثاه عمارة التميمي بقصائد حسان، وملا نقل إىل تربته بالقرافة سار العاضد معه حىت 



  .وصل إىل قربه فدفنه يف التابوت
يف * وكأنه تابوت موسى أودعت : فعمل الفقيه عمارة يف التابوت قصيدة فجار فيها يف قوله: قال ابن خلكان

ه سكينة ووقار وفيها كانت وقعة عظيمة بني بين خفاجة وأهل الكوفة، فقتلوا من أهل الكوفة خلقا، منهم جانبي
االمري قيصر وجرحوا أمري احلاج برغش جراحات، فنهض إليهم وزير اخلالفة عون الدين بن هبرية، فتبعهم حىت 

  .أوغل خلفهم يف الربية يف جيش كثيف، فبعثوا يطلبون العفو
  . مكة الشريف عيسى بن قاسم بن أيب هاشم، وقيل قاسم بن أيب فليتة بن القاسم بن أيب هاشموفيها ويل

وفيها أمر اخلليفة بإزالة الدكاكني اليت تضيق الطرقات، وأن ال جيلس أحد من الباعة يف عرض الطريق، لئال يضر 
  .ذلك باملارة

  .وفيها وقع رخص عظيم ببغداد جدا
  بناها ابن الشمحل يف وفيها فتحت املدرسة التهي

__________  
  .نضا صبغ الشباب: ٥٢٧/  ٢يف الديوان وابن خلكان ) ١(
  .٨٤ديوانه ص ) ٢(
  .٢٧٥/  ١١االبيات يف تاريخ ابن االثري ) ٣(

املامونية ودرس فيها أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواين احلنبلي، وقد تويف من آخر هذه السنة، ودرس بعده فيها 
  .رج بن اجلوزي، وقد كان عنده معيدا، ونزل عن تدريس آخر بباب االزج عند موتهأبو الف

محزة بن علي بن طلحة أبو الفتوح احلاجب، كان خصيصا عند املسترشد واملقتفي، وقد ..وممن تويف فيها من االعيان
  بىن مدرسة إىل جانب داره،

يا عضد االسالم : امتدحه الشعراء فقال فيه بعضهموحج فرجع متزهدا ولزم بيته معظما حنوا من عشرين سنة، وقد 
ملكا فأخلدت إىل اآلخرة مث دخلت سنة سبع * إىل العال مهته الفاخره كانت لك الدنيا فلم ترضها * يا من مست 

ومخسني ومخسمائة فيها دخلت الكرج بالد املسلمني فقتلوا خلقا من الرجال وأسروا من الذراري، فاجتمع ملوك 
ايلدكز صاحب أذربيجان وأبن سكمان صاحب خالط، وابن آقسنقر صاحب مراغة، وساروا إىل : ةتلك الناحي

بالدهم يف السنة اآلتية فنهبوها، وأسروا ذراريهم، والتقوا معهم فكسورهم كسرة فظيعة منكرة، مكثوا يقتلون 
  .فيهم ويأسرون ثالثة أيام

زل ابن نظام امللك بسبب أن امرأة ادعت أنه تزوجها ويف رجب أعيد يوسف الدمشقي إىل تدريس النظامية بعد ع
  .فأنكر مث اعترف، فعزل عن التدريس

وفيها كملت املدرسة اليت بناها الوزير ابن هبرية بباب البصرة، ورتب فيها مدرسا وفقيها، وحج بالناس أمري الكوفة 
  .برغش

ان شيخ احلنفية مبشهد أيب حنيفة، وكان جيد شجاع شيخ احلنفية ودفن عن املشهد، وك..وممن تويف فيها من االعيان
  .الكالم يف النظر، أخذ عنه احلنفية

صدقة بن وزير الواعظ دخل بغداد ووعظ هبا وأظهر تقشفا، وكان مييل إىل التشيع وعلم الكالم، ومع هذا كله 
  راج



  .تعاىل عند العوام وبعض االمراء، وحصل له فتوح كثري، ابتىن منه رباطا ودفن فيه ساحمه اهللا
زمرد خاتون بنت جاويل أخت امللك دقماق بن تتش المه، وهي بانية اخلاتونية ظاهر دمشق عند قرية صنعاء مبكان 

  يقال له تل الثعالب، غريب دمشق، على جانب الشرق القبلي بصنعاء الشام، وهي
املتقدم ذكره، وكانت زوجة قرية معروفة قدميا، وأوقفتها على الشيخ برهان الدين علي بن حممد البلخي احلنفي 

امللك بوري بن طغتكني، فولدت له ابنيه مشس امللوك إمساعيل املذكور، وقد ملك بعد أبيه وسار سريته، وماال 
الفرنج على املسلمني وهم بتسليم البلد واالموال إليهم فقتلوه، ومتلك أخوه وذلك بعد مراجعتها ومساعدهتا، وقد 

ديث، وكان حنفية املذهب حتب العلماء والصاحلني، وقد تزوجها االتابكي زنكي كانت قرأت القرآن، ومسعت احل
صاحب حلب طمعا يف أن يأخذ بسببها دمشق فلم يظفر بذلك، بل ذهبت إليه إىل حلب مث عادت إىل دمشق بعد 

نبوية حىت وفاته، وقد دخلت بغداد وسارت من هناك إىل احلجاز، وجاورت مبكة سنة، مث جاءت فأقامت باملدينة ال
ومل متت : ماتت هبا ودفنت بالبقيع يف هذه السنة، وقد كانت كثرية الرب والصدقات والصالة والصوم، قال السبط

حىت قل ما بيدها، وكانت تغربل القمح والشعري وتتقوت بأجرته، وهذا من متام اخلري والسعادة وحسن اخلامتة رمحها 
  .اهللا تعاىل، واهللا أعلم
ومخسني ومخسمائة فيها مات صاحب املغرب عبد املؤمن بن علي التومريت، وخلفه يف امللك من  مث دخلت سنة مثان

فعزاه الناس وبايعوه على بعده ابنه يوسف ومحل أباه إىل مراكش على صفة أنه مريض، فلما وصلها أظهر موته 
امللك من بعد أبيه، ولقبوه أمري املؤمنني، وقد كان عبد املؤمن هذا حازما شجاعا، جوادا معظما للشريعة، وكان من 

ال حيافظ على الصلوات يف زمانه يقتل، وكان إذا أذن املؤذن وقبل االذان يزدحم اخللق يف املساجد، وكان حسن 
ثري اخلشوع، ولكن كان سفاكا للدماء، حىت على الذنب الصغري، فأمره إىل اهللا حيكم فيه الصالة ذا طمأنينة فيها، ك

  .مبا يشاء
  .، قتله الغز، وكان عادال)١(وفيها قتل سيف الدين حممد بن عالء الدين الغزي 

دين فاهنزم املسلمون ال يلوي أحد على أحد، وهنض امللك نور ال) ٢(وفيها كبست الفرنج نور الدين وجيشه 
فركب فرسه والشبحة يف رجله فنزل رجل كردي فقطعها، فسار نور الدين فنجا، وأدركت الفرنج ذلك الكردي 

  فقتلوه رمحه اهللا، فأحسن نور الدين
__________  

  .الغوري، ملك الغور: ٢٩٣/  ١١يف الكامل ) ١(
  .عةيف تل وراء اجلبل الذي عليه حصن االكراد، وهي الوقعة املعروفة بالبقي) ٢(
  ).٢٤٥/  ٥انظر ابن خلدون (

  .إىل ذريته، وكان ال ينسى ذلك له
وفيها أمر اخلليفة بإجالء بين أسد عن احللة وقتل من ختلف منهم، وذلك الفسادهم ومكاتبتهم السلطان حممد شاه، 

  .لةوحتريضهم له على حصار بغداد، فقتل من بين أسد أربعة آالف، وخرج الباقون منها، وتسلم اخلليفة احل
  .وحج بالناس فيها االمري برغش الكبري

أبو حممد عبد املؤمن بن علي القيسي الكويف تلميذ ابن التومرت، كان : وممن تويف فيها من االعيان السلطان الكبري
أبوه يعمل يف الطني فاعال، فحني وقع نظر ابن التومرت عليه أحبه وتفرس فيه أنه شجاع سعيد، فاستصحبه فعظم 

تفت عليه العساكر اليت مجعها ابن التومرت من املصامدة وغريهم، وحاربوا صاحب مراكش علي بن شأنه، وال



يوسف بن تاشفني، ملك امللثمني، واستحوذ عبد املؤمن على وهران وتلمسان وفاس وسال وسبتة، مث حاصر 
نالك، وصفا له الوقعت مراكش أحد عشر شهرا فافتتحها يف سنة ثنتني وأربعني ومخسمائة، ومتهدت له املمالك ه

، وكان )١(وكان عاقال وقورا شكال حسنا حمبا للخري، تويف يف هذه السنة ومكث يف امللك ثالثا وثالثني سنة 
  .يسمي نفسه أمري املؤمنني رمحه اهللا

كان طلحة بن علي ابن طراد، أبو أمحد الزينيب، نقيب النقباء، مات فجأة وويل النقابة بعده ولده أبو احلسن علي و
  .أمرد فعزل وصودر يف هذه السنة

حممد بن عبد الكرمي ابن إبراهيم، أبو عبد اهللا املعروف بابن االنباري كاتب االنشاء ببغداد، كان شيخا حسنا ظريفا 
  .وانفرد بصناعة االنشاء، وبعث رسوال إىل امللك سنجر وغريه، وخدم امللوك واخللفاء، وقارب التسعني

  هل ترجع دولة الوصال* يامن هجرت وال تبايل : يا والصورومن شعره يف حميب الدن
  يف الوصل مبوعد احملال* أن ينعم يف هواك بايل ما ضرك أن تعلليين * هل أطمع يا عذاب قليب 

__________  
  .وشهورا: زيد يف الكامل وتاريخ أيب الفداء) ١(

عن * ما أشبههن بالليايل العذل فيك يعذلوين *  يا قاتليت فما احتيايل أيام عنائي قبل سود* أهواك وأنت حظ غريي 
ما أحسنه لو استوى يل * الصب أنا وأنت سايل والقول بتركها صواب * حبك ما هلم وما يل يا ملزمين السلو عنها 

والصبوة بعد يف خيايل مث دخلت سنة تسع ومخسني ومخسمائة فيها قدم شاور بن جمري الدين * طلقت جتلدي ثالثا 
السعدي امللقب بأمري اجليوش، وهو إذ ذاك وزير الديار املصرية بعد آل رزيك، ملا قتل الناصر رزيك بن أبو شجاع 

طالئع، وقام يف الوزارة بعده، واستفحل أمره فيها، ثار عليه أمري يقال له الضرغام بن سوار، ومجع له مجوعا كثرية، 
الكامل بن شاور، فسجنه ومل يقتله، ليد كانت البيه  واستظهر عليه وقتل ولديه طيبا وسليمان، وأسر الثالث وهو

عنده، واستوزر ضرغام ولقب باملنصور، فخرج شاور من الديار املصرية هاربا من العاضد ومن ضرغام، ملتجئا إىل 
نور الدين حممود، وهو نازل جبوسق امليدان االخضر، فأحسن ضيافته وأنزله باجلوسق املذكور، وطلب شاور منه 

، فأرسل معه جيشا عليه أسد )١(يكونوا معه ليفتح هبم الديار املصرية، وليكون لنور الدين ثلث مغلها عسكرا ل
الدين شريكوه بن شادي، فلما دخلوا بالد مصر خرج إليهم اجليش الذين هبا فاقتتلوا أشد القتال، فهزمهم أسد 

واستقر أمر شاور يف الوزارة، ومتهد حاله،  الدين وقتل منهم خلقا، وقتل ضرغام بن سوار وطيف برأسه يف البالد،
مث اصطلح العاضد وشاور على أسد الدين، ورجع عما كان عاهد عليه نور الدين، وأمر أسد الدين بالرجوع فلم 

  يقبل منه، وعاث
ذي يف البالد، وأخذ أمواال كثرية، وافتتح بلدانا كثرية من الشرقية وغريها، فاستغاث شاور عليهم مبلك الفرنج ال

بعسقالن، وامسه مري، فأقبل يف خلق كثري فتحول أسد الدين إىل بلبيس وقد حصنها وشحنها بالعدد واآلالت وغري 
أشهر، وامتنع أسد الدين وأصحابه أشد االمتناع، فبينما هم على ذلك إذ جاءت ) ٢(ذلك، فحصروه فيها مثانية 

إىل بالدهم فقتل منهم خلقا كثريا، وفتح حارم وقتل من  االخبار بأن امللك نور الدين قد اغتنم غيبة الفرنج فسار
الفرنج هبا خلقا، وسار إىل بانياس، فضعف صاحب عسقالن الفرجني، وطلبوا من أسد الدين الصلح فأجاهبم إىل 

  ذلك،
__________  

دين بعد يكون ثلث دخل البالد لنور ال: حدد ابن االثري يف تارخيه شروط االتفاق بني شاور ونور الدين) ١(



بأمر نور الدين واختياره ) أي شاور(ويكون شريكوه مقيما بعساكره يف مصر، ويتصرف هو ؛ إقطاعات العساكر 
  ).٢٤٦/  ٥والعرب البن خلدون  ٢٩٨/  ١١(
  ).انظر تاريخ أيب الفداء(ثالثة أشهر : يف الكامل والعرب) ٢(

  .ا إىل الشام يف ذي احلجةوقبض من شاور ستني ألف دينار، وخرج أسد الدين وجيشه فسارو
وقعة حارم فتحت يف رمضان من هذه السنة، وذلك أن نور الدين استغاث بعساكر املسلمني، فجاؤوه من كل فج 

، فالتقى معهم على حارم فكسرهم كسرة فظيعة، وأسر الربنس بيمند صاحب إنطاكية، )١(ليأخذ ثأره من الفرنج 
، وقتل منهم عشرة آالف، وقيل عشرين )٢(م، وابن جوسلني والقومص صاحب طرابلس، والدوك صاحب الرو

  .ألفا
  .ويف ذي احلجة منها فتح نور الدين مدينة بانياس، وقيل إنه إمنا فتحها يف سنة ستني فاهللا أعلم

لو : الدين أمري أمريان، فأصابه سهم يف إحدى عينيه فأذهبها، فقال له امللك نور الدين) ٣(وكان معه أخوه نصر 
  .ملا أعد اهللا لك من االجر يف اآلخرة الحببت أن تذهب االخرىنظرت 

  .إنه اليوم بردت جلدة والدك من نار جهنم، النه كان سلمها للفرنج، فصاحله عن دمشق: وقال البن معني الدين
د ويف شهر ذي احلجة احترق قصر جريون حريقا عظيما، فحضر يف تلك الليلة االمراء منهم أسد الدين شريكوه، بع

  رجوعه من مصر، وسعى سعيا
  .عظيما يف إطفاء هذه النار وصون حوزة اجلامع منها

مجال الدين وزير صاحب املوصل، قطب الدين مودود بن زنكي، كان كثري املعروف، ...وممن تويف فيها من االعيان
ة والرب، وقد أثر آثارا وامسه حممد بن علي بن أيب منصور، أبو جعفر االصبهاين، امللقب باجلمال، كان كثري الصدق

حسنة مبكة واملدينة، من ذلك أنه ساق عينا إىل عرفات، وعمل هناك مصانع، وبىن مسجد اخليف ودرجه، وعملها 
بالرخام، وبىن على املدينة النبوية سورا، وبىن جسرا على دجلة عند جزيرة ابن عمر باحلجر املنحوت، واحلديد 

يتصدق يف كل يوم يف بابه مبائة دينار، ويفتدي من االسارى يف كل سنة والرصاص، وبىن الربط الكثرية، وكان 
بعشرة آالف دينا، وكان ال تزال صدقاته وافدة إىل الفقهاء والقراء، حيث كانوا من بغداد وغريها من البالد، وقد 

طائر أبيض  حبس يف سنة مثان ومخسني، فذكر ابن الساعي يف تارخيه عن شخص كان معه يف السجن أنه نزل إليه
قبل موته فلم يزل عنده وهو يذكر اهللا حىت تويف يف شعبان من هذه السنة، مث طار عنه ودفن يف رباط بنابيه لنفسه 

  باملوصل، وقد
__________  

  .يعين بعد هزميته يف وقعة البقيعة، حتت حصن االكراد) ١(
  .ابن جوسكني: من الكامل، ويف االصل جوسليق، ويف ابن خلدون) ٢(
  .نصري: ٢٤٧/  ٥ويف ابن خلدون ؛ نصرة : ٣٠٤/  ١١يف الكامل ) ٣(

كان بينه وبني أسد الدين شريكوه بن شادي مواخاة وعهد أيهما مات قبل اآلخر أن حيمله إىل املدينة النبوية، فحمل 
ا، فصلوا عليه إليها من املوصل على أعناق الرجال، فما مروا به على بلدة إال صلوا عليه وترمحوا عليه، وأثنوا خري

باملوصل وتكريت وبغداد واحللة والكوفة وفيد ومكة وطيف به حول الكعبة، مث محل إىل املدينة النبوية فدفن هبا يف 
  .رباط بناه شرقي مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم



  .ذراعا ليس بينه وبني حرم النيب صلى اهللا عليه وسلم وقربه سوى مخسة عشر: قال ابن اجلوزي وابن الساعي
  :وملا صلي عليه باحللة صعد شاب نشزا فأنشد: قال ابن الساعي

عليه وبالنادي * سرى جوده فوق الركاب ونائله مير على الوادي فتثين رماله * سرى نعشه على الرقاب وطاملا 
ق أبو الفضل ابن اخلازن الكاتب أمحد بن حممد بن الفضل بن عبد اخلال): ١(فتثين أرامله وممن تويف بعد اخلمسني 

  .املعروف بابن اخلازن الكاتب البغدادي الشاعر
كان يكتب جيدا فائقا، اعتىن بكتابة اخلتمات، وأكثر ابنه نصر اهللا من كتابة املقامات، ومجع البنه ديوان شعر أورد 

  .منه ابن خلكان قطعة كبرية
الفقهاء بسبب املذاهب دامت أياما، مث دخلت سنة ستني ومخسمائة يف صفر منها وقعت بأصبهان فتنة عظيمة بني 

  .وقتل فيها خلق كثري
أن يف هذه السنة ولدت امرأة ببغداد : وفيها كان حريق عظيم ببغداد فاحترقت حمال كثرية جدا، وذكر ابن اجلوزي

  .أربع بنات يف بطن واحد، وحج بالناس فيها االمري برغش الكبري
لطحان الذي جدد جامع العقيبة ببغداد، واستأذن اخلليفة يف إقامة اجلمعة عمر بن هبليقا ا..وممن تويف فيها من االعيان

فيه، فأذن له يف ذلك، وكان قد اشترى ما حوله من القبور فأضاف ذلك إليه، ونبش املوتى منها، فقيض اهللا له من 
  .نبشه من قربه بعد دفنه، جزاء وفاقا

__________  
: ٢٠٤/  ٩وقال ابن اجلوزي يف املنتظم ؛ ه  ٥١٨مات سنة : ١٤٨ / ١ووفيات االعيان  ٨٠/  ٨يف الوايف ) ١(

  .ه ٥١٢مات سنة 
  .ه ومل أقف على تاريخ وفاته ٥٧٥قال ابن خلكان وكان ابنه نصر اهللا حيا يف سنة 

حممد بن عبد اهللا بن العباس بن عبد احلميد أبو عبد اهللا احلراين، كان آخر من بقي من الشهود املقبولني عند أيب 
  .سن الدامغاين، وقد مسع احلديث وكان لطيفا ظريفا، مجع كتابا مساه روضة االدباء، فيها نتف حسنةاحل

  قال ابن
زيارات رفعت * لئن سئمت إبراما وثقال : أقوم فقد ثقلت، فأنشدين: اجلوزي زرته يوما فأطلت اجللوس عنده فقلت

مرجان اخلادم كان يقرأ القراءات، وتفقه ملذهب وال ثقلت إال ظهر شكري * هبن قدري فما أبرمت إال حبل ودي 
الشافعي، وكان يتعصب على احلنابلة ويكرههم، ويعادي الوزير ابن هبرية وابن اجلوزي معاداة شديدة، ويقول 

  .البن اجلوزي، مقصودي قلع مذهبكم، وقطع ذكركم
فلما تويف يف هذه السنة فرح ابن وملا تويف ابن هبرية يف هذه السنة قوي على ابن اجلوزي وخافه ابن اجلوزي، 

  .اجلوزي فرحا شديدا تويف يف ذي القعدة منها
ابن التلميذ الطبيب احلاذق املاهر، امسه هبة اهللا بن صاعد تويف عن مخس وتسعني سنة، وكان موسعا عليه يف الدنيا، 

، ال رمحه اهللا إن كان مات نصرانيا، وله عند الناس وجاهة كبرية، وقد تويف قبحه اهللا على دينه، ودفن بالبيعة العتيقة
  .فإنه كان يزعم أنه مسلم، مث مات على دينه

الوزير ابن هبرية حيىي بن حممد بن هبرية، أبو املظفر الوزير للخالفة عون الدين، مصنف كتاب االفصاح، وقد قرأ 
ب االمام أمحد، وصنف القرآن ومسع احلديث، وكانت له معرفة جيدة بالنحو واللغة والعروض، وتفقه على مذه

كتبا جيدة مفيدة، من ذلك االفصاح يف جملدات، شرح فيه احلديث وتكلم على مذاهب العلماء، وكان على 



مذهب السلف يف االعتقاد، وقد كان فقريا ال مال له، مث تعرض للخدمة إىل أن وزر للمقتفي مث البنه املستنجد، 
ما وزر : عن الظلم، وكان ال يلبس احلرير، وكان املقتفي يقول وكان من خيار الوزراء وأحسنهم سرية، وأبعدهم

لبين العباس مثله، وكذلك ابنه املستنجد، وكان املستنجد معجبا به، قال مرجان اخلادم مسعت أمري املؤمنني املستنجد 
  :ينشد البن هبرية وهو بني يديه من شعره

وجودك واملعروف يف * ودك والدنيا إليك فقرية فذكرمها حىت القيامة يذكر وج* صفت نعمتان خصتاك وعمتا 
املظفر * وحيىي لكفا عنه حيىي وجعفر ومل أر من ينوي لك السوء يا أبا * الناس ينكر فلو رام يا حيىي مكانك جعفر 

إال كنت أنت املظفر وقد كان يبالغ يف إقامة الدولة العباسية، وحسم مادة امللوك السلجوقية عنهم بكل ممكن، حىت 
  .تقرت اخلالفة يف العراق كله، ليس للملوك معهم حكم بالكلية وهللا احلمداس

وكان يعقد يف داره للعلماء جملسا للمناظرة يبحثون فيه ويناظرون عنده، يستفيد منهم ويستفيدون منه، فاتفق يوما 
يل كما قلت لك، فامتنع أريد أن تقول : يا محار، مث ندم فقال: أنه كلم رجال من الفقهاء كلمة فيها بشاعة قال له

  .ذلك الرجل، فصاحله على مائيت دينار
  ).١(مات فجأة، ويقال إنه مسه طبيب فسم ذلك الطبيب بعد ستة أشهر، وكان الطبيب يقول مسمته فسممت 

، وغسله ابن اجلوزي، )٢(مات يوم االحد الثاين عشر من مجادي االوىل من هذه السنة، عن إحدى وستني سنة 
خلق كثري وجم غفري جدا، وغلقت االسواق، وتباكى الناس عليه، ودفن باملدرسة اليت أنشأها بباب  وحضر جنازته
  .البصرة رمحه اهللا

  .وقد رثاه الشعراء مبراث كثرية
وقتل عنده ) ٣] (من الشام [ مث دخلت سنة إحدى وستني ومخسمائة فيها فتح نور الدين حممود حصن املنيطرة 

  .نم أمواال جزيلةخلق كثري من الفرنج، وغ
وفيها هرب عز الدين بن الوزير ابن هبرية من السجن، ومعه مملوك تركي، فنودي عليه يف البلد من رده فله مائة 

دينار، ومن وجد عنده هدمت داره وصلب على باهبا، وذحبت أوالده بني يديه، فدهلم رجل من االعراب عليه فأخذ 
  .سجن وضيق عليهمن بستان فضرب ضربا شديدا وأعيد إىل ال

وفيها أظهر الروافض سب الصحابة وتظاهروا بأشياء منكرة، ومل يكونوا يتمكنون منها يف هذه االعصار املتقدمة، 
  .خوفا من ابن هبرية، ووقع بني العوام كالم فيما يتعلق خبلق القرآن

  .وحج بالناس برغش
  ..وممن تويف فيها من االعيان

__________  
  .ويف آخر أيامه عرض له تزايد البلغم فمات وهو ساجد: ٣١٥قال الفخري ص ) ١(

  .ومل يعلق ابن االثري يف تارخيه على موته فاعترب وفاته طبيعيا
ومولده سنة تسعني : ٣٢١/  ١١ولد سنة سبع وتسعني وأربعمائة، ويف ابن االثري : ٢٤٢/  ٦قال ابن خلكان ) ٢(

  .وأربعمائة
  .رواية ابن خلكانسنة حسب  ٦٣فعلى هذا يكون قد جتاوز 

  .من الكامل) ٣(



حضرت : احلسن بن العباس ابن أيب الطيب بن رستم، أبو عبد اهللا االصبهاين، كان من كبار الصاحلني البكائني، قال
وقفت على مبتدع ومسعت : يوما جملس ماشاده وهو يتكلم على الناس فرأيت رب العزة يف هذه الليلة وهو يقول يل

  .ظر يف الدنيا، فأصبح ال يبصر وعيناه مفتوحتان كأنه بصريكالمه ؟ الحر منك الن
ابن احلباب االغليب السعدي القاضي، أبو املعايل البصري، املعروف بابن اجلليس، النه ) ١(عبد العزيز بن احلسن 

كان له فضل مشهور وشعر مأثور فمن ذلك قوله : كان جيالس صاحب مصر، وقد ذكره العماد يف اخلريدة، وقال
تأجج نارا * حتيض دماء والسيوف ذكور وأعجب من ذا أهنا يف أكفهم * ومن عجب أن السيوف لديهم ): ٢(

، ولد سنة سبعني وأربعمائة، ودخل )٣(واالكف حبور الشيخ عبد القادر اجليلي ابن أيب صاحل أبو حممد اجليلي 
مدرسة ففوضها إىل الشيخ عبد القادر، بغداد فسمع احلديث وتفقه على أيب سعيد املخرمي احلنبلي، وقد كان بىن 

فكان يتكلم على الناس هبا، ويعظهم، وانتفع به الناس انتفاعا كثريا، وكان له مست حسن، وصمت غري االمر 
  باملعروف والنهي عن املنكر، وكان فيه تزهد كثري وله أحوال صاحلة ومكاشفات، والتباعه

اال ومكاشفات أكثرها مغاالة، وقد كان صاحلا ورعا، وقد صنف وأصحابه فيه مقاالت، ويذكرون عنه أقواال وأفع
كتاب الغنية وفتوح الغيب، وفيهما أشياء حسنة، وذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة، وباجلملة كان من 

  .وله تسعون سنة ودفن باملدرسة اليت كانت له] تويف [ سادات املشايخ، 
لت الفرنج يف جحافل كثرية إىل الديار املصرية، وساعدهم املصريون مث دخلت سنة ثنتني وستني ومخسمائة فيها أقب

  فتصرفوا يف
__________  

  .احلسني: ٣٦٠/  ٢/  ١يف الروضتني اليب شامة ) ١(
  .١٩٠/  ١قسم شعراء مصر  -االبيات يف اخلريدة ) ٢(
  .قال هلا جيالن وكيالنويقال اجليالين، نسبة إىل جيل وهي بالد متفرقة من وراء طربستان، وي؛ اجليلي ) ٣(

بعض البالد، فبلغ ذلك أسد الدين شريكوه فاستأذن امللك نور الدين يف العود إليها، وكان كثري احلنق على الوزير 
شاور، فأذن له فسار إليها يف ربيع اآلخر ومعه ابن أخيه صالح الدين يوسف بن أيوب وقد وقع يف النفوس أنه 

مصر إىل * واالتراك قد أزمعت ) ١(أقول : يقول عرقلة املسمى حبسان الشاعرسيملك الديار املصرية، ويف ذلك 
ادق من * ديق من أوالد يعقوب فملكها يف عصرنا يوسف الص * حرب االعاريب رب كما ملكها يوسف الص 

يش حقا وضراب العراقيب وملا بلغ الوزير شاور قدوم أسد الدين واجل* أوالد أيوب من مل يزل ضراب هام العدا 
معه بعث إىل الفرنج فجاؤوا من كل فج إليه، وبلغ أسد الدين ذلك من شأهنم، وإمنا معه ألفا فارس، فاستشار من 

معه من االمراء فكلهم أشار عليه بالرجوع إىل نور الدين، لكثرة الفرنج، إال أمريا واحدا يقال له شرف الدين 
  ه عند زوجته، ومن أكل أموال الناس فال يسلم بالدهممن خاف القتل واالسر فليقعد يف بيت: برغش، فإنه قال

إىل العدو، وقال مثل ذلك ابن أخيه صالح الدين يوسف بن أيوب، فعزم اهللا هلم فساروا حنوا الفرنج فاقتتلوا هم 
وهللا وإياهم قتاال عظيما، فقتلوا من الفرنج مقتلة عظيمة، وهزموهم، مث قتلوا منهم خلقا ال يعلمهم إال اهللا عزوجل، 

  .احلمد
) ٣(فملكها ) ٢] (إىل االسكندرية [ فتح االسكندرية على يدي أسد الدين شريكوه مث أشار أسد الدين باملسري 

وجىب أمواهلا، وأستناب عليها ابن أخيه صالح الدين يوسف وعاد إىل الصعيد فملكه، ومجع منه أمواال جزيلة جدا، 
السكندرية ثالثة أشهر لينتزعوها من يد صالح الدين، وذلك يف غيبة مث إن الفرنج واملصريني اجتمعوا على حصار ا



عمه يف الصعيد، وامتنع فيها صالح الدين أشد االمتناع، ولكن ضاقت عليهم االقوات وضاق عليهم احلال جدا، 
ح فاسر إليهم أسد الدين فصاحله شاور الوزير عن االسكندرية خبمسني ألف دينار، فأجابه إىل ذلك، وخرج صال

الدين منها وسلمها إىل املصريني، وعاد إىل الشام يف منتصف شوال، وقرر شاور للفرنج على مصر يف كل سنة مائة 
  بالقاهرة،) ٤(ألف دينار، وأن يكون هلم شحنة 

__________  
  .٣٦٤/  ٢/  ١سقطت من االصل، واستدركت من الروضتني ) ١(
  .ري وتاريخ ابن خلدونسقطت من االصل، واستدركت من تاريخ ابن االث) ٢(
  ).٣٢٦/  ١١انظر الكامل (تسلمها من غري قتال، سلمها إليه أهلها : ٣٦٥/  ٢/  ١يف الروضتني ) ٣(
  .يف االصل ما يقام للدواب من العلف الذي يكفيها يومها وليلتها) ٤(

  .وشحنة البلد من فيه الكفاية لضبطها من قوات االمن
  .رئاسة الشرطة: والشحنكية

  ).س احمليطالقامو(

وعادوا إىل بالدهم بعد أن كان امللك نور الدين أعقبهم يف بالدهم، وفتح من بالدهم حصونا كثرية، وقتل منهم 
  .خلقا من الرجال، وأسر مجا غفريا من النساء واالطفال، وغنم شيئا كثريا من االمتعة واالموال وهللا احلمد

  .فسار فتسلمهاوكان معه أخوه قطب الدين مودود فأطلق له الرقة 
وفيها يف شعبان منها كان قدوم العماد الكاتب من بغداد إىل دمشق، وهو أبو حامد حممد بن حممد االصبهاين، 

  صاحب الفتح القدسي، والربق الشامي، واخلريدة، وغري ذلك من املصنفات، فأنزله قاضي
ب الفرج، فنسبت إليه لسكناه هبا، فيقال داخل با) ١(القضاة كمال الدين الشهرزوري باملدرسة النورية الشافعية 

هلا العمادية، مث ويل تدريسها يف سنة سبع وستني بعد الشيخ الفقيه ابن عبد وأول من جاء للسالم عليه جنم الدين 
أيوب كانت له وبه معرفة من تكريت، فامتدحه العماد بقصيدة ذكرها أبو شامة، وكان أسد الدين وصالح الدين 

تقر بعد التنائي * ويستقر مبصر يوسف، وبه ) ٢(بوالية صالح الدين الديار املصرية حيث يقول  مبصر فبشره فيها
واهللا جيمعهم من غري تثريب مث توىل عماد الدين كتابة االنشاء للملك نور * عني يعقوب ويلتقي يوسف فيها بإخوته 

  .الدين حممود
ددة كان مقدما على العساكر، خرج من بغداد لقتال مشلة برغش أمري احلاج سنني متع..وممن تويف فيها من االعيان

  .التركماين فسقط عن فرسه فمات
أبو املعايل الكاتب حممد بن احلسن بن حممد بن علي بن محدون، صاحب التذكرة احلمدونية، وقد ويل ديوان لزمام 

  .مدة، تويف يف ذي القعدة ودفن مبقابر قريش
ي العبادي على الكرسي، كانت له شيبة ومست ووقار، وكان يدمن حضور كان جيلس بني يد) ٣(الرشيد الصديف 

  .السماعات، ويرقص، فاتفق أنه مات وهو يرقص يف بعض السماعات
__________  

  ).٤٠٦/  ١الدارس يف املدارس (وهي اليت عرفت فيما بعد باسم العمادية أيضا، داخل باب الفرج ) ١(
  .٣٦٩/  ٢/  ١انظر الروضتني ) ٢(
نسبة إىل أسوان قرية بصعيد ؛ وامسه أبو احلسن أمحد بن القاضي الرشيد أيب احلسن علي الغساين االسواين ) ٣(



  .مصر
  .أمر به شاور أن يصلب شنقا

مث دخلت سنة ثالث وستني ومخسمائة يف صفر منها وصل شرف الدين أبو جعفر ابن البلدي من واسط إىل بغداد، 
قاضي، ومشى الناس بني يديه إىل الديوان فجلس يف دست الوزارة، وقرئ عهده فخرج اجليش لتلقيه والنقيبان وال

  .ولقب بالوزير شرف الدين جالل االسالم معز الدولة سيد الوزراء صدر الشرق والغرب
وفيها أفسدت خفاجة يف البالد وهنبوا القرى، فخرج إليهم جيش من بغداد فهربوا يف الرباري فاحنسر اجليش عنهم 

العطش، فكروا على اجليش فقتلوا منهم خلقا وأسروا آخرين، وكان قد أسر اجليش منهم خلقا فصلبوا خوفا من 
  .على االسوار

ويف شوال منها وصلت امرأة امللك نور الدين حممود بن زنكي إىل بغداد تريد احلج من هناك، وهي الست عصمت 
ندل اخلادم، ومحلت هلا االمامات وأكرمت غاية الدين خاتون بنت معني الدين، ومعها اخلدم واخلدام، وفيهم ص

  .االكرام
وفيها مات قاضي قضاة بغداد جعفر، فشغر البلد عن حاكم ثالثا وعشرين يوما، حىت ألزموا روح بن احلدثين 

  .قاضي القضاة يف رابع رجب
يه، ولد سنة تسع جعفر بن عبد الواحد أبو الربكات الثقفي، قاضي قضاة بغداد بعد أب..وممن تويف من االعيان

وعشرين ومخسمائة، وسبب وفاته أنه طلب منه مال وكلمه الوزير ابن البلدي كالما خشنا فخاف فرمي الدم 
  .ومات

أبو سعد السمعاين عبد الكرمي بن حممد بن منصور، أبو سعد السمعاين، رحل إىل بغداد فسمع هبا وذيل على تارخيها 
ي يف املنتظم، وذكر عنه أنه كان يتعصب على أهل مذهبه، ويطعن يف للخطيب البغدادي، وقد ناقشه ابن اجلوز

  .مجاعة منهم، وأنه يترجم بعبارة عامية، مثل قوله عن بعض الشيخات أهنا كانت عفيفة
  .وعن الشاعر املشهور حبيص بيص إنه كانت له أخت يقال هلا دخل خرج، وغري ذلك

، كان يذكر أنه من ساللة أيب بكر الصديق رضي )١(سهروردي عبد القاهر بن حممد ابن عبد اهللا أبو النجيب ال
  اهللا

__________  
  .الشهرزوري: ٣٣٣/  ١١نسبة إىل سهرورد بلد عند زجنان ويف الكامل البن االثري : السهروردي) ١(

، عنه مسع احلديث وتفقه وأفىت ودرس بالنظامية وابتىن لنفسه مدرسة ورباطا، وكان مع ذلك متصوفا يعظ الناس
  .ودفن مبدرسته

حممد بن عبد احلميد ابن أيب احلسني أبو الفتح الرازي، املعروف بالعالء العامل، وهو من أهل مسرقند، وكان من 
  .الفحول يف املناظرة، وله طريقة يف اخلالف واجلدل، يقال هلا التعليقة العاملية
  .كان يدمن شرب اخلمر: قال ابن اجلوزي وقد قدم بغداد وحضر جملسي، وقال أبو سعد السمعاين

  .ليس يف الدنيا أطيب من كتاب املناظرة وباطية من مخر أشرب منها: وكان يقول: قال
  .مث بلغين عنه أنه أقلع عن شرب اخلمر واملناظرة وأقبل على النسك واخلري: قال ابن اجلوزي

امليهين، وبرع يف املناظرة وكان  يوسف بن عبد اهللا ابن بندار الدمشقي، مدرس النظامية ببغداد، تفقه على أسعد



  .يتعصب لالشعرية، وقد بعث رسوال يف هذه السنة إىل مشلة التركماين فمات يف تلك البالد
مث دخلت سنة أربع وستني ومخسمائة فيها كان فتح مصر على يدي االمري أسد الدين شريكوه وفيها طغت الفرنج 

م هبا، وحتكموا يف أمواهلا ومساكنها أفواجا أفواجا، ومل يبق شئ بالديار املصرية، وذلك أهنم جعلوا شاور شحنة هل
من أن يستحوذوا عليها وخيرجوا منها أهلها من املسلمني، وقد سكنها أكثر شجعاهنم، فلما مسع الفرنج بذلك 
جاؤوا إليها من كل فج وناحية صحبة ملك عسقالن يف جحافل هائلة، فأول ما أخذوا مدينة بلبيس وقتلوا من 

أهلها خلقا وأسروا آخرين، ونزلوا هبا وتزكوا هبا أثقاهلم، وجعلوها موئال ومعقال هلم، مث ساروا فنزلوا على القاهرة 
من ناحية باب الربقية، فأمر الوزير شاور الناس أن حيرقوا مصر، وأن ينتقل الناس منها إىل القاهرة، فنهبوا البلد 

تعمل يف مصر أربعة ومخسني ويوما، فعند ذلك أرسل صاحبها العاضد  وذهب للناس أموال كثرية جدا، وبقيت النار
  يستغيث بنور الدين، وبعث إليه

بشعور نسائه يقول أدركين واستنقذ نسائي من أيدي الفرنج، والتزم له بثلث خراج مصر على أن يكون أسد الدين 
ن يف جتهيز اجليوش إىل مصر، فلما استشعر مقيما هبا عندهم، والتزم له بإقطاعات زائدة على الثلث، فشرع نور الدي

الوزير شاور بوصول املسلمني أرسل إىل ملك الفرنج يقول قد عرفت حمبيت وموديت لكم، ولكن العاضد واملسلمني 
ال يوافقوين على تسليم البلد، وصاحلهم لريجعوا عن البلد بألف ألف دينار، وعجل هلم من ذلك مثامنائة ألف دينار، 

  جعني إىل بالدهم خوفافانشمروا را

 ٥٤: آل عمران) [ ومكروا ومكر اهللا واهللا خري املاكرين(من عساكر نور الدين، وطمعا يف العودة إليها مرة ثانية، 
.[  

مث شرع الوزير شاور يف مطالبة الناس بالذهب الذي صاحل به الفرنج وحتصيله، وضيق على الناس مع ما ناهلم من 
 اهللا مصاهبم بقدوم عساكر املسلمني عليهم وهالك الوزير على يديهم، وذلك أن نور الضيق واحلريق واخلوف، فجرب

الدين استدعى االمري أسد الدين من محص إىل حلب فساق إليه هذه املسافة وقطعها يف يوم واحد، فإنه قام من محص 
فدخل حلب على  بعد أن صلى الصبح مث دخل منزله فأصاب فيه شيئا من الزاد، مث ركب وقت طلوع الشمس

السلطان نور الدين من آخر ذلك اليوم، ويقال إنه هذا مل يتفق لغريه إال للصحابة، فسر بذلك نور الدين فقدمه 
على العساكر وأنعم عليه مبائيت ألف دينار وأضاف إليه من االمراء االعيان، كل منهم يبتغي مبسريه رضى اهللا 

ابن أخيه صالح الدين يوسف بن أيوب، ومل يكن منشرحا خلروجه هذا واجلهاد يف سبيله، وكان من مجلة االمراء 
، وأضاف إليه ستة آالف ] ٢٦: آل عمران[ اآلية ) قل اللهم مالك امللك(بل كان كارها له، وقد قال اهللا تعاىل 

هم، من التركمان، وجعل أسد الدين مقدما على هذه العساكر كلها، فسار هبم من حلب إىل دمشق ونور الدين مع
فجهزه من دمشق إىل الديار املصرية، وأقام نور الدين بدمشق، وملا وصلت اجليوش النورية إىل الديار املصرية 

وجدوا الفرنج قد انشمروا عن القاهرة راجعني إىل بالدهم بالصفقة اخلاسرة، وكان وصوله إليها يف سابع ربيع 
اليوم فخلع عليه خلعة سنية فلبسها وعاد إىل خميمه ، فدخل االمري أسد الدين على العاضد يف ذلك )١(اآلخر 

  بظاهر البلد، وفرح املسلمون بقدومه، وأجريت عليهم اجلرايات، ومحلت إليهم التحف
والكرامات، وخرج وجوه الناس إىل املخيم خدمة السد الدين، وكان فيمن جاء إليه املخيم اخلليفة العاضد متنكرا، 

ل الوزير شاور، وقرر ذلك معه وأعظم أمر االمري أسد الدين ولكن شرع مياطل مبا فأسر إليه أمورا مهمة منها قت
كان التزمه للملك نور الدين، وهو مع ذلك يتردد إىل أسد الدين، ويركب معه، وعزم على عمل ضيافة له فنهاه 

ين من ذلك، فلما أصحابه عن احلضور خوفا عليه من غائلته، وشاوروه يف قتل شاور فلم ميكنهم االمري أسد الد



كان يف بعض االيام جاء شاور إىل منزل أسد الدين فوجده قد ذهب لزيارة قرب الشافعي، وإذا ابن أخيه يوسف 
هنالك فأمر صالح الدين يوسف بالقبض على الوزير شاور، ومل ميكنه قتله إال بعد مشاورة عمه أسد الدين واهنزم 

أرسل العاضد إىل االمري أسد الدين يطلب منه رأسه، فقتل شاور أصحابه فأعلموا العاضد لعله يبعث ينقذه، ف
وأرسلوا برأسه إىل العاضد يف سابع عشر ربيع اآلخر، ففرح املسلمون بذلك وأمر أسد الدين بنهب دار شاور، 

فنهبت، ودخل أسد الدين على العاضد فاستوزره وخلع عليه خلعة عظيمة، ولقبه امللك املنصور، فسكن دار شاور 
عظم شأنه هنالك، وملا بلغ نور الدين خرب فتح مصر فرح بذلك وقصدته الشعراء بالتهنئة، غري أنه مل ينشرح لكون و

  أسد الدين صار وزيرا للعاضد، وكذلك ملا انتهت
__________  

  .مجادى االخرة ٣٣٩/  ١١يف الكامل ) ١(
  .رابع ربيع اآلخر: ٤٥/  ٣ويف تاريخ أيب الفداء 

أخيه صالح الدين، فشرع نور الدين يف إعمال احليلة يف إزالة ذلك فلم يتمكن، وال قدر عليه، وال  الوزارة إىل ابن
  .سيما أنه بلغه أن صالح الدين استحوذ على خزائن العاضد كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا، واهللا أعلم

يقبل منه إذا قال وأفاض فيما وأرسل أسد الدين إىل القصر يطلب كاتبا فأرسلوا إليه القاضي الفاضل رجاء أن 
كانوا يؤملون، وبعث أسد الدين العمال يف االعمال وأقطع االقطاعات، ووىل الواليات، وفرح بنفسه أياما 

معدودات، فأدركه محامه يف يوم السبت الثاين والعشرين من مجادى اآلخرة من هذه السنة، وكانت واليته شهرين 
رمحه اهللا أشار االمراء الشاميون على العاضد بتولية صالح الدين يوسف الوزارة ومخسة أيام، فلما تويف أسد الدين 

  .بعد عمه، فواله العاضد الوزارة وخلع عليه خلعة سنية، ولقبه امللك الناصر
صفة اخللعة اليت لبسها صالح الدين مما ذكره أبو شامة يف الروضتني عمامة بيضاء تنيسي بطرف ذهب، وثوب 

وجبة بطراز ذهب، وطيلسان بطراز مذهبة، وعقد جوهر بعشرة آالف دينار، وسيف حملى  دبيقي بطراز ذهب
خبمسة آالف دينار، وحجزة بثمانية آالف دينار، وعليها طوق ذهب وسرفسار ذهب جموهر، ويف رأسها مائتا حبة 

مع اخللعة عدة بقج، جوهر، ويف قوائمها أربعة عقود جوهر، ويف رأسها قصبة ذهب فيها تندة بيضاء بأعالم بيض و
وخيل وأشياء أخر، ومنشور الوزارة ملفوف بثوب أطلس أبيض، وذلك يف يوم االثنني اخلامس والعشرين من 
مجادى اآلخرة، من هذه السنة، وكان يوما مشهودا، وسار اجليش بكماله يف خدمته، مل يتخلف عنه سوى عني 

، مث سار جبيشه إىل الشام فالمه نور الدين على ذلك، وأقام ال أخدم يوسف بعد نور الدين: الدولة الياروقي، وقال
امللك صالح الدين مبصر بصفة نائب للملك نور الدين، خيطب له على املنابر بالديار املصرية، ويكاتبه باالمري 

، لكن قد التفت عليه القلوب، )٢(صالح الدين ويتواضع له صالح الدين يف الكتب والعالمة ) ١(االسفهسالر 
خضعت له النفوس، واضطهد العاضد يف أيامه غاية االضطهاد، وارتفع قدر صالح الدين بني العباد بتلك البالد، و

  وزاد يف إقطاعات الذين معه فأحبوه واحترموه وخدموه، وكتب إليه نور الدين
__________  

، واالسفهسالر ، ويف االصل االسفهالر وهو حتريف٤٠٨/  ٢/  ١والروضتني  ٣٤٤/  ١١من الكامل ) ١(
  .عسكر وهي تركية: وسالر: مقدم وهي فارسية: اسفه: اصطالح عسكري مركب من كلمتني

  .فمعناه مقدم العسكر
وقد استعمل هذا االصطالح منذ العهد الفاطمي، وتغري معناه تغريا طفيفا مبرور الزمن وبصفة خاصة خالل العصر 



  ).٦وج  ٣انظر صبح االعشى ج ( اململوكي، لكنه مل خيرج عن دائرة النظام العسكري
اصطالح خيتاره اخلليفة أو السلطان ليوقع به على املنشورات واالوامر الرمسية، وهي عبارة عن آية : العالمة) ٢(

وكتاب  ٣انظر املقريزي اخلطط ج (قرآنية أو حديث أو قول مأثور أو اقتباس شعري، وقد تكون توقيعا باالسم 
  ).١حاشية رقم  ٣٤٤/  ١السلوك 

  يعنفه على قبول الوزارة بدون مرسومه، وأمره أن يقيم حساب الديار املصرية، فلم يلتفت صالح
  .ملك ابن أيوب: الدين إىل ذلك وجعل نور الدين يقول يف غضون ذلك

إىل نور الدين يطلب منه أهله وإخوته وقرابته، فأرسلهم إليه وشرط عليهم السمع ] صالح الدين [ وأرسل 
  .والطاعة له

  .فاستقر أمره مبصر وتوطأت دولته بذلك، وكمل أمره ومتكن سلطانه وقويت أركانه
بأمر من الرمحن كان * هيا ملصر حور يوسف ملكها : وقد قال بعض الشعراء يف قتل صالح الدين لشاور الوزير

عاضد يف هذه السنة مياثل إال قتل داود جالوتا قال أبو شامة، وقتل ال* موقوتا وما كان فيها قتل يوسف شاورا 
أوالد شاور وهم شجاع امللقب بالكامل والطاري امللقب باملعظم، وأخومها اآلخر امللقب بفارس املسلمني، وطيف 

  .برؤوسهم ببالد مصر
ذكر قتل الطواشي مؤمتن اخلالفة وأصحابه على يدي صالح الدين، وذلك أنه كتب من دار اخلالفة مبصر إىل 

ار املصرية ليخرجوا منها اجليوش االسالمية الشامية، وكان الذي يفد بالكتاب إليهم الفرنج ليقدموا إىل الدي
الطواشي مؤمتن اخلالفة، مقدم العساكر بالقصر، وكان حبشيا، وأرسل الكتاب مع إنسان أمن إليه فصادفه يف بعض 

الدين احلال فكتمه،  الطريق من أنكر حاله، فحمله إىل امللك صالح الدين فقرره، فأخرج الكتاب ففهم صالح
واستشعر الطواشي مؤمتن الدولة أن صالح الدين قد اطلع على االمر فالزم القصر مدة طويلة خوفا على نفسه، مث 
عن له يف بعض االيام أن خرج إىل الصيد، فأرسل صالح الدين إليه من قبض عليه وقتله ومحل رأسله إليه، مث عزل 

، واستناب على القصر عوضهم هباء الدين قراقوش، وأمره أن يطالعه جبميع مجيع اخلدام الذين يلون خدمة القصر
  .االمور، صغارها وكبارها

وقعة السودان، وذلك أنه ملا قتل الطواشي مؤمتن اخلالفة احلبشي، وعزل بقية اخلدام غضبوا لذلك، واجتمعوا قربيا 
خلق كثري من الفريقني، وكان العاضد ينظر  من مخسني ألفا، فاقتتلوا هم وجيش صالح الدين بني القصرين، فقتل

  من القصر إىل املعركة، وقد قذف اجليش الشامي من القصر
  .حبجارة، وجاءهم منه سهام فقيل كان ذلك بأمر العاضد، وقيل مل يكن بأمره

إحراق أمر ب -وكان حاضرا للحرب قد بعثه نور الدين الخيه ليشد أزره  -مث إن أخا الناصر نورشاه مشس الدولة 
  منظرة العاصد، ففتح الباب ونودي إن أمري املؤمنني يأمركم أن خترجوا هؤالء السودان من بني أظهركم،

ومن بالدكم، فقوي الشاميون وضعف جأش السودان جدا، وأرسل السلطان إىل حملة السودان املعروفة باملنصورة، 
مدبرين، وركبهم السيف فقتل منهم خلقا كثريا،  اليت فيها دورهم وأهلوهم بباب زويلة فأحرقها، فولوا عند ذلك

مث طلبوا االمان فأجاهبم إىل ذلك، وأخرجهم إىل اجليزة، مث خرج هلم مشس الدولة نورشاه أخو امللك صالح الدين 
  .فقتل أكثرهم أيضا، ومل يقى منهم إال القليل، فتلك بيوهتم خاوية مبا ظلموا

عها من يد صاحبها شهاب الدين مالك بن علي العقيلي وكانت يف أيديهم وفيها افتتح نور الدين قلعة جعرب وانتز



  .من أيام السلطان ملكشاه
  .وفيها احترق جامع حلب فجدده نور الدين

سعد اهللا بن نصر بن سعيد ..وفيها مات ماروق الذي تنسب إليه احمللة بظاهر حلب وممن تويف فيها من االعيان
ي، ولد سنة مثانني وأربعمائة، ومسع احلديث وتفقه ووعظ، وكان لطيف الوعظ، الدجاجي أبو احلسن الواعظ احلنبل

أىب : وقد أثىن عليه ابن اجلوزي يف ذلك، وذكر أنه سئل مرة عن أحاديث الصفات فنهى عن التعرض لذلك وأنشد
وإن هم * وأنت الذي صريت طاعته فرضا فال هتجري من ال تطيقني هجره * الغائب الغضبان يا نفس أن ترضي 

خفت مرة من اخلليفة فهتف يب هاتف يف املنام وقال يل : باهلجران خديك واالرضا وذكر ابن اجلوزي عنه أنه قال
ورماك ريب صروفها * وترج لطف الواحد العالم ال تيأسن وإن تضايق كرهبا * ادفع بصربك حادث االيام : اكتب
  بسهام

وفريسة سلمت من * الوهام كم من جنا من بني أطراف القنا ختفى على االفهام وا* فله تعاىل بني ذلك فرجة 
  .الضرغام تويف يف شعبان منها عن أربع ومثانني سنة، ودفن عند رباط الزوري مث نقل إىل مقربة االمام أمحد

شاور بن جمري الدين أبو شجاع السعدي، امللقب أمري اجليوش، وزير الديار املصرية أيام العاضد، وهو الذي انتزع 
  الوزارة من يدي رزيك، وهو أول من استكتب القاضي الفاضل، استدعى به من اسكندرية

  .من باب السدرة فحظي عنده واحنصر منه الكتاب بالقصر، ملا رأوا من فضا ؟ وفضيلته
من نصر دين حممد مل * ضجر احلديد من احلديد وشاور : وقد امتدحه الشعراء منهم عمارة اليمين حيث يقول

حنثت ميينك يا زمان فكفر ومل يزل أمره قائما إىل أن ثار عليه االمري ضرغام بن * الزمان ليأتني مبثله  يضجر حلف
سوار فالتجأ إىل نور الدين فأرسل معه االمري أسد الدين شريكوه فنصروه على عدوه، فنكث عهده فلم يزل أسد 

ح الدين، ضرب عنقه بني يدي االمري جردنك يف الدين حنقا عليه حىت قتله يف هذه السنة، على يدي ابن أخيه صال
  .السابع عشر من ربيع اآلخر، واستوزر بعده أسد الدين، فلم تطل مدته بعده إال شهرين ومخسة أيام

هو أبو شجاع شاور بن جمري الدين بن نزار بن عشائر بن شاس بن مغيث بن حبيب بن احلارث بن : قال ابن خلكان
عبد اهللا وهو والد حليمة السعدية، كذا قال، وفيما قال نظر لقصر هذا النسب لبعد  ربيعة بن خميس بن أيب ذؤيب

  .املدة واهللا أعلم
من ) ١(شريكوه بن شادي أسد الدين الكردي الزرزاري وهم أشرف شعوب االكراد، وهو من قرية يقال هلا درين 

  )٢(ري جماهد الدين هنروز االم -وكان االكرب  -أعمال أذربيجان، خدم هو وأخوه جنم الدين أيوب 
اخلادم شحنة العراق، فاستناب جنم الدين أيوب على قلعة تكريت، فاتفق أن دخلها عماد الدين زنكي هاربا من 

قراجا الساقي، فأحسنا إليه وخدماه، مث اتفق أنه قتل رجال من العامة فأخرجهما هنروز من القلعة فصارا إىل زنكي 
عند ولده نور الدين حممود، فاستناب أيوب على بعلبك، وأقره ولده نور الدين، حبلب فأحسن إليهما، مث حظيا 

وصار أسد الدين عند نور الدين أكرب أمرائه، وأخصهم عنده وأقطعه الرحبة ومحص مع ماله عنده من االقطاعات، 
يما يوم فتح وذلك لشهامته وشجاعته وصرامته وجهاده يف الفرنج، يف أيام معدودات ووقعات معتربات، وال س

دمشق، وأعجب من ذلك ما فعله بديار مصر، بل اهللا بالرمحة ثراه وجعل اجلنة مأواه، وكانت وفاته يوم السبت 
  .فجأة خبانوق حصل له، وذلك يف الثاين والعشرين من مجادى اآلخرة من هذه السنة رمحه اهللا

ل االمر من بعده إىل ابن أخيه صالح الدين وإليه تنسب اخلانقاة االسدية بالشرق القبلي، مث آ: قال أبو شامة
  .يوسف، مث استوسق له امللك واملمالك هنالك



__________  
  .من تكريت: ٣٦٨/  ٢/  ١دوين، ويف الروضتني : ٣٤١/  ١١يف الكامل ) ١(

دوين بلدة من نواحي أران يف آخر حدود أذربيجان بقرب من تفليس منها ملوك : قال ياقوت يف معجم البلدان
  .شام بنو أيوبال
  .هبروز: ٣٤١/  ١١يف الكامل ) ٢(

ابن سليمان املعروف بابن البطي، مسع احلديث الكثري، وأمسع ورحل إليه ) ١(حممد بن عبد اهللا بن عبد الواحد 
  ).٢(وقارب التسعني 

يغا يكتب كالمه حممد الفارقي أبو عبد اهللا الواعظ، يقال إنه كان حيفظ هنج البالغة ويعرب ألفاظه، وكان فصيحا بل
  .ويروي عنه كتاب يعرف باحلكم الفارقية

  املعمر بن عبد الواحد ابن رجار أبو أمحد االصبهاين أحد احلفاظ الوعاظ، روى عن أصحاب أيب نعيم، وكانت له
  .معرفة جيدة باحلديث، تويف وهو ذاهب إىل احلج بالبادية رمحه اهللا

ا حاصرت الفرنج مدينة دمياط من بالد مصر مخسني يوما، حبيث مث دخلت سنة مخس وستني ومخسمائة يف صفر منه
ضيقوا على أهلها، وقتلوا أمما كثرية، جاؤوا إليها من الرب والبحر رجاء أن ميلكوا الديار املصرية وخوفا من استيالء 

مداد من املسلمني على القدس، فكتب صالح الدين إىل نور الدين يستنجده عليهم، ويطلب منه أن يرسل إليه بأ
اجليوش، فإنه إن خرج من مصر خلفه أهلها بسوء، وإن قعد عن الفرنج أخذوا دمياط وجعلوها معقال هلم يتقوون 

  .هبا على أخذ مصر
  .فأرسل إليه نور الدين ببعوث كثرية، يتبع بعضها بعضا

يارهم، وغنم من مث إن نور الدين اغتنم غيبة الفرنج عن بلداهنم فصمد إليهم يف جيوش كثرية فجلس خالل د
أمواهلم وقتل وسىب شيئا كثريا، وكان من مجلة من أرسله إىل صالح الدين أبوه االمري جنم الدين أيوب، يف جيش 

من تلك اجليوش، ومعه بقية أوالده، فتلقاه اجليش من مصر، وخرج العاضد لتلقيه إكراما لولده، وأقطعه اسكندرية 
العاضد صالح الدين يف هذه الكائنة بألف ألف دينار حىت انفصلت الفرنج ودمياط، وكذلك لبقية أوالده، وقد أمد 

  عن دمياط، وأجلت الفرنج عن دمياط النه بلغهم أن نور الدين قد غزا بالدهم، وقتل خلقا من
__________  

القاسم حممد بن عبد الباقي بن أمحد بن سلمان أبو الفتح بن أيب : باسم ٢٠٩/  ٣ذكره يف الوايف بالوفيات ) ١(
  .احلاجب

  .٢١٣/  ٤وانظر شذرات الذهب 
  .١٣٢١/  ٤وتذكرة احلفاظ 

  .٤٧٧مولده سنة : قال يف الوايف) ٢(
  .سنة عند وفاته ٨٧فيكون له 

  .١٣٢١وانظر تذكرة احلفاظ ص 

  .رجاهلم، وسىب كثريا من نسائهم وأطفاهلم وغنم من أمواهلم، فجزاه اهللا عن املسلمني خريا
وكاد أن يفتحها ولكن  -وكانت من أمنع البالد  -ليحاصرها ) ١( مجادى اآلخرة إىل الكرخ مث سار نور الدين يف



من الفرنج قد أقبال حنو دمشق، فخاف أن يلتف عليهما الفرنج فترك احلصار وأقبل حنو دمشق ) ٢(بلغه أن مقدمني 
راء كل منهم يف ذلك قصيدا، فحصنها، وملا اجنلت الفرنج عن دمياط فرح نور الدين فرحا شديدا، وأنشد الشع

  وقد كان امللك نور الدين شديد االهتمام قوي االغتمام
بذلك، حىت قرأ عليه بعض طلبة احلديث جزءا يف ذلك فيه حديث مسلسل بالتبسم، فطلب منه أن يتبسم ليصل 

  .فرنج بثغر دمياطإين الستحي من اهللا أن يراين متبسما واملسلمون حياصرهم ال: التسلسل، فامتنع من ذلك، وقال
وقد ذكر الشيخ أبو شامة أن إمام مسجد أيب الدرداء بالقلعة املنصورة رأى يف تلك الليلة اليت أجلي فيها الفرنج 

سلم على نور الدين وبشره بأن الفرنج قد رحلوا عن : عن دمياط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول
اللهم انصر دينك : بعالمة ما سجد يوم تل حارم وقال يف سجوده: قاليا رسول اهللا بأي عالمة ؟ ف: دمياط، فقلت

  .ومن هو حممود الكلب ؟
" من هو حممود الكلب " فلما صلى نور الدين عنده الصبح بشره بذلك وأخربه بالعالمة، فلما جاء إىل عند ذكر 

  .يه وسلمقل ما أمرك به رسول اهللا صلى اهللا عل: انقبض من قول ذلك، فقال له نور الدين
  .صدقت، وبكى نور الدين تصديقا وفرحا بذلك، مث كشفوا فإذا االمر كما أخرب يف املنام: فقال: فقال ذلك

ويف هذه السنة عمر امللك نور الدين جامع داريا، وعمر مشهد أيب سليمان الداراين هبا، وشىت : قال العماد الكاتب
  .بدمشق

هناك جنم الدين أيوب والد صالح الدين، متوجها إىل ابنه مبصر، وقد وفيها حاصر الكرك أربعة أيام، وفارقه من 
وصاه نور الدين أن يأمر ابنه صالح الدين أن خيطب مبصر للخليفة املستنجد باهللا العباسي، وذلك أن اخلليفة بعث 

  .يعاتبه يف ذلك
، وكانا أشجع فرسان الفرنج، )٣(وفيها قدم الفرنج من السواحل ليمنعوا الكرك من ثبيب بن الرقيق وابن القنقري 

  .فقصدمها نور الدين ليقابلهما فحادا عن طريقه
وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام واجلزيرة وعمت أكثر االرض، وهتدمت أسوار كثرية بالشام، وسقطت دور كثرية 

ر الدين على أهلها، وال سيما بدمشق ومحص ومحاه وحلب وبعلبك، سقطت أسوارها وأكثر قلعتها، فجدد نو
  .عمارة أكثر ما وقع هبذه االماكن

  :وفيها تويف
__________  

  .الكرك: ٣٥٢/  ١١يف الكامل ) ١(
  .ابن هنفري وقريب بن الرقيق: ومها) ٢(

  .فيليب بن الرفيق: ٤٦٥/  ٢/  ١ويف الروضتني 
  .انظر احلاشية السابقة) ٣(

ملوصل، وله من العمر أربعون سنة، ومدة ملكه امللك قطب الدين مودود بن زنكي أخو نور الدين حممود صاحب ا
، وكان من خيار امللوك، حمببا إىل الرعية، عطوفا عليهم، حمسنا إليهم، حسن )١(منها إحدى وعشرون سنة 

  .الشكل
ومتلك من بعده ولده سيف الدين غازي من الست خاتون بنت مترتاش بن إيلغازي بن أرتق أصحاب ماردين، 

  .تحكم فيها فخر الدين عبد املسيح، وكان ظاملا غامشاوكان مدبر مملكته وامل



  .وفيها كانت حروب كثرية بني ملوك الغرب جبزيرة االندلس، وكذلك كانت حروب كثرية بني ملوك الشرق أيضا
  .وحج بالناس فيها وفيما قبلها االمري برغش الكبري، ومل أر أحدا من أكابر االعيان تويف فيها

ومخسمائة فيها كانت وفاة املستنجد وخالفة ابنه املستضئ، وذلك أن املستنجد كان قد مث دخلت سنة ست وستني 
مرض يف أول هذه السنة، مث عويف فيما يبدو للناس، فعمل ضيافة عظيمة بسبب ذلك، وفرح الناس بذلك، مث 

دولة على إن ذلك كان بإشارة بعض ال: أدخله الطبيب إىل احلمام وبه ضعف شديد فمات يف احلمام، ويقال
، وكانت مدة )٣(ربيع اآلخر من مثان وأربعني سنة ) ٢(الطبيب، استعجاال ملوته، تويف يوم السبت بعد الظهر ثاين 

، وكان من خيار اخللفاء وأعدهلم وأرفقهم بالرعايا، ومنع عنهم املكوس )٤(خالفته إحدى عشرة سنة وشهرا 
عض أصحابه يف رجل شرير، وبذل فيه عشرة آالف دينار، والضرائب، ومل يترك بالعراق مكسا، وقد شفع إليه ب

فقال له اخلليفة أنا أعطيك عشرة آالف دينار وائتين مبثله الريح املسلمني من شره، وكان املستنجد أمسر طويل 
أصبحت لب بين : اللحية، وهو الثاين والثالثني من العباسيني وذلك يف اجلمل الم باء وهلذا قال فيه بعض االدباء

  إذا عددت حساب اجلمل اخللفا* لعباس مجلتها ا
__________  

  .ومخسة أشهر ونصفا: زيد ٣٥٥/  ١١يف الكامل ) ١(
  .الحدى وعشرين سنة ونصف: ٢٤٩/  ٥ويف العرب البن خلدون 

وهناية  ٢٨٥/  ٨ومرآة الزمان  ٢٣٦/  ١٠ويف املنتظم  ٤٩/  ٣وتاريخ أيب الفداء  ٣٦٠/  ١١يف الكامل ) ٢(
  .تاسع ربيع اآلخر: ٢٩٩/  ١٢االرب 

فعلى ما ذكره يكون له عند وفاته من  ٥١٠وكان مولده مستهل ربيع اآلخر سنة : قال ابن االثري يف تارخيه) ٣(
  .العمر ست وأربعون سنة

  .وستة أيام: يف الكامل زاد) ٤(
  .وأيام: زاد ٢٩٩/  ١٢ويف هناية االرب 

  .ياماإحدى عشرة سنة وأ: ٢٧٩/  ٢ويف دول االسالم 
  .٤٨٤/  ٢/  ١وهو ما يتفق مع الروضتني 

قل اللهم : وكان أمارا باملعروف هناء عن املنكر، وقد رأى يف منامه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول له
  .اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، دعاء القنوت بتمامه

  .نقل إىل الترب من الرصافة رمحه اهللا تعاىلوصلي عليه يوم االحد قبل الظهر، ودفن بدار اخلالفة، مث 
خالفة املستضئ وهو أبو حممد احلسن بن يوسف املستنجد بن املقتفي، وأمه أرمنية تدعى عصمت، وكان مولده يف 

  .شعبان سنة ست وثالثني ومخسمائة
أحد امسه احلسن بعد بويع باخلالفة يوم مات أبوه بكرة االحد تاسع ربيع اآلخر، وبايعه الناس، ومل يل اخلالفة 

احلسن بن علي غري هذا، ووافقه يف الكنية أيضا، وخلع يومئذ على الناس أكثر من ألف خلعة، وكان يوما مشهودا، 
ووىل قضاء قضاة بغداد الروح بن احلدثين يوم اجلمعة حادي عشرين ربيع اآلخر، وخلع على الوزير وهو االستاذ 

ثالثة أوقات الفجر واملغرب والعشاء، وأمر سبعة عشر أمريا من ) ١( عضد الدولة، وضربت على بابه الدبابات
املماليك وأذن للوعاظ فتكلموا بعد ما منعوا مدة طويلة، ملا كان حيدث بسبب ذلك من الشرور الطويلة، مث كثر 

ارث الربد وابن و* قد أضاء الزمان باملستضئ : احتجابه، وملا جاءت البشارة بواليته إىل املوصل قال العماد الكاتب



  )٢(ل فيا مرحبا هبذا احمليي * عم النيب جاء باحلق والشريعة والعد 
مل بالعود يف الزمان املضي وفيها * بعد بؤس بكل عيش هين ومضى إن كان يف الزمن املظ * فهنيئا الهل بغداد فازوا 

) ٣(ها إىل زوج ابنته ابن أخيه سار امللك نور الدين إىل الرقة فأخذها، وكذا نصيبني واخلابور وسنجار، وسلم
مودود بن عماد الدين، مث سار إىل املوصل فأقام هبا أربعة وعشرين يوما، وأقرها على ابن أخيه سيف الدين غازي 

بن قطب الدين مودود، مع اجلزيرة، وزوجه ابنته االخرى، وأمر بعمارة جامعها وتوسعته، ووقف على تأسيسه 
للفقه، وويل التدريس للفقيه أيب بكر الربقاين، تلميذ حممد بن حيىي تلميذ الغزايل، بنفسه، وجعل له خطيبا ودرسا 

  وكتب له
__________  

مجع دبابة شبه برج متحرك، يتكون أحيانا من أربع طبقات، من اخلشب والرصاص واحلديد والنحاس ويتحرك ) ١(
  .االسوار على عجالت، ويستقر اجلنود داخله يف طبقاته ملهامجة احلصون وتسلق

/  ١السلوك (والدبابة يف أبسط صورها تتكون من اخلشب املكسو باجللد املنقوع يف اخلل لصيانتها من االحتراق 
  ).٨: حاشية ٥٦

  .اجملي: ٤٨٥/  ٢/  ١يف الروضتني ) ٢(
  .عماد الدين ابن أخيه، قطب الدين مودود: يف الكامل وابن خلدون) ٣(

ية من قرى املوصل، وذلك كله بإشارة الشيخ الصاحل العابد ؟ عمر املال، وقد منشورا بذلك، ووقف على اجلامع قر
كانت له زاوية يقصد فيها، وله يف كل سنة دعوة يف شهر املولد، حيضر فيها عنده امللوك واالمراء والعلماء 

ه يف مهماته وهو والوزراء وحيتفل بذلك، وقد كان امللك نور الدين صاحبه، وكان يستشريه يف أموره، وممن يعتمد
الذي أشار عليه يف مدة مقامه يف املوصل جبميع ما فعله من اخلريات، فلهذا حصل بقدومه الهل املوصل كل مسرة، 

واندفعت عنهم كل مضرة، وأخرج من بني أظهرهم الظامل الغاشم فخر الدين عبد املسيح، ومساه عبد اهللا، وأخذه 
ان عبد املسيح هذا نصرانيا فأظهر االسالم، وكان يقال إن له كنيسة معه إىل دمشق فأقطعه إقطاعا حسنا، وقد ك

يف جوف داره، وكان سئ السرية خبيث السريرة يف حق العلماء واملسلمني خاصة، وملا دخل نور الدين املوصل 
  كان الذي استأمن له نور الدين الشيخ عمر املال، وحني دخل نور الدين املوصل خرج إليه

ني يديه فأحسن إليه وأكرمه، وألبسه خلعة جاءته من اخلليفة فدخل فيها إىل البلد يف أهبة عظيمة، ابن أخيه فوقف ب
ومل يدخل نور الدين املوصل حىت قوي الشتاء فأقام هبا كما ذكرنا، فلما كان يف آخر ليلة من إقامته هبا رأى رسول 

وقتال أعداء اهللا ؟ فنهض من فوره إىل السفر، طابت لك بلدك وتركت اجلهاد : اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول له
وما أصبح إال سائرا إىل الشام، واستقضى الشيخ ابن أيب عصرون، وكان معه على سنجار ونصيبني واخلابور، 

  .فاستناب فيها ابن أيب عصرون نوابا وأصحابا
لدين عبد امللك بن درباس وفيها عزل صالح الدين قضاة مصر الهنم كانوا شيعة، ووىل قضاء القضاة هبا لصدر ا

، )١(املارداين الشافعي، فاستناب يف سائر املعامالت قضاة شافعية، وبىن مدرسة للشافعية، وأخرى للمالكية 
  .واشترى ابن أخيه تقي الدين عمر دارا تعرف مبنازل العز، وجعلها مدرسة للشافعية ووقف عليها الروضة وغريها

لك أسوار اسكندرية، وأحسن إىل الرعايا إحسانا كثريا، وركب فأغار على وعمر صالح الدين أسوار البلد، وكذ
بالد الفرنج بنواحي عسقالن وغزة وضرب قلعة كانت هلم على أيلة، وقتل خلقا كثريا من مقاتلتهم، وتلقى أهله 

  .وهم قادمون من الشام، واجتمع مشله هبم بعد فرقة طويلة



ري العمل من ديار مصر كلها، وشرع يف متهيد اخلطبة لبين العباس على وفيها قطع صالح الدين االذان حبي على خ
  .املنابر

  .وممن تويف فيها من االعيان
__________  

املدرسة الشافعية أقيمت يف دار املعونة وكانت حبسا للشحنة، كانت دارا للشرطة، مث حولت يف عهد العزيز ) ١(
  .هلا صالح الدين إىل مدرسة للشافعيةباهللا الفاطمي إىل سجن عرف بسجن املعونة مث حو

وعرفت كذلك باسم املدرسة القمحية ؛ واملدرسة املالكية، يف دار الغزل وكانت قبل ذلك قيسارية يباع فيها الغزل 
 - ١٩٧/  ١مفرج الكروب (الن القمح كان يوزع على فقهائها من ضيعة بالفيوم أوقفها صالح الدين عليها 

١٩٨.(  

اهر أبو زرعة املقدسي االصل، الرازي املولد، اهلمداين الدار، ولد سنة إحدى ومثانني وأربعمائة طاهر بن حممد بن ط
  وأمسعه والده احلافظ حممد بن طاهر الكثري، ومما كان يرويه مسند الشافعي، تويف هبمدان

  .يوم االربعاء سابع ربيع اآلخر، وقد قارب التسعني
ب ديوان االنشاء مبصر، وهو شيخ القاضي الفاضل يف هذا الفن، يوسف القاضي أبو احلجاج بن اخلالل صاح

اشتغل عليه فيه فربع حىت قدر أنه صار مكانه حني ضعف عن القيام بأعباء الوظيفة لكربه، وكان القاضي الفاضل 
  .يقوم به وبأهله حىت مات، مث كان بعد موته كثري االحسان إىل أهله رمحهم اهللا

باهللا بن املقتفي بن املستظهر، تقدم ذكر وفاته وترمجته، وقد تويف بعده عمه أبو نصر بن  يوسف بن اخلليفة املستنجد
املستظهر بأشهر، ومل يبق بعده أحد من ولد املستظهر، وكانت وفاته يوم الثالثاء الثامن والعشرين من ذي القعدة 

  .منها
يف أول مجعة منها، فأمر صالح الدين مث دخلت سنة سبع وستني ومخسمائة فيها كانت وفاة العاضد صاحب مصر 

بإقامة اخلطبة لبين العباس مبصر وأعماهلا يف اجلمعة الثانية، وكان يوما مشهودا، وملا انتهى اخلرب إىل امللك نور الدين 
أرسل إىل اخلليفة يعلمه بذلك، مع ابن أيب عصرون شهاب الدين أيب املعايل، فزينت بغداد وغلقت االسواق، 

ب وفرح املسلمون فرحا شديدا، وكانت قد قطعت اخلطبة لبين العباس من ديار مصر سنة تسع وعملت القبا
ومخسني وثالمثائة يف خالفة املطيع العباسي، حني تغلب الفاطميون على مصر أيام املعز الفاطمي، باين القاهرة، إىل 

  .هذا اآلن، وذلك مائتا سنة ومثان سنني
  .كتابا مسيته النصر على مصر وقد ألفت يف ذلك: قال ابن اجلوزي

ال يقطع، وبه قطعت دولتهم، " ال يعضد شجرها " موت العاضد آخر خلفاء العبيديني والعاضد يف اللغة القاطع، 
  وامسه عبد

اهللا ويكىن بأيب حممد بن يوسف احلافظ بن املستنصر بن احلاكم بن العزيز بن املعز بن املنصور القاهري، أيب الغنائم 
أوهلم، كان مولد العاضد يف سنة ست وأربعني، فعاش إحدى وعشرين سنة وكانت سريته مذمومة،  بن املهدي

وكان شيعيا خبيثا، لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنة، واتفق أنه ملا استقر أمر امللك صالح الدين رسم 
ىل نور الدين فعاتبه يف ذلك قبل وفاته، باخلطبة لبين العباس عن مرسوم امللك نور الدين، وذلك أن اخلليفة بعث إ

وكان املستنجد إذ ذاك مدنفا مريضا، فلما مات توىل بعده ولده، فكانت اخلطبة مبصر له، مث إن العاضد مرض 



فكانت وفاته يف يوم عاشوراء، فحضر امللك صالح الدين جنازته وشهد عزاه، وبكى عليه وتأسف، وظهر منه 
  .عا له فيما يأمره به، وكان العاضد كرميا جوادا ساحمه اهللاحزن كثري عليه، وقد كان مطي

، وأجرى )١(وملا مات استحوذ صالح الدين على القصر مبا فيه، وأخرج منه أهل العاضد إىل دار أفردها هلم 
عليهم االرزاق والنفقات اهلنية، والعيشة الرضية، عوضا عما فاهتم من اخلالفة، وكان صالح يتندم على إقامة 

  .طبة لبين العباس مبصر قبل وفاة العاضد، وهال صرب هبا إىل بعد وفاته، ولكن كان ذلك قدرا مقدورااخل
* يفتح ذو بدعة مبصر فما وعصر فرعوهنا انقضى وغدا * تويف العاضد الدعي فما : ومما نظمه العماد يف ذلك

* ما اضطرما وصار مشل الصالح ملتئما داخ من الشرك كل * يوسفها يف االمور حمتكما قد طفئت مجرة الغواة وقد 
عباس حقا والباطل اكتتما وبات داعي التوحيد منتظرا * شعار بين ال ) ٢(هبا، وعقد السداد منتظما ملا غدا مشعرا 

* داجية من غبائة وعمى وارتكس اجلاهلون يف ظلم * ومن دعاة االشراك منتقما وظل أهل الضالل يف ظلل ) * ٣(
* بناء حق بعد ما كان منهدما أعيدت الدولة اليت اضطهدت ) * ٤(لعلما وعاد باملستضئ معتليا ملا أضاءت منابر ا

  وانتصر الدين بعدما اهتضما
  وافتر ثغر االسالم وابتسما* واهتز عطف االسالم من جلل 

__________  
اهرة، وهي دار كبرية واسعة مث جعلهم يف دار برجوان يف احلارة املنسوبة إليه يف الق: قال أبو شامة يف الروضتني) ١(

انظر ( - ٣٩٠وبرجوان وزير احلاكم بأمر اهللا الفاطمي قتل سنة  -؟ قلوا بعد الدولة الصالحية منها وأبعدوا عنها 
٤٩٤/  ٢/  ١.(  
  .معلنا: ٤٩٦/  ٢/  ١يف الروضتني ) ٢(
  .منتصرا: يف الروضتني) ٣(
  .جمتهدا: يف الروضتني) ٤(

) ١(فليقرع الكفر سنه ندما عاد حرمي االعداء منتهك احلمى ويف الطغاة منقسما * حا واستبشرت أوجه اهلدى فر
ومات ذال وأنفه رغما ومما * عامر بيت من الكمال مسا أزعج بعد السكوت ساكنها * قصور أهل القصور أخرهبا 

إليك به * ي فتح تتابعت ليهنيك يا موال: قيل من الشعر ببغداد يبشر اخلليفة املستضئ باخلطبة له مبصر وأعماهلا
فعادت حبمد اهللا ) ٢(من الشرك يأس يف هلا احلق يقذف * خوض الركائب توجف أخذت به مصرا وقد حال دوهنا 

وكانت إىل عليائه تتشوف فشاهبه * تتيه على كل البالد وتشرف وال غرو إن ذلت ليوسف مصره * باسم إمامنا 
وعارا أىب إال بسيفك * ض خيلف كشفت هبا عن آل هاشم سبة وكل عن الرمحن يف االر* خلقا وخلقا وعفة 

يكشف وقد ذكر ذلك أبو شامة يف الروضتني، وهي أطول من هذه، وذكر أن أبا الفضائل احلسني بن حممد بن 
الوزير أنشدها للخليفة عند موته بعد منام رآه، وأراد بيوسف الثاين املستنجد، وهكذا ذكر ابن ) ٣(بركات 
  ا أنشدت يف حياة املستنجد، ومل خيطب هبا إال البنه املستضئ، فجرىأهن: اجلوزي

املقال باسم امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب، وقد أرسل اخلليفة إىل امللك نور الدين معظمة ملا بشر 
ت على باخلطبة له مبصر، وكذلك للملك صالح الدين إىل الديار املصرية ومعها أعالم سود ولواء معقود، ففرق

  .اجلوامع بالشام ومبصر
وملا تفرغ صالح الدين من توطيد امللكة وإقامة اخلطبة والتعزية، استعرض حواصل : قال ابن أيب طي يف كتابه

القصرين فوجد فيهما من احلواصل واالمتعة واآلالت واملالبس واملفارش شيئا باهرا، وأمرا هائال، من ذلك سبعمائة 



مرد طوله أكثر من شرب ومسكه حنو االهبام، وحبل من ياقوت، وإبريق عظيم من احلجر يتيمة من اجلوهر، وقضيب ز
إذا ضرب عليه أحد فيه ريح غليظة أو غريها خرج منه ذلك الريح من دبره، وينصرف ) ٤(املانع، وطبل للقولنج 

أي  -ضرب عليه فحبق عنه ما جيده من القولنج، فاتفق أن بعض امراء االكراد أخذه يف يده ومل يدر ما شأنه، ف
  .فألقاه من يده على االرض فكسره فبطل أمره -ضرط 

  وأما القضيب الزمرد فإن صالح الدين كسره ثالث فلق فقسمه بني نسائه، وقسم بني االمراء شيئا كثريا
__________  

  .يف الروضتني مقتسما) ١(
  .من الشرك ناس يف هلى احلق تقذف: يف الروضتني) ٢(
  .تركان، قال وكان حاجب ابن هبرية: ٥٠٠/  ٢/  ١ يف الروضتني) ٣(
  ).القاموس احمليط(مرض معوي يعسر معه خروج الثقل والريح : القولنج) ٤(

من قطع البلخش والياقوت والذهب والفضة واالثاث واالمتعة وغري ذلك، مث باع ما فضل عن ذلك ومجع عليه 
ثاث واالمتعة حنوا من عشر سنني، وأرسل إىل اخلليفه ببغداد من أعيان التجار، فاستمر البيع فيما بقي هنالك من اال

ذلك هدايا سنية نفيسة، وكذلك إىل امللك نور الدين، أرسل إليه من ذلك جانبا كثريا صاحلا، ومل يدخر لنفسه شيئا 
دين ثالث مما حصل له من االموال، بل كان يعطي ذلك من حوله من االمراء وغريهم، فكان مما أرسله إىل نور ال

قطع بلخش زنة الواحدة إحدى وثالثون مثقاال، واالخرى مثانية عشر مثقاال، والثالثة عشرة مثاقيل، وقيل أكثر مع 
  آللئ كثرية، وستون ألف دينار، وعطر مل يسمع مبثله، ومن ذلك محارة وفيل عظيم جدا، فأرسلت احلمارة إىل

  .اخلليفة يف مجلة هدايا
، قال ومن )١(انة كتب ليس هلا يف مدائن االسالم نظري، تشتمل على ألفي ألف جملد ووجد خز: قال ابن أيب طي

كانت الكتب : عجائب ذلك أنه كان هبا ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطربي، وكذا قال العماد الكاتب
  .قريبة من مائة وعشرين ألف جملد

مائة ألف جملد، وقد تسلمها القاضي الفاضل، فأخذ منها  كان فيها من الكتب باخلطوط املنسوبة: وقال ابن االثري
شيئا كثريا مما اختاره وانتخبه، قال وقسم القصر الشمايل بني االمراء فسكنوه، وأسكن أباه جنم الدين أيوب يف 

، الذي فيه بستان الكافوري وأسكن أكثر االمراء يف دور من كان )٢(قصر عظيم على اخلليج، يقال له اللؤلؤة 
تمي إىل الفاطميني، وال يلقى أحد من االتراك أحدا من أولئك الذين كانوا هبا من االكابر إال شلحوه ثيابه وهنبوا ين

  .داره، حىت متزق كثري منهم يف البالد، وتفرقوا شذر مذر وصاروا أيدي سبأ
  .مل يغنوا فيها، فصاروا كأمس الذاهب كأن )٣(وقد كانت مدة ملك الفاطميني مائتني ومثانني سنة وكسرا 

وكان أول من ملك منهم املهدي، وكان من سلمية حدادا امسه عبيد، وكان يهوديا، فدخل بالد املغرب وتسمى 
بعبيد اهللا، وادعى أنه شريف علوي فاطمي، وقال عن نفسه إنه املهدي كما ذكر ذلك غري واحد من العلماء 

واملقصود أن هذا الدعي الكذاب راج له ما افتراه يف تلك  واالئمة بعد االربعمائة كما قد بسطنا ذلك فيما تقدم،
البالد، ووازره مجاعة من اجلهلة، وصارت له دولة وصولة، مث متكن إىل أن بىن مدينة مساها املهدية نسبة إليه، وصار 

  .ملكا مطاعا، يظهر الرفض وينطوي على الكفر احملض
ر إمساعيل، مث ابنه املعز معد، وهو أول من دخل ديار مصر منهم، مث كان من بعده ابنه القائم حممد، مث ابنه املنصو

وبنيت له القاهرة املعزية والقصران، مث ابنه العزيز نزار، مث ابنه احلاكم منصور، مث ابنه الظاهر علي، مث أبنه املستنصر 



  معد، مث ابنه املستعلي أمحد،
__________  

  .ائة ألف كتابألفي ألف وستم: ٥٠٧/  ٢/  ١يف الروضتني ) ١(
اللؤلؤة أو قصر اللؤلؤة من قصور الفاطميني يطل من شرقيه على البستان الكافوري الذي أنشأه حممد بن طغج ) ٢(

  .االخشيد واهتم به من بعده ولداه مث عبده كافور
  .مائتان واثنتان وسبعون سنة وشهر تقريبا: ٣٧٠/  ١١يف الكامل ) ٣(

احلافظ عبد اجمليد، مث ابنه الظافر إمساعيل، مث الفائز عيسى، مث ابن عمه العاضد عبد  مث ابنه اآلمر منصور، مث أبن عمه
اهللا وهو آخرهم، فجملتهم أربعة عشر ملكا، ومدهتم مائتان ونيف ومثانون سنة، وكذلك عدة خلفاء بين أمية أربعة 

بأرجوز تابعة الرجوزة بين العباس  عشر أيضا، ولكن كانت مدهتم نيفا ومثانني سنة، وقد نظمت أمساء هؤالء وهؤالء
  .عند انقضاء دولتهم ببغداد، يف سنة ست ومخسني وستمائة، كما سيأيت

وقد كان الفاطميون أغىن اخللفاء وأكثرهم ماال، وكانوا من أغىن اخللفاء وأجربهم وأظلمهم، وأجنس امللوك سرية، 
لفساد وقل عندهم الصاحلون من العلماء والعباد، وأخبثهم سريرة، ظهرت يف دولتهم البدع واملنكرات وكثر أهل ا

وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية واحلشيشية، وتغلب الفرنج على سواحل الشام بكماله، حىت أخذوا القدس 
ونابلس وعجلون والغور وبالد غزة وعسقالن وكرك الشوبك وطربية وبانياس وصور وعكا وصيدا وبريوت 

يع ما واىل ذلك، إىل بالد إياس وسيس، واستحوذوا على بالد آمد والرها ورأس وصفد طرابلس وإنطاكية ومج
العني وبالد شىت غري ذلك، وقتلوا من املسلمني خلقا وأمما ال حيصيهم إال اهللا، وسبوا ذراري املسلمني من النساء 

إسالم، وأخذوا من والولدان مما ال حيد وال يوصف، وكل هذه البالد كانت الصحابة قد فتحوها وصارت دار 
أموال املسلمني ما ال حيد وال يوصف، وكادوا أن يتغلبوا على دمشق ولكن اهللا سلم، وحني زالت أيامهم وانتقض 

إبرامهم أعاد اهللا عزوجل هذه البالد كلها إىل املسلمني حبوله وقوته وجوده ورمحته، وقد قال الشاعر املعروف 
ب للقوم فمصر تزهو * بامللوك من آل شادي وغدا الشرق حيسد الغر  مشرقا* أصبح امللك بعد آل علي : عرقلة

كان هبا كاخلطيب * وصليل الفوالذ يف االكباد ال كفرعون والعزيز ومن * على بغداد ما حووها إال بعزم وحزم 
هم ومل يعين باالستاد كأنه نور االخشيدي، وقوله آل علي يعين الفاطميني على زعم: قال أبو شامة) ١(واالستاد 

  يكونوا فاطميني، وإمنا كانوا ينسبون إىل عبيد، وكان امسه سعيدا، وكان يهوديا حدادا بسلمية،
  .مث ذكر ما ذكرناه من كالم االئمة فيهم وطعنهم يف نسبهم

يف ) ٢(وقد استقصيت الكالم يف خمتصر تاريخ دمشق يف ترمجة عبد الرمحن بن إلياس، مث ذكر يف الروضتني : قال
وضع أشياء كثرية يف غضون ما سقته من قبائحهم، وما كانوا جيهرون به يف بعض االحيان من الكفريات، هذا امل

  كشف ما كان عليه بنو عبيد من" وقد أفردت كتابا مسيته : وقد تقدم من ذلك شئ كثري يف ترامجهم، قال أبو شامة
__________  

  .وقافيتها بالذال ٥٠٩/  ٢/  ١االبيات يف الروضتني ) ١(
  .٣٠٢/  ١وانظر اخلريدة قسم شعراء الشام 

ويف الروضتني اخلصيب بدل اخلطيب، واخلصيب هو اخلصيب بن عبد احلميد وايل خراج مصر زمن الرشيد وإليه 
  .تنسب منية ابن خصيب

  .وما بعدها ٥١٠/  ٢/  ١انظر الروضتني ) ٢(



يهم كتبا كثرية، من أجل ما وضع يف ذلك وكذا صنف العلماء يف الرد عل) ١" (الكفر والكذب والكر والكيد 
وما أحسن ما قاله بعض الشعراء يف " كشف االسرار وهتك االستار " كتاب القاضي أبو بكر الباقالين، الذي مساه 
بين عبيد مبصر إن هذا هو الفضل * دولة الكفر من ) ٢(أبدمت من بلى : بين أيوب ميدحهم على ما فعلوه بديار مصر

ليستروا سابور عمهم * جموس وما يف الصاحلني هلم أصل يسرون كفرا، يظهرون تشيعا * باطنية  زنادقة، شيعية،
اجلهل وفيها أسقط امللك صالح الدين عن أهل مصر املكوس والضرائب، وقرئ املنشور بذلك على رؤوس 

  .االشهاد يوم اجلمعة بعد الصالة ثالث صفر
وذلك أن نور الدين غزا يف هذه السنة بالد الفرنج يف سواحل  وفيها حصلت نفرة بني نور الدين وصالح الدين،

فأحل هبم بأسا شديدا، وقرر يف أنفسهم منه نقمة ووعيدا، مث عزم على حماصرة الكرك وكتب إىل صالح الدين 
فتوهم  يلتقيه بالعساكر املصرية إىل بالد الكرك، ليجتمعا هنالك ويتفقا على املصاحل اليت يعود نفعها على املسلمني،

من ذلك صالح الدين وخاف أن يكون هلذا االمر غائلة يزول هبا ما حصل له من التمكن من بالد مصر، ولكنه مع 
  ذلك ركب يف جيشه من مصر الجل امتثال املرسوم، فسار أياما، مث كر راجعا

  .إىل نور الدين معتال بقلة الظهر، واخلوف على اختالل االمور إذا بعد عن مصر واشتغل عنها، وأرسل يعتذر
فوقع يف نفسه منه، واشتد غضبه عليه، وعزم على الدخول إىل مصر وانتزاعها من صالح الدين وتوليتها غريه، وملا 
بلغ هذا اخلرب صالح الدين ضاق بذلك ذرعه، وذكر ذلك حبضرة االمراء والكرباء، فبادر ابن أخيه تقي الدين عمر 

تله، فشتمه االمري جنم الدين أيوب والد صالح الدين وسبه وأسكته، مث قال واهللا لو قصدنا نور الدين لنقا: وقال
ولو  -يعين شهاب الدين احلارمي  -امسع ما أقول لك، واهللا ما ههنا أحد أشفق عليك مين ومن خالك هذا : البنه

ب إىل أن أبعثك إليه مع رأينا نور الدين لبادرنا إليه ولقبلنا االرض بني يديه، وكذلك بقية االمراء واجليش، ولو كت
أما لك عقل ؟ تذكر مثل هذا حبضرة : جناب لفعلت، مث أمر من هنالك باالنصراف والذهاب، فلما خلى بابنه قال له

هؤالء فيقول عمر مثل هذا الكالم فتقره عليه، فال يبقى عند نور الدين أهم من قصدك وقتالك وخراب ديارنا، 
نور الدين مل يبق معك واحد منهم، ولذهبوا كلهم إليه، ولكن ابعث إليه وأعمارنا، ولو قد رأى اجليش كلهم 

وأي حاجة إىل جمئ موالنا السلطان إىل قتايل ؟ ابعث إيل بنجاب أو مجال حىت : وترفق له وتواضع عنده، وقل له
  .أجئ معه إىل بني يديك

فت مهته عنه، واشتغل بغريه، وكان أمر فبعث إليه بذلك فلما مسع نور الدين مثل هذا الكالم الن قلبه له، وانصر
  .اهللا قدرا مقدورا

__________  
  .مل أعثر فيما بني أيدينا من مراجع هلذا الكتاب من أثر) ١(
  ..ألستم مزيلي: يف الروضتني) ٢(

وفيها اختذ نور الدين احلمام اهلوادي، وذلك المتداد مملكته واتساعها، فإنه ملك من حد النوبة إىل مهذان ال 
تخللها إىل بالد الفرنج، وكلهم حتت قهره وهدنته، ولذلك اختذ يف كل قلعة وحصن احلمام اليت حتمل الرسائل إىل ي

اآلفاق يف أسرع مدة، وأيسر عدة، وما أحسن ما قال فيهن القاضي الفاضل احلمام مالئكة امللوك، وقد أطنب ذلك 
  .العماد الكاتب، وأطرب وأعجب وأغرب

عبد اهللا بن أمحد ابن أمحد بن أمحد أبو حممد بن اخلشاب، قرأ القرآن ومسع احلديث، : االعيانوممن تويف فيها من 
، وكان رجال صاحلا متطوعا، ]اجلرجاين [ واشتغل بالنحو حىت ساد أهل زمانه فيهما، وشرح اجلمل لعبد القاهر 



أمحد، ورئي يف املنام فقيل له ما فعل اهللا وهذا نادر يف النحاة، تويف يف شعبان من هذه السنة ودفن قريبا من االمام 
بك ؟ فقال غفر يل وأدخلين اجلنة إال أنه أعرض عين وعن مجاعة من العلماء تركوا العمل واشتغلوا بالقول، قال ابن 

  .كان مطرحا للكلفة يف مأكله وملبسه، وكان ال يبايل مبن شرق أو غرب: خلكان
، تفقه على حممد بن حيىي تلميذ الغزايل، وناظر ووعظ ببغداد، وكان )١(حممد بن حممد بن حممد أبو املظفر الدوي 

  .يظهر مذهب االشعري، ويتكلم يف احلنابلة مات يف رمضان منها
  .ناصر بن اجلوين الصويف كان ميشي يف طلب احلديث حافيا، تويف ببغداد

  .وفيها تويف: قال أبو شامة
، تويف عن مخس وأربعني )٢(دري املعروف بابن قالقس الشاعر بعيذاب أبو الفتوح االسكن] بن عبد اهللا [ نصر اهللا 

  ).٣(سنة 
__________  

  .الربوي: ٣٧٦/  ١١والكامل  ٢٧٩/  ١يف الوايف بالوفيات ) ١(
  .أبو حامد الربوي: ٢٢٤/  ٤ويف شذرات الذهب ؛ أبو منصور الفقيه الشافعي 

  .بليدة على شاطئ حبر جدة: عيذاب) ٢(
/  ٥وانظر وفيات االعيان  ٥٣٢مخس وثالثون سنة، قال وكانت والدته سنة : ٥٢٤/  ٢/  ١ني يف الروضت) ٣(

٣٨٨.  

وفيها ولد لعزيز والظاهر ابنا صالح : والشيخ أبو بكر حيىي بن سعدون القرطيب، نزل املوصل املقري النحوي، قال
  .الدين، واملنصور حممد بن تقي الدين عمر

وكان الرسول املوفق خالد بن  -مائة فيها أرسل نور الدين إىل صالح الدين مث دخلت سنة مثان وستني ومخس
ليقيم حساب الديار املصرية، وذلك الن نور الدين استقل اهلدية اليت أرسل هبا إليه من خزائن العاضد،  -القيسراين 

  .ومقصوده أن يقرر على الديار املصرية خراجا منها يف كل عام
لكرك والشوبك فضيق على أهلها، وخرب أماكن كثرية من معامالهتا، ولكن مل يظفر وفيها حاصر صالح الدين ا

  .هبا عامه ذلك
، فوصلوا إىل مسسكني فربز إليهم نور الدين فهربوا منه إىل الغور، مث )١(وفيها اجتمعت الفرنج بالشام لقصد زرع 

وا وقتلوا وغنموا وعادوا ساملني، ورجع الفرنج إىل السواد، مث إىل الشاللة، فبعث سرية إىل طربية فعاثوا هنالك وسب
  .خائبني

وفيها أرسل السلطان صالح الدين أخاه مشس الدولة نورشاه إىل بالد النوبة فافتتحها، واستحوذ على معقلها وهو 
 حصن يقال له إبرمي، وملا رآها بلدة قليلة اجلدوى ال يفي خراجها بكلفتها، استخلف على احلصن املذكور رجال من
االكراد يقال له إبراهيم، فجعله مقدما مقررا حبصن إبرمي، وانضاف إليه مجاعة من االكراد البطالني، فكثرت أمواهلم 

  .وحسنت أحواهلم هنالك وشنوا الغارات وحصلوا على الغنائم
مجته وفيها كانت وفاة االمري جنم الدين أيوب بن شادي والد صالح الدين، سقط عن فرسه فمات وسنأيت على تر

  .يف الوفيات
وفيها سار امللك نور الدين إىل بالد عز الدين قلج أرسالن بن مسعود بن قلج أرسالن بن سليمان السلجوقي، 

  .وأصلح ما وجده فيها من اخللل



  .، وعمل يف كل منهما باحلسىن)٢(مث سار فافتتح مرعش وهبسا 
يسابوري، وهو فقيه عصره ونسيج وحده، فسر به نور وفيها وصل الفقيه االمام الكبري قطب الدين الن: قال العماد

الدين وأنزله حبلب مبدرسة باب العراق، مث أتى به إىل دمشق فدرس بزاوية جامع الغربية املعروفة بالشيخ نصر 
، مث شرع نور الدين بإنشاء مدرسة كبرية للشافعية، فأدركه االجل قبل )٣(املقدسي، مث نزل مبدرسة اجلاروق 

  .ذلك
  .وهي العادلية الكبرية اليت عمرها بعد ذلك امللك العادل أبو بكر بن أيوب: بو شامةقال أ

  وفيها رجع شهاب الدين بن أيب عصرون من بغداد وقد أدى الرسالة باخلطبة العباسية بالديار املصرية،
__________  

  .أعمال دمشق للغارة عليهوساروا إىل بلد حوران من :...٣٨٥/  ١١كذا باالصل، ويف تاريخ ابن االثري ) ١(
  .هبسنا: كذا باالصل) ٢(

  .هبنسى: ويف ابن االثري وتاريخ أيب الفداء
  .وهبسنا بااللف، قلعة قرب مسيساط ومرعش، وكانت من أعمال حلب: قال ياقوت

من الروضتني، ويف االصل احلاروق، وهي املدرسة اجلازوخية وكانت داخل بايب الفرج والفراديس مشايل ) ٣(
  ).٢٢٥/  ١الدارس يف املدارس (امع االموي بناها سيف الدين جاروخ التركماين اجل

ومعه توقيع من اخلالفة بإقطاع درب هارون وصريفني لنور الدين، وقد كانتا قدميا البيه عماد الدين زنكي، فأراد 
  .عاقه القدر عن ذلكنور الدين أن ينشئ ببغداد مدرسة على حافة الدجلة، وجيعل هذين املكانني وقفا عليها ف

  .وفيها وقعت بناحية خوارزم حروب كثرية بني سلطان شاه وبني أعدائه، استقصاها ابن االثري وابن الساعي
وفيها هزم ملك االرمن مليح بن ليون عساكر الروم، وغنم منهم شيئا كثريا، وبعث إىل نور الدين بأموال كثرية، 

  .ور الدين إىل اخلليفة املستضئوثالثني رأسا من رؤوس كبارهم، ؟ أرسلها ن
وفيها بعث صالح الدين سرية صحبه قراقوش مملوك تقي ؟ ؟ دين عمر بن شاهنشاه إىل بالد إفريقية، فملكوا طائفة 

  .كثرية منها، من ذلك مدينة طرابلس الغرب ؟ عدة مدن معها
ا، كان مملوكا للكمال السمريمي إيلدكز التركي االتابكي صاحب أذربيجان وغريه...وممن تويف فيها من االعيان

وزير السلطان حممود، مث عال أمره ؟ متكن وملك بالد أذربيجان وبالد اجلبل وغريها، وكان عادال منصفا شجاعا 
  .حمسنا إىل الرعية، تويف ؟ ؟ مدان

مجهورهم االمري جنم الدين أبو الشكر أيوب بن شادي ابن مروان، زاد بعضهم بعد مروان بن يعقوب، والذي عليه 
أنه ال يعرف بعد ؟ ادي أحد يف نسبهم، وأغرب بعضهم وزعم أهنم من ساللة مروان بن حممد آخر خلفاء بين أمية، 

  ؟ هذا ليس بصحيح، والذي نسب إليه ادعاء هذا هو أبو الفداء إمساعيل بن طغتكني بن أيوب بن
يف نفسه وادعى اخلالفة وتلقب ؟ االمام ؟ ؟ ادي ويعرف بابن سيف االسالم، وقد ملك اليمن بعد أبيه فتعاظم 

أدوس رقاب الغلب بالضمر * اهلادي اخلليفة والذي ) ١(وأنا : اهلادي بنور اهللا وهلجوا بذلك وقال هو يف ذلك
* وأنصب أعالمي على شرفاهتا ) ٢(وأنشرها نشر الشماس على الربد * اجلرد وال بد من بغداد أطوي ربوعها 

  وأظهر أمر اهللا يف الغور والنجد* ي وخيطب يل فيها على كل منرب وأحيي هبا ما كان أسه جد
__________  

  .نشر السماسر للربد: يف الروضتني) ٢...وإين أنا: ٥٣٥/  ٢/  ١يف الروضتني ) ١



وما ادعاه ليس بصحيح، وال أصل له يعتمد عليه، وال مستند يستند إليه، واملقصود أن االمري جنم الدين كان أسن 
أسد الدين شريكوه، ولد بأرض املوصل، كان االمري جنم الدين شجاعا، خدم امللك حممد بن ملكشاه فرأى  من أخيه

فيه شهامة وأمانة، فواله قلعة تكريت، فحكم فيها فعدل، وكان من أكرم الناس، مث أقطعها امللك مسعود جملاهد 
حيان امللك عماد الدين زنكي منهزما من قراجا شحنة العراق، فاستمر فيها، فاجتاز به يف بعض اال) ٣(الدين هنروز 

الساقي فآواه وخدمه خدمة بالغة تامة، وداوى جراحاته وأقام عنده مدة مخسة عشر يوما، مث ارحتل إىل بلده 
املوصل، مث اتفق أن جنم الدين أيوب عاقب رجال نصرانيا فقتله، وقيل إمنا قتله أخوه أسد الدين شريكوه، وهذا 

رجعت جارية من بعض اخلدم فذكرت له أنه تعرض هلا اسفهسالر الذي : كره ابن خلكان، فإنه قالخبالف الذي ذ
) ١(بباب القلعة، فخرج إليه أسد الدين فطعنه حبربة فقتله، فحبسه أخوه جنم الدين وكتب إىل جماهد الدين هنروز 

قد استنابه يف هذه القلعة قبل ابنه جنم  إن أباكما كانت له علي خدمة، وكان: خيربه بصورة احلال، فكتب إليه يقول
  .الدين أيوب، وإين أكره أن أسوءكما، ولكن انتقال منها

  .فأخرجهما هنروز من قلعته، ويف ليلة خروجه منها ولد له امللك الناصر صالح الدين يوسف
  قد نرى ما: قال فتشاءمت به لفقدي بلدي ووطين، فقال له بعض الناس

ذا املولود فما يؤمنك أن يكون هذا املولود ملكا عظيما له صيت ؟ فكان كما قال، فاتصال أنت فيه من التشاؤم هب
خبدمة امللك عماد الدين زنكي أيب نور الدين، مث كانا عند نور الدين متقدمان عنده، وارتفعت منزلتهما وعظما، 

ئه، وملا تسلم بعلبك أقام مدة فاستناب نور الدين جنم الدين أيوب على بعلبك، وكان أسد الدين من أكرب أمرا
  .طويلة، وولد له فيها أكثر أوالده، مث كان من أمره ما ذكرناه يف دخوله الديار املصرية

مث إنه يف ذي احلجة سقط عن فرسه ؟ ؟ ؟ ات بعد مثانية أيام يف اليوم السابع والعشرين من ذي احلجة من هذه 
ا عنه، فلما بلغه خرب موته تأمل لغيبته عن حضوره، وأرسل يتحرق السنة، وكان ابنه صالح الدين حماصر الكرك غائب

هبين حضرت، فكنت ماذا أصنع ؟ وقد كان جنم الدين أيوب كثري * وختطفه يد الردى يف غيبيت : ويتحزن، وأنشد
ناة وله خانقاه بالديار املصرية، ومسجد وق: الصالة والصدقة والصيام، كرمي النفس جوادا ممدحا قال ابن خلكان

  .خارج باب النصر من القاهرة، وقفها يف سنة ست وستني
وله بدمشق خانقاه أيضا، تعرف بالنجمية، وقد استنابه ابنه على الديار املصرية حني خرج إىل الكرك، : قلت

وحكمه يف اخلزائن، وكان من أكرم الناس، وقد امتدحه الشعراء كالعماد وغريه ورثوه مبراث كثرية، وقد ذكر 
تقصى الشيخ أبو شامة يف الروضتني، ودفن مع أخيه أسد الدين بدار االمارة، مث نقال إىل املدينة النبوية يف ذلك مس

  سنة مثانني، فدفنا بتربة الوزير
__________  

  .هبروز: يف الكامل والروضتني) ١(

لذي ليس بني ترتبته مجال الدين املوصلي، الذي كان مواخيا السد الدين شريكوه، وهو اجلمال املتقدم ذكره، ا
ويف هذه السنة تويف : ومسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم إال مقدار سبعة عشر ذراعا، فدفنا عنده، قال أبو شامة

  .ملك الرافضة والنحاة
احلسن بن صايف بن بزدن التركي كان من أكابر أمراء بغداد املتحكمني يف الدولة، ولكنه كان رافضيا خبيثا متعصبا 

  وكانوا يف خفارته وجاهه، حىت أراح اهللا املسلمني منه يف هذه السنة يف ذي احلجة منها، ودفن بدارهللروافض، 
  .مث نقل إىل مقابر قريش فلله احلمد واملنة



وحني مات فرح أهل السنة مبوته فرحا شديدا، وأظهروا الشكر هللا، فال جتد أحدا منهم إال حيمد اهللا، فغضب 
هم فتنة بسبب ذلك وذكر ابن الساعي يف تارخيه أنه كان يف صغره شابا حسنا مليحا الشيعة من ذلك، ونشأت بين
  .معشوقا لالكابر من الناس

وقوف على أبو ابكم وسالم * بكل صباح يل وكل عشية : قال ولشيخنا أيب اليمن الكندي فيه، وقد رمدت عينه
لت سنة تسع وستني ومخسمائة قال ابن اجلوزي فها حنن منها نشتكي ونضام مث دخ* وقد قيل يل يشكو سقاما بعينه 

إنه سقط عندهم ببغداد برد كبار كالنارنج، ومنه ما وزنه سبعة أرطال، مث أعقب ذلك سيل عظيم، : يف املنتظم
وزيادة عظيمة يف دجلة، مل يعهد مثلها أصال، فخرب أشياء كثرية من العمران والقرى واملزارع، حىت القبور، 

صحراء، وكثر الضجيج واالبتهال إىل اهللا حىت فرج اهللا عزوجل، وتناقصت زيادة املاء حبمد اهللا وخرج الناس إىل ال
وأما املوصل فإنه كان هبا حنو ما كان ببغداد واهندم باملاء حنو من ألفي دار، واستهدم بسببه مثل ذلك، : ومنه، قال

بسببها شئ كثري من القرى، وغلت  وهلك حتت الردم خلق كثري، وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة، فهلك
االسعار بالعراق يف هذه السنة يف الزروع والثمار، ووقع املوت يف الغنم، وأصيب كثري ممن أكل منها بالعراق 

  .وغريها
ويف شوال منها توالت االمطار بديار بكر واملوصل أربعني يوما وليلة مل يروا الشمس سوى مرتني : قال ابن الساعي
ني، مث تستتر بالغيوم، فتهدمت بيوت كثرية، ومساكن على أهلها، وزادت الدجلة بسبب ذلك زيادة حلظتني يسريت

  .عظيمة، وغرق كثري من مساكن بغداد واملوصل، مث تناقص املاء بإذن اهللا
ويف رجب وصل ابن الشهرزوري من عند نور الدين ومعه ثياب مصرية، ومحارة ملونة جلدها : قال ابن اجلوزي

  .ل الثوب العتايبخمطط مث
  .وفيها عزل ابن الشامي عن تدريس النظامية ووليها أبو اخلري القزويين

  ويف مجادى اآلخرة اعتقل اجملري الفقيه: قال

  ونسب إىل الزندقة وإالحنالل وترك الصالة والصوم، فغضب له ناس وزكوة وأخرج، وذكر أنه وعظ
  .باحلدثية فاجتمع عنده قريبا من ثالثني ألفا

وفيها سقط أمحد بن أمري املؤمنني املستضئ من قبة شاهقة إىل االرض فسلم، ولكن نبت يده : ابن الساعي قال
اليمىن وساعده اليسرى، وانسلخ شئ من أنفه، وكان معه خادم أسود يقال له جناح، فلما رأى سيده قد سقط ألقى 

 -، فلما صارت اخلالفة إىل أيب العباس الناصر ال حاجة يل يف احلياة بعده، فسلم أيضا: هو نفسه أيضا خلفه، وقال
  .مل ينسها لنجاح هذا، فحكمه يف الدولة وأحسن إليه، وقد كانا صغريين ملا سقطا -وهو هذا الذي قد سقط 

وفيها سار امللك نور الدين حنو بالد الروم ويف خدمته اجليش وملك االرمن وصاحب ملطية، وخلق من امللوك 
ة من حصوهنم، وحاصر قلعة الروم فصاحله صاحبها خبمسني ألف دينار جزية، مث عاد إىل حلب واالمراء، وافتتح عد

  .وقد وجد النجاح يف كل ما طلب، مث أتى دمشق مسرورا حمبورا
وفيها كان فتح بالد اليمن للملك صالح الدين، وكان سبب ذلك أن صالح الدين بلغه أن هبا رجال يقال له عبد 

تغلب عليها ودعا إىل نفسه وتسمى باالمام، وزعم أنه سيملك االرض كلها، وقد كان أخوه النيب بن مهدي، وقد 
علي بن مهدي قد تغلب قبله عليها، وانتزعها من أيدي أهل زبيد، ومات سنة ستني فملكها بعده أخوه هذا، وكل 

إليه، وكان أخوه  منهما كان سئ السرية والسريرة، فعزم صالح الدين لكثرة جيشه وقوته على إرسال سرية
االكرب مشس الدولة شجاعا مهيبا بطال وكان ممن جيالس عمارة اليمين الشاعر، وكان عمارة ينعت له بالد اليمن 



وحسنها وكثرة خريها، فحداه ذلك على أن خرج يف تلك السرية يف رجب من هذه السنة، فورد مكة فاعتمر هبا 
فهزمه توران شاه، وأسره وأسر زوجته احلرة، وكانت ذات أموال مث سار منها إىل زبيد، فخرج إليه عبد النيب 

جزيلة فاستقرها على أشياء جزيلة، وذخائر جليلة، وهنب اجليش زبيد، مث توجه إىل عدن فقاتله ياسر ملكها فهزمه 
مارهتا وأسره، وأخذ البلد بيسري من احلصار، ومنع اجليش من هنبها، وقال ما جئنا لنخرب البالد، وإمنا جئنا لع

وملكها، مث سار يف الناس سرية حسنة عادلة فأحبوه، مث تسلم بقية احلصون واملعاقل واملخالف، واستوسق له ملك 
اليمن حبذافريه وألقى إليه أفالذ كبده ومطامريه، وخطب للخليفة العباسي املستضئ، وقتل الدعي املسمى بعبد 

  من مضمارها، وكتب بذلك إىل امللك الناصر خيربه مبا فتحالنيب، وصفت اليمن من أكدارها، وعادت إىل ما سبق 
اهللا عليه، وأحسن إليه، فكتب امللك صالح الدين بذلك إىل نور الدين، فأرسل نور الدين بذلك إىل اخلليفة يبشره 

  .بفتح اليمن واخلطبة هبا له
الناصر حساب الديار املصرية وما خرج  وفيها خرج املوفق خالد بن القيسراين من الديار املصرية، وقد أقام هبا امللك

من احلواصل حسب ما رسم به امللك نور الدين كما تقدم، وقد كاد صالح الدين ملا جاءته الرسالة بذلك يظهر 
شق العصا ويواجه باملخالفة واالباء، لكنه عاد إىل طباعه احلسنة وأظهر الطاعة املستحسنة، وأمر بكتابة احلساب 

واب، فبادر إىل ذلك مجاعة الدواوين واحلساب والكتاب، وبعث مع ابن القيسراين هبدية سنية وحترير الكتاب واجل
  ومائة؛ وحتف هائلة هنية، فمن ذلك مخس ختمات شريفات مغطات خبطوط مستويات 

عقد من اجلواهر النفيسات، خارجا عن قطع البلخش واليواقيت، والفصوص والثياب الفاخرات، واالواين 
الصحاف الذهبيات والفضيات، واخليول املسومات، والغلمان واجلواري احلسان واحلسنات، ومن واالباريق و

الذهب عشرة صناديق مقفالت خمتومات، مما ال يدرى كم فيها من مئني ألوف ومئات، من الذهب املصري املعد 
  .للنفقات

مات رمحه اهللا رب االرضني والسموات، فلما فصلت العري من الديار املصرية مل تصل إىل الشام حىت أن نور الدين 
  .فأرسل صالح الدين من ردها إليه وأعادها عليه، ويقال إن منها ما عدي عليه وعلم بذلك حني وضعت بني يديه

مقتل عمارة بن أيب احلسن ابن زيدان احلكمي من قحطان، أبو حممد امللقب بنجم الدين اليمين الفقيه الشاعر 
اجتمع مجاعة من رؤس الدولة الفاطمية الذين كانوا فيها حكاما فاتفقوا بينهم أن يردوا الشافعي، وسبب قتله أنه 

الدولة الفاطمية، فكتبوا إىل الفرنج يستدعوهنم إليهم، وعينوا خليفة من الفاطميني، ووزيرا وأمراء وذلك يف غيبة 
شاه على املسري إىل اليمن ليضعف  السلطان ببالد الكرك، مث اتفق جميئه فحرض عمارة اليمين مشس الدولة توران

بذلك اجليش عن مقاومة الفرنج، إذا قدموا لنصرة الفاطميني، فخرج توران شاه ومل خيرج معه عمارة، بل أقام 
بالقاهرة يفيض يف هذا احلديث، ويداخل املتكلمني فيه ويصافيهم، وكان من أكابر الدعاة إليه واحملرضني عليه، وقد 

  أدخلوا معهم
من ينسب إىل صالح الدين، وذلك من قلة عقوهلم وتعجيل دمارهم، فخاهنم أحوج ما كانوا إليه وهو  فيه بعض

الشيخ زين الدين علي بن جنا الواعظ، فإنه أخرب السلطان مبا متالؤا وتعاقدوا عليه، فأطلق له السلطان أموال جزيلة، 
رهم فأقروا بذلك، فاعتقلهم مث استفىت الفقهاء يف وأفاض عليه حلال مجيلة، مث استدعاهم السلطان واحدا واحدا فقر

أمرهم فأفتوه بقتلهم، مث عند ذلك أمر بقتل رؤسهم وأعياهنم، دون أتباعهم وغلماهنم، وأمر بنفي من بقي من جيش 
العبيد ؟ ن إىل أقصى البالد، وأفرد ذرية العاضد وأهل بيته يف دار، فال يصل إليه إصالح وال إفساد، وأجرى عليهم 

ما يليق هبم من االرزاق والثياب، وكان عمارة معاديا للقاضي الفاضل، فلما حضر عمارة بني يدي السلطان قام 



يا موالنا السلطان ال تسمع منه، : القاضي الفاضل إىل السلطان ليشفع فيه عنده فتوهم عمارة أنه يتكلم فيه، فقال
  .ا كان يشفع فيك، فندم ندما عظيماإنه إمن: فغضب الفاضل وخرج من القصر، فقال له السلطان

إن اخلالص هو العجب * عبد الرحيم قد احتجب : وملا ذهب به ليصلب مر بدار الفاضل فطلبه فتغيب عنه فأنشد
وكان الذين صلبوا الفضل بن الكامل القاضي، وهو أبو القاسم هبة اهللا ابن عبد اهللا بن كامل : قال ابن أيب طي

  زمن الفاطميني، ويلقب بفخر االمناء، فكان أول قاضي قضاة الديار املصرية

يا : من صلب فيما قاله العماد، وقد كان ينسب إىل فضيلة وأدب، وله شعر رائق، فمن ذلك قوله يف غالم رفاء
ما مزق اهلجر من فؤادي وابن عبد * حبه اعتقادي عسى بكف الوصال ترفو ) ١(وما رفا * رافيا خرق كل ثوب 
  .، وكان يعلم بدفائن القصر فعوقب ليدل عليها، فامتنع من ذلك فمات واندرستالقوي داعي الدعاة

  .والعويرس وهو ناظر الديوان، وتوىل مع ذلك القضاء
  .وشربيا وهو كاتب السر

وعبد الصمد الكاتب وهو أحد أمراء املصريني، وجناح احلمامي ومنجم نصراين كان قد بشرهم بأن هذا االمر يتم 
  .بعلم النجوم

مارة اليمين الشاعر وكان عمارة شاعرا مطيقا بليغا فصيحا، ال يلحق شأوه يف هذا الشأن، وله ديوان شعر وع
مشهور وقد ذكرته يف طبقات الشافعية النه كان يشتغل مبذهب الشافعي، وله مصنف يف الفرائض، وكتاب الوزراء 

د كان أديبا فاضال فقيها، غري أنه كان ينسب الفاطميني، وكتاب مجع سرية نفيسة اليت كان يعتقدها عوام مصر، وق
إىل مواالة الفاطميني، وله فيهم ويف وزرائهم وأمرائهم مدائح كثرية جدا وأقل ما كان ينسب إىل الرفض، وقد اهتم 

العلم مذ كان حمتاج ): ٢(بالزندقة والكفر احملض، وذكر العماد يف اخلريدة أنه قال يف قصيدته اليت يقول يف أوهلا 
  .وشفرة السيف تستغين عن القلم وهي طويلة جدا، فيها كفر وزندقة كثرية*  العلم إىل

سعى إىل أن دعوه سيد االمم قال العماد فأفىت أهل العلم من أهل * قد كان أول هذا الدين من رجل : قال وفيها
  .وال عليه واهللا أعلممصر بقتله، وحرضوا السلطان على املثلة به ومبثله، قال وجيوز أن يكون هذا البيت معم

فارقته * قابلت بشرى جبينه ) ٣(إذا : وقد أورد ابن الساعي شيئا من رقيق شعره فمن ذلك قوله ميدح بعض امللوك
  والبشر فوق جبيين
__________  

  .ويا رشا: ٥٧١/  ٢/  ١يف الروضتني ) ١(
نكت العصر ؟ ة ص ال - ٥٥٣ - ٥٥٢/  ٢/  ١والروضتني  ٢٤٠ - ٢٣٨/  ١انظر مفرج الكروب ) ٢(

٣٥٢.  
  ...ملك إذا: ٥٧٢/  ٢/  ١أوله يف الروضتني ) ٣(

* يل يف هوى الرشا العذري إعذار ): ٢(لثم امللوك مييين ومن ذلك قوله ) ١(بابه * وإذا لثمت ميينه وخرجت من 
  وطارد ويف ضم النهود لبانات وأ* الدمع إنكار يل يف القدود ويف لثم اخلدو ) ٣(مل يبق يل مدا قسر 

يف عمارة اليمين حني ) ٤(وإال فدعين ملا أهوى وأختار ومما أنشده الكندي * هذا اختياري فوافق إن رضيت به 
وأصبح يف * وبايع فيها بيعة وصليبا وأمسى شريك الشرك يف بعض أمحد * عمارة يف االسالم أبدى جناية : صلب

: قى صديدا يف لظى وصليبا قال الشيخ أبو شامةويس* سيلقى غدا ما كان يسعى لنفسه ) ٥(حب الصليب صليبا 



  .فاالول صليب النصارى، والثاين مبعىن مصلوب، والثالث مبعىن القوي، والرابع ودك العظام
وملا صلب امللك الناصر هؤالء يوم السبت الثاين من شهر رمضان من هذه السنة بني القصرين من القاهرة، كتب 

فوصل الكتاب بذلك يوم تويف امللك : قع منهم وهبم من اخلزي والنكال، قال العمادإىل امللك نور الدين يعلمه مبا و
نور الدين رمحه اهللا تعاىل، وكذلك قتل صالح الدين رجال من أهل االسكندرية يقال له قديد القفاجي، كان قد 

القفاجي اخلالص والت حني افتنت به الناس، وجعلوا له جزءا من أكساهبم، حىت النساء من أمواهلن، فأحيط به فأراد 
  .مناص، فقتل أسوة فيمن سلف، ومما وجد من شعر عمارة يرثي العاضد ودولته وأيامه

يا بن * أسف العقيم على فراق الواحد هلفي على حجرات قصرك إذ خلت * االمام العاضد ) ٦(أسفي على زمان 
مواج اخلضم الراكد قلدت مؤمتن أمرهم فكبا كانوا كأ* النيب من ازدحام الوافد وعلى انفرادك من عساكرك اليت 

  وقصر عن صالح الفاسد* 
__________  

  .أبوابه: يف الروضتني) ١(
  ).٢٦٤: النكت العصرية(من قصيدة ميدح هبا مشس الدولة أخا الناصر صالح الدين ) ٢(
ن بن زيد الكندي وهو العالمة تاج الدين أبو اليمن، زيد بن احلس) ٤..(مذ أقر: يف الكامل والروضتني) ٣(

  .٥٢٠ومولده سنة ؛  ٦١٣البغدادي املولد واملنشأ، الدمشقي الدار والوفاة املقرئ النحوي االديب تويف سنة 
  .٥٦٦/  ٢/  ١: وبعده يف الروضتني) ٥(

  .زمن: يف الروضتني) ٦(جتد منه عودا يف النفاق صليبا * وكان خبيث امللتقى إن عجمته 

لك * يا عاذيل يف هوى أبناء فاطمة : ما عودتكم من مجيل عوائد وله من مجلة قصيدة*  فعسى الليايل أن ترد إليكم
وقل الهلهما واهللا ما ) ١(ال على صفني وال اجلمل * املالمة إن قصرت يف عذيل باهللا زر ساحة القصرين وابك معي 

ابين أمري املؤمنني علي وقد يف نسل * فيكم قروحي وال جرحي مبندمل ماذا ترى كانت االفرنج فاعلة * التحمت 
  .أورد له الشيخ أبو شامة يف الروضتني أشعارا كثرية من مدائحه يف الفاطميني، وكذا ابن خلكان

ابن قسرول صاحب كتاب مطالع االنوار، وضعه على كتاب مشارق االنوار للقاضي عياض، وكان من علماء 
سادس شوال منها عن أربع وستني سنة قاله ابن خلكان بالده وفضالئهم املشهورين، مات فجأة بعد صالة اجلمعة 

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
فصل يف وفاة امللك نور الدين حممود زنكي وذكر شئ من سريته العادلة هو امللك العادل نور الدين أبو القاسم 

لك آقسنقر االتابك امللقب حممود بن امللك االتابك قسيم الدولة عماد الدين أيب سعيد زنكي امللقب بالشهيد بن امل
بقسيم الدولة التركي السلجوقي موالهم، ولد وقت طلوع الشمس من يوم االحد السابع عشر من شوال سنة 

إحدى عشرة ومخسمائة حبلب، ونشأ يف كفالة والده صاحب حلب واملوصل وغريمها من البلدان الكثرية الكبرية، 
  وتعلم

شجاعا ذا مهة عالية، وقصد صاحل، وحرمة وافرة وديانة بينة، فلما قتل أبوه القرآن والفروسية والرمي، وكان شهما 
سنة إحدى وأربعني وهو حماصر جعرب كما ذكرنا، صار امللك حبلب إىل ابنه نور الدين هذا، وأعطاه أخوه سيف 

دارس واملساجد الدين غازي املوصل، مث تقدم، مث افتتح دمشق يف سنة تسع وأربعني فأحسن إىل أهلها وبىن هلم امل
  والربط، ووسع هلم الطرق على املارة، وبىن



__________  
  .عليهما، ال على صفني واجلمل: العجز يف الروضتني) ١(

عليها الرصافات ووسع االسواق، ووضع املكوس بدار الغنم والبطيخ والعرصد، وغري ذلك، وكان حنفي املذهب 
ن إليهم، وكان يقوم يف أحكامه باملعدلة احلسنة، واتباع الشرع حيب العلماء والفقراء ويكرمهم وحيترمهم، وحيس

املطهر، ويعقد جمالس العدل ويتوالها بنفسه، وجيتمع إليه يف ذلك القاضي والفقهاء واملفتيون من سائر املذاهب، 
حىت وجيلس يف يوم الثالثاء باملسجد املعلق، الذي بالكشك، ليصل إليه كل واحد من املسلمني وأهل الذمة، 

يساويهم، وأحاط السور على حارة اليهود، وكان خرابا، وأغلق باب كسان وفتح باب الفرج، ومل يكن هناك قبله 
باب بالكلية، وأظهر ببالده السنة وأمات البدعة، وأمر بالتأذين حبي على الصالة حي على الفالح، ومل يكن يؤذن 

 العمل الن شعار الرفض كان ظاهرا هبا، وأقام احلدود وفتح هبما يف دوليت أبيه وجده، وإمنا كان يؤذن حبي على خري
احلصون، وكسر الفرنج مرارا عديدة، واستنقذ من أيديهم معاقل كثرية من احلصون املنيعة اليت كانوا قد استحوذوا 

لحجيج، عليها من معاقل املسلمني، كما تقدم بسط ذلك يف السنني املتقدمة، وأقطع العرب إقطاعات لئال يتعرضوا ل
وبىن بدمشق مارستانا مل ينب يف الشام قبله مثله وال بعده أيضا، ووقف وقفا على من يعلم االيتام اخلط والقراءة، 

وجعل هلم نفقة وكسوة، وعلى اجملاورين باحلرمني وله أوقاف دارة على مجيع أبواب اخلري، وعلى االرامل واحملاويج، 
ال الدين حممد بن عبد اهللا الشهزوري املوصلي، الذي قدم به فواله قضاء وكان اجلامع داثرا فوىل نظره القاضي كم

قضاة دمشق، فأصلح أموره وفتح املشاهد االربعة، وقد كانت حواصل اجلامع هبا من حني احترقت يف سنة إحدى 
  وستني وأربعمائة، وأضاف إىل أوقاف اجلامع املعلومة االوقاف اليت ال

هم فيها، وجعلها قلما واحدا، ومسى مال املصاحل، ورتب عليه لذوي احلاجات يعرف واقفوها، وال يعرف شروط
  .والفقراء واملساكني واالرامل وااليتام وما أشبه ذلك

وقد كان رمحه اهللا حسن اخلط كثري املطالعة للكتب الدينية، متبعا لآلثار النبوية، حمافظا على الصلوات يف 
ريات، عفيف البطن والفرج مقتصدا يف االنفاق على نفسه وعياله يف املطعم اجلماعات، كثري التالوة حمبا لفعل اخل

إنه كان أدىن الفقراء يف زمانه أعال نفقة منه من غري اكتناز وال استئثار بالدنيا، ومل يسمع منه : وامللبس، حىت قيل
  .كلمة فحش قط، يف غضب وال رضى، صموتا وقورا

د العزيز مثل امللك نور الدين، وال أكثر حتريا للعدل واالنصاف منه، وكانت مل يكن بعد عمر بن عب: قال ابن االثري
له دكاكني حبمص قد اشتراها مما خيصه من املغامن، فكان يقتات منها، وزاد امرأته من كراها على نفقتها عليها، 

لو مات جوعا، وكان يكثر واستفىت العلماء يف مقدار ما حيل له من بيت املال فكان يتناوله وال يزيد عليه شيئا، و
إمنا االعمال بالنيات، وإمنا أريد بذلك مترين اخليل على : اللعب بالكرة فعاتبه رجل من كبار الصاحلني يف ذلك فقال

الكر والفر، وتعليمها ذلك، وحنن ال نترك اجلهاد، وكان ال يلبس احلرير، وكان يأكل من كسب يده بسيفه ورحمه، 
والشمس يف ظهورمها والظل بني أيديهما ال يدركانه مث رجعا فصار الظل وراءمها مث  وركب يوما مع بعض أصحابه

أتدري ما شبهت هذا الذي حنن فيه ؟ شبهته بالدنيا : ساق نور الدين فرسه سوقا عنيفا وظله يتبعه، فقال لصاحبه
  هترب ممن

مثل الظل ميشي معك * الذي تطلبه مثل الرزق : يطلبها، وتطلب من يهرب منها، وقد أنشد بعضهم يف هذا املعىن
فإذا وليت عنه تبعك وكان فقيها على مذهب أيب حنيفة، ومسع احلديث وأمسعه، وكان * أنت ال تدركه مستعجال 



ما أحسن الشجعان يف ) * ١(مجع الشجاعة واخلشوع لديه : كثري الصالة بالليل من وقت السحر إىل أن يركب
  دين خاتون بنت االتابك معني الدين تكثر القيام يف الليلاحملراب وكذلك كانت زوجته عصمت ال

فنامت ذات ليلة عن وردها فأصبحت وهي غضىب، فسأهلا نور الدين عن أمرها فذكرت نومها الذي فوت عليها 
وردها، فأمر نور الدين عند ذلك بضرب طبلخانة يف القلعة وقت السحر لتوقظ النائم ذلك الوقت لقيام الليل، 

  .ارب على الطبلخانة أجرا جزيال، وجراية كثريةوأعطى الض
مثوى قبورهم روحا * بلني حتت الثرى عفوا وغفرانا سقى ثرى أودعوه رمحة مالت * فألبس اهللا هاتيك العظام وإن 

أن امللك نور الدين بينما هو ذات يوم يلعب بالكرة إذ رأى رجال حيدث آخر ويومئ إىل : ورحيانا وذكر ابن االثري
دين، فبعث احلاجب ليسأله ما شأنه، فإذا هو رجل معه رسول من جهة احلاكم، وهو يزعم أن له على نور نور ال

الدين حقا يريد أن حياكمه عند القاضي، فلما رجع احلاجب إىل نور الدين وأعلمه بذلك ألقى اجلوكان من يده، 
قاضي أن ال تعاملين إال معاملة اخلصوم، وأقبل مع خصمه ماشيا إىل القاضي الشهرزوري، وأرسل نور الدين إىل ال

فحني وصال وقف نور الدين مع خصمه بني يدي القاضي، حىت انفصلت اخلصومة واحلكومة، ومل يثبت للرجل على 
نور الدين حق، بل ثبت احلق للسلطان على الرجل، فلما تبني ذلك قال السلطان إمنا جئت معه لئال يتخلف أحد 

دعي إليه، فإمنا حنن معاشر احلكام أعالنا وأدنانا شجنكية لرسول اهللا صلى اهللا على  عن احلضور إىل الشرع إذا
وسلم ولشرعه فنحن قائمون بني يديه طوع مراسيمه، فما أمر به امتثلناه، وما هنانا عنه اجتنبناه، وأنا أعلم أنه ال 

  .هحق للرجل عندي، ومع هذا أشهدكم أين قد ملكته ذلك الذي ادعى به ووهبته ل
  .وهو أول من ابتىن دارا للعدل، وكان جيلس فيها يف االسبوع مرتني، وقيل أربع مرات، وقيل مخس: قال ابن االثري

وحيضر القاضي الفقهاء من سائر املذاهب، وال حيجبه يومئذ حاجب وال غريه بل يصل إليه القوي والضعيف، فكان 
، وينصف املظلوم من الظامل، وكان سبب ذلك أن أسد يكلم الناس ويستفهمهم وخياطبهم بنفسه، فيكشف املظامل

  الدين شريكوه بن شادي كان قد عظم شأنه عند
__________  

  .ما أحسن احملراب...لربه: ٥٥/  ٣وتاريخ أيب الفداء  ٤٠٣/  ١١يف الكامل ) ١(

  نور الدين، حىت صار كأنه شريكه يف اململكة، واقتىن االمالك واالموال واملزارع
وكان رمبا ظلم نوابه جريانه يف االراضي واالمالك العدل، وكان القاضي كمال الدين ينصف كل من والقرى، 

استعداه على مجيع االمراء إال أسد الدين هذا فما كان يهجم عليه، فلما ابتىن نور الدين دار العدل تقدم أسد الدين 
وال ماله عنده أحب إليه من أن يراه نور الدين إىل نوابه أن ال يدعوا الحد عنده ظالمة، وإن كانت عظيمة، فإن ز

بعني ظامل، أو يوقفه مع خصم من العامة، ففعلوا ذلك، فلما جلس نور الدين بدار العدل مدة متطاولة ومل ير أحدا 
يستعدي على أسد الدين، سأل القاضي عن ذلك فأعلمه بصورة احلال، فسجد نور الدين شكرا هللا، وقال احلمد هللا 

إنه مل ير على ظهر فرس قط أشجع وال أثبت منه، وكان : ابنا ينصفون من أنفسهم وأما شجاعته فيقالالذي أصح
حسن اللعب بالكرة وكان رمبا ضرهبا مث يسوق وراءها ويأخذها من اهلوى بيده، مث يرميها إىل آخر امليدان، ومل ير 

ا، ولكنه استهانة بلعب الكرة وكان شجاعا جوكانه يعلو على رأسه، وال يرى اجلوكان يف يده، الن الكم ساتر هل
قد تعرضت للشهادة غري مرة فلم يتفق يل ذلك، ولو كان : صبورا يف احلرب، يضرب املثل به يف ذلك، وكان يقول

  .يف خري ويل عند اهللا قيمة لرزقنيها، واالعمال بالنية
طر بنفسك، فإنك لو قتلت قتل مجيع من معك، باهللا يا موالنا السلطان ال ختا: وقال له يوما قطب الدين النيسابوري



  .وأخذت البالد، وفسد حال املسلمني
له اسكت يا قطب الدين فإن قولك إساءة أدب على اهللا، ومن هو حممود ؟ من كان حيفظ الدين والبالد : فقال

  .قبلي غري الذي ال إله إال هو ؟ ومن هو حممود ؟ قال فبكى من كان حاضرا رمحه اهللا
بنفسه يف بعض الغزات بعض ملوك االفرنج فاستشار االمراء فيه هل يقتله أو يأخذ ما يبذل من املال ؟ وقد أسر 

وكان قد بذل له يف فداء نفسه ماال كثريا، فاختلفوا عليه مث حسن يف رأيه إطالقه وأخذ الفداء منه، فبعث إىل بلده 
قه نور الدين، فحني وصل إىل بالده مات ذلك امللك من خالصته من يأتيه مبا افتدى به نفسه، فجاء به سريعا فأطل

ببلده، فأعجب ذلك نور الدين وأصحابه، وبىن من ذلك املال املارستان الذي بدمشق، وليس له يف البالد نظري، 
ومن شرطه أنه على الفقراء واملساكني وإذا مل يوجد بعض االدوية اليت يعز وجودها إىل فيه فال مينع منه االغنياء، 

  نوم
  .جاء إليه فال مينع من شرابه، وهلذا جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه رمحه اهللا

  .ويقول بعض الناس إنه مل ختمد منه النار منذ بين إىل زماننا هذا فاهللا أعلم: قلت
وادي اليت وقد بىن اخلانات الكثرية يف الطرقات واالبراج، ورتب اخلفراء يف االماكن املخوفة، وجعل فيها احلمام اهل

تطلعه على االخبار يف أسرع مدة، وبىن الربط واخلانقات، وكان جيمع الفقهاء عنده واملشايخ والصوفية ويكرمهم 
ويعظمهم وكان حيب الصاحلني، وقد نال بعض االمراء مرة عنده من بعض الفقهاء، وهو قطب الدين النيسابوري، 

  من وحيك إن كان ما تقول حقا فله: فقال له نور الدين

احلسنات الكثرية املاحية لذلك ما ليس عندك مما يكفر عنه سيئات ما ذكرت إن كنت صادقا، على أين واهللا ال 
  .أصدقك، وإن عدت ذكرته أو أحدا غريه عندي بسوء الوذينك، فكف عنه ومل يذكره بعد ذلك

  .وقد ابتىن بدمشق دارا الستماع احلديث وإمساعه
ىن دار حديث، وقد كان مهيبا وقورا شديد اهليبة يف قلوب االمراء، ال يتجاسر أحد وهو أول من ب: قال ابن االثري

أن جيلس بني يديه إال بإذنه، ومل يكن أحد من االمراء جيلس بال إذن سوى االمري جنم الدين أيوب، وأما أسد الدين 
يديه، ومع هذا كان إذا دخل أحد شريكوه وجمد الدين بن الداية نائب حلب، وغريمها من االكابر فكانوا يقفون بني 

من الفقهاء أو الفقراء قام له ومشى خطوات وأجلسه معه على سجادته يف وقار وسكون، وإذا أعطى أحدا منهم 
هؤالء جند اهللا وبدعائهم ننصر على االعداء، وهلم يف بيت املال حق أضعاف ما أعطيهم، فإذا : شيئا مستكثرا يقول

  .ملنة علينارضوا منا ببعض حقهم فلهم ا
فجعل يتعجب من تغيري " فخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم متقلدا السيف " وقد مسع عليه جزء حديث وفيه 

عادات الناس ملا ثبت عنه عليه السالم، وكيف يربط االجناد واالمراء على أوساطهم وال يفعلون كما فعل رسول 
ملوا السيوف إال متقلديها، مث خرج هو يف اليوم الثاين إىل املوكب اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث أمر اجلند بأن ال حي

  .وهو متقلد السيف ومجيع اجليش كذلك، يريد بذلك االقتداء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرمحه اهللا
لك وقص عليه وزيره موفق الدين خالد بن حممد بن نصر القيسراين الشاعر أنه رأى يف منامه كأنه يغسل ثياب امل

  نور الدين، فأمره بأن يكتب مناشري بوضع املكوس والضرائب عن البالد، وقال له
  .هذا تأويل رؤياك

وكتب إىل الناس ليكون منهم يف حل مما كان أخذ منهم، ويقول هلم إمنا صرف ذلك يف قتال أعدائكم من الكفرة 
  .والذب عن بالدكم ونسائكم وأوالدكم



: دان سلطانه، وأمر الوعاظ أن يستحلوا له من التجار، وكان يقول يف سجودهوكتب بذلك إىل سائر ممالكه وبل
اللهم ارحم املكاس العشار الظامل حممود الكلب، وقيل إن برهان الدين البلخي أنكر على امللك نور الدين يف 

ول والزمور ؟ كيف تنصرون ويف عساكركم اخلمور والطب: استعانته يف حروب الكفار بأموال املكوس، وقال له مرة
وكان من  -ويقال إن سبب وضعه املكوس عن البالد أن الواعظ أبا عثمان املنتخب بن أيب حممد الواسطي 

الصاحلني الكبار، وكان هذا الرجل ليس له شئ وال يقبل من أحد شيئا، إمنا كانت له جبة يلبسها إذا خرج جملس 
نشد نور الدين أبياتا تتضمن ما هو متلبس به يف ملكه، أ -وعظه، وكان جيتمع يف جملس وعظه االلوف من الناس 

يوم القيامة والسماء متور إن قيل نور الدين رحت مسلما * مثل وقوفك أيها املغرور : وفيها ختويف وحتذير شديد له
كأس املظامل طائش خممور عطلت كاسات املدام * فاحذر بأن تبقى وما لك نور أهنيت عن شرب اخلمور وأنت يف * 
  فردا وجاءك منكر ونكري ؟* وعليك كاسات احلرام تدور ماذا تقول إذا نقلت إىل البلى * عففا ت

يوم احلساب * فردا ذليال وا ؟ حساب عسري ؟ وتعلقت فيك اخلصوم وأنت يف * ماذا تقول إذا وقفت مبوقف 
يوما وال * ليت والية ضيق القبور موسد مقبور ووددت أنك ما و* مسلسل جمرور وتفرقت عنك اجلنود وأنت يف 

قلقا وما لك * يف عامل املوتى وأنت حقري وحشرت عريانا حزينا باكيا * قال االنام أمري وبقيت بعد العز رهن حفرية 
  عاىف اخلراب وجسمك املعمور* يف االنام جمري أرضيت أن حتيا وقلبك دارس 

يوم املعاد ويوم تبدو العور * ة تنجو هبا أبدا وأنت معذب مهجور مهد لنفسك حج* أرضيت أن حيظى سواك بقربه 
  .فلما مسع نور الدين هذه االبيات بكى بكاء شديدا، وأمر بوضع املكوس والضرائب يف سائر البالد

وكان قد أمر الوالة واالمراء هبا أن ال يفصلوا هبا أمرا حىت يعلموا املال  -وكتب إليه الشيخ عمر املال من املوصل 
ن شئ امتثلوه، وكان من الصاحلني الزاهدين، وكان نور الدين يستقرض منه يف كل رمضان ما به، فما أمرهم به م

إن : فكتب إليه الشيخ عمر بن املال هذا -يفطر عليه، وكان يرسل إليه بفتيت ورقاق فيفطر عليه مجيع رمضان 
ذا أخذ إنسان يف الربية من املفسدين قد كثروا، وحيتاج إىل سياسة ومثل هذا اال جيئ إال بقتل وصلب وضرب، وإ

إن اهللا خلق اخللق وشرع هلم شريعة وهو أعلم مبا : جيئ يشهد له ؟ فكتب إليه امللك نور الدين على ظهر كتابه
يصلحهم، ولو علم أن يف الشريعة زيادة يف املصلحة لشرعها لنا، فال حاجة بنا إىل الزيادة على ما شرعه اهللا تعاىل 

ريعة ناقصه فهو يكملها بزيادته، وهذا من اجلرأة على اهللا وعلى ما شرعه، والعقول فمن زاد فقد زعم أن الش
  .املظلمة ال هتتدي، واهللا سبحانه يهدينا وإياك إىل صراط مستقيم

انظروا إىل كتاب : فلما وصل الكتاب إىل الشيخ عمر املال مجع الناس باملوصل وقرأ عليهم الكتاب وجعل يقول
  .كتاب امللك إىل الزاهدالزاهد إىل امللك، و

وجاء إليه أخو الشيخ أيب البيان يستعديه على رجل أنه سبه ورماه بأنه يرائي وأنه وأنه، وجعل يبالغ يف الشكاية 
وقال ]  ٦٣: الفرقان) [ وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما: (أليس اهللا تعاىل يقول: عليه، فقال له السلطان

  .فسكت الشيخ ومل حير جوابا]  ١٩٩: افاالعر) [ وأعرض عن اجلاهلني(
  .وقد كان نور الدين يعتقده ويعتقد أخاه أبا البيان، وأتاه زائرا مرات، ووقف عليه وقفا

وكان نور الدين : وقال الفقيه أبو الفتح االشري معيد النظامية ببغداد، وكان قد مجع سرية خمتصرة لنور الدين، قال
يف مجاعة بتمام شروطها والقيام هبا بأركاهنا والطمأنينة يف ركوعها وسجودها، وكان حمافظا على الصلوات يف أوقاهتا 

  .كثري الصالة بالليل، كثري االبتهال يف الدعاء والتضرع إىل اهللا عزوجل يف أموره كلها
  وبلغنا عن مجاعة من الصوفية ممن يعتمد على قوهلم أهنم دخلوا بالد القدس: قال



له مع اهللا سر، فإنه  -يعنون نور الدين  -إن القسيم ابن القسيم : الفرنج فسمعهم يقولون للزيارة أيام أخذ القدس
مل يظفر وينصر علينا بكثرة جنده وجيشه، وإمنا يظفر علينا وينصر بالدعاء وصالة الليل، فإنه يصلي بالليل ويرفع 

  .يده إىل اهللا ويدعو فإنه يستجيب له ويعطيه سؤله فيظفر علينا
  .ا كالم الكفار يف حقهفهذ: قال

وحكى الشيخ أبو شامة أن نور الدين وقف بستان امليدان سوى الغيضة اليت تليه نصفه على تطييب جامع دمشق، 
والنصف اآلخر يقسم عشرة أجزاء جزآن على تطييب املدرسة اليت أنشأها للحنفية، والثمانية أجزاء االخرى على 

ني جببل قيسون وجامع القلعة، ومسجد عطية، ومسجد ابن لبيد تطييب املساجد التسعة، وهي مسجد الصاحل
بالعسقار، ومسجد الرماحني املعلق، ومسجد العباس بالصاحلية، ومسجد دار البطيخ املعلق، واملسجد الذي جدده 

  .نور الدين جوار بيعة اليهود، لكل من هذه املساجد جزء من إحدى عشر جزء من النصف
  .اومناقبه ومآثره كثرية جد

  .وقد ذكرنا نبذة من ذلك يستدل هبا على ما وراءها
وقد ذكر الشيخ شهاب الدين يف أول الروضتني كثريا من حماسنه، وذكر ما مدح به من القصائد، وذكر أنه ملا فتح 
عن  أسد الدين الديار املصرية مث مات، مث توىل صالح الدين هم بعزله عنها واستنابة غريه فيها غري مرة، ولكن يعوقه

وهي آخر  -وهي سنة تسع وستني ومخسمائة  -ذلك ويصده قتال الفرنج، واقتراب أجله، فلما كان يف هذه السنة 
مدته، أضمر على الدخول إىل الديار املصرية وصمم عليه، وأرسل إىل عساكر بالد املوصل وغريها ليكونوا ببالد 

جليش إىل مصر، وقد خاف منه امللك صالح الدين خوفا الشام حفظا هلا من الفرنج يف غيبته ويركب هو يف مجهور ا
شديدا، فلما كان يوم عيد الفطر من هذه السنة ركب إىل امليدان االخضر القبلي وصلى فيه صالة عيد الفطر، 

هذا آخر أعيادك، ومد يف : يف امليدان االخضر الشمايل، والقدر يقول له) ١(وكان ذلك هنار االحد، ورمى القبق 
م مساطا حافال، وأمر بانتهابه، وطهر ولده امللك الصاحل إمساعيل يف هذا اليوم، وزينت له البلد، وضربت ذلك اليو

  البشائر للعيد واخلتان، مث ركب يف يوم االثنني وأكب على
فبادر إىل  -ومل يكن ذلك من سجيته  -العادة مث لعب بالكرة يف ذلك اليوم، فحصل له غيظ من بعض االمراء 

هو كذلك يف غاية الغضب، وانزعج ودخل يف حيز سوء املزاج، واشتغل بنفسه وأوجاعه، وتنكرت عليه القلعة و
مجيع حواسه وطباعه، واحتبس أسبوعا عن الناس، والناس يف شغل عنه مبا هم فيه من اللعب واالنشراح يف الزينة 

  اليت نصبوها الجل طهور ولده، فهذا جيود بروحه، وهذا
__________  

  .العتق: ويف االصل ٥٧٩/  ٢/  ١الروضتني  من) ١(
ولعبة القبق نوع من التدريب على الرماية، وهي من ألعاب الفروسية، وطريقتها نصب صار طويل من اخلشب يف 

مبثابة اهلدف ويوضع به محام، مث يأيت الالعبون على ظهور اخليل يرمون ) وهو أصل معىن قبق(رأسه شكل قرعة 
/  ٢املواعظ واالعتبار (اب وفائز من يطري احلمام وقد يستبدل بالقرعة حلقة من اخلشب القبق، القرعة، بالنش

١١١.(  

جيود مبوجوده، سرورا بذلك، فانعكست تلك االفراح باالتراح، ونسخ اجلد ذلك املزاح، وحصلت للملك خوانيق 
م يقبل، وباملبادرة إىل املعاجلة فلم يف حلقه منعته من النطق، وهذا شأن أوجاع احللق، وكان قد أشري عليه بالفصد فل

  .يفعل، وكان أمر اهللا قدرا مقدورا



فلما كان يوم االربعاء احلادي عشر من شوال من هذه السنة قبض إىل رمحة اهللا تعاىل عن مثان ومخسني سنة، مكث 
ته اليت أنشأها للحنفية منها يف امللك مثان وعشرين سنة رمحه اهللا، وصلي عليه جبامع القلعة بدمشق، مث حول إىل ترب

بني باب اخلواصني، وباب اخليميني على الدرب، وقربه هبا يزار، وحيلق بشباكه، ويطيب ويتربك به كل مار، فيقول 
قرب نور الدين الشهيد، ملا حصل له يف حلقه من اخلوانيق، وكذا كان يقال البنه الشهيد ويلقب بالقسيم، وكانت 

  .قسيمالفرنج تقول له القسيم ابن ال
إىل ) * ١(عجبت من املوت ملا أتى : وقد رثاه الشعراء مبراث كثرية قد أوردها أبو شامة، وما أحسن ما قاله العماد

ير يف االرض وسط فلك وقال حسان الشاعر امللقب بالعرقلة يف * ملك يف سجايا ملك وكيف ثوى الفلك املستد 
  وتبقى يف محى علم ونسك* درسة ستدرس كل شئ وم: مدرسة نور الدين ملا دفن هبا رمحه اهللا تعاىل

بغري كناية وبغري شك دمشق يف * بنور الدين حممود بن زنكي يقول وقوله حق وصدق * تضوع ذكرها شرقا وغربا 
ملكي صفة نور الدين رمحه اهللا تعاىل كان طويل القامة أمسر اللون ) ٢(وهذي يف املدارس بنت * املدائن بيت ملكي 

واسع اجلبني، حسن الصورة، تركي الشكل، ليس له حلية إال يف حنكه، مهيبا متواضعا عليه جاللة حلو العينني 
  .ونور، يعظم االسالم وقواعد الدين، ويعظم الشرع

  فصل فلما مات نور الدين يف شوال من هذه السنة بويع من بعده بامللك لولده الصاحل إمساعيل،
__________  

  .كيف اهتدى: ٥٨١/  ٢/  ١يف الروضتني ) ١(
  .بيت: يف الروضتني) ٢(

وكان صغريا، وجعل أتابكه االمري مشس الدين بن مقدم، فاختلف االمراء وحادت اآلراء وظهرت الشرور، وكثرت 
اخلمور، وقد كانت ال توجد يف زمنه وال أحد جيسر أن يتعاطى شيئا منها، وال من الفواحش، وانتشرت الفواحش 

 -وكان حمصورا منه  -يف الدين غازي بن مودود صاحب املوصل ملا حتقق موته وظهرت حىت أن ابن أخيه س
نادى مناديه بالبلد باملساحمة باللعب واللهو والشراب واملسكر والطرب، ومع املنادي دف وقدح ومزمار الشيطان، 

  .فإنا هللا وإنا إليه راجون
عليهم، ال يستطيع أحد منهم أن يفعل شيئا من  وقد كان ابن أخيه هذا وغريه من امللوك واالمراء الذين له حكم

أال فاسقين مخرا وقل يل هي : املناكر والفواحش، فلما مات مرح أمرهم وعاثوا يف االرض فسادا وحتقق قول الشاعر
وال تسقين سرا وقد أمكن اجلهر وطمعت االعداء من كل جانب يف املسلمني، وعزم الفرنج على قصد * اخلمر 

من أيدي املسلمني، فربز إليهم ابن مقدم االتابك فواقعهم عند بانياس فضعف عن مقاومتهم، دمشق وانتزاعها 
  فهادهنم

مدة، ودفع إليهم أمواال جزيلة عجلها هلم، ولوال أنه خوفهم بقدوم امللك الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب ملا 
  .هادنوه

يلومهم على ما صنعوا من املهادنة ودفع االموال إىل  وملا بلغ ذلك صالح الدين كتب إىل االمراء وخاصة ابن مقدم
الفرنج، وهم أقل وأذل، وأخربهم أنه على عزم قصد البالد الشامية ليحفظها من الفرنج، فردوا إليه كتابا فيه 

غلظة، وكالم فيه بشاعة، فلم يلتفت إليهم، ومن شدة خوفهم منه كتبوا إىل سيف الدين غازي صاحب املوصل 
يهم ليدفع عنهم كيد امللك الناصر صالح الدين صاحب مصر، فلم يفعل النه خاف أن يكون مكيدة ليملكوه عل

الذي كان قد جعله امللك نور الدين عينا ) ١(منهم له، وذلك أنه كان قد هرب منه الطواشي سعد الدولة مستكني 



  .عليه، وحافظا له من تعاطي ما ال يليق من الفواحش واخلمر واللعب واللهو
لما مات نور الدين ونادى يف املوصل تلك املناداة القبيحة خاف منه الطواشي املذكور أن ميسكه فهرب منه سرا، ف

فلما حتقق غازي موت عمه بعث يف إثر هذا اخلادم ففاته فاستحوذ على حواصله، ودخل الطواشي حلب مث سار إىل 
الصاحل إمساعيل إىل حلب فريبيه هنالك مكان ريب دمشق فاتق مع االمراء على أن يأخذوا ابن نور الدين امللك 

  .والده، وتكون دمشق مسلمة إىل االتابك مشس الدولة بن مقدم، والقلعة إىل الطواشي مجال الدين رحيان
فلما سار امللك الصاحل من دمشق خرج معه الكرباء واالمراء من دمشق إىل حلب، وذلك يف الثالث والعشرين من 

سنة، وحني وصلوا حلب جلس الصيب على سرير ملكها واحتاطوا على بين الداية مشس الدين ذي احلجة من هذه ال
بن الداية أخو جمد الدين الذي كان رضيع نور الدين، وإخوته الثالثة، وقد كان مشس الدين علي بن الداية يظن أن 

خوته يف اجلب، فكتب امللك صالح ابن نور الدين يسلم إليه فريبيه، النه أحق الناس بذلك، فخيبوا ظنه وسجنوه وإ
  الدين

__________  
  .كمستكني: ويف العرب البن خلدون؛ كمشتكني : ٤٠٦/  ١١يف الكامل ) ١(

على ما فعلوا من نقل الولد من دمشق إىل حلب، ومن حبسهم بين الداية وهم من خيار ] يلومهم [ إىل االمراء 
جمد الدين بن الداية الذي هو أحظى عند نور الدين وعند الناس  االمراء ورؤس الكرباء، ومل ال يسلموا الولد إىل

  .منهم
  فكتبوا إليه يسيئون االدب عليه، وكل ذلك يزيده حنقا عليهم،

وحيرضه على القدوم إليهم، ولكنه يف الوقت يف شغل شاغل ملا دمهه ببالد مصر من االمر اهلائل، كما سيأيت بيانه إن 
  .اآلتية شاء اهللا تعاىل يف أول السنة

بن احلسن ابن أمحد بن حممد العطار، أبو العالء اهلمداين احلافظ، ) ١(احلسن : وممن تويف فيها من االعيان واملشاهري
مسع الكثري ورحل إىل بلدان كثرية، اجتمع باملشايخ وقدم بغداد وحصل الكتب الكثرية، واشتغل بعلم القراءات 

تاب والسنة، وصنف الكتب الكثرية املفيدة، وكان على طريقة حسنة واللغة، حىت صار أوحد زمانه يف علمي الك
سخيا عابدا زاهدا صحيح االعتقاد حسن السمت، له ببلده املكانة والقبول التام، وكانت وفاته ليلة اخلميس 

  .من هذه السنة، وقد جاوز الثمانني بأربعة أشهر وأيام) ٢(احلادي عشر من مجادى اآلخرة 
وقد بلغين أنه رئي يف املنام أنه يف مدينة مجيع جدراهنا كتب وحوله كتب ال تعد وال حتصى، وهو : قال ابن اجلوزي

  .ما هذا ؟ فقال سألت اهللا أن يشغلين مبا كنت أشتغل به يف الدنيا فأعطاين: مشتغل مبطالعتها، فقيل له
  .االول من هذه السنةاالهوازي خازن كتب مشهد أيب حنيفة ببغداد، تويف فجأة يف ربيع : وفيها تويف

حممود بن زنكي بن آقسنقر السلطان امللك العادل نور الدين، صاحب بالد الشام وغريها من البلدان الكثرية 
الواسعة، كان جماهدا يف الفرنج، آمرا باملعروف ناهيا عن املنكر، حمبا للعلماء والفقراء والصاحلني، مبغضا للظلم، 

ري، ال جيسر أحد أن يظلم أحدا يف زمانه، وكان قد قمع املناكر وأهلها، ورفع صحيح االعتقاد مؤثرا الفعال اخل
  العلم والشرع، وكان مدمنا لقيام الليل يصوم كثريا، ومينع نفسه عن

__________  
  ).١٣٢٤انظر تذكرة احلفاظ ص (احلسن بن أمحد بن احلسن : يف الكامل) ١(
  .ادى االوىلمج: ٢٣٢/  ٤يف تذكرة احلفاظ وشذرات الذهب ) ٢(



الشهوات، وكان حيب التيسري على املسلمني، ويرسل الرب إىل العلماء والفقراء واملساكني وااليتام واالرامل، 
  .وليست الدنيا عنده بشئ رمحه اهللا وبل ثراه بالرمحة والرضوان

مخسني مدينة، وقد كان استرجع نور الدين حممود بن زنكي رمحه اهللا تعاىل من أيدي الكفار نيفا و: قال ابن اجلوزي
وجدد  -يعين الصاحل إمساعيل  -وملا حضرته الوفاة أخذ العهد على االمراء من بعده لولده : يكاتبين وأكاتبه، قال

العهد مع صاحب طرابلس أن ال يغري على الشام يف املدة اليت كان مادة فيها، وذلك أنه كان قد أسره يف بعض 
لته، فافتدى نفسه منه بثالمثائة ألف دينار ومخسمائة حصان ومخسمائة وردية غزواته وأسر معه مجاعة من أهل دو

ومثلها برانس، أي لبوس، وقنطوريات ومخسمائة أسري من املسلمني، وعاهده أن ال يغري على بالد املسلمني ملدة 
  .سبعة سنني وسبعة أشهر وسبعة أيام

لفرنج وبطارقتهم، فإن نكث أراق دماءهم، وكان قد عزم وأخذ منه رهائن على ذلك مائة من أوالده وأوالد أكابر ا
على فتح بيت املقدس شرفه اهللا، فوافته املنية يف شوال من هذه السنة، واالعمال بالنيات، فحصل له أجر ما نوى، 

  .وكانت واليته مثان وعشرين سنة وأشهرا، وقد تقدم ذلك
  .وهذا مقتضى ما ذكره ابن اجلوزي ومعناه

علي بن نصر االربلي الفقيه الشافعي، أول من درس بإربل يف سنة ثالث وثالثني ومخسمائة، وكان اخلضر بن نصر 
فاضال دينا، انتفع به الناس، وكان قد اشتغل على الكيا اهلراسي وغريه ببغداد، وقدم دمشق فأرخه ابن عساكر يف 

ته غري مرة، ورأيت الناس ينتابون قربه ، وقال قربه يزار، وقد زر)١(هذه السنة، وترمجه ابن خلكان يف الوفيات 
  .ويتربكون به، وهذا الذي قاله ابن خلكان مما ينكره أهل العلم عليه وعلى أمثاله ممن يعظم القبور

وفيها هلك ملك الفرنج مري لعنه اهللا، وأظنه ملك عسقالن وحنوها من البالد، وقد كان قارب أن ميلك الديار 
  .بعباده املؤمنني املصرية لوال فضل اهللا ورمحته

مث دخلت سنة سبعني ومخسمائة استهلت والسلطان امللك الناصر صالح الدين بن أيوب قد عزم على الدخول إىل 
  بالد الشام الجل حفظه من الفرنج، ولكن دمهه أمر شغله عنه، وذلك أن الفرنج قدموا إىل الساحل املصري يف

يف كل ) ٢(حلرب واحلصار واملقاتلة، من مجلة ذلك مائيت شيين أسطول مل يسمع مبثله، وكثرة مراكب وآالت من ا
  منها مائة ومخسون مقاتال، وأربعمائة قطعة أخرى، وكان قدومهم من صقلية إىل

__________  
  ).٢٣٨/  ٢(رابع عشر مجادى اآلخرة  ٥٦٧وذكره وفاته سنة ) ١(
السالم أكرب سفن االسطول، وكانت تقام فيها اجلمع شواين، وهي سفينة حربية كانت تعترب يف تاريخ ا: شيين) ٢(

  ).٧: حاشية ٥٦/  ١السلوك (االبراج والقالع للدفاع، وكانت تنزلق على املاء مبساعدة مائة وأربعني جمدافا 

، فنصبوا املنجنيقات والدبابات حول البلد، وبرز إليهم أهلها )١(ظاهر اسكندرية قبل رأس السنة بأربعة أيام 
قتاال شديدا أياما، وقتل من كال الفريقني خلق كثري، مث اتفق أهل البلد على حريق املنجانيق  فقاتلوهم دوهنا

والدبابات ففعلوا ذلك، فأضعف ذلك قلوب الفرنج، مث كبسهم املسلمون فقتلوا منهم مجاعة وغنموا منهم ما 
االسر، واستحوذ املسلمون على أمواهلم أرادوا، فاهنزم الفرنج يف كل وجه، ومل يكن هلم ملجأ إال البحر أو القتل أو 

  .وعلى خيوهلم وخيامهم، وباجلملة قتلوا خلقا من الرجال وركب من بقي منهم يف أسطول إىل بالدهم خائبني
ومما عوق امللك الناصر عن الشام أيضا أن رجال يعرف بالكنز مساه بعضهم عباس بن شادي وكان من مقدمي الديار 

  .ة، كان قد استند إىل بلد يقال له أسواناملصرية والدولة الفاطمي



وجعل جيمع عليه الناس، فاجتمع عليه خلق كثري من الرعاع من احلاضرة والغربان والرعيان، وكان يزعم إليهم أنه 
سيعيد الدولة الفاطمية، ويدحض االتابكة التركية، فالتف عليه خلق كثري، مث قصدوا قوص وأعماهلا، وقتل طائفة 

رجاهلا، فجرد إليه صالح الدين طائفة من اجليش وأمر عليهم أخاه امللك العادل أبا بكر الكردي، فلما من أمرائها و
  .التقيا هزمه أبو بكر وأسر أهله وقتله

فصل فلما متهدت البالد ومل يبق هبا رأس من الدولة العبيدية، برز السلطان امللك الناصر صالح الدين يوسف يف 
بالد الشامية، وذلك حني مات سلطاهنا نور الدين حممود بن زنكي وأخيف سكاهنا اجليوش التركية قاصدا ال

  وتضعضعت أركاهنا، واختلف حكامها، وفسد نقضها وإبرامها،
وقصده مجع مشلها واالحسان إىل أهلها، وأمن سهلها وجبلها، ونصرة االسالم ودفع الطغام وإظهار القرآن وإخفاء 

  .يف رضى الرمحن، وإرغام الشيطانسائر االديان، وتكسري الصلبان 
فنزل الربكة يف مستهل صفر وأقام هبا حىت اجتمع عليه العسكر واستناب على مصر أخاه أبا بكر، مث سار إىل 

بلبيس يف الثالث عشر من ربيع االول، فدخل مدينة دمشق يف يوم االثنني سلخ ربيع االول، ومل ينتطح فيها عنزان، 
ذلك أن نائبها مشس الدين بن مقدم كان قد كتب إليه أوال فأغلظ له يف الكتاب، فلما وال اختلف عليه سيفان، و

رأى أمره متوجها جعل يكاتبه ويستحثه على القدوم إىل دمشق، ويعده بتسليم البلد، فلما رأى اجلد مل ميكنه 
  املخالفة، فسلم البلد إليه بال مدافعة، فنزل السلطان

__________  
وقد  -إن أسطول صقلية قد تقدم تنفيذا للمخطط املؤامرة اليت اشترك فيها عمارة : لكروبقال يف مفرج ا) ١(

وكان من املقرر أن يشترك مع االسطول جيش بري من القدس بقيادة أموري، وبانكشاف املؤامرة يف  -صلب 
  .وليم الثاينمصر توقف جيش أموري واستمرت احلملة البحرية يف التقدم لعدم تكامل االخبار عند قائدها 

)١٢/  ٢.(  
إن نزول هذا العدو كان يف شهر صفر وكانوا ثالثني ألفا يف ستمائة قطعة ما بني شيين وطرادة : وقال ابن شداد

  ).٣٨النوادر ص (وبطشة وغري ذلك 

رأوا منه اليت بناها امللك الظاهر بيربس مدرسة، وجاء أعيان البلد للسالم عليه ف) ١(أوال يف دار والده دار العقيلي 
غاية االحسان، وكان نائب القلعة إذ ذاك الطواشي رحيان، فكاتبه وأجزل نواله حىت سلمها إليه، مث نزل إليه فأكرمه 
واحترمه، مث أظهر السلطان أنه أحق الناس بتربية ولد نور الدين، ملا لنور الدين عليهم من االحسان املتني، وذكر أنه 

، مث إن السلطان عامل الناس باالحسان وأمر بإبطال ما أحدث بعد نور الدين من خطب لنور الدين بالديار املصرية
  .املكوس والضرائب، وأمر باملعروف وهنى عن املنكر، وهللا عاقبة االمور

فصل فلما استقرت له دمشق حبذافريها هنض إىل حلب مسرعا ملا فيها من التخبيط والتخليط واستناب على دمشق 
  أيوب امللقب بسيف االسالم، فلما اجتاز محص أخذ ربضها وملبن ) ٢(أخاه طغتكني 

، وسأله أن يكون سفريه بينه وبني )٣(يشتغل بقلعتها، مث سار إىل محاه فتسلمها من صاحبها عز الدين بن جربيل 
ه، فأبطأ احللبيني، فأجابه إىل ذلك، فسار إليهم فحذرهم بأس صالح الدين فلم يلتفتوا إليه، بل أمروا بسجنه واعتقال

اجلواب على السلطان، فكتب إليهم كتابا بليغا يلومهم فيه على ما هم فيه من االختالف، وعدم االئتالف، فردوا 
عليه أسوأ جواب، فأرسل إليهم يذكرهم أيامه وأيام أبيه وعمه يف خدمة نور الدين يف املواقف احملمودة اليت يشهد 

، مث نودي يف أهل حلب باحلضور يف ميدان باب )٤(لى جبل جوشن هلم هبا أهل الدين، مث سار إىل حلب فنزل ع



العراق، فاجتمعوا فأشرف عليهم ابن امللك نور الدين فتودد إليهم وتباكى لديهم وحضرهم على قتال صالح 
الدين، وذلك عن إشارة االمراء املقدمني، فأجابه أهل البلد بوجوب طاعته على كل أحد، وشرط عليه الروافض 

ن يعاد االذان حبي على خري العمل، وأن يذكر يف االسواق، وأن يكون هلم يف اجلامع اجلانب الشرقي، وأن منهم أ
يذكر أمساء االئمة االثين عشر بني يدي اجلنائز، وأن يكربوا على اجلنازة مخسا، وأن تكون عقود أنكحتهم إىل 

ا إىل ذلك كله، فأذن باجلامع وسائر البلد حبي على الشريف أيب طاهر بن أيب املكارم محزة بن زاهر احلسيين، فأجيبو
خري العمل، وعجز أهل البلد عن مقاومة الناصر، وأعملوا يف كيده كل خاطر، فأرسلوا أوال إىل شيبان صاحب 

  احلسبة فأرسل نفرا من
__________  

  .العقيقي: يف الكامل والروضتني) ١(
  .طغركني: طغدكني، ويف ابن خلدون: يف الكامل) ٢(
  .خرديك: جورديك، ويف ابن خلدون: يف الكامل) ٣(

وهي بليدة قدمية على هنر العاصي يف منتصف الطريق  -رحل إىل جهة محاه فلما وصل إىل الرسنت : ويف الروضتني
  .خرج صاحبها عز الدين جرديك -بني محص ومحاه 

معجم ( سفحه مقابر الشيعة جبل مطل على حلب يف غربيها، كان حيمل منه الناس النحاس االمحر، ويف) ٤(
  ).البلدان

أصحابه إىل الناصر ليقتلوه فلم يظفر منه بشئ، بل قتلوا بعض االمراء، مث ظهر عليهم فقتلوا عن آخرهم، فراسلوا 
  عند ذلك القومص صاحب طرابلس الفرجني، ووعدوه بأموال جزيلة إن هو

معتقل عنده مدة عشر سنني، مث افتدى نفسه مبائة  رحل عنهم الناصر، وكان هذا القومص قد أسره نور الدين وهو
وألف أسري من املسلمني، وكان ال ينساها لنور الدين، بل قصد حلمص لياخذها فركب إليه ) ١(ألف دينار 

السلطان الناصر، وقد أرسل السلطان إىل بلده طرابلس سرية فقتلوا وأسروا وغنموا، فلما اقترب الناصر منه نكص 
ا إىل بلده، ورأى أنه قد أجاهبم إىل ما أرادوا منه، فلما فصل الناصر إىل محص مل يكن قد أخذ قلعتها على عقبيه راجع

فتصدى الخذها، فنصب عليها املنجنيقات فأخذها قسرا وملكها قهرا، مث كر راجعا إىل حلب، فأناله اهللا يف هذه 
السلطان كتابا بليغا فصيحا فائقا رائقا، على الكرة ما طلب، فلما نزل هبا كتب إليهم القاضي الفاضل على لسان 

فإذا قضى التسليم حق اللقا، فاستدعى االخالص جهد الدعا، فليعد وليعد : " يدي اخلطيب مشس الدين يقول فيه
حوادث ما كان حديثا يفترى، وجواري أمور إن قال فيها كثريا فأكثر منه ما قد جرى، ويشرح صدر منها لعله 

  .فإن اهللا ال يعبد سرا) ٢(ليوضح االحوال املستبشرة يشرح منها صدرا، و
واملاء فوق * يف االرض مل يعلم هبا املأمول كالعيس أقتل ما يكون هلا الصدى * ومن العجائب أن تسري غرائب 

) ٣(ظهورها حممول فإنا كنا نقتبس النار بأكفنا، وغرينا يستنري، ونستنبط املاء بأيدينا وسوانا يستمري، ونلتقي 
تسترد ) ٤] (ونصافح الصفاح بصدورنا وغرينا يدعي التصدير، وال بد [ لسهام بنحورنا وغرينا يعتمد التصوير، ا

كما أخذ حبظ القلوب، ) ٥] (االلسن [ بضاعتنا مبوقف العدل الذي يرد به املغصوب ونظهر طاعتنا فتأخذ حبظ 
نا، وجناهد الكفار متقدمني بعساكرنا، وحنن ووالدنا وكان أول أمرنا أنا كنا يف الشام نفتح الفتوح مبباشرتنا أنفس

؟ ) ٧] (ومل نكن فيه [ لالسالم معه ضرب ) ٦(وعمنا، فأي مدينة فتحت أو أي معقل للعدو أو عسكر أو مصاف 
  فما جيهل أحد صنعنا، وال جيحد عدونا أن يصطلي



__________  
  .ومخسني ألف دينار: يف الكامل وأيب شامة) ١(
  .املستسرة: ٦١٦/  ٢/  ١تني يف الروض) ٢(
  .نلقى: يف أيب شامة) ٣(
  .٦١٦/  ٢/  ١ما بني معكوفني من الروضتني ) ٤(

  وهو" التصوير، واالبدان " وقد سقطت من االصل وفيه بعد 
  .حتريف

  .٦١٦/  ٢/  ١من الروضتني ) ٥(
جلانب الشريف بالنعمة، يضاهي وبعدها كما أخذنا حبظ القلوب، وما كان العائق إال أنا كنا ننتظر ابتداء من ا

  .ابتداءنا باخلدمة، وإجنابا للحق، يشاكل إجنابنا للسبق
  .مجع مصف، وهو املوقف يف احلرب واالصطفاف للقتال: املصاف) ٦(
  .من الروضتني) ٧(

نا أجرها، اجلمرة ومنلك الكرة، ونقدم اجلماعة ونرتب املقاتلة، وندبر التعبئة، إىل أن ظهرت يف الشام اآلثار اليت ل
مث ذكر ما صنعوا مبصر من كسر الكفر وإزالة املنكر وقمع الفرنج وهدم " وال يضرنا أن يكون لغرينا ذكرها 

البدع، وما بسط من العدل ونشر من الفضل، وما أقامه من اخلطب العباسية ببالد مصر واليمن والنوبة وإفريقية 
  .وغري ذلك، بكالم بسيط حسن

ؤوا اجلواب، وقد كانوا كاتبوا صاحب املوصل سيف الدين غازي بن مودود أخي نور فلما وصلهم الكتاب أسا
الدين حممود بن زنكي، فبعث إليهم أخاه عز الدين يف عساكره، وأقبل إليهم يف دساكره، وانضاف إليهم احللبيون 

يف قل من اجليش، فانتهى  وقصدوا محاه يف غيبة الناصر واشتغاله بقلعة محص وعمارهتا، فلما بلغه خربهم سار إليهم
إليهم وهم يف جحافل كثرية، فواقفوه وطمعوا فيه لقلة من معه، ومهوا مبناجزته فجعل يداريهم ويدعوهم إىل 

أنا أقنع بدمشق وحدها وأقيم هبا اخلطبة للملك الصاحل : املصاحلة لعل اجليش يلحقونه، حىت قال هلم يف مجلة ما قال
أرض الشام، فامتنع من املصاحلة اخلادم سعد الدولة كمشتكني، إال أن جيعل هلم إمساعيل، وأترك ما عداها من 

الرحبة اليت هي بيد ابن عمه ناصر الدين بن أسد الدين، فقال ليس يل ذلك، وال أقدر عليه، فأبوا الصلح وأقدموا 
، وصرب )١(محاه  على القتال، فجعل جيشه كردوسا واحدا، وذلك يوم االحد التاسع عشر من رمضان عند قرون

صربا عظيما، وجاء يف أثناء احلال ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه ومعه أخوه فروخ شاه يف طائفة من اجليش، 
وقد ترجح دسته عليهم، وخلص رعبه إليهم، فولوا هنالك هاربني، وتولوا منهزمني، فأسر من أسر من رؤسهم، 

  ونادى أن ال يتبع مدبر وال يذفف على جريح
مث أطلق من وقع يف أسره وسار على الفور إىل حلب، وقد انعكس عليهم احلال وآلوا إىل شر مآل فباالمس كان 

يطلب منهم املصاحلة واملساملة، وهم اليوم يطلبون منه أن يكف عنهم ويرجع، على أن املعرة وكفر طاب وماردين 
م وحلف على أن ال يغزو بعدها امللك الصاحل، له زيادة على ما بيده من أراضي محاه ومحص، فقبل ذلك وكف عنه

وأن يدعو له على سائر منار بالده، وشفع يف بين الداية أخوه جمد الدين، على أن خيرجوا، ففعل ذلك مث رجع مؤيدا 
  .منصورا

ود، فلما كان حبماه وصلت إليه رسل اخلليفة املستضئ بأمر اهللا باخللع السنية والتشريفات العباسية واالعالم الس



والتو ؟ يع من الديوان بالسلطنة ببالد مصر والشام، وأفيضت اخللع على أهله وأقاربه وأصحابه وأعوانه، وكان 
  .يوما مشهودا

واستناب على محاه ابن خاله وصهره االمري شهاب الدين حممود، مث سار إىل محص فأطلقها إىل ابن عمه ناصر الدين، 
  .الدين، مث بعلبك على البقاع إىل دمشق يف ذي القعدةكما كانت من قبله البيه شريكوه أسد 

  وفيها ظهر رجل من قرية مشغرا من معاملة دمشق وكان مغربيا فادعى النبوة، وأظهر شيئا من
__________  

  ).محاه: معجم البلدان(منطقة جبلية تشرف على مدينة محاه، وهي مكونة من قلتني متقابلتني ) ١(

بذة واالبواب النارجنية، فافتنت به طوائف من اهلمج والعوام، فتطلبه السلطان فهرب إىل املخاريق واحملاييل والشع
معاملة حلب، فألف عليه كل مقطوع الذنب، وأضل خلقا من الفالحني، وتزوج امرأة أحبها، وكنت من أهل تلك 

  .البطائح فعلمها أن ادعت النبوة، فأشبها قصة مسيلمة وسجاح
  .وهنبت داره وفيها هرب وزير اخلليفة

وفيها درس أبو الفرج بن اجلوزي مبدرسة أنشئت للحنابلة فحضر عنده قاضي القضاة أبو احلسن بن الدامغاين 
  .والفقهاء والكرباء، وكان يوما مشهودا، وخلعت عليه خلعة سنية

وكان ابنه يف أرض روح بن أمحد أبو طالب احلدثين قاضي القضاة ببغداد يف بعض االحيان، : وفيها تويف من االعيان
  .احلجاز، فلما بلغه موت أبيه مرض بعده فمات بعد أيام، وكان ينبذ بالرفض

مشلة التركماين كان قد تغلب على بالد فارس واستحدث قالعا وتغلب على السلجوقية، وانتظم له الدست حنوا 
  .من عشرين سنة، مث حاربه بعض التركمان فقتلوه

ملستنجدي، وزر للخليفة املستضئ، وكان مقدما على العساكر كلها، مث خرج على قيماز بن عبد اهللا قطب الدين ا
اخلليفة وقصد أن ينهب دار اخلالفة فصعد اخلليفة فوق سطح يف داره وأمر العامة بنهب دار قيماز، فنهبت، وكان 

  ).١(ذلك بإفتاء الفقهاء، فهرب فهلك هو ومن معه يف املهامه والقفار 
سبعني ومخسمائة فيها طلب الفرنج من السلطان صالح الدين وهو مقيم مبرج الصفر أن مث دخلت سنة إحدى و

يهادهنم فأجاهبم إىل ذلك، الن الشام كان جمدبا، وأرسل جيشه صحبة القاضي الفاضل إىل الديار املصرية ليستغلوا 
القاضي، ومل يكن أحد أعز عليه املغل مث يقبلوا، وعزم هو على املقام بالشام، واعتمد على كاتبه العماد عوضا عن 

  :منه
__________  

مات يف ذي احلجة على طريق املوصل وقبل وصوله إليها، فحمل ودفن بظاهر باب العمادي وقربه مشهور ) ١(
  ) ٢٣٨/  ٤شذرات  ٤٢٥/  ١١الكامل (هناك 

وإرسال اجليش ولكنها للضرورات أحكام وكانت إقامة السلطان بالشام * وما عن رضى كانت سليمى بديلة 
صحبة القاضي الفاضل غاية احلزم والتدبري، ليحفظ ما استجد من املمالك خوفا عليه مما هنالك، فلما أرسل اجليوش 
إىل مصر وبقي هو يف طائفة يسرية واهللا قد تكفل له بالنصر، كتب صاحب املوصل سيف الدين غازي ابن أخي نور 

قع بينهم وبني الناصر من املصاحلة، وقد كان إذ ذاك مشغوال مبحاربة أخيه الدين إىل مجاعة احللبيني يلومهم على ما و
وحماصرته، وهو عماد الدين زنكي بسنجار، وليست هذه بفعلة صاحلة، وما كان سبب قتاله الخيه إال لكونه أىب 



  طاعة امللك الناصر، فاصطلح مع أخيه حني عرف قوة الناصر وناصريه، مث
عهود ونبذها إليه، فأرسلوا إليه بالعهود اليت عاهدوه عليها ودعوه إليها، فاستعان عليهم حرض احللبيني على نقض ال

باهللا وأرسل إىل اجليوش املصرية ليقدموا عليه، فأقبل صاحب املوصل بعساكره ودساكره، واجتمع بابن عمه امللك 
مرة اجلرد االبابيل، وسار حنوهم مقاتل على اخليول املض) ١(الصاحل عماد الدين إمساعيل، وسار يف عشرين ألف 

الناصر وهو كاهلزبر الكاسر، وإمنا معه ألف فارس من احلماة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا، ولكن 
اجليوش املصرية قد خرجوا إليه قاصدين، وله ناصرين يف جحافل كاجلبال، فاجتمع الفريقان وتداعوا إىل النزال، 

العاشر من شوال فاقتتلوا قتاال شديدا، حىت محل امللك الناصر بنفسه الكرمية، وكانت بإذن  وذلك يف يوم اخلميس
اهللا اهلزمية، فقتلوا خلقا من احللبيني واملواصلة، وأخذوا مضارب امللك سيف الدين غازي وحواصله، وأسروا مجاعة 

كانوا استعانوا جبماعة من الفرنج يف  من رؤسهم فأطلقهم الناصر بعد ما أفاض اخللع على أبداهنم ورؤوسهم، وقد
حال القتال، وهذا ليس من افعال االبطال، وقد وجد السلطان يف خميم السلطان غازي سبتا من االقفاص اليت فيها 

الطيور املطربة، وذلك يف جملس شرابه املسكر، وكيف من هذا حاله ومسلكه ينتصر، فأمر السلطان بردها عليه 
اشتغالك هبذه الطيور أحب إليك مما وقعت : للرسول قل له بعد وصولك إليه وسالمك عليهوتسيريها إليه، وقال 

فيه من احملذور، وغنم منهم شيئا كثريا ففرقه على أصحابه غيبا وحضورا، وأنعم خبيمة سيف الدين غازي على ابن 
ات، وقد كان معه أكثر من مائة أخيه عز الدين فروخ شاه بن جنم الدين، ورد ما كان يف وطاقه من اجلواري واملغني

مغنية، ورد آالت اللهو واللعب إىل حلب، وقال قولوا هلم هذه أحب إليكم من الركوع والسجود، ووجد عسكر 
  .املواصلة كاحلانة من كثرة اخلمور والربابط واملالهي، وهذه سبيل كل فاسق ساه الهي

__________  
كذلك، إمنا كان على ) العدد(ين وقفت على جريدة العرض، ومل يكن فإن: علق ابن االثري على ذلك يف تارخيه) ١(

  .آالف فارس أقل من مخسمائة ٦التحقيق يزيد على 
  .بأنه هزم بستة آالف عشرين ألفا -يعين العماد وصالح الدين  -أن يعظم صاحبه ) من قال هذا العدد(وإمنا قصد 

، وندموا على ما نقضوا من االميان، وشقهم العصا على فصل فلما رجعت اجليوش إىل حلب وقد انقلبوا شر منقلب
السلطان، حصنوا البلد، خوفا من االسد، وأسرع صاحب املوصل فوصلها، وما صدق حىت دخلها، فلما فرغ 
الناصر مما غنم أسر املسري إىل حلب وهو يف غاية القوة، فوجدهم قد حصنوها، فقال املصلحة أن نبادر إىل فتح 

ل البلد، مث نعود إليهم فال ميتنع علينا منهم أحد، فشرع يفتحها حصنا حصنا، ويهدم أركان احلصون اليت حو
فأرسل مجاعة لقتل ) ٢(ومنبج مث سار إىل إعزاز فارسل احللبيون إىل سنان ) ١(دولتهم ركنا ركنا، ففتح مراغة 

تلطوا هبم فوجدوا ذات يوم فرصة السلطان، فدخل مجاعة منهم يف جيشه يف زي اجلند فقاتلوا أشد القتال، حىت اخ
والسلطان ظاهر للناس فحمل عليه واحد منهم فضربه بسكني على راسه فإذا هو حمترس منهم بالالمة، فسلمه اهللا، 

غري أن السكني مرت على خده فجرحته جرحا هينا، مث أخذ الفداوي رأس السلطان فوضعه إىل االرض ليذحبه، 
ب إليهم عقلهم فبادروا إىل الفداوي فقتلوه وقطعوه، مث هجم عليه آخر يف ومن حوله قد أخذهتم دهشه، مث ثا

الساعة الراهنة فقتل، مث هجم آخر على بعض االمراء فقتل أيضا، مث هرب الرابع فأدرك فقتل، وبطل القتال ذلك 
ب، وقد اشتد اليوم، مث صمم السلطان على البلد ففتحها وأقطعها ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيو

  .حنقه على أهل حلب
ملا ارسلوا إليه من الفداوية وإقدامهم على ذلك منه، فجاء فنزل جتاه البلد على جبل جوشن، وضربت خيمته على 



، وذلك يف خامس عشر ذي احلجة، وجىب االموال وأخذ اخلراج من القرى، ومنع أن يدخل )٣(رأس الياروقية 
  .ر حماصرا هلا حىت انسلخت السنةالبلد شئ أو خيرج منه أحد، واستم

من هذه السن ؟ ة عاد نور الدولة أخو السلطان من بالد اليمن إىل أخيه شوقا إليه، وقد حصل ) ٤(ويف ذي احلجة 
، ] ٩٠: يوسف) [ أنا يوسف وهذا أخي: (أمواال جزيلة، ففرح به السلطان، فلما اجتمعا قال السلطان الرب التقي

يمن من ذوي قرابته، فلما استقر عند أخيه استنابه على دمشق وأعماهلا، وقيل إن قدومه وقد استناب على بالد ال
  .كان قبل وقعة املواصلة، وكان من أكرب أسباب الفتح والنصر، لشجاعته وفروسيته

  وفيها أنفذ تقي الدين عمر ابن أخي الناصر مملوكه هباء الدين
  .رية، وغنم أمواال جزيلة، مث عاد إىل مصرقراقوش يف جيشه إىل بالد املغرب ففتح بالدا كث

  وفيها قدم إىل دمشق أبو الفتوح الواعظ عبد السالم بن يوسف بن حممد بن مقلد التنوخي الدمشقي
__________  

  .بزاعة: ٥٨/  ٣وتاريخ أيب الفداء  ٦٥٥/  ٢/  ١والروضتني  ٤٢٩/  ١١يف الكامل ) ١(
  .سنان صاحب احلشيشية) ٢(
  .وهو خطأ" البادوقية " ، ويف االصل من الروضتني) ٣(

  .والياروقية
  .ه ٥٦٨حملة كبرية بظاهر حلب، تنسب إىل ياروق التركماين، أحد رجال نور الدين حممود، وقد تويف سنة 

  ).معجم البلدان(
  .يف شوال: ويف الروضتني) ٤(

  .يف رمضان: ٤٣٤/  ١١ويف الكامل 

  .جلريدةاالصل، البغدادي املنشأ، وذكره العماد يف ا
وكان صاحيب، وجلس للوعظ وحضر عنده السلطان صالح الدين، وأورد له مقطعات أشعار، فمن ذلك ما : قال

حىت * يا حاضرا شاهدا يف القلب والفكر خلقتين من تراب أنت خالقه * يا مالكا مهجيت يا منتهى أملي : كان يقول
ر فيه كجري املاء يف الشجر مجعتين من صفا روح مت* إذا صرت متثاال من الصور أجريت يف قاليب روحا منورة 

وإن حضرت فيا مسعي ويا بصري أو * وهيكل صغته من معدن كدر إن غبت فيك فيا فخري ويا شريف * منورة 
) ١(وإن تغيب * وإن خطرت فقليب منك يف خطر تبدو فتمحو رسومي مث تثبتها * احتجبت فسرى فيك يف وله 
  .من االعيان احلافظ أبو القاسم ابن عساكرعين عشت باالثر وفيها تويف 

علي بن احلسن بن هبة اهللا ابن عساكر أبو القاسم الدمشقي، أحد أكابر حفاظ احلديث ومن عىن به مساعا ومجعا 
وتصنيفا واطالعا وحفظا السانيده ومتونه، وإتقانا الساليبه وفنونه، وصنف تاريخ الشام يف مثانني جملدة، فهي باقية 

  دة، وقد ندر على من تقدمه من املؤرخني، وأتعب من يأيت بعده من املتأخرين،بعده خمل
فحاز فيه قصب السبق، ومن نظر فيه وتأمله رأى ما وصفه فيه وأصله، وحكم بأنه فريد دهره، يف التواريخ، وأنه 

ل عليه من العبادة الذروة العليا من الشماريخ، هذا مع ما له يف علوم احلديث من الكتب املفيدة، وما هو مشتم
والطرائق احلميدة، فله أطراف الكتب الستة، والشيوخ النبل، وتبيني كذب املفتري على أيب احلسن االشعري، 

وغري ذلك من املصنفات الكبار والصغار، واالجزاء واالسفار، وقد أكثر يف طلب احلديث من الترحال واالسفار، 
لكتب ما مل جيمعه أحد من احلفاظ نسخا واستنساخا، ومقابلة وتصحيح وجاز املدن واالقاليم واالمصار، ومجع من ا



االلفاظ، وكان من أكابر سروات الدماشقة، ورياسته فيهم عالية باسقة، من ذوي االقدار واهليئات، واالموال 
اجلزيلة، والصالة واهلبات، كانت وفاته يف احلادي عشر من رجب، وله من العمر ثنتان وسبعون سنة، وحضر 

  .السلطان صالح الدين جنازته ودفن مبقابر باب الصغري رمحه اهللا تعاىل
  .وكان الذي صلى عليه الشيخ قطب الدين النيسابوري

  فماذا التصايب وماذا الغزل ؟* أيا نفس وحيك جاء املشيب : قال ابن خلكان وله أشعار كثرية منها
__________  

  .تغيبت: ٦٦٨/  ٢/  ١يف الروضتني ) ١(

وخطب املنون هبا قد نزل فيا ليت * كأين بنفسي على غرة ) ١(وجاء املشيب كأن مل يزل * بايب كأن مل يكن توىل ش
  .وقد التزم فيها مبا مل يلزم وهو الزاي مع الالم: وما قدر اهللا يل يف االزل قال* شعري ممن أكون 

داد على أسعد امليهين، مث قدم دمشق فدرس وكان أخوه صائن الدين هبة اهللا بن احلسن حمدثا فقيها، اشتغل ببغ: قال
  .بالغزالية وتويف هبا عن ثالث وستني سنة

مث دخلت سنة ثنتني وسبعني ومخسمائة استهلت هذه السنة والناصر حماصر حلب، فسألوه وتوسلوا إليه أن يصاحلهم 
  ان املساء بعث السلطانفصاحلهم على أن تكون حلب وأعماهلا للملك الصاحل فقط، فكتبوا بذلك الكتاب، فلما ك

الصاحل إمساعيل يطلب منه زيادة قلعة إعزاز، وأرسل بأخت له صغرية وهي اخلاتون بنت نور الدين ليكون ذلك 
أدعى له بقبول السؤال، وأجنع يف حصول النوال، فحني رآها السلطان قام قائما، وقبل االرض وأجاهبا إىل سؤاهلا، 

كثريا، مث ترحل عن حلب فقصد الفداوية الذين اعتدوا عليه فحاصر حصنهم  وأطلق هلا من اجلواهر والتحف شيئا
فقتل وسىب وحرق وأخذ أبقارهم وخربت ديارهم، مث شفع فيهم خاله شهاب الدين حممود بن تتش ) ٢(مصبات 

قدم، صاحب محاه، الهنم جريانه، فقبل شفاعته، وأحضر إليه نائب بعلبك االمري مشس الدين حممد بن عبد امللك م
الذين عاثوا يف البقاع يف غيبته، فجدد ذلك له الغزو يف ) ٣(الذي كان نائب دمشق، مجاعة من أسارى الفرنج 

الفرنج، فصاحل الفداوية االمساعيلية أصحاب سنان، مث كر راجعا إىل دمشق فتلقاه أخوه مشس الدولة توران شاه، 
القاضي كمال الدين حممد الشهرزوري قد تويف يف  فلقبه امللك املعظم، وعزم الناصر على دخول مصر، وكان

السادس من احملرم من هذه السنة، وقد كان من خيار القضاة وأخص الناس بنور الدين الشهيد، فوض إليه نظر 
  .اجلامع ودار الضرب وعمارة االسوار والنظر يف املصاحل العامة
تاج الدين الشهرزوري، مع أنه كان جيد عليه، ملا كان وملا حضرته الوفاة أوصى بالقضاء البن أخيه ضياء الدين بن 

بينه وبينه حني كان صالح الدين سجنه بدمشق، وكان يعاكسه وخيالفه، ومع هذا أمضى وصيته البن أخيه، فجلس 
  يف جملس القضاء على عادة عمه وقاعدته، وبقى يف نفس

__________  
) ٢(وشيب كأن مل يزل * شباب كأن مل يكن : تغيري يسريالبيت منسوب لعلي بن جبلة املعروف بالعكوك من ) ١(

حصن االمساعيلية، : مصياث أو مصياف أو مصياب: ويف معجم البلدان؛ مصياث  ٦٦٩/  ٢/  ١يف الروضتني 
  .احلشيشية بالشام قرب طرابلس

  ).٦٦٩/  ٢/  ١الروضتني (أكثر من مائيت أسري ) ٣(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

السلطان من تولية شرف الدين أيب سعيد عبد اهللا بن أيب عصرون احلليب، وكان قد هاجر إىل السلطان إىل دمشق 
  فوعده أن يوليه قضاءها، وأسر بذلك إىل القاضي الفاضل، فأشار الفاضل على

في من القضاء فاستعفي فأعفي، وترك له وكالة بيت املال، ووىل السلطان ابن أيب عصرون على أن الضياء أن يستع
يستنيب القاضي حميي الدين أيب املعايل حممد بن زكي الدين، ففعل ذلك، مث بعد استقل باحلكم حميي الدين أبو حامد 

  .بن أيب عصرون عوضا عن أبيه شرف الدين، بسبب ضعف بصره
ا وقف السلطان الناصر قرية حزم على الزاوية الغزالية، ومن يشتغل هبا بالعلوم الشرعية، وما حيتاج ويف صفر منه

  .إليه الفقيه، وجعل النظر لقطب الدين النيسابوري مدرسها
ويف هذا الشهر تزوج السلطان امللك الناصر بالست خاتون عصمة الدين بنت معني الدين أنر، وكانت زوجة نور 

، وكانت مقيمة بالقلعة، وويل تزوجيها منه أخوها االمري سعد الدين بن أنر، وحضر القاضي ابن الدين حممود
عصرون العقد ومن معه من العدول، وبات الناصر عندها تلك الليلة واليت بعدها، مث سافر إىل مصر بعد يومني، 

، مث سار فدخل مصر يوم )١( ركب يوم اجلمعة قبل الصالة فنزل مرج الصفر، مث سافر فعشا قريبا من الصفني
السبت سادس عشر ربيع االول من هذه السنة، وتلقاه أخوه ونائبه عليها امللك العادل سيف الدين أبو بكر إىل 

عند حبر القلزم، ومعه من اهلدايا شئ كثري من املآكل املتنوعة وغريها، وكان يف صحبة السلطان العماد الكاتب، ومل 
قبل ذلك، فجعل يذكر حماسنها وما اختصت به من بني البلدين، وذكر االهرام وشبههما  يكن ورد الديار املصرية

  .بأنواع من التشبيهات، وبالغ يف ذلك حسب ما ذكر يف الروضتني
، )٢(ويف شعبان منها ركب الناصر إىل االسكندرية فأمسع ولديه الفاضل علي والعزيز عثمان على احلافظ السلفي 

ثة أيام اخلميس واجلمعة والسبت رابع رمضان، وعز الناصر على متام الصيام هبا، وقد كمل وتردد هبما إليه ثال
عمارة السور على البلد، وأمر بتجديد االسطول وإصالح مراكبه وسفنه وشحنه باملقاتلة وأمرهم بغزو جزائر 

جلميع شؤونه، مث عاد إىل  البحر، وأقطعهم االقطاعات اجلزيلة على ذلك، وأرصد لالسطول من بيت املال ما يكفيه
  .القاهرة يف أثناء رمضان فأكمل صومه

  .وفيها أمر الناصر ببناء مدرسة للشافعية على قرب الشافعي، وجعل الشيخ جنم الدين اخلبوشاين مدرسها وناظرها
  .وفيها أمر ببناء املارستان بالقاهرة ووقف عليه وقوفا كثرية

  وفيها بىن االمري جماهد
__________  

  .الصنمتني: ٦٧٩/  ٢/  ١يف الروضتني ) ١(
وهو عماد الدين أبو طاهر أمحد بن حممد السلفي، والسلفي نسبة إىل سلفة، وهو لفظ أعجمي معناه ثالث ) ٢(

  .شفاه، الن إحدى شفتيه كانت مشقوقة
ة تذكر -طبقات الشافعية  -وفيات االعيان ( ٥٧٦وتويف سنة  ٥١١واستقر السلفي يف االسكندرية سنة 

  ).احلافظ



الدين قيماز نائب قلعة املوصل جامعا حسنا وربطا ومدرسة ومارستانا متجاورات بظاهر املوصل وقد تأخرت وفاته 
  .إىل سنة مخس وتسعني ومخسمائة رمحه اهللا

وله عدة مدارس وخوانقات وجوامع غري ما ذكرنا، وكان دينا خريا فاضال حنفي املذهب، يذاكر يف االدب 
  .فقه، كثري الصيام وقيام الليلواالشعار وال

  .وفيها أمر اخلليفة بإخراج اجملذومني من بغداد لناحية منها ليتميزوا عن أهل العافية، نسأل اهللا العافية
كنت أمشي يف الطريق وكأن رجال يعارضين كلما مررت به، فقلت : وذكر ابن اجلوزي يف املنتظم عن امرأة قالت

ترومه مين إال بكتاب وشهود، فتزوجين عند احلاكم، فمكثت معه مدة مث اعتراه  إنه ال سبيل إىل هذا الذي: له
انتفاخ ببطنه فكنا نظن أنه استسقاء فنداويه لذلك فلما كان بعد مدة ولد ولدا كما تلد النساء، وإذا هو خنثى 

  .مشكل، وهذا من أغرب االشياء
م أبو احلسن البطائحي املقري اللغوي، مسع احلديث وفيها تويف من االعيان علي بن عساكر ابن املرحب بن العوا

وأمسعه، وكان حسن املعرفة بالنحو واللغة، ووقف كتبه مبسجد ابن جرارة ببغداد، تويف يف شعبان وقد نيف على 
  .الثمانني

حممد بن عبد اهللا ابن القاسم أبو الفضل، قاضي القضاة بدمشق، كمال الدين الشهرزوري، املوصلي، وله هبا 
رسة على الشافعية، وأخرى بنصيبني، وكان فاضال دينا أمينا ثقة، ويل القضاء بدمشق لنور الدين الشهيد حممود مد

  .بن زنكي، واستوزره أيضا فيما حكاه ابن الساعي
  قال وكان يبعثه يف

صلى اهللا  :حممد بن عبد اهللا الرسول، فكتب اخلليفة حتت ذلك: الرسائل، كتب مرة على قصة إىل اخلليفة املقتفي
  .عليه وآله

وقد فرض إليه نور الدين نظر اجلامع ودار الضرب واالسوار، وعمر له املارستان واملدارس وغري ذلك : قلت
  .وكانت وفاته يف احملرم من هذه السنة بدمشق

 اخلطيب مشس الدين ابن الوزير أبو الضياء خطيب الديار املصرية، وابن وزيرها، كان أول من خطب بديار مصر
للخليفة املستضئ بأمر اهللا العباسي، بأمر امللك صالح الدين، مث حظي عنده حىت جعله سفريا بينه وبني امللوك 

  .واخللفاء، وكان رئيسا مطاعا كرميا ممدحا، يقرأ عليه الشعراء واالدباء
  .مبرسوم السلطان، وصارت وظيفة مقررة) ١(مث جعل الناصر مكانه الشهرزوري املتقدم 

__________  
وهو ابن أخ كمال الدين بن الشهرزوري  -مث تعني ضياء الدين بن الشهرزوري : قال أبو شامة يف الروضتني) ١(

  = وكان 

مث دخلت سنة ثالث وسبعني ومخسمائة فيها أمر امللك الناصر ببناء قلعة اجلبل وإحاطة السور على القاهرة ومصر، 
لها وال على شكلها، ووىل عمارة ذلك االمري هباء الدين قراقوش فعمر قلعة للملك مل يكن يف الديار املصرية مث
  .مملوك تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب

وفيها كانت وقعة الرملة على املسلمني، ويف مجادى االوىل منها سار السلطان الناصر صالح الدين من مصر قاصدا 
جيشه بالغنائم وتفرقوا يف القرى واحملال، وبقي هو يف غزو الفرنج، فانتهى إىل بالد الرملة فسىب وغنم، مث تشاغل 

طائفة من اجليش منفردا فهجمت عليه الفرنج يف جحفل من املقاتلة فما سلم إال بعد جهدا جهيد، مث تراجع اجليش 



إليه واجتمعوا عليه بعد أيام، ووقعت االراجيف يف الناس بسبب ذلك، وما صدق أهل مصر حىت نظروا إليه وصار 
ومع هذا دقت البشائر يف البلدان فرحا بسالمة السلطان، ومل جتر * رضيت من الغنيمة باالياب * ر كما قيل االم

هذه الوقعة إال بعد عشر سنني، وذلك يوم حطني، وقد ثبت السلطان يف هذه الوقعة ثباتا عظيما، وأسر للملك 
سبع سنني، وقتل ابنه اآلخر، وكان شابا قد  املظفر تقي الدين عمر بن أخي السلطان ولده شاهنشاه، فبقي عندهم

  طر شاربه، فحزن على املقتول واملفقود، وصرب
تأسيا بأيوب، وناح كما ناح داود، وأسر الفقيهان االخوان ضياء الدين عيسى وظهري الدين فافتدامها السلطان بعد 

  .ألف دينار) ١(سنتني بتسعني 
لصاحل إمساعيل بن نور الدين على اخلادم كمشتكني، وألزمه وفيها ختبطت دولة حلب وقبض السلطان امللك ا

  .بتسليم قلعة حارم، وكانت له، فأىب من ذلك فعلقه منكوسا ودخن حتت أنفه حىت مات من ساعته
  .وفيها جاء ملك كبري من ملوك الفرنج يورم أخذ الشام لغيبة السلطان واشتغال نوابه ببلداهنم

ة الفرنج أنه مىت جاء ملك كبري من ملوكهم ال ميكنهم دفعه أهنم يقاتلون معه ومن شرط هدن: قال العماد الكاتب
ويؤازرونه وينصرونه، فإذا انصرف عنهم عادت اهلدنة كما كانت، فقصد هذا امللك ومجلة الفرنج مدينة محاه 

م، وصاحبها شهاب الدين حممود خال السلطان مريض، ونائب دمشق ومن معه من االمراء مشغولون ببلداهن
فكادوا يأخذون البلد ولكن هزمهم اهللا بعد أربعة أيام، فانصرفوا إىل حارم فلم يتمكنوا من أخذها وكشفهم عنها 
امللك الصاحل صاحب حلب، وقد دفع إليهم من االموال واالسرى ما طلبوه منه وتويف صاحب محاه شهاب الدين 

أيام، وملا مسع امللك الناصر بنزول الفرنج على حارم حممود خال السلطان الناصر، وتويف قبله ولده تتش بثالثة 
  خرج من

__________  
قد أوصى بتعيينه عمه كمال الدين عند اشتداد مرضه عل القضاء وقد أمضى السلطان حكمه مث طلب إعفاءه = 

د بعده للرسالة إىل الديوان، وصارت منصبا ينافس عليه، واستتبت له هذه السفارة إىل آخر العه -فأعفي 
  .السلطاين

  .بعد سنني بستني ألف دينار: يف الكامل والروضتني) ١(

شوال، وصحبته العماد الكاتب، وتأخر القاضي الفاضل ) ١(مصر قاصدا بالد الشام، فدخل دمشق يف رابع عشر 
  .مبصر الجل احلج

ه كمل له اثين عشر ، وب)٢(وفيها جاء كتاب القاضي الفاضل الناصر يهنئه بوجود مولود وهو أبو سليمان داود 
ذكرا، وقد ولد له بعده عدة أوالد ذكور، فإنه تويف عن سبعة عشر ذكرا وابنة صغرية امسها مؤنسة، اليت تزوجها 

  .ابن عمها امللك الكامل حممد بن العادل، كما سيأيت بيان ذلك يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل
ب أن مؤذنا أذن عند كنيسة فنال منه بعض اليهود بكالم وفيها جرت فتنة عظيمة بني اليهود والعامة ببغداد، بسب

أغلظ له فيه، فشتمه املسلم فاقتتال، فجاء املؤذن يشتكي منه إىل الديوان، فتفاقم احلال، وكثرت العوام، وأكثروا 
 الضجيج، فلما حان وقت اجلمعة منعت العامة اخلطباء يف بعض اجلوامع، وخرجوا من فورهم فنهبوا سوق العطارين
الذي فيه اليهود، وذهبوا إىل كنيسة اليهود فنهبوها، ومل يتمكن الشرط من ردهم، فأمر اخلليفة بصلب بعض العامة، 
فأخرج يف الليل مجاعة من الشطار الذين كانوا يف احلبوس وقد وجب عليهم القتل فصلبوا، فظن كثري من الناس أن 

  .هذا كان بسبب هذه الكائنة، فسكن الناس



الوزير اخلليفة عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء ابن املسلمة قاصدا احلج، وخرج الناس يف خدمته وفيها خرج 
ليودعوه فتقدم إليه ثالثة من الباطنية يف صورة فقراء ومعهم قصص، فتقدم أحدهم ليناوله قصة فاعتنقه وضربه 

، وقتل الثالثة من فورهم، ورجع بالسكني ضربات، وهجم الثاين وكذلك الثالث عليه فهربوه وجرحوا مجاعة حوله
الوزير إىل منزله حمموال فمات من يومه، وهذا الوزير هو الذي قتل ولدي الوزير ابن هبرية وأعدمهما، فسلط اهللا 

  .عليه من قتله، وكما تدين تدان، جزاء وفاقا
يث، وتفقه وأفىت، وقال صدقة بن احلسني أبو الفرج احلداد، قرأ القرآن ومسع احلد..وممن تويف فيها من االعيان

  .الشعر وقال يف الكالم، وله تاريخ ذيل على شيخه ابن الزاغوين، وفيه غرائب وعجائب
كان شيخا عاملا فاضال وكان فقريا يأكل من أجرة النسخ، وكان يأوي إىل مسجد ببغداد عند : قال ابن الساعي

وزي يف املنتظم يذمه ويرميه بالعظائم، وأورد له من البدرية يؤم فيه، وكان يعتب على الزمان وبنيه، ورأيت ابن اجل
  أشعاره

__________  
  .الرابع والعشرين: ٧٠٧/  ٢/  ١يف الروضتني ) ١(
يف ) ١(ويف احلاشية  ٧٠٩/  ٢/  ١الروضتني (؛ إنه ولد لسبع بقني من ذي القعدة : يف كتاب الفاضل قال) ٢(

  ..).ذي القعدة، كما جاء يف الربقالساعة الرابعة ليلة االحد الثالث والعشرين من 

  .ما فيه مشاهبة البن الراوندي يف الزندقة فاهللا أعلم
سنة، ودفن بباب حرب، ورئيت له منامات غري صاحلة، ) ١(تويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة عن مخس وسبعني 

  .نسأل اهللا العافية يف الدينا واآلخرة
املعروف حبفدة، مسع الكثري وتفقه وناظر وأفىت ودرس وقدم بغداد حممد بن أسعد بن حممد أبو منصور العطار، 

  .فمات هبا
حممود بن تتش شهاب الدين احلارمي خال السلطان صالح الدين، كان من خيار االمراء وشجعاهنم، أقطعه ابن 

  .ائبنيأخته محاه، وقد حاصره الفرنج وهو مريض فأخذوا محاه وقتلوا بعض أهلها، مث تناخى أهلها فردوهم خ
فاطمة بنت نصر العطار كانت من سادات النساء، وهي من ساللة أخت صاحب املخزن، كانت من العابدات 
  .املتورعات املخدرات، يقال إهنا مل خترج من منزهلا سوى ثالث مرات، وقد أثىن عليها اخلليفة وغريه واهللا أعلم

ي الفاضل من مصر إىل الناصر وهو بالشام يهنيه مث دخلت سنة أربع وسبعني ومخسمائة فيها ورد كتاب من القاض
وهم حبمد اهللا هبجة احلياة وزينتها، ورحيانة القلوب واالرواح وزهرهتا، إن : بسالمة أوالده امللوك االثين عشر، يقول

ه فؤادا وسع فراقهم لواسع، وإن قلبا قنع بأخبارهم لقانع، وإن طرفا نام عن العبد عنهم هلاجع، وإن ملكا ملك صرب
عنهم حلازم، وإن نعمة اهللا هبم لنعمة هبا العيش ناعم، أما يشتاق جيد املوىل أن تطوق بدررهم ؟ أما تظمأ عينه أن 

وما مثل هذا : تروى بنظرهم ؟ أما حين قلبه للقيهم ؟ أما يلتقط هذا الطائر بفتيلهم ؟ وللموىل أبقاه اهللا أن يقول
  قلبولكن قليب يف اهلوى يت* الشوق حيمل بعضه 
__________  

  .سنة ٩٦فيكون له من العمر على رواية الشذرات  ٤٧٧ولد سنة : ٢٤٤/  ٤يف شذرات الذهب ) ١(



وفيها أسقط صالح الدين املكوس والضرائب عن احلجاج مبكة، وقد كان يؤخذ من حجاج الغرب شئ كثري، ومن 
طعه إياه مبصر، وأن حيمل إليه يف كل سنة عجز عن أدائه حبس فرمبا فاته الوقوف بعرفة، وعوض أمري مكة مبال أق

مثانية آالف أردب إىل مكة، ليكون عونا له والتباعه، ورفقا باجملاورين، وقررت للمجاورين أيضا غالت حتمل إليهم 
  .رمحه اهللا

وفيها عصى االمري مشس الدين بن مقدم ببعلبك، ومل جيئ إىل خدمة السلطان، وهو نازل على محص، وذلك أنه بلغه 
أن أخا السلطان توران شاه طلب بعلبك منه فأطلقها له، فامتنع ابن املقدم من اخلروج منها حىت جاء السلطان 

بنفسه فحصره فيها من غري قتال، مث عوض ابن املقدم عنها بتعويض كثري خري مما كان بيده، فخرج منها وتسلمها 
  .وسلمها توران شاه

، واستمر إىل )١(ء شديد بسبب قلة املطر، عم العراق والشام وديار مصر وكان يف هذه السنة غال: قال ابن االثري
سنة مخس وسبعني، فجاء املطر ورخصت االسعار مث عقب ذلك وباء شديد، وعم البالد مرض آخر وهو السرسام 

  .، فما ارتفع إال يف سنة ست وسبعني، فمات بسبب ذلك خلق كثري، وأمم ال يعلم عددهم إال اهللا)٢(
ضان منها وصلت خلع اخلليفة إىل امللك صالح الدين وهو بدمشق، وزيد يف ألقابه معز أمري املؤمنني، وخلع ويف رم

  .على أخيه توران شاه مبصطفى أمري املؤمنني
وفيها جهز الناصر ابن أخيه فروخ شاه بن شاهنشاه بني يديه لقتال الفرنج الذين عاثوا يف نواحي دمشق، فنهبوا ما 

أن يداريهم حىت يتوسطوا البالد وال يقاتلهم حىت يقدم عليه، فلما رأوه عاجلوه بالقتال فكسرهم حوهلا، وأمره 
وقتل من ملوكهم صاحب الناصرة اهلنفري، وكان من أكابر ملوكهم وشجعاهنم، ال ينهنهه اللقاء، فكبته اهللا يف 

قته الرؤوس على الرماح، والغنائم هذه الغزوة، مث ركب الناصر يف إثر ابن أخيه فما وصل إىل الكسوة حىت تل
  .واالسارى

للداوية فجعلوها مرصدا حلرب املسلمني، وقطع طريقهم، ونقضت ) ٣(وفيها بنت الفرنج قلعة عند بيت االحزان 
ملوكهم العهود اليت كانت بينهم وبني صالح الدين، وأغاروا على نواحي البلدان من كل جانب، ليشغلوا املسلمني 

  يوشهم فال جتتمع يف بقعة واحدة، فرتب السلطان ابن أخيه عمر علىعنهم، وتفرقت ج
محاه ومعه ابن مقدم وسيف الدين علي بن أمحد املشطوب بنواحي البقاع وغريها، وبثغر محص ابن عمه ناصر الدين 

  بن أسد الدين شريكوه، وبعث إىل أخيه امللك أيب بكر العادل نائبه مبصر أن يبعث
__________  

انقطعت االمطار بالكلية يف سائر البالد الشامية واجلزيرة والبالد : أت ابن االثري على ذكر مصر قالمل ي) ١(
  ).٤٥١/  ١١: الكامل(العراقية والديار بكرية واملوصل وبالد اجلبل وخالط 

ورم يف حجاب الدماغ حتدث عنه محى دائمة، وتتبعها أعراض رديئة كالسهر واختالط الذهن : السرسام) ٢(
  ).املعجم الوسيط(
  .إن الفرنج بنوا حصنا يقارب بانياس، عند بيت يعقوب، مبكان يعرف مبخاضة االحزان: قال ابن االثري) ٣(
)٤٥٥/  ١١.(  

إليه ألفا ومخسمائة فارس يستعني هبم على قتال الفرنج، وكتب إىل الفرنج يأمرهم بتخريب هذا احلصن الذي بنوه 
هلم ما غرموه عليه، فبذل هلم ستني ألف دينار فلم يقبلوا، مث أوصلهم إىل مائة ألف للداوية فامتنعوا إال أن يبذل 

ابذل هذا إىل أحناد املسلمني وسر إىل هذا احلصن فخربه، فأخذ بقوله يف : دينار، فقال له ابن أخيه تقي الدين عمر



  .ذلك وخربه يف السنة اآلتية كما سنذكره
وح على قرب االمام أمحد بن حنبل، فيه آية الكرسي، وبعدها هذا قرب تاج السنة وفيها أمر اخلليفة املستضئ بكتابة ل

  .وحرب االمة العايل اهلمة العامل العابد الفقيه الزاهد، وذكروا تاريخ وفاته رمحه اهللا تعاىل
د له ينشد للروافض أشعارا يف ثلب الصحابة وسبهم، وهتجني من حيبهم، فعق) ١(وفيها احتيط ببغداد على شاعر 

جملس بأمر اخلليفة مث اسنتطق فإذا هو رافضي خبيث داعية إليه، فأفىت الفقهاء بقطع لسانه ويديه، ففعل به ذلك، مث 
اختطفته العامة فما زالوا يرمونه باآلجر حىت ألقى نفسه يف دجلة فاستخرجوه منها فقتلوه حىت مات، فأخذوا شريطا 

به البلد ومجيع االسواق، مث ألقوه يف بعض االتونة مع اآلجر  وربطوه يف رجله وجروه على رجله حىت طافوا
  .والكلس، وعجز الشرط عن ختليصه منهم

أسعد بن بلدرك اجلربيلي مسع احلديث وكان شيخا ظريف املذاكرة جيد املبادرة، تويف عن ..وفيها تويف من االعيان
  .مائة سنة وأربع سنني

شهاب الدين، أبو الفوارس املعروف حبيص بيص، له ديوان شعر  ]امللقب [ احليص بيص سعد بن حممد بن سعد 
مشهور، تويف يوم الثالثاء خامس شهر شعبان من هذه السنة، وله ثنتان ومثانون سنة، وصلي عليه بالنظامية، ودفن 

ي معجرفة، بباب التنب، ومل يعقب، ومل يكن له يف املراسالت بديل، كان يتقعر فيها ويتفاصح جدا، فال تواتيه إال وه
يهجوه فيما ادعاه ) ٢(وكان يزعم أنه من بين متيم، فسئل أبوه عن ذلك فقال ما مسعته إال منه، فقال بعض الشعراء 

  رك وما فيك شعرة من متيم* كم تبادي وكم تطيل طرطو : من ذلك
__________  

  .وهو ابن قرايا) ١(
  ).الوايف(يب وهو أبو القاسم بن الفضل، وقيل الرئيس علي بن االعرا) ٢(

ري * واشرب إن شئت بول الظليم فليس ذا وجه من يضيف وال يق ) ١(يس * فكل الضب وأقرط احلنظل اليا 
وكل شئ حلتفه سبب يفر * سالمة املرء ساعة عجب : وال يدفع االذى عن حرمي ومن شعره احليص بيص اجليد

ال : مسلما من حياته العطب ومن شعره أيضا* ه يفر منها وحنوها اهلرب وكيف يبقى على تقلب* واحلادثات تطلبه 
  فتحسب التطويل من خلد* فما ملوت احلي من بد وال خيادعك طول البقا * تلبس الدهر على غرة 

ما أقرب املهد من اللحد ويقرب من هذا ما ذكره صاحب العقد أمحد بن حممد بن عبد ربه * يقرب ما كان آخرا 
* إذا اخضر منها جانب جف جانب وما الدهر واآلمال إال فجائع * ينا غضارة أيكة أال إمنا الد: االندلسي يف عقده

على ذاهب منها فإنك ذاهب وقد ذكر أبو سعد * عليها وما اللذات إال مصائب فال تكتحل عيناك منها بعربة 
قاضي ابن خلكان، السمعاين حيص بيص هذا يف ذيله وأثىن عليه، ومسع عليه ديوانه ورسائله، وأثىن على رسائله ال

كان فيه تيه وتعاظم، وال يتكلم إال معربا، وكان فقيها شافعي املذهب، واشتغل باخلالف وعلم النظر، مث : وقال
  .تشاغل عن ذلك كله بالشعر، وكان من أخرب الناس بأشعار العرب، واختالف لغاهتم

ما للناس يف حيص بيص، أي يف شر : لوإمنا قيل له احليص بيص، النه رأى الناس يف حركة واختالط، فقا: قال
  .، وكان يزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي طبيب العرب، ومل يترك عقبا)٢(وهرج، فغلب عليه هذه الكلمة 

  .كانت له حوالة باحللة فذهب يتقاضاها فتويف ببغداد يف هذه السنة
  ، مسع احلديث وقارب)٣(حممد بن نسيم أبو عبد اهللا اخلياط، عتيق الرئيس أيب الفضل بن عبسون 

__________  



  .١٦٧/  ١٥والوايف بالوفيات  ٣٦٥/  ٢انظر وفيات االعيان ) ٢...(وأقرض احلنظل االخضر: يف الوايف) ١(
  .عيشون: ٢٤٩/  ٤وشذرات الذهب  ٨٤/  ٦والنجوم الزاهرة  ١١٠/  ٥يف الوايف ) ٣(

  .الثمانني، سقط من درجة فمات
من راهب يف ديره * للقارئ احملزون أجدر بالتقى ): ٢(ن عالم احلكيم بن عبسون قال أنشدين موىل الدين يعين اب

أوىل مبسح يف * بعبادة الرمحن أحرى االنفس واملاسح االرضني وهي فسيحة * متقوس ومراقب االفالك كانت نفسه 
  أكف اللمس

ة وفيها كانت وقعة مرج مبثلث ومربع وخممس مث دخلت سنة مخس وسبعني ومخسمائ* أوىل خبشية ربه من جاهل 
عيون استهلت هذه السنة والسلطان صالح الدين الناصر نازل جبيشه على تل القاضي ببانياس، مث قصده الفرنج 

جبمعهم فنهض إليهم فما هو إال أن التقى الفريقان واصطدم اجلندان، فأنزل اهللا نصره وأعز جنده، فولت ألوية 
بة، فقتل منهم خلق كثري، وأسر من ملوكهم مجاعة، وأنابوا إىل السمع الصلبان ذاهبة وخيل اهللا لركاهبم راك

والطاعة، منهم مقدم الداوية ومقدم االبسباتارية وصاحب الرملة وصاحب طربية وقسطالن يافا وآخرون من 
 ملوكهم، وخلق من شجعاهنم وأبطاهلم، ومن فرسان القدس مجاعة كثريون تقريبا من ثالمثائة أسري من أشرافهم،

  .فصاروا يهانون يف القيود
فاستعرضهم السلطان يف الليل حىت أضاء الفجر، وصلى يومئذ الصبح بوضوء العشاء، وكان جالسا : قال العماد

ليلتئذ يف حنو العشرين والفرنج كثري، فسلمه اهللا منهم، مث أرسلهم إىل دمشق ليعتقلوا بقلعتها، فافتدى ابن البارزاين 
ألف ومخسني ألف دينار صورية، وإطالق ألف أسري من بالده، فأجيب إىل ذلك، وافتدى  صاحب الرملة نفسه مبائة

مجاعة منهم أنفسهم بأموال جزيلة، ومنهم من مات يف السجن، واتفق أنه يف اليوم الذي ظفر فيه السلطان بالفرنج 
ا ألف رأس من السيب، مبرج عيون، ظهر أسطول املسلمني على بطشة للفرنج يف البحر وأخرى معها فغنموا منه

وعاد إىل الساحل مؤيدا منصورا، وقد امتدح الشعراء السلطان يف هذه الغزوة مبدائح كثرية، وكتب بذلك إىل 
بغداد فدقت البشائر فرحا وشرورا، وكان امللك املظفر تقي الدين عمر غائبا عن هذه الوقعة مشتغال مبا هو أعظم 

، وزعم أن نور الدين اغتصبه منه، وأن ولده )١(ث يطلب حصن رعنان منها، وذلك أن ملك الروم فرارسالن بع
قد عصي، فلم جيبه إىل ذلك السلطان، فبعث صاحب الروم عشرين ألف مقاتل حياصرونه، فأرسل السلطان تقي 

  فارس منهم سيف الدين علي بن أمحد املشطوب، فالتقوا معهم فهزموهم بإذن اهللا،) ٢(الدين عمر يف مثامنائة 
__________  

  .رعبان: ٦١/  ٣وتاريخ أيب الفداء  ٤٥٨/  ١١يف الكامل ) ١(
ه  ٣٤٠وهي قلعة حتت اجلبل خربتها الزلزلة سنة : مدينة بالثغور بني حلب ومسيساط قرب الفرات: قال ياقوت

  معجم(يوما  ٣٧وأعاد عمارهتا أبو فراس بن محدان يف 
  ).البلدان

  .ألف فارس: ٤٥٨/  ١١يف الكامل ) ٢(

استقرت يد صالح الدين على حصن رعنان، وقد كان مما عوض به ابن مقدم عن بعلبك، وكان تقي الدين عمر و
يفتخر هبذه الوقعة ويرى أنه قد هزم عشرين ألفا، وقيل ثالثني ألفا بثمامنائة، وكان السبب يف ذلك أنه بيتهم وأغار 

لقتل واستحوذ على مجيع ما تركوه يف خيامهم، ويقال عليهم، فما لبثوا بل فروا منهزمني عن آخرهم، فأكثر فيهم ا



  .إنه كسرهم يوم كسر السلطان الفرنج مبرج عيون واهللا أعلم
  .ذكر ختريب حصن االحزان وهو قريب من صفد

مث ركب السلطان إىل احلصن الذي كانت الفرنج قد بنوه يف العام املاضي وحفروا فيه بئرا وجعلوه هلم عينا، 
وية، فقصده السلطان فحاصره ونقبه من مجيع جهاته، وألقى فيه النريان وخربه إىل االساس، وغنم وسلموه إىل الدا

مجيع ما فيه، فكان فيه مائة ألف قطعة من السالح ومن املأكل شئ كثري، وأخذ منه سبعمائة أسري فقتل بعضا وأرسل 
رائة عشرة بسبب ما ناهلم من احلر والوباء إىل دمشق الباقي، مث عاد إىل دمشق مؤيدا منصورا، غري أنه مات من أم

يف مدة احلصار، وكانت أربعة عشر يوما، مث إن الناس زاروا مشهد يعقوب على عادهتم، وقد امتدحه الشعراء فقال 
وطرف االعادي دون جمدك يطرف شهاب هدى يف ظلمة الليل * حبمدك أعطاف القنا قد تعطفت ): ١(بعضهم 

ملوقف حق ال يوازيه موقف فلم يبد وجه * هللا مرهف وقفت على حصن احملاض وإنه وسيف إذا ما هزه ا* ثاقب 
وأبيض هندي ولدن * رجال كآساد الثرى وهي ترجف وجرد سلهوب ودرع مضاعف * االرض بل حال دونه 

  إال غدت أكبادها السود ترجف* مهفهف وما رجعت أعالمك البيض ساعة 
لنوال قد غادرته وهو * حنيف ومصحف صليب وعباد الصليب ومنزل  وشاد به دين* كنائس أغياد صليب وبيعة 

ذروا بيت * متني لدى أمياهنا وهي حتلف نصحتكم والنصح يف الدين واجب * صفصف أتسكن أوطان النبيني عصبة 
  وقد آن تكسري صلباهنا* هالك الفرنج أتى عاجال ): ٢(يعقوب فقد جاء يوسف وقال آخر 

__________  
  ).تاريخ أيب الفداء -ابن االثري (بن حممد الساعايت الدمشقي وهو علي ) ١(
  ).٤٥٧/  ١١الكامل (وهو النشو بن نفاذة ) ٢(

  .ملا عمرت بيت أحزاهنا من كتاب كتبه القاضي الفاضل إىل بغداد يف خراب هذا احلصن* ولو مل يكن قد دنا حتفها 
جارة كل فص منها سبعة أذرع، إىل ما فوقها وقد قيس عرض حائطه فزاد على عشرة أذرع وقطعت له عظام احل

وما دوهنا، وعدهتا تزيد على عشرين ألف حجر، ال يستقر احلجر يف بنيانه إال بأربعة دنانري فما فوقها، وفيما بني 
احلائطني حشو من احلجارة الضخمة الصم، أتوا هبا من رؤوس اجلبال الشم، وقد جعلت شعبيته بالكلس الذي إذا 

  .جر مازجه مبثل جسمه، وال يستطيع احلديد أن يتعرض إىل هدمهأحاطت باحل
  .وفيها أقطع صالح الدين ابن أخيه عز الدين فروخ شاه بعلبك

  .وأعماهلا، فقتل طائفة كبرية من مقاتليها، وكان فروخ شاه من الصناديد االبطال) ١(وأغار فيها على صفت 
قاسى يف الطريق أهواال، ولقي ترحا وتعبا وكالال، وكان يف وفيها حج القاضي الفاضل من دمشق وعاد إىل مصر ف

  .العام املاضي قد حج من مصر وعاد إىل الشام، وكان ذلك العام يف حقه أسهل من هذا العام
وفيها كانت زلزلة عظيمة اهندم بسببها قالع وقرى، ومات خلق كثري فيها من الورى، وسقط من رؤوس اجلبال 

  .اجلبال يف الرباري والقفار، مع بعد ما بني اجلبال من االقطارصخور كبار، وصادمت بني 
  وفيها أصاب الناس غالء شديد وفناء شريد وجهد جهيد، فمات خلق كثري

  .هبذا وهذا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
كنها، وفاة املستضئ بأمر اهللا وشئ من ترمجته كان ابتداء مرضه أواخر شوال فأرادت زوجته أن تكتم ذلك فلم مي

ووقعت فتنة كبرية ببغداد وهنبت العوام دورا كثرية، وأمواال جزيلة، فلما كان يوم اجلمعة الثاين والعشرين من 
شوال خطب لويل العهد أيب العباس أمحد بن املستضئ، وهو اخلليفة الناصر لدين اهللا، وكان يوما مشهودا نثر 



  .د ذكر امسه على املنربالذهب فيه على اخلطباء واملؤذنني، ومن حضر ذلك، عن
وكان مرضه باحلمى ابتدأ فيها يوم عيد الفطر، ومل يزل االمر يتزايد به حىت استكمل يف مرضه شهرا، ومات سلخ 

، )٣(، وله من العمر تسع وثالثون سنة، وكانت مدة خالفته تسع سنني وثالثة أشهر وسبعة عشر يوما )٢(شوال 
  .وغسل وصلي عليه من الغد

النصر اليت بناها، وذلك عن وصيته اليت أوصاها، وترك ولدين أحدمها ويل عهده وهو عدة الدنيا ودفن بدار 
  والدين، أبو العباس أمحد الناصر لدين

__________  
  .صفد، وهي مطلة على طربية: ٤٦١/  ١١يف تاريخ ابن االثري ) ١(
  .يف ثاين ذي القعدة: ٤٥٩/  ١١يف الكامل ) ٢(
  .٢١٣/  ١واجلوهر الثمني  ٣٥٦/  ٨انظر مرآة الزمان (

  .٦٢/  ٣وتاريخ أيب الفداء 
يوم اجلمعة الثنيت عشرة  ٨٩/  ٢ويف مفرج الكروب ؛ يف التاسع من ربيع اآلخر : ٣٠٠/  ٢٣ويف هناية االرب 

  ).ليلة خلت من شوال
  .ونصف تسع سنني: ٥٥٨/  ٣حنو تسع سنني وسبع أشهر، ويف ابن خلدون : ٤٥٩/  ١١يف ابن االثري ) ٣(

اهللا، واآلخر أبو منصور هاشم وقد وزر له مجاعة من الرؤساء، وكان من خيار اخللفاء آمرا باملعروف ناهيا عن 
املنكر، مزيال عن الناس املكوسات والضرائب، مبطال للبدع واملعائب، وكان حليما وقورا كرميا، وبويع باخلالفة من 

  .بعده لولده الناصر
إبراهيم بن علي أبو إسحاق الفقيه الشافعي، املعروف بابن الفراء االموي مث البغدادي، كان ..وفيها تويف من االعيان

  فاضال مناظرا
  .فصيحا بليغا شاعرا، تويف عن أربع وسبعني سنة، وصلى عليه أبو احلسن القزويين مدرس النظامية

سالم، أحد أئمة اللغة يف زمانه اخلضر أبو حممد اجلواليقي، حجة اال) ١(إمساعيل بن موهوب ابن حممد بن أمحد 
واملشار إليه من بني أقرانه حبسن الدين وقوة اليقني، وعلم اللغة والنحو، وصدق اللهجة وخلوص النية، وحسن 

  .السرية يف مرباه ومنشاه ومنتهاه، مسع احلديث ومسع االثر واتبع سبيله ومرماه، رمحه اهللا تعاىل
ن الطباخ البغدادي، نزيل مكة وجماورها، وحافظ احلديث هبا واملشار إليه املبارك بن علي بن احلسن أبو حممد ب

  .بالعلم فيها
  .كان يوم جنازته يوما مشهودا

من سنة مخس وسبعني ) ٢(خالفة الناصر لدين اهللا أيب العباس أمحد بن املستضئ ملا تويف أبوه يف سلخ شوال 
والعامة، وكان قد خطب له على املنابر يف حياة أبيه قبل موته  ومخسمائة، بايعه االمراء والوزراء والكرباء واخلاصة

بيسري، فقيل إنه إمنا عهد له قبل موته بيوم، وقيل بأسبوع، ولكن قدر اهللا أنه مل خيتلف عليه اثنان بعد وفاة أبيه، 
  ته يف ثالثولقب بالناصر، ومل يل اخلالفة من بين العباس قبله أطول مدة منه، فإنه مكث خليفة إىل سنة وفا

__________  
  ).٢٤٩/  ٤انظر شذرات الذهب (أمحد بن حممد بن اخلضر : يف عامود نسبه ٣٥٨/  ٢زاد يف االرشاد ) ١(
  .٣٧٣صفحة ) ٢(انظر حاشية ) ٢(



  .وكان ذكيا شجاعا مهيبا كما سيأيت ذكر سريته عند وفاته؛ وعشرين وستمائة 
خزن ظهري الدين أبو بكر بن العطار، وأهني غاية االهانة، هو ويف سابع ذي القعدة من هذه السنة عزل صاحب امل

وأصحابه وقتل خلق منهم، وشهر يف البلد، ومتكن أمر اخلليفة الناصر وعظمت هيبته يف البالد، وقام قائم اخلالفة يف 
  .مجيع االمور

  .وملا حضر عيد االضحى أقيم على ما جرت به العادة واهللا أعلم
ومخسمائة فيها هادن السلطان صالح الدين الفرنج وسار إىل بالد الروم فأصلح بني  مث خلت سنة ست وسبعني

ملوكها، من بين أرتق وكر على بالد االرمن فأقام عليها وفتح بعض حصوهنا، وأخذ منها غنائم كثرية جدا، من 
ه على مال حيمله إليه أواين الفضة والذهب، الن ملكها كان قد غدر بقوم من التركمان، فرده إىل بالده مث صاحل

وأسارى يطلقهم من أسره، وآخرين يستنقذهم من أيدي الفرنج، مث عاد مؤيدا منصورا فدخل محاه يف أواخر مجادى 
اآلخرة، وامتدحه الشعراء على ذلك، ومات صاحب املوصل سيف الدين غازي بن مودود، وكان شابا حسنا مليح 

، ومات عن ثالثني سنة، وكان عفيفا يف نفسه، )١(لك عشر سنني الشكل تام القامة، مدور اللحية، مكث يف امل
مهيبا وقورا، ال يلتفت إذا ركب وإذا جلس، وكان غريوا ال يدع أحد من اخلدم الكبار يدخل على النساء، وكان 
 ال يقدم على سفك الدماء، وكان ينسب إىل شئ من البخل ساحمه اهللا، تويف يف ثالث صفر، وكان قد عزم على أن

جيعل امللك من بعده لولده عز الدين سنجر شاه، فلم يوافقه االمراء خوفا من صالح الدين لصغر سنه، فاتفقوا 
كلهم على أخيه فأجلس مكانه يف اململكة، وكان يقال له عز الدين مسعود، وجعل جماهد الدين قامياز نائبه ومدبر 

  .مملكته
بقي سروج والرها والرقة، وحران واخلابور ونصيبني يف يده وجاءت رسل اخلليفة يلتمسون من صالح الدين أن ي

هذه البالد هي حفظ ثغور املسلمني، وإمنا تركتها يف يده : كما كانت يف يد أخيه، فامتنع السلطان من ذلك، وقال
  .ليساعدنا على غزو الفرنج، فلم يفعل ذلك، وكتب إىل اخلليفة يعرفه أن املصلحة يف ترك ذلك عونا للمسلمني

وفاة السلطان توران شاه فيها تويف السلطان امللك املعظم مشس الدولة توران شاه بن أيوب، أخي امللك صالح 
الدين، وهو الذي افتتح بالد اليمن عن أمر أخيه، فمكث فيها حينا واقتىن منها أمواال جزيلة، مث استناب فيها وأقبل 

طريق شعرا عمله له بعض الشعراء، يقال له ابن املنجم، وكانوا إىل الشام شوقا إىل أخيه، وقد كتب إليه يف أثناء ال
  :قد وصلوا إىل مسا

__________  
  ).٦٢/  ٣انظر تاريخ أيب الفداء (وثالثة أشهر : زاد ابن االثري يف تارخيه) ١(

وت بايع علي وإن عظم امل* إليه وإن طال التردد راجع وإين بيوم واحد من لقائه * هل الخي بل مالكي علم بالذي 
وختشع إعظاما له وهو * وحيىي اللقا أبصارنا واملسامع إىل ملك تعنو امللوك إذا بدا * ومل يبق إال دون عشرين ليلة 

تضم على * تعلمت النوح احلمام السواجع وما امللك إال راحة أنت زندها * خاشع كتبت وأشواقي إليك ببعضها 
إحدى وسبعني ومخسمائة، فشهد معه مواقف مشهودة حممودة،  الدنيا وحنن االصابع وكان قومه على أخيه سنة

واستنابه على دمشق مدة، مث سار إىل مصر فاستنابه على االسكندرية فلم توافقه، وكانت تعتريه القوالنج فمات يف 
انية، هذه السنة، ودفن بقصر االمارة فيها، مث نقلته أخته ست الشام بنت أيوب فدفنته بتربتها اليت بالشامية الرب

فقربه القبلي، والوسطاين قرب زوجها وابن عمها ناصر الدين حممد بن أسد الدين شريكوه، صاحب محاه والرحبة، 
واملوخر قربها، والتربة احلسامية منسوبة إىل ولدها حسام الدين عمر بن الشني، وهي إىل جانب املدرسة من غرهبا، 



: ة كبري النفس، واسع النفقة والعطاء، قال فيه ابن سعدان احلليبوقد كان توران شاه هذا كرميا شجاعا عظيم اهليب
فخذ ما رأيناه ودع * فإهنما يف اجلود والباس عبداه وما حامت ممن يقاس مبثله * هو امللك إن تسمع بكسرى وقيصر 

لت جودا هط* جيريك من جور الزمان وعدواه وال حتمل للسحائب منه إذا * ما رويناه ولذ بعاله مستجريا فإنه 
فلليمن ميناه وليسر يسراه وملا بلغ موته أخاه صالح الدين بن أيوب * سحائب كفاه فترسل كفاه مبا اشتق منهما 

  .وهو خميم بظاهر محص، حزن عليه حزنا شديدا، وجعل ينشد باب املراثي من احلماسة وكانت حمفوظة
  ر صالح الدين، فلبسويف رجب منها قدمت رسل اخلليفة الناصر وخلع وهدايا إىل الناص

  .خلعة اخلليفة بدمشق، وزينت له البلد، وكان يوما مشهودا
أيضا منها سار السلطان إىل مصر لينظر يف أحواهلا ويصوم هبا رمضان، ومن عزمه أن حيج عامه ) ١(ويف رجب 

قاضي الفاضل ذلك، واستناب على الشام ابن أخيه عز الدين فروخ شاه، وكان عزيز املثل غزير الفضل، فكتب ال
عن امللك العادل أيب بكر إىل أهل اليمن والبقيع ومكة يعلمهم بعزم السلطان الناصر على احلج، ومعه صدر الدين 

  أبو القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ ببغداد، الذي قدم من جهة اخلليفة يف الرسالة، وجاء
__________  

  .يف شعبان: ٤٦٩/  ١١يف الكامل ) ١(

 خدمته إىل الديار املصرية، ويف صحبته إىل احلجاز، فدخل السلطان مصر وتلقاه اجليش، وأما شيخ باخللع ليكون يف
  .الشيوخ فإنه مل يقم هبا إال قليال حىت توجه إىل احلجاز يف البحر، فأدرك الصيام يف املسجد احلرام

تحوذ على أكثرها، واتفق له أنه وفيها سار قراقوش التقوى إىل املغرب فحاصر هبا فاس وقالعا كثرية حوهلا، واس
أسر من بعض احلصون غالما أسود فأراد قتله فقال له أهل احلصن ال تقتله وخذ لك ديته عشرة آالف دينار، فأىب 

فأوصله إىل مائة ألف، فأىب إال قتله فقتله، فلما قتله نزل صاحب احلصن وهو شيخ كبري ومعه مفاتيح ذلك احلصن، 
خ كبري، وإمنا كنت أحفظه من أجل هذا الصيب الذي قتلته، ويل أوالد أخ أكره أن ميلكوه فقال له خذ هذه فإين شي

  .بعدي، فأقره فيه وأخذ منه أمواال كثرية
احلافظ أبو طاهر السلفي أمحد بن حممد بن إبراهيم سلفة احلافظ الكبري املعمر، أبو طاهر ..وفيها تويف من االعيان

السلفي حلده إبراهيم سلفة، النه كان مشقوق إحدى الشفتني، وكان له ثالث شفاه  السلفي االصبهاين، وإمنا قيل له
وكان يلقب بصدر الدين، وكان شافعي املذهب، ورد بغداد واشتغل هبا : فسمته االعاجم لذلك، قال ابن خلكان

  .على الكيا اهلراسي، وأخذ اللغة عن اخلطيب أيب زكريا
  حيىي بن علي التربيزي مسع

كثري ورحل يف طلبه إىل اآلفاق مث نزل ثغر االسكندرية يف سنة إحدى عشرة ومخسمائة، وبىن له العادل احلديث ال
  .أبو احلسن علي بن السالر وزير اخلليفة الظافر مدرسة، وفوضها إليه، فهي معروفة به إىل اآلن

ملصريون سنة ثنتني وسبعني وأما أماليه وكتبه وتعاليقه فكثرية جدا، وكان مولده فيما ذكر ا: قال ابن خلكان
اذكر مقتل نظام امللك يف سنة مخس ومثانني وأربعمائة ببغداد، وأنا : وأربعمائة، ونقل احلافظ عبد الغين عنه أنه قال

مولدي بالتخمني ال باليقني سنة مثان وسبعني، فيكون مبلغ : ابن عشر تقريبا، ونقل أبو القاسم الصفراوي أنه قال
سنة، النه تويف ليلة اجلمعة خامس ربيع اآلخر سنة ست وسبعني ومخسمائة بثغر االسكندرية  عمره مثانيا وتسعني

  .واهللا أعلم، ودفن بوعلة وفيها مجاعة من الصاحلني
ومل يبلغنا من ثالمثائة أن أحدا جاوز املائة إال القاضي أبا الطيب : وقد رجح ابن خلكان قول الصفراوي، قال



اكر يف تارخيه ترمجة حسنة، وإن كان قد مات قبله خبمس سنني، فذكر رحلته يف طلب الطربي، وقد ترمجه ابن عس
احلديث ودورانه يف االقاليم، وأنه كان يتصوف أوال مث أقام بثغر االسكندرية وتزوج بامرأة ذات يسار، فحسنت 

وأمن الفىت جهل وقد خرب * تة أتأمن إملام املنية بغ: حاله، وبنت عليه مدرسة هناك، وذكر طرفا من أشعاره منها قوله
  الدهرا

وأزواجه طرا * أراذل أهليه وال السادة الزهرا وكيف وقد مات النيب وصحبه * وليس حيايب الدهر يف دورانه 
إذ ضل عن طرق اهلداية ومهه إن العلوم كما علمت كثرية * يا قاصدا علم احلديث لدينه : وفاطمة الزهرا وله أيضا

* فامت سهم يف املعايل سهمه لوال احلديث وأهله مل يستقم * وعلمه من كان طالبه وفيه تيقظ وأجلها فقه احلديث * 
  ما كل فهم يف البسيطة فهمه* دين النيب وشذ عنا حكمه وإذا استراب بقولنا متحذلق 

مث دخلت سنة سبع وسبعني ومخسمائة استهلت وصالح الدين مقيم بالقاهرة مواظب على مساع احلديث، وجاءه 
كتاب من نائبه بالشام عز الدين فروخ شاه خيربه فيه مبا من اهللا به على الناس من والدة النساء بالتوأم جربا ملا كان 

  .أصاهبم من الوباء بالعام املاضي والفناء، وبأن الشام خمصبة بإذن اهللا ملا كان أصاهبم من الغالء
ما أمر به من حتصني سورها وعمارة أبراجها وقصورها، ويف شوال توجه امللك صالح الدين إىل االسكندرية لينظر 

ومسع هبا موطأ مالك على الشيخ أيب طاهر بن عوف، عن الطرطوشي، ومسع معه العماد الكاتب، وأرسل القاضي 
  .الفاضل رسالة إىل السلطان يهنئه هبذا السماع

ور كانت وفاته يف اخلامس وفاة امللك الصاحل بن نور الدين الشهيد صاحب حلب وما جرى بعده من االم
بقلعة حلب، ودفن هبا، وكان سبب وفاته فيما قيل أن االمري علم الدين ) ١(والعشرين من رجب من هذه السنة 

سليمان بن حيدر سقاه مسا يف عنقود عنب يف الصيد، وقيل بل سقاه ياقوت االسدي يف شراب فاعتراه قولنج فما 
، وكان من أعف امللوك ومن )٢(، هبي املنظر، ومل يبلغ عشرين سنة زال كذلك حىت مات وهو شاب حسن الصورة

: أشبه أباه فما ظلم، وصف له االطباء يف مرضه شرب اخلمر فاستفىت الفقهاء يف شرهبا تداويا فأفتوه بذلك، فقال
  .ال: أيزيد شرهبا يف أجلي أو ينقص منه تركها شيئا ؟ قالوا

  شربت ما حرمه فواهللا ال أشرهبا وألقى اهللا وقد: قال
__________  

  .يف منتصف سنة سبع وسبعني لثمان سنني من واليته: قال ابن خلدون) ١(
)٢٥٨/  ٥.(  
  ).انظر تاريخ أيب الفداء(حنو تسع عشرة سنة : ٤٧٢/  ١١يف الكامل ) ٢(

  .علي
انه ومتكنه، وملا يئس من نفسه استدعا االمراء فحلفهم البن عمه عز الدين مسعود صاحب املوصل، لقوة سلط

ليمنعها من صالح الدين، وخشي أن يبايع البن عمه اآلخر عماد الدين زنكي، صاحب سنجار، وهو زوج أخته 
وتربية والده، فال ميكنه حفظها من صالح الدين فلما مات استدعى احللبيون عز الدين مسعود بن قطب الدين، 

  صاحب املوصل، فجاء إليهم فدخل حلب يف أهبة
  .يوما مشهودا، وذلك يف العشرين من شعبان، فتسلم خزائنها وحواصلها عظيمة، وكان

يف مدينة منبج فهرب إىل محاه فوجد أهلها قد نادوا بشعار ) ١(وما فيها من السالح، وكان تقي الدين عمر 



البيت صاحب املوصل وأطمع احللبيون مسعودا بأخذ دمشق لغيبة صالح الدين عنها، وأعلموه حمبة أهل الشام هلذا 
بيننا وبني صالح الدين أميان وعهود، وأنا ال أغدر به، فأقام حبلب شهورا وتزوج بأم : االتابكي نور الدين، فقال هلم

امللك الصاحل يف شوال، مث سار إىل الرقة فنزهلا وجاءه رسل أخيه عماد الدين زنكي يطلب منه أن يقايضه من حلب 
ه مث فعل على كره منه، فسلم إليه حلب وتسلم عز الدين سنجار إىل سنجار، وأحل عليه يف ذلك، ومتنع أخو

  .واخلابور والرقة ونصيبني وسروج وغري ذلك من البالد
وملا مسع امللك صالح الدين هبذه االمور ركب من الديار املصرية يف عساكره فسار حىت أتى الفرات فعربها، وخامر 

ل عن لقائه، واستحوذ صالح الدين على بالد اجلزيرة إليه بعض أمراء صاحب املوصل، وتقهقر صاحب املوص
بكماهلا، وهم مبحاصرة املوصل فلم يتفق له ذلك، مث جاء إىل حلب فتسلمها من عماد الدين زنكي لضعفه عن 

  .ممانعتها، ولقلة ما ترك فيها عز الدين من االسلحة وذلك يف السنة اآلتية
من أرض احلجاز، ليتوصل منها إىل املدينة النبوية، فجهز له وفيها عزم الربنس صاحب الكرك على قصد تيماء 

  .صالح الدين سرية من دمشق تكون حاجزة بينه وبني احلجاز، فصده ذلك عن قصده
، )٢(وفيها وىل السلطان صالح الدين أخاه سيف االسالم ظهري الدين طغتكني بن أيوب نيابة اليمن، وأرسله إليها 

ب أصحاهبا، بعد وفاة املعظم أخي السلطان، فسار إليها طغتكني فوصلها يف سنة مثان وذلك الختالف نواهبا واضطرا
وسبعني، فسار فيها أحسن سرية، واحتاط على أموال حطان بن منقذ صاحب زبيد، وكانت تقارب ألف ألف دينار 

  أو أكثر، وأما نائب عدن فخر
__________  

  .عمه وهو حتريف: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .تقي الدين عمر هو ابن أخي صالح الدينو
قال ابن االثري يف تارخيه أن صالح الدين سري مجاعة من أمرائه منهم صارم الدين قتلغ أبه وايل مصر إىل اليمن ) ٢(

  وانظر تاريخ أيب الفداء( -تورانشاه الذي تويف باالسكندرية  -لالختالف الواقع هبا بني نواب أخيه مشس الدولة 
٦٢/  ٣.(  

  .فسيطر قتلغ على الوضع يف اليمن مث تويف
وىل السلطان أخاه طغتكني بالد اليمن بعد عودة والييها حطان بن منقذ وعز الدين  ٥٧٨قال أبو الفداء ويف سنة 

  .عثمان وعودهتما إىل االختالف وقامت الفنت بينهما
  ).٤٨٠/  ١١انظر الكامل (

ن قبل قدوم طغتكني فسكن الشام، وله أوقاف مشهورة باليمن فإنه خرج من اليم] الزجنبيلي [ الدين عثمان 
ومكة، وإليه تنسب املدرسة الزجنبيلية، خارج باب توما، جتاه دار املطعم، وكان قد حصل من اليمن أمواال عظيمة 

  .جدا
لطيشة وفيها غدرت الفرنج ونقضت عهودها، وقطعوا السبل على املسلمني برا وحبرا وسرا وجهرا، فأمكن اهللا من 

عظيمة فيها حنو من ألفني ومخسمائة من مقاتلتهم املعدودين، ألقاها املوج إىل ثغر دمياط قبل خروج السلطان من 
  .مصر، فأحيط هبا فغرق بعضهم وحصل يف االسر حنو ألف وسبعمائة

، واستفحل وفيها سرا قراقوش إىل بالد إفريقية ففتح بالدا كثرية، وقاتل عسكر ابن عبد املؤمن صاحب املغرب
أمره هناك، وقراقوش مملوك تقي الدين عمر ابن أخي السلطان صالح الدين، مث عاد إىل مصر فأمره صالح الدين 



أن يتم السور احمليط بالقاهرة ومصر، وذلك قبل خروجه منها يف هذه السنة، وكان ذلك آخر عهده هبا حىت توفاه 
ت املقدس وما حوله، وملا خيم بارزا، من مصر وأوالده حوله جعل اهللا بعد أن أناله اهللا بلوغ مناه، ففتح عليه بي

فما بعد العشية من عرار وكان االمر * متتع من مشيم عرار جند : يشمهم ويقبلهم ويضمهم فأنشد بعضهم يف ذلك
  .كما قال، مل يعد إىل مصر بعد هذا العام، بل كان مقامه بالشام

توران شاه، وامللك احملسن أمحد، وكان بني والدهتما سبعة أيام، فزينت وفيها ولد للسلطان ولدان أحدمها املعظم 
  .البالد واستمر الفرح أربعة عشر يوما

  الشيخ كمال الدين أبو الربكات: وفيها تويف من االعيان
د، كان عبد الرمحن بن حممد بن أيب السعادات، عبيد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا االنباري النحوي الفقيه العابد الزاه

خشن العيش، وال يقبل من أحد شيئا، وال من اخلليفة، وكان حيضر نوبة الصوفية بدار اخلالفة، وال يقبل من جوائز 
  .اخلليفة وال فلسا، وكان مثابرا على االشتغال، وله تصانيف مفيدة، تويف يف شعبان من هذه السنة

لنحاة، مفيد جدا، وكتاب امليزان يف النحو أيضا، له كتاب أسرار العربية مفيد جدا، وطبقات ا: قال ابن خلكان
  .واهللا سبحانه أعلم

مث دخلت سنة مثان وسبعني ومخسمائة يف خامس حمرمها كان بروز السلطان من مصر قاصدا دمشق الجل الغزو 
  واالحسان إىل الرعايا

ه تاج امللوك بوري بن وكان ذلك آخر عهده مبصر، وأغار بطريقه على بعض نواحي بالد االفرنج، وقد جعل أخا
أيوب على امليمنة، فالتقوا على االزرق بعد سبعة أيام، وقد أغار عز الدين فروخ شاه على بالد طربية وافتتح 

صفر مث ) ١(حصونا جيدة، وأسر منهم خلقا، واغتنم عشرين ألفا رأس من االنعام، ودخل الناصر دمشق سابع 
فاقتتل مع الفرنج يف نواحي طربية وبيسان حتت حصن كوكب، فقتل خرج منها يف العشر االول من ربيع االول، 

خلق من الفريقني، وكانت النصرة للمسلمني على الفرنج، مث رجع إىل دمشق مؤيدا منصورا، مث ركب قاصدا 
حلب وبالد الشرق ليأخذها وذلك أن املواصلة واحللبيني كاتبوا الفرنج على حرب املسلمني، فغارت الفرنج على 

أطراف البالد ليشغلوا الناصر عنهم بنفسه، فجاء إىل حلب فحاصرها ثالثا، مث رأى العدول عنها إىل غريها بعض 
أوىل، فسار حىت بلغ الفرات، واستحوذ على بالد اجلزيرة والرها والرقة ونصيبني، وخضعت له امللوك، مث عاد إىل 

  .لك شرقا وغربا، ومتكن حينئذ من قتال الفرنجحلب فتسلمها من صاحبها عماد الدين زنكي، فاستوثقت له املما
فصل وملا عجز ابرنس الكرك عن إيصال االذى إىل املسلمني يف الرب، عمل مراكب يف حبر القلزم ليقطعوا الطريق 

  على احلجاج والتجار، فوصلت أذيتهم إىل عيذاب، وخاف أهل املدينة النبوية من
ن لؤلؤ صاحب االسطول أن يعمل مراكبه يف حبر القلزم ليحارب شرهم، فأمر امللك العادل االمري حسام الدي

أصحاب االبرنس، ففعل ذلك فظفر هبم يف كل موطن، فقتلوا منهم وحرقوا وغرقوا وسبوا يف مواطن كثرية، 
ومواقف هائلة، وأمن الرب والبحر بإذن اهللا تعاىل، وأرسل الناصر إىل أخيه العادل ليشكر ذلك عن مساعيه، وأرسل 

  .ديوان اخلليفة يعرفهم بذلك إىل
فصل يف وفاة املنصور عز الدين فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك ونائب دمشق لعمه الناصر، وهو 
والد االجمد هبرام شاه صاحب بعلبك بعد أبيه، وإليه تنسب املدرسة الفروخ شاهية بالشرق الشمايل بدمشق، وإىل 

ومها وقف على احلنفية والشافعية، وقد كان فروخ شاه شجاعا شهما عاقال ذكيا جانبها التربة االجمدية لولده، 
كرميا ممدحا، امتدحه الشعراء لفضله وجوده، وكان من أكرب أصحاب الشيخ تاج الدين أيب اليمن الكندي، عرفه 



ابنه االجمد شاعرا  من جملس القاضي الفاضل، فانتمى إليه، وكان حيسن إليه، وله وللعماد الكاتب فيه مدائح، وكان
  جيدا، واله عم أبيه صالح الدين بعلبك بعد

__________  
  .حادي عشر: ٤٧٩/  ١١ويف الكامل ) ١(

أنا يف أسر السقام : أبيه، واستمر فيها مدة طويلة، ومن حماسن فروخ شاه صحبته لتاج الدين الكندي وله شعر رائق
هد * ه على حر االوام ذقت منه الش * كلما أرشفين فا  فؤادي بسهام* وهو يف هذا املقام رشأ يرشق عينا * 

املصفى يف املدام وقد دخل يوما احلمام فرأى رجال كان يعرفه من أصحاب االموال، وقد نزل به احلال حىت إنه كان 
يستتر ببعض ثيابه لئال تبدو عورته، فرق له وأمر غالمه أن ينقل بقجة وبساطا إىل موضع الرجل، وأمره فأحضر 

لف دينار وبغلة وتوقيعا له يف كل شهر بعشرين ألف دينار، فدخل الرجل احلمام فقريا وخرج منه غنيا، فرمحة اهللا أ
  .على االجواد اجلياد

الشيخ أبو العباس أمحد بن أيب احلسن علي بن أيب العباس أمحد املعروف بابن الرفاعي، ...وفيها تويف من االعيان
ة البطائحية، لسكناه أم عبيدة من قرى البطائح، وهي بني البصرة وواسط، كان أصله شيخ الطائفة االمحدية الرفاعي

  .إنه حفظ التنبيه يف الفقه على مذهب الشافعي: من العرب فسكن هذه البالد، والتف عليه خلق كثري، ويقال
نانري وهي تضطرم، والتباعه أحوال عجيبة من أكل احليات وهي حية، والدخول يف النار ؟ ؟ الت: قال ابن خلكان

  .ويلعبون هبا وهي تشتعل، ويقال إهنم يف بالدهم يركبون االسود
  .أنه قال وليس للشيخ أمحد عقب، وإمنا النسل الخيه وذريته يتوارثون املشيخة بتلك البالد: وذكر ابن خلكان

طوق وفوقي سحاب ميطر أنوح كما ناح احلمام امل* إذا جن ليلي هام قليب بذكركم : ومن شعره على ما قيل: وقال
تفك االسارى دونه وهو موثق فال هو * وحتيت حبار باالسى تتدفق سلوا أم عمرو كيف بات أسريها * اهلم واالسى 

ومن كل من يدنو * أغار عليها من أبيها وأمها : وال هو ممنون عليه فيطلق من شعره قوله* مقتول ففي القتل راحة 
ومل يزل على تلك احلال إىل أن تويف : إذا نظرت مثل الذي أنا أنظر قال* كفها إليها وينظر وأحسد للمرآة أيضا ب

  .يوم اخلميس الثاين والعشرين من مجادى االوىل من هذه السنة

خلف بن عبد امللك بن مسعود بن بشكوال أبو القاسم القرطيب احلافظ احملدث املؤرخ، صاحب التصانيف، له 
أيب الوليد بن الفرضي، وله كتاب املستغيثني باهللا، وله جملدة يف تعيني االمساء كتاب الصلة جعله ذيال على تاريخ 

  املبهمة على
طريق اخلطيب، وله أمساء من روى املوطأ على حروف املعجم، بلغوا ثالثة وسبعني رجال، مات يف رمضان عن أربع 

  .ومثانني سنة
نيسابوري، تفقه على حممد بن حيىي صاحب الغزايل، العالمة قطب الدين أبو املعايل مسعود بن حممد بن مسعود ال

قدم دمشق ودرس بالغزالية واجملاهدية، وحبلب مبدرسة نور الدين وأسد الدين، مث هبمدان، مث رجع إىل دمشق 
ودرس بالغزالية وانتهت إليه رياسة املذهب، ومات هبا يف سلخ رمضان يوم العيد سنة مثان وسبعني ومخسمائة، عن 

سنة، وعنه أخذ الفخر ابن عساكر وغريه، وهو الذي صلى على احلافظ ابن عساكر واهللا ) ١( ثالث وسبعني
  .سبحانه أعلم

مث دخلت سنة تسع وسبعني ومخسمائة يف رابع عشر حمرمها تسلم السلطان الناصر مدينة آمد صلحا بعد حصار 



وأمواله مدة ثالثة أيام، وملا تسلم البلد ، بعد محل ما أمكنه من حواصله )٣(، من يد صاحبها ابن بيسان )٢(طويل 
وجد فيه شيئا كثريا من احلواصل وآالت احلرب، حىت إنه وجد برجا مملوءا بنصول النشاب، وبرجا آخر فيه مائة 

ألف مشعة، وأشياء يطول شرحها، ووجد فيها خزانة كتب ألف ألف جملد، وأربعني ألف جملد، فوهبها كلها للقاضي 
  .نها محل سبعني محارةالفاضل، فانتخب م

إن احلواصل مل : فقيل له -وكان قد وعده هبا  -مث وهب السلطان البلد مبا فيه لنور الدين حممد بن قرا أرسالن 
ال أخبل هبا عليه، وكان يف خزانتها ثالثة آالف ألف دينار، فامتدحه الشعراء على هذا : تدخل يف اهلبة، فقال

  .الصنيع
  :ومن أحسن ذلك قول بعضهم

__________  
  .وتسعني حتريف: ويف االصل ٢٦٣/  ٤من شذرات الذهب ) ١(

  ).١٩٧/  ٥انظر وفيات االعيان (ه  ٥٠٥فقد كانت والدته سنة 
حىت العشر االول من احملرم من  ٥٧٨بدأ صالح الدين حصاره آلمد يف السابع عشر من ذي احلجة من سنة ) ٢(

  ).٤٩٣/  ١١الكامل ( ٥٧٩سنة 
  ).١٩٩وانظر تاريخ الزمان البن العربي ص (هباء الدين بن نيسان : صل، ويف الكاملكذ ؟ باال) ٣(

إىل حلب ) ١(فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها مث سار السلطان يف بقية احملرم * قل للملوك تنحوا عن ممالككم 
يغا، فمات منه بعد فحاصرها وقاتله أهلها قتاال شديدا، فجرح أخو السلطان تاج امللوك بوري بن أيوب جرحا بل

أيام، وكان أصغر أوالد أيوب، مل يبلغ عشرين سنة، وقيل إنه جاوزها بثنتني، وكان ذكيا فهما، له ديوان شعر 
لطيف، فحزن عليه أخوه صالح الدين حزنا شديدا، ودفنه حبلب، مث نقله إىل دمشق، مث اتفق احلال بني الناصر وبني 

على عوض أطلقه له الناصر، بأن يرد عليه سنجار ويسلمه حلب،  صاحب حلب عماد الدين زنكي بن آقسنقر
فخرج عماد الدين من القلعة إىل خدمة الناصر وعزاه يف أخيه ونزل عنده يف املخيم، ونقل أثقاله إىل سنجار، وزاده 

، مث سار السلطان اخلابور والرقة ونصيبني وسروج واشترط عليه إرسال العسكر يف اخلدمة الجل الغزاة يف الفرنج
وودعه السلطان ومكث السلطان يف املخيم يرى حلب أياما غري مكترث حبلب وال وقعت منه موقعا، مث صعد إىل 
قلعتها يوم االثنني السابع والعشرين من صفر، وعمل له االمري طهمان وليمة عظيمة، فتال هذه اآلية وهو داخل يف 

  .آليةا]  ٢٦: آل عمران) [ قل اللهم مالك امللك(باهبا 
، وملا دخل مقام ] ٢٧: االحزاب[ اآلية ) وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم(وملا دخل دار امللك تال قوله تعاىل 

إبراهيم صلى فيه ركعتني وأطال السجود به، والدعاء والتضرع إىل اهللا، مث شرع يف عمل وليمة، وضربت البشائر 
  .ووضعت احلرب أوزارها، وقد امتدحه الشعراء مبدائح حسان وخلع على االمراء، وأحسن إىل الرؤساء والفقراء،

ما سررت بفتح قلعة أعظم سرورا من فتح مدينة حلب، وأسقطت : مث إن القلعة وقعت منه مبوقع عظيم، مث قال
عنها وعن سائر بالد اجلزيرة املكوس والضرائب، وكذلك عن بالد الشام ومصر، وقد عاث الفرنج يف غيبته يف 

دا، فأرسل إىل عساكره فاجتمعوا إليه، وكان قد بشر بفتح بيت املقدس حني فتح حلب، وذلك أن االرض فسا
) آمل غلبت الروم يف أدىن االرض: (الفقيه جمد الدين بن جهبل الشافعي رأى يف تفسري أيب احلكم العريب عند قوله

ومخسمائة، واستدل على ذلك بأشياء،  ، البشارة بفتح بني املقدس يف سنة ثالث ومثانني] ٢ - ١: الروم[ اآلية 
  فكتب ذلك يف ورقة



وأعطاها للفقيه عيسى اهلكاري، ليبشر هبا السلطان، فلم يتجاسر على ذلك خوفا من عدم املطابقة، فأعلم بذلك 
قضى لكم * وفتحكم حلب الشهباء يف صفر : القاضي حميي الدين بن الزكي، فنظم معناه يف قصيدة يقول فيها

وقدمها إىل السلطان فتاقت نفسه إىل ذلك، فلما افتتحها كما سيأيت أمر ابن الزكي ) ٢(قدس يف رجب بافتتاح ال
  فخطب

__________  
  .ه ٥٧٩يف آخر سنة : ٢٦١/  ٥كذا باالصل وابن االثري، ويف تاريخ ابن خلدون ) ١(
  جبمبشر بفتوح القدس يف ر* وفتحكم حلبا بالسيف يف صفر : ٤٩٧/  ١١ويف الكامل ) ٢(

جهبل هو الذي قال ذلك أوال، فأمره فدرس على نفس ] ابن [ يومئذ وكان يوم اجلمعة، مث بلغه بعد ذلك أن 
  .الصخرة درسا عظيما، فأجزل له العطاء، وأحسن عليه الثناء

فصل مث رحل من حلب يف أواخر ربيع اآلخر واستخلف على حلب ولده الظاهر غازي، ووىل قضاءها البن 
ب له فيها نائبا، وسار مع السلطان، فدخلوا دمشق يف ثالث مجادى االوىل وكان ذلك يوما مشهودا، الزكي، فاستنا

مث برز منها خارجا إىل قتال الفرنج يف أول مجادى اآلخرة قاصدا حنو بيت املقدس، فانتهى إىل بيسان فنهبها، ونزل 
ن النورية، وجاء مملوك عمه أسد الدين على عني جالوت، وأرسل بني يديه سرية هائلة فيها بردويل وطائفة م

فوجدوا جيش الفرنج قاصدين إىل أصحاهبم جندة، فالتقوا معهم فقتلوا من الفرنج خلقا وأسروا مائة أسري، ومل يفقد 
من املسلمني سوى شخص واحد، مث عاد يف آخر ذلك اليوم، وبلغ السلطان أن الفرنج قد اجتمعوا لقتاله، 

يصافونه، فالتقى مهعم فقتل منهم خلقا كثريا، وجرح مثلهم فرجعوا ناكصني على  فقصدهم وتصدى هلم لعلهم
أعقاهبم خائفني منه غاية املخافة، وال زال جيشه خلفهم يقتل ويأسر حىت غزوا يف بالدهم فرجعوا عنهم، وكتب 

ال يفعل شيئا وال يريد أن القاضي الفاضل إىل اخلليفة يعلمه مبا من اهللا عليه وعلى املسلمني من نصرة الدين، وكان 
  يفعله إال أطلع عليه اخلليفة أدبا واحتراما وطاعة

  .واحتشاما
فحاصرها ويف صحبته تقي الدين عمر ابن أخيه، وقد كتب الخيه ) ١(فصل ويف رجب سار السلطان إىل الكرك 

دة شهر رجب، ومل العادل ليحضر عنده ليوليه حلب وأعماهلا وفق ما كان طلب، واستمر احلصار على الكرك م
وذلك من أكرب  -يظفر منها بطلب، وبلغه أن الفرنج قد اجتمعوا كلهم ليمنعوا منه الكرك فكر راجعا إىل دمشق 

وأرسل ابن أخيه تقي الدين إىل مصر نائبا، ويف صحبته القاضي الفاضل، وبعث أخاه على مملكة حلب  -مهته 
ابه ومن يعز عليه، وإمنا أعطى أخاه حلب ليكون قريبا منه، فإنه وأعماهلا، واستقدم ولده الظاهر إليه، وكذلك نو

كان ال يقطع أمرا دونه، واقترض السلطان من أخيه العادل مائة ألف دينار، وتأمل الظاهر بن الناصر على مفارقة 
  حلب، وكانت إقامته

__________  
ملطامع اليت يصبو صالح الدين إىل وكان من أرفع ا: ٧١١/  ٢قال رنسيمان يف تاريخ احلروب الصليبية ) ١(

حتقيقها، أن يدمر حصن الكرك وسيده اجلاحد، فطاملا بقي يف يد رينالد شاتيون هذا احلصن الضخم، صار بوسعه أن 
  .يعترض الطريق الذي تسلكه القوافل التجارية من الشام إىل مصر



  .لك على صفحات وجهه ولفظات لسانههبا ستة أشهر، ولكن ال يقدر أن يظهر ما يف نفسه لوالده، لكن ظهر ذ
مث دخلت سنة مثانني ومخسمائة فيها أرسل الناصر إىل العساكر احللبية واجلزيرية واملصرية والشامية أن يقدموا عليه 

لقتال الفرج، فقدم عليه تقي الدين عمر من مصر ومعه الفاضل، ومن حلب العادل، وقدمت ملوك اجلزيرة 
يع وسار حنو الكرك فأحدقوا هبا يف رابع عشر مجادى االوىل، وركب عليها املنجنيقات، وسنجار وغريها، فأخذ اجلم

وكانت تسعة، وأخذ يف حصارها، وذلك أنه رأى أن فتحها أنفع للمسلمني من غريها، فإن أهلها يقطعون الطريق 
ليمنعوا منه الكرك،  على احلجاج، فبينما هو كذلك إذ بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا له كلهم فارسهم وراجلهم،

  فانشمر عنها وقصدهم فنزل على حسان
جتاههم، مث صار إىل ماعر، فاهنزمت الفرنج قاصدين الكرك، فأرسل وراءهم من قتل منهم مقتلة عظيمة، وأمر 

السلطان باالغارة على السواحل خللوها من املقاتلة، فنهبت نابلس وما حوهلا من القرى والرساتيق، مث عاد السلطان 
إىل دمشق فأذن للعساكر يف االنصراف إىل بالدهم، وأمر ابن أخيه عمر امللك املظفر أن يعود إىل مصر، وأقام هو 
بدمشق ليؤدي فرض الصيام، وليجل اخليل وحيد احلسام، وقدم على السلطان خلع اخلليفة فلبسها، وألبس أخاه 

على ناصر الدين بن قرا أرسالن، صاحب حصن  العادل، وابن عمه ناصر الدين حممد بن شريكوه، مث خلع خلعته
  .كيفا آمد اليت أطلقها له السلطان

  .وفيها مات صاحب املغرب يوسف بن عبد املؤمن بن علي وقام يف امللك بعده ولده يعقوب
ويف أواخرها بلغ صالح الدين أن صاحب املوصل نازل أربل فبعث صاحبها يستصرخ، به فركب من فوره إليه، 

علبك مث إىل محاه، فأقام هبا أياما ينتظر وصول العماد إليه، وذلك النه حصل له ضعف فأقام ببعلبك، وقد فسار إىل ب
مث دخلت سنة ...أرسل إليه الفاضل من دمشق طبيبا يقال له أسعد بن املطران، فعاجله مداواة من طب ملن حب

إىل حلب، مث خرج منها يف صفر قاصدا إحدى ومثانني ومخسمائة استهلت والسلطان خميم بظاهر محاه، مث سار 
املوصل فجاء إىل حران فقبض على صاحبها مظفر الدين، وهو أخو زين الدين صاحب إربل، مث رضي عنه وأعاده 
إىل مملكته حىت يتبني خبث طويته، مث سار إىل املوصل فتلقاه امللوك من كل ناحية وجاء إىل خدمته عماد الدين أبو 

سار السلطان فنزل على االمساعيليات قريبا من املوصل، وجاءه صاحب إربل نور الدين بكر بن قرا أرسالن، و
الذي خضعت له ملوك تلك الناحية، مث أرسل صالح الدين ضياء الدين الشهرزوري إىل اخلليفة يعلمه مبا عزم عليه 

  من حصار املوصل، وإمنا مقصوده

ة مث رحل عنها ومل يفتحها، وسار إىل خالط واستحوذ على ردهم إىل طاعة اخلليفة، ونصرة االسالم، فحاصرها مد
بلدان كثرية، وأقاليم مجة ببالد اجلزيرة وديار بكر، وجرت أمور استقصاها ابن االثري يف كامله، وصاحب 

  الروضتني، مث وقع الصلح بينه وبني املواصلة، على أن يكونوا من جنده
رب له السكة، ففعلوا ذلك يف تلك البالد كلها، وانقطعت خطبة إذا ندهبم لقتال الفرنج، وعلى أن خيطب له وتض

السالجقة واالزيقية بتلك البالد كلها، مث اتفق مرض السلطان بعد ذلك مرضا شديدا، فكان يتجلد وال يظهر شيئا 
بالد، من االمل حىت قوي عليه االمر وتزايد احلال، حىت وصل إىل حران فخيم هنالك من شدة أمله، وشاع ذلك يف ال

وخاف الناس عليه وأرجف الكفرة وامللحدون مبوته، وقصده أخوه العادل من حلب باالطباء واالدوية، فوجده يف 
يعين أخاه  -ما أبايل وأنا أترك من بعدي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا : غياة الضعف، وأشار عليه بأن يوصي، فقال

 -مصر، وهو هبا مقيم، وابنيه العزيز عثمان واالفضل عليا  العادل وتقي الدين عمر صاحب محاه وهو إذ ذاك نائب
مث نذر لئن شفاه اهللا من مرضه هذا ليصرفن مهته كلها إىل قتال الفرنج، وال يقاتل بعد ذلك مسلما، وليجعل أكرب 



لكرك مهه فتح بيت املقدس، ولو صرف يف سبيل اهللا مجيع ما ميلكه من االموال والذخائر، وليقتلن الربنس صاحب ا
بيده، النه نقض العهد وتنقص الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وذلك أنه أخذ قافلة ذاهبة من مصر إىل الشام، فأخذ 

أين حممدكم ؟ دعوه ينصركم، وكان هذا النذر كله بإشارة القاضي الفاضل، : أمواهلم وضرب رقاهبم، وهو يقول
عند ذلك شفاه اهللا وعافاه من ذلك املرض الذي كان فيه، وهو أرشده إليه وحثه عليه، حىت عقده مع اهللا عزوجل، ف

كفارة لذنوبه، وجاءت البشارات بذلك من كل ناحية، فدقت البشائر وزينت البالد، وكتب الفاضل من دمشق 
وهو مقيم هبا إىل املظفر عمر أن العافية الناصرية قد استقامت واستفاضت أخبارها، وطلعت بعد الظلمة أنوارها، 

عد االختفاء آثارها، وولت العلة وهللا احلمد واملنة، وطفئت نارها، واجنلى غبارها، ومخد شرارها، وما وظهرت ب
كانت إال فلتة وقى اهللا شرها وشنارها، وعظيمة كفى اهللا االسالم عارها، وتوبة امتحن اهللا هبا نفوسنا، فرأى أقل ما 

قلوب، وال تتوقف االجابة وإن سدت طريقها الذنوب، عندها صربنا، وما كان اهللا ليضيع الدعاء وقد أخلصته ال
فأصبح بعد بؤساه نعيما وما * نعي زاد فيه الدهر ميما : وال ليخلف وعد فرج وقد أيس الصاحب واملصحوب

  رأيت الشمس تطلع والنجوما* صدق النذير به الين 
والنشاط إىل اجلهاد، والتوبة لرب  وقد استقبل موالنا السلطان امللك الناصر غضة جديدة، والعزمه ماضية حديدة

العباد، واجلنة مبسوطة البساط، وقد انقضى احلساب وجزنا الصراط، وعرضنا حنن على االهوال اليت من خوفها 
  .كاد اجلمل يلج بسم اخلياط

مث ركب السلطان من حران بعد العافية فدخل حلب، مث ركب فدخل دمشق، وقد تكاملت عافيته، وقد كان يوما 
  .دامشهو

عبد اهللا بن أسعد املوصلي مدرس محص، وكان بارعا يف فنون، وال : وفيها تويف من االعيان الفقيه مهذب الدين
  .سيما يف الشعر واالدب، وقد أثىن عليه العماد، والشيخ شهاب الدين أبو شامة

ته ست الشام االمري ناصر الدين حممد بن شريكوه صاحب محص والرحبة، وهو ابن عم صالح الدين وزوج أخ
بنت أيوب، تويف حبمص فنقلته زوجته إىل تربتها بالشامية الربانية، وقربه االوسط بينها وبني أخيها املعظم توران شاه 

) ١(صاحب اليمن، وقد خلف من االموال والذخائر شيئا كثريا، ينيف على ألف ألف دينار تويف يوم عرفة فجأة 
  .ريكوه بأمر صالح الدينفويل بعده مملكة محص ولده أسد الدين ش

احملمودي بن حممد بن علي بن إمساعيل ابن عبد الرحيم الشيخ مجال الدين أبو الثناء حممودي بن الصابوين، كان 
أحد االئمة املشهورين، وإمنا يقال له احملمودي لصحبة جده السلطان حممود بن زنكي، فأكرمه مث سار إىل مصر 

  .وأوقف عليه وعلى ذريته أرضا فهي هلم إىل اآلنفنزهلا، وكان صالح الدين يكرمه، 
االمري سعد الدين مسعود ابن معني الدين، كان من كبار االمراء أيام نور الدين وصالح الدين، وهو أخو الست 

خاتون وحني تزوجها صالح الدين زوجه بأخته الست ربيعة خاتون بنت أيوب، اليت تنسب إليها املدرسة الصاحبية 
  على احلنابلة، وقد تأخرت مدهتا فتوفيت يف سنة ثالث وأربعني وستمائة،بسفح قيسون 

وكانت آخر من بقي من أوالد أيوب لصلبه، وكانت وفاته بدمشق يف مجادى اآلخرة من جرح أصابه وهو يف 
  .حصار ميافارقني

__________  
شقيني وواعدهم تسليم البلد إليه إذا إن ناصر الدين راسل مجاعة من الدم: يف وفاته قال ابن االثري يف تارخيه) ١(

وكان صالح الدين يف مرضه قد أشرف  -مات صالح الدين وأقام حبمص ينتظر موته ليسري إىل دمشق فيملكها 



  .وملا عويف صالح الدين علم خبربه فأرسل إليه ناصح بن العميد وهو دمشقي نادمه وسقاه مسا -على اهلالك 
  ).٧٠ / ٣وانظر أيب الفداء  ٥١٨/  ١١(

الست خاتون عصمت الدين بنت معني الدين، نائب دمشق، وأتابك عساكرها قبل نور الدين كما تقدم، وقد 
كانت زوجة نور الدين مث خلف عليها من بعده صالح الدين يف سنة اثنتني وسبعني ومخسمائة، وكانت من أحسن 

ة حجر الذهب، وخانقات خاتون ظاهر باب النساء وأعفهن وأكربهن صدقة، وهي واقفة اخلاتونية اجلوانية مبحل
النصر يف أول الشرف القبلي على بانياس، ودفنت بتربتها يف سفح قاسيون قربيا من قباب السركسية، وإىل جنبها 

دار احلديث االشرفية واالتابكية، وهلا أوقاف كثرية غري ذلك، وأما اخلاتونية الربانية اليت على القنوات مبحلة صنعاء 
يعرف ذلك املكان اليت هي فيه بتل الثعالب، فهي من إنشاء الست زمرد خاتون بنت جاويل، وهي أخت الشام، و

امللك دقماق المه، وكانت زوجة زنكي والد نور الدين حممود، صاحب حلب، وقد ماتت قبل هذا احلني كما 
  .تقدمت وفاهتا

هاين احلافظ املوسوي املديين، أحد حفاظ الدنيا االصب) ١(احلافظ الكبري أبو موسى املديين حممد بن عمر بن حممد 
  .الرحالني اجلوالني له مصنفات عديدة، وشرح أحاديث كثرية رمحه اهللا

السهيلي أبو القاسم وأبو زيد عبد الرمحن بن اخلطيب أيب حممد بن عبد اهللا بن اخلطيب أيب عمر أمحد بن أيب احلسن 
  اخلثعمي السهيلي، -هو الداخل إىل االندلس  -أصبغ بن حسني بن سعدون بن رضوان بن فتوح 

أنه أملى عليه نسبه كذلك، قال والسهيلي نسبة إىل قرية بالقرب من مالقة امسها سهيل، : حكى القاضي ابن خلكان
النه ال يرى سهيل النجم يف شئ من تلك البالد إال منها من رأس جبل شاهق عندها، وهي من قرى املغرب، ولد 

ن ومخسمائة، وقرأ القراءات واشتغل وحصل حىت برع وساد أهل زمانه بقوة القرحية وجودة الذهن السهيلي سنة مثا
يذكر فيه نكتا " الروض االنف " وحسن التصنيف، وذلك من فضل اهللا تعاىل ورمحته، وكان ضريرا مع ذلك، له 

ا أهبم يف القرآن من االمساء االعالم االعالم فيم" حسنة على السرية مل يسبق إىل شئ منها أو إىل أكثرها، وله كتاب 
، ومسألة يف الفرائض بديعة، ومسألة يف سركون الدجال أعور، وأشياء فريدة كثرية "نتائج الفكر " ، وكتاب "

  بديعة مفيدة، وله أشعار حسنة، وكان عفيفا فقريا، وقد حصل له مال كثري يف آخر عمره من صاحب
__________  

: ٢٤٦/  ٤والوايف  ٢٧٣/  ٤وشذرات الذهب  ١٣٣٤وتذكرة احلفاظ ص  ٢٨٦/  ٤يف وفيات االعيان ) ١(
  .أمحد

  .نسبة إىل مدينة أصبهان: قال يف الوايف: واملديين

مراكش، مات يوم اخلميس السادس والعشرين من شعبان من هذه السنة، وله قصيدة كان يدعو اهللا هبا ويرجتي 
يا من * أنت املعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها * ويسمع يا من يرى ما يف الضمري : االجابة فيها وهي

* امنن فإن اخلري عندك أمجع ما يل سوى فقري إليك وسيلة * إليه املشتكى واملفزع يا من خزائن رزقه يف قول كن 
) ١(جو فلئن رددت فأي باب أقرع ؟ ومن الذي أر* فباالفتقار إليك فقري أدفع ما يل سوى قرعي لبابك حيلة 

الفضل أجزل واملواهب أوسع مث * إن كان فضلك عن فقريك مينع ؟ حاشا جملدك أن تقنط عاصيا * وأهتف بامسه 
دخلت سنة اثنتني ومثانني ومخسمائة يف ثاين ربيع االول منها كان دخول الناصر دمشق بعد عافيته، وزار القاضي 

  الفاضل،



نيابة دمشق ولده االفضل علي، ونزل أبو بكر العادل عن حلب واستشاره، وكان ال يقطع أمرا دونه، وقرر يف 
لصهره زوج ابنته امللك الظاهر غازي بن الناصر، وأرسل السلطان أخاه العادل صحبة ولده عماد الدين عثمان 

 امللك العزيز على ملك مصر، ويكون امللك العادل أتابكه، وله إقطاع كبرية جدا، وعزل عن نيابتها تقي الدين عمر
، فعزم على الدخول إىل إفريقية، فلم يزل الناصر يتلطف به ويترفق له حىت أقبل جبنوده حنوه، فأكرمه واحترمه )٢(

وأقطعه محاه وبالدا كثرية معها، وقد كانت له قبل ذلك، وزاد له على ذلك مدينة ميافارقني، وامتدحه العماد 
  .بقصيدة ذكرها يف الروضتني
لسلطان وصاحله وصافاه، حىت كان يقاتل ملوك الفرنج أشد القتال وسىب منهم النساء وفيها هادن قومس طرابلس ا

  ولكن صده السلطان فمات على الكفر) ٣(والصبيان، وكاد أن يسلم 
__________  

  .أدعو: يف وفيات االعيان) ١(
الفضل علي وشكاه إليه إن تقي الدين عمر سعى لدى صالح الدين إىل إخراج ولده ا: قال ابن االثري يف تارخيه) ٢(

النه قد عجز عن جباية اخلراج، فظن صالح الدين أن تقي الدين يريد االنفراد مبصر ميلكها إذا مات صالح الدين 
  ).٧٠/  ٣تاريخ أيب الفداء  ٥٢٣/  ١١(
 مات امللك بلدوين الرابع وأوصى بامللك البن أخت له، وكان صغريا فكفله رميوند صاحب طرابلس وطمع يف) ٣(

امللك بسبب هذا الصغري، بلدوين اخلامس، لكنه مات وملا يبلغ التاسعة من عمره فانتقل امللك إىل أمه سبيلال، واليت 
  تزوجت برجل من االفرنج امسه كي، فأسقط يف يد صاحب طرابلس وراسل صالح الدين وانتمى إليه واعتضد به 

  .نج، ومن أشد ما دخل عليهم يف دينهموالطغيان، وكانت مصاحلته من أقوى أسباب النصر على الفر
وأمجع املنجمون على خراب العامل يف شعبان، الن الكواكب الستة جتتمع فيه يف امليزان، فيكون : قال العماد الكاتب

طوفان الريح يف سائر البلدان، وذكر أن ناسا من اجلهلة تأهبوا لذلك حبفر مغارات يف اجلبار ومدخالت وأسراب يف 
فلما كانت تلك الليلة اليت أشاروا إليها وأمجعوا عليها مل ير ليلة مثلها يف سكوهنا : من ذلك، قالاالرض خوفا 

  وركودها وهدوئها، وقد ذكر ذلك غري واحد
من الناس يف سائر أقطار االرض، وقد نظم الشعراء يف تكذيب املنجمني يف هذه الواقعة وغريبها أشعارا كثرية حسنة 

ومىت * إمنا التقومي والزيج هباء وهوا قلت للسبعة إبرام ومنع وعطا * لزيج فقد بان اخلطا مزق التقومي وا: منها
ويعم االرض رجف وخراب وبلى ويصري القاع * ينزلن يف امليزان يستويل اهلوا ويثور الرمل حىت ميتلي منه الصفا 

فبقيتم ضحكة * جاءت هبذا االنبياء وحكمتم فأىب احلاكم إال ما يشا ما أتى الشرع وال * كالقف وكالطود العدا 
ما أطمعكم يف احلكم إال االمرا ليت إذ مل حيسنوا يف * يضحك منها العلما حسبكم خزيا وعارا ما يقول الشعرا 

فعلى اصطرالب بطليموس والزيج العفا وعليه اخلزي ما جادت على االرض السما وممن تويف * الدين طغاما أسا 
د عبد اهللا بن أيب الوحش بري بن عبد اجلبار بن بري املقدسي مث املصري، أحد أئمة اللغة أبو حمم: فيها من االعيان

والنحو يف زمانه، وكان عليه تعرض الرسائل بعد أبن بابشاد، وكان كثري االطالع عاملا هبذا الشأن، مطرحا 
صانيف املفيدة، تويف وقد جاوز للتكليف يف كالمه، ال يلتفت وال يعرج على االعراب فيه إذا خاطب الناس، وله الت

  .الثمانني بثالث سنني رمحه اهللا تعاىل، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
مث دخلت سنة ثالث ومثانني ومخسمائة فيها كانت وقعة حطني اليت كانت أمارة وتقدمة وإشارة لفتح بيت املقدس، 

  واستنقاذه من



__________  
الفرنج وأبرزها أنه يعترب نفسه الشخص الوحيد اجلدير بالترشيح وطلب منه املساعدة على بلوغ أغراضه من = 

وقد روى أبو شامة عن عماد ؛ إىل أن طموحه يعود إىل زمن مبكر ) ٣٠٤ص (وقد أشار ابن جبري ؛ لعرش اململكة 
يتم إال الدين االصفهاين أن رميوند كان مستعدا العتناق االسالم حىت حيقق رغبته، واعترب أن حتقيق رغبته هذه ال 

  .مبساعدة صالح الدين له
  ).٧٢٥/  ٢وتاريخ احلروب الصليبية  ٥٢٧ - ٥٢٦/  ١١الكامل  ٢٥٧/  ٢الروضتني (

  .أيدي الكفرة
كان أول يوم منها يوم السبت، وكان يوم النريوز، وذلك أول سنة الفرس، واتفق أن ذلك كان : قال ابن االثري

لشمس برج احلمل، وكذلك كان القمر يف برج احلمل أيضا، وهذا أول سنة الروم، وهو اليوم الذي نزلت فيه ا
شئ يبعد وقوع مثله، وبرز السلطان من دمشق يوم السبت مستهل حمرم يف جيشه، فسار إىل رأس املاء فنزل ولده 
االفضل هناك يف طائفة من اجليش وتقدم السلطان ببقية اجليش إىل بصرى فخيم على قصر أيب سالم، ينتظر قدوم 

، ليسلموا من معرة برنس الكرك، )١(جاج، وفيهم أخته ست الشام وابنها حسام الدين حممد بن عمر بن الشني احل
فلما جاز احلجيج ساملني سار السلطان فنزل على الكرك وقطع ما حوله من االشجار، ورعى الزرع وأكلوا الثمار، 

ابن السلطان على رأس املاء، وبعث االفضل سرية وجاءت العساكر املصرية وتوافت اجليوش املشرقية، فنزلوا عند 
حنو بالد الفرنج فقتلت وغنمت وسلمت ورجعت، فبشر مبقدمات الفتح والنصر، وجاء السلطان جبحافله فالتفت 

عليه مجيع العساكر، فرتب اجليوش وسار قاصدا بال الساحل، وكان مجلة من معه من املقاتلة اثين عشر ألفا غري 
عت الفرنج بقدومه فاجتمعوا كلهم وتصاحلوا فيما بينهم، وصاحل قومس طرابلس وبرنس الكرك املتطوعة، فتسام

الفاجر، وجاؤوا حبدهم وحديدهم واستصحبوا معهم صليب الصلبوت حيمله منهم عباد الطاغوت، وضالل 
لفا، وقد خوفهم الناسوت، يف خلق ال يعلم عدهتم إال اهللا عزوجل، يقال كانوا مخسني ألفا وقيل ثالثا وستني أ

صاحب طرابلس من املسلمني فاعترض عليه الربنس صاحب الكرك فقال له ال أشك أنك حتب املسلمني وختوفنا 
كثرهتم، وستري غب ما أقول لك، فتقدموا حنو املسلمني وأقبل السلطان ففتح طربية وتقوى مبا فيها من االطعمة 

هبا، وحاز البحرية يف حوزته ومنع اهللا الكفرة أن يصلوا منها إىل واالمتعة وغري ذلك، وحتصنت منه القلعة فلم يعبأ 
قطرة، حىت صاروا من عطش عظيم، فربز السلطان إىل سطح اجلبل الغريب من طربية عند قرية يقال هلا حطني، اليت 

حب يقال إن فيها قرب شعيب عليه الصالة والسالم، وجاء العدو املخذول، وكان فيهم صاحب عكا وكفرنكا وصا
  الناصرة وصاحب صور وغري ذلك من مجيع ملوكهم، فتواجه الفريقان وتقابل اجليشان، وأسفر وجه

االميان واغرب وأقتم وأظلم وجه الكفر والطغيان، ودارت دائرة السوء على عبدة الصلبان، وذلك عشية يوم 
لى أهل االحد وذلك خلمس اجلمعة، فبات الناس على مصافهم وأصبح صباح يوم السبت الذي كان يوما عسريا ع

بقني من ربيع اآلخر، فطلعت الشمس على وجوه الفرنج واشتد احلر وقوي هبم العطش، وكان حتت أقدام خيوهلم 
حشيش قد صار هشيما، وكان ذلك عليهم مشؤوما، فأمر السلطان النفاطة أن يرموه بالنفط، فرموه فتأجج نارا 

وحر العطش وحر النار وحر السالح وحر رشق النبال، وتبارز  حتت سنابك خيوهلم، فاجتمع عليهم حر الشمس
الشجعان، مث أمر السلطان بالتكبري واحلملة الصادقة فحملوا وكان النصر من اهللا عزوجل، فمنحهم اهللا أكتافهم 

  فقتل منهم



__________  
  .الجني: يف الكامل وابن خلدون) ١(

شجعاهنم وفرساهنم، وكان يف مجلة من أسر مجيع ملوكهم سوى  ثالثون ألفا يف ذلك اليوم، وأسر ثالثون ألفا من
قومس طرابلس فإنه اهنزم يف أول املعركة، واستلبهم السلطان صليبهم االعظم، وهو الذين يزعمون أنه صلب عليه 

مغ املصلوب، وقد غلفوه بالذهب والآللئ واجلواهر النفيسة، وليم يسمع مبثل هذا اليوم يف عز االسالم وأهله، ود
الباطل وأهله، حىت ذكر أن بعض الفالحني رآه بعضهم يقود نيفا وثالثني أسريا من الفرنج قد ربطهم بطنب خيمة، 
وباع بعضهم أسريا بنعل ليلبسها يف رجله، وجرت أمور مل يسمع مبثلها إال يف زمن الصحابة والتابعني، فلله احلمد 

  .دائما كثريا طيبا مباركا
وضعت احلرب أوزارها أمر السلطان بضرب خميم عظيم، وجلس فيه على سرير اململكة فلما متت هذه الوقعة، 

 -وعن ميينه أسرة وعن يساره مثلها، وجئ باالسارى تتهادى بقيودها، فأمر بضرب أعناق مجاعة من مقدمي الداوية 
لوكهم فأجلسوا عن ميينه صربا، ومل يترك أحدا منهم ممن كان يذكر الناس عنه شرا، مث جئ مب -واالسارى بني يديه 

ويساره على مراتبهم، فأجلس ملكهم الكبري عن ميينه، وأجلس أرياط برنس الكرك وبقيتهم عن مشاله، مث جئ إىل 
السلطان بشراب من اجلالب مثلوجا، فشرب مث ناول امللك فشرب، مث ناول أرياط صاحب الكرك فغضب 

  السلطان
يه، هذا ال عهد له عندي، مث حتول السلطان إىل خيمة داخل تلك اخليمة إمنا ناولتك ومل آذن لك أن تسق: وقال له

نعم أنا : واستدعى بأرياط صاحب الكرك، فلما أوقف بني يده قام إليه بالسيف ودعاه إىل االسالم فامتنع، فقال له
: وهم يف اخليمة، وقالأنوب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف االنتصار المته، مث قتله وأرسل برأسه إىل امللوك 

إن هذا تعرض لسب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث قتل السلطان مجيع من كان من االسارى من الداوية 
واالسبتارية صربا وأراح املسلمني من هذين اجلنسني اخلبيثني، ومل يسلم ممن عرض عليه االسالم إال القليل، فيقال 

ارى كذلك كانوا ثالثني ألفا، وكان مجلة جيشهم ثالثة وستني ألفا، وكان من إنه بلغت القتلى ثالثني ألفا، واالس
) ١(سلم مع قلتهم وهرب أكثرهم جرحى فماتوا ببالدهم، وممن مات كذلك قومس طرابلس، فإنه اهنزم جرحيا 

صحبة فمات هبا بعد مرجعه، مث أرسل السلطان برؤس أعيان الفرنج ومن مل يقتل من رؤوسهم، وبصليب الصلبوت 
  .القاضي ابن أيب عصرون إىل دمشق ليودعوا يف قلعتها، فدخل بالصليب منكوسا وكان يوما مشهودا

  مث سار السلطان إىل قلعة طربية فأخذها، وقد كانت طربية تقاسم بالد حوران والبلقاء وما
__________  

قا مما جرى على الفرنج خاصة وعلى دين مل يلبث إال أياما قالئل حىت مات غيظا وحن: قال ابن االثري يف تارخيه) ١(
  .النصرانية عامة

  .مات اليام قالئل أسفا: وقال ابن خلدون ٥٣٨/  ١١
  .وبقي مدة يسرية ومات غبنا: وقال أبو الفداء

حوهلا من اجلوالن وتلك االراضي كلها بالنصف، فأراح اهللا املسلمني من تلك املقامسة، مث سار السلطان إىل حطني 
عيب، مث ارتفع منه إىل أقليم االردن، فتسلم تلك البالد كلها، وهي قرى كثرية كبار وصغار، مث سار إىل فزار قرب ش

عكا فنزل عليها يوم االربعاء سلخ ربيع اآلخر، فافتتحها صلحا يوم اجلمعة، وأخذ ما كان هبا من حواصل امللوك 



ى املسلمني، فوجد فيها أربعة آالف أسري، ففرج وأمواهلم وذخائرهم ومتاجر وغريها، واستنقذ من كان هبا من أسر
  .اهللا عنهم، وأمر بإقامة اجلمعة هبا، وكانت أول مجعة أقيمت بالساحل بعد أخذه الفرنج، حنوا من سبعني سنة

  مث سار منها إىل
و غزة صيدا وبريوت وتلك النواحي من السواحل يأخذها بلدا بلدا، خللوها من املقاتلة وامللوك، مث رجع سائرا حن

وعسقالن ونابلس وبيسان وأراضي الغور، فملك ذلك كله، واستناب على نابلس ابن أخيه حسام الدين عمر بن 
، وهو الذي افتتحها، وكان مجلة ما افتتحه السلطان يف هذه املدة القريبة مخسني بلدا كبارا كل )١(حممد بن الشني 

  .من هذه االماكن شيئا كثريا، وسبوا خلقابلد له مقاتلة وقلعة ومنعة، وغنم اجليش واملسلمون 
مث إن السلطان أمر جيوشه أن ترتع يف هذه االماكن مدة شهور ليسترحيوا وحتمو أنفسهم وخيوهلم لفتح بيت 

املقدس، وطار يف الناس أن السلطان عزم على فتح بيت املقدس، فقصده العلماء والصاحلون تطوعا، وجاؤوا إليه، 
وقعة حطني وفتح عكا ففتح بنفسه حصونا كثرية، فاجتمع من عباد اهللا ومن اجليوش شئ  ووصل أخاه العادل بعد

  .كثري جدا، فعند ذلك قصد السلطان القدس مبن معه كما سيأيت
وهو مقيم هبا  -وقد امتدحه الشعراء بسبب وقعة حطني فقالوا وأكثروا، وكتب إليه القاضي الفاضل من دمشق 

ىل أن اهللا أقام به الدين، وكتب اململوك هذه اخلدمة والرؤوس مل ترفع من سجودها، ليهن املو"  -ملرض اعتراه 
والدموع مل متسح من خدودها، وكلما ذكر اململوك أن البيع تعود مساجد، واملكان الذي كان يقال فيه إن اهللا 

يض من جفنه سرورا بتوحيد ثالث ثالثة يقال فيه اليوم إنه الواحد، جدد هللا شكرا تارة يفيض من لسانه، وتارة يف
اهللا، تعاىل امللك احلق املبني، وأن يقال حممد رسول اهللا الصادق االمني، وجزى اهللا يوسف خريا عن إخراجه من 

تلك : سجنه، واملماليك ينتظرون املوىل وكل من أراد أن يدخل احلمام بدمشق قد عزم على دخول محام طربية
ولاللسنة بعد يف هذا الفتح تسبيح طويل : سيف ال سيف ابن ذي يزن مث قالوذلك ال* املكارم ال قعبان من لنب 

  ".وقول مجيل جليل 
  "واستنقاذه من أيدي النصارى بعد أن استحوذوا عليه مدة ثنتني وتسعني سنة " فتح بيت املقدس يف هذه السنة 

__________  
  .كما يف الكامل وابن خلدون: الجني) ١(

الماكن املذكورة فيما تقدم، أمر العساكر فاجتمعت مث سار حنو بيت املقدس، فنزل غريب ملا افتتح السلطان تلك ا
فوجد البلد قد  -أعين سنة ثالث ومثانني ومخسمائة  -بيت املقدس يف اخلامس عشر من رجب من هذه السنة 

س يومئذ رجال حصنت غاية التحصني، وكانوا ستني ألف مقاتل، دون بيت املقدس أو يزيدون، وكان صاحب القد
أتباع ) ٢(، ومعه من سلم من وقعة حطني يوم التقى اجلمعان، من الداوية واالسبتارية )١(يقال له بالبان بن بازران 

الشيطان، وعبدة الصلبان، فأقام السلطان مبنزله املذكور مخسة أيام، وسلم إىل كل طائفة من اجليش ناحية من 
احية الشام النه رآها أوسع للمجال، واجلالد والنزال، وقاتل الفرنج دون السور وأبراجه، مث حتول السلطان إىل ن

البلد قتاال هائال، وبذلوا أنفسهم وأمواهلم يف نصرة دينهم وقمامتهم، واستشهد يف احلصار بعض أمراء املسلمني 
دات على البلد، ، فحنق عند ذلك كثري من االمراء والصاحلني، واجتهدوا يف القتال ونصب املناجنيق والعرا)٣(

وغنت السيوف والرماح اخلطيات، والعيون تنظر إىل الصلبان منصوبة فوق اجلدران، وفوق قبة الصخرة صليب 
كبري، فزاد ذلك أهل االميان حنقا وشدة التشمري، وكان ذلك يوما عسريا على الكافرين غري يسري، فبادر السلطان 

ور فنقبها وعلقها وحشاها وأحرقها، فسقط ذلك اجلانب وخر الربج بأصحابه إىل الزاوية الشرقية الشمالية من الس



برمته فإذا هو واجب، فلما شاهد الفرنج ذلك احلادث الفظيع، واخلطب املؤمل الوجيع، قصد أكابرهم السلطان 
 أترك ال أفتحها إال عنوة، كما افتتحتموها أنتم عنوة، وال: وتشفعوا إليه أن يعطيهم االمان، فامتنع من ذلك وقال

) ١(هبا أحدا من النصارى إال قتلته كما قتلتم أنتم من كان هبا من املسلمني، فطلب صاحبها بالبان بن بازران 
االمان ليحضر عنده فأمنه، فلما حضر ترقق للسلطان وذل ذال عظيما، وتشفع إليه بكل ما أمكنه فلم جيبه إىل 

وقتلنا  -) ٤(وكانوا قريبا من أربعة آالف  -نا كل أسري بأيدينا االمان هلم، فقالوا إن مل تعطنا االمان رجعنا فقتل
وخربنا الدور واالماكن احلسنة، وأحرقنا املتاع وأتلفنا ما بأيدينا من االموال، وهدمنا  -ذرارينا وأوالدنا ونساءنا 

نقاتل قتال املوت، وال قبة الصخرة وحرقنا ما نقدر عليه، وال نبقي ممكنا يف إتالف ما نقدر عليه، وبعد ذلك خنرج ف
  خري يف حياتنا بعد ذلك، فال يقتل واحد منا حىت يقتل أعدادا منكم، فماذا

  ترجتي بعد هذا من اخلري ؟
__________  

  .بليان بن نريزان: باليان بن بريزان، ويف تاريخ ابن خلدون وابن العربي: يف الكامل) ١(
  .باليان ابلني: ويف تاريخ احلروب الصليبية

  .صاحب الرملة: انوبالي
وقد توىل قيادة الفرنج وكان قد دخل القدس بعد شرط عليه صالح أال يقيم يف بيت املقدس إال ليلة واحدة، وبعد 

دخوله مل يسمح له باخلروج وأجرب على تويل قيادة مجاعات الفرنج اليت وجدت فيها، فكتب إىل صالح الدين 
  ).٧٤٨/  ٢انظر تاريخ احلروب الصليبية (ا يشرح له إقدامه على انتهاك اليمني اليت بذهل

  ".االستثارية " ويف االصل ؛ من املراجع املذكورة سابقا ) ٢(
  .االمري عز الدين عيسى بن مالك وهو من أكابر االمراء: ومنهم) ٣(

  .وكان أبوه صاحب قلعة جعرب
  .مخسة آالف: يف الكامل وابن خلدون وابن العربي) ٤(

أجاب إىل الصلح وأناب، على أن يبذل كل رجل منهم عن نفسه عشرة دنانري، وعن املرأة  فلما مسع السلطان ذلك
، ومن عجز عن ذلك كان أسريا للمسلمني، وأن تكون الغالت )١(مخسة دنانري، وعن كل صغري وصغرية دينارين 

  .واالسلحة والدور للمسلمني، وأهنم يتحولون منها إىل مأمنهم وهي مدينة صور
بذلك، وأن من مل يبذل ما شرط عليه إىل أربعني يوما فهو أسري، فكان مجلة من أسر هبذا الشرط ستة  فكتب الصلح

من رجال ونساء وولدان، ودخل السلطان واملسلمون البلد يوم اجلمعة قبل وقت الصالة ) ٢(عشر ألف أسري 
  .من رجب) ٣(بقليل، وذلك يوم السابع والعشرين 

  .اء برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من املسجد احلرام إىل املسجد االقصىوهي ليلة االسر: قال العماد
وهو أحد االقوال يف االسراء، ومل يتفق للمسلمني صالة اجلمعة يومئذ خالفا ملن زعم أهنا أقيمت : قال أبو شامة

لضيق الوقت، وإمنا يومئذ، وأن السلطان خطب بنفسه بالسواد، والصحيح أن اجلمعة مل يتمكنوا من إقامتها يومئذ 
  .أقيمت يف اجلمعة املقبلة، وكان اخلطيب حميي الدين بن حممد بن علي القرشي بن الزكي كما سيأيت قريبا

  ولكن نظفوا املسجد االقصى مما كان فيه من الصلبان والرهبان واخلنازير، وخربت دور الداوية
ا لعنهم اهللا، فنظف من ذلك كله، وأعيد إىل ما كان وكانوا قد بنوها غريب احملراب الكبري، واختذوا احملراب مشت

عليه يف االيام االسالمية، وغسلت الصخرة باملاء الطاهر، وأعيد غسلها مباء الورد واملسك الفاخر، وأبرزت 



للناظرين، وقد كانت مستورة خمبوءة عن الزائرين، ووضع الصليب عن قبتها، وعادت إىل حرمتها، وقد كان 
  .ها قطعا فباعوها من أهل البحور اجلوانية بزنتها ذهبا، فتعذر استعادة ما قطع منهاالفرنج قلعوا من

مث قبض من الفرنج ما كانوا بذلوه عن أنفسهم من االموال، وأطلق السلطان خلقا منهم بنات امللوك بن معهن من 
عنهم، وفرق السلطان مجيع ما  النساء والصبيان والرجال، ووقعت املساحمة يف كثري منهم، وشفع يف أناس كثري فعفا

قبض منهم من الذهب يف العسكر، ومل يأخذ منه شيئا مما يقتىن ويدخر، وكان رمحه اهللا حليما كرميا مقداما شجاعا 
  .رحيما

أول مجعة أقيمت ببيت املقدس بعد فتحه ملا تطهر بيت املقدس مما كان فيه من الصلبان والنواقيس والرهبان 
االميان، ونودي باالذان وقرئ القرآن، ووحد الرمحن، كان أول مجعة أقيمت يف اليوم  والقساقس، ودخله أهل

  الرابع من
__________  

  .ودينار للطفل: ٧٥٢/  ٢: يف تاريخ احلروب الصليبة) ١(
  .هذا بالضبط واليقني: كذا باالصل، وابن االثري وقال) ٢(

  .مخسة آالف: وقال ابن العربي
  .يوم اجلمعة لتسع وعشرين من رجب: ٣١٠/  ٥يف تاريخ ابن خلدون ) ٣(

إىل جانب احملراب، وبسطت البسط وعلقت القناديل وتلي التنزيل، ) ١(شعبان، بعد يوم الفتح بثمان، فنصب املنرب 
وجاء احلق وبطلت االباطيل، وصفت السجادات وكثرت السجدات، وتنوعت العبادات، وارتفعت الدعوات، 

كربات، وأقيمت الصلوات، وأذن املؤذنون، وخرس القسيسون، وزال البوس وطابت ونزلت الربكات، واجنلت ال
) [ مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد(النفوس، وأقبلت السعود وأدبرت النحوس، وعبد اهللا االحد الصمد الذي 

  ، وكربه الراكع والساجد، والقائم والقاعد، وامتال اجلامع وسالت لرقة] ٤ - ٣: االخالص
القلوب املدامع، وملا أذن املؤذنون للصالة قبل الزوال كادت القلوب تطري من الفرح يف ذلك احلال، ومل يكن عني 

خطيب فربز من السلطان املرسوم الصالحي وهو يف قبة الصخرة أن يكون القاضي حميي الدين بن الزكي اليوم 
يغة، ذكر فيها شرف البيت املقدس، وما رود فيه خطيبا، فلبس اخللعة السوداء وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بل

  .من الفضائل والترغيبات، وما فيه من الدالئل واالمارات
فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا (وقد أورد الشيخ أبو شامة اخلطبة يف الروضتني بطوهلا وكان أول ما قال 

  ]. ٤٥: االنعام) [ رب العاملني
احلمد هللا معز االسالم بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف االمور : " كلها، مث قالمث أورد حتميدات القرآن 

بأمره، ومزيد النعم بشكره، ومستدرج الكافرين مبكره، الذي قدر االيام دوال بعدله، وجعل العاقبة للمتقني بفضله، 
هر فوق عباده فال ميانع، أظهر دينه على الدين كله، القا) ٣] (و [ على العباد من طله وهطله، ) ٢(وأفاض 

والظاهر على خليقته فال ينازع، واآلمر مبا يشاء فال يراجع، واحلاكم مبا يريد فال يدافع، أمحده على إظفاره 
وإظهاره، وإعزازه الوليائه ونصرة أنصاره، ومطهر بيت املقدس من أدناس الشرك وأوضاره، محد من استشعر 

أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له االحد الصمد، الذي مل يلد ومل يولد، احلمد باطن سره وظاهر أجهاره، وأشهد 
ومل يكن له كفوا أحد، شهادة من طهر بالتوحيد قلبه، وأرضى به ربه، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله رافع الشكر 

رج به منه االفك، الذي أسري به من املسجد احلرام إىل هذا املسجد االقصى، وع) ٤(وداحض الشرك، ورافض 



إىل السموات العلى، إىل سدرة املنتهى عندها جنة املأوى، ما زاغ البصر وما طغى، صلى اهللا عليه وسلم وعلى 
خليفته الصديق السابق إىل االميان، وعلى أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب أول من رفع عن هذا البيت شعار الصلبان، 

  ين جامع القرآن،وعلى أمري املؤمنني عثمان بن عفان ذي النور
__________  

محل املنرب من حلب، وكان نور الدين قد أمر الصناع ببنائه، فاستمروا يف صناعته عدة سنني وكان بني االنتهاء ) ١(
  .من بنائه ومحله إىل بيت املقدس عشرون سنة

  ).٣١٠/  ٥وابن خلدون  - ٥٥٢/  ١١انظر الكامل (
  .لى عباده من ظلهوأفاء ع: ٢٣١/  ٤يف وفيات االعيان ) ٢(
  .من وفيات االعيان) ٣(
  .وراحض: يف الوفيات) ٤(

وعلى أمري املؤمنني علي بن أيب طالب مزلزل الشرك، ومكسر االصنام، وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان 
."  

لذي من شأنه مث ذكر املوعظة وهي مشتملة على تغبيط احلاضرين مبا يسره اهللا على أيديهم من فتح بيت املقدس، ا
كذا وكذا، فذكر فضائله ومآثره، وأنه أول القبلتني، وثاين املسجدين، وثالث احلرمني، ال تشد الرحال بعد 

املسجدين إال إليه، وال تعقد اخلناصر بعد املوطنني إال عليه، وإليه أسري برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من 
كرام، ومنه كان املعراج إىل السموات، مث عاد إليه مث سار منه إىل املسجد احلرام، وصلى فيه باالنبياء والرسل ال

املسجد احلرام على الرباق، وهو أرض احملشر واملنشر يوم التالق، وهو مقر االنبياء ومقصد االولياء، وقد أسس 
  .على التقوى من أول يوم

احلرام بأربعني سنة، كما جاء يف  ويقال إن أول من أسسه يعقوب عليه السالم بعد أن بىن اخلليل املسجد: قلت
الصحيحني، مث جدد بناءه سليمان بن داود عليهما السالم، كما ثبت فيه احلديث باملسند والسنن، وصحيح ابن 
خزمية وابن حبان واحلاكم وغريهم، وسأل سليمان عليه السالم اهللا عند فراغه من خالال ثالثا، حكما يصادف 

ن بعده، وأنه ال يأيت أحد هذا املسجد ال ينهزه إال الصالة فيه إال خرج من ذنوبه وملكا ال ينبغي الحد م؛ حكمه 
  .كيوم ولدته أمه

  .مث ذكر متام اخلطبتني، مث دعا للخليفة الناصر العباسي، مث دعا للسلطان الناصر صالح الدين
إذن السلطان، فوعظ وبعد الصالة جلس الشيخ زين الدين أبو احلسن بن علي جنا املصري على كرسي الوعظ ب

الناس، واستمر القاضي ابن الزكي خيطب بالناس يف أيام اجلمع أربع مجعات، مث قرر السلطان للقدس خطيبا 
مستقرا، وأرسل إىل حلب فاستحضر املنرب الذي كان امللك العادل نور الدين الشهيد قد استعمله لبيت املقدس، 

  .ن إال على يدي بعض أتباعه صالح الدين بعد وفاتهوقد كان يؤمل أن يكون فتحه على يديه، فما كا
  نكتة غريبة

وقع يف : وقد تكلم شيخنا أبو احلسن علي بن حممد السخاوي يف تفسريه االول فقال: قال أبو شامة يف الروضتني
ن يف أول سورة الروم أخبار عن فتح بيت املقدس، وأنه ينزع م -يعين ابن برجان  -تفسري أيب احلكم االندلسي 

  .أيدي النصارى سنة ثالث ومثانني ومخسمائة
آمل غلبت الروم يف أدىن االرض (ومل أره أخذ ذلك من علم احلروف، وإمنا أخذه فيما زعم من قوله : قال السخاوي



فبىن االمر على التاريخ كما يفعل املنجمون، فذكر ]  ٣ - ١: الروم) [ وهم من بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني
وهذه جنابة : ن يف سنة كذا وكذا، ويغلبون يف سنة كذا وكذا، على ما تقتضيه دوائر التقدير، مث قالأهنم يغلبو

  وافقت إصابة، إن صح، قال ذلك قبل وقوعه، وكان يف كتابه قبل حدوثه،

 وقد ذكر يف: وليس هذا من قبيل علم احلروف، وال من بابا الكرامات واملكاشفات، وال ينال يف حساب، قال: قال
  .تفسري سورة القدر أنه لو علم الوقت الذي نزل فيه القرآن لعلم الوقت الذي يرفع فيه

ابن برجان ذكر هذا يف تفسريه يف حدود سنة ثنتني وعشرين ومخسمائة، ويقال إن امللك نور الدين أوقف : قلت
ومخسمائة، فتهيأ  على ذلك فطمع أن يعيش إىل سنة ثالث ومثانني ومخسمائة، الن مولده يف سنة إحدى عشر

  .السباب ذلك حىت إنه أعد منربا عظيما لبيت املقدس إذا فتحه واهللا أعلم
وأما الصخرة املعظمة فإن السلطان أزال ما حوهلا من املنكرات والصور والصلبان، وطهرها بعد ما كانت جيفة، 

يعمل حوهلا شبابيك من حديد، وأظهرها بعد ما كانت خفية مستورة غري مرئية، وأمر الفقيه عيسى اهلكاري أن 
ورتب هلا إماما راتبا، وقف عليه رزقا جيدا، وكذلك إمام االقصى، وعمل للشافعية مدرسة يقال هلا الصالحية 

والناصرية أيضا، وكان موضعها كنيسة على قرب حنة أم مرمي، ووقف على الصوفية رباطا كان للبترك إىل جنب 
اء اجلوامك، وأرصد اخلتم والربعات يف أرجاء املسجد االقصى والصخرة، القمامة، وأجرى على الفقهاء والفقر

  ليقرأ فيها املقيمون والزائرون وتنافس بنو أيوب فيما يفعلونه ببيت املقدس وغريه من اخلريات إىل كل أحد، وعزم
إهنم ال يتركون ] له [ السلطان على هدم القمامة وأن جيعلها دكا لتنحسم مادة النصارى من بيت املقدس، فقيل 

احلج إىل هذه البقعة، ولو كانت قاعا صفصفا، وقد فتح هذه البلد قبلك أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وترك هذه 
  .الكنيسة بأيديهم، ولك يف ذلك أسوة

فأعرض عنها وتركها على حالتها تأسيا بعمر رضي اهللا عنه، ومل يترك من النصارى فيها سوى أربعة خيدموهنا، وحال 
  .ني النصارى وبينها، وهدم املقابر اليت كانت هلم عند باب الرمحة، وعفا آثارها، وهدم ما كان هناك من القبابب

وأما أسارى املسلمني الذين كانوا بالقدس فإنه أطلقهم مجيعهم، وأحسن إليهم، وأطلق هلم إعطاءات سنية، وكساهم 
  .ه احلمد على نعمه ومننهوعاد إىل أهله ومسكنه، فلل: وانطلق كل منهم إىل وطنه

من شعبان ) ١(فصل فلما فرغ السلطان صالح الدين من القدس الشريف انفصل عنها يف اخلامس والعشرين 
  قاصدا مدينة صور بالساحل، وكان فتحها قد تأخر، وقد استحوذ عليها بعد وقعة حطني

__________  
  .آخر شعبان: ٣١١/  ٥يف ابن خلدون ) ١(

  .ونزل السلطان على صور تاسع شهر رمضان وحاصرها:  تارخيهوقال أبو الفداء يف

، فحصنها وضبط أمرها وحفر حوهلا خندقا من البحر إىل البحر، فجاء )١(رجل من جتار الفرنج يقال له املركيس 
ض السلطان فحاصرها مدة، ودعا باالسطول من الديار املصرية يف البحر، فأحاط هبا برا وحبرا، فعدت الفرنج يف بع
الليايل على مخس شواين من أسطول املسلمني فملكتها، فأصبح املسلمون وامجني حزنا وتأسفا، وقد دخل عليهم 
فصل الربد وقلت االزواد، وكثرت اجلراحات وكل االمراء من احملاصرات، فسألوا السلطان أن ينصرف هبم إىل 

 ذلك على متنع منه، مث توجه هبم حنو دمشق واجتاز دمشق حىت يسترحيوا مث يعودوا إليها بعد هذا احلني، فأجاهبم إىل
  .يف طريقه على عكا، وتفرقت العساكر إىل بالدها



وأما السلطان فإنه ملا وصل إىل عكا نزل بقلعتها وأسكن ولده االفضل برج الداوية، ووىل نيابتها عز الدين 
  حردبيل، وقد أشار بعضهم على السلطان بتخريب

الفرنج إليها، فكاد ومل يفعل وليته فعل، بل وكل بعمارهتا وجتديد حماسنها هباء الدين مدينة عكا خوفا من عود 
بصفني على الفقهاء والفقراء، وجعل دار االسقف مارستانا ووقف ) ٢(قراقوش التقوي، ووقف دار االسبتارية 

  .بعلى ذلك كله أوقافا دارة، ووىل نظر ذلك إىل قاضيها مجال الدين بن الشيخ أىب النجي
وملا فرغ من هذه االشياء عاد إىل دمشق مؤيدا منصورا، وأرسل إليه امللوك بالتهاين والتحف واهلدايا من سائر 

االقطار واالمصار، وكتب اخلليفة إىل السلطان يعتب عليه يف أشياء، منها أنه بعث إليه يف بشارة الفتح بوقعة حطني 
قيمة، وأرسل بفتح القدس مع جناب، ولقب نفسه بالناصر مضاهاة شابا بغداديا كان وضيعا عندهم، ال قدر له وال 

  .للخليفة
  .فتلقى ذلك بالبشر واللطف والسمع والطاعة، وأرسل يعتذر مما وقع

احلرب كانت شغلته عن التروي يف كثري من ذلك، وأما لقبه بالناصر فهو من أيام اخلليفة املستضئ، ومع هذا : وقال
  .فال أعدل عنه، وتأدب مع اخلليفة غاية االدب مع غناه عنه فمهما لقبين أمري املؤمنني

وفيها كانت وقعة عظيمة ببالد اهلند بني امللك شهاب الدين الغوري صاحب غزنة، وبني ملك اهلند الكبري، فأقبلت 
ملسلمني اهلنود يف عدد كثري من اجلنود، ومعهم أربعة عشر فيال، فالتقوا واقتتلوا قتاال شديدا، فاهنزمت ميمنة ا

وجرح الفيل ال  -وميسرهتم، وقيل للملك أنج بنفسك، فما زاده ذلك إال إقداما، فحمل على الفيلة فجرح بعضها 
فرماه بعض الفيالة حبربة يف ساعده فخرجت من اجلانب اآلخر فخر صريعا، فحملت عليه اهلنود ليأخذوه  -يندمل 

  فجاحف عنه أصحابه فاقتتلوا
__________  

كنراد بن ماركيز وكان يقيم : ٧٦٢/  ٢املركيش، ويف تاريخ احلروب الصليبية : مل وابن خلدونيف الكا) ١(
بالقسطنطينية غري أنه تورط يف جرمية قتل وقعت هبا، فأحبر سرا للحج إىل االماكن املقدسة، فاختذ طريقه إىل عكا، 

  .لقي الترحيبومل يكن يعلم شيئا عن الكوارث اليت حلت بفلسطني، فأقلع حنو صور حيث 
  .فتوىل تنظيم الدفاع عنها

  .تقدم االشارة إليها، ويف االصل االستثارية) ٢(

  عنده قتاال شديدا، وجرت حرب عظيمة مل يسمع مبثلها مبوقف، فغلب املسلمون اهلنود وخلصوا
يف تأنيب  فرسخا، وقد نزفه الدم، ملا تراجع إليه جيشه أخذ) ١(صاحبهم ومحلوه على كواهلهم يف حمفة عشرين 

  .االمراء، وحلف ليأكلن كل أمري عليق فرسه، وما أدخلهم غزنة إال مشاة
  .وفيها ولدت امرأة من سواد بغداد بنتا هلا أسنان

وفيها قتل اخلليفة الناصر أستاذ داره أبا الفضل بن الصاحب، وكان قد استحوذ على االمور ومل يبق للخليفة معه 
  .ن االموال، جيد السريه، فأخذ اخلليفة منه شيئا كثريا من احلواصل واالموالكلمة تطاع، ومع هذا كان عفيفا ع

وفيها استوزر اخلليفة أبا املظفر جالل الدين، ومشى أهل الدولة يف ركابه حىت قاضي القضاة ابن الدامغاين وقد كان 
، فمات القاضي يف آخر ابن يونس هذا شاهدا عند القاضي، وكان يقول وهو ميشي يف ركابه لعن اهللا طول العمر

  .هذه السنة
كان من صلحاء احلنابلة، وكان يزار، وله مصنف ) ٢(الشيخ عبد املغيث بن زهري احلريب ..وفيها تويف من االعيان



يف فضل يزيد بن معاوية، أتى فيه بالغرائب والعجائب، وقد رد عليه أبو الفرج بن اجلوزي فأجاد وأصاب، ومن 
جاءه زائرا مستخفيا، فعرفه الشيخ عبد املغيث  -وأظنه الناصر  -ث هذا أن بعض اخللفاء أحسن ما اتفق لعبد املغي

ومل يعلمه بأنه قد عرفه، فسأله اخلليفة عن يزيد أيلعن أم ال ؟ فقال ال أسوغ لعنه الين لو فتحت هذا الباب الفضي 
  .الناس إىل لعن خليفتنا

ة كثرية، منها كذا وكذا، مث شرع يعدد على اخلليفة أفعاله القبيحة، النه يفعل أشياء منكر: ومل ؟ قال: فقال اخلليفة
  .وما يقع منه من املنكر لينزجر عنها، فتركه اخلليفة وخرج من عنده وقد أثر كالمه فيه، وانتفع به

  .مات يف احملرم من هذه السنة
رامات، وكان مقامه جبزيرة علي بن خطاب بن خلف العابد الناسك، أحد الزهاد، ودوي الك: وفيها تويف الشيخ

  .ابن عمر
  .ومل أر مثله يف حسن خلقه ومسته وكراماته وعبادته: قال ابن االثري يف الكامل

__________  
  .أربعة وعشرين: ٥٦١/  ١١يف الكامل ) ١(
  .أبو العز بن أيب حرب: ويف طبقات ابن رجب؛ احلري : ٥٦٢/  ١١يف الكامل ) ٢(

د امللك بن مقدم أحد نواب صالح الدين، ملا افتتح الناصر بيت املقدس أحرم مجاعة االمري مشس الدين حممد بن عب
يف زمن احلج منه إىل املسجد احلرام، وكان ابن مقدم أمري احلاج يف تلك السنة، فلما وقف بعرفة ضرب الدبادب 

ة اخلليفة، فزجره عن ونشر االلوية، وأظهر عز السلطان صالح الدين وعظمته، فغضب طاشتكني أمري احلاج من جه
ذلك فلم يسمع، فاقتتال فجرح ابن مقدم ومات يف اليوم الثاين مبىن، ودفن هنالك، وجرت خطوب كثرية، وليم 

  .طاشتكني على ما فعل، وخاف معرة ذلك من جهة صالح الدين واخلليفة، وعزله اخلليفة عن منصبه
  .ر، مث أضر يف آخر عمره وجاز الستني تويف يف شوالحممد بن عبيد اهللا ابن عبد اهللا سبط بن التعاويذي الشاع

نصر بن فتيان بن مطر الفقيه احلنبلي املعروف بابن املىن، كان زاهدا عابدا، مولده سنة إحدى ومخسمائة، وممن تفقه 
عليه من املشاهري الشيخ موفق الدين بن قدامة، واحلافظ عبد الغين، وحممد بن خلف بن راجح، والناصر عبد 

  .ن بن املنجم بن عبد الوهاب، وعبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر اجليلي وغريهم تويف خامس رمضانالرمح
  .وفيها تويف قاضي القضاة

أبو احلسن الدامغاين وقد حكم يف أيام املقتفي مث املستنجد مث عزل وأعيد يف أيام املستضئ، وحكم للناصر حىت تويف 
  .يف هذه السنة

انني ومخسمائة يف حمرمها حاصر السلطان صالح الدين حصن كوكب فرآه منيعا صعبا، مث دخلت سنة أربع ومث
وكانت ) ٢(يف مخسمائة فارس يضيقون عليهم املسالك، وكذلك وكل لصفت ) ١(فوكل به االمري قامياز البجمي 

  للداوية
  الكركمخسمائة فارس مع طغرلبك اجلامدار مينعون املرية والتقاوى أن تصل إليهم، وبعث إىل 

__________  
  ).٣١٢/  ٥انظر تاريخ ابن خلدون (النجمي : يف الكامل وتاريخ أيب الفداء) ١(
  .صفد كما يف الكامل وابن خلدون وتاريخ أيب الفداء: كذا باالصل، وهو حتريف والصواب) ٢(



ان من هذه الغزوة الشوبك يضيقون على أهلها وحياصروهنم، ليفرغ من أموره لقتال هذه االماكن، وملا رجع السلط
إىل دمشق وجد الصفي بن الفايض وكيل اخلزانة قد بىن له دارا بالقلعة هائلة مطلة على الشرف القبلي، فغضب 

إنا مل خنلق للمقام بدمشق وال بغريها من البالد، وإمنا خلقنا لعبادة اهللا عزوجل واجلهاد يف سبيله، : عليه وعزله وقال
  .فوس ويقعدها عما خلقت لهوهذا الذي عملته مما يثبط الن

وجلس السلطان بدار العدل فحضرت عنده القضاة وأهل الفضل، وزار القاضي الفاضل يف بستانه على الشرف يف 
جوسق ابن الفراش، وحكى له ما جرى من االمور، واستشاره فيما يفعل يف املستقبل من املهمات والغزوات، مث 

، وسار إىل محص ومحاه وجاءت اجليوش من اجلزيرة وهو على خرج من دمشق فسلك على بيوس وقصد البقاع
العاصي، فسار إىل السواحل الشمالية ففتح أنطرطوس وغريها من احلصون، وجبلة والالذقية، وكانتا من أحصن 

وبكاس والشغر ومها قلعتان على العاصي حصينتان، فتحهما عنوة، ) ١(املدن عمارة ورخاما وحماال، وفتح صهيون 
وهي قلعة عظيمة على جبل شاهف منيع، حتتها أودية عميقة يضرب هبا املثل يف سائر بالد ) ٢(صن بدرية وفتح ح

الفرنج واملسلمني، فحاصرها أشد حصار وركب عليها اجملانيق الكبار، وفرق اجليش ثالث فرق، كل فريق يقاتل، 
يال وهنارا، فكان فتحها يف نوبة السلطان فإذا كلوا وتعبوا خلفهم الفريق اآلخر، حىت ال يزال القتال مستمرا ل

أخذها عنوة يف أيام معدودات، وهنب مجيع ما فيها، واستوىل على حواصلها وأمواهلا، وقتل محاهتا ورجاهلا، واستخدم 
نساءها وأطفاهلا، مث عدل عنها ففتح حصن دربساك وحصن بغراس، كل ذلك يفتحه عنوة فيغنم ويسلم، مث مست 

إىل فتح إنطاكية، وذلك النه أخذ مجيع ما حوهلا من القرى واملدن، واستظهر عليها بكثرة اجلنود، به مهته العالية 
  فراسله صاحب إنطاكية يطلب منه اهلدنة على أن يطلق من عنده من أسرى املسلمني، فأجابه إىل ذلك لعلمه

ن يستريح من تعبها، وأرسل ، ومقصود السلطان أ)٣(بتضجر من معه من اجليش، فوقعت اهلدنة على سبعة أشهر 
السلطان من تسلم منه االسارى وقد ذلت دولة النصارى، مث سار فسأله ولده الظاهر أن جيتاز حبلب فأجابه إىل 

ذلك، فنزل بقلعتها ثالثة أيام، مث استقدمه ابن أخيه تقي الدين إليه إىل محاه فنزل عنده ليلة واحدة، وأقطعه جبلة 
بقلعة بعلبك، ودخل محامها، مث عاد إىل دمشق يف أوائل رمضان، وكان يوم مشهودا، والالذقية، مث سار فنزل 

وجاءته البشائر بفتح الكرك وإنقاذه من أيدي الفرنج، وأراح اهللا منهم تلك الناحية، وسهل حزهنا على السالكني 
  ]. ٤٥: االنعام[  )فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني(من التجار والغزاة واحلجاج 

__________  
يف (وملا ملك املسلمون صهيون تفرقوا يف تلك النواحي، فملكوا حصن بالطنوس : زاد ابن االثري يف تارخيه) ١(

/  ١٢(وحصن اجلماهرتني ) العبد: يف تاريخ أيب الفداء(، وملك أيضا حصن العيدو )بالدنوس: تاريخ أيب الفداء
١١.(  

  .برزية: ٧٥/  ٣وتاريخ أيب الفداء  ٣١٤/  ٥وابن خلدون  ١٤/  ١٢يف الكامل ) ٢(
  .آخر أيام: من أول تشرين االول وآخرها: يف ابن االثري مثانية أشهر) ٣(

فصل يف فتح صفد وحصن كوكب مل يقم السلطان بدمشق إال أياما حىت خرج قاصدا صفد فنازهلا يف العشر 
د شديدا يصبح املاء فيه جليدا، فما زال حىت فتحها صلحا يف االوسط من رمضان، وحاصرها باجملانيق، وكان الرب

ثامن شوال، مث سار إىل صور فألقت إليه بقيادها، وتربأت من أنصارها وأجنادها وقوادها، وحتققت ملا فتحت صفد 
كما أن صفد كانت ) ١(وهي معقل االسبتارية  -أهنا مقرونة معها يف أصفادها، مث سار منها إىل حصن كوكب 

كانوا أبغض أجناس الفرنج إىل السلطان، وال يكاد يترك منهم أحدا إال قتله إذا وقع يف املأسورين،  -قل الداوية مع



فحاصر قلعة كوكب حىت أخذها، وقتل من هبا وأراح املارة من شر ساكنيها، ومتهدت تلك السواحل واستقر هبا 
  .منازل قاطنيها

عب، واالرجل يف االوحال ختب، وهو يف كل ذلك صابر مصابر، هذا والسماء تصب، والرياح هتب، والسيول ت
وكان القاضي الفاضل معه يف هذه الغزوة، وكتب القاضي الفاضل إىل أخي السلطان صاحب اليمن يستدعيه إىل 

  الشام
لنصرة االسالم، وأنه قد عزم على حصار أنطاكية، ويكون تقي الدين عمر حماصرا طرابلس إذا انسلخ هذا العام، 

مث عزم القاضي الفاضل على الدخول إىل مصر، فودعه السلطان فدخل القدس فصلى به اجلمعة وعيد فيه عيد 
االضحى، مث سار ومعه أخوه السلطان العادل إىل عسقالن، مث أقطع أخاه الكرك عوضا عن عسقالن، وأمره 

  .دينة عكا حىت انسلخت هذه السنةباالنصراف ليكون عونا البنه العزيز على حوادث مصر، وعاد السلطان فأقام مب
وفيها خرجت طائفة مبصر من الرافضة ليعيدوا دولة الفاطميني، واغتنموا غيبة العادل عن مصر، واستخفوا أمر 
العزيز عثمان بن صالح الدين، فبعثوا اثين عشر رجال ينادون يف الليل يا آل علي، يا آل علي، بنياهتم على أن 

أحد، وال التفت إليهم، فلما رأوا ذلك اهنزموا فأدركوا وأخذوا وقيدوا وحبسوا، وملا بلغ  العامة جتيبهم فلم جيبهم
أيها امللك : أمرهم السلطان صالح الدين ساءه ذلك واهتم له، وكان القاضي الفاضل عنده بعد مل يفارقه، فقال له

أنك بعثت جواسيس من قبلك  ينبغي أن تفرح وال حتزن، حيث مل يصغ إىل هؤالء اجلهلة أحد من رعيتك، ولو
خيتربون الناس لسرك ما بلغك عنهم، فسرى عنه ما كان جيد، ورجع إىل قوله وأرسله إىل مصر ليكون له عينا 

  .وعونا
االمري الكبري ساللة امللوك والسالطني الشيزري مؤيد الدولة أبو احلارث وأبو املظفر أسامة ..وفيها تويف من االعيان
  ]مقلد بن نصر بن [ بن مرشد بن علي بن 

__________  
  .االستثارية: يف االصل) ١(

منقذ أحد الشعراء املشهورين، املشكورين، بلغ من العمر ستا وتسعني سنة، وكان عمره تارخيا مستقال وحده، 
يه وكانت داره بدمشق، مكان العزيزية، وكانت معقال للفضالء، ومنزال للعلماء وله أشعار رائقة، ومعان فائقة، ولد
علم غزير، وعنده جود وفضل كثري، وكان من أوالد ملوك شيزر، مث أقام مبصر مدة يف أيام الفاطميني، مث عاد إىل 

  :الشام فقدم على امللك صالح الدين يف سنة سبعني وأنشده
با بعد العدو صديقا حبي* وإن كنت أكثرت فيه الذنوبا الين حييت إىل أن لقيت * محدت على طول عمري املشيبا 
يشقى لنفعي ويسعى سعي جمتهد مل ألقه مذ تصاحبنا * وصاحب ال أمل الدهر صحبته : وله يف سن قلعها وفقد نفعها

لناظري افترقنا فرقة االبد ولد ديوان شعر كبري، وكان صالح الدين يفضله على سائر الدواوين، وقد * فحني بدا 
بيبته شهما شجاعا، قتل االسد وحده مواجهة، مث عمر إىل أن كان مولده يف سنة مثان ومثانني وأربعمائة، وكان يف ش

  .تويف يف هذه السنة ليلة الثالثاء الثالث والعشرين من رمضان، ودفن شرقي جبل قاسيون
فقواك تضعف عن صدود دائم واعلم بأنك إن * ال تستعر جلدا على هجراهنم : قال وزرت قربه وأنشدت له

من بعد حطم القنا يف * وأعجب لضعف يدي عن محلها قلما : ة نادم وله أيضاطوعا وإال عدت عود* رجعت إليهم 
  .وفيها تويف شيخه: هذي عواقب طول العمر واملدد قال ابن االثري* لبة االسد وقل ملن يتمىن طول مدته 



  .أبو حممد عبد اهللا بن علي ابن عبد اهللا بن سويد التكرييت، كان عاملا باحلديث وله تصانيف حسنة
  وفيها تويف احلافظ أبو بكر حممد بن موسى بن عثمان بن حازم احلازمي اهلمداين: ازمي احلافظ قال أبو شامةاحل

ببغداد، صاحب التصانيف، على صغر سنة، منها العجالة يف النسب، والناسخ واملنسوخ وغريها ومولده سنة مثان 
  ى االوىل من هذهأو تسع وأربعني ومخسمائة، وتويف يف الثامن والعشرين من مجاد

  .السنة
مث دخلت سنة مخس ومثانني ومخسمائة فيها قدم من جهة اخلليفة رسل إىل السلطان يعلمونه بوالية العهد اليب نصر 
امللقب بالظاهر بن اخلليفة الناصر، فأمر السلطان خطيب دمشق أبا القاسم عبد امللك بن زيد الدولعي أن يذكره 

ع الرسل حتفا كثرية، وهدايا سنية، وأرسل بأسارى من الفرنج على هيئتهم يف حال على املنرب، مث جهز السلطان م
حرهبم، وأرسل بصليب الصلبوت فدفن حتت عتبة باب النوى، من دار اخلليفة، فكان باالقدام يداس، بعد ما كان 

فحطه اهللا إىل يعظم ويباس، والصحيح أن هذا الصليب كان منصوبا على الصخرة وكان من حناس مطليا بالذهب، 
  .أسفل العتب

قصة عكا وما كان من أمرها ملا كان شهر رجب اجتمع من كان بصور من الفرنج وساروا إىل مدينة عكا، فأحاطوا 
هبا حياصروهنا فتحصن من فيها من املسلمني، وأعدوا للحصار ما حيتاجون إليه، وبلغ السلطان خربهم فسار إليهم 

وا هبا إحاطة اخلامت باخلنصر، فلم يزل يدافعهم عنها وميانعهم منها، حىت جعل من دمشق مسرعا، فوجدهم قد أحاط
طريقا إىل باب القلعة يصل إليه كل من أراده، من جندي وسوقي، وامرأة صيب، مث أدخل إليها ما أراد من اآلالت 

واملرية تفد إليهم  واالمتعة، ودخل هو بنفسه فعال على سورها ونظر إىل الفرنج وجيشهم وكثرة عددهم وعددهم،
يف البحر، يف كل وقت، وكل ما هلم يف ازدياد، ويف كل حني تصل إليهم االمداد، مث عاد إىل خميمه واجلنود تفد 

إليه، وتقدم عليه من كل جهة ومكان، منهم رجال وفرسان، فلما كان يف العشر االخري من شعبان برزت الفرنج 
ي فارس وثالثني ألف راجل، فربز إليهم السلطان فيمن معه من الشجعان من مراكبها إىل مواكبها، يف حنو من ألف

فاقتتلوا مبرج عكا قتاال عظيما، وهزم مجاعة من املسلمني يف أول النهار، مث كانت الدائرة على الفرنج فكانت 
إىل موضع بعيد  قتيل، وملا تناهت هذه الوقعة حتول السلطان عن مكانه االول) ١(القتلى بينهم أزيد من سبعة آالف 

من رائحة القتلى، خوفا من الوخم واالذى، وليستريح اخليالة واخليل، ومل يعلم أن ذلك كان من أكرب مصاحل العدو 
  املخذول، فإهنم اغتنموا هذه الفرصة فحفروا

  حول خميمهم خندقا من البحر حمدقا جبيشهم، واختذوا من ترابه سورا شاهقا، وجعلوا له أبوابا
__________  

  .عشرة آالف: ٣٩/  ١٢يف الكامل ) ١(
  ).٣١٩/  ٥انظر ابن خلدون (

خيرجون منها إذا أرادوا ومتكنوا يف منزهلم ذلك الذي اختاروا وارتادوا، وتفارط االمر على املسلمني، وقوي 
وا بعد اخلطب وصار الداء عضاال، وازداد احلال وباال، اختبارا من اهللا وامتحانا، وكان رأي السلطان أن يناجز

الكرة سريعا، وال يتركوا حىت يطيب البحر فتأتيهم االمداد من كل صوب، فتعذر عليه االمر بإمالل اجليش 
والضجر، وكل منهم المر الفرنج قد احتقر، ومل يدر ما قد حتم يف القدر، فأرسل السلطان إىل مجيع امللوك يستنفر 

يض واحلث السريع، فجاءته االمداد مجاعات وآحادا، ويستنصر، وكتب إىل اخلليفة بالبث، وبث الكتب بالتحض



وأرسل إىل مصر يطلب أخاه العادل ويستعجل االسطول، فقدم عليه فوصل إليه مخسون قطعة يف البحر مع االمري 
حسام الدين لؤلؤ، وقدم العادل يف عسكر املصريني، فلما وصل االسطول حادت مراكب الفرنج عنه مينة ويسرة، 

اتصل بالبلدة املرية والعدد والعدد، وانشرحت الصدور بذلك، وانسلخت هذه السنة واحلال ما حال وخافوا منه، و
  .بل هو على ما هو عليه وال ملجأ من اهللا إال إليه

القاضي شرف الدين أبو سعد عبد اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن أيب عصرون أحد أئمة ..وفيها تويف من االعيان
نتصاف، وقد ويل قضاء القضاة بدمشق، مث أضر قبل موته بعشر سنني، فجعل ولده جنم الدين الشافعية، له كتاب اال

مكانه بطيب قلبه وقد بلغ من العمر ثالثا وتسعني سنة ونصفا، ودفن باملدرسة العصرونية، اليت أنشأها عند سويقة 
  .عاملنيباب الربيد، قبالة داره، بينهما عرض الطريق، وكان من الصاحلني والعلماء ال

كان أصله من حديثة عانة املوصل، ورحل يف طلب العلم إىل بلدان شىت، وأخذ عن : وقد ذكره ابن خلكان فقال
أسعد امليهين وأيب علي الفارقي ومجاعة، وويل قضاء سنجار وحران، وباشر يف أيام نور الدين تدريس الغزالية، مث 

  ص أخرى، مث قدمانتقل إىل حلب فبىن له نور الدين حبلب مدرسة وحبم
دمشق يف أيام صالح الدين، فويل قضاءها يف سنة ثالث وسبعني ومخسمائة إىل أن تويف يف هذه السنة، وقد مجع 

  .جزءا يف قضاء االعمى، وأنه جائز، وهو خالف املذهب، وقد حكاه صاحب البيان وجها لبعض االصحاب
كتبا كثرية، منها صفوة املذهب يف هناية املطلب،  ومل أره يف غري، ولكن حبك الشئ يعمي ويصم، وقد صنف: قال

واملرشد وغري ) ٢] (يف معرفة الشريعة [ يف أربعة، واخلالف يف أربعة، والذريعة ) ١(يف سبع جملدات، واالنتصاف 
يف الفرائض، وقد ذكره ابن عساكر يف تارخيه والعماد فأثىن ) ٢] (كتابا مساه مأخذ النظر، وخمتصرا [ ذلك، و 

  ، وكذلكعليه
__________  

  .االنتصار: ٢٨٣/  ٤وشذرات الذهب  ٥٤/  ٣يف وفيات االعيان ) ١(
  .ما بني معكوفتني من وفيات االعيان) ٢(

  .القاضي الفاضل
متر يب املوتى يهز نعوشها وهل أنا * أؤمل أن أحيا ويف كل ساعة : وأورد له العماد أشعارا كثريه وابن خلكان، منها

بقايا ليال يف الزمان أعيشها أمحد بن عبد الرمحن بن وهبان أبو العباس املعروف بابن أفضل * يل إال مثلهم غري أن 
كان عاملا متبحرا يف علوم كثرية من الفقه، واالصول واحلساب والفرائض والنجوم واهليئة : الزمان، قال ابن االثري

  .ان من أحسن الناس صحبة وخلقاواملنطق وغري ذلك، وقد جاور مبكة وأقام هبا إىل أن مات هبا، وك
الفقيه االمري ضياء الدين عيسى اهلكاري كان من أصحاب أسد الدين شريكوه، دخل معه إىل مصر، وحظي عنده، 

مث كان مالزما للسلطان صالح الدين حىت مات يف ركابه مبنزلة اخلروبة قريبا من عكا، فنقل إىل القدس فدفن به 
  .لقاسم بن الربزي اجلزري، وكان من الفضالء واالمراء الكباركان ممن تفقه على الشيخ أيب ا

مبكانه عند اخلليفة والعامة، وكان يضرب ] وحظي [ املبارك بن املبارك الكرخي مدرس النظامية، تفقه بابن اخلل 
  حبسن

  .خطه املثل
  .ذكرته يف الطبقات

، وأمداد الفرنج تفد إليهم يف البحر يف مث دخلت سنة ست ومثانني ومخسمائة استهلت والسلطان حماصر حلصن عكا



كل وقت، حىت أن نساء الفرنج ليخرجن بنية القتال، ومنهن من تأيت بنية راحة الغرباء لينكحوها يف الغربة، 
فيجدون راحة وخدمة وقضاء وطر، قدم إليهم مركب فيه ثالمثائة امرأة من أحسن النساء وأمجلهن هبذه النية، فإذا 

على احلرب والغربة، حىت أن كثريا من فسقة املسلمني حتيزوا إليهم من أجل هذه النسوة، وجدوا ذلك ثبتوا 
  .واشتهر اخلرب بذلك

وشاع بني املسلمني والفرنج بأن ملك االملان قد أقبل بثالمثائة ألف مقاتل، من ناحية القسطنطينية، يريد أخذ الشام 
طان واملسلمون مها عظيما، وخافوا غاية اخلوف، مع ما هم وقتل أهله، انتصارا لبيت املقدس فعند ذلك محل السل

  فيه من الشغل واحلصار اهلائل، وقويت قلوب الفرنج بذلك، واشتدوا للحصار والقتال، ولكن لطف اهللا وأهلك

  .عامة جنده يف الطرقات بالربد واجلوع والضالل يف املهالك، على ما سيأيت بيانه
بالدهم ونفريهم ما ذكره ابن االثري يف كامله أن مجاعة من الرهبان  وكان سبب قتال الفرنج وخروجهم من

والقسيسني الذين كانوا ببيت املقدس وغريه، ركبوا من صور يف أربعة مراكب، وخرجوا يطوفون ببلدان النصارى 
، ويذكرون البحرية، وما هو قاطع البحر من الناحية االخرى، حيرضون الفرنج وحيثوهنم على االنتصار لبيت املقدس

هلم ما جرى على أهل القدس، وأهل السواحل من القتل والسيب وخراب الديار، وقد صوروا صورة املسيح 
وصورة عريب آخر يضربه ويؤذيه، فإذا سألوهم من هذا الذي يضرب املسيح ؟ قالوا هذا نيب العرب يضربه وقد 

جوا من بالدهم لنصرة دينهم ونبيهم، جرحه ومات، فينزعجون لذلك وحيمون ويبكون وحيزنون فعند ذلك خر
وموضع حجهم على الصعب والذلول، حىت النساء املخدرات والزواين والزانيات الذين هم عند أهليهم من أعز 

  .الثمرات
  باالمان، وكان صاحبه مأسورا يف الذل) ١(ويف نصف ربيع االول تسلم السلطان شعيف أربون 

م بأيام الناس، ورمبا قرأ يف كتب احلديث وتفسري القرآن، وكان مع هذا واهلوان، وكان من أدهى الفرنج وأخربه
  .غليظ اجللد قاسي القلب، كافر النفس

وملا انفصل فصل الشتاء وأقبل الربيع جاءت ملوك االسالم من بلداهنا خبيوهلا وشجعاهنا، ورجاهلا وفرساهنا، وأرسل 
ماح، ونفاطة ونقابني، كل منهم متقن يف صنعته غاية االتقان، اخلليفة إىل امللك صالح الدين أمحاال من النفط والر

ومرسوما بعشرين ألف دينار، وانفتح البحر وتواترت مراكب الفرنج من كل جزيرة، الجل نصرة أصحاهبم، 
ميدوهنم بالقوة واملرية، وعملت الفرنج ثالثة أبرجة من خشب وحديد، عليها جلود مسقاة باخلل، لئال يعمل فيها 

، يسع الربج منها مخسمائة مقاتل، وهي أعال من أبرجة البلد، وهي مركبة على عجل حبيث يديروهنا كيف النفط
شاؤوا، وعلى ظهر كل منها منجنيق كبري، فلما رأى املسلمون ذلك أمههم أمرها وخافوا على البلد ومن فيه من 

ها، وأحضر النفاطني ووعدهم باالموال املسلمني أن يؤخذوا، وحصل هلم ضيق منها، فأعمل السلطان فكره بإحراق
اجلزيلة إن هم أحرقوها، فانتدب لذلك شاب حناس من دمشق يعرف بعلي بن عريف النحاسني، والتزم بإحراقها، 
فأخذ النفط االبيض وخلطه بأدوية يعرفها، و ؟ ىل ذلك يف ثالثة قدور من حناس حىت صار نارا تأجج، ورمى كل 

ور باملنجنيق من داخل عكا، فاحترقت االبرجة الثالثة حىت صارت نارا بإذن اهللا، هلا برج منها بقدر من تلك القد
ألسنة يف اجلو متصاعدة، واحترق من كان فيها، فصرخ املسلمون صرخة واحدة بالتهليل، واحترق يف كل برج 

ن ربيع االول من هذه منها سبعون كفورا، وكان يوما على الكافرين عسريا، وذلك يوم االثنني الثاين والعشرين م
وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه (السنة، وكان الفرنج قد تعبوا يف عملها سبعة أشهر، فاحترقت يف يوم واحد 

  )هباء منثورا



__________  
  ).وابن خلدون -الكامل (وهو حصن شقيف أرنون، ؛ كذا باالصل ) ١(

بعطية سنية، وأموال كثرية فامتنع أن يقبل شيئا من ذلك،  مث أمر السلطان لذلك الشاب النحاس]  ٢٣: الفرقان[ 
  .إمنا عملت ذلك ابتغاء وجه اهللا، ورجاء ما عنده سبحانه، فال أريد منكم جزاء وال شكورا: وقال

وأقبل االسطول املصري وفيه املرية الكثرية الهل البلد، فعىب الفرنج أسطوهلم ليقاتلوا أسطول املسلمني، هنض 
شه ليشغلهم عنهم، وقاتلهم أهل البلد أيضا واقتتل االسطوالن يف البحر، وكان يوما عسريا، وحربا يف السلطان جبي

الرب والبحر، فظفرت الفرنج بشبيين واحد من االسطول الذي للمسلمني، وسلم اهللا الباقي فوصل إىل البلد مبا فيه 
  .من املرية، وكانت حاجتهم قد اشتدت إليها جدا، بل إىل بعضها

مقاتل، من نيته ) ١(أما ملك االملان املتقدم ذكره فإنه أقبل يف عدد وعدد كثري جدا، قريب من ثالمثائة ألف و
خراب البلد وقتل أهلها من املسلمني، واالنتصار لبيت املقدس، وأن يأخذ البالد إقليما بعد إقليم، حىت مكة 

م اهللا عزوجل يف كل مكان وزمان، فكانوا يتخطفون واملدينة، فما نال من ذلك شيئا بعون اهللا وقوته، بل أهلكه
شديد اجلرية فدعته نفسه أن يسبح فيه، فلما صار فيه محله املاء ) ٢(كما يتخطف احليوان، حىت اجتاز ملكهم بنهر 

، وأراح اهللا منه العباد والبالد، فأقيم ولده االصغر يف امللك، وقد )٣(إىل شجرة فشجت رأسه، وأمخدت أنفاسه 
مشلهم، وقلت منهم العدة، مث أقبلوا ال جيتازون ببلد إال قتلوا فيه، فما وصلوا إىل أصحاهبم الذين على عكا إال  متزق

يف ألف فارس، فلم يرفعوا هبم رأسا وال هلم قدرا وال قيمة بينهم، وال عند أحد من أهل ملتهم وال غريهم، وهكذا 
  .شأن من أراد إطفاء نور اهللا وإذالل دين االسالم

وزعم العماد يف سياقه أن االملان وصلوا يف مخسة آالف، وأن ملوك االفرنج كلهم كرهوا قدومهم عليهم، ملا 
خيافون من سطوة ملكهم، وزوال دولتهم بدولته، ومل يفرح به إال املركيس صاحب صور، الذي أنشأ هذه الفتنة 

وب، وقد قدم بأشياء كثرية من آالت احلرب مل ختطر وأثار هذه احملنة، فإنه تقوى به وبكيده، فإنه كان خبريا باحلر
  .الحد ببال

نصب دبابات أمثال اجلبال، تسري بعجل وهلا زلوم من حديد، تنطح السور فتخرقه، وتثلم جوانبه، فمن اهللا العظيم 
وش بإحراقها، وأراح املسلمني منها، وهنض صاحب االملان بالعسكر الفرجني فصادم به جيش املسلمني فجاءت جي

  املسلمني برمتها إليه، فقتلوا من الكفرة خلقا
__________  

  .مائة ألف مقاتل: يف تاريخ أيب الفداء) ١(
  ).٣٩/  ٣تاريخ احلروب الصليبية (وهو هنر كاليكادنوس، يف سهل سلوقية ) ٢(
يكون االمرباطور وملا حدث عندئذ ليس معروفا على وجه التأكيد، فإما أن : قال رنسيمان يف احلروب الصليبية) ٣(

قد وثب عن حصانه إىل املاء البارد ليستعيد نشاطه، ولكن تيار النهر فاق يف القوة ما كان يعتقده وإما أن يكون 
جسمه اهلرم مل يستطع أن يقاوم الصدمة املفاجئة، أو زلت قدما فرسه، فقذف به إىل املاء، فغرق بسبب ثقل 

  ).٤٠/  ٣(وجعلها على شاطئ النهر  أسلحته، فلما بلغ اجليش النهر، خلص جيفته

وكان  -كثريا ومجا غفريا، وهجموا مرة على خميم السلطان بغتة فنهبوا بعض االمتعة، فنهض امللك العادل أبو بكر 
فركب، يف أصحابه وأمهل الفرنج حىت توغلوا بني اخليام، مث محل عليهم بالرماح واحلسام، فهربوا  -رأس امليمنة 



يقتل منهم مجاعة بعد مجاعة، وفرقة بعد فرقة، حىت كسوا وجه االرض منهم حلال أزهى من  بني يديه فما زال
الرياض البامسة، وأحب إىل النفوس من اخلدود الناعمة، وأقل ما قيل إنه قتل منهم مخسة آالف، وزعم العماد أنه 

  .قتل منهم فيما بني الظهر إىل العصر عشرة آالف واهللا أعلم
مل يشعر مبا جرى وال درى، بل نائمون وقت القائلة يف خيامهم، وكان الذين ساقوا وراءهم أقل  هذا وطرف امليسرة

من ألف، وإمنا قتل من املسلمني عشرة أو دوهنم، وهذه نعمة عظيمة، وقد أوهن هذا جيش الفرنج وأضعفهم، 
من ملك يقال له كيد هري وكادوا يطلبون الصلح وينصرفون عن البلد، فاتفق قدوم مدد عظيم إليهم يف البحر 

، ومعه أموال كثرية فأنفق فيهم وغرم عليهم وأمرهم أن يربزوا معه لقتال املسلمني، ونصب على عكا )١(
منجنيقني، غرم على كل واحد منهما ألفا ومخسمائة دينار، فأحرقهما املسلمون من داخل البلد، وجاءت كتب 

من جهة ملك االملان، وأنه مل يتجاوز بلده باختياره، وأنه جتاوزه  صاحب الروم من القسطنطينية يعتذر لصالح الدين
لكثرة جنوده، ولكن ليبشر السلطان بأن اهللا سيهلكهم يف كل مكان، وكذلك وقع، وأرسل إىل السلطان خيربه بأنه 

مشهودا،  يقيم للمسلمني عنده مجعة وخطبا، فأرسل السلطان مع رسله خطيبا ومنربا، وكان يوم دخوهلم إليه يوما
ومشهدا حممودا، فأقيمت اخلطبة بالقسطنطينية، ودعا للخليفة العباسي، واجتمع فيها من هناك من املسلمني من 

  التجار واملسلمني االسرى واملسافرين إليها واحلمد هللا رب العاملني
االول من شعبان  فصل وكتب متويل عكا من جهة السلطان صالح الدين وهو االمري هباء الدين قراقوش، يف العشر

إنه مل يبق عندهم يف املدينة من االقوات إال ما يبلغهم إىل ليلة النصف من شعبان، فلما وصل الكتاب : إىل السطان
إىل السلطان أسرها يوسف يف نفسه ومل يبدها هلم، خوفا من إشاعة ذلك فيبلغ العدو فيقدموا على املسلمني، 

السطول بالديار املصرية أن يقدم باملرية إىل عكا، فتأخر سريه، مث وتضعف القلوب، وكان قد كتب إىل أمري ا
ليلة النصف، فيها من املرية ما يكفي أهل البلد طول الشتاء، وهي صحبة احلاجب لؤلؤ، ) ٢(وصلت ثالث بطش 

لبحر قتاال فلما أشرفت على البلد هنض إليها أسطول الفرنج ليحول بينها وبني البلد، ويتلف ما فيها، فاقتتلوا يف ا
  شديدا، واملسلمون يف الرب يبتهلون إىل اهللا عزوجل يف سالمتها، والفرنج أيضا تصرخ برا وحبرا، وقد ارتفع

__________  
  .وهو ابن أخي افرنسيس البيه، وابن أخي ملك انكلتار المه؛ كندهري : يف الكامل وابن خلدون) ١(
  .بطس مجع بطسة: يف الكامل) ٢(

  .ينةوهي املركب، والسف

الضجيج، فنصر اهللا املسلمني وسلم مراكبهم، وطابت الريح للبطش فسارت فأحرقت املراكب الفرجنية احمليطة 
بامليناء، ودخلت البلد ساملة ففرح هبا أهل البلد واجليش فرحا شديدا، وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطش 

فيها من اجلنب والشحم والقديد والنشاب والنفط شئ ، و)١(الثالث بطشة كبرية من بريوت، فيها أربعمائة غرارة 
كثري، وكانت هذه البطشة من بطش الفرنج املغنومة، وأمر من فيها من التجار أن يلبسوا زي الفرنج حىت أهنم 
حلقوا حلاهم، وشدوا الزنانري، واستصحبوا يف البطشة معهم شيئا من اخلنازير، وقدموا هبا على مراكب الفرنج 

هنم منهم وهي سائرة كأهنا السهم إذا خرج من كبد القوس، فحذرهم الفرنج غائلة امليناء من ناحية فاعتقدوا أ
البلد، فاعتذروا بأهنم مغلوبون عنها، وال ميكنهم حبسها من قوة الريح، وما زالوا كذلك حىت وجلوا امليناء فأفرغوا 

لثغر هبا خريا، فكفتهم إىل أن قدمت عليهم تلك ما كان معهم من املرية، واحلرب خدعة، فعربت امليناء فامتال ا
  .البطش الثالث املصرية



  وكانت البلد يكتنفها برجان يقال الحدمها برج
الديان، فاختذت الفرنج بطشة عظيمة هلا خرطوم وفيه حمركات إذا أرادوا أن يضعوه على شئ من االسوار واالبرجة 

على املسلمني، ومل يزالوا يف أمرها حمتالني، حىت أرسل اهللا عليها  قلبوه فوصل إىل ما أرادوا، فعظم أمر هذه البطشة
شواظا من نار فأحرقها وأغرقها، وذلك أن الفرنج أعدوا فيها نفطا كثريا وحطبا جزال، وأخرى خلفها فيها حطب 

ني بطش حمض، فلما أراد املسلمون احملافظة على امليناء أرسلوا النفط على بطشة احلطب فاحترقت وهي سائرة ب
املسلمني، واحترقت االخرى، وكان يف بطشة أخرى هلم مقاتلة حتت قبو قد أحكموه فيها، فلما أرسلوا النفط على 

برج الديان انعكس االمر عليهم بقدرة اهللا تعاىل، وذلك لشدة اهلواء تلك الليلة، فما تعدت النار بطشتهم 
طشة املقاتلة فتلفت، وهلك من فيها، فأشبهوا من سلف فاحترقت، وتعدى احلريق إىل االخرى فغرقت، ووصل إىل ب

  ]. ٢: احلشر) [ خيربون بيوهتم بأيديهم وأيدي املؤمنني(من أهل الكتاب من الكافرين، يف قوله تعاىل 
فصل ويف ثالث رمضان اشتد حصار الفرنج للمدينة حىت نزلوا إىل اخلندق، فربز إليهم أهل البلد فقتلوا منهم خلقا 

كنوا من حريق الكيس واالسوار، وسرى حريقه إىل السقوف، وارتفعت له هلبة عظيمة يف عنان السماء، كثريا، ومت
مث اجتذبه املسلمون إليهم بكالليب من حديد يف سالسل، فحصل عندهم وألقوا عليه املاء البارد فربد بعد أيام، 

  .فكان فيه من احلديد مائة قنطار بالدمشقي، وهللا احلمد واملنة
__________  

  .الغرارة مفرد الغرائر، وهي االكياس الكبرية من صوف أو شعر توضع فيها احلبوب وغريها) ١(

تويف امللك زين الدين صاحب إربل يف حصار عكا مع السلطان، فتأسف ) ١(ويف الثامن والعشرين من رمضان 
من بعده وسأل من صالح الدين أن  الناس عليه لشبابه وغربته وجودته، وعزي أخاه مظفر الدين فيه، وقام بامللك

يضيف إليه شهرزور وحران والرها ومسيساط وغريها، وحتمل مع ذلك مخسني ألف دينار نقدا، فأجيب إىل ذلك، 
  وكتب له تقليدا، وعقد له لواء، وأضيف ما

  .تركه إىل امللك املظفر تقي الدين ابن أخي السلطان صالح الدين
بر املمالك هبا، وجيهز إىل السلطان ما حيتاج إليه من االموال، وعمل االسطول فصل وكان القاضي الفاضل مبصر يد

والكتب السلطانية، فمنها كتاب يذكر فيه أن سبب هذا التطويل يف احلصار كثرة الذنوب، وارتكاب احملارم بني 
ثال أمره، فكيف ال يطول الناس، فإن اهللا ال ينال ما عنده إال بطاعته، وال يفرج الشدائد إال بالرجوع إليه، وامت

احلصار واملعاصي يف كل مكان فاشية، وقد صعد إىل اهللا منها ما يتوقع بعده االستعاذة منه، وفيه أنه قد بلغه أن بيت 
  .املقدس قد ظهر فيه املنكرات والفواحش والظلم يف بالده ما ال ميكن تالفيه إال بكلفة كثرية

أنفسنا، ولو صدقنا لعجل اهللا لنا عواقب صدقنا، ولو أطعناه ملا عاقبنا  ومنها كتاب يقول فيه إمنا أتينا من قبل
بعدونا، ولو فعلنا ما نقدر عليه من أمره لفعل لنا ما ال نقدر عليه إال به، فال خيتصم أحد إال نفسه وعمله، وال يرج 

فالن، فكل هذه مشاغل عن  إال ربه وال يغتر بكثرة العساكر واالعوان، وال فالن الذي يعتمد عليه أن يقاتل وال
اهللا ليس النصر هبا، وإمنا النصر من عند اهللا، وال نأمل أن يكلنا اهللا إليها، والنصر به واللطف منه، ونستغفر اهللا تعاىل 

من ذنوبنا، فلوال أهنا تسد طريق دعائنا لكان جواب دعائنا قد نزل، وفيض دموع اخلاشعني قد غسل، ولكن يف 
  .هللا ملوالنا يف القضاء السابق والالحقالطريق عائق، خار ا

ومن كتاب آخر يتأمل فيه ملا عند السلطان من الضعف يف جسمه بسبب ما محل على قلبه مما هو فيه من الشدائد، 
وما يف نفس اململوك شائنة إال بقية هذا الضعف الذي يف جسم موالنا فإنه بقلوبنا، ونفديه بأمساعنا : أثابه اهللا بقوله



وإن أشفقوا مما أقول فيب وحدي وقد أورد الشيخ شهاب الدين * بنا معشر اخلدام ما بك من أذى : ا مث قالوأبصارن
صاحب الروضتني ها هنا كتبا عدة من الفاضل إىل السلطان، فيها فصاحة وبالغة ومواعظ وحتضيض على اجلهاد، 

  .كان أرجحه فرمحه اهللا من إنسان ما أفصحه، ومن وزير ما كان أنصحه، ومن عقل ما
__________  

  .ثامن شوال: يف تاريخ أيب الفداء) ١(

فصل وكتب الفاضل كتابا على لسان السلطان إىل ملك املغرب أمري املسلمني، وسلطان جيش املوحدين، يعقوب 
بن يوسف بن عبد املؤمن، يستنجده يف إرسال مراكب يف البحر تكون عونا للمسلمني على املراكب الفرجنية يف 

  .رة طويلة فصيحة بليغة مليحة، حكاها أبو شامة بطوهلاعبا
وبعث السلطان صالح الدين مع الكتاب سنية من التحف وااللطاف، صحبة االمري الكبري مشس الدين أيب احلزم 

عبد الرمحن بن منقذ، وسار يف البحر يف ثامن ذي القعدة، فدخل على سلطان املغرب يف العشرين من ذي احلجة، 
ه إىل عاشوراء من احملرم من سنة مثان ومثانني، ومل يفد هذا االرسال شيئا، النه تغضب إذ مل يلقب بأمري فأقام عند

  .املؤمنني، وكان إشارة الفاضل إىل عدم االرسال إليه، ولكن وقع ما وقع مبشيئة اهللا
العدو املخذول يف من كثرة ما يكابده من االمور، فطمع ) ١(فصل وفيها حصل للناصر صالح الدين سوء مزاج 

حوزة االسالم، فتجرد مجاعة منهم للقتال، وثبت آخرون على احلصار، فأقبلوا يف عدد كثري وعدد، فرتب السلطان 
  .اجليوش مينة ويسرة، وقلبا وجناحني، فلما رأى العدو اجليش الكثيف فروا فقتلوا منهم خلقا كثريا ومجا غفريا

ب الفرنج عن البلد خوفا من اهلالك بسبب اغتالم البحر، سأل من فصل وملا دخل فصل الشتاء وانشمرت مراك
بالبلد من املسلمني من السلطان أن يرحيهم مما هم فيه من احلصر العظيم، والقتال ليال وهنارا، وأن يرسل إىل البلد 

جهز جيشا بدهلم، فرق هلم السلطان وعزم على ذلك، وكانوا قريبا من عشرين ألف مسلم ما بني أمري ومأمور، ف
آخر غريهم، ومل يكن ذلك برأي جيد، ولكن ما قصد السلطان إال خريا، وأن هؤالء يدخلون البلد هبمم حدة 

  شديدة، وهلم عزم قوي، وهم يف
__________  

تقدم يف معركة حصار عكا أن املسلمني قتلوا من الفرنج مقتلة عظيمة، كانت عدة قتلى الفرنج حنو عشرة ) ١(
  آالف أمر

لقوا يف النهر الذي يشرب منه االفرنج، فجافت االرض من ننت رحيهم وفسد اهلواء واجلو وحدث لالمزجة هبم فأ
  .فساد

واحنرف مزاج صالح الدين، وحدث له قولنج مربح كان يعتاده فحضر عنده االمراء وأشاروا عليه باالنتقال من 
إىل اخلروبة، فلما رحل هو وعساكره أمن  ذلك املوضع، ووافقهم االطباء على ذلك فأجباهبم إىل ذلك ورحلوا

  ).ابن خلدون -راجع ابن االثري (الفرنج وانبسطوا يف تلك االرض وعادوا فحصروا عكا 
  .وحصل للسلطان مغص فانقطع يف خيمة صغرية: وقال أبو الفداء يف تارخيه

م خربة بالبلد بالقتال وكان هلم راحة بالنسبة إىل ما أولئك ولكن أولئك الذين كانوا بالبلد وخرجوا منه كانت هل
صرب، وجلد وقد متونوا فيها مؤنة تكفيهم سنة، فامنحقت بسبب ذلك، وقدم بطش من مصر فيه مرية تكفي أهل 

أهنا ملا توسطت البحر واقتربت من املينا هاجت  -وله االمر من قبل ومن بعد  -البلد سنة كاملة، فقدر اهللا العظيم 



تلك البطش وتغلبت على عظمها فاختبطت واضطربت وتصادمت فتكسرت وغرقت،  عليها ريح عظيمة فانقلبت
وغرق ما كان فيها من املرية والبحارة، فدخل بسبب ذلك وهن عظيم على املسلمني، واشتد االمر جدا، ومرض 

  .السلطان وازداد مرضا إىل مرضه، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
لبلد، وال قوة إال باهللا، وذلك يف ذي احلجة من هذه السنة، وكان وكان ذلك عونا للعدو املخذول على أخذ ا

  .املقدم على الداخلني إىل عكا االمري سيف الدين علي بن أمحد بن املشطوب
ويف اليوم السابع من ذي احلجة سقطت ثلمة عظيمة من سور عكا، فبادر الفرنج إليها فسبقهم املسلمون إىل سدها 

  .حورهم، وما زالوا ميانعون عنها حىت بنوها أشد مما كانت، وأقوى وأحسنبصدورهم، وقاتلوا دوهنا بن
واقتلوا * اقتلوين ومالكا : ووقع يف هذه السنة وباء عظيم يف املسلمني والكافرين، فكان السلطان يقول يف ذلك

، )٢(ندهرية واتفق موت ابن ملك االملان لعنه اهللا يف ثاين ذي احلجه، ومجاعة من كرباء الك) ١(مالكا معي 
  وسادات الفرنج لعنهم اهللا، فحزن الفرنج على ابن ملك االملان وأوقدوا نارا عظيمة يف كل خيمة،

وصار كل يوم يهلك من الفرنج املائة واملائتان، واستأمن السلطان مجاعة منهم من شدة ما هم فيه من اجلوع 
  .والضيق واحلصر، وأسلم خلق كثري منهم

ضل من مصر على السلطان، وكان قد طال شوق كل منهما إىل صاحبه، فأفضى كل منهما وفيها قدم القاضي الفا
  .إىل صاحبه ما كان يسره ويكتمه من اآلراء اليت فيها مصاحل املسلمني

  ...وفيها تويف من االعيان
__________  

  .يف يوم من أيام اجلمل هذا ما أنشده عبد اهللا بن الزبري، يوم تواقع هو ومالك بن احلارث املعروف باالشتر) ١(
وكان مالكا من أصحاب علي، فلما متاسكا صار كل واحد منهما إذا قوي على صاحبه جعله حتته وركب صدره، 

واقتال مالكا معي والقصة تقدمت، وهي مبسوطة يف * اقتالين ومالكا : وابن الزبري ينشد...وفعال ذلك مرارا
  .التواريخ

ومن السادة الذين هلكوا بسبب املرض الناشب يف : ٦٨/  ٣الصليبية  ذكر رنسيمان يف تاريخ احلروب) ٢(
  .وشقيقه سيت ؟ ن كونت سانكري) ٢٣٦وقد أشار إليه ابن شداد ص (املعسكر، ثيبالد كونت بلوا 
  .وأضحى اجلند االملان حمرومني من قائدهم) ابن ملك االملان(ومات فردريك دوق سوابيا 

فهلكوا يف الطرقات، فلم يصل إىل الفرنج إال يف مخسة آالف ؛ يف ثالمثائة ألف مقاتل ملك االملان وقد تقدم أنه قدم 
وقيل يف ألفي مقاتل، وكان قد عزم على دمار االسالم، واستنقاذ البالد بكماهلا من أيدي املسلمني، انتصارا يف 

الصغر فأقبل مبن بقي معه من زعمه إىل بيت املقدس، فأهلكه اهللا بالغرق كما أهلك فرعون، مث ملك بعده ولده ا
  .اجليش إىل الفرنج، وهم يف حصار عكا، مث مات يف هذه السنة فلله احلمد واملنة

، كمال الدين الشهرزوري الشافعي، أثىن عليه )١(حممد بن حممد بن عبد اهللا أبو حامد قاضي القضاة باملوصل 
  العماد

* قصمت ظهور أئمة التعطيل وطالئع التنزيه ملا أقبلت * قامت بإثبات الصفات أدلة : وأنشد له من شعره قوله
* بأدلة االخبار والتنزيل من مل يكن بالشرع مقتديا فقد * هزمت ذوي التشبيه والتمثيل فاحلق ما صرنا إليه مجيعنا 

مها ألقاه فرط اجلهل يف التضليل مث دخلت سنة سبع ومثانني ومخسمائة فيها قدم ملك الفرنسيس وملك إنكلترا وغري
من ملوك البحر الفرنج، على أصحاهبم الفرنج إىل عكا، ومتالؤا على أخذ عكا يف هذه السنة كما سيأيت تفصيله، 



وقد استهلت هذه السنة واحلصار الشديد على عكا من اجلانبني، وقد استكمل دخول العدو إىل البلد وامللك 
، ويف ليلة مستهل ربيع االول منها خرج املسلمون العادل خميم إىل جانب البحر، ليتكامل دخوهلم ودخول مريهتم

من عكا فهجموا على خميم الفرنج فقتلوا منهم خلقا كثريا، وسبوا وغنموا شيئا كثريا، سبوا اثين عشر امرأة، 
وانكسر مركب عظيم للفرنج فغرق ما فيه منهم وأسر باقيهم، وأغار صاحب محص أسد الدين بن شريكوه على 

طرابلس، فاستاق منهم شيئا كثريا من اخليول واالبقار واالغنام، وظفر الترك خبلق كثري من  سرح الفرنج بأراضي
  .الفرنج فقتلوهم، ومل يقتل من املسلمني سوى طواش صغري عثر به فرسه

  بطش) ٢(ويف ثاين عشر ربيع االول وصل إىل الفرنج ملك الفرنسيني يف قريب من ستني 
__________  

يف  ٥٨٤سنة : ٢١٠/  ١وذكر وفاته يف الوايف ؛ امل وشذرات الذهب ووفيات االعيان كذا باالصل والك) ١(
  .مجادى اآلخرة

ه وهو  ٥٨٤لكنه ذكر أن وصوله كانت سنة  ٣٢٥/  ٥وانظر ابن خلدون (ست : ٦٤/  ١٢يف الكامل ) ١(
  ) حتريف

وكهم معه كالم وال حكم، ملعونة مشحونة بعبدة الصليب، فحني وصل إليهم وقدم عليهم مل يبق الحد من مل
لعظمته عندهم، وقدم معه باز عظيم أبيض وهو االشهب، هائل، فطار من يده فوقع على سور عكا فأخذه أهلها 

  وبعثوه إىل السلطان صالح الدين، فبذل الفرجني فيه ألف دينار فلم جيبه
نكليز، ومل جيئ ملكهم الشتغاله إىل ذلك، وقدم بعده كيدفرير وهو من أكابر ملوكهم أيضا، ووصلت سفن ملك اال

جبزية قربص وأخذها من يد صاحبها، وتواصلت ملوك االسالم أيضا من بلداهنا يف أول فصل الربيع، خلدمة امللك 
  .الناصر

وقد كان للمسلمني لصوص يدخلون إىل خيام الفرنج فيسرقون، حىت أهنم كانوا يسرقون الرجال، : قال العماد
ا رضيعا من مهده ابن ثالثة أشهر، فوجدت عليه أمه وجدا شديدا، واشتكت إىل ملوكهم فاتفق أن بعضهم أخذ صبي

فجاءت : إن سلطان املسلمني رحيم القلب، وقد أذنا لك أن تذهيب إليه فتشتكي أمرك إليه، قال العماد: فقالوا هلا
  .إىل السلطان فأهنت إليه حاهلا، فرق هلا رقة شديدة حىت دمعت عينه

ر ولدها فإذا هو قد بيع يف السوق، فرسم بدفع مثنه إىل املشتري، ومل يزل واقفا حىت جئ بالغالم مث أمر بإحضا
فأخذته أمه وأرضعته ساعة وهي تبكي من شدة فرحها وشوقها إليه، مث أمر حبملها إىل خيمتها على فرس مكرمة 

  .رمحه اهللا تعاىل وعفا عنه
ملا كان شهر مجادى االوىل اشتد حصار الفرنج لعنهم اهللا ملدينة فصل يف كيفية أخذ العدو عكا من يدي السلطان 

عكا، ومتالؤا عليها من كل فج عميق، وقدم عليهم ملك االنكليز يف جم غفري، ومجع كثري، يف مخسة وعشرين قطعة 
كانت مشحونة باملقاتلة وابتلى أهل الثغر منهم ببالء ال يشبه ما قبله، فعنذ ذلك حركت الكؤسات يف البلد، و

عالمة ما بينهم وبني السلطان، فحرك السلطان كؤساته فاقترب من البلد وحتول إىل قريب منه، ليشغلهم عن البلد، 
وقد أحاطوا به من كل جانب، ونصبوا عليه سبعة منجانيق، وهي تضرب يف البلد ليال وهنارا، وال سيما على برج 

اخلندق مبا أمكنهم من دواب ميتة، ومن قتل منهم، ومن مات عني البقر، حىت أثرت به أثرا بينا، وشرعوا يف ردم 
  .أيضا ردموا به، وكان أهل البلد يلقون ما ألقوه فيه إىل البحر

وتلقى ملك االنكليز بطشة عظيمة للمسلمني قد أقبلت من بريوت مشحونة باالمتعة واالسلحة فأخذها، وكان 



من املقاتلني ) ١(إىل البلد بالكلية، وكان بالبطشة ستمائة  واقفا يف البحر يف أربعني مركبا ال يترك شيئا يصل
  .الصناديد االبطال، فهلكوا عن آخرهم رمحهم اهللا

  فإنه ملا أحيط هبم
__________  

: ويف ابن خلدون(ومقدم املقاتلني يعقوب احلليب مقدم اجلندارية ويعرف بغالم ابن شقتني ؛ سبعمائة : يف الكامل) ١(
  ).ابن شغننييعقوب احللي غالم 

وحتققوا إما الغرق أو القتل، خرقوا جوانبها كلها فغرقت، ومل يقدر الفرنج على أخذ شئ منها ال من املرية وال من 
االسلحة، وحزن املسلمون على هذا املصاب حزنا عظيما، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، ولكن جرب اهللا سبحانه هذا 

م دبابة كانت أربع طبقات، االوىل من اخلشب، والثانية من رصاص، والثالثة البالء بأن أحرق املسلمون يف هذا اليو
من حديد، والرابعة من حناس، وهي مشرفة على السور واملقاتلة فيها، وقد قلق أهل البلد منها حبيث حدثتهم 

وأمكنهم من  أنفسهم من خوفهم من شرها بأن يطلبوا االمان من الفرنج، ويسلموا البلد، ففرج اهللا عن املسلمني
حريقها، واتفق هلم ذلك يف هذا اليوم الذي غرقت فيه البطشة املذكورة، فأرسل أهل البلد يشكون إىل السلطان 
شدة احلصار وقوته عليهم، منذ قام ملك االنكليز لعنه اهللا، ومع هذا قد مرض هو وجرح ملك االفرنسيني أيضا 

ارقهم املركيس وسار إىل بلده صور خوفا منهم أن خيرجوا ملكها وال يزيدهم ذلك إال شدة وغلظة، وعتوا وبغيا، وف
  .من يده

وبعث ملك االنكليز إىل السلطان صالح الدين يذكر له أن عنده جوارح قد جاء هبا من البحر، وهو على نية 
ا به، إرساهلا إليه، ولكنها قد ضعفت وهو يطلب دجاجا وطريا لتقوى به، فعرف أنه إمنا يطلب ذلك لنفسه يلطفه

فأرسل إليه شيئا كثريا من ذلك كرما، مث أرسل يطلب منه فاكهة وثلجا فأرسل إليه أيضا، فلم يفد معه االحسان، 
بل ملا عويف عاد إىل شر مما كان، واشتد احلصار ليال وهنارا، فأرسل أهل البلد يقولون للسلطان إما أن تعملوا معنا 

مان، فشق ذلك على السلطان، وذلك النه كان قد بعث إليها أسلحة شيئا غدا وإال طلبنا من الفرنج الصلح واال
الشام والديار املصرية وسائر السواحل، وما كان غنمه من وقعة حطني ومن القدس، فهي مشحونة بذلك، فعند 

ذلك عزم السلطان على اهلجوم على العدو، فما أصبح ركب يف جيشه فرأى الفرنج قد ركبوا من وراء خندقهم، 
الة منهم قد ضربوا سورا حول الفرسان، وهم قطعة من حديد صماء ال ينفذ فيهم شئ، فأحجم عنهم ملا يعلم والرج

  من نكول جيشه عما يريده، وحتدوه عليه شجاعته رمحه
  .اهللا

هذا وقد اشتد احلصار على البلد ودخلت الرجالة منهم إىل اخلندق وعلقوا بدنة يف السور وحشوها وأحرقوها، 
لت الفرنج إىل البلد، فمانعهم املسلمون وقاتلوهم أشد القتال، وقتلوا من رؤسهم ستة أنفس، فاشتد فسقطت ودخ

حنق الفرنج على املسلمني جدا بسبب ذلك، وجاء الليل فحال بني الفريقني، فلما أصبح الصباح خرج أمري 
مان على أنفسهم، ويتسلمون منه بن املشطوب فاجتمع مبلك االفرنسيني وطلب منهم اال) ١(املسلمني بالبلد أمحد 

بعد ما سقط السور جئت تطلب االمان ؟ فأغلظ له ابن املشطوب يف الكالم، : البلد، فلم جيبهم إىل ذلك، وقال له
  ورجع إىل البلد يف حالة اهللا هبا عليم، فلما أخرب أهل البلد مبا وقع خافوا خوفا شديدا، وأرسلوا إىل السلطان

__________  
  .سيف الدين علي بن أمحد اهلكاري املعروف باملشطوب: كامل وابن خلدون وابن العربي وأيب الفداءيف ال) ١(



يعلمونه مبا وقع، فأرسل إليهم أن يسرعوا اخلروج من البلد يف البحر وال يتأخروا عن هذه الليلة، وال يبقى هبا 
مسلم، فتشاغل كثري ممن كان هبا جلمع االمتعة واالسلحة، وتأخروا عن اخلروج تلك الليلة، فما أصبح اخلرب إال 

ان، فهربا إىل قومهما فأخربوهم بذلك، فاحتفظوا على البحر عند الفرنج من مملوكني صغريين مسعا مبا رسم به السلط
احتفاظا عظيما، فلم يتمكن أحد من أهل البلد أن يتحرك حبركة، وال خرج منها شئ بالكلية، وهذا اململوكان كانا 

ش أسريين قد أسرمها السلطان من أوالد الفرنج، وعز السلطان على كبس العدو يف هذه الليلة، فلم يوافقه اجلي
على ذلك، وقالوا ال خناطر بعسكر املسلمني، فلما أصبح بعث إىل ملوك الفرنج يطلب منهم االمان الهل البلد على 
أن يطلق عدهتم من االسرى الذين حتت يده من الفرنج، ويزيدهم صليب الصلبوت، فأبوا إال أن يطلق هلم كل أسري 

منهم، وبيت املقدس، فأىب ذلك، وتردد املراسالت يف حتت يده، ويطلق هلم جيمع البالد الساحلية اليت أخذت 
  .ذلك، واحلصار يتزايد على أسوار البلد

وقد هتدمت منه ثلم كثرية، وأعاد املسلمون كثريا منها، وسدوا ثغر تلك االماكن بنحورهم رمحهم اهللا، وصربوا 
  قد كتبوا إىل السلطان يفصربا عظيما، وصابروا العدو، مث كان آخر االمر وصوهلم إىل درجة الشهادة، و

يا موالنا ال ختضع هلؤالء املالعني، الذين قد أبوا عليك االجابة إىل ما دعوهتم فينا، فإنا قد : آخر أمرهم يقولون له
  .بايعنا اهللا على اجلهاد حىت نقتل عن آخرنا، وباهللا املستعان

السنة، ما شعر الناس إال وأعالم الكفار قد من مجادى اآلخرة من هذه ) ١(فلما كان وقت الظهر يف اليوم السابع 
ارتفعت، وصلباهنم ونارهم على أسوار البلد، وصاح الفرنج صيحة واحدة، فعظمت عند ذلك املصيبة على 

املسلمني، واشتد حزن املوحدين، واحنصر كالم الناس يف إنا هللا وإنا إليه راجعون، وغشى الناس هبتة عظيمة، وحرية 
ر السلطان الصياح والعويل، ودخل املركيس لعنه اهللا وقد عاد إليهم يف صور هبدايا فأهداها شديدة، ووقع يف عسك

إىل امللوك، فدخل يف هذا اليوم عكا بأربعة أعالم امللوك فنصبها يف البلد، واحدا على املأذنة يوم اجلمعة، وآخر على 
الم السلطان، وحتيز املسلمون الذين هبا إىل القلعة، وآخر على برج الداوية، وآخر على برج القتال، عوضا عن أع

ناحية من البلد معتقلني، حمتاط هبم مضيق عليهم، وقد أسروا النساء واالبناء، وغنمت أمواهلم، وقيدت االبطال 
  ).٢(وأهني الرجال، واحلرب سجال، واحلمد هللا على كل حال 

__________  
  ).٦٦/  ١٢انظر الكامل (ظهر يوم اجلمعة سابع عشر مجادى اآلخرة : يف تاريخ أيب الفداء) ١(
ملا رأى املشطوب أن صالح الدين ال يقدر على نفع وال يدفع عنهم ضرا خرج إىل : قال ابن االثري يف تارخيه أنه) ٢(

الفرنج، وقرر معهم تسليم البلد، وخروج من فيه بأمواهلم وأنفسهم وبذل هلم عن ذلك مائيت ألف دينار ومخسمائة 
صاحب ) املركيش: يف ابن خلدون(عروفني، وإعادة صليب الصلبوت وأربعة عشر ألف دينار للمركيس أسري من امل

ابن خلدون  ٦٧/  ١٢(صور فأجابوه إىل ذلك، وحلفوا له عليه وأن تكون مدة حتصيل املال واالسرى إىل شهرين 
  ).٢٢٢ابن العربي يف خمتصر الدول ص  ٣٢٥/  ٥

لتأخر عن هذه املنزلة، وثبت هو مكانه لينظر ماذا يصنعون وما عليه يعولون، فعند ذلك أمر السلطان الناس با
والفرنج يف البلد مشغولون مدهوشون، مث سار السلطان إىل العسكر وعنده من اهلم ما ال يعلمه إال اهللا، وجاءت 

ملوك الفرنج يف خالص امللوك االسالمية، واالمراء وكرباء الدولة يعزونه فيما وقع، ويسلونه على ذلك، مث راسل 
  من بأيديهم من االسارى فطلبوا منه عدهتم من أسراهم

ومائة ألف دينار، وصليب الصلبوت إن كان باقيا، فأرسل فأحضر املال والصليب، ومل يتهيأ له من االسارى إال 



ىل االرض، وبعثوا ستمائة أسري، فطلب الفرنج منه أن يريهم الصليب من بعيد، فلما رفع سجدوا له وألقوا أنفسهم إ
يطلبون منه ما أحضره من املال واالسارى، فامتنع إال أن يرسلوا إليه االسارى أو يبعثوا له برهائن على ذلك، 

ال ولكن أرسل لنا ذلك وارض بأمانتنا، فعرف أهنم يريدون الغدر واملكر، فلم يرسل إليهم شيئا من ذلك، : فقالوا
ورد الصليب إىل دمشق مهانا، وأبرزت الفرنج خيامهم إىل ظاهر البلد  وأمر برد االسارى إىل أهليهم بدمشق،

وأحضروا ثالثة آالف من املسلمني فأوقفوهم بعد العصر ومحلوا عليهم محلة رجل واحد فقتلوهم عن آخرهم يف 
ونه يف عملهم صعيد واحد، رمحهم اهللا وأكرم مثواهم، ومل يستبقوا بأيديهم من املسلمني إال أمريا أو صبيا، أو من ير

  .قويا أو امرأة
  .وجرى الذي كان، وقضي االمر الذي فيه تستفتيان

وكان مدة إقامة صالح الدين على عكا صابرا مصابرا مرابطا سبعة وثالثني شهرا، ومجلة من قتل من الفرنج مخسني 
  .ألفا

يسايرهم ويعارضهم فصل فيما حدث بعد أخذ الفرنج عكا ساروا برمتهم قاصدين عسقالن، والسلطان جبيشه 
منزلة منزلة واملسلمون يتخطفوهنم ويسلبوهنم يف كل مكان، وكل أسري أيت به إىل السلطان يأمر بقتله يف مكانه، 
وجرت خطوب بني اجليشني، ووقعات متعددات، مث طلب ملك االنكليز، جيتمع بامللك العادل أخي السلطان 

إن دون ذلك قتل كل فارس منكم : الد السواحل، فقال له العادليطلب منه الصلح واالمان، على أن يعاد الهلها ب
وراجل، فغضب اللعني وهنض من عنده غضبان، مث اجتمعت الفرنج على حرب السلطان عند غابة أرسوف، 

فكانت النصرة للمسلمني، فقتل من الفرنج عند غابة أرسوف ألوف بعد ألوف، وقتل من املسلمني خلق كثري أيضا، 
يش فر عن السلطان يف أول الوقعة، ومل يبق معه سوى سبعة عشر مقاتال، وهو ثابت صابر، وقد كان اجل

والكؤسات ال تفتر، واالعالم منشورة، مث تراجع الناس فكانت النصرة للمسلمني، مث تقدم السلطان بعساكره فنزل 
  فار،ظاهر عسقالن، فأشار ذوو الرأي على السلطان بتخريب عسقالن خشية أن يتملكها الك

وجيعلوهنا وسيلة إىل أخذ بيت املقدس، أو جيري عندها من احلرب والقتال نظري ما كان عند عكا، أو أشد، فبات 
  السلطان ليلته مفكرا يف ذلك، فلما أصبح وقد أوقع اهللا يف قلبه أن خراهبا هو املصلحة،

حجر واحد منها، ولكن إذا كان  فذكر ذلك ملن حضره، وقال هلم واهللا ملوت مجيع أوالدي أهون علي من ختريب
خراهبا فيه مصلحة للمسلمني فال بأس به، مث طلب الوالة وأمرهم بتخريب البلد سريعا، قبل وصول العدو إليها، 

فشرع الناس يف خرابه، وأهله ومن حضره يتباكون على حسنه وطيب مقيله، وكثرة زروعه ومثاره، ونضارة أهناره 
  .نائهوأزهاره، وكثرة رخامه وحسن ب

وألقيت النار يف سقوفه وأتلف ما فيه من الغالت اليت ال ميكن حتويلها، وال نقلها، ومل يزل اخلراب واحلريق فيه من 
  .مجادى اآلخرة إىل سلخ شعبان من هذه السنة

مث رحل السلطان منها يف ثاين رمضان وقد تركها قاعا صفصفا ليس فيها معلمة الحد، مث اجتاز بالرملة فخرب 
ها وخرب كنيسة لد، وزار بيت املقدس وعاد إىل املخيم سريعا، وبعث ملك االنكليز إىل السلطان إن االمر حصن

رد الصليب وبالد الساحل وبيت املقدس، : قد طال وهلك الفرنج واملسلمون، وإمنا مقصودنا ثالثة أشياء ال سواها
، فعزمت الفرنج على )١(شد جواب، وأسد مقال ال نرجع عن هذه الثالثة ومنا عني تطرف، فأرسل إليه السلطان أ

قصد بيت املقدس، فتقدم السلطان جبيشه إىل القدس وسكن يف دار القساقس قريبا من قمامة، يف ذي القعدة، 
وشرع يف حتصني البلد، وتعميق خنادقه، وعمل فيه بنفسه وأوالده، وعمل فيه االمراء والقضاة والعلماء 



دا، واليزك حول البلد من ناحية الفرنج ويف كل وقت يستظهرون على الفرنج والصاحلون، وكان وقتا مشهو
  .ويقتلون ويأسرون ويغنمون، وهللا احلمد واملنة

  .وانقضت هذه السنة واالمر على ذلك
  .وفيها على ما ذكره العماد توىل القضاء حميي الدين حممد بن الزكي بدمشق

ن هاشم بن حممد بن أيب هاشم احلسين، فأخذ أموال الكعبة حىت وفيها عدى أمري مكة داود بن عيسى بن فليتة ب
انتزع طوقا من فضة كان على دائرة احلجر االسود، كان قد مل شعثه حني ضربه ذلك القرمطي بالدبوس، فلما بلغ 

  السلطان خربه من احلجيج عزله ووىل أخاه بكريا، ونقض القلعة اليت كان بناها أخوه على أيب
  .ود بنخلة حىت تويف هبا سنة سبع ومثاننيقبيس، وأقام دا

  ...وفيها تويف من االعيان
__________  

أن ريتشارد راسل العادل أخي صالح الدين على أن يزوج امللك أخته جوانا من : قال ابن االثري يف تارخيه) ١(
فرنج من البالد الخت العادل ويكون القدس وما بأيدي املسلمني من بالد الساحل للعادل، وتكون عكا وما بيد ال

أن ريتشارد قدم عروضه اجلديدة بعد بضعة : وأن يرضى الداوية مبا يقع االتفاق عليه، قال رنسيمان؛ ملك انكلتار 
وأن يتيسر للمسيحيني التردد : وزاد عما أورده ابن االثري؛ أيام من تقدمي مقترحاته االوىل ورفض صالح الدين هلا 

  .يب الصلبوت، وإطالق سراح االسرى من اجلانبنيوإعادة صل؛ إىل بيت املقدس 
/  ٣تاريخ احلروب الصليبية  ٨٠/  ٣تاريخ أيب الفداء  ٧٢/  ١٢الكامل (فوافق صالح الدين وأبدى سروره 

  .٥٠ - ٤٥/  ٢انظر الروضتني ) ١١٦ - ١١٥

تنابه مبصر وغريها من امللك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، كان عزيزا على عمه صالح الدين، اس
البالد، مث أقطعه محاه ومدنا كثرية حوهلا يف بالد اجلزيرة، وكان مع عمه السلطان على عكا، مث استأذنه أن يذهب 

ليشرف على بالده اجملاورة للجزيرة والفرات، فلما صار إليها اشتغل هبا وامتدت عينه إىل أخذ غريها من أيدي 
فاتفق موته وهو كذلك، والسلطان عمه غضبان عليه بسبب اشتغاله بذلك عنه، ومحلت امللوك اجملاورين له، فقاتلهم 

جنازته حىت دفنت حبماه، وله مدرسة هناك هائلة كبرية، وكذلك له بدمشق مدرسة مشهورة، وعليها أوقاف كثرية، 
د جهيد، ووعد وقد أقام بامللك بعده ولده املنصور ناصر الدين حممد، فأقره صالح الدين على ذلك بعد جه

ووعيد، ولوال السلطان العادل أخو صالح الدين تشفع فيه ملا أقره يف مكان أبيه، ولكن سلم اهللا، تويف يوم اجلمعة 
  .تاسع عشر رمضان من هذه السنة، وكان شجاعا فاتكا

ويف ليلة أمه ست الشام بنت أيوب، وافقة الشاميتني بدمشق، ت) ١(االمري حسام الدين حممد بن عمر بن الشني 
اجلمعة تاسع عشر رمضان أيضا ففجع السلطان بابن أخيه وابن أخته يف ليلة واحدة، وقد كانا من أكرب أعوانه، 

  ودفن بالتربة
  .احلسامية، وهي اليت أنشأهتا أمه مبحلة العونية، وهي الشامية الربانية

ة، ويف خدمة السلطان حيث كان، وهو االمري علم الدين سليمان بن حيدر احلليب كان من أكابر الدولة الصالحي
الذي أشار على السلطان بتخريب عسقالن، واتفق مرضه بالقدس فاستأذن يف أن ميرض بدمشق، فأذن له، فسار 

  .منها فلما وصل إىل غباغب مات هبا يف أواخر ذي احلجه
صحاب السلطان قبل وكان من أكرب أ) ٢(الصفي بن الفائض : ويف رجب منها تويف االمري الكبري نائب دمشق



  .امللك، مث استنابه على دمشق حىت تويف هبا يف هذه السنة
  ...ويف ربيع االول تويف
__________  

  .الجني: يف الكامل وتاريخ أيب الفداء) ١(
  .القابض: ٧٧/  ١٢يف الكامل ) ٢(

  .الطبيب املاهر أسعد بن املطران وقد شرف باالسالم، وشكره على طبه اخلاص والعام
وشايت الشيخ جنم الدين الذي بىن تربة الشافعي مبصر بأمر السلطان صالح الدين، ووقف عليها أوقافا سنية، اجلي

وواله تدريسها ونظرها، وقد كان السلطان حيترمه ويكرمه، وقد ذكرته يف طبقات الشافعية، وما صنفه يف املذهب 
ة فشفع امللك العادل عند أخيه يف شيخ الشيوخ من شرح الوسيط وغريه، وملا تويف اجليوشايت طلب التدريس مجاع

أيب احلسن حممد بن محويه، فواله إياه، مث عزله عنها بعد موته السلطان، واستمرت عليه أيدي بين السلطان واحدا 
  .بعد واحد، مث عادت إليها الفقهاء واملدرسون بعد ذلك

ين خميم بالقدس، وقد قسم السور بني أوالده مث دخلت سنة مثان ومثانني ومخسمائة استهلت والسلطان صالح الد
  وأمرائه، وهو

يعمل فيه بنفسه، وحيمل احلجر بني القربوسيني وبينه، والناس يقتدون هبم، والفقهاء والقراء يعملون، والفرنج لعنهم 
ول القدس، اهللا حول البلد من ناحية عسقالن وما واالها، ال يتجاسرون أن يقربوا البلد من احلرس واليزك الذين ح

إال أهنم على نية حماصرة القدس مصممون، ولكيد االسالم جممعون، وهم واحلرس تارة يغلبون وتارة يغلبون، وتارة 
  .ينهبون وتارة ينهبون

ويف ربيع اآلخر وصل إىل السلطان االمري سيف الدين املشطوب من االسر، وكان نائبا على عكا حني أخذت، 
دينار، فأعطاه السلطان شيئا كثريا منها، واستنابه على مدينة نابلس، فتويف هبا يف  فافتدى نفسه منهم خبمسني ألف

  .شوال من هذه السنة
أظهرا : ويف ربيع اآلخر قتل املركيس صاحب صور لعنه اهللا، أرسل إليه ملك االنكليز اثنني من الفداوية فقتلوه

ناب ملك االنكليز عليها ابن أخيه بالم الكندهر، وهو التنصر ولزما الكنيسة حىت ظفرا به فقتاله وقتال أيضا، فاست
ابن أخت ملك االفرنسيني البيه، فهما خااله، وملا صار إىل صور بىن بزوجة املركيس بعد موته بليلة واحدة، وهي 
حبلى أيضا، وذلك لشدة العداوة اليت كانت بني االنكليز وبينه، وقد كان السلطان صالح الدين يبغضهما، ولكن 

  .ركيس كان قد صانعه بعض الشئ فلم يهن عليه قتلهامل
ويف تاسع مجادى االوىل استوىل الفرنج لعنهم اهللا على قلعة الداروم فخربوها، وقتلوا خلقا كثريا من أهلها، وأسروا 

، فلما طائفة من الذرية، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، مث أقبلوا مجلة حنو القدس فربز إليهم السلطان يف حزب االميان
  .تراءى اجلمعان نكص حزب الشيطان راجعني، فرارا من القتال والنزال، وعاد السلطان إىل القدس

  وقد رد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا،(

  ]. ٢٥: االحزاب) [ وكفى اهللا املؤمنني القتال وكان اهللا قويا عزيزا
ظفر ببعض فلول املسلمني فكبسهم ليال فقتل  -نج ذلك احلني وهو أكرب ملوك الفر -مث إن ملك االنكليز لعنه اهللا 

منهم خلقا كثريا، وأسر منهم مخسمائة أسري، وغنم منهم شيئا كثريا من االموال واجلمال، واخليل والبغال، وكان 



ة ، فتقوى الفرنج بذلك، وساء ذلك السلطان مساءة عظيمة جدا، وخاف من غائل)١(مجلة اجلمال ثالثة آالف بعري 
  ذلك، واستخدم االنكليز اجلمالة على

اجلمال، واخلربندية على البغال، والسياس على اخليل، وأقبل وقد قويت نفسه جدا، وصمم على حماصرة القدس، 
وأرسل إىل ملوك الفرنج الذين بالساحل، فاستحضرهم ومن معهم من املقاتلة، فتعبأ السلطان هلم وهتيأ، وأكمل 

صب املنجانيق، وأمر بتغوير ما حول القدس من املياه، وأحضر السلطان أمراءه ليلة السور وعمر اخلنادق، ون
، واملشطوب، واالسدية، فاستشارهم فيما قد دمهه من )٢(أبا اهليجاء، املبسمني : اجلمعة تاسع عشر مجادى اآلخرة

اد الكاتب بأن يتحالفوا على هذا االمر الفظيع، املوجع املؤمل، فأفاضوا يف ذلك، وأشاروا كل برأيه، وأشار العم
  .املوت عند الصخرة، كما كان الصحابة يفعلون، فأجابوا إىل ذلك

احلمد هللا والصالة : هذا كله والسلطان ساكت واجم مفكر، فسكت القوم كأمنا على رؤوسهم الطري، مث قال
دماء املسلمني وأمواهلم  اعلموا أنكم جند االسالم اليوم ومنعته، وأنتم تعلمون أن: والسالم على رسول اهللا

وذراريهم يف ذممكم معلقة، واهللا عزوجل سائلكم يوم القيامة عنهم، وأن هذا العدو ليس له من املسلمني من يلقاه 
عن العباد والبالد غريكم، فإن وليتم والعياذ باهللا طوى البالد وأهلك العباد، وأخذ االموال واالطفال والنساء، 

وعزل القرآن منها والصالة، وكان ذلك كله يف ذممكم، فإنكم أنتم الذين تصديتهم  وعبد الصليب يف املساجد،
هلذا كله، وأكلتم بيت مال املسلمني لتدفعوا عنهم عدوهم، وتنصروا ضعيفهم، فاملسلمون يف سائر البالد متعلقون 

  .بكم والسالم
ك، وأنت الذي أعطيتنا وكربتنا وعظمتنا، يا موالنا حنن مماليكك وعبيد: فانتدب جلوابه سيف الدين املشطوب وقال

  .وليس لنا إال رقابنا وحنن بني يديك، واهللا ما يرجع أحد منا عن نصرك حىت ميوت
فقال اجلماعة مثل ما قال، ففرح السلطان بذلك وطاب قلبه، ومد هلم مساطا حافال، وانصرفوا من بني يديه على 

  .ذلك
ا خناف أن جيري علينا يف هذا البلد مثل ما جرى على أهل عكا، مث إن: مث بلغه بعد ذلك أن بعض االمراء قال

يأخذون بالد االسالم بلدا بلدا، واملصلحة أن نلتقيهم بظاهر البلد، فإن هزمناهم أخذنا بقية بالدهم، وإن تكن 
عثوا إىل االخرى سلم العسكر ومضى حباله، ويأخذون القدس وحنفظ بقيه بالد االسالم بدون القدس مدة طويلة، وب

  السلطان يقولون
__________  

القادمة من اجلنوب تتخذ طريقها حنو بيت  -قال رنسيمان يف احلروب الصليبية أن ذلك وقع على القافلة ) ١(
  -املقدس 

  .عند آبار اخلويلفة، الواقعة يف إقليم جدب على مسافة عشرين ميال إىل اجلنوب الغريب من حربون
  .السمني :٣٢٧/  ٥يف ابن خلدون ) ٢(

إن كنت تريدنا نقيم بالقدس حتت حصار الفرنج، فكن أنت معنا أو بعض أهلك، حىت يكون اجليش حتت أمرك : له
  .فإن االكراد ال تطيع الترك، والترك ال تطيع االكراد

ق احلال فلما بلغه ذلك شق عليه مشقة عظيمة، وبات ليلته أمجع مهموما كئيبا يفكر فيما قالوا، مث اجنلى االمر واتف
على أن يكون امللك االجمد صاحب بعلبك مقيما عندهم نائبا عنه بالقدس، وكان ذلك هنار اجلمعة، فلما حضر إىل 

صالة اجلمعة وأذن املؤذن للظهر قام فصلى ركعتني بني االذانني، وسجد وابتهل إىل اهللا تعاىل ابتهاال عظيما، 



  .شف هذه الضائقة العظيمةوتضرع إىل ربه، ومتسكن وسأله فيما بينه وبينه ك
فلما كان يوم السبت من الغد جاءت الكتب من احلرس الذين حول البلد بأن الفرنج قد اختلفوا فيما بينهم، فقال 
ملك االفرنسيني إنا إمنا جئنا من البالد البعيدة وأنفقنا االموال العديدة يف ختليص بني املقدس ورده إلينا، وقد بقي 

فقال االنكليز إن هذا البلد شق علينا حصاره، الن املياه حوله قد عدمت، وإىل أن يأتينا املاء من بيننا وبينه مرحلة، 
املشقة البعية يعطل احلصار، ويتلف اجليش، مث اتفق احلال بينهم على أن حكموا منهم عليهم ثالمثائة منهم، فردوا 

ليلتهم ينظرون مث أصبحوا وقد حكموا عليهم  أمرهم إىل أنثي عشر منهم، فردوا أمرهم إىل ثالثة منهم، فباتوا
بالرحيل، فلم ميكنهم خمالفتهم فسحبوا راجعني لعنهم اهللا أمجعني، فساروا حىت نزلوا على الرملة وقد طالت عليهم 

الغربة والزملة، وذلك يف بكرة احلادي والعشرين من مجادى اآلخرة، وبرز السلطان جبيشه إىل خارج القدس، وسار 
فا أن يسريوا إىل مصر، لكثرة ما معهم من الظهر واالموال، وكان االنكليز يلهج بذلك كثريا، فخذهلم حنوهم خو

اهللا عن ذلك، وترددت الرسل من االنكليز إىل السلطان يف طلب االمان ووضع احلرب بينه وبينهم ثالث سنني، 
ميكن النصارى من زيارهتا وحجها بال  وعلى أن يعيد هلم عسقالن ويهب له كنيسة بيت املقدس وهي القمامة، وأن

شئ، فامتنع السلطان من إعادة عسقالن وأطلق هلم قمامة، وفرض على الزوار ماال يؤخذ من كل منهم، فامتنع 
  االنكليز إال أن

  .تعادهلم عسقالن، ويعمر سورها كما كانت، فصمم السلطان على عدم االجابة
را شديدا، فافتتحها وأخذوا االمان لكبريها وصغريها، فبينما هم مث ركب السلطان حىت واىف يافا فحاصرها حصا

كذلك إذ أشرفت عليهم مراكب االنكليز على وجه البحر، فقويت رؤوسهم واستعصت نفوسهم فهجم اللعني 
ا فاستعاد البلد وقتل من تأخر هبا من املسلمني صربا بني يديه، وتقهقر السلطان عن منزلة احلصار إىل ما وراءها خوف
على اجليش من معرة الفرنج، فجعل ملك االنكليز يتعجب من شدة سطوة السلطان، وكيف فتح مثل هذا البلد 
العظيم يف يومني، وغريه ال ميكنه فتحه يف عامني، ولكن ما ظننت أنه مع شهامته وصرامته يتأخر من منزلته مبجرد 

مث أحل يف طلب الصلح وأن تكون عسقالن داخلة  قدومي، وأنا ومن معي مل خنرج من البحر إال جرائد بال سالح،
يف صلحهم، فامتنع السلطان، مث إن السلطان كبس يف تلك الليايل االنكليز وهو يف سبعة عشر مقاتال، وحوله قليل 

  من الرجالة فأكب جبيشه حوله وحصره حصرا مل يبق معه جناة، لو صمم معه اجليش، ولكنهم نكلوا

إال باهللا، وجعل السلطان حيرضهم غاية التحريض، فكلهم ميتنع كما ميتنع املريض من كلهم عن احلملة، فال قوة 
  .شرب الدواء

هذا وملك االنكليز قد ركب يف أصحابه وأخذ عدة قتاله، وأهبة نزاله، واستعرض امليمنة إىل آخر امليسرة، يعين 
بطل من الشجعان، فعند ذلك كر السلطان ميمنة املسلمني وميسرهتم، فلم يتقدم إليه أحد من الفرسان، وال هنره 
  .راجعا، وقد أحزنه أنه مل ير من اجليش مطيعا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .ولو أن له هبم قوة ملا ترك أحدا منهم يتناول من بيت املال فلسا
اب مث حصل مللك االنكليز بعد ذلك مرض شديد، فبعث إىل السلطان يطلب فاكهة وثلجا فأمده بذلك من ب
، )١(الكرم، مث عويف لعنه اهللا وتكررت الرسل منه يطلب من السلطان املصاحلة لكثرة شوقه إىل أوالده وبالده 

وطاوع السلطان على ما يقول وترك طلب عسقالن، ورضي مبا رسم به السلطان، وكتب كتاب الصلح بينهما يف 
، وحلف االمراء من املسلمني وكتبوا سابع عشر شعبان، وأكدت العهود واملواثيق من كل ملك من ملوكهم

  خطوطهم، واكتفى من السلطان بالقول اجملرد كما جرت به عادة



السالطني، وفرح كل من الفريقني فرحا شديدا، وأظهروا سرورا كثريا، ووقعت اهلدنة على وضع احلرب ثالث 
لمسلمني ما يقابلها من البالد سنني وستة أشهر، وعلى أن يقرهم على ما بأيديهم من البالد الساحلية، ول) ٢(

اجلبلية، وما بينهما من املعامالت تقسم على املناصفة، وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة أمري لتخريب سور 
  .عسقالن وإخراج من هبا من الفرنج

وعاد السلطان إىل القدس فرتب أحواله ووطدها، وسدد أموره وأكدها، وزاد وقف املدرسة سوقا بدكاكينها 
ا ببساتينها، وزاد وقف الصوفية، وعزم على احلج عامه ذلك، فكتب إىل احلجاز واليمن ومصر والشام وأرض

ليعلموا بذلك، ويتأهبوا له، فكتب إليه القاضي الفاضل ينهاه عن ذلك خوفا على البالد من استيالء الفرنج عليها، 
ر يف أحوال املسلمني خري لك عامك هذا، ومن كثرة املظامل هبا، وفساد الناس والعسكر وقلة نصحهم وأن النظ

والعدو خميم بعد بالشام، وأنت تعلم أهنم يهادنون ليتقووا ويكثروا، مث ميكروا ويغدروا، فسمع السلطان منه وشكر 
نصحه وترك ما عزم عليه وكتب به إىل سائر املمالك، واستمر مقيما بالقدس مجيع شهر رمضان يف صيام وصالة 

  وقرآن،
__________  

 -: وقد ذكر رنسيمان أسبابا أخر هامة عجلت يف تسريع املفاوضات ومنعت ريتشارد من كثرة املساومة) ١(
ما ارتكبه أخوه من أعمال سيئة يف انكلترا تتطلب عودته العاجلة، يضاف إىل ذلك ما حل بسائر  -مرضه اخلطري، 

تاريخ (الدينية من أهنم مل يثقوا يف سياسته  وما أظهره كل من ابن أخته هنري والطوائف؛ الصلبيني من االرهاق 
  ).١٣٩/  ٣احلروب الصليبية 

  .ثالث سنني ومثانية أشهر: ٨٤/  ١٢يف الكامل ) ٢(
  .أربعة وأربعني شهرا: ٣٢٨/  ٥ويف ابن خلدون 

  .مخس سنني: ٣٩/  ٣وفژ تاريخ احلروب الصليبية 
عشرين شعبان، قال أبو الفداء  -على اهلدنة أول أيلول  ثالث سنني وثالثة أشهر وقد جرى التوقيع: ويف أيب الفداء

  .شعبان ٢٢يوم االربعاء : يف تارخيه

وكلما وفد أحد من رؤساء الفرنج للزيارة فعل معه غاية االكرام، تأليفا لقلوهبم، ومل يبق أحد من ملوكهم إال جاء 
  .يث ال يرىلزيارة القمامة متنكرا، وحيضر مساط السلطان فيمن حضر من مجهورهم، حب

  والسلطان ال يعلم ذلك مجلة وال تفصيال، وهلذا كان يعاملهم باالكرام، ويريهم صفحا
  .مجيال، وبرأ جزيال

فلما كان يف خامس شوال ركب السلطان يف العساكر فربز من القدس قاصدا دمشق، واستناب على القدس عز 
متيم الشافعي، فاجتاز على وادي اجليب وبات  الدين جورديك، وعلى قضائها هباء الدين بن يوسف بن رافع بن

على بركة الداوية، مث أصبح يف نابلس فنظر يف أحواهلا، مث ترحل عنها، فجعل مير بالقالع واحلصون والبلدان فينظر 
يف أحواهلا ويكشف املظامل عنها، ويف أثناء الطريق جاء إىل خدمته بيمند صاحب إنطاكية فأكرمه وأحسن إليه، 

وعرب يوم : أمواال جزيلة وخلعا، وكان العماد الكاتب يف صحبته، فأخرب عن منازله منزلة منزلة إىل أن قال وأطلق له
االثنني عني احلر إىل مرج بيوس، وقد زال البوس، وهناك وفد عليه أعيان دمشق وأماثلها، ونزل يوم الثالثاء على 

شوال بكرة جبنة دمشق ) ١(نا يوم االربعاء سادس عشر العرادة، وجاءه هناك التحف واملتلقون على العادة، وأصبح
داخلني، بسالم آمنني، وكانت غيبة السلطان عنها أربع سنني، فأخرجت دمشق أثقاهلا، وأبرزت نساءها وأطفاهلا 



ورجاهلا، وكان يوم الزينة، وخرج أكثر أهل املدينة، واجتمع أوالده الكبار والصغار، وقدم عليه رسل امللوك من 
  .االمصار، وأقام بقية عامه يف اقتناص الصيد وحضور دار العدل، والعمل باالحسان والفضل سائر

ملا قلت يف التغزل شعرا * وأبيها لوال تغزل عينها : وملا كان عيد االضحى امتدحه بعض الشعراء بقصيدة يقول فيها
ل مثلما أوسع الربية برا فيحل * العد صر وإىل ما فيه أعمل فكرا ملك طبق املمالك ب* ولكانت مدائح امللك النا 

أضحى مليك على املناهي مصرا نلت ما تسعى * ويلقى اهلنا برا وحبرا يأمر بالطاعات هللا إن * االعياد صوما وفطرا 
وملكت الدارين دنيا وأخرى ومما وقع * فتيها على امللوك وفخرا قد مجعت اجملدين أصال وفرعا * من الدين والدنيا 

  نة من احلوادث غزوة عظيمة بني صاحب غزنة شهاب الدين ملكهايف هذه الس
  السبكتكيين وبني ملك اهلند وأصحابه الذين كانوا قد كسروه يف سنة ثالث ومثانني، فأظفره اهللا هبم

__________  
خامس : ٣٣٠/  ٥وتاريخ أبن خلدون  ٨٧/  ١ويف الكامل  ٢٣٩كذا باالصل وابن شداد يف سريته ص ) ١(

  .وعشرين
  .خلمس بقني من شوال يوم االربعاء: ٨٣/  ٣ويف تاريخ أيب الفداء 

هذه السنة، فكسرهم وقتل خلقا منهم وأسر خلقا، وكان من مجلة من أسره ملكهم االعظم، ومثانية عشر فيال، من 
ن كل مجلتها الذي كان جرحه، مث أحضر امللك بني يديه فأهانه ومل يكرمه، واستحوذ على حصنه وأخرب مبا فيه م

  .جليل وحقري، مث قتله بعد ذلك، وعاد إىل غزنة مؤيدا منصورا، مسرورا حمبورا
وفيها اهتم أمري احلج ببغداد وهو طاشتكني، وقد كان على إمرة احلج من مدة عشرين سنة، وكان يف غاية حسن 

د ميانعه عنها، وقد كان السرية، واهتم بأنه يكاتب صالح الدين بن أيوب يف أخذ بغداد، فإنه ليس بينه وبينها أح
  .مكذوبا عليه، ومع هذا أهني وحبس وصودر

  .فصل وممن تويف فيها من االعيان القاضي مشس الدين
حممد بن حممد بن موسى املعروب بابن الفراش، كان قاضي العساكر بدمشق، ويرسله السلطان إىل ملوك اآلفاق، 

  .ومات مبلطية
أصحاب أسد الدين شريكوه، حضر معه الوقعات الثالث مبصر، مث صار  سيد الدين علي بن أمحد املشطوب كان من

من كرباء أمراء صالح الدين، وهو الذي كان نائبا على عكا ملا أخذوها الفرنج، فأسروه يف مجلة من أسروا فافتدى 
  .نفسه خبمسني ألف دينار، وجاء إىل السلطان وهو بالقدس فأعطاه أكثرها، وواله نابلس

  .ثالث وعشرين شوال بالقدس، ودفن يف داره) ١(حد تويف يوم اال
  صاحب بالد الروم عز الدين قلج أرسالن بن مسعود

أمراء صالح الدين، وهو الذي كان نائبا على عكا ملا أخذوها الفرنج، فأسروه يف مجلة من أسروا فافتدى نفسه 
  .ه نابلسخبمسني ألف دينار، وجاء إىل السلطان وهو بالقدس فأعطاه أكثرها، ووال

  .ثالث وعشرين شوال بالقدس، ودفن يف داره) ١(تويف يوم االحد 
صاحب بالد الروم عز الدين قلج أرسالن بن مسعود ابن قلج أرسالن، وكان قد قسم مجيع بالده بني أوالده، 

  .عامه هذا طمعا يف طاعتهم له، فخالفوه وجتربوا وعتوا عليه، وخفضوا قدره وارتفعوا، ومل يزل كذلك حىت تويف يف
  .ويف ربيع اآلخر تويف الشاعر أبو املرهف



__________  
  .يوم اخلميس السادس والعشرين من شوال: ٨٣/  ٣يف تاريخ أيب الفداء ) ١(

فنقص بصره ) ١(نصر بن منصور النمريي مسع احلديث واشتغل باالدب، أصابه جدري وهو ابن اربع عشرة سنة 
، ويرى القريب منه، ولكن كان ال حيتاج إىل قائد، فارحتل إىل العراق ملداواة جدا، وكان ال يبصر االشياء البعيدة

عينيه فآيسته االطباء من ذلك، فاشتغل حبفظ القرآن ومصاحبة الصاحلني فأفلح، وله ديوان شعر كبري حسن، وقد 
ل التقدم وأبرأ ممن وال أجحد الشيخني فض* أحب عليا والبتول وولدها : سئل مرة عن مذهبه واعتقاده فأنشأ يقول

فلست إىل قوم سواهم مبنتمي * كما أتربا من والء ابن ملجم ويعجبين أهل احلديث لصدقهم * نال عثمان باالذى 
  .تويف ببغداد ودفن مبقابر الشهداء بباب حرب رمحه اهللا تعاىل

يه اجلزء الثالث عشر وأوله سنة تسع حبمد اهللا تعاىل قد مت اجلزء الثاين عشر من البداية والنهاية للعالمة ابن كثري ويل
  ومثانني ومخسمائة هجرية على صاحبها أفضل الصالة وأمت التحية

__________  
  .أربعة عشرة: يف االصول) ١(

  .خطأ

  ١٣ابن كثري ج  -البداية والنهاية 
  البداية والنهاية

  ١٣ابن كثري ج 

  .ه ٧٧٤الدمشقي املتوىف سنة  البداية والنهاية لالمام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري
  حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه علي شريي اجلزء الثالث عشر دار إحياء التراث العريب

  .ه ١٤٠٨طبعة جديدة حمققة الطبعة االوىل 
  م ١٩٨٨

بسم اهللا الرمحن الرحيم مث دخلت سنة تسع ومثانني ومخسمائة فيها كانت وفاة السلطان امللك الناصر صالح الدين 
  .وسف بن أيوب رمحه اهللا تعاىلي

استهلت هذه السنة وهو يف غاية الصحة والسالمة، وخرج هو وأخوه العادل إىل الصيد شرقي دمشق، وقد اتفق 
احلال بينه وبني أخيه أنه بعد ما يفرغ من أمر الفرنج يسري هو إىل بالد الروم، ويبعث أخاه إىل بغداد، فإذا فرغا من 

بالد آذربيجان، بالد العجم، فإنه ليس دوهنا أحد ميانع عنها، فلما قدم احلجيج يف يوم االثنني  شأهنما سارا مجيعا إىل
حادي عشر صفر خرج السلطان لتلقيهم، وكان معه ابن أخيه سيف االسالم، صاحب اليمن، فأكرمه والتزمه، 

  مث إنه اعتراه محىوعاد إىل القلعة فدخلها من باب اجلديد، فكان ذلك آخر ما ركب يف هذه الدنيا، 
صفراوية ليلة السبت سادس عشر صفر، فلما أصبح دخل عليه القاضي الفاضل وابن شداد وابنه االفضل، فأخذ 

يشكو إليهم كثرة قلقه البارحة، وطاب له احلديث، وطال جملسهم عنده، مث تزايد به املرض واستمر، وقصده 
عرق شديد حبيث نفذ إىل االرض، مث قوي اليبس فأحضر االمراء االطباء يف اليوم الرابع، مث اعتراه يبس وحصل له 



االكابر فبويع لولده االفضل نور الدين علي، وكان نائبا على دمشق، وذلك عندما ظهرت خمايل الضعف الشديد، 
وغيبوبة الذهن يف بعض االوقات، وكان الذين يدخلون عليه يف هذه احلال الفاضل وابن شداد وقاضي البلد ابن 

زكي، مث اشتد به احلال ليلة االربعاء السابع والعشرين من صفر، واستدعى الشيخ أبا جعفر إمام الكالسة ليبيت ال
هو الذي ال إله (عنده يقرأ القرآن ويلقنه الشهادة إذا جد به االمر، فذكر أنه كان يقرأ عنده وهو يف الغمرات فقرأ 

  .وهو كذلك صحيح: فقال]  ٢٢: احلشر) [ إال هو عامل الغيب والشهادة
) ال إله إال هو عليه توكلت(فلما أذن الصبح جاء القاضي الفاضل فدخل عليه وهو يف آخر رمق، فلما قرأ القارئ 

  تبسم وهتلل وجهه وأسلم روحه إىل ربه]  ١٢٩: التوبة[ 

سون سنه، النه سبحانه، ومات رمحه اهللا، واكرم مثواه، وجعل جنات الفردوس مأواه، وكان له من العمر سبع ومخ
ولد بتكريت يف شهور سنة، سنه ثنتني وثالثني ومخسمائه، رمحه اهللا، فقد كان ردءا لالسالم وحرزا وكهفا من كيد 

الكفرة اللئام، وذلك بتوفيق اهللا له، وكان أهل دمشق مل يصابوا مبثل مصابه، وود كل منهم لو فداه بأوالده وأحبائه 
ظ على احلواصل، مث أخذوا يف جتهيزه، وحضر مجيع أوالده وأهله، وكان وأصحابه، وقد غلقت االسواق واحتف

، وكان الذي أحضر الكفن ومؤنه التجهيز القاضي الفاضل من )١(الذي توىل غسله خطيب البلد الفقيه الدولعي 
لدعاء له صلب ماله احلالل، هذا وأوالده الكبار والصغار يتباكون وينادون، وأخذ الناس يف العويل واالنتحاب وا

واالبتهال، مث أبرز جسمه يف نعشه يف تابوت بعد صالة الظهر، وأم الناس عليه القاضي ابن الزكي مث دفن يف داره 
بالقلعة املنصورة، مث شرع ابنه يف بناء تربة له ومدرسة للشافعية بالقرب من مسجد القدم، لوصيته بذلك قدميا، فلم 

  يكمل بناؤها، وذلك حني قدم
ز وكان حماصرا الخيه االفضل كما سيأيت بيانه، يف سنة تسعني ومخسمائة، مث اشترى له االفضل دارا مشايل ولده العزي

الكالسة يف وزان ما زاده القاضي الفاضل يف الكالسة، فجعلها تربة، هطلت سحائب الرمحة عليها، ووصلت 
  .ألطاف الرأفة إليها

عني، وصلى عليه حتت النسر قاضي القضاة حممد بن علي القرايب وكان نقله إليها يف يوم عاشوراء سنة اثنتني وتس
ابن الزكي، عن إذن االفضل، ودخل يف حلده ولده االفضل فدفنه بنفسه، وهو يومئذ سلطان الشام، ويقال إنه دفن 

وكأ معه سيفه الذي كان حيضر به اجلهاد، وذلك عن أمر القاضي الفاضل، وتفاءلوا بأنه يكون معه يوم القيامة يت
  .عليه، حىت يدخل اجلنة إن شاء اهللا

مث عمل عزاؤه باجلامع االموي ثالثة أيام، حيضره اخلاص والعام، والرعية واحلكام، وقد عمل الشعراء فيه مراثي 
كثرية من أحسنها ما عمله العماد الكاتب يف آخر كتابه الربق السامي، وهي مائتا بيت واثنان، وقد سردها الشيخ 

والدهر ساء واقلعت حسناته اين * مشل اهلدى وامللك عم شتاته : بو شامة يف الروضتني، منها قولهشهاب الدين أ
مبذولة ولربه طاعاته ؟ باهللا اين * مرجوة رهباته وهباته ؟ اين الذي كانت له طاعاتنا * الذى مذ مل يزل خمشية 

يرجى نداه وتتقى سطواته ؟ اين الذي * ا لنا هللا خالصة صفت نياته ؟ اين الذي ما زال سلطان* الناصر امللك الذي 
ذال، ومنها أدركت ثاراته ؟ * ومست على الفضالء تشريفاته ؟ اين الذي عنت الفرنج لبأسه * شرف الزمان بفضله 

  أطواق أجياد الورى مناته* أغالل أعناق العدا أسيافه 
__________  

يد بن ياسني بن زيد بن قائد بن مجيل االرقمي الدولعي الدولعي هو ضياء الدين أبو القاسم عبد امللك بن ز) ١(
  .ه وله إحدى وتسعني سنة ٥٩٨الشافعي، خطيب دمشق تويف يف ربيع االول سنة 



  حيميه ؟ من للبأس من للنائل ؟* من للعلى من للذري من للهدى 
سيفه فتحت بالد الساحل من وب* إذ مل يثق ببقاء ملك عاجل حبر أعاد الرب حبرا بره * طلب البقاء مللكه يف آجل 

أبقت له فضال بغري مساجل ما * وبعزه يردون أهل الباطل وفتوحه والقدس من أبكارها * كان أهل احلق يف أيامه 
ال أرتضي سقيا الغمام * ورأيت جودك خمجال للوابل فسقاك رضوان االله النين * كنت أستسقي لقربك وابال 

أي دينار واحد  -مل يترك يف خزانته من الذهب سوى جرم واحد : ماد وغريهاهلاطل تركته وشئ من ترمجته قال الع
  .صوريا وستة وثالثني درمها -

  .، ومل يترك دارا وال عقارا وال مزرعة وال بستانا، وال شيئا من أنواع االمالك)١(سبعة وأربعني درمها : وقال غريه
ه يف حياته غريهم، والذين تأخروا بعده ستة عشر ذكرا هذا وله من االوالد سبعة عشر ذكرا وابنة واحدة، وتويف ل

أكربهم امللك االفضل نور الدين علي، ولد مبصر سنة مخس وستني ليلة عيد الفطر، مث العزيز عماد الدين أبو الفتح 
 عثمان ولد مبصر أيضا يف مجادى االوىل سنة سبع وستني، مث الظافر مظفر الدين أبو العباس اخلضر، ولد مبصر يف

شعبان سنة مثان وستني، وهو شقيق االفضل، مث الظاهر غياث الدين أبو منصور غازي، ولد مبصر يف نصف رمضان 
  .سنة مثان وستني، مث العزيز فتح الدين أبو يعقوب إسحاق، ولد بدمشق يف ربيع االول سنة سبعني

يز، مث االغر شرف الدين أبو مث جنم الدين أبو الفتح مسعود، ولد بدمشق سنة إحدى وسبعني وهو شقيق العز
يوسف يعقوب، ولد مبصر سنة ثنتني وسبعني، وهو شقيق العزيز أيضا، مث الزاهر جمري الدين أبو سليمان داود، ولد 
مبصر سنة ثالث وسبعني وهو شقيق الظاهر، مث أبو الفضل قطب الدين موسى، وهو شقيق االفضل، ولد مبصر سنة 

ظفر أيضا، مث االشرف معز الدين أبو عبد اهللا حممد، ولد بالشام سنة مخس وسبعني، ثالث وسبعني أيضا، مث لقب بامل
مث احملسن ظهري الدين أبو العباس أمحد ولد مبصر سنة سبع وسبعني، وهو شقيق الذي قبله، مث املعظم فخر الدين أبو 

  منصور توران شاه ولد مبصر يف ربيع االول سنة سبع وسبعني،
ة مثان ومخسني وستمائة، مث اجلوال ركن الدين أبو سعيد أيوب ولد سنة مثان وسبعني، وهو وتأخرت وفاته إىل سن

شقيق للمعز، مث الغالب نصري الدين أبو الفتح ملك شاه، ولد يف رجب سنة مثان وسبعني وهو شقيق املعظم، مث 
  املنصور أبو بكر أخو املعظم البويه، ولد حبران بعد وفاة

__________  
  .أربعني درمها ناصرية ٩٦/  ١٢االثري  يف ابن) ١(

  .السلطان، مث عماد الدين شادي الم ولد، ونصري الدين مروان الم ولد أيضا
  .وأما البنت فهي مؤنسة خاتون تزوجها ابن عمها امللك الكامل حممد بن العادل أيب بكر بن أيوب رمحهم اهللا تعاىل

إحسانه إىل أمرائه وغريهم، حىت إىل أعدائه، وقد تقدم من ذلك ما وإمنا مل خيلف أمواال وال أمالكا جلوده وكرمه و
يكفي، وقد كان متقلال يف ملبسه، ومأكله ومركبه، وكان ال يلبس إال القطن والكتان والصوف، وال يعرف أنه 

م، ختطى إىل مكروه، وال سيما بعد أن أنعم اهللا عليه بامللك، بل كان مهه االكرب ومقصده االعظم نصرة االسال
وكسر أعدائه اللئام، وكان يعمل رأيه يف ذلك وحده، ومع من يثق به ليال وهنارا، وهذا مع ما لديه من الفضائل 

والفواضل، والفوائد الفرائد، يف اللغة واالدب وأيام الناس، حىت قيل إنه كان حيفظ احلماسة بتمامها، وكان مواظبا 
مل تفته اجلماعة يف صالة قبل وفاته بدهر طويل، حىت وال يف مرض  على الصلوات يف أوقاهتا يف اجلماعة، يقال إنه

موته، كان يدخل االمام فيصلي به، فكان يتجشم القيام مع ضعفه، وكان يفهم ما يقال بني يديه من البحث 
واملناظرة، ويشارك يف ذلك مشاركة قريبة حسنة، وإن مل يكن بالعبارة املصطلح عليها، وكان قد مجع له القطب 



النيسابوري عقيدة فكان حيفظها وحيفظها من عقل من أوالده، وكان حيب مساع القرآن واحلديث والعلم، ويواظب 
على مساع احلديث، حىت أنه يسمع يف بعض مصافه جزء وهو بني الصفني فكان يتبجح بذلك ويقول هذا موقف مل 

  .يسمع أحد يف مثله حديثا، وكان ذلك بإشارة العماد الكاتب
  .قيق القلب سريع الدمعة عند مساع احلديث، وكان كثري التعظيم لشرائع الدينوكان ر

كان قد صحب ولده الظاهر وهو حبلب شاب يقال له الشهاب السهروردي، وكان يعرف الكيميا وشيئا من 
  الشعبذة واالبواب

تب إليه أن يقتله ال حمالة، النريجنيات، فافتنت به ولد السلطان الظاهر، وقربه وأحبه، وخالف فيه محلة الشرع، فك
فصلبه عن أمر والده وشهره، ويقال بل حبسه بني حيطني حىت مات كمدا، وذلك يف سنة ست ومثانني ومخسمائة، 
وكان من أشجع الناس وأقواهم بدنا وقلبا، مع ما كان يعتري جسمه من االمراض واالسقام، وال سيما يف حصار 

دهم ال يزيده ذلك إال قوة وشجاعة، وقد بلغت مجوعهم مخسمائه ألف عكا، فإنه كان مع كثرة مجوعهم وأمدا
  .مقاتل، ويقال ستمائة ألف، فقتل منهم مائة ألف مقاتل

وملا انفصل احلرب وتسلموا عكا وقتلوا من كان هبا من املسلمني وساروا برمتهم إىل القدس جعل يسايرهم منزلة 
نصره اهللا وخذهلم، وسبقهم إىل القدس فصانه ومحاه منهم، ومل منزلة، وجيوشهم أضعاف أضعاف من معه، ومع هذا 

يزل جبيشه مقيما به يرهبهم ويرعبهم ويغلبهم ويسلبهم حىت تضرعوا إليه وخضعوا لديه، ودخلوا عليه يف الصلح، 
كان ذلك وأن تضع احلرب أوزارها بينهم وبينه، فأجاهبم إىل ما سألوا على الوجه الذى أراده، ال على ما يريدونه، و

من مجلة الرمحة اليت رحم اهللا هبا املؤمنني، فإنه ما انقضت تلك السنون حىت ملك البالد أخوه العادل فعز به 
  املسلمون وذل به الكافرون، وكان سخيا جبيا ضحوك الوجه كثري البشر، ال يتضجر من خري

خ شهاب الدين أبو شامة طرفا صاحلا من يفعله، شديد املصابرة على اخلريات والطاعات، فرمحه اهللا وقد ذكر الشي
  .سريته وأيامه، وعدله يف سريرته وعالنيته، وأحكامه

فصل وكان قد قسم البالد بني أوالده، فالديار املصرية لولده العزيز عماد الدين أيب الفتح، ودمشق وما حوهلا لولده 
لظاهر غازي غياث الدين، والخيه العادل االفضل نور الدين علي، وهم أكرب أوالده، واململكة احللبية لولده ا

معها للملك املنصور حممد بن ) ١(الكرك والشوبك وبالد جعرب وبلدان كثرية قاطع الفرات، ومحاه ومعاملة أخرى 
تقي الدين عمر بن أخي السلطان، ومحص والرحبة وغريها السد الدين بن شريكوه بن ناصر الدين بن حممد بن أسد 

  ،الدين شريكوه الكبري
  .جنم الدين أخي أبيه جنم الدين أيوب

واليمن مبعاقله وخماليفه مجيعه يف قبضة السلطان ظهري الدين سيف االسالم طغتكني بن أيوب، أخي السلطان صالح 
  .الدين، وبعلبك وأعماهلا لالجمد هبرام شاه بن فروخ شاه، وبصرى وأعماهلا للظافر بن الناصر

دين تضطرب وختتلف يف مجيع هذه املمالك، حىت آل االمر واستقرت املمالك مث شرعت االمور بعد موت صالح ال
واجتمعت الكلمة على امللك العادل أيب بكر صالح الدين، وصارت اململكة يف أوالده كما سيأيت قريبا إن شاء اهللا 

  .تعاىل
ها ألوفا من الكتب احلسنة املثمنة وفيها جدد اخلليفة الناصر لدين اهللا خزانة كتب املدرسة النظامية ببغداد، ونقل إلي

ويف احملرم منها جرت ببغداد كائنة غريبة وهي أن ابنة لرجل من التجار يف الطحني عشقت غالم أبيها فلما علم 
أبوها بأمرها طرد الغالم من داره فواعدته البنت ذات ليلة أن يأتيها فجاء إليها خمتفيا فتركته يف بعض الدار، فلما 



أثناء الليل أمرته فنزل فقلته، وأمرته بقتل أمها وهي حبلى، وأعطته اجلارية حليا بقيمة ألفي دينار، جاء أبوها يف 
فأصبح أمره عند الشرطة فمسك وقتل قبحه اهللا، وقد كان سيده من خيار الناس وأكثرهم صدقة وبرا، وكان 

  .شابا وضئ الوجه رمحه اهللا
الكرخي الشيخ أبو علي التويايب وحضر عنده القضاة واالعيان، وفيها درس باملدرسة اجلديدة عند قرب معروف 

  .وعمل هبا دعوة حافلة
  .السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب ابن شاذي، وقد تقدمت وفاته مبسوطة...وممن تويف فيها من االعيان

__________  
  .محاه وسلمية واملعرة ومنبج وقلعة جنم: ٨٧/  ٣قال يف تاريخ أيب الفداء ) ١(

  .، وكان من خيار امللوك وأشجعهم وأحسنهم سرية رمحه اهللا)١(االمري بكتمر صاحب خالط قتل يف هذه السنة 
  االتابك عز الدين مسعود

ابن مودود بن زنكي، صاحب املوصل حنوا من ثالث عشرة سنة، من خيار امللوك، كان بنسبه نور الدين الشهيد 
  .صل أثابه اهللاعمه، ودفن بتربته عند مدرسة أنشأها باملو

جعفر بن حممد بن فطريا أبو احلسن أحد الكتاب بالعراق، كان ينسب إىل التشيع، وهذا كثري يف أهل تلك البالد ال 
اذهب إىل ابن فطريا : أكثر اهللا منهم، جاءه رجل ذات يوم فقال له رأيت البارحة أمري املؤمنني عليا يف املنام، فقال يل

  .فقال له ابن فطريافقل له يعطيك عشر دنانري، 
إذا جاءك رجل من صفته كذا وكذا : أول الليل، فقال ابن فطريا وأنا رأيته آخر الليل فقال يل: مىت رأيته ؟ قال

فطلب منك شيئا فال تعطه، فأدبر الرجل موليا فاستدعاه ووهبه شيئا، ومن شعره فيما أورده ابن الساعي وقد تقدم 
* أخا ثقة عند اعتراض الشدائد وفكرت يف يومي سروري وشديت * منهم  وملا سربت الناس أطلب: ذلك لغريه

ومل أر فيما سرين غري حاسد حييي بن سعيد بن * وناديت يف االحياء هل من مساعد ؟ فلم أر فيما ساءين غري شامت 
يف اللغة والنظم،  غازي أبو العباس البصري النجراين صاحب املقامات، كان شاعرا أديبا فاضال بليغا، له اليد الطوىل

وال أتى زائرا بإذن السيدة * بال عناء يف كل أذن ما رده قط باب مسع * غناء خود ينساب لطفا : ومن شعره قوله
  زبيدة بنت االمام املقتفي المر اهللا، أخت املستنجد وعمة املستضئ، كانت قد عمرت طويال

__________  
أن هزار ديناري وهو من مماليك شاه أرمن ظهري الدين تزوج بابنة قتل يف أول مجادى االوىل، وكان سبب قتله ) ١(

بكتمر وقوي أمره واشتد، فمطع يف امللك، فعمل على قتل بكتمر وملك بالد خالط وأعماهلا وبقي يف ملكها إىل 
  .ه ٥٩٤وفاته سنة 

  .يليةقتله بعض االمساع: وقال الذهيب يف العرب) ٨٩/  ٣تاريخ أيب الفداء  ١٠٣/  ١٢الكامل (

وهلا صدقات كثرية دارة، وقد تزوجها يف وقت السلطان مسعود على صداق مائة ألف دينار، فتويف قبل أن يدخل 
  .هبا، وقد كانت كارهة لذلك، فحصل مقصودها وطلبتها

الشيخة الصاحلة فاطمة خاتون بنت حممد بن احلسن العميد، كانت عابدة زاهدة، عمرت مائة سنة وست سنني، 
وجها يف وقت أمري اجليوش مطر وهي بكر، فبقيت عنده إىل أن تويف ومل تتزوج بعده، بل اشتغلت بذكر كان قد تز

  .اهللا عزوجل والعبادة، رمحها اهللا



وفيها أنفذ اخلليفة الناصر العباسي إىل الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي يطلب منه أن يزيد على أبيات عدي بن زيد 
ر أأنت * أيها الشامت املعري بالده : ولو بلغ ذلك عشر جملدات، وهي هذه االبياتاملشهورة ما يناسبها من الشعر، 

ذا عليه * أيام، بل أنت جاهل مغرور من رأيت املنون خلدت أم من * املربأ املوفور أم لديك العهد الوثيق من ال 
وم مل * فر امللوك ملوك الر ساسان أم أين قبله سابور ؟ وبنو االص* من أن يضام خفري أين كسرى كسر امللوك أبو 

فللطري يف ذراه * دجلة جتىب إليه واخلابور شاده مرمرا وجلله كلسا * يبق منهم مذكور وأخو احلضر إذ بناه وإذ 
) ١(أشرف يوما وللهندي * ل امللك عنه فبابه مهجور وتذكر رب اخلورنق إذ * وكور مل هتبه ريب املنون فزا 
غبطة حي إىل املمات يصري مث * لك والبحر معرضا والسدير فارعوى قلبه وقال وما مي* تكفري سره حاله وكثرة ما 

  أمر وارهتم هناك قبور* بعد النعيم وامللك والنهي وال 
وفيها لعمري العظات * ت فألوت هبا الصبا والدبور غري أن االيام ختتص باملرء * جف ) ٢(مث أضحوا كأهنم أورق 

  والتفكري
__________  

  .وللهدى تفكري..وتبني): خورنق(عجم البلدان يف م) ١(
قيل واخلورنق قصر بناه النعمان بن امرئ القيس بن عمرو بن عدي بن مرة كان من أشد امللوك بأسا، أشرف يوما 

  .أرأيت مثل هذا املنظر وحسنه: على النجف وما يليه من البساتني والنخل واجلنان فقال لوزيره
  .لو كان يدوم: فقال
  .الذي يدوم ما: فقال
  .ما عند اهللا يف اآلخرة وينال ذلك بترك الدنيا وعبادة اهللا: قال

  .فقال عدي بن زيد هذه االبيات...فترك ملكه يف ليلته واختفى هاربا
  ..مث صاروا كأهنم ورق: يف معجم البلدان) ٢(

شق، بعث هبدايا سنية إىل مث دخلت سنة تسعني ومخسمائة ملا استقر امللك االفضل بن صالح الدين مكان أبيه بدم
باب اخلليفة الناصر، من ذلك سالح أبيه وحصانه الذي كان حيضر عليه الغزوات، ومنها صليب الصلبوت الذي 
استلبه أبوه من الفرنج يوم حطني، وفيه من الذهب ما ينيف على عشرين رطال مرصعا باجلواهر النفيسة، وأربع 

لعماد الكاتب كتابا حافال يذكر فيه التعزية بأبيه، والسؤال من اخلليفة أن جواري من بنات ملوك الفرنج، وأنشأ له ا
  .يكون يف امللك من بعده، فأجيب إىل ذلك

وملا كان شهر مجادى االوىل قدم العزيز صاحب مصر إىل دمشق ليأخذها من أخيه االفضل فخيم على الكسوة يوم 
عنها، فقطع االهنار وهنبت الثمار، واشتد احلال، ومل يزل  السبت سادس مجادى، وحاصر البلد، فمانعه أخوه ودافعه

االمر كذلك حىت قدم العادل عمهما فأصلح بينهما، ورد االمر لاللفة بعد اليمني على أن يكون للعزيز القدس وما 
جاور فلسطني من ناحيته أيضا، وعلى أن يكون جبلة والالذقية للظاهر صاحب حلب، وأن يكون لعمهما العادل 

  طاعه االول ببالد مصر مضافا إىل ما بيده من الشام واجلزيرة كحران والرها وجعرب وما جاور ذلك، فاتفقوا علىأق
ذلك، وتزوج العزيز بابنة عمه العادل، ومرض مث عويف وهو خميم مبرج الصفر، وخرجت امللوك لتهنئته بالعافية 

ه وأوالده، وكان االفضل بعد موت أبيه قد أساء والتزويج والصلح، مث كر راجعا إىل مصر لطول شوقه إىل أهل
التدبري فأبعد أمراء أبيه وخواصه، وقرب االجانب وأقبل على شرب املسكر واللهو واللعب، واستحوذ عليه وزيره 
ضياء الدين بن االثري اجلزري، وهو الذي كان حيدوه إىل ذلك، فتلف وأتلفه، وأضل وأضله، وزالت النعمة عنهما 



  .كما سيأيت
وفيها كانت وقعة عظيمة بني شهاب الدين ملك غزنة وبني كفار اهلند، أقبلوا إليه يف ألف ألف مقاتل، ومعهم 

سبعمائة فيل منها فيل أبيض مل ير مثله، فالتقوا فاقتتلوا قتاال شديدا مل ير مثله، فهزمهم شهاب الدين عند هنر عظيم 
واصله وحواصل بالده وغنم فيلتهم ودخل بلد امللك ، وقتل ملكهم واستحوذ على ح)١(يقال له املالحون 

  .الكربى، فحمل من خزانته ذهبا وغريه على ألف وأربعمائة مجل، مث عاد إىل بالده ساملا منصورا
بالد الري وغريها، واصطلح مع السلطان  -يقال له ابن االصباعي  -وفيها ملك السلطان خوارزم شاه تكش 

بالد الري وسائر مملكة أخيه سلطان شاه وخزائنه، وعظم شأنه، مث التقى هو  طغرلبك السلجوقي وكان قد تسلم
  .والسلطان طغرلبك يف ربيع االول من هذه السنة

  فقتل
__________  

  .ماجون، وهو هنر كبري يقارب دجلة باملوصل: ١٠٥/  ١٢يف الكامل ) ١(
  .هنر يشق مدينة مرو: ماجان: ويف معجم البلدان

رسل رأسه إىل اخلليفة، فعلق على باب النوبة عدة أيام، وأرسل اخلليفة اخللع والتقاليد إىل السلطان طغرلبك، وأ
  .السلطان خوارزم شاه، وملك مهدان وغريها من البالد املتسعة

وفيها نقم اخلليفة على الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي وغضب عليه، ونفاه إىل واسط، فمكث هبا مخسة أيام مل يأكل 
م هبا مخسة أعوام خيدم نفسه ويستقي لنفسه املاء، وكان شيخا كبريا قد بلغ مثانني سنة، وكان يتلو يف طعاما، وأقا

  .كل يوم وليلة ختمة
  .ومل أقرأ يوسف لوجدي على ولدي يوسف، إىل أن فرج اهللا كما سيأيت إن شاء اهللا: قال

ين الشافعي املفسر، قد بغداد ووعظ بالنظامية، أمحد بن إمساعيل بن يوسف أبو اخلري القزوي: وفيها تويف من االعيان
ذاك : العن يزيد بن معاوية، فقال: وكان يذهب إىل قول االشعري يف االصول، وجلس يف يوم عاشوراء فقيل له

  .إمام جمتهد، فرماه الناس باآلجر فاختفى مث هرب إىل قزوين
بن أيب القاسم خلف بن أمحد الرعيين الشاطيب ) ٢(القاسم بن فرية ) ١] (حممد [ ابن الشاطيب ناظم لشاطبية أبو 

الضرير، مصنف الشاطبية يف القراءات السبع، فلم يسبق إليها وال يلحق فيها، وفيها من الرموز كنوز ال يهتدي 
 -قرية شرقي االندلس  -إليها إال كل ناقد بصري، هذا مع أنه ضرير ولد سنة مثان وثالثني ومخسمائة، وبلده شاطبة 

ريا، وقد أريد إن يلي خطابة بلدة فامتنع من ذلك الجل مبالغة اخلطباء على املنابر يف وصف امللوك، خرج كان فق
الشاطيب إىل احلج فقدم االسكندرية سنة ثنتني وسبعني ومخسمائة، ومسع على السلفي ووالة القاضي الفاضل مشيخة 

القاهرة، فكانت وفاته هبا يف مجادى اآلخرة من  االقراء مبدرسته، وزار القدس وصام به شهر رمضان، مث رجع إىل
هذه السنة، ودفن بالقرافة بالقرب من التربة الفاضلية، وكان دينا خاشعا ناسكا كثري الوقار، ال يتكلم فيما ال يعنيه، 

  ).٣: (وكان يتمثل كثريا هبذه االبيات، وهي لغز يف النعش، وهي لغريه
  وكل أمري يعتليه أسري* هاج الناس حيث يسري فتلقاه مركوبا وتلقاه راكبا  إذا سار* أتعرف شيئا يف السماء يطري 

__________  
  .٧١/  ٤من وفيات االعيان ) ١(

  .٢٠/  ٢وغاية النهاية 



  .احلديد: قسرية، والفرية بكسر الفاء ومعناه بلغة عجم االندلس: من غاية النهاية، ويف االصل) ٢(
  .احلصكفيوهو اليب زكريا حيىي بن سالمة ) ٣(

  وتنفر منه النفس وهو نذير* حيث على التقوى ويكره قربه 
ولكن على رغم املزور يزور مث دخلت سنة إحدى وتسعني ومخسمائة فيها كانت * ومل يستزر عن رغبة يف زيارة 

يها عبدة وقعة الزالقة ببالد االندلس مشاىل قرطبة، مبرج احلديد، كانت وقعة عظيمة نصر اهللا فيها االسالم وخذل ف
ملك الفرنج ببالد االندلس، ومقر ملكه مبدينة طليطلة، كتب إىل االمري يعقوب ) ١(الصلبان، وذل ك أن القيش 

بن يوسف بن عبد املؤمن ملك الغرب يستنخيه ويستدعيه ويستحثه إليه، ليكون من بعض من خيضع له يف مثالبه 
د، فكتب السلطان يعقوب بن يوسف يف رأس كتابه فوق ويف قتاله، يف كالم طويل فيه تأنيب وهتديد ووعيد شدي

مث هنض من ]  ٣٧: النمل) [ ارجع إليهم فلنأتينهم جبنود ال قبل هلم هبا ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون: (خطه
فوره يف جنوده وعساكره، حىت قطع الزقاق إىل االندلس، فالتقوا يف احملل املذكور، فكانت الدائرة أوال على 

مني، فقتل منهم عشرون ألفا، مث كانت أخريا على الكافرين فهزمهم اهللا وكسرهم وخذهلم أقبح كسرة، وشر املسل
وأربعون ألفا، وأسر منهم ثالثة عشر ألفا، وغنم املسلمون منهم ) ٢(هزمية وأشنعها، فقتل منهم مائة ألف وثالثة 

ومن اخليل ستة وأربعون ألف فرس، ومن البغال وأربعون خيمة، ) ٣(شيئا كثريا، من ذلك مائة ألف خيمة وثالث 
مائة ألف بغل، ومن احلمر مثلها، ومن السالح التام سبعون ألفا، ومن العدد شئ كثري، وملك عليهم من حصوهنم 

  .شيئا كثريا، وحاصر مدينتهم طليطلة مدة، مث مل يفتحها فانفصل عنها راجعا إىل بالده
ه ورأسه ونكس صليبه وركب محارا وحلف ال يركب فرسا وال يتلذذ ما حصل حلق حليت) ١(وملا حصل للقيش 

بطعام وال ينام مع امرأة حىت تنصره النصرانية، مث طاف على ملوك الفرنج فجمع من اجلنود ما ال يعلمه إال اهللا 
ن هزميتهم عزوجل، فاستعد له السلطان يعقوب فالتقيا فاقتتال قتاال عظيما مل يسمع مبثله، فاهنزم الفرنج أقبح م

االوىل، وغنموا منهم نظري ما تقدم أو أكثر، واستحوذ السلطان على كثري من معاملهم وقالعهم، وهللا احلمد واملنة، 
حىت قيل إنه بيع االسري بدرهم، واحلصان خبمسة دراهم، واخليمة بدرهم، والسيف بدون ذلك مث قسم السلطان 

  هدون إىل االبد، مث طلبت الفرنج من السلطان االمانهذه الغنائم على الوجه الشرعي، فاستغىن اجملا
فهادهنم على وضع احلرب مخس سنني، وإمنا محله على ذلك أن رجال يقال له علي بن إسحاق التوزي الذي يقال له 

املكلثم، ظهر ببالد إفريقية فأحدث أمورا فظيعة يف غيبة السلطان واشرف به بقتال الفرنج مدة ثالث سنني، 
  املارق التوزي بالبادية حوادث، وعاث يف االرض فأحدث هذا

__________  
  .ألفنش ١١٣/  ١٢يف الكامل ) ١(
  .وستة: يف الكامل) ٢(
  .يف االصل وثالثة وهو خطأ) ٣(

  .فسادا، وقتل خلقا كثريا، ومتلك بالدا
وغريها من البالد، ويف هذه السنة واليت قبلها استحوذ جيش اخلليفة على بالد الري وأصبهان ومهدان وخوزستان 

  .وقوي جانب اخلالفة على امللوك واملمالك
وفيها خرج العزيز من مصر قاصدا دمشق ليأخذها من يد أخيه االفضل، وكان االفضل قد تاب وأناب وأقلع عما 



كان فيه من الشراب واللهو واللعب، وأقبل على الصيام والصالة، وشرع بكتابة مصحف بيده، وحسنت طريقته، 
وزيره الضيا اجلزري يفسد عليه دولته، ويكدر عليه صفوته، فلما بلغ االفضل إقبال أخيه حنوه سار سريعا  غري أن

إىل عمه العادل وهو جبعرب فاستنجده فسار معه وسبقه إىل دمشق، وراح االفضل أيضا إىل أخيه الظاهر حبلب، 
كر راجعا سريعا إىل مصر، وركب وراءه  فسارا مجيعا حنو دمشق، فلما مسع العزيز بذلك وقد اقترب من دمشق،

العادل واالفضل ليأخذا منه مصر، وقد اتفقا على أن يكون ثلث مصر للعادل وثلثاها لالفضل، مث بدا للعادل يف 
ذلك فأرسل للعزيز يثبته، وأقبل على االفضل يثبطه، وأقاما على بلبيس أياما حىت خرج إليهما القاضي الفاضل من 

الصلح على أن يرجع القدس ومعاملتها لالفضل، ويستقر العادل مقيما مبصر على إقطاعه القدمي،  جهة العزيز، فوقع
فأقام العادل هبا طمعا فيها ورجع العادل إىل دمشق بعد ما خرج العزيز لتوديعه، وهي هدنة على قذا، وصلح على 

  .دخن
  :وفيها تويف من االعيان

  .بغدادي، كان أديبا شاعراعلي بن حسان بن سافر أبو احلسن الكاتب ال
أسود عضبا أبيضا كأنه االشهب يف * برق بسلع ومضا الح كما سلت يد ال * نفى رقادي ومضى : من شعره قوله

أو شعلة ) ١(دا نظرا وغمضا * يح على مجر الغضا فتحسب الريح أب * النقع إذا ما ركضا يبدو كما ختتلف الر * 
على الغوير وانقضى فقال * ضاء على ذات االضا أذكرين عهدا مضى * ن بارق هليبها واخنفضا آه له م* النار عال 

  فديت ذاك املمرضا* صي حاجة وأعرضا يطلب من أمرضه * ىل قليب أتو 
__________  

  .كذا باالصل، ويف البيت اضطراب واضح) ١(

أن رقادي قد * اب يف يرسلها صرف القضا فبت ال أرت* غادرت قليب غرضا السهم كأمنا * يا غرض القلب لقد 
* راف الدجا مبيضا وسل يف الشرق على الغ * الليل أن ينقرضا وأقبل الصبح الط * قضى حىت قفا الليل وكاد 

رب ضياء وانقضى مث دخلت سنة ثنتني وتسعني ومخسمائة يف رجب منها أقبل العزيز من مصر ومعه عمه العادل يف 
  عساكر، ودخال دمشق قهرا،

فضل ووزيره الذي أساء تدبريه، وصلى العزيز عند تربة والده صالح، وخطب له بدمشق، ودخل وأخرجا منها اال
القلعة املنصورة يف يوم وجلس يف دار العدل للحكم والفصل، وكل هذا وأخوه االفضل حاضر عنده يف اخلدمة، 

انت دارا لالمري عز الدين وأمر القاضي حميي الدين بن الزكي بتأسيس املدرسة العزيزية إىل جانب تربة أبيه وك
شامة، مث استناب على دمشق عمه امللك العادل ورجع إىل مصر يوم االثنني تاسع شوال، والسكة واخلطبة بدمشق 

له، وصوحل االفضل على صرخد، وهرب وزيره ابن االثري اجلزري إىل جزيرته، وقد أتلف نفسه وملكه، وملكه 
  .وأوالده، وأخيه قطب الدين جبريرته، وانتقل االفضل إىل صرخد بأهله

ويف هذه السنة هبت ريح شديدة سوداء مدهلمة بأرض العراق ومعها رمل أمحر، حىت احتاج الناس إىل السرج 
  .بالنهار

بن زيادة كتاب االنشاء ببغداد، وكان بليغا، وليس هو ) ١(وفيها وىل قوام الدين أبو طالب حيىي بن سعد 
  .كالفاضل

  .أبو القاسم حممود بن املبارك بالنظامية، وكان فاضال مناظرا وفيها درس جمري الدين
وفيها قتل رئيس الشافعية بأصبهان حممود بن عبد اللطيف بن حممد بن ثابت اخلجندي قتله ملك الدين سنقر 



  .الطويل، وكان ذلك سبب زوال ملك أصبهان عن الديوان
حممد بن علي بن القصاب، وكان أبوه يبيع اللحم يف بعض مؤيد الدين أبو الفضل : وفيها مات الوزير وزير اخلالفة

  .أسواق بغداد
  .فتقدم ابنه وساد أهل زمانه

تويف هبمدان وقد أعاد رساتيق كثرية من بالد العراق وخراسان وغريها، إىل ديوان اخلالفة، وكان ناهضا ذا مهة وله 
  .صرامة وشعر جيد

  :وفيها تويف
__________  

  .عيدس: يف ابن االثري) ١(

  .الشافعي، عائدا من احلج) ١(الفخر حممود بن علي التوقاين 
  :والشاعر

أبو الغنائم حممد بن علي ابن املعلم اهلرثي من قرى واسط، عن إحدى وتسعني سنة، وكان شاعرا فصيحا، وكان 
حلسن ابن اجلوزي يف جمالسه يستشهد بشئ من لطائف أشعاره، وقد أورد ابن الساعي قطعة جيدة من شعره ا

  .املليح
الفقيه أبو احلسن علي بن سعيد ابن احلسن البغدادي املعروف بابن العريف، ويلقب بالبيع الفاسد، كان : وفيها تويف

حنبليا مث اشتغل شافعيا على أيب القاسم بن فضالن، وهو الذي لقبه بذلك لكثرة تكراره على هذه املسألة بني 
  .هذا كله إىل مذهب االمامية فاهللا أعلمالشافعية واحلنفية، ويقال إنه صار بعد 

الشيخ أبو شجاع حممد بن علي بن مغيث بن الدهان الفرضي احلاسب املؤرخ البغدادي، قدم دمشق : وفيها تويف
نعما يقصر عن إدراكها االمل ال * يا زيد زادك ريب من مواهبه : وامتدح الكندي أبو اليمن زيد بن احلسن فقال

أليس بامسك فيه يضرب * ما دار بني النحاة احلال والبدل النحو أنت أحق العاملني به * ك هبا بدل اهللا حاال قد حبا
أن يف " املثل مث دخلت سنة ثالث وتسعني ومخسمائة فيها ورد كتاب من القاضي الفاضل إىل ابن الزكي خيربه فيه 

ق خاطفة، ورياح عاصفة، فقوي اجلو ليلة اجلمعة التاسع من مجادى اآلخرة أتى عارض فيه ظلمات متكاثفة، وبرو
هبا واشتد هبوهبا قد أثبت هلا أعنة مطلقات، وارتفعت هلا صفقات، فرجفت هلا اجلدران واصطفقت، وتالقت على 

بعدها واعتنقت، وثار السماء واالرض عجاجا، حىت قيل إن هذه على هذه قد انطبقت، وال حيسب إال أن جهنم قد 
  د، وزاد عصف الريحسال منها واد، وعدا منها عا

__________  
  .القوفاين: ١٢٤/  ١٢يف ابن االثري ) ١(

جيعلون أصابعهم يف (إىل أن أطفأ سرج النجوم، ومزقت أدمي السماء، وحمت ما فوقه من الرقوم، فكنا كما قال تعاىل 
االبصار، وال ويردون أيديهم على أعينهم من البوارق، ال عاصم خلطف ]  ١٩: البقرة) [ آذاهنم من الصواعق

  .ملجأ من اخلطب إال معاقل االستغفار
وفر الناس نساء ورجاال وأطفاال، ونفروا من دورهم خفافا وثقاال، ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيال، 

فاعتصموا باملساجد اجلامعة، وأذعنوا للنازلة بأعناق خاضعة، بوجوه عانية، ونفوس عن االهل واملال سالية، ينظرون 



خفي، ويتوقعون أي خطب جلي، قد انقطعت من احلياة علقهم، وعميت عن النجاة طرقهم، ووقعت  من طرف
الفكرة فيما هم عليه قادمون، وقاموا على صالهتم وودوا لو كانوا من الذين عليها دائمون، إىل أن أذن بالركود، 

ويرى أنه قد بعث بعد النفخة،  وأسعف اهلاجدون باهلجود، فأصبح كل مسلم على رفيقه، ويهنيه بسالمة طريقه،
وأفاق بعد الصيحة والصرخة، وأن اهللا قد رد له الكرة، وأحياه بعد أن كان يأخذه على غرة، ووردت االخبار بأهنا 

قد كسرت املراكب يف البحار، واالشجار يف القفار، وأتلفت خلقا كثريا من السفار، ومنهم من فر فال ينفعه 
  .الفرار

حيسب اجمللس أين أرسلت القلم حمرفا والعلم جموفا، فاالمر أعظم، ولكن اهللا سلم، ونرجو أن اهللا وال " إىل أن قال 
قد أيقظنا مبا به وعظنا، ونبهنا مبا فيه وهلنا، فما من عباده إال من رأى القيامة عيانا، ومل يلتمس عليها من بعد ذلك 

وال سبقت هلا سابقة يف املعضالت، واحلمد هللا الذي من  برهانا، إال أهل بلدنا فما قص االولون مثلها يف املثالت،
فضله قد جعلنا خنرب عنها، وال خيرب عنا، ونسأل اهللا أن يصرف عنا عارض احلرص والغرور، وال جيعلنا من أهل 

  ".اهلالك والثبور 
ما هو بصدده  وفيها كتب القاضي الفاضل من مصر إىل امللك العادل بدمشق حيثه على قتال الفرنج، ويشكره على

هذه االوقات اليت أنتم فيها عرائس " من حماربتهم، وحفظ حوزة االسالم، فمن ذلك قوله يف بعض تلك الكتب 
االعمار، وهذه النفقات اليت جتري على أيديكم مهور احلور يف دار القرار، وما أسعد من أودع يد اهللا ما يف يديه، 

ن طلبه وصل إليه، وسواد العجاج يف هذه املواقف بباطن ما سودته فتلك نعم اهللا عليه، وتوفيقه الذي ما كل م
  الذنوب من الصحائف،

  ".فما أسعد تلك الوقفات وما أعود بالطمأنينة تلك الرجعات 
أدام اهللا ذلك االسم تاجا على مفارق املنابر والطروس، وحياه للدنيا وما فيها من االجساد والنفوس، " وكتب أيضا 

أمل تر : االمر الذي اقتضته املشاهدة، وجرت به العافية يف سرور، وال يزيد على سيبه احلال بقوله وعرف اململوك من
فيقطعها عمدا ليسلم سائره ولو كان فيها تدبري لكان موالنا سبق إليه، ومن قلم من االصبع * أن املرء تدوي ميينه 

كروه ليس بضائر إذا كان ما جلبه سببا إىل ظفرا فقد جلب إىل اجلسد بفعله نفعا، ودفع عنه ضررا، وجتشم امل
  احملمود، وآخر سنوه أول كل غزوه، فال يسأم موالنا نية الرباط وفعلها، وجتشم الكلف ومحلها، فهو إذا صرف

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع (وجهه إىل وجه واحد وهو وجه اهللا، صرف الوجوه إليه كلها 
  ]. ٦٩: العنكبوت[ ) احملسنني اهللا

فأقبلوا حبدهم وحديدهم، ) ١(ويف هذه السنة انقضت مدة اهلدنة اليت كان عقدها امللك صالح الدين للفرنج 
  .فتلقاهم امللك العادل مبرج عكا فكسرهم وغنمهم، وفتح يافا عنوة وهللا احلمد واملنة

اهللا هالكه سريعا، وأخذت الفرنج يف هذه  وقد كانوا كتبوا إىل ملك االملان يستنهضونه لفتح بيت املقدس فقدر
): ١(من غري قتال وال نزال، وهلذا قال بعض الشعراء يف االمري شامة ) ٢(السنة بريوت من نائبها عز الدين شامة 

سنة سنها ببريوت شامة * ما يالم الذي يروم السالمة فتعطى احلصون من غري حرب * سلم احلصن ما عليك مالمة 
الفرنج كندهري، سقط من شاهق فمات، فبقيت الفرنج كالغنم بال راع، حىت ملكوا عليهم ومات فيها ملك 

وزوجوه بامللكة امرأة كندهري، وجرت خطوب كثرية بينهم وبني العادل، ففي كلها يستظهر ) ٣(صاحب قربس 
، فعاقدهم على ذلك عليهم ويكسرهم، ويقتل خلقا من مقاتلتهم، ومل يزالوا كذلك معه حىت طلبوا الصلح واملهادنة

  .يف السنة اآلتية



  :وفيها تويف ملك اليمن
سيف االسالم طغتكني أخو السلطان صالح الدين، وكان قد مجع أمواال جزيلة جدا، وكان يسبك الذهب مثل 

الطواحني ويدخره كذلك، وقام يف امللك بعده ولده إمساعيل، وكان أهوج قليل التدبري، فحمله جهله على أن ادعى 
قرشي أموي، وتلقب باهلادي، فكتب إليه عمه العادل ينهاه عن ذلك ويتهدده بسبب ذلك، فلم يقبل منه وال أنه 

  .التفت إليه، بل متادى وأساء التدبري إىل االمراء والرعية، فقتل وتوىل بعده مملوك من مماليك أبيه
  :وفيها تويف

__________  
لى ما ذكرنا ثالث سنني ومثانية أشهر على ما ذكره بعضهم كذا باالصل، والواقع أن هدنة صالح الدين ع) ١(

  .ه ٥٨٨اعتبارا من أواخر شعبان 
  .وبعد وفاته جدد العزيز اهلدنة مع كندهري ملك الفرنج وزاد يف مدة اهلدنة فبقي ذلك إىل اآلن

: يبيةيف الكامل وابن خلدون وتاريخ احلروب الصل) ٢) (٣٣٣/  ٥، ابن خلدون ١٢٦/  ١٢انظر الكامل (
  .أسامة

صاحب قربص وامسه املريك وقد تزوج بإيزابيلال أرملة هنري كونت شامبانيا وقد مات بسقوطه من نافذة ) ٣(
/  ٣تاريخ احلروب الصليبية  - ١١٦/  ٢الروضتني  - ١٣٠/  ١٢الكامل (قصره وهو يستعرض عساكره بعكا 

١٧٢.(  

ابر أمراء صالح الدين، وهو الذي كان نائبا على عكا، وخرج االمري الكبري أبو اهليجاء السمني الكردي كان من أك
منها قبل أخذ االفرنج، مث دخلها بعد املشطوب، فأخذت منه، واستنابه صالح الدين على القدس، مث ملا أخذها 
العزيز عزل عنها فطلب إىل بغداد فأكرم إكراما زائدا، وأرسله اخلليفة مقدما على العساكر إىل مهدان، فمات 

  .اكهن
قاضي بغداد أبو طالب علي بن علي بن هبة اهللا بن حممد البخاري، مسع احلديث على أيب الوقت وغريه، : وفيها تويف

وتفقه على أيب القاسم بن فضالن، وتوىل نيابة احلكم ببغداد، مث استقل باملنصب وأضيف إليه يف وقت نيابة الوزارة، 
  مث عزل عن القضاء

تنح عن القبيح وال : سأل اهللا العافية، وكان فاضال بارعا من بيت فقه وعدالة وله شعرمث أعيد ومات وهو حاكم، ن
السيد الشريف : إذا كاد العدو ومل تكده وفيها تويف* ومن أوليته حسنا فزده كفا بك من عدوك كل كيد * ترده 

بن احلسن بن حممد بن علي  نقيب الطالبيني ببغداد أبو حممد احلسن بن علي بن محزة بن حممد بن احلسن بن حممد
بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب العلوي احلسيين املعروف بابن ) ١(ابن حيىي بن احلسني بن زيد 

االقساسي، الكويف مولدا ومنشأ، كان شاعرا مطبقا، امتدح اخللفاء والوزراء، وهو من بيت مشهور باالدب 
ي واملستنجد وابنه املستضئ وابنه الناصر، فواله النقابة كان شيخا والرياسة واملروءة، قدم بغداد فامتدح املقتف

ن فما يدوم على * اصرب على كيد الزما : ، وقد أورد له ابن الساعي قصائد كثرية منها)٢(مهيبا، جاوز الثمانني 
أوالده  وأراك من سعة وضيقة ما زال يف* راض وال تطلب حقيقة كم قد تغلب مرة * طريقة سبق القضاء فكن به 

  جيري على هذي الطريقة* 
__________  

  .يف االصل يزيد حتريف) ١(



  .١٢٨/  ١٢انظر الوايف 
  .وهو يف عشر السبعني: ١٩/  ٢يف املختصر احملتاج إليه ) ٢(

الست عذراء بنت شاهنشاه ابن أيوب، ودفنت مبدرستها داخل باب النصر، والست خاتون والدة : وفيها توفيت
  .فنت بدارها بدمشق اجملاورة لدار أسد الدين شريكوهامللك العادل، ود

مث دخلت سنة أربع وتسعني ومخسمائة فيها مجعت الفرنج مجوعها وأقبلوا فحاصروا تبنني، فاستدعى العادل بين أخيه 
، فأقلعت الفرنج عن احلصن وبلغهم موت ملك االملان )١(لقتاهلم، فجاءه العزيز من مصر، واالفضل من صرخند 

ا من العادل اهلدنة واالمان، فهادهنم ورجعت امللوك إىل أماكنها، وقد عظم املعظم عيسى بن العادل يف هذه فطلبو
املرة، واستنابه أبوه على دمشق، وسار إىل ملكه باجلزيرة، فأحسن فيهم السرية، وكان قد تويف يف هذه السنة 

ين زنكي بن مودود بن زنكي االتابكي، كان من السلطان صاحب سنجار وغريها من املدائن الكبار، وهو عماد الد
خيار امللوك وأحسنهم شكال وسرية، وأجودهم طوية وسريرة، غري أنه كان يبخل، وكان شديد احملبة للعلماء، وال 

سيما احلنفية، وقد ابتىن هلم مدرسة بسنجار، وشرط هلم طعاما يطبخ لكل واحد منهم يف كل يوم، وهذا نظر 
هبذه احلسنة من الفقري، الشتغال الفقيه بتكراره ومطالعته عن الفكر فيما يقيته، فعدى على  حسن، والفقيه أوىل

أوالده ابن عمه صاحب املوصل، فأخذ امللك منهم، فاستغاث بنوه بامللك العادل، فرد فيهم امللك ودرأ عنهم 
اصرها يف شهر رمضان، فاستوىل الضيم، واستقرت باململكة لولده قطب الدين حممد، مث سار امللك إىل ماردين فح

على ريفها ومعاملتها، وأعجزته قلعتها، فطاف عليها ومشى، وما ظن أحد أنه متلكها، الن ذلك مل يكن مثبوتا وال 
  .مقدارا

وفيها ملكت اخلزر مدينة بلخ وكسروا اخلطا وقهروهم، وأرسل اخلليفة إليهم أن مينعوا خوارزم شاه من دخول 
  .وم أن خيطب له ببغدادالعراق، فإنه كان ير

وفيها حاصر خوارزم شاه مدينة خبارى ففتحها بعد مدة، وقد كانت امتنعت عليه دهرا ونصرهم اخلطا، فقهرهم 
مجيعا وأخذها عنوة، وعفا عن أهلها وصفح، وقد كانوا ألبسوا كلبا أعور قباء ومسوه خوارزم شاه، ورموه يف 

  .كم، وكان خوارزم شاه أعور، فلما قدر عليهم عفا عنهم، جزاه اهللا خريااملنجنيق إىل اخلوارزمية، وقالوا هذا مال
__________  

  .صلخد: صرخد، ويف تاريخ احلروب الصليبية: ٣٣٠/  ٥يف ابن االثري، وابن خلدون ) ١(

املكروه أليمة، وإذا حماسن الوجه بليت تعفى الثرى عن وجهه احلسن، وكانت مدة مرضه بعد عوده من الفيوم 
وعني، وكانت يف الساعة السابعة من ليلة االحد والعشرين من احملرم، واململوك يف حال تسطريها جمموع بني أسب

مرض القلب واجلسد، ووجع أطراف وعلة كبد، وقد فجع هبذا املوىل والعهد بوالده غري بعيد، واالسى عليه يف كل 
  ".يوم جديد 

أمراؤه فملكوا عليهم ولده حممدا، ولقبوه باملنصور، ومجهور  وملا تويف العزيز خلف من الولد عشرة ذكور، فعمد
االمراء يف الباطن مائلون إىل متليك العادل، ولكنهم يستبعدون مكانه، فأرسلوا إىل االفضل وهو بصرخد فأحضروه 

امر عليه على الربيد سريعا، فلما حضر عندهم منع رفدهم ووجدوا الكلمة خمتلفة عليه، ومل يتم له ما صار إليه، وخ
، وخرجوا من مصر فأقاموا ببيت املقدس وأرسلوا يستحثون اجليوش العادلية، فأقر ابن )١(أكابر االمراء الناصرية 

، لكن استفاد االفضل يف سفرته هذه أن )٢(أخيه على السلطنة ونوه بامسه على السكة واخلطبة يف سائر بالد مصر 



  .ترد دمشق يف غيبة عمهأخذ جيشا كثيفا من املصريني، وأقبل هبم ليس
وذلك بإشارة أخيه صاحب حلب، وملك محص أسد الدين، فلما انتهى إليها ونزل حواليها قطع أهنارها وعقر 

أشجارها، وأكل مثارها، ونزل مبخيمه على مسجد القدم، وجاء إليه أخوه الظاهر وابن عمه االسد الكاسر وجيش 
ىل البلد، ونادوا بشعاره فلم يتابعهم من العامة أحد، وأقبل العادل محاه، فكثر جيشه وقوي بأسه، وقد دخل جيشه إ

من ماردين بعساكره وقد التف عليه أمراء أخيه وطائفة بين أخيه، وأمده كل مصر بأكابره، وسبق االفضل إىل 
  .دمشق بيومني فحصنها وحفظها، وقد استناب على ماردين ولده حممدا الكامل

ثر االمراء من املصريني وغريهم، وضعف أمر االفضل ويئس من برهم وخريهم، فأقام وملا دخل دمشق خامر إليه أك
  .حماصر البلد مبن معه حىت انسلخ احلول مث انفصل احلال يف أول السنة اآلتية على ما سيأيت

اد وفيها شرع يف بناء سور بغداد باآلجر والكلس، وفرق على االمراء وكملت عمارته بعد هذه السنة، فأمنت بغد
  .من الغرق واحلصار، ومل يكن هلا سور قبل ذلك

  :وفيها تويف
، وكان قد بىن )٤(يعقوب بن يوسف ابن عبد املؤمن، صاحب املغرب واالندلس مبدينته ) ٣(السلطان أبو حممد 
  عندها مدينة مليحة
__________  

وابن  ١٤٠/  ١٢ظر ابن االثري ان(وكان مقدم االمراء الناصرية فخر الدين إياس جهاركس موىل صالح الدين ) ١(
  ).٩٥/  ٣تاريخ أيب الفداء  ٣٣٥/  ٥خلدون 

فلم يسر إليهم النه كانت : يذكر ابن االثري أن سبب إقرار العادل البن أخيه االفضل بالسلطنة على مصر قال) ٢(
  ).٣٣٥/  ٥انظر ابن خلدون (أطماعه قد قويت يف أخذ ماردين، وقد عجز من هبا عن حفظها فظن أنه يأخذها 

  .أبو يوسف: يف ابن االثري وتاريخ أيب الفداء) ٣(
  .وهي مدينة سال) ٤(

مساها املهدية، وقد كان دينا حسن السرية صحيح السريرة، وكان مالكي املذهب، مث صار ظاهريا حزميا مث مال إىل 
ان كثري اجلهاد مذهب الشافعي، واستقضى يف بعض بالده منهم قضاة، وكانت مدة ملكه مخس عشرة سنة، وك

  .رمحه اهللا، وكان يؤم الناس يف الصلوات اخلمس، وكان قريبا إىل املرأة والضعيف رمحه اهللا
وهو الذي كتب إليه صالح الدين يستنجده على الفرنج فلما مل خياطبه بأمري املؤمنني غضب من ذلك ومل جيبه إىل ما 

ه، ورجع إليه كثري من البلدان الاليت كانت قد عصت طلب منه، وقام بامللك بعده ولده حممد فسار كسرية والد
  .على أبيه، مث من بعد ذلك تفرقت هبم االهواء وباد هذا البيت بعد امللك يعقوب

وفيها ادعى رجل أعجمي بدمشق أنه عيسى بن مرمي، فأمر االمري صارم الدين برغش نائب القلعة، بصلبه عند محام 
بل الطاحون اليت بني البابني، وقد باد هذا احلمام قدميا، وبعد صلبه بيومني العماد الكاتب، خارج باب الفرج مقا

ثارت العامة على الروافض وعمدوا إىل قرب رجل منهم بباب الصغري يقال له وثاب فنبشوه وصلبوه مع كلبني، 
  .وذلك يف ربيع اآلخر منها

مد بن عمر الرازي وفد إىل امللك غياث الدين وفيها وقعت فتنة كبرية ببالد خراسان، وكان سببها أن فخر الدين حم
  الغوري صاحب غزنة، فأكرمه وبىن له مدرسة هبراة، وكان أكثر الغورية

كرامية فأبغضوا الرازي وأحبوا إبعاده عن امللك، فجمعوا له مجاعة من الفقهاء احلنفية والكرامية، وخلقا من 



الناس، وهو على مذهب ابن كرام وابن اهليصم فتناظر هو وكان شيخا معظما يف ) ١(الشافعية، وحضر ابن القدوة 
والرازي، وخرجا من املناظرة إىل السب والشتم، فلما كان من الغد اجتمع الناس يف املسجد اجلامع، وقام واعظ 

أيها الناس، إنا ال نقول إال ماصح عندنا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأما علم : فتكلم فقال يف خطبته
سطا طاليس وكفريات ابن سينا وفلسفة الفارايب وما تلبس به الرازي فإنا ال نعلمها وال نقول هبا، وإمنا هو كتاب ار

اهللا وسنة رسوله، والي شئ يشتم باالمس شيخ من شيوخ االسالم يذب عن دين اهللا وسنة رسوله، على لسان 
  .متكلم ليس معه على ما يقول دليل
الكرامية واستغاثوا، وأعاهنم على ذلك قوم من خواص الناس، وأهنوا إىل امللك  قال فبكى الناس وضجوا وبكت

صورة ما وقع، فأمر بإخراج الرازي من بالده، وعاد إىل هراة، فلهذا أشرب قلب الرازي بغض الكرامية، وصار 
  .يلهج هبم يف كالمه يف كل موطن ومكان

اظ، وقد كان أخرج من بغداد إىل واسط فأقام هبا مخس وفيها رضي اخلليفة عن أيب الفرج بن اجلوزي شيخ الوع
سنني، فانتفع به أهلها واشتغلوا عليه واستفادوا منه، فلما عاد إىل بغداد خلع عليه اخلليفة وأذن له يف الوعظ على 

ما ، فكثر اجلمع جدا وحضر اخلليفة وأنشد يومئذ في]الكرخي [ عادته عند التربة الشريفة اجملاورة لقرب معروف 
  :خياطب به اخلليفة

__________  
وهو القاضي جمد الدين عبد اجمليد بن عمر، املعروف بابن القدوة، وكان من الكرامية اهليصمية، وله عندهم ) ١(

  .حمل كبري لزهده وعلمه وبيته
  .وقد تقدم الكالم على مذهب الكرامية القائم على التجسيم والتشبيه

بن زيادة كاتب االنشاء بباب اخلالفة، وهو أبو طالب حيىي بن سعيد بن هبة اهللا ) ١(العوام : وفيها تويف من االعيان
بن علي بن زيادة، انتهت إليه رياسة الرسائل واالنشاء والبالغة والفصاحة يف زمانه بالعراق، وله علوم كثرية غري 

  احلساب ذلك من الفقه على مذهب الشافعي، أخذه عن ابن فضالن، وله معرفة جيدة باالصلني
ال حتقرن عدوا : واللغة، وله شعر جيد وقد ويل عدة مناصب كان مشكورا يف مجيعها، ومن مستجاد شعره قوله

على جاللتها بالرأس والذنب * قد أتعس الدهر جد اجلد باللعب فهذه الشمس يعروها الكسوف هلا * تزدريه فكم 
حرك ثارت من قعره االقذاء * ء وكذا املاء راكد فإذا ذال فيه حىت يعم البال* باضطراب الزمان ترتفع االن : وله

قذفتين يف * (من علقت يف آماله واالراجي فإذا ما صرفت وجهي عنها * قد سلوت الدنيا ومل يسلها : وله أيضا
فكأين ذبالة يف سراج تويف يف ذي احلجة وله ثنتان وسبعون سنة، * حبرها العجاج يستضيئون يب وأهلك وحدي 

  .ته خلق كثري، ودفن عند موسى بن جعفروحضر جناز
القاضي أبو احلسن علي بن رجاء بن زهري ابن علي البطائحي، قدم بغداد فتفقه هبا ومسع احلديث وأقام برحبة مالك 
بن طوق مدة يشتغل على أيب عبد اهللا بن النبيه الفرضي، مث ويل قضاء العراق مدة، وكان أديبا، وقد مسع من شيخه 

سم ممة : بن النبيه ينشد لنفسه معارضا للحريري يف بيتيه اللذين زعم أهنم ال يعزوان ثالثا هلما، ومها قوله أيب عبد اهللا
  لتقتين السؤدد واملكرمة* واشكر ملن أعطا ولو مسسمة واملكر مهما اسطعت ال تأته * حيمد آثارها 

__________  
  .قوام الدين: ٢١٨/  ٤يف شذرات الذهب ) ١(



  :يهفقال ابن النب
فاحلر ال ميال منها فمه * أحسن من حر أتى مالمه فمه إذا استجديت عن قول ال * ما االمة الوكساء بني الورى 

كان من أكابر االمراء يف أيام نور الدين، وكان ممن شرك يف قتل شاور، وحظي عند ) ١(االمري عز الدين جرديك 
ن يستند به للمهمات الكبار فيسدها بنفسه وشجاعته، صالح الدين، وقد استنابه على القدس حني افتتحها، وكا

  .وملا ويل االفضل عزله عن القدس فترك بالد الشام وانتقل إىل املوصل، فمات هبا يف هذه السنة
مث دخلت سنة مخس وتسعني ومخسمائة فيها كانت وفاة العزيز صاحب مصر وذلك أنه خرج إىل الصيد فكانت ليلة 

رم، ساق خلف ذئب فكبا به فرسه فسقط عنه فمات بعد أيام، ودفن بداره، مث حول من احمل) ٢(االحد العشرين 
إنه كان قد عزم يف هذه السنة على إخراج احلنابلة : إىل عند تربة الشافعي، وله سبع أو مثان وعشرون سنة، ويقال

منه وصرح به، وكل من بلده، ويكتب إىل بقية إخوته بإخراجهم من البالد، وشاع ذلك عنه وذاع، ومسع ذلك 
ذلك من معلميه وخلطائه وعشرائه من اجلهمية، وقلة علمه باحلديث، فلما وقع منه هذا ونوى هذه النية القبيحة 

  .الفاسدة أهلكه اهللا ودمره سريعا، وعظم قدر احلنابلة بني اخللق مبصر والشام، عند اخلاص والعام
ج إىل الصيد فكان هالكه سريعا، وكتب الفاضل كتاب إن بعض صاحليهم دعا عليه، فما هو إال أن خر: وقيل

التعزية بالعزيز لعمه العادل، وهو حماصر ماردين ومعه العساكر، وولده حممد الكامل، وهو نائبه على بالد اجلزيرة 
ره، أدام اهللا سلطان موالنا امللك العادل، وبارك يف عمره وأعال أمره بأم" املقاربة لبالد احلرية، وصورة الكتاب 

وأعز نصر االسالم بنصره، وفدت االنفس نفسه الكرمية وأصغر اهللا العظائم بنعمه فيه العظيمة، وأحياه اهللا حياة 
طيبة هو واالسالم يف مواقيت الفتوح اجلسيمة وينقلب عنها باالمور املسلمة والعواقب السليمة، وال نقص له رجاال 

   يدا، والوال أعدمه نفسا وال ولدا، وال قصر له ذيال وال
أسخن له عينا وال كبدا، وال كدر له خاطرا وال موردا، وملا قدر اهللا ما قدر من موت امللك العزيز كانت حياته 

  مكدرة عليه منغصة مهملة، فلما حضر أجله كانت بديهة املصاب عظيمة، وطالعة
__________  

  .جورديك :حرديل وهو حتريف، ويف ابن االثري: يف نسخ البداية املطبوعة) ١(
  .آخر احملرم: ٣٣٥/  ٥يف تاريخ ابن خلدون ) ٢(

  .يوم اخلميس حادي عشرين حمرم: ٢٥٢/  ١/  ١ويف بدائع الزهور البن إياس 

حاشى لباين اجملد أن ينقضا إن * بصوب إنعامك قد روضا ال ترب عودا أنت قد رشته * ال تعطش الروض الذي بنيته 
فاليوم ال أطلب إال الرضا ومما * فو وهب يل الرضا قد كنت أرجوك لنيل املىن فأستأنف الع* كان يل ذنب قد جنيته 

وما زالت بنا حىت رضينا * تالقينا كأنا ما شقينا سخطنا عند ما جنت الليايل * شقينا بالنوى زمنا فلما : أنشده يومئذ
خلليفة الناصر قاضي املوصل ضياء فإنا بعد ما متنا حيينا ويف هذه السنة استدعى ا* ومن مل حيىي بعد املوت يوما 

  .الدين ابن الشهرزوري فواله قضاء قضاة بغداد
وفيها وقعت فتنة بدمشق بسبب احلافظ عبد الغين املقدسي، وذلك أنه كان يتكلم يف مقصورة احلنابلة باجلامع 

عي بالسلطان املعظم، االموي، فذكر يوما شيئا من العقائد، فاجتمع القاضي ابن الزكي وضياء الدين اخلطيب الدول
واالمري صارم الدين برغش، فعقد له جملسا فيما يتعلق مبسألة االستواء على العرش والنزول واحلرف والصوت، 
فوافق النجم احلنبلي بقية الفقهاء واستمر احلافظ على ما يقوله مل يرجع عنه، واجتمع بقية الفقهاء عليه، وألزموه 

نعم، : قال له االمري برغش كل هؤالء على الضاللة وأنت وحدك على احلق ؟ قال بإلزامات شنيعة مل يلتزمها، حىت



  فغضب االمري وأمر بنفيه من البلد، فاستنظره ثالثة أيام فأنظره، وأرسل برغش االسارى من
القلعة فكسروا منرب احلنابلة وتعطلت يومئذ صالة الظهر يف حمراب احلنابلة، وأخرجت اخلزائن والصناديق اليت 

كانت هناك، وجرت خبطة شديدة، نعوذ باهللا من الفنت ما ظهر منها وما بطن، وكان عقد اجمللس يوم االثنني الرابع 
والعشرين من ذي احلجة، فارحتل احلافظ عبد الغين إىل بعلبك مث سار إىل مصر فآواه احملدثون، فحنوا عليه 

  .وأكرموه
قيماز الرومي نائب املوصل املستويل على مملكتها أيام ابن أستاذه نور  االمري جماهد الدين: وممن تويف فيها من االعيان

الدين أرسالن، وكان عاقال ذكيا فقيها حنفيا، وقيل شافعيا، حيفظ شيئا كثريا من التواريخ واحلكايات، وقد ابتىن 
  .الدنيا وقد كان من حماسن: عدة جوامع ومدارس وربط وخانات، وله صدقات كثرية دارة، قال ابن االثري

  أبو احلسن حممد بن جعفر ابن أمحد بن حممد بن عبد العزيز العباس اهلامشي، قاضي القضاة ببغداد، بعد ابن

النجاري، كان شافعيا تفقه على أيب احلسن بن اخلل وغريه، وقد ويل القضاء واخلطابة مبكة، وأصله منها، ولكن 
به االمر إىل ما آل، مث إنه عزل عن القضاء بسبب حمضر رقم خطه ارحتل إىل بغداد فنال منها ما نال من الدنيا، وآل 

  .عليه، وكان فيما قيل مزورا عليه
  .فاهللا أعلم، فجلس يف منزله حىت مات

الشيخ مجال الدين أبو القاسم حيىي بن علي بن الفضل بن بركة بن فضالن، شيخ الشافعية ببغداد، تفقه أوال على 
امية، مث ارحتل إىل خراسان فأخذ عن الشيخ حممد الزبيدي تلميذ الغزايل وعد إىل سعيد بن حممد الزار مدرس النظ

بغداد وقد اقتبس علم املناظرة واالصلني، وساد أهل بغداد وانتفع به الطلبة والفقهاء، وبنيت له مدرسة فدرس هبا 
  :فا ظريفا، ومن شعرهوبعد صيته، وكثرت تالميذه، وكان كثري التالوة ومساع احلديث، وكان شيخا حسنا لطي

والدهر فهو له مكاف كاف * فعليك باالسعاف واالنصاف وإذا بغا باغ عليك فخله * وإذا أردت منازل االشراف 
مث دخلت سنة ست وتسعني ومخسمائة استهلت هذه السنة وامللك االفضل باجليش املصري حماصر دمشق لعمه 

وال ماء إال قليال، وقد تطاول اخلال، وقد خندقوا من أرض اللوان العادل، وقد قطع عنها االهنار واملرية، فال خبز 
  .إىل اللد خندقا لئال يصل إليهم جيش دمشق، وجاء فصل الشتاء وكثرت االمطار واالوحال

فلما دخل شهر صفر قدم امللك الكامل حممد بن العادل على أبيه خبلق من التركمان، وعساكر من بالد اجلزيرة 
ند ذلك انصرف العساكر املصرية، وتفرقوا أيادي سبا، فرجع الظاهر إىل حلب واالسد إىل والرها وحران، فع

  .محص، واالفضل إىل مصر، وسلم العادل من كيد االعادي، بعدما كان قد عزم على تسليم البلد
 إليهم، وسارت االمراء الناصرية خلف االفضل ليمنعوه من الدخول إىل القاهرة، وكاتبوا العادل أن يسرع السري

فنهض إليهم سريعا فدخل االفضل مصر وحتصن بقلعة اجلبل، وقد اعتراه الضعف والفشل، ونزل العادل على 
، ونفاه من الشام )١(الربكة وأخذ ملك مصر ونزل إليه ابن أخيه االفضل خاضعا ذليال، فأقطعه بالدا من اجلزيرة 

  ر الدين عبد امللك بن درباس املارداين الكردي، وأبقىلسوء السرية، ودخل العادل القلعة وأعاد القضاء إىل صد
__________  

انظر ابن (أقطعه ميافارقني وجاين وجبل جور، وخرج االفضل من مصر ليلة السبت ثامن عشر ربيع اآلخر ) ١(
/  ٥ن انظر ابن خلدو(وقال أبو الفداء يف تارخيه أن العادل مل يف البن أخيه االفضل بوعده فيما أقطعه ) االثري
  ).١٥٦/  ١٢وابن االثري  ٣٣٧



اخلطبة والسكة باسم أخيه املنصور، والعادل مستقل باالمور، واستوزر الصاحب صفي الدين بن شكر لصرامته 
وشهامته، وسيادته وديانته، وكتب العادل إىل ولده الكامل يستدعيه من بالد اجلزيرة ليملكه على مصر، فقدم عليه 

التزمه، وأحضر امللك الفقهاء واستفتاهم يف صحة مملكة ابن أخيه املنصور بن العزيز، فأكرمه واحترمه وعانقه و
  وكان ابن عشر سنني، فأفتوا بأن واليته

: ال تصح النه متويل عليه، فعند ذلك طلب االمراء ودعاهم إىل مبايعته فامتنعوا فأرغبهم وأرهبهم، وقال فيما قال
متم أن ثغور املسلمني ال حيفظها االطفال الصغار، وإمنا حيفظها امللوك الكبار، قد مسعتم ما أفىت به العلماء، وقد عل

فأذعنوا عند ذلك وبايعوه، مث من بعده لولده الكامل، فخطب اخلطباء بذلك بعد اخلليفة هلما، وضربت السكة 
  .بامسهما، واستقرت دمشق باسم املعظم عيسى بن العادل، ومصر باسم الكامل

 دمشق االمري ملك الدين أبو منصور سليمان بن مسرور بن جلدك، وهو أخو امللك العادل ويف شوال رجع إىل
  .المه، وهو واقف الفلكية داخل باب الفراديس، وهبا قربه، فأقام هبا حمترما معظما إىل أن تويف يف هذه السنة

رب الناس منها حنو الشام فلم وفيها ويف اليت بعدها كان بديار مصر غالء شديد، فهلك بسببه الغين والفقري، وه
يصل إليها إال القليل، وختطفهم الفرنج من الطرقات وغروهم من أنفسهم واغتالوهم بالقليل من االقوات، وأما 

  .بالد العراق فإنه كان مرخصا
  .ويف هذه السنة باض ديك ببغداد فسألت مجاعة عن ذلك فأخربوين به: قال ابن الساعي

السلطان عالء الدين خوارزم شاه تكش بن ألب رسالن من ولد طاهر بن احلسني، وهو : انوممن تويف فيها من االعي
صاحب خوارزم وبعض بالد خراسان والري وغريها من االقاليم املتسعة، وهو الذي قطع دولة السالجقة، كان 

يعرف االصول، وبىن عادال حسن السرية له معرفة جيدة باملوسيقى، حسن املعاشرة، فقيها على مذهب أيب حنيفة، و
للحنفية مدرسة عظيمة، ودفن بتربة بناها خبوارزم، وقام يف امللك من بعده ولده عالء الدين حممد، وكان قبل ذلك 

  .يلقب بقطب الدين
نظام الدين مسعود بن علي وكان حسن السرية، شافعي املذهب، له : وفيها قتل وزير السلطان خوارزم شاه املذكور

  رزم، وجامع هائل، وبىنمدرسة عظيمة خبوا
  وشيخهم هبا يقال له شيخ االسالم، فيقال إهنم) ١(مبرو جامعا عظيما للشافعية، فحسدهتم احلنابلة 

__________  
  .لعله احلنفية فإنه ليس مبرو حنابلة واهللا سبحانه أعلم: كذا باالصل وابن االثري، ويف هامش املطبوعة) ١(

  .لدين والعقل، فأغرمهم السلطان خوارزم شاه ما غرم الوزير على بنائهأحرقوه وهذا إمنا حيمل عليه قلة ا
أبو الفرج بن عبد املنعم بن عبد الوهاب ابن صدقة بن اخلضر بن : وفيها تويف الشيخ املسند املعمر رحلة الوقت

فرد بالرواية عن كليب احلراين االصل البغدادي املولد والدار والوفاة، عن ست وتسعني سنة، مسع الكثري وأمسع، وت
  .، وكان من أعيان التجار وذوي الثروة)١(مجاعة من املشايخ 

، مدرس القدس أول من درس بالصالحية، وهو والد )٢(الفقيه جمد الدين أبو حممد بن طاهر بن نصر بن مجيل 
منا هذه، مث ماتوا ومل يبق الفقهاء بين مجيل الدين، كانوا باملدرسة اجلاروخية، مث صاروا إىل العمادية والدماعية يف أيا

  .إال شرحهم
االمري صارم الدين قامياز ابن عبد اهللا النجي، كان من أكابر الدولة الصالحية، كان عند صالح الدين مبنزلة 

  .االستاذ، وهو الذي تسلم القصر حني مات العاضد



ف دينار عينا، وهو واقف فحصل له أموال جزيلة جدا، وكان كثري الصدقات واالوقاف، تصدق يف يوم بسبعة آال
املدرسة القيمازية، شرقي القلعة، وقد كانت دار احلديث االشرفية دارا هلذا االمري، وله هبا محام، فاشترى ذلك 

  .امللك االشرف فيما بعد وبناها دار حديث، وأخرب احلمام وبناه مسكنا للشيخ املدرس هبا
، وكان متهما مبال جزيل، فتحصل ما مجع من ذلك مائة ألف وملا تويف قيماز ودفن يف قربه نبشت دوره وحواصله

  .دينار وكان يظن أن عنده أكثر من ذلك، وكان يدفن أمواله يف اخلراب من أراضي ضياعه وقراياه، ساحمه اهللا
االمري لؤلؤ أحد احلجاب بالديار املصرية، كان من أكابر االمراء يف أيام صالح الدين، وهو الذي كان متسلم 

طول يف البحر، فكم من شجاع قد أسر، وكم من مركب قد كسر، وقد كان مع كثرة جهاده دار الصدقات، االس
  .كثري النفقات يف كل يوم، وقع غالء مبصر فتصدق بإثين عشر ألف رغيف، الثين عشر ألف نفس

__________  
  ).الذهب انظر العرب للذهيب وشذرات(مسع ابن بيان وابن نبهان وابن زيدان احللواين ) ١(
  ).٣٢٤/  ٤(وهو والد بين جهبل الفقهاء الدمشقيون : جهبل، قال: يف شذرات الذهب) ٢(

أحد مشايخ الشافعية بديار مصر، شيخ املدرسة املنسوبة إىل تقي الدين شاهنشاه ) ١(الشيخ شهاب الدين الطوسي 
يذ الغزايل، كان له قدر ومنزلة عند ، وهو من أصحاب حممد بن حيىي تلم)٢(بن أيوب، اليت يقال هلا منازل العز 

  .ملوك مصر، يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر، تويف يف هذه السنة، فازدحم الناس على جنازته، وتأسفوا عليه
الشيخ ظهري الدين عبد السالم الفارسي شيخ الشافعية حبلب، أخذ الفقه عن حممد بن حيىي تلميذ الغزايل، وتتلمذ 

  .مصر وعرض عليه أن يدرس بتربة الشافعي فلم يقبل، فرجع إىل حلب فأقام هبا إىل أن مات للرازي، ورحل إىل
  .ويعرف بابن العقادة: الشيخ العالمة بدر الدين ابن عسكر رئيس احلنفية بدمشق، قال أبو شامة

، ومعه الشاعر أبو احلسن علي بن نصر بن عقيل بن أمحد بغدادي، قدم دمشق يف سنة مخس وتسعني ومخسمائة
  :ديوان شعر له فيه درر حسان، وقد تصدى ملدح امللك االجمد صاحب بعلبك وله

وإن مل يكن عندي من * وآخر منهم ناقص احلظ كامل وإين ملثر من خيار أعفة * وما الناس إال كامل احلظ ناقص 
لي عبد الرحيم بن القاضي أبو ع: املال كامل وفيها تويف القاضي الفاضل، االمام العالمة شيخ الفصحاء والبلغاء

االشرف أيب اجملد علي بن احلسن بن البيساين املوىل االجل القاضي الفاضل، كان أبوه قاضيا بعسقالن فأرسل ولده 
يف الدولة الفاطمية إىل الديار املصرية، فاشتغل هبا بكتابة االنشاء على أيب الفتح قادوس وغريه، فساد أهل البالد 

ه يف زمانه نظري، وال فيما بعده إىل وقتنا هذا مثيل، وملا استقر امللك صالح الدين مبصر جعله حىت بغداد، ومل يكن ل
  كاتبه وصاحبه ووزيره وجليسه وأنيسه،

__________  
سنة وقد وقع بينه  ٧٤وهو أبو الفتح، حممد بن حممود بن حممد بن شهاب الدين تويف مبصر يف ذي القعدة وله ) ١(

  .النه أظهر يف مصر مذهب االشعري وبني احلنابلة أمور،
ه نقي الدين عمر بن  ٥٦٦منازل العز مبصربنتها السيدة تغريد أم العزيز باهللا نزار الفاطمي مث اشتراها سنة ) ٢(

  ).٣٨٦/  ٥النجوم الزاهرة (شاهنشاه وعملها مدرسة للشافعية 

، هذا حبسامه وسنانه، وهذا بقلمه ولسانه وكان أعز عليه من أهله وأوالده، وتساعدا حىت فتح االقاليم والبالد
وبيانه وقد كان الفاضل من كثرة أمواله كثري الصدقات والصالت والصيام والصالة، وكان يواظب كل يوم وليلة 



على ختمة كاملة، مع ما يزيد عليها من نافلة، رحيم القلب حسن السرية، طاهر القلب والسريرة له مدرسة بديار 
واملالكية، وأوقاف على ختليص االسارى من يدي النصارى، وقد اقتىن من الكتب حنوا من مائة مصر على الشافعية 

ومخسمائة، تويف ) ١(ألف كتاب، وهذا شئ مل يفرح به أحد من الوزراء وال العلماء وال امللوك، ولد يف سنة ثنتني 
، واحتفل الناس جبنازته، وزار قربه يف يوم دخل العادل إىل قصر مصر مبدرسته فجأة يوم الثالثاء سادس ربيع اآلخر

اليوم الثاين امللك العادل، وتأسف عليه، مث استوزر العادل صفي الدين بن شكر، فلما مسع الفاضل بذلك دعا اهللا 
  أن ال حيييه إىل هذه الدولة ملا بينهما من املنافسة، فمات ومل ينله أحد بضيم

، وقد رثاه الشعراء بأشعار حسنة، منها قول القاضي هبة اهللا بن سناء وال أذى، وال رأى يف الدولة من هو أكرب منه
نال السماء فسله * أمنت بصحبتها حلول عقاهبا يا سائلي عنه وعن أسبابه * عبد الرحيم على الربية رمحة : امللك

كالذي يسعى إىل  ال* ولطال ما أعيت على خطاهبا وأتت سعادته إىل أبوابه * عن أسباهبا وأتته خاطبة إليه وزارة 
مشغولة بالذكر يف * ال بل تساق لبابه برقاهبا شغل امللوك مبا يزول ونفسه * أبواهبا تعنو امللوك لوجهه بوجوهها 

ثقة حبسن مآهلا * وضمان راحته على إتعاهبا وتعجل االقالع عن لذاته * حمراهبا يف الصوم والصلوات أتعب نفسه 
عماهلا بذاهلا وهاهبا * منه ودارس علمها وكتاهبا صوامها قوامها عالمها *  ومآهبا فلتفخر الدنيا بسائس ملكها

والعجب أن الفاضل مع براعته ليس له قصيدة طويلة، وإمنا له ما بني البيت والبيتني يف أثناء رسائله وغريها شئ 
كان ظين أن أسابقكم وما مثلكم فيمن حيدث أو حيكى و* سبقتم بإسداء اجلميل تكرما : كثري جدا، فمن ذلك قوله

  من الدهر إال كان يل من ورائه* ويل صاحب ما خفت من جور حادث : ولكن بلت قبلي فهيج يل البكا وله* به 
__________  

  .ه مبدينة عسقالن ٥٢٩مجادى اآلخرة سنة  ١٥ولد يف : يف وفيات االعيان وشذرات الذهب) ١(
  .ان فلهذا نسبوا إليهاولقب بالبيساين الن أباه توىل القضاء مبدينة بيس

  ).٢٥٣/  ١/  ١انظر بدائع الزهور البن إياس (

  براياته أسطو عليه ورائه* إذا عضين صرف الزمان فإنين 
خلقت من الكرام * بأرزاق تعمهم سنينا وما يل بينهم رزق كأين * أرى الكتاب كلهم مجيعا : وله يف بدو أمره

* منعامها الذامها االقوام هذا جيود بعكس ما يأيت به * ن جتاوبا يف جملس ومغردي: الكاتبينا وله يف النحلة والزلقطة
إن : * بوابنا الليل، وقلنا له) ١(لكنه ال ميكن الشرح * بتنا على حال تسر اهلوى : هذا فيحمد ذا وذاك يالم وله

مغلف بعنرب أسود، غبت عنا هجم الصبح وأرسلت جارية من جواري امللك العزيز إىل امللك العزيز زرا من ذهب 
) ٢(زر من الترب رقيق * أهدت لك العنرب يف وسطه : فسأل امللك الفاضل عن معىن ما أرادت بإرساله فأنشأ يقول

وقد اختلف يف لقبه فقيل حميي الدين : زر هكذا خمتفيا يف الظالم قال ابن خلكان* اللحام فالزر يف العنرب معنامها 
أنه كان يذكر مجيل وأن العادل بل الصاحل هو الذي استقدمه من : اليمينوقيل جمري الدين، وحكي عن عمارة 

  .االسكندرية، وقد كان معدودا يف حسناته
  .وقد بسط ابن خلكان ترمجته بنحو ما ذكرنا، ويف هذه زيادة كثرية واهللا أعلم

من الفقراء  مث دخلت سنة سبع وتسعني ومخسمائة فيها اشتد الغالء بأرض مصر جدا، فهلك خلق كثري جدا
أن العادل كفن من ماله يف مدة شهر من هذه : واالغنياء، مث أعقبه فناء عظيم، حىت حكى الشيخ أبو شامة يف الذيل

السنة حنوا من مائيت ألف، وعشرين ألف ميت، وأكلت الكالب وامليتات فيها مبصر، وأكل من الصغار واالطفال 
ر هذا يف الناس جدا حىت صار ال ينكر بينهم، فلما فرغت االطفال خلق كثري، يشوي الصغري والداه ويأكالنه، وكث



  وامليتات غلب القوي الضعيف فذحبه وأكله، وكان الرجل
  حيتال على الفقري فيأيت به ليطعمه أو ليعطيه شيئا، مث يذحبه ويأكله، وكان أحدهم يذبح امرأته

__________  
دقيق : يف الوفيات) ٢(ورمبا ال ميكن الشرح * اهلوى  بتنا على حال يسر: ١٦٠/  ٣يف وفيات االعيان ) ١(

  .اللحام

ويأكلها وشاع هذا بينهم بال إنكار وال شكوى، بل يعذر بعضهم بعضا، ووجد عند بعضهم أربعمائة رأس وهلك 
كثري من االطباء الذين يستدعون إىل املرضى، فكانوا يذحبون ويؤكلون، كان الرجل يستدعي الطبيب مث يذحبه 

له، وقد استدعى رجل طبيبا حاذقا وكان الرجل موسرا من أهل املال، فذهب الطبيب معه على وجل وخوف، ويأك
فجعل الرجل يتصدق على من لقيه يف الطريق ويذكر اهللا ويسبحه، ويكثر من ذلك، فارتاب به الطبيب وختيل منه، 

فارتاب الطبيب أيضا فخرج صاحبه فقال ومع هذا محله الطمع على االستمرار معه حىت دخل داره، فإذا هي خربة 
  .ومع هذا البطء جئت لنا بصيد، فلما مسعها الطبيب هرب فخرجا خلفه سراعا فما خلص إال بعد جهد وشر: له

وفيها وقع وباء شديد ببالد عنزة بني احلجاز واليمن، وكانوا عشرين قرية، فبادت منها مثاين عشرة مل يبق فيها ديار 
يت أنعامهم وأمواهلم ال قاين هلا، وال يستطيع أحد أن يسكن تلك القرى وال يدخلها، بل كان من وال نافخ نار، وبق

اقترب إىل شئ من هذه القرى هلك من ساعته، نعوذ باهللا من بأس اهللا وعذابه، وغضبه وعقابه، أما القريتان 
بل هم على حاهلم مل يفقد منهم أحد  الباقيتان فإهنما مل ميت منهما أحد وال عندهم شعور مبا جرى على من حوهلم،

  .فسبحان احلكيم العليم
واتفق باليمن يف هذه السنة كائنة غريبة جدا، وهي أن رجال يقال له عبد اهللا بن محزة العلوي كان قد تغلب على 

يل بن كثري من بالد اليمن، ومجع حنوا من اثين عشر ألف فارس، ومن الرجالة مجعا كثريا، وخافه ملك اليمن إمساع
  طغتكني بن أيوب، وغلب على ظنه زوال

ملكه على يدي هذا الرجل، وأيقن باهللكة لضعفه عن مقاومته، واختالف أمرائه معه يف املشورة، فأرسل اهللا صاعقة 
فنزلت عليهم فلم يبق منهم سوى طائفة من اخليالة والرجالة، فاختلف جيشه فيما بينهم فغشيهم املعز فقتل منهم 

  .واستقر يف ملكه آمناستة آالف، 
وفيها تكاتب االخوان االفضل من صرخد والظاهر من حلب على أن جيتمعا على حصار دمشق وينزعاها من املعظم 

بن العادل، وتكون لالفضل، مث يسريا إىل مصر فيأخذاها من العادل وابنه الكامل اللذين نقضا العهد وأبطال خطبة 
مصر كانت لالفضل وتصري دمشق مضافة إىل الظاهر مع حلب، فلما بلغ العادل  املنصور، ونكثا املواثيق، فإذا أخذا

ما متاال عليه أرسل جيشا مددا البنه املعظم عيسى إىل دمشق، فوصلوا إليها قبل وصول الظاهر وأخيه إليها، وكان 
وتسلق كثري من  وصوهلما إليها يف ذي القعدة من ناحية بعلبك، فنزال على مسجد القدم واشتد احلصار للبلد،

اجليش من ناحية خان القدم، ومل يبق إال فتح البلد، لوال هجوم الليل، مث إن الظاهر بدا له يف كون دمشق لالفضل 
فرأى أن تكون له أوال، مث إذا فتحت مصر تسلمها االفضل، فأرسل إليه يف ذلك فلم يقبل االفضل، فاختلفا 

  رقت االمراءوتفرقت كلمتهما، وتنازعا امللك بدمشق، فتف

، وبعض )١(عنهما، وكوتب العادل يف الصلح فأرسل جييب إىل ما سأال وزاد يف إقطاعهما شيئا من بالد اجلزيزة 
  .معاملة املعرة



وتفرقت العساكر عن دمشق يف حمرم سنة مثان وتسعني، وسار كل منهما إىل ما تسلم من البالد اليت أقطعها، 
ظاهر وأخوه كتبا إىل صاحب املوصل نور الدين أرسالن االتابكي أن وجرت خطوب يطول شرحها، وقد كان ال

حياصر مدن اجلزيرة اليت مع عمهما العادل، فركب يف جيشه وأرسل إىل ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار، 
واجتمع معهما صاحب ماردين الذي كان العادل قد حاصره وضيق عليه مدة طويلة، فقصدت العساكر حران، 

بن العادل، فحاصروه مدة، مث ملا بلغهم وقوع الصلح عدلوا إىل املصاحلة، وذلك بعد طلب الفائز ذلك  وهبا الفائز
  .منهم، ومتهدت االمور واستقرت على ما كانت عليه

  وفيها ملك غياث الدين وأخوه شهاب الدين الغوريان مجيع ما كان ميلك خوارزم شاه من
  .ب طويلة جداالبلدان واحلواصل واالموال، وجرت هلم خطو

وفيها كانت زلزلة عظيمة ابتدأت من بالد الشام إىل اجلزيرة وبالد الروم والعراق، وكان مجهورها وعظمها بالشام 
هتدمت منها دور كثرية، وختربت حمال كثرية، وخسف بقرية من أرض بصرى، وأما سواحل الشام وغريها فهلك 

ر وعكا ونابلس، ومل يبق بنابلس سوى حارة السامرة ومات فيها شئ كثري، وأخربت حمال كثرية من طرابلس وصو
هبا وبقراها ثالثون ألفا حتت الردم، وسقط طائفة كثرية من املنارة الشرقية بدمشق جبامعها، وأربع عشرة شرافة منه، 

بنياهنا، وغالب الكالسة واملارستان النوري، وخرج الناس إىل امليادين يستغيثون وسقط غالب قلعة بعلبك مع وثاقة 
وانفرق البحر إىل قربص وقد حذف باملراكب منه إىل ساحله، وتعدى إىل ناحية الشرق فسقط بسبب ذلك دور 

إنه مات يف هذه السنة بسبب الزلزلة حنو : كثرية، ومات أمم ال حيصون وال يعدون حىت قال صاحب مرآة الزمان
  .حيص من مات فيها واهللا سبحانه أعلم من ألف ألف ومائة ألف إنسان قتال حتتها، وقيل إن أحدا مل

بن عبد اهللا بن محادي بن أمحد ) ٢] (بن عبيد اهللا [ عبد الرمحن بن علي ابن حممد بن علي : وفيها تويف من االعيان
  ابن عبد اهللا بن القاسم بن النضر بن القاسم بن حممد بن -نسبة إىل فرضة هنر البصرة  -بن حممد بن جعفر اجلوزي 

__________  
استقر الصلح على أن يكون للظاهر منبج وأفامية وكفر طاب وقرى معينة من املعرة، ويكون لالفضل مسيساط ) ١(

  ).٣٣٨/  ٥ابن خلدون  ١٦٣/  ١٢ابن االثري (وسروج ورأس عني ومحلني 
  .١٤٠/  ٣ووفيات االعيان  ١٣٤٢سقط من عمود نسبه يف االصل، وأثبت يف تذكرة احلفاظ ص ) ٢(

 بن عبد الرمحن بن القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، الشيخ احلافظ الواعظ مجال الدين أبو الفرج عبد اهللا
املشهور بابن اجلوزي، القرشي التيمي البغدادي احلنبلي، أحد أفراد العلماء، برز يف علوم كثرية، وانفرد هبا عن 

  غريه، ومجع املصنفات الكبار والصغار حنوا من ثالمثائة
، وتفرد بفن الوعظ الذي مل يسبق إليه وال يلحق شأوه فيه ويف )١(وكتب بيده حنوا من مائيت جملدة  مصنف،

طريقته وشكله، ويف فصاحته وبالغته وعذوبته وحالوة ترصيعه ونفوذ وعظه وغوصه على املعاين البديعة، وتقريبه 
الفهم واالدراك، حبيث جيمع املعاين الكثرية يف  االشياء الغريبة فيما يشاهد من االمور احلسية، بعبارة وجيزة سريعة

الكلمة اليسرية، هذا وله يف العلوم كلها اليد الطوىل، واملشاركات يف سائر أنواعها من التفسري واحلديث والتاريخ 
واحلساب والنظر يف النجوم والطب والفقه وغري ذلك من اللغة والنحو، وله من املصنفات يف ذلك ما يضيق هذا 

ان عن تعدادها، وحصر أفرادها، منها كتابه يف التفسري املشهور بزاد املسري، وله تفسري أبسط منه ولكنه ليس املك
مبشهور، وله جامع املسانيد استوعب به غالب مسند أمحد وصحيحي البخاري ومسلم وجامع الترمذي، وله كتاب 

أوردنا يف كتابنا هذا كثريا منه من حوادثه وترامجه، املنتظم يف تواريخ االمم من العرب والعجم يف عشرين جملدا، قد 



حىت رأيتك * ما زلت تدأب يف التاريخ جمتهدا : ومل يزل يؤرخ أخبار العامل حىت صار تارخيا، وما أحقه بقول الشاعر
غري يف التاريخ مكتوبا وله مقامات وخطب، وله االحاديث املوضوعة، وله العلل املتناهية يف االحاديث الواهية، و

  .ذلك
ولد سنة عشر ومخسمائة، ومات أبوه وعمره ثالث سنني، وكان أهله جتارا يف النحاس، فلما ترعرع جاءت به 

عمته إىل مسجد حممد بن ناصر احلافظ، فلزم الشيخ وقرأ عليه ومسع عليه احلديث وتفقه بابن الزاغوين، وحفظ 
أيب منصور اجلواليقي، وكان وهو صيب دينا جمموعا الوعظ ووعظ وهو ابن عشرين سنة أو دوهنا، وأخذ اللغة عن 

على نفسه ال خيالط أحدا وال يأكل ما فيه شبهة، وال خيرج من بيته إال للجمعة، وكان ال يلعب مع الصبيان، وقد 
حضر جملس وعظه اخللفاء والوزراء وامللوك واالمراء والعلماء والفقراء، ومن سائر صنوف بين آدم، وأقل ما كان 

يف جملس وعظه عشرة آالف، ورمبا اجتمع فيه مائة ألف أو يزيدون، ورمبا تكلم من خاطره على البديهة نظما  جيتمع
ونثرا، وباجلملة كان أستاذا فردا يف الوعظ وغريه، وقد كان فيه هباء وترفع يف نفسه وإعجاب ومسو بنفسه أكثر من 

  :مقامه، وذلك ظاهر يف كالمه يف نثره ونظمه، فمن ذلك قوله
جري السعيد مدى ما * وأكابد النهج العسري االطوال جتري يب اآلمال يف حلباته * ما زلت أدرك ما غال بل ما عال 

  أعيا سواي توصال وتغلغال* أمال أفضى يب التوفيق فيه إىل الذي 
__________  

  .فقد ذكر فيها تصانيف أيب الفرج بن اجلوزي ١٣٤٣انظر تذكرة احلفاظ ص ) ١(

إذا قنعت مبيسور من : ال ومن شعره وقيل هو لغريه: وسألته هل زار مثلي ؟ قال* ا العلم شخصا ناطقا لو كان هذ
فلست آسي على در وياقوت وله من * بقيت يف الناس حرا غري ممقوت ياقوت يومي إذا ما در حلقك يل * القوت 

: " من لطائف كالمه قوله يف احلديثالنظم والنثر شئ كثريا جدا، وله كتاب مساه لقط اجلمان يف كان وكان، و
إمنا طالت أعمار من قبلنا لطول البادية، فلما شارف الركب بلد ) ١" (أعمار أميت ما بني الستني إىل السبعني 

االقامة قيل هلم حثوا املطي، وقال له رجل أميا أفضل ؟ أجلس أسبح أو أستغفر ؟ فقال الثوب الوسخ أحوج إىل 
  .البخور

  .هذا طني سطحه يف كانون: وهو يف السياق فقال وسئل عمن أوصى
يا أمري املؤمنني إن تكلمت خفت منك، وإن سكت خفت : والتفت إىل ناحية اخلليفة املستضئ وهو يف الوعظ فقال

: عليك، وإن قول القائل لك اتق اهللا خري لك من قوله لكم إنكم أهل بيت مغفور لكم، كان عمر بن اخلطاب يقول
  .عامل يل أنه ظلم فلم أغريه فأنا الظامل، يا أمري املؤمننيإذا بلغين عن 

وكان يوسف ال يشبع يف زمن القحط حىت ال ينسى اجلائع، وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول قرقرا وال 
  .تقرقرا، واهللا ال ذاق عمر مسنا وال مسينا حىت خيصب الناس

  .بيس وكسى خلقا من الفقراءقال فبكى املستضئ وتصدق مبال كثري، وأطلق احملا
ولد ابن اجلوزي يف حدود سنة عشر ومخسمائة كما تقدم، وكانت وفاته ليلة اجلمعة بني العشاءين الثاين عشر من 

رمضان من هذه السنة، وله من العمر سبع ومثانون سنة، ومحلت جنازته على رؤوس الناس، وكان اجلمع كثريا 
  ب من االمام أمحد، وكان يوماجدا، ودفن بباب حرب عند أبيه بالقر

إنه أفطر مجاعة من الناس من كثرة الزحام وشدة احلر، وقد أوصى أن يكتب على قربه هذه : مشهودا، حىت قيل
فح عن جرم يديه أنا ضيف وجزاء ال * كثرت ذنيب لديه جاءك املذنب يرجو الص * يا كثري العفو يا من : االبيات



مات شابا يف حياة والده  -وهو أكربهم  -عبد العزيز : االوالد الذكور ثالثة ضيف إحسان إليه وقد كان له من* 
يف سنة أربع ومخسني، مث أبو القاسم علي، وقد كان عاقا لوالده إلبا عليه يف زمن احملنة وغريها، وقد تسلط على 

[ غرهم ولد سنة مثانني كتبه يف غيبته بواسط فباعها بأخبس الثمن، مث حميي الدين يوسف، وكان أجنب أوالده وأص
ووعظ بعد أبيه، واشتغل وحرر وأتقن وساد أقرانه، مث باشر حسبة بغداد، مث صار رسول اخللفاء إىل ] ومخسمائة 

  امللوك بأطراف البالد، وال سيما بين أيوب بالشام، وقد
__________  

  ).٢٧(وابن ماجه يف الزهد باب ) ١(أخرجه الترمذي يف الدعوات باب ) ١(

منهم من االموال والكرامات ما ابتىن به املدرسة اجلوزية بالنشابني بدمشق، وما أوقف عليها، مث حصل له حصل 
من سائر امللوك أمواال جزيلة، مث صار أستاذ دار اخلليفة املستعصم يف سنة أربعني وستمائة، واستمر مباشرها إىل أن 

ن اليب الفرج عدة بنات منهن رابعة أم سبطه أيب املظفر ، وكا)١(قتل مع اخلليفة عام هارون تركي بن جنكيز خان 
صاحب مرآة الزمان، وهي من أمجع التواريخ وأكثرها فائدة، وقد ذكره ابن خلكان يف الوفيات ) ٢(بن قزغلي 

  .فأثىن عليه وشكر تصانيفه وعلومه
 -حممود بن هبة اهللا بن أله العماد الكاتب االصبهاين حممد بن حممد بن حامد بن حممد بن عبد اهللا بن علي بن 

، املعروف بالعماد الكاتب االصبهاين، صاحب املصنفات والرسائل، وهو قرين القاضي -بتشديد الالم وضمها 
الفاضل، واشتهر يف زمنه، ومن اشتهر يف زمن الفاضل فهو فاضل، ولد بأصبهان يف سنة تسع عشرة ومخسمائة، 

  نصور سعيد بن الرزاز مدرسوقدم بغداد فاشتغل هبا على الشيخ أيب م
النظامية، ومسع احلديث مث رحل إىل الشام فحظي عند امللك نور الدين حممود بن زنكي، وكتب بني يديه وواله 

املدرسة اليت أنشأها داخل باب الفرج اليت يقال هلا العمادية، نسبة إىل سكناه هبا وإقامته فيها، وتدريسه هبا، ال أنه 
نور الدين حممود، ومل يكن هو أول من درس هبا، بل قد سبقه إىل تدريسها غري واحد، كما تقدم أنشأها وإمنا أنشأها 

وكان : يف ترمجة نور الدين، مث صار العماد كاتبا يف الدولة الصالحية وكان الفاضل يثين عليه ويشكره، قالوا
قولوا فتكلموا : ضي الفاضل الصحابه يومامنطوقه يعتريه مجود وفترة، وقرحيته يف غاية اجلودة واحلدة، وقد قال القا

هو كالزناد ظاهره بارد وداخله نار، وله من املصنفات : وشبهوه يف هذه الصفة بصفات فلم يقبلها القاضي، وقال
يف شعراء العصر، والفتح القدسي، والربق الشامي وغري ذلك من املصنفات املسجعة، ) ٣(اجلريدة جريدة النصر 

  .والقصائد املطولة والعبارات املتنوعة
  .تويف يف مستهل رمضان من هذه السنة عن مثان وسبعني سنة، ودفن مبقابر الصوفية

الفحل اخلصي، أحد كبار كتاب أمراء الدولة الصالحية، كان شهما شجاعا فاتكا، ) ٤(االمري هباء الدين قراقوش 
  تسلم

__________  
  ).١٤٢/  ٣يان وفيات االع(ه على ما سريد  ٦٥٣وكان ذلك سنة ) ١(
  .مزعلي وهو حتريف: من وفيات االعيان، ويف االصل) ٢(

  .بدمشق ٦٥٤ببغداد وكانت وفاته يف ذي احلجة سنة  ٥٨١وكان مولده سنة 
  .ودفن جببل قاسيون

  .خريدة القصر وجريدة العصر: كذا باالصل، واملعروف) ٣(



لدين، وهو غري شرف الدين قراقوش التقوي وهو أبو سعيد قراقوش بن عبد اهللا االسدي، امللقب هباء ا) ٤(
  .املظفري الذي قام مبغامرات كثرية يف طرابلس الغرب وأفريقيا

القصر ملا مات العاضد وعمر سور القاهرة حميطا على مصر أيضا، وانتهى إىل املقسم وهو املكان الذي اقتسمت فيه 
صالح الدين سلمه عكا ليعمر فيها أماكن كثرية  الصحابة ما غنموا من الديار املصرية، وبىن قلعة اجلبل، وكان

  فوقع احلصار وهو هبا، فلما خرج البدل منها كان هو من مجلة من
  .خرج، مث دخلها ابن املشطوب

، وعاد إىل صالح الدين ففرح به فرحا شديدا، وملا تويف يف )١(وقد ذكر أنه أسر فافتدى نفسه بعشرة آالف دينار 
  .على تركته وصارت أقطاعه وأمالكه للملك الكامل حممد بن العادلهذه السنة احتاط العادل 

الفاشوش يف " جزءا لطيفا مساه كتاب ) ٢(وقد نسب إليه أحكام عجيبة، حىت صنف بعضهم : قال ابن خلكان
، فذكر أشياء كثرية جدا، وأظنها موضوعة عليه، فإن امللك صالح الدين كان يعتمد عليه، فكيف "أحكام قراقوش 

  .مد على من هبذه املثابة واهللا أعلميعت
يا رجال : مكلبة بن عبد اهللا املستنجدي كان تركيا عابدا زاهدا، مسع املؤذن وقت السحر وهو ينشد على املنارة

من له عزم وجد فبكى مكلبة وقال للمؤذن يا مؤذن زدين، * رب صوت ال يرد ما يقوم الليل إال * الليل جدوا 
وحبييب قد ختال فصرخ مكلبة صرخة كان فيها حتفه، فأصبح أهل البلد قد اجتمعوا * ىل قد مضى الليل وو: فقال

  .على بابه فالسعيد منهم من وصل إىل نعشه رمحه اهللا تعاىل
أبو منصور بن أيب بكر بن شجاع املركلسي ببغداد، ويعرف بابن نقطة، كان يدور يف أسواق بغداد بالنهار ينشد 

حر الناس يف ليايل رمضان، وكان مطبوعا ظريفا خليعا، وكان أخوه الشيخ عبد الغين كان وكان واملواليا، ويس
، له زاوية ببغداد يزار فيها، وكان له أتباع ومريدون، وال يدخر شيئا حيصل له من )٣(الزاهد من أكابر الصاحلني 

جته أم اخلليفة جبارية من الفتوح، تصدق يف ليلة بألف دينار وأصحابه صيام مل يدخر منها شيئا لعشائهم، وزو
  خواصها وجهزهتا بعشرة آالف دينار إليه فما حال احلول

__________  
  .ه ٥٨٨شوال سنة  ١١أنه انفك من االسر يوم الثالثاء : ٢٣٩قال ابن شداد يف سرية صالح الدين ص ) ١(
  ).٩٢/  ٤انظر وفيات االعيان (وهو االسعد بن ممايت ) ٢(
  ).٣٩٣/  ٤الوفيات (ودفن يف موضع جماور ملسجده  ٥٨٣ادى اآلخرة سنة مج ٤تويف ببغداد يف ) ٣(

خذ هذا وكل به : وعندهم من ذلك شئ سوى هاون، فوقف سائل ببابه فأحل يف الطلب فأخرج إليه اهلاون فقال
  .ثالثني يوما، وال تسأل الناس وال تشنع على اهللا عزوجل

وحيك أنت تدور يف االسواق وتنشد االشعار : ل الخيه أيب منصورهذا الرجل من خيار الصاحلني، و املقصود أنه قا
قد خاب من شبه اجلزعة : وأخوك من قد عرفت ؟ فأنشأ يقول يف جواب ذلك بيتني مواليا من شعره على البديهة

يف الدر بربى ذي حلوة وذي مره وقد * وقاس قحبة إىل مستحيية حره أنا مغين وأخي زاهد إىل مرة * إىل درة 
عنده مرة ذكر قتل عثمان وعلي حاضر، فأنشأ يقول كان وكان، ومن قتل يف جواره مثل ابن عفان فاعتذر،  جرى

جيب عليه أن يقبل يف الشام عذر يزيد، فأرادت الروافض قتله فاتفق أنه بعض الليايل يسحر الناس يف رمضان إذ مر 
ن الطريق، فأرسل إليه مائة دينار، ورسم حبمايته من بدار اخلليفة فعطس اخلليفة يف الطارقة فشمته أبو منصور هذا م



  .الروافض، إىل أن مات يف هذه السنة رمحه اهللا
أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر اخلشوعي، شارك ابن عساكر يف كثري من مشيخته، : وفيها تويف مسند الشام

  ).١(اد وطالت حياته بعد وفاته بسبع وعشرين سنة فأحلق فيها االحفاد باالجد
، )٢(مث دخلت سنة مثان وتسعني ومخسمائة فيها شرع الشيخ أبو عمر حممد بن قدامة باين املدرسة بسفح قايسون 

يف بناء املسجد اجلامع بالسفح، فاتفق عليه رجل يقال له الشيخ أبو داود حماسن الغامي، حىت بلغ البناء مقدار قامة 
ل امللك املظفر كوكري بن زين الدين صاحب إربل ماال جزيال ليتمه به، فنفد ما عنده، وما كان معه من املال، فأرس

فكمل وأرسل ألف دينار ليساق هبا إليه املاء من بردى، فلم ميكن من ذلك امللك املعظم صاحب دمشق، واعتذر 
  بأن هذا فرش قبور كثرية للمسلمني، فصنع له بئر

  .وبغل يدور، ووقف عليه وقفا لذلك
واختصرها ) ٣(كثرية وخطوب طويلة بني اخلوارزمية والغورية ببالد املشرق بسطها ابن االثري وفيها كانت حروب 

  .ابن كثري
  وفيها درس بالنظامية جمد الدين

__________  
  ).٢٨الذيل (كذا ذكر املؤلف وفاته يف هذه السنة ووافقه أبو شامة يف ) ١(

تويف يف سابع : وكذا ذكره الذهيب يف العرب قال ٥٩٨صفر سنة  ٢٧ذكر وفاته يف  ٢٦٩/  ١: ويف وفيات االعيان
  ).٣٠٢/  ٤(صفر 

  .قاسيون: كذا باالصل واملشهور) ٢(
  .ه ٥٩٨يف أحداث سنة : وما بعدها ١٧٣/  ١٢انظر الكامل ) ٣(

  .حيىي بن الربيع وخلع عليه خلعة سنية سوداء وطرحة كحلي، وحضر عنده العلماء واالعيان
  .د أبو احلسن علي بن سليمان اجليلي وخلع عليه أيضاوفيها توىل القضاء ببغدا
القاضي ابن الزكي حممد بن علي بن حممد بن حيىي بن عبد العزيز أبو املعايل القرشي، حميي : وفيها تويف من االعيان

الدين قاضي قضاة دمشق وكل منهما كان قاضيا أبوه وجده وأبو جده حيىي بن علي، وهو أول من ويل احلكم 
منهم، وكان هو جد احلافظ أيب القاسم بن عساكر المه، وقد ترمجه ابن عساكر يف التاريخ ومل يزد على بدمشق 
  .القرشي

ولو كان أمويا عثمانيا كما يزعمون لذكر ذلك ابن عساكر، إذ كان فيه شرف جلده وخاليه : قال الشيخ أبو شامة
شتغل ابن الزكي على القاضي شرف الدين أيب حممد وسلطان، فلو كان ذلك صحيخا ملا خفي على ابن عساكر، ا

سعد عبد اهللا بن حممد بن أيب عصرون، وناب عنه يف احلكم، وهو أول من ترك النيابة، وهو أول من خطب بالقدس 
ملا فتح كما تقدم، مث توىل قضاء دمشق وأضيف إليه قضاء حلب أيضا، وكان ناظر أوقاف اجلامع، وعزل عنها قبل 

يها مشس الدين بن الليثي ضمانا، وقد كان ابن الزكي ينهى الطلبة عن االشتغال باملنطق وعلم وفاته بشهور، وول
الكالم، وميزق كتب من كان عنده شئ من ذلك باملدرسة النورية، وكان حيفظ العقيدة املسماة باملصباح للغزايل، 

  وحيفظها أوالده أيضا، وكان له درس يف التفسري يذكره
ة صالح الدين، ووقع بينه وبني االمساعيلية فأرادوا قتله فاختذ له بابا من داره إىل اجلامع ليخرج بالكالسة، جتاه ترب

منه إىل الصالة، مث إنه خولط يف عقله، فكان يعتريه شبه الصرع إىل أن تويف يف شعبان من هذه السنة، ودفن بتربته 



ه هذا الداء العضال، ومات، وكذلك اخلطيب ويقال إن احلافظ عبد الغين دعا عليه فحصل ل) ١(بسفح قاسيون 
  .الدولعي تويف فيها ومها اللذان قاما على احلافظ عبد الغين فماتا يف هذه السنة، فكانا عربة لغريمها

الدولعي، نسبة إىل قرية باملوصل، ) ٢(اخلطيب الدولعي ضياء الدين أبو القاسم عبد امللك بن زيد بن ياسني التغليب 
ومخسمائة، وتفقه ببغداد على مذهب الشافعي ومسع احلديث ) ٣(عية، ولد هبا يف سنة مثان عشرة يقال هلا الدول

  ، والنسائي على أيب احلسن)٤(فسمع الترمذي على أيب الفتح الكروخي 
__________  

  .يف االصل قايسون) ١(
  .الثعليب حتريف: يف االصل) ٢(
  .ه ٥٠٧ة سن: ٢٠٣/  ٧يف معجم البلدان ووفيات االعيان ) ٣(
  .الكروجي وهو خطأ: يف االصل) ٤(

علي بن أمحد الربدي مث قدم دمشق فويل هبا اخلطابة وتدريس الغزالية، وكان زاهدا متورعا حسن الطريقة مهيبا يف 
احلق، تويف يوم الثالثاء تاسع عشر ربيع االول، ودفن مبقربة باب الصغري عند قبور الشهداء، وكان يوم جنازته يوما 

  .ا، وتوىل بعده اخلطابة ولد أخيه حممد بن أيب الفضل بن زيد سبعا وثالثني سنة، وقيل ولده مجال الدين حممدمشهود
وقد كان ابن الزكي وىل ولده الزكي فصلى صالة واحدة فتشفع مجال الدين باالمري علم الدين أخي العادل، فواله 

  .إياها فبقي فيها إىل أن تويف سنة مخس وثالثني وستمائة
  الشيخ علي بن علي بن عليش اليمين العابد الزاهد، كان مقيما شرقي الكالسة، وكانت له أحوال وكرامات، نقلها

  .الشيخ علم الدين السخاوي عنه، ساقها أبو شامة عنه
الصدر أبو الثناء محاد بن هبة اهللا ابن محاد احلراين، التاجر، ولد سنة إحدى عشرة عام نور الدين الشهيد، ومسع 

* تنقل املرء يف اآلفاق يكسبه : حلديث ببغداد ومصر وغريها من البالد، وتويف يف ذي احلجة، ومن شعره قوله
حسن التنقل حسنا فوق زينته الست اجلليلة ينفشا * حماسنا مل يكن منها ببلدته أما ترى البيدق الشطرنج أكسبه 

ت بعده من أكثر الناس صدقة وبرا وإحسانا إىل بنت عبد اهللا عتيقة املستضئ، كانت من أكرب حظاياه، مث صار
  .العلماء والفقراء، هلا عند تربتها ببغداد عند تربة معروف الكرخي صدقات وبر

ابن احملتسب الشاعر أبو السكر حممود بن سليمان بن سعيد املوصلي يعرف بابن احملتسب، تفقه ببغداد مث سافر إىل 
فلما ويل قضاء بغداد واله نظر أوقاف النظامية، وكان يقول الشعر، البالد وصحب ابن الشهرزوري وقدم معه، 

  .وله أشعار يف اخلمر ال خري فيها تركتها تنزها عن ذلك، وتقذرا هلا
يف ليلة السبت سلخ احملرم هاجت النجوم : مث دخلت سنة تسع وتسعني ومخسمائة قال سبط ابن اجلوزي يف مرآته

  ومل ير مثل هذا إال يف عام: يرت كاجلراد املنتشر ميينا ومشاال، قاليف السماء وماجت شرقا وغربا، وتطا

ا

  .املبعث، ويف سنة إحدى وأربعني ومائتني
  .وفيها شرع بعمارة سور قلعة دمشق وابتدئ بربج الزاوية الغربية القبلية اجملاور لباب النصر

  .وبينهوفيها أرسل اخلليفة الناصر اخللع وسراويالت الفتوة إىل امللك العادل 
وفيها بعث العادل ولده موسى االشرف حملاصرة ماردين، وساعده جيش سنجار واملوصل مث وقع الصلح على يدي 

الظاهر، على أن حيمل صاحب ماردين يف كل سنة مائة ألف ومخسني ألف دينار، وأن تكون السكة واخلطبة 



  .للعادل، وأنه مىت طلبه جبيشه حيضر إليه
وريانية، ووليه الشيخ شهاب الدين عمر بن حممد الشهرزوري، ومعه مجاعة من الصوفية، وفيها كمل بناء رباط امل

  .ورتب هلم من املعلوم واجلراية ما ينبغي ملثلهم
  .وفيها احتجر امللك العادل على حممد بن امللك العزيز وإخوته وسريهم إىل الرها خوفا من آفاهتم مبصر

قتلوا أهلها وهنبوها، وهي من بالد آذربيجان، الشتغال ملكها بالفسق وفيها استحوذت الكرج على مدينة دوين ف
  .وشرب اخلمر قبحه اهللا، فتحكمت الكفرة يف رقاب املسلمني بسببه، وذلك كله غل يف عنقه يوم القيامة

ان امللك غياث الدين الغوري أخو شهاب الدين فقام بامللك بعده ولده حممود، وتلقب بلقب أبيه، وك: وفيها تويف
غياث الدين عاقال حازما شجاعا، مل تكسر له راية مع كثرة حروبه، وكان شافعي املذهب، ابتىن مدرسة هائلة 

  .للشافعية، وكانت سريته حسنة يف غاية اجلودة
االمري علم الدين أبو منصور سليمان بن شريوة بن جندر أخو امللك العادل البيه، يف تاسع : وفيها تويف من االعيان

احملرم، ودفن بداره اليت خطها مدرسة يف داخل باب الفراديس يف حملة االفتراس، ووقف عليها احلمام  عشر من
  .بكماهلا تقبل اهللا منه

القاضي الضياء الشهرزوري أبو الفضائل القاسم بن حيىي بن عبد اهللا بن القاسم الشهرزوري املوصلي، قاضي قضاة 
  .الدين الشهرزوري، أيام نور الدين بغداد، وهو ابن أخي قاضي قضاة دمشق كمال

وملا تويف سنة ست وسبعني يف أيام صالح الدين أوصى لولد أخيه هذا بالقضاء فوليه، مث عزل عنه بابن أيب عصرون، 
وعوض بالسفارة إىل امللوك، مث توىل قضاء بلدة املوصل، مث استدعي إىل بغداد فوليها سنتني وأربعة أشهر، مث استقال 

م يقله حلظوته عنده، فاستشفع يف زوجته ست امللوك على أم اخلليفة، وكان هلا مكانة عندها، فأجيب إىل اخلليفة فل
  ذلك فصار إىل قضاء محاه حملبته إياها،

  .وكان يعاب عليه ذلك، وكانت لديه فضائل وله أشعار رائقة، تويف يف محاه يف نصف رجب منها

  .كر البغدادي املعروف بابن املرستانية، أحد الفضالء املشهورينأبو ب) ١(عبد اهللا بن علي بن نصر بن محزة 
مسع احلديث ومجعه، وكان طبيبا منجما يعرف علوم االوائل وأيام الناس، وصنف ديوان االسالم يف تاريخ دار 

ساللة السالم، ورتبه على ثالمثائة وستني كتابا إال أنه مل يشتهر، ومجع سرية ابن هبرية، وقد كان يزعم أنه من 
  .الصديق فتكلموا فيه بسبب ذلك

كدعوى * فإن اهلجن من ولد الصميم لقد أصبحت من تيم دعيا * دع االنساب ال تعرض لتيم : وأنشد بعضهم
حيص بيص إىل متيم ابن النجا الواعظ علي بن إبراهيم بن جنا زين الدين أبو احلسن الدمشقي، الواعظ احلنبلي، قدم 

ديث مث رجع إىل بلده دمشق، مث عاد إليها رسوال من جهة نور الدين يف سنة أربع وستني، بغداد فتفقه هبا ومسع احل
وحدث هبا، مث كانت له حظوة عند صالح الدين، وهو الذي من على عمارة اليمين وذويه فصلبوا، وكانت له مكانة 

وقتا مشهودا، وكان يعيش مبصر، وقد تكلم يوم اجلمعة اليت خطب فيها بالقدس بعد الفراغ من اجلمعة، وكان 
عيشا أطيب من عيش امللوك يف االطعمة واملالبس، وكان عنده أكثر من عشرين سرية من أحسن النساء، كل 

واحدة بألف دينار، فكان يطوف عليهن ويغشاهن وبعد هذا كله مات فقريا مل خيلف كفنا، وقد أنشد وهو على 
وحل الباز يف وكر الغراب تنام ومقلة احلدثان * الشباب  مشيبك قد قضى شرخ: منربه للوزير طالئع بن رزيك

وقد أنفقت منه بال حساب ؟ الشيخ أبو * وما ناب النوائب عنك ناب فكيف بقاء عمرك وهو كنز * يقظى 
  .يعرف باملؤيد، كان أديبا شاعرا) حممد بن أمحد بن سعيد التكرييت(الربكات 



  ومما
بليا فانتقل حنفيا، مث صار شافعيا، نظم ذلك يف حلقة النحو بالنظامية حني كان حن) ٢(نظمه يف الوجيه النحوي 

وذلك ملا * وإن كان ال جتدي لديه الرسائل متذهبت للنعمان بعد ابن حنبل * أال مبلغا عين الوجيه رسالة : فقال
  أعوزتك املآكل

__________  
  .محرة: ٣٣٩/  ٤يف شذرات الذهب ) ١(

  .كما يف النسخ وتاريخ االسالم على احلاء ضمة: ويف هامشه قال
وهو أبو بكر املبارك بن أيب طالب املبارك بن أيب االزهر، امللقب بالوجيه، املعروف بابن الدهان له ترمجة يف ) ٢(

  .٣٥٤/  ٣وانباه الرواة  ٥٧٣/  ٢ومرآة الزمان  ١٥٢/  ٤وفيات االعيان 

إىل مالك * حاصل وعما قليل أنت ال شك صائر  ولكنما هتوى الذي هو) * ١(وما اخترت قول الشافعي ديانة 
إىل ما أنت قائل ؟ الست اجلليلة زمرد خاتون أم اخلليفة الناصر لدين اهللا زوجة املستضئ، كانت صاحلة ) ٢(فانظر 

عابدة كثرية الرب واالحسان والصالت واالوقاف، وقد بنت هلا تربة إىل جانب قرب معروف، وكانت جنازهتا 
ستمر العزاء بسببها شهرا، عاشت يف خالفة ولدها أربعا وعشرين سنة نافذة الكلمة مطاعة مشهورة جدا، وا

  .االوامر
وفيها كان مولد الشيخ شهاب الدين أيب شامة، وقد ترجم نفسه عند ذكر مولده يف هذه السنة يف الذيل ترمجة 

ثريا من شعاره، وما رئي له من املنامات مطولة، فينقل إىل سنة وفاته، وذكر بدو أمره، واشتغاله ومصنفاته وشيئا ك
  .املبشرة

وفيها كان ابتداء ملك جنكيز خان ملك التتار، عليه من اهللا ما يستحقه، وهو صاحب الباسق وضعها ليتحاكموا 
 -الترك ممن يبتغي حكم اجلاهلية وهو والد توىل، وجد هو الكو بن توىل  -يعين التتار ومن معهم من أمراء  -إليها 
  .قتل اخلليفة املستعصم وأهل بغداد يف سنة ست ومخسني وستمائة كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل يف موضعه الذي

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
سنة ستمائة من اهلجرة يف هذه السنة كانت الفرنج قد مجعوا خلقا منهم ليستعيدوا بيت املقدس من أيدي املسلمني، 

ل الروم، وذلك أهنم اجتازوا يف طريقهم بالقسطنطينية فوجدوا ملوكها قد اختلفوا فيما فأشغلهم اهللا عن ذلك بقتا
بينهم، فحاصروها حىت فتحوها قسرا، وأباحوها ثالثة أيام قتال وأسرا، وأحرقوا أكثر من ربعها، وما أصبح أحد من 

عامة من بقي منها إىل كنيستها العظمى الروم يف هذه االيام الثالثة إال قتيال أو فقريا أو مكبوال أو أسريا، وجلأ 
املسماة بأياصوفيا، فقصدهم الفرنج فخرج إليهم القسيسون باالناجيل ليتوسلوا إليهم ويتلوا ما فيها عليهم، فما 

  .التفتوا إىل شئ من ذلك، بل قتلوهم أمجعني أكتعني أبصعني
صى وال تعد، وأخذوا ما كان على الصلبان وأخذوا ما كان يف الكنيسة من احللى واالذهاب واالموال اليت ال حت

واحليطان، واحلمد هللا الرحيم الرمحن، الذي ما شاء كان، مث اقترع ملوك الفرنج وكانوا ثالثة وهم دوق البنادقة، 
  .وكان شيخا أعمى يقاد فرسه، ومركيس االفرنسيس وكندا بلند، وكان أكثرهم عددا وعددا

  فخرجت
__________  



  .وما اخترت رأى الشافعي تدينا: ١١٦/  ٢لوفيات يف الوايف با) ١(
  .ملا أنا: فافطن ملا أنت، ويف وفيات االعيان: يف الوايف) ٢(

، وحتول امللك من الروم )١(القرعة له ثالث مرات، فولوه ملك القسطنطينية وأخذ امللكان اآلخران بعض البالد 
لروم هنالك إال ما وراء اخلليج، استحوذ عليه رجل من الروم إىل الفرنج بالقسطنطينية يف هذه السنة ومل يبق بأيدي ا

  .، ومل يزل مالكا لتلك الناحية حىت تويف)٢(يقال له تسكرى 
مث إن الفرنج قصدوا بالد الشام وقد تقووا مبلكهم القسطنطينية فنزلوا عكا وأغاروا على كثري من بالد االسالم من 

، فنهض إليهم العادل وكان بدمشق، واستدعى اجليوش املصرية والشرقية ناحية الغور وتلك االراضي، فقتلوا وسبوا
ونازهلم بالقرب من عكا، فكان بينهم قتال شديد وحصار عظيم، مث وقع الصلح بينهم واهلدنة وأطلق هلم شيئا من 

  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون) ٣(البالد 
  .يطول ذكرهاوفيها جرت حروب كثرية بني اخلوارزمية والغورية باملشرق 

وفيها حتارب صاحب املوصل نور الدين وصاحب سنجار قطب الدين وساعد االشرف بن العادل القطب، مث 
اصطلحوا وتزوج االشرف أخت نور الدين، وهي االتابكية بنت عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي، واقفة 

  .االتابكية اليت بالسفح، وهبا تربتها
  .ر والشام واجلزيرة وقربص وغريها من البالدوفيها كانت زلزلة عظيمة مبص

  .قاله ابن االثري يف كامله
وفيها تغلب رجل من التجار يقال له حممود بن حممد احلمريي على بعض بالد حضرموت ظفار وغريها، واستمرت 

  .أيامه إىل سنة تسع عشرة وستمائة وما بعدها
وهو أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن سليمان اجليلي بدار  ويف مجادى االوىل منها عقد جملس لقاضي القضاة ببغداد

الوزير، وثبت عليه حمضر بأنه يتناول الرشا فعزل يف ذلك اجمللس وفسق ونزعت الطرحة عن رأسه، وكانت مدة 
  .واليته سنتني وثالثة أشهر

ن كهفا ملن ينسب إىل وفيها كانت وفاة امللك ركن الدين بن قلج أرسالن، كان ينسب إىل اعتقاد الفالسفة، وكا
وكان صاحب أنكورية،  -ذلك، وملجأ هلم، وظهر منه قبل موته جتهرم عظيم، وذلك أنه حاصر أخاه شقيقه 

  .مدة سنني حىت ضيق عليه االقوات هبا فسلمها إليه قسرا، على أن يعطيه بعض البالد -وتسمى أيضا أنقرة 
ا وخديعة ومكرا فلم ينظر بعد ذلك إال مخسة أيام فضربه اهللا فلما متكن منه ومن أوالده أرسل إليهم من قتلهم غدر

وقام ]  ٢٩: الدخان) [ فما بكت عليهم السماء واالرض وما كانوا منظرين(تعاىل بالقولنج سبعة أيام ومات 
  بامللك من بعده ولده
__________  

  .أخذ دون البنادقة اجلزائر البحرية مثل جزيرة اقريطش ورودس وغريمها) ١(
  .كون ملركيس االفرنسيني البالد اليت هي شرقي اخلليج مثل أزنيق والذيقوي
  ).١٩٢/  ١٢الكامل (
  .لشكري: يف ابن االثري) ٢(
  .نزل هلم العادل عن مجيع املناصفات يف الصيدا والرملة، وأعطاهم ناصرة وغريها) ٣(
  ).٣٤٠/  ٥وابن خلدون  ١٩٥/  ١٢الكامل (



  .فبقي سنة واحدة، مث نزع منه امللك وصار إىل عمه كنخسروأرسالن، وكان صغريا ) ١(أفلح 
  .وفيها قتل خلق كثري من الباطنية بواسط

: يف رجب منها اجتمع مجاعة من الصوفية برباط ببغداد يف مساع فأنشدهم، وهو اجلمال احللي: قال ابن االثري
ل أواخرها * ليال الوصا ) ٢(وبثي وشيب كأن مل يزل * كفى مبشييب عذل شباب كأن مل يكن * أعاذليت أقصري 

حال يل العيش واتصل فلست أبايل ) * ٣(ب عند استماع الغزل لئن عاد عتيب لكم * واالول وصفرة لون احملب 
ولست أبايل بأهل ومل قال فتحرك الصوفية على العادة فتواجد من بينهم رجل يقال له أمحد الرازي فخر * مبا نالين 

  .ا هو ميتمغشيا عليه، فحركوه فإذ
وكان رجال صاحلا، وقال ابن الساعي كان شيخا صاحلا صحب الصدر عبد الرحيم شيخ الشيوخ فشهد : قال

  .الناس جنازته، ودفن بباب إبرز
أبو القاسم هباء الدين احلافظ ابن احلافظ أبو القاسم علي بن هبة اهللا بن عساكر، كان : وفيها تويف من االعيان

ن ومخسمائة، أمسعه أبوه الكثري، وشارك أباه يف أكثر مشاخيه، وكتب تاريخ أبيه مرتني مولده يف سنة سبع وعشري
  .خبطه، وكتب الكثري وأمسع وصنف كتبا عدة، وخلف أباه يف إمساع احلديث باجلامع االموي، ودار احلديث النورية

  .ر الصحابة خارج احلظريةمات يوم اخلميس ثامن صفر ودفن بعد العصر على أبيه مبقابر باب الصغري شرقي قبو
احلافظ عبد الغين املقدسي ابن عبد الواحد بن علي بن سرور احلافظ أبو حممد املقدسي، صاحب التصانيف 

  املشهورة، من ذلك الكمال يف أمساء الرجال، واالحكام الكربى والصغرى وغري ذلك، ولد جبماعيل يف
عميه االمام موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة  ربيع اآلخر سنة إحدى وأربعني ومخسمائة، وهو أسن من

  املقدسي، والشيخ أيب عمر، بأربعة أشهر، وكان قدومهما مع أهلهما من بيت
__________  

  .قلج: يف الكامل) ١(
  .قليج: ويف تاريخ أيب الفداء

  .وحق: يف الكامل) ٢(
  .لئن عاد عيشي بكم: ١٩٨/  ١٢يف الكامل ) ٣(

يب صاحل، خارج باب شرقي أوال، مث انتقلوا إىل السفح فعرفت حملة الصاحلية هبم، فقيل هلا املقدس إىل مسجد أ
الصاحلية، فسكنوا الدير، وقرأ احلافظ عبد الغين القرآن ومسع احلديث وارحتل هو واملوفق إىل بغداد سنة ستني 

ينزل عنده، ولكن توسم فيهما اخلري  ومخسمائة، فأنزهلما الشيخ عبد القادر عنده يف املدرسة، وكان ال يترك أحدا
والنجابة والصالح فأكرمهما وأمسعهما، مث تويف بعد مقدمهما خبمسني ليلة رمحه اهللا، وكان ميل عبد الغين إىل 

احلديث وأمساء الرجال، وميل املوفق إىل الفقه واشتغال على الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي، وعلى الشيخ أيب الفتح 
ا دمشق بعد أربع سنني فدخل عبد الغين إىل مصر واسكندرية، مث عاد إىل دمشق، مث ارحتل إىل بن املىن، مث قدم

اجلزيرة وبغداد، مث رحل إىل أصبهان فسمع هبا الكثري، ووقف على مصنف للحافظ أيب نعيم يف أمساء الصحابة، 
  .وهو عندي خبط أيب نعيم: قلت

تسعني موضعا، فغضب بنو اخلجندي من ذلك، فبغضوه وأخرجوه فأخذ يف مناقشته يف أماكن من الكتاب يف مائة و
  .منها خمتفيا يف إزار

وملا دخل يف طريقه إىل املوصل مسع كتاب العقيلي يف اجلرح والتعديل، فثار عليه احلنفية بسبب أيب حنيفة، فخرج 



نابلة من جامع دمشق، منها أيضا خائفا يترقب، فلما ورد دمشق كان يقرأ احلديث بعد صالة اجلمعة برواق احل
فاجتمع الناس عليه وإليه، وكان رقيق القلب سريع الدمعة، فحصل له قبول من الناس جدا، فحسده بنو الزكي 

والدولعي وكبار الدماشقة من الشافعية وبعض احلنابلة، وجهزوا الناصح احلنبلي، فتكلم حتت قبة النسر، وأمروه أن 
يه، فحول عبد الغين ميعاده إىل بعد العصر فذكر يوما عقيدته على جيهر بصوته مهما أمكنه، حىت يشوش عل

  الكرسي فثار
عليه القاضي ابن الزكي، وضياء الدين الدولعي، وعقدوا له جملسا يف القلعة يوم االثنني الرابع والعشرين من ذي 

  .القعدة سنة مخس وتسعني
الصوت، وطال الكالم وظهر عليهم باحلجة، فقال له وتكلموا معه يف مسألة العلو ومسألة النزول، ومسألة احلرف و

، فغضب برغش من ذلك وأمره ]نعم : قال[ كل هؤالء على الضاللة وأنت على احلق ؟ : برغش نائب القلعة
باخلروج من البلد، فارحتل بعد ثالث إىل بعلبك، مث إىل القاهرة، فآواه الطحانيون فكان يقرأ احلديث هبا فثار عليه 

صر أيضا وكتبوا إىل الوزير صفي الدين بن شكر فأقر بنفيه إىل املغرب فمات قبل وصول الكتاب يوم الفقهاء مب
االثنني الثالث والعشرين من ربيع االول من هذه السنة، وله سبع ومخسون سنة، ودفن بالقرافة عند الشيخ أيب 

  .عمرو بن مرزوق رمحهما اهللا
دا، يصلي كل يوم ثالمثائة ركعة كورد االمام أمحد، ويقول الليل كان عبد الغين ورعا زاهدا عاب: قال السبط

ويصوم عامة السنة، وكان كرميا جوادا ال يدخر شيئا، ويتصدق على االرامل وااليتام حيث ال يراه أحد، وكان 
ديث يرقع ثوبه ويؤثر بثمن اجلديد، وكان قد ضعف بصره من كثرة املطالعة والبكاء وكان أوحد زمانه يف علم احل

  .واحلفظ
بتهذيبه  -رجال الكتب الستة  -وقد هذب شيخنا احلافظ أبو احلجاج املزي كتابه الكمال يف أمساء الرجال : قلت

الذي استدرك عليه فيه أماكن كثرية، حنوا من ألف موضع، وذلك االمام املزي الذي ال ميارى وال جيارى، وكتابه 
  التهذيب مل يسبق إىل مثله،

ه فرمحهما اهللا، فلقد كانا نادرين يف زماهنما يف أمساء الرجال حفظا وإتقانا ومساعا وإمساعا وسردا وال يلحق يف شكل
  .للمتون وأمساء الرجال، واحلاسد ال يفلح وال ينال مناال طائال

د أبو الفتوح أسعد بن حممود العجلي صاحب تتمة التتمة أسعد بن أيب الفضل بن حممو: وفيها تويف: قال ابن االثري
بن خلف العجلي الفقيه الشافعي االصبهاين الواعظ منتخب الدين، مسع احلديث وتفقه وبرع وصنف تتمة التتمة 

  .اليب سعد اهلروي، كان زاهدا عابدا، وله شرح مشكالت الوسيط والوجيز، تويف يف صفر سنة ستمائة
مدح اخللفاء والوزراء وغريهم، ومدح وكرب  البناين الشاعر أبو عبد اهللا حممد بن املهنا الشاعر املعروف بالبناين،

وغريه باهلوى أمسيت تنكره يا * ظلما ترى مغرما يف احلب تزجره : وعلت سنه، وكان رقيق الشعر ظريفه قال
إذا تصدى لقتلي * لو جنة وعذار كنت تعذره أفدى الذي بسحر عينيه يعلمين * عاذل الصب لو عانيت قاتله 
إىل الصباح وينساين وأذكره أبو سعيد احلسن بن خلد ابن املبارك * نوم وأسهره  كيف أسحره يستمتع الليل يف

النصراين املازداين امللقب بالوحيد، اشتغل يف حداثته بعلم االوائل وأتقنه وكانت له يد طويل يف الشعر الرائق، فمن 
بحر فوا عجبا أين التوت فوق طرسه حوت أحبرا من فيضها يغرق ال* أتاين كتاب أنشأته أنامل : ذلك قوله قاتله اهللا

والحا كفئ من وراء زجاج ترى * لقد أثرت صدغاه يف لون خده : وما عودت بالقبض أمنله العشر وله أيضا* 



حكى آبنوسا يف * كطائفة تسعى ليوم هياج أم الصبح بالليل البهيم موشح * عسكرا للروم يف الريح مذ بدت 
  .فسيجه من شعره بسياج الطاووسي صاحب الطريقة* ده صحيفة عاج لقد غار صدغاه على ورد خ

العراقي حممد بن العراقي ركن الدين أبو الفضل القزويين، مث اهلمداين، املعروف بالطاووسي، كان بارعا يف علم 
  اخلالف واجلدل واملناظرة، أخذ علم ذلك عن رضي الدين النيسابوري احلنفي، وصنف يف ذلك

أحسنهن الوسطى، وكانت إليه الرحلة هبمدان، وقد بىن له بعض احلجبة هبا مدرسة : نثالث تعاليق قال ابن خلكا
  .تعرف باحلاجبية، ويقال إنه منسوب إىل طاووس بن كيسان التابعي فاهللا أعلم

مث دخلت سنة إحدى وستمائة فيها عزل اخلليفة ولده حممد امللقب بالظاهر عن والية العهد بعد ما خطب له سبع 
سنة، ووىل العهد ولده اآلخر عليا، فمات علي عن قريب فعاد االمر إىل الظاهر، فبويع له باخلالفة بعد عشرة ) ١(

  .أبيه الناصر كما سيأيت يف سنة ثالث وعشرين وستمائة
وفيها وقع حريق عظيم بدار اخلالفة يف خزائن السالح، فاحترق من ذلك شئ كثري من السالح واالمتعة واملساكن 

مته أربعة آالف ألف دينار، وشاع خرب هذا احلريق يف الناس، فأرسلت امللوك من سائر االقطار هدايا ما يقارب قي
  .أسلحة إىل اخلليفة عوضا عن ذلك وفوقه من ذلك شيئا كثريا

  .وفيها عاثت الكرج ببالد املسلمني فقتلوا خلقا، وأسروا آخرين
أمري املدينة سامل بن قاسم احلسيين، وكان قتادة قد قصد وفيها وقعت احلرب بني أمري مكة قتادة احلسيين، وبني 

املدينة فحصر ساملا فيها، فركب إليه سامل بعد ما صلى عند احلجرة فاستنصر اهللا عليه، مث برز إليه فكسره وساق 
  .ملاوراءه إىل مكة فحصره هبا، مث إن قتادة أرسل إىل أمراء سامل فأفسدهم عليه فكر سامل راجعا إىل املدينة سا

وفيها ملك غياث الدين كيخسرو بن قلج أرسالن بن مسعود بن قلج بالد الروم واستلبها من ابن أخيه، واستقر 
هو هبا وعظم شأنه وقويت شوكته، وكثرت عساكره وأطاعه االمراء وأصحاب االطراف، وخطب له االفضل بن 

  .صالح الدين بسميساط، وسار إىل خدمته
 ببغدا نزل إىل دجلة يسبح فيها وأعطى ثيابه لغالمه فغرق يف املاء فوجد يف ورقة واتفق يف هذه السنة أن رجال

أمكنه يف حياته * قصر يب عن بلوغه االجل فليتق اهللا ربه رجل * يا أيها الناس كان يل أمل : بعمامته هذه االبيات
  العمل

  يرى كل إىل مثله سينتقل* ما أنا وحدي بفناء بيت 
__________  

  .سبعة: صليف اال) ١(

بن عنتر بن ثابت احللي املعروف بشميم، كان شيخا أديبا لغويا شاعرا ) ١(أبو احلسن علي : وفيها تويف من االعيان
  .مجع من شعره محاسة كان يفضلها على محاسة أيب متام، وله مخريات يزعم أهنا أفحل من اليت اليب نواس

  .ورقاعة وخالعة، وله محاسة ورسائل كان قليل الدين ذا محاقة: قال أبو شامة يف الذيل
قدم بغداد فأخذ النحو عن ابن اخلشاب، حصل منه طرفا صاحلا، ومن اللغة وأشعار العرب، مث : قال ابن الساعي

  .أقام باملوصل حىت تويف هبا
وكم يد * فمصارع اآلجال يف اآلمال كم نظرة أردت وما أخرت * ال تسرحن الطرف يف مقل املها : ومن شعره

* ليت من طول بالش : وأغالل التحية فعلة احملتال وله يف التجنيس* بلت أوان قتال سنحت وما مسحت بتسليمة ق



* ر ثرى مسك ترابه وأراين نور عيين * راء من بعض ثوابه أترى يوطئين الده * أم ثواه وثوا به جعل العود إىل الزو 
ابن نصر بن سعيد االرتاحي، كان ) ٢(حممد بن سعد اهللا أبو نصر : موطئا يل وثرى به وله أيضا يف اخلمر وغريه

  كان إىل نيل املىن أحوى هلا* نفس الفىت إن أصلحت أحواهلا : سخيا هبيا واعظا حنبليا فاضال شاعرا جميدا وله
  يف قربه عند البلى هلا هلا* كان على محل العلى أقوى هلا فإن تبدت حال من هلا هلا * وإن تراها سددت أقواهلا 

__________  
  .علي بن احلسن بن عنتر: وغريمها ٥٠/  ١٣ومعجم االدباء  ٣٣٩/  ٣يف الوفيات ) ١(
  .حممد بن أمحد بن حامد أبو عبد اهللا: يف النجوم الزاهرة) ٢(

  .أبو حممد حممد بن محد بن حامد بن مفرج بن غياث االنصاري املصري: ويف شذرات الذهب

مد القرطيب اخلزرجي، كان إماما يف التفسري والفقه واحلساب والفرائض والنحو أبو العباس أمحد بن مسعود ابن حم
لرونق * ويف الوجنات ما يف الروض لكن : واللغة والعروض والطب، وله تصانيف حسان، وشعر رائق منه قوله

س أبو الفداء إمساعيل بن برتع) ١(أىن لتيار حتمله عصيب * زهرها معىن عجيب وأعجب ما التعجب منه 
السنجاري موىل صاحبها عماد الدين زنكي بن مودود، وكان جنديا حسن الصورة مليح النظم كثري االدب ومن 

وربع * دموع املعايل واملكارم أذرفت : شعره ما كتب به إىل االشرف موسى بن العادل يعزيه يف أخ له امسه يوسف
غداة ثوى يف ذلك اللحد يوسف مىت خطفت يد * العلى قاع لفقدك صفصف غدا اجلود واملعروف يف اللحد ثاويا 

وكان بسقي املوت يف احلرب * وقد كان لالرواح بالبيض خيطف سقته ليايل الدهر كأس محامها * املنية روحه 
ولكنها * ووا أسفا لو كان جيدي التأسف وكان على االرزاء نفسي قوية * يعرف فوا حسرتا لو ينفع املوت حسرة 

أبو الفضل بن الياس بن جامع االربلي تفقه بالنظامية ومسع احلديث، وصنف التاريخ  عن محل ذا الرزء تضعف
  وغريه، وتفرد حبسن كتابة الشروط، وله

ومسهر طريف، هل خيالك زائر ؟ ومستعذب التعذيب * أممرض قليب، ما هلجرك آخر ؟ : فضل ونظم، فمن شعره
على ذكر أيامي وأنت مسافر فال * لقلب الذي قد وقفته أما لك يف شرع احملبة زاجر ؟ هنيئا لك ا* جورا بصده 

يعاودكم ما كرب اهللا * لبعدك حىت جيمع الشمل قادر فإن مت فالتسليم مين عليكم * فارق احلزن املربح خاطري 
  ذاكر أبو السعادات احللي التاجر البغدادي الرافضي، كان يف كل مجعة يلبس المة احلرب ويقف خلف باب داره،

__________  
  .كذا باالصل، والبيت مضطرب) ١(

يعين حممد  -والباب جماف عليه، والناس يف صالة اجلمعة، وهو ينتظر أن خيرج صاحب الزمان من سرداب سامرا 
  .ليميل بسيفه يف الناس نصرة للمهدي -بن احلسن العسكري 

تويف لعنه اهللا مبطمورة واسط،  أبو غالب بن كمنونة اليهودي الكاتب، كان يزور على خط ابن مقلة من قوة خطه،
  .يف تارخيه: ذكره ابن الساعي

مث دخلت سنة ثنتني وستمائة فيها وقعت حرب عظيمة بني شهاب الدين حممد بن سام الغوري، صاحب غزنة، وبني 
أصحاب اجلبل اجلودي، وكانوا قد ارتدوا عن االسالم فقاتلهم وكسرهم وغنم منهم شيئا كثريا ال ) ١(بين بوكر 

عد وال يوصف، فاتبعه بعضهم حىت قتله غيلة يف ليلة مستهل شعبان منها بعد العشاء، وكان رمحه اهللا من أجود ي
امللوك سرية وأعقلهم وأثبتهم يف احلرب، وملا قتل كان يف صحبته فخر الدين الرازي، وكان جيلس للوعظ حبضرة 



سلطان سلطانك ال يبقى، وال يبقى الرازي أيضا امللك ويعظه، وكان السلطان يبكي حني يقول يف آخر جملسه يا 
  وإن مردنا مجيعا إىل اهللا، وحني

قتل السلطان اهتم الرازي بعض اخلاصكية بقتله، فخاف من ذلك والتجأ إىل الوزير مؤيد امللك بن خواجا، فسريه 
ها، قد استقصاها ، وجرت بعد ذلك خطوب يطول ذكر)٢(إىل حيث يأمن ومتلك غزنة بعده أحد مماليكه تاج الدر 

  .ابن االثري وابن الساعي
  .وفيها أغارت الكرج على بالد املسلمني فوصلوا إىل أخالط فقتلوا وسبوا وقاتلهم املقاتلة والعامة

وصحبته صاحب مراغة لقتال ملك أذبيجان، وهو أبو بكر بن ) ٣(وفيها سار صاحب إربل مظفر الدين كوكري 
كرج وإقباله على السكر ليال وهنارا، فلم يقدروا عليه، مث إنه تزوج يف هذه البهلول، وذلك لنكوله عن قتال ال

  .السنة بنت ملك الكرج، فانكف شرهم عنه
  .أغمد سيفه وسل أيره: وكان كما يقال: قال ابن االثري

ني وفيها استوزر اخلليفة نصري الدين ناصر بن مهدي ناصر العلوي احلسين وخلع عليه بالوزارة وضربت الطبول ب
  .يديه وعلى بابه يف أوقات الصلوات

وفيها أغار صاحب بالد االرمن وهو ابن الون على بالد حلب فقتل وسىب وهنب، فخرج إليه امللك الظاهر غازي 
  بن الناصر فهرب ابن الون بني يديه، فهدم الظاهر قلعة

__________  
  .كوكر: يف الكامل وتاريخ أيب الفداء) ١(
  .ج الدين الدزتا: يف ابن االثري) ٢(

  .تاج الدين يلدز: ويف تاريخ أيب الفداء
  .كوكربي: يف تاريخ ابن االثري) ٣(
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .كان قد بناها ودكها إىل االرض
ويف شعبان منها هدمت القنطرة الرومانية عند الباب الشرقي، ونشرت حجارهتا ليبلط هبا اجلامع االموي بسفارة 

  .سنة أربع وستمائة الوزير صفي الدين بن شكر، وزير العادل، وكمل تبليطه يف
شرف الدين أبو احلسن علي بن حممد بن علي مجال االسالم الشهرزوري، مبدينة محص، : وفيها تويف من االعيان

  وقد كان أخرج إليها من دمشق، وكان قبل ذلك مدرسا باالمينية واحللقة باجلامع جتاه الربادة، وكان لديه علم جيد
  .باملذهب واخلالف

ف ابن أمحد العراقي الضرير، مدرس االمينية أيضا، كان يسكن املنارة الغربية، وكان عنده التقي عيسى بن يوس
شاب خيدمه ويقود به فعدم للشيخ دراهم فاهتم هذا الشاب هبا فلم يثبت له عنده شيئا، واهتم الشيخ عيسى هذا 

ه، فأصبح يوم اجلمعة السابع من بأنه يلوط به، ومل يكن يظن الناس أن عنده من املال شئ، فضاع املال واهتم عرض
ذي القعدة مشنوقا ببيته باملأذنة الغربية، فامتنع الناس من الصالة عليه لكونه قتل نفسه، فتقدم الشيخ فخر الدين 

وإمنا محله على ما فعله ذهاب ماله والوقوع : عبد الرمحن بن عساكر فصلى عليه، فائتم به بعض الناس قال أبو شامة
قد جرى يل أخت هذه القضية فعصمين اهللا سبحانه بفضله، قال وقد درس بعده يف االمينية اجلمال يف عرضه، قال و

  .املصري وكيل بيت املال
أبو الغنائم املركيسهالر البغدادي كان خيدم مع عز الدين جناح السراي، وحصل أمواال جزيلة، كان كلما هتيأ له 

عليه، فلما حضرته الوفاة أوصى ذلك الرجل أن يتوىل أوالده مال اشترى به ملكا وكتبه باسم صاحب له يعتمد 
وينفق عليهم من مرياثه مما تركه هلم، فمرض املوصى إليه بعد قليل فاستدعى الشهود ليشهدهم على نفسه أن ما يف 

لك يده لورثة أيب الغنائم، فتمادى ورثته بإحضار الشهود وطولوا عليه وأخذته سكتة فمات فاستوىل ورثته على ت
  .االموال واالمالك، ومل يقضوا أوالد أيب الغنائم منها شيئا مما ترك هلم

تفقه ببغداد وأعاد بالنظامية وناب يف تدريسها واستقل بتدريس املدرسة اليت ) ١(أبو احلسن علي بن سعاد الفارسي 
باشره قليال، مث دخل يوما إىل أنشأهتا أم اخلليفة وأزيد على نيابة القضاء عن أيب طالب البخاري فامتنع فألزم به ف

  مسجد فلبس على رأسه مئزر صوف، وأمر الوكالء واجلالوذة أن ينصرفوا عنه، وأشهد على
  .نفسه بعزهلا عن نيابة القضاء، واستمر على االعادة والتدريس رمحه اهللا

بن العادل، فدفنت بالقبة اخلاتون أم السلطان امللك املعظم عيسى : ويف يوم اجلمعة العشرين من ربيع االول توفيت
  ).٢(باملدرسة املعظمية بسفح قاسيون 

االمري جمري الدين طاشتكني املستنجدي أمري احلاج وزعيم بالد خوزستان، كان شيخا خريا حسن السرية كثري 
بذلك، العبادة، غاليا يف التشيع، تويف بتستر ثاين مجادى اآلخرة ومحل تابوته إىل الكوفة فدفن مبشهد علي لوصيته 

أنه طاشتكني بن عبد اهللا املقتفوي أمري احلاج، حج : هكذا ترمجه ابن الساعي يف تارخيه، وذكر أبو شامة يف الذيل
بالناس ستا وعشرين سنة، كان يكون يف احلجاز كأنه ملك، وقد رماه الوزير ابن يونس بأنه يكاتب صالح الدين 

لقه وأعطاه خوزستان مث أعاده إىل إمرة احلج، وكانت احللة فحبسه اخلليفة، مث تبني له بطالن ما ذكر عنه فأط



الشيعية إقطاعه، وكان شجاعا جوادا مسحا قليل الكالم، ميضي عليه االسبوع ال يتكلم فيه بكلمة، وكان فيه حلم 
  .ال: أمحار أنت ؟ فقال: واحتمال، استغاث به رجل على بعض نوابه فلم يرد عليه، فقال له الرجل املستغيث

ه * ال جييب الشاكي بغري السكوت كلما زاد رفعة حطنا الل * وأمري على البالد موىل : يه يقول ابن التعاويذيوف
بتفيله إىل البهموت وقد سرق فراشه حياجبة له فأرادوا أن يستقروه عليها، وكان قد رآه االمري طاشتكني حني 

حني أخذها من ال ينم عليه، وقد كان بلغ من العمر  ال تعاقبوا أحدا، قد أخذها من ال يردها، ورآه: أخذها فقال
  تسعني سنة، واتفق أنه استأجر أرضا مدة ثالمثائة سنة للوقف، فقال فيه بعض

__________  
  .علي بن علي بن سعادة الفارقي: يف تاريخ ابن االثري) ١(
  .قايسون: يف نسخ البداية املطبوعة) ٢(

سعون سنة واستأجر أرضا ثالمثائة سنة، فاستضحك القوم واهللا سبحانه هذا ال يوقن باملوت، عمره ت: املضحكني
  .وتعاىل أعلم

مث دخلت سنة ثالث وستمائة فيها جرت أمور طويلة باملشرق بني الغورية واخلوارزمية، وملكهم خوارزم شاه بن 
  .تكش ببالد الطالقان

  .وفيها وىل اخلليفة القضاء ببغداد لعبد اهللا بن الدامغاين
قبض اخلليفة على عبد السالم بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر اجليالين، بسبب فسقه وفجوره،  وفيها

وأحرقت كتبه وأمواله قبل ذلك ملا فيها من كتب الفالسفة، وعلوم االوائل، وأصبح يستعطي بني الناس، وهذا 
وزير ابن القصاب حىت أحرقت بعض خبطيئة قيامه على أيب الفرج بن اجلوزي، فإنه هو الذي كان وشى به إىل ال

يف اهللا كفاية ويف القرآن، : كتب ابن اجلوزي، وختم على بقيتها، ونفي إىل واسط مخس سنني، والناس يقولون
  .الطريق يأخذ: وجزاء سيئة سيئة مثلها، والصوفية يقولون

  .واالطباء يقولون الطبيعة مكافئة
دين شريكوه، وأعانه باملدد امللك الظاهر صاحب حلب فكف اهللا وفيها نازلت الفرنج محص فقاتلهم ملكها أسد ال

  .شرهم
) ٢(ببغداد على اخلمر فضرب أحدمها اآلخر بسكني فقتله وهرب، فأخذ فقتل فوجد معه ) ١(وفيها اجتمع شابان 

سليم وسوء من االعمال بالقلب ال* قدمت على الكرمي بغري زاد : رقعة فيها بيتان من نظمه أمر أن جتعل بني أكفانه
الفقيه أبو منصور عبد الرمحن بن احلسني بن : إذا كان القدوم على كرمي وفيها تويف من االعيان* الظن أن تعتد زادا 

النعمان النبلي، امللقب بالقاضي شريح لذكائه وفضله وبرعاته وعقله وكمال أخالقه، ويل قضاء بلده مث قدم بغداد 
لف عليه االمري طاشتكني أن يعمل عنده يف الكتابة فخدمه عشرين سنة، مث فندب إىل املناصب الكبار فأباها، فح

  وشى به الوزير ابن مهدي إىل
املهدي فحبسه يف دار طاشتكني إىل أن مات يف هذه السنة، مث إن الوزير الواشي عما قريب حبس هبا أيضا، وهذا 

  .كما تدين تدان: مما حنن فيه من قوله
__________  

  .أحدمها أبو القاسم أمحد بن املقرئ صاحب ديوان اخلليفة: ١٩٣/  ٦جوم الزاهرة قال يف الن) ١(
  .داعب ابن االمري أصبه، وكان شابا مجيال فرماه بسكني فقتله



  .فسلمه اخلليفة إىل أوالد ابن أصبه فقتلوه
  ).٢٥٧/  ١٢الكامل (وعمر كل واحد منهما يقارب عشرين سنة : قال ابن االثري

  .ثري إنه طلب دواة وورقة بيضاء وكتب البيتني ملا أرادوا قتلهقال ابن اال) ٢(
)٢٥٧/  ١٢.(  

عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر كان ثقة عابدا زاهدا ورعا، مل يكن يف أوالد الشيخ عبد القادر اجليالين خري منه، 
لى أمر اآلخرة، وقد مسع الكثري مل يدخل فيما دخلوا فيه من املناصب والواليات، بل كان متقلال من الدنيا مقبال ع

  .ومسع عليه أيضا
، من أعمال سنجار، مث املوصلي النحوي، قدم بغداد )٢(ابن شبة بن صاحل املاكسيين ) ١(أبو احلزم مكي بن زيان 

وأخذ على ابن اخلشاب وابن القصار، والكمال االنباري، وقدم الشام فانتفع به خلق كثري منهم الشيخ علم الدين 
ي وغريه وكان ضريرا، وكان يتعصب اليب العالء املعري ملا بينهما من القدر املشترك يف االدب والعمى، السخاو

فأوىل أن يعاف * فال تقبله تصبح قرير عني إذا عيف النوال لفرد من * إذا احتاج النوال إىل شفيع : ومن شعره
يف قتله * ودعنا من ود شيئا من حبه طمعا  قال لنا احلق حني* نفسي فداء الغيد غنج : ملنتني ومن شعره أيضا

  للوداع ودعنا إقبال اخلادم مجال الدين أحد خدام صالح الدين، واقف االقباليتني الشافعية واحلنفية، وكانتا دارين
  .فجعلهما مدرستني، ووقف عليهما وقفا الكبرية للشافعية والصغرية للحنفية، وعليها ثلث الوقف

  .تويف بالقدس رمحه اهللا
مث دخلت سنة أربع وستمائة فيها رجع احلجاج إىل العراق وهم يدعون اهللا ويشكون إليه ما لقوا من صدر جهان 

  البخاري احلنفي، الذي كان قدم بغداد يف رسالة فاحتفل به اخلليفة، وخرج إىل احلج يف هذه السنة،
__________  

  .ديان: ١١/  ٥شذرات وال ٣٢٠/  ٣وأنباه الرواة  ٢٧٨/  ٥يف وفيات االعيان ) ١(
وهي بليدة من أعمال اجلزيرة الفراتية على هنر اخلابور ورغم صغرها تشابه املدن : نسبة إىل ماكسني: املاكسيين) ٢(

  .يف حسن بنائها

فضيق على الناس يف املياه واملرية، فمات بسبب ذلك ستة آالف من حجيج العراق، وكان فيما ذكروا يأمر غلمانه 
ناهل فيحجزون على املياه ويأخذون املاء فريشونه حول خيمته يف قيظ احلجاز ويسقونه للبقوالت اليت فتسبق إىل امل

كانت حتمل معه يف تراهبا، ومينعون منه الناس وابن السبيل، اآلمني البيت احلرام يبتغون فضال من رهبم ورضوانا، 
ه اخلليفة وال أرسل إليه أحدا، وخرج من بغداد فلما رجع مع الناس لعنته العامة ومل حتتفل به اخلاصة وال أكرم

والعامة من ورائه يرمجونه ويلعنونه، ومساه الناس صدر جهنم، نعوذ باهللا من اخلذالن، ونسأله أن يزيدنا شفقة ورمحة 
  .لعباده، فإنه إمنا يرحم من عباده الرمحاء

أنه يروم اخلالفة، وقيل غري ذلك من وفيها قبض اخلليفة على وزيره ابن مهدي العلوي، وذلك أنه نسب إليه 
خليلي قوال : االسباب، واملقصود أنه حبس بدار طاشتكني حىت مات هبا، وكان جبارا عنيدا، حىت قال بعضهم فيه

صنيعك يا خري الربية ضائع * توق وقيت السوء ما أنت صانع وزيرك هذا بني أمرين فيهما ) * ١(للخليفة وانصحا 
فأضيع ما * فهذا وزير يف اخلالفة طامع وإن كان فيما يدعي غري صادق ) * ٢(حيدر فإن كان حقا من ساللة 

  كانت لديه الصنائع



  .إنه كان عفيفا عن االموال حسن السرية جيد املباشرة فاهللا أعلم حباله: وقيل
ل يوم فيها ويف رمضان منها رتب اخلليفة عشرين دارا للضيافة يفطر فيها الصائمون من الفقراء، يطبخ هلم يف ك

طعام كثري وحيمل إليها أيضا من اخلبز النقي واحللواء شئ كثري، وهذا الصنيع يشبه ما كانت قريش تفعله من 
الرفادة يف زمن احلج، وكان يتوىل ذلك عمه أبو طالب، كما كان العباس يتوىل السقاية، وقد كانت فيهم السفارة 

ضعه، وقد صارت هذه املناصب كلها على أمت االحوال يف اخللفاء واللواء والندوة له، كما تقدم بيان ذلك يف موا
  .العباسيني

وفيها أرسل اخلليفة الشيخ شهاب الدين الشهرزوري ويف صحبته سنقر السلحدار إىل امللك العادل باخللعة السنية، 
  .وفيها الطوق والسواران، وإىل مجيع أوالده باخللع أيضا

ميافارقني مدينة خالط بعد قتل صاحبها شرف الدين بكتمر، وكان شابا  وفيها ملك االوحد بن العادل صاحب
  .مث قتل القاتل أيضا، فخال البلد عن ملك فأخذها اال وحد بن العادل) ٣(مجيل الصورة جدا، قتله بعض مماليكهم 

  .وفيها ملك خوارزم شاه حممد بن تكش بالد ما وراء النهر بعد حروب طويلة
  اتفق له يف بعض

__________  
  .أال مبلغ عين اخلليفة أمحدا: صدره يف ابن االثري) ١(
  .أمحد: ٢٧٦/  ١٢يف ابن االثري ) ٢(
  .ه ٥٨٩فيمن تويف من االعيان يف سنة  ١٠صفحة  ١انظر حاشية ) ٣(

  .أقول وبعد مقتل هزار ديناري ملك بلبان خالط وقد قتله ابن قلج ارسالن غدرا وطمعا يف خالط
  .ا وأرسلوا يدعون جنم الدين ليملكوه فحضر عندهم وملك خالطلكن أهلها منعوه منه

املواقف أمر عجيب، وهو أن املسلمني اهنزموا عن خوارزم شاه وبقي معه عصابة قليلة من أصحابه، فقتل منهم 
كفار اخلطا من قتلوا، وأسروا خلقا منهم، وكان السلطان خوارزم شاه يف مجلة من أسروا، أسره رجل وهو ال يشعر 

به وال يدري أنه امللك، وأسر معه أمريا يقال له مسعود، فلما وقع ذلك وتراجعت العساكر االسالمية إىل مقرها 
فقدوا السلطان فاختبطوا فيما بينهم واختلفوا اختالفا كثريا وانزعجت خراسان بكماهلا، ومن الناس من حلف أن 

  السلطان قد قتل، وأما ما كان من أمر
من املصلحة أن تترك اسم امللك عنك يف هذه احلالة، وتظهر أنك غالم :  فقال االمري للسلطانالسلطان وذاك االمري

يل، فقبل منه ما قال وأشار به، مث جعل امللك خيدم ذلك االمري يلبسه ثيابه ويسقيه املاء ويصنع له الطعام ويضعه بني 
أنا مسعود االمري، وهذا : خيدمك فمن أنت ؟ فقالإين أرى هذا : يديه، وال يألو جهدا يف خدمته، فقال الذي أسرمها

إين إمنا أخشى على أهلي، فإهنم : واهللا لو علم االمراء أين قد أسرت أمريا وأطلقته الطلقتك، فقال له: غالمي، فقال
 نعم،: يظنون أين قد قتلت ويقيمون املأمت، فإن رأيت أن تفاديين على مال وترسل من يقبضه منهم فعلت خريا، فقال

إن أهلي ال يعرفون هذا ولكن إن رأيت أن أرسل معه غالمي هذا : فعني رجال من أصحابه فقال له االمري مسعود
نعم، فجهز معهما من حيفظهما إىل مدينة : فعلت ليبشرهم حبيايت فإهنم يعرفونه، مث يسعى يف حتصيل املال، فقال

  .خوارزم شاه
  .فلما دنوا من مدينة خوارزم سبق امللك إليها

فلما رآه الناس فرحوا به فرحا شديدا، ودقت البشائر يف سائر بالده، وعاد امللك إىل نصابه، واستقر السرور بإيابه، 



  .وأصلح ما كان وهى من مملكته بسبب ما اشتهر من قتله، وحاصر هراة وأخذها عنوة
: أن خوارزم شاه قد قتل، فقال وأما الذي كان قد أسره فإنه قال يوما لالمري مسعود الذي يتوجه يل وينوهون به

: خفتك عليه، فقال: فهال أعلمتين به حىت كنت أرده موقرا معظما ؟ فقال: ال، هو الذي كان يف أسرك، فقال له
  .سر بنا إليه، فسارا إليه فأكرمهما إكراما زائدا، وأحسن إليهما

كان الرجل يقطع قطعتني ويعلق يف  وأما غدر صاحب مسرقند فإنه قتل كل من كان يف أسره من اخلوارزمية، حىت
السوق كما تعلق االغنام، وعزم على قتل زوجته بنت خوارزم شاه مث رجع عن قتلها وحبسها يف قلعة وضيق 

عليها، فلما بلغ اخلرب إىل خوارزم شاه سار إليه يف اجلنود فنازله وحاصر مسرقند فأخذها قهرا وقتل من أهلها حنوا 
لك من القلعة وقتله صربا بني يديه، ومل يترك له نسال وال عقبا، واستحوذ خوارزم شاه من مائيت ألف، وأنزل امل

على تلك املمالك اليت هنالك، وحتارب اخلطا وملك التتار كشلي خان املتاخم ململكة الصني، فكتب ملك اخلطا 
  .مىت غلبونا خلصوا إىل بالدك، وكذا وكذا: خلوارزم شاه يستنجده على التتار ويقول

هؤالء أعداؤنا وأعداؤك، فكن معنا عليهم، فكتب إىل كل : وكتب التتار إليه أيضا يستنصرونه على اخلطا ويقولون
  من الفريقني يطيب

قلبه، وحضر الوقعة بينهم وهو متحيز عن الفريقني، وكانت الدائرة على اخلطا، فهلكوا إال القليل منهم، وغدر 
اه، فوقعت بينهم الوحشة االكيدة، وتواعدوا للقتال، وخاف منهم خوارزم التتار ما كانوا عاهدوا عليه خوارزم ش

  شاه وخرب بالدا كثرية متامخة لبالد كشلي خان خوفا عليها أن ميلكها،

مث إن جنكيز خان خرج على كشلي خان، فاشتغل مبحاربته عن حماربة خوارزم شاه، مث إنه وقع من االمور الغريبة 
  .اىلما سنذكره إن شاء اهللا تع

وفيها كثرت غارات الفرنج من طرابلس على نواحي محص، فضعف صاحبها أسد الدين شريكوه عن مقاومتهم، 
فبعث إليه الظاهر صاحب حلب عسكرا قواه هبم على الفرنج، وخرج العادل من مصر يف العساكر االسالمية، 

من أسطول املسلمني قطعا فيها مجاعة وأرسل إىل جيوش اجلزيرة فوافوه على عكا فحاصرها، الن القبارصة أخذوا 
من املسلمني، فطلب صاحب عكا االمان والصلح على أن يرد االسارى، فأجابه إىل ذلك، وسار العادل فنزل على 
حبرية قدس قريبا من محص، مث سار إىل بالد طرابلس، فأقام اثين عشر يوما يقتل ويأسر ويغنم، حىت جنح الفرنج إىل 

  .د إىل دمشق، مث عا)١(املهادنة 
الدين أبو بكر بن البهلول مدينة مراغة خللوها عن ملك قاهر، الن ) ٢(وفيها ملك صاحب آذربيجان االمري نصري 

  .ملكها مات وقام بامللك بعده ولد له صغري، فدبر أمره خادم له
اة أيب القاسم بن ويف غرة ذي القعدة شهد حميي الدين أبو حممد يوسف بن عبد الرمحن بن اجلوزي عند قاضي القض

، وبعد عشرة أيام )٣(الدامغاين، فقبله وواله حسبة جانيب بغداد، وخلع عليه خلعة سنية سوداء بطرحة كحلية 
  .جلس للوعظ مكان أبيه أيب الفرج بباب درب الشريف، وحضر عنده خلق كثري
كساين احلنفي، وحضر عنده وبعد أربعة أيام من يومئذ درس مبشهد أيب حنيفة ضياء الدين أمحد بن مسعود الر

  .االعيان واالكابر
ويف رمضان منها وصلت الرسل من اخلليفة إىل العادل باخللع، فلبس هو وولداه املعظم واالشرف ووزيره صفي 
الدين بن شكر، وغري واحد من االمراء، ودخلوا القلعة وقت صالة الظهر من باب احلديد، وقرأ التقليد الوزير 

  .ما مشهوداوهو قائم، وكان يو



  وفيها درس شرف
  .الدين عبد اهللا بن زين القضاة عبد الرمحن باملدرسة الرواحية بدمشق

وفيها انتقل الشيخ اخلري بن البغدادي من احلنبلية إىل مذهب الشافعية، ودرس مبدرسة أم اخلليفة، وحضر عنده 
  .االكابر من سائر املذاهب
  :وفيها تويف من االعيان

__________  
إن الفرنج راسلوا العادل يف الصلح فلم جيبهم وأظله الشتاء، وقد عاد من : ٣٤١/  ٥ل ابن خلدون قا) ١(

  .طرابلس إىل قدس، فأذن لعساكر اجلزيرة يف العودة إىل بالدهم مث عاد دمشق وشىت هبا
  ).٢٧٤/  ١٢انظر تاريخ ابن االثري (
  .نصرة الدين: يف ابن االثري) ٢(
ود بطراز مذهب وعمامة سوداء بطراز مذهب وطوق ذهب جموهر تطوق به امللك واخللعة جبة أطلس أس) ٣(

العادل وسيف مجيع قرابه ملبس ذهبا تقلد به وحصان أشهب مبركب ذهب ونشر على رأسه علم أسود مكتوب 
  ).١٠٩/  ٣تاريخ أيب الفداء (فيه بالبياض اسم اخلليفة 

فة الناصر، كان من سادات االمراء عقال وعفة ونزاهة، سقاه بعض أحد أمراء اخللي) ١(االمري بنيامني بن عبد اهللا 
  .الكتاب من النصارى مسا فمات

إن النصارى : وكان اسم الذي سقاه ابن ساوا، فسلمه اخلليفة إىل غلمان بنيامني فشفع فيه ابن مهدي الوزير وقال
يوم الكريهة يف * ود أسود الغاب مهتها إن االس: قد بذلوا فيه مخسني ألف دينار، فكتب اخلليفة على رأس الورقة

املسلوب ال السلب فتسلمه غلمان بنيامني فقتلوه وحرقوه، وقبض اخلليفة بعد ذلك على الوزير ابن مهدي كما 
  .تقدم

  حنبل بن عبد اهللا ابن الفرج بن سعادة الرصايف احلنبلي، املكرب جبامع املهدي، راوي مسند أمحد عن ابن
ب عن أيب مالك عن عبد اهللا عن أبيه، عمر تسعني سنة وخرج من بغداد فأمسعه بإربل، احلصني عن ابن املذه

واستقدمه ملوك دمشق إليها فسمع الناس هبا عليه املسند، وكان املعظم يكرمه ويأكل عنده على السماط من 
غداد، وكان الكندي الطيبات، فتضيبه التخمة كثريا، النه كان فقريا ضيق االمعاء من قلة االكل، خشن العيش بب

إذا دخل على املعظم يسأل عن حنبل فيقول املعظم هو متخوم، فيقول أطعمه العدس فيضحك املعظم، مث أعطاه 
املعظم ما ال جزيال ورده إىل بغداد فتويف هبا، وكان مولده سنة عشر ومخسمائة، وكان معه ابن طربزد، فتأخرت 

  .وفاته عنه إىل سنة سبع وستمائة
الواعظ البغدادي، مسع من ابن أيب الوقت وغريه، واشتغل على ) ٢(بن عيسى ابن أيب احلسن املروزي  عبد الرمحن

ابن اجلوزي بالوعظ، مث حدثته نفسه مبضاهاته ومشخت نفسه، واجتمع عليه طائفة من أهل باب النصرية مث تزوج يف 
  .يف هذه السنةآخر عمره وقد قارب السبعني، فاغتسل يف يوم بارد فانتفخ ذكره فمات 

__________  
  .أيتمس مملوك اخلليفة الناصر: ٩/  ٥يف شذرات الذهب ) ١(
  .نسبة إىل قرية بزورا وهي إحدى قرى دجيل: البزوري ١٣/  ٥يف شذرات الذهب ) ٢(



االمري زين الدين قراجا الصالحي صاحب صرخد، كانت له دار عند باب الصغري عند قناة الزالقة، وتربته بالسفح 
  .قبة على جادة الطريق عند تربة ابن متريك، وأقر العادل ولده يعقوب على صرخد يف

فراري وال خلف : عبد العزيز الطبيب تويف فجأة، وهو والد سعد الدين الطبيب االشريف، وفيه يقول ابن عنني
  :وموت وال عبد العزيز طبيب وفيها تويف* اخلطيب مجاعة 

  .نفية الغربية جبامع بين أميةالعفيف بن الدرحي إمام مقصورة احل
أبو حممد جعفر بن حممد ابن حممود بن هبة اهللا بن أمحد بن يوسف االربلي، كان فاضال يف علوم كثرية يف الفقه على 

  .مذهب الشافعي، واحلساب والفرائض واهلندسة واالدب والنحو، وما يتعلق بعلوم القرآن العزيز وغري ذلك
رأي * ويف اخلطوب إذا فكرت معترب فليس ينجي من االقدار إن نزلت * يأيت به القدر  ال يدفع املرء ما: ومن شعره

جتزع لشئ فعقىب صربك الظفر كم مسنا عسر * وحزم وال خوف وال حذر فاستعمل الصرب يف كل االمور وال 
روا إين العلم أن ييأس منه إال عصبة كف* اله عنا ووىل بعده يسر ال ييئس املرء من روح االله فما * فصرفه ال 

وأن يوميه ذا أمن وذا خطر مث دخلت سنة مخس وستمائة يف حمرمها كمل بناء دار الضيافة ببغداد * الدهر ذو دول 
اليت أنشأها الناصر لدين اهللا باجلانب الغريب منها للحجاج واملارة هلم الضيافة ما داموا نازلني هبا، فإذا أراد أحدهم 

  .ي بعد ذلك دينارا، جزاه اهللا خرياالسفر منها زود وكسي وأغط
  وفيها عاد أبو اخلطاب ابن دحية الكليب من رحلته العراقية

فاجتاز بالشام فاجتمع يف جملس الوزير الصفي هو والشيخ تاج الدين أبو اليمن الكندي شيخ اللغة واحلديث، 
إمنا كنت خليال من وراء وراء " لسالم فأورد ابن دحية يف كالمه حديث الشفاعة حىت انتهى إىل قول إبراهيم عليه ا

هذا أبو : من هذا ؟ فقال: بفتح اللفظتني، فقال الكندي من وراء وراء بضمهما، فقال ابن دحية للوزير ابن شكر" 
  .هو من كلب ينبح كما ينبح الكلب: اليمن الكندي، فنال منه ابن دحية، وكان جريئا، فقال الكندي

  وكلتا اللفظتني: قال أبو شامة
  .حمكية، وحكى فيهما اجلر أيضا

وفيها عاد فخر الدين ابن تيمية خطيب من حران من احلج إىل بغداد وجلس بباب بدر للوعظ، مكان حميي الدين 
مل يستطع صولة البزل القناعيس كأنه * وابن اللبون إذا ما لز يف قرن : يوسف بن اجلوزي، فقال يف كالمه ذلك

  .شابا ابن مخس وعشرين سنة واهللا أعلم يعرض بابن اجلوزي يوسف، لكونه
ويف يوم اجلمعة تاسع حمرم دخل مملوك إفرجني من باب مقصورة جامع دمشق وهو سكران ويف يده سيف مسلول، 

والناس جلوس ينتظرون صالة الفجر، فمال على الناس يضرهبم بسيفه فقتل اثنني أو ثالثة، وضرب املنرب بسيفه 
  .ارستان، وشنق يف يومه ذلك على جسر اللبادينفانكسر سيفه فأخذ وأودع امل

وفيها عاد الشيخ شهاب الدين السهروردي من دمشق هبدايا امللك العادل فتلقاه اجليش ومعه أموال كثرية أيضا 
لنفسه، وكان قبل ذلك فقريا زاهدا، فلما عاد منع من الوعظ وأخذت منه الربط اليت يباشرها، ووكل إىل ما بيده 

، فشرع يف تفريقها على الفقراء واملساكني، فاستغىن منه خلق كثري، فقال احمليي ابن اجلوزي يف جملس من االموال
ال حاجة بالرجل يأخذ أمواال من غري حقها ويصرفها إىل من يستحقها، ولو ترك على ما كان تركها أوىل به : وعظه

  .من تناوهلا، وإمنا أراد أن ترتفع منزلته ببذهلا
ه كما كان مباشره ملا بذهلا، فليحذر العبد الدنيا فإهنا خداعة غرارة تسترق فحول العلماء والعباد، ويعود على حال

  .وقد وقع ابن اجلوزي فيما بعد فيما وقع فيه السهروردي وأعظم



وفيها قصدت الفرنج محص وعربوا على العاصي جيسر عدوة، فلما عرف هبم العساكر ركبوا يف آثارهم فهربوا 
  .وا خلقا كثريا منهم وغنم املسلمون منهم غنيمة جيدة وهللا احلمدمنهم فقتل

وفيها قتل صاحب اجلزيرة، وكان من أسوأ الناس سرية وأخبثهم سريرة، وهو امللك سنجر شاه بن غازي بن مودود 
يه بن زنكي بن آقسنقر االتابكي، ابن عم نور الدين صاحب املوصل، وكان الذي توىل قتله ولده غازي، توصل إل

حىت دخل عليه وهو يف اخلالء سكران، فضربه بسكني أربع عشرة ضربة، مث ذحبه، وذلك كله ليأخذ امللك من بعده 
فحرمه اهللا إياه، فبويع بامللك الخيه حممود وأخذ غازي القاتل فقتله من يومه، فسلبه اهللا امللك واحلياة، ولكن أراح 

  اهللا املسلمني من
  .ظلم أبيه وغشمه وفسقه

  :ا تويف من االعيانوفيه

[ ، آخر من روى املسند عن أمحد )١(أبو الفتح حممد بن أمحد بن خبيتار ابن علي الواسطي املعروف بابن السنداي 
ابن احلصني، وكان من بيت فقه وقضاء وديانة، وكان ثقة عدال متورعا يف النقل، ومما أنشده ) ٢] (بن حنبل عن 
* وكانت من وراء الشمس حني تغيب حلدثت نفسي بانتظار نواهلا * وهنا ولو أن ليلى مطلع الشمس د: من حفظه

  .إهنا لقريب قاضي القضاة ملصر صدر الدين عبد امللك بن درباس املارداين الكردي واهللا أعلم: وقال املىن يل
ة عن مث دخلت سنة ست وستمائة يف احملرم وصل جنم الدين خليل شيخ احلنفية من دمشق إىل بغداد يف الرسلي

العادل، ومعه هدايا كثرية، وتناظر هو وشيخ النظامية جمد الدين حيىي بن الربيع يف مسألة وجوب الزكاة يف مال 
اليتيم واجملنون، وأخذ احلنفي يستدل على عدم وجوهبا، فاعترض عليه الشافعي فأجاد كل منهما يف الذي أورده، مث 

  .ملناظرة حبضرة نائب الوزير ابن شكرخلع على احلنفي وأصحابه بسبب الرسالة، وكانت ا
ويف يوم السبت خامس مجادى اآلخرة وصل اجلمال يونس بن بدران املصري رئيس الشافعية بدمشق إىل بغداد يف 

الرسلية عن العادل، فتلقاه اجليش مع حاجب احلجاب، ودخل معه ابن أخي صاحب إربل مظفر الدين كوكري 
  .صاحب إربل والسؤال يف الرضا عنه، فأجيب إىل ذلك، والرسالة تتضمن االعتذار عن )٣(

  ).٤(وفيها ملك العادل اخلابور ونصيبني وحاصر مدينة سنجار مدة فلم يظفر هبا مث صاحل صاحبها ورجع عنها 
  :وفيها تويف من االعيان

__________  
  .امليداين: ٥٦/  ٢املنداءي، ويف غاية النهاية : ١١٦/  ٢املنداي، ويف الوايف : يف ابن االثري) ١(
  .سقطت من االصل، واستدركت من ابن االثري) ٢(
  .كوكربي: يف ابن االثري) ٣(
مت الصلح بينهما على اقتسام البالد اليت لقطب الدين حممد بن زنكي بن مودود صاحب سنجار تكون للعادل، ) ٤(

  .وتكون اجلزيرة لنور الدين ارسالن صاحب املوصل
  ).٢٨٤/  ١٢ابن االثري (

قاضي االسعد بن ممايت أبو املكارم أسعد بن اخلطري أيب سعيد مهذب بن مينا بن زكريا االسعد بن ممايت بن أيب قدامة ال
: بن أيب مليح املصري الكاتب الشاعر، أسلم يف الدولة الصالحية وتوىل نظر الدواوين مبصر مدة قال ابن خلكان

  .، وله ديوان شعر"كليلة ودمنة " و " ح الدين سرية صال" وله فضائل عديدة، ومصنفات كثرية، ونظم 



  .وملا توىل الوزير ابن شكر هرب منه إىل حلب فمات هبا وله ثنتان وستون سنة
أراد ويف * ض من حيكيهما أبدا حكى يف خلقه ثورا * حكى هنرين وما يف االر : فمن شعره يف ثقيل زاره بدمشق

ابن عبد الرمحن بن عبد السالم اللمعاين، أحد االعيان من احلنفية أبو يعقوب يوسف بن إمساعيل ) ١(أخالقه بردا 
ببغداد، مسع احلديث ودرس جبامع السلطان، وكان معتزليا يف االصول، بارعا يف الفروع، اشتغل على أبيه وعمه، 

  .وأتقن اخلالف وعلم املناظرة، وقارب التسعني
احملدث الناسخ، كتب كثريا من احلديث ومجع خطبا له ولغريه  أبو عبد اهللا حممد بن احلسن املعروف بابن اخلراساين،

  .وخطه جيد مشهور
  أبو املواهب معتوق بن منيع

ابن مواهب اخلطيب البغدادي، قرأ النحو واللغة على ابن اخلشاب، ومجع خطبا كان خيطب منها، وكان شيخا 
نفسه سرا وجهرا فلو أجدت مودته انتفاعا يعادي * وال ترجو الصداقة من عدو : فاضال له ديوان شعر، فمنه قوله

لكان النفع منه إليه أجرا ابن خروف شارح سيبويه، علي بن حممد بن يوسف أبو احلسن بن خروف االندلسي * 
  النحوي شرح

__________  
  .ثورى وبردى هنران مشهوران بدمشق) ١(

، وكان ينتقل يف البالد وال يسكن إال سيبويه، وقدمه إىل صاحب املغرب فأعطاه ألف دينار، وشرح مجل الزجاجي
يف اخلانات، ومل يتزوج وال تسرى، ولذلك علة تغلب على طباع االراذل، وقد تغري عقله يف آخر عمره، فكان 

  ).١(ميشي يف االسواق مكشوف الرأس، تويف عن مخس ومثانني سنة 
بالنظامية على فضالن وأعاد عنه، وسافر  أبو علي حيىي بن الربيع ابن سليمان بن حرار الواسطي البغدادي، اشتغل

إىل حممد بن حيىي فأخذ عنه طريقته يف اخلالف، مث عاد إىل بغداد مث صار مدرسا بالنظامية وناظرا على أوقافها، وقد 
مسع احلديث وكان لديه علوم كثريه، ومعرفة حسنة باملذهب، وله تفسري يف أربع جملدات كان يدرس منه، واختصر 

  .يب والذيل عليه البن السمعاين وقارب الثماننيتاريخ اخلط
ابن االثري صاحب جامع االصول والنهاية املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد جمد الدين أبو 
السعادات الشيباين اجلزري الشافعي، املعروف بابن االثري، وهو أخو الوزير وزير االفضل ضياء الدين نصر اهللا، 

  احلافظ عز الدين أيب احلسن علي صاحب الكامل يف التاريخ، ولد أبو السعادات هذا يفوأخو 
إحدى الربيعني سنة أربع وأربعني ومخسمائة، ومسع احلديث الكثري وقرأ القرآن وأتقن علومه وحررها، وكان مقامه 

الصحيحني وسنن أيب داود باملوصل، وقد مجع يف سائر العلوم كتبا مفيدة، منها جامع االصول الستة املوطأ و
والنسائي والترمذي، ومل يذكر ابن ماجه فيه، وله كتاب النهاية يف غريب احلديث وله شرح مسند الشافعي 

والتفسري يف أربع جملدات، وغري ذلك يف فنون شىت، وكان معظما عند ملوك املوصل، فلما آل امللك إىل نور الدين 
قد كربت سين : ن يستوزره فأىب فركب السلطان إليه فامتنع أيضا وقال لهأرسالن شاه، أرسل إليه مملوكه لؤلؤ أ

  .واشتهرت بنشر العلم، وال يصلح هذا االمر إال بشئ من العسف والظلم، وال يليق يب ذلك، فأعفاه
 كنت أقرأ علم العربية على سعيد بن الدهان، وكان يأمرين بصنعة الشعر فكنت ال أقدر عليه،: قال أبو السعادات

حب العال مدمنا إن : ضع يل مثاال أعمل عليه فقال: فلما تويف الشيخ رأيته يف بعض الليايل، فأمرين بذلك، فقلت له
واجملد ينتجه االسراء * وخد خد الثرى والليل معتكر فالعز يف صهوات الليل مركزه : فقلت أنا* فاتك الظفر 



  والسهر
__________  

  .ه ٦٠٩ذكر أبو الفداء وفاته سنة ) ١(
  ).١١٥/  ٣تاريخ أيب الفداء (

  .أحسنت، مث استيقظت فأمتمت عليها حنوا من عشرين بيتا: فقال
كان عاملا يف عدة علوم منها : كانت وفاته يف سلخ ذي احلجة عن ثنتني وستني سنة، وقد ترمجه أخوه يف الذيل فقال

فسري واحلديث والفقه واحلساب وغريب الفقه وعلم االصول والنحو واحلديث واللغة، وتصانيفه مشهورة يف الت
احلديث، وله رسائل مدونة، وكان مغلقا يضرب به املثل ذا دين متني، ولزم طريقة مستقيمة رمحه اهللا، فلقد كان من 

  .حماسن الزمان
  .اجملد املطرزي النحوي اخلوارزمي كان إماما يف النحو له فيه تصانيف حسنة: قال ابن االثري وفيها تويف

  .و شامةقال أب
  :وفيها تويف

  ).١(امللك املغيث فتح الدين عمر بن امللك العادل، ودفن يف تربة أخيه املعظم بسفح قاسيون 
  .مسعود بن صالح الدين مبدرسة رأس العني فحمل إىل حلب فدفن هبا: وامللك املؤيد
ي، وامسه حممد بن عمر بن الفخر الرازي املتكلم صاحب التيسري والتصانيف، يعرف بابن خطيب الر: وفيها تويف

احلسني بن علي القرشي التيمي البكري، أبو املعايل وأبو عبد اهللا املعروف بالفخر الرازي، ويقال له ابن خطيب 
الري، أحد الفقهاء الشافعية املشاهري بالتصانيف الكبار والصغار حنو من مائيت مصنف، منها التفسري احلافل 

، وصنف ترمجة الشافعي يف )٢(شرقية، واالربعني، وله أصول الفقه واحملصول وغريه واملطالب العالية، واملباحث ال
جملد مفيد، وفيه غرائب ال يوافق عليها، وينسب إليه أشياء عجيبة، وقد ترمجته يف طبقات الشافعية، وقد كان 

عني مثانني ألف معظما عند ملوك خوارزم وغريهم، وبنيت له مدارس كثرية يف بلدان شىت، وملك من الذهب ال
  دينار، وغري ذلك من االمتعة واملراكب واالثاث واملالبس، وكان له مخسون مملوكا من الترك، وكان حيضر

__________  
  .قايسون: يف االصل) ١(
  .٢٤٩/  ٤ووفيات االعيان  ٢٥٥/  ٤ذكر الوايف بالوفيات تصانيف كثرية للفخر الرازي انظر ج ) ٢(

زراء والعلماء واالمراء والفقراء والعامة، وكانت له عبادات وأوراد، وقد وقع بينه وبني يف جملس وعظه امللوك والو
  .الكرامية يف أوقات وكان يبغضهم ويبغضونه ويبالغون يف احلط عليه، ويبالغ هو أيضا يف ذمهم

ائز كان هو من لزم مذهب العج: وقد ذكرنا طرفا من ذلك فيما تقدم، وكان مع غزارة علمه يف فن الكالم يقول
عند موته وأنه رجع عن مذهب الكالم فيها إىل طريقة السلف وتسليم ما ورد على ) ١(الفائز، وقد ذكرت وصيته 

  .وجه املراد الالئق جبالل اهللا سبحانه
  وقال

، كان يعظ وينال من الكرامية وينالون منه سبا وتكفريا بالكبائر: الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف الذيل يف ترمجته
: وقيل إهنم وضعوا عليه من سقاه مسا فمات ففرحوا مبوته، وكانوا يرمونه باملعاصي مع املماليك وغريهم، قال



وكانت وفاته يف ذي احلجة، وال كالم يف فضله وال فيما كان يتعاطاه، وقد كان يصحب السلطان وحيب الدنيا 
أمثاله كثرت الشناعات عليه، وقامت عليه شناعات ويتسع فيها اتساعا زائدا، وليس ذلك من صفة العلماء، وهلذا و

قال حممد البادي، يعين العريب يريد به النيب صلى اهللا عليه وسلم، نسبة : عظيمة بسبب كلمات كان يقوهلا مثل قوله
  .إىل البادية

لك بأدىن وقال حممد الرازي يعين نفسه، ومنها أنه كان يقرر الشبهة من جهة اخلصوم بعبارات كثرية وجييب عن ذ
إشارة وغري ذلك، قال وبلغين أنه خلف من الذهب العني مائيت ألف دينار غري ما كان ميلكه من الدواب والثياب 

والعقار واآلالت، وخلف ولدين أخذ كل واحد منهما أربعني ألف دينار، وكان ابنه االكرب قد جتند وخدم السلطان 
  .حممد بن تكش

ا تويف فخر الدين الرازي حممد بن عمر بن خطيب الري الفقيه الشافعي صاحب وفيه: وقال ابن االثري يف الكامل
وأربعني ) ٣(، كان إمام الدنيا يف عصره، بلغين أن مولده سنة ثالث )٢(التصانيف املشهورة والفقه واالصول 

غياثي عند  وأنت الذي أدعوه يف السر واجلهر وأنت* إليك إله اخللق وجهي ووجهيت : ومخسمائة ومن شعره قوله
وأنت مالذي يف حيايت ويف قربي ذكره ابن الساعي عن ياقوت احلموي عن ابن لفخر الدين عنه وبه * كل ملمة 

ومبدعها بالعدل * بذكر جالل الواحد االحد احلق مدبر كل املمكنات بأسرها * تتمة أبواب السعادة للخلق : قال
هذا الدين يف الغرب والشرق إله عظيم الفضل والعدل  وأنصر* والقصد والصدق أجل جالل اهللا عن شبه خلقه 

  :هو املرشد املغوي هو املسعد املشقي ومما كان ينشده* والعلى 
__________  

  .٢٥٠/  ٤نسخة وصيته يف الوايف بالوفيات ) ١(
  .يف الفقه واالصول وغريمها: يف ابن االثري) ٢(
  .أربع: يف الوايف) ٣(

  .٢٥٢/  ٤وانظر وفيات االعيان 

سوى أن ) * ٢(ووبال ومل نستفد من حبثنا طول عمرنا ) ١(وحاصل دنيانا أذى * وأرواحنا يف وحشة من جسومنا 
لقد اختربت الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية فلم أجدها تروي غليال وال تشفي : مجعنا فيه قيل وقالوا مث يقول

إليه يصعد ] ( ٥: طه) [ الرمحن على العرش استوى( عليال، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ يف االثبات
  ]. ٦٥: مرمي) [ هل تعلم له مسيا] ( ١١: الشورى) [ ليس كمثله شئ(ويف النفي ]  ١٠: فاطر) [ الكلم الطيب

صاحب املوصل : مث دخلت سنة سبع وستمائة ذكر الشيخ أبو شامة أن يف هذه السنة متاالت ملوك اجلزيرة
ربل والظاهر صاحب حلب وملك الروم، على خمالفة العادل ومنابذته ومقاتلته وصاحب سنجار وصاحب إ

واصطالم امللك من يده، وأن تكون اخلطبة للملك كنجر بن قلج أرسالن صاحب الروم، وأرسلوا إىل الكرج 
  .ليقدموا حلصار خالط، وفيها امللك االوحد ابن العادل، ووعدهم النصر واملعاونة عليه

وعدوان ينهى اهللا عنه، فأقبلت الكرج مبلكهم إيواين فحاصروا خالط فضاق هبم االوحد ذرعا وهذا بغي : قلت
هذا يوم عصيب، فقدر اهللا تعاىل أن يف يوم االثنني تاسع عشر ربيع اآلخر اشتد حصارهم للبلد وأقبل ملكهم : وقال

د أعدت مكيدة حول البلد، إيواين وهو راكب على جواده وهو سكران فسقط به جواده يف بعض احلفر اليت ق
فبادر إليه رجال البلد فأخذوه أسريا حقريا، فأسقط يف أيدي الكرج، فما أوقف بني يدي االوحد أطلقه ومن عليه 

من املسلمني، وتسليم إحدى وعشرين قلعة متامخة لبالد ) ٣(وأحسن إليه، وفاداه على مائيت ألف دينار وألفي أسري 



، وأن يكون عونا له على من حياربه، فأجابه إىل ذلك كله )٤(أخيه االشرف موسى االوحد، وأن يزوج ابنته من 
  فأخذت منه االميان بذلك وبعث االوحد إىل أبيه يستأذنه يف ذلك كله وأبوه نازل بظاهر

 حراب يف أشد حدة مما قد دامهه من هذا االمر الفظيع، فبينما هو كذلك إذ أتاه هذا اخلرب واالمر اهلائل من اهللا
العزيز احلكيم، ال من حوهلم وال من قوهتم، وال كان يف باهلم، فكاد يذهل من شدة الفرح والسرور، مث أجاز مجيع 

ما شرطه ولده، وطارت االخبار مبا وقع بني امللوك فخضعوا وذلوا عند ذلك، وأرسل كل منهم يعتذر مما نسب إليه 
ا أكيدا واستقبل امللك عصرا جديدا، ووىف ملك الكرج وحييل على غريه، فقبل منهم اعتذاراهتم وصاحلهم صلح

  االوحد جبميع ما شرطه
__________  

  .ردى: يف الوايف) ١(
  .قلت وقالوا..دهرنا: يف الوايف) ٢(
  .مخسة اآلف أسري ومائة ألف دينار وعقد اهلدنة ثالثني سنة مع املسلمني: ١١٣/  ٣: يف تاريخ أيب الفداء) ٣(
  .أن يزوج ابنته من امللك االوحد: ١١٣/  ٣وتاريخ أيب الفداء  ٣٤٢ / ٥يف ابن خلدون ) ٤(

  .عليه، وتزوج االشرف ابنته
: ومن غريب ما ذكره أبو شامة يف هذه الكائنة أن قسيس امللك كان ينظر يف النجوم فقال للملك قبل ذلك بيوم

  .خوله إليها أسريا أذان العصراعلم أنك تدخل غدا إىل قلعة خالط ولكن بزي غري ذلك أذان العصر، فوافق د
ذكر وفاة صاحب املوصل نور الدين أرسل امللك نور الدين شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن 

زنكي صاحب املوصل خيطب ابنة السلطان امللك العادل، وأرسل وكيله لقبول العقد على ثالثني ألف دينار، فاتفق 
ثناء الطريق، فعقد العقد بعد وفاته، وقد أثىن عليه ابن االثري يف كامله كثريا موت نور الدين ووكيله سائر يف أ

وشكر منه ومن عدله وشهامته وهو أعلم به من غريه، وذكر أن مدة ملكه سبع عشرة سنة وإحدى عشر شهرا، 
  .كان جبارا ظاملا خبيال سفاكا للدماء فاهللا أعلم به: وأما أبو املظفر السبط فإنه قال

امللك ولده القاهر عز الدين مسعود، وجعل تدبري مملكته إىل غالمه بدر الدين لؤلؤ الذي صار امللك إليه فيما وقام ب
  .بعد

  ويف سابع شوال شرع يف عمارة املصلى، وبىن له أربع جدر مشرفة، وجعل: قال أبو شامة
حجارة ومنربا من حجارة وعقدت فوق له أبوابا صونا ملكانه من امليار ونزول القوافل، وجعل يف قبلته حمرابا من 

  .ذلك قبة
مث يف سنة ثالث عشرة عمل يف قبلته رواقان وعمل له منرب من خشب ورتب له خطيب وإمام راتبان، ومات العادل 

  .ومل يتم الرواق الثاين منه، وذلك كله على يد الوزير الصفي ابن شكر
  .ناحية باب الربيد بالنحاس االصفر، وركبت يف أماكنهاقال ويف ثاين شوال منها جددت أبواب اجلامع االموي من 

ويف شوال أيضا شرع يف إصالح الفوارة والشاذروان والربكة وعمل عندها مسجد، وجعل له إمام راتب، وأول 
من تواله رجل يقال له النفيس املصري، وكان يقال له بوق اجلامع لطيب صوته إذا قرأ على الشيخ أيب منصور 

  .ر فيجتمع عليه الناس الكثريونالضرير املصد
ويف ذي احلجة منها توجهت مراكب من عكا إىل البحر إىل ثغر دمياط وفيها ملك قربص املسمى إليان فدخل الثغر 

ليال فأغار على بعض البالد فقتل وسىب وكر راجعا فركب مراكبه ومل يدركه الطلب، وقد تقدمت له مثلها قبل 



  .عنه اهللاهذه، وهذا شئ مل يتفق لغريه ل
وفيها عاثت الفرنج بنواحي القدس فربز إليهم امللك املعظم، وجلس الشيخ مشس الدين أبو املظفر بن قر علي 
احلنفي وهو سبط ابن اجلوزي ابن ابنته رابعة، وهو صاحب مرآة الزمان، وكان فاضال يف علوم كثرية، حسن 

ة على صيت جده، وقد رحل من بغداد فنزل الشكل طيب الصوت، وكان يتكلم يف الوعظ جيدا وحتبه العام
دمشق وأكرمه ملوكها، وويل التدريس هبا، وكان جيلس كل يوم سبت عند باب مشهد علي بن احلسني زين 

  العابدين إىل السارية اليت جيلس

باب عندها الوعاظ يف زماننا هذا، فكان يكثر اجلمع عنده حىت يكونوا من باب الناطفانيني إىل باب املشهد إىل 
الساعات، اجللوس غري الوقوف، فحزر مجعه يف بعض االيام ثالثني ألفا من الرجال والنساء، وكان الناس يبيتون ليلة 
السبت يف اجلامع ويدعون البساتني، يبيتون يف قراءة ختمات وأذكار ليحصل هلم أماكن من شدة الزحام، فإذا فرغ 

فيما قال يومهم ذلك أمجع، يقولون قال الشيخ ومسعنا من الشيخ من وعظه خرجوا إىل أماكنهم وليس هلم كالم إال 
  فيحثهم ذلك على

العمل الصاحل والكف عن املساوي، وكان حيضر عنده االكابر، حىت الشيخ تاج الدين أبو اليمن الكندي، كان 
  .جيلس يف القبة اليت عند باب املشهد هو ووايل البلد املعتمد ووايل الرب ابن متريك وغريهم

واملقصود أنه ملا جلس يوم السبت خامس ربيع االول كما ذكرنا حث الناس على اجلهاد وأمر بإحضار ما كان 
حتصل عنده من شعور التائبني، وقد عمل منه شكاالت حتمل الرجال، فلما رآها الناس ضجوا ضجة واحدة وبكوا 

نرب فتلقاه الوايل مبادر الدين املعتمد بن بكاء كثريا وقطعوا من شعورهم حنوها، فلما انقضى اجمللس ونزل عن امل
إبراهيم، وكان من خيار الناس، فمشى بني يديه إىل باب الناطفيني يعضده حىت ركب فرسه والناس من بني يديه 

ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله، فخرج من باب الفرج وبات باملصلى مث ركب من الغد يف الناس إىل الكسوة ومعه 
رجوا بنية اجلهاد إىل بالد القدس، وكان من مجلة من معه ثالمثائة من جهة زملكا بالعدد الكثرية خالئق كثريون خ

فجئنا عقبة أفيق والطري ال يتجاسر أن يطري من خوف الفرنج، فلما وصلنا نابلس تلقانا املعظم، قال ومل : التامة، قال
جعل يقبلها وميرغها على عينيه ووجهه ويبكي،  أكن اجتمعت به قبل ذلك، فلما رأى الشكاالت من شعور التائبني

وعمل أبو املظفر ميعادا بنابلس وحث على اجلهاد وكان يوما مشهودا، مث سار هو ومن معه وصحبته املعظم حنو 
الفرنج فقتلوا خلقا وخربوا أماكن كثرية، وغنموا وعادوا ساملني، وشرع املعظم يف حتصني جبل الطور وبىن قلعة فيه 

با على الفرنج، فغرم أمواال كثرية يف ذلك، فبعث الفرنج إىل العادل يطلبون منه االمان واملصاحلة، فهادهنم ليكون إل
  .وبطلت تلك العمارة وضاع ما كان املعظم غرم عليها واهللا أعلم

ه اهللا، حممد للفقراء املشتغلني يف القرآن رمح) ١(الشيخ أبو عمر باين املدرسة بسفح قاسيون : وفيها تويف من االعيان
بن أمحد بن حممد بن قدامة الشيخ الصاحل أبو عمر املقدسي، باين املدرسة اليت بالسفح يقرأ هبا القرآن العزيز، وهو 
أخو الشيخ موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة، وكان أبو عمر أسن منه، النه ولد سنة مثان وعشرين 

  ماعيل، والشيخ أبو عمر رىبومخسمائة بقرية الساويا، وقيل جب
الشيخ موفق الدين وأحسن إليه وزوجه، وكان يقوم مبصاحله، فلما قدموا من االرض املقدسة نزلوا مبسجد أيب 

  صاحل خارج باب شرقي مث انتقلوا منه إىل السفح، وليس به من العمارة شئ سوى
__________  

  .يف االصل قايسون) ١(



صاحليني نسبة إىل مسجد أيب صاحل ال أنا صاحلون، ومسيت هذه البقعة من ذلك احلني دير احلوراين، قال فقيل لنا ال
بالصاحلية نسبة إلينا، فقرأ الشيخ أبو عمر القرآن على رواية أيب عمرو، وحفظ خمتصر اخلرقي يف الفقه، مث إن أخاه 

واالبانة البن بطة، وكتب املوفق شرحه فيما بعد فكتب شرحه بيده، وكتب تفسري البغوي واحللية اليب نعيم 
مصاحف كثرية بيده للناس والهله بال أجرة، وكان كثري العبادة والزهادة والتهجد، ويصوم الدهر وكان ال يزال 
متبسما، وكان يقرأ كل يوم سبعا بني الظهر والعصر ويصلي الضحى مثاين ركعات يقرأ فيهن ألف مرة قل هو اهللا 

يوم اثنني ومخيس، وجيمع يف طريقه الشيخ فيعطيه االرامل واملساكني، ومهما  أحد، وكان يزور مغارة الدم يف كل
هتيأ له من فتوح وغريه يؤثر به أهله واملساكني، وكان متقلال يف امللبس ورمبا مضت عليه مدة ال يلبس فيها سراويل 

وه وابن خاهلم احلافظ وال قميصا، وكان يقطع من عمامته قطعا يتصدق هبا أو يف تكميل كفن ميت، وكان هو وأخ
عبد الغين وأخوه الشيخ العماد ال ينقطعون عن غزاة خيرج فيها امللك صالح الدين إىل بالد الفرنج، وقد حضروا 

معه فتح القدس والسواحل وغريها، وجاء امللك العادل يوما إىل ختمهم أي خصهم لزيارة أيب عمر وهو قائم 
لس السلطان واستمر أبو عمر يف صالته ومل يلتفت إليه حىت قضى يصلي، فما قطع صالته وال أوجز فيها، فج

صالته رمحه اهللا والشيخ أبو عمر هو الذي شرع يف بناء املسجد اجلامع أوال مبال رجل فامي، فنفد ما عنده وقد 
فكان  ماال فكمل به، ووىل خطابته الشيخ أبو عمر،) ١(ارتفع البناء قامة فبعث صاحب إربل امللك املظفر كوكري 

خيطب به وعليه لباسه الضعيف وعليه أنوار اخلشية والتقوى واخلوف من اهللا عزوجل، واملسك كيف خبأته ظهر 
عليك وبان، وكان املنرب الذي فيه يومئذ ثالث مراق والرابعة للجلوس، كما كان املنرب النبوي، وقد حكى أبو 

  أنه حضر يوما عنده اجلمعة وكان الشيخ: املظفر
اللهم أصلح عبدك امللك : البوتاين حاضرا اجلمعة أيضا عنده، فلما انتهى يف خطبته إىل الدعاء للسلطان قالعبد اهللا 

العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب، فلما قال ذلك هنض الشيخ عبد اهللا البوتاين وأخذ نعليه وخرج من اجلامع 
ماذا نقمت عليه يف قوله ؟ فقال يقول هلذا الظامل : وترك صالة اجلمعة، فلما فرغنا ذهبت إىل البوتاين فقلت له

العادل ؟ ال صليت معه، قال فبينما حنن يف احلديث إذ أقبل الشيخ أبو عمر ومعه رغيف وخيارتان فكسر ذلك 
فتبسم الشيخ " بعثت يف زمن امللك العادل كسرى " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم : الرغيف وقال الصالة، مث قال

البوتاين ومد يده فأكل فلما فرغوا قام الشيخ أبو عمر فذهب فلما ذهب قال يل البوتاين يا سيدنا ماذا إال عبد اهللا 
  .رجل صاحل

قال أبو شامة كان البوتاين من الصاحلني الكبار، وقد رأيته وكانت وفاته بعد أيب عمر بعشر سنني فلم يسامح الشيخ 
را واملسافر ال مجعة عليه، وعذر الشيخ أيب عمر أن هذا قد جرى أبا عمر يف تساهله مع ورعه، ولعله كان مساف

  جمرى االعالم العادل الكامل االشرف وحنوه، كما يقال
__________  

  .كوكربي: يف ابن االثري) ١(

سامل وغامن ومسعود وحممود، وقد يكون ذلك على الضد والعكس يف هذه االمساء، فال يكون ساملا وال غامنا وال 
 حممودا، وكذلك اسم العادل وحنوه من أمساء امللوك وألقاهبم، والتجار وغريهم، كما يقال مشس الدين مسعودا وال

وبدر الدين وعز الدين وتاج الدين وحنو ذلك قد يكون معكوسا على الضد واالنقالب ومثله الشافعي واحلنبلي 
بادة وحنو ذلك، وكذلك العادل يدخل وغريهم، وقد تكون أعماله ضد ما كان عليه إمامه االول من الزهد والع

  .إطالقه على املشترك واهللا أعلم



هذا احلديث الذي احتج به الشيخ أبو عمر ال أصل له، وليس هو يف شئ من الكتب املشهورة، وعجبا له : قلت
  .واليب املظفر مث اليب شامة يف قبول مثل هذا وأخذه منه مسلما إليه فيه واهللا أعلم

  .يف ذكر فضائل أيب عمر ومناقبه وكراماته وما رآه هو وغريه من أحواله الصاحلة مث شرع أبو املظفر
  وكان على مذهب السلف الصاحل مستا وهديا، وكان حسن العقيدة متمسكا: قال

بالكتاب والسنة واآلثار املروية ميرها كما جاءت من غري طعن على أئمة الدين وعلماء املسلمني، وكان ينهى عن 
عني ويأمر بصحبة الصاحلني الذين هم على سنة سيد املرسلني وخامت النبيني، ورمبا أنشدين لنفسه يف صحبة املتبد

لكن كالم امللك الديان آياته * بقول أهل احلق واالتقان ليس مبخلوق وال بفان * أوصيكم بالقول يف القرآن : ذلك
مكتوبة يف الصحف بالبنان والقول يف الصفات يا * متلوة هللا باللسان حمفوظة يف الصدر واجلنان * مشرقة املعاين 

أمل : من غري تشبيه وال عطالن قال وأنشدين لنفسه* كالذات والعلم مع البيان إمرارها من غري ما كفران * إخواين 
حيايت حىت يذهب * بدا يل شيب الرأس والضعف واالمل أمل يب اخلطب الذي لو بكيته * يك ملهاة عن اللهو أنين 

 أمل قال ومرض أياما فلم يترك شيئا مما كان يعمله من االوراد، حىت كانت وفاته وقت السحر يف ليلة الدمع مل
الثالثاء التاسع والعشرين من ربيع االول فغسل يف الدير ومحل إىل مقربته يف خلق كثري ال يعلمهم إال اهللا عزوجل، 

إال حضر جنازته، وكان يوما مشهودا، وكان احلر ومل يبق أحد من الدولة واالمراء والعلماء والقضاة وغريهم 
شديدا فأظلت الناس سحابة من احلر، كان يسمع منها كدوي النحل، وكان الناس ينتهبون أكفانه وبيعت ثيابه 

  .بالغايل الغايل، ورثاه الشعراء مبراث حسنة، ورئيت له منامات صاحلة رمحه اهللا
يكىن، والشرف عبد اهللا وهو الذي ويل اخلطابة بعد أبيه، وهو والد  عمر، وبه كان: وترك من االوالد ثالثة ذكور

  .العز أمحد
  .وعبد الرمحن

  وملا تويف الشرف عبد اهللا

صارت اخلطابة الخيه مشس الدين عبد الرمحن بن أيب عمر، وكان من أوالد أبيه الذكور، فهؤالء أوالد الذكور، 
  ات مؤمنات قانتات نائبات عابداتمسلم(وترك من االناث بنات كما قال اهللا تعاىل 

قال وقربه يف طريق مغارة اجلوع يف الزقاق املقابل لدير احلوراين رمحه اهللا ]  ٥: التحرمي) [ سائحات ثيبات وأبكارا
  .وإيانا

ابن طربزد شيخ احلديث عمر بن حممد بن معمر بن حيىي املعروف بأيب حفص بن طربزد البغدادي الدراقزي، ولد 
رة ومخسمائة، مسع الكثري وأمسع، وكان خليعا ظريفا ماجنا، وكان يؤدب الصبيان بدار القز قدم مع سنة مخس عش

حنبل بن عبد اهللا املكرب إىل دمشق فسمع أهلها عليهما، وحصل هلما أموال وعادا إىل بغداد فمات حنبل سنة ثالث 
سنة، وترك ماال جيدا ومل يكن له ) ١(وتأخر هو إىل هذه السنة يف تاسع شهر رجب فمات وله سبع وتسعون 

  .وارث إال بيت املال، ودفن بباب حرب
السلطان امللك العادل أرسالن شاه نور الدين صاحب املوصل، وهو ابن أخي نور الدين الشهيد، وقد ذكرنا بعض 

وصل وهبا سريته يف احلوادث، كان شافعي املذهب، ومل يكن بينهم شافعي سواه، وبىن للشافعية مدرسة كبرية بامل
  .ليلة االحد من هذه السنة) ٢(تربته، تويف يف صفر 

الصويف، كان يعد من االبدال، مسع احلديث ) ٣(ابن سكينة عبد الوهاب بن علي ضياء الدين املعروف بابن سكينة 
لسه الكثري وأمسعه ببالد شىت، ولد يف سنة تسع عشرة ومخسمائة، وكان صاحبا اليب الفرج بن اجلوزي مالزما جمل



  .وكان يوم جنازته يوما مشهودا لكثرة اخللق ولكثرة ما كان فيه من اخلاصة والعامة رمحه اهللا
  مظفر بن ساسري الواعظ الصويف البغدادي، ولد سنة ثالث وعشرين ومخسمائة، ومسع احلديث، وكان

__________  
  .عاش تسعني سنة وسبعة أشهر: ٢٦/  ٥يف شذرات الذهب ) ١(

  .سنة ٧١ه فعلى قوليهما يكون عند وفاته مل يتجاوز  ٥١٦سنة وقد ذكر والدته 
  .رجب ٢٩تويف : ٣٤١/  ٨والوايف  ١٩٣/  ١أواخر رجب، ويف وفيات االعيان : يف ابن االثري) ٢(
  .وهي جدته) ٣(

ائع، أنا مريض ج: يعظ يف االعزية واملساجد والقرى، وكان ظريفا مطبوعا قام إليه إنسان فقال له فيما بينه وبينه
  .امحد ربك فقد عوفيت: فقال

  .واجتاز مرة على قصاب يبيع حلما ضعيفا وهو يقول أين من حلف ال يغنب، فقال له حىت حتنثه
وعملت مرة جملسا بيعقوبا فجعل هذا يقول عندي للشيخ نصفية وهذا يقول عندي للشيخ نصفية وهذا يقول : قال

استغنيت الليلة فأرجع إىل البلد تاجرا، فلما أصبحت إذا : فسيمثله حىت عدوا حنوا من مخسني نصفية، فقلت يف ن
صربة من شعري يف املسجد فقيل يل هذه النصايف اليت ذكر اجلماعة، وإذا هي بكيلة يسموهنا نصفية مثل الزبدية، 
 وعملت مرة جملسا بباصرا فجمعوا يل شيئا ال أدري ما هو، فلما أصبحنا إذا شئ من صوف اجلواميس وقروهنا،

  .فقام رجل ينادي عليكم عندكم يف قرون الشيخ وصوفه، فقلت ال حاجة يل هبذا وأنتم يف حل منه
  .ذكره أبو شامة

مث دخلت سنة مثان وستمائة استهلت والعادل مقيم على الطور لعمارة حصنه، وجاءت االخبار من بالد املغرب بأن 
  .ح البلد عنوة وقتل منهم خلقا كثرياعبد املؤمن قد كسر الفرنج بطليطلة كسرة عظيمة، ورمبا فت

وفيها كانت زلزلة عظيمة شديدة مبصر والقاهرة، هدمت منها دورا كثرية، وكذلك بالكرك والشوبك هدمت من 
قلعتها أبراجا، ومات خلق كثري من الصبيان والنسوان حتت اهلدم، ورئي دخان نازل من السماء فيما بني املغرب 

  . دمشقوالعشاء عند قرب عاتكة غريب
وفيها أظهرت الباطنية االسالم وأقامت احلدود على من تعاطى احلرام، وبنوا اجلوامع واملساجد، وكتبوا إىل إخواهنم 

بالشام مبضات وأمثاهلا بذلك، وكتب زعيمهم جالل الدين إىل اخلليفة يعلمه بذلك، وقدمت أمة منهم إىل بغداد 
ا كانوا بعرفات ظفر واحد منهم على قريب المري مكة قتادة الجل احلج فأكرموا وعظموا بسبب ذلك، ولكن مل

  .احلسيين فقتله ظانا أنه قتادة فثارت فتنة بني سودان مكة وركب العراق، وهنب الركب وقتل منهم خلق كثري
  وفيها اشترى امللك االشرف جوسق الريس من النريب من

  .ملسمى بزماننا بالدهشةابن عم الظاهر خضر بن صالح الدين وبناه بناء حسنا، وهو ا
الشيخ عماد الدين حممد بن يونس الفقيه الشافعي املوصلي صاحب التصانيف والفنون : وفيها تويف من االعيان

الكثرية، كان رئيس الشافعية باملوصل، وبعث رسوال إىل بغداد بعد موت نور الدين أرسالن، وكان عنده وسوسة 
وال مبسألة العينة كما قيل تصفون البعوض من شرابكم وتستر بطون اجلمال كثرية يف الطهارة، وكان يعامل يف االم

  بأمحاهلا، ولو عكس االمر لكان خريا له، فلقيه يوما قضيب الباب املوكه فقال



يا شيخ بلغين عنك أنك تغسل العضو من أعضائك بإبريق من املاء فلم ال تغسل اللقمة اليت تأكلها لتستنظف : له
  .هم الشيخ ما أراد فترك ذلكقلبك وباطنك ؟ فف

  .تويف باملوصل يف رجب عن ثالث وسبعني سنة
، كان فاضال بارعا، )١(ابن محدون تاج الدين أبو سعد احلسن بن حممد بن محدون، صاحب التذكرة احلمدونية 

  .بر قريش فدفن هبااعتىن جبمع الكتب املنسوبة وغريها، وواله اخلليفة املارستان العضدي، تويف باملدائن ومحل إىل مقا
، فلما تويف يف سنة )٢(صاحب الروم خسروشاه ابن قلج أرسالن، مات فيها وقام بامللك بعده ولده كيكايرس 

مخس عشرة ملك أخوه كيقباذ صارم الدين برغش العاديل نائب القلعة بدمشق، مات يف صفر ودفن بتربته غريب 
عبد الغين املقدسي إىل مصر وبني يديه كان عقد اجمللس، وكان اجلامع املظفري، وهذا الرجل هو الذي نفى احلافظ 

يف مجلة من قام عليه ابن الزكي واخلطيب الدولعي، وقد توفوا أربعتهم وغريهم ممن قام عليه واجتمعوا عند رهبم 
  .احلكم العدل سبحانه

  االمري فخر الدين سركس
  .باب سركس بالسفح جتاه تربة خاتون وهبا قربهويقال له جهاركس أحد أمراء الدولة الصالحية وإليه تنسب ق

هذا هو الذي بىن القيسارية الكربى بالقاهرة املنسوبة إليه وبىن يف أعالها مسجدا معلقا وربعا، : قال ابن خلكان
  .وقد ذكر مجاعة من التجار أهنم مل يروا هلا نظريا يف البلدان يف حسنها وعظمها وإحكام بنائها

  .أربعة أنفسوجهاركس مبعىن : قال
وقد كان نائبا للعادل على بانياس وتينني وهو بني، فلما تويف ترك ولدا صغريا فأقره العادل على ما كان يليه : قلت

  .أبوه وجعل له مدبرا وهو االمري صارم الدين قطلبا التنيسي، مث استقل هبا بعد موت الصيب إىل سنة مخس عشرة
__________  

ووالده أبو املعايل حممد بن احلسن بن ) ٢٩٩/  ١٢انظر الكامل (لد مصنف التذكرة، وهو و: قال ابن االثري) ١(
  .٥٦٢حممد بن علي بن محدون كايف الكفاة هباء الدين وقد تويف حمبوسا سنة 

  .٣٧٤/  ٥والنجوم الزاهرة  ٣٧٧/  ٢الفوات  ٣٨٠/  ٤ابن خلكان  ٣٥٧/  ٢انظر الوايف 
  .كيكاوس: ١١٥/  ٣يف تاريخ أيب الفداء ) ٢(

الشيخ الكبري املعمر الرحلة أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد املنعم بن عبد اهللا بن حممد بن الفضل 
الفراوي النيسابوري، مسع أباه وجد أبيه وغريمها، وعنه ابن الصالح وغريه، تويف بنيسابور يف شعبان يف هذه السنة 

  .عن مخس ومثانني سنة
  .اين العقييب والد وايل البلد، كانت وفاته يف شوال منها واهللا أعلمقاسم الدين التركم

مث دخلت سنة تسع وستمائة فيها اجتمع العادل وأوالده الكامل واملعظم والفائز بدمياط من بالد مصر يف مقاتلة 
مسرعا إىل اجلبلي أحد أكابر االمراء، وكانت بيده قلعة عجلون وكوكب فسار ) ١(الفرنج فاغتنم غيبتهم سامة 

  دمشق ليستلم البلدين، فأرسل العادل يف إثره ولده املعظم فسبقه إىل القدس ومحل عليه فرسم
عليه يف كنيسة صهيون، وكان شيخا كبريا قد أصابه النقرس، فشرع يرده إىل الطاعة باملالطفة فلم ينفع فيه 

ه هبا، وكان قيمة ما أخذه منه قريبا من ألف فاستوىل على حواصله وأمالكه وأمواله وأرسله إىل قلعة الكرك فاعتقل
ألف دينار، من ذلك داره ومحامه داخل باب السالمة، وداره هي اليت جعلها البادرائي مدرسة للشافعية، وخرب 

  .حصن كوكب ونقلت حواصله إىل حصن الطور الذي استجده العادل وولده املعظم



ي إىل الشرق، وهو الذي كان قد كتب إىل الديار املصرية بنفي وفيها عزل الوزير ابن شكر واحتيط على أمواله ونف
احلافظ عبد الغين منها بعد نفيه من الشام، فكتب أن ينفى إىل املغرب، فتويف احلافظ عبد الغين رمحه اهللا قبل أن 

قدسة يصل الكتاب، وكتب اهللا عزوجل بنفي الوزير إىل الشرق حمل الزالزل والفنت والشر، ونفاه عن االرض امل
  .جزاء وفاقا

وملا استوىل صاحب قربص على مدينة أنطاكية حصل بسببه شر عظيم ومتكن من الغارات على بالد املسلمني، ال 
سيما على التراكمني الذين حول انطاكية، قتل منهم خلقا كثريا وغنم من أغنامهم شيئا كثريا، فقدر اهللا عزوجل أن 

فوا برأسه يف تلك البالد، مث أرسلوا رأسه إىل امللك العادل إىل مصر فطيف أمكنهم منه يف بعض االودية فقتلوه وطا
  .به هنالك، وهو الذي أغار على بالد مصر من ثغر دمياط مرتني فقتل وسىب وعجز عنه امللوك

  .ويف ربيع االول منها تويف امللك االوحد
__________  

  .اسامة: يف ابن االثري) ١(

احب خالط، يقال إنه كان قد سفك الدماء وأساء السرية فقصف اهللا عمره، ووليها جنم الدين أيوب ابن العادل ص
  .بعده أخوه امللك االشرف موسى، وكان حممود السرية جيد السريرة فأحسن إىل أهلها فأحبوه كثريا

إبراهيم بن فقيه احلرم الشريف مبكة حممد بن إمساعيل بن أيب الصيف اليمين، وأبو إسحاق : وفيها تويف من االعيان
  حممد بن أيب بكر

  .القفصي املقري احملدث، كتب كثريا ومسع الكثري ودفن مبقابر الصوفية
  .أبو الفتح حممد بن سعد بن حممد الديباجي من أهل مرو، له كتاب احملصل يف شرح املفصل للزخمشري يف النحو

  .كان ثقة عاملا مسع احلديث تويف فيها عن ثنتني وتسعني سنة
احل الزاهد العابد أبو البقاء حممود بن عثمان بن مكارم النعايل احلنبلي، كان له عبادات وجماهدات الشيخ الص

وسياحات، وبىن رباطا بباب االزج يأوي إليه أهل العلم من املقادسة وغريهم، وكان يؤثرهم وحيسن إليهم، وقد 
  .مسع احلديث وقرأ القرآن، وكان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر

  . وقد جاوز الثماننيتويف
مث دخلت سنة عشر وستمائة فيها أمر العادل أيام اجلمع بوضع سالسل على أفواه الطرق إىل اجلامع لئال تصل 

  .اخليول إىل قريب اجلامع صيانة للمسلمني عن االذى هبم، ولئال يضيقوا على املارين إىل الصالة
والد امللك الناصر صاحب دمشق واقف الناصريتني  وفيها ولد امللك العزيز للظاهر غازي صاحب حلب، وهو

داخل دمشق، إحدامها داخل باب الفراديس، واالخرى بالسفح ذات احلائط اهلائل والعمارة املتينة، اليت قيل إنه ال 
  .يوجد مثلها إال قليال، وهو الذي أسره التتار الذين مع هالكو ملك التتار

  . صاحب الكرج فتعجب الناس منه جدا، ومن بديع خلقهوفيها قدم بالفيل من مصر فحمل هدية إىل
وفيها قدم امللك الظافر خضر بن السلطان صالح الدين من حلب قاصدا احلج، فتلقاه الناس وأكرمه ابن عمه 

  املعظم، فلما مل يبق بينه وبني مكة إال مراحل يسرية تلقته

ت الخذ اليمن، فقال هلم قيدوين وذروين حاشية الكامل صاحب مصر وصدوه عن دخول مكة، وقالوا إمنا جئ
ليس معنا مرسوم وإمنا أمرنا بردك وصدك، فهم طائفة من الناس بقتاهلم فخاف من وقوع : أقضي املناسك، فقالوا



  فتنة فتحلل من حجه ورجع إىل الشام، وتأسف الناس على ما
  .فعل به وتباكوا ملا ودعهم، تقبل اهللا منه

اء احلنفية خبراسان إىل الشيخ تاج الدين أبو اليمن الكندي خيرب به أن السلطان وفيها وصل كتاب من بعض فقه
خوارزم شاه حممد بن تكش تنكر يف ثالثة نفر من أصحابه، ودخل بالد التتر ليكشف أخبارهم بنفسه، فأنكروهم 

صاحبه اآلخر أسرا، فلما فقبضوا عليهم فضربوا منهم اثنني حىت ماتا ومل يقرا مبا جاؤوا فيه واستوثقوا من امللك و
  .كان يف بعض الليايل هربا ورجع السلطان إىل ملكه وهذه املرة غري نوبة أسره يف املعركة مع مسعود االمري

وفيها ظهرت بالطة وهم حيفرون يف خندق حلب فوجد حتتها من الذهب مخسة وسبعون رطال، ومن الفضة مخسة 
  .وعشرون بالرطل احلليب

شيخ احلنفية مدرس مشهد أيب حنيفة ببغداد، الشيخ أبو الفضل أمحد بن مسعود بن علي : انوفيها تويف من االعي
  .الرساين، وكان إليه املظامل، ودفن باملشهد املذكور

والشيخ أبو الفضل بن إمساعيل ابن علي بن احلسني فخر الدين احلنبلي، يعرف بابن املاشطة، ويقال له الفخر غالم 
يف اخلالف وله حلقة جبامع اخلليفة، وكان يلي النظر يف قرايا اخلليفة، مث عزله فلزم بيته فقريا ال ابن املىن، له تعليقة 

شئ له إىل أن مات رمحه اهللا، وكان ولده حممد مدبرا شيطانا مريدا كثري اهلجاء والسعاية بالناس إىل أولياء االمر 
  .بالباطل، فقطع لسانه وحبس إىل أن مات

أبو املعايل سعيد بن علي بن أمحد بن حديدة، من ساللة الصحايب قطبة بن عامر بن حديدة والوزير معز الدين 
االنصاري، ويل الوزارة للناصر يف سنة أربع ومثانني، مث عزله عن سفارة ابن مهدي فهرب إىل مراغة، مث عاد بعد 

  ).١(لناس إىل أن مات رمحه اهللا موت ابن مهدي فأقام ببغداد معظما حمترما، وكان كثري الصدقات واالحسان إىل ا
__________  

  .معزوال ببغداد ٦١٦وفاته سنة : ٣٢٤ذكر الفخري ص ) ١(
  قال وجاءه أبو جعفر حممد بن أيب طالب الشاعر متظلما

  : من ناظر البصرة فأنشده قصيدة منها

وكان مع ذلك خبيال ذليال  وسنجر بن عبد اهللا الناصري اخلليفيت، كانت له أموال كثرية وأمالك وإقطاعات متسعة،
ساقط النفس، اتفق أنه خرج أمري احلاج يف سنة تسع ومثانني ومخسمائة، فاعترضه بعض االعراب يف نفر يسري، ومع 
سنجر مخسمائة فارس، فدخله الذل من االعرايب، فطلب منه االعرايب مخسني ألف دينار فجباها سنجر من احلجيج 

د أخذ اخلليفة منه مخسني ألف دينار ودفعها إىل أصحاهبا وعزله ووىل طاشتكني ودفعها إليه، فلما عاد إىل بغدا
  .مكانه

قاضي السالمية ظهري الدين أبو إسحاق إبراهيم بن نصر بن عسكر، الفقيه الشافعي االديب، ذكره العماد يف 
أال : حابه يقال له مكياجلريدة وابن خلكان يف الوفيات، وأثىن عليه وأنشد من شعره، يف شيخ له زاوية، ويف أص

بأن الغنا سنة تتبع ؟ وأن يأكل املرء * وحق النصيحة أن تستمع مىت مسع الناس يف دينهم * قل ملكي قول النصوح 
سكرنا : ملا دار من طرب واستمع وقالوا* ويرقص يف اجلمع حىت يقع ولو كان طاوي احلشا جائعا * أكل البعري 
ريها والشبع تراهم يهزوا حلاهم ) ١(يهيجها * لقصع كذاك احلمري إذا أخصبت وما أسكر القوم إال ا* حبب االله 

ويبس لو تلني ما انصدع وتاج االمناء أبو الفضل أمحد بن حممد * ترمن حاديهم بالبدع فيصرخ هذا وهذا يئن * إذا 
  بن احلسن بن هبة اهللا بن عساكر من بيت احلديث والرواية، وهو



واالمناء، مسع عميه احلافظ أيب القاسم والصائن، وكان صديقا للكندي تويف يوم االحد أكرب من إخوته زين الفخر 
  .ثاين رجب ودفن قبلي حمراب مسجد القدم

__________  
وقبائل االنصار غري قليلة لكن بنو غنم هم االخيار ولقد نزلت عليك مثل نزوله يف دار جدك والنزيل جيار فعالم = 

  .ينقزها: ٣٨/  ١يف ابن خلكان ) ١(يه، وقومك االنصار أظلم والنيب حممد أمنى إل

والنسابة الكليب كان يقال له تاج العلي احلسيين، اجتمع بآمد بابن دحية، وكان ينسب إىل دحية الكليب، ودحية 
  .الكليب مل يعقب، فرماه ابن دحية بالكذب يف مسائله املوصلية

املوصلي، مسع ) ١(الطبيب املشهور وهو علي بن أمحد بن مقبل املهذب : ويف احملرم منها تويف: قال ابن االثري
  .احلديث وكان أعلم أهل زمانه بالطب، وله فيه تصنيف حسن، وكان كثري الصدقة حسن االخالق

مث  -بطن من الرببر  -اجلزويل صاحب املقدمة املسماة بالقانون وهو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز اجلزويل 
ملصري، مصنف املقدمة املشهورة البديعة، شرحها هو وتالمذته، وكلهم يعترفون بتقصريهم عن الربدكيين النحوي ا

فهم مراده يف أماكن كثرية منها، قدم مصر وأخذ عن ابن بري، مث عاد إىل بالده وويل خطابة مراكش، تويف يف هذه 
  .السنة وقيل قبلها فاهللا أعلم

مللك خوارزم شاه أمريا من أخصاء أمرائه عنده، وكان قبل ذلك مث دخلت سنة إحدى عشرة وستمائة فيها أرسل ا
سريوانيا فصار أمريا خاصا، فبعثه يف جيش ففتح له كرمان ومكران وإىل حدود بالد السند، وخطب له بتلك 

البالد، وكان خوارزم شاه ال يصيف إال بنواحي مسرقند خوفا من التتار وكشلي خان أن يثبوا على أطراف تلك 
  .اليت تتامخهم البالد

وفيها شرع يف تبليط داخل اجلامع االموي وبدأوا من ناحية السبع الكبري، وكانت أرض اجلامع قبل : قال أبو شامة
  .ذلك حفرا وجورا، فاستراح الناس يف تبليطه

ث وفيها وسع اخلندق مما يلي القيمازية فأخربت دور كثرية ومحام قامياز وفرن كان هناك وقفا على دار احلدي
  .النورية

  .وفيها بىن املعظم الفندق املنسوب إليه بناحية قرب عاتكة ظاهر باب اجلابية
وفيها أخذ املعظم قلعة صرخد من ابن قراجا وعوضه عنها وسلمها إىل مملوكه عز الدين أيبك املعظمي، فثبتت يف 

  .يده إىل أن انتزعها منه جنم الدين أيوب سنة أربع وأربعني
ملعظم ابن العادل ركب من الكرك على اهلجن يف حادي عشر ذي القعدة ومعه ابن موسك وفيها حج امللك ا

  .ومملوك أبيه وعز الدين أستاذ داره وخلق، فسار على طريق تبوك والعال
  وبىن الربكة املنسوبة إليه، ومصانع

__________  
  .ابن هبل: يف ابن االثري) ١(
  ).٤٢/  ٥انظر شذرات الذهب (

  .اخر
املدينة النبوية تلقاه صاحبها سامل وسلم إليه مفاتيحها وخدمه خدمة تامة، وأما صاحب مكة قتادة فلم يرفع فلما قدم 



به رأسا، وهلذا ملا قضى نسكه، وكان قارنا، وأنفق يف اجملاورين ما محله إليهم من الصدقات وكر راجعا استصحب 
لقيه من صاحب مكة، فأرسل العادل، مع سامل جيشا معه ساملا صاحب املدينة وتشكى إىل أبيه عند رأس املاء ما 

يطردون صاحب مكة، فلما انتهوا إليها هرب منهم يف االودية واجلبال والرباري، وقد أثر املعظم يف حجته هذه 
  .آثارا حسنة بطريق احلجاز أثابه اهللا

  .وهبا تعامل أهل دمشق يف القراطيس السود العادلية مث بطلت بعد ذلك ودفنت
  مات صاحب اليمن وتوالها سليمان بن شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب باتفاق وفيها

االمراء عليه، فأرسل العادل إىل ولده الكامل أن يرسل إليها ولده أضسيس، فأرسله فتملكها فظلم هبا وفتك 
امللوك وأكثرهم فسقا وأقلهم  وغشم، وقتل من االشراف حنوا من مثامنائة، وأما من عداهم فكثري، وكان من أفجر

: حياء ودينا، وقد ذكروا عنه ما تقشعر منه االبدان وتنكره القلوب، نسأل اهللا العافية وفيها تويف من االعيان
إبراهيم بن علي ابن حممد بن بكروس الفقيه احلنبلي، أفىت وناظر وعدل عند احلكام، مث انسلخ من هذا كله وصار 

لناس ويؤذيهم غاية االذى، مث بعد ذلك ضرب إىل أن مات وألقي يف دجلة وفرح شرطيا بباب النوى يضرب ا
  .الناس مبوته، وقد كان أبوه رجال صاحلا

الركن عبد السالم بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر، كان أبوه صاحلا وكان هو متهما بالفلسفة وخماطبة 
نعم اجلدود ولكن بئس ما : وفيه ويف أمثاله يقال النجوم، ووجد عنده كتب يف ذلك، وقد ويل عدة واليات،

  .نسلوا
مسعنا بالبخاري ومسلم، وأما خباري وكافر فهذا شئ عجيب، وقد كان : رأى عليه أبوه يوما ثوبا خباريا فقال

مصاحبا اليب القاسم بن الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي، وكان اآلخر مدبرا فاسقا، وكانا جيتمعان على الشراب 
  .ن قبحهما اهللاواملردا

أبو حممد عبد العزيز بن حممود بن املبارك البزار املعروف بابن االخضر البغدادي احملدث املكثر احلافظ املصنف 
  احملرر، له كتب

  ).١(مفيدة متقنة، وكان من الصاحلني، وكان يوم جنازته يوما مشهودا رمحه اهللا 
بن أيب احلسن علي بن أيب الغيث مفرج بن حامت بن احلسن [ ل احلافظ أبو احلسن علي بن االجنب أيب املكارم املفض

اللخمي املقدسي، مث االسكندراين املالكي، مسع السلفي وعبد الرحيم ) ٢] (بن جعفر بن إبراهيم بن احلسن 
  .املنذري وكان مدرسا للمالكية باالسكندرية، ونائب احلكم هبا

  :ومن شعره قوله
مبا طاب من عرف * وأصحابه والتابعني متسكي عساكي إذا بالغت يف نشر دينه  *أيا نفس باملأثور عن خري مرسل 

إذا لفحت نرياهنا أن متسكي تويف بالقاهرة يف هذه السنة قاله ابن * له أن متسكي وخايف غدا يوم احلساب جهنما 
  .خلكان

شق، وفيها عزل القاضي ابن مث دخلت سنة اثنيت عشرة وستمائة فيها شرع يف بناء املدرسة العادلية الكبرية بدم
الزكي وفوض احلكم إىل القاضي مجال الدين بن احلرستاين، وهو ابن مثانني أو تسعني سنة، فحكم بالعدل وقضى 

  .باحلق، ويقال إنه كان حيكم باملدرسة اجملاهدية قريبا من النورية عند باب القواسني
  .فزال بزوال ذلك عن الناس ومنهم شر كثري وفيها أبطل العادل ضمان اخلمر والقيان جزاه اهللا خريا،

وفيها حاصر االمري قتادة أمري مكة املدينة ومن هبا وقطع خنال كثريا، فقاتله أهلها فكر خائبا خاسرا حسريا، وكان 



صاحب املدينة بالشام فطلب من العادل جندة على أمري مكة، فأرسل معه جيشا فأسرع يف االوبة فمات يف أثناء 
جتمع اجليش على ابن أخيه مجاز فقصد مكة فالتقاه أمريها بالصفراء فاقتتلوا قتاال شديدا، فهرب املكيون الطريق، فا

  .وغنم منهم مجاز شيئا كثريا، وهرب قتادة إىل الينبع فساروا إليه فحاصروه هبا وضيقوا عليه
  .وفيها أغارت الفرنج على بالد االمساعيلية فقتلوا وهنبوا

م كيكاوس مدينة إنطاكية من أيدي الفرنج مث أخذها منه ابن الون ملك االرمن، مث منه إبريس وفيها أخذ ملك الرو
  .طرابلس

  .وفيها ملك خوارزم شاه حممد بن تكش مدينة غزنة بغري قتال
  وفيها كانت وفاة ويل العهد أيب احلسن علي بن أمري املؤمنني الناصر لدين اهللا، وملا تويف حزن

__________  
ه مات بني العشاءين سادس شوال عن  ٥٢٤رجب سنة  ١٨ذي االصل، بغدادي املولد، يوم اخلميس يف جناب) ١(

  .سنة ٨٧
  ).شذرات الذهب -انظر ابن االثري (وجنابذي نسبة إىل جنابذ، ويقال كنابذ قرية بنيسابور 

  .٢٩٠/  ٣ما بني معكوفني زيد يف عامود نسبه من ابن خلكان ) ٢(

يما، وكذلك اخلاصة والعامة لكثرة صدقاته وإحسانه إىل الناس، حىت قيل إنه مل يبق بيت اخلليفة عليه حزنا عظ
ببغداد إال حزنوا عليه، وكان يوم جنازته يوما مشهودا وناح أهل البلد عليه ليال وهنارا، ودفن عند جدته بالقرب 

الة العصر، ويف هذا اليوم قدم ، تويف يوم اجلمعة العشرين من ذي القعدة وصلي عليه بعد ص)١(من قرب معروف 
على اخلليفة وعلى أستاذه، فطيف به ومل يتم فرحه ذلك اليوم ملوت ) ٢(بغداد برأس منكلي الذي كان قد عصي 

ولده وويل عهده، والدنيا ال تسر بقدر ما تضر، وترك ولدين أحدمها املؤيد أبو عبد اهللا احلسني، واملوفق أبو الفضل 
  .حيىي

احلافظ عبد القادر الرهاوي ابن عبد القادر بن عبد اهللا بن عبد الرمحن أبو حممد احلافظ : العيانوفيها تويف من ا
احملدث املخرج املفيد احملرر املتقن البارع املصنف، كان موىل لبعض املواصلة، وقيل لبعض اجلوابني، اشتغل بدار 

ع الكثري من املشايخ، وأقام حبران إىل أن تويف احلديث باملوصل، مث انتقل إىل حران، وقد رحل إىل بلدان شىت، ومس
  .هبا، وكان مولده يف سنة ست وثالثني ومخسمائة، كان دينا صاحلا رمحه اهللا

الوجيه االعمى أبو بكر املبارك بن سعيد بن الدهان النحوي الواسطي امللقب بالوجيه، ولد بواسط وقدم بغداد 
من أشعار العرب، ومسع احلديث وكان حنبليا مث انتقل إىل مذهب أيب  فاشتغل بعلم العربية، فأتقن ذلك وحفظ شيئا

وإن * فمن مبلغ عين الوجيه رسالة ): ٣(حنيفة، مث صار شافعيا، وويل تدريس النحو بالنظامية، وفيه يقول الشاعر 
ت برأي وذلك ملا أعوزتك املآكل وما أخذ* متذهبت للنعمان بعد ابن حنبل ) ٤(كان ال جتدي إليه الرسائل 

  ولكنما هتوى الذي هو حاصل) * ٥(الشافعي ديانة 
__________  

  .أي معروف الكرخي) ١(
منكلي وهو صاحب مهذان وأصفهان والري وما بينهما من البالد، قتل يف مدينة ساوة وارسل رأسه إىل ) ٢(

  اخلليفة
  .ببغداد



  .وهو أبو الربكات بن زيد التكرييت، وقد تقدمت وفاته، واالبيات) ٣(
  .لديه الرسائل: يف ابن االثري) ٤(
  .وما اخترت رأي الشافعي تدينا: ٣١٢/  ١٢وابن االثري  ١١٦/  ٢يف الوايف ) ٥(

إىل ما أنت قائل وكان حيفظ شيئا كثريا من احلكايات ) ١(إىل مالك فانظر * وعما قليل أنت ال شك صائر 
  .ومية واحلبشية والزجنية، وكانت له يد طوىل يف نظم الشعرواالمثال وامللح، ويعرف العربية والتركية والعجمية والر

* من املزن يوما مث شاء ملا زها ولو ملك الدنيا فأضحى ملوكها * ولو وقفت يف جلة البحر قطرة : فمن ذلك قوله
جتى طغام لئام جودهم غري مر* أطلت مالمي يف اجتنايب ملعشر : عبيدا له يف الشرق والغرب مازها وله يف التجنيس

هلم * مباح، فما خيشون من عاب أو هجا إذا شرع االجواد يف اجلود منهجا * محوا ما هلم والدين والعرض منهم 
شرعوا يف البخل سبعني منهجا وله مدائح حسنة وأشعار رائقة ومعان فائقة، ورمبا عرض شعر البحتري مبا يقاربه 

مع واحد أنه إن أغضبه كان له كذا وكذا، فجاء إليه  ويدانيه، قالوا وكان الوجيه ال يغضب قط، فتراهن مجاعة
أخطأت أيها الشيخ، فأعاد عليه اجلواب بعبارة : فسأله عن مسألة يف العربية فأجابه فيها باجلواب، فقال له السائل

أيها الرجل فلعلك مل تفهم ما أقول لك، فقال : كذبت وما أراك إال قد نسيت النحو، فقال الوجيه: أخرى، فقال
فقل أنت ما عندك لنستفيد منك، فأغلظ له السائل يف القول فتبسم : لى ولكنك ختطئ يف اجلواب، فقال لهب

سقطت على ظهر  -يعين الناموسة  -إن كنت راهنت فقد غلبت، وإمنا مثلك مثل البعوضة : ضاحكا وقال له
ما أحسست بك حني سقطت، : فيلالفيل، فلما أرادت أن تطري قالت له استمسك فإين أحب أن أطري، فقال هلا ال

  فما أحتاج أن
  ).٢(أستمسك إذا طرت، كانت وفاته رمحه اهللا يف شعبان منها ودفن بالوردية 

أبو حممد عبد العزيز بن أيب املعايل ابن غنيمة املعروف بابن منينا، ولد سنة مخس عشرة ومخسمائة ومسع الكثري 
  .سنة وأمسعه، تويف يف ذي احلجة منها عن سبع وتسعني

الشيخ الفقه كمال الدين مودود ابن الشاغوري الشافعي كان يقرئ باجلامع االموي الفقه وشرح التنبيه للطلبة، 
  ويتأىن

__________  
  .فافطن ملا أنت: يف الوايف) ١(

  ).انظر ابن االثري وتاريخ أيب الفداء(فافطن ملا أنا : ويف ابن خلكان
  ).ياقوت(رز من اجلانب الشرقي قريبة من باب الظفرية مقربة بغداد بعد باب أب: الوردية) ٢(

  .عليهم حىت يفهموا احتسابا جتاه املقصورة
  .ودفن مبقابر باب الصغري مشايل قبور الشهداء وعلى قربه شعر ذكره أبو شامة واهللا سبحانه أعلم

الجل قبة النسر، طول فيها أحضرت االوتاد اخلشب االربعة : مث دخلت سنة ثالث عشرة وستمائة قال أبو شامة
  .كل واحد اثنان وثالثون ذراعا بالنجار

  .وفيها شرع يف جتديد خندق باب السر املقابل لدار الطعم العتيقة إىل جانب بانياس
هي اليت يقال هلا اليوم اصطبل السلطان، وقد نقل السلطان بنفسه التراب ومماليكه حتمل بني يديه على : قلت

التراب فيفرغوهنا يف امليدان االخضر، وكذلك أخوه الصاحل ومماليكه يعمل هذا يوما قربوس السروج القفاف من 



  .وهذا يوما
وفيها وقعت فتنة بني أهل الشاغور وأهل العقيبة فاقتتلوا بالرحبة والصيارف، فركب اجليش إليهم ملبسني وجاء 

  .املعظم بنفسه فمسك رؤوسهم وحبسهم
من باشره الصدر معيد الفلكية، مث خطب به بعد هباء الدين بن أيب  وفيها رتب باملصلى خطيب مستقل، وأول

  .اليسر، مث بنو حسان وإىل اآلن
  امللك الظاهر أبو منصور: وفيها تويف من االعيان

غازي بن صالح الدين يوسف بن أيوب، وكان من خيار امللوك وأسدهم سرية، ولكن كان فيه عسف ويعاقب على 
وحضر كثريا من ) ١(يكرم العلماء والشعراء والفقراء، أقام يف امللك ثالثني سنة  الذنب اليسري كثريا، وكان

الغزوات مع أبيه، وكان ذكيا له رأي جيد وعبارة سديدة وفطنة حسنة، بلغ أربعا وأربعني سنة، وجعل امللك من 
ولكن ابنه هذا الصغري بعده لولده العزيز غياث الدين حممد، وكان حينئذ ابن ثالث سنني، وكان له أوالد كبار 

الذي عهد إليه كان من بنت عمه العادل وأخواله االشرف واملعظم والكامل، وجده وأخواله ال ينازعونه، ولو عهد 
لغريه من أوالده الخذوا امللك منه، وهكذا وقع سواء، بايع له جده العادل وأخواله، وهم املعظم بنقض ذلك 

ام بتدبري ملكه الطواشي شهاب الدين طغرلبك الرومي االبيض، وكان دينا وبأخذ امللك منه فلم يتفق له ذلك، وق
  .عاقال

بن سعيد بن عصمة الشيخ االمام وحيد عصره تاج ) ٢(زيد بن احلسن ابن زيد بن احلسن : وفيها تويف من االعيان
  الدين أبو اليمن

__________  
  .إحدى وثالثني: ١١٧/  ٣يف تاريخ أيب الفداء ) ١(
  .ابن احلسن، كرر احلسن ثالث مرات: وايف زاديف ال) ٢(

الكندي، ولد ببغداد ونشأ هبا واشتغل وحصل، مث قدم دمشق فأقام هبا وفاق أهل زمانه شرقا وغربا يف اللغة والنحو 
وغري ذلك من فنون العلم، وعلو االسناد وحسن الطريقة والسرية وحسن العقيدة، وانتفع به علماء زمانه وأثنوا 

  .عوا لهعليه وخض
  .وكان حنبليا مث صار حنفيا

ولد يف اخلامس والعشرين من شعبان سنة عشرين ومخسمائة، فقرأ القرآن بالروايات وعمره عشر سنني، ومسع 
الكثري من احلديث العايل على الشيوخ الثقات، وعىن به وتعلم العربية واللغة واشتهر بذلك، مث دخل الشام يف سنة 

 سكن مصر واجتمع بالقاضي الفاضل، مث انتقل إىل دمشق فسكن بدار العجم منها ثالث وستني ومخسمائة، مث
  وحظي عند امللوك والوزراء واالمراء،

وتردد إليه العلماء وامللوك وأبناؤهم، كان االفضل بن صالح الدين وهو صاحب دمشق يتردد إليه إىل منزله، 
ىل درب العجم يقرأ عليه يف املفصل للزخمشري، وكان وكذلك أخوه احملسن واملعظم ملك دمشق، كان ينزل إليه إ

املعظم يعطي ملن حفظ املفصل ثالثني دينارا جائزة، وكان حيضر جملسه بدرب العجم مجيع املصدرين باجلامع، 
كالشيخ علم الدين السخاوي وحيىي بن معطي الوجيه اللغوي، والفخر التركي وغريهم، وكان القاضي الفاضل يثين 

  .عليه
  .كان عنده من العلوم ما ال يوجد عند غريه: السخاويقال 



  .ومن العجب أن سيبويه قد شرح عليه كتابه وكان امسه عمرو، وامسه زيد
بين النحو * وكذا الكندي يف آخر عصر فهما زيد وعمرو إمنا * عمرو مثله ) ١(مل يكن يف عهد : فقلت يف ذلك

يا زيد : ابن الدهان املذكور يف سنة ثنتني وتسعني ومخسمائة وهذا كما قال فيه: على زيد وعمرو قال أبو شامة
أليس بامسك فيه يضرب املثل * نعما يقصر عن إدراكها االمل النحو أنت أحق العاملني به * زادك ريب من مواهبه 

وقد مدحه السخاوي بقصيدة حسنة وأثىن عليه أبو املظفر سبط ابن اجلوزي، فقال قرأت عليه وكان حسن 
ة ظريف اخللق ال يسأم االنسان من جمالسته، وله النوادر العجيبة واخلط املليح والشعر الرائق، وله ديوان القصيد

شعر كبري، وكانت وفاته يوم االثنني سادس شوال منها وله ثالث وتسعون سنة وشهر وسبعة عشر يوما وصلي 
وهي سبعمائة وإحدى  -وكانت نفيسة  -عليه جبامع دمشق مث محل إىل الصاحلية فدفن هبا، وكان قد وقف كتبه 

وستون جملدا، على معتقه جنيب الدين ياقوت، مث على العلماء يف احلديث والفقه واللغة وغري ذلك، وجعلت يف 
خزانة كبرية يف مقصورة ابن سنان احللبية اجملاورة ملشهد علي بن زين العابدين، مث إن هذه الكتب تفرقت وبيع كثري 

  زانة املشار إليها إال القليل الرث، وهي مبقصورة احللبية، وكانت قدميا يقال هلامنها ومل يبق باخل
__________  

  .عصر: ٥٢/  ١٥يف الوايف بالوفيات ) ١(

مقصورة ابن سنان، وقد ترك نعمة وافرة وأمواال جزيلة، ومماليك متعددة من الترك احلسان، وقد كان رقيق احلاشية 
تركت قيامي : عاملة حسنة من القيام والتعظيم، فلما كرب ترك القيام هلم وأنشأ يقولحسن االخالق يعامل الطلبة م

تبني يف ترك القيام هلم * وال ذنب يل إال االطالة يف عمري فإن بلغوا من عشر تسعني نصفها * للصديق يزورين 
* واين كان أورى وأرجا وصال الغ: عذري ومما مدح فيه امللك املظفر شاهنشاه ما ذكره ابن الساعي يف تارخيه

توىل وكان اللهو أوضح منهجا بدا الشيب فاجنابت * وعصر التداين كان أهبى وأهبجا ليايل كان العمر أحسن شافع 
أجلى هبا وجه النعيم مسرجا وال * وقبح يل ما كان يستحسن احلجا بلهنية ولت كأن مل أكن هبا * طماعية الصبا 

وأغيد معسول املراشف * يل إعجابا به وتربجا أعارك غيداء املعاطف طفلة ذيو* اختلت يف برد الشباب جمررا 
أعاقر من در * لتقصريه منها خمتطف الدجا فإن أمس مكروب الفؤاد حزينه * أدعجا نقضت لياليها بطيب كأنه 

*  مروعا بأعداء الفضائل مزعجا فيا رب ديين قد سررت وسرين* الصبابة منهجا وحيدا على أين بفضلي متيم 
صدعت بفضلي نقصه ) ١(شهدت دعوته فتلجلجا * وأهبجته بالصاحلات وأهبجا ويارب ناد قد شهدت وماجد 

وقد ضم أبكار املعاين وأدرجا حسام تقي * ويف قلبه شجو ويف حلقه شجا كأن ثنائي يف مسامع حسدي * فتركته 
: ز الدين فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوبيقد إىل االرض الكمي املدججا وقال ميدح أخاه مع* الدين يف كل مارق 

  )٢(وجمري صب عند ما منه وهي * هل أنت راحم عربة ومدله 
مذ حل يب مرض اهلوى مل * وسنانه يف القلب غري منهنه مذ بل من ذاك الغرام فإنين * هيهات يرحم قاتل مقتوله 

  بلحاظه رخص البنان بزهوه* إين بليت حبب أغيد ساحر ) ٣(أنقه 
__________  

  .كذا باالصل والبيت غري مستقيم) ١(
  .دهي..وتوله: ٥٥/  ١٥يف الوايف ) ٢(
  .مل أنته...داء الغرام فإنين: يف الوايف) ٣(



لو كان ينفعين عليه تأوهي ومآرب يف * ومىت يرق مدلل ملدله كم آهة يل يف هواه وأنة * أبغي شفاء تدهلي من واله 
فيه كما أنا يف الصبابة منتهي قد الم * الشهي يا مفردا باحلسن إنك منته تقضى لكانت عند مبسمه * وصله لو أهنا 

وتشهق أرمي بطرف مقهقه * باللوم عن حب احلياة وأنت هي أبكي لديه فإن أحس بلوعة * فيك معاشر كي أنتهي 
موجه أو لست  يل يف هواه مبعنيني* حريان بني تفكر وتكفه ضدان قد مجعا بلفظ واحد * يا من حماسنه وحايل عنده 

ناها وما أزهى هبا غريي زهي والذي أنشده تاج الدين الكندي يف قتل عمارة اليمين حني * رب فضائل لو حاز أد 
كان ماال الكفرة وامللحدين على قتل امللك صالح الدين، وأرادوا عودة دولة الفاطميني فظهر على أمره فصلب مع 

وحالف فيها بيعة وصليبا فأمسى شريك * يف االسالم أبدى خيانة  عمارة: من صلب يف سنة تسع وتسعني ومخسمائة
جتد منه عودا يف النفاق * وأصبح يف حب الصليب صليبا وكان طبيب امللتقي إن عجمته * الشرك يف بعض أمحد 

  )١(صليبا 
حلما ونوما  لدى نقصاهنا* نعوم هبن يف اللذات عوما وكانت بعد ما ولت كأين * صحبنا الدهر أياما حسانا : وله

يسوق إىل الردى يوما فيوما وكنت * وإن أوسعته عتبا ولوما نزيل ال يزال على التأين * أناخ يب املشيب فال براح 
فصرت أعد يل يوما فيوما العز حممد بن احلافظ عبد الغين املقدسي ولد سنة ست وستني * أعد يل عاما فعاما 

ىل بغداد وقرأ هبا مسند أمحد وكانت له حلقة جبامع دمشق، وكان من ومخسمائة وأمسعه والده الكثري ورحل بنفسه إ
  .أصحاب املعظم، وكان صاحلا دينا ورعا حافظا رمحه اهللا ورحم أباه

__________  
  .تقدمت االبيات يف اجلزء الثاين عشر، وتعليقات أيب شامة عليها) ١(

الكثري، وكان يتردد يف الرسلية بني اخلليفة وامللك أبو الفتوح حممد بن علي بن املبارك اخلالخلي البغدادي، مسع 
  .االشرف بن العادل وكان عاقال دينا ثقة صدوقا

الشريف أبو جعفر حيىي بن حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن علي العلوي احلسيين، نقيب الطالبيني بالبصرة بعد 
نساب وأيام العرب وأشعارها، حيفظ كثريا منها، أبيه، كان شيخا أديبا فاضال عاملا بفنون كثرية ال سيما علم اال

وقلب قريح ال ميل وال * ليهنك مسع ال يالئمه العذل : وكان من جلساء اخلليفة الناصر، ومن لطيف شعره قوله
دالال ولوال * فليس لقليب غريه أبدا شغل وإين الهوى اهلجر ما كان أصله * يسلو كأن علي احلب أضحى فريضة 

  لوصلاهلجر ما عذب ا
فأيسر ما هم احلبيب به القتل أبو علي مزيد بن علي ابن مزيد املعروف بابن * وأما إذا كان الصدود ماللة 

اخلشكري الشاعر املشهور، من أهل النعمانية مجع لنفسه ديوانا أورد له ابن الساعي قطعة من شعره فمن ذلك 
ووجهك قد خط فيه نعم أما * كيف تقولني ال  فلم تسمحي فعزاال سلم فأعجب* سألتك يوم النوى نظرة : قوله

أما العني عني أما امليم فم أبو الفضل رشوان بن منصور ابن رشوان الكردي املعروف * النون يا هذه حاجب 
سلي عين الصوارم : بالنقف ولد بإربل وخدم جنديا وكان أديبا شاعرا خدم مع امللك العادل، ومن شعره قوله

إذا ما االسد حاولت الكفاحا فإين ثابت عقال * اهلوج الرياحا وأسدا حبيسها مسر العوايل  وخيال تسبق* والرماحا 
  إذا ماجت ومل أخف اجلراحا* إذا ما صائح يف احلرب صاحا وأورد مهجيت جلج املنايا * ولبا 

غدا وراحا بقائلة اهلجري * أراعي النجم أرتقب الصباحا وكم يف فدفد فرسي ونضوي * وكم ليل سهرت وبت فيه 
وأثبت يف الكريهة ال براحا حممد بن حيىي ابن هبة اهللا أبو نصر النحاس الواسطي * لعينك يف العجاجة ما أالقي 



عش كذا وابق واسلم ودم وانتشق روح : مثانون عاما* وقائلة ملا عمرت وصار يل : كتب إىل السبط من شعره
  الطيب من بيت بصعدة مظلم* احلياة فإنه 
مثانني حوال ال حمالة * سئمت تكاليف احلياة ومن يعش " ببيت زهري فاعلمي وتعلمي * عذري لديك ممهد : فقلت هلا

مث دخلت سنة أربع عشرة وستمائة يف ثالث احملرم منها كمل تبليط داخل اجلامع االموي وجاء املعتمد ) ١" (يسأم 
  .ند باب الزيارة فرحا بذلكمبارز الدين إبراهيم املتويل بدمشق، فوضع آخر بالطة منه بيده ع

وفيها زادت دجلة ببغداد زيادة عظيمة وارتفع املاء حىت ساوى القبور إال مقدار أصبعني، مث طفح املاء من فوقه 
وأيقن الناس باهللكة واستمر ذلك سبع ليال ومثانية أيام حسوما، مث من اهللا فتناقص املاء وذهبت الزيادة، وقد بقيت 

  .أكثر البناياتبغداد تلوال وهتدمت 
  .وفيها درس بالنظامية حممد بن حيىي بن فضالن وحضر عنده القضاة واالعيان

  .وفيها صدر الصدر بن محويه رسوال من العادل إىل اخلليفة
وفيها قدم ولده الفخر بن الكامل إىل املعظم خيطب منه ابنته على ابنه أقسيس صاحب اليمن، فعقد العقد بدمشق 

  .على صداق هائل
يها قدم السلطان عالء الدين خوارزم شاه حممد بن تكش من مهدان قاصدا إىل بغداد يف أربعمائة ألف مقاتل، وف

وقيل يف ستمائة ألف، فاستعد له اخلليفة واستخدم اجليوش وأرسل إىل اخلليفة يطلب منه أن يكون بني يديه على 
م جيبه اخلليفة إىل ذلك، وأرسل إليه الشيخ شهاب قاعدة من تقدمه من امللوك السالجقة، وأن خيطب له ببغداد، فل

الدين السهروردي، فلما وصل شاهد عنده من العظمة وكثرة امللوك بني يديه وهو جالس يف حركاة من ذهب على 
سرير ساج، وعليه قباء خباري ما يساوي مخسة دراهم، وعلى رأسه جلدة ما تساوي درمها، فسلم عليه فلم يرد 

 يأذن له يف اجللوس، فقام إىل جانب السرير وأخذ يف خطبة هائلة فذكر فيها فضل بين العباس عليه من الكرب ومل
  وشرفهم، وأورد حديثا يف النهي

__________  
  .١٦والبيت االخري يف ديوان زهري ص  ١٩٩/  ٥االبيات يف الوايف ) ١(

  .٩٦والشعراء الستة ص 

أما ما ذكرت من فضل اخلليفة فإنه ليس كذلك، ولكين إذا  عن أذاهم والترمجان يعيد على امللك، فقال امللك
  قدمت بغداد أقمت من يكون هبذه الصفة، وأما ما ذكرت من النهي عن أذاهم

فإين مل أوذ منهم أحدا ولكن اخلليفة يف سجونه منهم طائفة كثرية يتناسلون يف السجون، فهو الذي آذى بين 
ذلك، وانصرف السهروردي راجعا، وأرسل اهللا تعاىل على امللك وجنده  العباس، مث تركه ومل يرد عليه جوابا بعد

ثلجا عظيما ثالثة أيام حىت طم احلزاكي واخليام، ووصل إىل قريب رؤوس االعالم، وتقطعت أيدي رجال وأرجلهم، 
  .وعمهم من البالء ما ال حيد وال يوصف، فردهم اهللا خائبني واحلمد هللا رب العاملني

دنة اليت كانت بني العادل والفرنج واتفق قدوم العادل من مصر فاجتمع هو وابنه املعظم ببيسان، وفيها انقضت اهل
فركبت الفرنج من عكا وصحبتهم ملوك السواحل كلهم وساقوا كلهم قاصدين معافصة العادل، فلما أحس هبم 

بالعجمية وقال له أقطعت الشام فر منهم لكثرة جيوشهم وقلة من معه، فقال ابنه املعظم إىل أين يا أبة ؟ فشتمه 
مماليكك وتركت أبناء الناس، مث توجه العادل إىل دمشق وكتب إىل واليها املعتمد ليحصنها من الفرنج وينقل إليها 

من الغالت من داريا إىل القلعة، ويرسل املاء على أراضي داريا وقصر حجاج والشاغور، ففزع الناس من ذلك 



وكثر الضجيج باجلامع، وأقبل السلطان فنزل مرج الصفر وأرسل إىل ملوك الشرق ليقدموا  وابتهلوا إىل اهللا بالدعاء
لقتال الفرنج، فكان أول من قدم صاحب محص أسد الدين، فتلقاه الناس فدخل من باب الفرج وجاء فسلم على 

لما أصبح توجه حنو ست الشام بدارها عند املارستان، مث عاد إىل داره، وملا قدم أسد الدين سرى عن الناس ف
  .العادل إىل مرج الصفر

وأما الفرنج فإهنم قدموا بيسان فنهبوا ما كان هبا من الغالت والدواب، وقتلوا وسبوا شيئا كثريا، مث عاثوا يف 
االرض فسادا يقتلون وينهبون ويأسرون ما بني بيسان إىل بانياس، وخرجوا إىل أراضي اجلوالن إىل نوى وغريها، 

املعظم فنزل على عقبة اللنب بني القدس ونابلس خوفا على القدس منهم، فإنه هو االهم االكرب، مث وسار امللك 
ومانع عنه الذين به من االبطال ممانعة هائلة، مث كر الفرنج راجعني ) ١(حاصر الفرنج حصن الطور حصارا هائال 

خلع على االمراء الذين به وطيب نفوسهم، مث إىل عكا ومعهم االسارى من املسلمني، وجاء امللك املعظم إىل الطور ف
  .اتفق هو وأبوه على هدمه كما سيأيت

الشيخ االمام العالمة الشيخ العماد أخو احلافظ عبد الغين، أبو إسحاق إبراهيم بن عبد : وفيها تويف من االعيان
  الواحد بن علي بن سرور املقدسي،

__________  
  ).العرب البن خلدون -االثري  ابن(استمروا عليه سبعة عشر يوما ) ١(

الشيخ العمادي أصغر من أخيه احلافظ عبد الغين بسنتني، وقدم مع اجلماعة إىل دمشق سنة إحدى ومخسني 
ومخسمائة، ودخل بغداد مرتني ومسع احلديث وكان عابدا زاهدا ورعا كثري الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما، وكان 

أحكاما ومل يتمه، وكان يؤم مبحراب احلنابلة مع الشيخ املوفق، وإمنا كانوا  فقيها مفتيا، وله كتاب الفروع وصنف
يصلون بغري حمراب، مث وضع احملراب يف سنة سبع عشرة وستمائة، وكان أيضا يؤم بالناس لقضاء الفوائت، وهو 

  .أول من فعل ذلك
ة، فصلي عليه باجلامع االموي، صلى املغرب ذات ليلة وكان صائما مث رجع إىل منزله بدمشق فأفطر مث مات فجأ

  .صلى عليه الشيخ املوفق عند مصالهم، مث صعدوا به إىل السفح، وكان يوم موته يوما مشهودا من كثرة الناس
قال سبط ابن اجلوزي كان اخللق من الكهف إىل مغارة الدم إىل املنطور لو بذر السمسم ما وقع إال على رؤوس 

هذا كان رجال صاحلا ولعله : ة فكرت فيه ويف جنازته وكثرة من شهدها وقلتالناس، قال فلما رجعت تلك الليل
نظرت إىل ريب : أن يكون نظر إىل ربه حني وضع يف قربه، ومر بذهين أبيات الثوري اليت أنشدها بعد موته يف املنام

اق وقلب عميد بعربة مشت* هنيئا رضائي عنك يا بن سعيد لقد كنت قواما إذا أظلم الدجى * كفاحا فقال يل 
وزرين فإين عنك غري بعيد مث قلت أرجو أن يكون العماد رأى ربه كما رآه الثوري، * فدونك فاختر أي قصر أردته 

فنمت فرأيت الشيخ العماد يف املنام وعليه حلة خضراء وعمامة خضراء، وهو يف مكان متسع كأنه روضة، وهو 
فإين واهللا مفكر فيك ؟ فنظر إيل وتبسم على عادته اليت  يا عماد الدين كيف بت: يرقى يف درج متسعة، فقلت

  كنت أعرفه
جزيت اخلري عين فإنين : وفارقت أصحايب وأهلي وجرييت وقال* رأيت إهلي حني أنزلت حفريت : فيها يف الدنيا مث قال

انتبهت وأنا فوقيت نرياين ولقيت جنيت قال ف* رضيت فها عفوي لديك ورمحيت دأبت زمانا تأمل العفو والرضا * 
  .مذعور وكتبت االبيات واهللا أعلم

القاضي مجال الدين ابن احلرستاين عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل أبو القاسم االنصاري ابن احلرستاين قاضي 



القضاة بدمشق ولد سنة عشرين ومخسمائة، وكان أبوه من أهل حرستان، فنزل داخل باب توما وأم مبسجد الزينيب 
ذا نشأة حسنة مسع احلديث الكثري وشارك احلافظ ابن عساكر يف كثري من شيوخه، وكان جيلس ونشأ ولده ه

  لالمساع مبقصورة اخلضر، وعندها كان يصلي دائما ال تفوته اجلماعة

  .باجلامع، وكان منزله باحلورية ودرس باجملاهدية وعمر دهرا طويال على هذا القدم الصاحل واهللا أعلم
بن أيب عصرون، مث ترك ذلك ولزم بيته وصالته باجلامع، مث عزل العادل القاضي ابن الزكي وناب يف احلكم عن ا

  .وألزم هذا بالقضاء وله ثنتان وتسعون سنة وأعطاه تدريس العزيزية
  .وأخذ التقوية أيضا من ابن الزكي ووالها فخر الدين ابن عساكر

  .، كان حيفظ الوسيط للغزايلما رأيت أحدا أفقه من ابن احلرستاين: قال ابن عبد السالم
وذكر غري واحد أنه كان من أعدل القضاة وأقومهم باحلق، ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، وكان ابنه عماد الدين 

خيطب جبامع دمشق، وويل مشيخة االشرفية ينوب عنه، وكان القاضي مجال الدين جيلس للحكم مبدرسته اجملاهدية، 
سندة الجل أنه شيخ كبري، وكان ابنه جيلس بني يديه، فإذا قام أبوه جلس يف مكانه، وأرسل إليه السلطان طراحة وم

مث إنه عزل ابنه عن نيابته لشئ بلغه عنه، واستناب مشس الدين بن الشريازي، وكان جيلس جتاهه يف شرقي االيوان، 
فكان جيلس يف حمراب  واستناب معه مشس الدين ابن سنا الدولة، واستناب شرف الدين ابن املوصلي احلنفي،

  املدرسة، واستمر حاكما سنتني
احلجة وله من العمر مخس وتسعون سنة، وصلي عليه جبامع دمشق ] ذي [ وأربعة أشهر، مث مات يوم السبت رابع 

  .مث دفن بسفح قاسيون
وكان يتمىن  االمري بدر الدين حممد بن أيب القاسم اهلكاري باين املدرسة اليت بالقدس، كان من خيار االمراء،
  .الشهادة دائما فقتله الفرنج حبصن الطور، ودفن بالقدس بتربة عاملها وهو يزار إىل اآلن رمحه اهللا

الشجاع حممود املعروف بابن الدماغ كان من أصدقاء العادل يضحكه، فحصل أمواال جزيلة منهم، كانت داره 
  .فية، ووقفت عليها أوقافا دارةداخل باب الفرنج فجعلتها زوجته عائشة مدرسة للشافعية واحلن

الشيخة الصاحلة العابدة الزاهدة شيخة العاملات بدمشق، تلقب بدهن اللوز، بنت نورجنان، وهي آخر بناته وفاة 
  .وجعلت أمواهلا وقفا على تربة أختها بنت العصبة املشهورة

وأمر ولده املعظم بتخريب حصن مث دخلت سنة مخس عشرة وستمائة استهلت والعادل مبرج الصفر ملناجزة الفرنج 
  الطور فأخر به

  ).١(ونقل ما فيه من آالت احلرب وغريها إىل البلدان خوفا من الفرنج 
نزلت الفرنج على دمياط وأخذوا برج السلسلة يف مجادى االوىل، وكان حصنا منيعا، وهو ) ٢(ويف ربيع االول 
  .قفل بالد مصر

ن فكسرهم وقتل منهم خلقا وأسر من الداوية مائة فأدخلهم إىل القدس وفيها التقى املعظم والفرنج على القيمو
  .منكسة أعالمهم

وفيها جرت خطوب كثرية ببلد املوصل بسبب موت ملوكها أوالد قرا أرسالن واحدا بعد واحد، وتغلب مملوك 
  .أبيهم بدر الدين لؤلؤ على االمور واهللا أعلم

يد أخذ مملكة حلب، وساعده على ذلك االفضل بن صالح الدين سنجر ير) ٣(وفيها أقبل ملك الروم كيكاريس 



  .صاحب مسيساط، فصده عن ذلك امللك االشرف موسى بن العادل وقهر ملك الروم وكسر جيشه ورده خائبا
  وفيها متلك االشرف مدينة سنجار مضافا إىل ما بيده من

  ).٤(املمالك 
فأخذت الفرنج دمياط مث ركبوا وقصدوا بالد مصر من ثغر  وفيها تويف السلطان امللك العادل أبو بكر بن أيوب،

دمياط فحاصروه مدة أربعة شهور، وامللك الكامل يقاتلهم وميانعهم، فتملكوا برج السلسلة وهو كالقفل على ديار 
مصر، وصفته يف وسط جزيرة يف النيل عند انتهائه إىل البحر، ومنه إىل دمياط، وهو على شاطئ البحر وحافة 

منه إىل اجلانب اآلخر، وعليه اجلسر وسلسلة أخرى لتمنع دخول املراكب من البحر إىل النيل، فال ميكن  سلسلة
الدخول، فلما ملكت الفرنج هذا الربج شق ذلك على املسلمني، وحني وصل اخلرب إىل امللك العادل وهو مبرج 

سلمني وبالدها، ومرض من ساعته مرض الصفر تأوه لذلك تأوها شديدا ودق بيده على صدره أسفا وحزنا على امل
، فجاءه ولده )٥(املوت المر يريده اهللا عز وجل، فلما كان يوم اجلمعة سابع مجادى اآلخرة تويف بقرية غالقني 

املعظم مسرعا فجمع حواصله وأرسله يف حمفة ومعه خادم بصفة أن السلطان مريض، وكلما جاء أحد من االمراء 
عنه، أي أنه ضعيف، عن الرد عليهم، فلما انتهى به إىل القلعة دفن هبا مدة مث حول إىل  ليسلم عليه بلغهم الطواشي

تربته بالعادلية الكبرية، وقد كان امللك سيف الدين أبو بكر بن أيوب بن شادي من خيار امللوك وأجودهم سرية، 
د كانت ممتدة من أقصى بالد مصر دينا عاقال صبورا وقورا، أبطل احملرمات واخلمور واملعازف من مملكته كلها وق

  واليمن والشام واجلزيرة إىل مهدان كلها، أخذها بعد أخيه صالح الدين سوى حلب فإنه
__________  

  .كان السبب يف ختريب قلعة الطور قرهبا من عكا وتعذر حفظها والدفاع عنها يف الظروف املعروفة انذاك) ١(
  .يف صفر كما يف ابن االثري وابن خلدون) ٢(
  .كيكاوس: يف ابن االثري وتاريخ أيب الفداء) ٣(
قال ابن االثري ان صاحب سنجار أرسل إىل االشرف بتسليمها إليه ويعوضه هبا الرقة فأجابه االشرف إىل ذلك ) ٤(

  ).٣٤٤/  ١٢(وتسلم سنجار مستهل مجادى االوىل سنة سبع عشرة وستمائة 
  .عالقني وهي عند عقبة أفيق: فداءعالقني، ويف تاريخ أيب ال: يف ابن االثري) ٥(

  .خانقني ٣٤٥/  ٥ويف تاريخ ابن خلدون 

  .أقرها بيد ابن أخيه الظاهر غازي النه زوج ابنته صفية الست خاتون
وكان العادل حليما صفوحا صبورا على االذى كثري اجلهاد بنفسه ومع أخيه حضر معه مواقفه كلها أو أكثرها يف 

 ذلك اليد البيضاء، وكان ماسك اليد وقد أنفق يف عام الغالء مبصر أمواال كثرية على مقاتلة الفرنج، وكانت له يف
الفقراء وتصدق على أهل احلاجة من أبناء الناس وغريهم شيئا كثريا جدا، مث إنه كفن يف العام الثاين من بعد عام 

 أيام مرضه حىت كان خيلع مجيع ما عليه الغالء يف الفناء مائة ألف إنسان من الغرباء والفقراء، وكان كثري الصدقة يف
ويتصدق به ومبركوبه، وكان كثري االكل ممتعا بصحة وعافية مع كثرة صيامه، كان يأكل يف اليوم الواحد أكالت 

جيدة، مث بعد هذا يأكل عند النوم رطال بالدمشقي من احللوى السكرية اليابسة، وكان يعتريه مرض يف أنفه يف زمن 
يقدر على االقامة بدمشق حىت يفرغ زمن الورد، فكان يضرب له الوطاق مبرج الصفر مث يدخل الورد وكان ال 
  .البلد بعد ذلك

حممد الكامل صاحب مصر، وعيسى املعظم ): ٢(، وكان له من االوالد مجاعة )١(تويف عن مخس وسبعني سنة 



د أيوب مات قبله، والفائز صاحب دمشق، وموسى االشرف صاحب اجلزيرة، وخالط وحران وغري ذلك، واالوح
إبراهيم، واملظفر غازي صاحب الرها، والعزيز عثمان واالجمد حسن ومها شقيقا املعظم، واملقيت حممود، واحلافظ 

أرسالن صاحب جعرب، والصاحل إمساعيل، والقاهر إسحاق، وجمري الدين يعقوب، وقطب الدين أمحد، وخليل وكان 
هم وفاة، بقي إىل سنة ستني وستمائة، وكان له بنات أشهرهن الست صفية أصغرهم، وتقي الدين عباس وكان آخر

خاتون زوجة الظاهر غازي صاحب حلب وأم امللك العزيز والد الناصر يوسف الذي ملك دمشق، وإليه تنسب 
  .الناصريتان إحدامها بدمشق واالخرى بالسفح وهو الذي قتله هالكو كما سيأيت

هر اخلرب مبوت العادل ووصل إىل ابنه الكامل وهو بثغر دمياط مرابط الفرنج، صفة أخذ الفرنج دمياط ملا اشت
  أضعف ذلك أعضاء املسلمني وفشلوا، مث بلغ الكامل خرب آخر أن االمري ابن املشطوب وكان أكرب أمري

م، مبصر، قد أراد أن يبايع للفائز عوضا عن الكامل، فساق وحده جريدة فدخل مصر ليستدرك هذا اخلطب اجلسي
فلما فقده اجليش من بينهم احنل نظامهم واعتقدوا أنه قد حدث أمر أكرب من موت العادل، فركبوا وراءه فدخلت 

الفرنج بأمان إىل الديار املصرية، واستحوذوا على معسكر الكامل وأثقاله، فوقع خبط عظيم جدا، وذلك تقدير 
وإمنا هي خديعة من الفرنج، وهرب منه ابن املشطوب إىل العزيز العليم، فلما دخل الكامل مصر مل يقع مما ظنه شئ، 

  الشام، مث ركب
__________  

  .وشهورا: زيد يف ابن االثري) ١(
  .خلف ستة عشر ولدا ذكرا غري البنات: ١٢٠/  ٣قال أبو الفداء يف تارخيه ) ٢(

  .خلف من االوالد ثالثة: أما ابن إياس يف بدائع الزهور قال

فإذا االمر قد تزايد، ومتكنوا من البلدان وقتلوا خلقا وغنموا كثريا، وعاثت ) ١(الفرنج من فوره يف اجليش إىل 
االعراب اليت هنالك على أموال الناس، فكانوا أضر عليهم من الفرنج، فنزل الكامل جتاه الفرنج ميانعهم عن 

هم ويستنجدهم ويقول الوحا دخوهلم إىل القاهرة بعد أن كان ميانعهم عن دخول الثغر، وكتب إىل إخوانه يستحث
  .الوحا العجل العجل، أدركوا املسلمني قبل متلك الفرنج مجيع أرض مصر

فأقبلت العساكر االسالمية إليه من كل مكان، وكان أول من قدم عليه أخوه االشرف بيض اهللا وجهه، مث املعظم 
  .وكان من أمرهم مع الفرنج ما سنذكره بعد هذه السنة

داد الصاحب حميي الدين يوسف بن أيب الفرج ابن اجلوزي، وهو مع ذلك يعمل ميعاد الوعظ وفيها ويل حسبة بغ
  .على قاعدة أبيه، وشكر يف مباشرته للحسبة

وفيها فوض إىل املعظم النظر يف التربة البدرية جتاه الشبلية عند اجلسر الذي على ثور، ويقال له جسر كحيل، وهي 
و وإخوته من أكابر أمراء نور الدين حممود بن زنكي، وقد جعلت يف حدود منسوبة إىل حسن بن الداية، كان ه

  .االربعني وستمائة جامعا خيطب فيه يوم اجلمعة
وفيها أرسل السلطان عالء الدين حممد بن تكش إىل امللك العادل وهو خميم مبرج الصفر رسوال، فرد إليه مع 

  الرسول خطيب
دولعي، واستنيب عنه يف اخلطابة الشيخ املوفق عمر بن يوسف خطيب بيت دمشق مجال الدين حممد بن عبد امللك ال

  .االبار، فأقام بالعزيزية يباشر عنه، حىت قدم وقد مات العادل
  .صاحب املوصل) ٢(وفيها تويف امللك القاهر 



  .مكانه) ٣(فأقيم ابنه الصغري 
  .ؤ غالم أبيهمث قتل وتشتت مشل البيت االتابكي، وتغلب على االمور بدر الدين لؤل

وفيها كان عود الوزير صفي الدين عبد اهللا بن علي بن شكر من بالد الشرق بعد موت العادل، فعمل فيه علم 
الدين مقامة بالغ يف مدحه فيها، وقد ذكروا أنه كان متواضعا حيب الفقراء والفقهاء، ويسلم على الناس إذا اجتاز 

 هذه السنة، وذلك أن الكامل هو الذي كان سبب طرده وإبعاده هبم وهو راكب يف أهبة وزارته، مث إنه نكب يف
كتب إىل أخيه املعظم فيه، فاحتاط على أمواله وحواصله، وعزل ابنه عن النظر من الدواوين، وقد كان ينوب عن 

  .أبيه يف مدة غيبته
كرات اليت كان أبوه قد ويف رجب منها أعاد املعظم ضمان القيان واخلمور واملغنيات وغري ذلك من الفواحش واملن

  أبطلها، حبيث إنه مل
__________  

  ).٣٤٥/  ٥وانظر تاريخ ابن خلدون (أما ابن االثري فيقول انه اتصل بامللك االشرف وصار من جنده ) ١(
وابن املشطوب هو عماد الدين أمحد بن سيف الدين علي بن أمحد املشطوب وكان مقدما عظيما يف االكراد 

  .اهلكارية
و عز الدين مسعود بن أرسالن شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقر، وكانت وفاته باحلمى ليلة وه) ٢(

  .االثنني لثالث بقني من ربيع االول، وكانت واليته سبع سنني وتسعة أشهر
أثر وانقرض مبوته ملك البيت االتابكي، فقد تدبر أمر مملكته بدر الدين لؤلؤ وصيا على ولدين صغريين مث است

  .باململكة
  ).تاريخ أيب الفداء -ابن االثري (

  .وهو أرسالن شاه وكان عمره حنو عشر سنني

يكن أحد يتجاسر أن ينقل ملء كف مخر إىل دمشق إال باحليلة اخلفية، فجزى اهللا العادل خريا، وال جزى املعظم 
الموال على اجلند، واحتياجهم إىل النفقات خريا على ما فعل، واعتذر املعظم يف ذلك بأنه إمنا صنع هذا املنكر لقلة ا

  .يف قتال الفرنج
وهذا من جهله وقلة دينه وعدم معرفته باالمور، فإن هذا الصنيع يديل عليهم االعداء وينصرهم عليهم، ويتمكن 

  يف االثرمنهم الداء ويثبط اجلند عن القتال، فيولون بسببه االدبار، وهذا مما يدمر وخيرب الديار ويديل الدول، كما 
  ".إذا عصاين من يعرفين سلطت عليه من ال يعرفين " 

  .وهذا ظاهر ال خيفى على فطن
القاضي شرف الدين أبو طالب عبد اهللا بن زين القضاة عبد الرمحن بن سلطان بن حيىي : وممن تويف فيها من االعيان

: ذهب الظاهرية، قال فيه ابن الساعياللخمي الضرير البغدادي، كان ينسب إىل علم االوائل، ولكنه كان يتستر مب
غداة عدوا على هوج النياق * إىل الرمحن أشكو ما أاليف : الداودي املذهب، املعري أدبا واعتقادا، ومن شعره

وهل عيش ألذ من التالق ؟ قاضي * أمر بكم أمر من الفراق ؟ وهل ذل أشد من التنائي * سألتكم مبن زم املطايا 
  .قضاة بغداد
ن أبو القاسم عبد اهللا بن احلسني بن الدامغاين احلنفي، مسع احلديث وتفقه على مذهب أيب حنيفة، وويل عماد الدي

  .القضاء ببغداد مرتني حنوا من أربع عشرة سنة، وكان مشكور السرية عارفا باحلساب والفرائض وقسمة التركات



يفة الناصر، كان يسمى سلمان دار اخلالفة، وكان أبو اليمن جناح بن عبد اهللا احلبشي السوداين جنم الدين موىل اخلل
ال يفارق اخلليفة، فلما مات وجد عليه اخلليفة وجدا كثريا، وكان يوم جنازته يوما مشهودا، كان بني يدي نعشه 

مائة بقرة وألف شاة وأمحال من التمر واخلبز واملاورد، وقد صلى عليه اخلليفة بنفسه حتت التاج، وتصدق عنه 
  .ف دينار على املشاهد، ومثلها على اجملاورين باحلرمني، وأعتق مماليكه ووقف عنه مخسمائة جملدبعشرة آال

  أبو املظفر حممد بن علوان
ابن مهاجر بن علي بن مهاجر املوصلي، تفقه بالنظامية ومسع احلديث، مث عاد إىل املوصل فساد أهل زمانه هبا، وتقدم 

  .لؤلؤ وغريها، وكان صاحلا دينا يف الفتوى والتدريس مبدرسة بدر الدين
أبو الطيب رزق اهللا بن حيىي ابن رزق اهللا بن حيىي بن خليفة بن سليمان بن رزق اهللا بن غامن بن غنام التأخدري 

احملدث اجلوال الرحال الثقة احلافظ االديب الشاعر، أبو العباس أمحد بن برتكش بن عبد اهللا العمادي، وكان من 
أبوه من موايل امللك عماد الدين زنكي صاحبها، وكان أمحد هذا دينا شاعرا ذا مال جزيل، أمراء سنجار، وكان 

وأمالك كثرية، وقد احتاط على أمواله قطب الدين حممد بن عماد الدين زنكي وأودعه سجنا فنسي فيه ومات 
العمر الذي كان  على خدها من خشية البني تلتقي مضى أكثر* تقول وقد ودعتها ودموعها : كمدا، ومن شعره

رويدك فاعمل صاحلا يف الذي بقي مث دخلت سنة ست عشرة وستمائة فيها أمر الشيخ حميي الدين بن * نافعا 
اجلوزي حمتسب بغداد بإزالة املنكر وكسر املالهي عكس ما أمر به املعظم، وكان أمره يف ذلك يف أول هذه السنة 

  .وهللا احلمد واملنة
ار هنر جيحون وفيها عربت التتار هنر جيحون صحبة ملكهم جنكزخان من بالدهم، ظهور جنكيزخان وعبور التت

من أرض الصني ولغتهم خمالفة للغة سائر التتار، وهم من أشجعهم وأصربهم ) ١(وكانوا يسكنون جبال طمغاج 
زم شاه على القتال، وسبب دخوهلم هنر جيحون أن جنكزخان بعث جتارا له ومعهم أموال كثرية إىل بالد خوار

يبتضعون له ثيابا للكسوة، فكتب نائبها إىل خوارزم شاه يذكر له ما معهم من كثرة االموال، فأرسل إليه بأن يقتلهم 
ويأخذ ما معهم، ففعل ذلك، فلما بلغ جنكزخان خربهم أرسل يتهدد خوارزم شاه، ومل يكن ما فعله خوارزم شاه 

م شاه باملسري إليهم، فسار إليهم وهم يف شغل شاغل بقتال كشلي فعال جيدا، فلما هتدده أشار من أشار على خوارز
  خان، فنهب خوارزم شاه

__________  
  .وهي واسطة الصني: طوغاج: يف تاريخ أيب الفداء) ١(

أمواهلم وسىب ذراريهم وأطفاهلم، فأقبلوا إليه حمروبني فاقتتلوا معه أربعة أيام قتاال مل يسمع مبثله، أولئك يقاتلون عن 
ميهم واملسلمون عن أنفسهم، يعلمون أهنم مىت ولوا استأصلوهم، فقتل من الفريقني خلق كثري، حىت أن اخليول حر

كانت تزلق يف الدماء، وكان مجلة من قتل من املسلمني حنوا من عشرين ألفا، ومن التتار أضعاف ذلك، مث حتاجز 
إىل خبارى ومسرقند فحصنها وبالغ يف كثرة من ترك الفريقان ووىل كل منهم إىل بالده وجلأ خوارزم شاه وأصحابه 

فيها من املقاتلة، ورجع إىل بالده ليجهز اجليوش الكثرية، فقصدت التتار خبارى وهبا عشرون ألف مقاتل فحاصرها 
جنكزخان ثالثة أيام، فطلب منه أهلها االمان فأمنهم ودخلها فأحسن السرية فيهم مكرا وخديعة، وامتنعت عليه 

فحاصرها واستعمل أهل البلد يف طم خندقها وكانت التتار يأتون باملنابر والربعات فيطرحوهنا يف اخلندق القلعة 
  .، فقتل من كان هبا)١(يطمونه هبا ففتحوها قسرا يف عشرة أيام 



وا مث عاد إىل البلد فاصطفى أموال جتارها وأحلها جلنده فقتلوا من أهلها خلقا ال يعلمهم إال اهللا عزوجل، وأسر
الذرية والنساء، وفعلوا معهن الفواحش حبضرة أهليهن، فمن الناس من قاتل دون حرميه حىت قتل، ومنهم من أسر 
فعذب بأنواع العذاب، وكثر البكاء والضجيج بالبلد من النساء واالطفال والرجال، مث ألقت التتار النار يف دور 

ية على عروشها، مث كروا راجعني عنها قاصدين خبارى ومدارسها ومساجدها فاحترقت حىت صارت بالقع خاو
  .مسرقند، وكان من أمرهم ما سنذكره يف السنة اآلتية

ويف مستهل هذه السنة خرب سور بيت املقدس عمره اهللا بذكره، أمر بذلك املعظم خوفا من استيالء الفرنج عليه 
إىل أخذ الشام مجيعه، فشرع يف ختريب بعد مشورة من أشار بذلك، فإن الفرنج إذا متكنوا من ذلك جعلوه وسيلة 

السور يف أول يوم احملرم فهرب منه أهله خوفا من الفرنج أن يهجموا عليهم ليال أو هنارا، وتركوا أمواهلم وأثاثهم 
  .ومتزقوا يف البالد كل ممزق، حىت قيل إنه بيع القنطار الزيت بعشرة دراهم والرطل النحاس بنصف درهم

  ىل اهللاوضج الناس وابتهلوا إ
عند الصخرة ويف االقصى، وهي أيضا فعلة شنعاء من املعظم مع ما أظهر من الفواحش يف العام املاضي، فقال 

  .بعضهم يهجو املعظم بذلك
وأخرب القدس يف احملرم وفيها استحوذت الفرنج على مدينة دمياط ودخلوها باالمان * يف رجب حلل احلميا 

ا نساءها وأطفاهلا، وفجروا بالنساء وبعثوا مبنرب اجلامع والربعات ورؤوس القتلى فغدروا بأهلها وقتلوا رجاهلا وسبو
  .إىل اجلزائر، وجعلوا اجلامع كنيسة

وفيها غضب املعظم على القاضي زكي الدين بن الزكي، وسببه أن عمته ست الشام بنت أيوب مرضت يف دارها 
  ، فذهباليت جعلتها بعدها مدرسة فأرسلت إىل القاضي لتوصي إليه

__________  
  .اثين عشر يوما: يف ابن االثري) ١(

إليها بشهود معه فكتب الوصية كما قالت، فقال املعظم يذهب إىل عميت بدون إذين، ويسمع هو والشهود كالمها 
؟ واتفق أن القاضي طلب من جايب العزيزية حساهبا وضربه بني يديه باملقارع، وكان املعظم يبغض هذا القاضي من 

  .م أبيه، فعند ذلك أرسل املعظم إىل القاضي ببقجة فيها قباء وكلوتة، القباء أبيض والكلوتة صفراءأيا
وقيل بل كانا محراوين مدرنني، وحلف الرسول عن السلطان ليلبسنهما وحيكم بني اخلصوم فيهما، وكان من لطف 

منتصب للحكم، فلم يستطع إال أن يلبسهما  اهللا أن جاءته الرسالة هبذا وهو يف دهليز داره اليت بباب الربيد، وهو
وحكم فيهما، مث دخل داره واستقبل مرض موته، وكانت وفاته يف صفر من السنة اآلتية بعدها، وكان الشرف بن 

إنه اعتكف باجلامع أيضا فأرسل إليه املعظم خبمر ونرد : عنني الزرعي الشاعر قد أظهر النسك والتعبد، ويقال
  .ليشتغل هبما
خلع * أحدثتها تبقى على اآلباد جتري امللوك على طريقك بعدها * يا أيها امللك املعظم سنة : ليه ابن عننيفكتب إ

مشس الدين بن الشريازي إمام : القضاة وحتفة الزهاد وهذا من أقبح ما يكون أيضا، وقد كان نواب ابن الزكي أربعة
  .الرواق جتاه البالطة السوداء مشهد علي، كان حيكم باملشهد بالشباك، ورمبا برز إىل طرف

ومشس الدين ابن سىن الدولة، كان حيكم يف الشباك الذي يف الكالسة جتاه تربة صالح الدين عند الغزالية، وكمال 
الدين املصري وكيل بيت املال كان حيكم يف الشباك الكمايل مبشهد عثمان، وشرف الدين املوصلي احلنفي كان 

  .ربون واهللا تعاىل أعلمحيكم باملدرسة الطرخانية جب



ست الشام واقفة املدرستني الربانية واجلوانية الست اجلليلة املصونة خاتون ست الشام بنت : وفيها تويف من االعيان
أيوب بن شادي، أخت امللوك وعمة أوالدهم، وأم امللوك، كان هلا من امللوك احملارم مخسة وثالثون ملكا، منهم 

بن أيوب صاحب اليمن، وهو مدفون عندها يف القرب القبلي من الثالثة، ويف االوسط منها شقيقها املعظم توران شاه 
زوجها وابن عمها ناصر الدين حممد بن أسد الدين شريكوه بن شادي صاحب محص، وكانت قد تزوجته بعد أيب 

يلي مكان الدرس،  ابنها حسام الدين عمر بن الجني، وهي وابنها حسام الدين عمر يف القرب الثالث، وهو الذي
ويقال للتربة واملدرسة احلسامية نسبة إىل ابنها هذا حسام الدين عمر بن الجني، وكان من أكابر العلماء عند خاله 
صالح الدين، وكانت ست الشام من أكثر النساء صدقة وإحسانا إىل الفقراء واحملاويج، وكانت تعمل يف كل سنة 

ية وعقاقري وغري ذلك وتفرقه على الناس، وكانت وفاهتا يوم اجلمعة آخر يف دارها بألوف من الذهب أشربة وأدو
  النهار السادس عشر من ذي القعدة من هذه السنة يف دارها اليت جعلتها مدرسة، وهي

  .عن املارستان وهي الشامية اجلوانية، ونقلت منها إىل تربتها بالشامية الربانية، وكانت جنازهتا حافلة رمحها اهللا
بقاء صاحب االعراب واللباب عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا، الشيخ أبو البقاء العكربي الضرير النحوي أبو ال

، وله حواش على املقامات "النحو ) ٢(اللباب يف " وكتاب ) ١" (إعراب القرآن العزيز : " احلنبلي صاحب
  ن صاحلا دينا، ماتومفصل الزخمشري وديوان املتنيب وغري ذلك، وله يف احلساب وغريه، وكا

وقد قارب الثمانني رمحه اهللا، وكان إماما يف اللغة فقيها مناظرا عارفا باالصلني والفقه، وحكى القاضي ابن خلكان 
عند أصحاب الرس، فرمبا اختطفت ) ٣(عنه أنه ذكر يف شرح املقامات أن عنقاء مغرب كانت تأيت إىل جبل شاهق 

  .ة بن صفوان فدعا عليها فهلكتبعض أوالدهم فشكوها إىل نبيهم حنظل
أهنا كانت " ربيع االبرار : " وكان وجهها كوجه االنسان وفيها شبه من كل طائر، وذكر الزخمشري يف كتابه: قال

يف زمن موسى هلا أربعة أجنحة من كل جانب، ووجه كوجه االنسان، وفيها شبه كثري من سائر احليوان، وأهنا 
  .لعبسي الذي كان يف الفترة فدعا عليها فهلكت واهللا أعلمتأخرت إىل زمن خالد بن سنان ا

  .أن املعز الفاطمي جئ إليه بطائر غريب الشكل من الصعيد يقال له عنقاء مغرب: وذكر ابن خلكان
وكل واحد من خالد بن سنان وحنظلة بن صفوان كان يف زمن الفترة، وكان صاحلا ومل يكن نبينا لقول : قلت

  .وقد تقدم ذلك) ٤" (أنا أوىل الناس بعيسى بن مرمي النه ليس بيين وبينه نيب " عليه وسلم رسول اهللا صلى اهللا 
احلافظ عماد الدين أبو القاسم علي بن احلافظ هباء الدين أيب حممد القاسم بن احلافظ الكبري أيب القاسم علي بن 

هذه السنة، ومن لطيف شعره قوله يف  احلسن بن هبة اهللا بن عساكر الدمشقي، مسع الكثري ورحل فمات ببغداد يف
ويف أيلول يغين اهللا عنها ابن * ثالثة أشهر ال بد منها حزيران ومتوز وآب * ومروحة تروح كل هم : املروحة

  .الداوي الشاعر وقد أورد له ابن الساعي مجلة صاحلة من شعره
__________  

  .الكرمي: ١٠٠/  ٣يف ابن خلكان ) ١(
  .اعرب القرآن :ويف تاريخ ابن النجار

  .اللباب يف علل النحو: يف وفيات االعيان) ٢(
  .اللباب يف علل البناء واالعراب: وذكره ابن النجار

  .جبل رمخ: يف الوفيات) ٣(
  ).١٤٥(أخرجه مسلم يف الفضائل ح ) ٤(



  .وأبو سعيد بن الوزان الداوي وكان أحد املعدلني ببغداد ومسع البخاري من أيب الوقت
مد بن حممود بن عبد الرمحن املروزي االصل اهلمداين املولد البغدادي املنشأ والوفاة، كان حسن وأبو سعيد حم

الشكل كامل االوصاف له خط حسن ويعرف فنونا كثرية من العلوم، شافعي املذهب، يتكلم يف مسائل اخلالف 
ي كد وأمحق ذو مال لذي دعة ومكدية لذ* أرى قسم االرزاق أعجب قسمة : حسن االخالق ومن شعره قوله

وهللا من قبل االمور ومن بعد أبو * وعقل بال حظ وعقل له حد يعم الغىن والفقر ذا اجلهل واحلجا * وأمحق معدم 
زكريا حيىي بن القاسم ابن الفرج بن درع بن اخلضر الشافعي شيخ تاج الدين التكرييت قاضيها، مث درس بنظامية 

التفسري والفقه واالدب والنحو واللغة، وله املصنفات يف ذلك كله ومجع لنفسه بغداد، وكان متقنا لعلوم كثرية منها 
  .تارخيا حسنا

ما * ومن سرور يوافيه ومن حزن واهللا يطلب منه شكر نعمته * ال بد للمرء من ضيق ومن سعة : ومن شعره قوله
يف سر ويف علن فما على شدة يبقى فرضيك هذين * دام فيها ويبغي الصرب يف احملن فكن مع اهللا يف احلالني معتنقا 

ما جار يف احلكم من علي * إن كان قاضي اهلوى علي ويل : وال على نعمة تبقى على الزمن وله أيضا* الزمان يكن 
ففيك قد الفؤاد من قبل * تبق يل حيلة من احليل إن كان قد القميص من دبر * ويل يا يوسفي اجلمال عندك مل 
بن نزار بن عشائر بن عبد اهللا بن ) ١(م مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن جنم بن شاس صاحب اجلواهر الشيخ االما

  اجلواهر الثمينة يف مذهب: " اجلذامي املالكي الفقيه، مصنف كتاب) ١(حممد بن شاس 
  .، وهو من أكثر الكتب فوائد يف الفروع، رتبه على طريقة الوجيز للغزايل"عامل املدينة 

فيه داللة على غزارة علمه وفضله والطائفة املالكية مبصر عاكفة عليه حلسنه وكثرة فوائده، و: قال ابن خلكان
  .وكان مدرسا مبصر ومات بدمياط رمحه اهللا، واهللا سبحانه أعلم

__________  
  .ساس: ويف االصل ٦١/  ٣من وفيات االعيان ) ١(

لعزاء جبنكزخان املسمى بتموجني لعنه اهللا تعاىل، مث دخلت سنة سبع عشرة وستمائة يف هذه السنة عم البالء وعظم ا
ومن معه من التتار قبحهم اهللا أمجعني، واستفحل أمرهم واشتد إفسادهم من أقصى بالد الصني إىل أن وصلوا بالد 
العراق وما حوهلا حىت انتهوا إىل إربل وأعماهلا، فملكوا يف سنة واحدة وهي هذه السنة سائر املمالك إال العراق 

جلزيرة والشام ومصر، وقهروا مجيع الطوائف اليت بتلك النواحي اخلوارزمية والقفجاق والكرج والالن واخلزر وا
وغريهم، وقتلوا يف هذه السنة من طوائف املسلمني وغريهم يف بلدان متعددة كبار ما ال حيد وال يوصف، وباجلملة 

جال، وكثريا من النساء واالطفال، وأتلفوا ما فيه بالنهب إن فلم يدخلوا بلدا إال قتلوا مجيع من فيه من املقاتلة والر
احتاجوا إليه، وباحلريق إن مل حيتاجوا إليه، حىت أهنم كانوا جيمعون احلرير الكثري الذي يعجزون عن محله فيطلقون 

جد واجلوامع، فيه النار وهم ينظرون إليه، وخيربون املنازل وما عجزوا عن ختريبه حيرقوه، وأكثر ما حيرقون املسا
  .وكانوا يأخذون االسارى من املسلمني فيقاتلون هبم وحياصرون هبم، وإن مل ينصحوا يف القتال قتلوهم

وقد بسط ابن االثري يف كامله خربهم يف هذه السنة بسطا حسنا مفصال، وقدم على ذلك كالما هائال يف تعظيم هذا 
الليايل ) ١(ثة العظمى واملصيبة الكربى اليت عقمت هذا فصل يتضمن ذكر احلاد: اخلطب العجيب، قال فنقول

إن العامل منذ خلق اهللا آدم وإىل اآلن، مل يبتلوا : وااليام عن مثلها، عمت اخلالئق وخصت املسلمني، فلو قال قائل
خبت  مبثلها لكان صادقا، فإن التواريخ مل تتضمن ما يقارهبا وال يدانيها، ومن أعظم ما يذكرون من احلوادث ما فعل

  نصر ببين إسرائيل من القتل، وختريب



بيت املقدس، وما البيت املقدس بالنسبة إىل ما خرب هؤالء املالعني من البالد، اليت كل مدينة منها أضعاف البيت 
املقدس، وما بنو إسرائيل بالنسبة ملا قتلوا، فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بين إسرائيل، ولعل اخلالئق ال 

ون مثل هذه احلادثة إىل أن ينقرض العامل، وتفىن الدنيا إال يأجوج ومأجوج، وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه، ير
ويهلك من خالفه، وهؤالء مل يبقوا على أحد، بل قتلوا الرجال والنساء واالطفال، وشقوا بطون احلوامل، وقتلوا 

  .االجنة
قوة إال باهللا العلي العظيم، هلذه احلادثة اليت استطار شررها، وعم ضررها، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وال حول وال 

وسارت يف البالد كالسحاب استدبرته الريح، فإن قوما خرجوا من أطراف الصني، فقصدوا بالد تركستان مثل 
لون بأهلها ما كاشغر وبالساغون، مث منها إىل بالد ما وراء النهر مثل مسرقند وخبارا وغريمها، فيملكوهنا، ويفع

نذكره، مث تعرب طائفة منهم إىل خراسان فيفرغون منها ملكا، وختريبا وقتال وهنبا، مث جياوزوهنا إىل الري ومهذان وبلد 
  اجلبل وما فيه من البالد إىل حد العراق، مث يقصدون بالد أذربيجان وأرانية وخيربونه، ويقتلون

__________  
  .عقت: ٣٥٨/  ١٢يف ابن االثري ) ١(

ساروا إىل دربند شروان ) ١(أكثر أهلها ومل ينج منهم إال الشريد النادر يف أقل من سنة، هذا ما مل يسمع مبثله، مث 
اللكز ومن يف ذلك الصقع ] و [ فملكوا مدنه، ومل يسلم غري قلعته اليت هبا ملكهم، وعربوا عندها إىل بلد الالن، 

ريبا، مث قصدوا بالد قفجاق، وهم من أكثر الترك عددا، فقتلوا كل من من االمم املختلفة، فأوسعوهم قتال وهنبا وخت
وقف هلم وهرب الباقون إىل الغياض وملكوا عليهم بالدهم، وسارت طائفة أخرى إىل غزنة وأعماهلا، وما جياورها 

ه، فإن من بالد اهلند وسجستان وكرمان، ففعلوا فيها مثل أفعال هؤالء وأشد، هذا ما مل يطرق االمساع مثل
، إمنا ملكها يف حنو عشر سنني، ومل )٢(االسكندر الذي اتفق املؤرخون على أنه ملك الدنيا مل ميلكها يف سنة واحدة 

يقتل أحدا بل رضي من الناس بالطاعة، وهؤالء قد ملكوا أكثر املعمور من االرض وأطيبه وأحسنه عمارة، وأكثره 
  الحد من) ٣(يتفق  أهال وأعدهلم أخالقا وسرية يف حنو سنة، ومل

أهل البالد اليت مل يطرقوها بقاء إال وهو خائف مترقب وصوهلم، وهم مع ذلك يسجدون للشمس إذا طلعت، وال 
  .حيرمون شيئا، ويأكلون ما وجدوه من احليوانات وامليتات لعنهم اهللا تعاىل

ا كان قد قتل امللوك من سائر املمالك وإمنا استقام هلم هذا االمر لعدم املانع الن السلطان خوارزم شاه حممد: قال
واستقر يف االمور، فلما اهنزم منهم يف العام املاضي وضعف عنهم وساقوا وراءه فهرب فال يدري أين ذهب، وهلك 

، وإىل اهللا ] ٤٤: االنفال) [ ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال(يف بعض جزائر البحر، خلت البالد ومل يبق هلا من حيميها 
  .رترجع االمو

مث شرع يف تفصيل ما ذكره جممال، فذكر أوال ما قدمنا ذكره يف العام املاضي من بعث جنكزخان أولئك التجار مبا 
له ليأتونه بثمنه كسوة ولباسا، وأخذ خوارزم شاه تلك االموال فحنق عليه جنكزخان وأرسل يهدده فسار إليه 

لي خان، فنهب أثقاهلم ونساءهم وأطفاهلم فرجعوا وقد خوارزم شاه بنفسه وجنوده فوجد التتار مشغولني بقتال كش
انتصروا على عدوهم، وازدادوا حنقا وغيظا، فتواقعوا هم وإياه وابن جنكزخان ثالثة أيام فقتل من الفريقني خلق 
كثري، مث حتاجزوا ورجع خوارزم شاه إىل أطراف بالده فحصنها مث كر راجعا إىل مقره ومملكته مبدينة خوارزم شاه، 
فأقبل جنكزخان فحصر خبارا كما ذكرنا فافتتحها صلحا وغدر بأهلها حىت افتتح قلعتها قهرا وقتل اجلميع، وأخذ 
االموال وسىب النساء واالطفال وخرب الدور واحملال، وقد كان هبا عشرون ألف مقاتل، فلم يغن عنهم شيئا، مث 



مخسون ألف مقاتل من مسرقند فنكلوا وبرز إليهم سبعون سار إىل مسرقند فحاصرها يف أول احملرم من هذه السنة وهبا 
ألفا من العامة فقتل اجلميع يف ساعة واحدة وألقى إليه اخلمسون ألف السلم فسلبهم سالحهم وما ميتنعون به، 
يه وقتلهم يف ذلك اليوم واستباح البلد فقتل اجلميع وأخذ االموال وسىب الذرية وحرقه وتركه بالقع، فإنا هللا وإنا إل

  راجعون، وأقام لعنه اهللا هنالك وأرسل السرايا إىل
__________  

  .مل ميلكها يف هذه السرعة: يف ابن االثري) ٢..(مث ملا فرغوا من أذربيجان وأرانية ساروا: العبارة يف ابن االثري) ١(
  .ومل يبق: يف ابن االثري) ٣(

بة، وأرسل أخرى وراء خوارزم شاه، وكانوا عشرين ألفا البلدان فأرسل سرية إىل بالد خراسان وتسميها التتار املغر
اطلبوه فأدركوه ولو تعلق بالسماء فساروا وراءه فأدركوه وبينهم وبينه هنر جيحون وهو آمن بسببه، فلم : قال

جيدوا سفنا فعملوا هلم أحواضا حيملون عليها االسلحة ويرسل أحدهم فرسه ويأخذ بذنبها فتجره الفرس باملاء وهو 
احلوض الذي فيه سالحه، حىت صاروا كلهم يف اجلانب اآلخر، فلم يشعر هبم خوارزم شاه إال وقد خالطوه،  جير

وهم يف أثره ال ميهلونه جيمع هلم فصار كلما أتى بلدا ليجتمع فيه ) ١(فهرب منهم إىل نيسابور مث منها إىل غريها 
ار إىل قلعة يف جزيرة فيه فكانت فيها وفاته، عساكره له يدركونه فيهرب منهم، حىت ركب يف حبر طربستان وس

وقيل إنه ال يعرف بعد ركوبه يف البحر ما كان من أمره بل ذهب فال يدري أين ذهب، وال إىل أي مفر هرب، 
وملكت التتار حواصله فوجدوا يف خزانته عشرة آالف ألف دينار، وألف محل من االطلس وغريه وعشرون ألف 

اجلواري واخليام شيئا كثريا، وكان له عشرة آالف مملوك كل واحد مثل ملك، فتمزق فرس وبغل، ومن الغلمان و
ذلك كله، وقد كان خوارزم شاه فقيها حنفيا فاضال له مشاركات يف فنون من العلم، يفهم جيدا، وملك بالدا 

وال أعظم  متسعة وممالك متعددة إحدى وعشرين سنة وشهورا، ومل يكن بعد ملوك بين سلجوق أكثر حرمة منه
ملكا منه، النه إمنا كانت مهته يف امللك ال يف اللذات والشهوات، ولذلك قهر امللوك بتلك االراضي وأحل باخلطا 

بأسا شديدا، حىت مل يبق ببالد خراسان وما وراء النهر وعراق العجم وغريها من املمالك سلطان سواه، ومجيع 
  .البالد حتت أيدي نوابه
ن وقالعها من أمنع القالع، حبيث أن املسلمني مل يفتحوها إال يف سنة تسعني من أيام سليمان بن مث ساروا إىل مازندرا

عبد امللك، ففتحها هؤالء يف أيسر مدة وهنبوا ما فيها وقتلوا أهاليها كلهم وسبوا وأحرقوا، مث ترحلوا عنها حنو 
ذوها وفيها كل غريب ونفيس مما مل يشاهد الري فوجدوا يف الطريق أم خوارزم شاه ومعها أموال عظيمة جدا، فأخ

مثله من اجلواهر وغريها، مث قصدوا الري فدخلوها على حني غفلة من أهلها فقتلوهم وسبوا وأسروا، مث ساروا إىل 
مهذان فملكوها مث إىل زجنان فقتلوا وسبوا، مث قصدوا قزوين فنهبوها وقتلوا من أهلها حنوا من أربعني ألفا، مث تيمموا 

  أذربيجان فصاحلهم ملكها أزبك بن بالد
البهلوان على مال محله إليهم لشغله مبا هو فيه من السكر وارتكاب السيئآت واالهنماك على الشهوات، فتركوه 

وساروا إىل موقان فقاتلهم الكرج يف عشرة آالف مقاتل فلم يقفوا بني أيديهم طرفة عني حىت اهنزمت الكرج 
  .، فكسرهتم التتار وقعة ثانية أقبح هزمية وأشنعهافأقبلوا إليهم حبدهم وحديدهم

طائفة خترج من حدود : ولقد جرى هلؤالء التتر ما مل يسمع مبثله من قدمي الزمان وحديثه): ٢(وههنا قال ابن االثري 
ة الصني، ال تنقضي عليهم سنة حىت يصل بعضهم إىل حدود بالد أرمينية من هذه الناحية، وجياوزون العراق من ناحي

  مهذان، وتاهللا ال أشك أن من جيئ بعدنا إذا



__________  
  .رحل من نيسابور إىل مازندران: يف ابن االثري) ١(
  .٣٧٥/  ١٢انظر الكامل ) ٢(

بعد العهد، ويرى هذه احلادثة مسطورة ينكرها ويستبعدها، واحلق بيده، فمىت استبعد ذلك فلينظر أننا سطرنا حنن 
اننا هذه يف وقت كل من فيه يعلم هذه احلادثة، قد استوى يف معرفتها العامل واجلاهل وكل من مجع التاريخ يف أزم

لشهرهتا، يسر اهللا للمسلمني واالسالم من حيفظهم وحيوطهم، فلقد دفعوا من العدو إىل أمر عظيم، ومن امللوك 
  .املسلمني إىل من ال تتعدى مهته بطنه وفرجه، وقد عدم سلطان املسلمني خوارزم شاه

وانقضت هذه السنة وهم يف بالد الكرج، فلما رأوا منهم ممانعة ومقاتلة يطول عليهم هبا املطال عدلوا إىل : قال
  .غريهم، وكذلك كانت عادهتم فساروا إىل تربيز فصاحلهم أهلها مبال

ولن  -مرأة مث ساروا إىل مراغة فحصروها ونصبوا عليها اجملانيق وتترسوا باالسارى من املسلمني، وعلى البلد ا
ففتحوا البلد بعد أيام وقتلوا من أهله خلقا ال يعلم عدهتم إال اهللا عزوجل، وغنموا  -يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

منه شيئا كثريا، وسبوا وأسروا على عادهتم لعنهم اهللا لعنة تدخلهم نار جهنم، وقد كان الناس خيافون منهم خوفا 
درب من هذه البلد وبه مائة رجل مل يستطع واحد منهم أن يتقدم إليه،  عظيما جدا حىت إنه دخل رجل منهم إىل

  .وما زال يقتلهم واحدا بعد واحد حىت قتل اجلميع ومل يرفع منهم أحد يده إليه، وهنب ذلك الدرب وحده
  فقتلت كل من يف) ١] (دارا [ ودخلت امرأة منهم يف زي رجل 

مرأة فقتلها لعنها اهللا، مث قصدوا مدينة إربل فضاق املسلمون لذلك ذلك البيت وحدها مث استشعر أسري معها أهنا ا
ذرعا وقال أهل تلك النواحي هذا أمر عصيب، وكتب اخلليفة إىل أهل املوصل وامللك االشرف صاحب اجلزيرة 

و أخيه إين قد جهزت عسكرا فكونوا معه لقتال هؤالء التتار، فأرسل االشرف يعتذر إىل اخلليفة بأنه متوجه حن: يقول
الكامل إىل الديار املصرية بسبب ما قد دهم املسلمني هناك من الفرنج، وأخذهم دمياط الذي قد أشرفوا بأخذهم له 

على أخذ الديار املصرية قاطبة، وكان أخوه املعظم قد قدم على وايل حران يستنجده الخيهما الكامل ليتحاجزوا 
ر املصرية، فكتب اخلليفة إىل مظفر الدين صاحب إربل ليكون هو الفرنج بدمياط وهو على أهبة املسري إىل الديا

املقدم على العساكر اليت يبعثها اخلليفة وهي عشرة آالف مقاتل، فلم يقدم عليه منهم مثامنائة فارس مث تفرقوا قبل أن 
حلهم أهلها وترك جيتمعوا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، ولكن اهللا سلم بأن صرف مهة التتار إىل ناحية مهذان فصا

عندهم التتار شحنة، مث اتفقوا على قتل شحنتهم فرجعوا إليهم فحاصروهم حىت فتحوها قسرا وقتلوا أهلها عن 
مث إىل بيلقان فقتلوا من أهلها خلقا كثريا ومجا ) ٣(مث تربيز ) ٢(آخرهم، مث ساروا إىل أذربيجان ففتحوا أردبيل 

  غفريا، وحرقوها
__________  

  .االثري من ابن) ١(
  .أردويل: يف ابن االثري) ٢(
ومسعوا مبا أهل البلد عليه من اجتماع الكلمة على قتاهلم، أرسلوا يطلبون منهم ماال : قال ابن االثري يف تارخيه) ٣(

وثيابا، فاستقر االمر بينهم على قدر معلوم من ذلك، فسريوه إليهم، فأخذوه ورحلوا إىل مدينة سراو فنهبوها وقتلوا 
  ).٣٨٢/  ١٢(ن فيها كل م



وكانوا يفجرون بالنساء مث يقتلوهنن ويشقون بطوهنن عن االجنة مث عادوا إىل بالد الكرج وقد استعدت هلم الكرج 
فاقتتلوا معهم فكسروهم أيضا كسرة فظيعة، مث فتحوا بلدانا كثرية يقتلون أهلها ويسبون نساءها ويأسرون من 

هنم بني أيديهم ترسا يتقون هبم الرمي وغريه، ومن سلم منهم قتلوه بعد الرجال ما يقاتلون هبم احلصون، جيعلو
  انقضاء احلرب، مث ساروا إىل بالد الالن

والقبجاق فاقتتلوا معهم قتاال عظيما فكسروهم وقصدوا أكرب مدائن القبجاق وهي مدينة سوداق وفيها من االمتعة 
ثري جدا، وجلأت القبجاق إىل بالد الروس وكانوا والثياب والتجائر من الربطاسي والقندر والسنجاب شئ ك

نصارى فاتفقوا معهم على قتال التتار فالتقوا معهم فكسرهتم التتار كسرة فظيعة جدا، مث ساروا حنو بلقار يف حدود 
  .العشرين وستمائة ففرغوا من ذلك كله ورجعوا حنو ملكهم جنكزخان لعنه اهللا وإياهم

ربة، وكان جنكزخان قد أرسل سرية يف هذه السنة إىل كالنة وأخرى إىل فرغانة هذا ما فعلته هذه السرية املغ
فملكوها، وجهز جيشا آخر حنو خراسان فحاصروا بلخ فصاحلهم أهلها، وكذلك صاحلوا مدنا كثرية أخرى، حىت 

جنكزخان  وكانت حصينة فحاصروها ستة أشهر حىت عجزوا فكتبوا إىل) ١(انتهوا إىل الطالقان فأعجزهتم قلعتها 
فقدم بنفسه فحاصرها أربعة أشهر أخرى حىت فتحها قهرا، مث قتل كل من فيها وكل من يف البلد بكماله خاصة 

وعامة، مث قصدوا مدينة مرو مع جنكزخان فقد عسكر بظاهرها حنو من مائيت ألف مقاتل من العرب وغريهم 
إليه راجعون، مث حصروا البلد مخسة أيام واستنزلوا نائبها  فاقتتلوا معه قتاال عظيما حىت انكسر املسلمون فإنا هللا وإنا

خديعة مث غدروا به وبأهل البلد فقتلوهم وغنموهم وسلبوهم وعاقبوهم بأنواع العذاب، حىت إهنم قتلوا يف يوم 
مشهد  واحد سبعمائة ألف إنسان، مث ساروا إىل نيسابور ففعلوا فيها ما فعلوا بأهل مرو، مث إىل طوس فقتلوا وخربوا

علي بن موسى الرضى سالم اهللا عليه وعلى آبائه، وخربوا تربة الرشيد اخلليفة فتركوه خرابا، مث ساروا إىل غزنة 
فقاتلهم جالل الدين بن خوارزم شاه فكسرهم مث عادوا إىل ملكهم جنكزخان لعنه اهللا وإياهم، وأرسل جنكزخان 

البلد قهرا فقتلوا من فيها قتال ذريعا، وهنبوها وسبوا أهلها طائفة أخرى إىل مدينة خوارزم فحاصروها حىت فتحوا 
وأرسلوا اجلسر الذي مينع ماء جيحون منها فغرقت دورها وهلك مجيع أهلها مث عادوا إىل جنكزخان وهو خميم على 

الطالقان فجهز منهم طائفة إىل غزنة فاقتتل معهم جالل الدين بن خوارزم شاه فكسرهم جالل الدين كسرة 
مة، واستنقذ منهم خلقا من أسارى املسلمني، مث كتب إىل جنكزخان يطلب منه أن يربز بنفسه لقتاله، فقصده عظي

  جنكزخان فتواجها وقد تفرق على جالل الدين بعض جيشه ومل يبق بد من القتال، فاقتتلوا ثالثة أيام مل يعهد قبلها
ا حبر اهلند فسارت التتار إىل غزنة فأخذوها بال كلفة مثلها من قتاهلم، مث ضعفت أصحاب جالل الدين فذهبوا فركبو

  .وال ممانعة، كل هذا أو أكثره وقع يف هذه السنة
__________  

  .وهي قلعة منصوركوه، وهي قلعة حصينة ال ترام علوا وارتفاعا) ١(

رمينية وفيها أيضا ترك االشرف موسى بن العادل الخيه شهاب الدين غازي ملك خالط وميا فارقني وبالد أ
واعتاض عن ذلك بالرها وسروج، وذلك الشتغاله عن حفظ تلك النواحي مبساعدة أخيه الكامل ونصرته على 

  .الفرنج لعنهم اهللا تعاىل
ويف احملرم منها هبت رياح ببغداد وجاءت بروق ومسعت رعود شديدة وسقطت صاعقة باجلانب الغريب على املنارة 

  .صلحت، وغارت الصاعقة يف االرضاجملاورة لعون ومعني فثلمتها، مث أ
ويف هذه السنة نصب حمراب احلنابلة يف الرواق الثالث الغريب من جامع دمشق بعد ممانعة من بعض الناس هلم، 



ولكن ساعدهم بعض االمراء يف نصبه هلم، وهو االمري ركن الدين املعظمي، وصلى فيه الشيخ موفق الدين بن 
  .قدامة
ثالثني وسبعمائة وعوضوا عنه باحملراب الغريب عند باب الزيارة، كما عوض احلنفية عن مث رفع يف حدود سنة : قلت

حمراهبم الذي كان يف اجلانب الغريب من اجلامع باحملراب اجملدد هلم شرقي باب الزيارة، حني جدد احلائط الذي هو 
 تعاىل كما سيأيت بيانه يف موضعه إن فيه يف االيام التنكزية، على يدي ناظر اجلامع تقي الدين ابن مراجل أثابه اهللا

  .شاء اهللا تعاىل
  .وفيها قتل صاحب سنجار أخاه فملكها مستقال هبا امللك االشرف بن العادل

وفيها نافق االمري عماد الدين بن املشطوب على امللك االشرف وكان قد آواه وحفظه من أذى أخيه الكامل حني 
االرض فسادا يف بالد اجلزيرة فسجنه االشرف حىت مات كمدا وذال وعذابا أراد أن يبايع للفائز، مث إنه سعى يف 

)١.(  
وفيها أوقع الكامل بالفرنج الذين على دمياط بأسا شديدا فقتل منهم عشرة آالف، وأخذ منهم خيوهلم وأمواهلم 

  .وهللا احلمد
خليل، وملا خرج احلاج إىل مكة وفيها عزل املعظم املعتمد مفاخر الدين إبراهيم عن والية دمشق ووالها للعزيز 
  شرفها اهللا تعاىل كان أمريهم املعتمد فحصل به خري كثري، وذلك أنه كف عبيد

مكة عن هنب احلجاج بعد قتلهم أمري حاج العراقيني أقباش الناصري، وكان من أكرب االمراء عند اخلليفة الناصر 
عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكرمي  وأخصهم عنده، وذلك النه قدم معه خبلع لالمري حسني بن أيب

العلوي احلسين الزيدي بواليته المرة مكة بعد أبيه، وكانت وفاته يف مجادى االوىل من هذه السنة، فنازع يف ذلك 
راجح وهو أكرب أوالد قتادة، وقال ال يتأمر عليها غريي، فوقعت فتنة أفضى احلال إىل قتل أقباش غلطا، وقد كان 

من أكابر االشراف احلسنيني الزيديني وكان عادال منصفا منعما، نقمة على عبيد مكة واملفسدين هبا، مث عكس  قتادة
هذا السري فظلم وجدد املكوس وهنب احلاج غري مرة فسلط اهللا عليه ولده حسنا فقتله وقتل عمه وأخاه أيضا، 

د، وقيل بل قتل كما ذكرنا، وكان قتادة شيخا طويال فلهذا مل ميهل اهللا حسنا أيضا، بل سلبه امللك وشرده يف البال
  مهيبا ال خياف من أحد من اخللفاء وامللوك، ويرى أنه أحق باالمر من كل

__________  
  .ه ٦١٩نقله من حبس املوصل وحطه مقيدا يف جب مبدينة حران حىت مات سنة : قال أبو الفداء يف تارخيه) ١(
)١٢٥/  ٣ (  

لو حضر عنده فيكرمه، وكان يأىب من ذلك وميتنع عنه أشد االمتناع، ومل يفد إىل أحد قط أحد، وكان اخلليفة يود 
وأشرى هبا * ويل كف ضرغام أذل ببطشها : وال ذل خلليفة وال ملك، وكتب إليه اخلليفة مرة يستدعيه فكتب إليه

* جعلها حتت الرحى مث أبتغي للمجد بني ربيع أأ) ١(ويف بطنها * بني الورى وأبيع تظل ملوك االرض تلثم ظهرها 
يضوع وأما عندكم فيضيع وقد بلغ من السنني ) * ٢(خالصا هلا ؟ إين إذا لرقيع وما أنا إال املسك يف كل بقعة 

  .سبعني سنة، وقد ذكر ابن االثري وفاته يف سنة مثاين عشرة فاهللا أعلم
دل، كان قد انتظم له االمر يف امللك بعد أبيه على امللك الفائز غياث الدين إبراهيم بن العا: وفيها تويف من االعيان

  الديار
املصرية على يدي االمري عماد الدين بن املشطوب، لوال أن الكامل تدارك ذلك سريعا، مث أرسله أخوه يف هذه 



السنة إىل أخيهما االشرف موسى يستحثه يف سرعة املسري إليهم بسبب الفرنج، فمات بني سنجاب واملوصل، وقد 
  .أنه سم فرد إىل سنجاب فدفن هبا رمحه اهللا تعاىلذكر 

شيخ الشيوخ صدر الدين أبو احلسن حممد بن شيخ الشيوخ عماد الدين حممود بن محويه اجلويين، من بيت رياسة 
وإمرة عند بين أيوب، وقد كان صدر الدين هذا فقيها فاضال، درس بتربة الشافعي مبصر، ومبشهد احلسني وويل 

سعداء والنظر فيها، وكانت له حرمة وافرة عند امللوك، أرسله الكامل إىل اخلليفة يستنصره على مشيخة سعيد ال
  .الفرنج فمات باملوصل باالسهال، ودفن هبا عند قضيب البان عن ثالث وسبعني سنة

اريخ يف صاحب محاه امللك املنصور حممد بن امللك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، وكان فاضال له ت
عشر جملدات مساه املضمار، وكان شجاعا فارسا، فقام بامللك بعده ولده الناصر قليج أرسالن، مث عزله عنها الكامل 

  .وحبسه حىت مات رمحه اهللا تعاىل ووىل أخاه املظفر بن املنصور
__________  

  .ويف وسطها: يف ابن االثري) ١(
  .يف كل بلدة: يف ابن االثري) ٢(

لك الصاحل ناصر الدين حممود بن حممد بن قرا أرسالن بن أرتق، وكان شجاعا حمبا للعلماء، وكان صاحب آمد امل
مصاحبا لالشرف موسى بن العادل جيئ إىل خدمته مرارا، وملك بعده ولده املسعود، وكان خبيال فاسقا، فأخذه معه 

  ).١( الكامل وحبسه مبصر مث أطلقه فأخذ أمواله وسار إىل التتار، فأخذته منه
  الشيخ عبد اهللا اليونيين

امللقب أسد الشام رمحه اهللا ورضي عنه من قرية ببعلبك يقال هلا يونني، وكانت له زاوية يقصد فيها للزيارة، وكان 
من الصاحلني الكبار املشهورين بالعبادة والرياضة واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، له مهة عالية يف الزهد 

كان ال يقتين شيئا وال ميلك ماال وال ثيابا، بل يلبس عارية وال يتجاوز قميصا يف الصيف وفروة والورع، حبيث إنه 
فوقه يف الشتاء، وعلى رأسه قبعا من جلود املعز، شعره إىل ظاهر، وكان ال ينقطع عن غزاة من الغزوات، ويرمي 

يت يف الشتاء إىل عيون العاسريا يف سفح عن قوس زنته مثانون رطال، وكان جياور يف بعض االحيان جببل لبنان، ويأ
اجلبل املطل على قرية دومة شرقي دمشق، الجل سخونة املاء، فيقصده الناس للزيارة هناك، وجيئ تارة إىل دمشق 

فينزل بسفح قاسيون عند القادسية وكانت له أحوال ومكاشفات صاحلة، وكان يقال له أسد الشام، حكى الشيخ 
وزي عن القاضي مجال الدين يعقوب احلاكم بكرك البقاع أنه شاهد مرة الشيخ عبد اهللا وهو أبو املظفر سبط ابن اجل

يتوضأ من ثور عند اجلسر االبيض إذ مر نصراين ومعه محل بغل مخرا فعثرت الدابة عند اجلسر فسقط احلمل فرأى 
تعال يا فقيه، فتساعدنا : خ فقالالشيخ وقد فرغ من وضوئه وال يعرفه، واستعان به على رفع احلمل فاستدعاين الشي

على حتميل ذلك احلمل على الدابة وذهب النصراين فتعجبت من ذلك وتبعت احلمل وأنا ذاهب إىل املدينة، فانتهى 
وحيك هذا خل، فقال النصراين أنا أعرف من أين أتيت، : به إىل العقبة فأورده إىل اخلمار هبا فإذا خل فقال له اخلمار

 خان ورجع إىل الصاحلية فسأل عن الشيخ فعرفه فجاء إليه فأسلم على يديه، وله أحوال وكرامات مث ربط الدابة يف
إمنا يقوم الناس لرب العاملني، وكان االجمد إذا دخل عليه جلس : كثرية جدا، وكان ال يقوم الحد دخل عليه ويقول

ه عما ينهاه عنه، وهو يتمثل مجيع ما يقوله له، يا أجمد فعلت كذا وكذا ويأمره مبا يأمره، وينها: بني يديه فيقول له
وما ذاك إال لصدقه يف زهده وورعه وطريقه، وكان يقبل الفتوح، وكان ال يدخر منه شيئا لغد، وإذا اشتد جوعه 
أخذ من ورق اللوز ففركه واستفه ويشرب فوقه املاء البارد رمحه اهللا تعاىل وأكرم مثواه، وذكروا أنه كان حيج يف 



  سنني يف اهلواء، وقد وقع هذا لطائفة كبرية منبعض ال
__________  

  .ه ٦١٩كذا باالصل وتاريخ أيب الفداء، وقد ذكر ابن االثري وفاته سنة ) ١(

الزهاد وصاحلي العباد، ومل يبلغنا هذا عن أحد من أكابر العلماء، وأول من يذكر عنه هذا حبيب العجمي، وكان 
  .عده من الصاحلني رمحهم اهللا أمجعنيمن أصحاب احلسن البصري، مث من ب

فلما كان يوم مجعة من عشر ذي احلجة من هذه السنة صلى الصبح عبد اهللا اليونيين وصالة اجلمعة جبامع بعلبك، 
وكان قد دخل احلمام يومئذ قبل الصالة وهو صحيح، فلما انصرف من الصالة قال للشيخ داود املؤذن، وكان 

ن غدا، مث صعد الشيخ إىل زاويته فبات يذكر اهللا تعاىل تلك الليلة ويتذكر أصحابه، يغسل املوتى، انظر كيف تكو
ومن أحسن إليه ولو بأدىن شئ ويدعو هلم، فلما دخل وقت الصبح صلى بأصحابه مث استند يذكر اهللا ويف يده 

لك االجمد صاحب سبحة، فمات وهو كذلك جالس مل يسقط، ومل تسقط السبحة من يده، فلما انتهى اخلرب إىل امل
ليس هذا من السنة، : بعلبك فجاء إليه فعاينه كذلك فقال لو بنينا عليه بنيانا هكذا يشاهد الناس منه آية، فقيل له

  .فنحي وكفن وصلي عليه ودفن حتت اللوزة اليت كان جيلس حتتها يذكر اهللا تعاىل، رمحه اهللا ونور ضرحيه
اما أكرمه اهللا تعاىل، وكان الشيخ حممد الفقيه اليونيين من مجلة تالميذه، وكانت وفاته يوم السبت وقد جاوز مثانني ع

  .وممن يلوذ به وهو جد هؤالء املشايخ مبدينة بعلبك
أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن أيب بكر اجمللي املوصلي، ويعرف بابن اجلهين، شاب فاضل ويل كتابة االنشاء لبدر 

غدوت أغرق يف حبر من العجب يبدو * نفسي فداء الذي فكرت فيه وقد : هالدين لؤلؤ زعيم املوصل، ومن شعر
على قضيب على وهم على كثب مث دخلت سنة مثان عشرة وستمائة فيها استولت التتر * بليل على صبح على قمر 

ذراريها،  على كثري من البلدان بكالدة ومهذان وأردبيل وتربيز وكنجة، وقتلوا أهاليها وهنبوا ما فيها، واستأسروا
  .واقتربوا من بغداد فانزعج اخلليفة لذلك وحصن بغداد واستخدم االجناد، وقنت الناس يف الصلوات واالوراد

  وفيها قهروا الكرج والالن، مث قاتلوا
القبجاق فكسروهم، وكذلك الروس، وينهبون ما قدروا عليه، مث قاتلوهم وسبوا نساءهم وذراريهم، وفيها سار 

االشرف فاستعطفه على أخيه الكامل، وكان يف نفسه موجدة عليه فأزاهلا وسارا مجيعا حنو الديار  املعظم إىل أخيه
املصرية ملعاونة الكامل على الفرنج الذين قد أخذوا ثغر دمياط واستحكم أمرهم هنالك من سنة أربع عشرة، 

دين فتحه من بالد الساحل وعرض عليهم يف بعض االوقات أن يرد إليهم بيت املقدس ومجيع ما كان صالح ال
  ويتركوا دمياط، فامتنعوا من ذلك ومل

، فقدر اهللا تعاىل أهنم ضاقت عليهم االقوات فقدم عليهم مراكب فيها مرية هلم فأخذها االسطول )١(يفعلوا 
البحري وأرسلت املياه على أراضي دمياط من كل ناحية فلم ميكنهم بعد ذلك أن يتصرفوا يف نفسهم، وحصرهم 

سلمون من اجلهة االخرى حىت اضطروهم إىل أضيق االماكن، فعند ذلك أنابوا إىل املصاحلة بال معاوضة، فجاء امل
ديه، وكان يوما مشهودا، فوقع مقدموهم إليه وعنده أخواه املعظم عيسى وموسى االشرف، وكانا قائمني بني ي

على ما أراد الكامل حممد بيض اهللا وجهه، وملوك الفرنج والعساكر كلها واقفة بني يديه، ومد مساطا ) ٢(الصلح 
* هنيئا فإن السعد راح خملدا : عظيما، فاجتمع عليه املؤمن والكافر والرب والفاجر، وقام راجح احللي الشاعر فأنشد

* مبينا وإنعاما وعزا مؤبدا هتلل وجه الدهر بعد قطوبه * نصر موعدا حبانا إله اخللق فتحا بدا لنا وقد أجنز الرمحن بال



غاة وأضحى باملراكب مزبدا أقام هلذا الدين * وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا وملا طغى البحر اخلضم بأهله الط 
ثوى منهم أو من تراه مقيدا ونادى * دل صقيال كما سل احلسام جمردا فلم ينج إال كل شلو جم* من سل عزمه 

وموسى مجيعا خيدمون * عقريته يف اخلافقني ومنشدا أعباد عيسى إن عيسى وحزبه * لسان الكون يف االرض رافعا 
  وبلغين أنه أشار عند ذلك إىل املعظم عيسى واالشرف موسى والكامل حممد،: حممدا قال أبو شامة

ذلك يوم االربعاء التاسع عشر رجب من هذه السنة، وتراجعت الفرنج إىل وهذا من أحسن شئ اتفق، وكان : قال
  .عكا وغريها، ورجع املعظم إىل الشام واصطلح االشرف والكامل على أخيهما املعظم

وفيها وىل امللك املعظم قضاء دمشق كمال الدين املصري الذي كان وكيل بيت املال هبا، وكان فاضال بارعا جيلس 
قبل الصالة بالعادلية بعد فراغها الثبات احملاضر، وحيضر عنده يف املدرسة مجيع الشهود من كل  يف كل يوم مجعة

  .املراكز حىت يتيسر على الناس إثبات كتبهم يف الساعة الواحدة، جزاه اهللا خريا
  :وممن تويف فيها من االعيان

__________  
ينار عوضا عن ختريب القدس ليعمروه هبا، إضافة إىل وقد شرطوا المتام الصلح أيضا اعطاءهم ثالمثائة ألف د) ١(

  ).تاريخ أيب الفداء -ابن االثري (الكرك والشوبك 
ه يف اليوم الذي وصلت فيه للفرنج جندة بالبحر وقد تسلمها املسلمون،  ٦١٨وكان ذلك تاسع رجب سنة ) ٢(

 ١٣٠/  ٣تاريخ أيب الفداء  - ٣٣٠/  ١٢ابن االثري (ولو سبقوا إليها المتنعوا عن تسليم دمياط إىل املسلمني 
  ).وفيه مت الصلح تاسع عشر رجب

  .ياقوت الكاتب املوصلي رمحه اهللا أمني الدين املشهور بطريقة ابن البواب
مل يكن يف زمانه من يقاربه، وكانت لديه فضائل مجة والناس متفقون على الثناء عليه، وكان نعم : قال ابن االثري

  .الرجل
ه لكانت أم * جامع شارد العلوم ولوال : الواسطي ميدحه هبا) ١] (احلسني بن علي [ جنيب الدين وقد قال فيه 

يف سواد ) * ٢(د، وتعنو له الكتائب ذال وإذا افتر ثغره عن بياض * الفضائل ثكلى ذو يراع ختاف ريقته االس 
يل * إن يكن أوىل فإنك بالتفض  كأبيه ال فخر فيمن توىل* فالسمر والبيض خجال أنت بدر والكاتب ابن هالل 

  أوىل فقد سبقت وصلى
جالل الدين احلسن من أوالد احلسن بن الصباح مقدم االمساعيلية، وكان قد أظهر يف قومه شعائر االسالم، وحفظ 

  .احلدود واحملرمات والقيام فيها بالزواجر الشرعية
ي الزاهد العابد الناسك، كان يقرأ على الناس الشيخ الصاحل شهاب الدين حممد بن خلف بن راجح املقدسي احلنبل

يوم اجلمعة احلديث النبوي وهو جالس على أسفل منرب اخلطابة باجلامع املظفري، وقد مسع احلديث الكثري، ورحل 
  .وحفظ مقامات احلريري يف مخسني ليلة، وكانت له فنون كثرية، وكان ظريفا مطبوعا رمحه اهللا

اهللا عمر بن يوسف بن حيىي بن عمر بن كامل املقدسي، خطيب بيت االبار، وقد ناب واخلطيب موفق الدين أبو عبد 
  .يف دمشق عن اخلطيب مجال الدين الدولعي حني سار يف الرسلية إىل خوارزم شاه، حىت عاد

  احملدث تقي الدين أبو طاهر إمساعيل بن عبد اهللا بن عبد احملسن بن االمناطي، قرأ احلديث ورحل وكتبه، وكان
__________  



  .من ابن االثري) ١(
  .سواد يف بياض فالبيض والسمر خجلى: ٤٠٥/  ١٢يف ابن االثري ) ٢(

حسن اخلط متقنا يف علوم احلديث، حافظا له، وكان الشيخ تقي الدين بن الصالح يثين عليه وميدحه، وكانت له 
مث أخذ من ابن االمناطي وسلم إىل كتب بالبيت الغريب من الكالسة الذي كان للملك احملسن بن صالح الدين، 

الشيخ عبد الصمد الدكائي، واستمر بيد أصحابه بعد ذلك، وكانت وفاته بدمشق ودفن مبقابر الصوفية وصلى 
عليه باجلامع الشيخ موفق الدين، وبباب النصر الشيخ فخر الدين بن عساكر، وباملقربة قاضي القضاة مجال الدين 

  .املصري رمحه اهللا تعاىل
الغيث شعيب بن أيب طاهر بن كليب ابن مقبل الضرير الفقيه الشافعي، أقام ببغداد إىل أن تويف، وكانت لديه  أبو

فسوسوا كرام الناس باجلود والبذل وسوسوا * إذا كنتم للناس أهل سياسة : فضائل وله رسائل، ومن شعره قوله
عز شرف بن علي ابن أيب جعفر بن كامل اخلالصي عليه، فإن الذل أصلح للنذل أبو ال* لئام الناس بالذل يصلحوا 

متثلتم يل : املقري الضرير الفقيه الشافعي، تفقه بالنظامية ومسع احلديث ورواه، وأنشد عن احلسن بن عمرو احلليب
فأوحشتم لفظا وآنستم معىن أبو * فخيل يل أن الفؤاد لكم معىن وناجاكم قليب على البعد بيننا * والديار بعيدة 

أيا جامعا أمسك عنانك : ن داود بن إبراهيم ابن مندار اجليلي، أحد املعيدين باملدرسة النظامية، ومما أنشدهسليما
ويلقاك رشد بعد ) ١(إذا خان الزمان واقصر * فإن مطايا الدهر تكبو وتقصر ستقرع سنا أو تعض ندامة * مقصرا 

د بن حممود بن املبارك ابن علي بن املبارك بن احلسن ولكنه يلقاك واالمر مدبر أبو املظفر عبد الودو* غيك واعظ 
  الواسطي االصل، البغدادي الدار واملولد، كمال الدين

__________  
  .كذا باالصل، والبيت مكسور) ١(

املعروف والده باجمليد، تفقه على أبيه وقرأ عليه علم الكالم، ودرس مبدرسته عند باب االزج، ووكله اخلليفة 
بالديانة واالمانة، وباشر مناصب كبارا، وحج مرارا عديدة، وكان متواضعا حسن االخالق وكان الناصر واشتهر 

  :يقول
ض ويأىب * العلم يأيت كل ذي خف : لنا حجة أن نركب اللهو مركبا وكان ينشد* وما تركت ست وستون حجة 

عشرة وستمائة فيها نقل تابوت  د وليس يصعد يف الروايب مث دخلت سنة تسع* على كل آيب كاملاء ينزل يف الوها 
العادل من القلعة إىل تربته العادلية الكبرية، فصلي عليه أوال حتت النسر باجلامع االموي، مث جاؤوا به إىل التربة 

املذكورة فدفن فيها، ومل تكن املدرسة كملت بعد، وقد تكامل بناؤها يف هذه السنة أيضا، وذكر الدرس هبا القاضي 
صري، وحضر عنده السلطان املعظم فجلس يف الصدر وعن مشاله القاضي وعن ميينه صدر الدين مجال الدين امل

احلصريي شيخ احلنفية، وكان يف اجمللس الشيخ تقي الدين بن الصالح إمام السلطان، والشيخ سيف الدين اآلمدي 
العسكر، وحتت احلصريي  إىل جانب املدرس، وإىل جانبه مشس الدين بن سناء الدولة، ويليه النجم خليل قاضي

مشس الدين بن الشريازي، وحتته حميي الدين التركي، وفيه خلق من االعيان واالكابر، وفيهم فخر الدين بن 
  .عساكر

حمتسب دمشق إىل جالل الدين بن خوارزم شاه يستعينه على أخويه ) ١(وفيها أرسل امللك املعظم الصدر الكشهين 
عليه، فأجابه إىل ذلك بالسمع والطاعة، وملا عاد الصدر املذكور أضاف إليه  الكامل واالشرف اللذين قد متاآل



  .مشيخة الشيوخ
وحج يف هذه السنة امللك مسعود بن أقسيس بن الكامل صاحب اليمن فبدت منه أفعال ناقصة باحلرم من سكر 

لطائفون باملسعى بأطراف ورشق محام املسجد بالبندق من أعال قبة زمزم، وكان إذا نام يف دار االمارة يضرب ا
السيوف لئال يشوشوا عليه وهو نوم سكر قبحه اهللا، ولكن كان مع هذا كله مهيبا حمترما والبالد به آمنة مطمئنة، 

وقد كاد يرفع سنجق أبيه يوم عرفة على سنجق اخلليفة فيجري بسبب ذلك فتنة عظيمة، وما مكن من طلوعه 
  .عد جهد جهيدوصعوده إىل اجلبل إال يف آخر النهار ب

  .وفيها كان بالشام جراد كثري أكل الزرع والثمار واالشجار
  .وفيها وقعت حروب كثرية بني القبجاق والكرج، وقتال كثري بسبب ضيق بالد القبجاق عليهم

  وفيها ويل قضاء
  .القضاة ببغداد أبو عبد اهللا حممد بن فالن

حممد القيمق حبضرة االعيان والكرباء وقرئ تقليده حبضرهتم ولبس اخللعة يف باب دار الوزارة مؤيد الدين حممد بن 
  .وساقه ابن الساعي حبروفه

__________  
  .هو صدر الدين أبو احلسن حممد بن أيب الفتح) ١(

عبد القادر بن داود أبو حممد الواسطي الفقيه الشافعي امللقب باحملب، استقل بالنظامية : وممن تويف فيها من االعيان
والبدر ليلة مته * الفرقدان كالمها شهدا له : غل هبا، وكان فاضال دينا صاحلا، ومما أنشده من الشعردهرا، واشت

مثل املسيل * نار اجلوى يف صدره وفؤاده فجرت مدامع جفنه يف خده * بسهاده دنف إذا اعتبق الظالم تضرمت 
قبل * ليت الذي أضناه سحر جفونه  مشتاق مضىن جسمه ببعاده* يسيل من أطواره شوقا إىل مضنيه مل أر هكذا 

املمات يكون من عواده أبو طالب حيىي بن علي اليعقويب الفقيه الشافعي أحد املعيدين ببغداد، كان شيخا مليح 
وماء البحر * حلمل هتامة وجبال أحد : الشيبة مجيل الوجه، كان يلي بعض االوقاف، ومما أنشده لبعض الفضالء

: الهون من جمالسة الثقيل ولبعضهم أيضا، وهو مما أنشده املذكور* فوق الظهر عريا ينقل بالزبيل ونقل الصخر 
حالفتنا، فأقم كذا ال * مخسون وهو إىل التقى ال جينح عكفت عليه املخزيات فقوهلا * وإذا مضى للمرء من أعوامه 

  حيا، وقال فديت من ال يفلح* تربح وإذا رأى الشيطان غرة وجهه 
  .ئ من املال فلم يقدر عليه فاستعمل شيئا من االفيون املصري فمات من يومه ودفن بالورديةاتفق أنه طولب بش

  .قطب الدين العادل بالفيوم ونقل إىل القاهرة: وفيها تويف
  وفيها تويف إمام احلنابلة مبكة الشيخ نصر بن أيب الفرج املعروف بابن احلصري، جاور مبكة

  .يف هذه السنة) ١(اليمن، فمات هبا  مدة مل يسافر، مث ساقته املنية إىل
  ).٢(وقد مسع احلديث من مجاعة من املشايخ 

وفيها يف ربيع االول تويف بدمشق الشهاب عبد الكرمي بن جنم النيلي أخو البهاء والناصح، وكان فقيها مناظرا 
  .هللا تعاىل مبنه وكرمهبصريا باحملاكمات، وهو الذي أخرج مسجد الوزير من يد الشيخ علم الدين السخاوي رمحه ا

  .مث دخلت سنة عشرين وستمائة فيها عاد االشرف موسى بن العادل من عند أخيه الكامل صاحب مصر
فتلقاه أخوه املعظم وقد فهم أهنما متاآل عليه، فبات ليلة بدمشق وسار من آخر الليل ومل يشعر أخوه بذلك، فسار 



على خالط وميا فارقني وقد قووا رأسه وكاتبه املعظم صاحب  إىل بالده فوجد أخاه الشهاب غازي الذي استنابه
  .إربل وحسنوا له خمالفة االشرف، فكتب إليه االشرف ينهاه عن ذلك فلم يقبل، فجمع له العساكر ليقاتله

وفيها سار أقسيس امللك مسعود صاحب اليمن ابن الكامل من اليمن إىل مكة شرفها اهللا تعاىل فقاتله ابن قتادة ببطن 
مكة بني الصفا واملروة، فهزمه أقسيس وشرده، واستقل مبلك مكة مع اليمن، وجرت أمور فظيعة وتشرد حسن بن 

  .قتادة قاتل أبيه وعمه وأخيه يف تلك الشعاب واالودية
  .موفق الدين عبد اهللا بن أمحد ابن حممد بن قدامة بن مقدام بن نصر: وممن تويف فيها من االعيان الشيخ االمام

  .السالمشيخ ا
  مصنف املغين يف املذهب، أبو
  .حممد املقدسي إمام عامل بارع

مل يكن يف عصره، بل وال قبل دهره مبدة أفقه منه، ولد جبماعيل يف شعبان سنة إحدى وأربعني ومخسمائة، وقدم مع 
حدامها يف سنة أهله إىل دمشق يف سنة إحدى ومخسني، وقرأ القرآن ومسع احلديث الكثري، ورحل مرتني إىل العراق إ

إحدى وستني مع ابن عمه احلافظ عبد الغين، واالخرى سنة سبع وستني، وحج يف سنة ثالث وسبعني، وتفقه ببغداد 
  على مذهب االمام أمحد، وبرع وأفىت وناظر وتبحر يف فنون كثرية، مع زهد وعبادة وورع وتواضع

__________  
  .يف احملرم -من اليمن  -تويف باملهجم : ١٣٨٣قال يف تذكرة احلفاظ ص ) ١(

  .أدركه االجل باملهجم يف ربيع اآلخر: وقال ابن مسدي
  .سنة ٨٣مات يف احملرم وله : ٣٣٨/  ٢ويف غاية النهاية 

مسعود بن عبد الواحد الشيباين، وأبو الكرم الشهرزوري، وأبو بكر الزاغوين، وأمحد بن علي بن : ومنهم) ٢(
  ).٣٣٨/  ٢غاية النهاية (ي بن أمحد االزدي وغريهم السمني، وسعد اهللا بن الدجاجي وعل

وحسن أخالق وجود وحياء وحسن مست ونور وهباء وكثرة تالوة وصالة وصيام وقيام وطريقة حسنة واتباع 
إن مل تكن العلماء العاقلون أولياء : للسلف الصاحل، وكانت له أحوال ومكاشفات، وقد قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل

لم هللا وليا، وكان يؤم الناس للصالة يف حمراب احلنابلة هو والشيخ العماد، فلما تويف العماد استقل هو اهللا فال أع
بالوظيفة، فإن غاب صلى عنه أبو سليمان بن احلافظ عبد الرمحن بن احلافظ عبد الغين، وكان يتنفل بني العشاءين 

لدولعي بالرصيف وأخذ معه من الفقراء من تيسر بالقرب من حمرابه، فإذا صلى العشاء انصرف إىل منزله بدرب ا
يأكلون معه من طعامه، وكان منزله االصلي بقاسيون فينصرف بعض الليايل بعد العشاء إىل اجلبل، فاتفق يف بعض 

خذ الكاغد وألق العمامة، فظن الرجل أن : الليايل أن خطف رجل عمامته وكان فيها كاغد فيه رمل، فقال له الشيخ
  .أخذه وألقى العمامةذلك نفقة ف

  .وهذا يدل على ذكاء مفرط واستحضار حسن يف الساعة الراهنة، حىت خلص عمامته من يده بتلطف
وله مصنفات عديدة مشهورة، منها املغين يف شرح خمتصر اخلرقي يف عشرة جملدات، والشايف يف جملدين واملقنع 

  فيدة، وكانت وفاته يف يوم عيد الفطر يفللحفظ، والروضة يف أصول الفقه، وغري ذلك من التصانيف امل
هذه السنة، وقد بلغ الثمانني، وكان يوم سبت وحضر جنازته خلق كثري، ودفن بتربته املشهورة، ورئيت له منامات 

  .صاحلة رمحه اهللا تعاىل، وكان له أوالد ذكور وإناث، فلما كان حيا ماتوا يف حياته
نقلت من خط : ماتا وانقطع نسله، قال أبو املظفر سبط ابن اجلوزيومل يعقب منهم سوى ابنه عيسى ولدين مث 



ه يعوقها إن مل أداره * يأىب عليك وصول داره وتقول حاجايت إيل * ال جتلسن بباب من : الشيخ موفق رمحه اهللا تعاىل
: ورضي عنه قوله تقضى ورب الدار كاره ومما أنشده الشيخ موفق الدين لنفسه رمحه اهللا تعاىل* واتركه واقصد رهبا 

فينعاين إيل ، وشيكا * سوى القرب، إين إن فعلت المحق خيربين شييب بأين ميت * أبعد بياض الشعر أعمر مسكنا 
فمن * ما يتخرق كأين جبسمي فوق نعشي ممددا ) ١(فهل مستطاع رقع * ويصدق خيرق عمري كل يوم وليلة 

وأدمعهم تنهل هذا املوفق وغيبت يف صدع من االرض  *ساكت أو معول يتحرق إذا سئلوا عين أجابوا وعولوا 
  ويسلمين للقرب من هو مشفق* وأودعت حلدا فوقه الصخر مطبق وحيثو علي الترب أوثق صاحب * ضيق 

__________  
  .رفو: ٩١/  ٥يف شذرات الذهب ) ١(

ومن هو من أهلي أبر *  فإين مبا أنزلته ملصدق وما ضرين أين إىل اهللا صائر* فيا رب كن يل مؤنسا يوم وحشيت 
وأرفق فخر الدين ابن عساكر عبد الرمحن بن احلسن بن هبة اهللا بن عساكر أبو منصور الدمشقي شيخ الشافعية هبا، 

  وأمه امسها أمساء بنت حممد بن احلسن بن طاهر
ومخسمائة وبه القدسية املعروف والدها بأيب الربكات ابن املران، وهو الذي جدد مسجد القدم يف سنة سبع عشرة 

قربه وقربها، ودفن هناك طائفة كبرية من العلماء، وهي أخت آمنة والدة القاضي حميي الدين حممد بن علي بن 
الزكي، اشتغل الشيخ فخر الدين من صغره بالعلم الشريف على شيخه قطب الدين مسعود النيسابوري، فتزوج 

ى القاعتني اللتني أنشأمها وهبا تويف غريب االيوان، مث توىل بابنته ودرس مكانه باجلاروجية، وهبا كان يسكن يف إحد
تدريس الصالحية الناصرية بالقدس الشريف، مث واله العادل تدريس التقوية، وكان عنده أعيان الفضالء، مث تفرغ 

وى، وكانت تفد فلزم اجملاورة يف اجلامع يف البيت الصغري إىل جانب حمراب الصحابة خيلو فيه للعبادة واملطالعة والفتا
إليه من االقطار، وكان كثري الذكر حسن السمت، وكان جيلس حتت النسر يف كل اثنني ومخيس مكان عمه المساع 

احلديث بعد العصر، فيقرأ عليه دالئل النبوة وغريه، وكان حيضر مشيخة دار احلديث النورية، ومشهد ابن عروة 
عزل قاضيه ابن الزكي فأجلسه إىل جانبه وقت السماط، وسأل منه أول ما فتح، وقد استدعاه امللك العادل بعد ما 

أن يلي القضاء بدمشق، فقال حىت أستخري اهللا تعاىل، مث امتنع من ذلك فشق على السلطان امتناعه، وهم أن يؤذيه 
  .فقيل له أمحد اهللا الذي فيه مثل هذا

خر الدين، فبقي يف نفسه منه، فانتزع منه تدريس وملا تويف العادل وأعاد ابنه املعظم اخلمور أنكر عليه الشيخ ف
التقوية، ومل يبق معه سوى اجلاروجية ودار احلديث النورية ومشهد ابن عروة، وكانت وفاته يوم االربعاء بعد العصر 

عاشر رجب من هذه السنة وله مخس وستون سنة، وصلي عليه باجلامع وكان يوما مشهودا، ومحلت جنازته إىل 
  .ية فدفن يف أوهلا قريبا من قرب شيخه قطب الدين مسعود بن عروةمقابر الصوف

سيف الدين حممد بن عروة املوصلي املنسوب إليه مشهد ابن عروة باجلامع االموي، النه أول من فتحه، وقد كان 
ا مشحونا باحلواصل اجلامعية وبىن فيه الربكة ووقف فيه على احلديث درسا، ووقف خزائن كتب فيه، وكان مقيم

بالقدس الشريف ولكنه كان من خواص أصحاب امللك املعظم، فانتقل إىل دمشق حني خرب سور بيت املقدس إىل 
  .أن تويف هبا، وقربه عند قباب أتابك طغتكني قبلي املصلى رمحه اهللا

  .الشيخ أبو احلسن الروزهباري دفن باملكان املنسوب إليه عند باب الفراديس
ان مقيما باملنارة الشرقية، كان صاحلا زاهدا ورعا وفيه مكارم أخالق، ودفن مبقابر الشيخ عبد الرمحن اليمين ك



  .الصوفية
الرئيس عز الدين املظفر بن أسعد ابن محزة التميمي بن القالنسي، أحد رؤساء دمشق وكربائها، وجده أبو يعلى 

افظ أيب القاسم بن عساكر وغريه، محزة له تاريخ ذيل به على ابن عساكر، وقد مسع عز الدين هذا احلديث من احل
  .ولزم جمالسة الكندي وانتفع به

االمري الكبري أحد حجاب اخلليفة حممد بن سليمان بن قتلمش بن تركانشاه بن منصور السمرقندي، وكان من 
، أوالد االمراء، وويل حاجب احلجاب بالديوان العزيز اخلليفيت، وكان يكتب جيدا وله معرفة حسنة بعلوم كثرية

سئمت تكاليف هذي : منها االدب وعلوم الرياضة، وعمر دهرا، وله حظ من نظم الشعر احلسن ومن شعره قوله
* قليل الصواب كثري اهلراء أنام إذا كنت يف جملس * وكذا الصباح هبا واملساء وقد كنت كالطفل يف عقله * احلياة 

* ا عناين عناء وغودرت كالفرخ يف عشه وطال على م* وأسهر عند دخول الغناء وقصر خطوي قيد املشيب 
فكيف بدا سوء فعل البقاء وله أيضا، وهو من شعره احلسن * وخلفت حلمي وراء وراء وما جر ذلك غري البقاء 

  ملا أسلفت يف زمن الشباب* إهلي يا كثري العفو عفوا : رمحه اهللا
وساحمين وخفف من عذايب وملا * العفو عين ذليال خاضعا لك يف التراب فبيضه حبسن * فقد سودت يف اآلثام وجها 

حتاشيت اللقاء : تويف صلي عليه بالنظامية ودفن بالشونيزية ورآه بعضهم يف املنام فقال ما فعل بك ربك ؟ فقال
  وخوفا يف املعاد من الندامة* لسوء فعلي 

تعطف باملكارم والكرامة  *وحاقق يف احلساب على قالمه وكان العدل أن أصلى جحيما * فلما أن قدمت على إهلي 
أال يا عبد يهنيك السالمه أبو علي احلسن بن أيب احملاسن زهرة بن علي بن زهرة العلوي * وناداين لسان العفو منه 

احلسيين احلليب، نقيب االشراف هبا، كان لديه فضل وأدب وعلم بأخبار الناس والتواريخ والسري واحلديث، ضابطا 
هجر تنبو النواظر عنه أثر الدهر * لقد رأيت املعشوق وهو من ال : شعر جيد فمنه قوله حافظا للقرآن اجمليد، وله

عزا بذل كأن مل يصنه أبو علي حيىي بن املبارك * وأدالت يد احلوادث منه عاد مستذال ومستبدال * فيه آثار سوء 
فة وكان عنده علم وله شعر حسن، ابن اجلالجلي من أبناء التجار، مسع احلديث وكان مجيل اهليئة يسكن بدار اخلال

م وإن غبت * وأين الشريك يف املر أينا الذي إن شهدت سرك يف القو * خري إخوانك املشارك يف املر : فمنه قوله
نئك وإن * ر جاله اجلالء فازداد زينا وأخو السوء إن يغب عنك يش * كان أذنا وعينا مثل العقيق إن مسه النا 

  حيتضر يكن ذاك شينا
إن غرما له كنقدك دينا مث دخلت * يصب اخلليل إفكا ومينا فاخش منه وال تلهف عليه * غري ناصح ومناه أن  جيبه

سنة إحدى وعشرين وستمائة فيها وصلت سرية من جهة جنكزخان غري االولتني إىل الري، وكانت قد عمرت 
مل تكونا طرقتا إال هذه املرة، ففعلوا هبا مثل ما ، و)١(قليال فقتلوا أهلها أيضا، مث ساروا إىل ساوة، مث إىل قم وقاسان 

  تقدم من القتل والسيب، مث ساروا إىل مهذان فقتلوا أيضا وسبوا، مث ساروا إىل خلف
__________  

  .قاشان: يف ابن االثري) ١(

ىل ابن اخلوارزمية إىل أذربيجان فكسروهم وقتلوا منهم خلقا كثريا، فهربوا منهم إىل تربيز فلحقوهم وكتبوا إ
إن كنت مصاحلا لنا فابعث لنا باخلوارزمية وإال فأنت مثلهم، فقتل منهم خلقا وأرسل برؤوسهم إليهم، : البهلوان

مع حتف وهدايا كثرية، هذا كله وإمنا كانت هذه السرية ثالثة آالف واخلوارزمية وأصحاب البهلوان أضعاف 



  .، فإنا هللا وإنا إليه راجعونأضعافهم، ولكن اهللا تعاىل ألقى عليهم اخلذالن والفشل
وفيها ملك غياث الدين بن خوارزم شاه بالد فارس مع ما يف يده من مملكة أصفهان ومهذان وفيها استعاد امللك 

االشرف مدينة خالط من أخيه شهاب الدين غازي، وكان قد جعلها إليه مع مجيع بالد أرمينية وميا فارقني وجاي 
ه من بعده، فلما عصي عليه وتشغب دماغه مبا كتب إليه املعظم من حتسينه له ، وجعله ويل عهد)١(وجبل حور 

خمالفته، فركب إليه وحاصره خبالط فسلمت إليه وامتنع أخوه يف القلعة، فلما كان الليل نزل إىل أخيه معتذرا فقبل 
شهاب غازي على عذره ومل يعاقبه بل أقره على ميافارقني وحدها، وكان صاحب إربل واملعظم متفقني مع ال

االشرف، فكتب الكامل إىل املعظم يتهدده لئن ساعد على االشرف ليأخذنه وبالده، وكان بدر الدين لؤلؤ صاحب 
املوصل مع االشرف، فركب إليه صاحب إربل فحاصره بسبب قلة جنده النه أرسلهم إىل االشرف حني نازل 

  .واملعظم بدمشق أيضا خالط، فلما انفصلت االمور على ما ذكرنا ندم صاحب إربل،
وفيها أرسل املعظم ولده الناصر داود إىل صاحب إربل يقويه على خمالفة االشرف، وأرسل صوفيا من الشميساطية 

يتفق معه  -وكان قد أخذ أذربيجان يف هذه السنة وقوي جأشه  -يقال له امللق إىل جالل الدين بن خوارزم شاه 
  .دةعلى أخيه االشرف، فوعده النصر والرفا

وفيها قدم امللك مسعود أقسيس ملك اليمن على أبيه الكامل بالديار املصرية ومعه شئ كثري من اهلدايا والتحف، 
من ذلك مائتا خادم وثالثة أفيلة هائلة، وأمحال عود وند ومسك وعنرب، وخرج أبوه الكامل لتلقيه ومن نية أقسيس 

  .أن ينزع الشام من يد عمه املعظم
، ووىل مشيختها احلافظ أبو اخلطاب ابن دحية الكليب، وكان )٢(دار احلديث الكاملية مبصر  وفيها كمل عمارة

  .مكثارا كثري الفنون، وعنده فوائد وعجائب رمحه اهللا
أمحد بن حممد ابن علي القادسي الضرير احلنبلي، والد صاحب الذيل على تاريخ ابن : وممن تويف فيها من االعيان

  اجلوزي، وكان
__________  

  .حاين وجبل جور: يف ابن االثري) ١(
أكمل امللك الكامل بناء مدرسته اليت بني القصرين، املعروفة : ٢٦٤/  ١/  ١قال ابن إياس يف بدائع الزهور ) ٢(

ومساها دار احلديث وهي أول دار بنيت للحديث يف القاهرة وكان قد باشر يف بنائها سنة  - ٦٣٠سنة  -بالكاملية 
  .ه ٦٢٣

ي هذا يالزم حضور جملس الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي، ويزهره ملا يسمعه من الغرائب، ويقول واهللا إن ذا القادس
هذا القادسي ال : مليح فاستقرض منه الشيخ مرة عشرة دنانري فلم يعطه، وصار حيضر وال يتكلم، فقال الشيخ مرة

قد طلب القادسي مرة إىل دار املستضئ ليصلي يقرضنا شيئا وال يقول واهللا إن ذا مليح ؟ رمحهم اهللا تعاىل، و
ما مذهبك ؟ فقال حنبلي، فقال له ال تصل بدار اخلالفة وأنت حنبلي، : باخلليفة التراويح فقيل له واخلليفة يسمع

  .فقال أنا حنبلي وال أصلي بكم، فقال اخلليفة اتركوه ال يصلي بنا إال هو
مد البغدادي احلنفي شيخ مشهد أيب حنيفة وغريه، ويل احلسبة باجلانب أبو الكرم املظفر بن املبارك ابن أمحد بن حم

شريف املزايا ال يفتك * فصن جبميل الصرب نفسك واغتنم : الغريب من بغداد، وكان فاضال دينا شاعرا ومن شعره
ل ويقىن قلي* كرميا وقد هانت عليك صعاهبا وتندرج االيام والكل ذاهب * ثواهبا وعش ساملا والقول فيك مهذب 

وفيك املعايل * وما العمر إال طيها وذهاهبا وما احلزم إال يف إخاء عزمية * عذهبا وعذاهبا وما الدهر إال مر يوم وليلة 



سيسفر يوما غيها وصواهبا حممد بن أيب الفرج بن بركة الشيخ فخر * صفوها ولباهبا ودع عنك أحالم االماين فإنه 
غداد واشتغل بالنظامية وأعاد هبا، وكانت له معرفة بالقراءات، وصنف كتابا يف الدين أبو املعايل املوصلي، قدم ب

  .خمارج احلروف، وأسند احلديث وله شعر لطيف
أبو بكر بن حلبة املوازيين البغدادي كان فردا يف علم اهلندسة وصناعة املوازين خيترع أشياء عجيبة، من ذلك أنه 

  .ب شعرة، وكان له حظوة عند الدولةثقب حبة خشخاش سبعة ثقوب وجعل يف كل ثق
أمحد بن جعفر بن أمحد ابن حممد أبو العباس الدبييب البيع الواسطي، شيخ أديب فاضل له نظم ونثر، عارف باالخبار 
والسري، وعنده كتب جيدة كثرية، وله شرح قصيدة اليب العالء املعري يف ثالث جملدات، وقد أورد له ابن الساعي 

  .حلوا لذيذا يف السمع لطيفا يف القلبشعرا حسنا فصيحا 

مث دخلت سنة اثنتني وعشرين وستمائة فيها عاثت اخلوارزمية حني قدموا مع جالل الدين بن خوارزم شاه من بالد 
  غزنة مقهورين

  .من التتار إىل بالد خوزستان ونواحي العراق، فأفسدوا فيه وحاصروا مدنه وهنبوا قراه
خوارزم شاه على بالد أذربيجان وكثريا من بالد الكرج، وكسر الكرج وهم يف  وفيها استحوذ جالل الدين بن

سبعني ألف مقاتل، فقتل منهم عشرين ألفا من املقاتلة، واستفحل أمره جدا وعظم شأنه، وفتح تفليس فقتل منها 
  .ثالثني ألفا

املائة ألف، وقد اشتغل هبذه الغزوة وزعم أبو شامة أنه قتل من الكرج سبعني ألفا يف املعركة، وقتل من تفليس متام 
عن قصد بغداد، وذلك أنه ملا حاصر دقوقا سبه أهلها ففتحها قسرا وقتل من أهلها خلقا كثريا، وخرب سورها 
وعزم على قصد اخلليفة ببغداد النه فيما زعم عمل على أبيه حىت هلك، واستولت التتر على البالد، وكتب إىل 

قتال اخلليفة وحيرضه على ذلك، فامتنع املعظم من ذلك، وملا علم اخلليفة بقصد جالل املعظم بن العادل يستدعيه ل
الدين بن خوارزم شاه بغداد انزعج لذلك وحصن بغداد واستخدم اجليوش واالجناد، أنفق يف الناس ألف ألف 

خرنا، وبغداد ما دينار، وكان جالل الدين قد بعث جيشا إىل الكرج فكتبوا إليه أن أدركنا قبل أن هنلك عن آ
  .تفوت، فسار إليهم وكان من أمره ما ذكرنا

وفيها كان غالء شديد بالعراق والشام بسبب قلة االمطار وانتشار اجلراد، مث أعقب ذلك فناء كثري بالعراق والشام 
  .أيضا، فمات بسببه خلق كثري يف البلدان، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

من شهر رمضان املعظم من هذه ) ١(وخالفة ابنه الظاهر ملا كان يوم االحد آخر يوم وفاة اخلليفة الناصر لدين اهللا 
السنة تويف اخلليفة الناصر لدين اهللا أبو العباس أمحد بن املستضئ بأمر اهللا، أيب املظفر يوسف بن املقتفي المر اهللا، أيب 

مر اهللا، أيب القاسم عبد اهللا بن الذخرية حممد بن عبد اهللا حممد بن املستظهر باهللا، أيب عبد اهللا أمحد بن املقتدي بأ
القائم بأمر اهللا، أيب جعفر عبد اهللا بن القادر باهللا، أيب العباس أمحد بن املوفق أيب أمحد بن حممد املتوكل أيب جعفر عبد 

هللا أيب العباس أمحد بن اهللا بن القادر باهللا أيب العباس أمحد بن إسحاق بن املقتدر باهللا أيب الفضل جعفر بن املعتضد با
املوفق، أيب أمحد بن حممد املتوكل على اهللا جعفر بن املعتصم باهللا أيب إسحاق حممد بن هارون الرشيد بن املهدي 
  حممد بن عبد اهللا أيب جعفر املنصور بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب اهلامشي العباسي، أمري

  سنة ثالث ومخسني ومخسمائة، وبويع له باخلالفة بعد موت أبيه سنة مخساملؤمنني، ولد ببغداد 
__________  

تويف يف سلخ رمضان، ويف اجلوهر : ٨٨/  ٥والعرب  ٣١٠/  ٦والوايف بالوفيات  ٦٣٥/  ٨يف مرآة الزمان ) ١(



  .وفاته يوم السبت ثاين شوال: الثمني
  .أول شوال: ١٣٥/  ٣ويف تاريخ أيب الفداء 

، وكانت )١(، وتويف يف هذه السنة وله من العمر تسع وستون سنة وشهران وعشرون يوما ]ومخسمائة  [وسبعني 
، ومل يقم أحد من اخللفاء العباسيني قبله يف اخلالفة هذه املدة الطويلة، )٢(مدة خالفته سبعا وأربعني سنة إال شهرا 

، أقام مبصر حاكما ستني سنة، وقد انتظم يف نسبه ومل تطل مدة أحد من اخللفاء مطلقا أكثر من املستنصر العبيدي
  .أربعة عشر خليفة، ووىل عهد على ما رأيت، وبقية اخللفاء العباسيني كلهم من أعمامه وبين عمه

وكان مرضه قد طال به ومجهوره من عسار البول، مع أنه كان جيلب له املاء من مراحل عن بغداد ليكون أصفى، 
ومل يغن عنه هذا احلذر شيئا، وكان الذي ويل غسله حميي الدين ابن الشيخ أيب وشق ذكره مرات بسبب ذلك، 

الفرج ابن اجلوزي، وصلى عليه ودفن يف دار اخلالفة، مث نقل إىل الترب من الرصافة يف ثاين ذي احلجة من هذه 
الثري يف كامله فإنه أما سريته فقد تقدمت يف احلوادث، وأما ابن ا: السنة، وكان يوما مشهودا، قال ابن الساعي

وبقي الناصر لدين اهللا ثالث سنني عاطال من احلركة بالكلية، وقد ذهبت إحدى عينيه واالخرى يبصر هبا : قال
، وزر له عدة وزراء، وقد تقدم ذكرهم، ومل )٣(إبصارا ضعيفا، وآخر االمر أصابه دوسنطارية عشرين يوما ومات 

سوم اجلائرة، وكان قبيح السرية يف رعيته ظاملا هلم، فخرب يف أيامه العراق يطلق يف أيام مرضه ما كان أحدثه من الر
وتفرق أهله يف البالد، وأخذ أمواهلم وأمالكهم، وكان يفعل الشئ وضده، فمن ذلك أنه عمل دورا لالفطار يف 

البندق  رمضان ودورا لضيافة احلجاج، مث أبطل ذلك، وكان قد أسقط مكوسا مث أعادها وجعل جل مهه يف رمي
  .والطيور املناسيب وسراويالت الفتوة

وإن كان ما ينسبه العجم إليه صحيحا من أنه هو الذي أطمع التتار يف البالد وراسلهم فهو الطامة : قال ابن االثري
  .الكربى اليت يصغر عندها كل ذنب عظيم

  قلت، وقد ذكر عنه أشياء غريبة، من ذلك أنه كان يقول للرسل
علتم يف مكان كذا وكذا، وفعلتم يف املوضع الفالين كذا، حىت ظن بعض الناس أو أكثرهم أنه كان الوافدين عليه ف

  .يكاشف أو أن جنيا يأتيه بذلك، واهللا أعلم
خالفة الظاهر بن الناصر ملا تويف اخلليفة الناصر لدين اهللا كان قد عهد إىل ابنه أيب نصر حممد هذا ولقبه بالظاهر، 

ر، مث عزله عن ذلك بأخيه علي، فتويف يف حياة أبيه سنة ثنيت عشرة، فاحتاج إىل إعادة هذا وخطب له على املناب
  لوالية العهد فخطب له ثانيا، فحني تويف بويع باخلالفة، وعمره يومئذ ثنتان

__________  
  .حنو سبعني سنة تقريبا: ١٣٦/  ٣وتاريخ أيب الفداء  ٤٣٩/  ١٢يف ابن االثري ) ١(
  .ستا وأربعني سنة وعشرة أشهر ومثانية وعشرين يوما: ثرييف ابن اال) ٢(

  .حنو سبع وأربعني سنة: ويف أيب الفداء
  .سبعا وأربعني سنة: ١٢٦/  ٢ويف الوايف ودول االسالم 

  .سبعا وأربعني سنة إال شهورا وأياما: ٦٣٥/  ٨ويف مرآة الزمان 
  .٤٤٠/  ١٢والكامل البن االثري  ١٣٥/  ٣: انظر تاريخ أيب الفداء) ٣(



ومخسون سنة، فلم يل اخلالفة من بين العباس أسن منه، وكان عاقال وقورا دينا عادال حمسنا، رد مظامل كثرية وأسقط 
إنه مل يكن بعد عمر بن عبد العزيز أعدل منه : مكوسا كان قد أحدثها أبوه، وسار يف الناس سرية حسنة، حىت قيل

أسقط اخلراج املاضي عن االراضي اليت قد ) ١(ل كانت مدته تسعة أشهر لو طالت مدته، لكنه مل حيل إىل احلول، ب
تعطلت، ووضع عن أهل بلدة واحدة وهي يعقوبا سبعني ألف دينار كان أبوه قد زادها عليهم يف اخلراج، وكانت 

فكتب صنجة املخزن تزيد على صنجة البلد نصف دينار يف كل مائة إذا قبضوا وإذا أقبضوا دفعوا بصنجة البلد، 
ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون أال يظن أولئك (إىل الديوان 

يا أمري : فكتب إليه بعض الكتاب يقول]  ١: ٨٣سورة ) [ أهنم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العاملني
هذا يترك وإن كان تفاوته : ثالثون ألفا، فأرسل ينكر عليه ويقولاملؤمنني إن تفاوت هذا عن العام املاضي مخسة و

  .ثلثمائة ألف ومخسني ألفا، رمحه اهللا
  وأمر

للقاضي أن كل من ثبت له حق بطريق شرعي يوصل إليه بال مراجعة، وأقام يف النظر على االموال اجلردة رجال 
 نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر صاحلا واستخلص على القضاء الشيخ العالمة عماد الدين أبا صاحل

  .اجليلي يف يوم االربعاء ثامن ذي احلجة، فكان من خيار املسلمني ومن القضاة العادلني، رمحهم اهللا أمجعني
اعط كل ذي حق حقه واتق اهللا وال تتق : وملا عرض عليه القضاء مل يقبله إال بشرط أن يورث ذوي االرحام، فقال

ادة أبيه أن يرفع إليه حراس الدروب يف كل صباح مبا كان عندهم يف احملال من االجتماعات سواه، وكان من ع
أي فائدة يف كشف أحوال الناس وهتك أستارهم ؟ : الصاحلة والطاحلة، فلما ويل الظاهر أمر بتبطيل ذلك كله وقال

ق من كان يف السجون معتقال على إن ترك ذلك يفسد الرعية، فقال حنن ندعو اهللا هلم أن يصلحهم، وأطل: فقيل له
االموال الديوانية، ورد عليهم ما كان استخرج منهم قبل ذلك من املظامل وأرسل إىل القاضي بعشرة آالف دينار 
يويف هبا ديون من يف سجونه من املدينني الذين ال جيدون وفاء، وفرق يف العلماء بقية املائة ألف، وقد المه بعض 

إمنا فتحت الدكان بعد العصر، فذروين أعمل صاحلا وأفعل اخلري، فكم مقدار ما : ت فقالالناس يف هذه التصرفا
  .ومل تزل هذه سريته حىت تويف يف العام اآليت كما سيأيت! بقيت أعيش ؟ 

أكلت الكالب : ورخصت االسعار يف أيامه وقد كانت قبل ذلك يف غاية الغالء حىت أنه فيما حكى ابن االثري
  .د اجلزيرة واملوصل، فزال ذلك واحلمد هللاوالسنانري ببال

  .وكان هذا اخلليفة الظاهر حسن الشكل مليح الوجه أبيض مشربا حلو الشمائل شديد القوى
__________  

  .تسعة أشهر وأربعة عشر يوما: ٢٨٥يف خالصة الذهب املسبوك ص ) ١(
  .تسعة أشهر ونصفا: ٩٥/  ٥والعرب  ٩٦/  ٢ويف الوايف بالوفيات 

  .فكاالصل ١٢٩/  ٢دول االسالم ويف 
  .تسعة أشهر وأربعة وعشرين يوما: ٤٥٦/  ١٢ويف ابن االثري 

  أبو احلسن علي امللقب بامللك االفضل: وممن تويف فيها من االعيان
نور الدين بن السلطان صالح الدين بن يوسف بن أيوب، كان ويل عهد أبيه، وقد ملك دمشق بعده مدة سنتني مث 

ه العادل، مث كان أن ميلك الديار املصرية بعد أخيه العزيز فأخذها منه عمه العادل أبو بكر، مث اقتصر أخذها منه عم
على ملك صرخد فأخذها منه أيضا عمه العادل، مث آل به احلال أن ملك مسيساط وهبا تويف يف هذه السنة، وكان 



  .فاضال شاعرا جيد الكتابة، ونقل إىل مدينة حلب فدفن هبا بظاهرها
وقد ذكر ابن خلكان أنه كتب إىل اخلليفة الناصر لدين اهللا يشكو إليه عمه أبا بكر وأخاه عثمان وكان الناصر 

* عثمان قد غصبا بالسيف حق علي وهو الذي كان قد واله والده * موالي إن أبا بكر وصاحبه : شيعيا مثله
ر بينهما والنص فيه جلي فانظر إىل حظ هذا االسم واالم* عليهما فاستقام االمر حني ويل فخالفاه وحال عقد بيعته 

من االواخر ما القى من االول االمري سيف الدين علي ابن االمري علم الدين بن سليمان بن جندر، * كيف لقى 
كان من أكابر االمراء حبلب، وله الصدقات الكثرية ووقف هبا مدرستني إحدامها على الشافعية واالخرى على 

  .اخلانات والقناطر وغري ذلك من سبل اخلريات والغزوات رمحه اهللاحلنفية، وبىن 
وقد اختلفوا فيه فبعض الدماشقة يزعم أنه كان : الشيخ علي الكردي املوله املقيم بظاهر باب اجلابية، قال أبو شامة

 صاحب كرامات، وأنكر ذلك آخرون، وقالوا ما رآه أحد يصلي وال يصوم وال لبس مداسا، بل كان يدوس
النجاسات ويدخل املسجد على حاله، وقال آخرون كان له تابع من اجلن يتحدث على لسانه حكى السبط عن 

إهنا مل متت، قالت فمررت به وهو عند املقابر : امرأة قالت جاء خرب مبوت أمي بالالذقية أهنا ماتت وقال يل بعضهم
  .كما قال ماتت ماتت إيش تعملني ؟ فكان: فوقفت عنده فرفع رأسه وقال يل
يكفي : صبحت يوما وما كان معي شئ فاجتزت به فدفع إيل نصف درهم وقال: وحكى يل عبد اهللا صاحيب قال
  مر يوما على: هذا للخبز والفت بدبس، وقال

  يا شيخ علي، أكلت اليوم كسريات يابسة وشربت عليها: اخلطيب مجال الدين الدولعي فقال له

يا مسلمني من : ال، فقال: وما تطلب نفسك شيئا آخر غري هذا ؟ قال: الكردي املاء فكفتين، فقال له الشيخ علي
  .يقنع بكسرة يابسة حيبس نفسه يف هذه املقصورة وال يقضي ما فرضه اهللا عليه من احلج

الفخر ابن تيمية حممد بن أيب القاسم بن حممد الشيخ فخر الدين أبو عبد اهللا بن تيمية احلراين، عاملها وخطيبها 
اعظها، اشتغل على مذهب االمام أمحد وبرع فيه وبرز وحصل ومجع تفسريا حافال يف جملدات كثرية وله اخلطب وو

: املشهورة املنسوبة إليه، وهم عم الشيخ جمد الدين صاحب املنتقى يف االحكام، قال أبو املظفر سبط ابن اجلوزي
ما تلتقي بالنوم أو نلتقي رفقا بقلب * ندرت مقليت  أحبابنا قد: مسعته يوم مجعة بعد الصالة وهو يعظ الناس ينشد

قد ذهب العمر ومل نلتق وقد ذكرنا أنه قدم * كم متطلوين بليايل اللقا ) ١(على سقام اجلسد احملرق * مغرم واعطفوا 
  .بغداد حاجا بعد وفاة شيخه أيب الفرج بن اجلوزي ووعظ هبا يف مكان وعظه

د عبد اهللا بن علي بن عبد اخلالق بن شكر، ولد بالديار املصرية بدمرية بني الوزير ابن شكر صفي الدين أبو حمم
مصر واسكندرية سنة أربعني ومخسمائة، ودفن بتربته عند مدرسته مبصر، وقد وزر للملك العادل وعمل أشياء يف 

زة، وقد نكب أيامه منها تبليط جامع دمشق وأحاط سور املصلى عليه، وعمل الفوارة ومسجدها وعمارة جامع امل
وعزل سنة مخس عشرة وستمائة وبقي معزوال إىل هذه السنة فكانت فيها وفاته، وقد كان مشكور السرية ومنهم 

  .من يقول كان ظاملا فاهللا أعلم
أبو إسحاق إبراهيم بن املظفر ابن إبراهيم بن علي املعروف بابن البذي الواعظ البغدادي، أخذ الفن عن شيخه أيب 

فتخويف مكرا هلا * ما هذه الدنيا بدار مسرة : وزي ومسع احلديث الكثري، ومن شعره قوله يف الزهدالفرج ابن اجل
  وخداعا

__________  
  .املغرق: ٣٨٧/  ٤يف الوفيات ) ١(



ومحته فيه بعد ذاك رضاعا فغدا مبا * ومباله يستمتع استمتاعا حىت سقته املنية شربة * بينا الفىت فيها يسر بنفسه 
فليحسن العمل الفىت ما اسطاعا * ال يستطيع ملا عرته دفاعا لو كان ينطق قال من حتت الثرى * رهينة  كسبت يداه

استعدي : أبو احلسن علي بن احلسن الرازي مث البغدادي الواعظ، عنده فضائل وله شعر حسن، فمنه قوله يف الزهد
خلود وال من املوت بد إمنا أنت * لحي لنجاة فاحلازم املستعد قد تبينت أنه ليس ل* يا نفس للموت واسعي 

تسهو وتلهني واملنايا جتد ال نرجى البقاء يف * ف تردين والعواري ترد أنت تسهني واحلوادث ال * مستعرية ما سو 
المرئ حظه من االرض حلد ؟ كيف يهوى * ت وال أرضا هبا لك ورد أي ملك يف االرض أم أي حظ * معدن املو 

بن موسى الفقيه ) ١(يه االنفاس فيها تعد البها السنجاري أبو السعادات أسعد بن حممد م عل* امرؤ لذاذة أيا 
كان فقيها وتكلم يف اخلالف إال أنه غلب عليه الشعر، فأجاد فيه واشتهر بنظمه : الشافعي الشاعر، قال ابن خلكان

  وخدم به امللوك،
وهواك ما : شرفية بدمشق، ومن رقيق شعره ورائقه قولهاال) ٢(وأخذ منهم اجلوائز وطاف البالد، وله ديوان بالتربة 

سال هواك فذاك من عذاله أو ليس * والنت أعلم يف الغرام حباله ومىت وشى واش إليك بأنه * خطر السلو بباله 
ر غرامه وصرمت حبل * من حاله يغنيك عن تسأله جددت ثوب سقامه وهتكت ست * للكلف املعىن شاهد 

  .ة امتدح فيها القاضي كمال الدين الشهرزوريوصاله وهي قصيدة طويل
  وطيب أوقايت على حاجر* هللا أيامي على رامة : وله

__________  
  .حيىي: ١٠٤/  ٥وشذرات الذهب  ٢١٤/  ١يف ابن خلكان ) ١(
  .يعين يف خزانة كتب التربة االشرفية) ٢(

  .لسنة عن تسعني سنة رمحه اهللا مبنه وفضلهوكانت وفاته يف هذه ا) ١(أوهلا يعثر باآلخر * تكاد للسرعة يف مرها 
عثمان بن عيسى ابن درباس بن قسر بن جهم بن عبدوس اهلدباين املاراين ضياء الدين أخو القاضي صدر الدين عبد 

امللك حاكم الديار املصرية يف الدولة الصالحية، وضياء الدين هذا هو شارح املهذب إىل كتاب الشهادات يف حنو 
  .ا، وشرح اللمع يف أصول الفقه والتنبيه للشريازي، وكان بارعا عاملا باملذهب رمحه اهللامن عشرين جملد

ضيق العذر يف : أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن الرسوي البوارجيي مث البغدادي، شيخ فاضل له رواية، ومما أنشده
  اهللا فقرنا وغناناإىل * لو قنعنا بقسمنا لكفانا ما لنا نعبد العباد إذا كان * الضراعة أنا 

أبو الفضل عبد الرحيم بن نصر اهللا ابن علي بن منصور بن الكيال الواسطي من بيت الفقه والقضاء، وكان أحد 
* تسر يسريا مث تبدي املساويا تريك رواء يف النقاب وزخرفا * فتبا لدنيا ال يدوم نعيمها : املعدلني ببغداد ومن شعره

بالفحص أجفاين فما أجفاين أو * إن كنت بعد الطاعتني تساحمت : ن ذلك قولهوتسفر عن شوهاء طحياء عاميا وم
إن عاد أوطاين على أوطاين أبو علي * حسنا بإنساين فما أنساين الدهر مغفور له زالته * كنت من بعد االحبة ناظرا 

  إىل عمار بن احلسن بن علي ابن احلسن بن علي بن احلسن بن علي بن عمار بن فهر بن وقاح الياسري نسبة
__________  

  .٢١٦و  ٢١٤/  ١االبيات يف وفيات االعيان ) ١(

ياسر، شيخ بغدادي فاضل، له مصنفات يف التفسري والفرائض، وله خطب ورسائل وأشعار حسنة وكان مقبول 
  .الشهادة عند احلكام



ما وهب : غداد، ومما أنشدهأبو بكر حممد بن يوسف بن الطباخ الواسطي البغدادي الصويف، باشر بعض الواليات بب
ففقده للحياة أمجل به ابن يونس شارح * أحسن من عقله ومن أدبه نعما مجال الفىت فإن فقدا * اهللا المرئ هبة 

التنبيه أبو الفضل أمحد بن الشيخ كمال الدين أيب الفتح موسى بن يونس بن حممد بن منعة بن مالك بن حممد بن 
  بن كعب بن قيس بن إبراهيم االربلي) ١(سعد بن سعيد بن عاصم بن عابد 

  .االصل مث املوصلي من بيت العلم والرياسة، اشتغل على أبيه يف فنونه وعلومه فربع وتقدم
  .وقد درس وشرح التنبيه واختصر إحياء علوم الدين للغزايل مرتني صغريا وكبريا، وكان يدرس منه

عد موت والدي يف سنة عشر وستمائة، وكنت أحضر عنده وقد ويل بإربل مدرسة امللك املظفر ب: قال ابن خلكان
وأنا صغري ومل أر أحدا يدرس مثله، مث صار إىل بلده سنة سبع عشرة، ومات يوم االثنني الرابع والعشرين من ربيع 

  .اآلخر من هذه السنة عن سبع وأربعني سنة رمحه اهللا تعاىل
جالل الدين بن خوارزم شاه اخلوارزمي مع الكرج مث دخلت سنة ثالث وعشرين وستمائة فيها التقى امللك 

فكسرهم كسرة عظيمة، وصمد إىل أكرب معاقلتهم تفليس ففتحها عنوة وقتل من فيها من الكفرة وسىب ذراريهم ومل 
يتعرض الحد من املسلمني الذين كانوا هبا، واستقر ملكه عليها، وقد كان الكرج أخذوها من املسلمني يف سنة 

  .مائة، وهي بأيديهم إىل اآلن حىت استنقذها منهم جالل الدين هذا، فكان فتحا عظيما وهللا املنةمخس عشرة ومخس
وفيها سار إىل خالط ليأخذها من نائب امللك االشرف فلم يتمكن من أخذها وقاتله أهلها قتاال عظيما فرجع عنهم 

  .وتركهممبدينة كرمان وخالفه له، فسار إليهم ) ٢(بسبب اشتغاله بعصيان نائبه 
وفيها اصطلح امللك االشرف مع أخيه املعظم وسار إليه إىل دمشق، وكان املعظم ممالئا عليه مع جالل الدين 

  وصاحب إربل وصاحب ماردين وصاحب
__________  

  .عائد: ١٠٨/  ١يف ابن خلكان ) ١(
  .وهو بالق حاجب) ٢(

ؤلؤ، مث استمال أخاه املعظم إىل ناحيته يقوي الروم، وكان مع االشرف أخوه الكامل وصاحب املوصل بدر الدين ل
إنطاكية وبني االرمن، وجرت خطوب كثرية بينهم وفيها أوقع امللك ) ١(جانبه، وفيها كان قتال كبري بني إبرنش 

  .جالل الدين بالتركمان االيوانية بأسا شديدا، وكانوا يقطعون الطرق على املسلمني
  مجال الدين بن اجلوزي من بغداد يف الرسلية إىلوفيها قدم حميي الدين يوسف بن الشيخ 

امللك املعظم بدمشق، ومعه اخللع والتشاريف الوالد العادل من اخلليفة الظاهر بأمر اهللا، ومضمون الرسالة هنيه عن 
مواالة جالل الدين بن خوارزم شاه، فإنه خارجي من عزمه قتال اخلليفة وأخذ بغداد منهم، فأجابه إىل ذلك وركب 

قاضي حميي الدين بن اجلوزي إىل امللك الكامل بالديار املصرية، وكان ذلك أول قدومه إىل الشام ومصر، وحصل ال
  .له جوائز كثرية من امللوك، منها كان بناء مدرسته اجلوزية بالنشابني بدمشق

ملعظم، وحضر عنده وفيها ويل تدريس الشبلية بالسفح مشس الدين حممد بن قزغلي سبط ابن اجلوزي مبرسوم امللك ا
  .أول يوم القضاة واالعيان

من ) ٢(وفاة اخلليفة الظاهر وخالفة ابنه املستنصر كانت وفاة اخلليفة رمحه اهللا يوم اجلمعة ضحى الثالث عشر 
رجب من هذه السنة، أعين سنة ثالث وعشرين وستمائة، ومل يعلم الناس مبوته إال بعد الصالة، فدعا له اخلطباء 

، وعمره اثنتان ومخسون سنة، )٣(ملنابر على عادهتم فكانت خالفته تسعة أشهر وأربعة عشر يوما يومئذ على ا



وكان من أجود بين العباس وأحسنهم سرية وسريرة، وأكثرهم عطاء وأحسنهم منظرا ورواء، ولو طالت مدته 
له ما عنده وأجزل له إحسانا لصلحت االمة صالحا كثريا على يديه، ولكن أحب اهللا تقريبه وإزالفه لديه، فاختار 

ورفده، وقد ذكرنا ما اعتمده يف أول واليته من إطالق االموال الديوانية ورد املظامل وإسقاط املكوس، وختفيف 
اخلراج عن الناس، وأداء الديون عمن عجز عن أدائها، واالحسان إىل العلماء والفقراء وتولية ذوي الديانة 

بسم اهللا الرمحن الرحيم، اعلموا أنه ليس إمهالنا إمهاال، وال " والة الرعية فيه واالمانة، وقد كان كتب كتابا ل
، ولكن لنبلوكم أيكم أحسن عمال، وقد غفرنا لكم ما سلف من إخراب البالد، وتشريد )٤(إغضاؤنا احتماال 

  الرعايا وتقبيح الشريعة، وإظهار الباطل اجللي يف صورة احلق اخلفي، حيلة ومكيدة،
__________  

  .الربنس الفرجني، صاحب أنطاكية: يف ابن االثري) ١(
  .الرابع عشر ١٣٦/  ٣وتاريخ أيب الفداء  ٣٢٠/  ٢٣وهناية االرب  ٤٥٦/  ١٢: يف ابن االثري) ٢(
  .١٢٦من صفحة  ١انظر حاشية ) ٣(
  .إغفاال: ٤٥٦/  ١٢يف ابن االثري ) ٤(

اض انتهزمت فرصها خمتلسة من براثن ليث باسل، وأنياب وتسمية االستئصال واالجتياح استيفاء واستدراكا الغر
أسد مهيب، تنفقون بألفاظ خمتلفة على معىن واحد، وأنتم أمناؤه وثقاته فتميلون رأيه إىل هواكم، ومتزجون باطلكم 

غىن،  حبقه، فيطيعكم وأنتم له عاصون، ويوافقكم وأنتم له خمالفون واآلن قد بدل اهللا سبحانه خبوفكم أمنا، وبفقركم
وبباطلكم حقا، ورزقكم سلطانا يقيل العثرة، وال يؤاخذ إال من أصر، وال ينتقم إال ممن استمر، يأمركم بالعدل وهو 

يريده منكم، وينهاكم عن اجلور وهو يكرهه لكم، خياف اهللا تعاىل فيخوفكم مكره، ويرجو اهللا تعاىل ويرغبكم يف 
  ".أمنائه على خلقه، وإال هلكتم و السالم طاعته فإن سلكتم مسالك خلفاء اهللا يف أرضه و

ووجد يف داره رقاع خمتومة مل يفتحها سترا للناس ودرءا عن أعراضهم رمحه اهللا، وقد خلف من االوالد عشرة 
ذكورا وإناثا، منهم ابنه االكرب الذي بويع له باخلالفة من بعده أبو جعفر املنصور، ولقب باملستنصر باهللا، وغسله 

  .اخلياط الواعظ، ودفن يف دار اخلالفة، مث نقل إىل الترب من الرصافةالشيخ حممد 
خالفة املستنصر باهللا العباسي أمري املؤمنني أيب جعفر منصور بن الظاهر حممد بن الناصر أمحد، بويع باخلالفة يوم 

من التاج  رجب من هذه السنة، سنة ثالث وعشرين وستمائة، استدعوا به) ١(مات أبوه يوم مجعة ثالث عشر 
فبايعه اخلاصة والعامة من أهل العقد واحلل، وكان يوما مشهودا، وكان عمره يومئذ مخسا وثالثني سنة ومخسة أشهر 

* كأن الثريا علقت يف جبينه : وأحد عشر يوما، وكان من أحسن الناس شكال وأهباهم منظرا، وهو كما قال القائل
شريف مخسة عشر خليفة، منهم مخسة من آبائه ولوا نسقا، وتلقى ويف خده الشعرى ويف وجهه القمر ويف نسبه ال

هو اخلالفة عنهم وراثة كابرا عن كابر، وهذا شئ مل يتفق الحد من اخللفاء قبله، وسار يف الناس كسرية أبيه الظاهر 
  يف

يف الدنيا مثلها، اجلود وحسن السرية واالحسان إىل الرعية، وبىن املدرسة الكبرية املستنصرية اليت مل تنب مدرسة 
وسيأيت بيان ذلك يف موضعه إن شاء اهللا، واستمر أرباب الواليات الذين كانوا يف عهد أبيه على ما كانوا عليه، وملا 

كان يوم اجلمعة املقبلة خطب لالمام املستنصر باهللا على املنابر ونثر الذهب والفضة عند ذكر امسه، وكان يوما 
ح واملراثي، وأطلقت هلم اخللع واجلوائز، وقدم رسول من صاحب املوصل يوم غرة مشهودا، وأنشد الشعراء املدائ

  .شعبان من الوزير ضياء الدين أيب الفتح نصر اهللا بن االثري، فيها التهنئة والتعزية بعبارة فصيحة بليغة



__________  
  .١٣٢صفحة  ٢راجع حاشية ) ١(

راكبا ظاهرا للناس، وإمنا معه خادمان وراكب دار، وخرج مث إن املستنصر باهللا كان يواظب على حضور اجلمعة 
ما هذا ؟ فقيل له التأذين، فترجل عن مركوبه وسعى ماشيا، مث صار : مرة وهو راكب فسمع ضجة عظيمة فقال

يدمن املشي إىل اجلمعة رغبة يف التواضع واخلشوع، وجيلس قريبا من االمام ويستمع اخلطبة، مث أصلح له املطبق 
شي فيه إىل اجلمعة، وركب يف الثاين والعشرين من شعبان ركوبا ظاهرا للناس عامة، وملا كانت أول ليلة من فكان مي

رمضان تصدق بصدقات كثرية من الدقيق والغنم والنفقات على العلماء والفقراء واحملاويج، إعانة هلم على الصيام، 
  .وتقوية هلم على القيام

ن نقل تابوت الظاهر من دار اخلالفة إىل التربة من الرصافة، وكان يوما ويف يوم السابع والعشرين من رمضا
مشهودا، وبعث اخلليفة املستنصر يوم العيد صدقات كثرية وإنعاما جزيال إىل الفقهاء والصوفية وأئمة املساجد، على 

  .يدي حميي الدين بن اجلوزي
يئا كثريا من القرى والقالع ببالدهم، وذكر أنه وذكر ابن االثري أنه كانت زلزلة عظيمة يف هذه السنة، هدمت ش

  ).١] (ومعاليقها ومجيع أجزائها [ ذبح شاة ببلدهم فوجد حلمها مرا حىت رأسها وأكارعها 
اجلمال املصري يونس بن بدران بن فريور مجال الدين : وممن تويف فيها من االعيان بعد اخلليفة الظاهر كما تقدم

  احلني، اشتغل املصري، قاضي القضاة يف هذا
لالمام الشافعي، وله كتاب مطول يف الفرائض، وويل تدريس االمينية بعد " االم " وحصل وبرع واختصر كتاب 

التقي صاحل الضرير، الذي قتل نفسه، واله إياه الوزير صفي الدين بن شكر، وكان معتنيا بأمره مث ويل وكالة بيت 
صاحب دمشق، مث واله املعظم قضاء القضاة بدمشق بعد عزله الزكي  املال بدمشق، وترسل إىل امللوك واخللفاء عن

  .بن الزكي، وواله تدريس العادلية الكبرية، حني كمل بناؤها فكان أول من درس هبا وحضره االعيان كما ذكرنا
د يف وكان يقول أوال درسا يف التفسري حىت أكمل التفسري إىل آخره، ويقول درس الفقه بعد التفسري، وكان يعتم

أمر إثبات السجالت اعتمادا حسنا، وهو أنه كان جيلس يف كل يوم مجعة بكرة ويوم الثالثاء ويستحضر عنده يف 
إيوان العادلية مجيع شهود البلد، ومن كان له كتاب يثبته حضر واستدعى شهوده فأدوا على احلاكم وثبت ذلك 

ايل مبشهد عثمان فيحكم حىت يصلي املغرب، ورمبا سريعا، وكان جيلس كل يوم مجعة بعد العصر إىل الشباك الكم
مكث حىت يصلي العشاء أيضا، وكان كثري املذاكرة للعلم كثري االشتغال حسن الطريقة، مل ينقم عليه أنه أخذ شيئا 

  .الحد
اج وإمنا كان ينقم عليه أنه كان يشري على بعض الورثة مبصاحلة بيت املال، وأنه استناب ولده الت: قال أبو شامة

  .حممدا ومل يكن مرضى الطريقة، وأما هو فكان عفيفا يف نفسه نزها مهيبا
  وكان يدعي أنه قرشي شييب: قال أبو شامة

__________  
  .٤٦٧/  ١٢من ابن االثري ) ١(

  .فتكلم الناس فيه بسبب ذلك، وتوىل القضاء بعده مشس الدين أمحد بن اخلليلي اجلويين
من هذه السنة، ودفن بداره اليت يف رأس درب الرحيان من ناحية اجلامع، ولتربته  وكانت وفاته يف ربيع االول: قلت



إذ جعل التربة * ما أقصر املصري يف فعله : شباك شرق املدرسة الصدرية اليوم، وقد قال فيه ابن عنني وكان هجاء
إبراهيم املعروف باملعتمد وايل  وأبعد االموات من ناره املعتمد وايل دمشق املبارز* يف داره أراح لالحياء من رمجه 

  دمشق، من خيار الوالة وأعفهم وأحسنهم سرية
وأجودهم سريرة، أصله من املوصل، وقدم الشام فخدم فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب، مث استنابه البدر مودود 

يف أخو فروخشاه، وكان شحنة دمشق، فحمدت سريته يف ذلك، مث صار هو شحنة دمشق أربعني سنة، فجرت 
أيامه عجائب وغرائب، وكان كثري الستر على ذوي اهليئات، وال سيما من كان من أبناء الناس وأهل البيوتات، 
واتفق يف أيامه أن رجال حائكا كان له ولد صغري يف آذانه حلق فعدا عليه رجل من جرياهنم فقتله غيلة وأخذ ما 

يقر، فبكت والدته من ذلك وسألت زوجها أن يطلقها،  عليه من احللي ودفنه يف بعض املقابر، فاشتكوا عليه فلم
فطلقها فذهبت إىل ذلك الرجل وسألته أن يتزوجها وأظهرت له أهنا أحبته فتزوجها، ومكثت عنده حينا، مث سألته 

  .نعم أنا قتلته: يف بعض االوقات عن ولدها الذي اشتكوا عليه بسببه فقال
، فذهب هبا إىل قرب خشنكاشة ففتحه فنظرت إىل ولدها فاستعربت وقد فقالت أشتهي أن تريين قربه حىت أنظر إليه

أخذت معها سكينا أعدهتا هلذا اليوم، فضربته حىت قتلته ودفنته مع ولدها يف ذلك القرب، فجاء أهل املقربة فحملوها 
ى عنه السبط إىل الوايل املعتمد هذا فسأهلا فذكرت له خربها، فاستحسن ذلك منها وأطلقها وأحسن إليها، وحك

بينما أنا يوما خارج من باب الفرج، وإذا برجل حيمل طبال وهو سكران، فأمرت به فضرب احلد، وأمرهتم : قال
وكان العادل قد منع أن يعصر مخر وحيمل إىل ] فإذا فيها مخر [ فكسروا الطبل، وإذا ذكرة كبرية جدا فشقوها 

احليل ولطائف املكر، قال السبط فسألته من أين علمت أن يف  دمشق شئ منه بالكلية، فكان الناس يتحيلون بأنواع
  .رأيته ميشي ترجف سيقانه فعرفت أنه حيمل شيئا ثقيال يف الطبل: الطبل شيئا ؟ قال

وله من هذا اجلنس غرائب، وقد عزله املعظم وكان يف نفسه منه وسجنه يف القلعة حنوا من مخس سنني، ونادى عليه 
ذكر أنه أخذ منه حبة خردل، وملا مات رمحه اهللا دفن بتربته اجملاورة ملدرسة أيب عمر من شامها يف البلد فلم جيئ أحد 

  .قبلي السوق، وله عند تربته مسجد يعرف به رمحه اهللا
واقف الشبلية اليت بطريق الصاحلية شبل الدولة كافور احلسامي نسبة إىل حسام الدين حممد بن الجني، ولد ست 

  الشام، وهو

ان مستحثا على عمارة الشامية الربانية ملوالته ست الشام، وهو الذي بىن الشبلية للحنفيه واخلانقاه على الذي ك
الصوفية إىل جانبها، وكانت منزله، ووقف القناة واملصنع والساباط، وفتح للناس طريقا من عند املقربة غريب 

ق إىل اجلبل من هناك، إمنا كانوا يسلكون من عند الشامية الربانية إىل طريق عني الكرش، ومل يكن الناس هلم طري
مسجد الصفي بالعقبية، وكانت وفاته يف رجب ودفن إىل جانب مدرسته، وقد مسع احلديث على الكندي وغريه 

  .رمحه اهللا تعاىل
ر ومن واقف الرواحية بدمشق وحلب أبو القاسم هبة اهللا املعروف بابن رواحة، كان أحد التجار، ويف الثروة واملقدا

املعدلني بدمشق، وكان يف غاية الطول والعرض وال حلية له، وقد ابتىن املدرسة الرواحية داخل باب الفراديس 
ووقفها على الشافعية، وفوض نظرها وتدريسها إىل الشيخ تقي الدين بن الصالح الشهرزوري، وله حبلب مدرسة 

شق وكان يسكن البيت الذي يف إيواهنا من الشرق، أخرى مثلها، وقد انقطع يف آخر عمره يف املدرسة اليت بدم
ورغب فيما بعد أن يدفن فيه إذا مات فلم ميكن من ذلك، بل دفن مبقابر الصوفية، وبعد وفاته شهد حميي الدين ابن 

عريب الطائي الصويف، وتقي الدين خزعل النحوي املصري مث املقدسي إمام مشهد علي شهدا على ابن رواحة بأنه 



خ تقي الدين عن هذه املدرسة، فجرت خطوب طويلة ومل ينتظم ما راماه من االمر، ومات خزعل يف هذه عزل الشي
  .السنة أيضا فبطل ما سلكوه

أبو حممد حممود بن مودود بن حممود البلدجي احلنفي املوصلي، وله هبا مدرسة تعرف به، وكان من أبناء الترك، 
خترجه عن منهج * من ادعى أن له حالة : حسن جيد، فمنه قوله وصار من مشايخ العلماء وله دين متني وشعر

فإنه خرء بال فع كانت وفاته باملوصل يف السادس والعشرين من مجادى اآلخرة من * الشرع فال تكونن له صاحبا 
  .هذه السنة، وله حنو من مثانني سنة

الكندي، وقد وقف إليه الكتب اليت ياقوت ويقال له يعقوب بن عبد اهللا جنيب الدين متويل الشيخ تاج الدين 
  باخلزانة بالزاوية الشرقية الشمالية من جامع دمشق، وكانت سبعمائة وإحدى وستني جملدا، مث على ولده من بعده

مث على العلماء فتمحقت هذه الكتب وبيع أكثرها، وقد كان ياقوت هذا لديه فضيلة وأدب وشعر جيد، وكانت 
  .ودفن مبقربة اخليزران بالقرب من مشهد أيب حنيفةوفاته ببغداد يف مستهل رجب، 

مث دخلت سنة أربع وعشرين وستمائة فيها كانت عامة أهل تفليس الكرج فجاؤوا إليهم فدخلوها فقتلوا العامة 
واخلاصة، وهنبوا وسبوا وخربوا وأحرقوا، وخرجوا على محية، وبلغ ذلك جالل الدين فسار سريعا ليدركهم فلم 

  .يدركهم
قتلت االمساعيلية أمريا كبريا من نواب جالل الدين بن خوارزم شاه، فسار إىل بالدهم فقتل منهم خلقا كثريا،  وفيها

وخرب مدينتهم وسىب ذراريهم وهنب أمواهلم، وقد كانوا قبحهم اهللا من أكرب العون على املسلمني، ملا قدم التتار إىل 
  .الناس، وكانوا أضر على الناس منهم

فهزمهم وأوسعهم قتال وأسرا، وساق وراءهم أياما فقتلهم ) ١(جالل الدين وطائفة كبرية من التتار وفيها تواقع 
حىت وصل إىل الري فبلغه أن طائفة قد جاؤوا لقصده فأقام يثبطهم، وكان من أمره وأمرهم ما سيأيت يف سنة مخس 

  .وعشرين
وا منها مدنا كثرية وغنموا أمواال جزيلة، وفيها دخلت عساكر امللك االشرف بن العادل إىل أذربيجان فملك

وخرجوا معهم بزوجة جالل الدين بنت طغرل، وكانت تبغضه وتعاديه، فأنزلوها مدينة خالط وسيأيت ما كان من 
  .خربهم يف السنة اآلتية

اصر وفيها قدم رسول االنبور ملك الفرنج يف البحر إىل املعظم يطلب منه ما كان فتحه عمه السلطان امللك الن
قل لصاحبك ما عندي إال السيف واهللا : صالح الدين من بالد السواحل، فأغلظ هلم املعظم يف اجلواب وقال له

  .أعلم
وفيها جهز االشرف أخاه شهاب الدين غازي إىل احلج يف حممل عظيم حيمل ثقله ستمائة مجل، ومعه مخسون هجينا، 

دايا من اخلليفة إىل أثناء الطريق، وعاد على طريقه اليت حج على كل هجني مملوك، فسار من ناحية العراق وجاءته ه
  .منها
  وفيها

ويل قضاء القضاة ببغداد جنم الدين أبو املعايل عبد الرمحن بن مقبل الواسطي، وخلع عليه كما هي عادة احلكام، 
  .وكان يوما مشهودا

ه مل يذبح مبدينة املوصل يف بعض االيام أن: وفيها كان غالء شديد ببالد اجلزيرة وقل اللحم حىت حكى ابن االثري
وسقط فيها عاشر أذار ثلج كثري باجلزيرة والعراق مرتني فأهلك االزهار : سوى خروف واحد يف زمن الربيع، قال



  .وهذا شئ مل يعهد مثله، والعجب كل العجب من العراق مع كثرة حره كيف وقع فيه مثل هذا: وغريها، قال
جنكيزخان السلطان االعظم عند التتار والد ملوكهم اليوم، ينتسبون إليه ومن عظم : نوممن تويف فيها من االعيا

  القان إمنا يريد هذا
__________  

  ).٤٧٠/  ١٢انظر ابن االثري (وذلك يف مدينة دامغان بالقرب من الري ) ١(

الف لشرائع اهللا تعاىل اليت يتحاكمون إليها، وحيكمون هبا، وأكثرها خم) ١(امللك وهو الذي وضع هلم السياسا 
وكتبه، وهو شئ اقترحه من عند نفسه، وتبعوه يف ذلك، وكانت تزعم أمه أهنا محلته من شعاع الشمس، فلهذا ال 

، وقد رأيت جملدا مجعه الوزير ببغداد عالء الدين اجلويين يف ترمجته )٢(يعرف له أب، والظاهر أنه جمهول النسب 
ليه من العقل السياسي والكرم والشجاعة والتدبري اجليد للملك والرعايا، فذكر فيه سريته، وما كان يشتمل ع

واحلروب، فذكر أنه كان يف ابتداء أمره خصيصا عند امللك أزبك خان، وكان إذ ذاك شابا حسنا وكان امسه أوال 
شوا به إليه مترجي، مث ملا عظم مسى نفسه جنكيزخان، وكان هذا امللك قد قربه وأدناه، فحسده عظماء امللك وو

حىت أخرجوه عليه، ومل يقتله ومل جيد له طريقا يف ذنب يتسلط عليه به، فهو يف ذلك إذ تغضب امللك على مملوكني 
صغريين فهربا منه وجلآ إىل جنكيزخان فأكرمهما وأحسن إليهما فأخرباه مبا يضمره امللك أزبك خان من قتله، فأخذ 

ار وصار كثري من أصحاب أزبك خان ينفرون إليه ويفدون عليه فيكرمهم حذره وحتيز بدولة واتبعه طوائف من التت
ويعطيهم حىت قويت شوكته وكثرت جنوده، مث حارب بعد ذلك أزبك خان فظفر به وقتله واستحوز على مملكته 

  وملكه، وانضاف إليه
ر يركب يف حنو كلها حىت صا) ٣(عدده وعدده، وعظم أمره وبعد صيته وخضعت له قبائل الترك ببالد طمغاج 

مثامنائة ألف مقاتل، وأكثر القبائل قبيلته اليت هو منها يقال هلم قيان، مث أقرب القبائل إليه بعدهم قبيلتان كبريتا العدد 
  .وكان يصطاد من السنة ثالثة أشهر والباقي للحرب واحلكم) ٤(ومها أزان وقنقوران 

ثالثة أشهر مث تتضايق فيجتمع فيها من أنواع احليوانات شئ وكان يضرب احللقة يكون ما بني طرفيها : قال اجلويين
كثري ال حيد كثرة، مث نشبت احلرب بينه وبني امللك عالء الدين خوارزم شاه صاحب بالد خراسان والعراق 

وأذربيجان وغري ذلك واالقاليم وامللك، فقهره جنكيزخان وكسره وغلبه وسلبه، واستحوذ على سائر بالده بنفسه 
ده يف أيسر مدة كما ذكرنا ذلك يف احلوادث، وكان ابتداء ملك جنكزخان سنة تسع وتسعني ومخسمائة، وبأوال

وكان قتاله خلوارزم شاه يف حدود سنة ست عشرة وستمائة، ومات خوارزم شاه يف سنة سبع عشرة كما ذكرنا، 
  وعشرين وستمائةفاستحوذ حينئذ على املمالك بال منازع وال ممانع، وكانت وفاته يف سنة أربع 

__________  
  .السياسة الكبرية: ٥٢٦/  ٥ويف ابن خلدون : السياسا) ١(

  .والسياسا كلمة مركبة من سي مبعىن ثالثة
  .ويسا مبعىن الترتيب

  .سياسة: مث حرفها العرب فقالوا
وب واالحكام كتب جنكيزخان كتاب السياسة وذكر فيه أحكام السياسة يف امللك واحلر: قال ابن خلدون يف تارخيه

  .العامة شبه أحكام الشرائع وأمر أن يوضع يف خزانته وأن ختتص بقرابته
  .ومل يكن يؤتى مبثله



وأما نسبته  -وهو مبعىن امللك عندهم  -كان امسه مترجني مث أصاروه جنكزوخان : قال ابن خلدون يف تارخيه) ٢(
تومينه بن باد سنقر بن تيدوان ديوم بن بقا بن  فهي هكذا جنكز بن بيسوكى بن هبادر بن تومان بن برتيل خان بن

  .مودجنه
  .طوغاج: ٥٢٦/  ٥يف ابن خلدون ) ٣(
  .أورات ومنفورات: يف رواية ابن خلدون عن اجلويين) ٤(

فجعلوه يف تابوت من حديد وربطوه بسالسل وعلقوه بني جبلني هنالك وأما كتابه الياسا فإنه يكتب يف جملدين خبط 
  بعري عندهم، وقد ذكر بعضهم أنه كان يصعد جبال مث ينزلغليظ، وحيمل على 

مث يصعد مث ينزل مرارا حىت يعىي ويقع مغشيا عليه، ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ، فإن كان 
  .هذا هكذا فالظاهر أن الشيطان كان ينطق على لسانه مبا فيها

 الربد الشديد للعبادة فسمع قائال يقول له إنا قد ملكنا وذكر اجلويين أن بعض عبادهم كان يصعد اجلبال يف
  .فمشايخ املغول يصدقون هبذا ويأخذونه مسلما: جنكيزخان وذريته وجه االرض قال اجلويين

أنه من زنا قتل، حمصنا كان أو غري حمصن، وكذلك من الط قتل، ومن : مث ذكر اجلويين نتفا من الياسا من ذلك
حر قتل، ومن جتسس قتل، ومن دخل بني اثنني خيتصمان فأعان أحدمها قتل، ومن بال يف تعمد الكذب قتل، ومن س

املاء الواقف قتل، ومن انغمس فيه قتل، ومن أطعم أسريا أو سقاه أو كساه بغري إذن أهله قتل، ومن وجد هاربا ومل 
يده إىل يده، ومن أطعم أحدا شيئا يرده قتل، ومن أطعم أسريا أو رمى إىل أحد شيئا من املأكول قتل، بل يناوله من 

فليأكل منه أوال ولو كان املطعوم أمريا ال أسريا، ومن أكل ومل يطعم من عنده قتل، ومن ذبح حيوانا ذبح مثله بل 
  .يشق جوفه ويتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أوال

والسالم، فمن ترك الشرع احملكم املنزل  ويف ذلك كله خمالفة لشرائع اهللا املنزلة على عباده االنبياء عليهم الصالة
على حممد بن عبد اهللا خامت االنبياء وحتاكم إىل غريه من الشرائع املنسوخة كفر، فكيف مبن حتاكم إىل الياسا وقدمها 

  .عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإمجاع املسلمني
فال (وقال تعاىل ]  ٥٠: املائدة) [ أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون(قال اهللا تعاىل 

صدق ) وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
  ]. ٦٥: النساء[ اهللا العظيم 
 الطاعة للسلطان غاية االستطاعة، وأن يعرضوا عليه أبكارهم احلسان ليختار لنفسه ومن شاء من: ومن آداهبم

حاشيته ما شاء منهن، ومن شأهنم أن خياطبوا امللك بامسه، ومن مر بقوم يأكلون فله أن يأكل معهم من غري استئذان 
وال يتخطى موقد النار وال طبق الطعام، وال يقف على أسكفة اخلركاه وال يغسلون ثياهبم حىت يبدو وسخها، وال 

يتعرضون ملال ميت، وقد ذكر عالء الدين اجلويين طرفا  يكلفون العلماء من كل ما ذكر شيئا من اجلنايات، وال
  كبريا من أخبار جنكيزخان

ومكارم كان يفعلها لسجيته وما أداه إليه عقله وإن كان مشركا باهللا كان يعبد معه غريه، وقد قتل من اخلالئق ما ال 
جنكيزخان جتارا من جهته معهم يعلم عددهم إال الذي خلقهم، ولكن كان البداءة من خوارزم شاه، فإنه ملا أرسل 

بضائع كثرية من بالده فانتهوا إىل إيران فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه، وهو والد زوجة كشلي خان، وأخذ 
مجيع ما كان معهم، فأرسل جنكيزخان إىل خوارزم شاه يستعلمه هل وقع هذا االمر عن رضى منه أو أنه ال يعلم 

  به، فأنكره وقال له فيما



من املعهود من امللوك أن التجار ال يقتلون الهنم عمارة االقاليم، وهم الذين حيملون إىل امللوك ما فيه : إليه أرسل
التحف واالشياء النفيسة، مث إن هؤالء التجار كانوا على دينك فقتلهم نائبك، فإن كان أمرا أمرت به طلبنا 

  .بدمائهم، وإال فأنت تنكره وتقتص من نائبك
ارزم شاه ذلك من رسول جنكيزخان مل يكن له جواب سوى أنه أمر بضرب عنقه فأساء التدبري، وقد فلما مسع خو

فلما بلغ ذلك جنكيزخان جتهز لقتاله " اتركوا الترك ما تركوكم " كان خرف وكربت سنه، وقد ورد احلديث 
ال أبشع، فمما ذكره اجلويين أنه وأخذ بالده، فكان بقدر اهللا تعاىل ما كان من االمور اليت مل يسمع بأغرب منها و

قدم له بعض الفالحني بالصيد ثالث بطيخات فلم يتفق أن عند جنكيزخان أحد من اخلزندارية، فقال لزوجته 
: خاتون أعطيه هذين القرطني اللذين يف أذنيك، وكان فيهما جوهرتان نفيستان جدا، فشحت املرأة هبما وقالت

الليلة مقلقل اخلاطر، ورمبا ال جيعل له شئ بعد هذا، وإن هذين ال ميكن أحد إذا أنظره إىل غد، فقال إنه يبيت هذه 
اشترامها إال جاء هبما إليك فانتزعتهما فدفعتهما إىل الفالح فطار عقله هبما وذهب هبما فباعهما الحد التجار بألف 

ومن قال إن : شد اجلويين عند ذلكدينار، ومل يعرف قيمتهما، فحملهما التاجر إىل امللك فردمها على زوجته، مث أن
واجتاز يوما يف سوق فرأى عند بقال عنابا فأعجبه : نداه فقد أثىن على البحر والقطر قالوا* البحر والقطر أشبها 

لونه ومالت نفسه إليه فأمر احلاجب أن يشتري منه ببالس، فاشترى احلاجب بربع بالس، فلما وضعه بني يديه 
من جيد من : فغضب وقال -وأشار إىل ما بقي معه من املال  -لس ؟ قال وبقي منه هذا هذا كله ببا: أعجبه وقال
  يشتري منه

  .مثلي متموا له عشرة بوالس
: وأهدى له رجل جام زجاج من معمول حلب فاستحسنه جنكيزخان فوهن أمره عنده بعض خواصه وقال: قالوا

  .بعيدة حىت وصل إلينا ساملا ؟ أعطوه مائيت بالس أليس قد محله من بالد: خوند هذا زجاج ال قيمة له، فقال
وقيل له إن يف هذا املكان كنزا عظيما إن فتحته أخذت منه ماال جزيال، فقال الذي يف أيدينا يكفينا، ودع هذا : قال

قال واشتهر عن رجل يف بالده يقول أنا أعرف موضع ) ١(يفتحه الناس ويأكلونه فهم أحق به منا، ومل يتعرض له 
 -ز وال أقول إال للقان، وأحل عليه االمراء أن يعلمهم فلم يفعل، فذكروا ذلك للقان فأحضره على خيل االوالق كن

  .إمنا كنت أقول ذلك حيلة الرى وجهك: سريعا فلما حضر إىل بني يديه سأله عن الكنز فقال -يعين الربيد 
  . موضعه ساملا ومل يعطه شيئاقد حصل لك ما قلت، ورده إىل: فلما رأى تغري كالمه غضب وقال له

  :وأهدى له إنسان رمانة فكسرها وفرق حبها على احلاضرين وأمر له بعدد حبها بوالس مث أنشد: قال
__________  

  .هذا منقول عن ابنه قان الذي قام مقامه: وجد يف هامش التركية ما نصه: يف هامش املطبوعة) ١(
  .الكرم اجلبلي العظيم والسخاء املفرط ولعله هو الصحيح الن قان هذا املنسوب إىل
  .وحيكى عنه حكايات عظيمة يف هذا الشأن

وأما أبوه جنكيزخان فإنه متوسط يف اجلود بل ويف سائر سجاياه وأخالقه وأفعاله إال يف أمر سفك الدماء قبحه اهللا 
  .تعاىل

جل كافر يقول رأيت يف النوم وقدم عليه ر: مثل ازدحام احلب يف الرمان قال* فلذاك تزدحم الوفود ببابه 
  ).١(جنكيزخان يقول قل اليب يقتل املسلمني، فقال له هذا كذب، وأمر بقتله 

  .قال وأمر بقتل ثالثة قد قضت الياسا بقتلهم، فإذا امرأة تبكي وتطلم



لك،  هذا ابين، وهذا أخي، وهذا زوجي، فقال اختاري واحدا منهم حىت أطلقه: ما هذه ؟ أحضروها، فقالت: فقال
  .الزوج جيئ مثله، واالبن كذلك، واالخ ال عوض له، فاستحسن ذلك منها وأطلق الثالثة هلا: فقالت
وكان حيب املصارعني وأهل الشطارة، وقد اجتمع عنده منهم مجاعة، فذكر له إنسان خبراسان فأحضره فصرع : قال

  .مجيع من عنده، فأكرمه وأعطاه وأطلق له بنتا من بنات امللوك حسناء
  فمكثت عنده مدة ال يتعرض هلا، فاتفق جميئها إىل االردوا

كيف رأيت املستعرب ؟ فذكرت له أنه مل يقرهبا، فتعجب من ذلك وأحضره فسأله : فجعل السلطان ميازحها ويقول
يا خوند أنا إمنا حظيت عندك بالشطارة ومىت قربتها نقصت منزليت عندك، فقال ال بأس عليك : عن ذلك فقال

أنتما قرابة وال يليق هذا بينكما وأمر له مبال : بن عم له وكان مثله، فأراد أن يصارع االول فقال السلطانوأحضر ا
  .جزيل
وملا احتضر أوصى أوالده باالتفاق وعدم االفتراق، وضرب هلم يف ذلك االمثال، وأحضر بني يديه نشابا وأخذ : قال

هذا مثلكم إذا : ا إليهم جمموعة فلم يطيقوا كسرها، فقالسهما أعطاه لواحد منهم فكسره، مث أحضر حزمة ودفعه
وكان له عدة أوالد ذكور وإناث منهم أربعة هم : اجتمعتم واتفقتم، وذلك مثلكم إذا انفردمت واختلفتم، قال

  .، وكان كل منهم له وظيفة عنده)٢(عظماء أوالده أكربهم يوسي وهريول وباتو وبركة وتركجار 
ملك ذريته إىل زمان هوالكو خان، وهو يقول يف امسه ياذشاه زاره هوالكو، وذكر ما وقع يف مث تكلم اجلويين على 

  .زمانه من االوابد واالمور املعروفة املزعجة كما بسطناه يف احلوادث واهللا أعلم
ي السلطان امللك املعظم عيسى بن العادل أيب بكر بن أيوب، ملك دمشق والشام، كانت وفاته يوم اجلمعة سلخ ذ

  القعدة من هذه السنة، وكان استقالله مبلك دمشق ملا تويف أبوه سنة مخس عشرة، وكان شجاعا
__________  

رأيت يف النوم أباك جنكزخان فقال : أن اعرابيا جاء إىل قان وقال له: فيه ختليط والصحيح: هبامش املطبوعة) ١(
  .ال: هل تعرف اللغة املغولية ؟ فقال: ني، فقال للرجلقل البين قان يقتل املسلمني، وكان قان مييل إىل املسلم: يل

  .أنت كاذب الن أيب ما كان يعرف من اللغات ودرس غري املغولية: فقال امللك له
  .فأمر بضرب عنقه وأراح املسلمني من كيده

  .ناخو وبركة وداوردة وطوفل: وخلف من الولد: ذكر ابن خلدون نقال عن ابن احلكيم قال) ٢(
  ).٥٢٧/  ٥(ناظو وبركة : س الدين انه مل يترك إال ولدينونقل عن مش

  باسال عاملا فاضال، اشتغل يف الفقه على مذهب أيب حنيفة على احلصريي مدرس النورية، ويف
اللغة والنحو على التاج الكندي، وكان حمفوظه مفصل الزخمشري، وكان جييز من حفظه بثالثني دينارا وكان قد 

وغري ذلك، ) ١( اللغة يشمل صحاح اجلوهري واجلمهرة البن دريد والتهذيب لالزهري أمر أن جيمع له كتاب يف
، وكان حيب العلماء ويكرمهم، وجيتهد يف متابعة اخلري ويقول أنا على )٢(وأمر أن يرتب له مسند االمام أمحد 

لصحراء وال يبىن عليه، عقيدة الطحاوي، وأوصى عند وفاته أن ال يكفن إال يف البياض، وأن يلحد له ويدفن يف ا
رمحه اهللا  -يعين أنه أبلى هبا بالء حسنا  -واقعة دمياط أدخرها عند اهللا تعاىل وأرجو أن يرمحين هبا : وكان يقول

تعاىل، وقد مجع له بني الشجاعة والرباعة والعلم وحمبة أهله، وكان جيئ يف كل مجعة إىل تربة والده فيجلس قليال مث 
طلق إىل تربة عمه صالح الدين فيصلي فيها اجلمعة، وكان قليل التعاظم، يركب يف بعض إذا ذكر املؤذنون ين

  .االحيان وحده مث يلحقه بعض غلمانه سوقا



بوال فما * لئن غودرت تلك احملاسن يف الثرى : وقال فيه بعض أصحابه وهو حمب الدين بن أيب السعود البغدادي
أخي ثقة إال خطرت ببايل وملك بعده دمشق ولده الناصر * ب وجدي عليك ببال ومذ غبت عين ما ظفرت بصاح

  .داود بن املعظم، وبايعه االمراء
ابن موسى بن منصور بن عبد العزيز بن وهب الفقيه الشافعي البخاري، شيخ أديب ) ٣(أبو املعايل أسعد بن حيىي 

  .فاضل خري، له نظم ونثر ظريف، وله نوادر حسنة وجاوز التسعني
  .صاحب محاة يف وقت وله شعر رائق أورد منه ابن الساعي قطعة جيدةقد استوزره 

سائل * والنت أعلم يف الغرام حباله فمىت وشى واش إليك بشأنه * وهواك ما خطر السلو بباله : فمن ذلك قوله
من حاله يغنيك عن تسأله جددت ثوب سقامه، وهتكت ست * هواك فذاك من أعداله أو ليس للدنف املعىن شاهد 

  ر غرامه، وصرمت حبل وصاله *
__________  

  .لالرموي: ٤٧٢/  ١٢يف ابن االثري ) ١(
أن جيمع أحاديث الطهارة، : يعين ترتيبه على االبواب، ويرد كل حديث إىل الباب الذي يقتضيه معناه، مثاله) ٢(

، وذكره ٦٢٢نة تقدم يف وفيات س) ٣...(وكذلك يفعل يف الصالة وغريها من الرقائق، والتفسري، والغزوات
  .املؤلف هناك بلقبه املعروف البهاء السنجاري، ولعل ايراده هنا سهو من الناسخ، أو التبس عليه لقبه بأيب املعايل

هيهات ميعاد * الم العواذل يف هواك فأكثروا : يفدي الطليق بنفسه ومباله وله أيضا* يا للعجائب من أسري دأبه 
لو أهنم وجدوا كوجدي أقصروا صربا على عذب اهلوى وعذابه * وب وحاولوا السلو احملشر جهلوا مكانك يف القل

وأخو اهلوى أبدا يالم ويعذر أبو القاسم عبد الرمحن بن حممد ابن أمحد بن محدان الطيب املعروف بالصائن، أحد * 
  .يهاملعيدين بالنظامية، ودرس بالثقفية، وكان عارفا باملذهب والفرائض واحلساب، صنف شرحا للتنب

  .ذكره ابن الساعي
أبو النجم حممد بن القاسم بن هبة اهللا التكرييت الفقيه الشافعي، تفقه على أيب القاسم بن فضالن مث أعاد بالنظامية 
ودرس بغريها، وكان يشتغل كل يوم عشرين درسا، ليس له دأب إال االشتغال وتالوة القرآن ليال وهنارا، وكان 

املذهب واخلالف، وكان يفيت يف مسألة الطالق الثالث بواحدة فتغيظ عليه قاضي بارعا كثري العلوم، قد أتقن 
القضاة أبو القاسم عبد اهللا بن احلسني الدامغاين، فلم يسمع منه، مث أخرج إىل تكريت فأقام هبا، مث استدعي إىل 

مية، وعاد إىل ما كان عليه من بغداد، فعاد إىل االشتغال وأعاده قاضي القضاة نصر بن عبد الرزاق إىل إعادته بالنظا
  .االشتغال والفتوى والوجاهة إىل أن تويف يف هذه السنة رمحه اهللا تعاىل

  .وهذا ذكره ابن الساعي
  مث دخلت سنة مخس وعشرين وستمائة

، )١(فيها كانت حروب كثرية بني جالل الدين والتتر، كسروه غري مرة، مث بعد ذلك كله كسرهم كسرة عظيمة 
خلقا وأمما ال حيصون، وكان هؤالء التتر قد انفردوا وعصوا على جنكيزخان فكتب جنكيزخان إىل وقتل منهم 

  .إن هؤالء ليسوا منا وحنن أبعدناهم، ولكن سترى منا ما ال قبل لك به: جالل الدين يقول له
فانتزعوها من  وفيها قدمت طائفة كبرية من الفرنج من ناحية صقلية فنزلوا عكا وصور ومحلوا على مدينة صيدا

أيدي املؤمنني، وعربوها وقويت شوكتهم، وجاء االنربور ملك اجلزيرة القربصية مث سار فنزل عكا فخاف املسلمون 
  .من شره وباهللا املستعان



  وركب امللك الكامل حممد بن العادل صاحب مصر إىل بيت املقدس الشريف فدخله،
__________  

  .الدين فلوهلم إىل الري يقتلهم ويأسرهموكان ذلك يف أصفهان، وتبع جالل ) ١(

مث سار إىل نابلس فخاف الناصر داود بن املعظم من عمه الكامل، فكتب إىل عمه االشرف فقدم عليه جريدة، 
بأين إمنا جئت حلفظ بيت املقدس وصونه عن : وكتب إىل أخيه الكامل يستعطفه ويكفه عن ابن أخيه، فأجابه الكامل

أخذه، وحاشى هللا أن أحاصر أخي أو ابن أخي، وبعد أن جئت أنت إىل الشام فأنت حتفظها الفرنج الذين يريدون 
وأنا راجع إىل الديار املصرية، فخشي االشرف وأهل دمشق إن رجع الكامل أن متتد أطماع الفرنج إىل بيت 

 خريا، حيوطان جناب املقدس، فركب االشرف إىل أخيه الكامل فثبطه عن الرجوع، وأقاما مجيعا هنالك جزامها اهللا
  .القدس عن الفرنج لعنهم اهللا

واجتمع إىل امللك مجاعة من ملوكهم، كأخيه االشرف وأخيهما الشهاب غازي بن العادل وأخيهم الصاحل إمساعيل 
بن العادل، وصاحب محص أسد الدين شريكوه بن ناصر الدين، وغريهم، واتفقوا كلهم على نزع الناصر داود عن 

  .ليمها إىل االشرف موسىملك دمشق وتس
  .وفيها عزل الصدر التكرييت عن حسبة دمشق ومشيخة الشيوخ وويل فيها اثنان غريه

ويف أوائل رجب تويف الشيخ الصاحل الفقيه أبو احلسن علي ابن املراكشي املقيم باملدرسة املالكية، : قال أبو شامة
  ابر الصوفية،ودفن باملقربة اليت وقفها الزين خليل بن زويزان قبلي مق

  .وكان أول من دفن هبا رمحه اهللا تعاىل
مث دخلت سنة ست وعشرين وستمائة استهلت هذه السنة وملوك بين أيوب مفترقون خمتلفون، قد صاروا أحزابا 

وفرقا، وقد اجتمع ملوكهم إىل الكامل حممد صاحب مصر، وهو مقيم بنواحي القدس الشريف، فقويت نفوس 
 بكثرهتم مبن وفد إليهم من البحر، ومبوت املعظم واختالف من بعده من امللوك، فطلبوا من لعنهم اهللا) ١(الفرنج 

املسلمني أن يردوا إليهم ما كان الناصر صالح الدين أخذ منهم، فوقعت املصاحلة بينهم وبني امللوك أن يردوا هلم 
  ،)٢(بيت املقدس وحده، وتبقى بأيديهم بقية البالد 

__________  
 - ١: إن وراء قوة الفرنج أسبابا هامة ذكرها قال ٣٣٠/  ٣رنسيمان صاحب تاريخ احلروب الصليبية قال ) ١(

  .قوة فردريك وتفوقه يف املساومة باملفاوضات اجلارية مع الكامل
  .حصار الكامل لدمشق مل يلحق الضرر بالناصر داود ابن أخيه - ٢
  .د صوب الغرباخذ جالل الدين خوارزمشاه يوجه اهتمامه من جدي - ٣
  .أمت فردريك عمارة استحكامات يافا - ٤
حتصل  -: ٣٣٠/  ٣مع ممثلي الكامل،  ١٢٢٩فرباير سنة  ١٨ذكر رنسيمان بنود معاهدة املصلح املوقعة يف ) ٢(

  .مملكة بيت املقدس على مدينة القدس ذاهتا وبيت حلم
عن الناصرة وغرب اجلليل مع حصين مع شريط من االرض خيترق لد وينتهي عند يافا على البحر فضال  -

  .مونتفورت وتبنني
 =  



فتسلموا القدس الشريف، وكان املعظم قد هدم أسواره، فعظم ذلك على املسلمني جدا وحصل وهن شديد 
  .وإرجاف عظيم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ت االسعار، ومل يزل مث قدم امللك الكامل فحاصر دمشق وضيق على أهلها فقطع االهنار وهنبت احلواصل وغل
اجلنود حوهلا حىت أخرج منها ابن أخيه صالح الدين امللك الناصر داود بن املعظم، على أن يقيم ملكا مبدينة الكرك 

  والشوبك ونابلس وبرا ما بني الغور والبلقاء ويكون االمري عز الدين أيبك أستاذ دار املعظم صاحب
االشرف دمشق وأعطى أخاه حران والرها والرقة ورأس العني صرخد، مث تقايض االشرف وأخاه الكامل فأخذ 

وسروج، مث سار الكامل فحاصر محاه وكان صاحبها امللك املنصور بن تقي الدين عمر قد تويف وعهد باالمر من 
بعده إىل أكرب ولده املظفر حممد، وهو زوج بنت الكامل، فاستحوذ على محاة أخوه صالح الدين قلج أرسالن 

كامل حىت أنزله من قلعتها وسلمها إىل أخيه املظفر حممد، مث سار فتسلم البالد اليت قايض هبا عن دمشق فحاصره ال
من أخيه امللك االشرف كما ذكرنا، وكان الناس بدمشق قد اشتغلوا بعلم االوائل يف أيام امللك الناصر داود، 

علم، فنادى امللك االشرف بالبلدان أن ال يشتغل وكان يعاين ذلك وقدميا نسبه بعضهم إىل نوع من االحنالل فاهللا أ
الناس بذلك وأن يشتغلوا بعلم التفسري واحلديث والفقه، وكان سيف الدين اآلمدي مدرسا بالعزيزية فعزله عنها 

  .وبقي مالزما منزله حىت مات يف سنة إحدى وثالثني كما سيأيت
ين بن اخلويل القاضي حميي الدين حيىي بن حممد بن وفيها كان الناصر داود قد أضاف إىل قاضي القضاة مشس الد

  .علي بن الزكي، فحكم أياما بالشباك، شرقي باب الكالسة، مث صار احلكم بداره، مشاركا البن اخلويل
بن الكامل صاحب اليمن، وقد ملك مكة سنة تسع عشرة ) ١(امللك املسعود اقسيس : وممن تويف فيها من االعيان

ونفى الزيدية منها، وأمنت الطرقات واحلجاج، ولكنه كان مسرفا على نفسه، فيه عسف وظلم فأحسن هبا املعدلة، 
  .أيضا

  .وكانت وفاته مبكة ودفن بباب املعلى
__________  

  .يظل بأيدي املسلمني من بيت املقدس، منطقة املعبد مبا حتتوي عليه من قبة الصخرة واملسجد االقصى -) = ١(
  .دد إليها وحرية العبادةللمسلمني احلق يف التر -
  .اطالق سراح االسرى عند كل من اجلانبني -
  .١٤١/  ٣وانظر تاريخ أيب الفداء ) هجرية(املوافقة عشر سنني ومخسة شهور ) مسيحية(أجلها عشر سنني  -
  .املوت: وأقسيس بلغة اليمن: يوسف امللقب أطسز واملعروف بأقسيس: يف تاريخ أيب الفداء) ١(

  كهوكانت مدة مل
  .سنة ٢٦سنة وكان عمره يوم مات  ١٤على اليمن 

وهو الذي بىن املسجد غريب دار الزكاة عن يسار : حممد السبيت النجار كان يعده بعضهم من االبدال، قال أبو شامة
  .املار يف الشارع من ماله، ودفن باجلبل
  .وكانت جنازته مشهودة رمحه اهللا تعاىل

بن حممد بن مقلد العبادي الشاعر من احلديثة، قدم بغداد مرارا وامتدح املستظهر أبو احلسن علي بن سامل ابن يزبك 
  .وغريه، وكان فاضال شاعرا يكثر التغزل

أبو يوسف يعقوب بن صابر احلراين مث البغدادي املنجنيقي، كان فاضال يف فنه، وشاعرا مطبقا لطيف الشعر حسن 



: من أحسن ما أورد له قصيدة فيها تعزية عظيمة جلميع الناس وهياملعاين، قد أورد له ابن الساعي قطعة صاحلة، و
عاش طويال للتراب يعود فمصري * وسوى اهللا كل شئ يبيد والذي كان من تراب وإن * هل ملن يرجتي البقاء خلود 

ن هابيل أين هتم اخللد والثوى واخللود ؟ أي* صار فيه آباؤهم واجلدود أين حواء أين آدم إذ فا * االنام طرا إىل ما 
ك والعاملون طرا فقيد أسلمته االيام كالطفل للمو * ذا هلذا معاند وحسود ؟ أين نوح ومن جنامعه بالفل * قابيل إذ ه 

ت * أم ترى أين صاحل ومثود ؟ أين إبراهيم الذي شاد يب * ت ومل يغن عمره املمدود أين عاد ؟ بل أين جنة عاد * 
  ه ومات احلاسد واحملسود* وسفا أخاهم فكادو اهللا فهو املعظم املقصود حسدوا ي

ق وهذا له ألني احلديد وابن * قضى مثل ما قضى داود فغدوا بعد ما أطيع لذا اخلل * وسليمان يف النبوة وامللك 
ه كادت تقضي عليه اليهود * ع وشق اخلضم فهو صعيد واملسيح ابن مرمي وهو روح الل * عمران بعد آياته التس 

ن الزهر صلى عليهم املعبود وجنوم * دي إىل احلق أمحد احملمود وبنوه وآله الطاهرو * بيني واهلا وقضى سيد الن
  بعد حني وللهواء ركود* السماء منتثرات 

اس منها تزلزل ومهود هذه * ر مخود وللماء مجود وكذا للثرى غداة يؤم الن * ولنار الدنيا اليت توقد الصخ 
يبقى من اخللق والد ووليد ال الشقي * وماء برود سوف يفىن كما فنينا فال  وهواء رطب* االمهات نار وترب 

فاملوايل حصيدها والعبيد وممن تويف * م ينجو وال السعيد الرشيد ومىت سلت املنايا سيوفا * الغوي من نوب االيا 
واخلالف ومن شعره أبو الفتوح نصر بن علي البغدادي الفقيه الشافعي ويلقب بثعلب، اشتغل يف املذهب : فيها
ال * فاجلسم يف غربة والروح يف وطن فليعجب الناس مين أن يل بدنا * جسمي معي غري أن الروح عندكم : قوله

روح فيه ويل روح بال بدن أبو الفضل جربائيل بن منصور ابن هبة اهللا بن جربيل بن احلسن بن غالب بن حيىي بن 
بن عمرو بن احلسن بن النعمان بن املنذر املعروف بابن زطينا موسى بن حيىي بن احلسن بن غالب ابن احلسن 

  البغدادي كاتب الديوان
خري " فحسن إسالمه، وكان من أفصح الناس وأبلغهم موعظة، ومن ذلك قوله  -وكان نصرانيا  -هبا، أسلم 

 تغتر بالزمان، أوقاتك ساعة صفت هللا، وخلصت من الفكرة لغريه والرجاء لسواه، وما دمت يف خدمة السلطان فال
  .اكفف كفك واصرف طرفك وأكثر صومك وأقلل نومك يؤمنك، واشكر ربك حيمد أمرك

إىل مىت تتمادى يف الغفلة كأنك قد أمنت : زاد املسافر يقدم على رحيله، فأعد الزاد تبلغ باملعاد املراد وقال: وقال
بك على ثقة بالرضا، وقد انتهى بك االمر عواقب املهلة، عمر اللهو مضى وعمر الشبيبة انقضى، وما حصلت من ر

  .إىل سن التخاذل وزمن التكاسل، وما حظيت بطائل
روحك ختضع وعينك ال تدمع، وقلبك خيشع ونفسك جتشع، وتظلم نفسك وأنت هلا تتوجع، وتظهر الزهد : وقال

وم فضل ربك يف الدنيا ويف احلال تطمع، وتطلب ما ليس لك حبق، وما وجب عليك من احلق ال تدفع، وتر
وللماعون متنع، وتعيب نفسك االمارة وهي عن اللهو ال ترجع، وتوقظ الغافلني بإنذارك وتتناوم عن سهمك 
وهتجع، وختص غريك خبريك ونفسك الفقرية ال تنفع، وحتوم على احلق وأنت بالباطل مولع، وتتعثر يف املضايق 

ع، وتظهر القناعة بالقليل وبالكثري ال تشبع، وتعمر وطرق النجاة مهيع، وتتهجم على الذنوب ويف اجملرمني تشف
  الدار الفانية ودارك الباقية خراب بلقع، وتستوطن يف منزل رحيل كأنك إىل ربك ال

ترجع، وتظن أنك بال رقيب وأعمالك إىل املراقب ترفع، تقدم على الكبائر وعن الصغائر تتورع، وتؤمل الغفران 
هوال حميطة بك وأنت يف ميدان اللهو ترتع، وتستقبح أفعال اجلهال وباب وأنت عن الذنوب ال تقلع، وترى اال



  ".اجلهل تقرع، وقد آن لك أن تأنف من التعنيف وعن الدنايا تترفع، وقد سار املخفون وختلفت فماذا تتوقع 
ات فذاك خري لك من نوم أمسك قد ف* إن سهرت عيناك يف طاعة : وقد أورد ابن الساعي له شعرا حسنا فمنه

  :فاستدرك الفائت يف اليوم وله* بعالته 
: واستدم فضله بطول الزهاده وله* سبل الرشد مستحق للعباده فتعبد له جتد منه عتقا * إن ربا هداك بعد ضالل 

فضال من اهللا ذي اجلالل مث دخلت سنة * عوضت بالطيب احلالل فاقنع جتد يف احلرام حال * إذا تعففت عن حرام 
مائة فيها كانت وقعة عظيمة بني االشرف موسى بن العادل وبني جالل الدين بن خوارزم شاه، سبع وعشرين وست

وكان سببها أن جالل الدين كان قد أخذ مدينة خالط يف املاضي وخرهبا وشرد أهلها، وحاربه عالء الدين كيقباذ 
الشرف يف طائفة كبرية من ملك الروم وأرسل إىل االشرف يستحثه على القدوم عليه ولو جريدة وحده، فقدم ا

عسكر دمشق، وانضاف إليهم عسكر بالد اجلزيرة ومن تبقى من عسكر خالط، فكانوا مخسة آالف مقاتل، معهم 
العدة الكاملة، واخليول اهلائلة، فالتقوا مع جالل الدين بأذربيجان وهو يف عشرين ألف مقاتل، فلم يقم هلم ساعة 

عوه على االثر، ومل يزالوا يف طلبهم إىل مدينة خوي وعاد االشرف إىل مدينة واحدة، وال صرب فتقهقر واهنزم واتب
خالط فوجدها خاوية على عروشها، فمهدها وأطدها، مث تصاحل وجالل الدين وعاد إىل مستقر ملكه حرسها اهللا 

دمشق أخاه ، مث استخلف على )١(وفيها تسلم االشرف قلعة بعلبك من امللك االجمد هبرام شاه بعد حصار طويل 
  الصاحل إمساعيل، مث سار إىل االشرف بسبب أن جالل الدين

__________  
  .وعوضه امللك االشرف عنها الزبداين وقصري دمشق الذي هو مشاليها ومواضع أخر: قال أبو الفداء يف تارخيه) ١(

/  ٥ابن خلدون  ١٤٥/  ٣" (دار السعادة " وتوجه امللك االجمد وأقام بداره اليت داخل باب النصر بدمشق 
٣٥٢.(  

اخلوارزمي استحوذ على بالد خالط وقتل من أهلها خلقا كثريا وهنب أمواال كثرية، فالتقى معه االشرف واقتتلوا 
  قتاال عظيما فهزمه االشرف هزمية منكرة، وهلك من اخلوارزمية خلق كثري، ودقت

نوا ال يفتحون بلدا إال قتلوا من فيه وهنبوا أمواهلم، البشائر يف البالد فرحا بنصرة االشرف على اخلوارزمية، فإهنم كا
  .فكسرهم اهللا تعاىل

يا موسى أنت منصور عليهم : وقد كان االشرف رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام قبل الوقعة وهو يقول له
  .وملا فرغ من كسرهتم عاد إىل بالد خالط فرمم شعثها وأصلح ما كان فسد منها

من أهل الشام يف هذه السنة وال يف اليت قبلها، وكذا فيما قبلها أيضا، فهذه ثالث سنني مل يسر من ومل حيج أحد 
  .الشام أحد إىل احلج

وفيها أخذت الفرنج جزيرة سورقة وقتلوا هبا خلقا وأسروا آخرين، فقدموا هبم إىل الساحل فاستقبلهم املسلمون 
  .فأخربوا مبا جرى عليهم من الفرنج

زين االمناء الشيخ الصاحل أبو الربكات بن احلسن بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا بن : فيها من االعيانوممن تويف 
زين االمناء بن عساكر الدمشقي الشافعي، مسع على عميه احلافظ أيب القاسم والصائن وغري واحد، وعمر وتفرد 

كان حيمل يف حمفة إىل اجلامع وإىل دار احلديث بالرواية وجاوز الثمانني بنحو من ثالث سنني، وأقعد يف آخر عمره ف
النورية المساع احلديث، وانتفع به الناس مدة طويلة، وملا تويف حضر الناس جنازته ودفن عند أخيه الشيخ فخر 

  .الدين بن عساكر مبقابر الصوفية رمحه اهللا تعاىل



مقيما بالزاوية الغربية من اجلامع، وهي اليت  الشيخ بريم املارديين كان صاحلا منقطعا حمبا للعزلة عن الناس، وكان
يقال هلا الغزالية، وتعرف بزاوية الدولعي وبزاوية القطب النيسابوري، وبزاوية الشيخ أيب نصر املقدسي، قاله الشيخ 

  .شهاب الدين أبو شامة، وكان يوم جنازته مشهودا، ودفن بسفح قاسيون رمحه اهللا تعاىل وعفا عنه مبنه وكرمه
لت سنة مثان وعشرين وستمائة استهلت هذه السنة وامللك االشرف موسى بن العادل مقيم باجلزيرة مشغول مث دخ

  فيها بإصالح ما كان جالل الدين اخلوارزمي قد أفسده من بالده، وقد قدمت التتار يف هذه السنة إىل اجلزيرة وديار
  .عادهتم خذهلم اهللا تعاىلبكر فعاثوا بالفساد ميينا ومشاال، فقتلوا وهنبوا وسبوا على 

  .وفيها رتب إمام مبشهد أيب بكر من جامع دمشق وصليت فيه الصلوات اخلمس
  وفيها درس الشيخ تقي

  .الدين بن الصالح الشهرزوري الشافعي يف املدرسة اجلوانية يف جانب املارستان يف مجادى االوىل منها
اليت أنشأهتا اخلاتون ربيعة خاتون بنت أيوب أخت ست  وفيها درس الناصر ابن احلنبلي بالصاحلية بسفح قاسيون

  .الشام
  .وفيها حبس امللك االشرف الشيخ علي احلريري بقلعة عزتا

وفيها كان غالء شديد بديار مصر وبالد الشام وحلب واجلزيرة بسبب قلة املياه السماوية واالرضية، فكانت هذه 
وف واجلوع ونقص من االموال واالنفس والثمرات وبشر ولنبلونكم بشئ من اخل(السنة كما قال اهللا تعاىل 

وذكر ابن االثري كالما طويال ]  ١٥٥: البقرة) [ الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون
خروج طائفة من التتار مرة أخرى من بالد ما وراء النهر، وكان سبب قدومهم هذه السنة أن ) ١(مضمونه 

اعيلية كتبوا إليهم خيربوهنم بضعف أمر جالل الدين بن خوارزم شاه، وأنه قد عادى مجيع امللوك حوله حىت االمس
اخلليفة، وأنه قد كسره االشرف بن العادل مرتني، وكان جالل الدين قد ظهرت منه أفعال ناقصة تدل على قلة 

عليه وجدا عظيما حبيث إنه أمر االمراء أن  قلج، وكان حيبه، فوجد: عقله، وذلك أنه تويف له غالم خصي يقال له
ميشوا جبنازته فمشوا فراسخ، وأمر أهل البلد أن خيرجوا حبزن وتعداد عليه فتواىن بعضهم يف ذلك فهم بقتلهم حىت 

تشفع فيهم بعض االمراء مث مل يسمح بدفن قلج فكان حيمل معه مبحفة، وكلما أحضر بني يديه طعام يقول امحلوا 
قبله وهو يقبل : أيها امللك إن قلج قد مات، فأمر بقتله فقتل، فكانوا بعد ذلك يقولون: فقال له بعضهم هذا إىل قلج

فيجد امللك بذلك راحة من قلة عقله  -يعين أنه مريض وليس مبيت  -االرض، ويقول هو اآلن أصلح مما كان 
  .ودينه قبحه اهللا

بني أيديهم وامتال قلبه خوفا منهم، وكان كلما سار من  فلما جاءت التتار اشتغل هبم وأمر بدفن قلج وهرب من
  قطر حلقوه إليه وخربوا ما اجتازوا به من االقاليم والبلدان حىت انتهوا إىل اجلزيرة وجاوزوها إىل سنجار

وماردين وآمد، يفسدون ما قدروا عليه قتال وهنبا وأسرا، ومتزق مشل جالل الدين وتفرق عنه جيشه، فصاروا شذر 
  .وبدلوا باالمن خوفا، وبالعز ذال، وباالجتماع تفريقا، فسبحان من بيده امللك ال إله إال هو مذر،

وانقطع خرب جالل الدين فال يدرى أين سلك، وال أين ذهب، ومتكنت التتار من الناس يف سائر البالد ال جيدون من 
منهم، كانوا كثريا يقتلون الناس فيقول  مينعهم وال من يردعهم، وألقى اهللا تعاىل الوهن والضعف يف قلوب الناس

ال باهللا، ال باهللا، فكانوا يلعبون على اخليل ويغنون وحياكون الناس ال باهللا ال باهللا، وهذه طامة عظمي وداهية : املسلم
  .كربى، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ر بن الصالح، مث مل حيج الناس بعد وحج الناس يف هذه السنة من الشام وكان ممن حج فيها الشيخ تقي الدين أبو عم



  هذه السنة أيضا لكثرة احلروب واخلوف من التتار والفرنج، فإنا
__________  

  .٤٩٥/  ١٢تاريخ ابن االثري ) ١(

  .هللا وإنا إليه راجعون
ا وفيها تكامل بناء املدرسة اليت بسوق العجم ببغداد املنسوبة إىل إقبال الشرايب، وحضر الدرس هبا، وكان يوم

مشهودا، اجتمع فيه مجيع املدرسني واملفتيني ببغداد، وعمل بصحنها قباب احللوى فحمل منها إىل مجيع املدارس 
والربط، ورتب فيها مخسة وعشرين فقيها هلم اجلوامك الدارة يف كل يوم، واحللوى يف أوقات املواسم، والفواكه يف 

  .اليوم، وكان وقتا حسنا تقبل اهللا تعاىل منه زماهنا، وخلع على املدرس واملعيدين والفقهاء يف ذلك
وفيها سار االشرف أبو العباس أمحد ابن القاضي الفاضل يف الرسلية عن الكامل حممد صاحب مصر إىل اخلليفة 

  .املستنصر باهللا، فأكرم وأعيد معظما
دخلها قط، فتلقاه  وفيها دخل امللك املظفر أبو سعيد كوكربي بن زين الدين صاحب إربل إىل بغداد ومل يكن

املوكب وشافهه اخلليفة بالسالم مرتني يف وقتني، وكان ذلك شرفا له غبطه به سائر ملوك اآلفاق وسألوا أن 
  .يهاجروا ليحصل هلم مثل ذلك، فلم ميكنوا حلفظ الثغور، ورجع إىل مملكته معظما مكرما

  :وممن تويف فيها من االعيان
صاحب االلفية وغريها من املصنفات النحوية املفيدة، ويلقب زين الدين، أخذ حيىي بن معطي بن عبد النور النحوي 

من هذه السنة، وشهد ) ١(عن الكندي وغريه، مث سافر إىل مصر فكانت وفاته بالقاهرة يف مستهل ذي احلجة 
د جنازته جنازته الشيخ شهاب الدين أبو شامة، وكان قد رحل إىل مصر يف هذه السنة، وحكي أن امللك الكامل شه

  .أيضا، وأنه دفن قريبا من قرب املزين بالقرافة يف طريق الشافعي عن يسرة املار رمحه اهللا
الطبيب مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد، املعروف بالدخوار شيخ االطباء بدمشق، وقد ) ٢(الدخوار 

درسة هلم، وكانت وفاته بصفر من هذه وقف داره بدرب العميد بالقرب من الصاغة العتيقة على االطباء بدمشق م
السنة، ودفن بسفح قاسيون، وعلى قربه قبة على أعمدة يف أصل اجلبل شرقي الركتية، وقد ابتلي بستة أمراض 
: متعاكسة، منها ريح اللقوة، وكان مولده سنة مخس وستني ومخسمائة وكان عمره ثالثا وستني سنة قال ابن االثري

  :وفيها تويف
__________  

  .يف ذي القعدة: ١٢٩/  ٥ويف شذرات الذهب  ١٥١/  ٣يف تاريخ أيب الفداء ) ١(
  .ه ٦٢٠وذكر ابن إياس يف بدائع الزهور وفاته سنة 

  .٢٥٩/  ١/  ١انظر 
  .٦٣٠دكوار، وقد ذكر وفاته سنة : ٢٧٩تاريخ الزمان البن العربي ص 

دين يف العبادة والرياضة، من العاملني بعلمهم، ولو غامن بن العدمي الشيخ الصاحل، وكان من اجملته) ١(القاضي أبو 
قال قائل إنه مل يكن يف زمانه أعبد منه لكان صادقا، فرضي اهللا تعاىل عنه وأرضاه، فإنه من مجاعة شيوخنا، مسعنا 

  :.وفيها أيضا يف الثاين عشر من ربيع االول تويف صديقنا: عليه احلديث وانتفعنا برؤيته وكالمه، قال
  اسم عبد اجمليد بن العجمي احلليبأبو الق



وهو وأهل بيته مقدمو السنة حبلب، وكان رجال ذا مروءة غزيرة، وخلق حسن، وحلم وافر ورياسة كثرية، حيب 
إطعام الطعام، وأحب الناس إليه من أكل من طعامه ويقبل يده، وكان يلقى أضيافه بوجه منبسط، وال يقعد عن 

  .هللا تعاىل رمحة واسعةإيصال راحة وقضاء حاجة، فرمحه ا
  .قلت وهذا آخر ما وجد من الكامل يف التاريخ للحافظ عز الدين أيب احلسن علي بن حممد ابن االثري رمحه اهللا تعاىل
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الكرمي ابن أيب السعادات بن كرمي املوصلي، أحد الفقهاء احلنفيني، شرح قطعة كبرية 

دعوة : لصاحبها بدر الدين لؤلؤ، مث استقال من ذلك، وكان فاضال شاعرا، من شعره من القدوري، وكتب االنشاء
عسى قلبه القاسي علي * فلست وإن خان العهود أخون ولينوا له يف قولكم ما استطعتم * كما شاء الغرام يكون 

وحبهم يف * ني حصة حديثي عليه فاحلديث شجون بنفسي االوىل بانوا عن الع* يلني وبثوا صبابايت إليه وكرروا 
سيوفا هلا وطف اجلفون جفون اجملد البهنسي وزير امللك * القلب ليس يبني وسلوا على العشاق يوم حتملوا 

االشرف مث عزله وصادره، وملا تويف دفن بتربته اليت أنشأها بسفح قاسيون وجعل كتبه هبا وقفا، وأجرى عليها 
  .أوقافا جيدة دارة رمحه اهللا تعاىل

__________  
  .القاضي ابن غنائم بن العدمي احلليب: ٥٠٥/  ١٢يف الكامل ) ١(

مجال الدولة خليل بن زويزان رئيس قصر حجاج، كان كيسا ذا مروءة، له صدقات كثرية، وله زيارة يف مقابر 
  .الصوفية من ناحية القبلة، ودفن بتربته عند مسجد قلوس رمحه اهللا تعاىل

  .واقف املدرسة االجمديةامللك االجمد : وفيها كانت وفاة
هبرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه ابن أيوب صاحب بعلبك، مل يزل هبا حىت قدم االشرف موسى بن العادل إىل 

دمشق فملكها يف سنة ست وعشرين، فانتزع من يده بعلبك يف سنة سبع وعشرين، وأسكنه عنده بدمشق بدار أبيه 
ا عليه مملوك من مماليكه تركي فقتله ليال، وكان قد اهتمه يف صاحبة له ، فلما كان شهر شوال من هذه السنة عد)١(

وحبسه، فتغلب عليه يف بعض الليايل فقتله وقتل اململوك بعده، ودفن االجمد يف تربته اليت إىل جانب تربة أبيه يف 
ساعي قطعة جيدة من الشرق الشمايل رمحه اهللا تعاىل، وقد كان شاعرا فاضال له ديوان شعر، وقد أورد له ابن ال

شعره الرائق الفائق، وترمجته يف طبقات الشافعية، ومل يذكره أبو شامة يف الذيل، وهذا عجيب منه، ومما أورد له ابن 
يف قطع كل قضيب بان * من يل بأهيف قال حني عتبته : الساعي يف شاب رآه يقطع قضبان بان فأنشأ على البديهة

فقطعتها والقطع * ريان بني جداول وحدائق سرقت غصون البان لني مشائلي * ىن رائق حتكي مشائله الرشاء إذا انث
وقد خلت املرابع والديار تناءى الظاعنون ويل * يؤرقين حنني وادكار : حد السارق ومن شعره أيضا رمحه اهللا تعاىل

فأين * ليل بعد بينهم طويل وشوق كلما بعد املزار و* يسري مع اهلوادج حيث ساروا حنني مثلما شاء التنائي * فؤاد 
* تساوى الليل عندي والنهار سهادي بعد نأيهم كثري * مضت ليايل القصار ؟ وقد حكم السهاد على جفوين 

  )٢(ونومي بعد ما رحلوا غرار 
__________  

  .١٤٨ص  ١انظر حاشية ) ١(
  .لنب الناقة: الغرار القليل النوم، وقيل: غرار) ٢(

  .ةمبعىن الغفل: وهنا الغرار



وكم من ) ١(عثار : وال وجدي يقال له* تنام وهل ترى عينا تعار فال ليلي له صبح منري * فمن ذا يستعري لنا عيونا 
وقد رحل اخلليط عليك عار وله دو * وقوفك يف الديار وأنت حي ) ٢(حيجب ظعنه النقع املثار * قائل واحلي غاد 

يا عمر هل بعدك * فيه وما أنساين ضيعت زماين كله يف لعب ما أغفلين * كم يذهب هذا العمر يف اخلسران : بيت
زال عين ذلك * كنت من ديين على وجل : ما فعل اهللا تعاىل بك ؟ فقال: عمر ثاين وقد رآه بعضهم يف املنام فقال له

  .عشت ملا مت ملا رجل رمحه اهللا وعفا عنه* الوجل أمنت نفسي بوائقها 
ء الدين خوارزم شاه حممد بن تكش اخلوارزمي، وهم من ساللة طاهر بن جالل الدين تكش وقيل حممود بن عال

  .احلسني، وتكش جدهم هو الذي أزال دولة السلجوقية
كانت التتار قهروا أباه حىت شردوه يف البالد فمات يف بعض جزائر البحر، مث ساقوا وراء جالل الدين هذا حىت 

نفرد هو وحده فلقيه فالح من قرية بأرض ميافارقني فأنكره ملا مزقوا عساكره شذر مذر وتفرقوا عنه أيدي سبأ، وا
وكانوا قد قتلوا للفالح  -أنا ملك اخلوارزمية : من أنت ؟ فقال: عليه من اجلواهر الذهب، وعلى فرسه، فقال له

غازي بن  فأنزله وأظهر إكرامه، فلما نام قتله بفأس كانت عنده، وأخذ ما عليه، فبلغ اخلرب إىل شهاب الدين -أخا 
العادل صاحب ميافارقني فاستدعى بالفالح فأخذ ما كان عليه من اجلواهر وأخذ الفرس أيضا، وكان االشرف 

  يقول هو سد ما بيننا وبني التتار، كما أن السد بيننا
  .وبني يأجوج ومأجوج

 الدولة، وويل مشس اخلوي ومشس الدين بن سىن: مث دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة فيها عزل القاضيان بدمشق
  قضاء القضاة عماد الدين بن احلرستاين، مث عزل يف سنة إحدى وثالثني وأعيد مشس الدين بن سىن

__________  
  .الزلل: عثار) ١(
  .الغبار: النقع املثار) ٢(

  .الدولة كما سيأيت
كرمي القمي، وقبض عليه وفيها سابع عشر شواهلا عزل اخلليفة املستنصر وزيره مؤيد الدين حممد بن حممد بن عبد ال

وعلى أخيه حسن وابنه فخر الدين أمحد بن حممد القمي وأصحاهبم وحبسوا، واستوزر اخلليفة مكانه أستاذ الدار 
  .مشس الدين أبا االزهر، أمحد بن حممد بن الناقد، وخلع عليه خلعة سنية وفرح الناس بذلك

ليفة صاحب إربل مظفر الدين كوكربي بن زين الدين، وفيه أقبلت طائفة من التتار فوصلوا إىل شهزور فندب اخل
وأضاف إليه عساكر من عنده، فساروا حنوهم فهربت منهم التتار وأقاموا يف مقابلتهم مدة شهور، مث مترض مظفر 

  .الدين وعاد إىل بلده إربل، وتراجعت التتار إىل بالدها
أيب بكر البغدادي، أبو بكر بن نقطة احلافظ احملدث  احلافظ حممد بن عبد الغين ابن: وممن تويف فيها من االعيان

الفاضل، صاحب الكتاب النافع املسمى بالتقييد يف تراجم رواة الكتب واملشاهري من احملدثني، وكان أبوه فقيها فقريا 
لة ، يؤثر أصحابه مبا حيصل له، ونشأ ولده هذا معين بعلم احلديث ومساعه والرح)١(منقطعا يف بعض مساجد بغداد 

وسبعني ) ٢(فيه إىل اآلفاق شرقا وغربا، حىت برز فيه على االقران، وفاق أهل ذلك الزمان، ولد سنة تسع 
  .ومخسمائة، وتويف يوم اجلمعة الثاين والعشرين من صفر من هذه السنة، رمحهم اهللا تعاىل

، مث خالط امللوك وأبناء الدنيا، اجلمال عبد اهللا بن احلافظ عبد الغين املقدسي كان فاضال كرميا حييا، مسع الكثري
  .فتغريت أحواله ومات ببستان ابن شكر عند الصاحل إمساعيل بن العادل، وهو الذي كفنه ودفن بسفح قاسيون



أبو علي احلسني بن أيب بكر املبارك ابن أيب عبد اهللا حممد بن حيىي بن مسلم الزبيدي مث البغدادي، كان شيخا صاحلا 
كثرية، ومن ذلك علم الفرائض والعروض، وله فيه أرجوزة حسنة، انتخب منها ابن الساعي  حنفيا فاضال ذا فنون

  .من كل حبر بيتني، وسرد ذلك يف تارخيه
__________  

  .ه ٥٨٣تويف ببغداد يف رابع مجادى اآلخرة سنة ) ١(
  .ولد يف نيف وسبعني ومخسمائة: ٢٦٧/  ٣يف الوايف بالوفيات ) ٢(

مساعيل ابن علي بن موسى السلماسي، فقيه أديب شاعر، له تصانيف، وقد شرح املقامات أبو الفتح مسعود بن إ
  .واجلمل يف النحو، وله خطب وأشعار حسنة رمحه اهللا تعاىل

أبو بكر حممد بن عبد الوهاب ابن عبد اهللا االنصاري فخر الدين ابن الشريجي الدمشقي، أحد املعدلني هبا، ولد سنة 
  .ة، ومسع احلديث وكان يلي ديوان اخلاتون ست الشام بنت أيوب، وفوضت إليه أمر أوقافهاتسع وأربعني ومخسمائ

  .وكان ثقة أمينا كيسا متواضعا: قال السبط
قال وقد وزر ولده شرف الدين للناصر داود مدة يسرية، وكانت وفاة فخر الدين يف يوم عيد االضحى ودفن مبقابر 

  .هباب الصغري رمحه اهللا تعاىل وعفا عن
حسام بن غزي ابن يونس عماد الدين أبو املناقب احمللي املصري، مث الدمشقي، كان شيخا صاحلا فاضال فقيها 

  .شافعيا حسن احملاضرة وله أشعار حسنة
  وله يف معجم القوصي ترمجة: قال أبو شامة

  .حسنة، وذكر أنه تويف عاشر ربيع اآلخر ودفن مبقابر الصوفية
املدرسة االمينية، وكان ال يأكل الحد شيئا وال للسلطان، بل إذا حضر طعاما كان معه وكان مقيما ب: قال السبط

خلع علي امللك العادل ليلة : يف كمه شئ يأكله، وكان ال يزال معه ألف دينار على وسطه، وحكي عنه قال
خلعت طيلسانا فلما خرجت مشى بني يدي تعاط حيسبين القاضي، فلما وصلت باب الربيد عند دار سيف 

أين القاضي ؟ فأشرت إىل : الطيلسان وجعلته يف كمي وتباطأت يف املشي، فالتفت فلم ير وراءه أحدا، فقال يل
  .ذهب إىل داره، فلما أسرع إىل ناحية النورية هرولت إىل املدرسة االمينية واسترحت منه: ناحية النورية وقلت

وكانت له معرفة حسنة : مواال كثرية ورثتها عصبته، قالقال ابن الساعي كان مولده سنة ستني ومخسمائة، وخلف أ
قيل : باالخبار والتواريخ وأيام الناس، مع دين وصالح وورع، وأورد له ابن الساعي قطعا من شعره فمن ذلك قوله

  .عر يف خديه* يل من هويت قد عبث الش 
* شوقي إليكم دون أشواقكم : ولهل فمن ذاك الدخان عذاره * قلت ما ذاك عاره محرة اخلد أحرقت عنرب اخلا 

  وأنتم يف القلب لن تربحوا* لكن ال بد أن يشرح النين عن قلبكم غائب 

أبو عبد اهللا حممد بن علي ابن حممد بن اجلارود املاراين، الفقيه الشافعي، أحد الفضالء، ويل القضاء بإربل وكان 
أحل * مشيب أتى وشباب رحل : ن فائقة منها قولهظريفا خليعا، وكان من حماسن االيام، وله أشعار رائقة ومعا

وال خيدعنك * وعودي فقد حان وقت االجل وديين االله وال تقصري * العناية حيث حل وذنبك جم، أال فارجعي 
  طول االمل أبو الثناء حممود بن رايل

خا أديبا فاضال، ومن شعره ابن علي بن حيىي الطائي الرقي نزيل إربل، وويل النظر هبا للملك مظفر الدين، وكان شي



وما النبل إال ما * وما الغصن إال ما يثنيه لينه وما الدعص إال ما حتمل خصره * وأهيف ما اخلطي إال قوامه : قوله
إذا ما * وما السحر إال ما تكن عيونه وما احلسن إال كله فمن الذي * تريش جفونه وما اخلمر إال ما يروق ثغره 

معطي النحوي حيىي ترمجه أبو شامة يف السنة املاضية، وهو أضبط النه شهد جنازته مبصر،  رآه ال يزيد جنونه ابن
وأما ابن الساعي فإنه ذكره يف هذه السنة، وقال إنه كان حظيا عند الكامل حممد صاحب مصر، وإنه كان قد نظم 

  .وهريأرجوزة يف القراءات السبع، ونظم ألفاظ اجلمهرة، وكان قد عزم على نظم صحاح اجل
مث دخلت سنة ثالثني وستمائة فيها باشر خطابة بغداد ونقابة العباسيني العدل جمد الدين أبو القاسم هبة اهللا بن 

املنصوري، وخلع عليه خلعة سنية، وكان فاضال قد صحب الفقراء والصوفية وتزهد برهة من الزمان، فلما دعي 
هتا، وخدمه الغلمان االتراك، ولبس لباس املترفني وقد عاتبه إىل هذا االمر أجاب سريعا وأقبلت عليه الدنيا بزهر

  .بعض تالمذته بقصيدة طويلة، وعنفه على ما صار إليه، وسردها ابن الساعي بطوهلا يف تارخيه
وفيها سار القاضي حميي الدين يوسف بن الشيخ مجال الدين أيب الفرج يف الرسلية من اخلليفة إىل الكامل صاحب 

ب هائل فيه تقليده امللك، وفيه أوامر كثرية مليحة من إنشاء الوزير نصر الدين أمحد بن الناقد، مصر، ومعه كتا
  سرده ابن الساعي أيضا

  .بكماله
  .وقد كان الكامل خميما بظاهر آمد من أعمال اجلزيرة، قد افتتحها بعد حصار طويل وهو مسرور مبا نال من ملكها

ج حني قدموا من حجهم، وأجريت عليهم النفقات والكساوي والصالت وفيها فتحت دار الضيافة ببغداد للحجي
  وفيها سارت العساكر املستنصرية صحبة االمري

سيف الدين أيب الفضائل إقبال اخلاص املستنصري إىل مدينة إربل وأعماهلا، وذلك ملرض مالكها مظفر الدين 
حني وصلها اجليش منعه أهل البلد فحاصروه حىت كوكربي بن زين الدين، وأنه ليس له من بعده من ميلك البالد، ف

افتتحوه عنوة يف السابع عشر من شوال يف هذه السنة، وجاءت البشائر بذلك فضربت الطبول ببغداد بسبب 
ذلك، وفرح أهلها، وكتب التقليد عليها القبال املذكور، فرتب فيها املناصب وسار فيها سرية جيدة، وامتدح 

يا يوم سابع : يث هو، وكذلك مدحوا فاحتها إقبال، ومن أحسن ما قال بعضهم يف ذلكالشعراء هذا الفتح من ح
هنيت فيه وقد جلست وزيرا يعين أن * رزق السعادة أوال وأخريا هنيت فيه بفتح إربل مثلما * عشر شوال الذي 

هل رمضان من هذه السنة الوزير نصري الدين بن العلقمي، قد كان وزر يف مثل هذا اليوم من العام املاضي، ويف مست
شرع يف عمارة دار احلديث االشرفية بدمشق، وكانت قبل ذلك دارا لالمري قامياز وهبا محام فهدمت وبنيت 

  .عوضها
وقد ذكر السبط يف هذه السنة أن يف ليلة النصف من شعبان فتحت دار احلديث االشرفية اجملاورة لقلعة دمشق، 

ح احلديث، ووقف عليها االشرف االوقاف، وجعل هبا نعل النيب صلى اهللا وأملى هبا الشيخ تقي الدين بن الصال
  .عليه وسلم

  .وكذا مسعوا عليه بالدار وبالصاحلية: قال ومسع االشرف صحيح البخاري يف هذه السنة على الزبيدي، قلت
  .عذابا أليماوفيها فتح الكامل آمد وحصن كيفا ووجد عند صاحبها مخسمائة حرة للفراش فعذبه االشرف : قال

  .وفيها قصد صاحب ماردين وجيش بالد الروم اجلزيرة فقتلوا وسبوا وفعلوا ما مل يفعله التتار باملسلمني
أبو القاسم علي بن الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي كان شيخا : وممن تويف فيها من االعيان يف هذه السنة من املشاهري

دة، مث ترك ذلك، وكان حيفظ شيئا كثريا من االخبار والنوادر لطيفا ظريفا، مسع الكثري وعمل صناعة الوعظ م



  .واالشعار، ولد سنة إحدى ومخسني ومخسائة، وكانت وفاته يف هذه السنة وله تسع وسبعون سنة
  :وقد ذكر السبط وفاة

  ائر، وأنهالوزير صفي الدين بن شكر يف هذه السنة، وأثىن عليه وعلى حمبته للعلم وأهله، وأن له مصنفا مساه البص

تغضب عليه العادل مث ترضاه الكامل وأعاده إىل وزارته وحرمته، ودفن مبدرسته املشهورة مبصر وذكر أن أصله من 
  .قرية يقال له دمرية مبصر

امللك ناصر الدين حممود ابن عز الدين مسعود بن نور الدين أرسالن شاه بن قطب الدين مودود بن عماد الدين بن 
حب املوصل، كان مولده يف سنة ثالث عشرة وستمائة، وقد أقامه بدر الدين لؤلؤ صورة حىت زنكي بن آقسنقر صا

متكن أمره وقويت شوكته، مث حجر عليه فكان ال يصل إىل أحد من اجلواري وال شئ من السراري، حىت ال يعقب، 
نعه حينئذ من الطعام وضيق عليه يف الطعام والشراب، فلما تويف جده المه مظفر الدين كوكربى صاحب إربل م

يوما حىت مات كمدا وجوعا وعطشا رمحه اهللا، وكان من أحسن الناس صورة، وهو آخر ) ١(والشراب ثالثة عشر 
  .ملوك املوصل من بيت االتابكي

القاضي شرف الدين إمساعيل بن إبراهيم أحد مشايخ احلنفية، وله مصنفات يف الفرائض وغريها، وهو ابن خالة 
دين بن الشريازي الشافعي، وكالمها كان ينوب عن ابن الزكي وابن احلرستاين، وكان يدرس القاضي مشس ال

  .بالطرخانية
وفيها سكنه، فلما أرسل إليه املعظم أن يفيت بإباحة نبيذ التمر وماء الرمان امتنع من ذلك وقال أنا على مذهب 

يث ابن مسعود يف ذلك، وال االثر عن عمر حممد بن احلسن يف ذلك، والرواية عن أيب حنيفة شاذة، وال يصح حد
  .أيضا

  .فغضب عليه املعظم وعزله عن التدريس وواله لتلميذه الزين بن العتال، وأقام الشيخ مبنزله حىت مات
ومات يف هذه السنة مجاعة من السالطني منهم املغيث بن املغيث بن العادل، والعزيز عثمان بن : قال أبو شامة

  .صاحب إربل العادل، ومظفر الدين
  :قلت أما صاحب إربل فهو

ابن زين الدين علي بن تبكتكني أحد االجواد والسادات الكرباء وامللوك ) ٢(امللك املظفر أبو سعيد كوكربي 
االجماد، له آثار حسنة وقد عمر اجلامع املظفري بسفح قاسيون، وكان قد هم بسياقة املاء إليه من ماء بذيرة فمنعه 

  اعتل بأنه قد مير على مقابر املسلمني بالسفوح، وكان يعمل املولد الشريف يفاملعظم من ذلك، و
__________  

  .ثالث عشرة: يف االصل) ١(
  .ذئب أزرق: وهو اسم تركي معناه بالعربية: كوكربي) ٢(

وأكرم  ربيع االول وحيتفل به احتفاال هائال، وكان مع ذلك شهما شجاعا فاتكا بطال عاقال عاملا عادال رمحه اهللا
  .مثواه

، فأجازه "التنوير يف مولد البشري النذير : " وقد صنف الشيخ أبو اخلطاب ابن دحية له جملدا يف املولد النبوي مساه
على ذلك بألف دينار، وقد طالت مدته يف امللك يف زمان الدولة الصالحية، وقد كان حماصر عكا وإىل هذه السنة 

حكى بعض من حضر مساط املظفر يف بعض املوالد كان ميد يف ذلك السماط  :حممود السرية والسريرة، قال السبط



وكان حيضر : مخسة آالف رأس مشوي، وعشرة آالف دجاجة، ومائة ألف زبدية، وثالثني ألف صحن حلوى، قال
 عنده يف املولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم ويطلق هلم ويعمل للصوفية مساعا من الظهر إىل الفجر،

ويرقص بنفسه معهم، وكانت له دار ضيافة للوافدين من أي جهة على أي صفة، وكانت صدقاته يف مجيع القرب 
والطاعات على احلرمني وغريمها، ويتفك من الفرنج يف كل سنة خلقا من االسارى، حىت قيل إن مجلة من استفكه 

وكان قد زوجه إياها أخوها صالح  -) ١(من أيديهم ستون ألف أسري، قالت زوجته ربيعة خاتون بنت أيوب 
لبسي ثوبا خبمسة : كان قميصه ال يساوي مخسة دراهم فعاتبته بذلك فقال: قالت -الدين، ملا كان معه على عكا 

وأتصدق بالباقي خري من أن ألبس ثوبا مثمنا وأدع الفقري املسكني، وكان يصرف على املولد يف كل سنة ثالمثائة 
  .ضيافة يف كل سنة مائة ألف دينارألف دينار، وعلى دار ال

وعلى احلرمني واملياه بدرب احلجاز ثالثني ألف دينار سوى صدقات السر، رمحه اهللا تعاىل، وكانت وفاته بقلعة 
  إربل،

  .فدفن مبشهد علي) ٢(وأوصى أن حيمل إىل مكة فلم يتفق 
ومتلك احلصون اليت هنالك، وهو الذي وامللك العزيز بن عثمان بن العادل وهو شقيق املعظم، كان صاحب بانياس 

  .بىن املعظمية
وكان عاقال قليل الكالم مطيعا الخيه املعظم، ودفن عنده وكانت وفاته يوم االثنني عاشر رمضان ببستانه الناعمة 

  .رمحه اهللا وعفا عنه) ٣(من هليا 
النصاري، املعروف بابن عنني أبو احملاسن حممد بن نصر الدين بن نصر ابن احلسني بن علي بن حممد بن غالب ا

  .الشاعر
  قال ابن الساعي أصله من الكوفة وولد بدمشق ونشأ هبا، وسافر عنها سنني، فجاب االقطار والبالد شرقا

__________  
، وغالب ظين أهنا جاوزت مثانني سنة، ٦٤٣توفيت بدمشق يف شعبان سنة : ١٢٠/  ٤قال ابن خلكان ) ١(

  .على احلنابلة بسفح قاسيونودفنت يف مدرستها املوقوفة 
وهي منزلة يف طريق  -سريوه مع الركب إىل احلجاز، فرجع احلاج تلك السنة من لينة : قال يف الوفيات) ٢(

لعدم املاء وقاسوا مشقة عظيمة، ومل يصلوا إىل مكة فردوه ودفنوه بالكوفة بالقرب من  -احلجاز من جهة العراق 
  .املشهد

  .وهي قرية بيت هليا) ٣(
  .ن صاحلية دمشقم

وغربا ودخل اجلزيرة وبالد الروم والعراق وخراسان وما وراء النهر واهلند واليمن واحلجاز وبغداد، ومدح أكثر 
أهل هذه البالد، وحصل أمواال جزيلة، وكان ظريفا شاعرا مطيقا مشهورا، حسن االخالق مجيل املعاشرة، وقد 

نة يف قول ابن الساعي، وأما السبط وغريه فأرخوا وفاته يف سنة رجع إىل بلده دمشق فكان هبا حىت مات هذه الس
  .ثالث وثالثني، وقد قيل إنه مات يف سنة إحدى وثالثني واهللا أعلم

واملشهور أن أصله من حوران مدينة زرع، وكانت إقامته بدمشق يف اجلزيرة قبلي اجلامع، وكان هجاء له قدرة على 
ض، مشتمل على حنو من مخسمائة بيت، قل من سلم من الدماشقة من ذلك، وصنف كتابا مساه مقراض االعرا

  .شره، وال امللك صالح الدين وال أخوه العادل، وقد كان يزن بترك الصالة املكتوبة فاهللا أعلم



  وقد نفاه امللك الناصر صالح الدين إىل
ملوكها، مث عاد يف أيام العادل إىل اهلند فامتدح ملوكها وحصل أمواال جزيلة، وصار إىل اليمن فيقال إنه وزر لبعض 

دمشق وملا ملك املعظم استوزره فأساء السرية واستقال هو من تلقاء نفسه فعزله، وكان قد كتب إىل الدماشقة من 
إن كان ينفى كل من صدقا * مل يقترف ذنبا وال سرقا ؟ انفوا املؤذن من بالدكم * فعالم أبعدمت أخا ثقة : بالد اهلند

ذو عمش ووزيره أحدب والدولعي * سلطاننا أعرج وكاتبه : امللك الناصر صالح الدين رمحه اهللا تعاىلومما هجا به 
اس وعبد اللطيف حمتسب وصاحب * وهو على قشر بيضة يثب والبن باقا وعظ يغش به الن * اخلطيب معتكف 

ين رمحه اهللا تعاىل وعفا وعارض اجليش داؤه عجب وقال يف السلطان امللك العادل سيف الد* االمر خلقه شرس 
قاطع للرسوم واالرزاق وقد * واسع املال ضيق االنفاق هو سيف كما يقال ولكن * إن سلطاننا الذي نرجتيه : عنه

حضر مرة جملس الفخر الرازي خبراسان وهو على املنرب يعظ الناس، فجاءت محامة خلفها جارح فألقت نفسها على 
واملوت يلمع من جناحي ) * ١(جاءت سليمان الزمان محامة : أ ابن عنني يقولالفخر الرازي كاملستجرية به، فأنش
  بقلب واجف) ٢] (جيري [ بإزائه * خاطف فرم لواه اجلوع حىت ظله 

__________  
  .بشكوها بدل محامة: ٢٥١/  ٤يف ابن خلكان ) ١(
  .من ابن خلكان) ٢(

  شيخ شهاب الدين السهرورديحرم وأنك ملجأ للخائف ال* الورقاء أن حملكم ) ١(من أعلم 
، وامسه عبد اهللا البكري )٢(صاحب عوارف املعارف، عمر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن حممد بن محويه 

البغدادي، شهاب الدين أبو حفص السهروردي، شيخ الصوفية ببغداد، كان من كبار الصاحلني وسادات املسلمني، 
مرارا، وحصلت له أموال جزيلة ففرقها بني الفقراء واحملتاجني، وقد حج مرة وتردد يف الرسلية بني اخللفاء وامللوك 

ويف صحبته خلق من الفقراء ال يعلمهم إال اهللا عزوجل، وكانت فيه مروءة وإغاثة للملهوفني، وأمر باملعروف وهني 
يف الصحاب أخو وجد  ما: عن املنكر، وكان يعظ الناس وعليه ثياب البذلة، قال مرة يف ميعاده هذا البيت وكرره

وله ويف * كأمنا يوسف يف كل راحلة : إال حمب له يف الركب حمبوب فقام شاب وكان يف اجمللس فأنشده* تطارحه 
كل بيت منه يعقوب فصاح الشيخ ونزل عن املنرب وقصد الشاب ليعتذر إليه فلم جيده ووجد مكانه حفرة فيها دم 

  .شاد الشيخ البيتكثري من كثرة ما كان يفحص برجليه عند إن
وله ثالث وتسعون سنة ) ٣(وذكر له ابن خلكان أشياء كثرية من أناشيده وأثىن عليه خريا، وأنه تويف يف هذه السنة 

  .رمحه اهللا تعاىل
ابن االثري مصنف أسد الغابة والكامل هو االمام العالمة عز الدين أبو احلسن علي بن عبد الكرمي بن عبد الواحد 

ري املوصلي املعروف بابن االثري مصنف كتاب أسد الغابة يف أمساء الصحابة، وكتاب الكامل يف الشيباين اجلز
التاريخ وهو من أحسنها حوادث، ابتدأه من املبتدأ إىل سنة مثان وعشرين وستمائة، وقد كان يتردد إىل بغداد 

ره موقرا معظما إىل أن تويف هبا يف خصيصا عند ملوك املوصل، ووزر لبعضهم كما تقدم بيانه، وأقام هبا يف آخر عم
  .شعبان يف هذه السنة، عن مخس وسبعني سنة رمحه اهللا

وأما أخوه أبو السعادات املبارك فهو مصنف كتاب جامع االصول وغريه، وأخومها الوزير ضياء الدين أبو الفتح 
  كمانصر اهللا كان وزيرا للملك االفضل علي بن الناصر فاتح بيت املقدس، صاحب دمشق 

__________  



  .من نبأ: يف ابن خلكان) ١(
  .عمر بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عمويه: ٤٤٦/  ٣ذكره ابن خلكان ) ٢(
  .ببغداد، ودفن من الغد بالوردية ٦٣٢تويف يف مستهل احملرم : ٤٤٨/  ٣يف الوفيات املطبوع ) ٣(

العزيز بن عمر، من أهل برقعيد، وقيل بل هي  تقدم، وجزيرة ابن عمر، قيل إهنا منسوبة إىل رجل يقال له عبد
  .منسوبة إىل ابين عمر، ومها أوس وكامل ابنا عمر بن أوس

ابن املستويف االربلي مبارك بن أمحد بن مبارك بن موهوب بن غنيمة بن غالب العالمة شرف الدين أبو الربكات 
واالدب واحلساب، وله مصنفات كثرية  اللخمي االربلي، كان إماما يف علوم كثرية كاحلديث وأمساء الرجال

  .وفضائل غزيرة، وقد بسط ترمجته القاضي مشس الدين ابن خلكان يف الوفيات، فأجاد وأفاد
  ).١(رمحهم اهللا 

مث دخلت سنة إحدى وثالثني وستمائة فيها كمل بناء املدرسة املستنصرية ببغداد ومل ينب مدرسة قبلها مثلها، ووقفت 
من كل طائفة اثنان وستون فقيها، وأربعة معيدين، ومدرس لكل مذهب، وشيخ حديث  على املذاهب االربعة

وقارئان وعشرة مستمعني، وشيخ طب، وعشرة من املسلمني يشتغلون بعلم الطب، ومكتب لاليتام وقدر للجميع 
  .من اخلبز واللحم واحللوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد

ب حضرت الدروس هبا وحضر اخلليفة املستنصر باهللا بنفسه الكرمية وأهل دولته وملا كان يوم اخلميس خامس رج
من االمراء والوزراء والقضاة والفقهاء والصوفية والشعراء، ومل يتخلف أحد من هؤالء، وعمل مساط عظيم هبا أكل 

املدرسني هبا  منه احلاضرون، ومحل منه إىل سائر دروب بغداد من بيوتات اخلواص والعوام، وخلع على مجيع
واحلاضرين فيها، وعلى مجيع الدولة والفقهاء واملعيدين، وكان يوما مشهودا، وأنشدت الشعراء اخلليفة املدائح 

الرائقة والقصائد الفائقة، وقد ذكر ذلك ابن الساعي يف تارخيه مطوال مبسوطا شافيا كافيا، وقدر لتدريس الشافعية 
بن فضالن، وللحنفية االمام العالمة رشيد الدين أبو حفص عمر بن حممد  هبا االمام حميي الدين أبو عبد اهللا

  الفرغاين، وللحنابلة االمام العامل حميي الدين يوسف بن الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي، ودرس عنه يومئذ ابنه
 أبو احلسن املغريب عبد الرمحن نيابة لغيبته يف بعض الرساالت إىل امللوك، ودرس للمالكية يومئذ الشيخ الصاحل العامل

املالكي نيابة أيضا، حىت يعني شيخ غريه، ووقفت خزائن كتب مل يسمع مبثلها يف كثرهتا وحسن نسخها وجودة 
  .الكتب املوقوفة هبا

وكان املتويل لعمارة هذه املدرسة مؤيد الدين أبو طالب حممد بن العلقمي الذي وزر بعد ذلك، وقد كان إذ ذاك 
  .وخلع عليه يومئذ وعلى الوزير نصري الدين أستاذ دار اخلالفة،

  مث عزل مدرس الشافعية يف رابع عشر ذي القعدة بقاضي القضاة
__________  

شذرات  ١٥١/  ٤(بقلعة اربل  ٥٦٤وكان مولده سنة  ٦٣٧حمرم سنة  ٥ذكر ابن خلكان وفاته باملوصل يف ) ١(
  ).١٨٦/  ٥الذهب 

إىل ما بيده من القضاء، وذلك بعد وفاة حميي الدين بن فضالن، وقد ويل  أيب املعايل عبد الرمحن بن مقبل، مضافا
القضاء مدة ودرس بالنظامية وغريها، مث عزل مث رضي عنه مث درس آخر وقت باملستنصرية كما ذكرنا، فلما تويف 

  .وليها بعده ابن مقبل رمحهم اهللا تعاىل



  .وفيها عمر االشرف مسجد جراح ظاهر باب الصغري
دم رسول االنربور ملك الفرنج إىل االشرف ومعه هدايا منها دب أبيض شعره مثل شعر االسد، وذكروا أنه وفيها ق

  .ينزل إىل البحر فيخرج السمك فيأكله
  .وفيها طاووس أبيض أيضا

وفيها كملت عمارة القيسارية اليت هي قبل النحاسني، وحول إليها سوق الصاغة وشغر سوق اللؤلؤ الذي كان فيه 
  .غة العتيقة عند احلدادينالصا

  .وفيها جددت الدكاكني اليت بالزيادة
قلت وقد جددت شرقي هذه الصاغة اجلديدة قيساريتان يف زماننا وسكنها الصياغ وجتار الذهب، ومها حسنتان 

  .ومجيعهما وقف اجلامع املعمور
، الشيخ سيف الدين )١(سامل الثعليب  أبو احلسن علي بن أيب علي ابن حممد بن: وممن تويف يف هذه السنة من االعيان

أبكار االفكار يف : " ، مث احلموي مث الدمشقي، صاحب املصنفات يف االصلني وغري ذلك، من ذلك)٢(اآلمدي 
  ، وكان حنبلي املذهب فصار"أحكام االحكام يف أصول الفقه " ، و "دقائق احلقائق يف احلكمة " ، و "الكالم 

خالفيا، وكان حسن االخالق سليم الصدر كثري البكاء رقيق القلب، وقد تكلموا فيه  شافعيا أصوليا منطقيا جدليا
بأشياء اهللا أعلم بصحتها، والذي يغلب على الظن أنه ليس لغالبها صحة، وقد كانت ملوك بين أيوب كاملعظم 

ويل االشرف دمشق عزله  والكامل يكرمونه وإن كانوا ال حيبونه كثريا، وقد فوض إليه املعظم تدريس العزيزية، فلما
عنها ونادى باملدارس أن ال يشتغل أحد بغري التفسري واحلديث والفقه، ومن اشتغل بعلوم االوائل نفيته، فأقام الشيخ 

  .سيف الدين مبنزله إىل أن تويف بدمشق يف هذه السنة يف صفر، ودفن بتربته بسفح قاسيون
يب الفتح نصر بن فتيان بن املىن احلنبلي، مث انتقل إىل مذهب أنه اشتغل ببغداد على أ: وذكر القاضي ابن خلكان

الشافعي فأخذ عن ابن فضالن وغريه، وحفظ طريقة اخلالف للشريف وزوائد طريقة أسعد امليهين، مث انتقل إىل 
مع الشام واشتغل بعلوم املعقول، مث إىل الديار املصرية فأعاد مبدرسة الشافعية بالقرافة الصغرى، وتصدر باجلا

الظافري، واشتهر فضله وانتشرت فضائله، فحسده أقوام فسعوا فيه وكتبوا خطوطهم باهتامه مبذهب االوائل 
  :والتعطيل واالحنالل، فطلبوا من بعضهم أن يوافقهم فكتب

__________  
  .التغليب: ٢٩٣/  ٣كذا باالصل وتاريخ أيب الفداء وشذرات الذهب، ويف ابن خلكان ) ١(
  .ة إىل آمد وهي مدينة كبرية يف ديار بكر جماورة لبالد الرومنسب: اآلمدي) ٢(
  ).الوفيات(

فالقوم أعداء له وخصوم فانتقل سيف الدين إىل محاه مث حتول إىل دمشق فدرس * حسدوا الفىت إذ مل ينالوا سعيه 
  .عاىل وعفا عنهبالعزيزية، مث عزل عنها ولزم بيته إىل أن مات يف هذه السنة، وله مثانون عاما رمحه اهللا ت

واقف الركنية االمري ركن الدين منكورس الفلكي غالم فلك الدين أخي امللك العادل، النه وقف الفلكية كما 
تقدم، وكان هذا الرجل من خيار االمراء، ينزل يف كل ليلة وقت السحر إىل اجلامع وحده بطوافه ويواظب على 

  كثري الصدقات، وقد بىن املدرسة الركنية بسفح حضور الصلوات فيه مع اجلماعة، وكان قليل الكالم
  .محل إليها رمحه اهللا تعاىل) ١(قاسيون، ووقف عليها أوقافا كثرية وعمل عندها تربة، وحني تويف بقرية حدود 

الشيخ االمام العامل رضي الدين أبو سليمان بن املظفر بن غنائم اجليلي الشافعي، أحد فقهاء بغداد واملفتيني هبا 



غلني للطلبة مدة طويلة، له كتاب يف املذهب حنو من مخسة عشر جملدا، حيكي فيه الوجوه الغريبة واالقوال واملش
  .املستغربة وكان لطيفا ظريفا، تويف رمحه اهللا يوم االربعاء ثالث ربيع االول من هذه السنة ببغداد

زاهدا، يتردد إليه االكابر ودفن بزاويته  الشيخ طي املصري أقام مدة بالشام يف زاوية له بدمشق، وكان لطيفا كيسا
  .املذكورة رمحه اهللا تعاىل
أحد العباد الزهاد الذين جابوا البالد وسكنوا الرباري واجلبال والوهاد، واجتمعوا ) ٢(الشيخ عبد اهللا االرمين 

ائر النواحي باالقطاب واالبدال واالوتاد، وممن كانت له االحوال واملكاشفات واجملاهدات والسياحات يف س
  واجلهات، وقد قرأ القرآن يف بدايته وحفظ كتاب القدوري على مذهب أيب حنيفة، مث اشتغل

__________  
  .جرود، قرية من أعمال غوطة دمشق: يف معجم البلدان) ١(
  .االرموي: ١٤٦/  ٥يف شذرات الذهب ) ٢(

سفح قاسيون، وقد حكي عنه أشياء حسنة باملعامالت والرياضات، مث أقام آخر عمره بدمشق حىت مات هبا ودفن ب
اجتزت مرة يف السياحة ببلدة فطالبتين نفسي بدخوهلا فآليت أن ال أستطعم منها بطعام، ودخلتها : منها أنه قال

كل فقد : فمررت برجل غسال فنظر إيل شزرا فخفت منه وخرجت من البلد هاربا، فلحقين ومعه طعام فقال
ال ترفع رأسك وال تنظر إىل : يف هذا املقام وتغسل الثياب يف االسواق ؟ فقال وأنت: خرجت من البلد، فقلت له

  شئ من عملك، وكن
  .عبدا هللا فإن استعملك يف احلش فارض به، مث قال رمحه اهللا

وقلت لداعي املوت أهال ومرحبا وقال اجتزت مرة يف سياحيت براهب يف * ولو قيل يل مت قلت مسعا وطاعة 
خمالفة النفس، قال فرد رأسه إىل : مسلم ما أقرب الطرق عندكم إىل اهللا عزوجل ؟ قلت يا: صومعة فقال يل

مب : صومعته، فلما كنت مبكة زمن احلج إذا رجل يسلم علي عند الكعبة فقلت من أنت ؟ فقال أنا الراهب، قلت
  .وصلت إىل ها هنا ؟ قال بالذي قلت

  .ه حق فأسلمت وخالفتها، فأفلح وأجنحويف رواية عرضت االسالم على نفسي فأبت، فعلمت أن
وقال بينا أنا ذات يوم جببل لبنان إذا حرامية الفرنج فأخذوين فقيدوين وشدوا وثاقي فكنت عندهم يف أضيق حال، 

فلما كان النهار شربوا وناموا، فبينا أنا موثوق إذا حرامية املسلمني قد أقبلوا حنوهم فأنبهتهم فلجأوا إىل مغارة 
كيف فعلت هذا وقد كان خالصك على أيديهم ؟ فقلت إنكم : وا من أولئك املسلمني، فقالواهنالك فسلم

  .أطعمتموين فكان من حق الصحبة أن ال أغشكم، فعرضوا علي شيئا من متاع الدنيا فأبيت وأطلقوين
دا وإىل زرته مرة ببيت املقدس وكنت قد أكلت مسكا ماحلا، فلما جلست عنده أخذين عطش ج: وحكى السبط قال

جانبه إبريق فيه ماء بارد فجعلت أستحيي منه، فمد يده إىل االبريق وقد امحر وجهه وناولين وقال خذ، كم تكاسر، 
  .فشربت

وذكر أنه ملا ارحتل من بيت املقدس كان سورها بعد قائما جديدا على عمارة امللك صالح الدين قبل أن خيربه 
كأين باملعاول وهي تعمل يف هذا السور عما قريب، فقيل : لسور، وقالاملعظم، فوقف الصحابه يودعهم ونظر إىل ا

  .له معاول املسلمني أو الفرنج ؟ فقال بل معاول املسلمني، فكان كما قال
وقد ذكرت له أحوال كثرية حسنة، ويقال إن أصله أرمين وإنه أسلم على يدي الشيخ عبد اهللا اليونيين، وقيل بل 

: أسلم فقال: قدم على الشيخ عبد اهللا اليونيين وعليه برنس كربانس الرهبان، فقال له أصله رومي من قونية، وأنه



  .أسلمت لرب العاملني
  .وقد كانت أمه داية امرأة اخلليفة، وقد جرت له كائنة غريبة فسلمه اهللا بسبب ذلك، وعرفه اخلليفة فأطلقه

بن العادل خان الزجناري الذي كان بالعقيبة فيه مث دخلت سنة اثنتني وثالثني وستمائة فيها خرب امللك االشرف 
  خواطئ ومخور

  .ومنكرات متعددة، فهدمه وأمر بعمارة جامع مكانه مسي جامع التوبة، تقبل اهللا تعاىل منه

احلليب، أحد رؤسائها من بيت العلم ) ١(القاضي هباء الدين يوسف بن رافع بن متيم بن شداد : وفيها تويف
تواريخ وأيام الناس وغري ذلك، وقد مسع الكثري وحدث، والشيخ شهاب الدين عبد السالم بن والسيادة، له علم بال

املطهر بن عبد اهللا بن حممد بن أيب عصرون احلليب أيضا، كان فقيها زاهدا عابدا كانت له حنو من عشرين سرية، 
قاسيون، وهو والد قطب الدين وكان شيخا يكثر من اجلماع، فاعترته أمراض خمتلفة فأتلفته ومات بدمشق ودفن ب

وتاج الدين، والشيخ االمام العامل صائن الدين أبو حممد عبد العزيز اجليلي الشافعي أحد الفقهاء املفتيني املشتغلني 
  .رمحه اهللا تعاىل) ١(باملدرسة النظامية ببغداد، وله شرح على التنبيه للشيخ أيب إسحاق، تويف يف ربيع االول 

عامل اخلطيب االديب أبو حممد محد بن محيد بن حممود بن محيد بن أيب احلسن بن أيب الفرج بن مفتاح والشيخ االمام ال
التميمي الدينوري، اخلطيب هبا واملفيت الهلها، الفقيه الشافعي، تفقه ببغداد بالنظامية، مث عاد إىل بلده املشار إليها، 

  .وقد صنف كتبا
بإسنادها عن بانة العلم الفرد وحدثين مر * يل أحاديث الغرام صبابيت روت : وأنشد عنه ابن الساعي مساعا منه

فلن يربحا حىت أوسد * عن الدوح عن وادي الغضا عن رباجند بأن غرامي واالسى قد تالزما * النسيم عن احلمى 
ر أن يف حلدي وقد أرخ أبو شامة يف الذيل وفاة الشهاب السهروردي صاحب عوارف املعارف يف هذه السنة، وذك

  .مولده يف سنة تسع وثالثني ومخسمائة، وأنه جاوز التسعني
  .وأما السبط فإمنا أرخ وفاته يف سنة ثالثني كما تقدم

قاضي القضاة حبلب أبو احملاسن يوسف بن رافع بن متيم بن عتبة بن حممد االسدي املوصلي الشافعي، كان رجال 
  ب وويل القضاء هبا، وله تصانيف وشعر،فاضال أديبا مقرئا ذا وجاهة عند امللوك، أقام حبل

  .تويف يف هذه السنة رمحه اهللا تعاىل
  يف السلوك على طريقة املتصوفة املنسوبني إىل االحتاد، هو أبو حفص عمر بن) ٢(ابن الفارض ناظم التائية 

__________  
أمه فاشتهر به وغلب عليه،  مل يكن يف أيامه من امسه شداد بل لعل ذلك يف نسب: قال أبو الفداء يف تارخيه) ١(

  ).١٥٦/  ٣(سنة  ٩٣أصله من املوصل، مات يف صفر وعمره حنو 
فيا حبذا ذاك * نعم بالصبا قليب صبا الحبيت : وهي مقدار ستمائة بيت، ولعله يقصد التائية املشهورة ومطلعها) ٢(

  الشذا حني هبت 

ولد والدار والوفاة، وكان أبوه يكتب فروض النساء أيب احلسن علي بن املرشد بن علي، احلموي االصل، املصري امل
والرجال، وقد تكلم فيه غري واحد من مشاخينا بسبب قصيدته املشار إليها، وقد ذكره شيخنا أبو عبد اهللا الذهيب يف 

  .ميزانه وحط عليه
  ).١(مات يف هذه السنة وقد قارب السبعني 



مل وأخوه االشرف الفرات وأصلحا ما كان أفسده جيش مث دخلت سنة ثالث وثالثني وستمائة فيها قطع الكا
الروم من بالدمها، وخرب الكامل قلعة الرها وأحل بدنيسر بأسا شديدا، وجاء كتاب بدر الدين صاحب املوصل 

بأن الروم أقبلوا مبائة طلب كل طلب خبمسمائة فارس، فرجع امللكان إىل دمشق سريعا وعاد جيش الروم إىل 
  .وأعادوا احلصار كما كان، ورجعت التتار عامهم ذلك إىل بالدهم واهللا تعاىل أعلم بالدمها باجلزيرة

  .وممن تويف فيها من االعيان واملشاهري ابن عنني الشاعر وقد تقدمت ترمجته يف سنة ثالثني
الشاعر صاحب الديوان املشهور، وهو عيسى بن سنجر بن هبرام بن جربيل بن مخارتكني بن ) ٢(احلاجري 

  وذكر أشياء من شعره كثرية، وذكر أنه كان) ٣(كني االربلي شاعر مطبق، ترمجه ابن خلكان طاشت
مين فراقك يا من * اهللا يعلم ما أبقى سوى رمق : صاحبهم وأنه كتب إليه أخيه ضياء الدين عيسى يستوحش منه

: اخلال رمحه اهللا تعاىلفرمبا مت شوقا قبل ما يصل وذكر له يف * قربه االمل فابعث كتابك واستودعه تعزية 
كل الشقيق بنقطة * أمسى الورى يف ظلمة وضياء ال تنكروا اخلال الذي يف خده * ومهفهف من شعره وجبينه 

  سوداء
__________  

 ٥٤، فكانت مدة حياته ٥٧٧مولده يف رابع ذي القعدة سنة : ٢٦٦/  ١/  ١قال ابن إياس يف بدائع الزهور ) ١(
  .سنة وستة أشهر

  .٥٧٦ولد سنة : ٤٥٥/  ٣خلكان ويف ابن 
نسبة إىل حاجر، كانت بليدة باحلجاز مل يبق منها إال االثار، ومل يكن احلاجري منها فهو من اربل : احلاجري) ٢(

  .أصال ومولدا ومنشأ لكنه استعمل حاجرا كثريا يف شعره فنسب إليها
انظر شذرات (سنة  ٥٠دان، وتقدير عمره ودفن مبقربة باب املي ٦٣٢ذكر ابن خلكان وفاته ثاين شوال سنة ) ٣(

  ).١٥٦/  ٥الذهب 

بن بدر ) ١(ابن دحية أبو اخلطاب عمر بن احلسن بن علي بن حممد بن فرج بن خلف بن قومس بن مزالل بن بالل 
بن أمحد بن دحية بن خليفة الكليب احلافظ، شيخ الديار املصرية يف احلديث، وهو أول من باشر مشيخة دار احلديث 

وقد كان كابن عنني يف ثلب املسلمني والوقيعة فيهم، ويتزيد يف كالمه فترك الناس الرواية : املية هبا، قال السبطالك
عنه وكذبوه، وقد كان الكامل مقبال عليه، فلما انكشف له حاله أخذ منه دار احلديث وأهانه، تويف يف ربيع االول 

  .وللشيخ السخاوي فيه أبيات حسنة: لدين أبو شامةبالقاهرة ودفن بقرافة مصر، وقد قال الشيخ شهاب ا
وقال القاضي ابن خلكان بعد سياق نسبه كما تقدم، وذكر أنه كتبه من خطه، قال وذكر أن أمه أمة الرمحن بنت 

  البسام موسى بن عبد اهللا بن احلسني بن جعفر بن علي بن] أيب [ أيب عبد اهللا بن 
بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، فلهذا كان يكتب خبطه ذو  حممد بن علي بن موسى بن جعفر بن حممد

  .النسبني ابن دحية بن احلسن واحلسني
وكان من أعيان العلماء ومشاهري الفضالء متقنا لعلم احلديث وما يتعلق به، عارفا بالنحو واللغة : قال ابن خلكان

ام مث إىل العراق واجتاز بإربل سنة أربع وستمائة، فوجد وأيام العرب وأشعارها، اشتغل ببالد املغرب مث رحل إىل الش
" التنوير يف مولد السراج املنري " ملكها املعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتين باملولد النبوي، فعمل له كتاب 

ن وقرأه عليه بنفسه، فأجازه بألف دينار، قال وقد مسعناه على امللك املعظم يف ستة جمالس يف سنة ست وعشري
  .وستمائة



  .قلت وقد وقفت على هذا الكتاب وكتبت منه أشياء حسنة مفيدة
وكان مولده يف سنة أربع وأربعني ومخسمائة، وقيل ست أو تسع وأربعني ومخسمائة، وتويف يف هذه : قال ابن خلكان

  .السنة، وكان أخوه أبو عمرو عثمان قد باشر بعده دار احلديث الكاملية مبصر، وتويف بعده بسنة
وقد تكلم الناس فيه بأنواع من الكالم، ونسبه بعضهم إىل وضع حديث يف قصر صالة املغرب، وكنت أود : قلت

أن أقف على إسناده لنعلم كيف رجاله، وقد أمجع العلماء كما ذكره ابن املنذر وغريه على أن املغرب ال يقصر، 
  .واهللا سبحانه وتعاىل يتجاوز عنا وعنه مبنه وكرمه

ة أربع وثالثني وستمائة فيها حاصرت التتار إربل باجملانيق ونقبوا االسوار حىت فتحوها عنوة فقتلوا مث دخلت سن
أهلها وسبوا ذراريهم، وامتنعت عليهم القلعة مدة، وفيها النائب من جهة اخلليفة، فدخل فصل الشتاء فأقلعوا عنها 

  .التتاروانشمروا إىل بالدهم، وقيل إن اخلليفة جهز هلم جيشا فاهنزم 
  وفيها استخدم الصاحل أيوب بن الكامل صاحب حصن كيفا اخلوارزمية الذين تبقوا من جيش جالل الدين

__________  
  .مالل: ٤٤٨/  ٣يف ابن خلكان ) ١(

  .وانفصلوا عن الرومي، فقوي جأش الصاحل أيوب
دوابه إذا جاز الفرات مع أخيه وفيها طلب االشرف موسى بن العادل من أخيه الكامل الرقة لتكون قوة له وعلفا ل

  :يف البواكري، فقال الكامل
أما يكفيه أن معه دمشق مملكة بين أمية ؟ فأرسل االشرف االمري فلك الدين بن املسريي إىل الكامل يف ذلك، فأغلظ 

  .إيش يعمل بامللك ؟ يكفيه عشرته للمغاين وتعلمه لصناعتهم: له اجلواب، وقال
وحشة بينهما، وأرسل االشرف إىل محاه وحلب وبالد الشرق خمالف أولئك امللوك فغضب االشرف لذلك وبدت ال

على أخيه الكامل، فلو طال عمر االشرف الفسد امللك على أخيه، وذلك لكثرة ميل امللوك إليه لكرمه وشجاعته 
  .وشح أخيه الكامل، ولكنه أدركته منيته يف أول السنة الداخلة رمحه اهللا تعاىل

امللك العزيز الظاهر صاحب حلب حممد بن السلطان امللك الظاهر غياث الدين غازي : ها من االعيانوممن تويف في
بن امللك الناصر صالح الدين فاتح القدس الشريف، وهو وأبوه وابنه الناصر أصحاب ملك حلب من أيام الناصر، 

لصورة كرميا عفيفا، تويف وله من وكانت أم العزيز اخلاتون بنت امللك العادل أيب بكر بن أيوب، وكان حسن ا
  .وعشرون سنة، وكان مدبر دولته الطواشي شهاب الدين، وكان من االمراء رمحه اهللا تعاىل) ١(العمر أربع 

  .، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم)٢(وقام يف امللك بعده ولده الناصر صالح الدين يوسف 
كان من أكابر امللوك وأحسنهم سرية، وقد زوجه  صاحب الروم كيقباذ امللك عالء الدين صاحب بالد الروم،

العادل ابنته وأولدها، وقد استوىل على بالد اجلزيرة يف وقت وأخذ أكثرها من يد الكامل حممد، وكسر اخلوارزمية 
  ).٣(مع االشرف موسى رمحهما اهللا 

  الوهاب بن الشيخ أيب الناصح احلنبلي يف ثالث احملرم تويف الشيخ ناصح الدين عبد الرمحن بن جنم بن عبد
__________  

بعد محى ) يف احملرم: ويف العرب(ثالث وعشرون سنة وشهورا، وقد تويف يف ربيع االول : قال أبو الفداء يف تارخيه) ١(
  .قوية أصابته واشتد مرضه



  .العادلوكان عمره حنو سبع سنني، وكان املرجع يف االمور كلها، ضيفة خاتون والدة امللك العزيز وابنة ) ٢(
  .بعد وفاته ملك بالد الروم ابنه غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ) ٣(

الفرج الشريازي، وهم ينتسبون إىل سعد بن عبادة رضي اهللا عنه، ولد الناصح سنة أربع ومخسني ومخسمائة، وقرأ 
  .القرآن ومسع احلديث، وكان يعظ يف بعض االحيان

افظ عبد الغين، وهو أول من درس بالصاحلية اليت باجلبل، وله بنيت، وقد ذكرنا قبل أنه وعظ يف حياة الشيخ احل
  .وله مصنفات

  .وقد اشتغل على ابن املىن البغدادي، وكان فاضال صاحلا، وكانت وفاته بالصاحلية ودفن هناك رمحه اهللا
بدمشق فدفن  الكمال بن املهاجر التاجر كان كثري الصدقات واالحسان إىل الناس، مات فجأة يف مجادى االوىل

بقاسيون، واستحوذ االشرف على أمواله، فبلغت التركة قريبا من ثلثمائة ألف دينار، من ذلك سبحة فيها مائة حبة 
  .لؤلؤ، كل واحدة مثل بيضة احلمامة

الشيخ احلافظ أبو عمرو عثمان بن دحية أخو احلافظ أيب اخلطاب بن دحية، كان قد ويل دار احلديث الكاملية حني 
  .وه عنها، حىت تويف يف عامه هذا، وكان ندر يف صناعة احلديث أيضا رمحه اهللا تعاىلعزل أخ

القاضي عبد الرمحن التكرييت احلاكم بالكرك، ومدرس مدرسة الزبداين، فلما أخذت أوقافها سار إىل القدس مث إىل 
  .رضي عنهدمشق، فكان ينوب هبا عن القضاة، وكان فاضال نزها عفيفا دينا رمحه اهللا تعاىل و

مث دخلت سنة مخس وثالثني وستمائة فيها كانت وفاة االشرف مث أخوه الكامل، أما االشرف موسى بن العادل باين 
دار احلديث االشرفية وجامع التوبة وجامع جراح، فإنه تويف يف يوم اخلميس رابع احملرم من هذه السنة، بالقلعة 

  له مشايل الكالسة، مث حول إليها رمحه املنصورة، ودفن هبا حىت جنزت تربته اليت بنيت
اهللا تعاىل، يف مجادى االوىل، وقد كان ابتداء مرضه يف رجب من السنة املاضية، واختلفت عليه االدواء حىت كان 

اجلرائحي خيرج العظام من رأسه وهو يسبح اهللا عزوجل، فلما كان آخر السنة تزايد به املرض واعتراه إسهال 
رع يف التهئ للقاء اهللا عزوجل، فأعتق مائيت غالم وجارية، ووقف دار فروخشاه اليت يقال مفرط فخارت قوته فش

هلا دار السعادة، وبستانه بالنريب على ابنيه، وتصدق بأموال جزيلة، وأحضر له كفنا كان قد أعده من مالبس 
  .الفقراء واملشايخ الذين لقيهم من الصاحلني

  ا كرميا جوادا الهل العلم، ال سيما أهل احلديث،وقد كان رمحه اهللا تعاىل شهما شجاع

ومقاربيته الصاحلة، وقد بىن هلم دار حديث بالسفح وباملدينة للشافعية أخرى، وجعل فيها نعل النيب صلى اهللا عليه 
وسلم الذي ما زال حريصا على طلبه من النظام ابن أيب احلديد التاجر، وقد كان النظام ضنينا به فعزم االشرف أن 

يأخذ منه قطعة، مث ترك ذلك خوفا من أن يذهب بالكلية، فقدر اهللا موت ابن أيب احلديد بدمشق فأوصى للملك 
االشرف به، فجعله االشرف بدار احلديث، ونقل إليها كتبا سنية نفيسة، وبىن جامع التوبة بالعقبية، وقد كان خانا 

مع جراح ومسجد دار السعادة، وقد كان مولده يف للزجناري فيه من املنكرات شئ كثري، وبىن مسجد القصب وجا
سنة ست وسبعني ومخسمائة، ونشأ بالقدس الشريف بكفالة االمري فخر الدين عثمان الزجناري، وكان أبوه حيبه، 

وكذلك أخوه املعظم مث استنابه أبوه على مدن كثرية باجلزيرة منها الرها وحران، مث اتسعت مملكته حني ملك 
أعف الناس وأحسنهم سرية وسريرة، ال يعرف غري نسائه وسراريه، مع أنه قد كان يعاين خالط، وكان من 

  .الشراب، وهذا من أعجب االمور



بالباب امرأة تستأذن، فدخلت فإذا : كنت يوما هبذه املنظرة من خالط إذ دخل اخلادم فقال: حكى السبط عنه قال
ن خبالط قبلي، فذكرت أن احلاجب علي قد استحوذ علي صورة مل أر أحسن منها، وإذا هي ابنة امللك الذي كا

قرية هلا، وأهنا قد احتاجت إىل بيوت الكرى، وأهنا إمنا تتقوت من عمل النقوش للنساء، فأمرت برد ضيعتها إليها 
وأمرت هلا بدار تسكنها، وقد كنت قمت هلا حني دخلت وأجلستها بني يدي وأمرهتا بستر وجهها حني أسفرت 

  عجوز، فحني قضت شغلها عنه، ومعها
معاذ : يا خوند إمنا جاءت لتحظى خبدمتك هذه الليلة، فقلت: قلت هلا اهنضي على اسم اهللا تعاىل، فقالت العجوز

سترك : اهللا ال يكون هذا، واستحضرت يف ذهين ابنيت رمبا يصيبها نظري ما أصاب هذه، فقامت وهي تقول باالرمين
: هما كان من حاجة فاهنيها إيل أقضها لك، فدعت يل وانصرفت، فقالت يل نفسيم: اهللا مثل ما سترتين، وقلت هلا

ومات : ال واهللا ال كان هذا أبدا، أين احلياء والكرم واملروءة ؟ قال: يف احلالل مندوحة عن احلرام، فتزوجها، فقلت
شكال منه، فأحببته وقربته، مملوك من مماليكي وترك ولدا ليس يكون يف الناس بتلك البالد أحسن شبابا، وال أحلى 

وكان من ال يفهم أمري يتهمين به، فاتفق أنه عدا علي إنسان فضربه حىت قتله، فاشتكى عليه إيل أولياء املقتول، 
فقلت أثبتوا أنه قتله، فأثبتوا ذلك فحاجفت عنه مماليكي وأرادوا إرضاءهم بعشر ديات فلم يقبلوا، ووقفوا يل يف 

نا أنه قتله، فقلت خذوه فتسلموه فقتلوه، ولو طلبوا مين ملكي فداء له لدفعته إليهم، ولكن قد أثبت: الطريق وقالوا
  .استحيت من اهللا أن أعارض شرعه حبظ نفسي رمحه اهللا تعاىل وعفا عنه

وملا ملك دمشق يف سنة ست وعشرين وستمائة نادى مناديه فيها أن ال يشتغل أحد من الفقهاء بشئ من العلوم 
  . واحلديث والفقه، ومن اشتغل باملنطق وعلوم االوائل نفي من البلدسوى التفسري

وكان البلد به يف غاية االمن والعدل، وكثرة الصدقات واخلريات، كانت القلعة ال تغلق يف ليايل رمضان كلها، 
  وصحون احلالوات خارجة منها إىل اجلامع واخلوانق والربط،
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

والصاحلية وإىل الصاحلني والفقراء والرؤساء وغريهم، وكان أكثر جلوسه مبسجد أيب الدرداء الذي جدده وزخرفه 
ع هو والناس عليه بالقلعة، وكان ميمون النقيبة ما كسرت له راية قط، وقد استدعى الزبيدي من بغداد حىت مس

صحيح البخاري وغريه، وكان له ميل إىل احلديث وأهله، وملا تويف رمحه اهللا رآه بعض الناس وعليه ثياب خضر 
ما هذا وقد كنت تعاين الشراب يف الدنيا ؟ فقال ذاك البدن الذي كنا : وهو يطري مع مجاعة من الصاحلني، فقال

حنب هبا هؤالء فهي معهم، ولقد صدق رمحه اهللا، قال رسول اهللا صلى نفعل به ذاك عندكم، وهذه الروح اليت كنا 
  املرء مع" اهللا عليه وسلم 

، فلما تويف أخوه ركب يف أهبة امللك )٢(وقد كان أوصى بامللك من بعده الخيه الصاحل إمساعيل ) ١" (من أحب 
حامل الغاشية على رأسه، مث إنه ومشى الناس بني يديه، وركب إىل جانبه صاحب محص وعز الدين أيبك املعظمي 

صادر مجاعة من الدماشقة الذي قيل عنهم أهنم مع الكامل، منهم العامل تعاسيف وأوالد ابن مزهر وحبسهم ببصرى، 
وأطلق احلريري من قلعة عزاز، وشرط عليه أن ال يدخل دمشق، مث قدم الكامل من مصر وانضاف إليه الناصر 

، فحاصروا دمشق حصارا شديدا، وقد حصنها الصاحل إمساعيل، وقطع املياه داود صاحب الكرك ونابلس والقدس
ورد الكامل ماء بردى إىل ثورا، وأحرقت العقيبة وقصر حجاج، فافتقر خلق كثري واحترق آخرون، وجرت 

 مجادى االوىل إىل أن سلم الصاحل إمساعيل دمشق إىل أخيه الكامل، على) ٣(خطوب طويلة، مث آل احلال يف آخر 
أن له بعلبك وبصرى، وسكن االمر، وكان الصلح بينهما على يدي القاضي حميي الدين يوسف بن الشيخ أيب 
  .الفرج بن اجلوزي، اتفق أنه كان بدمشق قد قدم يف رسلية من جهة اخلليفة إىل دمشق فجزاه اهللا تعاىل خريا

لذي كان أودعه فيه االشرف، ونقل ودخل الكامل دمشق وأطلق الفلك بن املسريي من سجن احليات بالقلعة ا
االشرف إىل تربته، وأمر الكامل يف يوم االثنني سادس مجادى اآلخرة أئمة اجلامع أن ال يصلي أحد منهم املغرب 

  .سوى االمام الكبري، ملا كان يقع من التشويش واالختالف بسب اجتماعهم يف وقت واحد، ولنعم ما فعل رمحه اهللا
يف صالة التراويح، اجتمع الناس على قارئ واحد وهو االمام الكبري يف احملراب املقدم عند  وقد فعل هذا يف زماننا

  .املنرب، ومل يبق به إمام يومئذ سوى الذي باحللبية عند مشهد علي ولو ترك لكان حسنا واهللا أعلم
  .ذكر وفاة امللك الكامل حممد بن العادل رمحه اهللا تعاىل

  مث أخذه أمراض) ٥(دة شهرين م) ٤] (دمشق [ متلك الكامل 
__________  

  .تقدم خترجيه) ١(
  .وذلك النه مل خيلف من االوالد إال بنتا واحدة تزوجها امللك اجلواد يونس بن مودود بن امللك العادل) ٢(
  .الحدى عشرة ليلة بقيت من مجادى االوىل: ١٦٠/  ٣يف تاريخ أيب الفداء ) ٣(
  .من أيب الفداء وابن إياس) ٤(
  .مل يلبث غري أيام: يف تاريخ أيب الفداء) ٥(

  .فأقام يف دمشق مدة يسرية: ويف بدائع الزهور البن إياس



خمتلفة، من ذلك سعال وإسهال ونزلة يف حلقه، ونقرس يف رجليه، فاتفق موته يف بيت صغري من دار القصبة، وهو 
لكامل أحد عند موته من شدة هيبته، بل البيت الذي تويف فيه عمه امللك الناصر صالح الدين، ومل يكن عند ا

  .دخلوا فوجدوه ميتا رمحه اهللا تعاىل
وقد كان مولده يف سنة ست وسبعني ومخسمائة، وكان أكرب أوالد العادل بعد مودود، وإليه أوصى العادل لعلمه 

ه كالم جيد على بشأنه وكمال عقله، وتوفر معرفته، وقد كان جيد الفهم حيب العلماء، ويسأهلم أسئلة مشكلة، ول
صحيح مسلم، وكان ذكيا مهيبا ذا بأس شديد، عادل منصف له حرمة وافرة، وسطوة قوية، ملك مصر ثالثني سنة 

، وكانت الطرقات يف زمانه آمنة، والرعايا متناصفة، ال يتجاسر أحد أن يظلم أحدا، شنق مجاعة من االجناد )١(
ليه بعض الركبدارية أن أستاذه استعمله ستة أشهر بال أجرة، أخذوا شعريا لبعض الفالحني بأرض آمد، واشتكى إ

فأحضر اجلندي وألبسه قباب الركبدارية، وألبس الركبداري ثياب اجلندي، وأمر اجلندي أن خيدم الركبدار ستة 
  .أشهر على هذه اهليئة، وحيضر الركبدار املوكب واخلدمة حىت ينقضي االجل فتأدب الناس بذلك غاية االدب

له اليد البيضاء يف رد ثغر دمياط إىل املسلمني بعد أن استحوذ عليه الفرنج لعنهم اهللا، فرابطهم أربع سنني  وكانت
  .حىت استنقذه منهم، وكان يوم أخذه له واسترجاعه إياه يوما مشهودا، كما ذكرنا مفصال رمحه اهللا تعاىل

ذه السنة، ودفن بالقلعة حىت كملت تربته اليت من رجب من ه) ٢(وكانت وفاته يف ليلة اخلميس الثاين والعشرين 
باحلائط الشمايل من اجلامع ذات الشباك الذي هناك قريبا من مقصورة ابن سنان، وهي الكندية اليت عند احللبية، 
نقل إليها ليلة اجلمعة احلادي والعشرين من رمضان من هذه السنة، ومن شعره يستحث أخاه االشرف من بالد 

  فارحل بغري تقيد وتوقف* يا مسعفي إن كنت حقا مسعفي : ن حماصرا بدمياطاجلزيرة حني كا
عين حبسن تعطف : * إال على باب املليك االشرف قبل يديه ال عدمت وقل له* واطو املنازل والديار وال تنخ 

يف عراص  يوم القيامة* ما بني حد مهند ومثقف أو تبط عن إجناده فلقاؤه * وتلطف إن مات صنوك عن قريب تلقه 
  املوقف ذكر ما جرى بعده كان قد عهد لولده العادل وكان صغريا بالديار املصرية، وبالبالد الدمشقية، ولولده

__________  
عشرين سنة، وكان هبا نائبا : ١٦١/  ٣حنو عشرين سنة، ويف تاريخ أيب الفداء : ٢٦٨/  ١يف بدائع الزهور ) ١(

  .ئبا وملكا حنو أربعني سنةقبل ذلك قريبا من عشرين سنة، فحكم نا
  .يف العشرين من رجب: لتسع بقني من رجب، ويف بدائع الزهور: يف تاريخ أيب الفداء) ٢(

الصاحل أيوب ببالد اجلزيرة، فأمضى االمراء ذلك، فأما دمشق فاختلف االمراء هبا يف امللك الناصر داود بن املعظم، 
مللك العادل، فكان ميل عماد الدين ابن الشيخ إىل اجلواد، وامللك اجلواد مظفر الدين يونس بن مودود بن ا

وآخرون إىل الناصر، وكان نازال بدار أسامة، فانتظم أمر اجلواد وجاءت الرسالة إىل الناصر أن أخرج من البلد، 
مادية فركب من دار أسامة والعامة وراءه إىل القلعة ال يشكون يف واليته امللك، فسلك حنو القلعة فلما جاوز الع

  .ال ال ال، فسار حىت نزل القابون عند وطأة برزة: عطف برأس فرسه حنو باب الفرج، فصرخت العامة
فعزم بعض االمراء االشرفية على مسكه، فساق فبات بقصر أم حكيم، وساقوا وراءه فتقدم إىل عجلون فتحصن هبا 

  .وأمن
فرق ستة آالف ألف دينار : على االمراء قال السبطوأما اجلواد فإنه ركب يف أهبة امللك وأنفق االموال واخللع 

ومخسة آالف خلعة، وأبطل املكوس واخلمور، ونفى اخلواطئ واستقر ملكه بدمشق، واجتمع عليه االمراء الشاميون 
  واملصريون، ورحل الناصر داود من عجلون حنو غزة وبالد



مية واملصرية، وقال لالشرفية كاتبوه وأطمعوه، الساحل فاستحوذ عليها، فركب اجلواد يف طلبه ومعه العساكر الشا
فلما وصلت إليه كتبهم طمع يف موافقتهم، فرجع يف سبعمائة راكب إىل نابلس، فقصده اجلواد وهو نازل على 

جيتني، والناصر على سبسطية، فهرب منه الناصر فاستحوذوا على حواصله وأثقاله، فاستغنوا هبا وافتقر بسببها فقرا 
  .الناصر إىل الكرك جريدة قد سلب أمواله وأثقاله، وعاد اجلواد إىل دمشق مؤيدا منصورا مدقعا، ورجع

وفيها اختلفت اخلوارزمية على امللك الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل صاحب كيفا، وتلك النواحي، وعزموا 
دين لؤلؤ صاحب املوصل على القبض عليه، فهرب منهم وهنبوا أمواله وأثقاله، وجلأ إىل سنجار فقصده بدر ال

ليحاصره ويأخذه يف قفص إىل اخلليفة، وكان أهل تلك الناحية يكرهون جماورته لتكربه وقوة سطوته، فلم يبق إىل 
أخذه إال القليل، فكاتب اخلوارزمية واستنجد هبم ووعدهم بأشياء كثرية، فقدموا إليه جرائد ليمنعوه من البدر 

م فاستحوذوا على أمواله وأثقاله، فوجدوا فيها شيئا كثريا ال حيد وال يوصف، لؤلؤ، فلما أحس هبم لؤلؤ هرب منه
  .ورجع إىل بلده املوصل جريدة خائبا، وسلم الصاحل أيوب مما كان فيه من الشدة

حممد بن زيد ابن ياسني اخلطيب مجال الدين الدولعي، نسبة إىل قرية بأصل املوصل، وقد : وممن تويف فيها من االعيان
  ا ذلك عند ترمجة عمه عبد امللك بن ياسني اخلطيب بدمشق أيضا، وكان مدرسا بالغزالية مع اخلطابة،ذكرن

وقد منعه املعظم يف وقت عن االفتاء، فعاتبه السبط يف ذلك، فاعتذر بأن شيوخ بلده هم الذين أشاروا عليه بذلك، 
اد أن ال يفارق بيت اخلطابة، ومل حيج قط مع لكثرة خطئه يف فتاويه، وقد كان شديد املواظبة على الوظيفة حىت ك
  .أنه كانت له أموال جزيلة، وقف مدرسة جبريون وسبعا يف اجلامع

وملا تويف ودفن مبدرسته اليت جبريون ويل اخلطابة بعده أخ له وكان جاهال، ومل يستقر فيها وتوالها الكمال بن عمر 
  الغزالية الشيخ عبدبن أمحد بن هبة اهللا بن طلحة النصييب، وويل تدريس 

  .العزيز بن عبد السالم
حممد بن هبة اهللا بن مجيل الشيخ أبو نصر بن الشريازي، ولد سنة تسع وأربعني ومخسمائة، ومسع الكثري على احلافظ 

ابن عساكر وغريه، واشتغل يف الفقه وأفىت ودرس بالشامية الربانية، وناب يف احلكم عدة سنني، وكان فقيها عاملا 
ذكيا حسن االخالق عارفا باالخبار وأيام العرب واالشعار، كرمي الطباع محيد اآلثار، وكانت وفاته يوم فاضال 

  .اخلميس الثالث من مجادى اآلخرة، ودفن بقاسيون رمحه اهللا تعاىل
اضال القاضي مشس الدين حيىي بن بركات ابن هبة اهللا بن احلسن الدمشقي قاضيها بن سنا الدولة، كان عاملا عفيفا ف

ما ويل دمشق مثله، وقد ويل احلكم ببلده املقدس وناب بدمشق عن : عادال منصفا نزها كان امللك االشرف يقول
القضاة، مث استقل باحلكم، وكانت وفاته يوم االحد السادس يف القعدة، وصلي عليه باجلامع ودفن بقاسيون، 

  .وتأسف الناس عليه رمحه اهللا تعاىل
الدين بن احلويب القاضي زين الدين عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن علوان  الشيخ مشس: وتويف بعده

االسدي، عرف بابن االستاذ احلليب قاضيها بعد هباء الدين بن شداد، وكان رئيسا عاملا عارفا فاضال، حسن اخللق 
  .والسمت، وكان أبوه من الصاحلني الكبار رمحهم اهللا تعاىل

أبو بكر حممد بن مسعود بن هبروز البغدادي، ظهر مساعه من أيب الوقت يف سنة مخس عشرة الشيخ الصاحل املعمر 
وستمائة فانثال الناس عليه يسمعون منه، وتفرد بالرواية عنه يف الدنيا بعد الزبيدي وغريه، تويف ليلة السبت التاسع 

  .والعشرين من شعبان رمحه اهللا تعاىل



  ارم الدينص: االمري الكبري اجملاهد املرابط
خطلبا بن عبد اهللا مملوك شركس ونائبه بعده مع ولده على تنني وتلك احلصون، وكان كثري الصدقات، ودفن مع 

أستاذه بقباب شركس، وهو الذي بناها بعد أستاذه، وكان خريا قليل الكالم كثري الغزو مرابطا مدة سنني رمحه اهللا 
  .تعاىل وعفا عنه مبنه وكرمه

ثالثني وستمائة فيها قضى امللك اجلواد على الصفي بن مرزوق وصادره بأربعمائة ألف دينار، مث دخلت سنة ست و
  .وحبسه بقلعة محص، فمكث ثالث سنني ال يرى الضوء

  .وكان ابن مرزوق حمسنا إىل اجلواد قبل ذلك إحسانا كثريا
ستمائة ألف دينار، ومسك  وسلط اجلواد خادما لزوجته يقال له الناصح فصادر الدماشقة وأخذ منهم حنوا من

االمري عماد الدين بن الشيخ الذي كان سبب متليكه دمشق، مث خاف من أخيه فخر الدين بن الشيخ الذي بديار 
  .مصر، وقلق من ملك دمشق، وقال إيش أعمل بامللك ؟ باز وكلب أحب إيل من هذا

من حصن كيفا وسنجار وما تبع ذلك إىل  مث خرج إىل الصيد وكاتب الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل، فتقايضا
من هذه السنة، واجلواد بني يديه بالغاشية، ) ١(دمشق، فملك الصاحل دمشق ودخلها يف مستهل مجادى االوىل 

وندم على ما كان منه، فأراد أن يستدرك الفائت فلم يتفق له، وخرج من دمشق والناس يلعنونه بوجهه، بسبب ما 
ت، وأرسل إليه الصاحل أيوب لريد إىل الناس أمواهلم فلم يلتفت إليه، وسار وبقيت يف أسداه إليهم من املصادرا

  .ذمته
وملا استقر الصاحل أيوب يف ملك مصر كما سيأيت حبس الناصح اخلادم، فمات يف أسوأ حالة، من القلة والقمل، 

  ]. ٤٦: فصلت) [ وما ربك بظالم للعبيد(جزاء وفاقا 
دمشق يف رمضان قاصدا الديار املصرية ليأخذها من أخيه العادل لصغره، فنزل  وفيها ركب الصاحل أيوب من

بنابلس واستوىل عليها وأخرجها من يد الناصر داود، وأرسل إىل عمه الصاحل إمساعيل صاحب بعلبك ليقدم عليه 
ل عليه وحيالف ليكون يف صحبته إىل الديار املصرية، وكان قد جاء إليه إىل دمشق ليبايعه فجعل يسوف به ويعم

االمراء بدمشق ليكون ملكهم، وال يتجاسر أحد من الصاحل أيوب جلربوته أن خيربه بذلك، وانقضت السنة وهو 
  .مقيم بنابلس يستدعي إليه وهو مياطله

  :وممن تويف فيها من االعيان
__________  

  .يف مجادى اآلخرة: يف تاريخ أيب الفداء) ١(

ود بن أمحد العالمة شيخ احلنفية بدمشق، ومدرس النورية، أصله من قرية يقال هلا مجال الدين احلصريي احلنفي حمم
حصري من معاملة خبارى، تفقه هبا ومسع احلديث الكثري، وصار إىل دمشق فانتهت إليه رياسة احلنفية هبا، ال سيما يف 

ويكرمه، وكان رمحه اهللا غزير  أيام املعظم، كان يقرأ عليه اجلامع الكبري، وله عليه شرح، وكان حيترمه ويعظمه
  .الدمعة كثري الصدقات، عاقال نزها عفيفا، تويف يوم االحد ثامن صفر ودفن مبقابر الصوفية تغمده اهللا برمحته

وستمائة، بعد الشرف داود الذي توالها بعد ) ١(تويف وله تسعون سنة، وأول درسه بالنورية يف سنة إحدى عشرة 
ها رمحهم اهللا تعاىل االمري عماد الدين عمر بن شيخ الشيوخ صدر الدين علي بن الربهان مسعود، وأول مدرسي

محويه، كان سببا يف والية اجلواد دمشق مث سار إىل مصر فالمه صاحبها العادل بن الكامل بن العادل، فقال اآلن 
تنع عزلته عنها وكنت أرجع إىل دمشق وآمر اجلواد باملسري إليك، على أن تكون له اسكندرية عوض دمشق، فإن ام



أنا نائبك فيها، فنهاه أخوه فخر الدين بن الشيخ عن تعاطي ذلك فلم يقبل، ورجع إىل دمشق فتلقاه اجلواد إىل 
جهرة يف صورة مستغيث به، ) ٢(املصلى وأنزله عنده بالقلعة بدار املسرة، وخادعه عن نفسه مث دس إليه من قتله 

  .له جنازة حافلة، ودفن بقاسيون واستحوذ على أمواله وحواصله، وكانت
وزر لالشرف واستوزره الصاحل أيوب أياما، مث مات عقب ذلك، كان أصله ) ٣(الوزير مجال الدين علي بن حديد 

من الرقة، وكان له أمالك يسرية يعيش منها، مث آل أمره أن وزر لالشرف بدمشق، وقد هجاه بعضهم، وكانت 
  .ودفن مبقابر الصوفية وفاته باجلواليق يف مجادى اآلخرة،

  جعفر بن علي
ابن أيب الربكات بن جعفر بن حيىي اهلمداين، راوية السلفي، قدم إىل دمشق صحبة الناصر داود، ومسع عليه أهلها، 

  .وكانت وفاته هبا ودفن مبقابر الصوفية رمحه اهللا تعاىل، وله تسعون سنة
__________  

  .احدى عشر: يف االصل) ١(
وجهز على عماد الدين ابن الشيخ من وقف له بقصة فلما أخذها منه عماد الدين : داء يف تارخيهقال أبو الف) ٢(

  .ضربه ذلك الرجل بسكني فقتله
  .سنة ٥٥جهز عليه من االمساعيلية من قتله يف مجادى االوىل وله : ١٨١/  ٥وقال يف شذرات الذهب 

  .علي بن جرير الرقي: ١٨١/  ٥يف شذرات الذهب ) ٣(

حممد بن يوسف بن حممد الربزايل االشبيلي، أحد من اعتىن بصناعة ) ١(الكبري زكي الدين أبو عبد اهللا  احلافظ
احلديث وبرز فيه، وأفاد الطلبة، وكان شيخ احلديث مبشهد ابن عروة، مث سافر إىل حلب، فتويف حبماه يف رابع عشر 

سم بن حممد الربزايل، مؤرخ دمشق الذي ذيل رمضان من هذه السنة، وهو جد شيخنا احلافظ علم الدين بن القا
  .على الشيخ شهاب الدين أيب شامة، وقد ذيلت أنا على تارخيه بعون اهللا تعاىل

مث دخلت سنة سبع وثالثني وستمائة استهلت هذه السنة وسلطان دمشق جنم الدين الصاحل أيوب بن الكامل خميم 
الديار املصرية، بسبب أخذها من صاحبها العادل بن الكامل،  عند نابلس، يستدعي عمه الصاحل إمساعيل ليسري إىل

وقد أرسل الصاحل إمساعيل ولده وابن يغمور إىل صحبة الصاحل أيوب، فهما ينفقان االموال يف االمراء وحيلفاهنم 
يطلب على الصاحل أيوب للصاحل إمساعيل، فلما مت االمر ومتكن الصاحل إمساعيل من مراده أرسل إىل الصاحل أيوب 

منه ولده ليكون عوضه ببعلبك، ويسري هو إىل خدمته، فأرسله إليه وهو ال يشعر بشئ مما وقع، وكل ذلك عن 
  ترتيب أيب احلسن غزال املتطبب

فلما كان يوم الثالثاء السابع والعشرين من صفر هجم امللك  -وهو االمني واقف أمينية بعلبك  -وزير الصاحل 
سد الدين شريكوه صاحب محص إىل دمشق، فدخالها بغتة من باب الفراديس، فنزل الصاحل إمساعيل ويف صحبته أ

الصاحل إمساعيل بداره من درب الشعارين، ونزل صاحب محص بداره، وجاء جنم الدين بن سالمة فهنأ الصاحل 
  .إىل بيتك جئت: إمساعيل ورقص بني يديه وهو يقول

احل جنم الدين، ونقبوا القلعة من ناحية باب الفرج، وهتكوا وأصبحوا فحاصروا القلعة وهبا املغيث عمر بن الص
  .حرمتها ودخلوها وتسلموها واعتقلوا املغيث يف برج هنالك

  .واحترقت دار احلديث وما هنالك من احلوانيت والدور حول القلعة: قال أبو شامة
أهاليهم من الصاحل إمساعيل، وبقي  وملا وصل اخلرب مبا وقع إىل الصاحل أيوب تفرق عنه أصحابه واالمراء خوفا على



الصاحل أيوب وحده مبماليكه وجاريته أم ولده خليل، وطمع فيه الفالحون والفوارنة، وأرسل الناصر داود صاحب 
الكرك إليه من أخذه من نابلس مهانا على بغلة بال مهماز وال مقدمة، فاعتقله عنده سبعة أشهر، وأرسل العادل من 

منه أخاه الصاحل أيوب ويعطيه مائة ألف دينار، فما أجابه إىل ذلك، بل عكس ما طلب منه  مصر إىل الناصر يطلب
بإخراج الصاحل من سجنه واالفراج عنه وإطالقه من احلبس يركب وينزل، فعند ذلك حاربت امللوك من دمشق 

  ومصر وغريمها الناصر
__________  

  .أبو عبد اهللا بن حممد وهو خطأ: يف االصل) ١(

وبرز العادل من الديار املصرية إىل بلبيس قاصدا قتال الناصر داود، فاضطرب اجليش عليه واختلفت  داود،
االمراء، وقيدوا العادل واعتقلوه يف خركاه، وأرسلوا إىل الصاحل أيوب يستدعونه إليهم، فامتنع الناصر داود من 

وبالد ديار بكر ونصف مملكة مصر، إرساله حىت اشترط عليه أن يأخذ له دمشق ومحص وحلب بالد اجلزيرة 
  .ونصف ما يف اخلزائن من احلواصل واالموال واجلواهر

فأجبت إىل ذلك مكرها، وال تقدر على ما اشترط مجيع ملوك االرض، وسرنا فأخذته معي خائفا : قال الصاحل أيوب
وخيبط يف االمور وخيالف يف  أن تكون هذه الكائنة من املصريني مكيدة، ومل يكن يل به حاجة، وذكر أنه كان يسكر

  .اآلراء السديدة
  فلما وصل الصاحل إىل

املصريني ملكوه عليهم ودخل الديار املصرية ساملا مؤيدا منصورا مظفرا حمبورا مسرورا، فأرسل إىل الناصر داود 
  .عشرين ألف دينار فردها عليه ومل يقبلها منه

  ).١(واستقر ملكه مبصر 
اء السرية يف سنجار وصادر أهلها وعسفهم، فكاتبوا بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل وأما امللك اجلواد فإنه أس

  .فأخذ البلد بغري شئ وصار اجلواد إىل عانة، مث باعها من اخلليفة بعد ذلك -وقد خرج اجلواد للصيد  -فقصدهم 
  .يةويف ربيع االول درس القاضي الرفيع عبد العزيز بن عبد الواحد اجليلي بالشامية الربان

ويف يوم االربعاء ثالث ربيع اآلخر ويل الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي خطابة 
  .جامع دمشق، وخطب الصاحل إمساعيل لصاحب الروم ببلد دمشق وغريها، النه حالفه على الصاحل أيوب

  .من احليطان وغريها، وكنت يومئذ باملزة ويف حزيران أيام املشمش جاء مطر عظيم هدم كثريا: قال أبو شامة
صاحب محص امللك اجملاهد أسد الدين شريكوه بن ناصر الدين حممد بن أسد الدين : وممن تويف فيها من االعيان

شريكوه بن شادي، واله إياها امللك الناصر صالح الدين بعد موت أبيه سنة إحدى ومثانني ومخسمائة، فمكث فيها 
نة، وكان من أحسن امللوك سرية، طهر بالده من اخلمور واملكوس واملنكرات، وهي يف غاية ومخسني س) ٢(سبعا 

االمن والعدل، ال يتجاسر أحد من الفرنج وال العرب يدخل بالده إال أهانه غاية االهانة، وكانت ملوك بين أيوب 
  يتقونه النه يرى أنه أحق باالمر منهم، الن جده هو

__________  
الصاحل جنم الدين أيوب وهو السابع من ملوك بين أيوب : ٢٦٩/  ١/  ١ياس يف بدائع الزهور قال ابن إ) ١(

مبصر، بويع بالسلطنة بعد خلع أخيه العادل، يف يوم االثنني خامس عشرين ذي القعدة سنة ست وثالثني وستمائة، 



  ).ه ٦٣٧لست بقني من ذي القعدة سنة : ويف أيب الفداء(وكان له من العمر ملا توىل السلطنة حنو أربع وثالثني سنة 
  .حنو ست ومخسني سنة: يف تاريخ أيب الفداء) ٢(

  .الذي فتح مصر، وأول من ملك منهم، وكانت وفاته رمحه اهللا حبمص، وعمل عزاءه جبامع دمشق عفا اهللا عنه مبنه
بدمشق يومئذ، وكان  مشس الدين أمحد بن خليل ابن سعادة بن جعفر اخلويي قاضي القضاة) ١(القاضي اخلويي 

عاملا بفنون كثرية من االصول والفروع وغري ذلك، كانت وفاته يوم السبت بعد الظهر السابع من شعبان، وله 
مخس ومخسون سنة باملدرسة العادلية، وكان حسن االخالق مجيل املعاشرة، وكان يقول ال أقدر على إيصال 

له ملا أرشد اخلليل * أمحد بن اخلليل أرشده ال : فيه أبو شامة املناصب إىل مستحقيها، له مصنفات منها عروض قال
ذا مظهر السر منه والعود أمحد وقد ويل القضاء بعد رفيع الدين عبد العزيز * بن أمحد ذاك مستخرج العروض وه 

  .بن عبد الواحد بن إمساعيل بن عبد اهلادي احلنبلي مع تدريس العادلية، وكان قاضيا ببعلبك
دمشق الوزير أمني الدين الذي كان سامريا فأسلم، وزر للصاحل إمساعيل، واتفق هو وهذا القاضي على  فأحضره إىل

  .أكل أموال الناس بالباطل
  .ظهر منه سوء سرية وعسف وفسق وجور ومصادرة يف االموال: قال أبو شامة

هو سكران، وأن قناين اخلمر كانت وقد ذكر غريه عنه أنه رمبا حضر يوم اجلمعة يف املشهد الكمايل بالشباك و: قلت
تكون على بركة العادلية يوم السبت، وكان يعتمد يف التركات اعتمادا سيئا جدا، وقد عامله اهللا تعاىل بنقيض 

  .مقصوده، وأهلكه اهللا على يدي من كان سبب سعادته، كما سيأيت بيانه قريبا إن شاء اهللا تعاىل
لصاحب ) ٢(ا سلم الصاحل إمساعيل صاحب دمشق حصن شقيف أرنون مث دخلت سنة مثان وثالثني وستمائة فيه

صيدا الفرجني، فاشتد االنكار عليه بسبب ذلك من الشيخ عز الدين بن عبد السالم خطيب البلد، والشيخ أيب 
عماد عمرو بن احلاجب شيخ املالكية، فاعتقلهما مدة مث أطلقهما وألزمهما منازهلما، ووىل اخلطابة وتدريس الغزالية ل

الدين داود بن عمر بن يوسف املقدسي خطيب بيت االبار، مث خرج الشيخان من دمشق فقصد أبو عمرو الناصر 
  داود بالكرك، ودخل الشيخ عز الدين الديار

  املصرية، فتلقاه صاحبها أيوب باالحترام واالكرام، وواله خطابة القاهرة وقضاء مصر، واشتغل
__________  

  .احلويب خطأ: يات وشذرات الذهب، ويف االصلمن الوايف بالوف) ١(
  .مدينة باذربيجان من أقليم تربيز: نسبة إىل خوي: واخلويي

  .١٦٩/  ٣من تاريخ أيب الفداء ) ٢(
  .وهو حتريف" شعيف أربون : " ويف االصل

  .عليها أهلها فكان ممن أخذ عنه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رمحهما اهللا تعاىل
سول من ملك التتار توىل بن جنكيزخان إىل ملوك االسالم يدعوهم إىل طاعته ويأمرهم بتخريب أسوار وفيها قدم ر

  .بلداهنم
  .من نائب رب السماء ماسح وجه االرض ملك الشرق والغرب قان قان: وعنوان الكتاب

بن العادل  وكان الكتاب مع رجل مسلم من أهل أصبهان لطيف االخالق، فأول ما ورد على شهاب الدين غازي
مبيا فارقني، وقد أخرب بعجائب يف أرضهم غريبة، منها أن يف البالد املتامخة للسد أناسا أعينهم يف مناكبهم، وأفواههم 



  .يف صدورهم، يأكلون السمك وإذا رأوا أحدا من الناس هربوا
  .وذكر أن عندهم بزرا ينبت الغنم يعيش اخلروف منها شهرين وثالثة، وال يتناسل

ك أن مبازندران عينا يطلع فيها كل ثالثني سنة خشبة عظيمة مثل املنارة، فتقيم طول النهار فإذا غابت ومن ذل
الشمس غابت يف العني فال ترى إىل مثل ذلك الوقت، وأن بعض امللوك احتال ليمسكوها بسالسل ربطت فيها 

  .إىل اآلن كذلكفغارت وقطعت تلك السالسل، مث كانت إذا طلعت ترى فيها تلك السالسل وهي 
  .وفيها قلت املياه من السماء واالرض، وفسد كثري من الزرع والثمار واهللا أعلم: قال أبو شامة

وغريه، حممد بن علي بن حممد بن " الفصوص " حميي الدين بن عريب صاحب : وممن تويف فيها من االعيان واملشاهري
الفتوحات " أقام مبكة مدة، وصنف فيها كتابه املسمى ب ، طاف البالد و)١(عريب أبو عبد اهللا الطائي االندلسي 

  يف حنو عشرين جملدا، فيها ما يعقل وما ال يعقل، وما ينكر وما ال ينكر، وما يعرف وما ال يعرف،" املكية 
وله كتابه املسمى بفصوص احلكم فيه أشياء كثرية ظاهرها كفر صريح، وله كتاب العبادلة وديوان شعر رائق، وله 

ت أخر كثرية جدا، وأقام بدمشق مدة طويلة قبل وفاته، وكان بنو الزكي هلم عليه اشتمال وبه احتفال مصنفا
  .وجلميع ما يقوله احتمال

وله تصانيف كثرية وعليه التصنيف سهل، وله شعر حسن وكالم طويل على طريق التصوف، : قال أبو شامة
) ٢(بن الزكي بقاسيون، وكانت جنازته يف الثاين  وكانت له جنازة حسنة، ودفن مبقربة القاضي حميي الدين

  .والعشرين من ربيع اآلخر من هذه السنة
كان يقول إنه حيفظ االسم االعظم ويقول إنه يعرف الكيمياء بطريق املنازلة ال بطريق الكسب، : وقال ابن السبط

  .وكان فاضال يف علم التصوف، وله تصانيف كثرية
__________  

  ).١٧٦/  ٤(مبرسية من االندلس له مصنفات كثرية أوردها صاحب الوايف  ٥٦٠مضان سنة ولد يف شهر ر) ١(
  .وما بعدها ١٩٠/  ٥وله ترمجة طويلة يف الشذرات 

  .الثامن والعشرين: يف الوايف) ٢(

، القاضي جنم الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن خلف بن راجح املقدسي احلنبلي الشافعي، املعروف بابن احلنبلي
كان شيخا فاضال دينا بارعا يف علم اخلالف، وحيفظ اجلمع بني الصحيحني للحميدي، وكان متواضعا حسن 

االخالق، قد طاف البلدان يطلب العلم مث استقر بدمشق ودرس بالفداوية والصارمية والشامية اجلوانية وأم الصاحل، 
ب الرفيع اجليلي، وكانت وفاته يوم اجلمعة سادس وناب يف احلكم عن مجاعة من القضاة إىل أن تويف هبا، وهو نائ

  .شوال ودفن بقاسيون
  .ياقوت بن عبد اهللا أمني الدين الرويل منسوب إىل بيت أتابك، قدم بغداد مع رسول صاحب املوصل لؤلؤ

قال ابن الساعي، اجتمعت به وهو شاب أديب فاضل، يكتب خطا حسنا يف غاية اجلودة، وينظم شعرا جيدا، مث 
  .عنه شيئا من شعرهروى 

  .قال وتويف يف مجادى اآلخرة حمبوسا
مث دخلت سنة تسع وثالثني وستمائة فيها قصد امللك اجلواد أن يدخل مصر ليكون يف خدمة الصاحل أيوب، فلما 
وصل إىل الرمل توهم منه الصاحل أيوب وأرسل إليه كمال الدين ابن الشيخ ليقبض عليه، فرجع اجلواد فاستجار 

داود، وكان إذ ذاك بالقدس الشريف، وبعث منه جيشا فالتقوا مع ابن الشيخ فكسروه وأسروه فوخبه  بالناصر



الناصر داود مث أطلقه، وأقام اجلواد يف خدمة الناصر حىت توهم منه فقيده وأرسله حتت احلوطة إىل بغداد، فأطلقه 
ج، مث عاد إىل دمشق فحبسه الصاحل بطن من العرب عن قوة ملجأ إىل صاحب دمشق مدة، مث انتقل إىل الفرن

  ).١(إمساعيل بعزتا إىل أن مات يف سنة إحدى وأربعني كما سيأيت 
وفيها شرع الصاحل أيوب يف بناء املدارس مبصر، وبىن قلعة باجلزيرة غرم عليها شيئا كثريا من بيت املال، وأخذ 

  ).٢(أمالك الناس وخرب نيفا وثالثني مسجدا، وقطع ألف خنلة 
  رهبامث أخ

__________  
  .ه ٦٣٨قال أبو الفداء يف تارخيه أن هالكه كان سنة ) ١(

  .بعد أن اعتقله الصاحل امساعيل صاحب دمشق مث خنقه
وكانت هذه القلعة من حماسن الزمان، وقد أسكن فيها مماليكه : ٢٧١/  ١/  ١قال ابن إياس يف بدائع الزهور ) ٢(

مصر حىت ضاقت هبم القاهرة وصاروا يشوشوا على الناس وينهبوا  وهو أول من جلب املماليك االتراك إىل -
البحرية وعمل هلذه القلعة ستني برجا حميطة هبا وأشحنها باالسلحة  -البضائع من الدكاكني فضج الناس هبم 

  .واآلالت احلربية وادخر فيها الغالل خشية من حماصرة الفرنج
  حماسنها مثل النجوم تالال * اء إذ انظر حلسن القلعة الغر: وفيها يقول ابن قادوس

  .الترك يف سنة إحدى ومخسني كما سيأيت بيانه
وفيها ركب امللك املنصور بن إبراهيم بن امللك اجملاهد صاحب محص ومعه احللبيون، فاقتتلوا مع اخلوارزمية بأرض 

غازي صاحب حران، فكسروهم ومزقوهم كل ممزق، وعادوا منصورين إىل بالدهم، فاصطلح شهاب الدين 
  .ميافارقني مع اخلوارزمية وآواهم إىل بلده ليكونوا من حزبه

وفيها كان دخول الشيخ عز الدين إىل الديار املصرية فأكرمه صاحبها وواله اخلطابة بالقاهرة وقضاء : قال أبو شامة
  القضاة مبصر، بعد وفاة القاضي

  .اهللا تعاىل شرف الدين املرقع مث عزل نفسه مرتني وانقطع يف بيته رمحه
  .وفيها تويف الشمس ابن اخلباز النحوي الضرير يف سابع رجب: قال

  .والكمال بن يونس الفقيه يف النصف من شعبان، وكانا فاضلي بلدمها يف فنهما
الشمس بن اخلباز فهو أبو عبد اهللا أمحد بن احلسني بن أمحد بن معايل بن منصور بن علي، الضرير النحوي : قلت أما
املعروف بابن اخلباز، اشتغل بعلم العربية وحفظ املفصل وااليضاح والتكملة والعروض واحلساب، وكان  املوصلي

حيفظ اجململ يف اللغة وغري ذلك، وكان شافعي املذهب كثري النوادر وامللح، وله أشعار جيدة، وكانت وفاته عاشر 
  .رجب وله من العمر مخسون سنة رمحه اهللا تعاىل

يونس فهو موسى بن يونس بن حممد بن منعة بن مالك العقيلي، أبو الفتح املوصلي شيخ الشافعية الكمال بن : وأما
هبا، ومدرس بعدة مدارس فيها، وكانت له معرفة تامة باالصول والفروع واملعقوالت واملنطق واحلكمة، ورحل إليه 

  .الطلبة من البلدان، وبلغ مثانيا ومثانني عاما، وله شعر حسن
فمملكة الدنيا ) * ١(لئن زينت الدنيا مبا لك أمرها : امتدح به البدر لؤلؤ صاحب املوصل وهو قوله فمن ذلك ما

كان مولده سنة إحدى ومخسني ) ٢(وسعيك مشكور وحكمك ينصف * بكم تتشرف بقيت بقاء الدهر أمرك نافذ 
عبد الواحد : فيها تويف بدمشقو: ومخسمائة، وتويف للنصف من شعبان هذه السنة، رمحه اهللا تعاىل قال أبو شامة



  الصويف الذي كان قسا راهبا يف كنيسة مرمي سبعني سنة، أسلم قبل موته بأيام، مث تويف شيخا
__________  

  .منصف: يف الوفيات) ٢...(لئن شرفت أرض مبالك رقها: وصدره ٣١٥/  ٥البيت يف الوفيات ) ١(

مبقابر الصوفية، وكانت له جنازة حافلة، حضرت دفنه والصالة  كبريا بعد أن أقام خبانقاه السميساطية أياما، ودفن
  .عليه رمحه اهللا تعاىل

  .أبو الفضل امحد بن اسفنديار ابن املوفق بن أيب علي البوسنجي الواعظ، شيخ رباط االرجوانية
العبارة  كان مجيل الصورة حسن االخالق كثري التودد والتواضع، متكلما متفوها منطقيا حسن: قال ابن الساعي

  .جيد الوعظ طيب االنشاد عذب االيراد، له نظم حسن، مث ساق عنه قصيدة ميدح هبا اخلليفة املستنصر
السالمي، شيخ عامل فاضل، كان حنبليا ) ١(أبو بكر حممد بن حيىي ابن املظفر بن علم بن نعيم املعروف بابن احلبري 

ان أحد املعدلني هبا، توىل مباشرات كثرية، وكان فقيها مث صار شافعيا، ودرس بعدة مدارس ببغداد للشافعية، وك
أصوليا عاملا باخلالف، وتقدم ببلده وعظم كثريا، مث استنابه ابن فضالن بدار احلرمي، مث صار من أمره أن درس 

  .بالنظامية وخلع عليه ببغلة، وحضر عنده االعيان، وما زال هبا حىت تويف عن مثانني سنة، ودفن بباب حرب
بن علي الواسطي الشافعي، اشتغل ببغداد وحصل وأعاد ) ٢(القضاة ببغداد أبو املعايل عبد الرمحن بن مقبل قاضي 

يف بعض املدارس، مث استنابه قاضي القضاة عماد الدين أبو صاحل نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر يف أيام اخلليفة 
تدريس املستنصرية بعد موت أول من درس هبا حميي الدين الظاهر بن الناصر، مث ويل قضاء القضاة مستقال، مث ويل 

  .حممد بن فضالن، مث عزل عن ذلك كله وعن مشيخة بعض الربط
  .مث كانت وفاته يف هذا العام، وكان فاضال دينا متواضعا رمحه اهللا تعاىل وعفا عنه
ملستعصم باهللا، فكانت وفاة اخلليفة مث دخلت سنة أربعني وستمائة فيها تويف اخلليفة املستنصر باهللا وخالفة ولده ا

  أمري
__________  

  .احلسر حتريف: يف املطبوعة) ١(
  .تصغري حرب: واحلبري

  .ابن نفيل: ٢٠٤/  ٥يف شذرات الذهب ) ٢(

، وله من العمر إحدى ومخسون سنة، وأربعة أشهر وسبعة أيام )١(املؤمنني بكرة يوم اجلمعة عاشر مجادى اآلخرة 
 كان الدعاء له على املنابر ذلك اليوم، وكانت مدة واليته ست عشرة سنة وعشرة أشهر ، وكتم موته حىت)٢(

  .، ودفن بدار اخلالفة، مث نقل إىل الترب من الرصافة)٣(وسبعة وعشرين يوما 
وكان مجيل الصورة حسن السريرة جيد السرية، كثري الصدقات والرب والصالت، حمسنا إىل الرعية بكل ما يقدر 

: ن جده الناصر قد مجع ما يتحصل من الذهب يف بركة يف دار اخلالفة، فكان يقف على حافتها ويقولعليه، كا
  .أترى أعيش حىت أمالها، وكان املستنصر يقف على حافتها ويقول أترى أعيش حىت أنفقها كلها
ال بغداد دار ضيافة فكان يبين الربط واخلانات والقناطر يف الطرقات من سائر اجلهات، وقد عمل بكل حملة من حم

للفقراء، ال سيما يف شهر رمضان، وكان يتقصد اجلواري الالئي قد بلغن االربعني فيشترين له فيعتقهن وجيهزهن 
ويزوجهن، ويف كل وقت يربز صالته ألوف متعددة من الذهب، تفرق يف احملال ببغداد على ذوي احلاجات 



وجزاه خريا، وقد وضع ببغداد املدرسة املستنصرية للمذاهب االربعة،  واالرامل وااليتام وغريهم، تقبل اهللا تعاىل منه
وجعل فيها دار حديث ومحاما ودار طب، وجعل ملستحقيها من اجلوامك واالطعمة واحلالوات والفاكهة ما حيتاجون 

  .هاإليه يف أوقاته، ووقف عليها أوقافا عظيمة حىت قيل إن مثن التنب من غالت ريعها يكفي املدرسة وأهل
، وقد احترق يف )٤(ووقف فيها كتبا نفيسة ليس يف الدنيا هلا نظري، فكانت هذه املدرسة مجاال لبغداد وسائر البالد 

أول هذه السنة املشهد الذي بسامرا املنسوب إىل علي اهلادي واحلسن العسكري، وقد كان بناه أرسالن 
مخسني وأربعمائة، فأمر اخلليفة املستنصر بإعادته إىل ما البساسريي يف أيام تغلبه على تلك النواحي، يف حدود سنة 

كان عليه، وقد تكلمت الروافض يف االعتذار عن حريق هذا املشهد بكالم طويل بارد ال حاصل له، وصنفوا فيه 
  أخبارا وأنشدوا أشعارا كثرية ال معىن هلا، وهو املشهد الذي يزعمون أنه خيرج منه

ال عني وال أثر، ولو مل ينب لكان أجدر، وهو احلسن بن علي بن حممد اجلواد بن علي املنتظر الذي ال حقيقة له، ف
  الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن علي بن حممد بن الباقر بن علي زين

__________  
ين يف ثاين وعشر: ٢١٨/  ١لعشر خلون من مجادى االوىل، ويف اجلواهر الثمني : ٣٢٢/  ٢٣يف هناية االرب ) ١(

  .ه ٦٣٩مجادى اآلخرة سنة 
  .وله اثنتان ومخسون سنة: ١٤٥/  ٢يف دول االسالم ) ٢(

  .اثنتان ومخسون سنة وستة أشهر وسبعة عشر يوما: ٢٨٨ويف خالصة الذهب املسبوك ص 
  .ست عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوما: ٢٨٩يف خالصة الذهب املسبوك ص ) ٣(

  .ة سنة إال ثالثة أشهر وثالثني يوماسبع عشر: ٣٢٢/  ٢٣ويف هناية االرب 
  .سبع عشرة سنة: ١٤٦/  ٢ويف دول االسالم 

  .وتسمى أيضا باملدرسة الشاطئية) ٤(
وليس يف الدنيا مثل هذه املدرسة، وال بين مثلها يف سالف االعوام، : " فيها ٧٣٩/  ٨قال صاحب مرآة الزمان 

وفيها : " ه ٦٣١شأهنا جاء يف دول االسالم حوليات وب" فهي يف العراق كجامع دمشق وقبة الصخرة بالشام 
تكامل بناء املدرسة املستنصرية، قيل أن قيمة ما وقف عليها يساوي ألف ألف دينار، غلت يف بعض السنني سبعني 

  ".ألف دينار 

بغض العابدين بن احلسني الشهيد بكربالء بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهم أمجعني، وقبح من يغلو فيهم وي
  .بسببهم من هو أفضل منهم

وكان املستنصر رمحه اهللا كرميا حليما رئيسا متوددا إىل الناس، وكان مجيل الصورة حسن االخالق هبي املنظر، عليه 
  .نور بيت النبوة رضي اهللا عنه وأرضاه

ناء فيه طعام وحكى أنه اجتاز راكبا يف بعض أزفة بغداد قبل غروب الشمس من رمضان، فرأى شيخا كبريا ومعه إ
أيها الشيخ مل ال أخذت الطعام من حملتك ؟ أو أنت حمتاج تأخذ من احمللتني : قد محله من حملة إىل حملة أخرى، فقال

ولكين شيخ كبري، وقد نزل يب الوقت وأنا أستحي من أهل  -ومل يعرف أنه اخلليفة  -؟ فقال ال واهللا يا سيدي 
 من كان يبغضين، فأنا أذهب إىل غري حمليت فآخذ الطعام وأحتني وقت حمليت أن أزامحهم وقت الطعام، فيشمت يب

  كون الناس يف صالة املغرب فأدخل بالطعام إىل منزيل حبيث ال
  .يراين أحد



فبكى اخلليفة رمحه اهللا وأمر له بألف دينار، فلما دفعت إليه فرح الشيخ فرحا شديدا حىت قيل إنه انشق قلبه من 
  .عد ذلك إال عشرين يوما، مث مات فخلف االلف دينار إىل اخلليفة، النه مل يترك وارثاشدة الفرح، ومل يعش ب

شئ قد خرجنا عنه ال يعود إلينا، تصدقوا هبا على : وقد أنفق منها دينارا واحدا، فتعجب اخلليفة من ذلك وقال
  .فقراء حملته، فرمحه اهللا تعاىل

أمري املؤمنني املستعصم باهللا الذي ويل اخلالفة بعده وأبو أمحد عبد وقد خلف من االوالد ثالثة، اثنان شقيقان ومها 
  .اهللا، واالمري أبو القاسم عبد العزيز وأختهما من أم أخرى كرمية صان اهللا حجاهبا

وقد رثاه الناس بأشعار كثرية أورد منها ابن الساعي قطعة صاحلة، ومل يستوزر أحدا بل أقر أبا احلسن حممد بن حممد 
على نيابة الوزارة، مث كان بعده نصر الدين أبو االزهر أمحد بن حممد الناقد الذي كان أستاذ دار اخلالفة، القمي 

  .واهللا تعاىل أعلم بالصواب
خالفة املستعصم باهللا أمري املؤمنني وهو آخر خلفاء بين العباس ببغداد، وهو اخلليفة الشهيد الذي قتله التتار بأمر 

تار بن جنكيزخان لعنهم اهللا، يف سنة ست ومخسني وستمائة كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا هالكو بن توىل ملك الت
تعاىل، وهو أمري املؤمنني املستعصم باهللا أبو أمحد عبد اهللا بن أمري املؤمنني املستنصر باهللا أيب جعفر املنصور بن أمري 

دين اهللا أيب العباس أمحد بن أمري املؤمنني املستضئ باهللا املؤمنني الظاهر باهللا أيب نصر حممد بن أمري املؤمنني الناصر ل
أيب حممد احلسن بن أمري املؤمنني املستنجد باهللا أيب املظفر يوسف بن أمري املؤمنني املقتفي المر اهللا أيب عبد اهللا حممد 

اسم عبد اهللا وبقية نسبه إىل العباس بن أمري املؤمنني املستظهر باهللا أيب العباس أمحد بن اخلليفة املقتدي بأمر اهللا أيب الق
  يف ترمجة جده الناصر، وهؤالء الذين ذكرناهم كلهم ويل اخلالفة يتلو بعضهم بعضا، ومل يتفق هذا الحد قبل

  .املستعصم، أن يف نسبه مثانية نسقا ولوا اخلالفة مل يتخللهم أحد، وهو التاسع رمحه اهللا تعاىل مبنه
  شر مجادى اآلخرة من سنة أربعني وستمائة استدعي هو من التاجملا تويف أبوه بكرة اجلمعة عا

يومئذ بعد الصالة فبويع باخلالفة، ولقب باملستعصم، وله من العمر يومئذ ثالثون سنة وشهور، وقد أتقن يف شبيبته 
يب املظفر تالوة القرآن حفظا وجتويدا، وأتقن العربية واخلط احلسن وغري ذلك من الفضائل على الشيخ مشس الدين أ

علي بن حممد بن النيار أحد أئمة الشافعية يف زمانه، وقد أكرمه وأحسن إليه يف خالفته، وكان املستعصم على ما 
ذكر كثري التالوة حسن االداء طيب الصوت، يظهر عليه خشوع وإنابة، وقد نظر يف شئ من التفسري وحل 

ستنصر جهده وطاقته، وقد مشت االمور يف أيامه على املشكالت، وكان مشهورا باخلري مشكورا مقتديا بأبيه امل
السداد واالستقامة حبمد اهللا، وكان القائم هبذه البيعة املستعصمية شرف الدين أبو الفضائل إقبال املستنصري، 
 فبايعه أوال بنو عمه وأهله من بين العباس، مث أعيان الدولة من االمراء والوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء ومن

بعدهم من أويل احلل والعقد والعامة وغريهم، وكان يوما مشهودا وجممعا حممودا ورأيا سعيدا، وأمرا محيدا، 
وجاءت البيعة من سائر اجلهات واالقطار والبلدان واالمصار، وخطب له يف سائر البلدان، واالقاليم والرساتيق، 

  .وأجداده، رمحهم اهللا أمجعني وعلى سائر املنابر شرقا وغربا، بعدا وقربا، كما كان أبوه
وفيها وقع من احلوادث أنه كان بالعراق وباء شديد يف آخر أيام املستنصر وغال السكر واالدوية فتصدق اخلليفة 

  .املستنصر باهللا رمحه اهللا بسكر كثري على املرضى، تقبل اهللا منه
لفرج عبد الرمحن بن حميي الدين يوسف ابن ويف يوم اجلمعة رابع عشر شعبان أذن اخلليفة املستعصم باهللا اليب ا

يف الوعظ بباب البدرية، فتكلم وأجاد وأفاد وامتدح  -وكان شابا ظريفا فاضال  -الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي 
اخلليفة املستعصم بقصيدة طويلة فصيحة، سردها ابن الساعي بكماهلا، ومن يشابه أباه فما ظلم، والشبل يف املخرب 



  .مثل االسد
، ومع اخلوارزمية شهاب الدين غازي صاحب ميافارقني، )١(يها كانت وقعة عظيمة بني احللبيني وبني اخلوارزمية وف

فكسرهم احللبيون كسرة عظيمة منكرة، وغنموا من أمواهلم شيئا كثريا جدا، وهنبت نصيبني مرة أخرى، وهذه 
  .سابع عشر مرة هنبت يف هذه السنني، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

وعاد الغازي إىل ميافارقني وتفرقت اخلوارزمية يفسدون يف االرض صحبة مقدمهم بركات خان، ال بارك اهللا فيه، 
  وقدم على الشهاب

  .غازي منشور مبدينة خالط فتسلمها وما فيها من احلواصل
ها وأقام هو وفيها عزم الصاحل أيوب صاحب مصر على دخول الشام فقيل له إن العساكر خمتلفة فجهز عسكرا إلي

  .مبصر يدير مملكتها
__________  

وذلك قريب اخلابور عند اجملدل يوم اخلميس لثالث بقني من صفر، وعاد صاحب حلب ومحص إىل حلب يف ) ١(
  ).١٧١/  ٣تاريخ أيب الفداء (مستهل مجادى االوىل مؤيدين منصورين 

  .تقدم املستنصر باهللا أمري املؤمنني كما: وممن تويف فيها من االعيان
خاتون بنت عز الدين مسعود ابن مودود بن زنكي بن آقسنقر االتابكية واقفة املدرسة : واحلرمة املصونة اجلليلة

االتابكية بالصاحلية، وكانت زوجة السلطان امللك االشرف رمحه اهللا ويف ليلة وفاهتا كانت وقفت مدرستها وتربتها 
  ).١(تعاىل وتقبل منها ودفن هبا رمحها اهللا : باجلبل قاله أبو شامة

مث دخلت سنة إحدى وأربعني وستمائة فيها ترددت الرسل بني الصاحل أيوب صاحب مصر وبني عمه الصاحل 
إمساعيل صاحب دمشق، على أن يرد إليه ولده املغيث عمر بن الصاحل أيوب املعتقل يف قلعة دمشق، وتستقر دمشق 

خطب للصاحل أيوب بدمشق، فخاف الوزير أمني الدولة أبو يف يد الصاحل إمساعيل، فوقع الصلح على ذلك، و
ال ترد هذا الغالم البيه خترج : احلسن غزال املسلماين، وزير الصاحل إمساعيل من غائلة هذا االمر، فقال خلدومه

البالد من يدك، هذا خامت سليمان بيدك للبالد، فعند ذلك أبطل ما كان وقع من الصلح ورد الغالم إىل القلعة، 
وقطعت اخلطبة للصاحل أيوب، ووقعت الوحشة بني امللكني، وأرسل الصاحل أيوب إىل اخلوارزمية يستحضرهم 

  .حلصار دمشق فإنا هللا وإنا إليه راجعون
وكانت اخلوارزمية قد فتحوا يف هذه السنة بالد الروم وأخذوها من أيدي ملكها ابن عالء الدين، وكان قليل العقل 

  يلعب
  .، ويسلطها على الناس، فاتفق أنه عضه سبع فمات فتغلبوا على البالد حينئذبالكالب والسباع

وفيها احتيط على أعوان القاضي الرفيع اجليلي، وضرب بعضهم باملقارع، وصودروا ورسم على القاضي الرفيع 
، مث انقطع باملدرسة املقدمية داخل باب الفراديس، مث أخرج ليال وذهب به فسجن مبغارة أفقه من نواحي البقاع

  .خربه
أنه تويف، ومنهم من قال إنه ألقي من شاهق، ومنهم من قال خنق، وذلك كله بذي احلجة من هذه : وذكر أبو شامة

  .السنة
  ويف يوم اجلمعة اخلامس

__________  



  .ولدت بقلعة حلب) ١(
مرضها قرحة يف وماتت ليلة اجلمعة الحدى عشرة ليلة خلت من مجادى االوىل وكان  ٥٨١سنة  -ودفنت هبا 

  .مراق البطن ومحى
  ).١٧١/  ٣انظر تاريخ أيب الفداء (سنة  ٥٩وكان عمرها حنو 

والعشرين منه قرئ منشور والية القضاء بدمشق حمليي الدين بن حممد بن علي بن حممد بن حيىي القرشي، بالشباك 
  .الكمايل من اجلامع، كذا قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة

إنه قد : زله إمنا كان يف السنة اآلتية، وذكر أن سبب هالكه أنه كتب إىل امللك الصاحل يقول لهوزعم السبط أن ع
  .أورد إىل خزانته من االموال ألف ألف دينار من أموال الناس

فأنكر الصاحل ذلك، ورد عليه اجلواب أنه مل يرد سوى ألف ألف درهم، فأرسل القاضي يقول فأنا أحاقق الوزير، 
 ال خيالف الوزير، فأشار حينئذ على الصاحل فعزله لتربأ ساحة السلطان من شناعات الناس، فعزله وكان الصاحل

  .وكان من أمره ما كان
وفوض أمر مدارسه إىل الشيخ تقي الدين بن الصالح فعني العادلية للكمال التفليسي، والعذراوية حمليي الدين بن 

عبد الكايف، والشامية الربانية للتقي احلموي، وغيب القاضي الرفيع  الزكي الذي ويل القضاء بعده، واالمينية البن
أرسله االمني مع مجاعة على بغل باكاف لبعض النصارى إىل مغارة أفقه يف جبل : وأسقط عدالة شهوده، قال السبط

من أمني الدولة، لبنان من ناحية الساحل، فأقام هبا أياما مث أرسل إليه عدلني من بعلبك ليشهدا عليه ببيع أمالكه 
فذكر أهنما شاهداه وعليه خيفيفة وقندورة، وأنه استطعمهما شيئا من الزاد وذكر أن له ثالثة أيام مل يأكل شيئا، 

فأطعماه من زوادهتما وشهدا عليه وانصرفا، مث جاءه داود النصراين فقال له قم فقد أمرنا حبملك إىل بعلبك، فأيقن 
  :ي ركعتني، فقال لهباهلالك حينئذ، فقال دعوين أصل

قم، فقام يصلي فأطال الصالة فرفسه النصراين فألقاه من رأس اجلبل إىل أسفل الوادي الذي هناك، فما وصل حىت 
تقطع، وحكي أنه تعلق ذيله بسن اجلبل فما زال داود يرميه باحلجارة حىت ألقاه إىل أسفل الوادي، وذلك عند 

  .السقيف املطل على هنر إبراهيم
وقد كان فاسد العقيدة دهريا مستهزئا بأمور الشرع، خيرج إىل اجمللس سكرانا وحيضر إىل اجلمعة : بطقال الس

  .كذلك، وكانت داره كاحلانات
أخذ  -وكان من أكرب الباليا  -وأخذ املوفق الواسطي أحد أمنائه : فال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم قال

رهم، فعوقب عقوبة عظيمة حىت أخذت منه، وقد كسرت ساقاه ومات حتت لنفسه من أموال الناس ستمائة ألف د
  .الضرب، فألقي يف مقابر اليهود والنصارى، وأكلته الكالب

الشيخ مشس الدين أبو الفتوح أسعد بن املنجى التنوخي املعري احلنبلي، قاضي حران : وممن تويف فيها من االعيان
ىل خدما يف الدولة املعظمية، وكانت له رواية عن ابن صابر والقاضيني قدميا، مث قدم دمشق ودرس باملسمارية وتو

  .الشهرزوري وابن أيب عصرون، وكانت وفاته يف سابع ربيع االول من هذه السنة رمحه اهللا تعاىل

، كان يدري احلديث وله )١(الشيخ احلافظ الصاحل تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن االزهر الصريفيين 
  .معرفة جيدة، أثىن عليه أبو شامة وصلي عليه جبامع دمشق ودفن بقاسيون رمحه اهللابه 

واقف الكروسية حممد بن عقيل بن كروس، مجال الدين حمتسب دمشق، كان كيسا متواضعا، تويف بدمشق يف 



  .شوال ودفن بداره اليت جعلها مدرسة، وله دار حديث رمحه اهللا تعاىل وعفا عنه
  س بن ممدود ابن العادل أيب بكر بن أيوب امللك اجلواد، وكان أبوه أكرب أوالد العادل، تقلبت بهامللك اجلواد يون

االحوال وملك دمشق بعد عمه الكامل حممد بن العادل، وكان يف نفسه جيدا حمبا للصاحلني، ولكن كان يف بابه من 
ايض بدمشق امللك الصاحل أيوب بن الكامل يظلم الناس وينسب ذلك إليه، فأبغضته العامة وسبوه وأجلأوه إىل أن ق

إىل سنجار وحصن كيفا، مث مل حيفظهما بل خرجتا عن يده، مث آل به احلال إىل أن سجنه الصاحل إمساعيل حبصن 
عزتا، حىت كانت وفاته يف هذه السنة، ونقل يف شوال إىل تربة املعظم بسفح قاسيون، وكان عنده ابن يغمور معتقال 

اعيل إىل قلعة دمشق، فلما ملكها الصاحل أيوب نقله إىل الديار املصرية وشنقه مع االمني غزال فحوله الصاحل إمس
  .وزير الصاحل إمساعيل، على قلعة القاهرة، جزاء على صنعهما يف حق الصاحل أيوب رمحه اهللا تعاىل

دولة فإنه منع الصاحل من أما ابن يغمور فإنه عمل عليه حىت حول ملك دمشق إىل الصاحل إمساعيل، وأما أمني ال
  .تسليم ولده عمر إىل أبيه فانتقم منهما هبذا، وهو معذور بذلك

مسعود بن أمحد بن مسعود ابن مازه احملاريب أحد الفقهاء احلنفية الفضالء، وله علم بالتفسري وعلم احلديث، ولديه 
، فحج مث عاد، فمات ببغداد يف فضل غزير قدم بغداد صحبة رسول التتار للحج، فحبس مدة سنني مث أفرج عنه

  .هذه السنة، رمحه اهللا تعاىل
أبو احلسن علي بن حيىي بن احلسن ابن احلسني بن علي بن حممد البطريق بن نصر بن محدون بن ثابت االسدي 

  احللي، مث
__________  

  .نسبة إىل صريفني قرية ببغداد، وصريفني أخرى من قرى واسط: الصريفيين) ١(

البغدادي، الكاتب الشاعر الشيعي، فقيه الشيعة، أقام بدمشق مدة وامتدح كثريا من االمراء وامللوك، الواسطي، مث 
منهم الكامل صاحب مصر غريه، مث عاد إىل بغداد فكان يشغل الشيعة يف مذهبهم، وكان فاضال ذكيا جيد النظم 

  .والنثر، لكنه خمذول حمجوب عن احلق
  .ن أشعاره الدالة على غزارة مادته يف العلم والذكاء رمحه اهللا وعفا عنهوقد أورد ابن الساعي قطعة جيدة م

مث دخلت سنة اثنني وأربعني وستمائة فيها استوزر اخلليفة املستعصم باهللا مؤيد الدين أبا طالب حممد بن أمحد بن 
وزارته، فإنه مل يكن املشؤم على نفسه، وعلى أهل بغداد، الذي مل يعصم املستعصم يف ) ١(علي بن حممد العلقمي 

وزير صدق وال مرضى الطريقة، فإنه هو الذي أعان على املسلمني يف قضية هوالكو وجنوده قبحه اهللا وإياهم، وقد 
كان ابن العلقمي قبل هذه الوزارة أستاذ دار اخلالفة، فلما مات نصر الدين حممد بن الناقد استوزر ابن العلقمي 

خ حميي الدين يوسف ابن أيب الفرج بن اجلوزي، وكان من خيار الناس، وهو وجعل مكانه يف االستادارية الشي
  .واقف اجلوزية اليت بالنشابني بدمشق تقبل اهللا منه

وفيها جعل الشيخ مشس الدين علي بن حممد بن احلسني بن النيار مؤدب اخلليفة شيخ الشيوخ ببغداد، وخلع عليه، 
  .مطلقة، وخلع عليه ووكل اخلليفة عبد الوهاب بن املطهر وكالة

وفيها كانت وقعة عظيمة بني اخلوارزمية الذين كان الصاحل أيوب صاحب مصر استقدمهم ليستنجد هبم على 
الصاحل إمساعيل أيب احلسن صاحب دمشق، فنزلوا على غزة وأرسل إليهم الصاحل أيوب اخللع واالموال واالقمشة 

واقتتلوا ) ٢(احب الكرك، واملنصور صاحب محص، مع الفرنج والعساكر، فاتفق الصاحل إمساعيل والناصر داود ص
مع اخلوارزمية قتاال شديدا، فهزمتهم اخلوارزمية كسرة منكرة فظيعة، هزمت الفرنج بصلباهنا وراياهتا العالية، على 



رؤوس أطالب املسلمني، وكانت كؤوس اخلمر دائرة بني اجليوش فنابت كؤوس املنون عن كؤوس الزرجون، فقتل 
ن الفرنج يف يوم واحد زيادة عن ثالثني ألف، وأسروا مجاعة من ملوكهم وقسوسهم وأساقفتهم، وخلقا من أمراء م

  .املسلمني، وبعثوا باالسارى إىل الصاحل أيوب مبصر، وكان يومئذ يوما مشهودا وأمرا حممودا، وهللا احلمد
  .لفرنج أنا ال نفلحوقد قال بعض أمراء املسلمني قد علمت أنا ملا وقفنا حتت صلبان ا

وغنمت اخلوارزمية من الفرنج ومن كان معهم شيئا كثريا، وأرسل الصاحل أيوب إىل دمشق ليحاصرها، فحصنها 
  الصاحل إمساعيل وخرب من حوهلا رباعا كثرية،

__________  
  .وقيل جلده العلقمي النه حفر النهر املسمى بالعلقمي: ٣٣٧جاء يف الفخري ص ) ١(
  ملساعدته يف -ملا علم باستدعاء الصاحل أيوب للخوارزمية  -مع الفرنج  ٦٤١ امساعيل اتفق سنة كان الصاحل) ٢(

انظر (االستيالء على دمشق مقابل تسليمهم القدس مبا فيها من املزارات، وعسقالن وطربيا فعمر االفرنج قلعتيهما 
  ).٣٥٨/  ٥وابن خلدون  ١٧٢/  ٣تاريخ أيب الفداء 

فسار النهر فتراجع املاء حىت صار حبرية من باب توما وباب السالمة، فغرق مجيع ما كان  وكسر جسر باب توما
  .بينهما من العمران، وافتقر كثري من الناس، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

امللك املغيث عمر بن الصاحل أيوب كان الصاحل إمساعيل قد أسره وسجنه يف برج قلعة : وممن تويف فيها من االعيان
  .شق، حني أخذها يف غيبة الصاحل أيوبدم

فاجتهد أبوه بكل ممكن يف خالصه فلم يقدر، وعارضه فيه أمني الدولة غزال املسلماين، واقف املدرسة االمينية اليت 
ببعلبك، فلم يزل الشاب حمبوسا يف القلعة من سنة مثان وثالثني إىل ليلة اجلمعة ثاين عشر ربيع اآلخر من هذه 

  .ميتا يف حمبسه غما وحزنا، ويقال إنه قتل فاهللا أعلمالسنة، فأصبح 
  .وكان من خيار أبناء امللوك، وأحسنهم شكال، وأكملهم عقال

  .ودفن عند جده الكامل يف تربته مشايل اجلامع، فاشتد حنق أبيه أيوب على صاحب دمشق
أحد الفضالء املؤرخني املصنفني، له تاج الدين أبو عبد اهللا بن عمر بن محويه : وممن تويف فيها شيخ الشيوخ بدمشق

كتاب يف مثاين جملدات، ذكر فيه أصول، وله السياسة امللوكية صنفها للكامل حممد وغري ذلك، ومسع احلديث 
وحفظ القرآن، وكان قد بلغ الثمانني، وقيل إنه مل يبلغها، وقد سافر إىل بالد املغرب يف سنة ثالث وتسعني، واتصل 

نصور يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن، فأقام هناك إىل سنة ستمائة، فقدم إىل ديار مصر مبراكش عند ملكها امل
  .وويل مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين بن محويه رمحه اهللا تعاىل

الوزير نصر الدين أبو االزهر أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الناقد البغدادي وزير املستنصر مث ابنه املستعصم، كان 
  من
ناء التجار، مث توصل إىل أن وزر هلذين اخلليفتني، وكان فاضال بارعا حافظا للقرآن كثري التالوة، نشأ يف حشمة أب

باذخة، مث كان يف وجاهة هائلة، وقد أقعد يف آخر أمره، وهو مع هذا يف غاية االحترام واالكرام، وله أشعار حسنة 
  .سنة وقد جاوز اخلمسني رمحه اهللا تعاىلأورد منها ابن الساعي قطعة صاحلة، تويف يف هذه ال

نقيب النقباء خطيب اخلطباء وكيل اخللفاء أبو طالب احلسني بن أمحد بن علي بن أمحد بن معني بن هبة اهللا بن حممد 
  بن



علي بن اخلليفة املهتدي باهللا العباسي، كان من سادات العباسيني وأئمة املسلمني، وخطباء املؤمنني، استمرت أحواله 
لى السداد والصالح، مل ينقطع قط عن اخلطابة ومل ميرض قط حىت كانت ليلة السبت الثامن والعشرين من هذه 

السنة، قام يف أثناء الليل لبعض حاجاته فسقط على أم رأسه، فسقط من فمه دم كثري وسكت فلم ينطق كلمة 
  .اىل وعفا عنه مبنه وكرمهواحدة يومه ذلك إىل الليل، فمات وكانت له جنازة حافلة رمحه اهللا تع

مث دخلت سنة ثالث وأربعني وستمائة وهي سنة اخلوارزمية، وذلك أن الصاحل أيوب بن الكامل صاحب مصر بعث 
اخلوارزمية ومعهم ملكهم بركات خان يف صحبة معني الدين ابن الشيخ، فأحاطوا بدمشق حياصرون عمه الصاحل أبا 

ر السماق، وجامع جراح خارج باب الصغري، ومساجد كثرية، اجليش صاحب دمشق، وحرق قصر حجاج، وحك
ونصب املنجنيق عند باب الصغري وعند باب اجلابية، ونصب من داخل البلد منجنيقان أيضا، وتراأى الفريقان 

اشتغالك هبذا أوىل : وأرسل الصاحل إمساعيل إىل االمري معني الدين بن الشيخ بسجادة وعكاز وإبريق وأرسل يقول
أما : تغالك مبحاصرة امللوك، فأرسل إليه املعني بزمر وجنك وغاللة حرير أمحر أصفر، وأرسل يقول لهمن اش

  .السجادة فإهنا تصلح يل، وأما أنت فهذا أوىل بك
مث أصبح ابن الشيخ فاشتد احلصار بدمشق، وأرسل الصاحل إمساعيل فأحرق جوسق قصر والده العادل، وامتد 

   العقيبةاحلريق يف زقاق الرمان إىل
فأحرقت بأسرها، وقطعت االهنار وغلت االسعار، وأخيفت الطرق وجرى بدمشق أمور بشعة جدا، مل يتم عليها 
قط، وامتد احلصار شهورا من هذه السنة إىل مجادى االوىل، فأرسل أمني الدولة يطلب من ابن الشيخ شيئا من 

لك االمني وخرج إىل معني الدين، فاجتمع به بعد مالبسه، فأرسل إليه بفرجية وعمامة وقميص ومنديل، فلبس ذ
العشاء طويال، مث عاد مث خرج مرة أخرى فاتفق احلال على أن خيرج الصاحل إمساعيل إىل بعلبك ويسلم دمشق إىل 
الصاحل أيوب، فاستبشر الناس بذلك وأصبح الصاحل إمساعيل خارجا إىل بعلبك ودخل معني الدين بن الشيخ فنزل 

ة، فوىل وعزل وقطع ووصل، وفوض قضاء القضاة إىل صدر الدين بن سىن الدولة، وعزل القاضي حميي يف دار أسام
الدين بن الزكي، واستناب ابن سىن الدولة التفليسي الذي ناب البن الزكي والفرز السنجاري، وأرسل معني الدين 

  .طة إىل الديار املصريةبن الشيخ أمني الدولة غزال بن املسلماين وزير الصاحل إمساعيل حتت احلو
وأما اخلوارزمية فإهنم مل يكونوا حاضرين وقت الصلح، فلما علموا بوقوع الصلح غضبوا وساروا حنو داريا فنهبوها 

وساقوا حنو بالد الشرق، وكاتبوا الصاحل إمساعيل فحالفوه على الصاحل أيوب، ففرح بذلك ونقض الصلح الذي 
اصروا دمشق، وجاء إليهم الصاحل إمساعيل من بعلبك فضاق احلال على كان وقع منه، وعادت اخلوارزمية فح
  الدماشقة، فعدمت االموال وغلت

ع

االسعار جدا، حىت إنه بلغ مثن الغرارة ألف وستمائة، وقنطار الدقيق تسعمائة، واخلبز كل وقيتني إال ربع بدرهم، 
وامليتات واجليفات، ومتاوت الناس يف  ورطل اللحم بسبعة وبيعت االمالك بالدقيق، وأكلت القطاط والكالب

الطرقات وعجزوا عن التغسيل والتكفني واالقبار، فكانوا يلقون موتاهم يف اآلبار، حىت أنتنت املدينة وضجر الناس، 
  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون

خرج من باب ويف هذه االيام تويف الشيخ تقي الدين ابن الصالح، شيخ دار احلديث وغريها من املدارس، فما أ
  .الفرج إال بعد جهد جهيد، ودفن بالصوفية رمحه اهللا

  ومع هذا كانت اخلمور دائرة والفسق ظاهرا، واملكوس حباهلا وذكر: قال ابن السبط
الشيخ شهاب الدين أن االسعار غلت يف هذه السنة جدا، وهلك الصعاليك بالطرقات، كانوا يسألون لقمة مث 



  .لوا إىل فلس يشترون به خنالة يبلوهنا ويأكلوهنا، كالدجاجصاروا يسألون لبابة مث تناز
  .وأنا شاهدت ذلك: قال

  .وذكر تفاصيل االسعار وغالءها يف االطعمة وغريها، مث زال هذا كله يف آخر السنة بعد عيد االضحى وهللا احلمد
كانت امللك املنصور إبراهيم بن وملا بلغ الصاحل أيوب أن اخلوارزمية قد مالؤا عليه وصاحلوا عمه الصاحل إمساعيل، 

أسد الدين شريكوه صاحب محص، فاستماله إليه وقوي جانب نائب دمشق معني الدين حسني بن الشيخ، ولكنه 
  .تويف يف رمضان من هذه السنة كما سيأيت يف الوفيات

تركمان واالعراب وملا رجع املنصور صاحب محص عن مواالة الصاحل إمساعيل شرع يف مجع اجليوش من احللبيني وال
الستنقاذ دمشق من اخلوارزمية، وحصارهم إياها، فبلغ ذلك اخلوارزمية فخافوا من غائلة ذلك، وقالوا دمشق ما 

تفوت، واملصلحة قتاله عند بلده، فساروا إىل حبرية محص، وأرسل الناصر دواد جيشه إىل الصاحل إمساعيل مع 
ب محص، والتقوا مع اخلوارزمية عند حبرية محص، وكان يوما اخلوارزمية، وساق جيش دمشق فانضافوا إىل صاح

مشهودا، قتل فيه عامة اخلوارزمية، وقتل ملكهم بركات خان، وجئ برأسه على رمح، فتفرق مشلهم ومتزقوا شذر 
مذر، وساق املنصور صاحب محص إىل بعلبك فتسلمها الصاحل أيوب، وجاء إىل دمشق فنزل ببستان سامة خدمة 

ب، مث حدثته نفسه بأخذها فاتفق مرضه، فمات رمحه اهللا يف السنة اآلتية، ونقل إىل محص، فكانت مدة للصاحل أيو
ملكه بعد أبيه عشر سنني، وقام من بعده فيها ابنه امللك االشرف مدة سنتني، مث أخذت منه على ما سيأيت وتسلم 

أوي إليه وال أهل وال ولد وال مال، بل نواب الصاحل أيوب بعلبك وبصرى، ومل يبق بيد الصاحل إمساعيل بلد ي
أخذت مجيع أمواله ونقلت عياله حتت احلوطة إىل الديار املصرية، وسار هو فاستجار بامللك الناصر بن العزيز بن 
الظاهر غازي صاحب حلب، فآواه وأكرمه واحترمه، وقال االتابك لؤلؤ احلليب البن أستاذه الناصر، وكان شابا 

  .اقبة الظلمانظر إىل ع: صغريا
وأما اخلوارزمية فإهنم ساروا إىل ناحية الكرك فأكرمهم الناصر داود صاحبها، وأحسن إليهم وصاهرهم وأنزهلم 

  بالصلت

فأخذوا معها نابلس، فأرسل إليهم الصاحل أيوب جيشا مع فخر الدين ابن الشيخ فكسرهم على الصلت وأجالهم 
غاية االهانة، وقدم امللك الصاحل جنم الدين أيوب من الديار املصرية  عن تلك البالد، وحاصر الناصر بالكرك وأهانه

فدخل دمشق يف أهبة عظيمة، وأحسن إىل أهلها، وتصدق على الفقراء واملساكني، وسار إىل بعلبك وإىل بصرى وإىل 
  .صرخد، فتسلمها من صاحبها عز الدين أيبك املعظمي، وعوضه عنها مث عاد إىل مصر مؤيدا منصورا

  .ذا كله يف السنة اآلتيةوه
ويف هذه السنة كانت وقعة عظيمة بني جيش اخلليفة وبني التتار لعنهم اهللا، فكسرهم املسلمون كسرة عظيمة 

وفرقوا مشلهم، وهزموا من بني أيديهم، فلم يلحقوهم ومل يتبعوهم، خوفا من غائلة مكرهم وعمال بقوله صلى اهللا 
  ).١" (م اتركوا الترك ما تركوك" عليه وسلم 

ويف هذه السنة ظهر ببالد خوزستان على شق جبل داخله من االبنية الغريبة العجيبة ما حيار فيه الناظر، وقد قيل إن 
  .ذلك من بناء اجلن، وأورد صفته ابن الساعي يف تارخيه

عثمان االمام الصالح عثمان بن عبد الرمحن بن ) ٢(الشيخ تقي الدين ابن : وممن تويف يف هذه السنة من االعيان
العالمة، مفيت الشام وحمدثها، الشهرزوري مث الدمشقي، مسع احلديث ببالد الشرق وتفقه هنالك باملوصل وحلب 
وغريها، وكان أبوه مدرسا باالسدية اليت حبلب، وواقفها أسد الدين شريكوه بن شادي، وقدم هو الشام وهو يف 



  .عداد الفضالء الكبار
لصالحية، مث حتول منه إىل دمشق، ودرس بالرواحية مث بدار احلديث االشرفية، وهو وأقام بالقدس مدة ودرس با

أول من وليها من شيوخ احلديث، وهو الذي صنف كتاب وقفها، مث بالشامية اجلوانية، وقد صنف كتبا كثرية 
  .إليهاتعاليق حسنة على الوسيط وغريه من الفوائد اليت يرحل ] وله [ مفيدة يف علوم احلديث والفقه 

وكان دينا زاهدا ورعا ناسكا، على طريق السلف الصاحل، كما هو طريقة متأخري أكثر احملدثني، مع الفضيلة التامة 
  يف فنون كثرية،

ومل يزل على طريقة جيدة حىت كانت وفاته مبنزله يف دار احلديث االشرفية ليلة االربعاء اخلامس والعشرين من ربيع 
 وستمائة، وصلي عليه جبامع دمشق وشيعه الناس إىل داخل باب الفرج، ومل ميكنهم اآلخر من سنة ثالث وأربعني

  .الربوز لظاهره حلصار اخلوارزمية، وما صحبه إىل جبانة الصوفية إال حنو العشرة رمحه اهللا وتغمده برضوانه
  .وقد أثىن عليه القاضي مشس الدين بن خلكان، وكان من شيوخه

  :ي الدين من لفظه رمحه اهللاقال السبط أنشدين الشيخ تق
__________  

  .تقدم خترجيه) ١(
  ".أبو " ويف االصل : من شذرات الذهب ١٧٤/  ٣من تاريخ أيب الفداء ) ٢(

والوكالة والوقوف وحكى ابن خلكان عنه أنه * فهن من احلتوف واو الوصية والوديعة * احذر من الواوات أربعة 
ادفع املسألة ما وجدت التحمل ميكنك فإن لكل يوم رزقا جديدا، واالحلاح : أهلمت يف املنام هؤالء الكلمات: قال

يف الطلب يذهب البهاء، وما أقرب الصنيع من امللهوف، ورمبا كان العسر نوعا من آداب اهللا، واحلظوظ مراتب، 
ا، ويغشاك فال تعجل على مثرة قبل أن تدرك، فإنك ستناهلا يف أواهنا، وال تعجل يف حوائجك فتضيق هبا ذرع

  .القنوط
ابن النجار احلافظ صاحب التاريخ حممد بن حممود بن احلسن بن هبة اهللا بن حماسن بن النجار، أبو عبد اهللا البغدادي 

سنة ثالث وسبعني ومخسمائة، وشرع يف كتابة التاريخ ) ١(احلافظ الكبري، مسع الكثري ورحل شرقا وغربا، ولد 
ات وقرأ بنفسه على املشايخ كثريا حىت حصل حنوا من ثالثة آالف شيخ، من سنة، والقراء) ٢(وعمره مخس عشرة 

ذلك حنو من أربعمائة امرأة، وتغرب مثانيا وعشرين سنة، مث جاء إىل بغداد وقد مجع أشياء كثرية، من ذلك القمر 
  .املنري يف املسند الكبري، يذكر لكل صحايب ما روى

م، واملختلف واملؤتلف، والسابق والالحق، واملتفق واملفترق، وكتاب يف معرفة السنن واالحكا) ٣(وكنز االيام 
  االلقاب، وهنج االصابة يف معرفة الصحابة، والكايف يف أمساء الرجال، وغري

ذلك مما مل يتم أكثره وله كتاب الذيل على تاريخ مدينة السالم، يف ستة عشر جملدا كامال، وله أخبار مكة واملدينة 
ر الفوائد يف مخس جملدات، وأشياء كثرية جدا سردها ابن الساعي يف ترمجته، وذكر أنه ملا عاد وبيت املقدس، وغر

معي ما أستغين به عن ذلك فأشتري جارية وأولدها وأقام برهة : إىل بغداد عرض عليه االقامة يف املدارس فأىب وقال
دثني باملدرسة املستنصرية حني وضعت، مث ينفق مدة على نفسه من كيسه، مث احتاج إىل أن نزل حمدثا يف مجاعة احمل

مرض شهرين وأوصى إىل ابن الساعي يف أمر تركته وكانت وفاته يوم الثالثاء اخلامس من شعبان من هذه السنة، 
وله من العمر مخس وسبعون سنة وصلي عليه باملدرسة النظامية، وشهد جنازته خلق كثري، وكان ينادى حول 

  .ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الذي كان ينفي الكذب عنهجنازته هذا حافظ حديث رس



ومل يترك وارثا، وكانت تركته عشرين دينارا وثياب بدنه، وأوصى أن يتصدق هبا، ووقف خزانتني من الكتب 
بالنظامية تساوي ألف دينار، فأمضى ذلك اخلليفة املستعصم، وقد أثىن عليه الناس ورثوه مبراث كثرية، سردها ابن 

  .عي يف آخر ترمجتهالسا
__________  

  .ولد يف ذي القعدة سنة مثان وسبعني ومخسمائة: ٣٦/  ٤وفوات الوفيات  ٩/  ٥يف الوايف بالوفيات ) ١(
  .مخسة عشر: يف االصل) ٢(
  .كنز االنام: كنز االمام، ويف شذرات الذهب: يف الوايف والفوات) ٣(

مسع ) ١] (بن أمحد بن عبد الرمحن بن إمساعيل [ عبد الواحد احلافظ ضياء الدين املقدسي ابن احلافظ حممد بن 
احلديث الكثري وكتب كثريا وطوف ومجع وصنف وألف كتبا مفيدة حسنة كثرية الفوائد، من ذلك كتاب االحكام 
ومل يتمه، وكتاب املختارة وفيه علوم حسنة حديثية، وهي أجود من مستدرك احلاكم لو كمل، وله فضائل االعمال 

  .ذلك من الكتب احلسنة الدالة على حفظه واطالعه وتضلعه من علوم احلديث متنا وإسنادا وغري
وكان رمحه اهللا يف غاية العبادة والزهادة والورع واخلري، وقد وقف كتبا كثرية عظيمة خلزانة املدرسة الضيائية اليت 

  وقفها على أصحاهبم من احملدثني والفقهاء، وقد وقفت
  ).٢(ثرية بعد ذلك عليها أوقاف أخر ك

علي بن حممد بن عبد الصمد بن عبد االحد بن عبد الغالب اهلمذاين ) ٣(الشيخ علم الدين أبو احلسن السخاوي 
املصري، مث الدمشقي شيخ القراء بدمشق، ختم عليه ألوف من الناس، وكان قد قرأ على الشاطيب وشرح قصيدته، 

ومدائح يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكانت له حلقة جبامع وله شرح املفصل وله تفاسري وتصانيف كثرية، 
دمشق، وويل مشيخة االقراء بتربة أم الصاحل، وهبا كان مسكنه وبه تويف ليلة االحد ثاين عشر مجادى اآلخرة، ودفن 

  .بقاسيون
ا غدا نأيت ديار قالو: وذكر القاضي ابن خلكان أن مولده يف سنة مثان ومخسني ومخسمائة وذكر من شعره قوله

بأي * أصبح مسرورا بلقياهم قلت فلي ذنب فما حيليت * وينزل الركب مبغناهم وكل من كان مطيعا هلم * احلمى 
ال سيما عمن ترجاهم ربيعة خاتون بنت أيوب أخت السلطان صالح * وجه أتلقاهم قالوا أليس العفو من شأهنم 

عود بن معني الدين وتزوج هو بأخته عصمة الدين خاتون، اليت الدين، زوجها أخوها أوال باالمري سعد الدين مس
  كانت زوجة امللك نور الدين واقفة اخلاتونية اجلوانية،

__________  
  .٦٥/  ٤ما بني معكوفني، مكانه بياض باالصول، استدرك من الوايف بالوفيات ) ١(
وله من العمر  ٦٤٣مجادى اآلخرة سنة  ٢٨وتويف يوم االثنني  ٥٦٩كانت والدته بالدير املبارك بدمشق سنة ) ٢(

  .سنة ودفن بسفح قاسيون ٨٤
  .نسبة إىل سخا بليدة من أعمال مصر، وقياسه سخوي ولكن الناس أطبقوا على النسبة االوىل: السخاوي) ٣(

ربل أزيد واخلانقاه الربانية، مث ملا مات االمري سعد الدين زوجها من امللك مظفر الدين صاحب إربل، فأقامت عنده بإ
  من أربعني سنة حىت مات، مث قدمت دمشق فسكنت بدار العقيقي حىت

كانت وفاهتا يف هذه السنة وقد جاوزت الثمانني، ودفنت بقاسيون، وكانت يف خدمتها الشيخة الصاحلة العاملة أمة 



بسفح قاسيون  اللطيف بنت الناصح احلنبلي، وكانت فاضلة، وهلا تصانيف، وهي اليت أرشدهتا إىل وقف املدرسة
على احلنابلة، ووقفت أمة اللطيف على احلنابلة مدرسة أخرى وهي اآلن شرقي الرباط الناصري، مث ملا ماتت 

اخلاتون وقعت العاملة باملصادرات وحبست مدة مث أفرج عنها وتزوجها االشرف صاحب محص، وسافرت معه إىل 
هلا بدمشق ذخائر كثرية وجواهر مثينة، تقارب ستمائة الرحبة وتل راشد، مث توفيت يف سنة ثالث ومخسني، ووجد 

  .ألف درهم، غري االمالك واالوقاف رمحها اهللا تعاىل
وزير الصاحل جنم الدين أيوب، أرسله إىل دمشق فحاصرها مع اخلوارزمية ) ١(معني الدين احلسن بن شيخ الشيوخ 

جهة الصاحل أيوب، مث ماال اخلوارزمية مع الصاحل  أول مرة حىت أخذها من يد الصاحل إمساعيل، وأقام هبا نائبا من
إمساعيل عليه فحصروه بدمشق، مث كانت وفاته يف العشر االخر من رمضان هذه السنة، عن ست ومخسني سنة، 

  .فكانت مدة واليته بدمشق أربعة أشهر ونصف
  .وصلي عليه جبامع دمشق، ودفن بقاسيون إىل جانب أخيه عماد الدين

  .ة القليجية للحنفيةوفيها كانت وفا
سيف الدين بن قلج ودفن بتربته اليت مبدرسته املذكورة، اليت كانت سكنه بدار فلوس تقبل اهللا تعاىل : وهو االمري

  .منه
  .وخطيب اجلبل شرف الدين عبد اهللا بن الشيخ أيب عمر رمحه اهللا

ام الكالسة الشيخ تاج الدين أبو احلسن وفيها تويف إم) ٢(والسيف أمحد بن عيسى بن االمام موفق الدين بن قدامة 
  .مسند وقته، وشيخ احلديث يف زمانه رواية وصالحا رمحه اهللا تعاىل) ٣(حممد بن أيب جعفر 
  واحملدثان الكبريان

__________  
  .وهو صدر الدين حممد بن عمر اجلويين) ١(
 ٦٠٥ي الصاحلي احملدث احلافظ ولد سنة وهو أبو العباس أمحد بن عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن قدامة املقدس) ٢(

  .تويف يف مستهل شعبان بسفح قاسيون ودفن به
مسع من عبد املنعم الفراوي مبكة  ٥٧٥وهو حممد بن أيب جعفر أمحد بن علي القرطيب ولد بدمشق أول سنة ) ٣(

  .ومن حيىي الثقفي والفضل البانياسي بدمشق، وكان حافظا ذا دين ووقار
  ).٢٢٦/  ٥شذرات الذهب (وىل تويف يف مجادى اال

  .وتاج الدين عبد اجلليل االهبري) ١(احلافظان املفيدان شرف الدين أمحد بن اجلوهري 
مث دخلت سنة أربع وأربعني وستمائة فيها كسر املنصور اخلوارزمية عند حبرية محص واستقرت يد نواب الصاحل 

فخر الدين بن الشيخ اخلوارزمية على الصلت أيوب على دمشق وبعلبك وبصرى، مث يف مجادى اآلخرة كسر 
  .كسرة فرق بقية مشلهم، مث حاصر الناصر بالكرك ورجع عنه إىل دمشق

وقدم الصاحل أيوب إىل دمشق يف ذي القعدة فأحسن إىل أهلها وتسلم هذه املدن املذكورة، وانتزع صرخد من يد 
املعظم وأخذ حصن الصبية من السعيد بن العزيز  عز الدين أيبك، وعوضه عنها، وأخذ الصلت من الناصر داود بن

بن العادل، وعظم شأنه جدا، وزار يف رجوعه بيت املقدس وتفقد أحواله وأمر بإعادة أسواره أن تعمر كما كانت 
يف الدولة الناصرية، فاتح القدس، وأن يصرف اخلراج وما يتحصل من غالت بيت املقدس يف ذلك، وإن عاز شيئا 

  .صرفه من عنده



وفيها قدمت الرسل من عند البابا الذي للنصارى خترب بأنه قد أباح دم اال بدور ملك الفرنج لتهاونه يف قتال 
املسلمني، وأرسل طائفة من عنده ليقتلوه، فلما انتهوا إليه كان استعد هلم وأجلس مملوكا له على السرير فاعتقدوه 

باب قصره بعد ما ذحبهم وسلخهم وحشى جلودهم تبنا، امللك فقتلوه، فعند ذلك أخذهم اال بدور فصلبهم على 
  .فلما بلغ ذلك البابا أرسل إليه جيشا كثيفا لقتاله فأوقع اهللا اخللف بينهم بسبب ذلك، وله احلمد واملنة

وفيها هبت رياح عاصفة شديدة مبكة يف يوم الثالثاء من عشر ربيع اآلخر، فألقت ستارة الكعبة املشرفة، وكانت قد 
فإهنا من سنة أربعني مل جتدد لعدم احلج يف تلك السنني من ناحية اخلليفة، فما سكنت الريح إال والكعبة عتقت، 

  عريانة قد زال عنها شعار السواد، وكان هذا فأال على
  .زوال دولة بين العباس، ومنذرا مبا سيقع بعد هذا من كائنة التتار لعنهم اهللا تعاىل

شيخ احلرم العفيف بن منعة يف أن يكسو الكعبة، فقال ال يكون هذا إال من مال  فاستأذن نائب اليمن عمر بن سول
اخلليفة، ومل يكن عنده مال فاقترض ثلثمائة دينار واشترى ثياب قطن وصبغها سوادا وركب عليها طرازاهتا العتيقة 

  .وكسى هبا الكعبة ومكثت الكعبة ليس عليها كسوة إحدى وعشرين ليلة
كتب اليت أنشأها الوزير مؤيد الدين حممد بن أمحد العلقمي بدار الوزارة، وكانت يف هناية وفيها فتحت دار ال

احلسن، ووضع فيها من الكتب النفيسة والنافعة شئ كثري، وامتدحها الشعراء بأبيات وقصائد حسانا ويف أواخر 
الفضائل عبد الرمحن، وعملت والئم ذي احلجة طهر اخلليفة املستعصم باهللا ولديه االمريين أبا العباس أمحد، وأبا 

  فيها كل أفراح ومسرة، ال يسمع مبثلها من
__________  

مسع من أيب اجملد القزويين كان ذكيا متقنا " أبو العباس " وهو أمحد بن حممد بن ابراهيم بن نبهان الدمشقي ) ١(
  .رئيسا ثقة مات وله أربعون سنة

  .داد وأهلها يف ذلك الزمانأزمان متطاولة، وكان ذلك وداعا ملسرات بغ
وفيها احتاط الناصر داود صاحب الكرك على االمري عماد الدين داود بن موسك بن حسكو، وكان من خيار 

االمراء االجواد، واصطفى أمواله كلها وسجنه عنده يف الكرك، فشفع فيه فخر الدين بن الشيخ ملا كان حماصره يف 
  .رمحه اهللا تعاىل) ١(بطها فمات ودفن عند قرب جعفر والشهداء مبؤته الكرك فأطلقه، فخرجت يف حلقه جراحة ف

امللك : وفيها تويف ملك اخلوارزمية قبال بركات خان ملا كسرت أصحابه عند حبرية محص كما تقدم ذكره وفيها تويف
علبك للصاحل املنصور ناصر الدين إبراهيم بن امللك اجملاهد أسد الدين شريكوه صاحب محص بدمشق، بعد أن سلم ب

محل إىل الدهشة بستان االشرف ) ٣(، فلما مرض )٢(أيوب، ونقل إىل محص، وكان نزوله أوال ببستان أسامة 
  .بالنريب فمات فيه

  :وفيها تويف
الصائن حممد بن حسان ابن رافع العامري اخلطيب، وكان كثري السماع مسندا، وكانت وفاته بقصر حجاج رمحه 

  .اهللا تعاىل
احلنبلي وكان فاضال ذا فنون، أثىن عليه أبو ) ٤(الفقيه العالمة حممد بن حممود بن عبد املنعم املرامي  :وفيها تويف

  .شامة
  .صحبته قدميا ومل يترك بعده بدمشق مثله يف احلنابلة، وصلي عليه جبامع دمشق ودفن بسفح قاسيون رمحه اهللا: قال

ف الشيخ أيب عمرو بن احلاجب حني خرج من دمشق سنة والضياء عبد الرمحن الغماري املالكي الذي ويل وظائ



  مثان
__________  

  .حبوته وهو حتريف: يف املطبوعة) ١(
  .سامة: يف االصل) ٢(
تاريخ أيب  -شذرات الذهب (صفر ومحل تابوته إىل محص فدفن عند أبيه  ١١وكان مرضه السل وقد مات يف ) ٣(

  ).الفداء
  .راتيب، واملراتيب نسبة إىل باب املراتب ببغدادامل: ١١/  ٥يف الوايف بالوفيات ) ٤(

وثالثني وجلس يف حلقته ودرس مكانه بزاوية املالكية والفقيه تاج الدين إمساعيل بن مجيل حبلب، وكان فاضال دينا 
  .سليم الصدر رمحه اهللا

ل من الشام إىل مث دخلت سنة مخس وأربعني وستمائة فيها كان عود السلطان الصاحل جنم الدين أيوب بن الكام
الديار املصرية، وزار يف طريقه بيت املقدس وفرق يف أهله أمواال كثرية، وأمر بإعادة سوره كما كان يف أيام عم أبيه 

  .امللك الناصر فاتح القدس
ونزل اجليوش حلصار الفرنج ففتحت طربية يف عاشر صفر وفتحت عسقالن يف أواخر مجادى اآلخرة، ويف رجب 

د الدين داود بن خطيب بيت االبار عن اخلطابة جبامع االموي، وتدريس الغزالية، وويل ذلك عزل اخلطيب عما
  للقاضي عماد الدين بن عبد

  .الكرمي بن احلرستاين شيخ دار احلديث بعد ابن الصالح
يي الدين وفيها أرسل الصاحل أيوب يطلب مجاعة من أعيان الدماشقة اهتموا مبماالة الصاحل إمساعيل، منهم القاضي حم

بن الزكي، وبنو صصرى وابن العماد الكاتب، واحلليمي مملوك الصاحل إمساعيل، والشهاب غازي وايل بصرى، فلما 
  .وصلوا إىل مصر مل يكن إليهم شئ من العقوبات واالهانة، بل خلع على بعضهم وتركوا باختيارهم مكرمني

ن محزة العلوي احلسيين، أبو عبد اهللا االفساسي النقيب احلسني بن احلسني بن علي اب: وممن تويف فيها من االعيان
قطب الدين، أصله من الكوفة وأقام ببغداد، وويل النقابة، مث اعتقل بالكوفة، وكان فاضال أديبا شاعرا مطبقا، أورد 

  .له ابن الساعي أشعارا كثرية رمحه اهللا
  .علي االندلسي االشبيلي، املعروف بالشلوبنيالنحوي هو عمر بن حممد بن عبد اهللا االزدي، أبو ) ١(الشلوبني 

  .وهو بلغة االندلسيني االبيض االشقر
ختم به أئمة النحو، وكان فيه تغفل، وذكر له شعرا ومصنفات منها شرح اجلزولية وكتاب : قال ابن خلكان

  .التوطئة
  .وأرخ وفاته هبذه السنة

  .وقد جاوز الثمانني رمحه اهللا تعاىل وعفا عنه
__________  

والشلوبيين نسبة إىل شلوبني وهو حصن منيع من حصون االندلس من : الشلوبيين، قال: يف تاريخ أيب الفداء) ١(
  .معاملة سواحل غرناطة على حبر الروم

  .فقد وهم القاضي ابن خلكان ومن تابعه أن الشلوبني هو االبيض االشقر
  ).١٧٧/  ٣(ل املغرب البن سعيد املغريب بلغة أهل االندلس لعدم وقوفهم على كتاب املغرب يف حلى أه



أصله من قرية بسر شرقي ذرع، وأقام بدمشق مدة يعمل صنعة احلرير، مث ترك ) ١(الشيخ علي املعروف باحلريري 
  ذلك وأقبل يعمل الفقريي على يد الشيخ علي املغربل، وابتىن له زاوية على الشرف القبلي، وبدرت منه

كالشيخ عز الدين بن عبد السالم، والشيخ تقي الدين بن الصالح، والشيخ أيب عمرو  أفعال أنكرها عليه الفقهاء،
بن احلاجب شيخ املالكية وغريهم، فلما كانت الدولة االشرفية حبس يف قلعة عزتا مدة سنني مث أطلقه الصاحل 

نة، قال الشيخ شهاب إمساعيل واشترط عليه أن ال يقيم بدمشق، فلزم بلده بسر مدة حىت كانت وفاته يف هذه الس
ويف رمضان أيضا تويف الشيخ علي املعروف باحلريري املقيم بقرية بسر يف زاويته، وكان : الدين أبو شامة يف الذيل

يتردد إىل دمشق، وتبعه طائفة من الفقراء وهم املعروفون بأصحاب احلريري أصحاب املنايف للشريعة، وباطنهم شر 
منهم، وكان عند هذا احلريري من االستهزاء بأمور الشريعة والتهاون فيها من  من ظاهرهم، إال من رجع إىل اهللا

إظهار شعائر أهل الفسوق والعصيان شئ كثري، وانفسد بسببه مجاعة كبرية من أوالد كرباء دمشق وصاروا على 
رك االنكار على زي أصحابه، وتبعوه بسبب أنه كان خليع العذار، جيمع جملسه الغنا الدائم والرقص واملردان، وت

أحد فيما يفعله، وترك الصلوات وكثرت النفقات، فأضل خلقا كثريا وأفسد مجا غفريا، ولقد أفىت يف قتله مرارا 
  .مجاعة من علماء الشريعة، مث أراح اهللا تعاىل منه

  .هذا لفظه حبروفه
الجماد، استنابه املعظم على صرخد واقف العزيه االمري عز الدين أيبك أستاذ دار املعظم، كان من العقالء االجواد ا

وظهرت منه هنضة وكفاية وسداد، ووقف العزيتني اجلوانية والربانية، وملا أخذ منه الصاحل أيوب صرخد عوضه عنها 
وأقام بدمشق مث وشي عليه بأنه يكاتب الصاحل إمساعيل فاحتيط عليه وعلى أمواله وحواصله فمرض وسقط إىل 

  .هذا آخر عهدي: االرض، وقال
  .ومل يتكلم حىت مات ودفن بباب النصر مبصر رمحه اهللا تعاىل، مث نقل إىل تربته اليت فوق الوراقة

  .وإمنا أرخ السبط وفاته يف سنة سبع وأربعني فاهللا أعلم
الشهاب غازي بن العادل صاحب ميافارقني وخالط وغريمها من البلدان، كان من عقالء بين أيوب وفضالئهم، 

  :هم، ومما أنشد قولهوأهل الديانة من
__________  

  .رمضان وقد نيف على التسعني ٢٦وهو أبو حممد، علي بن منصور الدمشقي مات فجأة يوم اجلمعة ) ١(

مث دخلت سنة ست وأربعني وستمائة فيها قدم السلطان الصاحل جنم الدين من الديار املصرية إىل دمشق وجهز 
ها امللك االشرف بن موسى بن املنصور بن أسد الدين قد قايض هبا إىل اجليوش واجملانيق إىل محص، النه كان صاحب

تل باشر لصاحب حلب الناصر يوسف بن العزيز، وملا علمت احللبيون خبروج الدماشقة برزوا أيضا يف جحفل 
مدرس النظامية ببغداد يف رسالة فأصلح بني ) ١(عظيم ليمنعوا محص منهم، واتفق الشيخ جنم الدين البادزاي 

  .الفريقني، ورد كال من الفئتني إىل مستقرها وهللا احلمد
وفيها قتل مملوك تركي شاب صيب لسيده علي دفعه عنه ملا أراد به من الفاحشة، فصلب الغالم مسمرا، وكان شابا 
حسنا جدا فتأسف الناس له لكونه صغريا ومظلوما وحسنا، ونظموا فيه قصائد، وممن نظم فيه الشيخ شهاب الدين 

شامة يف الذيل، وقد أطال قصته جدا، وفيها سقطت قنطرة رومية قدمية البناء بسوق الدقيق من دمشق، عند  أبو
  .قصر أم حكيم، فتهدم بسببها شئ كثري من الدور والدكاكني، وكان سقوطها هنارا

سالملها  ويف ليلة االحد اخلامس والعشرين من رجب وقع حريق باملنارة الشرقية فأحرق مجيع حشوها، وكانت



  .سقاالت من خشب، وهلك للناس ودائع كثرية كانت فيها، وسلم اهللا اجلامع وله احلمد
مث احترقت وسقطت بالكلية بعد سنة أربعني : وقدم السلطان بعد أيام إىل دمشق فأمر بإعادهتا كما كانت، قلت

  .وسبعمائة وأعيدت عمارهتا أحسن مما كانت وهللا احلمد
لبيضاء الشرقية بدمشق كما نطق به احلديث يف نزول عيسى عليه السالم عليها، كما سيأيت وبقيت حينئذ املنارة ا

  .بيانه وتقريره يف موضعه إن شاء اهللا تعاىل
مث عاد السلطان الصاحل أيوب مريضا يف حمفة إىل الديار املصرية وهو ثقيل مدنف، شغله ما هو فيه عن أمره بقتل 

الذي كان صاحب الديار املصرية بعد أبيه، وقد كان سجنه سنة استحوذ على أخيه العادل أيب بكر بن الكامل 
مصر، فلما كان يف هذه السنة يف شواهلا أمر خبنقه فخنق بتربة مشس الدولة، فما عمر بعده إال إىل النصف من 

  شعبان يف العام القابل يف أسوأ حال، وأشد مرض،
  .فسبحان من له اخللق واالمر

  :اضي القضاة بالديار املصريةوفيها كانت وفاة ق
__________  

كذا باالصل، والصواب الباذراي، وهو عبد اهللا بن حممد بن احلسن البغدادي، كان رئيسا للقضاة اعتاد ) ١(
  .٥٧/  ٧النجوم الزهراء  -اخلليفة بعثه رسوال عنه 

  .ة يف أحكامهاحلكيم املنطقي البارع يف ذلك، وكان مع ذلك جيد السري) ١(فضل الدين اخلوجني 
  .أثىن عليه غري واحد: قال أبو شامة

علي بن حيىي مجال الدين أبو احلسن احملرمي كان شابا فاضال أديبا شاعرا ماهرا، صنف كتابا خمتصرا وجيزا جامعا 
  .لفنون كثرية يف الرياضة والعقل وذم اهلوى، ومساه نتائج االفكار

ن إمام متبوع، ودين مشروع، فإن ظلم جارت احلكام لظلمه، وإن السلطا: قال فيه من الكلم املستفادة احلكمية
عدل مل جير أحد يف حكمه، من مكنه اهللا يف أرضه وبالده وأئتمنه على خلقه وعباده، وبسط يده وسلطانه، ورفع 
به حمله ومكانه، فحقيق عليه أن يؤدي االمانة، وخيلص الديانة، وجيمل السريرة، وحيسن السرية، وجيعل العدل دأ

  .املعهود، واالجر غرضه املقصود، فالظلم يزل القدم، ويزيل النعم، وجيلب الفقر، ويهلك االمم
معارضة الطبيب توجب التعذيب، رب حيلة أنفع من قبيلة، مسني الغضب مهزول، ووايل الغدر معزول، : وقال أيضا

بعشر ما كنت تعهده يف مودته، قلوب احلكماء تستشف االسرار من حملات االبصار، أرض من أخيك يف واليته 
  .التواضع من مصائد الشرف، ما أحسن حسن الظن لوال أن فيه العجز

  .ما أقبح سوء الظن لوال أن فيه احلزم
يا سيدي أما : أن خادما لعبد اهللا بن عمر أذنب فأراد ابن عمر أن يعاقبه على ذنبه فقال: وذكر يف غضون كالمه

بلى، قال بالذي أمهلك ملا أمهلتين، مث أذنب العبد ثانيا فأراد عقوبته فقال له مثل  :لك ذنب ختاف من اهللا فيه ؟ قال
  ذلك فعفا عنه، مث أذنب الثالثة فعاقبه وهو ال يتكلم فقال له ابن

  .يا سيدي حياء من حلمك مع تكرار جرمي: ما لك مل تقل مثل ما قلت يف االولتني ؟ فقال: عمر
  .حلياء من ريب، أنت حر لوجه اهللا تعاىلأنا أحق با: فبكى ابن عمر وقال

هطلت يداه على الربية عسجدا جورت كسرى يا مبخل * يا من إذا خبل السحاب مبائه : ومن شعره ميدح اخلليفة
  .فغدت بنو اآلمال حنوك سجدا وقد أورد له ابن الساعي أشعارا كثرية حسنة رمحه اهللا تعاىل* حامت 



__________  
 ٥٩٠اور بن عبد امللك قاضي القضاة أبو عبد اهللا الشافعي، مولده يف مجادى االوىل سنة وهو حممد بن نام) ١(

  .املوجز يف املنطق وكتاب أدوار احلميات: مات يف رمضان ودفن بسفح املقطم، له

الشيخ أبو عمرو بن احلاجب املالكي عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الرويين مث املصري، العالمة أبو عمرو 
لالمري عز الدين موسك الصالحي، واشتغل هو بالعلم فقرأ القراءات وحرر ) ١(يخ املالكية كان أبوه صاحبا ش

النحو حتريرا بليغا، وتفقه وساد أهل عصره، مث كان رأسا يف علوم كثرية، منها االصول والفروع والعربية 
  .والتصريف والعروض والتفسري وغري ذلك

سبع عشرة وستمائة، ودرس هبا للمالكية باجلامع حىت كان خروجه بصحبة الشيخ  وقد كان استوطن دمشق يف سنة
عز الدين بن عبد السالم يف سنة مثان وثالثني، فصارا إىل الديار املصرية حىت كانت وفاة الشيخ أيب عمرو يف هذه 

  .السنة باالسكندرية، ودفن باملقربة اليت بني املنارة والبلد
وكان من أذكى االئمة قرحية، وكان ثقة حجة متواضعا عفيفا كثري احلياء منصفا : بو شامةقال الشيخ شهاب الدين أ

حمبا للعلم وأهله، ناشرا له حمتمال لالذى صبورا على البلوى، قدم دمشق مرارا آخرها سنة سبع عشرة، فأقام هبا 
ا من أركان الدين يف العلم مدرسا للمالكية وشيخا للمستفيدين عليه يف علمي القراءات والعربية، وكان ركن

  .والعمل، بارعا يف العلوم متقنا ملذهب مالك بن أنس رمحه اهللا تعاىل
وقد أثىن عليه ابن خلكان ثناء كثريا، وذكر أنه جاء إليه يف أداء شهادة حني كان نائبا يف احلكم مبصر وسأله عن 

  مسألة
طالق، مل كان يقع الطالق حني شربت أوال ؟ إن أكلت إن شربت فأنت : اعتراض الشرط على الشرط، إذا قال

  .وذكر أنه أجاب عن ذلك يف تؤدة وسكون
قلت وخمتصره يف الفقه من أحسن املختصرات، انتظم فيه فوائد ابن شاش، وخمتصره يف أصول الفقه، استوعب فيه 

الكالم على ما أودعه  عامة فوائد االحكام لسيف الدين اآلمدي، وقد من اهللا تعاىل علي حبفظه ومجعت كراريس يف
  .فيه من االحاديث النبوية، وهللا احلمد

وله شرح املفصل واالمايل يف العربية واملقدمة املشهورة يف النحو، اختصر فيها مفصل الزخمشري وشرحها، وقد 
  .شرحها غريه أيضا، وله التصريف وشرحه، وله عروض على وزن الشاطبية رمحه اهللا ورضي عنه

وتولية ) ٣(، وقتل ابنه توران شاه )٢(وأربعني وستمائة فيها كانت وفاة امللك الصاحل أيوب مث دخلت سنة سبع 
  ).٤(املعز عز الدين أيبك التركماين 

  ويف رابع احملرم يوم االثنني توجه امللك الصاحل من دمشق إىل الديار املصرية يف
__________  

  .ك الصالحيحاجبا لالمري يوش: ٢٧٧/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ١(
  ).١٧٨/  ٣انظر تاريخ أيب الفداء (
ليلة مضت من شعبان وكانت مدة مملكته للديار املصرية تسع سنني ومثانية أشهر  ١٤تويف ليلة االحد ل ) ٢(

  .سنة ٤٤وعشرين يوما وكان عمره حنو 
  ).بدائع الزهور -تاريخ أيب الفداء (
يوم االثنني : وقال أبو الفداء يف تارخيه) ٢٨٥/  ١/  ١لزهور بدائع ا(حمرم سنة مثان وأربعني،  ٩وكان ذلك ) ٣(



  ).١٨١/  ٣( ٦٤٨لليلة بقيت من احملرم يعين سنة 
بعد قتل تورانشاه اتفق االمراء والعسكر على تولية شجرة الدر زوجة امللك الصاحل أيوب وعلى أن يكون ) ٤(

  = أيبك 

  .حمفة
  .قاله ابن السبط

له عندنا شئ فليأت، فاجتمع خلق كثري بالقلعة، فدفعت إليهم أمواهلم ويف عاشر من : وكان قد نادى يف دمشق
صفر دخل إىل دمشق نائبها االمري مجال الدين بن يغمور من جهة الصاحل أيوب فنزل بدرب الشعارين داخل باب 

ال يبقى فيها دكان اجلابية، ويف مجادى اآلخرة أمر النائب بتخريب الدكاكني احملدثة وسط باب الربيد، وأمر أن 
  .سوى ما يف جانبيه إىل جانب اخلياطني القبلي والشامي، وما يف الوسط يهدم

  وقد كان العادل هدم ذلك: قال أبو شامة
  .مث أعيد مث هدمه ابن يغمور، واملرجو استمراره على هذه الصفة

ق مجال الدين بن يغمور خبراب وفيها توجه الناصر داود من الكرك إىل حلب فأرسل الصاحل أيوب إىل نائبه بدمش
دار أسامة املنسوبة إىل الناصر بدمشق، وبستانه الذي بالقابون، وهو بستان القصر، وأن تقلع أشجاره وخيرب 

، )١(القصر، وتسلم الصاحل أيوب الكرك من االجمد حسن بن الناصر، وأخرج من كان هبا من بيت املعظم 
  .ها من الذهب ألف ألف دينار، وأقطع الصاحل االجمد هذا إقطاعا جيداواستحوذ على حواصلها وأمواهلا، فكان في

وفيها طغى املاء ببغداد حىت أتلف شيئا كثريا من احملال والدور الشهرية، وتعذرت اجلمع يف أكثر اجلوامع بسبب 
غرق حماهلم، ذلك سوى ثالث جوامع، ونقلت توابيت مجاعة من اخللفاء إىل الترب من الرصافة خوفا عليهم من أن ت

منهم املقتصد بن االمري أيب أمحد املتوكل، وذلك بعد دفنه بنيف ومخسني سنة وثلثمائة سنة، وكذا نقل ولده املكتفي 
  .وكذا املقتفي بن املقتدر باهللا رمحهم اهللا تعاىل

ر وقتلوا واستحوذ الفرنج على الثغ) ٢(وفيها هجمت الفرنج على دمياط فهرب من كان فيها من اجلند والعامة 
خلقا كثريا من املسلمني، وذلك يف ربيع االول منها، فنصب السلطان املخيم جتاه العدو جبميع اجليش، وشنق خلقا 
ممن هرب من الفرنج، والمهم على ترك املصابرة قليال لريهبوا عدو اهللا وعدوهم، وقوي املرض وتزايد بالسلطان 

رمحة اهللا تعاىل باملنصورة، فأخفت جاريته أم خليل املدعوة شجرة  جدا، فلما كانت ليلة النصف من شعبان تويف إىل
  .الدر موته، وأظهرت أنه مريض مدنف ال يوصل إليه، وبقيت تعلم عنه بعالمته سواء
  وأعلمت إىل أعيان االمراء فأرسلوا إىل ابنه امللك املعظم توران شاه وهو حبصن كيفا،

__________  
  .االتركماين مدبر اململكة معه= 

مث تنازلت شجرة الدر وتزوجت بأيبك وبويع بالسلطنة له بعد خلع شجرة الدر وذلك يوم السبت آخر ربيع 
  .٦٤٨اآلخرة سنة 

  ).تاريخ أيب الفداء -بدائع الزهور (
واملعظم عيسى هو ابن امللك الناصر داود، وقد استنابه على الكرك عندما ذهب مستجريا بصاحب حلب ) ١(

  .امللك الناصر
وقد غضبا لتقدميه عليهما، فتوجه االجمد  -ومها أكرب منه  -ان للمعظم أخوان مها االجمد حسن والظاهر شاذي وك



حسن إىل الصاحل أيوب وهو مريض باملنصورة وعرض عليه تسليمه الكرك مقابل اعطاءه وأخيه اقطاعا هلما بديار 
  .مصر

  أيب -ابن خلدون (ه  ٦٤٧آلخرة سنة وتسلمها الصاحل أيوب الثنيت عشرة ليلة بقيت من مجادى ا
  ).الفداء

وخاصة بنو كنانة الذين جعلهم الصاحل أيوب على ثغر دمياط حلمايته، وقد هربوا وتركوا أبواب دمياط مفتحة ) ٢(
  .فتملكها الفرنج بغري قتال

بدائع  -داء تاريخ أيب الف(وقد جلأ الصاحل أيوب إىل القبض على بين كنانة وأمر بشنقهم فشنقوا عن أخرهم 
  ).الزهور

فأقدموه إليهم سريعا، وذلك بإشارة أكابر االمراء منهم فخر الدين بن الشيخ، فلما قدم عليهم ملكوه عليهم 
  .وبايعوه أمجعني، فركب يف عصائب امللك وقاتل الفرنج فكسرهم وقتل منهم ثالثني ألفا وهللا احلمد

  .وذلك يف أول السنة الداخلة
من ملكه، ضربه بعض االمراء وهو عز الدين أيبك التركماين، فضربه يف يده فقطع بعض مث قتلوه بعد شهرين 

أصابعه فهرب إىل قصر من خشب يف املخيم فحاصروه فيه وأحرقوه عليه، فخرج من بابه مستجريا برسول اخلليفة 
م ودفن كاجليفة، فإنا هللا فلم يقبلوا منه، فهرب إىل النيل فانغمر فيه مث خرج فقتل سريعا شر قتلة وداسوه بأرجله

  .وإنا إليه راجعون
  .وكان فيمن ضربه البند قداري على كتفه فخرج السيف من حتت إبطه اآلخر وهو يستغيث فال يغاث

فخر الدين يوسف بن الشيخ بن محويه وكان فاضال دينا مهيبا وقورا خليقا بامللك، كانت : وممن قتل يف هذه السنة
عاهم إىل مبايعته بعد الصاحل ملا اختلف عليه اثنان، ولكنه كان ال يرى ذلك محاية جلانب االمراء تعظمه جدا، ولو د

بين أيوب، قتلته الداوية من الفرنج شهيدا قبل قدوم املعظم توران شاه إىل مصر، يف ذي القعدة، وهنبت أمواله 
 صنعوه به، مع أن الذين تعاطوا وحواصله وخيوله، وخربت داره ومل يتركوا شيئا من االفعال الشنيعة البشعة إال

  .ذلك من االمراء كانوا معظمني له غاية التعظيم
* رمتين الليايل باملشيب وبالكرب أطعت اهلوى عكس القضية ليتين * عصيت هوى نفسي صغريا فعندما : ومن شعره

  خلقت كبريا مث عدت إىل الصغر
الربعاء كان كسر املعظم توران شاه للفرنج على ثغر مث دخلت سنة مثان وأربعني وستمائة يف ثالث احملرم يوم ا

  .دمياط، فقتل منهم ثالثني ألفا وقيل مائة ألف، وغنموا شيئا كثريا وهللا احلمد
مث قتل مجاعة من االمراء الذين أسروا، وكان فيمن أسر ملك الفرنسيس وأخوه، وأرسلت غفارة ملك االفرنسيس 

، وكانت من سقرالط حتتها فروسنجاب، فأنشد يف ذلك مجاعة من الشعراء إىل دمشق فلبسها نائبها يف يوم املوكب
فرحا مبا وقع، ودخل الفقراء كنيسة مرمي فأقاموا هبا فرحا ملا نصر اهللا تعاىل على النصارى، وكادوا أن خيربوها 
ه وكانت النصارى ببعلبك فرحوا حني أخذت النصارى دمياط، فلما كانت هذه الكسرة عليهم سخموا وجو

حىت قتل االمراء ابن ) ١(الصور، فأرسل نائب البلد فجناهم وأمر اليهود فصفعوهم، مث مل خيرج شهر احملرم 
  أستاذهم توران شاه، ودفنوه إىل

__________  
  .يف تاسع احملرم: يف بدائع الزهور) ١(



  .جانب النيل من الناحية االخرى رمحه اهللا تعاىل ورحم أسالفه مبنه وكرمه
الدين أيبك التركماين ميلك مصر بعد بين أيوب ملا قتل االمراء البحرية وغريهم من الصاحلية ابن أستاذهم املعز عز 

املعظم غياث الدين توران شاه بن الصاحل أيوب بن الكامل بن العادل أيب بكر بن جنم الدين أيوب، وكان ملكه بعد 
وا فيما بينهم ال بأس ال بأس، واستدعوا من بينهم االمري عز أبيه بشهرين كما تقدم بيانه، وملا انفصل أمره بالقتل ناد

أيام أقاموا ) ١(الدين أيبك التركماين، فملكوه عليهم وبايعوه ولقبوه بامللك املعز، وركبوا إىل القاهرة، مث بعد مخسة 
سعود وهو امللك االشرف مظفر الدين موسى بن الناصر يوسف بن امل) ٢(هلو صبيا من أيوب ابن عشر سنني 

إقسيس بن الكامل، وجعلوا املعز أتابكه فكانت السكة واخلطبة بينهما، وكاتبوا أمراء الشام بذلك، فما مت هلم االمر 
بالشام، بل خرج عن أيديهم ومل تستقر هلم اململكة إال على الديار املصرية، وكل ذلك عن أمر اخلاتون شجرة الدر 

  ز، وكانت اخلطبة والسكة هلا، يدعى هلا على املنابر أيام اجلمعأم خليل حظية الصاحل أيوب، فتزوجت باملع
، والعالمة على املناشري والتواقيع خبطها وامسها، مدة ثالثة )٣(مبصر وأعماهلا، وكذا تضرب السكة بامسها أم خليل 

  .أشهر قبل املعز، مث آل أمرها إىل ما سنذكره من اهلوان والقتل
حب حلب ميلك دمشق ملا وقع بالديار املصرية من قتل االمراء للمعظم توران شاه الناصر بن العزيز بن الظاهر صا

بن الصاحل أيوب ركب احللبيون معهم ابن أستاذهم الناصر يوسف بن العزيز حممد بن الظاهر غازي بن الناصر 
ان أحق يوسف فاتح بيت املقدس، ومن كان عندهم من ملوك بين أيوب منهم الصاحل إمساعيل بن العادل، وك

املوجودين بامللك، من حيث السن والتعدد واحلرمة والرياسة، ومنهم الناصر داود بن املعظم بن العادل، واالشرف 
  موسى بن املنصور إبراهيم بن أسد الدين شريكوه، الذي كان صاحب محص

__________  
وقد اتفقت ) ١٨١/  ٣(االوىل، أن ذلك مت يف يوم السبت خلمس مضني من مجادى : قال أبو الفداء يف تارخيه) ١(

االخبار انه بعد مقتل تورانشاه عمل االمراء على تأمري شجرة الدر أم خليل جارية الصاحل أيوب ومتت مبايعتها 
صفر وألبست خلعة السلطنة وهي قندورة خممل مرقومة بالذهب، وكان مدبر أمر  ٢بالسلطنة وذلك يوم اخلميس 

  .يف شئ إال بعد مشورهتا مملكتها عز الدين ايبك ال يتصرف
وذلك  -وهو أول ملوك الترك مبصر  -مث خلعت نفسها من السلطنة وتزوجت باالمري أيبك الذي بويع بالسلطنة 

ربيع اآلخرة فلم ترض به أهل مصر حىت وقع االتفاق بني االمراء على احضار شخص من ذرية بين أيوب  ٢٩
تاريخ أيب الفداء  -وما بعدها  ٢٨٥/  ١/  ١بدائع الزهور (هم ليأمروه عليهم فتم احضار االشرف فسلطنوه علي

  ).٢٦٢/  ٥تاريخ ابن خلدون  ١٨٢ - ١٨١/  ٣
  .حنو عشرين سنة: يف بدائع الزهور) ٢(
  .والدة خليل: يف بدائع الزهور وتاريخ أيب الفداء) ٣(

يف القلعة وتسلموا ما حوهلا  وغريهم، فجاؤوا إىل دمشق فحاصرها فملكوها سريعا، وهنبت دار ابن يغمور وحبس
كبعلبك وبصرى والصلت وصرخد، وامتنعت عليهم الكرك والشوبك بامللك املغيث عمر بن العادل بن الكامل، 

كان قد تغلب عليهما يف هذه الفتنة حني قتل املعظم توران شاه، فطلبه املصريون ليملكوه عليهم فخاف مما حل 
  قرتبابين عمه، فلم يذهب إليهم وملا است

يد احللبيني على دمشق وما حوهلا جلس الناصر يف القلعة وطيب قلوب الناس، مث ركبوا إىل غزة ليتسلموا الديار 
املصرية، فربز إليهم اجليش املصري فاقتتلوا معهم أشد القتال، فكسر املصريون أوال حبيث إنه خطب للناصر يف 



سروا من أعياهنم خلقا كثريا، وعدم من اجليش الصاحل إمساعيل ذلك هبا، مث كانت الدائرة على الشاميني فاهنزموا وأ
وخرب املغىن بال معىن وراح من * ضيع إمساعيل أموالنا : رمحه اهللا تعاىل، وقد أنشد هنا الشيخ أبو شامة لبعضهم

احل من أفقر الناس وما استغىن شئ من ترمجة الصاحل إمساعيل واقف تربة الصاحل وقد كان الص* جلق هذا جزاء 
رمحه اهللا ملكا عاقال حازما تتقلب به االحوال أطوارا كثرية، وقد كان االشرف أوصى له بدمشق من بعده، فملكها 
شهورا مث انتزعها منه أخوه الكامل، مث ملكها من يد الصاحل أيوب خديعة ومكرا، فاستمر فيها أزيد من أربع سنني، 

نة ثالث وأربعني، واستقرت بيده بلداه بعلبك وبصرى، مث أخذتا مث استعادها منه الصاحل أيوب عام اخلوارزمية س
منه كما ذكرنا، ومل يبق به بلد يأوي إليه، فلجأ إىل اململكة احللبية يف جوار الناصر يوسف صاحبها، فلما كان يف 

  .هذه السنة ما ذكرنا عدم بالديار املصرية يف املعركة فال يدرى ما فعل به واهللا تعاىل أعلم
  .اقف التربة واملدرسة ودار احلديث واالقراء بدمشق رمحه اهللا بكرمهوهو و

امللك املعظم توران شاه بن الصاحل أيوب ابن الكامل بن العادل، كان أوال : وممن تويف يف هذه السنة من االعيان
نا استدعاه االمراء صاحب حصن كيفا يف حياة أبيه، وكان أبوه يستدعيه يف أيامه فال جييبه، فلما تويف أبوه كما ذكر

، وقد )١(فأجاهبم وجاء إليهم فملكوه عليهم، مث قتلوه كما ذكرنا، وذلك يوم االثنني السابع والعشرين من احملرم 
  :قيل إنه كان متخلفا ال يصلح للملك، وقد رئي أبوه يف املنام بعد قتل ابنه وهو يقول

__________  
  .تاسع احملرم: يف بدائع الزهور) ١(

القل الناس أكله * ال وال من كان قبله ستراهم عن قريب ) * ١(صار للعامل مثله مل يراعوا فيه إال * ر قتله قتلوه ش
  .فكان كما ذكرنا من اقتتال املصريني والشاميني

وممن عدم فيما بني الصفني من أعيان االمراء واملسلمني فمنهم الشمس لؤلؤ مدبر ممالك احللبيني، وكان من خيار 
  . الصاحلني اآلمرين باملعروف وعن املنكر ناهنيعباد اهللا

اخلاتون ارغوانية احلافظية مسيت احلافظية خلدمتها وتربيتها احلافظ، صاحب قلعة جعرب، وكانت : وفيها كانت وفاة
امرأة عاقلة مدبرة عمرت دهرا وهلا أموال جزيلة عظيمة، وهي اليت كانت تصلح االطعمة للمغيث عمر بن الصاحل 

فصادرها الصاحل إمساعيل فأخذ منها أربعمائة صندوق من املال، وقد وقفت دارها بدمشق على خدامها،  أيوب،
واشترت بستان النجيب ياقوت الذي كان خادم الشيخ تاج الدين الكندي، وجعلت فيه تربة ومسجدا، ووقفت 

  .فيها عليها أوقافا كثرية جيدة رمحها اهللا
 الدولة أبو احلسن غزال املتطبب وزير الصاحل إمساعيل أيب اجليش الذي كان أمني: واقف االمينية اليت ببعلبك

مشؤما على نفسه، وعلى سلطانه، وسببا يف زوال النعمة عنه وعن خمدومه، وهذا هو وزير السوء، وقد اهتمه 
ملسلمني، وكان قتله يف السبط بأنه كان مستهترا بالدين، وأنه مل يكن له يف احلقيقة دين، فأراح اهللا تعاىل منه عامة ا

هذه السنة ملا عدم الصاحل إمساعيل بديار مصر، عمد من عمد من االمراء إليه وإىل ابن يغمور فشنقومها وصلبومها 
  .على القلعة مبصر متنا وحني

وقد وجد المني الدولة غزال هذا من االموال والتحف واجلواهر واالثاث ما يساوي ثالثة آالف ألف دينار، 
  .الف جملد خبط منسوب وغري ذلك من اخلطوط النفيسة الفائقةوعشرة آ

مث دخلت سنة تسع وأربعني وستمائة فيها عاد امللك الناصر صاحب حلب إىل دمشق وقدمت عساكر املصريني 
  فحكموا على بالد السواحل إىل حد الشريعة، فجهز هلم امللك الناصر جيشا فطردوهم حىت ردوهم إىل الديار



__________  
  .أبا: ٢٨٥/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ١(

املصرية، وقصروهم عليها، وتزوجت يف هذه السنة أم خليل شجرة الدر بامللك املعز عز الدين أيبك التركماين 
  .، مملوك زوجها الصاحل أيوب)١(

نه بأموال وفيها نقل تابوت الصاحل أيوب إىل تربته مبدرسته، ولبست االتراك ثياب العزاء، وتصدقت أم خليل ع
  .جزيلة

  .ونقلوا االهايل إىل مصر وأخلوا اجلزيرة أيضا خوفا من عود الفرنج) ٢(وفيها خربت الترك دمياط 
وفيها كمل شرح الكتاب املسمى بنهج البالغة يف عشرين جملدا مما ألفه عبد احلميد بن داود بن هبة اهللا بن أيب 

لعلقمي، فأطلق له الوزير مائة دينار وخلعة وفرسا، وامتدحه عبد احلديد املدائين، الكاتب للوزير مؤيد الدين بن ا
  .احلميد بقصيدة، النه كان شيعيا معتزليا

ويف رمضان استدعى الشيخ سراج الدين عمر بن بركة النهر قلي مدرس النظامية ببغداد فويل قضاء القضاة ببغداد 
  .مع التدريس املذكور، وخلع عليه

بد الكرمي بن الشيخ حميي الدين يوسف بن الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي حسبة بغداد ويف شعبان ويل تاج الدين ع
بعد أخيه عبد اهللا الذي تركها تزهدا عنها، وخلع عليه بطرحة، ووضع على رأسه غاشية، وركب احلجاب يف 

  .خدمته
  .ويف هذه السنة صليت صالة العيد يوم الفطر بعد العصر، وهذا اتفاق غريب

 اخلليفة كتاب من صاحب اليمن صالح الدين بن يوسف بن عمر بن رسول يذكر فيه أن رجال وفيها وصل إىل
باليمن خرج فادعى اخلالفة، وأنه أنفذ إليه جيشا فكسروه وقتلوا خلقا من أصحابه وأخذ منهم صنعاء وهرب هو 

  .بنفسه يف شرذمة ممن بقي من أصحابه
) ٣(هباء الدين علي بن هبة اهللا بن سالمة احلمريي : ها كانت وفاةوفيها أرسل اخلليفة إليه باخللع والتقليد وفي

  خطيب القاهرة، رحل يف صغره إىل العراق فسمع هبا وغريها، وكان فاضال قد أتقن معرفة
مذهب الشافعي رمحه اهللا تعاىل، وكان دينا حسن االخالق واسع الصدر كثري الرب، قل أن يقدم عليه أحد إال أطعمه 

ع الكثري على السلفي وغريه، وأمسع الناس شيئا كثريا من مروياته، وكانت وفاته يف ذي احلجة من شيئا، وقد مس
  .هذه السنة، وله تسعون سنة، ودفن بالقرافة رمحه اهللا تعاىل

القاضي أبو الفضل عبد الرمحن بن عبد السالم ابن إمساعيل بن عبد الرمحن بن إبراهيم اللمعاين : وممن تويف فيها
  ي من بيت العلم والقضاء، درساحلنف

__________  
  ).١٨٢/  ٣وتاريخ أيب الفداء  -انظر بدائع الزهور ( ٦٤٨تقدم اهنا تزوجت من عز الدين أيبك سنة ) ١(
وقد بنيت  ٦٤٨شعبان سنة  ١٨ان ختريب دمياط مت يف يوم االثنني : يف بدائع الزهور وتاريخ أيب الفداء) ٢(

  .مسوها املنشية بالقرب منها يف الرب مدينة
  ).١٨٤/  ٣أبو الفداء  - ٢٨٢/  ١/  ١البدائع (
  .اجلميزي: ٢٤٦/  ٥يف شذرات الذهب ) ٣(



مبشهد أيب حنيفة وناب عن قاضي القضاة ابن فضالن الشافعي، مث عن قاضي القضاة أيب صاحل نصر بن عبد الرزاق 
عد وفاته يف سنة ثالث وثالثني استقل القاضي عبد احلنبلي، مث عن قاضي القضاة عبد الرمحن بن مقبل الواسطي، مث ب

الرمحن اللمعاين بوالية احلكم ببغداد، ولقب أقضى القضاة، ومل خياطب بقاضي القضاة، ودرس للحنفية باملستنصرية 
  .يف سنة مخس وثالثني، وكان مشكور السرية يف أحكامه ونقضه وإبرامه

النظامية سراج الدين النهرقلي رمحهما اهللا تعاىل وجتاوز عنهما مبنه وملا تويف توىل بعده قضاء القضاة ببغداد شيخ 
  .وكرمه آمني

مث دخلت سنة مخسني وستمائة هجرية فيها وصلت التتار إىل اجلزيرة وسروج ورأس العني وما واىل هذه البالد، 
  .فقتلوا وسبوا وهنبوا وخربوا فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ران ورأس العني، فأخذوا منهم ستمائة محل سكر ومعمول من الديار املصرية، ووقعوا بسنجار يسريون بني ح
  وستمائة ألف دينار، وكان عدة من قتلوا يف هذه

السنة من أهل اجلزيرة حنوا من عشرة آالف قتيل، وأسروا من الولدان والنساء ما يقارب ذلك، فإنا هللا وإنا إليه 
  .راجعون

  .داد، وكان هلم عشر سنني مل حيجوا من زمن املستنصروفيها حج الناس من بغ: قال السبط
  .، ويقال إن الفرنج لعنهم اهللا ألقوه فيه قصدا)١(وفيها وقع حريق حبلب احترق بسببه ستمائة دار 

وفيها أعاد قاضي القضاة عمر بن علي النهرقلي أمر املدرسة التاجية اليت كان قد استحوذ عليها طائفة من العوام، 
قيسارية يبتاعون فيها مدة طويلة، وهي مدرسة جيدة حسنة قريبة الشبه من النظامية، وقد كان بانيها وجعلوها كال

  .يقال له تاج امللك، وزير ملك شاه السلجوقي، وأول من درس هبا الشيخ أبو بكر الشاشي
عممني، مث استنابه وقد كان فاضال رئيسا كيسا شاعرا من كبار املت) ٢(مجال الدين بن مطروح : وفيها كانت وفاة

  .امللك الصاحل أيوب يف وقت على دمشق فلبس لبس اجلند
  .وكان ال يليق يف ذلك: قال السبط

ومن شعره يف الناصر داود صاحب الكرك ملا استعاد القدس من الفرنج حني سلمت إليهم يف سنة ست وثالثني يف 
سارت فصارت مثال * املسجد االقصى له عادة : الدولة الكاملية فقال هذا الشاعر، وهو ابن مطروح رمحه اهللا

  سائرا
__________  

  .ه ٦٥١أرخه ابن إياس يف بدائعه سنة ) ١(
تويف يف عاشر شعبان، قال أبو الفداء  ٥٩٢وهو أبو احلسن حيىي بن عيسى بن ابراهيم بن مطروح، ولد سنة ) ٢(

  .٦٤٩يف تارخيه، مات سنة 

وناصر طهره آخرا وملا عزله الصاحل من النيابة * له ناصرا فناصر طهره أوال أن يبعث اهللا * إذا غدا للكفر مستوطنا 
  :أقام خامال وكان كثري الرب بالفقراء واملساكني، وكانت وفاته مبصر وفيها تويف

مشس الدين حممد بن سعد املقدسي الكاتب احلسن اخلط، كان كثري االدب، ومسع احلديث كثريا، وخدم السلطان 
ينصح فيها السلطان الصاحل إمساعيل وما ) ١(ل والناصر داود، وكان دينا فاضال شاعرا له قصيدة الصاحل إمساعي

  .يلقاه الناس من وزيره وقاضيه وغريمها، من حواشيه
عبد العزيز بن علي ابن عبد اجلبار املغريب، أبوه ولد ببغداد، ومسع هبا احلديث، وعين : وممن تويف فيها من االعيان



صنف كتابا يف جملدات على حروف املعجم يف احلديث، وحرر فيه حكاية مذهب االمام مالك رمحه بطلب العلم و
  .اهللا تعاىل

الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن غامن بن كرمي االصبهاين، قدم بغداد وكان شابا فاضال، فتتلمذ للشيخ شهاب الدين 
لى طريقة التصوف، وفيه لطافة، ومن كالمه يف السهروردي، وكان حسن الطريقة، له يد يف التفسري، وله تفسري ع

العامل كالذرة يف فضاء عظمته، والذرة كالعامل يف كتاب حكمته، االصول فروع إذا جتلى مجال أوليته، : الوعظ
والفروع أصول إذا طلعت من مغرب نفي الوسائط مشس أخريته، أستار الليل مسدولة، ومشوع الكواكب مشعولة، 

ملشتاقني مشغولة، وحجاب احلجب عن أبواب الوصل معزولة ما هذه الوقعة واحلبيب قد فتح وأعني الرقباء عن ا
إذا مل أرد والدمع فيه * الباب ؟ ما هذه الفترة واملوىل قد خرق حاجب احلجاب ؟ وقويف بأكناف العقيق عقوق 

  عقيق
__________  

وزيره ابن : دا وفيها دمي أخشاه منسفكا إىل قولهب* يا مالكا مل أجد يل من نصيحته : ٩٢/  ٣ومنها يف الوايف ) ١(
  قاضي القضاة ووايل حربه ابن بكا * غزال والرفيع له 

سواء، وال كل * فما أنا فيما أدعيه صدوق أيا ربع ليلى ما احملبون يف اهلوى * وإذ مل أمت شوقا إىل ساكن احلمى 
* إليك مشوق تكاثرت الدعوى على احلب فاستوى  وال كل من حينو* الشراب رحيق وال كل من تلقاه يلقاك قلبه 

أسري صبابات اهلوى وطليق أيها اآلمنون، هل فيكم من يصعد إىل السماء ؟ أيها احملبوسون يف مطامري مسمياهتم، هل 
فيكم سليم يف الفهم يفهم رموز الوحوش واالطيار ؟ هل فيكم موسوي الشوق يقول بلسان شوقه أرين أنظر إليك، 

ملا صعدت إىل اهللا عز وجل نفس املشتاق بكت آماق : النتظار ؟ وملا استسقى الناس قال بعد االستسقاءفقد طال ا
اآلفاق، وجادت بالدر مرضعة السحاب، وامتص لنب الرمحة رضيع التراب وخرج من أخالف الغمام نطاف املاء 

خضر، فحرب الصبغ حربها أحسن النمري، فاهتزت به اهلامدة، وقرت عيون املدر، وتزينت الرياض بالسندس اال
حتبري، وانفلق بأمنلة الصبا أكمام االنوار، وانشقت بنفحات أنفاسه جيوب االزهار، ونطقت أجزاء الكائنات بلغات 

فانظر إىل آثار رمحة اهللا كيف حييي االرض بعد (أيها النائمون تيقظوا، أيها املبعدون تعرضوا : صفاهتا، وعادات عربها
  ]. ٥٠: الروم) [ يي املوتى إنه عليه كل شئ قديرموهتا إن ذلك حمل

أبو الفتح نصر اهللا بن هبة اهللا ابن عبد الباقي بن هبة اهللا بن احلسني بن حيىي بن صاقعة الغفاري الكناين املصري مث 
الدمشقي كان من أخصاء امللك املعظم، وولده الناصر داود، وقد سافر معه إىل بغداد يف سنة ثالث وثالثني 

  .وستمائة، وكان أديبا مليح احملاضرة رمحه اهللا تعاىل
وعوضتموين بالبعاد عن القرب ومل تسمحوا بالوصل يف حال يقظيت * وملا أبيتم ساديت عن زياريت : ومن شعره قوله

فأدركت خفض العيش بالنوم والنصب مث دخلت * ومل يصطرب عنكم لرقته قليب نصبت لصيد الطيف جفين حبالة * 
ى ومخسني وستمائة فيها دخل الشيخ جنم الدين البادرائي رسول اخلليفة بني صاحب مصر وصاحب سنة إحد
  الشام،

وأصلح بني اجليشني، وكانوا قد اشتد احلرب بينهم ونشبت، وقد ماال اجليش املصري الفرنج ووعدهم أن يسلموا 
نهم وخلص مجاعة من بيوت امللوك إليهم بيت املقدس إن نصروهم على الشاميني، وجرت خطوب كثرية، فأصلح بي

من الديار املصرية، منهم أوالد الصاحل إمساعيل، وبنت االشرف وغريهم من أوالد صاحب محص وغريهم، جزاه اهللا 



  .خريا
  وفيها فيما ذكر ابن الساعي كان رجل ببغداد على رأسه زبادي قابسي فزلق فتكسرت ووقف يبكي، فتأمل الناس له

واهللا : مل يكن ميلك غريها، فأعطاه رجل من احلاضرين دينارا، فلما أخذه نظر فيه طويال مث قاللفقره وحاجته، وأنه 
فما عالمة : هذا الدينار أعرفه، وقد ذهب مين يف مجلة دنانري عام أول، فشتمه بعض احلاضرين فقال له ذلك الرجل

وه فوجدوه كما ذكر، فأخرج له الرجل ما قلت ؟ قال زنة هذا كذا وكذا، وكان معه ثالثة وعشرون دينارا، فوزن
  .ثالثة وعشرين دينارا، وكان قد وجدها كما قال حني سقطت منه، فتعجب الناس لذلك

ويقرب من هذا أن رجال مبكة نزع ثيابه ليغتسل من ماء زمزم وأخرج من عضده دملجا زنته مخسون مثقاال : قال
ونسي الدملج ومضى، وصار إىل بغداد وبقي مدة سنتني بعد  فوضعه مع ثيابه، فلما فرغ من اغتساله لبس ثيابه) ١(

ذلك وأيس منه، ومل يبق معه شئ إال يسري فاشترى به زجاجا وقوارير ليبيعها ويتكسب هبا، فبينما هو يطوف هبا إذ 
لقد  زلق فسقطت القوارير فتكسرت فوقف يبكي واجتمع الناس عليه يتأملون له، فقال يف مجلة كالمه واهللا يا مجاعة

ذهب مين من مدة سنتني دملج من ذهب زنته مخسون دينارا، ما باليت لفقده كما باليت لتكسري هذه القوارير، وما 
فأنا واهللا لقيت ذلك الدملج، وأخرجه من : ذاك إال الن هذه كانت مجيع ما أملك، فقال له رجل من اجلماعة

  .عضده فتعجب الناس واحلاضرون
  .واهللا أعلم بالصواب

  )..٢(تويف فيها من االعيان  وممن
__________  

  .مفرد مثاقيل: مثقال) ١(
  .إن املثقال منذ وضع مل خيتلف يف جاهلية وال اسالم: قال املقريزي

  .إن الذي اخترع الوزن يف الدهر االول بدأه بوضع املثقال أوال: ويقال
  فجعله ستني حبة زنة احلبة مائة من حب اخلردل الربي

  .املعتدل
 ١٥٩امليزان ميزان أهل مكة انظر االحكام السلطانية اليب يعلى ص : " لنيب أهل مكة على ميزاهنم فقالوأقر ا

املثقال اسم ملا له ثقل، سواء كرب أو صغر، وغلب عرفه : ٦٠وجاء يف كتاب االوزان للمقريزي ص ) ١(احلاشية 
  .على الصغري، وصار يف عرف الناس امسا على الدينار

بعد اصالحه نظام النقد وقرر أن يكون وزن الدينار مثقاال ) ه يف أيام عبد امللك بن مروان ٧٦وذلك يف سنة (
  .غراما) ٤، ٢٥(حبة أو ) ٦٥، ٥(واحدا اي 

وفيها تويف أبو البقاء صاحل بن شجاع بن حممد بن : بياض جبميع االصول، وقال الذهيب: " يف هامش املطبوعة) ٢(
  .سيدهم املدجلي اخلياط يف احملرم

، وسبط السلفي عبد الرمحن بن أيب احلرم ]وهو راوي صحيح مسلم عن أيب املفاخر املأموين وكان صاحلا متعففا [ 
مسع من جده السلفي الكبري [ املكي بن عبد الرمحن الطرابلسي االسكندراين يف شوال عن احدى ومثانني سنة 

مجيل البندنيجي البواب، آخر من روى عن عبد احلق وأبو حممد بن ] وانتهى إليه علو االسناد بالديار املصرية 
  .اليوسفي

 ٦٥١وفيها أي يف سنة : ٢٥٤/  ٥ما بني معكوفني يف احلاشية زيادة من شذرات الذهب، قال يف الشذرات  -" 



ابن الزملكاين كمال الدين عبد الواحد ابن خطيب زملكا عبد الكرمي بن خلف االنصاري صاحب علم املعاين : تويف
  .يانوالب

  .سنة ٨٨وفيها علي بن عبد اهللا بن حممد االنصاري القرطيب يف ربيع االول مبراكش وله 
  .وفيها علي بن عبد الرمحن البغدادي البابصري الفقيه احلنفي تويف ببغداد يف شعبان

  .وفيها حممد بن الشيخ عبد اهللا اليونيين، تويف ببعلبك يف شهر رجب

فيها وردت االخبار من مكة : ئة قال سبط ابن اجلوزي يف كتابه مرآة الزمانمث دخلت سنة اثنني ومخسني وستما
شرفها اهللا تعاىل بأن نارا ظهرت يف أرض عدن يف بعض جباهلا حبيث إنه يطري شررها إىل البحر يف الليل، ويصعد 

أهنا تظهر يف آخر الزمان،  منها دخان عظيم يف أثناء النهار، فما شكوا أهنا النار اليت ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ).١(فتاب الناس وأقلعوا عما كانوا عليه من املظامل والفساد، وشرعوا يف أفعال اخلري والصدقات 

وفيها قدم الفارس أقطاي من الصعيد وهنب أموال املسلمني وأسر بعضهم، ومعه مجاعة من البحرية املفسدين يف 
  .ن إىل امللك املعز أيبك التركماين، وال إىل زوجته شجرة الدراالرض، وقد بغوا وطغوا وجتربوا، وال يلتفتو

فشاور املعز زوجته شجرة الدر يف قتل أقطاي، فأذنت له، فعمل عليه حىت قتله يف هذه السنة بالقلعة املنصورة 
  ).٢(مبصر، فاستراح املسلمون من شره 

  .القصرين وفيها درس الشيخ عز الدين بن عبد السالم مبدرسة الصاحل أيوب بني
يف جتمل عظيم وإقامات هائلة إىل دمشق زوجة لصاحبها الناصر بن العزيز بن ) ٣(وفيها قدمت بنت ملك الروم 

  .الظاهر بن الناصر، وجرت أوقات حافلة بدمشق بسببها
 عبد احلميد بن عيسى الشيخ مشس الدين بن اخلسروشاهي، أحد مشاهري املتكلمني،: وممن تويف فيها من املشاهري

  .وممن اشتغل على الفخر الرازي يف االصول وغريها، مث قدم الشام فلزم امللك الناصر داود بن املعظم وحظي عنده
  .وكان شيخا مهيبا فاضال متواضعا حسن الظاهر رمحه اهللا تعاىل: قال أبو شامة
وإال سكت، تويف وكان متواضعا كيسا حمضر خري، مل ينقل عنه أنه آذى أحدا فإن قدر على نفع : قال السبط

  .بدمشق ودفن بقاسيون على باب تربة امللك املعظم رمحه اهللا تعاىل
عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم اخلضر بن حممد بن علي بن [ الشيخ جمد الدين بن تيمية صاحب االحكام 

سمائة وتفقه يف صغره على تيمية احلراين احلنبلي، جد الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ولد يف حدود سنة تسعني ومخ
عمه اخلطيب فخر الدين، ومسع الكثري ورحل إىل البالد وبرع يف احلديث والفقه وغريه، ودرس وأفىت وانتفع به 

  ).٤] (الطلبة ومات يوم الفطر حبران 
__________  

  .٦٥١ذكرها أبو الفداء يف تارخيه يف حوادث سنة ) ١(
  ).٢٩١/  ١/  ١انظر بدائع الزهور (
ان اقطاي وقف بوجه طموح االمري أيبك يف االستيالء على امللك : ٣٦٣/  ٥قال ابن خلدون يف تارخيه ) ٢(

شعبان  ٢١االشرف واالستبداد بالسلطنة واالستقالل هبا فرصد له قطز وهبادر وسنجر الغنمي قتلوه يوم االثنني 
  ).٢٩١/  ١/  ١بدائع الزهور  ١٩٠/  ٣انظر تاريخ أيب الفداء (
  .ي ملكة خاتون بنت كيقباذ ملك الروموه) ٣(



  .بياض بأصل التركية واملصرية: " ما بني معكوفني زيادة من املطبوعة وهبامشها قال) ٤(
  = وكملت الترمجة من النجوم 

الشيخ كمال الدين بن طلحة الذي ويل اخلطابة بدمشق بعد الدولعي، مث عزل وصار إىل اجلزيرة فويل قضاء 
  .حلب فتويف هبا يف هذه السنة نصيبني، مث صار إىل

  .وكان فاضال عاملا طلب أن يلي الوزارة فامتنع من ذلك، وكان هذا من التأييد رمحه اهللا تعاىل: قال أبو شامة
  .بن عالن آخر من روى عن احلافظ ابن عساكر مساعا بدمشق) ١(السيد 

مواظبا على مساع احلديث وإمساعه إىل أن الناصح فرج بن عبد اهللا احلبشي كان كثري السماع مسندا خريا صاحلا 
  .مات بدار احلديث النورية بدمشق رمحه اهللا

  .النصرة بن صالح الدين يوسف بن أيوب تويف حبلب يف هذه السنة
  .وآخرون رمحهم اهللا أمجعني

حج من فيها عاد الناصر داود من االنبار إىل دمشق، مث عاد و: مث دخلت سنة ثالث ومخسني وستمائة قال السبط
  .العراق وأصلح بني العراقيني، وأهل مكة، مث عاد معهم إىل احللة

ضياء الدين صقر بن حيىي بن سامل : وفيها يف ليلة االثنني ثامن عشر صفر تويف حبلب الشيخ الفقيه: قال أبو شامة
  شرعخترجه عن منهج ال* من ادعى أن له حالة : وكان فاضال دينا، ومن شعره قوله رمحه اهللا تعاىل

__________  
  .الزاهرة= 
انه ريب يتيما وانه سافر مع ابن عمه إىل العراق وهو ابن ثالث عشرة فسمع مسائل اخلالف : وقال الذهيب يف العرب" 

  كان معدوم النظري يف زمانه رأسا يف: وحفظها، وألني له الفقه كما ألني احلديد لداود، إىل قوله فيه
  .معانيه أشتهر امسه وبعد صيتهالفقه وأصوله بارعا يف احلديث و

  .السديد بن مكي بن املسلم بن مكي بن خلف بن عالن القيسي الدمشقي: ٢٦٠/  ٥يف شذرات الذهب ) ١(

  .فإنه ضر بال نفع وهو واقف القوصية* فال تكونن له صاحبا 
ة على أهل احلديث أبو العز إمساعيل بن حامد ابن عبد الرمحن االنصاري القوصي، واقف داره بالقرب من الرحب

، فعرفت به، وكان ظريفا مطبوعا حسن احملاضرة، وقد )٢(وهبا قربه، وكان مدرسا حبلقة مجال االسالم جتاه البدارة 
  .مجع له معجما حكى فيه عن مشاخيه أشياء كثرية مفيدة

لك أنه انتسب إىل سعد وقد طالعته خبطه فرأيت فيه أغاليط وأوهاما يف أمساء الرجال وغريها، فمن ذ: قال أبو شامة
بن عبادة بن دمل فقال سعد بن عبادة بن الصامت وهذا غلط، وقال يف شدة خرقة التصوف فغلط وصحف حييا أبا 

  .حممد حسينا
  .رأيت ذلك خبطه، تويف يوم االثنني سابع عشر ربيع االول من هذه السنة رمحه اهللا: قال أبو شامة

  .حبلب، وكانت وفاته هبا، رمحه اهللا تعاىل وقد تويف الشريف املرتضى نقيب االشراف
مث دخلت سنة أربع ومخسني وستمائة فيها كان ظهور النار من أرض احلجاز اليت أضاءت هلا أعناق االبل ببصرى، 
كما نطق بذلك احلديث املتفق عليه، وقد بسط القول يف ذلك الشيخ االمام العالمة احلافظ شهاب الدين أبو شامة 

ابه الذيل وشرحه، واستحضره من كتب كثرية وردت متواترة إىل دمشق من احلجاز بصفة أمر هذه املقدسي يف كت



دالئل النبوة من السرية النبوية، يف أوائل : النار اليت شوهدت معاينة، وكيفية خروجها وأمرها، وهذا حمرر يف كتاب
  .هذا الكتاب وهللا احلمد واملنة

اء إىل دمشق كتب من املدينة النبوية على ساكنها أفضل الصالة والسالم، وج: وملخص ما أورده أبو شامة أنه قال
  خبروج نار عندهم يف خامس مجادى اآلخرة من هذه السنة، وكتبت الكتب يف خامس رجب، والنار حباهلا،

ن من بسم اهللا الرمحن الرحيم، ورد إىل مدينة دمشق يف أوائل شعبا: " ووصلت الكتب إلينا يف عاشر شعبان مث قال
سنة أربع ومخسني وستمائة كتب من مدينة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فيها شرح أمر عظيم حدث هبا فيه 

  .تصديق ملا يف الصحيحني من حديث أيب هريرة
ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز تضئ هلا أعناق االبل : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال

  .خربين من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتبفأ" ببصرى 
قال وكنا يف بيوتنا تلك الليايل، وكان يف دار كل واحد منا سراج، ومل يكن هلا حر ولفح على عظمها، إمنا كانت 

  ".آية من آيات اهللا عزوجل 
  .وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها: قال أبو شامة

ملا كانت ليلة االربعاء ثالث مجادى اآلخرة سنة أربع ومخسني وستمائة ظهر باملدينة النبوية دوي عظيم، مث زلزلة " 
عظيمة رجفت منها االرض واحليطان والسقوف واالخشاب واالبواب، ساعة بعد ساعة إىل يوم اجلمعة اخلامس من 

قريظة نبصرها من دورنا من داخل املدينة كأهنا عندنا، وهي الشهر املذكور، مث ظهرت نار عظيمة يف احلرة قريبة من 
نار عظيمة إشعاهلا أكثر من ثالث منارات، وقد سالت أودية بالنار إىل وادي شظا مسيل املاء، وقد مدت مسيل 
قي، شظا وما عاد يسيل، واهللا لقد طلعنا مجاعة نبصرها فإذا اجلبال تسيل نريانا، وقد سدت احلرة طريق احلاج العرا

فسارت إىل أن وصلت إىل احلرة فوقفت بعد ما أشفقنا أن جتئ إلينا، ورجعت تسيل يف الشرق فخرج من وسطها 
إهنا ترمي بشرر كالقصر كأنه مجالة (سهود وجبال نريان تأكل احلجارة، فيها أمنوذج عما أخرب اهللا تعاىل يف كتابه 

الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع ومخسني  وقد أكلت االرض، وقد كتبت هذا]  ٣٢: املرسالت) [ صفر
وستمائة والنار يف زيادة ما تغريت، وقد عادت إىل احلرار يف قريظة طريق عري احلاج العراقي إىل احلرة كلها نريان 

  .تشتعل نبصرها يف الليل من املدينة كأهنا مشاعل احلاج
سالت النريان منها من عند قريظة، وقد زادت وما  وأما أم النار الكبرية فهي جبال نريان محر، واالم الكبرية اليت

  عاد الناس يدرون أي شئ يتم بعد ذلك، واهللا
  ".جيعل العاقبة إىل خري، فما أقدر أصف هذه النار 

ويف كتاب آخر فظهر يف أول مجعة من مجادى اآلخرة سنة أربع ومخسني وستمائة ووقع يف شرقي : " قال أبو شامة
انفجرت من االرض وسال منها واد من نار حىت حاذى جبل : يمة بينها وبني املدينة نصف يوماملدينة املشرفة نار عظ

أحد، مث وقفت وعادت إىل الساعة، وال ندري ماذا نفعل، ووقت ما ظهرت دخل أهل املدينة إىل نبيهم عليه الصالة 
  ".والسالم مستغفرين تائبني إىل رهبم تعاىل، وهذه دالئل القيامة 

ملا كان يوم االثنني مستهل مجادى اآلخرة، سنة أربع ومخسني وستمائة وقع باملدينة صوت : كتاب آخرويف " قال 
يشبه صوت الرعد البعيد تارة وتارة، أقام على هذه احلالة يومني، فلما كانت ليلة االربعاء ثالث الشهر املذكور 

هر املذكور انبجست احلرة بنار عظيمة تعقب الصوت الذي كنا نسمعه زالزل، فلما كان يوم اجلمعة خامس الش
يكون قدرها مثل مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهي برأي العني من املدينة، نشاهدها وهي ترمي بشرر 



وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أربع ) ١(كالقصر، كما قال اهللا تعاىل، وهي مبوضع يقال له أجيلني 
ل، وعمقه قامة ونصف، وهي جتري على وجه االرض وخيرج منها أمهاد وجبال صغار، فراسخ، وعرضه أربعة أميا

  .وتسري على وجه االرض وهو صخر يذوب حىت يبقى مثل اآلنك
  فإذا مجد صار أسود، وقبل اجلمود لونه

__________  
  .الراجلني: ويف النسخة املصرية: " هبامش املطبوعة) ١(

  ".أخيلني : يف تاريخ مكة واملسجد احلرام واملدينة الشريفة: امشهوهب" اجيلني " ويف النجوم الزاهرة 

امحر، وقد حصل بسبب هذه النار إقالع عن املعاصي، والتقرب إىل اهللا تعاىل بالطاعات، وخرج أمري املدينة عن 
  ".مظامل كثرية إىل أهلها 

الوهاب بن منيلة احلسيين قاضي ومن كتاب مشس الدين بن سنان بن عبد : " قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة
ملا كانت ليلة االربعاء ثالث مجادى اآلخرة حدث باملدينة بالثلث االخري من الليل زلزلة : املدينة إىل بعض أصحابه

  عظيمة أشفقنا منها، وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة
لى اهللا عليه وسلم اضطرب هلا املنرب إىل أن قدر عشر نوبات، واهللا لقد زلزلت مرة وحنن حول حجرة رسول اهللا ص

صوتا للحديد الذي فيه، واضطربت قناديل احلرم الشريف، ومتت الزلزلة إىل يوم اجلمعة ] إذ مسعنا [ أوجسنا منه 
ضحى، وهلا دوي مثل دوي الرعد القاصف، مث طلع يوم اجلمعة يف طريق احلرة يف رأس أجيلني نار عظيمة مثل 

: ، وما بانت لنا إال ليلة السبت وأشفقنا منها وخفنا خوفا عظيما، وطلعت إىل االمري كلمته وقلت لهاملدينة العظيمة
اهبط : قد أحاط بنا العذاب، ارجع إىل اهللا تعاىل، فأعتق كل مماليكه ورد على مجاعة أمواهلم، فلما فعل ذلك قلت

لسبت والناس مجيعهم والنسوان وأوالدهم، وما بقي الساعة معنا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فهبط وبتنا ليلة ا
أحد ال يف النخيل وال يف املدينة إال عند النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث سار منها هنر من نار، وأخذ يف وادي أجيلني 
 وسد الطريق مث طلع إىل حبرة احلاج وهو حبر نار جيري، وفوقه مجر يسري إىل أن قطعت الوادي وادي الشفا، وما

عاد جيئ يف الوادي سيل قط الهنا حضرته حنو قامتني وثلث علوها، واهللا يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة واملدينة قد 
تاب مجيع أهلها، وال بقي يسمع فيها رباب وال دف وال شرب، ومتت النار تسيل إىل أن سدت بعض طريق احلاج 

نا أنه جييئنا فاجتمع الناس ودخلوا على النيب صلى اهللا عليه وبعض حبرة احلاج، وجاء يف الوادي إلينا منها يسري وخف
وسلم وتابوا عنده مجيعهم ليلة اجلمعة، وأما قتريها الذي مما يلينا فقد طفئ بقدرة اهللا وأهنا إىل الساعة وما نقصت إال 

وال ما فيها من ترى مثل اجلمال حجارة وهلا دوي ما يدعنا نرقد وال نأكل وال نشرب، وما أقدر أصف لك عظمها 
االهوال، وأبصرها أهل ينبع وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليها، وما صبح يقدر يصفها من عظمها، وكتب 

الكتاب يوم خامس رجب، وهي على حاهلا، والناس منها خائفون، والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما يطلعان 
  ".إال كاسفني، فنسأل اهللا العافية 

وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على احليطان، وكنا حيارى من ذلك إيش هو ؟ : قال أبو شامة
  .إىل أن جاءنا هذا اخلرب عن هذه النار

وفيها يف ليلة االثنني السادس عشر من مجادى : وكان أبو شامة قد أرخ قبل جمئ الكتب بأمر هذه النار، فقال: قلت
  شديد احلمرة مث اجنلى، اآلخرة خسف القمر أول الليل، وكان



وكسفت الشمس، ويف غده امحرت وقت طلوعها وغروهبا وبقيت كذلك أياما متغرية اللون ضعيفة النور، واهللا 
  .واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد، واستبعده أهل النجامة: على كل شئ قدير، مث قال

وصل إلينا يف مجادى اآلخرة جنابة من : ين الفاشاين باملدينة يقول فيهومن كتاب آخر من بعض ب: " مث قال أبو شامة
العراق وأخربوا عن بغداد أنه أصاهبا غرق عظيم حىت طفح املاء من أعلى أسوار بغداد إليها، وغرق كثري منها، 

خلليفة، وهلك من ودخل املاء دار اخلالفة وسط البلد، واهندمت دار الوزير وثلثمائة ومثانون دارا، واهندم خمزن ا
  .خزانة السالح شئ كثري، وأشرف الناس على اهلالك وعادت السفن تدخل إىل وسط البلدة، وختترق أزقة بغداد

ملا كان بتاريخ ليلة االربعاء الثالث من مجادى اآلخرة ومن قبلها بيومني، : قال وأما حنن فإنه جرى عندنا أمر عظيم
، فانزعج هلا الناس كلهم، وانتبهوا من مراقدهم وضج الناس عاد الناس يسمعون صوتا مثل صوت الرعد

باالستغفار إىل اهللا تعاىل، وفزعوا إىل املسجد وصلوا فيه، ومتت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة إىل الصبح، وذلك 
 اليوم كله يوم االربعاء وليلة اخلميس كلها وليلة اجلمعة، وصبح يوم اجلمعة ارجتت االرض رجة قوية إىل أن

اضطرب منار املسجد بعضه ببعض، ومسع لسقف املسجد صرير عظيم، وأشفق الناس من ذنوهبم، وسكنت الزلزلة 
بعد صبح يوم اجلمعة إىل قبل الظهر، مث ظهرت عندنا باحلرة وراء قريظة على طريق السوارقية باملقاعد مسرية من 

روعة عظيمة، مث ظهر هلا دخان عظيم يف السماء  الصبح إىل الظهر نار عظيمة تنفجر من االرض، فارتاع هلا الناس
ينعقد حىت يبقى كالسحاب االبيض، فيصل إىل قبل مغيب الشمس من يوم اجلمعة، مث ظهرت النار هلا ألسن تصعد 
يف اهلواء إىل السماء محراء كأهنا القلعة، وعظمت وفزع الناس إىل املسجد النبوي وإىل احلجرة الشريفة، واستجار 

وأحاطوا باحلجرة وكشفوا رؤوسهم وأقروا بذنوهبم وابتهلوا إىل اهللا تعاىل واستجاروا بنبيه عليه الصالة  الناس هبا
والسالم، وأتى الناس إىل املسجد من كل فج ومن النخل، وخرج النساء من البيوت والصبيان، واجتمعوا كلهم 

  وأخلصوا إىل اهللا،
 مثل ضوء القمر، وبقيت السماء كالعلقة، وأيقن الناس باهلالك وغطت محرة النار السماء كلها حىت بقي الناس يف

أو العذاب، وبات الناس تلك الليلة بني مصل وتال للقرآن وراكع وساجد، وداع إىل اهللا عزوجل، ومتنصل من 
ذنوبه ومستغفر وتائب، ولزمت النار مكاهنا وتناقص تضاعفها ذلك وهليبها، وصعد الفقيه والقاضي إىل االمري 

عظونه، فطرح املكس وأعتق مماليكه كلهم وعبيده، ورد علينا كل ما لنا حتت يده، وعلى غرينا، وبقيت تلك النار ي
كاملدينة عرضا، خيرج منها حصى يصعد يف السماء ] ارتفاعا و [ على حاهلا تلتهب التهابا، وهي كاجلبل العظيم 

  .ويهوي فيها وخيرج منها كاجلبل العظيم نار ترمي كالرعد
وبقيت كذلك أياما مث سالت سيالنا إىل وادي أجيلني تنحدر مع الوادي إىل الشظا، حىت حلق سيالهنا بالبحرة حبرة 

احلاج، واحلجارة معها تتحرك وتسري حىت كادت تقارب حرة العريض، مث سكنت ووقفت أياما، مث عادت ترمي 
من بني اجلبلني لسان هلا أياما، مث إهنا عظمت حبجارة خلفها وأمامها، حىت بنت هلا جبلني وما بقي خيرج منها 

وسناءها إىل اآلن، وهي تتقد كأعظم ما يكون، وهلا كل يوم صوت عظيم يف آخر الليل إىل ضحوة، وهلا عجائب ما 
  .أقدر أن أشرحها لك على الكمال، وإمنا هذا طرف يكفي

  والشمس والقمر كأهنما

  .منكسفان إىل اآلن
  ".ر وهي يف مكاهنا ما تتقدم وال تتأخر وكتب هذا الكتاب وهلا شه



نشكو إليك ) ١(لقد أحاطت بنا يا رب بأساء * يا كاشف الضر صفحا عن جرائمنا : وقد قال فيها بعضهم أبياتا
وكيف يقوى على الزلزال مشاء * محال وحنن هبا حقا أحقاء زالزل ختشع الصم الصالب هلا * خطوبا ال نطيق هلا 

* حبر من النار جتري فوقه سفن ) ٣(عن منظر منه عني الشمس عشواء * رض فانصدعت أقام سبعا يرج اال) ٢(
موج عليه لفرط البهج وعثاء ترمي هلا شررا كالقصر * من اهلضاب هلا يف االرض أرساء كأمنا فوقه االجبال طافية 

  كأهنا دمية تنصب هطالء* طائشة 
أن عادت * سعف أضواء منها تكاثف يف اجلو الدخان إىل رعبا وترعد مثل ال* تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت 

فليلة التيم بعد النور ليالء حتدث النريات السبع * يف البدر لفحتها ) ٤(الشمس منه وهي دمهاء قد أثرت سفعة 
ية من أن كاد يلحقها باالرض إهواء فيا هلا آ* مبا يالقي هبا حتت الثرى املاء وقد أحاط لظاها بالربوج إىل * ألسنها 

منا الذنوب وساء القلب * فبامسك االعظم املكنون إن عظمت ) ٥(ل اهللا يعقلها القوم االلباء * معجزات رسو 
* واصفح فكل لفرط اجلهل خطاء فقوم يونس ملا آمنوا كشف ال * أسواء فامسح وهب وتفضل وامح واعف وجد 

إىل عفوك املرجو دعاء هذا الرسول الذي لواله ما منه * عذاب عنهم وعم القوم نعماء وحنن أمة هذا املصطفى ولنا 
: على عال منرب االوراق ورقاء قلت* حمجة يف سبيل اهللا بيضاء فارحم وصل على املختار ما خطبت * سلكت 

واحلديث الوارد يف أمر هذه النار خمرج يف الصحيحني من طريق الزهري عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة أن 
" ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز تضئ أعناق االبل ببصرى : "  عليه وسلم قالرسول اهللا صلى اهللا

  .وهذا لفظ البخاري) ٦(
__________  

  .الضائقة والشدة: السوء والضرر، والبأساء: الضر) ١(
  .مشالء: ٢٩٩/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٢(
  .عوراء: يف بدائع الزهور) ٣(
  .فنوره التم بعد الضوء ليالء..شنعة :يف بدائع الزهور) ٤(
  .فياهلا معجزات عن رسول اهللا قد ظهرت والناس أحياء: البيت يف البدائع) ٥(
  ).٢٤(الفنت باب : أخرجه البخاري يف كتاب) ٦(

  ).١١٤/  ٥(واالمام أمحد يف مسنده ) ٤٢(ومسلم يف الفنت ح 

كما ذكرنا، وقد أخربين قاضي القضاة صدر  -ائة أعين سنة أربع ومخسني وستم -وقد وقع هذا يف هذه السنة 
الدين علي بن أيب القاسم التميمي احلنفي احلاكم بدمشق يف بعض االيام يف املذاكرة، وجرى ذكر هذا احلديث وما 

مسعت رجال من االعراب خيرب والدي ببصرى يف تلك الليايل أهنم رأوا : كان من أمر هذه النار يف هذه السنة فقال
  .االبل يف ضوء هذه النار اليت ظهرت يف أرض احلجازأعناق 
وكان مولده يف سنة ثنتني وأربعني وستمائة، وكان والده مدرسا للحنفية ببصرى وكذلك كان جده، وهو قد : قلت

درس هبا أيضا مث انتقل إىل دمشق فدرس بالصادرية وباملعدمية، مث ويل قضاء القضاة احلنفية، وكان مشكور السرية 
حكام، وقد كان عمره حني وقعت هذه النار باحلجاز ثنتا عشرة سنة، ومثله ممن يضبط ما يسمع من اخلرب أن يف اال

  .االعرايب أخرب والده يف تلك الليايل، وصلوات اهللا وسالمه على نبيه سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا
جارية يف الورى * سبحان من أصبحت مشيئته : قوله ومما نظمه بعض الشعراء يف هذه النار احلجازية وغرق بغداد

يف سنة أغرق العراق : والصواب أن يقال: أحرق أرض احلجاز بالنار قال أبو شامة* مبقدار أغرق بغداد باملياه كما 



يف يوم اجلمعة ثامن : أحرق أرض احلجاز بالنار وقال ابن الساعي يف تاريخ سنة أربع ومخسني وستمائة* وقد 
كنت جالسا بني يدي الوزير فورد عليه كتاب من مدينة الرسول صلى اهللا  -يعين من هذه السنة  -عشررجب 

عليه وسلم صحبة قاصد يعرف بقيماز العلوي احلسين املدين، فناوله الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول 
 الشريف النبوي، ومسع صرير احلديد، صلى اهللا عليه وسلم زلزلت يوم الثالثاء ثاىن مجادى اآلخرة حىت ارتج القرب

وحتركت السالسل، وظهرت نار على مسرية أربع فراسخ من املدينة، وكانت ترمي بزبد كأنه رؤوس اجلبال، 
  .ودامت مخسة عشر يوما

  وجئت ومل تنقطع بعد، بل كانت على حاهلا، وسأله إىل أي: قال القاصد
ليها أنا وجنابة اليمن ورمينا فيها سعفة فلم حترقها، بل كانت إىل جهة الشرق، واجتزت ع: اجلهات ترمي ؟ فقال
  .حترق احلجارة وتذيبها

  .وأخرج قيماز املذكور شيئا من الصخر احملترق وهو كالفحم لونا وخفة
قال وذكر يف الكتاب وكان خبط قاضي املدينة أهنم ملا زلزلوا دخلوا احلرم وكشفوا رؤوسهم واستغفروا وأن نائب 

عتق مجيع مماليكه، وخرج من مجيع املظامل، ومل يزالوا مستغفرين حىت سكنت الزلزلة، إال أن النار اليت ظهرت املدينة أ
  .مل تنقطع

  .وجاء القاصد املذكور وهلا مخسة عشر يوما وإىل اآلن
فضل وقرأت خبط العدل حممود بن يوسف بن اال معاين شيخ حرم املدينة النبوية على ساكنها أ: قال ابن الساعي

إن هذه النار اليت ظهرت باحلجاز آية عظيمة، وإشارة صحيحة دالة على اقتراب الساعة، : الصالة والسالم، يقول
  .فالسعيد من انتهز الفرصة قبل املوت، وتدارك أمره بإصالح حاله مع اهللا عزوجل قبل املوت

  وهذه النار يف أرض ذات حجر ال شجر فيها وال نبت،

إن مل جتد ما تأكله، وهي حترق احلجارة وتذيبها، حىت تعود كالطني املبلول، مث يضربه اهلواء وهي تأكل بعضها بعضا 
  .حىت يعود كخبث احلديد الذي خيرج من الكري، فاهللا جيعلها عربة للمسلمني ورمحة للعاملني، مبحمد وآله الطاهرين

مسجد املدينة على ساكنه أفضل الصالة  احترق) ١(ويف ليلة اجلمعة مستهل رمضان من هذه السنة : قال أبو شامة
إىل خزانة مث ومعه نار فعلقت يف ) ٢(والسالم، ابتدأ حريقه من زاويته الغربية من الشمال، وكان دخل أحد القومة 

االبواب مث، واتصلت بالسقف بسرعة، مث دبت يف السقوف، وأخذت قبلة فأعجلت الناس عن قطعها، فما كان إال 
وف املسجد أمجع، ووقعت بعض أساطينه وذاب رصاصها، وكل ذلك قبل أن ينام الناس، ساعة حىت احترقت سق

واحترق سقف احلجرة النبوية ووقع ما وقع منه يف احلجرة، وبقي على حاله حىت شرع يف عمارة سقفه وسقف 
من تلك  املسجد النبوي على صاحبه أفضل الصالة والسالم، وأصبح الناس فعزلوا موضعا للصالة، وعد ما وقع

النار اخلارجة وحريق املسجد من مجلة اآليات، وكأهنا كانت منذرة مبا يعقبها يف السنة اآلتية من الكائنات على ما 
  .سنذكره

  .هذا كالم الشيخ شهاب الدين أيب شامة
  :وقد قال أبو شامة

لذي أربع جرى يف العام ين * بعد ست من املئني واخلمس : يف الذي وقع يف هذه السنة وما بعدها شعرا وهو قوله
ل عام، من بعد ذاك وعام * جد معه تغريق دار السالم مث أخذ التتار بغداد يف أو * نار أرض احلجاز مع حرق املس 

صار مستعصم بغري اعتصام * ن عليهم، يا ضيعة االسالم وانقضت دولة اخلالفة منها * مل يعن أهلها وللكفر أعوا 



املدن، يا ذا اجلالل واالكرام * ما على بالد الشآم رب سلم وصن وعاف بقايا وسال* فحنانا على احلجاز ومصر 
ويف هذه السنة كملت املدرسة الناصرية اجلوانية داخل باب الفراديس، وحضر فيها الدرس واقفها امللك الناصر 

الدين يوسف بن صالح الدين يوسف بن امللك العزيز حممد بن امللك الظاهر غياث الدين غازي بن الناصر صالح 
أيوب بن شادي فاتح بيت املقدس، ودرس فيها قاضي البلد صدر الدين بن سناء الدولة، وحضر عنده االمراء 

  .والدولة والعلماء ومجهور أهل احلل والعقد بدمشق
  .وفيها أمر بعمارة الرباط الناصري بسفح قاسيون

  :وممن تويف يف هذه السنة من االعيان
__________  

  .ه ٦٥١بن إياس يف البدائع هذا احلريق سنة أرخ ا) ١(
حرقه الفراش أيب بكر املراغي بسقوط ذبالة من يده فأتت النار على مجيع : ٢٦٣/  ٥قال يف شذرات الذهب ) ٢(

  ...سقوفه

بع الشيخ عماد الدين عبد اهللا بن احلسن بن النحاس ترك اخلالئق وأقبل على الزهادة والتالوة والعبادة والصيام املتتا
  .واالنقطاع مبسجده بسفح قاسيون حنوا من ثالثني سنة، وكان من خيار الناس

وملا تويف دفن عند مسجده بتربة مشهورة به، ومحام ينسب إليه يف مساريق الصاحلية، وقد أثىن عليه السبط، وأرخوا 
  ).١(وفاته كما ذكرت 

  .ون الدين حيىي بن هبرية احلنبلي رمحه اهللا تعاىليوسف بن االمري حسام الدين قزأوغلي بن عبد اهللا عتيق الوزير ع
  .الشيخ مشس الدين

أبو املظفر احلنفي البغدادي مث الدمشقي، سبط ابن اجلوزي، أمه رابعة بنت الشيخ مجال الدين أيب الفرج بن اجلوزي 
ن يف الواعظ، وقد كان حسن الصورة طيب الصوت حسن الوعظ كثري الفضائل واملصنفات، وله مرآة الزما

عشرين جملدا من أحسن التواريخ، نظم فيه املنتظم جلده وزاد عليه وذيل إىل زمانه، وهو من أهبج التواريخ، قدم 
دمشق يف حدود الستمائة وحظي عند ملوك بين أيوب، وقدموه وأحسنوا إليه، وكان له جملس وعظ كل يوم سبت 

عند باب مشهد علي بن احلسني زين العابدين، وقد كان بكرة النهار عند السارية اليت تقوم عندها الوعاظ اليوم 
الناس يبيتون ليلة السبت باجلامع ويتركون البساتني يف الصيف حىت يسمعوا ميعاده، مث يسرعون إىل بساتينهم 

  .فيتذاكرون ما قاله من الفوائد والكالم احلسن، على طريقة جده
، حيضرون عنده حتت قبة يزيد، اليت عند باب املشهد، وقد كان الشيخ تاج الدين الكندي، وغريه من املشايخ

  .ويستحسنون ما يقول
ودرس بالعزية الربانية اليت بناها االمري عز الدين أيبك املعظمي، أستاذ دار املعظم، وهو واقف العزية اجلوانية اليت 

  .بالكشك أيضا، وكانت قدميا تعرف بدور ابن منقذ
جلبل عند جسر كحيل، وفوض إليه البدرية اليت قبالتها، فكانت سكنه، وهبا تويف ودرس السبط أيضا بالشبلية اليت با

ليلة الثالثاء احلادي والعشرين من ذي احلجة من هذه السنة، وحضر جنازته سلطان البلد الناصر بن العزيز فمن 
  .دونه

طيب صوته ونضارة وقد أثىن عليه الشيخ شهاب الدين أبو شامة يف علومه وفضائله ورياسته وحسن وعظه و
وقد كنت مريضا ليلة وفاته فرأيت وفاته يف املنام قبل اليقظة، ورأيته يف : وجهه، وتواضعه وزهده وتودده، لكنه قال



  .حالة منكرة، ورآه غريي أيضا، فنسأل اهللا العافية
  .ومل أقدر على حضور جنازته، وكانت جنازته حافلة حضره السلطان والناس، ودفن هناك

فاضال عاملا ظريفا منقطعا منكرا على أرباب الدول ما هم عليه من املنكرات، وقد كان مقتصدا يف لباسه وقد كان 
مواظبا على املطالعة واالشتغال واجلمع والتصنيف، منصفا الهل العلم والفضل، مباينا الويل اجلهل، وتأيت امللوك 

  وأرباب
__________  

  .ن هذه السنةصفر م ٢٢ومات يف  ٥٧٢كان مولده سنة ) ١(

املناصب إليه زائرين وقاصدين، وريب يف طول زمانه يف حياة طيبة وجاه عريض عند امللوك والعوام حنو مخسني سنة، 
  .وكان جملس وعظه مطربا، وصوته فيما يورده حسنا طيبا، رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه

شيئا من مقتل احلسني فصعد املنرب وقد سئل يف يوم عاشوراء زمن امللك الناصر صاحب حلب أن يذكر للناس 
ويل ملن شفعاؤه : وجلس طويال ال يتكلم، مث وضع املنديل على وجهه وبكى شديدا مث أنشأ يقول وهو يبكي

وقميصها بدم احلسني ملطخ مث نزل عن املنرب * والصور يف نشر اخلالئق ينفخ ال بد أن ترد القيامة فاطم * خصماؤه 
  .ة وهو كذلك رمحه اهللاوهو يبكي وصعد إىل الصاحلي

واقف مرستان الصاحلية االمري الكبري سيف الدين أبو احلسن يوسف بن أيب الفوارس بن موسك القيمري الكردي، 
أكرب أمراء القيمرية، كانوا يقفون بني يديه كما تعامل امللوك، ومن أكرب حسناته وقفه املارستان الذي بسفح 

  . القبة اليت جتاه املارستان املذكور، وكان ذا مال كثري وثروة رمحه اهللاقاسيون، وكانت وفاته ودفنه بالسفح يف
  ).١(جمري الدين يعقوب بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب دفن عند والده بتربة العادلية 

ية االمري مظفر الدين إبراهيم ابن صاحب صرخد عز الدين أيبك أستاذ دار املعظم واقف املعزيتني الربانية واجلوان
  .على احلنفية، ودفن عند والده بالتربة حتت القبة عند الوراقة رمحهما اهللا تعاىل

الشيخ مشس الدين عبد الرمحن بن نوح املقدسي الفقيه الشافعي مدرس الرواحية بعد شيخه تقي الدين بن الصالح، 
  ودفن

  .بالصوفية أيضا، وكانت له جنازة حافلة رمحه اهللا
  .ذه السنة موت الفجأةقال أبو شامة، وكثر يف ه

  فمات خلق كثري بسبب ذلك، وممن تويف
__________  

  .يلقب بامللك املعز كان فاضال أجاز له أبو روح اهلروي وطائفة تويف يف ذي القعدة) ١(

  .فيها زكي الدين أبو الغورية أحد املعدلني بدمشق
  .وبدر الدين بن السين أحد رؤسائها
الب بن عبد الغفار الثعليب أيب احلسني، وهو سبط القاضي مجال الدين بن احلرستاين، وعز الدين عبد العزيز بن أيب ط

  .رمحهم اهللا تعاىل وعفا عنهم أمجعني
مث دخلت سنة مخس ومخسني وستمائة فيها أصبح امللك املعظم صاحب مصر عز الدين أيبك بداره ميتا وقد ويل 

  .امللك بعد أستاذ الصاحل جنم الدين أيوب بشهور



ن فيها ملك توران شاه املعظم بن الصاحل، مث خلفته شجرة الدر أم خليل مدة ثالثة أشهر مث أقيم هو يف امللك، كا
ومعه امللك االشرف موسى بن الناصر يوسف بن أقسيس بن الكامل مدة، مث استقل بامللك بال منازعة، وكسر 

ثنتني ومخسني، وخلع بعده االشرف واستقل بامللك  الناصر ملا أراد أخذ الديار املصرية وقتل الفارس إقطاي يف سنة
  .وحده، مث تزوج بشجرة الدر أم خليل

الثالث والعشرين من ربيع االول، وهو واقف ) ١(وكان كرميا شجاعا حييا دينا، مث كان موته يف يوم الثالثاء 
  .املدرسة املعزية مبصر وجمازها من أحسن االشياء، وهي من داخل ليست بتلك الفائقة

  .هذه جماز ال حقيقة له: وقد قال بعضهم
وملا قتل رمحه اهللا فاهتم مماليكه زوجته أم خليل شجرة الدر به، وقد كان عزم على تزوج ابنة صاحب املوصل بدر 
الدين لؤلؤ، فأمرت جواريها أن ميسكنه هلا فما زالت تضربه بقباقيبها واجلواري يعركن يف معاربه حىت مات وهو 

ا مسعوا مماليكه أقبلوا بصحبة مملوكه االكرب سيف الدين قطز، فقتلوها وألقوها على مزبلة غري ، ومل)٢(كذلك 
مستورة العورة، بعد احلجاب املنيع واملقام الرفيع، وقد علمت على املناشري والتواقيع، وخطب اخلطباء بامسها، 

للهم مالك امللك تؤيت امللك من تشاء قل ا(وضربت السكة برمسها، فذهبت فال تعرف بعد ذلك بعينها وال رمسها 
  وتنزع امللك ممن

وأقامت االتراك بعد ]  ٢٦: آل عمران) [ تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك اخلري انك على كل شئ قدير
ولقبوه ) ٣(أستاذهم عز الدين أيبك التركماين، بإشارة أكرب مماليكه االمري سيف الدين قطز، ولده نور الدين عليا 

  .مللك املنصور، وخطب له على املنابر وضربت السكة بامسه وجرت االمور على ما خيتاره برأيه ورمسها
  وفيها كانت فتنة عظيمة ببغداد بني الرافضة وأهل السنة، فنهب الكرخ ودور الرافضة حىت

__________  
  .يوم االربعاء خامس وعشرين ربيع االول: ٢٩٤/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ١(
  .قتله سنجر اجلوهري مملوك الطواشي واخلدام: ١٩٢/  ٣يف تاريخ أيب الفداء  )٢(

ويف بدائع ابن إياس، ندبت له مخسة من اخلدام الروم، فدخل عليهما هؤالء وبأيديهم سيوف مسلولة، فدخلوا عليه 
  .احلمام فقتلوه يف احلمام خنقا

)٢٩٤/  ١/  ١.(  
وكان له من العمر إحدى  ٦٥٥بويع بالسلطنة يوم اخلميس سادس عشرين ربيع االول : بن إياسقال ا) ٣(

  .و عمره يومئذ مخس عشرة سنة: ١٩٢/  ٣ويف تاريخ أيب الفداء ) ٢٩٦/  ١/  ١(وعشرين سنة 

  .دور قرابات الوزير ابن العلقمي، وأن ذلك من أقوى االسباب يف مماالته للتتار
احليدرية الشام، ومن شعارهم لبس الراحي والطراطري ويقصون حلاهم ويتركون شوارهبم،  وفيها دخلت الفقراء

وهو خالف السنة، تركوها ملتابعة شيخهم حيدر حني أسره املالحدة فقصوا حليته وتركوا شواربه، فاقتدوا به يف 
  .ذلك، وهو معذور مأجور

  .يف شيخهم قدوةوقد هنى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك، وليس هلم 
  .وقد بنيت هلم زاوية بظاهر دمشق قريبا من العونية

ويف يوم االربعاء ثامن عشر ذي احلجة من هذه السنة املباركة عمل عزاء واقف البادرائية هبا الشيخ جنم الدين عبد 
مور املهمة، وإصالح البغدادي مدرس النظامية، ورسول اخلالفة إىل ملوك اآلفاق يف اال) ١(اهللا بن حممد البادرائي 



االحوال املدهلمة، وقد كان فاضال بارعا رئيسا وقورا متواضعا، وقد ابتىن بدمشق مدرسة حسنة مكان دار االمري 
أسامة، وشرط على املقيم هبا العزوبة وأن ال يكون الفقيه يف غريها من املدارس، وإمنا أراد بذلك توفر خاطر الفقيه 

  صلومجعه على طلب العلم، ولكن ح
بذلك خلل كثري وشر لبعضهم كبري وقد كان شيخنا االمام العالمة شيخ الشافعية بالشام وغريها برهان الدين أبو 

إسحاق إبراهيم بن الشيخ تاج الدين الفزاري مدرس هذه املدرسة وابن مدرسها، يذكر أنه ملا حضر الواقف يف أول 
  .لوقف وفيه وال تدخلها امرأةيوم درس هبا وحضر عنده السلطان الناصري، قرأ كتاب ا

  .يا موالنا السلطان ربنا ما يضرب بعصاتني: فقال السلطان وال صيب ؟ فقال الواقف
  .فإذا ذكر هذه احلكاية تبسم عندها رمحه اهللا تعاىل

وكان هو أول من درس هبا مث ولده كمال الدين من بعده، وجعل نظرها إىل وجيه الدين بن سويد، مث صار يف 
  .ىل اآلنذريته إ

وقد نظر فيه بعض االوقات القاضي مشس الدين بن الصائغ مث انتزع منه حيث أثبت هلم النظر، وقد أوقف البادرائي 
على هذه املدرسة أوقافا حسنة دارة، وجعل فيها خزانة كتب حسنة نافعة، وقد عاد إىل بغداد يف هذه السنة فويل هبا 

  .شر يوما مث تويف إىل رمحة اهللا تعاىل يف مستهل ذي احلجة من هذه السنةقضاء القضاة كرها منه، فأقام فيه سبعة ع
  .ودفن بالشونيزية رمحه اهللا تعاىل

ويف ذي احلجة من هذه السنة بعد موت البادرائي بأيام قالئل نزلت التتار على بغداد مقدمة مللكهم هوالكو بن توىل 
وجنايتهم عليها يف أول السنة اآلتية على ما سيأيت بيانه  بن جنكيزخان عليهم لعائن الرمحن، وكان افتتاحهم هلا

  .وباهللا املستعان -وتفصيله 
  .وممن تويف يف هذه السنة من االعيان البادرائي واقف البادرائية اليت بدمشق كما تقدم بيانه رمحه اهللا تعاىل

__________  
  .البادرائي نسبة إىل بادرايا قرية من أعمال واسط) ١(

هبا يف ثامن ربيع االول ودفن فيها، وكان شيخا صاحلا ) ١(ي الدين عبد الرمحن بن أيب الفهم اليلداين والشيخ تق
  .مشتغال باحلديث مساعا وكتابة وإمساعا، إىل أن تويف وله حنو مائة سنة

هللا صلى اهللا وأكثر كتبه وجماميعه اليت خبطه موقوفة خبزانة الفاضلية من الكالسة، وقد رأى يف املنام رسول ا: قلت
  يا رسول اهللا ما أنا رجل: عليه وسلم فقال له

  .بلى أنت رجل جيد، رمحه اهللا وأكرم مثواه: جيد ؟ قال
الشيخ شرف الدين حممد بن أيب الفضل املرسي، وكان شيخا فاضال متقنا حمققا للبحث كثري احلج، له مكانة عند 

حلجاز، وحيث حل عظمه رؤساء تلك البلدة وكان مقتصدا يف االكابر، وقد اقتىن كتبا كثرية، وكان أكثر مقامه با
  .أموره وكانت وفاته رمحه اهللا بالذعقة بني العريش والداروم يف منتصف ربيع االول من هذه السنة رمحه اهللا

املشد الشاعر االمري سيف الدين علي بن عمر بن قزل مشد الديوان بدمشق، وكان شاعرا مطبقا له ديوان مشهور، 
وخويف ذنويب أهنا يب تعثر * نقلت إىل رمس القبور وضيقها : رآه بعضهم بعد موته فسأله عن حاله فأنشدهوقد 

مجيال بعفو اهللا * حباين هبا سقيا ملا كنت أحذر ومن كان حسن الظن يف حال موته * فصادفت رمحانا رؤوفا وأنعما 
اتب موىل شبل الدولة املعظمي، مسع الكندي وغريه، فالعفو أجدر بشارة بن عبد اهللا االرمين االصل بدر الدين الك

وكان يكتب خطا جيدا، وأسند إليه مواله النظر يف أوقافه وجعله يف ذريته، فهم إىل اآلن ينظرون يف الشبليتني، 



  .وكانت وفاته يف النصف من رمضان من هذه السنة
ملصري ناب عن أبيه ودرس بالشامية، وله شعر القاضي تاج الدين أبو عبد اهللا حممد بن قاضي القضاة مجال الدين ا

  :فمنه قوله
__________  

يلدان، وقيل يلدا دون نون وهي من دمشق : نسبة إىل يلدا قرية من قرى دمشق، ويف معجم البلدان: اليلداين) ١(
  .على ثالثة أميال

  .وال أدرى أمها واحد أم اثنان: قال ياقوت

ريقي مخر وعندك * شفت من ثناياه مدام فأزور وقال أنت يف الفقه إمام عمدا ور* صريت فمي لفيه باللثم لثام 
اخلمر حرام امللك الناصر داود بن املعظم عيسى بن العادل، ملك دمشق بعد أبيه، مث انتزعت من يده وأخذها عمه 

ن االشرف واقتصر على الكرك ونابلس، مث تنقلت به االحوال وجرت له خطوب طوال حىت مل يبق معه شئ م
احملال، وأودع وديعة تقارب مائة ألف دينار عند اخلليفة املستنصر فأنكره إياها ومل يردها عليه، وقد كان له فصاحة 

وشعر جيد، ولديه فضائل مجة، واشتغل يف علم الكالم على الشمس اخلسر وشاهي تلميذ الفخر الرازي، وكان 
  .لى سوء عقيدته فاهللا أعلميعرف علوم االوائل جدا، وحكوا عنه أشياء تدل إن صحت ع

وذكر أنه حضر أول درس ذكر باملستنصرية يف سنة ثنتني وثالثني وستمائة، وأن الشعراء أنشدوا املستنصر مدائح 
كنت املقدم واالمام االعظما فقال الناصر * لو كنت يف يوم السقيفة شاهدا : كثرية، فقال بعضهم يف مجلة قصيدة له

طأت، قد كان جد أمري املؤمنني العباس شاهدا يومئذ، ومل يكن املقدم، وما االمام اسكت فقد أخ: داود للشاعر
صدقت فكان هذا من أحسن ما نقل عنه رمحه اهللا تعاىل، : االعظم إال أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه، فقال اخلليفة

يعقوب حىت تويف هبا يف هذه  وقد تقاصر أمره إىل أن رسم عليه الناصر بن العزيز بقرية البويضا لعمه جمد الدين
  .السنة، فاجتمع الناس جبنازته، ومحل منها فصلي عليه ودفن عند والده بسفح قاسيون

امللك املعز عز الدين أيبك التركماين، أول ملوك االتراك، كان من أكرب مماليك الصاحل جنم الدين أيوب بن الكامل، 
مث قتلته زوجته شجرة الدر أم خليل، وقام يف ) ١(من سبع سنني  وكان دينا صينا عفيفا كرميا، مكث يف امللك حنوا

امللك من بعده ولده نور الدين علي، ولقب بامللك املنصور، وكان مدير مملكته مملوك أبيه سيف الدين قطز، مث عزله 
  واستقل بامللك بعده حنوا من

  .سنة وتلقب باملظفر، فقدر اهللا كسرة التتار على يديه بعني جالوت
  .د بسطنا هذا كله يف احلوادث فيما تقدم وما سيأيتوق

__________  
  .سبع سنني وثالثة أشهر: ٢٩٥/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ١(

  .منها مدة انفراده بالسلطنة مخس سنني وثالثة أشهر
  .لثالث سنني من واليته: ٣٧٧/  ٥ويف ابن خلدون 

ظايا امللك الصاحل جنم الدين أيوب، وكان ولدها منه خليل شجرة الدر بنت عبد اهللا أم خليل التركية، كانت من ح
من أحسن الصور، فمات صغريا، وكانت تكون يف خدمته ال تفارقه حضرا وال سفرا من شدة حمبته هلا وقد ملكت 

الديار املصرية بعد مقتل ابن زوجها املعظم توران شاه، فكان خياطب هلا وتضرب لسكة بامسها وعلمت على املناشري 



مدة ثالثة أشهر، مث متلك املعز كما ذكرنا، مث تزوجها بعد متلكه الديار املصرية بسنوات، مث غارت عليه ملا ) ١(
بلغها أنه يريد أن يتزوج بنت صاحب املوصل بدر الدين لؤلؤ فعملت عليه حىت قتلته كما تقدم ذكره، فتماال عليها 

بالقرب من قرب السيدة نفيسة ) ٣(ثة أيام، مث نقلت إىل تربة هلا وألقوها على مزبلة ثال) ٢(مماليكه املعزية فقتلوها 
رمحها اهللا تعاىل، وكانت قوية النفس، ملا علمت أنه قد أحيط هبا أتلفت شيئا كثريا من اجلواهر النفيسة والآللئ 

ن حممد بن سليمان املثمنة، كسرته يف اهلاون ال هلا وال لغريها، وكان وزيرها يف دولتها الصاحب هباء الدين علي ب
  .املعروف بابن حنا وهو أول مناصبه

الشيخ االسعد هبة اهللا بن صاعد شرف الدين الفائزي خلدمته قدميا امللك الفائز سابق الدين إبراهيم بن امللك 
العادل، وكان نصرانيا فأسلم، وكان كثري الصدقات والرب والصالت، استوزره املعز وكان حظيا عنده جدا، ال 

، وقبله القاضي )٤(يئا إال بعد مراجعته ومشاورته، وكان قبله يف الوزارة القاضي تاج الدين ابن بنت االعز يفعل ش
، مث صارت بعد ذلك كله إىل هذا الشيخ االسعد املسلماين، وقد كان الفائزي يكاتبه )٥(بدر الدين السنجاري 

  املعز باململوك، مث ملا قتل املعز أهني االسعد حىت صار
لعن اهللا : ، وأخذ االمري سيف الدين قطز خطه مبائة ألف دينار، وقد هجاه هباء الدين زهري بن علي، فقالشقيا

  وأباه، فصاعدا* صاعدا 
__________  

مجيع ما يكتب يف االقطاعات من عاليها ودانيها لالمراء ) أي املنشور(اصطلح كتاب ذلك الزمان على تسمية ) ١(
  .وغريهم مناشري مجع منشور واجلند والعربان والتركمان

  ).٢١٧/  ٢، املواعظ ١٥٧/  ١٣انظر صبح االعشى (
ان االمري علي قبض على شجرة الدر، وسلمها إىل أمه، : ٢٩٤/  ١/  ١قال ابن إياس يف بدائع الزهور ) ٢(

  .فأمرت جواريها ان يقتلوها بالقباقيب والنعال، فقتلوها حىت ماتت
  ).بدائع الزهور(ار بيت اخلليفة دفنت يف املدرسة اليت جبو) ٣(
كان قبله هباء الدين زهري حممد بن حممد بن علي بن حيىي بن احلسن االزدي فلما مات توىل : يف بدائع الزهور) ٤(

  ).٣٠١/  ١/  ١(الوزارة االسعد هبة اهللا الفائزي 
الفائزي، وقد مجع بني الوزارة  واستقر به وزيرا عوضا عن: تابع ابن إياس قائال: السخاوي: يف بدائع الزهور) ٥(

  ).٣٠١/  ١/  ١(وقضاء الشافعية 

واحدا مث واحدا مث قتل بعد ذلك كله ودفن بالقرافة، وقد رثاه القاضي ناصر الدين ابن املنري، وله فيه * وبنيه فنازال 
  .مدائح وأشعار حسنة فصيحة رائقة

ن حممد بن حممد بن احلسني أبو حامد بن أيب احلديد عز ابن أيب احلديد الشاعر العراقي عبد احلميد بن هبة اهللا ب
الدين املدائين، الكاتب الشاعر املطبق الشيعي الغايل، له شرح هنج البالغة يف عشرين جملدا، ولد باملدائن سنة ست 

ر ابن ومثانني ومخسمائة، مث صار إىل بغداد فكان أحد الكتاب والشعراء بالديوان اخلليفيت، وكان حظيا عند الوزي
العلقمي، ملا بينهما من املناسبة واملقاربة واملشاهبة يف التشيع واالدب والفضيلة، وقد أورد له ابن الساعي أشياء 

  كثرية من مدائحه وأشعاره الفائقة الرائقة،
ماتا يف  وكان أكثر فضيلة وأدبا من أخيه أيب املعايل موفق الدين بن هبة اهللا، وإن كان اآلخر فاضال بارعا أيضا، وقد

  .هذه السنة رمحهما اهللا تعاىل



مث دخلت سنة ست ومخسني وستمائة فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حىت اخلليفة، وانقضت دولة بين 
  .العباس منها

استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبة االمريين اللذين على مقدمة عساكر سلطان التتار، 
ن، وجاءت إليهم أمداد صاحب املوصل يساعدوهنم على البغاددة ومريته وهداياه وحتفه، وكل ذلك هوالكو خا

خوفا على نفسه من التتار، ومصانعة هلم قبحهم اهللا تعاىل، وقد سترت بغداد ونصبت فيها اجملانيق والعرادات 
" لن يغين حذر عن قدر " ا ورد يف االثر وغريها من آالت املمانعة اليت ال ترد من قدر اهللا سبحانه وتعاىل شيئا، كم

إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما (وقال تعاىل ]  ٤: نوح) [ إن أجل اهللا إذا جاء ال يؤخر(وكما قال تعاىل 
وأحاطت التتار بدار ]  ١١: الرعد) [ بأنفسهم وإذا أراد اهللا بقوم سوء فال مرد له وما هلم من دونه من وال

وهنا بالنبال من كل جانب حىت أصيبت جارية كانت تلعب بني يدي اخلليفة وتضحكه، وكانت من اخلالفة يرشق
مجلة حظاياه، وكانت مولدة تسمى عرفة، جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بني يدي اخلليفة، 

ليه مكتوب إذا أراد اهللا فانزعج اخلليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا، وأحضر السهم الذي أصاهبا بني يديه فإذا ع
إنفاذ قضائه وقدره أذهب من ذوي العقول عقوهلم، فأمر اخلليفة عند ذلك بزيادة االحتراز، وكثرت الستائر على 

إىل بغداد يف ثاين عشر احملرم  -وكان قدوم هالكو خان جبنوده كلها، وكانوا حنو مائيت ألف مقاتل  -دار اخلالفة 
نق على اخلليفة بسبب ما كان تقدم من االمر الذي قدره اهللا وقضاه وأنفذه وأمضاه، من هذه السنة، وهو شديد احل

  وهو

أن هالكو ملا كان أول بروزه من مهدان متوجها إىل العراق أشار الوزير مؤيد الدين حممد بن العلقمي على اخلليفة 
فخذل اخلليفة عن ذلك دويداره بأن يبعث إليه هبدايا سنية ليكون ذلك مداراة له عما يريده من قصد بالدهم 

  الصغري أيبك وغريه، وقالوا إن الوزير إمنا يريد هبذا مصانعة ملك
التتار مبا يبعثه إليه من االموال، وأشاروا بأن يبعث بشئ يسري، فأرسل شيئا من اهلدايا فاحتقرها هالكو خان، 

عثهما إليه وال باال به حىت أزف قدومه، وأرسل إىل اخلليفة يطلب منه دويداره املذكور، وسليمان شاه، فلم يب
ووصل بغداد جبنوده الكثرية الكافرة الفاجرة الظاملة الغامشة، ممن ال يؤمن باهللا وال باليوم اآلخر، فأحاطوا ببغداد من 

ناحيتها الغربية والشرقية، وجيوش بغداد يف غاية القلة وهناية الذلة، ال يبلغون عشرة آالف فارس، وهم وبقية 
يش، كلهم قد صرفوا عن إقطاعاهتم حىت استعطى كثري منهم يف االسواق وأبواب املساجد، وأنشد فيهم الشعراء اجل

قصائد يرثون هلم وحيزنون على االسالم وأهله، وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي، وذلك أنه ملا 
هنبت فيها الكرخ وحملة الرافضة حىت هنبت دور  كان يف السنة املاضية كان بني أهل السنة والرافضة حرب عظيمة

قرابات الوزير، فاشتد حنقه على ذلك، فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على االسالم وأهله ما وقع من االمر 
الفظيع الذي مل يؤرخ أبشع منه منذ بنيت بغداد، وإىل هذه االوقات، وهلذا كان أول من برز إىل التتار هو، فخرج 

حابه وخدمه وحشمه، فاجتمع بالسلطان هالكو خان لعنه اهللا، مث عاد فأشار على اخلليفة باخلروج إليه بأهله وأص
واملثول بني يديه لتقع املصاحلة على أن يكون نصف خراج العراق هلم ونصفه للخليفة، فاحتاج اخلليفة إىل أن خرج 

لدولة واالعيان، فلما اقتربوا من منزل السلطان يف سبعمائة راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤس االمراء وا
هوالكو خان حجبوا عن اخلليفة إال سبعة عشر نفسا، فخلص اخلليفة هبؤالء املذكورين، وأنزل الباقون عن مراكبهم 
وهنبت وقتلوا عن آخرهم، وأحضر اخلليفة بني يدي هالكو فسأله عن أشياء كثرية فيقال إنه اضطرب كالم اخلليفة 

ما رأى من االهانة واجلربوت، مث عاد إىل بغداد ويف صحبته خوجه نصري الدين الطوسي، والوزير ابن من هول 



العلقمي وغريمها، واخلليفة حتت احلوطة واملصادرة، فأحضر من دار اخلالفة شيئا كثريا من الذهب واحللي واملصاغ 
ريهم من املنافقني على هوالكو أن ال يصاحل واجلواهر واالشياء النفيسة، وقد أشار أولئك املال من الرافضة وغ

اخلليفة، وقال الوزير مىت وقع الصلح على املناصفة ال يستمر هذا إال عاما أو عامني مث يعود االمر إىل ما كان عليه 
  قبل ذلك، وحسنوا له قتل اخلليفة، فلما عاد اخلليفة إىل

وزير ابن العلقمي، واملوىل نصري الدين الطوسي، وكان السلطان هوالكو أمر بقتله، ويقال إن الذي أشار بقتله ال
النصري عند هوالكو قد استصحبه يف خدمته ملا فتح قالع االملوت، وانتزعها من أيدي االمساعيلية، وكان النصري 

وزيرا لشمس الشموس والبيه من قبله عالء الدين بن جالل الدين، وكانوا ينسبون إىل نزار بن املستنصر العبيدي، 
انتخب هوالكو النصري ليكون يف خدمته كالوزير املشري، فلما قدم هوالكو وهتيب من قتل اخلليفة هون عليه و

الوزير ذلك فقتلوه رفسا، وهو يف جوالق لئال يقع على االرض شئ من دمه، خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل هلم، 
  وقيل بل خنق،

ن كان معه من سادات العلماء والقضاة واالكابر والرؤساء واالمراء ويقال بل أغرق فاهللا أعلم، فباؤوا بإمثه وإمث م
ومالوا على البلد فقتلوا مجيع من قدروا عليه من  -وستأيت ترمجة اخلليفة يف الوفيات  -وأويل احلل والعقد ببالده 

شوش، وقىن الرجال والنساء والولدان واملشايخ والكهول والشبان ودخل كثري من الناس يف اآلبار وأماكن احل
الوسخ، وكمنوا كذلك أياما ال يظهرون، وكان اجلماعة من الناس جيتمعون إىل اخلانات ويغلقون عليهم االبواب 

فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار، مث يدخلون عليهم فيهربون منهم إىل أعايل االمكنة فيقتلوهنم باالسطحة، حىت 
  .فإنا هللا وإنا إليه راجعونجتري امليازيب من الدماء يف االزقة، 

وكذلك يف املساجد واجلوامع والربط، ومل ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجأ إليهم 
وإىل دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أخذوا هلم أمانا، بذلوا عليه أمواال جزيلة حىت سلموا 

  .وسلمت أمواهلم
د بعد ما كانت آنس املدن كلها كأهنا خراب ليس فيها إال القليل من الناس، وهم يف خوف وجوع وعادت بغدا

وذلة وقلة، وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه احلادثة جيتهد يف صرف اجليوش وإسقاط امسهم من الديوان، فكانت 
ء من هو كامللوك االكابر االكاسر، فلم العساكر يف آخر أيام املستنصر قريبا من مائة ألف مقاتل، منهم من االمرا

يزل جيتهد يف تقليلهم إىل أن مل يبق سوى عشرة آالف، مث كاتب التتار وأطمعهم يف أخذ البالد، وسهل عليهم 
ذلك، وحكى هلم حقيقة احلال، وكشف هلم ضعف الرجال، وذلك كله طمعا منه أن يزيل السنة بالكلية، وأن 

  يظهر
م خليفة من الفاطميني، وأن يبيد العلماء واملفتيني، واهللا غالب على أمره، وقد رد كيده يف البدعة الرافضة وأن يقي

حنره، وأذله بعد العزة القعساء، وجعله حوشكاشا للتتار بعد ما كان وزيرا للخلفاء، واكتسب إمث من قتل ببغداد 
  .ءمن الرجال والنساء واالطفال، فاحلكم هللا العلي الكبري رب االرض والسما

وقد جرى على بين إسرائيل ببيت املقدس قريب مما جرى على أهل بغداد كما قص اهللا تعاىل علينا ذلك يف كتابه 
  .وقضينا إىل بين إسرائيل يف الكتاب لتفسدن يف االرض مرتني ولتعلن علوا كبريا(العزيز، حيث يقول 

[ اآليات ) وا خالل الديار وكان وعدا مفعوالفإذا جاء وعد أوالمها بعثنا عليكم عبادا لنا أويل بأس شديد فجاس
  ]. ٢٢ - ١٧: االسراء

وقد قتل من بين إسرائيل خلق من الصلحاء وأسر مجاعة من أوالد االنبياء، وخرب بيت املقدس بعد ما كان معمورا 



  .بالعباد والزهاد واالحبار واالنبياء، فصار خاويا على عروشه واهي البناء
  .ة من قتل ببغداد من املسلمني يف هذه الوقعةوقد اختلف الناس يف كمي

فقيل مثامنائة ألف، وقيل ألف ألف ومثامنائة ألف، وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وال 
  .حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

ني يوما، وكان قتل اخلليفة املستعصم باهللا وكان دخوهلم إىل بغداد يف أواخر احملرم، وما زال السيف يقتل أهلها أربع
  أمري املؤمنني يوم االربعاء

، ومدة خالفته مخس عشرة سنة )١(رابع عشر صفر وعفي قربه، وكان عمره يومئذ ستا وأربعني سنة وأربعة أشهر 
لده االوسط أبو ، وقتل معه ولده االكرب أبو العباس أمحد، وله مخس وعشرون سنة، مث قتل و)٢(ومثانية أشهر وأيام 

الفضل عبد الرمحن وله ثالث وعشرون سنة، وأسر ولده االصغر مبارك وأسرت أخواته الثالث فاطمة وخدجية 
  .ومرمي، وأسر من دار اخلالفة من االبكار ما يقارب ألف بكر فيما قيل واهللا أعلم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

بن الشيخ أيب الفرج بن اجلوزي، وكان عدو الوزير، وقتل أوالده  وقتل أستاذ دار اخلالفة الشيخ حميي الدين يوسف
  عبد اهللا، وعبد الرمحن، وعبد الكرمي، وأكابر الدولة واحدا: الثالثة

بعد واحده، منهم الديودار الصغري جماهد الدين أيبك، وشهاب الدين سليمان شاه، ومجاعة من أمراء السنة وأكابر 
  .البلد

من دار اخلالفة من بين العباس فيخرج بأوالده ونسائه فيذهب به إىل مقربة اخلالل، جتاه وكان الرجل يستدعى به 
  .املنظرة فيذبح كما تذبح الشاة، ويؤسر من خيتارون من بناته وجواريه

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب اخلليفة صدر الدين علي بن النيار، وقتل اخلطباء واالئمة، ومحلة القرآن، وتعطلت 
ماعات واجلمعات مدة شهور ببغداد، وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه اهللا ولعنه أن يعطل املساجد املساجد واجل

واملدارس والربط ببغداد ويستمر باملشاهد وحمال الرفض، وأن يبين للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم 
مره بعد شهور يسرية من هذه احلادثة، هبا وعليها، فلم يقدره اهللا تعاىل على ذلك، بل أزال نعمته عنه وقصف ع

  .وأتبعه بولده فاجتمعا واهللا أعلم بالدرك االسفل من النار
وملا انقضى االمر املقدر وانقضت االربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس هبا أحد إال الشاذ من الناس، 

صورهم وأنتنت من جيفهم البلد، وتغري اهلواء والقتلى يف الطرقات كأهنا التلول، وقد سقط عليهم املطر فتغريت 
فحصل بسببه الوباء الشديد حىت تعدى وسرى يف اهلواء إىل بالد الشام، فمات خلق كثري من تغري اجلو وفساد 

  .الريح، فاجتمع على الناس الغالء والوباء والفناء والطعن والطاعون، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
خرج من حتت االرض من كان باملطامري والقىن واملقابر كأهنم املوتى إذا نبشوا من قبورهم، وملا نودي ببغداد باالمان 

وقد أنكر بعضهم بعضا فال يعرف الوالد ولده وال االخ أخاه، وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتالحقوا مبن سبقهم 
  .إال هو له االمساء احلسىن من القتلى، واجتمعوا حتت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى، اهللا ال إله

وكان رحيل السلطان املسلط هوالكو خان عن بغداد يف مجادى االوىل من هذه السنة إىل مقر ملكه، وفوض أمر 
  بغداد إىل االمري علي هبادر، فوض

__________  
  .سبعا وأربعني سنة: ٢٣١/  ٢يف فوات الوفيات ) ١(
مخس عشرة : ٣٢٤/  ٢٣ويف هناية االرب  ٢٣١/  ٢الوفيات وفوات  ٢٥٤/  ١كذا باالصل ومرآة الزمان ) ٢(



  .سنة وسبعة أشهر وعشرة أيام
  .حنو ست عشرة سنة تقريبا: ١٩٤/  ٣ويف تاريخ أيب الفداء 

إليه الشحنكية هبا وإىل الوزير ابن العلقمي فلم ميهله اهللا وال أمهله، بل أخذه أخذ عزيز مقتدر، يف مستهل مجادى 
تني سنة، وكان عنده فضيلة يف االنشاء ولديه فضيلة يف االدب، ولكنه كان شيعيا جلدا اآلخرة عن ثالث وس

رافضيا خبيثا، فمات جهدا وغما وحزنا وندما، إىل حيث ألقت رحلها أم قشعم، فويل بعده الوزارة ولده عز الدين 
  .بن الفضل حممد، فأحلقه اهللا بأبيه يف بقية هذا العام، وهللا احلمد واملنة

أبو شامة وشيخنا أبو عبد اهللا الذهيب وقطب الدين اليونيين أنه أصاب الناس يف هذه السنة بالشام وباء  وذكر
شديد، وذكروا أن سبب ذلك من فساد اهلواء واجلو، فسد من كثرة القتلى ببالد العراق وانتشر حىت تعدى إىل 

  .بالد الشام فاهللا أعلم
لكرك امللك املغيث عمر بن العادل الكبري، وكان يف حبسه مجاعة من ويف هذه السنة اقتتل املصريون مع صاحب ا

أمراء البحرية، منهم ركن الدين بيربس البند قداري، فكسرهم املصريون وهنبوا ما كان معهم من االثقال واالموال، 
ون يف االرض وأسروا مجاعة من رؤس االمراء فقتلوا صربا، وعادوا إىل الكرك يف أسوأ حال وأشنعه، وجعلوا يفسد

ويعيثون يف البالد، فأرسل اهللا الناصر صاحب دمشق فبعث جيشا ليكفهم عن ذلك، فكسرهم البحرية واستنصروا 
فربز إليهم الناصر بنفسه فلم يلتفتوا إليه وقطعوا أطناب خيمته اليت هو فيها بإشارة ركن الدين بيربس املذكور، 

  .وجرت حروب وخطوب يطول بسطها وباهللا املستعان
خليفة الوقت املستعصم باهللا أمري املؤمنني آخر خلفاء بين العباس بالعراق رمحه : وممن تويف يف هذه السنة من االعيان

اهللا، وهو أبو أمحد عبد اهللا بن املستنصر باهللا أيب جعفر منصور بن الظاهر بأمر اهللا أيب نصر حممد بن الناصر لدين اهللا 
ر اهللا أيب حممد احلسن بن املستنجد باهللا أيب املظفر يوسف بن املقتفي المر اهللا أيب أيب العباس أمحد بن املستضئ بأم

  عبد اهللا حممد بن املستظهر باهللا أيب العباس أمحد بن املقتدي باهللا أيب القاسم عبد اهللا بن الذخرية أيب
االمري إسحاق بن املقتدر باهللا أيب الفضل  العباس حممد بن القائم بأمر اهللا عبد اهللا بن القادر باهللا أيب العباس أمحد بن

جعفر بن املعتضد باهللا أيب العباس أمحد بن االمري املوفق أيب أمحد طلحة بن املتوكل على اهللا أيب الفضل جعفر بن 
 املعتصم باهللا أيب إسحاق حممد بن الرشيد أيب حممد هارون بن املهدي أيب عبد اهللا حممد بن املنصور أيب جعفر عبد اهللا
بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس بن عبد املطلب بن هاشم اهلامشي العباسي، مولده سنة تسع وستمائة، وبويع 

) ٢(سنة أربعني، وكان مقتله يف يوم االربعاء الرابع عشر من صفر ) ١(له باخلالفة يف العشرين من مجادى االوىل 
  سنة ست

__________  
  .لعشر خلون من مجادى اآلخرة: ٨٩/  ٢يف مآثر االنافة ) ١(
  .يف احملرم: ٢٢٠/  ١واجلوهر الثمني  ٨٩/  ٢يف مآثر االنافة ) ٢(

  .ومخسني وستمائة، فيكون عمره يوم قتل سبعا وأربعني سنة رمحه اهللا تعاىل
ام وقد كان حسن الصورة جيد السريرة، صحيح العقيدة مقتديا بأبيه املستنصر يف املعدلة وكثرة الصدقات وإكر

العلماء والعباد، وقد استجاز له احلافظ ابن النجار من مجاعة من مشايخ خراسان منهم املؤيد الطوسي، وأبو روح 
عبد العزيز بن حممد اهلروي وأبو بكر القاسم بن عبد اهللا بن الصفار وغريهم، وحدث عنه مجاعة منهم مؤدبه شيخ 



، وأجاز هو لالمام حميي الدين بن اجلوزي، وللشيخ جنم الشيوخ صدر الدين أبو احلسن علي بن حممد بن النيار
  .الدين البادرائي، وحدثا عنه هبذه االجازة

وقد كان رمحه اهللا سنيا على طريقة السلف واعتقاد اجلماعة كما كان أبوه وجده، ولكن كان فيه لني وعدم تيقظ 
إياها الناصر داود بن املعظم وكانت قيمتها وحمبة للمال ومجعه، ومن مجلة ذلك أنه استحل الوديعة اليت استودعه 

حنوا من مائة ألف دينار فاستقبح هذا من مثل اخلليفة، وهو مستقبح ممن هو دونه بكثري، بل من أهل الكتاب من إن 
آل ) [ ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائما(تأمنه بقنطار يؤده إليك، كما قال اهللا تعاىل 

  ]. ٧٥: مرانع
  قتلته التتار مظلوما مضطهدا يف يوم االربعاء رابع عشر صفر من هذه السنة، وله من العمر

  .ستة وأربعون سنة وأربعة أشهر
  .، فرمحه اهللا وأكرم مثواه، وبل بالرأفة ثراه)١(وكانت مدة خالفته مخسة عشر سنة ومثانية أشهر وأياما 

نات ثالث من صلبه، وشغر منصب اخلالفة بعده، ومل يبق يف بين العباس من وقد قتل بعده ولداه وأسر الثالث مع ب
سد مسده، فكان آخر اخللفاء من بين العباس احلاكمني بالعدل بني الناس، ومن يرجتى منهم النوال وخيشى البأس، 

يف سنة ثنتني وثالثني وختموا بعبد اهللا املستعصم كما فتحوا بعبد اهللا السفاح، بويع له باخلالفة وظهر ملكه وأمره 
ومائة، بعد انقضاء دولة بين أمية كما تقدم بيانه، وآخرهم عبد اهللا املستعصم وقد زال ملكه وانقضت خالفته يف 
هذا العام، فجملة أيامهم مخسمائة سنة وأربع وعشرون سنة، وزال ملكهم عن العراق واحلكم بالكلية مدة سنة 

  . وأربعمائة، مث عادت كما كانتوشهور يف أيام البساسريي بعد اخلمسني
  .وقد بسطنا ذلك يف موضعه يف أيام القائم بأمر اهللا وهللا احلمد

ومل تكن أيدي بين العباس حاكمة على مجيع البالد كما كانت بنو أمية قاهرة جلميع البالد واالقطار واالمصار، فإنه 
 أمية ممن بقي منهم من ذرية عبد الرمحن بن خرج عن بين العباس بالد املغرب، ملكها يف أوائل االمر بعض بين

معاوية بن هشام بن عبد امللك، مث تغلب عليه امللوك بعد دهور متطاولة كما ذكرنا، وقارن بين العباس دولة املدعني 
أهنم من الفاطميني ببالد مصر وبعض بالد املغرب، وما هنالك، وبالد الشام يف بعض االحيان واحلرمني يف أزمان 

وكذلك أخذت من أيديهم بالد خراسان وما وراء النهر، وتداولتها امللوك دوال بعد دول، حىت مل يبق مع  طويلة
  اخلليفة

__________  
  .تقدم التعليق على مدة خالفته ومقدار عمره عند وفاته) ١(

  .٢٣٦انظر هوامش صفحة 

وات ومجع االموال يف أكثر االوقات، منهم إال بغداد وبعض بالد العراق، وذلك لضعف خالفتهم واشتغاهلم بالشه
  .كما ذكر ذلك مبسوطا يف احلوادث والوفيات

واستمرت دولة الفاطميني قريبا من ثالمثائة سنة حىت كان آخرهم العاضد الذي مات بعد الستني ومخسمائة يف 
دة ملكهم حتريرا من الدولة الصالحية الناصرية القدسية، وكانت عدة ملوك الفاطميني أربعة عشر ملكا متخلفا، وم

  سنة سبع وتسعني ومائتني إىل أن تويف العاضد سنة بضع
وستني ومخسمائة، والعجب أن خالفة النبوة التالية لزمان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كانت ثالثني سنة كما 

علي ستة شهور حىت ، فكان فيها أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي مث ابنه احلسن بن )١(نطق هبا احلديث الصحيح 



كملت الثالثون كما قررنا ذلك يف دالئل النبوة، مث كانت ملكا فكان أول ملوك االسالم من بين أيب سفيان معاوية 
بن أيب سفيان صخر بن حرب بن أمية، مث ابنه يزيد، مث ابن ابنه معاوية بن يزيد بن معاوية، وانقرض هذا البطن 

مث ملك مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن املفتتح مبعاوية املختتم مبعاوية، 
قصي، مث ابنه عبد امللك، مث الوليد بن عبد امللك، مث أخوه سليمان مث ابن عمه عمر بن عبد العزيز، مث يزيد بن عبد 

يم الناقص وهو ابن الوليد أيضا، امللك، مث هشام بن عبد امللك، مث الوليد بن يزيد مث يزيد بن الوليد، مث أخوه إبراه
مث مروان بن حممد بن مروان امللقب باحلمار، وكان آخرهم، فكان أوهلم امسه مروان وآخرهم امسه مروان، مث 

  .انقرضوا من أوهلم إىل خامتهم
  .وكان أول خلفاء بين العباس عبد اهللا السفاح، وآخرهم عبد اهللا املستعصم

ول امسه عبد اهللا العاضد، وآخرهم عبد اهللا العاضد، وهذا اتفاق غريب جدا قل وكذلك أول خلفاء الفاطميني فاال
  .من يتنبه له، واهللا سبحانه أعلم

القاهر الفرد القوي بطشه مقلب * احلمد هللا العظيم عرشه : وهذه أرجوزة لبعض الفضالء ذكر فيها مجيع اخللفاء
* على النيب املصطفى حممد وآله وصحبه الكرام * ام االبد وجامع االنام للنشور مث الصالة بدو* االيام والدهور 

من قام بعد * نظمتها لطيفة وجيزة نظمت فيها الراشدين اخللفا * السادة االئمة االعالم وبعد فإن هذه أرجوزة 
كيف جرت حوادث * جعلتها تبصرة وذكرى ليعلم العاقل ذو التصوير * النيب املصطفى ومن تالهم وهلم جرا 

  معرضون للفنا واهللك* وكل ذي مقدرة وملك  االمور
__________  

والترمذي يف  ٢٢٠/  ٥و  ٢٧٣/  ٤واالمام أمحد يف مسنده  ٢٢١/  ٤أخرجه أبو داود يف كتاب السنة ) ١(
  .٥٠٣/  ٤الفنت 

  .وعزاه املؤلف هناك اليب داود والترمذي والنسائي: وقد تقدم احلديث يف كتابنا يف اجلزء السادس

يورثه من شاء من عباده وكل خملوق * تبصرة لكل ذي اعتبار وامللك اجلبار يف بالده * تالف الليل والنهار ويف اخ
وما سواه * سبحانه من ملك قهار منفرد بالعز والبقاء * وكل ملك فإىل انتهاء وال يدوم غري ملك الباري * فللفناء 

مث ارتضى من بعده * قحافة أعين االمام اهلادي الصديقا  بعد النيب ابن أيب* فإىل انقضاء أول من بويع باخلالفة 
بذاك جبار السما واالرض * واستأصلت سيوفه الكفارا وقام بالعدل قياما يرضي * الفاروقا ففتح البالد واالمصارا 

لح كادوا بأن جيددوا هبا الفنت فأص* مث علي والد السبطني مث أتت كتائب مع احلسن * ورضي الناس بذي النورين 
* ونقل القصة كل راويه فمهد امللك كما يريد * ومجع الناس على معاوية ) ١(كما عزا نبينا إليه * اهللا على يديه 

ومل يكن إليها منه * أعين أبا ليلى وكان زاهدا فترك االمرة ال عن غلبه * وقام فيه بعده يزيد مث ابنه وكان برا راشدا 
حبكم من يقول كن فكانا ومل * لب امللك وفيه ينصب وبالشام بايعوا مروانا يف ط* طلبه وابن الزبري باحلجاز يدأب 

  وعافصته أسهم احلمام* يدم يف امللك غري عام 
خر صريعا بسيوف اهللك وقتل * ونار جنم سعده يف الفلك وكل من نازعه يف امللك * واستوثق امللك لعبد امللك 

وابن الزبري الئذ باحلرم فجار بعد قتله * ىل احلجاز بسيوف النقم وسري احلجاج ذا الشقاق إ* بالعراق ) ٢(املصعب 
مث * تقلبت جبسمه الدهور مث أتى من بعده الوليد * ومل خيف يف أمره من ربه وعندما صفت له االمور * بصلبه 

  سليمان الفىت الرشيد
__________  



  .يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمنيابين هذا سيد ولعل اهللا أن : اشارة إىل احلديث الشريف قال فيه) ١(
  .لفظ البخاري

 ٥كتاب املناقب وأخرجه حممد يف مسنده  -يف كتاب الصلح بني الناس، وأعاده يف باب عالمات النبوة يف االسالم 
 /٤٩.  
  .يعين مصعب بن الزبري) ٢(

وذي الصالة والتقى والصوم * تابع أمر ربه كما أمر وكان يدعى بأشج القوم * مث استفاض يف الورى عدل عمر 
والراشدين من ذوي العقول فجرع * وكف أهل الظلم والطغيان مقتديا بسنة الرسول * فجاء بالعدل واالحسان 

مث الوليد فت منه اهلام مث يزيد وهو يدعى * ومل يروا مثال له من بعده مث يزيد بعده هشام * االسالم كأس فقده 
فكان من * وكان كل أمره سقيما وأسند امللك إىل مروانا * ومل تطل مدة إبراهيما فجاءه محامه معافصا * الناقصا 

  وحادث الدهر سطا عليه* أموره ما كانا وانقرض امللك على يديه 
واستنزعت عنهم ضروب النعم مث أتى * ومل تفده كثرة العديد وكان فيه حتف آل احلكم * وقتله قد كان بالصعيد 

وقلدت بيعتهم كل االمم وكل من * ل فينا ثابت االساس وجاءت البيعة من أرض العجم ال زا* ملك بين العباس 
حني توىل القائم املستعصم أوهلم ينعت * خر صريعا لليدين والفم وقد ذكرت من توىل منهم * نازعهم من أمم 

وجاء هارون الرشيد يتلوه موسى اهلادي الصفي * وبعده املنصور ذو اجلناح مث أتى من بعده املهدي * بالسفاح 
مث * وبعده املعتصم املكني واستخلف الواثق بعد املعتصم * مث االمني حني ذاق فقده وقام بعد قتله املأمون * بعده 

وقامت * هللا ذي العرش القدمي االول فأدحض البدعة يف زمانه * أخوه جعفر مويف الذمم وأخلص النية يف املتوكل 
ما غار جنم يف السماء أو * وألبس املعتزيل ثوب ذله فرمحة اهللا عليه أبدا * دعة مضلة السنة يف أوانه ومل يبق فيها ب

واملستعني بعده كما * ومهد امللك وساس املقتصد وعندما استشهد قام املنتصر * بدا وبعده استوىل وقام املعتمد 
وبعده ساس االمور املقتدر * أسطر واملهتدي امللتزم االعز واملكتفي يف صحف العال * ذكر وجاء بعد موته املعتز 
  مث املطيع ما به من خلف* وبعده الراضي أخو املفاخر واملتقي من بعد ذا املستكفي * واستوثق امللك بعز القاهر 

مث أتى املسترشد املوقر وبعده * والقائم الزاهد وهو الشاكر واملقتدي من بعده املستظهر * والطائع الطائع مث القادر 
الصادق الصدوق يف أقواله والناصر * وحني مات استنجدوا بيوسف املستضئ العادل يف أفعاله * املقتفي الراشد مث 

وعدله كل به عليم ومل تطل أيامه يف * ودام طول مكثه يف الناس مث تاله الظاهر الكرمي * الشهم الشديد الباس 
عادل الرب الكرمي العنصر دام يسوس الناس سبع ال* غري شهور واعترته اهللكه وعهده كان إىل املستنصر * اململكة 
صلى عليه * ويف مجادى صادف املنونا وبايع اخلالئق املستعصما * وأشهرا بعزمات بره مث تويف عام أربعينا * عشرة 

ونشروا يف جوده املفاخرا * يقضون بالبيعة والوفاق وشرفوا بذكره املنابرا * ربنا وسلما فأرسل الرسل إىل اآلفاق 
مث قلت أنا : وعدله الزائد يف رعيته قال الشيخ عماد الدين ابن كثري رمحه اهللا تعاىل* ار يف اآلفاق حسن سريته وس

فلم يكن من أمره فكاك * أتباع جنكيزخان اجلبار صحبته ابن ابنه هوالكو * مث ابتاله اهللا بالتتار : بعد ذلك أبياتا
وقتلوا االحفاد واالجدادا وانتهبوا املال مع * وا بغداد والبالدا وقتلوه نفسه وجهله ودمر* فمزقوا جنوده ومشله 

ومل * وما اقتضاه عدله وحكمه وشغرت من بعده اخلالفة * ومل خيافوا سطوة العظيم وغرهم إنظاره وحلمه * احلرمي 
  يؤرخ مثلها من آفة

مسيم بيربس االمام العامل مث ابنه * حلاكم خليفة أعين به املستنصرا مث ويل من بعد ذاك ا* مث أقام امللك أعين الظاهرا 



ما عندهم علم وال بضاعة مث توىل وقتنا * وبعض هذا للبيب يكفي مث ويل من بعده مجاعة * اخلليفة املستكفي 
وكيف ال وهو من السيم االوىل سادوا البالد * وال يكاد الدهر مثله جيد يف حسن خلق واعتقاد وحلى * املعتضد 

  ومالوا االقطار حكما وعدال* والعباد فضال 

ما دامت االيام والليايل فصل * وأفضل اخللق بال تردد صلى عليه اهللا ذو اجلالل * أوالد عم املصطفى حممد 
من بعده مائتني وكان كالسنة والعدة * لكنهم مد هلم يف املدة فملكوا بضعا وستني سنة * والفاطميون قليلوا العدة 

مث العزيز احلاكم الكوافرة والظاهر * م املنصور املعدي أعين به املعز باين القاهرة والقائ* أربع عشرة املهدي 
آخرهم وما هلذا جاحد أهلك بعد * فاآلمر احلافظ عنه سوء الفعل والظافر الفائز مث العاضد * املستنصر املستعلي 

أنصار دين اهللا * ىت السادة االئمة بذاك أف* من قبلها مخسمائة سنينا وأصلهم يهود ليسوا شرفا * البضع والسنينا 
  عدهتم كعدة الرافضية* فصل وهكذا خلفاء بين أمية * من ذي االمة 

إال االمام عمر التقيا معاوية مث ابنه * عن مائة من السنني خالصة وكلهم قد كان ناصبيا * ولكن املدة كانت ناقصة 
* منابذ البن الزبري حىت هلك مث استقل بعده بامللك * لك وابن ابنه معاوية السديد مروان مث ابن له عبد امل* يزيد 

مث * وليس مثله بشكله من جامع مث سليمان اجلواد وعمر * يف سائر االرض بغري شك مث الوليد النجل باين اجلامع 
اهيم وهو مث إبر* مث يزيد بن الوليد فائقا يلقب الناقص وهو كامل * يزيد وهشام وغدر أعين الوليد بن يزيد الفاسقا 

كذاك حنمده على االنعام مث * آخرهم فاظفر بذا من عندي واحلمد هللا على التمام * عاقل مث مروان احلمار اجلعدي 
يف سائر االوقات واالعصار وهذه االبيات * على النيب املصطفى حممد وآله وصحبه االخيار * الصالة مع متام العدد 

  مثانية تتمة املناقب* نظم الكاتب 

قتل مع اخلليفة واقف اجلوزية بدمشق أستاذ دار اخلالفة حميي الدين يوسف بن الشيخ مجال الدين أيب الفرج وممن 
بن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد بن علي بن حممد بن علي بن عبيد اهللا بن محاد بن أمحد بن جعفر بن عبد 

ي التيمي البكري البغدادي احلنبلي املعروف بابن اهللا بن القاسم بن النضر بن حممد بن أيب بكر الصديق القرش
اجلوزي، ولد يف ذي القعدة سنة مثانني ومخسمائة، ونشأ شابا حسنا، وحني تويف أبوه وعظ يف موضعه فأحسن 
وأجاد وأفاد، مث مل يزل متقدما يف مناصب الدنيا، فويل حسبة بغداد مع الوعظ الفائق واالشعار احلسنة، مث ويل 

بلة باملستنصرية سنة اثنتني وثالثني وستمائة، وكانت له تداريس أخر، ويل أستاذ دار اخلالفة، وكان تدريس احلنا
  رسوال للملوك

من بين أيوب وغريهم من جهة اخللفاء، وانتصب ابنه عبد الرمحن مكانه للحسبة والوعظ، مث كانت احلسبة تتنقل يف 
  .بنيه الثالثة عبد الرمحن، وعبد اهللا، وعبد الكرمي

  .وقد قتلوا معه يف هذه السنة رمحهم اهللا
وحمليي الدين هذا مصنف يف مذهب أمحد، وقد ذكر له ابن الساعي أشعارا حسنة يهنئ هبا اخلليفة يف املواسم 

  .واالعياد، تدل على فضيلة وفصاحة، وقد وقف اجلوزية بدمشق وهي من أحسن املدارس، تقبل اهللا منه
ىي بن يوسف بن حيىي بن منصور بن املعمر عبد السالم الشيخ االمام العالمة البارع الصرصري املادح رمحه اهللا حي

، الفاضل املادح احلنبلي الضرير البغدادي، )١(الفاضل يف أنواع من العلوم، مجال الدين أبو زكريا الصرصري 
نكر، ويقال إنه كان معظم شعره يف مدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وديوانه يف ذلك مشهور معروف غري م

  .حيفظ صحاح اجلوهري بتمامه يف اللغة



وصحب الشيخ علي بن إدريس تلميذ الشيخ عبد القادر، وكان ذكيا يتوقد نورا، وكان ينظم على البديهة سريعا 
أشياء حسنة فصيحة بليغة، وقد نظم الكايف الذي ألفه موفق الدين بن قدامة، وخمتصر اخلرقي، وأما مدائحه يف 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقال إهنا تبلغ عشرين جملدا، وما اشتهر عنه أنه مدح أحدا من املخلوقني من بين  رسول
آدم إال االنبياء، وملا دخل التتار إىل بغداد دعي إىل ذارئها كرمون بن هالكو فأىب أن جييب إليه، وأعد يف داره 

، )٢(م منهم مجاعة، فلما خلصوا إليه قتل بعكازه أحدهم حجارة فحني دخل عليه التتار رماهم بتلك االحجار فهش
  .مث قتلوه شهيدا رمحه اهللا تعاىل، وله من العمر مثان وستون سنة

وقد أورد له قطب الدين اليونيين من ديوانه قطعة صاحلة يف ترمجته يف الذيل، استوعب حروف املعجم، وذكر غري 
  .ذلك قصائد طواال كثرية حسنة

__________  
  .نسبة إىل صرصر قرية على فرسخني من بغداد: الصرصري )١(
  .حنو اثين عشر نفسا: ٢٨٦/  ٥يف شذرات الذهب ) ٢(

  البهاء زهري صاحب الديوان
ونشأ بقوص، ) ٢(بن جعفر املهليب العتكي املصري، ولد مبكة ) ١(وهو زهري بن حممد بن علي بن حيىي بن احلسني 

واد يف حسن اخلط له ديوان مشهور، وقدم على السلطان الصاحل أيوب، وكان وأقام بالقاهرة، الشاعر املطبق اجل
غزير املروءة حسن التوسط يف إيصال اخلري إىل الناس، ودفع الشر عنهم، وقد أثىن عليه ابن خلكان وقال أجاز يل 

  .رواية ديوانه، وقد بسط ترمجته القطب اليونيين
د القوي بن عبد اهللا بن سالمة بن سعد بن سعيد، االمام العالمة حممد احلافظ زكي الدين املنذري عبد العظيم بن عب

أبو زكي الدين املنذري الشافعي املصري، أصله من الشام وولد مبصر، وكان شيخ احلديث هبا مدة طويلة، إليه 
ورحل وطلب الوفادة والرحلة من سنني متطاولة، وقيل إنه ولد بالشام سنة إحدى ومثانني ومخسمائة، ومسع الكثري 

وعين هبذا الشأن، حىت فاق أهل زمانه فيه، وصنف وخرج، واختصر صحيح مسلم، وسنن أيب داود، وهو أحسن 
اختصارا من االول، وله اليد الطوىل يف اللغة والفقه والتاريخ، وكان ثقة حجة متحريا زاهدا، تويف يوم السبت رابع 

  .صرذي القعدة من هذه السنة بدار احلديث الكاملية مب
  .ودفن بالقرافة رمحه اهللا تعاىل

الشاعر املشهور ) ٤(بن رستم االسعردي ) ٣(النور أبو بكر بن حممد بن حممد بن عبد العزيز ابن عبد الرحيم 
اخلليع، كان القاضي صدر الدين بن سناء الدولة قد أجلسه مع الشهود حتت الساعات، مث استدعاه الناصر صاحب 

" ندمائه، وخلع عليه خلع االجناد، فانسلخ من هذا الفن إىل غريه، ومجع كتابا مساه البلد فجعله من جلسائه و
  :وذكر فيه أشياء كثرية من النظم والنثر واخلالعة، ومن شعره الذي ال حيمد" يف اخلالعة واجملون ) ٥(الزرجون 

__________  
  ).٣٣٢/  ٢انظر ابن خلكان (احلسن : ٣٠٠/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ١(
  .يف خامس ذي احلجة بوادي خنلة بالقرب من مكة ٥٥١سنة : يف ابن خلكان) ٢(

  ).١٩٧/  ٣انظر تاريخ أيب الفداء (وتويف يوم االحد رابع ذي القعدة 
  .عبد الصمد: يف الوايف بالوفيات) ٣(
  .االشعري: ويف االصل ١٨٨/  ١والوايف بالوفيات  ١٦١/  ٢من فوات الوفيات ) ٤(



  .ولد سنة تسع عشرة وستمائة :قال يف الوايف
  .سالفة الزرجون يف اخلالعة واجملون: يف الوايف والفوات) ٥(

ومدام وسب من الم فيها الوزير ابن * من خليع غدا أديبا فقيها يف ندمي وقينة وحبيب * لذة العمر مخسة فاقتنيها 
الوزير مؤيد الدين أبو طالب بن العلقمي، العلقمي الرافضي قبحه اهللا حممد بن أمحد بن حممد بن علي بن أيب طالب، 

وزير املستعصم البغدادي، وخدمه يف زمان املستنصر أستاذ دار اخلالفة مدة طويلة، مث صار وزير املستعصم وزير 
سوء على نفسه وعلى اخلليفة وعلى املسلمني، مع أنه من الفضالء يف االنشاء واالدب، وكان رافضيا خبيثا ردئ 

الم وأهله، وقد حصل له من التعظيم والوجاهة يف أيام املستعصم ما مل حيصل لغريه من الوزراء، مث الطوية على االس
ماال على االسالم وأهله الكفار هوالكو خان، حىت فعل ما فعل باالسالم وأهله مما تقدم ذكره، مث حصل له بعد 

هللا، وذاق اخلزي يف احلياة الدنيا، ولعذاب ذلك من االهانة والذل على أيدي التتار الذين ماالهم وزال عنه ستر ا
اآلخرة أشد وأبقى، وقد رأته امرأة وهو يف الذل واهلوان وهو راكب يف أيام التتار برذونا وهو مرسم عليه، وسائق 

يا بن العلقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونك ؟ فوقعت : يسوق به ويضرب فرسه، فوقفت إىل جانبه وقالت له
) ٢(، وقلة وذلة، يف مستهل مجادى اآلخرة )١(ه وانقطع يف داره إىل أن مات كمدا وغبينة وضيقا كلمتها يف قلب

من هذه السنة، وله من العمر ثالث وستون سنة، ودفن يف قبور الروافض، وقد مسع بأذنيه، ورأى بعينيه من االهانة 
  .من التتار واملسلمني ما ال حيد وال يوصف

  :لوزارة، مث أخذه اهللا أخذ القرى وهي ظاملة سريعا، وقد هجاه بعض الشعراء فقال فيهوتوىل بعده ولده اخلبيث ا
البن الفرات فصار * أسفا على ما حل باملستعصم دست الوزارة كان قبل زمانه * يا فرقة االسالم نوحوا واندبوا 

بن العدل حمتسب دمشق، كان البن العلقمي حممد بن عبد الصمد بن عبد اهللا بن حيدرة فتح الدين أبو عبد اهللا 
مشكورا حسن الطريقة، وجده العدل جنيب الدين أبو حممد عبد اهللا بن حيدرة، وهو واقف املدرسة اليت بالزبداين 

  .يف سنة تسعني ومخسمائة تقبل اهللا منه وجزاه خريا
__________  

يف : " ة يف الوزارة مث قتله، وهبامشهواستبقى هوالكو الوزير ابن العلقمي مدة يسري: ٩٢/  ٢يف مآثر االنافة ) ١(
  ".وهوالكو احسن يف قتله الوزير العلقمي : هامش االصل ما يأيت خبط خمتلف

  .فمكث الوزير شهورا مث مرض ومات: ٣٣٨ويف الفخري ص 
  .مجادى االوىل: ٣٣٩يف الفخري ص ) ٢(

لعباس االنصاري القرطيب املالكي القرطيب صاحب املفهم يف شرح مسلم أمحد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو ا
الفقيه احملدث املدرس باالسكندرية، ولد بقرطبة سنة مثان وسبعني ومخسمائة، ومسع الكثري هناك، واختصر 

  .الصحيحني، وشرح صحيح مسلم املسمى باملفهم، وفيه أشياء حسنة مفيدة حمررة رمحه اهللا
أخذ عنه الشيخ حميي الدين النووي وغريه، وكان مدرسا  الكمال إسحاق بن أمحد بن عثمان أحد مشايخ الشافعية،

  .بالرواحية، تويف يف ذي القعدة من هذه السنة
العماد داود بن عمر بن حيىي بن عمر بن كامل أبو املعايل وأبو سليمان الزبيدي املقدسي مث الدمشقي خطيب بيت 

  .غزالية، مث عاد إىل بيت االبار فمات هبااالبار، وقد خطب باالموي ست سنني بعد ابن عبد السالم، ودرس بال
  علي بن حممد بن احلسني، صدر الدين أبو احلسن بن النيار شيخ الشيوخ ببغداد، وكان



أوال مؤدبا لالمام املستعصم، فلما صارت اخلالفة إليه برهة من الدهور رفعه وعظمه وصارت له وجاهة عنده، 
  .اخلالفة كما تذبح الشاة على أيدي التتاروانضمت إليه أزمة االمور، مث إنه ذبح بدار 

الشيخ علي العابد اخلباز كان له أصحاب وأتباع ببغداد، وله زاوية يزار فيها، قتلته التتار وألقي على مزبلة بباب 
  .زاويته ثالثة أيام حىت أكلت الكالب من حلمه، ويقال إنه أخرب بذلك عن نفسه يف حال حياته

، مسع الكثري، وعاش تسعني سنة، ولد )١(بن أيب الفرج أبو عبد اهللا املقدسي خطيب براد حممد بن إمساعيل بن أمحد 
يف هذه السنة، رمحه ) ١(فسمع الناس عليه الكثري بدمشق، مث عاد فمات ببلده برادا ) ٢(يف سنة ثالث ومخسني 

  .اهللا
__________  

  .رب نابلسمردا قرية ق: مردا، ويف معجم البلدان: ٢١٩/  ٢يف الوايف ) ١(
  .ه ٥٦٦ولد سنة : يف الوايف) ٢(

  .فيكون عمره عند وفاته تسعني سنة

وقد ملك املوصل حنوا من ) ١(البدر لؤلؤ صاحب املوصل امللقب بامللك الرحيم، تويف يف شعبان عن مائة سنة 
الدولة االتابكية ، وكان ذا عقل ودهاء ومكر، مل يزل يعمل على أوالد أستاذه حىت أبادهم، وأزال )٢(مخسني سنة 

سار إىل خدمته طاعة له، ومعه  -بعد الوقعة الفظيعة العظيمة  -عن املوصل، وملا انفصل هوالكو خان عن بغداد 
اهلدايا والتحف، فأكرمه واحترمه، ورجع من عنده فمكث باملوصل أياما يسرية، مث مات ودفن مبدرسته البدرية، 

ته، وقد مجع له الشيخ عز الدين كتابه املسمى بالكامل يف التاريخ وتأسف الناس عليه حلسن سريته وجودة معدل
  .فأجازه عليه وأحسن إليه، وكان يعطي لبعض الشعراء ألف دينار

  .وقام يف امللك بعده ولده الصاحل إمساعيل
لدين وقد كان بدر الدين لؤلؤ هذا أرمنيا اشتراه رجل خياط، مث صار إىل امللك نور الدين أرسالن شاه بن عز ا
  مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقر االتابكي صاحب املوصل، وكان مليح الصورة، فحظي عنده وتقدم

  .يف دولته إىل أن صارت الكلمة دائرة عليه، والوفود من سائر جهات ملكهم إليه
وصفت له االمور،  مث إنه قتل أوالد أستاذه غيلة واحدا بعد واحد إىل أن مل يبق معه أحد منهم، فاستقل هو بامللك،

وكان يبعث يف كل سنة إىل مشهد علي قنديال ذهبا زنته ألف دينار، وقد بلغ من العمر قريبا من تسعني سنة، وكان 
شابا حسن الشباب من نضارة وجهه، وحسن شكله، وكانت العامة تلقبه قضيب الذهب، وكان ذا مهة عالية 

علي بذلك القنديل الذهب يف كل سنة دليل على قلة عقله وتشيعه وداهية شديد املكر بعيد الغور، وبعثه إىل مشهد 
  .واهللا أعلم

امللك الناصر داود املعظم ترمجه الشيخ قطب الدين اليونيين يف تذييله على املرآة يف هذه السنة، وبسط ترمجته جدا 
  .وما جرى له من أول أمره إىل آخره

املستعصم يف سنة سبع وأربعني وديعة قيمتها مائة ألف دينار  وقد ذكرنا ترمجته يف احلوادث، وأنه أودع اخلليفة
فجحدها اخلليفة، فتكرر وفوده إليه، وتوسله بالناس يف ردها إليه، فلم يفد من ذلك شيئا، وتقدم أنه قال لذلك 

لناصر كنت املقدم واالمام االورعا فقال له ا* لو كنت يف يوم السقيفة حاضرا : الشاعر الذي مدح اخلليفة بقوله
  أخطأت فقد كان جد أمري املؤمنني العباس حاضرا يوم السقيفة ومل يكن: داود

__________  



  .حنو تسعني: مثانني سنة وسيأيت بعد قليل: كذا باالصل، ويف نسخة) ١(
  .جاوز الثمانني: ١٩٨/  ٣: ويف تاريخ أيب الفداء

  .ثالث وأربعني سنة تقريبا: يف تاريخ أيب الفداء) ٢(

وهو أفضل من أمري املؤمنني، وإمنا كان املقدم أبو بكر الصديق، فقال اخلليفة صدق وخلع عليه، ونفى ذلك املقدم، 
مرمسا عليه وشهد جنازته ) ١(إىل مصر، وكانت وفاة الناصر داود بقرية البويضا  -وهو الوجيه الفزاري  -الشاعر 

  .صاحب دمشق
  مث دخلت سنة سبع ومخسني وستمائة

نة وليس للمسلمني خليفة، وسلطان دمشق وحلب امللك الناصر صالح الدين يوسف بن العزيز استهلت هذه الس
حممد بن أيب الظاهر غازي بن الناصر صالح الدين، وهو واقع بينه وبني املصريني وقد ملكوا نور الدين علي بن 

امللك الناصر صاحب دمشق املعز أيبك التركماين ولقبوه باملنصور، وقد أرسل امللك الغاشم هوالكو خان إىل 
يستدعيه إليه، فأرسل إليه ولده العزيز وهو صغري ومعه هدايا كثرية وحتف، فلم حيتفل به هوالكو خان بل غضب 

أنا أسري إىل بالده بنفسي، فانزعج الناصر لذلك، وبعث حبرميه وأهله إىل : على أبيه إذ مل يقبل إليه، وأخذ ابنه وقال
أهل دمشق خوفا شديدا، وال سيما ملا بلغهم أن التتار قد قطعوا الفرات، سافر كثري الكرك ليحصنهم هبا وخاف 

  .منهم إىل مصر يف زمن الشتاء، فمات ناس كثري منهم وهنبوا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
ها ، فأرسل إلي)٢(وأقبل هوالكو خان فقصد الشام جبنوده وعساكره، وقد امتنعت عليه ميافارقني مدة سنة ونصف 

فافتتحها قسرا وأنزل ملكها الكامل بن الشهاب غازي بن العادل فأرسله إىل أبيه وهو حماصر ) ٣(ولده أمشوط 
حلب فقتله بني يديه، واستناب عليها بعض مماليك االشرف، وطيف برأس الكامل يف البالد، ودخلوا برأسه إىل 

داخل باب الفراديس اجلواين، فنظم أبو شامة يف دمشق، فنصب على باب الفراديس الرباين، مث دفن مبسجد الرأس 
  .ذلك قصيدة يذكر فيها فضله وجهاده، وشبهه باحلسني يف قتله مظلوما، ودفن رأسه عند رأسه

وفيها عمل اخلواجه نصري الدين الطوسي الرصد مبدينة مراغة، ونقل إليه شيئا كثريا من كتب االوقاف اليت كانت 
فيها فالسفة، ورتب لكل واحد يف اليوم والليلة ثالثة دراهم، ودار طب فيها ببغداد، وعمل دار حكمة ورتب 

  .للطبيب يف اليوم درمهان، ومدرسة لكل فقيه يف اليوم درهم، ودار حديث لكل حمدث نصف درهم يف اليوم
وال من صاحب وفيها قدم القاضي الوزير كمال الدين عمر بن أيب جرادة املعروف بابن العدمي إىل الديار املصرية رس

  دمشق الناصر بن العزيز يستنجد املصريني على قتال التتار، وأهنم قد اقترب قدومهم إىل الشام، وقد استولوا على
__________  

  .سنة ٥٣ه وكان عمره حنو  ٦٠٣وهبا مولده سنة " قرية شرقي دمشق : " البويضا) ١(
  .وقد مات بالطاعون الذي حلق الناس يف الشام

  ).١٩٥/  ٣تاريخ أيب الفداء (فن بالصاحلية يف تربة والده املعظم ونقل منها ود
  .سنني: ٥٣٧/  ٣سنتني، ويف تاريخ ابن خلدون : يف تاريخ أيب الفداء) ٢(
  .مسوط: ١٩٩/  ٣يف تاريخ أيب الفداء ) ٣(

جملسا بني بن هوالكو خان الفرات وقرب من حلب، فعند ذلك عقدوا ) ١(بالد اجلزيرة وغريها، وقد جاز أمشوط 
، والشيخ عز الدين بن عبد )٣(، وحضر قاضي مصر بدر الدين السنجاري )٢(يدي املنصور بن املعز التركماين 



السالم، وتفاوضوا الكالم فيما يتعلق بأخذ شئ من أموال العامة ملساعدة اجلند، وكانت العمدة على ما يقوله ابن 
بق يف بيت املال شئ مث أنفقتم أموال احلوائض املذهبة وغريها من إذا مل ي: عبد السالم، وكان حاصل كالمه أنه قال

الفضة والزينة، وتساويتم أنتم والعامة يف املالبس سوى آالت احلرب حبيث مل يبق للجندي سوى فرسه اليت يركبها، 
على الناس ساغ للحاكم حينئذ أخذ شئ من أموال الناس يف دفع االعداء عنهم، النه إذا دهم العدو البالد، وجب 

  ).٤(كافة دفعهم بأمواهلم وأنفسهم 
والية امللك املظفر قطز وفيها قبض االمري سيف الدين قطز على ابن أستاذه نور الدين علي امللقب باملنصور، وذلك 
يف غيبة أكثر االمراء من مماليك أبيه وغريهم يف الصيد، فلما مسكه سريه مع أمه وابنيه وأخوته إىل بالد االشكري، 

، وكان هذا من رمحة اهللا باملسلمني، فإن اهللا جعل على يديه كسر التتار )٥(تسلطن هو ومسى نفسه بامللك املظفر و
  .كما سيأيت بيانه إن شاء اهللا تعاىل

ال بد للناس من سلطان قاهر يقاتل عن : وبان عذره الذي اعتذر به إىل الفقهاء والقضاة وإىل ابن العدمي، فإنه قال
  .وهم، وهذا صيب صغري ال يعرف تدبري اململكةاملسلمني عد

وفيها برز امللك الناصر صاحب دمشق إىل وطاء، برز يف جحافل كثرية من اجليش واملتطوعة واالعراب وغريهم، 
  .وملا علم ضعفهم عن مقاومة املغول ارفض ذلك اجلمع، ومل يسر ال هو وال هم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  :انوفيها تويف من االعي
التنوخي املغريب مث الدمشقي احلنبلي أحد ) ٦(واقف الصدرية صدر الدين أسعد بن املنجاة بن بركات بن مؤمل 

  املعدلني، ذوي االموال، واملروءات والصدقات
__________  

  .مسوط: ١٩٩/  ٣يف تاريخ أيب الفداء ) ١(
  ).بدائع الزهور(العلم  وكان االجتماع برعاية االتابكي قطز وأخذ رأي االمراء ومشايخ) ٢(
  .السخاوي: ٣٠١/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٣(
  .٣٠٢ - ٣٠١/  ١/  ١انظر تفاصيل ما حصل يف اجمللس من مشاورات يف بدائع الزهور ) ٤(
  .يف أوائل ذي احلجة: ، ويف تاريخ أيب الفداء٦٥٧كان ذلك يوم السبت سابع عشر ذي القعدة سنة ) ٥(
  .ه ٦٠٦أسعد املذكور تويف سنة : ٤٤/  ٩ت يف الوايف بالوفيا) ٦(

  .الذي ذكره املؤلف أنه تويف هذه السنة -وهو جد صدر الدين املتوىف هذه السنة وهو أسعد بن عثمان بن أسعد 
  = وأسعد بن  -ولعل ايراده هنا سهو من الناسخ 

يف رأس درب الرحيان من ناحية الدارة البارة، وقف مدرسة للحنابلة، وقربه هبا إىل جانب تربة القاضي املصري 
اجلامع االموي، وقد ويل نظر اجلامع مدة، واستجد أشياء كثرية منها سوق النحاسني قبلي اجلامع، ونقل الصاغة إىل 

مكاهنا اآلن، وقد كانت قبل ذلك يف الصاغة العتيقة، وجدد الدكاكني اليت بني أعمدة الزيارة، ومثر اجلامع أمواال 
دقات كثرية، وذكر عنه أنه كان يعرف صنعة الكيميا وأنه صح معه عمل الفضة، وعندي أن جزيلة، وكانت له ص

  .هذا ال يصح وال يصح عنه واهللا أعلم
الشيخ يوسف االقميين كان يعرف باالقميين النه كان يسكن قمني محام نور الدين الشهيد، وكان يلبس ثيابا طواال 

شوفة، ويزعمون أن له أحواال وكشوفا كثرية، وكان كثري من العوام حتف على االرض، ويبول يف ثيابه، ورأسه مك
وغريهم يعتقدون صالحه وواليته، وذلك الهنم ال يعلمون شرائط الوالية وال الصالح، وال يعلمون أن الكشوف 



ترق قد تصدر من الرب والفاجر، واملؤمن والكافر، كالرهبان وغريهم، وكالدجال وابن صياد وغريهم، فإن اجلن تس
  السمع وتلقيه على أذن االنسي، وال

سيما من يكون جمنونا أو غري نقي الثياب من النجاسة، فال بد من اختبار صاحب احلال بالكتاب والسنة، فمن وافق 
حاله كتاب اهللا وسنة رسوله فهو رجل صاحل سواء كاشف أو مل يكاشف، ومن مل يوافق فليس برجل صاحل سواء 

  .كاشف أم ال
إذا رأيتم الرجل ميشي على املاء ويطري يف اهلواء فال تغتروا به حىت تعرضوا أمره على الكتاب : عيقال الشاف
  .والسنة

وملا مات هذا الرجل دفن بتربة بسفح قاسيون وهي مشهورة به شرقي الرواحية، وهي مزخرفة قد اعتىن هبا بعض 
بالكتابة، وهذا كله من البدع، وكانت وفاته يف العوام ممن كان يعتقده، فزخرفها وعمل على قربه حجارة منقوشة 

سادس شعبان من هذه السنة، وكان الشيخ إبراهيم بن سيعد جيعانة ال يتجاسر فيما يزعم أن يدخل البلد والقميين 
حي، فيوم مات االقميين دخلها، وكانت العوام معه فدخلوا دمشق وهم يصيحون ويصرخون أذن لنا يف دخول 

كنت : ما منعك من دخوهلا قبل اليوم ؟ فقال: كل ناعق مل يستضيئوا بنور العلم، فقيل جليعانةالبلد، وهم أتباع 
كلما جئت إىل باب من أبواب البلد أجد هذا السبع رابضا فيه فال أستطيع الدخول، وقد كان سكن الشاغور، 

  .لم بأحوال العبادوهذا كذب واحتيال ومكر وشعبذة، وقد دفن جيعانة عنده يف تربته بالسفح واهللا أع
الشمس علي بن الشيب احملدث ناب يف احلسبة عن الصدر البكري، وقرأ الكثري بنفسه، ومسع وأمسع، وكتب خبطه 

  .كثريا
__________  

  .ه ٦٥٧ه وتويف تاسع عشر رمضان سنة  ٥٩٨عثمان ولد بدمشق سنة = 
  ).٢٨٨/  ٥وانظر شذرات الذهب (

اشتهر بالكنية، وقيل إن امسه القاسم، مات حبلب، وكان عاملا فاضال يف العربية  أبو عبد اهللا الفاسي شارح الشاطبية
والقراءات وغري ذلك، وقد أجاد يف شرحه للشاطبية وأفاد، واستحسنه الشيخ شهاب الدين أبو شامة شارحها 

  .أيضا
  النجم أخو البدر مفضل

عقبية بدر الدين حيىي بن الشيخ عز الدين بن وكان شيخ الفاضلية بالكالسة، وكان له إجازة من السلفي خطيب ال
  .عبد السالم، ودفن بباب الصغري على جده، وكانت جنازته حافلة رمحه اهللا

سعد الدين حممد بن الشيخ حميي الدين بن عريب ذكره أبو شامة وأثىن عليه يف فضيلته وأدبه وشعره، هذا إن مل يكن 
  .صر داود يف هذه السنةمن أتباع أبيه، وقد ذكر أبو شامة وفاة النا

إهنا : أنه حني مات جاءت حية فنهشت أفخاذه، وقيل: سيف الدين بن صربة متويل شرطة دمشق، ذكر أبو شامة
  .التفت يف أكفانه، وأعىي الناس دفعها

  .إنه كان نصرييا رافضيا خبيثا مدمن مخر، نسأل اهللا الستر والعافية: قال وقيل
الشهود هبا، له مساع حديث ووقف داره بدرب البانياسي دار حديث، وهي النجيب بن شعيشعة الدمشقي أحد 

وكان ابن شعيشعة وهو : اليت كان يسكنها شيخنا احلافظ املزي قبل انتقاله إىل دار احلديث االشرفية، قال أبو شامة
أحد الشهود  النجيب أبو الفتح نصر اهللا بن أيب طالب الشيباين، مشهورا بالكذب ورقة الدين وغري ذلك، وهو



املقدوح فيهم، ومل يكن بأهل أن يؤخذ عنه، قال وقد أجلسه أمحد بن حيىي امللقب بالصدر ابن سىن الدولة يف حال 
تبا لكم، ماذا عدا فيما بدا ؟ * جلس الشعيشعة الشقي ليشهدا : واليته القضاء بدمشق، فأنشد فيه بعض الشعراء

  عدم الرجال ذوو اهلدى ؟ جال أم* هل زلزل الزلزال ؟ أم قد خرج الد 

يف سنة سبع ومخسني وستمائة مات : بالشرع قد أذنوا له أن يقعدا قال أبو شامة* عجبا حمللول العقيدة جاهل 
  شخص زنديق يتعاطى الفلسفة والنظر يف

بو علم االوائل، وكان يسكن مدارس املسلمني، وقد أفسد عقائد مجاعة من الشبان املشتغلني فيما بلغين، وكان أ
  .يزعم أنه من تالمذة ابن خطيب الري الرازي صاحب املصنفات حية ولد حية

مث دخلت سنة مثان ومخسني وستمائة استهلت هذه السنة بيوم اخلميس وليس للناس خليفة، وملك العراقني 
الدين  وخراسان وغريها من بالد املشرق للسلطان هوالكو خان ملك التتار، وسلطان ديار مصر امللك املظفر سيف
قطز، مملوك املعز أيبك التركماين، وسلطان دمشق وحلب امللك الناصر بن العزيز بن الظاهر، وبالد الكرك 

والشوبك للملك املغيث بن العادل بن الكامل حممد بن العادل أيب بكر بن أيوب، وهو حرب مع الناصر صاحب 
اري، وقد عزموا على قتال املصريني وأخذ مصر دمشق على املصريني، ومعهما االمري ركن الدين بيربس البند قد

  .منهم
وبينما الناس على هذه احلال وقد تواترت االخبار بقصد التتار بالد الشام إذ دخل جيش املغول صحبة ملكهم 
هوالكو خان وجازوا الفرات على جسور عملوها، ووصلوا إىل حلب يف ثاين صفر من هذه السنة، فحاصروها 

وها باالمان، مث غدروا بأهلها وقتلوا منهم خلقا ال يعلمهم إال اهللا عزوجل، وهنبوا االموال، وسبوا سبعة أيام مث افتتح
النساء واالطفال، وجرى عليهم قريب مما جرى على أهل بغداد، فجاسوا خالل الديار وجعلوا أعزة أهلها أذلة، 

  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون
ا باالمان، وخرب أسوار البلد وأسوار القلعة وبقيت حلب كأهنا محار وامتنعت عليهم القلعة شهرا مث استلموه

أجرب، وكان نائبها امللك املعظم توران شاه بن صالح الدين وكان عاقال حازما، لكنه مل يوافقه اجليش على القتال، 
  .وكان أمر اهللا قدرا مقدورا

مللك الناصر بدمشق، فاجعلوا لنا عندكم حنن إمنا جئنا لقتال ا): ١(وقد كان أرسل هوالكو يقول الهل حلب 
شحنة، فإن كانت النصرة لنا فالبالد كلها يف حكمنا، وإن كانت علينا فإن شئتم قبلتم الشحنة وإن شئتم 

  .أطلقتموه
فأجابوه ما لك عندنا إال السيف، فتعجب من ضعفهم وجواهبم، فزحف حينئذ إليهم وأحاط بالبلد، وكان ما كان 

  .بقدر اهللا سبحانه
وملا فتحت حلب أرسل صاحب محاه مبفاتيحها إىل هوالكو، فاستناب عليها رجال من العجم يدعي أنه من ذرية 

  .خسروشاه، فخرب أسوارها كمدينة حلب: خالد بن الوليد يقال له
صفة أخذهم دمشق وزوال ملكهم عنها سريعا أرسل هوالكو وهو نازل على حلب جيشا مع أمري من كبار دولته 

  ه كتبغانوين، فوردوايقال ل
__________  

  ).٢٠١/  ٣(وكان رسول هوالكو إليهم يف ذلك صاحب أرزن الروم : قال أبو الفداء يف تارخيه) ١(



دمشق يف آخر صفر فأخذوها سريعا من غري ممانعة وال مدافع، بل تلقاهم كبارها بالرحب والسعة، وقد كتب 
ضر ونودي به يف البلد، فأمن الناس على وجل من الغدر، كما فعل هوالكو أمانا الهل البلد، فقرئ بامليدان االخ

بأهل حلب، هذا والقلعة ممتنعة مستورة، ويف أعاليها اجملانيق منصوبة واحلال شديدة، فأحضرت التتار منجنيقا حيمل 
قلعة من على عجل واخليول جترها، وهم راكبون على اخليل وأسلحتهم على أبقار كثرية، فنصب املنجانيق على ال

غربيها، وخربوا حيطانا كثرية وأخذوا حجارهتا ورموا هبا القلعة رميا متواترا كاملطر املتدارك، فهدموا كثريا من 
أعاليها وشرافاهتا وتداعت للسقوط فأجاهبم متوليها يف آخر ذلك النهار للمصاحلة، ففتحوها وخربوا كل بدنة فيها، 

ىل من هذه السنة، وقتلوا املتويل هبا بدر الدين بن قراجا، ونقيبها مجال وأعايل بروجها، وذلك يف نصف مجادى االو
الدين بن الصرييف احلليب، وسلموا البلد والقلعة إىل أمري منهم يقال له إبل سيان، وكان لعنه اهللا معظما لدين 

بسببه، وذهب  النصارى، فاجتمع به أساقفتهم وقسوسهم، فعظمهم جدا، وزار كنائسهم، فصارت هلم دولة وصولة
طائفة من النصارى إىل هوالكو وأخذوا معهم هدايا وحتفا، وقدموا من عنده ومعهم أمان فرمان من جهته، ودخلوا 

ظهر الدين : من باب توما ومعهم صليب منصوب حيملونه على رؤوس الناس، هم ينادون بشعارهم ويقولون
  .الصحيح دين املسيح

واين فيها مخر ال ميرون على باب مسجد إال رشوا عنده مخرا، وقماقم مآلنة ويذمون دين االسالم وأهله، ومعهم أ
مخرا يرشون منها على وجوه الناس وثياهبم، ويأمرون كل من جيتازون به يف االزقة واالسواق أن يقوم لصليبهم، 

سجد درب ودخلوا من درب احلجر فوقفوا عند رباط الشيخ أيب البيان، ورشوا عنده مخرا، وكذلك على باب م
  احلجر الصغري والكبري، واجتازوا يف السوق حىت وصلوا درب الرحيان أو قريب منه، فتكاثر عليهم

املسلمون فردوهم إىل سوق كنيسة مرمي، فوقف خطيبهم إىل دكة دكان يف عطفة السوق فمدح دىن النصارى وذم 
  .دين االسالم وأهله، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .ىل كنيسة مرمي وكانت عامرة ولكن هذا سبب خراهبا وهللا احلمدمث دخلوا بعد ذلك إ
  .وحكى الشيخ قطب الدين يف ذيله على املرآة أهنم ضربوا بالناقوس يف كنيسة مرمي فاهللا أعلم

وذكر أهنم دخلوا إىل اجلامع خبمر وكان يف نيتهم إن طالت مدة التتار أن خيربوا كثريا من املساجد وغريها، : قال
ع هذا يف البلد اجتمع قضاة املسلمني والشهود والفقهاء فدخلوا القلعة يشكون هذا احلال إىل متسلمها إبل وملا وق

  .سيان فأهينوا وطردوا، وقدم كالم رؤساء النصارى عليهم
  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون

جيوش كثرية من االمراء  وهذا كان يف أول هذه السنة وسلطان الشام الناصر بن العزيز مقيم يف وطأة برزه، ومعه
وأبناء امللوك ليناجزوا التتار إن قدموا عليهم، وكان يف مجلة من معه االمري بيربس البند قداري يف مجاعة من 

  .البحرية، ولكن الكلمة بني اجليوش خمتلفة غري مؤتلفة، ملا يريده اهللا عزوجل
يه شقيقه امللك الظاهر علي، فلما عرف الناصر وقد عزمت طائفة من االمراء على خلع الناصر وسجنه ومبايعة أخ

  ذلك هرب إىل القلعة وتفرقت العساكر شذر مذر

وساق االمري ركن الدين بيربس يف أصحابه إىل ناحية غزة، فاستدعاه امللك املظفر قطز إليه واستقدمه عليه، وأقطعه 
  .هقليوب، وأنزله بدار الوزارة وعظم شأنه لديه، وإمنا كان حتفه على يدي

وقعة عني جالوت اتفق وقوع هذا كله يف العشر االخري من رمضان من هذه السنة، فما مضت سوى ثالثة أيام حىت 
جاءت البشارة بنصرة املسلمني على التتار بعني جالوت، وذلك أن امللك املظفر قطز صاحب مصر ملا بلغه أن التتار 



 وصلوا إىل غزة، وقد عزموا على الدخول إىل مصر، وقد قد فعلوا بالشام ما ذكرنا، وقد نبهوا البالد كلها حىت
عزم امللك الناصر صاحب دمشق على الرحيل إىل مصر، وليته فعل، وكان يف صحبته امللك املنصور صاحب محاه 

  وخلق من االمراء وأبناء امللوك، وقد وصل إىل
خل امللك الناصر مصر بل كر راجعا إىل قطية وأكرم امللك املظفر قطز صاحب محاه ووعده ببلده ووفاه له، ومل يد

ناحية تيه بين إسرائيل، ودخل عامة من كان معه إىل مصر، ولو دخل كان أيسر عليه مما صار إليه، ولكنه خاف 
وليته  -منهم الجل العداوة فعدل إىل ناحية الكرك فتحصن هبا وليته استمر فيها، ولكنه قلق فركب حنو الربية 

بعض أمراء االعراب، فقصدته التتار وأتلفوا ما هنالك من االموال وخربوا الديار وقتلوا واستجار ب -ذهب فيها 
الكبار والصغار وهجموا على االعراب اليت بتلك النواحي فقتلوا منهم خلقا وسبوا من نسلهم ونسائهم، وقد 

فساقت وراءهم التتار اقتص منهم العرب بعد ذلك، فأغاروا على خيل جشارهم يف نصف شعبان فساقوها بأسرها، 
فلم يدركوا هلم الغبار وال استردوا منهم فرسا وال محارا، وما زال التتار وراء الناصر حىت أخذوه عند بركة زيزي 
وأرسلوه مع ولده العزيز وهو صغري وأخيه إىل ملكهم هوالكو خان وهو نازل على حلب، فما زالوا يف أسره حىت 

  .هقتلهم يف السنة اآلتية كما سنذكر
ما كان من أمر التتار بالشام احملروسة وأهنم عازمون على الدخول إىل ديار ) ١(واملقصود أن املظفر قطز ملا بلغه 

مصر بعد متهيد ملكهم بالشام، بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه، فخرج يف 
لشام واستيقظ له عسكر املغول وعليهم كتبغانوين، وكان إذ عساكره وقد اجتمعت الكلمة عليه، حىت انتهى إىل ا

ذاك يف البقاع فاستشار االشرف صاحب محص واجملري ابن الزكي، فأشاروا عليه بأنه ال قبل له باملظفر حىت يستمد 
  هوالكو فأىب إال أن يناجزه سريعا، فساروا إليه وسار املظفر إليهم، فكان

__________  
فلما كان يوم السبت خامس صفر سنة مثان ومخسني وستمائة، : ٣٠٤/  ١/  ١بدائع الزهور  قال ابن إياس يف) ١(

حضر إىل االبواب الشريفة، قاصد هوالكو، وهو شخص من التتار، يقال له كتبغانويزبك وصحبته أربعة من التتار 
لنفري عاما إىل الغزاة يف سبيل فنادى با) وذكر متام الكتاب مبا حواه من ألفاظ فاحشة..(وعلى يده كتاب من هوالكو

  .اهللا مث عرض العسكر، فاجتمع عنده حنو أربعني ألفا
  .٦٥٨وخرج من القاهرة يف الثاين والعشرين من شعبان سنة 

  اجتماعهم على عني جالوت يوم اجلمعة اخلامس والعشرين من رمضان، فاقتتلوا قتاال عظيما،
مهم املسلمون هزمية هائلة وقتل أمري املغول كتبغانوين ومجاعة من فكانت النصرة وهللا احلمد لالسالم وأهله، فهز

بيته، وقد قيل إن الذي قتل كتبغانوين االمري مجال الدين آقوش الشمسي، واتبعهم اجليش االسالمي يقتلوهنم يف كل 
ين أقطاي موضع، وقد قاتل امللك املنصور صاحب محاه مع امللك املظفر قتاال شديدا، وكذلك االمري فارس الد

املستعرب، وكان أتابك العسكر، وقد أسر من مجاعة كتبغانوين امللك السعيد بن العزيز بن العادل فأمر املظفر 
بضرب عنقه، واستأمن االشرف صاحب محص، وكان مع التتار وقد جعله هوالكو خان نائبا على الشام كله، فأمنه 

نصور وزاده املعرة وغريها، وأطلق سلمية لالمري شرف الدين امللك املظفر ورد إليه محص، وكذلك رد محاه إىل امل
عيسى بن مهنا بن مانع أمري العرب، واتبع االمري بيربس البند قداري ومجاعة من الشجعان التتار يقتلوهنم يف كل 

مكان، إىل أن وصلوا خلفهم إىل حلب، وهرب من بدمشق منهم يوم االحد السابع والعشرين من رمضان، فتبعهم 
ملسلمون من دمشق يقتلون فيهم ويستفكون االسارى من أيديهم، وجاءت بذلك البشارة وهللا احلمد على جربه ا



إياهم بلطفه فجاوبتها دق البشائر من القلعة وفرح املؤمنون بنصر اهللا فرحا شديدا، وأيد اهللا االسالم وأهله تأييدا 
هم كارهون، فتبادر عند ذلك املسلمون إىل كنيسة وكبت اهللا النصارى واليهود واملنافقني وظهر دين اهللا و

النصارى اليت خرج منها الصليب فانتهبوا ما فيها وأحرقوها وألقوا النار فيما حوهلا فاحترق دور كثرية إىل 
النصارى، ومال اهللا بيوهتم وقبورهم نارا، وأحرق بعض كنيسة اليعاقبة، ومهت طائفة بنهب اليهود، فقيل هلم إنه مل 

نهم من الطغيان كما كان من عبدة الصلبان، وقتلت العامة وسط اجلامع شيخا رافضيا كان مصانعا للتتار يكن م
على أموال الناس يقال له الفخر حممد بن يوسف بن حممد الكنجي، كان خبيث الطوية مشرقيا ممالئا هلم على أموال 

ر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا رب العاملني، وقد كان املسلمني قبحه اهللا، وقتلوا مجاعة مثله من املنافقني فقطع داب
الشام، واجلزيرة، واملوصل، وماردين، واالكراد وغري ذلك، : هوالكو أرسل تقليدا بوالية القضاء على مجيع املدائن

  .للقاضي كمال الدين عمر بن بدار التفليسي
ن هبة اهللا بن سىن الدولة من مدة مخس عشرة وقد كان نائب احلكم بدمشق عن القاضي صدر الدين أمحد بن حيىي ب

  سنة، فحني وصل التقليد يف
سادس عشرين ربيع االول قرئ بامليدان االخضر فاستقل باحلكم يف دمشق وقد كان فاضال، فسار القاضيان 

ي املعزوالن صدر الدين بن سىن الدولة وحميي الدين بن الزكي إىل خدمة هوالكو خان إىل حلب، فخدع ابن الزك
البن سىن الدولة وبذل أمواال جزيلة، وتوىل القضاء بدمشق ورجعا، فمات ابن سىن الدولة ببعلبك، وقدم ابن 

الزكي على القضاء ومعه تقليده وخلعة مذهبة فلبسها وجلس يف خدمة إبل سنان حتت قبة النسر عند الباب الكبري، 
قليد هناك واحلالة كذلك، وحني ذكر اسم هوالكو وبينهما اخلاتون زوجة إبل سنان حاسرة عن وجهها، وقرئ الت

نثر الذهب والفضة فوق رؤوس الناس، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، قبح اهللا ذلك القاضي واالمري والزوجة 
  .والسلطان

  أن ابن الزكي استحوذ على مدارس كثرية يف مدته هذه القصرية،: وذكر أبو شامة

ه املدة العذراوية والسلطانية والفلكية والركنية والقيمرية والعزيزية مع فإنه عزل قبل رأس احلول، فأخذ يف هذ
املدرستني اللتني كانتا بيده التقوية والعزيزية، وأخذ لولده عيسى تدريس االمينية ومشيخة الشيوخ، وأخذ أم 

مه شهاب الدين الصاحل لبعض أصحابه وهو العماد املصري، وأخذ الشامية الربانية لصاحب له، واستناب أخاه ال
  .إمساعيل بن أسعد بن حبيش يف القضاء وواله الرواحية والشامية الربانية

  .مع أن شرط واقفها أن ال جيمع بينها وبني غريها: قال أبو شامة
وملا رجعت دمشق وغريها إىل املسلمني، سعى يف القضاء وبذل أمواال ليستمر فيه وفيما بيديه من املدارس، فلم 

بالقاضي جنم الدين أيب بكر بن صدر الدين بن سىن الدولة، فقرئ توقيعه بالقضاء يوم اجلمعة بعد يستمر بل عزل 
  .الصالة يف احلادي والعشرين من ذي القعدة عند الشباك الكمايل من مشهد عثمان من جامع دمشق

يمة وفرح به الناس وملا كسر امللك املظفر قطز عساكر التتار بعني جالوت ساق وراءهم ودخل دمشق يف أهبة عظ
فرحا شديدا ودعوا له دعاء كثريا، وأقر صاحب محص امللك االشرف عليها، وكذلك املنصور صاحب محاه، 

، وعاد احلق إىل نصابه ومهد القواعد، وكان قد أرسل بني يديه االمري ركن الدين )١(واسترد حلب من يد هوالكو 
  ا ووعده بنيابتها، فلما طردهم عنها وأخرجهمبيربس البند قداري ليطرد التتار عن حلب ويتسلمه

منها وتسلمها املسلمون استناب عليها غريه وهو عالء الدين ابن صاحب املوصل، وكان ذلك سبب الوحشة اليت 
  .وقعت بينهما واقتضت قتل امللك املظفر قطز سريعا، وهللا االمر من قبل ومن بعد



واستناب على دمشق االمري علم الدين سنجر احلليب ) ٢(مصر  فلما فرغ املظفر من الشام عزم على الرجوع إىل
الكبري واالمري جمري الدين بن احلسني بن آقشتمر، وعزل القاضي ابن الزكي عن قضاء دمشق، ووىل ابن سىن الدولة 

  .مث رجع إىل الديار املصرية والعساكر االسالمية يف خدمته، وعيون االعيان تنظر إليه شزرا من شدة هيبته
ذكر سلطنة امللك الظاهر بيربس البند قداري وهو االسد الضاري، وذلك أن السلطان امللك املظفر قطز ملا عاد 
قاصدا مصر، وصل إىل ما بني الغزايل والصاحلية، عدا عليه االمراء فقتلوه هنالك، وقد كان رجال صاحلا كثري 

  ه امللوك، وكانت مدة ملكه من حني عزل ابنالصالة يف اجلماعة، وال يتعاطى املسكر وال شيئا مما يتعاطا
__________  

وفوض نيابة السلطنة حبلب إىل امللك السعيد ابن بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل : قال أبو الفداء يف تارخيه) ١(
  ).٣٨٠/  ٥وابن خلدون  ٢٠٧ - ٢٠٦/  ٣(ومشس الدين أقوش الربيل العزيزي أمريا بالسواحل وغزة 

أرسل بالبشارة إىل : " ، وبعد فراغه من التتار ودخوله الشام٣٠٧/  ١/  ١يف بدائع الزهور  قال ابن إياس) ٢(
من مصر تركي جيود بنفسه بالشام أهلكهم * غلب التتار على البالد فجاءهم : القاهرة ويف ذلك بقول أبو شامة

  ولكل شئ آفة من جنسه * وبدد مشلهم 

من سنة، رمحه اهللا ) ٢(ذي القعدة حنوا ) ١(إىل هذه املدة، وهي أواخر أستاذه املنصور علي بن املعز التركماين 
  .وجزاه عن االسالم وأهله خريا

وكان االمري ركن الدين بيربس البند قداري قد اتفق مع مجاعة من االمراء على قتله، فلما وصل إىل هذه املنزلة 
فشفعه، ) ٣(ركن الدين بيربس يف شئ  ضرب دهليزه وساق خلف أرنب، وساق معه أولئك االمراء فشفع عنده

فأخذ يده ليقبلها فأمسكها ومحل عليه أولئك االمراء بالسيوف فضربوه هبا، وألقوه عن فرسه ورشقوه بالنشاب 
  حىت قتلوه رمحه

: اهللا، مث كروا راجعني إىل املخيم وبأيديهم السيوف مصلتة، فأخربوا من هناك باخلرب، فقال بعضهم من قتله ؟ فقالوا
أنت امللك إذا، وقيل ملا قتل حار االمراء بينهم فيمن : نعم، فقالوا: ركن الدين بيربس، فقالوا أنت قتلته ؟ فقال

يولون امللك، وصار كل واحد منهم خيشى غائلة ذلك، وأن يصيبه ما أصاب غريه سريعا، فاتفقت كلمتهم على أن 
ني، ولكن أرادوا أن جيربوا فيه، ولقبوه امللك الظاهر، فجلس بايعوا بيربس البند قداري، ومل يكن هو من أكابر املقدم

على سرير اململكة وحكمه، ودقت البشائر وضربت الطبول والبوقات وصفرت الشغابة، وزعقت الشاووشية بني 
يديه، وكان يوما مشهودا وتوكل على اهللا واستعان به، مث دخل مصر والعساكر يف خدمته، فدخل قلعة اجلبل 

كرسيها، فحكم وعدل وقطع ووصل ووىل وعزل، وكان شهما شجاعا أقامه اهللا للناس لشدة وجلس على 
إن هذا : احتياجهم إليه يف هذا الوقت الشديد واالمر العسري، وكان أوال لقب نفسه بامللك القاهر، فقال له الوزير

  .اللقب ال يفلح من يلقب به
ومسلت عيناه، ولقب به القاهر صاحب املوصل فسم فمات،  تلقب به القاهر بن املعتمد فلم تطل أيامه حىت خلع

  .فعدل عنه حينئذ إىل امللك الظاهر، مث شرع يف مسك من يرى يف نفسه رئاسة من أكابر االمراء حىت مهد امللك
وقد كان هوالكو خان ملا بلغه ما جرى على جيشه من املسلمني بعني جالوت أرسل مجاعة من جيشه الذين معه 

ستعيدوا الشام من أيدي املسلمني، فحيل بينهم وبني ما يشتهون فرجعوا إليه خائبني خاسرين، وذلك أنه كثريين لي
هنض إليهم اهلزبر الكاسر والسيف الباتر امللك الظاهر، فقدم دمشق وأرسل العساكر يف كل وجه حلفظ الثغور 

قد تغريت، والسواعد قد مشرت، وعناية اهللا  واملعاقل باالسلحة، فلم يقدر التتار على الدنو إليه، ووجدوا الدولة



بالشام وأهله قد حصلت، ورمحته هبم قد نزلت، فعند ذلك نكصت شياطينهم على أعقاهبم، وكروا راجعني 
  .القهقرى، واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

 أحد االتراك، فلما بلغه وقد كان امللك املظفر قطز رمحه اهللا استناب على دمشق االمري علم الدين سنجر احلليب
  مقتل املظفر دخل القلعة ودعا

__________  
سابع عشر ذي : ٢٠٧/  ٣يوم السبت خامس عشر ذي القعدة، ويف تاريخ أيب الفداء : يف بدائع ابن إياس) ١(

  .القعدة
  .أحد عشر شهرا وثالثة عشر يوما: يف تاريخ أيب الفداء) ٢(
  .جبارية مليحة) ي على بيربسأ(انه أنعم عليه : قال ابن إياس) ٣(

  .شفع عنده يف انسان فأجابه إىل ذلك: ويف تاريخ أيب الفداء

لنفسه وتسمى بامللك اجملاهد، فلما جاءت البيعة للملك الظاهر خطب له يوم اجلمعة السادس من ذي احلجة فدعا 
  .اهد هذا من البني كما سيأيتاخلطيب أوال للمجاهد مث للظاهر ثانيا وضربت السكة بامسهما معا، مث ارتفع اجمل

وقد اتفق يف هذا العام أمور عجيبة، وهي أن أول هذه السنة كانت الشام للسلطان الناصر ابن العزيز، مث يف 
القعدة ] ذي [ النصف من صفر صارت هلوالكو ملك التتار، مث يف آخر رمضان صارت للمظفر قطز مث يف أواخر 

مشق امللك اجملاهد سنجر، وكذلك كان القضاء يف أوهلا بالشام البن سىن صارت للظاهر بيربس، وقد شركه يف د
  .الدولة صدر الدين، مث صار للكمال عمر التفليسي من جهة هوالكو مث البن الزكي مث لنجم الدين بن سىن الدولة

ماد وكذلك كان خطيب جامع دمشق عماد الدين بن احلرستاين من سنني متطاولة، فعزل يف شوال منها بالع
  .االسعردي، وكان صينا قارئا جميدا، مث أعيد العماد احلرستاين يف أول ذي القعدة منها

  .فسبحان من بيده االمور يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد
قاضي القضاة صدر الدين أبو العباس بن سىن الدولة أمحد بن حيىي بن هبة اهللا بن احلسني : وفيها تويف من االعيان

مد بن علي حيىي بن صدقة بن اخلياط، قاضي القضاة صدر الدين أبو العباس بن سىن الدولة بن حيىي بن حم) ١(
بن حيىي املذكور كان قاضيا لبعض ملوك دمشق يف حدود ) ١(التغليب الدمشقي الشافعي، وسىن الدولة احلسني 

  .اخلمسمائة، وله أوقاف على ذريته
هللا أمحد بن حممد بن علي بن حيىي بن صدقة التغليب هو عم سىن وابن اخلياط الشاعر صاحب الديوان وهو أبو عبد ا

  .الدولة
ومخسمائة، ومسع اخلشوعي وابن طربزد، والكندي وغريهم، وحدث ودرس ) ٢(ولد سىن الدولة سنة تسع ومخسني 

  يف عدة مدارس وأفىت، وكان
  .عارفا باملذاهب مشكور السرية، ولكن أبو شامة ينال منه ويذمه فاهللا أعلم

وقد ويل احلكم بدمشق استقالال سنة ثالث وأربعني واستمر إىل مدة السنة وسافر حني عزل بالكمال التفليسي هو 
والقاضي حميي الدين ابن الزكي، وقد سافر هو وابن الزكي إىل هوالكو ملا أخذ حلب فوىل ابن الزكي القضاء، 

فن عند الشيخ عبد اهللا اليونيين، وقد كان امللك واختار ابن سىن الدولة بعلبك فقدمها وهو متمرض فمات هبا ود
  .الناصر يثين عليه كما كان امللك االشرف يثين على والده مشس الدين

وملا استقر امللك الظاهر بيربس وىل القضاء ولده جنم الدين بن سىن الدولة وهو الذي حدث زمن املشمش بطالة 



عليه مفارقة املشمش، والنزول إىل املدارس، فبطل الناس الدروس النه كان له بستان بأرض السهم، فكان يشق 
  هذه االيام واتبعوه يف ذلك،

__________  
  .احلسن: ٢٥٠/  ٨: يف الوايف بالوفيات) ١(
  ).الوايف(ولد سنة تسعني ) ٢(

يام وال والنفوس إمنا تؤثر الراحة والبطالة، وال سيما أصحاب البساتني يف أيام الفواكه وكثرت الشهوات يف تلك اال
  .سيما القضاة
امللك السعيد صاحب ماردين جنم الدين بن ايل غازي بن املنصور أرتق بن أرسالن بن ايل غازي بن : وفيها تويف

السين بن مترتاش ابن ايل غازي بن اريثي وكان شجاعا ملك يوما، وقد وقع يف قلعته توران شاه بن امللك صالح 
عزيز بن الظاهر بن الناصر صاحب دمشق على حلب، وقد حصن حلب من الدين كان نائبا للملك الظاهر بن ال

  .أيدي املغول مدة شهر، مث تسلمها بعد حماصرة شديدة صلحا
  .كانت وفاته يف هذه السنة ودفن بدهليز داره

ابن العادل أيب بكر بن أيوب، كان صاحب الصبيبة وبانياس ) ١(امللك السعيد حسن بن عبد العزيز : وفيها قتل
  ، مث أخذتا منه)٢(د أبيه بع

، فلما جاءت التتار كان معهم وردوا عليه بالده، فلما كانت وقعة عني جالوت أيت به )٣(وحبس بقلعة املنرية 
  .التتار وناصحهم على املسلمني) ٤(أسريا إىل بني يدي املظفر قطز فضرب عنقه، النه كان قد لبس سرقوج 

عبد الرمحن بن طاهر ابن حممد بن احلسني بن علي بن أيب طالب، شرف  عبد الرمحن بن عبد الرحيم بن احلسن بن
الدين بن العجمي احلليب الشافعي، من بيت العلم والرئاسة حبلب، درس بالظاهرية ووقف مدرسة هبا ودفن هبا، تويف 

  .تعاىلحني دخلت لتتار حلب يف صفر، فعذبوه وصبوا عليه ماء باردا يف الشتاء فتشنج حىت مات رمحه اهللا 
  امللك املظفر قطز بن عبد اهللا سيف الدين التركي، أخص مماليك املعز التركماين، أحد مماليك الصاحل أيوب بن

__________  
  .وهو العزيز عثمان بن العادل) ١(
ه فتملك حسن هذا بعده انتزع منه جنم الدين  ٦٣١ه فقام مكانه ابنه الظاهر مث مات سنة  ٦٣٠تويف أبوسنة ) ٢(

  .كما يف ذيل مرآة الزمان" خبزا بالقاهرة " الصبيبة وأعطاه  أيوب
  ".وأعطاه امرة مصر " ويف العرب 

  .وملا ملك الناصر الشام أخذه واعتقله بقلعة البرية
  ).١٠٠/  ١٢الوايف بالوفيات  ٢٤٥/  ٥العرب  ١٦/  ٢ذيل مرآة الزمان (
  .البرية: كذا باالصل، وهو حتريف والصواب) ٣(
  .قبعة مغولية: السراقوج: سراقوس، ويف هامش مرآة الزمان: ربيف الع) ٤(

  .الكامل
ملا قتل أستاذه املعز قام يف تولية ولده نور الدين املنصور علي، فلما مسع بأمر التتار خاف أن ختتلف الكلمة لصغر 

مث سار إىل التتار  ابن أستاذه فعزله ودعا إىل نفسه، فبويع يف ذي القعدة سنة سبع ومخسني وستمائة كما تقدم،



فجعل اهللا على يديه نصرة االسالم كما ذكرنا، وقد كان شجاعا بطال كثري اخلري ناصحا لالسالم وأهله، وكان 
  .الناس حيبونه ويدعون له كثريا

ذكر عنه أنه ملا كان يوم املعركة بعني جالوت قتل جواده ومل جيد أحدا يف الساعة الراهنة من الوشاقية الذين معهم 
  جلنائب، فترجل وبقي واقفا على االرض ثابتا، والقتال عمال يف املعركة، وهو يف موضعا

السلطان من القلب، فلما رآه بعض االمراء ترجل عن فرسه وحلف على السلطان لريكبنها فامتنع وقال لذلك 
  .ما كنت الحرم املسلمني نفعك: االمري

يا خوند مل ال ركبت فرس فالن ؟ فلو : المه بعض االمراء وقالومل يزل كذلك حىت جاءته الوشاقية باخليل فركب، ف
أما أنا فكنت أروح إىل اجلنة، وأما االسالم فله رب ال : أن بعض االعداء رآك لقتلك وهلك االسالم بسببك، فقال

  .سالميضيعه، قد قتل فالن وفالن وفالن حىت عد خلقا من امللوك، فأقام لالسالم من حيفظه غريهم، ومل يضيع اال
رمحه اهللا وكان حني سار من مصر يف خدمته خلق من كبار االمراء البحرية وغريهم، ومعه املنصور صاحب محاه 

  .ومجاعة من أبناء امللوك
فأرسل إىل صاحب محاه يقول له ال تتعين يف مد مساط يف هذه االيام، وليكن مع اجلندي حلمة يأكلها، والعجل 

ما ذكرنا يف العشر االخري من رمضان يوم اجلمعة، وهذه بشارة عظيمة، فإن العجل، وكان اجتماعه مع عدوه ك
  .وقعة بدر كانت يوم اجلمعة يف رمضان، وكان فيها نصر االسالم

وملا قدم دمشق يف شوال أقام هبا العدل ورتب االمور، وأرسل بيربس خلف التتار ليخرجهم ويطردهم عن حلب، 
، فوقعت الوحشة بينهما بسبب ذلك، فلما عاد إىل مصر متاال )١(من املصلحة ووعده بنيابتها فلم يف له ملا رآه 

ودفن بالقصر، وكان قربه يزار، فلما متكن الظاهر من ) ٢(عليه االمراء مع بيربس فقتلوه بني القراىب والصاحلية 
ذي القعدة رمحه امللك بعث إىل قربه فغيبه عن الناس، وكان ال يعرف بعد ذلك، قتل يوم السبت سادس عشر من 

  .اهللا
وحكى الشيخ قطب الدين اليونيين يف الذيل على املرآة عن الشيخ عالء الدين بن غامن عن املوىل تاج الدين أمحد بن 

ملا كنا مع الناصر بوطاه برزه جاءت الربيدية خبرب أن قطز قد : االثري كاتب السر يف أيام الناصر صاحب دمشق، قال
  :ذلك على السلطان، فقالتوىل امللك مبصر، فقرأت 

__________  
تقدم أنه فوض نيابة حلب إىل امللك السعيد بن بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل، وبعد أن استقر السعيد يف ) ١(

  .نيابة حلب سار سرية رديئة وكان دأبه التحيل على أخذ مال الرعية
هم السلطان منه ذلك وطلب السلطان أن ان امللك صار يظهر تكربا وتغريت نيته وف: ٦٧ويف الروض الزاهر ص 

وانظر (يفعل يف اجلهاد شيئا يشكره اهللا والناس عليه وامللك املظفر مينعه لئال ينفرد السلطان بالذكر احلسن دونه 
  ).١٠١، ٨٢/  ٧والنجوم  ٤٣٥/  ١السلوك 

رملية يف الطريق بني مصر قرية بناها الصاحل أيوب جلنده يف منطقة السانح على طرف املنطقة ال: الصاحلية) ٢(
  ).٣٣٠/  ١السلوك (والشام 

جاءكم اخلرب من مصر : فلما خرجت عنه لقيين بعض االجناد فقال يل: اذهب إىل فالن وفالن فأخربهم هبذا، قال
بلى واهللا سيلي اململكة ويكسر : ما عندي من هذا علم وما يدريك أنت هبذا ؟ فقال: بأن قطز قد متلك ؟ فقلت

كنت أخدمه وهو صغري وكان عليه قمل كثري فكنت أفليه وأهينه وأذمه، : قلت من أين تعلم هذا ؟ فقالالتتار، ف



ويلك إيش تريد أعطيك إذا ملكت الديار املصرية ؟ فقلت له أنت جمنون ؟ فقال لقد رأيت رسول : فقال يل يوما
وتكسر التتار، وقول رسول اهللا صلى اهللا عليه  أنت متلك الديار املصرية: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام وقال يل
  .نعم أبشر: أريد منك إمرة مخسني فارسا، فقال -وكان صادقا  -وسلم حق ال شك فيه، فقلت له حينئذ 

هذه كتب املصريني بأنه قد توىل السلطنة، فقال واهللا ليكسرن التتار، : فلما قال يل هذا قلت له: قال ابن االثري
رجع الناصر إىل ناحية الديار املصرية وأراد دخوهلا ورجع عنها ودخلها أكثر اجليوش الشامية وكان كذلك، وملا 

كان هذا االمري احلاكي يف مجلة من دخلها، فأعطاه املظفر إمرة مخسني فارسا، ووىف له بالوعد، وهو االمري مجال 
  .الدين التركماين
ا كان أخربين عن املظفر، فذكرته مث كانت وقعة التتار على إثر فلقيين مبصر بعد أن تأمر فذكرين مب: قال ابن االثري

ال : ذلك فكسرهم وطردهم عن البالد وقد روى عنه أنه ملا رأى عصائب التتار قال لالمراء واجليوش الذين معه
  .اىلتقاتلوهم حىت تزول الشمس وتفئ الظالل وهتب الرياح، ويدعوا لنا اخلطباء والناس يف صالهتم، رمحه اهللا تع

وفيها هلك كتبغانوين نائب هوالكو على بالد الشام لعنه اهللا، ومعىن نوين يعين أمري عشرة آالف، وكان هذا 
اخلبيث قد فتح الستاذه هوالكو من أقصى بالد العجم إىل الشام، وقد أدرك جنكيزخان جد هوالكو، وكان كتبغا 

كان إذا فتح بلدا ساق مقاتلة هذا البلد إىل البلد اآلخر  هذا يعتمد يف حروبه للمسلمني أشياء مل يسبقه أحد إليها،
الذي يليه، ويطلب من أهل ذلك البلد أن يؤوا هؤالء إليهم، فإن فعلوا حصل مقصوده يف تضييق االطعمة واالشربة 

  عليهم، فتقصر مدة
بأولئك املقاتلة الذين هم احلصار عليه ملا ضاق على أهل البلد من أقواهتم، وإن امتنعوا من إيوائهم عندهم قاتلهم 

أهل البلد الذي فتحه قبل ذلك، فإن حصل الفتح وإال كان قد أضعف أولئك هبؤالء حىت يفين تلك املقاتلة، فإن 
  .حصل الفتح وإال قاتلهم جبنده وأصحابه مع راحة أصحابه وتعب أهل البلد وضعفهم حىت يفتحهم سريعا

فنخشى أن نأخذكم عنوة فنقتلكم عن آخركم ونسيب نساءكم  إن ماءكم قد قل: وكان يبعث إىل احلصن يقول
إن املاء عندنا كثري فال : وأوالدكم فما بقاؤكم بعد ذهاب مائكم، فافتحوا صلحا قبل أن نأخذكم قسرا فيقولون له

  .حنتاج إىل ماء
من يشرف ابعث : فيقول ال أصدق حىت أبعث من عندي من يشرف عليه فإن كان كثريا انصرفت عنكم، فيقولون

عليه، فريسل رجاال من جيشه معهم رماح جموفة حمشوة مسا، فإذا دخلوا احلصن الذي قد أعياه ساطوا ذلك املاء 
بتلك الرماح على أهنم يفتشونه ويعرفون قدره، فينفتح ذلك السم ويستقر يف ذلك املاء فيكون سبب هالكهم وهم 

  .ال يشعرون لعنه اهللا لعنة تدخل معه قربه
  وكان

  ).١(ا كبريا قد أسن وكان مييل إىل دين النصارى ولكن ال ميكنه اخلروج من حكم جنكيزخان يف الياساق شيخ
وقد رأيته ببعلبك حني حاصر قلعتها، وكان شيخا حسنا له حلية طويلة مسترسلة : قال الشيخ قطب الدين اليونيين

وقد دخل اجلامع فصعد : شديد السطوة، قالقد ضفرها مثل الدبوقة، وتارة يعلقها من خلفه بأذنه، وكان مهيبا 
املنارة ليتأمل القلعة منها، مث خرج من الباب الغريب فدخل دكانا خرابا فقضى حاجته والناس ينظرون إليه وهو 

  .مكشوف العورة، فلما فرغ من حاجته مسحه بعض أصحابه بقطن ملبد مسحة واحدة
يف أمره وحار ماذا يفعل، مث محلته نفسه االبية على لقائه، وظن  قال وملا بلغه خروج املظفر بالعساكر من مصر تلوم

أنه منصور على جاري عادته، فحمل يومئذ على امليسرة فكسرها مث أيد اهللا املسلمني وثبتهم يف املعركة فحملوا 



وكان شابا  محلة صادقة على التتار فهزموهم هزمية ال جترب أبدا، وقتل أمريهم كتبغانوين يف املعركة وأسر ابنه،
  إنه ال يهرب، فطلبوه: حسنا، فأحضر بني يدي املظفر قطز فقال له أهرب أبوك ؟ قال

  .أنام طيبا: فوجدوه بني القتلى، فلما رآه ابنه صرخ وبكى، فلما حتققه املظفر سجد هللا تعاىل مث قال
دا، وكان قتله يوم اجلمعة كان هذا سعادة التتار وبقتله ذهب سعدهم، وهكذا كان كما قال ومل يفلحوا بعده أب

  .اخلامس والعشرين من رمضان، وكان الذي قتله االمري آقوش الشمسي رمحه اهللا
الشيخ حممد الفقيه اليونيين احلنبلي البعلبكي احلافظ، هو حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن عيسى بن أيب الرجال أمحد بن 

جعفر الصادق، كذا نقل هذه النسبة الشيخ قطب الدين علي بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسني بن إسحاق بن 
اليونيين من خط أخيه االكرب أيب احلسني علي وأخربه أن والده قال له حنن من ساللة جعفر الصادق، قال وإمنا قال 

  .له هذا عند املوت ليتخرج من قبول الصدقات
حلنبلي احلافظ املفيد البارع العابدة الناسك، ولد سنة أبو عبد اهللا بن أيب احلسني اليونيين احلنبلي تقي الدين الفقيه ا

ثنتني وسبعني ومخسمائة، ومسع اخلشوعي وحنبال الكندي واحلافظ عبد الغين وكان يثين عليه، وتفقه على املوفق، 
لبس  ولزم الشيخ عبد اهللا اليونيين فانتفع به، وكان الشيخ عبد اهللا يثين عليه ويقدمه ويقتدي به يف الفتاوى، وقد

  اخلرقة من شيخ شيخه عبد اهللا البطائحي،
__________  

وهي جمموعة القوانني اليت مخنها جنكيزخان وقررها من ذهنه، رتب فيها أحكاما : الياساق أو الياسا أو السياسة) ١(
يف خزائنه وحدد فيها حدودا أكثرها خمالف للشريعة احملمدية لذلك مساها الياسا الكربى وقد اكتتبها وأمر أن جتعل 

  ).٣١٠/  ٤صبح االعشى  ٦٠/  ٣خطط املقريزي (تتوارث عنه يف أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته 

وبرع يف علم احلديث وحفظ اجلمع بني الصحيحني بالفاء والواو، وحفظ قطعة صاحلة من مسند أمحد، وكان يعرف 
ينتفعون بفنونه الكثرية، ويأخذون عنه الطرق العربية أخذها عن التاج الكندي، وكتب مليحا حسنا، وكان الناس 

احلسنة، وقد حصلت له وجاهة عظيمة عند امللوك، توضأ مرة عند امللك االشرف بالقلعة حال مساع البخاري على 
الزبيدي، فلما فرغ من الوضوء نفض السلطان ختفيفته وبسطها على االرض ليطأ عليها، وحلف السلطان له إهنا 

  طأطاهرة وال بد أن ي
  .برجليه عليها ففعل ذلك

وقدم الكامل على أخيه االشرف دمشق فأنزله القلعة وحتول االشرف لدار السعادة وجعل يذكر للكامل حماسن 
أحب أن أراه، فأرسل إليه إىل بعلبك بطاقة واستحضره فوصل إىل دار السعادة، فنزل : الشيخ الفقيه، فقال الكامل

ا من العلم، فجرت مسألة القتل باملثقل، وجرى ذكر حديث اجلارية اليت قتلها الكامل إليه وحتادثا وتذاكرا شيئ
  .إنه مل يعترف: اليهودي فرض رأسها بني حجرين فأمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقتله، فقال الكامل

فيه، أنا اختصرت صحيح مسلم ومل أجد هذا : ، فقال الكامل"فاعترف " فقال الشيخ الفقيه يف صحيح مسلم 
فأرسل الكامل فأحضر مخس جملدات اختصاره ملسلم، فأخذ الكامل جملدا واالشرف آخر وعماد الدين بن موسك 
آخر وأخذ الشيخ الفقيه جملدا فأول ما فتحه وجد احلديث كما قال الشيخ الفقيه، فتعجب الكامل من استحضاره 

إنه ال يؤثر : االشرف سريعا إىل بعلبك، وقال للكاملوسرعة كشفه، وأراد أن يأخذه معه إىل الديار املصرية فأرسله 
كان والدي يقبل بر امللوك ويقول أنا يل يف بيت : ببعلبك شيئا، فأرسل له الكامل ذهبا كثريا، قال ولده قطب الدين

من املال أكثر من هذا، وال يقبل من االمراء وال من الوزراء شيئا إال أن يكون هدية مأكول وحنوه، ويرسل إليهم 



  .ذلك فيقبلونه على سبيل التربك واالستشفاء
وذكر أنه كثر ماله وأثرى، وصار له سعة من املال كثرية، وذكر له أن االشرف كتب له كتابا بقرية يونني وأعطاه 

أنا يف غنية عن : حمليي الدين بن اجلوزي ليأخذ عليه خط اخلليفة، فلما شعر والدي بذلك أخذ الكتاب ومزقه وقال
ال وكان والدي ال يقبل شيئا من الصدقة ويزعم أنه من ذرية علي بن أيب طالب من جعفر الصادق بن حممد ذلك، ق

الباقر بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، قال وقد كان قبل ذلك فقريا ال شئ له، وكان للشيخ عبد اهللا 
د، فتقول إنه فقري وأنا أحب أن تكون ابنيت زوجيها من الشيخ حمم: زوجه وهلا ابنة مجيلة، وكان الشيخ يقول هلا

سعيدة، فيقول الشيخ عبد اهللا كأين أنظر إليهما إياه وإياها يف دار فيها بركة وله رزق كثري وامللوك يترددون إىل 
  .زيارته، فزوجتها منه فكان االمر كذلك، وكانت أوىل زوجاته رمحه اهللا تعاىل

  وجييئون إىل مدينته، بنو العادل وغريهم، وكذلكوكانت امللوك كلهم حيترمونه ويعظمونه 
كان مشايخ الفقهاء كابن الصالح، وابن عبد السالم، وابن احلاجب، واحلصري، ومشس الدين بن سىن الدولة، 

  وابن اجلوزي، وغريهم يعظمونه ويرجعون إىل قوله لعلمه وعمله وديانته

  .وأمانته
رمحه اهللا، وزعم بعضهم أنه قطب منذ ثنيت عشرة سنة فاهللا وقد ذكرت له أحوال ومكاشفات وكرامات كثرية 

  .أعلم
عزمت مرة على الرحلة إىل حران، وكان قد بلغين أن رجال هبا يعلم علم الفرائض جيدا، : وذكر الشيخ الفقيه قال

ىل القدس فلما كانت الليلة اليت أريد أن أسافر يف صبيحتها جاءتين رسالة الشيخ عبد اهللا اليونيين يعزم علي إ
 ٢١: يس) [ اتبعوا من ال يسألكم أجرا وهم مهتدون(الشريف، وكأين كرهت ذلك وفتحت املصحف فطلع قوله 

فخرجت معه إىل القدس فوجدت ذلك الرجل احلراين بالقدس الشريف، فأخذت عنه علم الفرائض حىت خيل يل ] 
  .أين صرت أبرع فيه منه
رجال ضخما، وحصل له قبول من االمراء وغريهم، وكان يلبس قبعا كان الشيخ الفقيه : وقال الشيخ أبو شامة

وقد صنف شيئا يف املعراج فرددت عليه يف كتاب : صوفه إىل خارج كما كان شيخه الشيخ عبد اهللا اليونيين، قال
مسيته الواضح اجللي يف الرد على احلنبلي، وذكر ولده قطب الدين أنه مات يف التاسع عشر من رمضان من هذه 

  .السنة عن مثان ومثانني سنة رمحه اهللا تعاىل
بقصر ) ١(حممد بن خليل بن عبد الوهاب بن بدر أبو عبد اهللا البيطار االكال، أصله من جبل بين هالل، وولد 

حجاج، وكان مقيما بالشاغور وكان فيه صالح ودين وإيثار للفقراء واحملاويج واحملابيس، وكانت له حال غريبة ال 
يئا إال بأجرة، وكان أهل البلد يترامون عليه ليأكل هلم االشياء املفتخرة الطيبة فيمتنع إال بأجرة جيدة، يأكل الحد ش

وكلما امتنع من ذلك حلي عند الناس وأحبوه ومالوا إليه ويأتونه بأشياء كثرية من احلالوات والشواء وغري ذلك 
  .ه اهللا تعاىل ورضي عنه مبنه وكرمه آمنيفريد عليهم عوض ذلك أجرة جيدة مع ذلك، وهذا غريب جدا، رمح

  مث دخلت سنة تسع ومخسني وستمائة
استهلت بيوم االثنني اليام خلون من كانون االول، وليس للمسلمني خليفة وصاحب مكة أبو مني بن أيب سعيد بن 

يحه احلسيين، علي بن قتادة احلسين، وعمه إدريس بن علي شريكه، وصاحب املدينة االمري عز الدين مجاز بن ش
وصاحب مصر والشام السلطان امللك الظاهر بيربس البندقداري، وشريكه يف دمشق وبعلبك والصبيبة وبانياس 

) ٣(اجلو كنداري ) ٢(االمري علم الدين سنجر امللقب بامللك اجملاهد، وشريكه يف حلب االمري حسام الدين الشني 



  العزيزي، والكرك
__________  

  ).٥٠/  ٣انظر الوايف ( ٦٥٨ه وتويف يف شهر رمضان سنة  ٦٠٠كان مولده سنة ) ١(
وبعد أن  -وقد تقدم  -امللك السعيد : عالء الدين ابن صاحب املوصل ومساه: ٩٦يف الروض الزاهر ص ) ٢(

  .أساء السرية قبض عليه أهل حلب وقدموا عليهم حسام الدين املذكور فكتب السلطان له تقليدا باململكة احللبية
  .إحدامها جوكان وهو احملجن أو الصوجلان الذي تضرب به الكرة: مركب من كلمتني: جلوكندارا) ٣(

  = واجلو كاندار 

والشوبك للملك املغيث فتح الدين عمر بن العادل بن سيف الدين أيب بكر الكامل حممد بن العادل الكبري سيف 
  .الدين أيب بكر بن أيوب

ر الدين عثمان بن ناصر الدين مكورس، وصاحب محاه امللك املنصور بن وحصن جهيون وبازريا يف يد االمري مظف
تقي الدين حممود، وصاحب محص االشرف بن املنصور إبراهيم بن أسد الدين الناصر، وصاحب املوصل امللك 

ل الصاحل بن البدر لؤلؤ، وأخوه امللك اجملاهد صاحب جزيرة ابن عمر، وصاحب ماردين امللك السعيد جنم الدين اي
غازي بن أرتق، وصاحب بالد الروم ركن الدين قلج أرسالن بن كيخسرو السلجوقي، وشريكه يف امللك أخوه 

كيكاوس والبالد بينهما نصفني، وسائر بالد املشرق بأيدي التتار أصحاب هوالكو، وبالد اليمن متلكها غري واحد 
  .من امللوك، وكذلك بالد اجلوكندي املغرب يف كل قطر منها ملك

يف هذه السنة أغارت التتار على حلب فلقيهم صاحبها حسام الدين العزيزي، واملنصور صاحب محاه، واالشرف و
صاحب محص، وكانت الوقعة مشايل محص قريبا من قرب خالد بن الوليد، والتتار يف ستة آالف واملسلمون يف ألف 

  وأربعمائة فهزمهم اهللا عزوجل، وقتل املسلمون
إىل حلب فحصروها أربعة أشهر وضيقوا عليها االقوات، وقتلوا من الغرباء خلقا صربا، فإنا هللا  أكثرهم فرجع التتار

وإنا إليه راجعون، واجليوش الذين كسروهم على محص مقيمون مل يرجعوا إىل حلب بل ساقوا إىل مصر، فتلقاهم 
يف هذه املدة ولكن سلم اهللا سبحانه  امللك الظاهر يف أهبة السلطنة وأحسن إليهم، وبقيت حلب حماصرة ال ناصر هلا

  .وتعاىل
ومشى االمراء واالجناد بني يديه، وكان ذلك أول ) ١(ويف يوم االثنني سابع صفر ركب الظاهر يف أهبة امللك 
  .ركوبه واستمر بعد ذلك يتابع الركوب واللعب بالكرة

__________  
  .هو الذي حيمل اجلوكان مع السلطان يف لعب الكرة= 

  .٤٥٨/  ٥عشى صبح اال
بشعار السلطنة، وهي عالمة السلطنة اليت تصاحب السلطنة يف املواكب وتشمل على ما : ويف الروض الزاهر) ١(

  .٨/  ٤ - ١٢٧/  ٢أورده صبح االعشى 
الغاشية وهي غطاء للسرج من اجللد وخمروز بالذهب حيمله الركبدار أمام السلطان يف املواكب وينقله من يد  -ا 

  .وال الطريقإىل يد ط
  .من احلرير االصفر حتمل فوق رأس السلطان يف املواكب: املظلة -ب 
  .وهي طوق من أطلس أصفر مزركشة بالذهب، جتعل على رقبة الفرس: الرقبة -ج 



ومها اثنان من أو شاقية اصطبل السلطان عليهما قباءان أصفران من حرير وعلى رأسهما قبعتان من : اجلفتاه -د 
  .فرسان أشهبان زركش وحتتهما

ويف سابع عشر صفر خرج االمراء بدمشق على ملكها علم الدين سنجر فقاتلوه فهزموه، فدخل القلعة فحاصروه 
فيها فهرب منها إىل قلعة بعلبك، وتسلم قلعة دمشق االمري علم الدين أيدكني البند قداري، وكان مملوكا جلمال 

ينسب امللك الظاهر، فأرسله الظاهر ليتسلم دمشق من احلليب علم الدين يغمور مث للصاحل أيوب بن الكامل وإليه 
الدين سنجر، فأخذها وسكن قلعتها نيابة عن الظاهر، مث حاصروا احلليب ببعلبك حىت أخذوه فأرسلوه إىل الظاهر 

  .على بغل إىل مصر، فدخل عليه ليال فعاتبه مث أطلق له أشياء وأكرمه
استوزر الظاهر هباء الدين علي بن حممد املعروف بابن احلنا ويف ربيع اآلخر قبض ويف يوم االثنني ثامن ربيع االول 

الظاهر على مجاعة من االمراء بلغه عنهم أهنم يريدون الوثوب عليه وفيه أرسل إىل الشوبك فتسلمها من أيدي 
ل اجليش إىل غزة نواب املغيث صاحب الكرك، وفيها جهز الظاهر جيشا إىل حلب ليطردوا التتار عنها، فلما وص

كتب الفرنج إىل التتار ينذروهنم، فرحلوا عنها مسرعني واستوىل على حلب مجاعة من أهلها، فصادروا وهنبوا وبلغوا 
أغراضهم، وقدم إليهم اجليش الظاهري فأزالوا ذلك كله، وصادروا أهلها بألف ألف وستمائة ألف، مث قدم االمري 

  .ر فاستلم البلد فقطع ووصل وحكم وعدلمشس الدين آقوش التركي من جهة الظاه
ويف يوم الثالثاء عاشر مجادى االوىل باشر القضاء مبصر تاج الدين عبد الوهاب بن القاضي االعز أيب القاسم خلف 
بن رشيد الدين بن أيب الثناء حممود بن بدر العالئي، وذلك بعد شروط ذكرها للظاهر شديدة، فدخل حتتها امللك 

  .ورسم عليه أياما، مث أفرج عنه) ١(القضاء بدر الدين أبو احملاسن يوسف بن علي السنجاري الظاهر وعزل عن 
البيعة باخلالفة للمستنصر باهللا أيب القاسم أمحد بن أمري املؤمنني الظاهر وكان معتقال ببغداد فأطلق، وكان مع مجاعة 

بة مجاعة من أمراء االعراب عشرة، منهم االعراب بأرض العراق، مث قصد الظاهر حني بلغه ملكه، فقدم مصر صح
وكان يوما ) ٢(االمري ناصر الدين مهنا يف ثامن رجب، فخرج السلطان ومعه الوزير والشهود واملؤذنون فتلقوه 

مشهودا، وخرج أهل التوراة بتوراهتم، والنصارى بأجنيلهم، ودخل من باب النصر يف أهبة عظيمة، فلما كان يوم 
ب جلس السلطان واخلليفة بااليوان بقلعة اجلبل، والوزير والقاضي واالمراء على طبقاهتم، االثنني ثالث عشر رج

  ، وهذا)٣(وأثبت نسب اخلليفة املذكور على احلاكم تاج الدين بن االعز 
__________  

  .السخاوي: يف بدائع الزهور) ١(
  .نجاريكمال الدين حممد بن عز الدين الس: كاالصل قال وهو ٤٥٨/  ١ويف السلوك 

  .خرج إىل تلقيه إىل العكرشا: ٣١٣/  ١/  ١قال ابن إياس يف بدائع الزهور ) ٢(
  .ابن بنت االعز: يف ابن إياس وتاريخ أيب الفداء) ٣(

اخلليفة هو أخو املستنصر باين املستنصرية، وعم املستعصم، بويع باخلالفة مبصر بايعه امللك الظاهر والقاضي والوزير 
دست اخلالفة باديار مصر واالمراء بني يديه والناس حوله، وشق القاهرة يف ثالث عشر رجب،  واالمراء، وركب يف

وهذا اخلليفة هو الثامن والثالثون من خلفاء بين العباس بينه وبني العباس أربعة وعشرون أبا، وكان أول من بايعه 
السالم مث االمراء والدولة، وخطب له  القاضي تاج الدين ملا ثبت نسبه، مث السلطان مث الشيخ عز الدين بن عبد

على املنابر وضرب امسه على السكة وكان منصب اخلالفة قد شغر منذ ثالث سنني ونصفا، الن املستعصم قتل يف 



أعين سنة تسع  -أول سنة ست ومخسني وستمائة، وبويع هذا يف يوم االثنني يف ثالث عشر رجب من هذه السنة 
وسيما شديد القوى عايل اهلمة له شجاعة وإقدام، وقد لقبوه باملستنصر كما ) ١( وكان أمسر -ومخسني وستمائة 

كان أخاه باين املدرسة، وهذا أمر مل يسبق إليه أن خليفتني أخوين يلقب كل منهما باآلخر، ويل اخلالفة أخوين 
شيد، واملسترشد واملقتفي كهذين السفاح وأخوه املنصور، وكذا حممد بن علي بن عبد اهللا بن العباس، واهلادي والر

ولدا املستظهر، وأما ثالثة فاالمني واملأمون واملعتصم أوالد الرشيد، واملنتصر واملعتز واملطيع أوالد املقتدر، وأما 
  .أربعة فأوالد عبد امللك بن مروان الوليد وسليمان ويزيد وهشام

أقصر مدة من مجيع خلفاء بين العباس، وأما وكانت مدة خالفته إىل أن فقد كما سيأيت مخسة أشهر وعشرين يوما، 
بنو أمية فكانت مدة خالفة معاوية بن يزيد بن معاوية أربعني يوما، وإبراهيم بن يزيد الناقص سبعني يوما، وأخوه 

  .يزيد بن الوليد مخسة أشهر
  .وكانت مدة خالفة احلسن بن علي بعد أبيه سبعة أشهر وأحد عشر يوما

كم تسعة أشهر وعشرة أيام، وكان يف خلفاء بين العباس من مل يستكمل سنة منهم املنتصر وكانت مدة مروان بن احل
بن املتوكل ستة أشهر، واملهتدي بن الواثق أحد عشر شهرا وأياما، وقد أنزل اخلليفة هذا بقلعة اجلبل يف برج هو 

صعد املنرب وخطب خطبة ذكر رجب ركب يف السواد وجاء إىل اجلامع بالقلعة ف) ٢(وحشمه، فلما كان يوم سابع 
، مث استفتح فقرأ صدرا من سورة االنعام مث صلى على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث )٣(فيها شرف بين العباس 

  ترضى عن الصحابة ودعا للسلطان الظاهر، مث نزل
  .فصلى بالناس فاستحسنوا ذلك منه، وكان وقتا حسنا ويوما مشهودا

، ركب اخلليفة )٤( للملك الظاهر السلطنة ملا كان يوم االثنني الرابع من شعبان تولية اخلالفة املستنصر باهللا
والسلطان والوزير والقضاة واالمراء وأهل احلل والعقد إىل خيمة عظيمة قد ضربت ظاهر القاهرة فجلسوا فيها، 

  فألبس اخلليفة
__________  

  .أمسر اللون، أمه حبشية: ٣١٣/  ١/  ١أسود اللون، ويف بدائع الزهور : يف تاريخ أيب الفداء) ١(
  .سابع عشر رجب: ١٠١كذا باالصل، ويف الروض الزاهر ص ) ٢(
  .٣١٥/  ١/  ١نسخة اخلطبة يف ابن إياس ) ٣(
  .ربيع االول: يف بدائع الزهور) ٤(

لقمان  السلطان بيده خلعة سوداء، وطوقا يف عنقه، وقيدا يف رجليه ومها من ذهب، وصعد فخر الدين إبراهيم بن
، مث ركب السلطان هبذه )١(وهو رئيس الكتاب منربا فقرأ على الناس تقليد السلطان، وهو من إنشائه وخبط نفسه 

واالمراء والدولة يف خدمته ) ٢(االهبة والقيد يف رجليه، والطوق يف عنقه، والوزير بني يديه، وعلى رأسه التقليد 
وكان يوما مشهودا، وقد ذكر الشيخ قطب الدين هذا التقليد مشاة سوى الوزير، فشق القاهرة وقد زينت له، 

  .بتمامه، وهو مطول واهللا أعلم
ذهاب اخلليفة إىل بغداد مث إن اخلليفة طلب من السلطان أن جيهزه إىل بغداد، فرتب السلطان له جندا هائلة وأقام له 

  .من كل ما ينبغي للخلفاء وامللوك
، وكان سبب خروج السلطان من مصر إىل الشام، أن التركي كما )٣(مث سار السلطان صحبته قاصدين دمشق 

تقدم كان قد استحوذ على حلب، فأرسل إليه االمري علم الدين سنجر احلليب الذي كان قد تغلب على دمشق 



فطرده عن حلب وتسلمها، وأقام هبا نائبا عن السلطان، مث مل يزل التركي حىت استعادها منه وأخرجه منها هاربا، 
فاستناب الظاهر على مصر عز الدين أيد مر احلليب وجعل تدبري اململكة إىل الوزير هباء الدين بن احلنا، وأخذ ولده 

  فخر الدين معه وزيرا وجعل تدبري العساكر واجليوش إىل االمري بدر الدين بيليك اخلازندار، مث
ا، وصليا اجلمعة جبامع دمشق، وكان دخول ساروا فدخلوا دمشق يوم االثنني سابع ذي القعدة، وكان يوما مشهود

  .اخلليفة من باب الربيد، ودخل السلطان من باب الزيارة
وكان يوما مشهودا أيضا، مث جهز السلطان اخلليفة إىل بغداد ومعه أوالد صاحب املوصل، وأنفق عليه وعليهم 

، وأطلق له )٤(العني ألف ألف دينار وعلى من استقل معه من اجليش الذين يردون عنه ما مل يقدر اهللا من الذهب 
وزاده فجزاه اهللا خريا، وقدم إليه صاحب محص امللك االشرف فخلع عليه وأطلق له وزاده تل باشر، وقدم صاحب 
محاه املنصور فخلع عليه وأطلق له وكتب له تقليدا ببالده، مث جهز جيشا صحبة االمري عالء الدين البند قداري إىل 

  .ي املتغلب عليها املفسد فيهاحلب حملاربة الترك
  .وهذا كل ما بلغنا من وقائع هذه السنة ملخصا

__________  
  .وما بعدها ١٠٢نسخة التقليد يف الروض الزاهر ص ) ١(

  .٤٥٣/  ١ويف السلوك 
  .محل التقليد االمري مجال الدين النجييب استاذ الدار والصاحب هباء الدين: يف الروض الزاهر) ٢(
  .يف رمضان من هذه السنة: يوم السبت سادس شوال كما يف الروض الزاهر، ويف تاريخ أيب الفداء وكان ذلك) ٣(
  .ألف ألف دينار وستون ألف دينار عينا: ١١٢يف الروض الزاهر ص ) ٤(

اخلليفة املستنصر باهللا الذي بويع له يف ) ١(مث دخلت سنة ستني وستمائة يف أوائل هذه السنة يف ثالث احملرم قتل 
رجب يف السنة املاضية مبصر، وكان قتله بأرض العراق بعد ما هزم من كان معه من اجلنود فإنا هللا وإنا إليه 

راجعون، واستقل امللك الظاهر جبميع الشام ومصر وصفت له االمور، ومل يبق له منازع سوى التركي فإنه ذهب 
  .فاستحوذ عليها وعصى عليه هنالك) ٢(إىل املنرية 
لثالث من احملرم من هذه السنة خلع السلطان امللك الظاهر ببالد مصر على مجيع االمراء واحلاشية وعلى ويف اليوم ا

الوزير وعلى القاضي تاج الدين ابن بنت االعز وعزل عنها برهان الدين السنجاري، ويف أواخر احملرم أعرس االمري 
  .، واحتفل الظاهر هبذا العرس احتفاال بالغابدر الدين بيليك اخلازندار على بنت االمري لؤلؤ صاحب املوصل

ويف هذه السنة اصطاد بعض أمراء الظاهر حبدود محاة محار وحش فطبخوه فلم ينضج وال أثر فيه : قال ابن خلكان
وقد أحضروه إيل فقرأته كذلك، وهو : كثرة الوقود، مث افتقدوا جلده فإذا هو مرسوم على أذنه هبرام جور، قال

احلمار قريبا من مثامنائة سنة، فإن هبرام جور كان قبل املبعث مبدة متطاولة، ومحر الوحش تعيش دهرا يقتضي أن هلذا 
حيتمل أن يكون هذا هبرام شاه امللك االجمد، إذ يبعد بقاء مثل هذا بال اصطياد هذه املدة الطويلة، : طويال، قلت

  .فحصل اللبس من هذا واهللا أعلم ويكون الكاتب قد أخطأ فأراد كتابة هبرام شاه فكتب هبرام جور
دخل اخلليفة أبو العباس احلاكم بأمر اهللا ) ٣(ذكر بيعة احلاكم بأمر اهللا العباسي يف السابع والعشرين من ربيع اآلخر 

 أمحد بن االمري أيب علي القيب بن االمري علي بن االمري أيب بكر بن االمام املسترشد باهللا بن املستظهر باهللا أيب العباس
أمحد من بالد الشرق وصحبته مجاعة من رؤوس تلك البالد، وقد شهد الوقعة صحبة املستنصر، وهرب هو يف 

مجاعة من املعركة فسلم، فلما كان يوم دخوله تلقاه السلطان الظاهر وأظهر السرور له واالحتفال به، وأنزله يف 



  .حسانالربج الكبري من قلعة اجلبل، وأجريت عليه االرزاق الدارة واال
  )٤(ويف ربيع اآلخر عزل امللك الظاهر االمري مجال الدين آقوش النجييب عن استداريته 

__________  
 ١/  ١انظر بدائع الزهور (مل يعرف له خري إىل اآلن : ٢٢٨/  ١واجلوهر الثمني  ١١٧/  ٧يف النجوم الزاهرة ) ١(
 /٣١٩.(  
  .٣٨٤/  ٥ابن خلدون  البرية كما يف: كذا باالصل وهو حتريف، والصواب) ٢(
  .٦٦١ثاين حمرم سنة : ١٤١يف بدائع الزهور والروض الزاهر ص ) ٣(

  .٦٦٠أواخر ذي احلجة من سنة : ويف تاريخ أيب الفداء
الصبح (هو الذي يتوىل شؤون مسكن السلطان أو االمري وصرفه، وتنفيذه فيه أوامره : استاذ الدار -استادار ) ٤(

 =  

  .لك أرسله نائبا على الشام كما سيأيتواستبدل به غريه وبعد ذ
  ويف يوم الثالثاء تاسع رجب حضر السلطان الظاهر إىل دار العدل يف حماكمة يف بئر إىل بيت

  .القاضي تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت االعز فقام الناس إال القاضي فإنه أشار عليه أن ال يقوم
  .فانتزعت البئر من يد الغرمي وكان الغرمي أحد االمراءوتداعيا وكان احلق مع السلطان وله بينة عادلة، 

ويف شوال استناب الظاهر على حلب االمري عالء الدين أيدكني الشهايب وحينئذ احناز عسكر سيس على القلعة من 
  .أرض حلب فركب إليهم الشهايب فكسرهم وأسر منهم مجاعة فبعثهم إىل مصر فقتلوا

المري مجال الدين آقوش النجييب، وكان من أكابر االمراء وعزل عنها عالء وفيها استناب السلطان على دمشق ا
  .الدين طيربس الوزيري ومحل إىل القاهرة

ويف ذي القعدة خرج مرسوم السلطان إىل القاضي تاج الدين ابن بنت االعز أن يستنيب من كل مذهب من 
حلنفي، ومن احلنابلة مشس الدين حممد بن الشيخ املذاهب الثالثة نائبا فاستناب من احلنفية صدر الدين سليمان ا

  .العماد، ومن املالكية شرف الدين عمر السبكي املالكي
قدمت وفود كثرية من التتار على امللك الظاهر مستأمنني فأكرمهم وأحسن إليهم وأقطعهم ) ١(ويف ذي احلجة 

  .إقطاعات حسنة، وكذلك فعل بأوالد صاحب املوصل ورتب هلم رواتب كافية
وفيها أرسل هوالكو طائفة من جنده حنو عشرة آالف فحاصروا املوصل ونصبوا عليها أربعة وعشرين منجنيقا، 

  .وضاقت هبا االقوات
وفيها أرسل امللك الصاحل إمساعيل بن لؤلؤ إىل التركي يستنجده فقدم عليه فهزمت التتار مث ثبتوا والتقوا معه، وإمنا 

جرحوه وعاد إىل البرية وفارقه أكثر أصحابه فدخلوا الديار املصرية، مث دخل هو كان معه سبعمائة مقاتل فهزموه و
إىل امللك الظاهر فأنعم عليه وأحسن إليه وأقطعه سبعني فارسا، وأما التتار فإهنم عادوا إىل املوصل ومل يزالوا حىت 

س مث مالوا عليهم فقتلوهم تسعة أيام استنزلوا صاحبها امللك الصاحل إليهم ونادوا يف البلد باالمان حىت اطمأن النا
  .وقتلوا امللك الصاحل إمساعيل وولده عالء الدين وخربوا أسوار البلد وتركوها بالقع مث كروا راجعني قبحهم اهللا

__________  
  إن هذه الوظيفة حادثة من أيام بين أيوب، وهي فرع من الوزارة، وأول من أطلق: وقال ابن إياس) ٢٠/  ٤= 

  ).٣١٠/  ١/  ١بدائع (ستادار املظفر بن جهري عليه اال



وصلوا يوم اخلميس رابع وعشرين واستقبلهم السلطان يوم السبت السادس : ١٣٧يف الروض الزاهر ص ) ١(
  .فوق الثالمثائة: ٤٠٦/  ٢والعشرين من ذي احلجة وكانوا فوق املائيت فارس، ويف مفرج الكروب 

لطان بركه خان ابن عمه، وأرسل إليه بركه يطلب منه نصيبا مما فتحه من وفيها وقع اخللف بني هوالكو وبني الس
البالد وأخذه من االموال واالسرار، على ما جرت به عادة ملوكهم، فقتل رسله فاشتد غضب بركه، وكاتب 

  .الظاهر ليتفقا على هوالكو
  .ومخسني، واللحم الرطل بستة أو سبعة وفيها وقع غالء شديد بالشام فبيع القمح الغرارة بأربعمائة والشعري مبائتني

وحصل يف النصف من شعبان خوف شديد من التتار فتجهز كثري من الناس إىل مصر، وبيعت الغالت حىت حواصل 
القلعة واالمراء، ورسم أولياء االمور على من له قدرة أن يسافر من دمشق إىل بالد مصر، ووقعت رجفة عظيمة يف 

  .قال إنه حصل لبالد التتر خوف شديد أيضا، فسبحان الفعال ملا يريد وبيده االمرالشام ويف بالد الروم، وي
وكان اآلمر الهل دمشق بالتحول منها إىل مصر نائبها االمري عالء الدين طيربس الوزيري، فأرسل السلطان إليه يف 

  .ين بن وداعةذي القعدة فأمسكه وعزله واستناب عليها هباء الدين النجييب، واستوزر بدمشق عز الد
  .وفيها نزل ابن خلكان عن تدريس الركنية اليب شامة وحضر عنده حني درس وأخذ يف أول خمتصر املزين

اخلليفة املستنصر بن الظاهر بأمر اهللا العباسي الذي بايعه الظاهر مبصر كما ذكرنا، وكان : وفيها تويف من االعيان
جاعا بطال فاتكا، وقد أنفق الظاهر عليه حىت أقام له جيشا بألف قتله يف ثالث احملرم من هذه السنة، وكان شهما ش

ألف دينار وأزيد، وسار يف خدمته ومعه خلق من أكابر االمراء وأوالد صاحب املوصل، وكان امللك الصاحل 
  إمساعيل من

 إىل بالده الوفد الذين قدموا على الظاهر فأرسله صحبة اخلليفة، فلما كانت الوقعة فقد املستنصر ورجع الصاحل
  .فجاءته التتار فحاصروه كما ذكرنا، وقتلوه وخربوا بالده وقتلوا أهلها، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

العز الضرير النحوي اللغوي وامسه احلسن بن حممد بن أمحد بن جنا من أهل نصيبني ونشأ بإربل فاشتغل بعلوم كثرية 
ريهم، ونسب إىل االحنالل وقلة الدين، وترك الصلوات، وكان من علوم االوائل، وكان يشتغل عليه أهل الذمة وغ

  ذكيا، وليس بذكي، عامل اللسان جاهل القلب، ذكي القول خبيث الفعل،

  ).١(وله شعر أورد منه الشيخ قطب الدين قطعة يف ترمجته، وهو شبيه بأيب العالء املعري قبحهما اهللا 
لقاسم بن احلسن بن حممد املهذب، الشيخ عز الدين بن عبد السالم ابن عبد السالم عبد العزيز بن عبد السالم بن ا

أبو حممد السلمي الدمشقي الشافعي شيخ املذهب ومفيد أهله، وله مصنفات حسان، منها التفسري، واختصار 
  ).٢(النهاية، والقواعد الكربى والصغرى، وكتاب الصالة والفتاوى املوصلية وغري ذلك 

عني ومخسمائة، ومسع كثريا واشتغل على فخر الدين بن عساكر وغريه وبرع يف املذهب ولد سنة سبع أو مثان وسب
ومجع علوما كثرية، وأفاد الطلبة ودرس بعدة مدارس بدمشق، وويل خطابتها مث سافر إىل مصر ودرس هبا وخطب 

االشعار، وكان سبب وحكم، وانتهت إليه رئاسة الشافية، وقصد بالفتاوى من اآلفاق، وكان لطيفا ظريفا يستشهد ب
خروجه من الشام إنكاره على الصاحل إمساعيل تسليمه صفد والشقيف إىل الفرنج، ووافقه الشيخ أبو عمرو بن 
احلاجب املالكي، فأخرجهما من بلده فسار أبو عمرو إىل الناصر داود صاحب الكرك فأكرمه، وسار ابن عبد 

فأكرمه وواله قضاء مصر وخطابة اجلامع العتيق، مث ) ٣(ر السالم إىل امللك الصاحل أيوب بن الكامل صاحب مص
  انتزعهما منه وأقره على تدريس الصاحلية، فلما حضره



املوت أوصى هبا للقاضي تاج الدين ابن بنت االعز وتويف يف عاشر مجادى االوىل وقد نيف على الثمانني، ودفن من 
  .ثري رمحه تعاىلالغد بسفح املقطم، وحضر جنازته السلطان الظاهر وخلق ك

كمال الدين بن العدمي احلنفي عمر بن أمحد بن هبة اهللا بن حممد بن هبة اهللا بن أمحد بن حيىي بن زهري بن هارون بن 
موسى ابن عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن أيب جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل احلليب 

مري الوزير الرئيس الكبري، ولد سنة ست ومثانني ومخسمائة، مسع احلديث وحدث احلنفي أبو القاسم بن العدمي، اال
وتفقه وأفىت ودرس وصنف، وكان إماما يف فنون كثرية، وقد ترسل إىل اخللفاء وامللوك مرارا عديدة، وكان يكتب 

حلديث، حسن الظن حسنا طريقة مشهورة، وصنف حللب تارخيا مفيدا قريبا يف أربعني جملدا، وكان جيد املعرفة با
بالفقراء والصاحلني كثري االحسان إليهم، وقد أقام بدمشق يف الدولة الناصرية املتأخرة، تويف مبصر ودفن بسفح 

  .املقطم بعد ابن عبد السالم بعشرة أيام، وقد أورد له قطب الدين أشعارا حسنة
__________  

  .سنة ٧٤كان عمره عند وفاته : ٢٦٠/  ٥قال يف العرب ) ١(
  .وشجر املعارف وجماز القرآن وبيان أحوال يوم القيامة: زاد ابن إياس) ٢(
  .النه أقام هبا إىل حني وفاته حوايل عشرين سنة ٦٤٠كان قدومه إىل مصر حوايل سنة ) ٣(

يوسف بن يوسف بن سالمة ابن إبراهيم بن احلسن بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن سليمان بن حممد القاقاين 
بن إبراهيم بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب، حميي الدين أبو املعز، ويقال أبو احملاسن الزينيب ا

اهلامشي العباسي احلوصلي املعروف بابن زبالق الشاعر، قتلته التتار ملا أخذوا املوصل يف هذه السنة عن سبع 
سهادا يزود الكرى أن يألف اجلفنا وأبصر * ا بعثت لنا من سحر مقلتك الوسن: ومخسني سنة، ومن شعره قوله
  فحاكاه لكن زاد يف دقة املعىن* جسمي حسن خصرك ناحال 

سنا وسناء * وملت بقد علم اهليف الغصن اللدنا حكيت أخاك البدر ليلة مته * وأبرزت وجها أخجل الصبح طالعا 
له ندميا * أنا يف منزيل وقد وهب ال : بيتنيإذ تشاهبتما سنا وقال أيضا وقد دعي إىل موضع، فبعث يعتذر هبذين ال

شغل اخللي أهل بأن يعارا قال أبو شامة وفيها يف ثاين عشر مجادى * وقينة وعقار فأبسطوا العذر يف التأخر عنكم 
البدر املراغي اخلاليف املعروف بالطويل، وكان قليل الدين تاركا للصالة مغتبطا مبا كان فيه من معرفة : اآلخرة تويف

  .جلدل واخلالف على اصطالح املتأخرين، راضيا مبا ال يفيدا
  .حممد بن داود بن ياقوت الصارمي احملدث: وفيها تويف

  .كتب كثريا الطبقات وغريها، وكان دينا خريا يعري كتبه ويداوم على االشتغال بسماع احلديث رمحه اهللا تعاىل
الشامية واملصرية الظاهر بيربس، وعلى الشام نائبه  مث دخلت سنة إحدى وستني وستمائة استهلت وسلطان البالد

آقوش النجييب، وقاضي دمشق ابن خلكان والوزير هبا عز الدين بن وداعة، وليس للناس خليفة، وإمنا تضرب 
  .السكة باسم املستنصر الذي قتل

ن االمري أيب بكر بن االمام ذكر خالفة احلاكم بأمر اهللا أيب العباس أمحد بن االمري أيب علي القيب بن االمري علي ب
  .املسترشد باهللا أمري املؤمنني أيب منصور الفضل بن االمام املستظهر باهللا أمحد العباسي اهلامشي

  ملا كان ثاين احملرم وهو يوم اخلميس، جلس السلطان الظاهر واالمراء يف االيوان الكبري بقلعة اجلبل، وجاء اخلليفة
ل عند االيوان، وقد بسط له إىل جانب السلطان وذلك بعد ثبوت نسبه، مث قرئ نسبه احلاكم بأمر اهللا راكبا حىت نز



  .على الناس مث أقبل عليه الظاهر بيربس فبايعه وبايعه الناس بعده، وكان يوما مشهودا
ا، احلمد هللا الذي أقام آلل العباس ركنا ظهري" فلما كان يوم اجلمعة ثانيه خطب اخلليفة بالناس فقال يف خطبته 

وجعل هلم من لدنه سلطانا نصريا، أمحده على السراء والضراء، وأستعينه على شكر ما أسبغ من النعماء، وأستنصره 
على دفع االعداء، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وسلم 

يما االربعة، وعلى العباس كاشف غمه أيب السادة اخللفاء وعلى آله وصحبه جنوم االهتداء وأئمة االقتداء، ال س
وعلى بقية الصحابة أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، أيها الناس اعلموا أن االمامة فرض من فروض 

ال االسالم، واجلهاد حمتوم على مجيع االنام، وال يقوم علم اجلهاد إال باجتماع كلمة العباد، وال سبيت احلرم إ
، فلو شاهدمت أعداء االسالم ملا دخلوا دار السالم، )١(بانتهاك احملارم، وال سفكت الدماء إال بارتكاب اجلرائم 

، وسبوا الصبيان والبنات، وأيتموهم من اآلباء واالمهات، )٢(واستباحوا الدماء واالموال وقتلوا الرجال واالطفال 
من هول ذلك اليوم الطويل، فكم من شيخ خضبت شيبته ) ٣(وهتكوا حرم اخلالفة واحلرمي، وعلت الصيحات 

واتقوا (بدمائه، وكم من طفل بكى فلم يرحم لبكائه، فشمروا عباد اهللا عن ساق االجتهاد يف إحياء فرض اجلهاد 
 ١٦: التغابن) [ اهللا ما استطعتم وامسعوا وأطيعوا وأنفقوا خريا النفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون

  .فلم يبق معذرة يف القعود عن أعداء الدين، واحملاماة عن املسلمني] 
وهذا السلطان امللك الظاهر، السيد االجل، العامل العادل اجملاهد املؤيد ركن الدنيا والدين، قد قام بنصر االمامة عند 

تظمة العقود، والدولة من) ٤(قلة االنصار، وشرد جيوش الكفر بعد أن جاسوا خالل الديار، وأصبحت البيعة هبمته 
العباسية به متكاثرة اجلنود، فبادروا عباد اهللا إىل شكر هذه النعمة، وأخلصوا نياتكم تنصروا، وقاتلوا أولياء 

  الشيطان تظفروا، وال يروعكم ما جرى فاحلرب
__________  

  .املآمث: ١٤٣يف الروض الزاهر ص ) ١(
  .واالبطال: زيد يف الروض) ٢(
  .الضجات: اهريف الروض الز) ٣(
  .باهتمامه: ، ويف الروض الزاهر٤١١/  ٢كذا باالصل ومفرج الكروب ) ٤(

أمركم، وأعز باالميان نصركم، ) ١(سجال والعاقبة للمتقني، والدهر يومان واالجر للمؤمنني، مجع اهللا على اهلدى 
  ".واستغفر اهللا يل ولسائر املسلمني، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 

  .ونزل فصلى) ٢(الثانية مث خطب 
  .وكتب بيعته إىل اآلفاق ليخطب له وضربت السكة بامسه

  .فخطب له جبامع دمشق وسائر اجلوامع يوم اجلمعة سادس عشر احملرم من هذه السنة: قال أبو شامة
وجده خليفة  وهذا اخلليفة هو التاسع والثالثون من خلفاء بين العباس، ومل يل اخلالفة من بين العباس من ليس والده

بعد السفاح واملنصور سوى هذا، فأما من ليس والده خليفة فكثري منهم املستعني أمحد بن حممد بن املعتصم، 
  .واملعتضد بن طلحة بن املتوكل، والقادر بن إسحاق بن املقتدر، واملقتدي بن الذخرية بن القائم بأمر اهللا

يف العساكر املنصورة قاصدا ناحية بالد ) ٣(ن مصر ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها ركب الظاهر م
الكرك، واستدعى صاحبها امللك املغيث عمر بن العادل أيب بكر بن الكامل، فلما قدم عليه بعد جهد أرسله إىل 

مصر معتقال فكان آخر العهد به، وذلك أنه كاتب هوالكو وحثه على القدوم إىل الشام مرة أخرى، وجاءته كتب 



بات ونيابة البالد، وأهنم قادمون عليه عشرون ألفا لفتح الديار املصرية، وأخرج السلطان فتاوى الفقهاء التتار بالث
بقتله وعرض ذلك على ابن خلكان، وكان قد استدعاه من دمشق، وعلى مجاعة من االمراء، مث سار فتسلم الكرك 

  .ك، مث عاد إىل مصر مؤيدا منصورامجادى االوىل ودخلها يومئذ يف أهبة املل) ٤(يوم اجلمعة ثالث عشر 
قد علمت حمبيت لالسالم، وعلمت ما فعل هوالكو باملسلمني، : وفيها قدمت رسل بركه خان إىل الظاهر يقول له

  فاركب أنت من ناحية حىت آتيه أنا من ناحية حىت نصطلمه أو خنرجه من
  .لرأي وشكره وخلع على رسله وأكرمهمالبالد وأعطيك مجيع ما كان بيده من البالد، فاستصوب الظاهر هذا ا

وفيها زلزلت املوصل زلزلة عظيمة وهتدمت أكثر دورها، ويف رمضان جهز الظاهر صناعا وأخشابا وآالت كثرية 
لعمارة مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعد حريقه فطيف بتلك االخشاب واآلالت مبصر فرحة وتعظيما 

  نة النبوية، ويف شوال سار الظاهر إىللشأهنا، مث ساروا هبا إىل املدي
__________  

  .التقوى: يف الروض الزاهر) ١(
  .١٤٥نص اخلطبة الثانية يف الروض الزاهر ص ) ٢(
  .حادي عشر ربيع اآلخرة: يف سابع شهر ربيع اآلخرة، ويف تاريخ أيب الفداء: ١٤٩يف الروض الزاهر ص ) ٣(
  .سابع وعشرين: يف تاريخ أيب الفداء والروض الزاهر) ٤(

  .فنظر يف أحواهلا وأمورها، وعزل قاضيها وخطيبها ناصر الدين أمحد بن املنري ووىل غريه) ١(االسكندرية 
وفيها التقى بركه خان وهوالكو ومع كل واحد جيوش كثرية فاقتتلوا فهزم اهللا هوالكو هزمية فظيعة وقتل أكثر 

  .وهللا احلمد أصحابه وغرق أكثر من بقي وهرب هو يف شرذمة يسرية
يعز علي أن يقتل املغول بعضهم بعضا ولكن كيف احليلة فيمن غري سنة : وملا نظر بركه خان كثرة القتلى قال

جنكيز خان مث أغار بركه خان على بالد القسطنطينية فصانعه صاحبها وأرسل الظاهر هدايا عظيمة إىل بركه خان، 
فلما اجتاز به املستنصر سار معه إىل العراق واتفقا على املصلحة  وقد أقام التركي حبلب خليفة آخر لقبه باحلاكم،

وإنفاذ احلاكم املستنصر لكونه أكرب منه وهللا احلمد، ولكن خرج عليهما طائفة من التتار ففرقوا مشلهما وقتلوا خلقا 
  .ممن كان معهما، وعدم املستنصر وهرب احلاكم مع االعراب

ثرية يف مسريه من الشام إىل العراق، وملا قاتله هبادر على شحنة بغداد كسره وقد كان املستنصر هذا فتح بلدانا ك
املستنصر وقتل أكثر أصحابه، ولكن خرج كمني من التتار جندة فهرب العربان واالكراد الذين كانوا مع املستنصر 

  وثبت هو يف طائفة ممن كان معه من الترك فقتل
طائفة، وكانت الوقعة يف أول احملرم من سنة ستني وستمائة، وهذا هو  أكثرهم وفقد هو من بينهم، وجنا احلاكم يف

الذي أشبه احلسني بن علي يف توغله يف أرض العراق مع كثرة جنودها، وكان االوىل له أن يستقر يف بالد الشام 
  .حىت تتمهد له االمور ويصفو احلال، ولكن قدر اهللا وما شاء فعل

ىل بالد الفرنج فأغاروا وقتلوا وسبوا ورجعوا ساملني، وطلبت الفرنج منه وجهز السلطان جيشا آخر من دمشق إ
املصاحلة فصاحلهم مدة الشتغاله حبلب وأعماهلا، وكان قد عزل يف شوال قاضي مصر تاج الدين ابن بنت االعز 

لدين أمحد ووىل عليها برهان الدين اخلضر بن احلسني السنجاري، وعزل قاضي دمشق جنم الدين أبا بكر بن صدر ا
بن مشس الدين بن هبة اهللا بن سىن الدولة، ووىل عليها مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن خلكان، 

وقد ناب يف احلكم بالقاهرة مدة طويلة عن بدر الدين السنجاري، وأضاف إليه مع القضاء نظر االوقاف، واجلامع 



  .واملارستان، وتدريس سبع مدارس
والناصرية والغدراوية والفلكية والركنية واالقبالية والبهنسية، وقرئ تقليده يوم عرفة يوم اجلمعة بعد العادلية 

  .الصالة بالشباك الكمايل من جامع دمشق، وسافر القاضي املعزول مرمسا عليه
اليته سنة وقد تكلم فيه الشيخ أبو شامة وذكر أنه خان يف وديعة ذهب جعلها فلوسا فاهللا أعلم، وكانت مدة و

  .وأشهرا
ويف يوم العيد يوم السبت سافر السلطان إىل مصر، وقد كان رسول االمساعيلية قدم على السلطان بدمشق 

يتهددونه ويتوعدونه، ويطلبون منه إقطاعات كثرية، فلم يزل السلطان يوقع بينهم حىت استأصل شأفتهم واستوىل 
  .على بالدهم

__________  
  .وم االربعاء مستهل ذي القعدة، من باب رشيدوكان دخوله إليها ي) ١(

ويف السادس والعشرين من ربيع االول عمل عزاء السلطان امللك الناصر صالح الدين يوسف بن العزيز حممد بن 
الظاهر غازي بن الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب بن شادي فاتح بيت املقدس وكان عمل هذا العزاء بقلعة 

لطان الظاهر ركن الدين بيربس، وذلك ملا بلغهم أن هوالكو ملك التتار قتله، وقد كان يف اجلبل مبصر، بأمر الس
  قبضته منذ مدة، فلما بلغ هوالكو أن

أنت أرسلت إىل اجليوش مبصر حىت جاؤوا فاقتتلوا مع : أصحابه قد كسروا بعني جالوت طلبه إىل بني يديه وقال له
اعتذر إليه وذكر له أن املصريني كانوا أعداءه وبينه وبينهم شنآن، فأقاله  املغول فكسروهم مث أمر بقتله، ويقال إنه

ولكنه احنطت رتبته عنده، وقد كان مكرما يف خدمته، وقد وعده أنه إذا ملك مصر استنابه يف الشام فلما كانت 
لعزيزية أصحابك يف ا: وقعة محص يف هذه السنة وقتل فيها أصحاب هوالكو مع مقدمهم بيدرة غضب وقال له

  .أمراء أبيك، والناصرية من أصحابك قتلوا أصحابنا، مث أمر بقتله
وذكروا يف كيفية قتله أنه رماه بالنشاب وهو واقف بني يديه يسأله العفو فلم يعف عنه حىت قتله وقتل أخاه شقيقه 

  .أحسن أشكال بين آدم الظاهر عليا، وأطلق ولديهما العزيز حممد بن الناصر وزبالة بن الظاهر، وكانا صغريين من
فأما العزيز فإنه مات هناك يف أسر التتار، وأما زبالة فإنه سار إىل مصر وكان أحسن من هبا، وكانت أمه أم ولد يقال 

هلا وجه القمر، فتزوجها بعض االمراء بعد أستاذها، ويقال إن هوالكو ملا أراد قتل الناصر أمر بأربع من الشجر 
فجمعت رؤوسها حببال مث ربط الناصر يف االربعة بأربعته مث أطلقت احلبال فرجعت كل متباعدات بعضها عن بعض، 

  .واحدة إىل مركزها بعضو من أعضائه رمحه اهللا
وقد قيل إن ذلك كان يف اخلامس والعشرين من شوال يف سنة مثان ومخسني، وكان مولده يف سنة سبع وعشرين 

  .حبلب
بالسلطنة حبلب وعمره سبع سنني، وقام بتدبري مملكته مجاعة من مماليك أبيه، وملا تويف أبوسنة أربع وثالثني بويع 

وكان االمر كله عن رأي جدته أم خاتون بنت العادل أيب بكر ابن أيوب، فلما توفيت يف سنة أربعني وستمائة 
ملك دمشق مع حلب استقل الناصر بامللك، وكان جيد السرية يف الرعية حمببا إليهم، كثري النفقات، وال سيما ملا 

وأعماهلا وبعلبك وحران وطائفة كبرية من بالد اجلزيرة، فيقال إن مساطه كان كل يوم يشتمل أربعمائة رأس غنم 
سوى الدجاج واالوز وأنواع الطري، مطبوخا بأنواع االطعمة والقلويات غري املشوي واملقلي، وكان جمموع ما يغرم 

ته خيرج من يديه كما هو كأنه مل يؤكل منه شئ، فيباع على باب القلعة على السماط يف كل يوم عشرين ألفا وعام



بأرخص االمثان حىت إن كثريا من أرباب البيوت كانوا ال يطبخون يف بيوهتم شيئا من الطرف واالطعمة بل يشترون 
  برخص ما ال يقدرون على مثله إال بكلفة ونفقة كثرية، فيشتري

قدر عليه إال خبسارة كثرية، ولعله ال يقدر على مثله، وكانت االرزاق كثرية أحدهم بنصف درهم أو بدرهم ما ال ي
دارة يف زمانه وأيامه، وقد كان خليعا ظريفا حسن الشكل أديبا يقول الشعر املتوسط القوي بالنسبة إليه، وقد أورد 

  .له الشيخ قطب الدين يف الذيل قطعة صاحلة من شعره وهي رائقة الئقة
  ق ودفن هناك، وقد كان أعد له تربة برباطه الذي بناه بسفح قاسيونقتل ببالد املشر

فلم يقدر دفنه هبا، والناصرية الربانية بالسفح من أغرب االبنية وأحسنها بنيانا من املوكد احملكم قبلي جامع االفرم، 
ن أحسن املدارس، وبين وقد بين بعدها مبدة طويلة، وكذلك الناصرية اجلوانية اليت بناها داخل باب الفراديس هي م

اخلان الكبري جتاه الزجناري وحولت إليه دار الطعم، وقد كانت قبل ذلك غريب القلعة يف اصطبل السلطان اليوم 
  .رمحه اهللا

أمحد بن حممد بن عبد اهللا ابن حممد بن حيىي بن سيد الناس أبو بكر اليعمري االندلسي : وفيها تويف من االعيان
تسعني ومخسمائة ومسع الكثري، وحصل كتبا عظيمة، وصنف أشياء حسنة، وختم به احلفاظ احلافظ ولد سنة سبع و

  .يف تلك البالد، تويف مبدينة تونس يف سابع عشرين رجب من هذه السنة
احملدث املفسر، ) ١(عبد الرزاق بن عبد اهللا ابن أيب بكر بن خلف عز الدين أبو حممد الرسعين : وممن تويف فيها أيضا

ثري، وحدث وكان من الفضالء واالدباء، له مكانة عند البدر لؤلؤ صاحب املوصل، وكان له منزلة أيضا مسع الك
نعب : وقد جاوز السبعني، ومن شعره) ٢(عند صاحب سنجار، وهبا تويف يف ليلة اجلمعة الثاين عشر من ربيع اآلخر 

  جديل بعيش مث سل عن طيبه* عيشي بعدهم  أن احلبيب دنا أوان مغيبه يا سائلي عن طيب* الغراب فدلنا بنعيبه 
حممد بن أمحد بن عنتر السلمي الدمشقي حمتسبها، ومن عدوهلا وأعياهنا، وله هبا أمالك وأوقاف، تويف بالقاهرة ودفن 

  .باملقطم
اللغوي النحوي املقري، شرح ) ٤(بن أمحد ابن املوفق بن جعفر املرسي البورقي ) ٣(علم الدين أبو القاسم 

  بية شرحاالشاط
__________  

  .قاله الذهيب يف العرب -اخلابور من مدن اجلزيرة  -نسبة إىل رأس عني : الرسعين) ١(
تويف يف رجب، وقيل يف السابع والعشرين من ذي احلجة سنة : ٣٠١/  ١قال الداودي يف طبقات املفسرين ) ٢(

  .ه ٦٦٠
  .أبو حممد القاسم: صحح امسه يف الشذرات) ٣(
  .اللورقي نسبة إىل لورقة بلدة باالندلس: الذهب يف شذرات) ٤(

خمتصرا، وشرح املفصل يف عدة جملدات، وشرح اجلزولية وقد اجتمع مبصنفها وسأله عن بعض مسائلها، وكان ذا 
  .فنون عديدة حسن الشكل مليح الوجه له هيئة حسنة وبزة ومجال، وقد مسع الكندي وغريه

زاوية بالصاحلية، وكان له فيها مجاعة مريدون يذكرون اهللا بأصوات حسنة الشيخ أبو بكر الدينوري وهو باين ال
  .طيبة رمحه اهللا

ويف هذه السنة ولد شيخنا تقي : مولد الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ االسالم قال الشيخ مشس الدين الذهيب



احلراين حبران يوم االثنني عاشر  الدين أبو العباس أمحد بن الشيخ شهاب الدين عبد احلليم بن أيب القاسم بن تيمية
  .ربيع االول من سنة إحدى وستني وستمائة

االمري الكبري جمري الدين أبو اهليجاء عيسى بن حثري االزكشي الكردي االموي، كان من أعيان االمراء وشجعاهنم، 
  وله يوم

لوقعة جعله مع االمري علم الدين عني جالوت اليد البيضاء يف كسر التتار، وملا دخل امللك املظفر إىل دمشق بعد ا
سنجر احلليب نائبا على دمشق مستشارا ومشتركا يف الرأي واملراسيم والتدبري، وكان جيلس معه يف دار العدل وله 

  .االقطاع الكامل والرزق الواسع، إىل أن تويف يف هذه السنة
الد الشرق هو واالمري عماد الدين أمحد ووالده االمري حسام الدين تويف يف جيش امللك االشرف بب: قال أبو شامة
  .بن املشطوب

قلت وولده االمري عز الدين توىل هذه املدينة أعين دمشق مدة، وكان مشكور السرية وإليه ينسب درب ابن سنون 
بالصاغة العتيقة، فيقال درب ابن أيب اهليجاء النه كان يسكنه وكان يعمل الوالية فيه فعرف به، وبعد موته بقليل 

  .ن فيه نزولنا حني قدمنا من حوران وأنا صغري فختمت فيه القرآن، وهللا احلمدكا
مث دخلت سنة ثنتني وستني وستمائة استهلت واخلليفة احلاكم بأمر اهللا العباسي، والسلطان الظاهر بيربس، ونائب 

  .دمشق االمري مجال الدين آقوش النجييب وقاضيه ابن خلكان

درسة الظاهرية اليت بني القصرين، ورتب لتدريس الشافعية هبا القاضي تقي الدين حممد كملت امل) ١(وفيها يف أوهلا 
بن احلسني بن رزين، ولتدريس احلنفية جمد الدين عبد الرمحن بن كمال الدين عمر بن العدمي، وملشيخة احلديث هبا 

  .الشيخ شرف الدين عبد املؤمن بن خلف احلافظ الدمياطي
س خانا ووقف عليه أوقافا للنازلني به من إصالح نعاهلم وأكلهم وغري ذلك، وبىن به وفيها عمر الظاهر بالقد

  .طاحونا وفرنا
وفيها قدمت رسل بركه خان إىل امللك الظاهر ومعهم االشرف ابن الشهاب غازي بن العادل، ومعهم من الكتب 

  .واملشافهات ما فيه سرور لالسالم وأهله مما حل هبوالكو وأهله
اآلخرة منها درس الشيخ شهاب الدين أبو شامة عبد الرمحن بن إمساعيل املقدسي بدار احلديث ويف مجادى 

  االشرفية، بعد وفاة عماد الدين بن احلرستاين، وحضر عنده القاضي ابن
خلكان ومجاعة من القضاة واالعيان، وذكر خطبة كتابه املبعث، وأورد احلديث بسنده ومتنه وذكر فوائد كثرية 

  .ويقال إنه مل يراجع شيئا حىت وال درسه ومثله ال يستكثر ذلك عليه واهللا أعلم مستحسنة،
وفيها قدم نصري الدين الطوسي إىل بغداد من جهة هوالكو، فنظر يف االوقاف وأحوال البلد، وأخذ كتبا كثرية من 

  .سائر املدارس وحوهلا إىل رصده الذي بناه مبراغة، مث احندر إىل واسط والبصرة
امللك االشرف موسى بن امللك املنصور إبراهيم بن امللك اجملاهد أسد الدين شريكوه بن ناصر : كانت وفاة وفيها

بن أسد الدين شريكوه الكبري، كانوا ملوك محص كابرا عن كابر إىل هذا احلني، وقد كان من ) ٢(الدين حممد 
املشرب واملالبس واملراكب وقضاء الشهوات الكرماء املوصوفني، وكرباء الدماشقة املترفني، معتنيا باملأكل و

واملآرب وكثرة التنعم باملغاين واحلبائب، مث ذهب ذلك كأن مل يكن أو كأضغاث أحالم، أو كظل زائل، وبقيت 
  .تبعاته وعقوباته وحسابه وعاره

  وجدت له حواصل) ٣(وملا تويف 



__________  
  .يوم االحد اخلامس من صفر: يف الروض الزاهر) ١(
  .حممود: ١٨٦كذا باالصل وتاريخ أيب الفداء، ويف الروض الزاهر ص ) ٢(
  ).يعين سنة إحدى وستني(مرض واشتد به املرض وتويف يف أواخر هذه السنة : يف تاريخ أيب الفداء) ٣(

  .يوم اجلمعة حادي عشر صفر سنة اثنتني وستني: ويف الروض الزاهر

لكه إىل الدولة الظاهرية، وتويف معه يف هذه السنة االمري حسام من اجلواهر النفيسة واالموال الكثرية، وصار م
  ).١(الدين اجلوكندار نائب حلب 

  .وفيها كانت كسرة التتار على محص وقتل مقدمهم بيدرة بقضاء اهللا وقدره احلسن اجلميل
  ).٢(وفيها تويف الرشيد العطار احملدث مبصر 

  والذي حضر مسخرة امللك االشرف موسى بن
  .والتاجر املشهور احلاج نصر بن دس وكان مالزما للصلوات باجلامع، وكان من ذوي اليسار واخلريالعادل 

اخلطيب عماد الدين بن احلرستاين عبد الكرمي بن مجال الدين عبد الصمد بن حممد بن احلرستاين، كان خطيبا 
تويف يف دار اخلطابة يف تاسع عشرين بدمشق وناب يف احلكم عن أبيه يف الدولة االشرفية، بعد ابن الصالح إىل أن 

مجادى االوىل، وصلي عليه باجلامع ودفن عند أبيه بقاسيون، وكانت جنازته حافلة، وقد جاوز الثمانني خبمس سنني، 
  .وتوىل بعده اخلطابة والغزالية ولده جمد الدين، وباشر مشيخة دار احلديث الشيخ شهاب الدين أبو شامة

بن حممد ابن إبراهيم بن احلسني بن سراقة احلافظ احملدث االنصاري الشاطيب أبو بكر ) ٣( حميي الدين حممد بن أمحد
  .املغريب، عامل فاضل دين أقام حبلب مدة، مث اجتاز بدمشق قاصدا مصر

وقد توىل دار احلديث الكاملية بعد زكي الدين عبد العظيم املنذري، وقد كان له مساع جيد ببغداد وغريها من 
  .قد جاوز السبعنيالبالد، و

الشيخ الصاحل حممد بن منصور بن حيىي الشيخ أيب القاسم القباري االسكندراين كان مقيما بغيط له يقتات منه 
  .ويعمل فيه ويبدره، ويتورع جدا ويطعم الناس من مثاره

ردع الوالة تويف يف سادس شعبان باالسكندرية وله مخس وسبعون سنة، وكان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر وي
عن الظلم فيسمعون منه ويطيعونه لزهده، وإذا جاء الناس إىل زيارته إمنا يكلمهم من طاقة املنزل وهم راضون منه 

  بذلك، ومن غريب ما حكي عنه أنه باع دابة له من رجل، فلما كان
__________  

  ).٣١١/  ٥شذرات الذهب (ال من أكرب أمراء دمشق كان حمبا للفقراء تويف يف احملرم كه: قال يف العرب) ١(
  ).شذرات الذهب(وهو أبو احلسني، حيىي بن علي بن عبد اهللا بن علي بن مفرج القرشي االموي ) ٢(
  .٢٠٨/  ١سقط من عمود نسبه يف الوايف ) ٣(

 يا سيدي إن الدابة اليت اشتريتها منك ال تأكل عندي شيئا، فنظر إليه: بعد أيام جاء الرجل الذي اشتراها فقال
إن دابتنا ال تأكل احلرام، ودخل منزله : ماذا تعاين من االسباب ؟ فقال رقاص عند الوايل، فقال له: الشيخ فقال له

فأعطاه دراهم ومعها دراهم كثرية قد اختلطت هبا فال متيز، فاشترى الناس من الرقاص كل درهم بثالثة الجل 
  .وي مخسني درمها فبيع مببلغ عشرين ألفاالربكة، وأخذ دابته، وملا تويف ترك من االساس ما يسا



حميي الدين عبد اهللا بن صفي الدين إبراهيم بن مرزوق : ويف الرابع والعشرين من ربيع اآلخر تويف: قال أبو شامة
  .بداره بدمشق اجملاورة للمدرسة النورية رمحه اهللا تعاىل

الدين آقوش النجييب اليت يقال هلا النجيبية تقبل داره هذه هي اليت جعلت مدرسة للشافعية وقفها االمري مجال : قلت
  .اهللا منه

  .وهبا إقامتنا جعلها اهللا دارا تعقبها دار القرار يف الفوز العظيم
وقد كان أبو مجال الدين النجييب وهو صفي الدين وزير امللك االشرف، وملك من الذهب ستمائة ألف دينار 

  .وفاة أبيه مبصر سنة تسع ومخسني، ودفن بتربته عند املقطم خارجا عن االمالك واالثاث والبضائع، وكانت
  .وجاء اخلرب من مصر بوفاة الفخر عثمان املصري املعروف بعني غني: قال أبو شامة

ويف ثامن عشر ذي احلجة تويف الشمس الوبار املوصلي، وكان قد حصل شيئا من علم االدب، وخطب جبامع املزة 
كروحني يف جسم وما نقضت * وكنت وإياها مذ اختط عارضي : خضابه قولهمدة فأنشدين لنفسه يف الشيب و

تومهته سيفا فألبسته غمدا وفيها استحضر امللك هوالكو خان الزين احلافظي * عهدا فلما أتاين الشيب يقطع بيننا 
هذا املغتر ملا  قد ثبت عندي خيانتك، وقد كان: وهو سليمان بن عامر العقرباين املعروف بالزين احلافظي، وقال له

قدم التتار مع هوالكو دمشق وغريها ماال على املسلمني وآذاهم ودل على عوراهتم، حىت سلطهم اهللا عليه بأنواع 
ومن أعان ظاملا سلط عليه، فإن اهللا ينتقم ]  ١٢٩: االنعام) [ وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا(العقوبات واملثالت 

  ظاملني مجيعا، نسأل اهللا العافية من انتقامه وغضبه وعقابهمن الظامل بالظامل مث ينتقم من ال
  .وشر عباده

مث دخلت سنة ثالث وستني وستمائة فيها جهز السلطان الظاهر عسكرا مجا كثيفا إىل ناحية الفرات لطرد التتار 
ملعاملة، وقد كانت النازلني بالبرية، فلما مسعوا بالعساكر قد أقبلت ولوا مدبرين، فطابت تلك الناحية وأمنت تلك ا

  .قبل ذلك ال تسكن من كثرة الفساد واخلوف، فعمرت وأمنت
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

وفيها خرج امللك الظاهر يف عساكره فقصد بالد الساحل لقتال الفرنج ففتح قيسارية يف ثالث ساعات من يوم 
ره فهدمها وانتقل مجادى االوىل يوم نزوله عليها، وتسلم قلعتها يف يوم اخلميس اآلخر خامس عش) ١(اخلميس ثامن 

  ).٢(إىل غريها، مث جاء اخلرب بأنه فتح مدينة أرسوف وقتل من هبا من الفرنج وجاءت الربيدية بذلك 
  .فدقت البشائر يف بالد املسلمني وفرحوا بذلك فرحا شديدا

شرة آالف، وفيها ورد خرب من بالد املغرب بأهنم انتصروا على الفرنج وقتلوا منهم مخسة وأربعني ألفا، وأسروا ع
واسترجعوا منهم ثنتني وأربعني بلدة منها برنس وإشبيلية وقرطبة ومرسية، وكانت النصرة يف يوم اخلميس رابع 

  .عشر رمضان سنة ثنتني وستني
ويف رمضان من هذه السنة شرع يف تبليط باب الربيد من باب اجلامع إىل القناة اليت عند الدرج وعمل يف الصف 

  .اذروانالقبلي منها بركة وش
وكان يف مكاهنا قناة من القنوات ينتفع الناس هبا عند انقطاع هنر ماناس فغريت وعمل الشاذروان، مث غريت وعمل 

  .مكاهنا دكاكني
وفيها استدعى الظاهر نائبه على دمشق االمري آقوش، فسار إليه سامعا مطيعا، وناب عنه االمري علم الدين احلصين 

  .حىت عاد مكرما معزوزا
ا وىل الظاهر قضاة من بقية املذاهب يف مصر مستقلني باحلكم يولون من جهتهم يف البلدان أيضا كما يوىل وفيه

الشافعي، فتوىل قضاء الشافعية التاج عبد الوهاب ابن بنت االعز، واحلنفية مشس الدين سليمان، واملالكية مشس 
وم االثنني الثاين والعشرين من ذي احلجة بدار الدين السبكي، واحلنابلة مشس الدين حممد املقدسي، وكان ذلك ي

  العدل، وكان سبب ذلك كثرة توقف
القاضي ابن بنت االعز يف أمور ختالف مذهب الشافعي، وتوافق غريه من املذاهب، فأشار االمري مجال الدين أيد 

ه إىل ذلك، وكان غدي العزيزي على السلطان بأن يويل من كل مذهب قاضيا مستقال حيكم مبقتضى مذهبه، فأجاب
حيب رأيه ومشورته، وبعث بأخشاب ورصاص وآالت كثرية لعمارة مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأرسل 

  .منربا فنصب هنالك
  ).٣(وفيها وقع حريق عظيم ببالد مصر واهتم النصارى فعاقبهم امللك الظاهر عقوبة عظيمة 

ربيع اآلخر مبرض الصرع ) ٤(ك إىل لعنة اهللا وغضبه يف سابع وفيها جاءت االخبار بأن سلطان التتار هوالكو هل
  مبدينة مراغة، ودفن بقلعة تال وبنيت عليه قبة واجتمعت التتار على ولده

__________  
  .تاسع: ٢٣٠ص : يف الروض الزاهر) ١(
  .نزل هبا مستهل مجادى اآلخرة) ٢(
ارى من مصر والقاهرة فلما مجعوا أمر حبرقهم، أمر جبمع سائر النص: ٣٢٤/  ١/  ١قال يف بدائع الزهور ) ٣(

فشفع هبم اقطاي املستعرب فرسم السلطان أن يوردوا إىل اخلزائن الشريفة مخسني ألف دينار وأن يصلحوا ما قد 



  .فسد من الدور اليت احترقت
  .ه ٦٦١تاسع عشر، ويف بدائع الزهور ذكر وفاته سنة : يف تاريخ أيب الفداء) ٤(

لك بركه خان فكسره وفرق مجوعه، ففرح امللك الظاهر بذلك، وعزم على مجع العساكر ليأخذ أبغا، فقصده امل
  .بالد العراق فلم يتمكن من ذلك لتفرق العساكر يف االقطاعات

شوال سلطن امللك الظاهر ولده امللك السعيد حممد بركه خان، وأخذ له البيعة من االمراء ) ١(وفيها يف ثاين عشر 
بنفسه واالمري بدر الدين بيسرى حامل اخلبز، ) ٢(المراء بني يديه، ومحل والده الظاهر الغاشية وأركبه ومشى ا

والقاضي تاج الدين والوزير هباء الدين بن حنا راكبان وبني يديه، وأعيان االمراء ركبان وبقيتهم مشاة حىت شقوا 
  .القاهرة وهم كذلك

ملذكور، وخنت معه مجاعة من أوالد االمراء وكان يوما مشهودا ويف ذي القعدة خنت الظاهر ولده امللك السعيد ا
)٣.(  

خالد بن يوسف بن سعد النابلسي الشيخ زين الدين بن احلافظ شيخ دار احلديث النورية بدمشق، كان : وفيها تويف
، وتوىل بعده عاملا بصناعة احلديث حافظا المساء الرجال، وقد اشتغل عليه يف ذلك الشيخ حميي الدين النواوي وغريه

مشيخة دار احلديث النورية الشيخ تاج الدين الفزاري، كان الشيخ زين الدين حسن االخالق فكه النفس كثري 
املزاح على طريقة احملدثني، رحل إىل بغداد واشتغل هبا، ومسع احلديث وكان فيه خري وصالح وعبادة، وكانت 

  .جنازته حافلة ودفن مبقابر باب الصغري رمحه اهللا
لشيخ أبو القاسم احلواري هو أبو القاسم يوسف بن أيب القاسم بن عبد السالم االموي الشيخ املشهور صاحب ا

الزاوية حبواري، تويف ببلده، وكان خريا صاحلا له أتباع وأصحاب حيبونه، وله مريدون كثري من قرايا حوران يف 
  .هم أمثل من غريهماجلبل والبثنية وهم حنابلة ال يرون الضرب بالدف بل بالكف، و

  .القاضي بدر الدين الكردي السنجاري الذي باشر القضاء مبصر مرارا تويف بالقاهرة
  وسريته معروفة يف أخذ الرشا: قال أبو شامة

__________  
  ).٢٠٤ص ( ٦٦٢يوم اخلميس ثالث عشر شوال سنة : يف الروض الزاهر) ١(
  .ش الذي يوضع على ظهر الفرس فوق الربذعةأصل الغاشية السرج أو الغطاء املزرك: الغاشية) ٢(

عند الركوب يف املواكب ) السلطان(وهي غاشية سرج من أدمي خمزوزة بالذهب حتمل بني يديه : ويقول القلقشندي
  ).٢٥٤والتعريف مبصطلحات صبح االعشى ص  ٧/  ٤الصبح (احلفلة رافعا على يديه يلفتها ميينا ومشاال 

  .٦٦٢مت ذلك يف سنة : ياسيف الروض الزاهر وابن إ) ٣(
  .٣٢٣/  ١/  ١ولدا خارجا عن أوالد االمراء وأعيان الناس  ١٦٤٥قال ابن إياس وخنت معه من أوالد الناس 

  .من قضاة االطراف واملتحاكمني إليه، إال أنه كان جوادا كرميا صودر هو وأهله
  مث دخلت سنة أربع وستني وستمائة
  .السلطان امللك الظاهر وقضاة مصر أربعةاستهلت واخلليفة احلاكم العباسي و

وفيها جعل بدمشق أربعة قضاة من كل مذهب قاض كما فعل مصر عام أول، ونائب الشام آقوش النجييب، وكان 
قاضي قضاة الشافعية ابن خلكان، واحلنفية مشس الدين عبد اهللا بن حممد بن عطا واحلنابلة مشس الدين عبد الرمحن 



ملالكية عبد السالم بن الزواوي، وقد امتنع من الوالية فألزم هبا حىت قبل مث عزل نفسه، مث بن الشيخ أيب عمر، وا
حنن يف كفاية فأعفي من ذلك أيضا : ألزم هبا فقبل بشرط أن ال يباشر أوقافا وال يأخذ جامكية على أحكامه، وقال

  .رمحهم اهللا
م االول مبصر كما تقدم، واستقرت االحوال على هذا وقد كان هذا الصنيع الذي مل يسبق إىل مثله قد فعل يف العا

  .املنوال
وفيها كمل عمارة احلوض الذي شرقي قناة باب الربيد وعمل له شاذروان وقبة وأنابيب جيري منها املاء إىل جانب 

  .الدرج الشمالية
زل أهلها على حكمه، وفيها نازل الظاهر صفد واستدعى باملنجانيق من دمشق وأحاط هبا ومل يزل حىت افتتحها، ون

، وقتل املقاتلة وسىب الذرية، وقد افتتحها امللك صالح الدين )١(فتسلم البلد يف يوم اجلمعة ثامن عشر شوال 
يوسف بن أيوب يف شوال أيضا يف أربع ومثانني ومخسمائة، مث استعادها الفرنج فانتزعها الظاهر منهم قهرا يف هذه 

لظاهر يف نفسه منهم شئ كثري، فلما توجه إىل فتحها طلبوا االمان، فأجلس على السنة وهللا احلمد، وكان السلطان ا
سرير مملكته االمري سيف الدين كرمون التتري، وجاءت رسلهم فخلعوه وانصرفوا وال يشعرون أن الذي أعطاهم 

الداوية من القلعة العهود باالمان إمنا هو االمري الذي أجلسه على السرير واحلرب خدعة، فلما خرجت االسبتارية و
وقد فعلوا باملسلمني االفاعيل القبيحة، فأمكن اهللا منهم فأمر السلطان بضرب رقاهبم عن آخرهم، وجاءت الربيدية 

إىل البالد بذلك، فدقت البشائر وزينت البالد، مث بث السرايا ميينا ومشاال يف بالد الفرنج فاستوىل املسلمون على 
  .، وأسروا قريبا من ألف أسري ما بني امرأة وصيب، وغنموا شيئا كثرياحصون كثرية تقارب عشرين حصنا

  وفيها قدم ولد اخلليفة املستعصم بن املستنصر من االسر وامسه علي، فأكرم وأنزل بالدار
االسدية جتاه العزيزية، وقد كان أسريا يف أيدي التتار، فلما كسرهم بركه خان ختلص من أيديهم وسار إىل دمشق، 

  تح السلطان صفدا أخربه بعض من كان فيها من أسرى املسلمني أن سببوملا ف
__________  

  .مستهل ثامن عشر شوال: ٢٦٠ص : تاسع عشر شعبان، ويف الروض الزاهر ٣/  ٤يف تاريخ أيب الفداء ) ١(

السلطان  كانوا يأخذوهنم فيحملوهنم إىل الفرنج فيبيعوهنم منهم، فعند ذلك ركب) ١(أسرهم أن أهل قرية فأرا 
فأوقع هبم بأسا شديدا وقتل منهم خلقا كثريا، وأسر من أبنائهم ونسائهم أخذا بثأر املسلمني جزاه ) ١(قاصدا فأرا 

وأسروا ابن ) ٢(اهللا خريا، مث أرسل السلطان جيشا هائال إىل بالد سيس، فجاسوا خالل الديار وفتحوا سيس عنوة 
هلها وأخذوا بثأر االسالم وأهله منهم، وذلك أهنم كانوا أضر شئ على وقتلوا أخاه وهنبوها، وقتلوا أ) ٣(ملكها 

املسلمني زمن التتار، ملا أخذوا مدينة حلب وغريها أسروا من نساء املسلمني وأطفاهلم خلقا كثريا، مث كانوا بعد 
وأمريه كتبغا، ذلك يغريون على بالد املسلمني يف زمن هوالكو فكبته اهللا وأهانه على يدي أنصار االسالم، هو 

وكان أخذ سيس يوم الثالثاء العشرين من ذي القعدة من هذه السنة، وجاءت االخبار بذلك إىل البالد وضربت 
البشائر، ويف اخلامس والعشرين من ذي احلجة دخل السلطان وبني يديه ابن صاحب سيس ومجاعة من ملوك 

  .دااالرمن أسارى أذالء صغرة، والعساكر صحبته وكان يوما مشهو
مث سار إىل مصر مؤيدا منصورا، وطلب صاحب سيس أن يفادي ولده، فقال السلطان ال نفاديه إال بأسري لنا عند 

التتار يقال له سنقر االشقر، فذهب صاحب سيس إىل ملك التتر فتذلل له ومتسكن وخضع له، حىت أطلقه له، فلما 
  .وصل سنقر االشقر إىل السلطان أطلق ابن صاحب سيس



عمر الظاهر اجلسر املشهور بني قرارا ودامية، توىل عمارته االمري مجال الدين حممد بن هبادر وبدر الدين حممد وفيها 
بن رحال وايل نابلس واالغوار، وملا مت بناؤه اضطرب بعض أركانه فقلق السلطان من ذلك وأمر بتأكيده فلم 

لت على النهر أكمة من تلك الناحية، فسكن املاء مبقدار يستطيعوا من قوة جري املاء حينئذ، فاتفق بإذن اهللا أن انسا
  .أن أصلحوا ما يريدون، مث عاد املاء كما كان وذلك بتيسري اهللا وعونه وعنايته العظيمة

أيد غدي بن عبد اهللا االمري مجال الدين العزيزي، كان من أكابر االمراء وأحظاهم عند : وفيها تويف من االعيان
اد الظاهر خيرج عن رأيه، وهو الذي أشار عليه بوالية القضاة من كل مذهب قاض على سبيل امللك الظاهر، ال يك

االستقالل وكان متواضعا ال يلبس حمرما، كرميا وقورا رئيسا معظما يف الدولة، أصابته جراحة يف حصار صفد فلم 
  .حية دمشق رمحه اهللايزل مريضا منها حىت مات ليلة عرفة، ودفن بالرباط الناصري بسفح قاسيون من صال

__________  
وهي قرية كبرية على قارعة الطريق وهي املنزل االول من : قارة: قارا، ويف معجم البلدان: يف تاريخ ايب الفداء) ١(

  .محص للقاصد إىل دمشق وهي كانت آخر حدود محص وما عداها من أعمال دمشق
  .وأهلها كلهم نصارى

  .أسر امللك ليفون بن هيثوم) ٢(
  .سلموا املدينة باالمان: ٣٢٥/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٣(

خان بن جنكيز خان ملك التتار ابن ملك التتار، وهو والد ملوكهم، والعامة يقولون هو ) ١(هوالكو خان بن توىل 
يعلم الوون مثل قالوون، وقد كان هوالكو ملكا جبارا فاجرا كفارا لعنه اهللا، قتل من املسلمني شرقا وغربا ما ال 

عددهم إال الذي خلقهم وسيجازيه على ذلك شر اجلزاء، كان ال يتقيد بدين من االديان، وإمنا كانت زوجته ظفر 
خاتون قد تنصرت وكانت تفضل النصارى على سائر اخللق، وكان هو يترامى على حمبة املعقوالت، وال يتصور 

مكانة، وإمنا كانت مهته يف تيسري مملكته ومتلك البالد منها شيئا، وكان أهلها من أفراخ الفالسفة هلم عنده وجاهة و
شيئا فشيئا، حىت أباده اهللا يف هذه السنة، وقيل يف سنة ثالث وستني، ودفن يف مدينة تال، ال رمحه اهللا، وقام يف امللك 

  .من بعده ولده أبغا خان وكان أبغا أحد إخوة عشرة ذكور
  .واهللا سبحانه أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل

  مث دخلت سنة مخس وستني وستمائة
يف يوم االحد ثاين احملرم توجه امللك الظاهر من دمشق إىل الديار املصرية وصحبته العساكر املنصورة، وقد استولت 

الدولة االسالمية على بالد سيس بكماهلا، وعلى كثري من معاقل الفرنج يف هذه السنة، وقد أرسل العساكر بني يديه 
هو إىل ناحية الكرك لينظر يف أحواهلا، فلما كان عند بركة زيزي تصيد هنالك فسقط عن فرسه إىل غزة، وعدل 

فانكسرت فخذه، فأقام هناك أياما يتداوى حىت أمكنه أن يركب يف احملفة، وسار إىل مصر فربأت رجله يف أثناء ) ٢(
  .الطريق فأمكنه الركوب وحده على الفرس

مل هائل، وقد زينت البلد، واحتفل الناس له احتفاال عظيما، وفرحوا بقدومه ودخل القاهرة يف أهبة عظيمة، وجت
منها رجع من القاهرة إىل صفد، وحفر خندقا حول قلعتها وعمل فيه بنفسه ) ٣(وعافيته فرحا كثريا، مث يف رجب 

  .وأمرائه وجيشه وأغار على ناحية عكا، فقتل وأسر وغنم وسلم وضربت لذلك البشائر بدمشق
ومل يكن تقام به اجلمعة من زمن العبيديني إىل ، ربيع االول صلى الظاهر باجلامع االزهر اجلمعة ) ٤(اين عشر ويف ث

هذا احلني، مع أنه أول مسجد بين بالقاهرة، بناه جوهر القائد وأقام فيه اجلمعة، فلما بىن احلاكم جامعه حول اجلمعة 



بقية املساجد وشعث حاله وتغريت أحواله، فأمر السلطان بعمارته  منه إليه، وترك االزهر ال مجعة فيه فصار يف حكم
  .وبياضه وإقامة اجلمعة وأمر بعمارة جامع احلسينية وكمل يف سنة سبع وستني كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

__________  
  .قوىل خان: يف تاريخ الذهيب) ١(
  .)٢٧١الروض الزاهر، ص (وكان ذلك يوم االحد ثامن احملرم ) ٢(
  .يف رابع وعشرين رجب: يف الروض الزاهر) ٣(
  .ثامن عشر ربيع اآلخر: ٥٥٦/  ١يوم اجلمعة ثامن عشر، ويف السلوك : ٢٧٧يف الروض ص ) ٤(

وفيها أمر الظاهر أن ال يبيت أحد من اجملاورين جبامع دمشق فيه وأمر بإخراج اخلزائن منه، واملقاصري اليت كانت 
ئة، ووجدوا فيها قوارير البول والفرش والسجاجيد الكثرية، فاستراح الناس واجلامع من فيه، فكانت قريبا من ثالمثا
  .ذلك واتسع على املصلني

ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن االرض (وفيها أمر السلطان بعمارة أسوار صفد وقلعتها، وأن يكتب عليها 
  ]. ٢٢: اجملادلة) [ اهللا أال إن حزب اهللا هم املفلحون أولئك حزب] ( ١٠٥: االنبياء) [ يرثها عبادي الصاحلون

  .وفيها التقى أبغا ومنكو متر الذي قام مقام بركه خان فكسره أبغا وغنم منه شيئا كثريا
من ) ١(بلغنا أن رجال يدعى أبا سالمة : وحكى ابن خلكان فيما نقل من خط الشيخ قطب الدين اليونيين قال

واهللا ال أستاك إال يف : واستهتار، فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة، فقالناحية بصرى، كان فيه جمون 
فوضع ولدا على ) ٢(فأخذ سواكا فوضعه يف خمرجه مث أخرجه، فمكث بعده تسعة أشهر  -يعين دبره  -املخرج 

  .، وله دبر كدبر االرنب)٣(صفة اجلرذان له أربعة قوائم، ورأسه كرأس السمكة 
ذلك احليوان ثالث صيحات، فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأسه فمات، وعاش ذلك الرجل وملا وضعه صاح 

بعد وضعه له يومني ومات يف الثالث، وكان يقول هذا احليوان قتلين وقطع أمعائي، وقد شاهد ذلك مجاعة من أهل 
  .موتهتلك الناحية وخطباء ذلك املكان، ومنهم من رأى ذلك احليوان حيا، ومنهم من رآه بعد 

خان بن توىل بن جنكيز خان وهو ابن عم هوالكو، وقد أسلم بركه ) ٤(السلطان بركه : وممن تويف فيها من االعيان
خان هذا، وكان حيب العلماء والصاحلني ومن أكرب حسناته كسره هلوالكو وتفريق جنوده، وكان يناصح امللك 

وقد قام يف امللك بعده بعض أهل بيته وهو منكومتر بن  الظاهر ويعظمه ويكرم رسله إليه، ويطلق هلم شيئا كثريا،
  .بن توىل بن جنكيزخان، وكان على طريقته ومنواله وهللا احلمد) ٥(طغان بن بابو 

__________  
  .قرية يقال هلا دير أيب سالمة: ٣١٧/  ٥يف شذرات الذهب نقال عن ابن خلكان ) ١(

  .كان هبا رجل من العربان فيه استهتار
  .وهو يشكو من أمل البطن واملخرج:  رواية الشذراتزيد يف) ٢(
: يف تاريخ أيب الفداء) ٤..(وله أربعة أنياب بارزة وذنب طويل مثل شرب وأربع أصابع: زيد يف رواية الشذرات) ٣(

  .بركه بن باطوخان بن دوشي خان بن جنكيزخان
  .باطو بن دوشي خان بن جنكيزخان: يف تاريخ أيب الفداء) ٥(



ضاة بالديار املصرية تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن بدر ابن بنت االعز الشافعي، كان دينا عفيفا قاضي الق
نزها ال تأخذه يف اهللا لومة الئم، وال يقبل شفاعة أحد، ومجع له قضاء الديار املصرية بكماهلا، واخلطابة، واحلسبة 

) ١(إمامة اجلامع، وكان بيده مخس عشرة ومشيخة الشيوخ، ونظر االجياش، وتدريس الشافعي والصاحلية و
وظيفة، وباشر الوزارة يف بعض االوقات، وكان السلطان يعظمه، والوزير ابن حنا خياف منه كثريا، وكان حيب أن 

ينكبه عند السلطان ويضعه فال يستطيع ذلك، وكان يشتهي أن يأيت داره ولو عائدا، فمرض يف بعض االحيان فجاء 
إمنا جئنا لعيادتك فإذا أنت سوي صحيح، سالم : إىل تلقيه لوسط الدار، فقال له القاضي القاضي عائدا، فقام

  .عليكم، فرجع ومل جيلس عنده
  ).٢(وكان مولده يف سنة أربع وستمائة، وتوىل بعده القضاء تقي الدين بن رزين 
الفوارس القيمري الكردي، كان من واقف القيمرية االمري الكبري ناصر الدين أبو املعايل احلسني بن العزيز بن أيب 

أعظم االمراء مكانة عند امللوك، وهو الذي سلم الشام إىل امللك الناصر صاحب حلب، حني قتل توران شاه بن 
، وعمل على باهبا الساعات اليت مل يسبق إىل )٣(الصاحل أيوب مبصر، وهو واقف املدرسة القيمرية عند مأذنة فريوز 

  ).٤(ها، يقال إنه غرم عليها أربعني ألف درهم مثلها، وال عمل على شكل
الشيخ شهاب الدين أبو شامة عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أيب بكر بن عباس أبو حممد وأبو 

  القاسم املقدسي الشيخ االمام العامل احلافظ احملدث الفقيه املؤرخ املعروف بأيب شامة شيخ دار احلديث
الركنية، وصاحب املصنفات العديدة املفيدة، له اختصار تاريخ دمشق يف جملدات كثرية، وله  االشرفية، ومدرس

شرح الشاطبية، وله الرد إىل االمر االول، وله يف املبعث ويف االسراء، وكتاب الروضتني يف الدولتني النورية 
  والصالحية، وله الذيل على ذلك، وله غري ذلك من الفوائد

__________  
  .أربع عشرة من الوظائف السنية: مخسة عشر، ويف بدائع الزهور: االصل يف) ١(
  .حميي الدين عبد اهللا بن عز الدولة: يف بدائع الزهور) ٢(
  .شرقي جامع بين أمية: بسوق اخلرمييني، ويف شذرات الذهب: ٤٢٢/  ١٢يف الوايف ) ٣(
ذلك يوم اجلمعة ثامن عشر ربيع االول  وكان) جامع دمشق(مات مرابطا بالساحل، وعمل عزاؤه باجلامع ) ٤(

  ).٣٦٦/  ٢ذيل مرآة الزمان  - ٤٤٢/  ١٢الوايف ( ٦٦٥

  .احلسان والغرائب اليت هي كالعقيان
ولد ليلة اجلمعة الثالث والعشرين من ربيع اآلخر سنة تسع وتسعني ومخسمائة، وذكر لنفسه ترمجة يف هذه السنة يف 

لعلم، ومساعه احلديث، وتفقهه على الفخر بن عساكر وابن عبد السالم، الذيل، وذكر مرباه ومنشأه، وطلبه ا
  .والسيف اآلمدي، والشيخ موفق الدين بن قدامة، وما رئي له من املنامات احلسنة

بلغ الشيخ : وكان ذا فنون كثرية، أخربين علم الدين الربزايل احلافظ عن الشيخ تاج الدين الفزاري، أنه كان يقول
و شامة رتبة االجتهاد، وقد كان ينظم أشعارا يف أوقات، فمنها ما هو مستحلى، ومنها ما ال شهاب الدين أب

  .يستحلى، فاهللا يغفر لنا وله
وباجلملة فلم يكن يف وقته مثله يف نفسه وديانته، وعفته وأمانته، وكانت وفاته بسبب حمنة ألبوا عليه، وأرسلوا إليه 

نان، وقد كان اهتم برأي، الظاهر براءته منه، وقد قال مجاعة من أهل احلديث من اغتاله وهو مبنزل له بطواحني االش
إنه كان مظلوما، ومل يزل يكتب يف التاريخ حىت وصل إىل رجب من هذه السنة، فذكر أنه أصيب مبحنة : وغريهم



تشتكي عليهم،  أال: يف منزله بطواحني االشنان، وكان الذين قتلوه جاؤوه قبل فضربوه ليموت فلم ميت، فقيل له
  ما قد جرى فهو عظيم جليل* أال تشتكي : قلت ملن قال: فلم يفعل وأنشأ يقول

فحسبنا اهللا ونعم الوكيل وكأهنم عادوا * من يأخذ احلق ويشفي الغليل إذا توكلنا عليه كفى * يقيض اهللا تعاىل لنا 
  .ثاء تاسع عشر رمضان رمحه اهللاإليه مرة ثانية وهو يف املنزل املذكور فقتلوه بالكلية يف ليلة الثال

  .ودفن من يومه مبقابر دار الفراديس، وباشر بعده مشيخة دار احلديث االشرفية الشيخ حميي الدين النووي
ويف هذه السنة كان مولد احلافظ علم الدين القاسم بن حممد الربزايل، وقد ذيل على تاريخ أيب شامة الن مولده يف 

  .حنوه، ورتب ترتيبه وهذب هتذيبه سنة وفاته، فحذا حذوه وسلك
حىت رأيتك يف التاريخ مكتوبا ويناسب أن ينشد * ما زلت تكتب يف التاريخ جمتهدا : وهذا أيضا ممن ينشد يف ترمجته

قؤول ملا قال الكرام فعول مث دخلت سنة ست وستني وستمائة استهلت هذه السنة * إذا سيد منا خال قام سيد : هنا
ليفة، وسلطان البالد امللك الظاهر، ويف أول مجادى اآلخرة خرج السلطان من الديار املصرية واحلاكم العباسي خ

بالعساكر املنصورة، فنزل على مدينة يافا بغتة فأخذها عنوة، وسلم إليه أهلها قلعتها صلحا، فأجالهم منها إىل عكا 
  وخرب القلعة واملدينة وسار

بعض الطريق أخذ من بعض بريدية الفرنج كتابا من أهل عكا إىل قاصدا حصن الشقيف، ويف ) ١(منها يف رجب 
أهل الشقيف يعلموهنم قدوم السلطان عليهم، ويأمروهنم بتحصني البلد، واملبادرة إىل إصالح أماكن خيشى على 

  .البلد منها
أن يكتب  ففهم السلطان كيف يأخذ البلد وعرف من أين تؤكل الكتف، واستدعى من فوره رجال من الفرنج فأمره

  .بدله كتابا على ألسنتهم إىل أهل الشقيف، حيذر امللك من الوزير، والوزير من امللك، ويرمي اخللف بني الدولة
فوصل إليهم فأوقع اهللا اخللف بينهم حبوله وقوته، وجاء السلطان فحاصرهم ورماهم باملنجنيق فسلموه احلصن يف 

  وبعث باالنفال إىل دمشق، مث ركب من رجب وأجالهم إىل صور،) ٢(التاسع والعشرين 
جريدة فيمن نشط من اجليش فشن الغارة على طرابلس وأعماهلا، فنهب وقتل وأرعب وكر راجعا مؤيدا منصورا، 

أنتم قتلتم : فنزل على حصن االكراد حملبته يف املرج، فحمل إليه أهله من الفرنج االقامات فأىب أن يقبلها وقال
مائة ألف دينار، مث سار فنزل على محص، مث منها إىل محاة، مث إىل فامية مث سار منزلة  جنديا من جيشي وأريد ديته

  .أخرى، مث سار ليال وتقدم العسكر فلبسوا العدة وساق حىت أحاط مبدينة إنطاكية
، فتح إنطاكية على يد السلطان امللك الظاهر وهي مدينة عظيمة كثرية اخلري، يقال إن دور سورها اثنا عشر ميال

وعدد بروجها مائة وستة وثالثون برجا، وعدد شرافاهتا أربعة وعشرون ألف شرافة، كان نزوله عليها يف مستهل 
شهر رمضان، فخرج إليه أهلها يطلبون منه االمان، وشرطوا شروطا له عليهم فأىب أن جييبهم وردهم خائبني وصمم 

وقوته وتأييده ونصره، وغنم منها شيئا كثريا، على حصارها، ففتحها يوم السبت رابع عشر رمضان حبول اهللا 
  .وأطلق لالمراء أمواال جزيلة، ووجد من أسارى املسلمني من احللبيني فيها خلقا كثريا، كل هذا يف مقدار أربعة أيام
وقد كان االغريس صاحبها وصاحب طرابلس، من أشد الناس أذية للمسلمني، حني ملك التتار حلب وفر الناس 

م اهللا سبحانه منه مبن أقامه لالسالم ناصرا وللصليب دامغا كاسرا، وهللا احلمد واملنة، وجاءت البشارة منها، فانتق
بذلك مع الربيدية، فجاوبتها البشائر من القلعة املنصورة، وأرسل أهل بغراس حني مسعوا بقصد السلطان إليهم 

االمري آقسنقر الفارقاين يف ثالث عشر رمضان يطلبون منه أن يبعث إليهم من يتسلمها، فأرسل إليهم أستاذ داره 
فتسلمها، وتسلموا حصونا كبرية وقالعا كثرية، وعاد السلطان مؤيدا منصورا، فدخل دمشق يف السابع والعشرين 



من رمضان من هذه السنة يف أهبة عظيمة وهيبة هائلة، وقد زينت له البلد ودقت له البشائر فرحا بنصرة االسالم 
  على الكفرة

__________  
  .يف ثاين عشر رجب: ٢٩٥يف الروض الزاهر ص ) ١(
  .يوم االحد سلخ رجب: ٢٩٨يف الروض الزاهر ص ) ٢(

الطغام، لكنه كان قد عزم على أخذ أراضي كثرية من القرى والبساتني اليت بأيدي مالكها بزعم أنه قد كانت التتار 
اء من احلنفية تفريعا على أن الكفار إذا أخذوا شيئا من استحوذوا عليها مث استنقذها منهم، وقد أفتاه بعض الفقه

) أصحها(أموال املسلمني ملكوها، فإذا استرجعت مل ترد إىل أصحاهبا، وهذه املسألة مشهورة وللناس فيها قوالن 
قول اجلمهور أنه جيب ردها إىل أصحاهبا حلديث العضباء ناقة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حني استرجعها 

ول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقد كان أخذها املشركون، استدلوا هبذا وأمثاله على أيب حنيفة، وقال بعض رس
العلماء إذا أخذ الكفار أموال املسلمني وأسلموا وهي يف أيديهم استقرت على أمالكهم، واستدل على ذلك بقوله 

ستحوذ على أمالك املسلمني الذين هاجروا وأسلم وقد كان ا" وهل ترك لنا عقيل من رباع " عليه الصالة والسالم 
عقيل وهي يف يده، فلم تنتزع من يده، وأما إذا انتزعت من أيديهم قبل، فإهنا ترد إىل أرباهبا حلديث العضباء، 

واملقصود أن الظاهر عقد جملسا اجتمع فيه القضاة والفقهاء من سائر املذاهب وتكلموا يف ذلك وصمم السلطان 
تمادا على ما بيده من الفتاوى، وخاف الناس من غائلة ذلك فتوسط الصاحب فخر الدين بن الوزير على ذلك اع

يا خوند أهل البلد يصاحلونك عن ذلك : هباء الدين بن احنا، وكان قد درس بالشافعي بعد ابن بنت االعز، فقال
بعد أيام، وخرج متوجها إىل  كله بألف ألف درهم، تقسط كل سنة مائيت ألف درهم، فأىب إال أن تكون معجلة

الديار املصرية، وقد أجاب إىل تقسيطها، وجاءت البشارة بذلك، ورسم أن يعجلوا من ذلك أربعمائة ألف درهم، 
وأن تعاد إليه الغالت اليت كانوا قد احتاطوا عليها يف زمن القسم والثمار، وكانت هذه الفعلة مما شعثت خواطر 

  .الناس على السلطان
) ١(قر أمر ابغا على التتار أمر باستمرار وزيره نصري الدين الطوسي، واستناب على بالد الروم الربواناه وملا است

  .وارتفع قدره عنده جدا واستقل بتدبري تلك البالد وعظم شأنه فيها
هدايا وفيها كتب صاحب اليمن إىل الظاهر باخلضوع واالنتماء إىل جانبه وأن خيطب له ببالد اليمن، وأرسل إليه 

  .وحتفا كثرية، فأرسل إليه السلطان هدايا وخلعا وسنجقا وتقليدا
  وفيها رافع ضياء الدين بن القفاعي للصاحب هباء الدين بن احلنا عند الظاهر واستظهر عليه

ابن احلنا، فسلمه الظاهر إليه، فلم يزل يضربه باملقارع ويستخلص أمواله إىل أن مات، فيقال إنه ضربه قبل أن 
  .سبعة عشر ألف مقرعة وسبعمائة فاهللا أعلم ميوت

__________  
لفظ فارسي معناه يف االصل احلاجب، وقد أطلق يف دولة السالجقة الروم بآسيا الصغرى على الوزير : الربواناه) ١(

  ).٦٤التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص (االكرب 
  .وهو معني الدين سليمان) ٢(



صاحب قونية وأقام ولده غياث الدين مكانه وهو ابن عشر ) ١(لك عالء الدين وفيها عمل الربواناه على قتل امل
  .ومتكن الربواناه يف البالد والعباد وأطاعه جيش الروم) ٢(سنني 

وفيها قتل الصاحب عالء الدين صاحب الديوان ببغداد ابن اخلشكري النعماين الشاعر، وذلك أنه اشتهر عنه أشياء 
ضل شعره على القرآن اجمليد، واتفق أن الصاحب احندر إىل واسط فلما كان بالنعمانية عظيمة، منها أنه يعتقد ف

حضر ابن اخلشكري عنده وأنشده قصيدة قد قاهلا فيه، فبينما هو ينشدها بني يديه إذ أذن املؤذن فاستنصته 
د الصاحب ما كان يا موالنا امسع شيئا جديدا، وأعرض عن شئ له سنني، فثبت عن: الصاحب، فقال ابن اخلشكري

يقال عنده عنه، مث باسطه وأظهر أنه ال ينكر عليه شيئا مما قال حىت استعلم ما عنده، فإذا هو زنديق، فلما ركب 
: قال النسان معه استفرده يف أثناء الطريق واقتله، فسايره ذلك الرجل حىت إذا انقطع عن الناس قال جلماعة معه

وه وهو يشتمهم ويلعنهم، مث قال انزعوا عنه ثيابه فسلبوها وهو خياصمهم، أنزلوه عن فرسه كاملداعب له، فأنزل
  .اضربوا عنقه، فتقدم إليه أحدهم فضربه بسيفه فأبان رأسه: ويقول إنكم أجالف، وإن هذا لعب بارد، مث قال

عن نفسه الشيخ عفيف الدين يوسف بن البقال شيخ رباط املرزبانية، كان صاحلا ورعا زاهدا حكى : وفيها تويف
يا رب كيف هذا : كنت مبصر فبلغين ما وقع من القتل الذريع ببغداد يف فتنة التتار، فأنكرت يف قليب وقلت: قال

  وفيهم
االطفال ومن ال ذنب له ؟ فرأيت يف املنام رجال ويف يده كتاب فأخذته فقرأته فإذا فيه هذه االبيات فيها االنكار 

فمن خاض جلة حبر *  احلكم يف حركات الفلك وال تسأل اهللا عن فعله وال* دع االعتراض فما االمر لك : علي
  :دع االعتراض فما أجهلك وممن تويف فيها من االعيان* هلك إليه تصري أمور العباد 

__________  
وهو قليج أرسالن بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسالن بن مسعود بن قليج أرسالن بن ) ١(

  .ومش بن أرسالن يبغو بن سلجوقسليمان بن قطل
  ).٥/  ٤تاريخ أيب الفداء (
  .أربع سنني: يف تاريخ أيب الفداء) ٢(

، ودفن )١(احلافظ أبو إبراهيم إسحاق بن عبد اهللا ابن عمر املعروف بابن قاضي اليمن، عن مثان وستني سنة 
  .بالشرف االعلى، وكان قد تفرد بروايات جيدة وانتفع الناس به

  .الشيخ شرف الدين عبد اهللا بن تيمية أخو الشيخ تقي الدين بن تيمية، واخلطيب القزويين وفيها ولد
منها جدد السلطان الظاهر البيعة لولده من بعده امللك السعيد ) ٢(مث دخلت سنة سبع وستني وستمائة يف صفر 

كتب له ابن لقمان تقليدا حممد بركه خان، وأحضر االمراء كلهم والقضاة واالعيان وأركبه ومشى بني يديه، و
مجادى اآلخرة ) ٣(هائال بامللك من بعد أبيه، وأن حيكم عنه أيضا يف حال حياته، مث ركب السلطان يف عساكره يف 

: قاصدا الشام، فلما دخل دمشق جاءته رسل من أبغا ملك التتار معهم مكاتبات ومشافهات، فمن مجلة املشافهات
لك أن ختالف ملوك االرض ؟ واعلم أنك لو صعدت إىل السماء أو هبطت  أنت مملوك بعت بسيواس فكيف يصلح

  .إىل االرض ما ختلصت مين فاعمل لنفسك على مصاحلة السلطان إبغا
  ، وقال)٤(فلم يلتفت إىل ذلك وال عده شيئا بل أجاب عنه أمت جواب 

اليت استحوذ عليها من بالد اخلليفة،  أعلموه أين من وراءه باملطالبة وال أزال حىت أنتزع منه مجيع البالد: لرسله
  .وسائر أقطار االرض



ويف مجادى اآلخرة رسم السلطان امللك الظاهر بإراقة اخلمور وتبطيل املفسدات واخلواطئ بالبالد كلها، فنهبت 
اخلواطئ وسلنب مجيع ما كان معهن حىت يتزوجن، وكتب إىل مجيع البالد بذلك، وأسقط املكوس اليت كانت مرتبة 

  .لى ذلك، وعوض من كان حماال على ذلك بغريها وهللا احلمد واملنةع
مث عاد السلطان بعساكره إىل مصر، فلما كان يف أثناء الطريق عند خربة اللصوص تعرضت له امرأة فذكرت له أن 

ولدها دخل مدينة صور، وأن صاحبها الفرجني غدر به وقتله وأخذ ماله، فركب السلطان وشن الغارة على صور 
فأخذ منها شيئا كثريا، وقتل خلقا، فأرسل إليه ملكها ما سبب هذا ؟ فذكر له غدره ومكره بالتجار مث قال 

أوهم الناس أين مريض وأين باحملفة وأحضر االطباء واستوصف يل منهم ما يصلح ملريض به : السلطان ملقدم اجليوش
  .ئرونكذا وكذا، وإذا وصفوا لك فأحضر االشربة إىل احملفة وأنتم سا

مث ركب السلطان على الربيد وساق مسرعا فكشف أحوال ولده وكيف االمر بالديار املصرية بعده، مث عاد مسرعا 
  إىل اجليش فجلس يف
__________  

  .ه ٦٠٦كان مولده سنة : ٣٢٢/  ٥يف شذرات الذهب ) ١(
  .يوم اخلميس تاسع صفر) ٢(
  ).٣٣٨الروض الزاهر ص (
  ).٣٣٩الزاهر ص  الروض(يف ثاين عشر منه ) ٣(
  .وما بعدها ٣٣٩نسخة كتاب أبغا بن هوالكو وجواب السلطان الظاهر عليه يف الروض الزاهر ص ) ٤(

  .احملفة وأظهروا عافيته وتباشروا بذلك
  .وهذه جرأة عظيمة، وإقدام هائل

لدين سليمان وفيها حج السلطان امللك الظاهر ويف صحبته االمري بدر الدين اخلزندار، وقاضي القضاة صدر ا
احلنفي، وفخر الدين بن لقمان، وتاج الدين بن االثري وحنو من ثالمثائة مملوك، وأجناد من اخللقة املنصورة، فسار 
على طريق الكرك ونظر يف أحواهلا مث منها إىل املدينة النبوية، فأحسن إىل أهلها ونظر يف أحواهلا، مث منها إىل مكة 

  فتصدق على اجملاورين مث وقف
رفة وطاف طواف االفاضة وفتحت له الكعبة فغسلها مباء الورد وطيبها بيده، مث وقف بباب الكعبة فتناول أيدي بع

فعاد على املدينة النبوية فزار القرب ) ١(الناس ليدخلوا الكعبة وهو بينهم، مث رجع فرمى اجلمرات مث تعجل النفر 
م، وعلى آله وأهل بيته الطيبني الطاهرين وصحابته الكرام الشريف مرة ثانية على ساكنه أفضل الصالة وأمت التسلي

  .أمجعني إىل يوم الدين
من ذي احلجة، وأرسل البشري إىل دمشق بقدومه ساملا، فخرج ) ٢(مث سار إىل الكرك فدخلها يف التاسع والعشرين 

لطان نفسه يسري يف امليدان االمري مجال الدين آقوش النجييب نائبها ليتلقى البشري يف ثاين احملرم، فإذا هو الس
االخضر، وقد سبق اجلميع، فتعجب الناس من سرعة سريه وصربه وجلده، مث ساق من فوره حىت دخل حلب يف 

سادس احملرم ليتفقد أحواهلا، مث عاد إىل محاه مث رجع إىل دمشق مث سار إىل مصر فدخلها يوم الثالثاء ثالث صفر من 
  .السنة املقبلة رمحه اهللا

اخر ذي احلجة هبت ريح شديدة أغرقت مائيت مركب يف النيل، وهلك فيها خلق كثري، ووقع هناك مطر ويف أو
  .شديد جدا، وأصاب الشام من ذلك صاعقة أهلكت الثمار، فإنا هللا وإنا إليه راجعون



غلوا ببعضهم وفيها أوقع اهللا تعاىل اخللف بني التتار من أصحاب إبغا وأصحاب ابن منكومتر ابن عمه وتفرقوا واشت
  .بعضا، وهللا احلمد

وفيها خرج أهل حران منها وقدموا الشام، وكان فيهم شيخنا العالمة أبو العباس أمحد بن تيمية صحبة أبيه وعمره 
  .ست سنني، وأخوه زين الدين عبد الرمحن وشرف الدين عبد اهللا، ومها أصغر منه

عبد اهللا احلليب الصاحلي، كان من أكابر االمراء وأحظاهم  االمري عز الدين أيدمر بن: وممن تويف فيها من االعيان
عند امللوك، مث عند امللك الظاهر، كايستنيبه إذا غاب، فلما كانت هذه السنة أخذه معه وكانت وفاته بقلعة دمشق، 

  ودفن بتربته
__________  

خرج باكر النهار الثاين خرج من مكة يف ثالث عشر ذي احلجة ووصل املدينة يف العشرين من ذي احلجة و) ١(
  ).٣٥٧الروض الزاهر ص (
  ).تاريخ أيب الفداء(سلخ ذي احلجة : يف الروض الزاهر) ٢(

  .بالقرب من اليغمورية، وخلف أمواال جزيلة، وأوصى إىل السلطان يف أوالده، وحضر السلطان عزاءه جبامع دمشق
ة املصري، ولد سنة عشر وستمائة ومسع أباه شرف الدين أبو الظاهر حممد بن احلافظ أيب اخلطاب عمر بن دحي

  .ومجاعة، وتوىل مشيخة دار احلديث الكاملية مدة، وحدث وكان فاضال
القاضي تاج الدين أبو عبد اهللا حممد بن وثاب بن رافع البجيلي احلنفي، درس وأفىت عن ابن عطاء بدمشق، ومات 

  .نبعد خروجه من احلمام على مساطب احلمام فجأة ودفن بقاسيو
، ومدرس )١(الطبيب املاهر شرف الدين أبو احلسن علي بن يوسف بن حيدرة الرحيب شيخ االطباء بدمشق 

يساق : الدخوارية عن وصية واقفها بذلك وله التقدمة يف هذه الصناعة على أقرانه من أهل زمانه، ومن شعره قوله
مبأمث من سفك الدماء * هنم االنعام يف جهل بعضها وال يشعر الباقي حبالة من ميضي كأ* بنو الدنيا إىل احلتف عنوة 

على بعض الشيخ نصري الدين املبارك بن حيىي بن أيب احلسن أيب الربكات بن الصباغ الشافعي، العالمة يف الفقه 
واحلديث، درس وأفىت وصنف وانتفع به، وعمر مثانني سنة، وكانت وفاته يف حادي عشرة مجادى االوىل من هذه 

  .ه اهللا تعاىلالسنة، رمح
الشيخ أبو احلسن علي بن عبد اهللا بن إبراهيم الكويف املقري النحوي امللقب بسيبويه، وكان فاضال بارعا يف صناعة 

  .النحو، تويف مبارستان القاهرة يف هذه السنة عن سبع وستني سنة رمحه اهللا
  يا من هواه ضمري غري منفصل* عذبت قليب هبجر منك متصل : ومن شعره

__________  
  .ه ٦٦٨ذكره صاحب الشذرات يف وفيات سنة ) ١(

فما عدو لك من عطف إىل بدل وفيها ولد شيخنا العالمة كمال الدين حممد بن * فما زادين غري تأكيد صدك يل 
  .علي االنصاري بن الزملكاين شيخ الشافعية

جاز على اهلجن فلم يرع الناس إال وهو مث دخلت سنة مثان وستني وستمائة يف ثاين احملرم منها دخل السلطان من احل
يف امليدان االخضر يسري، ففرح الناس بذلك، وأراح الناس من تلقيه باهلدايا والتحف، وهذه كانت عادته، وقد 

الشهر مع ) ١(عجب الناس من سرعة مسريه وعلو مهته، مث سار إىل حلب، مث سار إىل مصر فدخلها يف سادس 



عشر صفر هو ) ٢(أم امللك السعيد يف احلجاز هذه السنة، مث خرج يف ثالث الركب املصري، وكانت زوجته 
  .وولده واالمراء إىل االسكندرية فتصيد هنالك، وأطلق لالمراء االموال الكثرية واخللع، ورجع مؤيدا منصورا

ق، قتله بنو مرين ويف احملرم منها قتل صاحب مراكش أبو العالء إدريس بن عبد اهللا بن حممد بن يوسف امللقب بالواث
  .يف حرب كانت بينه وبينهم بالقرب من مراكش

ربيع اآلخر منها وصل السلطان إىل دمشق يف طائفة من جيشه، وقد لقوا يف الطريق مشقة ) ٣(ويف ثالث عشر 
كثرية من الربد والوحل، فخيم على الزنبقية وبلغه أن ابن أخت زيتون خرج من عكا يقصد جيش املسلمني، 

  .ه سريعا فوجده قريبا من عكا فدخلها خوفا منهفركب إلي
ويف رجب تسلم نواب السلطان مصياف من االمساعيلية، وهرب منها أمريهم الصارم مبارك بن الرضي، فتحيل 

  .عليه صاحب محاه حىت أسره وأرسله إىل السلطان فحبسه يف بعض االبرجة يف القاهرة
النبوية، وأمر أن تقام حول القرب صيانة له، وعمل هلا أبوابا تفتح وفيها أرسل السلطان الدرابزينات إىل احلجرة 
  .وتغلق من الديار املصرية، فركب ذلك عليها

وفيها استفاضت االخبار بقصد الفرنج بالد الشام، فجهز السلطان العساكر لقتاهلم، وهو مع ذلك مهتم 
  .العدو، وأمر بقتل الكالب منهاباالسكندرية خوفا عليها، وقد حصنها وعمل جسورة إليها إن دمهها 

  وفيها انقرضت دولة بين
عبد املؤمن من بالد املغرب، وكان آخرهم إدريس بن عبد اهللا بن يوسف صاحب مراكش، قتله بنو مرين يف هذه 

  .السنة
  :وممن تويف فيها من االعيان

__________  
  .وانظر الروض وتاريخ أيب الفداء -تقدم انه دخلها يف ثالث صفر ) ١(
ثاين عشر، ووصلها يف احلادي والعشرين منه مث عاد منها إىل قلعته بالقاهرة : ٣٦٠يف الروض الزاهر ص ) ٢(

  .ووصلها يف ثامن ربيع االول
  .سابع ربيع اآلخر: يف الروض) ٣(

يسا، الصاحب زين الدين يعقوب بن عبد اهللا الرفيع ابن زيد بن مالك املصري املعروف بابن الزبريي كان فاضال رئ
وزر للملك املظفر قطز مث للظاهر بيربس يف أول دولته، مث عزله ووىل هباء الدين بن احلنا، فلزم منزله حىت أدركته 

  .منيته يف الرابع عشر من ربيع اآلخر من هذه السنة، وله نظم جيد
ه تاريخ االطباء يف عشر الشيخ موفق الدين أمحد بن القاسم بن خليفة اخلزرجي الطبيب، املعروف بابن أيب أصيبعة، ل

  .جملدات لطاف، وهو وقف مبشهد ابن عروة باالموي، تويف بصرخد وقد جاوز التسعني
الشيخ زين الدين أمحد بن عبد الدائم ابن نعمة بن أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أمحد بن بكري، أبو العباس املقدسي 

مخس وسبعني ومخسمائة، وقد مسع ورحل إىل بلدان شىت،  النابلسي، تفرد بالرواية عن مجاعة من املشايخ، ولد سنة
وكان فاضال يكتب سريعا، حكى الشيخ علم الدين أنه كتب خمتصر اخلرقي يف ليلة واحدة، وخطه حسن قوي، 
وقد كتب تاريخ ابن عساكر مرتني، واختصره لنفسه أيضا، وأضر يف آخر عمره أربع سنني، وله شعر أورد منه 

، وقد جاوز التسعني رمحه )١(له، تويف بسفح قاسيون وبه دفن يف بكرة الثالثاء عاشر رجب قطب الدين يف تذيي
  .اهللا



القاضي حميي الدين بن الزكي أبو الفضل حيىي بن قاضي القضاة هباء الدين أيب املعايل حممد بن علي بن حممد بن حيىي 
ن حممد بن عبد الرمحن بن القاسم ابن الوليد بن بن علي بن عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن علي بن احلسني ب

عبد الرمحن بن أبان بن عثمان بن عفان القرشي االموي بن الزكي، توىل قضاء دمشق غري مرة، وكذلك آباؤه من 
قبله، كل قد وليها، وقد مسع احلديث من حنبل وابن طربزد والكندي وابن احلرستاين ومجاعة، وحدث ودرس يف 

فلم حيمد على ما ذكره أبو شامة، تويف مبصر يف الرابع عشر ) ٢(د ويل قضاء الشام يف اهلالوونية مدارس كثرية، وق
  .من رجب، ودفن باملقطم وقد جاوز السبعني) ٣(

  وله شعر جيد قوي، وحكى الشيخ قطب الدين يف ذلك بعد ما نسبه
__________  

  .يوم االثنني سابع رجب: يف الشذرات) ١(
  .اله هوالكو قضاء الشامو: يف الشذرات) ٢(
  .سابع عشر رجب: يف العرب) ٣(

كما ذكرنا عن والده القاضي هباء الدين أنه كان يذهب إىل تفضيل علي على عثمان موافقة لشيخه حميي الدين بن 
عريب، وملنام رآه جبامع دمشق معرضا عنه بسبب ما كان من بين أمية إليه يف أيام صفني، فأصبح فنظم يف ذلك 

سواه وإن كانت أمية حمتدي * أدين مبا دان الوصي وال أرى : يذكر فيها ميله إىل علي، وإن كان هو أموي قصيدة
وأمنعهم * وشاء بين حرب هنالك مشهدي لكنت أسن البيض عنهم تراضيا * ولو شهدت صفني خيلي ال عذرت 

سهما * غرا يا عاذيل دونك يف حلظه تسليك عمن أنت به م* قالوا ما يف جلق نزهة : نيل اخلالفة باليد ومن شعره
  فخر الدين) ١(وقد عارضه سطرا الصاحب 

حممد بن الصاحب هباء الدين علي بن حممد بن سليم بن احلنا املصري، كان وزير الصحبة، وقد كان فاضال، بىن 
دفن بسفح رباطا بالقرافة الكربى، ودرس مبدرسة والده مبصر، وبالشافعي بعد ابن بنت االعز تويف بشعبان و

  .املقطم، وفوض السلطان وزارة الصحبة لولده تاج الدين
الشيخ أبو نصر بن أيب احلسن ابن اخلراز الصويف البغدادي الشاعر، له ديوان حسن، وكان مجيل املعاشرة حسن 

ح إجالال ملا فيه من صحي* هنض القلب حني أقبلت : املذاكرة، دخل عليه بعض أصحابه فلم يقم له فأنشده قوله
من هنوض االجساد لالجساد مث دخلت سنة تسع وستني وستمائة يف مستهل * الوداد وهنوض القلوب بالود أوىل 

  صفر منها ركب السلطان من الديار املصرية يف طائفة من العسكر إىل عسقالن) ٢(
__________  

به دون العسكريني وأول من يف أصل اللغة اسم للصديق، وهو من ألقاب الوزراء املدنيني اختصوا : الصاحب) ١(
  .امساعيل بن عماد: لقب به من الوزراء كايف الكفاة

  .ويف مصر اقتصر استعمال اللقب على الوزراء دون غريهم
  ).٢١٢التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص (
  ).٣٧٣ص (سابع صفر : يف الروض الزاهر) ٢(

جد فيما هدم كوزين فيهما ألفا دينار ففرقهما على فهدم ما بقي من سورها مما كان أمهل يف الدولة الصالحية، وو
  .االمراء



  .وجاءته البشارة وهو هنالك بأن منكومتر كسر جيش أبغا ففرح بذلك، مث عاد إىل القاهرة
ويف ربيع االول بلغ السلطان أن أهل عكا ضربوا رقاب من يف أيديهم من أسرى املسلمني صربا بظاهر عكا، فأمر 

  .سرى أهل عكا فضربت رقاهبم يف صبيحة واحدة، وكانوا قريبا من مائيت أسريمبن كان يف يده من أ
  .وفيها كمل جامع املنشية وأقيمت فيه اجلمعة يف الثاين والعشرين من ربيع اآلخر

  وفيها جرت حروب يطول ذكرها بني أهل تونس والفرنج، مث
  .يقني خلق ال حيصونووضع احلرب، بعد ما قتل من الفر) ١(تصاحلوا بعد ذلك على اهلدنة 

ويف يوم اخلميس ثامن رجب دخل الظاهر دمشق ويف صحبته ولده امللك السعيد وابن احلنا الوزير ومجهور اجليش 
مث خرجوا متفرقني وتواعدوا أن يلتقوا بالساحل ليشنوا الغارة على جبلة والالذقية ومرقب وعرقا وما هنالك من 

) ٢(جملدل، مث ساروا فنزلوا على حصن االكراد يوم الثالثاء تاسع عشر البالد، فلما اجتمعوا فتحوا صافينا وا
رجب، وله ثالثة أسوار، فنصبوا املنجنيقات ففتحها قسرا يوم نصف شعبان، فدخل اجليش، وكان الذي حياصره 
ة أيام ولد السلطان امللك السعيد، فأطلق السلطان أهله ومن عليهم وأجالهم إىل طرابلس، وتسلم القلعة بعد عشر

من الفتح، فأجلى أهلها أيضا وجعل كنيسة البلد جامعا، وأقام فيه اجلمعة، ووىل فيها نائبا وقاضيا وأمر بعمارة 
البلد، وبعث صاحب طرسوس مبفاتيح بلده يطلب منه الصلح على أن يكون نصف مغل بالده للسلطان، وأن 

فصاحله أيضا على املناصفة ووضع احلرب عشر  يكون له هبا نائبا فأجابه إىل ذلك، وكذلك فعل صاحب املرقب
  .سنني

وبلغ السلطان وهو خميم على حصن االكراد أن صاحب جزيرة قربص قد ركب جبيشه إىل عكا لينصر أهلها خوفا 
من السلطان، فأراد السلطان أن يغتنم هذه الفرصة فبعث جيشا كثيفا يف اثين عشرة شيين ليأخذوا جزيرة قربص يف 

عنها، فسارت املراكب مسرعة فلما قاربت املدينة جاءهتا ريح قاصف فصدم بعضها بعضا فانكسر غيبة صاحبها 
فيها أربعة عشر مركبا بإذن اهللا فغرق خلق وأسر الفرنج من الصناع والرجال قريبا من ألف ومثامنائة إنسان، فإنا هللا 

  .وإنا إليه راجعون
ه أهلها االمان على أن خيليهم فأجاهبم إىل ذلك، ودخل البلد مث سار السلطان فنصب اجملانيق على حصن عكا فسأل

يوم عيد الفطر فتسلمه، وكان احلصن شديد الضرر على املسلمني، وهو واد بني جبلني، مث سار السلطان حنو 
ما مراد السلطان يف هذه االرض ؟ فقال جئت الرعى زروعكم وأخرب : طرابلس فأرسل إليه صاحبها يقول

  .ود إىل حصاركم يف العام اآليتبالدكم، مث أع
  فأرسل يستعطفه ويطلب منه املصاحلة ووضع

__________  
  .صاحب تونس مبا غرموه، وميدهم بنجدة" مت الصلح على أن يقوم : ٣٧٤يف الروض الزاهر ص ) ١(
  .وبعد امتام الصلح رحل الفرنج عن تونس يف خامس صفر" 
  .تاسع رجب، وهو خطأ: يف الروض) ٢(

فنسب إليهم  ٤٢٢حصن منيع من جند محص، توىل محايته يف بادئ االمر مجاعة من االكراد سنة : كرادوحصن اال
  ".حصن السفح " وكان يسمى قبل ذلك 

احلرب بينهم عشر سنني فأجابه إىل ذلك، وأرسل إليه االمساعيلية يستعطفونه على والدهم، وكان مسجونا 
  .ا فخذوا إقطاعات بالقاهرة، وتسلموا أباكمسلموا إيل العليقة وانزلو: بالقاهرة، فقال



  ).١(فلما نزلوا أمر حببسهم بالقاهرة واستناب حبصن العليقة 
من شوال جاء سيل عظيم إىل دمشق فأتلف شيئا كثريا، وغرق بسببه ناس كثري، ال ) ٢(ويف يوم االحد الثاين عشر 

السيل ومجاهلم وأمحاهلم، فهلكوا وغلقت أبواب  سيما احلجاج من الروم الذين كانوا نزوال بني النهرين، أخذهم
البلد، ودخل املاء إىل البلد من مراقي السور، ومن باب الفراديس فغرق خان ابن املقدم وأتلف شيئا كثريا، وكان 
ذلك يف زمن الصيف يف أيام املشمش، ودخل السلطان إىل دمشق يوم االربعاء خامس عشر شوال فعزل القاضي 

ن له يف القضاء عشر سنني، ووىل القاضي عز الدين بن الصائغ، وخلع عليه، وكان تقليده قد ابن خلكان، وكا
  .كتب بظاهر طرابلس بسفارة الوزير ابن احلنا، فسار ابن خلكان يف ذي القعدة إىل مصر

ويف ثاين عشر شوال دخل حصن الكردي شيخ السلطان امللك الظاهر وأصحابه إىل كنيسة اليهود فصلوا فيها 
وأزالوا ما فيها من شعائر اليهود، ومدوا فيها مساطا وعملوا مساعا، وبقوا على ذلك أياما، مث أعيدت إىل اليهود، مث 

خرج السلطان إىل السواحل فافتتح بعضها وأشرف على عكا وتأملها مث سار إىل الديار املصرية، وكان مقدار غرمه 
ف دينار، وأخلفها اهللا عليه، وكان وصوله إىل القاهرة يوم اخلميس يف هذه املدة ويف الغزوات قريبا من مثامنائة أل

  .ثالث عشر ذي احلجة
ويف اليوم السابع عشر من وصوله أمسك على مجاعة من االمراء منهم احلليب وغريه بلغه أهنم أرادوا مسكه على 

  .الشقيف
دد من يعصرها أو يعتصرها بالقتل، ويف اليوم السابع عشر من ذي احلجة أمر بإراقة اخلمور من سائر بالده وهت

  وأسقط ضمان ذلك، وكان ذلك بالقاهرة وحدها كل يوم ضمانه ألف دينار،
  .مث سارت الربد بذلك إىل اآلفاق

  .وفيها قبض السلطان على العزيز بن املغيث صاحب الكرك، وعلى مجاعة من أصحابه كانوا عزموا على سلطنته
تقي الدين عباس بن امللك العادل أيب بكر بن أيوب بن شادي، وهو آخر من بقي  امللك: وممن تويف فيها من االعيان

من أوالد العادل، وقد مسع احلديث من الكندي وابن احلرستاين، وكان حمترما عند امللوك ال يرفع عليه أحد يف 
  اجملالس واملواكب، وكان

__________  
  .القليعة: ٨١وأبو شامة  ٤٧٣/  ٢يف اليونيين ) ١(
  .تاسع شوال: ٣٨٤ص : يف الروض الزاهر) ٢(

  .لني االخالق حسن العشرة، ال متل جمالسته
  .تويف يوم اجلمعة الثاين والعشرين من مجادى اآلخرة بدرب الرحيان، ودفن بتربته بسفح قاسيون

انني قاضي القضاة شرف الدين أبو حفص عمر بن عبد اهللا بن صاحل بن عيسى السبكي املالكي، ولد سنة مخس ومث
ومخسمائة، ومسع احلديث وتفقه وأفىت بالصالحية، وويل حسبة القاهرة مث ويل القضاء سنة ثالث وستني، ملا ولوا من 

كل مذهب قاضيا، وقد امتنع أشد االمتناع مث أجاب بعد إكراه بشرط أن ال يأخذ على القضاء جامكية، وكان 
  .ن مجاعة وغريه تويف خلمس بقني من ذي القعدةمشهورا بالعلم والدين، روى عنه القاضي بدر الدين اب

الطواشي شجاع الدين مرشد املظفري احلموي كان شجاعا بطال من االبطال الشجعان، وكان له رأي سديد، كان 
  .أستاذه ال خيالفه، وكذلك امللك الظاهر، تويف حبماه ودفن بتربته بالقرب من مدرسته حبماه

ن حممد ابن نصر بن حممد بن نصر بن حممد بن قطب الدين أبو حممد املقدسي عبد احلق بن إبراهيم ب: ابن سبعني



  الرقوطي، نسبة إىل
رقوطة بلدة قريبة من مرسية، ولد سنة أربع عشرة وستمائة، واشتغل بعلم االوائل والفلسفة، فتولد له من ذلك 

غبياء من االمراء واالغنياء، ، وكان يلبس بذلك على اال)١(نوع من االحلاد، وصنف فيه، وكان يعرف السيميا 
وكتاب اهلو، وقد أقام مبكة واستحوذ على ، ويزعم أنه حال من أحوال القوم، وله من املصنفات كتاب البدوي 

عقل صاحبها ابن مسي، وجاور يف بعض االوقات بغار حراء يرجتي فيما ينقل عنه أن يأتيه فيه وحي كما أتى النيب 
ى ما يعتقده من العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة، وأهنا فيض يفيض على العقل صلى اهللا عليه وسلم، بناء عل

إذا صفا، فما حصل له إال اخلزي يف الدنيا واآلخرة، إن كان مات على ذلك، وقد كان إذا رأى الطائفني حول 
بيت، فاهللا حيكم فيه ويف البيت يقول عنهم كأهنم احلمري حول املدار، وأهنم لو طافوا به كان أفضل من طوافهم بال

  .أمثاله
  .وقد نقلت عنه عظائم من االقوال واالفعال، تويف يف الثامن والعشرين من شوال مبكة

__________  
  .ومعناه اسم اهللا: لفظ سيمياء عرباين معرب، أصله سيم يه) ١(

  .وعلم السيمياء يطلق على غري احلقيقي من ال كما هو املشهور
  .خيالية يف اجلو ال وجود هلا يف احلس وحاصله احداث مثاليات

وقد يطلق على اجياد تلك املثاالت بصورها يف احلس، ويكون صورا يف جوهر اهلواء، وهلذا يسرع زواهلا لسرعة 
  .تغري جوهر اهلواء، وعدم حفظه ما يقبله زمانا طويال، لكنه سريع القبول وسريع الزوال لرطوبته

  .)٣١٦/  ١ -مفتاح السعادة لزاده (

مث دخلت سنة سبعني وستمائة من اهلجرة استهلت وخليفة الوقت احلاكم بأمر اهللا أبو العباس أمحد بالعباسي، 
  .وسلطان االسالم امللك الظاهر

ويف يوم االحد الرابع عشر من احملرم ركب السلطان إىل البحر اللتقاء الشواين اليت عملت عوضا عما غرق جبزيرة 
فركب يف شيين منها ومعه االمري بدر الدين، فمالت هبم فسقط اخلزندار يف البحر فغاص  قربص، وهي أربعون شينيا،

  .يف املاء فألقى إنسان نفسه وراءه فأخذ بشعره وأنقذه من الغرق، فخلع السلطان على ذلك الرجل وأحسن إليه
املصرية حىت قدم الكرك، احملرم ركب السلطان يف نفر يسري من اخلاصكية، واالمراء من الديار ) ١(ويف أواخر 

  صفر، ومعه االمري عز الدين أيدمر نائب) ٢(واستصحب نائبها معه إىل دمشق، فدخلها يف ثاين عشر 
، فواله نيابة دمشق وعزل عنها مجال الدين آقوش النجييب يف رابع عشر صفر، مث خرج إىل محاة وعاد )٣(الكرك 

  .بعد عشرة أيام
حلب ومحاة ومحص إىل دمشق بسبب اخلوف من التتار، وجفل خلق كثري من  ويف ربيع االول وصلت اجلفال من

  .أهل دمشق
ويف ربيع اآلخر وصلت العساكر املصرية إىل حضرة السلطان إىل دمشق فسار هبم منها يف سابع الشهر، فاجتاز 

ن عساكر الروم حبماة واستصحب ملكها املنصور، مث سار إىل حلب فخيم بامليدان االخضر هبا، وكان سبب ذلك أ
مجعوا حنوا من عشرة آالف فارس وبعثوا طائفة منهم فأغاروا على عني تاب، ووصلوا إىل نسطون ووقعوا على 
طائفة من التركمان بني حارم وإنطاكية فاستأصلوهم فلما مسع التتار بوصول السلطان ومعه العساكر املنصورة 

أغاروا على بالد قاقون وهنبوا طائفة من التركمان، فقبض على ارتدوا على أعقاهبم راجعني، وكان بلغه أن الفرنج 



  .االمراء الذين هناك حيث مل يهتموا حبفظ البالد وعادوا إىل الديار املصرية
ويف ثالث شعبان أمسك السلطان قاضي احلنابلة مبصر مشس الدين أمحد بن العماد املقدسي، وأخذ ما عنده من 

إىل أرباهبا، واعتقله إىل شعبان من سنة ثنتني وسبعني، وكان الذي وشى به رجل من الودائع فأخذ زكاهتا ورد بعضها 
  ، مث تبني للسلطان)٤(أهل حران يقال له شبيب 

__________  
  .ليلة سابع وعشرين: ٣٩١يف الروض الزاهر ص ) ١(
  .ثالث عشر: يف الروض) ٢(
  .ه ٦٦٧تقدم انه مات سنة ) ٣(

وقلده  -يعين انه ال يزال حيا حىت هذه السنة  -السلطان معه هذه السنة صحبه : ٣٩١ويف الروض الزاهر ص 
نيابة السلطنة بالشام وكتب بتقليد نيابة السلطنة بالكرك إىل عز الدين أيدكني استاذ الدار وقد تسلمها يف ثامن 

  .ربيع االولانه وىل عالء الدين نيابة السلطنة يف دمشق وتسلمها يف مستهل : صفر، أما أبو الفداء فقال
  .ه ٦٩٥وهو تقي الدين شبيب بن محدان بن شبيب احلراين تويف بالقاهرة يف ربيع اآلخر سنة ) ٤(

كان ينوب عن القاضي مشس  -االمام جنم الدين أمحد  -وكان سبب اخلالف بينه وبني القاضي أنا أخا لشبيب 
  = إحدى  -الدين يف احمللة 

به يف سنة ثنتني وسبعني، وجاء السلطان يف شعبان إىل أراضي عكا فأغار عليها نزاهة القاضي وبراءته فأعاده إىل منص
ساعات، ) ١(سنني وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ) ١(فسأله صاحبها املهادنة فأجابه إىل ذلك فهادنه عشر 

االمساعيلية وعاد إىل دمشق فقرئ بدار السعادة كتاب الصلح، واستمر احلال على ذلك مث عاد السلطان إىل بالد 
  ).٢(فأخذ عامتها 

  .ويف مجادى اآلخرة ولدت زرافة بقلعة اجلبل، وأرضعت من بقرة: قال قطب الدين
  .قال وهذا شئ مل يعهد مثله

بن سعيد االربلي الشافعي، أحد مشايخ املذهب، وقد ) ٣(الشيخ كمال الدين سالر بن حسن بن عمر : وفيها تويف
نووي، وقد اختصر البحر للروياين يف جملدات عديدة هي عندي خبط يده وكانت اشتغل عليه الشيخ حميي الدين ال

، وكان مفيدا بالبادرائية من أيام الواقف، )٤(الفتيا تدور عليه بدمشق، تويف يف عشر السبعني، ودفن بباب الصغري 
  .مل يطلب زيادة على ذلك إىل أن تويف يف هذه السنة

ب ابن سويد التكرييت التاجر الكبري بني التجار بن سويد ذو االموال الكثرية، وجيه الدين حممد بن علي بن أيب طال
وكان معظما عند الدولة، وال سيما عند امللك الظاهر، كان جيله ويكرمه النه كان قد أسدى إليه مجيال يف حال 

نت كتب اخلليفة ترد إمرته قبل أن يلي السلطنة، ودفن برباطه وتربته بالقرب من الرباط الناصري بقاسيون، وكا
  .إليه يف كل وقت، وكانت مكاتباته مقبولة عند مجيع امللوك، حىت ملوك الفرنج يف السواحل

  .ويف أيام التتار يف أيام هوالكو، وكان كثري الصدقات والرب
باء، ولديه جنم الدين حيىي بن حممد بن عبد الواحد بن اللبودي واقف اللبودية اليت عند محام الفلك املربر على االط

  فضيلة مبعرفة الطب، وقد
__________  

  .فعزله، فحمله تعصبه الخيه ان كتب رقعة للسلطان وشى هبا القاضي -مدن مصر = 



  ).٢٧٢/  ١املنهل الصايف  ٣٣٢/  ٢ابن رجب ذيل طبقات احلنابلة (
  .عشر: يف االصل) ١(

  .شري رمضانيف ثاين ع): رسالة دكتوراه( ٣/  ٢ويف تاريخ الظاهر البن شداد 
مل يبق خارج عن مملكة السلطان من مجيع حصوهنم سوى الكهف : ٨/  ٢يف تاريخ الظاهر البن شداد ) ٢(

  .والقدموس واملينقة ال غري
  .عمرو: يف تاريخ امللك الظاهر) ٣(
ريخ مجادى اآلخرة بدمشق ودفن من الغد بباب الصغري، ويف تا ٥تويف ليلة اخلميس : ٤٧٩/  ٢يف اليونيين ) ٤(

  .ه ٥٨٩وكان مولده سنة ...مجادى اآلخرة ودفن من يومه ٦تويف ليلة االحد : ١٣/  ٢الظاهر البن شداد 

  ).١(ويل نظر الدواوين بدمشق، ودفن بتربته عند اللبودية 
الشيخ علي البكاء صاحب الزاوية بالقرب من بلد اخلليل عليه السالم، كان مشهورا بالصالح والعبادة واالطعام 

اجتمعت به وهو أمري وأنه كاشفه يف : اجتاز به من املارة والزوار، وكان امللك املنصور قالوون يثين عليه ويقولملن 
  .أشياء وقعت مجيعها، ومن مجلتها أنه سيملك

نقل ذلك قطب الدين اليونيين، وذكر أن سبب بكائه الكثري أنه صحب رجال كانت له أحوال وكرامات، وأنه 
فانتهوا يف ساعة واحدة إىل بلدة بينها وبني بغداد مسرية سنة، وأن ذلك الرجل قال له إين خرج معه من بغداد 

  .سأموت يف الوقت الفالين، فأشهدين يف ذلك الوقت يف البلد الفالين
فلما كان ذلك الوقت حضرت عنده وهو يف السياق، وقد استدار إىل جهة الشرق فحولته إىل القبلة فاستدار : قال

ال تتعب فإين ال أموت إال على هذه اجلهة، وجعل يتكلم بكالم الرهبان : فحولته أيضا ففتح عينيه وقال إىل الشرق
ما شأنكم ؟ فقالوا كان عندنا شيخ : حىت مات فحملناه فجئنا به إىل دير هناك فوجدناهم يف حزن عظيم، فقلنا هلم

خذوا هذا بدله وسلمونا صاحبنا، قال فوليناه : مكبري ابن مائة سنة، فلما كان اليوم مات على االسالم، فقلنا هل
فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع املسلمني، وولوا هم ذلك الرجل فدفنوه يف مقربة النصارى، نسأل اهللا 

  .حسن اخلامتة
  .مات الشيخ علي يف رجب من هذه السنة
  مث دخلت سنة إحدى وسبعني وستمائة
احملرم إىل ) ٢(ق من بالد السواحل اليت فتحها وقد مهدها، وركب يف أواخر يف خامس احملرم وصل الظاهر دمش

صفر، ويف احملرم منها وصل صاحب النوبة إىل عيذاب ) ٤(مث عاد فدخل دمشق يف رابع ) ٣(القاهرة فأقام هبا سنة 
  فنهب جتارها وقتل خلقا من أهلها، منهم الوايل) ٥(

__________  
  ).٢٣/  ٢تاريخ امللك الظاهر (العشر االوسط من ذي احلجة بدمشق  ه وتويف يف ٦٠٧ولد سنة ) ١(
  .السادس من احملرم: ٤٠٣يف الروض الزاهر ص ) ٢(

  .يوم االحد سابع عشر احملرم: ٢٦/  ٢وتاريخ امللك الظاهر  ١/  ٣ويف القطب اليونيين 
هر حمرم، فقد عاد من مصر ليلة تاسع كذا باالصل وهو تصحيف، النه مل يبق يف الديار املصرية إال أياما من ش) ٣(

/  ١، ويف السلوك ٢٧/  ٢تاريخ امللك الظاهر  ٤٠٤الروض الزاهر ص  ١/  ٣اليونيين (وعشرين من احملرم 
  .تاسع عشره ٦٠٥



  ).سابع وعشرين: ويف املفضل
  .ثالث صفر: ٣١٥/  ٢وتاريخ ابن الوردي  ٤٠٤يف الروض الزاهر ص ) ٤(
يف صحراء قفر، وكان مرسى املراكب اليت تأتيه من اليمن واحلبشة ) االمحر(ر القلزم كان مرفأ هاما على حب) ٥(

  .واهلند، كما كان يقصده احلجاج الذين يتوجهون من مصر إىل جدة
  .وعيذاب اآلن مندثرة

االمري عالء الدين أيدغدي اخلزندار فقتل خلقا من بالده وهنب وحرق وهدم ودوخ ) ١(والقاضي، فسار إليه 
  .الد، وأخذ بالثأر وهللا احلمد واملنةالب

ربيع االول تويف االمري سيف الدين حممد بن مظفر الدين عثمان ابن ناصر الدين ) ٢] (يوم اخلميس ثالث [ ويف 
، ودفن يف تربة والده يف عشر السبعني، وكان له يف ملك صهيون وبزريه إحدى )٣(منكورس صاحب صهيون 

سابق الدين، وأرسل إىل امللك الظاهر يستأذنه يف احلضور فأذن له، فلما حضر عشرة سنة، وتسلمها بعده ولده 
  .أقطعه حيزا وبعث إىل البلدين نوابا من جهته

ويف خامس مجادى اآلخرة وصل السلطان بعسكره إىل الفرات النه بلغه أن طائفة من التتار هنالك فخاض إليهم 
ة وخلقا كثريا، وكان أول من اقتحم الفرات يومئذ االمري سيف الفرات بنفسه وجنده، وقتل من أولئك مقتلة كبري

  الدين قالوون وبدر الدين بيسرى وتبعهما السلطان، مث فعل
وقد كانت حماصرة بطائفة من التتار أخرى، فلما مسعوا بقدومه هربوا ) ٤(بالتتار ما فعل، مث ساق إىل ناحية البرية 

إىل البرية يف أهبة عظيمة وفرق يف أهلها أمواال كثرية، مث عاد إىل دمشق يف وتركوا أمواهلم وأثقاهلم، ودخل السلطان 
  .ثالث مجادى اآلخرة ومعه االسرى

  .وخرج منها يف سابعه إىل الديار املصرية، وخرج ولده امللك السعيد لتلقيه ودخال إىل القاهرة، وكان يوما مشهودا
ده يقال هلم بنو الشهاب حممود، يف خوض السلطان الفرات ومما قاله القاضي شهاب الدين حممود الكاتب، وأوال

يا ركنه عند * واحكم فطوع مرادك االقدار مل يبق للدين الذي أظهرته * سر حيث شئت لك املهيمن جار : باجليش
موج * من مطربات قسيك االوتار خضت الفرات بعسكر أفضى به * االعادي ثار ملا تراقصت الرؤوس حتركت 

إذ * حبرا سواك تقله االهنار وتقطعت فرقا ومل يك طودها * تى االثار محلتك أمواج الفرات ومن رأى الفرات كما أ
  )٥(سكرناه منا بالقنا والصوارم * وملا تراءينا الفرات خبيلنا : ذاك إال جيشك اجلرار وقال بعض من شاهد ذلك

__________  
  ).٤١٦وض الزاهر ص الر(داود وهو ابن أخت مرتشكر : وصاحب النوبة امسه) ١(
  .٤٠٥مابني معكوفتني من الروض الزاهر ص ) ٢(
  ).٢٥٦تقومي البلدان (بلدة من جندقنسرين ذات قلعة حصينة : صهيون) ٣(
  ).ياقوت(قلعة حصينة مشايل الفرات قرب مسيساط : البرية) ٤(

 ٣٢ - ٣٠/  ٢شداد  وتاريخ امللك الظاهر البن ٤١٠ - ٤٠٥قارن بالنسبة هلذه الوقعة بابن عبد الظاهر 
  .٥ - ٢/  ٣واليونيين 

  .بالقوى والقوائم: ٤٠٦يف هامش الروض ص ) ٥(



* امللك الظاهر سلطاننا : وقال آخر وال بأس به) ١(إىل حني عدنا بالغىن والغنائم * وجلنا فأوقف التيار عن جريانه 
يف يوم الثالثاء ثالث رجب خلع على مجيع حرارة القلب من املغل و* نفديه باالموال واالهل اقتحم املاء ليطفي به 

االمراء من حاشيته ومقدمي احللقة وأرباب لدولة وأعطى كل إنسان ما يليق به من اخليل والذهب واحلوايص، 
  .ثلثمائة ألف دينار) ٢(وكان مبلغ ما أنفق بذلك حنو 

 عشر شوال استدعى السلطان شيخه ، ويف يوم االثنني ثاين)٣(ويف شعبان أرسل السلطان إىل منكومتر هدايا عظيمة 
، فأمر السلطان عند ذلك )٤(الشيخ خضر الكردي إىل بني يديه إىل القلعة وحوقق على أشياء كثرية ارتكبها 

  .باعتقاله وحبسه، مث أمر باغتياله وكان آخر العهد به
، )٥(س واملنطقة ويف ذي القعدة سلمت االمساعيلية ما كان بقي بأيديهم من احلصون وهي الكهف والقدمو
  .وعوضوا عن ذلك بإقطاعات، ومل يبق بالشام شئ هلم من القالع، واستناب السلطان فيها

  .وفيها أمر السلطان بعمارة جسورة يف السواحل، وغرم عليها ماال كثريا، وحصل للناس بذلك رفق كبري
د ابن محزة بن علي بن هبة اهللا بن احلوي بن أمح) ٦(الشيخ تاج الدين أبو املظفر حممد : وممن تويف فيها من االعيان

، التغليب الدمشقي، كان من أعيان أهل دمشق، ويل نظر االيتام واحلسبة، مث وكالة بيت املال، ومسع الكثري )٧(
وخرج له ابن بليان مشيخة قرأها عليه الشيخ شرف الدين الغراري باجلامع، فسمعها مجاعة من االعيان والفضالء 

  .رمحه اهللا
طيب فخر الدين أبو حممد عبد القاهر بن عبد الغين بن حممد بن أيب القاسم بن حممد بن تيمية احلراين اخلطيب اخل
  هبا،

__________  
  .البيت يف الروض، ونسبه يف اهلامش البن النقيب) ١(
 -نطقة وكانت تسمى قدميا م(وكانت جوهر وحوايص ) ٣..(فوق الثلثماية: ٣٣/  ٢يف تاريخ امللك الظاهر ) ٢(

  وهي مصنوعة من الفضة أو من -وهي مجع حياصة 
  ).٣٤ - ٣٣/  ٢تاريخ امللك الظاهر (وثيابا منوعة ) الذهب

  ).٣٥/  ٢تاريخ امللك الظاهر (ومنها اللواط والزىن ) ٤(
  .املينقة: ٣٦/  ٢املنيقة، ويف تاريخ امللك الظاهر : ٤١١يف الروض الزاهر ص ) ٥(
/  ٣احلبويب، ويف اليونيين : يف تاريخ الظاهر وتاريخ االسالم) ٧...(حيىي بن حممد: ٤٦/  ٢يف تاريخ الظاهر ) ٦(

  .احملبويب: ٢٧

  .رمحه اهللا) ١(وبيته معروف بالعلم واخلطابة والرياسة، ودفن مبقربة الصوفية وقد قارب الستني 
  .القصر ظاهر دمشقوقد مسع احلديث من جده فخر الدين صاحب ديوان اخلطب املشهورة، تويف خبانقاه 

الشيخ خضر بن أيب بكر املهراين العدوي شيخ امللك الظاهر بيربس، كان حظيا عنده مكرما لديه، له عنده املكانة 
، يف كل أسبوع مرة أو مرتني، وبىن له )٢(الرفيعة، كان السلطان ينزل بنفسه إىل زاويته اليت بناها له يف احلسينية 

وكان يعطيه ماال كثريا، ويطلق له ما أراد، ووقف على زاويته شيئا كثريا جدا،  عندها جامعا خيطب فيه للجمعة،
وكان معظما عند اخلاص والعام بسبب حب السلطان وتعظيمه له، وكان ميازحه إذا جلس عنده، وكان فيه خري 

ا بيده، ودين وصالح، وقد كاشف السلطان بأشياء كثرية، وقد دخل مرة كنيسة القمامة باملقدس فذبح قسيسه
ووهب ما فيها الصحابه، وكذلك فعل بالكنيسة اليت باالسكندرية وهي من أعظم كنائسهم، هنبها وحوهلا مسجدا 



ومدرسة أنفق عليها أمواال كثرية من بيت املال، ومساها املدرسة اخلضراء، وكذلك فعل بكنيسة اليهود بدمشق، 
اطا، واختذها مسجدا مدة مث سعوا إليه يف ردها إليهم وإبقائها دخلها وهنب ما فيها من اآلالت واالمتعة، ومد فيها مس

عليهم، مث اتفق يف هذه السنة أنه وقعت منه أشياء أنكرت عليه وحوقق عليها عند السلطان امللك الظاهر فظهر له 
وقد كان  ، ودفن بزاويته ساحمه اهللا،)٣(منه ما أوجب سجنه، مث أمر بإعدامه وهالكه وكانت وفاته يف هذه السنة 

  السلطان حيبه حمبة عظيمة حىت إنه مسى بعض أوالده خضرا
  .موافقة المسه، وإليه تنسب القبة اليت على اجلبل غريب الربوة اليت يقال هلا قبة الشيخ خضر

بن سعد بن مالك أبو القاسم ) ٤(مصنف التعجيز العالمة تاج الدين عبد الرحيم بن حممد بن يونس بن حممد 
  ومخسمائة، ومسع) ٥(بيت الفقه والرياسة والتدريس، ولد سنة مثان وتسعني املوصلي، من 

__________  
  .شوال هذه السنة ١١ه وتويف بدمشق يف  ٦١٢ولد حبران سنة ) ١(
  .ه ٦٦٠بناها امللك الظاهر لشيخه خضر سنة ) ٢(

ليج الكبري وقد دفن هذا ظاهر القاهرة وهي تقع خارج باب الفتوح من القاهرة خبط زقاق الكحل تشرف على اخل
  ).٤٣٠/  ٢املقريزي اخلطط  ٦ - ٣اليونيين (االخري هبا حني وفاته 

  .ه ٦٧٥بقي معتقال يف حبسه حىت مات سنة ) ٣(
/  ٢/  ١املقريزي  ٥/  ٣اليونيين (ه وقد نيف على اخلمسني  ٦٧٦وقيل مات يف احملرم سنة ) ١٠/  ٤أبو الفداء (

  ).١٦٧ / ٥ابن فضل اهللا العمري  ٦٠٨
  .حممد بن منعة بن حممد..،٢٩٣/  ٥وعرب الذهيب  ١٤/  ٣يف اليونيين ) ٤(
  .وهو بعيد" ولد بقلعة اربل سنة مخس وثالثني ومخسمائة يف بيت صغري منها : " ١٥/  ٣يف اليونيين ) ٥(
  ).تويف وقد نيف على اخلمسني: وفيه ٤٣/  ٢وتاريخ الظاهر  ٧٢/  ٥انظر طبقات السبكي (

، وله طريقة يف اخلالف أخذها )١(وحصل وصنف واختصر الوجيز من كتابه التعجيز، واختصر احملصول واشتغل 
  .عن ركن الدين الطاووسي، وكان جده عماد الدين بن يونس شيخ املذهب يف وقته كما تقدم

صل إىل بغداد منها قدم الظاهر إىل دمشق وقد بلغه أن أبغا و) ٢(مث دخلت سنة اثنتني وسبعني وستمائة يف صفر 
  .فتصيد بتلك الناحية، فأرسل إىل العساكر املصرية أن يتأهبوا للحضور، واستعد السلطان لذلك

لبني يديه بدمشق، وكان قد جاء متنكرا لزيارة بيت املقدس فظهر عليه ) ٣(ويف مجادى اآلخرة أحضر ملك الكرج 
  .فحمل إىل بني يديه فسجنه بالقلعة

  الطني ظاهر القاهرة، وصلىوفيها كمل بناء جامع دير 
  .فيه اجلمعة

  .رجب) ٤(وفيها سار السلطان إىل القاهرة فدخلها يف سابع 
  .ويف أواخر رمضان دخل امللك السعيد بن الظاهر إىل دمشق يف طائفة من اجليش، فأقام هبا شهرا مث عاد

اعة من أوالد االمراء، وكان ويف يوم عيد الفطر خنت السلطان ولده خضرا الذي مساه باسم شيخه، وخنت معه مج
  .وقتا هائال

وفيها فوض ملك التتار إىل عالء الدين صاحب الديوان ببغداد النظر يف تستر وأعماهلا، فسار إليها ليتصفح أحواهلا 
قد قرأ القرآن وشيئا من الفقه واالشارات البن سينا، ونظر يف " يل " فوجد هبا شابا من أوالد التجار يقال له 



مث ادعى أنه عيسى ابن مرمي، وصدقه على ذلك مجاعة من جهلة تلك الناحية، وقد أسقط هلم من الفرائض  النجوم،
صالة العصر وعشاء اآلخرة، فاستحضره وسأله عن ذلك فرآه ذكيا، إمنا يفعل ذلك عن قصد، فأمر به فقتل بني 

  .ان اتبعهيديه جزاه اهللا خريا، وأمر العوام فنهبوا أمتعته وأمتعة العوام ممن ك
مؤيد الدين أبو املعايل الصدر الرئيس أسعد بن غالب املظفري ابن الوزير مؤيد الدين : وممن تويف فيها من االعيان

  بن علي بن حممد) ٥(أسعد بن محزة بن أسعد 
__________  

  .وهو احملصول يف أصول الفقه وصاحبه فخر الدين الرازي) ١(
  .ابع عشر من صفريف الس: ٤٢٠ص : يف الروض الزاهر) ٢(
  .تصحيف" الكرخ : " ، ويف االصل٥٣/  ٢وتاريخ امللك الظاهر  ٤٢٣من الروض الزاهر ص ) ٣(

  .انظر تفاصيل احلادث يف املصادر املذكورة
  .رابع عشرين مجادى اآلخرة: يف الروض الزاهر) ٤(
  .أسد: ٣٣٤/  ٥ب وشذرات الذه ٦٧/  ٢، ويف تاريخ امللك الظاهر ٣٩/  ٩كذا باالصل والوايف ) ٥(

وكان رئيسا كبريا واسع النعمة، ال يغفل أن يباشر شيئا من الوظائف ) ١(التميمي بن القالنسي، جاوز التسعني 
وقد ألزموه بعد ابن سويد مبباشرة مصاحل السلطان فباشرها بال جامكية، وكانت وفاته ببستانه، ودفن بسفح 

  .قاسيون يوم الثالثاء ثالث عشر احملرم
  الصدر عز الدين محزةوالد 

رئيس البلدين دمشق والقاهرة، وحدهم مؤيد الدين أسعد بن محزة الكبري كان وزيرا للملك االفضل علي بن 
الناصر فاتح القدس، كان رئيسا فاضال له كتاب الوصية يف االخالق املرضية وغري ذلك، وكانت له يد جيدة يف 

برمحة منك تنجيين من النار أحسن جواري إذا أمسيت * ين جدثي يا رب جد يل إذا ما ضم: النظم، فمن ذلك قوله
حلدي فإنك قد أوصيت باجلار وأما والد محزة بن أسعد بن علي بن حممد التميمي فهو العميد، * جارك يف ) ٢(

  .وكان يكتب جيدا وصنف تارخيا فيما بعد سنة أربعني وأربعمائة إىل سنة وفاته يف مخس ومخسمائة
، مث صار مملوكا )٣(فارس الدين أقطاي املستعريب أتابك الديار املصرية، كان أوال مملوكا البن مين  االمري الكبري

للصاحل أيوب فأمره، مث عظم شأنه يف دولة املظفر وصار أتابك العساكر، فلما قتل امتدت أطماع االمراء إىل 
هر يعرفها له وال ينساها، مث قبل وفاته بقليل اململكة فبايع أقطاي امللك الظاهر فتبعه اجليش على ذلك، وكان الظا

  ).٤(اهنضم عند الظاهر، ومات يف هذه السنة بالقاهرة 
الشيخ عبد اهللا بن غامن ابن علي بن إبراهيم بن عساكر بن احلسني املقدسي، له زاوية بنابلس، وله أشعار رائقة، 

  .أشعاره شيئا كثرياوكالم قوي يف علم التصوف، وقد طول اليونيين ترمجته وأورد من 
  قاضي القضاة كمال الدين أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر بن علي التفليسي الشافعي، ولد بتفليس سنة إحدى

__________  
اليونيين  -الوايف ( ٥٩٨أو  ٥٩٧سنة  -السبعني الن مولده على الظن : كذا باالصل، واالرجح أن الصواب) ١(

  ).تاريخ الظاهر -
  .أصبحت: يف الوايف) ٢(
  .كان أوال ملهذب الدين علي بن الدقاق احلليب مث باعه وانتقل إىل ابن مين: ٩٧/  ٢يف تاريخ امللك الظاهر ) ٣(



  .ه ٦٧٣ذكر وفاته ابن شداد يف وفيات سنة ) ٤(
  .وله من العمر قريب من سبعني سنة

وكان  -هوالكو  -ضاء يف دولة هالوون وستمائة، وكان فاضال أصوليا مناظرا، ويل نيابة احلكم مدة مث استقل بالق
عفيفا نزهلا مل يرد منصبا وال تدريسامع كثرة عياله وقلة ماله، وملا انقضت أيامهم تغضب عليه بعض الناس مث ألزم 

  .باملسري إىل القاهرة، فأقام هبا يفيد الناس إىل أن تويف يف ربيع االول من هذه السنة، ودفن بالقرافة الصغرى
إبراهيم بن شاكر بن عبد اهللا التنوخي، وتنوخ من قضاعة، كان صدرا كبريا، وكتب االنشاء للناصر إمساعيل بن 

داود بن املعظم، وتوىل نظر املارستان النوري وغريه، وكان مشكور السرية، وقد أثىن عليه غري واحد، وقد جاوز 
وهو * ء قد وصله أيبتغي غريه أخو ثقة بغري رب السما* خاب رجاء امرئ له أمل : ، ومن شعره قوله)١(الثمانني 

وأنتم ما أنتم االمر أعظم من ) ٢(أوصافكم ماذا يقول * خرس اللسان وكل عن : ببطن االحشاء قد كفله وله أيضا
والرب واالحسان يعرف منكم ابن مالك * أن يعرب عنكم العجز والتقصري وصفي دائما ) ٣(قد تاه عقل * مقالة قائل 

يخ مجال الدين حممد بن عبد اهللا بن مالك أبو عبد اهللا الطائي اجلياين النحوي، صاحب التصانيف صاحب االلفية الش
املشهورة املفيدة، منها الكافية الشافية وشرحها، والتسهيل وشرحه، وااللفية اليت شرحها ولده بدر الدين شرحا 

  .مفيدا
  .سنة ستمائة وأقام حبلب مدة، مث بدمشق) ٤(ولد جبيان 
  ثري االجتماع بابن خلكان وأثىن عليه غري واحد، وروى عنه القاضي بدر الدين بن مجاعة،وكان ك

__________  
ذيل مرآة  ٧١/  ٩الوايف (صفر من هذه السنة  ٢٦يف احملرم منها، وتويف يوم االحد  ٥٨٩كان مولده سنة ) ١(

  ).٣٨/  ٣الزمان 
  .أقول: ٦٨/  ٢يف تاريخ الظاهر ) ٢(
 -حيان : من معجم البلدان، وشذرات الذهب، ويف االصل) ٤..(قد تاه فيكم..مقالة حاير: سهيف املصدر نف) ٣(

  .تصحيف -واحلياين 
  .فرسخا ١٧وحيان مدينة هلا كورة واسعة باالندلس تتصل بكورة البرية بينها وبني قرطبة 

  .وأجاز لشيخنا علم الدين الربزايل
  .، ودفن بتربة القاضي عز الدين بن الصائغ بقاسيون)١(رمضان  تويف ابن مالك بدمشق ليلة االربعاء ثاين عشر

بن عبد اهللا الطوسي، كان يقال له املوىل نصري الدين، ويقال اخلواجا نصري الدين، اشتغل ) ٢(النصري الطوسي حممد 
صحاب يف شبيبته وحصل علم االوائل جيدا، وصنف يف ذلك يف علم الكالم، وشرح االشارات البن سينا، ووزر ال

قالع االملوت من االمساعيلية، مث وزر هلوالكو، وكان معه يف واقعة بغداد، ومن الناس من يزعم أنه أشار على 
  .هوالكو خان بقتل اخلليفة فاهللا أعلم، وعندي أن هذا ال يصدر من عاقل وال فاضل

 مشهد موسى بن جعفر يف كان عاقال فاضال كرمي االخالق ودفن يف: وقد ذكره بعض البغاددة فأثىن عليه، وقال
سرداب كان قد أعد للخليفة الناصر لدين اهللا، وهو الذي كان قد بىن الرصد مبراغة، ورتب فيه احلكماء من 

الفالسفة واملتكلمني والفقهاء واحملدثني واالطباء وغريهم من أنواع الفضالء، وبىن له فيه قبة عظيمة، وجعل فيه كتبا 
، وله شعر جيد )٤(عشر ذي احلجة من هذه السنة، وله مخس وسبعون سنة ) ٣( ثاين كثرية جدا، تويف يف بغداد يف



قوي وأصل اشتغاله على املعني سامل بن بدار بن علي املصري املعتزيل املتشيع، فنزع فيه عروق كثرية منه، حىت 
  .أفسد اعتقاده

صد للزيارة والتربك بدعائه، وله اليوم الشيخ سامل الربقي صاحب الرباط بالقرافة الصغرى، كان صاحلا متعبدا يق
  .أصحاب معروفون على طريقه

أمريا منهم قجقار احلموي، وقد ) ٥(مث دخلت سنة ثالث وسبعني وستمائة فيها اطلع السلطان على ثالثة عشر 
  كانوا كاتبوا التتر

__________  
  .شعبان: ٣٣٩/  ٥وشذرات الذهب  ٧٧/  ٢يف تاريخ الظاهر ) ١(
حممد بن حممد بن : وغريمها ١٤٩/  ٢وفوات الوفيات  ٨٠/  ٢وتاريخ الظاهر  ١٧٩/  ١بالوفيات الوايف ) ٢(

  ).حممد بن حممد بن حسني: ٨/  ٤ويف خمتصر أيب الفداء ..(حسن
  .ثامن عشر: ٨/  ٤يف خمتصر أيب الفداء ) ٣(
  ).٨١/  ٢انظر تاريخ امللك الظاهر (
وتاريخ ابن القوطي ص  -وتاريخ أيب الفداء  -انظر الوايف (احتقق مولده جاوز الثمانني ومل : ٨١/  ٢يف تاريخ ) ٤(

٣٨٠.(  
  = سيف الدين قجقار احلموي، وموغان، : أربعة عشر أمريا وهم: ٨٧/  ٢ذكر ابن شداد يف تاريخ الظاهر ) ٥(

الربيدية وكان يدعوهنم إىل بالد املسلمني، وأهنم معهم على السلطان، فأخذوا فأقروا بذلك، وجاءت كتبهم مع 
  .آخر العهد هبم

يوم االثنني احلادي والعشرين من رمضان، فقتلوا خلقا ال ) ١(وفيها أقبل السلطان بالعساكر فدخل بالد سيس 
يعلمهم إال اهللا وغنموا شيئا كثريا من االبقار واالغنام واالثقال والدواب واالنعام، فبيع ذلك بأرخص مثن، مث عاد 

  .را يف شهر ذي احلجة فأقام هبا حىت دخلت السنةفدخل دمشق مؤيدا منصو
وفيها ثار على أهل املوصل رمل حىت عم االفق وخرجوا من دورهم يبتهلون إىل اهللا حىت كشف ذلك عنهم، واهللا 

  .تعاىل أعلم
ن ابن عطاء احلنفي قاضي القضاة مشس الدين أبو حممد عبد اهللا بن الشيخ شرف الدي: وممن تويف فيها من االعيان

وتسعني ) ٢(حممد بن عطاء بن حسن بن عطاء بن جبري بن جابر بن وهيب االذرعي احلنفي، ولد سنة مخس 
ومخسمائة، مسع احلديث وتفقه على مذهب أيب حنيفة، وناب يف احلكم عن الشافعي مدة، مث استقل بقضاء احلنفية 

  كأول ما ويل القضاة من املذاهب االربعة، وملا وقعت احلوطة على أمال
هذه أمالك بيد أصحاهبا، وما حيل : الناس أراد السلطان منه أن حيكم هبا مبقتضى مذهبه، فغضب من ذلك فقال

ملسلم أن يتعرض هلا مث هنض من اجمللس فذهب، فغضب السلطان من ذلك غضبا شديدا، مث سكن غضبه فكان يثين 
  .ال تثبتوا كتبا إال عنه: عليه بعد ذلك وميدحه، ويقول

  .عطاء من العلماء االخيار كثري التواضع قليل الرغبة يف الدنيا، روى عنه ابن مجاعة وأجاز للربزايلكان ابن 
  .مجادى االوىل، ودفن بالقرب من املعظمية بسفح قاسيون رمحه اهللا تعاىل) ٣(تويف يوم اجلمعة تاسع 

الذي متلك طرابلس من ابن عمار بيمند بن بيمند بن بيمند ابرنس طرابلس الفرجني، كان جده نائبا لبنت صيحل 
  يف حدود اخلمسمائة، وكانت يتيمة تسكن بعض جزائر البحر، فتغلب هذا على البلد لبعدها



__________  
يف (ومنكو، وسريغا، وطنغري فودى، وطنغري برمش، وأنوك، وبرمش، وبلبان جملى، والبعالي املرتد، وبالغه = 

  .، وسنجر احلواشي التركيوأيبك) طبوعون(وطبعين ) بالغا: اليونيين
وما بعدها وتاريخ امللك الظاهر  ٤٣٢الروض الزاهر ص : انظر يف أسباب دخوله سيس، وتفاصيل غزوته هذه) ١(
٩٠/  ٢.  
  .مثان: ١٠٠/  ٢يف تاريخ امللك الظاهر ) ٢(
  .ثامن: ٩٦/  ٣يف تاريخ الظاهر، واليونيين ) ٣(

  .شكال مليحا عنه، مث استقل هبا ولده مث حفيده هذا، وكان
رأيته يف بعلبك يف سنة مثان ومخسني وستمائة حني جاء مسلما على كتبغانوين، ورام أن : قال قطب الدين اليونيين

  .يطلب منه بعلبك، فشق ذلك على املسلمني
منه وملا تويف دفن يف كنيسة طرابلس، وملا فتحها املسلمون يف سنة مثان ومثانني وستمائة نبش الناس قربه وأخرجوه 

  .وألقوا عظامه على املزابل للكالب
نزل التتار على البرية يف ثالثني ) ١(مث دخلت سنة أربع وسبعني وستمائة ملا كان يوم اخلميس ثامن مجادى االوىل 

  ألف مقاتل، مخسة
هم جيش عشر ألفا من املغول، ومخسة عشر ألفا من الروم، واملقدم على اجلميع الربواناه بأمر أبغا ملك التتار ومع

املوصل وجيش ماردين واالكراد، ونصبوا عليها ثالثة وعشرين منجنيقا، فخرج أهل البرية يف الليل فكبسوا عسكر 
عشر ) ٢(التتار وأحرقوا املنجنيقات وهنبوا شيئا كثريا، ورجعوا إىل بيوهتم ساملني، فأقام عليها اجليش مدة إىل تاسع 

  .ينالوا خريا وكفى اهللا املؤمنني القتال، وكان اهللا قويا عزيزا الشهر املذكور، مث رجعوا عنها بغيظهم مل
وملا بلغ السلطان نزول التتار على البرية أنفق يف اجليش ستمائة ألف دينار، مث ركب سريعا ويف صحبته ولده 

ة فدخلها يف السعيد، فلما كان يف أثناء الطريق بلغه رحيل التتار عنها فعاد إىل دمشق، مث ركب يف رجب إىل القاهر
ثامن عشر فوجد هبا مخسة وعشرين رسوال من جهة ملوك االرض ينتظرونه فتلقوه وحدثوه وقبلوا االرض بني يديه 

  .ودخل القلعة يف أهبة عظيمة
وملا عاد الربواناه إىل بالد الروم حلف االمراء الكبار منهم شرف الدين مسعود وضياء الدين حممود ابنا اخلطريي، 

ميكائيل، وحسام الدين ميجار، وولده هباء الدين، على أن يكونوا من جهة السلطان امللك الظاهر وأمني الدين 
وينابذوا أبغا، فحلفوا له على ذلك، وكتب إىل الظاهر بذلك، وأن يرسل إليه جيشا وحيمل له ما كان حيمله إىل 

  .لرومالتتار، ويكون غياث الدين كنجري على ما هو عليه، جيلس على ختت مملكة ا
  .ويف هذه السنة استسقى أهل بغداد ثالثة أيام فلم يسقوا

وفيها يف رمضان منها وجد رجل وامرأة يف هنار رمضان على فاحشة الزنا، فأمر عالء الدين صاحب الديوان 
  .برمجهما فرمجا، ومل يرجم ببغداد قبلهما قط أحد منذ بنيت

  .وهذا غريب جدا
  .وفيها استسقى أهل دمشق أيضا مرتني

  .فلم يسقوا أيضا -وكان ذلك يف آخر كانون الثاين  -يف أواخر رجب وأوائل شعبان 
وفيها أرسل السلطان جيشا إىل دنقلة فكسر جيش السودان وقتلوا منهم خلقا وأسروا شيئا كثريا من السودان 



  حبيث بيع الرقيق الرأس منها بثالثة دراهم، ورهب ملكهم داوداه إىل صاحب النوبة
__________  

  .اآلخرة: ١١٠/  ٢يف تاريخ امللك الظاهر ) ١(
  .يوم السبت السابع عشر: ١١٢/  ٢وتاريخ امللك الظاهر  ١١٥/  ٣يف ذيل مرآة الزمان ) ٢(

  ).٢(، وقرر امللك الظاهر على أهل دنقلة جزية حتمل إليه يف كل سنة )١(فأرسله إىل امللك الظاهر حمتاطا عليه 
  .ذه السنةكل ذلك كان يف شعبان من ه

وفيها عقد عقد امللك السعيد بن الظاهر على بنت االمري سيف الدين قالوون االلفي، يف االيوان حبضرة السلطان 
والدولة على صداق مخسة آالف دينار، تعجل منها ألفا دينار، وكان الذي كتبه وقرأه حميي الدين بن عبد الظاهر 

  .، فأعطي مائة دينار، وخلع عليه)٣(
لسلطان مسرعا فوصل إىل حصن الكرك فجمع القيمرية الذين به فإذا هم ستمائة نفر، فأمر بشنقهم مث ركب ا

فشفع فيهم عنده فأطلقهم وأجالهم منه إىل مصر، وكان قد بلغه عنهم أهنم يريدون قتل من فيه ويقيموا ملكا 
لشهر إىل دمشق فدخلها يوم عليهم، وسلم احلصن إىل الطواشي مشس الدين رضوان السهيلي، مث عاد يف بقية ا

  .اجلمعة ثامن عشر الشهر
  .وفيها كانت زلزلة بأخالط واتصلت ببالد بكر

بن احلسني بن ) ٤(الشيخ االمام العالمة االديب تاج الدين أبو الثناء حممود بن عابد : وممن تويف فيها من االعيان
ب، والعفة والصالح، ونزاهة النفس ومكارم حممد بن علي التميمي الصرخدي احلنفي، كان مشهورا بالفقه واالد

  .االخالق
ومخسمائة، ومسع احلديث وروى، ودفن مبقابر الصوفية يف ربيع اآلخر منها، وله ست ) ٥(ولد سنة مثان وسبعني 
  .وتسعون سنة رمحه اهللا

النصاري الدمشقي، الشيخ االمام عماد الدين عبد العزيز بن حممد ابن عبد القادر بن عبد اهللا بن خليل بن مقلد ا
املعروف بابن الصائغ، كان مدرسا بالعذراوية وشاهدا باخلزانة بالقلعة يعرف احلساب جيدا، وله مساع ورواية، 

  .ودفن بقاسيون
__________  

  ).١١٧/  ٢تاريخ الظاهر (وحبس يف بعض أبرجة القلعة  ٦٧٥وذلك يف يوم الثالثاء ثاين حمرم من سنة ) ١(
غ من البالد دينارا يف السنة، وأن حيمل إىل السلطان يف كل سنة من اهلجن ومن البقر ومن وهي على كل بال) ٢(

  .العبيد
  ).١١٦/  ٢تاريخ امللك الظاهر (
وهو صاحب ديوان االنشاء، لعب دورا هاما أيام امللك الظاهر واملنصور قالوون وابنه االشرف خليل، وهو ) ٣(

وسرية املنصور قالوون وأخرى لالشرف ) يف سرية امللك الظاهر الروض الزاهر(صاحب سرية الظاهر بيربس 
  .خليل

  .ه ٦٩٢تويف سنة 
  .عامد: فقط يف تاريخ امللك الظاهر) ٤(



  .ه ٥٨٦: ١٣٧/  ٢يف تاريخ امللك الظاهر ) ٥(
  .ه ٥٩٨: ١٢١/  ٤ويف فوات الوفيات 

بغدادي، ولد سنة ثالث وتسعني ومسع تاج الدين بن احملتسب املعروف بابن الساعي ال) ١(ابن الساعي املؤرخ 
  .احلديث واعتىن بالتاريخ، ومجع وصنف، ومل يكن باحلافظ وال الضابط املتقن

وقد أوصى إليه ابن النجار حني تويف، وله تاريخ كبري عندي أكثره، ومصنفات أخر مفيدة، وآخر ما صنف كتاب 
من عمره يعتق * ما زال تاج الدين طول املدى : اتبيف الزهاد، كتب يف حاشيته زكي الدين عبد اهللا بن حبيب الك

وهذه خامتة اخلري مث دخلت سنة مخس * وفعله نفع بال ضري عال علي بتصانيفه * يف السري يف طلب العلم وتدوينه 
احملرم منها دخل السلطان إىل دمشق وسبق العساكر إىل بالد حلب، فلما ) ٢(وسبعني وستمائة يف ثالث عشر 

، فصادف هبا مجاعة من عسكر )٣(أرسل بني يديه االمري بدر الدين االتابكي بألف فارس إىل البلستني توافت إليه 
الروم فركبوا إليه ومحلوا إليه االقامات، وطلب مجاعة منهم أن يدخلوا بالد االسالم فأذن هلم، فدخل طائفة منهم 

السعيد، مث عاد السلطان من حلب إىل القاهرة  بيجار وابن اخلطري، فرسم هلم أن يدخلوا القاهرة فتلقاهم امللك
  .فدخلها يف ثاين عشر ربيع اآلخر

ويف خامس مجادى االوىل عمل السلطان عرس ولده امللك السعيد على بنت قالوون، واحتفل السلطان به احتفاال 
  عظيما، وركب اجليش يف امليدان مخسة أيام يلعبون ويتطاردون،

على االمراء وأرباب املناصب، وكان مبلغ ما خلع ألف وثلثمائة خلعة مبصر،  وحيمل بعضهم على بعض، مث خلع
وجاءت مراسيمه إىل الشام باخللع على أهلها، ومد السلطان مساطا عظيما حضره اخلاص والعام، والشارد والوارد، 

حب محاه هدايا وحبس فيه رسل التتار ورسل الفرنج وعليهم كلهم اخللع اهلائلة، وكان وقتا مشهودا، ومحل صا
  .عظيمة وركب إىل مصر للتهنئة

  .ويف حادي عشر شوال طيف باحململ وبكسوة الكعبة املشرفة بالقاهرة، وكان يوما مشهودا
وقعة البلستني وفتح قيسارية ركب السلطان من مصر يف العساكر فدخل دمشق يف سابع عشر شوال، فأقام هبا 

  ثالثة
__________  

  .عثمان بن عبيد اهللا السالمي وهو علي بن أجنب بن) ١(
  .االربعاء الثالث من احملرم: ١٣٩/  ٢يف تاريخ امللك الظاهر ) ٢(
  ).ياقوت(وترسم أيضا االبلستني، مدينة ببالد الروم، وامسها احلايل البستان ) ٣(

حلب على أيام، مث سار حىت دخل حلب يف مستهل ذي القعدة، فأقام هبا يوما ورسم لنائب حلب أن يقيم بعسكر 
يف نصف يوم، ووقع سنقر االشقر يف أثناء الطريق ) ٢(، وسار السلطان فقطع الدربند )١(الفرات حلفظ املنائر 

بثالثة آالف من املغول فهزمهم يوم اخلميس تاسع ذي القعدة وصعد العسكر على اجلبال فأشرفوا على وطأة 
ألف مقاتل، وعزلوا عنهم عسكر الروم خوفا من البلستني فرأوا التتار قد رتبوا عسكرهم وكانوا أحد عشر 

السلطان، ودخلت طائفة منهم بينهم ) ٣(خمامرهتم، فلما تراأى اجلمعان محلت ميسرة التتار فصدمت سناجق 
فشقوها، وساقت إىل امليمنة، فلما رأى السلطان ذلك أردف املسلمني بنفسه ومن معه، مث الحت منه التفاتة فرأى 

ن تتحطم فأمر مجاعة من االمراء بأردافها، مث محل العسكر مجيعه محلة واحدة على التتار فترجلوا امليسرة قد كادت أ



إىل االرض عن آخرهم، وقاتلوا املسلمني قتاال شديدا، وصرب املسلمون صربا عظيما، فأنزل اهللا نصره على 
قتل من املسلمني أيضا مجاعة، وكان املسلمني، فأحاطت بالتتار العساكر من كل جانب، وقتلوا منهم خلقا كثريا، و

  يف مجلة من قتل من سادات املسلمني االمري الكبري ضياء الدين بن
، وأسر مجاعة من )٥(، وعز الدين أيبك الثقفي )٤(اخلطري، وسيف الدين قيماز، وسيف الدين بنجو اجلاشنكري 

يسارية يف بكرة االحد ثاين عشر ذي القعدة أمراء املغول، ومن أمراء الروم، وهرب الربواناه فنجا بنفسه، ودخل ق
، وأعلم أمراء الروم ملكهم بكسرة التتار على البلستني، وأشار عليهم باهلزمية فاهنزموا منها وأخلوها، فدخلها )٦(

  .ذي القعدة، وخطب له هبا، مث كر راجعا مؤيدا منصورا) ٧(امللك الظاهر وصلى هبا اجلمعة سابع 
  .لدان ففرح املؤمنون يومئذ بنصر اهللاوسارت البشائر إىل الب

وملا بلغ خرب هذه الوقعة أبغا جاء حىت وقف بنفسه وجيشه، وشاهد مكان املعركة ومن فيها من قتلى املغول، فغاظه 
ذلك وأعظمه وحنق على الربواناه إذ مل يعلمه جبلية احلال، وكان يظن أمر امللك الظاهر دون هذا كله، واشتد 

ارية وأهل تلك الناحية، فقتل منهم قريبا من مائيت ألف، وقيل قتل منهم مخسمائة ألف من غضبه على أهل قيس
  .قيسارية وأرزن الروم، وكان يف مجلة من قتل القاضي جالل الدين حبيب، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

__________  
  .املعابر: ١٥٨/  ٢يف تاريخ امللك الظاهر ) ١(
  .أقجادربند: ٤٥٨والروض الزاهر ص  ١٥٩/  ٢يف تاريخ امللك الظاهر ) ٢(

  ).١٤٣/  ١٤صبح االعشى (والبلستني ) االزرق(وهي قرية على فم الطريق اجلبلي بني هنر كوكصو 
  .سناجق ومفردها سنجق، ومعناه الرمح) ٣(

ونون عادة واملراد هنا الفرسان املكلفون محل رايات السلطان يف أعلى الرماح، ومهمتهم رفع معنويات العسكر ويك
  ).٤٥٨/  ٥الصبح (يف الوسط 

هو الذي يتصدى لذوقان املأكول واملشروب قبل السلطان أو االمري خوفا من أن يدس عليه فيه : اجلاشنكري) ٤(
  .سم وحنوه

  ).٤٦٠/  ٥صبح االعشى (مبعىن التعاطي : ومعناه الذوق، وكري: جاشنا: وهو مركب من لفظني فارسيني
  .الشقيقي: ١٧٧/  ٣واليونيين  ١٦١/  ٢اريخ امللك الظاهر كذا باالصل، ويف ت) ٥(
  .ذي احلجة: ١٦٢/  ٢يف تاريخ امللك الظاهر ) ٦(

  .والصواب ما أثبتناه
  .السابع عشر وهو االصح: كذا باالصل، ويف تاريخ امللك الظاهر) ٧(

شقي ودفن بالقرب من الشيخ الشيخ أبو الفضل بن الشيخ عبيد بن عبد اخلالق الدم: وممن تويف فيها من االعيان
  .أرسالن

  .وكان يذكر أن مولده كان سنة أربع وستني ومخسمائة: قال الشيخ علم الدين
) ١(الطواشي مين احلبشي شيخ اخلدم باحلرم الشريف، كان دينا عاقال عدال صادق اللهجة، مات يف عشر السبعني 

  .رمحه اهللا
مد بن عبد اهللا بن أيب بكر املوصلي، مث الدمشقي الصويف، مسع الشيخ احملدث مشس الدين أبو العباس أمحد بن حم

  .الكثري وكتب الكتب الكبار خبط رفيع جيد واضح، جاوز السبعني ودفن بباب الفراديس



، )٣(الشاعر شهاب الدين أبو املكارم حممد بن يوسف بن مسعود بن بركة بن سامل بن عبد اهللا الشيباين التلعفري 
، وكان الشعراء مقرين له معترفني بفضله وتقدمه يف هذا )٣(جاوز الثمانني، مات حبماه  صاحب ديوان الشعر،

  .الفن
* ومن وهلي أين خطيب وشاعر فهذا ملعىن حسن وجهك ناظم * لساين طري منك يا غاية املىن : ومن شعره قوله

هرزوري الدمشقي، مدرس وهذا لدمعي يف جتنيك ناشر القاضي مشس الدين علي بن حممود بن علي بن عاصم الش
القيمرية بشرط واقفها له ولذريته من بعده التدريس من تأهل منهم، فدرس هبا إىل أن تويف يف هذه السنة، ودرس 

  بعد
__________  

  .ربيع االول باملدينة وكان قد نيف على الثمانني ١٩تويف يف : يف تاريخ امللك الظاهر) ١(
  .، موضع بنواحي املوصلنسبة إىل التل االعفر: التلعفري) ٢(
  .بنصيبني...تويف يف ثالث عشر احملرم: ٢١٩/  ٣يف اليونيين ) ٣(

  .ولده صالح الدين، مث ابن ابنه بعد ابن مجاعة، وطالت مدة حفيده
  .وقد وىل مشس الدين على نيابة ابن خلكان يف الوالية االوىل، وكان فقيها جيدا نقاال للمذهب، رمحه اهللا

  .العدمي لبغداد فسمع هبا ودفن مبقابر الصوفية بالقرب من ابن الصالح وقد سافر مع ابن
الشيخ الصاحل العامل الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة بن علي بن مجاعة بن حازم بن سنجر الكناين 

امال، ومسع من احلموي له معرفة بالفقه واحلديث، ولد سنة ست وتسعني حبماه، وتويف بالقدس الشريف ودفن مب
  .الفخر ابن عساكر، وروى عنه ولده قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة

الشيخ الصاحل جندل بن حممد املنيين كانت له عبادة وزهادة وأعمال صاحلة، وكان الناس يترددون إىل زيارته مبنني، 
أنه مسعه ) ١(شيخ تاج الدين وكان يتكلم بكالم كثري ال يفهمه أحد من احلاضرين، بألفاظ غريبة، وحكى عنه ال

املوله منفي من طريق اهللا يعتقد أنه واصل : ما تقرب أحد إىل اهللا مبثل الذل له والتضرع إليه، ومسعه يقول: يقول
  .ولو علم أنه منفي رجع عما هو فيه، الن طريق القوم من أهل السلوك ال يثبت عليها إال ذوو العقول الثابتة

  .أهل البطالة السماع وظيفة: وكان يقول
  .وكان الشيخ جندل من أهل الطريق وعلماء التحقيق: قال الشيخ تاج الدين

  .وأخربين يف سنة إحدى وستني وستمائة أنه قد بلغ من العمر مخسا وتسعني سنة: قال
نني، على هذا فيكون قد جاوز املائة، النه تويف يف رمضان من هذه السنة، ودفن يف زاويته املشهورة بقرية م: قلت

  .وتردد الناس لقربه يصلون عليه من دمشق وأعماهلا أياما كثرية رمحه اهللا
السلمي احلنفي، اشتغل على الصدر ) ٢(حممد بن عبد الرمحن بن حممد احلافظ بدر الدين أبو عبد اهللا بن الفويرة 

  .القصاعنيسليمان وابن عطاء ويف النحو على ابن مالك، وحصل وبرع ونظم ونثر، ودرس يف الشبلية و
  .وطلب لنيابة القضاء فامتنع، وكتب الكتابة املنسوبة

  رآه بعض أصحابه يف املنام بعد وفاته
  غري اعتقادي أنه واحد* ما كان يل من شافع عنده : ما فعل اهللا بك ؟ فأنشأ يقول: فقال

__________  
  .وهو عبد الرمحن بن الفركاح الفزاري) ١(



  .٢٣٥/  ٣والوايف  ٣٤٧/  ٥وشذرات الذهب  ٢٠٢/  ٢من تاريخ امللك الظاهر ) ٢(
  .ابن النويرة: ويف االصل

  .حتريف

  .ودفن بظاهر دمشق رمحه اهللا) ١(وكانت وفاته يف مجادى اآلخرة 
حممد بن عبد الوهاب بن منصور مشس الدين أبو عبد اهللا احلراين احلنبلي تلميذ الشيخ جمد الدين ابن تيمية، وهو 

ملصرية من احلنابلة نيابة عن القاضي تاج الدين ابن بنت االعز، مث وىل مشس الدين ابن الشيخ أول من حكم بالديار ا
العماد القضاء مستقال فاستناب به، مث ترك ذلك ورجع إىل الشام يشتغل ويفيت إىل أن تويف وقد نيف على الستني 

  .رمحه اهللا
ر ركن الدين بيربس، صاحب البالد املصرية مث دخلت سنة ست وسبعني وستمائة فيها كانت وفاة امللك الظاه

والشامية واحللبية وغري ذلك، وأقام ولده ناصر الدين أبا املعايل حممد بركه خان امللقب السعيد من بعده، ووفاة 
الشيخ حميي الدين النووي إمام الشافعية فيها يف اليوم السابع من احملرم منها، ودخل السلطان امللك الظاهر من بالد 

وم وقد كسر التتار على البلستني، ورجع مؤيدا منصورا فدخل دمشق وكان يوم دخوله يوما مشهودا، فنزل الر
بالقصر االبلق الذي بناه غريب دمشق بني امليدانني االخضرين، وتواترت االخبار إليه بأن أبغا جاء إىل املعركة ونظر 

ذكروا أنه قد عزم على قصد الشام، فأمر السلطان جبمع إليها وتأسف على من قتل من املغول وأمر بقتل الربواناه و
، وتقدم بضرب الدهليز على )٢] (من البقاع [ االمراء وضرب مشورة فاتفق مع االمراء على مالقاته حيث كان 

  ، مث جاء اخلرب بأن أبغا قد رجع إىل بالده فأمر برد الدهليز وأقام بالقصر االبلق)٣(القصر 
  .المراء والدولة يف أسر حال، وأنعم بالجيتمع عنده االعيان وا

وكان امسه معني الدين سليمان بن علي بن حممد  -وكان نائبه على بالد الروم  -وأما أبغا فإنه أمر بقتل الربواناه 
بن حسن، وإمنا قتله النه اهتمه مبماالته للملك الظاهر، وزعم أنه هو الذي حسن له دخول بالد الروم، وكان 

  .اعا حازما كرميا جوادا، وله ميل إىل امللك الظاهر، وكان قد جاوز اخلمسني ملا قتلالربواناه شج
مث ملا كان يوم السبت خامس عشر احملرم تويف امللك القاهر هباء الدين عبد امللك بن السلطان املعظم عيسى بن 

الخالق، لني الكلمة كثري العادل أيب بكر بن أيوب، عن أربع وستني سنة، وكان رجال جيدا سليم الصدر كرمي ا
  التواضع، يعاين مالبس العرب ومراكبهم، وكان

__________  
  .تويف يوم السبت حادي عشرين مجادى االوىل: ٢٠٣/  ٢يف تاريخ امللك الظاهر ) ١(

  .ه ٦٣٦وكان مولده سنة 
  .٢١٤/  ٢ما بني معكوفني من تاريخ امللك الظاهر ) ٢(
بأهنا ضيعة أول  ٣٦٧/  ٤تصغري لقصر، عرفها القلقشندي : القصري: الظاهركذا باالصل، ويف تاريخ امللك ) ٣(

  .منزل ملن يريد محص من دمشق

  .معظما يف الدولة شجاعا مقداما، وقد روى عن ابن الليثي وأجاز للربزايل
قام السلطان قال الربزايل ويقال إنه سم، وذكر غريه أن السلطان امللك الظاهر مسه يف كأس مخر ناوله إياه فشربه و

إىل املرتفق مث عاد وأخذ الساقي الكأس من يد القاهر فماله وناوله السلطان الظاهر والساقي ال يشعر بشئ مما 



جرى، وأنسى اهللا السلطان ذلك الكأس، أو ظن أنه غريه المر يريده اهللا ويقضيه، وكان قد بقي يف الكأس بقية 
ومل يشعر حىت شربه فاشتكى بطنه من ساعته، ووجد الوهج  كثرية من ذلك السم، فشرب الظاهر ما يف الكأس

  .واحلر والكرب الشديد من فوره، وأما القاهر فإنه محل إىل منزله وهو مغلوب فمات من ليلته
حىت كانت وفاته يوم اخلميس بعد الظهر يف السابع والعشرين من احملرم بالقصر ) ١(ومترض الظاهر من ذلك أياما 

يوما عظيما على االمراء، وحضر نائب السلطنة عز الدين أيدمر وكبار االمراء والدولة، فصلوا االبلق، وكان ذلك 
عليه سرا وجعلوه يف تابوت ورفعوه إىل القلعة من السور وجعلوه يف بيت من بيوت البحرية إىل أن نقل إىل تربته 

  اليت
ليلة اجلمعة خامس رجب من هذه السنة، وكتم  بناها ولده له بعد موته، وهي دار العقيقي جتاه العادلية الكبرية،

موته فلم يعلم مجهور الناس به حىت إذا كان العشر االخري من ربيع االول، وجاءت البيعة لولده السعيدمن مصر 
فحزن الناس عليه حزنا شديدا، وترمحوا عليه ترمحا كثريا، وجددت البيعة أيضا بدمشق وجاء تقليد النيابة بالشام 

  .عز الدين أيدمر نائبهاجمددا إىل 
وقد كان امللك الظاهر شهما شجاعا عايل اهلمة بعيد الغور مقداما جسورا معتنيا بأمر السلطنة، يشفق على 

االسالم، متحليا بامللك، له قصد صاحل يف نصرة االسالم وأهله، وإقامة شعار امللك، واستمرت أيامه من يوم االحد 
سني إىل هذا احلني، ففتح يف هذه املدة فتوحات كثرية قيسارية وأرسون ويافا سابع عشر ذي القعدة سنة مثان ومخ

والغرين وصافينا وغري ) ٣(وطربية والقصري وحصن االكراد وحصن ابن عكار ) ٢(والشقيف وإنطاكية وبغراس 
الفرنج على  ذلك من احلصون املنيعة اليت كانت بأيدي الفرنج، ومل يدع مع االمساعيلية شيئا من احلصون، وناصف

  املرقب، وبانياس وبالد أنطرسوس، وسائر ما بقي بأيديهم من البالد واحلصون، ووىل يف نصيبه
__________  

  .ثالثة عشر يوما: ٤٧٤يف الروض الزاهر ص ) ١(
وحول ظروف مرضه وأسبابه كثرت الروايات منها تفيد بأنه مات بسبب دوزنطارية أصابته، وأخرى تشري إىل انه 

  .ومامات مسم
 ٥٠٣ابن العربي ص  ١٠/  ٤خمتصر أيب الفداء  ٢١٥/  ٢تاريخ امللك الظاهر  - ٤٧٣الروض الزاهر ص (انظر 

  ).١٦٣شافع بن علي يف حسن املناقب ص 
  .بعراض وهو حتريف: يف البداية املطبوعة) ٢(
  .حصن عكا: يف االصل) ٣(

حصن عكار، : ٦٠٢/  ٢/  ١املقريزي السلوك ، ويف ٨/  ٢وهو تصحيف، وما أثبتناه من تاريخ امللك الظاهر 
هذا احلصن يقع على مسافة يوم من مدينة طرابلس حنو الشرق، قبل مسي باسم بانيه حمرز بن عكار استوىل عليه 

  .ه ٦٦٩االفرنج وبقي بيدهم حىت سقط بيد الظاهر بيربس سنة 
  ).١٠/  ٤املختصر  -أبو الفداء  - ٣٧٩الروض الزاهر ص (

  عليه النواب والعمال وفتح قيسارية من بالد الروم، وأوقع بالروم واملغول على البلستنيمما ناصفهم 
بأسا مل يسمع مبثله من دهور متطاولة، واستعاد من صاحب سيس بالدا كثرية، وجاس خالل ديارهم وحصوهنم، 

والرحبة وتل  واسترد من أيدي املتغلبني من املسلمني بعلبك وبصرى وصرخد ومحص وعجلون والصلت وتدمر
باشر وغريها، والكرك والشوبك، وفتح بالد النوبة بكماهلا من بالد السودان، وانتزع بالدا من التتار كثرية، منها 



شريزور والبرية، واتسعت مملكته من الفرات إىل أقصى بالد النوبة، وعمر شيئا كثريا من احلصون واملعاقل واجلسور 
هب بقلعة اجلبل، وبىن قبة على اثين عشر عمودا ملونة مذهبة، وصور فيها صور على االهنار الكبار، وبىن دار الذ

خاصكيته وأشكاهلم، وحفر أهنارا كثرية وخلجانات ببالد مصر، منها هنر السرداس، وبىن جوامع كثرية ومساجد 
رة عديدة، وجدد بناء مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حني احترق، ووضع الدرابزينات حول احلج

الشريفة، وعمل فيه منربا وسقفه بالذهب، وجدد املارستان باملدينة، وجدد قرب اخلليل عليه السالم، وزاد يف زاويته 
وما يصرف إىل املقيمني، وبىن على املكان املنسوب إىل قرب موسى عليه السالم قبة قبلي أرحيا، وجدد بالقدس أشياء 

وغريها، وبىن بالقدس خانا هائال مبامال، ونقل إليه باب قصر  حسنة من ذلك قبة السلسلة، ورمم سقف الصخرة
اخللفاء الفاطميني من مصر، وعمل فيه طاحونا وفرنا وبستانا، وجعل للواردين إليه أشياء تصرف إليهم يف نفقة 

  .وإصالح أمتعتهم رمحه اهللا
إليه، وعمر جسر دامية، وجدد قرب وبىن على قرب أيب عبيدة بالقرب من عمتنا مشهدا، ووقف عليه أشياء للواردين 

جعفر الطيار بناحية الكرك، ووقف على الزائرين له شيئا كثريا، وجدد قلعة صفت وجامعها، وجدد جامع الرملة 
وغريها يف كثري من البالد اليت كانت الفرنج قد أخذهتا وخربت جوامعها ومساجدها، وبىن حبلب دارا هائلة، 

الظاهرية وغريها، وضرب الدراهم والدنانري اجليدة اخلالصة على النصح واملعاملة  وبدمشق القصر االبلق واملدرسة
  .اجليدة اجلارية بني الناس، فرمحه اهللا

وله من االثار احلسنة واالماكن ما مل ينب يف زمن اخللفاء وملوك بين أيوب، مع اشتغاله يف اجلهاد يف سبيل اهللا 
ه حنوا من ثالثة آالف من املغول فأقطعهم وأمر كثريا منهم، وكان واستخدم من اجليوش شيئا كثريا، ورد إلي

  مقتصدا يف ملبسه ومطعمه وكذلك جيشه، وهو الذي أنشأ
الدولة العباسية بعد دثورها، وبقي الناس بال خليفة حنوا من ثالث سنني، وهو الذي أقام من كل مذهب قاضيا 

  .مستقال قاضي قضاة
اعا ال يفتر عن االعداء ليال وال هنارا، بل هو مناجز العداء االسالم وأهله، ومل وكان رمحه اهللا متيقظا شهما شج

  .شعثه واجتماع مشله
وباجلملة أقامه اهللا يف هذا الوقت املتأخر عونا ونصرا لالسالم وأهله، وشجا يف حلوق املارقني من الفرنج والتتار، 

  .واملشركني
  .ال يرى شيئا من الفساد واملفاسد إىل سعى يف إزالته جبهده وطاقتهوأبطل اخلمور ونفى الفساق من البالد، وكان 

وقد ذكرنا يف سريته ما أرشد إىل حسن طويته وسريرته، وقد مجع له كاتبه ابن عبد الظاهر سرية مطولة، وكذلك 
  .ابن شداد أيضا
  وقد ترك من

 إىل الستني، وله أوقاف وصالت إناث ومات وعمره ما بني اخلمسني) ٢(وسبع ) ١(ثالثة ذكور : االوالد عشرة
  .وصدقات، تقبل اهللا منه احلسنات، وجتاوز له عن السيئات واهللا سبحانه أعلم

سنة، ) ٣(وقام يف امللك بعده ولده السعيد مببايعة أبيه له يف حال حياته، وكان عمر السعيد يومئذ دون العشرين 
يا من الفنس مع رسله إىل الديار املصرية فوجدا وهو من أحسن االشكال وأمت الرجال، ويف صفر وصلت اهلدا

السلطان قد مات، وقد أقيم امللك السعيد ولده مكانه والدولة مل تتغري، واملعرفة بعده ما تنكرت، ولكن البالد قد 
فقدت أسدها بل أسدها وأشدها، بل الذي بلغ أشدها، وإذا انفتحت ثغرة من سور االسالم سدها، وكلما احنلت 



عرى العزائم شدها، وكلما رامت فرقة مارقة من طوائف الطغام أن تلج إىل حومة االسالم صدها وردها، عقدة من 
  .فساحمه اهللا، وبل بالرمحة ثراه، وجعل اجلنة متقلبه ومثواه

وكانت العساكر الشامية قد سارت إىل الديار املصرية ومعهم حمفة يظهرون أن السلطان هبا مريض، حىت وصلوا إىل 
  .رة فجددوا البيعة للسعيد بعدما أظهروا موت امللك السديد الذي هو إن شاء اهللا شهيدالقاه

ويف يوم اجلمعة السابع والعشرين من صفر خطب يف مجيع اجلوامع بالديار املصرية للملك السعيد، وصلى على 
  .والده امللك الظاهر واستهلت عيناه بالدموع
  بالعصائب على عادته وبني يديه اجليش بكماله املصري والشامي، حىت ويف منتصف ربيع االول ركب امللك السعيد

وصل إىل اجلبل االمحر وفرح الناس به فرحا شديدا، وعمره يومئذ تسع عشرة سنة، وعليه أهبة امللك ورياسة 
  .السلطنة

، حبارة الوزيرية على ويف يوم االثنني رابع مجادى االوىل فتحت مدرسة االمري مشس الدين آقسنقر الفارقاين بالقاهرة
  .مذهب أيب حنيفة

  .وعمل فيها مشيخة حديث وقارئ
وبعده بيوم عقد عقد ابن اخلليفة املستمسك باهللا بن احلاكم بأمر اهللا، على ابنة اخلليفة املستنصر بن الظاهر، وحضر 

  .والده والسلطان ووجوه الناس
تعرف بدار العقيقي، جتاه العادلية، لتجعل مدرسة وتربة  ويف يوم السبت تاسع مجادى االوىل شرع يف بناء الدار اليت

للملك الظاهر، ومل تكن قبل ذلك إال دارا للعقيقي، وهي اجملاورة حلمام العقيقي، وأسس أساس التربة يف خامس 
  .مجادى اآلخرة وأسست املدرسة أيضا

ان نار، ومسع منها صوت شديد ويف رمضان طلعت سحابة عظيمة مبدينة صفت ملع منها برق شديد، وسطع منها لس
  .هائل، ووقع منها على منارة صفت صاعقة شقتها من أعالها إىل أسفلها شقا يدخل الكف فيه

__________  
وجنم الدين خضر، والعادل بدر  -امللك السعيد ناصر الدين حممد بركة : ٢٢٦/  ٢ذكر ابن شداد يف تارخيه ) ١(

  .ولكل واحد سنتان - ٦٦٨ر واحد سنة الدين سالمش، وولدين ماتا طفلني يف شه
  .سبعة: يف االصل) ٢(
  .ه، أمه بنت حسام الدين بركة خان بن دولة خان اخلوارزمي ٦٥٨كان مولده يف صفر سنة ) ٣(

  .وممن تويف فيها من االعيان الربواناه يف العشر االول من احملرم
  .اوامللك الظاهر يف العشر االخري منه، وقد تقدم شئ من ترمجتهم

بن عبد اهللا اخلزندار نائب الديار املصرية للملك الظاهر، كان جوادا ممدحا له ) ١(االمري الكبري بدر الدين بيلبك 
إملام ومعرفة بأيام الناس، والتواريخ، وقد وقف درسا باجلامع االزهر على الشافعية، ويقال إنه سم فمات، فلما مات 

  .مورهانتقض بعده حبل امللك السعيد، واضطربت أ
قاضي القضاة مشس الدين احلنبلي حممد بن الشيخ العماد أيب إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور 

املقدسي، أول من ويل قضاء قضاة احلنابلة بالديار املصرية، مسع احلديث خصوصا على ابن طربزد وغريه، ورحل إىل 
يخة سعيد السعداء، وكان شيخا مهيبا حسن الشيبة كثري بغداد واشتغل بالفقه، وتفنن يف علوم كثرية، وويل مش

التواضع والرب والصدقة، وقد اشترط يف قبول الوالية أن ال يكون له عليها جامكية ليقوم يف الناس باحلق يف حكمه، 



له وقد عزله الظاهر عن القضاء سنة سبعني واعتقله بسبب الودائع اليت كانت عنده، مث أطلقه بعد سنتني فلزم منز
واستقر بتدريس الصاحلية إىل أن تويف يف أواخر احملرم، ودفن عند عم احلافظ عبد الغين بسفح جبل املقطم، وقد 

  .أجاز للربزايل
سنقر : ويف يوم السبت ثاين عشر ربيع االول ورد اخلرب مبوت ستة أمراء من الديار املصرية: قال احلافظ الربزايل

  .بدر الدين الوزيري، وسنقر الرومي، وآق سنقر الفارقاين رمحهم اهللالبغدادي، وبسطا البلدي التتري، و
الشيخ خضر الكردي شيخ امللك الظاهر خضر بن أيب بكر بن موسى الكردي النهرواين العدوي، ويقال إن أصله 

بنات  من قرية احملمدية من جزيرة ابن عمر، كان ينسب إليه أحوال ومكاشفات، ولكنه ملا خالط الناس افتنت ببعض
االمراء، وكان يقول عن امللك الظاهر وهو أمري إنه سيلي امللك، فلهذا كان امللك الظاهر يعتقده ويبالغ يف إكرامه 

بعد أن ويل اململكة، ويعظمه تعظيما زائدا، وينزل عنده إىل زاويته يف االسبوع مرة أو مرتني، ويستصحبه معه يف 
  فيشري عليه كثري من أسفاره، ويلزمه وحيترمه ويستشريه

__________  
  .تتليك: ١١/  ٤يف تاريخ أيب الفداء ) ١(

برأيه ومكاشفات صحيحة مطابقة، إما رمحانية أو شيطانية، أو حال أو سعادة، لكنه افتنت ملا خالط الناس ببعض 
  .بنات االمراء، وكن ال حيتجنب منه، فوقع يف الفتنة

  وهذا يف الغالب واقع
املخالط هلم من الفتنة، وال سيما خمالطة النساء مع ترك االصحاب، فال يسلم العبد البتة  يف خمالطة الناس فال يسلم

  .منهن
: فلما وقع ما وقع فيه حوقق عند السلطان وتيسرى وقالوون والفارس إقطاي االتابك، فاعترف، فهم بقتله فقال له

دى وسبعني إىل سنة ست وسبعني، وقد إمنا بيين وبينك أيام قالئل، فأمر بسجنه فسجن سنني عديدة من سنة إح
هدم بالقدس كنيسة وذبح قسيسها وعملها زاوية وقد قدمنا ترمجته قبل ذلك فيما تقدم، مث مل يزل مسجونا حىت 

مات يف يوم اخلميس سادس احملرم من هذه السنة، فأخرج من القلعة وسلم إىل قرابته فدفن يف تربة أنشأها يف 
  .زاويته

ستني، وقد كان يكاشف السلطان يف أشياء، وإليه تنسب قبة الشيخ خضر اليت على اجلبل مات وهو يف عشر ال
  ).١(غريب الربوة، وله زاوية بالقدس الشريف 

الشيخ حميي الدين النووي حيىي بن شرف بن حسن بن حسني بن مجعة بن حزام احلازمي العامل، حميي الدين أبو زكريا 
ة شيخ املذهب، وكبري الفقهاء يف زمانه، ولد بنوى سنة إحدى وثالثني وستمائة، النووي مث الدمشقي الشافعي العالم

ونوى قرية من قرى حوران، وقد قدم دمشق سنة تسع وأربعني، وقد حفظ القرآن فشرع يف قراءة التنبيه، فيقال 
خ تصحيحا وشرحا، إنه قرأه يف أربعة أشهر ونصف، وقرأ ربع العبادات من املذهب يف بقية السنة، مث لزم املشاي

فكان يقرأ يف كل يوم اثنا عشر درسا على املشايخ، مث اعتىن بالتصنيف فجمع شيئا كثريا، منها ما أكمله ومنها ما مل 
يكمله، فمما كمل شرح مسلم والروضة واملنهاج والرياض واالذكار والتبيان، وحترير التنبيه وتصحيحه، وهتذيب 

  .وغري ذلكاالمساء واللغات، وطبقات الفقهاء 
شرح املهذب الذي مساه اجملموع، وصل فيه إىل كتاب الربا، فأبدع : ومما مل يتممه ولو كمل مل يكن له نظري يف بابه

فيه وأجاد وأفاد، وأحسن االنتقاد، وحرر الفقه فيه يف املذهب وغريه، وحرر احلديث على ما ينبغي، والغريب 



عله خنبة على ما عن له وال أعرف يف كتب الفقه أحسن منه، على أنه واللغة وأشياء مهمة ال توجد إال فيه، وقد ج
حمتاج إىل أشياء كثرية تزاد فيه وتضاف إليه، وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري واالجنماح عن الناس 

  على جانب كبري، ال يقدر عليه أحد من الفقهاء غريه، وكان يصوم الدهر
ن غالب قوته مما حيمله إليه أبوه من نوى، وقد باشر تدريس االقبالية نيابة عن ابن خلكان، وال جيمع بني إدامني، وكا

وكذلك ناب يف الفلكية والركنية، وويل مشيخة دار احلديث االشرفية، وكان ال يضيع شيئا من أوقاته، وحج يف 
  مدة إقامته بدمشق، وكان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر

__________  
  .ه ٦٧١ت ترمجته، وقد ذكر املؤلف وفاته يف سنة تقدم) ١(

  .٣٠٩صفحة  ٣انظر حاشية رقم 

  .للملوك وغريهم
  .تويف يف ليلة أربع وعشرين من رجب من هذه السنة بنوى، ودفن هناك رمحه اهللا وعفا عنا وعنه
كان شيخ اخلانقاه علي بن علي بن أسفنديار جنم الدين الواعظ جبامع دمشق أيام السبوت يف االشهر الثالثة، و

اجملاهدية وهبا تويف يف هذه السنة، وكان فاضال بارعا، وكان جده يكتب االنشاء للخليفة الناصر، وأصلهم من 
  .بوشنج

أزور مع الساعات ربعك بالقلب وما كل ناء عن * إذا زار باجلثمان غريي فإنين : ومن شعر جنم الدين هذا قوله
قة ذو قرب مث دخلت سنة سبع وسبعني وستمائة كان أوهلا يوم االربعاء وكان وال كل دان يف احلقي* ديار بنازح 

  .اخلليفة احلاكم بأمر اهللا العباسي، وسلطان البالد شاما ومصرا وحلبا امللك السعيد
ويف أوائل احملرم اشتهر بدمشق والية ابن خلكان قضاء دمشق عودا على بدء يف أواخر ذي احلجة، بعد عزل سبع 

تنع القاضي عز الدين بن الصائغ من احلكم يف سادس احملرم وخرج الناس لتلقي ابن خلكان، فمنهم من سنني، فام
وصل إىل الرملة وكان دخوله يف يوم اخلميس الثالث والعشرين من احملرم، فخرج نائب السلطنة عز الدين أيدمر 

ملا : نشد الفقيه مشس الدين حممد بن جعفرجبميع االمراء واملواكب لتلقيه، وفرح الناس بذلك، ومدحه الشعراء، وأ
  قاضي القضاة أبو العباس ذو الكرم* توىل قضاء الشام حاكمه 

أذقت الشام : ذا العام فيه يغاث الناس بالنعم وقال سعد اهللا بن مروان الفارقي* من بعد سبع شداد قال خادمه 
: مددت عليه من كفيك نيال وقال آخر* غداة هجرته هجرا مجيال فلما زرته من أرض مصر * سبع سنني جدبا 

فالوقت بسط بال انقباض وعوضوا فرحة حبزن * ما فيهم قط غري راض ناهلم اخلري بعد شر * رأيت أهل الشام طرا 
  قد أنصف الدهر يف التقاضي* 

ويف : حبال مستقبل وماض قال اليونيين* بدور قاضي وعزل قاضي وكلهم شاكر وشاك * وسرهم بعد طول غم 
م االربعاء ثالث عشر صفر ذكر الدرس بالظاهرية وحضر نائب السلطنة أيدمر الظاهري وكان درسا حافال يو

حضره القضاة، وكان مدرس الشافعية الشيخ رشيد الدين حممود بن الفارقي، ومدرس احلنفية الشيخ صدر الدين 
  .سليمان احلنفي، ومل يكن بناء املدرسة كمل

احلنفية صدر الدين سليمان املذكور عوضا عن جمد الدين بن العدمي، حبكم وفاته، مث  ويف مجادى االوىل باشر قضاء
تويف صدر الدين سليمان املذكور يف رمضان وتوىل بعده القضاء حسام الدين أبو الفضائل احلسن بن أنوشروان 



  .الرازي احلنفي، الذي كان قاضيا مبلطية قبل ذلك
املدرسة النجيبية وحضر تدريسها ابن خلكان بنفسه، مث نزل عنها لولده ويف العشر االول من ذي القعدة فتحت 

  .كمال الدين موسى، وفتحت اخلانقاه النجيبية، وقد كانتا وأوقافهما حتت احليطة إىل اآلن
ويف يوم الثالثاء خامس ذي احلجة دخل السلطان السعيد إىل دمشق وقد زينت له وعملت له قباب ظاهرة وخرج 

  لقيه وفرحوا به فرحا عظيما حملبتهم والده، وصلى عيد النحرأهل البلد لت
بامليدان، وعمل العيد بالقلعة املنصورة، واستوزر بدمشق الصاحب فتح الدين عبد اهللا بن القيسراين، وبالديار 

 من املصرية بعد موت هباء الدين بن احلنا الصاحب برهان الدين بن احلضر بن احلسن السنجاري، ويف العشر االخري
ذي احلجة جهز السلطان العساكر إىل بالد سيس صحبة االمري سيف الدين قالوون الصاحلي، وأقام السلطان 

واخلواص، وجعل يكثر التردد إىل الزنبقية ويف يوم الثالثاء ) ١(بدمشق يف طائفة يسرية من االمراء واخلاصكية 
باب النصر، وأسقط ما كان حدده والده على  السادس والعشرين من ذي احلجة جلس السلطان بدار العدل داخل

بساتني أهل دمشق، فتضاعفت له منهم االدعية وأحبوه لذلك حبا شديدا، فإنه كان قد أجحف بكثري من أصحاب 
  .االمالك، وود كثري منهم لو ختلص من ملكه مجلة بسبب ما عليه

ة شهرين، وجيب منهم على القهر وفيها طلب من أهل دمشق مخسني ألف دينار ضربت أجرة على أمالكهم مد
  .والعسف

  :وممن تويف فيها من االعيان
__________  

هم مماليك مقربون من السلطان يدخلون عليه يف أوقات خلواته وفراغه بغري إذن، وينالون من ذلك : اخلاصكية) ١(
وسهم مبا مييزهم عن غريهم، ما ال يناله أكابر املقدمني، ويواكبون السلطان عند ركوبه، ويتأنقون يف ركوهبم وملب

  .وهلم الرزق الواسع والعطايا اجلزيلة

آقوش بن عبد اهللا االمري الكبري مجال الدين النجييب أبو سعيد الصاحلي، أعتقه امللك جنم الدين أيوب الكامل، 
ع أو عشر وجعله من أكابر االمراء، وواله أستاذ داريته، وكان يثق إليه ويعتمد عليه، وكان مولده يف سنة تس

وستمائة، وواله امللك الظاهر أيضا أستاذ داريته، مث استنابه بالشام تسع سنني، فاختذ فيها املدرسة النجيبية ووقف 
عليها أوقافا دارة واسعة، لكن مل يقرر للمستحقني قدرا يناسب ما وقفه عليهم، مث عزله السلطان واستدعاه ملصر 

أربع سنني، وقد عاده يف بعضها امللك الظاهر ومل يزل به حىت كانت وفاته ليلة فأقام هبا مدة بطاال، مث مرض بالفاجل 
  اجلمعة خامس شهر ربيع اآلخر بالقاهرة بداره بدرب

امللوخية، ودفن يوم اجلمعة قبل الصالة بتربته اليت أنشأها بالقرافة الصغرى، وقد كان بىن لنفسه تربة بالنجيبية، 
  .لم يقدر دفنه هباوفتح هلا شباكني إىل الطريق، ف

  .وكان كثري الصدقة حمبا للعلماء حمسنا إليهم، حسن االعتقاد
شافعي املذهب، متغاليا يف السنة وحمبة الصحابة وبغض الروافض، ومن مجلة أوقافه احلسان البستان واالراضي اليت 

ل النظر يف أوقافه البن أوقفها على اجلسورة اليت قبلي جامع كرمي الدين اليوم، وعلى ذلك أوقاف كثرية، وجع
  .خلكان

  .االمري الكبري عالء الدين الشهايب، واقف اخلانقاه الشهابية، داخل باب الفرج) ١(أيدكني بن عبد اهللا 
كان من كبار االمراء بدمشق، وقد واله الظاهر حبلب مدة، وكان من خيار االمراء وشجعاهنم، وله حسن ظن 



ة الشيخ عمار الرومي بسفح قاسيون، يف خامس عشر ربيع االول، وهو يف بالفقراء واالحسان إليهم، ودفن بترب
  .عشر اخلمسني، وخانقاه داخل باب الفرج، وكان هلا شباك إىل الطريق

  .والشهايب نسبة إىل الطواشي شهاب الدين رشيد الكبري الصاحلي
احلنفية يف زمانه، وعاملهم شرقا  قاضي القضاة صدر الدين سليمان بن أيب العز ابن وهيب أبو الربيع احلنفي شيخ

وغربا، أقام بدمشق مدة يفيت ويدرس، مث انتقل إىل الديار املصرية يدرس بالصاحلية، مث عاد إىل دمشق فدرس 
بالظاهرية، وويل القضاء بعد جمد الدين بن العدمي ثالثة أشهر، مث كانت وفاته ليلة اجلمعة سادس شعبان، ودفن يف 

ه بسفح قاسيون، وله ثالث ومثانون سنة، ومن لطيف شعره يف مملوك تزوج جارية للملك الغد بعد الصالة بدار
  أتى به الدهر فينا من عجائبه* يا صاحيب قفا يل وانظرا عجبا : املعظم

__________  
  .ه ٦٨٤وهو غري أيدكني بن عبد اهللا البند قداري استاذ امللك الظاهر، والبند قداري تويف بالقاهرة سنة ) ١(

كفوا وسار إليها يف * وما العلو عليها من مراتبه أضحى مياثلها حسنا وشاركها * لبدر أصبح فوق الشمس منزلة ا
  مواكبه

بصدغه واخضرار فوق شاربه طه بن إبراهيم بن أيب بكر كمال الدين اهلمداين * فأشكل الفرق لوال وشى مننمة 
تصنيف روبيت، وقد أقام بالقاهرة حىت تويف يف مجادى االوىل  االربلي الشافعي، كان أديبا فاضال شاعرا، له قدرة يف

من هذه السنة، وقد اجتمع مرة بامللك الصاحل أيوب، فجعل يتكلم يف علم النجوم فأنشده على البديهة هذين 
وقد عن النجوم * وبالعزمية فاهنض أيها امللك إن النيب وأصحاب النيب هنوا * دع النجوم لطرقي يعيش هبا : البيتني

يقول يل الكحال عينك : أبصرت ما ملكوا وكتب إىل صاحب له امسه مشس الدين يستزيره بعد رمد أصابه فربأ منه
وآية برء العني أن تبصر الشمسا عبد * فال تشغلن قلبا وطب هبا نفسا ويل مدة يا مشس مل أركم هبا * قد هدت 

حلسن بن عفان مجال الدين بن الشيخ جنم الدين البادرائي الرمحن بن عبد اهللا ابن حممد بن احلسن بن عبد اهللا بن ا
البغدادي مث الدمشقي، درس مبدرسة أبيه من بعده حىت حني وفاته يوم االربعاء سادس رجب، ودفن بسفح قاسيون، 

  .وكان رئيسا حسن االخالق جاوز مخسني سنة
عدمي، احلليب، مث الدمشقي احلنفي، ويل قضاء قاضي القضاة جمد الدين عبد الرمحن بن مجال الدين عمر بن أمحد بن ال

احلنفية بعد ابن عطاء بدمشق، وكان رئيسا ابن رئيس، له إحسان وكرم أخالق، وقد ويل اخلطابة جبامع القاهرة 
الكبري، وهو أول حنفي وليه، تويف جبوسقه بدمشق يف ربيع اآلخر من هذه السنة، ودفن بالتربة اليت أنشأها عند 

  .ي على الشرف القبلي غريب الزيتونزاوية احلرير
الوزير ابن احلنا علي بن حممد بن سليم بن عبد اهللا الصاحب هباء الدين أبو احلسن بن احلنا الوزير املصري، وزير 

  امللك الظاهر وولده السعيد إىل أن تويف يف سلخ ذي القعدة، وهو جد جد، وكان

، ال متضي االمور إال عن رأيه وأمره، وله مكارم على االمراء ذا رأي وعزم وتدبري ذا متكن يف الدولة الظاهرية
  .وغريهم، وقد امتدحه الشعراء، وكان ابنه تاج الدين وزير الصحبة، وقد صودر يف الدولة السعيدية

الشيخ حممد ابن الظهري اللغوي حممد بن أمحد بن عمر بن أمحد بن أيب شاكر جمد الدين أبو عبد اهللا االربلي احلنفي 
ملعروف بابن الظهري، ولد بإربل سنة ثنتني وستمائة، مث أقام بدمشق ودرس بالقاميازية وأقام هبا حىت تويف هبا ليلة 

اجلمعة ثاين عشر ربيع اآلخر، ودفن مبقابر الصوفية، وكان بارعا يف النحو واللغة، وكانت له يد طوىل يف النظم وله 
ا



ومدى عمره سريع ذهابه خيرب الدار وهي * حي إىل املمات مآبه  كل: ديوان مشهور، وشعر رائق، فمن شعره قوله
كيف يلهيه طيبه وعالبه ؟ كل يوم يزيد نقصا * مث يبىن ما عما قريب خرابه عجبا وهو يف التراب غريق * دار بقاء 
التقى  دائم السري ال يرجى إيابه فتزود إن* والورى يف مراحل الدهر ركب ) ١(ر حلت أوصاله أوصابه * وإن عم 
شيبته يف صالحه وشبابه وأخو اجلهل يستلذ * ونصيب اللبيب منه لبابه وأخو العقل من يقضي بصدق * خري زاد 

س فيغدو شهدا لديه مصابه وهي طويلة جدا قريبة من مائة ومخسني بيتا، وقد أورد الشيخ قطب * هوى النف 
  .الدين شيئا كثريا من شعره احلسن الفائق الرائق

ل احلريري حممد بن سوار بن إسرائيل بن اخلضر بن إسرائيل بن احلسن بن علي بن حممد بن احلسني جنم ابن إسرائي
  الدين أبو املعايل الشيباين الدمشقي، ولد يف يوم االثنني ثاين عشر ربيع االول سنة ثالث

وكان قد لبس وستمائة، وصحب الشيخ علي بن أيب احلسن بن منصور اليسري احلريري، يف سنة مثان عشرة، 
اخلرقة قبله من الشيخ شهاب الدين السهروردي، وزعم أنه أجلسه يف ثالث خلوات، وكان ابن إسرائيل يزعم أن 
أهله قدموا الشام مع خالد بن الوليد فاستوطنوا دمشق، وكان أديبا فاضال يف صناعة الشعر، بارعا يف النظم، ولكن 

  يف كالمه ونظمه ما يشري به إىل نوع
__________  

  .مفردها وصب أي مرض: أوصاب) ١(

  .احللول واالحتاد على طريقة ابن عريب وابن الفارض وشيخه احلريري، واهللا أعلم حباله وحقيقة أمره
تويف بدمشق ليلة االحد الرابع عشر من ربيع اآلخر هذه السنة، عن أربع وسبعني سنة، ودفن بتربة الشيخ رسالن 

الن شيخ الشيخ علي املغربل الذي خترج على يديه الشيخ علي احلريري شيخ معه داخل القبة، وكان الشيخ رس
فهل عهد ذات اخلال بالسفح عائد ؟ وهل نارها * لقد عادين من العج الشوق عائد : ابن إسرائيل، فمن شعره قوله

ها واملدامة فذكرى هوا* ملنفرد شاب الدجى وهو شاهد ؟ ندميي من سعدى أديرا حديثها * باالجرع الفرد تعتلي 
وللشمس ما جالت * حلى يل يف حبها ما أكابد فللبدر ما الثت عليه مخارها * واحد منعمة االطراف رقت حماسنا 

واصطرب فالصرب * ذاهال يسبح يف حبر الفكر سلم االمر إىل مالكه * أيها املعتاض بالنوم السهر : عليه القالئد وله
وصفي حيدث يف وقت * ا االيام تأيت بالعرب كدر حيدث يف وقت الصفا إمن* عقباه الظفر ال تكونن آيسا من فرج 

  إمنا أنت أسري للقدر* سر أهليه ومهما ساء سر فارض عن ربك يف أقداره * الكدر وإذا ما ساء دهر مرة 
ى وله قصيدة يف مدح النيب صلى اهللا عليه وسلم طويلة حسنة مسعها الشيخ كمال الدين ابن الزملكاين وأصحابه عل

  .الشيخ أمحد إال عفف عنه، وأورد له الشيخ قطب الدين اليونيين اشعارا كثرية
وأرغم عذايل عليه وحسدي وزار على * واىف يل من أهواه جهرا ملوعدي : فمنها قصيدته الدالية املطولة اليت أوهلا

رد ما أهدى إىل قليب الصدي ويا ب* على مغرم بالوصل مل يتعود فيا حسن ما أهدى لعيين مجاله * شط املزار مطوال 
جبد سعيد أو * ويا نيل آمايل ويا جنح مقصدي جتلى وجودي إذ جتلى لباطين * ويا صدق أحالمي ببشرى وصاله 

فلما جتلى : وقد علقت كفاي مجعا مبوجدي مث تغزل فأطال إىل أن قال* بسعد جمدد لقد حق يل عشق الوجود وأهله 
وطالعت أسرار اجلمال املبدد وصار * يف كل مشهد جتنبت تقييد اجلمال ترفعا وسامرين بالرمز * يل على كل شاهد 

  وحاشى ملثلي من مساع مقيد* مساعي مطلقا منه بدؤه 



وصل يف مشاهد اجلمال أراه بأوصاف : ويف كل مسموع له حلن معبد مث قال* ففي كل مشهود لقليب شاهد 
ويف كل مصقول السوالف أغيد ويف كل * ل هيفاء املعاطف غادة بغري اعتقاد للحلول املبعد ففي ك* اجلمال مجيعها 

ورشفي رضابا * على كل غصن مائس العطف أملد وعند اعتناقي كل قد مهفهف * بدر الح يف ليل شعره 
  على كل ساجي الطرف لدن املقلد* كالرحيق املربد ويف الدر والياقوت والطيب واحلال 

ويف سجع * جها من مذهب ومورد ويف الراح والرحيان والسمع والغنا بزبر* ويف حلل االثواب راقت لناظري 
ويف كل بستان وقصر مشيد ويف الروضة الفيحاء حتت * ترجيع احلمام املغرد ويف الدوح واالهنار والزهر والندى 

 وقد جعدته الريح صفحة مربد* يضاحك نور الشمس نوارها الندي ويف صفو رقراق الغدير إذا حكى * مسائها 
هبيج * متكن أهل الفرق من كل مقصد وعند انتشار الشرب يف كل جملس * ويف اللهو واالفراح والغفلة اليت 

* وعيد وإظهار الرياش اجملدد ويف ملعان املشرفيات بالوغى * بأنواع الثمار املنضد وعند اجتماع الناس يف كل محعة 
تسابق وفد الريح يف كل مطرد ويف * وجيات العتاق إذا انربت ويف ميل أعطاف القنا املتأود املظاهر العلوية ويف االع

جلته مساء مثل * لدى االفق الشرقي مرآة عسجد ويف البدر بدر االفق ليلة مته * الشمس حتكي وهي يف برج نورها 
قبال * نثار آلل يف بساط زبرجد ويف الغيث روى االرض بعد مهودها * صرح ممرد ويف أجنم زانت دجاها كأهنا 

* كباسم ثغر أو حسام جمرد ويف حسن اخلطاب وسرعة اجل * نداه متهم بعد منجد ويف الربق يبدو موهنا يف سحابه 
بدائعها من مقصر ومقصد ويف * املظاهر املعنوية ويف رقة االشعار راقت لسامع : واب ويف اخلط االنيق اجملود مث قال

  املشرد ويف أمن أحشاء الطريد* عود عيد الوصل من بعد جفوة 

ويف عاطفات العفو * ويف رقة االلفاظ عند التودد ويف أرحييات الكرمي إىل الندى * ويف رمحة املعشوق شكوى حمبه 
تنسم * وحتريكهم عند السماع املقيد ويف لطف آيات الكتاب اليت هبا * من كل سيد وحالة بسط العارفني وأنسهم 

أشاهده فيها بغري تردد ففي سطوة * ية كذلك أوصاف اجلالل مظاهر املظاهر اجلالل: روح الوعد بعد التوعد مث قال
ويف خنوة القرم املهيب * ويف سطوة امللك الشديد املمرد ويف حدة الغضبان حالة طيشه * القاضي اجلليل ومسته 

زمان * الز ويف بؤس أخالق الندمي املعربد ويف احلر والربد اللذين تقسما * املسود ويف صولة الصهباء جاز مديرها 
علي وحتسني التعدي ملعتدي ويف عسر العادات يشعر بالقضا * ويف إيالم كل حمسد ويف سر تسليط النفوس بشرها 

يعثر فيه بالوشيج املنضد ويف شدة الليث * وتكحيل عني الشمس منه بأمثد وعند اصطدام اخليل يف كل موقف * 
ويف غدره من بعد وعد مؤكد ويف * بوب بعد وصاله وشدة عيش بالسقام منكد ويف جفوة احمل* الصؤول وبأسه 

ويف كل تشتيت * وداع حلران اجلوانح مكمد ويف فرقة االالف بعد اجتماعهم * روعة البني املسئ وموقف ال 
قفار * ويف طلل بال ودارس معمد ويف هول أمواج البحار ووحشة ال * ومشل مبدد ويف كل دار أقفرت بعد أنسها 

* وحالة تسليم لسر التعبد وعند خشوعي يف الصالة لعزة ال * مزبد وعند قيامي بالفرائض كلها  وسيل باملزاييب
  مناجي ويف االطراق عند التهجد

مالل لقلب * وأعماهلم للعيش يف كل فدفد ويف عسر ختليص احلالل وفترة ال * وحالة إهالل احلجيج حبجهم 
حجاب وقبض الناسك املتزهد ويبدو بأوصاف * عذاب وظلمة ال الناسك املتعبد املظاهر الكمالية ويف ذكريات ال

وكل مضل يل إيل كمرشد فال فرق * برؤيته شيئا قبيحا وال ردي فكل مسئ يل إيل كمحسن * الكمال فال أرى 
  ونور وإظالم ومدن ومبعد* عندي بني أنس ووحشة 



عذاري وطورا *  حانة اخلمر خالعا وجهدي ونومي وادعاء هتجدي أرى تارة يف* وسيان إفطاري وصومي وفتريت 
* فوقيت ممزوج بكشف مسرمد تعمرت االوطان يب وحتققت * يف حنية مسجد جتلى لسري باحلقيقة مشرب 

وشريب مقسوم على كل مورد فهيكل أوثان ودير * مظاهرها عندي بعيين ومشهدي وقليب على االشياء أمجع قلب 
وروضة أزهار ومطلع أسعد وأسرار عرفان * رالن وحانة قهوة وبيت لنريان وقبله معبدي ومسرح غ* لراهب 

وظلمة جريان ونور ملهتدي تقابلت * وأنفاس وجدان وفيض تبلد وجيش لضرغام وخدر لكاعب * ومفتاح حكمة 
ومعىن ومن عني التفرد موردي * حملنة جمهود ومنحة جمتدي وأحكمت تقرير املراتب صورة * االضداد عندي مجيعها 

وقد علقت حببل من * على قدم قامت حبق التفرد فال غرو إن فت االنام مجيعهم * إال ويل فيه موقف  فما موطن
  بروح حتيات السالم املردد* حبال حممد عليه صالة اهللا تشفع دائما 

ابن العود الرافضي أبو القاسم احلسني بن العود جنيب الدين االسدي احللي، شيخ الشيعة وإمامهم وعاملهم يف 
فسهم، كانت له فضيلة ومشاركة يف علوم كثرية، وكان حسن احملضارة واملعاشرة، لطيف النادرة، وكان كثري أن

  .التعبد بالليل، وله شعر جيد
ولد سنة إحدى ومثانني ومخسمائة، وتويف يف رمضان من هذه السنة عن ست وتسعني سنة، واهللا أعلم بأحوال عباده 

  .وسرائرهم ونياهتم
ان وسبعني وستمائة كان أوهلا يوم االحد واخلليفة والسلطان مها املذكوران يف اليت قبلها، وقد اتفق مث دخلت سنة مث

يف هذه السنة أمور عجيبة، وذلك أنه وقع اخللف بني املمالك كلها، اختلفت التتار فيما بينهم واقتتلوا فقتل منهم 
وقتل بعضهم بعضا، وكذلك الفرنج الذين يف خلق كثري، واختلفت الفرنج يف السواحل وصال بعضهم على بعض 

داخل البحور وجزائرها، فاختلفوا واقتتلوا، وقتلت قبائل االعراب بعضها يف بعض قتاال شديدا، وكذلك وقع 
اخللف بني العشري من احلوارنة وقامت احلرب بينهم على ساق، وكذلك وقع اخللف بني االمراء الظاهرية بسبب أن 

د بن الظاهر ملا بعث اجليش إىل سيس أقام بعده بدمشق وأخذ يف اللهو واللعب واالنبساط مع السلطان امللك السعي
  اخلاصكية، ومتكنوا من

االمور، وبعد عنه االمراء الكبار، فغضبت طائفة منهم ونابذوه وفارقوه وأقاموا بطريق العساكر الذين توجهوا إىل 
عثوا قلوهبم على امللك السعيد، ووحشوا خواطر اجليش سيس وغريهم، فرجعت العساكر إليهم فلما اجتمعوا ش

امللك ال ينبغي له أن يلعب ويلهو، وإمنا مهة امللوك يف العدل ومصاحل املسلمني والذب عن حوزهتم، : عليه، وقالوا
  .كما كان أبوه

  .د الرعيةوصدقوا فيما قالوا، فإن لعب امللوك واالمراء وغريهم دليل على زوال النعم وخراب امللك، وفسا
مث راسله اجليش يف إبعاد اخلاصكية عنه ودنو ذوي االحالم والنهي إليه كما كان أبوه، فلم يفعل، وذلك أنه كان ال 

ميكنه ذلك لقوة شوكة اخلاصكية وكثرهتم، فركب اجليش وساروا قاصدين مرج الصفر، ومل ميكنهم العبور على 
  رج الصفر أرسل السلطاندمشق بل أخذوا من شرقها، فلما اجتمعوا كلهم مب

أمه إليهم فتلقوها وقبلوا االرض بني يديها، فأخذت تتألفهم وتصلح االمور، فأجابوها واشترطوا شروطا على ولدها 
السلطان، فلما رجعت إليه مل يلتزم هبا ومل متكنه اخلاصكية من ذلك، فسارت العساكر إىل الديار املصرية، فساق 

ر قبل تفاقمها وانفراطها، فلم يلحقهم وسبقوه إىل القاهرة، وقد كان أرسل أوالده السلطان خلفهم ليتالىف االمو
وأهله وثقله إىل الكرك فحصنهم فيها، وركب يف طائفة من اجليش الذين بقوا معه واخلاصكية إىل الديار املصرية، 

ء فشق به الصفوف وأدخله فلما اقترب منها صدوه عنها وقاتلوه فقتل من الفريقني نفر يسري، فأخذه بعض االمرا



قلعة اجلبل ليسكن االمر، فما زادهم ذلك إال نفورا، فحاصروا حينئذ القلعة وقطعوا عنها املاء، وجرت خطوب 
  .طويلة وأحوال صعبة

أن يترك امللك  -وهو املشار إليه حينئذ  -مث اتفق احلال بعد ذلك مع االمري سيف الدين قالوون االلفي الصاحلي 
ك ويتعوض بالكرك والشوبك، ويكون يف صحبته أخوه جنم الدين خضر، وتكون اململكة إىل أخيه السعيد املل

  .الصغري بدر الدين سالمش، ويكون االمري سيف الدين قالوون أتابكه
خلع امللك السعيد وتولية أخيه امللك العادل سالمش ملا اتفق احلال على ما ذكرنا نزل السلطان امللك السعيد من 

، وهو ربيع اآلخر، وحضر القضاة والدولة من أويل احلل والعقد، )١(إىل دار العدل يف سابع عشر الشهر القلعة 
فخلع السعيد نفسه من السلطنة وأشهدهم على نفسه بذلك، وبايعوا أخاه بدر الدين سالمش ولقب بامللك العادل، 

ن االلفي الصاحلي، وخطب له اخلطباء ، وجعلوا أتابكه االمري سيف الدين قالوو)٢(وعمره يومئذ سبع سنني 
  ورمست السكة بامسهما، وجعل الخيه الكرك والخيه خضر

__________  
  .سابع شهر ربيع اآلخرة: ٦٦٣/  ٣/  ١يف السلوك ) ١(
  .سبع سنني ونصف: ٣٤٦/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٢(

  .مثان سنني: ٣٩٤/  ٥ويف ابن خلدون 
  .ع سنني وشهورسب: ١٢/  ٤ويف خمتصر أيب الفداء 

  الشوبك، وكتبت بذلك مكاتيب، ووضع القضاة واملفتيون خطوطهم بذلك، وجاءت الربيدية
  .إىل الشام بالتحليف هلم على ما حلف عليه املصريون

ومسك االمري أيدمر نائب الشام الظاهري واعتقل بالقلعة عند نائبها، وكان نائبها إذ ذاك علم الدين سنجر 
لى أموال نائب الشام وحواصله، وجاء على نيابة الشام االمري مشس الدين سنقر االشقر يف الدواداري، وأحيط ع

أهبة عظيمة، وحتكم مكني، فنزل بدار السعادة وعظمه الناس وعاملوه معاملة امللوك، وعزل السلطان قضاة مصر 
الدين بن بنت االعز عوضا عن الثالثة الشافعي واحلنفي واملالكي، وولوا القضاء صدر الدين عمر بن القاضي تاج 

  .الشافعي، وهو تقي الدين بن رزين وكأهنم إمنا عزلوه النه توقف يف خلع امللك السعيد واهللا أعلم
احلادي والعشرين من رجب اجتمع االمراء بقلعة ) ١(بيعة امللك املنصور قالوون الصاحلي ملا كان يوم الثالثاء 

مش بن الظاهر، وأخرجوه من البني، وإمنا كانوا قد بايعوه صورة ليسكن اجلبل من مصر وخلعوا امللك العادل سال
الشر عند خلع امللك السعيد، مث اتفقوا على بيعة امللك املنصور قالوون الصاحلي، ولقبوه امللك املنصور، وجاءت 

لناس ومل يرض مبا البيعة إىل دمشق فوافق االمراء وحلفوا، وذكر أن االمري مشس الدين سنقر االشقر مل حيلف مع ا
  .وقع، وكأنه داخله حسد من املنصور، النه كان يرى أنه أعظم منه عند الظاهر

وخطب للمنصور على املنابر يف الديار املصرية والشامية، وضربت السكة بامسه، وجرت االمور مبقتضى رأيه فعزل 
لدين السنجاري ووىل مكانه فخر الدين برهان ا) ٢(ووىل ونفذت مراسيمه يف سائر البالد بذلك، فعزل عن الوزارة 
  .بن لقمان كاتب السر، وصاحب ديوان االنشاء بالديار املصرية

ويف يوم اخلميس احلادي عشر من ذي القعدة من هذه السنة تويف امللك السعيد بن امللك الظاهر بالكرك وسيأيت 
  .ذكر ترمجته إن شاء اهللا تعاىل

ئب الشام يف حمفة ملرض حلقه إىل الديار املصرية، فدخلها يف أواخر ذي القعدة، وفيها محل االمري أيدمر الذي كان نا



  .واعتقل بقلعة مصر
سلطنة سنقر االشقر بدمشق ملا كان يوم اجلمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة ركب االمري مشس الدين سنقر 

  االشقر
  جلند مشاة، وقصد باب القلعةمن دار السعادة بعد صالة العصر وبني يديه مجاعة من االمراء وا

__________  
  .٢٩٢/  ٧انظر النجوم الزاهرة  -يوم االحد العشرين من رجب : ٦٦٣/  ٣/  ١يف السلوك ) ١(

  .يوم االحد ثاين وعشرين رجب: ٣٤٧/  ١/  ١ويف بدائع الزهور 
  .وذلك يف ثاين شوال) ٢(

فبايعوه على السلطنة، ولقب بامللك الكامل، وأقام الذي يلي املدينة، فهجم منه ودخل القلعة واستدعى االمراء 
بالقلعة ونادت املنادية بدمشق بذلك، فلما أصبح يوم السبت استدعى بالقضاة والعلماء واالعيان ورؤساء البلد إىل 

مسجد أيب الدرداء بالقلعة، وحلفهم وحلف له بقية االمراء والعسكر، وأرسل العساكر إىل غزة حلفظ االطراف 
  .فتسلمها نوابه ومل ميانعهم جنم الدين خضر) ١(لغالت، وأرسل امللك املنصور إىل الشوبك وأخذ ا

  .وفيها جددت أربع أضالع يف قبة النسر من الناحية الغربية
  .وفيها عزل فتح الدين بن القيسراين من الوزارة بدمشق ووليها تقي الدين بن توبة التكرييت

ين بن غامن الواعظ عبد السالم بن أمحد بن غامن بن علي بن إبراهيم بن عساكر عز الد: وممن تويف فيها من االعيان
بن حسني عز الدين أمحد االنصاري املقدسي، الواعظ املطبق املفلق الشاعر الفصيح، الذي نسج على منوال ابن 

تكلم مرة جتاه  اجلوزي وأمثاله، وقد أورد له قطب الدين أشياء حسنة كثرية مليحة، وكان له قبول عند الناس،
الكعبة املعظمة، وكان يف احلضرة الشيخ تاج الدين بن الفزاري والشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، وابن العجيل 

  .من اليمن وغريهم من العلماء والعباد، فأجاد وأفاد وخطب فأبلغ وأحسن
  .نقل هذا اجمللس الشيخ تاج الدين بن الفزاري، وأنه كان يف سنة مخس وسبعني

  .مللك السعيد بن امللك الظاهر بركة خان ناصر الدين حممد بن بركة خان أبو املعايل بن السلطان امللك الظاهرا
  ركن

الدين بيربس البند قداري، بايع له أبوه االمراء يف حياته، فلما تويف أبوه بويع له بامللك وله تسع عشرة سنة، 
نه غلبت عليه اخلاصكية فجعل يلعب معهم يف امليدان االخضر ومشيت له االمور يف أول االمر على السعادة، مث إ

فيما قيل أول هوى، فرمبا جاءت النوبة عليه فينزل هلم، فأنكرت االمراء الكبار ذلك وأنفوا أن يكون ملكهم يلعب 
 مع الغلمان، وجيعل نفسه كأحدهم، فراسلوه يف ذلك لريجع عما هو عليه فلم يقبل، فخلعوه كما ذكرنا، وولوا

  .السلطان امللك املنصور قالوون يف أواخر رجب كما تقدم
مث كانت وفاته يف هذه السنة بالكرك يف يوم اجلمعة احلادي عشر من ذي القعدة، يقال إنه سم فاهللا أعلم، وقد دفن 

  أوال عند قرب جعفر وأصحابه الذين قتلوا مبوته، مث
__________  

، وقد تسلمها االمري بدر )ياقوت(ني عمان وأيلة القلزم قرب الكرك قلعة حصينة يف أطراف الشام ب: الشوبك) ١(
  ).٦٧٠/  ١السلوك ( ٦٧٨ذي احلجة سنة  ١٨الدين بيلك االيدمري يف 



سنة مثانني وستمائة، ومتلك الكرك بعده أخوه جنم الدين خضر وتلقب بامللك ) ١(نقل إىل دمشق فدفن يف تربة أبيه 
  .يده كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىلاملسعود، فانتزعها املنصور من 

مث دخلت سنة تسع وسبعني وستمائة كان أوهلا يوم اخلميس ثالث أيار، واخلليفة احلاكم بأمر اهللا وملك مصر امللك 
املنصور قالوون الصاحلي، وبعض بالد الشام أيضا، وأما دمشق وأعماهلا فقد ملكها سنقر االشقر، وصاحب الكرك 

ظاهر، وصاحب محاه امللك املنصور ناصر الدين حممد بن امللك املظفر تقي الدين حممود، امللك املسعود بن ال
والعراق وبالد اجلزيرة وخراسان واملوصل وإربل وأذربيجان وبالد بكر وخالط وما واالها وغري ذلك من البالد 

لدين، وال حكم له سوى بأيدي التتار، وكذلك بالد الروم يف أيديهم أيضا، ولكن فيها غياث الدين بن ركن ا
االسم، وصاحب اليمن امللك املظفر مشس الدين يوسف بن عمر، وصاحب احلرم الشريف جنم الدين بن أيب مني 

  .احلسين، وصاحب املدينة عز الدين مجاز بن شيحه احلسيين
  ففي مستهل السنة املذكورة ركب السلطان امللك الكامل سنقر االشقر من القلعة إىل امليدان

ومقدمر احللقة الغاشية، وعليهم اخللع والقضاة واالعيان ركاب معه، فسري يف امليدان ساعة مث ( يديه االمراء وبني
رجع إىل القلعة، وجاء إىل خدمته االمري شرف الدين عيسى بن مهنا ملك العرب، فقبل االرض بني يديه، وجلس 

خدمته ملك االعراب باحلجاز، وأمر الكامل سنقر  إىل جانبه وهو على السماط، وقام له الكامل، وكذلك جاء إىل
أن تضاف البالد احللبية إىل والية القاضي مشس الدين بن خلكان، وواله تدريس االمينية وانتزعها من ابن سىن 

  .الدولة
كر وملا بلغ امللك املنصور بالديار املصرية ما كان من أمر سنقر االشقر بالشام أرسل إليه جيشا كثيفا فهزموا عس

سنقر االشقر الذي كان قد أرسله إىل غزة، وساقوهم بني أيديهم حىت وصل جيش املصريني إىل قريب دمشق، فأمر 
امللك الكامل أن يضرب دهليزه باجلسورة، وذلك يف يوم االربعاء ثاين عشر صفر، وهنض بنفسه ومبن معه فنزل 

عرب االمري شرف الدين عيسى بن مهنا، وشهاب  هنالك واستخدم خلقا كثريا وأنفق أمواال جزيلة، وانضاف إليه
الدين أمحد بن حجى، وجاءته جندة حلب وجندة محاه ورجال كثرية من رجال بعلبك، فلما كان يوم االحد السادس 

عشر من صفر أقبل اجليش املصري صحبة االمري علم الدين سنجر احلليب، فلما تراءا اجلمعان وتقابل الفريقان 
بعة يف النهار، فقتل نفر كثري وثبت امللك الكامل سنقر االشقر ثباتا جيدا، ولكن خامر عليه اجليش تقاتلوا إىل الرا

  فمنهم من صار إىل املصري ومنهم من اهنزم يف كل وجه، وتفرق عنه
__________  

هر بيربس لتكون وهي املدرسة الظاهرية املعروفة بدار العقيقي، وهي الظاهرية اجلوانية واليت أنشأها امللك الظا) ١(
  .مدرسة للحنفية والشافعية ودار للحديث

  .٣٤٨/  ١الدارس يف تاريخ املدارس  ٨٢/  ٦خطط الشام : كرد علي

أصحابه فلم يسعه إال االهنزام على طريق املرح يف طائفة يسرية، يف صحبة عيسى بن مهنا، فسار هبم إىل برية الرحبة 
اهبم مدة مقامهم عنده، مث بعث االمراء الذين اهنزموا عنه فأخذوا هلم أمانا فأنزهلم يف بيوت من شعر، وأقام هبم وبدو

من االمري سنجر، وقد نزل يف ظاهر دمشق وهي مغلوقة، فراسل نائب القلعة ومل يزل به حىت فتح باب الفرج من 
س العجمي آخر النهار، وفتحت القلعة من داخل البلد فتسلمها للمنصور وأفرج عن االمري ركن الدين بيرب

  املعروف باحلالق،
واالمري الجني حسام الدين املنصوري وغريهم من االمراء الذين كان قد اعتقلهم االمري سنقر االشقر وأرسل سنجر 



  .الربيدية إىل امللك املنصور يعلمونه بصورة احلال، وأرسل سنجر بثالثة آالف يف طلب سنقر االشقر
ى االمري سنجر احلليب فاعتقله يف علو اخلانقاه النجيبية، وعزله يف يوم ويف هذا اليوم جاء ابن خلكان ليسلم عل

من صفر، ورسم للقاضي جنم الدين بن سىن الدولة بالقضاء فباشره، مث جاءت الربيدية معهم ) ١(اخلميس العشرين 
ة، وجاء تقليد كتاب من امللك املنصور قالوون بالعتب على طوائف الناس، والعفو عنه كلهم، فتضاعفت له االدعي

النيابة بالشام لالمري حسام الدين الجني السلحداري املنصوري، فدخل معه علم الدين سنجر احلليب فرتبه يف دار 
السعادة، وأمر سنجر القاضي ابن خلكان أن يتحول من املدرسة العادلية الكبرية ليسكنها جنم الدين بن سىن 

ينقل أهله وثقله عليها إىل الصاحلية فجاء الربيد بكتاب من السلطان فيه الدولة، وأحل عليه يف ذلك، فاستدعى مجاال ل
، وذكر خدمته املتقدمة، ومعه خلعة سنية له )٢(تقرير ابن خلكان على القضاء والعفو عنه وشكره والثناء عليه 

  .عنه فلبسها وصلى هبا اجلمعة وسلم على االمراء فأكرموه وعظموه، وفرح الناس به ومبا وقع من الصفح
وأما سنقر االشقر فإنه ملا خرجت العساكر يف طلبه فارق االمري عيسى بن مهنا وسار إىل السواحل فاستحوذ منها 

وعكار ) ٥(وبرزية ) ٤(، وقد كان هبا أوالده وحواصله، وحصن بالطس )٣(على حصون كثرية، منها صهيون 
  وبكاس وشيزر واستناب فيها) ٧(وجبلة والالذقية، والشغر ) ٦(

__________  
  .حادي عشرين: ٦٧٨/  ١يف السلوك ) ١(
  .وكان ذلك يوم االربعاء تاسع عشر ربيع االول، وكانت مدة ابن سىن الدولة يف القضاء عشرين يوما) ٢(
  ).٦٧٩/  ١السلوك (
  ).معجم البلدان(قلعة حصينة يف طرف جبل من أعمال محص : صهيون) ٣(
  .طسبال: من معجم البلدان، ويف االصل) ٤(

  .وهو حصن منيع بسواحل الشام مقابل الالذقية من أعمال حلب
  .والصحيح برزويه: ٦٨٧/  ١ويف هامش السلوك : برزيه) ٥(

  وهو حصن قرب الالذقية على سن جبل شاهق
  ).معجم البلدان(
  .عكا حتريف وقد تقدم: من تقومي البلدان اليب الفداء، ويف االصل) ٦(
  .بالفاء حتريف" الشفر " بوعة ويف البداية املط: الشغر) ٧(

  ).معجم البلدان(وهي قلعة حصينة يف مقابله بكاس على رأس جبلني بينهما قرب أنطاكية 

  .االمري عز الدين ازدمر احلاج
فأرسل السلطان املنصور حلصار شيزر طائفة من اجليش، فبينما هم كذلك إذ أقبلت التتار ملا مسعوا بتفريق كلمة 

الناس من بني أيديهم من سائر البالد إىل الشام، ومن الشام إىل مصر، فوصلت التتار إىل حلب املسلمني، فاجنفل 
فقتلوا خلقا كثريا، وهنبوا جيشا كبريا، وظنوا أن جيش سنقر االشقر يكون معهم على املنصور، فوجدوا االمر 

  .خبالف ذلك، وذلك أن املنصور كتب إىل سنقر االشقر
املسلمني، واملصلحة أن نتفق عليهم لئال يهلك املسلمون بيننا وبينهم، وإذا ملكوا البالد مل  إن التتار قد أقبلوا إىل

  .يدعوا منا أحدا
فكتب إليه سنقر بالسمع والطاعة وبرز من حصنه فخيم جبيشه ليكون على أهبة مىت طلب أجاب، ونزلت نوابه من 



  .يف أواخر مجادى اآلخرة ومعه العساكر حصوهنم وبقوا مستعدين لقتال التتار، وخرج املنصور من مصر
ويف يوم اجلمعة الثالث من مجادى اآلخرة قرئ على منرب جامع دمشق كتاب من السلطان أنه قد عهد إىل ولده 

علي، ولقب بامللك الصاحل، فلما فرغ من قراءة الكتاب جاءت الربيدية فأخربوا برجوع التتار من حلب إىل 
إتفاق كلمة املسلمني، ففرح املسلمون بذلك وهللا احلمد، وعاد املنصور إىل مصر وكان بالدهم، وذلك ملا بلغهم من 

  .قد وصل إىل غزة، أراد بذلك ختفيف الوطأة عن الشام فوصل إىل مصر يف نصف شعبان
  .ويف مجادى اآلخرة أعيد برهان الدين السنجاري إىل وزارة مصر ورجع فخر الدين بن لقمان إىل كتابة االنشاء

أواخر رمضان أعيد إىل القضاء ابن رزين وعزل ابن بنت االعز، وأعيد القاضي نفيس الدين بن شكر املالكي،  ويف
  .ومعني الدين احلنفي، وتوىل قضاء احلنابلة عز الدين املقدسي

  ويف ذي احلجة جاء تقليد ابن خلكان بإضافة املعاملة احللبية إليه يستنيب فيها من شاء
  .من نوابه

ذي احلجة خرج امللك املنصور من بالد مصر بالعساكر قاصدا الشام، واستناب على مصر ولده امللك  ويف مستهل
ويف يوم عرفة وقع مبصر برد كبار أتلف شيئا : الصاحل علي بن املنصور إىل حني رجوعه، قال الشيخ قطب الدين

المحر على صخرة فأحرقتها، فأخذ كثريا من املغالت، ووقعت صاعقة باالسكندرية وأخرى يف يومها حتت اجلبل ا
  ).١(ذلك احلديد فسبك فخرج منه أواقي بالرطل املصري 

الفرنج منه خوفا شديدا وراسلوه يف طلب جتديد اهلدنة، وجاء  وجاء السلطان فنزل بعساكره جتاه عكا، فخافت
االمري عيسى بن مهنا من بالد العراق إىل خدمة املنصور، وهو هبذه املنزلة فتلقاه السلطان جبيشه وأكرمه واحترمه 

  .وعامله بالصفح والعفو واالحسان
ي أحد أمراء االسالم، وهو الذي باشر قتل االمري الكبري مجال الدين آقوش الشمس: وممن تويف فيها من االعيان

  كتبغانوين أحد مقدمي التتار، وهو املطاع فيهم
__________  

  ).٤٤١/  ٣صبح االعشى (درمها  ١٢أوقية، واالوقية  ١٢االوقية من االوزان املصرية، فالرطل املصري ) ١(

  .املاضية، وكانت وفاته هبا يوم عني جالوت، وهو الذي مسك عز الدين أيدمر الظاهري يف حلب من السنة
الشيخ الصاحل داود بن حامت ابن عمر احلبال، كان حنبلي املذهب له كرامات وأحوال صاحلة ومكاشفات صادقة، 

وأصل آبائه من حران، وكانت إقامته ببعلبك، وتويف فيها رمحه اهللا عن ست وتسعني سنة، وقد أثىن عليه الشيخ 
  .يينقطب الدين بن الشيخ الفقيه اليون

االمري الكبري نور الدين علي بن عمر أبو احلسن الطوري، كان من أكابر االمراء، وقد نيف على تسعني سنة 
  وكانت وفاته بسبب أنه وقع يوم مصاف سنقر االشقر حتت سنابك اخليل فمكث بعد ذلك

  .متمرضا إىل أن مات بعد شهرين ودفن بسفح قاسيون
بن حيىي بن حممد بن علي مجال الدين أبو احلسني املصري، الشاعر املاجن، اجلزار الشاعر حيىي بن عبد العظيم 

  .املعروف باجلزار
مدح امللوك والوزراء واالمراء، وكان ماجنا ظريفا حلو املناظرة، ولد يف حدود ستمائة بعدها بسنة أو سنتني، وتويف 

  .يوم الثالثاء ثاين عشر شوال من هذه السنة
جسمي عار * ليس ينسى ويف حشاي التهاب ألبستين االطماع ومها فها * ن الربد هم أدركوين فيب م: ومن شعره



تزوج : برد ختيلت أنه سنجاب وقال وقد تزوج أبوه بعجوزة* ويل فرى وثياب كلما أزرق لون جسمي من ال 
قلت * سنها وشعرها من حوهلا قطن وقال يل كم * ليس هلا عقل وال ذهن كأهنا يف فرشها رمة * الشيخ أيب شيخة 

  ما جسرت تبصرها اجلن* ليس يف فمها سن لو أسفرت غرهبا يف الدجى 

  .مث دخلت سنة مثانني وستمائة من اهلجرة استهلت واخلليفة احلاكم وسلطان البالد امللك املنصور قالوون
وقد قبض ) ٢(بني أهل عكا واملرقب والسلطان، وكان نازال على الروحاء ) ١(ويف عاشر احملرم انعقدت اهلدنة 

على مجاعة من االمراء ممن كان معه، وهرب آخرون إىل قلعة صهيون إىل خدمة سنقر االشقر، ودخل املنصور إىل 
والعشرين من احملرم أعاد القضاء ) ٣(دمشق يف التاسع عشر من احملرم فنزل القلعة وقد زينت له البلد، ويف التاسع 

  .إىل عز الدين بن الصائغ وعزل ابن خلكان
يف أول صفر باشر قضاء احلنابلة جنم الدين بن الشيخ مشس بن أيب عمر، وقد كان املنصب شاغرا منذ عزل والده و

  نفسه عن
القضاء، وتوىل قضاء حلب يف هذا الشهر تاج الدين حيىي بن حممد بن إمساعيل الكردي، وجلس امللك املنصور يف 

امل، وقدم عليه صاحب محاه فتلقاه املنصور بنفسه يف دار العدل يف هذا الشهر فحكم وأنصف املظلوم من الظ
  .موكبه، ونزل بداره بباب الفراديس

ويف ربيع االول وقع الصلح بني امللك املنصور قالوون وبني سنقر االشقر امللك الكامل على أن يسلم للسلطان 
، )٤(بيده ستمائة فارس  شيزر ويعوضه عنها بإنطاكية وكفر طاب وشغر بكاس وغري ذلك، وعلى أن يقيم على ما

، ودقت البشائر لذلك، وكذلك تصاحل صاحب الكرك وامللك املنصور خضر بن الظاهر على )٥(وحتالفا على ذلك 
  .تقرير ما بيده ونودي بذلك يف البالد

ويف العشر االول من هذا الشهر ضمن اخلمر والزنا بدمشق، وجعل عليه ديوان ومشد، فقام يف إبطال ذلك مجاعة 
  .العلماء والصلحاء والعباد، فأبطل بعد عشرين يوما، وأريقت اخلمور وأقيمت احلدود وهللا احلمد واملنة من

ويف تاسع عشر ربيع االول وصلت اخلاتون بركة خان زوجة امللك الظاهر ومعها ولدها السعيد قد نقلته من قرية 
فع حببال من السور ودفن عند والده الظاهر، املساجد بالقرب من الكرك لتدفنه عند أبيه بالتربة الظاهرية، فر

  ونزلت أمه بدار صاحب محص، وهيئت هلا االقامات،
__________  

/  ١السلوك (ملدة عشر سنني وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات، أوهلا يوم السبت ثاين عشرين احملرم ) ١(
٦٨٥.(  

  .لساحل من فلسطنيالروحاء، وترسم الروحا دون مهزة يف آخرها، وهي بلد با) ٢(
  .يف ثاين عشري احملرم: ٦٨٦/  ١يف السلوك ) ٣(
هذا الشرط يوجب االلتفات، إذ املعروف أن مرتبة : " علق على شرط سنقر قال ٦٨٧/  ١يف هامش السلوك ) ٤(

ماليك أو أمري مائة كانت أعلى مراتب االمراء يف دولة املماليك، ورمبا زيد حاملها العشرة أو العشرين فارسا من امل
أكثر، فيكون أمري ثالمثائة وهذا ال يتأتى إال إذا أعطاه السلطان اقطاعا جديدا زيادة على ما بيده مبصر أو بالشام، 

  .فعلى هذا فإن االمري سنقر طلب إىل السلطان أن يعطيه اقطاعات مساوية ملا يعطيه لستة من أكابر االمراء
أن ينعته يف التقليد بلفظ امللك : قر مل يوافقه عليه السلطان، وهووأورد صاحب السلوك شرطا آخر لالمري سن) ٥(



  ومل
  ).ب ٢٧٠/  ٢٩هناية االرب (جيبه إليه فنعته باالمري 

وعمل عزاء ولدها يوم احلادي والعشرين من ربيع اآلخر بالتربة املذكورة، وحضر السلطان املنصور وأرباب الدولة 
  .والقراء والوعاظ

ر عزل التقي بن توبة التكرييت من الوزارة بدمشق وباشرها بعده تاج الدين السهنوري، وكتب ويف أواخر ربيع اآلخ
السلطان املنصور إىل مصر وغريها من البالد يستدعي اجليوش الجل اقتراب جمئ التتار، فدخل أمحد بن حجى ومعه 

بت الثاين عشر من مجادى بشر كثري من االعراب، وجاء صاحب الكرك امللك املسعود جندة للسلطان يوم الس
اآلخرة، وقدم الناس عليه ووفدوا إليه من كل مكان، وجاءته التركمان واالعراب وغريهم، وكثرت االراجيف 

بدمشق، وكثرت العساكر هبا وجفل الناس من بالد حلب وتلك النواحي، وتركوا الغالت واالموال خوفا من أن 
منكومتر بن هوالكو إىل عنتاب، وسارت العساكر املنصورة إىل يدمههم العدو من التتار، ووصلت التتر صحبة 

نواحي حلب يتبع بعضها بعضا، ونازلت التتار بالرحبة يف أواخر مجادى اآلخر مجاعة من االعراب، وكان فيهم ملك 
نها يف التتار إبغا خمتفيا ينظر ماذا يفعل أصحابه، وكيف يقاتلون أعداءه، مث خرج املنصور من دمشق وكان خروجه م

أواخر مجادى وقنت اخلطباء واالئمة باجلوامع واملساجد يف الصلوات وغريها، وجاء مرسوم من السلطان باستسالم 
  .أهل الذمة من الدواوين والكتبة

ومن ال يسلم يصلب، فأسلموا كرها، وكانوا يقولون آمنا وحكم احلاكم بإسالمنا بعد أن عرض من امتنع منهم 
، وجعلت احلبال يف أعناقهم، فأجابوا واحلالة هذه، وملا انتهى امللك املنصور إىل محص على الصلب بسوق اخليل

كتب إىل امللك الكامل سنقر االشقر يطلبه إليه جندة فجاء إىل خدمته فأكرمه السلطان واحترمه ورتب له االقامات، 
لة خملصني يف ذلك، واجتمع الناس وتكاملت اجليوش كلها يف صحبة امللك املنصور عازمني على لقاء العدو ال حما

بعد خروج امللك يف جامع دمشق ووضعوا املصحف العثماين بني أيديهم، وجعلوا يبتهلون إىل اهللا تعاىل يف نصرة 
  االسالم وأهله على االعداء، وخرجوا كذلك واملصحف على رؤوسهم إىل املصلى

صلوا محاه أحرقوا بستان امللك وقصره وما هنالك من يدعون ويبتهلون ويبكون، وأقبلت التتار قليال قليال فلما و
املساكن، والسلطان املنصور خميم حبمص يف عساكر من االتراك والتركمان وغريهم جحفل كثري جدا، وأقبلت 

  .مقاتل أو يزيدون، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وال حول وال قوة إال باهللا) ١(التتار يف مائة ألف 
م اخلميس رابع عشر رجب التقى اجلمعان وتواجه اخلصمان عند طلوع الشمس وعسكر التتر وقعة محص ملا كان يو

  يف مائة ألف فارس، وعسكر املسلمني على النصف من ذلك أو يزيد قليال، واجلميع
__________  

  .حنو مثانني ألفا: ٦٢/  ١يف تذكرة النبيه البن حبيب ) ١(
  ).١٥/  ٤خمتصر أيب الفداء  - ٦٩٢/  ١السلوك (

فيما بني مشهد خالد بن الوليد إىل الرسنت، فاقتتلوا قتاال عظيما مل ير مثله من أعصار متطاولة، فاستظهر التتار أول 
  .النهار، وكسروا امليسرة واضطربت امليمنة أيضا وباهللا املستعان

ري من عسكر املسلمني، وكسر جناح القلب االيسر وثبت السلطان ثباتا عظيما جدا يف مجاعة قليلة، وقد اهنزم كث
والتتار يف آثارهم حىت وصلوا وراءهم إىل حبرية محص ووصلوا محص وهي مغلقة االبواب، فقتلوا خلقا من العامة 



وغريهم، وأشرف املسلمون على خطة عظيمة من اهلالك، مث إن أعيان االمراء من الشجعان والفرسان تآمروا فيما 
س الوزيري وبدر الدين أمري سالح وايتمش السعدي وحسام الدين الجني بينهم مثل سنقر االشقر وبيسرى وطيرب

وحسام الدين طرنطاي والدويداري وأمثاهلم، ملا رأوا ثبات السلطان ردوا إىل السلطان ومحلوا محالت متعددة 
هم االمري صادقة، ومل يزالوا يتابعون احلملة بعد احلملة حىت كسر اهللا حبوله وقوته التتر، وجرح منكومتر، وجاء

عيسى بن مهنا من ناحية العرض فصدم التتر فأضربت اجليوش لصدمته، ومتت اهلزمية وهللا احلمد، وقتلوا من التتار 
مقتلة عظيمة جدا، ورجعت من التتار الذين اتبعوا املنهزمني من املسلمني فوجدوا أصحاهبم قد كسروا، والعساكر 

تضرب خلفه وما معه إال ) ١( مكانه حتت السناجق، والكوسات يف آثارهم يقتلون ويأسرون، والسلطان ثابت يف
  ألف فارس، فطمعوا فيه فقاتلوه فثبت هلم ثباتا عظيما

فاهنزموا من بني يديه فلحقهم فقتل أكثرهم، وكان ذلك متام النصر، وكان اهنزام التتار قبل الغروب، وافترقوا 
االخرى إىل ناحية حلب والفرات، فأرسل السلطان يف آثارهم فرقتني أخذت فرقة منهم إىل ناحية سلمية والربية، و

من يتبعهم وجاءت البطاقة بالبشارة مبا وقع من النصر إىل دمشق يوم اجلمعة خامس عشر رجب، فدقت البشائر 
  .وزينت البلد، وأوقدت الشموع وفرح الناس

صري واحلالق وغريهم، فأخربوا الناس مبا فلما أصبح الناس يوم السبت أقبلت طائفة من املنهزمني منهم بيليك النا
شاهدوه من اهلزمية يف أول االمر، ومل يكونوا شاهدوا بعد ذلك، فبقي الناس يف قلق عظيم، وخوف شديد، وهتيأ 
ناس كثري للهرب، فبينما الناس يف ذلك إذ أقبلت الربيدية فأخربوا الناس بصورة ما وقع يف أول االمر وآخره، 

  .وا فرحا شديدا وهللا احلمد واملنةفتراجع الناس وفرح
مث دخل السلطان إىل دمشق الثاين والعشرين من رجب، وبني يديه االسارى بأيديهم الرماح عليها شقف رؤوس 
القتلى، وكان يوما مشهودا، ومع السلطان طائفة من أصحاب سنقر االشقر منهم علم الدين الدويداري، فنزل 

قد كثرت له احملبة واالدعية وكان سنقر االشقر ودع السلطان من محص ورجع السلطان بالقلعة مؤيدا منصورا، و
إىل صهيون، وأما التتر فإهنم اهنزموا يف أسوأ حال وأتعسه يتخطفون من كل جانب، ويقتلون من كل فج، حىت 

  وصلوا إىل الفرات فغرق
__________  

لترس الصغري يدق بأحدها على اآلخر من رسوم السلطان واالته وهي صنوج من حناس شبه ا: الكوسات) ١(
  ).٢٩٠التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص (بايقاع خمصوص ويتوىل ذلك الكرسي 

أكثرهم، ونزل إليهم أهل البرية فقتلوا منهم خلقا كثريا وأسروا آخرين، واجليوش يف آثارهم يطردوهنم عن البالد 
  .حىت أراح اهللا منهم الناس

مجاعة من سادات االمراء منهم االمري الكبري احلاج عز الدين ازدمر مجدار، وهو الذي وقد استشهد يف هذه الوقعة 
جرح ملك التتار يومئذ منكومتر، فإنه خاطر بنفسه وأوهم أنه مقفز إليه وقلب رحمه حىت وصل إليه فطعنه فجرحه 

  .فقتلوه رمحه اهللا، ودفن بالقرب من مشهد خالد
ر املصرية يوم االحد ثاين شعبان والناس يدعون له، وخرج معه علم الدين وخرج السلطان من دمشق قاصدا الديا

الدويداري، مث عاد من غزة وقد واله املشد يف الشام والنظر يف املصاحل، ودخل السلطان إىل مصر يف ثاين عشر 
  .شعبان) ١(

 يوم االحد سابع رمضان شعبان ويل قضاء مصر والقاهرة للقاضي وجيه الدين البهنسي الشافعي، ويف) ٢(ويف سلخ 



فتحت املدرسة اجلوهرية بدمشق يف حياة منشئها وواقفها الشيخ جنم الدين حممد بن عباس بن أيب املكارم التميمي 
  .اجلوهري، ودرس هبا قاضي احلنفية حسام الدين الرازي

املسجد العتيق فمات  ويف بكرة يوم السبت التاسع والعشرين من شعبان وقعت مأذنة مدرسة أيب عمر بقاسيون على
  .شخص واحد، وسلم اهللا تعاىل بقية اجلماعة

ويف عاشر رمضان وقع بدمشق ثلج عظيم وبرد كثري مع هواء شديد، حبيث أنه ارتفع عن االرض حنوا من ذراع، 
  .وفسدت اخلضراوات، وتعطل على الناس معايش كثرية

يف طاعة السلطان بأهله وماله، فتلقاه نائب البلد  ويف شوال وصل صاحب سنجار إىل دمشق مقفزا من التتار داخال
  .وأكرمه وسريه إىل مصر معززا مكرما

ويف شوال عقد جملس بسبب أهل الذمة من الكتاب الذين كانوا قد أسلموا كرها وقد كتب هلم مجاعة من املفتيني 
ل الدين بن أيب يعقوب املالكي، بأهنم كانوا مكرهني فلهم الرجوع إىل دينهم، وأثبت االكراه بني يدي القاضي مجا

  .فعاد أكثرهم إىل دينهم وضربت عليهم اجلزية كما كانوا، سود اهللا وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
  .إهنم غرموا ماال جزيال مجلة مستكثرة على ذلك، قبحهم اهللا: وقيل

به بدمشق على سيف الدين ويف ذي القعدة قبض السلطان على أيتمش السعدي وسجنه بقلعة اجلبل، وقبض نائ
  .بلبان اهلاروين وسجنه بقلعتها

ويف بكرة اخلميس التاسع والعشرين من ذي القعدة، وهو العاشر من أذار، استسقى الناس باملصلى بدمشق فسقوا 
  .بعد عشرة أيام

ر املصرية إىل ويف هذه السنة أخرج امللك املنصور مجيع آل امللك الظاهر من النساء والولدان واخلدام من الديا
  .الكرك ليكونوا يف كنف امللك املسعود خضر بن الظاهر

__________  
  .ثاين عشريه: ٧٠١/  ١يف السلوك ) ١(
  .سابع عشري شعبان، وهو وجيه الدين عبد الوهاب بن حسني املهليب: ٧٠٢/  ١يف السلوك ) ٢(

ىل بن جنكيزخان، كان عايل اهلمة بعيد الغور له أبغا ملك التتار بن هوالكو خان ابن تو: وممن تويف فيها من االعيان
سنة، ومل يكن بعد والده يف التدبري واحلزم ) ١(رأي وتدبري، وبلغ من العمر مخسني سنة، ومدة ملكه مثاين عشرة 

  .مثله، ومل تكن وقعة محص هذه برأيه وال عن مشورته، ولكن أخوه منكومتر أحب ذلك فلم خيالفه
  .غاددة أن قدوم منكومتر إىل الشام إمنا كان عن مكاتبة سنقر االشقر إليه فاهللا أعلمورأيت يف بعض تاريخ الب

وقد جاء إبغا هذا بنفسه فنزل قريبا من الفرات لريى ماذا يكون من االمر، فلما جرى عليهم ما جرى ساءه ذلك 
  .ومات غما وحزنا

  ).٢(أمحد  تويف بني العيدين من هذه السنة، وقام بامللك بعده ولده السلطان
جنم الدين أبو بكر بن قاضي القضاة صدر الدين أمحد بن قاضي القضاة ) ٣] (حممد [ قاضي القضاة : وفيها تويف

) ٤(مشس الدين حيىي ابن هبة اهللا بن احلسن بن حيىي بن حممد بن علي الشافعي بن سىن الدولة، ولد سنة ست 
عن أبيه فشكرت سريته، واستقل بالقضاء يف الدولة عشرة وستمائة، ومسع احلديث وبرع يف املذهب، وناب 

كان شديدا يف االحكام متحريا، : املظفرية فحمد أيضا، وكان الشيخ شهاب الدين ينال منه ومن أبيه، وقال الربزايل
وقد ألزم باملقام مبصر فدرس جبامع مصر، مث عاد إىل دمشق فدرس باالمينية والركنية، وباشر قضاء حلب، وعاد إىل 



مشق، وواله سنجر قضاء دمشق، مث عزل بابن خلكان كما تقدم، مث كانت وفاته يوم الثالثاء من احملرم، ودفن من د
  .الغد يوم تاسوعاء بتربة جده بقاسيون

قاضي القضاة صدر الدين عمر ابن القاضي تاج الدين عبد الوهاب بن خلف بن أيب القاسم : ويف عاشر احملرم تويف
  ت االعزابن بن) ٥(الغاليب 

__________  
وذكر وفاته يف : حنو سبع عشرة سنة: ١٦/  ٤سبع عشرة سنة ويف خمتصر أيب الفداء : ٧٠٤/  ١يف السلوك ) ١(

  .ه ٦٨١احملرم من سنة 
ملا جلس يف امللك أظهر دين : وبيكدار كما يف خمتصر أيب الفداء، وقال -كما يف السلوك  -وامسه تكدار ) ٢(

  .سلطان أمحد بيكداراالسالم وتسمى بأمحد 
  .٦٤/  ١وتذكرة النبيه  ٧٠٤/  ١يف السلوك ) ٣(
  .مخس عشرة: يف تذكرة ابن حبيب) ٤(
  .العالمي نسبة إىل قبيلة بين عالمة إحدى بطون خلم: العالمي، ويف هامشه: ٧٠٥/  ١يف السلوك ) ٥(

  .بالقرافةاملصري، كان فاضال بارعا عارفا باملذهب، متحريا يف االحكام كأبيه، ودفن 
الشيخ إبراهيم بن سعيد الشاغوري املوله املعروف باجليعانة، كان مشهورا بدمشق، ويذكر له أحوال ومكاشفات 
على ألسنة العوام ومن ال يعقل، ومل يكن ممن حيافظ على الصلوات وال يصوم مع الناس، ومع هذا كان كثري من 

  .العوام وغريهم يعتقدونه
ى االوىل ودفن بتربة املوهلني بسفح قاسيون عند الشيخ يوسف القيميين، وقد تويف الشيخ تويف يوم االحد سابع مجاد

يوسف قبله مبدة، وكان الشيخ يوسف يسكن إقمني محام نور الدين الشهيد بالبزوريني، وكان جيلس على 
الناس وحمبة  النجاسات والقذر، وكان يلبس ثيابا بداوية جتحف على النجاسات يف االزقة، وكان له قبول من

وطاعة، وكان العوام يغالون يف حمبته واعتقاده، وكان ال يصلي وال يتقي جناسة، ومن جاءه زائرا جلس عند باب 
االقمني على النجاسة، وكان العوام يذكرون له مكاشفات وكرامات، وكل ذلك خرافات من خرافات العوام 

  .املوهلنيوأهل اهلديان كما يعتقدون ذلك يف غريه من اجملانني و
وملا مات الشيخ يوسف القميين خرج خلق يف جنازته من العوام وغريهم، وكانت جنازته حافلة هبم، ومجل على 

أعناق الرجال إىل سفح قاسيون، وبني يديه غوغاء وغوش كثري وهتليل وأمور ال جتوز من فعل العوام، حىت جاؤوا به 
  ىن بعض العوام بقربه فعملإىل تربة املوهلني بقاسيون فدفنوه هبا، وقد اعت

عليه حجارة منقوشة وعمل على قربه سقفا مقرنصا بالدهان وأنواعه، وعمل عليه مقصورة وأبوابا، وغاىل فيه 
  .مغاالة زائدة، ومكث هو ومجاعة جماورون عنده مدة يف قراءة وهتليل، ويطبخ هلم الطبيخ فيأكلون ويشربون هناك

نة ملا مات الشيخ يوسف االقميين جاء من الشاغور إىل باب الصغري يف مجاعة من واملقصود أن الشيخ إبراهيم اجليعا
أذن لنا يف دخول البلد أذن لنا يف دخول البلد، يكررون : أتباعه، وهم يف صراخ وضجة وغوش كثري، وهم يقولون

با من أبواهبا يل عشرون سنة ما دخلت داخل سور دمشق، الين كنت كلما أتيت با: ذلك، فقيل له يف ذلك فقال
أجد هذا السبع رابضا بالباب فال أستطيع الدخول خوفا منه، فلما مات أذن لنا يف الدخول، وهذا كله ترويج على 

  .الطغام والعوام من اهلمج الرعاع، الذين هم أتباع كل ناعق
ل العباد، وإليه املنقلب وقيل إن الشيخ يوسف كان يرسل إىل اجليعانة مما يأتيه من الفتوح واهللا سبحانه أعلم بأحوا



  .واملآب، وعليه احلساب
وقد ذكرنا أنه استشهد يف وقعة محص مجاعة من االمراء منهم االمري عز الدين أزدمر السلحداري عن حنو من ستني 

  .سنة، وكان من خيار االمراء وله مهة عالية ينبغي أن ينال هبا مكانا عاليا يف اجلنة

د اهللا حممد بن احلسني بن رزين بن موسى العامري احلموي الشافعي، ولد سنة ثالث قاضي القضاة تقي الدين أبو عب
وستمائة، وقد مسع احلديث وانتفع بالشيخ تقي الدين بن الصالح، وأم بدار احلديث مرة، ودرس بالشامية، وويل 

شكورا، تويف ليلة وكالة بيت املال بدمشق، مث سار إىل مصر فدرس هبا بعدة مدارس، وويل احلكم هبا، وكان م
  .االحد ثالث رجب منها، ودفن باملقطم

امللك االشرف مظفر الدين موسى بن امللك الزاهر حميي : ويف يوم السبت الرابع والعشرين من ذي القعدة تويف
  الدين داود اجملاهد بن أسد الدين شريكوه بن

  .، ودفن بتربتهم بقاسيونالناصر ناصر الدين حممد بن أسد الدين شريكوه بن شاذي ابن صاحب محص
الشيخ مجال الدين االسكندري احلاسب بدمشق، وكان له مكتب حتت منارة كريوز، وقد : ويف ذي القعدة تويف

  .انتفع به خلق كثري، وكان شيخ احلساب يف وقته رمحه اهللا
الربعي املالكي  الشيخ علم الدين أبو احلسن حممد بن االمام أيب علي احلسني بن عيسى بن عبد اهللا بن رشيق

  .املصري، ودفن بالقرافة، وكانت له جنازة حافلة، وقد كان فقيها مفتيا، مسع احلديث وبلغ مخسا ومثانني سنة
الصدر الكبري أبو الغنائم املسلم حممد بن املسلم مكي بن : ويف يوم االثنني اخلامس والعشرين من ذي احلجة تويف

، وكان من الرؤساء الكبار، وأهل ]ومخسمائة [ لده سنة أربع وتسعني ، القيسي الدمشقي، مو)١(خلف بن غيالن 
  البيوتات، وقد ويل نظر الدواوين بدمشق وغري

__________  
  .عالن: ٦٩/  ١وتذكرة ابن حبيب  ٧٠٥/  ١يف السلوك ) ١(

د ثالث ذلك، مث ترك ذلك كله وأقبل على العبادة وكتابة احلديث، وكان يكتب سريعا يكتب يف اليوم الواح
كراريس وقد أمسع مسند االمام أمحد ثالث مرات، وحدث بصحيح مسلم وجامع الترمذي وغري ذلك، ومسع منه 

  .ومثانني سنة رمحهم اهللا مجيعا) ١(الربزايل واملزي وابن تيمية، ودفن من يومه بسفح قاسيون عن ست 
نفي، شيخ احلنفية ببصرى، ومدرس االمينية الشيخ صفي الدين أبو القاسم بن حممد بن عثمان بن حممد التميمي احل

  هبا مدة سنني كثرية، كان بارعا فاضال عاملا عابدا منقطعا عن الناس، وهو والد قاضي
القضاة صدر الدين علي، وقد عمر دهرا طويال، فإنه ولد يف سنة ثالث ومثانني ومخسمائة، وتويف ليلة نصف شعبان 

  .اهللامن هذه السنة عن تسع وتسعني سنة رمحه 
  .مث دخلت سنة إحدى ومثانني وستمائة استهلت واخلليفة احلاكم بأمر اهللا والسلطان امللك املنصور قالوون

وفيها أرسل ملك التتار أمحد إىل امللك املنصور يطلب منه املصاحلة وحقن الدماء فيما بينهم، وجاء يف الرسلية 
فأجاب املنصور إىل ذلك وكتب املكاتبات إىل ملك  الشيخ قطب الدين الشريازي أحد تالمذة النصري الطوسي،

  ).٢(التتر بذلك 
ويف مستهل صفر قبض السلطان على االمري الكبري بدر الدين بيسرى السعدي، وعلى االمري عالء الدين السعدي 

  .الشمسي أيضا) ٣(



ي بالسرحانية، وعالء وفيها درس القاضي بدر الدين بن مجاعة بالقيمرية، والشيخ مشس الدين بن الصفي احلرير
  .الدين بن الزملكاين باالمينية

، وحضر نائب السلطنة إذ ذاك االمري )٤(ويف يوم االثنني احلادي عشر من رمضان وقع حريق باللبادين عظيم 
  حسام الدين الجني السلحدار ومجاعة كثرية من االمراء، وكانت ليلة هائلة جدا وقى اهللا شرها، واستدرك بعد ذلك

__________  
  .ست ومثانني: كاالصل: ٦٨سبع ومثانني، ويف درة االسالك البن حبيب ص : يف تذكرة النبيه) ١(
  .٧ملحق رقم  ٩٧٧/  ١انظر نص خطاب أمحد تكدار إىل السلطان املنصور قالوون وجوابه عليه يف السلوك ) ٢(

  .وفيها ثبت باملصادر اليت أخذ منها اخلطابان
فأغلق باب زويلة : مري كشتغدي الشمسي، وبعد اعتقاهلما، قال صاحب السلوكاال: ٧٠٦/  ١يف السلوك ) ٣(

  .وعامة االسواق
  .من أغلق دكانه شنق، ففتحت االسواق: وارجتت القاهرة حىت نودي

وكان سبب هذا احلريق ان : " سبب هذا احلريق يف العبارة اآلتية) أ ٢٨٠/  ٢٩هناية االرب (ذكر النويري ) ٤(
غسل ثوبه ونشره، وجعل حتته جممرة نار وتركها وتوجه للفطور، فتعلقت النار بالثوب، واتصلت بعض الذهبيني 

  .والبارية حصرية من القصب توضع يف الدور للجلوس عليها" ببارية كانت معلقة، ومنها إىل السقف 

  ا كانأمرها القاضي جنم الدين بن النحاس ناظر اجلامع، فأصلح االمر وسد وأعاد البناء أحسن مم
  .وهللا احلمد واملنة

برهان الدين أبو إسحاق بن ) ١] (إبراهيم بن الدرحي [ الشيخ الصاحل بقية السلف : وممن تويف فيها من االعيان
  .الشيخ صفي الدين أيب الفدا إمساعيل بن إبراهيم بن حيىي بن علوي بن الرضى احلنفي إمام املعزية بالكشك

حلرستاين ولكن مل يظهر مساعه منهما إال بعد وفاته، وقد أجاز له أبو نصر وأمسع من مجاعة منهم الكندي بن ا
الصيدالين وعفيفة الفارقانية وابن امليداين، وكان رجال صاحلا حمبا المساع احلديث، كثري الرب بالطلبة له، وقد قرأ 

  .زايل ومجاعة كثريونعليه احلافظ مجال الدين املزي معجم الطرباين الكبري، ومسعه منه بقراءة احلافظ الرب
وتويف يوم االحد سابع صفر، وهو اليوم الذي قدم فيه احلجاج إىل ] ومخسمائة [ وكان مولده يف سنة تسع وتسعني 

  .دمشق من احلجاز، وكان هو معهم فمات بعد استقراره بدمشق
بن عبد اجلبار بن طلحة  القاضي أمني الدين االشتري أبو العباس أمحد بن مشس الدين أبو بكر عبد اهللا بن حممد

احلليب املعروف باالشتري الشافعي، احملدث، مسع الكثري وحصل ووقف أجزاء بدار احلديث االشرفية وكان الشيخ 
  .حميي الدين النووي يثين عليه ويرسل إليه الصبيان ليقرأوا عليه يف بيته المانته عنده، وصيانته وديانته

، كان فاضال )٢(بن عبد اهللا بن عبد الرمحن املراغي الشافعي، مدرس الفلكية  الشيخ برهان الدين أبو الثناء حممود
بارعا، عرض عليه القضاء فلم يقبل، تويف يوم اجلمعة الثالث والعشرين من ربيع اآلخر عن ست وسبعني سنة، ومسع 

  .احلديث وأمسعه، ودرس بعده بالفلكية القاضي هباء الدين بن الزكي
__________  

  .٣٧٣/  ٥وشذرات الذهب  ٧١١/  ١سلوك من ال) ١(
الدارس ( ٥٩٩املدرسة الفلكية أنشأها االمري ملك الدين سليمان أخو امللك العادل االيويب المه واملتوىف سنة ) ٢(



  يف
  ).٤٣/  ١تاريخ املدارس 

لكي، قاضي قضاة القاضي االمام العالمة شيخ القراء زين الدين أبو حممد عبد السالم بن علي بن عمر الزواوي املا
املالكية بدمشق، وهو أول من باشر القضاء هبا، وعزل نفسه عنها تورعا وزهادة، واستمر بال والية مثان سنني، مث 

، وقد مسع احلديث واشتغل على السنجاري )١(كانت وفاته ليلة الثالثاء ثامن رجب منها عن ثالث ومثانني سنة 
  .وابن احلاجب

القاضي مشس الدين علي بن حممود بن علي الشهرزوري، مدرس القيمرية وابن الشيخ صالح الدين حممد بن 
مدرسها، تويف يف أواخر رجب، وتويف أخوه شرف الدين بعده بشهر، ودرس بالقيمرية بعد الصالح املذكور 

  .القاضي بدر الدين بن مجاعة
أيب بكر بن خلكان االربلي الشافعي  ابن خلكان قاضي القضاة مشس الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم بن

أحد االئمة الفضالء، والسادة العلماء، والصدور الرؤساء، وهو أول من جدد يف أيامه قضاء القضاة من سائر 
املذاهب، فاشتغلوا باالحكام بعد ما كانوا نوابا له، وقد كان املنصب بينه وبني ابن الصائغ دوال يعزل هذا تارة 

ا ويوىل هذا، وقد درس ابن خلكان يف عدة مدارس مل جتتمع لغريه، ومل يبق معه يف آخر وقت ويوىل هذا، ويعزل هذ
  ).٣(، وبيد ابنه كمال الدين موسى النجيبية )٢(سوى االمينية 

تويف ابن خلكان باملدرسة النجيبية املذكورة بإيواهنا يوم السبت آخر النهار، يف السادس والعشرين من رجب، ودفن 
  .فح قاسيون عن ثالث وسبعني سنةمن الغد بس

وقد كان ينظم نظما حسنا رائقا، وقد كانت حماضرته يف غاية احلسن، وله التاريخ املفيد الذي رسم بوفيات االعيان 
  .من أبدع املصنفات، واهللا سبحانه أعلم
  مث دخلت سنة اثنتني ومثانني وستمائة

  رجب يف أهبة عظيمة، وكان يوما) ٤(ع فيها قدم امللك املنصور إىل دمشق يف يوم اجلمعة ساب
__________  

ولد : وفيه ٣٧٤/  ٥شذرات الذهب  ٧٦/  ١انظر تذكرة النبيه (اثنتني وتسعني سنة : ٧١١/  ١يف السلوك ) ١(
  ).ببجاية سنة تسع ومثانني ومخسمائة

الدولة كمشتكني بن عبد  املدرسة االمينية هي أول مدرسة للشافعية بدمشق أنشأها أتابك العساكر بدمشق ابن) ٢(
  ).١٧٨/  ١الدارس يف تاريخ املدارس (ه  ٥٤١اهللا الطغتكيين املتوىف سنة 

الدارس (وهي لصق املدرسة النورية، أنشأها مجال الدين أقوش الصاحلي النجييب استاذ دار امللك الصاحل أيوب ) ٣(
٤٦٨/  ١.(  
  .ثامن: ٧١٥/  ١يف السلوك ) ٤(

بة بدمشق الشيخ عبد الكايف بن عبد امللك بن عبد الكايف عوضا عن حميي الدين بن مشهودا وفيها وىل اخلطا
  .احلرستاين الذي تويف فيها كما سيأيت، وخطب يوم اجلمعة احلادي والعشرين من رجب من هذه السنة
حلنفي حمضرا ويف هذا اليوم قبل الصالة احتيط على القاضي عز الدين بن الصائغ بالقلعة وأثبت ابن احلصري نائب ا

يتضمن أن عنده وديعة مبقدار مثانية آالف دينار، من جهة ابن االسكاف، وكان الذي أثار ذلك شخص قدم من 



حلب يقال له تاج الدين بن السنجاري، وويل القضاء بعده هباء الدين يوسف بن حميي الدين بن الزكي، وحكم يوم 
لصائغ، وسعى مبحضر آخر أن عنده وديعة بقيمة مخسة االحد ثالث وعشرين رجب ومنع الناس من زيارة ابن ا

وعشرين ألف دينار للصاحل إمساعيل بن أسد الدين، وقام يف ذلك ابن الشاكري واجلمال بن احلموي وآخرون، 
وتكلموا يف قضية ثالثة، مث عقد له جملس تاله فيه شدة شديدة، وتعصبوا عليه مث أعيد إىل اعتقاله، وقام يف صفه 

طنة حسام الدين الجني، ومجاعة من االمراء، فكلموا فيه السلطان فأطلقه وخرج إىل منزله، وجاء الناس نائب السل
من شعبان، وانتقل من العادلية إىل داره بدرب النقاشة، وكان عامة ) ١(إىل هتنئته يوم االثنني الثالث والعشرين 

  .جلوسه يف املسجد جتاه داره
  .دين بن صصرىويف رجب باشر حسبة دمشق مجال ال

  ويف شعبان درس اخلطيب مجال
الدين بن عبد الكايف بالغزالية عوضا عن اخلطيب ابن احلرستاين، وأخذ منه الدولعية لكمال الدين بن النجار، الذي 

  .كان وكيل بيت املال، مث أخذ مشس الدين االربلي تدريس الغزالية من ابن عبد الكايف املذكور
احلكم عن ابن الزكي شرف الدين أمحد بن نعمة املقدسي أحد أئمة الفضالء، وسادات  ويف آخر شعبان باشر نيابة

  .العلماء املصنفني
، وأخذت منه العادلية الصغرية )٢(وملا تويف أخوه مشس الدين حممد يف شوال ويل مكانه تدريس الشامية الربانية 

القعدة، وأخذت من شرف الدين أيضا ، فدرس فيها القاضي جنم الدين أمحد بن صصرى التغليب يف ذي )٣(
  .فدرس فيها جنم الدين البيايب نائب احلكم رمحهم اهللا أمجعني) ٤(الرواحية 

الصدر الكبري عماد الدين أبو الفضل حممد بن القاضي مشس الدين أيب نصر حممد بن : وممن تويف فيها من االعيان
  هبة اهللا بن الشريازي، صاحب الطريقة

__________  
  .افرج عنه يف ثامن عشري شعبان: ٧١٥/  ١ السلوك يف) ١(
الدارس يف (وهي بدمشق، أنشأهتا ست الشام ابنه جنم الدين أيوب بن شادي أخت السلطان صالح الدين ) ٢(

  ).٨١/  ٦خطط الشام  ٢٧٧/  ١تاريخ املدارس 
ن درس هبا أمحد بن أمحد بن وهي بدمشق، أنشأهتا زهرة خاتون بنت امللك العادل أيب بكر بن أيوب، وأول م) ٣(

  ).٤١٣/  ١الدارس (نعمة 
  ).٢٦٥/  ١الدارس ( ٦٢٣وهي بدمشق، بناها زكي الدين أيب القاسم التاجر املعروف بابن رواحة سنة ) ٤(

  .يف الكتابة، مسع احلديث وكان من رؤساء دمشق وأعياهنا تويف يف صفر منها) ١(املنسوبة 
سالم مشس الدين أبو حممد عبد الرمحن بن الشيخ أيب عمر حممد بن أمحد بن حممد شيخ اجلبل الشيخ العالمة شيخ اال

بن قدامة احلنبلي، أول من ويل قضاء احلنابلة بدمشق، مث تركه وتواله ابنه جنم الدين، وتدريس االشرفية باجلبل، 
  وقد مسع احلديث الكثري، وكان من علماء الناس وأكثرهم ديانة وأمانة يف عصره، مع

  .ى ومست صاحل حسن، وخشوع ووقارهد
  .تويف ليلة الثالثاء سلخ ربيع اآلخر من هذه السنة عن مخس ومثانني سنة، ودفن مبقربة والده رمحهم اهللا

االنصاري الدمشقي ) ٢(العالمة مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عباس بن أيب جعوان ) ٢(ابن أيب جعوان 
ارع يف النحو واللغة، مسعت شيخنا تقي الدين ابن تيمية وشيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي احملدث الفقيه الشافعي الب



هذا الرجل قرأ مسند االمام أمحد ومها يسمعان فلم يضبط عليه حلنة متفقا عليها، وناهيك : يقول كل منهما لآلخر
  .هبذين ثناء على هذا ومها مها

القضاة عماد الدين عبد الكرمي بن قاضي القضاة مجال الدين ابن  بن اخلطيب قاضي) ٣(اخلطيب حميي الدين حيىي 
الشافعي خطيب دمشق ومدرس الغزالية، كان فاضال بارعا أفىت ودرس وويل اخلطابة والغزالية بعد ) ٤(احلرستاين 

  .أبيه، وحضر جنازته نائب السلطنة وخلق كثري، تويف يف مجادى اآلخرة عن مثان وستني سنة، ودفن بقاسيون
أمحد بن حجى مبدينة بصرى، وصلي عليه بدمشق ) ٥(االمري الكبري ملك عرب آل مثرى : ويف خامس رجب تويف

  .صالة الغائب
__________  

مل يرد يف صبح االعشى اخلط املنسوب أو الطريقة املنسوبة فيما أورده من أنواع اخلطوط والكتابة املستعملة يف ) ١(
  .لكتابة املنسوبة فن اخلط عموماديوان االنشاء، فلعل املقصود با

جفوان : ، ويف االصل٣٦/  ٧والنجوم الزاهرة  ٣٨١/  ٥وشذرات الذهب  ٨٤/  ١من تذكرة النبيه ) ٢(
  .تصحيف

  .حممد: ٢٨٢/  ٣الوايف  ٣٨٠/  ٥وشذرات الذهب  ٨٦/  ١يف تذكرة النبيه ) ٣(
  ).م البلدانمعج(نسبه إىل حرستا وهي قرية وسط بساتني دمشق : احلرستاين) ٤(
  .آل مرى: ٣٧٦/  ٥آل مرا ويف شذرات الذهب : ٧٢١/  ١يف السلوك ) ٥(

  الشيخ االمام العامل شهاب الدين
بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن تيمية احلراين، والد شيخنا ) ١(عبد احلليم بن الشيخ االمام العالمة جمد الدين عبد اهللا 

 الفرق، الفارق بني الفرق، كان له فضيلة حسنة، ولديه فضائل كثرية، العالمة العلم تقي الدين بن تيمية، مفيت
وكان له كرسي جبامع دمشق يتكلم عليه عن ظاهر قلبه، وويل مشيخة دار احلديث السكرية بالقصاعني، وهبا كان 

  .ه اهللاسكنه، مث درس ولده الشيخ تقي الدين هبا بعده يف السنة اآلتية كما سيأيت، ودفن مبقابر الصوفية رمح
مث دخلت سنة ثالث ومثانني وستمائة يف يوم االثنني ثاين احملرم منها درس الشيخ االمام العامل العالمة تقي الدين أبو 
العباس أمحد ابن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلراين بدار احلديث السكرية اليت بالقصاعني، وحضر عنده 

الشافعي، والشيخ تاج الدين الفزاري شيخ الشافعية، والشيخ زين الدين بن قاضي القضاة هباء الدين بن الزكي 
املرحل، وزين الدين بن املنجا احلنبلي، وكان درسا هائال، وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري خبطه لكثرة فوائده، 

  .وكثرة ما استحسنه احلاضرون
ن عمره إذ ذاك عشرين سنة وسنتني، مث جلس وقد أطنب احلاضرون يف شكره على حداثة سنه وصغره، فإنه كا

الشيخ تقي الدين املذكور أيضا يوم اجلمعة عاشر صفر باجلامع االموي بعد صالة اجلمعة على منرب قد هيئ له 
لتفسري القرآن العزيز، فابتدأ من أوله يف تفسريه، وكان جيتمع عنده اخللق الكثري واجلم الغفري من كثرة ما كان 

م املتنوعة احملررة مع الديانة والزهادة والعبادة سارت بذكره الركبان يف سائر االقاليم والبلدان، يورد من العلو
  .واستمر على ذلك مدة سنني متطاولة

وفيها قدم السلطان إىل دمشق من مصر يوم السبت ثاين عشر مجادى اآلخرة، فجاء صاحب محاه امللك املنصور إىل 
والعشرين من شعبان وقع مطر عظيم ) ٢(وأكرمه، فلما كان ليلة االربعاء الرابع  خدمته فتلقاه السلطان يف موكبه

بدمشق، ورعد وبرق، وجاء سيل عظيم جدا حىت كسر أقفال باب الفراديس، وارتفع املاء ارتفاعا كثريا، حبيث 



ثالثة أيام، وتوىل  أغرق خلقا كثريا، وأخذ مجال اجليش املصري وأثقاهلم، فخرج السلطان إىل الديار املصرية بعد
  .مشد الدواوين االمري مشس الدين سنقر عوضا عن الدويدراي علم الدين سنجر

  وفيها اختلف التتار فيما بينهم على
  ملكهم السلطان أمحد فعزلوه عنهم وقتلوه، وملكوا عليهم السلطان أرغون بن أبغا، ونادوا بذلك

__________  
  .عبد السالم: ٣٦٠/  ٧والنجوم الزاهرة  ٣٧٦/  ٥ذهب وشذرات ال ٨٥/  ١يف تذكرة النبيه ) ١(
  .حادي عشري شعبان: ٧٢٤/  ١يف السلوك ) ٢(

ويف رواية املقريزي أن السلطان رحل من دمشق يف رابع عشريه فوصل قلعة اجلبل يف يوم الثالثاء ثامن عشر 
  .رمضان

  .ان أمحديف جيشهم، وتأطدت أحواهلم، ومشت أمورهم على ذلك، وبادت دولة السلط
  .وقامت دولة أرغون بن أبغا
الشيخ طالب الرفاعي بقصر حجاج وله زاوية مشهورة به، وكان يزور بعض املريدين : وممن تويف فيها من االعيان

  .فمات
القاضي االمام عز الدين أبو املفاخر حممد بن شرف الدين عبد القادر بن عفيف الدين عبد اخلالق بن : وفيها مات

ي الدمشقي ويل القضاء بدمشق مرتني، عزل بابن خلكان، مث عزل ابن خلكان به ثانية، مث عزل خليل االنصار
، وصلي عليه )١(وسجن وويل بعده هباء الدين بن الزكي، وبقي معزوال إىل أن تويف ببستانه يف تاسع ربيع االول 

مشكور السرية، له عقل  بسوق اخليل، ودفن بسفح قاسيون، وكان مولده سنة مثان وعشرين وستمائة، وكان
عليه، ودرس بعده ) ٢(وتدبري واعتقاد كثري يف الصاحلني، وقد مسع احلديث له ابن بلبان مشيخة قرأها ابن جعوان 

الشيخ زين الدين عمر بن مكي بن املرحل، وكيل بيت املال، ودرس ابنه حميي الدين أمحد بالعمادية ) ٣(بالعذراوية 
ق، مث تويف ابنه أمحد هذا بعده يف يوم االربعاء ثامن رجب، فدرس بالعمادية وزاوية الكالسة من جامع دمش

والدماغية الشيخ زين الدين بن الفارقي شيخ دار احلديث نيابة عن أوالد القاضي عز الدين بن الصائغ بدر الدين 
  .وعالء الدين
  امللك السعيد فتح الدين: وفيها تويف

ن إمساعيل بن امللك العادل، وهو والد امللك الكامل ناصر الدين حممد، يف ليلة عبد امللك بن امللك الصاحل أيب احلس
االثنني ثالث رمضان، ودفن من الغد بتربة أم الصاحل، وكان من خيار االمراء حمترما كبريا رئيسا، روى املوطأ عن 

  .وغريه) ٤(حيىي بن بكري عن مكرم بن أيب الصقر، ومسع ابن الليت 
__________  

  .ربيع اآلخرة: ٩١/  ١ تذكرة النبيه يف) ١(
  .٣٥٤صفحة  ٥يف االصل ابن جفوان، انظر حاشية رقم ) ٢(
 ٥٨٠يف االصل العزروية، وهي اليت أنشأهتا بدمشق الست عذراء ابنة أخ السلطان صالح الدين االيويب سنة ) ٣(
  ).٨٦/  ٦خطط بالشام  ٣٧٤/  ١الدارس (ه 
ابن الليثي تصحيف، وابن الليت هو عبد اهللا بن عمر بن علي بن عمر : االصل ، ويف٩٥/  ١من تذكرة النبيه ) ٤(



  .ه ٦٣٥بن زيد احلرميي القزاز املتوىف سنة 
  ).١٧١/  ٥شذرات الذهيب  ١٤٣/  ٥العرب للذهيب (

ع الشافعي، تويف يف شوال منها، وكان فاضال، ويل قضاء زر) ١(القاضي جنم الدين عمر بن نصر بن منصور البياين 
مث قضاء حلب، مث ناب يف دمشق ودرس بالرواحية وباشرها بعده مشس الدين عبد الرمحن بن نوح املقدسي، يوم 

  .عاشر شوال
، بن أيوب، )٢(امللك املنصور ناصر الدين حممد بن حممود بن عمر بن ملكشاه : ويف هذا اليوم تويف حبماه ملكها

نتني وأربعني، وله عشر سنني، فمكث يف امللك أزيد من أربعني ، ومتلك محاه سنة ث)٣(ولد سنة ثالثني وستمائة 
سنة، وكان له بر وصدقات، وقد أعتق يف بعض موته خلقا من االرقاء، وقام يف امللك بعده ولده امللك املظفر بتقليد 

  .امللك املنصور له بذلك
املالكية، ومدرسهم بعد القاضي القاضي مجال الدين أبو يعقوب يوسف بن عبد اهللا بن عمر الرازي، قاضي قضاة 

  زين
الزواوي الذي عزل نفسه، وقد كان ينوب عنه فاستقل بعده باحلكم، تويف يف اخلامس من ذي القعدة وهو يف طريق 

احلجاز، وكان عاملا فاضال قليل التكليف والتكلف، وقد شغر املنصب بعده ثالث سنني ودرس بعده للمالكية 
بعده أبو إسحاق اللوري، وبعده بدر الدين وأبو بكر الربيسي، مث ملا وصل القاضي الشيخ مجال الدين الشريشي، و

  .مجال الدين بن سليمان حاكما درس باملدارس واهللا سبحانه أعلم
احملرم قدم امللك املنصور إىل دمشق ومعه اجليوش وجاء إىل ) ٤(مث دخلت سنة أربع ومثانني وستمائة يف أواخر 

  املظفر بن املنصور فتلقاه جبميع اجليوش، وخلع عليه خلعة امللوك، مث سافر السلطان خدمته صاحب محاه امللك
__________  

  .البيساين: ٩٤/  ١يف تذكرة النبيه ) ١(
  .شاهنشاه: ٨٨/  ١وتذكرة النبيه  ٧٢٦/  ١يف السلوك ) ٢(
  .مولده يف ربيع االول سنة اثنني وثالثني وستمائة: ٨٨/  ١يف تذكرة النبيه ) ٣(

  .مات عن إحدى ومخسني سنة: ويف السلوك
  .يف ثاين عشريه: ٧٢٧/  ١يف السلوك ) ٤(

صفر، وجاءت ) ٢(ففتحه اهللا عليهم يف يوم اجلمعة ثامن عشر ) ١(بالعساكر املصرية والشامية فنزل املرقب 
مضرة على البشارة بذلك إىل دمشق فدقت البشائر وزينت البلد وفرح املسلمون بذلك، الن هذا احلصن كان 

املسلمني، ومل يتفق فتحه الحد من ملوك االسالم ال للملك صالح الدين، وال للملك الظاهر ركن الدين بيربس 
البند قداري، وفتح حوله بلنياس ومرقب وهي بلدة صغرية إىل جانب البحر عند حصن منيع جدا ال يصل إليه سهم 

إىل السلطان امللك املنصور، واستنقذ املنصور خلقا  وال حجر منجنيق، فأرسل إىل صاحب طرابلس فهدمه تقربا
  .كثريا من أسارى املسلمني، الذين كانوا عند الفرنج، وهللا احلمد
  .مث عاد املنصور إىل دمشق، مث سافر بالعساكر املصرية إىل القاهرة

حميي الدين بن ولد للمنصور ولده امللك الناصر حممد بن قالوون، وفيها عزل ) ٣(ويف أواخر مجادى اآلخرة 
النحاس عن نظر اجلامع ووليه عز الدين بن حميي الدين بن الزكي، وباشر ابن النحاس الوزارة عوضا عن التقي توبة 



التكرييت، وطلب التقي توبة إىل الديار املصرية وأحيط على أمواله وأمالكه، وعزل سيف الدين طوغان عن والية 
  .أيب اهليجاء ، وباشرها عز الدين بن]دمشق [ املدينة 

الشيخ عز الدين حممد بن علي ابن إبراهيم بن شداد، تويف يف صفر، وكان فاضال : وممن تويف فيها من االعيان
  .مشهورا، له كتاب سرية امللك الظاهر، وكان معتنيا بالتاريخ

الصاحلي، كان من خيار البند قداري أستاذ امللك الظاهر بيربس، وهو االمري الكبري عالء الدين أيدكني البند قداري 
  .االمراء ساحمه اهللا

تويف يف ربيع اآلخر منها، وقد كان الصاحل جنم الدين صادر البند قداري هذا، وأخذ منه مملوكه بيربس فأضافه إليه 
  .لشهامته وهنضته، فتقدم عنده على أستاذه وغريه

__________  
  ).٢٥٤تقومي البلدان ص (د االسبتارية قلعة حصينة تشرف على البحر املتوسط كانت بي: املرقب) ١(
فتحه : ٩٦/  ١ويف تذكرة ابن حبيب ) ٧٢٨/  ١(يف السلوك فتحه عنوة يوم اجلمعة تاسع عشر ربيع االول ) ٢(

من خالل حضوره حصار حصن  ٢١/  ٤وهو ما أشار إليه أبو الفداء يف خمتصره (باالمان يف شهر ربيع االول 
  ).املرقب

  .يوم السبت سادس عشر احملرم، وكان مولده بقلعة اجلبل: ٧٢٧/  ١يف السلوك ) ٣(
  .وأمه بنت سكتاي بن قراجني بن جنعان: ٢١/  ٤قال أبو الفداء يف خمتصره 

  الشيخ الصاحل العابد الزاهد شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن إمساعيل االمخيمي، كانت له جنازة هائلة،
  .ودفن بقاسيون رمحه اهللا

عامر املقري الذي ينسب إليه امليعاد الكبري، الشيخ الصاحل املقري مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن عامر بن أيب  ابن
بكر الغسويل احلنبلي، مسع احلديث من الشيخ موفق الدين بن قدامة وغريه، وكان يعمل امليعاد ليلة االحد، فإذا 

  .فرغوا من ذلك دعا هبم مث وعظهم
  .اء حادي عشر مجادى اآلخرة ودفن بالقرب من تربة الشيخ عبد اهللا االرمينتويف يوم االربع

القاضي عماد الدين داود بن حيىي بن كامل القرشي النصروي احلنفي، مدرس العزية بالكشك، وناب يف احلكم عن 
جقازي، شيخ جمد الدين بن العدمي، ومسع احلديث وتويف ليلة النصف من شعبان، وهو والد الشيخ جنم الدين الق

  .احلنفية، وخطيب جامع تنكر
  .الشيخ حسن الرومي شيخ سعيد السعداء بالقاهرة

  .وقد وليها بعده مشس الدين االتابكي
الرشيد سعيد بن علي بن سعيد، الشيخ رشيد الدين احلنفي مدرس الشبلية، وله تصانيف مفيدة كثرية، ونظم 

  .حسن
كل شئ ) ١(أن * ات الدهر ال يغين احلذر أذهب احلزن اعتقادي نكب* قل ملن حيذر أن تدركه : فمن ذلك قوله

على نعم منها اهلداية للحمد صحيحا خلقت اجلسم * إهلي لك احلمد الذي أنت أهله : بقضاء وقدر ومن شعره قوله
فآويت واستنقذت من كل ما * ولطفك يب ما زال مذ كنت يف املهد وكنت يتيما قد أحاط يب الردى * مين مسلما 

  إىل كل خري يهتدي طالب الرشد* ردي وهبت يل العقل الذي بضيائه ي



__________  
  ...أذهب اخلوف اعتقادي أنه: يف املنهل الصايف صدره) ١(

فضلت هبا مل * فيا نعمة قد حل موقعها عندي ولو رمت جهدي أن أجازي فضيلة * ووفقت لالسالم قليب ومنطقي 
خيلفين االهلون وحدي يف حلدي فجديل بلطف منك يهدي * نك عندما جيز أطرافها جهدي ألست الذي أرجو حنا

وقليب ويدنيين إليك بال بعد تويف يوم السبت ثالث رمضان، وصلي عليه العصر باجلامع املظفري، ودفن * سريريت 
  .بالسفح

  ).١(رمضان أبو القاسم علي بن بلبان بن عبد اهللا الناصري احملدث املفيد املاهر، تويف يوم اخلميس مستهل 
االمري جمري الدين حممد بن يعقوب بن علي املعروف بابن متيم احلموي الشاعر، صاحب الديوان يف الشعر، فمن 

ما * ال تقربوه وإن تضوع نشره ) ٢(ويقول قوال يف البنفسج حينق * عاينت ورد الروض يلطم خده : شعره قوله
و عبد اهللا حممد بن الشيخ عثمان بن علي الرومي، ودفن بينكم فهو العدو االزرق الشيخ العارف شرف الدين أب

بتربتهم بسفح قاسيون، ومن عندهم خرج الشيخ مجال الدين حممد الساوحي وحلق ودخل يف ذي اجلوالقية وصار 
  .شيخهم ومقدمهم

قالوون،  مث دخلت سنة مخس ومثانني وستمائة استهلت واخلليفة احلاكم أبو العباس أمحد، والسلطان امللك املنصور
ونائبه بالشام االمري حسام الدين الجني السلحداري املنصوري، واالمري بدر الدين الصوايب حماصر مدينة الكرك يف 

  أواخر السنة املاضية، وقدم عليه من مصر عسكر صحبة االمري حسام الدين
__________  

  تذكرة النبيه(سنة  ٧٢بدمشق وعمره ه قدم القاهرة ومسع هبا وبالعراق مات  ٦١٢كان مولده بالقدس سنة ) ١(
  ).٧٣٠/  ١السلوك  ١٠١/  ١
  .ويقول وهو على البنفسج حمنق: ٣٩٠/  ٥عجزه يف شذرات الذهب ) ٢(

، فاجتمعوا على حصار الكرك حىت أنزلوا منها صاحبها امللك املسعود خضر بن امللك الظاهر، يف )١(طرقطاي 
بامللك خضر وأهل ) ١(فدقت البشائر ثالثة أيام، وعاد طرقطاي مستهل صفر، وجاءت البشارة بذلك إىل دمشق، 

  .بيته إىل الديار املصرية، كما فعل امللك الظاهر أبوه بامللك املغيث عمر بن العادل، كما تقدم ذلك
، ورتب أمورها وأجلوا منها خلقا من الكركيني، واستخدموا بقلعة )٢(واستناب يف الكرك نائبا عن أمر املنصور 

  .دمشق
وملا اقترب دخول آل الظاهر إىل القاهرة تلقاهم املنصور فأكرم لقياهم وأحسن إىل االخوين جنم الدين خضر، وبدر 

الدين سالمش، وجعلهما يركبان مع ابنيه علي واالشرف خليل، وجعل عليهما عيونا يرصدون ما يفعالن، وأنزال 
يهم وزيادة كثرية، وكتب االمري بدر الدين بكتوت الدور بالقلعة وأجرى عليهم من الرواتب والنفقات ما يكف

صفر بأرض ) ٣(العالئي وهو جمرد حبمص إىل نائب دمشق الجني، أنه قد انعقدت زوبعة يف يوم اخلميس سابع 
محص مث ارتفعت يف السماء كهيئة العمود واحلية والعظيمة، وجعلت ختتطف احلجارة الكبار، مث تصعد هبا يف اجلو 

نشاب ومحلت شيئا كثريا من اجلمال بأمحاهلا، واالثاث واخليام والدواب، ففقد الناس من ذلك شيئا كأهنا سهام ال
  .كثريا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .ويف هذا اليوم وقع مطر عظيم يف دمشق وجاء سيل كثري وال سيما يف الصاحلية



  .ب تقي الدين بن توبة إىل الوزارة بدمشقوفيها أعيد علم الدين الدويداري إىل مشد الدواوين بدمشق، والصاح
الذي ) ٤(وفيها توىل قضاء املالكية مبصر زين الدين بن أيب خملوف الربيدي عوضا عن القاضي تقي الدين بن شاس 

  .تويف هبا
وفيها درس بالغزالية بدر الدين بن مجاعة انتزعها من يد مشس الدين إمام الكالسة، الذي كان ينوب عن مشس 

اليكي، وااليكي شيخ سعيد السعدا، باشرها شهرا مث جاء مرسوم بإعادهتا إىل االيكي، وأنه قد استناب عنه الدين ا
  مجال

  .الدين الباجريقي، فباشرها الباجريقي يف ثالث رجب
أمحد بن شيبان ابن تغلب الشيباين أحد مشايخ احلديث املسندين املعمرين بدمشق، تويف : وممن تويف فيها من االعيان

  .بصفر عن مثان ومثانني سنة، ودفن بقاسيون
__________  

  ).٢٢/  ٤انظر خمتصر أيب الفداء (طرنطاي : ١٠٢و  ٤٩/  ١وتذكرة ابن حبيب  ٧٣٠/  ١يف السلوك ) ١(
  .وهو االمري عز الدين أيبك املوصلي) ٢(
/  ١تذكرة النبيه (ارا رابع صفر، بناحية الغسولة وهي منزل للقوافل فيما محص وق: ٧٣١/  ١يف السلوك ) ٣(

  ).، معجم البلدان١٠٢
  .برساس حتريف: من السلوك وتذكرة النبيه، ويف االصل) ٤(

  .وهو حسني بن عبد الرحيم بن عبد اهللا بن شاس السعدي املالكي

ي البكر) ١(الشيخ االمام العامل البارع الشيخ مجال الدين أبو بكر حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حبمان 
سنة إحدى وستمائة، ورحل إىل العراق فسمع هبا احلديث من املشايخ ) ٢(الشريشي املالكي، ولد بشريش 

والقطيعي وابن زوربة وابن الليثي وغريهم، واشتغل وحصل وساد أهل زمانه، مث عاد إىل مصر فدرس بالفاضلية، مث 
بة أم الصاحل، ومشيخة الرباط الناصري أقام بالقدس شيخ احلرم، مث جاء إىل دمشق فويل مشيخة احلديث بتر

  .بالسفح، ومشيخة املالكية، وعرض عليه القضاء فلم يقبل
تويف يوم االثنني الرابع والعشرين من رجب بالرباط الناصري بقاسيون، ودفن بسفح قاسيون جتاه الناصرية وكانت 

  .جنازته حافلة جدا
  الفضل حيىي بن حممد بن علي بن حممد بن حيىيقاضي القضاة يوسف ابن قاضي القضاة حميي الدين أيب 

ابن علي بن عبد العزيز بن علي بن احلسني بن حممد بن عبد الرمحن بن أبان بن عثمان بن عفان، القرشي الدمشقي 
املعروف بابن الزكي الشافعي، كان فاضال مربزا، وهو آخر من ويل القضاء من بين الزكي إىل يومنا هذا، ولد يف 

ومسع احلديث، تويف ليلة االثنني حادي عشر ذي احلجة، ودفن بقاسيون، وتوىل بعده ابن اخلوي ) ٣( سنة أربعني
  .شهاب الدين

الشيخ جمد الدين يوسف بن حممد بن حممد بن عبد اهللا املصري مث الدمشقي الشافعي الكاتب املعروف بابن املهتار، 
توىل مشيخة دار احلديث النورية، وقد مسع الكثري كان فاضال يف احلديث واالدب، يكتب كتابة حسنة جدا، و

  .وانتفع الناس به وبكتابته، تويف عاشر ذي احلجة ودفن بباب الفراديس
  بن حممد املعروف بابن اخليمي، كانت له) ٤(الشاعر االديب شهاب الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد املنعم 

__________  



  .سحمان: ٤٦/  ٨ن الفرات وتاريخ اب ٣٩٢/  ٥يف شذرات الذهب ) ١(
  ).معجم البلدان تقومي البلدان(شريش وتسمى شرش أيضا وهي مدينة من كورة شذونة باالندلس ) ٢(
مات وله : مات عن ست وأربعني سنة بدمشق، ويف شذرات الذهب: كذا باالصل وتذكرة النبيه، ويف السلوك) ٣(

  .مخس وأربعون سنة
  .مد بن عبد املنعم بن يوسف بن أمحد االنصاري اليمينحم: أ ٢٨٧/  ٢٩يف هناية االرب ) ٤(

مشاركة يف علوم كثرية، ويد طوىل يف النظم الرائق، الفائق جاوز الثمانني وقد تنازع هو وجنم الدين بن إسرائيل يف 
 فتحاكما إىل ابن الفارض فأمرمها بنظم أبيات على وزهنا فنظم كل منهما فأحسن، ولكن البن) ١(قصيدة بائية 

اخليمي يد طوىل عليه، وكذلك فعل ابن خلكان، وامتدحه على وزهنا بأبيات حسان، وقد أطال ترمجته اجلزري يف 
  )٢(احلاج شرف الدين : كتابه، وفيها كانت وفاة

  .ابن مري، والد الشيخ حميي الدين النووي رمحه اهللا
لواثق باهللا أيب دبوس فسلبه امللك بظاهر يعقوب بن عبد احلق أبو يوسف املريين سلطان بالد املغرب، خرج على ا

مراكش، واستحوذ على بالد االندلس واجلزيرة اخلضراء، يف سنة مثان وستني وستمائة، واستمرت أيامه إىل حمرم 
  .هذه السنة، وزالت على يديه دولة املوحدين هبا

بن عمر الشريازي، قاضيها وعاملها صاحب التصانيف هو القاضي االمام العالمة ناصر الدين عبد اهللا ) ٣(البيضاوي 
  .وعامل أذربيجان وتلك النواحي، مات بتربيز سنة مخس ومثانني وستمائة

يف أربع " شرح التنبيه : " ، وهو مشهور، وقد شرحه غري واحد، وله"املنهاج يف أصول الفقه : " ومن مصنفاته
" الطوالع : " ، وله"الكافية يف املنطق " و " تخب شرح املن" ، و "الغاية القصوى يف دراية الفتوى : " جملدات، وله

أيضا، وله غري ذلك من التصانيف املفيدة، وقد أوصى إىل القطب الشريازي أن يدفن جبانبه " شرح احملصول " و 
  .بتربيز واهللا سبحانه أعلم

ين الجني إىل مث دخلت سنة ست ومثانني وستمائة يف أول احملرم ركبت العساكر صحبة نائب الشام حسام الد
  حماصرة صهيون

__________  
وهو ) ٢(إليك آل التقصي وانتهى الطلب * يا مطلبا ليس يل غريه أرب : مطلعها: يف املطبوعة، يف هامشها) ١(

: قال يف هامش املطبوعة) طبقات السبكي(شرف بن مري بن حسن بن حسني بن حزام بن حممد بن مجعة النووي 
  .ه ٦٨٢كانت وفاته سنة 

  .نسبة إىل البيضاء من بالد فارس: البيضاوي) ٣(
  ).٣٩٢/  ٥شذرات الذهب  ٥٩/  ٥طبقات الشافعية (

وحصن برزية، فما نعمهم االمري سيف الدين سنقر االشقر، فلم يزالوا به حىت استنزلوه وسلمهم البالد، وسار إىل 
  ألف خدمة السلطان امللك املنصور، فتلقاه باالكرام واالحترام، وأعطاه تقدمة

  .فارس، ومل يزل معظما يف الدولة املنصورية إىل آخرها، وانقضت تلك االحوال
ويف النصف من احملرم حكم القاضي جالل الدين احلنفي نيابة عن أبيه حسام الدين الرازي، ويف الثالث عشر من 

اهرة على قضاء قضاة ربيع االول قدم القاضي شهاب الدين حممد بن القاضي مشس الدين بن اخلليل اخلوي من الق



  .دمشق، وقرئ تقليده يوم اجلمعة مستهل ربيع اآلخر، واستمر بنيابة شرف الدين املقدسي
ويف يوم االحد ثالث شوال درس بالرواحية الشيخ صفي الدين اهلندي، وحضر عنده القضاة والشيخ تاج الدين 

دين عبد الرمحن ابن بنت االعز، عوضا عن الفزاري، وعلم الدين الدويداري، وتوىل قضاء قضاة القاهرة تقي ال
، وقد كان وليها شهرا بعد ابن اخلوي فاجتمع حينئذ إىل ابن بنت االعز بني )١(برهان الدين اخلضر السنجاري 

  .القضاء كله بالديار املصرية، وذلك يف أوائل صفر منها
نه ربع جزر ما الذي اشتراه من بنت وفيها استدعى سيف الدين السامري من دمشق إىل الديار املصرية ليشتري م

امللك االشرف موسى، فذكر هلم أنه وقفه، وكان املتكلم يف ذلك علم الدين الشجاعي، وكان ظاملا، وكان قد 
استنابه امللك املنصور بديار مصر، وجعل يتقرب إليه بتحصيل االموال، ففتق هلم ناصر الدين حممد بن عبد الرمحن 

، وهي غري رشيدة، وأثبت سفهها على زين الدين بن )٢(رى هذا من بنت االشرف املقدسي أن السامري اشت
مدة عشرين سنة مائيت ألف ) ٣(خملوف اجلائر اجلاهل، وأبطل البيع من أصله، واسترجع على السامري مبغل 

لديار، مث درهم، وأخذوا منه حصة من الزنبقية قيمتها سبعني ألفا وعشرة آالف مكملة، وتركوه فقريا على برد ا
أثبتوا رشدها واشتروا منها تلك احلصص مبا أرادوه، مث أرادوا أن يستدعوا بالدماشقة واحدا بعد واحد، 

ويصادروهنم، وذلك أنه بلغهم أن من ظلم بالشام ال يفلح وأن من ظلم مبصر أفلح وطالت مدته، وكانوا يطلبوهنم 
  .اإىل مصر أرض الفراعنة والظلم، فيفعلون معهم ما أرادو

الشيخ االمام العالمة قطب الدين أبو بكر حممد بن الشيخ االمام أيب العباس أمحد بن : وممن تويف فيها من االعيان
  علي بن حممد بن احلسن بن

__________  
  .مات فجأة تاسع صفر عن سبعني سنة) ١(
  ).٧٣٤/  ١السلوك (
واهره وقف دار السعادة وبستان النريب، وهي ملكة خاتون، وكان والدها االشرف قد أوصى هلا جبميع ج) ٢(

  .ه ٦٩٤ماتت يف عاشر شعبان سنة 
  ).منها ٢وحاشية  ٧٣٥انظر السلوك ص (
عن عشرين سنة وهو مبلغ مائيت ألف وعشرة آالف  -وقيل حزرما  -ربع حرزما : ٧٣٦/  ١يف السلوك ) ٣(

  .درهم من فضة

ي، مث املالكي الشافعي املعروف بالقسطالين، شيخ دار احلديث املصر) ١(عبد اهللا بن أمحد امليموين القيسي التوزري 
بالقاهرة، ولد سنة أربع عشرة وستمائة، ورحل إىل بغداد فسمع الكثري وحصل علوما، وكان يفيت ) ٢(الكاملية 

على مذهب الشافعي، وأقام مبكة مدة طويلة مث صار إىل مصر فويل مشيخة دار احلديث، وكان حسن االخالق 
  .إىل الناس، تويف يف آخر احملرم ودفن بالقرافة الكربى، وله شعر حسن أورد منه ابن اجلزري قطعة صاحلةحمببا 

عماد الدين حممد بن العباس الدنيسري الطبيب املاهر، واحلاذق الشاعر، خدم االكابر والوزراء وعمر مثانني سنة 
  ).٣(وتويف يف صفر من هذه السنة بدمشق 

دين اخلضر بن احلسني بن علي السنجاري، توىل احلكم بديار مصر غري مرة، وويل الوزارة قاضي القضاة برهان ال
  .أيضا، وكان رئيسا وقورا مهيبا، وقد باشر القضاء بعده تقي الدين ابن بنت االعز

  .الشاعر املشهور، له ديوان) ٤(شرف الدين سليمان بن عثمان 



  ).٥(مات يف صفر منها 
بد العزيز بن عبد املنعم بن الصيقل احلراين، ولد سنة أربع وتسعني ومخسمائة، ومسع الشيخ الصاحل عز الدين ع

  الكثري، مث استوطن مصر حىت تويف هبا يف رابع عشر رجب، وقد جاوز التسعني، وقد مسع منه
  احلافظ علم الدين الربزايل ملا رحل إىل مصر يف سنة أربع ومثانني، وحكى عنه أنه شهد جنازة يف

__________  
  .النوري تصحيف: من تذكرة النبيه والسلوك، ويف االصل) ١(

  ).معجم البلدان(والتوزري نسبة إىل توزر وهي مدينة بأفريقيا 
  ).٣٧٥/  ٢املواعظ واالعتبار للمقريزي (وهي الدار اليت أنشأها امللك الكامل االيويب ) ٢(
رسة الدنيسرية لالطباء بدمشق غريب البيمارستان النوري كان من االطباء االعيان واملعدودين من االدباء بىن مد) ٣(
  .ه ٦٠٥وكان مولده بدنيسر سنة ) ١٣٣/  ٢الدارس (

  ).معجم البلدان(ودنيسر من نواحي اجلزيرة قرب ماردين 
  .بنيمان: ٧٣٨/  ١بليمان، ويف السلوك : ٣٩٥/  ٥وشذرات الذهب  ١١١/  ١يف تذكرة النبيه ) ٤(
  ).السلوك تذكرة النبيه(ومات بدمشق عن نيف وتسعني سنة  -نة بني حلب ومسيساط مدي -ولد بربعبان ) ٥(

بغداد فتبعهم نباش، فلما كان الليل جاء إىل ذلك القرب ففتح عن امليت، وكان امليت شابا قد أصابته سكتة، فلما 
  .ه، ودفن فيه النباشفتح القرب هنض ذلك الشاب امليت جالسا فسقط النباش ميتا يف القرب، وخرج الشاب من قرب

كنت مرة بقليوب وبني يدي صربة قمح، فجاء زنبور فأخذ واحدة مث ذهب هبا، مث جاء فأخذ أخرى : وحكى له قال
مث ذهب هبا، مث جاء فأخذ أخرى أربع مرات، قال فاتبعته فإذا هو يضع احلبة يف فم عصفور أعمى بني تلك االشجار 

  .اليت هناك
الكايف أنه شهد مرة جنازة فإذا عبد أسود معنا، فلما صلى الناس عليها مل يصل، فلما وحكى يل الشيخ عبد : قال

  .أنا عمله، مث ألقى نفسه يف قرب ذلك امليت، قال فنظرت فلم أر شيئا: حضرنا الدفن نظر إيل وقال
الدمشقي ترك احلافظ أبو اليمن أمني الدين عبد الصمد بن عبد الوهاب بن احلسن بن حممد بن احلسن بن عساكر 

الرياسة واالمالك، وجاور مبكة ثالثني سنة، مقبال على العبادة والزهادة، وقد حصل له قبول من الناس شاميهم 
  .ومصريهم وغريهم، تويف باملدينة النبوية يف ثاين رجب منها

االموال من أهل مث دخلت سنة سبع ومثانني وستمائة فيها قدم الشجاعي من مصر إىل الشام بنية املصادرة الرباب 
الشام ويف أواخر ربيع اآلخر قدم الشيخ ناصر الدين عبد الرمحن املقدسي من القاهرة، على وكالة بيت املال ونظر 

االوقاف، ونظر اخلاص، ومعه تقاليد وخلع فتردد الناس إىل بابه وتكلم يف االمور وآذى الناس، وكانت واليته 
لم يف الديار املصرية، توسل إليه بالشيخ مشس الدين االيكي وبابن الوحيد بسفارة االمري علم الدين الشجاعي املتك

الكاتب، وكانا عنده هلما صورة، وقد طلب مجاعة من أعيان الدماشقة يف أول هذه السنة إىل الديار املصرية فطولبوا 
جل الظامل بالعقوبة، بأموال كثرية، فدافع بعضهم بعضا، وهذا مما خيفف عقوبته من ظلمهم، وإال فلو صربوا لعو

  .ولزال عنهم ما يكرهون سريعا
وملا قدم ابن املقدسي إىل دمشق كان حيكم بتربة أم الصاحل، والناس يترددون إليه وخيافون شره، وقد استجد 

باشورة بباب الفراديس ومساطب باب الساعات للشهود، وجدد باب اجلابية الشمايل ورفعه، وكان متواطئا، 
  .ي حتته، وكذلك أصلح جسر باب الفراديس حتت السويقة اليت جددها عليه من اجلانبنيوأصلح اجلسر الذ



وهذا من أحسن ما عمله ابن املقدسي، وقد كان مع ذلك كثري االذية للناس ظلوما غشوما، ويفتح على الناس 
  .أبوابا من الظلم ال حاجة إليها

  ي القضاة حسام الدين احلنفي،ويف عاشر مجادى االوىل قدم من الديار املصرية أيضا قاض

والصاحب تقي الدين توبة التكرييت، وقاضي القضاة مجال الدين حممد بن سليمان الزواوي املالكي على قضاء 
املالكية بعد شغوره عن حاكم بدمشق ثالث سنني ونصف، فأقام شعار املنصب ودرس ونشر املذهب وكان له 

  .سؤدد ورياسة
فوجد عليه ) ١(تويف امللك الصاحل عالء الدين بن امللك املنصور قالوون بالسنطارية  ويف ليلة اجلمعة رابع شعبان

أبوه وجدا شديدا، وقد كان عهد إليه باالمر من بعده وخطب له على املنابر من مدة سنني، فدفنه يف تربته وجعل 
  والية العهد من بعده إىل ابنه االشرف خليل، من بعد

من بعد ذكر أبيه يوم اجلمعة، ودقت البشائر وزين البلد سبعة أيام، ولبس اجليش اخللع أبيه، وخطب له على املنابر 
  .وركبوا، وأظهر الناس سرورا لشهامته، مع ما يف قلوهبم على أبيه الجل ظلم الشجاعي

بن السلعوسي عوضا عن شرف الدين بن الشيزري وفيه ) ٢] (حممد [ ويف رمضان باشر حسبة دمشق مشس الدين 
الشيخ بدر الدين بن مجاعة إىل خطابة القدس بعد موت خطيبه قطب الدين، فباشر بعده تدريس القيمرية عالء  توجه

  .الدين أمحد بن القاضي تاج الدين ابن بنت االعز
ويف شهر رمضان كبس نصراين وعنده مسلمة ومها يشربان اخلمر يف هنار رمضان، فأمر نائب السلطنة حسام الدين 

النصراين فبذل يف نفسه أمواال جزيلة فلم يقبل منه، وأحرق بسوق اخليل، وعمل الشهاب حممود يف الجني بتحريق 
  .ذلك أبياتا يف قصيدة مليحة، وأما املرأة فجلدت احلد

عبد املنعم بن حيىي بن إبراهيم بن علي بن ) ٣(اخلطيب االمام قطب الدين أبوالزكا : وممن تويف فيها من االعيان
هللا بن حممد بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف، القرشي، الزهري، خطيب بيت املقدس جعفر بن عبد ا

أربعني سنة، وكان من الصلحاء الكبار حمبوبا عند الناس، حسن اهليئة مهيبا عزيز النفس، يفيت الناس ويذكر التفسري 
ر، ولد سنة ثالث وستمائة، وتويف ليلة من حفظه يف احملراب بعد صالة الصبح، وقد مسع الكثري وكان من االخيا

  .الثالثاء سابع رمضان عن أربع ومثانني سنة
  الشيخ الصاحل العابد إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد اجلعربي، تقي الدين أبو إسحاق، أصله من قلعة

__________  
قد أناف على الثالثني ويف وحتدثت طائفة أن أخاه امللك االشرف خليال مسه و: ٧٤٤/  ١قال يف السلوك ) ١(

  .كان عمره عشرون سنة ونصف ١١٥/  ١تذكرة النبيه 
  .٧٤٥/  ١من السلوك ) ٢(
  .٣٧٨/  ٧النجوم الزاهرة  ٧٤٦/  ١أبو الذكاء انظر السلوك : ٤٠١/  ٥يف الشذرات ) ٣(

  .جعرب، مث أقام بالقاهرة، وكان يعظ الناس وكان الناس ينتفعون بكالمه كثريا
رة يوم السبت الرابع والعشرين من احملرم، ودفن يف تربته باحلسينية، وله نظم حسن، وكان من الصلحاء تويف بالقاه

  .املشهورين رمحه اهللا
الشيخ الصاحل يس بن عبد اهللا املقري احلجام، شيخ الشيوخ حميي الدين النواوي، وقد حج عشرين حجة، وكانت 



  .له أحوال وكرامات
  .مللك املنصور قالوون، زوجة امللك السعيداخلونده غازية خاتون بنت ا
بن نفيس، شرح القانون البن سينا وصنف املوجز ) ٢(بن أيب احلزم ) ١] (علي [ احلكيم الرئيس عالء الدين 

  .وغريه من الفوائد وكان يكتب من حفظه، وكان اشتغاله على ابن الدخواري، وتويف مبصر يف ذي القعدة
الشيخ مجال الدين بن مالك النحوي، شارح االلفية اليت عملها أبوه، وهو من أحسن  الشيخ بدر الدين عبد اهللا بن

الشروح وأكثرها فوائد، وكان لطيفا ظريفا فاضال، تويف يف يوم االحد الثامن من احملرم، ودفن من الغد بباب 
  .الصغري

  .واهللا أعلم
وذلك أن السلطان قالوون قدم باجليوش : مث دخلت سنة مثان ومثانني وستمائة فيها كان فتح مدينة طرابلس

املنصورة املصرية صحبته إىل دمشق، فدخلها يف الثالث عشر من صفر، مث سار هبم وجبيش دمشق وصحبته خلق 
  كثري من املتطوعة، منهم القاضي جنم الدين احلنبلي، قاضي احلنابلة، وخلق من املقادسة

__________  
  .١١٥/  ١ه وتذكرة النبي ٧٤٦/  ١من السلوك ) ١(
  ).بالراء(احلرم : يف تذكرة ابن حبيب) ٢(

وغريهم، فنازل طرابلس يوم اجلمعة مستهل ربيع االول، وحاصرها باجملانيق حصارا شديدا، وضيقوا على أهلها 
اآلخرة فتحت طرابلس ) ١(تضييقا عظيما، ونصب عليها تسعة عشر منجنيقا، فلما كان يوم الثالثاء رابع مجادى 

الرابعة من النهار عنوة، ومشل القتل واالسر مجيع من فيها، وغرق كثري من أهل امليناء وسبيت النساء  يف الساعة
واالطفال، وأخذت الذخائر واحلواصل، وقد كان هلا يف أيدي الفرنج من سنة ثالث ومخسمائة إىل هذا التاريخ، 

يان بن جنيب ملعاوية، فأسكنها معاوية وقد كانت قبل ذلك يف أيدي املسلمني من زمان معاوية، فقد فتحها سف
اليهود، مث كان عبد امللك بن مروان جدد عمارهتا وحصنها وأسكنها املسلمني، وصارت آمنة عامرة مطمئنة، وهبا 
مثار الشام ومصر، فإن هبا اجلوز واملوز والثلج والقصب، واملياه جارية فيها تصعد إىل أماكن عالية، وقد كانت قبل 

  .متقاربة، مث صارت بلدا واحدا، مث حولت من موضعها كما سيأيت اآلن ذلك ثالث مدن
  .وملا وصلت البشارة إىل دمشق دقت البشائر وزينت البالد وفرح الناس فرحا شديدا وهللا احلمد واملنة

كانت عليها، مث أمر السلطان امللك املنصور قالوون أن هتدم البلد مبا فيها من العمائر والدور واالسوار احلصينة اليت 
وأن يبىن على ميل منها بلدة غريها أمكن منها وأحسن، ففعل ذلك، فهي هذه البلدة اليت يقال هلا طرابلس، مث عاد 
إىل دمشق مؤيدا منصورا مسرورا حمبورا، فدخلها يوم النصف من مجادى اآلخرة، ولكنه فوض االمور والكالم يف 

مجاعة ومجع أمواال كثرية، وحصل بسبب ذلك اذى اخللق، وبئس  االموال فيها إىل علم الدين الشجاعي، فصادر
هذا الصنيع فإن ذلك تعجيل لدمار الظامل وهالكه، فلم يغن عن املنصور ما مجع له الشجاعي من االموال شيئا، فإنه 

  .مل يعش بعد ذلك إال اليسري حىت أخذه اهللا أخذ القرى وهي ظاملة، كما سيأيت
  .شعبان جبيشه إىل الديار املصرية، فدخلها يف أواخر شعبان مث سافر السلطان يف ثاين

  كركر، وتلك النواحي، وكسرت طائفة من التتر هناك، وقتل: وفيها فتحت قالع كثرية بناحية حلب
  .ملكهم خربندا نائب التتر على ملطية

  .ر تاج الدين الشريازيوفيها توىل احلسبة بدمشق مجال الدين يوسف بن التقي توبة التكرييت مث أخذها بعد شهو



وفيها وضع منرب عند حمراب الصحابة بسبب عمارة كانت يف املقصورة، فصلى برهان الدين االسكندري نائب 
  .اخلطيب بالناس هناك مدة شهر، اجلماعات واجلمعات، ابتدأوا ذلك من يوم اجلمعة الثاين والعشرين من ذي احلجة

ة بنت الشيخ إبراهيم زوجة النجم بن إسرائيل، كانت من بيت الفقر، هلا الشيخة فاطم: وممن تويف فيها من االعيان
  سلطنة وإقدام وترمجة وكالم يف طريقة

__________  
  .أول ربيع اآلخر: ٢٣/  ٤رابع ربيع اآلخرة، ويف خمتصر أيب الفداء : ٧٤٧/  ١يف السلوك ) ١(

  .الناحلريرية وغريهم، وحضر جنازهتا خلق كثري، ودفنت عند الشيخ رس
العامل ابن الصاحب الشيخ املاجن، هو الشيخ الفاضل علم الدين أمحد بن يوسف بن عبد اهللا بن شكر، كان من بيت 

علم ورياسة، وقد درس يف بعض املدارس، وكانت له وجاهة ورياسة، مث ترك ذلك كله وأقبل على احلرفشة 
حلشيش واستعمله، كان من الفهم يف اخلالعة والتشبه هبم يف اللباس والطريقة، وأكل ا) ١(وصحبة احلرافيش 

واجملون والزوائد الرائقة الفائقة اليت ال يلحق يف كثري منها، وقد كان له أوالد فضالء ينهونه عن ذلك فلم يلتفت 
  ).٢(إليهم، ومل يزل ذلك دأبه حىت تويف ليلة اجلمعة احلادي والعشرين من ربيع االول 

بن خالته تاج الدين ابن بنت االعز مستقال يف القضاء قبل ذلك، فقال له ابن وملا ويل القضاة االربعة كان ا
يف قلة : تسكت وإال خليتهم يسقونك السم، فقال له: ما مت حىت رأيتك صاحب ربع، فقال له: الصاحب املذكور

يا أهيل * مي يف مخار احلشيش معىن مرا: دينك تفعل، ويف قلة عقوهلم يسمعوا منك، وقال ميدح احلشيشة اخلسيسة
  العقول واالفهام

فاللهو منه الفىت يعيش * يا نفس ميلي إىل التصايب : وحرام حترمي غري احلرام وله أيضا* حرموها عن غري عقل ونقل 
فرحت ال أهتدي من * مجعت بني احلشيش واخلمر : إن أعوز اخلمر فاحلشيش وله أيضا* وال متلي من سكر يوم 

* اقعد هبا وهتنا : يربح واهللا غاية االجر وقال يهجو الصاحب هباء الدين بن احلنا* رسيت السكر يا من يريين لباب مد
من أين لك يا بن حنا فاستدعاه فضربه مث أمر به إىل املارستان فمكث فيه سنة * ال بد أن تتعىن تكتب على بن حممد 

  .مث أطلق
__________  

  .وضعاف اخللق مفردها حرفوش، أي الرعاع والدمهاء: احلرافيش) ١(
  .ربيع اآلخرة: ١٢٧/  ١يف تذكرة النبيه ) ٢(

  .مات وقد أناف على الستني: ٧٥٠/  ١ويف السلوك 

حممد بن حممود بن حممد بن عباد السلماين العالمة، قدم دمشق بعد اخلمسني : مشس الدين االصبهاين شارح احملصول
شرح احملصول للرازي، وصنف القواعد يف أربعة فنون، وستمائة، وناظر الفقهاء واشتهرت فضائله، ومسع احلديث و

  .أصول الفقه، وأصول الدين، واملنطق، واخلالف
وله معرفة جيدة يف املنطق والنحو واالدب، وقد رحل إىل مصر فدرس مبشهد احلسني والشافعي وغريمها، ورحل 

  .إليه الطلبة، تويف يف العشرين من رجب يف القاهرة عن ثنتني وسبعني سنة
  الشمس حممد بن العفيف سليمان بن علي بن عبد اهللا بن علي التلمساين، الشاعر املطبق، كانت وفاته يف حياة أبيه

، وصلي عليه )١(فتأمل له ووجد عليه وجدا شديدا، ورثاه بأشعار كثرية، تويف يوم االربعاء الرابع عشر من رجب 



  .باجلامع، ودفن بالصوفية
وكم * وهن لعقد احلسن فيه فرائد وكم يتجاىف خصره وهو ناحل * اياه جنوم لبدره وإن ثن: فمن رائق شعره قوله

لكنه غري مصروف إىل رشده صفراء يف * ما للحشيشة فضل عند آكلها : يتحلى ثغره وهو بارد وله يذم احلشيشة
وقد الح * ده بدا وجهه من فوق ذابل خ: محراء يف عينه سوداء يف كبده ومن شعره أيضا* وجهه خضراء يف فمه 

وقد طلعت مشس النهار على رمح وله من مجلة * من سود الذوائب يف جنح فقلت عجيب كيف مل يذهب الدجا 
ء وأنت حركت اهلوى امللك املنصور * ب اللدن يف حد سوى هذاك حركه اهلوا * ما أنت عندي والقضي : أبيات

  ،)٢( يوم الثالثاء ثامن عشر شعبان شهاب الدين حممود بن امللك الصاحل إمساعيل بن العادل، تويف
__________  

  .ومات شابا ٦٦١ولد يف عاشر مجادى اآلخرة سنة ) ١(
  .عاش حنو ثالثني سنة: ١٢٦/  ١ويف تذكرة النبيه ) ١٢٩/  ٣الوايف (
  .مبدينة بصرى ٦١٩ولد سنة ) ٢(

الكثري، وكان حيب أهله، وكان  وصلي عليه باجلامع، ودفن من يومه بتربة جده، وكان ناظرها، وقد مسع احلديث
  .فيه لطف وتواضع

  الشيخ فخر الدين أبو حممد
عبد الرمحن بن يوسف البعلبكي احلنبلي، شيخ دار احلديث النورية ومشهد ابن عروة، وشيخ الصدرية، كان يفيت 

  .ويفيد الناس مع ديانة وصالح وزهادة وعبادة، ولد سنة إحدى عشرة وستمائة، وتويف يف رجب منها
مث دخلت سنة تسع ومثانني وستمائة فيها كانت وفاة امللك املنصور قالوون، وكان اخلليفة احلاكم العباسي، ونائب 

، ونائب الشام حسام الدين الجني، وقضاة الشام شهاب الدين بن اخلوي الشافعي، )١(مصر حسام الدين طرقطاي 
دين الزواوي املالكي، وجاء الربيد يطلب مشس الدين وحسام الدين احلنفي، وجنم الدين بن شيخ اجلبل، ومجال ال

سنقر االشقر إىل الديار املصرية، فأكرمه السلطان وقواه وشد يده وأمره باستخالص االموال، وزاده مشد اجليوش، 
والكالم على احلصون إىل البرية وكختا وغري ذلك، فقويت نفسه وزاد جتربه ولكن كان يرجع إىل مروءة وستر 

ينتمي إليه، وذلك مودة يف الدنيا يف أيام قالئل، ويف مجادى اآلخرة جاء الربيد بالكشف على ناصر الدين  وينفع من
املقدسي وكيل بيت املال، وناظر اخلاص، فظهرت عليه خمازي من أكل االوقاف وغريها، فرسم عليه بالعذراوية 

السامري قصيدة يتشفى فيها ملا كان أسدى وطولب بتلك االموال وضيق عليه، وعمل فيه سيف الدين أبو العباس 
إليه من الظلم وااليذاء، مع أنه راح إليه وتغمم له ومتازحا هنالك، مث جاء الربيد بطلبه إىل الديار املصرية فخاف 

وهو مشنوق باملدرسة العذراوية، فطلبت القضاة والشهود فشاهدوه ) ٢(النواب من ذهابه، فأصبح يوم اجلمعة 
وصلي عليه بعد اجلمعة ودفن مبقابر الصوفية عند أبيه، وكان مدرسا بالرواحية وتربة أم الصاحل، كذلك، مث جهز 

  .مع الوكالتني والنظر
  إىل أراضي بعلبك ملا هنالك من) ٣(وجاء الربيد بعمل جمانيق حلصار عكا فركب االعسر 

__________  
  .طرنطاي: ٧٥١/  ١يف السلوك ) ١(
  .م اجلمعة ثالث شعبانيو: ٧٥٣/  ١يف السلوك ) ٢(
وهو االمري مشس الدين سنقر االعسر، وقد قام االعسر بتجهيز لوازم احلرب بصفته شاد ديوان اجليش ) ٣(



  بدمشق،
  .وقد كلف هذه السنة، فضال عما بيده من مسؤوليات، بوظيفة شد احلصون بسائر النيابات الشامية والساحل

  ).س الصفحةمن نف ٢وانظر حاشية رقم  ٧٥٤/  ١السلوك (

االخشاب العظيمة اليت ال يوجد مثلها بدمشق، وهي تصلح لذلك، فكثرت اجلنايات واجلبايات والسخر، وكلفوا 
الناس تكليفا كثريا، وأخذوا أخشاب الناس، ومحلت إىل دمشق بكلفة عظيمة وشدة كثرية، فإنا هللا وإنا إليه 

  .راجعون
ذا اهلم واملصادرات وأمثال ذلك إذ وردت بريدية فأخربوا بوفاة امللك وفاة امللك املنصور قالوون بينما الناس يف ه

ظاهر القاهرة، مث محل إىل قلعة اجلبل ليال ) ١(املنصور يوم السبت سادس ذي القعدة من هذه السنة، باملخيم 
، وركب يف وجلس بعده ولده امللك االشرف خليل بوالية العهد له، وحلف له مجيع االمراء، وخطب له على املنابر

أهبة امللك، والعساكر كلهم يف خدمته مشاة من قلعة اجلبل إىل امليدان االسود الذي هو سوق اخليل، وعلى االمراء 
واملقدمني اخللع، وعلى القضاة واالعيان، وملا جاءت االخبار بذلك حلف له االمراء بالشام، وقبض على حسام 

  .جزيلة أنفق منها على العساكر نائب أبيه وأخذ منه أمواال) ٢(الدين طرقطاي 
وفيها ويل خطابة دمشق زين الدين عمر بن مكي بن املرحل عوضا عن مجال الدين بن عبد الكايف وكان ذلك 

مبساعدة االعسر، وتوىل نظر اجلامع الرئيس وجيه الدين بن املنجى احلنبلي، عوضا عن ناصر الدين بن املقدسي، 
  . ألفاومثر وقفه وعمره وزاد مائة ومخسني

وفيها احترقت دار صاحب محاه، وذلك أنه وقع فيها نار يف غيبته فلم يتجاسر أحد يدخلها، فعملت النار فيها 
  .يومني فاحترقت واحترق كل ما فيها

ويف شوال درس بتربة أم الصاحل بعد ابن املقدسي القاضي إمام الدين القونوي، وفيها باشر الشرف حسني بن أمحد 
مر قضاء احلنابلة عوضا عن ابن عمه جنم الدين بن شيخ اجلبل، عن مرسوم امللك املنصور قبل بن الشيخ أيب ع

  .وفاته
  وحج بالناس يف هذه السنة من الشام االمري

بدر الدين بكتوت الدوباسي، وحج قاضي القضاة شهاب الدين بن اخلوي، ومشس الدين بن السلعوس ومقدم 
ي، وكان بينهما عداوة، فأغلق أبواب مكة ومنع الناس من دخوهلا فأحرق الركب االمري عتبة، فتوهم منه أبو من

الباب وقتل مجاعة وهنب بعض االماكن، وجرت خطوب فظيعة، مث أرسلوا القاضي ابن اخلوي ليصلح بني الفريقني، 
  .ا معظماوملا استقر عند أيب مني رحل الركوب وبقي هو يف احلرم وحده وأرسل معه أبو مني من أحلقه هبم سامل

  وجاء اخلرب مبوت املنصور إىل
__________  

وكان قد برز من القاهرة فنزل مبسجد ترب، وهو يف املنزلة االوىل يف الطريق إىل الشام وموضعه قريب من ) ١(
  .املطرية وعرف قدميا مبسجد البئر واجلميزة، وتسميه العامة مسجد التنب

  ).٧٥٤/  ١، انظر السلوك مسجد التريز: ٢٣/  ٤ويف خمتصر أيب الفداء (
  .طرنطاي وقد تقدم: يف املصادر) ٢(



  .الناس وهم بعرفات وهذا شئ عجيب
يا شقرييا : وجاء كتاب يستحث الوزير ابن السلعوس يف املسري إىل الديار املصرية، وبني االسطر خبط امللك االشرف

  .وجه اخلري احضر لتستلم الوزارة
  .ثاء عاشر احملرم، فتسلم الوزارة كما قال السلطانفساق إىل القاهرة فوصلها يوم الثال

السلطان امللك املنصور قالوون ابن عبد اهللا التركي الصاحلي االلفي، اشتراه امللك : وممن تويف فيها من االعيان
اء الصاحل جنم الدين أيوب بن امللك الكامل حممد بن العادل أيب بكر بن أيوب، بألفي دينار، وكان من أكابر االمر

عنده وبعده، وملا تزوج امللك السعيد بن الظاهر بابنته غازية خاتون، عظم شأنه جدا عند الظاهر، وما زال يترفع يف 
الدولة حىت صار أتابك سالمش بن الظاهر، مث رفعه من البني واستقل بامللك يف سنة أربع ومثانني، وفتح طرابلس 

من ذي القعدة، ودفن ) ١(ا فعاجلته املنية يف السادس والعشرين سنة مثان ومثانني، وعزم على فتح عكا وبرز إليه
  .بتربته مبدرسته اهلائلة اليت أنشأها بني القصرين، اليت ليس بديار مصر وال بالشام مثلها

  .وفيها دار حديث ومارستان
  وعليها أوقاف دارة كثرية

سنة، وكان حسن الصورة مهيبا، ) ٣(سنة، وكانت مدة ملكه اثنيت عشرة ) ٢(عظيمة، مات عن قريب من ستني 
  .عليه أهبة السلطنة ومهابة امللك، تام القامة حسن اللحية عايل اهلمة شجاعا وقورا ساحمه اهللا

) ٥(نائب السلطنة املنصورية مبصر، أخذه االشرف فسجنه يف قلعة اجلبل، مث قتله ) ٤(االمري حسام الدين طرقطاي 
ف يف حصري وألقي على مزبلة، وحزن عليه بعض الناس، فكفن كآحاد الفقراء بعد وبقي مثانية أيام ال يدرى به، مث ل

النعيم الكثري، والدنيا املتسعة، والكلمة النافذة، وقد أخذ السلطان من حواصله ستمائة ألف دينار وسبعني قنطارا 
اجلياد، واالسلحة املثمنة، باملصري فضة، ومن اجلواهر شيئا كثريا، سوى اخليل والبغال واجلمال واالمتعة والبسط 

  وغري ذلك من احلواصل واالمالك
__________  

  .كذا باالصل وهو تصحيف، وقد تقدم انه تويف يف السادس من ذي القعدة) ١(
  .حنو سبعني سنة: ٧٥٥/  ١يف السلوك ) ٢(
: ٢٤/  ٤ إحدى عشرة سنة وشهرين وأربعة وعشرين يوما، ويف خمتصر أيب الفداء: ٧٥٥/  ١يف السلوك ) ٣(

  .إحدى عشرة وشهرين: ١٣٥/  ١إحدى عشرة سنة وثالثة أشهر وأياما، ويف تذكرة النبيه 
  .كذا باالصل، ويف املصادر طرنطاي وقد تقدم) ٤(
  .يوم اجلمعة ثاين عشر ذي القعدة: ٢٤/  ٤يف تاريخ أيب الفداء ) ٥(

  .يوم االثنني خامس عشرة: ٧٥٧/  ١ويف السلوك 

ولدين أحدمها أعمى، وقد دخل هذا االعمى على االشرف فوضع املنديل على وجهه وقال مبصر والشام، وترك 
شئ هللا وذكر له أن هلم أياما ال جيدون شيئا يأكلونه، فرق له وأطلق هلم االمالك يأكلون من ريعها، فسبحان اهللا 

  .املتصرف يف خلقه مبا يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء
  يد الدين عمر بن إمساعيل بن مسعود الفارقي الشافعي، مدرس الظاهرية، تويف هباالشيخ االمام العالمة رش

وقد جاوز التسعني، وجد خمنوقا يف احملرم، ودفن بالصوفية، وقد مسع احلديث وكان منفردا يف فنون من العلوم 
الرمل واحلساب  كثرية، منها علم النحو واالدب وحل املترجم والكتابة واالنشاء وعلم الفلك والنجوم وضرب



  .وغري ذلك، وله نظم حسن
اخلطيب مجال الدين أبو حممد عبد الكايف بن عبد امللك بن عبد الكايف الربعي، تويف بدار اخلطابة وحضر الناس 

  .الصالة عليه يوم السبت سلخ مجادى االوىل، ومحل إىل السفح فدفن إىل جانب الشيخ يوسف الفقاعي
ل ابن عز القضاة أيب احلسن علي بن حممد بن عبد الواحد بن أيب اليمن، الشيخ الزاهد فخر الدين أبو الظاهر إمساعي

املتقلل من متاع الدنيا، تويف يف العشرين من رمضان، وصلي عليه يف اجلامع، ودفن بتربة بين الزكي بقاسيون حمبة 
ورقتني وكان مع هذا حيسن الظن يف حميي الدين بن عريب، فإنه كان يكتب من كالمه كل يوم ورقتني، ومن احلديث 
  .به، وكان يصلي مع االئمة كلهم باجلامع، وقد أخرب عنه بعض العلماء أنه رأى خبطه

* وإمنا الصحيح املروي عمن أنشد هذا الشعر " عينه " تدل على أنه عينه وقد صحح على * ويف كل شئ له آية 
فراح يف قلبه ميثلها فغار منه النسيم ) * ١(صون هوى والنهر مذ جن يف الغ: وله شعر فمنه* تدل على أنه واحد 

  فجاء عن وصله مييلها* عاشقها 
__________  

  ..النهر قد جن بالغصون هوى: ١٣٠/  ١صدره يف تذكرة النبيه ) ١(

  وقد بدا حكمه يف عامل الصور* ملا حتقق باالمكان فوقكم : وله أيضا
هم عني معناي وعني * يل سادة ال أرى سواهم :  الصور ولهفالح فرقكم يف عامل* فميز اجلمع عنه وهو متخذ 

وطول ذيل وفرط ضعفي * مين وعزوا عن درك طريف هم نظروا يف عموم فقري * جويف لقد أحاطوا بكل جزء 
مواهب : فخرا هبم أو ثنيت عطفي وله* وصرف بر وحمض لطف فال تلم إن جررت ذيلي * فعاملوين ببحت جود 
وبشرى بعد بشرى بعد بشرى هلا * فقد أخرستين ونطقن شكرا فنعمى إثر نعمى إثر نعمى *  ذي اجلالل لدي تتري
يعم مزيدها دنيا وأخرى احلاج طيربس بن عبد اهللا عالء الدين الوزير، صهر امللك الظاهر، * بدء وليس هلا انتهاء 

مشق أوقفه، وله يف فكاك االسرى كان من أكابر االمراء ذوي احلل والعقد، وكان دينا كثري الصدقات، له خان بد
وغري ذلك، وأوصى عند موته بثلثمائة ألف تصرف على اجلند بالشام ومصر، فحصل لكل جندي مخسون درمها، 

  .وكانت وفاته يف ذي احلجة، ودفن بتربته بسفح املقطم
، تويف ثاين عشر بن الشيخ مشس الدين بن أيب عمر املقدسي) ١] (أمحد [ قاضي القضاة جنم الدين أبو العباس 

رجب بسوا، وكان فاضال بارعا خطيبا مدرسا بأكثر املدارس، وهو شيخ احلنابلة وابن شيخهم، وتوىل بعده القضاء 
  .بن عبد اهللا بن أيب عمر، واهللا أعلم) ٢(الشيخ شرف الدين حسني 

ي الفرنج من مدد مث دخلت سنة تسعني وستمائة من اهلجرة فيها فتحت عكا وبقية السواحل اليت كانت بأيد
  متطاولة، ومل يبق هلم فيها

  .حجر واحد وهللا احلمد واملنة
__________  

  .١٢٩/  ١وتذكرة النبيه  ٧٥٩/  ١من السلوك ) ١(
/  ١٢الوايف (ودفن مبقربة جده  ٦٩٥ه ووفاته سنة  ٦٣٨حسن، وكان مولده سنة : ٧٥٩/  ١يف السلوك ) ٢(

٩٣.(  



بأمر اهللا أبو العباس العباسي، وسلطان البالد امللك االشرف خليل بن املنصور  استهلت هذه السنة واخلليفة احلاكم
قالوون، ونائبه مبصر وأعماهلا بدر الدين بيدرا، ووزيره ابن السلعوس الصاحب مشس الدين، ونائبه بالشام حسام 

يمن امللك املظفر مشس الدين الجني السلحداري املنصوري، وقضاة الشام هم املذكورون يف اليت قبلها، وصاحب ال
الدين يوسف بن املنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول، وصاحب مكة جنم الدين أبو مني حممد بن إدريس بن 
علي بن قتادة احلسيين، وصاحب املدينة عز الدين مجاز بن شيحة احلسيين، وصاحب الروم غياث الدين كيخسرو، 

صاحب محاة تقي الدين حممود بن امللك املنصور ناصر الدين حممد وهو ابن ركن الدين قلج أرسالن السلجوقي، و
بن امللك املظفر تقي الدين حممد، وسلطان بالد العراق وخراسان وتلك النواحي أرغون بن أبغا بن هوالكو بن توىل 

  .بن جنيكزخان
هب والفضة، وأنزل وكان أول هذه السنة يوم اخلميس وفيه تصدق عن امللك املنصور بأموال كثرية جدا من الذ

السلطان إىل تربته يف ليلة اجلمعة فدفن هبا حتت القبة، ونزل يف قربه بدر الدين بيدرا، وعلم الدين الشجاعي، 
وفرقت صدقات كثرية حينئذ، وملا قدم الصاحب مشس الدين بن السلعوس من احلجاز خلع عليه للوزارة، وكتب 

  .ر كاتب االنشا بيده، وركب الوزير يف أهبة الوزارة إىل داره، وحكمتقليده هبا القاضي حميي الدين بن عبد الظاه
قبض على مشس الدين سنقر االشقر وسيف الدين بن جرمك الناصري، وأفرج عن االمري ) ١(وملا كان يوم اجلمعة 

شق مرة ، ورد عليه أقطاعه، وأعيد التقي توبة إىل وزارة دم)٢(زين الدين كتبغا وكان قد قبض عليه مع طرقطاي 
  .أخرى

  .وفيها أثبت ابن اخلوي حمضرا يتضمن أن يكون تدريس الناصرية للقاضي الشافعي وانتزعها من زين الدين الفارقي
فتح عكا وبقية السواحل وفيها جاء الربيد إىل دمشق يف مستهل ربيع االول لتجهيز آالت احلصار لعكا، ونودي يف 

ان أهل عكا يف هذا احلني عدوا على من عندهم من جتار املسلمني دمشق الغزاة يف سبيل اهللا إىل عكا، وقد ك
فقتلوهم وأخذوا أمواهلم، فأبرزت املناجيق إىل ناحية اجلسورة، وخرجت العامة واملتطوعة جيرون يف العجل حىت 
لشام، الفقهاء واملدرسني والصلحاء، وتوىل ساقها االمري علم الدين الدويداري، وخرجت العساكر بني يدي نائب ا

وخرج هو يف آخرهم، وحلقه صاحب محاه امللك املظفر وخرج الناس من كل صوب، واتصل هبم عسكر طرابلس، 
  وركب االشرف من
__________  

  .سابع صفر: ٧٦٢/  ١يف السلوك ) ١(
  .طرنطاي، انظر ما سبق) ٢(

ربيع اآلخر ونصبت ) ١(رابع الديار املصرية بعساكره قاصدا عكا، فتوافت اجليوش هنالك، فنازهلا يوم اخلميس 
من كل ناحية ميكن نصبها عليها، واجتهدوا غاية االجتهاد يف حماربتها والتضييق على أهلها، ) ٢(عليها املناجيق 

واجتمع الناس باجلوامع لقراءة صحيح البخاري، فقرأه الشيخ شرف الدين الفزاري، فحضر القضاة والفضالء 
  .واالعيان

وقع ختبيط من نائب الشام حسام الدين الجني، فتوهم أن السلطان يريد مسكه، وكان قد ويف أثناء حماصرة عكا 
، فركب هاربا فرده علم الدين الدويداري باملسا به وجاء به إىل )٣(أخربه بذلك االمري الذي يقال له أبو خرص 

ط على حواصله، ورسم على السلطان فطيب قلبه وخلع عليه مث أمسكه بعد ثالثة أيام وبعثه إىل قلعة صفد واحتا
  .أستاذ داره بدر الدين بكداش، وجرى ما ال يليق وقوعه هنالك، إذ الوقت وقت عسر وضيق وحصار



) ٤(وصمم السلطان على احلصار فرتب الكوسات ثلثمائة محل، مث زحف يوم اجلمعة سابع عشر مجادى االوىل 
على االسوار مع طلوع الشمس، ونصبت  ودقت الكوسات مجلة واحدة عند طلوع الشمس، وطلع املسلمون

السناجق االسالمية فوق أسوار البلد، فولت الفرنج عند ذلك االدبار، وركبوا هاربني يف مراكب التجار، وقتل 
  منهم عدد ال يعلمه إال اهللا

ينتفع هبا بعد  تعاىل، وغنموا من االمتعة والرقيق والبضائع شيئا كثريا جدا، وأمر السلطان هبدمها وختريبها، حبيث ال
، وسلمت صور وصيدا )٥(ذلك، فيسر اهللا فتحها هنار مجعة، كما أخذهتا الفرنج من املسلمني يف يوم اجلمعة 

قيادهتما إىل االشرف، فاستوثق الساحل للمسلمني، وتنظف من الكافرين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هللا 
  .رب العاملني

ففرح املسلمون، ودقت البشائر يف سائر احلصون، وزينت البالد ليتنزه فيها  وجاءت البطاقة إىل دمشق بذلك
  .الناظرون واملتفرجون، وأرسل السلطان إىل صور أمريا فهدم أسوارها وعفا آثارها

  .وقد كان هلا يف أيدي الفرنج من سنة مثان عشرة ومخسمائة
الفرنج، مث إن الفرنج جاؤوا فأحاطوا هبا جبيوش وأما عكا فقد كان امللك الناصر يوسف بن أيوب أخذها من أيدي 

كثرية، مث جاء صالح الدين ليمانعهم عنها مدة سبعة وثالثني شهرا، مث آخر ذلك استملكوها وقتلوا من كان فيها 
  .من املسلمني، كما تقدم ذلك

  مث إن السلطان امللك االشرف خليل بن املنصور قالوون سار من عكا قاصدا دمشق يف أهبة
__________  

  .ثالث ربيع اآلخرة: ٧٦٤/  ١يف السلوك ) ١(
  ).٢٤/  ٤انظر خمتصر أيب الفداء (اجملانيق : يف السلوك) ٢(
  ).٧٦٧/  ١، السلوك ٢٦/  ٤خمتصر أيب الفداء (وهو علم الدين سنجر احلموي ) ٣(
  .مجادى اآلخرة: ٣٦٨/  ١/  ١بدائع الزهور  ١٣٧/  ١وتذكرة النبيه  ٢٥/  ٤يف خمتصر أيب الفداء ) ٤(
  .ه ٥٨٧كان ذلك يوم اجلمعة سابع عشر مجادى اآلخرة سنة ) ٥(

  .واستوىل يومئذ الفرنج على من هبا من املسلمني مث قتلوهم

امللك وحرمة وافرة، ويف صحبته وزيره ابن السلعوس واجليوش املنصورة، ويف هذا اليوم استناب بالشام االمري علم 
بدار السعادة، وزيد يف إقطاعه حرستا ومل تقطع لغريه، وإمنا كانت ملصاحل حواصل الدين سنجر الشجاعي، وسكن 

القلعة، وجعل له يف كل يوم ثلثمائة على دار الطعام، وفوض إليه أن يطلق من اخلزانة ما يريد من غري مشاورة وال 
  مراجعة، وأرسله السلطان إىل صيدا النه كان
ائر بسببه، مث عاد سريعا إىل السلطان فودعه، وسار السلطان حنو الديار قد بقي هبا برج عصي، ففتحه ودقت البش

) ١(املصرية يف أواخر رجب، وبعثه إىل بريوت ليفتحها فسار إليها ففتحها يف أقرب وقت، وسلمت عثلية 
  .وانطرطوس وجبيل

د والعباد، ودخل السلطان إىل ومل يبق بالسواحل وهللا احلمد معقل للفرنج إال بأيدي املسلمني، وأراح اهللا منهم البال
  .القاهرة يف تاسع شعبان يف أهبة عظيمة جدا، وكان يوما مشهودا

  .وأفرج عن بدر الدين بيسرى بعد سجن سبع سنني
ورجع علم الدين سنجر الشجاعي نائب دمشق إىل دمشق يف سابع عشرين الشهر املذكور، وقد نظف السواحل 



  .ا حجرمن الفرنج بالكلية، ومل يبق هلم هب
ويف رابع رمضان أفرج عن حسام الدين الجني من قلعة صفد ومعه مجاعة أمراء، ورد عليهم إقطاعاهتم، وأحسن 

  ).٢(إليهم وأكرمهم 
ويف أوائل رمضان طلب القاضي بدر الدين بن مجاعة من القدس الشريف وهو حاكم به، وخطيب فيه، على الربيد 

رة، وأفطر ليلتئذ عند الوزير ابن السلعوس وأكرمه جدا واحترمه، وكانت إىل الديار املصرية فدخلها يف رابع عش
ليلة اجلمعة، فصرح الوزير بعزل تقي الدين ابن بنت االعز وتولية ابن مجاعة بالديار املصرية قضاء القضاة، وجاء 

احلية، وركب يف ، ومع القضاء خطابة اجلامع االزهر، وتدريس الص)٣(القضاة إىل هتنئته وأصبح الشهود خبدمته 
اخللعة والطرحة ورسم لبقية القضاة أن يستمروا بلبس الطرحات، وذهب فخطب باجلامع االزهر، وانتقل إىل 

الصاحلية ودرس هبا يف اجلمعة االخرى وكان درسا حافال، وملا كان يوم اجلمعة رسم السلطان للحاكم بأمر اهللا أن 
  ه أنه قد وىل السلطنة لالشرفخيطب هو بنفسه الناس يومئذ وأن يذكر يف خطبت

__________  
تسلم عثليث يف مستهل شعبان مث : عثليث، قال أبو الفداء: ٧٦٥/  ١والسلوك  ٢٥/  ٤يف خمتصر أيب الفداء ) ١(

  ).١السلوك ج  ٧٦٥صفحة  ٣انظر هامش (تسلم انطرطوس يف خامس شعبان 
بربج  -وعة من االمراء كان قد حبسهم بالقلعة إن السلطان أمر خبنق جمم ٣٦٩/  ١قال يف بدائع الزهور ) ٢(

وبينهم االمري الجني، فخنقوا وملا أرادوا دفنهم وجدوا االمري الجني فيه الروح فأخربوا السلطان بذلك  -احلية 
  .فعطف عليه وأفرج عنه

  .أما املقريزي يف السلوك فقال انه افرج عن االمراء كافة ومن بينهم االمري الجني
)٧٧١/  ١.(  
كثري الورود يف كتب املؤرخني، وللخدمة " للخدمة " اخلدمة هنا مبعىن التحية، وهذا االستعمال االصطالحي ) ٣(

منها االمياء باليد اليمىن إىل االرض، وخفض الرأس حنو الركوع، وتقبيل االرض : يف حضرة السلطان صيغ كثرية
  .مبعىن أهدى" خدم " وقد يأيت فعل ...سجودا

ور، فلبس خلعة سوداء وخطب الناس باخلطبة اليت كان خطب هبا يف الدولة الظاهرية، وكانت من خليل بن املنص
إنشاء الشيخ شرف الدين املقدسي يف سنة ستني وستمائة، فيكون بني اخلطبتني أزيد من ثالثني سنة، وذلك جبامع 

  . اجلامع االزهرقلعة اجلبل، مث استمر ابن مجاعة خيطب بالقلعة عند السلطان، وكان يستنيب يف
وأما ابن بنت االعز فناله من الوزير إخراق ومصادرة وإهانة بالغة، ومل يترك له من مناصبه شيئا، وكان بيده سبعة 

ومشيخة الشيوخ، ونظر اخلزانة وتداريس كبار، وصادره ) ١(عشر منصبا، منها القضاء واخلطابة ونظر االحباس 
اء كثرية، ومل يظهر منه استكانة له وال خضوع، مث عاد فرضي عنه وواله بنحو من أربعني ألف، غري مراكبه وأشي

تدريس الشافعي، وعملت ختمة عند قرب املنصور يف ليلة االثنني رابع ذي القعدة وحضرها القضاة واالمراء، ونزل 
غزو بالد السلطان ومعه اخلليفة إليهم وقت السحر، وخطب اخلليفة بعد اخلتمة خطبة بليغة، حرض الناس على 

العراق واستنقاذها من أيدي التتر، وقد كان اخلليفة قبل ذلك حمتجبا فرآه الناس جهرة، وركب يف االسواق بعد 
  .ذلك

وعمل أهل دمشق ختمة عظيمة بامليدان االخضر إىل جانب القصر االبلق، فقرئت ختمات كثرية مث خطب الناس 
مث تكلم من له عادة بالكالم وجاءت الربيدية بالتهيؤ لغزو  بعدها الشيخ عز الدين القاروين، مث ابن البزوري،



العراق، ونودي يف الناس بذلك، وعملت سالسل عظام بسبب اجلسورة على دجلة بغداد، وحصلت االجور على 
  .املقصود وإن مل يقع املقصود، وحصل لبعض الناس أذى بسبب ذلك

  مة كبرية، وخرب االبنية اليت علىوفيها نادى نائب الشام الشجاعي أن ال تلبس امرأة عما
هنر بانياس واجلداول كلها واملساحل والسقايات اليت على االهنار كلها، وأخرب جسر الزالبية وما عليه من 

الدكاكني، ونادى أن ال ميشي أحد بعد العشاء اآلخرة، مث أطلق هلم هذه فقط، وأخرب احلمام الذي كان بناه امللك 
ومل يكن بدمشق أحسن منه، ووسع امليدان االخضر من ناحية الشمال مقدار سدسه، ومل  السعيد ظاهر باب النصر،

  .يترك بينه وبني النهر إال مقدارا يسريا، وعمل هو بنفسه واالمراء حبيطانه
  .وفيها حبس مجال الدين آقوش االفرم املنصوري وأمريا آخر معه يف القلعة

  .الديار املصرية مقيدا وفيها محل االمري علم الدين الدويداري إىل
  وقد نظم الشيخ شهاب

__________  
  .هو ديوان االوقاف، وقد أنشئ أول ما أنشئ يف عهد الفاطميني وكان يتوىل شؤون االوقاف اخلاصة والعامة) ١(

ى وال خيدم فيها إال أعيان كتاب املسلمني من الشهود واملعدلني ومتوليه خيتار من بني العلماء املشهورين بالتقو
التعريف (والصالح، وكان ناظر هذا الديوان يشرف على رواتب العلماء والفقهاء وارباب احلديث وأئمة املساجد 

  ).١٤١مبصطلحات صبح االعشى 

وعز الترك دين املصطفى العريب هذا * دولة الصلب ) ٢(احلمد هللا زالت : قصيدة يف فتح عكا) ١(الدين حممود 
يف البحر * ياه يف النوم الستحيت من الطلب ما بعد عكا وقد هدت قواعدها رؤ* الذي كانت اآلمال لو طلبت 

يف البحر والرب وما ينجي سوى اهلرب أم احلروب * عند الرب من أرب مل يبق من بعدها للكفر إذ خربت ) ٣(للترك 
وح وما قد خط يف به الفت* شاب الوليد هبا هوال ومل تشب يا يوم عكا لقد أنسيت ما سبقت * فكم قد أنشأت فتنا 

هللا * عسى يقوم به ذو الشعر واالدب أغضبت عباد عيسى إذ أبدهتم * الكتب مل يبلغ النطق حد الشكر فيك فما 
  ما أسلف االشرف السلطان من قرب* وأشرف اهلادي املصطفى البشري على ) ٤(أي رضى يف ذلك الغضب 

فالرب يف ) * ٥(احلجب وسار يف االرض سريا قد مسعت به ببشره الكعبة الغراء يف * فقر عينا هلذا الفتح وابتهجت 
  .طرب، والبحر يف حرب وهي طويلة جدا، وله ولغريه يف فتح عكا أشعار كثرية

وملا رجع الربيد أخرب بأن السلطان ملا عاد إىل مصر خلع على وزيره ابن السلعوس مجيع مالبسه اليت كانت عليه، 
له بثمانية وسبعني ألفا من خزانة دمشق، ليشتري له هبا قرية قرحتا من بيت  ومركوبه الذي كان حتته، فركبه ورسم

  .املال
  .ويف هذه السنة انتهت عمارة قلعة حلب بعد اخلراب الذي أصاهبا من هوالكو وأصحابه عام مثان ومخسني

ء، حسب ما رسم به والقبة الزرقا) ٦(وفيها يف شوال شرع يف عمارة قلعة دمشق وبناء الدور السلطانية والطارمة 
  .السلطان االشرف خليل بن قالوون لنائبه علم الدين سنجر الشجاعي

  .وفيها يف رمضان أعيد إىل نيابة القلعة االمري أرجواش وأعطي إقطاعات سنية
وفيها أرسل الشيخ الرجيحي من ذرية الشيخ يونس مضيقا عليه حمصورا إىل القاهرة، وفيها درس عز الدين 

درسة النجيبية عوضا عن كمال الدين بن خلكان، ويف ذلك اليوم درس جنم الدين مكي بالرواحية القاروين بامل
  عوضا عن ناصر الدين بن املقدسي، وفيه درس كمال الدين الطبيب



__________  
  .وهو شهاب الدين حممود بن سلمان احلليب، أديب كبري عمل بدواوين االنشاء بالشام ومصر حنو مخسني عاما) ١(
  ).٥٠٨ترمجة /  ٤فوات الوفيات ج  ٢٣٦/  ٢الدارس (ه  ٧٢٥ووفاته بدمشق سنة  ٦٤٤لده حبلب سنة مو
  .ذلت: ٤١٠/  ١يف فوات الوفيات ) ٢(
  .للشرك: يف فوات الوفيات) ٣(
  .وكم له من رضى يف ذلك الغضب: ١٣٨/  ١يف تذكرة النبيه ) ٤(
بيت من : وهي لفظة فارسية االصل، تعين هنا: الطارمة) ٦..(وسار يف االرض سري الريح مسعته: يف الفوات) ٥(

  ).٣٥/  ١حميط احمليط، املقريزي املواعظ واالعتبار (خشب يبىن سقفه على هيئة جللوس السلطان ومجعها طارمات 

  ،)١(باملدرسة الدخوانية الطبية، ويف هذا الشهر درس جالل الدين اخلبازي باخلاتونية الربانية 
ناصر بقي بالفتحية، وبرهان الدين االسكندري بالقوصية اليت باجلامع، والشيخ جنم الدين ومجال الدين بن ال

  .الدمشقي بالشريفية عند حارة الغرباء
وفيها أعيدت الناصرية إىل الفارقي وفيه درس باالمينية القاضي جنم الدين بن صصرى بعد ابن الزملكاين، وأخذت 

  .الزملكاينمنه العادلية الصغرية لكمال الدين بن 
أرغون بن أبغا ملك التتار كان شهما شجاعا سفاكا للدماء، قتل عمه السلطان أمحد بن : وممن تويف فيها من االعيان

 -هوالكو، فعظم يف أعني املغول فلما كان يف هذه السنة مات من شراب شربه فيه سهم، فاهتمت املغول اليهود به 
فقتلوا من اليهود خلقا كثريا، وهنبوا منهم أمواال عظيمة جدا يف مجيع  -وكان وزيره سعد الدولة بن الصفي يهوديا 

مدائن العراق، مث اختلفوا فيمن يقيمونه بعده، فمالت طائفة إىل كيختو فأجلسوه على سرير اململكة، فبقي مدة، قيل 
  .سنة وقيل أقل من ذلك، مث قتلوه وملكوا بعده بيدرا

االشرف وهو حماصر عكا ففرح بذلك كثريا، وكانت مدة ملك أرغون مثان سنني وجاء اخلرب بوفاة أرغون إىل امللك 
  .، وقد وصفه بعض مؤرخي العراق بالعدل والسياسة اجليدة)٢(

وهو أبو احلسن علي بن أمحد بن عبد الواحد املقدسي احلنبلي ) ٣(املسند املعمر الرحالة فخر الدين بن النجار 
سلخ أو مستهل سنة ست وسبعني ومخسمائة، ومسع الكثري ورحل مع أهله،  ، ولد يف)٣(املعروف بابن النجار 

وكان رجال صاحلا عابدا زاهدا ورعا ناسكا، تفرد بروايات كثرية لطول عمره، وخرجت له مشيخات ومسع منه 
: اخللق الكثري واجلم الغفري، وكان منصوبا لذلك حىت كرب وأسن وضعف عن احلركة، وله شعر حسن، منه قوله

  أعلل بالرواية والسماع* بليت وصرت من سقط املتاع وقل النفع عندي غري أين * كررت السنون علي حىت ت
__________  

  وهي بدمشق وقفتها زمرد خاتون أخت امللك دقاق صاحب دمشق، وأم مشس امللوك امساعيل وحممود وزوجة) ١(
  ).٥٠٢/  ١الدارس (ه  ٥٥٧تاج امللوك بوري توفيت سنة 

  .حنو سبع سنني: ٧٧٦/  ١لسلوك يف ا) ٢(
  ).٢٦/  ٤خمتصر أيب الفداء (
  .ابن البخاري: يف السلوك وتذكرة النبيه وشذرات الذهب) ٣(



وعجزي عن * إليك اعتذاري من صاليت قاعدا : وإن يك مالقا فإىل ضياع وله أيضا* فإن يك خالصا فله جزاء 
ع فيه الناس للصلوات فيا رب ال متقت صاليت وجنين جتم* سعي إىل اجلمعات وتركي صالة الفرض يف كل مسجد 

من هذه السنة، عن مخس وتسعني ) ١(من النار واصفح يل عن اهلفوات تويف ضحى هنار االربعاء ثاين ربيع اآلخر * 
  .سنة، وحضر جنازته خلق كثري، ودفن عند والده الشيخ مشس الدين أمحد بن عبد الواحد بسفح قاسيون

بن سباع بن ضياء الدين أبو حممد الفزاري، االمام العالمة العامل، شيخ ) ٢(لفزاري عبد الرمحن الشيخ تاج الدين ا
  .الشافعية يف زمانه، حاز قصب السبق دون أقرانه، وهو والد شيخنا العالمة برهان الدين

ة، باملدرسة وستمائة، وتويف ضحى االثنني خامس مجادى اآلخر) ٣(كان مولد الشيخ تاج الدين يف سنة ثالثني 
البادرائية وصلي عليه بعد الظهر باالموي، تقدم للصالة عليه قاضي القضاة شهاب الدين بن اخلوي، مث صلي عليه 

  .عند جامع جراح الشيخ زين الدين الفارقي، ودفن عند والده بباب الصغري، وكان يوما شديد الزحام
واالخالق اللطيفة، فصاحة املنطق، وحسن التصنيف، وعلو وقد كان ممن اجتمع فيه فنون كثرية من العلوم النافعة، 

اهلمة، وفقه النفس، وكتابه االقليد الذي مجع على أبواب التنبيه وصل فيه إىل باب الغصب، دليل على فقه نفسه 
وعلو قدره، وقوة مهته ونفوذ نظره، واتصافه باالجتهاد الصحيح يف غالب ما سطره، وقد انتفع به الناس، وهو 

  أكابر مشاخينا هو وحميي الدين النووي، وله اختصار املوضوعات البن اجلوزي، وهوشيخ 
وابن ) ٤(عندي خبطه، وقد مسع احلديث الكثري وحضر عند ابن الزبيدي صحيح البخاري، ومسع من ابن الليثي 

 أحد تالميذه الصالح واشتغل عليه، وعلى ابن عبد السالم وانتفع هبما، وخرج له احلافظ علم الدين الربزايل
* هللا أيام مجع الشمل ما برحت : وله شعر جيد فمنه: مشيخة يف عشرة أجزاء عن مائة شيخ فسمعها عليه االعيان

  هبا احلوادث حىت أصبحت مسرا
__________  

  .مجادى اآلخرة: ١٤٤/  ١يف تذكرة النبيه ) ١(
  .بد الرمحن بن ابراهيم بن سباعع: ١٤٣/  ١والسلوك وتذكرة النبيه  ٣٣/  ٨يف النجوم الزاهرة ) ٢(
/  ١وانظر السلوك  -ه، قال ومات وله ست وستون سنة  ٦٢٤مولده سنة : ١٤٣/  ١يف تذكرة النبيه ) ٣(

٧٧٦.  
  .ابن الليت: ٤١٣/  ٥يف شذرات الذهب ) ٤(

وحنن للعجز ال  *عنكم، فلم ألق ال عينا وال أثرا يا راحلني قدرمت فالنجاة لكم * ومبتدا احلزن من تاريخ مسأليت 
نستعجز القدرا وقد ويل الدرس بعده بالبادرائية واحللقة والفتيا باجلامع ولده شيخنا برهان الدين، فمشى على 

  .طريقة والده وهديه ومسته رمحه اهللا
الطبيب املاهر عز الدين إبراهيم بن حممد بن طرخان السويدي االنصاري، ودفن بالسفح عن : ويف ثالث شعبان تويف

، وكان يرمى )١(عني سنة، وروى شيئا من احلديث، وفاق أهل زمانه يف صناعة الطب، وصنف كتبا يف ذلك تس
بقلة الدين وترك الصلوات واحنالل يف العقيدة، وإنكار أمور كثرية مما يتعلق باليوم اآلخر، واهللا حيكم فيه ويف أمثاله 

  .بأمره العدل الذي ال جيوز وال يظلم
لى قلة عقله ودينه وعدم إميانه، واعتراضه على حترمي اخلمر، وأنه قد طال رمضان عليه يف ويف شعره ما يدل ع
  .تركها وغري ذلك

  الشيخ االمام العالمة عالء الدين أبو احلسن علي بن االمام العالمة كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكرمي بن



ينية، وكانت وفاة والده هذا ليلة الثالثاء التاسع خلف االنصاري الزملكاين، وقد درس بعد أبيه املذكور باالم
والعشرين من ربيع اآلخر باالمينية، ودفن مبقابر الصوفية عند والده االمري الكبري بدر الدين علي بن عبد اهللا 

الناصري، ناظر الرباط بالصاحلية، عن وصية أستاذه، وهو الذي وىل الشيخ شرف الفزاري مشيخة الرباط بعد ابن 
  .يشي مجال الدين، وقد دفن بالتربة الكبرية داخل الرباط املذكورالشر

الشيخ االمام أبو حفص عمر بن حيىي بن عمر الكرخي صهر الشيخ تقي الدين بن الصالح، وأحد تالميذه، ولد 
  .سنة تسع وتسعني ومخسمائة، ومات يوم االربعاء ثاين ربيع اآلخر من هذا السنة، ودفن إىل جانب ابن الصالح

امللك العادل بدر الدين سالمش بن الظاهر الذي كان قد بويع بامللك بعد أخيه امللك السعيد، وجعل امللك املنصور 
  قالوون أتابكه،

__________  
  .الباهر يف اجلواهر، تذكرة االطباء املعروفة بتذكرة السويدي: من مؤلفاته) ١(
  ).٣٨٦، ٢١٩/  ١كشف الظنون : حاجي خليفة(

وون بامللك، وأرسلهم إىل الكرك مث أعادهم إىل القاهرة مث سفرهم االشرف خليل يف أول دولته إىل مث استقل قال
بالد االشكري من ناحية اصطنبول، فمات سالمش هناك وبقي أخوه جنم الدين خضر وأهلوهم بتلك الناحية، وقد 

للوطية الذين حيبون املردان، وشبب كان سالمش من أحسن الناس شكال وأهباهم منظرا، وقد افتنت به خلق كثري، وا
  .به الشعراء وكان عاقال رئيسا مهيبا وقورا

العفيف التلمساين أبو الربيع سليمان بن علي بن عبد اهللا بن علي بن يس العابدي الكومي مث التلمساين الشاعر 
شرح مواقف النفر وشرح املتقن املتفنن يف علوم منها النحو واالدب والفقه واالصول، وله يف ذلك مصنفات، وله 

  أمساء اهللا احلسىن، وله ديوان مشهور، ولولده حممد ديوان آخر، وقد نسب
هذا الرجل إىل عظائم يف االقوال واالعتقاد يف احللول واالحتاد والزندقة والكفر احملض، وشهرته تغين عن االطناب 

أنه عمل أربعني خلوة كل خلوة أربعني يوما  يف ترمجته، تويف يوم االربعاء خامس رجب ودفن بالصوفية، ويذكر عنه
  .متتابعة فاهللا أعلم

  .مث دخلت سنة إحدى وتسعني وستمائة فيها فتحت قلعة الروم
وسلطان البالد من دنقلة إىل مصر إىل أقصى بالد الشام بكماله وسواحله بالد حلب وغري ذلك امللك االشرف 

يره مشس الدين بن السلعوس، وقضاته بالشام ومصرهم املذكور صالح الدين خليل بن امللك املنصور قالوون، ووز
ون يف اليت قبلها، ونائب مصر بدر الدين بيدرا ونائب الشام علم الدين سنجر الشجاعي، وسلطان التتر بيدار بن 

 أتلف شيئا كثريا من) ٢] (بقلعة اجلبل [ اخلزائن ) ١] (ويف رابع صفر وقع حريق يف بعض [ أرغون ابن أبغا، 
  .الذخائر والنفائس والكتب

ويف التاسع والعشرين من ربيع االول خطب اخلليفة احلاكم وحث يف خطبته على اجلهاد والنفري، وصلى هبم اجلمعة 
  .وجهر بالبسملة

  .ويف ليلة السبت ثالث عشر صفر جئ هبذا اجلرز االمحر الذي بباب الربادة من عكا، فوضع يف مكانه
الطارمة وما عندها من الدور والقبة الزرقاء، وجاءت يف غاية احلسن والكمال  ويف ربيع االول كمل بناء

  .واالرتفاع
ويف يوم االثنني ثاين مجادى االوىل ذكر الدرس بالظاهرية الشيخ صفي الدين حممد بن عبد الرحيم االرموي، عوضا 



  عن عالء الدين ابن بنت االعز، ويف هذا اليوم درس بالدولعية كمال الدين بن
__________  

  .ملقتضى السياق ٧٧٧/  ١كذا باالصل واملعىن خمتل، وما بني معكوفني زيادة استدركت من السلوك ) ١(
  .٧٧٧/  ١من السلوك ) ٢(

  .الزكي
ويف يوم االثنني سابع مجادى اآلخرة درس بالنجيبية الشيخ ضياء الدين عبد العزيز الطوسي، مبقتضى نزول الفارقي 

  .له عنها
  .م بالصوابواهللا أعل

  فتح قلعة الروم ويف ربيع االول منها توجه السلطان االشرف بالعساكر حنو الشام فقدم دمشق ومعه وزيره
ابن السلعوس فاستعرض اجليوش وأنفق فيهم أمواال جزيلة، مث سار هبم حنو بالد حلب، مث سار إىل قلعة الروم 

ءت البشارة بذلك إىل دمشق، وزينت البلد سبعة فافتتحها بالسيف قهرا يف يوم السبت حادي عشر رجب، وجا
أيام وبارك اهللا جليش املسلمني يف سعيهم، وكان يوم السبت إلبا على أهل يوم االحد، وكان الفتح بعد حصار عظيم 

، واستشهد من االمراء شرف الدين )٢(، وكانت املنجنيقات تزيد على ثالثني منجنيقا )١(جدا، مدة ثالثني يوما 
، وقد قتل من أهل البلد خلق كثري وغنم املسلمون منها شيئا كثريا، مث عاد السلطان إىل دمشق وترك بن اخلطري

الشجاعي بقلعة الروم يعمرون ما وهى من قلعتها بسبب رمي املنجنيقات عليها وقت احلصار، وكان دخوله إىل 
ه وأحبوه، وكان يوما مشهودا بسط له دمشق بكرة يوم الثالثاء تاسع عشر شعبان، فاحتفل الناس لدخوله ودعوا ل

كما يبسط له إذا قدم من الديار املصرية، وإمنا كان ذلك بإشارة ابن السلعوس، فهو أول من بسط له، وقد كسر 
أبوه التتر على محص ومل يبسط له، وكذلك امللك الظاهر كسر التتر والروم على البلستني، ويف غري موطن ومل 

ء قد أحدثها هذا الوزير للملوك، وفيها إسراف وضياع مال وأشر وبطر ورياء وتكليف يبسط له، وهذه بدعة شنعا
للناس، وأخذ أموال ووضعها يف غري مواضعها، واهللا سبحانه سائله عنها، وقد ذهب وتركها يتوارثها امللوك والناس 

بب هواه ومراد نفسه ما عنه، وقد حصل للناس بسبب ذلك ظلم عظيم، فليتق العبد ربه وال حيدث يف االسالم بس
  .يكون سبب مقت اهللا له، وإعراضه عنه، فإن الدنيا ال تدوم الحد، وال يدوم أحد فيها واهللا سبحانه أعلم

وكان ملك قلعة الروم مع السلطان أسريا، وكذلك رؤس أصحابه، فدخل هبم دمشق وهم حيملون رؤوس أصحاهبم 
ش حنو جبل كسروان واجلزر بسبب مماالهتم للفرنج قدميا على على رؤوس الرماح، وجهز السلطان طائفة من اجلي

ويف صحبته سنقر االشقر، وقراسنقر املنصوري الذي كان نائب حلب ) ٣(املسلمني، وكان مقدم العساكر بيدرا 
  فعزله عنه السلطان ووىل مكانه

__________  
  .ثالثة وثالثني يوما: ٧٧٨/  ١يف السلوك ) ١(
  .عشرين منجنيقا: ٧٧٨/  ١يف السلوك ) ٢(

  هناية االرب ج(عني النويري : " ٢وهبامش الصفحة حاشية 
  ".مخسة منها فرجنية، ومخسة عشر قوابغا وشيطانية : " أنواع اجملانيق فقال) أ ٣٠٠/  ٢٩

  .يف االصل بندار تصحيف، وهو االمري بدر الدين بيدرا نائب السلطنة بديار مصر) ٣(
  .وصحح امسه يف اخلرب اينما ورد



املنصوري، ومجاعة آخرون من االمراء الكبار، فلما أحاطوا باجلبل ومل يبق إال دمار ) ١(سيف الدين بلبان البطاحي 
أهليه محلوا يف الليل إىل بيدرا محال كثريا ففتر يف قضيتهم، مث انصرف باجليوش عنهم وعادوا إىل السلطان، فتلقاهم 

هو نائبه على مصر، مث ابن السلعوس نبه السلطان على فعل بيدرا فالمه السلطان وترجل السلطان إىل االمري بيدرا و
وعنفه، فمرض من ذلك مرضا شديدا أشفى به على املوت حىت قيل إنه مات، مث عويف فعمل ختمة عظيمة جبامع 
دمشق حضرها القضاة واالعيان، وأشغل اجلامع نظري ليلة النصف من شعبان، وكان ذلك ليلة العشر االول من 

رمضان، وأطلق السلطان أهل احلبوس وترك بقية الضمان عن أرباب اجلهات السلطانية، وتصدق عنه بشئ كثري، 
امللك االشرف خليل ) ٢(ونزل هو عن ضمانات كثرية كان قد حاف فيها على أرباهبا، وقد امتدح الشهاب حممود 

فمن كيقباد إن رآها * ء يقدمها النصر لك الراية الصفرا: على فتحه قلعة الروم بقصيدة هائلة فاضلة أوهلا
هوى الشرك واستعلى اهلدى واجنلى الثغر وإن نشرت مثل * وكيخسرو إذا خفقت يف االفق هدت بنورها 

كتائب خضر دوحها * جلى النقع من الالء طلعتها البدر وإن ميمت زرق العدى سار حتتها * االصائيل يف الوغى 
* وفتح أتى يف إثر فتح كأمنا ) ٤(بروق وأنت البدر والفلك احلتر * وخفقها البيض والسمر كأن مثار النقع ليل 

مضى الدهر عنها وهي عانسة بكر بذلت هلا * مساء بدت تترى كواكبها الزهر فكم فطنت طوعا وكرها معاقال 
غرهتم املغل لغريك إذ * كساها احليا جاءتك تسعى وال مهر قصدت محى من قلعة الروم مل يتح * عزما فلوال مهابة 

  فاغتروا
إىل البحر * ويف آخر االمر استوى السر واجلهر صرفت إليهم مهة لو صرفتها * ووالوهم سرا ليخفوا أذاهم 

وإن عظمت إال إىل غريها جسر طليعة ما يأيت من الفتح * الستوىل على مده اجلزر وما قلعة الروم اليت حزت فتحها 
صوارمه أهناره والقنا الزهر * لفجر فصبحتها باجليش كالروض هبجة كما الح قبل الشمس يف االفق ا* بعدها 

أهلته * وجرد املزاكي السفن واخلود الذر وأغربت بل كالليل عوج سيوفه * وأبعدت بل كالبحر والبيض موجه 
  والنبل أجنمه الزهر
__________  

نائبا الفتوحات وكان مقامه  الطباخي وكان الطباخي: ٢٧/  ٤وخمتصر أيب الفداء  ٧٧٨/  ١يف السلوك ) ١(
  .حبصن االكراد

  .وهو شهاب الدين حممود بن سلمان احلليب) ٢(
  .وقد تقدمت االشارة إليه

  .هدب بنودها: ٤١٤/  ١يف فوات الوفيات ) ٣(
  .البحر: يف الفوات) ٤(

هلا كل يوم يف * نا واآلصال راياتك الصفر ليوث من االتراك آجامها الق) ١(حمياك * وحلظات ال بل كالنهار مشوسه 
عليهم وال ينهل من فوقهم قطر عيون إذا احلرب العوان تعرضت * ذرى ظفر ظفر فال الريح جيري بينهم الشتباكها 

إذا ما رماها القوس والنظر الشزر ففي كل سرح * خلطاهبا بالنفس مل يغلها مهر ترى املوت معقودا هبدب نباهلم * 
وأصبح سهال حتت خيلهم * اعد بدر إذا صدموا شم اجلبال تزلزلت ويف كل قوس مده س* غصن بان مهفهف 

لدى * لقيل هنا قد كان فيما مضى هنر أداروا هبا سورا فأضحت كخامت * الوعر ولو وردت ماء الفرات خيوهلم 
  خنصر أو حتت منطقه خصر

رواعد * قمن حوهلا  سحاب ردى مل خيل من قطره قطر كأن اجملانيق اليت) * ٢(وأرخوا إليها من أكف حبارهم 



فأكثرها شفع وأكربها وتر ودارت هبا تلك * سخط وبلها النار والصخر أقامت صالة احلرب ليال صخورها 
حذار أعاديه ويف قلبه مجر * وليس عليها يف الذي فعلت حجر فأضحت هبا كالصب خيفى غرامه * النقوب فأسرفت 

رجاءهم لو مل * هنتك الستر فالذوا بذيل العفو منك فلم جتب وباحت مبا أخفته وا* وشبت هبا النريان حىت متزقت 
* هبا عند ما فروا ولكنهم سروا فأحرزهتا بالسيف قهرا وهكذا * يشب قصدهم مكر وما كره املغل اشتغالك عنهم 

  .تبيد الليايل* فتوحك فيما قد مضى كله قسر وأضحت حبمد اهللا ثغرا ممنعا 
حتصل منها الفتح والذكر واالجر ليهنيك عند املصطفى أن دينه * فزت بغزوة  العدى وهو مفتر فيا أشرف االمالك

وإن غضب اليعفور من ذاك والكفر فسر حيث * تواىل له يف مين دولتك النصر وبشراك أرضيت املسيح وأمحدا * 
لى ماضي ويزهى ع* تطيعك واالمصار أمجعها مصر ودم وابق للدنيا ليحىي بك اهلدى * ما ختتار فاالرض كلها 

  .العصور بك العصر حذفت منها أشياء كثرية
وفيها توىل خطابة دمشق الشيخ عز الدين أمحد الفاروثي الواسطي بعد وفاة زين الدين بن املرحل وخطب واستسقى 

  بالناس فلم يسقوا، مث خطب مرة ثانية بعد ذلك بأيام عند مسجد القدم،
__________  

  .جيوشك...وأخطأت: يف الفوات) ١(
  .وأجروا إليها من حبار أكفهم: يف الفوات) ٢(

  فلم يسقوا مث ابتهل الناس من غري دعاية واستسقاية فسقوا، مث عزل الفاروثي بعد أيام باخلطيب
موفق الدين أيب املعايل حممد بن حممد بن حممد بن عبد املنعم بن حسن املهراين احلموي، كان خطيب محاه مث نقل إىل 

فقام وخطب وتأمل الفاروثي لذلك ودخل على السلطان واعتقد أن الوزير عزله من غري دمشق يف هذه السنة، 
علمه، فإذا هو قد شعر لذلك واعتذر بأنه إمنا عزله لضعفه، فذكر له أنه يصلي ليلة النصف مائة ركعة مبائة قل هو 

  .اهللا أحد، فلم يقبلوا واستمروا باحلموي
  .فاروثي، وأصاب السلطان يف عزلهوهذه دناءة وقلة عقل وعدم إخالص من ال

ويف هذا اليوم قبض السلطان على االمري سنقر االشقر وغريه فهرب هو واالمري حسام الدين الجني السلحداري، 
فنادت عليه املنادية بدمشق من أحضره فله ألف دينار، ومن أخفاه شنق، وركب السلطان ومماليكه يف طلبه، وصلى 

االخضر، وعلى الناس كآبة بسبب تفرق الكلمة، واضطراب اجليش، واختبط الناس، اخلطيب بالناس يف امليدان 
  .فلما كان سادس شوال أمسكت العرب سنقر االشقر فردوه على السلطان فأرسله مقيدا إىل مصر

ويف هذا اليوم وىل السلطان نيابة دمشق لعز الدين أيبك احلموي، عوضا عن الشجاعي، وقدم الشجاعي من الروم 
عسى ربكم أن (قد عزلنا من اخلطابة، فقال وحنن من النيابة، فقال الفاروثي :  يوم عزله فتلقاه الفاروثي فقالثاين

فلما بلغ ابن السلعوس تغضب عليه وكان قد عني له ) يهلك عدوكم ويستخلفكم يف االرض فينظر كيف تعملون
 أهبة امللك، ويف يوم دخوله أقطع قراسنقر القيمرية فترك ذلك، وسافر السلطان عاشر شوال إىل مصر فدخلها يف

مائة فارس مبصر عوضا عن نيابة حلب، ويف هذه السنة اشترى االمري سيف الدين طغاي االشقري قيسارية القطن 
املعروفة بإنشاء امللك املعظم بن العادل من بيت املال، مبرسوم من السلطان، وكان حظيا عنده، ونقل سوق 

إليها، وكان السلطان قد أفرج عن علم الدين الدويداري بعد رجوعه من قلعة الروم احلريريني تلك املدة 
  .واستحضره إىل دمشق وخلع عليه واستصحبه معه إىل القاهرة، وأقطعه مائة فارس، وواله مشد الدواوين مكرها

تله، فسأهلما عن الجني فعاقبهما فاعترفا بأهنما أرادا ق) ١(ويف ذي القعدة استحضر السلطان سنقر االشقر وطقصوا 



مل يكن معنا وال علم له هبذا، فخنقهما وأطلقه بعد ما جعل الوتر يف حلقه، وكان قد بقي له مدة ال بد أن : فقاال
  .يبلغها، وقد ملك بعد ذلك كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل

ضاة شهاب الدين اخلويي ويف ذي احلجة عقد الشيخ برهان الدين بن الشيخ تاج الدين عقده على بنت قاضي الق
  .بالبادرائية، وكان حافال

وفيها دخل االمري سنقر االعسر على بنت الوزير مشس الدين بن السلعوس على صداق ألف دينار، وعجل هلا 
  .مخسمائة، وفيها قفز مجاعة من التتر حنوا من ثلثمائة إىل الديار املصرية فأكرموا

__________  
  .يربس طقصوا محو الجنيوهو االمري ركن الدين ب) ١(

اخلطيب زين الدين أبو حفص عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي املعروف بابن : وممن تويف فيها من االعيان
املرحل، وهو والد الشيخ صدر الدين ابن الوكيل، مسع احلديث وبرع يف الفقه ويف علوم شىت، منها علم اهليئة وله 

دمشق ودرس وأفىت، تويف ليلة السبت الثالث والعشرين من ) ١] (موي ب اجلامع اال[ فيه مصنف، توىل خطابة 
  .ربيع االول، وصلي عليه من الغد بباب اخلطابة

  .الشيخ عز الدين الفاروثي ويل اخلطابة قليال مث عزل مث مات ودفن بباب الصغري عفا اهللا عنا وعنه
اهللا بن عبد الظاهر، كاتب االسرار يف الدولة الصاحب فتح الدين أبو عبد اهللا حممد بن حميي الدين بن عبد 

املنصورية بعد ابن لقمان وكان ماهرا يف هذه الصناعة، وحظي عند املنصور وكذا عند ابنه االشرف، وقد طلب منه 
هذا ال ميكن فإن أسرار امللوك ال يطلع عليها غريهم، وأبصروا لكم : ابن سلعوس أن يقرأ عليه كل ما يكتبه، فقال

ون معكم هبذه املثابة، فلما بلغ ذلك االشرف أعجبه منه وازدادت عنده منزلته، تويف يوم السبت نصف غريي يك
وكان قد شوش فاعتقد أنه ميوت فعويف ) ٢(رمضان، وأخرجت يف تركته قصيدة قد رثا هبا تاج الدين بن االثري 
  .بن االثري بعده بشهر وأربعة أيامفبقيت بعده، وتوىل ابن االثري بعده ورثاه تاج الدين كما رثاه وتويف ا

يونس بن علي بن رضوان بن برقش االمري عماد الدين، كان أحد االمراء بطبلخانة يف الدولة الناصرية، مث محل 
وبطل اجلندية بالكلية يف الدولة املظفرية وهلم جرا إىل هذه السنة، وكان الظاهر يكرمه، تويف يف شوال ودفن عند 

  .يني رمحهم اهللاوالده بتربة اخلزمي
  جالل الدين اخلبازي عمر بن حممد بن عمر أبو حممد اخلجندي أحد مشايخ احلنفية الكبار، أصله من بالد ما

__________  
  .١٥٥/  ١ما بني معكوفتني زيادة من تذكرة النبيه ) ١(
  .ار املصريةوهو أمحد بن سعيد بن حممد بن سعيد بن االثري احلليب تويف بغزة وهو عائد إىل الدي) ٢(

وراء النهر من بلد يقال هلا خجندة، واشتغل ودرس خبوارزم، وأعاد ببغداد، مث قدم دمشق فدرس بالعزية واخلاتونية 
الربانية، وكان فاضال بارعا منصفا مصنفا يف فنون كثرية، تويف خلمس بقني من ذي احلجة منها، وله ثنتان وستون 

  .سنة، ودفن بالصوفية
، تويف وله مثانون سنة وقام بعده ولده مشس الدين داود )١(أرسالن االفريقي، صاحب ماردين  امللك املظفر قرا

  .ولقب بامللك السعيد واهللا سبحانه أعلم
مث دخلت سنة ثنتني وتسعني وستمائة يف تاريخ ظهري الدين الكازروين ظهرت نار بأرض املدينة النبوية يف هذه السنة 



سني على صفتها، إال أن هذه النار كان يعلو هليبها كثريا، وكانت حترق الصخر وال نظري ما كان يف سنة أربع ومخ
  .حترق السعف، واستمرت ثالثة أيام

استهلت هذه السنة واخلليفة احلاكم العباسي وسلطان البالد امللك االشرف بن املنصور ونائبه مبصر بدر الدين 
والشام هم الذين كانوا يف اليت قبلها، والوزير مشس الدين بن بيدرا، وبالشام عز الدين أيبك احلموي، وقضاة مصر 

  .السلعوس
  ويف مجادى اآلخرة قدم االشرف دمشق فنزل يف

القصر االبلق وامليدان االخضر، وجهز اجليوش وهتيأ لغزو بالد سيس، وقدم يف غضون ذلك رسل صاحب بالد 
  ).٣(تل محدون و) ٢(سيس يطلبون الصلح، فشفع االمراء فيهم فسلموا هبسنا 

، وهي أكرب بالدهم وأحسنها وأحصنها، وهي يف فم الدربند، مث ركب السلطان يف ثاين رجب حنو )٤(ومرعش 
سلمية بأكثر اجليش صورة أنه يريد أن يصيب االمري حسام الدين الجني، فأضافه االمري مهنا بن عيسى، فلما 

فجاء به فسجنه يف قلعة دمشق وأمسك مهنا بن عيسى  انقضت الضيافة أمسك له حسام الدين الجني، وكان عنده،
مث أرسل السلطان مجهور اجليش بني يديه إىل الديار املصرية صحبة نائبه ) ٥(ووىل مكانه حممد بن علي بن حديثة 

  .بيدرا، ووزيره ابن السلعوس، وتأخر هو يف خاصكيته مث حلقهم
__________  

  ).معجم البلدان(شرفة على دنيسر ونصيبني قلعة مشهورة جببل اجلزيرة م: ماردين) ١(
  ).٢٦٤ص : تقومي البلدان اليب الفداء(من حصون الشام الشمالية، مشال غرب عينتاب : هبسنا) ٢(
  ).٢٥٠أبو الفداء، تقومي البلدان ص (قلعة من بالد االرمن : تل محدون) ٣(
  ).٢٦٢تقومي البلدان ص : أبو الفداء(ميال  ٧٨من حصون الشام الشمالية بينها وبني انطاكية : مرعش) ٤(
 ١السلوك  ٢٠٦/  ٤والقلقشندي صبح االعشى  ١٦٠/  ١يف االصل حذيفة، والتصحيح من تذكرة النبيه ) ٥(
 /٧٨٤.  

ويف احملرم منها حكم القاضي حسام الدين الرازي احلنفي بالتشريك بني العلويني واجلعفريني يف الدباغة اليت كانوا 
ة مائيت سنة، وكان ذلك يوم الثالثاء سادس عشرين احملرم، بدار العدل، ومل يوافقه ابن اخلويي وال يتنازعوهنا من مد

  .غريه، وحكم لالعناكيني بصحة نسبهم إىل جعفر الطيار
، وكانت من أحصن القالع وأمنعها وأنفعها، وإمنا خرهبا )١(وفيها رسم االشرف بتخريب قلعة الشوبك فهدمت 

  .، ومل ينصح للسلطان فيها وال للمسلمني، الهنا كانت شجى يف حلوق االعراب الذين هناكعن رأي عتبة العقىب
وفيها أرسل السلطان االمري علم الدين الدويداري إىل صاحب القسطنطينية وإىل أوالد بركة ومع الرسول حتفا 

  كثرية جدا، فلم
  .يتفق خروجه حىت قتل السلطان فعاد إىل دمشق

  .ىل درس القاضي إمام الدين القزويين بالطاهرية الربانيةويف عاشر مجاد االو
  .وحضر عنده القضاة واالعيان

ويف الثاين والعشرين من ذي احلجة يوم االثنني طهر امللك االشرف أخاه امللك الناصر حممد وابن أخيه امللك املعظم 
بالقبق ومتت هلم فرحة هائلة، مظفر الدين موسى بن الصاحل علي بن املنصور، وعمل مهم عظيم ولعب االشرف 

  .كانت كالوداع لسلطنته من الدنيا



ويف أول احملرم درس الشيخ مشس الدين بن غامن بالعصرونية، ويف مستهل صفر درس الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاين بالرواحية عوضا عن جنم الدين بن مكي حبكم انتقاله إىل حلب وإعراضه عن املدرسة املذكورة، ودخل 

كب الشامي يف آخر صفر، وكان ممن حج يف هذه السنة الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا، وكان أمريهم الر
الباسطي وناهلم يف معان ريح شديدة جدا مات بسببها مجاعة، ومحلت الريح مجاال عن أماكنها، وطارت العمائم عن 

  .الرؤوس، واشتغل كل أحد بنفسه
م أفسد شيئا كثريا من املغالت حبيث بيع القمح كل عشرة أواق بدرهم، ويف صفر منها وقع بدمشق برد عظي

  .ومات شئ كثري من الدواب، وفيه زلزلت ناحية الكرك وسقط من تلفيتا أماكن كثرية
الشيخ الصاحل القدوة العارف أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ ) ٢(الشيخ االرموي : وممن تويف فيها من االعيان

بن يونس بن إبراهيم بن سلمان االرموي، املقيم بزاويته بسفح قاسيون، كان ) ٣(د اهللا يوسف الصاحل أيب حممد عب
  فيه عبادة

__________  
  ).هنا الربج: والقلة(ومل يبق منها إال قلتها فقط : ٧٨٥/  ١يف السلوك ) ١(
أرمينيا، واالرجح أنه  يعرف باالرمين أو االرموي نسبة إىل ١٥٩/  ٨قال ابن الفرات يف تارخيه : االرموي) ٢(

  ).معجم البلدان(ينسب إىل أرمية وهي مدينة عظيمة قدمية بأذربيجان 
هو ابراهيم بن يوسف : ١٦٣/  ١وتذكرة النبيه  ٧٨٧/  ١عبد اهللا بن يوسف، ويف السلوك : يف االصل) ٣(

  .املدعو عبد اهللا بن يونس
  .مات وله سبع وسبعون سنة

  .ن حمببا إىل الناس، تويف باحملرم ودفن عند والده بالسفحوانقطاع وله أوراد وأذكار، وكا
بن املبارك بن سامل بن أيب الغنائم الدمشقي املعروف بابن ) ١(ابن االعمى صاحب املقامة الشيخ ظهري الدين حممد 

عليه  االعمى، ولد سنة عشر وستمائة، ومسع احلديث وكان فاضال بارعا، له قصائد ميتدح هبا رسول اهللا صلى اهللا
  .وسلم، مساها الشفعية، عدد كل قصيدة اثنان وعشرون بيتا

  .مسعته وله املقامة البحرية املشهورة، تويف يف احملرم ودفن بالصوفية: قال الربزايل
امللك الزاهد جمري الدين أبو سليمان داود بن امللك اجملاهد أسد الدين شريكوه صاحب محص ابن ناصر الدين حممد 

ظم، تويف ببستانه عن مثانني سنة، وصلي عليه باجلامع املظفري، ودفن بتربته بالسفح، وكان دينا كثري ابن امللك املع
  .الصالة يف اجلامع، وله إجازة من املؤيد الطوسي وزينب الشعرية وأيب روح وغريهم

  .تويف يف مجادي اآلخرة
الواسطي مث الدمشقي احلنبلي، شيخ الشيخ تقي الدين الواسطي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أمحد بن فضل 

احلديث بالظاهرية بدمشق، تويف يوم اجلمعة آخر النهار رابع عشرين مجادى اآلخرة عن تسعني سنة، وكان رجال 
صاحلا عابدا، تفرد بعلو الرواية، ومل خيلف بعده مثله، وقد تفقه ببغداد مث رحل إىل الشام ودرس بالصاحلية مدة 

 عمر، وويل يف آخر عمره مشيخة احلديث بالظاهرية بعد سفر الفاروثي، وكان داعية إىل عشرين سنة، ومبدرسة أيب
مذهب السلف والصدر االول، وكان يعود املرضى ويشهد اجلنائز ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر، وكان من 

  .خيار عباد اهللا تعاىل رمحه اهللا
بد القوي املرداوي، وبدار احلديث الظاهرية شرف الدين وقد درس بعده بالصاحلية الشيخ مشس الدين حممد بن ع



  .عمر بن خواجا إمام اجلامع املعروف بالناصح
  ابن صاحب محاه امللك االفضل

نور الدين علي بن امللك املظفر تقي الدين حممود بن امللك املنصور حممد بن امللك املظفر تقي الدين عمر بن 
  يه جبامعها، وخرج به من بابشاهنشاه بن أيوب، تويف بدمشق وصلي عل

__________  
  .علي بن حممد: ١٦٥/  ١ويف تذكرة النبيه ..علي بن علي بن حممد: ذكره ٧٨٨/  ١يف السلوك ) ١(

الفراديس حمموال إىل مدينة أبيه وتربتهم هبا، وهو والد االمريين الكبريين بدر الدين حسن وعماد الدين إمساعيل 
  .)١(الذي متلك محاة بعد مدة 

ابن عبد الظاهر حميي الدين عبد اهللا بن رشيد الدين عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن علي بن جندة 
السعدي، كاتب االنشاء بالديار املصرية، وآخر من برز يف هذا الفن على أهل زمانه، وسبق سائر أقرانه، وهو والد 

ه، وقد كانت له مصنفات منها سرية امللك الظاهر، الصاحب فتح الدين الندمي، وقد تقدم ذكر وفاته قبل والد
  .وكان ذا مروءة، وله النظم الفائق والنثر الرائق

  .تويف يوم الثالثاء رابع رجب وقد جاوز السبعني، ودفن بتربته اليت أنشأها بالقرافة
نفسه فبويع وتسمى االمري علم الدين سنجر احلليب الذي كان نائب قطز على دمشق فلما جاءته بيعة الظاهر دعا ل

بامللك اجملاهد مث حوصر وهرب إىل بعلبك فحوصر فأجاب إىل خدمة الظاهر فسجنه مدة وأطلقه وسجنه املنصور 
  .مدة وأطلقه االشرف، واحترمه وأكرمه، بلغ الثمانني سنة، وتويف يف هذه السنة

ج إىل الصيد يف ثالث احملرم، فلما مث دخلت سنة ثالث وتسعني وستمائة يف أوهلا كان مقتل االشرف، وذلك أنه خر
احملرم، محل عليه مجاعة من االمراء الذين اتفقوا على ) ٣(بالقرب من االسكندرية ثاين عشر ) ٢(كان بأرض تروجة 

قتله حني انفرد عن مجهور اجليش، فأول من صوبه نائبه بيدرا، ومتم عليه الجني املنصوري، مث اختفى إىل رمضان، مث 
، وكان ممن اشترك يف قتل االشرف بدر الدين بيسرى ومشس الدين قراسنقر املنصوري، فلما قتل ظهر يوم العيد

  االشرف اتفق االمراء على متليك
بيدرا، ومسوه امللك القاهر أو االوحد، فلم يتم له ذلك، فقتل يف اليوم الثاين بأمركتبغا، مث اتفق زين الدين كتبغا، 

  ميلكوا أخاه حممد امللك الناصر بنوعلم الدين سنجر الشجاعي على أن 
__________  

ه وتويف  ٦٣٥مولده يف آخر سنة  -وهو ولده عماد الدين إمساعيل  - ٢٩/  ٤قال أبو الفداء يف خمتصره ) ١(
  .بدمشق يف أوائل ذي احلجة

  .يار مصروكان سبب مسريه من حلب إىل دمشق يف طريقه إىل مصر بدعوة من السلطان ملرافقته يف الصيد بد: قال
  .فمرض يف أثناء الطريق ووصل إىل دمشق وقد اشتد به املرض حىت تويف هبا

يف ) ٣(بروجه : ويف االصل ٢٩/  ٤وخمتصر أيب الفداء  ١٦٧/  ١وتذكرة النبيه  ١٨٨/  ١من السلوك ) ٢(
  .احلادي عشر: ٧٨٩/  ١السلوك 

  .رميوم السبت اخلامس عشر من احمل: ٣٧٣/  ١/  ١ويف بدائع ابن إياس 



من احملرم، ) ٢(، فأجلسوه على سرير اململكة يوم الرابع عشر )١(قالوون، وكان عمره إذ ذاك مثان سنني وشهورا 
وكان الوزير ابن السلعوس باالسكندرية، وكان قد خرج يف صحبة السلطان وتقدم هو إىل االسكندرية فلم يشعر 

ذلك أنه كان يعامل االمراء الكبار معاملة الصغار، فأخذوه إال وقد أحاط به البالء، وجاءه العذاب من كل ناحية، و
وتوىل عقوبته من بينهم الشجاعي فضرب ضربا عظيما، وقرر على االموال ومل يزالوا يعاقبونه حىت كانت وفاته يف 

  .عاشر صفر بعد أن احتيط على حواصله كلها
، وقد كان شهما شجاعا عايل اهلمة حسن وأحضر جسد االشرف فدفن بتربته، وتأمل الناس لفقده وأعظموا قتله

املنظر، كان قد عزم على غزو العراق واسترجاع تلك البالد من أيدي التتار، واستعد لذلك ونادى به يف بالده، 
عكا وسائر السواحل، ومل يترك للفرنج فيها معلما وال حجرا،  -) ٤(وكانت ثالث سنني  -وقد فتح يف مدة ملكه 
  .سنا وغريهاوفتح قلعة الروم وهب

فلما جاءت بيعة الناصر إىل دمشق خطب له هبا على املنابر، واستقر احلال على ذلك، وجعل االمري كتبغا أتابكه، 
والشجاعي مشاورا كبريا، مث قتل بعد أيام بقلعة اجلبل، ومحل رأسه إىل كتبغا فأمر أن يطاف به يف البلد، ففرح 

  ، ومل يبقالناس بذلك وأعطوا الذين محلوا رأسه ماال
  .لكتبغا منازع، ومع هذا كان يشاور االمراء تطييبا لقلوهبم

ويف صفر بعد موت ابن السلعوس عزل بدر الدين بن مجاعة عن القضاء وأعيد تقي الدين ابن بنت االعز واستمر 
يوم االربعاء  ابن مجاعة مدرسا مبصر يف كفاية ورياسة، وتوىل الوزارة مبصر الصاحب تاج الدين بن احلنا، ويف ظهر

احلادي والعشرين من صفر رتب إمام مبحراب الصحابة، وهو كمال الدين عبد الرمحن بن القاضي حميي الدين بن 
الزكي، وصلى بعدئذ بعد اخلطيب، ورتب باملكتب الذي بباب الناطفانيني إمام أيضا، وهو ضياء الدين بن برهان 

الدين حسني ين حممد بن عدنان، وعاد سوق احلريريني إىل  الدين االسكندري، وباشر نظر اجلامع الشريف زين
سوقه، وأخلوا قيسارية القطن الذي كان نواب طغجي ألزموهم بسكناها، وويل خطابة دمشق الشيخ العالمة شرف 

الدين أمحد بن مجال الدين أمحد بن نعمة بن أمحد املقدسي، بعد عزل موفق الدين احلموي دعوه إىل محاة فخطب 
ي يوم اجلمعة نصف رجب، وقرئ تقليده وكانت واليته بإشارة تاج الدين بن احلنا الوزير مبصر، وكان املقدس

  .فصيحا بليغا عاملا بارعا
__________  

  .حنو تسع سنني: ٣٧٨/  ١/  ١تسع سنني سوا، ويف بدائع الزهور : ٧٩٤/  ١يف السلوك ) ١(
  .عشر احملرم يوم اخلميس ثامن: ٣٧٨/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٢(

  .يوم السبت سادس عشر احملرم: ٧٩٤/  ١/  ١ويف السلوك 
  .خامس عشر صفر: ٣٧٩/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٣(
  .ثالث سنني وشهرين وأربعة أيام ويف بدائع الزهور: ٧٩٠/  ١يف السلوك ) ٤(

  .ثالث سنني وشهرين: ١٦٧/  ١ويف تذكرة النبيه 

 زين الدين كتبغامع امللك الناصر حممد بن قالوون وسارت البيعة بذلك يف ويف أواخر رجب حلف االمراء لالمري
  .سائر املدن واملعامل

واقعة عساف النصراين كان هذا الرجل من أهل السويداء قد شهد عليه مجاعة أنه سب النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
  وقد استجار



ي الدين بن تيمية، والشيخ زين الدين الفارقي شيخ عساف هذا بابن أمحد بن حجي أمري آل علي، فاجتمع الشيخ تق
دار احلديث، فدخال على االمري عز الدين أيبك احلموي نائب السلطنة فكلماه يف أمره فأجاهبما إىل ذلك، وأرسل 
ليحضره فخرجا من عنده ومعهما خلق كثري من الناس، فرأى الناس عسافا حني قدم ومعه رجل من العرب فسبوه 

فرمجهما الناس باحلجارة، وأصابت عسافا  -يعين النصراين  -هو خري منكم : ل ذلك الرجل البدويوشتموه، فقا
ووقعت خبطة قوية فأرسل النائب فطلب الشيخني ابن تيمية والفارقي فضرهبما بني يديه، ورسم عليهما يف 

، فحقن دمه، مث استدعى العذراوية وقدم النصراين فأسلم وعقد جملس بسببه، وأثبت بينه وبني الشهود عداوة
بالشيخني فأرضامها وأطلقهما، وحلق النصراين بعد ذلك ببالد احلجاز، فاتفق قتله قريبا من مدينة رسول اهللا صلى 

اهللا عليه وسلم، قتله ابن أخيه هنالك، وصنف الشيخ تقي الدين بن تيمية يف هذه الواقعة كتابه الصارم املسلول 
  .على ساب الرسول

منها ركب امللك الناصر يف أهبة امللك وشق القاهرة، وكان يوما مشهودا، وكان هذا أول ركوبه، ) ١(ويف شعبان 
ودقت البشائر بالشام وجاء املرسوم من جهته، فقرئ على املنرب باجلامع فيه االمر بنشر العدل وطي الظلم، وإبطال 

  .ضمان االوقاف واالمالك إال برضى أصحاهبا
شرين من شعبان درس باملسرورية القاضي مجال الدين القزويين، أخو إمام الدين، وحضر أخوه ويف اليوم الثاين والع

  .وقاضي القضاة شهاب الدين اخلويي، والشيخ تقي الدين بن تيمية، وكان درسا حافال
  .ويف شعبان اشتهر أن يف الغيطة جبسرين تنينا عظيما ابتلع رأسا من املعز كبريا صحيصا: قال الربزايل

ظهر االمري حسام الدين الجني، وكان خمتفيا منذ قتل االشرف فاعتذر له عند السلطان ) ٢( أواخر رمضان ويف
  .فقبله وخلع عليه وأكرمه، ومل يكن قتله باختياره

  .ويف شوال منها اشتهر أن مهنا بن عيس خرج عن طاعة السلطان الناصر، واحناز إىل التتر
درس بالغزالية اخلطيب شرف الدين املقدسي عوضا عن قاضي القضاة شهاب ويف يوم االربعاء ثامن ذي القعدة 

  الدين بن اخلويي، تويف وترك الشامية الربانية، وقدم على قضاء الشام
__________  

  ).رجب(يف خامس عشريه : ٨٠٣/  ١يف السلوك ) ١(
  .يوم عيد الفطر: ٨٠٣/  ١يف السلوك ) ٢(

اخلميس الرابع عشر من ذي احلجة، ونزل العادلية وخرج نائب السلطنة  القاضي بدر الدين أمحد بن مجاعة يوم
واجليش بكماله لتلقيه، وامتدحه الشعراء، واستناب تاج الدين اجلعربي نائب اخلطابة وباشر تدريس الشامية 
ا ابن الربانية، عوضا عن شرف الدين املقدسي، الشيخ زين الدين الفاروثي، وانتزعت من يده الناصرية فدرس هب

مجاعة، ويف العادلية يف العشرين من ذي احلجة، ويف هذا الشهر أخرجوا الكالب من دمشق إىل الفالة بأمر واليها 
  .مجال الدين اقياي، وشدد على الناس والبوابني بذلك

  .امللك االشرف خليل بن قالوون املنصور: وممن تويف فيها من االعيان
  .لعوسوبيدرا والشجاعي، ومشس الدين بن الس

الشيخ االمام العالمة تاج الدين موسى بن حممد بن مسعود املراغي، املعروف بأيب اجلواب الشافعي، درس باالقبالية 
وغريها وكان من فضالء الشافعية، له يد يف الفقه واالصول والنحو وفهم جيد، تويف فجأة يوم السبت، ودفن مبقابر 

  .باب الصغري، وقد جاوز السبعني



نس بنت السلطان العادل أيب بكر بن أيوب وتعرف بدار القطبية، وبدار إقبال، ولدت سنة ثالث اخلاتون مؤ
وستمائة، وروت االجازة عن عفيفة الفارقانية، وعن عني الشمس بنت أمحد بن أيب الفرج الثقفية، توفيت يف ربيع 

  .اآلخر بالقاهرة، ودفنت بباب زويلة
براهيم بن لقمان بن أمحد بن حممد البناين املصري رأس املوقعني، وأستاذ الصاحب الوزير فخر الدين أبو إسحاق إ

  الوزراء املشهورين، ولد سنة ثنيت عشرة وستمائة، وروى احلديث، تويف يف آخر مجادى اآلخرة
  .يف القاهرة

ز الدين فروخ شاه امللك احلافظ غياث الدين بن حممد امللك السعيد معني الدين بن امللك االجمد هبرام شاه بن املعز ع
  بن شاهنشاه بن أيوب، وكان فاضال بارعا، مسع احلديث وروى البخاري، وكان حيب العلماء

  .والفقراء، تويف يوم اجلمعة سادس شعبان، ودفن عند جده المه ابن املقدم، ظاهر باب الفراديس
دين أيب العباس أمحد بن خليل بن قاضي القضاة شهاب الدين بن اخلويي أبو عبد اهللا حممد بن قاضي القضاة مشس ال

سعادة بن جعفر بن عيسى بن حممد الشافعي، أصلهم من خوي، اشتغل وحصل علوما كثرية، وصنف كتبا كثرية 
منها كتاب فيه عشرون فنا، وله نظم علوم احلديث وكفاية املتحفظ وغري ذلك، وقد مسع احلديث الكثري، وكان 

الدماغية، مث ويل قضاء القدس، مث هبسنا، مث ويل قضاء حلب، مث عاد إىل حمبا له والهله، وقد درس وهو صغري ب
احمللة، مث ويل قضاء القاهرة، مث قدم على قضاء الشام مع تدريس العادلية والغزالية وغريمها، وكان من حسنات 

يخنا احلافظ املزي الزمان وأكابر العلماء االعالم، عفيفا نزها بارعا حمبا للحديث وعلمه وعلمائه، وقد خرج له ش
أربعني حديثا متباينة االسناد، وخرج له تقي الدين بن عتبة االسودي االسعردي مشيخة على حروف املعجم، 

  .اشتملت على مائتني وستة وثالثني شيخا
وله حنو ثلثمائة شيخ مل يذكروا يف هذا املعجم، تويف يوم اخلميس اخلامس والعشرين من رمضان، عن : قال الربزايل

  .بع وستني سنة، وصلي عليه ودفن من يومه بتربة والده بسفح قاسيونس
  .رمحه اهللا تعاىل

االمري عالء الدين االعمى ناظر القدس وباين كثريا من معامله اليوم، وهو االمري الكبري عالء الدين أيدكني بن عبد 
  ف وويل نظره معمرهاهللا الصاحلي النجمي، كان من أكابر االمراء، فلما أضر أقام بالقدس الشري

ومثمره وكان مهيبا ال ختالف مراسيمه، وهو الذي بىن املطهرة قريبا من مسجد النيب صلى اهللا عليه وسلم، فانتفع 
الناس هبا بالوضوء وغريه، ووجد هبا الناس تيسريا، وابتىن بالقدس ربطا كثرية، وآثارا حسنة، وكان يباشر االمور 

  . شوال منهابنفسه، وله حرمة وافرة، تويف يف
التنوخي، املعروف بابن السلعوس، وزير امللك االشرف، مات ) ١(الوزير مشس الدين حممد بن عثمان ابن أيب الرجا 

حتت الضرب الذي جاوز ألف مقرعة، يف عاشر صفر من هذه السنة، ودفن بالقرافة، وقيل إنه نقل إىل الشام بعد 
  .ذلك

ة بدمشق بسفارة تقي الدين بن توبة، مث كان يعامل امللك االشرف قبل وكان ابتداء أمره تاجرا، مث ويل احلسب
  السلطنة فظهر منه على عدل وصدق، فلما ملك بعد أبيه

__________  
  .الرجال تصحيف: يف البداية املطبوعة) ١(



وم هلم، فلما املنصور استدعاه من احلج فواله الوزارة، وكان يتعاظم على أكابر االمراء ويسميهم بأمسائهم، وال يق
قتل أستاذه االشرف تسلموه بالضرب واالهانة وأخذ االموال، حىت أعدموه حياته، وصربوه وأسكنوه الثرى، بعد 

  .أن كان عند نفسه قد بلغ الثريا، ولكن حقا على اهللا أنه ما رفع شيئا إال وضعه
ان البالد امللك الناصر حممد بن مث دخلت سنة أربع وتسعني وستمائة استهلت واخلليفة احلاكم بأمر اهللا وسلط

قالوون وعمره إذ ذاك اثنتا عشرة سنة وأشهرا، ومدبر املمالك وأتابك العساكر االمري زين الدين كتبغا، ونائب 
الشام االمري عز الدين أيبك احلموي، والوزير بدمشق تقي الدين توبة التكرييت، وشاد الدواوين مشس الدين 

ن مجاعة، واحلنفية حسام الدين الرازي، واملالكية مجال الدين الزواوي، واحلنابلة شرف االعسر، وقاضي الشافعية اب
الدين حسن، واحملتسب شهاب الدين احلنفي، ونقيب االشراف زين الدين بن عدنان، ووكيل بيت املال وناظر 

  .اجلامع تاج الدين الشريازي، وخطيب البلد شرف الدين املقدسي
ض مجاعة من مماليك االشرف وخرقوا حرمة السلطان وأرادوا اخلروج عليه، وجاؤوا إىل فلما كان يوم عاشوراء هن

سوق السالح فأخذوا ما فيه، مث احتيط عليهم، فمنهم من صلب ومنهم من شنق، وقطع أيدي آخرين منهم 
  .وألسنتهم، وجرت خبطة عظيمة جدا، وكانوا قريبا من ثلثمائة أو يزيدون

من احملرم فجلس على سرير اململكة، وخلع ) ١(غا وأصبح االمري كتبغا يف احلادي عشر سلطنة امللك العادل كتب
امللك الناصر حممد بن املنصور، وألزمه بيت أهله، وأن ال خيرج منه، وبايعه االمراء على ذلك، وهنئوه ومد مساطا 

سكة بامسه، ومت االمر وزينت حافال، وسارت الربيدية بذلك إىل االقاليم، فبويع له وخطب له مستقال وضربت ال
البالد، ودقت البشائر، ولقب بامللك العادل، وكان عمره إذ ذاك حنوا من مخسني سنة، فإنه من سيب وقعة محص 

االوىل اليت كانت يف أيام امللك الظاهر بعد وقعة عني جالوت، وكان من الغويرانية، وهم طائفة من التتر، واستناب 
  .الجني السلحداري املنصوري، وكان بني يديه مدير املماليك يف مصر االمري حسام الدين

وقد ذكر اجلزري يف تارخيه عن بعض االمراء أنه شهد هوالكو خان قد سأل منجمه أن يستخرج له من هؤالء 
  املقدمني يف

__________  
  .يوم االربعاء تاسع حمرم: ٣١/  ٤يف خمتصر أيب الفداء ) ١(

أجد رجال ميلكها امسه كتبغا فظنه كتبغا نوين، وهو : رية، فضرب وحسب وقال لهعسكره الذي ميلك الديار املص
صهر هوالكو، فقدمه على العساكر فلم يكن هو، فقتل يف عني جالوت كما ذكرنا، وأن الذي ملك مصر هذا 

  .الرجل وهو من خيار االمراء وأجودهم سرية ومعدلة، وقصدا يف نصرة االسالم
ربيع االول ركب كتبغا يف أهبة امللك، وشق القاهرة ودعا له الناس وعزل الصاحب تاج  ويف يوم االربعاء مستهل

، واستسقى الناس بدمشق عند مسجد القدم، وخطب )١(الدين بن احلنا عن الوزارة ووىل فخر الدين بن اخلليلي 
  هبم تاج الدين صاحل اجلعربي نيابة عن مستخلفه شرف

نفسه عن القضاء، وخطب الناس بعد ذلك، وذلك يوم االربعاء خامس مجادى الدين املقدسي، وكان مريضا فعزل 
االوىل، فلم يسقوا مث استسقوا مرة أخرى يوم السبت سابع مجادى اآلخرة باملكان املذكور، وخطب هبم شرف 

  .الدين املقدسي، وكان اجلمع أكثر من أول، فلم يسقوا
قاضي بدر الدين بن مجاعة، وفيه درس باملعظمية لقاضي مشس ويف رجب حكم مجال الدين بن الشريشي نيابة عن ال
  .الدين بن العز، إنتزعها من عالء الدين بن الدقاق



  .وفيه ويل القدس واخلليل للك االوحد بن امللك الناصر داود بن املعظم
راب الصحابة ويف رمضان رسم للحنابلة أن يصلوا قبل االمام كبري وذلك أهنم كانوا يصلون بعده فلما أحدث حمل

إمام كانوا يصلون مجيعا يف وقت حد، فحصل تشويش بسبب ذلك، فاستقرت القاعدة على أن يصلوا قبل االمام 
  .الكبري، يف ت صالة مشهد علي بالصحن عند حمراهبم يف الرواق الثالث الغريب

القاضي جنم الدين بن وقد تغريت هذه القاعدة بعد العشرين وسبعمائة كما سيأيت ويف أواخر رمضان قدم : قلت
صصرى من الديار املصرية على قضاء العساكر بالشام، ويف ظهر يوم اخلميس خامس شوال صلى القاضي بدر 

الدين بن مجاعة مبحراب جلامع إماما وخطيبا عوضا عن اخلطيب املدرس شرف الدين املقدسي، مث خطب من الغد 
  .قضاء وغريهشكرت خطبته وقراءته، وذلك مضاف إىل ما بيده من ال

ويف أوائل شوال قدمت من الديار املصرية تواقيع شىت منها تدريس الغزالية البن صصرى عوضا عن اخلطيب 
املقدسي، وتوقيع بتدريس االمينية المام الدين القزويين عوضا عن جنم الدين بن صصرى، ورسم الخيه جالل الدين 

  .بتدريس الظاهرية الربانية عوضا عنه
عمارة احلمام الذي أنشأه عز الدين احلموي مبسجد القصب، وهو من أحسن احلمامات، وباشر  ويف شوال كملت

  .مشيخة دار احلديث النورية الشيخ عالء الدين بن العطار عوضا عن شرف الدين املقدسي
  وحج

__________  
خامس عشرين مجادى االوىل  وكان اخلليلي ناظر الدواوين يف الوزارة، وقد مت تنفيذ هذا االجراء يوم الثالثاء) ١(
  ).٨٠٨/  ١السلوك (

فيها امللك اجملاهد أنس بن امللك العادل كتبغا، وتصدقوا بصدقات كثرية يف احلرمني وغريمها ونودي بدمشق يف يوم 
عرفة أن ال يركب أحد من أهل الذمة خيال وال بغاال، ومن رأى من املسلمني أحدا من أهل الذمة قد خالف ذلك 

  .فله سلبه
ويف أواخر هذه السنة واليت تليها حصل بديار مصر غالء شديد هلك بسببه خلق كثري، هلك يف شهر ذي احلجة 

  ).١(حنو من عشرين ألفا 
وفيها ملك التتار قازان بن أرغون بن أبغا بن توىل بن جنكيزخان فأسلم وأظهر االسالم على يد االمري توزون رمحه 

االسالم ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس يوم إسالمه، وتسمى  اهللا، ودخلت التتار أو أكثرهم يف
مبحمود، وشهد اجلمعة واخلطبة، وخرب كنائس كثرية، وضرب عليهم اجلزية ورد مظامل كثرية ببغداد وغريها من 

  .البالد، وظهرت السبح واهلياكل مع التتار واحلمد هللا وحده
لرجال املنيين الشيخ الصاحل الزاهد العابد أبو الرجال بن مري بن حبتر املنيين الشيخ أبو ا: وفيها تويف من االعيان

، كانت له أحوال ومكاشفات وكان أهل دمشق والبالد يزورونه يف قرية منني، ورمبا قدم هو بنفسه إىل دمشق )٢(
ذ الشيخ جندل، فيكرم ويضاف وكانت له زاوية ببلده، وكان بريئا من هذه السماعات الشيطانية، وكان تلمي

وكان شيخه الشيخ جندل من كبار الصاحلني سالكا طريق السلف أيضا، وقد بلغ الشيخ أبو الرجال مثانني سنة، 
وتويف مبنني يف منزله يف عاشر احملرم، وخرج الناس من دمشق إىل جنازته فمنهم من أدركها ومن الناس من مل يدرك 

  .فصلى على القرب ودفن بزاويته رمحه اهللا
فيها يف أواخر ربيع االول جاء اخلرب بأن عساف بن أمحد بن حجى الذي كان قد أجار ذلك النصراين الذي سب و



  .الرسول قتل ففرح الناس بذلك
الشيخ الصاحل العابد الزاهد الورع بقية السلف مجال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن احلرستاين ابن قاضي القضاة، 

  عبد الكرمي بن مجال الدين عبد الصمد، مسع احلديث وناب عن أبيه يف وخطيب اخلطباء، عماد الدين
__________  

  .سبعة عشر ألفا: ٨١٠/  ١يف السلوك ) ١(
ابن : ابن مرا املنيين، ويف االصل: ويف تذكرة النبيه ٢٢٧/  ٤ومرآة اجلنان  ٧٦/  ٨من النجوم الزاهرة ) ٢(

امسه، واملنيين نسبة إىل منني وهي قرية يف جبل سنري من أعمال الشام مرعي من حبتر املنني ولعله خطأ من الناسخ يف 
  ).معجم البلدان(وقيل من أعمال دمشق 
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

االمامة وتدريس الغزالية، مث ترك املناصب والدنيا، وأقبل على العبادة، وللناس فيه اعتقاد حسن صاحل، يقبلون يده 
  .ويسألونه الدعاء، وقد جاوز الثمانني، ودفن بالسفح عند أهله يف أواخر ربيع اآلخر

الشافعي، مسع الكثري وصنف يف فنون كثرية، من ذلك كتاب االحكام يف ) ١(الشيخ حمب الدين الطربي املكي 
جملدات كثرية مفيدة، وله كتاب على ترتيب جامع املسانيد أمسعه لصاحب اليمن، وكان مولده يوم اخلميس السابع 

فمنه قصيدته يف املنازل اليت بني مكة واملدبنة  ، ودفن مبكة، وله شعر جيد)٢(والعشرين من مجادى اآلخرة منها 
  .تزيد على ثلثمائة بيت، كتبها عنه احلافظ شرف الدين الدمياطي يف معجمه

امللك املظفر صاحب اليمن يوسف بن املنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول، أقام يف مملكة اليمن بعد أبيه سبعا 
ه قد ويل أزيد من مدة عشرين سنة بعد امللك أقسيس ابن الكامل حممد، وأربعني سنة، وعمر مثانني سنة، وكان أبو

وكان عمر بن رسول مقدم عساكر أقسيس، فلما مات اقسيس وثب على امللك فتم له االمر وتسمى بامللك 
 املنصور، واستمر أزيد من عشرين سنة، مث ابنه املظفر سبعا وأربعني سنة، مث قام من بعده يف امللك ولده امللك

حىت مات، مث قام أخوه املؤيد عز الدين داود بن املظفر فاستمر يف امللك ) ٣(االشرف ممهد الدين فلم ميكث سنة 
مدة، وكانت وفاة امللك املظفر املذكور يف رجب من هذه السنة، وقد جاوز الثمانني، وكان حيب احلديث ومساعه، 

  .وقد مجع لنفسه أربعني حديثا
االمام اخلطيب املدرس املفيت، شرف الدين أبو العباس أمحد بن الشيخ كمال الدين  شرف الدين املقدسي الشيخ

أمحد بن نعمة بن أمحد بن جعفر بن حسني بن محاد املقدسي الشافعي، ولد سنة ثنتني وعشرين وستمائة، ومسع الكثري 
  وكتب حسنا وصنف فأجاد وأفاد، وويل القضاء نيابة بدمشق

__________  
  .د بن عبد اهللا بن حممد بن بكر بن حممد بن ابراهيم الطربي املكي الشافعيوامسه أمح) ١(
  .ه ٦١٥ولد مبكة سنة : كذا باالصل، وفيه نقص ظاهر، ومتامه) ٢(

  .ومبكة كانت وفاته
  .١٧٦/  ١وانظر تذكرة النبيه  ٨١١/  ١سنة  ٧٩تويف مبكة عن : ويف السلوك

  ).٣٣/  ٤انظر أيب الفداء (عشرين شهرا : ١٧٧/  ١يف تذكرة النبيه ) ٣(

ودار احلديث النورية مع اخلطابة، ودرس يف وقت بالشامية ) ١(والتدريس واخلطابة بدمشق، وكان مدرس الغزالية 
وأذن يف االفتاء من الفضالء منهم الشيخ االمام العالمة شيخ االسالم أبو العباس بن تيمية، وكان ) ٢(الربانية 

أنا أذنت البن تيمية باالفتاء، وكان يتقن فنونا كثرية من العلوم، وله شعر حسن،  :يفتخر بذلك ويفرح به ويقول
وصنف كتابا يف أصول الفقه مجع فيه شيئا كثريا، وهو عندي خبطه احلسن، تويف يوم االحد سابع عشر رمضان وقد 

  .جاوز السبعني، ودفن مبقابر باب كيسان عند والده رمحه اهللا ورحم أباه
  .يوم العيد الشيخ شرف الدين الفزاري خطيب جامع جراح مث جاء املرسوم البن مجاعة باخلطابة وقد خطب بعده

وارم مجار اهلم مستنفرا من مل يطف * أحجج إىل الزهر لتسعى به : ومن شعر اخلطيب شرف الدين بن املقدسي



بكر حممد بن عياش بن أيب املكارم من قبل أن حيلق قد قصرا واقف اجلوهرية الصدر جنم الدين أبو * بالزهر يف وقته 
التميمي اجلوهري، واقف اجلوهرية على احلنفية بدمشق تويف ليلة الثالثاء تاسع عشر شوال، ودفن مبدرسته وقد 

  جاوز الثمانني، وكانت له خدم
  .على امللوك، فمن دوهنم

ن أمحد بن أيب الفتح بن سحنون الشيخ االمام العامل املفيت اخلطيب الطبيب، جمد الدين أبو حممد عبد الوهاب ب
التنوخي احلنفي، خطيب النريب ومدرس الدماغية للحنفية، وكان طبيبا ماهرا حاذقا، تويف بالنريب وصلي عليه 
جبامع الصاحلية، وكان فاضال وله شعر حسن، وروى شيئا من احلديث، تويف ليلة السبت خامس ذي القعدة عن 

  .مخس وسبعني سنة
مام العابد الزاهد اخلطيب عز الدين أبو العباس أمحد بن الشيخ حميي الدين إبراهيم بن عمر بن الفاروثي الشيخ اال

  بن) ٣(الفرج 
__________  

املدرسة الغزالية وهي من زوايا اجلامع االموي بدمشق، وتنسب إىل الشيخ نصر املقدسي وإىل الشيخ الغزايل ) ١(
  ).٨٧/  ٦خطط الشام  ٤١٣/  ١الدارس (القامتهما هبا 

أنشأهتا ست الشام ابنة جنم الدين أيوب بن شادي أخت السلطان صالح الدين : الشامية الربانية وهي بدمشق) ٢(
  ).٢٧٧/  ١الدارس (
  ..فرج بن أمحد بن سابور:..١٨٣/  ١وتذكرة النبيه  ٨١١/  ١يف السلوك ) ٣(

وستمائة، ومسع احلديث ورحل فيه، ) ٢( الواسطي، ولد سنة أربع عشرة) ١(سابور بن علي بن غنيمة الفاروثي 
وكانت له فيه يد جيدة، ويف التفسري والفقه والوعظ والبالغة، وكان دينا ورعا زاهدا، قدم إىل دمشق يف دولة 
الظاهر فأعطى تدريس اجلاروضية وإمام مسجد ابن هشام، ورتب له فيه شئ على املصاحل، وكان فيه إيثار وله 

قبل أن يكرب لالحرام  -كثرية، تقدم يوما يف حمراب ابن هشام ليصلي بالناس فقال أحوال صاحلة، ومكاشفات 
يا : اخرج فاغتسل، فلم خيرج أحد، مث كرر ذلك ثانية وثالثة، قلم خيرج أحد، فقال: فقال -والتفت عن ميينه 

الرجل صاحلا يف عثمان أخرج فاغتسل، فخرج رجل من الصف فاغتسل مث عاد وجاء إىل الشيخ يعتذر إليه، وكان 
  نفسه، ذكر أنه أصابه فيض من غري أن يرى شخصا، فاعتقد أنه ال يلزمه غسل، فلما

  .قال الشيخ ما قال اعتقد أنه خياطب غريه، فلما عينه بامسه علم أنه املراد
ين مث قال الفاروثي مرة أخرى يف أواخر أيام املنصور قالوون فخطب جبامع دمشق مدة شهور، مث عزل مبوفق الد

احلموي، وتقدم ذكر ذلك، وكان قد درس بالنجيبية وبدار احلديث الظاهرية، فترك ذلك كله وسافر إىل وطنه، 
فمات بكرة يوم االربعاء مستهل ذي احلجة، وكان يوم موته يوما مشهودا بواسط، وصلى عليه بدمشق وغريمها 

ات العشرة وخلف ألفي جملد ومائيت جملدا، رمحه اهللا، وكان قد لبس خرقة التصوف من السهروردي، وقرأ القراء
وحدث بالكثري، ومسع منه الربزايل كثريا صحيح البخاري وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، ومسند الشافعي، 

  .ومسند عبد بن محيد، ومعجم الطرباين الصغري، ومسند الدارمي وفضائل القرآن اليب عبيد، ومثانني جزء وغري ذلك
بن عبد اهللا بن احلسني الدمشقي، اشتغل بالفقه على مذهب الشافعي، وبرع فيه وأفىت وأعاد، اجلمال احملقق أمحد 

وكان فاضال يف الطب، وقد ويل مشيخة الدخوارية لتقدمه يف صناعة الطب على غريه، وعاد املرضى باملارستان 
رس، وكان جيد الذهن مشاركا النوري على قاعدة االطباء، وكان مدرسا للشافعية بالفرخشانية، ومعيدا بعدة مدا



  .يف فنون كثرية ساحمه اهللا
الست خاتون بنت امللك االشرف موسى بن العادل زوجة ابن عمها املنصور بن الصاحل إمساعيل بن العادل، وهي 

  ).٣(اليت أثبت سفهها زمن املنصور قالوون حىت اشترى منها حزرما وأخذت الزنبقية من زين الدين السامري 
__________  

  ).معجم البلدان(نسبة إىل فاروث وهي قرية على شاطئ دجلة بني بلديت واسط واملذار : الفاروثي) ١(
مات عن مثانني سنة  ٨١١/  ١مولده سنة اثين عشر وستمائة، ويف السلوك : ١٨٣/  ١يف تذكرة النبيه ) ٢(

  .بواسط
  .ه ٦٨٦راجع حوادث سنة ) ٣(

  ر التكرييت أخو الصاحب تقي الدين توبة، ويل حسبة دمشق يفالصدر مجال الدين يوسف بن علي بن مهاج
: وقت ودفن بتربة أخيه بالسفح، وكانت جنازته حافلة، وكان له عقل وافر وثروة ومروءة، وخلف ثالث بنني

  .مشس الدين حممد، وعالء الدين علي، وبدر الدين حسن
بأمر اهللا العباس أمحد العباسي، وسلطان البالد  مث دخلت سنة مخس وتسعني وستمائة استهلت وخليفة الوقت احلاكم

امللك العادل زين الدين كتبغا، ونائبه مبصر االمري حسام الدين الجني السلحداري املنصوري، ووزيره فخر الدين 
بن اخلليلي، وقضاة مصر والشام هم املذكورون يف اليت قبلها، ونائب الشام عز الدين احلموي، ووزيره تقي الدين 

  .، وشاد الدواوين االعسر، وخطيب البلد وقاضيها ابن مجاعةتوبة
  .ويف احملرم ويل نظر االيتام برهان الدين بن هالل عوضا عن شرف الدين بن الشريجي

ويف مستهل هذه السنة كان الغالء والفناء بديار مصر شديدا جدا، وقد تفاىن الناس إال القليل، وكانوا حيفرون 
لفئام من الناس، واالسعار يف غاية الغالء، واالقوات يف غاية القلة والغالء، واملوت عمال، احلفرية فيدفنون فيها ا

، )٢(، ووقع غالء بالشام فبلغت الغرارة إىل مائتني )١(فمات هبا يف شهر صفر مائة ألف وحنو من ثالثني ألفا 
نه منهم، فتلقاهم اجليش بالرحب والسعة، ملا بلغهم سلطنة كتبغا إىل الشام ال) ٣(وقدمت طائفة من التتر العويراتية 

مث سافروا إىل الديار املصرية مع االمري قراسنقر املنصوري، وجاء اخلرب باستداد الغالء والفناء مبصر حىت قيل إنه بيع 
الفروج باالسكندرية بستة وثالثني درمها، وبالقاهرة بتسعة عشر، والبيض كل ثالثة بدرهم، وأفنيت احلمر واخليل 

  .لبغال والكالب من أكل الناس هلا، ومل يبق شئ من هذه احليوانات يلوح إال أكلوهوا
ويف يوم السبت الثاين عشر من مجادى االوىل ويل قضاء القضاة مبصر الشيخ العالمة تقي الدين بن دقيق العيد 

 مجادى اآلخرة وهللا عوضا عن تقي الدين ابن بنت االعز، مث وقع الرخص بالديار املصرية وزال الضر واجلوع يف
  .احلمد

__________  
  .مائة ألف وسبعة وعشرين ألف: ٨١٥/  ١يف السلوك ) ١(
  .مائة وسبعني درمها: ٨١٥/  ١يف السلوك ) ٢(
ويقال أو يراتية، نسبة إىل أويرات وهو اسم جنس يطلق على عدة قبائل مغولية سكنت اجلزء االعلى من ) ٣(

أصل جنس الكاملوك وكانت هذه القبائل قد خضعت قدميا لسلطة جنكيزخان حوض هنر ينيسي بأواسط آسيا وهم 
  .وساعدته يف حروبه



  .ويف يوم االربعاء ثاين شهر رجب درس القاضي إمام الدين بالقيمرية عوضا عن صدر الدين ابن رزين الذي تويف
السالم مؤذن املسجد احلرام،  وفيها وقعت صاعقة على قبة زمزم فقتلت الشيخ علي بن حممد بن عبد: قال الربزايل

  .كان يؤذن على سطح القبة املذكورة، وكان قد روى شيئا من احلديث
رمضان فبعث إليها نائب ) ١(وفيها قدمت امرأة امللك الظاهر ئم سالمش من بالد االشكري إىل دمشق يف أواخر 

  .ل بن املنصور ملا ويل السلطنةالبلد باهلدايا والتحف ورتبت هلا الرواتب واالقامات، وكان قد نفاهم خلي
  .ويف رجب درس كمال الدين بن القالنسي عوضا عن جالل الدين القزويين: قال اجلزري

ويف يوم االربعاء سابع عشر شعبان درس الشيخ االمام العالمة شيخ االسالم تقي الدين بن تيمية احلراين باملدرسة 
يف إىل رمحة اهللا، ونزل ابن تيمية عن حلقة العماد بن املنجا لشمس احلنبلية عوضا عن الشيخ زين الدين بن املنجى تو

  .الدين بن الفخر البعلبكي
ويف آخر شوال ناب القاضي مجال الدين الزرعي الذي كان حاكما بزرع، وهو سليمان بن عمر بن سامل االزرعي 

  .عن ابن مجاعة بدمشق، فشكرت سريته
، وملا جاء الربيد بذلك ضربت البشائر )٢(لشام يف أواخر شوال وفيها خرج السلطان كتبغا من مصر قاصدا ا

  .بالقلعة ونزلوا بالقلعة السلطان ونائبه الجني ووزيره ابن اخلليلي
ويف يوم االحد سادس عشر ذي القعدة ويل قضاء احلنابلة الشيخ تقي الدين سليمان بن محزة املقدسي عوضا عن 

يه وعلى بقية احلكام وأرباب الواليات الكبار وأكابر االمراء، وويل جنم مات رمحه اهللا، وخلع عل) ٣(شرف الدين 
) ٤] (سنقر [ الدين بن أيب الطيب وكالة بيت املال عوضا عن ابن الشريازي وخلع عليه مع اجلماعة، ورسم على 
  اصلهم، وعلىاالعسر ومجاعة من أصحابه وخلق من الكتبة والوالة وصودروا مبال كثري، واحتيط على أمواهلم وحو

بنت ابن السلعوس وابن عدنان وخلق، وجرت خبطة عظيمة، وقدم ابنا الشيخ علي احلريري حسن وشيث من 
بسر لزيارة السلطان فحصل هلما منه رفد وإسعاف وعادا إىل بالدمها، وضيفت القلندرية السلطان بسفح جبل 

مة السلطان ولعب معه الكرة بامليدان، إىل خد) ٥(املزة، فأعطاه حنوا من عشرة آالف، وقدم صاحب محاة 
واشتكت االشراف من نقيبهم زين الدين بن عدنان، فرفع الصاحب يده عنهم وجعل أمرهم إىل القاضي الشافعي، 

  فلما كان يوم اجلمعة الثاين
__________  

  .حادي عشر رمضان: ٨١٦/  ١يف السلوك ) ١(
  .يوم السبت سابع عشر شوال: ٨١٦/  ١يف السلوك ) ٢(

انه أراد أن يعزل االمري : " ٤٢٨وكان سبب سفره إىل الشام تلك السنة حسبما قال ابن أيب الفضائل يف النهج ص 
  .عز الدين أيبك احلموي عن نيابة السلطنة بالشام ويويل مكانه اغرلو مملوكه

  ".ويرتب أحوال هؤالء التتار الوافدين من االويراتية 
  .هللا بن حممد بن قدامة املقدسي وكان قد تويف ثاين عشرين شوالوهو شرف الدين حسن بن عبد ا) ٣(
  .سقط من االصل) ٤(
  ).٨١٦/  ١السلوك (كان قدومه يف رابع وعشرين ذي القعدة ) ٥(

من ذي القعدة صلى السلطان امللك العادل كتبغا مبقصورة اخلطابة، وعن ميينه صاحب محاة، وحتته ) ١(والعشرين 
وعن يساره أوالد احلريري حسن أخواه، وحتتهم نائب اململكة حسام الدين الجني، وإىل بدر الدين أمري سالح، 



جانبه نائب الشام عز الدين احلموي، وحتته بدر الدين بيسرى، وحتته قراسنقر وإىل جانبه احلاج هبادر، وخلفهم 
  .أمراء كبار، وخلع على اخلطيب بدر الدين بن مجاعة خلعة سنية

  .لم على السلطان وزار السلطان املصحف العثماينوملا قضيت الصالة س
  .مث أصبح يوم السبت فلعب الكرة بامليدان

ويف يوم االثنني ثاين ذي احلجة عزل االمري عز الدين احلموي عن نيابة الشام وعاتبه السلطان عتابا كثريا على أشياء 
المري سيف الدين غرلو العاديل، وخلع على صدرت منه، مث عفاعنه وأمره باملسري معه إىل مصر، واستنتاب الشام ا

  املوىل وعلى املعزول، وحضر السلطان دار العدل وحضر
عنده الوزير القضاة واالمراء، وكان عادال كما مسي، مث سافر السلطان يف ثاين عشر ذي احلجة حنو بالد حلب 

اب البالد وجلس االمري غرلو نائب دمشق فاجتاز على حرستا، مث أقام بالربية أياما مث عاد فنزل محص، وجاء إليه نو
  .بدار العدل فحكم وعدل، وكان حممود السرية سديد احلكم رمحه اهللا تعاىل

الشيخ زين الدين بن منجى االمام العامل العالمة مفيت املسلمني، الصدر الكامل، زين : وممن تويف فيها من االعيان
ن أيب عمر عثمان بن أسعد بن املنجى بن بركات بن املتوكل الدين أبو الربكات بن املنجى ابن الصدر عز الدي

التنوخي، شيخ احلنابلة وعاملهم، ولد سنة إحدى وثالثني وستمائة، ومسع احلديث وتفقه، فربع يف فنون من العلم 
كثرية من االصول والفروع والعربية والتفسري وغري ذلك، وانتهت إليه رياسة املذهب، وصنف يف االصول، وشرح 

ملقنع، وله تعاليق يف التفسري، وكان قد مجع له بني حسن السمت والديانة والعلم والوجاهة وصحة الذهن والعقيدة ا
واملناظرة وكثرة الصدقة، ومل يزل يواظب على اجلامع لالشتغال متربعا حىت تويف يف يوم اخلميس رابع شعبان، 

ندي، وصلي عليهما بعد اجلمعة جبامع دمشق، ومحال وتوفيت معه زوجته أم حممد ست البها بنت صدر الدين اخلج
  .مجيعا إىل سفح قاسيون مشايل اجلامع املظفري حتت الروضة فدفنا يف تربة واحدة رمحهما اهللا تعاىل

وهو والد قاضي القضاة عالء الدين، وكان شيخ املسمارية مث وليها بعده ولداه شرف الدين وعالء الدين، وكان 
  .هبا بعده الشيخ تقي الدين بن تيمية كما ذكرنا ذلك يف احلوادثشيخ احلنبلية فدرس 

__________  
  ).٨١٦/  ١السلوك (يوم اجلمعة ثامن عشريه ) ١(

املسعودي صاحب احلمام باملزة أحد كبار االمراء، هو االمري الكبري بدر الدين لؤلؤ بن عبد اهللا املسعودي، أحد 
  ببستانه باملزه يوم السبت سابع عشرين شعبان، ودفن صبح يوماالمراء املشهورين خبدمة امللوك، تويف 

  .االحد بتربته باملزة، وحضر نائب السلطنة جنازته، وعمل عزاؤه حتت النسر جبامع دمشق
الشيخ اخلالدي هو الشيخ الصاحل إسرائيل بن علي بن حسني اخلالدي، له زاوية خارج باب السالمة، كان يقصد 

مال على عبادة وزهادة، وكان ال يقوم الحد، ولو كان من كان، وعنده سكون وخشوع فيها للزيارة، وكان مشت
ومعرفة بالطريق، وكان ال خيرج من منزله إال إىل اجلمعة، حىت كانت وفاته بنصف رمضان ودفن بقاسيون رمحه اهللا 

  .تعاىل
ام اخلطيب شرف الدين أيب هو قاضي القضاة شرف الدين أبو الفضل احلسني بن االم) ١(الشرف حسني املقدسي 

بكر عبد اهللا بن الشيخ أيب عمر املقدسي، مسع احلديث وتفقه وبرع يف الفروع واللغة، وفيه أدب وحسن حماضرة، 
مليح الشكل، توىل القضاء بعد جنم الدين بن الشيخ مشس الدين يف أواخر سنة سبع ومثانني، ودرس بدار احلديث 

، ودفن من الغد مبقربة جده )٢(يس الثاين والعشرين من شوال، وقد قارب الستني االشرفية بالسفح، تويف ليلة اخلم



بالسفح، وحضر نائب السلطنة والقضاة واالعيان جنازته، وعمل من الغد عزاؤه جبامع املظفري، وباشر القضاء 
لدين الغابر بعده تقي الدين سليمان بن محزة، وكذا مشيخة دار احلديث االشرفية بالسفح، وقد وليها شرف ا

  .احلنبلي النابلسي مدة شهور، مث صرف عنها واستقرت بيد التقي سليمان املقدسي
الشيخ االمام العامل الناسك أبو حممد بن أيب محزة املغريب املالكي، تويف بالديار املصرية يف ذي القعدة، وكان قواال 

  .باحلق، أمارا باملعروف وهناءا عن املنكر
__________  

  .احلسن: ١٨٩/  ١وتذكرة النبيه  ٨١٧/  ١سلوك يف ال) ١(
  .ه ٦٣٨كان مولده سنة : ١٨٩/  ١سبع ومخسني سنة، ويف تذكرة النبيه : ٨١٧/  ١يف السلوك ) ٢(

  الصاحب حميي الدين بن النحاس
ليب بن طارق بن سامل بن النحاس االسدي احل) ١(أبو عبد اهللا حممد بن بدر الدين يعقوب بن إبراهيم بن عبد اهللا 

احلنفي، ولد سنة أربع عشرة وستمائة حبلب، واشتغل وبرع ومسع احلديث وأقام بدمشق مدة، ودرس هبا مبدارس 
، وويل قضاء حبلب والوزارة بدمشق، ونظر اخلزانة ونظر الدواوين واالوقاف، )٢(كبار، منها الظاهرية والرحيانية 

ناظرة، حمبا للحديث وأهله على طريقة السلف، وكان حيب ومل يزل مكرما معظما معروفا بالفضيلة واالنصاف يف امل
الشيخ عبد القادر وطائفته، تويف باملزة عشية االثنني سلخ ذي احلجة، وقد جاوز الثمانني، ودفن يوم الثالثاء مستهل 

  .سنة ست وتسعني مبقربة له باملزة، وحضر جنازته نائب السلطنة والقضاة
سم عبد الرمحن بن قاضي القضاة تاج الدين أيب حممد عبد الوهاب بن القاضي قاضي القضاة تقي الدين أبو القا

  .االعز أيب القاسم خلف بن بدر العالئي الشافعي، تويف يف مجادى االوىل ودفن بالقرافة بتربتهم
مث دخلت سنة ست وتسعني وستمائة استهلت واخلليفة والسلطان ونائب مصر ونائب الشام والقضاة هم 

يف اليت قبلها والسلطان امللك العادل كتبغا يف نواحي محص يتصيد، ومعه نائب مصر الجني وأكابر املذكورون 
  .االمراء، ونائب الشام بدمشق وهو االمري سيف الدين غرلو العاديل

فلما كان يوم االربعاء ثاين احملرم دخل السلطان كتبغا إىل دمشق وصلى اجلمعة باملقصورة وزار قرب هود وصلى 
، وأخذ من الناس قصصهم بيده، وجلس دار العدل يف يوم السبت ووقع على القصص هو ووزيره فخر الدين عنده

  .اخلليلي
والظاهرية وحضر ) ٢(ويف هذا الشهر حضر شهاب الدين بن حميي الدين بن النحاس يف مدرسيت أبيه الرحيانية 

اجلمعة فصلى اجلمعة باملقصورة مث صعد يف هذا الناس عنده، مث حضر السلطان دار العدل يوم الثالثاء وجاء يوم 
اليوم إىل مغارة الدم لزيارهتا، ودعا هنالك وتصدق جبمله من املال، وحضر الوزير اخلليلي ليلة االحد ثالث عشر 

احملرم إىل اجلامع بعد العشاء فجلس عند شباك الكاملية وقرأ القراؤن بني يديه، ورسم بأن يكمل داخل اجلامع 
  بالفرش

__________  
  .هبة اهللا: ١٩٠/  ١يف تذكرة النبيه ) ١(

  .٨١٧/  ١انظر السلوك 
  .الزجنانية حتريف: يف االصل) ٢(



الدارس (ه  ٥٦٥واملدرسة الرحيانية بدمشق أنشأها خواجا رحيان الطواشي خادم نور الدين حممود بن زنكي يف سنة 
٥٢٢/  ١.(  

  .إىل ما كان عليه ففعلوا ذلك، واستمر ذلك حنوا من شهرين مث عاد
ويف صبيحة هذا اليوم درس القاضي مشس الدين بن احلريري بالقيمازية عوضا عن ابن النحاس باتفاق بينهم، 

وحضر عنده مجاعة، مث صلى السلطان اجلمعة االخرى باملقصورة ومعه وزيره ابن اخلليلي وهو ضعيف من مرض 
) ١(امللك السعيد بن الصاحل إمساعيل بن العادل بطبلخانة أصابه، ويف سابع عشر احملرم أمر للملك الكامل بن 

ولبس الشربوش، ودخل القلعة ودقت له الكوسات على بابه، مث خرج السلطان العادل كتبغا بالعساكر من دمشق 
بكرة الثالثاء ثاين عشرين احملرم، وخرج بعده الوزير فاجتاز بدار احلديث، وزار االثر النبوي، وخرج إليه الشيخ 

زين الدين الفارقي وشافهه بتدريس الناصرية، وترك زين الدين تدريس الشامية الربانية فوليها القاضي كمال الدين 
بن الشريشي، وذكر أن الوزير أعطى الشيخ شيئا من حطام الدنيا فقبله، وكذلك أعطى خادم االثر وهو املعني 

  .خطاب
  .وخرج االعيان والقضاة مع الوزير لتوديعه

هذا اليوم مطر جيد استشفى الناس به وغسل آثار العساكر من االوساخ وغريها، وعاد التقي توبة من  ووقع يف
توديع الوزير وقد فوض إليه نظر اخلزانة وعزل عنها شهاب الدين بن النحاس، ودرس الشيخ ناصر الدين بالناصرية 

  .يوم من احملرماجلوانية عوضا عن القاضي بدر الدين بن مجاعة يف يوم االربعاء آخر 
ويف هذا اليوم حتدث الناس فيما بينهم بوقوع ختبيط بني العساكر، وخلف وتشويش، فغلق باب القلعة الذي يلي 

املدينة، ودخل الصاحب شهاب الدين إليها من ناحية اخلوخة، وهتيأ النائب واالمراء وركب طائفة من اجليش على 
لسلطان امللك العادل كتبغا إىل القلعة يف مخسة أنفس أو ستة من باب النصر وقوفا، فلما كان وقت العصر وصل ا

  مماليكه، فدخل القلعة فجاء إليه االمراء
وأحضر ابن مجاعة وحسام الدين احلنفي، وجددوا احللف لالمراء ثانية فحلفوا، وخلع عليهم، وأمر باالحتياط على 

لعة هذه االيام، وكان اخللف الذي وقع بينهم بوادي نواب االمري حسام الدين الجني وحواصله، وأقام العادل بالق
فحمة يوم االثنني التاسع والعشرين من احملرم، وذلك أن االمري حسام الدين الجني كان قد واطأ مجاعة من االمراء 
يف الباطن على العادل، وتوثق منهم وأشار على العادل حني خرجوا من دمشق أن يستصحب معه اخلزانة، وذلك 

قى بدمشق شئ من املال يتقوى به العادل إن فاهتم ورجع إىل دمشق، ويكون قوة له هو يف الطريق على ما لئال يب
  وبكتوت االزرق) ٢(عزم عليه من الغدر، فلما كانوا باملكان املذكور قتل الجني االمري سيف الدين بيحاص 

__________  
  .نية أو بيت الطبل ويشتمل على الطبول واالبواقكلمة فارسية معناها فرقة املوسيقى السلطا: الطبلخانة) ١(

  .والطبلخانة أيضا املكان املخصص من حواصل السلطان لطبول الفرقة وأبواقها وتوابعها من اآلالت
  .وحيكم على ذلك أمري من أمراء العشرات ويعرف بأمري علم

  ).٢٢٨التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص (
  .بتخاص: ٨٢٠/  ١السلوك و ٣٤/  ٤يف خمتصر أيب الفداء ) ٢(

  .٣٩١/  ١/  ١وانظر بدائع الزهور 



العادليني، وأخذ اخلزانة من بني يديه والعسكر، وقصدوا الديار املصرية، فلما مسع العادل بذلك خرج يف الدهليز 
وساق جريدة إىل دمشق فدخلها كما ذكرنا، وتراجع إليه بعض مماليكه كزين الدين غلبك وغريه، ولزم شهاب 

دين احلنفي القلعة لتدبري اململكة، ودرس ابن الشريشي بالشامية الربانية بكرة يوم اخلميس مستهل صفر، وتقلبت ال
أمور كثرية يف هذه االيام، ولزم السلطان القلعة ال خيرج منها، وأطلق كثريا من املكوس، وكتب بذلك تواقيع 

  .واشتد احلال وتفاقم االمر، فإنا هللا وإنا إليه راجعون وقرئت على الناس، وغال السعر جدا فبلغت الغرارة مائتني،
سلطنة امللك منصور الجني السلحداري وذلك أنه ملا استاق اخلزانة وذهب باجليوش إىل الديار املصرية دخلها يف 
  اشرأهبة عظيمة، وقد اتفق معه مجهور االمراء الكبار وبايعوه وملكوه عليهم، وجلس على سرير امللك يوم اجلمعة ع

صفر، ودقت مبصر البشائر، وزينت البلد، وخطب له على املنابر، وبالقدس واخلليل، ولقب بامللك املنصور، 
وكذلك دقت له البشائر بالكرك ونابلس وصفد، وذهبت إليه طائفة من أمراء دمشق، وقدمت التجريدة من جهة 

، وأظهروا خمالفة العادل )١(يدان احلصن الرحبة صحبة االمري سيف الدين كجكن فلم يدخلوا البلد بل نزلوا مب
وطاعة املنصور الجني صاحب مصر، وركب إليه االمراء طائفة بعد طائفة، وفوجا بعد فوج، فضعف أمر العادل 

هو خشداشي وأنا وهو شئ واحد، وأنا سامع له مطيع، وأنا أجلس يف أي : جدا، فلما رأى احنالل أمره قال لالمراء
  .، حىت تكاتبوه وتنظروا ما يقولمكان من القلعة أراد

وجاءت الربيدية باملكاتبات باالمر باالحتياط على القلعة وعلى العادل وبقي الناس يف هرج وأقوال ذات ألوان 
خمتلفة، وأبواب القلعة مغلقة، وأبواب البلد سوى باب النصر إال اخلوخة، والعامة حول القلعة قد ازدمحوا حىت 

ق فمات بعضهم، وأمسى الناس عشية السبت وقد أعلن باسم امللك املنصور الجني، سقطت طائفة منهم باخلند
قل اللهم (ودقت البشائر بذلك بعد العصر ودعا له املؤذنون يف سحر ليلة االحد جبامع دمشق، وتلوا قوله تعاىل 

  ]. ٢٦: آل عمران[ ة اآلي) مالك امللك تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
وأصبح الناس يوم االحد فاجتمع القضاة واالمراء وفيهم غرلو العاديل بدار السعادة فحلفوا للمنصور الجني، 

ونودي بذلك يف البلد، وأن يفتح الناس دكاكينهم، واختفى الصاحب شهاب الدين وأخوه زين الدين احملتسب، 
  .ر زين الدين فباشرها على عادتهفعمل الوايل ابن النشايب حسبة البلد، مث ظه

  وكذلك ظهر أخوه شهاب الدين، وسافر نائب البلد غرلو واالمري جاعان إىل
__________  

  .ميدان احلصا قريبا من مسجد القدم: ٨٢٤/  ١يف السلوك ) ١(

سرير يوم الديار املصرية يعلمان السلطان بوقوع التحليف على ما رسم به، وجاء كتاب السلطان أنه جلس على ال
واالمراء بني ) ٢(يف أهبة اململكة، وعليه اخللعة اخلليفية ) ١(اجلمعة عاشر صفر، وشق القاهرة يف سادس عشره 

  يديه، وأنه قد استناب مبصر االمري سيف الدين سنقر املنصوري،
كن، وخطب للمنصور الجني بدمشق أول يوم ربيع االول، وحضر املقصورة القضاة ومشس الدين االعسر وكج

واستدمر ومجاعة من أمراء دمشق، وتوجه القاضي إمام الدين القزويين وحسام الدين احلنفي ومجال الدين املالكي 
إىل الديار املصرية مطلوبني، وقدم االمري حسام الدين أستاذ دار السلطان، وسيف الدين جاعان من جهة السلطان 

عهم القاضي بدر الدين بن مجاعة وكجكن فحلفوه أميانا مؤكدة فحلفوا االمراء ثانية ودخلوا على العادل القلعة وم
بعد ما طال بينهم الكالم بالتركي، وذكروا بالتركي يف مبايعته أنه راض من البلدان أي بلد كان، فوقع التعيني بعد 

بة المني اليمني على قلعة صرخد، وجاءت املراسيم بالوزارة لتقي الدين توبة، وعزل شهاب الدين احلنفي، وباحلس



الدين يوسف االرمين الرومي صاحب مشس الدين االيكي، عوضا عن زين الدين احلنفي، ودخل االمري سيف الدين 
قبجق املنصوري على نيابة الشام إىل دمشق بكرة السبت السادس عشر من ربيع االول، ونزل دار السعادة عوضا 

يه، وحضر يوم اجلمعة إىل املقصورة فصلى هبا وقرأ بعد عن سيف الدين غرلو العاديل، وقد خرج اجليش بكماله لتلق
اجلمعة كتاب سلطاين حسامي بإبطال الضمانات من االوقاف واالمالك بغري رضى أصحاهبا، قرأه القاضي حميي 

الدين ابن فضل اهللا صاحب ديوان االنشاء، ونودي يف البلد من له مظلمة فليأت يوم الثالثاء إىل دار العدل، وخلع 
االمراء واملقدمني وأرباب املناصب من القضاة والكتبة، وخلع على ابن مجاعة خلعتني واحدة للقضاء واالخرى على 

  .للخطابة
القضاء بالشام عوضا عن بدر ) ٣(وملا كان يف شهر مجادى اآلخرة وصل الربيد فأخرب بوالية إمام الدين القزويين 

وتدريس القيمرية اليت كانت بيد إمام الدين، وجاء كتاب السلطان  الدين بن مجاعة، وإبقاء ابن مجاعة على اخلطابة،
  )٤(بذلك وفيه احترام وإكرام له، فدرس بالقيمرية 

__________  
  .يوم اخلميس خامس عشر صفر: ٨٢٢/  ١يف السلوك ) ١(

ن القميص ، قلت والزيق م)٨٢٣/  ١السلوك (اخللعة اخلليفية وكانت تتألف من جبة سوداء بزيق وأكمام واسعة 
ما أحاط منه بالعنق، والزيق يف النسائج عند العامة اخلط الدقيق املنسوج فيها خمالفا لوهنا، وقد يراد بالزيق أيضا قدة 

  ).حميط احمليط(من الثوب 
وهو إمام الدين عمر بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن عبد الكرمي القزويين الشافعي، وكان السلطان قد ) ٣(

  .ضاء القضاة بديار مصر فلم يقبل واختار دمشق، فواله قضاء القضاة بدمشق يف رابع مجادى االوىلعرض عليه ق
املدرسة القيمرية الكربى بدمشق، أنشأها القيمري االمام مقدم اجليوش ناصر الدين حسني بن عبد العزيز ) ٤(

  ).٤٤١/  ١الدارس (ه  ٦٦٥املتوىف سنة 

لدين إىل دمشق عقيب صالة الظهر يوم االربعاء الثامن من رجب فجلس يوم اخلميس ثاين رجب، ودخل إمام ا
تبدلت االيام من بعد : بالعادلية وحكم بني الناس وامتدحه الشعراء بقصائد، منها قصيدة لبعضهم يقول يف أوهلا

 فأضحت ثغور الشام تفتر بالبشرى وكان حال دخوله عليه خلعة السلطان ومعه القاضي مجال* عسرها يسرا 
الدين الزواوي، قاضي قضاة املالكية وعليه خلعة أيضا، وقد شكر سرية إمام الدين يف السفر، وذكر من حسن 

أخالقه ورياضته ما هو حسن مجيل ودرس بالعادلية بكرة االربعاء منتصف رجب، وأشهد عليه بعد الدرس بوالية 
لعة، وجاء الناس يهنئونه وقرئ تقليده يوم أخيه جالل الدين نيابة احلكم، وجلس يف الديوان الصغري وعليه اخل

  .اجلمعة بالشباك الكمايل بعد الصالة حبضرة نائب السلطنة وبقية القضاة، قرأه شرف الدين الفزاري
ويف شعبان وصل اخلرب بأن مشس الدين االعسر توىل بالديار املصرية شد الدواوين والوزارة، وباشر املنصبني مجيعا، 

بدمشق فخر الدين بن السريجي عوضا عن زين الدين بن صصرى، مث عزل بعد قليل بشهر أو  وباشر نظر الدواوين
أقل بأمني الدين بن هالل، وأعيدت الشامية الربانية إىل الشيخ زين الدين الفارقي مع الناصرية بسبب غيبة كمال 

  .الدين بن الشريشي بالقاهرة
دين قراسنقر املنصوري نائب الديار املصرية الجني هو ومجاعة ويف الرابع عشر من ذي القعدة أمسك االمري مشس ال

، ووىل السلطان نيابة مصر لالمري سيف الدين )١(من االمراء معه، واحتيط على حواصلهم وأمواهلم مبصر والشام 
  منكومتر احلسامي، وهؤالء االمراء الذين مسكهم هم الذين



م الشيخ كمال الدين الشريشي ومعه توقيع بتدريس الناصرية كانوا قد أعانوه وبايعوه على العادل كتبغا، وقد
عوضا عن الشامية الربانية، وأمسك االمري مشس الدين سنقر االعسر وزير مصر وشاد الدواوين يوم السبت الثالث 

  .والعشرين من ذي احلجة، واحتيط على أمواله وحواصله مبصر والشام
  .أهل الذمة فرسا وال بغال، ومن وجد منهم راكبا ذلك أخذ منه ونودي مبصر يف ذي احلجة أن ال يركب أحد من

  .وفيها ملك اليمن السلطان امللك املؤيد هزبر الدين داود بن امللك املظفر املتقدم ذكره يف اليت قبلها
قاضي قضاة احلنابلة مبصر عز الدين عمر بن عبد اهللا بن عمر بن عوض املقدسي : وممن تويف فيها من االعيان

  نبلي، مسع احلديث وبرع يفاحل
__________  

كان السبب يف القبض عليه خروجه عن اآلداب امللوكية وجاء يف تذكرة : ٨٧/  ٨قال يف النجوم الزاهرة ) ١(
  .انه أظهر من احلمق والكرب فيها ما غري به خواطر العسكر عليه وعلى استاذه: ١٩٥/  ١النبيه 

ته وحكمه، تويف يف صفر ودفن باملقطم، وتوىل بعده شرف الدين عبد املذهب وحكم مبصر، وكان مشكورا يف سري
  .الغين بن حيىي بن حممد بن عبد اهللا بن نصر احلراين بديار مصر

) ١(الشيخ االمام احلافظ القدوة عفيف الدين أبو حممد عبد السالم بن حممد بن مزروع بن أمحد بن عزاز البصري 
أواخر صفر، ولد سنة مخس وعشرين وستمائة، ومسع احلديث الكثري، وجاور باملدينة  احلنبلي، تويف باملدينة النبوية يف

  .النبوية مخسني سنة، وحج فيها أربعني حجة متوالية، وصلي عليه بدمشق صالة الغائب رمحه اهللا
وه الشيخ شيث بن الشيخ علي احلريري تويف بقرية بسر من حوران يوم اجلمعة ثالث عشر ربيع اآلخر وتوجه أخ

  .حسن والفقراء من دمشق إىل هناك لتعزية أخيهم حسن االكرب فيه
الشيخ الصاحل املقري مجال الدين عبد الواحد بن كثري بن ضرغام املصري، مث الدمشقي، نقيب السبع الكبري 

والغزالية، كان قد قرأ على السخاوي ومسع احلديث، تويف يف أواخر رجب وصلي عليه باجلامع االموي ودفن 
  .لقرب من قبة الشيخ رسالنبا

) ٢(واقف السامرية الصدر الكبري سيف الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن علي بن جعفر البغدادي السامري 
واقف السامرية اليت إىل جانب الكروسية بدمشق، وكانت داره اليت يسكن هبا، ودفن هبا ووقفها دار حديث 

ا هبذه الدار مدة، وكانت قدميا تعرف بدار ابن قوام، بناها من حجارة وخانقاه، وكان قد انتقل إىل دمشق وأقام هب
منحوتة كلها، وكان السامري كثري االموال حسن االخالق معظما عند الدولة، مجيل املعاشرة، له أشعار رائقة 

  ومبتكرات فائقة، تويف يوم االثنني ثامن عشر شعبان،
__________  

  .املصري حتريف: ، ويف االصل١٩٨/  ١ة النبيه وتذكر ٨٣١/  ١/  ١من السلوك ) ١(
  .ه ٦٩٦عقد اجلمان حوادث سنة : العيين ٤٣٥/  ٥وانظر شذرات الذهب 

ورد يف بعض املصادر السرمرآي، ويف احلالتني االسم صحيح فهو نسبة إىل سر من رأى وهي نفسها مدينة ) ٢(
  ).٣٨: تر/  ٢٥ن ص انظر معجم البلدان، والصقاعي يف تايل وفيات االعيا(سامرا 

وقد كان ببغداد له حظوة عند الوزير ابن العلقمي، وامتدح املعتصم وخلع عليه خلعة سوداء سنية، مث قدم دمشق 
يف أيام الناصر صاحب حلب فحظي عنده أيضا فسعى فيه أهل الدولة فصنف فيهم أرجوزة فتح عليهم بسببها بابا 



جدا وتوسلوا به إىل أغراضهم، وله قصيدة يف مدح النيب صلى اهللا فصادرهم امللك بعشرين ألف دينار، فعظموه 
  .عليه وسلم، وقد كتب عنه احلافظ الدمياطي شيئا من شعره

واقف النفيسية اليت بالرصيف الرئيس نفيس الدين أبو الفداء إمساعيل بن حممد بن عبد الواحد بن إمساعيل بن سالم 
  بن

لقيمة بدمشق، وويل نظر االيتام يف وقت، وكان ذا ثروة من املال، ولد علي بن صدقة احلراين، كان أحد شهود ا
سنة مثان وعشرين وستمائة، ومسع احلديث ووقف داره دار حديث، تويف يوم السبت بعد الظهر الرابع من ذي 

  .القعدة، ودفن بسفح قاسيون بكرة يوم االحد بعد ما صلي عليه باالموي
ب الدمشقي يلقب بنجم الدين، ترمجه احلريري فأطنب، وذكر له كرامات الشيخ أبو احلسن املعروف بالسارو

  .وأشياء يف علم احلروف وغريها واهللا أعلم حباله
الذي كان إسالمه على يديه، كان نوروز هذا هو الذي استسلمه ودعاه لالسالم ) ١(وفيها قتل قازان االمري نوروز 

خاطر قازان عليه واستمالوه منه وعنه، فلم يزل به حىت قتله وقتل فأسلم وأسلم معه أكثر التتر، فإن التتر شوشوا 
مجيع من ينسب إليه، وكان نوروز هذا من خيار أمراء التتر عند قازان وكان ذا عبادة وصدق يف إسالمه وأذكاره 

واختذوا  وتطوعاته، وقصده اجليد رمحه اهللا وعفا عنه، ولقد أسلم على يديه منهم خلق كثري ال يعلمهم إال اهللا،
  .السبح واهلياكل وحضروا اجلمع واجلماعات وقرأوا القرآن واهللا أعلم

مث دخلت سنة سبع وتسعني وستمائة استهلت واخلليفة احلاكم والسلطان الجني ونائب مصر منكومتر ونائب دمشق 
  .قبجق

   مصرويف عاشر صفر توىل جالل الدين بن حسام الدين القضاء مكان أبيه بدمشق، وطلب أبوه إىل
__________  

وقتله النه نسبه إىل مكاتبة املسلمني ورتب : ه قال ٦٩٧قتله يف سنة  ٣٧/  ٤ذكر أبو الفداء يف خمتصر ) ١(
  ).٨٣٧/  ١انظر السلوك (موضع نريوز قطلوشاه 

فأقام عند السلطان وواله قضاء قضاة مصر للحنفية عوضا عن مشس الدين السروجي، واستقر ولده بدمشق قاضي 
اة احلنفية، ودرس مبدرسيت أبيه اخلاتونية واملقدمية، وترك مدرسة القصاعني والشبلية وجاء اخلرب على يدي الربيد قض

  بعافية السلطان من الوقعة اليت كان وقعها فدقت
حويت بطشا وإحسانا : البشائر وزينت البلد، فإنه سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة، فكان كما قال الشاعر

  .يس حيمل هذا كله الفرس وجاء على يديه تقليد وخلعة لنائب السلطنة، فقرأ التقليد وباس العتبةول* ومعرفة 
ويف ربيع االول درس باجلوزية عز الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين سليمان وحضر عنده إمام الدين الشافعي 

  .ذنه يف ذلكوأخوه جالل الدين ومجاعة من الفضالء، وبعد التدريس جلس وحكم عن أبيه بإ
ويف ربيع االول غضب قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد وترك احلكم مبصر أياما، مث استرضي وعاد وشرطوا 

عليه أن ال يستنيب ولده احملب، ويف يوم اجلمعة عاشر ربيع اآلخر أقيمت اجلمعة باملدرسة املعظمية وخطب فيها 
اشتهر يف هذا احلني القبض على بدر الدين بيسرى واحتيط على مدرسها القاضي مشس الدين بن املعز احلنفي، و

أمواله بديار مصر، وأرسل السلطان جبريدة صحبة علم الدين الدويداري إىل تل محدون ففتحه حبمد اهللا ومنه، وجاء 
 وأذن هبا الظهر، وكان أخذها يوم) ١(اخلرب بذلك إىل دمشق يف الثاين عشر من رمضان، وخربت به اخلليلية 

فأصيب مجاعة ) ٢(االربعاء سابع رمضان، مث فتحت مرعش بعدها فدقت البشائر، مث انتقل اجليش إىل قلعة محوص 



، وأصاب االمري علم الدين الدويداري )٣(من اجليش منهم االمري علم الدين سنجر طقصبا أصابه زيار يف فخذه 
  ).٤(حجر يف رجله 

شيخ تقي الدين بن تيمية ميعادا يف اجلهاد وحرض فيه وبالغ يف أجور وملا كان يوم اجلمعة سابع عشر شوال عمل ال
  .اجملاهدين، وكان ميعادا حافال جليال

__________  
  .جنيمة، وبعد تسلمها أقام هبا من حيفظها: ٨٣٩/  ١يف السلوك ) ١(
ة محوص موقعها محيص، والصواب ما أثبتناه، وقلع: ٨٤٠/  ١كذا باالصل وتاريخ أيب الفداء، ويف السلوك ) ٢(

  .شرقي تل محدون
  .٨٤٠/  ١وقتل يف هذه النوبة االمري علم الدين طقصبا الناصري : أما يف السلوك فقال) ٣(
أصابه حجر منجنيق فقطع مشط رجله وسقط عن فرسه وكادوا يأخذونه إال أن مجاعة بادرت ومحلته إىل ) ٤(

 ٨٤٠/  ١السلوك (ه  ٧٠٢ستشهد يف وقعة شقحب سنة وطاقه ولزم الفراش فعاد إىل حلب ومنها إىل القاهرة وا
  ابن

  ).٣٥٧/  ٣الدرر الكامنة : حجر

ويف هذا الشهر عاد امللك املسعود بن خضر بن الظاهر من بالد االشكري إىل ديار مصر بعد أن مكث هناك من 
  .زمن االشرف بن املنصور، وتلقاه السلطان باملوكب وأكرمه وعظمه

  .اهر يف هذه السنة مع املصريني وكان فيهم اخلليفة احلاكم بأمر اهللا العباسيوحج االمري خضر بن الظ
  .ويف شهر شوال جلس املدرسون باملدرسة اليت أنشأها نائب السلطنة مبصر وهي املنكومترية داخل باب القنطرة

  .وفيها دقت البشائر الجل أخذ قلعيت محيمص وجنم من بالد سيس
مصر قاصدين بالد سيس مددا الصحاهبم، وهي حنو ثالثة آالف مقاتل، ويف منتصف وفيها وصلت اجلريدة من بالد 

  .ذي احلجة أمسك االمري عز الدين أيبك احلموي الذي كان نائب الشام هو ومجاعة من أهله وأصحابه من االمراء
بردى فإنه مل يبق فيه وفيها قلت املياه بدمشق جدا حىت بقي ثورا يف بعض االماكن ال يصل إىل ركبة االنسان، وأما 

  .مسكة ماء وال يصل إىل جسر حسرين، وغال سعر الثلج بالبلد
  .وأما نيل مصر فإنه كان يف غاية الزيادة والكثرة

الشيخ حسن بن الشيخ علي احلريري يف ربيع االول بقرية بسر، وكان من كبار : وممن تويف فيها من االعيان
  .وجودة معاشرته، ولد سنة إحدى وعشرين وستمائةالطائفة، وللناس إليه ميل حلسن أخالقه 

الصدر الكبري شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عثمان بن أيب الرجا بن أيب الزهر التنوخي املعروف بابن السلعوس، 
أخو الوزير، قرأ احلديث ومسع الكثري، وكان من خيار عباد اهللا، كثري الصدقة والرب، تويف بداره يف مجادى االوىل، 
وصلي عليه باجلامع ودفن بباب الصغري، وعمل عزاؤه مبسجد ابن هشام، وقد ويل يف وقت نظر اجلامع وشكرت 

سريته، وحصل له وجاهة عظيمة عريضة أيام وزارة أخيه، مث عاد إىل ما كان عليه قبل ذلك حىت تويف، وشهد 
  .جنازته خلق كثري من الناس

بن حممد الفارسي، املعروف بااليكي، أحد الفضالء احلاللني الشيخ مشس الدين االيكي حممد بن أيب بكر 
  للمشكالت، امليسرين املعضالت، ال سيما يف علم االصلني واملنطق، وعلم االوائل، باشر يف



مبصر، وأقام مدرس الغزالية قبل ذلك، تويف بقرية املزة يوم مجعة، ودفن يوم السبت ) ١(وقت مشيخة الشيوخ 
ودفن مبقابر ) ٢(، منهم قاضى القضاة إمام الدين القزويين، وذلك يف الرابع من رمضان ومشى الناس يف جنازته

الصوفية إىل جانب الشيخ مشلة وعمل عزاؤه خبانقاه السميساطية، وحضر جنازته خلق كثري، وكان معظما يف نفوس 
  .كثري من العلماء وغريهم

ن عطاء البصراوي، درس وأعاد، وويل يف وقت قضاء حلب، الصدر ابن عقبة إبراهيم بن أمحد بن عقبة بن هبة اهللا ب
مث سافر قبل وفاته إىل مصر فجاء بتوقيع فيه قضاة حلب، فلما اجتاز دمشق، تويف هبا يف رمضان من هذه السنة، وله 

  .سبع ومثانون سنة
  .يشيب املرء ويشب معه خصلتان احلرص وطول االمل

املنعم بن نعمة املقدسي احلنبلي شهاب الدين عابر الرؤيا، مسع الكثري  الشهاب العابر أمحد بن عبد الرمحن بن عبد
  .وروى احلديث

وكان عجبا يف تفسري املنامات، وله فيه اليد الطوىل، وله تصنيف فيه ليس كالذي يؤثر عنه من الغرائب والعجائب، 
  .ازته حافلة رمحه اهللاولد سنة مثان وعشرين وستمائة، تويف يف ذي القعدة ودفن بباب الصغري وكانت جن

  .مت اجلزء الثالث عشر من البداية والنهاية
  .ويليه اجلزء الرابع عشر

  وأوله سنة مثان وتسعني وستمائة
__________  

ويقصد هبا اخلانكاه الصالحية دار سعيد السعداء اليت أوقفها برسم الفقراء الصوفية السلطان : مشيخة الشيوخ) ١(
ه عندما تالشت االلقاب وأصبح يطلق  ٨٠٦شيخها باسم شيخ الشيوخ حىت سنة صالح الدين االيويب وعرف 

  على كل شيخ خانكاه

مبصر، وأقام مدرس الغزالية قبل ذلك، تويف بقرية املزة يوم مجعة، ودفن يوم السبت ) ١(وقت مشيخة الشيوخ 
ودفن مبقابر ) ٢(ع من رمضان ومشى الناس يف جنازته، منهم قاضى القضاة إمام الدين القزويين، وذلك يف الراب

الصوفية إىل جانب الشيخ مشلة وعمل عزاؤه خبانقاه السميساطية، وحضر جنازته خلق كثري، وكان معظما يف نفوس 
  .كثري من العلماء وغريهم

الصدر ابن عقبة إبراهيم بن أمحد بن عقبة بن هبة اهللا بن عطاء البصراوي، درس وأعاد، وويل يف وقت قضاء حلب، 
سافر قبل وفاته إىل مصر فجاء بتوقيع فيه قضاة حلب، فلما اجتاز دمشق، تويف هبا يف رمضان من هذه السنة، وله مث 

  .سبع ومثانون سنة
  .يشيب املرء ويشب معه خصلتان احلرص وطول االمل

ا، مسع الكثري الشهاب العابر أمحد بن عبد الرمحن بن عبد املنعم بن نعمة املقدسي احلنبلي شهاب الدين عابر الرؤي
  .وروى احلديث

وكان عجبا يف تفسري املنامات، وله فيه اليد الطوىل، وله تصنيف فيه ليس كالذي يؤثر عنه من الغرائب والعجائب، 
  .ولد سنة مثان وعشرين وستمائة، تويف يف ذي القعدة ودفن بباب الصغري وكانت جنازته حافلة رمحه اهللا

  .والنهايةمت اجلزء الثالث عشر من البداية 
  .ويليه اجلزء الرابع عشر



  وأوله سنة مثان وتسعني وستمائة
__________  

ويقصد هبا اخلانكاه الصالحية دار سعيد السعداء اليت أوقفها برسم الفقراء الصوفية السلطان : مشيخة الشيوخ) ١(
اب وأصبح يطلق ه عندما تالشت االلق ٨٠٦صالح الدين االيويب وعرف شيخها باسم شيخ الشيوخ حىت سنة 

  ).٤١٥/  ٢أنظر املواعظ واالعتبار للمقريزي (على كل شيخ خانكاه لقب شيخ الشيوخ 
  .تويف بدمشق عن ست وستني سنة: ٨٥١/  ١، قال يف السلوك ٦٣١كان مولده سنة ) ٢(

  مت اجلزء ٢٠٩/  ١أنظر تذكرة النبيه 

  ١٤ابن كثري ج  -البداية والنهاية 
  البداية والنهاية

  ١٤ ج ابن كثري

  .ه ٧٧٤البداية والنهاية لالمام احلافظ ايب الفداء امساعيل بن كثري الدمشقي املتوىف سنة 
  حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه علي شريي اجلزء الرابع عشر دار إحياء التراث العريب

وسلطان البالد بسم اهللا الرمحن الرحيم مث دخلت سنة مثان وتسعني وستمائة استهلت واخلليفة احلاكم العباسي 
املنصور الجني ونائبه مبصر مملوكه سيف الدين منكومتر، وقاضي الشافعية تقي الدين بن دقيق العيد، واحلنفي حسام 

الدين الرازي، واملالكي واحلنبلي كما تقدم، ونائب الشام سيف الدين قبجق املنصوري، وقضاة الشام هم 
  .توبة، واخلطيب بدر الدين بن مجاعةاملذكورون يف اليت قبلها، والوزير تقي الدين 

وملا كان يف أثناء احملرم رجعت طائفة من اجليش من بالد سيس بسبب املرض الذي أصاب بعضهم، فجاء كتاب 
السلطان بالعتب االكيد والوعيد الشديد هلم، وأن اجليش خيرج مجيعا صحبة نائب السلطنة قبجق إىل هناك ونصب 

، فخرج نائب السلطنة االمري سيف الدين قبجق وصحبته اجليوش وخرج أهل البلد مشانق ملن تأخر بعذر أو غريه
للفرجة على االطالب على ما جرت به العادة، فربز نائب السلطنة يف أهبة عظيمة فدعت له العامة وكانوا حيبونه، 

ومجاعة من االمراء واستمر اجليش سائرين قاصدين بالد سيس، فلما وصلوا إىل محص بلغ االمري سيف الدين قبجق 
  ، وعلموا أن السلطان ال خيالفه حملبته له،)١(أن السلطان قد تغلت خاطره بسبب سعي منكومتر فيهم 

فاتفق مجاعة منهم على الدخول إىل بالد التتر والنجاة بأنفسهم، فساقوا من محص فيمن أطاعهم، وهم قبجق وبزيل 
ع كثري من اجليش إىل دمشق، وختبطت االمور وتأسفت لعوام وبكتمر السلحدار وااليلي، واستمروا ذاهبني، فرج

  .على قبجق حلسن سريته، وذلك يف ربيع اآلخر من هذه السنة فإنا هللا وإنا إليه راجعون
__________  

أن منكومتر أمل أن يكون ويل عهد السلطان الجني خاصة أن : وما بعدها ٨٣٣/  ١ذكر املقريزي يف السلوك ) ١(
د مرض ومل يكن له ولد ذكر وليا لعهده فعمل على ابعاد منافسيه من االمراء الذين مبصر ومتكن من السلطان كان ق

السعي هبم والقبض عليهم، كما مر معنا يف السنة السابقة، وبدا أن السلطان مييل إىل االحتجاب وتفويض أمور 
  .السلطنة إىل منكومتر

  .ليتمكن من مراده -اليك السلطان ويف مصر والشام وبقي عليه أزاحة أمراء الشام وإقامة غريهم من مم



ذكر مقتل املنصور الجني وعود امللك إىل حممد بن قالوون ملا كان يوم السبت التاسع عشر من ربيع اآلخر وصل 
مجاعة من الربيدية وأخربوه بقتل السلطان امللك املنصور الجني ونائبه سيف الدين منكومتر، وأن ذلك كان ليلة 

ومن وافقه من االمراء، وذلك حبضور ) ١(حادي عشره، على يد االمري سيف الدين كرجي االشريف  اجلمعة
القاضي حسام الدين احلنفي وهو جالس يف خدمته يتحدثان، وقيل كانا يلعبان بالشطرنج، فلم يشعرا إال وقد 

صربا صبيحة يوم اجلمعة وألقي على دخلوا عليهم فبادروا إىل السلطان بسرعة جهرة ليلة اجلمعة فقتلوه وقتل نائبه 
مزبلة، واتفق االمراء على إعادة ابن أستاذهم امللك الناصر حممد بن قالوون، فأرسلوا وراءه، وكان بالكرك ونادوا 

له بالقاهرة، وخطب له على املنابر قبل قدومه، وجاءت الكتب إىل نائب الشام قبجق فوجدوه قد فر خوفا من 
يه الربيدية فلم يدركوه إال وقد حلق باملغول عند رأس العني، من أعمال ماردين، وتفارط غائلة الجني، فسارت إل
  .احلال وال قوة إال باهللا

وكان الذي مشر العزم وراءهم وساق لريدهم االمري سيف الدين بلبان، وقام بأعباء البلد نائب القلعة علم الدين 
  ما كان لهأرجواش، واالمري سيف الدين جاعان، واحتاطوا على 

اختصاص بتلك الدولة، وكان منهم مجال الدين يوسف الرومي حمتسب البلد، وناظر املارستان، مث أطلق بعد مدة 
وأعيد إىل وظائفه، واحتيط أيضا على سيف الدين جاعان وحسام الدين الجني وايل الرب، وأدخال القلعة، وقتل 

لناصر أربعة أيام، وكرجي الذي توىل قتل الجني فقتال طغجي، وكان قد ناب عن ا) ٢(مبصر االمري سيف الدين 
وألقيا على املزابل، وجعل الناس من العامة وغريهم يتأملون صورة طغجي، وكان مجيل الصورة، مث بعد الدالل 
واملال وامللك وارهتم هناك قبور، فدفن السلطان الجني وعند رجليه نائبه منكومتر، ودفن الباقون يف مضاجعهم 

  .هنالك
، وكان يوما مشهودا، ودقت )٣(وجاءت البشائر بدخول امللك الناصر إىل مصر يوم السبت رابع مجادى االوىل 

البشائر ودخل القضاة وأكابر الدولة إىل القلعة، وبويع حبضرة علم الدين أرجواش، وخطب له على املنابر بدمشق 
بانه قد ركب وشق القاهرة وعليه خلعة اخلليفة، وغريها حبضرة أكابر العلماء والقضاة واالمراء، وجاء اخلرب 

  واجليش معه مشاة، فضربت البشائر
__________  

وهو كرجي بن عبد اهللا، مقدم املماليك الربجية وهو الذي قتل حسام الدين الجني فقتله أعوان املنصور الجني ) ١(
  ).ه ٦٩٨عقد اجلمان حوادث سنة  ٨٦٨/  ١السلوك (

__________  
  .كان أمريا يف دولة العادل كتبغا) بالقاف(ويقال طقجي بن عبد اهللا طغجي، ) ٢(

__________  
واستقر على سرير ملكه يوم السبت رابع عشر مجادى االوىل ويف  ١٤٠/  ٤قال أبو الفداء يف خمتصره ) ٣(

خت بقلعة فأقام الت: ٨٦٩/  ١يوم االثنني سادسه، وجددت له البيعة، وقال يف مكان آخر : ٨٧٢/  ١السلوك 
  .مخسة وعشرين يوما) بني مقتل طغجي ووصول امللك الناصر(اجلبل خاليا من سلطان 

  .أيضا
وجاءت مراسيمه فقرئت على السدة وفيها الرفق بالرعايا واالمر باالحسان إليهم، فدعوا له، وقدم االمري مجال 

ين عشرين مجادى االوىل، فنزل بدار الدين آقوش االفرم نائبا على دمشق، فدخلها يوم االربعاء قبل العصر ثا



السعادة على العادة، وفرح الناس بقدومه، وأشعلوا له الشموع، وكذلك يوم اجلمعة أشعلوا له ملا جاء إىل صالة 
  .اجلمعة باملقصورة

  ابكاوبعد أيام أفرج عن جاعان والجني وايل الرب، وعادا إىل ما كانا عليه، واستقر االمري حسام الدين االستادار أت
للعساكر املصرية، واالمري سيف الدين سالر نائبا مبصر، وأخرج االعسر يف رمضان من احلبس وويل الوزارة مبصر، 

وأخرج قراسنقر املنصوري من احلبس وأعطي نيابة الصبيبة، مث ملا مات صاحب محاة امللك املظفر نقل قراسنقر 
  .إليها

جق من البلد حمنة للشيخ تقي الدين بن تيمية قام عليه مجاعة من وكان قد وقع يف أواخر دولة الجني بعد خروج قب
الفقهاء وأرادوا إحضاره إىل جملس القاضي جالل الدين احلنفي، فلم حيضر فنودي يف البلد يف العقيدة اليت كان قد 

وا عنده فاختفى سأله عنها أهل محاة املسماة باحلموية، فانتصر له االمري سيف الدين جاعان، وأرسل يطلب الذين قام
كثري منهم، وضرب مجاعة ممن نادى على العقيدة فسكت الباقون، فلما كان يوم اجلمعة عمل الشيخ تقي الدين 

مث اجتمع بالقاضي إمام ]  ٤: القلم) [ وإنك لعلى خلق عظيم(امليعاد باجلامع على عادته، وفسر يف قوله تعاىل 
ء وحبثوا يف احلموية وناقشوه يف أماكن فيها، فأجاب عنها مبا الدين يوم السبت واجتمع عنده مجاعة من الفضال

أسكتهم بعد كالم كثري، مث ذهب الشيخ تقي الدين وقد متهدت االمور، وسكنت االحوال، وكان القاضي إمام 
  .الدين معتقده حسنا ومقصده صاحلا

يث، ووىل مشيخته الشيخ عالء وفيها وقف علم الدين سنجر الدويدار رواقه داخل باب الفرج مدرسة ودار احلد
  .الدين بن العطار وحضر عنده القضاة واالعيان، وعمل هلم ضيافة، وأفرج عن قراسنقر

ويف يوم السبت حادي عشر شوال فتح مشهد عثمان الذي جدده ناصر الدين بن عبد السالم ناظر اجلامع، 
  .به مشهد علي بن احلسني زين العابدين وأضاف إليه مقصورة اخلدم من مشاليه، وجعل له إماما راتبا، وحاكي

ويف العشر االوىل من ذي احلجة عاد القاضي حسام الدين الرازي إىل قضاء الشام، وعزل عن قضاء مصر، وعزل 
  .ولده عن قضاء الشام

  .وفيها يف ذي القعدة كثرت االراجيف بقصد التتر بالد الشام وباهللا املستعان
يخ نظام الدين أمحد بن الشيخ مجال الدين حممود بن أمحد بن عبد السالم احلصري الش: وممن تويف فيها عن االعيان

  احلنفي، مدرس
  النورية ثامن احملرم، ودفن يف تاسعه يوم اجلمعة يف مقابر الصوفية، كان فاضال، ناب يف احلكم

  .قيبيف وقت ودرس بالنورية بعد أبيه، مث درس بعده الشيخ مشس الدين بن الصدر سليمان بن الن
عبد اهللا حممد بن سليمان بن حسن بن احلسني البلخي، مث املقدسي ) ١(املفسر الشيخ العامل الزاهد مجال الدين أبو 

احلنفي، ولد يف النصف من شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة بالقدس، واشتغل بالقاهرة وأقام مدة باجلامع االزهر 
فاستوطنه إىل أن مات يف احملرم منها، وكان شيخا فاضال يف  ودرس يف بعض املدارس هناك، مث انتقل إىل القدس

التفسري، وله فيه مصنف حافل كبري مجع فيه مخسني مصنفا من التفسري، وكان الناس يقصدون زيارته بالقدس 
  .الشريف ويتربكون به

وكان الشيخ تقي  الشيخ أبو يعقوب املغريب املقيم بالقدس كان الناس جيتمعون به وهو منقطع باملسجد االقصى،
  .هو على طريقة ابن عريب وابن سبعني، تويف يف احملرم من هذه السنة: الدين بن تيمية يقول فيه

التقي توبة الوزير تقي الدين توبة بن علي بن مهاجر بن شجاع بن توبة الربعي التكرييت، ولد سنة عشرين وستمائة 



مجادى ) ٣(، حىت تويف ليلة اخلميس ثاين )٢(مشق مرات عديدة يوم عرفة بعرفة، وتنقل باخلدم إىل أن صار وزيرا بد
اآلخر ة، وصلي عليه غدوة باجلامع وسوق اخليل، ودفن بتربته جتاه دار احلديث االشرفية بالسفح، وحضر جنازته 

  .ةالقضاة واالعيان، وياشر بعده نظر الدواوين فخر الدين بن الشريجي، وأخذ أمني الدين بن اهلالل نظر اخلزان
االمري الكبري مشس الدين بيسرى، كان من أكابر االمراء املتقدمني يف خدمة امللوك، من زمن قالوون وهلم جرا، 

  تويف يف السجن بقلعة مصر، وعمل له عزاء باجلامع االموي، وحضره نائب السلطنة
  .االفرم والقضاة واالعيان

__________  
مجال الدين عبد اهللا بن : ويف االصل ١٣٦/  ٣والوايف  ٢١٥/  ١وتذكره النبيه  ٨٨١/  ١من السلوك ) ١(

  .ه ٦٩٨وانظر عقد اجلمان للعيين حوادث سنة ...حممد
__________  

  .، وتذكره النبيه٨٨١/  ١يف السلوك ) ٢(
  .سبع مرات: ٢١٧/  ١

__________  
  .ثامن: ٨٨١/  ١يف السلوك ) ٣(

ين حممد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب السلطان امللك املظفر تقي الدين حممود بن ناصر الد
  ).١(محاة، وابن ملوكها كابرا عن كابر، تويف يوم اخلميس احلادي والعشرين ين من ذي القعدة، ودفن ليلة اجلمعة 

عدة ذي الق) ٢(رابع  ٤امللك االوحد جنم الدين يوسف بن امللك داود بن املعظم ناظر القدس، تويف به ليلة الثالثاء 
ودفن برباطه عند باب حطة عن سبعني سنة، وحضر جنازته خلق كثري، وكان من خيار أبناء امللوك دينا وفضيلة 

  .وإحسانا إىل الضعفاء
الدين بن النحاس أحد رؤساء احلنفية، ومدرس الزجنانية ) ٣(القاضي شهاب الدين يوسف ابن الصاحل حمب 

  .ذي احلجة، ودرس بعده بالزجنانية القاضي جالل الدين بن حسام الدينوالظاهرية، تويف ببستانه باملزة ثالث عشر 
الصاحب نصر الدين أبو الغنائم سامل بن حممد بن سامل بن هبة اهللا بن حمفوظ بن صصرى التغليب، كان أحسن حاال 

زانة، مث ترك من أخيه القاضي جنم الدين، وقد مسع احلديث وأمسعه، كان صدرا معظما، ويل نظر الدواوين ونظر اخل
  املناصب وحج وجاور مبكة، مث قدم دمشق فأقام هبا دون السنة ومات،

تويف يوم اجلمعة ثامن وعشرين ذي احلجة، وصلي عليه بعد اجلمعة باجلامع، ودفن بتربتهم بسفح قاسيون، وعمل 
  .عزاؤه بالصاحبية

  له رومي، كان فاضال مليح اخلطياقوت بن عبد اهللا أبو الدر املستعصمي الكاتب، لقبه مجال الدين، وأص
__________  

  .ه ومدة ملكه مخس عشرة سنة وشهرا ويوما ٦٥٩حمرم سنة  ١٥ومولده حبماه ليلة االحد ) ١(
مشس الدين  -كما مر  -ومات وله إحدى وأربعني سنة، وبعد وفاته خرجت محاة عن البيت التقوي وتوالها 

  .قراسنقر املنصوري
  ).٢١٤/  ١لنبيه تذكرة ا ٨٨١/  ١السلوك (

__________  



  .يف رابع عشري ذي احلجة بالقدس: ٨٨١/  ١يف السلوك ) ٢(
__________  

  .حمي الدين: ٨٨٢/  ١يف السلوك ) ٣(

مشهورا بذلك كتب ختما حسانا، وكتب الناس عليه ببغداد، وتويف هبا يف هذه السنة، وله شعر رائق، فمنه ما 
وأسهر الليل يف ) ١(إىل حمياك يا مسعي ويا بصري * د الشمس شوقي كلما طلعت جتد: أورده الربزايل يف تارخيه عنه

فلست حمتسبا ماضيه من * وكل يوم مضى ال أراك به ) ٢(إذ طيب ذكراك يف ظلماته يسري * أنس بال ونس 
وفيها الن ذكرك نور القلب والبصر مث دخلت سنة تسع وتسعني وستمائة * عمري ليلي هنار إذا ما درت يف خلدي 

، وذلك أن هذه السنة استهلت واخلليفة والسلطان مها املذكوران يف اليت قبلها، ونائب مصر )٣(كانت وقعة قازان 
سالر، ونائب الشام آقوش االفرم، وسائر احلكام هم املذكورون يف اليت قبلها، وقد تواترت االخبار بقصد التتار 

وجفل الناس من بالد حلب ومحاة، وبلغ كري اخليل من محاة  بالد الشام، وقد خاف الناس من ذلك خوفا شديدا،
إىل دمشق حنو املائيت درهم، فلما كان يوم الثالثاء ثاين احملرم ضربت البشائر بسبب خروج السلطان من مصر 

  قاصدا
ج الشام، فلما كان يوم اجلمعة ثامن ربيع االول دخل السلطان إىل دمشق يف مطر شديد ووحل كثري، ومع هذا خر
الناس لتلقيه، وكان قد أقام بغزة قريبا من شهرين، وذلك ملا بلغه قدوم التتار إىل الشام، فتهيأ لذلك وجاء فدخل 

دمشق فنزل بالطارمة، وزينت له والبلد، وكثرت له االدعية وكان وقتا شديدا، وحاال صعبا، وامتال البلد من 
لة وطالب العمال واقترضوا أموال االيتام وأموال االسرى اجلافني النازحني عن بالدهم، وجلس االعسر وزير الدو

الجل تقوية اجليش وخرج السلطان باجليش من دمشق يوم االحد سابع عشر ربيع االول ومل يتخلف أحد من 
اجليوش، وخرج معهم خلق كثري من املتطوعة، وأخذ الناس يف الدعاء والقنوت يف الصلوات باجلامع وغريه، 

  .ا وابتهلوا إىل اهللا باالدعيةوتضرعوا واستغاثو
  وقعة قازان ملا وصل السلطان إىل وادي اخلزندار عند وادي سلمية، فالتقى التتر هناك يوم االربعاء

__________  
  .إىل حمياك يا مشسي ويا قمري): ه ٦٩٨وفيات سنة (عجزه يف عقد اجلمان ) ١(
إذ طيب ذكرك يف ظلمائه مسري ويف درة * ه واسهر الليل ذا أنس بوحشت: ٢١٩/  ١يف تذكرة النبيه ) ٢(

كذا باالصل وخمتصر أيب الفداء، ويف ) ٣(يف أنفاسه مسري ...* وأمسر الليل: ١٤٥االسالك البن حبيب ص 
  .غازان: ٢٢٠/  ١وتذكرة النبيه  ٨٨٢/  ١السلوك 

ربا فإنا هللا وإنا إليه من ربيع االول فالتقوا معهم فكسروا املسلمني ووىل السلطان ها) ١(السابع والعشرين 
، وقد )٢(راجعون، وقتل مجاعة من االمراء وغريهم ومن العوام خلق كثري، وفقد يف املعركة قاضي قضاة احلنفية 

صربوا وأبلوا بالء حسنا، ولكن كان أمر اهللا قدرا مقدورا، فوىل املسلمون ال يلوي أحد على أحد، مث كانت العاقبة 
جعت العساكر على أعقاهبا للديار املصرية واجتاز كثري منهم على دمشق، وأهل دمشق بعد ذلك للمتقني، غري أنه ر

  يف خوف شديد على أنفسهم وأهليهم
وأمواهلم، مث إهنم استكانوا واستسلموا للقضاء والقدر، وماذا جيدي احلذر إذا نزل القدر، ورجع السلطان يف طائفة 

شق مغلقة، والقلعة حمصنة والغالء شديد واحلال ضيق وفرج اهللا من اجليش على ناحية بعلبك والبقاع، وأبواب دم



قريب، وقد هرب مجاعة من أعيان البلد وغريهم إىل مصر، كالقاضي إمام الدين الشافعي، وقاضي املالكية الزواوي، 
وغريهم من  وتاج الدين الشريازي، وعلم الدين الصوايب وايل الرب، ومجال الدين بن النحاس وايل املدينة، واحملتسب

  .التجار والعوام، وبقي البلد شاغرا ليس فيهم حاكم سوى نائب القلعة
ويف ليلة االحد ثاين ربيع االول كسر احملبوسون حببس ابا الصغري احلبس وخرجوا منه على محية، وتفرقوا يف البلد، 

ا أقفال الباب الرباين وخرجوا منه وكانوا قريبا من مائيت رجل فنهبوا ما قدروا عليه وجاءوا إىل باب اجلابية فكسرو
إىل بر البلد، فتفرقوا حيث شاؤوا ال يقدر أحد على ردهم، وعاثت احلرافشة يف ظاهر البلد فكسروا أبواب 

البساتني وقلعوا من االبواب والشبابيك شيئا كثريا، وباعوا ذلك بأرخص االمثان، هذا وسلطان التتار قد قصد 
والشيخ تقي الدين بن تيمية يف مشهد علي واتفقوا على املسري إىل ) ٣(ان البلد دمشق بعد الوقعة، فاجتمع أعي

، )٤(قازان لتلقيه، وأخذ االمان منه الهل دمشق، فتوجهوا يوم االثنني ثالث ربيع اآلخر فاجتمعوا به عند النبك 
  .وهللا احلمد وكلمه الشيخ تقي الدين كالما قويا شديدا فيهم مصلحة عظيمة عاد نفعها على املسلمني

ودخل املسلمون ليلتئذ من جهة قازان فنزلوا بالبدرانية وغلقت أبواب البلد سوى باب توما، وخطب اخلطيب 
باجلامع يوم اجلمعة، ومل يذكر سلطانا يف خطبته، وبعد الصالة قدم االمري إمساعيل ومعه مجاعة من الرسل فنزلوا 

  .ببستان الظاهر عند الطرن
ان وطيف به يف البلد، وقرئ يوم السبت ثامن الشهر مبقصورة اخلطابة، ونثر شئ من الذهب وحضر الفرمان باالم

  .والفضة
__________  

  ).٤٣/  ٤وخمتصر أيب الفداء  ٢٢٠/  ١انظر تذكرة النبيه (ثامن عشريه : ٨٨٦/  ١يف السلوك ) ١(
__________  

  .وهو حسام الدين حسن بن أمحد الرومي احلنفي) ٢(
__________  

بن ..بن عدنان، والصاحب فخر الدين..قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة، والشريف زين الدين: ومنهم) ٣(
  .وغريهم...الشريجي، وعز الدين محزة بن القالنسي

  زاد ابن إياس يف) ٨٨٩/  ١السلوك (
القاضي جالل والقاضي جنم الدين بن الصصري، والقاضي عز الدين بن الزكي، و: ٤٠٤/  ١/  ١بدائع الزهور 
  ..الدين القزويين

__________  
  ).معجم البلدان(قرية بني محص ودمشق : النبك) ٤(

ويف ثاين يوم من املناداة باالمان طلبت اخليول والسالح واالموال املخبأة عند الناس من جهة الدولة، وجلس ديوان 
دم سيف الدين قبجق املنصوري فنزل يف االستخالص إذ ذاك باملدرسة القيمرية، ويف يوم االثنني عاشر الشهر ق

امليدان واقترب جيش التتر وكثر العيث يف ظاهر البلد، وقتل مجاعة وغلت االسعار بالبلد جدا، وأرسل قبجق إىل 
نائب القلعة ليسلمها إىل التتر فامتنع أرجواش من ذلك أشد االمتناع، فجمع له قبجق أعيان البلد فكلموه أيضا فلم 

، وصمم على ترك تسليمها إليهم وهبا عني تطرف، فإن الشيخ تقي الدين بن تيمية أرسل إىل نائب جيبهم إىل ذلك
القلعة يقول له ذلك، لو مل يبق فيها إال حجر واحد فال تسلمهم ذلك إن استطعت، وكان يف ذلك مصلحة عظيمة 



الشام اليت ال تزال دار إميان وسنة، الهل الشام فإن اهللا حفظ هلم هذا احلصن واملعقل الذي جعله اهللا حرزا الهل 
  .حىت ينزل هبا عيسى ابن مرمي

ويف يوم دخول قبجق إىل دمشق دخل السلطان ونائبه سالر إىل مصر كما جاءت البطاقة بذلك إىل القلعة، ودقت 
ودوهنن  قلل اجلبال* كيف السبيل إىل سعاد ودوهنا : البشائر هبا فقوي جأش الناس بعض قوة، ولكن االمر كما قال

والكف صفر والطريق خموف ويف يوم اجلمعة رابع عشر ربيع اآلخر خطب * حتوف الرجل حافية وما يل مركب 
لقازان على منرب دمشق حبضور املغول باملقصورة ودعي له على السدة بعد الصالة وقرئ عليها مرسوم بنيابة قبجق 

ة وأنه يف تعب عظيم مع التتر، ونزل شيخ املشايخ على الشام، وذهب إليه االعيان فهنؤه بذلك، فأظهر الكرام
  .حممود بن علي الشيباين باملدرسة العادلية الكبرية

ويف يوم السبت النصف النصف من ربيع اآلخر شرعت التتار وصاحب سيس يف هنب الصاحلية ومسجد االسدية 
  ومسجد خاتون ودار احلديث االشرفية هبا واحترق جامع التوبة

  .ان هذا من جهة الكرج واالرمن من النصارى الذين هم مع التتار قبحهم اهللابالعقيبية، وك
وسبوا من أهلها خلقا كثريا ومجا غفريا، وجاء أكثر الناس إىل رباط احلنابلة فاحتاطت به التتار فحماه منهم شيخ 

ن بنات املشايخ الشيوخ املذكور، وأعطى يف الساكن مال له صورة مث أقحموا عليه فسبوا منه خلقا كثريا م
  .وأوالدهم فإنا هللا وإنا إليه راجعون

وملا نكب دير احلنابلة يف ثاين مجادى االوىل قتلوا خلقا من الرجال وأسروا من النساء كثريا، ونال قاضي القضاة 
ري، تقي الدين أذى كثري، ويقال إهنم قتلوا من أهل الصاحلية قريبا من أربعمائة، وأسروا حنوا من أربعة آالف أس

وهنبت كتب كثرية من الرباط الناصري والضيائية، وخزانة ابن البزوري، وكانت تباع وهي مكتوب عليها الوقفية، 
وفعلوا باملزة مثل ما فعلوا بالصاحلية، وكذلك بداريا وبغريها، وحتصن الناس منهم يف اجلامع بداريا ففتحوه قسرا 

  .هللا وإنا إليه راجعونوقتلوا منهم خلقا وسبوا نساءهم وأوالدهم، فإنا 
  وخرج الشيخ ابن تيمية يف مجاعة من أصحابه يوم اخلميس العشرين من ربيع اآلخر إىل ملك

التتر وعاد بعد يومني ومل يتفق اجتماعه به، حجبه عنه الوزير سعد الدين والرشيد مشري الدولة املسلماين ابن 
حيصل لكثري منهم شئ إىل اآلن، وال بد هلم من شئ، واشتهر  يهودي، والتزما له بقضاء الشغل، وذكرا له أن التتر مل

بالبلد أن التتر يريدون دخول دمشق فانزعج الناس لذلك وخافوا خوفا شديدا، وأرادوا اخلروج منها واهلرب على 
وجوههم، وأين الفرار والت حني مناص، وقد أخذ من البلد فوق العشرة آالف فرس، مث فرضت أموال كثرية على 

  .لد موزعة على أهل االسواق كل سوق حبسبه من املال، فال قوة إال باهللالب
وشرع التتر يف عمل جمانيق باجلامع لريموا هبا القلعة من صحن اجلامع، وغلقت أبوابه ونزل التتار يف مشاهده 

، كدار احلديث حيرسون أخشاب اجملانيق، وينهبون ما حوله من االسواق، وأحرق أرجوان ما حول القلعة من االبنية
االشرفية وغري ذلك، إىل حد العادلية الكبرية، وأحرق دار السعادة لئال يتمكنوا من حماصرة القلعة من أعاليها، ولزم 

  الناس منازهلم لئال يسخروا يف طم اخلندق، وكانت الطرقات ال يرى هبا أحد إال القليل،
تكامل فيه الصف االول وما بعده إال جبهد جهيد، ومن خرج واجلامع ال يصلي فيه أحد إال اليسري، ويوم اجلمعة ال ي

من منزله يف ضرورة خيرج بثياب زيهم مث يعود سريعا، ويظن أنه ال يعود إىل أهله، وأهل البلد قد أذاقهم اهللا لباس 
  .اجلوع واخلوف مبا كانوا يصنعون، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

 أكابر أهل البلد ليال وهنارا، حىت أخذ منهم شئ كثري من االموال واملصادرات والتراسيم والعقوبات عمالة يف



واالوقاف، كاجلامع وغريه، مث جاء مرسوم بصيانة اجلامع وتوفري أوقافه وصرف ما كان يؤخذ خبزائن السالح وإىل 
م توجه مجادى االوىل، ويف ذلك اليو) ١(احلجاز، وقرئ ذلك املرسوم بعد صالة اجلمعة باجلامع يف تاسع عشر 

السلطان قازان وترك نوابه بالشام يف ستني ألف مقاتل حنو بالد العراق، وجاء كتابه إنا قد تركنا نوابنا بالشام يف 
ستني ألف مقاتل، ويف عزمنا العود إليها يف زمن اخلريف، والدخول إىل الديار املصرية وفتحها، وقد أعجزهتم القلعة 

دين قبجق لتوديع قطلوشاه نائب قازان وسار وراءه وضربت البشائر أن يصلوا إىل حجر منها، وخرج سيف ال
بالقلعة فرحا لرحيلهم، ومل تفتح القلعة، وأرسل أرجواش ثاين يوم من خروج قبجق القلعية إىل اجلامع فكسروا 

ذون بالتتر أخشاب املنجنيقات املنصوبة به، وعادوا إىل القلعة سريعا ساملني، واستصحبوا معهم مجاعة ممن كانوا يلو
قهرا إىل القلعة، منهم الشريف القمي، وهو مشس الدين حممد بن حممد بن أمحد بن أيب القاسم املرتضي العلوي، 

وجاءت الرسل من قبجق إىل دمشق فنادوا هبا طيبوا أنفسكم وافتحوا دكاكينكم وهتيئوا غدا لتلقي سلطان الشام 
وا عليها فرأوا ما هبا من الفساد والدمار، وانفك رؤساء البلد سيف الدين قبجق، فخرج الناس إىل أماكنهم فأشرف

  .من التراسيم بعد ما ذاقوا شيئا كثريا
  ذكر يل الشيخ وجيه الدين بن املنجا أنه محل إىل خزانة قازان: قال الشيخ علم الدين الربزايل

__________  
  ).٤٠٤/  ١/  ١انظر بدائع الزهور (ثاين عشر : ٨٩٥/  ١يف السلوك ) ١(

ثالثة آالف ألف وستمائه ألف درهم، سوى ما متحق من التراسيم والرباطيل وما أخذ غريه من االمراء والوزراء، 
  وأن شيخ املشايخ حصل له حنو من ستمائة ألف درهم، واالصيل بن النصري

اخلميس بعد مثانون ألفا، وعاد سيف الدين قبجق إىل دمشق يوم ) ٢(، والصفي السخاوي )١(الطوسي مائة ألف 
الظهر خامس عشرين مجادى االوىل ومعه االلبكي ومجاعة، وبني يديه السيوف مسللة وعلى رأسه عصابة فنزل 

بالقصر ونودي بالبلد نائبكم قبجق قد جاء فافتحوا دكاكينكم واعملوا معاشكم وال يغرر أحد بنفسه هذا الزمان 
ىل أربعمائة، واللحم بنحو العشرة، واخلبز كل رطل بدرمهني واالسعار يف غاية الغالء والقلة، قد بلغت الغرارة إ

ونصف، والعشرة الدقيق بنحو االربعني، واجلنب االوقية بدرهم، والبيض كل مخسة بدرهم، مث فرج عنهم يف أواخر 
ن الشهر، وملا كان يف أواخر الشهر نادى قبجق بالبلد أن خيرج الناس إىل قراهم وأمر مجاعة وانضاف إليه خلق م

االجناد، وكثرت االراجيف على بابه، وعظم شأنه ودقت البشائر بالقلعة وعلى باب باب قبجق يوم اجلمعة رابع 
مجادى اآلخرة، وركب قبجق بالعصائب يف البلد والشاويشية بني يديه، وجهز حنوا من ألف فارس حنو خربة 

يالك : العالية النافذة، وصار كما قال الشاعراللصوص، ومشى مشي امللوك يف الواليات وتأمري االمراء واملراسيم 
خال لك اجلو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري مث إنه ضمن اخلمارات ومواضع الزنا * من قنربة مبعمري 

من احلانات وغريها، وجعلت دار ابن جرادة خارج من باب توما مخارة وحانة أيضا، وصار له على ذلك يف كل يوم 
ليت دمرته وحمقت آثاره وأخذ أمواال أخر من أوقاف املدارس وغريها، ورجع بوالي من جهة ألف درهم، وهي ا

االغوار وقد عاث يف االرض فسادا، وهنب البالد وخرب ومعه طائفة من التتر كثرية، وقد خربوا قرى كثرية، 
ج طائفة من القلعة فقتلوا وقتلوا من أهلها وسبواخلقا من أطفاهلا، وجىب لبوالي من دمشق أيضا جباية أخرى، وخر

طائفة من التتر وهنبوهم، وقتل مجاعة من املسلمني يف غبون ذلك، وأخذوا طائفة ممن كان يلوذ بالتتر ورسم قبجق 
خلطيب البلد ومجاعة من االعيان أن يدخلوا القلعة فيتكلموا مع نائبها يف املصاحلة فدخلوا عليه يوم االثنني ثاين عشر 

  .موه وبالغوا معه فلم جيب إىل ذلك وقد أجاد وأحسن وأرجل يف ذلك بيض اهللا وجههمجادى اآلخرة، فكل



فحلفوا له،  -يعين قازان  -ويف ثامن رجب طلب قبجق القضاة واالعيان فحلفهم على املناصحة للدولة احملمودية 
  ويف هذا اليوم خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية إىل خميم بوالي فاجتمع به يف

__________  
  .مائيت ألف درهم: ٨٩٤/  ١يف السلوك ) ١(

__________  
  .السنجاري، وأخذ مائة ألف درهم: ٨٩٤/  ١يف السلوك ) ٢(

فكاك من كان معه من أسارى املسلمني، فاستنقذ كثريا منهم من أيديهم، وأقام عنده ثالثة أيام مث عاد، مث راح إليه 
عند باب شرقي وأخذ ثياهبم وعمائمهم ورجعوا يف شر حالة،  مجاعة من أعيان دمشق مث عا دوا من عنده فشلحوا

مث بعث يف طلبهم فاختفى أكثرهم وتغيبوا عنه، ونودي باجلامع بعد الصالة ثالث رجب من جهة نائب القلعة بأن 
العساكر املصرية قادمة إىل الشام، ويف عشية يوم السبت رحل بوالي وأصحابه من التتر وانشمروا عن دمشق وقد 

اح اهللا منهم وساروا من على عقبة دمر فعاثوا يف تلك النواحي فسادا، ومل يأت سابع الشهر ويف حواشي البلد أر
منهم أحد، وقد أزاح اهللا عز وجل شرهم عن العباد والبالد، ونادى قبجق يف الناس قد أمنت الطرقات ومل يبق 

ورة، ومعه مجاعة عليهم المة احلرب من السيوف بالشام من التتر أحد، وصلى قبجق يوم اجلمعة عاشر رجب باملقص
والقسي والتراكيش فيها النشاب، وأمنت البالد، وخرج الناس للفرجة يف غيض السفرجل على عادهتم فعاثت 

عليهم طائفة من التتر، فلما رأوهم رجعوا إىل البلد هاربني مسرعني، وهنب بعض الناس بعضا ومنهم من ألقى نفسه 
كانت هذه ا الطائفة جمتازين ليس هلم قرار، وتقلق قبجق من البلد مث إنه خرج منها يف مجاعة من يف النهر، وإمنا 

رؤسائها وأعياهنا منهم عز الدين ين القالنسي ليتلقوا اجليش املصري وذلك أن جيش مصر خرج إىل الشام يف تاسع 
لبلد احفظوا االسوار وأخرجوا ما كان رجب وجاءت الربيدية بذلك، وبقي البلد ليس به أحد، ونادى أرجواش يف ا

عندكم من االسلحة وال هتملوا االسوار واالبواب، وال يبينت أحد إال على السور، ومن بات يف داره شنق، فاجتمع 
الناس على االسوار حلفظ البالد، وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية يدور كل ليلة على االسوار حيرض الناس على 

  لو عليهم آياتالصرب والقتال ويت
  .اجلهاد والرباط

ويف يوم اجلمعة سابع عشر رجب أعيدت اخلطبة بدمشق لصاحب مصر ففرح الناس بذلك، وكان خيطب لقازان 
  .بدمشق وغريها من بالد الشام مائة يوم سواء

نات فكسروا ويف بكرة يوم اجلمعة املذكور دار الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا وأصحابه على اخلمارات واحلا
وأراقوا اخلمور، وعزروا مجاعة من أهل احلانات املتخذة هلذه الفواحش، ففرح ) ١(آنية اخلمور وشققوا الظروف 

الناس بذلك، ونودي يوم السبت ثامن عشر رجب بأن تزين البلد لقدوم العساكر املصرية، وفتح باب الفرج مضافا 
لناس بذلك وانفرجوا الهنم مل يكونوا يدخلون إال من باب إىل باب النصر يوم االحد تاسع عشر رجب، ففرح ا

النصر،، وقدم اجليش الشامي صحبة نائب دمشق مجال الدين آقوش االفرم يوم السبت عاشر شعبان، وثاين يوم 
دخل بقية العساكر وفيهم االمريان مشس الدين قراسنقر املنصوري وسيف الدين قطلبك يف جتمل، ويف هذا اليوم 

  العريش، وفيه درس القاضي جالل الدين القزويين باالمينية عوضا عن أخيه قاضيفتح باب 
__________  

  ).حميط احمليط(الظروف، مجع ظرف، وهو الوعاء وكل ما يستقر فيه غريه ) ١(



القضاء إمام الدين تويف مبصر، ويف يوم االثنني والثالثاء واالربعاء تكامل دخول العساكر صحبة نائب مصر سيف 
دين سالر، ويف خدمته امللك العادل كتبغا، وسيف الدين الطراخي يف جتمل باهر، ونزلوا يف املرج، وكان ال

  .السلطان قد خرج عازما على اجملئ فوصل إىل الصاحلية مث عاد إىل مصر
د إمام ويف يوم اخلميس النصف من شعبان أعيد القاضي بدر الدين بن مجاعة إىل قضاء القضاة بدمشق مع اخلطابة بع

الدين، ولبس معه يف هذا اليوم أمني الدين العجمي خلعة احلسبة، ويف يوم سابع عشره لبس خلعة نظر الدواوين 
تاج الدين الشريازي عوضا عن فخر الدين بن الشريجي، ولبس أقبجاشد الدواوين يف باب الوزير مشس الدين 

يب والية الرب، بعد ما جعل من أمراء الطبلخانة، ودرس سنقر االعسر، وباشر االمري عز الدين أيبك الدويدار النجي
  الشيخ كمال

الدين بن الزملكاين بأم الصاحل عوضا عن جالل الدين القزويين يوم االحد احلادي والعشرين من شعبان، ويف هذا 
يف ثاين  اليوم ويل قضاء احلنفية مشس الدين بن الصفي احلريري عوضا عن حسام الدين الرومي، فقد يوم املعركة

  .رمضان، ورفعت الستائر عن القلعة يف ثالث رمضان
ويف مستهل رمضان جلس االمري سيف الدين سالر بدار العدل يف امليدان االخضر وعنده القضاة واالمراء يوم 
  .السبت، ويف السبت اآلخر خلع على عز الدين القالنسي خلعة سنية وجعل ولده عماد الدين شاهدا يف اخلزانة

  .ا اليوم رجع سالر بالعساكر إىل مصر وانصرفت العساكر الشامية إىل مواضعها وبلداهناويف هذ
  .ويف يوم االثنني عاشر رمضان درس علي بن الصفي بن أيب القاسم البصراوي احلنفي باملدينة املقدمية

خرون وكحل بعضهم ويف شوال فيها عرفت مجاعة ممن كان يلوذ بالتتر ويؤذي املسلمني، وشنق منهم طائفة ومسر آ
  .وقطعت ألسن وجرت أمور كثرية

ويف منتصف شوال درس بالدولعية قاضي القضاة مجال الدين الزرعي نائب احلكم عوضا عن مجال الدين بن 
الباجريقي، ويف يوم اجلمعة العشرين منه ركب نائب السلطنة مجال الدين آقوش االفرم يف جيش دمشق إىل جبال 

لشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه خلق كثري من املتطوعة واحلوارنة لقتال أهل تلك اجلرد وكسروان، وخرج ا
الناحية، بسبب فساد نيتهم وعقائدهم وكفرهم وضالهلم، وما كانوا عاملوا به العساكر ملا كسرهم التتر وهربوا 

م، فلما وصلوا إىل حني اجتازوا ببالدهم، وثبوا عليهم وهنبوهم وأخذوا أسلحتهم وخيوهلم، وقتلوا كثريا منه
بالدهم جاء رؤساؤهم إىل الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستتاهبم وبني للكثري منهم الصواب وحصل بذلك خري كثري، 

وانتصار كبري على أولئك املفسدين، والتزموا برد ما كانوا أخذوه من أموال اجليش، وقرر عليهم أمواال كثرية 
يهم وضياعهم، ومل يكونوا قبل ذلك يدخلون يف طاعة اجلند وال يلتزمون حيملوهنا إىل بيت املال، وأقطعت أراض

  أحكام امللة، وال يديدون دين احلق، وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله، وعاد نائب السلطنة يوم االحد ثالث عشر

  .ذي القعدة وتلقاه الناس بالشموع إىل طريق بعلبك وسط النهار
  ويف يوم االربعاء سادس عشره

يف البلد أن يعلق الناس االسلحة بالدكاكني، وأن يتعلم الناس الرمي فعملت االماجات يف أماكن كثرية من  نودي
البلد، وعلقت االسلحة باالسواق، ورسم قاضي القضاة بعمل االماجات يف املدارس، وأن يتعلم الفقهاء الرمي 

  .ويستعدوا لقتال العدو إن حضر، وباهللا املستعان
عشرين من ذي القعدة استعرض نائب السلطنة أهل االسواق بني يديه وجعل على كل سوق مقدما ويف احلادي وال

وحوله أهل سوقه، ويف اخلميس رابع عشرينه عرضت االشراف مع نقيبهم نظام امللك احلسيين بالعدد والتجمل 



رأس قرب زكريا، وهو  احلسن، وكان يوما مشهودا، ومما كان من احلوادث يف هذه السنة أن جدد إمام راتب عند
الفقيه شرف الدين أبو بكر احلموي، وحضر عنده يوم عاشوراء القاضي إمام الدين الشافعي، وحسام الدين احلنفي 

  .ومجاعة، ومل تطل مدته إال شهورا مث عاد احلموي إىل بلده وبطلت هذه الوظيفة إىل اآلن وهللا احلمد
ين أبو الفضائل احلسن بن القاضي تاج الدين أيب املفاخر أمحد بن القاضي حسام الد: وممن تويف فيها من االعيان

احلسن أنو شروان الرازي احلنفي، ويل قضاء ملطية مدة عشرين سنة، مث قدم دمشق فوليها مدة، مث انتقل إىل مصر 
لقاء قازان  فوليها مدة، وولده جالل الدين بالشام مث صار إىل الشام فعاد إىل احلكم هبا، مث ملا خرج اجليش إىل

بوادي اخلزندار عند وادي سلمية خرج معهم فقد من الصف ومل يدر ما خربه، وقد قارب السبعني، وكان فاضال 
من بالد الروم يف احملرم سنة إحدى وثالثني وستمائة فقد يوم ) ١(بارعا رئيسا، له نظم حسن، ومولده بإقسيس 

، وقد قتل يومئذ عدة من مشاهري االمراء مث ويل بعده القضاء من ربيع االول منها) ٢(االربعاء الرابع والعشرين 
  ).٣(مشس الدين احلريري 

القاضي االمام العايل إمام الدين أبو املعايل عمر بن القاضي سعد الدين أيب القاسم عبد الرمحن بن الشيخ إمام الدين 
  ل الدينأيب حفص عمر بن أمحد بن حممد القزويين الشافعي، قدم دمشق هو وأخوه جال

__________  
  تقومي(قصرا، وهي من بالد الروم بينهما وبني قونية ثالث مراحل : أقسرا، وقيل: ٢٢٧/  ١يف تذكرة النبيه ) ١(

  ).٣٨٢البلدان ص 
__________  

  .السابع عشري ربيع االول: ٩٠٦/  ١يف السلوك ) ٢(
__________  

ي، وقد توىل قضاء القضاة يف شعبان، وكانت وفاته سنة وهو حممد بن عثمان بن أيب احلسن احلنفي االنصار) ٣(
  .ه ٧٢

فقررا يف مدارس، مث انتزع إمام الدين قضاء القضاة بدمشق من بدر الدين بن مجاعة كما تقدم يف سنة سبع وسبعني، 
صر، وناب عنه أخوه، وكان مجيل االخالق كثري االحسان رئيسا، قليل االذى، وملا أزف قدوم التتار سافر إىل م

فلما وصل إليها مل يقم هبا سوى أسبوع وتويف ودفن بالقرب من قبة الشافعي عن ست وأربعني سنة، وصار املنصب 
  .إىل بدر الدين بن مجاعة، مضافا إىل ما بيده من اخلطابة وغريها، ودرس أخوه بعده باالمينية

هللا بن عبد اهللا بن احلسن بن عساكر املسند املعمر الرحلة شرف الدين أمحد بن هبة اهللا بن احلسن بن هبة ا
مجادى االوىل عن مخس ) ١(الدمشقي، وله سنة أربع عشرة وستمائة، ومسع احلديث وروى، تويف خامس عشر 

  .ومثانني سنة
اخلطيب االمام العامل موفق الدين أبو املعايل حممد بن حممد بن الفضل النهرواين القضاعي احلموي، خطيب محاة، مث 

وضا عن الفاروثي، ودرس بالغزالية مث عزل بابن مجاعة، وعاد إىل بلده، مث قدم دمشق عام قازان خطب بدمشق ع
  .فمات هبا

بن محايل بن علي املقدسي املعروف بابن غامن، وكان من أعيان الناس ) ٢(الصدر مشس الدين حممد بن سليمان 
ن من الكتاب املشهورين املشكورين، وهو ، تويف وقد جاوز الثمانني كا)٣(وأكثرهم مرؤة، ودرس بالعصرونية 
  :والد الصدر عالء الدين بن غامن



الشافعي، أقام مدة باملوصل يشتغل ) ٤(الشيخ مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن عمر بن عثمان الباجريقي 
  ويفيت،

__________  
  .يف اخلامس والعشرين من أحد اجلمادين: ٤٤٥/  ٥يف شذرات الذهب ) ١(

__________  
  ).سلمان(ويف تاريخ االسالم للذهيب  ٩٠٦/  ١كذا باالصل، والسلوك ) ٢(

__________  
الدارس (املدرسة العصرونية بدمشق أنشأها فقيه الشام شرف الدين أبو سعيد عبد اهللا بن حممد بن أيب عصرون ) ٣(
٣٩١/  ١.(  

__________  
  ).معجم البلدان(بني البقعاء ونصيبني  الباجريقي نسبة إىل بلدة باجريق قرية مشال العراق) ٤(

مث قدم دمشق عام قازان فمات هبا، وكان قد أقام هبا مدة كذلك، ودرس بالقليجية والدولعية، وناب يف اخلطابة 
ودرس بالغزالية نيابة عن الشمس االيكي، وكان قليل الكالم جمموعا عن الناس، وهو والد الشمس حممد املنسوب 

الل، وله أتباع ينسبون إىل ما ينسب إليه، ويعكفون على ما كان يعكف عليه، وقد حدث مجال إىل الزندقة واالحن
  .الدين املذكور جبامع االصول عن بعض أصحاب مصنفات ابن االثري، وله نظم ونثر حسن، واهللا سبحانه أعلم

احلكام هبا هم املذكورون يف مث دخلت سنة سبعمائة من اهلجرة النبوية استهلت واخلليفة والسلطان ونواب البالد و
اليت قبلها، غري الشافعي واحلنفي، وملا كان ثالث احملرم جلس املستخرج الستخالص أجرة أربعة أشهر عن مجيع 
  .أمالك الناس وأوقافهم بدمشق، فهرب أكثر الناس من البلد، وجرت خبطة قوية وشق ذلك على الناس جدا

الد الشام، وأهنم عازمون على دخول مصر، فانزعج الناس لذلك ويف مستهل صفر وردت أخبار بقصد التتر ب
وازدادوا ضعفا على ضعفهم، وطاشت عقوهلم وألباهبم، وشرع الناس يف اهلرب إىل بالد مصر والكرك والشوبك 
واحلصون املنيعة، فبلغت احلمارة إىل مصر مخسمائة وبيع اجلمل بألف واحلمار خبمسمائة، وبيعت االمتعة والثياب 

  الغالت بأرخص االمثان، وجلس
الشيخ تقي الدين بن تيمية يف ثاين صفر مبجلسه يف اجلامع وحرض الناس على القتال، وساق هلم اآليات واالحاديث 

الواردة يف ذلك، وهنى عن االسراع يف الفرار، ورغب يف إنفاق االموال يف الذب عن املسلمني وبالدهم وأمواهلم، 
رب إذا أنفق يف سبيل اهللا كان خريا، وأوجب جهاد التتر حتما يف هذه الكرة، وتابع اجملالس وأن ما ينفق يف أجرة اهل

يف ذلك، ونودي يف البالد ال يسافر أحد إال مبرسوم وورقة فتوقف الناس عن السري وسكن جأشهم، وحتدث الناس 
اعة من بيوتات دمشق كبيت خبروج السلطان من القاهرة بالعساكر ودقت البشائر خلروجه، لكن كان قد خرج مج
  .ابن صصرى وبيت ابن فضل اهللا وابن منجا وابن سويد وابن الزملكاين وابن مجاعة

ويف أول ربيع اآلخر قوي االرجاف بأمر التتر، وجاء اخلرب بأهنم قد وصلوا إىل البرية ونودي يف البلد أن خترج 
عرضوا يف أثناء الشهر فعرض حنو مخسة آالف من العامة من العسكر، وجاء مرسوم النائب من املرج بذلك، فاست

العامة بالعدة واالسلحة على قدر طاقتهم، وقنت اخلطيب ابن مجاعة يف الصلوات كلها، واتبعه أئمة املساجد، 
وأشاع املرجفون بأن التتر قد وصلوا إىل حلب وأن نائب حلب تقهقر إىل محاة، ونودي يف البلد بتطييب قلوب 

و



لى معايشهم، وأن السلطان والعساكر واصلة، وأبطل ديوان املستخرج وأقيموا، ولكن كانوا قد الناس وإقباهلم ع
  استخرجوا أكثر مما

أمروا به وبقيت بواقي على الناس الذين قد اختفوا فعفى عما بقي، ومل يرد ما سلف، ال جرم أن عواقب هذه 
بأن سلطان مصر رجع عائدا إىل مصر بعد أن االفعال خسر ونكر، وأن أصحاهبا ال يفلحون، مث جاءت االخبار 

، فكثر اخلوف واشتد احلال، وكثرت االمطار جدا، وصار بالطرقات من االوحال )١(خرج منها قاصدا الشام 
  .والسيول ما حيول بني املرء وبني ما يريده من االنتشار يف االرض والذهاب فيها، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

افا وثقاال يتحملون بأهليهم وأوالدهم، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون، وجعلوا وخرج كثري من الناس خف
حيملون الصغار يف الوحل الشديد واملشقة على الدواب والرقاب، وقد ضعفت الدواب من قلة العلف مع كثرة 

  االمطار والزلق والربد الشديد واجلوع وقلة الشئ فال حول وال قوة
  .إال باهللا

دى االوىل والناس على خطة صعبة من اخلوف، وتأخر السلطان واقرب العدو، وخرج الشيخ تقي واستهل مجا
الدين بن تيمية رمحه اهللا تعاىل يف مستهل هذا الشهر وكان يوم السبت إىل نائب الشام يف املرج فثبتهم وقوى 

اقب مبثل ما عوقب به مث بغى ومن ع(جأشهم وطيب قلوهبم ووعدهم النصر والظفر على االعداء، وتال قوله تعاىل 
وبات عند العسكر ليلة االحد مث عاد إىل دمشق وقد سأله ]  ٦٠: احلج) [ عليه لينصرنه اهللا إن اهللا لعفو غفور

النائب واالمراء أن يركب على البزيد ؟ إىل مصر يستحث السلطان على اجملئ فساق وراء السلطان، وكان 
ه إال وقد دخل القاهرة وتفارط احلال، ولكنه استحثهم على جتهيز السلطان قد وصل إىل الساحل فلم يدرك

إن كنتم أعرضتم عن الشام ومحايته أقمنا له سلطانا : العساكر إىل الشام إن كان هلم به حاجة، وقال هلم فيما قال
در أنكم لستم لو ق: حيوطه وحيميه ويستغله يف زمن االمن، ومل يزل هبم حىت جردت العساكر إىل الشام، مث قال هلم

حكام الشام وال ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، فكيف وأنتم حكامه وسالطينه وهم رعاياكم وأنتم 
مسؤولون عنهم، وقوى جأشهم وضمن هلم النصر هذه الكرة، فخرجوا إىل الشام، فلما تواصلت العساكر إىل 

نفسهم وأهليهم وأمواهلم، مث قويت االراجيف بوصول الشام فرح الناس فرحا شديدا بعد أن كانوا قد يئسوا من أ
التتر، وحتقق عود السلطان إىل مصر، ونادى ابن النحاس متويل البلد يف الناس من قدر على السفر فال يقعد 
بدمشق، فتصايح النساء والولدان، ورهق الناس ذلة عظيمة ومخدة، وزلزلوا زلزاال شديدا، وغلقت االسواق 

صر هلم إال اهللا عز وجل، وأن نائب الشام ملا كان فيه قوة مع السلطان عام أول مل يقو على التقاء وتيقنوا أن ال نا
  ما بقي أهل دمشق إال: جيش التتر فكيف به اآلن وقد عزم على اهلرب ؟ ويقولون

__________  
لعسكر تقلب أن ا -) إىل مصر -من غزة ( -قيل يف سبب رجوعه : ٤٠٩/  ١/  ١جاء يف بدائع الزهور ) ١(

  .عليه هنالك، وطلبوا منه نفقة ثانية الن التنب والشعري كان ال يوجد أصال
  ).٤٥/  ٤وخمتصر أيب الفداء  ٩٠٨/  ١انظر السلوك (

طعمة العدو، ودخل كثري من الناس إىل الرباري والقفار واملغر بأهاليهم من الكبار والصغار، ونودي يف الناس من 
ق باجليش فقد اقترب وصول التتر، ومل يبق بدمشق من أكابرها إال القليل، وسافر ابن كانت نيته اجلهاد فليلتح

مجاعة واحلريري وابن صصرى وابن منجا، وقد سبقهم بيوهتم إىل مصر، وجاءت االخبار بوصول التتر إىل سرقني 



وابن خبارة إىل نائب وخرج الشيخ زين الدين الفارقي والشيخ إبراهيم الرقي وابن قوام وشرف الدين بن تيمية 
السلطنة االفرم فقووا عزمه على مالقاة العدو، واجتمعوا مبهنا أمري العرب فحضروه على قتال العدو فأجاهبم 
بالسمع والطاعة، وقويت نياهتم على ذلك، وخرج طلب سالر من دمشق إىل ناحية املرج، واستعدوا للحرب 

  .والقتال بنيات صادقة
تيمية من الديار املصرية يف السابع والعشرين من مجادى االوىل على الربيد، وأقام بقلعة  ورجع الشيخ تقي الدين بن

مصر مثانية أيام حيثهم على اجلهاد واخلروج إىل العدو، وقد اجتمع بالسلطان والوزير وأعيان الدولة فأجابوه إىل 
اشتد احلال، مث جاءت االخبار بأن اخلروج، وقد غلت االسعار بدمشق جدا، حىت بيع خاروفان خبمسمائة درهم، و

ملك التتار قد خاض الفرات راجعا عامه ذلك لضعف جيشه وقلة عددهم، فطابت النفوس لذلك وسكن الناس، 
  .وعادوا إىل منازهلم منشرحني آمنني مستبشرين

نائب السلطنة  وملا جاءت االخبار بعدم وصول التتار إىل الشام يف مجادى اآلخرة تراجعت أنفس الناس إليهم وعاد
: إىل دمشق، وكان خميما يف املرج من مدة إربعه أشهر متتابعة، وهو من أعظم الرباط، وتراجع الناس إىل أوطاهنم

وكان الشيخ زين الدين الفارقي قد درس بالناصرية لغيبة مدرسها كمال الدين بن الشريشي بالكرك هاربا، مث عاد 
  .بن الزكي بالدولعية عوضا عن مجال الدين الزرعي لغيبتهإليها يف رمضان، ويف أواخر الشهر درس ا

ويف يوم االثنني قرئت شروط الذمة على أهل الذمة وألزم هبا واتفقت الكلمة على عزهلم عن اجلهات، وأخذوا 
باحلمر، فحصل ) ١(بالصغار، ونودي بذلك يف البلد وألزم النصارى بالعمائم الزرق، واليهود بالصفر، والسامرة 

خري كثري ومتيزوا عن املسلمني، ويف عاشر رمضان جاء املرسوم باملشاركة بني أرجواش واالمري سيف الدين  بذلك
  أقبجا يف نيابة القلعة، وأن يركب كل

  .واحد منهما يوما، ويكون اآلخر بالقلعة يوما، فامتنع أرجواش من ذلك
الء الدين القونوي حبكم إقامته بالقاهرة، ويف ويف شوال درس باالقبالية الشيخ شهاب الدين بن اجملد عوضا عن ع

يوم اجلمعة الثالث عشر من ذي القعدة عزل مشس الدين بن احلريري عن قضاء احلنفية بالقاضي جالل الدين بن 
  .حسام الدين على قاعدته وقاعدة أبيه، وذلك باتفاق من الوزير مشس الدين سنقر االعسر ونائب السلطان االفرم

  ل ملكوفيها وصلت رس
__________  

) واضلهم السامري: (السامرة أو السمرة طائفة من اليهود، وهم أتباع السامري الذي أخرب اهللا تعاىل عنه بقوله) ١(
  .٤٧٢/  ٢املواعظ واالعتبار  ٢٦٨/  ١٣انظر صبح االعشى 

  .، فأنزلوا بالقلعة مث ساروا إىل مصر)١(التتار إىل دمشق 
  .وممن تويف فيها من االعيان

الشيخ حسن الكردي املقيم بالشاغور يف بستان له يأكل من غلته ويطعم من ورد عليه، وكان يزار، فلما احتضر 
اغتسل وأخذ من شعره واستقبل القبلة وركع ركعات، مث تويف رمحه اهللا يوم االثنني الرابع من مجادى االوىل، وقد 

  .جاوز املائة سنة
دث، اعتىن بسماع احلديث وحتصيل االجزاء وكان حسن اخللق صاحلا الطواشي صفي الدين جوهر التفليسي احمل

  .لني اجلانب رجال حاميا زكيا، ووقف أجزاءه اليت ملكها على احملدثني
االربلي متويل دمشق، كان له فضائل كثرية يف التواريخ ) ٢(االمري عز الدين حممد بن أيب اهليجاء بن حممد اهليدباين 



يف ذلك، وكان يسكن بدرب سعور فعرف به، فيقال درب ابن أيب اهليجاء، وهو أول منزل والشعر ورمبا مجع شيئا 
نزلناه حني قدمنا دمشق يف سنة ست وسبعمائة، ختم اهللا يل خبري يف عافية آمني، تويف ابن أيب اهليجاء يف طريق مصر 

  وله مثانون سنة، وكان مشكورا السرية حسن
  .احملاصرة

  .الشريفي وايل الوالة بالبالد القبلية، تويف يف شوال وكانت له هيبة وسطوة وحرمةاالمري مجال الدين آقوش 
مث دخلت سنة إحدى وسبعمائة استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلها، واالمري سيف الدين سالر بالشام، 

  االمري سيف الدينونائب دمشق االفرم، ويف أوهلا عزل االمري قطلبك عن نيابة البالد الساحلية وتوالها 
__________  

وكان وصوهلم إىل دمشق يوم الثالثاء ثالث عشري ذي القعدة، وهم حنو عشرين رجال، محل منهم ثالثة إىل ) ١(
  ).٩١٠/  ١انظر السلوك (مصر يف ثامن عشرية 

__________  
  .اهلمذاين: ٩١٨/  ١يف السلوك ) ٢(

وىل سيف الدين أقجبا املنصوري نيابة غزة، وجعل عوضه استدمر، وعزل عن وزار مصر مشس الدين االعسر، وت
رجعت رسل ملك التتر من مصر إىل ) ١(بالقلعة االمري سيف الدين هبا در السيجري، وهو من الرحبة، ويف صفر 

دمشق فتلقاهم نائب السلطنة واجليش والعامة يف نصف صفر ويل تدريس النور ية الشيخ صدر الدين علي 
وضا عن الشيخ ويل الدين السمرقندي وإمنا كان وليها ستة أيام ودرس هبا أربعة دروس بعد بين البصراوي احلنفي ع

الصدر سليمان، تويف وكان من كبار الصاحلني، يصلي كل يوم مائة ركعة، ويف يوم االربعاء تاسع عشر ربيع االول 
شيخ الشيوخ هبا عن طلب الصوفية  جلس قاضي القضاة وخطيب اخلطباء بدر الدين بن مجاعة باخلانقاه الشمساطية

له بذلك، ورغبتهم فيه، وذلك بعد وفاة الشيخ يوسف بن محويه احلموي، وفرحت الصوفية به وجلسوا حوله، ومل 
القضاء واخلطابة ومشيخة : جتتمع هذه املناصب لغريه قبله، وال بلغنا أهنا اجتمعت إىل أحد بعده إىل زماننا هذا

  .الشيوخ
بالديار املصرية، حكم فيه القاضي ) ٢(الرابع والعشرين من ربيع االول قتل الفتح أمحد بن الثقفي  ويف يوم االثنني

  زين الدين بن خملوف املالكي مبا ثبت عنده من تنقيصه للشريعة واستهزائه باآليات احملكمات،
غري ذلك، ملن كان جيتمع ومعارضة املشتبهات بعضها ببعض، يذكر عنه أنه كان حيل احملرمات من اللواط واخلمر و

فيه من الفسقة من الترك وغريهم من اجلهلة، هذا وقد كان له اشتغال وهيئة مجيلة يف الظاهر، وبزته ولبسته جيدة، 
ما تعرف : وملا أوقف عند شباك دار احلديث الكاملية بني القصرين استغاث بالقاضي تقي الدين بن دقيق العيد فقال

ضيلة، ولكن حكمك إىل القاضي زين الدين، فأمر القاضي للوايل أن يضرب عنقه، أعرف منك الف: مين ؟ فقال
  .فضرب عنقه وطيف برأسه يف البلد، ونودي عليه هذا جزاء من طعن يف اهللا ورسوله

ويف وسط شهر ربيع االول ورد كتاب من بالد محاة من جهة قاضيها خيرب فيه أنه وقع يف : قال الرب زايل يف تارخيه
يام ببارين من عمل محاة برد كبار على صور احليوانات خمتلفة شىت، سباع وحيات وعقارب وطيور ومعز هذه اال

  .ونساء، ورجال يف أوساطهم حوائص، وأن ذلك ثبت مبحضر عند قاضي الناحية، مث نقل ثبوته إىل قاضي محاة
ة على باهبا، وذلك أنه اعترف بقتل ويف يوم الثالثاء عاشر ربيع اآلخر شنق الشيخ علي احلوير ايل بواب الظاهري

  .الشيخ زين الدين السمرقندي



ويف النصف منه حضر القاضي بدر الدين بن مجاعة تدريس الناصرية اجلوانية عوضا عن كمال الدين بن الشريشي، 
  .وذلك أنه ثبت حمضر أهنا لقاضي الشافعية بدمشق، فانتزعها من يد ابن الشريشي

  والعشرين من مجادى االوىل قدم الصدر عالء الدين بن شرف الدين بنويف يوم الثالثاء التاسع 
__________  

يف احملرم عادت رسل غازان مع رسل السلطان جبوابه، وانظر نسخة كتاب ملك التتار : ٩١٨/  ١يف السلوك ) ١(
  ).١٠١٦/  ١( ١٤إىل السلطان وجوابه عليه يف السلوك ملحق رقم 

__________  
  .٩٢٥البققي، وانظر تفاصيل هذه القضية فيه صفحة : ٩٢٣/  ١يف السلوك ) ٢(

القالنسي على أهله من التتر بعد أسر سنتني وأياما وقد حبس مدة مث لطف اهللا به وتلطف حىت ختلص منهم ورجع 
  .إىل أهله، ففرحوا به

كم بأمر اهللا العباسي، وأن ويف سادس مجادى اآلخرة قدم الربيد من القاهرة وأخرب بوفاة أمري املؤمنني اخلليفة احلا
  ولده ويل اخلالفة من بعده، وهو أبو الربيع سليمان، ولقب باملستكفي باهللا،

وأنه حضر جنازته الناس كلهم مشاة، ودفن بالقرب من الست نفيسة، وله أربعون سنة يف اخلالفة، وقدم مع الربيد 
رف الدين بن مزهر، واستمرت اخلاتونية اجلوانية تقليد بالقضاء لشمس الدين احلريري احلنفي، ونظر الدواوين لش

  .بيد القاضي جالل الدين بن حسام الدين بإذن نائب السلطنة
ويف يوم اجلمعة تاسع مجادى اآلخرة خطب للخليفة املستكفي باهللا وترحم على والده جبامع دمشق وأعيدت 

بعاء الرابع عشر من مجادى اآلخرة ويف شوال الناصرية إىل ابن الشريشي وعزل عنها ابن مجاعة ودرس هبا يوم االر
قدم إىل الشام جراد عظيم أكل الزرع والثمار وجرد االشجار حىت صارت مثل العصي، ومل يعهد مثل هذا، ويف 

هذا الشهر عقد جملس لليهود اخليابرة وألزموا بأداء اجلزية أسوة أمثاهلم من اليهود، فأحضروا كتابا معهم يزعمون 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم بوضع اجلزية عنهم، فلما وقف عليه الفقهاء تبينوا أنه مكذوب مفتعل ملا فيه أنه من رسول 

من االلفاظ الركيكة، والتواريخ احملبطة، واللحن الفاحش، وحاققهم عليه شيخ االسالم ابن تيمية، وبني هلم خطأهم 
  .من أن تستعاد منهم الشؤون املاضية وكذهبم، وأنه مزور مكذوب، فأنابوا إىل أداء اجلزية، وخافوا

وقد وقفت أنا على هذا الكتاب فرأيت فيها شهادة سعد بن معاذ عام خيرب، وقد تويف سعد قبل ذلك بنحو : قلت
وكتب علي بن أيب طالب وهذا حلن ال يصدر عن أمري املؤمنني علي، الن علم النحو إمنا أسند إليه : من سنتني، وفيه

الدؤيل عنه، وقد مجعت فيه جزءا مفردا، وذكرت ما جرى فيه أيام القاضي املاوردي، وكتاب  من طريق أيب االسود
أصحابنا يف ذلك العصر، وقد ذكره يف احلاوي وصاحب الشامل يف كتابه وغري واحد، وبينها ؟ خطأه وهللا احلمد 

  .واملنة
وا منه أنه يقيم احلدود ويعزر وحيلق ويف هذا الشهر ثار مجاعة من احلسدة على الشيخ تقي الدين بن تيمية وشك

  .رؤوس الصبيان، وتكلم هو أيضا فيمن يشكو منه ذلك، وبني خطأهم، مث سكنت االمور
ويف ذي القعدة ضربت البشائر بقلعة دمشق أياما بسبب فتح أماكن من بالد سيس عنوة، ففتحها املسلمون وهللا 

  .احلمد
  .ن عوضا عن ابن مزهروفيه قدم عز الدين بن ميسر على نظر الدواوي

  ويف يوم الثالثاء رابع ذي احلجة حضر عبد السيد بن املهذب ديان اليهود إىل دار العدل



ومعه أوالده فأسلموا كلهم، فأكرمهم نائب السلطنة وأمر أن يركب خبلعة وخلفه الدبادب تضرب والبوقات إىل 
على يديه مجاعة كبرية من اليهود، وخرجوا يوم  داره، وعمل ليلتئذ ختمة عظمية حضرها القضاة والعلماء، وأسلم
  .العيد كلهم يكربون مع املسلمني، وأكرمهم الناس إكراما زائدا

وبعد ) ١(وقدمت رسل ملك التتار يف سابع عشر ذي احلجة فنزلوا بالقلعة وسافروا إىل القاهرة بعد ثالثة أيام 
من بالد سيس وقد فتحوا جانبا منها، فخرج نائب  مسريهم بيومني مات أرجواس، وبعد موته بيومني قدم اجليش

  .السلطنة واجليش لتلقيهم، وخرج الناس للفرجة على العادة، وفرحوا بقدومهم ونصرهم
أمري املؤمنني اخلليفة احلاكم بأمر اهللا أبو العباس أمحد بن املسترشد باهللا اهلامشي العباسي : وممن تويف فيها من االعيان

) ٢(ويع باخلالفة بالدولة الظاهر ية يف أول سنة إحدى وستني وستمائة، فاستكمل أربعني سنة البغدادي املصري، ب
يف اخلالفة، وتويف ليلة اجلمعة ثامن عشر مجادى االوىل، وصلي عليه وقت صالة العصر بسوق اخليل، وحضر 

  .جنازته االعيان والدولة كلهم مشاة
  .الربيع سليمانوكان قد عهد باخلالفة إىل ولده املذكور أيب 

خالفة املستكفي باهللا أمري املؤمنني ابن احلاكم بأمر اهللا العباسي ملا عهد إليه كتب تقليده وقرئ حبضرة السلطان 
من هذه السنة، وخطب له على املنابر بالبالد املصرية والشامية، ) ٣(والدولة يوم االحد العشرين من ذى احلجة 

  .الد االسالميةوسارت بذلك الربيدية إىل مجيع الب
االمري عز الدين أيبك بن عبد اهللا النجييب الدويدار وايل دمشق، وأحد أمراء الطبلخانة هبا، وكان : وتويف فيها
  مشكور

  .السرية، ومل تطل مدته، ودفن بقاسيون، تويف يوم الثالثاء سادس عشر ربيع االول
__________  

  .٢١ - ٢٠صفحة  ١ه انظر حاشية رقم  ٧٠٠تقدم أن قدومهم إىل دمشق كان يف أواخر سنة ) ١(
__________  

  .أربعني سنة وشهورا: ٢٤٠/  ١نيفا وأربعني، ويف تذكرة النبيه : ٤١٠/  ١يف بدائع الزهور ) ٢(
__________  

وهو ما تشري إليه التفاصيل " مجادى االوىل " كذا باالصل، والسلوك للمقريز وهو خطأ واضح، والصواب ) ٣(
  .السابقة

علي بن الشيخ االمام العامل العالمة احلافظ الفقيه تقي الدين أيب ) ١(يخ االمام العامل شرف الدين أبو احلسن الش
أمحد بن عبد اهللا بن عيسى بن أمحد بن حممد اليونيين البعلبكي وكان أكرب ) ٢(عبد اهللا حممد بن الشيخ أيب احلسن 

شرف الدين سنة إحدى وعشرين وستمائة فأمسعه أبوه الكثري، من أخيه الشيخ قطب الدين ابن الشيخ الفقيه، ولد 
واشتغل وتفقه، وكان عابدا عامال كثري اخلشوع، دخل عليه إنسان وهو خبزانة الكتب فجعل يضربه بعصا يف رأسه 

مث بسكني فبقي متمرضا أياما، مث تويف إىل رمحة اهللا يوم اخلميس حادي عشر رمضان ببعلبك، ودفن بباب بطحا، 
أسف الناس عليه لعلمه وعمله وحفظه االحاديث وتودده إىل الناس وتواضعه وحسن مسته ومرؤته تغمده اهللا وت

  .برمحته
الصدر ضياء الدين أمحد بن احلسني ابن شيخ السالمية، والد القاضي قطب الدين موسى الذي توىل فيما بعد نظر 



  .لقعدة ودفن بقاسيون، وعمل عزاؤه بالرواحيةاجليش بالشام ومبصر أيضا، تويف يوم الثالثاء عشرين ذي ا
االمري الكبري املرابط اجملاهد علم الدين أرجواش بن عبد اهللا املنصوري، نائب القلعة بالشام، كان ذا هيبة ومهة 

وشهامة وقصد صاحل، قدر اهللا على يديه حفظ معقل املسلمني ملا ملكت التتار الشام أيام قازان، وعصت عليهم 
  نعها اهللا منهم على يدي هذا الرجل، فإنه التزم أن ال يسلمها إليهم ما دامالقلعة وم

هبا عني تطرف واقتدت هبا بقية القالع الشامية، وكانت وفاته بالقلعة ليلة السبت الثاين والعشرين من ذي احلجة 
سفح قاسيون  وأخرج منها ضحوة يوم السبت فصلي عليه وحضر نائب السلطنة فمن دونه جنازته، مث محل إىل

  .ودفن بتربته رمحه اهللا
االبرقوهي املسند املعمر املصري هو الشيخ اجلليل املسند الرحلة، بقية السلف شهاب الدين أبو املعايل أمحد بن 

من ) ٢(إسحاق بن حممد بن املؤيد بن علي بن إمساعيل بن أيب طالب، االبرقوهي اهلمداين مث املصري، ولد بأبرقوه 
  رجب أو شعبان سنة مخس عشرة وستمائة، ومسع الكثري من احلديث بالد شرياز يف

__________  
  .أبو احلسني: ٢٢٤/  ١وتذكرة النبيه  ٩٢٤/  ١يف السلوك ) ١(

__________  
  ).٣٢٤وتقومي البلدان الفداء ص  -معجم البلدان (بلد مشهور بأرض فارس بنواحي أصبهان : أبرقوه) ٢(

له مشيخات، وكان شيخا حسنا لطيفا مطيقا، تويف مبكة بعد خروج احلجيج  على املشايخ الكثريين، وخرجت
  .بأربعة أيام رمحه اهللا

صاحب مكة الشريف أبو منى حممد بن االمري أيب سعد حسن بن علي بن قتادة احلسين صاحب مكة : وفيها تويف
  .منذ أربعني سنة، وكان حليما وقورا ذا رأي وسياسة وعقل ومرؤة

  .به إمساعيل بن عمر ابن كثري القرشي املصري الشافعي عفا اهللا عنه، واهللا سبحانه أعلموفيها ولد كات
) ١(مث دخلت سنة اثنتني وسبعمائة من اهلجرة استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلها، ويف يوم االربعاء ثاين 

ل السواحل، فجاءهتا املراكب صفر فتحت جزيرة أرواد بالقرب من أنطرسوس، وكانت من أضر االماكن على أه
من الديار املصرية يف البحر وأردفها جيوش طرابلس، ففتحت وهللا احلمد نصف النهار، وقتلوا من أهلها قريبا من 

  .ألفني، وأسروا قريبا من مخسمائة، وكان فتحها من متام فتح السواحل، وأراح اهللا املسلمني من شر أهلها
  هر صفر وصل الربيد إىل دمشق فأخربويف يوم اخلميس السابع عشر من ش

بوفاة قاضي القضاة ابن دقيق العيد، ومعه كتاب من السلطان إىل قاضي القضاة ابن مجاعة، فيه تعظيم له واحترام 
وإكرام يستدعيه إىل قربه ليباشر وظيفة القضاء مبصر على عادته فتهيأ لذلك، وملا خرج خرج معه نائب السلطنة 

لعقد، وأعيان الناس ليودعوه، وستأيت ترمجة ابن دقيق العيد يف الوفيات، وملا وصل ابن مجاعة االفرم وأهل احلل وا
إىل مصر أكرمه السلطان إكراما زائدا، وخلع عليه خلعة صوف وبغلة تساوي ثالثة آالف درهم، وباشر احلكم 

قاصدين بالد مصر، وباشر ) ٢(مبصر يوم السبت رابع ربيع االول، ووصلت رسل التتار يف أواخر ربيع االول 
شرف الدين الفزاري مشيخة دار احلديث الظاهرية يوم اخلميس ثامن ربيع اآلخر عوضا عن شرف الدين الناسخ، 
وهو أبو حفص عمر بن حممد بن حسن بن خواجا إمام الفارسي، تويف هبا عن سبعني سنة، وكان فيه بر ومعروف 

  .وأخالق حسنة، رمحه اهللا
لدين املذكور درسا مفيدا وحضر عنده مجاعة من االعيان، ويف يوم اجلمعة حادي عشر مجادى وذكر الشيخ شرف ا



االوىل خلع على قاضي القضاة جنم الدين بن صصرى بقضاء الشام عوضا عن ابن مجاعة، وعلى الفارقي باخلطابة، 
  بشد) ٣(وعلى االمري ركن الدين بيربس العالوي 

__________  
  .ثامن عشر صفر: ٩٢٩/  ١يف احملرم، ويف السلوك : ٤٧/  ٤داء يف خمتصر أيب الف) ١(

__________  
  .يف ثامن احملرم قدمت رسل غازان بكتابه فأعيدوا باجلواب: ٩٢٧/  ١يف السلوك ) ٢(

__________  
  .التالوي: ٩٢٩/  ١يف السلوك ) ٣(

طبة، وقرئ تقليد ابن صصرى بعد الدواوين وهنأهم الناس، وحضر نائب السلطنة واالعيان املقصورة لسماع اخل
الصالة مث جلس يف الشباك الكمايل وقرئ تقليده مرة ثانية، ويف مجادى االوىل وقع بيد نائب السلطنة كتاب مزور 

فيه أن الشيخ تقي الدين بن تيمية والقاضي مشس الدين بن احلريري ومجاعة من االمراء واخلواص الذين بباب 
تبوهم، ويريدون تولية قبجق على الشام وأن الشيخ كمال الدين بن الزملكاين يعلمهم السلطنة يناصحون التتر ويكا

بأحوال االمري مجال الدين االفرم، وكذلك كمال الدين بن العطار، فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أن هذا 
  مفتعل،

، يقال له اليعفوري، وآخر ففحص عن واضعه فإذا هو فقري كان جماورا بالبيت الذي كان جماور حمراب الصحابة
معه يقال له أمحد الغناري، وكانا معروفني بالشر والفضول، ووجد معهما مسودة هذا الكتاب، فتحقق نائب 

السلطنة ذلك فعزرا تعزيرا عنيفا، مث وسطا بعد ذلك وقطعت يد الكاتب الذي كتب هلما هذا الكتاب، وهو التاج 
  .املناديلي

  .تقل االمري سيف الدين بلبان اجلوكندار املنصوري إىل نيابة القلعة عوضا عن أرجواشويف أواخر مجادى االوىل ان
قرأت يف بعض الكتب الواردة من القاهرة أنه ملا : عجيبة من عجائب البحر قال الشيخ علم الدين الربزايل يف تارخيه

من حبر النيل إىل أرض املنوفية،  كان بتاريخ يوم اخلميس رابع مجادى اآلخرة ظهرت دابة من البحر عجيبة اخللقة
، )١(لوهنا لون اجلاموس بال شعر، وأذناها كأذن اجلمل : بني بالد منية مسعود واصطباري والراهب، وهذه صفتها

كذنب السمكة، ورقبتها مثل ) ٢] (طرفه [ وعيناها وفرجها مثل الناقة، يغطي فرجها ذن ب طوله شرب ونصف 
، وهلا أربعة أنياب اثنان فوق واثنان من أسفل، )٤(نا، وفمها وشفتاها مثل الكربال احملشو تب) ٣] (التليس [ غلظ 

طول كل واحد دون الشرب يف عرض أصبعني، ويف فمها مثان وأربعون ضرسا وسن مثل بيادق الشطرنج، وطول 
ودور حافرها  يديها من باطنها إىل االرض شربان ونصف ومن ركبتها إىل حافرها مثل بطن الثعبان، أصفر جمعد،

مثل السكرجة بأربعة أظافري مثل أظافري اجلمل، وعرض ظهرها مقدار ذراعني ونصف، وطوهلا من فمها إىل ذنبها 
مخسة عشر قدما ويف بطنها ثالثة كروش، وحلمها أمحر وزفر مثل السمك، وطعمه كلحم اجلمل، وغلظة أربعة 

يف مقدار ساعة من ثقله على مجل وأحضروه إىل بني  أصابع ما تعمل فيه السيوف، ومحل جلدها على مخسة مجال
  .يدي السلطان بالقلعة وحشوه تبنا وأقاموه بني يديه واهللا أعلم

__________  
  .وآذاهنا كآذان اجلمل: ويف االصل ٩٢٩/  ١من السلوك ) ١(

__________  



  .من السلوك) ٢(
__________  

  .التنني، تصحيف: من السلوك، ويف االصل) ٣(
  س معناه هنا الكيس الذي يستعمل لتعبئة الغاللوالتلي

  .التليس هي اخلصية: واالتبان، ويقال له تليسة أيضا، ويف حميط احمليط
__________  

  ).حميط احمليط(مندف القطن، وما تكربل به احلنطة أيضا : الكربال) ٤(

لذلك واشتد خوفهم جدا، وقنت  ويف شهر رجب قويت االخبار بعزم التتار على دخول بالد الشام، فانزعج الناس
اخلطيب يف الصلوات وقرئ البخاري، وشرع الناس يف اجلفل إىل الديار املصرية والكرك واحلصون املنيعة، وتأخر 

  .جمئ العساكر املصرية عن إباهنا فاشتد لذلك اخلوف
ويف يوم السبت ثالث ويف شهر رجب باشر جنم الدين بن أيب الطيب نظر اخلزانة عوضا عن أمني الدين سليمان، 

شعبان باشرمشيخة الشيوخ بعد ابن مجاعة القاضي ناصر الدين عبد السالم، وكان مجال الدين الزرعي يسد 
  .الوظيفة إىل هذا التاريخ

ويف يوم السبت عاشر شعبان ضربت البشائر بالقلعة وعلى أبواب االمراء خبروج السلطان بالعساكر من مصر 
وذلك أنه التقى مجاعة من أمراء االسالم فيهم ) ١(، ويف هذا اليوم بعينه كانت وقعة عرض ملناجزة التتار املخذولني

وكجكن وغرلو العاديل، وكل منهم سيف من سيوف الدين يف ألف ومخسمائة فارس، ) ٢(استدمر وهبادر أخي 
ر، فقتلوا منهم خلقا وكان التتار يف سبعة آالف فاقتتلوا وصرب املسلمون صربا جيدا، فنصرهم اهللا وخذل التت

وأسروا آخرين، وولوا عند ذلك مدبرين، وغنم املسلمون منهم غنائم، وعادوا ساملني مل يفقد منهم إال القليل ممن 
أكرمه اهللا بالشهادة، ووقعت البطاقة بذلك، مث قدمت االسارى يوم اخلميس نصف شعبان، وكان يوم مخيس 

  .النصارى
دمت طائفة كبرية من جيش املصريني فيهم االمري ركن الدين بيربس أوائل وقعة شقحب ويف ثامن عشر ق

اجلاشنكري، واالمري حسام الدين الجني املعروف باالستادار املنصوري، واالمري سيف الدين كراي املنصوري، مث 
، قدمت بعضهم طائفة أخرى فيهم بدر الدين أمري سالح وأيبك اخلزندار فقويت القلوب واطمأن كثري من الناس

ولكن الناس يف حفل عظيم من بالد حلب ومحاة ومحص وتلك النواحي وتقهقر اجليش احلليب واحلموي إىل محص، 
  مث خافوا أن يدمههم التتر فجاؤوا فنزلوا املرج

يوم االحد خامس شعبان، ووصل التتار إىل محص وبعلبك وعاثوا يف تلك االراضي فسادا، وقلق الناس قلقا عظيما، 
شديدا، واختبط البلد لتأخر قدوم السلطان ببقية اجليش، وقال الناس ال طاقة جليش الشام مع هؤالء وخافوا خوفا 

املصريني بلقاء التتار لكثرهتم، وإمنا سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة، وحتدث الناس باالراجيف فاجتمع 
عوا أنفسهم، ونودي بالبلد أن ال يرحل أحد منه، االمراء يوم االحد املذكور بامليدان وحتالفوا على لقاء العدو، وشج

فسكن الناس وجلس القضاة باجلامع وحلفوا مجاعة من الفقهاء والعامة على القتال، وتوجه الشيخ تقي الدين بن 
  تيمية

__________  
  ).معجم البلدان(بلدة يف برية الشام، من أعمال حلب، بني تدمر والرصافة : عرض) ١(



  .الكوم قريبا من عرض: يف موضع يقال له ٤٨/  ٤داء ويف خمتصر أيب الف
__________  

  .هبادر آص ٩٣١/  ١: يف السلوك) ٢(

إىل العسكر الواصل من محاة فاجتمع هبم يف القطيعة فأعلمهم مبا حتالف عليه االمراء والناس من لقاء العدو، فأجابوا 
لالمراء والناس إنكم يف هذه الكرة منصورون،  إىل ذلك وحلفوا معهم، وكان الشيخ تقي الدين بن تيمية حيلف

  .قل إن شاء اهللا، فيقول إن شاء اهللا حتقيقا ال تعليقا: فيقول له االمراء
  ]. ٠ ٦: احلج) [ ومن بغى عليه لينصرنه اهللا(وكان يتأول يف ذلك أشياء من كتاب اهللا منها قوله تعاىل 

قبيل هو، فإهنم يظهرون االسالم وليسوا بغاة على االمام، فإهنم مل وقد تكلم الناس يف كيفية قتال هؤالء التتر من أي 
  .يكونوا يف طاعته يف وقت مث خالفوه

هؤالء من جنس اخلوارج الذين خرجوا على علي ومعاوية، ورأوا أهنم أحق باالمر منهما، : فقال الشيخ تقي الدين
ى املسلمني ما هم متلبسون به من املعاصي والظلم، وهؤالء يزعمون أهنم أحق بإقامة احلق من املسلمني، ويعيبون عل

إذا رأيتموين : وهم متلبسون مبا هو أعظم منه بأضعاف مضاعفة، فتفطن العلماء والناس لذلك، وكان يقول للناس
  .من ذلك اجلانب وعلى رأسي مصحف فاقتلوين، فتشجع الناس يف قتال التتار وقويت قلوهبم ونياهتم وهللا احلمد

وم الرابع والعشرين من شعبان خرجت العساكر الشامية فخيمت على اجلسورة من ناحية الكسوة، وملا كان ي
ومعهم القضاة، فصار الناس فيهم فريقني فريق يقولون إمنا ساروا ليختاروا موضعا للقتال فإن املرج فيه مياه كثرية 

  .ا وليلحقوا بالسلطانإمنا ساروا لتلك اجلهة ليهربو: فال يستطيعون معها القتال، وقال فريق
فلما كانت ليلة اخلميس ساروا إىل ناحية الكسوة فقويت ظنون الناس يف هرهبم، وقد وصلت التتار إىل قارة، و قيل 

، فانزعج الناس لذلك شديدا ومل يبق حول القرى واحلواضر أحد، وامتالت القلعة )١(إهنم وصلوا إىل القطيعة 
واضطرب الناس وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية صبيحة يوم اخلميس من  والبلد وازدمحت املنازل والطرقات،

الشهر املذكور من باب النصر مبشقة كبرية، وصحبته مجاعة ليشهد القتال بنفسه ومن معه، فظنوا إمنا خرج هاربا 
بقي البلد فحصل اللوم من بعض الناس وقالوا أنت منعتنا من اجلفل وها أنت هارب من البلد ؟ فلم يرد عليهم و

ليس فيه حاكم، وجلس اللصوص واحلرافيش فيه ويف بساتني الناس خيربون وينتهبون ما قدروا عليه، ويقطعون 
املشمش قبل أوانه والباقالء والقمح وسائر اخلضراوات، وحيل بني الناس وبني خرب اجليش، وانقطعت الطرق إىل 

شغل غري الصعود إىل املآذن ينظرون ميينا ومشاال، وإىل  الكسوة وظهرت الوحشة على البلد واحلواضر، وليس للناس
رأينا غربة فيخافون أن تكون من التتر، ويتعجبون من اجليش مع كثرهتم وجودة عدهتم : ناحية الكسوة فتارة يقولون

صلوات وعددهم، أين ذهبوا ؟ فال يدرون ما فعل اهللا هبم، فانقطعت اآلمال وأحل الناس يف الدعاء واالبتهال ويف ال
  ويف كل حال، وذلك يوم اخلميس التاسع والعشرين من

__________  
  .القطيفة: ٤٨/  ٤يف خمتصر أيب الفداء ) ١(

شعبان، وكان الناس يف خوف ورعب ال يعرب عنه، لكن كان الفرج من ذلك قريبا، ولكن أكثرهم ال يفلحون، كما 
ه ينظر إليكم أزلني قنطني فيظل يضحك يعلم أن عجب ربك من قنوط عباده وقرب غري" جاء يف حديث أيب رزين 

  ).١" (فرجكم قريب 



  فلما كان آخر هذا اليوم وصل االمري فخر الدين إياس املرقيب أحد أمراء دمشق، فبشر
الناس خبري، هو أن السلطان قد وصل وقت اجتمعت العساكر املصرية والشامية، وقد أرسلين أكشف هل طرق 

االمر كما حيب مل يطرقها أحد منهم، وذلك أن التتار عرجوا من دمشق إىل ناحية  البلد أحد من التتر، فوجد
العساكر املصرية، ومل يشتغلوا بالبلد، وقد قالوا إن غلبنا فإن البلد لنا، وإن غلبنا فال حاجة لنا به، ونودي بالبلد يف 

الشهر ليلة اجلمعة القاضي تقي تطييب اخلواطر، وأن السلطان قد وصل، فاطمأن الناس وسكنت قلوهبم، وأثبت 
الدين احلنبلي، فإن السماء كانت مغيمة فعلقت القناديل وصليت التراويح واستبشر الناس بشهر رمضان وبركته، 

  .وأصبح الناس يوم اجلمعة يف هم شديد وخوف أكيد، الهنم ال يعلمون ما خرب الناس
فاجتمع بنائب القلعة مث عاد سريعا إىل العسكر، ومل يدر فبينما هم كذلك إذ جاء االمري سيف الدين غرلو العاديل 

  .أحد ما أخرب به، ووقع الناس يف االراجيف واخلوض
على ما كانوا عليه من اخلوف وضيق االمر، فرأوا من املآذن ) ٣(أصبح الناس يوم السبت ) ٢(صفة وقعة شقحب 

قعة يف هذا اليوم، فابتهلوا إىل اهللا عز وجل سوادا وغربة من ناحية العسكر والعدو، فغلب على الظنون أن الو
بالدعاء يف املساجد والبلد، وطلع النساء والصغار على االسطحة وكشفوا رؤوسهم وضج البلد ضجة عظيمة، 
ووقع يف ذلك الوقت مطر عظيم غزير، مث سكن الناس، فلما كان بعد الظهر قرئت بطاقة باجلامع تتضمن أن يف 

السبت هذا اجتمعت اجليوش الشامية واملصرية مع السلطان يف مرج الصفر، وفيها طلب  الساعة الثانية من هنار
  .الدعاء من الناس واالمر حبفظ القلعة

والتحرز على االسوار فدعا الناس يف املآذن والبلد، وانقضى النهار وكان يوما مزعجا هائال، وأصبح الناس يوم 
ناحية الكسوة فرجعوا ومعهم شئ من املكاسب، ومعهم رؤوس من االحد يتحدثون بكسر التتر، وخرج الناس إىل 

رؤوس التتر، وصارت كسرة التتار تقوى وتتزايد قليال قليال حىت اتضحت مجلة، ولكن الناس ملا عندهم من شدة 
يش اخلوف وكثرة التتر ال يصدقون، فلما كان بعد الظهر قرئ كتاب السلطان إىل متويل القلعة خيرب فيه باجتماع اجل

  ظهر يوم السبت
__________  

  ".شدة القنوط : واالزل" ضحك ربنا اخل : " يف سنن ابن ماجة يف كتاب السنة: " يف هامش املطبوعة) ١(
قرية يف الشمال الغريب من جبل غباغب من أعمال حوران من نواحي دمشق، معجم البلدان، : شقحب) ٢(

  ).٩٣٢/  ١وسلوك املقريزي 
  )٢٤٦/  ١تذكرة النبيه  ٩٣٢/ ، السلو ٤٨/  ٤خمتصر أيب الفداء (ن رمضان وذلك يف الثاين م) ٣(

بشقحب وبالكسوة، مث جاءت بطاقة بعد العصر من نائب السلطان مجال الدين آقوش االفرم إىل نائب القلعة 
يف رقاب  مضموهنا أن الوقعة كانت من العصر يوم السبت إىل الساعة الثانية من يوم االحد، وأن السيف كان يعمل

التتر ليال وهنارا وأهنم هربوا وفروا واعتصموا باجلبال والتالل، وأنه مل يسلم منهم إال القليل، فأمسى الناس وقد 
استقرت خواطرهم وتباشروا هلذا الفتح العظيم والنصر املبارك، ودقت البشائر بالقلعة من أول النهار املذكور، 

  .عة الجل نزول السلطان هبا، وشرعوا يف اخلروجونودي بعد الظهر بإخراج اجلفال من القل
  .ويف يوم االثنني رابع الشهر رجع الناس من الكسوة إىل دمشق فبشروا الناس بالنصر

وفيه دخل الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من اجلهاد، ففرح الناس به ودعوا له وهنأوه مبا يسر اهللا 
دبه العسكر الشامي أن يسري إىل السلطان يستحثه على السري إىل دمشق فسار إليه على يديه من اخلري، وذلك أنه ن



فحثه على اجملئ إىل دمشق بعد أن كاد يرجع إىل مصر، فجاء هو وإياه مجيعا فسأله السلطان أن يقف معه يف معركة 
قف إال معهم، وحرض السنة أن يقف الرجل حتت راية قومه، وحنن من جيش الشام ال ن: القتال، فقال له الشيخ

السلطان على القتال وبشره بالنصر وجعل حيلف باهللا الذي ال إله إال هو إنكم منصورون عليهم يف هذه املرة، 
  .قل إن شاء اهللا، فيقول إن شاء اهللا حتقيقا ال تعليقا: فيقول له االمراء

االمراء فيأكل من شئ معه يف يده وأفىت الناس بالفطر مدة قتاهلم وأفطر هو أيضا، وكان يدور على االجناد و
" ليعلمهم أن افطارهم ليتقووا على القتال أفضل فيأكل الناس، وكان يتأول يف الشاميني قوله صلى اهللا عليه وسلم 

فعزم عليهم يف الفطر عام الفتح كما يف حديث أيب سعيد ) ١" (إنكم مالقوا العدو غدا، والفطر أقوى لكم 
  .اخلدري

  الربيع سليمان يف صحبة السلطان، وملا اصطفت العساكر والتحم القتال ثبت السلطان ثباتا وكان اخلليفة أبو
عظيما، وأمر جبواده فقيد حىت ال يهرب، وبايع اهللا تعاىل يف ذلك املوقف، وجرت خطوب عظيمة، وقتل مجاعة من 

ن، ومثانية من االمراء املتقدمني معه سادات االمراء يومئذ، منهم االمري حسام الدين الجني الرومي أستاذ دار السلطا
، وصالح الدين بن امللك السعيد الكامل بن السعيد بن الصاحل إمساعيل، وخلق من كبار االمراء، مث نزل النصر )٢(

  .على املسلمني قريب العصر يومئذ، واستظهر املسلمون عليهم وهللا احلمد واملنة
واجلبال واآلكام، فأحاط هبم املسلمون حيرسوهنم من اهلرب، ويرموهنم فلما جاء الليل جلأ التتر إىل اقتحام التلول 

  عن قوس واحدة إىل وقت الفجر، فقتلوا منهم ما ال يعلم عدده إال اهللا عز
__________  

  .باب يف الرخصة للمحارب يف االفطار -أخرجه الترمذي يف كتاب الصوم ) ١(
__________  

أوليا بن قرمان وسنقر الكافري وايدمر الشمسي القشاش، وأقوش : ٩٣٣/  ١ذكر املقريزي منهم يف السلوك ) ٢(
واالمري أيدمر املعروف بالرفا، :..٤ ٤١/  ١/  ١الشمسي احلاجب، واحلسام علي بن باخل، وزاد يف بدائع الزهور 

  .واالمري أيدمر نقيب اجليوش، واالمري عالء الدين بن التركماين، واالمري هبادر الدكاجكي

جعلوا جييئون هبم يف احلبال فتضرب أعناقهم، مث اقتحم منهم مجاعة اهلزمية فنجا منهم قليل، مث كانوا وجل، و
يتساقطون يف االودية واملهالك، مث بعد ذلك غرق منهم مجاعة يف الفرات بسبب الظالم، وكشف اهللا بذلك عن 

  .املسلمني غمة عظيمة شديدة، وهللا احلمد واملنة
شق يوم الثالثاء خامس رمضان وبني يديه اخلليفة، وزينت البلد، وفرح كل واحد من أهل ودخل السلطان إىل دم

اجلمعة والسبت واالحد، فنزل السلطان يف القصر االبلق وامليدان، مث حتول إىل القلعة سوم اخلميس وصلى هبا 
اليأس وطابت قلوب اجلمعة وخلع على نواب البالد وأمرهم بالرجوع إىل بالدهم، واستقرت اخلواطر، وذهب 

الناس، وعزل السلطان ابن النحاس عن والية املدينة وجعل مكانه االمري عالء الدين أيدغدي أمري علم، وعزل 
صارم الدين إبراهيم وايل اخلاص عن والية الرب وجعل مكانه االمري حسام الدين الجني الصغري، مث عاد السلطان إىل 

  .وال بعد أن صام رمضان وعيد بدمشقالديار املصرية يوم الثالثاء ثالث ش
وطلب الصوفية من نائب دمشق االفرم أن يويل عليهم مشيخة الشيوخ للشيخ صفي الدين اهلندي، فأذن له يف 

املباشرة يوم اجلمعة سادس شوال عوضا عن ناصر الدين بن عبد السالم، ودخل السلطان القاهرة يوم الثالثاء ثالث 
  .ودا، وزينت القاهرةعشرين شوال، وكان يوما مشه



وفيها جاءت زلزلة عظيمة يوم اخلميس بكرة الثالث والعشرين من ذي احلجة من هذه السنة، وكان مجهورها 
بالديار املصرية، تالطمت بسببها البحار فكسرت املراكب وهتدمت الدور ومات خلق كثري ال يعلمهم إال اهللا، 

وكان منها بالشام طائفة لكن كان ذلك أخف من سائر البالد وشققت احليطان ومل ير مثلها يف هذه االعصار، 
  .غريها

ويف ذي احلجة باشر الشيخ أبو الوليد بن احلاج االشبيلي املالكي إمام حمراب املالكية جبامع دمشق بعد وفاة الشيخ 
  .مشس الدين حممد الصنهاجي
مل العالمة احلافظ قاضي القضاة تقي الدين ابن الشيخ االمام العا) ١(ابن دقيق العيد : وممن تويف فيها من االعيان

دقيق العيد القشريي املصري، ولد يوم السبت اخلامس والعشرين من شعبان سنة مخس وعشرين وستمائة بساحل 
مدينة ينبع من أرض احلجاز، مسع الكثري ورحل يف طلب احلديث وخرج وصنف فيه إسنادا ومتنا مصنفات عديدة، 

  إليه رياسة العلم يف زمانه، وفاق أقرانه ورحل إليهفريدة مفيدة، وانتهت 
__________  

 ٩٤٨/  ١السلوك (وامسه حممد بن الشيخ جمد الدين أيب احلسن علي بن وهب بن مطيع القشريي الشافعي ) ١(
/  ٤الدرر الكامنة  ١٩٣/  ٤الوايف  ٥/  ٦شذرات الذهب  ٣٣٦الطالع السعيد ص  ٢٥٤/  ١تذكرة النبيه 

٢١٠.(  

لبة ودرس يف أماكن كثرية، مث ويل القضاء الديار املصرية يف سنة مخس وتسعني وستمائة، ومشيخة دار احلديث الط
ما : الكاملية، وقد اجتمع به الشيخ تقي الدين بن تيمية، فقال له تقي الدين بن دقيق العيد ملا رأى تلك العلوم منه

فوائد كثري العلوم يف ديانة ونزاهة، وله شعر رائق، تويف يوم أظن بقي خيلق مثلك، ومان وقورا قليل الكالم غزير ال
  اجلمعة حادي عشر شهر صفر،

وصلي عليه يوم اجلمعة املذكور بسوق اخليل وحضر جنازته نائب السلطنة واالمراء، ودفن بالقرانة الصغرى رمحه 
  .اهللا

حلديث وكان دينا فاضال، ولد سنة ست الشيخ برهان الدين االسكندري إبراهيم بن فالح بن حممد بن حامت، مسع ا
  .وثالثني وستمائة، وتويف يوم الثالثاء رابع وعشرين شوال عن مخس وستني سنة

الصدر مجال الدين بن العطار كاتب الدرج منذ أربعني سنة، أبو العباس أمحد : كانت وفاة) ١(وبعد شهور بسواء 
ن فتيان الشيباين، كان من خيار الناس وأحسنهم تقية، بن أيب الفتح بن حممود بن أيب الوحش أسد ابن سالمة ب

  .ودفن بتربة هلم حتت الكهف بسفح قاسيون، وتأسف الناس عليه الحسانه إليهم رمحه اهللا
امللك العادل زين الدين كتبغا تويف حبماة نائبا عليها بعد صرخد يوم اجلمعة يوم عيد االضحى ونقل إىل تربته بسفح 

الناصري، يقال هلا العادلية، وهي تربة مليحة ذات شبابيك وبوابة ومأذنة، وله عليها أوقاف قاسيون غريب الرباط 
دارة على وظائف من قراءة وأذان وإمامة وغري ذلك، وكان من كبار االمراء املنصورية، وقد ملك البالد بعد مقتل 

مث حتول إىل صرخد وكان هبا إىل أن االشرف خليل بن املنصور، مث انتزع امللك منه الجني وجلس يف قلعة دمشق، 
قتل الجني وأخذ امللك الناصر بن قالوون، فاستنابه حبماة حىت كانت وفاته كما ذكرنا، وكان من خيار امللوك 

  ).٢(وأعدهلم وأكثرهم برا، وكان من خيار االمراء والنواب رمحه اهللا 
__________  

  ).٩٤٦/  ١السلوك (وذلك رابع عشرين ذي القعدة ) ١(



__________  
وهو السلطان امللك زين الدين كتبغا املنصوري، مرض يف محاه وطال مرضه واسترخى حىت مل يقدر على حركة ) ٢(

يديه ورجليه ومات عن بضع ومخسني سنة فتوىل نيابة محاه بعده االمري سيف الدين قبجاق املنصوري نائب الشوبك 
  ).٢٥٤/  ١تذكرة النبيه  ٩٤٧/  ١السلوك (

  .لت سنة ثالث وسبعمائة استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلهامت دخ
ويف صفر توىل الشيخ كمال الدين بن الشريشي نظارة اجلامع االموى وخلع عليه وباشره مباشرة مشكوره، 

  .وساوى بني الناس وعزل نفسه يف رجب منها
  .هبا ويف شهر صفر توىل الشيخ مشس الدين الذهيب خطابة كفر بطنا وأقام

وملا تويف الشيخ زين الدين الفارقي يف هذه السنة كان نائب السلطنة يف نواحي البلقاء يكشف بعض االمور، فلما 
قدم تكلموا معه يف وظائف الفارقي فعني اخلطابة لشرف الدين الفزاري، وعني الشامية الربانية ودار احلديث للشيخ 

قي الدين بن تيمية، وأخذ منه الناصرية للشيخ كمال الدين بن كمال الدين بن الشريشي، وذلك بإشارة الشيخ ت
الزملكاين ورسم بكتابة التواقيع بذلك، وباشر الشيخ شرف الدين االمامة واخلطابة، وفرح الناس به حلسن قراءته 

وطيب صوته وجودة سريته، فلما كان بكرة يوم االثنني ثاين عشرين ربيع االول وصل الربيد من مصر صحبة 
شيخ صدر الدين بن الوكيل، وقد سبقه مرسوم السلطان له جبميع جهات الفارقي مضافا إىل ما بيده من ال

التدريس، فاجتمع بنائب السلطنة بالقصر، وخرج من عنده إىل اجلامع ففتح له باب دار اخلطابة فنزهلا وجاءه الناس 
االمامة يومني فأظهر الناس التأمل من صالته يهنؤنه، وحضر عنده القراء واملؤذنون، وصلى بالناس العصر وباشر 

وخطابته، وسعوا فيه إىل نائب السلطنة فمنعه من اخلطابة وأقره على التداريس ودار احلديث، وجاء توقيع سلطاين 
للشيخ شرف الدين الفزاري باخلطابة، فخطب يوم اجلمعة سابع عشر مجادى االوىل، وخلع عليه بطرحة، وفرح 

لشيخ كمال الدين بن الزملكاين تدريس الشامية الربانية من يد ابن الوكيل، وباشرها يف مستهل الناس به، وأخذ ا
  .مجادى االوىل واستقرت دار احلديث بيد ابن الوكيل مع مدرستيه االوليتني، وأظنهما العذراوية والشامية اجلوانية

لقلعة وتولية نائبها االمري سيف الدين ووصل الربيد يف ثاين عشر مجادى االوىل بإعادة السنجري إىل نيابة ا
  .اجلوكندراين نيابة محص عوضا عن عز الدين احلموي، تويف

  ويف يوم السبت ثاين
عشر رمضان قدمت ثالثة آالف فارس من مصر وأضيف إليها ألفان من دمشق وساروا وأخذوا معهم نائب محص 

دين قبجق، وجاء إليهم استدمر نائب طرابلس، اجلوكندراين ووصلوا إىل محاة فصحبهم نائبها االمري سيف ال
وأنضاف إليهم قراسنقر نائب حلب وانفصلوا كلهم عنها فافترقوا فرقتني فرقة سارت صحبة قبجق إىل ناحية 

ملطية، وقلعة الروم، والفرقة االخرى صحبة قراسنقر حىت دخلوا الدربندات وحاصروا تل محدون فتسلموه عنوة 
حصار طويل، فدقت البشائر بدمشق لذلك، ووقع مع صاحب سيس على أن يكون يف ثالث ذي القعدة بعد 

للمسلمني من هنر جيهان إىل حلب وبالد ما وراء النهر إىل ناحيتهم هلم، وأن يعجلوا محل سنتني، ووقعت اهلدنة 
  على ذلك، وذلك بعد أن قتل خلق من أمراء االرمن ورؤسائهم، وعادت العساكر إىل دمشق مؤيدين

  .رين، مث توجهت العساكر املصرية صحبة مقدمهم أمري سالح إىل مصرمنصو
  ).١(ويف أواخر السنة كان موت قازان وتولية أخيه خربندا 



وهو ملك التتار قازان وامسه حممود بن أرغون بن أبغا، وذلك يف رابع عشر شوال أو حادي عشره أو ثالث عشره، 
ان يسمى الشام، ويقال إنه مات مسموما، وقام يف امللك بعده أخوه بالقرب من مهدان ونقل إىل تربته بيربين مبك

  .خربندا حممد بن أرغون، ولقبوه امللك غياث الدين، وخطب له على منابر العراق وخراسان وتلك البالد
وحج يف هذه السنة االمري سيف الدين سالر نائب مصر ويف صحبته أربعون أمريا، ومجيع أوالد االمراء، وحج 

وزير مصر االمري عز الدين البغدادي، وتوىل مكانه بالربكة ناصر الدين حممد الشيخي، وخرج سالر يف أهبة معهم 
عظيمة جدا، وأمري ركب املصريني احلاج إباق احلسامي، وترك الشيخ صفي الدين مشيخة الشيوخ فوليها القاضي 

يوم اجلمعة احلادي عشر من ذي القعدة  عبد الكرمي بن قاضي القضاة حميي الدين ابن الزكي، وحضر اخلانقاه
  .وحضر عنده ابن صصرى وعز الدين القالنسي، والصاحب ابن ميسر، واحملتسب ومجاعة
  ويف ذي القعدة وصل من التتر مقدم كبري قد هرب منهم إىل بالد االسالم وهو االمري بدر

اجلامع، وتوجهوا إىل مصر، فأكرم  بن البابا، ويف صحبته حنو من عشرة، فحضروا اجلمعة يف) ٢(الدين جنكي 
وأعطي إمرة ألف، وكان مقامه ببالد آمد، وكان يناصح السلطان ويكاتبه ويطلعه على عورات التتر، فلهذا عظم 

  .شأنه يف الدولة الناصرية
  .وممن تويف فيها من أعيان ملك التتر قازان

حممد بن معايل بن عبد الكرمي الرقي احلنبلي، كان الشيخ القدوة العابد أبو إسحاق أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد بن 
أصله من بالد الشرق، ومولده بالرقة يف سنة سبع وأربعني وستمائة، واشتغل وحصل ومسع شيئا من احلديث، وقدم 
دمشق فسكن باملأذنة الشرقية يف أسفلها بأهله إىل جانب الطهارة باجلامع، وكان معظما عند اخلاص والعام، فصيح 

ة كثري العبادة، خشن العيش حسن اجملالسة لطيف الكالم كثري التالوة، قوي التوجه من أفراد العامل، عارفا العبار
  بالتفسري واحلديث والفقه واالصلني، وله

__________  
خدابندا، والعامة تطلق عليه خربندا وامسه بالعربية عبد اهللا، وعندما ويل السلطة تسمى باسم أوجلاتيو : هو) ١(

  .خدا بندا حممد
/  ١السلوك (ه  ٧١٦وكان قد جلس على ختت امللك يف ثالث عشري ذي احلجة من هذه السنة ومات سنة 

  ).٢٣٨/  ٩النجوم الزاهرة  ٢٥٧/  ١تذكرة النبيه  ٤٦٨/  ٣الدرر الكامنة  ٩٥٤
__________  

  .جنغلى: ٩٥٠/  ١يف السلوك ) ٢(

جلمعة خامس عشر احملرم وصلي عليه عقيب اجلمعة ونق إىل مصنفات وخطب، وله شعر حسن، تويف مبنزله ليلة ا
  .تربة الشيخ أيب عمر بالسفح، وكانت جنازته حافة رمحه اهللا وأكرم مثواه

  .ويف هذا الشهر تويف االمري زين الدين قراجا أستاذ دار االفرم ودفن بتربته مبيدان احلصا عند النهر
لسالم عرف بابن احلبلى، وكان من خيار الناس يتردد إىل عكا أياما والشيخ مشس الدين حممد بن إبراهيم بن عبد ا

  .حني ما كانت يف أيدي الفرنج، يف فكاك أسارى املسلمني، جزاه اهللا خريا وعتقه من النار وأدخله اجلنة برمحته
محد بن عقيل اخلطيب ضياء الدين أبو حممد عبد الرمحن بن اخلطيب مجال الدين أيب الفرج عبد الوهاب بن علي بن أ

السلمي خطيب بعلبك حنوا من ستني سنة، هو ووالده، ولد سنة أربع عشرة وستمائة ومسع الكثري وتفرد عن 
  .القزويين، وكان رجال جيدا حسن القراءة من كبار العدول، تويف ليلة االثنني ثالث صفر، ودفن بباب سطحا



بن احلسن، أبو حممد الفارقي شيخ الشافعية، ) ١(بن فهر  الشيخ زين الدين الفارقي عبد اهللا بن مروان بن عبد اهللا
ولد سنة ثالث وثالثني وستمائة، ومسع احلديث الكثري، واشتغل ودرس بعدة مدارس، وأفىت مدة طويلة وكانت له 
مهة وشهامة وصرامة، وكان يباشر االوقاف جيدا، وهو الذي عمر دار احلديث بعد خراهبا بيد قازان، وقد باشرها 

ة وعشرين سنة من بعد النواوي إىل حني وفاته، وكانت معه الشامية الربانية وخطابة اجلامع االموي تسعة سبع
، وصلي عليه )٢(أشهر، باشر به اخلطابة قبل وفاته، وقد انتقل إىل دار اخلطابة وتويف هبا يوم اجلمعة بعد العصر 

يل قاضي احلنفية مشس الدين بن احلريري، ضحوة السبت، صلى عليه ابن صصرى عند باب اخلطابة وبسوق اخل
وعند جامع الصاحلية قاضي احلنابلة تقي الدين سليمان، ودفن بتربة أهله مشايل تربة الشيخ أيب عمر رمحه اهللا، وباشر 

بعده اخلطابة شرف الدين الفزاري ومشيخة دار احلديث ابن الوكيل، والشامية الربانية ابن الزملكاين وقد تقدم 
  .ذلك
__________  

  .٨/ فريوز : فري، ويف شذرات الذهب، عن الدرر الكامنة: ٩٥٧/  ١يف السلوك ) ١(
__________  

  ).٩٥٧/  ١السلوك (وذلك يف حادي عشري صفر ) ٢(

االمري الكبري عز الدين أيبك احلموي ناب بدمشق مدة مث عزل عنها إىل صرخد، مث نقل قبل موته بشهر إىل نيابة 
  من ربيع اآلخر، ونقل إىل تربته بالسفح غريب زاوية ابن قوام، وإليه ينسب) ١(وم العشرين محص، وتويف هبا ي

  .احلمام مبسجد القصب الذي يقال له محام احلموي، عمره يف أيام نيابته
الوزير فتح الدين أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن خالد بن حممد بن نصر بن صقر القرشي املخزومي ابن 

راين، كان شيخا جليال أديبا شاعرا جمودا من بيت رياسة ووزارة، ويل وزارة دمشق مدة مث أقام مبصر موقعا القيس
الذين خرج هلم يف الصحيحني، ) ٢(مدة، وكان له اعتناء بعلوم احلديث ومساعه، وله مصنف يف أمساء الصحابة 

اصرية بدمشق، وكان له مذاكرة جيدة حمررة وأورد شيئا من أحاديثهم يف جملدين كبريين موقوفني باملدرسة الن
باللفظ واملعىن، وقد خرج عنه احلافظ الدمياطي، وهو آخر من تويف من شيخوخه، تويف بالقاهرة يف يوم اجلمعة 

  .من ربيع اآلخر، وأصلهم من قيسارية الشام) ٣(احلادي والعشرين 
يد، وكان من الكتاب اجمليدين املتقنني، له كتابة جيدة وكان جده موفق الدين أبو البقاء خالد وزيرا لنور الدين الشه

حمررة جدا، تويف يف أيام صالح الدين سنة مثان ومثانني ومخسمائة، وأبوه حممد بن نصر بن صقر ولد بعكة قبل أخذ 
وكان  الفرنج هلاسنة مثان وسبعني وأربعمائة، فلما أخذت بعد السبعني وأربعمائة انتقل أهلهم إىل حلب وكانوا هبا،

  .شاعرا مطبقا له ديوان مشهور، وكان له معرفة جيدة بالنجوم وعلم اهليئة وغري ذلك
ترمجة والد ابن كثري مؤلف هذا التاريخ وفيها تويف الوالد وهو اخلطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثري بن 

م نسب، وقف على بعضها ضوبن كثري بن ضو ابن درع القرشي من بين حصلة، وهم ينتسبون إىل الشرف وبأيديه
القرشي، من قرية يقال هلا الشركوين : شيخنا املزي فأعجبه ذلك وابتهج به، فصار يكتب يف نسيب بسبب ذلك

غريب بصرى، بينها وبني أذرعات، ولد هبا يف حدود سنة أربعني وستمائة، واشتغل بالعلم عند أخواله بين عقبة 
  وحفظ مجلببصرى، فقرأ البداية يف مذهب أيب حنيفة، 

__________  
  .التاسع عشر: ٩٥٦/  ١يف السلوك ) ١(



__________  
  .١٧٣٩/  ٢كشف الظنون حلاجي خليفة " معرفة الصحابة " هو كتاب ) ٢(

__________  
يف ربيع اآلخرة، وكان : ٢٦١/  ١خامس عشري ربيع اآلخرة، ويف تذكرة النبيه : ٩٥٧/  ١يف السلوك ) ٣(

  .ستمائة، عاش مثانني سنةمولده سنة ثالث وعشرين و

الزجاجي، وعين بالنحو والعربية واللغة، وحفظ أشعار العرب حىت كان يقول الشعر اجليد الفائق الرائق يف املدح 
واملراثي وقليل من اهلجاء، وقرر مبدارس بصرى مبنزل الناقة مشايل البلد حيث يزار، وهو املربك املشهور عند الناس 

 انتقل إىل خطابة القرية شرقي بصرى ومتذهب للشافعي، وأخذ عن النواوي والشيخ تقي واهللا أعلم بصحة ذلك، مث
الدين الفزاري، وكان يكرمه وحيترمه فيما أخربين شيخنا العالمة ابن الزملكاين، فأقام هبا حنوا من ثنيت عشرة سنة، 

يف خري وكفاية وتالوة كثرية، وكان خيطب  مث حتول إىل خطابة جميدل القرية اليت منها الوالدة، فأقاما هبا مدة طويلة
جيدا، وله مقول عند الناس، ولكالمه وقع لديانته وفصاحته وحالوته، وكان يؤثر االقامة يف البالد ملا يرى فيها من 

الرفق ووجود احلالل له ولعياله، وقد ولد له عدة أوالد من الوالدة ومن أخرى قبلها، أكربهم إمساعيل مث يونس 
مث من الوالدة عبد الوهاب وعبد العزيز وحممد وأخوات عدة، مث أنا أصغرهم، ومسيت باسم االخ إمساعيل وإدريس، 

النه كان قد قدم دمشق فاشتغل هبا بعد أن حفظ القرآن على والده وقرأ مقدمة يف النحو، وحفظ التنبيه وشرحه 
يل شيخنا ابن الزملكاين، مث إنه سقط من  على العالمة تاج الدين الفزاري وحصل املنتخب يف أصول الفقه، قاله

سطح الشامية الربانية فمكث أياما ومات، فوجد الوالد عليه وجدا كثريا ورثاه بأبيات كثرية، فلما ولدت له أنا بعد 
ذلك مساين بامسه، فأكرب أوالده إمساعيل وآخرهم وأصغرهم إمساعيل، فرحم اهللا من سلف وختم خبري ملن بقي، تويف 

 شهر مجادى االوىل سنة ثالث وسبعمائة، يف قرية جميدل القرية، ودفن مبقربهتا الشمالية عند الزيتون والدي يف
وكنت إذ ذاك صغريا ابن ثالث سنني أو حنوها ال أدركه إال كاحللم، مث حتولنا من بعده يف سنة سبع وسبعمائة إىل 

رفيقا شفوقا، وقد تأخرت وفاته إىل سنة مخسني، دمشق صحبة كمال الدين عبد الوهاب، وقد كان لنا شقيقا، وبنا 
  .فاشتغلت على يديه يف العلم فيسر اهللا تعاىل منه ما يسر، وسهل منه ما تعسر واهللا أعلم

وقد قال شيخنا احلافظ علم الدين الربزايل يف معجمه فيما أخربين عنه مشس الدين حممد بن سعد املقدسي خمرجه له، 
بن سعد هذا نقلت، وكذلك وقفت على خط احلافظ الربزايل مثله يف السفينة الثانية ومن خط احملدث مشس الدين 

قال عمر بن كثري القرشي خطيب القرية وهي قرية من أعمال بصرى رجل فاضل له نظم جيد : من السفن الكبار
  .وحيفظ كثريا من اللغز وله مهة وقوة

  .كتبت عنه من شعره حبضور شيخنا تاج الدين الفزاري
يف يف مجادى االوىل سنة ثالث وسبعمائة مبجيدل القرية من عمل بصرى، أنشدنا اخلطيب شهاب الدين أبو وتو

نأى النوم : حفص عمر بن كثري القرشي خطيب القرية هبا لنفسه يف منتصف شعبان من سنة سبع ومثانني وستمائة
فمن وهلي خلت الكواكب * مدهلا  أخا كلف حلف الصبابة موجدا مسري الثريا والنجوم* عن جفين فبت مسهدا 

  فما ضركم لو كنتم يل عودا* ركدا طرحيا على فرش الصبابة واالسى 

سعري غرام بات يف * أرى النار من تلقائها يل أبردا ومزق صربي بعد جريان حاجز * تقلبين أيدي الغرام بلوعة 
على النأي من بعد * بليل نابغي وال أرى  يقل فزادته الدموع توقدا فبت* القلب موقدا فأمطرته دمعي لعل زفريه 



بأهيف معسول * علي إىل أن خلته قد ختلدا غراما ووجدا ال حيد أقله * االحبة صعدا فيا لك من ليل تباعدا فجره 
ويشهر من * بطرة شعر حالك اللون أسودا يهز من القد الرشيق مثقفا * املراشف أغيدا له طلعة كالبدر زان مجاهلا 

وأضحى * وضوء ثناياه فنيت جتلدا غدا كل حسن دونه متقاصرا * مهندا ويف ورد خديه وآس عذاره  جفينه سيفا
  له رب اجلمال موحدا إذا مارنا واهتزا عند لقائه

وتقسم قد أمسيت يف احلسن أوحدا ورب أخي كفر * سباك، فلم متلك لسانا وال يدا وتسجد إجالال له وكرامة 
وأصبح يهوى بعد بغد حممدا أيا كعبة * وتشهدا وأنكر عيسى والصليب ومرميا  فأسلم من إجالله* تأمل حسنه 

وقد كنت ال أرضى * فؤادي، أما للصد عندك من فدا ؟ قنعت بطيف من خيالك طارق * احلسن اليت طاف حوهلا 
* وحسبك من شوق جتاوز واعتدا سألتك إال ما مررت حبينا * بوصلك سرمدا فقد شفين شوق جتاوزا حده 

ويسكن قلب مذ هجرت فما هدا غلطت هبجراين * فضلك يا رب املالحة والندا لعل جفوين أن تغيض دموعها ب
  .ملا صدك الواشون عين وال العدا وعدهتا ثالت وعشرون بيتا واهللا يغفر له ما صنع من الشعر* ولو كنت صبيا 

اشرون هم املذكرون يف اليت قبلها، ويف يوم مث دخلت سنة أربع وسبعمائة استهلت واخلليفة والسلطان واحلكام واملب
االحد ثالث ربيع االول حضرت الدروس والوظائف اليت أنشأها االمري بيربس اجلاشنكري املنصوري جبامع احلاكم 

بعد أن جدده من خرابه بالزلزلة اليت طرأت على ديار مصر يف آخر سنة ثنتني وسبعمائة، وجعل القضاة االربعة عم 
ذاهب، وشيخ احلديث سعد الدين احلارثي، وشيخ النحو أثري الدين أبو حيان، وشيخ القراءات السبع املدرسني للم

  .الشيخ نور الدين الشطنويف، وشيخ إفادة العلوم الشيخ عالء الدين القونوي
ين يف ويف مجادى اآلخرة باشر االمري ركن الدين بيربس احلجوبية مع االمري سيف الدين بكتمر، وصارا حاجبني كبري

  .دمشق
  ويف رجب أحضر إىل

الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ كان يلبس دلقا كبريا متسعا جدا يسمى اجملاهد إبراهيم القطان، فأمر الشيخ 
  بتقطيع ذلك الدلق فتناهبه الناس من كل جانب وقطعوه حىت مل يدعوا فيه شيئا وأمر

ا، وحف شاربه املسبل على فمه املخالف للسنة، واستتابه حبلق رأسه، وكان ذا شعر، وقلم أظافره وكانوا طواال جد
  .من كالم الفحش وأكل ما يغري العقل من احلشيشة وما ال جيوز من احملرمات وغريها

وبعده استحضر الشيخ حممد اخلباز البالسي فاستتابه أيضا عن أكل احملرمات وخمالطة أهل الذمة، وكتب عليه 
  .نامات وال يف غريها مبا ال علم له بهمكتوبا أن ال يتكلم يف تعبري امل

وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع ) ١(ويف هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين ين تيمية إىل مسجد النارنج 
صخرة كانت هناك بنهر قلوط تزار وينذر هلا، فقطعها وأرح املسلمني منها ومن الشرك هبا، فأزاح عن املسلمني 

ا، وهبذا وأمثاهلا حسدوه وأبرزوا له العداوة، وكذلك كالمه بابن عريب وأتباعه، فحسد على شبهة كان شرها عظيم
ذلك وعودي، ومع هذا مل تأخذه يف اهللا لومة الئم، وال باىل، ومل يصلوا إليه مبكروه، وأكثر ما نالوا منه احلبس مع 

ني وإمنا أخذوه وحبسوه باجلاه كما سيأيت، وإىل أنه مل ينقطع يف حبث ال مبصر وال بالشام، ومل يتوجه هلم عليه ما يش
  .اهللا إياب اخللق وعليه حساهبم

ويف رجب جلس قاضي القضاة جنم الدين بن صصرى باملدرسة العادلية الكبرية وعملت التخوت بعد ما جددت 
الدين الفزاري  عمارة املدرسة، ومل يكن أحد حيكم هبا بعد وقعة قازان بسبب خراهبا، وجاء املرسوم للشيخ برهان

بوكالة بيت املال فلم يقبل، وللشيخ كمال الدين بن الزملكاين بنظر اخلزانة فقبل وخلع عليه بطرحة، وحظر هبا يوم 



  .اجلمعة، وهاتان الوظيفتان كانتا مع جنم الدين بن أيب الطيب تويف إىل رمحة اهللا
العلماء يف ذلك، وتكلموا مع نائب السلطنة  ويف شعبان سعى مجاعة يف تبطيل الوقيد ليلة النصف وأخذوا خطوط

  .فلم يتفق ذلك، بل أشعلوا وصليت صالة ليلة النصف أيضا
ويف خامس رمضان وصل الشيخ كمال الدين بن الشريشي من مصر بوكالة بيت املال، ولبس اخللعة سابع رمضان، 

  .وحضر عند ابن صصرى بالشباك الكمايل
الدين بن الشيخي وقطع إقطاعه ورسم عليه وعوقب إىل أن مات يف ذي ويف سابع شوال عزل وزير مصر ناصر 

  .القعدة، وتوىل الوزارة سعد الدين حممد بن حممد ابن عطاء وخلع عليه
ويف يوم اخلميس الثاين والعشرين من ذي القعدة حكم قاضي القضاة مجال الدين الزواوي بقتل الشمس حممد بن 

  قي، وإراقة دمه وإن تابمجال الدين بن عبد الرمحن الباجري
وإن أسلم، بعد إثبات حمضر عليه يتضمن كفر الباجريقي املذكور، وكان ممن شهد فيه عليه الشيخ جمد الدين 

  فمكث هبا مدة) ٢(التونسي النحوي الشافعي، فهرب الباجريقي إىل بالد الشرق 
__________  

/  ١/  ١(ه  ٧٠٢ياس هذه احلادثة يف حوادث سنة ، وذكر ابن إ"التاريخ " من بدائع الزهور، ويف االصل ) ١(
٤١٧.(  

__________  
مث هرب إىل دمشق ونزل القابون قرب دمشق واقام به إىل  -بعد احلكم عليه  -اقام مدة مبصر باجلامع االزهر ) ٢(

  .ه ٧٢٤أن مات سنة 
  ).١٣٠/  ٤ابن حجر الدرر الكامنة  ٢٤٩/  ٣الوايف  ٦٤/  ٦شذرات الذهب (وله ستون سنة 

  .سنني مث جاء بعد موت احلاكم املذكور كما سيأيت
ويف ذي القعدة كان نائب السلطنة يف الصيد فقصدهم يف الليل طائفة من االعراب فقاتلهم االمراء فقتلوا من 

العرب حنو النصف، وتوغل يف العرب أمري يقال له سيف الدين هبادر متر احتقارا بالعرب، فضربه واحد منهم برمح 
له، فكرت االمراء عليهم فقتلوا منهم خلقا أيضا، وأخذوا واحد منهم زعموا أنه هو الذي قتله فصلب حتت فقت

  .القلعة، ودفن االمري املذكور بقرب الست
ويف ذي القعدة تكلم الشيخ مشس الدين بن النقيب ومجاعة من العلماء يف الفتاوى الصادرة من الشيخ عالء الدين 

ديث النورية والقوصية، وأهنا خمالفة ملذهب الشافعي، وفيها ختبيط كثري، فتوهم من ذلك بن العطار شيخ دار احل
وراح إىل احلنفي فحقن دمه وأبقاه على وظائفه، مث بلغ ذلك نائب السلطنة فأنكر على املنكرين عليه، ورسم عليهم 

  .مث اصطلحوا، ورسم نائب السلطنة أن ال تثار الفنت بني الفقهاء
ذي احلجة ركب الشيخ تقي الدين بن تيمية ومعه مجاعة من أصحابه إىل جبل اجلرد والكسروانيني ومعه ويف مستهل 

  .نقيب االشراف زين الدين بن عدنان فاستنابوا خلقا منهم وألزموهم بشرائع االسالم ورجع مؤيدا منصورا
  الشيخ تاج الدين بن مشس الدين بن الرفاعي: وممن تويف فيها من االعيان

  .االمحدية بأم عبيدة من مدة مديدة، وعنه تكتب إجازات الفقراء، ودفن هناك عند سلفه بالبطائح شيخ
الصدر جنم الدين بن عمر ابن أيب القاسم بن عبد املنعم بن حممد بن احلسن بن أيب الكتائب بن حممد بن أيب الطيب، 

نوري وغري ذلك، وكان مشكور السرية رجال وكيل بيت املال وناظر اخلزانة، وقد ويل يف وقت نظر املارستان ال



امس عشر من مجادى اآلخرة، ودفن بتربتهم بباب جيدا، وقد مسع احلديث وروى أيضا، تويف ليلة الثالثاء اخل
  .الصغري

مث دخلت سنة مخس وسبعمائة استهلت واخلليفة املستكفي والسلطان امللك الناصر، واملباشرون هم املذكورون فيما 
مضى، وجاء اخلرب أن مجاعة من التتر كمنوا جليش حلب وقتلوا منهم خلقا من االعيان وغريهم، وكثر النوح ببالد 

  .حلب بسبب ذلك
ويف مستهل احملرم حكم جالل الدين القزويين أخو قاضي القضاة إمام الدين نيابة عن ابن صصرى، ويف ثانيه خرج 

  نائب السلطنة مبن بقي من اجليوش

الشامية، وقد كان تقدم بني يديه طائفة من اجليش مع ابن تيمية يف ثاين احملرم، فساروا إىل بالد اجلرد والرفض 
منة فخرج نائب السلطنة االفرم بنفسه بعد خروج الشيخ لغزوهم، فنصرهم اهللا عليهم وأبادوا خلقا كثريا والتيا

منهم ومن فرقتهم الضالة، ووطئوا أراضي كثرية من صنع بالدهم، وعاد نائب السلطنة إىل دمشق يف صحبته الشيخ 
، وأبان الشيخ علما وشجاعة يف هذه ابن تيمية واجليش، وقد حصل بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خري كثري

  .الغزوة، وقد امتالت قلوب أعدائه حسدا له وغما
ويف مستهل مجادى االوىل قدم القاضي أمني الدين أبو بكر بن القاضي وجيه الدين عبد العظيم بن الرفاقي املصري 

  .من القاهرة على نظر الدواوين بدمشق، عوضا عن عز الدين بن مبشر
  قي الدين بن تيمية مع االمحدية وكيف عقدت له اجملالس الثالثةما جرى للشيخ ت

ويف يوم السبت تاسع مجادى االوىل حضر مجاعة كثرية من الفقراء االمحدية إىل نائب السلطنة بالقصر االبلق وحضر 
نهم، وأن الشيخ تقي الدين بن تيمية فسألوا من نائب السلطنة حبضرة االمراء أن يكف الشيخ تقي الدين إمارته ع

  .هذا ما ميكن: يسلم هلم حاهلم، فقال هلم الشيخ
  .وال بد لكل أحد أن يدخل حتت الكتاب والسنة، قوال وفعال، ومن خرج عنهما وجب االنكار عليه

فأرادوا أن يفعلوا شيئا من أحواهلم الشيطانية اليت يتعاطوهنا يف مساعاهتم، فقال الشيخ تلك أحوال شيطانية باطلة، 
واهلم من باب احليل والبهتان، ومن أراد منهم أن يدخل النار فليدخل أوال إىل احلمام وليغسل جسده وأكثر أح

غسال جيدا ويدلكه باخلل واالشنان مث يدخل بعد ذلك إىل النار إن كان صادقا، ولو فرض أن أحدا من أهل البدع 
بل حاله من أحوال الدجاجلة املخالفة  دخل النار بعد أن يغتسل فإن ذلك ال يدل على صالحه وال على كرامته،

حنن أحوالنا : للشريعة إذا كان صاحبها على السنة، فما الظن خبالف ذلك، فابتدر شيخ املنيبع الشيخ الصاحل وقال
إمنا تنفق عند التتر ليست تنفق عند الشرع، فضبط احلاضرون عليه تلك الكلمة، وكثر االنكار عليهم من كل 

  .على أهنم خيلعون االطواق احلديد من رقاهبم، وأن من خرج عن الكتاب والسنة ضربت عنقهأحد، مث اتفق احلال 
وصنف الشيخ جزءا يف طريقة االمحدية، وبني فيه أحواهلم ومسالكهم وختيالهتم، وما يف طريقتهم من مقبول ومردود 

  .بالكتاب، وأظهر اهللا السنة على يديه وأمخد بدعتهم وهللا احلمد واملنة
لعشر االوسط من هذا الشهر خلع على جالل الدين بن معبد وعز الدين خطاب، وسيف الدين بكتمر مملوك ويف ا

  .بكتاش احلسامي باالمرة ولبس التشاريف، وركبوا هبا وسلموا هلم جبل اجلرد والكسروان والبقاع
  ويف يوم اخلميس ثالث رجب خرج الناس لالستسقاء إىل سطح املزة



خرج نائب السلطنة ومجيع الناس من القضاة والعلماء والفقراء، وكان مشهدا هائال وخطبة ونصبوا هناك منربا و
  .عظيمة بليغة، فاستسقوا فلم يسقوا يومهم ذلك

  أول اجملالس الثالثة لشيخ االسالم ابن تيمية
طنة بالقصر ويف يوم االثنني ثامن رجب حضر القضاة والعلماء وفيهم الشيخ تقي الدين بن تيمية عند نائب السل

وقرئت عقيدة الشيخ تقي الدين الواسطية، وحصل حبث يف أماكن منها، وأخرت مواضع إىل اجمللس الثاين، 
فاجتمعوا يوم اجلمعة بعد الصالة ثاين عشر الشهر املذكور وحضر الشيخ صفي الدين اهلندي، وتكلم مع الشيخ 

حوا على أن يكون الشيخ كمال الدين بن الزملكاين تقي الدين كالما كثريا، ولكن ساقيته الطمت حبرا، مث اصطل
هو الذي حياققه من غري مساحمة، فتناظرا يف ذلك، وشكر الناس من فضائل الشيخ كمال الدين بن الزملكاين 

وجودة ذهنه وحسن حبثه حيث قاوم ابن تيمية يف البحث، وتكلم معه، مث انفصل احلال على قبول العقيدة، وعاد 
معظما مكرما، وبلغين أن العامة محلوا له الشمع من باب النصر إىل القصاعني على جاري عادهتم يف  الشيخ إىل منزله

أمثال هذه االشياء، وكان احلامل على هذه االجتماعات كتاب ورد من السلطان يف ذلك، كان الباعث على إرساله 
من أعدائه، وذلك أن الشيخ تقي الدين  قاضي املالكية ابن خملوف، والشيخ نصر املنبجي شيخ اجلاشنكري وغريمها

بن تيمية كان يتكلم يف املنجيب وينسبه إىل اعتقاد ابن عريب وكان للشيخ تقي الدين من الفقهاء مجاعة حيسدونه 
لتقدمه عند الدولة، وانفراده باالمر باملعروف والنهي عن املنكر، وطاعة الناس له وحمبتهم له وكثرة أتباعه وقيامه يف 

وعلمه وعمله، مث وقع بدمشق خبط كثري وتشويش بسبب غيبة نائب السلطنة، وطلب القاضي مجاعة من احلق، 
أصحاب الشيخ وعزر بعضهم مث اتفق أن الشيخ مجال الدين املزي احلافظ قرأ فصال بالرد على اجلهمية من كتاب 

قاء، فغضب بعض الفقهاء احلاضرين أفعال العباد للبخاري حتت قبة النسر بعد قراءة ميعاد البخاري بسبب االستس
وشكاه إىل قاضي الشافعي ابن صصرى، وكان عدو الشيخ فسجن املزي، فبلغ الشيخ تقي الدين فتأمل لذلك 

وذهب إىل السجن فأخرجه منه بنفسه، وراح إىل القصر فوجد القاضي هنالك، فتقاوال بسبب الشيخ مجال الدين 
إىل السجن وإال عزل نفسه فأمر النائب بإعادته تطييبا لقلب القاضي املزي، فحلف ابن صصرى ال بد أن يعيده 

  .فحبسه عنده يف القوصية أياما مث أطلقه
وملا قدم نائب السلطنة ذكر له الشيخ تقي الدين ما جرى يف حقه وحق أصحابه يف غيبته، فتأمل النائب لذلك ونادى 

  يف البلد أن ال يتكلم أحد
  .ك احلال ماله ودمه ورتبت داره وحانوته، فسكنت االموريف العقائد، ومن عاد إىل تل

  .وقد رأيت فصال من كالم الشيخ تقي الدين يف كيفية ما وقع يف هذه اجملالس الثالثة من املناظرات
مث عقد اجمللس الثالث يف يوم سابع شعبان بالقصر واجتمع مجاعة على الرضى بالعقيدة املذكورة ويف هذا اليوم عزل 

  نفسه عن احلكم بسبب كالم مسعه من بعض احلاضرين ابن صصرى

يف اجمللس املذكور، وهو من الشيخ كمال الدين بن الزملكاين، مث جاء كتاب السلطان يف السادس والعشرين من 
شعبان فيه إعادة ابن صصرى إىل القضاء، وذلك بإشارة املنبجي، ويف الكتاب إنا كنا مسعنا بعقد جملس للشيخ تقي 

تيمية، وقد بلغنا ما عقد له من اجملالس، وأنه على مذهب السلف وإمنا أردنا بذلك براءة ساحته مما نسب  الدين بن
إليه، مث جاء كتاب آخر يف خامس رمضان يوم االثنني وفيه الكشف عن ما كان وقع للشيخ تقي الدين بن تيمية يف 

ي ابن صصرى إىل مصر، فتوجها على الربيد حنو أيام جاغان، والقاضي إمام الدين القزويين وأن حيمل هو والقاض
مصر، وخرج مع الشيخ خلق من أصحابه وبكوا وخافوا عليه من أعدائه، وأشار عليه نائب السلطنة ابن االفرم 



بترك الذهاب إىل مصر، وقال له أنا أكاتب السلطان يف ذلك وأصلح القضايا، فامتنع الشيخ من ذلك، وذكر له أن 
لحة كبرية، ومصاحل كثرية، فلما توجه ملصر ازدحم الناس لوداعه ورؤيته حىت انتشروا من باب يف توجهه ملصر مص

  .داره إىل قرب اجلسورة، فيما بني دمشق والكسوة، وهم فيما بني باك وحزين ومتفرج ومتنزه ومزاحم متغال فيه
مث دخال معا إىل القاهرة والقلوب فلما كان يوم السبت دخل الشيخ تقي الدين غزة فعمل يف جامعها جملسا عظيما، 

معه وبه متعلقة، فدخال مصر يوم االثنني الثاين والعشرين من رمضان، وقيل اهنما دخالها يوم اخلميس، فلما كان 
يوم اجلمعة بعد الصالة عقد للشيخ جملس بالقلعة اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولة وأراد أن يتكلم على عادته فلم 

الكالم، وانتدب له الشمس ابن عدنان خصما احتسابا، وادعى عليه عند ابن خملوف املالكي يتمكن من البحث و
أنه يقول إن اهللا فوق العرش حقيقة، وأن اهللا يتكلم حبرف وصوت، فسأله القاضي جوابه فأخذ الشيخ يف محد اهللا 

  والثناء عليه، فقيل له أجب
  .القاضي املالكي: ومن احلاكم يف ؟ فقيل له: ما جئنا بك لتخطب، فقال

فقال له الشيخ كيف حتكم يف وأنت خصمي، فغضب غضبا شديدا وانزعج وأقيم مرمسا عليه وحبس يف برج أياما 
  .مث نقل منه ليلة العيد إىل احلبس املعروف باجلب، هو وأخوه شرف الدين عبد اهللا وزين الدين عبد الرمحن

ة املنبجي شيخ اجلاشنكري حاكم مصر، وعاد إىل دمشق يوم وأما ابن صصرى فإنه جدد له توقيع بالقضاء بإشار
اجلمعة سادس ذي القعدة والقولب له ماقتة، والنفوس منه نافرة، وقرئ تقليده باجلامع وبعده قرئ كتاب فيه احلط 

وكذلك على الشيخ تقي الدين وخمالفته يف العقيدة، وأن ينادى بذلك يف البالد الشامية، وألزم أهل مذهبه مبخالفته، 
وقع مبصر، قام عليه جاشنكري وشيخه نصر املنبجي، وساعدهم مجاعة كثرية من الفقهاء والفقراء، وجرت فنت كثرية 

منتشرة، نعوذ باهللا من الفنت، وحصل للحنابلة بالديار املصرية إهانة عظيمة كثرية، وذلك أن قاضيهم كان قليل 
لك نال أصحاهبم ما ناهلم، وصارت حاهلم حاهلم، ويف شهر العلم مزجى البضاعة، وهو شرف الدين احلراين، فلذ

رمضان جاء كتاب من مقدم اخلدام باحلرم النبوي يستأذن السلطان يف بيع طائفة من قناديل احلرم النبوي لينفق 
  ذلك ببناء مأذنة عند باب السالم الذي عند املطهرة، فرسم

هما ألف دينار، فباع ذلك وشرع يف بنائها وويل سراج له بذلك، وكان يف مجلة القناديل قنديالن من ذهب زنت
  .الدين عمر قضاءها مع اخلطابة فشق ذلك على الروافض

ويف يوم اخلميس ثاين عشر ذي القعدة وصل الربيد من مصر بتولية القضاء لشمس الدين حممد بن إبراهيم بن داود 
معزوال وبتولية الشيخ برهان الدين بن الشيخ تاج االذرعي احلنفي قضاء احلنفية عوضا عن مشس الدين بن احلسيين 

الدين الفزاري خطابة دمشق عوضا عن عمه الشيخ شرف الدين تويف إىل رمحة اهللا، فخلع عليهما بذلك وباشرا يف 
يوم اجلمعة ثالث عشر الشهر وخطب الشيخ برهان الدين خطبة حسنة حضرها الناس واالعيان، مث بعد مخسة أيام 

  اخلطابة وآثر بقاءه على تدريس البدرائية حني بلغه أهنا طلبت لتأخذ منه، فبقي منصبعزل نفسه عن 
اخلطابة شاغرا بقاءه على تدريس البادرائية حني بلغه أهنا طلبت لتؤخذ منه، فبقي منصب اخلطابة شاغرا ونائب 

لطنة يف ذلك فجاء اخلطيب يصلي بالناس وخيطب، ودخل عيد االضحى وليس للناس خطيب، وقد كاتب نائب الس
لعلمنا بأهليته وكفايته واستمراره على ما بيده من تدريس البادرائية، فباشرها القيسي : املرسوم بإلزامه بذلك، وفيه

مجال الدين بن الرحيب، سعى يف البادرائية فأخذها وباشرها يف صفر من السنة اآلتية بتوقيع سلطاين، فعزل الفزاري 
ه، فراسله نائب السلطنة بذلك، فصمم على العزل وأنه ال يعود إليها أبدا، وذكر أنه نفسه عن اخلطابة ولزم بيت

عجز عنها، فلما حتقق نائب السلطنة ذلك أعاد إليه مدرسته وكتب له هبا توقيعا بالعشر االول من ذي احلجة وخلع 



  .على مشس الدين اخلطريي بنظر اخلزانة عوضا عن ابن الزملكاين
  .شرف الدين حسن بن حيدر وحج بالناس االمري

الشيخ عيسى بن الشيخ سيف الدين الرحيب ابن سابق بن الشيخ يونس القيسي ودفن : وممن تويف فيها من االعيان
  .بزاويتهم اليت بالشرق الشمايل بدمشق غريب الوراقة والعزية يوم الثالثاء سابع احملرم

هر جمري الدين داود بن امللك اجملاهد أسد الدين شريكوه بن امللك االوحد ابن امللك تقي الدين شادي بن امللك الزا
ناصر الدين حممد بن أسد الدين شريكوه بن شادي، تويف جببل اجلرد يف آخر هنار االربعاء ثاين صفر، وله من العمر 

كان حيفظ سبع ومخسون سنة فنقل إىل تربتهم بالسفح، وكان من خيار امللوك والدولة معظما عند امللوك واالمراء، و
  .القرآن وله معرفة بعلوم، ولديه فضائل

  الصدر عالء الدين علي بن معايل االنصاري احلراين احلاسب، يعرف بابن الزريز، وكان فاضال بارعا يف

  صناعة احلساب انتفع به مجاعة، تويف يف آخر هذه السنة فجأة ودفن بقاسيون، وقد أخذت
  .ي عنهاحلساب عن احلاضري عن عالء الدين الطيور

اخلطيب شرف الدين أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري، الشيخ االمام العالمة أخو العالمة 
شيخ الشافعية تاج الدين عبد الرمحن، ولد سنة ثالثني ومسع احلديث الكثري، وانتفع على املشايخ يف ذلك العصر 

وناظر وبرع وساد أقرانه، وكان أستاذا يف العربية واللغة  كابن الصالح وابن السخاوي وغريمها، وتفقه وأفىت
والقراءات وإيراد االحاديث النبوية، والتردد إىل املشايخ للقراءة عليهم، وكان فصيح العبارة حلو احملاضرة، ال متل 

 خطابة جامع جمالسته، وقد درس بالطبية، وبالرباط الناصري مدة، مث حتول عنه إىل خطابة جامع جراح، مث انتقل إىل
دمشق بعد الفارقي يف سنة ثالث ومل يزل به حىت تويف يوم االربعاء عشية التاسع من شوال، عن مخس وسبعني سنة، 

وصلي عليه صبيحة يوم اخلميس على باب اخلطابة، ودفن عند أبيه وأخيه بباب الصغري رمحهم اهللا، وويل اخلطابة 
  .ابن أخيه

فظ الكبري الدمياطي وهو الشيخ االمام العامل احلافظ شيخ احملدثني شرف الدين أبو شيخنا العالمة برهان الدين احلا
أعين  -حممد عبد املؤمن بن خلف ابن أيب احلسن بن شرف بن اخلضر بن موسى الدمياطي، حامل لواء هذا الفن 

وجودة الدراية، وحسن  يف زمانه مع كرب السن والقدر، وعلو االسناد وكثرة الرواية، -صناعة احلديث وعلم اللغة 
التآليف وانتشار التصانيف، وتردد الطلبة إليه من سائر اآلفاق، ومولده يف آخر سنة ثالث عشرة وستمائة، وقد 
كان أول مساعه يف سنة ثنتني وثالثني باالسكندرية، مسع الكثري على املشايخ ورحل وطاف وحصل ومجع فأوعى، 

ر العلم، وويل املناصب بالديار املصرية، وانتفع الناس به كثريا، ومجع ولكن ما منع وال خبل، بل بذل وصنف ونش
معجما ملشاخيه الذين لقيهم بالشام واحلجاز واجلزيرة والعراق وديار مصر يزيدون على ألف وثلثمائة شيخ، وهو 

نف يف صيام ستة ؟ جملدان، وله ؟ االربعون املتباينة االسناد وغريها وله كتاب يف الصالة والوسطى مفيد جدا، ومص
  أيام من شوال أفاد فيه وأجاد، ومجع ما مل يسبق إليه، وله كتاب الذكر والتسبيح عقيب

الصلوات، وكتاب التسلي يف االغتباط بثواب من يقدم من االفراط، وغري ذلك من الفوائد احلسان، ومل يزل يف 
ي عليه فحمل إىل منزله فمات من ساعته يوم إمساع احلديث إىل أن أدركته وفاته وهو صائم يف جملس االمالء غش

  .االحد عاشر ذي القعدة بالقاهرة، ودفن من الغد مبقابر باب النصر وكانت جنازته حافلة جدا رمحه اهللا تعاىل



مث دخلت سنة ست وسبعمائة استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلها والشيخ تقي الدين بن تيمية مسجون 
إمام الكالسة وذلك يف ) ١(بل، ويف يوم االربعاء جاء الربيد بتولية اخلطابة للشيخ مشس الدين باجلب من قلعة اجل

ربيع االول، وهنئ بذلك فأظهر التكره لذلك والضعف عنه، ومل حيصل له مباشرة لغيبة نائب السلطنة يف الصيد، 
لصبح يوم اجلمعة، مث خلع عليه فلما حضر أذن له فباشر يوم اجلمعة العشرين من الشهر، فأول صالة صالها ا

وخطب هبا يومئذ، ويف يوم االربعاء ثامن عشر ربيع االول باشر نيابة احلكم عن القاضي جنم الدين أمحد بن عبد 
احملسن بن حسن املعروف بالدمشقي عوضا عن تاج الدين بن صاحل بن تامر بن خان اجلعربي، وكان معمرا قدمي 

عا، جيد املعاشرة، وكان وقد ويل احلكم يف سنة سبع ومخسني وستمائة، فلما ويل ابن اهلجرة كثري الفضائل، دينا ور
  .صصرى كره بيابته

ويف يوم االحد العشرين من ربيع اآلخر قدم الربيد من القاهرة ومعه جتديد توقيع للقاضي مشس الدين االزرعي 
ه مع الربيد إىل الظاهرية، واجتمع الناس لقراءة احلنفي، فظن الناس أنه بوالية القضاء البن احلريري فذهبوا ليهنئو

التقليد على العادة فشرع الشيخ علم الدين الربزايل يف قراءته فلما وصل إىل االسم تبني له أنه ليس له وأنه 
لالزرعي، فبطل القارئ وقام الناس مع الربيدي إىل االزرعي، وحصلت كسرة ومخدة على احلريري واحلاضرين، 

يدي أيضا كتاب فيه طلب الشيخ كمال الدين بن الزملكاين إىل القاهرة، فتوهم من ذلك وخاف ووصل مع الرب
أصحابه عليه بسبب انتسابه إىل الشيخ تقي الدين بن تيمية، فتلطف به نائب السلطنة، ودارى عنه حىت أعفي من 

  .احلضور إىل مصر، وهللا احلمد
ن براق إىل دمشق وبصحبته مائة فقري كلهم حملقي ذقوهنم ويف يوم اخلميس تاسع مجادى االوىل دخل الشيخ اب

  .موفري شوارهبم عكس ما وردت به السنة، وعلى رؤوسهم قرون لبابيد
ومعهم أجراس وكعاب وجواكني خشب، فنزلوا باملنيبع وحضروا اجلمعة برواق احلنابلة، مث توجهوا حنو القدس 

ية فلم يؤذن هلم، فعادوا إىل دمشق فصاموا هبا رمضان مث انشمروا فزاروا، مث استأذنوا يف الدخول إىل الديار املصر
راجعني إىل بالد الشرق، إذ مل جيدوا بدمشق قبوال، وقد كان شيخهم براق روميا من بعض قرى دوقات من أبناء 

عنده االربعني، وقد كانت له منزلة عند قازان ومكانة، وذلك أنه سلط عليه منرا فزجره فهرب منه وتركه، فحظي 
وأعطاه يف يوم واحد ثالثني ألفا ففرقها كلها فأحبه، ومن طريقة أصحابه أهنم ال يقطعون هلم صالة، ومن ترك صالة 
ضربوه أربعني جلدة، وكان يزعم أن طريقه الذي سلكه إمنا سلكه ليخرب على نفسه، ويرى أنه زي املسخرة، وأن 

طن والقلب وعمارة ذلك، وحنن إمنا حنكم بالظاهر، واهللا أعلم هذا هو الذي يليق بالدنيا، واملقصود إمنا هو البا
  .بالسرائر

__________  
  .ه ووفاته هذه السنة يف شوال منها ٦٤٤وهو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان اخلالطي، مولده سنة ) ١(

ين أمحد بن عبد العزيز ويف يوم االربعاء سادس مجادى اآلخر حضر مدرس النجيبية هباء الدين يوسف بن كمال الد
العجمي احلليب، عوضا عن الشيخ ضياء الدين الطوسي تويف، وحضر عنده ابن صصرى ومجاعة من الفضالء، ويف 
هذه السنة صليت صالة الرغائب يف النصف جبامع دمشق بعد أن كانت قد أبطلها ابن تيمية منذ أربع سنني، وملا 

ربس العالئي ومنع الناس من الوصول إىل اجلامع ليلتئذ، وغلقت كانت ليلة النصف حضر احلاجب ركن الدين بي
أبوابه فبات كثري من الناس يف الطرقات وحصل للناس أذى كثري، وإمنا أراد صيانة اجلامع من اللغو والرفث، 

  .والتخطيط



بعداوة ما ويف سابع عشر رمضان حكم القاضي تقي الدين احلنبلي حبقن دم حممد الباجريقي، وأثبت عنده حمضرا 
بينه وبني الشهود الستة الذين شهدوا عليه عند املالكي، حني حكم بإراقة دمه، وممن شهد هبذه العداوة ناصر الدين 

  بن عبد السالم وزين الدين بن الشريف عدنان،
  .وقطب الدين ابن شيخ السالمية وغريهم

عن شهاب الدين احلنفي، وذلك يف آخر وفيها باشر كمال الدين بن الزملكاين نظر ديوان ملك االمراء عوضا 
  .رمضان، وخلع عليه بطيلسان وخلعة، وحضر هبا دار العدل

ويف ليلة عيد الفطر أحضر االمري سيف الدين سالر نائب مصر القضاة الثالثة ومجاعة من الفقهاء فالقضاة الشافعي 
راج الشيخ تقي الدين بن تيمية من احلبس، واملالكي واحلنفي، والفقهاء الباجي واجلزري والنمراوي، وتكلموا يف إخ

فاشترط بعض احلاضرين عليه شروطا بذلك، منها أنه يلتزم بالرجوع عن بعض العقيدة وأرسلوا إليه ليحضر 
ليتكلموا معه يف ذلك، فامتنع من احلضور وصمم، وتكررت الرسل إليه ست مرات، فصمم على عدم احلضور، ومل 

  .فطال عليهم اجمللس فتفرقوا وانصرفوا غري مأجورين يلتفت إليهم ومل يعدهم شيئا،
القزويين أن يصلي بالناس وخيطب ) ١(ويف يوم االربعاء ثاين شوال أذن نائب السلطنة االفرم للقاضي جالل الدين 

جبامع دمشق عوضا عن الشيخ مشس الدين إمام الكالسة تويف، فصلى الظهر يومئذ وخطب اجلمعة واستمر باالمامة 
ابة حىت وصل توقيعه بذلك من القاهرة، ويف مستهل ذي القعدة حضر نائب السلطنة والقضاة واالمراء واخلط

  .واالعيان وشكرت خطبته
ويف مستهل ذي القعدة كمل بناء اجلامع الذي ابتناه وعمره االمري مجال الدين نائب السلطنة االفرم عند الرباط 

م اجلمعة وهو القاضي مشس الدين حممد بن العز احلنفي، وحضر الناصري بالصاحلية، ورتب فيه خطيبا خيطب يو
نائب السلطنة والقضاة وشكرت خطبة اخلطيب به، ومد الصاحب شهاب الدين احلنفي مساطا بعد صالة باجلامع 

  .املذكور وهو الذي كان الساعي يف عمارته، واملستحث عليها، فجاء يف غاية االتقان واحلسن، تقبل اهللا منهم
__________  

وهو حممد بن عبد الرمحن بن أمحد بن حممد بن عبد الكرمي بن أيب دلف العجلي القزويين، كانت وفاته سنة ) ١(
  .ه ٧٣٩

  ).٢٤٢/  ٣الوايف  ١٢٠/  ٤الدرر الكامنة (

  ويف ثالث ذي القعدة استناب اصصرى القاضي صدر الدين سليمان بن هالل بن شبل
عن جالل الدين القزويين، بسبب اشتغاله باخلطابة عن احلكم، ويف يوم  اجلعربي خطيب داريا يف احلكم عوضا

اجلمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة قدم قاضي القضاة صدر الدين أبو احلسن علي بن الشيخ صفي الدين 
ورية احلنفي البصراوي إىل دمشق من القاهرة متوليا قضاء احلنفية عوضا عن االزرعي، مع ما بيده من تدريس الن

واملقدمية وخرج الناس لتلقيه وهنأوه، وحكم بالنورية وقرئ تقليده باملقصورة الكندية يف الزاوية الشرقية، من 
  .جامع بين أمية

ويف ذي احلجة ويل االمري عز الدين بن صربة على البالد القبلية وايل الوالة، عوضا عن االمري مجال الدين آقوش 
وين بدمشق، وجاء كتاب من السلطان بوالية وكالته للرئيس عز الدين بن محزة الرستمي، حبكم واليته شد الدوا

  .القالنسي عوضا عن ابن عمه شرف الدين، فكره ذلك
ويف اليوم الثامن والعشرين من ذي احلجة أخرب نائب السلطنة بوصول كتاب من الشيخ تقي الدين من احلبس الذي 



على الناس فجعل يشكر الشيخ ويثين عليه وعلى علمه وديانته  اجلب، فأرسل يف طلبه فجئ به فقرئ: يقال له
ما رأيت مثله، وإذا هو كتاب مشتمل على ما هو عليه يف السجن من التوجه إىل اهللا، وأنه : وشجاعته وزهده، وقال

ئ من مل يقبل من أحد شيئا ال من النفقات السلطانية وال من الكسوة وال من االدرارات وال غريها، وال تدنس بش
  .ذلك

ويف هذا الشهر يوم اخلميس السابع والعشرين منه طلب أخوا الشيخ تقي الدين شرف الدين وزين الدين من 
احلبس إىل جملس نائب السلطان سالر، وحضر ابن خملوف املالكي وطال بينهم كالم كثري فظهر شرف الدين 

مواضع أدعى فيها دعاوى باطلة، وكان الكالم يف  باحلجة على القاضي املالكي بالنقل والدليل واملعرفة، وخطأه يف
  .مسألة العرش ومسألة الكالم، ويف مسألة النزول

ويف يوم اجلمعة ثاين عشرين ذي احلجة وصل على الربيد من مصر نصر الدين حممد بن الشيخ فخر الدين ابن أخي 
ن يوسف العجمي وخلع عليه قاضي القضاة البصراوي، وزوج ابنته على احلسبة بدمشق عوضا عن مجال الدي

بطيلسان ولبس اخللعة ودار هبا يف البلد يف مستهل سنة سبع وسبعمائة، ويف هذه السنة عمر يف حرم مكة بنحو مائة 
  .ألف

  وحج بالناس من الشام االمري
  .ركن الدين بيربس اجملنون
علي اجلعدي الشافعي نائب احلكم  بن خامد بن) ١(القاضي تاج الدين صاحل بن أمحد : وممن تويف فيها من االعيان

  بدمشق ومفيد ؟
__________  

  .ثامر: ٢٧٥/  ١يف تذكرة النبيه ) ١(

الناصرية، كان ثقة دينا عدال مرضيا زاهدا، حكم من سنة سبع ومخسني وستمائة، له فضائل وعلوم، وكان حسن 
يف احلكم بعده جنم الدين  الشكل واهليئة، تويف يف ربيع االول عن ست وسبعني سنة، ودفن بالسفح وناب

  .الدمشقي
، )١(الشيخ ضياء الدين الطوسي أبو حممد عبد العزيز بن حممد بن علي الشافعي مدرس النجيبية شارح احلاوي 

ابن احلاجب كان شيخا فاضال بارعا، وأعاد يف الناصرية أيضا، تويف يوم االربعاء بعد مرجعه من ) ٢(وخمتصر 
االوىل، وصلي عليه يوم اخلميس ظاهر باب النصر، وحضر نائب السلطنة ومجاعة من احلمام تاسع عشر من مجادى 

  .االمراء واالعيان، ودفن بالصوفية، ودرس بعده باملدرسة هباء الدين بن العجمي
  .الشيخ مجال الدين إبراهيم بن حممد بن سعد الطييب املعروف بابن السوابلي، والسوابل الطاسات

  .جدا، كان تاجرا كبريا تويف يف هذا الشهر املذكور كان معظما ببالد الشرق
الشيخ اجلليل سيف الدين الرجيحي ابن سابق بن هالل بن يونس شيخ اليونسية مبقامهم، صلي عليه سادس رجب 
باجلامع مث أعيد إىل داره اليت سكنها داخل باب توما، وتعرف بدار أمني الدولة فدفن هبا، وحضر جنازته خلق كثري 

  عيان والقضاة واالمراء، وكانت له حرمة كبرية عند الدولة وعند طائفته، وكانمن اال
  .ضخم اهلامة جدا حملوق الشعر، وخلف أمواال وأوالدا

االمري فارس الدين الروادي تويف يف العشر االخري من رمضان، وكان قد رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم قبل وفاته 
  .، أو حنو هذا، وهو من أمراء حسام الدين الجنيأنت مغفور لك: بأيام وهو يقول له



الشيخ العابد خطيب دمشق مشس الدين مشس الدين حممد بن الشيخ أمحد بن عثمان اخلالطي إمام الكالسة، كان 
  شيخا حسنا

__________  
  .ه ٦٦٨هو كتاب احلاوي الصغري يف الفروع لعبد الغفار بن عبد الكرمي القزويين املتوىف سنة ) ١(

  ).١٦٧/  ٤مرآة اجلنان  ٦٢٥/  ٦كشف الظنون حلاجي خليفة (شرحه الطوسي ومساه املصباح  وقد
__________  

/  ٢كشف الظنون (وهو خمتصر كتاب منتهى السؤل واالمل يف علمي االصول واجلدل البن احلاجب ) ٢(
١٦٢٥.(  

اربعني سنة مث طلب إىل أن يكون خطيبا  هبي املنظر كثري العبادة، عليه سكون ووقار، باشر إمامة الكالسة قريبا من
بدمشق باجلامع من غري سؤال منه وال طلب، فباشرها ستة أشهر ونصف أحسن مباشرة، وكان حسن الصوت 

طيب النغمة عارفا بصناعة املوسيقى، مع ديانة وعبادة، وقد مسع احلديث تويف فجأة بدار اخلطابة يوم االربعاء ثامن 
، وصلي عليه باجلامع وقد امتال بالناس، مث صلي عليه بسوق اخليل وحضر نائب شوال عن ثنتني وستني سنة

  .السلطنة واالمراء والعامة، وقد غلقت االسواق مث محل إىل سفح قاسيون رمحه اهللا
مث دخلت سنة سبع وسبعمائة استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلها، والشيخ تقي الدين بن تيمية معتقل يف 

جلبل مبصر، ويف أوائل احملرم أظهر السلطان امللك الناصر الغضب على االمري ابن سالر واجلاشنكري وامتنع من قلعة ا
وأغلق القلعة وحتصن فيها، ولزم االمريان بيوهتما، واجتمع عليهما مجاعة من االمراء وحوصرت القلعة ) ١(العالمة 

فتأطدت االمور وسكنت الشرور على دخن، وتنافر وجرت خبطة عظيمة، وغلقت االسواق، مث راسلوا السلطان 
  .قلوب

  وقوي االمريان أكثر مما كانا
  .قبل ذلك وركب السلطان ووقع الصلح على دخن
، وذلك أن ملك التتر طلب منهم أن جيعلوا يف بالدهم طريقا )٢(ويف احملرم وقعت احلرب بن التتر وبني أهل كيالن 

لك التتر خربندا جيشا كثيفا ستني ألفا من املقاتلة، أربعني ألفا مع قطلوشاه إىل عسكره فامتنعوا من ذلك، فأرسل م
وعشرين ألفا مع جوبان، فأمهلهم أهل كيالن حىت توسطوا بالدهم، مث أرسلوا عليهم خليجا من البحر ورموهم 

يل، وكان فيمن قتل بالنفط فغرق كثري منهم واحترق آخرون، وقتلوا بأيديهم طائفة كثرية، فلم يفلت منهم إال القل
أمري التتر الكبري قطلوشاه، فاشتد غضب خربندا على أهل كيالن، ولكنه فرح بقتل قطلوشاه فإنه كان يريد قتل 

  .خربندا فكفى أمره عنهم، مث قتل بعده بوالي
أراحوا مث إن ملك التتر أرسل الشيخ براق الذي قدم الشام فيما تقدم إىل أهل كيالن يبلغهم عنه رسالة فقتلوه و

الناس منه، وبالدهم من أحصن البالد وأطيبها ال تستطاع، وهم أهل سنة وأكثرهم حنابلة ال يستطيع مبتدع أن 
  .يسكن بني أظهرهم

ويف يوم اجلمعة رابع عشر صفر اجتمع القضاة بدر الدين بن مجاعة بالشيخ تقي الدين بن تيمية يف دار االوحدي من 
م مث تفرقا قبل الصالة، والشيخ تقي الدين مصمم على عدم اخلروج من السجن، قلعة اجلبل، وطال بينهما الكال

  فلما كان يوم اجلمعة الثالث والعشرين
__________  



  .هي ما يكتبه السلطان خبطه على صورة اصطالحية: العالمة) ١(
/  ٢للمقريزي ، املواعظ واالعتبار ٢٥٣التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص (وكان لكل سلطان عالمة وتوقيع 

  ).٣١٤/  ٦وصبح االعشى  ٢١١
__________  

  ).٤٢٦معجم البلدان، وتقومي البلدان اليب الفداء ص (غريب طربستان : كيالن أو جيالن) ٢(

من ربيع االول جاء االمري حسام الدين مهنا بن عيسى ملك العرب إىل السجن بنفسه وأقسم على الشيخ تقي 
أقسم عليه ليأتني معه إىل دار سالر، فاجتمع به بعض الفقهاء بدار سالر وجرت الدين ليخرجن إليه، فلما خرج 

  .بينهم حبوث كثرية
مث فرقت بينهم الصالة، مث اجتمعوا إىل املغرب وبات الشيخ تقي الدين عند سالر، مث اجتمعوا يوم االحد مبرسوم 

خلق كثري، أكثر من كل يوم، منهم الفقيه  السلطان مجيع النهار، ومل حيضر أحد من القضاة بل اجتمع من الفقهاء
  جنم

الدين بن رفع وعالء الدين التاجي، وفخر الدين ابن بنت أيب سعد، وعز الدين النمراوي، ومشس الدين بن عدنان 
ومجاعة من الفقهاء وطلبوا القضاة فاعتذروا بأعذار، بعضهم باملرض، وبعضهم بغريه، ملعرفتهم مبا ابن تيمية منطوي 

ن العلوم واالدلة، وأن أحدا من احلاضرين ال يطيقه، فقبل عذرهم نائب السلطنة ومل يكلفهم احلضور بعد أن عليه م
رسم السلطان حبضورهم أو بفصل اجمللس على خري، وبات الشيخ عند نائب السلطنة وجاء االمري حسام الدين 

قامة الشيخ مبصر عنده لريى الناس فضله مهنا يريد أن يستصحب الشيخ تقي الدين معه إىل دمشق، فأشار سالر بإ
  .وعلمه، وينتفع الناس به ويشتغلوا عليه

  .وكتب الشيخ كتابا إىل الشام يتضمن ما وقع له من االمور
ويف شوال منها شكى الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي الدين وكلموه يف ابن عريب وغريه إىل الدولة، : قال الربزايل

 القاضي الشافعي، فعقد له جملس وادعى عليه ابن عطاء بأشياء فلم يثبت عليه منها شئ، فردوا االمر يف ذلك إىل
) ١(لكنه قال ال يستغاث إال باهللا، ال يستغاث بالنيب استغاثة مبعىن العبارة، ولكن يتوسل به ويتشفع به إىل اهللا 

أن هذا فيه قلة أدب، فحضرت  فبعض احلاضرين قال ليس عليه يف هذا شئ، ورأى القاضي بدر الدين بن مجاعة
رسالة إىل القاضي أن يعمل معه ما تقتضيه الشريعة، فقال القاضي قد قلت له ما يقال ملثله، مث إن الدولة خريوه بني 

أشياء إما أن يسري إىل دمشق أو االسكندرية بشروط أو احلبس، فاختار احلبس فدخل عليه مجاعة يف السفر إىل 
جاب أصحابه إىل ما اختاروا جربا خلواطرهم، فركب خيل الربيد ليلة الثامن عشر من دمشق ملتزما ما شرط، فأ

شوال مث أرسلوا خلفه من الغد بريدا آخرا، فردوه وحضر عند قاضي القضاة ابن مجاعة وعنده مجاعة من الفقهاء، 
مشس الدين التونسي  إن الدولة ما ترضى إال باحلبس، فقال القاضي وفيه مصلحة له، واستناب: فقال له بعضهم

ما ثبت عليه شي، فأذن لنور الدين الزواوي املالكي فتحري، : املالكي وأذن له أن حيكم عليه باحلبس فامتنع وقال
: فلما رأى الشيخ توقفهم يف حبسه قال أنا أمضي إىل احلبس وأتبع ما تقتضيه املصلحة، فقال نور الدين الزواوي

لدولة ما ترضى إال مبسمى احلبس، فأرسل إىل حبس القضاة يف املكان الذي كان يكويف موضع يصلح ملثله فقيل له ا
  فيه تقي الدين ابن بنت االعز حني سجن، وأذن له أن

يكون عنده من خيدمه، وكان ذلك كله بإشارة نصر املنبجي لوجاهته يف الدولة، فإنه كان قد استحوذ على عقل 
  الدولة، والسلطان مقهور معه، اجلاشنكري الذي تسلطن فيما بعد، وغريه من



__________  
  .أنه ال جييز هذا: املعروف يف كتب ابن تيمية وترمجته البن عبد اهلادي: " يف هامش املطبوعة) ١(

."  

واستمر الشيخ يف احلبس يستفيت ويقصده الناس ويزورونه، وتأتيه الفتاوى املشكلة اليت ال يستطيعها الفقهاء من 
  .س، فيكتب عليها مبا حيري العقول من الكتاب والسنةاالمراء وأعيان النا

مث عقد للشيخ جملس بالصاحلية بعمد ذلك كله، ونزل الشيخ بالقاهرة بدار ابن شقري، وأكب الناس على االجتماع 
  .به ليال وهنارا

يف، ويف سادس رجب باشر الشيخ كمال الدين بن الزملكاين نظر ديوان املارستان عوضا عن يوسف العجمي تو
وكان حمتسبا بدمشق مدة فأخذها منه جنم الدين بن البصراوي قبل هذا بستة أشهر، وكان العجمي موصوفا 

  .باالمانة
ويف ليلة النصف من شعبان أبطلت صالة ليلة النصف لكوهنا بدعة وصني اجلامع من الغوغاء والرعاع، وحصل 

  .بذلك خري كثري وهللا احلمد واملنة
م الدين البصراوي ومعه توقيع بنظر اخلزانة عوضا عن مشس الدين اخلطريي مضافا إىل ما ويف رمضان قدم الصدر جن

بيده من احلبسة، ووقع يف أواخر رمضان مطر قوي شديد، وكان الناس هلم مدة مل ميطروا، فأستبشروا بذلك، 
حضر النائب السلطنة ورخصت االسعار، ومل ميكن الناس اخلروج إىل املصلى من كثرة املطر، فصلوا باجلامع، و
  .فصلى باملقصورة، وخرج احململ، وأمري احلج عامئذ سيف الدين بلبان البدري التتري

  .وفيها حج القاضي شرف الدين البارزي من محاة
ويف ذي احلجة وقع حريق عظيم بالقرب من الظاهرية مبدأه من الفرن جتاهها الذي يقال له فرن العوتية، مث لطف 

  .ررهااهللا وكف شرها وش
ويف هذه السنة كان قدومنا من بصرى إىل دمشق بعد وفاة الوالد، وكان أول ما سكنا بدرب سعور الذي : قلت

  .يقال له درب ابن أيب اهليجاء بالصاغة العتيقة عند الطوريني، ونسأل اهللا حسن العاقبة واخلامتة آمني
كا رأس اجلمدارية يف ) ١(لصاحلي، املعروف باجلالق االمري ركن الدين بيربس العجمي ا: وممن تويف فيها من االعيان

  .أيام امللك الصاحل جنم الدين أيوب وأمره امللك الظاهر
كان من أكابر الدولة كثري االموال، تويف بالرملة النه كان يف قسم إقطاعه يف نصف مجادى االوىل، ونقل إىل القدس 

  .فدفن به
كان التتر يكرمونه ملا قدموا دمشق، وملا جاء قطلوشاه نائب التتر نزل الشيخ صاحل االمحدي الرفاعي شيخ املينبع، 

  عنده،
__________  

  .اسم للفرس احلاد املزاج الكثري اللعب: بفتح اجليم، وهي كلمة تركية: اجلالق) ١(

  .حنن ما ينفق حالنا إال عند التتر، وأما عند الشرع فال: وهو الذي قال للشيخ تقي الدين بن تيمية بالقصر
مث دخلت سنة مثان وسبعمائة استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلها، والشيخ تقي الدين قد أخرج من 

احلبس، والناس قد عكفوا عليه زيارة وتعلما واستفتاء وغري ذلك، ويف مستهل ربيع االول أفرج عن االمري جنم 



م بالقاهرة، مث كانت وفاته يف خامس رجب من الدين خضر بن امللك الظاهر، فأخرج من الربج وسكن دار االفر
  .هذه السنة

ويف أواخر مجادى االوىل توىل نظر ديوان ملك االمراء زين الدين الشريف ابن عدنان عوضا عن ابن الزملكاين، مث 
أضيف إليه نظر اجلامع أيضا عوضا عن ابن اخلطريي، وتوىل جنم الدين بن الدمشقي نظر االيتام عوضا عن جنم 

  .ين بن هاللالد
  .ويف رمضان عزل الصاحب أمني الدين الرفاقي عن نظر الدواوين بدمشق وسافر إىل مصر

وفيها عزل كمال الدين بن الشريشي نفسه عن وكالة بيت املال وصمم على االستمرار على العزل وعرض عليه 
مر معزوال إىل يوم عاشوراء من السنة العود فلم يقبل، ومحلت إليه اخللعة ملا خلع على املباشرين فلم يلبسها، واست

  .اآلتية، فجدد تقليده وخلع عليه يف الدولة اجلديدة
من ) ١(وفيها خرج امللك الناصر حممد بن قالوون من الديار املصرية قاصدا احلج، وذلك يف السادس والعشرين 

ها فنصب له اجلسر، فلما توسطه رمضان، وخرج معه مجاعة من االمراء لتوديعه فردهم، وملا اجتاز بالكرك عدل إلي
فسلم من كان أمامه وقفز به الفرس فسلم، وسقط من كان وراءه وكانوا مخسني فمات منهم أربعة ) ٢(كسر به 

وهتشم أكثرهم يف الوادي الذي حتت اجلسر، وبقي نائب الكرك االمري مجال الدين آقوش خجال يتوهم أن ) ٣(
قد عمل للسلطان ضيافة غرم عليها أربعة عشر ألفا فلم يقع املوقع يكون هذا يظنه السلطان عن قصد، وكان 

الشتغال السلطان هبم وما جرى له والصحابه مث خلع على النائب وأذن له يف االنصراف إىل مصر فسافر، واشتغل 
ه من السلطان بتدبري اململكة يف الكرك وحدها، وكان حيضر دار العدل ويباشر االمور بنفسه، وقدمت عليه زوجت

  .مصر، فذكرت له ما كانوا فيه من ضيق احلال وقلة النفقات
__________  

  .يف شوال: ٢٨٦/  ١يف اخلامس والعشرين، ويف تذكرة النبيه : ٤٣/  ٢يف السلوك ) ١(
يوم السبت اخلامس والعشرين من : ٥٤/  ٤يف خامس عشرينه ويف خمتصر أيب الفداء  ٤٢١/  ١ويف بدائع الزهور 

  .رمضان
__________  

ومد اجلسر، وكان له مدة سنني مل ميد، وقد ساس خشبه لطول : يعلل املقريزي وابن تغردى بردى ذلك قاال) ٢(
  ).١٧٦/  ٨النجوم الزاهرة  ٤٤/  ٢السلوك (مكثه، فلما عربت عليه الدواب وأتى السلطان يف آخره انكسر 

__________  
مل يهلك من املماليك غري شخص واحد مل يكن : " ١٧٧/  ٨رة والنجوم الزاه ٥٥/  ٤يف خمتصر أخبار البشر ) ٣(

  .٤٢٢/  ١وانظر بدائع الزهور " من اخلواص 

املنبجي عدو ابن تيمية ملا استقر امللك ناصر ) ١(ذكر سلطنة امللك املظفر ركن الدين بيربس اجلاشنكري بشيخ 
، فأثبت ذلك على )٢(ن عزل نفسه عن اململكة بالكرك وعزم على االقامة هبا كتب كتابا إىل الديار املصرية يتضم

القضاة مبصر، مث نفذ على قضاة الشام وبويع االمري ركن الدين بيربس اجلاشنكري يف السلطنة يف الثالث والعشرين 
من شوال يوم السبت بعد العصر، بدار االمري سيف الدين سالر، اجتمع هبا أعيان الدولة من االمراء وغريهم 

  وه بامللكوبايعوه وخاطب
املظفر، وركب إىل القلعة ومشوا بني يديه، وجلس على سرير اململكة بالقلعة، ودقت البشائر وسارت الربيدية 



  .بذلك إىل سائر البلدان
ويف مستهل ذي القعدة وصل االمري عز الدين البغدادي إىل دمشق فاجتمع بنائب السلطنة والقضاة واالمراء 

عليهم كتاب الناصر إىل أهل مصر، وأنه قد نزل عن امللك وأعرض عنه، فأثبته القضاة واالعيان بالقصر االبلق فقرأ 
ليس أحد يترك امللك خمتارا، ولو ال أنه مضطهد ما تركه، فعزل وأقيم غريه، : وامتنع احلنبلي من إثباته وقال

ملكة، ودقت البشائر وزينت واستحلفهم للسلطان امللك املظفر، وكتبت العالمة على القلعة، وألقابه على حمال امل
إين قد صحبت الناس عشر سنني مث اخترت املقام : البلد، وملا قرئ كتاب امللك الناصر على االمراء بالقصر، وفيه

بالكرك، تباكى مجاعة من االمراء وبايعوا كاملكرهني، وتوىل مكان االمري ركن الدين بيربس اجلاشنكري االمري سيف 
كي سيف الدين بنخاص، ومكان بنخاص االمري مجال الدين آقوش الذي كان نائب الدين بن علي، ومكان ترع

الكرك، وخطب للمظفر يوم اجلمعة على املنابر بدمشق وغريها، وحضر نائب السلطنة االفرم والقضاة، وجاءت 
دين بن فضل اخللع وتقليد نائب السلطنة يف تاسع عشر ذي القعدة، وقرأ تقليد النائب كاتب السر القاضي حميي ال

  .اهللا بالقصر حبضرة االمراء، وعليهم اخللع كلهم
وركب املظفر باخللعة السوداء اخلليفية، والعمامة املدورة والدولة بني يديه عليهم اخللع يوم السبت سابع ذي 
من إنه : القعدة، والصاحب ضياء الدين النساي حامل تقليد السلطان من جهة اخلليفة يف كيس أطلس أسود، وأوله

  سليمان وإنه بسم اهللا الرمحن الرحيم، ويقال إنه خلع يف القاهرة قريب ألف خلعة
__________  

  .كذا باالصل) ١(
  .أو حنوها" بسعي " ولعلها : يف هامش املطبوعة
__________  

ء استيال: ويرى أبو الفداء أن السبب هو ١٨٠/  ٨مضمون كتاب السلطان إىل االمراء يف النجوم الزاهرة ) ٢(
سالر وبيربس اجلاشنكري على اململكة واستبداد مها باالمور وجتاوز احلد يف االنفراد باالموال واالمر والنهى ومل 

يتركا ملوالنا السلطان غري االسم مع ما كان منهما من حماصرة موالنا السلطان يف القلعة وغري ذلك مما ال تنكمش 
  ).٤٢١/  ١دائع الزهور وانظر ب ٥٥/  ٤خمتصر أخبار البشر (النفس منه 

: " إىل اختالف هذا الكتاب وتزويره على الناصر حممد بن قالوون قائال: ١٥٧/  ٩ويشري ابن أيبك يف كنز الدرر 
  وكانوا قد اختلفوا على موالنا السلطان كتابا

ان القارئ له وقرئ ذلك الكتاب املزور الوارد بزعمهم عن ذلك امللك البدر املصور، وك..كثري التزوير والبهتان
  .باعالن وإظهار هباء الدين أرسالن الدوادار

  .ومائيت خلعة، وكان يوما مشهودا، وفرح بنفسه أياما يسري ة، وكذا شيخه املنبجي، مث أزال اهللا عنهما نعمته سريعا
  .وفيها خطب ابن مجاعة بالقلعة وباشر الشيخ عالء الدين القونوي تدريس الشريفية

  .العيانوممن تويف فيها من ا
الشيخ الصاحل عثمان احللبوين أصله من صعيد مصر، فأقام مدة بقرية حلبون وغريها من تلك الناحية، ومكث مدة 

يف أواخر احملرم، ودفن هبا وحضر جنازته ) ١(ال يأكل اخلبز، واجتمع عليه مجاعة من املريدين وتويف بقرية برارة 
  .نائب الشام والقضاة ومجاعة من االعيان

الصاحل أبو احلسن علي بن حممد بن كثري احلراين احلنيلي إمام مسجد عطية، ويعرف بابن القري روى  الشيخ



  .احلديث وكان فقيها مبدارس احلنابلة
ولد حبران سنة ربع وثالثني وستمائة، وتويف بدمشق يف العشر االخري من رمضان، ودفن بسفح قاسيون، وتويف قبله 

  .، وعمل عزاؤه بدمشق رمحهما اهللالشيخ زين الدين احلراين بغزة
بن حممد بن عدنان احلسيين نقيب االشراف، كان فاضال بارعا ) ٢(السيد الشريف زين الدين أبو علي احلسن 

فصيحا متكلما، يعرف طريقة االعتزال ويباحث االمامية، ويناظر على ذلك حبضرة القضاة وغريهم، وقد باشر قبل 
ديوان االفرم، تويف يوم اخلامس من ذي القعدة عن مخس ومخسني سنة، ودفن بتربتهم وفاته بقليل نظر اجلامع ونظر 

  .بباب الصغري
  الشيخ اجلليل ظهري الدين

أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب الفضل بن منعة البغدادي، شيخ احلرم الشريف مبكة بعد عمه عفيف الدين 
مدة طويلة، مث سار إىل مكة، بعد وفاة عمه، فتوىل مشيخة احلرم إىل  منصور بن منعة، وقد مسع احلديث وأقام ببغداد

  ).٣(أن تويف 
__________  

  .برزة: ١٧/  ٦يف شذرات الذهب ) ١(
__________  

  .احلسني: ٢٩٠/  ١يف تذكرة النبيه ) ٢(
__________  

  تويف باملهجم من نواحي اليمن عن بو سبعني سنة: ١٧/  ٦يف شذرات الذهب ) ٣(

لت سنة تسع وسبعائة استهلت وخليفة الوقت املستكفي أمري املؤمنني بن احلاكم بأمر اهللا العباسي، وسلطان مث دخ
البالد امللك املظفر ركن الدين بيربس اجلاشنكري، ونائبه مبصر االمري سيف الدين سالر، وبالشام آقوش االفرم، 

  .وقضاة مصر والشام هم املذكورون يف اليت قبلها
لخ صفر توجه الشيخ تقي الدين بن تيمية من القاهرة إىل االسكندرية صحبة أمري مقدم، فأدخله دار ويف ليلة س

السلطان وأنزله يف برج منها فسيح االكناف، فكان الناس يدخلون عليه ويشتغلون يف سائر العلوم، مث كان بعد 
 االسكندرية يوم االحد، وبعد عشرة ذلك حيضر اجلمعات ويعمل املواعيد على عادته يف اجلامع، وكان دخوله إىل

أيام وصل خربه إىل دمشق فحصل عليه تأمل وخافوا عليه غائلة اجلاشنكري وشيخه املنبجي، فتضاعف له الدعاء، 
وذلك أهنم مل ميكنوا أحدا من أصحابه أن خيرج معه إىل االسكندرية، فضاقت له الصدور، وذلك إنه متكن منه عدوه 

  .نصر املنبجي
زالت أيامه : ب عداوته له أن الشيخ تقي الدين كان ينال من اجلاشنكري ومن شيخه نصر املنبجي، ويقولوكان سب

وانتهت رياسته، وقرب انقضاء أجله، ويتكلم فيهما ويف ابن عريب وأتباعه، فأرادوا أن يسريوه إىل االسكندرية 
د ذلك الناس إال حمبة فيه وقربا منه وانتفاعا به كهيئة املنفي لعل أحدا من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة، فما زا

  .واشتغاال عليه، وحنوا وكرامة له
إن االخ الكرمي قد نزل بالثغر احملروس على نية الرباط، فإن أعداء اهللا قصدوا : وجاء كتاب من أخيه يقول فيه

  بذلك أمورا
ا أن ذلك يؤدي إىل هالك الشيخ فانقلبت يكيدونه هبا ويكيدون االسالم وأهله، وكانت تلك كرامة يف حقنا، وظنو



عليهم مقاصدهم اخلبيثة وانعكست من كل الوجوه، وأصبحوا وأمسوا وما زالوا عند اهللا وعند الناس العارفني سود 
الوجوه يتقطعون حسرات وندما على ما فعلوا، وانقلب أهل الثغر أمجعني إىل االخ مقبلني عليه مكرمني له ويف كل 

اب اهللا وسنة رسوله ما تقر به أعني املؤمنني، وذلك شجي يف حلوق االعداء واتفق أنه وجد وقت ينشر من كت
باالسكندرية إبليس قد باض فيها وفرخ وأضل هبا فرق السبعينية والعربية فمزق اهللا بقدومه عليهم مشلهم، وشتت 

سا من رؤسائهم واستقر عند مجوعهم شذر مذر، وهتك أستارهم وفضحهم، واستتاب مجاعة كثرية منهم، وتوب رئي
عامة املؤمنني وخواصهم من أمري وقاض وفقيه، ومفت وشيخ ومجاعة اجملتهدين، إال من شذ من االغمار اجلهال، مع 

جمبة الشيخ وتعظيمه وقبول كالمه والرجوع إىل أمره وهنيه، فعلت كلمة اهللا هبا على أعداء اهللا  -الذلة والصغار 
وباطنا وظاهرا، يف جمامع الناس بأمسائهم اخلاصة هبم، وصار ذلك عند نصر املنبجي  ورسوله، ولعنوا سرا وجهرا

  .املقيم املقعد، ونزل به من اخلوف والذل ما ال يعرب عنه، وذكر كالما كثريا
واملقصود أن الشيخ تقي الدين أقام بثغر االسكندرية مثانية أشهر مقيما بربج متسع مليح نظيف له شباكان أحدمها 

  جهة البحر واآلخر إىل جهة املدينة، وكان يدخل عليه من شاء، إىل

  .ويتردد إليه االكابر واالعيان والفقهاء، يقرأون عليه ويستفيدون منه، وهو يف أطيب عيش وأشرح صدر
ويف آخر ربيع االول عزل الشيخ كمال الدين بن الزملكاين عن نظر املارستان بسبب انتمائه إىل ابن تيمية بإشارة 

  .ملنبجي، وباشره مشس الدين عبد القادر بن اخلطرييا
ويف يوم الثالثاء ثالث ربيع اآلخر ويل قضاء احلنابلة مبصر الشيخ االمام احلافظ سعد الدين أبو حممود مسعود بن 

أمحد بن مسعود بن زين الدين احلارثي، شيخ احلديث مبصر، بعد وفاة القاضي شرف الدين أيب حممد عبد الغين بن 
  .ىي بن حممد بن عبد اهللا بن نصر بن أيب بكر احلراينحي

  ويف مجادى االوىل
برزت املراسيم السلطانية املظفرية إىل البالد السواحلية بإبطال اخلمور وختريب احلانات ونفي أهلها، ففعل ذلك 

  .وفرح املسلمون بذلك فرحا شديدا
دمشق للشيخ شهاب الدين أمحد بن شريف الدين ويف مستهل مجادى اآلخرة وصل بريد بتولية قضاء احلنابلة ب

حسن بن احلافظ مجال الدين أيب موسى عبد اهللا بن احلافظ عبد الغين املقدسي، عوضا عن التقي سليمان بن محزة 
بسبب تكلمه يف نزول امللك الناصر عن امللك، وأنه إمنا نزل عنه مضطهدا بذلك، ليس مبختار، وقد صدق فيما 

  .قال
ادى اآلخرة وصل الربيد بوالية شد الدواوين لالمري سيف الدين بكتمر احلاجب، عوضا عن ويف عشرين مج

الرستمي فلم يقبل، وبنظر اخلزانة لالمري عز الدين أمحد بن زين الدين حممد بن أمحد بن حممود املعروف بابن 
  .القالنسي، فباشرمها وعزل عنها البصراوي حمتسب البلد

القضاة ابن مجاعة مشيخة سعيد السعداء بالقاهرة بطلب الصوفية له، ورضوا منه  ويف هذا الشهر باشر قاضي
باحلضور عندهم يف اجلمعة مرة واحدة، وعزل عنها الشيخ كرمي الدين االيكي، النه عزل منها الشهود، فثاروا عليه 

يعامل به الناس، ومن مجلة وكتبوا يف حقه حماضر بأشياء قادحة يف الدين، فرسم بصرفه عنهم، وعومل بنظري ما كان 
ذلك قيامه على شيخ االسالم ابن تيمية وافتراؤه عليه الكذب، مع جهله وقلة ورعه، فعجل اهللا له هذا اخلزي على 

  .يدي أصحابه وأصدقائه جزاء وفاقا
ويف شهر رجب كثر اخلوف بدمشق وانتقل الناس من ظاهرها إىل داخلها، وسبب ذلك أن السلطان امللك الناصر 



حممد بن قالوون ركب من الكرك قاصدا دمشق يطلب عوده إىل امللك، وقد مااله مجاعة من االمراء وكاتبوه يف 
الباطن وناصحوه، وقفز إليه مجاعة من أمراء املصريني، وحتدث الناس بسفر نائب دمشق االفرم إىل القاهرة، وأن 

ىل ارتفاع النهار، وختبطت االمور، فاجتمع القضاة يكون مع اجلم الغفري، فاضطرب الناس ومل تفتح أبواب البلد إ
وكثري من االمراء بالقصر وجددوا البيعة للملك املظفر، ويف آخر هنار السبت غلقت أبواب البلد بعد العصر 

وازدحم الناس بباب النصر وحصل هلم تعب عظيم، وازدحم البلد بأهل القرى وكثر الناس بالبلد، وجاء الربيد 
  لناصر إىل اخلمان، فانزعج نائب الشام لذلك وأظهر أنه يريد قتاله ومنعه من دخولبوصول امللك ا

البلد، وقفز إليه االمريان ركن الدين بيربس اجملنون، وبيربس العلمي، وركب إليه االمري سيف الدين بكتمر حاجب 
 سيف الدين هبادرا يشري عليه مبثل احلجاب يشري عليه بالرجوع، وخيربه بأنه ال طاقة له بقتال املصريني، وحلقه االمري

ذلك، مث عاد إىل دمشق يوم الثالثاء خامس رجب وأخربه أن السلطان امللك الناصر قد عاد إىل الكرك، فسكن 
  .الناس ورجع نائب السلطنة إىل القصر، وتراجع بعض الناس إىل مساكنهم، واستقروا هبا

وون إىل امللك وزوال دولة املظفر اجلاشنكري بيربس وخذالنه صفة عود امللك الناصر حممد بن امللك املنصور قال
شعبان جاء اخلرب بقدوم امللك الناصر إىل ) ١(وخذالن شيخه نصر املنبجي االحتادي احللويل ملا كان ثالث عشر 

دمشق، فساق إليه االمريان سيف الدين قطلوبك واحلاج هبادر إىل الكرك، وحضاه على اجملئ إليها، واضطرب 
ب دمشق وركب يف مجاعة من أتباعه على اهلجن يف سادس عشر شعبان ومعه ابن صبح صاحب شقيف أرنون نائ
، وهيئت بدمشق أهبة السلطنة واالقامات الالئقة به، والعصائب والكوسات، وركب من الكرك يف أهبة عظيمة، )٢(

بع عشر شعبان، وصبح بالدعاء له والسرور وأرسل االمان إىل االفرم، ودعا له املؤذنون يف املأذنة ليلة االثنني سا
بذكره، ونودى يف الناس باالمان، وأن يفتحوا دكاكينهم ويأمنوا يف أوطاهنم، وشرع الناس يف الزينة ودقت البشائر 

ونام الناس يف االسطحة ليلة الثالثاء ليتفرجوا على السلطان حني يدخل البلد، وخرج القضاة، واالمراء واالعيان 
  .لتلقيه

وكنت فيمن شاهد دخوله يوم الثالثاء وسط النهار يف أهبة عظيمة وبسط له من عند املصلى : ال كاتبه ابن كثريق
وعليه أهبة امللك وبسطت الشقاق احلرير حتت أقدام فرسه، كلما جاوز شقة طويت من ورائه، واجلد على رأسه 

ن له ويضجون بذلك ضجيجا عاليا، وكان يوما واالمراء السلحدارية عن ميينه ومشاله، وبني يديه، والناس يدعو
  .مشهودا

وكان على السلطان يومئذ عمامة بيضاء، وكلوثة محراء، وكان الذي محل الغاشية : قال الشيخ علم الدين الربزايل
  على رأس

  .السلطان احلاج هبادر وعليه خلعة معظمة مذهبة بفرو فاخم
نائبها االمري سيف الدين السنجري، فقبل االرض بني يديه، فأشار وملا وصل إىل القلعة نصب له اجلسر ونزل إليها 

  .واالمراء بني يديه، فخطب له يوم اجلمعة) ٣(إليه إين اآلن ال أنزل ههنا، وسار بفرسه إىل جهة القصر االبلق 
__________  

  .يوم الثالثاء ثاين عشر شعبان: ٢٦٥/  ٨يف النجوم الزاهرة ) ١(
__________  

  ".أربون " ويف االصل  ١٤٠/  ٢هر الثمني من اجلو) ٢(
__________  



  .بدمشق: القصر االبلق) ٣(
  .ه بامليدان االخضر على هنر بردى ٦٦٦أنشأه السلطان امللك الظاهر بيربس سنة 

=  

ويف بكرة يوم السبت الثاين والعشرين من الشهر وصل االمري مجال الدين آقوش االفرم نائب دمشق مطيعا 
ل االرض بني يديه، فترجل له السلطان وأكرمه وأذن له يف مباشرة النيابة على عادته وفرح الناس للسلطان، فقب

بطاعة االفرم له، ووصل إليه أيضا االمري سيف الدين قبجق نائب محاة، واالمري سيف الدين استدمر نائب طرابلس 
  .ا السلطان كما تلقى االفرميوم االثنني الرابع والعشرين من شعبان، وخرج الناس لتلقيهما، وتلقامه

ويف هذا اليوم رسم السلطان بتقليد قضاء احلنابلة وعوده إىل تقي الدين سليمان، وهنأه الناس وجاء إىل السلطان 
إىل القصر فسلم عليه ومضى إىل اجلوزية وكم هبا ثالثة أشهر، وأقيمت اجلمعة الثانية بامليدان وحضر السلطان 

  .بر االمراء والدولة، وكثري من العامةوالقضاة إىل جانبه، وأكا
ويف هذا اليوم وصل إىل السلطان االمري قراسنقر املنصوري نائب حلب وخرج دهليز السلطان يوم اخلميس رابع 

رمضان ومعه القضاة والقراء وقت العصر، وأقيمت اجلمعة خامس رمضان بامليدان أيضا، مث خرج السلطان من 
ان، ويف صحبته ابن صصرى وصدر الدين احلنفي قاضي العساكر، واخلطيب جالل دمشق يوم الثالثاء تاسع رمض

الدين، والشيخ كمال الدين بن الزملكاين، واملوقعون وديوان اجليش وجيش الشام بكماله قد اجتمعوا عليه من 
االمري سيف الدين  سائر مدنه وأقاليمه بنوابه وأمرائه، فلما انتهى السلطان إىل غزة دخلها يف أهبة عظيمة، وتلقاه

هبادر هو ومجاعة من أمراء املصريني، فأخربوه أن امللك املظفر قد خلع نفسه من اململكة، مث تواتر قدوم االمراء من 
  مصر إىل السلطان،

  .وأخربوه بذلك، فطابت قلوب الشاميني واستبشروا بذلك ودقت البشائر وتأخر جمئ الربيد بصورة الناصري
عيد أنه خرج نائب اخلطيب الشيخ تقي الدين اجلزري املعروف باملقضاي يف السناجق إىل واتفق يف يوم هذا ال

املصلى على العادة، واستناب يف البلد الشيخ جمد الدين التونسي، فلما وصلوا إىل املصلى وجدوا خطيب املصلى 
 خطب، وكذلك فعل قد شرع يف الصالة فنصبت السناجق يف صحن املصلى وصلى بينهما تقي الدين املقضاي مث
  .ابن حسان داخل املصلى، فعقد فيه صالتان وخطبتان يومئذ، ومل يتفق مثل هذا فيما نعلم

وكان دخول السلطان امللك الناصر إىل قلعة اجلبل آخر يوم عيد الفطر من هذه السنة، ورسم لسالر أن يسافر إىل 
ذي كان نائب صفد، وبالشام االمري قراسنقر الشوبك، واستناب مبصر االمري سيف الدين بكتمر اجلوكندار ال

املنصوري، وذلك يف العشرين من شوال، واستوزر الصاحب فخر الدين اخلليلي بعدها بيومني، وباشر القاضي فخر 
الدين كاتب املمالك نظر اجليوش مبصر بعد هباء الدين عبد اهللا بن أمحد بن علي بن املظفر احللي، تويف ليلة اجلمعة 

  ،عاشر شوال
__________  

وأشرف على عمارته االمري أقوش النجييب نائب دمشق، وظل عامرا تنزله امللوك إىل أن هدمه تيمورلنك سنة = 
  .ه ٨٠٣

  ).٢٨٥/  ٥خطط الشام  ٥٦١/  ١السلوك (
[  



وكان من صدور املصريني وأعيان الكبار، وقد روى شيئا من احلديث، وصرف االمري مجال الدين آقوش االفرم إىل 
نيابه صرخد وقدم إىل دمشق االمري زين الدين كتبغا رأس نوبة اجلمدارية شد الدواوين، وأستاذ دار االستادارية 

  .عوضا عن سيف الدين أقجبا، وتغريت الدولة وانقلبت قلبة عظيمة
يخ تقي وملا دخل السلطان إىل مصر يوم عيد الفطر مل يكن له دأب إال طلب الش: قال الشيخ علم الدين الربزايل

الدين بن تيمية من االسكندرية معززا مكرما مبجال، فوجه إليه يف ثاين يوم من شوال بعد وصوله بيوم أو يومني، 
  فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان يف يوم ثامن الشهر

جملس وخرج مع الشيخ خلق من االسكندرية يودعونه، واجتمع بالسلطان يوم اجلمعة فأكرمه وتلقاه ومشى إليه يف 
حفل، فيه قضاة املصريني والشاميني، وأصلح بينه وبينهم، ونزل الشيخ إىل القاهرة وسكن بالقرب من مشهد 

احلسني، والناس يترددون إليه، واالمراء واجلند وكثري من الفقهاء والقضاة منهم من يعتذر إليه ويتنصل مما وقع منه، 
  .فقال أنا حاللت كل من أذاين

قاضي مجال الدين بن القالنسي بتفاصيل هذا اجمللس وما وقع فيه من تعظيمه وإكرامه مما حصل وقد أخربين ال: قلت
له من الشكر واملدح من السلطان واحلاضرين من االمراء، وكذلك أخربين بذلك قاضي القضاة منصور الدين 

، وكالمها كان حاضرا هذا احلنفي، ولكن أخبار ابن القالنسي أكثر تفصيال، وذلك أنه كان إذ ذاك قاضي العساكر
اجمللس، ذكر يل أن السلطان ملا قدم عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية هنض قائما للشيخ أول ما رآه، ومشى له إىل 

واعتنقا هناك هنيهة، مث أخذ معه ساعة إىل طبقة فيها شباك إىل بستان فجلسا ساعة يتحدثان، مث ) ١(طرف االيوان 
طان، فجلس السلطان وعن ميينه ابن مجاعة قاضي مصر، وعن يساره ابن اخلليلي جاء ويد الشيخ يف يد السل

والوزير، وحتته ابن صصرى، مث صدر الدين علي احلنفي، وجلس الشيخ تقي الدين بني يدي السلطان على طرف 
ديوان بسبع مائة طراحته، وتكلم الوزير يف إعادة أهل الذمة إىل لبس العمائم البيض بالعالئم، وأهنم قد التزموا لل

ألف يف كل سنة، زيادة على احلالية، فسكت الناس وكان فيهم قضاة مصر والشام وكبار العلماء من أهل مصر 
  .والشام من مجلتهم ابن الزملكاين

وأنا يف جملس السلطان إىل جنب ابن الزملكاين، فلم يتكلم أحد من العلماء وال من القضاة، : قال ابن القالنسي
ما تقولون ؟ يستفتيهم يف ذلك، فلم يتكلم أحد، فجثى الشيخ تقي الدين على ركبتيه وتكلم : لسلطانفقال هلم ا

مع السلطان يف ذلك بكالم غليظ ورد على الوزير ما قاله ردا عنيفا، وجعل يرفع صوته والسلطان يتالفاه ويسكته 
  .بترفق وتؤدة وتوقري

  وبالغ
__________  

قالوون مث جدده االشرف خليل واستمر جلوس نائب دار العدل به، فلما عمل امللك أنشاه املنصور : االيوان) ١(
) ٢٠٦/  ٢خطط املقريزي ..(الناصر حممد بن قالوون الروك، أمر هبدمه وأعاد بناءه وزاد فيه وأنشأ به قبة جليلة

  .بالقاهرةوقد اندثر هذا االيوان وبين مكانه جامع حممد علي باشا الكبري وملحقاته بقلعة اجلبل 

  .الشيخ يف الكالم، وقال ما ال يستطيع أحد أن يقوم مبثله، وال بقريب منه، وبالغ يف التشنيع على من يوافق يف ذلك
حاشاك أن يكون أول جملس جلسته يف أهبة امللك تنصر فيه أهل الذمة الجل حطام الدنيا الفانية، : وقال للسلطان

وكبت عدوك ونصرك على أعدائك فذكر أن اجلاشنكري هو الذي جدد  فاذكر نعمة اهللا عليك إذ رد ملكك إليك،
والذي فعله اجلاشنكري كان من مراسيمك النه إمنا كان نائبا لك، فأعجب السلطان ذلك : عليهم ذلك، فقال



  .واستمر هبم على ذلك، وجرت فصول يطول ذكرها
يامه باحلق وشجاعته، ومسعت الشيخ تقي وقد كان السلطان أعلم بالشيخ من مجيع احلاضرين، ودينه وزينته وق

الدين يذكر ما كان بينه وبني السلطان من الكالم ملا انفردا يف ذلك الشباك الذي جالسا فيه، وأن السلطان استفىت 
الشيخ يف قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه، وأخرج له فتاوى بعضهم عزله من امللك ومبايعة 

ا عليك وآذوك أنت أيضا، وأخذ حيثه بذلك على أن يفتيه يف قتل بعضهم، وإمنا كان حنقه اجلاشنكري، وأهنم قامو
عليهم بسبب ما كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة اجلاشنكري، ففهم الشيخ مراد السلطان فأخذ يف تعظيم القضاة 

م مثلهم، فقال له إهنم قد آذوك إذا قتلت هؤالء ال جتد بعده: والعلماء، وينكر أن ينال أحدا منهم بسوء، وقال له
وأرادوا قتلك مرارا، فقال الشيخ من آذاين فهو يف حل، ومن آذى اهللا ورسوله فاهللا ينتقم منه، وأنا ال أنتصر 

  .لنفسي، وما زال به حىت حلم عنهم السلطان وصفح
در عليه وقدر علينا فصفح ما رأينا مثل ابن تيمية حرضنا عليه فلم نق: قال وكان قاضي املالكية ابن خملوف يقول

عنا وحاجج عنا، مث إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إىل القاهرة وعاد إىل بث العلم ونشره، وأقبلت اخللق 
عليه ورحلوا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه وجييبهم بالكتابة والقول، وجاء الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم يف حقه 

، وبعث الشيخ كتابا إىل أهله يذكر ما هو فيه من نعم اهللا وخريه الكثري، ويطلب قد جعلت الكل يف حل: فقال
منهم مجلة من كتب العلم اليت له ويستعينوا على ذلك جبمال الدين املزي، فإنه يدري كيف يستخرج له ما يريده 

  من
ار، والباطل يف اخنفاض وسفول واحلق كل ماله يف علو وازدياد وانتص: الكتب اليت أشار إليها، وقال يف هذا الكتاب

واضحالل، وقد أذل اهللا رقاب اخلصوم، وطلب أكابرهم من السلم ما يطول وصفه، وقد اشترطنا عليهم من 
الشروط ما فيه عز االسالم والسنة، وما فيه قمع الباطل والبدعة، وقد دخلوا حتت ذلك كله وامتنعنا من قبول 

ق هلم بقول وال عهد، ومل جنبهم إىل مطلوهبم حىت يصري املشروط معموال، ذلك منهم، حىت يظهر إىل الفعل، فلم نث
واملذكور مفعوال، ويظهر من عز االسالم والسنة للخاصة والعامة ما يكون من احلسنات اليت متحو سيئاهتم، وذكر 

ليه من الذلة كالما طويال يتضمن ما جرى له مع السلطان يف قمع اليهود والنصارى وذهلم، وتركهم على ما هم ع
  .والصغار واهللا سبحانه أعلم

أمريا، ويف سادس عشر شوال وقع بني أهل ) ١(ويف شوال أمسك السلطان مجاعة من االمراء قريبا من عشرين 
حوران من قيس ومين فقتل منهم مقتلة عظيمة جدا، قتل من الفريقني حنو من ألف نفس بالقرب من السوداء، وهم 

ت الكسرة على مين فهربوا من قيس حىت دخل كثري منهم إىل دمشق يف أسوأ احلال يسموهنا السويداء، وكان
  .وأضعفه، وهربت قيس خوفا من الدولة، وبقيت القرى خالية والزروع سائبة

  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون
ر ومعه ويف يوم االربعاء سادس ذي القعدة قدم االمري سيف الدين قبجق املنصوري نائبا على حلب فنزل القص

مجاعة من أمراء املصريني، مث سافر إىل حلب مبن معه من االمراء واالجناد واجتاز االمري سيف الدين هبادر بدمشق 
ذاهبا إىل طرابلس نائبا والفتوحات السواحلية عوضا عن االمري سيف الدين استدمر، ووصل مجاعة ممن كان قد 

قضاة احلنفية صدر الدين، وحميي الدين بن فضل اهللا  سافر مع السلطان إىل مصر يف ذي القعدة منهم قاضي
: أحتب ابن تيمية ؟ قلت: وغريمها، فقمت وجلست يوما إىل القاضي صدر الدين احلنفي بعد جميئه من مصر فقال يل

واهللا لقد أحببت شيئا مليحا، وذكر يل قريبا مما ذكر ابن القالنسي، لكن سياق ابن : نعم، فقال يل وهو يضحك



  .سي أمتالقالن
مقتل اجلاشنكريي كان قد فر اخلبيث يف مجاعة من أصحابه، فلما خرج االمري سيف الدين قراسنقر املنصوري من 

مصر متوجها إىل نيابة الشام عوضا عن االفرم، فلما كان بغزة يف سابع ذي القعدة ضرب حلقة الجل الصيد، فوقع 
م وتفرق عنه أصحابه فأمسكوه ورجع معه قراسنقر وسيف يف وسطها اجلاشنكري يف ثالمثائة من أصحابه فأحيط هب

الدين هبادر على اهلجن، فلما كان باخلطارة تلقاهم استدمر فتسلمه منهم ورجعا إىل عسكرهم، ودخل به استدمر 
ومل ينفعه شيخه املنبجي وال أمواله، ) ٣(، قتل ودفن بالقرافة )٢(على السلطان فعاتبه والمه، وكان آخر العهد به 

بل قتل شر قتلة ودخل قراسنقر دمشق يوم االثنني اخلامس والعشرين من ذي القعدة فنزل بالقصر، وكان يف 
صحبته ابن صصرى وابن الزملكاين وابن القالنسي وعالء الدين بن غامن وخلق من االمراء املصريني والشاميني، 

   والعشرين منوكان اخلطيب جالل الدين القزويين قد وصل قبلهم يوم اخلميس الثاين
__________  

  .اثنان وعشرون أمريا: ٢١/  ٢أربعة عشر أمريا، ويف تذكرة النبيه : ٤٣٥/  ١يف بدائع الزهور ) ١(
  ".ومل يفلت سوى جوكتمر بن هبادر رأس نوبة : " وزاد ١٢/  ٩ومثله يف النجوم الزاهرة 

__________  
وكانت وفاته يوم اخلميس  -بني يدي السلطان  -ه خنق حىت مات وقضى حنب: ٤٣٤/  ١يف بدائع الزهور ) ٢(

  ).٧٠٩وعقد اجلمان حوادث سنة  ٧١/  ٢انظر السلوك (رابع عشر ذي القعدة 
__________  

رسم بنقله، ودفنه يف خانقته اليت أنشأها عند الدرب االصفر، بالقرب من خانقة : ٤٣٤/  ١يف بدائع الزهور ) ٣(
  .ه ٧٠٩سنة  سعيد السعداء، فدفن هبا يف أواخر

الشهر، وخطب يوم اجلمعة على عادته، فلما كان يوم اجلمعة االخرى وهو التاسع والعشرون من الشهر خطب 
جبامع دمشق القاضي بدر الدين حممد بن عثمان بن يوسف بن حداد احلنبلي عن إذن نائب السلطنة، وقرئ تقليده 

ن، وخلع عليه عقيب ذلك خلعة سنية، واستمر يباشر االمامة على املنرب بعد الصالة حبضرة القضاة واالكابر واالعيا
واخلطابة اثنني وأربعني يوما، مث أعيد اخلطيب جالل الدين مبرسوم سلطاين وباشر يوم اخلميس ثاين عشر احملرم من 

  .السنة اآلتية
شيخ كمال الدين بن ويف ذي احلجة درس كمال الدين بن الشريازي باملدرسة الشامية الربانية، انتزعها من يد ال

  .الزملكاين، وذلك أن استدمر ساعده على ذلك
وفيها أظهر ملك التتر خربندا الرفض يف بالده، وأمر اخلطباء أوال أن ال يذكروا يف خطبتهم إال علي بن أيب طالب 

ى الناس رضي اهللا عنه وأهل بيته، وملا وصل خطيب بالد االزج إىل هذا املوضع من خطبته بكى بكاءا شديدا وبك
معه ونزل ومل يتمكن من إمتام اخلطبة، فأقيم من أمتها عنه وصلى بالناس وظهر على الناس بتلك البالد من أهل 

  .السنة أهل البدعة فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  .ومل حيج فيها أحد من أهل الشام بسبب ختبيط الدولة وكثرة االختالف

  .وممن تويف فيها من االعيان
الدين أبو اهلدى أمحد بن اخلطيب بدر الدين حيىي بن الشيخ عز الدين بن عبد السالم خطيب العقيبة اخلطيب ناصر 

بداره هبا وقد باشر نظر اجلامع االموي وغري ذلك، تويف يوم االربعاء النصف من احملرم، وصلي عليه جبامع العقيبة، 



عد والده بدر الدين وحضر عنده نائب السلطنة ودفن عند والده بباب الصغري، وقد روى احلديث وباشر اخلطابة ب
  .والقضاة واالعيان

قاضي احلنابلة مبصر شرف الدين أبو حممد عبد الغين بن حيىي بن حممد بن عبد اهللا بن نصر بن أيب بكر احلراين ولد 
ضيف إليه حبران سنة مخس وأربعني وستمائة، ومسع احلديث وقدم مصر فباشر نظر اخلزانة وتدريس الصاحلية مث أ

القضاء، وكان مشكور السرية كثري املكارم تويف ليلة اجلمعة رابع عشر ربيع االول ودفن بالقرافة، وويل بعده سعد 
  .كما تقدم) ١(الدين احلارثي 

  الشيخ جنم الدين أيوب بن سليمان بن مظفر املصري املعروف مبؤذن النجييب، كان رئيس املؤذنني جبامع
__________  

  ).١٩٠درة االسالك ص (نسبة إىل احلارثية، احدى قرى بغداد : ياحلارث) ١(

دمشق ونقيب اخلطباء، وكان حسن الشكل رفيع الصوت، واستمر بذلك حنوا من مخسني سنة إىل أن تويف يف 
  .مستهل مجادى االوىل
اوين معا، وباشر االمري مشس الدين سنقر االعسر املنصوري توىل الوزارة مبصر مع شد الدو: ويف هذا الشهر تويف

شد الدواوين بالشام مرات، وله دار وبستان بدمشق مشهوران به، وكان فيه هنضة وله مهة عالية وأموال كثرية، 
  .تويف مبصر

االمري مجال الدين آقوش بن عبد اهللا الرسيمي شاد الدواوين بدمشق، وكان قبل ذلك وايل الوالة باجلهة القبلية بعد 
تويف يوم االحد تاسع عشر مجادى االوىل ودفن ضحوة بالقبة اليت بناهاجتاه قبة الشيخ  الشريفي، وكانت له سطوة

  .رسالن، وكان فيه كفاية وخربة
  .وباشر بعده شد الدواوين أقبجا
بن سعيد الدولة وكان مسلمانيا وكان سفري الدولة، وكانت له ) ١] (أمحد [ التاج : ويف شعبان أو يف رجب تويف

كري بسبب صحبته لنصر املنبجي شيخ اجلاشنكري، وقد عرضت عليه الوزارة فلم يقبل، وملا تويف مكانة عند اجلاشن
  .توىل وظيفته ابن أخته كرمي الدين الكبري

الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد بن أيب املكرم بن نصر االصبهاين رئيس املؤذنني باجلامع االموي، ولد سنة اثنتني 
ر وظيفة االذان من سنة مخس وأربعني إىل أن تويف ليلة الثالثاء خامس ذي القعدة، وستمائة، ومسع احلديث وباش

  .وكان رجال جيدا واهللا سبحانه أعلم
مث دخلت سنة عشر وسبعمائة استهلت وخليفة الوقت املستكفي باهللا أبو الربيع سليمان العباسي، وسلطان البالد 

قي الدين بن تيمية مبصر معظما مكرما، ونائب مصر االمري سيف امللك الناصر حممد بن املنصور قالوون، والشيخ ت
  الدين بكتمر أمري خزندار، وقضاته هم املذكورون يف اليت قبلها، سوى احلنبلي

__________  
  .٢٧٩/  ٨والنجوم الزاهرة  ٨٥/  ٢، انظر السلوك ٢٧/  ٢من تذكرة النبيه ) ١(

ين اخلليلي، وناظر اجليوش فخر الدين كاتب املماليك، ونائب الشام فإنه سعد الدين احلارثي، والوزير مبصر فخر الد
  .قراسنقر املنصوري، وقضاة دمشق هم هم، ونائب حلب قبجق، ونائب طرابلس احلاج هبادر واالفرم بصرخد
ويف حمرم منها باشر الشيخ أمني الدين سامل بن أيب الدرين وكيل بيت املال إمام مسجد هشام تدريس الشامية 



، والشيخ صدر الدين سليمان بن موسى الكردي تدريس العذراوية، كالمها انتزعها من ابن الوكيل )١(وانية اجل
بسبب إقامته مبصر وكان قد وفد إىل املظفر فألزمه رواتب النتمائه إىل املنبجي، مث عاد بتوقيع سلطاين إىل مدرستيه، 

االمني سامل، والصدر : منه ورجعتا إىل املدرسني االولنيفأقام هبما شهرا أو سبعة وعشرين يوما، مث استعادامها 
الكردي، ورجع اخلطيب جالل الدين إىل اخلطابة يف سابع عشر احملرم، وعزل عنها البدر بن احلداد، وباشر 

الصاحب مشس الدين نظر اجلامع واالسرى واالوقاف قاطبة يوم االثنني، مث خلع عليه وأضيف إليه شرف الدين بن 
  .نظر اجلامع، وكان ناظره مستقال به قبلهما صصرى يف

  .ويف يوم عاشوراء قدم استدمر إىل دمشق متوليا نيابة محاة، وسافر إليها بعد سبعة أيام
ويف احملرم باشر بدر الدين بن احلداد نظر املارستان عوضا عن مشس الدين بن اخلطريي ووقعت منازعة بني صدر 

ن الكردي بسبب العذراوية، وكتبوا إىل الوكيل حمضرا يتضمن من القبائح الدين بن املرحل وبني الصدر سليما
والفضائح والكفريات على ابن الوكيل، فبادر ابن الوكيل إىل القاضي تقي الدين سليمان احلنبلي، فحكم بإسالمه 

  .وحقن دمه، وحكم بإسقاط التعزير عنه واحلكم بعدالته واستحقاقه إىل املناصب
ن احلنبلي، ولكن خرجت عنه املدرستان العذراوية لسليمان الكردي، والشامية اجلوانية لالمني وكانت هذه هفوة م

  .سامل، ومل يبق معه سوى دار احلديث االشرفية
ويف ليلة االثنني السابع من صفر وصل النجم حممد بن عثمان البصراوي من مصر متوليا الوزارة بالشام، ومعه 

ن سليمان، فباشرا املنصبني باجلامع، ونزال بدرب سفون الذي يقال له درب ابن أيب توقيع باحلسبة الخيه فخر الدي
  اهليجاء، مث انتقل الوزير إىل دار االعسر

  .عند باب الربيد، واستمر نظر اخلزانة لعز الدين بن القالنسي أخي الشيخ جالل الدين
ة مبصر عوضا عن ابن مجاعة، وكان قد أخذ ويف مستهل ربيع االول باشر القاضي مجال الدين الزرعي قضاء القضا

  .منه قبل ذلك يف ذي احلجة مشيخة الشيوخ، وأعيدت إىل الكرمي االيكي، وأخذت منه اخلطابة أيضا
وجاء الربيد إىل الشام بطلب القاضي مشس الدين بن احلريري لقضاء الديار املصرية، فسار يف العشرين من ربيع 

  فلما قدم على االول وخرج معه مجاعة لتوديعه،
__________  

الدارس (املدرسة الشامية اجلوانية بدمشق أنشأهتا ست الشام بنت جنم الدين أيوب أخت صالح الدين االيويب ) ١(
٣٠١/  ١.(  

السلطان أكرمه وعظمه وواله قضاء احلنفية وتدريس الناصرية والصاحلية، وجامع احلاكم، وعزل عن ذلك القاضي 
  .كث أياما مث ماتمشس الدين السروجي فم

  .ويف نصف هذا الشهر مسك من دمشق سبعة أمراء ومن القاهرة أربعة عشر أمريا
ويف ربيع اآلخر اهتم السلطان بطلب االمري سيف الدين سالر فحضر هو بنفسه إليه فعاتبه مث استخلص منه أمواله 

واالمالك واالسلحة واملماليك  فوجد معه من االموال واحليوان) ١(وحواصله يف مدة شهر، مث قتل بعد ذلك 
، )٢(والبغال واحلمري أيضا والرباع شيئا كثريا، وأما اجلواهر والذهب والفضة فشئ ال حيد وال يوصف يف كثرته 

وأموال املسلمني جتري إليه، ويقال إنه كان مع ) ٣(وحاصل االمر أنه قد استأثر لنفسه طائفة كبرية من بيت املال 
  .ا حمببا إىل الدولة والرعية واهللا أعلمذلك كثري العطاء كرمي

وقد باش نيابة السلطنة مبصر من سنة مثان وتسعني إىل أن قتل يوم االربعاء رابع عشرين هذا الشهر، ودفن بتربته 



  .ليلة اخلميس بالقرافة، ساحمه اهللا
احلريري، وحضر عنده  ويف ربيع اآلخر درس القاضي مشس الدين بن املعز احلنفي بالظاهرية عوضا عن مشس الدين

  .خاله الصدر علي قاضي قضاة احلنفية وبقية القضاة واالعيان
ويف هذا الشهر كان االمري سيف الدين استدمر قد قدم دمشق لبعض أشغاله، وكان له حنو على الشيخ صدر 

  الدين بن الوكيل، فاستنجز
سافر استدمر، فاتفق أنه وقعت له بعد يومني له مرسوما بنظر دار احلديث وتدريس العذراوية، فلم يباشر ذلك حىت 

كائنة بدار ابن درباس بالصاحلية، وذكر أنه وجد عنده شئ من املنكرات، واجتمع عليه مجاعة من أهل الصاحلية مع 
احلنابلة وغريهم، وبلغ ذلك نائب السلطنة فكاتب فيه، فورد اجلواب بعزله عن املناصب الدينية، فخرجت عنه دار 

شرفية وبقي بدمشق وليس بيده وظيفة لذلك، فلما كان يف آخر رمضان سافر إىل حلب فقرر له نائبها احلديث اال
استدمر شيئا على اجلامع، مث واله تدريسا هناك وأحسن إليه، وكان االمري استدمر قد انتقل إىل نيابة حلب يف 

مري عماد الدين إمساعيل بن االفضل مجادى اآلخرة عوضا عن سيف الدين قبجق تويف، وباشر مملكة محاة بعده اال
علي بن حممود بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، وانتقل مجال الدين آقوش االفرم من صرخد إىل نيابة 

  .طرابلس عوضا عن احلاج هبادر
  ويف يوم اخلميس سادس عشر

__________  
  .فمات بعد أيام جوعا -اآلخرة  يف سلخ ربيع -اعتقل ومنع من الزاد : ٢٩/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(
  ).٨٧٣/  ١السلوك  ٤٣٦/  ١انظر بدائع الزهور (

__________  
قال بعض : وفيه ٤٣٧ - ٤٣٦/  ١انظر تفاصيل فيما صودر به من أموال وأمالك وغريها بدائع الزهور ) ٢(

لطنة إحدى عشرة سنة، عجبت من أمر سالر يف مجع هذه االموال العظيمة، وكانت مدته يف نيابة الس: املؤرخني
  ).٤٣٨ص (فكيف حوى هذه االموال العظيمة يف هذه املدة اليسرية ؟ 

كانت مفاتيح بيت املال بيده عندما توجه امللك الناصر إىل الكرك، فاالرجح أنه اصطفى لنفسه ما قدر عليه ) ٣(
  ).٤٣٨/  ١بدائع الزهور (

ديث االشرفية عوضا عن ابن الوكيع، وأخذ يف التفسري شعبان بالشيخ كمال الدين بن الزملكاين مشيخة دار احل
واحلديث والفقه، فذكر من ذلك دروسا حسنة، مث مل يستمر هبا سوى مخسة عشر يوما حىت انتزعها منه كمال 

  .الدين الشريشي فباشرها يوم االحد ثالث شهر رمضان
ؤذنني إىل الركنني املؤخرين حتت قبة النسر، ويف شعبان رسم قراسنقر نائب الشام بتوسعة املقصورة، فأخرت سدة امل

  .ومنعت اجلنائز من دخول اجلامع أياما مث أذن يف دخوهلم
ويف خامس رمضان قدم فخر الدين إياس كان نائبا يف قلعة الروم إىل دمشق شاد الدواوين عوضا عن زين الدين 

  .كتبغا املنصوري
لقونوي مشيخة الشيوخ بالديار املصرية عوضا عن الشيخ ويف شوال باشر الشيخ عالء الدين علي بن إمساعيل ا

كرمي الدين عبد الكرمي بن احلسني االيكي تويف، وكان له حترير ومهة، وخلع على القونوي خلعة سنية، وحضر 
  .سعيد السعداء هبا



النجم  ويف يوم اخلميس ثالث ذي القعدة خلع على الصاحب عز الدين القالنسي خلعة الوزراء بالشام عوضا عن
  .البصراوي حبكم إقطاعه إمرة عشرة وإعراضه عن الوزارة

  .ويف يوم االربعاء سادس عشر ذي القعدة عاد الشيخ كمال الدين بن الزملكاين إىل تدريس الشامية الربانية
ويف هذا اليوم لبس تقي الدين ابن الصاحب مشس الدين بن السلعوس خلعة النظر على اجلامع االموي، ومسك 

 سيف الدين استدمر نائب حلب يف ثاين ذي احلجة ودخل إىل مصر، وكذلك مسك نائب البرية سيف الدين االمري
  .ضرغام بعده بليال

قاضي القضاة مشس الدين أبو العباس أمحد بن إبراهيم بن عبد الغين السروجي احلنفي، : وممن تويف فيها من االعيان
ويل احلكم مبصر مدة وعزل قبل موته بأيام، تويف يوم اخلميس ثاين ، كان بارعا يف علوم شىت، و)١(شارح اهلداية 

عشر ربيع اآلخر ودفن بقرب الشافعي وله اعتراضات على الشيخ تقي الدين بن تيمية يف علم الكالم، أضحك 
  .وفيها تويف سالر مقتوال كما تقدم* فيها على نفسه، وقد رد عليه الشيخ تقي الدين يف جملدات، وأبطل حجته 

  واحلاج هبادر نائب* الصاحب أمني الدولة أبو بكر بن الوجيه عبد العظيم بن يوسف املعروف بابن الرقاقي 
__________  

 ٥٩٣لشيخ االسالم برهان الدين بن علي بن أيب بكر املرغيناين احلنفي املتوىف سنة " اهلداية يف الفروع " وهو ) ١(
  .٢٠٣٣، ٢٠٣١/  ٢كشف الظنون / ه  ٨٦٧الديري املتوىف سنة ه ولكنه مل يكمله مث أكمله سعد الدين حممد 

  .طرابلس مات هبا
وكان شهما شجاعا، ) ١(واالمري سيف الدين قبجق نائب حلب مات هبا ودفن بتربته حبماه، ثاين مجادى اآلخرة 
  .وقد ويل نيابة دمشق يف أيام الجني، مث قفز إىل التتر خوفا من الجني مث جاء مع التتر

لى يديه فرج املسلمني كما ذكرنا عام قازان، مث تنقلت به االحوال إىل أن مات حبلب، مث وليها بعده وكان ع
  .استدمر ومات أيضا يف آخر السنة

الشيخ كرمي الدين بن احلسني االيكي شيخ الشيوخ مبصر، كان له صلة باالمراء، وقد عزل مرة عن : وفيها تويف
بت سابع شوال خبانقاه سعيد السعداء، وتوالها بعده الشيخ عالء الدين القونوي املشيخة بابن مجاعة، تويف ليلة الس

  .كما تقدم
الفقيه عز الدين عبد اجلليل النمراوي الشافعي، كان فاضال بارعا، وقد صحب سالر نائب مصر وارتفع يف الدنيا 

  .بسببه
، وله غري ذلك، وكان فقيها فاضال وإماما )٢(ابن الرفعة هو االمام العالمة جنم الدين أمحد بن حممد شارح التنبيه 

  .يف علوم كثرية رمحهم اهللا
مث دخلت سنة إحدى عشرة وسبعمائة استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلها غري الوزير مبصر فإنه عزل 

إىل نيابة  وتوىل سيف الدين بكتمر وزيرا، والنجم البصراوي عزل أيضا بعز الدين القالنسي، وقد انتقل االفرم
طرابلس بإشارة ابن تيمية على السلطان بذلك، ونائب محاة امللك املؤيد عماد الدين على قاعدة أسالفه، وقد مات 
نائب حلب استدمر وهي شاغرة عن نائب فيها، وأرغون الدوادار الناصري قد وصل إىل دمشق لتسفري قراسنقر 

  شق،منها إىل حلب وإحضار سيف الدين كراي إىل نيابة دم
__________  

  ).٢١٦/  ٩النجوم الزاهرة  ٩٦/  ٢انظر السلوك (االوىل : ٢٩/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(



__________  
وهو كتاب التنبيه يف فروع الشافعية للشيخ أيب إسحاق ابراهيم بن علي الفقيه الشريازي الشافعي املتوىف سنة ) ٢(

  .٤٨٩/  ١انظر كشف الظنون "  شرح التنبيه كفاية التنبيه يف" ه شرحه ابن الرفعة ومساه  ٤٧٦

وغالب العساكر حبلب واالعراب حمدقة بأطراف البالد، فخرج قراسنقر املنصوري من دمشق يف ثالث احملرم يف 
مجيع حواصله وحاشيته وأتباعه، وخرج اجليش لتوديعه، وسار معه أرغون لتقريره حبلب وجاء املرسوم إىل نائب 

لدين هبادر السنجري أن يتكلم يف أمور دمشق إىل أن يأتيه نائب، فحضر عنده الوزير واملوقعون القلعة االمري سيف ا
وباشر النيابة، وقويت شوكته وقويت شوكة الوزير إىل أن ويل واليات عديدة منها البن أخيه عماد الدين نظر 

  .دمشق نائبا عليهااالسرار، واستمر يف يده، وقدم نائب السلطنة سيف الدين كراي املنصوري إىل 
ويف يوم اخلميس احلادي عشرين من احملرم خرج الناس لتلقيه وأوقدوا الشموع، وأعيدت مقصورة اخلطابة إىل 

مكاهنا رابع عشرين احملرم، وانفرج الناس ولبس النجم البصراوي خلعة االمرة يوم اخلميس ثالث عشر صفر على 
  .كبار وهو أمري عشرة بأقطاع يضاهي إقطاع كبار الطبلخاناتقاعدة الوزراء بالطرحة، وركب مع املقدمني ال

ويف يوم االربعاء سابع عشر ربيع االول جلس القضاة االربعة باجلامع النفاذ أمر الشهود بسبب تزوير وقع من 
  .بعضهم، فاطلع عليه نائب السلطنة فغضب وأمر بذلك، فلم يكن منه كبري شئ، ومل يتغري حال

الشريف نقيب االشراف أمني الدين جعفر بن حممد بن حميي الدين عدنان نظر الدواوين عوضا ويف هذا اليوم ويل 
  .عن شهاب الدين الواسطي، وأعيد تقي الدين بن الزكي إىل مشيخة الشيوخ

وفيه ويل ابن مجاعة تدريس الناصرية بالقاهرة، وضياء الدين النسائي تدريس الشافعي، وامليعاد العام جبامع طولون، 
  .نظر االحباس أيضا

  ).٢(عوضا عن سيف الدين بكتمر احلاجب يف ربيع اآلخر ) ١(وويل الوزارة مبصر أمني امللك أبو سعيد 
ويف هذا الشهر احتيط على الوزير عز الدين بن القالنسي بدمشق، ورسم عليه مدة شهرين، وكان نائب السلطنة 

  مجاعة إىل احلكم بديار مصر يف حادي عشركثري احلنق عليه، مث أفرج عنه وأعيد بدر الدين بن 
ربيع اآلخر، مع تدريس دار احلديث الكاملية، وجامع طولون والصاحلية والناصرية، وجعل له إقبال كثري من 

السلطان، واستقر مجال الدين الزرعي على قضاء العسكر وتدريس جامع احلاكم، ورسم له أن جيلس مع القضاة 
  .لسلطانبني احلنفي واحلنبلي عند ا

ويف مستهل مجادي االوىل أشهد القاضي جنم الدين الدمشقي نائب ابن صصرى على نفسه باحلكم ببطالن البيع يف 
امللك الذي اشتراه ابن القالنسي من تركة املنصوري يف الرمثا والثوجة والفصالية لكونه بدون مثن املثل، ونفذه بقيه 

  دةاحلكام، وأحضر ابن القالنسي إىل دار السعا
__________  

وهو االمري ركن الدين بيربس الدواداري املنصوري، املؤرخ املعروف صاحب كتاب زبدة الفكرة وإليه تنسب ) ١(
وخمتصر أيب  ٤٤٠/  ١وبدائع الزهور  ٣٩/  ٢انظر تذكرة النبيه (ه  ٧٢٥املدرسة الدوادارية وكانت وفاته سنة 

  ).٦٥/  ٤الفداء 
__________  

  .مجادى االوىل: بيهيف تذكرة الن) ٢(

و



وادعى عليه بريع ذلك، ورسم عليه هبا، مث حكم قاضي القضاة تقي الدين احلنبلي بصحة هذا البيع وبنقض ما حكم 
  .به الدمشقي، مث نفذ بقية احلكام ما حكم به احلنبلي

الك ويف هذا الشهر قرر على أهل دمشق ألف ومخسمائة فارس لكل فارس مخسمائة درهم، وضربت على االم
واالوقاف، فتأمل الناس من ذلك تأملا عظيما وسعى إىل اخلطيب جالل الدين فسعى إىل القضاة واجتمع الناس بكرة 

يوم االثنني ثالث عشر الشهر واحتفلوا باالجتماع وأخرجوا معهم املصحف العثماين واالثر النبوي والسناجق 
وشتم القاضي واخلطيب، وضرب جمد الدين التونسي  اخلليفية، ووقفوا يف املوكب فلما رآهم كراي تغيظ عليهم

ورسم عليهم مث أطلقهم بضمان وكفالة، فتأمل الناس من ذلك كثريا، فلم ميهله اهللا إال عشرة أيام فجاءه االمر فجأة 
فعزل وحبس، ففرح الناس بذلك فرحا شديدا، ويقال إن الشيخ تقي الدين بلغه ذلك اخلرب عن أهل الشام فأخرب 

ن بذلك فبعث من فوره فمسكه شر مسكة، وصفة مسكه أن تقدم االمري سيف الدين أرغون الدوادار فنزل السلطا
  يف القصر، فلما كان يوم اخلميس الثالث والعشرين من مجادى االوىل خلع على االمري

ومحل على سيف الدين كراي خلعة سنية، فلبسها وقبل العتبة، وحضر املوكب ومد السماط، فقيد حبضرة االمراء 
  .الربيد إىل الكرك بصحبة غرلو العاديل، وبيربس اجملنون

وخرج عز الدين القالنسي من الترسيم من دار السعادة، فصلى يف اجلامع الظهر مث عاد إىل داره وقد أوقدت له 
مري مجال الشموع ودعا له الناس، مث رجع إىل دار احلديث االشرفية فجلس فيها حنوا من عشرين يوما، حىت قدم اال

  .الدين نائب الكرك
االمري سيف الدين بكتمر أمري خزندار، وعوض عنه بالكرك بيربس ) ١(ويف هذا الشهر مسك نائب صفت 

الدوادار املنصوري، ومسك نائب غزة، وعوض عنه باجلاويل، فاجتمع يف حبس الكرك استدمر نائب حلب، 
  .، وقلطتمز نائب غزة وبنخاص)١(ئب صفت ، وكراي نائب دمشق، والذي كان نا)٢(وبكتمر نائب مصر 

وقدم مجال الدين آقوش املنصوري الذي كان نائب الكرك عن نيابة دمشق إليها يف يوم االربعاء رابع عشر ربيع 
اآلخر، وتلقاه الناس وأشعلت له الشموع، ويف صحبته اخلطريي لتقريره يف النيابة، وقد باشر نيابة الكرك من سنة 

  .ىل سنة تسع وسبعمائة وله هبا آثار حسنة، وخرج عز الدين القالنسي لتلقي النائبتسعني وستمائة إ
وقرئ يوم اجلمعة كتاب السلطان على السدة حبضرة النائب والقضاة واالعيان، وفيه االمر باالحسان إىل الرعية 

  .ناسوإطالق البواقي اليت كانت قد فرضت عليهم أيام كراي، فكثرت االدعية للسلطان وفرح ال
فقبل العتبة وسار إليها يوم ) ١(ويف يوم االثنني التاسع عشر خلع على االمري سيف الدين هبادراص بنيابة صفت 

  الثالثاء، وفيه لبس الصدر بدر الدين بن أيب الفوارس خلعة نظر الدواوين
__________  

  ).معجم البلدان(كذا باالصل، وهي صفد مدينة جببال عاملة املطلة على محص ) ١(
__________  

الدر الفاخر يف سرية امللك الناصر ) ٩ج (وكنز الدر  ٢٥ - ٢٤/  ٩انظر سبب القبض عليه النجوم الزاهرة ) ٢(
  .البن أيبك الدواداري ٢١٢ص 

بدمشق مشاركا للشريف ابن عدنان وبعد ذلك بيومني قدم تقليد عز الدين بن القالنسي وكالة السلطان على ما 
  .في عن الوزارة لكراهته لذلككان عليه، وأنه إع

  .ويف رجب باشر ابن السلعوس نظر االوقاف عوضا عن مشس الدين عدنان



ويف شعبان ركب نائب السلطنة بنفسه إىل أبواب السجون فأطلق احملبوسني بنفسه، فتضاعف له االدعية يف 
  .االسواق وغريها

تمع بالنائب وخلع عليه ومعه كتاب يتضمن ويف هذا اليوم قدم الصاحب عز الدين بن القالنسي من مصر فاج
احترامه وإكرامه واستمراره على وكالة السلطان، ونظر اخلاص واالنكار ملا ثبت عليه بدمشق، وأن السلطان مل 
يعلم بذلك وال وكل فيه، وكان املساعد له على ذلك كرمي الدين ناظر اخلاص السلطاين، واالمري سيف الدين 

  .أرغون الدوادار
  .عبان منع ابن صصرى الشهود والعقاد من جهته، وامتنع غريهم أيضا وردهم املالكيويف ش

ويف رمضان جاء الربيد بتولية زين الدين كتبغا املنصوري حجوبية احلجاب، واالمري بدر الدين ملتوبات القرماين 
دمشق على الربيد إىل شد الدواوين عوضا عن طوغان، وخلع عليهما معا، وفيها ركب هبادر السنجري نائب قلعة 

مصر وتوالها سيف الدين بلبان البدري، مث عاد السنجري يف آخر النهار على نيابة البرية، فسار إليها وجاء اخلرب 
  .بأنه قد احتيط على مجاعة من قصاد املسلمني ببغداد، فقتل منهم ابن العقاب وابن البدر، وخلص عبيدة وجاء ساملا

  .احلاج االمري عالء الدين طيبغا أخو هبادراصوخرج احململ يف شوال وأمري 
ويف آخر ذي القعدة جاء اخلرب بأن االمري قراسنقر رجع من طريق احلجاز بعد أن وصل إىل بركة زيرا، وأنه حلق 
مبهنا بن عيسى فاستجار به خائفا على نفسه ومعه مجاعة من خواصه، مث سار من هناك إىل التتر بعد ذلك كله، 

  ).١(والزردكش وصحبه االفرم 
ويف العشرين من ذي القعدة وصل االمري سيف الدين أرغون يف مخسة آالف إىل دمشق وتوجهوا إىل ناحية محص، 

  .وتلك النواحي
ويف سابع ذي احلجة وصل الشيخ كمال الدين بن الشريشي من مصر مستمرا على وكالته ومعه توقيع بقضاء 

  .العسكر الشامي، وخلع عليه يف يوم عرفة
يف هذا اليوم وصلت ثالثة آالف عليهم سيف الدين ملي من الديار املصرية فتوجهوا وراء أصحاهبم إىل البالد و

  .الشمالية
ويف آخر الشهر وصل شهاب الدين الكاشنغري من القاهرة ومعه توقيع مبشيخة الشيوخ، فنزل يف اخلانقاه وباشرها 

  .حبضرة القضاة واالعيان، وانفصل ابن الزكي عنها
  وفيه باشر الصدر عالء

  الدين بن تاج الدين بن االثري كتابة السر مبصر، وعزل عنها شرف الدين بن فضل اهللا، إىل كتابة
__________  

  .ه ٧١٢قيل كان ذلك يف ربيع االول من السنة التالية ) ١(
  .٦٦/  ٤املختصر يف أخبار البشر  ٢٣٥، ٢١٨/  ٩كنز الدرر  ١١٥/  ٢راجع السلوك 

  .مبعلوم أيضا واهللا أعلم) ١(مشق عوضا عن أخيه حميي الدين، واستمر حميي الدين على كتابة الدست السر بد
  .ومن تويف فيها من االعيان

الشيخ الرئيس بدر الدين حممد بن رئيس االطباء أيب إسحاق إبراهيم بن حممد بن طرخان االنصاري من ساللة سعد 
احلديث وبرع يف الطب، تويف يف ربيع االول ببستانه بقرب الشبلية، بن معاذ السويدي، من سويداء حوران، مسع 
  .ودفن يف تربة له يف قبة فيها عن ستني سنة



الشيخ شعبان بن أيب بكر بن عمر االربلي شيخ احللبية جبامع بين أمية، كان صاحلا مباركا فيه خري كثري، كان كثري 
لة جدا، صلي عليه باجلامع بعد ظهر يوم السبت تاسع عشرين العبادة وإجياد الراحة للفقراء، وكانت جنازته حاف

رجب ودفن بالصوفية وله سبع ومثانون سنة، وروى شيئا من احلديث وخرجت له مشيخة حضرها االكابر رمحه 
  .اهللا

نة، الشيخ ناصر الدين حيىي بن إبراهيم ابن حممد بن عبد العزيز العثماين، خادم املصحف العثماين حنوا من ثالثني س
وصلي عليه بعد اجلمعة سابع رمضان ودفن بالصوفية، وكان لنائب السلطنة االفرم فيه اعتقاد ووصلة منه افتقاد، 

  .وبلغ مخسا وستني سنة
الشيخ الصاحل اجلليل القدوة أبو عبد اهللا حممد بن الشيخ القدوة إبراهيم بن الشيخ عبد اهللا االموي، تويف يف 

  العشرين
ون، وحضر االمراء والقضاء والصدور جنازته وصلي عليه باجلامع املظفري، مث دفن عند من رمضان بسفح قاسي

والده وغلق يومئذ سوق الصاحلية له، وكانت له وجاهة عند الناس وشفاعة مقبولة، وكان عنده فضيلة وفيه تودد، 
  .ومجع أجزاء يف أخبار جيدة، ومسع احلديث وقارب السبعني رمحه اهللا

__________  
وظيفة من أجل الوظائف وأسناها وأنفسها وأعالها والقائم هبا سفري الرعية إىل امللك يف حاجتهم، : الدست )١(

التعريف (منفذ آمر مليكه وهنيه، مبلغ ذا احلاجة من أنعامه جوده وبره، ويتوىل هذه الوظيفة كاتب الدست 
  ).١٣٦مبصطلحات صبح االعشى ص 

املعروف بابن ) ١(دين أبو عبد اهللا حممد بن شريف بن يوسف الزرعي ابن الوحيد الكاتب هو الصدر شرف ال
الوحيد، كان موقعا بالقاهرة وله معرفة باالنشاء وبلغ الغاية يف الكتابة يف زمانه، وانتفع الناس به، وكان فاضال 

  ).٢(مقداما شجاعا، تويف باملارستان املنصوري مبصر سادس عشر شوال 
ن عماد الدين حسن بن النسائي أحد أمراء الطبلخانات، وهو حاكم البندق، ويل ذلك االمري ناصر الدين حممد ب

  .بعد سيف الدين بلبان، تويف يف العشرين االخر من رمضان
التميمي الداري تويف يوم عيد الفطر ودفن بالقرافة الصغرى، وقد ويل الوزارة مبصر، وكان خبريا كافيا، مان 

  .عليه بعض الطلبةمعزوال، وقد مسع احلديث ومسع 
  .ويف ذي القعدة جاء اخلرب إىل دمشق بوفاة االمري الكبري استدمر وبنخاص يف السجن بقلعة الكرك

  القاضي االمام العالمة احلافظ سعد الدين مسعود احلارثي احلنبلي احلاكم مبصر، مسع احلديث، ومجع وخرج وصنف،
ن، وشرح قطعة من سنن أيب داود فأجاد وأفاد، وحسن وكانت له يد طوىل يف هذه الصناعة واالسانيد واملتو

  .االسناد، رمحه اهللا تعاىل، واهللا أعلم
مث دخلت سنة اثنيت عشرة وسبعمائة استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلها، ويف خامس احملرم توجه االمري 

قوا بقراسنقر وهو عند مهنا، وكاتبوا عز الدين ازدمر الزردكاش وأمريان معه إىل االفرم، وساروا بأمجعهم حىت حل
السلطان وكانوا كاملستجريين من الرمضاء بالنار، وجاء الربيد يف صفر باالحتياط على حواصل االفرم وقراسنقر 

  والزرد كاش ومجيع ما يتعلق هبم، وقطع خبز مهنا وجعل مكانه يف االمرة
__________  

  ).٢٥٩تقومي البلدان اليب الفداء ص (ران نسبة إىل مدينة زرع احدى مدن حو: الزرعي) ١(



__________  
  .ه ٦٤٧يف شعبان، وكان مولده بدمشق سنة : ٤٣/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٢(

من البالد الشمالية، وقد حصل عند الناس من قراسنقر وأصحابه ) ١(أخاه حممدا، وعادت العساكر صحبة أرغون 
ة حلب فاجتاز بدمشق فخرج الناس واجليش لتلقيه، وحضر من مصر على نياب) ٢(هم وغم وحزن، وقدم سودي 

السماط وقرئ املنشور بطلب مجال الدين نائب دمشق إىل مصر، فركب من ساعته على الربيد إىل مصر وتكلم يف 
  .نيابته لغيبة الجني

ا فتوىل هبا وطلب يف هذا اليوم قطب الدين موسى شيخ السالمية ناظر اجليش إىل مصر، فركب يف آخر النهار إليه
نظر اجليش عوضا عن فخر الدين الكاتب كاتب املماليك حبكم عزله ومصادرته وأخذ أمواله الكثرية منه، يف عاشر 

  .ربيع االول
ويف احلادي عشر منه باشر احلكم للحنابلة مبصر القاضي تقي الدين أمحد بن املعز عمر بن عبد اهللا بن عمر بن 

مشس الدين بن العماد أول قضاة احلنابلة، وقدم االمري سيف الدين متر على  عوض املقدسي، وهو ابن بنت الشيخ
  .نيابة طرابلس ؟ عوضا عن االفرم حبكم هربه إىل التتر

ويف ربيع اآلخر مسك بيربس العالئي نائب محص وبيربس اجملنون وطوغان ومجاعة آخرون من االمراء ستة يف هنار 
  .واحد وسريوا إىل الكرك معتقلني هبا

وفيه مسك نائب مصر االمري ركن الدين بيربس الدوادار املنصوري، وويل بعده أرغون الدوادار، ومسك نائب 
  الشام

مجال الدين نائب الكرك ومشس الدين سنقر الكمايل حاجب مبصر، ومخسة أمراء آخرون وحبسوا كلهم بقلعة 
  .الكرك، يف برج هناك

  .دور كثرية منها دار ابن أيب الفوارس، ودار الشريف القباين وفيه وقع حريق داخل باب السالمية احترق فيه
نيابة تنكز على الشام يف يوم اخلميس العشرين من ربيع اآلخر دخل االمري سيف الدين تنكز بن عبد اهللا املالكي 
ز الناصري نائبا على دمشق بعد مسك نائب الكرك ومعه مجاعة من مماليك السلطان منهم احلاج ارقطاي على حي
بيربس العالئي، وخرج الناس لتلقيه وفرحوا به كثريا، ونزل بدار السعادة ووقع عند قدومه مصر فرح عظيم، 
وكان ذلك اليوم يوم الرابع والعشرين من آب، وحضر يوم اجلمعة اخلطبة باملقصورة وأشعلت له الشموع يف 

االوقاف فال يشاركه أحد يف االستنابة يف طريقه، وجاء توقيع البن صصرى بإعادة قضاء العسكر إليه، وأن ينظر 
البالد الشامية على عادة من تقدمه من قضاة الشافعية، وجاء مرسوم لشمس الدين أيب طالب بن محيد بنظر اجليش 

عوضا عن ابن شيخ السالمية حبكم إقامته مبصر، مث بعد أيام وصل الصدر معني الدين هبة اهللا بن خشيش ناظر 
  د بوظيفة ابن الصدر، وسافر ابن البدر على نظر جيش طرابلس، وتوىلاجليش وجعل ابن محي

__________  
وهو أرغون شاه بن عبد اهللا الدوادار الناصري، االمري سيف الدين، ويل نيابة السلطنة يف الديار املصرية يف ) ١(

  ).٩٥/  ٦شذرات  ٣٧٤/  ١الدرر (ه  ٧٣١مجادى االوىل وكانت وفاته سنة 
__________  

وهو االمري سيف الدين، سودي بن عبد اهللا الناصري من مماليك امللك الناصر حممد ومن خواص تويف سنة ) ٢(



  .ه ٧١٤
  .٢٧٥/  ٢الدرر الكامنة  ٢٢٩/  ٩النجوم الزاهرة (

أرغون نيابة مصر وعاد فخر الدين كاتب املماليك إىل وظيفته مع استمرار قطب الدين ابن شيخ السالمية مباشرا 
  .معه
يف هذا الشهر قام الشيخ حممد بن قوام ومعه مجاعة من الصاحلني على ابن زهرة املغريب الذي كان يتكلم بالكالسة و

  وكتبوا عليه حمضرا يتضمن استهانته باملصحف، وأنه يتكلم يف أهل
ظاهره، وهو العلم، فأحضر إىل دار العدل فاستسلم وحقن دمه وعزر تعزيرا بليغا عنيفا وطيف به يف البلد باطنه و

مكشوف الرأس ووجهه مقلوب وظهره مضروب، ينادى عليه هذا جزاء من يتكلم يف العلم بغري معرفة، مث حبس 
  .وأطلق فهرب إىل القاهرة، مث عاد على الربيد يف شعبان ورجع إىل ما كان عليه

إىل دمشق أن ال يويل أحد  وفيها قدم هبادراص من نيابة صفد إىل دمشق وهنأه الناس، وفيها قدم كتاب من السلطان
مبال وال برشوة فإن ذلك يفضي إىل والية من ال يستحق الوالية، وإىل والية غري االهل، فقرأه ابن الزملكاين على 

  .السدة وبلغه عنه ابن حبيب املؤذن، وكان سبب ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا
لتتر قد حتركوا للمجئ إىل الشام، فانزعج الناس من ويف رجب وشعبان حصل للناس خوف بدمشق بسبب أن ا

ذلك وخافوا، وحتول كثري منهم إىل البلد، وازدمحوا يف االبواب، وذلك يف شهر رمضان وكثرت االراجيف بأهنم 
  .، وكذلك جرى واشتهر بأن ذلك بإشارة قراسنقر وذويه فاهللا أعلم)١(قد وصلوا إىل الرحبة 

أن من قتل ال جيين أحد عليه، بل يتبع القاتل حىت يقتص منه حبكم الشرع  ويف رمضان جاء كتاب السلطان
الشريف، فقرأه ابن الزملكاين على السدة حبضرة نائب السلطنة ابن تنكز وسببه ابن تيمية، هو أمر بذلك وبالكتاب 

  .االول قبله
ا االمري بدر الدين موسى وقاتلهم نائبه) ٢(ويف أول رمضان وصل التتر إىل الرحبة فحاصروها عشرين يوما 

االزدكشي مخسة أيام قتاال عظيما، ومنعهم منها فأشار رشيد الدولة بأن ينزلوا إىل خدمة السلطان خربندا ويهدوا له 
هدية ويطلبون منه العفو، فنزل القاضي جنم الدين إسحاق وأهدوا له مخسة رؤوس خيل، وعشرة أباليج سكر، فقبل 

بالد حلب ومحاه ومحص قد أجلوا منها وخرب أكثرها مث رجعوا إليها ملا حتققوا  ذلك ورجع إىل بالده، وكانت
رجوع التتر عن الرحبة، وطابت االخبار وسكنت النفوس ودقت البشائر وتركت االئمة القنوت، وخطب اخلطيب 

  .يوم العيد وذكر الناس هبذه النعمة
منهم، وأشار على سلطاهنم بالرجوع الرشيد وكان سبب رجوع التتر قلة العلف وعالء االسعار وموت كثري 

  .وجوبان
  .ويف ثامن شوال دقت البشائر بدمشق بسبب خروج السلطان من مصر الجل مالقاة التتر

__________  
 - ٢٨٠تقومي البلدان ص (مدينة على شاطئ الفرات بني الرقة وبغداد ): رحبة مالك بن طرحة: (الرحبة) ١(

  ).معجم البلدان
__________  

  .ثالثة وعشرين يوما: ٤٥/  ٢حنو شهر، ويف تذكرة النبيه : ٧٠/  ٤يف خمتصر أيب الفداء ) ٢(



وخرج الركب يف نصف شوال وأمريهم حسام الدين الصغري، الذي كان وايل الرب، وقدمت العساكر املصرية 
القلعة وزينت أرساال، وكان قدوم السلطان ودخوله دمشق ثالث عشرين شوال، واحتفل الناس لدخوله ونزل 

البلد وضربت البشائر، مث انتقل بعد ليلتئذ إىل القصر وصلى اجلمعة باجلامع باملقصورة وخلع على اخلطيب، وجلس 
يف دار العدل يوم االثنني، وقدم وزيره أمني امللك يوم الثالثاء عشرين الشهر، وقدم صحبة السلطان الشيخ االمام 

أمحد بن تيمية إىل دمشق يوم االربعاء مستهل ذي القعدة وكانت غيبته عنها سبع  العامل العالمة تقي الدين أبو العباس
سنني، ومعه أخواه ومجاعة من أصحابه، وخرج خلق كثري لتلقيه وسروا بقدومه وعافيته ورؤيته، واستبشروا به حىت 

زاة، فلما حتقق عدم خرج خلق من النساء أيضا لرؤيته، وقد كان السلطان صحبه معه من مصر فخرج معه بنية الغ
الغزاة وأن التتر رجعوا إىل بالدهم فارق اجليش من غزة وزار القدس وأقام به أياما، مث سافر على عجلون وبالد 

السواد وزرع، ووصل دمشق يف أول يوم من ذي القعدة، فدخلها فوجد السلطان قد توجه إىل احلجاز الشريف يف 
ذي القعدة، مث إن الشيخ بعد وصوله إىل دمشق واستقراره هبا مل يزل  أربعني أمريا من خواصه يوم اخلميس ثاين

مالزما الشتغال الناس يف سائر العلوم ونشر العلم وتصنيف الكتب وإفتاء الناس بالكالم والكتابة املطولة واالجتهاد 
االربعة، ويف بعضها يفيت يف االحكام الشرعية ففي بعض االحكام يفيت مبا أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة املذاهب 

خبالفهم وخبالف املشهور يف مذاهبهم، وله اختيارات كثرية جملدات عديدة أفىت فيها مبا أدى إليه اجتهاده، واستدل 
  .على ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف

  .فلما سار السلطان إىل احلج فرق العساكر واجليوش بالشام وترك أرغون بدمشق
  ويف يوم

اجلمعة لبس الشيخ كمال الدين الزملكاين خلعة وكاة بيت املال عوضا عن ابن الشريشي، وحضر هبا الشباك 
وتكلم وزير السلطان يف البلد، وطلب أمواال كثرية وصادر وضرب باملقارع وأهان مجاعة من الرؤساء منهم ابن 

  .فضل اهللا حميي الدين
حية باملقدس عوضا عن جنم الدين داود الكردي تويف، وقد كان وفيه عني شهاب الدين بن جهبل لتدريس الصال

  .مدرسا من حنو ثالثني سنة
  .فسافر ابن جهبل إىل القدس بعد عيد االضحى

وفيها مات ملك القفجاق املسمى طغطاي خان، وكان له من امللك ثالث وعشرون سنة، وكان عمره مثانيا وثالثني 
 عبادة االصنام والكواكب، يعظم اجملسمة واحلكماء واالطباء ويكرم سنة، وكان شهما شجاعا ىل دين التتر يف

املسلمني أكثر من مجيع الطوائف، كان جيشه هائال ال جيسر أحد على قتاله لكثرة جيشه وقوهتم وعددهم، ويقال 
ضان إنه جرد مرة جتريدة من كل عشرة من جيشه واحدا فبلغت التجريدة ومائيت ألف ومخسني ألفا، تويف يف رم
  منها وقام يف امللك من بعده ابن أخيه أزبك خان، وكان مسلما فأظهر دين االسالم ببالده، وقتل خلقا من

  .أمراء الكفرة وعلت الشرائع احملمدية على سائر الشرائع هناك وهللا احلمد واملنة على االسالم والسنة
  .وممن تويف فيها من االعيان

الدين أبو الفتح غازي بن امللك املظفر قرارسالن بن امللك السعيد جنم امللك املنصور صاحب ماردين وهو جنم 
الدين غازي بن امللك املنصور ناصر الدين ارتق بن غازي بن املين بن مترتاش بن غازي بن أرتق االريفي ؟ أصحاب 

  .ماردين من عدة سنني، كان شيخا حسنا مهيبا كامل اخللقة بدينا مسينا إذا ركب يكون خلفه حمفة
خوفا من أن ميسه لغوب فريكب فيها، تويف يف تاسع ربيع اآلخر ودفن مبدرسته حتت القلعة، وقد بلغ من العمر فوق 



يوما، ) ١(السبعني، ومكث يف امللك قريبا من عشرين سنة، وقام من بعده يف امللك ولده العادل فمكث سبعة عشر 
  ).٢(مث ملك أخوه املنصور 

  :وفيها مات
  .ن قطلوبك الشيخي كان من أمراء دمشق الكباراالمري سيف الدي

الشيخ الصاحل نور الدين أبو احلسن على بن حممد بن هارون بن حممد بن علي بن محيد الثعليب الدمشقي، قارئ 
وجعفر اهلمداين وابن الشريازي وخلق، وقد ) ٣(احلديث بالقاهرة ومسندها، روى عن ابن الزبيدي وابن الليثي 

عالمة تقي السبكي مشيخة، وكان رجال صاحلا تويف بكرة الثالثاء تاسع عشر ربيع اآلخر، وكانت خرج له االمام ال
  .جنازته حافلة

االمري الكبري امللك املظفر شهاب الدين غازي بن امللك الناصر داود بن املعظم، مسع احلديث وكان رجال متواضعا 
  .تويف مبصر ثاين عشر رجب، ودفن بالقاهرة

__________  
  .مات بعد أيام: ٤٨/  ٢حنو ثالثة عشر يوما، ويف تذكرة النبيه : ٦٧/  ٤يف خمتصر أخبار البشر ) ١(

__________  
 ٣٠١/  ٢وانظر الدرر  - ٧٦٦امللك الصاحل واستقر أمره وتويف سنة : يف خمتصر أيب الفداء وتذكرة النبيه) ٢(

  .١٩٦٩ترمجة 
__________  

  .لليتابن ا: ٣١/  ٦يف شذرات الذهب ) ٣(

احلنفي، كان فاضال درس ) ١(قاضي القضاة مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن داود بن حازم االزرعي 
مدة مث سافر إىل مصر فأقام بسعيد ) ٢(وأفىت قضاء احلنفية بدمشق سنة مث عزل واستمر على تدريس الشبلية 

  .فاهللا أعلمالسعداء مخسه أيام وتويف يوم االربعاء ثاين عشرين رجب 
مث دخلت سنة ثالث عشرة وسبعمائة استهلت واحلكام هم هم، والسلطان يف احلجاز مل يقدم بعد، وقد قدم االمري 

  سيف الدين جتليس يوم السبت مستهل احملرم من احلجاز وأخرب بسالمة السلطان وأنه فارقه من املدينة النبوية،
ته، مث جاء الربيد فأخرب بدخوله إىل الكرك ثاين احملرم يوم االحد، أنه قد قارب البالد، فدقت البشائر فرحا بسالم

فلما كان يوم الثالثاء حادي عشر احملرم دخل دمشق وقد خرج الناس لتلقيه على العادة، وقد رأيته مرجعه من هذه 
ابة، وكذلك احلجة على شفته ورقة قد ألصقها عليها، فنزل بالقصر وصلى اجلمعة رابع عشر احملرم مبقصورة اخلط

اجلمعة اليت تليها، ولعب يف امليدان بالكرة يوم السبت النصف من احملرم، وويل نظر الدواوين للصاحب مشس الدين 
غربيال يوم االحد حادي عشر احملرم وشد الدواوين لفخر الدين إياس االعسري عوضا عن القرماين، وسافر 

ه، وخلع على إبن صصرى وعلى الفخر كاتب املماليك، وكان القرماين إىل نيابة الرحبة وخلع عليهما وعلى وزير
مع السلطان يف احلج، ووىل شرف الدين بن صصرى حجابة الديوان وباشر فخر الدين ابن شيخ السالمية نظر 

  .اجلامع، وباشر هباء الدين بن عليم نظر االوقاف، واملنكورسي شد االوقاف
رة اخلميس السابع والعشرين من احملرم، وتقدمت اجليوش بني يديه وتوجه السلطان راجعا إىل الديار املصرية بك

  .ومعه
ويف أواخر صفر اجتاز على الربيد يف الرسلية إىل مهنا الشيخ صدر الدين الوكيل به مهنا واالمري عالء الدين الطنبغا 



  .فاجتمعوا به يف تدمر مث عاد الطنبغا وابن الوكيل إىل القاهرة
أمني امللك ومجاعة من الكبار معه وصودروا بأموال كثرية، وأقيم عوضه بدر الدين بن ويف مجادى اآلخرة مسك 

  .التركماين الذي كان وايل اخلزانة
ويف رجب كملت أربعة مناجيق واحد لقلعة دمشق وثالثة حتمل إىل الكرك، ورمي باثنني على باب امليدان وحضر 

  لنهر الذي عمله سودي نائب حلب هبا، وكان طوله من هنرنائب السلطنة تنكز والعامة ويف شعبان تكامل حفر ا
__________  

حممد بن ابراهيم بن إبراهيم بن داود : ٣٦٥/  ٣والدرر  ١٩٤ودرة االسالك ص  ٥٢/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(
  .بن حازم االذرعي

  )معجم البلدان(واالذرعي نسبة إىل أذرعات يف أطراف الشام جبوار أرض البلقاء وعمان 
__________  
الشبلية، وهي املدرسة الشبلية الربانية أنشأها شبل الدولة احلسامي حممد بن الجني ولدست الشام املتوىف سنة ) ٢(

  ).٥٣٠/  ١الدارس (ه  ٦٢٣

الساجور إىل هنر قويق أربعني ألف ذراع يف عرض ذراعني وعمق ذراعني، وغرم عليه ثلثمائة ألف درهم، وعمل 
  .أحدا بالعدل ومل يظلم فيه

ويف يوم السبت ثامت شوال خرج الركب من دمشق وأمريه سيف الدين بلباي التتري، وحج صاحب محاة يف هذه 
  .السنة وخلق من الروم والغرباء

ويف يوم السبت السادس والعشرين من ذي احلجة وصل القاضي قطب الدين موسى ابن شيخ السالمية من مصر 
ل ذلك، وراح معني الدين بن اخلشيش إىل مصر يف رمضان صحبة الصاحب على نظر اجليوش الشامية كما كان قب

مشس الدين بن غربيال وبعد وصول ناظر اجليوش بيومني وصلت البشائر مبقتضى إزالة االقطاعات ملا رآه السلطان 
  .بعد نظره يف ذلك أربعة أشهر
بن حممد بن عثمان بن أيب بكر ) ١(وعثمان الشيخ االمام احملدث فخر الدين أبو عمر : وممن تويف فيها من االعيان

مبكة يوم االحد حادي ربيع اآلخر، وقد مسع الكثري، وأجازه خلق يزيدون على ألف شيخ، ) ٢(بن داود التوزري 
  .وقرأ الكتب الكبار وغريها، وقرأ صحيح البخاي أكثر من ثالثني مرة رمحه اهللا

بن إلياس الرهاوي، كان يباشر استيفاء االوقاف وغري ذلك،  عز الدين حممد بن العدل شهاب الدين أمحد بن عمر
وكان من أخصاء أمني امللك، فلما مسك مبصر أرسل إىل هذا وهو معتقل بالعذراوية ليحضر على الربيد فمرض 

فمات باملدرسة العذراوية ليلة اخلميس التاسع عشر من مجادى اآلخرة، وله من العمر مخس وثالثون سنة، وكان قد 
من ابن طربزد الكندي، ودفن من الغد بباب الصغري، وترك من بعده ولدين ذكرين مجال الدين حممد، وعز  مسع
  .الدين

الشيخ الكبري املقرئ مشس الدين املقصاي، هو أبو بكر بن عمر بن السبع اجلزري املعروف باملقصاي نائب اخلطيب 
  إملام بالنحو، وفيه ورع وكان يقرئ الناس بالقراءات السبع وغريها من الشواذ، وله

__________  
  .، ويف االصل عفان حتريف٣٣/  ٦وشذرات الذهب  ٥٧/  ٢من تذكرة النبيه ) ١(

__________  



  .التوزي حتريف: ويف االصل ٦٤/  ٣من شذرات الذهب والدرر ) ٢(
  ).معجم البلدان، ١٤٤تقومي البلدان ص ) (تونس(والتوزري نسبة إىل مدينة توزر من بالد اجلريد بأفريقيا 

واجتهاد، تويف ليلة السبت حادي عشرين مجادى اآلخرة ودفن من الغد بسفح قاسيون جتاه الرباط الناصري، وقد 
  .جاوز الثمانني رمحه اهللا

مث دخلت سنة أربع عشرة وسبعمائة استهلت واحلكام هم هم يف اليت قبلها إال الوزير أمني امللك فمكانه بدر الدين 
 رابع احملرم عاد الصاحب مشس الدين غربيال من مصر على نظر الدواوين وتلقاه أصحابه ويف عاشر التركماين ويف

احملرم يوم اجلمعة قرئ كتاب السلطان على السدة حبضرة نائب السلطنة والقضاة واالمراء يتضمن بإطالق البواقي 
ضاعفت االدعية للسلطان وكان القارئ من سنة مثان وتسعني وستمائة إىل آخر سنة ثالث عشرة وسبعمائة، فت) ١(

مجال الدين بن القالنسي ومبلغه صدر الدين بن صبح املؤذن، مث قرئ يف اجلمعة االخرى مرسوم آخر فيه االفراج 
عن املسجونني وأن ال يؤخذ من كل واحد إال نصف درهم، ومرسوم آخر فيه إطالق السخر يف الغصب وغريه من 

  .ين وبلغه عنه أمني الدين حممد بن مؤذن النجييبالفالحني، قرأه ابن الزملكا
ويف احملرم استحضر السلطان إىل بني يديه الفقيه نور الدين علي البكري وهم بقتله شفع فيه االمراء فنفاه ومنعه من 
الكالم يف الفتوى والعلم، وكان قد هرب ملا طلب من جهة الشيخ تقي الدين بن تيمية فهرب واختفى، وشفع فيه 

ا، مث ملا ظفر به السلطان اآلن وأراد قتله شفع فيه االمراء فنفاه ومنعه من الكالم والفتوى، وذلك الجترائه أيض
  .وتسرعه على التكفري والقتل واجلهل احلامل له على هذا وغريه

ه االمر ويف يوم اجلمعة مستهل صفر قرأ ابن الزملكاين كتابا سلطانيا على السدة حبضرة نائب السلطان القاضي وفي
  .بإبطال ضمان القواسري وضمان النبيذ وغري ذلك، فدعا الناس للسلطان

ويف أواخر ربيع االول اجتمع القضاة باجلامع للنظر يف أمر الشهود وهنوهم عن اجللوس يف املساجد، وأن ال يكون 
  أحد منهم يف مركزين، وأن ال يتولوا ثبات الكتب وال يأخذوا أجرا على

ال يغتابوا أحدا وأن يتناصفوا يف املعيشة مث جلسوا مرة ثانية لذلك وتواعدوا ثالثة فلم يتفق  أداء الشهادة وأن
  .اجتماعهم، ومل يقطع أحد من مركزه

ويف يوم االربعاء اخلامس والعشرين منه عقد جملس يف دار ابن صصرى لبدر الدين بن بضيان وأنكر عليه شئ من 
ية مث استأذن بعد أيام يف االقراء فأذن له فجلس بني الظهر والعصر باجلامع القراءات فالتزم بترك االداء ؟ بالكل

  .وصارت له حلقة على العادة
ووىل مكانه عالء الدين الطنبغا ) ٢(ويف منتصف رجب تويف نائب حلب االمري سيف الدين سودي ودفن بتربته 

  الصاحلي
__________  

  ).٨٥/  ١املواعظ واالعتبار (ملتقبلني من مال اخلراج البواقي هو ما يتأخر كل سنة عند الضمان وا) ١(
__________  

وتربته بنيت له خارج باب املقام، وهو جبانة حلب جنوب جبل جوشن وعرفت الناحية باملقام لوجود مقام ) ٢(
  ").مادة حلب " ومعجم البلدان  ٥٨/  ٢تذكرة النبيه (البراهيم عليه السالم هبا 



  .لنيابةاحلاجب مبصر، قبل هذه ا
ويف تاسع شعبان خلع على الشريف شرف الدين عدنان بنقابة االشراف بعد والده أمني الدين جعفر تويف يف الشهر 

  .املاضي
ويف خامس شوال دفن امللك مشس الدين دوباج بن ملكشاه بن رستم صاحب كيالن بتربته املشهورة بسفح 

غباغب أدركته منيته يوم السبت السادس عشرين رمضان قاسيون، وكان قد قصد احلج يف هذا العام، فلما كان ب
، اشتريت له ومتمت وجاءت حسنة وهي مشهورة عند ) ١(فحمل إىل دمشق وصلي عليه ودفن يف هذه التربة 

وعشرون سنة، وعمر أربعا ومخسني سنة، ) ٢(املكارية شرقي اجلامع املظفري، وكان له يف مملكة كيالن مخس 
ة ففعل ذلك وخرج الركب يف ثالث شوال وأمريه سيف الدين سنقر االبراهيمي، وقاضيه وأوصى أن حيج عنه مجاع
  .حميي الدين قاضي الزبداين

ويف يوم اخلميس سابع ذي القعدة قدم القاضي بدر الدين بن احلداد من القاهرة متوليا حسبة دمشق فخلع عليه 
الربية ليشتري خيال للسلطان يقدمها رشوة على  عوضا عن فخر الدين سليمان البصراوي، وعزل فسافر سريعا إىل

املنصب املذكور، فاتفق موته يف الربية يف سابع عشر الشهر املذكور، ومحل إىل بصرى فدفن هبا عند أجداده يف ثامن 
  ذي القعدة، وكان شابا حسنا
  .كرمي االخالق حسن الشكل

  .مكانه سيف الدين بلباي البدريويف أواخره مسك نائب صفد بلبان طوباي املنصوري وسجن وتوىل 
ويف سادس ذي احلجة توىل والية الرب االمري عالء الدين علي بن حممود بن معبد البعلبكي عوضا عن شرف الدين 
عيس بن الربكاسي، ويف يوم عيد االضحى وصل االمري عالء الدين بن صبح من مصر وقد أخرج عنه فسلم عليه 

  .االمراء
 امللك إىل نظر النظار مبصر فخلع على الصاحب هباء الدين النسائي بنظر اخلزانة عوضا ويف هذا الشهر أعيد أمني

  .عن سعد الدين حسن بن االقفاصي
وفيه وردت الربيدية بأمر السلطان للجيوش الشامية باملسري إىل حلب وأن يكون مقدم العساكر كلها تنكز نائب 

 سيف الدين بكتمر االبو بكري، وفيهم جتليس وبدر الدين الشام، وقدم من مصر ستة آالف مقاتل عليهم االمري
  .الوزيري، وكتشلي وابن طيربس وشاطي وابن سالر وغريهم، فتقدموا إىل البالد احللبية بني يدي نائب الشام تنكز

سودي نائب حلب يف رجب ودفن بتربته، وهو الذي كان السبب يف إجراء هنر إليها، : وممن تويف فيها من االعيان
  .غرم عليه ثلثمائة ألف درهم، وكان مشكور السرية محيد الطريقة رمحه اهللا

  :ويف شعبان تويف
__________  

معجم (بناحية الصاحلية، والصاحلية قرية يف حلف جبل قاسيون املطل على دمشق : ٦٣/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(
  ).البلدان

__________  
  .مخسة: يف االصل) ٢(

  ).١(وب بن مزهر وكان بارا بأهله وقرابته رمحه اهللا الصاحب شرف الدين يعق
أبو حممد القرشي احلنفي املعروف بابن املعلم، كان من أعالم الفقهاء ) ٢(والشيخ رشيد أبو الفداء إمساعيل 



  واملفتيني، ولديه علوم شىت وفوائد وفرائد، وعنده زهد وانقطاع عن الناس، وقد درس بالبلخية مدة مث تركها
من العمر، تويف سحر ) ٣(سار إىل مصر فأقام هبا، وعرض عليه قضاء دمشق فلم يقبل، وقد جاوز السبعني لولده و

  .يوم االربعاء رجب ودفن بالقرافة رمحه اهللا تعاىل
الشيخ سليمان التركماين املوله الذي كان جيلس على مصطبته بالعلبيني، وكان قبل ذلك مقيما : ويف شوال تويف
يد، وكان ال يتحاشى من النجاسات وال يتقيها، وال يصلي الصلوات وال يأتيها، وكان بعض الناس بطهارة باب الرب

من اهلمج له فيه عقيدة قاعدة اهلمج الرعاع الذي هم أتباع كل ناعق من املوهلني واجملانني، ويزعمون أنه يكاشف 
  .وأنه رجل صاحل، ودفن بباب الصغري يف يوم كثري الثلج

الشيخة الصاحلة العابدة الناسكة أم زينب فاطمة بنت عباس بن أيب الفتح بن حممد البغدادية : وفيتويف يوم عرفة ت
بظاهر القاهرة، وشهدها خلق كثري، وكانت من العاملات الفاضالت، تأمر باملعروف وتنهى عن املنكر، وتقوم على 

بدع وغريهم، وتفعل من ذلك ما ال تقدر عليه االمحدية يف مواخاهتم النساء واملردان، وتنكر أحواهلم وأصول أهل ال
الرجال، وقد كانت حتضر جملس الشيخ تقي الدين بن تيمية فاستفادت منه ذلك وغريه، وقد مسعت الشيخ تقي 
الدين يثين عليها ويصفها بالفضيلة والعلم، ويذكر عنها أهنا كانت تستحضر كثريا من املغىن أو أكثره، وأنه كان 

ة مسائلها وحسن سؤاالهتا وسرعة فهمها، وهي اليت ختمت نساء كثريا القرآن، منهن أم زوجيت يستعد هلا من كثر
  عائشة بنت صديق، زوجة الشيخ

__________  
/  ٢تذكرة النبيه (ه كان ناظر الدواوين حبلب عاش نيفا ومثانني سنة مات يف شعبان  ٦٢٨مولده بنابلس سنة ) ١(

  ).٢١١/  ٥ الدرر ٢٧٧/  ٩والنجوم الزاهرة  ٦٢
__________  

  ).٣٩٤/  ١الدرر  ١٤٠/  ٢السلوك (وهو امساعيل بن عثمان بن املعلم القرشي الدمشقي ) ٢(
__________  

  .إحدى وتسعني سنة: ٦١/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٣(

  مجال الدين املزي، وهي اليت أقرأت ابتنها زوجيت أمة الرحيم زينب رمحهن اهللا وأكرمهن برمحته
  .نيوجنته آم

  .مث دخلت سنة مخش عشرة وسبعمائة استهلت واحلكام يف البالد هم املذكورون يف اليت قبلها
وخرجت االطالب ) ١(فتح ملطية يف يوم االثنني مستهل احملرم خرج سيف الدين تنكز يف اجليوش قاصدا ملطية 

وخرج مع اجليش ابن صصرى  على راياهتا وأبرزوا ما عندهم من العدد وآالت احلرب، وكان يوما مشهودا،) ٢(
النه قاضي العساكر وقاضي قضاة الشامية، فساروا حىت خلوا حلب يف احلادي عشر من الشهر، ومنها وصلوا يف 
السادس عشر إىل بالد الروم إىل ملطية، فشرعوا يف حماصرهتا يف احلادي والعشرين من احملرم، وقد حصنت ومنعت 

ش نزل متوليها وقاضيها وطلبوا االمان فأمنوا املسلمني ودخلوها، فقتلوا من وغلقت أبواهبا، فلما رأوا كثرة اجلي
االرمن خلقا ومن النصارى وأسروا ذرية كثرية، وتعدى ذلك إىل بعض املسلمني وغنموا شيئا كثريا، وأخذت أموال 

اب إىل مرج دابق، وزينت كثري من املسلمني ورجعوا عنها بعد ثالثة أيام يوم االربعاء رابع عشرين احملرم إىل عني ت
  .دمشق ودقت البشائر

  .ويف أول صفر رحل نائب ملطية متوجها إىل السلطان



ويف نصف الشهر وصل قاضيها الشريف مشس الدين ومعه خلق من املسلمني من أهلها، ويف بكرة هنار اجلمعة 
الناس للفرجة عليهم على  سادس عشر ربيع االول دخل تنكز دمشق ويف خدمته اجليوش الشامية واملصرية، وخرج

  .العادة، وأقام املصريون قليال مث ترحلوا إىل القاهرة
وقد كانت ملطية إقطاعا للجوبان أطلقها له ملك التتر فاستناب هبا رجال كرديا فتعدى وأساء وظلم، وكاتب أهلها 

فعلوا فيها جاءها بعد ذلك السلطان الناصر وأحبوا أن يكونوا من رعيته، فلما ساروا إليها وأخذوها وفعلوا ما 
  .اجلوبان فعمرها ورد إليها خلقا من االرمن وغريهم

ويف التاسع عشر من هذا الشهر وصل إلينا مبسك بكتمر احلاجب وأيدغدي شقري وغريمها وكان ذلك يوم اخلميس 
  مستهل هذا الشهر، وذلك أهنم اتفقوا على السلطان فبلغه اخلرب

__________  
  ).، ومعجم البلدان٣٨٤تقومي البلدان ص (قدمية، مشايل أعايل الفرات، جنوب سيواس مدينة : ملطية) ١(

__________  
االطالب، مفردها طلب، لفظ كردي معناه االمري الذي يقود مائيت فارس يف ميدان القتال، ويطلق كذلك على ) ٢(

 عدل مدلوله فأصبح يطلق على الكتيبة قائد املئة أو السبعني، أول ما استعمل يف مصر والشام أيام صالح الدين، مث
 ٣ ١٤/  ١/  ٢وعن سبب غزو ملطية انظر السلوك للمقريزي ج ) ٢حاشية  ٢٤٨/  ١السلوك (من اجليش 

  .٧٤/  ٤وخمتصر أيب الفداء 

فمسكهم واحتيط على أمواهلم وحواصلهم، وظهر لبكتمر أموال كثرية وأمتعة وأخشاب وحواصل كثرية وقدم 
رة فاجتاز بدمشق إىل ناحية طرابلس مث قدم سريعا ومعه االمري سيف الدين متري نائب طرابلس حتت جمليس من القاه

احلوطة، ومسك بدمشق االمري سيف الدين هبادراص املنصوري فحمل االول إىل القاهرة، وجعل مكانه يف نيابة 
  .طرابلس كسناي، ومحل الثاين وحزن الناس عليه ودعوا له

ادي والعشرين من ربيع اآلخر قدم عز الدين بن مبشر دمشق حمتسبا وناظر االوقاف وانصرف ويف يوم اخلميس احل
  .ابن احلداد عن احلسبة، وهباء الدين عن نظر االوقاف

ويف ليلة االثنني ثالث عشر مجادى االوىل وقع حريق قبالة مسجد الشنباشي داخل باب الصغري، احترق فيه دكاكني 
  .ودور وأموال وأمتعة

يوم االربعاء سادس عشر مجادى اآلخرة درس قاضي ملطية الشريف مشس الدين باملدرسة االختونية الربانية  ويف
عوضا عن قاضي القضاة احلنفي البصروي، وحضر عنده االعيان، وهو رجل له فضيلة وخلق حسن، كان قاضيا 

  .مبلطية وخطيبا هبا حنوا من عشرين سنة
  .ة أعيد ابن احلداد إىل احلسبة واستمر ابن مبشر ناظر االوقافويف يوم اخلميس رابع مجادى اآلخر

  .ويف يوم االربعاء تاسع مجادى اآلخرة درس ابن صصرى باالتابكية عوضا عن الشيخ صفي الدين اهلندي
يف يوم االربعاء اآلخر حضر ابن الزملكاين درس الظاهرية اجلوانية عوضا عن اهلندي أيضا حبكم وفاته كما ستأيت 

  .تهترمج
  .ويف أو اخر رجب أخرج االمري آقوش نائب الكرك من سجن القاهرة وأعيد إىل االمرة

ويف شعبان توجه مخسة آالف من بالد حلب فأغاروا على بالد آمد، وفتحوا بلدانا كثرية، وقتلوا وسبوا وعادوا 
  ساملني، ومخسوا ما سبوا فبلغ سهم اخلمس أربعة



  .آالف رأس وكسور
وصل قراسنقر املنصوري إىل بغداد ومعه زوجته اخلاتون بنت أبغا ملك التتر، وجاء يف خدمته  ويف أواخر رمضان

خربندا واستأذنه يف الغارة على أطراف بالد املسلمني فلم يأذن له، ووثب عليه رجل فداوي من جهة صاحب مصر 
الصغرية الفقيه االمام فخر الدين  فلم يقدر عليه وقتل الفداوي ويف يوم االربعاء سادس عشر رمضان درس بالعادلية

حممد بن علي املصري املعروف بابن كاتب قطلوبك، مبقتضى نزول مدرسها كمال الدين بن الزملكاين له عنها، 
  .وحضر عنده القضاة واالعيان واخلطيب وابن الزملكاين أيضا

دين وسكنها التجار، فتميزت بذلك ويف هذا الشهر كملت عمارة القيسارية املعروفة بالدهشة عند الوراقني واللبا
  .أوقاف اجلامع، وذلك مبباشرة الصاحب مشس الدين

ويف ثامن شوال قتل أمحد الزومي ؟ شهد عليه بالعظائم من ترك الواجبات واستحالل احملرمات واستهانته وتنقيصه 
  .بالكتاب والسنة، فحكم املالكي بإراقة دمه وإن أسلم، فاعتقل مث قتل

  .كان خروج الركب الشامي وأمريه سيف الدين طقتمر وقاضيه قاضي ملطية ويف هذا اليوم
  .وحج فيه قاضي محاة وحلب وماردين وحميي الدين كاتب ملك االمراء تنكز وصهره فخر الدين املصري

  :وممن تويف فيها من االعيان

يب الفتح نصر اهللا بن املظفر بن شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن العدل عماد الدين حممد بن أيب الفضل حممد بن أ
بن علي بن حممد التميمي الدمشقي ابن القالنسي، ولد سنة ست وأربعني وستمائة ) ١(أسعد بن محزة بن أسد 

  .وباشر نظر اخلاص
وقد شهد قبل ذلك يف القيمة مث تركها، وقد ترك أوالدا وأمواال مجة، تويف ليلة السبت ثاين عشر صفر ودفن 

  .بقاسيون
صفي الدين اهلندي أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرحيم بن حممد االرموي الشافعي املتكلم، ولد باهلند سنة  الشيخ

  أربع وأربعني وستمائة، واشتغل على جده المه، وكان فاضال، وخرج من دهلي يف رجب سنة سبع
مث دخل مصر فأقام هبا أربع  وستني فحج وجاور مبكة أشهرا مث دخل اليمن فأعطاه ملكها املظفر أربعمائة دينار،

سنني، مث سافر إىل الروم على طريق إنطاكية فأقام إحدى عشرة سنة بقونية وبسيواس مخسا وبقيسارية سنة، 
واجتمع بالقاضي سراج الدين فأكرمه، مث قدم إىل دمشق يف سنة مخس ومثانني فأقام هبا واستوطنها ودرس بالرواحية 

وصنف يف االصول والكالم، وتصدى لالشتغال واالفتاء، ووقف كتبه بدار ) ٢(ة والدولعية والظاهرية واالتابكي
ودفن مبقابر الصوفية، ومل يكن معه ) ٣(احلديث االشرفية وكان فيه بر وصلة، تويف ليلة الثالثاء تاسع عشرين صفر 

  .بكيةوقت موته سوى الظاهرية وهبا مات، فدرس بعده فيها ابن الزملكاين، وأخذ ابن صصرى االتا
القاضي املسند املعمر الرحلة تقي الدين سليمان بن محزة بن أمحد بن عمر بن الشيخ أيب عمر املقدسي احلنبلي 

احلاكم بدمشق ولد يف نصف رجب سنة مثان وعشرين وستمائة، ومسع احلديث الكثري وقرأ بنفسه وتفقه وبرع، 
هم مرؤة، تويف فجأة بعد مرجعه من البلد وويل احلكم وحدث، وكان من خيار الناس وأحسنهم خلقا وأكثر

وحكمه باجلوزية، فلما صار إىل منزله بالدير تغريت حاله ومات عقيب صالة املغرب ليلة االثنني حادي عشرين ذي 
  .القعدة، ودفن من الغد بتربة جده، وحضر جنازته خلق كثري وجم غفري رمحه اهللا

__________  
  .أسعد: ٦٧/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(



__________  
  ).١٢٩/  ١الدارس (ه  ٦٤٠االتابكية بدمشق أنشأهتا خاتون بنت عز الدين مسعود املتوفاة سنة ) ٢(

__________  
  .تويف بدمشق: ٣٧/  ٦، ويف شذرات الذهب ٧٢/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٣(

يف قرية نسر يف مجادى  الشيخ علي بن الشيخ علي احلريري كان مقدما يف طائفته، مات أبوه وعمره سنتان، تويف
  .االوىل

  احلكيم الفاضل البارع هباء الدين عبد السيد بن املهذب إسحاق بن حيىي الطبيب الكحال املتشرف باالسالم، مث
قرأ القرآن مجيعه النه أسلم على بصرية، وأسلم على يديه خلق كثري من قومه وغريهم، وكان مباركا على نفسه 

اليهود، فهداه اهللا تعاىل، وتويف يوم االحد سادس مجادى اآلخرة ودفن من يومه وعليهم، وكان قبل ذلك ديان 
بسفح قاسيون، أسلم على يدي شيخ االسالم ابن تيمية ملا بني له بطالن دينهم وما هم عليه وما بدلوه من كتاهبم 

  .وحرفوه من الكلم عن مواضعه رمحه اهللا
لبالد هم املذكورون يف اليت قبلها غري احلنبلي بدمشق فإنه مث دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة استهلت وحكام ا

  .تويف يف السنة املاضية
ويف احملرم تكملت تفرقة املثاالت السلطانية مبصر مبقتضى إزالة االجناد، وعرض اجليش على السلطان، وأبطل 

  .السلطان املكس بسائر البالد القبلية والشامية
فعية بسبب العقائد، وترافعوا إىل دمشق فحضروا بدار السعادة عند نائب وفيه وقعت فتنة بني احلنابلة والشا

السلطنة تنكز فأصلح بينهم، وانفصل احلال على خري من غري حماققة وال تشويش على أحد من الفريقني، وذلك يوم 
  .الثالثاء سادس عشر احملرم

عبد اهللا حممد بن مسلم بن مالك بن ويف يوم االحد سادس عشر صفر قرئ تقليد قاضي القضاة مشس الدين أبو 
، وتاريخ )١(مزروع احلنبلي، بقضاء احلنابلة والنظر بأوقافهم عوضا عن تقي الدين سليمان حبكم وفاته رمحه اهللا 

التقليد من سادس ذي احلجة، وقرئ باجلامع االموي حبضور القضاة والصاحب واالعيان، مث مشوا معه وعليه 
سلم على النائب وراح إىل الصاحلية، مث نزل من الغد إىل اجلوزية فحكم هبا على عادة من اخللعة إىل دار السعادة ف

  .تقدمه، واستناب بعد أيام الشيخ شرف الدين بن احلافظ
ويف يوم االثنني سابع صفر وصل الشيخ كمال الدين بن الشريشي من مصر على الربيد ومعه توقيع بعود الوكالة 

  .النائب واخللعة عليه إليه، فخلع عليه وسلم على
ويف هذا الشهر مسك الوزير عز الدين بن القالنسي واعتقل بالعذراوية وصودر خبمسني ألفا مث أطلق له ما كان 

  .أخد منه وانفصل من ديوان نظر اخلاص
ويف ربيع اآلخر وصل من مصر فضل بن عيسى وأجري له والبن أخيه موسى بن مهنا إقطاعات صيدا، وذلك 

  .مهنا إىل بالد التتر واجتماعهم مبلكهم خربندا بسبب دخول
  ويف يوم االثنني سادس عشر مجادى االوىل باشر ابن صصرى مشيخة الشيوخ بالسميساطية

__________  
  ).٧١/  ٢تذكره النبيه (ه عن مثان ومثانني سنة  ٧١٥كانت وفاته يف ذي القعدة سنة ) ١(



فحضرها وحضر عنده االعيان يف هذا اليوم عوضا عن الشريف بسؤال الصوفية وطلبهم له من نائب السلطنة، 
شهاب الدين أيب القاسم حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن حممد بن علي بن 

احلسن بن احلسني بن حيىي بن موسى بن جعفر الصادق، وهو الكاشنغر، تويف عن ثالث وستني سنة ودفن 
  .بالصوفية

مجادى اآلخرة باشر هباء الدين إبراهيم بن مجال الدين حيىي احلنفي املعروف بابن علية وهو ناظر ديوان النائب ويف 
بالشام نظر الدواوين عوضا عن مشس الدين حممد بن عبد القادر اخلطريي احلاسب الكاسب تويف، وقد كان مباشرا 

ر املارستان وغري ذلك، واستمر نظر املارستان من يومئذ عدة من اجلهات الكبار، مثل نظر اخلزانة ونظر اجلامع ونظ
  .بأيدي ديوان نائب السلطنة من كان، وصارت عادة مستمرة

نقل صاحب محص االمري شهاب الدين قرطاي إىل نيابة طرابلس عوضا عن االمري سيف الدين ) ١(ويف رجب 
، وتوىل نيابة الكرك سيف الدين طقطاي التركستاين حبكم وفاته، وويل االمري سيف الدين إرقطاي نيابة محص

  .الناصري عوضا عن سيف الدين تيبغا
ويف يوم االربعاء عاشر رجب درس بالنجيبية القاضي مشس الدين الدمشقي عوضا عن هباء الدين يوسف بن مجال 

اله ووالده الدين أمحد بن الظاهري العجمي احلليب، سبط الصاحب كمال الدين ابن العدمي، تويف ودفن عند خ) ٢(
  .بتربة العدمي

ويف أواخر شعبان وصل القاضي مشس الدين بن عز الدين حيىي احلراين أخو قاضي قضاة احلنابلة مبصر شرف الدين 
عبد الغين، إىل دمشق متوليا نظر االوقاف هبا عوضا عن الصاحب عز الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن مبشر، تويف 

نظر الدواوين هبا ومبصر واحلسبة وباالسكندرية وغري ذلك، ومل يكن بقي معه يف مستهل رجب بدمشق، وقد باشر 
  .يف آخر وقت سوى نظر االوقاف بدمشق، وقد قارب الثمانني ودفن بقاسيون

  ويف آخر شوال خرج الركب الشامي وأمريهم سيف الدين أرغون السلحدار الناصري
الدوادار وقاضي القضاة ابن مجاعة، وقد زار القدس  الساكن عند دار الطراز بدمشق، وحج من مصر سيف الدين

  .الشريف يف هذه السنة بعد وفاة ولده اخلطيب مجال الدين عبد اهللا، وكان قد رأس وعظم شأنه
ويف ذي القعدة سار االمري سيف الدين تنكز إىل زيارة القدس فغاب عشرين يوما، وفيه وصل االمري سيف الدين 

مصر وقد كان معتقال يف السجن فأطلق وأكرم وويل نيابة صفد فسار إليها بعد ما  بكتمر احلاجب إىل دمشق من
من قضاء صفد إىل قضاء طرابلس، وأعيدت والية ) ٣(قضى أشغاله بدمشق، ونقل القاضي حسام الدين القزويين 

  قضاء صفد إىل قاضي دمشق فوىل
__________  

  .اآلخرتاسع عشر ربيع : ٨٠/  ٤يف خمتصر أخبار البشر ) ١(
__________  

  .٧٩/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٢(
__________  

وهو أبو حممد، احلسن بن معني الدين أيب الربكات بن رمضان بن احلسن القرمي الشافعي، وكانت وفاته سنة ) ٣(
  ).٧٥/  ٢تذكرة النبيه  ٩٧/  ٢الدرر الكامنة (ه  ٧٤٦



ابلس قبل ذلك، ووصل مع بكتمر احلاجب الطواشي فيها ابن صصرى شرف الدين اهلاوندي، وكان متواليا طر
  .ظهري الدين خمتار املعروف بالزرعي، متواليا اخلزانة بالقلعة عوضا عن الطواشي ظهري الدين خمتار البلستني تويف

ويف هذا الشهر أعين ذا القعدة وصلت االخبار مبوت ملك التتر خربندا حممد بن أرغون بن أبغا بن هوالكوقان 
  .اق وخراسان وعراق العجم والروم وأذربيجان والبالد االرمينية وديار بكرملك العر

تويف يف السابع والعشرين من رمضان ودفن بتربته باملدينة اليت أنشأها، اليت يقال هلا السلطانية وقد جاوز الثالثني 
على السنه مث حتول إىل  من العمر، وكان موصوفا بالكرم وحمبا للهو واللعب والعمائر، وأظهر الرفض، أقام سنة

الرفض أقام شعائره يف بالده وحظي عنده الشيخ مجال الدين بن مطهر احللي، تلميذ نصري الدين الطوسي، وأقطعه 
عدة بالد، ومل يزل على هذا املذهب الفاسد إىل أن مات يف هذه السنة، وقد جرت يف أيامه فنت كبار ومصائب 

  ، ومدبر)١(د، وقام يف امللك بعده ولده أبو سعيد وله إحدى عشرة سنة عظام، فأراح اهللا منه العباد والبال
اجليوش واملمالك له االمري جوبان، واستمر يف الوزارة على شاه التربيزي، وأخذ أهل دولته باملصادرة وقتل االعيان 

امة السنة، فأمر بإقامة ممن اهتمهم بقتل أبيه مسموما، ولعب كثري من الناس به يف أول دولته مث عدل إىل العدل وإق
اخلطبة بالترضى عن الشيخني أوال مث عثمان مث علي رضي اهللا عنهم، ففرح الناس بذلك وسكنت بذلك الفنت 

والشرور والقتال الذي كان بني أهل تلك البالد وهبراة وأصبهان وبغداد وإربل وساوه وغري ذلك، وكان صاحب 
قد قصد ملك التتر خربندا لينصره على أهل مكة فساعده الروافض  ابن أيب مني احلسين،) ١(مكة االمري مخيصة 

  .خائبا خاسئا) ٢(هناك وجهزوا معه جيشا كثيفا من خراسان، فلما مات خربندا لبطل ذلك بالكلية، وعاد مخيصة 
ا الرفض ، وقد مجع خلميصة أمواال كثرية ليقيم هب)٣(ويف صحبته أمري من كبار الروافض من التتر يقال له الدلقندي 

يف بالد احلجاز، فوقع هبما االمري حممد بن عيسى أخو مهنا، وقد كان يف بالد التتر أيضا ومعه مجاعة من العرب، 
فقهرمها ومن كان معهما، وهنب ماكان معهما من االموال وحضرت الرجال، وبلغت أخبار ذلك إىل الدولة 

ك ذنبه عنده، فاستدعى به السلطان إىل حضرته فحضر االسالمية فرضى عنه امللك الناصر وأهل دولته، وغسل ذل
سامعا مطيعا، فأكرمه نائب الشام، فلما وصل إىل السلطان أكرمه أيضا، مث إنه استفىت الشيخ تقي الدين بن تيمية، 

  ، فأفتاهم أهنا)٢(وكذلك أرسل إليه السلطان يسأله عن االموال اليت أخذت من الدلقندي 
__________  

  .حنو عشر سنني: ٨١/  ٤أخبار البشر  يف خمتصر) ١(
__________  

  .محضة: ٨٠/  ٤يف خمتصر أخبار البشر ) ٢(
__________  

  .الدرفندي: ٨١/  ٤: يف تاريخ أيب الفداء) ٣(

  .تصرف يف املصاحل اليت يعنفعها على املسلمني، الهنا كانت معدة لعناد احلق ونصرة أهل البدعة على السنة
  .عز الدين املبشر، والشهاب الكاشنغري شيخ الشيوخ والبهاء العجمي مدرس النجيبية: العيانوممن تويف فيها من ا

وفيها قتل خطيب املزة قتله رجل جبلي ضربه بفأس اللحام يف رأسه يف السوق فبقي أياما ومات، وأخذ القاتل 
  .وقد جاوز الستنيفشنق يف السوق الذي قتل فيه، وذلك يوم االحد ثالث عشر ربيع اآلخر، ودفن هناك 

الشرف صاحل بن حممد بن عربشاه ابن أيب بكر اهلمداين، مات يف مجادى اآلخرة ودفن مبقابر النريب، وكان مشهورا 
  .بطيب القراءة وحسن السرية، وقد مسع احلديث وروى جزءا



ي بن املظفر بن ابن عرفه صاحب التذكرة الكندية الشيخ االمام املقرئ احملدث النحوي االديب عالء الدين عل
إبراهيم بن عمر بن زيد هبة اهللا الكندي االسكندراين، مث الدمشقي، مع احلديث على أزيد من مائيت شيخ وقرأ 

القراءات السبع، وحصل علوما جيدة، ونظم الشعر احلسن الرائق الفائق، ومجع كتابا يف حنو من مخسني جملدا، فيه 
، وقفها بالسميساطية وكتب حسنا وحسب جيدا، وخدم يف )١(لكندية علوم مجة أكثرها أدبيات مساها التذكرة ا

عدة خدم، وويل مشيخة دار احلديث النفيسية يف مدة عشر سنني وقرأ صحيح البخار مرات عديدة، وأمسع 
احلديث، وكان يلوذ بشيخ االسالم ابن تيمية، وتويف ببستان عند قبة املسجد ليلة االربعاء سابع عشر رجب، ودفن 

  .زة عن ست وسبعني سنةبامل
الطواشي ظهري الدين خمتار البكنسي اخلزندار بالقلعة وأحد أمراء الطبلخانات بدمشق، كان، زكيا خبريا فاضال، 
حيفظ القرآن ويؤديه بصوت طيب، ووقف مكتبا لاليتام على باب قلعة دمشق، ورتب هلم الكسوة واجلامكية، 

ة خارج باب اجلابية ووقف عليها القريتني وبىن عندها مسجدا حسنا وكان ميتحنهم بنفسه ويفرح هبم، وعمل ترب
  ووقفه بإمام وهي من أوائل ما عمل من الترب بذلك اخلط، ودفن هبا يف

__________  
  ).٣٨٩/  ١كشف الظنون (ويقال هلا التذكرة العالئية ) ١(

  ة ووقار وهيبة ولهيوم اخلميس عاشر شعبان رمحه اهللا، وكان حسن الشكل واالخالق، عليه سكين
  .وجاهة يف الدولة ساحمه اهللا، وويل بعده اخلزانة مسيه ظهري الدين خمتار الزرعي

االمري بدر الدين حممد بن الوزيري، كان من االمراء املقدمني، ولديه فضيلة ومعرفة وخربة، وقد ناب عن السلطان 
فيما يتعلق بالقضاة واملدرسني، مث نقل إىل دمشق بدار العدل مرة مبصر، وكان حاجب امليسرة، وتكلم يف االوقاف و

  .فمات هبا يف سادس عشر شعبان، ودفن مبيدان احلصى فوق خان النجييب، وخلف تركة عظيمة
الشيخة الصاحلة ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن املنجا، راوية صحيح البخاري وغريه، جاوزت التسعني سنة، 

  .ميس ثامن عشر شعبان ودفنت بتربتهم فوق جامع املظفري بقاسيونوكانت من الصاحلات، توفيت ليلة اخل
القاضي حمب الدين أبو احلسن ابن قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد، استنابه أبوه يف أيامه وزوجه بابنة 

د قارب ورأس بعد أبيه، وكانت وفاته يوم االثنني تاسع عشر رمضان، وق) ١(احلاكم بأمر اهللا، ودرس بالكهارية 
  .الستني، ودفن عند أبيه بالقرافة

الشيخة الصاحلة ست املنعم بنت عبد الرمحن بن علي بن عبدوس احلرانية، والدة الشيخ تقي بن تيمية عمرت فوق 
السبعني سنة، ومل ترزق بنتا قط، توفيت يوم االربعاء العشرين من شوال ودفنت بالصوفية وحضر جنازهتا خلق كثري 

  .اهللا وجم غفري رمحها
الشيخ جنم موسى بن علي بن حممد اجليلي مث الدمشقي، الكاتب الفاضل املعروف بابن البصيص، شيخ صناعة 

  الكتابة يف
__________  

املواعظ واالعتبار (املدرسة الكهارية بالقاهرة بدرب الكهارية جبوار حارة اجلودرية املسلوك إليه من القماحية ) ١(
  ).٤١/  ٢للمقريزي 



  .سيما يف املزوج واملثلث، وقد أقام يكتب الناس مخسني سنة، وأنا ممن كتب عليه أثابه اهللازمانه ال
وكان شيخا حسنا هبي املنظر يشعر جيدا، تويف يوم الثالثاء عاشر ذي القعدة ودفن مبقابر الباب الصغري وله مخس 

  .وستون سنة
عند حمراب الصحابة، وشيخ ميعاد ابن عامر مدة  الشيخ تقي الدين املوصلي أبو بكر بن أيب الكرم شيخ القراءة

طويلة وقد انتفع الناس به حنوا من مخسني سنة يف التلقني والقراءات، وختم خلقا كثريا، وكان يقصد لذلك وجيمع 
تصديقات يقوهلا الصبيان ليايل ختمهم، وقد مسع احلديث وكان خريا دينا، تويف ليلة الثالثاء سابع عشر ذي القعدة، 

  .ن بباب الصغري رمحه اهللاودف
الشيخ الصاحل الزاهد املقري أبو عبد اهللا حممد بن اخلطيب سالمة بن سامل بن احلسن بن ينبوب املاليين، أحد 

الصلحاء املشهورين جبامع دمشق، مسع احلديث وأقرأ الناس حنوا من مخسني سنة، وكان يفصح االوالد يف احلروف 
طاسة حتت فمه من كثر ما يسيل منه من الريال وغريه وقد جاوز الثمانني بأربع  الصعبة، وكان مبتلى يف فمه حيمل

سنني، تويف باملدرسة الصارمية يوم االحد ثاين عشر ذي القعدة، ودفن بباب الصغري بالقرب من القندالوي، وحضر 
  .جنازته خلق كثري جدا حنوا من عشرة آالف رمحه اهللا تعاىل

العالمة أبو عبد اهللا حممد بن الشيخ االمام مفيت املسلمني زين الدين عمر بن مكي بن الشيخ الصدر ابن الوكيل هو 
عبد الصمد املعروف بابن املرحل وبابن الوكيل شيخ الشافعية يف زمانه، وأشهرهم يف وقته بالفضيلة وكثرة 

الصلني، ومل يكن بالنحو بذاك االشتغال واملطالعة والتحصيل واالفتنان بالعلوم العديدة، وقد أجاد معرفة املذهب وا
القوي، وكان يقع منه اللحن الكثري، مع أنه قرأ منه املفصل للزخمشري، وكانت له حمفوظات كثرية، ولد يف شوال 

  سنة مخس ستني وستمائة، ومسع احلديث
بدار على املشايخ، من ذلك مسند أمحد على ابن عالن، والكتب الستة، وقرئ عليه قطعة كبرية من صحيح مسلم 

احلديث عن االمري االربلي والعامري واملزي، وكان يتكلم على احلديث بكالم جمموع من علوم كثرية، من الطب 
والفلسفة وعلم الكالم، وليس ذلك بعلم، وعلوم االوائل، وكان يكثر من ذلك، وكان يقول الشعر جيدا، وله 

وحيبونه، وآخرون حيسدونه ويبغضونه، وكانوا  ديوان جمموع مشتمل على أشياء لطيفة، وكان له أصحاب حيسدونه
  يتكلمون فيه بأشياء ويرمونه

بالعظائم، وقد كان مسرفا على نفسه قد ألقى جلباب احلياء فيما يتعاطاه من القاذورات والفواحش، وكان ينصب 
بالعلوم الباهرة ويثين  العداوة للشيخ ابن تيمية ويناظره يف كثري من احملافل واجملالس، وكان يعترف للشيخ تقي الدين

  .عليه، ولكنه كان جياحف عن مذهبه وناحيته وهواه، وينافح عن طائفته
وقد كان شيخ االسالم ابن تيمية يثين عليه وعلى علومه وفضائله ويشهد له باالسالم إذا قيل له عن أفعاله وأعماله 

مييل إىل الشهوة واحملاضرة، ومل يكن كما كان خملطا على نفسه متبعا مراد الشيطان منه، : القبيحة، وكان يقول
  .يقول فيه بعض أصحابه ممن حيسده ويتكلم فيه هذا أو ما هو يف معناه

وقد درس بعدة مدارس مبصر والشام، ودرس بدمشق بالشاميتني والعذراوية ودار احلديث االشرفية وويل يف وقت 
من يده، ومل يرق منربها، مث خالط نائب السلطنة االفرم  اخلطابة أيام يسرية كما تقدم، مث قام اخللق عليه وأخرجوها

فجرت له أمور ال ميكن ذكرها وال حيسنب من القبائح مث آل به احلال على أن عزم على االنتقال من دمشق إىل 
حلب الستحوازه على قلب نائبها، فأقام هبا ودرس، مث تردد يف الرسلية بني السلطان ومهنا صحبة أرغون والطنبغا، 

) ١(مث استقر به املنزل مبصر ودرس فيها مبشهد احلسني إىل أن تويف هبا بكرة هنار االربعاء رابع عشرين ذي احلجة 



بداره قريبا من جامع احلاكم، ودفن من يومه قريبا من الشيخ حممد بن أيب مجرة بتربة القاضي ناظر اجليش بالقرافة، 
الغائب بعد اجلمعة ثالث احملرم من السنة اآلتية، ورثاه مجاعة منهم وملا بلغت وفاته دمشق صلي عليه جبامعها صالة 

  .ابن غامن عالء الدين، والقجقازي والصفدي، الهنم كانوا من عشرائه
الشيخ عماد الدين إمساعيل الفوعي وكيل قجليس، وهو الذي بىن له الباشورة على باب : ويف يوم عرفة تويف

يه هنضة وكفاية، وكان من بيت الرفض، اتفق أنه استحضره نائب السلطنة فضربه الصغري بالربانية الغربية، وكانت ف
بني يديه، وقام النائب إليه بنفسه فجعل يضربه باملهاميز يف وجهه فرفع من بني يديه وهو تالف فمات يف يوم عرفة، 

  .ودفن من يومه بسفح قاسيون وله دار ظاهر باب الفراديس
  .ئة استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلهامث دخلت سنة سبع عشرة وسبعما

ويف صفر شرع يف عمارة اجلامع الذي أنشأه ملك االمراء تنكز نائب الشام ظاهر باب النصر جتاه حكر السماق، 
  على هنر بانياس بدمشق،

__________  
  .تويف يف شوال: ٧٧/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(

، فاستقر احلال يف أمرها على ما قاله الشيخ تقي الدين بن تيمية يف يوم االحد وتردد القضاة والعلماء يف حترير قبلته
  .اخلامس والعشرين منه، وشرعوا يف بنائه بأمر السلطان، ومساعدته لنائبه يف ذلك

ويف صفر هذا جاء سيل عظيم مبدينة بعلبك أهلك خلقا كثريا من الناس، وخرب دورا وعمائر كثرية، وذلك يف يوم 
  .ء سابع وعشرين صفرالثالثا

وملخص ذلك أنه قبل ذلك جاءهم رعد وبرق عظيم معهما برد ومطر، فسالت االودية، مث جاءهم بعده سيل هائل 
خسف من سور البلد من جهة الشمال شرق مقدار أربعني ذراعا، مع أن مسك احلائط مخسة أذرع، ومحل برجا 

ر فحفر يف االرض حنو مخسمائة ذراع سعة ثالثني ذراعا، صحيحا ومعه من جانبيه مدينتني، فحمله كما هو حىت م
ومحل السيل ذلك إىل غريب البلد، ال مير على شئ إال أتلفه، ودخل املدينة على حني غفلة من أهلها فأتلف ما يزيد 

على ثلثها، ودخل اجلامع فارتفع فيه على قامة ونصف، مث قوي على حائطه الغريب فأخر به وأتلف مجيع ما فيه 
  حلواصل والكتب واملصاحف وأتلف شيئا كثريا من رباغ اجلامع، وهلك حتت اهلدم خلق كثري منا

  .الرجال والنساء واالطفال، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
وغرق يف اجلامع الشيخ علي بن حممد بن الشيخ علي احلريري هو ومجاعة معه من الفقراء، ويقال كان من مجلة من 

ن أهل بعلبك مائة وأربعة وأربعون نفسا سوى الغرباء، ومجلة الدور اليت خرهبا واحلوانيت هلك يف هذه الكائنة م
اليت أتلفها حنو من ستمائة دار وحانوت، ومجلة البساتني اليت جرف أشجارها عشرون بستانا، ومن الطواحني مثانية 

  .كثري جداسوى اجلامع واالمينية وأما االماكن اليت دخلها وأتلف ما فيها ومل خترب ف
ويف هذه السنة زاد النيل زيادة عظيمة مل يسمع مبثلها من مدد، وغرق بالدا كثرية، وهلك فيها ناس كثري أيضا، 

  .وغرق منية السريج فهلك للناس فيها شئ كثري، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  .ملنيويف مستهل ربيع اآلخر منها أغار جيش حلب على مدينة آمد فنهبوا وسبوا وعادوا سا

ويف يوم السبت تاسع وعشرين منه قدم قاضي املالكية إىل الشام من مصر وهو االمام العالمة فخر الدين أبو العباس 
أمحد بن سالمة بن أمحد بن أمحد بن سالمة االسكندري املالكي، على قضاء دمشق عوضا عن قاضي القضاة مجال 

واالعيان، وقرئ تقليده باجلامع ثاين يوم وصوله، وهو مؤرخ  الدين الزواوي لضعفه واشتداد مرضه، فالتقاه القضاة



بثاين عشر الشهر، وقدم نائبه الفقيه نور الدين السخاوي درس باجلامع يف مجادى االوىل، وحضر عنده االعيان، 
ضاء وشكرت فضائله وعلومه ونزاهته وصرامته وديانته، وبعد ذلك بتسعة أيام تويف الزواوي املعزول، وقد باشر الق

  .بدمشق ثالثني سنة
وفيها أفرج عن االمري سيف الدين هبادرآص من سجن الكرك ومحل إىل القاهرة وأكرمه السلطان، وكان سجنه هبا 

  .مطاوعة الشارة نائب الشام بسبب ما كان وقع بينهما مبلطية
  وخرج احململ يف يوم اخلميس تاسع شوال، وأمري احلج سيف الدين كجكين

  .املنصوري
حج قاضي القضاة جنم الدين بن صصرى وابن أخيه شرف الدين وكمال الدين بن الشريازي والقاضي جالل وممن 

  .الدين احلنفي والشيخ شرف الدين بن تيمية وخلق
  القاضي جالل الدين حممد بن الشيخ كمال الدين) ١(ويف سادس هذا الشهر درس باجلاروضيه 

  .سالم، وحضر عنده االعيانالشريشي بعد وفاة الشيخ شرف الدين بن أيب 
ويف التاسع عشر منه درس ابن الزملكاىن بالعذراوية عوضا عن ابن سالم، وفيه درس الشيخ شرف الدين بن تيمية 
باحلنبلية عن إذن أخيه له بذلك بعد وفاة أخيهما المهما بدر الدين قاسم بن حممد بن خالد، مث سافر الشيخ شرف 

قي الدين الدرس بنفسه، وحضر عنده خلق كثري من االعيان وغريهم حىت عاد الدين إىل احلج، وحضر الشيخ ت
أخوه، وبعد عوده أيضا، وجاءت االخبار بأنه قد أبطلت اخلمور والفواحش كلها من بالد السواحل وطرابلس 
  .وغريها، ووضعت مكوس كثرية عن الناس هنالك، وبنيت بقرى النصريية يف كل قرية مسجد وهللا احلمد واملنة

ويف بكرة هنار الثالثاء الثامن والعشرين من شوال وصل الشيخ االمام العالمة شيخ الكتاب شهاب الدين حممود بن 
سليمان احلليب على الربيد من مصر إىل دمشق متوليا كتابة السر هبا، عوضا عن شرف الدين عبد الوهاب بن فضل 

  .اهللا تويف إىل رمحة اهللا
س بالصمصامية اليت جددت للمالكية وقد وقف عليها صاحب مشس الدين غربيال ويف ذي القعدة يوم االحد در

درسا، ودرس هبا فقهاء، وعني تدريسها لنائب احلكم الفقيه نور الدين علي بن عبد البصري املالكي، وحضر عنده 
رس بالدخوارية القضاة واالعيان، وممن حضر عنده الشيخ تقي الدين بن تيمية، وكان يعرفه من اسكندرية، وفيه د

الشيخ مجال الدين حممد بن الشيخ شهاب الدين أمحد الكحال، ورتب يف رياسة الطب عوضا عن أمني الدين 
  .سليمان الطبيب، مبرسوم نائب السلطنة تنكز، واختاره لذلك

بالد  واتفق أنه يف هذا الشهر جتمع مجاعة من التجار مباردين وانضاف إليهم خلق من اجلفال من الغال قاصدين
الشام، حىت إذا كانوا مبرحلتني من رأس العني حلقهم ستون فارسا من التتار فمالوا عليهم بالنشاب وقتلوهم عن 

أنا بشرط أن : آخرهم، ومل يبق منهم سوى صبياهنم حنو سبعني صبيا، فقالوا من يقتل هؤالء ؟ فقال واحد منهم
ن مجلة من قتل من التجار ستمائة، ومن اجلفالن ثلثمائة من تنفلوين مبال من الغنيمة فقتلهم كلهم عن آخرهم، وكا

  .املسلمني، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
وردموا هبم مخس صهاريج هناك حىت امتالت هبم رمحهم اهللا، ومل يسلم من اجلميع سوى رجل واحد تركماين، هرب 

  وجاء إىل رأس العني فأخرب
  املؤمل الوجيع، فاجتهد متسلم ديار بكر سوياي يفالناس مبا رأى وشاهد من هذا االمر الفظيع 

__________  



وهي بدمشق أنشأها جاروخ : اجلاروخية: ٨٧/  ٢وتذكرة النبيه  ٢٢٥/  ١كذا باالصل، ويف الدارس ) ١(
 التركماين امللقب بسيف الدين، بناهم برسم االمام حممود بن املبارك املعروف باجملري الواسطي البغدادي املتوىف سنة

  .ه ٥٩٢
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

طلب أولئك التتر حىت أهلكهم عن آخرهم، ومل يبق منهم سوى رجلني، ال مجع هللا هبم مشال وا ؟ هبم مرحبا وال 
  .أهال

  .آمني يا رب العاملني
عن الطاعة وكان من بينهم رجل ) ١(ية صفة خروج املهدى الضال بأرض جبلة ويف هذه السنة خرجت النصري

مسوه حممد بن احلسن املهدي القائم بأمر اهللا، وتارة يدعي علي بن أيب طالب فاطر السموات واالرض، تعاىل اهللا عما 
  .؟ يقولون علوا كبريا

ى هذا وتارة يدعي أنه حممد بن عبد اهللا صاحب البالد، وخرج يكفر املسلمني وأن النصريية على احلق، واحتو
الرجل على عقول كثري من كبار النصريية الضالل، وعني لكل إنسان منهم تقدمة ألف، وبالدا كثرية ونيابات، 

ومحلوا على مدينة جبلة فدخلوها وقتلو خلقا من أهلها، وخرجوا منها يقولون ال إله إال علي، وال حجاب إال حممد، 
  .وال باب إال سلمان

د واإسالماه، واسلطاناه، وا أمرياه، فلم يكن هلم يومئذ ناصر وال منجد، وجعلوا وسبوا الشيخني، وصاح أهل البل
يبكون ويتضرعون إىل اهللا عزوجل، فجمع هذا الضال تلك االموال فقسمها على أصحابه وأتباعه قبحهم اهللا 

  .أمجعني
  .د كلهاوقال هلم مل يبق للمسلمني ذكر وال دولة، ولو مل يبق معي سوى عشرة نفر مللكنا البال

ونادى يف تلك البالد إن املقامسة بالعشر ال غري لريغب فيه، وأمر أصحابه خبراب املساجد واختاذها مخارات، وكانوا 
  .قل ال إله إال علي، واسجد آلهلك املهدي، الذي حييي ومييت حىت حيقن دمك: يقولون مل أسروه من املسلمني

جدا، فجردت إليهم العساكر فهزموهم وقتلو منهم خلقا كثريا، ويكتب لك فرمان، وجتهزوا وعملوا أمرا عظيما 
  ومجا غفريا، وقتل املهدي أضلهم وهو يكون يوم القيامة مقدمهم إىل عذاب

ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تواله فإنه (السعري، كما قال تعاىل 
  .يضله ويهديه إىل عذاب السعري

  ]. ٧ - ٣احلج [ اآلية ) ذلك مبا قدمت يداك
وفيها حج االمري حسام الدين مهنا وولده سليمان يف ستة آالف، وأخوه حممد بن عيسى يف أربعة آالف، ومل جيتمع 

  .منها بأحد من املصريني وال الشاميني، وقد كان يف املصريني قجليس وغريه واهللا أعلم
يخ الصاحل أبو احلسن علي بن حممد بن عبد اهللا املنتزه، كان فاضال، وكتب حسنا، الش: وممن تويف فيها من االعيان

  نسخ التنبيه
__________  

/  ١٣صبح االعشى (وهم يعتقدون بألوهيته ) رض(فرقة ينسبون إىل نصري غالم علي بن أيب طالب : النصريية) ١(
٢٤٩.(  



ذلك ويصححون عليه، وجيلسون إليه عند صندوق  والعمدة وغري ذلك، وكان الناس ينتفعون به ويقابلون عليه
  .كان له يف اجلامع، تويف ليلة االثنني سادس حمرم ودفن بالصوفية، وقد صححت عليه يف العمدة وغريه

، وأم مبحراب احلنفية )١(الشيخ شهاب الدين الرومي أمحد بن حممد بن إبراهيم بن املراغي، درس باملعينية 
، وكان يؤم بنائب السلطان االفرم، وكان يقرأ )٢(حمراهبم هناك، وتوىل مشيخة اخلاتونية  مبقصورهتم الغربية إذ كان

حسنا بصوت ملح، وكانت له مكانة عنده، ورمبا راح إليه االفرم ماشيا حىت يدخل عليه زاويته اليت أنشأها بالشرق 
  .عماد الدين وشرف الدين بوظائفه الشمايل على امليدان الكبري، وملا تويف باحملرم ودفن بالصوفية قام ولداه

  الشيخ الصاحل العدل
قمر الدين عثمان بن أيب الوفا بن نعمة اهللا االعزازي، كان ذاثروة من املال كثري املرؤة والبالوة أدى االمانة يف ستني 

اجلراحي نائب ألف دينار وجواهر ال يعلم هبا إال اهللا عزوجل، بعد ما مات صاحبها جمردا يف الغزاة وهو عز الدين 
غزة، أودعه إياها فأداها إىل أهلها أثابه اهللا، وهلذا ملا مات يوم الثالثاء الثالث والعشرين من ربيع اآلخر حضر 
  .جنازته خلق ال يعلمهم إال اهللا تعاىل، حىت قيل إهنم مل جيتمعوا يف مثلها قبل ذلك، ودفن بباب الصغري رمحه اهللا

الزواوي قاضي املالكية بدمشق، من سنة ) ٣(د اهللا حممد بن سليمان بن يوسف قاضي القضاة مجال الدين أبو عب
سبع ومثانني وستمائة، قدم مصر من املغرب واشتغل هبا وأخذ عن مشاخيها منهم الشيخ عز الدين بن عبد السالم، 

  ).٤(مائة مث قدم دمشق قاضيا يف سنة سبع ومثانني وستمائة، وكان مولده تقريبا يف سنة تسع وعشرين وست
  وأقام شعار مذهب مالك وعمر الصمصامية يف أيامه وجدد

__________  
  ).٥٨٨/  ١الدارس (ه  ٥٥٥بدمشق أنشأها معني الدين أنر سنة : املدرسة املعينية) ١(

__________  
ه  ٥٨١سنة  منسوبة إىل خاتون بنت معني الدين أنر، زوجة نور الدين حممود، واملتوفاة: وهي اخلانقاه اخلاتونية) ٢(
  ).١٤٩/  ٢و  ١ ٥٠٧الدارس (

__________  
  .سومر: ٨٢/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٣(

__________  
 ٨٣/  ٢ه وذكر ابن حبيب يف تذكرته  ٦٢٦انه ولد سنة  ١١٤ورقة  ٣٠ذكر النويري يف هناية االرب ) ٤(

  .ه ٦٣٠والدته سنة 

للقاضي ) ١(حيىي عن مالك، وكتاب الشفا عمارة النورية، وحدث بصحيح مسلم وموطا مالك عن حيىي بن 
عياض، وعزل قبل وفاته بعشرين يوما عن القضاء، وهذا من خريه حيث مل ميت قاضيا، تويف باملدرسة الصمصامية 

) ٢(يوم اخلميس التاسع من مجادى اآلخرة، وصلي عليه بعد اجلمعة ودفن مبقابر باب الصغري جتاه مسجد النارنج 
  .أثنوا عليه خريا، وقد جاوز الثمانني كمالك رمحه اهللاوحضر الناس جنازته و

  .ومل يبلغ إىل سبعة عشر من عمره على مقتضى مذهبه أيضا
) ٣(القاضي الصدر الرئيس رئيس الكتاب شرف الدين أبو حممد عبد الوهاب بن مجال الدين فضل اهللا بن احللي 

مسع احلديث وخدم وارتفعت منزلته حىت كتب وعشرين وستمائة و) ٤(القرشي العدوي العمري، ولد سنة تسع 
االنشاء مبصر، مث نقل إىل كتابة السر بدمشق إن أن تويف يف ثامن رمضان، ودفن بقاسيون، وقد قارب التسعني 



  .، وهو ممتع حبواسه وقواه، وكانت له عقيدة حسنة يف العلماء، وال سيما يف ابن تيمية ويف الصلحاء رمحه اهللا)٥(
  .اب حممود كاتب السر بعد بدمشق، وعالء الدين بن غامن ومجال الدين بن نابتةوقد رثاه الشه

الفقيه االمام العامل املناظر شرف الدين أبو عبد اهللا احلسني بن االمام كمال الدين علي بن إسحاق بن سالم 
العذراوية، و) ٦(الدمشقي الشافعي ولد سنة ثالث وسبعني وستمائة، واشتغل وبرع وحصل ودرس باجلاروخية 

وأعاد بالظاهرية وأفىت بدار العدل، وكان واسع الصدر كثري اهلمة كرمي النفس مشكورا يف فهمه وخطه وحفظه 
وفصاحته ومناظرته، تويف يف رابع عشرين رمضان وترك أوالدا ودينا كثريا، فوفته عنه زوجته بنت زويزان تقبل اهللا 

  .منها وأحسن إليها
  لدين عبد الرمحن بن إبراهيم االربلي، ولد سنة مثان وثالثني وستمائة، واشتغلالصاحب أنيس امللوك بدر ا

__________  
وهو كتاب الشفا يف تعريف حقوق املصطفى، لالمام احلافظ أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض القاضي ) ١(

  ).١٣٨/  ٤وشذرات الذهب  ١٠٥٢/  ٢كشف الظنون (ه  ٥٤٤اليحصيب املتوىف سنة 
__________  

  .التاريخ حتريف: يف االصل) ٢(
__________  

/  ٢وفوات الوفيات  ٤٢/  ٣جملى وانظر الدرر : ٨٣/  ٢وتذكرة النبيه  ٤٦/  ٦يف شذرات الذهب ) ٣(
٤٢١.  

__________  
  ).٨٣/  ٢انظر تذكرة النبيه (ثالث وعشرين : ٤٢١/  ٢يف فوات الوفيات ) ٤(

__________  
  ).٤٢/  ٣الدرر الكامنة  ١٧٩/  ٢السلوك (أربع وتسعني : ٤٢١/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٥(

__________  
  .وتقدمت االشارة إليها: يف االصل اجلاروضية) ٦(

  .باالدب فحصل على جانب جيد منه وارتزق عند امللوك به
ي به خد من أهوى ودمع* تش ) ١(ومدامة محراء : فمن رفيق شعره ما أورده الشيخ علم الدين يف ترمجته قوله

طوع العناق مريضة * وعزيزة هيفاء ناعمة الصبا : ز علي من نظري ومسعي وقوله يف مغنية* يسعى هبا قمر أعز 
ورقاء تسجع فوق غصن البان الصدر الرئيس شرف الدين حممد بن * غنت وماس قوامها فكأهنا ال ) ٢(االجفان 

امل بن احلافظ هباء الدين احلسن بن هبة اهللا ابن مجال الدين إبراهيم ابن شرف الدين عبد الرمحن بن أمني الدين س
حمفوظ بن صصرى، ذهب إىل احلجاز الشريف، فلما كانوا بربدى اعتراه مرض ومل يزل به حىت مات، تويف مبكة 
وهو حمرم ملب، فشهد الناس جنازته وغبطوه هبذه املوتة، وكانت وفاته يوم اجلمعة آخر النهار السابع ذي احلجة 

  .م السبت مبقربة بباب احلجون رمحه اهللا تعاىل وأكرم مثواهودفن ضحى يو
مث دخلت سنة مثان عشرة وسبعمائة اخلليفة والسلطان مها مها، وكذلك النواب والقضاة سوى املالكي بدمشق فإنه 

  .العالمة فخر الدين بن سالمة بعد القاضي مجال الدين الزواوي رمحه اهللا
اجلزيرة وبالد الشرق سنجار واملوصل وماردين وتلك النواحي بغالء عظميم  ووصلت االخبار يف احملرم من بالد



وفناء شديد ؟، وقلة االمطار، وخوف التتار، وعدم االقوات وغالء االسعار، وقلة النفقات، وزوال النعم، وحلول 
هاليهم، فبيع الولد النقم، حبيث إهنم أكلوا ما وجدوه من اجلمادات واحليوانات وامليتات، وباعوا حىت أوالدهم وأ

خبمسني درمها وأقل من ذلك، حىت إن كثريا كانوا ال يشترون من أوالد املسلمني، وكانت املرأة تصرح بأهنا 
  نصرانية ليشتري منها ولدها لتنتفع بثمنه وحيصل له من يطعمه

__________  
أهوى ودمعي * خد من  ومدامة مخر تشبه: ويف االصل ٨٨ودرة االسالك ص  ٨٨/  ٢من تذكرة النبيه ) ١(

  يسقي هبا قمر أعز علي من مسعي ومن بصري
__________  

  .سقيمة االجفان: ٨/  ٢وغريرة هيفاء باهرة السنا طوع العناق مريضة االجفان ويف الدرر : يف تذكرة النبيه) ٢(

  .فيعيش، وتأمن عليه من اهلالك فإناهللا وإنا إليه راجعون
تنبو االمساع عن وصفها، وقد ترحلت منهم فرقة قريب االربعمائة إىل ناحية ووقعت أحوال صعبة يطول ذكرها، و

مراغة فسقط عليهم ثلج أهلكهم عن آخرهم، وصحبت طائفة منهم فرقة من التتار، فلما انتهوا إىل عقبة صعدها 
  .لعزيز احلكيمالتتار مث منعوهم أن يصعدوها لئال يتكلفوا هبم فماتوا عن آخرهم، فال حول وال قوة إال باهللا ا

ويف بكرة االثنني السابع من صفر قدم القاضي كرمي الدين عبد الكرمي بن العلم هبة اهللا وكيل اخلاص السلطاين 
بالبالد مجيعها، قدم إىل دمشق فنزل بدار السعادة وأقام هبا أربعة أيام وأمر ببناء جامع القبيبات، الذي يقال له جامع 

املقدس، وتصدق بصدقات كثريه وافرة، وشرع ببناء جامع بعد سفره، ويف ثاين كرمي الدين، وراح لزيارة بيت 
صفر جاءت ريح شديدة ببالد طرابلس على ذوق تركمان فأهلكت هلم كثريا من االمتعة، وقتلت أمريا منه يقال له 

االمتعة واالثاث  طرايل وزوجته وابنتيه وابين ابنيه وجاريته وأحد عشر نفسا، وقتلت مجاال كثرية وغريها، وكسرت
وكانت ترفع البعري يف اهلواء مقدار عشرة أرماح مث تلقيه مقطعا، مث سقط بعد ذلك مطر شديد وبرد عظيم حبيث 

  .أتلف زروعا كثرية يف قرى عديدة حنجو من أربعة وعشرين قرية، حىت أهنا ال ترد بدارها
فأقيم هبا شهرين مث مسك، والصاحب أمني ) ١(ويف صفر أخرج االمري سيف الدين طغاي احلاصلي إىل نيابة صفد 

  .الدين إىل نظر االوقاف بطرابلس على معلوم وافر
  قال الشيخ

علم الدين ويف يوم اخلميس منتصف ربيع االول اجتمع قاضي القضاة مشس الدين بن مسلم بالشيخ االمام العالمة 
بالطالق، فقبل الشيخ نصيحته وأجاب إىل ما أشار تقي الدين بن تيمية وأشار عليه يف ترك االفتاء يف مسألة احللف 

به، رعاية خلاطره وخواطر اجلماعة املفتيني، مث ورد الربيد يف مستهل مجادى االوىل بكتاب من السلطان فيه منع 
الشيخ تقي الدين من االفتاء يف مسألة احللف بالطالق وانعقد بذلك جملس، وانفصل احلال على ما رسم به 

ي به يف البلد، وكان قبل قدوم املرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم احلنبلي مجاعة من املفتيني السلطان، ونود
الكبار، وقالوا له أن ينصح الشيخ يف ترك االفتاء يف مسألة الطالق، فعلم الشيخ نصيحته، وأنه إمنا قصد بذلك ترك 

  .ثوران فتنة وشر
  .ين طغاي، وتولية بدر الدين القرماين نيابة محصمبسك سيف الد) ١(ويف عاشره جاء الربيد إىل صفد 

ويف هذا الشهر كان مقتل رشيد الدولة فضل اهللا بن أيب اخلري بن عايل اهلمداين، كان أصله يهوديا عطارا، فتقدم 
بالطب ومشلته السعادة حىت كان عند خربندا اجلزء الذي ال يتجزأ، وعلت رتبته وكلمته، وتوىل مناصب الوزراء، 



له من االموال واالمالك والسعادة ما ال حيد وال يوصف وكان قد أظهر االسالم، وكانت لديه فضائل مجة، وحصل 
  وقد فسر القرآن وصنف كتبا كثرية،

__________  
  .صفت: يف االصل) ١(

ني وكان له أوالد وثروة عظيمة، وبلغ الثمانني من العمر، وكانت له يد جيدة يوم الرحبة، فإنه صانع عن املسلم
وأتقن القضيه يف رجوع ملك التتار عن البالد الشامية، سنة ثنيت عشرة كما تقدم، وكان يناصح االسالم، ولكن قد 

نال منه خلق كثري من الناس واهتموه على الدين وتكلموا يف تفسريه هذا، وال شك أنه كان خمبطا خملطا، وليس 
  .لديه علم نافع، وال عمل صاحل

أنت سقيت السلطان خربندا مسا ؟ : ملكة عزله وبقي مدة خامال مث استدعاه جوبان وقال لهوملا توىل أبو سعيد امل
أنا كنت يف غاية احلقارة والذلة، فصرت يف أيامه وأيام أبيه يف غاية العظمة والعزة، فكيف أعمد إىل سقيه : فقال له

  واحلالة هذه ؟ فأحضرت االطباء فذكروا صورة
شيد أشار بإسهاله ملا عنده يف باطنه من احلواصل، فانطلق باطنه حنوا من سبعني مرض خربندا وصفته، وأن الر

  .جملسا، فمات بذلك على وجه أنه أخطأ يف الطب
فأنت إذا قتلته، فقتله وولده إبراهيم واحتيط على حواصله وأمواله، فبلغت شيئا كثريا، وقطعت أعضاؤه : فقال

سه بتربيز هذا رأس اليهودي الذي بدل كالم اهللا لعنه اهللا، مث أحترقت ومحل كل جزء منها إىل بلدة، ونودي على رأ
  .جثته، وكان القائم عليه علي شاه

عوضا عن زين الدين بن ) ١(توىل قضاء املالكية مبصر تقي الدين االخنائي  -أعين مجادى االوىل  -ويف هذا الشهر 
  .وثالثون سنة، وله يف احلكم ثالث )٢(خملوف تويف عن أربع ومثانني سنة 

ويف يوم اخلميس عاشر رجب لبس صالح الدين يوسف بن امللك االوحد خلعة االمرة مبرسوم السلطان، ويف آخر 
  .رجب جاء سيل عظيم بظاهر محص خرب شيئا كثريا، وجاء إىل البلد ليدخلها فمنعه اخلندق

جلمعة فيه عاشر شعبان، وخطب فيه ويف شعبان تكامل بناء اجلامع الذي عمره تنكز ظاهر باب النصر، وأقيمت ا
الشيخ جنم الدين علي بن داود بن حيىي احلنفي املعروف بالفقجازي، من مشاهري الفضالء ذوي الفنون املتعددة، 

  .وحضر نائب السلطنة والقضاة واالعيان والقراء واملنشدون وكان يوما مشهودا
أه كرمي الدين وكيل السلطان، وحضر فيه القضاة ويف يوم اجلمعة اليت يليها خطب جبامع القبيبات الذي أنش

واالعيان، وخطب فيه الشيخ مشس الدين حممد بن عبد الواحد بن يوسف بن الرزين احلراين االسدي احلنبلي، وهو 
  .من الصاحلني الكبار، ذوي الزهادة والعبادة والنسك والتوجه وطيب الصوت وحسن السمت

الدين بن النقيب إىل محص حاكما هبا مطلوبا موىل مرغوبا فيه، وخرج ويف حادي عشر رمضان خرج الشيخ مشس 
  .الناس لتوديعه

__________  
ه  ٧٥٠هو تقي الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى بن بدران بن رمحة السعدي االخنائي املالكي املتوىف سنة ) ١(

  ).٢٧/  ٤الدرر  ٢٤٧ / ١٠انظر النجوم الزاهرة (ه  ٧٣٢وهو شقيق علم الدين حممد املتوىف سنة 
__________  



سنة، ويف تذكر النبيه  ٩٨فيكون له  ٦٢٠ولد سنة : ٢٤٢/  ٩والنجوم الزاهرة  ١٨٨/  ١/  ٢يف السلوك ) ٢(
  .مات وهو من أبناء التسعني: ٩٣/  ٢

دين ويف هذا الشهر حصل سيل عظيم بسلمية ومثله بالشوبك، وخرج احململ يف شوال وأمري الركب االمري عالء ال
  .بن معبد وايل الرب، وقاضيه زين الدين ابن قاضي اخلليل احلاكم حبلب

الشيخ برهان الدين الفزاري وكمال الدين بن الشريشي وولده وبدر الدين : وممن حج يف هذه السنة من االعيان
  .بن العطار

واوين بدمشق إىل طرابلس ويف احلادي والعشرين من ذي احلجة انتقل االمري فخر الدين إياس االعسري من شد الد
  .أمريا

ويف يوم اجلمعة السابع عشر ذي احلجة أقيمت اجلمعة يف اجلامع الذي أنشأه الصاحب مشس الدين غربيال ناظر 
الدواوين بدمشق خارج باب شرقي، إىل جانب ضرار بن االزور بالقرب من حملة القساطلة، وخطب فيه الشيخ 

بالنريباين، وهو من كبار الصاحلني ذوي العبادة والزهادة، وهو من أصحاب مشس الدين حممد بن التدمري املعروف 
  .شيخ االسالم ابن تيمية، وحضره الصاحب املذكور ومجاعة من القضاة واالعيان

ويف يوم االثنني والعشرين من ذي احلجة باشر الشيخ مشس الدين حممد بن عثمان الذهيب احملدث احلافظ بتربة أم 
كمال الدين بن الشريشي تويف بطريق احلجاز يف شوال، وقد كان له يف مشيختها ثالث وثالثون الصاحل عوضا عن 

  .سنة، وحضر عند الذهيب مجاعة من القضاة
ويف يوم الثالثاء صبيحة هذا الدرس أحضر الفقيه زين الدين بن عبيدان احلنبلي من بعلبك وحوقق على منام رآه 

وفيه ختطيط وختبيط وكالم كثري ال يصدر عن مستقيم املزاج، كان كتبه خبطه زعم أنه راه بني النائم واليقظان، 
وبعثه يل بعض أصحابه، فاستسلمه القاضي الشافعي حقن دمه وعزره، ونودي عليه يف البلد ومنع من الفتوى 

  .وعقود االنكحة، مث أطلق
بة أم الصاحل عوضا عن الشيخ جمد الدين ويف يوم االربعاء بكرة باشر بدر الدين حممد بن بضحان مشيخة االقراء يتر

التونسي تويف، وحضر عنده االعيان الفضالء، وقد حضرته يومئذ، وقبل ذلك باشر مشيخة االقراء باالشرفية عوضا 
  .عنه أيضا الشيخ حممد بن خروف املوصلي

فيدنا أبو احلجاج ويف يوم اخلميس ثالث عشرين ذي احلجة باشرالشيخ االمام العالمة احلافظ احلجة شيخنا وم
  يوسف بن الزكي

عبد الرمحن بن يوسف املزي مشيخة دار احلديث االشرفية عوضا عن كمال الدين بن الشريشي، ومل حيضر عنده 
كبري أحد، ملا يف نفوس بعض الناس من واليته لذلك، مع أنه مل يتوهلا أحد قبله أحق هبا منه، وال أحفظ منه، وما 

  .عنده فإنه ال يوحشه إال حضورهم عنده، وبعدهم عنه أنس واهللا أعلم عليه منهم ؟ إذ مل حيضروا
الشيخ الصاحل العابد الناسك الورع الزاهد القدوة بقية السلف وقدوة اخللف أبو عبد : وممن تويف فيها من االعيان

لي بن قوام البالسي، اهللا حممد بن الشيخ الصاحل عمر بن السيد القدوة الناسك الكبري العارف أيب بكر بن قوام بن ع
  ولد سنة مخسني

، ومسع من أصحاب ابن طربزد، وكان شيخا جليال بشوش الوجه حسن السمت، مقصدا لكل )١(وستمائة ببالس 
أحد كثري، الوقار عليه سيما العبادة واخلري، وكان يوم قازان يف مجلة من كان مع الشيخ تقي الدين بن تيمية ملا 



م شيخ االسالم تقي الدين لقازان وشجاعته وجرأته عليه، وأنه قال لترمجانه قل تكلم مع قازان، فحكى عن كال
أنت تزعم أنك مسلم ومعك مؤذنون وقاض وإمام وشيخ على ما بلغنا فغزوتنا وبلغت بالدنا على ماذا ؟ : للقان

ت وقلت فما وأبوك وجدك هالكو كانا كافرين وما غزوا بالد االسالم، بل عاهدوا قومنا، وأنت عاهدت فغدر
  .وفيت
وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبوالي أمور ونوب، قام ابن تيمية فيها كلها هللا، وقال احلق ومل خيش إال اهللا : قال

  .عزوجل
كيف آكل من طعامكم وكله مما : قال وقرب إىل اجلماعة طعاما فأكلوا منه إال ابن تيمية فقيل له أال تأكل ؟ فقال

" مث إن قازان طلب منه الدعاء فقال يف دعائه : بختموه مبا قطعتم من أشجار الناس، قالهنبتم من أغنام الناس وط
اللهم إن كان هذا عبدك حممود إمنا يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لك فانصره وأيده وملكه 

عليا وليذل االسالم وأهله فأخذ له البالد والعباد، وإن كان إمنا قام رياء ومسعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي ال
  .وقازان يؤمن على دعائه، ويرفع يديه: قال" وزلزله ودمره وأقطع دبره 

  فجعلنا: قال
  .جنمع ثيابنا خوفا من أن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله

كدت أن هتلكنا وهتلك نفسك، : فلما خرجنا من عنده قال له قاضي القضاة جنم الدين بن صصرى وغريه: قال
  .وأنا واهللا ال أصحبكم: هللا ال نصحبك من هنا، فقالوا
فانطلقنا عصبة وتأخر هو يف خاصة نفسه ومعه مجاعة من أصحابه، فتسامعت به واخلواقني واالمراء من : قال

أصحاب قازان فأتوه يتربكون بدعائه، وهو سائر إىل دمشق، وينظرون إليه، قال واهللا ما وصل إىل دمشق إال يف حنو 
فارس يف ركابه، وكنت أنا من مجلة من كان معه، وأما أولئك الذي أبوا أن يصحبوه فخرج عليهم مجاعه من  ثلثمائة

  .التتر فشلحوهم عن آخرهم، هذا كالم أو حنوه، وقد مسعت هذه احلكاية من مجاعة غريه، وقد تقدم ذلك
املعروفة هبم غريب الصاحلية والناصرية  تويف الشيخ حممد بن قوام ليلة االثنني الثاين والعشرين من صفر بالزاوية

والعادلية، وصلي عليه هبا ودفن هبا وحضر جنازته ودفنه خلق كثري وجم غفري، وكان من مجلة اجلمع الشيخ تقي بن 
تيمية، النه كان حيبه كثريا، ومل يكن للشيخ حممد مرتب على الدولة وال غريهم، وال لزاويته مرتب وال وقف، وقد 

ك غري مرة فلم يقبل، وكان يزار، وكان لديه علم وفضائل مجة، وكان فهمه صحيحا، وكانت له عرض عليه ذل
معرفة تامة، وكان حسن العقيدة وطويته صحيحة حمبا للحديث وآثار السلف، كثري التالوة واجلمعية على اهللا 

  .عزوجل، وقد صنف جزءا فيه أخبار جيدة، رمحه اهللا وبل ثراه بوابل الرمحة آمني
__________  
  ).معجم البلدان(بالس بلدة بالشام بني حلب والرقة ) ١(

الشيخ الصاحل االديب البارع الشاعر اجمليد تقي الدين أبو حممد عبد اهللا بن الشيخ أمحد بن متام بن حسان البلي 
وصحب مث الصاحلي احلنبلي، أخو الشيخ حممد بن متام، وله سنة مخس وثالثني وستمائة ومسع احلديث، ) ١(

الفضالء، وكان حسن الشكل واخللق، طيب النفس مليح اجملاورة واجملالسة، كثري املفاكهة، أقام مدة باحلجاز 
واجتمع بان سبعني وبالتقي احلوراين، وأخذ النحو عن ابن مالك وابنه بدر الدين وصحبه مدة، وقد صحبه الشهاب 

  حممود مدة مخسني سنة، وكان يثين عليه بالزهد والفراغ
من الدنيا، تويف ليلة السبت الثالث من ربيع اآلخر ودفن بالسفح، وقد أورد الشيخ علم الدين الربزايل يف ترمجته 



  .قطعة من شعره
فيحلو واحلديث له * لكم يف خافق منه سكون أكرر فيكم أبدا حديثي * أسكان املعاهد من فؤادي : فمن ذلك قوله

وفيكم كل قافية هتون وأسأل * حملاجر واجلفون وأبتكر املعاين يف هواكم فتنشره ا* شجون وأنظمه عقيقا من دموعي 
مشائل من معاطفكم تبني فكم يل يف حمبتكم * وسر هواكم سر مصون وأغتبق النسيم الن فيه * عنكم البكاء سرا 

نعم بن وكم يل يف الغرام بكم فنون ؟ قاضي القضاة زين الدين علي بن خملوف بن ناهض بن مسلم بن م* غرام 
، ومسع احلديث واشتغل وحصل، )٢(خلف النويري املالكي احلاكم بالديار املصرية، سنة أربع وثالثني وستمائة 

وويل احلكم بعد ابن شاش سنة مخس ومثانني، وطالت أيامه إىل هذا العام، وكان عزير املرؤة واالحتمال واالحسان 
عاء حادي عشر مجادى اآلخرة ودفن بسفح املقطم مبصر، وتويل إىل الفقهاء والشهود، ومن يقصده، تويف ليلة االرب

  .احلكم بعده مبصر تقي الدين االخنائي املالكي
  الشيخ إبراهيم بن أيب العالء املقري الصيب املشهور املعروف بابن شعالن، وكان رجال جيدا يف شهود املسمارية،

__________  
  .التلي: يف الدرر وشذرات الذهب) ١(

__________  
  ١٠٠صفحة  ٢انظر حاشية ) ٢(

  .ويقصد للختمات لصيت صوته، تويف يوم اجلمعة وهو كهل ثالث عشر مجادى اآلخرة، ودفن بسفح قاسيون
الشيخ االمام العامل الزاهد أبو الوليد حممد بن أيب القاسم أمحد بن عبد اهللا بن أيب جعفر أمحد بن خلف بن إبراهيم بن 

القرطيب مث االشبيلي، ولد بإشبيلية سنة مثان وثالثني وستمائة، وقد كان أهله بيت العلم أيب عيسى بن احلاج النجييب 
واخلطابة والقضاء مبدينة قرطبة، فلما أخذها الفرنج انتقلوا إىل إشبيلية ومتحقت أمواهلم وكتبهم، وصادر ابن االمحر 

وستمائة، ونشأ يتيما مث حج وأقبل إىل جده القاضي بعشرين ألف دينار، ومات أبوه وجده يف سنة إحدى وأربعني 
الشام فاستقام بدمشق من سنة أربع ومثانني، ومسع من ابن البخاري وغريه، وكتب بيده حنوا من مائة جملد، إعانة 

لولديه أيب عمرو وأيب عبد اهللا على االشتغال، مث كانت وفاته باملدرسة الصالحية يوم اجلمعة وقت االذان ثامن عشر 
  .عليه بعد العصر ودفن عند القندالوي، بباب الصغري بدمشق، وحضر جنازته خلق كثريرجب، وصلي 

الشيخ كمال الدين ابن الشريشي أمحد ابن االمام العالمة مجال الدين بن أيب بكر بن حممد بن أمحد بن حمد بن 
عي فربع وحصل علوما سحمان البكري الوايلي الشريشي، كان أبوه مالكيا كما تقدم، واشتغل هو يف مذهب الشاف

كثرية، وكان خبريا بالكتابة مع ذلك، ومسع احلديث وكتب الطباق بنفسه، وأفىت ودرس وناظر وباشر بعدة مدارس 
ومناصب كبار، أول ما باشر مشيخة دار احلديث بتربة أم الصاحل بعد والده من سنة مخس ومثانني وستمائة إىل أن 

  .تويف، وناب يف احلكم عن ابن مجاعة
 ترك ذلك وويل وكالة بيت املال وقضاء العسكر ونظر اجلامع مرات، ودرس بالشامية الربانية ودرس بالناصرية مث
عشرين سنة، مث انتزعها من يده ابن مجاعة وزين الدين الفارقي، فاستعادها منهما وباشر مشيخة الرباط ) ١(

، وكان مشكور السرية فيما يويل من اجلهات الناصري بقاسيون مدة، ومشيخة دار احلديث االشرفية ؟ مثان سنني
كلها، وقد عزم يف هذه السنه على احلج فخرج بأهله فأدركته منيته باحلسا يف سلخ شوال من هذه السنة، ودفن 
هناك رمحه اهللا، وتوىل بعده الوكالة مجال الدين بن القالنسي، ودرس بالناصرية كمال الدين بن الشريازي، وبدار 

  فية احلديث االشر



__________  
تطلق الناصرية بدمشق على دار احلديث الناصرية وهي املدرسة الناصرية الربانية، واملدرسة الناصرية اجلوانية، ) ١(

وقد درس هبا الشريشي، وأنشأ كالمها امللك الناصر صالح الدين يوسف بن امللك العزيز حممد بن الظاهر غازي 
  ).٤٥٩، ١١٥/  ١الدارس (ه  ٦٥٩بن صالح الدين بن أيوب املتوىف سنة 

  .احلافظ مجال الدين املزي، وبأم الصاحل الشيخ مشس الدين الذهيب، وبالرباط الناصري ولده مجال الدين
الشهاب املقري أمحد بن أيب بكر بن أمحد البغدادي نقيب االشراف املتعممني، كان عنده فضائل مجة نثرا ونظما مما 

من التهاين والتعازي، ويعرف املوسيقى والشعبذة، وضرب الرمل، وحيضر اجملالس يناسب الوقائع وما حيضر فيه 
ذهبت : املشتملة على اللهو واملسكر واللعب والبسط، مث انقطع عن ذلك كله لكرب سنه وهو مما يقال فيه ويف أمثاله

تويف ليلة السبت خامس وجدهتا توبة إفالس وكان مولده بدمشق سنة ثالث وثالثني وستمائة، و* عن توبته سائال 
  .ذي القعدة ودفن مبقابر باب الصغري يف قرب أعده لنفسه عن مخس ومثانني سنة، ساحمه اهللا

قاضي القضاة فخر الدين أبو العباس أمحد بن تاج الدين أيب اخلري سالمة بن زين الدين أيب العباس أمحد بن سالمة 
وستمائة، وبرع يف علوم كثرية، وويل نيابة احلكم يف ) ٢(االسكندري املالكي، ولد سنة إحدى وسبعني ) ١(

االسكندرية فحمدت سريته وديانته وصرامته، مث قدم على قضاء الشام للمالكية يف السنة املاضية فباشرها أحسن 
مباشرة ؟ سنة ونصفا، إىل أن تويف بالصمصامية بكرة االربعاء مستهل ذي احلجة، ودفن إىل جانب القندالوي بباب 

  .ري، وحضر جنازته خلق كثري، وشكره الناس وأثنوا عليه رمحه اهللا تعاىلالصغ
  مث دخلت سنة تسع عشرة وسبعمائة

استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلها، ويف ليلة مستهل حمرم هبت ريح شديدة بدمشق سقط بسببها شئ 
  .من اجلدران، واقتلعت أشجارا كثرية

احملرم خلع على مجال الدين بن القالنسي بوكالة بيت املال عوضا عن ابن ويف يوم الثالثاء سادس عشرين 
الشريشي، ويف يوم االربعاء اخلامس من صفر درس بالناصرية اجلوانية ابن صصرى عوضا عن ابن الشريشي أيضا، 

  .وحضر عنده الناس على العادة
  ويف عاشره باشر شد الدواوين مجال الدين آقوش الرحيب عوضا

__________  
  .سالم: ، ويف االصل١٨٢/  ٢والسلوك  ٤٧/  ٦وشذرات الذهب  ٩٢، ٨٢/  ٢من تذكرة النبيه ) ١(

__________  
  .ه ٦٤١سنة : ١٨٧/  ٢يف السلوك ) ٢(

عن فخر الدين إياس، وكان آقوش متويل دمشق من سنة سبع وسبعمائة، وويل مكانه االمري علم الدين طرقش 
م نودي بالبلد بصوم الناس الجل اخلروج إىل االستسقاء، وشرع يف قراءة البخاري الساكن بالعقبية، ويف هذا اليو

وهتيأ الناس ودعوا عقيب الصلوات وبعد اخلطب، وابتهلوا إىل اهللا يف االستسقاء، فلما كان يوم السبت منتصف 
االمراء مشاة صفر، وكان سابع نيسان، خرج أهل البلد برمتهم إىل عند مسجد القدم، وخرج نائب السلطنة و

يبكون ويتضرعون، واجتمع الناس هنالك وكان مشهدا عظيما، وخطب بالناس القاضي صدر الدين سليمان 
اجلعفري وأمن الناس على دعائه، فلما أصبح الناس من اليوم الثاين جاءهم الغيث بإذن اهللا ورمحته ورأفته ال حبوهلم 



  .لها وهللا احلمد واملنة، وحده ال شريك لهوال بقوهتم، ففرح الناس فرحا شديدا وعم البالد ك
  .ويف أواخر الشهر شرعوا بإصالح رخام اجلامع وترميمه وحلي أبوابه وحتسني ما فيه

ويف رابع عشر ربيع اآلخر درس بالناصرية اجلوانية ابن الشريازي بتوقيع سلطاين، وأخذها من ابن صصرى وباشرها 
  .إىل أن مات

ادى االوىل باشر ابن شيخ السالمية فخر الدين أخو ناظر اجليش احلسبة بدمشق ويف يوم اخلميس سادس عشر مج
  .عوضا عن ابن احلداد، وباشر ابن احلداد نظر اجلامع بدال عن ابن الشيخ السالمية، وخلع على كل منهما

  ويف بكرة الثالثاء خامس مجادى اآلخره قدم من مصر إىل دمشق قاضي القضاة شرف الدين
حممد إىل قاضي القضاة معني الدين أيب بكر بن الشيخ زكي الدين ظافر اهلمداين املالكي، على قضاء  أبو عبد اهللا

املالكية بالشام، عوضا عن ابن سالمة تويف، وكان بينهما ستة أشهر، ولكن تقليد هذا مؤرخ بآخر ربيع االول، 
  .ولبس اخللعة وقرئ تقليده باجلامع
ربانية القاضي بدر الدين بن نويرة احلنفي، وعمره مخس وعشرون سنة، عوضا عن ويف هذا الشهر درس باخلاتونية ال

  .القاضي مشس الدين حممد قاضي ملطية تويف
ويف يوم السبت خامس رمضان وصل إىل دمشق سيل عظيم أتلف شيئا كبريا، وارتفع حىت دخل باب الفرج، 

ومل تطل مدته الن أصله كان مطرا وقع بأرض وابل ووصل إىل العقبية، وانزعج الناس له، وانتقلوا من أماكنهم، 
  .السوق واحلسينية

ويف هذا اليوم باشر طرقشي شد الدواوين بعد موت مجال الدين الرحيب، وباشر والية املدينة صارم الدين 
  .اجلوكندار، وخلع عليهما

عند نائب السلطنة بدار السعادة وملا كان يوم الثالثاء التاسع والعشرين من رمضان اجتمع القضاة وأعيان الفقهاء 
وقرئ عليهم كتاب من السلطان يتضمن منع الشيخ تقي الدين بن تيمية من الفتيا مبسألة الطالق، وانفصل اجمللس 

  .على تأكيد املنع من ذلك
ويف يوم اجلمعة تاسع شوال خطب القاضي صدر الدين الداراين عوضا عن بدر الدين بن ناصر الدين بن عبد 

جبامع جراح، وكان فيه خطيبا قبله فتواله بدر الدين حسن العقرباين واستمر ولده يف خطابة داريا اليت  السالم،
  .كانت بيد أبيه من بعده

  ويف يوم السبت عشره خرج الركب وأمريهم عز الدين أيبك

رف الدين بن املنصوري أمري علم، وحج فيها صدر الدين قاضي القضاة احلنفي، وبرهان الدين بن عبد احلق، وش
تيمية، وجنم الدين الدمشقي وهو قاضي الركب، ورضي الدين املنطيقي، ومشس الدين بن الزريز خطيب جامع 

  .القبيبات، وعبد اهللا بن رشيق املالكي وغريهم
وفيها حج سلطان االسالم امللك الناصر حممد بن قالوون ومعه مجع كثري من االمراء، ووكيله كرمي الدين وفخر 

كاتب املماليك، وكاتب السر ابن االثري، وقاضي القضاة ابن مجاعة، وصاحب محاة امللك عماد الدين، الدين 
  والصاحب مشس الدين غربيال، يف خدمة السلطان

  .وكان يف خدمته خلق كثري من االعيان
سكه، وفيها كانت وقعة عظيمة بني التتار بسبب أن ملكهم أبا سعيد كان قد ضاق ذرعا جبوبان وعجز عن م

فانتدب له مجاعة من االمراء عن أمره، منهم أبو حيىي خال أبيه، ودقماق وقرشي وغريهم من أكابر الدولة، وأرادوا 



كبس جوبان فهرب وجاء إىل السلطان فأهنى إليه ما كان منهم، ويف صحبته الوزير علي شاه، ومل يزل بالسلطان 
معه أيضا والتقوا مع أولئك فكسروهم وأسروهم، حىت رضي عن جوبان وأمده جبيش كثيف، وركب السلطان 

  .وحتكم فيهم جوبان فقتل منهم إىل آخر هذه السنة حنوا من أربعني أمريا
بن بدر ) ١(الشيخ املقري شهاب الدين أبو عبد اهللا احلسني بن سليمان بن فزارة : وممن تويف فيها من االعيان

وستمائة، ومسع احلديث وقرأ بنفسه كتاب الترمذي، وقرأ الكفري احلنفي، ولد تقريبا يف سنة سبع وثالثني 
القراءات وتفرد هبا مدة يشتغل الناس عليه، ومجع عليه السبع أكثر من عشرين طالبا، وكان يعرف النحو واالدب 
وفنونا كثرية وكانت جمالسته حسنة، وله فوائد كثرية، درس بالطرخانية أكثر من أربعني سنة، وناب يف احلكم عن 

ذرعي مدة واليته، وكان خريا مباركا أضر يف آخر عمره، وانقطع يف بيته، مواظبا على التالوة والذكر وإقراء اال
  .القرآن إىل أن تويف ثالث عشر مجادى االوىل، وصلي عليه بعد الظهر يومئذ جبامع دمشق، ودفن بقاسيون رمحه اهللا

عبد الرمحن بن حممد بن أيب حامد التربيزي الشافعي الشيخ االمام تاج الدين : ويف هذا الشهر جاء خرب مبوت
  املعروف باالفضلي، بعد رجوعه من

__________  
  .احلسن بن سليمان بن خزارة تصحيف: ، ويف االصل٢٤١/  ١من غاية النهاية ) ١(

ه، وملا احلج ببغداد يف العشر االول من صفر، وكان صاحلا فقيها مباركا، وكان ينكر على رشيد الدولة وحيط علي
  كان قتله أنفع من قتل مائة ألف نصراين، وكان رشيد الدولة يريد أن: قتل قال

  .يترضاه فلم يقبل، وكان ال يقبل من أحد شيئا، وملا تويف دفن بتربة الشونيزي، وكان قد قارب الستني رمحه اهللا
وقاف، كان مشكور السرية حمببا حميي الدين حممد بن مفضل بن فضل اهللا املصري كاتب ملك االمراء، ومستويف اال

للعلماء والصلحاء، فيه كرم وخدمة كثرية للناس، تويف يف رابع عشرين من مجادى االوىل ودفن بتربة ابن هالل 
  .بسفح قاسيون وله ست وأربعون سنة، وباشر بعده يف وظيفته أمني الدين بن حناس

، وقد ناب )٢(ر الدولة ومن االمراء املقدمني االلوف بن عبد اهللا العاديل كان من أكاب) ١(االمري الكبري غرلو 
بدمشق عن أستاذه امللك العادل كتبغا حنوا من ثالثة أشهر يف سنة مخس وسبعني وستمائة، وأول سنة ست وتسعني، 

واستمر أمريا كبريا إىل أن تويف يف سابع مجادى االوىل يوم اخلميس ودفن بتربته بشمايل جامع املظفري بقاسيون، 
  .كان شهما شجاعا ناصحا لالسالم وأهله، مات يف عشر الستني

االمري مجال الدين أقوش الرحيب املنصوري، وايل دمشق مدة طويلة، كان أصله من قرى إربل، وكان نصرانيا فسيب 
سنة مث وبيع من نائب الرحبة، مث انتقل إىل امللك املنصور فأعتقه وأمره، وتوىل الوالية بدمشق حنوا من إحدى عشرة 

  .انتقل إىل شد الدواوين مدة أربعة أشهر، وكان حمبوبا إىل العامة مدة واليته
  احلموي، له تصانيف وفوائد، وكان) ٣(اخلطيب صالح الدين يوسف بن حممد بن عبد اللطيف بن املعتزل 

__________  
: ورد ٤١٨/  ١والدرر  ٢٤٥/  ٩أغرلو، ويف املنهل الصايف، النجوم الزاهرة : ورد: ١٩٩/  ٢يف السلوك ) ١(

  .أغزلو
__________  

وظيفتهم تسمى تقدمة أو تقادم ألف أو ألوف أي حتت قيادهتم ألف من أمراء ) مقدمو ألوف(مقدم االلف ) ٢(
  .املئني

و



رأس مقدمي : أو ألوف من اجلنود، وقد وصل عود هؤالء االمراء الكبار أربعة وعشرون، وهلم رئيس يسمى
  ).٣١٩طلحات صبح االعشى ص التعريف مبص(االلوف 

__________  
  .ابن مغيزل: ١٠٥/  ٢وتذكرة النبيه  ٢١٨ودرة االسالك ص  ٢٤٥/  ٥يف الدرر الكامنة ) ٣(

  .خطيب جامع السوق االسفل حبماة، ومسع من ابن طربزد، تويف يف مجادى اآلخرة
هيم بن املسلم بن علي االنصاري الشافعي العالمة فخر الدين أبو عمرو عثمان بن علي بن حيىي بن هبة اهللا بن إبرا

املعروف بابن بنت أيب سعد املصري، مسع احلديث وكان من بقايا العلماء، وناب يف احلكم بالقاهرة، وويل مكانه يف 
ميعاد جامع طولون الشيخ عالء الدين القونوي شيخ الشيوخ، ويف ميعاد اجلامع االزهر مشس الدين بن عالن، 

  .االحد الرابع والعشرين من مجادى اآلخرة، ودفن مبصر وله من العمر سبعون سنةكانت وفاته ليلة 
، له زاوية باحلسينية يزار فيها وال خيرج )٢(بن عمر املنبجي ) ١(الشيخ الصاحل العابد أبو الفتح نصر بن سليمان 

من مجادى اآلخرة ودفن من الغد منها إال إىل اجلمعة، مسع احلديث، تويف يوم الثالثاء بعد العصر السادس والعشرين 
  .بزاويته املذكورة رمحه اهللا

الشيخ الصاحل املعمر الرحلة عيسى بن عبد الرمحن بن معايل بن أمحد بن إمساعيل بن عطاف بن مبارك بن علي بن 
 أيب اجليش املقدسي الصاحل املطعم، راوي صحيح البخاري وغريه، وقد مسع الكثري من مشايخ عدة وترمجه الشيخ

علم الدين الربزايل يف تارخيه تويف ليلة السبت رابع عشر ذي احلجة، وصلي عليه بعد الظهر يف اليوم املذكور 
  .باجلامع املظفري، ودفن بالساحة بالقرب من تربة املوهلني، وله أربع وسبعون سنة رمحه اهللا تعاىل

اليت قبلها، وكان السلطان يف هذه السنة  مث دخلت سنة عشرين وسبعمائة استهلت وحكام البالد هم املذكورون يف
  يف احلج، وعاد إىل القاهرة يوم السبت ثاين عشر احملرم، ودقت البشائر، ورجع الصاحب مشس

  الدين على طريق الشام وصحبته االمري ناصر الدين اخلازندار، وعاد صاحب محاة مع السلطان إىل
__________  

  .سلمان: ١٠٥/  ٢يف تذكره النبيه ) ١(
__________  

  .وتذكرة النبيه ٥٢/  ٦وشذرات الذهب  ٢١٤/  ٩والنجوم الزاهرة  ١٩٩/  ٢من السلوك ) ٢(
  ).معجم البلدان(الكبجي تصحيف، واملنبجى نسبة إىل منبج وهي مدينة كبرية تقع بني الفرات وحلب : ويف االصل

على منابرها وأعماهلا، وأن خيطب باملقام القاهرة، وأنعم عليه السلطان ولقب بامللك املؤيد، ورسم أن خيطب له 
  .العايل املولوي السلطاين امللكي املؤيدي، على ما كان عليه عمه املنصور

  .وفيها عمر ابن املرجاين شهاب الدين مسجد اخليف وأنفق عليه حنوا من عشرين ألفا
  .ويف احملرم استقال أمني الدين من نظر طرابلس وأقام بالقدس

ر نيابة احلكم املالكي القاضي مشس الدين حممد بن أمحد القفصي، وكان قد قام مع قاضي القضاة ويف آخر صفر باش
  .شرف الدين من مصر

الرومي وكان غالما ) ١(ويف يوم االثنني اخلامس والعشرين من ربيع االول ضربت عنق شخص يقال له عبد اهللا 
يب فلم يرجع فضربت عنقه وكان أشقر أزرق العينني لبعض التجار، وكان قد لزم اجلامع، مث ادعى النبوة واستت



  .جاهال، وكان قد خالطه شيطان حسن له ذلك، واضطرب عقله يف نفس االمر وهو يف نفسه شيطان إنسي
ويف يوم االثنني ثاين ربيع اآلخر عقد عقد السلطان على املرأة اليت قدمت من بالد القبجاق، وهي من بنات امللوك 

اضي بدر الدين بن مجاعة وكاتب السر وكرمي الدين ومجاعة االمراء، ووصلت العساكر يف هذا ، وخلع على الق)٢(
من عساكر طرابلس حنو من ألف فارس، وجاءت مراسيم السلطان ) ٣(الشهر إىل بالد سيس وغرق يف حبر جاهان 

وذلك لغضب السلطان عليهم  يف هذا اليوم إىل الشام يف االحتياط على أخبار آل مهنا وإخراجهم من بالد االسالم،
  .لعدم قدوم والدهم مهنا على السلطان

ويف يوم االربعاء رابع عشرين مجادى االوىل درس بالركنية الشيخ حميي الدين االمسر احلنفي وأخذت منه اجلوهرية 
اء لشمس الدين الربقي االعرج، وتدريس جامع القلعة لعماد الدين بن حميي الدين الطرسوسي، الذي ويل قض

  احلنفية بعد هذا، وأخذ من الربقي إمامة مسجد نور الدين له حبارة اليهود،
  .ولعماد الدين بن الكيال، وإمامة الربوة الشيخ حممد الصبييب

ويف مجادى اآلخرة اجتمعت اجليوش االسالمية بأرض حلب حنوا من عشرين ألفا، عليهم كلهم نائب حلب الطنبغا 
ن قرطبة، فدخلوا بالد االرمن من اسكندرونة ففتحوا الثغر مث تل محدان مث خاضوا وفيهم نائب طرابلس شهاب الدي

جاهان فغرق منهم مجاعة مث سلم اهللا من وصلوا إىل سيس فحاصروها وضيقوا على أهلها وأحرقوا دار امللك اليت 
سوس، وخربوا الضياع يف البلد، وقطعوا أشجار البساتني وساقوا االبقار واجلواميس واالغنام وكذلك فعلوا بطر

  واالماكن وأحرقوا الزروع مث رجعوا فخاضوا
__________  

ورقة  ٣: يدعى اجلبار وهو من مماليك ركن الدين بيربس التاجي، ويف هناية االرب: ١٠٨/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(
  .أقبجا: امسه ١٣٦

__________  
املوصل فحضرت من بالد الشرق إىل مصر يف  اختلفت املصادر يف امسها، وهي ابنة أخي أزبك خان صاحب) ٢(

فتزوجها االمري منكلي فاالمري صوصون، فاالمري عمر بن أرغون  -بعد ذلك  -حمفة مرقومة بالذهب، مث طلقها 
  ).وفيه اهنا ابنة أزبك خان ٥١ ٤/  ١/  ١بدائع الزهور  ٢٠٣/  ٢السلوك  ٣٠٢/  ٩كنز الدرر (النائب 

__________  
تقومي (جيحان، وجيحان هنر مير ببالد سيس : ١٠٦/  ٢وتذكرة النبيه  ٨٨/  ٤بار البشر يف خمتصر أخ) ٣(

  ).٥٠البلدان ص 

النهر املذكور فلم يغرق منهم أحد، وأخرجوا بعد رجوعهم مهنا وأوالده من بالدهم وساقوا خلفه إىل عانة وحديثه 
غارات على بالده وتابعوها وغنموا وأسروا وقيام ولده من بعده، فشنوا ال) ١(مث بلغ اجليوش موت صاحب سيس 

  .إال يف املرة الرابعة فإنه قتل منهم مجاعة
ويف هذه السنة كانت وقعة عظيمة ببالد املغرب بني املسلمني والفرنج فنصر اهللا املسلمني على أعدائهم فقتلوا منهم 

ملوك االفرنج، وغنموا شيئا كثريا  مخسني ألفا وأسروا مخسة آالف، وكان يف مجلة القتلى مخسة وعشرين ملكا من
من االموال، يقال كان من مجلة ما غنموا سبعون قنطارا من الذهب والفضة، وإمنا كان جيش االسالم يومئذ ألفني 

  .عشر قتيال، وهذا من غريب ما وقع وعجيب ما مسع) ٢(ومخسمائة فارس غري الرماة، ومل يقتل منهم سوى أحد 
  ويف يوم اخلميس ثاين



ن رجب عقد جملس بدار السعادة للشيخ تقي الدين بن تيمية حبضرة نائب السلطنة، وحضر فيه القضاة عشري
واملفتيون من املذاهب، وحضر الشيخ وعاتبوه على العود إىل االفتاء مبسألة الطالق مث حبس يف القلعة فبقي فيها 

االثنني يوم عاشوراء من سنة إحدى  مخسة أشهر ومثانية عشر يوما، مث ورد مرسوم من السلطان بإخراجه يوم
  .وعشرين كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل

وبعد ذلك بأربعة أيام أضيف شد االوقاف إىل االمري عال الدين بن معبد إىل ما بيده من والية الرب وعزل بدر الدين 
  .املنكورسي عن الشام

 االسكندرية النه اهتم أنه يريد الدخول إىل دار ويف آخر شعبان مسك االمري عالء الدين اجلاويل نائب غزة ومحل إىل
  .اليمن، واحتيط على حواصله وأمواله، وكان له بر وإحسان وأوقاف، وقد بىن بغزة جامعا حسنا مليحا

ويف هذا الشهر أراق ملك التتر أبو سعيد اخلمور وأبطل احلانات، وأظهر العدل واالحسان إىل الرعايا، وذلك أنه 
وجاءهم سيل هائل فلجأوا إىل اهللا عز وجل، وابتهلوا إليه فسلموا فتابوا وأنابوا وعملوا اخلري  أصاهبم برد عظيم

  .عقيب ذلك
خبمسة وأربعني ألفا وأجراه يف ) ٣(ويف العشر االول من شوال جرى املاء بالنهر الكرميي الذي اشتراه كرمي الدين 

إىل أهل تلك الناحية، ونصبت عليه االشجار  جدول إىل جامعه بالقبيبات فعاش به الناس، وحصل به أنس
والبساتني، وعمل حوض كبري جتاه اجلامع من الغرب يشرب منه الناس والدواب، وهو حوض كبري وعمل مطهرة، 

  .وحصل بذلك نفع كثري، ورفق زائد أثابه اهللا
كتبغا احلاجب، وخرج الركب يف حادي عشر شوال وأمريه امللك صالح الدين بن االوحد، وفيه زين الدين 

وكمال الدين الزملكاين والقاضي مشس الدين بن املعز، وقاضي محاة شر ف الدين البازري، وقطب الدين ابن شيخ 
  السالمية وبدر الدين بن العطار، وعالء الدين بن غامن، ونور الدين

__________  
  ).٨٩/  ٤لبشر خمتصر أخبار ا(وهوأوشني بن ليفون وكان مريضا، مات يف مجادى االوىل ) ١(

__________  
  .إحدى: يف االصل) ٢(

__________  
  .وهو القاضي كرمي الدين عبد الكرمي بن املعلم هبة اهللا، صاحب جامع الكرميي بالقبيبات) ٣(

  .السخاوي، وهو قاضي الركب
، وهو قاضي ومن املصريني قاضي احلنفية ابن احلريري، وقاضي احلنابلة وجمد الدين حرمي والشرف عيسى املالكي

  .الركب
  .وفيه كملت عمارة احلمام الذي عمره اجليبغا غريب دار الطعم ودخله الناس

ويف أواخر ذي احلجة وصل إىل دمشق من عند ملك التتر اخلواجه جمد الدين إمساعيل بن حممد بن ياقوت السالمي، 
ح بني املسلمني والتتر، فتلقاه اجلند ويف صحبته هدايا وحتف لصاحب مصر من ملك التتر، وأشهر أنه إمنا جاء ليصل

  .والدولة، ونزل بدار السعادة يوما واحدا، مث سار إىل مصر
وفيها وقف الناس بعرفات موقفا عظيما مل يعهد مثله، أتوه من مجيع أقطار االرض، وكان من العراقيني حمامل كثرية 

  .وهذا أمر عجيب منها حممل قوم ما عليه من الذهب والآللئ بألف ألف دينار مصرية،



الشيخ إبراهيم الدهستاين وكان قد أسن وعمر، وكان يذكر أن عمره حني أخذت : وممن تويف فيها من االعيان
التتر بغداد أربعني سنة، وكان حيضر اجلمعه هو وأصحابه حتت قبة النسر، إىل أن تويف ليلة االربعني السابع 

اخليل بدمشق، ودفن هبا وله من العمر مائة وأربع سنني، كما قال، والعشرين من ربيع اآلخر بزاويته الىت عند سوق 
  .فاهللا أعلم

الشيخ حممد بن حممود بن علي الشحام املقرئ شيخ ميعاد ابن عامر، كان شيخا حسنا هبيا مواظبا على تالوة 
  .القرآن إىل أن تويف يف ليلة تويف الدهستاين املذكور أو قبله بليلة رمحهما اهللا

الدين ابن الصائغ اللغوي هو أبو عبد اهللا حممد بن حسني بن سباع بن أيب بكر اجلذامي املصري  الشيخ مشس
االصل، مث انتقل إىل دمشق، ولد تقريبا سنة مخس وأربعني وستمائة مبصر، ومسع احلديث وكان أديبا فاضال بارعا 

  جلوهري، وشرحبالنظم والنثر، وعلم العروض والبديع والنحو واللغة، وقد اختصر صحاح ا
مقصورة ابن دريد، وله قصيدة تائية تشتمل على ألفي بيت فأكثر، ذكر فيها العلوم والصنائع، وكان حسن 

االخالق لطيف احملاورة واحملاضرة ؟، وكان يسكن بني درب احلبالني والفراش عند بستان القط تويف بداره يوم 
  .االثنني ثالث شعبان ودفن بباب الصغري

  .إحدى وعشرين وسبعمائة استهلت وحكام البالد هم املذكورون يف اليت قبلهامث دخلت سنة 
ويف أول يوم منها فتح محام الزيت الذي يف رأس درب احلجر، جدد عمارته رجل ساوي بعد ما كان قد درس ودثر 

  .من زمان اخلوارزمية من حنو مثانني سنة، وهو محام جيد متسع
  .التتار أيب سعيد إىل السلطان صناديق وحتف ودقيق ويف سادس احملرم وصلت هدية من ملك

ويف يوم عاشوراء خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية من القلعة مبرسوم السلطان وتوجه إىل داره، وكانت مدة إقامته 
  .مخسة أشهر ومثانية عشر يوما رمحه اهللا

ل بدار السعادة وقدم قاضي القضاة ويف رابع ربيع اآلخر وصل إىل دمشق القاضي كرمي الدين وكيل السلطان فنز
تقي الدين بن عوض احلاكم احلنبلي مبصر وهو ناظر اخلزانة أيضا، فنزل بالعادلية الكبرية اليت للشافعية، فأقام هبا 

  .جاء يف بعض أشغال السلطان وزار القدس: أياما، مث توجه إىل مصر
وكان من جوارها كنيسة فأمر الوايل هبدمها، فلما ويف هذا الشهر كان السلطان قد حفر بركة قريبا من امليدان 

هدمت تسلط احلرافيش وغريهم على الكنائس مبصر يهدمون ما قدروا عليه، فانزعج السلطان لذلك وسأل القضاة 
يعزر، فأخرج مجاعة من السجون ممن وجب عليه قتل فقطع وصلب : ماذا جيب على من تعاطى ذلك منهم ؟ فقالوا

مومها أنه إمنا عاقب من تعاطى ختريب ذلك، فسكن الناس وأمنت النصارى وظهروا بعد ما وحرم وحزم وعاقب، 
  .كانوا قد اختفوا أياما

وفيها ثارت احلرامية ببغداد وهنبوا سوق الثالثاء وقت الظهر، فثار الناس وراءهم وقتلوا منهم قريبا من مائة وأسروا 
  .آخرين

  ويف يوم االربعاء السادس من مجادى: قلتقال الشيخ علم الدين الربزايل ومن خطه ن
االوىل خرج القضاة واالعيان واملفتيون إىل القابون ووقفوا على قبلة اجلامع الذي أمر ببنائه القاضي كرمي الدين 

  .وكيل السلطان باملكان املذكور، وحرروا قبلته واتفقوا على أن تكون مثل قبلة جامع دمشق
بان أحد املقدمني الكبار بدمشق، وبني نائب السلطنة تنكز، فمسك جوبان ورفع وفيه وقعت مراجعة من االمري جو

  .إىل القلعة ليلتان، مث حول إىل القاهرة فعوقب يف ذلك، مث أعطي خبزا يليق به



وذكر علم الدين أن يف هذا اليوم وقع حريق عظيم يف القاهرة يف الدور احلسنة واالماكن املليحة املرتفقة، وبعض 
، وحصل للناس مشقة عظيمة من ذلك، وقنتوا يف الصلوات مث كشفوا عن القضية فإذا هو من قبل املساجد

وألزم النصارى أن يلبسوا الزرقاء ) ١(النصارى بسبب ما كان أحرق من كنائسهم وهدم، فقتل السلطان بعضهم 
  على رؤوسهم وثياهبم كلها

__________  
وانظر تفاصيل عن احلريق يف عقد اجلمان حوادث " ستة، وأسلم عدة قتل منهم : " ١٢١/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(

  .٢٢٠/  ٢/  ٢ه والسلوك  ٧٢٠سنة 

  .وأن حيملوا االجراس يف احلمامات، وأن ال يستخدموا يف شئ من اجلهات، فسكن االمر وبطل احلريق
عاقب يف ذلك العقوبة، ويف مجادى اآلخرة خرب ملك التتار أبو سعيد البازار وزوج اخلواطئ وأراق اخلمور و

  .وفرح املسلمون بذلك ودعوا له رمحه اهللا وساحمه
  .ويف الثالث عشر من مجادى اآلخرة أقيمت اجلمعة جبامع القصب وخطب به الشيخ علي املناخلي

ويف يوم اخلميس تاسع عشر مجادى اآلخرة فتح احلمام الذي أنشأه تنكز جتاه جامعه، وأكري يف كل يوم بأربعني 
  .حلسنه وكثرة ضوئه ورخامه درمها

اليت جتاه حارة اليهود بعد إثبات كوهنا حمدثة ) ١(ويف يوم السبت تاسع عشر رجب خربت كنيسة القرائيني 
  .وجاءت املراسيم السلطانية بذلك

ويف أواخر رجب نفذت اهلدايا من السلطان إىل أيب سعيد ملك التتار، صحبة اخلواجا جمد الدين السالمي، وفيها 
  .سون مجال وخيول ومحار عتايبمخ

  .ويف منتصف رمضان أقيمت اجلمعة باجلامع الكرميي بالقابون وشهدها يومئذ القضاة والصاحب ومجاعة من االعيان
  وقدم دمشق: قال الشيخ علم الدين

بغداد، يف الشيخ قوام الدين أمري كاتب ابن االمري العميد عمر االكفاين القازاين، مدرس مشهد االمام أيب حنيفة ب
أول رمضان، وقد حج يف هذه السنة وتوجه إىل مصر وأقام هبا أشهرا مث مر بدمشق متوجها إىل بغداد فنزل 

  .باخلاتونية احلنفية، وهو ذو فنون وحبث وأدب وفقه
  .وخرج الركب الشامي يوم االثنني عاشر شوال وأمريه مشس الدين محزة التركماين، وقاضيه جنم الدين الدمشقي

ا حج تنكز نائب الشام ويف صحبته مجاعة من أهله، وقدم من مصر االمري ركن الدين بيربس احلاجب لينوب وفيه
  .عنه إىل أن يرجع، فنزل بالنجيبية الربانية

وممن حج فيها اخلطيب جالل الدين القزويين وعز الدين محزة بن القالنسي، وابن العز مشس الدين احلنفي، وجالل 
ن احلنفي، وهباء الدين بن علية، وعلم الدين الربزايل ودرس ابن مجاعة بزاوية الشافعي يوم الدين بن حسام الدي

االربعاء ثامن عشر شوال عوضا عن شهاب الدين أمحد بن حممد االنصاري لسوء تصرفه، وخلع على ابن مجاعة، 
  .رح الناس بزوال املعزولوحضر عنده من االعيان والعامة ما نشأ به مجعية اجلمعة وأشعلت له مشوع كثرية وف

ويف يوم االحد سادس عشر شوال ذكر الدرس االمام العالمة تقي الدين السبكي : قال الربزايل ومن خطه نقلت
احملدث باملدرسة اهلكارية عوضا عن ابن االنصاري أيضا، وحضر عنده مجاعة منهم القونوي، وروى يف الدرس 

  .ابن مجاعة حديث املتبايعني باخليار، عن قاضي القضاة
ويف شوال عزل عالء الدين بن معبد عن والية الرب وشد االوقاف، وتوىل والية الوالة بالبالد القبلية حبوران عوضا 



  عن بكتمر لسفره إىل احلجاز، وباشر أخوه بدر الدين شد االوقاف، واالمري علم
__________  

  ).٢٥٦/  ١٣، ٣٨٧/  ١١صبح االعشى (وهم طائفة من اليهود، انظر تفاصيل عن هذه الطائفة يف ) ١(

الدين الطرقشي والية الرب مع شد الدواوين، وتوجه ابن االنصاري إىل حلب متوليا وكالة بيت املال عوضا عن 
  .ناصر الدين أخي شرف الدين يعقوب ناظر حلب، حبكم والية التاج املذكور نظر الكرك

  ئب أيب سعيد على بالد الروم يف قيساريةويف يوم عيد الفطر ركب االمري مترتاش بن جوبان نا
يف جيش كثيف من التتار والتركمان والقرمان، ودخل بالد سيس فقتل وسىب وحرق وخرب، وكان قد أرسل 

  .لنائب حلب الطنبغا ليجهز له جيوشا ليكونون عونا له على ذلك، فلم ميكنه ذلك بغري مرسوم السلطان
احل املقري بقية السلف عفيف الدين أبو حممد عبد اهللا بن عبد احلق بن عبد الشيخ الص: وممن تويف فيها من االعيان

اهللا بن عبد الواحد بن علي القرشي املخزومي الدالصي شيخ اجلرم مبكة، أقام فيه أزيد من ستني سنة، يقرئ الناس 
  .سنة رمحه اهللا القرآن احتسابا، وكانت وفاته ليلة اجلمعة الرابع عشر من حمرم مبكة، وله أزيد من تسعني

الشيخ الفاضل مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيب القاسم اهلمداين، أبوه الصاحلي املعروف 
بالسكاكيين، ولد سنة مخس وثالثني وستمائة بالصاحلية، وقرأ بالروايات، واشتغل يف مقدمة يف النحو، ونظم قويا 

جزءا عن شيوخه، مث دخل يف التشيع فقرأ على أيب صاحل احللي شيخ ومسع احلديث، وخرج له الفخر ابن البعلبكي 
الشيعة، وصحب عدنان وقرأ عليه أوالده، وطلبه أمري املدينة النبوية االمري منصور بن محاد فأقام عنده حنوا من سبع 

يمية، وكل فيه سنني، مث عاد إىل دمشق وقد ضعف وثقل مسعه، وله سؤال يف اخلرب أجابه به الشيخ تقي الدين بن ت
عنه غريه، وظهر له بعد موته كتاب فيها انتصار لليهود وأهل االديان الفاسدة فغسله تقي الدين السبكي ملا قدم 

  .دمشق قاضيا، وكان خبطه، وملا مات مل يشهد جنازته القاضي مشس الدين بن مسلم
ى قذفه أمهات املؤمنني عائشة وغريها تويف يوم اجلمعة سادس عشر صفر، ودفن بسفح قاسيون، وقتل ابنه قيماز عل

  .رضي اهللا عنهن وقبح قاذفهن
ويف يوم اجلمعه مستهل رمضان صلي بدمشق على غائبني وهم الشيخ جنم الدين عبد اهللا بن حممد االصبهاين، تويف 

  بن أيب القاسم بن) ١(مبكة، وعلى مجاعة توفوا باملدينة النبوية منهم عبد اهللا 
__________  

أبو عبد اهللا حممد بن أيب القاسم بن حممد بن فرحون : ٢٢٦ودرة االسالك ص  ١١٩/  ٢تذكرة النبيه يف ) ١(
  .اليعمري

  .فرحون مدرس املالكية هبا، والشيخ حيىي الكردي، والشيخ حسن املغريب السقا
ق، كان بشوش الشيخ االمام العامل عالء الدين علي بن سعيد بن سامل االنصاري، إمام مشهد علي من جامع دمش

الوجه متواضعا حسن الصوت بالقراءة مالزما القراء الكتاب العزيز باجلامع، وكان يؤم نائب السلطنة ولده 
  .العالمة، هباء الدين حممد بن علي مدرس االمينية، وحمتسب دمشق

  .تويف ليلة االثنني رابع رمضان ودفن بسفح قاسيون
وري، حاجب دمشق، كان من خيار االمراء وأكثرهم برا للفقراء، االمري حاجب احلجاب زين الدين كتبغا املنص

حيب اخلتم واملواعيد واملواليد، ومساع احلديث، ويلزم أهله وحيسن إليهم، وكان مالزما لشيخنا أيب العباس بن تيمية 



القبيبات، كثريا، وكان حيج ويتصدق، تويف يوم اجلمعة آخر النهار ثامن عشر شوال، ودفن من الغد بتربته قبلي 
  .وشهده خلق كثري وأثنوا عليه رمحه اهللا

والشيخ هباء الدين بن املقدسي والشيخ سعد الدين أيب زكريا حيىي املقدسي، والد الشيخ مشس الدين حممد بن سعد 
  .احملدث املشهور

  .وسيف الدين الناسخ املنادي على الكتب
التنبيه، ويسأل عن أشياء منها ما هو حسن ومنها ما ليس  والشيخ أمحد احلرام املقرئ على اجلنائز، وكان يكرر على

  .حبسن
مث دخلت سنة ثنتني وعشرين وسبعمائة استهلت وأرباب الواليات هم املذكورون يف اليت قبلها، سوى وايل الرب 

  .بدمشق فإنه علم الدين طرقشي، وقد صرف ابن معبد إىل والية حوران لشهامته وصرامته وديانته وأمانته
  احملرم حصلت زلزلة عظيمة بدمشق، وقى اهللا شرها، وقدم تنكز من احلجاز ليلة الثالثاء حاديويف 

عشر احملرم، وكانت مدة غيبته ثالثة أشهر، وقدم ليال لئال يتكلف أحد لقدومه، وسافر نائب الغيبة عنه قبله بيومني 
المراء مبصر خبلعة سنية من السلطان لتنكز لئال يكلفه هبدية وال غريها، وقدم مغلطاي عبد الواحد اجلحدار أحد ا

فلبسها وقبل العتبة على العادة، ويف يوم االربعاء سادس صفر درس الشيخ جنم الدين القفجازي بالظاهرية للحنفية، 
إن اهللا يأمركم أن تؤدوا االمانات (وهو خطيب جامع تنكز، وحضر عنده القضاة واالعيان، ودرس يف قوله تعاىل 

وذلك بعد وفاة القاضي مشس الدين بن العز احلنفي، تويف مرجعه من احلجاز، وتوىل ]  ٥٨: النساء[ ) إىل أهلها
بعده نيابة القضاء عماد الدين الطرسوسي، وهو زوج ابنته، وكان ينوب عنه يف حال غيبته، فاستمر بعده، مث ويل 

  .احلكم بعده، مستنيبه فيها
  وفيه قدم اخلوارزمي حاجبا

، ويف ربيع االول قدم إىل دمشق الشيخ قوام الدين مسعود بن الشيخ برهان الدين حممد بن الشيخ عوضا عن كتبغا
شرف الدين حممد الكرماين احلنفي، فنزل بالقصاعني وتردد إليه الطلبة ودخل إىل نائب السلطنة واجتمع به وهو 

واالصول ودعوا أوسع من  شاب مولده سنة إحدى وسبعني وقد اجتمعت به، وكان عنده مشاركة يف الفروع
  .حمصوله، وكانت البيه وجده مصنفات، مث صار بعد مدة إىل مصر ومات هبا كما سيأيت

بينه وبينها ) ٢(ومعاملتها وانتزاعها من أيدي االرمن، وأخذ الربج االطلس ) ١(ويف ربيع االول تكامل فتح إياس 
وكانت أبوابه مطلية باحلديد والرصاص، وعرض سوره يف البحر رمية ونصف، فأخذه املسلمون بإذن اهللا وخربوه، 

ثالثة عشر ذراعا بالنجار، وغنم املسلمون غنائم كثرية جدا، وحاصروا كواره فقوي عليهم احلر والذباب، فرسم 
السلطان بعودهم، فحرقوا ما كان معهم من اجملانيق وأخذوا حديدها وأقبلوا ساملني غامنني، وكان معهم خلق كثري 

  .طوعنيمن املت
ويف يوم اخلميس الثالث والعشرين من مجادى االوىل كمل بسط داخل اجلامع فاتسع على الناس، ولكن حصل 

حرج حبمل االمتعة على خالف العادة، فإن الناس كانوا ميرون وسط الرواق وخيرجون من باب الربادة، ومن شاء 
  استمر ميشي إىل الباب اآلخر بنعليه، ومل يكن ممنوعا سوى

قصورة ال ميكن أحد الدخول إليها باملداسات، خبالف باقي الرواقات، فأمر نائب السلطنة بتكميل بسطه بإشارة امل
  .ناظره إىل مراحل

  .ويف مجادى اآلخرة رجعت العساكر من بالد سيس ومقدمهم أقوش نائب الكرك



صصرى عوضا عن الداراين  ويف آخر رجب باشر القاضي حميي الدين بن إمساعيل بن جهبل نيابة احلكم عن ابن
  .اجلعفري، واستغىن الداراين خبطبة جامع العقبية عنها

  .ويف ثالث رجب ركب نائب السلطنة إىل خدمة السلطان فأكرمه وخلع عليه، وعاد يف أول شعبان ففرح به الناس
  .ة الربانيةويف رجب كملت عمارة احلمام الذي بناه االمري عالء الدين بن صبيح جوار داره مشايل الشامي

ويف يوم االثنني تاسع شعبان عقد االمري سيف الدين أبو بكر بن أرغون نائب السلطنة عقده على ابنة الناصر، وخنت 
يف هذا اليوم مجاعة من أوالد االمراء بني يديه، وماد مساطا عظيما، ونثرت الفضة على رؤوس املطهرين، وكان يوما 

مبكة، وعوض صاحبها عن ذلك بإقطاع ) ٣(وضع املكس عن املأكوالت مشهودا، ورسم السلطان يف هذا اليوم 
  ).٤(يف بلد الصعيد 

__________  
  ).٢٤٨تقومي البلدان اليب الفداء ص (من بالد االرمن على ساحل البحر : أياس) ١(

__________  
  ).١٢٤/  ٢تذكرة النبيه (االطلس والشمعة واالياس : وهو أحد ثالثة أبرجة وهي) ٢(

__________  
  .٨٨/  ١واملواعظ واالعتبار  ٢٣٦/  ٢يعين بذلك مكس الغالل، انظر السلوك ) ٣(

__________  
عوضه بثلثي بلد دماميل، أو دمامني وهي من البالد القدمية مبركز قوص، وتعرف حاليا باسم املفرجية نسبة إىل ) ٤(

/  ٢/  ٤ر القاموس اجلغرايف حملمد رمزي ج انظ( ٦٤٨الشيخ مفرج بن موفق بن عبد اهللا الدماميين املتوىف سنة 
١٨٥.(  

ويف أواخر رمضان كملت عمارة احلمام الذي بناه هباء الدين بن عليم بزقاق املاجية من قاسيون بالقرب من سكنه، 
  .وانتفع به أهل تلك الناحية ومن جاورهم

حبة، وكان سكنه داخل باب وخرج الركب الشامي يوم اخلميس ثام شوال وأمريه سيف الدين بلبطي نائب الر
  .اجلابية بدرب ابن صربة، وقاضيه مشس الدين بن النقيب قاضي محص

القاضي مشس الدين بن العز احلنفي أبو عبد اهللا حممد بن الشيخ شرف الدين أيب : وممن تويف فيها من االعيان
بن جبري بن كابن بن وهيب  الربكات حممد بن الشيخ عز الدين أيب العز صاحل بن أيب العز بن وهيب بن عطاء

االذرعي احلنفي، أحد مشايخ احلنفية وأئمتهم وفصالئهم يف فنون من العلوم متعددة، حكم نيابة حنوا من عشرين 
سنة، وكان سديد االحكام حممود السرية جيد الطريقة كرمي االخالق، كثري الرب والصلة واالحسان إىل أصحابه 

) ١(، وهو أول من خطب به، ودرس باملعظمية واليغمورية والقليجية وغريهم، وخطب يف جامع االفرم مدة
والظاهرية، وكان ناظر أوقافها، وأذن للناس باالفتاء، وكان كبريا معظما مهيبا، تويف بعد مرجعه من احلج بأيام 

أقاربه، وكانت قالئل، يوم اخلميس سلخ احملرم، وصلي عليه يومئذ بعد الظهر جبامع االفرم ودفن عند املعظمية عند 
  .جنازته حافلة، وشهد له الناس باخلري وغبطوه هلذه املوتة رمحه اهللا

ودرس بعده يف الظاهرية جنم الدين الفقجازي، ويف املعظمية والقليجية واخلطابة باالفرم ابنه عالء الدين، وباشر 
  .بعده نيابة احلكم القاضي عماد الدين الطرسوسي، مدرس القلعة

لعامل أبو إسحاق بقية السلف رضي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر بن الشيخ االمام ا



أكثر من مخسني سنة، مسع احلديث من شيوخ بلده ) ٢(حممد بن إبراهيم الطربي املكي الشافعي، إمام املقام 
  .ه اختصر شرح السنة للبغويوالواردين إليها ومل يكن له رحلة، وكان يفيت الناس من مدة طويلة، ويذكر أن

  .تويف يوم السبت بعد الظهر ثامن ربيع االول مبكة، ودفن من الغد، وكان من أئمة املشايخ
__________  

ه  ٦٤٣املدرسة القليجية بدمشق، أوصى بوقفها االمري سيف الدين علي بن قليج السوري املتوىف سنة ) ١(
  ).٥٦٩/  ١الدارس (

__________  
  .ابراهيم عليه السالم باملسجد احلرام مبكةوهو مقام ) ٢(

شيخنا العالمة الزاهد ركن الدين بقية السلف ركن الدين أبوحيىي زكريا بن يوسف بن محاد البجلي الشافعي، نائب 
اخلطابة، ومدرس الطيبية واالسدية، وله حلقة لالشتغال باجلامع، حيضر هبا عنده الطلبة، كان يشتغل يف الفرائض 

واظبا على ذلك، تويف يوم اخلميس الثالث والعشرين من مجادى االوىل عن سبعني سنة، ودفن قريبا من وغريها، م
  .شيخه تاج الدين الفزاري رمحه اهللا

نصري الدين أبو حممد عبد اهللا بن وجيه الدين أيب عبد اهللا علي بن حممد بن علي بن أيب طالب بن سويد ابن معايل بن 
التغليب التكرييت أحد صدور دمشق، قدم أبوه قبله إليها وعظم يف أيام الظاهر وقبله، وكان حممد بن أيب بكر الربعي 

مولده يف حدود مخسني وستمائة، وهلم االموال الكثرية والنعمة الباذخة، تويف يوم اخلميس عشرين رجب، ودفن 
  .بتربتهم بسفح قاسيون رمحه اهللا

ن حممد بن املغريب التاجر السفار، باين خان الصنمني الذي على مشس الدي: ويف يوم االحد حادي عشر شوال تويف
  .جادة الطريق للسبيل رمحه اهللا وتقبل منه، وهو يف أحسن االماكن وأنفعها

الشيخ اجلليل جنم الدين جنم الدين أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن إمساعيل القرشي املعروف بان عنقود املصري، 
ى الدولة، تويف بكرة اجلمعة ثالث عشرين شوال، ودفن بزاويته، وقام بعده فيها ابن كانت له وجاهة وإقدام عل

  .أخيه
مشس الدين حممد بن احلسن ابن الشيخ الفقيه حميي الدين أبو اهلدى أمحد بن الشيخ شهاب الدين أيب شامة، ولد 

ه وكان ينسخ ويكثر التالوة وحيضر سنة ثالث ومخسني وستمائة فأمسعه أبوه على املشايخ وقرأ القرآن واشتغل بالفق
  املدارس والسبع الكبري، تويف يف سابع عشرين شوال، ودفن عند والده مبقابر باب

  .الفراديس

الشيخ العابد جالل الدين جالل الدين أبو إسحاق إبراهيم بن زين الدين حممد بن أمحد بن حممود بن حممد العقيلي 
ومخسني وستمائة، ومسع على ابن عبد الدائم جزء ابن عرفة، ورواه غري املعروف بابن القالنسي، ولد سنة أربع 

مرة، ومسع على غريه أيضا، واشتغل بصناعة الكتابة واالنشاء مث انقطع وترك ذلك كله وأقبل على العبادة 
نتقل إىل والزهادة، وبىن له االمراء مبصر زاوية وترددوا إليه، وكان فيها بشاشة وفصاحة، وكان ثقيل السمع، مث ا

القدس وقدم دمشق مرة فاجتمع به الناس وأكرموه، وحدث هبا مث عاد إىل القدس وتويف هبا ليلة االحد ثالث ذي 
القعدة، ودفن مبقابر ماملي رمحه اهللا، وهو خال احملتسب عز الدين بن القالنسي، وهذا خال الصاحب تقي الدين بن 

  .مراحل



وصنف ) ١(لصمد بن عبد القادر السنباطي املصري، اختصر الروضة الشيخ االمام قطب الدين حممد بن عبد ا
وناب يف احلكم مبصر، وكان من أعيان الفقهاء، تويف يوم اجلمعة رابع عشر ) ٢(كتاب التعجيز ودرس بالفاضلية 

ذي احلجة عن سبعني سنة، وحضر بعده تدريس الفاضلية ضياء الدين املنادي، نائب احلكم بالقاهرة وحضر عنده 
  .ابن مجاعة، واالعيان واهللا أعلم

مث دخلت سنة ثالث وعشرين وسبعمائة استهلت بيوم االحد يف كانون االصم، واحلكام هم املذكورون يف اليت 
  .قبلها، غري أن وايل الرب بدمشق هو االمري عالء الدين علي بن احلسن املرواين، باشرها يف صفر من السنة املاضية

اشر والية املدينة االمري شهاب الدين بن يرق عوضا عن صارم الدين اجلو كنداري ويف ويف صفر من هذه السنة ب
صفر عويف القاضي كرمي الدين وكيل السلطان من مرض كان قد أصابه، فزينت القاهرة وأشعلت الشموع ومجع 

، ودرس االمام الفقراء باملارستان املنصوري ليأخذوا من صدقته، فمات بعضهم من الزحام يف سلخ ربيع االول
  العالمة احملدث تقي الدين السبكي الشافعي

باملنصورية بالقاهرة عوضا عن قاضي مجال الدين الزرعي، مبقتضى انتقاله إىل دمشق، وحضر عنده عالء الدين شيخ 
م الشيوخ القونوي الشافعي عوضا عن النجم ابن صصرى، يف يوم اجلمعة رابع مجادى االوىل، فنزل العادلية وقد قد

  .على القضاة ومشيخة الشيوخ وقضاء العساكر وتدريس العادلية والغزالية واالتابكية
__________  

  ).٩٢٩/  ١كشف الظنون (ه  ٦٧٦وهو كتاب الروضة يف الفروع لالمام حيىي بن شرف النووي املتوىف سنة ) ١(
__________  

ه ووقفها على  ٥٨٠م بن علي البيساين سنة املدرسة الفاضلية بالقاهرة بناها القاضي الفاضل عبد الرحي) ٢(
  ).٣٩٦/  ٢انظر املواعظ واالعتبار للمقريزي (الشافعية واملالكية 

وكيل السلطان وكان قد بلغ ) ١(ويف يوم االحد مسك القاضي كرمي الدين بن عبد الكرمي بن هبة اهللا بن السديد 
الوزراء الكبار، واحتيط على أمواله وحواصله، ورسم عليه  من املنزلة واملكانة عند السلطان ما مل يصل إليه غريه من

عند نائب السلطنة، مث رسم له أن يكون بتربته اليت بالقرافة، مث نفي إىل الشوبك وأنعم عليه بشئ من املال، مث أذن 
  .له باالقامة بالقدس الشريف برباطه

وحبس يف الربج، وفرح العامة بذلك ودعوا ومسك ابن أخيه كرمي الدين الصغري ناظر الدواوين، وأخذت أمواله 
  ).٢(للسلطان بسبب مسكهما، مث أخرج إىل صفد 

فويل الوزارة مبصر، وخلع عليه عودا على بدء، وفرح العامة بذلك ) ٣(وطلب من القدس أمني امللك عبد اهللا 
مث خول أموال كرمي  وأشعلوا له الشموع، وطلب الصاحب بدر الدين غربيال من دمشق فركب ومعه أموال كثرية،

الدين الكبري، وعاد إىل دمشق مكرما، وقدم القاضي معني الدين بن احلشيشي على نظر اجليوش الشامية عوضا عن 
القطب ابن شيخ السالمية عزل منها، ورسم عليه يف العذراوية حنوا من عشرين يوما مث أذن له يف االنصراف إىل 

  .منزله مصروفا عنها
  .عزل طرقشي عن شد الدواوين وتوالها االمري بكتمرويف مجادى االوىل 

ويف ثاين مجادى اآلخرة باشر ابن جهبل نيابة احلكم عن الزرعي، وكان قد باشر قبلها بأيام نظر االيتام عوضا عن 
  .ابن هالل

  ويف شعبان أعيد الطرقشي إىل الشد وسافر بكتمر إىل نيابة االسكندرية، وكان هبا إىل



  .أن تويف
ان قدم مجاعة من حجاج الشرق وفيهم بنت امللك أبغا بن هوالكو، وأخت أرغون وعمة قازان وخربندا، ويف رمض

فأكرمت وأنزلت بالقصر االبلق، وأجريت عليها االقامات والنفقات إىل أوان احلج، وخرج الركب يوم االثنني 
ين قاضي القضاة ابن مسلم ثامن شوال وأمريه قطلجا االيوبكري، الذي بالقصاعني وقاضي الركب مشس الد

احلنبلي، وحج معهم مجال الدين املزي، وعماد الدين بن الشريجي، وأمني الدين الوايف، وفخر الدين البعلبكي، 
  .ومجاعة، وفوض احلكم يف ذلك إىل شرف الدين بن سعد الدين بن جنيح

  .كذا أخربين شهاب الدين الظاهري
مجاعة وولده عز الدين وفخر الدين كاتب املماليك، ومشس الدين ومن املصريني قاضي القضاة بدر الدين بن 

  .احلارثي، وشهاب الدين االذرعي، وعالء الدين الفارسي
__________  

أنه تغري عليه ورسم السلطان بنفيه  ٤٥٣/  ١/  ١الشديد، تصحيف، ويف بدائع الزهور : يف البداية املطبوعة) ١(
  .ه ٧٢٢إىل الشوبك يف سنة 

ويف  ١٥/  ٣والدرر  ٢٤٤/  ١/  ٢ه والسلوك  ٧٢٣لقبض عليه انظر عقد اجلمان حوادث سنة وعن سبب ا
  .هذه املصادر ان السبب حسد االمراء وغريهم له لقوة متكنه من السلطان وكثرة ماله وسعة عطائه

يف مصر ان السبب يف مسكه كان بسبب ما أحدثه النصارى من حرائق آنذاك  ٧٢/  ٩وذكر يف النجوم الزاهرة 
  .والقاهرة

__________  
  .صت: يف االصل) ٢(

__________  
ربيع اآلخرة وظل إىل يوم اخلميس ثامن  ٢٤وهو أمني امللك عبد اهللا بن الغنام قرر يف الوزارة يوم االحد ) ٣(

  ).٣١٢/  ٩وكنز الدرر  ٢٥٦/  ٢انظر السلوك (رمضان من السنة التالية مث عزل بعالء الدين مغلطاي 

ال باشر تقي الدين السبكي مشيخة دار احلديث الظاهرية بالقاهرة بعد زكي الدين املنادي ويقال له عبد ويف شو
العظيم بن احلافظ شرف الدين الدمياطي، مث انتزعت من السبكي لفتح الدين بن سيد الناس اليعمري، باشرها يف 

  .ذي القعدة
ن شيخ السالمية وأعيد إىل نظر اجليش مصاحبا ملعني ويف يوم اخلميس مستهل ذي احلجة خلع على قطب الدين اب

  .الدين بن احلشيشي، مث بعد مدة مديدة استقل قطب الدين بالنظر وحده وعزل ابن حشيش
االمام املؤرخ كمال الدين الفوطي أبو الفضل عبد الرزاق بن أمحد بن حممد بن أمحد بن : وممن تويف فيها من االعيان
يل الشيباين البغدادي، املعروف بابن الفوطي، وهو حده المه، ولد سنة اثنتني وأربعني الفوطي عمر بن أيب املعا

وستمائة ببغداد، وأسر يف واقعة التتار مث ختلص من االسر، فكان مشارفا على الكتب باملستنصرية، وقد صنف تارخيا 
مسع احلسن من حميي الدين  يف مخس ومخسني جملدا، وآخر يف حنو عشرين، وله مصنفات كثرية، وشعر حسن، وقد

  .بن اجلوزي، تويف ثالث احملرم ودفن بالشونيزية
قاضي القضاة جنم الدين بن صصرى أبو العباس أمحد بن العدل عماد الدين بن حممد بن العدل أمني الدين سامل بن 

بن احلسن بن أمحد بن احلافظ احملدث هباء الدين أيب املواهب بن هبة اهللا بن حمفوظ بن احلسن بن احلسن بن حممد 



حممد بن صصرى التغليب الربعي الشافعي قاضي القضاة بالشام، ولد يف ذي القعدة سنة مخس ومخسني وستمائة، 
ومسع احلديث واشتغل وحصل وكتب عن القاضي مشس الدين بن خلكان وفيات االعيان، ومسعها عليه، وتفقه 

 النحو، وكان له يد يف االنشاء وحسن العبارة، ودرس بالشيخ تاج الدين الفزاري، وعلى أخيه شرف الدين يف
بالعادلية الصغرية سنة ثنتني ومثانني، وباالمينية سنة تسعني، وبالغزالية سنة أربع وتسعني، وتوىل قضاء العساكر يف 

ن دقيق دولة العادل كتبغا، مث توىل قضاء الشام سنة ثنتني وسبعمائة، بعد ابن مجاعة حني طلب لقضاء مصر، بعد اب
  .العيد

مث أضيف إليه مشيخة الشيوخ مع تدريس العادلية والغزالية واالتابكية، وكلها مناصب دنيوية انسلخ منها 
وانسلخت منه، ومضى عنها وتركها لغريه، وأكرب أمنيته بعد وفاته أنه مل يكن توالها وهي متاع قليل من حبيب 

الخالق، معظما عند السلطان والدولة، تويف فجأة ببستانه مفارق، وقد كان رئيسا حمتشما وقورا كرميا مجيل ا
بالسهم ليلة اخلميس سادس عشر ربيع االول وصلي عليه باجلامع املظفري، وحضر منازته نائب السلطنة والقضاة 

  .واالمراء واالعيان، وكانت جنازته حافلة ودفن بتربتهم عند الركنية

بن أيب املىن بن حممد بن حنلة الدمشقي الشافعي، ولد سنة مثان ومخسني  عالء الدين علي بن حممد ابن عثمان بن أمحد
وستمائة وقرأ احملرر، والزم الشيخ زين الدين الفارقي ودرس بالدولعية والركنية، وناظر بيت املال، وابتىن دارا 

دين بن مجلة، حسنة إىل جانب الركنية، ومات وتركها يف ربيع االول، ودرس بعده بالدولعية القاضي مجال ال
  .وبالركنية القاضي ركن الدين اخلراساين

الشيخ ضياء الدين عبد اهللا الزربندي النحوي، وكان قد اضطرب عقله فسافر من دمشق إىل : ويف ربيع االول قتل
القاهرة فأشار شيخ الشيوخ القونوي فأودع باملارستان فلم يوافق مث دخل إىل القلعة وبيده سيف مسلول فقتل 

  .ا، فحمل إىل السلطان وظنوه جاسوسا فأمر بشنقه فشنق، وكنت ممن اشتغل عليه يف النحونصراني
الشيخ الصاحل املقري الفاضل شهاب الدين أمحد بن الطبيب بن عبيد اهللا احللي العزيزي الفوارسي املعروف بابن 

فاته يف ربيع االول عن مثان احللبية، مسع من خطيب مرداو ابن عبد الدائم، واشتغل وحصل وقرأ الناس، وكانت و
  .وسبعني سنة، ودفن بالسفح

شهاب الدين أمحد بن حممد ابن قطينة الذرعي التاجر املشهور بكثرة االموال والبضائع واملتاجر، قيل بلغت زكاة 
نه ماله يف سنة قازان مخسة وعشرين ألف دينار، وتويف يف ربيع اآلخر من هذه السنة، ودفن بتربته اليت بباب بستا

  .املسمى باملرفع عند ثورا، يف طريق القابون، وهي تربة هائلة، وكانت له أمالك
  بن عبد اهللا اخلابوري، قاضي بعلبك، وأكرب أصحاب الشيخ تاج) ١(القاضي االمام مجال الدين أبو بكر بن عباس 

  ة لبلة السبت، قدم من بعلبك ليلتقي بالقاضي الذرعي فمات باملدرسة البادرائي) ٢(الدين الفزاري 
__________  

  .عياش: ٤٨٥/  ١والدرر  ١٣٥/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(
__________  

  .ه ٦٩٠وهو عبد الرمحن بن ابراهيم بن سباع الفزاري االمام العالمة مفيت االسالم، تويف سنة ) ٢(

  .سابع مجادى االوىل ودفن بقاسيون، وله من العمر سبعون سنه اضغاث حلم
ملسن مجال الدين عمر بن الياس بن الرشيد البعلبكي التاجر، ولد سنة ثنتني وستمائة وتويف يف ثاين الشيخ املعمر ا



  .عشر مجادى االوىل عن مائة وعشرين سنة، ودفن مبطحا رمحه اهللا
ن بن حيىي ب) ١(صفي الدين أبو الثناء حممود بن أيب بكر حممد احلسين ] القرايف [ الشيخ االمام احملدث صفي الدين 

احلسني االرموي، الصويف، ولد سنة ست وأربعني وستمائة، ومسع الكثري ورحل وطلب وكتب الكثري، وذيل على 
النهاية البن االثري، وكان قد قرأ التنبيه واشتغل يف اللغة فحصل منها طرفا جيدا، مث اضطرب عقله يف سنة سبع 

ن فيذاكر صحيصا مث يعترضه املرض املذكور، ومل وسبعني وغلبت عليه السوداء، وكان يفيق منها يف بعض االحيا
  .يزل كذلك حىت تويف يف مجادى اآلخرة من هذه السنة يف املارستان النوري، ودفن بباب الصغري

  .اخلاتون املصونة خاتون بنت امللك الصاحل إمساعيل بن العادل بن أيب بكر بن أيوب بن شادي بدارها
ة، ومل تتزوج قط، وليس يف طبقتها من بين أيوب غريها يف هذا احلني، وتعرف بدار كافور، كانت رئيسة حمترم

  .توفيت يوم اخلميس احلادي والعشرين من شعبان، ودفنت بتربة أم الصاحل رمحها اهللا
شيخنا اجلليل املعمر الرحلة هباء الدين هباء الدين أبو القاسم بن الشيخ بدر الدين أيب غالب املظفر بن جنم الدين أيب 

  ناء حممودالث
ابن االمام تاج االمناء أيب الفضل أمحد بن حممد بن احلسن بن هبة اهللا بن عبد اهللا بن احلسني بن عساكر الدمشقي 

الطبيب املعمر، ولد سنة تسع وعشرين وستمائة، مسع حضورا ومساعا على الكثري من املشايخ، وقد خرج له احلافظ 
 سنة وفاته، وكذلك خرج له احلافظ صالح الدين العالئي عوايل من علم الدين الربزايل مشيخة مسعناها عليه يف

حديثه، وكتب له احملدث املفيد ناصر الدين بن طغرلبك مشيخة يف سبع جملدات تشتمل على مخسمائة وسبعني 
  شيخا، مساعا وإجازة،

__________  
  ..بن أيب بكر بن حممدحممد احلسين بن حامد :...زاد يف عامود نسبه ١٣٨/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(

  .وقرئت عليه فسمعها احلافظ وغريهم
  .وقد قرأت عليه ثالثا وعشرين جملدا حبذف املكررات: قال الربزايل

  .ومن االجزاء مخسمائة ومخسني جزء باملكررات
ار، وكان قد اشتغل بالطب، وكان يعاجل الناس بغري أجرة، وكان حيفظ كثريا من االحاديث واحلكايات واالشع: قال

وله نظم، وخدم من عدة جهات الكتابة، مث ترك ذلك ولزم بيته وإمساع احلديث، وتفرد يف آخر عمره يف أشياء 
كثرية، وكان سهال يف التسميع، ووقف آخر عمره داره دار حديث، وخص احلافظ الربزايل واملزي بشئ من بره، 

  .بقاسيون رمحه اهللا وكانت وفاته يوم االثنني وقت الظهر خامس وعشرين شعبان، ودفن
بن الشيخ فخر الدين عثمان بن أيب القاسم البصراوي احلنفي، درس ببصرى ) ١(الوزير مث االمري جنم الدين محد 

بعد عمه القاضي صدر الدين احلنفي، مث ويل احلسبة بدمشق ونظر اخلزانة، مث ويل الوزارة، مث سأل االقامة منها 
ل، وعومل يف ذلك معاملة الوزارة يف حرمته ولبسته، حىت كانت وفاته فعوض بأمرية عشرة عنها بإقطاع هائ

ببصرى يوم اخلميس ثامن عشرين شعبان، ودفن هناك، وكان كرميا ممدحا وهاب هنابا كثري الصدقة واالحسان إىل 
  .الناس، ترك أمواال وأوالدا مث تفانوا كلهم بعده وتفرقت أمواله، ونكحت نساؤه وسكنت منازله

  صارم الدين بن قراسنقر اجلوكنداراالمري 
مشد اخلاص، مث ويل بدمشق والية مث عزل عنها قبل موته بستة أشهر، تويف تاسع رمضان ودفن بتربته املشرفة 

  .كان قد أعدها لنفسه) ٢(املبيضة شرقي مسجد النارنج 



لد سنة أربع وأربعني الشيخ أمحد االعقف احلريري شهاب الدين أمحد بن حامد بن سعيد التنوخي احلريري، و
وستمائة، واشتغل يف صباه على الشيخ تاج الدين الفزاري يف التنبيه، مث صحب احلريرية وخدمهم ولزم مصاحبة 
الشيخ جنم الدين بن إسرائيل، ومسع احلديث، وحج غري مرة، وكان مليح الشكل كثري التودد إىل الناس، حسن 

  .بزاويته باملزة، ودفن مبقربة املزة، وكانت جنازته حافلة االخالق، تويف يوم االحد ثالث عشرين رمضان
__________  

  .حممد: ٦٢/  ٦يف شذرات الذهب ) ١(
__________  

  .التاريخ تصحيف، وقد تقدمت االشارة إليه: يف البداية املطبوعة) ٢(

بعلبك يف العشر ويف يوم اجلمعة ثامن عشرين رمضان صلي بدمشق على غائب وهو الشيخ هارون املقدسي تويف ب
  .االخري من رمضان، وكان صاحلا مشهورا عند الفقراء

) ١(الشيخ املقري أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن يوسف بن غصن : ويف يوم اخلميس ثالث ذي القعدة تويف
، االنصاري القصري مث السبيت بالقدس، ودفن مباملي، وكانت له جنازة حافلة حضرها كرمي الدين والناس مشاة

ولد سنة ثالث ومخسني وستمائة، وكان شيخا مهيبا أمحر اللحية من احلناء، اجتمعت به وحبثت معه يف هذه السنة 
حني زرت القدس الشريف، وهي أول زيارة زرته، وكان مالكي املذهب، قد قرأ املوطأ يف مثانية أشهر، وأخذ النحو 

  .عن أيب الربيع شارح اجململ للزجاجي من طريق شريح
  نا االصيل مشس الدين مشس الدين أبو نصر حممد بن عماد الدين أيب الفضل حممد بن مشس الدين أيب نصر حممدشيخ

ابن هبة اهللا بن حممد بن حيىي بن بندار بن مميل الشريازي، مولده يف شوال تسع وعشرين وستمائة، ومسع الكثري 
ليه عدة أجزاء بنفسه أثابه اهللا، وكان شيخنا حسنا خريا وأمسع وأفاد يف علية شيخنا املزي تغمده اهللا برمحته، قرأ ع

مباركا متواضعا، يذهب الربعات واملصاحف، له يف ذلك يد طوىل، ومل يتدنس بشئ من الواليات، وال تدنس بشئ 
من وظائف املدارس وال الشهادات، إىل أن تويف يف يوم عرفة ببستانه من املزة، وصلي عليه جبامعها ودفن بتربتها 

  .محه اهللار
الشيخ العابد أبو بكر أبو بكر بن أيوب بن سعد الذرعي احلنبلي، قيم اجلوزية، كان رجال صاحلا متعبدا قليل 

التكلف، وكان فاضال، وقد مسع شيئا من دالئل النبوة عن الرشيدي العامري، تويف فجأة ليلة االحد سابع عشر 
باجلامع، ودفن بباب الصغري وكانت جنازته حافلة، وأثىن عليه ذي احلجة باملدرسة اجلوزية، وصلي عليه بعد الظهر 

  .الناس خريا رمحه اهللا، وهو والد العالمة مشس الدين حممد بن قيم اجلوزية صاحب املصنفات الكثرية النافعة الكافية
والده تاجرا االمري عالء الدين بن شرف الدين حممود بن إمساعيل بن معبد البعلبكي أحد أمراء الطبلخانات، كان 

  ببعلبك
__________  

  .عصر حتريف: ٤٧/  ٢من غاية النهاية البن االثري ) ١(

فنشأ ولده هذا واتصل بالدولة، وعلت منزلته، حىت أعطي طبلخانة وباشر والية الربيد بدمشق مع شد االوقاف مث 
قال فأجيب فأقام ببستانه باملزة صرف إىل والية الوالة حبوران، فأعترضه املرض، وكان سبط البدن عبله، فسأل أن ي

إىل أن تويف يف خامس عشرين ذي احلجة، وصلي عليه هناك، ودفن مبقربة املزة، وكان من خيار االمراء وأحسنهم، 



  .مع ديانة وخري ساحمه اهللا
  الفقيه الناسك شرف الدين احلراين: ويف هذا اليوم تويف

) ١( بن عبد االحد بن سعد اهللا بن عبد القاهر بن عبد الواحد شرف الدين أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن سعد اهللا
بن عمر احلراين، املعروف بابن النجيح، تويف يف وادي بين سامل، فحمل إىل املدينة فغسل وصلي عليه يف الروضة 

يخ مشس ودفن بالبقيع شرقي قرب عقيل، فغبطه الناس يف هذه املوتة وهذا القرب، رمحه اهللا، وكان من ؟ غبطه الش
  .الدين بن مسلم قاضي احلنابلة، فمات بعده ودفن عنده وذلك بعده بثالث سنني رمحهما اهللا

وجاء يوم حضر جنازة الشيخ شرف الدين حممد املذكور شرف الدين بن أيب العز احلنفي قبل ذلك جبمعة، مرجعه 
رزق مثلها باملدينة، وقد كان شرف الدين من احلج بعد انفصاله عن مكة مبرحلتني فغبط امليت املذكور بتلك املوتة ف

بن جنيح هذا قد صحب شيخنا العالم تقي الدين بن تيمية، وكان معه يف مواطن كبار صعبه اليستطيع االقدام عليها 
إال االبطال اخللص اخلواص، وسجن معه، وكان من أكرب خدامه وخواص أصحابه، ينال فيه االذى وأوذي بسببه 

ازدياد حمبة فيه وصربا على أذى أعدائه، وقد كان هذا الرجل يف نفسه وعند الناس جيدا مرات، وكل ما له يف 
مشكور السرية جيد العقل والفهم، عظيم الديانة والزهد، وهلذا كانت عاقبته هذه املوتة عقيب احلج، وصلي عليه 

النبوية، فختم له بصاحل عمله،  بروضة مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ودفن بالبقيع بقيع الفرقد باملدينة
وقد كان كثري من السلف يتمىن أن ميوت عقيب عمل صاحل يعمله، وكان له جنازة حافلة رمحه اهللا تعاىل، واهللا 

  .سبحانه أعلم
اخلليفة املستكفي باهللا أبو : مث دخلت سنة أربع وعشرين وسبعمائة استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلها

مان بن احلاكم بأمر اهللا العباسي، وسلطان البالد امللك الناصر، ونائبه مبصر سيف الدين أرغون ووزيره الربيع سلي
أمني امللك، وقضاته مبصر هم املذكورون يف اليت قبلها، ونائبه بالشام تنكز، وقضاة الشام الشافعي مجال الدين 

  مداين،الزرعي، واحلنفي الصدر علي البصراوي، واملالكي شرف الدين اهل
__________  

  .عبداالحد: ٦١/  ٦يف شذرات الذهب ) ١(

واحلنبلي مشس الدين بن مسلم، وخطيب االموي جالل الدين القزويين، ووكيل بيت املال مجال الدين بن 
القالنسي، وحمتسب البلد فخر الدين ابن شيخ السالمية، وناظر الدواوين مشس الدين غربيال ومشد الدواوين علم 

رقشي، وناظر اجليش قطب الدين ابن شيخ السالمية، ومعني الدين بن اخلشيش، وكاتب السر شهاب الدين ط
الدين حممود، ونقيب االشراف شرف الدين بن عدنان، وناظر اجلامع بدر الدين بن احلداد، وناظر اخلزانة عز الدين 

  .ين برقبن القالنسي، ووايل الرب عالء الدين بن املرواين، ووايل دمشق شهاب الد
ويف خامس عشر ربيع االول باشر عز الدين بن القالنسي احلسبة عوضا عن ابن شيخ السالمية مع نظر اخلزانة، 

ويف هذا الشهر محل كرمي الدين وكيل السلطان من القدس إىل الديار املصرية فاعتقل مث أخذت منه أموال وذخائر 
ة له وملن معه من عياله، وطلب كرمي الدين الصغري وصودر كثرية، مث نفي إىل الصعيد وأجري عليه نفقات سلطاني

  .بأموال مجة
ويف يوم اجلمعة احلادي عشر من ربيع اآلخر قرئ كتاب السلطان باملقصورة من اجلامع االموي حبضرة نائب 

يد بالشام احملروس مجيعه، فكثرت االدعية للسلطان، وقدم الرب) ١(السلطنة والقضاة، يتضمن إطالق مكس الغلة 
إىل نائب الشام يوم اجلمعة خامس عشرين ربيع اآلخر بعزل قاضي الشافعية الزرعي، فبلغه ذلك فامتنع بنفسه من 



احلكم، وأقام بالعادلية بعد العزل مخسة عشر يوما مث انتقل منها إىل االتابكية، واستمرت بيده مشيخة الشيوخ 
ام الزاهد برهان الدين الفزاري، فعرض عليه القضاء وتدريس االتابكية، واستدعى نائب السلطان شيخنا االم

فامتنع، فأحل عليه بكل ممكن فأىب وخرج من عنده فأرسل يف أثره االعيان إىل مدرسته فدخلوا عليه بكل حيلة فامتنع 
ته من قبول الوالية، وصمم أشد التصميم، جزاه اهللا خريا عن مرؤته، فلما كان يوم اجلمعة جاء الربيد فأخرب بتولي

قضاء الشام، ويف هذا اليوم خلع على تقي الدين سليمان بن مراجل بنظر اجلامع عوضا عن بدر الدين بن احلداد 
تويف، وأخذ من ابن مراجل نظر املارستان الصغري لبدر الدين بن العطار، وخسف القمر ليلة اخلميس للنصف من 

ق، واقتربت، والواقعة، والقيامة، مث صلى : ة سورمجادى اآلخرة بعد العشاء، فصلى اخلطيب صالة الكسوف بأربع
  العشاء مث

خطب بعدها مث أصبح فصلى بالناس الصبح مث ركب على الربيد إىل مصر فرزق من السلطان فتواله وواله بعد أيام 
القضاء مث كر راجعا إىل الشام فدخل دمشق يف خامس رجب على القضاء مع اخلطابة وتدريس العادلية والغزالية، 

فباشر ذلك كله، وأخذت منه االمينية فدرس فيها مجال الدين بن القالنسي، مع وكالة بيت املال، وأضيف إليه 
  .قضاء العساكر وخوطب بقاضي القضاة جالل الدين القزويين

__________  
 رسم بابطال مكس الغلة بالديار املصرية: ١٤٣/  ٢ويف تذكرة النبيه  ٢٥٤/  ٢كذا باالصل والسلوك ) ١(

/  ٢والسلوك  ٨٨/  ١انظر مواعظ االعتبار (والبالد الشامية، ومكس الغلة هو على كل غرارة ثالثة دراهم 
٢٥٤.(  

إىل القاهرة بسبب احلج يف خامس عشرين رجب، فنزل بالقرافة ومعه من املغاربة ) ١(وفيها قدم ملك التكرور 
عر الذهب درمهني يف كل مثقال، ويقال له امللك واخلدم حنو من عشرين ألفا، ومعهم ذهب كثري حبيث إنه نزل س

االشرف موسى بن أيب بكر، وهو شاب مجيل الصورة، له مملكة متسعة مسرية ثالث سنني، ويذكر أن حتت يده 
ملكا، كل ملك حتت يده خلق وعساكر، وملا دخل قلعة اجلبل ليسلم على السلطان أمر بتقبيل ) ٢(أربعة وعشرين 

، فأكرمه السلطان، ومل ميكن من اجللوس أيضا حىت خرج من بني يدي السلطان وأحضر له االرض فامتنع من ذلك
حصان أشهب بزناري أطلس أصفر، وهيئت له هجن وآالت كثرية تليق مبثله، وأرسل هو إىل السلطان أيضا هبدايا 

  .كثرية من مجلتها أربعون ألف دينار، وإىل النائب بنحو عشرة آالف دينار، وحتف كثرية
ويف شعبان ورمضان زاد النيل مبصر زيادة عظيمة، مل ير مثلها من حنو مائة سنة أو أزيد منها ومكث على االراضي 

  .حنو ثالثة ونصف، وغرق أقصابا كثرية، ولكن كان نفعه أعظم من ضره
بن إبراهيم ويف يوم اخلميس ثامن عشر شعبان استناب القاضي جالل الدين القزويين نائبني يف احلكم، ومها يوسف 

بن مجلة احملجي الصاحلي، وقد ويل القضاء فيما بعد ذلك كما سيأيت، وحممد بن علي بن إبراهيم املصري، وحكما 
  يومئذ، ومن الغد جاء الربيد ومعه تقليد

قضاء حلب للشيخ كمال الدين بن الزمكاين، فاستدعاه نائب السلطنة وفاوضه يف ذلك فامتنع، فراجعه النائب مث 
لسلطان فجاء الربيد يف ثاين عشر رمضان بإمضاء الوالية فشرع للتأهب لبالد حلب، ومتادى يف ذلك حىت راجع ا

كان خروجه إليها يف بكرة يوم اخلميس رابع عشر شوال، ودخل حلب يوم الثالثاء سادس عشرين شوال فأكرم 
بفنونه وفوائده، وحصل الهل  إكراما زائدا، ودرس هبا وألقى علوما أكرب من تلك البالد، وحصل هلم الشرف

الشام االسف على دروسه االنيقة الفائقة، وما أحسن ما قال الشاعر وهو مشس الدين حممد احلناط يف قصيدة له 



وتباشرت بقدومك الشهباء ويف ثاين عشر رمضان عزل أمني امللك * أسفت لفقدك جلق الفيحاء : مطولة أوهلا قوله
  .ىل االمري عالء الدين مغلطاي احلمايل، أستاذ دار السلطانعن وزارة مصر وأضيفت الوزارة إ

ويف أواخر رمضان طلب الصاحب مشس الدين غربيال إىل القاهرة فويل هبا نظر الدواوين عوضا عن كرمي الدين 
  .الصغري، وقدم كرمي الدين املذكور إىل دمشق يف شوال، فنزل بدار العدل من القصاعني

  ية مصر، وهو شهم سفاكوويل سيف الدين قديدار وال
__________  

/  ٥صبح االعشى (يقصد بالتكرور دولة مايل االسالمية أو دولة املاندجنو، فالتكرور أقليم من أقاليم الدولة ) ١(
٢٨٢.(  

  .والتكرور أو تكاررة أو تكارنة تستعمل يف املشرق للداللة على مجيع سكان السودان االوسط والغريب
__________  

  .أربعة عشر: ١٤٢/  ٢كرة النبيه يف تذ) ٢(

للدماء، فأراق اخلمور وأحرق احلشيشة وأمسك الشطار، واستقامت به أحوال القاهرة ومصر، وكان هذا الرجل 
  .مالزما البن تيمية مدة مقامه مبصر

  .ويف رمضان قدم إىل مصر الشيخ جنم الدين عبد الرحيم بن الشحام املوصلي من بالد السلطان أزبك
فنون من علم الطب وغريه، ومعه كتاب بالوصية به فأعطي تدريس الظاهرية الربانية نزل له عنها مجال الدين وعنده 

  ).١(بن القالنسي، فباشرها يف مستهل ذي احلجة، مث درس باجلاروضية 
  .مث خرج الركب يف تاسع شوال وأمريه كوكنجبار احملمدي، وقاضيه شهاب الدين الظاهري

  وممن
  .برهان الدين الفزاري، وشهاب الدين قرطاي الناصري نائب طرابلس، وصاروحا وشهرى وغريهم خرج إىل احلج

ويف نصف شوال زاد السلطان يف عدة الفقهاء مبدرسته الناصرية، كان فيها من كل مذهب ثالثون ثالثون، فزادهم 
  .إىل أربعة ومخسني من كل مذهب، وزادهم يف اجلوامك أيضا

منه وجد كرمي الدين الكبري وكيل السلطان قد شنق نفسه داخل خزانة له قد أغلقها عليه من ويف الثالث والعشرين 
  .ربط حلقه يف حبل وكان حتت رجليه قفص فدفع القفص برجليه فمات يف مدينة أسوان، وستأيت ترمجته: داخل

املوت، ويف ذي  ويف سابع عشر ذي القعدة زينت دمشق بسبب عافية السلطان من مرض كان قد أشفى منه على
القعدة درس مجال الدين بن القالنسي بالظاهرية اجلوانية عوضا عن ابن الزملكاين، سافر على قضاء حلب، وحضر 
عنده القاضي القزويين، وجاء كتاب صادق من بغداد إىل املوىل مشس بن حسان يذكر فيه أن االمري جوبان أعطى 

متنع من ذلك أشد االمتناع، فأحل عليه وأقسم فأىب أشد االباء، فقال له االمري حممد حسيناه قدحا فيه مخر ليشربه، فا
نعم أمحل وال أشرهبا، فكتب عليه حجة بذلك، وخرج من : إن مل تشرهبا وإال كلفتك أن حتمل ثالثني تومانا، فقال

بربح عشرة توامني، بكيت، فاستقرض منه ذلك املال ثالثني تومانا فأىب أن يقرضه إال : عنده إىل أمري آخر يقال له
املال الذي طلبته من حسيناه عندي فإن رمست محلته إىل اخلزانة : فاتفقا على ذلك، فبعث بكيت إىل جوبان يقول له

  .الشريفة، وإن رمست تفرقه على اجليش
 نعم،: تزن أربعني تومانا وال تشرب قدحا من مخر ؟ قال: فأرسل جوبان إىل حممد حسيناه فأحضره عنده فقال له

فأعجبه ذلك منه ومزق احلجة املكتوبة عليه، وحظي عنده وحكمه يف أموره كلها، وواله واليات كتابه، وحصل 



  .جلوبان إقالع ورجوع عن كثري مما كان يتعاطاه، رحم اهللا حسيناه
  .ويف هذه السنة كانت فتنة بأصبهان قتل بسببها ألوف من أهلها، واستمرت احلرب بينهم شهورا

  .ء مفرط بدمشق، بلغت الغرارة مائتني وعشرين، وقلت االقواتوفيها كان غال
  ولو ال أن اهللا أقام الناس من حيمل هلم الغلة من مصر الشتد الغالء وزاد أضعاف ذلك، فكان مات أكثر

__________  
  .تقدم أهنا املدرسة اجلاروخية نسبة إىل جاروخ التركي) ١(

، وإىل أثناء سنة مخس وعشرين، حىت قدمت الغالت ورخصت الناس، واستمر ذلك مدة شهور من هذه السنة
  .االسعار وهللا احلمد واملنة
بدر الدين بن ممدوح بن أمحد احلنفي قاضي قلعة الروم باحلجاز : تويف يف مستهل احملرم: وممن تويف فيها من االعيان

حرم بيت املقدس، وصلي عليه الشريف، وقد كان عبدا صاحلا، حج مرات عديدة، ورمبا أحرم من قلعة الروم أو 
بدمشق صاله الغائب، وعلى شرف الدين ابن العز وعلى شرف الدين بن جنيح توفوا يف أقل من نصف شهر كلهم 

بطريق احلجاز بعد فراغهم من احلج وذلك أهنم غبطوا ابن جنيح صاحب الشيخ تقي الدين بن تيمية بتلك املوتة كما 
  .الصاحل بعد احلجتقدم، فرزقوها فماتوا عقيب عملهم 

احلجة الكبرية خوندا بنت مكية زوجة امللك الناصر، وقد كانت زوجة أخيه امللك االشرف مث هجرها الناصر 
  .وأخرجها من القلعة، وكانت جنازهتا حافلة، ودفنت بتربتها اليت أنشأهتا

امع حنوا من أربعني سنة، وقد الشيخ حممد بن جعفر بن فرعوش ويقال له اللباد ويعرف باملؤله، كان يقرئ الناس جب
قرأت عليه شيئا من القراءات، وكان يعلم الصغار عقد الراء واحلروف املتقنة كالراء وحنوها، وكان متقلال من 

الدنيا ال يقتين شيئا، وليس له بيت وال خزانة، إمنا كان يأكل يف السوق وينام يف اجلامع، تويف يف مستهل صفر وقد 
  .يف باب الفراديس رمحه اهللاجاوز السبعني، ودفن 

  .ويف هذا اليوم تويف مبصر
  .الشيخ أيوب السعودي وقد قارب املائة، أدرك الشيخ أبا السعود وكانت جنازته مشهودة

ودفن بتربة شيخه بالقرافة وكتب عنه قاضي القضاة تقي الدين السبكي يف حياته، وذكر الشيخ أبو بكر الرحيب أنه 
  مل

  .هرة منذ سكنها رمحه اهللاير مثل جنازته بالقا
الشيخ االمام الزاهد نور الدين أبو احلسن علي بن يعقوب بن جربيل البكري املصري الشافعي، له تصانيف، وقرأ 

  مسند

الشافعي على وزيرة بنت املنجا، مث إنه أقام مبصر، وقد كان يف مجلة من ينكر على شيخ االسالم ابن تيمية، أراد 
واختفى عنده كما تقدم ملا كان ابن تيمية مقيما مبصر، وما مثاله إال مثال ساقية ضعيفة بعض الدولة قتله فهرب 

كدرة ال طمت حبرا عظيما صافيا، أو رملة أرادت زوال جبل، وقد أضحك العقالء عليه، وقد أرا السلطان قتله 
ديروط، فكان هبا حىت : قال هلافشفع فيه بعض االمراء، مث أنكر مرة شيئا على الدولة فنفي من القاهرة إىل بلدة ي

تويف يوم االثنني سابع ربيع اآلخر، ودفن بالقرافة، وكانت جنازته مشهورة غري مشهودة، وكان شيخه ينكر عليه 
  .إنكاره على ابن تيمية، ويقول له أنت ال حتسن أن تتكلم



ه أنكار الصانع جل جالله، الشيخ حممد الباجريقي الذي تنسب إليه الفرقة الضالة الباجريقية، واملشهور عن
وتقدست أمساؤه، وقد كان والده مجال الدين بن عبد الرحيم بن عمر املوصلي رجال صاحلا من علماء الشافعية 

ودرس يف أماكن بدمشق، ونشأ ولده هذا بني الفقهاء واشتغل بعض شئ مث أقبل على السلوك ورزم مجاعة يعتقدونه 
ه، وآخرون ال يفهمونه، مث حكم القاضي املالكي بإراقة دمه فهرب إىل ويزورونه ويرزقونه ممن هو على طريق

الشرق، مث إنه أثبت عداوة بينه وبني الشهود فحكم احلنبلي حبقن دمه فأقام بالقابون مدة سنني حني كانت وفاته 
يل اجلبل حتت ليلة االربعاء سادس عشر ربيع اآلخر، ودفن بالقرب من مغارة الدم بسفح قاسيون يف قبة يف أعلى ذ

  .املغارة، وله من العمر ستون سنة
  شيخنا القاضي أبو زكريا حميي الدين أبو زكريا حيىي بن الفاضل مجال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباين
الشافعي اشتغل على النواوي والزم ابن املقدسي، وويل احلكم بزرع وغريها، مث قام بدمشق يشتغل يف اجلامع، 

ارمية وأعاد يف مدارس عدة إىل أن تويف يف سلخ ربيع اآلخر ودفن بقاسيون وقد قارب الثمانني رمحه ودرس يف الص
  .اهللا، ومسع كثريا وخرج له الذهيب شيئا ومسعنا عليه الدارقطين وغريه

مد بن الفقيه الكبري الصدر االمام العامل اخلطيب باجلامع بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن عثمان بن يوسف بن حم
احلداد اآلمدي احلنبلي، مسع احلديث واشتغل وحفظ احملرر يف مذهب أمحد وبرع على ابن محدان وشرحه عليه يف 

  مدة سنني وقد كان ابن محدان يثين عليه كثريا وعلى ذهنه وذكائه، مث اشتغل بالكتابة ولزم خدمة االمري

ظم، مث ملا صار إىل دمشق واله خطابة االموي قراسنقر حبلب، فواله نظر االوقاف وخطابة حلب جبامعها االع
فاستمر خطيبا فيها اثنني وأربعني يوما، مث أعيد إليها جالل الدين القزويين، مث ويل نظر املارستان واحلسبة ونظر 

اجلامع االموي، وعني لقضاء احلنابلة يف وقت، مث تويف ليلة االربعاء سابع مجادى اآلخرة ودفن بباب الصغري رمحه 
  .اهللا

الكاتب املفيد قطب الدين أمحد بن مفضل بن فضل اهللا املصري، أخو حميي الدين كاتب تنكز، والد الصاحب علم 
الدين كان خبريا بالكتابة وقد ويل استيفاء االوقاف بعد أخيه، وكان أسن من أخيه، وهو الذي علمه صناعة الكتابة 

  .لسميساطية، وكان مباشر أوقافهاوغريها، تويف ليلة االثنني ثاين رجب وعمل عزاؤه با
االمري الكبري ملك العرب حممد بن عيسى بن مهنا أخو مهنا، تويف بسلمية يوم السبت سابع رجب، وقد جاوز 

  .الستني كان مليح الشكل حسن السرية عامال عارفا رمحه اهللا
  :ويف هذا الشهر وصل اخلرب إىل دمشق مبوت

لتربيزي وزير أيب سعيد بعد قتل سعد الدين الساوي، وكان شيخا جليال فيه الوزير الكبري علي شاه بن أيب بكر ا
  .دين وخري، ومحل إىل تربيز فدفن هبا يف الشهر املاضي رمحه اهللا

من ذلك مدرسة بالصلب، وله درس مبدرسة : االمري سيف الدين بكتمر وايل الوالة صاحب االوقاف يف بلدان شىت
  .ندرية، وهو نائبها خامس رمضان رمحه اهللاأيب عمر وغري ذلك، تويف باالسك

شرف الدين أبو عبد اهللا حممد ابن الشيخ االمام العالمة زين الدين بن املنجا بن عثمان بن أسعد بن املنجا التنوخي 
  احلنبلي، أخو قاضي القضاة عالء الدين، مسع احلديث ودرس وأفىت، وصحب الشيخ تقي

ة وكرم وقضاء حقوق كثرية، تويف ليلة االثنني رابع شوال، وكان مولده يف الدين بن تيمية، وكان فيه دين ومود
  .سنة مخس وسبعني وستمائة، ودفن بتربتهم بالصاحلية



الشيخ حسن الكردي املوله كان خيالط النجاسات والقاذورات، وميشي حافيا، ورمبا تكلم بشئ من اهلذيانات اليت 
  .ا هو املعروف من أهل العمى والضالالت، مات يف شوالتشبه علم املغيبات، وللناس فيه اعتقاد كم

كرمي الدين الذي كان وكيل السلطان عبد الكرمي بن العلم هبة اهللا املسلماين، حصل له من االموال والتقدم 
واملكانة اخلطرية عند السلطان ما مل حيصل لغريه يف دولة االتراك، وقد وقف اجلامعني بدمشق أحدمها جامع القبيبات 

واحلوض الكبري الذي جتاه باب اجلامع، واشترى له هنر ماء خبمسني ألفا، فانتفع به الناس انتفاعا كثريا، ووجدوا 
  .رفقا

  .والثاين اجلامع الذي بالقابون
وله صدقات كثرية تقبل اهللا منه وعفا عنه، وقد مسك يف آخر عمره مث صودر ونفي إىل الشوبك، مث إىل القدس، مث 

  الصعيد فخنق
، وذلك يف الثالث والعشرين من شوال، وقد كان حسن الشكل تام )١(فسه كما قيل بعمامته مبدينة أسوان ن

  .القامة، ووجد له بعد موته ذخائر كثرية ساحمه اهللا
الشيخ االمام العامل عالء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن العطار، شيخ دار احلديث النورية، ومدرس 

اجلامع، ولد يوم عيد الفطر سنة أربع ومخسني وستمائة، ومسع احلديث واشتغل على الشيخ حميي الدين القوصية ب
النواوي والزمه حىت كان يقال له خمتصر النواوي، وله مصنفات وفوائد وجماميع وختاريج، وباشر مشيخة النورية 

ني منها مستهل ذي احلجة فويل بعده النورية من سنة أربع وتسعني إىل هذه السنة، مدة ثالثني سنة، تويف يوم االثن
علم الدين الربزايل، وتوىل الغوصية شهاب الدين بن حرز اهللا وصلي عليه باجلامع ودفن بقاسيون رمحه اهللا، واهللا 

  .سبحانه أعلم
  .اءمث دخلت سنة مخس وعشرين وسبعمائة استهلت وحكام البالد هم املذكورون يف اليت قبلها، وأوهلا يوم االربع

  ويف خامس صفر
__________  

ذكر  ٤٥٣/  ١/  ١، ويف بدائع الزهور ٧٢٣مبدينة قوص، وفيه ذكر وفاته سنة : ١٣٣/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(
  .٧٢٢وفاته سنة 

منها قدم إىل دمشق الشيخ مشس الدين حممود االصبهاين بعد مرجعه من احلج وزيارة القدس الشريف وهو رجل 
وغري ذلك، مث إنه شرح احلاجبية ) ٢(ابن احلاجب، وشرح التجويد ) ١(شرح خمتصر : فاضل له مصنفات منها

أيضا ومجع له تفسريا بعد صريورته إىل مصر، وملا قدم إىل دمشق أكرم واشتغل عليه الطلبة، وكان حظيا عند 
ومسع عليه من مصنفاته  القاضي جالل الدين القزويين، مث إنه ترك الكل وصار يتردد إىل الشيخ تقي الدين بن تيمية

  .ورده على أهل الكالم، والزمه مدة فلما مات الشيخ تقي الدين حتول إىل مصر ومجع التفسري
، وصحبتهم خلق كثري من )٣(ويف ربيع االول حرد السلطان جتريدة حنو مخسة آالف إىل اليمن خلروج عمه عليه 

  .احلجاج، منه الشيخ فخر الدين النويري
  الدين بنوفيها منع شهاب 

مري البعلبكي من الكالم على الناس مبصر، على طريقة الشيخ تقي الدين بن تيمية، وعزره القاضي املالكي بسبب 
االستغاثة، وحضر املذكور بني يدي السلطان وأثىن عليه مجاعة من االمراء، مسفر إىل الشام بأهله فنزل ببالد 

وماردين ومعاملتهما يتكلم ويعظ الناس إىل أن مات رمحه اهللا كما اخلليل، مث انتزح إىل بالد الشرق وأقام بسنجار 



  .سنذكره
  .ويف ربيع اآلخر عاد نائب الشام من مصر وقد أكرمه السلطان واالمراء

  .ويف مجادى االوىل وقع مبصر مطر مل يسمع مبثله حبيث زاد النيل بسببه أربع أصابع، وتغري أياما
ا حول بغداد واحنصر الناس هبا ستة أيام مل تفتح أبواهبا، وبقيت مثل السفينة وفيه زادت دجلة ببغداد حىت غرقت م

يف وسط البحر، وغرق خلق كثري من الفالحني وغريهم، وتلف للناس ما يعلمه إال اهللا، وودع أهل البلد بعضهم 
ضاة واالعيان، وكان بعضا، وجلأوا إىل اهللا تعاىل ومحلوا املصاحف على رؤوسهم يف شدة الشوق يف أنفسهم حىت الق

وقتا عجيبا، مث لطف اهللا هبم فغيض املاء وتناقص، وتراجع الناس إىل ما كانوا عليه من أمورهم اجلائرة وغري اجلائرة، 
  .وذكر بعضهم أنه غرق باجلانب الغريب حنو من ستة آالف وستمائة بيت، وإىل عشر سنني ال يرجع ما غرق

__________  
ؤل واالمل يف علم االصول واجلدل للشيخ عثمان بن عمر املعروف بابن احلاجب وهو خمتصر منتهى الس) ١(
  ).١٦٢٥/  ٢كشف الظنون (

__________  
  ).٣٤٦/  ١كشف الظنون (وهو جتريد الكالم للعالمة حممد بن حممد الطوسي، نصري الدين ) ٢(

__________  
  .املنصور عمر بن علي بن رسول وهو امللك اجملاهد علي بن املؤيد داود بن املظفر يوسف بن) ٣(

  ).٩٤/  ٤خمتصر أخبار البشر  ١٨/  ٣انظر الدرر ( ٧٦٤ - ٧٢١وقد حكم اليمن يف الفترة من 
ان التجريدة جاءت بناء على طلب امللك واكثاره من ترغيب : االول: ويف سبب جتريده هذه احلملة قوالن

  .السلطان يف املال الذي باليمن
  .هلم وألبسوه خلع السلطنة مث رجعوا إىل الديار املصريةفاجتمعوا إليه فور وصو

انه بلغ السلطان اضطراب حال اليمن وفساد الرعية فأرسل إليها جيشا، وخوفا من هذا اجليش : واآلخر
متنع امللك املؤيد يف قلعة تعز وعصى هبا ومل يكن مع اجليش إال مرسوما مبساعدته وتقرير واليته  -واستيحاشه منه 

  .وعادوا إىل الديار املصرية فتركوه
  ).٢٥٩/  ٢السلوك  ٣١٨/  ٩كنز الدرر  ٩٤/  ٤خمتصر أخبار البشر  ١٤٩/  ٢تذكرة النبيه (

ويف أوائل مجادى اآلخرة فتح السلطان خانقاه سرياقوس اليت أنشأها وساق إليها خليجا وبىن عندها حملة، وحضر 
هم، ووليها جمد الدين االقصرائي، وعمل السلطان هبا وليمة السلطان هبا ومعه القضاة واالعيان واالمراء وغري

كبرية، ومسع على قاضي القضاة ابن مجاعة عشرين حديثا بقراءة ولده عز الدين حبضرة الدولة منهم أرغون النائب، 
ضا وشيخ الشيوخ القونوي وغريهم، وخلع على القارئ عز الدين وأثنوا عليه ثناء زائدا، وأجلس مكرما، وخلع أي
  .على والده ابن مجاعة وعلى املالكي وشيخ الشيوخ، وعلى جمد الدين االقصرائي شيخ اخلانقاه املذكورة وغريهم

ويف يوم االربعاء رابع عشر رجب درس بقبة املنصورية يف احلديث الشيخ زين الدين بن الكتاين الدمشقي، بإشارة 
  .ا، وأما احلديث فليس من فنه وال من شغلهنائب الكرك وأرغون، وحضر عنده الناس، وكان فقيها جيد

ويف أواخر رجب قدم الشيخ زين الدين بن عبد اهللا بن املرحل من مصر على تدريس الشامية الربانية، وكانت بيد 
  .ابن الزملكاين فانتقل إىل قضاء حلب، فدرس هبا يف خامس شعبان وحضر القاضي الشافعي ومجاعة

ين بن بدر الدين بن مجاعة من مصر ومعه ولده، ويف صحبته الشيخ مجال الدين ويف سلخ رجب قدم القاضي عز الد



الدمياطي ومجاعة من الطلبة بسبب مساع احلديث، فقرأ بنفسه وقرأ الناس له واعتنوا بأمره، ومسعنا معهم وبقراءته 
  .شيئا كثريا، نفعهم اهللا مبا قرأوا ومبا مسعوا، ونفع هبم

شوال درس الشيخ مشس الدين بن االصبهاين، بالرواحية بعد ذهاب ابن الزملكاين إىل ويف يوم االربعاء ثاين عشر 
حلب، وحضر عند القضاة واالعيان، وكان فيهم شيخ االسالم ابن تيمية، وجرى يومئذ حبث يف العام إذا خص، 

كالما أهبت  ويف االستثناء بعد النفي ووقع انتشار وطال الكالم يف ذلك اجمللس، وتكلم الشيخ تقي الدين
احلاضرين، وتأخر ثبوت عيد الفطر إىل قريب يوم العيد، فلما ثبت دقت البشائر وصلى اخلطيب العيد من الغد 

  .باجلامع، ومل خيرج الناس إىل املصلى، وتغضب الناس على املؤذنني وسجن بعضهم
  ن بنوخرج الركب يف عاشره وأمريه صالح الدين بن أيبك الطويل، ويف الركب صالح الدي

  .أوحد، واملنكورسي، وقاضيه شهاب الدين الظاهر
ويف سابع عشره درس الرباط الناصري بقاسيون حسام الدين القزويين الذي كان قاضي طرابلس، قايضه هبا مجال 

، وكان قد جاء توقيعه بالعذراوية والظاهرية فوقف يف طريقه قاضي )١ ٠(الدين الشريشين إىل تدريس املسرورية 
ال الدين ونائباه ابن مجلة والفخر املصري، وعقد له ولكمال الدين بن الشريازي جملسا، ومعه توقيع القضاة مج

بالشامية الربانية، فعطل االمر عليهما الهنما مل يظهرا استحقاقهما يف ذلك اجمللس، فصارت املدرستان العذراوية 
  والشامية البن املرحل كما ذكرنا، وعظم القزويين

__________  
/  ١الدارس (بدمشق أنشأها الطواشي مشس الدين اخلواص مسرور يف العصر الفاطمي : املدرسة السرورية) ١(

٤٥٥.(  

باملسرورية فقايض منها البن الشريشي إىل الرباط الناصري، فدرس به يف هذا اليوم وحضر عنده القاضي جالل 
  .ضاالدين، ودرس بعده ابن الشريشي باملسرورية وحضر عنده الناس أي

وفيه عادت التجريدة اليمنية وقد فقد منهم خلق كثري من الغلمان وغريهم، فحبس مقدمهم الكبري ركن الدين 
  ).١(بيربس لسوء سريته فيهم 
الشيخ إبراهيم الصباح وهو إبراهيم بن منري البعلبكي، كان مشهورا بالصالح مقيما : وممن تويف فيها من االعيان
لة االربعاء مستهل احملرم ودفن بالباب الصغري، وكانت جنازته حافلة، محله الناس على باملأذنة الشرقية، تويف لي

  .رؤوس االصابع، وكان مالزما جمللس الشيخ تقي الدين بن تيمية
إبراهيم املوله الذي يقال له القميين القامته بالقمامني خارج باب شرقي، ورمبا كاشف بعض العوام، ومع هذا مل يكن 

ة، وقد استتابه الشيخ تقي الدين بن تيمية وضربه على ترك الصلوات وخمالطة القاذورات، ومجع من أهل الصال
  .النساء والرجال حوله يف االماكن النجسة

  تويف كهال يف هذا
  .الشهر

الشيخ عفيف الدين حممد بن عمر بن عثمان بن عمر الصقلي مث الدمشقي، إمام مسجد الرأس، آخر من حدث عن 
  .ببعض سنن البيهقي، مسعنا عليه شيئا منها، تويف يف صفرابن الصالح 

أيب بكر ) ٢] (بزاوية [ الشيخ الصاحل العابد الزاهد الناسك عبد اهللا بن موسى بن أمحد اجلزري، الذي كان مقيما 
  من جامع



__________  
واجلوع فانتشروا  تقدم أن امللك املؤيد أثار يف وجه اجليش الصعوبات، فوجدوا مشقة عظيمة من العطش) ١(

مما ..ينهبون ما جيدونه يف أيدي الناس، وخرجوا إىل جبل صرب فتخطف أهله مجاهلم وغلماهنم ورموا عليهم باملقاليع
 ٩٤/  ٤املختصر يف أخبار البشر ..(جعلهم يقبضون على نائب اململكة ويوسطونه يف هتامة وقد علقوه يف شجرة

  ).٢٥٩/  ٢السلوك  ٣١٨/  ٩كنز الدرر 
  .بياض باالصل، اختل بسببه املعىن، ولعل ما أثبتناه قريب من الصحة والصواب) ٢(

دمشق، كان من الصاحلني الكبار مباركا خريا، عليه سكينة ووقار، وكانت له مطالعة كثرية، وله فهم جيد وعقل 
ثرية ويفهمها يعجز عنها جيد، وكان من املالزمني جملالس الشيخ تقي الدين بن تيمية، وكان ينقل من كالمه أشياء ك

  .الفقهاء
  .تويف يوم االثنني سادس عشرين صفر، وصلي عليه باجلامع ودفن بباب الصغري وكانت جنازته حافلة حممودة

الشيخ الصاحل الكبري املعمر الرجل الصاحل تقي الدين بن الصائغ املقري املصري، الشافعي من بقي من مشايخ القراء 
ن أمحد بن عبد اخلالق بن علي بن سامل بن مكي، تويف يف صفر ودفن بالقرافة وكانت جنازته وهو أبو عبد اهللا حممد ب

وحسن ) ١(حافلة، قارب التسعني ومل يبق له منها سوى سنة واحدة، وقد قرأ عليه غري واحد وهو ممن طال عمره 
  .عمله

  الشيخ االمام صدر الدين
ي السبكي الشافعي، مسع احلديث وبرع يف االصول والفقه، أبو زكريا حيىي بن علي بن متام بن موسى االنصار

  .ودرس بالسيفية وباشرها بعده ابن أخيه تقي الدين السبكي الذي توىل قضاء الشام فيما بعد
الشهاب حممود هو الصدر الكبري الشيخ االمام العامل العالمة شيخ صناعة االنشاء الذي مل يكن بعد القاضي الفاضل 

نشاء، وله خصائص ليس للفاضل من كثرة النظم والقصائد املطولة احلسنة البليغة، فهو شهاب مثله يف صنعه اال
الدين أبو الثنا حممود بن سلمان بن فهد احلليب مث الدمشقي، ولد سنة أربع وأربعني وستمائة حبلب، ومسع احلديث 

ا ونثرا، وله يف ذلك كتب ومصنفات وعين باللغة واالدب والشعر وكان كثري الفضائل بارعا يف علم االنشاء نظم
حسنة فائقة، وقد مكث يف ديوان االنشاء حنوا من مخسني سنة، مث ويل كتابة السر بدمشق حنوا من مثان سنني إىل أن 

تويف ليلة السبت ثاين عشرين شعبان يف منزله قرب باب النطفانيني وهي دار القاضي الفاضل وصلي عليه باجلامع 
  .ها بالقرب من اليغمورية وقد جاوز الثمانني رمحه اهللاودفن بتربة له أنشأ

  شيخنا عفيف الدين االمدي عفيف الدين إسحاق بن حيىي بن إسحاق بن إبراهيم بن إمساعيل اآلمدي مث الدمشقي
__________  

  .ه ٦٣٦ولد يف ثامن عشر مجادى االوىل سنة ) ١(
  ).٦٥/  ٢غاية النهاية (وتويف ثامن عشر صفر 

خ دار احلديث الظاهرية، ولد يف حدود االربعني وستمائة، ومسع احلديث على مجاعة كثريين، منهم احلنفي شي
يوسف بن خليل وجمد الدين بن تيمية، وكان شيخنا حسنا هبي املنظر سهل االمساع حيب الرواية ولديه فضيلة، تويف 

  .اظر اجليوش واجلامعليلة االثنني ثاين عشرين رمضان، ودفن بقاسيون، وهو والد فخر الدين ن
  .وقبله بيوم تويف الصدر معني الدين يوسف بن زغيب الرحيب أحد كبار التجار االمناء



  البدر العوام..ويف رمضان تويف
وهو حممد بن علي البابا احلليب، وكان فردا يف العوم، وطيب االخالق، انتفع به مجاعة من التجار يف حبر اليمن كان 

لجأوا إىل صخرة يف البحر، وكانوا ثالثة عشر، مث إنه غطس فاستخرج هلم أمواال من معهم فغرق هبم الركب، ف
قرار بعد أن أفلسوا وكادوا أن يهلكوا، وكان فيه ديانة وصيانة، وقد قرأ القرآن وحج عشر مرات، وعاش مثانيا 

  .ومثانني سنة رمحه اهللا، وكان يسمع الشيخ تقي الدين بن تيمية كثريا
هاب أمحد بن عثمان االمشاطي االديب يف االزجان واملوشحات واملواليا والدوبيت والبالليق، وكان الش: وفيه تويف

  .أستاذ أهل ذمة الصناعة مات يف عشر الستني
القاضي االمام العامل الزاهد صدر الدين سليمان بن هالل بن شبل بن فالح بن خصيب اجلعفري الشافعي املعروف 

 وأربعني وستمائة، بقرية سرا من عمل السواد، وقدم مع والده فقرأ بالصاحلية القرآن خبطيب داريا، ولد سنة ثنتني
على الشيخ نصر بن عبيد، ومسع احلديث وتفقه على الشيخ حميي الدين النووي، والشيخ تاج الدين الفزاري، 

ال يتنعم حبمام وال كتان  وتوىل خطابة داريا وأعاد بالناصرية، وتوىل نيابة القضاء البن صصرى مدة، وكان متزهدا
وال غريه، ومل يغري ما اعتاده يف الرب، وكان متواضعا، وهو الذي استسقى بالناس يف سنة تسع عشرة فسقوا كما 

آباء، مث ويل خطابة العقيبية فترك نيابة احلكم ) ١(ذكرنا، وكان يذكر له نسبا إىل جعفر الطيار، بينه وبينه عشرة 
يف ليلة اخلميس ثامن ذي القعدة، ودفن بباب الصغري، وكانت جنازته مشهورة رمحه اهللا، وقال هذه تكفي إىل أن تو

  .وتويل بعده اخلطابة ولده شهاب الدين
__________  

  .ثالثة عشر: ٦٧/  ٦يف شذرات الذهب ) ١(

  ح بن عبدأمحد بن صبيح املؤذن الرئيس بالعروس جبامع دمشق مع الربهان بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن صبي
اهللا التفليسي موالهم املقري املؤذن، كان من أحسن الناس صوتا يف زمانه، وأطيبهم نغمة، ولد سنة ثنتني ومخسني 

وستمائة تقريبا، ومسع احلديث يف سنة سبع ومخسني، وممن مسع عليه ابن عبد الدائم وغريه من املشايخ، وحدث 
بنت كامل الدين التفليسي، امرأة فخر الدين الكرخي، وباشر وكان رجال حسنا، أبوه موىل المرأة امسها شامة 

مشارفة اجلامع وقراءة املصحف، وأذن عند نائب السلطنة مدة، وتويف يف ذي احلجة بالطواويس، وصلي عليه جبامع 
  .العقيبية، ودفن مبقابر باب الفراديس

  .خطاب باين خان خطاب الذي بني الكسوة وغباغب
ن خطاب بن حممود بن رتقش العراقي، كان شيخنا كبريا له ثروة من املال كبرية، وأمالك االمري الكبري عز الدي

وأموال، وله محام حبكر السماق، وقد عمر اخلان املشهور به بعد موته إىل ناحية الكتف املصري، مما يلي غباغب، 
اآلخر ودفن بتربته بسفح  وهو برج الصفر، وقد حصل لكثري من املسافرين به رفق، تويف ليلة سبع عشرة ربيع

  .قاسيون، رمحه اهللا تعاىل
ركن الدين خطاب بن الصاحب كمال الدين أمحد ابن أخت ابن خطاب : ويف ذي القعدة منها تويف رجل آخر امسه

الرومي السيواسي، له خانقاه ببلده بسيواس، عليها أوقاف كثرية وبر وصدقة، تويف وهو ذاهب إىل احلجاز 
  .دفن بالقرب من جعفر وأصحابه مبؤتة رمحه اهللالشريف بالكرك، و

بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن كمال الدين أمحد بن أيب الفتح بن أيب : ويف العشر االخري من ذي القعدة تويف
الوحش أسد بن سالمة بن سليمان بن فتيان الشيباين املعروف بابن العطار، ولد سنة سبعني وستمائة، ومسع احلديث 



، وكتب اخلط املنسوب واشتغل بالتنبيه ونظم الشعر، وويل كتابة الدرج، مث نظر اجليش ونظر االشراف، الكثري
وكانت له حظوة يف أيام االفرم، مث حصل له مخول قليل، وكان مترفا منعما له ثروة ورياسة وتواضع وحسن سرية، 

  .ودفن بسفح قاسيون بتربتهم رمحه اهللا

بن احلسن بن حممد بن عمار بن فتوح احلارثي، قاضي الزبداين مدة طويلة، مث ويل  القاضي حميي الدين أبو حممد
قضاء الكرك وهبا مات يف العشرين من ذي احلجة، وكان مولده سنة مخس وأربعني وستمائة، وقد مسع احلديث 

  .هرية رمحه اهللاواشتغل، وكان حسن االخالق متواضعا، وهو والد الشيخ مجال الدين بن قاضي الزبداين مدرس الظا
مث دخلت سنة ست وعشرين وسبعمائة استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلها، سوى كاتب سر دمشق 

  .شهاب الدين حممود فإنه تويف، وويل املنصب من بعده ولده الصدر مشس الدين
  .و فيها حتول التجار يف قماش النساء املخيط من الدهشة اليت للجامع إىل دهشة سوق علي

ويف يوم االربعاء ثامن احملرم باشر مشيخة احلديث الظاهرية الشيخ شهاب الدين بن جهبل بعد وفاة العفيف إسحاق 
  .وترك تدريس الصالحية بالقدس الشريف، واختار دمشق، وحضر عند القضاة واالعيان

ر اجلالق، وله بابان أحدمها إىل ويف أوهلا فتح احلمام الذي بناه االمري سيف الدين جوبان جبوار داره بالقرب من دا
  .جهة مسجد الوزير، وحصل به نفع

ويف يوم االثنني ثاين صفر قدم الصاحب غربيال من مصر على الربيد متوليا نظر الدواوين بدمشق على عادته، 
  .وانفصل عنها الكرمي الصغري، وفرح الناس به

صر بن الشرف أيب الفضل بن إمساعيل بن اهليثي ويف يوم الثالثاء حادي عشرين ربيع االول بكرة ضربت عنق نا
بسوق اخليل على كفره واستهانته واستهتاره بآيات اهللا، وصحبته الزنادقة كالنجم بن خلكان، والشمس حممد 

  .الباجريقي، وابن املعمار البغدادي، وكل فيهم احنالل وزندقة مشهور هبا بني الناس
د هذا املذكور املضروب العنق عليهم بالكفر التالعب بدين االسالم، ورمبا زا: قال الشيخ علم الدين الربزايل
  .واالستهانة بالنبوة والقرآن

  .قال وحضر قتله العلماء واالكابر وأعيان الدولة
  وكان هذا الرجل يف أول أمره قد حفظ التنبيه، وكان يقرأ يف اخلتم بصوت: قال

لترب، مث إنه انسلخ من ذلك مجيعه، وكان قتله عزا لالسالم حسن، وعنده نباهة وفهم، وكان منزال يف املدارس وا
  .وذال للزنادقة وأهل البدع

وقد شهدت قتله، وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية حاضرا يومئذ، وقد أتاه وقرعه على ما كان يصدر منه : قلت
  .قبل قتله، مث ضربت عنقه وأنا شاهد ذلك

من مدينة دمشق فجعلوا يف اخلندق من جهة باب الصغري من ناحية  ويف شهر ربيع االول رسم يف إخراج الكالب
  باب شرقي، الذكور على حدة واالناث على حدة، وألزم أصحاب

  .الدكاكني بذلك، وشددوا يف أمرهم أياما
  .ويف ربيع االول ويل الشيخ عالء الدين املقدسي معيد البادرانية مشيخة الصالحية بالقدس الشريف، وسافر إليها

 مجادى اآلخرة عزل قرطاي عن والية طرابلس ووليها طينال وأقر قرطاي على خبز القرماين بدمشق حبكم ويف
  .سجن القرماين بقلعة دمشق



ويف يوم االثنني عند العصر سادس عشر شعبان اعتقل الشيخ االمام العامل العالمة تقي الدين بن تيمية : قال الربزايل
ئب السلطنة تنكز مشدا االوقاف وابن اخلطريي أحد احلجاب بدمشق، وأخرباه بقلعة دمشق، حضر إليه من جهة نا

أن مرسوم السلطان ورد بذلك، وأحضرا معهما مركوبا لريكبه، وأظهر السرور والفرح بذلك، وقال أنا كنت 
عة وأجرى منتظرا لذلك، وهذا فيه خري كثري ومصلحة كبرية، وركبوا مجيعا من داره إىل باب القلعة، وأخليت له قا

  .إليها املاء ورسم له باالقامة فيها، وأقام معه أخوه زين الدين خيدمه بإذن السلطان، ورسم له ما يقوم بكفايته
ويف يوم اجلمعة عاشر الشهر املذكور قرئ جبامع دمشق الكتاب السلطاين الوارد باعتقاله ومنه من : قال الربزايل

طه يف السفر وإعمال املطي إىل زيارة قبور االنبياء عليهم الصالة والسالم، الفتيا، وهذه الواقعة سببها فتيا وجدت خب
  .وقبور الصاحلني

ويف يوم االربعاء منتصف شعبان أمر قاضي القضاة الشافعي يف حبس مجاعة من أصحاب الشيخ تقي الدين يف : وقال
  مجاعة منهم) ١(يف أمرهم، وعزر سجن احلكم، وذلك مبرسوم نائب السلطنة وإذنه له فيه، فما تقتضيه الشريعة 

  .على دواب ونودي عليهم مث أطلقوا، سوى مشس الدين حممد بن قيم اجلوزية فإنه حبس بالقلعة، وسكتت القضية
قال ويف أول رمضان وصلت االخبار إىل دمشق أنه أجريت عني ماء إىل مكة شرفها اهللا وانتفع الناس هبا انتفاعا 

ا بعني باذان، أجراها جوبان من بالد بعيدة حىت دخلت إىل نفس مكة، ووصلت إىل عظيما، وهذه العني تعرف قدمي
عند الصفا وباب إبراهيم، واستقى الناس منها فقريهم وغنيهم وضعيفهم وشريفهم، كلهم فيها سواء، وارتفق أهل 

  .مكة بذلك رفقا كثريا وهللا احلمد واملنة
هذه السنة إىل العشر االخر من مجادى االوىل، واتفق أن يف هذه وكانوا قد شرعوا يف حفرها وجتديدها يف أوائل 

السنة كانت اآلبار اليت مبكة قد يبست وقل ماؤها، وقل ماء زمزم أيضا، فلو ال أن اهللا تعاىل لطف بالناس بإجراء 
  .هذه القناة لنزح عن مكة أهلها، أو هلك كثري مما يقيم هبا

هبا رفق عظيم زائد عن الوصف، كما شاهدنا ذلك يف سنة إحدى وثالثني وأما احلجيج يف أيام املوسم فحصل هلم 
  .عام حججنا

وجاء كتاب السلطان إىل نائبه مبكة بإخراج الزيديني من املسجد احلرام، وأن ال يكون هلم فيه إمام وال جمتمع، ففعل 
  .ذلك

__________  
ذنب ارتكبه، مل تشرع فيه احلدود بعقوبة ثابتة، ولذا التأديب، وتعزير املذنب تأديبه على : عزر، أدب، والتعزير) ١(

  ).وما بعدها ٢٢٤االحكام السلطانية ص : انظر املاوردي(ختتلف العقوبة فيه حبسب املذنب والذنب املرتكب 

ويف يوم الثالثاء رابع شعبان درس بالشامية اجلوانية شهاب الدين أمحد بن جهبل، حضر عنده القاضي القزويين 
مجاعة عوضا عن الشيخ أمني الدين سامل بن أيب الدر إمام مسجد ابن هشام تويف، مث بعد أيام جاء توقيع الشافعي و

  .بوالية القاضي الشافعي فباشرها يف عشرين رمضان
ويف عاشر شوال خرج الركب الشامي وأمريه سيف الدين جوبان، وحج عامئذ القاضي مشس الدين ابن مسلم 

الدين ابن قاضي القضاة جالل الدين القزويين، ومعه حتف وهدايا وأمور تتعلق باالمري  قاضي قضاة احلنابلة، وبدر
سيف الدين أرغون نائب مصر، فإنه حج يف هذه السنة ومعه أوالده وزوجته بنت السلطان، وحج فخر الدين ابن 

  شيخ السالمية، وصدر الدين املالكي،
  .وفخر الدين البعلبكي وغريه



اشر ذي القعدة درس باحلنبلية برهان الدين أمحد بن هالل الزرعي احلنبلي، بدال عن شيخ ويف يوم االربعاء ع
االسالم ابن تيمية، وحضر عنده القاضي الشافعي ومجاعة من الفقهاء وشق ذلك على كثري من أصحاب الشيخ تقي 

ع به وسأله عن أشياء الدين، وكان ابن اخلطريي احلاجب قد دخل على الشيخ تقي الدين قبل هذا اليوم فاجتم
  .بأمرنائب السلطنة

مث يوم اخلميس دخل القاضي بدر الدين بن مجلة وناصر الدين مشد االوقاف، وسأاله عن مضمون قوله يف مسألة 
قابلت اجلواب عن هذا السؤال املكتوب على : الزيارة، فكتب ذلك يف درج وكتب حتته قاضي الشافعية بدمشق

وإمنا احملز جعله زيارة قرب النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقبور االنبياء صلوات اهللا وسالمه : خط ابن تيمية إىل أن قال
عليهم معصية باالمجاع مقطوعا هبا، فانظر اآلن هذا التحريف على شيخ االسالم، فإن جوابه على هذه املسألة ليس 

رحل والسفر إىل جمرد زيارة القبور، وزيارة فيه منع زيارة قبور االنبياء والصاحلني، وإمنا فيه ذكر قولني يف شد ال
القبور من غري شد رحل إليها مسألة، وشد الرحل جملرد الزيارة مسألة أخرى، والشيخ مل مينع الزيارة اخلالية عن شد 
رحل، بل يستحبها ويندب إليها، وكتبه ومناسكه تشهد بذلك، ومل يتعرض إىل هذه الزيارة يف هذه الوجه يف الفتيا، 

زوروا القبور فإهنا تذكركم " قال إهنا معصية، وال حكى االمجاع على املنع منها، وال هو جاهل قول الرسول وال 
) [ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(واهللا سبحانه ال خيفى عليه شئ، وال خيفى عليه خافية، ) ١" (اآلخرة 
  ]. ٢٢٧: الشعراء

درسة احلمصية جتاه الشامية اجلوانية، ودرس هبا حميي الدين الطرابلسي ويف يوم االحد رابع ذي القعدة فتحت امل
  .قاضي هكار، وتلقب بأيب رباح، وحضر عنده القاضي الشافعي

  ويف ذي القعدة سافر القاضي مجال الدين الزرعي من االتابكية إىل مصر، ونزل عن تدريسها حمليي الدين
__________  

وابن ) ١٠١(والنسائي يف اجلنائز باب ) ٦٠(والترمذي يف اجلنائز باب ) ١٠٨(أخرجه مسلم يف اجلنائز ح ) ١(
  .٤٨و  ٤٧ماجه يف اجلنائز باب 

  .ابن جهبل
  .ويف ثاين ذي احلجة درس بالنجيبية ابن قاضي الزبداين عوضا عن الدمشقي نائب احلكم مات باملدرسة املذكورة

) ١(الدين أبو منصور حسن بن يوسف بن مطهر احللي ابن املطهر الشيعي مجال : وممن تويف فيها من االعيان
العراقي الشيعي، شيخ الروافض بتلك النواحي، وله التصانيف الكثرية، يقال تزيد على مائة وعشرين جملدا، وعدهتا 

مخسة ومخسون مصنفا، يف الفقه والنحو االصول والفلسفة والرفض وغري ذلك من كبار وصغار، وأشهرها بني 
بن احلاجب يف أصول الفقه، وليس بذاك الفائق، ورأيت له جملدين يف أصول الفقه على طريقة الطلبة شرح ا

احملصول واالحكام، فال بأس هبا فإهنا مشتملة على نقل كثري وتوجيه جيد، وله كتاب منهاج االستقامة يف إثبات 
  .تقامةاالمامة، خبط فيه يف املعقول واملنقول، ومل يدر كيف يتوجه، إذ خرج عن االس

وقد انتدب يف الرد عليه الشيخ االمام العالمة شيخ االسالم تقي الدين أبو العباس بن تيمية يف جملدات أتى فيها مبا 
  .يبهر العقول من االشياء املليحة احلسنة، وهو كتاب حافل

سنة مثان وأربعني  ولد ابن املطهر الذي مل تطهر خالئقه ومل يتطهر من دنس الرفض ليلة اجلمعة سابع عشرين رمضان
وستمائة، وتويف ليلة اجلمعة عشرين حمرم من هذه السنة، وكان اشتغاله ببغداد وغريها من البالد، واشتغل على 

  .نصري الطوسي، وعلى غريه، وملا ترفض امللك خربندا حظي عنده ابن املطهر وساد جدا وأقطعه بالدا كثرية



بالنجار، كان جيلس ليكتب الناس عليه باملدرسة القليجية، تويف يف الشمس الكاتب حممد بن أسد احلراين املعروف 
  .ربيع اآلخر ودفن بباب الصغري

العز حسن بن أمحد بن زفر االربلي مث الدمشقي، كان يعرف طرفا صاحلا من النحو واحلديث والتاريخ، وكان مقيما 
  قله وحسن معرفته، ماتبدويره محد صوفيا هبا، وكان حسن اجملالسة أثىن عليه الربزايل يف ن

  .باملارستان الصغري يف مجادى اآلخرة ودفن بباب الصغري عن ثالث وستني سنة
__________  

  ).معجم البلدان(وهي قرية مشهورة يف طرف بغداد  -وهبا تويف  -احللي نسبة إىل احللة ) ١(

ي الشافعي مدرس الشامية اجلوانية، أخذها الشيخ االمام أمني الدين سامل بن أيب الدر عبد الرمحن بن عبد اهللا الدمشق
من ابن الوكيل قهرا وهو إمام مسجد ابن هشام، وحمدث الكرسي به، كان مولده يف سنة مخس وأربعني وستمائة، 
اشتغل وحصل وأثىن عليه النووي وغريه، وأعاد وأفىت ودرس، وكان خبريا باحملاكمات، وكان فيه مروءة وعصبيه 

  .عبان ودفن بباب الصغريملن يقصده، تويف يف ش
الشيخ محاد وهو الشيخ الصاحل العابد الزاهد محاد احلليب القطان، كان كثري التالوة والصلوات، مواظبا على االقامة 

بالعقيبية بالزاوية الغربية الشمالية، يقرئ القرآن ويكثر الصيام ويتردد الناس إىل زيارته، مات وقد ) ١(جبامع التوبة 
سنة على هذا القدم، تويف ليلة االثنني عشرين شعبان ودفن بباب الصغري، وكان جنازته حافلة رمحه جاوز السبعني 

  .اهللا
الشيخ قطب الدين اليونيين وهو الشيخ االمام العامل بقية السلف، قطب الدين أبو الفتح موسى ابن الشيخ الفقيه 

د اهللا بن عيسى بن أمحد بن حممد البعلبكي اليونيين احلافظ الكبري شيخ االسالم أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن عب
احلنبلي، ولد سنة أربعني وستمائة بدار الفضل بدمشق، ومسع الكثري وأحضره والده املشايخ واستجاز له وحبث 

، وذيل عليها ذيال حسنا مرتبا أفاد فيه وأجاد بعبارة حسنة سهلة، بإنصاف )٢(واختصر مرآة الزمان للسبط 
فيه بأشياء حسنة وأشياء فائقة رائقه، وكان كثري التالوة حسن اهليئة متقلال يف ملبسه ومأكله، تويف ليلة وستر، وأتى 

  .اخلميس ثالث عشر شوال ودفن بباب سطحا عند أخيه الشيخ شرف الدين رمحهما اهللا
  قاضي القضاة ابن مسلم

) ٣(لصاحلي احلنبلي، ولد سنة ستني مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر ا
  سنة مثان وستني، فنشأ يتيما فقريا -وكان من الصاحلني  -وستمائة، ومات أبوه 

__________  
ه  ٦٣٢جامع التوبة بالعقيبة بدمشق، أنشأه امللك االشرف موسى بن امللك العادل أبو بكر بن أيوب سنة ) ١(
  ).٤٢٦/  ٢الدارس يف تاريخ املدارس (

__________  
  ).٢ ١٦٤٧كشف الظنون (ه  ٦٥٤يوسف قزاوغلي املعروف بسبط ابن اجلوزي وقد تقدمت وفاته سنة ) ٢(

__________  
  .ه ٦٦٢ذكر انه ولد سنة  ١٦٤/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٣(
  ).٧٣/  ٦شذرات الذهب (



) ١(مات التقي سليمان ال مال له، مث اشتغل وحصل ومسع الكثري وانتصب لالفادة واالشتغال، فطار ذكره، فلما 
سنة مخس عشرة ويل قضاء احلنابلة، فباشره أمت مباشرة، وخرجت له ختاريج كثرية، فلما كانت هذه السنة خرج 
للحج فمرض يف الطريق فورد املدينة النبوية على ساكنها رسول اهللا أفضل الصالة والسالم، يوم االثنني الثالث 

اهللا صلى اهللا عليه وسلم وصلى يف مسجده وكان باالشواق إىل ذلك،  والعشرين من ذي القعدة فزار قرب رسول
وكان قد متىن ذلك ملا مات ابن جنيح، فمات يف عشية ذلك اليوم يوم الثالثاء وصلي عليه يف مسجد رسول اهللا 

هناك  صلى اهللا عليه وسلم بالروضة، ودفن بالبقيع إىل جانب قرب شرف الدين بن جنيح، الذي كان قد غبطه مبوته
  .سنة حج هو وهو قبل هذه احلجة شرقي قرب عقيل رمحهم اهللا، وويل بعده القضاء عز الدين بن التقي سليمان

القاضي جنم الدين أمحد بن عبد احملسن بن حسن بن معايل الدمشقي الشافعي، ولد سنة تسع وأربعني واشتغل على 
قدس، مث عاد إىل دمشق فدرس بالنجيبية، وناب يف تاج الدين الفزاري وحصل وبرع وويل االعادة مث احلكم بال

احلكم عن ابن صصرى مدة، تويف بالنجيبية املذكورة يوم االحد ثامن عشرين ذي القعدة، وصلي عليه العصر 
  .باجلامع، ودفن بباب الصغري

  يبابن قاضي شهبة الشيخ االمام العامل شيخ الطلبة ومفيدهم كمال الدين أبو حممد عبد الوهاب بن ذؤ
االسدي الشهيب الشافعي، ولد حبوران يف سنة ثالث ومخسني وستمائة، وقدم دمشق واشتغل على الشيخ تاج الدين 

الفزاري، والزمه وانتفع به، وأعاد حبلقته، وخترج به، وكذلك الزم أخاه الشيخ شرف الدين، وأخذ عنه النحو 
جتاه حمراب احلنابلة، وكان يعتكف مجيع شهر رمضان، واللغة، وكان بارعا يف الفقه والنحو، له حلقة يشتغل فيها 

ومل يتزوج قط، وكان حسن اهليئة والشيبة، حسن العيش وامللبس متقلال من الدنيا، له معلوم يقوم بكفايته من 
إعادات وفقاهات وتصدير باجلامع، ومل يدرس قط وال أفىت، مع أنه كان ممن يصلح أن يأذن يف االفتاء، ولكنه كان 

وهبا كانت إقامته  -مسع املسند لالمام أمحد وغري ذلك، تويف باملدرسة اجملاهدية : عن ذلك، وقد مسع الكثري يتورع
ليلة الثالثاء حادي عشرين ذي احلجة، وصلي عليه بعد صالة الظهر، ودفن مبقابر باب الصغري، وفيها كانت  -
  :وفاة

__________  
  .بن عمر بن الشيخ أيب عمر أمحد بن قدامة املقدسي وهو أبو الفضل سليمان بن محزة بن أمحد) ١(

الشرف يعقوب بن فارس اجلعربي التاجر بفرجة ابن عمود، وكان حيفظ القرآن ويؤم مبسجد القصب، ويصحب 
الشيخ تقي الدين بن تيمية والقاضي جنم الدين الدمشقي، وقد حصل أمواال وأمالكا وثروة، وهو والد صاحبنا 

  .ل احملصل الزكي بدر الدين حممد، خال الولد عمر إن شاء اهللالشيخ الفقيه املفض
احلاج أبو بكر بن تيمراز الصرييف كانت له أموال كثرية ودائرة ومكارم وصدقات، ولكنه انكسر يف : وفيها تويف

  .آخر عمره، وكاد أن ينكشف فجربه اهللا بالوفاة رمحه اهللا
اخلليفة والسلطان والنواب والقضاة : اجلمعة واحلكام مث دخلت سنة سبع وعشرين وسبعمائة استهلت بيوم

  واملباشرون هم املذكورون يف اليت قبلها سوى احلنبلي كما تقدم، ويف العشر من احملرم دخل مصر أرغون نائب
مصر فمسك يف حادي عشر وحبس، مث أطلق أياما وبعثه السلطان إىل نائب حلب فاجتاز بدمشق بكرة اجلمعة ثاين 

رم، فأنزله نائب السلطنة بداره اجملاورة جلامعه، فبات هبا مث سافر إىل حلب، وقد كان قبله بيوم قد سافر عشرين احمل
من دمشق اجلاي الدوادار إىل مصر، وصحبته نائب حلب عالء الدين الطنبغا معزوال عنها إىل حجوبية احلجاب 

  .مبصر



حلنابلة عز الدين حممد بن التقي سليمان بن محزة ويف يوم اجلمعة التاسع عشر ربيع االول قرئ تقليد قاضي ا
  .املقدسي، عوضا عن ابن مسلم مبقصورة اخلطابة حبضرة القضاة واالعيان، وحكم وقرئ قبل ذلك بالصاحلية

احلاكم حبمص قضاء القضاة بطرابلس، ونقل الذي هبا إىل ) ١(ويف أواخر هذا الشهر وصل الربيد بتولية ابن النقيب 
  .قاضي دمشق، وهو ناصر بن حممود الزرعي محص نائبا عن

ويف سادس عشر ربيع اآلخر عاد تنكز من مصر إىل الشام، وقد حصل له تكرمي من السلطان ويف ربيع االول 
  .حصلت زلزلة بالشام وقي اهللا شرها

اعة من ويف يوم اخلميس مستهل مجادى االوىل باشر نيابة احلنبلي القاضي برهان الدين الزرعي، وحضر عنده مج
  .القضاة

ويف يوم اجلمعة منتصف مجادى اآلخرة جاء الربيد بطلب القاضي القزويين الشافعي إىل مصر، فدخلها يف مستهل 
رجب، فخلع عليه بقضاء قضاة مصر مع تدريس الناصرية والصاحلية ودار احلديث الكاملية، عوضا عن بدر الدين 

  ه، فجربوابن مجاعة الجل كرب سنه، وضعف نفسه، وضرر عيني
__________  

  ).١٧٤/  ٢تذكرة النبيه (وهو مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن ابراهيم بن النقيب ) ١(

خاطره فرتب له ألف درهم وعشرة أرادب قمح يف الشهر، مع تدريس زاوية الشافعي، وأرسل ولده بدر الدين إىل 
ية، على قاعدة والده جالل الدين القزويين يف ذلك، فخلع عليه دمشق خطيبا باالموي، وعلى تدريس الشامية الربان
  .يف أواخر رجب ثامن عشرين وحضر عنده االعيان

ويف رجب كان عرس االمري سيف الدين قوصون الساقي الناصري، على بنت السلطان، وكان وقتا مشهودا، خلع 
  .على االمراء واالكابر

ب الدين أمحد بن االمري بكتمر الساقي، على بنت تنكز نائب الشام، ويف صبيحة هذه الليلة عقد عقد االمري شها
  وكان السلطان وكيل أبيها تنكز

  .والعاقد ابن احلريري
  .وخلع عليه وأدخلت يف ذي احلجة من هذه السنة يف كلفة كثرية

جل من ويف رجب جرت فتنة كبرية باالسكندرية يف سابع رجب، وذلك أن رجال من املسلمني قد ختاصم هو ور
الفرنج، على باب البحر، فضرب أحدمها اآلخر بنعل، فرفع االمر إىل الوايل فأمر بغلق باب البلد بعد العصر، فقال 

  .إن لنا أمواال وعبيدا ظاهر البلد، وقد أغلقت الباب قبل وقته: له الناس
ك، وكان ذلك ليلة اجلمعة ففتحه فخرج الناس يف زمحة عظيمة، فقتل منهم حنو عشرة وهنبت عمائم وثياب وغري ذل

فلما أصبح الناس ذهبوا إىل دار الوايل فأحرقوها وثالث دور لبعض الظلمة، وجرت أحوال صعبة، وهنبت أموال، 
وكسرت العامة باب سجن الوايل فخرج منه من فيه، فبلغ نائب السلطنة فاعتقد النائب أنه السجن الذي فيه 

ريبه، مث إن اخلرب بلغ السلطان فأرسل الوزير طيبغا اجلمايل سريعا فضرب االمراء، فأمر بوضع السيف يف البلد وخت
وصادر، وضرب القاضي ونائبه وعزهلم، وأهان خلقا من االكابر وصادرهم بأموال كثرية جدا، وعزل املتويل مث 

ضاة االسكندرية أعيد، مث توىل القضاء هباء الدين علم الدين االخنائي الشافعي الذي توىل دمشق فيما بعد، وعزل ق
  .املالكي ونائباه، ووضعت السالسل يف أعناقهم وأهينوا، وضرب ابن السين غري مرة

ويف يوم السبت عشرين شعبان وصل إىل دمشق قاضي قضاة حلب ابن الزملكاين على الربيد فأقام بدمشق أربعة 



وحيل بينهم (بل وصوله إىل القاهرة أيام مث سار إىل مصر ليتوىل قضاء قضاة الشام حبضرة السلطان، فاتفق موته ق
  ]. ٥٤: سبأ) [ وبني ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إهنم كانوا يف شك مريب

ويف يوم اجلمعة سادس عشرين شعبان باشر صدر الدين املالكي مشيخة الشيوخ مضافا إىل قضاء قضاة املالكية، 
  .ي عنها إىل مصروحضر الناس عنده، وقرئ تقليده بذلك بعد انفصال الزرع

ويف نصف رمضان وصل قاضي احلنفية بدمشق لقضاء القضاة عماد الدين أيب احلسن علي بن أمحد بن عبد الواحد 
الطرسوسي، الذي كان نائبا لقاضي القضاة صدر الدين علي البصروي، فخلفه بعده باملنصب، وقرئ تقليده 

د الدين بن العز، ودرس بالنورية مع القضاء، وشكرت باجلامع، وخلع عليه وباشر احلكم، واستناب القاضي عما
  .سريته

  ويف رمضان قدم مجاعة من االسارى مع جتار الفرنج فأنزلوا باملدرسة العادلية الكبرية

  .واستفكوا من ديوان االسرى بنحو من ستني ألفا، وكثرت االدعية ملن كان السبب يف ذلك
وأمريه سيف الدين بالبان احملمدي، وقاضيه بدر الدين حممد بن  ويف ثامن شوال خرج الركب الشامي إىل احلجاز

  .حممد قاضي حران
ويف شوال وصل تقليد قضاء الشافعية بدمشق لبدر الدين ابن قاضي القضاة بن عز الدين الصائغ واخللعة معه، 

واغتاظ، فلما أصر فامتنع من ذلك أشد االمتناع، وصمم، وأحل عليه الدولة فلم يقبل وكثر بكاؤه وتغري مزاجه 
على ذلك راجع تنكز السلطان يف ذلك، فلما كان شهر ذي القعدة اشتهر تولية عالء الدين علي بن إمساعيل 

قضاء الشام، فسار إليها من مصر وزار القدس ودخل دمشق يوم االثنني سابع عشرين ذي القعدة، ) ١(القونوي 
والدولة إىل العادلية، فقرئ تقليده هبا وحكم هبا على  فاجتمع بنائب السلطنة ولبس اخللعة وركب مع احلجاب

العادة، وفرح الناس به وحبسن مسته وطيب لفظه ومالحة مشائله وتودده، وويل بعده مشيخة الشيوخ مبصر جمد 
  .الدين االقصرائي الصويف شيخ سرياقوس

لعة بكتابة السر عوضا عن ابن ويف يوم السبت ثالث عشرين ذي القعدة لبس القاضي حميي الدين بن فضل اهللا اخل
  ).٢(الشهاب حممود، واستمر ولده شرف الدين يف كتابة الدست 

  .ويف هذه السنة توىل قضاء حلب عوضا عن ابن الزملكاين القاضي فخر الدين البازري
أعجبه ويف العشر االول من ذي احلجة كمل ترخيم اجلامع االموي أعين حائطه الشمايل وجاء تنكز حىت نظر إليه ف

  .ذلك، وشكر ناظره تقي الدين بن مراجل
ويف يوم االضحى جاء سيل عظيم إىل مدينة بلبيس فهرب أهلها منها وتعطلت الصالة واالضاحي فيها، ومل ير مثله 

  .من مدة سنني متطاولة، وخرب شيئا كثريا من حواضرها وبساتينها فإنا هللا وإنا إليه راجعون
) ٣(المري أبو حيىي زكريا بن أمحد بن حممد بن عبد الواحد أيب حفص اهلنتاين اجلياين ا: وممن تويف فيها من االعيان

  املغريب، أمري بالد
  .املغرب

ولد بتونس قبل سنة مخسني وستمائة، وقرأ الفقه والعربية، وكان ملوك تونس تعظمه وتكرمه، النه من بيت امللك 
  .واالمرة والوزارة

سنة إحدى عشرة وسبعمائة، وكان شجاعا مقداما، وهو أول من أبطل ذكر ابن  مث بايعه أهل تونس على امللك يف
  التومرت من اخلطبة، مع أن



__________  
  .ه ٧٢٩نسبة إىل مدينة قونية بآسيا الصغرى، وتويف سنة : القونوي) ١(

__________  
هبا شرف الدين بن الشهاب  انه مت عزل حميي الدين عن كتابة السر، واستقر ٤٥٨/  ١/  ١ويف بدائع الزهور ) ٢(

  .حممود
__________  

  .اللحياين: ١٧٦/  ٢وتذكرة النبيه  ٧٦/  ٦كذا باالصل، ويف شذرات الذهب ) ٣(

  .جده أبا حفص اهلنتاين كان من أصحاب ابن التومرت
  .تويف يف احملرم من هذه السنة مبدينة االسكندرية

  .رمحه اهللا
بو الفدا إمساعيل بن رضي الدين أيب الفضل املسلم بن احلسن بن نصر الشيخ الصاحل ضياء الدين ضياء الدين أ

الدمشقي، املعروف بابن احلموي، كان هو وأبوه وجده من الكتاب املشهورين املشكورين، وكان هو كثري التالوة 
  .والصالة والصيام والرب والصدقة واالحسان إىل الفقراء واالغنياء

ع احلديث الكثري وخرج له الربزايل مشيخة مسعناها عليه، وكان من صدور أهل ولد سنة مخس وثالثني وستمائة ومس
دمشق، تويف يوم اجلمعة رابع عشر صفر، وصلي عليه ضحوة بوم السبت، ودفن بباب الصغري، وحج وجاور وأقام 

  .بالقدس مدة
احلمد اهللا (فاءل فإذا قوله مات وله ثنتان وسبعون سنة رمحه اهللا، وقد ذكر والده أنه حني ولد له فتح املصحف يت

  .فسماه إمساعيل]  ٣٩: إبراهيم) [ الذي وهب يل على الكرب إمساعيل وإسحاق
  .مث ولد له آخر فسماه إسحاق، وهذا من االنفاق احلسن رمحهم اهللا تعاىل

  ،الشيخ علي احملاريف علي بن أمحد بن هوس اهلاليل، أصل جده من قرية إيل البسوق، وأقام والده بالقدس
وحج هو مرة وجاور مبكة سنة مث حج، وكان رجال صاحلا مشهورا، ويعرف باحملاريف، النه كان حيرف االزقة 

ويصلح الرصفان هللا تعاىل، وكان يكثر التهليل والذكر جهرة، وكان عليه هيبة ووقار، ويتكلم كالما فيه ختويف 
ة، وكانت وفاته يوم الثالثاء ثالث عشرين ربيع وحتذير من النار، وعواقب الردى، وكان مالزما جملالس ابن تيمي

  .االول، ودفن بتربة الشيخ موفق الدين بالسفح، وكانت جنازته حافلة جدا رمحه اهللا
امللك الكامل ناصر الدين أبو املعايل حممد بن امللك السعيد فتح الدين عبد امللك بن السلطان امللك الصاحل إمساعيل 

أيب بكر بن أيوب أحد أكابر االمراء وأبناء امللوك، كان من حماسن البلد ذكاء وفطنة أيب اجليش بن امللك العادل 
وحسن عشرة ولطافة كالم، حبيث يسرد كثريا من الكالم مبنزلة االمثال من قوة ذهنه وحذاقة فهمه، وكان رئيسا 

  )١(من أجواد الناس، تويف عشية االربعاء عشرين مجادى االوىل 
__________  

  .ه ٦٥٣مجادى اآلخرة، وفيها كان مولده بظهر احلجاز الشريف سنة : ١٧٧/  ٢ذكرة النبيه يف ت) ١(
  .مات وقد جاوز السبعني



وصلي عليه ظهر اخلميس بصحن اجلامع حتت النسر، مث أرادوا دفنه عند جده المه امللك الكامل فلم يتيسر ذلك 
نا عليه منه، وكان حيفظ تارخيا جيدا، وقام ولده االمري فدفن بتربة أم الصاحل ساحمه اهللا، وكان له مساع كثري مسع

  .صالح الدين مكانه يف إمرة الطبلخانة، وجعل أخوه يف عشرته ولبسا اخللع السلطانية بذلك
، كان من أعيان الشافعية، )١(الشيخ االمام جنم الدين أمحد بن حممد بن أيب احلزم القرشي املخزومي القمويل 

ح احلاجبية يف جملدين، ودرس وحكم مبصر، وكان حمتسبا هبا أيضا، وكان مشكور السرية وشر) ٢(وشرح الوسيط 
فيها، وقد توىل بعده احلكم جنم الدين بن عقيل، واحلسبة ناصر الدين بن قار السبقوق، تويف يف رجب وقد جاوز 

  .الثمانني، ودفن بالقرافة رمحه اهللا
بن خلف احلزامي، أحد مشاهري الصاحلني مبصر، تويف بالروضة  الشيخ الصاحل أبو القاسم عبد الرمحن بن موسى

ومحل إىل شاطئ النيل، وصلي عليه ومحل على الرؤوس واالصابع، ودفن عند ابن أيب محزة، وقد قارب الثمانني، 
  .وكان ممن يقصد إىل الزيارة رمحه اهللا

اهلكاري الشافعي، قاضي احمللة، كان من  القاضي عز الدين عبد العزيز بن أمحد بن عثمان بن عيسى بن عمر اخلضر
  .خيار القضاة، وله تصنيف على حديث اجملامع يف رمضان، يقال إنه استنبط فيه ألف حكم

  .تويف يف رمضان، وقد كان حصل كتبا جيدة منها التهذيب لشيخنا املزي
اسة املذهب تدريسا وإفتاء شيخ الشافعية بالشام وغريها، انتهت إليه ري) ٣(الشيخ كمال الدين بن الزملكاين 

  ومناظرة، ويقال يف
__________  

  .حتريف" التمويل : " من تذكرة النبيه وشذرات الذهب، ويف االصل) ١(
  ).١٨٣/  ٤القاموس اجلغرايف (نسبة إىل قمولة بلد بصعيد مصر، وهي من االعمال القوصية : والقمويل

__________  
/  ٢كشف الظنون ( ٥٠٥أيب حامد الغزايل الشافعي املتوىف سنة  وهو كتاب الوسيط يف الفروع لالمام) ٢(

٢٠٠٨.(  
__________  

وهو كمال الدين حممد بن علي بن الواحد بن عبد الكرمي بن خلف بن نبهان االنصاري الزملكاين الشافعي ) ٣(
  ).١٧٢/  ٢وتذكرة النبيه  ٤٥٨/  ١/  ١وبدائع الزهور  ٧٨/  ٦شذرات الذهب (

  .نسبة إىل أيب دجانة مساك بن خرشة واهللا أعلم نسبه السماكي
وستني وستمائة، ومسع الكثري واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري، ) ١(ولد ليلة االثنني ثامن شوال سنة ست 

ويف االصول على القاضي هباء الدين بن الزكي، ويف النحو على بدر الدين بن ملك وغريهم، وبرع وحصل وساد 
مذهبه، وحاز قصب السبق عليهم بذهنه الوقاد يف حتصيل العلم الذي أسهره ومنعه الرقاد وعبارته  أقرانه من أهل

اليت هي أشهى من كل شئ معتاد، وخطه الذي هو أنضر من أزاهري الوهاد، وقد درس بعدة مدارس بدمشق، 
  وباشر عدة جهات كبار، كنظر اخلزانة ونظر املارستان

  .ووكالة بيت املال النوري وديوان امللك السعيد،
  .وله تعاليق مفيدة واختيارات محيدة سديدة، ومناظرات سعيدة

ومما علقه قطعة كبرية من شرح املنهاج للنووي، وجملد يف الرد على الشيخ تقي الدين بن تيمية يف مسألة الطالق 



من عبارته، وحسن تقريره، وغري ذلك، وأما دروسه يف احملافل فلم أمسع أحدا من الناس درس أحسن منها وال أحلى 
وجودة احترازاته، وصحة ذهنه وقوة قرحيته وحسن نظمه، وقد درس بالشامية الربانية والعذراوية اجلوانية 

والرواحية واملسرورية، فكان يعطي كل واحدة منهن حقها حبيث كان يكاد ينسخ بكل واحد من تلك الدروس ما 
دروس وكثرة الفقهاء والفضالء، بل كلما كان اجلمع أكثر والفضالء قبله من حسنه وفصاحته، وال يهيله تعداد ال

  .أكرب كان الدرس أنضر وأهبر وأحلى وأنصح وأفصح
مث ملا انتقل إىل قضاء حلب وما معه من املدارس العديدة عامله معاملة مثلها، وأوسع بالفضيلة مجيع أهلها، ومسعوا 

  .من العلوم ما مل يسمعوا هم وال آباؤهم
ب إىل الديار املصرية ليويل الشامية دار السنة النبوية فعاجلته املنية قبل وصوله إليها، فمرض وهو سائر على مث طل

الربيد تسعة أيام، مث عقب املرض حبراق احلمام فقبضه هاذم اللذات، وحال بينه وبني سائر الشهوات واالرادات، 
  .واالعمال بالنيات

امرأة يتزوجها فهجرته إىل ما هاجر إليه، وكان من نيته اخلبيثة إذا رجع إىل  ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو
الشام متوليا أن يؤذي شيخ االسالم ابن تيمية فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده، فتويف يف سحر يوم االربعاء سادس 

هرة ودفن بالقرافة ليلة اخلميس جوار قبة الشافعي تغمدها اهللا عشر شهر رمضان مبدينة بلبيس، ومحل إىل القا
  .برمحته

احلاج علي املؤذن املشهور باجلامع االموي احلاج علي بن فرج بن أيب الفضل الكتاين، كان أبوه من خيار املؤذنني، 
 مرة ومسع فيه صالح ودين وله قبول عند الناس، وكان حسن الصوت جهوره، وفيه تودد وخدم وكرم، وحج غري

  .من أيب عمر وغريه، تويف ليلة االربعاء ثالث ذي القعدة وصلي عليه غدوة، ودفن بباب الصغري
  :ويف ذي القعدة تويف
__________  

  .سبع وستني: يف بدائع الزهور وتذكرة النبيه) ١(
  ).٨ ٧/  ٦انظر شذرات الذهب (

  .نه بالزاويةالشيخ فضل بن الشيخ الرجيحي التونسي وأجلس أخوه يوسف مكا
مث دخلت سنة مثان وعشرين وسبعمائة يف ذي القعدة منها كانت وفاة شيخ االسالم أيب العباس أمحد بن تيمية قدس 

  .اهللا روحه كما ستأيت ترمجة وفاته يف الوفيات إن شاء اهللا تعاىل
  .استهلت هذه السنة وحكام البالد هم املذكورون يف اليت قبلها سوى نائب مصر وقاضي حلب

ويف يوم االربعاء ثاين احملرم درس حبلقة صاحب محص الشيخ احلافظ صالح الدين العالئي، نزل له عنها شيخنا 
  .احلافظ املزي، وحضر عنده الفقهاء والقضاة واالعيان، وذكر درسا حسنا مفيدا

ية عوضا عن ويف يوم اجلمعة رابع احملرم حضر قاضي القضاة عالء الدين القونوي مشيخة الشيوخ بالسمساط
  .القاضي املالكي شرف الدين، وحضر عنده الفقهاء والصوفية على العادة

ويف يوم االحد ثامن عشر صفر درس باملسرورية تقي الدين عبد الرمحن بن الشيخ كمال الدين بن الزملكاين عوضا 
  .والده عن مجال الدين بن الشريشي حبكم انتقاله إىل قضاء محص، وحضر الناس عنده وترمحوا على

ويف يوم االحد خامس عشرين صفر وصل إىل دمشق االمري الكبري صاحب بالد الروم مترتاش ابن جوبان، قاصدا 
  .إىل مصر، فخرج نائب السلطنة



  .واجليش إىل تلقيه، وهو شاب حسن الصورة تام الشكل مليح الوجه
لى االمراء وأكرموا إكراما زائدا، وكان وملا انتهى إىل السلطان مبصر أكرمه وأعطاه تقدمة ألف، وفرق أصحابه ع

كان قد قتل أخاه جواجا رمشتق يف شوال من السنة ) ١(سبب قدومه إىل مصر أن صاحب العراق امللك أبا سعيد 
، وكان جوبان إذ ذاك مدبر )٢(املاضية، فهم والده جوبان مبحاربة السلطان أيب سعيد فلم يتمكن من ذلك 

  .عند ذلك من السلطان ففر هاربا بدمه إىل السلطان الناصر مبصراملمالك، فخا ف مترتاش هذا 
  ويف ربيع االول توجه نائب الشام سيف الدين تنكز إىل الديار املصرية لزيارة السلطان فأكرمه

واحترمه واشترى يف هذه السفرة دار الفلوس اليت بالقرب من البزوريني واجلوزية، وهي شرقيها، وقد كان سوق 
  يوم يسمى سوق القمح، فاشترى هذه الدار وعمرها دارا هائلة ليسالبزورية ال

__________  
ه  ٧٣٦ - ٧١٦وهو أبو سعيد هبادر بن خربندا بن أرغون بن أبغا بن هوالكو ويل احلكم حنو عشرين سنة ) ١(
  ).٣٦٢/  ٢معجم زامباور  ٣٤/  ٢الدرر الكامنة (

__________  
  ).ه ٧٢٨ويف تذكرة النبيه مت قتله هذه السنة  ٩٦/  ٤البشر  خمتصر أخبار(مث قتله صاحب هراة ) ٢(

بدمشق دار أحسن منها، ومساها دار الذهب، وهدم محام سويد تلقاءها وجعله دار قرآن وحديث يف غاية احلسن 
أيضا، ووقف عليها أماكن ورتب فيها املشايخ والطلبة كما سيأيت تفصيله يف موضعه، واجتاز برجوعه من مصر 

  .س الشريف وزاره وأمر ببناء محام به، وبناء دار حديث أيضا به، وخانقاه كما يأيت بيانهبالقد
ويف آخر ربيع االول وصلت القناة إىل القدس اليت أمر بعمارهتا وجتديدها سيف الدين تنكز قطلبك، فقام بعمارهتا 

، وعمل به بركة هائلة، وهي مع والة تلك النواحي، وفرح املسلمون هبا ودخلت حىت إىل شط املسجد االقصى
  .مرمخة ما بني الصخرة واالقصى، وكان ابتداء عملها من شوال من السنة املاضية

  .ويف هذه املدة عمر سقوف شرافات املسجد احلرام وإيوانه، وعمرت مبكة طهارة مما يلي باب بين شيبة
  .وله بابان ويف هذا الشهر كملت عمارة احلمام الذي بسوق باب توما،: قال الربزايل

ويف ربيع اآلخر نقض الترخيم الذي حبائط جامع دمشق القبلي من جهة الغرب مما يلي باب الزيادة، فوجدوا احلائط 
متجافيا فخيف من أمره، وحضر تنكز بنفسه ومعه القضاة وأرباب اخلربة، فاتفق رأيهم على نقضه وإصالحه، 

خر وكتب نائب السلطنة إىل السلطان يعلمه بذلك ويستأذنه وذلك يوم اجلمعة بعد الصالة سابع عشرين ربيع اآل
يف عمارته، فجاء املرسوم باالذن بذلك، فشرع يف نقضه يوم اجلمعة خامس عشرين مجادى االوىل، وشرعوا يف 

عمارته يوم االحد تاسع مجادى اآلخرة، وعمل حمراب فيما بني الزيادة ومقصورة اخلطابة يضاهي حمراب الصحابة، 
  ا والزموا يف عمارته، وتربع كثري من الناس بالعمل فيه من سائر الناس، فكان يعمل فيهمث جدو

كل من مائة رجل، حىت كملت عمارة اجلدار وأعيدت طاقاته وسقوفه يف العشرين من رجب وذلك هبمة تقي الدين 
خيل إىل أحد أن عمله بن مراجل وهذا من العجب فإنه نقض اجلدار وما يسامته من السقف، وأعيد يف مدة ال يت

يفرغ فيما يقارب هذه املدة جزما، وساعدهم على سرعة االعادة حجارة وجدوها يف أساس الصومعة الغربية اليت 
عند الغزالية، وقد كان يف كل زاوية من هذا املعبد صومعة كما يف الغربية والشرقية القبلتني منه فأبيدت السماليتني 

لوف من السنني سوى أس هذا املأذنة الغربية الشمالية، فكانت من أكرب العون على قدميا ومل يبق منهما من مدة أ
  .إعادة هذا اجلدار سريعا



  .ومن العجب أن ناظر اجلامع ابن مراجل مل ينقص أحدا من أرباب املرتبات على اجلامع شيئا مع هذه العمارة
تصل بالرماحني، واحترقت القيسارية واملسجد ويف ليلة السبت خامس مجادى االوىل وقع حريق عظيم بالقرايني وا

  .الذي هناك، وهلك للناس شئ كثري من الفرا واجلوخ واالقمشة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
ويف يوم اجلمعة عاشره بعد الصالة صلي على القاضي مشس الدين بن احلريري قاضي قضاة احلنفية مبصر، وصلي 

  .عليه صالة الغائب بدمشق
  وم قدم الربيد يطلب برهانويف هذا الي

الدين بن عبد احلق احلنفي إىل مصر ليلي القضاء هبا بعد ابن احلريري، فخرج مسافرا إليها، ودخل مصر يف خامس 
عشرين مجادى االوىل، واجتمع بالسلطان فواله القضاء وأكرمه وخلع عليه وأعطاه بغلة بزناري، وحكم باملدرسة 

  .، ورسم له جبميع جهات ابن احلريريالصاحلية حبضرة القضاة واحلجاب
ويف يوم االثنني تاسع مجادى اآلخرة أخرج ما كان عند الشيخ تقي الدين بن تيمية من الكتب واالوراق والدواة 

  .والقلم، ومنع من الكتب واملطالعة، ومحلت كتبه يف مستهل رجب إىل خزانة الكتب بالعادلية الكبرية
جملدا، وأربع عشرة ربطة كراريس، فنظر القضاة والفقهاء فيها وتفوقوها بينهم، وكانت حنو ستني : قال الربزايل

  وكان سبب ذلك أنه أجاب ملا كان رد عليه
التقي ابن االخنائي املالكي يف مسألة الزيارة فرد عليه الشيخ تقي الدين واستجهله وأعلمه أنه قليل البضاعة يف 

فرسم السلطان عند ذلك بإخراج ما عنده من ذلك وكان ما كان، كما العلم، فطلع االخنائي إىل السلطان وشكاه، 
  .ذكرنا

ويف أواخره رسم لعالء الدين بن القالنسي يف الدست، مكان أخيه مجال الدين توقريا خلاطره عن املباشرة، وأن 
  .يكون معلومه على قضاء العساكر والوكالة، وخلع عليهما بذلك

رسم لالئمة الثالثة احلنفي واملالكي واحلنبلي بالصالة يف احلائط القبلي من  ويف يوم الثالثاء ثالث عشرين رجب
االموي، فعني احملراب اجلديد الذي بني الزيادة واملقصورة لالمام احلنفي، وعني حمراب الصحابة للمالكي وعني 

كالسة، وكان قبل حمراب مقصورة اخلضر الذي كان يصلي فيه املالكي للحنبلي، وعوض إمام حمراب الصحابة بال
ذلك يف حال العمارة قد بلغ حمراب احلنفية من املقصورة املعروفة هبم، وحمراب احلنابلة من خلفهم يف الرواق الثالث 
  .الغريب وكانا بني االعمدة، فنقلت تلك احملاريب، وعوضوا باحملاريب املستقرة باحلائط القبلي واستقر االمر كذلك

المري مترتاش بن جوبان الذي أتى هاربا إىل السلطان الناصر مبصر ومجاعة من ويف العشرين من شعبان مسك ا
شوال أظهر موته، يقال إنه قتله السلطان وأرسل رأسه إىل أيب ) ١(أصحابه، وحبسوا بقلعة مصر، فلما كان ثاين 
  .سعيد صاحب العراق ابن خربندا ملك التتار

  أمريه فخر الدين عثمان بن مشس الدينويف يوم االثنني ثاين شوال خرج الركب الشامي و
__________  

  .رابع شوال: ٩٩/  ٤يف خمتصر أخبار البشر ) ١(
أن أبا سعيد كاتب السلطان يف أمر مترتاش حبكم الصلح، إىل جانب أن السلطان قد بلغه عنه : وعن سبب قتله قال

ل أيب سعيد فبالغ يف طلب مترتاش انه أخذ أموال أهل بالد الروم وظلمهم الظلم الفاحش، وحضور أباجي رسو
  ).٢٧٢/  ٩النجوم الزاهرة  ٢٩٢/  ٢وانظر السلوك (فاقتضت املصلحة إعدامه، فأعدم حبضور أباجي 



  .لؤلؤ احلليب أحد أمراء دمشق، وقاضيه قاضي قضاة احلنابلة عز الدين بن التقي سليمان
  وممن

حسام الدين بن النجييب وتقي الدين بن السلعوس وبدر  حج االمري حسام الدين الشبمقدار، واالمري قبجق واالمري
  .الدين بن الصائغ وابنا جهبل والفخر املصري، والشيخ علم الدين الربزايل، وشهاب الدين الطاهري

وقبل ذلك بيوم حكم القاضي املنفلوطي الذي كان حاكما ببعلبك بدمشق نيابة عن شيخه قاضي القضاة عالء 
كور السرية، تأمل أهل بعلبلك لفقده، فحكم بدمشق عوضا عن القونوي بسبب عزمه الدين القونوي، وكان مش

ابن مجلة : على احلج، مث ملا رجع الفخر من احلج عاد إىل احلكم واستمر املنفلوطي حيكم أيضا، فصاروا ثالث نواب
  .والفخر املصري واملنفلوطي

عن القاضي فخر الدين كاتب املماليك إىل حني  وسافر ابن احلشيشي يف ثاين عشرين شوال إىل القاهرة لينوب
رجوعه من احلجاز، فلما وصل وىل حجابة ديوان اجليش، واستمر هناك، واستقل قطب الدين ابن الشيخ السالمية 

  .بنظر اجليش بدمشق على عادته
  .نهويف شوال خلع على أمني امللك بالديار املصرية وويل نظر الدواوين فباشره شهرا ويومني وعزل ع
ويف ليلة االثنني : وفاة شيخ االسالم أيب العباس تقي الدين أمحد بن تيمية قال الشيخ علم الدين الربزايل يف تارخيه

العشرين من ذي القعدة تويف الشيخ االمام العامل العلم العالمة الفقيه احلافظ الزاهد العابد القدوة شيخ االسالم تقي 
االمام العالمة املفيت شهاب الدين أيب احملاسن عبد احلليم ابن الشيخ االمام شيخ الدين أبو العباس أمحد ابن شيخنا 

االسالم أيب الربكات عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم حممد بن اخلضر بن حممد ابن اخلضر بن علي بن عبد اهللا 
ضر مجع كثري إىل القلعة، وأذن هلم يف بن تيمية احلراين مث الدمشقي، بقلعة دمشق بالقاعة اليت كان حمبوسا هبا، وح

الدخول عليه، وجلس مجاعة عنده قبل الغسل وقرأوا القرآن وتربكوا برؤيته وتقبيله، مث انصرفوا، مث حضر مجاعة 
من النساء ففعلن مثل ذلك مث انصرفن واقتصروا على من يغسله، فلما فرغ من غسله أخرج مث اجتمع اخللق 

مع وامتال باجلامع أيضا وصحنه والكالسة وباب الربيد وباب الساعات إىل باب اللبادين بالقلعة والطريق إىل اجلا
  والغوارة، وحضرت اجلنازة يف الساعة الرابعة من النهار أو حنو ذلك ووضعت يف

يه اجلامع، واجلند قد احتاطوا هبا حيفظوهنا من الناس من شدة الزحام، وصلي عليه أوال بالقلعة، تقدم يف الصالة عل
أوال الشيخ حممد بن متام، مث صلي عليه باجلامع االموي عقيب صالة الظهر، وقد تضاعف اجتماع الناس على ما 

تقدم ذكره، مث تزايد اجلمع إىل أن ضاقت الرحاب واالزقة واالسواق بأهلها ومن فيها، مث محل بعد أن يصلي عليه 
شتد الزحام وعلت االصوات بالبكاء والنحيب على الرؤوس واالصابع، وخرج النعش به من باب الربيد وا

  والترحم عليه والثناء والدعاء له، وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثياهبم، وذهبت النعال من أرجل

الناس وقباقيبهم ومناديل وعمائم ال يلتفتون إليها لشغلهم بالنظر إىل اجلنازة، وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم 
يتأخر، وتارة يقف حىت متر الناس، وخرج الناس من اجلامع من أبوابه كلها وهي شديدة الزحام، كل باب وتارة 

أشد زمحة من اآلخر، مث خرج الناس من أبواب البلد مجيعها من شدة الزحام فيها، لكن كان معظم الزحام من 
  .وباب النصر، وباب اجلابيةباب الفرج الذي أخرجت منه اجلنازة، وباب الفراديس، : االبواب االربعة

وعظم االمر بسوق اخليل وتضاعف اخللق وكثر الناس، ووضعت اجلنازة هناك وتقدم للصالة عليه هناك أخوه زين 
الدين عبد الرمحن، فلم قضيت الصالة محل إىل مقربة الصوفية فدفن إىل جانب أخيه شرف الدين عبد اهللا رمحهما 

، وذلك من كثرة من يأيت ويصلي عليه من أهل البساتني وأهل الغوطة وأهل اهللا، وكان دفنه قبل العصر بيسري



القرى وغريهم، وأغلق الناس حوانيتهم ومل يتخلف عن احلضور إال من هو عاجز عن احلضور، مع الترحم والدعاء 
االسطحة  له، وأنه لو قدر ما ختلف، وحضر نساء كثريات حبيث حزرن خبمسة عشر ألف امرأة، غري الاليت كن على

  .وغريهن، اجلميع يترمحن ويبكني عليه فما قيل
وأما الرجال فحرزوا بستني ألفا إىل مائة ألف إىل أكثر من ذلك إىل مائيت ألف وشرب مجاع املاء الذي فضل من 

غسله، واقتسم مجاعة بقية السدر الذي غسل به، ودفع يف اخليط الذي كان فيه الزئبق الذي كان يف عنقه بسبب 
  .ل مائة ومخسون درمها، وقيل إن الطاقية اليت كانت على رأسه دفع فيها مخسمائة درمهاالقم

  وحصل يف اجلنازة ضجيج وبكاء كثري، وتضرع
وختمت له ختمات كثرية بالصاحلية وبالبلد، وتردد الناس إىل قربه أياما كثرية ليال وهنارا يبيتون عنده ويصبحون، 

  .ثاه مجاعة بقصائد مجةورئيت له منامات صاحلة كثرية، ور
وكان مولده يوم االثنني عاشر ربيع االول حبران سنة إحدى وستني وستمائة، وقدم مع والده وأهله إىل دمشق وهو 
صغري، فسمع احلديث من ابن عبد الدائم وابن أيب اليسر وابن عبدان والشيخ مشس الدين احلنبلي، والشيخ مشس 

الدين بن الصرييف، وجمد الدين بن عساكر والشيخ مجال الدين البغدادي  الدين بن عطاء احلنفي، والشيخ مجال
والنجيب بن املقداد، وابن أيب اخلري، وابن عالن وابن أيب بكر اليهودي والكمال عبد الرحيم والفخر علي وابن 

ب احلديث شيبان والشرف ابن القواس، وزينب بنت مكي، وخلق كثري مسع منهم احلديث، وقرأ بنفسه الكثري وطل
وكتب الطباق واالثبات والزم السماع بنفسه مدة سنني، وقل أن مسع شيئا إال حفظه، مث اشتغل بالعلوم، وكان 

ذكيا كثري احملفوظ فصار إماما يف التفسري وما يتعلق به عارفا بالفقه، فيقال إنه كان أعرف بفقه املذاهب من أهلها 
ختالف العلماء، عاملا يف االصول والفروع والنحو واللغة، وغري ذلك من الذي كانوا يف زمانه وغريه، وكان عاملا با

العلوم النقلية والعقلية، وما قطع يف جملس وال تكلم معه فاضل يف فن من الفنون إال ظن أن ذلك الفن فنه، ورآه 
برجاله متضلعا من عارفا به متقنا له، وأما احلديث فكان حامل رايته حافظا له مميزا بني صحيحه وسقيمه، عارفا 

  ذلك، وله تصانيف كثرية وتعاليق مفيدة يف االصول والفروع، كمل منها مجلة وبيضت

  .وكتبت عنه وقرئت عليه أو بعضها، ومجلة كبرية مل يكملها، ومجلة كملها ومل تبيض إىل اآلن
العيد، وابن النحاس،  وأثىن عليه وعلى علومه وفضائله مجاعة من علماء عصره، مثل القاضي اخلويي، وابن دقيق

: والقاضي احلنفي قاضي قضاة مصر ابن احلريري وابن الزملكاين وغريهم، ووجدت خبط ابن الزملكاين أنه قال
اجتمعت فيه شروط االجتهاد على وجهها، وأن له اليد الطوىل يف حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب 

  :اتوالتقسيم والتدين، وكتب على تصنيف له هذه االبي
أعجوبة الدهر هو آية يف ) ١(هو بيننا * وصفاته جلت عن احلصر هو حجة هللا قاهرة * ماذا يقول الواصفون له 

أنوارها أربت على الفجر وهذا الثناء عليه، وكان عمره يومئذ حنو ستني سنة، وكان بيين وبينه ) * ٢(اخللق ظاهرة 
سنة وله فضائل كثرية، وأمساء مصنفاته وسريته وما جرى مودة وصحبة من الصغر، ومساع احلديث والطلب من حنو 

  .بينه وبني الفقهاء والدولة وحبسه مرات وأحواله ال حيتمل ذكر مجيعها هذا املوضع، وهذا الكتاب
وملا مات كنت غائبا عن دمشق بطريق احلجاز، مث بلغنا خرب موته بعد وفاته بأكثر من مخسني يوما ملا وصلنا إىل 

  .لتأسف لفقده رمحه اهللا تعاىلتبوك، وحصل ا
  .هذا لفظه يف هذا املوضع من تارخيه

مث ذكر الشيخ علم الدين بعد إيراد هذه الترمجة جنازة أيب بكر بن أيب داود وعظمها، وجنازة االمام أمحد ببغداد 



 الفتح القواس حضرت جنازة أيب: مسعت أبا عبد الرمحن السيويف يقول: وشهرهتا، وقال االمام أبو عثمان الصابوين
الزاهد مع الشيخ أيب احلسن الدار قطين فلما بلغ إىل ذلك اجلمع العظيم أقبل علينا وقال مسعت أبا سهل بن زياد 

قولوا الهل البدع بيننا وبينكم اجلنائز، قال : القطان يقول مسعت عبد اهللا بن أمحد بن حنبل يقول مسعت أيب يقول
نت هائلة عظيمة، بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك، وتعظيمهم له، وال شك أن جنازة أمحد ابن حنبل كا

وأن الدولة كانت حتبه، والشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا تويف ببلدة دمشق، وأهلها ال يعشرون أهل بغداد 
الكثرة اليت حينئذ كثرة، ولكنهم اجتمعوا جلنازته اجتماعا لو مجعهم سلطان قاهر، وديوان حاصر ملا بلغوا هذه 

  .اجتمعوها يف جنازته، وانتهوا إليها
هذا مع أن الرجل مات بالقلعة حمبوسا من جهة السلطان، وكثري من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه للناس أشياء 

  كثرية، مما ينفر منها طباع أهل
__________  

  .هو بيت: ١٨٧/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(
__________  

  .هو آية للخلق ظاهرة: ٨٣/  ٦ه وشذرات الذهب  ٧٢٨يات سنة يف عقد اجلمان وف) ٢(

  .االديان، فضال عن أهل االسالم
  .وهذه كانت جنازته

وقد اتفق موته يف سحر ليلة االثنني املذكور، فذكر ذلك مؤذن القلعة على املنارة هبا وتكلم به احلراس على : قال
طيب العظيم واالمر اجلسيم، فبادر الناس على الفور إىل االبرجة، فما أصبح الناس إال وقد تسامعوا هبذا اخل

االجتماع حول القلعة من كل مكان أمكنهم اجملئ منه، حىت من الغوطة واملرج، ومل يطبخ أهل االسواق شيئا، وال 
فتحوا كثريا من الدكاكني اليت من شأهنا أن تفتح أوائل النهار على العادة، وكان نائب السلطنة تنكز قد ذهب 

تصيد يف بعض االمكنة، فحارت الدولة ماذا يصنعون، وجاء الصاحب مشس الدين غربيال نائب القلعة فعزاه فيه، ي
وجلس عنده، وفتح باب القلعة ملن يدخل من اخلواص واالصحاب واالحباب، فاجتمع عند الشيخ يف قاعته خلق 

على مثل ليلى * ا عنده يبكون ويثنون من أخصاء أصحابه من الدولة وغريهم من أهل البلد والصاحلية، فجلسو
وكنت فيمن حضر هناك مع شيخنا احلافظ أيب احلجاج املزي رمحه اهللا، وكشفت عن وجه الشيخ * يقتل املرء نفسه 

  .ونظرت إليه وقبلته، وعلى رأسه عمامة بعذب مغروزة وقد عاله الشيب أكثر مما فارقناه
أنه قرأ هو والشيخ منذ دخل القلعة مثانني ختمة وشرعا يف احلادية وأخرب احلاضرين أخوه زين الدين عبد الرمحن 

) [ إن املتقني يف جنات وهنر يف مقعد صدق عند مليك مقتدر(والثمانني، فانتهينا فيها إىل آخر اقتربت الساعة 
وكان  -فشرع عند ذلك الشيخان الصاحلان اخلريان عبد اهللا بن احملب وعبد اهللا الزرعي الضرير ]  ٥٥: القمر

  .فابتدآ من أول سورة الرمحن حىت ختموا القرآن وأنا حاضر أمسع وأرى -الشيخ رمحه اهللا حيب قراءهتما 
مث شرعوا يف غسل الشيخ وخرجت إىل مسجد هناك ومل يدعوا عنده إال من ساعد يف غسله، منهم شيخنا احلافظ 

، فما فرغ منه حىت امتالت القلعة وضج الناس بالبكا املزي ومجاعة من كبار الصاحلني واالخيار، أهل العلم واالميان
والثناء والدعاء والترحم، مث ساروا به إىل اجلامع فسلكوا طريق العمادية على العادلية الكبرية، مث عطفوا على ثلث 

ئق الناطفانيني، وذلك أن سويقة باب الربيد كانت قد هدمت لتصلح، ودخلوا باجلنازة إىل اجلامع االموي، واخلال
  فيه بني يدي اجلنازة وخلفها وعن



ميينها ومشاهلا ما ال حيصي عدهتم إال اهللا تعاىل، فصرخ صارخ وصاح صائح هكذا تكون جنائز أئمة السنة فتباكى 
الناس وضجوا عند مساع هذا الصارخ ووضع الشيخ يف موضع اجلنائز مما يلي املقصورة، وجلس الناس من كثرهتم 

بل مرصوصني رصا ال يتمكن أحد من السجود إال بكلفة جو اجلامع وبرى االزقة وزمحتهم على غري صفوف، 
واالسواق، وذلك قبل أذان الظهر بقليل، وجاء الناس من كل مكان، وقوي خلق الصيام الهنم ال يتفرغون يف هذا 

الة عقبه على اليوم الكل وال لشرب، وكثر الناس كثرة ال حتد وال توصف، فلما فرغ من أذان الظهر أقيمت الص
السدة خالف العادة، فلما فرغوا من الصالة خرج نائب اخلطيب لغيبة اخلطيب مبصر فصلى عليه إماما، وهو 

  الشيخ عالء الدين اخلراط، مث خرج الناس من كل مكان من أبواب اجلامع والبلد كما ذكرنا، واجتموا

ابر الصوفية، والناس يف بكاء وهتليل يف خمافته كل بسوق اخليل، ومن الناس من تعجل بعد أن صلى يف اجلامع إىل مق
  .واحد بنفسه، ويف ثناء وتأسف، والنساء فوق االسطحة من هناك إىل املقربة يبكني ويدعني ويقلن هذا العامل

وباجلملة كان يوما مشهودا مل يعهد مثله بدمشق إال أن يكون يف زمن بين أمية حني كان الناس كثريين، وكانت دار 
فة، مث دفن عند أخيه قريبا من أذان العصر على التحديد، وال ميكن أحد حصر من حضر اجلنازة، وتقريب اخلال

ذلك أنه عبارة عمن أمكنه احلضور من أهل البلد وحواضره ومل يتخلف من الناس إال القليل من الصغار 
وهم :  جنازته، وهم ثالثة أنفسواملخدرات، وما علمت أحدا من أهل العلم إال النفر اليسري ختلف عن احلضور يف

ابن مجلة، والصدر، والقفجاري، وهؤالء كانوا قد اشتهروا مبعاداته فاختفوا من الناس خوفا على أنفسهم، حبيث 
إهنم علموا مىت خرجوا قتلوا وأهلكهم الناس، وتردد شيخنا االمام العالمة برهان الدين الفزاري إىل قربه يف االيام 

عة من علماء الشافعية، وكان برهان الدين الفزاري يأيت راكبا على محاره وعليه اجلاللة والوقار الثالثة وكذلك مجا
  .رمحه اهللا

  وعملت له ختمات كثرية ورئيت له منامات صاحلة عجيبة، ورثي بأشعار كثرية وقصائد مطولة
  .جدا

من جمموع ذلك ترمجة وجيزة  وقد أفردت له تراجم كثرية، وصنف يف ذلك مجاعة من الفضالء وغريهم، وسأخلص
يف ذكر مناقبه وفضائله وشجاعته وكرمه ونصحه وزهادته وعبادته وعلومه املتنوعة الكثرية اجملودة وصفاته الكبار 

  .والصغار، اليت احتوت على غالب العلوم ومفرداته يف االختيارات اليت نصرها بالكتاب والسنة وأفىت هبا
العلماء وممن خيطئ ويصيب ولكن خطأه بالنسبة إىل صوابه كنقطة يف حبر جلي،  وباجلملة كان رمحه اهللا من كبار

إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر : " وخطأه أيضا مغفور له كما يف صحيح البخاري
  .فهو مأجور" 

  .كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إال صاحب هذا القرب: وقال االمام مالك بن أنس
ويف سادس عشرين ذي القعدة نقل تنكز حواصله وأمواله من دار الذهب داخل باب الفراديس إىل الدار اليت 

أنشأها، تعرف بدار فلوس، فسميت دار الذهب، وعزل خزنداره ناصر الدين حممد ابن عيسى، وويل مكانه مملوكه 
  .أباجي

أول النهار إىل وقت العصر، فهدم من جامعها  ويف ثامن عشرين ذي القعدة جاء إىل مدينة عجلون سيل عظيم من
وأسواقها ورباعها ودورها شيئا كثريا، وغرق سبعة نفر، وهلك للناس شئ كثري من االموال والغالت واالمتعة 

  .وإنا هللا وإنا إليه راجعون) ١(واملواشي ما يقارب قيمته ألف ألف درهم 



__________  
  .ألف درهممخسمائة : ١٩٠/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(

ويف يوم االحد ثامن عشر ذي احلجة ألزم القاضي الشافعي الشيخ عالء الدين القونوي مجاعة الشهود بسائر املراكز 
أن يرسلوا يف عمائمهم العذبات ليتميزوا بذلك عن عوام الناس، ففعلوا ذلك أياما مث تضرروا من ذلك فأرخص هلم 

  .يف تركها، ومنهم من اشتمر هبا
ثالثاء عشرين ذي احلجة أفرج عن الشيخ االمام العامل العالمة أيب عبد اهللا مشس الدين بن قيم اجلوزية، ويف يوم ال

وكان معتقال بالقلعة أيضا، من بعد اعتقال الشيخ تقي الدين بأيام من شعبان سنة ست وعشرين إىل هذا احلني، 
  قر، والجني املنصوري، وأحضرواوجاء اخلرب بأن السلطان أفرج عن اجلاويل واالمري فرج بن قراسن

  .بعد العيد بني يديه، وخلع عليهم
وفيه وصل اخلرب مبوت االمري الكبري جوبان نائب السلطان أيب سعيد على تلك البالد، ووفاة قراسنقر املنصوري 

  .أيضا كالمها يف القعدة من هذه السنة
قد غرم عليها أمواال جزيلة كثرية، وله تربة باملدينة وجوبان هذا هو الذي ساق القناة الواصلة إىل املسجد احلرام، و

النبوية، ومدرسة مشهورة، وله أثار حسنة، وكان جيد االسالم له مهه عالية وقد دبر املمالك يف أيام أيب سعيد مدة 
طويلة على السداد، مث أراد أبو سعيد مسكه فتخلص من ذلك كما ذكرنا، مث إن أبا سعيد قتل ابنه خواجا رمشق 

يف السنة املاضية ففر ابنه اآلخر مترتاش هاربا إىل سلطان مصر، فآواه شهرا مث ترددت الرسل بني امللكني يف قتله 
  .فقتله صاحب مصر فيما قيل وأرسل برأسه إليه، مث تويف أبوه بعده بقليل، واهللا أعلم بالسرائر

من مجلة من قتل االشرف خليل بن املنصور  وإما قراسنقر املنصوري فهو من مجاعة كبار أمراء مصر والشام، وكان
كما تقدم، مث ويل نيابة مصر مدة، مث صار إىل نيابة دمشق مث إىل نيابة حلب، مث فر إىل التتر هو االفرم والزركاشي 

فآواهم ملك التتار خربندا وأكرمهم وأقطعهم بالدا كثرية، وتزوج قراسنقر بنت هوالكو مث كانت وفاته مبراغة 
  .سنة واهللا أعلم) ٢(اليت كان حاكما هبا يف هذه السنة، وله حنو تسعني بلده ) ١(

وممن تويف فيها من االعيان شيخ االسالم العالمة تقي الدين بن تيمية كما تقدم ذكر ذلك يف احلوادث وسنفرد له 
  .ترمجة على حدة إن شاء اهللا تعاىل

أمحد بن عبد احملسن العلوي احلسيين العراقي االسكندري الشريف العامل عز الدين عز الدين أبو إسحاق إبراهيم بن 
الشافعي، مسع الكثري وحفظ الوجيز يف الفقه، وااليضاح يف النحو، وكان زاهدا متقلال من الدنيا وبلغ تسعني سنة 

وعقله وعلمه وذهنه ثابت متيقظ، ولد سنة مثان وثالثني وستمائة، وتويف يوم اجلمعة خامس احملرم، ودفن 
  .كندرية بني املادين رمحه اهللاباالس

__________  
  ).٣٩٩تقومي البلدان اليب الفداء ص (بلدة مشهور وعظيمة، من أشهر بالد أذربيجان : مراغة) ١(

__________  
  .سبعني: ١٨٣/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٢(

دين بن تيمية الشمس حممد بن عيسى التكريدي كانت فيه شهامه وحزامه، وكان يكون بني يدي الشيخ تقي ال
  .كاملنفذ ملا يأمر به وينهى عنه



ويرسله االمراء وغري هم يف االمور املهمة، وله معرفة وفهم بتبليغ رسالته على أمت الوجوه تويف يف اخلامس صفر 
  .بالقبيبات ودفن عند اجلامع الكرميي رمحه اهللا تعاىل

عمان الصاحلي، ولد سنة ثالث ومخسني وستمائة، الشيخ أبو بكر الصاحلايل أبو بكر بن شرف بن حمسن بن معن بن 
ومسع الكثري صحبة الشيخ تقي الدين بن تيمية واملزي، كان ممن حيب الشيخ تقي الدين، وكان معهما كاخلادم هلما، 
وكان فقريا ذا عيال يتناول من الزكاة والصدقات ما يقوم بأوده، وأقام يف آخر عمره حبمص، وكان فصيحا مفوها، 

يق وتصانيف يف االصول وغريها، وكان له عبادة وفيه خري وصالح، وكان يتكلم على الناس بعد صالة له تعال
اجلمعة إىل العصر من حفظه، وقد اجتمعت بأمره صحبة شيخنا املزي حني قدم من محص فكان قوي العبارة 

وغري ذلك، وكان يكثر ذكر  فصيحها متوسطا بالعلم، له ميل إىل التصوف والكالم يف االحوال واالعمال والقلوب
  .الشيخ تقي الدين بن تيمية

تويف حبمص يف الثاين والعشرين من صفر من هذه السنة، وقد كان الشيخ حيض الناس على االحسان إليه، وكان 
  .يعطيه ويرفده

حممد بن عبد  ابن الدوالييب البغدادي الشيخ الصاحل العامل العابد الرحلة املسند املعمر عفيف الدين أبو عبد اهللا
بن عبد الغفار البغدادي االرجي احلنبلي املعروف بابن الدوالييب، شيخ دار احلديث ) ١(احملسن بن أيب احلسني 

، ولد يف ربيع االول سنة مثان وثالثني وستمائة، ومسع الكثري، وله إجازات عالية، واشتغل حبفظ )٢(املستنصرية 
شعر حسن، وكان رجال صاحلا جاوز التسعني وصار رحلة العراق،  اخلرقي، وكان فاضال يف النحو وغريه، وله

وتويف يوم اخلميس رابع مجادى االوىل ودفن مبقربة االمام أمحد مقابر الشهداء رمحه اهللا، وقد أجازين فيمن أجاز من 
  .مشايخ بغداد وهللا احلمد

 عمرو عثمان بن أيب احلسن عبد قاضي القضاة مشس الدين ابن احلريري أبو عبد اهللا حممد بن صفي الدين أيب
  الوهاب االنصاري
__________  

  .أيب احلسن: ٨٨/  ٦وشذرات الذهب  ١٨٤/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(
__________  

ه ووقفها على  ٦٤٠املدرسة املستنصرية ببغداد، أنشأها اخلليفة املستنصر باهللا أبو جعفر املنصور املتوىف سنة ) ٢(
وقد ) ٢٠٩/  ٦شذرات الذهب (أول مدرسة يف الدولة االسالمية تدرس املذاهب االربعة املذاهب االربعة، وهي 

  .ه ٦٣١وانتهى من بنائها سنة  ٦٢٥بدأ بتشييدها سنة 

) ١(احلنفي، ولد سنة ثالث ومخسني، ومسع احلديث واشتغل وقرأ اهلداية، وكان فقيها جيدا، ودرس بأماكن كثرية 
خطب إىل قضاء الديار املصرية فاستمر هبا مدة طويلة حمفوظ العرض، ال يقبل من بدمشق، مث ويل القضاء هبا، مث 

أحد هدية وال تأخذه يف احلكم لومة الئم، وكان يقول إن مل يكن ابن تيمية شيخ االسالم فمن ؟ وقال لبعض 
  .واهللا لقد أحببت شيئا مليحا: نعم، قال: أحتب الشيخ تقي الدين ؟ قال: أصحابه

 يوم السبت رابع مجادى اآلخرة ودفن بالقرافة، وكان قد عني ملنصبه القاضي برهان الدين بن عبد تويف رمحه اهللا
  .احلق فنفذت وصيته بذلك، وأرسل إليه إىل دمشق فأحضر فباشر احلكم بعده ومجيع جهاته
ن جبارة بن عبد الويل الشيخ االمام العامل املقري شهاب الدين أبو العباس أمحد بن الشيخ االمام تقي الدين حممد ب

بن جبارة املقدسي املرداوي احلنبلي، شارح الشاطبية، ولد سنة تسع وأربعني وستمائة، ومسع الكثري وعين بفن 



القراءات فربز فيه، وانتفع الناس به، وقد أقام مبصر مدة واشتغل هبا على الفزاري يف أصول الفقه، وتويف بالقدس 
  .الصلحاء االخيار، مسع عن خطيب مردا وغريه رابع رجب رمحه اهللا، كان يعد من

  )٢(ابن العاقويل البغدادي الشيخ االمام العالمة مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن علي بن محاد بن تائب 
لواسطي العاقويل مث البغدادي الشافعي، مدر س املستنصرية مدة طويلة حنوا من أربعني سنة، وباشر نظر االوقاف 

  .لقضاء القضاة يف وقتوعني 
ولد ليلة االحد عاشر رجب سنة مثان وثالثني وستمائة، ومسع احلديث وبرع واشتغل وأفىت من سنة سبع ومخسني 

إىل أن مات، وذلك مدة إحدى وسبعني سنة، وهذا شئ غريب جدا، وكان قوي النفس له وجاهة يف الدولة، فكم 
الربعاء رابع عشرين شوال، وقد جاوز التسعني سنة، ودفن كشف كربة عن الناس بسعيه وقصده، تويف ليلة ا

  .بداره، وكان قد وقفها على شيخ وعشرة صبيان يسمعون القرآن وحيفظونه، ووقف عليها أمالكه كلها
  .تقبل اهللا منه ورمحه، ودرس بعده باملستنصرية قاضي القضاة قطب الدين

داود بن حممد بن ساب، السالمي البغدادي، أحد ذوي الشيخ الصاحل مشس الدين السالمي مشس الدين حممد بن 
  اليسار،

__________  
  ).١٨٢/  ٢تذكرة النبيه (درس بالصادرية والظاهرية واخلاتونية اجلوانية والربانية ) ١(

__________  
  .ثابت: ١٨٨/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٢(

كتبا كثرية، وحج مرات، وتويف ليلة االحد  وله بر تام بأهل العلم، وال سيما أصحاب الشيخ تقي الدين، وقد وقف
رابع عشرين ذي القعدة بعد وفاة الشيخ تقي الدين بأربعة أيام، وصلي عليه بعد صالة اجلمعة ودفن باب الصغري 

  .رمحه اهللا وأكرم مثواه
سنة ثالث  ويف هذه الليلة توفيت الوالدة مرمي بنت فرج بن علي بن قرية كان الوالد خطيبها، وهي جميدل القرية

  .وسبعني وستمائة، وصلي عليها بعد اجلمعة ودفنت بالصوفية شرقي قرب الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحهما اهللا تعاىل
مث دخلت سنة تسع وعشرين وسبعمائة استهلت واخلليفه واحلكام هم املباشرون يف اليت قبلها، غري أن قطب الدين 

  .ابن الشيخ السالمية اشتغل بنظر اجليش
 احملرم طلب القاضي حميي الدين بن فضل اهللا كاتب سر دمشق وولده شهاب الدين، وشرف الدين بن مشس ويف

  الدين بن الشهاب حممود إىل مصر على
الربيد، فباشر القاضي الصدر الكبري حميي الدين املذكور كتابة السر هبا عوضا عن عالء الدين بن االثري ملرض 

الدين، وأقبل شرف الدين الشهاب حممود إىل دمشق على كتابة السر عوضا عن  اعتراه، وأقام عنده ولده شهاب
  .ابن فضل اهللا

وفيه ذهب ناصر الدين مشد االوقاف ناظرا على القدس واخلليل، فعمر هنالك عمارات كثرية مللك االمراء تنكز، 
ن حممد بن أيب بكر بن حممد بن وفتح يف االقصى شباكني عن ميني احملراب ومشاله وجاء االمري جنم الدين داود ب

  .يوسف بن الزيبق من شد الدواوين حبمص إىل شدها بدمشق
ويف احلادي والعشرين من صفر كمل ترخيم احلائط القبلي من جامع دمشق وبسط اجلامه مجيعه، وصلى الناس 

  .بن مراجلاجلمعة به من الغد، وفتح باب الزيادة، وكان له أياما مغلقا وذلك يف مباشرة تقي الدين 



ويف ربيع اآلخر قدم من مصر أوالد االمري مشس الدين قراسنقر إىل دمشق فسكنوا يف دار أبيهم داخل باب 
الفراديس، يف دهليز املقدمية، وأعيدت عليهم أمالكهم املخلفة عن أبيهم، وكانت حتت احلوطة، فلما مات يف تلك 

  .البالد أفرج عنها أو أكثرها
ر ربيع اآلخر أنزل االمري جوبان وولده من قلعة املدينة النبوية ومها ميتان مصربان يف ويف يوم اجلمعة آخر شه

توابيتهما، فصلي عليهما باملسجد النبوي، مث دفنا بالبقيع عن مرسوم السلطان، وكان مراد جوبان أن يدفن يف 
  .مدرسته فلم ميكن من ذلك

لدين بن تيمية رمحه اهللا، وعلى القاضي جنم الدين البالسي ويف هذا اليوم صلي باملدينة النبوية على الشيخ تقي ا
  .املصري صالة الغائب

ويف يوم االثنني منتصف مجادى اآلخرة درس القاضي شهاب الدين أمحد بن جهبل باملدرسة البادرائية عوضا عن 
ظ مشس الدين الذهيب، شيخنا برهان الدين الفزاري تويف إىل رمحة اهللا تعاىل، وأخذ مشيخة دار احلديث منه احلاف

  وحضرها يف يوم

  .االربعاء سابع عشره، ونزل عن خطابة بطنا للشيخ مجال الدين املاليت املالكي، فخطب هبا يوم اجلمعة تاسع عشره
ويف أواخر هذا الشهر قدم نائب حلب االمري سيف الدين أرغون إىل دمشق قاصدا باب السلطان، فتلقاه نائب 

  عند جامعه، مث سار حنو مصر فغاب دمشق وأنزله بداره اليت
  .حنوا من أربعني يوما، مث عاد راجعا إىل نيابة حلب

ويف عاشر رجب طلب الصاحب تقي الدين ابن عمر بن الوزير مشس الدين بن السلعوس إىل مصر فويل نظر 
  .الدواوين هبا حىت مات عن قريب

قاضيه شهاب الدين القيمري ويف احلجاج وخرج الركب يوم السبت تاسع شوال وأمريه سيف الدين بلطي، و
زوجة ملك االمراء تنكز، ويف خدمتها الطواشي شبل الدولة وصدر الدين املالكي، وصالح الدين ابن أخي 

  .الصاحب تقي الدين توبة، وأخوه شرف الدين، والشيخ علي املغريب، والشيخ عبد اهللا الضرير ومجاعة
ضي ضياء الدين علي بن سليم بن ربيعة للحكم بالعادلية الكبرية نيابة عن ويف بكرة االربعاء ثالث شوال جلس القا

قاضي القضاة القونوي، وعوضا عن الفخر املصري حبكم نزوله عن ذلك وإعراضه عنه تاسع عشر رمضان من هذه 
  .السنة

يك اجلاويل يقال ويف يوم اجلمعة سادس ذي القعدة بعد أذان اجلمعة صعد إىل منرب جامع احلكم مبصر شخص من ممال
له أرصى، فادعى أنه املهدي وسجع سجعات يسرية على رأي الكهان، فأنزل يف شرخيبة، وذلك قبل حضور 

  .اخلطيب باجلامع املذكور
ويف ذي القعدة وما قبله وما بعده من أواخر هذه السنة وأوائل االخرى وسعت الطرقات واالسواق داخل دمشق 

، وخارج )١(يف والسوق الكبري وباب الربيد ومسجد القصب إىل الزجنبيلية وخارجها، مثل سوق السالح والرص
باب اجلابية إىل مسجد الدبان، وغري ذلك من االماكن اليت كانت تضيق عن سلوك الناس، وذلك بأمر تنكز، وأمر 

  .بإصالح القنوات، واستراح الناس من ترتيش املاء عليهم بالنجاسات
جة رسم بقتل الكالب فقتل منه شئ كثري جدا، مث مجعوا خارج باب الصغري مما يلي مث يف العشر االخري من ذي احل

باب كيسان يف اخلندق، وفرق بني الذكور منهم واالناث ليموتوا سريعا، وال يتوالدوا، وكانت اجليف وامليتات 
  .تنقل إليهم فاستراح الناس من النجاسة من املاء والكالب، وتوسعت هلم الطرقات



اجلمعة ثاين عشر ذي احلجة حضر مشيخة الشيوخ بالسمساطية قاضي القضاة شرف الدين املالكي بعد  ويف يوم
  وفاة قاضي القضاة القونوي الشافعي، وقرئ تقليده بالسبحة هبا وحضره

  .االعيان وأعيد إىل ما كان عليه
__________  

املتوىف ) الزجنبيلي(ا االمري عثمان بن علي الزجنيلي هي املدرسة الزجنارية، أنشأه) الزجنيلية(املدرسة الزجنبيلية ) ١(
  .ه ٦٢٦سنة 

  ).٥٢٦/  ١الدارس (

االمام العامل جنم الدين جنم الدين أبو عبد اهللا حممد بن عقيل بن أيب احلسن بن عقيل : وممن تويف فيها من االعيان
واشتغل بالفقه وغريه من فنون العلم،  ، ولد سنة ستني وستمائة، ومسع احلديث)١(البالسي الشافعي، شارح التنبيه 

فربع فيها والزم ابن دقيق العيد وناب عنه يف احلكم، ودرس باملغربية والطيربسية وجامع مصر، وكان مشهورا 
  .بالفضيلة والديانة ومالزمة االشتغال

  .تويف ليلة اخلميس رابع عشر احملرم ودفن بالقرافة، وكانت جنازته حافلة، رمحه اهللا
سيف الدين قطلوبك التشنكري الرومي كان من أكابر االمراء وويل احلجوبية يف وقت، وهو الذي عمر القناة  االمري

بالقدس، تويف يوم االثنني سابع ربيع االول ودفن بتربته مشال باب الفراديس، وهي مشهورة حسنة، وحضر جنازته 
  .بسوق اخليل النائب واالمراء

قيه زبيد أيب احلسني بن منصور الشماخي املذحجي، روى عن املكيني وغريهم، حمدث اليمن شرف الدين أمحد بن ف
وبلغت شيوخه مخسمائة أو أزيد، وكان رحلة تلك البالد ومفيدها اخلري، وكان فاضال يف صناعة احلديث والفقه 

  .وغري ذلك، تويف يف ربيع االول من هذه السنة
الرمحن بن عبد الواحد أبو حممد بن املسلم أحد رؤساء دمشق  جنم الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عمر بن عبد

  املشهورين، له بيت كبري ونسب عريق، ورياسة باذخة وكرم زائد، باشر نظر االيتام مدة،
ومسع الكثري وحدث، وكان لديه فضائل وفوائد، وله الثروة الكثرية، وله سنة تسع وأربعني وستمائة، ومات يوم 

يع اآلخر، وصلي عليه بعد الظهر باالموي، ودفن بسفح قاسيون بتربة أعدها لنفسه، االثنني ضحوة خامس رب
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحه اهللا إن اهللا يغفر (وقربان عنده، وكتب على قربه 

  .، ومسعنا عليه املوطأ وغريه] ٥٣: الزمر[ اآلية ) الذنوب مجيعا
__________  

ه  ٤٧٦تاب التنبيه يف فروع الشافعية للشيخ أيب إسحاق ابراهيم بن علي الفقيه الشافعي املتوىف سنة وهو ك) ١(
  ).٤٨٩/  ١كشف الظنون (

االمري بكتمر احلاجب صاحب احلمام املشهور خارج باب النصر يف طريق مقابر الصوفية من ناحية امليدان، كانت 
  .مبدرسته اليت أنشأها إىل جانب داره هناكوفاته بالقاهرة يف عشرين ربيع اآلخر، ودفن 

الشيخ شرف الدين عيسى بن حممد بن قراجا بن سليمان السهروردي الصويف الواعظ، له شعر ومعرفة باالحلان 
منازل ما وردنا طيب ) ١(فحلها سيبطل االبل والبانا * بشراك يا سعد هذا احلي قد بانا : واالنغام، ومن شعره قوله

فمنذوا يف نسيم القرب أحيانا تويف يف * ربنا كؤوس املوت أحيانا متنا غراما وشوقا يف املسري هلا حىت ش* منزهلا 



  .ربيع اآلخر
شيخنا العالمة برهان الدين الفزاري هو الشيخ االمام العامل العالمة شيخ املذهب وعلمه ومفيد أهله، شيخ االسالم 

راهيم ابن الشيخ تاج الدين أيب حممد عبد الرمحن ابن الشيخ مفيت الفرق بقية السلف برهان الدين أبو إسحاق إب
االمام املقري املفيت برهان الدين أيب إسحاق إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري املصري الشافعي، ولد يف ربيع 

  االول سنة ستني وستمائة، ومسع احلديث واشتغل على أبيه وأعاد
انه من أهل مذهبه يف دارية املذهب ونقله وحتريره، مث كان يف منصب يف حلقته وبرع وساد أقرانه، وسائر أهل زم

أبيه يف التدريس بالبادرائية، وأشغل الطلبة باجلامع االموي فانتفع به املسلمون، وقد عرضت عليه املناصب الكبار 
ائية، وعرض عليه فأباها، فمن ذلك أنه باشر اخلطابة بعد عمه العالمة شرف الدين مدة مث تركها وعاد إىل البادر

قضاء قضاة الشام بعد ابن صصرى وأحل نائب الشام عليه بنفسه وأعوانه من الدولة فلم يقبل، وصمم وامتنع أشد 
االمتناع، وكان مقبال على شأنه عارفا بزمانه مستغرقا أوقاته يف االشتغال والعبادة ليال وهنارا، كثري املطالعة وإمساع 

مسلم وغريه، وكان يدرس باملدرسة املذكورة، وله تعليق كثري على التنبيه، فيه من  احلديث، وقد مسعنا عليه صحيح
الفوائد ما ليس يوجد يف غريه، وله تعليق على خمتصر ابن احلاجب يف أصول الفقه، وله مصنفات يف غري ذلك 

  .كبار
والوقار، حسن االخالق، فيه وباجلملة فلم أر شافعيا من مشاخينا مثله، وكان حسن الشكل عليه البهاء واجلاللة 

  حدة مث يعود قريبا، وكرمه زائد
__________  

  .كذا باالصل، العجز غري مستقيم الوزن) ١(

وإحسانه إىل الطلبة كثري، وكان ال يقتين شيئا ويصرف مرتبه وجامكية مدرسته يف مصاحله، وقد درس باالدرائية من 
اجلمعة سابع مجادى االوىل باملدرسة املذكورة، وصلي عليه عقب  سنة سبعني وستمائة إىل عامه هذا، تويف بكرة يوم

اجلمعة باجلامع ومحلت جنازته على الرؤوس وأطراف االنامل، وكانت حافلة، ودفن عند أبيه وعمه وذويه بباب 
  .الصغري رمحه اهللا تعاىل

وأربعني وستمائة، وقرأ ) ١(مثان  الشيخ االمام العامل الزاهد الورع جمد الدين إمساعيل احلراين احلنبلي، ولد سنة
القراءات ومسع احلديث يف دمشق حني انتقل مع أهله إليها سنة إحدى وسبعني، واشتغل على الشيخ مشس الدين بن 

أيب عمر، والزمه وانتفع به، وبرع يف الفقه وصحة النقل وكثرة الصمت عما ال يعنيه، ومل يزل مواظبا على جهاته 
إال من عذر شرعي، إىل أن تويف ليلة االحد تاسع مجادى االوىل ودفن بباب الصغري رمحه  ووظائفه ال ينقطع عنها

  .اهللا
  :ويف هذا احلني تويف

  .الذي كان ناظر الدواوين حبلب، مث انتقل إىل نظرها بطرابلس) ٢(الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد اهللا 
حسان، وهو والد القاضي ناصر الدين كاتب السر بدمشق، تويف حبماة، وكان حمبا للعلماء وأهل اخلري، وفيه كرم وإ

وقاضي العساكر احللبية ومشيخة الشيوخ بالسمساطية، ومدرس االسدية حبلب، والناصرية والشامية اجلوانية 
  .بدمشق

ب الكات) ٣(القاضي معني الدين هبة اهللا بن علم الدين مسعود بن أيب املعايل عبد اهللا بن أيب الفضل بن اخلشيشي 
وناظر اجليش مبصر يف بعض االحيان، مث بدمشق مدة طويلة مستقال ومشاركا لقطب الدين ابن شيخ السالمية، 



وكان خبريا بذلك حيفظه على ذهنه، وكانت له يد جيدة يف العربية واالدب واحلساب وله نظم جيد، وفيه تردد 
  .وتواضع

  .اتب املماليكيف نصف مجادى اآلخرة ودفن بتربة الفخر ك) ٤(تويف مبصر 
__________  

  .سنة مخس أو ست وأربعني وستمائة: ٨٩/  ٦يف شذرات الذهب ) ١(
__________  

  .يعقوب بن عبد الكرمي املصري: ورد امسه ١٩٦/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٢(
__________  

  .ابن حشيش: ٩٢/  ٦وشذرات الذهب  ١٩٧/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٣(
__________  

  .ه ٦٦٦بالقاهرة، ومولده سنة : ١٩٧/  ٢نبيه يف تذكرة ال) ٤(

قاضي القضاة عالء الدين القونوي عالء الدين القونوي، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن يوسف القونوي التربيزي 
الشافعي ولد مبدينة قونية يف سنة مثان وستني وستمائة تقريبا واشتغل هناك، وقدم دمشق سنة ثالث وتسعني، وهو 

فضالء فازداد هبا اشتغاال، ومسع احلديث وتصدر لالشتغال جبامعها ودرس باالقبالية مث سافر إىل مصر معدود من ال
فدرس هبا يف عدة مدارس كبار، وويل مسيخة الشيوخ هبا وبدمشق، ومل يزل يشتغل هبا وينفع الطلبة إىل أن قدم 

  دمشق قاضيا عليها يف سنة سبع وعشرين،
وكان حيرز علوما كثرية منها النحو والتصريف واالصالن والفقه، وله معرفة جيدة وله تصانيف يف الفقه وغريه، 

بكشاف الزخمشري، وفهم احلديث، وفيه إنصاف كثري وأوصاف حسنة، وتعظيم الهل العلم، وخرجت له مشيخة 
شر ذي القعدة، مسعناها عليه، وكان يتواضع لشيخنا املزي كثريا، تويف ببستانه بالسهم يوم سبت بعد العصر رابع ع

  .وصلي عليه من الغد، ودفن بسفح قاسيون ساحمه اهللا
االمري حسام الدين الجني املنصور احلسامي ويعرف بالجني الصغري، ويل الرب بدمشق مدة، مث نيابة غزة مث نيابة 

وما (ه هبا البرية، وهبا مات يف ذي القعدة، ودفن هناك، وكان ابنىت تربة لزوجته ظاهر باب شرقي فلم يتفق دفن
  ]. ٣٤: لقمان) [ تدري نفس بأي أرض متوت

الصاحب عز الدين أبو يعلى محزة بن مؤيد الدين أيب املعايل أسعد بن عز الدين أيب غالب املظفر ابن الوزير مؤيد 
، الدين أيب املعايل بن أسعد بن العميد أيب يعلى بن محزة بن أسد بن علي بن حممد التميمي الدمشقي بن القالنسي

أحد رؤساء دمشق الكبار، ولد سنة تسع وأربعني وستمائة، ومسع احلديث من مجاعة، ورواه ومسعنا عليه، وله رياسة 
باذخة وأصالة كثرية وأمالك هائلة كافية ملا حيتاج إليه من أمور الدنيا ومل يزل معه صناعة للوظائف إىل أن ألزم 

تقدم، مث عزل، وقد صودر يف بعض االحيان، وكانت له مكارم  بوكالة بيت السلطان مث بالوزارة يف سنة عشر كما
  .على اخلواص والكبار، وله إحسان إىل الفقراء واحملتاجني

ومل يزل معظما وجيها عند الدولة من النواب وامللوك واالمراء وغريهم إىل أن تويف ببستانه ليلة السبت سادس 
ون، وله يف االملحية رباط حسن مبأذنة، وفيه دار حديث وبر احلجة، وصلي عليه من الغد ودفن بتربته بسفح قاسي

  .وصدقة رمحه اهللا



مث دخلت سنة ثالثون وسبعمائة استهلت باالربعاء واحلكام بالبالد هم املذكورون باليت قبلها سوى الشافعي فإنه 
  تويف وويل

سبكي االخنائي الشافعي وقدم دمشق مكانه يف رابع احملرم منها علم الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى بن بدران ال
  .يف الرابع والعشرين منه صحبة نائب السلطنة تنكز، وقد زار القدس وحضر معه تدريس التنكزية اليت أنشأها هبا
وملا قدم دمشق نزل بالعادلية الكبرية على العادة، ودرس هبا وبالغزالية، واستمر نيابة املنفلوطي، مث استناب زين 

، ويف صفر باشر شرف الدين حممود بن اخلطريي شد االوقاف وانفصل عنها جنم الدين بن الزيبق الدين بن املرحل
  .إىل والية نابلس

ويف ربيع اآلخر شرع بترخيم اجلانب الشرقي من االموي نسبة اجلانب الغريب، وشاور ابن مراجل النائب والقاضي 
  .له بذلك على مجع الفصوص من سائر اجلامع يف احلائط القبلي، فرمسا

  .ويف يوم
اجلمعة أقيمت اجلمعة يف إيوان الشافعية باملدرسة الصاحلية مبصر، وكان الذي أنشأها ذلك االمري مجال الدين نائب 

  .الكرك، بعد أن استفىت العلماء يف ذلك
، وويل ، تويف)٢(عوضا عن فخر الدين بن البارزي ) ١(ويف ربيع اآلخر توىل القضاء حبلب مشس الدين بن النقيب 

  .مشس الدين بن جمد البعلبكي قضاء طرابلس عوضا عن ابن النقيب
ويف آخر مجادى االوىل باشر نيابة احلكم عن االخنائي حميي الدين بن مجيل عوضا عن املنفلوطي تويف ويف هذا الشهر 

هبا القاضي عالء وقف االمري الوزير عالء الدين مغلطاي الناصري مدرسة على احلنفية وفيها صوفية أيضا، ودرس 
  .الدين بن التركماين، وسكنها الفقهاء

ويف مجادى اآلخرة زينت البالد املصرية والشامية ودقت البشائر بسبب عافية السلطان من وقعة انصدعت منها 
  .يده، وخلع على االمراء واالطباء مبصر، وأطلقت احلبوس

لوال أن : بون منه بعض البالد الساحلية فقال هلميطل) ٣(ويف مجادى اآلخرة قدم على السلطان رسل من الفرنج 
  .الرسل ال تقتل لقتلتكم، مث سريهم إىل بالدهم خاسئني

ويف يوم االحد سادس رجب حضر الدرس الذي أنشأه القاضي فخر الدين كاتب املماليك على احلنفية مبحراهبم 
القضاة برهان الدين بن عبد احلق جبامع دمشق، ودرس به الشيخ شهاب الدين ابن قاضي احلصني، أخو قاضي 

بالديار املصرية، وحضر عنده القضاة واالعيان، وانصرفوا من عنده إىل عند ابن أخيه صالح الدين باجلوهرية، 
  ودرس هبا عوضا عن محوه مشس

  الدين بن الزكي نزل له عنها ويف آخر رجب خطب باجلامع الذي أنشأها االمري سيف الدين
__________  

قاضي القضاة مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن الشيخ بدر الدين أيب بكر بن ابراهيم بن عبد الرمحن بن وهو ) ١(
  .ه ٧٤٥جندة بن محدان النقيب املتوىف سنة 

__________  
وهو أبو عمرو عثمان بن كمال الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرحيم بن ابراهيم بن هبة اهللا بن البارزي ) ٢(

  .ه ٦٦٨احلموي الشافعي، تويف فجأة بعد وضوئه لصالة العصر يف صفر، وكان مولده سنة اجلهين 
__________  



رجال، وطالبوا السلطان ناصر حممد بتسليم  ١٢٠وهم رسل فيليب السادس ملك فرنسا، وقد بلغ عددهم ) ٣(
  ).٣١٩/  ٢/  ٢انظر السلوك (القدس وسواحل الشام 

بني جامع طولون والصاحلية، ) ٢(ة بالشارع، وخطب باجلامع الذي أنشأه قوصون احلاجب ظاهر القاهر) ١(أملاس 
يوم اجلمعة حادي عشر رمضان وحضر السلطان وأعيان االمراء اخلطبة، خطب به يومئذ قاضي القضاة جالل الدين 

  .القزويين الشافعي، وخلع عليه خلعة سنية، واستقل يف خطابته بدر الدين بن شكري
لشامي يوم السبت حادي عشر شوال وأمريه سيف الدين املرساوي صهر بلبان البريي، وقاضيه وخرج الركب ا

شهاب الدين ابن اجملد عبد اهللا مدرس االقبالية، مث توىل قضاء القضاة كما سيأيت، وممن حج يف هذه السنة رضي 
ري، ومشس الدين ابن خطيب وصفي الدين بن احلري) ٣(الدين بن املنطيقي، والشمس االردبيلي شيخ اجلاروخية 

بريوذ، والشيخ حممد النريباين وغريهم، فلما قضوا مناسكهم رجعوا إىل مكة لطوا ف الوداع، فبينما هم يف مساع 
اخلطبة إذ مسعوا جلبة اخليل من بين حسن وعبيدهم، قد حطموا على الناس يف املسجد احلرام، فثار إىل قتاهلم 

الطبلخانات مبصر، يقال له سيف الدين جخدار وابنه خليل، ومملوك له، وأمري عشرية االتراك فاقتتلوا فقتل أمري من 
يقال له الباجي، ومجاعة من الرجال والنساء وهنبت أموال كثرية، ووقعت خبطة عظيمة يف املسجد، وهتارب الناس 

  .فإنا هللا وإنا إليه راجعونإىل منازهلم بأبيار الزاهر، وما كادوا يصلون إليها وما أكملت اجلمعة إال بعد جهد، 
  واجتمعت االمراء كلهم على الرجعة

إىل مكة لالخذ بالثأر منهم، مث كروا راجعني وتبعهم العبيد حىت وصلوا إىل خميم احلجيج، وكادوا ينهبون الناس 
صرون عامة جهرة، وصار أهل البيت يف آخر الزمان يصدون الناس عن املسجد احلرام، وبنو االتراك هم الذين ين

  ]. ٣٤: االنفال) [ إن أولياؤه إال املتقون(االسالم وأهله ويكفون االذية عنهم بأنفسهم وأمواهلم، كما قال تعاىل 
عالء الدين بن االثري كاتب السر مبصر، علي بن أمحد بن سعيد بن حممد بن االثري : وممن تويف فيها من االعيان

هة وأموال وثروة ومكانة عند السلطان، حىت ضربه الفاجل يف آخر احلليب االصل، مث املصري، كانت له حرمة ووجا
  .عمره فانعزل عن الوظيفة وباشرها ابن فضل اهللا يف حياته

__________  
ه كما يف  ٧٣٤يف االصل، املاشي، وهو أملاس بن عبد اهللا احلاجب الناصري، االمري سيف الدين، قتل سنة ) ١(

، وعن جامع أملاس ٧٣٣ذكر انه تويف سنة  ٢٧٩درة االسالك ص  ويف ٤٣٨/  ١والدرر  ٣٦٥/  ٢السلوك 
  ).٣٠٧/  ٢انظر املواعظ واالعتبار للمقريزي 

__________  
النجوم ( ٧٤٢هو قوصون بن عبد اهللا الناصري الساقي، االمري سيف الدين، قتل يف احلبس باالسكندرية سنة ) ٢(

  ).٣٠٧/  ٢ر للمقريزي وعن جامعه انظر املواعظ واالعتبا ٧٥/  ١٠الزاهرة 
__________  

  يف االصل، اجلاروضية وقد تقدمت االشارة إليها) ٣(

الوزير العامل أبو القاسم حممد بن حممد بن سهل بن حممد بن سهل االزدي الغرناطي االندلسي، من بيت الرياسة 
هو بعزم احلج، مسعت بقراءته واحلشمة ببالد املغرب، قدم علينا إىل دمشق يف مجادى االوىل سنة أربع وعشرين، و

  .صحيح مسلم يف تسعة جمالس على الشيخ جنم الدين بن العسقالين



قراءة صحيحة، مث كانت وفاته يف القاهرة يف ثاين عشرين احملرم، وكانت له فضائل كثرية يف الفقه والنحو والتاريخ 
  واالصول، وكان عايل اهلمة شريف النفس حمترما ببالده جدا، حبيث إنه

  .ويل امللوك ويعزهلم، ومل يل هو مباشرة شئ وال أهل بيته، وإمنا كان يلقب بالوزير جمازاي
شيخنا الصاحل العباد الناسك اخلاشع مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن الشيخ الصاحل العابد شرف الدين أيب احلسن 

العتيقة، مسع احلديث وأمسعه، وكان يقرئ بن حسني ابن غيالن البعلبكي احلنبلي، إمام مسجد الساللني بدار البطيخ 
القرآن طريف النهار، وعليه ختمت القرآن يف سنة أحد عشر وسبعمائة، وكان من الصاحلني الكبار، والعباد االخيار، 

  .تويف يوم السبت سادس صفر وصلي عليه باجلامع ودفن بباب الصغري، وكانت جنازته حافلة
  .فاة وايل القاهرة القديدار وله آثار غريبة ومشهورةكانت و -أعين صفر  -ويف هذا الشهر 

هبادرآص االمري الكبري رأس ميمنة الشام، سيف الدين هبادرآص املنصوري أكرب أمراء دمشق، وممن طال عمره يف 
: آل عمران[ اآلية ) زين للناس حب الشهوات من النساء(احلشمة والثروة، وهو ممن اجتمعت فيه اآلية الكرمية 

وقد كان حمببا إىل العامة، وله بر وصدقة وإحسان، تويف ليلة الثالثاء ودفن بتربته خارج اجلابية، وهي ، ] ١٤
  .مشهورة أيضا

احلجار ابن الشحنة الشيخ الكبري املسند املعمر الرحلة شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب طالب بن نعمة بن 
جار املعروف بابن الشحنة، مسع البخاري على الزبيدي سنة حسن بن علي بن بيان الدير مقرين مث الصاحلي احل

ثالثني وستمائة بقاسيون، وإمنا ظهر مساعه سنة ست وسبعمائة ففرح بذلك احملدثون وأكثروا السماع عليه، فقرئ 
  مرة وغريه، ومسعنا) ١(البخاري عليه حنوا من ستني 

__________  
  .سبعني مرة: ٢٠٠/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(

ه بدار احلديث االشرفية يف أيام الشتويات حنوا من مخسمائة جزء باالجازات والسماع، ومساعه من الزبيدي علي
  وابن الليت، وله إجازة من بغداد فيها مائة ومثانية وثالثون شيخا من العوايل

استقرت عليه املسندين، وقد مكث مدة مقدم احلجارين حنوا من مخس وعشرين سنة، مث كان خييط يف آخر عمره، و
جامكيته ملا اشتغل بإمساع احلديث، وقد مسع عليه السلطان امللك الناصر، وخلع عليه وألبسه اخللعة بيده، ومسع 

عليه من أهل الديار املصرية والشامية أمم ال حيصون كثريا، وانتفع الناس بذلك، وكان شيخا حسنا هبي املنظر سليم 
مائة سنة حمققا، وزاد عليها، النه مسع البخاري من الزبيدي يف سنة ثالثني الصدر ممتعا حبواسه وقواه، فإنه عاش 

وستمائة وأمسعه هو يف ثالثني وسبعمائة يف تاسع صفر جبامع دمشق، ومسعنا عليه يومئذ وهللا احلمد، ويقال إنه أدرك 
اة املعظم يف سنة أربع موت املعظم عيسى بن العادل ملا تويف، والناس يسمعهم يقولون مات املعظم، وقد كانت وف

وعشرين وستمائة، وتويف احلجار يوم االثنني خامس عشرين صفر من هذه السنة، وصلي عليه باملظفري يوم الثالثاء 
  .ودفن بتربة له عند زاوية الدومي، جبوار جامع االفرم

  .وكانت جنازته حافلة رمحه اهللا
احملصل املعروف بابن الشحام، اشتغل ببلده مث سافر وأقام  الشيخ جنم الدين بن عبد الرحيم بن عبد الرمحن أيب نصر

مبدينة سراي من مملكة إربل، مث قدم دمشق يف سنة أربع وعشرين فدرس بالظاهرية الربانية مث باجلاروخية، وأضيف 
طرفا إليه مشيخة رباط القصر، مث نزل عن ذلك لزوج ابنته نور الدين االردبيلي، تويف يف ربيع االول وكان يعرف 

  .من الفقه والطب



الشيخ إبراهيم اهلدمة أصله كردي من بالد املشرق، فقدم الشام، وأقام بني القدس واخلليل، يف أرض كانت مواتا 
فأحياها وغرسها وزرع فيها أنواعا، وكان يقصد للزيارة، وحيكي الناس عنه كرامات صاحلة، وقد بلغ مائة سنة، 

  .ني تويف يف مجادى اآلخرة رمحه اهللاوتزوج يف آخر عمره ورزق أوالدا صاحل
  ستيته بنت االمري سيف الدين: الست صاحبة التربة بباب اخلواصني اخلوندة املعظمة احملجة احملرمة

كركاي املنصوري، زوجة نائب الشام تنكز، توفيت بدار الذهب وصلي عليها باجلامع ثالث رجب، ودفنت بالتربة 
  ، وفيها مسجد وإىل جانبها رباطاليت أمرت بإنشائها بباب اخلواصني

  .للنساء ومكتب لاليتام
  .وفيها صدقات وبر وصالت، وقراء عليها، كل ذلك أمرت به، وكانت قد حجت يف العام املاضي رمحها اهللا

قاضي قضاة طرابلس مشس الدين حممد بن عيسى بن حممود البعلبكي املعروف بابن اجملد الشافعي، اشتغل ببلده 
كثرية، وأقام بدمشق مدة يدرس بالقوصية وباجلامع، ويؤم مبدرسة أم الصاحل، مث انتقل إىل قضاء  وبرع يف فنون

طرابلس فأقام هبا أربعة أشهر، مث تويف سادس رمضان وتوالها بعده ولده تقي الدين وهو أحد الفضالء املشهورين، 
  .ومل تطل مدته حىت عزل عنها وأخرج منها

يب القاسم بن يوسف بن أيب القاسم احلوراين، شيخ طائفتهم وإليه مرجع زاويتهم الشيخ الصاحل عبد اهللا بن أ
حبوران، كان عنده تفقه بعض شئ، وزهادة ويزار، وله أصحاب خيدمونه، وبلغ السبعني سنة، وخرج لتوديع بعض 

  .أهله إىل ناحية الكرك من ناحية احلجاز فأدركه املوت هناك، فمات يف أول ذي القعدة
سن بن علي ابن أمحد االنصاري الضرير كان بفرد عني أوال، مث عمي مجلة، وكان يقرأ القرآن ويكثر الشيخ ح

التالوة مث انقطع إىل املنارة الشرقية، وكان حيضر السماعات ويستمع ويتواجد، ولكثري من الناس فيه اعتقاد على 
 يوم السبت يف العشر االول من ذي احلجة ذلك، وجملاورته يف اجلامع وكثرة تالوته وصالته واهللا يساحمه، تويف

  .باملأذنة الشرقية، وصلي عليه باجلامع، ودفن بباب الصغري
  حميي الدين أبو الثناء حممود ابن الصدر شرف الدين القالنسي، تويف يف ذي احلجة ببستانه، ودفن بتربتهم بسفح

  .ثالثتهم رؤساءقاسيون وهو جد الصدر جالل الدين بن القالنسي، وأخيه عالء، وهم 
الشاب الرئيس صالح الدين يوسف بن القاضي قطب الدين موسى ابن شيخ السالمية، ناظر اجليش أبوه، نشأ هذا 

  الشاب يف نعمة وحشمة وترفه وعشرة واجتماع باالصحاب، تويف يوم السبت تاسع

جتاه الناصرية بالسفح، عشرين ذي احلجة فاستراح من حشمته وعشرته إن مل تكن وباال عليه، ودفن بتربتهم 
  .وتأسف عليه أبواه ومعارفه وأصحابه ساحمه اهللا

مث دخلت سنة إحدى وثالثني وسبعمائة استهلت واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلها، وقد ذكرنا ما كان من عبيد 
ع من االكل على مكة إىل احلجاج، وأنه قتل من املصريني أمريان، فلما بلغ اخلرب السلطان عظم عليه ذلك، وامتن

السماط فيما يقال أياما، مث جرد ستمائة فارس وقيل ألفا، واالول أصح، وأرسل إىل الشام أن جيرد مقدما آخر، 
  .فجرد االمري سيف الدين اجلي بغا العاديل

وخرج من دمشق يوم دخلها الركب يف سادس عشرين احملرم، وأمر أن يسري إىل إيلة ليجتمع مع املصريني، وأن 
  .وا مجيعا إىل احلجازيسري

إىل مدينة حلب، وخرج نائب حلب أرغون ومعه االمراء مشاة ) ١(ويف يوم االربعاء تاسع صفر وصل هنر الساجور 



إليه يف هتليل وتكبري وحتميد، يتلقون هذ النهر، ومل يكن أحد من املعايل وال غريهم أن يتكلم بغري ذكر اهللا تعاىل، 
حا شديدا، وكانوا قد وسعوا يف حتصيله من أماكن بعيدة احتاجوا فيها إىل نقب وفرح الناس بوصوله إليهم فر

اجلبال، وفيها ضخور ضخام وعقدوا له قناطر على االودية، وما وصل إال بعد جهد جهيد، وأمر شديد، فلله احلمد 
  .وحده ال شريك له

  .رمحه اهللا) ٢(وحني رجع نائب حلب أرغون مرض مرضا شديدا ومات 
  .ع صفر وسع تنكز الطرقات بالشام ظاهر باب اجلابية، وخرب كل ما يضيق الطرقاتويف ساب

  ويف ثاين ربيع االول لبس عالء الدين القالنسي خلعة سنية ملباشرة نظر الدواوين ديوان
  .ملك االمراء، وديوان نظر املارستان، عوضا عن ابن العادل، ورجع ابن العادل إىل حجابة الديوان الكبري

وم ثاين ربيع االول لبس عماد الدين بن الشريازي خلعة نظر االموي عوضا عن ابن مراجل عزل عنه ال إىل ويف ي
  .بدل عنه، وباشر مجال الدين بن القويرة نظر االسرى بدال عن ابن الشريازي

يب ويف يوم اخلميس آخر ربيع االول لبس القاضي شرف الدين بن عبد اهللا بن شرف الدين حسن بن احلافظ أ
موسى عبد اهللا بن احلافظ عبد الغين املقدسي خلعة قضاء احلنابلة عوضا عن عز الدين بن التقي سليمان، تويف رمحه 

اهللا، وركب من دار السعادة إىل اجلامع، فقرئ تقليده حتت النسر حبضرة القضاة واالعيان، مث ذهب إىل اجلوزية 
  .تناب يومئذ ابن أخيه النقي عبد اهللا بن شهاب الدين أمحدفحكم هبا، مث إىل الصاحلية وهو البس اخللعة، واس

  ويف
__________  

  ).معجم البلدان(هنر مبنبج : هنر الساجور) ١(
__________  

/  ٢تذكرة النبيه  - ٩٥/  ٦شذرات الذهب  - ١٠٢/  ٤خمتصر أخبار البشر (وكانت وفاته يف ربيع االول ) ٢(
٢١١.(  

الء الدين الطنبغا بدمشق وهو ذاهب إىل بالد حلب نائبا عليها، عوضا عن أرغون سلخ ربيع اآلخر اجتاز االمري ع
  .تويف إىل رمحة اهللا، وقد تلقاه النائب واجليش

ويف مستهل مجادى االوىل حضر االمري الشريف رميثة بن أيب مني إىل مكة، فقرئ تقليده بأمرة مكة من جهة 
عه االمراء اجملردون من مصر والشام داخل الكعبة، وقد كان ، وخلع عليه وباي)١(السلطان، صحبة التجريدة 

، فأقاموا بباب املعلى، وحصل هلم خري كثري من الصالة )٢(وصول التجاريد إىل مكة يف سابع ربيع االول 
  .والطواف، وكانت االسعار رخيصة معهم

اعة بوكالة السلطان ونظر جامع ويف يوم السبت سابع ربيع اآلخر خلع على القاضي عز الدين بن بدر الدين بن مج
  .طولون ونظر الناصرية، وهنأه الناس عوضا عن التاج ابن إسحاق عبد الوهاب، تويف ودفن بالقرافة

ويف هذا الشهر توىل عماد الدين ابن قاضي القضاة االخنائي تدريس الصارمية وهو صغري بعد وفاة النجم هاشم بن 
 رجب وحضر عنده الناس خدمة البيه، ويف حادي عشرين مجادي اآلخرة عبد اهللا البعلبكي الشافعي، وحضرها يف

  رجعت التجريدة من
وأقاموا مبكة شهرا واحدا ويوما ) ٣(احلجاز صحبة االمري سيف الدين اجلي بغا، وكانت غيبتهم مخسة أشهر وأياما 

ميثة وصلوا وطافوا واحدا وحصل للعرب منهم رعب شديد، وخوف أكيد، وعزلوا عن مكة عطية وولوا أخاه ر



  .واعتمروا، ومنهم من أقام هناك ليحج
  .ويف ثاين رجب خلع على ابن أيب الطيب بنظر ديوان بيت املال عوضا عن ابن الصاين تويف

ويف أوائل شعبان حصل بدمشق هواء شديد مزعج كسر كثريا من االشجار واالغصان، وألقى بعض احليطان 
، فلما كان كان يوم تاسعه سقط برد كبار مقدار بيض احلمام، وكسر بعض واجلدران، وسكن بعد ساعة بإذن اهللا

  .جامات احلمام
ويف شهر شعبان هذا خطب باملدرسة املعزية على شاطئ النيل أنشأها االمري سيف الدين طغزدمر، أمري جملس 

  .الناصري، وكان اخلطيب عز الدين عبد الرحيم بن الفرات احلنفي
يخ تاج الدين عمر بن علي بن سامل امللحي بن الفاكهاين املالكي، نزل عند القاضي ويف نصف رمضان قدم الش

  .الشافعي، ومسع عليه شيئا من مصنفاته، وخرج إىل احلج عامئذ مع الشاميني، وزار القدس قبل وصوله إىل دمشق
يف أربعة أيام حىت ويف هذا الشهر وطئ سوق اخليل وركبت فيه حصبات كثرية، وعمل فيه حنو من أربعمائة نفس 

  .ساووه وأصلحوه، وقد كان قبل ذلك يكون فيها مياه كثرية، وملقات
  .وفيه أصلح سوق الدقيق داخل باب اجلابية إىل الثابتية وسقف عليه السقوف

__________  
ى التعريف مبصطلحات صبح االعش(التجريدة دوريات منظمة ملنع قرصنة العدو يف البحر، أو فرقة من اجليش ) ١(

  ).٧٣ص 
__________  

  .سابع عشر ربيع اآلخرة: ١٠٣/  ٤يف خمتصر أخبار البشر ) ٢(
__________  

  .مخسة اشهر سوى اربعة أيام: ١٠٣/  ٤يف خمتصر اخبار البشر ) ٣(

  .وخر الركب الشامي يوم االثنني ثامن شوال وأمريه عز الدين أيبك، أمري علم، وقاضيه شهاب الدين الظاهري
شهاب الدين بن جهبل وأبو النسر وابن مجلة والفخر املصري والصدر املالكي وشرف الدين الكفوي  وممن حج فيه

  احلنفي، والبهاء ابن إمام املشهد وجالل الدين
االعيايل ناظر االيتام، ومشس الدين الكردي، وفخر الدين البعلبكي، وجمد الدين بن أيب اجملد، ومشس الدين بن قيم 

ن ابن خطيب برية، وشرف الدين قاسم العجلوين، وتاج الدين بن الفاكهاين والشيخ عمر اجلوزية، ومشس الدي
اجتمع يف ركابنا : السالوي وكاتبه إمساعيل بن كثري، وآخرون من سائر املذاهب، حىت كان الشيخ بدر الدين يقول

الثة عشر نفسا، وكان يف هذا أربعمائة فقيه وأربع مدارس وخانقاه، ودار حديث، وقد كان معنا من املفتيني ث
املصريني مجاعة من الفقهاء منهم قاضي املالكية تقي الدين االخنائي، وفخر الدين النويري، ومشس الدين بن 

  .احلارثي، وجمد الدين االقصرائي، وشيخ الشيوخ الشيخ حممد املرشدي
  .ويف ركب العراق الشيخ أمحد السروجي أشد وكان من املشاهري

شيخ علي الواسطي صحبة ابن املرجاين، وأمري املصريني مغلطاي اجلمايل الذي كان وزيرا يف وقت، ويف الشاميني ال
وكان إذ ذاك مريضا، ومررنا بعني تبوك وقد أصلحت يف هذه السنة، وصينت إمن دوس اجلمال واجلمالني، وصار 

  .كانت سنة مرخصة آمنةماؤها يف غاية احلسن والصفاء والطيب، وكانت وقفة اجلمعة ومطرنا بالطواف، و
ويف نصف ذي احلجة رجع تنكز من ناحية قلعة جعرب، وكان يف خدمته أكثر اجليش الشامي، وأظهر أهبة عظيمة يف 



  .تلك النواحي
ويف سادس عشر ذي احلجة وصل توقيع القاضي عالء الدين بن القالنسي جبميع جهات أخيه مجال الدين حبكم 

: له من املناصب الكبار ما مل جيتمع لغريه من الرؤساء يف هذه االعصار، فمن ذلك وفاته مضافا إىل جهاته، فاجتمع
وكالة بيت املال، وقضاء العسكر وكتابة الدست، ووكالة ملك االمراء، ونظر البمارستان، ونظر احلرمني، ونظر 

  .وغري ذلك انتهى) ٣(والعصرونية ) ٢(والظاهرية ) ١(ديوان السعيد، وتدريس االمينية 
قاضي القضاة عز الدين املقدسي عز الدين أبو عبد اهللا حممد بن قاضي القضاة تقي : ممن تويف فيها من االعيانو

  الدين سليمان بن محزة بن أمحد بن عمر
__________  

أول مدرسة للشافعية بدمشق أنشأها أتابك العساكر بدمشق ابن الدولة كمشتكني بن عبد : املدرسة االمينية) ١(
  اهللا
  ).١٧٨/  ١الدارس يف تاريخ املدارس ( ٥٤١غتكيين املتوىف سنة الط

__________  
هي الظاهرية اجلوانية اليت أنشأها امللك الظاهر بيربس وكانت للحنفية والشافعية، قيل إن أول من درس هبا ) ٢(

  ).٨٢/  ٦خطط الشام : كرد علي ٣٤٨/  ١الدارس (زكي الدين أبو إسحاق من املالكية 
__________  

/  ١الدارس ( ٥٨٥العصرونية بدمشق أنشأها فقيه الشام عبد اهللا بن حممد بن أيب عصرون املتوىف سنة ) ٣(
٣٩١.(  

ابن الشيخ أيب عمر املقدسي احلنبلي، ولد سنة مخس وستني وستمائة، ومسع احلديث واشتغل على والده واستنابه يف 
درس اجلوزية ودار احلديث االشرفية باجلبل ويأوي إىل بيته،  لزم بيته حيصر) ١(أيام واليته، فلما ويل ابن مسلم 

فلما تويف ابن مسلم ويل قضاء احلنابلة بعده حنوا من أربع سنني، وكان فيه تواضع وتودد وقضاء حلوائج الناس، 
اهللا، وكانت وفاته يوم االربعاء تاسع صفر، وكان يوما مطريا، ومع هذا شهد الناس جنازته، ودفن بتربتهم رمحهم 

  .وويل بعده نائبه شرف الدين ابن احلافظ، وقد قارب الثمانني
االمري سيف الدين قجليس سيف النعمة، وقد كان مسع على احلجار ووزيرة بالقدس : ويف نصف صفر تويف

  .الشريف
نيابة تويف االمري الكبري سيف الدين أرغون بن عبد اهللا الدويدار الناصري، وقد عمل على ) ٢(ويف منتصف صفر 

مصر مدة طويلة، مث غضب عليه السلطان فأرسله إىل نيابة حلب، فمكث هبا مدة مث تويف هبا يف سابع ربيع االول، 
ودفن بتربة اشتراها حبلب، وقد كان عنده فهم وفقه، وفيه ديانة واتباع للشريعة، وقد مسع البخاري على احلجار 

اء، وكان مييل إىل الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو مبصر، تويف ومل وكتبه مجيعه خبطه، وأذن له بعض العلماء يف االفت
  .يكمل اخلمسني سنة، وكان يكره اللهو رمحه اهللا

وملا خرج يلتقي هنر الساجور خرج يف ذل ومسكنة، وخرج معه االمراء كذلك مشاة يف تكبري وهتليل وحتميد، 
  .ومنع املغاين ومنت اللهو واللعب يف ذلك رمحه اهللا

  ضي ضياء الدينالقا
الشافعي، تنقل يف والية االقضية مبدارس كثرية، ) ٤(بن سليمان االذرعي ) ٣(أبو احلسن علي بن سليم بن ربيع 



مدة ستني سنة، وحكم بطرابلس وعجلون وزرع وغريها، وحكم بدمشق نيابة عن القونوي حنوا من شهر، وكان 
  .عنده فضيلة وله نظم كثري

ألف بيت، وتصحيحها يف ألف وثلثمائة بيت، وله مدائح ومواليا وأزجال وغري ) ٥(عشر نظم التنبيه يف حنو ستة 
  ذلك، مث كانت وفاته بالرملة يوم اجلمعة ثالث عشرين ربيع االول عن مخس ومثانني سنة رمحه

__________  
  .ه ٧٢٩وهو حممد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الصاحلي احلنبلي املتوىف سنة ) ١(

__________  
  كذا باالصل وهو تصحيف، وسريد بعد قليل وفاته يف ربيع االول) ٢(

__________  
  .ربيعة: ١٢٣/  ٣والدرر  ٩٦/  ٦وشذرات الذهب  ٢١٢/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٣(

__________  
ور البلقاء وهي بلد يف أطراف الشام جيا: االزرعي وهتحريف، واالذرعي نسبة إىل أذرعات: يف البداية املطبوعة) ٤(

  .وعمان
  ).معجم البلدان(

__________  
  .يف االصل ست عشرة) ٥(

  .اهللا، وله عدة أوالد منهم عبد الرزاق أحد الفضالءة، وهو ممن مجع بني علمي الشريعة والطبيعة
هبا  أبو دبوس عثمان بن سعيد املغريب متلك يف وقت بالد قابس مث تغلب عليه مجاعة فاتنزعوها منه فقصد مصر فأقام

وأقطع اقطاعا، وكان يركب مع اجلند يف زي املغاربة متقلدا سيفا، وكان حسن اهليئة يواظب على اخلدمة إىل أن 
  .تويف يف مجادى االوىل

االمام العالمة ضياالدين أبو العباس أمحد بن قطب الدين حممد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي الشافعي، 
مبصر، وأعاد يف أماكن كثرية، وتفقه على والده، تويف يف مجادى اآلخرة وتوىل مدرس حلسامية ونائب احلكم 

  .احلسامية بعده ناصر الدين التربيزي
الصدر الكبري تاج الدين الكارمي املعروف بان الرهايلي، كان أكرب جتار دمشق الكارمية ومبصر، تويف يف مجادى 

  .واالثاث واالمالك اآلخرة، يقال إنه خلف مائة ألف دينار غري البضائع
االمام العالمة فخر الدين عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان بن املارداين التركماين احلنفي شرخ فخر الدين 

وألقاه دروسا يف مائة كراس، تويف يف رجب وله إحدى وسبعون سنة، كان شجاعا عاملا فاضال، ) ١(هذا اجلامع 
  .حسنوقورا فصيحا حسن املفاكهة، وله نظم 

  .ولده تاج الدين) ٢(وويل بعده املنصورية 
تقي الدين عمر ابن الوزير مشس الدين حممد بن عثمان بن السلعوس، كان صغريا ملا مات أبوه حتت العقوبة، مث نشأ 

  يف اخلدم مث
__________  

كشف الظنون (ه  ١٨٧لالمام حممد بن احلسن الشيباين املتويف سنة " اجلامع الكبري يف الفروع " وهو كتاب ) ١(



٥٦٩/  ١.(  
__________  

املدرسة املنصورية بالقاهرة، أنشأها امللك منصور قالوون الصاحلي، وهي داخل باب املارستان املنصوري ) ٢(
  ).٣٧٩/  ٢انظر املواعظ واالعتبار للمقريزي (الكبري 

ضر بني يدي السلطان يوم اخلميس، طلبه السلطان يف آخر وقت فواله نظر الدواوين مبصر، فباشره يوما واحدا وح
مث خرج من عنده وقد اضطرب حاله فما وصل إىل منزله إال يف حمفة، ومات بكرة يوم السبت سادس عشرين ذي 

  .القعدة، وصلي عليه جبامع عمرو بن العاص، ودفن عند والده بالقرافة وكانت جنازته حافلة
الدين حممد بن أيب الفتح نصر اهللا بن أسد بن محزة مب أسد ابن  مجال الدين أبو العباس أمحد بن شرف الدين بن مجال

  علي بن حممد التميمي الدمشقي بن القالنسي، قاضي العساكر ووكيل بيت املال ومدرس
االمينية وغريها حفظ التنبيه مث احملرر للرافعي، وكا يستحضره، واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري، وتقدم 

ة، وباشر جهات كبارا، ودرس بأماكن وتفرد يف وقته بالرياسة والبيت واملناصب الدينية لطلب العلم والرئاس
والدنيوية، وكان فيه تواضع وحسن مست وتودد وإحسان وبر بأهل العلم والفقراء والصاحلني وهو ممن أذن له يف 

  .يف عيين االفتاء وكتب إنشاء ذلك وأنا حاضر على البديهة فأفاد وأجاد، وأحسن التعبري وعظم
تويف يوم االثنني ثامن عشرين ذي القعدة، ودفن بتربتهم بالسفح، وقد مسع احلديث على مجاعة من املشايخ وخرج 

  .له فخر الدين البعلبكي مشيخة مسعناها عليه رمحه اهللا
انت مسبك مث دخلت سنة اثنيت وثالثني وسيعمائة استهلت وحكام البالد هم هم، ويف أوهلا فتحت القيسارية اليت ك

  .الفوالذ جوا باب الصغري حوهلا تنكز قيسارية بربكة
ويف يوم االربعاء ذكر الدرس باالمينية والظاهرية عالء الدين بن القالنسي عوضا عن أخيه مجال الدين، وذكر ابن 

  .يانأخيه أمني الدين حممد بن مجال الدين الدرس يف العصرونية، تركها له عمه، وحضر عندمها مجاعة من االع
  .ويف تاسع احملرم جاء إىل محص سيل عظيم غرق بسببه خلق كثري وجم غفري، وهلك للناس أشياء كثرية

  .حبمام النائب، كن جمتمعات على عروس أو عروسني فهلكن مجيعا) ١(وممن مات فيه حنو مائيت امرأة 
مر بتجديد خان الظاهر، فغرم عليه ويف صفر أمر تنكز ببياض اجلدران املقابلة لسوق اخليل إىل باب الفراديس، وأ

  .حنوا من سبعني ألفا
  .ويف هذا الشهر وصل تابوت الجني الصغري من البرية فدفن بتربته خارج باب شرقي

ويف تاسع ربيع اآلخر حضر الدرس بالقيمازية عماد الدين الطرسوسي احلنفي عوضا عن الشيخ رضي الدين 
  املنطيقي، تويف، وحضر عنده القضاة

__________  
، مات حبمام تنكز حنو مائيت امرأة وصغري وصغرية ومجاعة رجال دخلوا ١٠٤/  ٤يف خمتصر أخبار البشر ) ١(

  ).٢١٩/  ٢انظر تذكرة النبيه (ليخلصوا النساء 

  .واالعيان
  بن امللك املؤيد صاحب محاة) ١(ويف أول ربيع اآلخر خلع على امللك االفضل حممد 

  .والشبابة والغاشية أمامه) ٢(ر مكان أبيه حبكم وفاته، وركب مبصر بالعصائب ووالة السلطان امللك الناص



ويف نصف هذا الشهر سافر الشيخ مشس الدين االصفهاين شارح املختصر ومدرس الرواحية إىل الديار املصرية على 
  .خيل الربيد وفارق دمشق وأهلها واستوطن القاهرة

اجلامع الذي أنشأه االمري سيف الدين آل ملك واستقر فيه خطيبا نور ويف يوم اجلمعة تاسع مجادى اآلخرة خطب ب
  .الدين علي بن شبيب احلنبلي

  .وفيه أرسل السلطان مجاعة من االمراء إىل الصعيد فأحاطوا على ستمائة رجل ممن كان يقطع الطريق فأتلف بعضهم
  .عن الطرقشيويف مجاى اآلخرة توىل شد الدواوين بدمشق نور الدين بن اخلشاب عوضا 

ويف يوم االربعاء حادي عشر رجب خلع على قاضي القضاة عالء الدين بن الشيخ زين الدين بن املنجا بقضاء 
  .احلنابلة عوضا عن شرف الدين بن احلافظ، وقرئ تقليده باجلامع، وحضر القضاة واالعيان

  .ويف اليوم الثاين استناب برهان الدين الزرعي
كاتب املماليك ) ٣(موسى بن التاج إسحاق نظر اجليوش مبصر عوضا عن فخر الدين ويف رجب باشر مشس الدين 

تويف، وباشر ألنشو مكانه يف نظر اخلاص، وخلع عليه بطرحه، فلما كان يف شعبان عزل هو وأخوه العلم ناظر 
ه مشس الدين بن الدواوين وصودروا وضربوا ضربا عظيما، وتوىل نظر اجليش املكني بن قروينة، ونظر الدواوين أخو

  .قروينة
ويف شعبان كان عرش أنوك، ويقال كان امسه حممد بن السلطان امللك الناصر، على بنت االمري سيف الدين بكتمر 
الساقي، وكان جهازها بألف ألف دينار، وذبح يف هذا العرس من االغنام والدجاج واالوز واخليل والبقر حنو من 

، قاله الشيخ )٤(ية عشر ألف قنطار، ومحل له من الشمع ثالثة آالف قنطار عشرين ألفا، ومحلت حلوى بنحو مثان
  .أبو بكر، وكان هذا العرس ليلة اجلمعة حادي عشر شعبان

ويف شعبان هذا حول القاضي حميي الدين بن فضل اهللا من كتابة السر مبصر إىل كتابة السر بالشام، ونقل شرف 
 كتابة السر مبصر، وأقيمت اجلمعة بالشامية الربانية يف خامس عشر الدين بن مشس الدين بن الشهاب حممود إىل

شعبان، وحضرها القضاة واالمراء، وخطب هبا الشيخ زين الدين عبدالنور املغريب وذلك بإشارة االمري حسام الدين 
  اليشمقدار احلاجب بالشام، مث خطب عنه كمال الدين بن الزكي، وفيه أمر نائب السلطنة

__________  
  .علي تصحيف: ، ويف االصل٨/  ٤والدرر  ٢٢٥/  ٢وتذكرة النبيه  ١٠٤/  ٤من خمتصر أخبار البشر ) ١(

  .ه وقرره أمري مائة بدمشق فتويف يف نفس السنة ٧٤٢وقد ويل حكم محاه حىت عزله االشرف كجك سنة 
__________  

/  ٤صبح االعشى (يها ألقابه وامسه العصائب مجع عصابة وهي راية عظيمة من حرير أصفر مطرزة بالذهب عل) ٢(
٧.(  

__________  
 ٦٦٠وهو فخر الدين حممد بن فضل اهللا املصري ناظر اجليوش املنصورة بالديار املصرية، مولده يف حدود ) ٣(
  ).٢٢٧/  ٢تذكرة النبيه  ٢٥٥/  ٤الدرر (

__________  
  .ثالثة اآلف مشعة: ٢٢١/  ٢رة النبيه ألف قنطار من الشمع، ويف تذك: ١٠٦/  ٤يف خمتصر أخبار البشر ) ٤(



  .بتبييض البيوت من سوق اخليل إىل ميدان احلصا، ففعل ذلك
وفيه زادت الفرات زيادة عظيمة مل يسمع مبثلها، واستمرت حنوا من اثين عشر يوما فأتلفت بالرحبة أمواال كثرية، 

  .ح اجلسر، مث انكسر مرة ثانيةوكسرت اجلسر الذي عند دير بسر، وغلت االسعار هناك فشرعوا يف إصال
ويف يوم السبت تاسع شوال خرج الركب الشامي وأمريه سيف الدين أوزان، وقاضيه مجال الدين بن الشريشي، 

وهو قاضي محص اآلن، وحج السلطان يف هذه السنة وصحبته قاضي القضاة القزويين وعز الدين بن مجاعة، وموفق 
  .الدين احلنبلي، وسبعون أمريا

يلة اخلميس حادي عشرين شوال رسم على الصاحب عز الدين غربيال باملدرسة النجيبية اجلوانية، وصودر ويف ل
  .وأخذت منه أموال كثرية، وأفرج عنه يف احملرم من السنة اآلتية

ة الشيخ عبد الرمحن بن أيب حممد بن حممد ابن سلطان القرامذي، أحد املشاهري بالعباد: وممن تويف فيها من االعيان
والزهادة ومالزمة اجلامع االموي، وكثرة التالوة والذكر، وله أصحاب جيلسون إليه، وله مع هذا ثروة وأمالك، 

تويف يف مستهل احملرم عن مخس أو ست ومثانني سنة، ودفن بباب الصغري، وكان قد مسع احلديث واشتغل بالعلم مث 
  .ترك ذلك واشتغل بالعبادة إىل أن مات

ب محاه عماد الدين إمساعيل بن امللك االفضل نور الدين علي بن امللك املظفر تقي الدين حممود امللك املؤيد صاح
بن امللك املنصور ناصر الدين حممد بن امللك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، كانت له فضائل كثرية 

منها تاريخ حافل يف جملدين كبريين، وله  يف علوم متعددة من الفقه واهليئة والطب وغري ذلك، وله مصنفات عديدة،
نظم احلاوي وغري ذلك، وكان حيب العلماء ويشاركهم يف فنون كثرية، وكان من فضالء بين أيوب، ويل ملك محاه 

، ) ١(من سنة إحدى وعشرين إىل هذا احلني، وكان امللك الناصر يكرمه ويعظمه، وويل بعده ولده االفضل علي 
  .يس ثامن عشرين احملرم، ودفن ضحوة عند والديه بظاهر محاهتويف يف سحر يوم اخلم

القاضي االمام تاج الدين السعدي تاج الدين أبو القاسم عبد الغفار بن حممد بن عبد الكايف بن عوض بن سنان بن 
  عبد اهللا

__________  
  .١٨١ص  ١انظر حاشية ) ١(
  ).٤٦٣/  ١وانظر بدائع الزهور (

ع الكثري وخرج لنفسه معجما يف ثالت جملدات، وقرأ بنفسه الكثري، وكتب اخلط السعدي الفقيه الشافعي، مس
اجليد، وكان متقنا عارفا هبذا الفن، يقال إنه كتب خبطه حنوا من مخسمائة جملد، وقد كان شافعيا مفتيا، ومع هذا 

 مستهل ربيع االول عن ناب يف وقت عن القاضي احلنبلي، وويل مشيخة احلديث باملدرسة الصاحبية، وتويف مبصر يف
  .ثنتني ومثانني سنة، رمحه اهللا

  .املنطقي احلنفي، أصله من أب كرم، من بالد قونية، وأقام حبماه مث بدمشق) ١(الشيخ رضي الدين بن سليمان 
ودرس بالقيمازية، وكان فاضال يف املنطق واجلدل، واشتغل عليه مجاعة يف ذلك، وبلغ من العمر ستا مثانني سنة، 

  .سبع مرات، تويف ليلة اجلمعة سادس عشرين ربيع االول، وصلي عليه بعد الصالة ودفن بالصوفية وحج
  :ويف ربيع االول تويف

  .ودفن بتربته بالصاحلية) ٢(االمام عالء الدين طنبغا 
  .وكذلك االمري سيف الدين زوالق، ودفن بتربته أيضا



بن عبد اهللا بن احلافظ عبد الغين املقدسي احلنبلي، ولد سنة قاضي القضاة شرف الدين أبو حممد عبد اهللا بن احلسن 
ست وأربعني وستمائة، وباشر نيابة ابن مسلم مدة، مث ويل القضاء يف السنة املاضية، مث كانت وفاته فجأة يف مستهل 

  .مجادى االوىل ليلة اخلميس، ودفن من الغد بتربة الشيخ أيب عمر
دراين، بلغ الثمانني، وكان له أتباع، وأصحاب منهم مشس الدين بن اللبان الشيخ ياقوت احلبشي الشاذيل االسكن

الفقيه الشافعي، وكان يعظمه ويطريه وينسب إليه مبالغات اهللا أعلم بصحتها وكذهبا، تويف يف مجاد وكانت جنازته 
  .حافلة جدا

__________  
  .وهو ابراهيم بن سليمان الرومي احلنفي املعروف باملنطقي) ١(

__________  
  .طيبغا: ، ويف االصل١٠٥/  ٤من خمتصر أخبار البشر ) ٢(

  ).٤٣٦/  ١الدرر (وهو عالء الدين الطنبغا الصاحلي العالئي السلحدار عمل نيابة محص مث غزة وهبا مات 

النقيب ناصح الدين حممد بن عبد الرحيم بن قاسم بن إمساعيل الدمشقي، نقيب املتعممني، تتلمذ أوال للشهاب 
قري مث كان بعده يف احملافل العزاء واهلناء، وكان يعرف هذ الفن جيدا، وكان كثري الطلب من الناس، ويطلبه امل

  .الناس لذلك، ومع هذا مات وعليه ديون كثرية، تويف يف أواخر رجب
مه، القاضي فخر الدين كاتب املماليك وهو حممد بن فضل اهللا ناظر اجليوش مبصر، أصله قبطي فأسلم وحسن إسال

  وكانت له أوقاف كثرية، وبر وإحسان إىل أهل العلم، وكان صدرا معظما، حصل له من السلطان حظ
وافر، وقد جاوز السبعني وإليه تنسب الفخرية بالقدس الشريف، تويف يف نصف رجب واحتيط على أمواله وأمالكه 

  .بعد وفاته رمحه اهللا
كان فقيها حنفيا فاضال، كتب خبطه ربعة وحصل كتبا كثرية  االمري سيف الدين اجلاي الدويدآر امللكي الناصري

  .معتربة، وكان كثري االحسان إىل أهل العلم، تويف يف سلخ رجب رمحه اهللا
الطبيب املاهر احلاذق الفاضل أمني الدين سليمان بن داود بن سليمان، كان رئيس االطباء بدمشق ومدرسهم مدة، 

ال مدة قبل موته المر تعصب عليه فيه نائب السلطنة، تويف يوم السبت مث عزل جبمال الدين بن الشهاب الكح
  .سادس عشرين شوال ودفن بالقبيبات

الشيخ االمام العامل املقري شيخ القراء برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر إبراهيم بن خليل اجلعربي، مث 
، ولد سنة أربعني وستمائة بقلعة جعرب، واشتغل اخلليلي الشافعي، صاحب املصنفات الكثرية يف القراءات وغريها

ببغداد، مث قدم دمشق وأقام ببلد اخلليل حنو أربعني سنة يقرئ الناس، وشرح الشاطبية ومسع احلديث، وكانت له 
إجازة من يوسف بن خليل احلافظ، وصنف بالعربية والعروض والقراءات نظما ونثرا، وكان من املشايخ املشهورين 

  لرياسة واخلري والديانةبالفضائل وا

والعفة والصيانة، تويف يوم االحد خامس شهر رمضان، ودفن ببلد اخلليل حتت الزيتونة، وله ثنتان وتسعون سنة 
  .رمحه اهللا

قاضي القضاة علم الدين أبو عبد اهللا حممد بن القاضي مشس الدين أيب بكر بن عيسى بن بدران بن رمحة االخنائي 
ي احلاكم بدمشق وأعماهلا، كان عفيفا نزها ذكيا سار العبارة حمبا للفضائل، معظما الهلها السعدي املصري الشافع



كثري االمساع احلديث يف العادلية الكبرية، تويف يوم اجلمعة ثالث عشر ذي القعدة ودفن بسفح قاسيون عند زوجته 
  .جتاه تربة العادل كتبغا من ناحية اجلبل
سني ابن شيخ السالمية ناظر اجليوش الشامية، كانت له ثروة وأموال كثرية، وله قطب الدين موسى ابن أمحد بن احل

احلجة وقد ] ذي [ فضائل وإفضال وكرم وإحسان إىل أهل اخلري، وكان مقصدا يف املهمات، تويف يوم الثالثاء ثاين 
ز الدين محزة مدرس احلنبلية جاوز السبعني، ودفن بتربته جتاه الناصرية بقاسيون، وهو والد الشيخ االمام العالمة ع

)١.(  
مث دخلت سنة ثالث وثالثني وسبعمائة استهلت يوم االربعاء واحلكام هو املذكورون يف اليت قبلها، وليس للشافعية 
قاض، وقاضي احلنفية عماد الدين الطرسوسي، وقاضي املالكية شرف الدين اهلمداين، وقاضي احلنابلة عالء الدين 

  .سر حميي الدين بن فضل اهللا، وناظر اجلامع عماد الدين بن الشريازيبن املنجا، وكاتب ال
  .ويف ثاين احملرم قدم البشري بسالمة السلطان من احلجاز وباقتراب وصوله إىل البالد، فدقت البشائر وزينت البلد

طريق، بعد أن حجا وأخرب البشري بوفاة االمري سف الدين بكتمر الساقي وولده شهاب الدين أمحد ومها راجعان يف ال
، ووجد )٣(بثالثة أيام بعيون القصب، مث نقال إىل تربتهما بالقرافة ) ٢(الوالد أوال، مث من بعده ابنه : قريبا من مصر

  لبكتمر من االموال واجلواهر
__________  

  ).١٠٠/  ٦خطط الشام  ٦٠/  ٢الدارس (وهي املدرسة احلنبلية الشريفة، بدمشق ) ١(
__________  

  .٤٦٤/  ١/  ١انظر بدائع الزهور  -يف االصل، أبوه حتريف، وما أثبتناه يقتضيه السياق ) ٢(
__________  

  .مات بكتمر بعيون القصب ودفن هبا، ومات ولده أمحد بنخل ودفن هبا: ٤٦٤/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٣(
وهو  -رى وعن سبب موت بكتمر وولده ويف السنة التالية رسم السلطان بنقلهما ودفنا يف اخلانقاه بالقرافة الصغ

  =.صهر السلطان 

والآليل والقماش واالمتعة واحلواصل شئ كثري، ال يكا ينحصر وال ينضبط، وأفرج عن الصاحب مشس الدين 
غربيال يف احملرم، وطلب يف صفر إىل مصر فتوجه على خيل الربيد، واحتيط على أهله بعد مسريه وأخذت منهم 

  .ملالأموال كثرية لبيت ا
على نظر الدواوين بدمشق عوضا عن غربيال، وبعده بأربعة أيام قدم ) ١(ويف أواخر صفر قدم الصاحب أمني امللك 

  .القاضي فخر الدين بن احللي على نظر اجليش بعد وفاة قطب الدين ابن شيخ السالمية
مث جاء إىل اجلامع وهي عليه،  ويف نصف ربيع االول لبس ابن مجلة خلعة القضاء للشافعية بدمشق بدار السعادة،

وذهب إىل العادلية وقرئ تقليده هبا حبضرة االعيان، ودرس بالعادلية والغزالية يوم االربعاء ثاين عشر الشهر 
  .املذكور

ويف يوم االثنني رابع عشرينه حضر ابن أخيه مجال الدين حممود إعادة القيمرية نزل له عنها، مث استنابه بعد ذلك يف 
وخرج إىل العادلية فحكم هبا، مث مل يستمر بعد ذلك، عزل عن النيابة بيومه، واستناب بعده مجال الدين اجمللس، 

  .إبراهيم بن مشس الدين حممد بن يوسف احلسباين، وله مهة وعنده نزاهة وخربة باالحكام
 نائ ب غزة محص، إىل نيابة غزة وتوىل) ٢(ويف ربيع االول ويل شهاب قرطاي نيابة طرابلس وعزل عنها طينال 



وحصل للذي جاء بتقاليدهم مائة ألف درهم منهم، ويف ربيع اآلخر أعيد القاضي حميي الدين بن فضل اهللا وولده 
  .إىل كتابة سر مصر، ورجع شرف الدين بن الشهاب حممود إىل كتابة سر الشام كما كان

وضا عن أخيه شرف الني عدنان تويف يف ويف منتصف هذا الشهر ويل نقابة االشراف عماد الني موسى احلسيين ع
  .الشهر املاضي ودفن بتربتهم عند مسجد الدبان

  .وفيه درس الفخر املصري بالدولعية عوضا عن ابن مجلة حبكم واليته القضاء
ويف خامس عشرين رجب درس بالبادرائية القاضي عالء الدين علي بن شريف ويعرف بابن الوحيد، عوضا عن ابن 

الشهر املاضي، وحضر عنده القضاة واالعيان، وكنت إذ ذاك بالقدس أنا والشيخ مشس الدين بن جهبل تويف يف 
  =عبد اهلادي وآخرون، وفيه رسم السلطان امللك الناصر 

__________  
  .أنه بلغ السلطان أن بكتمر يقصد الوثوب عليه هناك، فدس عليه من أسقاه مسا -زوح أخته 

السلطان إذا رأى منه اجلور يف حق الرعية، وكان السلطان خيشى منه وال خيالفه  وكان االتابكي بكتمر حيجر على
  .فيما يأمره به، وكان ال يتصرف يف شئ من أمور اململكة إال بعد مشورة االتابكي بكتمر

  ).٢٣٦/  ٢تذكرة النبيه (وملا صار صاحب احلل والعقد يف دولة امللك الناصر ثقل أمره عليه إىل الغاية 
  ).٢٣٦/  ١/  ١بدائع الزهور (مل ميكن السلطان من القبض عليه دس عليه من سقاه السم وملا 

__________  
كذا باالصل، والصواب أمني الدين، ففي دولة املماليك جرت العادة على تغيري أمساء رجال الدولة من القبط ) ١(

  ).٤٩٠/  ٥صبح االعشى (الذين أسلموا باضافة االسم االصلي إىل لفظ الدين 
__________  

/  ٢الدرر ( ٧٤٣يف االصل طبالن تصحيف، وهو طينال االشريف احلاجب، سيف الدين الناصري املتويف سنة ) ٢(
  .٦٣٧/  ٢السلوك  ٣٣٤

باملنع من رمي البندق، وأن ال تباع قسيها وال تعمل، وذلك الفساد رماة البندق أوالد الناس، وأن الغالب على من 
  .سق وقلة الدين، ونودي بذلك يف البالد املصرية والشاميةتعاناه اللواط والف

ويف نصف شعبان أمر السلطان بتسليم املنجمني إىل وايل القاهرة فضربوا وحبسوا الفسادهم حال : قال الربزايل
  .النساء، فمات منهم أربعة حتت العقوبة، وثالثة من املسلمني ونصراين، وكتب إيل بذلك الشيخ أبو بكر الرحيب

يف أول رمضان وصل الربيد بتولية االمري فخر الني ابن الشمس لؤلؤ والية الرب بدمشق بعد وفاة شهاب الدين بن و
املرواين، ووصل كتاب من مكة إىل دمشق يف رمضان يذكر فيه أهنا وقعت صواعق ببالد احلجاز فقتلت مجاعة 

رمضان بتولية القاضي حميي الدين بن مجيل قضاء  متفرقني يف أماكن شىت، وأمطار كثرية جدا، وجاء الربيد يف رابع
  .طرابلس فذهب إليها، ودرس ابن اجملد عبد اهللا بالرواحية عوضا عن االصبهاين حبكم إقامته مبصر

ويف آخر رمضان أفرج عن الصاحب عالء الدين وأخيه مشس الدين موسى بن التاج إسحاق بعد سجنهما سنة 
  .ونصفا

ميس عاشر شوال وأمريه بدر الدين بن معبد وقاضيه عالء الدين بن منصور مدرس وخرج الركب الشامي يوم اخل
احلنفية مبدرسة تنكز، ويف احلجاج صدر الدين املالكي، وشهاب الدين الظهريي، وحميي الدين بن االعقف وآخرون 

ويف يوم االحد ويف يوم االحد ثالث عشرة درس باالتابكية ابن مجلة عوضا عن ابن مجيل توىل قضاء طرابلس، 



عشرينه حكم القاضي مشس الدين حممد بن كامل التدمري، الذي كان يف خطابة اخلليل بدمشق نيابة عن ابن مجلة، 
  .وفرح الناس بدينه وفضيلته

ويف ذي القعدة مسك تنكز دواداره ناصر الدين حممد، وكان عنده مبكانة عظيمة جدا، وضربه بني يديه ضربا 
مواال كثرية، مث حسبه بالقلعة مث نفاه إىل القدس، وضرب مجاعة من أصحابه منهم عالء مربحا، واستخلص منه أ

الدين بن مقلد حاجب العرب، وقطع لسانه مرتني، ومات وتغريت الدولة وجاءت دولة أخرى مقدمها عنده محزة 
  .وذويه ومن يليه الذي كان مسريه وعشريه يف هذه املدة االخرية، وانزاحت النعمة عن الدوادار ناصر الدين

) ١(ويف يوم الثالثاء ثامن عشرين ذي القعدة ركب على الكعبة باب حديد أرسله السلطان مرصعا من البسط 
االمحر كأنه آبنوس، مركب عليه صفائح من فضة زنتها مخسة وثالثون ألفا وثلثمائة وكسر، وقلع الباب العتيق، 

  ، وعليه صفائح تسلمها بنو)٢(وهو من خشب الساج 
__________  

السنط، والسنط قرظ ينبت يف الصعيد، وهو أجود حطب يستوقد : ٢٤٦/  ٢كذا باالصل، ويف تذكرة النبيه ) ١(
  ).لسان العرب(به الناس 

__________  
  .وهو خشب أسود يشبه االبنوس: ٢من خشب الساسم، قال يف حاشية رقم : ٢٤٧/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٢(

  .طال فباعوها كل درهم بدرمهني، الجل التربكشيبة، وكان زنتها ستني ر
وترك خشب الباب العتيق داخل  -وهذا خطأ وهو ربا وكان ينبغي أن يبيعوها بالذهب لئال حيصل ربا بذلك 

  .اللهم يا ويل يا علي اغفر ليوسف بن عمر ابن علي: الكعبة، وعليه اسم صاحب اليمن يف الفردتني، واحدة عليها
الشيخ العامل تقي الدين حممود علي ابن حممود بن مقبل الدقوقي أبو الثناء البغدادي : االعيانوممن تويف فيها من 

حمدث بغداد منذ مخسني سنة، يقرأ هلم احلديث وقد ويل مشيخة احلديث باملستنصرية، وكان ضابطا حمصال بارعا، 
اهللا، تويف يف احملرم وله قريب السبعني وكان يعظ ويتكلم يف االعزية واالهنية، وكان فردا يف زمانه وبالده رمحه 

  سنة، وشهد جنازته خلق كثري، ودفن بتربة االمام أمحد، ومل خيلف درمها واحدا، وله قصيدتان رثا هبما
  .الشيخ تقي الدين بن تيمية كتب هبما إىل الشيخ احلافظ الربزايل رمحه اهللا تعاىل

د عبد الواحد بن منصور بن حممد بن املنري املالكي االسكندري، الشيخ االمام العامل عز القضاة فخر الدين أبو حمم
أحد الفضالء املشهورين، له تفسري يف ست جملدات، وقصائد يف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حسنة، وله يف 

  .كان وكان، وقد مسع الكثري وروى، تويف يف مجاد االوىل عن ثنتني ومثانني سنة، ودفن باالسكندرية رمحه اهللا
ابن مجاعة قاضي القضاة العامل شيخ االسالم بدر الدين أبو عبد اهللا حممد بن الشيخ االمام الزاهد أيب إسحاق إبراهيم 

ابن سعد اهللا بن مجاعة بن حازم بن صخر الكناين احلموي االصل، ولد ليلة السبت رابع ربيع آلخر سنة تسع 
م، وحصل علوما متعددة، وتقدم وساد أقرانه، وباشر تدريس وثالثني وستمائة حبماة، ومسع احلديث واشتغل بالعل

القيمرية، مث ويل احلكم واخلطابة بالقدس الشريف، مث نقل منه إىل قضاء مصر يف االيام االشرفية، مث باشر تداريس 
مدة كباريها يف ذلك الوقت، مث ويل قضاء الشام ومجع له معه اخلطابة ومشيخة الشيوخ وتدريس العادلية وغريها 

طويلة، كل هذا مع الرياسة والديانة والصيانة والورع، وكف االذى، وله التصانيف الفائقة النافعة، ومجع له خطبا 
كان خيطب هبا يف طيب صوت فيها ويف قراءته يف احملراب وغريه، مث نقل إىل قضاء الديار املصرية بعد وفاة الشيخ 

  إىل أن أضرتقي الدين بن دقيق العيد، فلم يزل حاكما هبا 



وكرب وضعفت أحواله، فاستقال فأقيل وتوىل مكانه القزويين، وبقيت منه بعض اجلهات ورتبت له الرواتب الكثرية 
الدارة إىل أن تويف ليلة االثنني بعد عشاء اآلخرة حادي عشرين مجادى االوىل، وقد أكمل أربعا وتسعني سنة وشهرا 

  .الناصري مبصر، ودفن بالقرافة، وكانت جنازته حافلة هائلة رمحه اهللاوأياما، وصلي عليه من الغ الظهر باجلامع 
  الشيخ االمام الفاضل مفيت املسلمني

شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حميي الدين حيىي بن تاج الدين إمساعيل بن طاهر بن نصر اهللا بن جهبل احلليب 
سبعني وستمائة واشتغل بالعلم ولزم املشايخ ولزم  االصل مث الدمشقي الشافعي، كان من أعيان الفقهاء، ولد سنة

بالقدس، مث تركها إىل دمشق فباشر مشيخة دار احلديث الظاهرية ) ١(الشيخ الصدر بن الوكيل، ودرس بالصالحية 
مدة، مث ويل مشيخة البادرائية فترك الظاهرية وأقام بتدريس البادرائية إىل أن مات، ومل يأخذ معلوما من واحدة 

، تويف يوم اخلميس بعد العصر تاسع مجادى اآلخرة وصلي عليه بعد الصالة ودفن بالصوفية، وكانت جنازته منهما
  .حافلة

تاج الدين عبد الرمحن بن أيوب مغسل املوتى يف سنة ستني وستمائة، يقال إنه غسل ستني ألف ميت، وتويف يف 
  .رجب وقد جاوز الثمانني

بن حممد بن عبد العظيم بن السقطي الشافعي، كان مباشرا شهادة اخلزانة،  الشيخ فخر الدين أبو حممد عبد اهللا
  .وناب يف احلكم عند باب النصر ودفن بالقرافة

االمام الفاضل جمموع الفضائل شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عبد الوهاب البكري، نسبة إىل أبو بكر الصديق 
كتب يف ثالث كراريس، وكتب البخاري مثاين مرات ويقابله رضي اهللا عنه، كان لطيف املعاين ناسخا مطيقا ي

  وجيلده ويبيع النسخة من ذلك بألف وحنوه، وقد مجع تارخيا يف ثالثني جملدا، وكان
__________  

حممد ( ٥٨٨املدرسة الصالحية بالقدس أوقفها السلطان صالح الدين يوسف بن أيوب للفقهاء الشافعية سنة ) ١(
  ).١٢٢/  ٦خطط الشام : كرد علي

ينسخه ويبيعه أيضا بأزيد من ألف، وذكر أن له كتابا مساه منتهى االرب يف علم االدب يف ثالثني جملدا أيضا 
  .وباجلملة كام نادرا يف وقته، تويف يوم اجلمعة عشرين رمضان رمحه اهللا

ري والصالح، وكثرة الشيخ الصاحل الزاهد الناسك الكثري احلج علي بن احلسن بن أمحد الواسطي املشهور باخل
العبادة والتالوة واحلج، يقال إنه حج أزيد من أربعني حجة، وكانت عليه مهابة ولديه فضيلة، تويف وهو حمرم يوم 

  .الثالثاء ثامن عشرين ذي القعدة، وقد قارب الثمانني رمحه اهللا
يف بعض اجلهات السلطانية، وله  االمري عز الدين إبراهيم بن عبد الرمحن ابن أمحد بن القواس، كان مباشرا الشد

دار حسنة بالعقيبة الصغرية، فلما جاءت الوفاة أوصى أن جتعل مدرسة، ووقف عليها أوقافا، وجعل تدريسها 
  .احلجة] ذي [ للشيخ عماد الدين الكردي الشافعي، تويف يوم االربعاء عشرين 

  .لبالد هم املذكورون يف اليت قبلهامث دخلت سنة أربع وثالثني وسبعمائة استهلت بيوم االحد وحكام ا
ويف يوم اجلمعة ثاين ربيع االول أقيمت اجلمعة باخلاتونية الربانية، وخطب هبا مشس الدين النجار املؤذن املؤقت 

  .باالموي، وترك خطابة جامع القابون
نيابة احلكم ويف مستهل هذا الشهر سافر االمري مشس الدين حممد التدمري إىل القدس حاكما به، وعزل عن 

  .بدمشق



ويف ثالثه قدم من مصر زين الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة خبطابة القدس، فخلع عليه من 
  .دمشق مث سافر إليها

ويف آخر ربيع االول باشر االمري ناصر الدين بن بكتاش احلسامي شد االوقاف عوضا عن شرف الدين حممود بن 
هله إىل مصر أمريا نيابة هبا عن أخيه بدر الدين مسعود، وعزل القاضي عالء الدين بن القالنسي، اخلطريي، سافر بأ

وسائر الدواوين واملباشرين الذين يف باب ملك االمراء تنكز وصودروا مبائيت ألف درهم، واستدعي من غزة ناظرها 
  .املارستان النوري أيضا على العادةمجال الدين يوسف صهر السين املستويف، فباشر نظر ديوان النائب ونظر 

ويف شهر ربيع االول أمر تنكز بإصالح باب توما فشرع فيه بابه عشرة أذرع، وجددت حجارته وحديده يف أسرع 
وقت، ويف هذا الوقت حصل بدمشق سيل خرب بعض اجلدران مث تناقص، ويف أوائل ربيع اآلخر قدم من مصر 

  إىل طرابلسمجال الدين آقوش نائب الكرك جمتازا 

  .تويف) ١(نائبها عوضا عن قرطاي 
ويف مجادى االوىل طلب القاضي شهاب الدين بن اجملد عبد اهللا إىل دار السعادة فويل وكالة بيت املال عوضا عن بن 

  .القالنسي، ووصل تقليده من مصر بذلك، وهنأه الناس
دواوين بدمشق، وقد شغر منصبه شهورا بعد ابن وفيه طلب االمري جنم الدين بن الزيبق من والية نابلس فويل شد ال

  .اخلشاب
ويف رمضان خطب الشيخ بدر الدين أبو اليسر بن الصائغ بالقدس عوضا عن زين الدين بن مجاعة العراضه عنها 

  .واختياره العود إىل بلده
لظهري شيخ مالك قضية القاضي ابن مجلة ملا كان يف العشر االخري من رمضان وقع بني القاضي ابن مجلة وبني ا

فوقع بينهما منافسة وحماققة يف أمور كانت بينه وبني  -وكان هو السفري يف تولية ابن مجلة القضاء  -االمراء 
الدوادار املتقدم ذكره ناصر الدين، فحلف كل واحد منهما على خالف ما حلف به اآلخر عليه، وتفاضال من دار 

نزله بالعادلية أرسل إليه الشيخ الظهري ليحكم فيه مبا فيه املصلحة، السعادة يف املسجد، فلما رجع القاضي إىل م
وذلك عن مرسوم النائب، وكأنه خديعة يف الباطن وإظهارا لنصرة القاضي عليه يف الظاهر، فبدر به القاضي بادي 

ربعاء سابع الرأي فعزره بني يديه، مث خرج من عنده فتسلمه أعوان ابن مجلة فطافوا به البلد على محار يوم اال
هذا جزاء من يكذب ويفتات على الشرع، فتأمل الناس له : عشرين رمضان، وضربوه ضربا عنيفا، ونادوا عليه

  .لكونه يف الصيام
إنه ضرب يومئذ ألفني ومائة : ويف العشر االخري من رمضان، يوم سبع وعشرين، وهو شيخ كبري صائم، فيقال

حىت استفىت على القاضي املذكور وداروا على املشايخ بسبب ذلك عن  وإحدى وسبعني درة واهللا أعلم، فما أمسى
مرسوم النائب، فلما كان يوم تاسع عشرين رمضان عقد نائب السلطنة بني يديه بدار السعادة جملسا حافال بالقضاة 

أذنوا البن مجلة يف وأعيان املفتيني من سائر املذاهب، وأحضر ابن محلة قاضي الشافعية واجمللس قد احتفل بأهله، ومل ي
  اجللوس، بل قام قائما مث أجلس بعد ساعة جيدة يف طرف احللقة، إىل جانب احملفة اليت فيها

الشيخ الظهري، وادعى عليه عند بقية القضاة أنه حكم فيه لنفسه، واعتدى عليه يف العقوبة، وأفاض احلاضرون يف 
ن مجلة، وامليل عنه بعد أن كان إليه، فما انفصل اجمللس ذلك، وانتشر الكالم وفهموا من نفس النائب احلط على اب

حىت حكم القاضي شرف الدين املالكي بفسقه وعزله وسجنه، فانفض اجمللى على ذلك، ورسم على ابن مجلة 
بالعذراوية مث نقل إىل القلعة جزاء وفاقا واحلمد هللا وحده، وكان له يف القضاء سنة ونصف إال أياما، وكان يباشر 



  ام جيدا،االحك
__________  

هو قرطاي بن عبد اهللا االشريف املنصوري اجلوكندار، االمري شهاب الدين الناصري، كان كبريا خبريا، عمر ) ١(
  .وهي من أفخم مدارس طرابلس وهبا دفن" وهي املدرسة القرطائية " بطرابلس مدرسة حمكمة البناء يف غاية احلسن 

هة ومتييز االوقاف بني الفقهاء والفقراء، وفيه صرامة وشهامة وإقدام، لكنه أخطأ وكذا االقاف املتعلقة به، وفيه نزا
  .يف هذه الواقعة، وتعدى فيها فآل إىل هذا

  .وخرج الركب يوم االثنني عاشر شوال وأمريه اجلي بغا وقاضيه جمد الدين بن حيان املصري
ين ابن قاضي القضاة عماد الدين الطرسوسي احلنفي ويف يوم االثنني رابع عشرينه درس باالقبالية احلنفية جنم الد

عوضا عن مشس الدين حممد بن عثمان بن حممد االصبهاين بن العجمي احلبطي، ويعرف بابن احلنبلي، وكان فاضال 
دينا متقشفا كثري الوسوسة يف املاء جدا، وأما املدارس مكانه وهو جنم الدين بن احلنفي فإنه ابن مخس عشرة سنة، 

النباهة والفهم، وحسن االشتغال والشكل والوقار، حبيث غبط احلاضرون كلهم أباه على ذلك، ولذا آل  وهو يف
  .أمره أن توىل قضاء القضاة يف حياة أبيه، نزل له عنه ومحدت سريته وأحكامه

من بيت ويف هذا الشهر أثبت حمضر يف حق الصاحب مشس الدين غربيال املتوىف هذه السنة أنه كان يشتري أمالكا 
املال ويوقفها ويتصرف فيها تصرف املالك بنفسه، وشهد بذلك كمال الدين الشريازي وابن أخيه عماد الدين 

  وعالء الدين القالنسي وابن خاله عماد الدين القالنسي،
 وعز الدين بن املنجا، وتقي الدين بن مراجل، وكمال الدين بن الغويرة، وأثبت على القاضي برهان الدين الزرعي

احلنبلي ونفذه بقية القضاة، وامتنع احملتسب عز الدين بن القالنسي من الشهادة فرسم عليه بالعذراوية قريبا من 
  .شهر، مث أفرج عنه وعزل عن احلسبة، واستمر على نظر اخلزانة

ال ويف يوم االحد ثامن عشرين ذي القعدة محلت خلعة القضاء إىل الشيخ شهاب الدين بن اجملد وكيل بيت امل
يومئذ، فلبسها وركب إىل دار السعادة وقرئ تقليده حبضرة نائب السلطنة والقضاة مث رجع إىل مدرسته االقبالية 

فقرئ هبا أيضا وحكم بني خصمني، وكتب على أوراق السائلني، ودرس بالعادلية والغزالية واالتابكيتني مع تدريس 
  .االقبالية عوضا عن ابن مجلة
مري حسام الدين مهنا بن عيسى ويف صحبته صاحب محاة االفضل، فتلقامها تنكز ويف يوم اجلمعة حضر اال

وأكرمهما، وصليا اجلمعة عند النائب مث توجها إىل مصر، فتلقامها أعيان االمراء وأكرم السلطان منها بن عيسى 
إىل أهله، ففرح  وأطلق له أمواال جزيلة كثرية، من الذهب والفضة والقماش، وأقطعه عدة قرى ورسم له بالعود

الناس بذلك، قالوا وكان مجيع ما أنعم به عليه السلطان قيمة مائة ألف دينار، وخلع عليه وعلى أصحابه مائة سبعني 
  .خلعة

احلجة حضر درس الرواحية الفخر املصري عوضا عن قاضي القضاة ابن اجملد ] ذي [ ويف يوم االحد سادس 
  .الءوحضر عنده القضاة االربعة وأعيان الفض

  ويف يوم عرفة خلع على جنم

الدين بن أيب الطيب بوكالة بيت املال، عوضا عن ابن اجملد، وعلى عماد الدين بن الشريازي باحلسبة عوضا عن عز 
  .الدين بن القالنسي وخرج الثالثة من دار السعادة بالطرحات



ؤلؤ بن عبد اهللا عتيق النقيب شجاع الدين الشيخ االجل التاجر بدر الدين بدر الدين ل: وممن تويف فيها من االعيان
إدريس، وكان رجال حسنا يتجر يف اجلوخ، مات فجأة عصر يوم اخلميس خامس حمرم، وخلف أوالدا وثروة، 

  ودفن بباب الصغري،
  .وله بروصدقة ومعروف، وسبع مبسجد ابن هشام

حممد بن يوسف بن أيب العيش االنصاري  الصدر أمني الدين حممد بن فخر الدين أمحد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن
الدمشقي باين املسجد املشهور بالربوة، على حافة بردى، والطهارة احلجارة إىل جانبه، والسوق الذي هناك، وله 

  .جبامع النريب ميعاد
معة ولد سنة مثان ومخسني وستمائة، ومسع البخاري وحدث به، وكان من أكابر التجار ذوي اليسار، تويف بكر ة اجل

  .سادس احملرم ودفن بتربته بقاسيون رمحه اهللا
اخلطيب االمام العامل عماد الدين أبو حفص عمر اخلطيب، ظهري الدين عبد الرحيم بن حيىي بن إبراهيم بن علي ابن 
جعفر بن عبد اهللا بن احلسن القرشي الزهري النابلسي، خطيب القدس، وقاضي طرابلس مدة طويلة، مث مجع له بني 

القدس وقضائها، وله اشتغال وفيه فضيلة، وشرح صحيح مسلم يف جملدات، وكان سريع احلفظ سريع  خطابة
  .الكتابة، تويف ليلة الثالثاء عاشر احملرم ودفن مبامال رمحه اهللا

الصدر مشس الدين حممد بن إمساعيل بن محاد التاجر بقيسارية الشرب، كتب املنسوب وانتفع به الناس، وويل 
  .انته وديانته، وكانت له معرفة ومطالعة يف الكتب، توىف تاسع صفر عن حنو ستني سنةالتجار الم

  .ودفن بقاسيون رمحه اهللا

عمر بن سامل بن عمر بن عثمان ) ١(مجال الدين قاضي القضاة الزرعي هو أبو الربيع سليمان بن اخلطيب جمد الدين 
، واشتغل بدمشق فحصل، وناب يف احلكم بزرع مدة االذرعي الشافعي ولد سنة مخس وأربعني وستمائة بأذرعات

  فعرف بالزرعي لذلك، وإمنا هو من أذرعات وأصله من بالد املغرب، مث ناب بدمشق
مث انتقل إىل مصر فناب يف احلكم هبا، مث استقل بوالية القضاء هبا حنوا من سنة، ويل قضاء الشام مدة مع مشيخة 

الشيوخ حنوا من سنة مع تدريس االتابكية، مث حتول إىل مصر فويل هبا حنوا من سنة، مث عزل وبقي على مشيخة 
التدريس وقضاء العسكر، مث تويف هبا يوم االحد سادس صفر وقد قارب السبعني رمحه اهللا، وقد خرج له الربزايل 

  .مشيخة مسعناها عليه وهو بدمشق عن اثنتني وعشرين شيخا
و حممد عبد الرمحن بن حممود بن عبيدان البعلبكي احلنبلي، أحد فضالء الشيخ االمام العامل الزاهد زين الدين أب

احلنابلة، ومن صنف يف احلديث والفقه والتصوف وأعمال القلوب وغري ذلك، كان فاضال له أعمال كثرية، وقد 
من  وقعت له كائنة يف أيام الظاهر أنه أصيب يف عقله أو زوال فكره، أو قد عمل على الرياضة فاحترق باطنه

  .اجلوع، فرأى خياالت ال حقيقة هلا فاعتقد أهنا أمر خارجي، وإمنا هو خيال فكري فاسد
وكانت وفاته يف نصف صفر ببعلبك، ودفن بباب سطحا ومل يكمل الستني، وصلي عليه بدمشق صالة الغائب، 

  .وعلى القاضي الزرعي معا
تويف بطرابلس يوم اجلمعة ثامن عشر صفر  االمري شهاب الدين نائب طرابلس له أوقاف وصدقات، وبروصالت،

  .ودفن هناك رمحه اهللا
الشيخ عبد اهللا بن يوسف بن أيب بكر االسعردي املوقت كان فاضال يف صناعة امليقات وعلم االصطرالب وما جرى 

ى جمراه، بارعا يف ذلك، غري أنه ال ينفع به لسوء أخالقه وشراستها، مث إنه ضعف بصره فسقط من قيسارية حبس



  .عشية السبت عاشر ربيع االول، ودفن بباب الصغري
__________  

  .ذكره جمد الدين ٤/  ٩سراج الدين، ويف النجوم الزاهرة : ٢٤٩/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(

  االمري سيف الدين بلبان
مأذنة طرفا بن عبد اهللا الناصري، كان من املقدمني بدمشق، وجرت له فصول يطول ذكرها، مث تويف بداره عند 

فريوز ليلة االبعاء حادي عشرين ربيع االول، ودفن بتربة اختذها إىل جانب داره، ووقف عليها مقرئني، وبىن عندها 
  .مسجدا بإمام ومؤذن

مشس الدين حممد بن حيىي بن حممد بن قاضي حران ناظر االوقاف بدمشق، مات الليلة اليت مات فيها الذي قبله، 
  .عماد الدين الشريازيودفن بقاسيون، وتوىل مكانه 

الشيخ االمام ذو الفنون تاج الدين أبو حفص عمر بن علي بن سامل بن عبد اهللا اللخمي االسكندراين، املعروف بابن 
الفاكهاين، ولد سنة أربع ومخسني وستمائة، ومسع احلديث واشتغل بالفقه على مذهب مالك، وبرع وتقدم مبعرفة 

ء متفرقة، قدم دمشق يف سنة إحدى وثالثني وسبعمائة يف أيام االخنائي، فأنزله النحو وغريه، وله مصنفات يف أشيا
يف دار السعادة ومسعنا عليه ومعه، وحج من دمشق عامئذ ومسع عليه يف الطريق، ورجع إىل بالده، تويف ليلة اجلمعة 

  .سابع مجادى االوىل، وصلي عليه بدمشق حني بلغهم خرب موته
عشر ) ١(اسك أمين أمني الدين أمين بن حممد، وكان يذكر أن امسه حممد بن حممد إىل سبعة الشيخ الصاحل العابد الن

نفسا كلهم امسه حممد، وقد جاور باملدينة مدة سنني إىل أن تويف ليلة اخلميس ثامن ربيع االول، ودفن بالبقيع وصلي 
  .عليه بدمشق صالة الغائب

ن احلسن بن حيىي اللخمي القبايب، قرية من قرى أمشون الرمان، أقام الشيخ جنم الدين القباين احلموي عبد الرمحن ب
حبماة يف زاوية يزار ويلتمس دعاؤه، وكان عابدا ورعا زاهدا آمرا باملعروف وناهيا عن املنكر، حسن الطريقة إىل أن 

ودفن مشايل  تويف هبا آخر هنار االثنني رابع عشر رجب، عن ست وستني سنة، وكانت جنازته حافلة هائلة جدا،
  محاة، وكان عنده فضيلة، واشتغل على مذهب االمام
  .أمحد بن حنبل، وله كالم حسن يؤثر عنه رمحه اهللا

__________  
  .يف االصل سبع) ١(

الشيخ فتح الدين بن سيد الناس احلافظ العالمة البارع، فتح الدين بن أيب الفتح حممد بن االمام أيب عمروا حممد بن 
اخلطيب أيب بكر حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن حيىي بن سيد الناس الربعي اليعمري االندلسي االمام احلافظ 

االشبيلي مث املصري، ولد يف العشر االول من ذي احلجة سنة إحدى وسبعني وستمائة، ومسع الكثري وأجاز له 
وغريه، واشتغل بالعلم فربع وساد  الرواية عنهم مجاعات من املشايخ، ودخل دمشق سنة تسعني فسمع من الكندي

أقرانه يف علوم شىت من احلديث والفقه والنحو من العربية، وعلم السري والتواريخ وغري ذلك من الفنون، وقد مجع 
سرية حسنة يف جملدين، وشرح قطعة حسنة من أول جامع الترمذي، رأيت منها جملدا خبطه احلسن، وقد حرر وحرب 

من بعض االنتقاد، وله الشعر الرائق والفائق، والنثر املوافق، والبالغة التامة، وحسن وأفاد وأجاد، ومل يسلم 
الترصيف والتصنيف، وجودة البديهية، وحسن الطويلة، وله العقيدة السالفية املوضوعة على اآلي واالخبار واآلثار 



 فيها، وله مدائح يف رسول اهللا صلى اهللا ساحمه اهللا) ١(واالقتفاء باآلثار النبوية، ويذكر عنه سوء أدب يف أشياء أخر 
عليه وسلم حسان، وكان شيخ احلديث بالظاهرية مبصر، وخطب جبامع اخلندق، ومل يكن يف مصر يف جمموعه مثله 
يف حفظ االسانيد واملتون والعلل والفقه وامللح واالشعار واحلكايات، تويف فجأة يوم السبت حادي عشر شعبان، 

  .وكانت جنازته حافلة، ودفن عند ابن أيب محزة رمحه اهللا وصلي عليه من الغد،
القاضي جمد الدين بن حرمي ابن قاسم بن يوسف العامري الفاقوسي الشافعي، وكيل بيت املال، ومدرس الشافعي 
وغريه، كانت له مهة وهنضة، وعلت سنه وهو مع ذلك حيفظ ويشغل ويشتغل، ويلقي الدروس من حفظه إىل أن 

  ي احلجة، وويل تدريس الشافعي بعده مشس الدين بن القماح،تويف ثاين ذ
  .والقطبية هباء الدين بن عقيل، والوكالة جنم الدين االسعردي احملتسب، وهو كان وكيل بيت الظاهر

مث دخلت سنة مخس وثالثني وسبعمائة استهلت وحكام البالد هم املذكورون يف اليت قبلها، وناظر اجلامع عز الدين 
  .ابن املنج

  .واحملتسب عماد الدين الشريازي وغريهم
ويف مستهل احملرم يوم اخلميس درس بأم الصاحل الشيخ خطيب تربور عوضا عن قاضي القضاة شهاب الدين بن 

  .اجملد، وحضر عنده القضاة واالعيان
  ويف سادس رجع مهنا بن عيسى من عند السلطان فتلقاه النائب واجليش، وعاد

__________  
  ".وتذكر عنه شؤون أخر اهللا يتواله فيها : " ١٠٩/  ٦رة يف شذرات الذهب العبا) ١(

  .إىل أهله يف عز وعافية
  .وفيه أمر السلطان بعمارة جامع القلعة وتوسيعه، وعمارة جامع مصر العتيق

بن عماد الدين بن االثري كاتب سر هبا عوضا عن ابن الشهاب ) ١(وقدم إىل دمشق القاضي مجال الدين حممد 
  ).٢(حممود 

  .ووقع يف هذا لشهر والذي بعده موت كثري يف الناس باخلانوق
ويف ربيع االول مسك االمري جنم الدين بن الزيبق مشد الدواوين، وصودر وبيعت خيوله وحواصله، وتواله بعده 

  .سيف الدين متر مملوك بكتمر احلاجب، وهو مشاد الزكاة
زة الذي متكن عند تكنز بعد ناصر الدين الدوادار، مث وقعت الشناعة وفيه كملت عمارة محام االمري مشس الدين مح

عليه بسبب ظلمه يف عمارة هذا احلمام فقابله النائب على ذلك وانتصف للناس منه، وضربه بني يديه وضربه 
 مجال الدين بالبندق بيده يف وجهه، وسائر جسده، مث أودعه القلعة مث نقله إىل حبرية طربية فغرقه فيها، وعزل االمري

نائب الكرك عن نيابة طرابلس حسب سؤاله يف ذلك، وراح إليها طيغال وقدم نائب الكرك إىل دمشق وقد رسم له 
باالقامة يف سلخد، فلما تلقاه نائب السلطنة واجليش نزل يف دار السعادة وأخذ سيفه هبا نقل إىل القلعة، مث نقل إىل 

  .ر العهد بهمث إىل االسكندرية، مث كان آخ) ٣(صفد 
  ويف مجادى االوىل احتيط على دار االمري بكتمر احلاجب احلسامي بالقاهرة، ونبشت وأخذ

  .منها شئ كثري جدا، وكان جد أوالده نائب الكرك املذكور
ويف يوم السبت تاسع مجادى اآلخرة باشر حسام الدين أبو بكر بن االمري عز الدين أيبك النجييب شد االوقاف 

  .بكتاش، اعتقل، وخلع على املتويل وهنأه الناسعوضا عن ابن 



ويف منتصف هذا الشهر علق الستر اجلديد على خزانة املصحف العثماين، وهو من خز طويلة مثانية أذرع وعرضه 
  .أربعة أذرع ونصف، غرم عليه أربعة آالف ومخسمائة، وعمل يف مدة سنة ونصف

  .عالء الدين املرسي، وقاضيه شهاب الدين الظاهري وخرج الركب الشامي يوم اخلميس تاسع شوال وأمريه
وفيه رجع جيش حلب إليها وكانوا عشرة آالف سوى من تبعهم من التركمان، وكانوا يف بالد أذنة وطرسوس 

وإياس، وقد خربوا وقتلوا خلقا كثريا، ومل يعدم منهم سوى رجل واحد غرق بنهر جاهان، ولكن كان قتل الكفار 
  .ملسلمني حنوا من ألف رجل، يوم عيد الفطر فإنا هللا وإنا إليه راجعونمن كان عندهم من ا

  وفيه وقع حريق عظيم حبماة فاحترق منه أسواق كثرية، وأمالك وأوقاف، وهلكت أموال
__________  

مجال الدين عبد اهللا بن القاضي كمال : ٢٥٨/  ٢وتذكرة النبيه  ١١٤/  ٤ذكره صاحب خمتصر أخبار البشر ) ١(
/  ٦انظر شذرات الذهب ( ٧٧٨حممد بن املوىل عماد الدين إمساعيل بن أمحد بن سعيد بن االثري املتوىف سنة  الدين
٢٥٧.(  

__________  
  .وهو حفيد االمام شهاب الدين حممود بن سلمان احلليب، املوىل شهاب الدين أيب بكر بن مشس الدين حممد) ٢(

  )٢٥٨/  ٢تذكرة النبيه  ١١٥/  ٤خمتصر أخبار البشر (ه  ٧٤٤املتوىف سنة 
__________  

  .يف االصل صفت) ٣(

  .ال حتصر، وكذلك احترق أكثر مدينة إنطاكية، فتأمل املسلمون لذلك
ويف ذي احلجة خرب املسجد الذى كان يف الطريق بني باب النصر وبني باب اجلابية، عن حكم القضاة بأمر نائب 

  .الولالسلطنة، وبىن غربيه مسجد أحسن وأنفع من ا
  :وتويف فيها من االعيان

الشيخ الصاحل املعمر رئيس املؤذنني جبامع دمشق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن أمحد بن حممد الواين، ولد سنة 
ثالث وأربعني وستمائة، ومسع احلديث، وروى، وكان حسن الصوت والشكل، حمببا إىل العوام، تويف يوم اخلميس 

ام من بعده يف الرياسة ولده أمني الدين حممد الواين احملدث املفيد، وتويف بعده ببضع سادس صفر ودفن الصغري، وق
  .وأربعني يوما رمحهما اهللا) ١(

الكاتب املطبق اجملود احملرر هباء الدين حممود ابن خطيب بعلبك حميي الدين حممد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب 
تىن هبذه الصناعة فربع فيها، وتقدم على أهل زمانه قاطبة يف النسخ السلمي، ولد سنة مثان ومثانني وستمائة، واع

وبقية االقالم، وكان حسن الشكل طيب االخالق، طيب الصوت حسن التودد، تويف يف سلخ ربيع االول ودفن 
  .بتربة الشيخ أيب عمر رمحه اهللا

بدمشق، علي بن إمساعيل بن حممود عالء الدين السنجاري واقف دار القرآن عند باب الناطفانيني مشالس االموي 
كان أحد التجار الصدق االخيار، ذوي اليسار املسارعني إىل اخلريات، تويف بالقاهرة ليلة اخلميس ثالث عشر 

  .مجادى اآلخرة، ودفن عند قرب القاضي مشس الدين بن احلريري
التربة املشهورة باملزة، وقد جعل هلا  العدل جنم الدين التاجر عبد الرحيم بن أيب القاسم عبد الرمحن الرحيب باين

  مسجدا ووقف عليها أوقافا دارة، وصدقات هناك، وكان من أخيار أبناء جنسه، عدل مرضى



__________  
ه  ٦٨٤سنة  -كما يف تذكرة النبيه  -مات بعد والده بشهر، وكان مولده : ١١١/  ٦يف شذرات الذهب ) ١(

  .٣٧٩/  ٣بدمشق وانظر الدرر 

حلكام، وترك أوالدا وأمواال مجة، ودارا هائلة، وبساتني باملزة، وكانت وفاته يوم االربعاء سابع عشرين عند مجيع ا
  .مجادى اآلخرة ودفن بتربته املذكورة باملزة رمحه اهللا

الشيخ االمام احلافظ قطب الدين أبو حممد عبد الكرمي بن عبد النور بن منري بن عبد الكرمي بن علي بن عبد احلق 
عبد الصمد بن عبدالنور احلليب االصل مث املصري، أحد مشاهري احملدثني هبا، والقائمني حبفظ احلديث وروايته بن 

وتدوينه وشرحه والكالم عليه، ولد سنة أربع وستني وستمائة حبلب، وقرأ القرآن بالروايات، ومسع احلديث وقرأ 
وكتب كثريا وصنف شرحا الكثر البخاري، ومجع  الشاطبية وااللفية، وبرع يف فن احلديث، وكان حنفي املذهب

تارخيا ملصر ومل يكملهما، وتكلم على السرية اليت مجعها احلافظ عبد الغين وخرج لنفسه أربعني حديثا متباينة 
االسناد، وكان حسن االخالق مطرحا للكلفة طاهر اللسان كثري املطالعة واالشتغال، إىل أن تويف يوم االحد سلخ 

  .من الغد مستهل شعبان عند خاله نصر املنبجي، وخلف تسعة أوالد رمحه اهللارجب، ودفن 
القاضي االمام زين الدين أبو حممد عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف السبكي، قاضي احمللة، ووالده العالمة 

 تاسع شعبان، قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي، مسع من ابن االمناطي وابن خطيب املزة، وحدث وتويف
وتبعته زوجته ناصرية بنت القاضي مجال الدين إبراهيم بن احلسني السبكي، ودفنت القرافة، وقد مسعت من ابن 

  .الصابوين شيئا من سنن النسائي، وكذلك إبنتها حممدية، وقد توفيت قبلها
العالمة فخر الدين شيخ تاج الدين علي بن إبرهيم ابن عبد الكرمي املصري، ويعرف بكاتب قطلبك، وهو والد 

الشافعية ومدرسهم يف عدة مدارس، ووالده هذا مل يزل يف اخلدمة والكتابة إىل أن تويف عنده بالعادلية الصغرية ليلة 
  .الثالثاء ثالث عشر شعبان، وصلي عليه من الغد باجلامع، ودفن بباب الصغري

   بن سلطان بن خليفة املنيين، ويعرف بابن أيبالشيخ الصاحل عبد الكايف ويعرف بعبيد بن أيب الرجال بن حسني

االزرق، مولده يف سنة أربع وأربعني وستمائة بقريته من بالد بعلبك، مث أقام بقرية منني، وكان مشهورا بالصالح 
  .وقرئ عليه شئ من احلديث وجاوز التسعني

زاوية بسفح قاسيون بالوادي الشيخ حممد بن عبد احلق ابن شعبان بن علي االنصاري، املعروف بالسياح، له 
الشمايل مشهورة به، وكان قد بلغ التسعني، ومسع احلديث وأمسعه، وكانت له معرفة باالمور وعنده بعض مكاشفة، 

  .وهو رجل حسن، تويف أواخر شوال من هذه السنة
من ساللة جعفر  االمري سلطان العرب حسام الدين مهنا بن عيسى بن مهنا، أمري العرب بالشام، وهم يزعمون أهنم

  .بن حيىي بن خالد الربمكي، من ذرية الولد الذي جاء من العباسة أخت الرشيد فاهللا أعلم
وقد كان كبري القدر حمترما عند امللوك كلهم، بالشام ومصر والعراق، وكان دينا خريا متحيزا للحق، وخلف 

تقي الدين بن تيمية حبا زائدا، هو وذريته أوالدا وورثة وأمواال كثرية، وقد بلغ سنا عالية، وكان حيب الشيخ 
وعربه، وله عندهم منزلة وحرمة وإكرام، يسمعون قوله وميتثلونه، وهو الذي هناهم أن يغري بعضهم على بعض، 

يف ثامن عشر ذي ) ١(وعرفهم أن ذلك حرام، وله يف ذلك مصنف جليل، وكانت وفاة مهنا هذا ببالد سلمية 
  .القعدة، ودفن هناك رمحه اهللا



الشيخ الزاهد فضل العجلوين فضل بن عيسى بن قنديل العجلوين احلنبلي املقيم باملسمارية، أصله ؟ بالد حرباحي، 
كان متقلال من الدنيا يلبس ثيابا طواال وعمامة هائلة، وهي بأرخص االمثان، وكان يعرف تعبري الرؤيا ويقصد 

  .ئف جبوامك كثرية فلم يقبلهالذلك، وكان ال يقبل من أحد شيئا، وقد عرضت عليه وظا
  بل رضي بالرغيد اهلين من العيش اخلشن إىل أن تويف يف ذي احلجة، وله حنو تسعني

  .سنة، ودفن بالقرب من قرب الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحهما اهللا، وكانت جنازته حافلة جدا
__________  

، معجم البلدان ٢٦٤البلدان اليب الفداء ص تقومي (من أعمال محاة، وكانت تعد من أعمال محص : سلمية) ١(
  ).ياقوت احلموي

  .مث دخلت سنة ست وثالثني وسبعمائة استهلت بيوم اجلمعة واحلكام هم املذكورون يف اليت قبلها
  .ويف أول يوم منها ركب تنكز إىل قلعة جعرب ومعه اجليش واملناجنيق فغابوا شهرا ومخسة أيام وعادوا ساملني

، وتوىل مشيختها )١(تحت اخلانقاه اليت أنشأها سيف الدين قوصون الناصري خارج باب القرافة ويف ثامن صفر ف
  .الشيخ مشس الدين االصبهاين املتكلم

ويف عاشر صفر خرج ابن مجلة من السجن بالقلعة وجاءت االخبار مبوت ملك التتار أيب سعيد بن خربندا بن أرغون 
ن، يف يوم اخلميس ثاين عشر ربيع اآلخر بدار السلطنة بقراباغ، وهي منزهلم بن أبغا بن هوالكو بن توىل بن جنكزخا

مدينة أبيه، وقد كان من خيار ملوك التتار ) ٢(يف الشتاء، مث نقل إىل تربته مبدينته اليت أنشأها قريبا من السلطانية 
لرافضة، خبالف دولة أبيه، مث وأحسنهم طريقة وأثبتهم على السنة وأقومهم هبا، وقد عز أهل السنة بزمانه وذلت ا

من بعده مل يقم للتتار قائمة، بل اختلفوا فتفرقوا شذر مذر إىل زماننا هذا، وكان القائم من بعده باالمر ارتكاوون 
  ).٣(من ذرية أبغا، ومل يستمر له االمر إال قليال 

دبيلي عوضا عن كمال الدين بن ويف يوم االربعاء عاشر مجادى االوىل درس بالناصرية اجلوانية بدر الدين االر
  .الشريازي تويف، وحضر عنده القضاة

وفيه درس بالظاهرية الربانية الشيخ االمام املقري سيف الدين أبو بكر احلريري عوضا عن بدر الدين االردبيلي، 
الشيخ مجال تركها ملا حصلت له الناصرية اجلوانية، وبعده بيوم درس بالنجيبية كاتبه إمساعيل بن كثري عوضا عن 

الدين ابن قاضي الزبداين تركها حني تعني له تدريس الظاهرية اجلوانية، وحضر عنده القضاة واالعيان وكان درسا 
إمنا خيشى اهللا من عباده (حافال أثىن عليه احلاضرون وتعجبوا من مجعه وترتيبه، وكان ذلك يف تفسري قوله تعاىل 

   مسألة ربا الفضلوانساق الكالم إىل]  ٢٨: فاطر) [ العلماء
ويف يوم االحد رابع عشره ذكر الدرس بالظاهرية املذكورة ابن قاضي الزبداين عوضا عن عالء الدين بن القالنسي 

  .تويف، وحضر عنده القضاة واالعيان، وكان يوما مطريا
 رجب إىل ويف أول مجادى اآلخرة وقع غالء شديد بديار مصر واشتد ذلك إىل شهر رمضان، وتوجه خلق كثري يف

مكة حنوا من ألفني ومخسمائة، منهم عز الدين بن مجاعة، وفخر الدين النويري وحسن السالمي، وأبو الفتح 
ورسم باستمرار فتحه إىل بعد ) ٤(السالمي، وخلق ويف رجب كملت عمارة جسر باب الفرج وعمل عليه باشورة 

  العشاء اآلخرة كبقية سائر االبواب،
__________  

وهي حمكمة ) ٣٢٥/  ٢املواعظ واالعتبار للمقريزي (ال القرافة مما يلي قلعة اجلبل جتاه جامع قوصون وتقع مش) ١(



  .البناء حسنة العمارة والترتيب
__________  

وهي فنغرالن، وهي مدينة حمدثة بناها خربندا بن ارغون، وجعلها عاصمة ملكه وهي بالقرب من : السلطانية) ٢(
  ).٣٠٦دان اليب الفداء ص تقومي البل(جبال كيالن 

__________  
  .مل يتم له االمر، فاستمر مدة يسرية حنو شهرين) ٣(

__________  
  .حتريف" باسورة " يف االصل ) ٤(

  =.والباشورة بناء ذو منعطفات أمام كل باب أو خلفه، يقصد به تعويق هجوم 

  .وكان قبل ذلك يغلق من املغرب
الذي أنشأه جنم الدين ابن خيلخان جتاه باب كيسان من القبلة، وخطب فيه  ويف سلخ رجب أقيمت اجلمعة باجلامع

  .الشيخ االمام العالمة مشس الدين ابن قيم اجلوزية
ويف ثاين شعبان باشركتابة السر بدمشق القاضي علم الدين حممد بن قطب الدين أمحد ابن مفضل، عوضا عن كمال 

  .ابن االثري، عزل وراح إىل مصر) ١(الدين 
يف يوم االربعاء رابع رمضان ذكر الدرس باالمينية الشيخ هباء الدين ابن إمام املشهد عوضا عن عالء الدين بن و

  .القالنسي
ويف العشرين منه خلع على الصدر جنم الدين بن أيب الطيب بنظر اخلزانة مضافا إىل ما بيده من وكالة بيت املال، 

  .بعد وفاة ابن القالنسي بشهور
  .الشامي يوم االثنني ثامن شوال وأمريه قطلودمر اخلليليوخرج الركب 

  وممن حج فيه قاضي طرابلس حميي الدين بن جهبل، والفخر املصري، وابن قاضي الزبداين، وابن العز احلنفي،
وابن غامن والسخاوي وابن قيم اجلوزية، وناصر الدين بن الرببوه احلنفي، وجاءت االخبار بوقعة جرت بني التتار 

فيها خلق كثري منهم، وانتصر علي باشا وسلطانه الذى كان قد أقامه، وهو موسى كاوون على اربا كاوون  قتل
  .وأصحابه، فقتل هو ووزيره ابن رشيد الدولة، وجرت خطوب كثرية طويلة، وضربت البشائر بدمشق

ن يف الرواق الشمايل والغريب ويف ذي القعدة خلع على ناظر اجلامع الشيخ عز الدين بن املنجا بسبب إكماله البطائ
  .والشرقي، ومل يكن قبل ذلك له بطائن

ويف يوم االربعاء سابع احلجة ذكر الدرس بالشبلية القاضي جنم الدين ابن قاضى القضاة عماد الدين الطرسوسي 
  .فيهاحلنفي، وهو ابن سبع عشرة سنة، وحضر عند القضاة واالعيان، وشكروا من فضله ونباهته، وفرحوا البيه 

، وويل احلسبة بالقاهرة ضياء الدين يوسف )٢(وفيها عزل ابن النقيب عن قضاء حلب ووليها ابن خطيب جربين 
  .بن أيب بكر بن حممد خطيب بيت االبار، خلع عليه السلطان

أيام ويف ذي القعدة رسم السلطان باعتقال اخلليفة املستكفي وأهله، وأن مينعوا من االجتماع، فآل أمرهم كما كان 
  ).٣(الظاهر واملنصور 

__________  
  .العساكر على الباب وقت احلصار، وتعويق دخول اخليل إىل املدينة يف جمموعة كبرية دفعة واحدة= 



  .هي احلائط الظاهري من احلصن خيتفي وراءه اجلند عند القتال: الباشورة واجلمع بواشري: ويف معجم دوزي
  .)٣حاشية  ١٨٠انظر ألفاظ احلنفا ص (

__________  
  .١حاشية رقم  ١٩٧انظر صفحة ..كذا باالصل، وقد تقدم انه مجال الدين عبد اهللا بن كمال الدين حممد) ١(

__________  
قاضي القضاة فخر : تصحيف، وجربين قرية من قرى حلب، وابن خطيب جربين هو" جسرين " يف االصل ) ٢(

حلسن علي بن عثمان بن امساعيل الطائي الشافعي املتوىف سنة الدين أبو حممد عثمان بن اخلطيب زين الدين أيب ا
  .ه ٧٣٩

  ).٥٨/  ٣الدرر (
__________  

استمر منعه عن الناس ومنعهم من االجتماع باخلليفة حنو مخسة أشهر حىت شفع فيه بعض االمراء عند السلطان ) ٣(
  .فرسم له بالنزول إىل مناظر الكبش، على عادته والسكن هبا

  ).٤٧٢/  ١/  ١زهور بدائع ال(

السلطان أبو سعيد ابن خربندا وكان آخر من اجتمع مشل التتار عليه، مث تفرقوا من : وممن تويف فيها من االعيان
  ).١(بعده 

الشيخ البندنيجي مشس الدين علي بن حممد بن ممدود بن عيسى البندنيجي الصويف، قدم علينا من بغداد شيخا كبريا 
يها صحيح مسلم والترمذي وغري ذلك، وعنده فوائد، وله سنة أربع وأربعني وستمائة، وكان راويا الشياء كثرية، ف

  .والده حمدثا فأمسعه أشياء كثرية على مشايخ عدة، وكان موته بدمشق رابع احملرم
قاضي قضاة بغداد قطب الدين أبو الفضائل حممد بن عمر بن الفضل التربيزي الشافعي املعروف باالجوس، مسع 

ا من احلديث واشتغل بالفقه واالصول واملنطق والعربية واملعاين والبيان، وكان بارعا يف فنون كثرية ودرس شيئ
  .باملستنصرية بعد العاقويل

ويف مدارس كبار، وكان حسن اخللق كثري اخلري على الفقراء والضعفاء، متواضعا يكتب حسنا أيضا، تويف يف آخر 
  ).٢(بغداد رمحه اهللا احملرم ودفن بتربة له عند داره ب

االمري صارم الدين إبراهيم بن حممد بن أيب القاسم بن أيب الزهر، املعروف باملغزال، كانت له مطالعة وعنده شئ من 
التاريخ، وحياضر جيدا، وملا تويف يوم اجلمعة وقت الصالة السادس والعشرين من احملرم دفن بتربة له عند محام 

  .العدمي
مغلطاي اخلازن نائب القلعة وصاحب التربة جتاه اجلامع املظفري من الغرب، كان رجال جيدا، له االمري عالء الدين 

  .أوقاف وبر وصدقات، تويف يوم اجلمعة بكرة عاشر صفر، ودفن بتربته املذكورة
__________  

 -ثالثون : ٢٧٢/  ٢ويف تذكرة النبيه  -مات وله بضع وثالثون سنة  ١١٨/  ٤قال يف خمتصر أخبار البشر ) ١(
  وكانت

  .دولته عشرين سنة



__________  
  ).٦٦ ٢/  ٢تذكرة النبيه (ه بتربيز وتويف ببغداد  ٦٦٨كان مولده سنة ) ٢(

القاضي كمال الدين أمحد بن حممد بن حممد بن عبد اهللا بن هبة اهللا بن الشريازي الدمشقي، ولد سنة سبعني، ومسع 
ودرس يف ) ١(ري، والشيخ زين الدين الفارقي، وحفظ خمتصر املزين احلديث وتفقه على الشيخ تاج الدين الفزا

وقت بالبادرائية، ويف وقت بالشامية الربانية، مث ويل تدريس الناصرية اجلوانية مدة سنني إىل حني وفاته، وكان صدرا 
بتهم بسفح كبريا، ذكر لقضاء قضاة دمشق غري مرة، وكان حسن املباشرة والشكل، تويف يف ثالث صفر ودفن بتر

  .قاسيون رمحه اهللا
االمري ناصر الدين حممد بن امللك املسعود جالل الدين عبد اهللا بن امللك الصاحل إمساعيل بن العادل، كان شيخا 
مسنا قد اعتىن بصحيح البخاري خيتصره، وله فهم جيد ولديه فضيلة، وكان يسكن املزة وهبا تويف ليلة السبت 

  .سبعون سنة، ودفن بتربتهم باملزة رمحه اهللاخامس عشرين صفر، وله أربع و
عالء الدين علي بن شرف الدين حممد بن القالنسي قاضي العسكر ووكيل بيت املال، وموقع الدست، ومدرس 

والظاهرية وغري ذلك من املناصب، مث سلبها كلها سوى التدريسني، وبقي معزوال إىل حني أن تويف ) ٢(االمينية 
  .ين صفر، ودفن بتربتهمبكرة السبت خامس وعشر

عز الدين أمحد بن الشيج زين الدين حممد بن أمحد بن حممود العقيلي، ويعرف بابن القالنسي، حمتسب دمشق وناظر 
اخلزانة، كان حممود املباشرة، مث عزل عن احلسبة واستمر باخلزانة إىل أن تويف يوم االثنني تاسع عشر مجادى االوىل 

  .ودفن بقاسيون
  بن أيب اجملد بن شرف بن أمحد احلمصيالشيخ علي 

مث الدمشقي مؤذن الرببوة مخسا وأربعني سنة، وله ديوان شعر وتعاليق وأشياء كثرية مما ينكر أمرها، وكان حمموال يف 
  .دينه، تويف يف مجادى االوىل أيضا

__________  
/  ٢كشف الظنون (ه  ٢٦٤ سنة وهو خمتصر املزين يف فروع الشافعية، المساعيل بن حيىي املزين املتوىف) ١(

١٦٣٥.(  
__________  

 ١الدارس (ه  ٥٤١املدرسة االمينية بدمشق، نشأها ميني الدين كمشتكني أتابك العساكر بدمشق، املتوىف سنة ) ٢(
 /١٧٨.(  

ليه متويل دمشق، شهد جنازته خلق كثري، تويف ثاين شعبان ودفن بالصاحلية وأثىن ع) ١(االمري شهاب الدين بن برق 
  .الناس

االمري فخر الدين ابن الشمس لؤلؤ متويل الرب، كان مشكورا أيضا، تويف رابع شعبان، وكان شيخا كبريا، تويف 
  .ببستانه ببيت هليا ودفن بتربته هناك وترك ذرية كثرية رمحه اهللا

بن خالد بن صغري ) ٢(عماد الدين إمساعيل ابن شرف الدين حممد بن الوزير فتح الدين عبد اهللا بن حممد بن أمحد 
ابن القيسراين، أحد كتاب الدست، وكان من خيار الناس، حمببا إىل الفقراء والصاحلني، وفيه مروءة كثرية، وكتب 

مبصر مث صار إىل حلب كاتب سرها، مث انتقل إىل دمشق فأقام هبا إىل أن مات ليلة االحد ثالث عشر القعدة، وصلي 



بالصوفية عن مخس وستني سنة، وقد مسع شيئا من احلديث على االبرقوهي عليه من الغد جبامع دمشق، ودفن 
  .وغريه

  .ويف ذي القعدة تويف شهاب الدين ابن القديسة احملدث بطريق احلجاز الشريف
ويف ذي احلجة تويف الشمس حممد املؤذن املعروف بالنجار ويعرف بالبيت، وكان يتكلم وينشد يف احملافل واهللا 

  .سبحانه أعلم
  دخلت سنة سبع وثالثني وسبعمائة مث

استهلت بيوم اجلمعة واخلليفة املستكفي باهللا قد اعتقله السلطان امللك الناصر، ومنعه من االجتماع بالناس، ونائب 
الشام تنكز بن عبد اهللا الناصري، والقضاة واملباشرون هم املذكورون يف اليت قبلها، سوى كاتب السر فإنه علم 

ووايل الرب االمري بدر الدين بن قطلوبك بن شنشنكري، ووايل املدينة حسام الدين طرقطاي اجلو الدين بن القطب، 
  .كنداري

  ويف أول منها يوم اجلمعة وصلت االخبار بأن علي باشا كسر جيشه، وقيل إنه قتل،
__________  

شذرات (سنة  ٦٤ وله وهو أمحد بن سيف الدين أيب بكر بن برق الدمشقي، ويل دمشق ثالث عشرة سنة تويف) ١(
  ).١١٣/  ٦الذهب 

__________  
  .حممد: ٦٠/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٢(

ووصلت كتب احلجاج يف الثاين والعشرين من احملرم تصف مشقة كثرية حصلت للحجاج من موت اجلمال وإلقاء 
  .حال االمحال ومشي كثري من النساء والرجال، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، واحلمد هللا على كل

ويف آخر احملرم قدم إىل دمشق القاضي حسام الدين حسن بن حممد الغوري قاضي بغداد، وكان والوزير جنم الدين 
حممود بن علي بن شروان الكردي، وشرف الدين عثمان بن حسن البلدي فأقاموا ثالثة أيام مث توجهوا إىل مصر 

  .فية كما سيأيت، واستوزر الثاين وأمر الثالثفحصل هلم قبول تام من السلطان، فاستقضى االول على احلن
ويف يوم عاشوراء أحضر مشس الدين حممد ابن الشيخ شهاب الدين بن اللبان الفقيه الشافعي إىل جملس احلكم 
اجلاليل، وحضر معه شهاب الدين بن فضل اهللا جمد الدين االقصرائي شيخ الشيوخ، وشهاب الدين االصبهاين، 

كرة من احللول واالحتاد والغلو يف القرمطة وغري ذلك، فأقر ببعضها فحكم عليه حبقن دمه مث فادعى عليه بأشياء من
  .توسط يف أمره وأبقيت عليه جهاته، ومنع من الكالم على الناس، وقام يف صفه مجاعة من االمراء واالعيان

  .ويف صفر احترق بقصر حجاج حريق عظيم أتلف دورا ودكاكني عديدة
  .ولد للسلطان ولد فدقت البشائر وزينت البلد أياماويف ربيع االول 
  ويف منتصف ربيع

اآلخر أمر االمري صارم الدين إبراهيم احلاجب الساكن جتاه جامع كرمي الدين طبلخاناه، وهو من كبار أصحاب 
  .الشيخ تقي الدين رمحه اهللا، وله مقاصد حسنة صاحلة، وهو يف نفسه رجل جيد

  ).١(ستكفي وأطلق من الربج يف حادي عشرين ربيع اآلخر ولزم بيته وفيه أفرج عن اخلليفة امل
ويف يوم اجلمعة عشرين مجادى اآلخرة أقيمت اجلمعة يف جامعني مبصر، أحدمها أنشأه االمري عز الدين أيدمر بن عبد 

ق دادة السلطان اهللا اخلطريي، ومات بعد ذلك بإثين عشر يوما رمحه اهللا، والثاين أنشأته امرأة يقال هلا الست حد



  .الناصر عند قنطرة السباع
ويف شعبان سافر القاضي شهاب الدين أمحد بن شرف بن منصور النائب يف احلكم بدمشق إىل قضاء طرابلس، 

  .وناب بعده الشيخ شهاب الدين أمحد بن النقيب البعلبكي
بن اخلطيب بيت االبار باحلسبة وفيه خلع على عز الدين بن مجاعة بوكالة بيت املال مبصر، وعلى ضياء الدين ا

  .بالقاهرة، مع ما بيده من نظر االوقاف وغريه
  .وفيه أمر االمري ناظر القدس بطلب خلاناه مث عاد إىل دمشق

، فاجتمع )٢(ويف عاشر رمضان قدمت من مصر مقدمتان ألفان إىل دمشق سائرة إىل بالد سيس، وفيهم عالء الدين 
  .نفية، وله مصنفات يف احلديث وغريهبه أهل العلم وهو من أفاضل احل

  وخر الركب الشامي يوم االثنني عاشر شوال وأمريه هبادر قبجق، وقاضيه حميي الدين
__________  

  ٣حاشية رقم  ٢٠٢انظر صفحة 

الطرابلسي مدرس احلمصية، ويف الركب تقي الدين شيخ الشيوخ وعماد الدين بن الشريازي، وجنم الدين 
دين املرداوي، وصاحبه مشس الدين بن مفلح، والصدر املالكي والشرف ابن القيسراين، الطرسوسي، ومجال ال

  .والشيخ خالد املقيم عند دار الطعم، ومجال الدين بن الشهاب حممود
، وحصل هلم خري كثري وهللا )١(ويف ذي القعدة وصلت االخبار بأن اجليش تسلموا من بالد سيس سبع قالع 

  .لكاحلمد، وفرح املسلمون بذ
  .وفيه كانت وقعة هائلة بني التتار انتصر فيها الشيخ وذووه

  نفى السلطان امللك الناصر حممد بن قالوون اخلليفة وأهله وذويه، وكانوا) ٢(وفيها 
  .قريبا من مائة نفس إىل بالد قوص، ورتب هلم هناك ما يقوم مبصاحلهم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

الشيخ عالء الدين بن غامن أبو احلسن علي بن حممد بن سليمان بن محائل بن علي : وممن تويف فيها من االعيان
أحد كبار املشهورين بالفضائل وحسن الترسل، وكثرة االدب واالشعار واملروءة التامة، مولده سنة ) ٣(املقدسي 

الناس يف االمور  إحدى ومخسني وستمائة، ومسع احلديث الكثري، وحفظ القرآن والتنبيه، وباشر اجلهات، وقصده
  .املهمات وكان كثري االحسان إىل اخلاص والعام

تويف مرجعه من احلج يف منزلة تبوك يوم اخلميس ثالث عشر احملرم، ودفن هناك رمحه اهللا، مث تبعه أخوه شهاب الدين 
  .أمحد يف شهر رمضان، وكان أصغر منه سنا بسنة، وكان فاضال أيضا بارعا كثري الدعابة

__________  
شرقي هنر جيحان  -وتسلم املسلمون القالع العامرة : " قال ٢٧٩/  ٢ذكر اخلرب ابن حبيب يف تذكرة النبيه ) ١(

/  ٤وزاد عليها أبو الفداء يف خمتصره " إياس وكاورا وسوندكار واهلارونية وجنيمة : وهي قالع -
  ".واملصيصة وباناس والنقري ..١١٨

__________  
انظر (ه  ٧٣٨ذلك يوم السبت ثاين عشر ذي احلجة سنة : " أن ٤٧٤/  ١/  ١هور ذكر صاحب بدائع الز) ٢(

فهو أول خليفة نفي من مصر من : وقال صاحب البدائع) ١٢٢/  ٤وخمتصر أخبار البشر  ٢٩٧/  ٢تذكرة النبيه 
  .غري جنحة وال سبب، فشق ذلك على الناس ومل يستحسنوا منه هذه الفعلة



لك أن اخلليفة رفعت إليه قصة بأن شخصا له على امللك الناصر دعوة شرعية فكتب وكان سبب ذ: -وتابع قائال 
وأرسلها إىل امللك الناصر، فلما قرأها شق ذلك عليه، وبقي يف خاطره منه، " ليحضر أو ليوكل " عليها اخلليفة 

يف ذلك انظر  إحدى قرى الصعيد وذكر صاحب السلوك سببا آخر -فتغافل عنه مدة مث رسم بإخراجه إىل قوص 
٤١٧ - ٤١٦/  ٢.  

__________  
  .املنشي: ١١٤/  ٦يف شذرات الذهب ) ٣(

  .الشرف حممود احلريري املؤذن باجلامع االموي، بىن محاما بالنريب، ومات يف آخر احملرم
 بن الشيخ إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد بن مالك اجلعربي مث] حممد [ الشيخ الصاحل العابد ناصر الدين 

املصري، ولد سنة مخسني وستمائة بقلعة جعرب، ومسع صحيح مسلم وغريه، وكان يتكلم على الناس ويعظهم 
ويستحضر أشياء كثرية من التفسري وغريه، وكان فيه صالح وعبادة، تويف يف الربع والعشرين من احملرم، ودفن 

  .بزاويتهم عند والده خارج باب النصر
نفي أمحد بن علي بن أمحد بن علي بن يوسف ابن قاضي احلنفيني ويعرف بابن عبد الشيخ شهاب الدين عبد احلق احل

  .احلق احلنفي، شيخ املذهب ومدرس احلنفية وغريها، وكان بارعا فاضال دينا، تويف يف ربيع االول
المام العامل الشيخ عماد الدين إبراهيم بن علي بن عبد الرمحن بن عبد املنعم بن نعمة املقدسي النابلسي احلنبلي ا

  .العابد شيخ احلنابلة هبا وفقيههم من مدة طويلة، تويف يف ربيع االول
الشيخ االمام العابد الناسك حمب الدين عبد اهللا بن أمحد بن احملب عبد اهللا بن أمحد بن أيب بكر حممد بن إبراهيم بن 

رأ بنفسه، وكتب الطباق وانتفع الناس به، أمحد بن عبد الرمحن بن إمساعيل بن منصور املقدسي احلنبلي، مسع كثري وق
وكانت له جمالس وعظ من الكتاب والسنة يف اجلامع االموي وغريه، وله صوت طيب بالقراءة جدا، وعليه روح 
ومسينة ووقار، وكانت مواعيده مفيدة ينتفع هبا الناس، وكان شيخ االسالم تقي الدين بن تيمية حيبه وحيب قراءته، 

سابع ربيع االول، وكانت جنازته حافلة، ودفن بقاسيون وشهد الناس له خبري، رمحه اهللا تعاىل، وبلغ  تويف يوم االثنني
  .مخسا ومخسني سنة

  احملدث البارع احملصل املفيد اجمليد
  ناصر الدين حممد بن طغربل بن عبد اهللا الصرييف أبوه، اخلوارزمي االصل، مسع الكثري

قرأ الكتب الكبار والصغار، ومجع وخرج شيئا كثريا، وكان بارعا يف هذا وقرأ بنفسه، وكان سريع القراءة، و
  .الشأن، رجل فأدركته منيته حبماة يوم السبت ثاين ربيع االول، ودفن من الغد مبقابر طيبة رمحه اهللا

عبد املنعم  شيخنا االمام العامل العابد مشس الدين أبو حممد عبد اهللا بن العفيف حممد بن الشيخ تقي الدين يوسف بن
ابن نعمة املقدسي النابلسي احلنبلي، إمام مسجد احلنابلة هبا، ولد سنة سبع وأربعني وستمائة، ومسع الكثري وكان 

كثري العبادة حسن الصوت، عليه البهاء والوقار وحسن الشكل والسمت، قرأت عليه عام ثالث وثالثني وسبعمائة 
د، وهو والد صاحبنا الشيخ مجال الدين يوسف أحد مفتية احلنابلة مرجعنا من القدس كثريا من االجزاء والفوائ

  .وغريهم، واملشهورين باخلري والصالح، تويف يوم اخلميس ثاين عشرين ربيع اآلخر ودفن هناك رمحه اهللا
س ، يقصده الناس للزيارة، ويضيف النا)١(الشيخ حممد بن عبد اهللا بن اجملد إبراهيم املرشدي املقيم مبنية مرشد 

على حسب مراتبهم وينفق نفقات كثرية جدا، ومل يكن يأخذ من أحد شيئا فيما يبدوا للناس، واهللا أعلم حباله، 



، وأقام بالقاهرة مدة واشتغل هبا، ويقال إنه قرأ التنبيه يف الفقه، مث انقطع مبنية مرشد )٢(وأصله من قرية دهروط 
قاهرة يزدحم عليه الناس، مث كانت وفاته يوم اخلميس ثامن واشتهر أمره يف الناس وحج مرات، وكان إذا دخل ال

  .رمضان ودفن بزاويته، وصلي عليه بالقاهرة ودمشق وغريها
االمري أسد الدين عبد القادر بن املغيث عبد العزيز بن امللك املعظم عيسى بن العادل، ولد سنة ثنتني وأربعني 

  ن مصر إىل دمشق ويكرم أهل احلديث،وستمائة، ومسع الكثري وأمسع، وكان يأيت كل سنة م
  .ومل يبق من بعده من بين أيوب أعال سنا منه، تويف بالرملة يف سلخ رمضان رمحه اهللا

  الشيخ الصاحل الفاضل حسن بن إبراهيم بن حسن احلاكي احلكري إمام مسجد هناك، ومذكر الناس يف كل
__________  

  .بديروط: ٢٧٩/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(
__________  

من القرى القدمية وكانت تابعة لثغر االسكندرية مث ملركز رشيد، وحاليا تابعة ملركز احملمودية ) دهروط(ديروط ) ٢(
  ).٢٧٠/  ٢/  ٢القاموس اجلغرايف (

مجعة، ولديه فضائل، ويف كالمه نفع كثري إىل أن تويف يف العشرين من شوال، ومل ير الناس مثل جنازته بديار مصر 
  .رمحه اهللا

، ومعه أهله )١(مث دخلت سنة مثان وثالثني وسبعمائة استهلت بيوم االربعاء واخلليفة املستكفي منفي ببالد قوص 
وذووه، ومن يلوذ به، وسلطان البالد امللك الناصر حممد بن امللك املنصور، وال نائب بديار مصر وال وزير، ونائبه 

  .م املذكورون يف اليت قبلهابدمشق تنكز، وقضاة البالد ونواهبا ومباشروها ه
ويف ثالث ربيع االول رسم السلطان بتسفري علي وحممد ابين داود بن سليمان بن داود بن العاضد آخر خلفاء 

  .الفاظميني إىل الفيوم يقيمون به
ويف يوم اجلمعة ثاين عشر ربيع اآلخر عزل القاضي علم الدين ابن القطب عن كتابة السر وضرب وصودر، ونكب 

به القاضي فخر الدين املصري، وعزل عن مدرسته الدولعية وأخذها ابن مجلة، والعادلية الصغرية باشرها ابن بسب
  .النقيب، ورسم عليه بالعذراوية مائة يوم، وأخذ شئ من ماله

ويف ليلة االحد ثالث عشرين ربيع االول بعد املغرب هبت ريح شديدة مبصر وأعقبها رعد وبرق وبرد بقدر اجلوز، 
  .هذا شئ مل يشاهدوا مثله من أعصار متطاولة بتلك البالدو

ويف عاشر مجادى االوىل استهل الغيث مبكة من أول الليل، فلما انتصف الليل جاء سيل عظيم هائل مل ير مثله من 
  دهر طويل، فخرب دورا كثرية حنوا من ثالثني أو أكثر، وغرق مجاعة وكسر أبواب املسجد،

  .ها حنوا من ذراع أو أكثر، وجرى أمر عظيم حكاه الشيخ عفيف الدين الطربيودخل الكعبة وارتفع في
عن قضاء مصر، واتفق وصول خرب موت قاضي ) ٢(ويف سابع عشرين من مجادى االوىل عزل القاضي جالل الدين 

مث عزل  بعد أن عزل بيسري، فواله السلطان قضاء الشام فسار إليها راجعا عودا على بدء،) ٣(الشام ابن اجملد 
السلطان برهان الدين بن عبد احلق قاضي احلنفية، وعزل قاضي احلنابلة تقي الدين، ورسم على ولده صدر الدين 
بأداء ديوان الناس إليهم، وكانت قريبا من ثلثمائة ألف، فلما كان يوم االثنني تاسع عشر مجادى اآلخرة بعد سفر 

هاء إىل بني يديه فسأهلم عن من يصلح للقضاء مبصر فوقع جالل الدين خبمسة أيام طلب السلطان أعيان الفق
االختيار على القاضي عز الدين بن مجاعة، فواله يف الساعة الراهنة، ووىل قضاء احلنفية حلسام الدين حسن بن حممد 



  ،)٤(الغوري قاضي بغداد، وخرجا من بني يديه إىل املدرسة الصاحلية 
__________  

  ٢شية رقم حا ٢٠٧انظر ما سبق ص ) ١(
__________  

  .وهو جالل الدين أبو املعايل حممد بن عبد الرمحن بن عمر القزويين الشافعي) ٢(
__________  

وهو قاضي القضاة شهاب الدين أيب عبد اهللا حممد بن جمد الدين عبد اهللا بن احلسني بن علي االربلي الدمشقي ) ٣(
  .الشافعي

__________  
اهرة وهي على مينة الطالب إىل بني القصرين وباب النصر واخلانقاه وخان برجوان املدرسة الصاحلية بالق) ٤(

  .والطرق املتفرقة، أنشأها امللك الصاحل جنم الدين أيوب
  .ه ٦٣٩وقد بدأ ببنائها سنة 

  ).٣٤٢/  ١تذكرة النبيه (
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

وعليهما اخللع، ونزل عز الدين بن مجاعة عن دار احلديث الكاملية لصاحبه الشيخ عماد الدين الدمياطي، فدرس 
  ".إمنا االعمال بالنيات " فيها وأورد حديث 
  .بسنده، وتكلم عليه

  .استمر بعضهم، واستمر باملنادي الذي أشار بتوليتهوعزل أكثر نواب احلكم و
وملا كان يوم خامس عشرين منه ويل قضاء احلنابلة االمام العامل موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن حممد عبد امللك 

  .املقدسي عوضا عن املعزول، ومل يبق من القضاة سوى االخنائي املالكي
  مشس الدين بن تقي الدين بن الصباب التاجر دارويف رمضان فتحت الصبابية اليت أنشأها 

  .قرآن ودار حديث، وقد كانت خربة شنيعة قبل ذلك
ويف رمضان باشر عالء الدين علي ابن القاضي حميي الدين بن فضل اهللا كتابة السر مبصر بعد وفاة أبيه كما سيأيت 

السلطان، وذهب أخوه شهاب الدين إىل ترمجته، وخلع عليه وعلى أخيه بدر الدين، ورسم هلما أن حيضرا جملس 
  .احلج

ويف هذا الشهر سقط باجلانب الغريب من مصر برد كالبيض وكالرمان، فأتلف شيئا كثريا، ذكر ذلك الربزايل ونقله 
  .من كتاب الشهاب الدمياطي

دين ويف ثالث عشرين رمضان درس بالقبة املنصورية مبشيخة احلديث شهاب الدين العسجدي عوضا عن زين ال
الكناين تويف، فأورد حديثا من مسند الشافعي بروايته عن اجلاويل بسنده، مث صرف عنها باحلجة بالشيخ أثري الدين 
  .أيب حيان، فساق حديثا عن شيخه ابن الزبري ودعا للسلطان وحضر عنده القضاة واالعيان، وكان جملسا حافال

ضاة مشس الدين بن النقيب عوضا عن القاضي مجال الدين ويف ذي القعدة حضر تدريس الشامية الربانية قاضي الق
  .بن مجلة تويف، وحضر خلق كثري من الفقهاء واالعيان، وكان جملسا حافال

ويف ثاين ذي احلجة درس بالعادلية الصغرية تاج الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضاة جالل الدين القزويين عوضا 
  .يته الشامية الربانية، وحضر عنده القضاة واالعيانعن الشيخ مشس الدين بن النقيب حبكم وال

ويف هذا الشهر درس القاضي صدر الدين بن القاضي جالل الدين باالتابكية، وأخوه اخلطيب بدر الدين بالغزالية 
  .والعادلية نيابة عن أبيه

  .انتهى واهللا أعلم
الدين عيسى بن التركماين باين جامع املقياس االمري الكبري بدر الدين حممد بن فخر : وممن تويف فيها من االعيان

بديار مصر يف أيام وزارته هبا، مث عزل أمريا إىل الشام، مث رجع إىل مصر إىل أن تويف هبا يف خامس ربيع اآلخرة، 
  .وكان مشكورا رمحه اهللا

  .انتهى

  قاضي القضاة شهاب الدين
ي االصل، مث الدمشقي الشافعي، قاضي الشافعية بدمشق، حممد بن اجملد بن عبد اهللا بن احلسني بن علي الرازي الربل



ولد سنه ثنتني وستني وستمائة، واشتغل وبرع وحصل وأفىت سنة ثالث وتسعني، ودرس باالقبالية مث الرواحية وتربة 
باملدرسة ) ١(أم الصاحل، وويل وكالة بيت املال، مث صار قاضي قضاة الشام إىل أن تويف مبستهل مجادى االوىل 

  .عادلية، ودفن مبقابر باب الصغري رمحه اهللال
الشيخ االمام العامل ابن املرحل زين الدين حممد بن عبد اهللا بن الشيخ زين الدين عمر بن مكي بن عبد الصمد بن 

املرحل مدرس الشامية الربانية والعذراوية بدمشق، وكان قبل ذلك مبشهد احلسني، وكان فاضال بارعا فقيها أصوليا 
، حسن الشكل طيب االخالق، دينا صينا، وناب يف وقت بدمشق عن علم الدين االخنائي فحمدت سريته، مناظرا

وكانت وفاته ليلة االربعاء تاسع عشر رجب، ودفن من الغد عند مسجد الديان يف تربة هلم هناك، وحضر جنازته 
بعده القاضي برهان الدين عبد احلق القاضي جالل الدين، وكان قد قدم من الديار املصرية له يومان فقط، وقدم 

خبمسة أيام، هو وأهله وأوالده أيضا، وباشر بعده تدريس الشامية الربانية قاضي القضاة مجال الدين بن مجلة، مث 
  .كانت وفاته بعده بشهور، وذلك يوم اخلميس رابع عشر ذي القعدة

ال الدين الصاحلي مجال الدين أبو احملاسن يوسف قاضي القضاة مج: وهذه ترمجته يف تاريخ الشيخ علم الدين الربزايل
بن حسني بن يوسف الصاحلي الشافعي احملجي والده، باملدرسة السرورية ) ٢(بن إبراهيم بن مجله بن مسلم بن مهام 

وصلي عليه عقيب الظهر يوم اخلميس رابع عشر ذي احلجة، ودفن بسفح قاسيون، ومولده يف أوائل سنة ثنتني 
ائة، ومسع من ابن البخاري وغريه، وحدث وكان رجال فاضال يف فنون، اشتغل وحصل وأفىت وأعاد ومثانني وستم

ودرس، وله فضائل مجة ومباحث وفوائد ومهة عالية وحرمة وافرة، وفيه تودد وإحسان وقضاء للحقوق، وويل 
  القضاء بدمشق نيابة واستقالال، ودرس مبدارس كبار، ومات وهو مدرس

  .ة، وحضر جنازته خلق كثري من االعيان رمحه اهللالشامية الرباني
__________  

  .مجادى اآلخرة: ٢٨٩/  ٢يف تذكرة النبيه ) ١(
__________  

  .متام: ١١٩/  ٦وشذرات الذهب  ٢ ٢٩/  ٢يف تذكرة النبيه ) ٢(

ين عبد الرحيم شيخ االسالم قاضي القضاة ابن البارزي شرف الدين أبو القاسم هبة اهللا بن قاضي القضاة جنم الد
بن القاضي مشس الدين أيب الطاهر إبراهيم بن هبة اهللا بن مسلم بن هبة اهللا اجلهيين احلموي، املعروف بابن البارزي 

قاضي القضاة حبماة، صاحب التصانيف الكثرية املفيدة يف الفنون العديدة، ولد يف خامس رمضان سنة مخس وأربعني 
، وكان حسن االخالق كثري احملاضرة حسن )١(كثرية، وصنف كتبا مجا كثرية وستمائة، ومسع الكثري وحصل فنونا 

االعتقاد يف الصاحلني، وكان معظما عند الناس، وأذن اجلماعة من البلد يف االفتاء، وعمي يف آخر عمره وهو حيكم 
طع نظره عن مع ذلك مدة، مث نزل عن املنصب حلفيده جنم الدين عبد الرحيم بن إبراهيم، وهو يف ذلك ال يق

املنصب، وكانت وفاته ليلة االربعاء العشرين من ذي القعدة بعد أن صلى العشاء والوتر، فلم تفته فريضة وال نافلة، 
  .وصلي عليه من الغد ودفن بعقبة نقريين، وله من العمر ثالث وتسعون سنة

جلامع الكبري، وكان رجال صاحلا الشيخ االمام العامل شهاب الدين أمحد بن الربهان شيخ احلنفية حبلب، شارح ا
منقطعا عن الناس، وانتفع الناس به، وكانت وفاته ليلة اجلمعة الثامن والعشرين من رجب، وكانت له معرفة بالعربية 

  .والقراءات، ومشاركات يف علوم أخر رمحه اهللا، واهللا أعلم
ل اهللا بن احمللي بن دعجان بن خلف العدوي القاضي حميي الدين بن فضل اهللا كاتب السر هو أبو املعايل حيىي بن فض



  العمر ي، ولد يف حادي عشر شوال سنة مخس وأربعني وستمائة بالكرك، ومسع احلديث وأمسعه، وكان صدرا
كبريا معظما يف الدولة يف حياة أخيه شرف الدين وبعده، وكتب السر بالشام وبالديار املصرية، وكانت وفاته ليلة 

بديار مصر، ودفن من الغد بالقرافة وتوىل املنصب بعده، ولده عالء الدين، وهو أصغر أوالده االربعاء تاسع رمضان 
  .الثالثة املعينني هلذا املنصب

الشيخ االمام العالمة ابن الكتاين زين الدين بن الكتاين، شيخ الشافعية بديار مصر، وهو أبو حفص عمر بن أيب 
  احلزم بن

__________  
حكام على أبواب التنبيه، واالساس يف معرفة آلة الناس، ومتييز التعجيز يف الفروع، روضات اال: من مصنفاته) ١(

/  ٢هدية العارفني (جنات احملبني يف تفسري القرآن املبني، وأسرار التنزيل، وتيسري الفتاوي من حترير احلاوي 
٥٠٧.(  

ومخسني وستمائة، واشتغل بدمشق مث  عبد الرمحن بن يونس الدمشقي االصل، ولد بالقاهرة يف حدود سنة ثالث
رحل إىل مصر واستوطنها وتوىل هبا بعض االقضية باحلكر، مث ناب عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فحمد ت 

، وكان بارعا فاضال، عنده فوائد كثرية )١(سريته، ودرس مبدارس كبار، ويل مشيخة دار احلديث بالقبة املنصورية 
الخالق منقبضا عن الناس، مل يتزوج قط، وكان حسن الشكل هبي املنظر، يأكل الطيبات جدا، غري أنه كان سئ ا

وغريها، وكان فيه استهتار لبعض العلماء فاهللا يساحمه، ) ٢(ويلبس اللني من الثياب، وله فوائد وزوائد على الروضة 
  .وكانت وفاته يوم الثالثاء املنتصف من رمضان، ودفن بالقرافة رمحه اهللا انتهى

الشيخ االمام العالمة ابن القويع ركن الدين بن القويع، أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن بن يوسف بن عبد الرمحن 
بن عبد اجلليل الوسي اهلامشي اجلعفري التونسي املالكي، املعروف بابن القويع، كان من أعيان الفضالء وسادة 

وية الدينية الشرعية الطيبة، وكان مدرسا باملنكود مرية، وله وظيفة االذكياء، ممن مجع الفنون الكثرية والعلوم االخر
  .يف املارستان املنصوري، وهبا تويف يف بكرة السابع عشر من ذي احلجة، وترك ماال وأثاثا ورثه بيت املال
ين أيب وهذا آخر ما أرخه شيخنا احلافظ علم الدين الربزايل يف كتابه الذي ذيل به على تاريخ الشيخ شهاب الد

شامة املقدسي، وقد ذيلت على تارخيه إىل زماننا هذا، وكان فراغي من االنتقاء من تارخيه يف يوم االربعاء من مجادى 
  .اآلخرة من سنة إحدى ومخسني وسبعمائة، أحسن اهللا خامتتها آمني

  .وإىل هنا انتهى ما كتبته من لدن خلق آدم إىل زماننا هذا وهللا احلمد واملنة
  .ما قال احلريري وما أحسن

فجل من ال عيب فيه وعال كتبه إمساعيل بن كثري بن صنو القرشي الشافعي عفا اهللا عنه * وإن جتد عيبا فسد اخللال 
  .آمني

مث دخلت سنة تسع وثالثني وسبعمائة استهلت وسلطان االسالم بالديار املصرية وما واالها والديار الشامية وما 
  مللك الناصر بن امللك املنصور قالوون، وال نائب له ال وزير أيضاواالها واحلرمني الشريفني ا

__________  
  ).٣٨٠/  ٢(كان بالقبة املنصورية دروس للفقهاء على املذاهب االربعة : قال املقريزي يف املواعظ) ١(

__________  



ف النووي املتوىف سنة لالمام حيىي بن شر) روضة الطالبني وعمدة املتقني" وهو كتاب الروضة يف الفروع ) ٢(
  ).٩٢٩/  ١كشف الظنون (ه  ٦٧٦

مبصر، وقضاة مصر، أما الشافعي فقاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة صدر الدين حممد ابن إبراهيم بن 
مجاعة، وأما احلنفي فقاضي القضاة حسام الدين الغوري، حسن بن حممد، وأما املالكي فتقي الدين االخنائي، وأما 

فموفق الدين بن جنا املقدسي، ونائب الشام االمري سيف الدين تنكز وقضاته جالل الدين القزويين الشافعي  احلنبلي
املعزول عن الديار املصرية، واحلنفي عماد الدين الطرسوسي، واملالكي شرف الدين اهلمداين، واحلنبلي عالء الدين 

  .بن املنجا التنوخي
ديث السكرية وباشر مشيخة احلديث هبا الشيخ االمام احلافظ مؤرخ ومما حدث يف هذه السنة إكمال دار احل

  االسالم حممد بن مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب، وقرر فيها ثالثون
حمدثا لكل منهم جراى وجامكية كل شهر سبعة دراهم ونصف رطل خبز، وقرر للشيخ ثالثون ورطل خبز، وقرر 

شرة شيخ، ولكل واحد من القراء نظري ما للمحدثني، ورتب هلا إمام فيها ثالثون نفرا يقرأون القرآن ؟ لكل ع
وقارئ حديث ونواب، ولقارئ احلديث عشرون درمها ومثان أواق خبز، وجاءت يف غاية احلسن يف شكاالهتا 

منها سوق القشاشيني : وبنائها، وهي جتاه دار الذهب اليت أنشأها الواقف االمري تنكز، ووقف عليها عدة أماكن
  .اب الفرج، طوله عشرون ذراعا شرقا وغربابب

مساه يف كتاب الوقف، وبندر زيدين، ومحام حبمص وهو احلمام القدمي، ووقف عليها حصصا يف قرايا أخر، ولكنه 
  .تغلب على ما عدا القشاشيني، وبندر زيدين، ومحام محص

ار املصرية حاكما على دمشق وأعماهلا، وفيها قدم القاضي تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي الشافعي من الدي
وفرح الناس به، ودخل الناس يسلمون عليه لعلمه وديانته وأمانته، ونزل بالعادلية الكبرية على عادة من تقدمه، 

ودرس بالغزالية واالتابكية، واستناب ابن عمه القاضي هباء الدين أبو البقاء، مث استناب ابن عمه أبا الفتح، وكانت 
شام بعد وفاة قاضي القضاة جالل الدين حممد بن عبد الرحيم القزويين الشافعي، على ما سيأيت بيانه يف واليته ال

  .الوفيات من هذه السنة
العالمة قاضي القضاة فخر الدين عثمان بن الزين : وممن تويف فيها من االعيان يف احملرم سنة تسع وثالثني وسبعمائة

الشافعي، ويل قضاء حلب وكان إماما صنف شرح خمتصر ابن ) ١(ين علي بن عثمان احلليب، ابن خطيب جرب
  احلاجب يف الفقه، وشرح البديع البن الساعايت، وله فوائد

__________  
  .يف االصل جسرين، حتريف، وجربين قرية من قرى حلب) ١(

ولده الكمال وله غزيرة ومصنفات جليلة، توىل حلب بعد عزل الشيخ ابن النقيب، مث طلبه السلطان فمات هو و
  .بضع وسبعون سنة

  قاضي القضاة جالل الدين حممد بن عبد الرمحن: وممن تويف فيها
القزويين الشافعي، قدم هو وأخوه أيام التتر من بالدهم إىل دمشق، ومها فاضالن، بعد التسعني وستمائة فدرس إمام 

يخ برهان الدين بن الشيخ تاج الدين شيخ الدين يف تربة أم الصاحل وأعاد جالل الدين بالباد رائية عند الش
الشافعية، مث تقلبت هبم االحوال إىل أن ويل إمام الدين قضاء الشافعية بدمشق، انتزع له من يد القاضي بدر الدين 



بن مجاعة، مث هرب سنة قازان إىل الديار املصرية مع الناس فمات هنالك، وأعيد ابن مجاعة إىل القضاء، وخلت 
سنة ثالث وسبعمائة، فوليها جالل الدين املذكور، مث ويل القضاء بدمشق سنة مخس وعشرين مع خطابة البلد 

اخلطابة، مث انتقل إىل الديار املصرية سنة سبع وعشرين بعد أن عجر قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة بسبب 
ر بسبب أمور يطول شرحها، ونفاه الضرر يف عينيه فلما كان يف سنة مثان وثالثني تعصب عليه السلطان امللك الناص

إىل الشام، واتفق موت قاضي القضاة شهاب الدين بن اجملد عبد اهللا كما تقدم، فواله السلطان قضاء الشام عودا 
على بدء، فاستناب ولده بدر الدين على نيابة القضاء الذي هو خطيب دمشق، كانت وفاته يف أواخر هذه السنة، 

ومصنف مشهور ) ١(د طوىل يف املعاين والبيان، ويفيت كثريا، وله مصنفات يف املعاين ودفن بالصوفية، وكانت له ي
  ).٢(اختصر فيه املفتاح للسكاكي، وكان جمموع الفضائل، مات وكان عمره قريبا من السبعني أو جاوزها 

ن أبو حممد القاسم بن الشيخ االمام احلافظ ابن الربزايل علم الدي: احلجة يوم االحد] ذي [ وممن تويف فيها رابع 
حممد بن الربزايل مؤرخ الشام الشافعي، ولد سنة وفاة الشيخ ابن أيب شامة سنة مخس وستني وستمائة، وقد كتب 

تارخيا ذيل به على الشيخ شهاب الدين، من حني وفاته ومولد الربزايل إىل أن تويف يف هذه السنة، وهو حمرم، فغسل 
س على نعشه وهم يبكون حوله، وكان يوما مشهودا، ومسع الكثري أزيد من ألف وكفن ومل يستر رأسه، ومحله النا

  شيخ، وخرج له احملدث مشس الدين بن سعد مشيخة مل يكملها، وقرأ شيئا كثريا،
__________  

هو كتاب تصانيف االيضاح على صاحب املفتاح يف املعاين والبيان، ومن مؤلفاته املشذر املرجاين من شعر ) ١(
  ).١٥٠/  ٢هدية العارفني (ين االرجا

__________  
  ).٢٩٩/  ٢تذكرة النبيه (باملوصل، مات يف مجادى االوىل وله ثالث وسبعون سنة  ٦٦٦كان مولده سنة ) ٢(

وأمسع شيئا كثريا، وكان له خط حسن، وخلق حسن، وهو مشكور عند القضاة ومشاخيه أهل ؟ العلم، مسعت 
  .زايل نقر يف حجرنقل الرب: العالمة ابن تيمية يقول

وكان أصحابه من كل الطوائف حيبونه ويكرمونه، وكان له أوالد ماتوا قبله، وكتبت ابنته فاطمة البخاري يف ثالثة 
عشر جملدا فقابله هلا، وكان يقرأ فيه على احلافظ املزي حتت القبة، حىت صارت نسختها أصال معتمدا يكتب منها 

يها وقف كتبه بدار احلديث السنية، وبدار ؟ احلديث القوصية ويف اجلامع الناس، وكان شيخ حديث بالنورية وف
  .وغريه وعلى كراسي احلديث، وكان متواضعا حمببا إىل الناس، متوددا إليهم، تويف عن أربع وسبعني سنة رمحه اهللا

احلافظ كاملزي والذهيب املؤرخ مشس الدين حممد بن إبراهيم اجلوزي، مجع تارخيا حافال، كتب فيه أشياء يستفيد منها 
والربزايل يكتبون عنه ويعتمدون على نقله، وكان شيخا قد جاوز الثمانني، وثقل مسعه ؟ وضعف خطه، وهو والد 

  .الشيخ ناصر الدين حممد وأخوه جمد الدين
ون يف مث دخلت سنة أربعني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان املسلمني امللك الناصر، ووالته وقضاته املذكور

  .اليت قبلها إال الشافعي بالشام فتويف القزويين وتوىل العالمة السبكي
ومما وقع من احلوادث العظمية اهلائلة أن مجاعة من رؤس النصارى اجتمعوا يف كنيستهم ومجعوا من بينهم ماال 

ين اآلخر عازر فعمال جزيال فدفعوه إىل راهبني قدما عليها من بالد الروم، حيسنان صنعة النفط، اسم أحدمها مال
كحطا من نفط، وتلطفا حىت عماله ال يظهر تأثريه إال بعد أربع ساعات وأكثر من ذلك، فوضعا يف شقوق دكاكني 

التجار يف سوق الرجال عند الدهشة يف عدة دكاكني من آخر النهار، حبيث ال يشعر أحد هبما، ومها يف زي 



الناس إال والنار قد عملت يف تلك الدكاكني حىت تعلقت يف درابزينات املسلمني، فلما كان يف أثناء الليل مل يشعر 
  املأذنة الشرقية املتجهة للسوق املذكور،

وأحرقت الدرابزينات، وجاء نائب السلطنة تنكز واالمراء أمراء االلوف، وصعدوا املنارة وهي تشعل نارا، 
ة، وأما املأذنة فإهنا تفجرت أحجارها واحترقت واحترسوا عن اجلامع فلم ينله شئ من احلريق وهللا احلمد واملن

السقاالت اليت تدل السالمل وأعيد بناؤها حبجارة جدد، وهي املنارة الشرقية اليت جاء يف احلديث أنه ينزل عليها 
  .عيسى ابن مرمي كما سيأيت الكالم عليه يف نزول عيسى عليه السالم والبلد حماصر بالدجال

ليال عمدوا إىل ناحية اجلامع من املغرب إىل القيسارية بكماهلا، ومبا فيها من االقواس واملقصود أن النصارى بعد 
  والعدد، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وتطاير شرر النار إىل ما حول

القيسارية من الدور واملساكن واملدارس، واحترق جانب من املدرسة االمينية إىل جانب املدرسة املذكورة وما كان 
إال وصول النار إىل معبد املسلمني، فحال اهللا بينهم وبني ما يرومون، وجاء نائب السلطنة واالمراء  مقصودهم

  .وحالوا بني احلريق واملسجد، جزاهم اهللا خريا
وملا حتقق نائب السلطنة أن هذا من فعلهم أمر مبسك رؤس النصارى فأمسك منهم حنوا من ستني رجال، فأخذوا 

على اجلمال، ) ١(والعقوبات وأنواع املثالت، مث بعد ذلك صلب منهم أزيد من عشرة  والضرب) ١(باملصادرات 
وطاف هبم يف أرجاء البالد وجلعوا يتماوتون واحدا بعد واحد، مث أحرقوا بالنار حىت صارو رمادا لعنهم اهللا، انتهى 

  .واهللا أعلم
حلجة جاء االمري طشتمر من صغد مسرعا الرابع والعشرين من ذي ا) ٢(سبب مسك تنكز ملا كان يوم الثالثاء 

وركب جيش دمشق ملبسا، ودخل نائب السلطنة من قصره مسرعا إىل دار السعادة، وجاء اجليش فوقفوا على 
املصلحة اخلروج إىل السلطان سامعا مطيعا، : باب النصر، وكان أراد أن يلبس ويقابل فعذلوه يف ذلك، وقالوا

هر البلد التف عليه الفخري وغريه، وأخذوه وذهبوا به إىل ناحية الكسوة، فلما فخرج بال سالح، فلما برز إىل ظا
كان عند قبة يلبغا نزلوا وقيدوه وخصاياه من قصره، مث ركب الربيد وهو مقيد وساروا به إىل السلطان، فلما وصل 

  أمر مبسريه إىل
، مث نقلوه )٣(مث قتلوه ودفنوه باالسكندرية االسكندرية، وسألوا عن ودائعه فأقر ببعض، مث عوقب حىت أقر بالباقي، 

إىل تربته بدمشق رمحه اهللا، وقد جاوز الستني، وكان عادال مهيبا عفيف الفرج واليد، والناس يف أيامه يف غاية 
  .الرخص واالمن والصيانة فرمحه اهللا، وبل بالرمحة ثراه

__________  
  ).٣١٣/  ٢كرة النبيه تذ(صودروا بنحو ألف درهم، وصلب منهم عشر نفرا ) ١(

__________  
  .يوم السبت ثالث عشر ذي احلجة: ٤٧٨/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٢(

  .هنار الثالثاء احلادي والعشرين ذي احلجة: ١١٣/  ٩والنجوم الزاهرة  ٤٩٥/  ٢ويف السلوك 
ليه باملسري إىل القاهرة ورغم وعن سبب القبض عليه أشار يف بدائع الزهور إىل متنعه عن االجابة إىل طلب السلطان إ

  .تكرار الطلب
أنه كان يكتب إىل السلطان يستأذنه يف سريه إىل ناحية : أما املقريزي فريى لتغري السلطان عليه أسبابا أخرى، قال

جعرب، فمنعه السلطان من ذلك ملا يف تلك البالد من الغالء، وأحل يف الطلب واجلواب يرد مبنعه حىت حنق عليه 



واهللا لقد تغري عقل استاذنا وصار يسمع من الصبيان الذين حوله واهللا لو مسع مين لكنت  -: فقال تنكز - السلطان
أن تنكز : أشرت عليه بأن يقيم أحد أوالده وأقوم أنا بتدبري أمره، فكتب بذلك إىل السلطان، وذكر سببا آخر

وبان فلم جيبه تنكز يف أمره رغم إحلاحه فكتب السلطان يشفع جب -ومنهم جوبان  -غضب على بعض مماليك الروم 
  .يف أمره فاشتد غضب السلطان عليه

__________  
واملصادر السابقة يف  ٨٩ - ٧١انظر تاريخ الشجاعي ص (ه  ٧٤١وكان ذلك يوم الثالثاء نصف احملرم سنة ) ٣(

  ).احلاشية السابقة

امع بدمشق، ودار احلديث بالقدس وله أوقاف كثرية من ذلك مرستان بصفد، وجامع بنابلس وعجلون، وج
  .ودمشق، ومدرسة وخانقاه بالقدس، ورباط وسوق موقوف على املسجد االقصى، وفتح شباكا يف املسجد

  .انتهى واهللا تعاىل أعلم
  أمري املؤمنني املستكفي باهللا: وممن تويف فيها من االعيان

 علي احلسن بن أيب بكر بن علي ابن أمري املؤمنني أبو الربيع سليمان بن احلاكم بأمر اهللا بن العباس أمحد بن أيب
املسترشد باهللا العباسي، البغدادي االصل واملولد، مولده سنة ثالث ومثانني وستمائة أو يف اليت قبلها، وقرأ واشتغل 

ل قليال، وعهد إليه أبوه باالمر وخطب له عند وفاة والده سنة إحدى وسبعمائة، وفوض مجيع ما يتعلق به من احل
والعقد إىل السلطان امللك لناصر، وسار إىل غزو التتر فشهد مصاف شقحب، ودخل دمشق يف شعبان سنة اثنتني 
وسبعمائة وهو راكب مع السلطان، ومجيع كرباء اجليش مشاة، وملا أعرض السلطان عن االمر وانعزل بالكرك ؟ 

ك املظفر ركن الدين بيربس اجلاشنكري وعقد له التمس االمراء من املستكفي أن يسلطن من ينهض بامللك، فقلد املل
اللواء وألبسه خلعة السلطنة، مث عاد الناصر إىل مصر وعذر اخلليفة يف فعله، مث غضب عليه وسريه إىل قوص فتويف 

  .يف هذه السنة يف قوص يف مستهل شعبان
لك الناصر حممد بن قالوون بن مث دخلت سنة إحدى وأربعني وسبعمائة استهلت يوم االربعاء وسلطان املسلمني امل

امللك املنصور قالوون، وقضاته مبصر هم املذكورون يف اليت قبلها، وليس يف دمشق نائب سلطنة، وإمنا الذي يسد 
االمور االمري سيف الدين طشتمر امللقب باحلمص االخضر، الذي جاء بالقبض على االمري سيف الدين تنكز، مث 

فركب من آخر النهار وتوجه إىل بلده، وحواصل االمري تنكز حتت احلوطة كما جاء املرسوم بالرجوع إىل صفد 
  .هي

ويف صبيحة يوم السبت رابع احملرم من السنة املذكورة قدم من الديار املصرية مخسة أمراء االمري سيف الدين بشتك 
  )٣(وبنعرا ) ٢(، وطاشار الدويدار )١(الناصري ومعه برصبغا احلاجب 

__________  
  ).٤٧٤/  ١الدرر الكامنة (ه  ٧٤٢وهو سيف الدين برسبغا بن عبد اهللا احلاجب تويف سنة ) ١(

__________  
/  ٢الدرر  ٧٥/  ١٠النجوم الزاهرة ( ٧٤٢وهو سيف الدين طاجار بن عبد اهللا الناصري الدوادار تويف سنة ) ٢(

٢١٣.(  
__________  

  ).٥١٤/  ١الدرر ( ٧٥٤ته سنة وقيل بيغرا، وهو سي ف الدين بيغرا الناصري وفا) ٣(



، فنزل بشتاك بالقصر االبلق وامليادين، وليس معه من مماليكه إال القليل، وإمنا جاء لتجديد البيعة إىل )١(وبطا 
السلطان ملا تومهوا من مماالة بعض االمراء لنائب الشام املنفصل، وللحوطة على حواصل االمري سيف الدين تنكز 

  .ام وجتهيزها للديار املصريةاملنفصل عن نيابة الش
ويف صبيحة يوم االثنني سادسه دخل االمري عالء الدين الطنبغا إىل دمشق نائبا، وتلقاه الناس وبشتك واالمراء 

  .املصريون، ونزلوا إىل عتبته فقبلوا العتبة الشريفة، ورجعوا معه إىل دار السعادة، وقرئ تقليده
مراء املقدمني أمريان كبريان اجلي بغا العاديل، وطنبغا احلجي، ورفعا إىل ويف يوم االثنني ثالث عشره مسك من اال
  .القلعة املنصورة واحتيط على حواصلهما

  .ويف يوم الثالثاء حتملوا بيت ملك االمراء سيف الدين تنكز وأهله وأوالده إىل الديار املصرية
ين طنبغا ومعه االمري سيف الدين بشتك ويف يوم االربعاء خامس عشره ركب نائب السلطنة االمري عالء الد

الناصري واحلاجة رقطية وسيف الدين قطلوبغا الفخري ومجاعة من االمراء املقدمني واجتموا بسوق اخليل 
  .واستدعوا مبملوكي االمري سيف الدين تنكز ومها بغاي وطغاي
  .لى السلطان الناصرهذا جزاء من جتاسر ع: فأمر بتوسيطهما فوسطا وعلقا على اخلشب ونودي عليهما

من هذا الشهر كانت وفاة االمري سيف الدين تنكز نائب الشام بقلعة ) ٢(ويف يوم الثالثاء احلادي والعشرين 
وهو االصح، وقيل غري ذلك، وتأسف الناس عليه كثريا، وطال حزهنم ) ٣(اسكندرية، قيمخنوقا وقيل مسموما 

بة والصيانة والغرية على حرمي املسلمني وحمارم االسالم، ومن عليه، ويف كل وقت يتذكرون ما كان منه من اهلي
  .إقامته على ذوي احلاجات وغريهم، ويشتد تأسفهم عليه رمحه اهللا

وقد أخرب القاضي أمني الدين بن القالنسي رمحه اهللا شيخنا احلافظ العالمة عماد الدين بن كثري رمحه اهللا أن االمري 
اء ودخل مصر يوم الثالثاء ودخل االسكندرية يوم الثالثاء وتويف يوم الثالثاء سيف الدين تنكز مسك يوم الثالث

وصلي عليه باالسكندرية ودفن مبقربهتا يف الثالث والعشرين من احملرم بالقرب من قرب القباري، وكانت له جنازة 
  .جيدة

مشق فنزل بوطأة برزة ويف يوم اخلميس سابع شهر صفر قدم االمري سيف الدين طشتمر الذي مسك تنكز إىل د
  جبيشه ومن معه مث توجه إىل حلب احملروسة نائبا هبا عوضا عن الطنبغا

  .املنفصل عنها
  ويف صبيحة يوم اخلميس ثالث عشر ربيع االول نودي يف البلد جبنازة الشيخ الصاحل العابد

__________  
النجوم الزاهرة (ه  ٧٤٣ت وفاته سنة بطا أو بكا، وهو سيف الدين بكا بن عبد اهللا اخلضري الناصري كان) ١(

  ).٤٨٠/  ١والدرر  ١٠٤/  ١٠
__________  

  .٢١٨صفحة  ٣انظر حاشية ) ٢(
__________  

بعد سجنه أربعني يوما وهو مقيد، رسم السلطان خبنقه، فأرسل إليه احلاج : ٤٧٩/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٣(
  .ابراهيم بن صابر، مقدم الدولة، فخنقه وهو بالسجن



الناسك القدوة الشيخ حممد بن متام تويف بالصاحلية، فذهب الناس إىل جنازته إىل اجلامع املظفري، واجتمع الناس 
على صالة الظهر فضاق اجلامع املذكور عن أن يسعهم، وصلى بالناس يف الطرقات وأرجاء الصاحلية، وكان اجلمع 

دين بن تيمية مثلها، لكثرة من حضرها من الناس رجاال كثريا جدا مل يشهد الناس جنازة بعد جنازة الشيخ تقي ال
ونساء، وفيهم القضاة واالعيان واالمراء ومجهور الناس يقاربون عشرين ألفا، وانتظر الناس نائب السلطنة فاشتغل 
ة بكتاب ورد عليه من الديار املصرية، فصلى عليه الشيخ بعد صالة الظهر باجلامع املظفري، ودفن عند أخيه يف ترب

  .بني تربة املوفق وبني تربة الشيخ أيب عمر رمحهم اهللا وإيانا
ويف أول شهر مجادى االوىل توفيت الشيخة العابدة الصاحلة العاملة قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن 

مع صبيحة صديق زوجة شيخنا احلافظ مجال الدين املزي عشية يوم الثالثاء مستهل هذا الشهر وصلي عليها باجلا
  .يوم االربعاء ودفنت مبقابر الصوفية غريب قرب الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحهم اهللا

كانت عدمية النظري يف نساء زماهنا لكثرة عبادهتا وتالوهتا وإقرائها القرآن العظيم بفصاحة وبالغة وأداء صحيح، 
النساء خلق وانتفعن هبا وبصالحها ودينها  يعجز كثري من الرجال عن جتويده، وختمت نساء كثريا، وقرأ عليها من

وزهدها يف الدنيا، وتقللها منها، مع طول العمر بلغت مثانني سنة أنفقتها يف طاعة اهللا صالة وتالوة، وكان الشيخ 
  حمسنا إليها

  .مطيعا، ال يكاد خيالفها حلبه هلا طبعا وشرعا فرمحها اهللا وقدس روحها، ونور مضجعها بالرمحة آمني
وم االربعاء احلادي والعشرين منه درس مبدرسة الشيخ أيب عمر بسفح قاسيون الشيخ االمام مشس الدين حممد ويف ي

بن أمحد بن عبد اهلادي املقدسي احلنبلي، يف التدريس البكتمري عوضا عن القاضي برهان الدين الزرعي، وحضر 
  .ر لكثرة املطر والوحل يومئذعنده املقادسة وكبار احلنابلة، ومل يتمكن أهل املدينة من احلضو

وتكامل عمارة املنارة الشرقية يف اجلامع االموي يف العشر االخري من رمضان، واستحسن الناس بناءها وإتقاهنا، 
  .وذكر بعضهم أنه مل ينب يف االسالم منارة مثلها وهللا احلمد

ذكرت يف حديث النواس بن مسعان يف نزول  ووقع لكثري من الناس يف غالب ظنوهنم أهنا املنارة البيضاء الشرقية اليت
عيسى ابن مرمي على املنارة البيضاء يف شرقي دمشق، فلعل لفظ احلديث انقلب على بعض الرواة، وإمنا كان على 

  .املنارة الشرقية بدمشق، وهذه املنارة مشهورة بالشرقية ملقابلتها أختها الغربية، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
ء سلخ شهر شوال عقد جملس يف دار العدل بدار السعادة وحضرته يومئذ واجتمع القضاة واالعيان ويف يوم الثالثا

على العادة وأحضر يومئذ عثمان الدكاكي قبحه اهللا تعاىل، وادعي عليه بعظائم من القول مل يؤثر مثلها عن احلالج 
ة لعنه اهللا، وأشياء أخر من التنقيص باالنبياء وال عن ابن أيب الغدافر السلقماين، وقامت عليه البينة دعوى ؟ االهلي

  وخمالطته أرباب الريب من الباجريقية

وغريهم من االحتادية عليهم لعائن اهللا، ووقع منه يف جملس من إساءة االدب على القاضي احلنبلي وتضمن ذلك 
ن مقيدا مغلوال مقبوحا، تكفريه من املالكية أيضا، فادعى أن له دوافع وقوادح يف بعض الشهود، فرد إىل السج

أمكن اهللا منه بقوته وتأييده، مث ملا كان يوم الثالثاء احلادي والعشرين من ذي القعدة أحضر عثمان الدكاكي 
املذكور إىل دار السعادة وأقيم إىل بني يدي االمراء والقضاة وسئل عن القوادح يف الشهود فعجز فلم يقدر، وعجز 

ل القاضي املالكي احلكم عليه فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على رسوله مث حكم عن ذلك فتوجه عليه احلكم، فسئ
  بإراقة دمه وإن

هذا جزاء من يكون على مذهب االحتادية، : تاب، فأخذ املذكور فضربت رقبته بدمشق بسوق اخليل، ونودي عليه



ال الدين املزي احلافظ، وكان يوما مشهودا بدار السعادة، حضر خلق من االعيان واملشايخ، وحضر شيخنا مج
وشيخنا احلافظ مشس الدين الذهيب، وتكلما وحرضا يف القضية جدا، وشهدا بزندقة املذكور باالستفاضة، وكذا 
الشيخ زين الدين أخو الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وخرج القضاة الثالثة املالكي واحلنفي واحلنبلي، وهم نفذوا 

  .ر وكنت مباشرا جلميع ذلك من أوله إىل آخرهحكمه يف اجمللس فحضروا قتل املذكو
ويف يوم اجلمعة الثامن والعشرين من ذي القعدة أفرج عن االمريين العقيلني بالقلعة ومها طنبغا حجا واجلي بغا، 

  .وكذلك أفرج عن خزاندارية تنكز الذي تأخروا بالقعلة، وفرح الناس بذلك
حة يوم االربعاء السابع والعشرين من ذي احلجة قدم إىل دمشق ذكر وفاة امللك الناصر حممد بن قالوون يف صبي

االمري سيف الدين قطلوبغا الفخري نائب السلطنة وعامة االمراء لتلقيه، وكان قدومه على خيل الربيد، فأخرب بوفاة 
  .السلطان امللك الناصر، كانت وفاته يوم االربعاء آخره

مع أبيه امللك املنصور على ولده أنوك، وكان قبل موته أخذ العهد  وأنه صلي عليه ليلة اجلمعة بعد العشاء ودفن
البنه سيف الدين أيب بكر ولقبه امللك املنصور، فلما دفن السلطان ليلة اجلمعة حضره من االمراء قليل، وكان قد 

إبراهيم  ويل عليه االمري علم الدين اجلاويل، ورجل آخر منسوب إىل الصالح يقال له الشيخ عمر بن حممد ابن
اجلعربي، وشخص آخر من اجلبابرية، ودفن كما ذكرنا، ومل حيضر ولده ويل عهده دفنه، ومل خيرج من القلعة ليلتئذ 

عن مشورة االمراء لئال يتخبط الناس، وصلي عليه القاضي عز الدين بن مجاعة إماما، واجلاويل وايدغمش وأمري 
السبكي، وجلس امللك املنصور سيف الدنيا والدين أبو املعايل  آخر والقاضي هباء الدين بن حامد ابن قاضي دمشق

  .أبو بكر على سرير اململكة
ويف صبيحة يوم اخلميس احلادي والعشرين من ذي احلجة سنة إحدى وأربعني وسبعمائة، بايعه اجليش املصري، 

  وقدم الفخري الخذ البيعة من الشاميني، ونزل بالقصر االبلق وبايع الناس

نصور بن الناصر بن املنصور، ودقت البشائر بالقلعة املنصورة بدمشق صبيحة يوم اخلميس الثامن للملك امل
  .والعشرين منه، وفرح الناس بامللك اجلديد، وترمحوا على امللك ودسوا له وتأسفوا عليه رمحه اهللا

املصرية والبالد الشامية وما مث دخلت سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة استهلت بيوم االحد وسلطان االسالم بالديار 
واالها امللك املصنور سيف الدين أبو بكر بن امللك السلطان الناصر ناصر الدين حممد بن السلطان امللك املنصور 
سيف الدين قالوون الصاحلي، ونائب الشام االمري عالء الدين طنبغا وقضاة الشام ومصر هم املذكورون يف اليت 

  .ى الوالةقبلها، وكذا املباشرون سو
والية اخلليفة احلاكم بأمر خاهللا ويف هذا اليوم بويع باخلالفة أمري املؤمنني أبو القاسم أمحد بن : شهر اهللا احملرم

املستكفي باهللا أيب الربيع سليمان العباسي ولبس السواد وجلس مع امللك املنصور على سرير اململكة، وألبسه خلعة 
د، وخطب اخلليفة يومئذ خطبة بليغة فصيحة مشتملة على أشياء من املواعظ سوداء أيضا، فجلسا وعليهما السوا
، وخلع يومئذ على مجاعة من االمراء واالعيان، وكان يوما مشهودا، وكان )١(واالمر باملعروف والنهي عن املنكر 

حاق إبراهيم بن أخي ، ولكن مل ميكنه الناصر من ذلك، ووىل أبا إس)٢(أبو القاسم هذا قد عهد إليه أبوه باخلالفة 
أيب الربيع، ولقبه الواثق باهللا، وخطب به بالقاهرة مجعة واحدة فعزله املنصور وقرر أبا القاسم هذا، وأمضى العهد 

  .ولقبه املستنصر باهللا كما ذكرنا
الشام ويف يوم االحد ثامن احملرم مسك االمري سيف الدين بشتك الناصري آخر النهار، وكان قد كتب تقليده بنيابة 

وخلع عليه بذلك وبرز ثقله مث دخل على امللك املنصور ليودعه فرحب به وأجلسه وأحضر طعاما وأكال، وتأسف 



تذهب وتتركين وحدي، مث قام لتوديعه وذهب بشتك من بني يديه مثاين خطوات أو حنوها، : امللك على فراقه، وقال
  مث تقدم إليه ثالثة نفر فقطع أحدهم

، ووضع اآلخر يده على فمه وكتفه اآلخر، وقيدوه وذلك كله حبضرة السلطان، مث غيب سيفه من وسطه بسكني
  اذهبوا أنتم فائتوا مبركوب: ومل يدر أحد إىل أين صار، مث قالوا ملماليكه

__________  
  .٥٥٩/  ٣/  ٢نسخة اخلطبة يف السلوك ) ١(

__________  
فة، عهد إىل ولده أمحد من بعده، وثبت ذل ك العهد على ملا خلع من اخلال: ٤٧٤/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٢(

وكان اخلليفة املستكفي قد أبعد إىل قوص وأقام هبا ثالث سنني ونصف ومات هناك يف شعبان سنة  -قاضي قوص 
  .بشهادة أربعني رجال من العدول -ه  ٧٤١

 -على حني غفلة  -خلالفة إىل أن طلب وأما امللك الناصر مل يول أمحد املذكور وتروى أربعة أشهر يف أمر من يلي ا
  .ابراهيم بن االمام أمحد احلاكم بأمر اهللا وواله اخلالفة

  .االمري غدا، فهو بائت عند السلطان
أصبح السلطان وجلس على سرير اململكة وأمر مبسك مجاعة من االمراء وتسعة من الكبار، واحتاطوا على حواصله 

  .ده من الذهب ألف ألف دينار، وسبعمائة ألف ديناروأمواله وأمالكه، فيقال إنه وجد عن
وفاة شيخنا احلافظ أيب احلجاج املزي مترض أياما يسرية مرضا ال يشغله عن شهود اجلماعة، وحضور الدروس، 
وإمساع احلديث، فلما كان يوم اجلمعة حادي عشر صفر أمسع احلديث إىل قريب وقت الصالة، مث دخل منزله 

ة فاعترضه يف باطنه مغص عظيم، ظن أنه قولنج، وما كان إال طاعون، فلم على حضور ليتوضأ ويذهب للصال
الصالة، فلما فرغنا من الصالة أخربت بأنه منقطع، فذهبت إليه فدخلت عليه فإذا هو يرتعد رعدة شديدة من قوة 

ملرض الشديد، وصلى الظهر االمل الذي هو فيه، فسألته عن حاله فجعل يكرر احلمد هللا، مث أخربين مبا حصل له من ا
بنفسه، ودخل إىل الطهارة وتوضأ على الربكة، وهو يف قوة الوجع مث اتصل به هذا احلال إىل الغد من يوم السبت، 

فلما كان وقت الظهر مل أكن حاضره إذ ذاك، لكن أخربتنا بنته زينب زوجيت أنه ملا أذن الظهر تغري ذهنه قليال، 
أريد أن أصلي فتيمم وصلى مث اضطجع فجعل يقرأ آية الكرسي حىت : ذكر اهللا وقاليا أبة أذن الظهر، ف: فقالت

  جعل ال يفيض هبا لسانه مث قبضت روحه بني الصالتني، رمحه اهللا
يوم السبت ثاين عشر صفر، فلم ميكن جتهيزه تلك الليلة، فلما كان من الغد يوم االحد ثالث عشر صفر صبيحة 

ليه باجلامع االموي، وحضر القضاة واالعيان وخالئق ال حيصون كثرة، وخرج ذلك اليوم، غسل وكفن وصلي ع
جبنازته من باب النصر، وخرج نائب السلطنة االمري عالء الدين طنبغا ومعه ديوان السلطان، والصاحب وكاتب 

عي، وهو السر وغريهم من االمراء، فصلوا عليه خارج باب النصر، أمهم عليه القاضي تقي الدين السبكي الشاف
الذي صلى عليه باجلامع االموي، مث ذهب به إىل مقابر الصوفية فدفن هناك إىل جانب زوجته املرأة الصاحلة احلافظة 

  .لكتاب اهللا، عائشة بنت إبراهيم بن صديق، غريب قرب تقي الدين بن تيمية رمحهم اهللا أمجعني
الديار املصرية ومعه البيعة للملك االشرف عالء الدين  كائنة غريبة جدا قدم يوم االربعاء الثالثني من صفر أمري من

كجك بن امللك الناصر، وذلك بعد عزل أخيه املنصور، ملا صدر عنه من االفعال اليت ذكر أنه تعاطاها من شرب 
املسكر وغشيان املنكرات، وتعاطي ما ال يليق به، ومعاشرة اخلاصكية من املردان وغريهم، فتماال على خلعه كبار 



مراء ملا رأوا االمر تفاقم إىل الفساد العريض فأحضروا اخلليفة احلاكم بأمر اهللا أيب الربيع سليمان فأثبت بني يديه اال
ما نسب إىل امللك املنصور املذكور من االمور فحينئذ خلعه وخلعه االمراء الكبار وغريهم، واستبدلوا مكانه أخاه 

  هذا املذكور، وسريوه

عليه ومعه إخوة له ثالثة، وقيل أكثر، وأجلسوا امللك االشرف هذا على السرير، وناب له  إذ ذاك إىل قوص مضيقا
االمري سيف الدين قوصون الناصري، واستمرت االمور على السداد وجاءت إىل الشام فبايعه االمراء يوم االربعاء 

معة حبضرة نائب السلطنة املذكور، وضربت البشائر عشية اخلميس مستهل ربيع االول وخطب له بدمشق يوم اجل
  .والقضاة واالمراء

ويف يوم االربعاء سابع عشر ربيع االول حضر بدار احلديث االشرفية قاضي القضاة تقي الدين السبكي عوضا عن 
  .شيخنا احلافظ مجال الدين املزي، ومشيخة دار احلديث النورية عوضا عن ابنه رمحه اهللا

  حلب االمري سيف الدين طشتمر امللقب ويف شهر مجادى االوىل اشتهر أن نائب
باحلمص االخضر قائم يف نصرة ابن السلطان االمري أمحد الذي بالكرك، وأنه يستخدم لذلك وجيمع اجلموع فاهللا 

  .أعلم
ويف العشر الثاين منه وصلت اجليوش صحبة االمري سيف الدين قطلوبغا الفخري إىل الكرك يف طلب ابن السلطان 

  .االمري أمحد
هذا الشهر كثر الكالم يف أمر االمري أمحد بن الناصر الذي بالكرك، بسبب حماصرة اجليش الذي صحبة  ويف

الفخري له، واشتهر أن نائب حلب االمري سيف الدين طشتمر امللقب باحلمص االخضر قائم جبنب أوالد السلطان 
االمري أمحد، ليصرف عنه اجليش، وترك  الذين أخرجوا من الديار املصرية إىل الصعيد، ويف القيام باملدافعة عن

حصاره وعزم بالذهاب إىل الكرك لنصرة أمحد ابن أستاذه، وهتيأ له نائب الشام بدمشق، ونادى يف اجليش مللتقاه 
ومدافعته عما يريد من إقامة الفتنة وشق العصا، واهتم اجلند لذلك، وتأهبوا واستعدوا، وحلقهم يف ذلك كلفة 

س بسبب ذلك وختوفوا أن تكون فتنة، وحسبوا إن وقع قتال بينهم أن تقوم العشريات يف اجلبال كثرية، وانزعج النا
وحوران، وتتعطل مصاحل الزراعات وغري ذلك، مث قدم من حلب صاحب السلطان يف الرسلية إىل نائب دمشق 

ساقي، فذهبا إىل حلب مث االمري عالء الدين الطنبغا ومعه مشافهة، فاستمع هلا فبعث معه صاحب امليسرة أمان ال
رجعا يف أواخر مجادى اآلخرة وتوجها إىل الديار املصرية، واشتهر أن االمر على ما هو عليه حىت توافق على ما ذكر 

  .من رجوع أوالد امللك الناصر إىل مصر، ما عدا املنصور، وأن خيلي عن حماصرة الكرك
موسى بن مهنا ملك العرب ودفن بتدمر ويف صبيحة يوم ويف العشر االخري من مجادى االوىل تويف مظفر الدين 

الثالثاء ثاين مجادى اآلخرة عند طلوع الشمس تويف اخلطيب بدر الدين حممد بن القاضي جالل الدين القزويين بدار 
اخلطابة بعد رجوعه من الديار املصرية كما قدمنا، فخطب مجعة واحدة وصلى بالناس إىل ليلة اجلمعة االخرى مث 

فخطب عنه أخوه تاج الدين عبد الرحيم على العادة ثالثة مجع، وهو مريض إىل أن تويف يومئذ، وتأسف  مرض
الناس عليه حلسن شكله وصباحة وجهه وحسن ملتقاه وتواضعه، واجتمع الناس للصالة عليه للظهر فتأخر جتهيزه 

  الناس إىل الصوفية، وكانت جنازتهإىل العصر فصلى عليه باجلامع قاضي القضاة تقي الدين السبكي، وخرج به 
  .حافلة جدا، فدفن عند أبيه بالتربة اليت أنشأها اخلطيب بدر الدين هناك رمحه اهللا



ويف يوم اجلمعة خامس الشهر بعد الصالة خرج نائب السلطنة االمري عالء الدين الطنبغا ومجيع اجليش قاصدين 
دين طشتمر، الجل ما أظهر من القيام مع ابن السلطان االمري للبالد احللبية للقبض على نائب حلب االمري سيف ال

  .أمحد الذي يف الكرك، وخرج الناس يف يوم شديد املطر كثري الوحل، وكان يوما مشهودا عصيبا، أحسن اهللا العاقبة
من  وأمر القاضي تقي الدين السبكي اخلطيب املؤذنني بزيادة أذكار على الذي كان سنه فيهم اخلطيب بدر الدين

أستغفر اهللا العظيم ثالثا، اللهم أنت : التسبيح والتحميد والتهليل الكثري ثالثا وثالثني، فزادهم السبكي قبل ذلك
: السالم ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واالكرام، مث أثبت ما يف صحيح مسلم بعد صاليت الصبح واملغرب

امات من شر ما خلق ثالثا، وكانوا قبل تلك السنوات قد زادوا اللهم أجرنا من النار سبعا، أعوذ بكلمات اهللا الت
بعد التأذين اآلية ليلة اجلمعة والتسليم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، يبتدئ الرئيس منفردا مث يعيد عليه 
حسن  اجلماعة بطريقة حسنة، وصار ذلك سببا الجتماع الناس يف صحن اجلامع الستماع ذلك، وكلما كان املبتدئ

  .الصوت كانت اجلماعة أكثر اجتماعا، ولكن طال بسبب ذلك الفصل، وتأخرت الصالة عن أول وقتها
  .انتهى

كائنة غريبة جدا ويف ليلة االحد عشية السبت نزل االمري سيف الدين قطلوبغا الفخري بظاهر دمشق بني اجلسورة 
اصرة الكرك للقبض على ابن السلطان االمري أمحد وميدان احلصى باالطالب الذين جاؤوا معه من البالد املصرية حمل

بن الناصر، فمكثوا على الثنية حماصرين مضيقني عليه إىل أن توجه نائب الشام إىل حلب، ومضت هذه االيام 
املذكورة، فما درى الناس إال وقد جاء الفخري ومجوعه، وقد بايعوا االمري أمحد ومسوه الناصر بن الناصر، وخلعوا 

واعتلوا بصغره، وذكروا إن أتابكة االمري سيف الدين قوصون ) ١(يه امللك االشرف عالء الدين كجك بيعة أخ
جهز إليهما من توىل ذلك، ومها امللك ): ٢(الناصري قد عدى على ابين السلطان فقتلهما خنقا ببالد الصعيد 

  املنصور أبو
تاح هذا البيت ليتمكن هو من أخذ اململكة، فحموا بكر ورمضان، فتنكر االمري بسبب ذلك، وقالوا هذا يريد أن جي

لذلك وبايعوا ابن أستاذهم وجاؤو ؟ يف الذهاب خلف اجليش ليكونوا عونا لالمري سيف الدين طشتمر نائب حلب 
ومن معه، وقد كتبوا إىل االمراء يستميلوهنم إىل هذا، وملا نزلوا بظاهر دمشق خرج إليهم من بدمشق من االكابر 

املباشرين، مثل وايل الرب ووايل املدينة وابن مسندار وغريهم، فلما كان الصباح خرج أهايل دمشق عن والقضاة و
  بكرة أبيهم، على عادهتم

__________  
  .صغري: أن كجك لفظ أعجمي معناه بالعربية ٤٩١/  ١قال ابن إياس يف بدائع الزهور ) ١(

__________  
 ٧٤٢وقطعت الرأس وأرسلت إىل قوصون يف مجادى اآلخرة سنة : زاد قائال ٢١٩انظر تاريخ الشجاعي ص ) ٢(
  .ه

  .وكان قد خنقه وايل قوص
  ).وكان ذلك سببا لزوال أمر االتابكي قوصون ودماره: زاد وقال ٤٨٩/  ٣/  ١انظر بدائع الزهور (

عيان يف قدوم السالطني، ودخول احلجاج، بل أكثر من ذلك من بعض الوجوه، وخرج القضاة والصاحب واال
والوالة وغريهم، ودخل االمري سيف الدين قطلوبغا يف دست نيابة السلطنة اليت فوضها إليه امللك الناصر اجلديد 

وعن ميينه الشافعي، وعن مشاله احلنفي على العادة، واجليش كله حمدق به يف احلديد، والعقارات والبوقات والنشابة 



ق، والناس يف الدعاء والثناء للفخري، وهم يف غاية االستبشار والفرح، السلطانية والسناجق اخلليفية والسلطانية ختف
ورمبا نال بعض جهلة الناس من النائب اآلخر الذي ذهب إىل حلب، ودخلت االطالب بعده على ترتيبهم، وكان 
ذ يوما مشهودا، فنزل شرقي دمشق قريبا من خان الجني، وبعث يف هذا اليوم فرسم على القضاة والصاحب، وأخ

من أموال االيتام وغريها مخسمائة ألف، وعوضهم عن ذلك بقرية من بيت املال، وكتب بذلك سجالت، واستخدم 
جيدا، وانضاف إليه من االمراء الذين كانوا قد ختلفوا بدمشق مجاعة منهم متر الساقي مقدم، وابن قراسنقر وابن 

مع مباشري دمشق للملك الناصر بن الناصر، وأقام  الكامل وابن املعظم وابن البلدي وغريهم، وبايع هؤالء كلهم
  الفخري على خان الجني، وخرج املتعيشون بالصنائع إىل عندهم وضربت البشائر بالقعلة صبيحة

يوم الثالثاء سادس عشر الشهر، ونودي بالبلد إن سلطانكم امللك الناصر أمحد بن الناصر حممد بن قالوون، 
خري، وفرح كثري من الناس بذلك، وانضاف إليه نائب صفد وبايعه نائب بعلبك، ونائبكم سيف الدين قطلوبغا الف

واستخدموا له رجاال وجندا، ورجع إليه االمري سيف الدين سنجر اجلمقدار رأس امليمنة بدمشق، وكان قد تأخر يف 
يع الناصر بن السفر عن نائب دمشق عالء الدين الطنبغا، بسبب مرض عرض له، فلما قدم الفخري رجع إليه وبا

الناصر، مث كاتب نائب محاة تغردمر الذي ناب مبصر للملك املنصور، فأجابه إىل ذلك وقدم على العسكر يوم 
  .السبت السابع والعشرين من الشهر املذكور، يف جتمل عظيم وخزائن كثرية، وثقل هائل

الظهر، ويف صبيحة يوم االثنني ويف صبيحة يوم االحد الثامن والعشرين من الشهر املذكور كسفت الشمس قبل 
التاسع والعشرين من مجادى اآلخرة، قدم نائب غزة االمري آق سنقر يف جيش غزة، وهو قريب من ألفني، فدخلوا 

دمشق وقت الفجر وغدوا إىل معسكر الفخري، فانضافوا إليهم ففرحوا هبم كثريا، وصار يف قريب من مخسة آالف 
  .مقاتل أو يزيدون
الفرد واجلماعة من أكابر التجار مطلوبون بسبب أموال طلبها منهم الفخري، يقوي هبا جيشه  استهل شهر رجب

الذي معه، ومبلغ ذلك الذي أراده منهم ألف ألف درهم، ومعه مرسوم الناصر بن الناصر ببيع أمالك االمري سيف 
بسبب إبائه عن مبايعة أمحد بن الدين قوصون، إتابك امللك االشرف عالء الدين كجك، ابن الناصر اليت بالشام، 

الناصر، فأشار على الفخري من أشار بأن يباع للتجار من أمالك اخلاص، وجيعل مال قوصون من اخلاص، فرسم 
  بذلك، وأن يباع للتجار قرية دويه قومت بألف ألف ومخسمائة ألف، مث لطف اهللا وأفرج عنهم

واستمر الفخري مبن معه ومن أضيف إليه من االمراء  بعد ليلتني أو ثالث، وتعرضوا عن ذلك حبواصل قوصون،
واالجناد مقيمني بثنية العقاب، واستخدم من رجال البقاع مجاعة كثرية أكثر من ألف رام، وأمريهم حيفظ أفواه 
الطرق، وأزف قدوم االمري عالء الدين طنبغا مبن معه من عساكر دمشق، ومجهور احللبيني وطائفة الطرابلسيني، 

  .ؤالء هلموتأهب ه
  فلما كان احلادي من

الشهر اشتهر أن الطنبغا وصل إىل القسطل وبعث طالئعه فالتقت بطالئع الفخري، ومل يكن بينهم قتال وهللا احلمد 
واملنة وأرسل الفخري إىل القضاة ونواهبم ومجاعة من الفقهاء فخرجوا ورجع الشافعي من أثناء الطريق، فلما وصلوا 

ني الطنبغا يف الصلح، وأن يوافق الفخري يف أمره، وأن يبايع الناصر بن الناصر، فأىب فردهم أمرهم بالسعي بينه وب
إليه غري مرة، وكل ذلك ميتنع ؟ عليهم، فلما كان يوم االثنني رابع عشره عند العصر جاء بريد إىل متويل البلد عند 

الن العساكر توجهوا وتوافقوا للقتال،  العصر من جهة الفخري يأمره بغلق أبواب البلد، فغلقت االبواب، وذلك
  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون



وذلك أن الطنبغا ملا علم أن مجاعة قطلوبغا على ثنية العقاب دار الذروة من ناحية املعيصرة، وجاء باجليوش من 
ال بينه وبني هناك، فاستدار له االمري سيف الدين قطلوبغا الفخري جبماعته إىل ناحيته، ووقف له يف طريقه، وح

الوصول إىل البلد، وانزعج الناس انزعاجا عظيما، وغلقت القياسرة واالسواق وخاف الناس بعضهم من بعض أن 
يكون هنب، فركب متويل البلد االمري ناصر الدين بن بكباشي ومعه أوالده ونوابه والرجالة، فسار يف البلد وسكن 

م باب اجلابية ليدخل من هو من أهل البلد، فجرت يف الباب على الناس ودعوا له، فلما كان قريب املغرب فتح هل
ما قيل زمحة عظيمة، وتسخط اجلند على الناس يف هذه الليلة، واتفق أهنا ليلة امليالد، وبات املسلمون مهمومون 

و عليه، بسبب العسكر واختالفهم فأصبحت أبواب البلد مغلقة يف يوم الثالثاء سوى باب اجلابية، واالمر على ما ه
فلما كان عشية هذا اليوم تقارب اجليشان واجتمع الطنبغا وأمراؤه، واتفق أمراء دمشق ومجهورهم الذين هم معه 

على أن ال يقاتلوا مسلما وال يسلوا يف وجه الفخري وأصحابه سيفا، وكان قضاة الشام قد ذهبوا إليه مرارا 
  .وقويت نفسه عليه انتهىللصلح، فيأىب عليهم إال االستمرار على ما هو عليه، 

  .واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب
عجيبة من عجائب الدهر فبات الناس متقابلني يف هذه الليلة وليس بني اجليشني إال مقدار ميلني أو ثالثة، وكانت 

  ليلة مطرية، فما أصبح الصبح إال وقد ذهب من مجاعة الطنبغا إىل الفخري خلق كثري من أجناد
ن االمراء واالعيان، وطلعت الشمس وارتفعت قليال فنفذ الطنبغا القضاة وبعض االمراء إىل الفخري احللفاء وم

  .يتهدده ويتوعده نفسه عليه
فما ساروا عنه قليال إال ساقت العساكر من امليمنة وامليسرة من القلب، ومن كل جانب مقفرين إىل الفخري، 

  وذلك ملا هم فيه من ضيق

هم من االطعمة وعلف الدواب، وكثرة ما معهم من الكلف، فرأوا أن هذا حال يطول عليهم، العيش وقلة ما بأيدي
ومقتوا أمرهم غاية املقت، وتطايبت قلوهبم وقلوب أولئك مع أهل البلد على كراهته لقوة نفسه فيما ال جيدي عليه 

من ساعة واحدة، فلما رأى احلال  وال عليهم شيئا، فبايعوا على املخامرة عليه، فلم يبق معه سوى حاشيته يف أقل
نائب طرابلس، وأمريان ) ١(على هذه الصفة كر راجعا هاربا من حيث جاء وصحبته االمري سيف الدين رقطبة 

، والتقت العساكر واالمراء، وجاءت البشارة إىل دمشق قبل الظهر ففرح الناس فرحا شديدا جدا، )٢(آخران 
نوبة له، ودقت البشائر بالقلعة املنصورة، فأرسلوا يف طلب من هرب،  الرجال والنساء والولدان، حىت من ال

وجلس الفخري هنالك بقية اليوم حيلف االمراء على أمره الذي جاء له، فحلفوا له، ودخل دمشق عشية يوم 
ى بدار اخلميس يف أهبة عظيمة، وحرمة وافرة، فنزل القصر االبلق ونزل االمري تغردمر بامليدان الكبري، ونزل عمار

السعادة وأخرجوا املوساوي الذي كان معتقال بالقلعة، وجعلوه مشدا على حوطات حواصل الطنبغا وكان قد 
تغضب الفخري على مجاعة من االمراء منهم االمري حسام الدين السمقدار، أمري حاجب بسبب أنه صاحب لعالء 

مل : فخري، بل دخل البلد فتوسط يف االمرالدين الطنبغا، فلما وقع ما وقع هرب فيمن هرب، ولكن مل يأت ال
يذهب مع ذاك وال جاء مع هذا، مث إنه استدرك ما فاته فرجع من البار إىل الفخري، وقيل بل رسم عليه حني جاء 

وهو مهموم جدا، مث إنه أعطي منديل االمان، وكان معهم كتاب السر القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا، مث أفرج 
 سيف الدين حفطية وكان شديد احلنق عليه، فأطلقه من يومه وأعاده إىل احلجوبية، وأظهر عنهم، ومنهم االمري

مكارم أخالق عظيمة، ورياسة كبرية، وكان للقاضي عالء الدين بن املنجا قاضي قضاة احلنابلة يف هذه الكائنة سعي 
  مشكور، ومراجعة كبرية



ر بنفسه معه، فأجنح اهللا مقصده وسلمه منه، وكبت عدوه لالمري عالء الدين الطنبغا، حىت خيف عليه منه، وخاط
  .وهللا احلمد واملنة

ويف يوم السبت السادس والعشرين منه قلد قضاء العساكر املنصورة الشيخ فخر الدين بن الصائغ عوضا عن 
خري، وفرح ، الذي كان مع النائب املنفصل، وذلك أهنم نقموا عليه إفتاءه الطنبغا بقتال الف)٣(القاضي احلنفي 

بواليته أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا، وذلك النه من أخص من صحبه قدميا، وأخذ عنه فوائد كثرية 
  .وعلوما

  من عند امللك الناصر بن) ٤(ويف يوم االربعاء سلخ رجب آخر النهار قدم االمري قماري 
__________  

  .أرقطاي: ٥٨٥/  ٢يف السلوك ) ١(
__________  

  ).٢ ٥٨٥السلوك (اسنبغا بن بكتمر البوبكري وأيدمر املرقيب من أمراء دمشق : ومها) ٢(
__________  

  ).٥٩١/  ٢السلوك (وهو قاضي القضاة حسام الدين الغوري احلنفي ) ٣(
__________  

ة مخس أو أما يف الدرر الكامنة فقد جعل وفاته يف أواخر سن ٧٤٣وهو قماري بن عبد اهللا الناصري تويف سنة ) ٤(
  .ه ٧٤٦أوائل سنة 

)٢٥٦/  ٣.(  

الناصر من الكرك وأخربه مبا جرى من أمرهم وأمر الطنبغا، ففرح بذلك وأخرب قماري بقدوم السلطان ففرح الناس 
  .بذلك واستعدوا له بآالت اململكة وكثرت مطالبته أرباب االموال والذمة باجلزية

ت النيابة باملوكب املنصور، وهو أول ركوبه فيه، وإىل ويف مستهل رجب من هذه السنة ركب الفخري يف دس
  .جانبه قماري وعلى قماري خلعة هائلة، وكثر دعاء الناس للفخري يومئذ، وكان يوما مشهودا

منهم تغردمر وإقبغا عبد : ويف هذا اليوم خرج مجاعة من املقدمني االلوف إىل الكرك بأخبار ابن السلطان مبا جرى
  .وميكلى بغا وغريهم الواحد وهو الساقي،

ويف يوم السبت ثالثه استدعى الفخري القاضي الشافعي وأحل عليه يف إحضار الكتب يف سلة احلكم اليت كانت 
  أخذت من عند الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا من القعلة املنصورة يف أيام جالل الدين القزويين،

ه منه، فقبضها منه الفخري بالقصر وأذن له يف االنصراف فأحضرها القاضي بعد جهد ومدافعة، وخاف على نفس
من عنده، وهو متغضب عليه، ورمبا هم بعزله ملمانعته إياها، ورمبا قال قائل هذه فيها كالم يتعلق مبسألة الزيارة، 

  .كان الشيخ أعلم باهللا وبرسوله منكم: فقال الفخري
ين الدين عبد الرمحن، وبالشيخ مشس الدين عبد الرمحن واستبشر الفخري بإحضارها إليه واستدعي بأخي الشيخ ز

بن قيم اجلوزية وكان له سعي مشكور فيها، فهنأمها بإحضاره الكتب، وبيت الكتب تلك الليلة يف خزانته للتربك 
  .وصلى به الشيخ زين الدين أخو الشيخ صالة املغرب بالقصر، وأكرمه الفخري إكراما زائدا حملبته الشيخ رمحه اهللا

ويف يوم االحد رابعه دقت البشائر بالقلعة ويف باب امليدان لقدوم بشري بالقبض على قوصون بالديار املصرية، 
واجتمع الناس لذلك واستبشر كثري منهم بذلك، وأقبل مجاعة من االمراء إىل الكرك لطاعة الناصر بن الناصر، 



زل إليه فأىب وتوهم أن هذه االمور كلها مكيدة واجتمعوا مع االمراء الشاميني عند الكرك، وطلبوا منه أن ين
  .ليقبضوه ويسلموه إىل قوصون، وطلب منهم أن ينظر يف أمره وردهم إىل دمشق

ويف هذه االيام وما قبلها وما بعدها أخذ الفخري من مجاعة التجار باالسواق وغريها زكاة أمواهلم سنة، فتحصل من 
در أهل الذمة بقريب من ذلك زيادة على اجلزية اليت أخذت منهم ذلك زيادة على مائة ألف وسبعة آالف، وصو

عن ثالث سنني سلفا وتعجيال، مث نودي يف البلد يوم االثنني احلادي والعشرين من الشهر مناداة صادرة من 
ة الفخري برفع الظالمات والطلبات وإسقاط ما تبقى من الزكاة واملصادرة، غري أهنم احتاطوا على مجاعة من املشا
املكثرين ليشتروا منهم بعض أمالك اخلاص، والربهان بن بشارة احلنفي حتت املصادرة والعقوبة على طلب املال 

  .الذي وجده يف طمرية وجدها فيما ذكر عنه واهللا أعلم
ويف يوم اجلمعة الرابع والعشرين منه بعد الصالة دخل االمراء الستة الذين توجهوا حنو الكرك لطلب السلطان أن 

  قدم إىل دمشق فأىب عليهم يف هذا الشهر، ووعدهم وقتا آخر فرجعوا،ي

  وخرج الفخري لتلقيهم، فاجتمعوا قبلي جامع القبيبات الكرميي، ودخلوا كلهم إىل دمشق يف مجع
  .كثري من االتراك االمراء واجلند، وعليهم مخدة لعدم قدوم السلطان أيده اهللا

وغريه من االمراء يطلبهم إىل الكرك، واشتهر أن السلطان رأى النيب صلى ويف يوم االحد قدم الربيد خلف قماري 
  .اهللا عليه وسلم يف املنام وهو يأمره بالنزول من الكرك وقبول اململكة، فانشرح الناس لذلك

وتويف الشيخ عمر بن أيب بكر بن اليثمي البسطي يوم االربعاء التاسع والعشرين، وكان رجال صاحلا كثري التالوة 
والصالة والصدقة، وحضور جمالس الذكر واحلديث، له مهه وصولة على الفقراء املتشبهني بالصاحلني وليسوا منهم، 
مسع احلديث من الشيخ فخر الدين بن البخاري وغريه وقرأت عليه عن ابن البخاري خمتصر املشيخة، والزم جمالس 

  .قابر باب الصغريالشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا، وانتفع به، ودفن مب
آن الرحيل مللتقى السلطان يف سابع الشهر، مث : ويف شهر رمضان املعظم أوله يوم اجلمعة، كان قد نودي يف اجليش

تأخر ذلك إىل بعد العشر، مث جاء كتاب من السلطان بتأخر ذلك إىل بعد العيد وقدم يف عاشر الشهر عالء الدين 
ن الناصر بنظر البيمارستان النوري، ومشيخة الربوة ومرتب على اجلهات بن تقي احلنفي، ومعه والية من السلطا

السلطانية، وكان قد قدم قبله القاضي شهاب الدين بن البارزي بقضاء محص من السلطان أيده اهللا تعاىل، ففرح 
  .الناس بذلك حيث تكلم السلطان يف اململكة وباشر وأمر ووىل ووقع وهللا احلمد

لث عشره دخل االمري سيف الدين طشتمر امللقب باحلمص االخضر من البالد احللبية إىل دمشق ويف يوم االربعاء ثا
احملروسة، وتلقاه الفخري واالمراء واجليش بكماله، ودخل يف أهبة حسنة ودعا له الناس وفرحوا بقدومه بعد شتاته 

  .يف البالد وهربه من بني يدي الطنبغا حني قصده إىل حلب كما تقدم ذكره
 يوم اخلميس رابع عشره خرجت اجليوش من دمشق قاصدين إىل غزة لنظرة السلطان حني خترج من الكرك ويف

تغردمر واقبغا عبد الواحد فربزا إىل الكسوة، فلما كان يوم السبت خرج الفخري : السعيد، فخرج يومئذ مقدمان
ملهمات اململكة، وخرج معه القضاة  ومعه طشتمر ومجهور االمراء، ومل يقم بعده بدمشق إال من احتيج ملقامهم
  .االربعة، وقاضي العساكر واملوقعني واملصاحب وكاتب اجليش وخلق كثري

  .وتويف الشيخ الصاحل العباد الناسك أمحد بن
امللقب بالقصيدة ليلة االحد الرابع والعشرين من رمضان، وصلي عليه جبامع شكر، ودفن بالصوفية قريبا من قرب 

ن املزي، تغمدمها اهللا برمحته، وكان فيه صالح كثري، ومواظبة على الصالة يف مجاعة، وأمر مبعروف الشيخ مجال الدي



وهني عن منكر مشكورا عند الناس باخلري، وكان يكثر من خدمة املرضى باملارستان وغريه، وفيها أيثار وقناعة 
  .وتزهد كثري، وله أحوال مشهورة رمحه اهللا وإيانا

شهر املذكور أن السلطان امللك الناصر شهاب الدين أمحد خرج من الكرك احملروس صحبة واشتهر يف أواخر ال
مجاعة من العرب واالتراك قاصدا إىل الديار املصرية، مث حترر خروجه منها يف يوم االثنني ثامن عشر شهر ؟ املذكور 

  .فدخل الديار املصرية بعد أيام
صر حثوا يف السري إىل الديار املصرية، وبعث يستحثهم أيضا، هذا واجليش صامدون إليه، فلما حتقق دخوله م

واشتهر أنه مل جيلس على سرير امللك حىت يقدم االمراء الشاميون صحبة نائبه االمري سيف الدين قطلوبغا الفخري، 
  .وهلذا مل تدق البشائر بالقالع الشامية وال غريها فيما بلغنا

ة بأن يوم االثنني عاشر شوال كان إجالس السلطان امللك الناصر شهاب وجاءت الكتب واالخبار من الديار املصري
الدين أمحد على سرير اململكة، صعد هو واخلليفة احلاكم بأمر اهللا أبوا العباس أمحد بن املستكفي فوق املنرب، ومها 

كجك ووىل هذا  البسان السواد، والقضاة حتتهما على درج املنرب حبسب منازهلم، فخطب اخلليفة، وخلع االشرف
الناصر، وكان يوما مشهودا، وأظهر واليته لطشتمر نيابه مصر، والفخري دمشق، وأيدغمش حلب فاهللا أعلم، 
ودقت البشائر بدمشق ليلة اجلمعة احلادي والعشرين من الشهر املذكور، واستمرت إىل يوم االثنني مستهل ذي 

  .تفل الناس بالزينةالقعدة، وزينت البلد يوم االحد ثالث عشرين منه، واح
ويف يوم اخلميس املذكور دخل االمري سيف الدين امللك أحد الرؤس املشهورة مبصر إىل دمشق يف طلب نيابة محاة 

حرسها اهللا تعاىل، فلما كان يوم اجلمعة بعد الصالة ورد الربيد من الديار املصرية فأخرب أن طشتمر احلمص االخضر 
  كائنة كثريا،، فتعجب الناس من هذه ال)١(مسك 

فخرج من بدمشق من أعيان االمراء أمري احلج وغريه وخيم بوطأة برزه وخرج إىل احلج أمري فأخربه بذلك وأمره 
عن مرسوم السلطان أن ينوب بدمشق حىت يأيت املرسوم مبا يعتمد أمري احلج فأجاب إىل ذلك، وركب يف املوكب 

سم هذا اخلرب وحتققه وهو بالزعقة فر يف طائفة من مماليكه قريب يوم السبت السادس منه، وأما الفخري فإنه ملا تن
من ستني أو أكثر، فاحترق وساق سوقا حثيثا وجاءه الطلب من ورائه من الديار املصرية يف حنو من ألف فارس، 

در عليه، الطنبغا املارداين، ويبلغا التحناوي، ففاهتما وسبق واعترض له نائب غزة يف جنده فلم يق: صحبة االمريين
فسلطوا عليه العشريات ينهبوه فلم يقدروا عليه إال يف شئ يسري، وقتل منهم خلقا، وقصد حنو صاحبه فيما يزعم 

االمري سيف الدين إيدغمش نائب حلب راجيا منه أن ينصره وأن يوافقه على ما قام بنفسه، فلما وصل أكرمه 
ى الربيد إىل الديار املصرية، ومعه التراسيم من االمراء وأنزله، وبات عنده، فما أصبح قبض عليه وقيده ورده عل

  .وغريهم
__________  

أنه أكثر من : ه ويرى املقريزي أن السبب يف اعتقاله ٧٤٢كذلك يوم السبت عشرين ذي القعدة سنة ) ١(
ما ال حيتمل معارضة السلطان حبيث تغلب عليه ورد مراسيمه وصار بتعاظم ويظهر من الترفع على االمراء واالجناد 

  ).٦٣/  ١٠والنجوم الزاهرة نقال عنه  ٦٠٦/  ٣/  ٢السلوك (وانفرد بأمور الدولة ...مثله

وملا كان يوم االثنني سلخ ذي القعدة خرج السلطان امللك الناصر شهاب الدين أمحد بن الناصر حممد بن املنصور 
ومعه أمواله جزيلة، وحواصل وأشياء كثرية،  من الديار املصرية يف طائفة من اجليش قاصدا إىل الكرك احملروس،



فدخلها يوم الثالثاء من ذي احلجة وصحبته طشتمر يف حمفة ممرضا والفخري مقيدا، فاعتقال بالكرك احملروس، 
وطلب السلطان آالت من أخشاب وحنوها وحدادين وصناع وحنوها الصالح مهمات بالكرك، وطلب أشياء كثرية 

ا كان يوم االحد السابع والعشرين من ذي احلجة ورد اخلرب بأن االمري ركن الدين من دمشق، فحملت إليه، ومل
بيربس االمحدي النائب بصفد ركب يف مماليكه وخدمه ومن أطاعه، وخرج منها فارا بنفسه من القبض عليه، وذكر 

  أن نائب غزة قصده ليقبض عليه مبرسوم السلطان ورد عليه من الكرك،
ك، وملا وصل اخلرب إىل دمشق وليس هبا نائب انزعج االمراء لذلك، واجتمعوا بدار فهرب االمحدي بسبب ذل

  .السعادة، وضربوا يف ذلك مشورة مث جردوا إىل ناحية بعلبك أمريا ليصدوه عن الذهاب إىل الربية
هم ونادى فلما أصبح الصباح من يوم االثنني جاء اخلرب بأنه يف نواحي الكسوه، وال مانع من خالصه، فركبوا كل

من تأخر من اجلند عن هذا النفري شنق، واستوثقوا يف اخلروج وقصدوا ناحية الكسوة وبعثوا الرسل إليه، : املنادي
فذكر اعتذارا يف خروجه وختلص منهم، وذهب يوم ذلك، ورجعوا وقد كانوا ملبسني يف يوم حار، وليس معهم من 

ة الثالثاء ركب االمراء يف طلبه من ناحية ثنية العقاب، االزواد ما يكفيهم سوى يومهم ذلك، فلما كانت ليل
فرجعوا يف اليوم الثاين وهو يف صحبتهم، ونزل يف القصور اليت بناها تنكز رمحه اهللا، يف طريق داريا، فأقام هبا، 

ثالثاء سادس وأجروا عليه مرتبا كامال من الشعري والغنم وما حيتاج إليه مثله، ومعه مماليكه وخدمه، فلما كان يوم ال
احملرم ورد كتاب من جهة السلطان فقرئ على االمراء بدار السعادة يتضمن إكرامه واحترامه والصفح عنه لتقدم 

  .خدمه على السلطان امللك الناصر وابنه امللك املنصور
أملش بالقبض وملا كان يوم االربعاء سابع احملرم جاء كتاب إىل االمري ركن الدين بيربس نائب الغيبة ابن احلاجب 

وقد ركب يف مماليكه بالعدد  -على االحدي، فركب اجليش ملبسني يوم اخلميس وأوكبوا بسوق اخليل وراسلوه 
فكان جوابه أن ال أمسع وال أطيع إال ملن هو ملك الديار املصرية، فأما من هو مقيم بالكرك  -وأظهر االمتناع 

  .هبا الركبان، فال ويصدر عنه ما يقال عنه من االفاعيل اليت قد سارت
  .فلما بلغ االمراء هذا توقفوا يف أمره وسكنوا ورجعوا إىل منازهلم، ورجع هو إىل قصره

مث دخلت سنة ثالث وأربعني وسبعمائة استهلت هذه السنة املباركة وسلطان املسلمني امللك الناصر ناصر الدين 
واصل السلطانية من قلعة اجلبل إىل قلعة الكرك، حممد بن امللك املنصور قالوون، وهو مقيم بالكرك، قد حاز احل

  ونائبه الديار املصرية االمري سيف الدين آقسنقر السالري، الذي كان نائبا بغزة، وقضاة

  .الديار املصرية هم املذكورون يف السنة املاضية، سوى القاضي احلنفي
احلاجب كان استنابه الفخري بدمشق نائب  وأما دمشق فليس هلا نائب إىل حينئذ غري أن االمري ركن الدين بيربس

غيبته، فهو الذي يسد االمور مع احلاجب أملش، ومتر املهمندار، واالمري سيف الدين امللقب حبالوة، وايل الرب، 
واالمري ناصر الدين بن ركباس متويل البلد، هؤالء الذي يسدون االشغال واالمور السلطانية، والقضاة هم الذين 

لسنة اخلالية، وخطيب البلد تاج الدين عبد الرحيم بن القاضي جالل الدين القزويين، وكاتب السر ذكر ناهم يف ا
  .القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا

واستهلت هذه السنة واالمري ركن الدين بيربس االمحدي نازل بقصر تنكز بطريق داريا، وكتب السلطان واردة يف 
سك ويرسل إىل الكرك، هذا واالمراء يتوانون يف أمره ويسوفون كل وقت باالحتياط عليه والقبض، وأن مي

املراسيم، وقتا بعد وقت، وحينا بعد حني، وحيملهم على ذلك أن االمحدي ال ذنب له، ومىت مسكه تطرف إىل 
غريه، مع أن السلطان يبلغهم عنه أحوال ال نرضيهم من اللعب واالجتماع مع االراذل واالطراف ببلد الكرك، مع 



له الفخري وطشتمر قتال فظيعا، وسلبه أهلهما وسلبه ملا على احلرمي من الثياب واحللي، وإخراجهم يف أسوأ حال قت
  .من الكرك، وتقريبه النصارى وحضورهم عنده

فحمل االمراء هذه الصفات على أن بعثوا أحدهم يكشف أمره، فلم يصل إليه، ورجع هاربا خائفا، فلما رجع 
وا وتشوشوا كثريا، واجتمعوا بسوق اخليل مرارا وضربوا مشورة بينهم، فاتفقوا على أن وأخرب االمراء انزعج

خيلعوه، فكتبوا إىل املصريني بذلك، وأعلموا نائب حلب أيدغمش ونواب البالد، وبقوا متومهني من هذا احلال كثريا 
وال طاعة حىت يرجع إىل الديار  ومترددين، ومنهم من يصانع يف الظاهر وليس معهم يف الباطن، وقالوا ال مسع له

املصرية، وجيلس على سرير اململكة، وجاء كتابه إليهم يعيبهم ويعنفهم يف ذلك، فلم يفد، وركب االمحدي يف 
املوكب وركبوا عن ميينه ومشاله وراحوا إليه إىل القصر، فسلموا عليه وخدموه، وتفاقم االمر وعظم اخلطب، ومحلوا 

يذهب إىل الديار املصرية فيلف عليه املصريون فيتلف الشاميني، فحمل الناس مههم فاهللا مهوما عظيمة خوفا من أن 
  .هو املسؤول أن حيسن العاقبة

  فلما كان يوم االحد السادس والعشرين من احملرم ورد مقدم الربيدية ومعه كتب
عند الشاميني، فبادروا إىل ما املصريني بأنه ملا بلغهم خرب الشاميني كان عندهم من أمر السلطان أضعاف ما حصل 

كانوا عزموا عليه، ولكن ترددوا خوفا من الشاميني أن خيالفوهم فيه ويتقدموا يف صحبة السلطان لقتاهلم، فلما 
وملكوا عليهم أخاه امللك الصاحل إمساعيل ) ١(اطمأنوا من جهة الشاميني صمموا على عزمهم فخلعوا الناصر أمحد 

العشرين من ) ٢(ور، جعله اهللا مباركا على املسلمني، وأجلسوا على السرير يوم الثالثاء بن الناصر حممد بن املنص
  احملرم املذكور، وجاء
__________  

ويف  ٧٠/  ١٠والنجوم الزاهرة  ٦١٨/  ٢وذلك يوم االربعاء احلادي والعشرين من احملرم كما يف السلوك ) ١(
  .ر شهر احملرميوم اخلميس ثاين عش: ٤٩٩/  ١/  ١بدائع الزهور 

__________  
  .يوم اخلميس ثاين عشري احملرم: ٦١٩/  ١يف السلوك ) ٢(

كتابه مسلما على أمراء الشام ومقدميه، وجاءت الكتاب االمراء على االمراء بالسالم واالخبار بذلك ففرح 
رة يومئذ، ورسم يتزيني املسلمون وأمراء الشام واخلاصة والعامة بذلك فرحا شديدا، ودقت البشائر بالقلعة املنصو

البلد فزين الناس صبيحة الثالثاء السابع والعشرين منه، وملا كان يوم اجلمعة سلخ احملرم خطب بدمشق للملك 
  .الصاحل عماد الدنيا والدين إمساعيل بن الناصر بن املنصور

يب بكر بن أيوب الذرعي ويف يوم اخلميس سادس صفر درس بالصدرية صاحبنا االمام العالمة مشس الدين حممد بن أ
  .إمام اجلوزية، وحضر عنده الشيخ عز الدين بن املنجا الذي نزل له عنها، ومجاعة من الفضالء

ويف يوم االثنني سادس عشر صفر دخل االمري سيف الدين تغردمر من الديار املصرية، إىل دمشق ذاهبا إىل نيابة 
  .حلب احملروسة، فنزل بالقابون

امن عشر صفر تويف الشيخ االمام العامل العامل الزاهد عبد اهللا بن أيب الوليد املقري املالكي، إمام ويف يوم الثالثاء ث
  .املالكية، هو وأخوه أبو عمرو، باجلامع االموي مبحراب الصحابة

تويف ببستان بقية السحف، وصلي عليه باملصلى ودفن عند أبيه رمحهما اهللا مبقابر باب الصغري، وحضر جنازته 
  .عيان والفقهاء والقضاة، وكان رجال صاحلا جممعا على ديانته وجاللته رمحه اهللاال



ويف يوم اخلميس العشرين من صفر دخل االمري ايدغمش نائب السلطنة بدمشق ودخل إليها من ناحية القابون 
، وخرج أهل الذمة قادما من حلب، وتلقاه اجليش بكماله، وعليه خلعة النيابة، واحتفل الناس له وأشعلوا الشموع

من اليهود والنصارى يدعون له ومعهم الشموع، وكان يوما مشهودا، وصلى يوم اجلمعة باملقصورة، من اجلامع 
االموي، ومعه االمراء والقضاة وقرئ تقليده هناك على السدة وعليه خلعته، ومعه االمري سيف الدين ملكتم 

  .الرحويل، وعليه خلعة أيضا
امس والعشرين من صفر دخل االمري علم الدين اجلاويل دمشق احملروسة ذاهبا إىل نيابة محاة ويف يوم الثالثاء اخل

احملروسة، وتلقاه نائب السلطنة واالمراء إىل مسجد القدم، وراح فنزل بالقابون، وخرج القضاة واالعيان إليه، 
ورأيته، وشرحه أيضا، وله أوقاف على ومسع عليه من مسند الشافعي فإنه يرويه، وله فيه عمل، ورتبه ترتيبا حسنا 

  .الشافعية وغريهم
ويف يوم اجلمعة الثامن والعشرين منه عقد جملس بعد الصالة بالشباك الكمايل من مشهد عثمان بسبب القاضي فخر 

  الدين املصري، وصدر الدين عبد الكرمي بن القاضي جالل الدين

ى أن نزل صدر الدين عن تدريسها، ونزل فخر الدين عن مائة القزويين، بسبب العادلية الصغرية، فاتفق احلال عل
  .ومخسني على اجلامع

ويف يوم االحد سلخ الشهر املذكور حضر القاضي فخر الدين املصري ودرس بالعادلية الصغرية وحضر الناس عنده 
االول جاء املرسوم  ويف آخر شهر ربيع]  ٦٥: يوسف) [ هذه بضاعتنا ردت إلينا(على العادة، وأخذ يف قوله تعاىل 

من الديار املصرية بأن خيرج جتريدة من دمشق بصحبة االمري حسام الدين السمقدار حلصار الكرك الذي حتصن فيه 
ابن السلطان أمحد، واستحوذ على ما عنده من االموال اليت أخذها من اخلزائن من ديار مصر، وبرز املنجنيق من 

هناك وخرج الناس للتفرج عليه ورمي به ومن نيتهم أن يستصحبوه معهم القلعة إىل قبل جامع القبيبات، فنصب 
  .احلصار

  .ويف يوم االربعاء ثاين ربيع االخر قدم االمري عالء الدين الطنبغا املارداين من الديار املصرية على قاعدته وعادته
  ويف يوم اخلميس عاشره دخل إىل دمشق االمريان الكبريان ركن الدين بيربس

االمحدي : من طرابلس، وعلم الدين اجلاويل من محاة سحرا، وحضرا املوكب ووقفا مكتفني لنائب السلطنة االمحدي
عن ميينه واجلاويل عن يساره، ونزال ظاهر البلد، مث بعد أيام يسرية توجه االمحدي إىل الديار املصرية على عادته 

عليها، وكان االمري بدر الدين مسعود بن اخلطري على وقاعدته رأس مشورة، وتوجه اجلاويل إىل غزة احملروسة نائبا 
  .إمرة الطبلخانات بدمشق

ويف يوم اخلميس رابع عشره خرجت التجريدة من دمشق سحرا إىل مدينة الكرك، واالمري شهاب الدين بن صبح 
 بدمشق إىل والية وايل الوالة حبوران مشد اجملانيق، وخرج االمري سيف الدين هبادر الشمس امللقب حبالوة وايل الرب

  .الوالة حبوران
ويف يوم اجلمعة ثامن عشره وقع بني النائب والقاضي الشافعي بسبب كتاب ورد من الديار املصرية فيه الوصايا 

بالقاضي السبكي املذكور ومعه التوقيع باخلطابة له مضافا إىل القضاء وخلعة من الديار املصرية، فتغيظ عليه النائب 
ل، الهنم عندهم عائلة كثرية وهم فقراء، وقد هناه عن السعي يف ذلك، فتقدم إليه يومئذ أن ال الجل أوالد اجلال

  .يصلي عنده يف الشباك الكمايل، فنهض من هناك وصلى يف الغزالية
ويف يوم االحد العشرين منه دخل دمشق االمري سيف الدين أريغا زوج أبنة السلطان امللك الناصر جمتازا ذاهبا إىل 



  .بلس نائبا هبا، يف جتمل وأهبة وجنائب وجنائب، وعدة وسرك كاملطرا
ويف يوم اخلميس الرابع والعشرين منه دخل االمري بدر الدين ابن اخلطريي معزوال عن نيابة غزة احملروسة فأصبح 

  .يوم اخلميس فركب يف املوكب وسري مع نائب السلطنة، ونزل يف داره وراح الناس للسالم عليه
  الثالثاء ثالث عشر صفر زينت البلد لعافية السلطان امللك الصاحلويف يوم 

  .ملرض أصابه، مث شفي منه
ويف يوم اجلمعة السادس عشرينه قبل العصر ورد الربيد من الديار املصرية بطلب قاضي القضاة تقي الدين السبكي 

لناس به كثريا، واشتهر أنه سينعقد له إليها حاكمها هبا، فذهب الناس للسالم عليه ولتوديعه، وذلك بعد ما أرجف ا
جملس للدعوى عليه مبا دفعه من مال االيتام إىل الطنبغا وإىل الفخري، وكتبت فتوى عليه بذلك يف تغرميه، وداروا 

  هبا على املفتيني فلم يكتب هلم أحد فيها غري القاضي جالل الدين بن حسام الدين احلنفي، رأيت خطه
وسئلت يف االفتاء عليها فامتنعت، ملا فيها من التشويش على احلكام، ويف أول مرسوم عليها وحده بعد الصالة، 

نائب السلطان أن يتأمل املفتون هذا السؤال ويفتوامبا يقتضيه حكم الشرع الشريف، وكانوا له يف نية عجيبة ففرج 
الكرباء واالعيان لتوديعه، ويف  اهللا عنه بطلبه إىل الديار املصرية، فسار إليها صحبة الربيد ليلة االحد، وخرج

  .خدمته
استهل مجادى اآلخرة والتجريدة عمالة إىل الكرك واجليش اجملردون من احللقة قريب من ألف ويزيدون، وملا كان 
يوم الثالثاء رابعه بعد الظهر مات االمري عالء الدين أيدغمش نائب السلطنة بالشام احملروس يف دار وحده يف دار 

لوا عليه وكشفوا أمره وأحصروا وخشوا أن يكون اعتراه سكتة، ويقال إنه شفي فاهللا أعلم، فانتظروا السعادة، فدخ
به إىل الغد احتياطا، فلما أصبح الناس اجتمعوا للصالة عليه فصلي عليه خارج باب النصر حىت يصلى على اجلنائز، 

ل إىل جانب جامع القبيبات، فلم ميكن ذلك، فدفن وذهبوا به إىل حنو القبلة، ورام بعض أهله أن يدفن يف تربة غربيا
قبلي اجلامع على حافة الطريق، ومل يتهيأ دفنه إال إىل بعد الظهر من يومئذ، وعملوا عنده ختمة ليلة اجلمعة رمحه اهللا 

  .وساحمه
خلق واشتهر يف أوائل هذا الشهر أن احلصار عمال على الكرك، وأن أهل الكرك خرجت طائفة منهم فقتل منهم 

كثري، وقتل من اجليش واحد يف احلصار، فنزل القاضي ومجاعة ومعهم شئ من اجلوهر، وتراضوا على أن يسلموا 
البلد، فلما أصبح أهل احلصن حتصنوا ونصبوا اجملانيق واستعدوا فلما كان بعد أيام رموا منجنيق فكسروا السهم 

  .جرت أمور فظيعة، فاهللا حيسن العاقبةالذي له، وعجزوا عن نقله فحرقوه برأي أمراء املقدمني، و
مث وقعت يف أواخر هذا الشهر بني اجليش وأهل الكرك وقعة أخرى، وذلك أن مجاعة من رجال الكرك خرجوا إىل 
اجليش ورموهم بالنشاب فخرج اجليش هلم من اخليام ورجعوا مشاة ملبسني بالسالح فقتلوا من أهل الكرك مجاعة 

من العسكر خلق، وقتل واحد أو اثنان وأسر االمري سيف الدين أبو بكر بن من النصارى وغريهم، وجرح 
  هبادرآص، وقتل أمري العرب، وأسر

اخرون فاعتقلوا بالكرك، وجرت أمور منكرة، مث بعدها تعرض العسكر راجعني إىل بالدهم مل ينالوا مرادهم منها، 
يدا بال فائدة فإن البلد بريد متطاولة وجمانيق، وذلك أهنم رقهم الربد الشديد وقلة الزاد، وحاصروا أولئك شد

  .ويشق على اجليش االقامة هناك يف كوانني، واملنجنيق الذي محلوه معهم كسر، فرجعوا ليتأهبوا لذلك
وملا كان يف يوم االربعاء اخلامس والعشرين منه قدم من الديار املصرية على الربيد القاضي بدر الدين بن فضل اهللا 



لسر عوضا عن أخيه القاضي شهاب الدين، ومعه كتاب باالحتياط على حواصل أخيه شهاب الدين، كاتبا على ا
وعلى حواصل القاضي عماد الدين بن الشريازي احملتسب، فاحتيط على أمواهلا وأخرج من يف ديارمها من احلرم، 

ار احلديث االشرفية فحول وضربت االخشاب على االبواب، ورسم على احملتسب بالعذراوية، فسأل أن حيول إىل د
  .إليها

وأما القاضي شهاب الدين، فكان قد خرج ليلتقي االمري سيف الدين تغردمر احلموي، الذي جاء تقليده بنيابة 
الشام بدمشق وكان حبلب، وجاء هذا االمر وهو يف أثناء الطريق، فرسم برجعته ليصادر هو واحملتسب، ومل يدر 

  .الناس ما ذنبهما
حد ثامن شهر رجب آخر النهار رجع قاضي القضاة تقي الدين السبكي إىل دمشق على القضاء، ومعه ويف يوم اال

تقليد باخلطابة أيضا، وذهب الناس إليه للسالم عليه، ودخل نائب السلطنة االمري سيف الدين تغردمر احلموي بعد 
ه الناس دعاء كثريا، وأحبوه لبغضهم العصر اخلامس عشرينه من حلب، فتلقاه االمراء إىل طريق القابون، ودعا ل

النائب الذي كان قبله، وهو عالء الدين أيدغمش ساحمه اهللا تعاىل، فنزل بدار السعادة وحضر املوكب صبيحة يوم 
االثنني، واجتمع طائفة من العامة وسألوه أن ال يغري عليهم خطيبهم تاج الدين عبد الرحيم بن جالل الدين، فلم 

مل على تقليد القاضي تقي الدين السبكي اخلطابة ولبس اخللعة، وأكثر العوام ملا مسعوا بذلك يلتفت إليهم، بل ع
الغوغاء، وصاروا جيتمعون حلقا حلقا بعد الصلوات ويكثرون الفرحة يف ذلك، ملا منع ابن اجلالل، ولكن بقي هذا 

كي بالسفاهة عليه إن خطب، وضاق مل يباشر السبكي يف احملراب، واشتهر عن العوام كالم كثري، وتوعدوا السب
  بذلك ذرعا،

الواجب عليكم السمع والطاعة الويل االمر، ولو أمر عليكم : وهنوا عن ذلك فلم ينتهوا، وقيل هلم ولكثري منهم
  .عبد حبشي

فلم يرعوا، فلما كان يوم اجلمعة العشرين منه اشتهر بني العامة بأن القاضي نزل عن اخلطابة البن اجلالل، ففرح 
العوام بذلك وحشدوا يف اجلامع، وجاء نائب السلطنة إىل املقصورة واالمراء معه، وخطب ابن اجلالل على العادة، 
وفرح الناس بذلك وأكثروا من الكالم واهلرج، وملا سلم عليهم اخلطيب حني صعد ردوا عليه ردا بليغا، وتكلفوا 

  يف ذلك

مسعوه كالما كثريا، وملا قضيت الصالة قرئ تقليد النيابة على وأظهروا بغضة القاضي السبكي، وجتاهروا بذلك، وأ
  .السدة، وخرج الناس فرحى خبطيبهم، لكونه استمر عليهم، واجتمعوا عليه يسلمون ويدعون له

ويف يوم االربعاء ثالث شعبان درس القاضي برهان الدين بن عبد احلق باملدرسة العذراوية مبرسوم سلطاين بتوليته 
ري، وعقد هلما جملس يوم الثالثاء بدار العدل، فرجح جانب القاضي برهان الدين حلاجته وكونه ال وعزل القفجا

  .وظيفة له
ويف يوم اجلمعة خامسه تويف الشيخ الصاحل شهاب الدين أمحد بن اجلزري أحد املسندين املكثرين الصاحلني، مات 

  .ع املظفري ودفن بالرواحيةعن مخس وتسعني سنة رمحه اهللا، وصلي عليه يوم اجلمعة باجلام
ويف يوم االربعاء السابع عشر منه تويف الشيخ االمام العامل العابد الناسك الصاحل الشيخ مشس الدين حممد بن الزرير 

خطيب اجلامع الكرميي بالقبيبات، وصلي عليه بعد الظهر يومئذ باجلامع املذكور، ودفن قبلي اجلامع املذكور، إىل 
  .شرق رمحه اهللاجانب الطريق من ال

واشتهر يف أوائل رمضان أن مولودا ولد له رأسان وأربع أيد، وأحضر إىل بني يدي نائب السلطنة، وذهب الناس 



للنظر إليه يف حملة ظاهر باب الفراديس، يقال هلا حكى الوزير، وكنت فيمن ذهب إليه يف مجاعة من الفقهاء يوم 
وهو رجل من أهل اجلبل، فنظرت  -واسم أبيه سعادة  -ضروه أبوه اخلميس ثالث الشهر املذكور بعد العصر، فأح

  إليه فإذامها ولدان مستقالن، فكل قد
اشتبكت أفخاذمها بعضهما ببعض، وركب كل واحد منهما ودخل يف اآلخر والتحمت فصارت جثة واحدة ومها 

  .ميتان، فقالوا أحدمها ذكرا واآلخر أنثى، ومها ميتان حال رؤييت إليهما
  .وا إنه تأخر موت أحدمها عن اآلخر بيومني أو حنومها، وكتب بذلك حمضر مجاعة من الشهودوقال

ويف هذا اليوم احتيط على أربعة من االمراء وهم أبناء الكامل صالح الدين حممد، أمري طبلخانات، وغياث الدين 
لدين خليل بن بلبان طرنا حممد أمري عشرة، وعالء الدين علي، وابن أيبك الطويل طبلخانات أيضا، وصالح ا

  .طبلخانات أيضا
وذلك بسبب أهنم اهتموا على مماالة امللك أمحد بن الناصر الذي يف الكرك، ومكاتبته، واهللا أعلم حباهلم، فقيدوا 
ومحلوا إىل القلعة املنصورة من باب اليسر مقابل باب دار السعادة الثالث الطبلخانات والغياث من باهبا الكبري 

  وفرق

  .هم يف االماكنبين
وخرج احململ يوم اخلميس خامس عشره ولبس اخلطيب ابن اجلالل خلعة استقرار اخلطابة يف هذا اليوم، وركب هبا 

  .مع القضاة على عادة اخلطباء
ويف هذا الشهر نصب املنجنيق الكبري على باب امليدان االخضر وطول أكتافه مثانية عشر ذراعا، وطول سهمه سبعة 

ا، وخرج الناس للفرجة عليه، ورمى به يف يوم السبت حجرا زنته ستني رطال، فبلغ إىل مقابلة القصر وعشرون ذراع
من امليدان الكبري، وذكر معلم اجملانيق أنه ليس يف حصون االسالم مثله، وأنه عمله احلاج حممد الصاحلي ليكون 

  .بالكرك، فقدر اهللا أنه خرج ليحاصر به الكرك، فاهللا حيسن العاقبة
ويف أواخره أيضا مسك أربعة أمراء، وهم أقبغا عبد الواحد الذي كان مباشرا االستدارية للملك الناصر الكبري، 

فصودر يف أيام ابنه املنصور، وأخرج إىل الشام فناب حبمص فسار سرية غري مرضية، وذمه الناس وعزل عنها 
هذه االيام اهتم مبماالة السلطان أمحد بن الناصر بدمشق، وجعل رأس امليمنة، فلما كان يف ) ١(وأعطي تقدمة ألف 

الذي بالكرك، فمسك ومحل إىل القلعة ومعه االمري سيف الدين بلو، واالمري سيف الدين سالمش، وكلهم 
  .بطبلخانات فرفعوا إىل القلعة املنصورة، فاهللا حيسن العاقبة

  ضي شهابويف هذا الشهر خرج قضاء محص عن نيابة دمشق مبرسوم سلطاين للقا
الدين البارزي، وذلك بعد مناقشة كثرية وقعت بينه وبني قاضي القضاة تقي الدين السبكي، وانتصر له بعض 

  .الدولة، واستخرج له املرسوم املذكور
وفيه أيضا أفرد قضاء القدس الشريف أيضا باسم القاضي مشس الدين بن سامل الذي كان مباشرها مدة طويلة قبل 

  .عنها وبقي مقيما ببلده غزة، مث أعيد إليها مستقال هبا يف هذا الوقت ذلك نيابة، مث عزل
ويف هذا الشهر رجع القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا من الديار املصرية ومعه توقيع باملرتب الذي كان له أوال 

  .كل شهر ألف درهم، وأقام بعمارته اليت أنشأها بسفح قاسيون شرقي الصاحلية بقرب محام النحاس
ويف صبيحة مستهل ذي القعدة خرج املنجنيق قاصدا إىل الكرك على اجلمال والعجل، وصحبته االمري صارم الدين 

إبراهيم املسبقي، أمري حاجب، كان يف الدولة السكرية، وهو املقدم عليه حيوطه وحيفظه ويتوىل تسيريه بطلبه 



، وبرزت أثقاهلم إىل ظاهر البلد وضربت اخليام فاهللا وأصحابه، وجتهز اجليش للذهاب إىل الكرك، وتأهبوا أمت اجلهاز
  .حيسن العاقبة

__________  
  .بأمرة مئة بدمشق: ٦٢٦/  ٣/  ٢يف السلوك ) ١(

ويف يوم االثنني رابعه تويف الطواشي شبل الدولة كافور السكري، ودفن صبيحة يوم الثالثاء خامسه يف تربته اليت 
ه تربة الطواشي ظهري الدين اخلازن بالقلعة، كان قبيل مسجد الدبان رمحه اهللا، أنشأها قدميا ظاهر باب اجلابية جتا

وكان قدميا للصاحب تقي الدين توبة التكرييت، مث اشتراه تنكز بعد مدة طويلة من ابين أخيه صالح الدين وشرف 
يت حصلها من أبواب الدين مببلغ جيد وعوضهما إقطاعا بزيادة على ما كان بأيديهما، وذلك رغبة يف أمواله ال

السلطنة، وقد تعصب عليه أستاذه تنكز رمحه اهللا يف وقت وصودر وجرت عليه فصول، مث سلم بعد ذلك، وملا مات 
  .ترك أمواال جزيلة وأوقافا رمحه اهللا

ء وخرجت التجريدة يوم االربعاء سادسه واملقدم عليها االمري بدر الدين بن اخلطري ومعه مقدم آخر وهو االمري عال
  .الدين بن قراسنقر

ويف يوم السبت سلخ هذا الشهر تويف الشاب احلسن شهاب الدين أمحد بن فرج املؤذن مبأذنة العروس، وكان 
  شهريا حبسن الصوت ذا حظوة عظيمة عند أهل البلد، وكان رمحه اهللا كما يف

ريب منه وال من يدانيه يف وقته، النفس وزيادة يف حسن الصوت الرخيم املطرب، وليس يف القراء وال يف املؤذنني ق
وكان يف آخر وقته على طريقة حسنة، وعمل صاحل، وانقطاع عن الناس، وإقبال على شأن نفسه فرمحه اهللا، وأكرم 

  .مثواه، وصلي عليه بعد الظهر يومئذ ودفن عند أخيه مبقربة الصوفية
القراء السبع يف البلد الشهري بذلك،  ويف يوم اخلميس خامس ذي احلجة تويف الشيخ بدر الدين بن نصحان شيخ

  .وصلي عليه باجلامع بعد الظهر يومئذ، ودفن بباب الفراديس رمحه اهللا
ويف يوم االحد تاسعه وهو يوم عرفة حضر االقراء بتربة أم الصاحل عوضا عن الشيخ بدر الدين بن نصحان القاضي 

الفضالء وبعض القضاة، وكان حضوره بغتة، وكان  شهاب الدين أمحد بن النقيب البعلبكي، وحضر عنده مجاعة من
) [ وال حيسنب الذين كفروا إمنا منلي هلم خري النفسهم(متمرضا، فألقى شيئا من القراءات واالعراب عند قوله تعاىل 

ويف أواخر هذا الشهر غال السعر جدا وقل اخلبز وازدحم الناس على االفران زمحة عظيمة، ]  ١٧٨: آل عمران
الشعري املخلوط بالزيوان والنقارة، وبلغت الغرارة مبائة ستة ومثانني درمها، وتقلص السعر جدا حىت بيع  وبيع خبز

  .اخلبز كل رطل بدرهم، وفوق ذلك بيسري، ودونه حبسب طيبه ورداءته، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
ظيم فإن الناس مترقبون مغال وكثر السؤال وجاع العال، وضعف كثري من االسباب واالحوال، ولكن لطف اهللا ع

هائال مل يسمع مبثله من مدة سنني عديدة، وقد اقترب أوانه، وشرع كثري من البالد يف حصاد الشعري وبعض القمح 
مع كثرة الفول وبوادر التوت، فلوال ذلك لكان غري ذلك، ولكن لطف اهللا بعباده، وهو احلاكم املتصرف الفعال ملا 

  .يريد ال إله إال هو

دخلت سنة أربع وأربعني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان املسلمني امللك الناصر عماد الدنيا والدين مث 
  إمساعيل بن امللك الناصر ناصر الدين حممد بن امللك املنصور سيف الدين قالوون الصاحلي، ونائبه بالديار املصرية

ذكرهم يف العام املاضي، ونائبه بدمشق االمري سيف االمري سيف الدين آقسنقر السالري، وقضاته هم هم املتقدم 



الدين تغردمر احلموي، وقضاته هم املتقدم ذكرهم، وكذلك الصاحب واخلطيب وناظر اجلامع واخلزانة ومشد 
  .االوقاف ووالية املدينة

وأنواع استهلت واجليوش املصرية والشامية حميطة حبصن الكرك حماصرون ويبالغون يف أمره، واملنجنيق منصوب 
  .آالت احلصار كثرية، وقد رسم بتجريدة من مصر والشام أيضا خترج إليها

ويف يوم اخلميس عاشر صفر دخلت التجريدة من الكرك إىل دمشق واستمرت التجريدة اجلديدة على الكرك ألفان 
وبرد ) ١( من مصر وألفان من الشام، واملنجنيق منقوض موضوع عند اجليش خارج الكرك، واالمور متوفقة على

  .ر ٠احلصار بعد رجوع االمحدي إىل مص 
ويف يوم السبت ثاين ربيع االول تويف السيد الشريف عماد الدين اخلشاب بالكوشك يف درب السريجي جوار 

املدرسة العزية، وصلي عليه ضحى باجلامع االموي، ودفن مبقابر باب الصغري، وكان رجال شهما كثري العبادة واحملبة 
ها، ممن واظب الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا وانتفع به، وكان من مجلة أنصاره وأعوانه على االمر للسنة وأهل

  باملعروف والنهي عن املنكر، وهو الذي بعثه
__________  

هناك  -: وما بعدها ٦٥٣/  ٢كذا باالصل، وفيه اختل السياق، ولعل الصواب ما أورده املقريزي يف السلوك ) ١(
جتري بني الناصر أمحد وامللك الصاحل امساعيل ملعاجلة موضوع حصار الكرك سلميا بينهما، ومع اشتداد  اتصاالت

  .احلصار أخذ كثري من االمراء بالفرار من الكرك وااللتجاء إىل معسكر الصاحل امساعيل
ر جالء االوضاع، فباتت االمور جممدة يف الكرك بانتظا..ختلى أهل الكرك عن الناصر أمحد، وقلة القوت عنده

  .ووضوح املواقف لكل من الفريقني املتقاتلني

إىل صيدنايا مع بعض القسيسني فلوث يده بالعذرة وضرب اللحمة اليت يعظموهنا هنالك، وأهاهنا غاية االهانة لقوة 
  .إميانه وشجاعته رمحه اهللا وإيانا

ال، ومشد االوقاف ومباشروا اجلامع ويف يوم اخلميس سابعه اجتمع الصاحب ومشد الدواوين ووكيل بيت امل
  ومعهم العمالني بالقول واملعاول، حيفرون إىل جانب السارية عند باب مشهد علي

حتت تلك الصخرة اليت كانت هناك، وذلك عن قول رجل جاهل، زعم أن هناك ماال مدفونا فشاوروا نائب 
أغلقت أبواب اجلامع كلها ليتمكنوا من احلفر، السلطنة فأمرهم باحلفر، واجتمع الناس والعامة فأمرهم فأخرجوا و

مث حفروا ثانيا وثالثا فلم جيدوا شيئا إال التراب احملض، واشتهر هذا احلفري يف البلد وقصده الناس للنظر إليه 
  .والتعجب من أمره، وانفصل احلال على أن حبس هذا الزاعم هلذا احملال، وطم احلفري كما كان

ر ربيع االول قدم قاضي حلب ناصر الدين بن اخلشاب على الربيد جمتازا إىل دمشق فنزل ويف يوم االثنني ثامن عش
بالعادلية الكبرية، وأخرب أنه صلى على احملدث البارع الفاضل احلافظ مشس الدين حممد بن علي بن أيبك السروجي 

ئة، وكان قد أتقن طرفا جيدا املضري يوم اجلمعة ثامن هذا الشهر حبلب رمحه اهللا ومولده سنة مخس عشرة وسبعما
  .يف علم احلديث، وحفظ أمساء الرجال، ومجع وخرج

ويف مستهل ربيع االخر وقع حريق عظيم بسفح قاسيون احترق به سوق الصاحلية الذي بالقرب من جامع املظفري، 
نه وال أعظم، فإنا وكانت مجلة الدكاكني اليت احترقت قريبا من مائة وعشرين دكانا، ومل ير حريق من زمان أكرب م

  .هللا وإنا إليه راجعون
ويف يوم اجلمعة سادسه رسم بأن يذكر بالصالة يوم اجلمعة يف سائر مواذن البلد كما يذكر يف مواذن اجلامع، ففعل 



  .ذلك
ويف يوم الثالثاء عاشره طلب من القاضي تقي الدين السبكي قاضي قضاة الشافعية أن يقرض ديوان السلطان شيئا 

ل الغياب اليت حتت يده، فامتنع من ذلك امتناعا كثريا، فجاء شاد الدواوين وبعض حاشية نائب السلطنة من أموا
ففتحوا خمزن االيتام وأخذوا منه مخسني ألف درهم قهرا، ودفعوها إىل بعض العرب عما كان تأخر له يف الديوان 

  .السلطاين، ووقع أمر كثري مل يعهد مثله
ادى االوىل تويف صاحبنا الشيخ االمام العامل العالمة الناقد البارع يف فنون العلوم مشس ويف يوم االربعاء عاشر مج

الدين حممد بن الشيخ عماد الدين أمحد بن عبد اهلادي املقدسي احلنبلي، تغمده اهللا برمحته، وأسكنه حببوحة جنته، 
ال، وتزايد ضعفه إىل أن تويف يومئذ قبل مرض قريبا من ثالثة أشهر بقرحة ومحى سل، مث تفاقم أمره وأفرط به إسه

  أذان العصر، فأخربين والده أن
أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللا، اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من : آخر كالمه أن قال

  .املتطهرين
ن العلماء واالمراء والتجار فصلي عليه يوم اخلميس باجلامع املظفري وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان الناس م

  والعامة، وكانت جنازته حافلة مليحة، عليها

ضوء ونور، ودفن بالروضة إىل جانب قرب السيف ابن اجملد رمحهما اهللا تعاىل، وكان مولده يف رجب سنة مخس 
و والتصريف وسبعمائة فلم يبلغ االربعني، وحصل من العلوم ما ال يبلغه الشيوخ الكبار، وتفنن يف احلديث والنح

والفقه والتفسري واالصلني والتاريخ والقراءات وله جماميع وتعاليق مفيدة كثرية، وكان حافظا جيدا المساء الرجال، 
وطرق احلديث، عارفا باجلرح والتعديل، بصريا بعلل احلديث، حسن الفهم له، جيد املذاكرة صحيح الذهن 

  .، مثابرا على فعل اخلرياتمستقيما على طريقة السلف، واتباع الكتاب والسنة
ويف يوم الثالثاء سلخه درس مبحراب احلنابلة صاحبنا الشيخ االمام العالمة شرف الدين بن القاضي شرف الدين 

احلنبلي يف حلقة الثالثاء عوضا عن القاضي تقي الدين ابن احلافظ رمحه اهللا، وحضر عنده القضاء والفضالء، وكان 
وخرج إىل مسألة تفضيل بعض ]  ٩٠: النحل) [ إن اهللا يأمر بالعد واالحسان( درسا حسنا أخذ يف قوله تعاىل

  .االوالد
ويف يوم اخلميس ثاين شهر مجادى االوىل خرجت التجريدة إىل الكرك مقدمان من االمراء، ومها االمري شهاب الدين 

  .اج كثريةبن صبح، واالمري سيف الدين قالوون، يف أهبة عظيمة وجتمل وجيوش وبقارات، وإزع
ويف صبيحة يوم االثنني احلادي والعشرين منه قتل بسوق اخليل حسن بن الشيخ السكاكيين على ما ظهر منه من 

الرفض الدال على الكفر احملض، شهد عليه عند القاضي شرف الدين املالكي بشهادات كثرية تدل على كفره، وأنه 
وقذفه أمي املؤمني عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما،  رافضي جلد، فمن ذلك تكفري الشيخني رضي اهللا عنهما،

وزعم أن جربيل غلط فأوحى إىل حممد، وإمنا كان مرسال إىل علي، وغري ذلك من االقوال الباطلة القبيحة قبحه اهللا، 
  .وقد فعل

  وكان والده الشيخ حممد السكاكيين يعرف مذهب الرافضة الشيعة جيدا، وكانت له أسئلة على
ري، ونظم يف ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا االمام العالمة شيخ االسالم ابن تيمية رمحه اهللا، وذكر مذهب أهل اخل

  .غري واحد من أصحاب الشيخ أن السكاكيين ما مات حىت رجع عن مذهبه، وصار إىل قول أهل السنة فاهللا أعلم
  .وأخربت أن ولده حسنا هذا القبيح كان قد أراد قتل أبيه ملا أظهر السنة



ويف ليلة االثنني خامس شهر رجب وصل بدن االمري سيف الدين تنكز نائب الشام كان إىل تربته اليت إىل جانب 
جامعه الذي أنشأه ظاهر باب النصر بدمشق، نقل من االسكندرية بعد ثالث سنني ونصف أو أكثر، بشفاعة ابنته 

ادوا أن يدفن مبدرسته بالقدس الشريف، فلم زوجة الناصر عند ولده السلطان امللك الصاحل، فأذن يف ذلك وأر
  .ميكن، فجئ به إىل تربته بدمشق وعملت له اخلتم وحضر القضاة واالعيان رمحه اهللا

ويف يوم الثالثاء حادي عشر شعبان املبارك تويف صاحبنا االمري صالح الدين يوسف التكرييت ابن أخي الصاحب 
  ، وكان شابا من أبناء االربعني،تقي الدين بن توبة الوزير، مبنزله بالقصاعني

ذا ذكاء وفطنة وكالم وبصرية جيدة، وكان كثري احملبة إىل الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا، والصحابه 
خصوصا، ولكل من يراه من أهل العلم عموما، وكان فيه إيثار وإحسان وحمبة الفقراء والصاحلني، ودفن بتربتهم 

 يوم السبت اخلامس عشر منه جاءت زلزلة بدمشق مل يشعر هبا كثري من الناس خلفتها بسفح قاسيون رمحه اهللا، ويف
وهللا احلمد واملنة، مث تواترت االخبار بأهنا شعثت يف بالد حلب شيئا كثريا من العمران حىت سقط بعض االبراج 

ثري جدا، وذكروا أن بقلعة حلب، وكثري من دورها ومساجدها ومشاهدها وجدراهنا، وأما يف القالع حوهلا فك
ويف أواخر شهر شوال : مدينة منبج مل يبق منها إال القليل، وأن عامة الساكنني هبا هلكوا حتت الردم رمحه اهللا

خرجت التجاريد إىل الكرك ومها أمريان مقدمان االمري عالء الدين قراسنقر، واالمري احلاج بيدمر، وأشتهر يف هذه 
فاقم عليهم االمر وضاقت االرزاق عندهم جدا، ونزل منها مجاعات من رؤسائها االيام أن أمر الكرك قد ضعف وت
  وخاصكية االمري أمحد بن الناصر

خمامرين عليه، فسريوا من الصبح إىل قالوون وصحبتهم مقدمون من احللقة إىل الديار املصرية، وأخربوا أن 
  .احلواصل عند أمحد قد قلت جدا فاهللا املسؤول أن حيسن العاقبة

ويف ليلة االربعاء الثامن والعشرين من شهر ذي احلجة تويف القاضي االمام العالمة برهان الدين بن عبد احلق شيخ 
احلنفية وقاضي القضاة بالديار املصرية مدة طويلة، بعد ابن احلريري، مث عزل وأقام بدمشق ودرس يف أيام تغردمر 

درس يوم االحد قبل وفاة والده بثالثة أيام، وكان موت برهان بالعذراوية لولده القاضي أمني الدين، فذكر هبا ال
الدين رمحه اهللا ببستانه من أراضي االرزة بطريق الصاحلية، ودفن من الغد بسفح قاسيون مبقربة الشيخ أيب عمر رمحه 

  .اهللا، وصلي عليه باجلامع املظفري، وحضر جنازته القضاة واالعيان واالكابر رمحه اهللا
مخس وأربعني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان الديار املصرية والديار الشامية وما يتعلق بذلك  مث دخلت سنة

امللك الصاحل ابن إمساعيل بن السلطان امللك الناصر حممد بن امللك املنصور قالوون، وقضاته بالديار املصرية 
الديني ووزيره املتقدم ذكره، وناظر اخلاص  والشامية هم املذكورون يف السنة املتقدمة، ونائبه مبصر احلاج سيف

القاضي مكني الدين، وناظر اجليوش القاضي علم الدين ابن القطب، واحملتسب املتقدم، وشاد الدواوين علم الدين 
الناصري، وشاد االوقاف االمري حسام الدين النجييب، ووكيل بيت املال القاضي عالء الدين شرنوخ، وناظر اخلزانة 

ي الدين بن أيب الطيب، وبقية املباشرين والنظار هم املتقدم ذكرهم، وكاتب الدست القاضي بدر الدين القاضي تق
بن فضل اهللا كاتب السر، والقاضي أمني الدين بن القالنسي والقاضي شهاب الدين بن القيسراين، والقاضي شرف 

  .الدين بن مشس الدين بن الشهاب حممود، والقاضي عالء الدين شرنوخ

ر احملرم أوله السبت استهل واحلصار واقع بقلعة الكرك، وأما البلد فأخذ واستنيب فيه االمري سيف الدين قبليه، شه
قدم إليها من الديار املصرية، والتجاريد من الديار املصرية ومن دمشق حميطون بالقلعة، والناصر أمحد بن الناصر 



  .ممتنع من التسليم، ومن االجابة إىل االنابة
  ومن

الدخول يف طاعة أخيه، وقد تفاقمت االمور وطالت احلروب، وقتل خلق كثري بسبب ذلك، من اجليوش ومن أهل 
  .الكرك، وقد توجهت القضية إىل خري إن شاء اهللا

وقبل ذلك بأيام يسرية هرب من قلعة الكرك االمري سيف الدين أبو بكر بن هبادر آص الذي كان أسر يف أوائل 
من مماليك الناصر أمحد، كان اهتمهم بقتل الشهيب أمحد، الذي كان يعتين به وحيبه،  حصار الكرك، ومجاعة

واستبشر اجليوش بنزول أيب بكر من عنده وسالمته من يده، وجهز إىل الديار املصرية معظما، وهذا واجملانيق الثالثة 
خل، فإن سورها ال يؤثر فيه شئ مسلطة على القلعة من البلد تضرب عليها ليال وهنارا، وتدمر يف بنائها من دا

بالكلية، مث ذكر أن احلصار فتر ولكن مع االحتياط على أن ال يدخل إىل القعلة مرية وال شئ مما يستعينون به على 
  .املقام فيها، فاهللا املسؤول أن حيسن العاقبة

لقلعة، وأن باهبا أحرق، وأن ويف يوم االربعاء اخلامس والعشرين من صفر قدم الربيد مسرعا من الكرك فأخرب بفتح ا
مجاعة االمري أمحد بن الناصر استغاثوا باالمان، وخرج أمحد مقيدا وسري على الربيد إىل الديار املصرية، وذلك يوم 

من هذا الشهر، وهللا عاقبة االمور ويف صبيحة يوم اجلمعة رابع ربيع االول ) ١(االثنني بعد الظهر الثالث والعشرين 
قلعة، وزينت البلد عن مرسوم السلطان امللك الصاحل سرورا بفتح البلد، واجتماع الكلمة عليه، دقت البشائر بال

واستمرت الزينة إىل يوم االثنني سابعه، فرسم برفعها بعد الظهر فتشوش كثري من العوام، وأرجف بعض الناس بأن 
لت االطالب من الكرك صبيحة يوم أمحد قد ظهر أمره وبايعه االمراء الذين هم عنده، وليس لذلك حقيقة، ودخ

  ).٢(االحد ثالث عشر ربيع االول بالطب خلانات واجليوش، واشتهر إعدام أمحد بن الناصر 
الدين أيب حيان النحوي، شيخ ) ٣(ويف يوم اجلمعة حادي عشر ربيع االول صلي باجلامع االموي على الشيخ أمني 

  عن تسعني سنة ومخسة البالد املصرية من مدة طويلة، وكانت وفاته مبصر
__________  

  .ثاين عشرين ذي احلجة: ٥٠٣/  ١ثاين عشرين صفر، ويف بدائع الزهور : ٦٦١/  ٢يف السلوك ) ١(
__________  

ه ويف  ٧٤٥كان ذلك ليلة الرابع من ربيع االول سنة : ٩٣/  ١٠والنجوم الزاهرة  ٦٦٢/  ٢يف السلوك ) ٢(
  نق ليلة السبت سادس ربيع االول وقطع رأسه واحضرت الخيه الصاحلخ: " وما بعدها ٦٩تاريخ الشجاعي ص 

سيف الدين منجك بن عبد اهللا اليوسفي الناصري املتويف  -وكان االمري منجك ": ودفنت جثته حتت برج احلرص 
قد توجه إليه إىل الكرك دون علم االمراء فوصل إىل الكرك فدخل على الناصر أمحد وخنقه وقطع  - ٧٧٦سنة 
فقد كان ذهاب االمري منجك بطلب السلطان  ٥٠٣/  ١كما يف رواية السلوك، أما يف بدائع الزهور  -سه رأ

  .وأمره
__________  

  .أثري الدين: ١٤٥/  ٦وشذرات الذهب  ٦٧٦/  ٢يف السلوك ) ٣(
  ).نفزة إحقبائل الرببر(وهو حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان االندلسي الغرناطي النفزي 

  .هرأش
قتل السلطان أمحد وحز رأسه وقطع يديه، ودفن جثته بالكرك، ومحل رأسه إىل أخيه ) ١(مث اشتهر يف ربيع اآلخر 



امللك الصاحل إمساعيل، وحضر بني يديه يف الرابع والعشرين من هذا الشهر، ففرح الناس بذلك، ودخل الشيخ إمحد 
رية من تبطيل املظامل ومكوسات وإطالق طبلخانات لالمري الزرعي على السلطان امللك الصاحل فطلب منه أشياء كث

ناصر الدين بن بكتاش، وإطالق أمراء حمبوسني بقلعة دمشق وغري ذلك، فأجابه إىل مجيع ذلك، وكان مجلة املراسيم 
 اليت أجيب فيها بضع وثالثني مرسوما، فلكا كان آخر شهر ربيع اآلخر قدمت املراسيم اليت سأهلا الشيخ أمحد من
امللك الصاحل، فأمضيت كلها، أو كثري منها، وأفرج عن صالح الدين بن امللك الكامل، واالمري سيف الدين بلو، 

  .يف يوم اخلميس سلخ هذا الشهر، مث روجع يف كثري منها وتوقف حاهلا
ويف هذا الشهر عملت منارة باب الفرج وفتحت مدرسة كانت دارا قدمية فجعلت مدرسة للحنفية ومسجدا، 

وعملت طهارة عامة، ومصلى للناس، وكل ذلك منسوب إىل االمري سيف الدين تقطم اخلليلي أمري حاجب كان، 
  .وهو الذي جدد الدار املعروفة به اليوم بالقصاعني

ويف ليلة االثنني عاشر مجادى اآلخرة تويف صاحبنا احملدث تقي الدين حممد بن صدر الدين سليمان اجلعربي زوج 
ل الدين املزي، والد شرف الدين عبد اهللا، ومجال الدين إبراهيم وغري هم، وكان فقيها باملدارس، بنت الشيخ مجا

وشاهدا حتت الساعات وغريها، وعنده فضيلة جيدة يف قراءة احلديث وشئ من العربية، وله نظم مستحسن، انقطع 
  يومني وبعض الثالث وتويف يف الليلة

قت العشاء اآلخر ليلتئذ، وحدثين وضاحكين، وكان خفيف الروح رمحه املذكورة يف وسط الليل، وكنت عنده و
اهللا، مث تويف يف بقية ليلته رمحه اهللا، وكان أشهدين عليه بالتوبة من مجيع ما يسخط اهللا عز وجل، وأنه عازم على ترك 

  .هم اهللالشهود أيضا رمحه اهللا، صلي عليه ظهر يوم االثنني، ودفن مبقابر باب الصغري عند أبويه رمح
ويف يوم اجلمعة ثاين عشرين شهر رجب خطب القاضي عماد الدين بن العز احلنفي جبامع تنكز خارج باب النصر 
عن نزول الشيخ جنم الدين علي بن داود القفجاري له عن ذلك، وأيضا نائب السلطنه االمري سيف الدين تغردمر 

  .وحضوره عنده يف اجلامع املذكور يومئذ
ة تاسع عشرين رجب تويف القاضي االمام العامل جالل الدين أبو العباس أمحد ابن قاضي القضاة حسام ويف يوم اجلمع

الدين الرومي احلنفي، وصلي عليه بعد صالة اجلمعة مبسجد دمشق، وحضره القضاة واالعيان ودفن باملدرسة اليت 
قضاء قضاة احلنفية يف أيام والية أبيه الديار  أنشأها إىل جانب الزردكاش قريبا من اخلاتونية اجلوانية، وكان قد ويل

  املصرية، وكان مولده سنة
__________  

  .٢٤٥صفحة  ٢انظر حاشية رقم ) ١(

إحدى ومخسني وستمائة، وقدم الشام مع أبيه فأقاموا هبا، مث ملا ويل امللك املنصور الجني وىل أباه قضاء الديار 
ل بعد ذلك واستمر على ثالث مدارس من خيار مدارس احلنفية مث املصرية، وولده هذا قضاء الشام، مث إنه عز

  .حصل له صمم يف آخر عمره، وكان ممتعا حبواسه سواه وقواه، وكان يذاكر يف العلم وغري ذلك
ويف يوم االربعاء الرابع والعشرين من شعبان تويف الشيخ جنم الدين علي بن داود القفجاري خطيب جامع تنكز، 

وقد نزل عنها قبل وفاته بقليل للقاضي عماد الدين بن العز احلنفي، وصلي عليه باجلامع املذكور  ومدرس الظاهرية،
بعد صالة الظهر يومئذ، وعند باب النصر وعند جامع جراح ودفن مبقربة ابن الشريجي عند والده، وحضره القضاة 

  .و والتصريفواالعيان، وكان أستاذا يف النحو وله علوم آخر، لكن كان هناية يف النح
ويف هذا اليوم تويف الشيخ الصاحل العابد الناسك الشيخ عبد اهللا الضرير الزرعي، وصلي عليه بعد الظهر باجلامع 



االموي وبباب النصر وعند مقابر الصوفية، ودفن هبا قريبا من الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا، وكان كثري 
يقرئ الناس من دهر طويل ويقوم هبم العشر االخري من رمضان، يف التالوة حسنها وصحيحها، كثري العبادة، 
  .حمراب احلنابلة باجلامع االموي رمحه اهللا

ويف يوم اجلمعة ثاين شهر رمضان املعظم تويف الشيخ االمام العامل العامل العابد الزاهد الورع أبو عمر بن أيب الوليد 
ي عليه بعد الصالة، وحضر جنازته خلق كثري وجم غفري، املالكي إمام حمراب الصحابة الذي للمالكية، وصل

وتأسف الناس عليه وعلى صالحه وفتاويه النافعة الكثرية، ودفن إىل جانب قرب أبيه وأخيه، إىل جانب قرب أيب 
 الغندالوي املالكي قريبا من مسجد التاريخ رمحه اهللا، وويل مكانه يف احملراب ولده، وهو طفل صغري، فاستنيب له إىل

  .حني صالحيته، جربه اهللا ورحم أباه
ويف صبيحة ليلة الثالثاء سادس رمضان وقع ثلج عظيم مل ير مثله بدمشق من مدة طويلة، وكان الناس حمتاجني إىل 

مطر، فلله احلمد واملنة، وتكاثف الثلج على االسطحة، وتراكم حىت أعىي الناس أمره ونقلوه عن االسطحة إىل 
ي باالمر بإزالته من الطرقات فإنه سدها وتعطلت معايش كثري من الناس، فعوض اهللا الضعفاء االزقة حيمل، مث نود

  .بعلمهم يف الثلج، وحلق الناس كلفة كبرية وغرامة كثرية، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
اويل، وقد ويف يوم اجلمعة الثالث والعشرين من رمضان صلي باجلامع االموي على نائب وهو االمري عالء الدين اجل

  .تقدم شئ من ترمجته رمحه اهللا
  ويف أول شوال يوم عيد الفطر وقع فيه ثلج عظيم حبيث مل يتمكن اخلطيب من الوصول إىل

املصلى، وال خرج نائب السلطنة، بل اجتمع االمراء والقضاة بدار السعادة، وحضر اخلطيب فصلى هبم العيد هبا، 
  .وكثري من الناس صلوا العيد يف البيوت

  ويف يوم االحد احلادي والعشرين من ذي احلجة درس قاضي القضاة تقي الدين السبكي
الشافعي بالشامية الربانية عن الشيخ مشس الدين بن النقيب رمحه اهللا، وحضر عنده القضاة واالعيان واالمراء وخلق 

) [ ن بعدي إنك أنت الوهابقال رب اغفر يل وهب يل ملكا ال ينبغي الحد م(من الفضالء، وأخذ يف قوله تعاىل 
  .وما بعدها]  ٣٥: ص

ويف ذي احلجة استفيت يف قتل كالب البلد فكتب مجاعة من أهل البلد يف ذلك، فرسم بإخراجهم يوم اجلمعة من 
البلد اخلامس والعشرين منه، لكن إىل اخلندق ظاهر باب الصغري، وكان االوىل قتلهم بالكلية وإحراقهم لئال تننت 

ما أفىت به االمام مالك بن أنس من جواز قتل الكالب ببلدة معينة للمصلحة، إذا رأى االمام ذلك، وال  برحيهم على
  .يعارض ذلك النهي عن قتل الكالب، وهلذا كان عثمان بن عفان يأمر يف خطبته بقتل الكالب وذبح احلمام

لديار املصرية والشامية واحلرمني مث دخلت سنة ست وأربعني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان املسلمني با
والبالد احللبية وأعمال ذلك امللك الصاحل عماد الدين إمساعيل بن الناصر بن املنصور، وقضاته بالديار املصرية 

  .والشامية هم املذكورون أيضا
هباء الدين  ويف يوم اجلمعة سادس عشر حمرم كملت عمارة اجلامع الذي باملزة الفوقانية الذي جدده وأنشأه االمري

املرجاين، الذي بىن والده مسجد اخليف مبىن وهو جامع حسن متسع فيه روح وانشراح، تقبل اهللا من بانيه، 
يعين  -وعقدت فيه اجلمعة جبمع كثري وجم غفري من أهل املزة، ومن حضر من أهل البلد، وكنت أنا اخلطيب 

  .د واملنةوهللا احلم -الشيخ عماد الدين املصنف تغمده اهللا برمحته 
ووقع كالم وحبث يف اشتراط احمللل يف املسابقة، وكان سببه أن الشيخ مشس الدين بن قيم اجلوزية صنف فيه مصنفا 



من قبل ذلك، ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية يف ذلك، مث صار يفيت به مجاعة من الترك وال 
من اعتقد أنه قوله وهو خمالف لالئمة االربعة، فحصل عليه إنكار يف  يعزروه إىل الشيخ تقي الدين بن تيمية، فاعتقد

ذلك، وطلبه القاضي الشافعي، وحصل كالم يف ذلك، وانفصل احلال على أن أظهر الشيخ مشس الدين بن قيم 
  .اجلوزية املوافقة للجمهور
  وفاة امللك الصاحل إمساعيل

  السنة أظهر موت السلطان امللك الصاحلمن هذه ) ١(يف يوم االربعاء ثالث شهر ربيع اآلخر 
__________  

مات يف العشرين من ربيع االول : ٤٢٦/  ٢واملنهل الصايف  ١٢٩/  ١كذا باالصل، ويف الدليل الشافعي ) ١(
  = ٧٤٦سنة 

  .ه
/  ١تويف ليلة اخلميس رابع ربيع اآلخر، ويف بدائع الزهور : ٩٥/  ١٠والنجوم الزاهرة  ٦٧٧/  ٢ويف السلوك 

  ".يف احلادي والعشرين من ربيع اآلخر : " ٥٠٤
عماد الدين إمساعيل بن الناصر بن املنصور آخر النهار، وكان قد عهد باالمر إىل أخيه البويه امللك الكامل سيف 

الدين أيب الفتوح شعبان، فجلس على سرير اململكة يوم اخلميس رابعه، وكان يوما مشهودا، مث قدم اخلرب إىل ) ١(
ية اخلميس ليلة اجلمعة الثاين عشر منه، وكان الربيد قد انقطع عن الشام حنو عشرين يوما للشغل مبرض دمشق عش
، فقدم االمري سيف الدين معزا للبيعة للملك الكامل، فركب عليه اجليش لتلقيه، فلما كان صبيحة )٢(السلطان 

سلطان امللك الكامل بدار السعادة، ودقت البشائر اجلمعة أخذت البيعة من النائب واملقدمني وبقية االمراء واجلند لل
  .وزين البلد وخطب اخلطباء يومئذ للملك الكامل، جعله اهللا وجها مباركا على املسلمني

ويف صبيحة يوم االثنني الثاين والعشرين من ربيع اآلخر درس القاضي مجال الدين حسني ابن قاضي القضاة تقي 
لشامية الربانية، نزل له أبوه عنها، واستخرج له مرسوما سلطانيا بذلك، فحضر الدين السبكي الشافعي باملدرسة ا

عنده القضاة واالعيان ومجاعة من االمراء والفقهاء، وجلس بني أبيه والقاضي احلنفي، وأخذ يف الدرس يف قوله تعاىل 
  ]. ١٥: النمل[ اآليات ) ؤمننيولقد آتينا داود وسليمان علما وقاال احلمد هللا الذي فضلنا على كثري من عباده امل(

وتكلم الشريف جمد الدين املتكلم يف الدرس بكالم فيها نكارة وبشاعة، فشنع عليه احلاضرون، فاستنيب بعد 
انقضاء الدرس وحكم بإسالمه، وقد طلب إىل الديار املصرية نائب دمشق االمري سيف الدين تغردمر وهو متمرض، 

ت، والربيد يذهب إىل حلب جملئ نائبها االمري سيف الدين يلبغا لنيابة دمشق، انقطع عن اجلمعة بسبب املرض مرا
  .وذكر أن احلاج أرقطيه تعني لنيابة حلب

  ويف يوم اجلمعة رابع مجادى االوىل خرجت أثقال االمري سيف الدين تغردمر النائب وخيوله وهجنه ومواليه
ئلة جدا، وخرجت احملافل والكحارات واحملفات لنسائه وحواصله وطبل خاناته وأوالده يف جتمل عظيم، وأهبة ها

وبناته وأهله يف هيبة عجيبة، هذا كله وهو بدار السعادة، فلما كان من وقت السحر يف يوم السبت خامسه خرج 
االمري سيف الدين تغر دمر بنفسه إىل الكسوة يف حمفة ملرضه مصحوبا بالسالمة، فلما طلعت الشمس من يومئذ قدم 

فتسلم دار السعادة، وفرح الناس هبم، وذهب الناس ) ٣(أستاذ دار االمري سيف الدين يلبغا اليحياوي  من حلب
  .للتهنئة والتودد إليهم

  .زين الدين: ٥٠٤/  ١يف بدائع الزهور ) ١) * (هامش* 



__________  
ول ولزم الفراش ومل تغري مزاجه يف مستهل شهر ربيع اال"  ٩٤/  ١٠والنجوم الزاهرة  ٦٧٦/  ٢يف السلوك ) ٢(

ويف مكان آخر " مرض يف العشرين من صفر : " ١٨٣/  ٢ويف اجلوهر الثمني البن دقماق " خيرج إىل اخلدمة أياما 
  .اعتراه القولنج: ٦٨٠/  ٢: قال يف السلوك

__________  
سيف الدين املتوىف البحناوي، وهو يلبغا بن عبد اهللا اليحياوي الناصري، : ، ويف االصل٧٥٥/  ٢من السلوك ) ٣(

  .ه ٧٤٨سنة 
  ).١٠٥/  ١٠والنجوم الزاهرة  ٤٣٦/  ٤الدرر (

وملا كان يوم السبت الثاين من مجادي االوىل خرج اجليش بكماله لتلقي نائب السلطنة االمري سيف الدين يلبغا 
  .لسعادةفدخل يف جتمل عظيم، مث جاء فنزل عند باب السر، وقبل العتبة على العادة مث مشى إىل دار ا

ويف عشية يوم االثنني رابع عشره قطع نائب السلطنة ممن وجب قطعه يف احلبس ثالثة عشر رجال وأضاف إىل قطع 
اليد وقطع الرجل من كل منهم، ملا بلغه أنه تكرر من جناياهتم، وصلب ثالثة باملسامري ممن وجب قتله، ففرح الناس 

  .سادبذلك لقمعه املفسدين وأهل الشرور، والعيث والف
واشتهر يف العشر االوسط من مجادى اآلخرة وفاة االمري سيف الدين تغردمر بعد وصوله إىل الديار املصرية بأيام، 

وكان ذلك ليلة اخلميس مستهل هذا الشهر، وذكر أنه رسم على ولده وأستاذ داره، وطلب منهم مال جزيل، فاهللا 
  .أعلم

الدين بن العز احلنفي نائب احلكم ببستانه بالصاحلية ودفن هبا، وذلك  ويف يوم االثنني ثاين عشره تويف القاضي عالء
بعد عود املدرسة الظاهرية إليه، وأخذه إياها من عمه القاضي عماد الدين إمساعيل، كما قدمنا، ومل يدرس فيها إال 

  .يوما واحدا، وهو متمرض، مث عاد إىل الصاحلية فتمادى به مرضه إىل أن مات رمحه اهللا
الركب إىل احلجاز الشريف يوم السبت حادي عشر شوال، وخرج ناس كثري من البلد، ووقع مطر عظيم  وخرج

جدا، ففرح الناس به من جهة أن املطر كان قليال جدا يف شهر رمضان، وهو كانون االصم، فلما وقع هذا 
، لكن ترحل احلجاج يف أوحال استبشروا به وخافوا على احلجاج ضرره، مث تداول املطر وتتابع وهللا احلمد واملنة

  .كثرية وزلق كثري، واهللا املسلم واملعني واحلامي
وملا استقل احلجيج ذاهبني وقع عليهم مطر شديد بني الصمني فعوقهم أياما هبا، مث حتاملوا إىل زرع فلم يصلوها إال 

من الشدة وقوة  بعد جهد جهيد وأمر شديد، ورجع كثري منهم وأكثرهم، وذكروا أشياء عظيمة حصلت هلم
  .االمطار وكثرة االوحال، ومنهم من كان تقدم إىل أرض بصرى، فحصل هلم رفق بذلك واهللا املستعان

وقيل إن نساء كثرية من املخدرات مشني حفاة فيما بني زرع والصميني وبعد ذلك، وكان أمري احلاج سيف الدين 
  .ك يومئذ واهللا املستعان، انتهىملك آص وقاضيه شهاب الدين بن الشجرة احلاكم مبدينة بعلب

مث دخلت سنة سبع وأربعني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان البالد بالديار املصرية والشامية واحلرمني وغري 
ذلك امللك الكامل سيف الدين شعبان بن امللك الناصر حممد بن امللك املنصور قالوون، وليس له مبصر نائب، 

   اليت قبلها، ونائب دمشق االمري سيف الدين يلبغاوقضاة مصر هم املذكورون يف



وقضاة دمشق هم املذكورون يف اليت قبلها، إال أن قاضي القضاة عماد الدين بن إمساعيل احلنفي نزل ) ١(اليحياوي 
عن القضاء لولده قاضي القضاة جنم الدين، واستقل بالوالية وتدريس النورية، وبقي والده على تدريس الرحيانية 

)٢.(  
ويف يوم اجلمعة السادس عشر من احملرم من هذه السنة تويف الشيخ تقي الدين الشيخ الصاحل حممد بن الشيخ حممد 
بن قوام بزاويتهم بالسفح، وصلي عليه اجلمعة جبامع االفرم، مث دفن بالزاوية وحضره القضاة واالعيان وخلق كثري، 

  .أشد من ذلك وكان بينه وبني أخيه ستة أشهر وعشرون يوما، وهذا
وفتحت يف أول السنة القيسارية اليت أنشأها االمري سيف الدين يلبغا نائب السلطنة ظاهر باب الفرج وضمنت 

ضمانا باهرا بنحو من سبعة آالف كل شهر، وداخلها قيسارية جتارة يف وسطها بركة ومسجد، وظاهرها دكاكني 
  .وأعاليها بيوت للسكن

شر ربيع االول عقد جملس مبشهد عثمان للنور اخلراساين، وكان يقرأ القرآن يف جامع ويف صبيحة يوم االثنني ثاين ع
تنكز، ويعلم الناس أشياء من فرائض الوضوء والصالة، ادعي عليه يف أنه تكلم يف بعض االئمة االربعة، وأنه تكلم 

ياء متعددة، فاقتضى احلال يف شئ من العقائد ويطلق عبارات زائدة على ما ورد به احلديث، وشهد عليه ببعض أش
  .أن عزر يف هذا اليوم، وطيف به يف البلد، مث رد إىل السجن معتقال

فلما كان يوم اخلميس الثاين عشرين منه شفع فيه االمري أمحد بن مهنا ملك العرب عند نائب السلطنة فاستحضره 
مجادى االوىل صلى نائب السلطنة االمري  بني يديه وأطلقه إىل أهله وعياله، وملا كان تاريخ يوم اجلمعة ثالث عشر

الناصري جبامع تنكز ظاهر دمشق برا باب النصر، وصلى عنده القاضي الشافعي ) ١(سيف الدين يلبغا اليحياوي 
واملالكي وكبار االمراء، وملا أقيمت الصالة صلى وقعد بعض مماليكه عن الصالة ومعه السالح حراسة له، مث ملا 

تمع باالمراء املذكورين وتشاوروا طويال، مث هنض النائب إىل دار السعادة فلما كان آخر انصرف من الصالة اج
النهار برز خبدمه ومماليكه وحشمه ووطاقة وسالحه وحواصله، ونزل قبلي مسجد القدم وخرج اجلند واالمراء يف 

ياب وعليه التراكيس آخر النهار وانزعج الناس، واتفق طلوع القمر خاسفا، مث خرج اجليش ملبسا حتت الث
بالنشاب واخليول واجلنابات، وال يدري الناس ما اخلرب، وكان سبب ذلك أن نائب السلطنة بلغه أن نائب صفد ؟ 

  ،)٣(قد ركب إليه ليقبض عليه 
__________  

  .٢٤٩صفحة  ٣انظر احلاشية ) ١(
__________  

  .وهي املدرسة الرحيانية بدمشق) ٢(
  ).٥٢٢/  ١الدارس (ه  ٥٦٥ي خادم نور الدين حممود بن زنكي يف سنة أنشأها خواجا رحيان الطواش

__________  
أشار املقريزي إىل سبب تنكر السلطان على االمري يلبغا نائب الشام، وغضب يلبغا على السلطان وذلك أن ) ٣(

لشام يتضمن خراب بالد فورد كتاب يلبغا نائب ا: السلطان قرر السفر إىل احلجاز وأمر االمراء حبمل ما حيتاج إليه
=  

الشام مما اتفق هبا من أخذ االموال وانقطاع اجلالب إليها وأن الرأي تأخري السفر إىل احلجاز يف هذه = 
مث غري رأيه حتت ضغط والدته ونسائه وقرر السفر وطلب أن حتمل إليه االموال ..ورأى السلطان ذلك..السنة



ناس بديار مصر وبالد الشام وكثر دعاؤهم ملاهم فيه من السخر وجتدد الطلب على الناس فاشتد االمر على ال
  .واملغارم

وكتبوا خبلع الكامل ..وملا بلغ يلبغا ذلك، وأن السلطان يريد مسكه مجع أمراء دمشق وحلفهم على القيام معه
  ).وما بعدها ٧٠٧/  ٢السلوك ...(وظاهروا باخلروج عن طاعته

هر أفراسي، ال على فراشي، وخرج اجلند واالمراء خوفا من أن يفوهتم ال أموت إال على ظ: فانزعج لذلك وقال
بالفرار، فنزلوا مينة ويسرة، فلم يذهب من تلك املنزلة بل استمر هبا يعمل النيابة وجيتمع باالمراء مجاعة وفرادى، 

بغري سبب، ويفعل  ويستميلهم إىل ما هو فيه من الرأي، وهو خلع امللك الكامل شعبان النه يكثر من مسك االمراء
أفعاال ال تيلق مبثله، وذكروا أمورا كثرية، وأن يولوا أخاه أمري حاجي بن الناصر حلسن شكالته ومجيل فعله، ومل يزل 

يفتلهم يف الذروة والغارب حىت أجابوه إىل ذلك، ووافقوه عليه، وسلموا له ما يدعيه، وتابعوا على ما أشار إليه 
ىل نواب البالد يستميلهم إىل ما ماال عليه الدمشقيون وكثري من املصريني، وشرع أيضا وبايعوه، مث شرع يف البعث إ

يف التصرف يف االمور العامة الكلية، وأخرج بعض من كان امللك الكامل اعتقله بالقلعة املنصورة، ورد إليه إقطاع 
طلب التجار يوم االربعاء ثامن بعد ما بعث امللك الكامل إىل من أقلعه عن منشوره، وعزل ووىل وأخذ وأعطى، و

عشره ليباع عليهم غالل احلواصل السلطانية فيدفعوا أمثاهنا يف احلال، مث يذهبوا فيتسلموها من البالد الربانية، 
وحضر عنده القضاة على العادة واالمراء والسادة، وهذا كله وهو خميم باملكان املذكور، ال حيصره بلد وال حيويه 

  .سور
يس رابع مجادى اآلخرة خرجت جتريدة حنو عشرة طليعة لتلقي من يقدم من الديار املصرية من االمراء ويف يوم اخلم

وغريهم، ببقاء االمر على ما كان عليه، فلم يصدقهم النائب، ورمبا عاقب بعضهم، مث رفعهم إىل القلعة، وأهل 
م الصورة مستمر على ما كان عليه، دمشق ما بني مصدق باختالف املصريني وما بني قائل السلطان الكامل قائ

  .والتجاريد املصرية واصلة قريبا، وال بد من وقوع خبطة عظيمة
  .وتشوشت أذهان الناس وأحواهلم بسبب ذلك، واهللا املسؤول أن حيسن العاقبة

م، وحاصل القضية أن العامة ما بني تصديق وتكذيب، ونائب السلطنة وخواصه من كبار االمراء على ثقة من أنفسه
وأن االمراء على خلف شديد يف الديار املصرية بني السلطان الكامل شعبان وبني أخيه أمري حاجي، واجلمهور مع 

أخيه أمري حاجي، مث جاءت االخبار إىل النائب بأن التجاريد املصرية خرجت تقصد الشام ومن فيه من اجلند لتوطد 
واجتمعوا إىل إخواهنم ممن هو ممالئ هلم على السلطان،  االمر، مث إنه تراجعت رؤس االمراء يف الليل إىل مصر

  فاجتمعوا ودعوا إىل سلطنة أمري حاجي وضربت الطبل خانات وصارت باقي النفوس متجاهرة على نية تأييده،

  .ونابذوا السلطان الكامل، وعدوا عليه مساويه، وقتل بعض االمراء، وفر الكامل وأنصاره فاختيط عليه
، )١(ئي زوج ابنته واستظهر أيضا أمري حاجي فأجلسوه على السرير ولقبوه بامللك املظفر وخرج أرغون العال

وجاءت االخبار إىل النائب بذلك، فضربت البشائر عنده، وبعث إىل نائب القلعة فامتنع من ضرهبا، وكان قد طلب 
وتقلص وجود اخلري، وحصنت إىل الوطاق فامتنع من احلضور، وأغلق باب القلعة، فانزعج الناس واختبط البلد، 

القلعة ودعوا للكامل بكرة وعشية على العادة، وأرجف العامة باجليش على عادهتم يف كثرة فصوهلم، فحصل 
  .لبعضهم أذية

فلما كان يوم االثنني ثامن الشهر قدم نائب محاة إىل دمشق مطيعا لنائب السلطنة يف جتمل وأهبة، مث أجريت له عادة 
  .أمثاله



  ليوم وقعت بطاقة بقدوم االمري سيف الدين بيغرا حاجب احلجاب بالديار املصريةويف هذا ا
الجل البيعة للسلطان امللك املظفر، فدقت البشائر بالوطاق، وأمر بتزيني البلد، فزين الناس وليسوا منشرحني، 

  .وأكثرهم يظن أن هذا مكر وخديعة، وأن التجاريد املصرية واصلة قريبا
عة من دق البشائر وبالغ يف حتصني القلعة، وغلق باهبا، فال يفتح إال اخلوخة الربانية واجلوانية، وهذا وامتنع نائب القل

لو كان مث شئ له صحة كان نائب القلعة يطلع على هذا قبل : الصنيع هو الذي يشوش خواطر العامة، يقولون
  .الوطاق

غرا إىل الوطاق، وقد تلقوه وعظموه، ومعه تقليد النيابة فلما كان يوم الثالثاء بعد الزوال قدم االمري سيف الدين بي
  .من املظفر إىل االمري سيف الدين يلبغا نائب السلطنة، وكتاب إىل االمراء بالسالم

  .ففرحوا بذلك وبايعوه وانضمت الكلمة وهللا احلمد
شائر يف القعلة بعد املغرب، وركب بيغرا إىل القلعة فترجل وسل سيفه ودخل إىل نائب القلعة فبايعه سريعا ودقت الب

حني بلغه اخلرب، وطابت أنفس الناس مث أصبحت القعلة يف الزينة وزادت الزينة يف البلد وفرح الناس، فلما كان يوم 
اخلميس حادي عشر الشهر دخل نائب السلطنة من الوطاق إىل البلد واالطالب بني يديه يف جتمل وطبل خانات 

البلد إىل الفرجة، وخرج أهل الذمة بالتوراة، وأشعلت الشموع، وكان يوما  على عادة العرض، وقد خرج أهل
  .مشهودا

وقد صلى يف شهر رمضان من هذه السنة بالشامية الربانية صيب عمره ست سنني، وقد رأيته وامتحنته فإذا هو جييد 
  .احلفظ واالداء، وهذا من أغرب ما يكون

احلمامني الذي بنامها نائب السلطنة بالقرب من الثابتية يف خان  ويف العشر االول من هذا الشهر فرغ من بناء
  .السلطان العتيق، وما حوهلا من الرباع والقرب وغري ذلك

ويف يوم االحد حادي عشره اجتمع نائب السلطنة والقضاة االربعة ووكيل بيت املال والدولة عند تل املستقني، من 
  أجل أن نائب السلطنة قد عزم على بناء

__________  
  ).٧١٤/  ٢السلوك (وذلك يوم االثنني مستهل مجادى اآلخرة، وله من العمر مخس عشرة سنة ) ١(

  .هذه البقعة جامعا بقدر جامع تنكز، فاشتوروا هنالك، مث انفصل احلال على أن يعمل، واهللا ويل التوفيق
تيمية، أخو الشيخ تقي الدين رمحهما  ويف يوم اخلميس ثالث ذي القعدة صلي على الشيخ زين الدين عبد الرمحن بن

  .اهللا
ويف يوم السبت ثاين عشره تويف الشيخ علي القطناين بقطنا، وكان قد اشتهر أمره يف هذه السنني، واتبعه مجاعة من 

الفالحني والشباب املنتمني إىل طريقة أمحد ابن الرفاعي، وعظم أمره وسار ذكره، وقصده االكابر للزيارة مرات، 
يم السماعات على عادة أمثاله، وله أصحاب يظهرون إشارة باطلة، وأحواال مفتعلة، وهذا مما كان ينقم وكان يق

  .عليه بسببه، فإنه إن مل يكن يعلم حباهلم فجاهل، وإن كن يقرهم على ذلك فهو مثلهم، واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
م ملك االمراء يف بناء اجلامع الذي بناه حتت اهت -أعين ذي احلجة من العيد وما بعده  -ويف أواخر هذا الشهر 

القلعة وكان تل املستقني، وهدم ما كان هناك من أبنية، وعملت العجل وأخذت أحجار كثرية من أرجاء البلد، 
وأكثر ما أخذت االحجار من الرحبة اليت للمصريني، من حتت املأذنة اليت يف رأس عقبة الكتاب، وتيسر منها أحجار 

أعين سنة سبع  -حجار أيضا من جبل قاسيون ومحل على اجلمال وغريها، وكان سلخ هذه السنة كثرية، واال



فما دوهنا، ورمبا بيعت بأكثر من ذلك، فإنا هللا وإنا إليه ) ١(قد بلغت غرارة القمح إىل مائتني  -وأربعني وسبعمائة 
  .راجعون

البالد املصرية والشامية واحلرمني وغري ذلك  مث دخلت سنة مثان وأربعني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان
امللك املظفر أمري حاجي بن امللك الناصر حممد بن قالوون، ونائبه بالديار املصرية االمري سيف الدين أرقطيه، وقضاة 

مصر هم الذين كانوا يف املاضية بأعياهنم، ونائبه بالشام احملروسة سيف الدين يلبغا الناصري، وقضاة الشام هم 
ملذكورون يف اليت قبلها بأعياهنم، غري أن القاضي عماد الدين احلنفي نزل لولده قاضي القضاة جنم الدين، فباشر يف ا

  .حياة أبيه، وحاجب احلجاب فخر الدين إياس
واستهلت هذه السنة ونائب السلطنة يف مهة عالية يف عمارة اجلامع الذي قد شرع يف بنائه غريب سوق اخليل، 

  .ي كان يعرف بالتل املستقنيباملكان الذ
  ويف ثالث احملرم تويف قاضي القضاة شرف الدين حممد بن أيب بكر اهلمداين املالكي، وصلي

__________  
بيع القمح كل غرارة مبائة وسبعني، وبيع اخلبز كل رطلني بدرهم، من تأخر املطر : ١ ٧٢/  ٢يف السلوك ) ١(

  .بعامة بالد الشام

تربته مبيدان احلصا، وتأسف الناس عليه لرياسته وديانته وأخالقه وإحسانه إىل كثري من الناس عليه باجلامع، ودفن ب
  .رمحه اهللا

ويف يوم االحد الرابع والعشرين من احملرم وصل تقليد قضاء املالكية للقاضي مجال الدين املساليت الذي كان نائبا 
  .للقاضي شرف الدين قبله، وخلع عليه من آخر النهار

شهر ربيع االول أخذوا لبناء اجلامع اجملدد بسوق اخليل، أعمدة كثرية من البلد، فظاهر البلد يعلقون ما فوقه ويف 
من البناء مث يأخذونه ويقيمون بدله دعامة وأخذوا من درب الصيقل وأخذوا العمود الذي كان بسوق العلبيني 

احلافظ ابن عساكر أنه كان فيه طلسم لعسر بول  الذي يف تلك الدخلة على رأسه مثل الكرة فيها حديد، وقد ذكر
احليوان إذا داروا بالدابة ينحل أراقيها، فلما كان يوم االحد السابع والعشرين من ربيع االول من هذه السنة قلعوه 

  .من موضعه بعد ما كان له يف هذا املوضع حنوا من أربعة آالف سنة واهللا أعلم
يف سوق العلبيني على االخشاب ليجروه إىل اجلامع املذكور من السوق الكبري،  وقد رأيته يف هذا اليوم وهو ممدود

  .وخيرجوا به من باب اجلابية الكبري فال إله إال اهللا
ويف أواخر شهر ربيع اآلخر ارتفع بناء اجلامع الذي أنشأه النائب وجفت العني اليت كانت حتت جداره حني أسسوه 

  .وهللا احلمد
مجاعة من االعيان االمراء كاحلجازي وآقسنقر ) ١(وردت االخبار من الديار املصرية مبسك ويف سلخ ربيع اآلخر 

الناصري، ومن لف هلما، فتحرك اجلند بالشام ووقعت خبطة، مث استهل شهر مجادى االوىل واجلند يف حركة 
وتعاهد هؤالء على أن ال  شديدة، ونائب السلطنة يستدعي االمراء إىل دار السعادة بسبب ما وقع بالديار املصرية،

يؤذي أحد، وأن يكونوا يدا واحدة، ويف هذا اليوم حتول ملك االمراء من دار السعادة إىل القصر االبلق واحترز 
  لنفسه، وكذلك

  .حاشيته
ويف يوم االربعاء الرابع عشر منه قدم أمري من الديار املصرية على الربيد ومعه كتاب من السلطان فيه التصريح 



لك االمراء يلبغا نائب الشام، فقرئ عليه حبضرة االمراء بالقصر االبلق، فتغمم لذلك وساءه، وفيه طلبه إىل بعزل م
  الديار املصرية على الربيد ليوىل نيابة الديار املصرية،

__________  
االمري قتال وذلك عصر يوم االحد تاسع عشر ربيع اآلخر، وأمسك االمري بزالر، و: " ٧٢٩/  ٢يف السلوك ) ١(

  .وقرابغا القامسي: ١٩١/  ٢صمغار، واالمري أيتمش عبد الغين، زاد ابن دقماق يف اجلوهر الثمني 
وسبب : إىل سبب قتلهما ومسك االخرين قال ١٥٨/  ١٠وأشار املقريزي وابن تغردي بردى يف النجوم الزاهرة 

نهن باحلمام، وصار حيضر إىل الدهيشة وغريها من عنده، وتشاغل ع) العوادة(ذلك أن السلطان ملا أخرج اتفاق 
االوباش، وتلعب بالعصا لعب صباح وحيضر الشيخ علي بن الكسيح مع حظاياه، فيسخر له، وينقل له أخبار 

  .الناس
وكان االمري غرلو قد متكن منه ) أي السلطان(فاشتد حنقه وأطلق لسانه ) وحتدثوا باالمر..(فشق ذلك على االمراء

قاعة : الدهيشة -" ع يف االمراء وهوهنم عليه وجسره على الفتك هبم والقبض على النائب فأعلمه مبا وقع فوق
كبرية مرتفعة البناء، كانت مفروشة بأنواع البسط واملقاعد الزركش، بناها امللك الصاحل امساعيل بن حممد بن 

  .ه ٧٤٥قالوون سنة 
  ).٢١٢/  ٢السلوك (

إن كان السلطان قد : ع، أنه ال يذهب إىل الديار املصرية أبدا، وقالوالظاهر أن ذلك خديعة له، فأظهر االمتنا
  .استكثر علي والية دمشق فيوليين أي البالد شاء، فأنا راض هبا

ورد اجلواب بذلك، وملا أصبح من الغد وهو يوم اخلميس وهو خامس عشره، ركب فخيم قريبا من اجلسورة يف 
هر أيضا كما تقدم، فبات ليلة اجلمعة وأمر االمراء بنصب اخليام هنالك املوضع االذي خيم فيه عام االول، ويف الش

  .على عادهتم عام أول
فلما كان يوم اجلمعة سادس عشره بعد الصالة ما شعر الناس إال واالمراء قد اجتمعوا حتت القلعة وأحضروا من 

لسنجق السلطاين، ومل يتأخر منهم القلعة سنجقني سلطانيني أصفرين، ضربوا الطبول حربيا، فاجتمعوا كلهم حتت ا
  سوى النائب وذويه كإبنيه وإخوته وحاشيته، واالمري

سيف الدين قالوون أحد مقدمي االلوف وخربه أكرب أخبار االمراء بعد النيابة، فبعث إليه االمراء أن هلم إىل 
وا إليه يف الطبل خانات السمع والطاعة للسلطان، فامتنع من ذلك وتكررت الرسل بينهم وبينه فلم يقبل، فسار

والبوقات ملبسني المة احلرب، فلما انتهوا إليه وجدوه قد ركب خيوله ملبسا واستعد للهرب، فلما واجههم هرب 
هو ومن معه وفروا فرار رجل واحد، وساق اجلند وراءه فلم يكتنفوا له غبارا، وأقبل العامة وتركمان القبيبات، 

شعري واالغنام واخليام، حىت جعلوا يقطعون اخليام واالطناب قطعا قطعا، فعدم له فانتهبوا ما بقي يف معسكره من ال
والصحابه من االمتعة ما يساوي ألف ألف درهم، وانتدب لطلبه واملسري وراءه احلاجب الكبري الذي قدم من الديار 

  .دل إىل ناحية القريتنياملصرية قريبا شهاب الدين بن صبح، أحد مقدمي االلوف، فسار على طريق االشرفية مث ع
وملا كان يوم االحد قدم االمري فخر الدين إياس صفد فيها فتلقاه االمراء واملقدمون، مث جاء فنزل القصر وركب من 
آخر النهار يف اجلحافل، ومل يترك أحدا من اجلند بدمشق إال ركب معه وساق وراءه يلبغا فانربا حنو الربية، فجعلت 

ل جانب، وما زالوا يكفونه حىت سار حنو محاة، فخرج نائبها وقد ضعف أمره جدا، وكل االعراب يعترضونه من ك
هو ومن معه من كثرة السوق ومصاولة االعداء من كل جانب، فألقي بيده وأخذ سيفه وسيوف من معه واعتقلوا 



عشر هذا الشهر،  حبماة، وبعث بالسيوف إىل الديار املصرية، وجاء اخلرب إىل دمشق صبيحة يوم االربعاء رابع
فضربت البشائر بالقلعة وعلى باب امليادين على العادة، وأحدقت العساكر حبماة من كل جانب ينتظرون ما رسم 
به السلطان من شأنه، وقام إياس جبيش دمشق على محص، وكذلك جيش طرابلس، مث دخلت العساكر راجعة إىل 

لبغا وهو مقيد على كديش هو وأبوه وحوله االمراء دمشق يوم اخلميس التاسع والعشرين من الشهر، وقدم ي
املوكلون به ومن معه من اجلنود، فدخلوا به بعد عشاء اآلخرة فاجتازوا به فم السبعة بعد ما غلقت االسواق، 
وطفئت السرج، وغلقت الطاقات، مث مروا على الشيخ رسالن والباب الشرقي على باب الصغري، مث من عند 

  صلى، واستمروا ذاهبني حنو الديار املصرية، وتواترت الربيدية من السلطان مبا رسم به يف أمرهمسجد الديان على امل

وأصحابه الذين خرجوا معه من االحتياط على حواصلهم وأمواهلم وأمالكهم وغري ذلك، وقدم الربيد من الديار 
ن وغربة، وأخذت رؤوسهما إىل السلطان املصرية يوم االربعاء ثالث مجادى اآلخرة فأخرب بقتل يلبغا فيما بني قاقو

وكذلك قتل بغربة االمراء الثالثة الذين خرجوا من مصر وحاكم الوزير ابن سرد ابن البغدادي، والدوادار طغيتمر 
وبيدمر البدري، أحد املقدمني، كان قد نقم عليه السلطان مماالة يلبغا، فأخرجهم من مصر مسلوبني مجيع أمواهلم 

م، فلما كانوا بغزة حلقهم الربيد بقتلهم حيث وجدهم وكذلك رسم بقتل يلبغا حيث التقاه من وسريهم إىل الشا
الطريق، فلما انفصل الربيد من غزة التقى يلبغا يف طريق وادي فحمة فخنقه مث احتز رأسه وذهب به إىل السلطان، 

ململكة، فتسلم مصاغا وجواهر نفيسة وقدم أمريان من الديار املصرية باحلوطة على حواصل يلبغا وطواشي من بيت ا
جدا، ورسم ببيع أمالكه وما كان وقفه على اجلامع الذي كان قد شرع بعمارته بسوق اخليل، وكان قد اشتهر أنه 

وقف عليه القيسارية اليت كان أنشأها ظاهر باب الفرج، واحلمامني املتجاورين ظاهر باب اجلابية غريب خان 
  .قرايا أخرى كان قد استشهد على نفسه بذلك قبل ذلك فاهللا أعلمالسلطان العتيق، وخصصا يف 

  .مث طالب بقية أصحابه من محاه فحملوا إىل الديار املصرية وعدم خربهم، فال يدرى على أي صفة هلكوا
من مجادى اآلخرة من هذه السنة دخل االمري سيف الدين أرغون شاه ) ١(ويف صبيحة يوم الثالثاء الثامن عشر 

حملروسة نائبا عليها، وكان قدومه من حلب، انفصل عنها وتوجه إليها االمري فخر الدين إياس احلاجب، دمشق ا
فدخلها أرغون شاه يف أهبة وعليه خلعة وعمامة بطرفني، وهو قريب الشكل من تنكز رمحه اهللا فنزل دار السعادة 

  .وحكم هبا، وفيه صرامة وشهامة
ه صلي على االمري قراسنقر باجلامع االموي وظاهر باب النصر، وحضر ويف يوم اخلميس الثالث والعشرين من

القضاة واالعيان واالمراء، ودفن بتربته مبيدان احلصا بالقرب من جامع الكرميي وعملت ليلة النصف على العادة 
ة بدرهم، وهو من إشعال القناديل ومل يشعل الناس ملا هم فيه من الغالء وتأخر املطر وقلة الغلة، كل رطل إال وقي

  متغري، وسائر االشياء غالية، والزيت كل رطل
بأربعة ونصف، ومثله الشريج والصابون واالرز والعنربيس كل رطل بثالثة، وسائر االطعمات على هذا النحو، 
وليس شئ قريب احلال سوى اللحم بدرمهني وربع، وحنو ذلك، وغالب أهل حوران يردون من االماكن البعيدة 

قمح للمؤنة والبدار من دمشق، وبيع عندهم القمح املغربل كل مد بأربعة دراهم، وهم يف جهد شديد، وجيلبون ال
واهللا هو املأمول املسؤول وإذا سافر أحد يشق عليه حتصيل املاء لنفسه ولفرسه ودابته، الن املياه اليت يف الدرب 

  .كلها نفذت، وأما القدس فأشد حاال وأبلغ يف ذلك
  االخري من شعبان من هذه السنة من اهللا سبحانه وتعاىل وله احلمد واملنة على وملا كان العشر



__________  
  .السابع عشر: ٧٣٧/  ٢يف السلوك ) ١(

عباده بإرسال الغيث املتدارك الذي أحىي العباد والبالد، وتراجع الناس إىل أوطاهنم لوجود املاء يف االودية 
  . يكن فيها قطرةوالغدران، وامتالت بركة زرع بعد أن مل

وجاءت بذلك البشائر إىل نائب السلطنة، وذكر أن املاء عم البالد كلها، وأن الثلج على جبل بين هالل كثري، وأما 
اجلبال اليت حول دمشق فعليها ثلوج كثرية جدا، واطمأنت القلوب وحصل فرج شديد وهللا احلمد واملنة، وذلك يف 

  .آخر يوم بقي من تشرين الثاين
وم الثالثاء احلادي والعشرين من رمضان تويف الشيخ عز الدين حممد احلنبلي بالصاحلية وهو خطيب اجلامع ويف ي

املظفري، وكان من الصاحلني املشهورين رمحه اهللا، وكان كثريا ما يلقن االموات بعد دفنهم، فلقنه اهللا حجته وثبته 
  .بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

ر وتولية الناصر حسن بن ناصر ويف العشر االخري من رمضان جاء الربيد من نائب غزة إىل نائب دمشق مقتل املظف
بقتل السلطان امللك املظفر حاجي بن الناصر حممد، وقع بينه وبني االمراء فتحيزوا عنه إىل قبة النصر فخرج إليهم 

  .قطع قطعا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون وسحب إىل مقربة هناك، ويقال) ١(يف طائفة قليلة فقتل يف احلال 
وملا كان يوم اجلمعة آخر النهار ورد من الديار املصرية أمري للبيعة الخيه السلطان الناصر حسن بن السلطان الناصر 

حممد بن قالوون، فدقت البشائر يف القلعة املنصورة، وزين البلد بكماله وهللا احلمد يف السعة الراهنة من أمكن من 
  .س، وما أصبح صباح يوم السبت إال زين البلد بكماله وهللا احلمد على انتظام الكلمة، واجتماع االلفةالنا

ويف يوم الثالثاء العشرين من شوال قدم االمري فخر الدين إياس نائب حلب حمتاطا عليه، فاجتمع بالنائب يف دار 
ىل نائب دمشق، فمهما فعل فيه فقد أمضى له، السعادة، مث أدخل القلعة مضيقا عليه، ويقال إنه قد فوض أمره إ

  .فأقام بالقلعة املنصورة حنوا من مجعة، مث أركب على الربيد ليسار به إىل الديار املصرية، فلم يدر ما فعل به
تويف الشيخ احلافظ الكبري مؤرخ االسالم وشيخ احملدثني مشس الدين أبو ) ٢(ويف ليلة االثنني ثالث شهر ذي القعدة 

  هللا حممد بن عثمان الذهيب بتربة أم الصاحل وصلي عليه يوم االثننيعبد ا
__________  

 ١٧٢/  ١٠النجوم الزاهرة  ٧٤٣/  ٢السلوك (ه  ٧٤٨وكان ذلك بكرة يوم االحد ثاين عشر رمضان سنة ) ١(
  ).يوم االحد ثاين عشر رمضان: ٥١٧/  ١ويف بدائع الزهور 
__________  

: ه وقال ٧٤٤ذكرت وفاته سنة  ٥٠٠/  ١ويف بدائع الزهور  ٧٥٤/  ٢قريزي كذا باالصل، وسلوك امل) ٢(
  .ه ٦٧٣وكان مولده يف ربيع اآلخر سنة : ه قال املقريزي ٧٤٨ومن الناس من يذكر وفاته سنة 

  .صالة الظهر يف جامع دمشق ودفن بباب الصغري، وقد ختم به شيوخ احلديث وحفاظه رمحه اهللا
ذي القعدة حضرت تربة أم الصاحل رحم اهللا واقفها عوضا عن الشيخ مشس الدين ويف يوم االحد سادس عشر 

الذهيب، وحضر مجاعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاة، وكان درسا مشهودا وهللا احلمد واملنة، أوردت فيه حديث 
ى اهللا عليه أمحد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرمحن بن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول اهللا صل

ويف يوم االربعاء ) ١" (إمنا نسمة املؤمن طائر معلق يف شجر اجلنة حىت يرجعه إىل جسده يوم يبعثه : " وسلم قال



تسمريا ) ٢(تاسع عشره أمر نائب السلطنة جبماعة انتهبوا شيئا من الباعة فقطعوا أحد عشر منهم، ومسر عشرة 
  تعزيرا وتأديبا انتهى واهللا

  .أعلم
سنة تسع وأربعني وسبعمائة استهلت وسلطان البالد املصرية والشامية امللك الناصر ناصر الدين حسن بن مث دخلت 

، ووزيره منجك، وقضاته عز الدين بن مجاعة )٣(امللك املنصور ونائبه بالديار املصرية االمري سيف الدين يلبغا 
ين احلنفي، وموفق الدين املقدسي احلنبلي، وكاتب الشافعي وتقي الدين االخنائي املالكي، وعالء الدين بن التركما

سره القاضي عالء الدين بن حميي الدين بن فضل اهللا العمري، ونائب الشام احملروس بدمشق االمري سيف الدين 
أرغون شاه الناصري، وحاجب احلجاب االمري طريدمر االمساعيلي، والقضاة بدمشق قاضي القضاة تقي الدين 

قاضي القضاة جنم الدين احلنفي، وقاضي القضاة جالل الدين املساليت املالكي، وقاضي القضاة السبكي الشافعي، و
عالء الدين بن منجا احلنبلي، وكاتب سره القاضي ناصر الدين احلليب الشافعي، وهو قاضي العساكر حبلب، 

ء يف أطراف البالد، فذكر عن ومدرس االسدية هبا أيضا، مع إقامته بدمشق احملروسة، وتواترت االخبار بوقوع البال
بالد القرم أمر هائل وموتان فيهم كثري، مث ذكر أنه انتقل إىل بالد الفرنج حىت قيل إن أهل قربص مات أكثرهم أو 

يقارب ذلك، وكذلك وقع بغزة أمر عظيم، وقد جاءت مطالعة نائب غزة إىل نائب دمشق أنه مات من يوم 
، وقرئ البخاري يف يوم اجلمعة بعد الصالة سابع ربيع )٤(ن بضعة عشر ألفا عاشوراء إىل مثله من شهر صفر حنو م

االول يف هذه السنة، وحضر القضاة ومجاعة من الناس، وقر أربعة بعد ذلك املقرؤن، ودعا الناس برفع الوباء عن 
  تومهونالبالد، وذلك أن الناس ملا بلغهم من حلول هذا املرض يف السواحل وغريها من أرجاء البالد ي

__________  
، )٤٩(، ومالك يف املوطأ يف اجلنائز، )٣٢(، وابن ماجه يف الزهد باب )١١٧(أخرجه النسائي يف اجلنائز باب ) ١(

  .٤٦٠، ٤٥٦، ٤٥٥/  ٣واالمام أمحد يف املسند 
__________  

  .عشر: يف االصل) ٢(
__________  

  .بيبغا الناصري أخو منجك وهو غري يلبغا املقتول: لزهورتقدم مقتله يف السنة السابقة، ويف السلوك وبدائع ا) ٣(
__________  

  .زيادة على اثنني وعشرين ألف انسان من ثاين احملرم إىل رابع صفر: ٥ ٧٧/  ٢يف السلوك ) ٤(

  .وخيافون وقوعه مبدينة دمشق، محاها اهللا وسلمها مع أنه قد مات مجاعة من أهلها هبذا الداء
اجتمع الناس مبحراب الصحابة وقرأوا متوزعني سورة نوح ثالثة آالف مرة وثلثمائة وثالث ويف صبيحة يوم تاسعه 

  .وستني مرة، عن رؤيا رجل أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرشده إىل قراءة ذلك كذلك) ١(
فإنا هللا وإنا إليه  ويف هذا الشهر أيضا كثر املوت يف الناس بأمراض الطواعني وزاد االموات كل يوم على املائة،

راجعون، وإذا وقع يف أهل بيت ال يكاد خيرج منه حىت ميوت أكثرهم، ولكنه بالنظر إىل كثرة أهل البلد قليل، وقد 
تويف يف هذه االيام من هذا الشهر خلق كثر وجم غفري، وال سيما من النساء، فإن املوت فيهم أكثر من الرجال 

ت بسائر الصلوات والدعاء برفع الوباء من املغرب ليلة اجلمعة سادس شهر بكثري كثري، وشرع اخلطيب يف القنو
ربيع اآلخر من هذه السنة، وحصل للناس بذلك خضوع وخشوع وتضرع وإنابة، وكثرت االموات يف هذا الشهر 



احل جدا، وزادوا على املائتني يف كل يوم، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وتضاعف عدد املوتى منهم، وتعطلت مص
الناس، وتأخرت املوتى عن إخراجهم، وزاد ضمان املوتى جدا فتضرر الناس وال سيما الصعاليك، فإنه يؤخذ على 
امليت شئ كثري جدا، فرسم نائب السلطنة بإبطال ضمان النعوش واملغسلني واحلمالني، ونودي بإبطال ذلك يف يوم 

ء البلد واتسع الناس بذلك، ولكن كثرت املوتى فاهللا االثنني سادس عشر ربيع اآلخر، ووقف نعوش كثرية يف أرجا
  .املستعان

ويف يوم االثنني ثالث والعشرين منه نودي يف البلد أن يصوم الناس ثالثة أيام وأن خيرجوا يف اليوم الرابع وهو يوم 
نام الناس يف اجلمعة إىل عند مسجد القدم يتضرعون إىل اهللا ويسألونه يف رفع الوباء عنهم، فصام أكثر الناس و

اجلامع وأحيوا الليل كما يفعلون يف شهر رمضان، فلما أصبح الناس يوم اجلمعة السابع والعشرين منه خرج الناس 
يوم اجلمعة من كل فج عميق، واليهود والنصارى والسامرة، والشيوخ والعجائز والصبيان، والفقراء واالمراء 

  ا هنالك يدعون اهللا تعاىل حىت تعاىل النهار جدا، وكان يوماوالكرباء والقضاة من بعد صالة الصبح فما زالو
  .مشهودا

ويف يوم اخلميس عاشر مجادى االوىل صلى اخلطيب بعد صالة الظهر على ستة عشر ميتا مجلة واحدة، فتهول الناس 
  .إليه راجعونمن ذلك وانذعروا، وكان الوباء يومئذ كثريا رمبا يقارب الثلثمائة بالبلد وحواضره فإنا هللا وإنا 
  .وصلى بعد صالة على مخسة عشر ميتا جبامع دمشق، وصلى على إحدى عشر نفسا رمحهم اهللا

  ويف يوم االثنني احلادي والعشرين منه رسم نائب السلطنة بقتل الكالب من البلد، وقد
__________  

  .وثالثة: يف االصل) ١(

الطرقات يف أثنا الليل أما تنجيسها االماكن فكثري قد كانت كثرية بأرجاء البلد ورمبا ضرت الناس وقطعت عليهم 
عم االبتالء به وشق االحتراز منه، وقد مجعت جزءا يف االحاديث الورادة يف قتلهم، واختالف االئمة يف نسخ ذلك، 

وقد كان عمر رضي اهللا عنه يأمر يف خطبته بذبح احلمام وقتل الكالب ونص مالك يف رواية ابن وهب على جواز 
  .كالب بلدة بعينها، إذا أذن االمام يف ذلك للمصلحة قتل

ويف يوم االثنني الثامن والعشرين منه تويف زين الدين عبد الرمحن بن شيخنا احلافظ املزي، بدار احلديث النورية وهو 
  .شيخنا، ودفن مبقابر الصوفية على والده

، ومات خالئق من اخلاصة والعامة ممن نعرفهم ويف منتصف شهر مجادى اآلخرة قوي املوت وتزايد وباهللا املستعان
  .وغريهم رمحهم اهللا وأدخلهم جنته، وباهللا املستعان

وكان يصلي يف أكثر االيام يف اجلامع على أزيد من مائة ميت فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وبعض املوتى ال يؤتى هبم إىل 
  .ا إال اهللا عزوجل رمحهم اهللا آمنياجلامع، وأما حول البلد وأرجائها فال يعلم عدد من ميوت هب

باب التاجر السفار باين املدرسة الصبابية، اليت ويف يوم االثنني السابع والعشرين منه تويف الصدر مشس الدين بن الص
هي دار قرآن بالقرب من الظاهرية، وهي قبلي العادلية الكبرية، وكانت هذه البقعة برهة من الزمان خربة شنيعة، 

  فعمرها هذا الرجل وجعلها دار قرآن
  .ودار حديث للحنابلة، ووقف هو غريه عليها أوقافا جيدة رمحه اهللا تعاىل

على القاضي عالء الدين ابن قاضي : م اجلمعة ثامن شهر رجب صلي بعد اجلمعة باجلامع االموي على غائبويف يو
شهبة، مث صلي على إحدى وأربعني نفسا مجلة واحدة، فلم يتسع داخل اجلامع لصفهم بل خرجوا ببعض املوتى إىل 



تا مشهودا، وعربة عظيمة، فإنا هللا ظاهر باب السر، وخرج اخلطيب والنقيب فصلى عليهم كلهم هناك، وكان وق
  .وإنا إليه راجعون

ويف هذا اليوم تويف التاجر املسمى بافريدون الذي بىن املدرسة اليت بظاهر باب اجلابية جتاه تربة هبادرآص، حائطها 
كرم من حجارة ملونة، وجعلها دارا للقرآن العظيم ووقف عليها أوقافا جيدة، وكان مشهورا مشكورا رمحه اهللا وأ

  .مثواه
ويف يوم السبت ثالث رجب صلي على الشيخ علي املغريب أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية باجلامع 

االفرمي بسفح قاسيون، ودفن بالسفح رمحه اهللا، وكانت له عبادة وزهادة وتقشف وورع ومل يتول يف هذه الدنيا 
وح يستنفقه قليال قليال، وكان يعاين التصوف، وترك وظيفة بالكلية، ومل يكن له مال بل كان يأيت بشئ من الفت

  .زوجته وثالثة أوالد رمحه اهللا
ويف صبيحة يوم االربعاء سابع رجب صلي على القاضي زين الدين بن النجيح نائب القاضي احلنبلي، باجلامع 

  املظفري، ودفن بسفح قاسيون، وكان مشكورا يف القضاء، لديه فضائل

وكان من أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية، وكان قد وقع بينه وبني القاضي الشافعي  كثرية، وديانة وعبادة،
  .مشاجرات بسبب أمور، مث اصطلحا فيما بعد ذلك

ويف يوم االثنني ثاين عشره بعد أذان الظهر حصل بدمشق وما حوهلا ريح شديدة أثارت غبارا شديدا اصفر اجلو منه 
لناس يف ذلك حنوا من ربع ساعة يستجريون اهللا ويستغفرون ويبكون، مع ما هم مث اسود حىت أظلمت الدنيا، وبقي ا

فيه من شدة املوت الذريع، ورجا الناس أن هذا احلال يكون ختام ما هم فيه من الطاعون، فلم يزدد االمر إال شدة، 
  .وباهللا املستعان

  من ذلك، خارجا عمن ال يؤتى هبم إليه منوبلغ املصلى عليهم يف اجلامع االموي إىل حنو املائة ومخسني، وأكثر 
أرجاء البلد وممن ميوت من أهل الذمة، وأما حواضر البلد وما حوهلا فأمر كثري، يقال إنه بلغ ألفا يف كثري من 

  .االيتام، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
ن حيدث يف اجلامع االموي وصلي بعد الظهر من هذا اليوم باجلامع املظفري على الشيخ إبراهيم بن احملب، الذي كا

وجامع تنكز، وكان جملسه كثري اجلمع لصالحه وحسن ما كان يؤديه من املواعيد النافعة، ودفن بسفح قاسيون، 
  .وكانت جنازته حافلة رمحه اهللا

ة وعملت املواعيد باجلامع االموي ليلة سبع وعشرين من رجب، يقولون ليلة املعراج، ومل جيتمع الناس فيه على العاد
  .لكثرة من مات منهم، ولشغل كثري من الناس مبرضاهم وموتاهم

واتفق يف هذه الليلة أنه تأخر مجاعة من الناس يف اخليم ظاهر البلد فجاؤوا ليدخلوا من باب النصر على عادهتم يف 
نائز، فانزعج ذلك، فكأنه اجتمع خلق منهم بني البابني فهلك كثري منهم كنحو ما يهلك الناس يف هذا احلني على اجل

نائب السلطنة فخرج فوجدهم فأمر جبمعهم، فلما أصبح الناس أمر بتسمريهم مث عفا عنهم وضرب متويل البلد 
ضربا شديدا، ومسر نائبه يف الليل، ومسر البواب بباب النصر، وأمر أن ال ميشي أحد بعد عشاء اآلخرة، مث تسمح 

  .هلم يف ذلك
  .كثري جدا، ورمبا أنتنت البلد، فإنا هللا وإنا إليه راجعون واستهل شهر شعبان والفناء يف الناس

وتويف الشيخ مشس الدين بن الصالح مدرس القيمرية الكبرية باملطرزيني، يوم اخلميس ثالث عشر شعبان ويف يوم 
اجلمعة رابع عشر شعبان صلي بعد الصالة على مجاعة كثرية، منهم القاضي عماد الدين بن الشريازي، حمتسب 



لد، وكان من أكابر روساء دمشق، وويل نظر اجلامع مدة، ويف بعض االوقاف نظر االوقاف، ومجع له يف وقت الب
  .بينهما ودفن بسفح قاسيون

ويف العشر االخري من شهر شوال تويف االمري قرابغا دويدار النائب، بداره غريب حكر السماق، وقد أنشأ له إىل 
السويقة اجملددة عند داره، وعمل هلا بابني شرقيا وغربيا، وضمنت بقيمة جابنها تربة ومسجدا، وهو الذي أنشأ 

كثرية بسبب جاهه، مث بارت وهجرت لقلة احلاجة إليها، وحضر االمراء والقضاة واالكابر جنازته، ودفن بتربته 
  .هناك، وترك أمواال جزيلة وحواصل كثرية جدا، أخذه خمدومه نائب السلطنة

شهر ذي القعدة تويف خطيب اجلامع، اخلطيب تاج الدين عبد الرحيم ابن القاضي جالل  ويف يوم الثالثاء سابع
الدين حممد بن عبد الرحيم القزويين، بدار اخلطابة، مرض يومني وأصابه ما أصاب الناس من الطاعون، وكذلك 

على اخلطيب تاج الدين عامة أهل بيته من جواريه وأوالده، وتبعه أخوه بعد يومني صدر الدين عبد الكرمي، وصلي 
بعد الظهر يومئذ عند باب اخلطابة ودفن بتربتهم بالصوفية عند أبيه وأخويه بدر الدين حممد، ومجال الدين عبد اهللا 

  .رمحهم اهللا
ويف يوم اخلميس تاسعه اجتمع القضاة وكثري من الفقهاء املفتيني عند نائب السلطنة بسبب اخلطابة، فطلب إىل 

ل الدين بن حممود بن مجلة فواله إياها نائب السلطنة، وانتزعت من يده وظائف كان يباشرها، اجمللس الشيخ مجا
ففرقت على الناس، فوىل القاضي هباء الدين أبو البقاء تدريس الظاهرية الربانية، وتوزع الناس بقية جهاته، ومل يبق 

هنار اجلمعة، وصلى بالناس يومئذ وخطبهم بيده سوى اخلطابة، وصلى بالناس يومئذ الظهر، مث خلع عليه يف بكرة 
  .على قاعدة اخلطباء

ويف يوم عرفة، وكان يوم السبت، تويف القاضي شهاب الدين بن فضل اهللا كاتب االسرار الشريفة بالديار املصرية، 
والبالد الشامية، مث عزل عن ذلك ومات وليس يباشر شيئا من ذلك من رياسة وسعادة وأموال جزيلة، وأمالك 

ومرتبات كثرية، وعمر دارا هائله بسفح قاسيون بالقرب من الركنية شرقيها ليس بالسفح مثلها، وقد انتهت إليه 
رياسة االنشاء، وكان يشبه بالقاضي الفاضل يف زمانه، وله مصنفات عديدة بعبارات سعيدة، وكان حسن املذاكرة 

، تويف )١(العلماء والفقراء، ومل جياوز اخلمسني سريع االستحضار جيد احلفظ فصيح اللسان مجيل االخالق، حيب 
بدارهم داخل باب الفراديس، وصلي عليه باجلامع االموي، ودفن بالسفح مع أبيه وأخيه بالقرب من اليغمورية 

  .ساحمه اهللا وغفر له
صر خبط الشيخ ويف هذا اليو تويف الشيخ عبد اهللا بن رشيق املغريب، كاتب مصنفات شيخنا العالمة ابن تيمية، كا أب

  منه، إذا عزب شئ منه على الشيخ استخرجه أبو عبد اهللا هذا،
  .وكان سريع الكتابة ال بأس به، دينا عابدا كثري التالوة حسن الصالة، له عيال وعليه ديون رمحه اهللا وغفر له آمني

رمني وغري ذلك من مث دخلت سنة مخسني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان البالد املصرية والشامية واحل
  البالد امللك الناصر حسن بن الناصر حممد بن قالوون، ونائب الديار املصرية مدير ممالكه واالتابك سيف

__________  
/  ٢السلوك (ه  ٧٤٩ه ووفاته هبا يف تاسع ذي احلجة سنة  ٧٠٠كان مولده بدمشق يف ثالث شوال سنة ) ١(

٧٩٢.(  



صرية هم املذكورون يف اليت قبلها، ونائب الشام االمري سيف الدين أرغون شاه ، وقضاة الديار امل)١(الدين يلبغا 
  .الناصري، وقضاة دمشق هم املذكورون يف اليت قبلها، وكذلك أرباب الوظائف سوى اخلطيب وسوى احملتسب

د أن بلغ ويف هذه السنة وهللا احلمد تقاصر أمر الطاعون جدا ونزل ديوان املواريث إىل العشرين وما حوهلا بع
اخلمسمائة يف أثناء سنة تسع وأربعني، مث تقدم ولكن مل يرتفع بالكلية، فإن يف يوم االربعاء رابع شهر احملرم تويف 

الفقيه شهاب الدين أمحد بن الثقة هو وابنه وأخوه يف ساعة واحدة هبذا املرض، وصلي عليهم مجيعا، ودفنوا يف قرب 
  .واحد رمحهم اهللا تعاىل

ربعاء اخلامس والعشرين من احملرم تويف صاحبنا الشيخ االمام العامل العابد الزاهد الناسك اخلاشع ناصر ويف يوم اال
الدين حممد بن حممد بن حممد بن عبد القادر بن الصائغ الشافعي، مدرس العمادية كان رمحه اهللا لديه فضائل كثرية 

ليل وسكون حسن، وخلق حسن، جاوز االربعني بنحو على طريقة السلف الصاحل، وفيه عبادة كثرية وتالوة وقيام 
  .من ثالث سنني، رمحه اهللا وأكرم مثواه

ويف يوم االربعاء ثالث صفر باشر تقي الدين بن رافع احملدث مشيخة دار احلديث النورية، وحضر عنده مجاعة من 
  .الفضالء والقضاة واالعيان، انتهى واهللا تعاىل أعلم

  اهمسك نائب السلطنة أرغون ش
ويف ليلة اخلميس الثالث والعشرين من ربيع االول مسك نائب السلطنة بدمشق االمري سيف الدين أرغون شاه، 

وكان قد انتقل إىل القصر االبلق بأهله، فما شعر بوسط الليل إال ونائب طرابلس االمري سيف الدين أجلي بغا 
هم، فأحاطوا به ودخل عليه من دخل وهو مع املظفري الناصري، ركب إليه يف طائفة من االمراء االلوف وغري

جواريه نائم، فخرج إليهم فقبضوا عليه وقيدوه ورمسوا عليه، وأصبح الناس أكثرهم ال يشعر بشئ مما وقع، 
فتحدث الناس بذلك واجتمعت االتراك إىل االمري سيف الدين أجلي بغا املذكور، ونزل بظاهر البلد، واحتيط على 

ات عزيزا وأصبح ذليال، وأمسى علينا نائب السلطنة فأصبح وقد أحاط به الفقر واملسكنة حواصل أرغون شاه، فب
) يؤيت امللك من يشاء وينزع امللك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء(فسبحان من بيده االمر مالك امللك 

ن، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمو(وهذا كما قال اهللا تعاىل ) ٢(
  .بأسنا ضحى وهم يلعبون
  أفأمنوا مكر اهللا فال يأمن

__________  
  .٣حاشية رقم  ٢٥٩تقدم انظر صفحة ) ١(

__________  
  .وقد جاءت هنا خطأ بالياء...تؤيت امللك من تشاء: وصواهبا بالتاء ٢٦سورة آل عمران االية ) ٢(

أصبح ) ١(مث ملا كان ليلة اجلمعة الرابع والعشرين من ربيع االول ]  ٩٩: االعراف) [ مكر اهللا إال القوم اخلاسرون
  .مذبوحا فأثبت حمضر بأنه ذبح نفسه فاهللا تعاىل أعلم

كائنة عجيبة غريبة جدا مث ملا كان يوم الثالثاء الثامن والعشرين من ربيع االول سنة مخسني وسبعمائة وقع اختالف 
سيف الدين أجلي بغا، نائب طرابلس، الذي جاء فأمسك نائب دمشق االمري سيف  بني جيش دمشق وبني االمري

الدين أرغون شاه الناصري، ليلة اخلميس وقتله ليلة اجلمعة كما تقدم، وأقام بامليدان االخضر يستخلص أمواله 
لطان فلم يقبل منهم، وحواصله، وجيمعها عنده، فأنكر عليه االمراء الكبار، وأمروه أن حيمل االموال إىل قلعة الس



فاهتموه يف أمره، وشكوا يف الكتاب على يده من االمر مبسكه وقتله، وركبوا ملبسني حتت القلعة وأبواب امليادين، 
  وركب هو يف أصحابه وهم

ا يف دون املائة، وقائل يقول هم ما بني السبعني إىل الثمانني والتسعني، جعلوا حيملون على اجليش محل املستقتلني، إمن
يدافعهم مدافعة املتربئني، وليس معهم مرسوم بقتلهم وال قتاهلم، فلهذا وىل أكثرهم منهزمني، فخرج مجاعة من 

اجليش حىت بعض االمراء املقدمني، وهو االمري الكبري سيف الدين أجلي بغا العاديل، فقطعت يده اليمىن، وقد قارب 
مث انفصل احلال على أن أخذ أجلي بغا املظفري من خيول  التسعني، وقتل آخرون من أجناد احللقة واملستخدمني،

أرغون شاه املرتبطة يف اسطبله ما أراد، مث انصرف من ناحية املزة صاغرا على عقبيه، ومعه االموال اليت مجعها من 
ا، حواصل أرغون شاه، واستمر ذاهبا، ومل يتبعه أحد من اجليش، وصحبته االمري فخر الدين إياس، الذى كان حاجب
وناب يف حلب يف العام املاضي، فذهبا مبن معهما إىل طرابلس، وكتب أمراء الشام إىل السلطان يعلمونه مبا وقع، 

فجاء الربيد بأنه ليس عند السلطان علم مبا وقع بالكلية، وأن الكتاب الذي جاء على يديه مفتعل، وجاء االمر 
وه مث أضيف نائب صفد مقدما على اجلميع، فخرجوا يف الربعة آالف من اجليش الشامي أن يسريوا وراءه ليمسك

  .العشر االول من ربيع اآلخر
ويف يوم االربعاء سادس ربيع اآلخر خرجت العساكر يف طلب سيف الدين أجلي بغا العاديل يف املعركة وهو أحد 

جناد أن ال يتأخر أحد عن أمراء االلوف املقدمني، وملا كانت ليلة اخلميس سابعه نودي بالبلد على من يقرهبا من اال
اخلروج بالغد، فأصبحوا يف سرعة عظيمة واستنيب يف البلد نيابة عن النائب الراتب االمري بدر الدين اخلطري، 

  .فحكم بدار السعادة على عادة النواب
سري ويف ليلة السبت بني العشاءين سادس عشره دخل اجليش الذين خرجوا يف طلب أجلي بغا املظفري، وهو معهم أ

ذليل حقري، وكذلك الفخر إياس احلاجب مأسور معهم، فأودعا يف القلعة مهانني من جسر باب النصر الذي جتاه 
  دار السعادة، وذلك حبضور االمري بدر الدين اخلطري

__________  
  .رجب: ٥٣٤/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ١(

ة فلما كان يوم االثنني الثامن عشر منه خرجا من نائب الغيبة، ففرح الناس بذلك فرحا شديدا، وهللا احلمد واملن
  لريامها) ١(القلعة إىل سوق اخليل فوسطا حبضرة اجليش، وعلقت جثتهما على اخلشب 

  .الناس، فمكثا أياما مث أنزال فدفنا مبقابر املسلمني
ناس مبوته وذلك ويف أوائل شهر مجادى اآلخرة جاء اخلرب مبوت نائب حلب سيف الدين قطلبشاه ففرح كثري من ال

لسوء أعماله يف مدينة محاة يف زمن الطاعون، وذكر أنه كان حيتاط على التركة وإن كان فيها ولد ذكر أو غريه، 
ويأخذ من أموال الناس جهرة، حىت حصل له منها شئ كثري، مث نقل إىل حلب بعد نائبها االمري سيف الدين أرقطيه 

ن شاه، وخرج الناس لتلقيه فما هو إال أن برز منزلة واحدة من حلب الذي كان عني لنيابة دمشق بعد موت أرغو
، فلما صار قطلبشاه إىل حلب مل يقم هبا إال يسريا حىت مات، ومل ينتفع بتلك االموال اليت )٢(فمات بتلك املنزلة 

  .مجعها ال يف دنياه وال يف أخراه
 سيف الدين أيتمش الناصري من الديار املصرية وملا كان يوم اخلميس احلادي عشر من مجادى اآلخرة دخل االمري

والسيف، وأعطي تقليده ) ٣(إىل دمشق نائبا عليها، وبني يديه اجليش على العادة، فقبل العتبة ولبس احلياصة 
ومنشوره هنالك، مث وقف يف املوكب على عادة النواب، ورجع إىل دار السعادة وحكم، وفرح الناس به، وهو 



  .لقة، وكان الشام بال نائب مستقل قريبا من شهرين ونصفحسن الشكل تام اخل
ويف يوم دخوله حبس أربعة أمراء من الطبلخانات، وهم القامسي وأوالد آل أبو بكر اعتقلهم يف القلعة ملماالهتم 

  .أجلي بغا املظفري، على أرغون شاه نائب الشام
ن بن القاضي عماد الدين الطرسوسي احلنفي، ويف يوم االثنني خامس عشر مجادى اآلخرة حكم القاضي جنم الدي

  .وذلك بتوقيع سلطاين وخلعة من الديار املصرية
ويف يوم الثالثاء سادس عشر مجادى اآلخرة حصل الصلح بني قاضي القضاة تقي الدين السبكي وبني الشيخ مشس 

اضي القضاة، وكان قد نقم الدين بن قيم اجلوزية، على يدي االمري سيف الدين بن فضل ملك العرب، يف بستان ق
  .عليه إكثاره من الفتيا مبسألة الطالق

ويف يوم اجلمعة السادس والعشرين منه نقلت جثة االمري سيف الدين أرغون شاه من مقابر الصوفية إىل تربة اليت 
  أنشأها حتت الطارمة، وشرع يف تكميل التربة واملسجد الذي قبلها، وذلك

__________  
  .يوم اخلميس حادي عشري ربيع اآلخر: ٨٠٣/  ٢يف السلوك ) ١(

__________  
  .وكان ذلك يوم االربعاء خامس مجادى االوىل، عن حنو مثانني سنة) ٢(

__________  
وهو ما يشد يف الوسط وهي من اآلالت القدمية، يلبسها : احلواصة: ويعرب عنها باملنطقة، ويقال فيها: احلياصة) ٣(

اخللع والتشاريف، وختتلف حبسب اختالف الرتب فمنها ما يكون من ذهب مرصع  امللك االمراء عند إلباسهم
  ).١٣٤/  ٢صبح االعشى (بالفصوص، ومنها ما ليس كذلك 

أنه عاجلته املنية على يد أجلي بغا املظفري قبل إمتامهما، وحني قتلوه ذحبا ودفنوه ليال يف مقابر الصوفية، قريبا من 
ح، مث حول إىل تربته يف الليلة املذكورة، ويف يوم السبت تاسع عشر رجب أذن قرب الشيخ تقي الدين بن الصال

املؤذنون للفجر قبل الوقت بقريب من ساعة، فصلى الناس يف اجلامع االموي على عادهتم يف ترتيب االئمة، مث رأوا 
  .ئ مل يتفق مثلهالوقت باقيا فأعاد اخلطيب الفجر بعد صالة االئمة كلهم، وأقيمت الصالة ثانيا، وهذا ش

ويف يوم اخلميس ثامن شهر شعبان تويف قاضي القضاة عالء الدين بن منجا احلنبلي باملسمارية، وصلي عليه الظهر 
  .باجلامع االموي، مث بظاهر باب النصر، ودفن بسفح قاسيون رمحه اهللا

حلية إىل دار السعادة، وكان تقليد ويف يوم االثنني رمضان بكرة النهار استدعي الشيخ مجال الدين املرداوي من الصا
القضاء ملذهبه قد وصل إليه قبل ذلك بأيام، فأحضرت اخللعة بني يدي النائب والقضاة الباقني، وأريد على لبسها 
وقبول الوالية فامتنع، فأحلوا عليه فصمم وبالغ يف االمتناع وخرج وهو مغضب فراح إىل الصاحلية فبالغ الناس يف 

ضاة يوم ذلك يف دار السعادة، مث بعثوا إليه بعد الظهر فحضر من الصاحلية فلم يزالوا به حىت قبل تعظيمه، وبقي الق
ولبس اخللعة وخرج إىل اجلامع، فقرئ تقليده بعد العصر، واجتمع معه القضاة وهنأه الناس، وفرحوا به لديانته 

  .وصيانته وفضيلته وأمانته
ين حممد بن مفلح احلنبلي نيابة عن قاضي القضاة مجال الدين املرداوي وبعد هذا اليوم بأيام حكم الفقيه مشس الد

  .املقدسي، وابن مفلح زوج ابنته
  ويف العشر



االخري من ذي القعدة حضر الفقيه االمام احملدث املفيد أمني الدين االجيي املالكي مشيخة دار احلديث باملدرسة 
  .القالنسي، وكيل بيت املال، وحضر عنده االكابر واالعيان الناصرية اجلوانية، نزل عنها الصدر أمني الدين بن

ويف أواخر هذه السنة تكامل بناء التربة اليت حتت الطارمة املنسوبة إىل االمري سيف الدين أرغون شاه، الذي كان 
نائب السلطنة بدمشق، وكذلك القبلي منها، وصلى فيها الناس، وكان قبل ذلك مسجدا صغريا فعمره وكربه، 

  .اء كأنه جامع تقبل اهللا منه انتهىوج
مث دخلت سنة إحدى ومخسني وسبعمائة استهلت وسلطان الشام ومصر الناصر حسن بن الناصر حممد بن قالوون، 

وأخوه سيف الدين منجك الوزير، واملشارون مجاعة من املقدمني بديار ) ١(ونائبه مبصر االمري سيف الني يلبغا 
هم الذين كانوا يف السنة املاضية، ونائب الشام االمري سيف الدين أرتيمش مصر، وقضاة مصر وكاتب السر 

  الناصري، والقضاة هم القضاة سوى احلنبلي فإنه الشيخ مجال الدين يوسف
__________  

  .بيبغا الناصري: يف السلوك وبدائع الزهور) ١(
(  

قدمون، وأضيف إليهم شرف الدين املرداوي، وكاتب السر، وشيخ الشيوخ تاج الدين، وكاتب الدست هم املت
عبد الوهاب بن القاضي عالء الدين بن مشرنوخ، واحملتسب القاضي عماد الدين بن العزفور، وشاد االوقاف 

  .الشريف، وناظر اجلامع فخر الدين بن العفيف، وخطيب البلد مجال الدين حممود بن مجلة رمحه اهللا
هة نائب السلطان عن كتاب جاءه من الديار املصرية أن ال تلبس ويف يوم السبت عاشر احملرم نودي بالبلد من ج

النساء االكمام الطوال العرض، وال الربد احلرير، وال شيئا من اللباسات والثياب الثمينة، وال االقمشة القصار، 
  .لموبلغنا أهنم بالديار املصرية شددوا يف ذلك جدا، حىت قيل إهنم غرقوا بعض النساء بسبب ذلك فاهللا أع

  وجددت وأكملت يف أول هذه السنة دار قرآن قبلي تربة امرأة تنكز، مبحلة باب اخلواصني
حوهلا، وكانت قاعة صورة مدرسة الطواشي صفي الدين عنرب، موىل ابن محزة، وهو أحد الكبار االجواد، تقبل اهللا 

  .منه
انت دارا لالمري سيف الدين طيبان بالقرب ويف يوم االحد خامس شهر مجادى االوىل فتحت املدرسة الطيبانية اليت ك

من الشامية اجلوانية، بينها وبني أم الصاحل، اشتريت من ثلثه الذي وصى به، وفتحت مدرسة وحول هلا شباك إىل 
الطريق يف ضفتها القبلية منها، وحضر الدرس هبا يف هذا اليوم الشيخ عماد الدين بن شريف الدين ابن عم شيخ 

زملكاين بوصية الواقف له بذلك، وحضر عنده قاضي القضاة السبكي واملالكي ومجاعة من كمال الدين بن ال
  ]. ٢: فاطر[ اآلية ) ما يفتح اهللا للناس من رمحة فال ممسك هلا(االعيان، وأخذ يف قوله تعاىل 

يف جامع دمشق  واتفق يف ليلة االحد السادس والعشرين من مجادى االوىل أنه مل حيضر أحد من املؤذنني على السدة
وقت إقامة الصالة للمغرب سوى مؤذن واحد، فانتظر من يقيم معه الصالة فلم جيئ أحد غريه مقدار درجة أو أزيد 

منها، فأقام هو الصالة وحده، فلما أحرم االمام بالصالة تالحق املؤذنون يف أثناء الصالة حىت بلغوا دون العشرة، 
أكثر، مل حيضر سوى مؤذن واحد، وقد أخرب خلق من املشايخ أهنم مل يروا  وهذا أمر غريب من عدة ثالثني مؤذن أو

  .نظري هذه الكائنة
ويف يوم االثنني سابع عشر مجادى اآلخرة اجتمع القضاة مبشهد عثمان، وكان الفاضل احلنبلي قد حكم يف دار 

قرآن، ووقف عليها أوقاف للفقراء، املعتمد املالصقة ملدرسة الشيخ أيب عمر يلبغا، وكانت وقفا، لتضاف إىل دار ال



هذه الدار مل : فمنعه الشافعي من ذلك، من أجل أنه يؤول أمرها أن تكون دار حديث مث فتحوا بابا آخر وقالوا
يستهدم مجيعا، وما صادف احلكم حمال، الن مذهب االمام أمحد أن الوقف يباع إذا استهدم بالكلية، ومل يبق ما ينتفق 

حلنفي بإثباهتا وقفا كما كانت، ونفذه الشافعي واملالكي، وانفصل احلال على ذلك، وجرت به، فحكم القاضي ا
  .أمور طويلة، وأشياء عجيبة

  ويف يوم االربعاء السابع والعشرين من مجادى اآلخرة أصبح بواب املدرسة املستجدة اليت

  ه أموال من املدرسةيقال هلا الطيبانية إىل جانب أم الصاحل مقتوال مذبوحا، وقد أخذت من عند
  .املذكورة ومل يطلع على فاعل ذلك، وكان البواب رجال صاحلا مشكورا رمحه اهللا

ترمجة الشيخ مشس الدين بن قيم اجلوزية ويف ليلة اخلميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء تويف صاحبنا الشيخ 
وزية، وابن قيمها، وصلي عليه بعد صالة االمام العالمة مشس الدين حممد ين أيب بكر بن أيوب الزرعي، إمام اجل

  .الظهر من الغد باجلامع االموي، ودفن عند والدته مبقابر الباب الصغري رمحه اهللا
ولد يف سنة إحدى وتسعني وستمائة ومسع احلديث واشتغل بالعلم، وبرع يف العلوم املتعددة، ال سيما علم التفسري 

لدين بن تيمية من الديار املصرية يف سنة ثنيت عشرة وسبعمائة الزمه إىل واحلديث واالصلني، وملا عاد الشيخ تقي ا
أن مات الشيخ فأخذ عنه علما مجا، مع ما سلف له من االشتغال، فصار فريدا يف بابه يف فنون كثرية، مع كثرة 

  .الطلب ليال وهنارا، وكثرة االبتهال
يؤذية، وال يستعيبه وال حيقد على أحد، وكنت من  وكان حسن القراءة واخللق، كثري التودد ال حيسد أحدا وال

أصحب الناس له وأحب إليه، وال أعرف يف هذا العامل يف زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة يف الصالة يطليها 
جدا وميد ركوعها وسجودها، ويلومه كثري من أصحابه يف بعض االحيان، فال يرجع وال ينزع عن ذلك رمحه اهللا، 

ن التصانيف الكبار والصغار شئ كثري، وكتب خبطه احلسن شيئا كثريا، واقتىن من الكتب ما ال يتهيأ لغريه وله م
حتصيل عشرة من كتب السلف واخللف، وباجلملة كان قليل النصري يف جمموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه 

ء مبسألة الطالق اليت اختارها الشيخ تقي الدين اخلري واالخالق الصاحلة، ساحمه اهللا ورمحه، وقد كان متصديا لالفتا
بن تيمية، وجرت بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين السبكي وغريه، وقد كانت جنازته 

حافلة رمحه اهللا، شهدها القضاة واالعيان والصاحلون من اخلاصة والعامة، وتزاحم الناس على محل نعشه، وكمل له 
  .نة رمحه اهللامن العمر ستون س

ويف يوم االثنني ثاين عشر شهر شعبان ذكر الدرس بالصدرية شرف الدين عبد اهللا بن الشيخ االمام العالمة مشس 
الدين بن قيم اجلوزية عوضا عن أبيه رمحه اهللا فأفاد وأجاد، وسرد طرفا صاحلا يف فضل العلم وأهله، انتهى واهللا 

  .تعاىل أعلم
 مل يتفق مثلها ومل يقع من حنو مائيت سنة وأكثر، أنه بطل الوقيد جبامع دمشق يف ليلة ومن العجائب والغرائب اليت

  .النصف من شعبان، فلم يزد يف وقيده قنديل واحد على عادة لياليه يف سائر السنة وهللا احلمد واملنة
اليت كان يتولد بسببها وفرح أهل العلم بذلك، وأهل الديانة، وشكر اهللا تعاىل على تبطيل هذه البدعة الشنعاء، 

شرور كثرية بالبلد، واالستيجار باجلامع االموي، وكان ذلك مبرسوم السلطان امللك الناصر حسن بن امللك الناصر 
  حممد بن قالوون خلد اهللا ملكه،



 وشيدا أركانه وكان الساعي لذلك بالديار املصرية االمري حسام الدين أبو بكر بن النجييب بيض اهللا وجهه، وقد
كان مقيما يف هذا احلني بالديار املصرية، وقد كنت رأيت عنده فتيا عليها خط الشيخ تقي الدين بن تيمية، والشيخ 

  .كمال الدين بن الزملكاين، وغريمها يف إبطال هذه البدعة، فأنفذ اهللا ذلك وهللا احلمد واملنة
وأربعمائة وإىل زماننا هذا، وكم سعى فيها وقد كانت هذه البدعة قد استقرت بني أظهر الناس من حنو سنة مخسني 

من فقيه وقاضي ومفت وعامل وعابد وأمري وزاهد ونائب سلطنة وغريهم ومل ييسر اهللا ذلك إال يف عامنا هذا، 
واملسؤول من اهللا إطالة عمر هذا السلطان، ليعلم اجلهلة الذين استقر يف أذهاهنم إذا أبطل هذا الوقيد يف عام ميوت 

  .ت، وكان هذا ال حقيقة له وال دليل عليه إال جمرد الوهم واخليالسلطان الوق
ويف مستهل شهر رمضان اتفق أمر غريب مل يتفق مثله من مدة متطاولة، فيما يتعلق بالفقهاء واملدارس، وهو أنه كان 

، والنصف اآلخر قد تويف ابن الناصح احلنبلي بالصاحلية، وكان بيده نصف تدريس الضاحية اليت للحنابلة بالصاحلية
للشيخ شرف الدين ابن القاضي شرف الدين احلنبلي شيخ احلنابلة بدمشق، فاستنجز مرسوما بالنصف اآلخر، 

وكانت بيده والية متقدمة من القاضي عالء الدين بن املنجا احلنبلي، فعارضه يف ذلك قاضي القضاة مجال الدين 
مفلح، ودرس هبا قاضي القضاة يف صدر هذا اليوم، فدخل القضاة  املرداوي احلنبلي، ووىل فيها نائبه مشس الدين بن

الثالثة الباقون ومعهم الشيخ شرف الدين املذكور إىل نائب السلطنة، وأهنوا إليه صورة احلال، فرسم له بالتدريس، 
  فركب القضاة املذكورون وبعض احلجاب يف خدمته إىل

رس الشيخ شرف الدين املذكور، وبث فضائل كثرية، وفرح املدرسة املذكورة، واجتمع الفضالء واالعيان، ود
  .الناس

ويف شوال كان يف مجلة من توجه إىل احلج يف هذا العام نائب الديار املصرية ومدبر ممالكها االمري سيف الدين يلبغا 
المري سيف الناصري، ومعه مجاعة من االمراء، فلما استقل الناس ذاهبني هنض مجاعة من االمراء على أخيه ا) ١(

الدين منجك، وهو وزير اململكة، وأستاذ دار االستادارية، وهو باب احلوائج يف دولتهم، وإليه يرحل ذوو احلاجات 
وجاءت الربيدية إىل الشام يف أواخر هذا الشهر بذلك، وبعد أيام يسرية وصل ) ٢(بالذهب واهلدايا، فأمسكوه 

  املصرية حتت الترسيم، فأدخل إىل قلعة دمشق، مث االمري سيف الدين شيخون، وهو من أكابر الدولة
__________  

  .٢٦٧و  ٢٥٩انظر صفحة ) ١(
__________  

  .وكان ذلك يوم السبت الرابع عشر شوال) ٢(
  .ومت ذلك يف اجتماع دعا إليه السلطان وحضره القضاة واالمراء وشد نفسه

وا له يف ذلك، وسلموا إليه أمور اململكة، وكان وثبت رشده يف ذلك اليوم، واستعذر االوصية من االمراء فأعذر
وهذا أول تصرفه يف أمور : أول ما قام به القبض على مجاعة من االمراء وتقييدهم، قال ابن إياس يف بدائع الزهور

  ).٥٣٦/  ١/  ١وبدائع الزهور  ٨٢٢/  ٢انظر السلوك (اململكة 

  .مأخذ منها بعد ليلة فذهب به إىل االسكندرية فاهللا أعل
وجاء الربيد باالحتياط على ديوانه وديوان منجك بالشام وأيس من سالمتهما، وكذلك وردت االخبار مبسك يلبغا 

، وأرسل سيفه إىل السلطان، وقدم أمري من الديار املصرية فحلف االمراء بالطاعة إىل السلطان، )١(يف أثناء الطريق 
د إىل دمشق مث عاد راجعا إىل الديار املصرية، وحصل له من وكذلك سار إىل حلب فحلف من هبا من االمراء مث عا



  .االموال شئ كثري من النواب واالمراء
ويف يوم اخلميس العشرين من ذي القعدة مسك االمريان الكبريان الشاميان املقدمان شهاب الدين أمحد بن صبح، 

لعة املنصورة، سري هبما ماشيني من دار وملك آص، من دار السعادة حبضرة نائب السلطنة واالمراء ورفعا إىل الق
  السعادة إىل باب القلعة من ناحية دار احلديث، وقيدا

، وخلع عليه خلعة سنية، )٢(وسجنا هبا، وجاء اخلرب بأن السلطان استوزر بالديار املصرية القاضي علم الدين زينور 
ني، وكذلك خلع على االمري سيف الدين مل يسمع مبثلها من أعصار متقادمة، وباشر وخلع على االمراء واملقدم
  .طسبغا وأعيد إىل مباشرة الدويدارية بالديار املصرية، وجعل مقدما

ويف أوائل شهر ذي احلجة اشتهر أن نائب صفد شهاب الدين أمحد بن مشد الشرخبانات طلب إىل الديار املصرية 
ددا ومددا وادخر أشياء كثرية بسبب االقامة فامتنع من إجابة الداعي، ونقض العهد، وحصن قلعتها، وحصل فيها ع

هبا واالمتناع فيها، فجاءت الربيدية إىل نائب دمشق يأن يركب هو ومجيع جيش دمشق إليه، فتجهز اجليش لذلك 
وتأهبوا، مث خرجت االطالب على راياهتا، فلما برز منها بعض بدا لنائب السلطنة فردهم وكان السلطنة فردهم 

  ).٣(ة، مث استقر احلال على جتريد أربعة مقدمني بأربعة آالف إليه وكان له خربة عظيم
ويف يوم اخلميس ثاين عشره وقعت كائنة غريبة مبىن وذلك أنه اختلف االمراء املصريون والشاميون مع صاحب 

يمن امللك ، فاقتتلوا قتاال شديدا قريبا من وادي حمسر، مث اجنلت الوقعة عن أسر صاحب ال)٤(اليمن امللك اجملاهد 
  اجملاهد فحمل مقيدا إىل مصر، كذلك جاءت هبا

__________  
وكان ذلك يوم االربعاء السادس والعشرين من ذي القعدة، يف الطريق إىل احلج، وكان ذلك يف املنزلة وهي ) ١(

ك يف تل ٣وانظر حاشية  ٨٢٧/  ٢انظر السلوك (بلدة املويلح، وهي على شاطئ البحر االمحر جنويب العقبة 
  ).٢٢٣/  ١٠الصفحة، والنجوم الزاهرة 

__________  
  .زنبور، وكان ذلك يوم اخلميس السابع والعشرين ذي القعدة: ٨٢٨/  ٢يف السلوك ) ٢(

وانكشف عنه مؤيدوه، فوافق على الطاعة وسلم نفسه لنائب طرابلس بكلمش، وعلم السلطان ) ٣* (هامش * (
  .فطلب إرساله إليه

م إىل الديار املصرية يوم اخلميس ثامن عشرين احملرم فأرسل إىل االسكندرية فسجن هبا وقد) ٨٣١/  ٢السلوك (
  ).٨٣٧/  ٢السلوك (

__________  
  ).٢٢٦/  ١٠انظر النجوم الزاهرة (وهو علي بن املؤيد داود بن املظفر أبو سعيد املنصوري عمر بن رسول ) ٤(

  .كتب احلجاج وهم أخربوا بذلك
حلجة أن نائب حلب االمري سيف الدين أرغون الكاملي قد خرج عنها مبماليكه وأصحابه واشتهر يف أواخر ذي ا

فرام اجليش احلليب رده فلم يستطيعوا ذلك، وجرح منهم جراحات كثرية، وقتل مجاعة فإنا هللا وإنا إليه راجعون، 
احلجاز فيتقدم معه إىل دمشق،  يف أثناء طريق) ١(واستمر ذاهبا وكان يف أمله فيما ذكر أن يتلقى سيف الدين يلبغا 

وإن كان نائب دمشق قد اشتغل يف حصار صفد أن يهجم عليها بغتة فيأخذها، فلما سار مبن معه وأخذته القطاع 
من كل جانب وهنبت حواصله وبقي جتريدة يف نفر يسري من مماليكه، فاجتاز حبماة ليهربه نائبها فأىب عليه، فلما 



سري إىل السلطان بنفسه، فقدم به نائب محص وتلقاه بعض احلجاب وبعض مقدمي اجتاز حبمص وطن نفسه على امل
االلوف ودخل يوم اجلمعة بعد الصالة سابع عشرين الشهر، وهو يف أهبة، فنزل بدار السعادة يف بعض قاعات ) ٢(

  .الدويدارية انتهى
شامية والديار املصرية واحلرمني مث دخلت سنة اثنتني ومخسني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان البالد ال

الشريفني وما يلحق بذلك من االقاليم والبلدان، امللك الناصر حسن بن السلطان امللك حممد بن السلطان امللك 
امللقب حبارس الطري، وهو عوضا عن االمري سيف الدين ) ١(املنصور قالوون الصاحلي، ونائبه بالديار املصرية يلبغا 

ي راح إىل بالد احلجاز، ومعه مجاعة من االمراء بقصد احلج الشريف، فعزله السلطان يف غيبته أروش الذ) ١(يلبغا 
وأمسك على شيخون واعتقله وأخذ منجك الوزير، وهو أستاذ دار ومقدم ألف، واصطفى أمواله، واعتاض عنه 

ارية االمري سيف الدين طسبغا ، واسترجع إىل وظيفة الدويد)٣(ووىل مكانه يف الوزارة القاضي علم الدين بن زينور 
  .الناصري، وكان أمريا بالشام مقيما منذ عزل إىل أن أعيد يف أواخر السنة كما تقدم

  .وأما كاتب السر مبصر وقضاهتا فهم املذكورون يف اليت قبلها
والعدد واستهلت هذه السنة ونائب صفد قد حصن القلعة وأعد فيها عدهتا وما ينبغي هلا من االطعمات والذخائر 

والرجال، وقد نابذ اململكة وحارب، وقد قصدته العساكر من كل جانب من الديار املصرية ودمشق وطرابلس 
  ومن معه) ١(وغريها، واالخبار قد ضمنت عن يلبغا 

ببالد احلجاز ما يكون من أمره، ونائب دمشق يف احتراز وخوف من أن يأيت إىل بالد الشام فيدمهها مبن معه، 
  .لة من ذلك، فإنا هللا وإنا إليه راجعونوالقلوب وج

  وفيها ورد اخلرب أن صاحب اليمن
__________  

  .بيبغا: يف السلوك) ١(
__________  

  .مقدمني: يف االصل) ٢(
__________  

  .زنبور: يف السلوك) ٣(

تكى عجالن حج يف هذه السنة فوقع بينه وبني صاحب مكة عجالن بسبب أنه أراد أن يويل عليها أخاه بعيثة، فاش
ذلك إىل أمراء املصريني وكبريهم إذ ذاك االمري سيف الدين بزالر ومعهم طائفة كثرية، وقد أمسكوا أخاهم يلبغا 

وقيدوه، فقوي رأسه عليهم واستخف هبم، فصربوا حىت قضى احلج وفرغ الناس من املناسك، فلما كان يو ) ١(
ريقني خلق كثري، واالكثر من اليمنيني، وكانت الوقعة قريبة النفر االول يوم اخلميس تواقفواهم وهو فقتل من الف

من وادي حمسر، وبقي احلجيج خائفني أن تكون الدائرة على االتراك فتنهب االعراب أمواهلم ورمبا قتلوهم، ففرج 
ريا، اهللا ونصر االتراك على أهل اليمن وجلأ امللك اجملاهد إىل جبل فلم يعصمه من االتراك، بل أسروه ذليال حق

وأخذوه مقيدا أسريا، وجاءت عوام الناس إىل اليمنيني فنهبوا شيئا كثريا، ومل يتركوا هلم جليال وال حقريا، وال قليال 
وال كثريا، واحتاط االمراء على حواصل امللك وأمواله وأمتعته وأثقاله، وساروا خبيله ومجاله، وأدلوا على صنديد 

 الذي كان حاصر املدينة النبوية يف العام املاضي وقيدوه أيضا، وجعلوا من رحله ورجاله، واستحضروا معهم طفيال
الغل يف عنقه، واستاقوه كما يستاق االسري يف وثاقه مصحوبا هبمه وحتفه، وانشمروا عن تلك البالد إىل ديارهم 



  .راجعني، وقد فعلوا فعلة تذكر بعدهم إىل حني
  .الث والعشرين من احملرم على العادة املستمرة والقاعدة املستقرةودخل الركب الشامي إىل دمشق يوم الثالثاء الث

ويف هذا اليوم قدمت الربيدية من تلقاء مدينة صفد خمربة بأن االمري شهاب الدين أمحد ابن مشد الشرجناتاه، الذى 
  كان قد مترد هبا وطغى وبغى حىت استحوز عليها

أروش ) ١(وأسلحة، ومماليكه ورجاله، فعندما حتقق مسك يلبغا  وقطع سببها وقتل الفرسان والرجالة، ومالها أطعمة
وخضعت تلك النفوس، ومخدت ناره وسكن شراره وحار بثاره، ووضح قراره، وأناب إىل التوبة واالقالع، ورغب 
إىل السالمة واخلالص، وخشع والت حني مناص، وأرسل سيفه إىل السلطان، مث توجه بنفسه على الربيد إىل حضرة 

  ).٢(ك الناصر واهللا املسؤول أن حيسن عليه وأن يقبل بقلبه إليه املل
، )٣(ويف يوم االحد خامس صفر قدم من الديار املصرية االمري سيف الدين أرغون الكاملي معادا إىل نيابة حلب 

ب الشام ويف صحبته االمري سيف الدين طشبغا الدوادار بالديار املصرية، وهو زوج ابنة نائب الشام، فتلقاه نائ
وأعيان االمراء، ونزل طشبغا الدوادار عند زوجته بدار منجى يف حملة مسجد القصب اليت كانت تعرف بدار حنني 

  .بن حندر، وقد جددت يف السنة املاضية، وتوجها يف الليلة الثانية من قدومها إىل حلب
  ويف يوم االربعاء رابع عشر ربيع االول اجتمع

__________  
  .وبدائع الزهوريف السلوك ) ١(

  .بيبغا
__________  

  .٢٧١صفحة  ٣انظر حاشية ) ٢(
__________  

  .٧٥٢وكان قد وصل إىل الديار املصرية يوم اجلمعة خامس احملرم سنة ) ٣(

القضاة الثالثة وطلبوا احلنبلي ليتكلموا معه فيما يتعلق بدار املعتمد اليت جبوار مدرسة الشيخ أيب عمر، اليت حكم 
وهدم باهبا وإضافتها إىل دار القرآن املذكورة، وجاء مرسوم السلطان يوفق ذلك، وكان القاضي  بنقض وقفها

حىت : الشافعي قد أراد منعه من ذلك، فلما جاء مرسوم السلطان اجتمعوا لذلك، فلم حيضر القاضي احلنبلي، قال
  .جيئ نائب السلطنة

حسني ولد قاضي القضاة تقي الدين السبكي عن أبيه وملا كان يوم اخلميس خامس عشر ربيع االول حضر القاضي 
مشيخة دار احلديث االشرفية وقرئ عليه شئ كان قد خرجه له بعض احملدثني، وشاع يف البلد أنه نزل له عنها، 

وتكلموا يف ذلك كالما كثريا، وانتشر القول يف ذلك، وذكر بعضهم أنه نزل له عن الغزالية والعادلية، واستخلفه 
  .اهللا أعلميف ذلك و

ويف سحر ليلة اخلميس شهر مجادى اآلخرة وقع حريق عظيم باجلوانيني يف السوق الكبري واحترقت دكاكني 
والفواخرة واملناجليني، وفرجة الغرابيل، وإىل درب القلى، مث إىل قريب درب العميد، وصارت تلك الناحية دكا 

  .بلقعا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
بعد االذان إىل هناك ورسم بطفي النار، وجاء املتويل والقاضي الشافعي واحلجاب، وشرع  وجاء نائب السلطنة

الناس يف طفي النار، ولو تركوها الحترقت شيئا كثريا، ومل يفقد فيما بلغنا أحد من الناس، ولكن هلك للناس شئ 



احلريق ما يساوي مائة ألف  كثري من املتاع واالثاث واالمالك وغري ذلك، واحترق للجامع من الرباع يف هذا
  .درهم

  .انتهى واهللا أعلم
كائنة غريبة جدا ويف يوم االحد خامس عشر مجادى االوىل استسلم للقاضي احلنبلي مجاعة من اليهود كان قد صدر 

منهم نوع استهزاء باالسالم وأهله، فإهنم محلوا رجال منهم صفة ميت على نعش ويهللون كتهليل املسلمني أمام 
فسمع ]  ٤ - ١: االخالص) [ قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد(ويقرأون  امليت

هبم من حبارهتم من املسلمني، فأخذوهم إىل ويل االمر نائب السلطنة فدفعهم إىل احلنبلي، فاقتضى احلال استسالمهم 
يف اليوم الثاين مثانية آخرون فأخذهم املسلمون وطافوا فأسلم يومئذ منهم ثالثة وتبع أحدهم ثالثة أطفال، وأسلم 

هبم يف االسواق يهللون ويكربون، وأعطاهم أهل االسواق شيئا كثريا وراحوا هبم إىل اجلامع فصلوا مث أخذوهم إىل 
  .دار السعادة فاستطلقوا هلم شيئا، ورجعوا وهم يف ضجيج وهتليل وتقديس، وكان يوما مشهودا وهللا احلمد واملنة

  .انتهى واهللا أعلم
مملكة السلطان امللك الصاحل صالح الدين بن امللك الناصر حممد بن امللك املنصور قالوون الصاحلي يف العشر 

  االوسط من شهر رجب الفرد وردت الربيدية من الديار املصرية

  لكامللك الناصر حسن بن الناصر بن قالوون الختالف االمراء عليه، واجتماعهم على أخيه امل
، وأمه صاحلة بنت ملك االمراء تنكز الذي كان نائب الشام مدة طويلة، وهو ابن أربع عشرة سنة، )١(الصاحل 

وجاءت االمراء للحلف، فدقت البشائر وزين البلد على العادة، وقيل إن امللك الناصر حسن خنق ورجعت االمراء 
فجئ به من الكرك، وكان مسجونا ) ٢(إىل يلبغا  الذين كانوا بإسكندرية مثل شيخون ومنجك وغريمها، وأرسلوا

هبا من مرجعه من احلج، فلما عاد إىل الديار املصرية شفع يف صاحب اليمن امللك اجملاهد الذي كان مسجونا يف 
  ).٣(الكرك فأخرج وعاد إىل الديار احلجازية 

يكلي بغا الفخري وغريمها، فاحتيط وأما االمراء الذين كانوا من ناحية السلطان حني مسك معارضة أمري أخور وم
عليهم وأرسلوا إىل االسكندرية، وخطب للملك الصاحل جبامع دمشق يوم اجلمعة السابع عشر من شهر رجب 

  .وحضر نائب السلطنة واالمراء والقضاة للدعاء له باملقصورة على العادة
دمشق مطلوبا إىل الديار املصرية  ويف أثناء العشر االخري من رجب عزل نائب السلطنة سيف الدين أيتمش عن

  .فسار إليها يوم اخلميس
ويف يوم االثنني حادي عشر شعبان قدم االمري سيف الدين أرغون الكاملي الذي كان نائبا على الديار احللبية من 

 هناك، فدخل دمشق يف هذا اليوم يف أهبة عظيمة، وخرج االمراء واملقدمون وأرباب الوظائف لتلقيه إىل أثناء
الطريق، منهم من وصل إىل حلب ومحاة ومحص، وجرى يف هذا اليوم عجائب مل تر من دهور، واستبشر الناس به 

  .لصرامته وشهامته وحدته، وما كان من لني الذي قبله ورخاوته، فنزل دار السعادة على العادة
إىل ناحية باب الفرج اشتكى إليه ويف يوم السبت وقف يف موكب هائل قيل إنه مل ير مثله من مدة طويلة، وملا سري 

ثالث نسوه على أمري كبري يقال له الطرخاين، فأمر بإنزاله عن فرسه فأنزل وأوقف معهن يف احلكومة، واستمر 
بطالن الوقيد يف اجلامع االموي يف هذا العام أيضا كالذي قبله، حسب مرسوم السلطان الناصر حسن رمحه اهللا، 

  ديدا، وهذا شئففرح أهل اخلري بذلك فرحا ش
__________  



والنجوم  ٨٤٣/  ٢وكان ذلك يوم االثنني الثامن والعشرين مجادى االخرة كما عند املقريزي يف السلوك ) ١(
  .يوم االثنني الثامن عشر مجادى االخرة: ٥٣٨/  ١/  ١ويف بدائع الزهور : ٢٥٤/  ١٠الزاهرة 

  مساك ببعض االمراء وسجنهم كما سبق له أن أمسك غريهموعلل املقريزي سبب خلعه أنه اتفق مع مماليكه على اال
وتوجهوا إىل  -وهم االمري طاز املنصور ي وبيبغا الشمسي وبسغرا الناصري واالمري منكلي بغا الفخري  -فقاموا 

  .قبة النصر وطلعوا إليه وعزلوه
__________  

  ).٥٣٩/  ١بدائع الزهور (حلب بيبغا، فلما أحضر من الكرك أخلع عليه وقرره نائب : يف السلوك) ٢(
__________  

قال إن امللك الناصر حسن خلع على اجملاهد يف تاسع عشرين حمرم واذن له أن  ٨٣٩و  ٨٣٨/  ٢يف السلوك ) ٣(
يتجهز للسفر ويف يوم السبت الثامن عشر من صفر برز امللك اجملاهد بثقله إىل الريدانية ليسافر إىل بالده، ورحل 

  .والعشرين من صفر منها يف الثالث
ويف يوم السبت تاسع  -مث أعيد من ينبع واعتقل ثانيا وحبس يف الكرك وكان ذلك يوم الثالثاء رابع ربيع اآلخر 
وبدائع  ٨٥٢/  ٢السلوك (شعبان وصل إىل مصر فخلع عليه ومن الغد رسم له بالعود إىل بالده عن طريق عيذاب 

  )٥٣٧/  ١الزهور 

من وجد : ة سنة وهللا احلمد واملنة، ونودي يف البلد يف هذا اليوم والذي بعده عن النائبمل يعهد مثله من ثلثمائ
سكرانا فلينزله عن فرسه وليأخذ ثيابه، ومن أحضره من اجلند إىل دار السعادة فله خبزة، ففرح الناس بذلك 

بلغ كل رطل أربعة  واحتجر على اخلمارين والعصارين، ورخصت االعتاب وجادت االخباز واللحم بعد أن كان
ونصفا، فصار بدرمهني ونصف، وأقل، وأصلحت املعايش من هيبة النائب، وصار له صيت حسن، وذكر مجيل يف 

  .الناس بالعدل وجودة القصد وصحة الفهم وقوة العدل واالدراك
وكان من أمره  ويف يوم االثنني ثامن عشر شعبان وصل االمري أمحد بن شاد الشرخياناه الذي كان قد عصى يف صفد،

ما كان، فاعتقل باالسكندرية مث أخرج يف هذه الدولة وأعطي نيابة محاة فدخل دمشق يف هذا اليوم سائرا إىل محاة، 
  .فركب مع النائب مع املوكب وسري عن ميينه ونزل يف خدمته إىل دار السعادة، ورحل بني يديه

الذي كان نائبا بالديار املصرية، مث مسك ) ١(دين يلبغا ويف يوم اخلميس احلادي والعشرين منه دخل االمري سيف ال
باحلجاز وأودع الكرك، مث أخرج يف هذه الدولة وأعطي نيابة حلب، فتلقاه نائب السلطنة وأنزل دار السعادة حني 

  .أضافه
  .ونزل وطاقه بوطأة برزة وضربت له خيمة بامليدان االخضر

ذه السنة وسلطان الديار املصرية والبالد الشامية واحلرمني مث دخلت سنة ثالث ومخسني وسبعمائة استهلت ه
الشريفني وما يتبع ذلك امللك الصاحل صالح الدين، صاحل بن السلطان امللك الناصر حممد بن امللك املنصور 

ر قالوون، واخلليفة الذي يدعى له املعتضد بأمر اهللا، ونائب الديار املصرية االمري سيف الدين قبالي، وقضاة مص
هم املذكورون يف اليت قبلها، والوزير القاضي ابن زنبور، وأولوا االمر الذين يدبرون اململكة فال تصدر االمور إال 

مجاعة من أعياهنم ثالثة سيف الدين شيخون، وطاز وحر عيمش، ونائب ) ٢(عن آرائهم لصغر السلطان املذكور 
ذكورون يف اليت قبلها، ونائب البالد احللبية االمري سيف دمشق االمري سيف الدين أرغون الكاملي، وقضاهتا هم امل

أروش، ونائب طرابلس االمري سيف الدين بكلمش، ونائب محاة االمري شهاب الدين أمحد بن مشد ) ١(الدين يلبغا 



وأخربوا مبوت املؤذن مشس الدين ابن  -وهذا نادر  -الشرخيانة، ووصل بعض احلجاج إىل دمشق يف تاسع الشهر 
  .د بعد منزلة يف املدابغسعي

  ويف ليلة االثنني سادس عشر صفر يف هذه السنة وقع حريق عظيم عند باب جريون شرقيه
__________  

  .٢انظر ما سبق حاشية ) ١(
__________  

  .ه، أي كان له من العمر عندما أقيم سلطانا أربع عشرة سنة ٧٣٨كان مولده يف ربيع االول سنة ) ٢(
  ).٥٣٨ / ١بدائع الزهور (

فاحترق به دكان القفاعي الكبرية املزخرفة وما حوهلا، واتسع اتساعا فظيعا، واتصل احلريق بالباب االصفر من 
النحاس، فبادر ديوان اجلامع إليه فكشطوا ما عليه من النحاس ونقلوه من يومه إىل خزانة احلاصل، مبقصورة 

وس احلداد، والسواعد الشداد، وإذا هو من خشب احللبية، مبشهد علي، مث عدوا عليه يكسرون خشبه بالفؤ
  .الصنوبر الذي يف غاية ما يكون من القوة والثبات، وتأسف الناس عليه لكونه كان من حماسن البلد ومعامله

  .وله يف الوجود ما ينيف عن أربعة آالف سنة
  .انتهى واهللا أعلم

ه يف هذه السنة، وهو باب سر يف جامع دمشق ترمجة باب جريون املشهور بدمشق الذي كان هالكه وذهابه وكسر
مل ير باب أوسع وال أعلى منه، فيما يعرف من االبنية يف الدنيا، وله علمان من حناس أصفر مبسامري حناس أصفر 

  .أيضا بارزة، من عجائب الدنيا، وحماسن دمشق ومعاملها، وقد مت بناؤها
بن ) ١(ملك يقال له جريون بن سعد بن عاد بن عوص وقد ذكرته العرب يف أشعارها والناس وهو منسوب إىل 

إرم بن سام بن نوح، وهو الذي بناه، وكان بناؤه له قبل اخلليل عليه السالم، بل قبل مثود وهود أيضا، على ما 
ذكره احلافظ ابن عساكر يف تارخيه وغريه، وكان فوقه حصن عظيم، وقصر منيف، ويقال بل هو منسوب إىل اسم 

بناه لسليمان عليه السالم، وكان اسم ذلك املارد جريون، واالول أظهر وأشهر، فعلى االول يكون هلذا املارد الذي 
الباب من املدد املتطاولة ما يقارب مخسة آالف سنة، مث كان اجنعاف هذا الباب ال من تلقاء نفسه بل بااليدي 

انبه يف صبيحة ليلة االثنني السادس عشر العادية عليه، بسبب ما ناله من شوط حريق اتصل إليه حريق وقع من ج
من صفر، سنة ثالث ومخسني وسبعمائة فتبادر ديوان اجلامعية ففرقوا مشله وقضوا مثله، وعروا جلده النحاس عن 

بدنه الذي هو من خشب الصنوبر، الذي كأن الصانع قد فرغ منه يومئذ، وقد شاهدت الفؤوس تعمل فيه وال تكاد 
فسبحان الذي خلق الذين بنوه أوال، مث قدر أهل هذا الزمان على أن هدموه بعد هذه املدد حتيل فيه إال مبشقة، 

  .املتطاولة، واالمم املتداولة، ولكن لكل أجل كتاب، وال إله إال رب العباد
: بيان تقدم مدة هذا الباب وزيادهتا على مدة أربعة آال ف سنة بل اخلمسة ذكر احلافظ ابن عساكر يف أول تارخيه
باب بناء دمشق بسنده عن القاضي حيىي بن محزة التبلهي احلاكم هبا يف الزمن املتقدم، وقد كان هذا القاضي من 

يعين وانتزعها من أيدي بين أمية  -ملا فتح عبد اهللا بن علي دمشق بعد حصارها : تالميذ ابن عمر واالوزاعي، قال
  وسلبهم

__________  



  .سقط يف معجم البلدان) ١(
  ).دمشق(عامود نسبه  يف ذكره

: هدموا سور دمشق فوجدوا حجرا مكتوبا عليه باليونانية، فجاء راهب فقرأه هلم، فإذا هو مكتوب عليه -ملكهم 
ويك أرم اجلبابرة من رامك بسوء قصمه اللهه، إذا وهى منك جريون الغريب من باب الربيد وتلك من مخسة أعني 

ة تعيشني رغدا، فإذا وهى منك جريون الشرقي أؤمل لك ممن يعوض ينقض سورك على يديه، بعد أربعة آالف سن
فوجدنا اخلمسة أعني عبد اهللا بن علي بن عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب، عني بن عني بن عني بن عني : لك، قال

وقد كان بن عني، فهذا يقتضي أنه كان بسورها سنينا إىل حني إخراجه على يد عبد اهللا بن علي أربعة آالف سنة، 
إخرابه له يف سنة ثنتني وثالثني ومائة كما ذكرنا يف التاريخ الكبري، فعلى هذا يكون هلذا الباب إىل يوم خرب من 

  .أربعة آالف وستمائة وإحدى وعشرين سنة، واهللا أعلم -أعين سنة ثنتني وثالثني ومائة  -هذه السنة 
الذي أسس دمشق بعد حران وذلك بعد مضي وقد ذكر ابن عساكر عن بعضهم أن نوحا عليه السالم هو 

امللقب بدمشق وهو غالم اخلليل، وقيل ) ١(الطوفان، وقيل بناها دمسغس غالم ذي القرنني عن إشارته، وقيل عاد 
غري ذلك من االقوال، وأظهرها أهنا من بناء اليونان، الن حماريب معابدها كانت موجهة إىل القطب الشمايل، مث 

  .فصلوا فيها إىل الشرق، مث كان فيها بعدهم أمجعني أمة املسلمني فصلوا إىل الكعبة املشرفة كان بعدهم النصارى
أن أبواهبا كانت سبعة كل منها يتخذ عنده عيد هليكل من اهلياكل السبعة، فباب القمر : وذكر ابن عساكر وغريه

الكبري، وللزهرة باب توما،  باب السالمة، وكانوا يسمونه باب الفراديس الصغري، ولعطارد باب الفراديس
  .وللشمس الباب الشرقي، وللمريخ باب اجلابية، وللمشتري باب اجلابية الصغري، ولزحل باب كيسان

أروش اتفق مع نائب طرابلس بكلمش، ونائب حلب ) ٢(ويف أوائل شهر رجب الفرد اشتهر أن نائب حلب بيبغا 
حىت ميسك شيخون وطاز، ومها عضد االدولة ) ٣(لسلطان أمري أمحد بن مشد الشرخيانة على اخلروج عن طاعة ا

بالديار املصرية، وبعثوا إىل نائب دمشق وهو االمري سيف الدين أرغو الكاملي فأىب عليهم ذلك، وكاتب إىل الديار 
  املصرية مبا وقع من االمر، وانزعج الناس

  .لذلك، وخافوا من غائلة هذا االمر وباهللا املستعان
الثنني ثامن الشهر مجع نائب السلطنة االمراء عنده بالقصر االبلق واستحلفهم بيعة أخرى لنائب وملا كان يوم ا

  السلطنة امللك الصاحل،
__________  

وكان حبشيا وهبه له منرود بن كنعان، ويف منتخبات تواريخ دمشق ص  -العازر ): دمشق(يف معجم البلدان ) ١(
  غارى: ١٠٨٠

__________  
  .تقدم االشارة إليه انظر ما سبق" يلبغا " يف االصل ) ٢(

  .وقد صححت أينما وقعت يف االصل
__________  

وهو عالء الدين اجلاشنكري  -واالمري ألطنبغا برناق، نائب صفد : ٥٤٠/  ١زاد ابن أياس يف بدائع الزهور ) ٣(
  ).٨٧٠/  ٢وانظر السلوك ) (٤٠٩/  ١الدرر الكامنة 



  .طاعة واالستمرار على ذلكفحلفوا واتفقوا على السمع وال
ويف ليلة االربعاء سابع عشر رجب جاءت اجلبلية الذين مجعوهم من البقاع الجل حفظ ثنية العقاب من قدوم 

العساكر احللبية، ومن معهم من أهل طرابلس ومحاة، وكان هؤالء اجلبلية قريبا من أربعة آالف، فحصل بسببهم 
  .الثمار وغريهاضرر كثري على أهل برزة وما جاورهم من 

ويف يوم السبت والعشرين منه ركب نائب السلطنة سيف الدين أرغون ومعه اجليوش الدمشقية قاصدين ناحية 
الكسوه ليال يقاتلون املسلمني ومل يبق يف البلد من اجلند أحد، وأصبح الناس وليس هلم نائب وال عسكر، وخلت 

ي بغا العاديل، وانتقل الناس من البساتني ومن طرف العقيبة وغريها الديار منهم، ونائب الغيبة االمري سيف الدين اجل
  .إىل املدينة، وأكثر االمراء نقلت حواصلهم وأهاليهم إىل القلعة املنصورة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

طراف وملا اقترب دخول االمري بيبغا مبن معه انزعج الناس وانتقل أهل القرى الذين يف طريقه، وسرى ذلك إىل أ
الصاحلية والبساتني وحواضر البلد، وغلقت أبواب البلد إىل ما يلي القلعة، كباب النصر وباب الفرج، وكذا باب 

الفراديس، وخلت أكثر احملال من أهاليهم، ونقلوا حوائجهم وحواصلهم وأنعامهم إىل البلد على الدواب 
  . طريقهم من الشعري والتنب وبعض االنعام لالكلواحلمالني، وبلغهم أن أطراف اجليش انتهبوا ما يف القرايا يف

  ورمبا وقع الفساد غري هذا من بعض اجلهلة،
  .فخاف الناس كثريا وتشوشت خواطرهم انتهى

الرابع والعشرين من رجب دخل االمري سيف الدين بيبغا ) ١(دخول بيبغا أروش إىل دمشق وملا كان يوم االربعاء 
ة مبن معه من العساكر احللبية وغريهم ويف صحبته نائب طرابلس االمري سيف أروش نائب حلب إىل دمشق احملروس

الدين بكلمش، ونائب محاة االمري شهاب الدين أمحد، ونائب صفد االمري عالء الدين طيبغا، ملقب برتاق، وكان 
والتركمان،  قد توجه قبله، قيل بيوم، ومعه نواب قالع كثرية من بالد حلب وغريها، يف عدد كثري من االتراك

فوقف يف سوق اخليل مكان نواب السلطان حتت القلعة، واستعرض اجليوش الذين وفدوا معه هنالك، فدخلوا يف 
جتمل كثري، ملبسني، وكان عدة من كان معه من أمراء الطبلخانات قريبا من ستني أمريا أو يزيدون أو ينقصون، 

ريبا من الزوال للمخيم الذي ضرب له قبل مسجد القدم على ما استفاض عن غري واحد ممن شاهد ذلك، مث سار ق
عند قبة يلبغا، عند اجلدول الذي هنالك، وكان يوما مشهودا هائال، ملا عاين الناس من كثرة اجليوش والعدد، وعذر 

  .كثري من الناس صاحب دمشق يف ذهابه مبن معه لئال يقابل هؤالء
  .ملسلمنيفنسأل اهللا أن جيمع قلوهبم على ما فيه صالح ا

  وقد أرسل إىل نائب القلعة وهو
__________  

  .اخلميس اخلامس والعشرين: ٨٧١/  ٢يف السلوك ) ١(

، فامتنع عليه أيضا، وقد حصن القلعة وسترها )١(االمري سيف الدين إباجي يطلب منه حواصل أرغون اليت عنده 
هبا فوق االبرجة، وأمر أهل البلد أن ال يفتحوا وأرصد فيها الرجال والرماة والعدد، وهيأهنا بعض اجملانيق ليبعد 

الدكاكني ويغلقوا االسواق، وجعل يغلق أبواب البلد إال بابا أو بابني منها، واشتد حنق العسكر عليه، ومهوا بأشياء 
رايا كثرية من الشر، مث يرعوون عن الناس واهللا املسلم، غري أن إقبال العسكر وأطرافه قد عاثوا فيما جاوروه من الق

  .والبساتني والكروم والزروع فيأخذون ما يأكلون وتأكل دواهبم، وأكثر من ذلك فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  وهنبت قرايا كثرية وفجروا نساء وبنات، وعظم اخلطب، وأما التجار ومن يذكر بكثرة مال



  .فأكثرهم خمتف ال يظهر ملا خيشى من املصادرة، نسأل اهللا أن حيسن عاقبتهم
تهل شهر شعبان وأهل البلد يف خوف شديد، وأهل القرايا واحلواضر يف نقلة أثاثهم وبقارهم ودواهبم وأبنائهم واس

ونسائهم، وأكثر أبواب البلد مغلقة سوى بايب الفراديس واجلابية، ويف كل يوم نسمع بأمور كثرية من النهب للقرايا 
، وكذلك من أهل العقيبة وسائر حواضر البلد، فنزلوا عند واحلواضر، حىت انتقل كثري من أهل الصاحلية أو أكثرهم

معارفهم وأصحاهبم، ومنهم من نزل على قارعة الطريق بنسائهم وأوالدهم، فال حول وال قوة إال باهللا العلي 
  .العظيم

من إن هذا الوقت كان أصعب من ذلك ملا ترك الناس من ورائهم : وقال كثري من املشايخ الذي أدركوا زمن قازان
الغالت والثمار اليت هي عمدة قوهتم يف سنتهم، وأما أهل البلد ففي قلق شديد أيضا ملا يبلغهم عنهم من الفجور 

بالنساء، وجيعلون يدعون عقيب الصلوات عليهم يصرحون بأمسائهم ويعنون بأمساء أمرائهم وأتباعهم ونائب القلعة 
ويقوي عزمهم ويبشرهم خبروج العساكر املنصورة من االمري سيف الدين إباجي يف كل وقت يسكن جأش الناس 

الديار املصرية صحبة السلطان إىل بالد غزة حيث اجليش الدمشقي، ليجيئوا كلهم يف خدمته وبني يديه، وتدق 
البشائر فيفرح الناس مث تسكن االخبار وتبطل الروايات فتقلق وخيرجون يف كل يوم وساعة يف جتمل عظيم ووعد 

 جاء السلطان أيده اهللا تعاىل وقد ترجل االمراء بني يديه من حني بسط له عند مسجد الدبان إىل وهيآت حسنة، مث
، وهو البس قباء أمحر له قيمته على فرس أصيلة مؤدبة معلمة املشي على القوس ال حتيد )٢(داخل القلعة املنصورة 

واخلز فوق رأسه حيمله بعض االمراء االكابر، عنه، وهو حسن الصورة مقبول الطلعة، عليه هباء اململكة والرياسة، 
وكلما عاينه من عاينه من الناس يبتهلون بالدعاء بأصوات عالية، والنساء بالزغرطة، وفرح الناس فرحا شديدا، 

  وكان يوما مشهودا، وأمرا
__________  

  .قردمطلب منه يأمره باالفراج عن االمري : ٥٤٠/  ١وبدائع الزهور  ٨٧١/  ٢يف السلوك ) ١(
  .وأن يفتح أبواب املدينة، ففتح أبواهبا ومل يفرج عن االمري إال مبرسوم سلطاين

__________  
ثاين : ٥٤٢/  ١ويف بدائع الزهور  ٨٧٢/  ٢السلوك (كان دخوله إىل املدينة يف يوم اخلميس مستهل رمضان ) ٢(

  ).شهر رمضان

  .محيدا، جعله اهللا مباركا على املسلمني
نصورة، وقد قدم معه اخلليفة املعتضد أبو الفتح بن أيب بكر املستكفي باهللا أيب الربيع سليمان بن فنزل بالقلعة امل

احلاكم بأمر اهللا أيب العباس أمحد، وكان راكبا إىل جانبه من ناحية اليسار، ونزل باملدرسة الدماغية يف أواخر هذا 
  .طلب بيبغا ومن معه من البغاة املفسدين اليوم سائر االمراء مع نائب الشام، ومقدمهم طاز وشيخون يف

ويف يوم اجلمعة ثانيه حضر السلطان أيده اهللا إىل اجلامع االموي وصلى فيه اجلمعة باملشهد الذي يصلي فيه نواب 
  .السلطان أيده اهللا، فكثر الدعاء واحملبة له ذاهبا وآيبا تقبل اهللا منه، وكذلك فعل اجلمعة االخرى وهي تاسع الشهر

باخلليفة املعتضد باهللا أيب  -يوم السبت عاشره اجتمعنا يقول الشيخ عماد الدين بن كثري املصنف رمحه اهللا ويف 
الفتح بن أيب بكر بن املستكفي باهللا أيب الربيع سليمان بن احلاكم بأمر اهللا أيب العباس أمحد، وسلمنا عليه وهو نازل 

جزءا فيه ما رواه أمحد بن حنبل عن حممد بن إدريس الشافعي يف باملدرسة الدماغية، داخل باب الفرج وقرأت عنده 
مسنده، وذلك عن الشيخ عز الدين بن الضيا احلموي بسماعه من ابن البخاري، وزينب بنت مكي عن أمحد بن 



احلصني عن ابن املذهب عن أيب بكر بن مالك عن عبد اهللا بن أمحد عن أبيه فذكرمها، واملقصود أنه شاب حسن 
  .مليح الكالم متواضع جيد الفهم حلو العبارة رحم اهللا سلفهالشكل 

  .ويف رابع عشره قدم الربيد من بالد حلب بسيوف االمراء املمسوكني من أصحاب بيبغا
إىل القصر االبلق يف أهبة اململكة، ومل ) ١(ويف يوم اخلميس خامس عشره نزل السلطان امللك الصاحل من الطارمة 

  .الصالة، بل اقتصر على الصالة بالقصر املذكورحيضر يوم اجلمعة إىل 
ويف يوم اجلمعة باكر النهار دخل االمري سيف الدين شيخون وطار مبن معهما من العساكر من بالد حلب، وقد 

التركماين مبن بقي معهم، وهم القليل، وقد أسر مجاعة من ) ٢(فات تدارك بيبغا وأصحابه لدخوهلم بالد زلغادر 
كانوا معه، وهم يف القيود والسالسل صحبة االمريين املذكورين، فدخال على السلطان وهو بالقصر االمراء الذين 

  االبلق فسلما عليه وقبال االرض وهنآه بالعيد، ونزل
طاز بدار أيتمش بالشرق الشمايل، ونزل شيخون بدار إياس احلاجب بالقرب من الظاهرية الربانية، ونزل بقية 

وأما االمري سيف الدين أرغون فأقام حبلب نائبا عن سؤاله إىل ما ذكر، وخوطب يف تقليده  اجليش يف أرجاء البلد،
بألقاب هائلة، ولبس خلعة سنية، وعظم تعظيما زائدا، ليكون هناك إلبا على بيبغا وأصحابه لشدة ما بينهما من 

  .العداوة
صالة عيد الفطر بامليدان االخضر، وخطب مث صلى السلطان مبن معه من املصريني ومن انضاف إليهم من الشاميني 

  هبم القاضي
__________  

  ).٤حاشية  ٧٧٥/  ١السلوك (الطارمة بيت من خشب يكون سقفه على هيئة قبة، جللوس السلطان ) ١(
__________  

  هرب بيبغا إىل ملطية: ٥٤٢/  ١قراجا بن دلغادر، ويف بدائع الزهور : ٨٧٤/  ٢يف السلوك ) ٢(

  .ناوي املصريتاج الدين امل
  .قاضي العسكر املصري مبرسوم السلطان وذويه، وخلع عليه

  .انتهى واهللا سبحانه وتعاىل أعلم
قتل االمراء السبعه من أصحاب بيبغا ويف يوم االثنني ثالث شوال قبل العصر ركب السلطان من القصر إىل الطارمة 

، فجلس يف الطارمة ووقف اجليش بني يديه حتت القلعة وعلى رأسه القبة والطري حيملهما االمري بدر الدين بن اخلطري
وأحضروا االمراء الذين قدموا هبم من بالد حلب، فجعلوا يوقفون االمري منهم مث يشاورون عليه فمنهم من يشفع 

مخس طبلخانات ومقدما ألف، منهم نائب صفد برناق وشفع يف : ، فوسط سبعة) ١(فيه ومنهم من يؤمر بتوسيطه 
  .، وكانوا مخسة آخرين)٢(ردوا إىل السجن الباقني ف

وحتولت دول كثرية، وتأمر مجاعة من االجناد ) ٣(ويف يوم االربعاء خامسه مسك مجاعة من أمراء دمشق سبعة 
  .وغريهم انتهى

خروج السلطان من دمشق متوجها إىل بالد مصر ويف يوم اجلمعة سابع شوال ركب السلطان يف جيشه من القصر 
ا لصالة اجلمعة باجلامع االموي، فلما انتهى إىل باب النصر ترجل اجليش بكماله بني يديه مشاة، وذلك االبلق قاصد

  يف يوم شات كثري الوحل فصلى باملقصورة إىل جانب املصحف العثماين، وليس معه يف الصف االول
ب بإطالق أعشار أحد، بل بقية االمراء خلفه صفوف، فسمع خطبة اخلطيب، وملا فرغ من الصالة قرئ كتا



االوقاف، وخرج السلطان مبن معه من باب النصر، فركب اجليش واستقل ذاهبا حنو الكسوة مبن معه من العساكر 
املنصورة، مصحوبني بالسالمة والعافية املستمرة، وخرج السلطان وليس بدمشق نائب سلطنة، وهبا االمري بدر الدين 

غيبة، حىت يقدم إليها نائبها ويتعني هلا، وجاءت االخبار بوصول السلطان بن اخلطري هو الذي يتكلم يف االمور نائب 
  ، وكان يوما مشهودا، وخلع على االمراء)٤(إىل الديار املصرية ساملا، ودخلها يف أهبة عظيمة يف أواخر ذي القعدة 

__________  
عليه بالسيف بقوة حتت السرة وهو نوع من القتل يضرب احملكوم ) لسان العرب(قطع الشئ نصفني : التوسيط) ١(

  .لينقسم اجلسم نصفني
__________  

وهم الصنبغا برناق، وطيبغا حالوة ومهدي شاد دواوين حلب، واستبغا التركماين، وألصنبغا شاد الشرا خباناه، ) ٢(
لعة وشادي أخو أمري أمحد نائب محاة، وأعيد ملكتمر السعدي إىل السجن بعد شفاعة أحد االمراء فأعيد إىل ق

  .دمشق مث أخرج إىل االسكندرية
  ).٥٤٣/  ١وبدائع الزهور  ٨٧٥/  ٢السلوك (

__________  
وهم ملك آص شاد دواوين دمشق، وساطلمش اجلاليل، ومصطفى، واحلسام مملوك أرغون شاه، وأمري علي ) ٣(

  ).٨٧٥/  ٢السلوك (طرنطاي البشمقدار، وابن جودي، وقردم أمري آخور 
__________  

  .أواخر شوال: ٥٤٣/  ١بدائع الزهور  يف) ٤(
  .يوم الثالثاء اخلامس والعشرين شوال: ٨٧٦/  ٢ويف السلوك 

كلهم ولبس خلعة نيابة الشام االمري عالء الدين املارداين، ومسك االمري علم الدين بن زنبور وتولية الوزارة 
  ).١(الصاحب موفق الدين 

االمري عالء الدين علي اجلمدار من الديار املصرية إىل دمشق  احلجة دخل] ذي [ ويف صبيحة يوم السبت خامس 
احملروسة يف أهبة هائلة، وموكب حافل مستوليا نيابة هبا، وبني يديه االمراء على العادة، فوقف عند تربة هبادرآص 

باركا على حىت استعرض عليه اجليش فلحقهم، فدخل دار السعادة فنزهلا على عادة النواب قبله، جعله اهللا وجها م
  .املسلمني

ويف يوم السبت ثالث عشره قدم دوادار السلطان االمري عز الدين مغلطاي من الديار املصرية فنزل القصر االبلق، 
  ومن عزمه الذهاب إىل البالد احللبية ليجهز اجليوش حنو بيبغا وأصحابه انتهى واهللا

  .تعاىل أعلم
السنة وسلطان االسالم بالديار املصرية والبالد الشامية  مث دخلت سنة أربع ومخسني وسبعمائة استهلت هذه

واململكة احللبية وما واالها واحلرمني الشريفني امللك الصاحل صالح الدين صاحل بن امللك الناصر حممد بن امللك 
ملكة االمراء املنصور قالوون الصاحلي، ونائبه بالديار املصرية االمري سيف الدين قبالي، واملشار إليهم يف تدبري امل

سيف الدين شيخون، وسيف الدين طاز، وسيف الدين صرغتمش الناصري، وقضاة القضاء وكاتب السر هناك هم 
املذكورون يف السنة املاضية، ونائب حلب االمري سيف الدين أرغون الكاملي، الجل مقاتلة أولئك االمراء الثالثة 

رجب من السنة املاضية، مث جلأوا إىل بالد البلبيسني يف خفارة  بيبغا وأمري أمحد وبكلمش الذين فعلوا ما ذكرنا يف



زلغادر التركماين، مث إنه احتال عليهم من خوفه من صاحب مصر وأسلمهم إىل قبضة نائب حلب املذكور، ففرح 
 املسلمون بذلك فرحا شديدا، وهللا احلمد واملنة، ونائب طرابلس االمري سيف الدين أيتمش الذى كان نائب دمشق

  .كما ذكرنا، تقلبت به االحوال حىت استنيب يف طرابلس حني كان السلطان بدمشق كما تقدم
واستهلت هذه السنة وقد تواترت االخبار بأن االمراء الثالثة بيبغا وبكلمش وأمري أمحد قد حصلوا يف قبضة نائب 

يهم، وقد فرح املسلمون بذلك حلب االمري سيف الدين أرغون، وهم مسجونون بالقلعة هبا، ينتظر ما يرسم به ف
  .فرحا شديدا

ويف يوم السبت سابع عشر احملرم وصل إىل دمشق االمري عز الدين مغلطاي الدويدار عائدا من البالد احللبية، ويف 
صحبته رأس بيبغا الباغي أمكن اهللا منه بعد وصول صاحبيه بكلمش الذي كان نائبا بطرابلس، وأمري أمحد الذي 

فقطعت رؤوسهما حبلب بني يدي نائبها سيف الدين أرغون الكاملي، وسريت إىل مصر، وملا وصل كان نائب محاة 
  بعدمها فعل به كفعلهما جهرا بعد العصر بسوق اخليل بني يدي نائب السلطنة

__________  
  ).٥٤٥/  ١بدائع الزهور  - ٨٧٩/  ٢السلوك (وهو املوفق هبة اهللا بن ابراهيم بن سعد الدولة القبطي ) ١(

  .واجليش برمته والعامة على االحاجري يتفرجون وفرحون مبصرعه، وسر املسلمون كلهم وهللا احلمد واملنة
ويف يوم اجلمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع االول أقيمت مجعة جديدة مبحلة الشاغور مبسجد هناك يقال له 

ن بن قيم اجلوزية، مث وقع يف ذلك كالم فأفضى مسجد املزار، وخطب فيه مجال الدين عبد اهللا بن الشيخ مشس الدي
احلال أن أهل احمللة ذهبوا إىل سوق اخليل يوم موكبه، ومحلوا سناجق خليفتني من جامعهم ومصاحف واشتملوا إىل 

نائب السلطنة وسألوا منه أن تستمر اخلطبة عندهم، فأجاهبم إىل ذلك يف الساعه الراهنة، مث وقع نزاع يف جواز 
  .كم القاضي احلنبلي هلم باالستمرار، وجرت خطوب طويلة بعد ذلكذلك، مث ح

ويف يوم االحد سابع ربيع اآلخر تويف االمري الكبري سيف الدين أجلي بغا العاديل، ودفن بتربته اليت كان أنشأها قدميا 
به يف نوبة أرغون ظاهر باب اجلابية، وهي مشهورة تعرف به، وكان له يف االمرة قريبا من ستني سنة، وقد كان أصا

شاه وقضيته ضربة أصابت يده اليمىن، واستمر مع ذلك على إمرته وتقدمته حمترما معظما إىل أن تويف رمحة اهللا تعاىل 
  .عليه

ذكر أمر غريب جدا ملا ذهب لتهنئة االمري ناصر الدين بن االقوس بنيابة بعلبك وجدت هنالك شابا فذكر يل من 
ى مث ظهر له ذكر، وقد كان أمره اشتهر ببالد طرابلس، وشاع بني الناس بدمشق حضر أن هذا هو الذي كان أنث

كيف : وغري ذلك، وحتدث الناس به، فما رأيته وعليه قبعة تركية استدعيته إيل وسألته حبضرة من حضر، فقلت له
ثالثة أزواج كنت امرأة مدة مخس عشرة سنة، وزوجوين ب: كان أمرك ؟ فاستحىي وعاله خجل يشبه النساء، فقال

ال يقدرون علي، وكلهم يطلق مث اعترضين حال غريب فغارت ثدياي وصغرت، وجعل النوم يعتريين ليال وهنارا، مث 
جعل خيرج من حمل الفرج شئ قليل قليال، ويتزايد حىت برز شبه ذكر وأنثيان، فسألته أهو كبري أم صغري ؟ فاستحىي 

احتلم مرتني منذ حصل له ذلك، وكان له قريبا من ستة : حتلم ؟ فقالمث ذكر أنه صغري بقدر االصبع، فسألته هل ا
  أشهر إىل حني أخربين، وذكر أنه حيسن صنعة النساء كلها من الغزل

واليوم ؟ : نفيسة، فقلت: والتطريز والزركاش وغري ذلك، فقلت له ما كان امسك وأنت على صفة النساء ؟ فقال
هذا احلال كتمه عن أهله حىت عن أبيه، مث عزموا على تزوجيه على رابع فقال فقال عبد اهللا، وذكر أنه ملا حصل له 

المه إن االمر ما صفته كيت وكيت، فلما اطلع أهله على ذلك أعلموا به نائب السلطنة هناك، وكتب بذلك 



 حمضرا واشتهر أمره، فقدم دمشق ووقف بني يدي نائب السلطنة بدمشق، فسأله فأخربه كما أخربين، فأخذه
احلاجب سيف الدين كحلن ابن االقوس عنده وألبسه ثياب االجناد، وهو شاب حسن، على وجهه ومسته ومشيته 

  وحديثه أنوثة

النساء، فسبحان اهللا ملا يشاء، فهذا أمر مل يقع مثله يف العامل إال قليال جدا، وعندي أن ذكره كان غائرا يف جوزة 
، حىت تكامل ظهوره فتبينوا أنه كان ذكرا، وذكر يل أن ذكره برز خمتونا مث ملا بلغ ظهر قليال قليال) ١(طري فافرخا 

  .فسمي ختان القمر، فهذا يوجد كثريا واهللا أعلم
ويف يوم الثالثاء خامس شهر رجب قدم االمري عز الدين بقطية الدويدار من الديار احللبية وخرب عما اتفق عليه 

تلك احلصون وعساكر خلف بن زلغادر التركماين، الذي كان أعان  العساكر احللبية من ذهاهبم مع نائبهم ونواب
بيبغا وذويه على خروجه على السلطان، وقدم معه إىل دمشق وكان من أمره ما تقدم بسطه يف السنة املاضية، وأهنم 

بقار هنبوا أمواله وحواصله، وأسروا خلقا من بنيه وذويه وحرميه، وأن اجليش أخذ شيئا كثريا من االغنام واال
والرقيق والدواب واالمتعة وغري ذلك، وأنه جلأ إىل ابن أرطنا فاحتاط عليه واعتقله عنده، وراسل السلطان بأمره 

  .ففرح الناس براحة اجليش احلليب وسالمته بعدما قاسوا شديدا وتعبا كبريا
ن لدن عود السلطان إىل ويف يوم االربعاء ثالث عشره كان قدوم االمراء الذين كانوا مسجونني باالسكندرية م

الديار املصرية، ممن كان اهتم مبماالة بيبغا أو خدمته، كاالمري سيف الدين ملك أجي، وعالء الدين علي السيمقدار، 
  .وساطلمس اجلاليل ومن معهم

جواز ويف أول شهر رمضان اتفق أن مجاعة من املفتيني أفتوا بأحد قويل العلماء ومها وجهان الصحابنا الشافعية وهو 
  استعادة ما استهدم من الكنائس، فتعصب عليهم قاضي القضاة

" تقي الدين السبكي فقرعهم يف ذلك ومنعهم من االفتاء، وصنف يف ذلك مصنفا يتضمن املنع من ذلك مساه 
 ويف خامس شهر رمضان قدم االمري أبو الغادر التركماين الذي كان مؤازرا لبيبغا يف العام" الدسائس يف الكنائس 

املاضي على تلك االفاعيل القبيحة، وهو مضيق عليه، فأحضر بني يدي النائب مث أودع القلعة املنصورة يف هذا 
  .اليوم

مث دخلت سنة مخس ومخسني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان الديار املصرية والبالد الشامية وما يتبع ذلك 
ها امللك الصاحل صالح الدين بن امللك الناصر حممد بن امللك واحلرمني الشريفني وما واالمها من بالد احلجاز وغري

املنصور قالوون الصاحلي، وهو ابن بنت تنكز نائب الشام، وكان يف الدولة الناصرية، ونائبه بالديار املصرية سيف 
قاضي الدين قبالي الناصري، ووزيرة القاضي موفق الدين، وقضاة مصر هم املذكورون يف العام املاضي، ومنهم 

القضاة عز الدين بن مجاعة الشافعي، وقد جاور يف هذه السنة يف احلجاز الشريف، والقاضي تاج الدين املناوي يسد 
  املنصب عنه، وكاتب السر القاضي عالء الدين بن فضل اهللا العدوي، ومدبرو اململكة االمراء الثالثة سيف الدين

__________  
  .كذا باالصل) ١(

  .اصري واالمري الكبري الدوادار عز الدين مغلطاي الناصريشيخون، وصرغتمش الن
ودخلت هذه السنة واالمري سيف الدين شيخون يف االحداث من مدة شهر أو قريب ونائب دمشق االمري عالء 

الدين أمري علي املارداين، وقضاة دمشق هم املذكورون يف اليت قبلها، وناظر الدواوين الصاحب مشس الدين موسى 



ج إسحاق وكاتب السر القاضي ناصر الدين بن الشرف يعقوب، وخطيب البلد مجال الدين حممود بن مجلة، بن التا
  .وحمتسبه الشيخ عالء الدين االنصاري، قريب الشيخ هباء الدين بن إمام املشهد، وهو مدرس االمينية مكانه أيضا

ا باالسكندرية مث أفرج عنه، وقد كان قبل ويف شهر ربيع اآلخر قدم االمري عالء الدين مغلطاي الذي كان مسجون
  ذلك هو الدولة، وأمر باملسري إىل الشام ليكون عند محزة أيتمش نائب

طرابلس، وأما منجك الذي كان وزيره بالديار املصرية وكان معتقال باالسكندرية مع مغلطاي، فإنه صار إىل صفد 
  .طاال إىل حني حيكم اهللا عز وجل انتهى واهللا أعلممقيما هبا بطاال، كما أن مغلطاي أمر باملقام بطرابلس ب

نادرة من الغرائب يف يوم االثنني السادس عشر من مجادى االوىل اجتاز رجل من الروافض من أهل احللة جبامع 
دمشق وهو يسب أو من ظلم آل حممد، ويكرر ذلك ال يفتر، ومل يصل مع الناس وال صلى على اجلنازة احلاضرة، 

يف الصالة، وهو يكرر ويرفع صوته به، فلما فرغنا من الصالة نبهت عليه الناس فأخذوه وإذا قاضي  على أن الناس
  .القضاة الشافعي يف تلك اجلنازة حاضر مع الناس

لعن اهللا أبا : أبو بكر الصديق، مث قال جهرة والناس يسمعون: فجئت إليه واستنطقته من الذي ظلم آل حممد ؟ فقال
معاوية ويزيد، فأعاد ذلك مرتني، فأمر به احلاكم إىل السجن، مث استحضره املالكي وجلده بكر وعمر وعثمان و

بالسياط، وهو مع ذلك يصرخ بالسب واللعن والكالم الذي ال يصدر إال عن شقي، واسم هذا اللعني علي بن أيب 
عشره عقد له جملس بدار الفضل بن حممد بن حسني ابن كثري قبحه اهللا وأخزاه، مث ملا كان يوم اخلميس سابع 

السعادة وحضر القضاة االربعة وطلب إىل هنالك فقدر اهللا أن حكم املالكي بقتله، فأخذ سريعا فضرب عنقه حتت 
القلعة وحرقه العامة وطافوا برأسه البلد ونادوا عليه هذا جزاء من سب أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

املالكي وإذا عند شئ مما يقوله الرافضة الغالة، وقد تلقى عن أصحاب ابن  وقد ناظرت هذا اجلاهل بدار القاضي
  .مطهر أشياء يف الكفر والزندقة، قبحه اهللا وإياهم
  .وورد كتاب بإلزام أهل الذمة بالشروط العمرية

كبار ويف يوم اجلمعة ثامن عشر رجب الفرد قرئ جبامع دمشق باملقصورة حبضرة نائب السلطنة وأمراء االعراب، و
  االمراء، وأهل احلل والعقد والعامة كتاب السلطان بإلزام أهل الذمة

  منها أن ال يستخدموا يف شئ من الدواوين السلطانية واالمراء: بالشروط العمرية وزيادات أخر
وال يف شئ من االشياء، وأن ال تزيد عمامة أحدهم عن عشرة أذرع وال يركبوا اخليل وال البغال ولكن احلمري 

الكف عرضا، وأن ال يدخلوا إال بالعالمات من جرس أو خبامت حناس أصفر، أو رصاص، وال تدخل نساؤهم مع با
املسلمات احلمامات، وليكن هلن محامات ختتص هبن، وأن يكون إزار النصرانية من كتان أزرق، واليهودية من كتان 

  .يثهم على االحكام الشرعيةأصفر، وأن يكون أحد خفيها أسود واآلخر أبيض، وأن حيكم حكم موار
واحترقت باسورة باب اجلابية يف ليلة االحد والعشرين من مجادى اآلخرة، وعدم املسلمون تلك االطعمات 

  .واحلواصل النافعة من الباب اجلواين إىل الباب الرباين
ورد دمشق  -افعي بن النقاش املصري الش -ويف مستهل شهر رمضان عمل الشيخ االمام العامل البارع مشس الدين 

باجلامع االموي جتاه حمراب الصحابة، ميعادا للوعظ واجتمع عنده خلق من االعيان والفضالء والعامة، وشكروا 
  .كالمه وطالقة عبارته، من غري تلعثم وال ختليط وال توقف، وطال ذلك إىل قريب العصر

القاضي كمال الدين حسني بن قاضي  ويف صبيحة يوم االحد ثالثه صلي جبامع دمشق بالصحن حتت النسر على
القضاة تقي الدين السبكي الشافعي، ونائبه، وحضر نائب السلطنة االمري عالء الدين علي، وقضاة البلد واالعيان 



والدولة وكثري من العامة، وكانت جنازته حمسودة، وحضر والده قاضي القضاة وهو يهادي بني رجلني، فظهر عليه 
ليه إماما، وتأسف الناس عليه لسماحة أخالقه واجنماعه على نفسه ال يتعدى شره إىل غريه، احلزن والكآبة، فصلى ع

وكان حيكم جيدا نظيف العرض يف ذلك، وكان قد درس يف عدة مدارس، منها الشامية الربانية والعذراوية، وأفىت 
اسيون يف تربة معروفة هلم وتصدر، وكانت لديه فضيلة جيدة بالنحو والفقه والفرائض وغري ذلك، ودفن بسفح ق

  .رمحهم اهللا
عودة امللك الناصر حسن بن امللك الناصر حممد بن قالوون وذلك يوم االثنني ثاين شهر شوال اتفق مجهور االمراء 

  يف) ١(مع االمري شيخون وصرغتمش 
__________  

لسبب كان ما بلغ االمري إىل أن ا ٩٢٩/  ٢أشار املقريزي وهو يورد خرب خلع امللك الصاحل يف السلوك ) ١(
  شيخو أن

  .السلطان قد اتفق مع أخوه طاز على أن يقبض عليه وعلى صرغتمش يوم العيد
فلم حيضر شيخو صالة العيد وكان ...وكان طاز قد توجه إىل البحرية يف هذه االيام بعدما قرر مع السلطان ما ذكر

  .قد بلغه ما تقرر
وركبوا ..المري شيخو من االمراء صرغتمش وطقطاي ومن يلوذ هبمفباتوا على حذر وأصبحوا وقد اجتمع مع ا

مجيعا إىل حتت القلعة بالسالح وصعد بعضهم إىل القلعة وقبضوا على السلطان وسجنوه، فزال ملكه يف أقل من 
  .ساعة

 وأشار يف النجوم الزاهرة إىل سبب آخر وهو ختوف طاز وصرغتمش كل منهما من اآلخر، وكان كل منهما حياول
  =االتفاق 

عندئذ ..مع شيخو فلم يفلحا فاتفق طاز مع اخوته انه فيما يغيب إىل الصيد يركبوا على صرغتمش ومن يلوذ به= 
بعدما  -وعملوا على خلع الصاحل واعادة الناصر حسن لكونه الصاحل مييل إىل طاز ..قرر شيخو مساعدة صرغتمش

  .٢٨٦/  ١٠لطنة فخلعوه وأعيد أخاه إىل الس -اقنعوا شيخو على ذلك 
غيبة طاز يف الصيد على خلع امللك الصاحل صاحل بن الناصر، وأمه بنت تنكز، وإعادة أخيه امللك الناصر حسن، 
وكان ذلك يومئذ وألزم الصاحل بيته مضيقا عليه، وسلم إىل أمه خوندة بنت االمري سيف الدين تنكز نائب الشام 

سلطان الصاحل المه عمر بن أمحد بن بكتمز الساقي، ووقعت خبطة كان، وقطلبو طاز، وأمسك أخوه سنتم وأخو ال
عظيمة بالديار املصرية، ومع هذا فلم يقبل الربيد إىل الشام وخرب البيعة إال يوم اخلميس الثالث عشر من هذا 

بدار الشهر، قدم بسببها االمري عز الدين أيدمر الشمسي وبايع النائب بعد ما خلع عليه خلعة سنية، واالمراء 
السعادة على العادة، ودقت البشائر وزين البلد وخطب له اخلطيب يوم اجلمعة على املنرب حبضرة نائب السلطنة 
والقضاة والدولة ويف صبيحة يوم اخلميس تاسع عشر شوال دخل دمشق االمري سيف الدين منجك على نيابة 

  .ما عديدة مث سار إىل بلده بعد أيامطرابلس ونزل القصر االبلق مع االمري عز الدين أيدمر فأقام أيا
ويف صبيحة يوم اخلميس السادس والعشرين منه دخل االمري سيف الدين طاز من الديار املصرية يف مجاعة من 

أصحابه جمتازا إىل نيابة حلب احملروسة، فتلقاه نائب السلطنة إىل قريب من جامع كرمي الدين بالقبيبات، وشيعه إىل 
يس فسار ونزل بوطأة برزة فبات هنالك، مث أصبح غاديا وقد كان نظري االمري شيخون ولكن قريب من باب الفراد

  قوي عليه فسريه إىل بالد



  .حلب، وهو حمبب إىل العامة ملا له من السعي املشكور يف أمور كبار كما تقدم
ن امللك الناصر مث دخلت سنة ست ومخسني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان االسالم واملسلمني السلطا

حسن بن امللك الناصر حممد بن امللك املنصور قالوون الصاحلي، وليس بالديار املصرية نائب وال وزير، وقضاهتا هم 
املذكورون يف اليت قبلها، ونائب دمشق االمري علي املارداين، والقضاة واحلاجب واخلطيب وكاتب السر هم 

، ونائب طرابلس منجك، ونائب محاة استدمر )١( سيف الدين طاز املذكورون يف اليت قبلها، ونائب حلب االمري
العمري، ونائب صفد االمري شهاب الدين بن صبح، ونائب محص االمري ناصر الدين بن االقوس، ونائب بعلبك 

  .احلاج كامل
  ويف يوم االثنني تاسع صفر مسك االمري أرغون الكاملي الذي ناب بدمشق مدة مث بعدها

__________  
كان االمري طاز عندما خلع امللك الصاحل يف الصيد غائبا يف البحرية وعند عودته قيده االمري صرغتمش وسجنه ) ١(

بالربج يف القلعة وبقي أياما فشفع فيه بعض االمراء فاخرجه السلطان مث أخلع عليه وقرره يف نيابة حلب ورسم له 
 ٥٥٥ - ٥٥٤/  ١بدائع الزهور ( ٧٥٥ال من سنة بأن خيرج إليها من يومه وكان ذلك يوم اجلمعة سادس شو

  ).٣٠٢/  ١٠النجوم الزاهرة 

ابن نور الدين علي بن غازي من قرية اللبوة من الكالم السئ الذي نال من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وسبه 
وشفى اهللا صدور قوم وقذفه بكالم ال يليق ذكره، فقتل لعنة اهللا يومئذ بعد أذان العصر بسوق اخليل وحرقه الناس 

  .مؤمنني وهللا احلمد واملنة
ويف صبيحة يوم االحد رابع عشر شعبان درس القاضي هباء الدين أبو البقاء السبكي باملدرسة القيمرية نزل له عنها 

ابن عمه قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي وحضر عنده القضاة 
وصلي يف هذا اليوم ]  ٩: احلشر) [ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة(يف قوله تعاىل واالعيان، وأخذ 

بعد الظهر على الشيخ الشاب الفاضل احملصل مجال الدين عبد اهللا بن العالمة مشس الدين بن قيم اجلوزية احلنبلي، 
  ودفن عند أبيه

م جيدة، وذهنه حاضر خارق، أفىت ودرس وأعاد وناظر مبقابر باب الصغري، وكانت جنازته حافلة، وكانت لديه علو
  .وحج مرات عديدة رمحه اهللا وبل بالرمحة ثراه

ويف يوم االثنني تاسع عشر شوال وقع حريق هائل يف سوق القطانني بالنهار، وذهب إليه نائب السلطنة واحلجبة 
ذهب بسببه الدكاكني ودور كثرية، والقضاة حىت اجتهد الفعول واملتربعون يف إمخاده وطفيه، حىت سكن شره و

  .جدا فإنا هللا وإنا إليه راجعون
وقد رأيته من الغد والنار كما هي عمالة والدخان صاعد والناس يطفونه باملاء الكثري الغمر والنار ال ختمد، لكن 

  .هدمت اجلدران وخربت املساكن وانتقل السكان انتهى واهللا أعلم
ة استهلت هذه السنة وسلطان البالد بالديار املصرية والشامية واحلرمني وغري مث دخلت سنة سبع ومخسني وسبعمائ

ذلك امللك الناصر حسن بن امللك الناصر حممد بن امللك املنصور قالوون الصاحلي، وال نائب وال وزير مبصر، وإمنا 
المري عز الدين مغلطاي يرجع تدبري اململكة إىل االمري سيف الدين شيخون، مث االمري سيف الدين صرغتمش، مث ا

الدوايدار، وقضاة مصر هم املذكورون يف اليت قبلها سوى الشافعي فإنه ابن املتويف قاضي القضاة تاج الدين عبد 
الوهاب بن تقي الدين السبكي، ونائب حلب االمري سيف الدين طاز، وطرابلس االمري سيف الدين منجك، 



دمر العمري، وحبمص عالء الدين بن املعظم، وببعلبك االمري ناصر وبصفد االمري شهاب الدين بن صبح، وحبماة ي
  .الدين االقوس

ويف العشر االول من ربيع االول تكامل اصالح بالط اجلامع االموي وغسل فصوص املقصورة والقبة، وبسط بسطا 
يدغمش أحد حسنا، وبيضت أطباق القناديل، وأضاء حاله جدا، وكان املستحث على ذلك االمري عالء الدين أ

  .أمراء الطبلخانات، مبرسوم نائب السلطنة له يف ذلك

  ويف يوم اجلمعة الثامن والعشرين من ربيع اآلخر من هذه السنة صلي على االمري سيف الدين
براق أمري أرجو جبامع تنكز، ودفن مبقابر الصوفية، وكان مشكور السرية كثري الصالة والصدقة حمبا للخري وأهله، 

  .صحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا تعاىلمن أكابر أ
وقد رسم لولديه ناصر الدين حممد وسيف الدين أيب بكر كل منهما بعشرة أرماح، ولناصر الدين مبكان أبيه يف 

  .الوظيفة باصطبل السلطان
ين أيب بكر ويف يوم اخلميس رابع شهر مجادى االوىل خلع على االمريين االخوين ناصر الدين حممد وسيف الد

  ).١(ولدي االمري سيف الدين براق رمحه اهللا تعاىل، بأمريين عشرتني 
ووقع يف هذا الشهر نزاع بني احلنابلة يف مسألة املناقلة، وكان ابن قاضي اجلبل احلنبلي حيكم باملناقلة يف قرار دار 

على ما كانت قرار داره عليه، االمري سيف الدين طيدمر االمساعيلي حاجب احلجاب إىل أرض أخرى جيعلها وقفا 
ففعل ذلك بطريقه ونفذه القضاة الثالثة الشافعي واحلنفي واملالكي، فغضب القاضي احلنبلي وهو قاضي القضاة 
مجال الدين املرداوي املقدسي من ذلك، وعقد بسبب ذلك جمالس، وتطاول الكالم فيه، وادعى كثري منهم أن 

هو يف حال الضرورة، وحيث ال ميكن االنتفاع باملوقوف، فأما املناقلة جملرد مذهب االمام أمحد يف املناقلة إمنا 
املصلحة واملنفعة الراجحة فال، وامتنعوا من قبول ما قرره الشيخ تقي الدين بن تيمية يف ذلك، ونقله عن االمام أمحد 

راجحة، وصنف يف ذلك من وجوه كثرية من طريق ابنيه صاحل وحرب وأيب داود وغريهم، أهنا جتوز للمصلحة ال
فرأيتها يف غاية احلسن واالفادة، حبيث ال يتخاجل  -يعين الشيخ عماد الدين بن كثري  -مسألة مفردة وقفت عليها 

من اطلع عليها ممن يذوق طعم الفقه أهنا مذهب االمام أمحد رمحه اهللا، فقد احتج أمحد يف ذلك يف رواية ابنه صاحل مبا 
أن عمر كتب إىل ابن مسعود أن حيول املسجد : املسعودي، عن القاسم بن حممد رواه عن يزيد بن عوف، عن

اجلامع بالكوفة إىل موضع سوق التمارين، وجيعل السوق يف مكان املسجد اجلامع العتيق، ففعل ذلك، فهذا فيه 
تيق سوقا، على أن أوضح داللة على ما استدل به فيها من النقل مبجرد املصلحة فإنه ال ضرورة إىل جعل املسجد الع

االسناد فيه انقطاع بني القاسم وبني عمر وبني القاسم وابن مسعود، ولكن قد جزم به صاحب املذهب، واحتج به، 
  وهو ظاهر واضح يف ذلك، فعقد اجمللس يف يوم

  .االثنني الثامن والعشرين من الشهر
ظاهر باب الفرج احترق فيه بسببه قياسري  ويف ليلة االربعاء الرابع والعشرين من مجادى االوىل وقع حريق عظيم
  كثرية لطاز ويلبغا، وقيسرية الطواشي لبنت تنكز، وأخر كثرية ودور

__________  
أمري عشرة وتأيت مرتبته بعد أمري االربعني، ومن هذه الطبقة صغار الوالة، وحنوه مثل وايل الفسطاط وشاد ) ١(

وقال ابن شاهني يف ) ٦٣ - ٥٠ - ٢٨/  ٤صبح االعشى (ء اخلمسات مث تأيت مرتبة أمرا..الدواوين ووايل القرافة
  .وأمراء العشروات فكانت عدهتم قدميا مخسني أمريا خبدمته كل واحد منهم عشرة مماليك: ١١٣زبدة املمالك ص 



ودكاكني، وذهب للناس شئ كثري من االمتعة والنحاس والبضائع وغري ذلك، مما يقاوم ألف ألف وأكثر خارجا عن 
  .االموال، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .وقد ذكر كثري من الناس أنه كان يف هذه القياسري شر كثري من الفسق والربا والزغل وغري ذلك
قدموا يف سبعة : ويف السابع والعشرين من مجادى االوىل ورد اخلرب بأن الفرنج لعنهم اهللا استحوذوا على مدينة صفد

وهنبوا شيئا كثريا وأسروا أيضا، وهجموا على الناس وقت الفجر يوم اجلمعة، وقد  مراكب وقتلوا طائفة من أهلها
قتل منهم املسلمون خلقا كثريا وكسروا مركبا من مراكبهم، وجاء الفرنج يف عشية السبت قبل العصر وقدم الوايل 

ك الليلة وهللا احلمد، وهو جريح مثقل، وأمر نائب السلطنة عند ذلك بتجهيز اجليش إىل تلك الناحية فساروا تل
وتقدمهم حاجب احلجاب وحتدر إليه نائب صفد االمري شهاب الدين بن صبح، فسبق اجليش الدمشقي، ووجد 
الفرنج قد برزوا مبا غنموا من االمتعة واالسارى إىل جزيرة تلقاء صيدا يف البحر، وقد أسر املسلمون منهم يف 

لذي عاقهم عن الذهاب، فراسلهم اجليش يف انفكاك االسارى من املعركة شيخا وشابا من أبناء أشرافهم، وهو ا
  .أيديهم فبادرهم عن كل رأس خبمسمائة فأخذوا من ديوان االسارى مبلغ ثالثني ألفا، ومل يبق معهم وهللا احلمد أحد
ا أن واستمر الصيب من الفرنج مع املسلمني، وأسلم ودفع إليهم شيخ اجلريح، وعطش الفرنج عطشا شديدا، وأرادو

  يرووا من هنر هناك فبادرهم اجليش إليه فمنعوهم أن ينالوا منه قطرة واحدة، فرحلوا ليلة الثالثاء
منشمرين مبا معهم من الغنائم، وبعثت رؤوس مجاعة من الفرنج ممن قتل يف املعركة فنصبت على القلعة بدمشق، 

وهم حماصرون القلعة، وفيها ) ١(ذوا الربيض وجاء اخلرب يف هذا الوقت بأن إيناس قد أحاط هبا الفرنج، وقد أخ
نائب البلد، وذكروا أهنم قتلوا خلقا كثريا من أهلها فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وذهب صاحب حلب يف جيش 

كثيف حنوهم واهللا املسؤول أن يظفرهم هبم حبوله وقوته، وشاع بني العامة أيضا أن االسكندرية حماصرة ومل يتحقق 
  .وباهللا املستعان ذلك إىل اآلن،

ويف يوم السبت رابع مجادى اآلخرة قدم رؤوس من قتلى الفرنج على صيدا، وهي بضع وثالثون رأسا، فنصبت 
  .على شرافات القلعة ففرح املسلمون بذلك وهللا احلمد

لذي ويف ليلة االربعاء الثاين والعشرين من مجادى اآلخرة وقع حريق عظيم داخل باب الصغري من مطبخ السكر ا
عند السويقة املالصقة ملسجد الشناشني، فاحترق املطبخ وما حوله إىل محام أيب نصر، واتصل بالسويقة املذكورة وما 

هنالك من االماكن، فكان قريبا أو أكثر من احلريق ظاهر باب الفرج فإنا هللا وإنا إليه راجعون، وحضر نائب 
  .الريح قويا، وذلك بتقدير العزيز العليمالسلطنة، وذلك أنه كان وقت صالة العشاء ولكن كان 

  وتويف الشيخ عز الدين حممد بن إمساعيل بن عمر احلموي أحد مشايخ الرواة يف ليلة
__________  

  .الغنم برعاهتا اجملتمعة يف مرابضها: الربيض) ١(

ر ودفن مبقابر باب الثالثاء الثامن والعشرين من مجادى اآلخرة، وصلي عليه من الغد باجلامع االموي بعد الظه
  .الصغري

وكان مولده يف ثاين ربيع االول سنة مثانني وستمائة، فجمع الكثري وتفرد بالرواية عن مجاعة يف آخر عمره، وانقطع 
  .مبوته مساع السنن الكبري للبيهقي، رمحه اهللا

ق القبلي من ووقع حريق عظيم ليلة اجلمعة خامس عشر رجب مبحلة الصاحلية من سفح قاسيون، فاحرق السو
  .جامع احلنابلة بكماله شرقا وغربا، وجنوبا ومشاال



  .فإنا هللا وإنا إليه راجعون
  ويف يوم اجلمعة خامش شهر رمضان خطب باجلامع الذي أنشأه سيف الدين يلبغا الناصري

احلنفي،  غريب سوق اخليل وفتح يف هذا اليوم وجاء يف غاية احلسن والبهاء، وخطب الشيخ ناصر الدين بن الربوة
وكان قد نازعه فيه الشيخ مشس الدين الشافعي املوصلي، وأظهر والية من واقفه يلبغا املذكور، ومراسيم شريفة 

سلطانية، ولكن قد قوي عليه ابن الربوة بسبب أنه نائب عن الشيخ قوام الدين االتقاين احلنفي، وهو مقيم مبصر، 
لي، فرسم البن الربوة، فلبس يومئذ اخللعة السوداء من دار ومعه واليه من السلطان متأخرة عن والية املوص

السعادة وجاؤوا بني يديه بالسناجق السود اخلليفية، واملؤذنون يكربون على العادة، وخطب يومئذ خطبة حسنة 
أكثرها يف فضائل القرآن، وقرأ يف احملراب بأول سورة طه، وحضر كثري من االمراء والعامة واخلاصة، وبعض 

  .ة، وكان يوما مشهودا، وكنت ممن حضر قريبا منهالقضا
: والعجب أين وقفت يف شهر ذي القعدة على كتاب أرسله بعض الناس إىل صاحب له من بالد طرابلس وفيه

واملخدوم يعرف الشيخ عماد الدين مبا جرى يف بالد السواحل من احلريق من بالد طرابلس إىل آخر معاملة بريوت 
رق اجلبال كلها ومات الوحوش كلها مثل النمور والدب والثعلب واخلنزير من احلريق، ما إىل مجيع كسروان، أح

بقي للوحوش موضع يهربون فيها، وبقي احلريق عليه أياما وهرب الناس إىل جانب البحر من خوف النار واحترق 
يف ذي القعدة من هذه السنة  يعين الذي وقع يف تشرين وذلك -زيتون كثري، فلما نزل املطر أطفأه بإذن اهللا تعاىل 

قال ومن العجب أن ورقة من شجرة وقعت يف بيت من مدخنته فأحرقت مجيع ما فيه من االثاث والثياب وغري  -
  .ذلك ومن حلية حرير كثري، وغالب هذه البالد للدرزية والرافضة

  .نقلته من خط كاتبه حممد بن يلبان إىل صاحبه، ومها عندي بقبان فياهللا العجب
وقع بني الشيخ إمساعيل بن العز احلنفي وبني أصحابه من احلنفية مناقشة  -يعين ذي القعدة  -يف هذا الشهر و

بسبب اعتدائه على بعض الناس يف حماكمته، فاقتضى ذلك إحضاره إىل جملس احلكم ثالثة أيام كمثل املتمرد 
ئب احلنفي بإسقاط عدالته، مث ظهر خربه بأنه عندهم، فلما مل حيضر فيها حكم عليه القاضي شهاب الدين الكفري نا

  قصد بالد مصر، فأرسل النائب يف أثره

  .من يرده فعنفه، مث أطلقه إىل منزله، وشفع فيه قاضي القضاة احلنفي فاستحسن ذلك وهللا احلمد واملنة
 أبو بكر بن املستكفي مث دخلت سنة مثان ومخسني وسبعمائة استهلت هذه السنة واخلليفة أمري املؤمنني املعتضد باهللا

باهللا أيب الربيع سليمان العباسي، وسلطان االسالم بالديار املصرية وما يتبعها وبالبالد الشامية وما واالها واحلرمني 
الشريفني وغري ذلك امللك الناصر حسن بن امللك الناصر حممد بن امللك املنصور قالوون الصاحلي ويل له مبصر 

رجع االمور إصدارا وإيرادا إىل االمريين الكبريين سيف الدين شيخون وصرغتمش نائب وال وزير، وإمنا ت
الناصريني، وقضاة مصر مث املذكورون يف اليت قبلها، ونائب الشام بدمشق االمري عالء الدين أمري علي املارداين، 

  .وقضاة دمشق هم املذكورون يف اليت قبلها انتهى
اء الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة هندت مجاعة من جماوري اجلامع كائنة غريبة جدا ملا كان يوم االربع

بدمشق من مشهد علي وغريه، واتبعهم مجاعة من الفقراء واملغاربة، وجاؤوا إىل أماكن متهمة باخلمر وبيع احلشيش 
مث انتقلوا إىل حكر  فكسروا أشياء كثرية من أواين اخلمر، وأراقوا ما فيها وأتلفوا شيئا كثريا من احلشيش وغريه،

السماق وغريهم فثار عليهم من البارذارية والكالبرية وغريهم من الرعاع فتناوشوا، وضربت عليهم ضربات 
بااليدي وغريهم، ورمبا سل بعض الفساق السيوف عليهم كما ذكر، وقد رسم ملك االمراء لوايل املدينة ووايل الرب 



واحلشاشة، فنصروهم عليهم، غري أنه كثر معهم الضجيج ونصبوا راية أن يكونوا عضدا هلم وعونا على اخلمارين 
واجتمع عليهم خلق كثري، وملا كان يف أواخر النهار تقدم مجاعة من النقباء واخلزاندارية ومعهم جنازير فأخذوا 

ال يعنيه حتت  هذا جزاء من يتعرض ملا: مجاعة من جماوري اجلامع وضربوا باملقارع وطيف هبم يف البلد ونادوا عليهم
علم السلطان، فتعجب الناس من ذلك وأنكروه حىت أنه أنكر اثنان من العامة على املنادية فضرب بعض اجلند 

  .أحدهم بدبوس فقتله، وضرب اآلخر فيقال إنه مات أيضا فإنا هللا وإنا إليه راجعون
همندار أهنا محلت قريبا من سبعني ويف شعبان من هذه السنة حكي عن جارية من عتيقات االمري سيف الدين متر امل

يوما، مث شرعت تطرح ما يف بطنها فوضعت يف قرب من أربعني يوما يف أيام متتاليه ومتفرقة أربع عشر بنتا وصبيا 
  .بعدهن قل من يعرف شكل الذكر من االنثى

  يهوجاء اخلرب بأن االمري سيف الدين شيخون مدبر املمالك بالديار املصرية والشامية ظفر عل

، منها ما هو يف وجهه ومنها ما )١(مملوك من مماليك السلطان فضربه بالسيف ضربات فجرحه يف أماكن يف جسده 
هو يف يده، فحمل إىل منزله صريعا طرحيا جرحيا، وغضب لذلك طوائف من االمراء حىت قيل إهنم ركبوا ودعوا إىل 

االمري سيف الدين صرغتمش وغريه، وأن هذا إمنا فعل  املبارزة فلم جيئ إليهم وعظم اخلطب بذلك جدا واهتموا به
  ).٢(عن مماالة منهم فاهللا أعلم 

وفاة أرغون الكاملي باين البيمارستان حبلب كانت وفاته بالقدس الشريف يف يوم اخلميس السادس والعشرين من 
د حلب، مث جرت الكائنة شوال من هذه السنة، ودفن بتربة أنشأها غريب املسجد بشماله، وقد ناب بدمشق مدة بع

اليت أصلها بيبغا قبحه اهللا يف أيامه، مث صار إىل نيابة حلب مث سجن باالسكندرية مدة، مث أفرج عنه فأقام بالقدس 
  .الشريف إىل أن كانت وفاته كما ذكرنا يف التاريخ املذكور عزره الشريف ابن رزيك

  .واهللا أعلم
ملصرية بوفاة االمري شيخون ليلة اجلمعة السادس والعشرون من ذي وفاة االمري شيخون ورد اخلرب من الديار ا

) ٣(القعدة ودفن من الغد بتربته، وقد ابتىن مدرسة هائلة وجعل فيها املذاهب االربعة ودار للحديث وخانقاه 
اوين يف للصوفية، ووقف عليها شيئا كثريا، وقرر فيها معاليم وقراءة دارة، وترك أمواال جزيلة وحواصل كثرية ودو

سائر البالد املصرية والشامية وخلف بنات وزوجة، وورث البقية أوالد السلطان املذكور بالوالء، ومسك بعد وفاته 
  أمراء كثريون مبصر كانوا من حزبه، من

__________  
يوم : ٥٦٢/  ١ويف بدائع الزهور  ٣٤/  ٣السلوك (ه  ٧٥٨وكان ذلك يوم اخلميس ثامن شعبان سنة ) ١(

  االثنني
: " وكان اململوك الذي ضربه من املماليك السلطانية وامسه قطلوجاه السلحدار، وقيل) حادي وعشرين شعبان

  ".قطلوخجا 
  ).٢٠٩/  ٢اجلوهر الثمني البن دقماق  ٣٠٥/  ١٠النجوم الزاهرة  ٥٦٢/  ١بدائع الزهور (

__________  
لف له ان ما جرى مل يكن له به علم، ومت استدعاء نزل السلطان إىل شيخو يف اليوم الثاين حملاولة قتله وح) ٢(

  .قطلوجاه فأكد أنه قام بفعله بدافع شخصي
قدمت له قصة لينقلين من اجلامكية إىل االقطاع فلم : "...إىل السبب قال ٣٤/  ٣وقد أشار املقريزي يف السلوك 



  .يفعل، فبقي يف نفسي منه شئ
/  ١وانظر بدائع الزهور " ت منه خبزا فمنعين منه وأعطاه لغريي طلب: "...قال ٣٠٥/  ١٠ويف النجوم الزاهرة " 

٥٦٢.  
__________  

أي املوضع الذي يأكل فيه امللك، مث أصبحت تعين يف " خونقاه " كلمة فارسية تعين البيت وأصلها : اخلانقاه) ٣(
  .٤١٤/  ٢انظر خطط املقريزي  -بيت الصوفية  -االسالم 

لصليبة خارج القاهرة وجعل شيخها الشيخ أكمل الدين حممد البابريت احلنفي املتوىف وبىن شيخو اخلانقاه يف خط ا
  .ه ٧٨٦سنة 

وأنشأها على أرض مساحتها تزيد على الفدان حيث اختط اخلانقاه ومحامني وعدة حوانيت تعلوها بيوت لسكين 
انظر (القرآن بالروايات السبع العامة ورتب دروسا أربعة لطوائف الفقهاء ودرسا للحديث النبوي ودرسا القراء 

  ).٣٠٣/  ١٠النجوم الزاهرة  ٣٢١/  ٢خطط املقريزي  ١٧/  ٣السلوك  ٥٥٨ - ٥٥٧/  ١بدائع الزهور 

أشهرهم عز الدين بقطاي والدوادار وابن قوصون وأمه أخت السلطان خلف عليها شيخون بعد قوصون انتهى 
  .واهللا أعلم

هلت هذه السنة وسلطان االسالم بالبالد املصرية والشامية واحلرمني مث دخلت سنة تسع ومخسني وسبعمائة است
الشريفني وما يتبع ذلك امللك الناصر حسن بن امللك الناصر حممد بن امللك املنصور قالوون بن عبد اهللا الصاحلي، 

ية، وصار وقد قوي جانبه وحاشيته مبوت االمري شيخون كما ذكرنا يف سادس عشرين ذي القعدة من السنة املاض
إليه من مرياثه من زهرة احلياة شئ كثري من القناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسومة واالنعام واحلرث، 

وكذلك من املماليك واالسلحة والعدة والربك واملتاجر ما يشق حصره ويتعذر إحصاؤه ها هنا، وليس يف الديار 
  ،املصرية فيما بلغنا إىل اآلن نائب وال وزير

والقضاة هم املذكورون يف اليت قبلها، وأما دمشق فنائبها وقضاهتا هم املذكورون يف اليت قبلها سوى احلنفي فإنه 
  .قاضي القضاة شرف الدين الكفري، عوضا عن جنم الدين الطوسي

صفد تويف يف شعبان من السنة املاضية، ونائب حلب سيف الدين طاز، وطرابلس منجك، ومحاة استدمر العمري، و
  .شهاب الدين بن صبح، وحبمص صالح الدين خليل بن خاض برك، وببعلبك ناصر الدين االقوس

مقدمني إىل ناحية حلب نصرة جليش ) ١(ويف صبيحة يوم االثنني رابع عشر احملرم خرجت أربعة آالف مع أربعة 
من احملرم نادى املنادي من حلب على مسك طاز إن امتنع من السلطنة كما أمر، وملا كان يوم احلادي والعشرين 

جهة نائب السلطنة أن يركب من بقي من اجلند يف احلديد ويوافوه إىل سوق اخليل، فركب معهم قاصدا ناحية ثنية 
العقاب ليمنع االمري طاز من دخول البلد، ملا حتقق جميئه يف جيشه قاصدا إىل الديار املصرية، فانزعج الناس لذلك 

حلواصل واحلرمي إىل القعلة، وحتصن كثري من االمراء بدورهم داخل البلد، واغلق باب وأخليت دار السعادة من ا
النصر، فاستوحش الناس من ذلك بعض الشئ، مث غلقت أبواب البلد كلها إال بايب الفراديس والفرج، وباب 

م ومل يشعر به كثري اجلابية أيضا الجل دخول احلجاج، ودخل احململ صبيحة يوم اجلمعة الثالث والعشرين من احملر
من الناس لشغلهم مبا هم فيه من أمر طاز، وأمر العشري حبوران، وجاء اخلرب مبسك االمري سيف الدين طيدمر 

احلاجب الكبري بأرض حوران وسجنه بقلعة صرخد، وجاء سيفه صحبة االمري مجال الدين احلاجب، فذهب به إىل 
اب القطيفة وتالقي شاليشه بشاليش نائب الشام، ومل يكن منهم قتال الوطاق عند الثنية، وقد وصل طاز جبنوده إىل ب



  وهللا احلمد، مث تراسل هو والنائب يف الصلح على أن يسلم طاز نفسه ويركب يف عشرة
__________  

  .أربع: يف االصل) ١(

يقدر عليه،  سروج إىل السلطان وينسلخ مما هو فيه، ويكاتب فيه النائب وتلطفوا بأمره عند السلطان وبكل ما
  فأجاب إىل ذلك وأرسل يطلب من يشهده على وصيته، فأرسل إليه نائب السلطنة

القاضي شهاب الدين قاضي العسكر، فذهب إليه فأوصى لولده وأم ولده ولوالده نفسه، وجعل الناظر على وصيته 
ب من الثنية عشية يوم السبت االمري عالء الدين أمري علي املارداين نائب السلطنة، ولالمري صرغتمش، ورجع النائ

بني العشاءين الربع والعشرين منه وتضاعفت االدعية له وفرح الناس بذلك فرحا شديدا، ودعوا إىل االمري طاز 
بسبب إجابته إىل السمع والطاعة، وعدم مقاتلته مع كثرة من كان معه من اجليوش، وقوة من كان حيرضه على 

ائب السلطنة االمري عالء الدين أمري علي املارداين فأخربين مبلخص ما وقع ذلك من أخوته وذويه، وقد اجتمعت بن
ملا : مذه خرج إىل أن رجع، ومضمون كالمه أن اهللا لطف باملسلمني لطفا عظيما، إذ مل يقع بينهم قتال، فإنه قال

إن املرسوم : أقول لهوصل طاز إىل القطيفة وقد نزلنا حنن بالقرب من خان الجني أرسلت إليه مملوكا من مماليكي 
الشريف قد ورد بذهابك إىل الديار املصرية يف عشرة سروج فقط، فإذا جئت هكذا فأهال وسهال، وإن مل تفعل 

  .فأنت أصل الفتنة
إنه يسأل أن يدخل : وركبت ليلة اجلمعة طول الليل يف اجليش وهو ملبس، فرجع مملوكي ومعه مملوكه سريعا يقول

مصر، فقلت ال سبيل إىل ذلك إال يف عشرة سروج كما رسم السلطان، فرجع وجاءين  بطلبه كما خرج يطلبه من
إنه يطلب منك أن يدخل يف مماليكه فإذا جاوز دمشق إىل الكسوة نزل : االمري الذي جاء من مصر بطلبه فقال

  .جيشه هناك وركب هو يف عشرة سروج كما رسم
صال، وإن كان عنده خيل ورجال وعدة فعندي أضعاف ال سبيل إىل أن يدخل دمشق ويتجاوز بطلبه أ: فقلت

يا خوند ال يكون تنسى قيمته، فقلت ال يقع إال ما تسمع، فرجع فما هو إال أن ساق مقدار : ذلك، فقال يل االمري
رمية سهم وجاء بعض اجلواسيس الذين لنا عندهم فقال يا خوندها قد وصل جيش محاة وطرابلس، ومن معهم من 

  .ن كانوا قد خرجوا بسببه، وقد اتفقوا هم وهوجيش دمشق الذي
قال فحينئذ ركبت يف اجليش وأرسلت طليعتني أمامي وقلت تراءوا للجيوش الذين جاؤوا حىت يروكم فيعلموا أنا 

  .قد أحطنا هبم من كل جانب
به فحينئذ جاءت الربد من جهته بطلب االمان وجيهرون باالجابة إىل أن يركب يف عشرة سروج، ويترك طل

بالقطيفة، وذلك يوم اجلمعة، فلما كان الليل ركبت أنا واجليش يف السالح طول الليل وخشيت أن تكون مكيدة 
  وخديعة، فجاءتنا اجلواسيس

فأخربونا أهنم قد أوقدوا نشاهبم ورماحهم وكثريا من سالحهم، فتحققنا عند ذلك طاعته وإجابته، لكل ما رسم به، 
  ).١(ب يف عشرة سروج وسار حنو الديار املصرية وهللا احلمد واملنة فلما أصبح يوم السبت وصى ورك

__________  
أن صرغتمش أرسل بالقبض على طاز نائب حلب، من غري علم السلطان : ٥٦٤/  ١قال يف بدائع الزهور ) ١(

المري طاز وسبب ذلك أنه كان بينه وبني االمري طاز حظ نفس من أيام امللك الصاحل وكان االتابكي شيخو عصبة ا



فلما مات شيخو صار صرغتمش صاحب احلل والعقد بالديار املصرية مث تصرف يف أحوال اململكة، وكان إن قضى 
  .إربه من االمري طاز وسجنه يف ثغر االسكندرية

الذي كان سجن يف قلعة صرخد مع الربيدي ) ١(ويف يوم االثنني الرابع والعشرين من صفر دخل حاجب احلجاب 
سببه من الديار املصرية، وتلقاه مجاعة من االمراء والكرباء، وتصدق بصدقات كثرية يف داره، وفرحوا الذي قدم ب

به فرحا شديدا، وهو والناس يقولون إنه ذاهب إىل الديار املصرية معظما مكرما على تقدمة ألف ووظائف هناك، 
خل القلعة املنصورة معتقال هبا مضيقا عليه، فلما كان يوم اخلميس السابع والعشرين منه مل يفجأ الناس إال وقد د

  .فتعجب الناس من هذه الترحة من تلك الفرحة فما شاء اهللا كان
  .ويف يوم االربعاء رابع ربيع االول عقد جملس بسبب احلاجب باملشهد من اجلامع

يطلبون منه حق ويف يوم اخلميس أحضر احلاجب من القلعة إىل دار احلديث، واجتمع القضاة هناك بسبب دعاوى 
بعضهم، مث ملا كان يوم االثنني تاسعه قدم من الديار املصرية مقدم الربيدية بطلب احلاجب املذكور، فأخرج من 

القلعة السلطانية وجاء إىل نائب السلطنة فقبل قدمه، مث خرج إىل منزله وركب من يومه قاصدا إىل الديار املصرية 
واحلرافيش يدعون له، وهذا أغرب ما أرخ، فهذا الرجل نالته شدة عظيمة مكرما، وخرج بني يديه خلق من العوام 

  .بسبب سجنه بصرخد، مث أفرج عنه، مث حبس يف قلعة دمشق مث أفرج عنه، وذلك كله يف حنو شهر
  مث جاءت االخبار يف يوم االحد ثاين عشر مجادى االوىل بعزل نائب السلطنة عن دمشق فلم

، وال حضر يف دار العدل، مث حتققت االخبار بذلك وبذهابه إىل نيابة حلب، وجمئ يركب يف املوكب يوم االثنني
نائب حلب إىل دمشق، فتأسف كثري من الناس عليه لديانته وجوده وحسن معاملته الهل العلم، ولكن حاشيته ال 

ا بسبب ذلك، ينفذون أوامره، فتولد بسبب ذلك فساد عريض ومحوا كثرية من البالد، فوقعت احلروب بني أهله
وهاجت العشريات فإنا هللا وإنا إليه راجعون ويف صبيحة يوم السبت اخلامس والعشرين خرج االمري علي املارداين 

من دمشق يف طلبه مستعجال يف أهبة النيابة، قاصدا إىل حلب احملروسة، وقد ضرب وطاقه بوطأة برزة، فخرج الناس 
  .للتفرج على طلبه

النائب بقليل دخل االمري سيف الدين طيدمر احلاجب من الديار املصرية عائدا إىل وظيفة ويف هذا اليوم بعد خروج 
إىل وطأة ) ٢(احلجوبية يف أهبة عظيمة، وتلقاه الناس بالشموع، ودعوا له، مث ركب من يومه إىل خدمة ملك االمراء 

  .برزة، فقبل يده وخلع عليه االمراء، واصطلحا
  .انتهى واهللا أعلم

__________  
وظيفة حاجب احلجاب يف العصر اململوكي ان صاحبها ينصف بني االمراء واجلند تارة بنفسه : حاجب احلجاز) ١(

التعريف مبصطلحات (وتارة مبراجعة النائب إن كان، وإليه تقدمي من يعرض ومن يرد وعرض اجلند وما ناسب ذلك 
  ).٩٧صبح االعشى ص 
__________  

ليت اصطلح عليها لكفال املمالك من نواب السلطنة كأكابر النواب باملمالك ملك االمراء من االلقاب ا) ٢(
الشامية ومن يف معناهم وذلك النه يقوم مقام امللك يف التصرف والتنفيذ واالمراء خبدمته كخدمة السلطان، وأكثر 

  =ما خياطب به 



  ).٣٢٧صطلحات صبح االعشى ص التعريف مب(النواب يف املكاتبات، وذلك خمتص بغري املخاطبات السلطانية = 
دخول نائب السلطنة منجك إىل دمشق كان ذلك يف صبيحة يوم اخلميس الرابع والعشرين من مجادى اآلخرة من 

وبني يديه االمراء على العادة، وأوقدت الشموع وخرج الناس ومنهم من بات على االسطحة ) ١(ناحية حلب 
  .وكان يوما هائال

وكنت  -ئب السلطنة إىل الربوة وأحضر القضاة ووالة االمور ورسم بإحضار املفتيني ويف أواخر شهر رجب برز نا
وكان نائب السلطنة عزم يومئذ على ختريب املنازل املبنية بالربوة  -فيمن طلب يومئذ إىل الربوة فركبت إليها 

إىل النهر الذي يشرب منه  وغلق احلمام من أجل هذه فيما ذكر أهنا بنيت ليقضي فيها، وهذا احلمام أوساخه صائرة
الناس، فاتفق احلال يف آخر االمر على إبقاء املساكن ورد املرتفعات املسلطة على توره وناس، ويترك ما هو مسلط 
على بردى، فانكف الناس عن الذهاب إىل الربوة بالكلية، ورسم يومئذ بتضييق أكمام النساء وأن تزال االجراس 

  .ريةوالركب عن احلمري اليت للمكا
ويف أوائل شهر شعبان ركب نائب السلطنة يوم اجلمعة بعد العصر ليقف على احلائط الرومي الذي بالرحبية، 
فخاف أهل االسواق وغلقوا دكاكينهم عن آخرهم، واعتقدوا أن نائب السلطنة أمر بذلك، فغضب من ذلك 

ليت استجدها خارج باب النصر يف دار الصناعة وتنصل منه، مث إنه أمر هبدم احلائط املذكور، وأن ينقل إىل العمارة ا
  .اليت إىل جانب دار العدل، أمر ببنائها خانا ونقلت تلك االحجار إليها، انتهى واهللا أعلم

 -ورقة  -عزل القضاة الثالثة بدمشق وملا كان يوم الثالثاء تاسع شعبان قدم من الديار املصرية بريدي ومعه تذكرة 
املستجدين، وأخرب بعزل القاضي الشافعي واحلنفي واملالكي، وأنه وىل قضاة الشافعية فيها السالم على القضاة 

القاضي هباء الدين أبوالبقا السبكي، وقضاء احلنفية الشيخ مجال الدين بن السراج احلنفي وذهب الناس إىل السالم 
ار املصرية، وملا كان يوم السبت عليهم والتهنئة هلم واحتفلوا بذلك، وأخربوا أن القاضي املالكي سيقدم من الدي

السابع والعشرين من شعبان وصل الربيد من الديار املصرية ومعه تقليدان وخلعتان للقاضي الشافعي والقاضي 
احلنفي، فلبسا اخللعتني وجاءا من دار السعادة إىل اجلامع االموي، وجلسا يف حمراب املقصورة، وقرأ تقليد قاضي 

  القضاة هباء
__________  

/  ١وكان أخلع على االمري منجك اليوسفي وقرره على نيابة حلب عوضا عن االمري طاز بدائع الزهور ) ١(
٥٦٤.(  

الدين أيب البقاء الشافعي، الشيخ نور الدين بن الصارم احملدث على السدة جتاه احملراب، وقرأ تقليد قاضي القضاة 
سراج احملدث أيضا على السده، مث حكما هنالك، مث جاء مجال الدين بن السراج احلنفي الشيخ عماد الدين بن ال

أيضا إىل الغزالية فدرس هبا قاضي القضاة هباء الدين أبو البقاء، وجلس احلنفي إىل جانبه عن ميينه، وحضرت عنده 
فأخذ يف صيام يوم الشك، مث جاء معه إىل املدرسة النورية فدرس هبا قاضي القضاة مجال الدين املذكور، وحضر 

[ اآلية ) يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط(نده القاضي القضاة هباء الدين، وذكروا أنه أخذ يف قوله تعاىل ع
  ]. ١٣٥: النساء

إن اهللا يأمركم أن تؤدوا االمانات إىل أهلها : (مث انصرف هباء الدين إىل املدرسة العادلية الكبرية فدرس هبا قوله تعاىل
  ]. ٥٩ - ٥٨: النساء[ اآلية ) اس أن حتكموا بالعدلوإذا حكمتم بني الن

ويف صبيحة يوم االربعاء ثامن شهر رمضان دخل القاضي املالكي من الديار املصرية فلبس اخللعة يومئذ ودخل 



املقصورة من اجلامع االموي وقرئ تقليده هنالك حبضرة القضاة واالعيان، قرأه الشيخ نور الدين بن الصارم 
قاضي القضاة شرف الدين أمحد بن الشيخ شهاب الدين عبد الرمحن بن الشيخ مشس الدين حممد بن احملدث، وهو 

عسكر العراقي البغدادي، قدم الشام مرارا مث استوطن بالديار املصرية بعد ماحكم ببغداد نيابة عن قطب الدين 
الكية بدمشق وهو شيخ حسن كثري االخوي، ودرس باملستنصرية بعد أبيه، وحكم بدمياط أيضا مث نقل إىل قضاء امل

  .التودد ومسدد العبارة حسن البشر عند اللقاء، مشكور يف مباشرته عفة ونزاهة وكرم، اهللا يوفقه ويسدده
مسك االمري طرغتمش أتابك االمراء بالديار املصرية ورد اخلرب إلينا مبسكه يوم السبت اخلامس والعشرين من 

غري أنه ) ٢(العشرين منه، مث اختلفت الرواية عن قتله ) ١(ان يوم االثنني رمضان هذا، وأنه قبض حبضرة السلط
احتيط على حواصله وأمواله، وصودر أصحابه وأتباعه، فكان فيمن ضرب وعصر حتت املصادرة القاضي ضياء 

  الدين ابن خطيب بيت االبار، واشتهر أنه مات حتت العقوبة، وقد كان مقصدا للواردين إىل الديار
__________  

  يوم االثنني احلادي والعشرين من: ٥٧٠/  ١يوم اخلميس، ويف بدائع الزهور : ٣٠٨/  ١٠يف النجوم الزاهرة ) ١(
  .ه ٧٦١رمضان سنة 

ويف هذه السنة تزايدت عظمة االتابكي صرغتمش إىل الغاية وثقل أمره على : وأشار ابن أياس إىل السبب قائال
يبادر هو ويقبض عليك وتندم أنت بعد ذلك " ن يبادر ويقبض عليه، وإال السلطان فأشار عليه بعض االمراء بأ

  .وقبض عليه" الذي ما بادرت إليه 
  ).١حاشية  ٢٩٧وانظر ص  ٣٠٩ - ٣٠٧/  ١٠والنجوم الزاهرة  ٥٧٠/  ١انظر بدائع الزهور (

__________  
  .هأرسل إىل ثغر االسكندرية وسجن، وأقام مدة يسرية يف السجن واشيع موت) ٢(

  .٥٧١/  ١: انظر بدائع الزهور" قيل انه قد خنق وهو يف السجن : " قال ابن إياس
أقام بالسجن باالسكندرية إىل أوائل ذي احلجة فدخلوا إليه فوجدوه : ٢١١/  ٢ويف اجلوهر الثمني البن دقماق 

  .ميتا

وض إليه نظر مجيع االوقاف املصرية، ال سيما أهل بلده دمشق، وقد باشر عدة وظائف، وكان يف آخر عمره قد ف
ببالد السلطان، وتكلم يف أمر اجلامع االموي وغريه، فحصل بسبب ذلك قطع أرزاق مجاعات من الكتبة وغريهم، 

  .وماال االمري صرغتمش يف أمور كثرية خاصة وعامة، فهلك بسببه، وقد قارب الثمانني، انتهى
مشق، وهم الشافعي واحلنفي واملالكي كما تقدم، وعزل إعادة القضاة وقد كان صرغتمش عزل القضاة الثالثة بد

، فلما مسك صرغتمش رسم السلطان فإعادة القضاة على ما كانوا عليه، وملا )١(قبلهم ابن مجاعة ووىل ابن عقيل 
ورد اخلرب بذلك إىل دمشق امتنع القضاة الثالثة من احلكم، غري أهنم حضروا ليلة العيد لرؤية اهلالل باجلامع 

وي، وركبوا مع النائب صبيحة العيد إىل املصلى على عادة القضاة، وهم على وجل، وقد انتقلوا من مدارس االم
احلكم فرجع قاضي القضاة أبو البقاء الشافعي إىل بستانه بالزعيفرية، ورجع قاضي القضاة ابن السراج إىل داره 

داخل الصمصامية، وتأمل كثري من الناس بسببه، بالتعديل، وارحتل قاضي القضاة شرف الدين املالكي إىل الصاحلة 
  النه قد قدم غريبا من الديار املصرية وهو فقري ومتدين، وقد باشر احلكم جيدا، مث تبني بآخرة أنه

مل يعزل وأنه مستمر كما سنذكره، ففرح أصحابه وأحبابه، وكثري من الناس بذلك، فلما كان يوم االحد رابع شوال 
قليد الشافعي قاضي القضاة تاج الدين بن السبكي، وتقليد احلنفي قاضي القضاه شرف الدين قدم الربيد وصحبته ت



الكفري واستمر قاضي القضاة شرف الدين املالكي العراقي على قضاء املالكية، الن السلطان تذكر أنه كان شافهه 
  .تهبوالية القضاء بالشام، وسريه بني يديه إىل دمشق، فحمدت سريته كما حسنت سرير

  .إن شاء اهللا، وفرح الناس له بذلك
ويف ذي القعدة تويف احملدث مشس الدين حممد بن سعد احلنبلي يوم االثنني ثالثه، ودفن من الغد بالسفح، وقد قارب 

الستني، وكتب كثريا وخرج، وكانت له معرفة جيدة بأمساء االحرار ورواهتا من الشيوخ املتأخرين، وقد كتب 
طعة كبرية من مشاخيه، وخرج له عن كل حديثا أو أكثر، وأثبت له ما مسعه عن كل منهم، ومل يتم للحافظ الربزايل ق

  .حىت تويف الربزايل رمحه اهللا
وتويف هباء الدين بن املرجاين باين جامع الفوقاين، وكان مسجدا يف االصل فبناه جامعا، وجعل فيه خطبة، وكنت 

  .ئة، ومسع شيئا من احلديثأول من خطب فيه سنة مثان وأربعني وسبعما
  وبلغنا مقتل االمري سيف الدين بن فضل بن عيسى بن مهنا أحد أمراء االعراب االجواد

__________  
ومها قاضي قضاة الشافعية عز الدين بن مجاعة عزل وعني مكانه هباء الدين بن عقيل فأقام هبا مثانني يوما مث ) ١(

  ).٥٦٧ / ١بدائع الزهور (عزل وأعيد ابن مجاعة 

عدا عليه بعض بين عمه فقتله عن غري قصد بقتله، : االجناد وقد ويل إمرة آل مهنا غري مرة كما وليها أبوه من قبله
كما ذكر، لكن ملا محل عليه السيف أراد أن يدفع عن نفسه وبنفسه فضربه بالسيف برأسه ففلقه فلم يعش بعده إال 

  .أياما قالئل ومات رمحه اهللا انتهى
ك عن دمشق وملا كان يوم االحد ثاين ذي احلجة قدم أمري من الديار املصرية ومعه تقليد نائب دمشق، عزل منج

وقد انتقل من دار  -وهو يوم عرفة  -وهو االمري سيف الدين منجك بنيابة صفد احملروسة، فأصبح من الغد 
   ترحل حنوالسعادة إىل سطح املزة قاصدا إىل صفد احملروسة فعمل العيد بسطح املزة، مث
  .صفد، وطمع كثري من املفسدين واخلمارين وغريهم وفرحوا بزواله عنهم

ويف يوم العيد قرئ كتاب السلطان بدار السعادة على االمراء وفيه التصريح باستنابة أمريه علي املارداين عليهم، 
 شهاب الدين بن صبح من نيابة وعوده إليهم االمر بطاعته وتعظيمه واحترامه والشكر له والثناء عليه، وقدم االمري

  .صفد ونزل بداره بظاهر البلد بالقرب من الشامية الربانية
ووصل الربيد يوم السبت احلادي والعشرين من ذي احلجة بنفي صاحب احلجاب طيدمر االمساعيلي إىل مدينة محاة 

  .بطاال يف سرجني ال غري واهللا أعلم
سنة وملك الديار املصرية والشامية وما يتبع ذلك من املمالك مث دخلت سنة ستني وسبعمائة استهلت هذه ال

االسالمية امللك الناصر حسن بن السلطان امللك الناصر حممد بن السلطان امللك املنصور قالوون الصاحلي، وقضاته 
الشام هم  مبصر هم املذكورون يف السنة اليت قبلها، ونائبه بدمشق االمري عالء الدين أمري علي املارداين، وقضاة

املذكورون يف اليت قبلها غري املالكي، فإنه عزل مجال الدين املساليت بشرف الدين العراقي، وحاجب احلجاب االمري 
  .شهاب الدين بن صبح، وخطباء البلد كانت أكثرها املذكورون

شق من نيابة حلب، ويف صبيحة يوم االربعاء ثالث احملرم دخل االمري عالء الدين أمري علي نائب السلطنة إىل دم
ففرح الناس به وتلقوه إىل أثناء الطريق، ومحلت له العمامة الشجوع يف طرقات البلد، ولبس االمري شهاب الدين بن 

صبح خلعة احلجابة الكبرية بدمشق عوضا عن نيابة صفد ووردت كتب احلجاج يوم السبت الثالث عشر منه 



ن صاحب املدينة النبوية عدا عليه فداويان عند لبسه خلعة مؤرخة سابع عشرين ذي احلجة من العال وذكروا أ
السلطان، وقت دخول احململ إىل املدينة الشريفة فقتاله، فعدت عبيده على احلجيج الذين هم داخل املدينة فنهبوا 

  من أمواهلم وقتلوا بعضهم وخرجوا، وكانوا قد أغلقوا أبواب املدينة دون اجليش فأحرق بعضها، ودخل

  .لسلطاين فاسنقذوا الناس من أيدي الظاملنياجليش ا
  ودخل احململ السلطاين إىل دمشق يوم

السبت العشرين من هذا الشهر على عادته، وبني يدي احململ الفداويان اللذان قتال صاحب املدينة، وقد ذكرت 
احلجرة، وغري ذلك  عنه أمور شنيعة بشعة من غلوه يف الرفض املفرط، ومن قوله إنه لو متكن الخرج الشيخني من

  .من عبارات مؤدية لعدم إميانه إن صح عنه واهللا أعلم
ويف صبيحة يوم الثالثاء سادس صفر مسك االمري شهاب الدين بن صبح حاجب احلجاب وولداه االمريان وحبسوا 

جل ابن صبح قيد، يف القلعة املنصورة، مث سافر به االمري ناصر الدين بن خاربك بعد أيام إىل الديار املصرية، ويف ر
  .وذكر أنه فك من رجله يف أثناء الطريق

ويف يوم االثنني ثالث عشر صفر قدم نائب طرابلس االمري سيف الدين عبد الغين فأدخل القلعة مث سافر به االمري 
لربيد عالء الدين بن أيب بكر إىل الديار املصرية حمتفظا به مضيقا عليه، وجاء اخلرب بأن منجك سافر من صفد على ا

مطلوبا إىل السلطان، فلما كان بينه وبني غزة بريد واحد دخل مبن معه من خدمه التيه فارا من السلطان، وحني 
  ).١(وصل اخلرب إىل نائب غزة اجتهد يف طلبه فأعجزه وتفارط االمر، انتهى واهللا أعلم 

ء الثاين والعشرين من رجب، ركب مسك االمري علي املارداين نائب الشام وأصل ذلك أنه يف صبيحة يوم االربعا
اجليش إىل حتت القلعة ملبسني وضربت البشائر يف القلعة يف ناحية الطارمة، وجاء االمراء بالطبلخانات من كل 

جانب والقائم بأعباء االمر سيف الدين بيدمر احلاجب، ونائب السلطنة داخل دار السعادة والرسل مرددة بينه وبني 
ى سروج يسرية حمتاطا عليه إىل ناحية الديار املصرية، واستوحش من أهل الشام عند اجليش، مث خرج فحمل عل

باب النصر، فتباكى الناس رمحة له وأسفة عليه، لديانته وقلة أذيته وأذية الرعية وإحسانه إىل العلماء والفقراء 
  .والقضاة

ثة، وهم االمري سيف الدين طيبفاحجي مث يف صبيحة يوم اخلميس الثالث والعشرين منه احتيط على االمراء الثال
أحد مقدمي االلوف، واالمري سيف الدين فطليخا الدوادار أحد املقدمني أيضا واالمري عالء الدين أيدغمش املارداين 

أحد أمراء الطبلخانات، وكان هؤالء ممن حضر نائب السلطنة املذكور وهم جلساؤه ومساره، والذين بسفارته 
  خانات والتقادم،أعطوا االجناد والطبل

  فرفعوا إىل القلعة املنصورة معتقلني هبا مع من هبا من االمراء، مث ورد اخلرب بأن االمري علي رد من
__________  

وردت االخبار بأن التركمان  - ٧٦١يعين سنة  -ويف أواخر هذه السنة : " ٥٧٢/  ١قال يف بدائع الزهور ) ١(
وبكى فرق له ...هرة، فلما مثل بني يدي السلطان وجده يف هيئة الفقراءقبضوا على منجك، فلما أحضروا إىل القا

  ".السلطان وعفا عنه مث أنعم عليه بأمرية أربعني يف الشام فأقام مبصر أياما مث توجه إىل الشام وأقام هبا 

بابه، وقد متسلم الطريق بعد جماوزته وأرسل إليه بتقليد نيابة صفد احملروسة، فتماثل احلال وفرح بذلك أصحابه وأح
دمشق الذي خلع عليه بنبابتها بالديار املصرية يف يوم اخلميس سادس عشر شهر رجب بعد أن استعفى من ذلك 



، الذي كان )١(مرارا، وباس االرض مرارا فلم يعفه السلطان، وهو االمري سيف الدين استدمر أخو يلبغا اليحياوي 
متسلمه إىل دمشق يوم اخلميس سلخ الشهر فنزل يف دار السعادة،  نائب الشام، وبنته اليوم زوجة السلطان، قدم

  .وراح القضاة واالعيان للسالم عليه والتودد إليه، ومحلت إليه الضيافات والتقادم، انتهى واهللا أعلم
 كائنة وقعت بقرية حوران فأوقع اهللا هبم بأسا شديدا يف هذا الشهر الشريف وذلك أنه أشهر أهل قرية حبوران وهي

خاص لنائب الشام وهم حلبية مين ويقال هلم بنو لبسه وبين ناشى وهى حصينة منيعة يضوي إليها كل مفسد وقاطع 
ومارق وجلأ إليهم أحد شياطني رومين العشري وهو عمر املعروف بالدنيط، فأعدوا عددا كثرية وهنبوا ليغنموا 

كل، فجاء إليهم لريدهم ويهديهم، وطلب منهم عمر العشري، ويف هذا احلني بدرهم وايل الوالة املعروف بشنكل من
الدنيط فأبوا عليه وراموا مقاتلته، وهم مجع كثري وجم غفري، فتأخر عنهم وكتب إىل نائب السلطنة ليمده جبيش 

عونا له عليهم وعلى أمثاهلم، فجهز له مجاعة من أمراء الطبلخانات والعشراوات ومائة من جند احللقة الرماة، فما 
يف بلدهم جتمعوا لقتال العسكر ورموه باحلجاره واملقاليع، وحجزوا بينهم وبني البلد، فعند ذلك رمتهم  بغتهم

  االتراك بالنبال من كل جانب، فقتلوا منهم فوق
املائة، ففروا على أعقاهبم، وأسر منهم وايل الوالة حنوا من ستني رجال، وأمر بقطع رؤوس القتلى وتعليقها يف أعناق 

سرى، وهنبت بيوت الفالحني كلهم، وسلمت إىل مماليك نائب السلطنة مل يفقد منها ما يساوي ثالمثائة هؤالء اال
درهم، وكر راجعا إىل بصرى وشيوخ العشريات معه، فأخرب ابن االمري صالح الدين ابن خاص ترك، وكان من 

بعض تلك االسرى من اجلرحى أمر مجلة أمراء الطبلخانات الذين قاتلوهم مببسوط ما خيصه وأنه كان إذا أعيا 
املشاعلي بذحبه وتعليق رأسه على بقية االسرى، وفعل هذا هبم غري مرة حىت أنه قطع رأس شاب منهم وعلق رأسه 

على أبيه، شيخ كبري، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، حىت قدم هبم بصرى فشنكل طائفة من أولئك املأسورين وشنكل 
ضهم يف القلعة، وعلق الرؤوس على أخشاب نصبها حول قلعة بصرى، فحصل آخرين ووسط اآلخرين وحبس بع

بذلك تنكيل شديد مل يقع مثله يف هذا االوان بأهل حوران، وهذا كله سلط عليهم مبا كسبت أيديهم وما ربك 
  .بظالم للعبيد، وكذلك نويل بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .انتهى
__________  
  .يف االصل اليحناوي، وقد تقدمت االشارة إليه، وقد صحح اليحياوي أينما ورد فيما بعد من االخبار) ١(

دخول نائب السلطنة االمري سيف الدين استدمر اليحياوي يف صبيحة يوم االثنني حادي عشر شعبان من هذه السنة 
، وتلقاه الناس )١(دمشق من جهة الديار املصرية  كان دخول االمري سيف الدين استدمر اليحياوي نائبا على

الذي كان ) ٢(واحتفلوا له احتفاال زائدا وشاهدته حني ترجل لتقبيل العتبة، وبعضده االمري سيف الدين بيدمر 
حاجب احلجاب وعني لنيابة حلب احملروسة، فاستقبل القبلة وسجد عند القبلة، وقد بسط له عندها مفارش وصمدة 

إنه ركب فتعضده بيدمر أيضا وسار حنو املوكب فأركب مث عاد إىل دار السعادة على عادة من تقدمه من هائلة، مث 
  .النواب

وجاء تقليد االمري سيف الدين بيدمر من آخر النهار لنيابة حلب احملروسة، ويف آخر هنار الثالثاء بعد العصر ورد 
الدين أبو البقاء وأوالده وأهله إىل طرابلس بال وظيفة،  الربيد البشريي وعلى يده مرسوم شريف بنفي القاضي هباء

  فشق ذلك عليه وعلى
أهليه ومن يليه، وتغمم له كثري من الناس، وسافر ليلة اجلمعة وقد أذن له يف االستنابة يف جهاته، فاستناب ولده 



بالشام وهرب ومل يطلع الكبري عز الدين، واشتهر يف شوال أن االمري سيف الدين منجك الذي كان نائب السلطنة 
له خرب، فلما كان يف هذا الوقت ذكر أنه مسك ببلد حبران من مقاطعة ماردين يف زي فقري، وأنه احتفظ عليه 

وأرسل السلطان قراره، وعجب كثري من الناس من ذلك، مث مل يظهر لذلك حقيقة وكان الذين رأوه ظنوا أنه هو، 
  ).٣(بعض الوجوه فإذا هو فقري من مجلة الفقراء يشبهه من 

واشتهر يف ذي القعدة أن االمري عز الدين فياض بن مهنا ملك العرب، خرج عن طاعة السلطان وتوجه حنو العراق 
فوردت املراسيم السلطانية ملن بأرض الرحبة من العساكر الدمشقية وهم أربعة مقدمني يف أربعة آالف، وكذلك 

السلطان، فسعوا يف ذلك بكل ما يقدرون عليه فعجزوا عن حلاقه جيش حلب وغريه بتطلبه وإحضاره إىل بني يدي 
  .والدخول وراءه إىل الرباري، وتفارط احلال وخلص إىل أرض العراق فضاق النطاق وتعذر اللحاق

مث دخلت سنة إحدى وستني وسبعمائة استهلت وسلطان املسلمني امللك الناصر حسن بن امللك الناصر حممد بن 
وون وقضاة مصر والشام هم املذكورون يف اليت قبلها، ونائب الشام االمري سيف الدين استدمر امللك املنصور قال

  .أخو يلبغا اليحياوي، وكاتب السر القاضي أمني الدين بن القالنسي
ويف مستهل احملرم جاء اخلرب مبوت الشيخ صالح الدين العالئي بالقدس الشريف ليلة االثنني ثالث احملرم، وصلي 

  الغد باملسجد االقصى بعد صالة الظهر، ودفن مبقربة نائب عليه من
__________  

  .٤٧/  ٣والسلوك  ٣١٠/  ١٠انظر النجوم الزاهرة ) ١(
__________  

  ).٥١٣/  ١الدرر (ه  ٧٧٩وهو بيدمر بن عبد اهللا اخلوارزمي املتوىف سنة ) ٢(
__________  

  .١حاشية  ٣٠٣انظر ما سبق صفحة ) ٣(

العمر ست وستون سنة، وكان مدة مقامه بالقدس مدرسا باملدرسة الصالحية وشيخا بدار احلديث الرحبة، وله من 
  السكرية ثالثني سنة، وقد صنف وألف ومجع وخرج، وكانت له يد طوىل

مبعرفة العايل والنازل، وختريج االجزاء والفوائد، وله مشاركة قوية يف الفقه واللغة والعربية واالدب ويف كتابته 
لكن مع صحة وضبط ملا يشكل، وله عدة مصنفات، وبلغين أنه وقفها على اخلانقاه السمساطية بدمشق، ضعف 

وقد وىل بعده التدريس بالصرخصية اخلطيب برهان الدين بن مجاعة والنظر هبا، وكان معه تفويض منه متقدم 
  .التاريخ

لشريجي ورسم عليه بالعذراوية بسبب أنه اهتم ويف يوم اخلميس السادس من حمرم احتيط على متويل الرب ابن هبادر ا
بأخذ مطلب من نعمان البلقاء هو وكحلن احلاجب، وقاضي حسان، والظاهر أن هذه مرافعة من خصم عدو هلم، 

  .وأنه مل يكن من هذا شي ء واهللا أعلم
سة املذكرة، وضرب مث ظهر على رجل يزور املراسيم الشريفة وأخذ بسببه مدرس الصارمية النه كان عنده يف املدر

بني يدي ملك االمراء، وكذلك على الشيخ زين الدين زيد املغريب الشافعي، وذكر عنه أنه يطلب مرسوما ملدرسة 
االكرية، وضرب أيضا ورسم عليه يف حبس السد، وكذلك حبس االمري شهاب الدين الذي كان متويل البلد، النه 

فهم ذلك كاتب السر أطلع عليه نائب السلطنة فانفتح عليه الباب كان قد كتب له مرسوما شريفا بالوالية، فلما 
وحبسوا كلهم بالسد، وجاءت كتب ؟ احلجاج ليلة السبت اخلامس عشر من احملرم وأخربت باخلصب والرخص 



  .واالمن وهللا احلمد واملنة
وقد لقوا ) ١(ني والرمض ودخل احململ بعد املغرب ليلة السبت احلادي والعشرين منه، مث دخل احلجيج بعده يف الط

من ذلك من بالد حوران عناء وشدة، ووقعت مجاالت كثرية وسبيت نساء كثرية، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، 
  .وحصل للناس تعب شديد

وملا كان يوم االثنني الرابع والعشرين قطعت يد الذي زور املراسيم وامسه السراج عمر القفطي املصري، وهو شاب 
ما ذكر، ومحل يف قفص على مجل وهو مقطوع اليد، ومل حيسم بعد والدم ينصب منها، وأركب  كاتب مطيق على

معه الشيخ زين الدين زيد على مجل وهو منكوس وجهه إىل ناحية دبر اجلمل، وهو عريان مكشوف الرأس، 
ة، وخف وكذلك البدر اخلصمي على مجل آخر، وأركب الوايل شهاب الدين على مجل آخر وعلى ختفيفة صغري

هذا جزاء من يزور على السلطان، مث أودعوا حبس الباب الصغري : وقباء، وطيف هبم يف حمال البلد، ونودي عليهم
  وكانوا قبل هذا التعزير يف حبس السد،

  .ومنه أخذوا وأشهروا، فإنا هللا وإنا إليه راجعون انتهى
__________  

  .الرمض شدة احلر، والرمض: الرمض) ١(
  .شدة الشمس حر احلجارة من

والرمضي من السحاب واملطر ما كان يف آخر القيظ وأول اخلريف، ومسي املطر رمضيا النه يدرك سخونة الشمس 
  .وحرها
  ).لسان العرب(املطر يأيت قبل اخلريف فيجد االرض حارة حمترقة : والرمض

السابع والعشرين من احملرم مسك منجك وصفة الظهور عليه وكان خمتفيا بدمشق حوايل سنة ملا كان يوم اخلميس 
جاء ناصح إىل نائب السلطنة االمري سيف الدين استدمر فأخربه بأن منجك يف دار الشرف االعلى، فأرسل من 

فوره إىل ذلك املنزل الذي هو فيه بعض احلجبة ومن عنده من خواصه، فاحضر إىل بني يديه حمتفظا عليه جدا، حبيث 
فلما واجهه نائب السلطنة أكرمه وتلقاه وأجلسه معه على مقعدته، وتلطف به  إن بعضهم رزفه من ورائه واحتضنه،

 -وسقاه وأضافه، وقد قيل إنه كان صائما فأفطر عنده، وأعطاه من مالبسه وقيده وأرسله إىل السلطان يف ليلته 
نائب السلطنة  مع مجاعة من اجلند وبعض االمراء، منهم حسام الدين أمري حاجب، وقد كان أرسل -ليلة اجلمعة 

ولده بسيف منجك من أوائل النهار، وتعجب الناس من هذه القضية جدا، وما كان يظن كثري من الناس إال أنه قد 
عدم باعتبار أنه يف بعض البالد النائية، ومل يشعر الناس أنه يف وسط دمشق وأنه ميشي بينهم متنكرا، وقد ذكر أنه 

 الناس متنكرا يف لبسه وهيئته، ومع هذا لن يغين حذر من قدر، ولكل كان حيضر اجلمعات جبامع دمشق وميشي بني
أجل الكتاب، وأرسل ملك االمراء بالسيف ومبالبسه اليت كان يتنكر هبا، وبعث هو مع مجاعة من االمراء احلجبة 

واخللع  وغريهم وجيش كثيف إىل الديار املصرية مقيدا حمتفظا عليه، ورجع ابن ملك االمراء بالتحف واهلدايا
واالنعام لوالده، وحلاجب احلجاب، ولبس ذلك االمراء يوم اجلمعة واحتفل الناس بالشموع وغريها، مث تواترت 

االخبار بدخول منجك إىل السلطان وعفوه عنه وخلعته الكاملة عليه وإطالقه له احلسام واخليول املسومة وااللبسة 
  ، وقدوم االمري علي من صفد)١(الكابر له من سائر صنوف التحف املفتخرة، واالموال واالمان، وتقدمي االمراء وا

  .قاصدا إىل محاة لنيابتها، فنزل القصر االبلق ليلة اخلميس رابع صفر وتوجه ليلة االحد سابعه
ويف يوم اخلميس الثامن عشر من صفر قدم القاضي هباء الدين أبو البقاء من طرابلس مبرسوم شريف أن يعود إىل 



ظائفه املبقاة عليه، وقد كان ولده ويل الدين ينوب عنه فيها، فتلقاه كثري من الناس إىل أثناء الطريق، دمشق على و
  .وبرز إليه قاضي القضاة تاج الدين إىل حرستا، وراح الناس إىل هتنئته إىل داره، وفرحوا برجوعه إىل وطنه

م، فرويت البساتني اليت كانت هلا عن املاء ووقع مطر عظيم يف أول هذا الشهر، وهو أثناء شهر شباط، وثلج عظي
عدة شهور، وال حيصل الحد من الناس سقي إال بكلفة عظيمة ومشقة، ومبلغ كثري، حىت كاد الناس يقتتلون عليه 
بااليدي والدبابيس وغري ذلك من البذل الكثري، وذلك يف شهور كانون االول والثاين، وأول شباط، وذلك لقلة 

ها، وكذلك بالد حوران أكثرهم يروون من أماكن بعيدة يف هذه الشهور، مث من اهللا تعاىل فجرت مياه االهنار وضعف
  .االودية وكثرت االمطار والثلوج، وغزرت االهنار وهللا احلمد واملنة

  وتوالت االمطار، فكأنه حصل السيل يف هذه السنة من كانون إىل شباط فكان شباط
__________  

 ٣٠٣وانظر ما سبق صفحة  ٥٧٢/  ١بدائع الزهور  ٣١٠/  ١٠النجوم الزاهرة  ٥٣/  ٣انظر السلوك ) ١(
  .١حاشية رقم 

  .هو كانون وكانون مل يسل فيه ميزاب واحد
ووصل يف هذا الشهر االمري سيف الدين منجك إىل القدس الشريف ليبتين للسلطان مدرسة وخانقاه غريب املسجد 

مباء الذهب إىل دمشق وشاهده الناس ووقعت على نسخته وفيها الذي كتب له ) ١(الشريف، وأحضر الفرمان 
تعظيم رائد ومدح وثناء له، وشكر على متقدم خدمه هلذه الدولة، والعفو عما مضى من زالته، وذكر سريته بعبارة 

  .حسنة
قدم مع ويف أوائل شهر ربيع اآلخر رسم على املعلم سنجر مملوك ابن هالل صاحب االموال اجلزيلة مبرسوم شريف 

الربيد وطلب منه ستمائة ألف درهم، واحتيط على العمارة اليت أنشأها عند باب النطافيني ليجعلها مدرسة، ورسم 
بأن يعمر مكاهنا مكتب لاليتام، وأن يوقف عليهم كتابتهم جارية عليهم، وكذلك رسم بأن جيعل يف كل مدرسة من 

  .مدارس اململكة الكبار، وهذا مقصد جيد
  يستخلص منه املبلغ املذكور سريعا،) ٢(م سنجر إىل شاد الدواوين وسلم املعل

  .فعاجل حبمل مائيت ألف، وسريت مع أمري عشرة إىل الديار املصرية
االحتياط على الكتبة والدواوين ويف يوم االربعاء خامس عشر ربيع اآلخر ورد من الديار املصرية أمري معه مرسوم 

بسبب ما أكلوا من االموال املرتبة للناس من الصدقات السلطانية وغري ذلك باالحتياط على دواوين السلطان، 
فرسم عليهم بدار العدل الربانية وألزموا بأموال جزيلة كثرية، حبيث احتاجوا إىل بيع أثاثهم وأقمشتهم وفرشهم 

فتباكى الناس  وأمتعتهم وغريها، حىت ذكر أن منهم من مل يكن له شئ يعطيه فأحضر بناته إىل الدكة ليبيعهن
وانتحبوا رمحة ورقة البيهن، مث أطلق بعضهم وهم الضعفاء منهم والفقراء الذين ال شئ معهم، وبقيت الغرامة على 

، مث شددت عليهم املطالبة وضربوا ضربا مربحا، وألزموا الصاحب )٤(واملستوفني ) ٣(الكرباء منهم، كالصاحب 
المراء واالكابر والتجار بنفسه وبأوراقه، فأسعفوه مببلغ كثري يقارب ما مبال كثري حبيث إنه احتاج إىل أن سأل من ا

  ألزم به، بعد
__________  

يف اللغة ما يصدره السلطان أو امللك من الكتب للوالة والوكالء والقصاد يعلن فيها تنصيبهم : الفرمان) ١(
  .ومأموريتهم واجلمع فرمانات وفرامني وفرامنة



  ).حميط احمليط(
__________  

 -كانت مهمته مرافقة الوزير والتفتيش عن مالية الدواوين وعلى موظفيها وعادته أمرة عشرة : شاد الدواوين) ٢(
  ).١٩١التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص ( -أي حتت خدمته عشرة مماليك 

__________  
  .تقدمت االشارة إليه) ٣(

__________  
وعمله ضبط الديوان التابع له والتنبيه على ما فيه مصلحته من من كتاب االموال بالدواوين : املستويف) ٤(

النه كان يقوم بضبط سري االعمال اليومية بالديوان " قطب الديوان " استخراج أمواله وحنو ذلك ومسي المهيته 
  .يدها احملددةومراقبة املوظفني هذا فضال عن قيامه بتبليغ متويل الديوان مبا جيب حتصيله من املوارد املالية يف مواع
قوانني : ابن ممايت(وحتمل املستويف عدم التنبيه على مواعيد جباية االموال أو أي تأخري أو إمهال يف جباية املتحصالت 

  ).٣١٠والتعريف مبصطلحات صبح االعشى ص  ٣٠١الدوانني ص 

  .أن عري ليضرب، ولكن ترك واشتهر أنه قد عني عوضه من الديار املصرية، انتهى
ض بن مهنا ورد اخلرب بذلك يوم السبت الثامن عشر منه، فاستبشر بذلك كثري من الناس، وأرسل إىل موت فيا

السلطان مبشرين بذلك، النه كان قد خرج عن الطاعة وفارق اجلماعة، فمات موتة جاهلية بأرض الشقاق 
بال عذر وأمره أصحابه والنفاق، وقد ذكرت عن هذا أشياء صدرت عنه من ظلم الناس، واالفطار يف شهر رمضان 

  .وذويه بذلك يف هذا الشهر املاضي، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، جاوز السبعني انتهى
  .واهللا أعلم

كائنة عجيبة جدا هي املعلم سنجر مملوك بن هالل يف اليوم الرابع والعشرين من ربيع اآلخر أطلق املعلم اهلاليل بعد 
، فبات يف منزله عند باب النطافيني سرورا باخلالص، وملا أصبح ذهب إىل أن استوفوا منه تكميل ستمائة ألف درهم

احلمام وقد ورد الربئى من جهة السلطان من الديار املصرية باالحتياط على أمواله وحواصله، فأقبلت احلجبة ونقباء 
ى ولديه، وأخرجت النقبة واالعوان من كل مكان، فقصدوا داره فاحتاطوا هبا وعليها مبا فيها، ورسم عليه وعل

نساؤه من املنزل يف حالة صعبة، وفتشوا النساء وانتزعوا عنهن احللي واجلواهر والنفائس، واجتمعت العامة 
والغوغاء، وحضر بعض القضاة ومعه الشهود بضبط االموال واحلجج والرهون، وأحضروا املعلم ليستعلموا منه 

ألف وسبعني ألفا، مث صناديق أخرى مل تفتح، وحواصل مل  جلية ذلك، فوجدوا من حاصل الفضة أول يوم ثلثمائة
يصلوا إليها لضيق الوقت مث أصبحوا يوم االحد يف مثل ذلك، وقد بات احلرس على االبواب واالسطحة لئال يعدى 

بة عليها يف الليل وبات هو وأوالده بالقلعة املنصورة حمتفظا عليهم، وقد رق له كثري من الناس ملا أصابه من املصي
  .العظيمة بعد اليت قبلها سريعا

ويف أواخر هذا الشهر تويف االمري ناصر الدين حممد بن الدوادار السكري، كان ذا مكانة عند أستاذه، ومنزلة 
عالية، ونال من السعادة يف وظيفته أقصاها، مث قلب اهللا قلب أستاذه عليه فضربه وصادره وعزله وسجنه، ونزل 

احلال إىل أن كان يقف على أتباعه بفرسه ويشتري منهم وحياككهم، وحيمل حاجته معه يف قدره عند الناس، وآل به 
  سرجه، وصار مثلة بني الناس، بعد أن

كان يف غاية ما يكون فيه الدويدارية من العز واجلاه واملال والرفعة يف الدنيا، وحق على اهللا تعاىل أن ال يرفع شيئا 



  .من أمر الدنيا إال وضعه
ة يوم االحد سابع عشره أفرج عن املعلم اهلاليل وعن ولديه، وكانوا معتقلني بالقلعة املنصورة، وسلمت ويف صبيح

  إليهم دورهم وحواصلهم، ولكن أخذ ما كان حاصال يف داره، وهو

وإن تبتم (ثالمثائة ألف وعشرون ألفا، وختم على حججه ليعقد لذلك جملس لريجع رأس ماله منها عمال بقوله تعاىل 
ونودي عليه يف البلد إمنا فعل به ذلك النه ال ]  ٢٧٩: البقرة) [ لكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمونف

يؤدي الزكاة ويعامل بالربا، وحاجب السلطان ومتويل البلد، وبقية املتعممني واملشاعلية تنادي عليه يف أسواق البلد 
  .وأرجائها

وم السلطاين الشريف بإطالق الدواوين إىل ديارهم وأهاليهم، ففرح الناس ويف اليوم الثامن والعشرين منه ورد املرس
  .بسبب ذلك خلالصهم مما كانوا فيه من العقوبة واملصادرة البليغة، ولكن مل يستمر هبم يف مباشراهتم

واجتمع ويف أواخر الشهر تكلم الشيخ شهاب الدين املقدسي الواعظ، قدم من الديار املصرية جتاه حمراب الصحابة، 
الناس إليه وحضر من قضاة القضاة الشافعي واملالكي، فتكلم على تفسري آيات من القرآن، وأشار إىل أشياء من 
إشارات الصوفية بعبارات طلقة معربة حادة صادعة للقلوب فأفاد وأجاد، وودع الناس بعوده إىل بلده، وملا دعا 

جتمعت به اجمللس فرأيته حسن اهليئة والكالم والتأدب، فاهللا استنهض الناس للقيام، فقاموا يف حال الدعاء، وقد ا
  .يصلحه وإيانا آمني

ويف مستهل مجادى اآلخرة ركب االمري سيف الدين بيدمر نائب حلب لقصد غزو بالد سيس يف جيش، لقاه اهللا 
  ).١(النصر والتأييد 

ب من أعايل جملسهم يف عمائم وحبال إىل ويف مستهل هذا الشهر أصبح أهل القلعة وقد نزل مجاعة من أمراء االعرا
اخلندق وخاضوه وخرجوا من عند جسر الزالبية فانطلق اثنان وأمسك الثالث الذي تبقى يف السجن، وكأنه كان 

  ميسك هلم احلبال حىت
تدلوا فيها، فاشتد نكري نائب السلطنة على نائب القلعة، وضرب ابنيه النقيب وأخاه وسجنهما، وكاتب يف هذه 

ائنة إىل السلطان، فورد املرسوم بعزل نائب القلعة وإخراجه منها، وطلبه حملاسبة ما قبض من االموال السلطانية الك
  .يف مدة ست سين مباشرته، وعزل ابنه عن النقابة وابنه اآلخر عن استدرائه السلطان، فنزلوا من عزهم إىل عزهلم

يل من عند االمري سيف الدين بيدمر نائب حلب، وقد فتح ويف يوم االثنني سابع عشره جاء االمري تاج الدين جرب
بلدين من بالد سيس، ومها طرسوس وأذنة، وأرسل مفاتيحهما صحبة جربيل املذكور إىل السلطان أيده اهللا، مث 

  افتتح حصونا أخر كثرية يف أسرع مدة، وأيسر
__________  

طرسوس عنوة وفتح املصيصة وقلعة كالل ودعاليفون  فوصل يف محلته إىل أدنه ونازهلا وفتحها باالمان وأخذ) ١(
انظر اجلوهر (واجلديدة وسنباط كالغرون، واستناب عليها نواب من حتت يد السلطان مث رجع بالعساكر ساملني 

وقد ذكر خرب خروج هذه احلملة يف  ٥٦٨/  ١وبدائع الزهور  ٥٠/  ٣والسلوك  ٢١٢/  ٢الثمني البن دقماق 
  ).٧٦٠حوادث سنة 

، وخطب القاضي ناصر الدين كاتب السر خطبة بليغة حسنة، وبلغين يف كتاب أن أبواب كنيسة أذنة )١(فة كل
  .محلت إىل الديار املصرية يف املراكب



وهذه هي أبواب الناصرية اليت بالسفح، أخذها سيس عام قازان، وذلك يف سنة تسع وتسعني وستمائة، : قلت
  .فاستنفذت وهللا احلمد يف هذه السنة

ويف أواخر هذا الشهر بلغنا أن الشيخ قطب الدين هرماس الذي كان شيخ السلطان طرد عن جناب خمدومه، 
وضرب وصودر، وخربت داره إىل االساس، ونفي إىل مصياف، فاجتاز بدمشق ونزل باملدرسة اجلليلة ظاهر باب 

ا جيدا، ولديه فضيلة، وعنده تواضع الفرج، وزرته فيمن سلم عليه، فإذا هو شيخ حسن عنده ما يقال ويلتفظ معرب
  .وتصوف، فاهللا حيسن عاقبته

  .مث حتول إىل العذراوية
  ويف صبيحة يوم السبت سابع شهر رجب توجه الشيخ شرف الدين أمحد بن احلسن بن

يت أنشأها قاضي اجلبل احلنبلي إىل الديار املصرية مطلوبا على الربيد إىل السلطان لتدريس الطائفة احلنبلية باملدرسة ال
السلطان بالقاهرة املعزية، وخرج لتوديعه القضاة واالعيان إىل أثناء الطريق، كتب اهللا سالمته، انتهى واهللا تعاىل 

  .أعلم
مسك نائب السلطنة استدمر اليحياوي ويف صبيحة يوم االربعاء اخلامس والعشرين من رجب قبض على نائب 

) ٢(غا اليحياوي، عن كتاب ورد من السلطان صحبة الدوادار السلطنة االمري سيف الدين استدمر، أخي يلب
الصغري، وكان يومئذ راكبا بناحية ميدان ابن بابك، فلما رجع إىل عند مقابر اليهود والنصارى احتاط عليه احلاجب 

من الكبري ومن معه من اجليش وألزموه بالذهاب إىل ناحية طرابلس، فذهب من على طريق الشيخ رسالن، ومل ميكن 
املسري، إىل دار السعادة، ورسم عليه من اجلند من أوصله إىل طرابلس مقيما هبا بطاال، فسبحان من بيده ملكوت 

  .كل شئ، يفعل ما يشاء
وبقي البلد بال نائب حيكم فيه احلاجب الكبري عن مرسوم السلطان، وعني للنيابة االمري سيف الدين بيدمر النائب 

  .حبلب
االمري سيف الدين بيدمر بنيابة دمشق، ورسم له أن يركب يف طائفة من جيش حلب ويف شعبان وصل تقليد 

  ويقصد االمري خيار بن مهنا ليحضره إىل خدمة السلطان، وكذلك رسم لنائب
__________  

  .انظر احلاشية السابقة) ١(
__________  

  .دار ومعناها ممسك اسم فارسي مركب من لفظني أحدمها عريب وهو الدواة، والثاين: الدوادار) ٢(
وصاحب وظيفة الدوا دارية هو الذي حيمل دواة السلطان أو االمري أو غريمها ويتوىل أمرها مع ما يلحق ذلك من 

  .املهمات حنو تبليغ الرسائل عن السلطان أو االمري وابالغ عامة االمور
  ).١٣٩التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص (

يف الدين بيدمر يف ذلك، فلما كان يوم اجلمعة رابعه التقوا مع خيار عند محاة ومحص أن يكونا عونا لالمري س
سلمية، فكانت بينهم مناوشات، فأخربين االمري تاج الدين الدودار وكان مشاهد الوقعة أن االعراب أحاطوا هبم من 

  كل جانب، وذلك لكثرة العرب وكانوا حنو الثمامنائة،
ومخسني، فرموا االعراب بالنشاب فقتلوا منهم طائفة كثرية، ومل يقتل من وكانت الترك من محاة ومحص وحلب مائة 

الترك سوى رجل واحد، رماه بعض الترك ظانا أنه من العرب بناشج فقتله، مث حجز بينهم اليل، وخرجت الترك 



وأقام من الدائرة، وهنبت أموال من الترك ومن العرب، وجرت فتنة وجردت أمراء عدة من دمشق لتدارك احلال، 
نائب السلطنة هناك ينتظر ورودهم، وقدم االمري عمر امللقب مبصمع بن موسى بن مهنا من الديار املصرية أمريا على 
االعراب ويف صحبته االمري بدر الدين بن مجاز أمريان على االعراب، فنزل مصمع بالقصر االبلق، ونزل االمري رملة 

ار مبن معهما من عرب الطاعة ممن أضيف إليهم من جتريدة دمشق ومن بالتوزية على عادته مث توجها إىل ناحية خي
  .يكون معهم من جيش محاة ومحص لتحصيل االمري خيار، وإحضاره إىل اخلدمة الشريفة فاهللا تعاىل حيسن العاقبة

ل دخول نائب السلطنة االمري سيف الدين بيدمر إىل دمشق وذلك صبيحة يوم السبت التاسع عشر من شعبان، أقب
جبيشه من ناحية حلب وقد بات بوطأة برزة ليلة السبت، وتلقاه الناس إىل محاة ودوهنا، وجرت له وقعة مع العرب 

كما ذكرنا، فلما كان هذا اليوم دخل يف أهبة عظيمة، وجتمل حافل، فقبل العتبة على العادة، ومشى إىل دار 
 وعدد مثينة، وفرح املسلمون به لشهامته وصرامته السعادة، مث أقبلت جنائبه يف لبوس هائلة باهرة، وعدد كثري
  .وأمره باملعروف وهنيه عن املنكر، واهللا تعاىل يؤيده ويسدده

ويف يوم اجلمعة ثاين شهر رمضان خطبت احلنابلة جبامع القبيبات وعزل عنه القاضي شهاب الدين قاضي العسكر 
  .تصرا باحلنابلة منذ عني إىل هذا احلنياحلنبلي، مبرسوم نائب السلطان النه كان يعرف أنه كان خم

ويف يوم اجلمعة السادس عشر منه قتل عثمان بن حممد املعروف بابن دبادب الدقاق باحلديد على ما شهد عليه به 
مجاعة ال ميكن تواطؤهم على الكذب، أنه كان يكثر من شتم الرسول صلى اهللا عليه وسلم، فرفع إىل احلاكم 

  .ظهر التجابن، مث استقر أمره على أن قتل قبحه اهللا وأبعده وال رمحهاملالكي وادعى عليه فأ
ويف يوم االثنني السادس والعشرين منه قتل حممد املدعو زبالة الذي هبتار البن معبد على ما صدر منه من سب النيب 

يصدر منه أحوال صلى اهللا عليه وسلم ودعواه أشياء كفرية، وذكر عنه أنه كان يكثر الصالة والصيام، ومع هذا 
  بشعة يف حق أيب بكر وعمر وعائشة أم املؤمنني، ويف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم،
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ية:كتاب  لنها وا ية  لبدا   ا
لدمشقي  بن كثري ا امساعيل  ء  لفدا ايب ا  االمام احلافظ 

  .فضربت عنقه أيضا يف هذا اليوم يف سوق اخليل وهللا احلمد واملنة
ويف ثالث عشر شوال خرج احململ السلطاين وأمريه االمري ناصر الدين بن قراسنقر وقاضي احلجيج الشيخ مشس 

  .أحد املفتيني الدين حممد بن سند احملدث،
ويف أواخر شهر شوال أخذ رجل يقال له حسن، كان خياطا مبحلة الشاغور، ومن شأنه أن ينتصر لفرعون لعنه اهللا، 

آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت (ويزعم أنه مات على االسالم وحيتج بأنه يف سورة يونس حني أدركه الغرق قال 
) اآلن وقد عصيت قبل وكنت من املفسدين(وال يفهم معىن قوله ]  ٩٠: يونس) [ به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني

فأخذناه أخذا (وال معىن قوله ]  ٢٥: النازعات) [ فأخذه اهللا نكال اآلخرة واالوىل(وال معىن قوله ]  ٩١: يونس[ 
لكافرين كما هو إىل غري ذلك من اآليات واالحاديث الكثرية الدالة على أن فرعون أكفر ا]  ١٦: املزمل) [ وبيال

  .جممع عليه بني اليهود والنصارى واملسلمني
ويف صبيحة يوم اجلمعة سادس القعدة قدم الربيد بطلب نائب السلطنة إىل الديار املصرية يف تكرمي وتعظيم، على 
  .يفعادة تنكز، فتوجه النائب إىل الديار املصرية وقد استصحب معه حتفا سنية وهدايا معظمة تصلح لاليوان الشر

  .يف صبيحة السبت رابع عشره، خرج ومعه القضاة واالعيان من احلجبة واالمراء لتوديعه
ويف أوائل ذي احلجة ورد كتاب من نائب السلطنة خبطه إىل قاضي القضاة تاج الدين الشافعي يستدعيه إىل القدس 

كرام واالحترام واالطالق واالنعام الشريف، وزيارة قرب اخلليل، ويذكر فيه ما عامله به السلطان من االحسان واال
من اخليل والتحف واملال والغالت فتوجه حنوه قاضي القضاة يوم اجلمعة بعد الصالة رابعه على ستة من خيل 

  .الربيد، ومعه حتف وما يناسب من اهلدايا، وعاد عشية يوم اجلمعة ثامن عشره إىل بستانه
يف أماكن متعددة، من ذلك ما شاهدنا آثاره يف مدينة بعلبك، ووقع يف هذا الشهر والذي قبله سيول كثرية جدا 

أتلف شيئا كثريا من االشجار، واخترق أماكن كثرية متعددة عندهم، وبقي آثار سيحه على أماكن كثرية، ومن 
ذلك سيل وقع بأرض جعلوص أتلف شيئا كثريا جدا، وغرق فيه قاضي تلك الناحية، ومعه بعض االخيار، كانوا 

  .ى أكمة فدمههم أمر عظيم، ومل يستطيعوا دفعه وال منعه، فهلكواوقوفا عل
  .ومن ذلك سيل وقع بناحية حسة مجال فهلك به شئ كثري من االشجار واالغنام واالعناب وغريها

  .ومن ذلك سيل بأرض حلب هلك به خلق كثري من التركمان وغريهم، رجاال ونساء وأطفاال وغنما وإبال
ذلك عيانا، وذكر أنه سقط عليهم برد وزنت الواحدة منه فبلغت زنتها سبعمائة درهم  قرأته من كتاب من شاهد

  .وفيه ما هو أكرب من ذلك وأصغر، انتهى

االمر بإلزام القلندرية بترك حلق حلاهم وحواجبهم وشوارهبم وذلك حمرم باالمجاع حسب ما حكاه ابن حازم وإمنا 
لسلطان أيده اهللا إىل دمشق يف يوم الثالثاء خامس عشر ذي احلجة، ذكره بعض الفقهاء بالكراهية ورد كتاب من ا

بإلزامهم بزي املسلمني وترك زي االعاجم واجملوس، فال ميكن أحد منهم من الدخول إىل بالد السلطان حىت يترك 
ئق أن هذا الزي املبتدع، واللباس املستشنع، ومن ال يلتزم بذلك يعزر شرعا، ويقلع من قراره قلعا، وكان الال
  .يؤمروا بترك أكل احلشيشة اخلسيسة، وإقامة احلد عليهم بأكلها وسكرها، كما أفىت بذلك بعض الفقهاء



  .واملقصود أهنم نودي عليهم بذلك يف مجيع أرجاء البلد ونواحيه يف صبيحة يوم االربعاء وهللا احلمد واملنة
الزرعي مبدينة جرباص يوم الثالثاء خامس ذي وبلغنا يف هذا الشهر وفاة الشيخ الصاحل الشيخ أمحد بن موسى 

احلجة، وكان من املبتلني باالمر باملعروف والنهي عن املنكر، والقيام يف مصاحل الناس عند السلطان والدولة، وله 
  .وجاهة عند اخلاص والعام، رمحه اهللا

  لك كله، ونفاهواالمري سيف الدين كحلن بن االقوس، الذي كان حاجبا بدمشق وأمريا، مث عزل عن ذ
  .السلطان إىل طرابلس فمات هناك

وقدم نائب السلطنة االمري سيف الدين بيدمر عائدا من الديار املصرية، وقد لقي من السلطان إكراما وإحسانا زائدا 
فاجتاز يف طريقه بالقدس الشريف فأقام به يوم عرفة والنحر، مث سلك على طريق غابة أرصوف يصطاد هبا فأصابه 

عه عن ذلك، فأسرع السري فدخل دمشق من صبيحة يوم االثنني احلادي والعشرين منه يف أهبة هائلة، وعك من
ورياسة طائلة، وتزايد وخرج العامة للتفرج عليه والنظر إليه يف جميئه هذا، فدخل وعليه قباء معظم ومطرز، وبني 

حسان إىل الرعية والنظر يف أحوال االوقاف يديه ما جرت به العادة من احلوفية والشاليشية وغريهم، ومن نيته اال
  .وإصالحها على طريقة تنكز رمحه اهللا، انتهى واهللا أعلم

مث دخلت سنة اثنتني وستني وسبعمائة استهلت هذه السنة املباركة وسلطان االسالم بالديار املصرية والشامية 
مللك الناصر حممد بن امللك املنصور قالوون واحلرمني الشريفني وما يتبع ذلك ويلتحق به امللك الناصر حسن بن ا

الصاحلي، وال نائب له بالديار املصرية، وقضاته هبا هم املذكورون يف العام املاضي، ووزيره القاضي ابن اخصيب 
  ونائب الشام بدمشق االمري سيف الدين بيدمر اخلوارزمي، والقضاة

م املذكورون يف العام املاضي، والوزير ابن قروينة ه) ٢(واحملتسب ) ١(واخلطيب وبقية االشراف وناظر اجليش 
، وكاتب السر القاضي أمني الدين بن القالنسي، ووكيل بيت املال القاضي صالح الدين الصفدي وهو أحد )٣(

  .االربعة) ٤(موقعي الدست 
املصرية ليكون وشاد االوقاف االمري ناصر الدين بن فضل اهللا، وحاجب احلجا ب اليوسفي، وقد توجه إىل الديار 

  .، ومتويل البلد ناصر الدين، ونقيب النقباء ابن الشجاعي)٥(هبا أمري جنهار 
ويف صبيحة يوم االثنني سادس احملرم قدم االمري على نائب محاة منها فدخل دمشق جمتازا إىل الديار املصرية فنزل يف 

  .كثرية بالقصاعني القصر االبلق مث حتول إىل دار دويداره يلبغا الذي جدد فيها مساكن
  .وتردد الناس إليه للسالم عليه، فأقام هبا إىل صبيحة يوم اخلميس تاسعه، فسار إىل الديار املصرية

ويف يوم االحد تاسع عشر احملرم أحضر حسن بن اخلياط من حملة الشاغور إىل جملس احلكم املالكي من السجن، 
لفرعون لعنه اهللا، وصدق ذلك باعترافه أوال مث مبناظرته يف  وناظر يف إميان فرعون وادعي عليه بدعاوى النتصاره

ذلك ثانيا وثالثا، وهو شيخ كبري جاهل عامي ذا نص ال يقيم دليال وال حيسنه، وإمنا قام يف خميلته شبهة حيتج عليها 
الغرق إذا  بقوله إخبارا عن فرعون حني أدركه الغرق، وأحيط به ورأى بأس اهللا، وعاين عذابه االليم، فقال حني

اآلن وقد (قال اهللا تعاىل ]  ٩٠: يونس) [ آمنت أنه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من املسلمني(
فاعتقد هذا العامي ]  ٩١: يونس) [ عصيت قبل وكنت من املفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية

فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهللا وحده (فعه، وقد قال تعاىل أن هذا االميان الذي صدر من فرعون واحلالة هذه ين
  وكفرنا مبا كنا به مشركني فلم يك ينفعهم إمياهنم مبا رأوا بأسنا سنة اهللا اليت قد

__________  



وهو املشرف على ديوان اجليش، وديوان اجليش يشرف على جيش املماليك يف وقت السلم أو : ناظر اجليش) ١(
ويعمل يف هذا الديوان أرباب القلم، وكان يعاون ناظر اجليش عدد من الكتاب وكان يعني بتكليف يف وقت احلرب 

  .أو وصية
  ).٣٤٢التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص (

__________  
من وجوه العدول وأعياهنم، يده مطلقة يف االمر باملعروف والنهي عن املنكر على قاعدة احلسبة : احملتسب) ٢(

  .ر املكاييل واملوازين وال حيال بينه وبني مصلحة إذا رآهاويتحدث يف أم
  ).٣٠٢التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص (و ) ٤٦٣/  ١خطط (وله استخدام النواب عنه : قال املقريزي

__________  
 انظر بدائع(وهو فخر الدين بن قروينة القبطي، أخلع عليه وقرر يف الوزارة عوضا عن تاج الدين بن ريشة ) ٣(

  ).٥٦٧/  ١الزهور 
__________  

موقع الدست هو الذي يوقع على القصص مبصر والشام، ومثله صاحب كتب املظامل يف دولة املوحدين باملغرب ) ٤(
  ).١٤٠/  ٥صبح االعشى (

__________  
مراء جندار، وأمري جندار يستأذن على دخول اال: كذا باالصل، ومل أجدها فيما بني يدي من مراجع، ولعلها) ٥(

  .للخدمة ويدخل أمامهم إىل الديوان ومقدم الربيد مع الدوادار وكاتب السر
زبدة كشف املمالك ص  ٢٠/  ٤صبح االعشى (وأمري جاندار هو الذي يطوف بالزفة حول السلطان يف سفره 

  ).٤٨والتعريف مبصطلحات صبح االعشى ص  ١١١

إن الذين حقت عليهم كلمت ربك : (وقال تعاىل ] ٨٦ - ٨٤: غافر) [ خلت يف عباده وخسر هنالك الكافرون
  .ال يؤمنون به ولو جاءهتم كل آية حىت يروا العذاب االليم

  ]. ٩٦: يونس[ اآلية ) قال قد أجيبت دعوتكما
مث حضر يف يوم آخر وهو مصمم على ضالله فضرب بالسياط، فأظهر التوبة مث أعيد إىل السجن يف زجنري، مث أحضر 

  .تهل بالتوبة فيما يظهر، فنودي عليه يف البلد مث أطلقيوما ثالثا وهو يس
ويف ليلة الثالثاء الرابع عشر طلع القمر خاسفا كله ولكن كان حتت السحاب، فلما ظهر وقت العشاء وقد أخذ يف 

اجلالء صلى اخلطيب صالة الكسوف قبل العشاء، وقرأ يف االوىل بسورة العنكبوت ويف االخرى بسورة يس، مث 
  .نرب فخطب مث نزل بعد العشاءصعد امل

وقدمت كتب احلجاج خيربون بالرخص واالمن، واستمرت زيادة املاء من أول ذي احلجة وقبلها إىل هذه االيام من 
آخر هذا الشهر واالمر على حاله، وهذا شئ مل يعهد كما أخرب به عامة الشيوخ، وسببه أنه جاء ماء من بعض 

  .اجلبال اهنال يف طريق النهر
ل احململ السلطاين يوم الثالثاء احلادي والعشرين من احملرم قبل الظهر، ومسك أمري احلاج شركتمر املارداين ودخ

الذي كان مقيما مبكة شرفها اهللا تعاىل، ومحاها من االوغاد، فلما عادت التجريدة مع احلجاج إىل دمشق صحبة 
املصرية على الربيد، وبلغنا أن االمري سند أمري مكة القراسنقر من ساعة وصوله إىل دمشق، فقيد وسري إىل الديار 



غرر جبند السلطان الذين ساروا صحبة ابن قراسنقر وكبسهم وقتل من حواشيهم وأخذ خيوهلم، وأهنم ساروا 
  .جرائد بغري شئ مسلوبني إىل الديار املصرية، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

ذي بالديار املصرية بسبب كثرة املستنقعات من فيض النيل عندهم، ويف أول شوال اشتهر فيه وتواتر خرب الفناء ال
على خالف املعتاد، فبلغنا أنه ميوت من أهلها كل يوم فوق االلفني، فأما املرض فكثري جدا، وغلت االسعار لقلة من 

يش أيضا، مث يتعاطى االشغال، وغال السكر واالمياه والفاكهة جدا، وتربز السلطان إىل ظاهر البلد وحصل له تشو
  .عويف حبمد اهللا

ويف ثالث ربيع اآلخر قدم من الديار املصرية ابن احلجاف رسول اهللا صاحب العراق خلطبة بنت السلطان، فأجاهبم 
إىل ذلك بشرط أن يصدقها مملكة بغداد، وأعطاهم مستحقا سلطانيا، وأطلق هلم من التحف واخللع واالموال شيئا 

قرية من بيت املال لتوقف على اخلانقاه اليت يريد أن يتخذها بدمشق قريا من كثريا، ورسم الرسول مبشترى 
  .الطواريس ؟، وقد خرج لتلقيه نائب الغيبة وهو حاجب احلجاب، والدولة واالعيان

وقرأت يف يوم االحد سابع شهر ربيع اآلخر كتابا ورد من حلب خبط الفقيه العدل مشس الدين العراقي من أهلها، 
ه كان يف حضرة نائب السلطنة يف دار العدل يوم االثنني السابع عشر من ربيع االول وأنه أحضر رجل ذكر فيه أن

  قد ولد له ولد عاش ساعة ومات، وأحضره معه وشاهده احلاضرون، وشاهده كاتب الكتاب، فإذا هو شكل

  .عليمسوي له على كل كتف رأس بوجه مستدير، والوجهان إىل ناحية واحدة فسبحان اخلالق ال
سقطت املنارة اليت بنيت للمدرسة السلطانية مبصر، وكانت مستجدة على صفة ) ١(وبلغنا أنه يف هذا الشهر 

غريبة، وذلك أهنا منارتان على أصل واحد فوق قبو الباب الذي للمدرسة املذكورة، فلما سقطت أهلكت خلقا 
درسة، ومل ينج من الصبيان فيما ذكر شئ سوى كثريا من الصناع باملدرسة واملارة والصبيان الذين يف مكتب امل

  .ستة، وكان مجلة من هلك بسببها حنو ثلثمائة نفس، وقيل أكثر وقيل أقل، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
وخرج نائب السلطنة االمري سيف الدين بيدمر إىل الغيضة الصالحها وإزالة ما فيها من االشجار املؤذية والدغل 

والعشرين من الشهر، وكان سلخه، وخرج معه مجيع اجليش من االمراء وأصحابه، وأجناد احللقة يوم االثنني التاسع 
برمتهم مل يتأخر منهم أحد، وكلهم يعملون فيها بأنفسهم وغلماهنم، وأحضر إليهم خلق من فالحي املراج والغوطة 

  .الغشوغري ذلك، ورجع يوم السبت خامس الشهر الداخل وقد نظفوها من الغل والدغل و
واتفقت كائنة غريبة لبعض السؤال، وهو أنه اجتمع مجاعة منهم قبل الفجر ليأخذوا خبزا من صدقة تربة امرأة ملك 

  االمراء تنكز عند باب اخلواصني، فتضاربوا فيما بينهم فعمدوا إىل رجل
  .منهم فخنقوه خنقا شديدا، وأخذوا منه جرابا فيه حنو من أربعة آالف درهم

وذهبوا على محية، وأفاق هو من الغشي فلم جيدهم، واشتكى أمره إىل متويل البلد فلم يظفر هبم  وشئ من الذهب
إىل اآلن، وقد أخربين الذي أخذوا منه أهنم أخذوا منه ثالثة آالف درهم معاملة، وألف درهم بندقية ودينارين 

  .وزهنما ثالثة دنانري
  .كذا قال يل إن كان صادقا
امس مجادى االوىل طلب قاضي القضاة شرف الدين احلنفي للشيخ علي بن البنا، وقد ويف صبيحة يوم السبت خ

كان يتكلم يف اجلامع االموي على العوام، وهو جالس على االرض شئ من الرعظيات وما أشبهها من صدره، 
ف الدين فكأنه تعرض يف غضون كالمه اليب حنيفة رمحه اهللا، فأحضر فاستتيب من ذلك، ومنعه قاضي القضاة شر

الكفري من الكالم على الناس وسجنه، وبلغين أنه حكم بإسالمه وأطلقه يومه، وهذا املذكور ابن البنا عنده زهادة 



وتعسف، وهو مصري يسمع احلديث ويقرأه، ويتكلم بشئ من الوعظيات والرقائق، وضرب أمثال، وقد مال إليه 
ورمبا أضحك يف كالمه، وحاضرته وهو مطبوع قريب إىل كثري من العوام واستحلوه، وكالمه قريب إىل مفهومهم، 

الفهم، ولكنه أشار فيما ذكر عنه يف شطحته إىل بعض االشياء اليت ال تنبغي أن تذكر، واهللا املوفق، مث إنه جلس 
  .للناس يف يوم الثالثاء ثامنه فتكلم على عادته فتطلبه القاضي املذكور فيقال إن املذكور تعنت انتهى واهللا أعلم

__________  
  .يف سادس ربيع االول: ٥٧٥/  ١يف بدائع الزهور ) ١(

سلطنة امللك املنصور صالح الدين حممد ابن امللك املظفر حاجي بن امللك الناصر حممد بن امللك املنصور قالوون بن 
  .الوونعبد اهللا الصاحلي وزوال دولة عمه امللك الناصر حسن بن امللك الناصر حممد بن امللك املنصور ق

ملا كثر طمعه وتزايد شرهه، وساءت سريته إىل رعيته، وضيق عليهم يف معايشهم وأكساهبم، وبىن البنايات اجلبارة 
اليت ال حيتاج إىل كثري منها، واستحوذ على كثري من أمالك بيت املال وأمواله، واشترى منه قرايا كثرية ومدنا أيضا 

  ورساتيق، وشق ذلك على الناس جدا، ومل
جاسر أحد من القضاة وال الوالة وال العلماء وال الصلحاء على االنكار عليه، وال اهلجوم عليه، وال النصيحة له يت

مبا هو املصلحة له وللمسلمني، انتقم اهللا منه فسلط عليه جنده وقلب قلوب رعيته من اخلاصة والعامة عليه، ملا قطع 
ذلك مجيعه إىل خاصته، فقلت االمراء واالجناد واملقدمون  من أرزاقهم ومعاليمهم وجوامكهم وأخبازهم، وأضاف

والكتاب واملوقعون، ومس الناس الضرر وتعدى على جوامكهم وأوالدهم ومن يلوذ هبم، فعند ذلك قدر اهللا تعاىل 
  .هالكه على يد أحد خواصه وهو االمري الكبري سيف الدين يلبغا اخلاصكي

ك، وركب السلطان ملسكه فركب هو يف جيش، وتالقيا يف ظاهر القاهرة وذلك أنه أراد السلطان مسكه فاعتد لذل
، فهزم السلطان بعد كل حساب، وقد قتل من الفريقني طائفة، وجلأ السلطان )١(حيث كانوا نزوال يف الوطاقات 

الليل على  إىل قلعة اجلبل، كال والوزر، ولن ينجي حذر من قدر، فبات اجليش بكماله حمدقا بالقلعة، فهم باهلرب يف
هجن كان قد اعتدها ليهرب إىل الكرك، فلما برز مسك واعتقل ودخل به إىل دار يلبغا اخلاصكي املذكور، وكان 

، وذلك يف يوم االربعاء تاسع مجادى االوىل من هذه السنة، وصارت الدولة واملشورة متناهية إىل )٢(آخر العهد به 
راء واجتمعت الكلمة وانعقد ت البيعة للملك املنصور صالح الدين االمري سيف الدين يلبغا اخلاصكي، فاتفقت اآل

حممد بن املظفر حاجي، وخطب اخلطباء وضربت السكة، وسارت الربيدية للبيعة بامسه الشريف، هذا وهو ابن ثنيت 
ده عشرة، وقيل أربع عشرة، ومن الناس من قال ست عشرة، ورسم يف عود االمور إىل ما كانت عليه يف أيام وال

الناصر حممد بن قالوون، وأن يبطل مجيع ما كان أخذه امللك الناصر حسن، وأن تعاد املرتبات واجلوامك اليت كان 
قطعها، وأمر بإحضار طاز وطاشتمر القامسي من سجن اسكندرية إىل بني يديه ليكونا أتابكا، وجاء اخلرب إىل دمشق 

  صحبة االمري سيف الدين بزالرشاد
__________  

ذلك يف كوم برا، وكان السلطان قد توجه إليها يف زمن الربيع وطابت له االقامة هناك حيث كان بالقاهرة و) ١(
  .أوخام ووباء مع أمراض شديدة بالناس فاستمر مقيما هنالك، حنو ثالثة أشهر

  ).٢١٣/  ٢واجلوهر الثمني البن دقماق  ٥٧٣/  ١بدائع الزهور (
__________  

قيل : ٥٧٧/  ١ويف بدائع الزهور ) ٦٢ - ٦٠/  ٣السلوك (ليلة اليت قبض عليه فيها حيث قتل يف ذات ال) ٢(



  انه خنق
وقيل دفنه يف بعض الكيمان يف مصر العتيقة ...ورميت جثته يف البحر، وقيل إنه مات حتت العقوبة ودفن يف مصطبته

  .وأخفى قربه على الناس

الربعاء سادس عشر الشهر، فضربت البشائر بالقلعة الترخباناة أحد أمراء الطبلخانات مبصر صبيحة يوم ا
وطبلخانات االمراء على أبواهبم، وزين البلد بكماله، وأخذت البيعة له صبيحة يومه بدار السعادة وخلع عن نائب 

  .السلطنة تشريف هائل، وفرح أكثر االمراء واجلند والعامة وهللا االمر، وله احلكم
[ اآلية ) تؤيت امللك من تشاء وتنزع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاءقل اللهم مالك امللك (قال تعاىل 
  ]. ٢٦: آل عمران

دارت جنوم السماء يف * ما اختلف الليل والنهار وال : ووجد على حجر باحلمريية فقرئت للمأمون فإذا مكتوب
ليس بفان وال مبشترك * دائم أبدا قد زال سلطانه إىل ملك وملك ذي العرش * الفلك إال لنقل النعيم من ملك 

وروي عن سليمان بن عبد امللك بن مروان أنه خرج يوما لصالة اجلمعة، وكان سوي اخللق حسنه، وقد لبس حلة 
خضراء، وهو شاب ممتلئ شبابا، وينظر يف أعطافه ولباسه، فأعجبه ذلك من نفسه، فلما بلغ إىل صرحة الدار تلقته 

غري أن ال حياة لالنسان ليس فيما علمت فيك * أنت نعم لو كنت تبقى : ياه فأنشدتهجنية يف صورة جارية من حظا
ب يذكر غري أنك فان فصعد املنرب الذي يف جامع دمشق وخطب الناس، وكان جهوري الصوت يسمع أهل * عي 

الصالة محل إىل  اجلامع وهو قائم على املنرب، فضعف صوته قليال قليال حىت مل يسمعه أهل املقصورة، فلما فرغ من
ما : كيف أنشدتيين تينك البيتني ؟ فقالت: منزله فاستحضر تلك اجلارية اليت تبدت تلك اجلنية على صورهتا، وقال

  .أنشدتك شيئا
  .اهللا أكرب نعيت واهللا إيل تفسي: فقال

  .فأوصى أن يكون اخلليفة من بعده ابن عمه عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا
  عزول عليال واالمري سيف الدين استدمر الذي كان نائب دمشق وكاناوقدم نائب طرابلس امل

مقيمان بطرابلس مجيعا، يف صبيحة يوم السبت السادس والعشرين منه، فدخال دار السعادة فلم حيتفل هبما نائب 
  .السلطنة

وحمراب فيه، وجعل له وتكامل يف هذا الشهر جتديد الرواق غريب الناطفانيني إصالحا بدر ابزيناته وتبييضا جلدرانه 
شبابيك يف الدرا بزينات، ووقف فيه قراءة قرآن بعد املغرب، وذكروا أن شخصا رأى مناما فقصه على نائب 

  .السلطنة فأمر بإصالحه
وفيه هنض بناء املدرسة اليت إىل جانب هذا املكان من الشباك، وقد كان أسسها أوال علم الدين بن هالل، فلما 

ت مضافة إىل السلطان، فبنوا فوق االساسات وجعلوا هلا مخسة شبابيك من شرقها، وبابا صودر أخذت منه وجعل
  قبليا، وحمرابا وبركة وعراقية، وجعلوا حائطها باحلجارة البيض والسود، وكملوا عاليها باآلجر، وجاءت

رها حىت قتل كما يف غاية احلسن، وقد كان السلطان الناصر حسن قد رسم بأن جتعل مكتبا لاليتام فلم يتم أم
  .ذكرنا

واشتهر يف هذا الشهر أن بقرة كانت جتئ من ناحية باب اجلابية تقصد جراء لكلبة قد ماتت أمهم، وهي يف ناحية 
كنيسة مرمي يف خرابة، فتجئ إليهم فتنسطح على شقها فترضع أولئك اجلراء منها، تكرر هذا منها مرارا، وأخربين 



  .أمحد بن املقصوص مبشاهدته ذلكاحملدث املفيد التقي نور الدين 
ويف العشر االوسط من مجادى اآلخرة نادى مناد من جهة نائب السلطنة حرسه اهللا تعاىل يف البلد أن النساء ميشني 

  .يف تستر ويلبسن أزرهن إىل أسفل من سائر ثياهبن، وال يظهرن زينة وال يدا، فامتثلن ذلك وهللا احلمد واملنة
بن مهنا يف أهبة هائلة، وتلقاه نائب السلطنة إىل أثناء الطريق، وهو قاصد إىل االبواب وقدم أمري العرب جبار 

  .الشريفة
من نيابة غزة حاجب احلجاب بدمشق، وعلى مقدمة رأس ) ١(ويف أواخر رجب قدم االمري سيف الدين متر املهندار 

ملرددن احللب والطبايب، وأبطل ما كان امليمنة، وأطلق نائب السلطنة مكوسات كثرية، مثل مكس احلداية واخلزل ا
  يؤخذ من احملتسبني زيادة على نصف درهم، وما يؤخذ من أجرة عدة املوتى كل ميت بثالثة ونصف،

وجعل العدة اليت يف القيسارية للحاجة مسبلة ال تنحجر على أحد يف تغسيل ميت، وهذا حسن جدا، وكذلك منع 
ثل بقية الناس من غري طرحان فرخص على الناس يف هذه السنة جدا، حىت التحجر يف بيع البلح املختص به، وبيع م
  .قيل إنه بيع القنطار بعشرة، وما حوهلا

ويف شهر شعبان قدم االمري جبار بن مهنا من الديار املصرية فنزل القصر االبلق وتلقاه نائب السلطنة وأكرم كل 
لذين كانوا حببس االسكندرية يف صبيحة يوم اجلمعة سابعه، منهما اآلخر، مث ترحل بعد أيام قالئل، وقدم االمراء ا

وفيهم االمري شهاب الدين بن صبح وسيف الدين طيدمر احلاجب، وطيربف ومقدم ألف، وعمر شاه، وهذا ونائب 
السلطنة االمري سيف الدين بيدمر أعزه اهللا يبطل املكوسات شيئا بعد شئ مما فيه مضرة باملسلمني، وبلغين عنه أن 

  .عزمه أن يبطل مجيع ذلك إن أمكنه اهللا من ذلك، آمني انتهى من
تنبيه على واقعة غريبة واتفان عجيب نائب السلطنة االمري سيف الدين بيدمر فيما بلغنا يف نفسه عتب على أتابك 

  الديار املصرية
__________  

  .السلطان وينزهلم دار الضيابةصاحب هذه الوظيفة يقوم بلقاء الرسل والعربان الواردين على : املهندار) ١(
القائم : دار ومعناه ممسك، واملعىن إمجاال: مهمن بفتح امليمني ومعناه الضيف والثاين: وهو مركب من لفظني فارسيني

  ).٣٣٤التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص (على أمره 

يسعى يف صرفه عن الشام، ويف  هبا، وقد توسم وتوهم منه أنه) ١(االمري سيف الدين يلبغا اخلاصكي مدبر الدولة 
نفس نائبنا قوة وصرامة شديدة، فتنسم منه ببعض االباء عن طاعة يلبغا، مع استمراره على طاعة السلطان، وأنه إن 

اتفق عزل من قبل يلبغا أنه ال يسمع وال يطيع، فعمل أعماال واتفق يف غضون هذا احلال موت نائب القلعة 
ف الدين برناق الناصري فأرسل نائب السلطنة من أصحابه وحاشيته من يتسلم املنصورة بدمشق وهو االمري سي

القلعة برمتها، ودخل هو بنفسه إليها، وطلب االمري زين الدين زبالة الذي كان فقيها مث نائبها وهو من أخرب الناس 
  ا وقصورهاهبا وخبطاهتا وحواصلها، فدار معه فيها وأراه حصوهنا وبروجها ومفاحتها وأغالقها ودوره

وعددها وبركتها، وما هو معد فيها وهلا، وتعجب الناس من هذا االتفاق يف هذا احلال، حيث مل يتفق ذلك الحد 
من النواب قبله قط، وفتح الباب الذي هو جتاه دار السعادة وجعل نائب السلطنة يدخل منه إىل القلعة وخيرج 

  .أيده اهللاخبدمه وحشمه وأهبته يكشف أمرها وينظر يف مصاحلها 
وملا كان يوم السبت خامس عشر شعبان ركب يف املوكب على العادة واستدعى االمري سيف الدين استدمر الذي 
كان نائب الشام، وهو يف منزله كاملعتقل فيه، ال يركب وال يراه أحد، فأحضره إليه وركب معه، وكذلك االمراء 



راء االلوف وطيدمر احلاجب، كان، وأماابن صبح وعمر شاه طبترق، وهو أحد أم: الذين قدموا من الديار املصرية
فإهنما كانا قد سافرا يوم اجلمعة عشية النهار، واملقصود أنه سريهم ومجيع االمراء بسوق اخليل، ونزل هبم كلهم إىل 

رادهم دار السعادة فتعاهدوا وتعاقدوا واتفقوا على أن يكونوا كلهم كتفا واحدا، وعصبة واحدة على خمالفة من أ
بسوء وأهنم يد على سواهم ممن أراد عزل أحد منهم أو قتله، وأن من قاتلهم قاتلوه، وأن السلطان هو ابن أستاذهم 

امللك املنصور بن حاجي بن الناصر بن املنصور قالوون، فطاوعوا كلهم لنائب السلطنة على ما أراد من ذلك، 
ب السلطنة على عادته يف عظمة هائلة، وأهبة كثرية، وحلفوا له وخرجوا من عنده على هذا احللف، وقام نائ

  .واملسؤول من اهللا حسن العاقبة
ويف صبيحة يوم االحد سادس عشر شعبان أبطل ملك االمراء املكس الذي يؤخذ من امللح وأبطل مكس االفراح، 

  .مة الشامل نفعهاوأبطل أن ال تغين امرأة لرجال، وال رجل لنساء، وهذا يف غاية ما يكون من املصلحة العظي
ويف يوم الثالثاء ثامن عشرة شرع نائب السلطنة سيف الدين بيدمر يف نصب جمانيق على أعايل بروج القلعة، 

فنصبت أربع جمانيق من جهاهتا االربع، وبلغين أنه نصب آخر يف أرضها عند البحرة، مث نصب آخر وآخر حىت 
منها القلعية وأسكنها خلقا من االكراد والتركمان وغريهم من شاهد الناس ستة جمانيق على ظهور االبرجة، وأخرج 

  الرجال االجناد، ونقل إليها من الغالت واالطعمة واالمتعة وآالت احلرب شيئا كثريا، واستعد للحصار إن حوصر
__________  

االعشى ص  التعريف مبصطلحات صبح(من ألقاب الوزراء وكتاب السر ومرتبته املقر الشريف : مدبر الدولة) ١(
٣٠٥.(  

  .فيها مبا حيتاج إليه من مجيع ما يرصد من القالع، مبا يفوت احلصر
وملا شاهد أهل البساتني اجملانيق قد نصبت يف القلعة انزعجوا وانتقل أكثرهم من البساتني إىل البلد، ومنهم من أودع 

  .عاىلعند أهل البلد نفائس أمواهلم وأمتعتهم، والعاقبة إىل خري إن شاء اهللا ت
ما تقول السادة العلماء يف ملك اشترى غالما فأحسن إليه وأعطاه وقدمه، مث إنه وثب على : وجاءتين فتيا صورهتا

سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه، وتصرف يف اململكة، وأرسل إىل بعض نواب البالد ليقدم عليه ليقتله، فهل 
له حىت يقتل يكون شهيدا أم ال ؟ وهل يثاب الساعي يف خالص حق له االمتناع منه ؟ وهل إذا قاتل دون نفسه وما

  .ورثة امللك املقتول من القصاص واملال ؟ أفتونا مأجورين
إن كان مراده خالص ذمته فيما بينه وبني اهللا تعاىل فهم أعلم بنيته يف الذي : فقلت للذي جاءين هبا من جهة االمري

ترتب على ذلك مفسدة راجحة على ذلك، فيؤخر الطلب إىل وقت يقصده، وال يسعى يف حتصيل حق معني إذا 
إمكانه بطريقه، وإن كان مراده هبذا االستفتاء أن يتقوى هبا يف مجع الدولة واالمراء عليه، فال بد أن يكتب عليها 

  .كبار القضاة واملشايخ أوال، مث بعد ذلك بقية املفتيني بطريقه واهللا املوفق للصواب
لى االمري نائب السلطنة مجيع أمراء الشام، حىت قيل إن فيهم من نواب السلطنة سبعة عشر أمريا، هذا وقد اجتمع ع

وكلهم حيضر معه املواكب اهلائلة، وينزلون معه إىل دار السعادة، وميد هلم االمسطة ويأكل معهم، وجاء اخلرب بان 
ب السلطنة، فأرسل له جربيل مث عاد فأخرب االمري منجك الطرجاقسي املقيم ببيت املقدس قد أظهر املوافقة لنائ

باملوافقة، وأنه قد استحوذ على غزة ونائبه، وقد مجع وحشد واستخدم طوائف، ومسك على اجلادة فال يدع أحدا 
مير إال أن يفتش ما معه، الحتمال إيصال كتب من ها هنا إىل ها هنا، ومع هذا كله فاملعدلة ثابتة جدا، واالمن 

خياف أحده وكذلك بدمشق وضواحيها، ال يهاج أحد وال يتعدى أحد على أحد، وال ينهب حاصل هناك، فال 



الحد شيئا وهللا احلمد، غري أن بعض أهل البساتني تومهوا وركبوا إىل املدينة وحتولوا، وأودع بعضهم نفائس ما 
  عندهم، وأقاموا هبا على وجل، ذلك ملا رأوا اجملانيق الستة

البراج اليت للقلعة، مث أحضر نائب السلطنة القضاة االربعة واالمراء كلهم وكتبوا منصوبة على رؤوس قالل ا
مكتوبا سطره بينهم كاتب السر، أهنم راضون بالسلطان كارهون يلبغا، وأهنم ال يريدونه وال يوافقون على تصرفه 

، نظري يلبغا بالديار )١(ويل يف اململكة، وشهد عليهم القضاة بذلك، وأرسلوا املكتوب مع مملوك لالمري طيبغا الط
  املصرية، وأرسل منجك إىل نائب السلطنة

__________  
مث خلع : " ٤/  ١١ويف النجوم الزاهرة ) ٥٨١/  ١بدائع الزهور (كان طيبغا قد أخلع عليه بأمرية السالح ) ١(

لى أن كل منهما ال خيالف وصار مدبر اململكة ويشاركه يف ذلك خشداشه االمري طيبغا الطويل، ع..على االمري يلبغا
  ".اآلخر يف أمر من االمور 

يستحثه يف احلضور إليه يف اجليش ليناجزوا املصريني، فعني نائب الشام من اجليش طائفة يربزون بني يديه، وخرجت 
التجريدة ليلة السبت التاسع والعشرين من شعبان صحبة االمري استدمر الذي كان نائب الشام مددا لالمري يف 

ني، ويذكر الناس أن نائب السلطنة مبن بقي من اجليش يذهبون على إثرهم، مث خرجت أخرى بعدها ثالثة ألف
  .آالف، ليلة الثالثاء الثامن من رمضان كما سيأيت

وتويف الشيخ احلافظ عالء الدين مغلطاي املصري هبا يف يوم الثالثاء الرابع والعشرين من شعبان من هذه السنة، 
  .الريدانية، وقد كتب الكثري وصنف ومجع، وكانت عنده كتب كثرية رمحه اهللاودفن من الغد ب

) ١(ويف مستهل رمضان أحضر مجاعة من التجار إىل دار العدل ظاهر باب النصر ليباع شئ عليهم من القند 
بعضهم،  والفوالذ والزجاج مما هو يف حواصل يلبغا، فامتنعوا من ذلك خوفا من استعادته منهم على تقدير، فضرب

  .منهم شهاب الدين بن الصواف بني يدي احلاجب، وشاد الدواوين، مث أفرج عنهم يف اليوم الثاين ففرج اهللا بذلك
وخرجت التجريدة ليلة الثالثاء بعد العشاء صحبة ثالثة مقدمني منهم عراق مث ابن صبح مث ابن طرغية، ودخل 

  ة يوم االربعاء عاشرنائب طرابلس االمري سيف الدين تومان إىل دمشق صبيح
رمضان، فتلقاه ملك االمراء سيف الدين بيدمر إىل االقصر، ودخال معا يف أهبة عظيمة، فنزل تومان يف القصر 

االبلق، وبرز من معه من اجليوش إىل عند قبة يلبغا، هذا والقلعة منصوب عليها اجملانيق، وقد ملئت حرسا شديدا، 
  .ونائب السلطنة يف غاية التحفظ

ا أصبح يوم اخلميس صمم تومان متر على ملك االمراء يف الرحيل إىل غزة ليتواىف هو وبقية من تقدمه من اجليش ومل
الشامي، ومنجك ومن معه هنالك، ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال، فأجابه إىل ذلك وأمر بتقدم السبق بني يديه يف هذا 

عند دار احلديث، فاستوحش الناس من ذلك، واهللا حيسن  اليوم، فخرج السبق وأغلقت القلعة باهبا املسلوك الذي
  .العاقبة

خروج ملك االمراء بيدمر من دمشق إىل غزة صلى اجلمعة باملقصورة الثاين عشر من رمضان نائب السلطنة، ونائب 
ذكر بعد طرابلس، مث اجتمعا باخلطبة يف مقصورة اخلطابة، مث راح لدار السعادة مث خرج طلبه يف جتمل هائل على ما 

العصر، وخرج معهم فاستعرضهم مث عاد إىل دار السعادة فبات إىل أن صلى الصبح، مث ركب خلف اجليش هو 
  ونائب طرابلس، وخرج عامة من بقي من اجليش من االمراء وبقية احللقة،



__________  
  ).لسان العرب(عصارة قصب السكر إذا مجد ومنه يتخذ الفانيد : القند) ١(

وكذلك خرج القضاة، وكذا كاتب السر ووكيل بيت املال وغريهم من كتاب الدست، وأصبح  وسلمهم اهللا،
الناس يوم السبت وليس أحد من اجلند بدمشق، سوى نائب الغيبة االمري سيف الدين بن محزة التركماين، وقريبه 

اة والقلعة على حاهلا، وايل الرب، ومتويل البلد االمري بدر الدين صدقة بن أوحد، وحمتسب البلد ونواب القض
  .واجملانيق منصوبة كما هي

وملا كان صبح يوم االحد رجع القضاه بكرة مث رجع ملك االمراء يف أثناء النهار هو وتومان متر، وهم كلهم يف 
لبس وأسلحة تامة، وكل منهما خائف من اآلخر أن ميسكه، فدخل هذا دار السعادة وراح اآلخر إىل القصر االبلق، 

ن بعد العصر قدم منجك واستدمر كان نائب السلطنة بدمشق، ومها مغلوالن قد كسرمها من كان قدم على وملا كا
  منجك من العساكر اليت جهزها بيدمر إىل منجك قوة له على

املصريني، وكان ذلك على يدي االمري سيف الدين متر حاجب احلجاب ويعرف باملهمندار، قال ملنجك كلنا يف 
ن ال نطيعك على نصرة بيدمر، فتقاوال مث تقاتال فهزم منجك وذهب متر ومنجك ومن كان خدمة من مبصر، وحن

  .معهما كابن صبح وطيدمر
وملا أصبح الصباح من يوم االثنني خامس عشر مل يوجد لتومان متر وطبترق وال أحد من أمراء دمشق عني وال أثر، 

رائها سوى ابن قراسنقر من االمراء املتقدمني، وسوى قد ذهبوا كلهم إىل طاعة صاحب مصر، ومل يبق بدمشق من أم
بيدمر ومنجك واستدمر، والقلعة قد هيئت واجملانيق منصوبة على حاهلا، والناس يف خوف شديد من دخول بيدمر 

  .إىل القلعة، فيحصل بعد ذلك عند قدوم اجليش املصري حصار وتعب ومشقة على الناس، واهللا حيسن العاقبة
ناء هنار االثنني سادس عشره دقت البشائر يف القلعة وأظهر أن يلبغا اخلاصكي قد نفاه السلطان إىل وملا كان يف أث

الشام، مث ضربت وقت املغرب مث بعد العشاء يف صبيحة يوم الثالثاء أيضا، ويف كل ذلك يركب االمراء الثالثة 
الناس فيما يقال ما بني مصدق ومكذب، منجك وبيدمر واستدمر ملبسني، وخيرجون إىل خارج البلد، مث يعودون، و

  .ولكن قد شرع إىل تستري القلعة وهتيئ احلصار فإنا هللا وإنا إليه راجعون
مث تبني أن هذه البشائر ال حقيقة هلا، فاهتم يف عمل ستائر القلعة ومحل الزلط واالحجار إليها، االغنام واحلواصل، 

، فعند ذلك )١(وصحبته يلبغا يف مجيع جيش مصر قد عدا غزة وقد وردت االخبار بأن الركاب الشريف السلطاين 
خرج الصاحب وكاتب السر والقاضي الشافعي وناظر اجليش ونقباؤه ومتويل البلد وتوجهوا تلقاء محاة لتلقي االمري 
على الذي قد جاءه تقليد دمشق، وبقي البلد شاغرا عن حاكم فيها سوى احملتسب وبعض القضاة، والناس كغنم ال 

  راعي هلم، ومع هذا االحوال صاحلة واالمور ساكنة، ال يعدو على أحد فيما بلغنا، هذا
__________  

/  ١، ويف بدائع الزهور ٥/  ١١كان خروجه من القاهرة يوم االثنني مستهل رمضان كما يف النجوم الزاهرة ) ١(
  .يف أوائل شهر رمضان: ٥٨٢

  .شهر شعبانيف : ٢١٧/  ٢ويف اجلوهر الثمني البن دقماق 

وبيدمر ومنجك واستدمر يف حتصني القلعة وحتصيل العدد واالقوات فيها، واهللا غالب على أمره أينما تكونوا 
يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة الستائر تعمل فوق االبرجة، وصلى االمري بيدمر صالة اجلمعة تاسع 



ند منجك إىل جانبه داخل موضع القضاة، وليس هناك عشر الشهر يف الشباك الكمايل، يف مشهد عثمان، وصلى ع
أحد من احلجبة وال النقباء، وليس يف البلد أحد من املباشرين بالكلية، وال من اجلند إال القليل، وكلهم قد سافروا 

 حيضر إىل ناحية السلطان، واملباشرون إىل ناحية محاة لتلقي االمري علي نائب الشام احملروس، مث عاد إىل القلعة ومل
  .الصالة استدمر، النه قيل كان منقطعا أو قد صلى يف القلعة

ويف يوم السبت العشرين من الشهر وصل الربيد من جهة السلطان من أبناء الرسول إىل نائب دمشق يستعلم طاعته 
ها، وعدم أو خمالفته، وبعث عليه فيما اعتمده من استحوذ على القلعة وخيطب فيها، وادخار اآلالت واالطعمات في

اجملانيق والستائر عليها، وكيف تصرف يف االموال السلطانية تصرف امللك وامللوك، فتنصل ملك االمراء من ذلك، 
وذكر أنه إمنا أرصد يف القلعة جنادهتا وأنه مل يدخلها، وأن أبواهبا مفتوحة، وهي قلعة السلطان، وإمنا له غرمي بينه 

وكتب باجلواب وأرسله صحبة الربيدي وهو كتكلدي مملوك  -بذلك يلبغا يعين  -وبينه الشرع والقضاة االربعة 
  .بقطبه الدويدار، وأرسل يف صحبته االمري صارم الدين أحد أمراء العشرات من يوم ذلك

ويف يوم االثنني الثاين والعشرين من رمضان تصبح أبواب البلد مغلقة إىل قريب الظهر، وليس مث مفتوح سوى باب 
  .، والناس يف حصر شديد وانزعاج، فإنا هللا وإنا إليه راجعونالنصر والفرج

  .ولكن قد اقترب وصول السلطان والعساكر املنصورة
ويف صبيحة االربعاء أصبح احلال كما كان وأزيد، ونزل االمري سيف الدين يلبغا اخلاصكي بقبة يلبغا، وامتد طلبه 

يئة حسنة، وتأخر الركاب الشريف بتأخره عن الصميني بعد، من سيف داريا إىل القبة املذكورة يف أهبة عظيمة، وه
  .ودخل بيدمر يف هذا اليوم إىل القلعة وحتصن هبا

ويف يوم اخلميس اخلامس والعشرين منه استمرت االبواب كلها مغلقة سوى باب النصر والفرج، وضاق النطاق 
  وإىل دار السعادة من القنوات، واحنصر الناس جدا، وقطع املصريون هنر بانياس والفرع الداخل إليها

واحتاجوا لذلك أن يقطعوا القنوات ليسدوا الفرع املذكور، فانزعج أهل البلد لذلك ومالءوا ما يف بيوهتم من برك 
املدارس، وبيعت القربة بدرهم، واحلق بنصف، مث أرسلت القنوات وقت العصر من يومئذ وهللا احلمد واملنة، 

لصباح يوم اجلمعة واالبواب مغلقة ومل يفتح باب النصر والفرج إىل بعد طلوع فانشرح الناس لذلك، وأصبح ا
الشمس بزمان، فأرسل يلبغا من جهته أربعة أمراء وهم االمري زين الدين زبالة الذي كان نائب القلعة، وامللك 

البلد وكسروا صالح الدين بن كامل، والشيخ علي الذي كان نائب الرحبة من جهة بيدمر، وأمري آخر، فدخلوا 
  .أقفال أبواب البلد، وفتحوا االبواب، فلما رأى بيدمر ذلك أرسل مفاتيح البلد إليهم انتهى

وصول السلطان امللك املنصور إىل املصطبة غر يب عقبة سجورا كان ذلك يف يوم اجلمعة السادس والعشرين من 
ىل عم ابنته امللك االشرف خليل بن املنصور شهر رمضان يف جحافل عظيمة كاجلبال، فنزل عند املصطبة املنسوبة إ

قالوون، وجاءت االمراء ونواب البالد لتقبيل يده واالرض بني يديه، كنائب حلب، ونائب محاة، وهو االمري عالء 
  .الدين املارداين، وقد عني لنيابة دمشق، وكتب بتقليده بذلك، وأرسل إليه وهو حبماة

منه خلع على االمري عالء الدين علي املارداين بنيابة دمشق، وأعيد إليها  فلما كان يوم السبت السابع والعشرين
عودا على بدء، مث هذه الكرة الثالثة، وقبل يد السلطان وركب عن ميينه، وخرج أهل البلد لتهنئته، هذا والقلعة 

وان هبا، ولسان حال حمصنة بيد بيدمر، وقد دخلها ليلة اجلمعة واحتمى هبا، هو ومنجك واستدمر ومن معه من االع
  ]. ٧٨: النساء) [ أينما تكونوا يدرككم املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة(القدر يقول 

وملا كان يوم االحد طلب قضاة القضاء وأرسلوا إىل بيدمر وذويه بالقلعة ليصاحلوه على شئ ميسور يشترطونه، 



  .وكان ما سنذكره انتهى واهللا تعاىل أعلم
لعة وصفة ذلك ملا كان يوم االحد الثامن والعشرين منه أرسل قضاة القضاء ومعهم سبب خروج بيدمر من الق
  الشيخ شرف الدين ابن

قاضي اجلبل احلنبلي، والشيخ سراج الدين اهلندي احلنفي، قاضي العسكر املصري للخنفية، إىل بيدمر ومن معه 
احلصار واجملانيق اليت قد استدعي هبا من ليتكلموا معهم يف الصلح لينزلوا على ما يشترطون قبل أن يشرعوا يف 

صفد وبعلبك، وأحضر من رجال النقاعني حنو من ستة آالف رام فلما اجتمع به القضاة ومن معهم وأخربوه عن 
السلطان وأعيان االمراء بأهنم قد كتبوا له أمانا إن أناب إىل املصاحلة، فطلب أن يكون بأهله ببيت املقدس، وطلب 

لالمري سيف ) ٢(ا بناحية بالد سيس ليسترزق هنالك، وطلب أستدمر أن يكون بشمقدارا أن يعطى منجك كذ
الدين يلبغا اخلاصكي فرجع القضاة إىل السلطان ومعهم االمري زين الدين جربيل احلاجب كان، فأخربوا السلطان 

ة القضاة ومعهم االمري واالمراء بذلك، فأجيبوا إليه، وخلع السلطان واالمراء على جربيل خلعا، فرجع يف خدم
  استبغا بن االيو بكري، فدخلوا القلعة وباتوا هنالك كلهم، وانتقل

__________  
  .صبيحة يوم االثنني العشرين من رمضان: ٦٧/  ٣يف السلوك ) ١(

__________  
دمها من هو الذي حيمل نعل السلطان أو االمري، ويتركب هذا االسم من لفظني أح: البشمقدار أو البجمقدار) ٢(

اللغة التركية وهو بشمق ومعناه النعل، والثاين من اللغة الفارسية وهو دار ومعناه ممسك، فيكون معناه مسك النعل 
  ).٦٥التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص (أو حامل النعل 

االمراء الثالثة من االمري بيدمر بأهله وأثاثه إىل داره باملطرزين، فلما أصبح يوم االثنني التاسع والعشرين منه خرج 
  .القلعة ومعهم جربيل، فدخل القضاة وسلموا القلعة مبا فيها من احلواصل إىل االمري استبغا بن االبو بكري انتهى
دخول السلطان حممد بن امللك أمري حاج بن امللك حممد بن امللك قالوون إىل دمشق يف جيشه وأمرائه ملا كان 

من رمضان من هذه السنة رجع القضاة إىل الوطاق الشريف، ويف صحبتهم  صبيحة يوم االثنني التاسع والعشرين
االمراء الذين كانوا بالقلعة، وقد أعطوا االمان من جهة السلطان ومن معهم وذويهم، فدخل القضاة وحجب 

  االمراء املذكورون، فخلع على القضاة االربعة
أركبوا على خيل ضعيفة، وخلف كل واحد منهم وساقي وانصرفوا راجعني جمبورين، وأما االمراء املذكورون فإهنم 

أخذ بوسطه قبل، ويف يد كل واحد من الوساقية خنجر كبري مسلول لئال يستنقذه منه أحد فيقتله هبا، فدخل جهرة 
بني الناس لريوهم ذلتهم اليت قد لبستهم، وقد أحدق الناس بالطريق من كل جانب، فقام كثري من الناس، اهللا أعلم 

م، إال أهنم قد يقاربون املائة ألف أو يزيدون عليها، فرأى الناس منظرا فظيعا، فدخل هبم الوساقية إىل امليدان بعدهت
الثالثة النواب وجربيل وابن استدمر، وسادس، وظن كل : االخضر الذي فيه القصر، فأجلسوا هنالك وهم ستة نفر

أرسلت اجليوش داخلة إىل دمشق أطالبا يف جتمل عظيم، ولبس منهم أن يفعل هبم فاقرة، فإنا هللا وإنا إليه راجعون، و
احلرب بنهر النصر وخيول وأسلحة ورماح، مث دخل السلطان يف آخر ذلك كله بعد العصر بزمن، وعليه من أنواع 

حيملها على رأسه االمري سيف الدين تومان متر، الذي كان نائب طرابلس، ) ١(املالبس قباز خباري، والقبة والطرب 
واالمراء مشاة بني يديه، والبسط حتت قدمي فرسه، والبشائر تضرب خلفه فدخل القلعة املنصورة املنصورية ال 

  .البدرية



ورأى ما قد أرصد هبا من اجملانيق واالسلحة، فاشتد حنقه على بيدمر وأصحابه كثريا، ونزل الطارمة، وجلس على 
ع احلق إىل نصابه، وقد كان بني دخوله ودخول عمه الصاحل سرير اململكة ووقف االمراء والنواب بني يديه، ورج

  .صاحل يف أول يوم من رمضان، وهذا يف التاسع والعشرين منه، وقد قيل إنه سلخه واهللا أعلم
  .وشرع الناس يف الزينة

ري ويف صبيحة يوم الثالثاء سلخ الشهر نقل االمراء املغضوب عليهم الذين ضل سعيهم فيما كانوا أبرموه من ضم
سوء للمسلمني إىل القلعة فأنزلوا يف أبراجها مهانني مفرقا بينهم، بعد ما كانوا هبا آمنني حاكمني، أصبحوا معتقلني 

  مهانني خائفني، فجاروا بعد ما كانوا رؤساء،
__________  

مى الطربدار كلمة فارسية معناها الفأس، والذي حيمله حول السلطان عند ركوبه يف املراكب وغريها يس: الطرب) ١(
  ).٢٢٨التعريف مبصطلحات صبح االعشى (

  وأصبحوا بعد عزهم أذالء، ونقبت أصحاب هؤالء ونودي عليهم يف البلد، ووعد من دل على
أحد منهم مبال جزيل، ووالية إمرة حبسب ذلك، ورسم يف هذا اليوم على الرئيس أمني الدين ابن القالنسي كاتب 

سلم إىل االمري زين الدين زبالة نائب القلعة، وقد أعيد إليها وأعطي تقدمة ابن السر، وطلب منه ألف ألف درهم، و
قراسنقر، وأمره أن يعاقبه إىل أن يزن هذا املبلغ، وصلى السلطان وأمراؤه بامليدان االخضر صالة العيد، ضرب له 

للشافعية، ودخل االمراء خام عظيم وصلى به خطيبا القاضي تاج الدين الساوي الشافعي، قاضي العسكر املنصورة 
مع السلطان للقلعة من باب املدرسة، ومد هلم مساطا هائال أكلوا منه مث رجعوا إىل دورهم وقصورهم، ومحل الطرب 

  .يف هذا اليوم على رأس السلطان االمري علي نائب دمشق، وخلع عليه خلعة هائلة
مث قدم على بيدمر، فكان معه، مث قفل إىل املصريني ويف هذا اليوم مسك االمري تومان متر الذي كان نائب طرابلس، 

واعتذر إليهم فعذروه فيما يبدو للناس، ودخل وهو حامل اخلبز على رأس السلطان يوم الدخول، مث ولوه نيابة 
محص، فصغروه وحقروه، مث ملا استمر ذاهبا إليها فكان عند القابون أرسلوا إليه فأمسكوه وردوه، وطلب منه املائة 

  .اليت كان قبضها من بيدمر، مث ردوه إىل نيابة محصألف 
ملكوا عليهم حسني الناصر مث ) ١(ويف يوم اخلميس اشتهر اخلرب بأن طائفة من اجليش مبصر من طواشية وخاصكية 

اختلفوا فيما بينهم واقتتلوا، وأن االمر قد انفصل ورد حسني للمحل الذي كان معتقال فيه، وأطفأ اهللا شر هذه 
  .ة وهللا احلمدالطائف

ويف آخر هذا اليوم لبس القاضي ناصر الدين بن يعقوب خلعة كتابة السر الشريفية، واملدرستني، ومشيخة الشيوخ 
  .عوضا عن الرئيس عالء الدين بن القالنسي، عزل وصودر، وراح الناس لتهنئته بالعود إىل وظيفته كما كان

المراء الشاميني منهم احلاجبان صالح الدين وحسام الدين ويف صبيحة يوم اجلمعة ثالث شوال مسك مجاعة من ا
واملهمندار ابن أخي احلاجب الكبري، متر، وناصر الدين بن امللك صالح الدين بن الكامل، وابن محزة والطرخاين 

  واثنان أخوان ومها طيبغا زفر وبلجات، كلهم
__________  

ن اتفق مع الطواشي جوهر الزمردي مقدم املماليك بأن كان ذلك أن حسني بن امللك الناصر حممد بن قالوو) ١(
يقتلوا االمراء الذين بالقلعة ويتسلطن هو عوضا عن ابن أخيه املنصور، فبادر االمري ايدمر الشمسي ونائب الغيبة 

وقبضا على الطواشني جوهر ونصر السليماين وأودعامها ) ه ٧٨٠املتوىف سنة (االمري موسى بن عبد اهللا االزكشي 



بدائع ( السجن خبزانة مشايل إىل أن حيضر السلطان من دمشق وبعد عودة السلطان من دمشق نفامها إىل قوص يف
  ).٥٨٤/  ١الزهور 

  .طبلخانات، وأخرجوا خري ومتر حاجب احلجاب، وكذلك احلجوبية أيضا لقاريب أحد أمراء مصر
بالقلعة املنصورة، منهم عمر بن موسى بن مهنا ويف يوم الثالثاء سابع شوال مسك سنة عشر أمريا من أمراء العرب 

امللقب باملصمع، الذي كان أمري العرب يف وقت، ومعيقل بن فضل بن مهنا وأخرون، وذكروا أن سبب ذلك أن 
طائفة من آل فضل عرضوا لالمري سيف الدين االمحدي الذي استاقوه على حلب، وأخذوا منه شيئا من بعض 

  .ينهماالمتعة، وكادت احلرب تقع ب
ويف ليلة اخلميس بعد املغرب محل تسعة عشر أمريا من االتراك والعرب على الربيد مقيدين يف االغالل أيضا إىل 

الديار املصرية، منهم بيدمر ومنجك واستدمر وجربيل وصالح الدين احلاجب وحسام الدين أيضا وبلجك وغريهم، 
ظهم، وساروا هبم حنو الديار املصرية، وأمروا مجاعة من ومعهم حنو من مائيت فارس ملبسني بالسالح متوكلني حبف

البطالني منهم أوالد القوش، وأطلق الرئيس أمني الدين بن القالنسي من املصادرة والترسيم بالقلعة، بعد ما وزن 
  .بعض ما طلب منه، وصار إىل منزله، وهنأه الناس

شهر شوال خرج طلب يلبغا اخلاصكي صبيحته  خروج السلطان من دمشق قاصدا مصر وملا كان يوم اجلمعة عاشر
يف جتمل عظيم مل ير الناس يف هذا املدد مثله، من جنائب وجنائب ومماليك وعظمة هائلة، وكانت عامة االطالب قد 

  تقدمت قبله بيوم، وحضر السلطان إىل اجلامع االموي قبل أذان الظهر، فصلى يف مشهد
نائب الشام، وخرج من فوره من باب النصر ذاهبا حنو الكسوة والناس يف عثمان هو ومن معه من أمراء املصريني، و

الطرقات واالسطحة على العادة، وكانت الزينة قد بقي أكثرها يف الصاغة واخلواصني وباب الربيد إىل هذا اليوم، 
  .فاستمرت حنو العشرة أيام

إعادة احلسبة إليه وعزل عماد الدين ويف يوم السبت حادي عشر شوال خلع على الشيخ عالء الدين االنصاري ب
  .بن السريجي، وخرج احململ يوم اخلميس سادس عشر شوال على العادة، واالمري مصطفى البريي

وتويف يوم اخلميس ويوم اجلمعة أربعة أمراء بدمشق، وهم طشتمر وفر وطيبغا الفيل، ونوروز أحد مقدمي االلوف، 
ب احلجاب وعمل نيابة غزة يف وقت، مث تعصب عليه املصريون فعزلوه ومتر املهمندار، وقد كان مقدم ألف، وحاج

عن االمرة، وكان مريضا فاستمر مريضا إىل أن تويف يوم اجلمعة، ودفن بيوم السبت بتربته اليت أنشأها بالصوفية، 
  .لكنه مل يدفن فيها بل على باهبا كأنه مودع أو ندم على بنائها فوق قبور املسلمني رمحه اهللا

يف االمري ناصر الدين بن القوش يوم االثنني العشرين من شوال ودفن بالقبيبات، وقد ناب ببعلبك وحبمص، مث وتو
  قطع خربه هو وأخوه كحلن ونفوا عن البلد إىل بلدان شىت، مث رضي

 تعاىل، وقد عنهم االمري يلبغا وأعاد عليهم أخبارا بطبلخانات، فما لبث ناصر الدين إال يسريا حىت تويف إىل رمحة اهللا
أثر آثارا حسنة كثرية منها عند عقبة الرمانة خان مليح نافع، وله ببعلبك جامع ومحام وخان وغري ذلك، وله من 

  .العمر ست ومخسون سنة
ويف يوم االحد سادس والعشرين منه درس القاضي نور الدين حممد بن قاضي القضاة هباء الدين بن أيب البقاء 

ابكية، نزل له عنها والده بتوقيع سلطاين، وحضر عنده القضاة واالعيان، وأخذ يف قوله تعاىل الشافعي باملدرسة االت
ويف هذا اليوم درس القاضي جنم الدين أمحد بن عثمان النابلسي الشافعي ]  ١٩٧: البقرة) [ احلج أشهر معلومات(



  .دين بن القالنسي يف مصادراتهاملعروف بابن اجلايب باملدرسة العصرونية استنزل له عنها القاضي أمني ال
وىف صبيحة يوم االثنني التاسع والعشرين من شوال درس القاضي ويل الدين عبد اهللا بن القاضي هباء الدين أيب 

  البقاء
، نزل له عنهما والده املذكور بتوقيع سلطاين، وحضر عنده فيهما القضاة )١(باملدرستني والرواحية مث القيمرية 

  .واالعيان
يحة يوم اخلميس سلخ شوال شهر الشيخ أسد ابن الشيخ الكردي على مجل وطيف به يف حواضر البلد ويف صب

هذا جزاء من خيامر على السلطان ويفسد نواب السلطان، مث أنزل عن اجلمل ومحل على محار وطيف : ونودي عليه
ذكور من أعوان بيدمر املتقدم به يف البلد ونودي عليه بذلك، مث ألزم السجن وطلب منه مال جزيل وقد كان امل

  .ذكره وأنصاره، وكان هو املتسلم للقلعة يف أيامه
ويف صبيحة يوم االثنني حادي عشر ذي القعدة خلع على قاضي القضاة بدر الدين بن أيب الفتح بقضاء العسكر 

إىل ما بيده من نيابة  الذي كان متوفرا عن عالء الدين بن مشرنوخ، وهنأه الناس بذلك وركب البغلة بالزناري مضافا
  .احلكم والتدريس

ويف يوم االثنني ثامن عشره أعيد تدريس الركنية بالصاحلية إىل قاضي القضاة شرف الدين الكفري احلنفي، استرجعا 
مبرسوم شريف سلطاين، من يد القاضي عماد الدين بن العز، وخلع على الكفري، وذهب الناس إليه للتهنئة 

  .باملدرسة املذكورة
يف شهر ذي احلجة اشتهر وقوع فنت بني الفالحني بناحية عجلون، وأهنم اقتتلوا فقتل من الفريقني اليمين والقيسي و

  .طائفة، وأن عني حيتا اليت هي شرقي عجلون دمرت وخربت، وقطع أشجارها ودمرت بالكلية
بعد طلوع الشمس، فأنكر  ويف صبيحة يوم السبت الثاين والعشرين من ذي احلجة مل تفتح أبواب دمشق إىل ما

الناس ذلك، وكان سببه االحتياط على أمري يقال له كسبغا، كان يريد اهلرب إىل بالد الشرق، فاحتيط عليه حىت 
  .أمسكوه

__________  
املدرسة القيمرية الكربى بدمشق، أنشأها القيمري االمام مقدم اجليوش ناصر الدين حسني بن عبد العزيز ) ١(

  ).٤٤١/  ١الدارس (ه  ٦٦٥املتوىف سنة 

ويف ليلة االربعاء السادس والعشرين من ذي احلجة قدم االمري سيف الدين طاز من القدس فنزل بالقصر االبلق، 
  ، فأطلق كما)١(وقد عمي من الكحل حني كان مسجونا باالسكندرية 

من بالد السلطان، غري أنه ال  ينزل حيث شاء) ٢(ذكرنا، ونزل بيت املقدس مدة، مث جاءه تقليد بأنه يكون طرخانا 
يسلمون  -نائب السلطنة فمن دونه  -يدخل ديار مصر، فجاء فنزل بالقصر االبلق، وجاء الناس إليه على طبقاهتم 

  .عليه وهو ال يبصر شيئا، وهو على عزم أن يشتري أو يستكري له دارا بدمشق يسكنها
  .انتهى واهللا سبحانه وتعاىل أعلم

ستني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان الديار املصرية والشامية واحلرمني الشريفني وما مث دخلت سنة ثالث و
واالمها من املمالك االسالمية السلطان امللك املنصور صالح الدين حممد بن امللك املظفر أمري حاج بن امللك 

ا، ونائب الديار املصرية طشتمر، املنصور قالوون، وهو شاب دون العشرين، ومدبر املمالك بني يديه االمري يلبغ
وقضاهتا هم املذكورون يف اليت قبلها، والوزير سيف الدين قزوينة، وهو مريض مدنف ونائب الشام بدمشق االمري 



عالء الدين املارداين، وقضاته هم املذكورون يف اليت قبلها، وكذلك اخلطيب ووكيل بيت املال واحملتسب عالء 
ا يف السنة املنفصلة، وحاجب احلجاب قماري، والذي يليه السليماين وآخر من مصر الدين االنصاري، عاد إليه

  .أيضا، وكاتب السر القاضي ناصر الدين حممد بن يعقوب احلليب، وناظر اجلامع القاضي تقي الدين بن مراجل
حملروسة مع وأخربين قاضي القضاة تاج الدين الشافعي أنه جدد يف أول هذه السنة قاضي حنفي مبدينة صفد ا

  .الشافعي، فصار يف كل من محاة وطرابلس وصفد قاضيان شافعي وحنفي
ويف ثاين احملرم قدم نائب السلطنة بعد غيبة حنو من مخسة عشر يوما، وقد أوطأ بالد فرير بالرعب، وأخذ من 

لته عن ذلك حني مقدميهم طائفة فأودعهم احلبس، وكان قد اشتهر أنه قصد العشريات املواسني ببالد عجلون، فسأ
  .سلمت عليه فأخربين أنه مل يتعد ناحية فرير، وأن العشريات قد اصطلحوا واتفقوا، وأن التجريدة عندهم هناك

وقد كبس االعراب من حرم الترك فهزمهم الترك وقتلوا منهم خلقا كثريا، مث ظهر للعرب كمني فلجأ الترك : قال
  إىل وادي

__________  
حسن قد حبسه وأكحله وبقي مسجونا مدة ثالث سنني وأشهرا يف ثغر االسكندرية  وكان امللك الناصر) ١(

  .وأفرج عنه امللك املنصور حممد ملا بويع بالسلطنة
  وكان قد سأل االقامة يف القدس فأجيب إىل ذلك وقد أنعم عليه بطبلخاناه

  ).٢١٦/  ٢واجلوهر الثمني  ٦٥/  ٣السلوك (
__________  

ة التركية مبعىن االمري، واجلمع طرخانيات، وهم من االمراء أو اجلنود من طبقة املماليك ممن الطرخان يف اللغ) ٢(
كربوا يف السن أو ضعفت قدرهتم وأصبحوا لذلك ال يستطيعون القتال أو القيام بأعباء عمل يف الدولة، وهؤالء ال 

قليد من السلطان يعدد فيه مزاياهم يتسلمون اقطاعا وامنا مينحون مبلغا معلوما من املال ويصدر هلم بذلك ت
  .واستحقاقهم ويكون هلم احلق يف أي مكان يشاؤون

  ).٢٣٠التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص (

صرح فحصروهم هنالك، مث ولت االعراب فرارا ومل يقتل من الترك أحد، وإمنا جرح منهم أمري واحد فقط، وقتل 
  .من االعراب فوق اخلمسني نفسا

م االحد الثاين والعشرين من احملرم، ودخل احململ السلطاين ليلة االثنني بعد العشاء، ومل حيتفل وقدم احلجاج يو
لدخوله كما جرت به العادة، وذلك لشدة ما نال الركب يف الرجعة من بريز إىل هنا من الربد الشديد، حبيث إنه قد 

ون، ولكن أخربوا برخص كثري وأمن، ومبوت نفسة قيل إنه مات منهم بسبب ذلك حنو املائة، فإنا هللا وإنا إليه راجع
أخي عجالن صاحب مكة، وقد استبشر مبوته أهل تلك البالد لبغيه على أخيه عجالن العادل فيهم انتهى واهللا 

  .أعلم
يف ليلة االثنني الثاين والعشرين من احملرم سنة ثالث وستني وسبعمائة  -يعىن املصنف  -منام غريب جدا ورأيت 

يا سيدي الشيخ مل ال أدخلت يف شرحك املهذب شيئا من مصنفات : يي الدنني النواوي رمحه اهللا فقلت لهالشيخ حم
أنت معذور فيه فإنه مجع بني طريف النقيضني يف أصوله وفروعه، أما : إنه ال حيبه، فقلت له: ابن حزم ؟ فقال ما معناه

ة القرامطة وهرس اهلرائسة، ورفعت هبا صويت حىت هو يف الفروع فظاهري جامد يابس، ويف الصول تول مائع قرمط
مسعت وأنا نائم، مث أشرت له إىل أرض خضراء تشبه النخيل بل هي أردأ شكال منه، ال ينتفع هبا يف استغالل وال 



إمنا : أنظر هل ترى فيها شجرا مثمرا أو شيئا ينتفع به، فقلت: هذه أرض ابن حزم اليت زرعها قال: رعي، فقلت له
  .لجلوس عليها يف ضوء القمرتصلح ل

  فهذا حاصل ما رأيته، ووقع يف خلدي
  .أن ابن حزم كان حاضرنا عندما أشرت للشيخ حميي الدين إىل االرض املنسوبة البن حزم، وهو ساكت ال يتكلم

ويف يوم اخلميس الثالث والعشرين من صفر خلع على القاضي عماد الدين بن الشريجي بعود احلسبة إليه بسبب 
  .ف عالء الدين االنصاري عن القيام هبا لشغله باملرض املدنف، وهنأه الناس على العادةضع

ويف يوم السبت السادس والعشرين من صفر تويف الشيخ عالء الدين االنصاري املذكور باملدرسة االمينية، وصلي 
ربة هنالك، وقد جاوز عليه الظهر باجلامع االموي، ودفن مبقابر باب الصغري خلف حمراب جامع جراح، يف ت

االربعني سنة، ودرس يف االمينية ويف احلسبة مرتني وترك أوالدا صغارا وأمواال جزيلة ساحمه اهللا ورمحه، وويل 
  .املدرسة بعده قاضي القضاة تاج الدين بن السبكي مبرسوم كرمي شريف

  ر وتولية أخيهمبص) ١(ويف العشر االخري من صفر بلغنا وفاة قاضي قضاة املالكية االخنائي 
__________  

  ).٥٨٧/  ١بدائع الزهور (وهو تاج الدين بن علم الدين حممد بن أيب بكر بن عيسى بن بدران االخنائي ) ١(

ابن قاضي القضاة علم الدين االخنائي الشافعي أبوه قاضيا مكان أخيه، وقد كان ) ١] (إبراهيم [ برهان الدين 
  .، وأضيف إليه نظر اخلزانة كما كان أخوهعلى احلسبة مبصر مشكور السرية فيها

ويف صبيحة يوم االحد رابع شهر ربيع االول كان ابتداء حضور قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن 
قاضي القضاة تقي الدين بن احلسن بن عبد الكايف السبكي الشافعي تدريس االمينية عوضا عن الشيخ عالء الدين 

ته رمحه اهللا كما ذكرنا، وحضر عنده خلق من العلماء واالمراء والفقهاء والعامة، وكان درسا احملتسب، حبكم وفا
اآلية وما بعدها، ]  ٥٤: النساء) [ أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله(حافال، أخذ يف قوله تعاىل 

ذلك من غري تلعثم وال تلجلج وال  فاستنبط أشياء حسنة، وذكر ضربا من العلوم بعبارة طلقة جارية معسولة، أخذ
  .إنه مل يسمع درسا مثله: تكلف فأجاد وأفاد، وشكره اخلاصة والعامة من احلاضرين وغريهم حىت قال بعض االكابر

ويف يوم االثنني اخلامس والعشرين منه توىف الصدر برهان الدين بن لؤلؤ احلوضي، يف داره بالقصاعني ومل ميرض إال 
عليه من الغد جبامع دمشق بعد صالة الظهر، وخرجوا به من باب النصر، فخرج نائب السلطنة  يوما واحدا، وصلي

االمري علي فصلى عليه إماما خارج باب النصر، مث ذهبوا به فدفنوه مبقابرهم بباب الصغري، فدفن عند أبيه رمحه اهللا، 
بول عند نواب السلطنة وغريهم، وحيب وكان رمحه اهللا فيه مروءة وقيام مع الناس، وله وجاهة عند الدولة وق

العلماء وأهل اخلري، ويواظب على مساع مواعيد احلديث واخلري، وكان له مال وثروة ومعروف، قارب الثمانني 
  .رمحه اهللا

وجاء الربيد من الديار املصرية فأخرب مبوت الشيخ مشس الدين حممد بن النقاش املصري هبا، وكان واعظا باهرا، 
ا، وحنويا شاعرا، له يد طوىل يف فنون متعددة، وقدرة على نسج الكالم، ودخول على الدولة وحتصيل وفصيحا ماهر

  .االموال، وهو من أبناء االربعني رمحه اهللا
، الذي كان قاضيا بالشام للمالكية، مث عزل )٢(وأخرب الربيد بوالية قاضي القضاة شرف الدين املالكي البغدادي 

  .نه رتب له معلوم وافر يكفيه ويفضل عنه، ففرح بذلك من حيبهبنظر اخلزانة مبصر، فإ
ويف يوم االحد السابع عشر من ربيع اآلخر تويف الرئيس أمني الدين حممد بن الصدر مجال الدين أمحد بن الرئيس 



  شرف الدين حممد بن القالنسي، أحد من بقي من رؤساء البلد وكربائها،
__________  

  .٥٨٧/  ١من بدائع الزهور ) ١(
__________  

وهو شرف الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن بن عسكر البغدادي املالكي، وقد توىل نظر اخلزانة الشريفة ) ٢(
  ).٥٨٧/  ١بدائع الزهور (عوضا عن التاج االخنائي 

ال مدة، وقد كان باشر مباشرات كبار كأبيه وعمه عالء الدين، ولكن فاق هذا على أسالفه فإنه باشر وكالة امل
وويل قضاء العساكر أيضا، مث ويل كتابة السر مع مشيخة الشيوخ وتدريس الناصرية والشامية اجلوانية، وكان قد 

  درس يف العصرونية من قبل سنة ست وثالثني، مث ملا قدم السلطان
أمالكه وما بقي يف السنة املاضية عزل عن مناصبه الكبار، وصودر مببلغ كثري يقارب مائيت ألف، فباع كثريا من 

بيده من وظائفه شئ، وبقي خامال مدة إىل يومه هذا، فتويف بغتة، وكان قد تشوش قليال مل يشعر به أحد، وصلي 
  .عليه العصر جبامع دمشق، وخرجوا به من باب الناطفانيني إىل تربتهم اليت بسفح قاسيون رمحه اهللا

ال الدين بن قاضي القضاة شرف الدين الكفري احلنفي ويف صبيحة يوم االثنني ثامن عشره، خلع على القاضي مج
" قاضي القضاة " ، وجعل مع أبيه شريكا يف القضاء ولقب يف التوقيع الوارد صحبة الربيد من جهة السلطان )١(

فلبس اخللعة بدار السعادة وجاء ومعه قاضي القضاة تاج الدين السبكي إىل النورية فقعد يف املسجد ووضعت 
  .ت وقرئ القرآن ومل يكن درسا، وجاءت الناس للتهنئة مبا حصل من الوالية له مع أبيهالربعة فقرئ

ويف صبيحة يوم الثالثاء تويف الصاحل العابد الناسك اجلامع فتح الدين بن الشيخ زين الدين الفارقي، إمام دار 
يف خري وصيانة وتالوه وصالة احلديث االشرفية، وخازن االثر هبا، ومؤذن يف اجلامع، وقد أتت عليه تسعون سنة 

  .كثرية واجنماع عن الناس، صلي عليه صبيحة يومئذ، وخرج به من باب النصر إىل حنو الصاحلية رمحه اهللا
ويف صبيحة يوم االثنني عاشر مجادي االوىل ورد الربيد وهو قرابغا دوادار نائب الشام الصغري ومعه تقليد بقضاء 

بن قاضي القضاة شرف الدين الكفري، مبقتضى نزول أبيه له عن ) ٢(يوسف قضاة احلنفية للشيخ مجال الدين 
ذلك، ولبس اخللعة بدار السعادة وأجلس حتت املالكي، مث جاؤوا املقصورة من اجلامع وقرئ تقليده هناك، قرأه 

ين بن مشس الدين بن السبكي نائب احلسبة، واستناب اثنني من أصحاهبم ومها مشس الدين بن منصور، وبدر الد
  .اخلراش، مث جاء معه إىل النورية فدرس هبا ومل حيضره والده بشئ من ذلك انتهى واهللا أعلم

  من مجادى االوىل بالقاهرة، وصلي عليه يوم اخلميس،) ٣(موت اخلليفة املعتضد باهللا كان ذلك يف العشر االوسط 
__________  

  .وهو أمحد بن احلسني بن سليمان بن فزارة الكفري) ١(
__________  

  .أمحد، وانظر احلاشية السابقة ٥٨٩/  ١يف بدائع الزهور ) ٢(
__________  

ليلة االربعاء ثامن عشر مجادى االوىل، وكانت مدة خالفته بالديار املصرية حنو : ٥٨٧/  ١يف بدائع الزهور ) ٣(
  .عشر سنني

  .يوم اخلميس ثاين عشري مجادى االوىل: ١٩٨/  ٦ويف شذرات الذهب 



  .بذلك قاضي القضاة تاج الدين الشافعي، عن كتاب أخيه الشيخ هباء الدين رمحهما اهللا أخربين
خالفة املتوكل على اهللا مث بويع بعده ولده املتوكل على اهللا أبو عبد اهللا حممد بن املعتضد أيب بكر أيب الفتح بن 

  .رحم اهللا أسالفه املستكفي باهللا أيب الربيع سليمان بن احلاكم بأمر اهللا أيب العباس أمحد
ويف مجادي االوىل توجه الرسول من الديار املصرية ومعه صناجق خليفية وسلطانية وتقاليد وخلع وحتف لصاحيب 

املوصل وسنجار من جهة صاحب مصر ليخطب له فيهما، ووىل قاضي القضاة تاج الدين الشافعي السبكي احلاكم 
 بذلك، وأرسال مع ما أرسل به السلطان إىل البلدين، وهذا بدمشق لقاضيهما من جهته تقليدين، حسب ما أخربين
  .أمر غريب مل يقع مثله فيما تقدم فيما أعلم واهللا أعلم

ويف مجادى اآلخرة خرج نائب السلطنة إىل مرج الفسولة ومعه حجبته ونقباء النقباء، وكاتب السر وذووه، ومن 
ى الربيد فأسرعوا االوبة فدخلوا يف صبيحة االحد احلادي عزمهم االقامة مدة، فقدم من الديار املصرية أمري عل

والعشرين منه، وأصبح نائب السلطنة فحضر املوكب على العادة وخلع على االمري سيف الدين يلبغا الصاحلي، 
وجاء النص من الديار املصرية خبلعة دوادار عوضا عن سيف الدين كحلن، وخلع يف هذا اليوم على الصدر مشس 

مرقي بتوقيع الدست، وجهات أخر، قدم هبا من الديار املصرية، فانتشر اخلرب يف هذا اليوم باجالس قاضي الدين بن 
القضاة مشس الدين الكفري احلنفي، فوق قاضي القضاة املالكية، لكن مل حيضر يف هذا اليوم، وذلك بعد ما قد أمر 

  .باجالس املالكي فوقه
  بن مفلح املقدسي) ١] (حممد [  مشس الدين ويف ثاين رجب تويف القاضي االمام العامل

احلنبلي، نائب مشيخة قاضي القضاة مجال الدين يوسف بن حممد املقدسي احلنبلي، وزوج ابنته، وله منها سبعة 
أوالد ذكور وإناث، وكان بارعا فاضال متفننا يف علوم كثرية، والسيما علم الفروع، كان غاية يف نقل مذهب 

مصنفات كثرية منها كتاب املقنع حنوا من ثالثني جملدا كما أخربين بذلك عنه قاضي القضاة مجال االمام أمحد، ومجع 
الدين، وعلق على حمفوظة أحكام الشيخ جمد الدين بن تيمية جملدين، وله غري ذلك من الفوائد والتعليقات رمحه اهللا، 

ثاين الشهر باجلامع املظفري، ودفن مبقربة ، وصلي عليه بعد الظهر من يوم اخلميس )٢(تويف عن حنو مخسني سنة 
  .الشيخ املوفق، وكانت له جنازة حافلة حضرها القضاة كلهم، وخلق من االعيان رمحه اهللا وأكرم مثواه

__________  
  .وهو حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج الدمشقي احلنبلي الصاحلي الراميين ٥٨٩/  ١من بدائع الزهور ) ١(

__________  
  .وله بضع ومخسون سنة: ٢٠٠/  ٦شذرات الذهب  يف) ٢(

  .ومولده بعد سنة سبعمائة: ٥٨٩/  ١ويف بدائع الزهور 

ويف صبيحة يوم السبت رابع رجب ضرب نائب السلطنة مجاعة من أهل قرب عاتكة أساؤوا االدب على النائب 
اجلامع وجيعله زاوية للرقاصني، ومماليكه، بسبب جامع للخطبة جدد بناحيتهم، فأراد بعض الفقراء أن يأخذ ذلك 

فحكم القاضي احلنبلي جبعله جامعا قد نصب فيه منرب، وقد قدم شيخ الفقراء على يديه مرسوم شريف بتسليمه 
إليه، فأنفت أنفس أهل تلك الناحية من عوده زاوية بعد ما كان جامعا، وأعظموا ذلك، فتكلم بعضهم بكالم سئ، 

هم وضرهبم باملقارع بني يديه، ونودى عليهم يف البلد، فأراد بعض العامة إنكارا فاستحضر نائب السلطنة طائفة من
لذلك، وحدد ميعاد حديث يقرأ بعد املغرب حتت قبة النسر على الكرسي الذي يقرأ عليه املصحف، رتبه أحد 

خلق كثري وجم أوالد القاضي عماد الدين بن الشريازي، وحدث فيه الشيخ عماد الدين بن السراج، واجتمع عنده 



  .غفري، وقرأ يف السرية النبوية من خطي، وذلك يف العشر االول من هذا الشهر
  أعجوبة من العجائب وحضر شاب عجمي من بالد التربيز وخراسان يزعم أنه حيفظ البخاري ومسلما وجامع

ء سلخ شهر رجب قرأ املسانيد والكشاف للزخمشري وغري ذلك من حماضريها، يف فنون أخر، فلما كان يوم االربعا
يف اجلامع االموي باحلائط الشمايل منه، عند باب الكالسة من أول صحيح البخاري إىل أثناء كتاب العلم منه، من 

حفظه وأنا أقابل عليه من نسخة بيدي، فأدى جيدا، غري أنه يصحف بعضا من الكلمات لعجم فيه، ورمبا حلن أيضا 
العامة واخلاصة ومجاعة من احملدثني، فأعجب ذلك مجاعة كثريين، وقال يف بعض االحيان، واجتمع خلق كثري من 

آخرون منهم إن سرد بقية الكتاب على هذا املنوال لعظيم جدا، فاجتمعنا يف اليوم الثاين وهو مستهل شعبان يف 
لعادة غري أنه املكان املذكور، وحضر قاضي القضاة الشافعي ومجاعة من الفضالء، واجتمع العامة حمدقني فقرأ على ا

مل يطول كأول يوم، وسقط عليه بعض االحاديث، وصحف وحلن يف بعض االلفاظ، مث جاء القاضيان احلنفي 
واملالكي فقرأ حبضرهتما أيضا بعض الشئ، هذا والعامة حمتفون به متعجبون من أمره، ومنهم من يتقرب بتقبيل يديه، 

ما خرجت من بالدي إال إىل القصد إليك، وأن جتيزين، وذكرك  أنا: وفرح بكتابيت له بالسماع على االجازة، وقال
  .يف بالدنا مشهور، مث رجع إىل مصر ليلة اجلمعة وقد كارمه القضاة واالعيان بشئ من الدراهم يقارب االلف

عزل االمري علي عن نيابة دمشق يف يوم االحد حادي عشر شعبان ورد الربيد من الديار املصرية وعلى يديه مرسوم 
  شريف

االمري علي عن نيابة دمشق، فأحضر االمراء إىل دار السعادة وقرئ املرسوم الشريف عليهم حبضوره، ) ١(بعزل 
وخلع عليه خلعة وردت مع الربيد، ورسم له بقرية دومة وأخرى فبالد طرابلس على سبيل الراتب، وأن يكون يف 

مه من دار السعادة وبباقي أصحابه ومماليكه، واستقر أي البالد شاء من دمشق أو القدس أو احلجاز، فانتقل من يو
نزوله يف دار اخلليلي بالقصاعني اليت جددها وزاد فيها دويداره يلبغا، وهي دار هائلة، وراح الناس للتأسف عليه 

  .واحلزن له انتهى
  طلب قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي الشافعي إىل الديار املصرية

بطلبه من آخر هنار االحد بعد العصر احلادي عشر من شعبان سنة ثالث وستني وسبعمائة، فأرسل إليه ورد الربيد 
حاجب احلجاب قماري وهو نائب الغيبة أن يسافر من يومه، فاستنظرهم إىل الغد فأمهل، وقد ورد اخلرب بوالية 

وأرسل يستنيب ابن أختهما قاضي  أخيه الشيخ هباء الدين بن السبكي بقضاء الشام عوضا عن أخيه تاج الدين،
القضاة تاج الدين يف التأهب والسري، وجاء الناس إليه ليودعوه ويستوحشون له، وركب من بستانه بعد العصر يوم 

االثنني ثاين عشر شعبان، متوجها على الربيد إىل الديار املصرية، وبني يديه قضاة القضاء واالعيان، حىت قاضي 
البقاء السبكي، حىت ردهم قريبا من اجلسورة ومنهم من جاوزها واهللا املسؤول يف حسن  القضاة هباء الدين أبو

  .اخلامتة يف الدنيا واآلخرة، انتهى واهللا سبحانه وتعاىل أعلم بالصواب
أعجوبة أخرى غريبة ملا كان يوم الثالثاء العشرين من شعبان دعيت إىل بستان الشيخ العالمه كمال الدين بن 

الشافعية وحضر مجاعة من االعيان منهم الشيخ العالمة مشس الدين بن املوصلي الشافعي، والشيخ  الشريشي شيخ
االمام العالمة صالح الدين الصفدي، وكيل بيت املال، والشيخ االمام العالمة مشس الدين املوصلي الشافعي، 

يب إسحق الفريوز ابادي، من أئمة والشيخ االمام العالمة جمدالدين حممد بن يعقوب الشريازي من ذرية الشيخ أ
اللغويني، واخلطيب االمام العالمة صدر الدين بن العز احلنفي أحد البلغاء الفضالء، والشيخ االمام العالمة نور 

الدين علي بن الصارم أحد القراء احملدثني البلغاء، وأحضروا نيفا وأربعني جملدا من كتاب املنتهى يف اللغة للتميمي 



ف الناصرية وحضر ولد الشيخ كمال الدين بن الشريشي، وهو العالمة بدر الدين حممد، واجتمعنا الربمكي، وق
كلنا عليه، وأخذ كل منا جملدا بيده من تلك اجمللدات، مث أخذنا نسأله عن بيوت الشعر املستشهد عليها هبا، فينشر 

ه حيفظ مجيع شواهد اللغة وال يشذ عنه منها كال منها ويتكلم عليه بكالم مبني مفيد، فجزم احلاضرون والسامعون أن
  .إال القليل الشاذ، وهذا من أعجب العجائب، وأبلغ االعراب

__________  
  .قال انه مل يعزل بل طلب استعفاءه منها ٥٨٨/  ١يف بدائع الزهور ) ١(

يديه واجليش  وذلك يف أوائل رمضان يوم السبت ضحى واحلجبة بني) ١(دخول نائب السلطنة سيف الدين تشتمر 
بكماله، فتقدم إىل سوق اخليل فأركب فيه مث جاء ونزل عند باب السر، وقبل العتبة مث مشى إىل دار السعادة 

والناس بني يديه، وكان أول شئ حكم فيه أن أمر بصلب الذي كان قتل باالمس وايل الصاحلية، وهو ذاهب إىل 
جرح آخرين مث تكاثروا عليه فمسك، وملا صلب طافوا به صالة اجلمعة، مث هرب فتبعه الناس فقتل منهم آخر و

على محل إىل الصاحلية فمات هناك بعد أيام، وقاسى أمرا شديدا من العقوبات، وقد ظهر بعد ذلك على أنه قتل 
  .خلقا كثريا من الناس قبحه اهللا

لدين بن عبد الوهاب قدم قدوم قاضي القضاة هباء الدين أمحد بن تقي الدين عوضا عن أخيه قاضي القضاة تاج ا
يوم الثالثاء قبل العصر فبدأ مبلك االمراء فسلم عليه، مث مشى إىل دار احلديث فصلى هناك مث مشى إىل املدرسة 

الركنية فنزل هبا عند ابن أخيه قاضي القضاة بدر الدين بن أيب الفتح، قاضي العساكر، وذهب الناس للسالم عليه 
ضاة، وعليه تواضع وتقشف، ويظهر عليه تأسف على مفارقة بلده ووطنه وولده وهو يكره من يلقبه بقاضي الق

  .وأهله، واهللا املسؤول املأمول أن حيسن العاقبة
وخرج احململ السلطاين يوم اخلميس ثامن عشر شوال، وأمري احلاج امللك صالح الدين بن امللك الكامل بن السعيد 

ن سبع مدرس االمينية ببعلبك ويف هذا الشهر وقع احلكم مبا خيص العادل الكبري، وقاضيه الشيخ هباء الدين ب
  .اجملاهدين من وقف املدرسة التقوية إليهم، وأذن القضاة االربعة إليهم حبضرة ملك االمراء يف ذلك

ويف ليلة االحد ثالث شهر ذي القعدة تويف القاضي ناصر الدين حممد بن يعقوب كاتب السر، وشيخ الشيوخ 
رية اجلوانية والشامية اجلوانية بدمشق، ومدرس االسدية حبلب، وقد باشر كتابة السر حبلب أيضا، ومدرس الناص

  وقضاء العساكر وأفىت بزمان والية الشيخ كمال الدين
الزملكاين قضاء حلب، أذن له هنالك يف حدود سنة سبع وعشرين وسبعمائة، ومولده سنة سبع وسبعمائة، وقد قرأ 

احلاجب يف االصول، ويف العربية، وكان عنده نباهة وممارسة للعلم، وفيه جودة طباع وإحسان التنبيه وخمتصر ابن 
حبسب ما يقدر عليه، وليس يتوسم منه سوء، وفيه ديانة وعفة، حلف يل يف وقت باالميان املغلظة أنه مل ميكن قط منه 

فرمحه اهللا وأكرم مثواه، صلي عليه  فاحشة اللواط وال خطر له ذلك، ومل يزن ومل يشرب مسكرا وال أكل حشيشة،
  بعد

__________  
  .كان قد أخلع عليه يف مجادى اآلخرة نيابة السلطنة يف الشام) ١(
  ).٥٨٨/  ١بدائع الزهور (



الظهر يومئذ وخرج باجلنازة من باب النصر فخرج نائب السلطنة من دار السعادة فحضر الصالة عليه هنالك، 
  .تأسفوا عليه وترمحوا، وتزاحم مجاعة من الفقهاء بطلب مدارسه انتهىودفن مبقربة هلم بالصوفية و

مث دخلت سنة أربع وستني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان االسالم بالديار املصرية والشامية واحلجازية وما 
بن امللك الناصر  يتبعهما من االقاليم والرساتيق امللك املنصور صالح الدين حممد بن امللك املنصور املظفري حاجي

حممد بن امللك املنصور قالوون الصاحلي، ومدبر املمالك بني يديه، وأتابك العساكر سيف الدين يلبغا، وقضاة مصر 
هم املذكورون يف اليت قبلها، غري أن ابن مجاعة قاضي الشافعية وموفق الدين قاضي احلنابلة يف احلجاز الشريف، 

ر املنصوري، وقاضي قضاة الشافعية الشيخ هباء الدين بن قاضي القضاة تقي ونائب دمشق االمري سيف الدين قشتم
الدين السبكي، وأخوه قاضي القضاة تاج الدين مقيم مبصر، وقاضي قضاة احلنفية الشيخ مجال الدين بن قاضي 

لعبادة، القضاة شرف الدين الكفري، آثره والده باملنصب وأقام على تدريس الركنية يتعبد ويتلو وجيمع على ا
وقاضي قضاة املالكية مجال الدين املساليت، وقاضي قضاة احلنابلة الشيخ مجال الدين املرداوي حممود بن مجلة، 

وحمتسب البلد الشيخ عماد الدين بن الشريجي، وكاتب السر مجال الدين عبد اهللا بن االثري، قدم من الديار املصرية 
  عوضا عن ناصر الدين بن يعقوب، وكان قدومه

يوم سلخ السنة املاضية، وناظر الدواوين بدر الدين حسن بن النابلسي، وناظر اخلزانة القاضي تقي الدين بن 
  .مراجل

ودخل احململ السلطاين يوم اجلمعة الثاين والعشرين من احملرم بعد العصر خوفا من املطر، وكان وقع مطر شديد قبل 
  .طيخ وغري ذلك فإنا هللا وإنا إليه راجعونأيام، فتلف منه غالت كثرية حبوران وغريها، ومشا

ويف ليلة االربعاء السابع والعشرين منه بعد عشاء اآلخرة قبل دقة القلعة دخل فارس من ناحية باب الفرج إىل ناحية 
باب القلعة اجلوانية، ومن ناحية الباب املذكور سلسلة، ومن ناحية باب النصر أخرى جددتا لئال مير راكب على 

عة املنصورة، فساق هذا الفارس املذكور على السلسلة الواحدة فقطعها، مث مر على االخرى فقطعها باب القل
  .وخرج من باب النصر ومل يعرف النه ملثم

ويف حادي عشر صفر وقبله بيوم قدم الربيد من الديار املصرية بطلب االمري سيف الدين زبالة أحد أمراء االلوف 
قد كان عزل عن نيابة القلعة بسبب ما تقدم، وجاء الربيد أيضا ومعه التواقيع اليت إىل الديار املصرية مكرما، و

كانت بأيدي ناس كثري، زيادات على اجلامع، ردت إليهم وأقروا على ما بأيديهم من ذلك، وكان ناظر اجلامع 
فلم يف ذلك،  الصاحب تقي الدين بن مراجل قد سعى برفع ما زيد بعد التذكرة اليت كانت يف أيام صرغتمش،

وتوجه الشيخ هباء الدين بن السبكي قاضي قضاة الشام الشافعي من دمشق إىل الديار املصرية يوم االحد سادس 
  عشر صفر من

هذه السنة، وخرج القضاة واالعيان لتوديعه، وقد كان أخربنا عند توديعه بأن أخاه قاضي القضاة تاج الدين قد 
وهو متوجه إىل الشام عند وصوله إىل ديار مصر، وذكر لنا أن أخاه كاره  لبس خلعة القضاة بالديار املصرية،

  .للشام
وأنشدين القاضي صالح الدين الصفدي ليلة اجلمعة رابع عشره لنفسه فيما عكس عن املتنيب يف يديه من قصيدته 

كأن هلا * نا حنوال دخول دمشق يكسب: فأيسر ما مير به الوصول وقال* إذا اعتاد الفىت خوض املنايا : وهو قوله
  دخوال يف الربايا

  .فأيسر ما مير به املنايا وهذا شعر قوي، وعكس جلي، لفظا ومعىن* إذا اعتاد الغريب اخلوض فيها 



ويف ليلة اجلمعة احلادي والعشرين من صفر عملت خيمة حافلة باملارستان الدقاقي جوار اجلامع، بسبب تكامل 
حىت قناطره االربع باحلجارة البلق، وجعل يف أعاليه قمريات كبار مضيئة، وفتق جتديده قريب السقف مبنيا باللنب، 

يف قبلته إيوانا حسنا زاد يف أعماقه أضعاف ما كان، وبيضه مجيعه باجلص احلسن املليح، وجددت فيه خزائن 
ن الناس من ومصاحل، وفرش وحلف جدد، وأشياء حسنة، فأثابه اهللا وأحسن جزاءه آمني، وحضر اخليمة مجاعات م

اخلواص والعوام، وملا كانت اجلمعة االخرى دخله نائب السلطنة بعد الصالة فأعجبه ما شاهده من العمارات، 
  .وأخربه مبا كانت عليه حاله قبل هذه العمارة، فاستجاد ذلك من صنيع الناظر

اء الشام عودا على بدء يوم ويف أول ربيع اآلخر قدم قاضي القضاة تاج الدين السبكي من الديار املصرية على قض
الثالثاء رابع عشره فبدأ بالسالم على نائب السلطنة بدار السعادة، مث ذهب إىل دار االمري علي بالقصاعني فسلم 
عليه، مث جاء إىل العادلية قبل الزوال، مث جاءه الناس من اخلاص والعام يسلمون عليه ويهنونه بالعود، وهو يتودد 

  .ويترحب هبم
ان صبح يوم اخلميس سادس عشره لبس اخللعة بدار السعادة مث جاء يف أهبة هائلة البسها إىل العادلية فقرئ مث ملا ك

  .تقليده هبا حبضرة القضاة واالعيان وهنأه الناس والشعراء واملداح
بذلك  ، ومل يكن بقي من بنيه لصلبه سواه، ففرح)١(وأخرب قاضي القضاة تاج الدين مبوت حسني بن امللك الناصر 

  .كثري من االمراء وكبار الدولة، ملا كان فيه من حدة وارتكاب أمور نكرة
  وأخرب مبوت القاضي فخر الدين سليمان بن القاضي عماد الدين بن الشريجي، وقد كان اتفق له من االمر

__________  
وراجع النجوم ( ٢١٩/  ٢وكان ذلك ليلة السبت رابع ربيع اآلخرة كما يف اجلوهر الثمني البن دقماق ) ١(

  ).يف مجادى االوىل: وفيه ٥٩٢/  ١وبدائع الزهور  ٢١/  ١١الزاهرة 

  باختياره لكربه وضعفه، وخلع عليه بالديارأنه قلد حسبة دمشق عوضا عن ابيه، نزل له عنها 
املصرية، ومل يبق إال أن يركب على الربيد فتمرض يوما وثانيا وتويف إىل رمحة اهللا تعاىل، فتأمل والده بسبب ذلك تأملا 

  .عظيما، وعزاه الناس فيه، ووجدته صابرا حمتسبا باكيا مسترجعا موجعا انتهى
نم مع والية سعد الدين ماجد بن التاج إسحاق من الديار املصرية على بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغ

نظر الدواوين قبله، ففرح الناس بوالية هذا وقدومه، وبعزل االول وانصرافه عن البلد فرحا شديدا، ومعه مرسوم 
شريف بوضع نصف مكس الغنم، وكان عربته أربعة دراهم ونصف، فصار إىل درمهني وربع درهم، وقد نودي 

بذلك يف البلد يوم االثنني العشرين من شهر ربيع اآلخر، ففرح الناس بذلك فرحا شديدا، وهللا احلمد واملنة، 
وتضاعفت أدعيتهم ملن كان السبب يف ذلك، وذلك أنه يكثر اجللب برخص اللحم على الناس، ويأخذ الديوان 

ئر متعددة، وأخذ منها الديوان السلطاين يف نظري ما كان يأخذ قبل ذلك، وقدر اهللا تعاىل قدوم وفود وقفول بتجا
  .الزكاة والوكالة، وقد مراكب كثرية فأخذ منها يف العشر أضعاف ما أطلق من املكس، وهللا احلمد واملنة

  .مث قرئ على الناس يف يوم اجلمعة بعد صالة اجلمعة قبل العصر
ر السعادة بسبب خانقاه الطواويس، فإنه ويف يوم االثنني العشرين منه ضرب الفقيه مشس الدين بن الصفدي بدا

جاء يف مجاعة منهم يتظلمون من كاتب السر الذي هو شيخ الشيوخ، وقد تكلم معهم فيما يتعلق بشرط الواقف مما 
فيه مشقة عليهم، فتكلم الصفدي املذكور بكالم فيه غلظ، فبطح ليضرب فشفع فيه، مث تكلم فشفع فيه، مث بطح 

  .ه إىل السجن، مث أخرج بعد ليلتني أو ثالثةالثالثة فضرب مث أمر ب



ويف صبيحة يوم االحد السادس والعشرين منه درس قاضي القضاة الشافعي مبدارسه، وحضر درس الناصرية 
اجلوانية مبقتضى شرط الواقف الذي أثبته أخوه بعد موت القاضي ناصر الدين كاتب السر، وحضر عنده مجاعة من 

) [ إنا فتحنا لك فتحا مبينا(ذ يف سورة الفتح، قرئ عليه من تفسري والده يف قوله االعيان وبعض القضاة، وأخ
  ]. ١: سورة الفتح

  ويف مستهل مجادى االوىل يوم اجلمعة بعد صالة الفجر مع االمام الكبري صلي على القاضي
الدين السبكي  قطب الدين حممد بن احلسن احلاكم حبمص، جاء إىل دمشق لتلقي أخي زوجته قاضي القضاة تاج

الشافعي، فتمرض من مدة مث كانت وفاته بدمشق، فصلي عليه باجلامع كما ذكرنا، وخارج باب الفرج، مث صعدوا 
  .به إىل سفح جبل قاسيون، وقد جاوز الثمانني بسنتني، وقد حدث وروى شيئا يسريا رمحه اهللا

هبا والشيخ شهاب الدين االذرعي، والشيخ زين  ويف يوم االحد ثالثه قدم قاضيا احلنفية واحلنابلة حبلب واخلطيب
وآخرون معهم، فنزلوا باملدرسة االقبالية وهم وقاضي قضاهتم الشافعي، وهو كمال الدين ) ١(الدين الباريين 

املصري مطلوبون إىل الديار املصرية، فتحرر ما ذكروه عن قاضيهم وما نقموه عليه من السرية فيما يذكرون يف 
  .ة مبصر، وتوجهوا إىل الديار املصرية يوم السبت عاشرهاملواقف الشريف

ويف يوم اخلميس قدم االمري زين الدين زبالة نائب القلعة من الديار املصرية على الربيد يف جتمل عظيم هائل، وتلقاه 
القلعة، على  الناس بالشموع يف أثناء الطريق، ونزل بدار الذهب، وراح الناس للسالم عليه وهتنئته بالعود إىل نيابة

  .عادته، وهذه ثالث مرة وليها النه مشكور السرية فيها، وله فيها سعي حممود يف أوقات متعددة
ويف يوم اخلميس احلادي والعشرين صلى نائب السلطنة والقاضيان الشافعي واحلنفي وكاتب السر ومجاعة من 

كس الغنم إىل كل رأس بدرمهني، فتضاعفت االمراء واالعيان باملقصورة وقرئ كتاب السلطان على السدة بوضع م
  .االدعية لويل االمر، وملن كان السبب يف ذلك

غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب وقد كثرت املياه يف هذا الشهر وزادت االهنار زيادة كثرية جدا، حبيث إنه 
وكب، حبيث إنه أجريت فيه فاض املاء يف سوق اخليل من هنر بردى حىت عم مجيع العرصة املعروفة مبوقف امل

املراكب بالكلك، وركبت فيه املارة من جانب إىل جانب، واستمر ذلك مجعا متعددة، وامتنع نائب السلطنة 
  واجليش من الوقوف هناك، ورمبا وقف نائب السلطنة بعض االيام حتت الطارمة جتاه

عمري، وقد سقطت بسبب ذلك بنايات ودور  باب االسطبل السلطاين، وهذا أمر مل يعهد مثله وال رأيته قط يف مدة
  .كثرية، وتعطلت طواحني كثرية غمرها املاء

ويف ليلة الثالثاء العشرين من مجادى االوىل تويف الصدر مشس الدين عبد الرمحن بن الشيخ عز الدين بن منجى 
  .التنوخي بعد العشاء اآلخرة، وصلي عليه جبامع دمشق بعد صالة الظهر، ودفن بالسفح

 صبيحة هذا اليوم تويف الشيخ ناصر الدين حممد بن أمحد القونوي احلنفي، خطيب جامع يلبغا، وصلي عليه ويف
عقيب صالة الظهر أيضا، ودفن بالصوفية، وقد باشر عوضه اخلطابة واالمامة قاضي القضاة كمال الدين الكفري 

  .احلنفي
الدين بن القاضي مشس الدين بن الشهاب حممود  ويف عصر هذا اليوم تويف القاضي عالء الدين بن القاضي شرف

  احلليب، أحد
__________  

  .الباريين نسبة إىل بارين قرية من قرى محاة، وهي بني محاة وحلب) ١(



ه  ٧٦٤ه ومات يف هذه السنة  ٧٠١وهو زين الدين أبو حفص عمر بن عيسى بن عمر الشافعي، كان مولده سنة 
  ).٢٠٢/  ٦شذرات الذهب (املقام  يف شوال منها ودفن حبلب خارج باب

  .موقعي الدست بدمشق، وصلي عليه يوم االربعاء ودفن بالسفح
ويف يوم اجلمعة الثالث والعشرين منه خطب قاضي القضاة مجال الدين الكفري احلنفي جبامع يلبغا عوضا عن الشيخ 

سيف الدين قشتمر، وصلى معه قاضي  ناصر الدين بن القونوي رمحه اهللا تعاىل، وحضر عنده نائب السلطنة االمري
القضاة تاج الدين الشافعي بالشباك الغريب القبلي منه، وحضر خلق من االمراء واالعيان، وكان يوما مشهودا، 

  .وخطب ابن نباتة بأداء حسن وفصاحة بليغة، هذا مع علم أن كل مركب صعب
لقاضي احلنبلي إىل الديار املصرية بطلب ويف يوم السبت خامس عشر مجادى اآلخرة توجه الشيخ شرف الدين ا

  .االمري سيف الدين يلبغا يف كتاب كتبه إليه يستدعيه ويستحثه يف القدوم عليه
ويف يوم الثالثاء ثاين شهر رجب سقط اثنان سكارى من سطح حبارة اليهود، أحدمها مسلم واآلخر يهودي، فمات 

  لعنه اهللا، املسلم من ساعته وانقلعت عني اليهودي وانكسرت يده
  .ومحل إىل نائب السلطنة فلم حير جوابا

ورجع الشيخ شرف الدين ابن قاضي اجلبل بعد ما قارب غزة ملا بلغه من الوباء بالديار املصرية فعاد إىل القدس 
الشريف، مث رجع إىل وطنه فأصاب السنة، وقد وردت كتب كثرية خترب بشدة الوباء والطاعون مبصر، وأنه يضبط 

ا يف النهار حنو االلف، وأنه مات مجاعة ممن يعرفون كولدي قاضي قضاة تاج الدين املناوي، وكاتب احلكم من أهله
  .ابن الفرات، وأهل بيته أمجعني، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

وجاء اخلرب يف أواخر شهر رجب مبوت مجاعة مبصر منهم أبو حامت بن الشيخ هباء الدين السبكي املصري مبصر، وهو 
اب مل يستكمل العشرين، وقد درس بعدة جهات مبصر وخطب، ففقده والده وتأسف الناس عليه وعزوا فيه عمه ش

قاضي القضاة تاج الدين السبكي قاضي الشافعية بدمشق، وجاء اخلرب مبوت قاضي القضاة شهاب الدين أمحد 
ليتمكن من السعي يف العودة فأدركته الرباجي املالكي، كان حبلب وليها مرتني مث عزل فقصد مصر واستوطنها مدة 

  .منيته يف هذه السنة من الفناء وولدان له معه أيضا
ويف يوم السبت سادس شعبان توجه نائب السلطنة يف صحبة مجهور االمراء إىل ناحية تدمر الجل االعراب من 

ن أشجارها، ورعوها أصحاب خيار بن مهنا، ومن التف عليه منهم، وقد دمر بعضهم بلد تدمر وحرقوا كثريا م
وانتهبوا شيئا كثريا، وخرجوا من الطاعة، وذلك بسبب قطع إقطاعاهتم ومتلك أمالكهم واحليلولة عليهم، فركب 

نائب السلطنة مبن معه كما ذكرنا، لطردهم عن تلك الناحية، ويف صحبتهم االمري محزة بن اخلياط، أحد أمراء 
فرجع عنه وألب عليه عند االمري الكبري يلبغا اخلاصكي، ووعده إن  الطبلخانات، وقد كان حاجبا خليار قبل ذلك،

هو أمره وكربه أن يظفره خبيار وأن يأتيه برأسه، ففعل معه ذلك، فقدم إىل دمشق ومعه مرسوم بركوب اجليش معه 
  إىل خيار وأصحابه، فساروا كما ذكرنا، فوصلوا إىل

ا ومشاال، ومل يواجهوه هيبة له، ولكنهم يتحرفون على محزة بن تدمر، وهربت االعراب من بني يدي نائب الشام ميين
  اخلياط، مث بلغنا أهنم بيتوا اجليش فقتلوا منه طائفة وجرحوا آخرين وأسروا

  .آخرين، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
خامس شعبان بن حسني بن امللك الناصر حممد بن قالوون يف يوم الثالثاء " سلطنة امللك االشرف ناصر الدين 



ملا كان عشية السبت تاسع عشر شعبان من هذه السنة أعين سنة أربع وستني وسبعمائة قدم أمري من " عشر شعبان 
الديار املصرية فنزل بالقصر االبلق، وأخرب بزوال مملكة امللك املنصور بن املظفر حاجي بن امللك الناصر حممد بن 

  .قالوون، ومسك واعتقل
، فدقت )١(بن حسني الناصر بن املنصور قالوون، وله من العمر قريب العشرين  وبويع للملك االشرف شعبان

  .البشائر بالقلعة املنصورة، وأصبح الناس يوم االحد يف الزينة
وأخربين قاضي القضاة تاج الدين والصاحب سعد الدين ماجد ناظر الدواوين، أنه ملا كان يوم الثالثاء اخلامس عشر 

املنصور وأودع منزله وأجلس امللك االشرف ناصر الدين شعبان على سرير امللك،  من شعبان عزل امللك) ٢(
وبويع لذلك، وقد وقع رعد يف هذا اليوم ومطر كثري، وجرت املزاريب، فصار غدرانا يف الطرقات، وذلك يف 

ره يف ، فتزايد ومجهو) ٣(خامس حزيران، فتعجب الناس من ذلك، هذا وقد وقع وباء يف مصر يف أول شعبان 
  .اليهود، وقد وصلوا إىل اخلمسني يف كل يوم وباهللا املستعان

ويف يوم االثنني سابعه اشتهر اخلرب عن اجليش بأن االعراب اعترضوا التجريدة القاصدين إىل الرحبة وواقفوهم 
  .للسلطان اجلديدوقتلوا منهم وهنبوا وجرحوا، وقد سار الربيد خلف النائب واالمراء ليقدموا إىل البلد الجل البيعة 

  جعله اهللا مباركا على املسلمني، مث قدم مجاعة من االمراء
__________  

: " ٣/  ٢/  ١له من العمر عشر سنني، ويف بدائع الزهور : ٢٤/  ١١والنجوم الزاهرة  ٨٣/  ٣يف السلوك ) ١(
  ".حنو اثين عشر سنة 
__________  

سبب  ٨٣/  ٣رابع عشر شعبان ويرى املقريزي يف السلوك يوم االثنني : ٥٩٢/  ١/  ١يف بدائع الزهور ) ٢(
فإنه : " سبب خلعه فيقول ٥٩٢/  ١/  ١ويرى ابن أياس يف بدائع الزهور " الختالل عقله " خلعه من السلطنة 

اهنمك على شرب اخلمور، ومساع اآلالت والزمور، واشتغل بذلك عن أمور اململكة، وصار حيتجب عن الناس يف 
  ضاعت حقوق املسلمني ومل جيدوا هلم من ناصراحملاكمات، ف

  ".وال معني 
  .٧/  ١١وراجع تفاصيل أخرى يف خلعه يف النجوم الزاهرة 

__________  
كان أول ابتدائه يف ربيع اآلخرة وفشى يف الناس وتزايدت خطورته يف مجادى اآلخرة وأكثر من هلك فيه من ) ٣(

  ).٥٩٢/  ١بدائع الزهور (االطفال 

؟ حال وذلة، مث جاء الربيد من الديار املصرية بردهم إىل العسكر الذي مع نائب ) أسوء( من االعراب يف املنهزمني
  .السلطنة على تدمر، متوعدين بأنواع العقوبات، وقطع االقطاعات

من  ويف شهر رمضان تفاقم احلال بسبب الطاعون فإنا هللا وإنا إليه راجعون، ومجهوره يف اليهود لعله قد فقد منهم
مستهل شعبان إىل مستهل رمضان حنو االلف نسمة خبيثة، كما أخربين بذلك القاضي صالح الدين الصفدي وكيل 

  .بيت املال، مث كثر ذلك فيهم يف شهر رمضان جدا، وعدة العدة من املسلمني والذمة بالثمانني
ين حممد بن الرقاق املعروف بابن ويف يوم السبت حادي عشره صلينا بعد الظهر على الشيخ املعمر الصدر بدر الد

اجلوجي، وعلى الشيخ صالح الدين حممد بن شاكر الليثي، تفرد يف صناعته ومجع تارخيا مفيدا حنوا من عشر 



  .جملدات، وكان حيفظ ويذاكر ويفيد رمحه اهللا وساحمه، انتهى
ه يوم االثنني بعد الظهر قريبا من ومباشرة تاج الدين بعده كانت وفات) ١(وفاة اخلطيب مجال الدين حممود بن مجلة 

العصر، فصلى بالناس باحملراب صالة العصر قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي عوضا عنه، وصلى بالناس 
مث ملا طلعت الشمس وزال وقت ]  ١٠٩: املائدة) [ يوم جيمع اهللا الرسل(الصبح أيضا، وقرأ بآخر املائدة من قوله 

ب مجال الدين عند باب اخلطابة، وكان اجلمع يف اجلامع كثريا، وخرج جبنازته من باب الكراهة صلى على اخلطي
الربيد، وخرج معه طائفة من العوام وغريهم، وقد حضر جنازته بالصاحلية على ما ذكر جم غفري وخلق كثري، ونال 

بنفسه صالة الظهر قاضي القضاة الشافعي من بعض اجلهلة إساءة أدب، فأخذ منهم مجاعة وأدبوا، وحضر هو 
  يومئذ، وكذا باشر الظهر والعصر يف بقية االيام،

يأيت للجامع يف حمفل من الفقهاء واالعيان وغريهم، ذهابا وإيابا، وخطب عنه يوم اجلمعة الشيخ مجال الدين ابن 
لى الشيخ ويف يوم االثنني بعد العصر صلي ع: قاضي القضاة، ومنع تاج الدين من املباشرة، حىت يأيت التشريف

البعلبكي، املعروف بان النقيب، ودفن بالصوفية وقد قارب السبعني وجاوزها، وكان ) ٢(شهاب الدين بن عبد اهللا 
بارعا يف القراءات والنحو والتصريف والعربية، وله يد يف الفقه وغري ذلك، وويل مكانه مشيخة االقراء بأم الصاحل 

  رفية الشيخ أمني الدين عبد الوهاب بن السالر،مشس الدين حممد بن اللبان، وبالتربة االش
__________  

وهو مجال الدين أبو الثناء حممود بن حممد بن ابراهيم بن مجلة بن مسلم بن متام بن حسني بن يوسف الدمشقي، ) ١(
  .ه ٧٠٧كان مولده سنة 

  ).٢٠٣/  ٦شذرات الذهب (قل إن رأيت نظريه : قال السبكي يف طبقاته
__________  

شهاب الدين أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم الشافعي : ٢٠٠/  ٦ذكره يف شذرات الذهب  )٢(
  .البعلبكي مث الدمشقي

وقدم نائب السلطنة من ناحية الرحبة وتدمر ويف صحبته اجليش الذين كانوا معه بسبب حماربته إىل أوالد مهنا 
  .لوذويهم من االعراب يف يوم االربعاء سادس شوا

، وكيل بيت املال، وموقع الدست، وصلي )١(ويف ليلة االحد عاشره تويف الشيخ صالح الدين خليل بن أيبك 
عليه صبيحة االحد باجلامع، ودفن بالصوفية، وقد كتب الكثري من التاريخ واللغة واالدب، وله االشعار الفائقة، 

  .اجمللدات والفنون املتنوعة، ومجع وصنف وألف، وكتب ما يقارب مئني من
ويف يوم السبت عاشره مجع القضاة واالعيان بدار السعادة وكتبوا خطوطهم بالرضى خبطابة قاضي القضاة تاج 

  .الدين السبكي باجلامع االموي، وكاتب نائب السلطنة يف ذلك
 نيابة ويف يوم االحد حادي عشره استقر عزل نائب السلطنة سيف الدين قشتمر عن نيابة دمشق وأمر باملسري إىل

  .فأنزل أهله بدار طيبغا حجي من الشرق االعلى، وبرز هو إىل سطح املزة ذاهبا إىل ناحية صفد) ٢(صفد 
  وخرج احململ صحبة احلجيج وهم جم غفري وخلق كثري يوم اخلميس

  .رابع عشر شوال
ي القضاة تاج الدين ويف يوم اخلميس احلادي والعشرين من شوال تويف القاضي أمني الدين أبو حيان ابن أخي قاض

  .املساليت وزوج ابنته ونائبه يف احلكم مطلقا ويف القضاء والتدريس يف غيبته، فعاجلته املنية



ومن غريب ما وقع يف أواخر هذا الشهر أنه اشتهر بني النساء وكثري من العوام أن رجال رأى مناما فيه أنه رأى 
ضرار خارج باب شرقي، فتبادر النساء إىل ختليق تلك  النيب صلى اهللا عليه وسلم عند شجرة توتة عند مسجد

  .التوتة، وأخذوا أوراقها لالستشفاء من الوباء، ولكن مل يظهر صدق ذلك املنام، وال يصح عمن يرويه
ويف يوم اجلمعة سابع شهر ذي القعدة خطب جبامع دمشق قاضي القضاة تاج الدين السبكي خطبة بليغة فصيحة 

كان حيس من طائفة من العوام أن يشوشوا فلم يتكلم أحد منهم بل ضجوا عند املوعظة أداها أداء حسنا وقد 
  .وغريها، وأعجبهم اخلطيب وخطبته وأداؤه وتبليغه ومهابته، واستمر خيطب هو بنفسه
  ويف يوم الثالثاء ثامن عشره تويف الصاحب تقي الدين سليمان بن مراجل ناظر اجلامع

__________  
  .ه ٦٩٧فدي، نسبة إىل صفد وهبا مولده يف سنة ست أو املعروف بالص) ١(

  .ه ٧٦٤مات بدمشق يف شوال سنة  ٢٠١/  ٦قال يف شذرات الذهب 
__________  

  ).٢٥/  ١١راجع النجوم الزاهرة (توالها عوضا عن ازدمر اخلازن المر وقع منه يف حق يلبغا العمري ) ٢(

ز، وعمر اجلانب الغريب من احلائط القبلي، وكمل رخامه كله، االموي وغريه، وقد باشر نظر اجلامع يف أيام تنك
وفتق حمرابا للحنفية يف احلائط القبلي، وحمرابا للحنابلة فيه أيضا يف غربيه، وأثر أشياء كثرية فيه، وكانت له مهة 

، وقد جاوز وينسب إىل أمانة وصرامة ومباشرة مشكورة مشهورة، ودفن بتربة أنشأها جتاه داره بالقبيبات رمحه اهللا
  .الثمانني

  االمخيمي املصري،) ١(ويف يوم االربعاء تاسع عشره تويف الشيخ هباء الدين عبد الوهاب 
إمام مسجد درب احلجر، وصلي عليه بعد العصر باجلامع االموي، ودفن بقصر ابن احلالج عند الطيوريني بزاوية 

، وصنف يف الكالم كتابا مشتمال على أشياء مقبولة لبعض الفقراء اخلزنة هناك، وقد كان له يد يف أصول الفقه
  .، انتهى)٢(وغري مقبولة 

دخول نائب السلطنة منكلي بغا يف يوم اخلميس السابع والعشرين من ذي القعدة دخل نائب السلطنة منكلي بغا 
تعب يف من حلب إىل دمشق نائبا عليها فتجمل هائل، ولكنه مستمرض يف بدنه بسبب ما كان ناله من ال) ٣(

  .مصابرة االعراب، فنزل دار السعادة على العادة
ويف يوم االثنني مستهل ذي احلجة خلع على قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي جبامع دمشق، واستمر على 

ما كان عليه خيطب بنفسه كل مجعة ويف يوم الثالثاء ثانيه قدم القاضي فتح الدين بن الشهيد ولبس اخللعة وراح 
اس لتهنئته ويف يوم اخلميس حضر القاضي فتح الدين بن الشهيد كاتب السر مشيخة السميساطية، وحضر عنده الن

القضاة واالعيان بعد الظهر، وخلع عليه لذلك أيضا، وحضر فيها من الغد على العادة، وخلع يف هذا اليوم على 
  .دين الزهري بفتيا دار العدلوكيل بيت املال الشيخ مجال الدين بن الرهاوي وعلى الشيخ شهاب ال

  .انتهى
مث دخلت سنة مخس وستني وسبعمائة استهلت هذه السنة وسلطان الديار املصرية والشامية واحلرمني وما يتبع ذلك 
امللك االشرف ناصر الدين شعبان بن سيدي حسني بن السلطان امللك الناصر حممد بن املنصور وقالوون الصاحلي، 

  ومدبر املمالك بن يديه االمري الكبري نظام امللك سيف الدين وهو يف عمر عشر سنني،
__________  



إحدى قرى  -: وهو عبد الوهاب بن عبد الويل بن عبد السالم املراغي املصري االمخيين، مولده يف مراغة) ١(
  ).٢٠١/  ٦شذرات الذهب (ه  ٧٠٠يف حدود سنة  -الصعيد وإليها ينسب 

__________  
  ".املنقذ من الزلل يف العلم والعمل : " وهو كتاب) ٢(

__________  
  .ه ٧٧٤وهو منكلي بغا بن عبد اهللا الشمسي املتوىف سنة ) ٣(

  .توالها عوضا عن قشتمر املنصوري املعزول عنها بنيابة صفد
  ).٣٦٧/  ٤الدرر الكامنة (

ين بن قزوينة، ونائب دمشق يلبغا اخلاصكي، وقضاة مصر هم املذكورون يف السنة اليت قبلها، ووزيرها فخر الد
االمري سيف الدين منكلي بغا الشمسي، وهو مشكور السرية، وقضاهتا هم املذكورون يف السنة اليت قبلها، وناظر 

الدواوين هبا الصاحب سعد الدين ماجد، وناظر اجليش علم الدين داود، وكاتب السر القاضي فتح الدين بن 
  .الدين بن الرهاوي الشهيد، ووكيل بيت املال القاضي مجال

  .استهلت هذه السنة وداء الفناء موجود يف الناس، إال أنه خف وقل وهللا احلمد
إىل الديار املصرية مطلوبا من جهة  -وكان هباء الدين أبو البقاء السبكي  -ويف يوم السبت توجه قاضي القضاة 

قضاة تاج الدين احلاكم بدمشق وخطيبها يوم االمري يلبغا ويف الكتاب إجابته له إىل مسائل، وتوجه بعده قاضي ال
االثنني الرابع عشر من احملرم، على خيل الربيد وتوجه بعدمها الشيخ شرف الدين ابن قاضي اجلبل احلنبلي، مطلوبا 

  .إىل الديار املصرية، وكذلك توجه الشيخ زين الدين املنفلوطي مطلوبا
س الدين بن العطار الشافعي، كان لديه فضيلة واشتغال، وله وتويف يف العشر االوسط من احملرم صاحبنا الشيخ مش

فهم، وعلق خبطه فوئد جيدة، وكان إماما بالسجن من مشهد علي ابن احلسني جبامع دمشق، ومصدرا باجلامع، 
  .وفقيها باملدارس، وله مدرسة احلديث الوادعية، وجاوز اخلمسني بسنوات، ومل يتزوج قط

ق يف اليوم الرابع والعشرين من احملرم، وهم شاكرون مثنون يف كل خري هبذه السنة وقدم الركب الشامي إىل دمش
  .أمنا ورخصا وهللا احلمد

ويف يوم االحد حادي عشر صفر درس باملدرسة الفتحية صاحبنا الشيخ عماد الدين إمساعيل بن خليفة الشافعي، 
: التوبة) [ عدة الشهور عند اهللا اثين عشر شهرا إن(وحضر عنده مجاعة من االعيان والفضالء، وأخذ يف قوله تعاىل 

٣٦ .[  
ويف يوم اخلميس خامس عشره نودي يف البلد على أهل الذمة بإلزامهم بالصغار وتصغري العمائم، وأن ال يستخدموا 

  يف شئ من االعمال، وأن ال يركبوا اخليل وال البغال، ويركبون
اب نسائهم يف احلمامات أجراس، وأن يكون أحد النعلني أسود احلمري باالكف بالعرض، وأن يكون يف رقاهبم ورق

خمالفا للون االخرى، ففرح بذلك املسلمون وعدوا لآلمر بذلك ويف يوم االحد ثالث ربيع االول قدم قاضي القضاة 
  .تاج الدين من الديار املصرية مستمرا على القضاء واخلطابة، فتلقاه الناس وهنأوه بالعود والسالمة

م اخلميس سابعه لبس القاضي الصاحب البهنسي اخللعة لنظر الدواوين بدمشق، وهنأه الناس، وباشر بصرامة ويف يو
  .واستعمل يف غالب اجلهات من أبناء السبيل

  ويف يوم االثنني حادي عشره ركب قاضي القضاة بدر الدين بن أيب الفتح على خيل الربيد



عية بدمشق، عن رضا من خاله قاضي القضاة تاج الدين، ونزوله عن إىل الديار املصرية لتولية قضاء قضاة الشاف
  .ذلك

اليت ظاهر باب الفرج على اجلسر، ونال حجارة الباب ) ١(ويف يوم اخلميس خامس ربيع االول احترقت الباشورة 
  .شئ من حريقها فاتسعت، وقد حضر طفيها نائب السلطنة واحلاجب الكبري، ونائب القلعة وغريهم

هذا اليوم زاد النهر زيادة عظيمة بسبب كثرة االمطار وذلك يف أوائل كانون الثاين، وركب املاء سوق  يف صبيحة
اخليل بكماله، ووصل إىل ظاهر باب الفراديس، وتلك النواحي، وكسر جسر اخلشب الذي عند جامع يلبغا، وجاء 

  .فصدم به جسر الزالبية فكسره أيضا
ب احلجاب قماري عن املباشرة بدار السعادة، وأخذت القضاة من يده ويف يوم اخلميس ثاين عشره صرف حاج

  .وانصرف إىل داره يف أقل من الناس، واستبشر بذلك كثري من الناس، لكثرة ما كان يفتات على االحكام الشرعية
يب البقاء بديار مصر ووالية قاضي القضاة هباء الدين بن أ) ٢(ويف أواخره اشتهر موت القاضي تاج الدين املناوي 

  .السبكي مكانه بقضاء العساكر هبا، ووكالة السلطان أيضا، ورتب له مع ذلك كفايته
  وتوىل يف هذه االيام الشيخ سراج الدين البلقيين إفتاء دار العدل مع الشيخ هباء

ر موفرا الدين أمحد بن قاضي القضاة السبكي بالشام، وقد ويل هو أيضا القضاء بالشام كما تقدم، مث عاد إىل مص
مكرما وعاد أخوه تاج الدين إىل الشام، وكذلك ولوا مع البلقيين إفتاء دار العدل احلنفي شيخا يقال له الشيخ 

  .مشس الدين بن الصائغ، وهو مفيت حنفي أيضا
ويف يوم االثنني سابع ربيع االول تويف الشيخ نور الدين حممد بن الشيخ أيب بكر قوام بزاويتهم بسفح قاسيون، 

ا الناس إىل جنازته، وقد كان من العلماء الفضالء الفقهاء مبذهب الشافعي، درس بالناصرية مدة سنني بعد أبيه، وغد
، وكان حيب السنة )٣(وبالرباط الدويداري داخل باب الفرج، وكان حيضر الناس، ونزل عندنا باملدرسة النجيبية 

  ).٤(ويفهمها جيدا رمحه اهللا 
__________  

  .ة املطبوعة، الباسورة، وقد تقدمت االشارة إليها قريبايف البداي) ١(
__________  

وهو تاج الدين أبو عبد اهللا حممد بن اسحاق بن ابراهيم بن عبد الرمحن السلمي املصري املناوي، تفقه على ) ٢(
السرية، عمه ضياء الدين املناوي وناب يف احلكم عن القاضي عز الدين بن مجاعة، وكان حممود اخلصال مشكور 

  .مهابا صارما
  ".ودفن بتربته بظاهر باب تربة الشافعي  -كما يف شذرات الذهب  -ربيع اآلخر " تويف يف 

__________  
املدرسة النجيبية بدمشق لصق املدرسة النورية وضريح نور الدين جهة الشمال، أنشأها النجييب مجال الدين ) ٣(

  ).٤٦٨/  ١الدارس (أيوب آقوش الصاحلي النجمي استادار امللك الصاحل 
__________  

  .ه وتويف يف ربيع اآلخر ٧١٧ولد يف رمضان سنة : ٢٠٥/  ٦يف شذرات الذهب ) ٤(

ويف مستهل مجادى االوىل ويل قاضي القضاة تاج الدين الشافعي مشيخة دار احلديث باملدرسة اليت فتحت بدرب 
د بن عيس التدمري، الذي كان أستاذا المري طاز، وجعل القبلي، وكانت دار لوافقها مجال الدين عبد اهللا بن حمم



فيها درس للحنابلة، وجعل املدرس هلم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن قيم اجلوزية، وحضر الدرس وحضر عنده 
  .بعض احلنابلة بالدرس، مث جرت أمور يطول بسطها

 -احملضر  -ه كيف شهد يف أصل الكتاب واستحضر نائب السلطنة شهود احلنابلة بالدرس واستفرد كال منهم يسأل
  الذي أثبتوا عليهم، فاضطروا يف الشهادات فضبط

ذلك عليهم، وفيه خمالفة كبرية ملا شهدوا به يف أصل احملضر، وشنع عليهم كثري من الناس، مث ظهرت ديوان كثرية 
طال ما حكم به احلنبلي، لبيت طاز على مجال الدين التدمري الواقف، وطلب من القاضي املالكي أن حيكم بإب

  .فتوقف يف ذلك
ويف يوم االثنني احلادي والعشرين منه، قرئ كتاب السلطان بصرف الوكالء من أبواب القضاة االربعة فصرفوا 

)١.(  
ويف شهر مجادى اآلخرة تويف الشيخ مشس الدين شيخ احلنابلة بالصاحلية ويعرف بالبريي يوم اخلميس ثامنه، صلي 

  .ظفري بعد العصر ودفن بالسفح وقد قارب الثماننيعليه باجلامع امل
ويف رابع عشر منه عقد بدار السعادة جملس حافل اجتمع فيه القضاة االربعة ومجاعة من ملفتيني، وطلبت فحضرت 
معهم بسبب املدرسة التدمرية وقرابة الواقف ودعواهم أنه وقف عليهم الثلث، فوقف احلنبلي يف أمرهم ودافعهم 

  .د الدفاععن ذلك أش
ويف العشر االول من رجب وجد جراد كثري منتشر، مث تزايد وتراكم وتضاعف وتفاقم االمر بسببه، وسد االرض 

كثرية ميينا ومشاال، وأفسد شيئا كثريا من الكروم واملقاين والزروعات النفيسة، وأتلف للناس شيئا كثريا، فإنا هللا وإنا 
  .إليه راجعون

بان توجه القضاة ووكيل بيت املال إىل باب كيسان فوقفوا عليه وعلى هيئته ومن نية نائب ويف يوم االثنني ثالث شع
وعدم للناس غالت كثرية وأشياء من أنواع الزروع بسبب كثرة اجلراد، فإنا هللا : السلطنة فتحه ليتفرج الناس به

  .وإنا إليه راجعون
الربعاء السادس والعشرين من شعبان اجتمع نائب بعد غلقه حنوا من مائيت سنة ويف يوم ا) ٢(فتح باب كيسان 

  السلطنة والقضاة عند باب
__________  

لكثرة خداعهم ومكرهم وحتذلقهم يف تنور الشرور : " بقوله ٩٢/  ٣يعلل املقريزي هذا االجراء يف السلوك ) ١(
."  

__________  
موىل  -جلنوبية منه، وينسب إىل كيسان هو أحد أبواب سور دمشق، ويقع يف الزواية الشرقية ا: باب كيسان) ٢(

  .معاوية فيما قيل
وهو على بعد خطوات من مدافن املسيحيني بالقرب من قرب بالل احلبشي، وقد كان مغلقا منذ أكثر من مئيت عام 

  ).٢٦/  ١١النجوم الزاهرة (بأمر العادل نور الدين حممود المر اقتضى ذلك 

السلطان الوارد من الديار املصرية، وأمر نائب السلطنة وإذن القضاة  كيسان، وشرع الصناع يف فتحه عن مرسوم
  .يف ذلك، واستهل رمضان وهو يف العمل فيه

ويف العشر االخري من شعبان تويف الشريف مشس الدين حممد بن علي بن احلسن بن محزة احلسين احملدث احملصل، 



اء رجال مبسند االمام أمحد، واختصر كتابا يف أمساء املؤلف الشياء مهمة، ويف احلديث قرأ ومسع ومجع وكتب أمس
، وويل مشيخة احلديث اليت وقفها يف داره هباء الدين القاسم بن عساكر، داخل باب توما، )١(الرجال مفيدا 

  .وختمت البخاريات يف آخر شهر رمضان
شيخ بدر الدين بن الشيخ ووقع بني الشيخ عماد الدين بن السراج قارئ البخاري عند حمراب الصحابة، وبني ال

مبعىن يدخر، ويف نسخة يتري، فحكى ابن " يبتز " مجال الدين الشريشي، وهتاترا على رؤوس االشهاد بسبب لفظة 
السراج عن احلافظ املزي، فانتصر اآلخر للحافظ املزي، فقاد منه بالقول مث قام والده الشيخ مجال الدين املشار إليه 

فية، فكأن ابن السراج مل يلتفت إليه، وتدافعوا إىل القاضي الشافعي فانتصر للحافظ فكشف رأسه على طريقة الصو
املزي، وجرت امور، مث اصطلحوا غري مرة وعزم أولئك على كتب حمضر على ابن السراج، مث انطفأت تلك 

  .الشرور
أقل منها وهو الغالب،  وكثر املوت يف أثناء شهر رمضان وقاربت العدة مائة، ورمبا جاوزت املائة، ورمبا كانت

  .ومات مجاعة من االصحاب واملعارف، فإنا هللا وإنا إليه راجعون
وكثر اجلراد يف البساتني وعظم اخلطب بسببه، وأتلف شيئا كثريا من الغالت والثمار واخلضراوات، وغلت االسعار 

رز بأزيد من ذلك وتكامل فتح باب وقلت الثمار، وارتفعت قيم االشياء فبيع الدبس مبا فوق املائتني القنطار، وال
كيسان ومسوه الباب القبلي، ووضع اجلسر منه إىل الطريق السالكة، وعرضه أزيد من عشرة أذرع بالنجاري الجل 

عمل الباسورة جنبتيه، ودخلت املارة عليه من املشاة والركبان، وجاء يف غاية احلسن، وسلك الناس يف حارات 
  .لناس من دخنهم وفشهم ومكرهم وخبثهم، وانفرج الناس هبذا الباب املباركاليهود، وانكشف دخلهم وأمن ا

  واستهل شوال واجلراد قد أتلف شيئا كثريا من البالد، ورعى اخلضراوات واالشجار،
  .وأوسع أهل الشام يف الفساد، وغلت االسعار، واستمر الفناء وكثر الضجيج والبكاء، وفقدنا

__________  
خمتصر احللية اليب : ومن مصنافته ٢٠٦/  ٦ه، تويف يف ربيع االول كما يف شذرات الذهب  ٧١٧مولده سنة ) ١(

شرح منتهى السؤال واالول يف علمي االصول  -تفسري كبري  -جممع االحباب وتذكرة أويل االلباب : نعيم ومساه
  .كتاب يف الرد على االسنوي يف تناقضه -كتاب يف أوصول الدين  -واجلدل 

معجم  ٢٠٦/  ٦شذرات الذهب  ١٦٨/  ٢هدية العارفني  ١١٢٢كشف الظنون ص  ٤٢٠/  ٣امنة الدرر الك(
  ).١٩٨/  ٩كحالة ج : املؤلفني

  .كثريا من االصحاب واالصدقاء، فالن مات
  .وقد تناقض يف هذه املدة وقل الوقع وتناقض للخمسني

ين فما حوهلا، ويف رابعه دخل بالفيل والزرافة ويف شهر ذي القعدة تقاصر الفناء وهللا احلمد، ونزل العدد إىل العشر
إىل مدينة دمشق من القاهرة، فانزل يف امليدان االخضر قريبا من القصر االبلق، وذهب الناس للنظر إليهما على 

  .العادة
ويف يوم اجملعة تاسعه صلي على الشيخ مجال الدين عبد الصمد بن خليل البغدادي، املعروف بابن اخلضري، حمدث 

  .داد وواعظها، كان من أهل السنة واجلماعة رمحه اهللا انتهىبغ
جتديد خطبة ثانية داخل سور دمشق منذ فتوح الشام اتفق ذلك يف يوم اجلمعة الثالث، مث تبني أنه الرابع والعشرين 

بلي من ذي القعدة من هذه السنة باجلامع الذي جدد بناءه نائب الشام سيف الدين منكلي بغا، بدرب البالغة ق



مسجد درب احلجر، داخل باب كيسان اجملدد فتحه يف هذا احلني كما تقدم، وهو معروف عند العامة مبسجد 
الشاذوري، وإمنا هو يف تاريخ ابن عساكر مسجد الشهرزوري، وكان املسجد رث اهليئة قد تقادم عهده مدة دهر، 

ديدا، وجعل له صرحة مشالية مبطلة، ورواقات وهجر فال يدخله أحد من الناس إال قليل، فوسعه من قبليه وسقفه ج
على هيئة اجلوامع، والداخل بأبوابة على العادة، وداخل ذلك رواق كبري له جناحان شرقي وغريب، بأعمدة وقناطر، 

وقد كان قدميا كنيسة فأخذت منهم قبل اخلمسمائة، وعملت مسجدا، فلم يزل كذلك إىل هذا احلني، فلما كمل 
  كما

ليه املاء من القنوات، ووضع فيه منربا مستعمل كذلك، فيومئذ ركب نائب السلطنة ودخل البلد من ذكرنا وسيق إ
باب كيسان وانعطف على حارة اليهود حىت انتهى إىل اجلامع املذكور، وقد استنكف الناس عنده من قضاة وأعيان 

لناجية وإمام احلنفية باجلامع وخاصة وعامة، وقد عني خلطابته الشيخ صدر الدين بن منصور احلنفي، مدرس ا
االموي، فلما أذن االذان االول تعذر عليه اخلروج من بيت اخلطابة، قيل ملرض عرض له، وقيل لغري ذلك من 

  .حصر أو حنوه، فخطب الناس يومئذ قاضي القضاة مجال الدين احلنفي الكفري، خدمة لنائب السلطنة
  .دمشق وله احلمد واملنة واستهل شهر ذي احلجة وقد رفع اهللا الوباء عن

  .وأهل البلد ميوتون على العادة وال ميرض أحد بتلك العلة، ولكن املرض املعتاد، انتهى
مث دخلت سنة ست وستني وسبعمائة استهلت هذه السنة والسلطان امللك االشرف ناصر الدين شعبان، والدولة 

 الرابع والعشرين منه، وذكروا أهنم ناهلم يف الرجعة مبصر والشام هم هم، ودخل احململ السلطاين صبيحة يوم االثنني
  شدة شديدة من الغالء وموت اجلمال وهرب اجلمالني، وقدم مع الركب ممن خرج من

الديار املصرية قاضي القضاة بدر الدين بن أيب الفتح، وقد سبقه التقليد بقضاء القضاة مع خاله تاج الدين حيكم فيه 
  .مستقال معه ومنفردا بعده

ويف شهر اهللا احملرم رسم نائب السلطنة بتخريب قريتني من وادي التيم وهم مشغرا وتلبتاثا، وسبب ذلك أهنما 
عاصيان وأهلهما مفسدان يف االرض، والبلدان واالرض حصينان ال يصل إليهما إال بكلفة كثرية ال يرتقي إليهما 

يصل إليهما حكم احلاكم والطلب بسهولة، فأخربين إال فارس فارس، فخربتا وعمر بدهلما يف أسفل الوادي، حبيث 
امللك صالح الدين بن الكامل أن بلدة تلبتاثا عمل فيها ألف فارس، ونقل نقضها إىل أسفل الوادي مخسمائة محار 

  .عدة أيام
  ويف يوم اجلمعة سادس صفر بعد صالة صلي على قاضي القضاة مجال الدين يوسف بن

ابن أقضى القضاة بن احلسني املزي احلنفي، وكانت وفاته ليلة اجلمعة املذكورة بعد قاضي القضاة شرف الدين أمحد 
مرض قريب من شهر، وقد جاوز االربعني بثالث من السنني، ويل قضاء قضاة احلنفية، وخطب جبامع يلبغا، وأحضر 

ل باب كيسان مشيخة النفيسية، ودرس بأماكن من مدارس احلنفية، وهو أول من خطب باجلامع املستجد داخ
  .حبضرة نائب السلطنة

ويف صفر كانت وفاة الشيخ مجال الدين عمر بن القاضي عبد احلي بن إدريس احلنبلي حمتسب بغداد، وقاضي 
احلنابلة هبا، فتعصبت عليه الروافض حىت ضرب بني يدي الوزارة ضربا مربحا، كان سبب موته سريعا رمحه اهللا، 

باملعروف والناهني عن املنكر، من أكرب املنكرين على الروافض وغريهم من أهل  وكان من القائمني باحلق اآلمرين
  .البدع رمحه اهللا، وبل بالرمحة ثراه

ويف يوم االربعاء تاسع صفر حضر مشيخة النفيسية الشيخ مشس الدين بن سند، وحضر عنده قاضي القضاة تاج 



أسنده عن ) ١" (ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب  "الدين ومجاعة من االعيان، وأورد حديث عبادة بن الصامت 
  .قاضي القضاة املشار إليه

وجاء الربيد من الديار املصرية بطلب قاضي القضاة تاج الدين إىل هناك، فسري أهله قبله على اجلمال، وخرجوا يوم 
بعدهم إىل أن قدم نائب اجلمعة حادي عشر ربيع االول مجاعة من أهل بيتهم لزيارة أهاليهم هناك، فأقام هو 

  .السلطنة من الرحبة وركب على الربيد
ويف يوم االثنني خامس عشر مجادى اآلخرة رجع قاضي القضاة تاج الدين السبكي من الديار املصرية على الربيد 

  .وتلقاه الناس إىل أثناء الطريق، واحتفلوا للسالم عليه وهتنئته بالسالمة انتهى
  .واهللا أعلم

__________  
) ١١٦(والترمذي يف الصالة باب ) ١٣٢(وأبو داود يف الصالة باب ) ٤٢(أخرجه مسلم يف الصالة ح ) ١(

  .٤٤٣، ٤٢٨، ٣٠٨/  ٢واالمام أمحد يف املسند 

قتل الرافض اخلبيث ويف يوم اخلميس سابع عشره أول النهار وجد رجل باجلامع االموي امسه حممود بن إبراهيم 
   ويصرح بلعنتهما، فرفع إىل القاضي املالكي قاضي القضاة مجالالشريازي، وهو يسب الشيخني

ال إله إال اهللا علي ويل اهللا، وملا ضرب الثانية : الدين املساليت فاستتابه عن ذلك وأحضر الضراب فأول ضربه قال
فلم  لعن أبا بكر وعمر، فالتهمه العامة فأوسعوه ضربا مربحا حبيث يكاد يهلك، فجعل القاضي يستكفهم عنه

كانوا على الضالل، فعند ذلك محل إىل نائب السلطنة : يستطع ذلك، فجعل الرافضي يسب ويلعن الصحابة، وقال
بأهنم كانوا على الضاللة، فعند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه، فأخذ إىل ظاهر البلد فضربت : وشهد عليه قوله

ة أيب عمر، مث ظهر عليه الرفض فسجنه احلنبلي أربعني يوما، عنقه وأحرقته العامة قبحه اهللا، وكان ممن يقرأ مبدرس
فلم ينفع ذلك، وما زال يصرح يف كل موطن يأمر فيه بالسب حىت كان يومه هذا أظهر مذهبه يف اجلامع، وكان 

  .سبب قتله قبحه اهللا كما قبح من كان قبله، وقتل بقتله يف سنة مخس ومخسني
حكم أقضى القضاة  -أعين يوم اخلميس ثامن عشره  -لسبكي ويف آخر هذا اليوم استنابة ويل الدين بن أيب البقاء ا

ويل الدين بن قاضي القضاة هباء الدين بن أيب البقاء باملدرسة العادلية الكبرية نيابة عن قاضي القضاة تاج الدين مع 
اضي القضاة بدر الدين بن أيب استنابة أقضى القضاة مشس الدين العزي، وأقضى القضاة بدر الدين بن وهيبة، وأما ق

  .الفتح فهو نائب أيضا، ولكنه بتوقيع شريف أنه حيكم مستقال مع قاضي القضاة تاج الدين
ويف يوم االثنني الثاين والعشرين منه استحضر نائب السلطنة االمري ناصر الدين بن العاوي متويل البلد ونقم عليه 

ه ضربا ليس مبربح، مث عزله واستدعى باالمري علم الدين سليمان أشياء، وأمر بضربه فضرب بني يديه على أكتاف
أحد االمراء العشراوات ابن االمري صفي الدين بن أيب القاسم البصراوي، أحد أمراء الطبلخاتات، كان قد ويل شد 

خ صفي الدواوين ونظر القدس واخلليل وغري ذلك من الواليات الكبار، وهو ابن الشيخ فخر الدين عثمان بن الشي
  .الدين أيب القاسم التميمي احلنفي

وبأيديهم تدريس االمينية اليت ببصرى واحلكيمية أزيد من مائة سنة، فواله البلد على تكره منه، فألزمه هبا وخلع 
  عليه، وقد كان وليها قبل ذلك فأحسن السرية وشكر سعيه لديانته

  .وأمانته وعفته، وفرح الناس وهللا احلمد



اة هباء الدين السبكي قضاء مصر بعد عزل عز الدين بن مجاعة نفسه ورد اخلرب مع الربيد من والية قاضي القض
الديار املصرية بأن قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن قاضي القضاة بدر الدين بن مجاعة عزل نفسه عن القضاء 

 يلبغا إليه االمراء يسترضونه فلم يوم االثنني السادس عشر من هذا الشهر، وصمم على ذلك، فبعث االمري الكبري
: يقبل، فركب إليه بنفسه ومعه القضاة واالعيان فتلطفوا به فلم يقبل وصمم على االنعزال، فقال له االمري الكبري

  .فعني لنا من يصلح بعدك
ين السبكي وال أقول لكم شيئا غري أنه ال يتوىل رجل واحد، مث ولوا من شئتم، فأخربين قاضي القضاة تاج الد: قال

إنه أظهر االمتناع، مث قبل : ال تولوا ابن عقيل، فعني االمري الكبري قاضي القضاة هباء الدين أبا البقاء فقيل: أنه قال
ولبس اخللعة وباشر يوم االثنني الثالث والعشرين من مجادى اآلخرة، قاضي القضاة الشيخ هباء الدين بن قاضي 

  .كر الذي كن بيد أيب البقاءالقضاة تقي الدين السبكي قضاء العس
  .ويف يوم االثنني سابع رجب تويف الشيخ علي املراوحي خادم الشيخ أسد املراوحي البغدادي

وكان فيه مروءة كثرية ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر، ويدخل على النواب ويرسل إىل الوالة فتقبل رسالته، وله 
احملاويج، وبيده مال جيد يتجر له فيه تعلل مدة طويلة مث كانت وفاته قبول عند الناس، وفيه بر وصدقة وإحسان إىل 

  .يف هذا اليوم فصلي عليه الظهر باجلامع، مث محل إىل سفح قاسيون رمحه اهللا
ويف صبيحة يوم الثالثاء السابع والعشرين من شعبان قدم االمري سيف الدين بيدمر الذي كان نائب الشام فنزل 

ز، وذهب الناس للسالم عليه بعد ما سلم على نائب السلطنة بدار السعادة، وقد رسم له بداره عند مأذنة فريو
بطبلخانتني وتقدمة ألف ووالية الوالة من غزة إىل أقصى بالد الشام، وأكرمه ملك االمراء إكراما زائدا، وفرحت 

  .العامة بذلك فرحا شديدا بعوده إىل الوالية
غريه يف عدة أماكن من ذلك ستة مواعيد تقرأ على الشيخ عماد الدين بن وختمت البخاريات باجلامع االموي و

كثري يف اليوم، أوهلا مبسجد ابن هشام بكرة قبل طلوع الشمس، مث حتت النسر، مث باملدرسة النورية، وبعد الظهر 
إىل أذان العصر، مث  جبامع تنكز، مث باملدرية العزية، مث بالكوشك الم الزوجة الست أمساء بنت الوزير ابن السلعوس،

من بعد العصر بدار ملك االمراء أمري علي مبحلة القضاعني إىل قريب الغروب، ويقرأ صحيح مسلم مبحراب 
  .احلنابلة داخل باب الزيارة بعد قبة النسر وقبل النورية، واهللا املسؤول وهو املعني امليسر املسهل

مراء وغريهم، ومل يعهد مثل هذا يف السنني املاضية، فاهللا وقر قرئ يف هذه اهليئة يف عدة أماكن أخر من دور اال
  .احلمد واملنة

  ويف يوم الثالثاء عاشر شوال تويف الشيخ نور الدين علي بن أيب اهليجاء الكركي الشوبكي،

مث الدمشقي الشافعي، كان معنا يف املقري والكتاب، وختمت أنا وهو يف سنة إحدى عشرة، ونشأ يف صيانة 
رأ على الشيخ بدر الدين بن سيحان للسبع، ومل يكمل عليه ختمة، واشتغل يف املنهاج للنواوي فقرأ وعفاف، وق

كثريا منه أو أكثر، وكان ينقل منه ويستحضر، وكان خفيف الروح حتبه الناس لذلك ويرغبون يف عشرته لذلك 
وة له، حسن الصالة يقوم الليل، وقرأ رمحه اهللا، وكان يستحضر املتشابه يف القرآن استحضارا حسنامتقنا كثري التال

على صحيح البخاري مبشهد ابن هشام عدة سنني، ومهر فيه، وكان صوته جهوريا فصيح العبارة، مث ويل مشيخة 
احللبية باجلامع وقرأ يف عدة كراسي باحلائط الشمايل، وكان مقبوال عند اخلاصة والعامة، وكان يداوم على قيام 

الصحابة مع عدة قراء يبيتون فيه وحييون الليل، وملا كان يف هذه السنة أحيا ليلة العيد  العشر االخري يف حمراب
وحده باحملراب املذكور مث مرض مخسة أيام، مث مات بعد الظهر يوم الثالثاء عاشر شوال بدرب العميد، وصلي عليه 



وكانت جنازته حافلة وتأسف الناس  العصر باجلامع االموي، ودفن مبقابر الباب الصغري عند والده يف تربة هلم،
عليه، رمحه اهللا وبل بالرمحة ثراه، وقد قارب مخسا وستني سنة، وترك بنتا سباعية امسها عائشة، وقد أقرأها شيئا من 

  القرآن
  .إىل تبارك، وحفظها االربعني النواوية جربها رهبا ورحم أباها آمني

ره، وأمريهم االمري عالء الدين علي ابن علم الدين اهلاليل، وخرج احململ الشامي واحلجيج يوم اخلميس ثاين عش
  .أحد أمراء الطبلخانات

وتويف الشيخ عبد اهللا املطلي يوم السبت رابع عشره، وكان مشهورا باجملاورة بالكالسة يف اجلامع االموي، له أشياء 
، ومن الناس من كان يعتقد فيه كثرية من الطراريح واآلالت الفقرية، ويلبس على طريقة احلريرية وشكله مرعج

  .الصالح، وكنت ممن يكرهه طبعا وشرعا أيضا
ويف يوم اخلميس اخلامس والعشرين من ذي القعدة قدم الربيد من ناحية املشرق ومعهم قماقم ماء من عني هناك من 

د إىل البلد الذي خاصيته أنه يتبعه طري يسمى السمرمر أصفر الريش قريب من شكل اخلطاف من شأنه إذا قدم اجلرا
  .هو فيه أنه يفنيه ويأكله أكال سريعا، فال يلبث اجلراد إال قليال حىت يرحل أو يؤكل على ما ذكر، ومل أشاهد ذلك
ويف املنتصف من ذي احلجة كمل بناء القيسارية اليت كانت معمال بالقرب من دار احلجارة، قبلي سوق الدهشة 

ش النساء، وذلك كله مبرسوم ملك االمراء ناظر اجلامع املعمور رمحه الذي للرجال، وفتحت وأكريت دهشة لقما
اهللا، وأخربين الصدر عز الدين الصرييف املشارف باجلامع أنه غرم عليها من مال اجلامع قريب ثالثني ألف درهم 

  .انتهى
املغزول طرح مكس القطن البلدي واجمللوب ويف أواخر هذا الشهر جاء املرسوم الشريف بطرح مكس القطن 

  البلدي واجللب

أيضا، ونودي بذلك يف البلد، فكثرت الدعوات ملن أمر بذلك، وفرح املسلمون بذلك فرحا شديدا وهللا احلمد 
  .واملنة

مث دخلت سنة سبع وستني وسبعمائة استهلت وسلطان البالد املصرية والشامية واحلرمني الشريفني وما يتبع ذلك 
  سني بن امللك الناصر حممد بن قالوون، وعمره عشر سنني فما فوقها،من االقاليم امللك االشرف بن احل

وأتابك العساكر ومدبر ممالكه االمري سيف الدين يلبغا اخلاصكي، وقاضي قضاة الشافعية مبصر هباء الدين أبو البقاء 
بغا، وقضاة دمشق السبكي، وبقية القضاة هم املذكورون يف السنة املاضية، ونائب دمشق االمري سيف الدين منكلي 

هم املذكورون يف اليت قبلها سوى احلنفي فإنه الشيخ مجال الدين بن السراج شيخ احلنفية، واخلطابة بيد قاضي 
القضاة تاج الدين الشافعي، وكاتب السر وشيخ الشيوخ القاضي فتح الدين بن الشهيد، ووكيل بيت املال الشيخ 

ين يوم اجلمعة بعد العصر قريب الغروب، ومل يشعر بذلك أكثر أهل مجال الدين بن الرهاوي ودخل احململ السلطا
البلد، وذلك لغيبة النائب يف السرحة مما يلي ناحية الفرات، ليكون كالرد للتجريدة اليت تعينت لتخريب الكبيسات 

  .اليت هي إقطاع خيار بن مهنا من زمن السلطان أويس ملك العراق انتهى
على االسكندرية ويف العشر االخري من شهر اهللا احملرم احتيط على الفرنج مبدينة دمشق استيالء الفرنج لعنهم اهللا 

، )١(وأودعوا يف احلبوس يف القلعة املنصورة، واشتهر أن سبب ذلك أن مدينة االسكندرية حماصرة بعدة شواين 
 تعاىل وصاهنا وذكر أن صاحب قربص معهم، وأن اجليش املصري صمدوا إىل حراسة االسكندرية حرسها اهللا

ومحاها، وسيأيت تفصيل أمرها يف الشهر اآليت، فإنه وضح لنا فيها، ومكث القوم بعد االسكندرية بأيام فيما بلغنا، 



بعد ذلك حاصرها أمري من التتار يقال له ماميه، واستعان بطائفة من الفرنج ففتحوها سرا، وقتلوا من أهلها خلقا 
  .يد ماميه ملكا عليها وغنموا شيئا كثريا واستقرت عليها

بن قيم اجلوزية ) ٢(ويف يوم اجلمعة سلخ هذا الشهر تويف الشيخ برهان الدين إبراهيم بن الشيخ مشس الدين 
ببستانه باملزة، ونقل إىل عند والده مبقابر باب الصغري، فصلي عليه بعد صالة العصر جبامع جراح، وحضر جنازته 

  لعامة، وكانتالقضاة واالعيان وخلق من التجار وا
__________  

  .كذا باالصل، وهي شواين، القطع البحرية الكبرية) ١(
  .كانوا يف سبعني قطعة: ٢٢٢/  ٢ويف اجلوهر الثمني البن دقماق 

  .سفينة ١٦٥كانت جمموع سفن االسطول : ٧٤٣/  ٣ويف تاريخ احلروب الصليبية لرنسيمان 
__________  

  .وهو مشس الدين حممد بن أيب بكر) ٢(

جنازته حافلة، وقد بلغ من العمر مثانيا وأربعني سنة، وكان بارعا فاضال يف النحو والفقه وفنون أخر على طريقة 
والده رمحهما اهللا، وكان مدرسا بالصدرية والتدمرية، وله تصدير باجلامع، وخطابة جبامع ابن صلحان، ترك ماال 

  .جزيال يقارب املائة ألف درهم
  .انتهى

يوم اجلمعة مستهل هذا  -ر وأوله اجلمعة، أخربين بعض علماء السري أنه اجتمع يف هذا اليوم مث دخل شهر صف
الكواكب السبعة سوى املريخ يف برج العقرب، ومل يتفق مثل هذا من سنني متطاولة، فأما املريخ فإنه كان  -الشهر 

نة االسكندرية من الفرنج لعنهم اهللا، قد سبق إىل برج القوس فيه ووردت االخبار مبا وقع من االمر الفظيع مبدي
وذلك أهنم وصلوا إليها يف يوم االربعاء الثاين والعشرين من شهر اهللا احملرم، فلم جيدوا هبا نائبا وال جيشا، وال 

بكرة النهار بعد ما حرقوا أبوابا كثرية منها، وعاثوا يف أهلها ) ١(حافظا للبحر وال ناصرا، فدخلوها يوم اجلمعة 
  .يقتلون الرجال ويأخذون االموال ويأسرون النساء واالطفال، فاحلكم هللا العلي الكبري املتعال فسادا،

وأقاموا هبا يوم اجلمعة والسبت واالحد واالثنني والثالثاء، فلما كان صبيحة يوم االربعاء قدم الشاليش املصري، 
ربعة آالف، وأخذوا من االموال ذهبا وحريرا فأقلعت الفرنج لعهم اهللا عنها، وقد أسروا خلقا كثريا يقاومون اال

، وقد تفارط احلال )٢(وهبارا وغري ذلك ما ال حيد وال يوصف، وقدم السلطان واالمري الكبري يلبغا ظهر يومئذ 
وحتولت الغنائم كلها إىل الشوائن بالبحر، فسمع لالسارى من العويل والبكاء والشكوى واجلأر إىل اهللا واالستغاثة 

سلمني، ما قطع االكباد، وذرفت له العيون وأصم االمساع، فإنا هللا وإنا إليه راجعون وملا بلغت االخبار إىل به وبامل
أهل دمشق شق عليهم ذلك جدا، وذكر ذلك اخلطيب يوم اجلمعة على املنرب فتباكى الناس كثريا، فإنا هللا وإنا إليه 

ائب السلطنة مبسك النصارى من الشام مجلة واحدة، وأن راجعون، وجاء املرسوم الشريف من الديار املصرية إىل ن
يأخذ منهم ربع أمواهلم لعمارة ما خرب من االسكندرية، ولعمارة مراكب تغزو الفرنج، فأهانوا النصارى وطلبوا 
من بيوهتم بعنف وخافوا أن يقتلوا، ومل يفهموا ما يراد هبم، فهربوا كل مهرب، ومل تكن هذه احلركة شرعية، وال 

  وز اعتمادها شرعا، وقد طلبت يومجي
__________  

يوم اجلمعة ثالث : ٢٢٢/  ٢يوم االربعاء حادي عشر احملرم ويف اجلوهر الثمني : ٤ ١٠/  ٣يف السلوك ) ١(



  .عشري احملرم
  .ميالدية ١٣٦٥اكتوبر سنة  ١١ظهر يوم السبت : ٧٤٦/  ٣ويف احلروب الصليبية لرنسيمان 
  .ان الغزاة احسنوا اختيار الوقت املالئم -: خول الفرنج إىل االسكندرية السباب منهاوعلل رنسيمان السهولة يف د

إذ أن السلطان كان صبيا مل يتجاوز احلادية عشرة وكانت السلطنة يف يدي االمري يلبغا الذي تعرض لكراهية زمالئه 
  .االمراء وسائر الناس

  .دي فريضة احلج، وناب يف احلكم عنه أمري صغري، جنغرةكان وايل االسكندرية خليل بن عرام متغيبا عنها، يؤ -
  .كانت حامية املدينة ضئيلة العدد ليست كافية للدفاع عنها -

__________  
وقد كان السلطان بسرياقوس وقد جاء خرب دخول الفرنج االسكندرية فرسم للعساكر باكر هنار االحد ) ٢(

  ).٢٢٢/  ٢اجلوهر الثمني (بالرحيل 

س عشر من صفر إىل امليدان االخضر لالجتماع بنائب السلطنة، وكان اجتماعنا بعد العصر يومئذ السبت الساد
بعد الفراغ من لعب الكرة، فرأيت منه أنسا كثريا، ورأيته كامل الرأي والفهم، حسن العبارة كرمي اجملالسة، 

:  لالمري الكبري بذلك، فقلت لهإن بعض فقهاء مصر أفىت: فذكرت له أن هذا ال جيوز اعتماده يف النصارى، فقال
هذا مما ال يسوغ شرعا، وال جيوز الحد أن يفيت هبذا، ومىت كانوا باقني على الذمة يؤدون إلينا اجلزية ملتزمني بالذلة 

فوق ما يبذلونه من اجلزية، ومثل  -الفرد  -والصغار، وأحكام امللة قائمة، ال جيوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد 
كيف أصنع وقد ورد املرسوم بذلك وال ميكنين أن أخالفه ؟ وذكرت له أشياء كثرية : فى على االمري فقالهذا ال خي

مما ينبغي اعتماده يف حق أهل قربص من االرهاب ووعيد العقاب، وأنه جيوز ذلك وإن مل يفعل ما يتوعدهم به، كما 
كما هو احلديث مبسوط يف الصحيحني، " ني ائتوين بالسكني أشقه نصف: " قال سليمان بن داود عليهما السالم

فجعل يعجبه هذا جدا، وذكر أن هذا كان يف قبله وأين كاشفته هبذا، وأنه كتب به مطالعة إىل الديار املصرية، 
  وسيأيت جواهبا بعد عشرة أيام، فتجئ

  .حىت تقف على اجلواب، وظهر منه إحسان وقبول وإكرام زائد رمحه اهللا
السعادة يف أوائل الشهر ربيع االول فبشرين أنه قد رسم بعمل الشواين واملراكب لغزو الفرنج  مث اجتمعت به يف دار

  .وهللا احلمد واملنة
مث يف صبيحة يوم االحد طلب النصارى الذين اجتمعوا يف كنيستهم إىل بني يديه وهم قريب من أربعمائة فحلفهم 

  . وإنا إليه راجعونكم أمواهلم وألزمهم بأداء الربع من أمواهلم، فإنا هللا
قد خرج إىل القرايا بسبب ذلك، وجردت أمراء إىل ) ١(وقد أمروا إىل الوالة بإحضار من يف معاملتهم، ووايل الرب 

  .النواحي الستخالص االموال من النصارى يف القدس وغري ذلك
  .رةويف أول شهر ربيع االول كان سفر قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي إىل القاه

ويف يوم االربعاء خامس ربيع االول اجتمعت بنائب السلطنة بدار السعادة وسألته عن جواب املطالعة، فذكر يل أنه 
  .جاء املرسوم الشريف السلطاين بعمل الشواين واملراكب لغزو قربص، وقتال الفرنج وهللا احلمد واملنة

الغابة اليت بالقرب من بريوت، وأن يشرغ ؟ يف عمل  وأمر نائب السلطنة بتجهيز القطاعني والنشارين من دمشق إىل
الشواين يف آخر يوم من هذا الشهر، وهو يوم اجلمعة، وفتحت دار القرآن اليت وقفها الشريف التعاداين إىل جانب 

محام الكلس، مشايل املدرسة البادرائية، وعمل فيها وظيفة حديث وحضر واقفها يومية قاضي القضاة تاج الدين 



  .انتهى واهللا أعلم السبكي
__________  

كان اختصاص صاحب هذه الوظيفة شؤون ظواهر دمشق، كما كانت وظيفة وايل دمشق خمتصة : وايل الرب) ١(
بشؤون املدينة نفسها، وكان عمل كل من الوظيفتني هو التحدث يف أمر الشرطة كما يف سائر واليات الشام 

  ).٣٥٨التعريف مبصطلحات صبح االعشى ص (

جملس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكي وملا كان يوم االثنني الرابع والعشرين من ربيع االول عقد  عقد
جملس حافل بدار السعادة بسبب ما رمي به قاضي القضاة تاج الدين الشافعي ابن قاضي القضاة تقي الدين 

  ثالثة، وخلق من املذاهب االربعة،السبكي، وكنت ممن طلب إليه، فحضرته فيمن حضر، وقد اجتمع فيه القضاة ال
وآخرون من غريهم، حبضرة نائب الشام سيف الدين منكلي بغا، وكان قد سافر هو إىل الديار املصرية إىل االبواب 

الشريفة، واستنجز كتابا إىل نائب السلطنة جلمع هذا اجمللس ليسأل عنه الناس، وكان قد كتب فيه حمضران 
عليه، ويف الذي عليه خط القاضيني املالكي واحلنبلي، ومجاعة آخرين، وفيه عظائم متعاكسان أحدمها له واآلخر 

  .وأشياء منكرة جدا ينبو السمع عن استماعه
  .ويف اآلخر خطوط مجاعات من املذاهب بالثناء عليه، وفيه خطي بأين ما رأيت فيه إال خريا

اجملالس، فصارت كل طائفة وحدها، وحتاذوا فيما وملا اجتمعوا أمر نائب السلطنة بأن ميتاز هؤالء عن هؤالء يف 
بينهم، وتأصل عنه نائبه القاضي مشس الدين الغزي، والنائب اآلخر بدر الدين بن وهبة وغريمها، وصرح قاضي 
القضاة مجال الدين احلنبلي بأنه قد ثبت عنده ما كتب به خطه فيه، وأجابة بعض احلاضرين منهم بدائم النفوذ، 

أنت قد ثبتت عداوتك لقاضي القضاة تاج الدين، فكثر القول وارتفعت : الغزي فقال للحنبليفبادر القاضي 
االصوات وكقر اجلدال واملقال، وتكلم قاضي القضاة مجال الدين املالكي أيضا بنحو ما قال احلنبلي، فأجيب مبثل 

برجوعي إليه، فإذا بقية الناس من  ذلك أيضا، وطال اجمللس فانفصلوا على مثل ذلك، وملا بلغت الباب أمر السلطنة
يعين وأن  -الطرفني والقضاة الثالثة جلوس، فاشار نائب السلطنة بالصلح بينهم وبني قاضي القضاة تاج الدين 

فأشار شيخ شرف الدين ابن قاضي اجلبل وأشرت أنا أيضا بذلك فالن املالكي وامتنع  -يرجع القاضيان عما قاال 
اق على ما تقدم، مث اجتمعنا يوم اجلمعة بعد العصر عند نائب السلطنة عن طلبه فتراضوا احلنبلي، فقمنا واالمر ب

كيف يكون جواب الكتابات مع مطالعة نائب السلطنة، ففعل ذلك وسار الربيد بذلك إىل الديار املصرية، مث 
القضاة الثالثة ومجاعة اجتمعنا أيضا يوم اجلمعة بعد الصالة التاسع عشر من ربيع اآلخر بدار السعادة، وحضر 

آخرون، واجتهد نائب السلطنة على الصلح بني القضاة وقاضي الشافعية وهو مبصر، فحصل خلف وكالم طويل، 
  .مث كان االمر أن سكنت أنفس مجاعة منهم إىل ذلك على ما سنذكره يف الشهر اآليت

  اجليش، وأضيف ويف مستهل ربيع اآلخر كانت وفاة املعلم داود الذي كان مباشرا لنظارة
  .إليه نظر الدواوين إىل آخر وقت

فاجتمع له هاتان الوظيفتان ومل جيتمعا الحد قبله كما يف علمي، وكان من أخرب الناس بنظر اجليش وأعلمهم بأمساء 
رجاله، ومواضع االقطاعات، وقد كان والده نائبا لنظائر اجليوش، وكان يهوديا قرائيا، فأسلم ولده هذا قبل وفاة 

سه بسنوات عشر أو حنوها، وقد كان ظاهره جيدا واهللا أعلم بسره وسريرته، وقد مترض قبل وفاته بشهر أو نف
  حنوه، حىت كانت



وفاته يف هذا اليوم فصلي عليه باجلامع االموي جتاه النسر بعد العصر، مث محل إىل تربة له أعدها يف بستانه حبوش، 
  .وله من العمر قريب اخلمسني

ا الشهر ورد املرسوم الشريف السلطاين بالرد على نساء النصارى ما كان أخذ منهن مع اجلباية اليت ويف أوائل هذ
  .كان تقدم أخذها منهن، وإن كان اجلميع ظلما، ولكن االخذ من النساء أفحشن وأبلغ يف الظلم، واهللا أعلم

 أهل الذمة فوجد فيها من اخلمر املعتصر ويف يوم االثنني اخلامش عشر منه أمر نائب السلطنة أعزه اهللا بكبس بساتني
من اخلوايب واحلباب فأريقت عن آخرها وهللا احلمد واملنة، حبيث جرت يف االزقة والطرقات، وفاض هنر توزا من 

ذلك، وأمر مصادرة أهل الذمة الذين وجد عندهم ذلك مبال جزيل، وهم حتت اجلباية، وبعد أيام نودي يف البلد بأن 
ال تدخل احلمامات مع املسلمات، بل تدخل محامات ختتص هبن، ومن دخل من أهل الذمة الرجال  نساء أهل الذمة

مع الرجال املسلمني يكون يف رقاب الكفار عالمات يعرفون هبا من أجراس وخواتيم وحنو ذلك، وأمر نساء أهل 
  .أصفر أو حنو ذلكالذمة بأن تلبس املرأة خفيها خمالفني يف اللون، بأن يكون أحدمها أبيض واآلخر 

فمن : طلب القضاة الثالثة ومجاعة من املفتيني -أعين ربيع اآلخر  -وملا كان يوم اجلمعة التاسع عشر من الشهر 
ناحية الشافعي نائباه، ومها القاضي مشس الدين الغزي والقاضي بدر الدين ابن وهبة، والشيخ مجال الدين ابن قاضي 

  .دين بن كثري والشيخ بدر الدين حسن الزرعي، والشيخ تقي الدين الفارقيالزبداين، واملصنف الشيخ عماد ال
ومن اجلانب اآلخر قاضيا القضاة مجال الدين املالكي واحلنبلي، والشيخ شرف الدين ابن قاضي اجلبل احلنبلي، 

  والشيخ مجال الدين بن
ين احلنائي، فاجتمعت مع نائب الشريشي، والشيخ عز الدين بن محزة ابن شيخ السالمية احلنبلي، وعماد الد

السلطنة بالقاعة اليت يف صدر إيوان دار السعادة، وجلس نائب السلطنة يف صدر املكان، وجلسنا حوله، فكان أول 
كنا حنن الترك وغرينا إذا اختلفنا واختصمنا جنئ بالعلماء فيصلحون بيننا، فصرنا حنن إذا اختلفت العلماء : ما قال

ينهم ؟ وشرع يف تأنيب من شنع على الشافعي مبا تقدم ذكره من تلك االقوال واالفاعيل واختصموا فمن يصلح ب
اليت كتبت يف تلك االوراق وغريها، وأن هذا يشفي االعداء بنا، وأشار بالصلح بني القضاة بعضهم من بعض 

 قال نائب فصمم بعضهم وامتنع، وجرت مناقشات من بعض احلاضرين فيما بينهم، مث حصل حبث يف مسائل مث
فالنت القلوب عند ذلك وأمر كاتب ]  ٩٥: املائدة) [ عفا اهللا عما سلف(أما مسعتم قول اهللا تعاىل : السلطنة أخريا

  .السر أن يكتب مضمون ذلك يف مطالعة إىل الديار املصرية، مث خرجنا على ذلك انتهى واهللا أعلم
تاسع والعشرين من مجادى االوىل قدم من ناحية الكسوة عودة قاضي القضاة السبكي إىل دمشق يف يوم االربعاء ال

  وقد تلقاه مجاعة

من االعيان إىل الصمني وما فوقها، فلما وصل إىل الكسوة كثر الناس جدا وقارهبا قاضي القضاة احلنفية الشيخ مجال 
مع النساء،  الدين بن السراج، فلما أشرف من عقبة شحورا تلقاه خالئق ال حيصون كثرة وأشعلت الشموع حىت

والناس يف سرور عظيم، فلما كان قريبا من اجلسورة تلقته اخلالئق اخلليفيني مع اجلوامع، واملؤذنون يكربون، 
والناس يف سرور عظيم، وملا قارب باب النصر وقع مطر عظيم والناس معه ال تسعهم الطرقات، يدعون له 

نطة، مث دخل اجلامع بعد العصر ومعه مشوع كثرية، ويفرحون بقدومه، فدخل دار السعادة وسلم على نائب السل
  .والرؤساء أكثر من العامة

وملا كان يوم اجلمعة ثاين شهر مجادى اآلخرة ركب قاضي القضاة السبكي إىل دار السعادة وقد استدعى نائب 
، فدخلوا دار السلطنة بالقاضيني املالكي واحلنبلي، فأصلح بينهم، وخرج من عنده ثالثتهم يتماشون إىل اجلامع



  اخلطابة فاجتمعوا هناك، وضيفهما الشافعي، مث
حضرا خطبته احلافلة البليغة الفصيحة، مث خرجوا ثالثتهم من جوا إىل دار املالكي، فاجتمعوا هنالك وضيفهم املالكي 

  .هنالك ما تيسر
  .واهللا املوفق للصواب

ديار املصرية بأن جيعل لالمري من إقطاعه النصف ويف أوائل هذا الشهر وردت املراسيم الشريفة السلطانية من ال
خاصا له، ويف النصف اآلخر يكون الجناده، فحصل هبذا رفق عظيم باجلند، وعدل كثري وهللا احلمد، وأن يتجهز 

االجناد وحيرصوا على السبق والرمي بالنشاب، وأن يكونوا مستعدين مىت استنفروا نفروا، فاستعدوا لذلك وتأهبوا 
) وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم: (نج، كما قال اهللا تعاىللقتال الفر

  ]. ٦٠: االنفال[ اآلية 
  ).١" (أال إن القوة الرمي " وثبت يف احلديث أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال على املنرب 

  ).٢" (إيل ارموا واركبوا وأن ترموا أحب " ويف احلديث اآلخر 
ويف يوم االثنني بعد الظهر عقد جملس بدار السعادة للكشف على قاضي القضاة مجال الدين املرداوي احلنبلي 

مبقتضى مرسوم شريف ورد من الديار املصرية بذلك، وذلك بسبب ما يعتمده كثري من شهود جملسه من بيع أوقاف 
  .ذلك وغري ذلك انتهىمل يستوف فيها شرائط املذهب، وإثبات إعسارات أيضا ك

الوقعة بني االمراء بالديار املصرية ويف العشر االخري من مجادى اآلخرة ورد اخلرب بأن االمري الكبري يلبغا اخلاصكي 
  خرج عليه

__________  
والترمذي يف كتاب التفسري تفسري ) ٢٣(وأبو داود يف كتاب اجلهاد باب ) ١٦٧(أخرجه مسلم يف االمارة ح ) ١(

  .١٥٧/  ٤واالمام أمحد يف املسند ) ١٤(والدارمي يف اجلهاد باب ) ١٩(وابن ماجه يف اجلهاد باب ) ٨(سورة 
__________  

 ١٤: والدارمي يف اجلهاد، باب) ١٩(وابن ماجه يف اجلهاد، باب ) ٢٣(أخرجه أبو داود يف اجلهاد باب ) ٢(
  ).٨(والنسائي يف اخليل باب 

فالتقوا معه هنالك، فقتل ) ١(الدين طيبغا الطويل، فربز إليهم إىل قبة القصر مجاعة من االمراء مع االمري سيف 
  مجاعة وجرح آخرين، وانفصل احلال على مسك طيبغا الطويل وهو جريح،

ومسك أرغون السعردي الدويدار، وخلق من أمراء االلوف والطبلخانات، وجرت خبطة عظيمة استمر فيها االمري 
  .ييده ونصره واهللا احلمد واملنةالكبري يلبغا على عزه وتأ

ويف ثاين رجب يوم السبت توجه االمري سيف الدين بيدمر الذي كان نائب دمشق إىل الديار املصرية بطلب االمري 
  .يلبغا ليؤكد أمره يف دخول البحر لقتال الفرنج وفتح قربص إن شاء اهللا، انتهى واهللا تعاىل أعلم

عبد الرمحن البغدادي أحد رؤساء بغداد وأصحاب التجارات، والشيخ شهاب  مما يتعلق بأمر بغداد أخربين الشيخ
أن بغداد بعد أن أستعادها أويس ملك العراق وخراسان من  -السمسار يف الشرب بغدا دي أيضا  -الدين العطار 

فأحضره  يد الطواشي مرجان، واستحضره فأكرمه وأطلق له، فاتفقا أن أصل الفتنة من االمري أمحد أخو الوزير،
السلطان إىل بني يديه وضربه بسكني يف كرشه فشقه، وأمر بعض االمراء فقتله، فانتصر أهل السنة لذلك نصرة 
عظيمة، وأخذ خشبته أهل باب االزج فأحرقوه وسكنت االمور وتشفوا مبقتل الشيخ مجال الدين االنباري الذي 



  .قتله الوزير الرافضي فأهلكه اهللا بعده سريعا انتهى
الشافعي ويف العشر االول من شهر شعبان قدم كتاب من ) ١(ة قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن حامت وفا

بن مجاعة مبكة شرفها اهللا، يف العاشر من مجادى اآلخرة ) ٢(الديار املصرية بوفاة قاضي القضاة بدر الدين حممد 
القرآن، وأخربين صاحب الشيخ حميي الدين الرحيب  ودفن يف احلادي عشر يف باب املعلي وذكروا أنه تويف وهو يقرأ

أشتهي أن أموت وأنا معزول، وأن تكون وفايت بأحد احلرمني، فأعطاه اهللا ما : حفظه اهللا تعاىل أنه كان يقول كثريا
عاد إىل عزل نفسه يف السنة املاضية، وهاجر إىل مكة، مث قدم املدينة لزيارة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، مث : متناه

  .مكة، وكانت وفاته هبا يف الوقت املذكور، فرمحه اهللا وبل بالرمحة ثراه
  وقد

__________  
قبة النصر، وكان ذلك صبيحة يوم السبت سابع عشر مجادى اآلخرة كما يف : ٢٢٣/  ٢يف اجلوهر الثمني ) ١(

  .١١٦/  ٣السلوك 
ه نيابة دمشق فرفض وكان ذلك يوم الثالثاء ثالث عشر ويعلل املقريزي سبب اخلالف هو ابعاد طيبغا الطويل وتوليت

  مث أفرج عنه السلطان بشفاعة االمراء فيه وقدم طيبغا) ١١٥/  ٣السلوك (مجادى اآلخرة 
الطويل إىل القاهرة من معتقله يوم الثالثاء ثامن شعبان، ويف آخره رسم السلطان لطيبغا باخلروج إىل القدس 

  ).٣٢/  ١١النجوم الزاهرة  ١٢٠/  ٣السلوك (الشريف بطاال 
__________  

كذا باالصل، وهو قاضي القضاة عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن حممد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن مجاعة ) ٢(
  .الكناين احلموي االصل الدمشقي املولد الشافعي

  ).٢٠٨/  ٦شذرات الذهب (

سنة، وقد نال العز عزا يف الدنيا ورفعة هائلة، ومناصب  كان مولده يف سنة أربع وتسعني، فتويف عن ثالث وسبعني
فكأنك : وتداريس كبار، مث عزل نفسه وتفرغ للعبادة واجملاورة باحلرمني الشريفني، فيقال له ما قلته يف بعض املراثي

مللقب تزودت له من خيار الزاد وحضر عندي يف يوم الثالثاء تاسع شوال البترك بشارة ا* قد أعلمت باملوت حىت 
مبيخائيل، وأخربين أن املطارنة بالشام بايعوه على أن جعلوه بتركا بدمشق عوضا عن البترك بإنطاكية، فذكرت له 

أن هذا أمر مبتدع يف دينهم، فإنه ال تكون البتاركة إال أربعة باالسكندرية وبالقدس وبإنطاكية وبرومية، فنقل بترك 
أنكر عليهم كثري منهم إذ ذاك، فهذا الذي ابتدعوه يف هذا الوقت أعظم رومية إىل اسطنبول ويف القسطنطينية، وقد 

  .من ذلك
لكن اعتذر بأنه يف احلقيقة هو عن إنطاكية، وإمنا أذن له يف املقام بالشام الشريف الجل أنه أمره نائب السلطنة أن 

جلناية بسبب عدوان يكتب عنه وعن أهل ملتهم إىل صاحب قربص، يذكر له ما حل هبم من اخلزي والنكال وا
صاحب قربص على مدينة االسكندرية، وأحضر يل الكتب إليه وإىل ملك اسطنبول وقرأها علي من لفظه لعنه اهللا 

  .ولعن املكتوب إليهم أيضا
وقد تكلمت معه يف دينهم ونصوص ما يعتقده كل من الطوائف الثالثة، وهم امللكية واليعقوبية ومنهم االفرنج 

  .ية، فإذا هو يفهم بعض الشئ، ولكن حاصله أنه محار من أكفر الكفار لعنه اهللاوالقبط، والنسطور
ويف هذا الشهر بلغنا استعادة السلطان أويس بن الشيخ حسن ملك العراق وخراسان لبغداد من يد الطواشي 



  مرجان الذي كان نائبه عليهما، وامتنع منطاعة أويس، فجاء إليه يف جحافل كثرية
  .أويس إىل بغداد دخوال هائال، وكان يوما مشهودا فهرب مرجان ودخل

ويف يوم السبت السابع والعشرين من شعبان قدم االمري سيف الدين بيدمر من الديار املصرية على الربيد أمري مائة 
مقدم ألف، وعلى نيابة يلبغا يف مجيع دواوينه بدمشق وغريها، وعلى إمارة البحر وعمل املراكب، فلما قدم أمر 

ع مجيع النشارين والنجارين واحلدادين وجتهيزهم لبريوت لقطع االخشاب، فسريوا يوم االربعاء ثاين رمضان جبم
  .وهو عازم على اللحاق هبم إىل هنالك واهللا املستعان

مث أتبعوا بآخرين من جنارين وحدادين وعتالني وغري ذلك، وجعلوا كل من وجدوه من ركاب احلمري ينزلونه 
حية البقاع، وسخروا هلم من الصناع وغريهم، وجرت خبطة عظيمة وتباكى عوائلهم وأطفاهلم، ومل ويركبوا إىل نا

  .يسلفوا شيئا من أجورهم، وكان من الالئق أن يسلفوه حىت يتركوه إىل أوالدهم
وخطب برهان الدين املقدسي احلنفي جبامع يلبغا عن تقي الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري، مبرسوم 

  شريف ومرسوم نائب صفد استدمر أخي يلبغا، وشق ذلك عليه وعلى جده

  .ومجاعته، وذلك يوم اجلمعة الرابع من رمضان، هذا وحضر عنده خلق كثري
ويف يوم اخلميس الرابع والعشرين منه قرئ تقليد قاضي القضاة شرف الدين ابن قاضي اجلبل لقضاء احلنابلة، 

املرداوي، عزل هو املالكي معه أيضا، بسبب أمور تقدم نسبتها هلما وقرئ عوضا عن قاضي القضاة مجال الدين 
التقليد مبحراب احلنابلة، وحضر عنده الشافعي واحلنفي، وكان املالكي معتكفا بالقاعة من املنارة الغربية، فلم خيرج 

  .إليهم النه معزول أيضا برأي قاضي محاة، وقد وقعت شرور وختبيط بالصاحلية وغريها
صبيحة يوم االربعاء الثالثني من شهر رمضان خلع على قاضي القضاة سري الدين إمساعيل املالكي، قدم من  ويف

محاة على قضاء املالكية، عوضا عن قاضي القضاة مجال الدين املساليت، عزل عن املنصب، وقرئ تقليده مبقصورة 
  .املالكية من اجلامع، وحضر عنده القضاة واالعيان

  إىل دمشق سامعا مطيعا، بعد) ١(االربعاء سابع شوال قدم االمري حيار بن مهنا  ويف صبيحة يوم
أن جرت بينه وبني اجليوش حروب متطاولة، كل ذل ك ليطأ البساط، فأىب خوفا من املسك واحلبس أو القتل، فبعد 

حلجبة واملهمندارية واخللق، ذلك كله قدم هذا اليوم قاصدا الديار املصرية ليصطلح مع االمري الكبري يلبغا، فتلقاه ا
وخرج الناس للفرجة، فنزل القصر االبلق، وقدم معه نائب محاة عمر شاه فنزل معه، وخرج معه ثاين يوم إىل الديار 

  .املصرية
وأقرأين القاضي ويل الدين عبد اهللا وكيل بيت املال كتاب والده قاضي القضاة هباء الدين بن أيب البقاء قاضي قضاة 

الديار املصرية، أن االمري الكبري جدد درسا جبامع ابن طولون فيه سبعة مدرسني للحنفية، وجعل لكل فقيه الشامية ب
منهم يف الشهر أربعني درمها، وأردب قمح، وذكر فيه أن مجاعة من غري احلنفية انتقلوا إىل مذهب أيب حنيفة لينزلوا 

  .يف هذا الدرس
وم االربعاء الثامن والعشرين من شوال سنة سبع وستني وسبعمائة حضر درس التفسري باجلامع االموي ويف صبيحة ي

الشيخ العالمة الشيخ عماد الدين بن كثري درس التفسري الذي أنشأه ملك االمراء نائب السلطنة االمري سيف الدين 
الطلبة من سائر  منكلي بغا رمحه اهللا تعاىل من أوقاف اجلامع الذي جددها يف حال نظره عليه أثابه اهللا، وجعل من

املذاهب مخسة عشر طالبا لكل طالب يف الشهر عشرة دراهم، وللمعيد عشرون ولكاتب الغيبة عشرون، وللمدرس 
مثانون، وتصدق حني دعوته حلضور الدرس، فحضر واجتمع القضاة واالعيان، وأخذ يف أول تفسري الفاحتة، وكان 



  يوما مشهودا وهللا احلمد
__________  

 ٨١/  ٢والدرر الكامنة  ٢٤٥/  ٣السلوك (ه  ٧٧٦بن مهنا بن عيسى، أمري آل فضل تويف سنة هو حيار ) ١(
  ).٨٤/  ١أنباء الغمر 

  ).١...(واملنة، وبه التوفيع والعفة انتهى
قضاة احلنابلة الشيخ شرف الدين أمحد بن احلسن ابن قاضي اجلبل املقدسي، وناظر الدواوين سعد الدين بن التاج 

السر فتح الدين بن الشهيد، وهو شيخ الشيوخ أيضا، وناظر اجليوش الشامية برهان الدين بن  إسحق، وكاتب
  .احللي، ووكيل بيت املال القاضي ويل الدين بن قاضي القضاة هباء الدين أيب البقاء

  .انتهى
ا على الربيد، فنزل سفر نائب السلطنة إىل الديار املصرية ملا كانت ليلة احلادي والعشرين قدم طشتمر دويدار يلبغ

بدار السعادة، مث ركب هو ونائب السلطنة بعد العشاء االخرية يف املشاعل، واحلجبة بني أيديهما واخلالئق يدعون 
لنائبهم، واستمروا كذلك ذاهبني إىل الديار املصرية، فأكرمه يلبغا وأنعم عليه وسأله أن يكون ببالد حلب، فأجابه 

االمساعيلي، وارحتل منها إىل حلب، وقد اجتمعت به هنالك وتأسفت الناس عليه،  إىل ذلك وعاد فنزل بدار سنجر
  .وناب يف الغيبة االمري سيف الدين زبالة، إىل أن قدم النائب املعز السيفي قشتمر عبد الغين على ما سيأيت

دس والعشرين من وتويف القاضي مشس الدين بن منصور احلنفي الذي كان نائب احلكم رمحه اهللا يوم السبت السا
  .احملرم، ودفن بالباب الصغري، وقد قارب الثمانني

  .ويف هذا اليوم أو الذي بعده تويف القاضي شهاب الدين أمحد ابن الوزوازة ناظر االوقاف بالصاحلية
ويف صبيحة يوم اجلمعة ثالث صفر نودي يف البلد أن ال يتخلف أحد من أجناد احللقة عن السفر إىل بريوت، 

الناس لذلك فبادر الناس واجليش ملبسني إىل سطح املزة، وخرج ملك االمراء أمري علي كان نائب الشام  فاجتمع
من داره داخل باب اجلابية يف مجاعته ملبسني يف هيئة حسنة وجتمل هائل، وولده االمري ناصر الدين حممد وطلبه 

ليس يل ها هنا أمر، ولكن إذا : روه يف االمر، فقالمعه، وقد جاء نائب الغيبة واحلجبة إىل بني يديه إىل وطاقه وشاو
حضر احلرب والقتال فلي هناك أمر، وخرج خلق من الناس متربعني، وخطب قاضي القضاة تاج الدين الشافعي 
بالناس يوم اجلمعة على العادة، وحرض الناس على اجلهاد، وقد ألبس مجاعة من غلمانه الالمة واخلوذ وهو على 

  .الناس إىل بريوت وهللا احلمد واملنةعزم املسري مع 
وملا كان من آخر النهار رجع الناس إىل منازهلم وقد ورد اخلرب بأن املراكب اليت رئيت يف البحر إمنا هي مراكب 

  .جتار ال مراكب قتال، فطابت قلوب الناس، ولكن ظهر منهم استعداد عظيم وهللا احلمد
الدين شرشي الذي كان إىل آخر وقت نائب حلب حمتاطا عليه بعد ويف ليلة االحد خامس صفر قدم باالمري سيف 

  العشاء اآلخرة إىل دار السعادة بدمشق، فسري معزوال عن حلب إىل
__________  

  .ه ٧٦٨باالصل بياض نصف صفحة تقريبا، سقط فيه بداية السنة ) ١(

  .طرابلس بطاال، وبعث يف سرجني صحبة االمري عالء الدين بن صبح
حامل لواء شعراء زمانه بديار مصر مبرستان امللك املنصور قالوون، ) ١(اة الشيخ مجال الدين بن نباتة وبلغنا وف



  .وذلك يوم الثالثاء سابع صفر من هذه السنة رمحه اهللا تعاىل
ويف ليلة ثامنه هرب أهل حبس السد من سجنهم وخرج أكثرهم فأرسل الوالة صبيحة يومئذ يف أثرهم فمسك كثري 

  .فضربوهم أشد الضرب، وردوهم إىل شر املنقلب ممن هرب
ويف يو االربعاء خامس عشره نودي بالبلدان أن ال يعامل الفرنج البنادقة واحلبوبة والكيتالن واجتمعت يف آخر هذا 

اليوم باالمريزين الدين زبالة نائب الغيبة النازل بدار الذهب فأخربين أن الربيدي أخربه أن صاحب قربص رأى يف 
جوم أن قربص مأخوذة، فجهز مركبني من االسرى الذين عنده من املسلمني إىل يلبغا، ونادى يف بالده أن من الن

  .كتم مسلما صغريا أو كبري ا قتل، وكان من عزمه أن ال يبقى أحدا من االسارى إال أرسله
املساليت املالكي الذي كان ويف آخر هنار االربعاء خامس عشره قدم من الديار املصرية قاضي القضاة مجال الدين 

قاضي املالكية فعزل يف أواخر رمضان من العام املاضي، فحج مث قصد الديار املصرية فدخلها لعله يستغيث فلم 
يصادفه قبول، فادعى عليه بعض احلجاب وحصل له ما يسوءه، مث خرج إىل الشام فجاء فنزل يف التربة الكاملية 

ابنته متمرضا، والطالبات والدعاوى واملصاحلات عنه كثرية جدا، فأحسن اهللا  مشايل اجلامع، مث انتقل إىل منزل
  .عاقبته

ويف يوم االحد بعد العصر دخل االمري سيف الدين طيبغا الطويل من القدس الشريف إىل دمشق فنزل بالقصر 
، وجاءت االخبار بتولية االمري االبلق، ورحل بعد يومني أو ثالثة إىل نيابة محاة حرسها اهللا بتقليد من الديار املصرية

سيف الدين منكلي بغا نيابة حلب عوضا عن نيابة دمشق وأنه حصل له من التشريف والتكرمي والتشاريف بديار 
مصر شئ كثري ومال جزيل وخيول وأقمشة وحتف يشق حصرها، وأنه قد استقر بدمشق االمري سيف الدين اقشتمر 

  عبد الغين، الذي كان
صر، وعوض عنه يف احلجوبية االمري عالء الدين طيبغا أستاذ دار يلبغا وخلع على الثالثة يف يوم حاجب احلجاب مب

  .واحد
ويف يوم االحد حادي عشر ربيع االول اشتهر يف البلد قضية الفرنج أيضا مبدينة االسكندرية وقدم بريدي من الديار 

القلعة وأخذت حواصلهم، وأخربين قاضي املصرية بذلك، واحتيط على من كان بدمشق من الفرنج وسجنوا ب
القضاة تاج الدين الشافعي يومئذ أن أصل ذلك أن سبعة مراكب من التجار من البنادقة من الفرنج قدموا إىل 

  االسكندرية فباعوا هبا واشتروا، وبلغ اخلرب إىل
__________  

مات بعد السبعني : قال يف الدرر الكامنة وهو حميي الدين حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن نباتة،) ١(
  ).٢١٢/  ٦شذرات الذهب (

أن يسلموا هذه : االمري الكبري يلبغا أن مركبا من هذه السبعة إىل صاحب قربص، فأرسل إىل الفرنج يقول هلم
قوا هم شواين مشحونة باملقاتلة، فالت) ١(املركب فامتنعوا من ذلك وبادروا إىل مراكبهم، فأرسل يف آثارهم ست 

والفرنج يف البحر فقتل من الفريقني خلق ولكن من الفرنج أكثر وهربوا فارين مبا معهم من البضائع، فجاء االمري 
علي الذكان نائب دمشق أيضا يف جيش مبارك ومعه ولده ومماليكه يف جتمل هائل، فرجع االمري علي واستمر نائب 

سريعا، وقد بلغين أن الفرنج جاؤوا طرابلس غزاة وأخذوا  السلطنة حىت وقف على بريوت ونظر يف أمرها، وعاد
مركبا للمسلمني من املينا وحرقوه، والناس ينظرون وال يستطيعون دفعهم وال منعهم، وأن الفرنج كروا راجعني، 

  .وقد أسروا ثالثة من املسلمني، فإنا هللا وإنا إليه راجعون



  .انتهى واهللا أعلم
اخلرب بقتله إلينا بدمشق يف ليلة االثنني السابع عشر من ربيع اآلخرة مع أسريين جاءا  مقتل يلبغا االمري الكبري جاء

متاال عليه مماليكه حىت قتلوه : على الربيد من الديار املصرية، فأخربا مبقتله يف يوم االربعاء ثاين عشر هذا الشهر
، واختبطت االمور جدا، وجرت أحوال يومئذ، وتغريت الدولة ومسك من أمراء االلوف والطبلخانات مجاعة كثرية

  صعبة، وقام بأعباء القضية االمري سيف الدين طيتمر
__________  

مات بعد السبعني : وهو حميي الدين حممد بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن نباتة، قال يف الدرر الكامنة) ١(
  ).٢١٢/  ٦شذرات الذهب (

أن يسلموا هذه : السبعة إىل صاحب قربص، فأرسل إىل الفرنج يقول هلماالمري الكبري يلبغا أن مركبا من هذه 
شواين مشحونة باملقاتلة، فالتقوا هم ) ١(املركب فامتنعوا من ذلك وبادروا إىل مراكبهم، فأرسل يف آثارهم ست 

فجاء االمري  والفرنج يف البحر فقتل من الفريقني خلق ولكن من الفرنج أكثر وهربوا فارين مبا معهم من البضائع،
علي الذكان نائب دمشق أيضا يف جيش مبارك ومعه ولده ومماليكه يف جتمل هائل، فرجع االمري علي واستمر نائب 
السلطنة حىت وقف على بريوت ونظر يف أمرها، وعاد سريعا، وقد بلغين أن الفرنج جاؤوا طرابلس غزاة وأخذوا 

ن وال يستطيعون دفعهم وال منعهم، وأن الفرنج كروا راجعني، مركبا للمسلمني من املينا وحرقوه، والناس ينظرو
  .وقد أسروا ثالثة من املسلمني، فإنا هللا وإنا إليه راجعون

  .انتهى واهللا أعلم
مقتل يلبغا االمري الكبري جاء اخلرب بقتله إلينا بدمشق يف ليلة االثنني السابع عشر من ربيع اآلخرة مع أسريين جاءا 

متاال عليه مماليكه حىت قتلوه : ديار املصرية، فأخربا مبقتله يف يوم االربعاء ثاين عشر هذا الشهرعلى الربيد من ال
يومئذ، وتغريت الدولة ومسك من أمراء االلوف والطبلخانات مجاعة كثرية، واختبطت االمور جدا، وجرت أحوال 

السلطان ورشد، وفرح أكثر االمراء  صعبة، وقام بأعباء القضية االمري سيف الدين طيتمر النظامي وقوي جانب
مبصر مبا وقع، وقدم نائب السلطنة إىل دمشق من بريوت فأمر بدق البشائر، وزينت البلد ففعل ذلك، وأطلقت 

  .الفرنج الذين كانوا بالقلعة املنصورة فلم يهن ذلك على الناس
  وآله وصحبه وسلموهذا آخر ما وجد من التاريخ واحلمد هللا وحده، وصلواته على نبينا حممد 

__________  
  يف االصل ستة) ١(
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